إجنيل لوقا إلحصاح ١
ميالد يوحنا إملعمدإن
أولً .مقدمة لجنيل لوقا
إلآايت إلربعة إلوىل من إجنيل لوقا إلحصاح إلول عبارة عن مجةل وإحدة متصةل يف إلصل إليوانين ،ومكتوبة بأسلوب أاكدميي الكس ييك عايل إلثقافة .أما ابلنس بة
لبايق إلجنيل ،فمل يس تخدم لوقا لغة إلعلامء وإملثقفني ولكنه إس تخدم لغة إلرجل إلعادي ،لغة إلقرية وإلشارع .وكنه خيربان" :لهذإ إلجنيل لك إملؤهالت إلاكدميية
وإلعلمية إملناس بة .ولكنه مكتوب (موجه) لرجل إلشارع ".كتب لوقا هذإ إلجنيل يك يفهم إلناس يسوع إملس يح ،وليس ليعجبوإ بعقهل وهمارإته إلدبية.
أ ) إلآايت ( :)٢-١إلروإايت إلسابقة عن حياة يسوع إملس يح.
ون قادْ َأخ ُاذوإ ِب اتأْ ِل ِيف ِق َّص ٍة ِيف أ ْ ُل ُمو ِر ألْ ُم ات ايقَّنا ِة ِع ْندا انا  ٢ ،ا امَك اسل َّ امهاا إلا ْي انا أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُم ْن ُذ ألْ ابدْ ِء ُم اعا ِينِ اني او ُخدَّإ ًما ِل ْل ا ِك ام ِة.
١إ ْذ ااك ان اك ِث ُري ا
ِ
ِ
ون قادْ َأخ ُاذوإ ِب اتأْ ِل ِيف ِق َّص ٍة :كتب لوقا إجنيهل عامل ًا أن إلكثريين قد س بق ودونوإ قصص ًا حتيك عن حياة واترخي يسوع إملس يح .قد تكون هذه إشارة إىل
 .١اك ِث ُري ا
إلانجيل حسب مرقس ومىت (معظم إلناس يعتقدون أن إجنيل يوحنا ُكتب بعد إجنيل لوقا) ،وقد تشري أيض ًا إىل ِإلس رري إ ُلخْرى عن يسوع إملس يح
وإليت مل تكن مس توحاة مبارشة من إلروح إلقدس.
•

يدر عي بعض إلباحثني أن إلكتاابت حول يسوع إملس يح مل تظهر إل بعد جيلني أو ثالثة من موته عىل إلصليب .ولكن حسب خبري إلربدى إلملاين
اكرسنت ثيد ( Carsten Thiedeديسمرب  )١٩٩٤فاننا منكل نسخ ًا من إجنيل مىت عىل مقربة من إلوقت إَّلي عاش فيه يسوع إملس يح .وتستند
إكتشافات ثيد عىل حتليل دقيق خلط إليد للمخطوطات إليت إكتشفت مؤخرإً.

ِ .٢يف أ ْلُ ُمو ِر ألْ ُم ات ايقَّنا ِة ِع ْندا انا  :حتتوي إلروإايت إلسابقة عىل أمور اكن إلناس يعرفوهنا جيد ًإ ويؤمنون هبا زمن لوقا .فعندما كتب لوقا إجنيهل ،اكن إمجليع يعرف
إلكثري عن حياة يسوع إملس يح ،ليس من الكم إلتالميذ عنه حفسب ،بل من إلسري إَّلإتية إليت س بق و ُكتبت.
•

عندما إس تخدم لوقا لكمة (عندان) ،فهو يضع نفسه مع إجملمتع إملس يحي إَّلي أآمن وقا ِب ال تكل إلروإايت عن حياة يسوع إملس يح .اكن لوقا رفيق
ِيب
بولس إلرسول يف رحالته إلتبشريية (أعامل إلرسل  ،١١-١٠:١٦تميواثوس إلثانية  ،١١:٤فلميون  ،)٢٤:١كام وأطلق بولس عليه إمس "أ َّلطب ُ
ِيب" (كولويس  .)١٤:٤ولكونه طبيب ًا فقد اكن رج َّل عمل وحبث ،وهذإ ينعكس بوضوح عىل طريقة كتابته عن اترخي حياة يسوع إملس يح.
ألْ احب ُ

•

لك إملؤرشإت تشري أن لوقا اكن أممي ًا .وتُظهر لنا إلآايت يف كولويس  ١١-١٠:٤و ١٤:٤أنه مل يكن هيود ًاي ،لنه مل يكن مدرج ًا مع إَّلين من
إخلتان .وهذإ ما جيعهل فريد ًإ لنه اكن إلممي إلوحيد بني ُكتاب إلعهد إجلديد.

•

منح هللا هذإ إلاكتب إلممي رشف ًا عظاميً ،لنه كتب أعامل إلرسل أيض ًا (وإَّلي يشلك إجلزء إلثاين من إجنيل لوقا) ،كام وكتب أكرب جزء من إلعهد
إجلديد من أي اكتب أآخر (عىل إفرتإض أن بولس مل يكتب إلرساةل إىل إلعربإنيني).

 .٣ا امَك اسل َّ امهاا إلا ْيناا أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُمنْ ُذ ألْ ابدْ ِء ُم اعا ِينِ اني او ُخدَّإ ًما ِل ْل ا ِك ام ِة :خيربان لوقا أن إلقصص إلسابقة عن حياة يسوع إملس يح اكنت مبنية عىل أقوإل شهود إلعيان.
ِ
• أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُمنْ ُذ ألْ ابدْ ِء :ي ُشري هنا ،بال شك ،إىل إلرسل (إلتالميذ) إَّلين اكنوإ مع يسوع إملس يح منذ إلبدإية .ولكن رمبا يشري أيض ًا إىل أشخاص
مثل مرمي ،وعىل إلرحج قابلها لوقا أثناء حبثه عن معلومات من حياة يسوع إملس يح.

كتب لوقا لعامل إلقرن إلول إَّلي اكن يعيش حسب شعار" :إذإ اكن ما تفعهل يشعرك ابلرتياح ،فافعهل ".اكن إلعامل أآنذإك ،كام إليوم ،يتوق ملا
تقدمه إملس يحية :إلميان إملبين عىل إحلقائق.

•

ب) إلآايت ( :)٤-٣يرسد لوقا إلس باب ورإء كتابة إجنيهل.
َش ٍء ِم ان أ ْ َل َّولِ ِبتادْ ِق ٍيقَ ،أ ْن َأ ْك ُت اب عا اىل ألتَّ او ِإيل إلا ْي اك َأهيه اا ألْ اع ِز ُيز ااث ُو ِفيلُ ُسِ ٤ ،ل ات ْع ِر اف ِ َّ
 ٣ار َأيْ ُت َأانا َأيْضً ا إ ْذ قادْ تاتابَّ ْع ُت ُ َّ
حص اة ألْ ا الَك ِم أ َّ َِّلي عُ ِل ر ْم ات ِب ِه.
لك ا ْ
ِ
ِ
 .١ار َأيْ ُت َأانا َأيْضً ا :مل يكن لوقا شاهد عيان للحدإث يف بدإية خدمة يسوع إملس يح .مع ذكل جنده يضع نفسه عىل نفس إخلط مع شهود إلعيان إَّلين عاشوإ
مع يسوع إملس يح وكتبوإ عنه (مثل مىت ومرقس) ،لن كتاابته إستندت عىل حبث دؤوب ودقيق للحدإث.
َ .٢أ ْن َأ ْك ُت اب عا اىل ألتَّ او ِإيل :بعد قرإءته لجنييل مىت ومرقس ،أرإد لوقا أن يكتب روإية اثلثة تكون أكرث مشولية وبتسلسل زمين دقيقَّ .لكل ،جند أن إجنيل
لوقا هو إلجنيل إلكرث مشولية وحيتوي عىل تفاصيل أكرث .فهو يوثق قصة يسوع إملس يح بدإية من إلبشارة مبجيء يوحنا إملعمدإن وحىت صعود يسوع
إملس يح إىل إلسامء.
• إجنيل لوقا هو إلكرث عاملية (يشمل إللك) .غالب ًا ما نرإه يضع إلمم يف ماكنة إجيابية.
• إجنيل لوقا هو إلكرث إهامتم ًا يف أدوإر إلنساء وإلطفال وإملنبوذين إجامتعي ًا.
• إجنيل لوقا هو إلكرث إهامتم ًا يف إلصالة .دليه س بعة إشارإت خمتلفة ليسوع إملس يح وهو يصيل ،ل جندها إل يف هذإ إلجنيل.
• إجنيل لوقا هو إلكرث تركزي ًإ عىل إلروح إلقدس وعىل إلفرح.
• إجنيل لوقا هو إلكرث تركزيإً عىل إلكرإزة ابخلرب إلسار (إلجنيل)ُ .أس ُتخ ِد َّم هذإ إملصطلح عرش مرإت يف هذإ إلجنيل (ومرة وإحدة فقط يف
إلانجيل إلخرى) ،أما يف أعامل إلرسل فمسة عرش مرة.
َ .٣أهيه اا ألْ اع ِز ُيز (صاحب إلسعادة) ااث ُو ِفيلُ ُس :حصيح أن لوقا او اج اه إجنيهل إىل رجل يدعى اثوفيلس ،ولكنه كتب إجنيهل وإضع ًا يف ذهنه مجهور أوسع.
•

نالحظ من إللقب (صاحب إلسعادة) ،أن ثيوفيلوس رمبا اكن مسؤو ًل يف إحلكومة إلرومانية .ومن إملرحج أن إجنيل لوقا وسفر أعامل إلرسل شكوإ
دفاع ًا خمترص ًإ حملامكة إلرسول بولس أمام قيرص ،حيث أن أعامل إلرسل ينهتيي ابنتظار بولس لتكل إحملامكة.

•

أاي اكن اثوفيلس ،يبدو أنه قد تعمل وعرف عن إلميان إملس يحي (أ َّ َِّلي ُع ِل ر ْم ات ِب ِه).

اثني ًا .إلبشارة مبيالد يوحنا إملعمدإن
أ ) إلآايت ( :)٧-٥إلفرتة إلزمنية إلسائدة وإلناس إَّلين اكنوإ يعيشون يف بدإية اترخي حياة يسوع إملس يح.
كل ألَْيا ُو ِدي َّ ِة ااك ِه ٌن أ ْ ُْس ُه از اك ِر َّاي ِم ْن ِف ْرقا ِة َأ ِب َّيا ،اوأ ْم ار َأتُ ُه ِم ْن بانا ِ
 ٥ااك ان ِيف َأ َّاي ِم ِه ُريود اُس ام ِ ِ
ون اوأ ْ ُْسهاا َأ ِل ايص اااب ُت ٦ .او ااكانا ِ االك ُ اُها ااب َّرْي ِن َأ اما ام أ ِهلل ،اسا ِل اك ْ ِني ِيف
هار ا
ات ُ
ا ِمجيع ِ او اص اااي أ َّلر ِ رب او َأ ْح ااك ِم ِه ب اِال ل ا ْو ٍم ٧ .اول ا ْم يا ُك ْن لاهُ اما او ا ٌدل ،إ ْذ ااكن ْات َأ ِل ايص اااب ُت عاا ِق ًرإ .او ااكانا ِ االك ُ اُها ُم اتقا رِد ام ْ ِني ِيف َأ َّاي ِمهِ اما.
ِ
ِ .١يف َأ َّاي ِم ِه ُريود اُس ام ِ ِ
كل ألَْيا ُو ِدي َّ ِة :وقعت هذه إلحدإث يف فرتة زمنية حمددة.
•

عُرف هذإ إلرجل ابمس هريودس إلكبري ،واكن هذإ زمن هناية حمكه إلطويل وإليسءِ .عرقي ًا ،مل يكن هريودس من نسل إرسإئيل ،بل من
نسل عيسو أخو يعقوب  -أي اكن من ْ َإلدُو ِمير اِني .واكن معروف ًا ببناء إملباين إلعظمية ،ولكنه إش هتر أيض ًا جبنونه للعظمة وبقسوته ،مما جعهل
يقتل إلكثريين مبا فَيم أفرإد من أرسته.

 .٢ااك ان هناك ااك ِهن أ ْ ُْس ُه از اك ِر َّاي  ..اوأ ْم ار َأتُ ُه َأ ِل ايص اااب ُت :وقعت هذه إلحدإث لشخاص حمددين .اكنوإ ااب َّرْي ِن َأ اما ام أ ِهلل ،ولكن اكن يف حياهتام ومصة عار ويه أن
أليصاابت اكنت عاقر .ا(ولا ْم يا ُك ْن لاهُ اما او ا ٌدل ،إ ْذ ااكن ْات َأ ِل ايص اااب ُت عاا ِق ًرإ).
ِ
ِ .٣م ْن ِف ْرقا ِة َأ ِب َّيا :نقرأ عن إلفرق إلكهنوتية (مبا يف ذكل فرقة أبيا) يف أخبار إلايم إلول .٢٤-٢٣
ب) إلآايت ( :)١٠-٨خدمة زكراي يف إلهيلك
٨فا اب ْينا اما ه اُو يا ْكه ُان ِيف ن ْاوب ا ِة ِف ْرقاتِ ِه َأ اما ام أ ِهلل ٩ ،اح اس اب عاا اد ِة أ ْل اكها ُن ِ
لك أ َّلر ِ رب اويُ اب ِرخ ار ١٠ .او ااك ان ُ ه
ون
وتَ ،أ اصاب ا ْت ُه ألْ ُق ْرعا ُة َأ ْن يادْ ُخ ال إ اىل اه ْي ا ِ
لك ُ ْمجه ُِور ألشَّ ْع ِب يُ اصل ه ا
ِ
خاا ِر ًجا اوقْ ات ألْ ابخُو ِر.
 .١اح اس اب عاا اد ِة أ ْل اكها ُن ِ
لك أ َّلر ِ رب اويُ اب ِرخ ار :ل حيق سوى للكهنة من سالةل معينة أن خيدموإ يف إلهيلك .عىل مر إلس نني
وتَ ،أ اصاب ا ْت ُه ألْ ُق ْرعا ُة َأ ْن يادْ ُخ ال إ اىل اه ْي ا ِ
ِ
تضاعف عدد إلكهنة( ،يقال أنه زمن يسوع إملس يح اكن هناك ما ل يقل عن عرشين ألف اكهن ًا)َّ ،لكل اكنوإ يس تخدمون إل ُقرعة ليحددوإ أي اكهن
س يخدم .بعض إلكهنة مل تقع علَيم إلقرعة سوى مرة وإحدة طيةل حياهتم.
•

لرجل ابر مثل زكراي ،رمبا اكن هذإ إحلدث إلكرب وإلمه يف حياته ،فاختياره لتقدمي إلبخور يعترب إمتيازإً كبري ًإ ،وفرصة إلعمر .ابلتأكيد اكن يتساءل
دوم ًا ما س يكون عليه إلمر عندما يدخل إلقدس (إملنطقة قبل قدس إلقدإس) ،وإن اكن هللا س يكمه بأمر خاص أثناء وجوده هناك.

•

كام أنه من إلسهل أن نتصور أن زكراي سأل إلكهنة إَّلين دخلوإ يف إلسابق كيف اكن إلمر ،وإن مروإ بأي جتربة روحية فريدة عندما اكنوإ خيدمون
أمام هللا .اكن إحلدث مليئ ًا ابلتوقعات إلهائةل.

 .٢يُ اب ِرخ ار :وفق ًا لرشيعة موىس ،اكنت إلبخور تُ اقدم للرب عىل مذحب إَّلهب لك صباح ولك مساء (خروج  .)٨-٧:٣٠وحبلول ذكل إلوقت ،اكن هناك
طقوس معروفة ووإحضة لهذه إملامرسة.
•

اكنت تلقى أكرث من قرعة يف إلصباح لتحديد معل لك اكهن وقت تقدمي إَّلبيحة .اكنت إلقرعة إلوىل لتحديد من س يطهر إملذحب ويعد نريإنه ،أما
إلقرعة إلثانية فاكنت لتحديد امن ِمن شأنه أن يقتل إَّلبيحة إلصباحية ويرش إملذحب ،وإلشمعدإن إَّلهيب ،ومذحب إلبخور .وإلقرعة إلثالثة ُحتدد
إلاكهن إَّلي س يدخل ويقدم إلبخور .واكن من إملعروف أن إلقرعة إلثالثة يه إلعظم وإلكرث إمتيازإً .أولئك إَّلين تقع علَيم إلقرعة إلوىل وإلثانية
يكررون إخلدمة يف إلتقدمة إملسائية ،ولكن إلمر خيتلف يف إلقرعة إلثالثة .فتقدمي إلبخور حيدث مرة وإحدة يف إلعمر.

•

اكن إملئات من إملصلني حيتشدون يف إلهيلك قبل إلفجر .واكنت إخلدمة إلصباحية تبدأ عندما مييش إلاكهن إَّلي س يقدم إلبخور حنو إلهيلك،
عن طريق إدلإر إخلارجية ،وهو يرضب أدإة تش به إلصنج .عند سامع صوت رنني إلصنج ،اكن إلالويني جيمتعون ويس تعدون لقيادة إلشعب يف
أغاين وترإنمي تعبدية للرب.

•

واكن يمت إختيار أثنني من إلكهنة ابلقرعة أيض ًا ،واكن هؤلء ميشون مع إلاكهن إَّلي مت إختياره لتقدمي إلبخور يف ذكل إلصباح .وهكذإ يدخل
إلثالثة إملنطقة إملقدسة (ألْ ُقدْ ِس) مع ًا .اكهن يضع إلفحم عىل مذحب إَّلهب ،وإلآخر يرتب إلبخور يك تكون جاهزة للتقدمي .مث خيرج إلاكهنني،
ويرتك إلاكهن إَّلي س يحرق إلبخور لوحده يف ألْ ُقدْ ِس.

•

اكن أمام إملذحب إَّلهيب للبخور (إرتفاعه  ٣أقدإم وعرضه  ٤٦مس مربع) طاوةل صغرية علَيا حفم مش تعل جاهز حلرق إلبخور .وخلف إملذحب إَّلهيب
اب إَّلي يفصل ما ب ا ْ اني ألْ ُقدْ ِس اوقُدْ ِس أ ْ َل ْقدا ِإس) ،حيث اكن
اكن هناك س تارة كبرية ْسيكة (إحلجاب) ،وخلفها اكن يقع قدس إلقدإس (أي ألْ ِح اج ُ
يدخهل رئيس إلكهنة فقط يوم إلكفارة .واكنت هناك طاوةل عىل ميينه وهو يقف أمام إملذحب علَيا خزب إلتقدمة ،وعىل يساره إملنارة إَّلهبية إليت
اكنت إملصدر إلوحيد للنور يف قدس إلقدإس.

 .٣او ااك ان ُ ه
ون خاا ِر ًجا اوقْ ات ألْ ابخُو ِر .عندما يرى إلشعب إلاكهنني خيرجون من إلهيلك ،يعرفون أن وقت تقدمي إلبخور قد حان،
لك ُ ْمجهُو ِر ألشَّ ْع ِب يُ اصل ه ا
فيسجدون ويرفعون أيدهيم حنو هللا يف صالة صامتة .واكنوإ يعرفون أيض ًا أنه يف تكل إللحظة حرق إلاكهن إلبخور يف إملاكن إملقدس وصىل يف حمرض
هللا ذإته للمة بأرسها.
•

يتبع ذكل عدة دقائق من إلصمت يف لك أروقة إلهيلك  -ويبقى زكراي يف حاةل من إلصالة يف إملاكن إملقدس ،ويه أمه وأعظم حلظة يف حياته.

•

إلعالقة بني حرق إلبخور وإلصالة قد تبدو غريبة للبعض ،ولكن إلكتاب إملقدس يس تخدم صورة حرق إلبخور للتعبري عن رفع إلصالة (مزمور
 ،٢:١٤١رؤاي يوحنا .)٨:٥

•

ماذإ صىل زكراي؟ ل بد أنه فكر يف إلمر بعناية .رمبا اكنت دليه لحئة مليئة ابلطلبات ،ولكنه حفظها عىل إلرحج .كام وعرف مدة إلصالة ،لنه
اكن قد حرض تقدمي إَّلبيحة إلصباحية كعابد عدة مرإت من قبل ،وعرف إلوقت إَّلي س يقضيه إلاكهن يف إملعبد .ل بد أنه صىل من أجل
إحتياجات شعبه ،وإليت متثلت ابحتالل إلرومان إلقساة .ول بد أنه صىل يك يرسل هللا إملس يا إملنتظر .ورمبا فكر أنه من إخلطأ أن يصيل من
أجل إحتياجاته إلشخصية يف هذه إللحظة إملقدسة.

ج) إلآايت ( :)١٧-١١بشارة إملالك لزكراي
١١فا اظه اار ا َُل ام االكُ أ َّلر ِ رب اوإ ِق ًفا ع ْان ي ا ِمنيِ ام ْذب ا ِح ألْ ابخُو ِر١٢ .فالا َّما ارأ آ ُه از اك ِر َّاي أضْ اط ار اب او اوقا اع عالا ْي ِه خ ْاو ٌف١٣ .فاقاا ال ا َُل ألْ ام االكُ  « :ال اَت ْاف ااي از اك ِر َّايَ ِ ،ل َّن ِطلْ اب ات اك قادْ
ون ع ِاظميًا َأ اما ام أ َّلر ِ رب ،او ا َْخ ًرإ
ون ِب ِو ال ادتِ ِهَ ِ ١٥ ،لن َّ ُه يا ُك ُ
ُ ِْس اع ْت ،اوأ ْم ار َأت اُك َأ ِل ايص اااب ُت اس ات ِ ُِل ا اكل أبْنًا اوت ُ اس ِرمي ِه يُو احنَّا ١٤ .اويا ُك ُ
ون اس اي ْف ار ُح ا
ون ا اكل فا ار ٌح اوأ ْبهتِ ا ٌاج ،او اك ِث ُري ا
وب
رسإئِي ال إ اىل أ َّلر ِ رب إلاهِهِ ْم ١٧ .اوي ا اتقا َّد ُم َأ اما ام ُه ب ُِروحِ إي ِل َّيا اوقُ َّوتِ ِهِ ،ل ا ُري َّد قُلُ ا
ارش ُب ،او ِم ْن ب ا ْط ِن ُأ ِ رم ِه ي ا ْم ات ِل ُئ ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس ١٦ .اويا ُر هد اك ِث ِري اين ِم ْن ب ا ِين إ ْ ا
او ُم ْس ِك ًرإ ال ي ْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
يك هيُ ا ِ ر اّي لِ َّلر ِ رب شا ْع ًبا ُم ْس ات ِعدًّإ».
أ ْل آ ااب ِء إ اىل أ ْ َلبْ انا ِء ،اوألْ ُع اصا اة إ اىل ِف ْك ِر أ ْ َل ْب ارإ ِرِ ،ل ا ْ
ِ
ِ
 .١فا اظه اار ا َُل ام االكُ أ َّلر ِ رب :وقف إملالك بلك بساطة عىل إجلانب إلمين من مذحب إلبخور .رمبا اكنت عينا زكراي مغلقة وهو يصيل بلك خشوع ،وعندما فتح
عيناه رأى إملالك.
 .٢فالا َّما ارأ آ ُه از اك ِر َّاي أضْ اط ار اب او اوقا اع عالا ْي ِه خ ْاو ٌف .مل يكن إملالك إَّلي ظهر لزكراي خشصية رومانس ية ،أو طفل دليه أجنحة .بل اكن هذإ إملالك خملوق ًا رإئع ًا مثل
معظم إملالئكة يف إلكتاب إملقدس ،وأول َشء قاَل إملالك لهذإ إلاكئن إلبرشي :ا"ل ا اَت ْف".
•

رمبا فكر زكراي وقال" :هل حيدث هذإ مع إللك؟ مل خيربين أحد أن شيئ ًا كهذإ قد حدث معهم من قبل".

َ ِ .٣ل َّن ِطلْ اب ات اك قادْ ُ ِْس اع ْت ،اوأ ْم ار َأت اُك َأ ِل ايص اااب ُت اس ات ِ ُِل ا اكل أبْنًا :مل يصيل زكراي عىل إلغلب طالب ًا أن يعطيه إلرب إبن ًا عندما اكن وإقف ًا أمام إملذحب إَّلهيب.
لس ببني :أو ًل ،لن صالة كهذه ،ويف تكل إملناس بة ،تعرب عن إحتياج أانين .واثني ًا ،مبا أهنام اكان متقدمني يف إلسن (لوقا  ،)٧:١فرمبا توقفا عن إلصالة
لهذإ إلمر منذ فرتة طويةل.
•

نصيل أحيا ًان من أجل أمر ما وملدة طويةل جد ًإ .نصيل من أجل خالص إلرشيك أو أحد إلبناء .نصيل من أجل إدلعوة أو إخلدمة .نصيل من
إجل إختيار إلرشيك إملناسب للزوإج .ولكن بعد س نوإت من إلصالة إلعميقة ،نفشل ونستسمل .رمبا صىل ً
الك من زكراي وأليصاابت لس نوإت عدة
يك يعطَيام هللا إبن ًا ،ولكهنام توقفا عن إلصالة من مدة طويةل ،كام وفقدوإ ثقهتم ابلرب نوع ًا ما.

•

عندما نكون يف تكل إملرحةل من حياتنا ،نبدأ أحيا ًان وابلتدرجي ابلشك يف حب هللا لنا ورعايته .ولكن هللا حيبنا دوم ًا ورعايته لن تتوقف أبد ًإ.

•

رمبا اكنت ردة فعل زكراي لوعد إملالك" :أان ل أعرف ما إَّلي تتحدث عنه .أان ل أصيل لبن .فكام ترى حنن متقدمني يف إلعمر .توقفت عن إلصالة
من أجل أ ْبن منذ فرتة طويةل .أان أصيل من أجل خالص شعيب إرسإئيل ،وأدعو يك يرسل إلرب إملس يا إملوعود ".مل يعمل زكراي أن هللا قادر عىل
حتقيق لك إلصلوإت يف وقت وإحد ،وأن يس تخدم إبنه إملعجزة ليكون جزء ًإ للتحضري جمليء إملس يا إملنتظر.

•

مل تكن دلى زكراي أدىن فكرة أن هللا س يجيب إلطلبتني إلعزيزتني عىل قلبه يف أآن وإحد .رمبا َتىل متام ًا عن فكرة كونه أب ،فقد اكن هذإ أمالً
حتطم عىل مر إلس نني .ولكن إلرب مل يتخىل عنه رمغ أن زكراي وأليصاابت فعال.

 .٤اوت ُ اس ِرمي ِه يُو احنَّا .أعطي للصيب إسامً قبل أن يتكون حىت .فقد اكن هذإ إلمر من إلرب أن يدعى إملولود "يوحنا".
ارش ُب .لعلها إشارة إىل إلنا ْذي ار إَّلي يتحدث عنه سفر إلعدد إلحصاح  .٦اكن يوحنا مكرس ًا وخمصص ًا للرب
َ ِ .٥لن َّ ُه يا ُك ُ
ون ع ِاظميًا َأ اما ام أ َّلر ِ رب ،او ا َْخ ًرإ او ُم ْس ِك ًرإ ال ي ْ ا
لك أايم حياته ،ليس كحال مششون إَّلي مل يكرس نفسه هلل ابلاكمل.
•

عىل إلرمغ من أن يوحنا س يكون ع ِاظميًا َأ اما ام أ َّلر ِ رب ،ولكن بنعمة هللا" :أ ْ َل ْصغ اار ِيف املا ُك ِ
وت أ َّلس ام ااو ِإت س يكون َأع اْظ ُم ِمنْهُ" (مىت .)١١:١١

 .٦او ِم ْن ب ا ْط ِن ُأ ِ رم ِه ي ا ْم ات ِل ُئ ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس .س يكون ليوحنا ملء فريد من إلروح إلقدس حىت وهو يف بطن إمه.
•

قال اكلفني عن يوحنا إَّلي اكن مملوئ ًا من إلروح إلقدس يف بطن أمه" :دعوان نتعمل من هذإ إملثال أنه من أول مرحةل إلطفوةل إىل أآخر إلعمر،
معل إلروح إلقدس يف قلب إلنسان جماين".

رسإئِي ال إ اىل أ َّلر ِ رب إلاهِهِ ْم .أعظم معل س يقوم به يوحنا هو متهيد إلطريق قبل جميء إملس يا من خالل حتويل إلقلوب حنو إلرب .إس تخدم
 .٧اويا ُر هد اك ِث ِري اين ِم ْن ب ا ِين إ ْ ا
ِ
ِ
ِ
يف خدمته نفس منط خدمة إيليا إلعظمي  -ب ُِروحِ إي ِل َّيا اوقُ َّوتِ ِه .قال يسوع إملس يح يف وقت لحق أن هذإ حتقق من خالل يوحنا (مىت .)١٢:١٧ ،١٤:١١
ِ
وب أ ْل آ ااب ِء إ اىل أ ْ َلبْناا ِء :هذإ إقتباس من سفر ماليخ  ،٦-٥:٤ويه إلكامت إلخرية يف إلعهد إلقدمي ،وكن إلويح إملقدس يس تأنف إلآن حيث اكن
ِ .٨ل ا ُري َّد قُلُ ا
ِ
قد توقف.
•

إيليا اكن إلشخص إَّلي إس تخدمه هللا دلعوة إرسإئيل لطلب إلتوبة (ملوك إلايم إلول .)٤٠-٢٠:١٨

د ) إلآايت ( :)٢٠-١٨شك زكراي ومصته.
جِربإئِي ُل ألْ اوإ ِق ُف قُدَّإ ام أ ِهلل ،او ُأ ْر ِسلْ ُت
اب ألْ ام االكُ اوقاا ال اَلَُ « :أانا ْ ا
١٨فاقاا ال از اك ِر َّاي لِلْ ام اال ِك « :اك ْي اف َأ ْع ا ُمل اه اذإَ ِ ،ل ِ رين َأانا اش ْيخٌ اوأ ْم ار َأ ِِت ُم اتقا رِد ام ٌة ِيف أَ َّاي ِمهاا؟»١٩ .فاأَ اج ا
ون ِفي ِه اه اذإَ ِ ،لن اَّك ل ا ْم تُ اص رِد ْق ا االك ِمي أ َّ َِّلي اسيا ِ همت ِيف او ْقتِ ِه».
ون اصا ِمتًا او ال تا ْق ِد ُر َأ ْن تا ات اكَّ ام ،إ اىل ألْ اي ْو ِم أ َّ َِّلي يا ُك ُ
ارشكا هبِ ا اذإ ٢٠ .اوهاا أَن اْت تا ُك ُ
ِلُ ا ِلكر ام اك او ُأب ِ ر ا
ِ
 .١اك ْي اف َأ ْع ا ُمل اه اذإَ ِ ،ل ِ رين َأانا اش ْيخٌ اوأ ْم ار َأ ِِت ُم ات اق رِد ام ٌة ِيف َأ َّاي ِمهاا؟ :اكنت ردة فعل زكراي" :شكر ًإ عىل إلوعد أهيا إملالك ،ولكن ما تقوَل غري معقول ،أنظر حلالتنا:
أان ش يخ وإمرأِت متقدمة يف أايهما .ولكن هل ابماكنك أن تعطينا عالمة أو دليل لتثبت الكمك؟"
•

أرإد زكراي تصديق إلوعد ،ولكنه اكن حيمي نفسه من خيبة إلمل .فاكن هذإ ابلنس بة َل حمل من إلصعب حتقيقه ،فمل ميكل أية توقعات .وهذإ ما
نفعهل بأنفس نا أحيا ًان ،نسلهبا من معجزإت كثرية لننا نفكر بنفس إلطريقة.

•

نظر زكراي إىل إلظروف أو ًل ،ووضع ما ميكن أن يفعهل هللا أآخرإً .وهذإ يعترب تفكريٌ منطقي ابلنس بة لنا .ولكن إن اكن هللا يح يف حياتنا ،فليس
من إملنطقي أن نضع إلظروف قبهل.

َ .٢أانا جِ ْ اربإئِي ُل ألْ اوإ ِق ُف قُدَّإ ام أ ِهلل .رذ اكر جربإئيل زكراي من يكون ومن أين أىت .هناك تفاوت كبري بني "أان متقدم يف إلايم" وبني "أان جربإئيل"  -أهيام أمه؟
ارشكا هبِ ا اذإ".
إضافة إىل ذكل ،برش جربإئيل زكراي ابلخبار إلسارة :ا"و ُأ ْر ِسلْ ُت ِلُ ا ِلكر ام اك او ُأب ِ ر ا
•

اكنت هذه ابلفعل أخبار سارة ابلنس بة لزكراي ،فلن يصبح دليه إبن حفسب ،بل هذإ أ ِل ْبن س يكون َل دور هام يف خطة هللا للخالص .اي لها من
أخبار سارة محلها إملالك جربيل لزكراي.

•

وهذإ يعطينا فكرة أفضل عن معىن إلكرإزة ابلجنيل :تقدمي إخلرب إلسار ملن حيتاج إليه.

 .٣ا االك ِمي أ َّ َِّلي اسيا ِ همت ِيف او ْقتِ ِه .عدم وجود زكراي ،يعين عدم وجود يوحنا إملعمدإن .وإن مل يكن يوحنا إملعمدإن موجود ًإ ،فلن يكون هناك منا ٍد ليعلن عن
جميء إملس يح .وإن مل يكن هناك منا ٍد لالعالن عن جميء إملس يح ،فلن تتحقق نبوإت إلعهد إلقدمي بشأن جميئه .إن مل تتحقق أي من نبوءإت إلعهد إلقدمي
بشأن إجمليء إلول للمس يح ،إذ ًإ فاملس يح مل يمتم إملكتوب .وإن مل يمتم إملس يح لك َشء ،إذ ًإ هو مل يمتم خطة هللا لفدإئنا وجيب أن منوت يف خطاايان! إذ ًإ،
اكنت إلبشارة مبودل يوحنا إملعمدإن خرب ًإ سار ًإ حق ًا.
ون اصا ِمتًا او ال تا ْق ِد ُر َأ ْن تا ات اكَّ ام .دفع زكراي مثن ًا ابهظ ًا لعدم إميانه .عدم إميانه مل يغري وعد هللا ،ولكن جعهل ل يس متتع بوعد هللا.
 .٤اوهاا َأن اْت تا ُك ُ
•

عندما ل نؤمن بوعد هللا عىل حياتنا ،حنن ل ندمر إلوعد ابلرضورة ولكننا ندمر قدرتنا عىل إلمتتع بذكل إلوعد .ما جعل هذإ إلعقوبة شديدة عىل
زكراي هو عدم قدرته عىل إملشاركة هبذإ إخلرب إلسار مع إلآخرين.

•

إلغريب أن إلعديد من إملس يحيني ل يعتربون هذإ عقا ًاب  -فهم ل ميانعون إلبقاء صامتني إزإء الاخبار إلسارة عن يسوع.

هـ) إلآايت ( :)٢٣-٢١خروج زكراي ومقابةل إمجلوع.
لك .فا ااك ان يُو ِم ُئ إل اَيْ ِ ْم
لك٢٢ .فالا َّما خ اار اج ل ا ْم ي ْاس ات ِط ْع َأ ْن ُي ا ِكر امهُ ْم ،فا افهِ ُموإ َأن َّ ُه قادْ ار َأى ُرؤ اْاي ِيف ألْها ْي ا ِ
 ٢١او ااك ان ألشَّ ْع ُب ُمنْ ات ِظ ِر اين از اك ِر َّاي او ُم ات رع ِ رجب اِني ِم ْن إبْ اطائِ ِه ِيف ألْها ْي ا ِ
ِ
ِ
اوب ا ِق اي اصا ِمتًا ٢٣.اولا َّما ا ِمكلا ْت َأ َّاي ُم ِخدْ امتِ ِه ام اَض إ اىل بايْتِ ِه.
ِ
لك .اكنت إلعادة أن خيرج إلاكهن من إلهيلك حال إلنهتاء من إلصالة ،لطمأنة إلشعب بأنه ما
 .١او ااك ان ألشَّ ْع ُب ُمنْ ات ِظ ِر اين از اك ِر َّاي او ُم ات رع ِ رج ِب اني ِم ْن إبْ اطائِ ِه ِيف ألْها ْي ا ِ
ِ
زإل حي ًا ومل يعاقبه هللا .لهذإ بدأ إلشعب يشعر ابلتوتر عندما تأخر يف إخلروج.
•

بعد إنهتاء إلاكهن من تقدمي إخلدمة ،خيرج من إملاكن إملقدس عرب إلبوإب إلكبرية للهيلك ،ويلتقي إلاكهنني خارج إلبوإب مبارشة .مث يرفع إلاكهن
إَّلي قدم إلبخور يديه ويبارك إلشعب مس تخدم ًا إلكامت إملكتوبة يف سفر إلعدد  .٢٦-٢٤:٦عرف مئات إملصلني إَّلين جتمعوإ ما جيب إلقيام
به ،وردوإ عليه قائلني" :مبارك إلرب هللا إَل إرسإئيل من إلزل وإىل إلبد".

•

بعد لك هذإ ،يطلب إلكهنة إلالويني من إملغنيني وإملوس يقيني إلبدء ابلرتتيل ،ف ُترضب إلبوإق إلفضية ،ويرضب إلاكهن إلصنج ،وتبدأ جوقة من
إلالويني برتتيل إملزمور إملعني َّلكل إليوم .اكنت جوقة إلرتنمي مؤلفة مما ل يقل عن إثين عرش صو ًات ،واكنت خليط من إلصغار وإلكبار واكن يصدر
عهنم صوت رإئع متجانس وممزي جد ًإ.

 .٢فالا َّما خ اار اج ل ا ْم ي ْاس ات ِط ْع َأ ْن يُ ا ِكر امهُ ْم :اكن من إملفرتض عىل زكراي عند خروجه من إلهيلك أن يقف أمام إلشعب وينطق بكامت إلربكة (سفر إلعدد -٢٤:٦
 ،)٢٦واكن إلكهنة يرددون تكل إلربكة ورإءه .ولكن زكراي مل يس تطيع أن يكمهم!

•

رمبا إس تخدإم يديه ليرشح ما حدث معه يف إلهيلك .ولكن من إلصعب أن نعرف إذإ ما صدقه إمجليع.

و ) إلآايت ( :)٢٥-٢٤ا امحلِ أليصاابت وإلفرح إلشديد
 ٢٤اوب ا ْعدا تِ ْ ا
كل أ ْ َل َّاي ِم اح ِبلا ْت َأ ِل ايص اااب ُت أ ْم ارأَتُهُ ،او َأ ْخ اف ْت ن ا ْف اسهاا ا َْخ اس اة َأ ْشهُ ٍر قاائِ ا ًةل «٢٥ :اه اك اذإ قادْ فا اع ال ِ اِب أ َّلر هب ِيف أ ْ َل َّاي ِم أل َّ ِيت ِفَياا ن ااظ ار إ ا َّيلِ ،ل اي ْ ِْن اع عاا ِري ب ا ْ اني
ِ
ألنَّ ِاس».
 .١اح ِبلا ْت َأ ِل ايص اااب ُت أ ْم ار َأتُ ُه :اكن لزكراي عالقات طبيعية مع زوجته ،تعاون مع هللا يك يمتم إلوعد .مل يعمتد أن يأِت هذإ إلطفل بطريقة معجزية.
 .٢او َأ ْخ اف ْت ن ا ْف اسهاا ا َْخ اس اة َأ ْشهُ ٍر :مل َتتفي أليصاابت لتخفي محلها؛ أخفت نفسها أول َخسة أشهر ،حني يكون إمحلل غري وإحض للعيان .أخفت نفسها لترصف
وقت ًا مع إلرب ،ولتتأمل يف مصري إلطفل إَّلي بدإخلها.
اثلث ًا .إلبشارة مبيالد يسوع إملس يح
أ ) إلآايت (ُ :)٢٧-٢٦أرسل جربإئيل إملالك ملرمي من مدينة إلنارصة.
مس
 ٢٦او ِيف ألشَّ هْ ِر أ َّلسا ِد ِس ُأ ْر ِس ال ْ ا
رصةُ٢٧ ،إ اىل عا ْذ ارإ اء امخ ُْطوب ا ٍة ِل ار ُجلٍ ِم ْن باي ِْت د ُاإو اد أ ْ ُْس ُه ي ُ ُوس ُف .اوأ ْ ُ
جِربإئِي ُل ألْ ام االكُ ِم ان أ ِهلل إ اىل ام ِدينا ٍة ِم ان ألْ اج ِليلِ أ ْ ُْسهاا انا ِ ا
ِ
ِ
ألْ اع ْذ ارإ ِء ام ْر اميُ.
جِربإئِي ُل ألْ ام االكُ  :مل ينهتيي معل جربإئيل ببشارته لزكراي يف إلهيلك ،ففي إلشهر إلسادس من محل أليصاابت ،جاء إىل قرية يف
 .١او ِيف ألشَّ هْ ِر أ َّلسا ِد ِس ُأ ْر ِس ال ْ ا
إجلليل.
رص ُة :اكن هذإ أول ذكر ملدينة إلنارصة سوإء يف إلعهد إلقدمي أو يف إلعهد إجلديد .رمبا ما ميزي إلنارصة هو عدم متزيها .مل تُذكر
 .٢إ اىل ام ِدينا ٍة ِم ان ألْ اج ِليلِ أ ْ ُْسهاا انا ِ ا
ِ
يف إلعهد إلقدمي ،أو يف كتب إلبوكريفا ،ول حىت يف كتاابت يوس يفوس.
•

تقع إلنارصة يف إجلليل ،وتبعد  ٢٤كيلو عن حبرية طرباي و ٩كيلو من أقرب طريق رئييس .ل يوجد يف إلنارصة أي إمدإدإت ملياه صاحلة للرشب،
وهناك برئ وإحد ضعيف وسط إلقرية فقط.

•

سرتتبط هوية يسوع إملس يح هبذإ إملاكن إىل إلبد ،حيث إطلق عليه إمس "يسوع إلنارصي" عدة مرإت (مرقس  ،٢٤:١يوحنا  ،٧:١٨يوحنا
 ،١٩:١٩لوقا  .)٢٢:٢حىت أن أتباعه أطلق علَيم إمس "إلنارصيني" (أعامل إلرسل .)٥:٢٤

 .٣إ اىل عا ْذ ارإ اء امخ ُْطوب ا ٍة :اكنت مرمي خمطوبة ليوسف .اكن إلزوإج عند إلَيود يف تكل إلايم حيدث عىل ثالثة مرإحل:
ِ
• إلعقد ُ -إلطلبة (إتفاق رْسي بني إلآابء).
• إخلطوبة (إحتفال يقطع فيه إلطرفني إلوعود).
• إلزوإج (بعد مرور عام تقريب ًا ،يأِت إلعريس ليأخذ عروس ته يف وقت غري متوقع).
✓ إلخالص همم للغاية عندما خيطب خشصني ،ولفك إخلطوبة جيب أن يكتب كتاب طالق .فاخلطوبة أمر جدي.
مس ألْ اع ْذ ارإ ِء ام ْر ا ُمي .ذكر إلكتاب إملقدس بوضوح أن مرمي اكنت عذرإء .وليس هناك أي مغوض حول هذه إلفكرة هنا  -مبعىن أن مرمي مل متارس أي عالقة
 .٤اوأ ْ ُ
جنس ية مع رجل.

•

طريقة امحل يوحنا إملعمدإن اكنت معجزية .فال جعب أن تكون إلطريقة إليت ُمحل هبا إملس يا معجزية أيض ًا.

ب) إلآايت ( :)٢٨-٢٩جربإئيل يلقي إلتحية عىل مرمي.
٢٨فادا اخ ال إلاَيْ اا ألْ ام االكُ اوقاا ال « :اس اال ٌم ا ِكل َأيَّهتُ اا ألْ ُم ْن اع ُم عالاَيْ اا! اإ َّلر هب ام اع ِكُ .م اب اار اك ٌة َأن ِْت ِيف أل ِن ر اسا ِء»٢٩ .فالا َّما ار َأتْ ُه أضْ اط ارب ا ْت ِم ْن ا االك ِم ِه ،اوفاكَّ ار ْت « :اما ع ااَس َأ ْن
ِ
ون اه ِذ ِه ألتَّ ِحيَّ ُة!».
تا ُك ا
 .١فادا اخ ال إلاَيْ اا ألْ ام االكُ اوقاا ال :قال جربيل ثالثة أمور خاصة جدإً ملرمي ،وتنطبق علَيا فقط ،فقد اكنت حتظى ابمتياز فريد مل يمتتع به أي خشص أآخر.
ِ
• اكن ْ ُمنْ اع ُم عالاَيْ اا.
• اكن اإ َّلر هب ام اعها.
• اكنت ُم اب اار اك ٌة.
✓ ومع ذكل تنطبق لكها عىل إملؤمن بيسوع .فنحن ُمنعم علينا مكرمي (أفسس  ،)٦:١وإلرب معنا (مىت  ،)٢٠:٢٨ومباركني (أفسس .)٣:١
✓

صالة إلكنيسة إلاكثوليكية إليت تبدأ بـ " :إلسالم عليك اي مرمي ،اي ممتلئة نعمة" حصيحة .فقد اكنت مرمي ممتلئة نعمة فع ًال ،كحال اكل مؤمن
بيسوع .ولكن نعمة مرمي أعطيت لها خشصي ًا ،ومل تكن نعمة لمتنحها للآخرين.

 .٢فالا َّما ار َأتْ ُه أضْ اط ارب ا ْت ِم ْن ا االك ِم ِه :إضطرإب مرمي يُظهر توإضعها .تفاجأت مرمي عندما خاطهبا إملالك هبذه إلكامت إلرإئعة.
ج ) إلآايت ( :)٣٣-٣٠أعلن جربإئيل ميالد إملس يا إَّلي س يودل من إلعذرإء مرمي.
ون ع ِاظميًا ،اوأ ْب ان ألْ اع ِ ِ ريل
٣٠فاقاا ال لاهاا ألْ ام االكُ  « :ال اَت ِاايف ااي ام ْر اميُِ ،لَن َِّك قادْ او اجدْ ِت ِن ْع ام ًة ِع ْندا أ ِهلل ٣١ .اوهاا َأن ِْت اس ات ْح اب ِل اني اوت ِ ِاِل اين أبْنًا اوت ُ اس ِرمي ان ُه ي ُاسوعا ٣٢ .اه اذإ يا ُك ُ
يس د ُاإو اد َأبِي ِه ٣٣ ،اوي ا ْم ِ ُ
ون ِل ُم ْل ِك ِه هنِ ااي ا ٌة».
كل عا اىل باي ِْت ي ا ْع ُق ا
وب إ اىل أ ْ َلب ا ِد ،او ال يا ُك ُ
يُدْ عاى ،اوي ُ ْع ِطي ِه أ َّلر هب أ ْل ا َُل ُك ْر ِ َّ
ِ
ِ
َ ِ .١لن َِّك قادْ او اجدْ ِت ِن ْع ام ًة ِع ْندا أ ِهلل  ...اوهاا َأن ِْت اس ات ْح اب ِل اني اوت ِ ِاِل اين أبْنًا :...مل يكن إلرتكزي عىل مرمي ،بل عىل أ ِل ْبن إَّلي س ُيدعى يسوع (حيث اكن إمس شائع).
اكن هذإ أ ِل ْب ُن هو إملس يا إَّلي تنبأ عنه إلعهد إلقدمي.
•

س يكون عظاميً :ل يوجد مثيل ليسوع إملس يح عىل مر إلتارخي.
✓ اكن عظاميً يف كامل طبيعته.
✓ اكن عظاميً يف ماكنته إلساموية.
✓ اكن عظاميً يف روعة إجنازإته.
✓ اكن عظاميً يف عدد إَّلين خلصهم.
✓ اكن عظاميً يف تقدير شعبه.

•

اوأ ْب ان ألْ اع ِ ِ ريل يُدْ عاى :حصيح أن يسوع اكن إبن مرمي ،ولكنه مل يكن إبهنا فقط ،بل اكن وس يعرف بأنه إبن هللا.

•

يس د ُاإو اد َأبِي ِه :هو إملس يا إَّلي تنبأ عنه دإود (مصوئيل إلثاين  ،)١٦-١٢:٧ودليه إلسلطة إلرشعية للحمك عىل إرسإئيل،
اويُ ْع ِطي ِه أ َّلر هب أ ْل ا َُل ُك ْر ِ َّ
ون ِل ُم ْل ِك ِه ِ هنِ ااي ا ٌة.
او ال يا ُك ُ

 .٢اوهاا َأن ِْت اس ات ْح اب ِل اني اوت ِ ِاِل اين أبْنًا :عرفت مرمي متام ًا ما اكن يتحدث عنه جربإئيل لهنا اكنت تعرف لكمة هللا جيد ًإ .عندما أخربها جربئيل هبذ إللَكم ،عرفت
أنه إقتبس من إشعياء  " ١٤:٧اها ألْ اع ْذ ارإ ُء ا ْحت اب ُل اوت ِ ُاِل أبْنًا".

د ) إلآايت ( :)٣٧-٣٤سؤإل مرمي وجوإب جربإئيل.
وح ألْ ُقدُ ُس ا ِحي هل عالا ْي ِك ،اوقُ َّو ُة ألْ اع ِ ِ ريل ت اُظ ِل ر ُ ِ
كل ،فا ِ اِل ِ اكل
ون اه اذإ او َأانا لا ْس ُت َأ ْع ِر ُف ار ُج ًال؟»٣٥ .فاأَ اج ا
٣٤فاقاال ا ْت ام ْر ا ُمي ِللْ ام اال ِك « :اك ْي اف يا ُك ُ
اب ألْ ام االكُ اوقاا ال لاها « :اإ هلر ُ
يه َأيْضً ا ُح ْب اىل بِأ ْب ٍن ِيف اش ْيخُوخاهتِ اا ،او اه اذإ ه اُو ألشَّ ه ُْر أ َّلسا ِد ُس ِلتِ ْ ا
كل ألْ امدْ ع َُّو ِة عاا ِق ًرإ،
َأيْضً ا ألْ ُقد ُ
هوس ألْ ام ْولُو ُد ِمنْ ِك يُدْ عاى أ ْب ان أ ِهلل ٣٦ .اوه اُو اذإ َأ ِل ايص اااب ُت ن ا ِس يباتُ ِك ِ ا
َش ٌء غا ْ اري ُم ْم ِك ٍن ا ادلى أ ِهلل».
ِ ٣٧لَن َّ ُه لاي اْس ا ْ
ون اه اذإ او َأانا لا ْس ُت َأ ْع ِر ُف ار ُج ًال؟ اكن سؤإل مرمي منطقي جدإً .فقد سألت نفس إلسؤإل إَّلي سأَل زكراي (لوقا  .)١٨:١اكن سؤإل زكراي ميلء
 .١اك ْي اف يا ُك ُ
ابلشكوك وعدم إميان ،أما سؤإل مرمي فاكن ميلء ابلميان.
 .٢اوقُ َّو ُة ألْ اع ِ ِ ريل ت اُظ ِل ر ُ ِ
كل :أجاب جربإئيل بأن قوة إلعيل ،إملمتثةل يف إلروح إلقدس ،س تظلل مرمي.
•

تعين لكمة ت اُظ ِل ر ُ ِ
كل" :تغطية َشء بسحابة "،كام اكن جمد إلرب يف إلعهد إلقدمي (خروج  )٣٤:٤٠ ،٥:٣٤ ،١٦:٢٤ ،٩:١٩ ،١٠:١٦أو حسابة
إلتجيل يف إلعهد إجلديد (مىت  ،٥:١٧مرقس  ،٧:٩لوقا .)٣٤:٩

•

اكنت إلسحابة دلي ًال عىل جمد وحضور هللا .وهذإ يعين أن إلقوة إليت اكنت مع موىس ومع أآخرين يف إلعهد إلقدمي س تعمل إلآن أمر ًإ فريدإً يف حياة
مرمي.

•

قال ابيت (" :)Pateتنبأ إملالك ابمحلل إلعذرإوي ،وليس ابلولدة إلعذرإوية .همام حاول إلناس أن يقولوإ ولكن تبقى إحلقيقة أن ولدة يسوع اكنت
ولدة طبيعية للغاية ،أما إمحلل فاكن معجز ًاي".

هوس ألْ ام ْولُو ُد :تشري إىل إلطريقة إليت س ُيحمل هبا ،س يكون قدوس وبال أي عيب (خمتلف عن لك إلبرش) ،ويُدْ عاى أ ْب ان أ ِهلل.
 .٣ألْ ُقد ُ
•

لن يكون لهذإ إللَكم نفس إلتأثري علينا إليوم لن فكرة إبن هللا غري مألوفة دلينا .ولكن مرمي (ولك إلشعب إلَيودي حيهنا) عرفوإ متام ًا ما يعنيه
ذكل :هذإ إلطفل س يكون معادلً هلل (يوحنا .)١٨:٥

•

مل يصبح يسوع إبن هللا ،بل اكن يُدعى إبن هللا ،وهذه إحلقيقة تشري إىل طبيعته منذ إلزل.

يه َأيْضً ا ُح ْب اىل بِأ ْب ٍن ِيف اش ْيخُوخاهتِ اا :مع هذإ إلوعد إلرإئع ،أخرب جربإئيل مرمي أن أليصاابت ُحبىل .إذإ اكن هللا قادر عىل حتقيق
 .٤اوه اُو اذإ َأ ِل ايص اااب ُت ن ا ِس يبا ُت ِك ِ ا
هذإ ،فانه حامتً س يفعل ما وعد به مرمي.
•

عل ر اق اكلفن (" :)Calvinعىل إلرمغ من أن إملؤمنني مكتفني بكمة هللا ،ولكهنم ل يتجاهلون أعامَل إليت تقوي إمياهنم".

َش ٌء غا ْ اري ُم ْم ِك ٍن ا ادلى أ ِهلل :هذه إلنقطة وإحضة جد ًإ .ميكننا ترمجة هذه إمجلةل حرفي ًا اكلتايل :لن َترج لكمة من هللا إل وس يكون لها مفعول .س يفعل
 .٥لاي اْس ا ْ
هللا دإمئ ًا ما وعد به ابحلرف.
•

ليس َش ٌء ،وتعين حرفي ًا ’ليس هناك لكمة‘ مس تحيةل دلى هللا .وهذإ يذكران بوعد هللا لسارة ،بأنه س يكون لها إبن
عل ر اق ابيت (" :)Pateعبارة ا
(تكوين  .)١٤:١٨وهذإ دليل أآخر يؤكد عىل قدرة هللا عىل تنفيذ وعده ملرمي".

ه ) إلآية ( :)٣٨جوإب مرمي إمليلء ابلميان.
٣٨فاقاال ا ْت ام ْر اميُ« :ه اُو اذإ َأانا َأ ام ُة أ َّلر ِ ربِ .ل اي ُك ْن ِيل اكقا ْو ِ اكل» .فا ام اَض ِم ْن ِع ْن ِدهاا ألْ ام االكُ .
 .١ه اُو اذإ َأانا َأ ام ُة أ َّلر ِ رب :جتاوبت مرمي عىل إلفور مع الكم جربإئيل .فقد اكنت أم ُة إلرب ،ولن ترىض أن تتفاوض مع س يدها ،بل أن َتضع وتقبل ما يقوَل.
•

قال ماير (" :)Meyerاكن ل بد لهذإ إلمر أن يؤثر علَيا سلبي ًا ،وحامتً اكن سريبك إلرجل إلصاحل إَّلي خُطبت َل .ولكن رسعان ما أدركت أن
إلمر خرج من عند هللاَّ ،لإ وإفقت بلك توإضع مرددة هذه إلكامت إليت تعترب منوذج ًا لالميان إلثابت".

ِ .٢ل اي ُك ْن ِيل اكقا ْو ِ اكل :إس تجابت مرمي ابميان" :ليكن يل كقوكل" وهو إلرد إملناسب للك مؤمن عندما يعدان هللا بيشء.
•

تطلب هذإ ثقة كبرية يف إلرب .وإفقت مرمي عىل محلٍ من شأنه أن يشوه ْسعهتا ،ويه تعيش وسط ثقافة تعاقب إلزإين ابلرمج حىت إملوت.
وضعت مرمي نفسها مع إخلطاة يك حتقق مقاصد هللا.

•

من إلناحية إلروحية ،هناك تشابه بني معل هللا يف حياة مرمي ومعهل يف حياة إملؤمن.
✓ يعيش يسوع دإخل إملؤمن روحي ًا ،كام فعل دإخل مرمي جسد ًاي.
✓ يعيش يسوع فينا روحي ًا من خالل لكمته ،كام فعل مع مرمي جسد ًاي.
✓ صار يسوع مرئي ًا للعامل من خاللنا ،كام اكن خالل مرمي جسد ًاي.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonاكن الكم ربنا يسوع مع تالميذه حصيح ًا عندما قال" :هذه يه أيم ،وأخيت ،وأيخ ".فنحن نمتتع بعالقة قوية مع
إملس يح متام ًا كام اكن هو مع وإدلته إلعذرإء ،وحنن نوع ًا ما نمتتع بنفس إلقرب منه كام اكنت يه قريبة منه حيامن محلته".

 .٣فا ام اَض ِم ْن ِع ْن ِدهاا ألْ ام االكُ  :حنن ل نعرف ابلضبط إللحظة إليت تكون فَيا إملس يح يف رمح مرمي .رمبا حدث هذإ أثناء الكم جربإئيل معها ،أو بعد فرتة
وجزية .هذإ غري همم ،إملهم هو أن حسابة من جمد هللا طغت عىل مرمي (لوقا  ،)٣٥:١وبطريقة معجزية تصور يسوع يف رمح مرمي .لهذإ نطلق عىل ولدة
يسوع "إمليالد إلعذرإوي".
•

رس ألتَّ ْق اوى (تميواثوس إلوىل  .)١٦:٣إلكتاب
عندما نقرتب من إحلدث إَّلي ندعوه إمليالد إلعذرإوي ،علينا أن نتفق مع حتليل بولس :ع ِاظ ٌمي ه اُو ِ ه
إملقدس وإحض فامي يتعلق ابمليالد إلعذرإوي .فال يوجد شك ابمليالد إلعذرإوي ،بل هناك جدل حول سلطة إلكتاب إملقدس.

•

إمليالد إلعذرإوي فريد من نوعه .إلعديد من إلساطري تتحدث عن ألهة أقامت عالقات مع نساء وأنتجت ُذرية ،ولكن إمليالد إلعذرإوي فريد من
نوعه يف إملس يحية.

رإبع ًا .ترنمية مرمي إلعذرإء
أ ) إلآايت ( :)٤١-٣٩زايرة مرمي لليصاابت
٣٩فاقاا ام ْت ام ْر ا ُمي ِيف تِ ْ ا
ِرسعا ٍة إ اىل ألْجِ ابالِ إ اىل ام ِدينا ِة هيا ُو اذإ ٤٠ ،او اد اخلا ْت باي اْت از اك ِر َّاي او اسل َّ ام ْت عا اىل َأ ِل ايص اااب ات٤١ .فالا َّما ا ِْس اع ْت َأ ِل ايص اااب ُت اس اال ام
كل أ ْلَ َّاي ِم او اذ اه اب ْت ب ُ ْ
ِ
ِ
ام ْر ا امي أ ْرتا اك اض ألْ اجنِ ُني ِيف ب ا ْطهنِ اا ،اوأ ْمتا ا َل ْت َأ ِل ايص اااب ُت ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس.

 .١فا اقا ام ْت ام ْر ا ُمي ِيف تِ ْ ا
ِرسعا ٍةْ :سعت مرمي من إملالك جربإئيل أن أليصاابت قريبهتا حبىل (لوقا  .)٣٦:١فقطعت مسافة كبرية (حوإيل ١٦٠
كل أ ْ َل َّاي ِم او اذ اه اب ْت ب ُ ْ
كيلو) من منطقة إجلليل عرب إلْجِ ابالِ إ اىل ام ِدينا ِة هيا ُو اذإ لزتور قريبهتا.
ِ
•

رمبا عرفت مرمي أن إلكثريين لن يفهموإ جتربهتا مع جربإئيل وإمحلل .ولكن إذإ اكن هناك خشص ميكنه أن يتفاعل معها ،حفامتً س يكون أليصاابت.

 .٢أ ْرتا اك اض ألْ اجنِ ُني ِيف ب ا ْطهنِ اا :عندما ْسعت أليصاابت صوت مرمي ،حترك إجلنني يف بطهنا  -يوحنا إملعمدإن  -لنه إمتل فرح ًا .رمغ أن يوحنا مل يودل بعد،
ولكن اكن ميكل حس ًا روحي ًا قادر ًإ عىل إلتجاوب مع روح هللا.
✓

عل ر اق ترإب (" :)Trappرمبا شعر يوحنا ابلرإحة يف حمرض إملس يح جعلته يرقص فرح ًا (عىل إلرمغ من وجوده يف إلرمح) .ماذإ س يكون عليه إحلال
اي تُرى عندما نكون يف حمرضه يف إلسامء؟"

ب) إلآايت ( :)٤٥-٤٢أليصاابت تبارك مرمي
يه ثا ام ار ُة ب ا ْطنِ ِك! ٤٣فا ِم ْن َأ ْي ان ِيل اه اذإ َأ ْن تاأْ ِ اِت ُأ هم ار ِ رِب إ ا َّيل؟ ٤٤فاه اُو اذإ ِح اني اص اار اص ْو ُت
 ٤٢او ا ا
رصخ ْات ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي اوقاال ا ْتُ « :م اب اار اك ٌة َأن ِْت ِيف أل ِن ر اسا ِء او ُم اب اار اك ٌة ِ ا
ِ
وَب ِلل َّ ِيت أ آ امنا ْت َأ ْن ي ا ِ َّمت اما ِقي ال لاهاا ِم ْن ِق ابلِ أ َّلر ِ رب».
اس اال ِم ِك ِيف ُأ ُذ ا َّين أ ْرتا اك اض ألْ اجنِ ُني بِأ ْبهتِ ااجٍ ِيف ب ا ْط ِين٤٥ .فا ُط ا
يه ثا ام ار ُة ب ا ْط ِن ِك! مل يكن يوحنا إملعمدإن قد ودل بعد ،وزكراي ل يزإل أبمك ،مع ذكل أآمنت أليصاابت بوعد هللا لزوهجا زكراي
ُ .١م اب اار اك ٌة َأن ِْت ِيف أل ِن ر اسا ِء او ُم اب اار اك ٌة ِ ا
عندما اكن يف إلهيلك .أخربه جربإئيل ،عندما اكن يف إلهيلك ،أن إبهنام إملوعود س َيُ ا ِ ر اّي ِل َّلر ِ رب شا ْع ًبا (لوقا .)١٧:١
•

أآمنت أليصاابت هبذإ ،وأآمنت أن إلطفل يف أحشاء مرمي اكن إلرب إَّلي س يعد إبهنا إلطريق َل ( ُأ هم ار ِ رِب) .اكنت حتظى أليصاابت هبذإ إلميان لهنا
اكنت مملوءة ابلروح إلقدس.

وَب ِلل َّ ِيت أ آ امنا ْت َأ ْن ي ا ِ َّمت اما ِقي ال لاهاا :عرفت أليصاابت أن إميان مرمي اكن َل دور يف إس تقبالها للوعد .وعود هللا ل جتعلنا سلبيني ،بل ينبغي أن تدفعنا يك
 .٢فا ُط ا
وَب ِلل َّ ِيت أ آ امنا ْت َأ ْن ي ا ِ َّمت اما ِقي ال لاهاا ِم ْن ِق ابلِ أ َّلر ِ رب".
نمتسك هبم ابلميان .أرإدت أليصاابت أن تشجع إميان مرمي ،فأعلنت قائةل :فا ُط ا
ج ) إلآايت ( :)٥٦-٤٦تسبيحة مرمي.
٤٦فاقاال ا ْت ام ْر اميُ« :تُ اع ِرظ ُم ن ا ْف ِيس أ َّلر َّب ٤٧ ،اوتا ْبهتا ِ ُج ُر ِ
ويح بِأ ِهلل ُم اخ ِل ر ِِصَ ِ ٤٨ ،لن َّ ُه ن ااظ ار إ اىل أ ِت رضا اعِ َأ ام ِت ِه .فاه اُو اذإ ُمنْ ُذ أ ْل آ ان ا ِمجي ُع أ ْ َل ْجياالِ ت اُط رِوب ُ ِينَ ِ ٤٩ ،ل َّن ألْقا ِد اير اصنا اع
ِ
إيس
ِِب ع ااظ ِ ا
اِئ ،اوأ ْ ُْس ُه قُدهو ٌس ٥٠ ،او ار ْ امح ُت ُه ِإ اىل جِ يلِ أ ْ َل ْج ايالِ ِل َّ ِِل اين ياتَّ ُقوناهُ ٥١ .اصنا اع قُ َّو ًة ِب ِذ ارإ ِع ِه .شا ت َّ ات ألْ ُم ْس ات ْك ِ ِرب اين ِب ِف ْك ِر قُلُوهبِ ِ ْمَ ٥٢ .أ ْن از ال أ ْلَ ِع َّزإ اء ع ِان ألْ اك ار ِ ِ ر
ْ
رسإئِي ال فا اتا ُه ِل ايذ ُك ار ار ْ امح ًة ٥٥ ،ا امَك الك َّ ام أ آ ااب اءانا ِ .ل ْبرإ ِه امي اون ا ْس ِ ِهل إ اىل أ ْ َلب ا ِد»٥٦ .فا ام اكث ْات
او ارفا اع ألْ ُمتَّ ِض ِع اني٥٣ .أ َْش اب اع ألْجِ ايا اع خ ْ ااري ٍإت او ا ا
رص اف أ ْ َلغْ ِن ايا اء فاا ِر ِغ اني٥٤ .عاضا دا إ ْ ا
ِ
ِ
ِ
ام ْر ا ُمي ِع ْندا هاا ا ْحن او ثا االثا ِة َأ ْشهُ ٍرَّ ُ ،مث ار اج اع ْت إ اىل ب ا ْيهتِ اا.
ِ
 .١تُ اع ِرظ ُم ن ا ْف ِيس أ َّلر َّب :هذه إلتسبيحة تش به تسبيحة حنة يف (مصوئيل إلول  )١٠-١:٢وفَيا ما ل يقل عن  ١٢إشارة للعهد إلقدمي .وهذإ يعين أهنا اكنت
تدرس لكمة هللا وتعرفها جيد ًإ .حفظت الكم هللا يف قلهبا ،وبشلك طبيعي ظهر هذإ يف تسبيحهتا.
•

حظيت مرمي ابمتياز عظمي ،واكن جتاوهبا :تُ اع ِرظ ُم ن ا ْف ِيس أ َّلر َّب ،وهذإ ما ينبغي أن يفعهل لك من إخترب بركة هللا .فتعظمي هللا يه أفضل طريقة
لعالج إلكربايء وإملدح إَّلإِت ،لهذإ جيب عىل لك مؤمن أن يعظم ويشكر هللا دإمئ ًا.

 .٢اوتابْهتا ِ ُج ُر ِ
ويح بِأ ِهلل ُم اخ ِل ر ِِص :هذإ يعين أن مرمي حتتاج إىل خملص ،وقد عرفت ذكل جيد ًإ.

•

كتب ليفيِل (" :)Liefeldأجابت مرمي يف تسبيحهتا عىل إلعقيدة إلاكثوليكية إليت تقول أهنا ُحبلت بال دنس ،وأهنا من حلظة إمحلل ،وبنعمة هللا،
’بقيت خالية من لك رجس إخلطيئة إلصلية ‘.فاخلطاة مه فقط من حيتاجون إىل ُمخلص".

•

كتب مورغان (" :)Morganاكنت مرمي جزء ًإ من إجلنس إلبرشي إخلاطئ ...ولكن إلرشف إملمنوح لها اكن رشف ًا عظاميً جد ًإ ،وعىل أفاكران
ولغتنا عهنا أن تكون بلك كرإمة وإحرتإم متام ًا ككامت جربإئيل .اكنت مرمي أعظم أم وجدت عىل وجه إلرض ،وعلينا أن نتحدث عهنا ونفكر هبا
بلك وقار وإحرتإم".

اِئ :هذه إلتسبيحة حتتفل أساس ًا بصالح وأمانة وقوة هللا .تُظهر تسبيحة مرمي عدم جدوى إلثقة يف إلنفس ،أو إلثقة بسلطة
َ ِ .٣ل َّن ألْقا ِد اير اصنا اع ِِب ع ااظ ِ ا
س ياس ية ،أو حىت إلثقة ابل ِغىن .وضعت مرمي ثقهتا ابهلل ،وكوفئت.
•

عل ر اق ترإب ( :)Trappعىل إلآية ،إلقدير صنع ِب عظاِئ" :ل ميكن للش ياء إلصغرية أن تسقط من يد كبرية .فالعطاء يكون حسب حقيقة
إلشخص".

•

عظمت مرمي وجمدت إلرب ،عىل إلرمغ من أن إلطفل مل يودل بعد .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonاي أخوِت ،إلبعض منمك ل يس تطيع أن يرمن
حىت عند ولدة إلربكة ،ولكننا نرى هنا إمرأة ترمن لربكة مل تودل بعد".

•

أشار ابرلكي (ُ " :)Barclayمنحت مرمي بركة كوهنا أم ًا لبن هللا ،ولكن هذه إلربكة اكنت أيض ًا اكلس يف إَّلي إخرتق قلهبا .ولكن س يأِت إليوم
إَّلي فيه سرتى إبهنا معلق ًا عىل صليب من خشب".

خامس ًا .ميالد يوحنا إملعمدإن
أ ) إلآايت ( :)٦٦-٥٧ميالد وتسمية يوحنا إملعمدإن
جِريإهنُ اا او َأقْ ِر ااب ُؤهاا َأ َّن أ َّلر َّب ع َّاظ ام ار ْ امح ات ُه لاهاا ،فا اف ِر ُحوإ ام اعهاا ٥٩ .او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِم ِن اجا ُءوإ ِل ايخْ ِت ُنوإ أ َّلص ِ َّيب،
 ٥٧او َأ َّما َأ ِل ايص اااب ُت فا ا َّمت از اماهنُ اا ِل ات ِ اِل ،فا او ا ادل ِت أبْنًا ٥٨ .او ا ِْس اع ا
مس»َّ ُ ٦٢ .مث َأ ْو امأُوإ إ اىل َأبِي ِه ،اما اذإ
مس َأبِي ِه از اك ِر َّاي٦٠ .فاأَ اجاب ا ْت أ هم ُه اوقاال ا ْت « :ال! ب ا ْل ي اُس َّمى يُو احنَّا»٦١ .فاقاالُوإ لاهاا« :لاي اْس َأ اح ٌد ِيف ع ِاش اريتِ ِك ت ا اس َّمى هبِ ا اذإ أ ِل ْ ِ
او ا َّْس ْو ُه بِأ ْ ِ
ِ
يُ ِريدُ َأ ْن ي اُس َّمى٦٣ .فا اطلا اب ل ا ْو ًحا او اك ات اب قاائِ ًال« :أ ْ ُْس ُه يُو احنَّا» .فا ات اع َّج اب ألْ اج ِمي ُع ٦٤ .او ِيف ألْ احالِ أن ْ اف ات اح فا ُم ُه او ِل اسان ُ ُه اوتا اكَّ ام او ااب اركا أ اهلل٦٥ .فا اوقا اع خ ْاو ٌف عا اىل ُ ِ ر
لك
جِريإهنِ ِ ْم .او ُ ُحت رِد اث هبِ ا ِذ ِه أ ْ ُل ُمو ِر ا ِمجي ِعهاا ِيف ُ ِ ر
ون اه اذإ أ َّلص ِ هيب؟» .او ااكن ْات يادُ أ َّلر ِ رب
ا
لك جِ ابالِ ألَْيا ُو ِدي َّ ِة٦٦ ،فاأَ ْو اد اعهاا ا ِمجي ُع أ َّلسا ِم ِع اني ِيف قُلُوهبِ ِ ْم قاائِ ِل انيَ « :أتا ارى اما اذإ يا ُك ُ
ام اعهُ.
 .١فا او ا ادل ِت أبْنًا :حتقق إلوعد متام ًا كام قال إلرب .هللا يفي مبوإعيده دإمئ ًا.
ون ِب ِو ال اد ِت ِه).
ون اس اي ْف ار ُح ا
 .٢فا اف ِر ُحوإ ام اعهاا :هذإ حتقيق لوعد جربإئيل إملذكور يف (لوقا  )١٤:١ا(و اك ِث ُري ا
•

ويُعلرق وليام ابرلكي عن إلعادإت إليت اكنت سائدة يف ذكل إلوقت ويقول" :عند إقرتإب موعد إلولدة ،يتجمع إلصدقاء وإملغنون وإلعازفون حول
إلبيت .وعند إلعالن عن ولدة ودل ،يعزف إللك عىل ألهتم أحلا ًان مجيةل وأهازجي مفرحة ،ويندفعون لَينئوإ إلوإدلين .بعكس ما حيدث لو اكن
إملولود بنت ًا إذ ينرصف إلعازفون ابنكسار تظللهم حسابة من إحلزن".

مس َأبِي ِه از اك ِر َّاي :عرف ٌ
لك من زكراي وأليصاابت أن إمس إلطفل س يكون يوحنا بناء ًإ عىل أمر إملالك (لوقا .)١٣:١
 .٣او ا َّْس ْو ُه بِأ ْ ِ
َ .٤أ ْو امأُوإ إ اىل َأبِي ِه :تعاملوإ مع زكراي وكنه أطرش ،ل عىل أنه أخرس .ل بد أن هذإ اكن يزجع زكراي ابس مترإر.
ِ

 .٥أ ْ ُْس ُه يُو احنَّا :جتاوب زكراي ابميان اكمل إلآن .فمل يقل" :إعتقد أن إْسه جيب أن يكون يوحنا ".فقد اكن هذإ ابلنس بة َل إعرتإف ًا حبقيقة يعرفها ،وليس إقرتإح ًا.
•

رمغ فشهل إلسابق ،لكن هللا أعطى زكراي فرصة اثنية ليثبت إميانه .وهو يعطينا نفس إلفرصة إليوم.

•

قال مورغان (" :)Morganاكن هذإ يعين إلتخيل عن عدم إلميان ،وتدريب لالرإدة".

 .٦و ِيف ألْ احالِ أنْ افتا اح فا ُم ُه او ِل اسان ُ ُه :تكم زكراي اثنية متام ًا كام قال جربإئيل :تا اكَّ ام او ااب اركا أ اهلل .من إملالِئ أن تكون أول لكامت نطق هبا زكراي محد وتسبيح للرب.
مل جيعهل إلعقاب ،بسبب عدم إميانهُ ،م َّر إلنفس ،بل عىل إلعكس ،جعهل يرغب بوضع ثقته ابهلل دوم ًا ويف أي فرصة.
ب) إلآايت ( :)٨٠-٦٧نبوة زكراي
رسإئِي ال ِ َلن َّ ُه أفْتا اقدا او اصنا اع ِفدا إ ًء ِلشا ْع ِب ِه ٦٩ ،او َأقاا ام لا انا قا ْر ان خ ااال ٍص ِيف باي ِْت د ُاإو اد فاتاا ُه.
 ٦٧اوأ ْمتا ا َل از اك ِر َّاي َأبُو ُه ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس ،اوتانابَّأَ قاائِ ًالُ «٦٨ :م اب ااركٌ أ َّلر هب إ ا َُل إ ْ ا
ِ ِ
ْ
 ٧٠ا امَك تا اكَّ ام ِب اف ِم َأن ْ ِبياائِ ِه ألْ ِق رِد ِيس اني أ َّ َِّل اين ُ ْمه ُمنْ ُذ أ َّدل ْه ِر٧١ ،خ ااال ٍص ِم ْن أَعْدا إئِ انا او ِم ْن َأيْ ِدي ا ِمجيع ِ ُم ْب ِغ ِضي اناِ ٧٢ .ل اي ْصنا اع ار ْ امح ًة ام اع أ آ اابئِ انا اوياذ ُك ار اعهْدا ُه ألْ ُمقاد اَّس،
٧٣ألْ اق اس ام أ َّ َِّلي احلا اف ِل ْب ارإ ِه امي َأبِينااَ ٧٤ :أ ْن يُ ْع ِط اي انا إنَّناا ب اِال خ ْاو ٍفُ ،منْ اق ِذ اين ِم ْن َأيْ ِدي َأعْدا إئِناا ،ن ا ْع ُبدُ ُه ِ ٧٥بقادا اإس ٍة او ِب ر ٍر قُدَّإ ام ُه ا ِمجي اع َأ َّاي ِم احياا ِت انا ٧٦ .او َأن اْت َأهيه اا
ِ
أ َّلص ِ هيب ن ِ َّايب ألْ اع ِ ِ ريل تُدْ عاىِ ِ ،لَن اَّك تا اتقا َّد ُم َأ اما ام او ْج ِه أ َّلر ِ رب ِل ُت ِع َّد ُط ُرقاهُِ ٧٧ .ل ُت ْع ِط اي شا ْع اب ُه ام ْع ِرفا اة ألْخ ااال ِص ِب ام ْغ ِف ار ِة خ ااط اااي ُ ْمهِ ٧٨ ،بأَ ْحشا ا ِء ار ْ امح ِة إلاهِناا أل َّ ِيت هبِ اا أفْتاقادا انا
ِ
يك هيا ْ ِد اي َأقْدا إ امناا ِيف اط ِر ِيق أ َّلس اال ِم»َ ٨٠.أ َّما أ َّلص ِ هيب فا ااك ان ي ا ْن ُمو اوي ا اتقا َّوى بِأ هلروحِ،
رش ُق ِم ان ألْ اع اال ِءِ ٧٩ .ل ُي ِِض اء عا اىل ألْ اجا ِل ِس اني ِيف أ هلظلْ ام ِة او ِظ االلِ ألْ ام ْو ِتِ ،ل ا ْ
ألْ ُم ْ ا
رسإئِيلا.
او ااك ان ِيف ألْ ا اربإ ِري إ اىل ي ا ْو ِم ُظهُو ِر ِه ِل ْ ا
ِ
ِ
 .١اوأ ْم ات ا َل از اك ِر َّاي َأبُو ُه ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس ،اوتانابَّأَ :اكن هللا صامت ًا ملدة  ٤٠٠عام .ولكننا نرإه يتكم إلآن من خالل إملالك جربإئيل (لوقا  ،)٢٨:١ ،١٣:١ومن
خالل إليصاابت (لوقا  ،)٤٢-٤١:١ومن خالل مرمي (لوقا  ،)٥٥-٤٦:١وأخري ًإ من خالل زكراي .وعندما تكم هللا اثنية ،اكن الكمه مرتبط ًا بشخص
يسوع إملس يح وبعمهل.
•

رسإئِي ال ِ َلن َّ ُه أفْ اتقادا او اصنا اع ِفدا إ ًء ِلشا ْع ِب ِه ".وكن هللا اكن حارض ًإ يف إرسإئيل (إفتقد) بطريقة مل
اكن ابماكن زكراي أن يقول حق ًاُ " :م اب ااركٌ أ َّلر هب إ ا َُل إ ْ ا
ِ ِ
خيتربها أحد من مدة طويةل.

•

ُأطلق عىل تسبيحة زكراي ،بناء ًإ عىل إلكمة إلوىل ،إمس "إلتطويبات" يف إلرتمجة إلالتينية.

 .٢او َأقاا ام لا انا قا ْر ان خ ااال ٍص ِيف باي ِْت د ُاإو اد فا اتا ُه :نعمل متام ًا أن هذه نبوة موىح هبا من إلروح إلقدس لن حمورها اكن خشص يسوع إملس يح غري إملولود بعد وليس
عىل يوحنا إملعمدإن ،إبن زكراي إملولود حديث ًا.
• يسوع إملس يح هو قا ْر ان خ ااالصنا (لوقا .)٦٩:١
• يسوع إملس يح س مينحنا خ ااال ٍص ِم ْن َأ ْعدا إئِناا او ِم ْن َأيْ ِدي ا ِمجيع ِ ُم ْب ِغ ِضي انا (لوقا .)٧١:١
• يسوع إملس يح ِس اي ْص ان اع ار ْ امح ًة ام اع أ آ اابئِناا (لوقا .)٧٢:١
• يسوع إملس يح س ْيذ ُك ار اعهْدا ُه ألْ ُمقا َّد اس (لوقا .)٧٢:١
• يسوع إملس يح س ُي ْع ِط اي انا َأ ْن ن ا ْع ُبدُ ُه (خندمه) ب اِال خ ْاو ٍف (لوقا .)٧٤:١
معان معيقة حىت أن من غناها مل يفهمها أآنذإك".
✓ كتب مورجن (" :)Morganاكنت ترنمية عن إخلالص ،وهبا ٍ
✓ مل يُقدم زكراي إلتعظمي وإلمتجيد ليسوع إملس يح إَّلي مل يكن قد عرفه بعد فقط ،بل وعرب َل عن حمبته إلشديدة أيض ًا .يف إملقابل ،حنن نعرف
عن يسوع إملس يح أكرث بكثري مما عرفه زكراي ،مع ذكل هناك عدم مبالة يف قلوبنا حنوه ،مفا هو إلسبب اي تُرى؟
✓ وكتب ترإب (" :)Trappتا اكَّ ام ِب اف ِم َأن ْ ِبياائِ ِه ألْ ِق رِد ِيس اني ،كثريٌ من إلنبياء تغنوإ بيسوع ،واكنت أحلاهنم من أعذب إلحلان".

 .٣او َأن اْت َأهيه اا أ َّلص ِ هيب ن ِ َّايب ألْ اع ِ ِ ريل تُدْ عاى :بعد إملقدمة عن يسوع إملس يح ،يقود إلروح إلقدس زكراي ليتكم عن أ ِل ْبن إملولود حديث ًا وماكنته يف خطة هللا إلكربى.
• اكن يوحنا نبي ًا ،ن ِ َّايب ألْ اع ِ ِ ريل (لوقا .)٧٦:١
• اكن يوحنا يمتتع بدعوة خاصة ،أن ي ا ات اق َّد ُم َأ اما ام او ْج ِه أ َّلر ِ رب ِل ُي ِع َّد ُط ُرقا ُه (لوقا .)٧٦:١
• اكن عىل يوحنا أن يُعمل ويُ ْع ِط اي ام ْع ِرفا اة ألْخ ااال ِص لشا ْع ابه (لوقا .)٧٧:١
• اكن عىل يوحنا أن يُعلن لشعبه أن هناك ام ْغ ِف ار ِة خل ااط اااي ُ ْمه (لوقا .)٧٧:١
• اكن عىل يوحنا أن ي ُ ِِض اء عا اىل ألْ اجا ِل ِس اني ِيف أ هلظلْ ام ِة او ِظ االلِ ألْ ام ْو ِت (لوقا .)٧٩:١
• اكن عىل يوحنا أن هيا ْ ِد اي شعب هللا ِيف اط ِر ِيق أ َّلس اال ِم (لوقا .)٧٩:١
رسإئِي ال لنه إملاكن إَّلي يدرب فيه
َ .٤أ َّما أ َّلص ِ هيب فا ااك ان ي ا ْن ُمو اوي ا ات اق َّوى بِأ هلروحِ :اكن وعد هللا سيتحقق يف حياة يوحنا .عاش يوحنا ِيف ألْ ا اربإ ِري إ اىل ي ا ْو ِم ُظهُو ِر ِه ِل ْ ا
ِ
ِ
هللا إنبيائه.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢
ميالد يسوع إملس يح وطفولته
أولً .إلعامل إَّلي ودل فيه يسوع
أ ) إلآية ( :)١مرسوم من روما يصل إىل لك من يعيش يف منطقة إلبحر إلبيض إملتوسط.
 ١او ِيف تِ ْ ا
رص ِبأَ ْن ُي ْك ات ات اب ُ ه
لك إلْ ام ْس ُكون ا ِة.
كل إلَ َّاي ِم اصدا ار َأ ْم ٌر ِم ْن ُأوغُ ْس ُط اس قا ْي ا ا
 .١او ِيف تِ ْ ا
كل إلَ َّاي ِم :خيربان لوقا بلك وضوح أنه جسل أحدإثه من اترخي وإقع وأحدإث حقيقية .ما كتبه مل يكن قصص ًا خيالية أو ُملفقة عن زوس أو أبولو عىل
جبل أولميبوس .بل قصة حقيقة حدثت ابلفعل.
رص :بدأت قصة ميالد يسوع إملس يح يف عهد أبرز إلشخصيات إليت مرت عرب إلتارخي إلقدمي.
 .٢اصدا ار َأ ْم ٌر ِم ْن ُأوغُ ْس ُط اس قا ْي ا ا
•

ُْس ري أوغسطس عند ولدته "أوكتافيان" عىل إمس وإدله ،واكنت جدته أخت يوليوس قيرص .وكونه شاب موهوب ،لفت إنتباه معه يوليس قيرص،
إَّلي تبناه وعامهل ك ْبن ،ويف إلعام  ٤٥ق.م .جعهل إلوريث إلرْسي َل .يف غضون عام إغتيل إلقيرص ،وقام أوكتافيان مع إثنني أآخرين (ماركوس
أنطونيوس وماركوس ليبيدوس) بتقس مي روما إىل ثالث مناطق .عىل مدى عقود ،اكنت منطقة إلبحر إلبيض إملتوسط مليئة ابحلروب وإلعنف،
وإلآن ،يف ظل إحلُاكم إلثالثة ،أصبح إلوضع أسوأ بكثري .إس متر إلقتل إلوحيش وإدلموي لعدة س نوإت عىل إلسلطة وإملال يف روما وإحملافظات.

•

بعد فرتة قصرية ،حتالف أوكتافيان أنطونيوس ضد ليبيدوس ودفعاه خارج إلصورة .عىل إلرمغ من أن أخت إوكتافيان تزوجت من أنطونيوس ،إل
أهنام اكان يف تنافس مس متر دإم ثالثة عرش عام ًا ،حىت عام  ٣١ق.م .حيث إحتشد جيشهام وأمضيا عام ًا بأرسه إس تعدإد ًإ وجتهزي ًإ ملعركة كبرية .هجز
أنطونيوس مبساعدة من لكيوابترإ  ٥٠٠سفينة حربية و٠٠٠ر ١٠٠جنود مشاة و٠٠٠ر ١٢من إلفرسان .أما أوكتافيان جفهز  ٤٠٠سفينة حربية
و٠٠٠ر ٨٠من إملشاة و٠٠٠ر ١٢من إلفرسان .اكن دلى أوكتافيان إسرتإتيجية أفضل واكنت حركة سفنه أرسع ،لهذإ متكن من هزمية أنطونيوس
رص.
ولكيوابترإ ملكة مرص يف معركة أكتيوم .وهكذإ أصبح أوكتافيان إحلامك إلوحيد يف إلعامل إلروماين ،وإَتذ لقب ُأوغُ ْس ُط اس قا ْي ا ا

 ُ .٣ه
لك إلْ ام ْس ُكون ا ِة .لعقود من إلزمن ،اكن إلعامل إَّلي عاش فيه أوغسطس وودل فيه يسوع ،أي منطقة حوض إلبحر إلبيض إملتوسط ،مدمرة ابحلروب
وإلوحش ية وإلفجور.
•

كتب دوإرإنت (" :)Durantاكنت ش به إجلزيرة إملفعمة ابحليوية مرهقة من إحلروب إلهلية إليت دإمت عرشون عام ًا .أُهلت مزإرعها ،وهنُ بت
بِلإهتا ،ورسقت ثروإهتا أو دمرت .أهنارت إملؤسسات ومعت إلفوىض شوإرعها بسبب إللصوص .وإنترش قطاع إلطرق وخطفوإ إملسافرين
وابعومه يف سوق إلعبيد .تضاءلت إلتجارة ،وتوقفت الاستامثرإت ،وإرتفعت أسعار إلفائدة ،وإخنفضت قمية إلعقارإت .أما إلخالق ،حفدث ول
حرج :اكنت روما مليئة ابلرجال إَّلين فقدوإ ثروإهتم وابلتايل أدى هذإ لتدهور أخاليق كبري .فاجلنود إَّلين ذإقوإ إملغامرة وتعلموإ إلقتال ،وإملوإطنني
إَّلين اكنوإ ينفقون مدخرإهتم دلفع إلرضإئب ولسد إلتضخم بسبب إحلروب ،اكنوإ ينتظرون بفارغ إلصرب أن تُعيد إحلياة إلرثإء هلم لهذإ عاشوإ
مبعنوايت متدنية وبدون أي رجاء .أما إلنساء فاكنوإ يقاتلون من أجل حريهتم ،واكن معظمهم مطلق مرة أو أكرث ،غري إلهجاض إملتكرر وحياة
إلزىن".

رص :يبدو أن سلطة هذإ إلرجل غريت إلفوىض إليت اكنت سائدة يف ذكل إلوقت بطريقة درإماتيكية .حقق ثالثة أمور غريت
 .٤اصدا ار َأ ْم ٌر ِم ْن ُأوغُ ْس ُط اس قا ْي ا ا
إلوضاع بأجعوبة .أو ًل ،حقق إلسالم لنه هزم لك منافس يه .اثني ًا ،جاء مبهارة س ياس ية وإدإرية وذاكء ملحوظ .اثلث ًا ،أحرض مبالغ طائةل من مرص ودفع
للجنود وساعد الاقتصاد إلروماين.

•

كتب لتوريت (" :)Latouretteودل يسوع يف عهد أوغسطس .فبعد فرتة طويةل من إحلروب إليت حصدت سوإحل إلبحر إلبيض إملتوسط،
مت حتقيق إلوحدة إلس ياس ية يف عهده ،وأصبحت إلمربإطورية إلرومانية ذو حدود مشرتكة مع حوض إلبحر إلبيض إملتوسط ،ولكن رسعان ما
إنترشت لبعد من ذكل .اكن أوغسطس الامربإطور إلول ،وبىن إمربإطوريته عىل إلسس إليت وضعها معه يوليوس قيرص ،حفقق إلسالم وأعاد
لروما سلطهتا عىل إلعامل إَّلي اكنت حتمكه لعدة أجيال .مصد إلسالم إدلإخيل وإلنظام إَّلي حققه أوغسطس ملدة قرنني من إلزمان ،ولكن مل خيلوإ
إلمر من إملشألك إليت اكنت حتدث بني إحلني وإلآخر .مل يس بق من قبل أن تكون شوإطئ إلبحر إلبيض إملتوسط حتت حمك وإحد ومل يمتتعوإ
من قبل مبثل هذه إلرفاهية .سامه هذإ إلسالم يف إنتشار إلفاكر وإلداين يف إملنطقة بأمكلها".

•

رمغ عظمة أوغسطس قيرص ،ولكنه مل يكن سوى إنسان .وحهل للمشألك لكف إلكثري .فقد طالب ابلس يادة إملطلقة عىل لك إلمربإطورية
إلرومانية .إعزتت روما ،ملئات إلس نني ،بكوهنا دوةل مجهورية  -أي أمة حتمكها إلقوإنني وليس خشص ،فال يوجد خشص فوق إلقانون .لهذإ تعايش
جملس إلش يوخ وإجليش وخمتلف إلقيادإت إلس ياس ية عىل هذإ إلساس رمغ وجود إلصعوابت أحيا ًان .أما إلآن ،فس يغري أوغسطس لك ذكل.
ففي إلعام  ٢٧ق.م .رتب مع جملس إلش يوخ إلروماين أن مينحوه لقب أوغسطس ،وإليت تعين "إملعظم" و"إملقدس ".وهكذإ أصبحت روما دوةل
غري مجهورية حتمكها إلقوإنني ،بل أمربإطورية حيمكها إلمربإطور .وهكذإ اكن أوغسطس قيرص هو أول إمربإطور يف روما.

•

كتب دوإرإنت ( )Durantعن لكمة أوغسطس " :اكنت تس تخدم فقط لِللةل عىل إلش ياء وإلماكن إملقدسة وبعض إللهة .ولكن حيامن لقب
أوكتافيان بأوغسطس ،ألبسه هذإ هاةل من إلقدإسة وقدم َل حصانة دينية ومن إللهة".

•

اكن لقبه إلول إلمربإتور (ابلالتينية ،)Imperator :واكن إلمربإتور لقب ًا ترشيفي ًا حيوزه ابدلرجة إلوىل إلقادة إلعسكريهون .ولكن غريه مع إلوقت
ليصبح إلمربإطور ( )emperorوهو لقب مليك يكتسب من خالَل إلسلطة وإلرشعية بشلك اكمل.

•

هذإ يقول شيئ ًا هام ًا حول إلعامل إَّلي ودل فيه يسوع .لقد اكن عامل ًا متعطش ًا خمللص .عىل إلرمغ من أنه اكن عامل ًا يعيش عهد خملص س يايس -
أوغسطس قيرص  -ولكن ذكل مل يكن اكفي ًا.

•

كتب لتوريت (" :)Latouretteيف إلقرن قبل إملس يح اكنت هناك دللت وإحضة للتفكك بسبب إحلروب ،وزوإل نظام إحلمك إلقدمي ،وإنتشار
إلفساد إلخاليق مما جعل إلكثريين يتنبأون ابلهنيار إلوش يك .جاء أغسطس قيرص وخلص حوض إلبحر إلبيض إملتوسط من هذه إلاكرثة .ولكن
أوغسطس مل يشفي إملرض إَّلي اكنت تعاين منه إلثقافة إليواننية إلرومانية حيهنا ،ولكنه أوقف مسار إملرض مؤقت ًا".

•

وأضاف لتوريت" :مل حيل أوغسطس وخلفائه إملشألك إلساس ية يف منطقة إلبحر إلبيض إملتوسط ،بل أخفوها يف بعض إلحيان .فاكنوإ
يستبدلون إلفشل إحلكويم ابملزيد من إلس يطرة وإلقوإنني ،فمل تكن إحلكومة يه إحلل".

ب) إلآية ( :)٢وإيل إملنطقة إلرومانية قرب إجلليل.
اب أ ْ َل َّو ُل اج ارى إ ْذ ااك ان ِك ِريي ِن ُي ُوس او ِ اإيل ُسو ِري َّ اة.
 ٢او اه اذإ أ ِل ْك ِت ات ُ
ِ
اب :مل يكن إلتسجيل وإلكتتاب إملوصوف هنا جملرد حفظ إلسجالت أو لحصاءإت عادية ،بل مجلع إلرضإئب بطريقة فعاةل من لك ساكن
 .١أ ِل ْك ِتتا ُ
إلمربإطورية إلرومانية.
•

وفق ًا لليون موريس ( ،)Leon Morrisتس تطيع أن تقرأ من كتاابت جس تني مارتر ( ،)Justin Martyrإَّلي عاش يف منتصف إلقرن إلثاين
(أي أكرث من مائة عام بعد زمن إملس يح) ،أنه اكن ابماكنك يف عرصه أن جتد نفس جسالت إلكتتاب إملذكور يف إجنيل لوقا.

اب أ ْ َل َّو ُل :تشري إلفكرة يف إللغة إلصلية إىل أن هذإ اكن أول تعدإد (تسجيل) .واكن إس تخدإم إلتعدإد لفرض إلرضإئب أمر ًإ شائع ًا يف روما إلقدمية،
 .٢أ ِل ْك ِتتا ُ
لهذإ دعى لوقا هذإ "الاكتتاب إلول" لميزيه عن إلتعدإد إلشهري إَّلي حدث عام  ٦م ،وإَّلي ذكره لحق ًا يف أعامل إلرسل .٣٧:٥
 .٣إ ْذ ااك ان ِك ِريي ِن ُي ُوس او ِ اإيل ُسو ِري َّ اة :هذه مرساة اترخيية أخرى ،وتضع إجنيل لوقا يف زمن حمك أشخاص معروفني وممكن إثبات ذكل اترخيي ًا.
ِ
ج ) إلآية ( :)٣إس تجابة إلعامل لمر أوغسطس قيرص.
٣فا اذه ااب ألْ اج ِمي ُع ِل ُي ْكتا ات ُبوإ ُ ،ه
لك اوإ ِح ٍد إ اىل ام ِديناتِ ِه.
ِ
 .١فا اذه ااب ألْ اج ِمي ُع ِل ُي ْكتا ات ُبوإ :اي لها من فكرة مثرية لالجعاب .رجل وإحد ،يف قرصه إلعاج يف روما ،أعطى أمر  -وإس تجاب إلعامل لكه .يف تكل إملرحةل يبدو أنه
مل يكن هناك رجل قط دليه سلطة عىل هذإ إلعدد إلهائل من إلناس مثل أوغسطس قيرص.
•

بشلك عام ،اكن أوغسطس قيرص حاكامً جيد ًإ .فقد وسع أرإيض إلمربإطورية إلرومانية ،وفعل إلكثري لشعبه .ولكن حزنه إلكبري جاء من دإخل
بيته .فمل يكن دليه إبن ،وإبنته إلوحيدة اكنت مهتورة .مات لك أبناء أخيه وأحفاده ،حىت إبن زوجته إملفضل ،مات يف معر ُمبكر .ولكن كي
خشص هبذإ إلطموح وإلسلطان ،اكن معتد ًإ جد ًإ يف نفسه .مفن إلسهل أن نتخيل أنه شعر ابلعظمة وأنه ل يُقهر عندما أصدر إلمر ابكتتاب لك
إملسكونة .ورمبا أجعب يف نفسه كثري ًإ ،فهو يصدر أمر ًإ وعىل لك إلعامل إلروماين أن ي ُطيعه.

•

لكن أوغسطس مل يكن قو ًاي حق ًا عىل إلطالق .يف يوحنا  ،١١-١٠:١٩وإجه يسوع روماين أآخر إعتقد إنه اكن قو ًاي .فا اقا ال ا َُل ب اِيال ُط ُسَ « :أ اما
اب ي ُاسوعُ« :لا ْم يا ُك ْن ا اكل عا ا َّيل ُسلْ اط ٌان ألْ ابتَّ اة ،لا ْو لا ْم تا ُك ْن قادْ ُأع ِْط ا
يت
ُت ا ِكر ُم ِين؟ َألا ْس ات تا ْع ا ُمل َأ َّن ِيل ُسلْ اطاانً َأ ْن أ َْص ِل اب اك او ُسلْ اطاانً َأ ْن ُأ ْط ِل اق اك؟»َ .أ اج ا
ِم ْن فا ْو ُق» .نفس إملبدأ ميكن تطبيقه عىل أوغسطس قيرص ،همام اكن سلطانه ،فهو سلطان معطى َل من هللا.

•

بيامن اكن جيلس يف قرصه وأصدر إملرسوم ،إعتقد أنه إملس يطر عىل إلمور وأنه ميكل لك إلسلطان .لكنه يف إلوإقع جمرد أدإة يف يد هللا .فقد وعد
هللا بأن إملس يا س يودل يف بيت حلم (ميخا  ،)٢:٥وحامتً سيتحقق إلوعد .فكيف ميكن للمرء أن يدفع بزوجني شابني أن يسافرإن من إلنارصة إىل
بيت حلم؟ أمر بس يط .إس تغل إلس ياسة وإس تغل "خملص إلعامل" لتحقيق إلمر.

•

ونرى أيض ًا أن أوغسطس ،رمغ لك إجنازإته ،ل ميكن أن يكون إحلل .فقد ْسح هللا لوغسطس قيرص أن يرتفع ويكون ذو سلطان عظمي مل ميلكه
غريه لس باب عدة؛ لنقل أنه اكن يف بعض إلنوإيح يوحنا إملعمدإن إلروماين لميهد إلطريق أمام يسوع .ففي هناية إلمر ،ما هيم هو يسوع إملس يح.
من إلكرث شهرة يف إلعامل إليوم  -يسوع أم أوغسطس قيرص؟ ومن َل إرث دإِئ؟

 ُ .٢ه
لك اوإ ِح ٍد إ اىل ام ِديناتِ ِه :ليس هناك أي جسل يف إلتارخي أن أوغسطس أمر هبذإ إلتعدإد وأمر أن حيدث بتكل إلطريقة ،ولكن ما حدث يتفق مع ما نعرفه
ِ
عنه من إلتارخي .اكن معروف ًا عن أوغسطس أنه حساس جد ًإ ملشاعر شعبه فامي يتعلق بقوميهتم ،فأمرمه ابلعودة إىل مدهنم إلصلية للتعدإد.
•

نوه لك من ابرلكي وأآخرين إملرسوم إَّلي أصدرته إحلكومة إلرومانية لتعدإد إلشعب يف مرص يف نفس إلفرتة ،وأن عىل لك خشص أن يذهب إىل
مدينته للتسجيل.

•

وهبذه إلطريقة ،خفف أوغسطس إلمر ابلنس بة للكثريين .اكن علَيم أن يسافروإ وأن يدفعوإ إلرضإئب ،ولكن يف نفس إلوقت اكنت فرصة مجيةل
لتجمع أفرإد إلرسة مع ًا ،ورؤية أقارب رمبا مل يس بق هلم رؤيهتم منذ فرتة طويةل.

اثني ًا .ميالد يسوع إملس يح

أ ) إلآايت ( :)٧-٤وصول يوسف ورمي إىل بيت حلم ،وولدة يسوع.
ارص ِة إ اىل ألَْيا ُو ِدي َّ ِة ،إ اىل ام ِدينا ِة د ُاإو اد أل َّ ِيت تُدْ عاى باي اْت ل ا ْح ٍمِ ،ل اك ْو ِن ِه ِم ْن باي ِْت د ُاإو اد اوع ِاش اريتِ ِهِ ٥ ،ل ُي ْكتا ات اب ام اع ام ْر ا امي
٤فا اص ِعدا ي ُ ُوس ُف َأيْضً ا ِم ان ألْ اج ِليلِ ِم ْن ام ِدينا ِة ألنَّ ِ ا
ِ
ِ
يه ُح ْب اىل ٦ .اوبايْنا اما ُ اُها ُهنااكا تا َّم ْت َأ َّاي ُمهاا ِلتا ِ اِل٧ .فا او ا ادل ِت أ ْبهنا اا ألْ ِب ْك ار اوقا َّم اط ْت ُه اوأ ْ ا
َْض اع ْت ُه ِيف ألْ ِم ْذ او ِد ،إ ْذ ل ا ْم يا ُك ْن لاهُ اما ام ْو ِض ٌع ِيف ألْ ام ْ ِْنلِ .
أ ْم ار َأتِ ِه ألْ امخ ُْطوب ا ِة او ِ ا
ِ
 .١فا اص ِعدا ي ُ ُوس ُف َأيْضً ا ِم ان ألْ اج ِليلِ  :اكنت إملسافة من إلنارصة إىل بيت حلم حوإيل  ١٢٩كيلومرت .مل تكن هذه مسافة قصرية يف تكل إلايم .اكنت رحةل متعبة
وتكف إلوقت وإملال.
 .٢ام اع ام ْر ا امي أ ْم ار َأتِ ِه ألْ ام ُ
يه ُح ْب اىل :غالب ًا ما نعتقد أن مرمي اكنت يف أوإخر محلها عندما قامت بتكل إلرحةل ،ولكن هذإ قد ل يكون يبدو حصيح ًا عىل
خْطوب ا ِة او ِ ا
إلطالق .رمبا حرص يوسف عىل إخرإهجا من إلنارصة بأرسع وقت جتنب ًا للفضيحة .خيربان لوقا أنه بيامن اكنوإ يف بيت حلم :تا َّم ْت َأ َّاي ُمهاا ِلتا ِ اِل.
•

وفق ًا للقانون إلروماين ،مل يكن عىل مرمي أن تذهب مع يوسف لالكتتاب ،ولكن اكن من إملنطقي حيهنا أن تذهب مع يوسف ،خاصة لهنا اكنت
يف إملرإحل إلخرية من إمحلل إملثري للجدل  -وبلك تأكيد س يتسبب يف إلكثري من إلقيل وإلقال يف إلنارصة.

•

عل ر اق ليفيِل (" :)Liefeldمن إملمكن إنه إس تخدم أمر إلمربإطور كوس يةل لبعاد مرمي عن إلقيل وإلقال وإلضغط إلنفيس يف قريهتا .فقد س بق
وقبلها كزوجته (مىت  ،)٢٤:١وبقيت خطيبته (لوقا  ،)٥:٢وتعهد أن يزتوهجا ،حىت بعد إلولدة".

 .٣فا او ا ادل ِت أ ْبهنا اا ألْ ِب ْك ار :من إملدهش يف قصة لوقا رسدها إلبس يط للحدث ابملقارنة مع عظمة إحلدث نفسه .يف عرصان إحلديث ،غالب ًا ما تُضخم إلحدإث
إلصغرية إىل جحم أكرب بكثري مما يه عليه يف إلوإقع .مع هذإ ،وبويح من إلروح إلقدس ،قدم لوقا هذإ إحلدث إلعظمي بطريقة بس يطة ومفهومة.
 .٤فا او ا ادل ِت :هذه إلعبارة مليئة ابلروعة .ل نقرأ عن أي خشص ساعد مرمي يف إلولدة ،رمبا اكن هناك خشص ما ،ل نعمل .ولكن بطريقة أو بأخرى ،مت فصل هذه
إلشابة متام ًا عن عائلهتا وعن دمع أصدقاهئا إَّلين اكنوإ يعيشون يف إلنارصة.
•

عل ر اق بروس (" :)Bruceتُرسد إلقصة وكن مرمي فعلت لك هذه إلش ياء مبفردها ،لهذإ إس تنتج أآابء إلكنيسة أهنا اكنت ولدة غري مؤملة ".كام
ويُعلرق موريس (" :)Morrisوفكرة أن مرمي مقطته بنفسها يشري إىل إلوحدة".

•

مىت حصل هذإ؟ إلتارخي  ٢٥ديسمرب مل يكن وإرد ولكنه ليس مس تحي ًالُ .حدد هذإ إلتارخي بسبب إلشعبية إليت انلها أول مرة من قبل إلكنيسة
يف إلقرن إلرإبع.

•

أين حيدث هذإ؟ ١٥٠م ،قال جسنت مارتري أن إملاكن إَّلي ودل فيه يسوع اكن عبارة عن كهف يف بيت حلم .يف وقت لحق ( )٣٣٠يف عهد
قسطنطني إلعظمي بنيت كنيسة فوق إلكهف وإَّلي يعتقد كثريون أنه عىل إلرحج إملاكن إَّلي ودل فيه يسوع.

 .٥أ ْبهنا اا ألْ ِب ْك ار :هذإ يدعو لس تنتاج منطقي بأنه اكن ملرمي أبناء أآخرين أيض ًا ،عىل إلرمغ من إلعقيدة إلاكثوليكية إلرومانية إليت تقول أن مرمي اكنت وبقيت بتوةل
(عذرإء).
 .٦اوقا َّم اط ْت ُه :ويعين هذإ أهنا إس تخدمت قطعة من إلقامش لتلفه هبا .وإلروع من هذإ أهنا أ ْ ا
َْض اع ْت ُه ِيف ألْ ِم ْذ او ِد  -وهو حوض يوضع فيه طعام للحيوإانت.
•

يشري ترإب ( )Trappإىل أن لكمة "مقطته" يف إللغة إليواننية إلقدمية تعين مالبس ممزقة اكلرشإئط ملفوفة حول يسوع.

 .٧إ ْذ ل ا ْم يا ُك ْن لاهُ اما ام ْو ِض ٌع ِيف ألْ ام ْ ِْنلِ (نُزل) :حدث ذكل يف ماكن عام ،بوجود مسافرين وغريمه من إملقميني .قال موريسون (" :)Morrisonإلرجال يش تغلون،
ِ
وإلطفال يلعبون ،وإلنساء يرثثرون جبانب إلبرئ  -وجفأة ...ملكوت هللا حل بيهنم".
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayلا ْم يا ُك ْن ا َُل ام ْو ِض ٌع ،هذه إمجلةل لها معىن رمزي وتشري ملا اكن س يحدث ليسوع .فاملاكن إلوحيد إَّلي س يجد فيه ماكن
اكن عىل إلصليب".

ون ار ِع َّيهتِ ِ ْم.
ب) إلآية (ُ :)٨رعااةٌ ا ْحي ُر ُس ا
ون ِح ار اإس ِ
 ٨او ااك ان ِيف تِ ْ ا
ات ألل َّ ْيلِ عا اىل ار ِع َّيهتِ ِ ْم.
كل أ ْل ُك اور ِة ُرعااةٌ ُمتا اب رِد اين ا ْحي ُر ُس ا
 .١او ااك ان ِيف تِ ْ ا
كل ألْ ُك اور ِة ُرعااةٌ :اكن معروف ًا عن إلرعاة يف بيت حلم رعايهتم لقطيع إلهيلك .رمبا اكنوإ حيرسون وهيمتون ابمحلالن إليت ستس تخدم يف إلتضحية يف
إلعيد.
ون ِح ار اإس ِ
ات ألل َّ ْيلِ عا اىل ار ِع َّيهتِ ِ ْم :قال إلكثريون أن أوإخر ديسمرب /اكنون الاول مس تحي ًال ،لن إلرعاة لن يكون يف إخلارج لي ًال يف ذكل إلوقت من
 .٢ا ْحي ُر ُس ا
إلس نة .ومع ذكل ،إلش تاء إدلإئف مل يكن غريب ًا عىل منطقة إلَيودية.
ج) إلآايت ( :)١٤-٩إعالن إملالئكة.
ون ِل اج ِميع ِ ألشَّ ْع ِب:
ارش ُ ْمك ِب اف ارحٍ ع ِاظ ٍمي يا ُك ُ
 ٩اوإ اذإ ام االكُ أ َّلر ِ رب اوقا اف هبِ ِ ْم ،او ام ْجدُ أ َّلر ِ رب َأضا ا اء اح ْولاهُ ْم ،فاخاافُوإ خ ْاوفًا ع ِاظميًا١٠ .فا اقا ال لاهُ ُم ألْ ام االكُ  « :ال اَتاافُوإ! فاهاا َأانا ُأب ِ ر ُ
ِ
ون ِط ْف ًال ُم اق َّم ًطا ُمضْ اج ًعا ِيف ِم ْذ او ٍد» ١٣ .او اظه اار ب ا ْغ ات ًة ام اع ألْ ام اال ِك ُ ْمجه ٌُور
َ ١١أن َّ ُه ُو ِ ادل لا ُ ُمك ألْ اي ْو ام ِيف ام ِدينا ِة د ُاإو اد ُم اخ ِل ر ٌص ه اُو ألْ ام ِس ُيح أ َّلر هب ١٢ .او اه ِذ ِه لا ُ ُمك ألْ اع اال ام ُة :اجتِدُ ا
رس ُة».
ِم ان ألْ ُج ْن ِد أ َّلس اما ِو ِ ري ُم اس ِ رب ِح اني أ اهلل اوقاائِ ِل اني«١٤ :ألْ ام ْجدُ ِ ِلِل ِيف أ ْلَعا ِايل ،اوعا اىل أ ْ َل ْر ِض أ َّلس اال ُم ،او ِابلنَّا ِس ألْ ام ا َّ
 .١اوإ اذإ ام االكُ أ َّلر ِ رب اوقا اف هبِ ِ ْم :نور إملالك إلساطع وجمد إلرب قطع هذإ إلصمت إلرهيب .جلب هذإ إملالك إلول أخبار جيدة (وتعين حرفي ًا أهنم برشوإ
ابِخلرب إلسار) لهؤلء إلرعاة ،إَّلين إعتربوإ منبوذين إجامتعي ًا.
•

قال موريس (" :)Morrisاكن إلرعاة ينمتون إىل طبقة ْسعهتا سيئة .واكن يصعب الاعامتد علَيم ،ومل يسمح هلم ابلدلء بشهادإهتم يف إحملامك".

•

قال ترإب (" :)Trappاكن أول اكرز ابلجنيل مالاكً .أما إلآن ،فقد أخذ هللا هذإ إلرشف إلعظمي من إملالئكة ،وأعطاه للخدإم ،إَّلي يطلق علَيم
إلكتاب إملقدس إمس "إملالئكة( ".رؤاي )١:٢

َ .٢أن َّ ُه ُو ِ ادل لا ُ ُمك ألْ اي ْو ام ِيف ام ِدينا ِة د ُاإو اد ُم اخ ِل ر ٌص ه اُو ألْ ام ِس ُيح أ َّلر هب :أعلنوإ ولدة إخمللص ،إَّلي اكن (ول يزإل) ما حيتاجه إلبرش ابلضبط .حنن لس نا حباجة
ملستشار أآخر ،أو ُمصلح ،أو جلنة ،ولكننا حنتاج إىل خملص.
 .٣او اظه اار ب ا ْغ ات ًة ام اع ألْ ام اال ِك ُ ْمجه ٌُور ِم ان ألْ ُج ْن ِد أ َّلس اما ِو ِ ري ُم اس ِ رب ِح اني أ اهلل :بعد إعالن إملالك ،ظهر مجموعة اكمةل من إملالئكة .اكنوإ من إجلند إلساموي (فرقة من
إجلنود) معلنني إلسالم .اكن إلعامل حمتاج حيهنا لهذإ إلسالم متام ًا كام هو حالنا إليوم.
•

حىت إلوثنيني يف إلقرن إلول شعروإ حباجهتم للسالم وللمخلص .أعرب أبكتيتوس ،وهو اكتب وثين من إلقرن إلول ،وقال" :عىل إلرمغ من أن
إلمربإطور قد يعطي إلسالم من إحلرب يف إلرب وإلبحر ،ولكنه غري قادر عىل إعطاء إلسالم من إملشاعر إجملروحة ومن إحلزن ومن إحلسد .ول
ميكنه إعطاء إلسالم للقلب ،وهو إلسالم إَّلي يتوق إليه إملرء أكرث من إلسالم إخلاريج.

•

إلتناقض بني جمد إملالئكة وإملس يح إملتوإضع ل بد وأنه اكن وإحض ًا للغاية .حيب هللا أن يضع جمده يف أو ٍإن خزفية حىت ي ُظهر جمده (كورنثوس
إلثانية .)٧:٤

•

قال ترإب (" :)Trappأعطوإ هللا لك إجملد ،يك نمتتع حنن ابلسالم".

د ) إلآايت ( :)١٦-١٥جاء إلرعاة ورأوإ إلطفل يسوع.
 ١٥اولا َّما امضا ْت اعهنْ ُ ُم ألْ ام االئِ اك ُة إ اىل أ َّلس اما ِء ،قاا ال أ ر ِلر اجا ُل أ هلرعاا ُة ب ا ْعضُ هُ ْم ِل اب ْع ٍضِ « :لنا ْذه ِاب أ ْل آ ان إ اىل باي ِْت ل ا ْح ٍم اون ا ْن ُظ ْر اه اذإ أ ْ َل ْم ار ألْ اوإ ِق اع أ َّ َِّلي أَعْلا امناا ِب ِه أ َّلر هب».
ِ
ِ
رس ِع اني ،او او اجدُ وإ ام ْر ا امي اوي ُ ُوس اف اوأ ِرلط ْف ال ُمضْ اج ًعا ِيف ألْ ِم ْذ او ِد.
١٦فا اجا ُءوإ ُم ْ ِ
ِ .١لنا ْذه ِاب أ ْل آ ان :هذإ يدل عىل إس تعجالٍ حقيقي .مل يرتددوإ عىل إلطالق.
 .٢اون ا ْن ُظ ْر اه اذإ أ ْ َل ْم ار ألْ اوإ ِق اع :طلب إملالك مهنم أن يذهبوإ ويبحثوإ عنِ :ط ْف ًال ُم اق َّم ًطا ُمضْ اج ًعا ِيف ِم ْذ او ٍد (لوقا  .)١٢:٢مل تكن تكل عالمة غري عادية أن يروإ
طف ًال مقمط ًا بأمقشة ،ولكن ما اكن غريب ًا هو أن يروإ إلطفل مضجع ًا يف مذود  -يف إحلوض إَّلي يألك منه إحليوإانت .إذإ مل يقل هلم إملالك أن يبحثوإ
عن هذه إلعالمة ابلتحديد ،ملا اكنوإ قد صدقوإ.
 .٣او او اجدُ وإ ام ْر ا امي اوي ُ ُوس اف اوأ ِرلط ْف ال ُمضْ اج ًعا ِيف ألْ ِم ْذ او ِد :واكن ذكل مشهد ًإ غريب ًا حامتً .ولكهنم وجدوإ إلعالمة متام ًا كام قال هلم إملالك .مل يسمعوإ أو يروإ إملالئكة
مرة أخرى ،ولكهنم تقابلوإ وهج ًا لوجه مع يسوع .قد َتتفي إملالئكة ،أما يسوع فسيبقى.
•

كتب اكلفن (" :)Calvinاكن هذإ مشهد ًإ غريب ًا ،وميكن إلقول أنه اكن اكفي ًا يف حد ذإته لنتاج إلنفور من إملس يح .فكيف ميكن أن يكون هذإ
مكل إلعامل ،فوضعه يف هذإ إملذود يُظهر أنه غري مس تحق أن يكون يف نفس إملرتبة مع أدىن إلناس؟"

•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayأول من رأى محل هللا إَّلي يرفع خطية إلعامل ،اكن إلرعاة إَّلين إعتنوإ حبمالن إلهيلك ،اي لها من فكرة رإئعة".

هـ) إلآايت ( :)٢٠-١٧نرش إلرعاة خرب ميالد يسوع.
١٧فالا َّما ار َأ ْو ُه َأخ ا ُْربوإ بِألْ ا الَك ِم أ َّ َِّلي ِقي ال لاهُ ْم ع ْان اه اذإ أ َّلص ِ ِ ريب ١٨ .او ُ ه
لك أ َّ َِّل اين ا ِْس ُعوإ تا اع َّج ُبوإ ِم َّما ِقي ال لاهُ ْم ِم ان أ هلرعاا ِة ١٩ .او َأ َّما ام ْر ا ُمي فا ااكن ْات ا ْحت افظُ ا ِمجي اع اه اذإ ألْ ا الَك ِم
ون أ اهلل اوي اُس ِ رب ُحون ا ُه عا اىل ُ ِ ر
لك اما ا ِْس ُعو ُه او ار َأ ْو ُه ا امَك ِقي ال لاهُ ْم.
ُم ات اف ِكر ار ًة ِب ِه ِيف قالْهبِ ااَّ ُ ٢٠ .مث ار اج اع أ هلرعاا ُة او ُ ْمه ي ُ ام ِ رجدُ ا
 .١فالا َّما ار َأ ْو ُه َأخ ا ُْربوإ بِألْ ا الَك ِم أ َّ َِّلي ِقي ال لاهُ ْم ع ْان اه اذإ أ َّلص ِ ِ ريب :إعالن إملالئكة وإلطفل إملضجع يف إملذود أهلم إلرعاة أن خيربوإ إمجليع عن ما ْسعوه وما إختربوه.
 .٢او ُ ه
لك أ َّ َِّل اين ا ِْس ُعوإ تا اع َّج ُبوإ ِم َّما ِقي ال لاهُ ْم ِم ان أ هلرعاا ِة :إلخبار إلسارة إليت شارك هبا إلرعاة أدهشت لك إَّلين ْسعوإ .حىت وإن مل يفهموإ ما إَّلي جيري حق ًا،
ولكهنم أدركوإ أن شيئ ًا هام ًا قد حدث.
•

قال ترإب (" :)Trappليظهر هللا إحرتإمه لللك ،كشف هذإ إلرس إلعظمي للرعاة إلبسطاء وللمجوس إحلكامء .إلرعاة فقرإء ،وإجملوس أغنياء .إلرعاة
غري متعلمني ،وإجملوس متعلمني .إلرعاة اكنوإ من إلَيود ،إجملوس اكنوإ أمميني .إلرعاة اكنوإ قريبني ،وإجملوس جاءوإ من ماكن بعيد جد ًإ".

 .٣او َأ َّما ام ْر ا ُمي فا ااكن ْات ا ْحت افظُ ا ِمجي اع اه اذإ ألْ ا الَك ِم ُمتا اف ِكر ار ًة ِب ِه ِيف قالْهبِ اا :اكنت ردة فعل مرمي خمتلفة عن إلرعاة أو أولئك إَّلين ْسعوإ إخلرب .فقد حفظت هبدوء لك ما
اكن جيري حولها وتأملت به يف قلهبا ،مصلية أن تفهم إملعىن ورإء لك هذإ.

•

اكن دلى مرمي سبب ًا وجَي ًا للتأمل .ما إَّلي جلهبا إىل بيت حلم؟ إملرسوم إَّلي أصدره إلمربإطور إلروماين إلعظمي ،إضافة إىل إلمنمية يف إلنارصة.
يس تخدم هللا أشخاص ًا خمتلفني ،وأحدإ ًاث خمتلفة لتحقيق خطته.

ون أ اهلل اوي اُس ِ رب ُحون ا ُه عا اىل ُ ِ ر
لك اما ا ِْس ُعو ُه او ار َأ ْو ُه ا امَك ِقي ال لاهُ ْم :اس َّب اح إلرعاة وجمدوإ هللا لن ما وعد به قد حصل متام ًا كام قيل هلم.
َّ ُ .٤مث ار اج اع أ هلرعاا ُة او ُ ْمه يُ ام رجِدُ ا
•

كتب اكلفن (" :)Calvinحامسهم يف متجيد هللا وتسبيحه هو تأنيب لنا أو ابلحرى يظهر عدم تقديران .فان اكن ملهد إملس يح مثل هذإ إلتأثري
علَيم ،فمك ابحلري جيب أن يكون تأثري موت وقيامة إملس يح عىل حياتنا؟"

اثلث ًا .تقدمي يسوع يف إلهيلك.
أ ) إلآايت ( :)٢٤-٢١ختان إلطفل يسوع وتقدميه يف إلهيلك
وىس،
رشي اع ِة ُم ا
 ٢١اولا َّما تا َّم ْت ثا اما ِن اي ُة َأ َّاي ٍم ِل ايخْ ِت ُنوإ أ َّلص ِ َّيب ُ ِرْس اي ي ُاسوعا ،ا امَك ت ا اس َّمى ِم ان ألْ ام اال ِك قا ْب ال َأ ْن ُح ِب ال ِب ِه ِيف ألْ اب ْط ِن ٢٢ .اولا َّما تا َّم ْت َأ َّاي ُم ت ْاطهِ ِريهاا ،اح اس اب ا ِ
اص ِعدُ وإ ِب ِه إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ِل ُيقا رِد ُمو ُه ِل َّلر ِ رب ٢٣ ،ا امَك ه اُو ام ْكتُوبٌ ِيف انا ُم ِوس أ َّلر ِ ربَ :أ َّن ُ َّ
يك يُقا رِد ُموإ اذبِي اح ًة ا امَك ِقي ال ِيف
هوسا ِل َّلر ِ رب ٢٤ .او ِل ا ْ
لك اذ اك ٍر فااتِ اح ار ِح ٍم يُدْ عاى قُد ً
ِ
يخ امحاا ٍم.
انا ُم ِوس أ َّلر ِ رب :از ْو اج ي ا اما ٍم َأ ْو فا ْر ا ْ
 .١اولا َّما تا َّم ْت ثا اما ِن اي ُة َأ َّاي ٍم :حدث هذإ يك يمتم يسوع لك إلناموس (كام أمر إلرب يف سفر إلالويني  .)٣-٢:١٢وأيض ًا ليظهر أن يوسف ومرمي اكان أتقياء حق ًا
ومطيعني .ولهنم أطاعا وصية هللا إملكتوبة يف سفر إلالويني َّ ،١٢لكل أطاع يسوع أيض ًا.
ِ .٢ل ايخْ ِت ُنوإ أ َّلص ِ َّيب َ ..أ َّاي ُم ت ْاطهِ ِريهاا :اكنت إحتفالت إخلتان وإلتطهري لزمة للتذكري بأننا مولودين ابخلطية (مزمور  .)٥:٥١اكن من إملمكن أن يعفى يسوع من
هذه إلمور لنه مل يودل يف إخلطية .ومع ذكل نرإه حىت كطفل رضيع ،يتحد مع إخلطاة ،كام فعل لحق ًا يف معموديته وعىل إلصليب.
•

إلقرإءة إلصحيحة للوقا  ٢٢:٢يه" :إلآن اولا َّما إنهتت َأ َّاي ُم ت ْاطهِ ِريهاامُ ".جع ال يسوع مع إخلطاة حىت وهو طفل رضيع.

•

وعل ر اق اكلفن (" :)Calvinدعوان نتكم أو ًل عن إلتطهري .عندما حتدث لوقا عن إلتطهري ،اكن يشري إىل مرمي وإملس يح فقط ،ل إىل يوسف".

•

ويُعلرق وإيت (" :)Whyteإَّلي مل يعرف خطية ،ولن يعرف إخلطية يوم ًا ،صار خطية لجلنا يف إخلتان .اكن معره مثانية أايم فقط حىت بدأ
حيىص مع إلمثة .إبن مرمي إلبكر اكن محل بال عيب ول دنس ،ولكن قبل أن يصبح معره أس بوع ،بدأ حيمل خطااي إلكثريين ...وكام بدأ يف إلهيلك
ذكل إليوم ،إس متر لك يوم يعيش حياة إلمل ،وإلعار ،وسفك إدلم ،لجلنا حنن أولده ،إىل أن متم إلعمل إلفدإيئ إَّلي أولكه وإدله أن يمتمه عىل
إلصليب .وبعد ذكل إليوم إَّلي جرح فيه من أجل معاصينا ،محل يف جسده عالمات فدإئنا".

يخ امحاا ٍم :تقول إلوصية يف سفر إلالويني  ١٢أنه عند ولدة أ ِل ْبن جيب تقدمي محل كجزء من إحتفالت إلتطهري وإلتكريس .ومع ذكل
 .٣از ْو اج ي ا اما ٍم َأ ْو فا ْر ا ْ
ْسح بتقدمي زوج من إلطيور إن اكنت إلرسة فقرية وغري قادرة عىل تقدمي إمحلل.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayتقدمة زوج من إمحلام بد ًل من إمحلل اكنت تسمى تقدمة إلفقري  ...نرى هبذإ أن يسوع ودل يف بيت عادي بس يط".

•

لك هذإ يشري إىل أن هذه إلحدإث حدثت قبل جميء إجملوس من إملرشق (مىت  .)١٢-١:٢لن يرجع مرمي ويوسف إىل أورشلمي بعد حتذير
إملالك هلم (مىت  ،)١٣:٢ولن يقدموإ زوج حامم إن اكنوإ إخذوإ إلهدإاي من إجملوس (مىت .)١١:٢

ب) إلآايت ( :)٣٢-٢٥يرى ْسعان حتقيق إلوعد

ويح إلا ْي ِه بِأ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس َأن َّ ُه
رسإئِيلا ،اوأ هلر ُ
 ٢٥او ااك ان ار ُج ٌل ِيف ُأ ُورشا ِل امي أ ْ ُْس ُه ِ ْْس اع ُان ،او اه اذإ أ َّلر ُج ُل ااك ان ااب ًّرإ تا ِقيًّا يانْتا ِظ ُر تا ْع ِزي ا اة إ ْ ا
وح ألْ ُقدُ ُس ااك ان عالا ْي ِه ٢٦ .او ااك ان قادْ ُأ ِ ا
ِ
ِ
لك .او ِع ْندا اما اد اخ ال بِأ َّلص ِ ِ ريب ي ُاسو اع َأب ا اوإ ُهِ ،ل اي ْصنا اعا ا َُل اح اس اب عاا اد ِة ألنَّا ُم ِوسَ ٢٨ ،أ اخ اذ ُه عا اىل
ال يا ارى ألْ ام ْو ات قا ْب ال َأ ْن يا ارى ام ِس ايح أ َّلر ِ رب٢٧ .فاأَ اىت بِأ هلروحِ إ اىل ألْها ْي ا ِ
ِ
وب.
رصاتا خ ااال اص اك٣١ ،أ َّ َِّلي َأعْدا ْدتا ُه قُدَّإ ام او ْج ِه ا ِمجيع ِ ألشه ُع ِ
ِذ ارإ اع ْي ِه او ااب اركا أ اهلل اوقاا ال«٢٩ :أ ْل آ ان ت ُْط ِل ُق اع ْبدا كا ااي اس ريِدُ اح اس اب قا ْو ِ اكل ب اِس اال ٍمَ ِ ٣٠ ،ل َّن اع ْي ا َّين قادْ َأبْ ا ا
رسإئِي ال».
٣٢ن اُور إعْ اال ٍن ِل ْ ُل ام ِم ،او ام ْجدً إ ِلشا ْعب اِك إ ْ ا
ِ
ِ
رسإئِي ال :رمبا اكن يعرف ْسعان أن هناك شائعات بشأن جميء إملس يا .فرب ولدة يوحنا إملعمدإن ومعناه اكن معروف ًا للجميع (لوقا ،)٦٥:١
 .١يانْتا ِظ ُر تا ْع ِزي ا اة إ ْ ا
ِ
وإلرعاة إَّلين ْسعوإ إعالن إملالئكة رمبا شاركوإ ما شاهدوه وْسعوه مع إلناس يف إلهيلك.
لك :ومع ذكل ،مل تكن إلشائعات يه إليت أتت به إىل إلهيلك ذكل إليوم ،بل إلروح .اكن ْسعان رج ًال يعرف كيف يس تجيب لقيادة
 .٢فاأَ اىت بِأ هلروحِ إ اىل ألْها ْي ا ِ
ِ
إلروح إلقدس ،ونرى هذإ بوضوح يف سامعه لوعد هللا وذهابه إىل إلهيلك يف إلوقت إملناسب.
َ .٣أ اخ اذ ُه عا اىل ِذ ارإ اع ْي ِه :إلكامت إليت نطق هبا ْسعان اكنت مليئة مبحبته للمخلص ،رمغ إنه اكن ابلاكد يعرف يسوع .علينا حنن إَّلين نعرف إلكثري عنه أن حنبه
أكرث من ذكل بكثري.
 .٤اح اس اب قا ْو ِ اكل :حصل ْسعان إلآن عىل إلسالم عندما رأى وعد هللا يتحقق يف حياته.
رصاتا خ ااال اص اك :وكن هللا قد أمر ْسعان أن يسهر وحيد ًإ طوإل إلليل وينتظر حىت يرى
 .٥أ ْل آ ان ت ُْط ِل ُق اع ْبدا كا ااي اس يرِدُ اح اس اب قا ْو ِ اكل ب اِس اال ٍمَ ِ ،ل َّن اع ْي ا َّين قادْ َأبْ ا ا
إلشمس ترشق .واكن ما حيدث إلآن ابلنس بة َل ،هو رشوق هللا ،ولن يسوع قد جاء ،يس تطيع ْسعان إلآن أن يعفى من إلسهر.
 .٦ن اُور إعْ اال ٍن ِل ْ ُل ام ِم :وإليشء إملدهش يف نبوة ْسعان أهنا تظهر أن هذإ إلنور هو للمم أيض ًا .فالص يسوع بدأ مع إرسإئيل ،ولكنه اكن ميتد دإمئ ًا إىل ما هو
ِ
أبعد من إرسإئيل.
•

كتب جون ترإب هذه إلكامت كتعبري عام اكن يف قلب ْسعان:
"ل إخىش إخلطية ،ل أخىش إملوت؛
عشت طوي ًال ،دلي حياِت.
إش تاقت كثري ًإ ،دلي حيب.
رأيت إلكثري ،دلي نوري.
خدمت كثري ًإ ،دلي إمياين؛
تأملت كثري ًإ ،دلي فريح.
أهيا إلطفل إمجليل ،إْسح أن تكون هذه إلرتنمية تعظمي كل ،وودإعٍ يل .انم يف ذرإعي ،ودعين أانم يف سالمك".

ج) إلآايت ( :)٣٥-٣٣وعد وحتذير من ْسعان.
 ٣٣او ااك ان ي ُ ُوس ُف او ُأ هم ُه ي ا ات اع َّج اب ِان ِم َّما ِقي ال ِفي ِه ٣٤ .او ااب ار اكهُ اما ِ ْْس اع ُان ،اوقاا ال ِل ام ْر ا امي ُأ ِ رم ِه« :هاا إ َّن اه اذإ قادْ ُو ِض اع ِل ُس ُق ِ
رسإئِيلا ،او ِل اع اال ام ٍة تُ اق ااو ُم.
وط او ِقياا ِم اك ِث ِري اين ِيف إ ْ ا
ِ
ِ
وب اك ِث اري ٍة».
 ٣٥او َأن ِْت َأيْضً ا اجي ُُوز ِيف ن ا ْف ِس ِك اس ْي ٌفِ ،ل ُت ْعلا ان َأفْ ااك ٌر ِم ْن قُلُ ٍ
 .١او ااك ان ي ُ ُوس ُف او ُأ هم ُه ياتا اع َّج اب ِان :ميكننا أن نتخيل خليط إلفرح وإدلهشة لرؤية تعامالت هللا مع إلشخاص إَّلي فهموإ من هو يسوع .بغض إلنظر عن مدى
معرفتك بيسوع ،ولكنك ستشعر بيشء ممزي عندما ترى خشص أآخر يؤمن به.

ِ .٢ل ُس ُق ِ
رسإئِي ال :س يظهر هذإ يف توبة بطرس ،ويأس هيوذإ .ويف إللص إَّلي جدف ،وإللص إَّلي أآمن .يسوع اكملغناطيس إَّلي جيذب
وط او ِقياا ِم اك ِث ِري اين ِيف إ ْ ا
آِ
إلبعض وينفر إلبعض إلخر.
 .٣او ِل اع اال ام ٍة تُ اق ااو ُم :لكمة "عالمة" تعين حرفيا "إلهدف إَّلي يطلق إلناس إلنار عليه ".س يكون يسوع هو إلعالمة إَّلي سيس هتدفها إلرش إلعظمي.
 .٤او َأن ِْت َأيْضً ا اجي ُُوز ِيف ن ا ْف ِس ِك اس ْي ٌف :اكن من إملهم ابلنس بة ملرمي أن تعرف أن أمومة إملس يا لن يكون دإمئ ًا مليئة ابحلالوة وإلنور .بل هو رشف عظمي وعبئ ًا
كبري ًإ يف نفس إلوقت.
•

رمبا مل يتعذب أي إنسان من رفض يسوع ومعاانته بقدر ما تعذبت وإدلته .مل يكن هذإ بسبب حب إلم إلطبيعي حفسب ،ولكن رفضه اكن رفض
لها أيض ًا .وبطريقة رإئعة ،كن تربئته اكنت تربئهتا يه أيض ًا.

د ) إلآايت ( :)٣٨-٣٦شهادة حنة عن إلفادي
يه َأ ْر ام ا ٌةل ا ْحن او َأ ْرباع ٍ اوثا اما ِن اني
يه ُمتا رِقد ام ٌة ِيف َأ َّاي ٍم اك ِث اري ٍة ،قادْ عااشا ْت ام اع از ْوجٍ اس ْب اع ِس ِن اني ب ا ْعدا ُب ُكو ِريَّهتِ اا ٣٧ .او ِ ا
 ٣٦او ااكن ْات ن ا ِبيَّ ٌة ،احن َّ ُة ِبن ْ ُت فانُو ِئي ال ِم ْن ِس ْبطِ َأ ِش اري ،او ِ ا
ْ
لك ،عاابِدا ًة ِبأَ ْص اوإ ٍم او اط ِل اب ٍ
ات لا ْي ًال اوهنا ا ًارإ٣٨ .فاهِ ايي ِيف تِ ْ ا
اس نا ًة ،ال تُ افا ِر ُق ألْها ْي ا ا
كل أ َّلساعا ِة اوقا اف ْت ت ُ اس بر ُِح أ َّلر َّب ،اوتا اكَّ ام ْت اع ْن ُه ام اع ا ِمجيع ِ أل ُم ْن ات ِظ ِر اين ِفدا إ ًء ِيف ُأ ُورشا ِل امي.
 .١او ااكن ْات ن ا ِبيَّ ٌة ،احن َّ ُة ِبن ْ ُت فانُوئِي ال :حنن ل نعرف بأي صفة اكنت حنة نبية .رمبا بسبب إللَكم إليت قالته عن يسوع.
لك ،عاابِدا ًة ِبأَ ْص اوإ ٍم او اط ِل اب ٍ
 .٢ال تُ افا ِر ُق ألْها ْي ا ا
بتفان اتم .عالقهتا إلقوية مع هللا إنعكست يف حمبهتا ليسوع ورغبهتا يف
ات لا ْي ًال اوهنا ا ًارإ :هذه إملرأة إلتقية خدمت هللا ٍ
إخبار إلآخرين عنه ( اوتا اكَّ ام ْت اع ْن ُه ام اع ا ِمجيع ِ ألْ ُم ْن ات ِظ ِر اين ِفدا إ ًء).
•

اكنت حنة إمرأة رإئعة .وكرمةل عرفت معىن إلمل وإخلسارة جيد ًإ ،ولكهنا مل تصبح مرة إلنفس .واكمرأة مس نة مل تفقد إلمل ،رمبا لهنا اكنت إمرأة
عابدة ومصلية.

هـ) إلآايت ( :)٤٠-٣٩إلعودة إىل إلنارصة.
 ٣٩اولا َّما َأ ْمكالُوإ ُ َّ
ارص ِة ٤٠ .او ااك ان أ َّلص ِ هيب ي ا ْن ُمو اوي ا ات اق َّوى بِأ هلروحُِ ،م ْم ات ِلئًا ِح ْمكا ًة ،او ااكن ْات ِن ْع ام ُة أ ِهلل
َش ٍء اح اس اب انا ُم ِوس أ َّلر ِ رب ،ار اج ُعوإ إ اىل ألْ اج ِليلِ إ اىل ام ِديناهتِ ِ ُم ألنَّ ِ ا
لك ا ْ
ِ
ِ
عالا ْي ِه.
 .١اولا َّما َأ ْمكالُوإ ُ َّ
َش ٍء اح اس اب انا ُم ِوس أ َّلر ِ رب :يؤكد لوقا أن يسوع اكن مطيع ًا متام ًا هلل حىت عندما اكن طف ًال.
لك ا ْ
 .٢او ااك ان أ َّلص ِ هيب ي ا ْن ُمو اوي ا ات اق َّوى بِأ هلروحُِ ،م ْم ات ِلئًا ِح ْمكا ًة :نشأ يسوع إملس يح وترعرع مثل ابيق إلولد ،مع هذإ ،منوه إلرويح هو أول ما نالحظه .ميكننا إلقول بأن
يسوع اكن عىل درإية هبويته وبدعوته مبا يتناسب مع معره .يف سن إخلامسة مل ميكل فهم خشص معره  ٣٠عام ًا ،ولكن اكن دليه أعظم قدرة عىل فهم صيب
يبلغ من إلعمر َخس س نوإت.
•

منو يسوع يلهم إلآابء إملؤمنني إليوم .فهم يصلون يك يصبحوإ أولدمه أقوايء روحي ًا وممتلئني ابحلمكة ،ويوهجون أولدمه يك يصبحوإ كيسوع.

 .٣او ااكن ْات ِن ْع ام ُة أ ِهلل عالا ْي ِه :اكن صالح هللا ونعمته وإحض ًا يف حياته ،حىت عندما اكن طف ًال .إلساطري عن إملعجزإت إلغريبة إملرتبطة بطفوةل يسوع ليست أكرث
من حاكايت خرإفية ،ولكن ااكن ْات ِن ْع ام ُة أ ِهلل عالا ْي ِه.

•

•

ارش عام ًا ،ابس تثناء ما ُذكر يف لوقا  .٤٠:٢رمبا
حنن ل نعرف إل إلقليل عن حياة يسوع من إلوقت إَّلي اكن معره شهر إىل أن صار معره إثنا ع ا ا
ِ
نشعر بفضول لنعرف تفاصيل عن طفولته ،ولكن ليس هناك أي َشء حنتاج أن نعرفه أكرث مما أظهره إلروح إلقدس يف إلكتاب إملقدس.
كتب ترإب (" :)Trappلرضاء هذإ إلفضول ،كتب بعض إلشخاص ما يسمى بـ "أانجيل إلطفوةل ".ويه كتب حتتوي عىل معجزإت مذهةل
وخسيفة ،مثل قدرة يسوع عىل إللَكم وهو يف إملذود ،أو شفاء رجل حتول إىل بغل بسبب لعنة ما ،أو أحياء طيور صنعت من طني مصفق ًا
بيديه ،أو شفاء إلناس عن طريق رشهم مباء إلس تحامم إخلاص به ،وهكذإ دوإليك .يف إلهناية" ،عندما ل ميكل إلكتاب إملقدس لسا ًان ،جيب أل
منكل أآذإن".

رإبع ًا .يسوع يف بيت أبيه إلساموي.
أ ) إلآايت ( :)٤٥-٤١ضياع يسوع يف أورشلمي وقت عيد إلفصح.
 ٤١او ااك ان َأب ا اوإ ُه ي ا ْذ اه اب ِان ُ َّ
ارش اة اس ان ًة اص ِعدُ وإ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي اك اعا اد ِة ألْ ِعي ِد ٤٣ .اوب ا ْعدا اما َأ ْمكالُوإ أ ْ َل َّاي ام ب ا ِق اي
لك اس ان ٍة إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ِيف ِعي ِد ألْ ِف ْص ِح ٤٢ .اولا َّما ااكن ْات ا َُل أثْناتاا ع ْ ا
ِ
ِ
ِع ْندا ُر ُجو ِعهِ اما أ َّلص ِ هيب ي ُاسو ُع ِيف ُأ ُورشا ِل امي ،اوي ُ ُوس ُف او ُأ هم ُه ل ا ْم ي ا ْعلا اما ٤٤ .اوإ ْذ اظنَّا ُه ب ا ْ اني أ هلرفْقا ِة ،اذ اه ابا ام ِس اري اة ي ا ْو ٍم ،او ااكانا ي ا ْطلُ ابا ِن ِه ب ا ْ اني أ ْ َلقْ ِر ااب ِء اوألْ ام اعا ِر ِف ٤٥ .اولا َّما ل ا ْم
ِ
اجيِدا إ ُه ار اج اعا إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ي ا ْطلُ ابا ِن ِه.
ِ
 .١او ااك ان َأب ا اوإ ُه ي ا ْذ اه اب ِان ُ َّ
لك اس نا ٍة إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ِيف ِعي ِد ألْ ِف ْص ِح :حضور إلعياد إلكربى اكن وصية حسب سفر إخلروج  ١٧:٢٣وسفر إلتثنية  .١٦:١٦واكن
ِ
من إملعتاد أن يذهب مؤمين إجلليل إىل أورشلمي وقت إلعيد يف مجموعات كبرية.
•

لن يكون من إلصعب أن تفقد صيب صغري وسط هذه إجملموعة إلكبرية من إملسافرين  -ل ينبغي أن نهتم يوسف ومرمي ابلهامل .ولكن ل بد أن
مرمي شعرت ابلسوء لفقدإهنا إملس يا.

 .٢ار اج اعا إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ي ا ْطلُ ابا ِن ِه :كام هو متوقع من إلآابء إلتقياء ،بذلوإ أقىص ما دلهيم للعثور عىل إبهنم يسوع.
ِ
ب) إلآايت ( :)٥٠-٤٦وجدوإ يسوع يعمل ويتعمل يف إلهيلك.
لك ،اجا ِل ًسا ِيف او ْسطِ ألْ ُم اع ِل ر ِم اني ،ي ْاس ام ُعهُ ْم اوي ْاسأَلُهُ ْم ٤٧ .او ُ ه
رصإ ُه أن ْدا هاشا ا.
 ٤٦اوب ا ْعدا ثا االثا ِة َأ َّاي ٍم او اجدا إ ُه ِيف ألْها ْي ا ِ
لك أ َّ َِّل اين ا ِْس ُعو ُه هبُ ِ ُتوإ ِم ْن فاهْ ِم ِه او َأ ْج ِوباتِ ِه٤٨ .فالا َّما َأبْ ا ا
ون ِيف اما
اوقاال ا ْت ا َُل ُأ همهُ « :ااي ب ُ ا َّينِ ،ل اما اذإ فا اعلْ ات ِب انا اه اك اذإ؟ ه اُو اذإ َأبُوكا او َأانا ُكنَّا ن ْاطلُ ُب اك ُم اع َّذب ا ْ ِني!» ٤٩فاقاا ال لاهُ اماِ « :ل اما اذإ ُك ْن ُت اما ت ْاطلُ ابا ِن ِين؟ َأل ا ْم ت ا ْعلا اما َأن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ُك ا
ِ َل ِِب؟»٥٠ .فا ا ْمل ي ا ْفها اما ألْ ا الَك ام أ َّ َِّلي قا ا ُاَل لاهُ اما.
 .١اجا ِل ًسا ِيف او ْسطِ ألْ ُم اع ِل ر ِم اني ،ي ا ْس ام ُعهُ ْم اوي ْاسأَلُهُ ْم :ملدة ثالثة أايم ،انقش يسوع ،إلبالغ من إلعمر إثنيت عرشة عام ًا ،لكمة هللا وأهبر سامعيه من فهمه وأجوبته.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayتعود رؤساء إلَيود أن جيمتعوإ يف إلهيلك يف إلعيد ،ليرشحوإ ويفرسوإ إلرشيعة للرإغبني يف رشهحا وإلتعمق يف تفاصيلها".

•

عندما ندرك ذاكء ومعرفة إملعلمني إلَيود ،س ندرك أن ما حدث اكن مثري ًإ لالجعاب .ما حدث يش به طفل يف إملرحةل إلبتدإئية يناقش إلفزيايء مع
عامل فضاء .اكن يسوع يمتتع مبزية فريدة من نوعها ابلفعل ويه عالقة خاصة مع اكتب لكمة هللا.

ون ِيف اما ِلَ ِِب :اكن من إلطبيعي يف ذكل إلعرص أن يرث أ ِل ْبن معل أبيه ،وهكذإ سار يسوع عىل خطى يوسف ومعل جنار ًإ .ولكن تظهر
 .٢يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ُك ا
لكامته هنا أنه بدأ يفهم عالقته إلفريدة مع أبيه إلساموي.

•

من إلصعب أن نعرف ،بسبب إلقيود إليت فرضها عىل نفسه اكنسان ،مىت أدرك يسوع حقيقته ومىت عرف سبب جميئه إىل إلرض ،ولكنه عرف
حامتً يف وقت مبكر من حياته .فالمر ل يتعلق مبىت بدأ ،ولكن مىت أزهر ابلاكمل.

ون ِيف اما ِ َل ِِب :هذه إلكامت ،وإليت يه إلوىل إليت ُجسلت ليسوع ،اكنت هممة للغاية .إملفاجأة إليت تنطوي علَيا لكامت يسوع هذه تشري إىل
 .٣يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ُك ا
أنه اكن يعمل أن مرمي ويوسف اكان عىل درإية بعالقته إخلاصة ابهلل أبيه .وهذإ يعين أيض ًا أهنم تناقشوإ معه حول هذإ إلمر ورمبا وهجوه أثناء تربيهتم َل.
 .٤فا ا ْمل ي ا ْفها اما ألْ ا الَك ام أ َّ َِّلي قا ا ُاَل لاهُ اما :الكم يسوع أخربمه شيئ ًا عن هويته ك ْبن هللا إلآب ،عىل إلرمغ من أهنم مل يفهموإ ذكل .يف إلَيودية يف ذكل إليوم ،يبدأ
إلصيب يف تعمل جتارة وإدله عندما يصبح  ١٢س نة من إلعمر .حقق يسوع هذإ عن طريق تعلميه للمعلمني يف إلهيلك.
ج ) إلآايت ( :)٥٢-٥١منو إلصيب يسوع.
ارص ِة او ااك ان خ ِااض ًعا لاهُ اما .او ااكن ْات ُأ هم ُه ا ْحت افظُ مجا ِ ي اع اه ِذ ِه أ ْ ُل ُم ِور ِيف قالْهبِ اا ٥٢ .او َأ َّما ي ُاسو ُع فا ااك ان ي ا ات اق َّد ُم ِيف ألْ ِح ْمكا ِة اوألْقاا ام ِة اوأل ِنر ْع ام ِةِ ،ع ْندا
َّ ُ ٥١مث نا از ال ام اعهُ اما او اجا اء إ اىل ألنَّ ِ ا
ِ
أ ِهلل اوألنَّ ِاس.
ارص ِة :ترعرع يسوع يف إلنارصة وأصبح انْض ًا هناك .حتمل إملسؤوليات إملتوقعة منه اكلبن إلبكر .مث يف وقت لحق إختفى
َّ ُ .١مث نا از ال ام اعهُ اما او اجا اء إ اىل ألنَّ ِ ا
ِ
يوسف من إملشهد وأصبح يسوع "رب إلرسة ".أش تغل يف حرفته ،ودمع عائلته ،وأحب إلهه ،وأثبت أمانته يف إللف من إلش ياء إلصغرية قبل أن يبدأ
خدمته إحلقيقية.
•

كتب موريسون )" :)Morrisonإملس يحي ل يفعل دإمئ ًا أش ياء غري عادية .بل يفعل إلش ياء إلعادية بطرق غري عادية".

 .٢او ااك ان خ ِااض ًعا لاهُ اما :معرفته من يكون مل جتعهل متكرب ًإ أو متجرب ًإ .اكن خاضع ًا لوإدليه .إنتقل يسوع من إلرؤية إىل إخلدمة ،كام فعل لحق ًا عىل جبل إلتجيل.
 .٣او ااكن ْات ُأ هم ُه ا ْحت افظُ ا ِمجي اع اه ِذ ِه أ ْ ُل ُمو ِر ِيف قالْهبِ اا :رمبا ْسع لوقا عن لك هذإ (عن ولدة يوحنا وولدة يسوع) يف إملقابالت إلشخصية مع مرمي أثناء مجعه
إملعلومات ليكتب إجنيهل.
 .٤او َأ َّما ي ُاسو ُع فا ااك ان ي ا اتقا َّد ُم ِيف ألْ ِح ْمكا ِة :يس متر لوقا يف إحلديث عن تقدم ومنو يسوع بعدما بدأ يف لوقا .٤٠:٢
 .٥او َأ َّما ي ُاسو ُع فا ااك ان ي ا اتقا َّد ُم ِيف  ..ألْقاا ام ِة :مل يكرب جحمه إجلسدي حفسب ،بل أصبح إنسان عظمي من إدلإخل أيض ًا.
 .٦او َأ َّما ي ُاسو ُع فا ااك ان ي ا اتقا َّد ُم ِيف  ..أل ِنر ْع ام ِة :كرب يف عالقته إلشخصية مع أبيه إلساموي ،وكرب أيض ًا وبىن صدإقات مع إلآخرين.
•

كتب وإيت (" :)Whyteلكمة (إلنعمة) هنا ل تعين إلنعمة إليت مينحها هللا للخطاة ،ولكن تعين أن هللا اكن مرسور ًإ به".

•

وكتب جيِلهنزي (" :)Geldenhuysمل يودل يسوع كسوبرمان .بل نضج وهو يمنو .مر بشلك طبيعي ولكن بلك كامل مبرإحل إلمنو إجلسدي
وإلرويح .ولكنه اكن اكم ًال يف لك مرحةل".

إجنيل لوقا إلحصاح ٣
خدمة يوحنا إملعمدإن
أولً .خدمة يوحنا إملعمدإن
أ ) إلآايت (٢-١أ) :وصف للزعامء إلس ياس يني وإدلينيني إملتوإجدين يف ذكل إلعرص.
رص ،إ ْذ ااك ان ب اِيال ُط ُس ألْ ُب ْن ِط هي اوإ ِل ًيا عا اىل ألَْيا ُو ِدي َّ ِة ،او ِه ُريود ُُس ارئِ ايس ُربْع ٍ عا اىل ألْ اج ِليلِ  ،او ِفيلُب ه ُس َأخُو ُه
ارش اة ِم ْن اسلْ اطنا ِة ِطي ابا ِري ُ اوس قا ْي ا ا
 ١او ِيف أ َّلس ان ِة ألْخاا ِم اس ِة ع ْ ا
ِ
ْ
ارئِ ايس ُربْع ٍ عا اىل إ ُيطو ِري َّ اة او ُك اور ِة تا ارإ ُخو ِنيتِ اس ،او ِل ايسا ِن ُي ُوس ارئِ ايس ُربْع ٍ عا اىل أ ْ َل ِب ِليَّ ِةِ ٢ ،يف َأ َّاي ِم ارئِ ِيس أل اكهانا ِة احن َّ اان اوقاياافاا...
ِ
رص :إلتسلسل إلزمين إلكتاِب ميكن أن يكون مسأةل معقدة .نس تطيع أن نعرف من إلسجالت
ارش اة ِم ْن اسلْ اطنا ِة ِطي ابا ِري ُ اوس قا ْي ا ا
 .١او ِيف أ َّلس نا ِة ألْخاا ِم اس ِة ع ْ ا
إلتارخيية أي فرتة زمنية اكن هذإ ،ولكن من إلصعب أن نعرف يقين ًا أي عام ابلتحديد .ولكن أفضل َتمني هو ما بني  ٢٩-٢٧بعد إمليالد.
ِليسا ِن ُي ُوس :يرسد لوقا إلقادة إلس ياس يني يف إملنطقة إليت عاش هبا يسوع وخدم .وكي مؤرخ
ِ .٢طي ابا ِري ُ اوس قا ْي ا ا
رص ..ب اِيال ُط ُس ألْ ُب ْن ِط هي  ..ا ِه ُريود ُُس ِ ..فيلُب ه ُس  ..ا
جيد ،قدم لوقا إطار ًإ اترخيي ًا حقيقي ًا .فهذه ليست قصة خرإفية تبدأ بـ "اكن اي ما اكن".
•

مل يقدم لوقا جمرد إلتسلسل إلزمين لتكل إلفرتة ،بل أخربان شيئ ًا عن إحلاةل إليت اكنت سائدة.
✓ ِطي ابا ِري ُ اوس :أش هتر هذإ الامربإطور بقسوته وشدته.
✓ ب اِيال ُط ُس ألْ ُب ْن ِط هي :أش هتر ابجملازر إلوحش ية للشعب إلَيودي يف منطقة إلَيودية ،وبعدم الاكرتإث هبم.
ليسا ِن ُي ُوس) اكنوإ معروفني ابلفساد وابلقسوة.
✓ إحلُاكم من عائةل هريودس إلكبري ( ِه ُريود ُُس ،و ِفيلُب ه ُسِ ،و ا

•

يذكران لوقا ،كام ويذكر قرأه إلصليني ،ابلفساد وابلتدهور إلخاليق لالمربإطورية إلرومانية ،وخاصة يف إحملافظات إلبعيدة مثل إلَيودية.

•

إلوإقع إلتارخيي لهؤلء إحلاكم ل خالف عليه .فقد إكتشف علامء إلآاثر أدةل حمددة عن من اكن يعيش يف تكل إلفرتة ومن اكن حيمك.

•

ليسا ِن ُي ُوس .ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayلكمة ( ارئِ ايس ُربْع ٍ)
قسم هريودس إلكبري مملكته عندما مات بني ثالثة من أبنائهِ :ه ُريود ُُس ،و ِفيلُب ه ُسِ ،و ا
تعين حامك عىل جزء من أربعة أجزإء ،ولكن إملعىن توسع فامي بعد ليصبح "إحلامك لي منطقة".

 .٣احن َّ اان  ...اوقاياافاا :كام وأدرج لوقا أيض ًا إلزعامء إدلينيني يف إلفرتة إليت خدم فَيا يسوع .ورمغ أن قاياافاا اكن رئيس ًا للكهنة ،إل أن حامه احن َّ اان (بطريرك إلرسة)
اكن َل إلتأثري إلكرب عىل إلكهنة.
•

إلشارة إىل هذين إلاكهنني إلفاسدين يذكران بأن إلقادة إلَيود اكنوإ أكرث إهامتم ًا يف سلطة إلس ياسة عوض ًا عن خدمة هللا.

•

يف نومفرب ترشين إلثاين عام  ،١٩٩٠إكتشف إلعلامء ما يعتقدون أنه قرب عائةل قاياافاا .وجدوإ عىل إحدى إلتوإبيت( ،صندوق حيتوي عىل عظام
إملوىت) من ذكل إلعرص ،نقش يقول :يوسف ،إبن قيافا ،وبدإخل إلصندوق رفات لرجل يبلغ من إلعمر  ٦٠عام ًا.

ب) إلآايت (٢ب :)٣-خدمة يوحنا إملعمدإن
ااكن ْات ا ِلك ام ُة أ ِهلل عا اىل يُو احنَّا ْب ِن از اك ِر َّاي ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة٣ ،فا اجا اء إ اىل ا ِمجيع ِ أ ْل ُك اور ِة ألْ ُم ِح ايط ِة بِأ ْ ُل ْرد ِرُن يا ْك ِر ُز ِب ام ْع ُمو ِدي َّ ِة ألتَّ ْوب ا ِة ِل ام ْغ ِف ار ِة ألْخ ااط اااي،
ِ

 .١ااكن ْات ا ِلك ام ُة أ ِهلل عا اىل يُو احنَّا ْب ِن از اك ِر َّاي ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة :عاش يوحنا يف إلربية منذ ش بابه (لوقا  .)٨٠:١ولكن إلآن اكنت ا ِلك ام ُة أ ِهلل ترشده وبدأ يمتم دعوته ويه
إعدإد إلطريق للمس يا.
•

يؤرخ لوقا بدقة خدمة يوحنا إملعمدإن عىل أساس اترخيي .كتب ابرلكي (" :)Barclayإعترب لوقا ظهور يوحنا إملعمدإن حمور ًإ أساس ي ًا يدور حوَل
إلتارخي".

 .٢يا ْك ِر ُز ِب ام ْع ُمو ِدي َّ ِة ألتَّ ْوب ا ِة ِل ام ْغ ِف ار ِة ألْخ ااط اااي :إلفكرة من ورإء إملغفرة ليس جمرد إلصفح عن إخلطااي حفسب ،بل إحلرية وإخلالص أيض ًا .مثل ما جاء يف لوقا ١٨:٤
’ ِ ُلانا ِد اي ِللْ امأْ ُسو ِر اين بِأ ْل ْط اال ِق ...او ُأ ْر ِس ال ألْ ُمن ْ اس ِح ِق اني ِيف ألْ ُح ر ِري َّ ِة ‘.ميكن للتوبة أن متنح إحلرية إحلقيقية يف إملس يا لِلين يؤمنون.
ِ
•

اكنت رساةل يوحنا إملعمدإن دعوة إىل إلتوبة .يعتقد بعض إلناس أن إلتوبة يه جمرد مشاعر إلندم عن إخلطية .من إلرإئع ابلطبع أن تشعر ابلسف
عىل خطيتك ،ولكن إلتوبة ليست جمرد "مشاعر "،بل "فعل ".يطلب يوحنا إملعمدإن من مس متعيه أن يغريوإ عقوهلم ،ل أن يشعروإ ابلسف
عىل ما قاموإ به فقط .تعين إلتوبة تغيري يف الاجتاه ،وليس إحلزن يف إلقلب.

ِ .٣ب ام ْع ُمو ِدي َّ ِة ألتَّ ْوب ا ِة :مل يكن هناك َشء غريب يف مرإمس إملعمودية (إلتغطيس) نفسها ،ولكن ما اكن غريب ًا هو أن إلَيود تقدموإ لنوإل إملعمودية .فبالنس بة
للشخص إلَيودي إَّلي يتقدم للمامرسة إملعمودية كنه يقول" :أان خاطئ متام ًا اكلممي ".لهذإ إلتجاوب مع إملعمودية اكن عالمة عن توبة حقيقية وتوإضع
وتكريس للرب.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateمعمودية إملاء ،سوإء ابلطريقة إليت اكن يفهمها إجملمتع أآنذإك أو كام كرز هبا إملبرشون إلَيود إلمم ،ترمز للتطهري إلرويح من
إخلطية ،وإلنتيجة يه إلغفرإن".

•

هذإ خيتلف عن إملعمودية إليت دلينا يف إملس يح (رومية  )٤-٣:٦حيث إلتغطيس ابملاء يوحدان مع موت يسوع وقيامته .أما ام ْع ُمو ِدي َّ ِة ألتَّ ْوب ا ِة إليت
قدهما يوحنا إملعمدإن تظهر رغبة إلشخص يف إصالح عالقته ابهلل ونوإل إلتطهري.

ج ) إلآايت ( :)٤-٦اكنت خدمة يوحنا إملعمدإن حتقيق ًا للنبوإت
لك اوإ ٍد ي ا ْم ات ِل ُئ ،او ُ ه
 ٤ا امَك ه اُو ام ْكتُوبٌ ِيف ِس ْف ِر أ ْق اوإلِ إشا ْع ايا اء ألنَّ ِ ِ ريب ألْقاائِلِ  « :اص ْو ُت اصا ِرخٍ ِيف ألْ ا رِربي َّ ِةَ :أ ِع هدوإ اط ِر ايق أ َّلر ِ رب ،أ ْص ان ُعوإ ُس ُب ا ُهل ُم ْس ات ِقمي ا ًة ُ ٥ .ه
لك اج ابلٍ او َأ امك ا ٍة
ِ
رص ُ ه
ارش خ ااال اص أ ِهلل».
لك ب ا ٍ
ي ا ْن اخ ِف ُض ،اوت ِاص ُري ألْ ُم ْع او َّج ُات ُم ْس ات ِقمي ا ًة ،اوأ ِ رلش اع ُ
اب ُط ُرقًا اسه ا ًْةل ٦ ،اوي ُ ْب ِ ُ
 .١ا امَك ه اُو ام ْكتُوبٌ ِيف ِس ْف ِر أ ْق اوإلِ إشا ْع ايا اء ألنَّ ِ ِ ريب :ربط لوقا نبوة قالها إشعياء إلنيب بيوحنا إملعمدإن (إشعياء  .)٥-٣:٤٠أدرك يوحنا هذه إلنبوة منذ حدإثته،
ِ
كام أدرك وإدل يوحنا إملعمدإن نفس إلنبوة قبل ولدة إبنه (لوقا .)٧٧-٧٦:١
َ .٢أ ِع هدوإ اط ِر ايق أ َّلر ِ رب :اكنت رساةل يوحنا إملعمدإن إلعظمية يه أن إلمور ميكن أن تُصحح .س يأِت إملس يا ليفعل أمور ًإ من إلصعب عىل إلنسان أن يفعلها:
ملء إلوداين ،وتسوية إجلبال ،وجعل إلطرق إملعوجة مس تقمية ،وإلطرق إلوعرة سهةل.
•

إعتقد إلَيود يف ذكل إلوقت أن مشكهتم إلساس ية تمكن يف إلرومان إَّلين اكنوإ حيمكوهنم .ولكن جعلهم يوحنا يدركون أن إملشكة إحلقيقية تمكن
فَيم خشصي ًا وليس ابلرومان .فعىل لك فرد أن يصحح عالقته ابهلل خشصي ًا.

رص ُ ه
ارش خ ااال اص أ ِهلل :عىل طريق إلرب أن تكون هميئة ( ُمعدة) .فقد جاء ليخلص لك إلبرش.
لك ب ا ٍ
 .٣اويُ ْب ِ ُ

•

أشار ابيت ( " :)Pateاكن موضوع وعظ يوحنا إملعمدإن ببساطة :عرص إملس يا قد أقرتب".

اثني ًا .رساةل يوحنا إملعمدإن
أ ) إلآايت ( :)٩-٧رساةل يوحنا لل ُج ُموع
 ٧او ااك ان ي ا ُق ُ
ون ِيف
ول ِللْ ُج ُموعِ أ َّ َِّل اين اخ ار ُجوإ ِل اي ْع ات ِمدُ وإ ِمنْهُ « :ااي َأ ْو ال اد أ ْ َلفاا ِعي ،ام ْن َأ ار ُ ْإمك َأ ْن هتا ْ ُربُوإ ِم ان ألْغاضا ِب أ ْل آ ِِت؟ ٨فاأ ْصنا ُعوإ َأثْ ام ًارإ تا ِل ُيق بِألتَّ ْوب ا ِة .اول تابْتا ِدئُوإ تا ُقولُ ا
ا
ا
ْ
َأنْ ُف ِس ُ ْمك :لاناا إ ْب ارإ ِه ُمي َأ ًابَ ِ .ل ِ رين َأقُو ُل ل ُ ْمك :إ َّن أ اهلل قاا ِد ٌر َأ ْن ي ُ ِق امي ِم ْن اه ِذ ِه ألْ ِح اج اار ِة َأ ْو الدًإ ِل ْب ارإ ِه امي ٩ .اوأل آ ان قادْ ُو ِض اع ِت ألْ افأْ ُس عا اىل َأ ْصلِ ألشَّ اج ِر ،فا ُ ه
لك َش اار ٍة ال ت ْاصنا ُع
ِ
ِ
ِ
ثا ام ًرإ اجيرِدً إ تُ ْق اط ُع اوتُلْقاى ِيف ألنَّا ِر».
 .١ااي َأ ْو ال اد أ ْ َلفاا ِعي ،ام ْن َأ ار ُ ْإمك َأ ْن هتا ْ ُربُوإ ِم ان ألْغاضا ِب أ ْل آ ِِت؟ :خماطبة شعب كنيس تك عىل أهنم أولد إلفاعي ليست ابلطريقة إلتقليدية لبدإية أي عظة .حىت
سؤإهلم عن سبب وجودمه يف إلكنيسة ،ليس ابملقدمة إجليدة أيض ًا .ولكن مل يكن يوحنا همامتً ابلوعظ إللني أو إَّلي يدغدغ إل آذإن.
•

بكامت أبسط ،اكن يوحنا خشص ًا غريب ًا .فال يوجد خشص طبيعي يعظ هبذه إلطريقة ،ويعيش يف إلربية ،ويرتدي مالبس مضحكة ،ويتغذى عىل
إجلرإد وإلعسل .نس تطيع إلقول بأن هللا مل يس تخدم خشص ًا عاد ًاي وطبيعي ًا ل ُيعد إلطريق أمام يسوع .فعادة ما يس تخدم هللا إلشخاص إخملتلفني.

ون ِيف َأن ْ ُف ِس ُ ْمك :لا انا إ ْب ارإ ِه ُمي َأ ًاب :حيذر يوحنا من إلثقة يف مزإاي إبرإهمي ابعتبارها اكفية للخالص .اكن يُدرس عىل نطاق وإسع أن لك إلَيود
 .٢اول تابْتا ِدئُوإ تا ُقولُ ا
ِ
مشمولني يف إخلالص عىل إس تحقاق ًا ابميان إبرإهمي ،وأنه من إملس تحيل أن يذهب أي من نسل إبرإهمي وإحسق ويعقوب إىل إجلحمي.
 .٣فاأ ْصنا ُعوإ َأثْ ام ًارإ تا ِل ُيق بِألتَّ ْوب ا ِة :مل يكن يوحنا غري منطقي يف إملطالبة بمثر جيد .فالتوبة إحلقيقية س تأِت بمثر دإمئ ًا ،وإلمثر إلسايس يف إحلياة إملس يحية هو إحملبة
(غالطية  ٢٢:٥وكورنثوس إلوىل .)٣-١:١٣
ب) إلآايت ( :)١٤-١٠رساةل يوحنا لشخاص حمددين
ون َأيْضً ا
 ١٠او اسأَ ا َُل ألْ ُج ُمو ُع قاائِ ِل اني« :فا اما اذإ ن ا ْف اعلُ؟»١١ .فاأَ اج ا
اب اوقاا ال لاهُ ْم « :ام ْن ا َُل ثا ْو ااب ِن فالْ ُي ْعطِ ام ْن لاي اْس اَلُ ،او ام ْن ا َُل اط اعا ٌم فالْ اي ْف اع ْل اه اك اذإ» ١٢ .او اجا اء اعشَّ ُار ا
ا
ِل اي ْع ات ِمدُ وإ فاقاالُوإ اَلُ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،اما اذإ ن ا ْف اعلُ؟»١٣ .فا اقا ال لاهُ ْم « :ال ت ا ْس ات ْوفُوإ َأ ْك ا ارث ِم َّما فُ ِر اض ل ُ ْمك» ١٤ .او اسأَ ا َُل ُجنُو ٌد َأيْضً ا قاائِ ِل اني « :او اما اذإ ن ا ْف اع ُل ا ْحن ُن؟» .فاقاا ال لاهُ ْم « :ال
ت ْاظ ِل ُموإ َأ احدً إ ،او ال تاشُ وإ ِبأَ اح ٍد ،اوأ ْك ات ُفوإ ِب اع االئِ ِف ُ ْمك».
 .١فا اما اذإ ن ا ْف اعلُ؟ :اكنت تعلاميت يوحنا عادية جد ًإ .طلب من إلناس أن يكونوإ أخسياء وعادلني مع بعضهم إلبعض ،وأل يكونوإ قساة ،وأن يكونوإ مكتفني
وسعدإء مبا عندمه .هذه أمور نعلمها لولدان إلصغار.
•

إلْنإهة يف إلش ياء إلعادية يه عالمة عن إلتوبة إحلقيقية .نعتقد أحيا ًان أن هللا يطلب منا أن نفعل أش ياء عظمية أو مس تحيةل لنثبت توبتنا .ولكنه
يف كثري من إلحيان يبحث عن إلْنإهة يف إلمور إلعادية.

• قادْ َأخ اْرباكا َأهيه اا أ ْلن ْ اس ُان اما ه اُو اصا ِل ٌح ،او اما اذإ ي ا ْطلُ ُب ُه ِم ْن اك أ َّلر هب ،إ َّل َأ ْن ت ْاص ان اع ألْ اح َّق او ُ ِحت َّب أ َّلر ْ امح اة ،اوت ا ْس ُ ا
كل ُم ات او ِإض ًعا ام اع إلاه اِك( .ميخا .)٨:٦
ِ
ِ
ِ
 .٢ال ت ا ْس ات ْوفُوإ َأ ْك ا ارث ِم َّما فُ ِر اض لا ُ ْمك ...ال ت ْاظ ِل ُموإ َأ احدً إ ،او ال تاشُ وإ ِبأَ اح ٍد ،اوأ ْك ات ُفوإ ِب اع االئِ ِف ُ ْمك :مل يرى يوحنا أن مجع إلرضإئب أو إلتجنيد أمور ًإ سيئة حبد ذإهتا .ومل
يطلب مهنم أن يرتكوإ وظائفهم ،ولكن أن يترصفوإ بصدق وبأمانة.

•

اكن إلرومان مينحون حقوق (أو وظيفة) مجع إلرضإئب ملن يدفع أعىل سعر ليحصل عىل تكل إلوظيفة .اكن جباة إلرضإئب مكروهني لهنم اكنوإ
حياولون مجع أكرب قدر ممكن من إلرضإئب ليتس ىن هلم حتقيق بعض إلرحب لنفسهم.

ج ) إلآايت ( :)١٨-١٥يشري يوحنا إىل خشص أعظم ومعمودية أعظم
اب يُو احنَّا ألْ اج ِمي اع قاا ِئ ًالَ « :أانا ُأ ا ِرمعدُ ُمكْ ِب اما ٍء ،اولا ِك ْن ياأْ ِِت ام ْن ه اُو َأ ْق اوى
ون ِيف ُقلُوهبِ ِ ْم ع ْان يُو احنَّا ل ا اع َّ ُهل ألْ ام ِس ُيحَ ١٦ ،أ اج ا
 ١٥اوإ ْذ ااك ان ألشَّ ْع ُب يانْتا ِظ ُر ،اوألْ اج ِمي ُع يُ اف ِكر ُر ا
ِم ِ رين ِ ،أ َّ َِّلي لا ْس ُت َأه ًْال َأ ْن َأ ُح َّل ُس ُي اور ِح اذإئِ ِه .ه اُو اس ُي اع ِرمدُ ُ ْمك بِأ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس اوانا ٍر١٧ .أ َّ َِّلي ارفْشُ ُه ِيف ي ا ِد ِه ،او اسيُنا ِقري ب ا ْيدا ار ُه ،او ا ْجي ام ُع ألْ اق ْم اح إ اىل امخ ا ِنْز ِه ،او َأ َّما أل ِتر ْ ُْب
ِ
رش ُ ْمه.
فا ُي ْح ِرقُ ُه ِبناا ٍر ال ت ُْط افأُ» ١٨ .او ِبأَ ْش ايا اء ُأخ اار اكثِ اري ٍة ااك ان ي ا ِعظُ ألشَّ ْع اب اويُبا ِ ر ُ
ون ِيف قُلُوهبِ ِ ْم ع ْان يُو احنَّا لا اع َّ ُهل ألْ ام ِس ُيح :اكن تأثري يوحنا عىل إلناس كبري ًإ جد ًإ دلرجة جعلهتم يتساءلون إن اكن هو إملس يح إملنتظر .بدلً من
 .١اوألْ اج ِمي ُع يُ اف ِكر ُر ا
أن يزيد من شعبيته ،حول نظر إلناس إىل يسوع .أشار يوحنا إىل من هو أعظم وأقوى منه.
 .٢أ َّ َِّلي لا ْس ُت َأه ًْال َأ ْن َأ ُح َّل ُس ُي اور ِح اذإئِ ِه :عمل إلكهنة يف أايم يسوع أن إملعمل قد يتطلب أي َشء من أتباعه إل أن خيلعوإ نعليه .وإعتربوإ هذإ إلطلب همني
جد ًإ .ومع ذكل يقول يوحنا بأنه مل يكن حىت مس تحق ًا أن يفعل هذإ ليسوع.
•

اكن دلى يوحنا أس با ًاب كثرية جتعهل يتفاخر ،ولكنه اكن متوإضع ًا جد ًإ .فولدته اكنت معجزية ،ومصريه اكن نبؤة ،وهو مدع ٍو لتحقيق وعود نبوية
عظمية ،وإعظ قوية ،ورجل دليه أتباع كثريين.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonما هو برأيك إلسبب إَّلي جعل يوحنا يبقى متوإضع ًا هكذإ ومل يتجاوز ماكنته؟ أليس لنه عرف س يده جيدإً
وإحرتمه؟ أآه أهيا إلخوة ،بسبب تقديران إلقليل للمس يح ،ترإه أحيا ًان يضعنا يف أقل إملناصب لنه ل يثق مبا س نفعهل إن تعالينا".

•

اكن يوحنا صارم ًا ومتوإضع ًا يف نفس إلوقت .وهذإ مزجي اندر جد ًإ.

 .٣ه اُو اس ُي اع ِرمدُ ُ ْمك بِأ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس :قال يوحنا أن إملس يح اكن قادم ًا مبعمودية خمتلفة .وعد إنساكب إلروح إلقدس اكن جزء ًإ من إلعهد إجلديد .فقد وعدان يف
إلعهد إجلديد بفيض إلروح إلقدس يف حياتنا .وكثريإً ما يشعر إلشخاص هبذإ حيامن توضع إليدي علَيم وقت إلصالة (أعامل إلرسل ،١٧:٨ ،٦:٦
.)٦:١٩ ،٤-٣:١٣ ،١٧:٩
 .٤أ َّ َِّلي ارفْشُ ُه ِيف ي ا ِد ِه ،او اسيُنا ِقري ب ا ْيدا ار ُه :س يجلب إملس يح أيض ًا معمودية إلنار ،إلنار إليت من شأهنا تنقية وتدمري ما هو غري صاحل ،مثل إلنار إليت حترق إلقرش
إَّلي ل قمية َل .قوة هللا دإمئ ًا تُغري وتنقي.
•

س يفصل إملس يح إحلق عن إلباطل ،وإلقمح عن إلزوإن ،أ َّ َِّلي ارفْشُ ُه ِيف ي ا ِد ِه .فُص رل هيوذإ عن بطرس .وجدف لص وأآخر أآمن.

د ) إلآايت ( :)٢٠-١٩نتاجئ رساةل يوحنا
َ ١٩أ َّما ِه ُريود ُُس ارئِ ُيس أ هلربْع ِ فاا ْذ ت ااوبَّخا ِمنْ ُه ِل اسبا ِب ِه ُريو ِد َّاي أ ْم ار َأ ِة ِفيلُب ه اس َأ ِخي ِه ،او ِل اسبا ِب ا ِمجيع ِ أ ه ُ
لرشو ِر أل َّ ِيت ااك ان ِه ُريود ُُس ي ا ْف اعلُهاا ٢٠ ،ازإ اد اه اذإ َأيْضً ا عا اىل ألْ اج ِميع ِ
َأنَّه حبس يوحنا ِيف أ ِلسجنِ .
ُ ا ا ا ُ ا َّ
ر ِْ
َ .١أ َّما ِه ُريود ُُس ارئِ ُيس أ هلربْع ِ فاا ْذ ت ااوبَّخا ِمنْ ُه ِل اسبا ِب ِه ُريو ِد َّاي :اكنت إلعالقة بني هريودس وهريوداي معقدة ومشينة .تزوهجا رمغ أنه معها من أخيه غري إلشقيق.
وهو بذكل تزوج من إبنة ِأخيه وزوجة أخيه يف نفس إلوقت.

•

كتب ابيت (" :)Pateيف ضوء إلآايت إملوجودة يف سفر إلالويني  ٢١:٢٠ ،١٦:١٨وإليت حتذر من وجود عالقات جنس ية بني رجل وزوجة
أخيه ،جند أن ترصفات هريودس مشينة وجيب إدإنهتا".

 .٢احبا اس يُو احنَّا ِيف أ ِ رلس ْج ِن :لن يوحنا أخذ موقف جريء ضد إخلطية ،عاقبه هريودس إلغارق ابلفجور.
•

قال ابرلكي (" :)Barclayروى يوس يفوس ،إملؤرخ إلَيودي ،أن سبب الاعتقال هو خوف هريودس من تأثري يوحنا إلقوي عىل إلشعب معتقدإً
أنه س يقودمه يف ثورة ضده؛ ويبدو أهنم اكنوإ عىل إس تعدإد لطاعته متام ًا".

اثلث ًا .يوحنا إملعمدإن يُعمد يسوع
أ ) إلآية (٢١أ) :أ ْع ات امدا ي ُاسوع مع إلشعب
 ٢١اولا َّما أ ْع ات امدا ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب أ ْع ات امدا ي ُاسو ُع َأيْضً ا.
 .١اولا َّما أ ْع ات امدا ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب :اكن هناك جتاوب رإئع مع خدمة يوحنا إملعمدإن ،فقد جاء إلكثريون لطلب إلتوبة وللمعمودية .ويف أحد إلايم ،جاء يسوع من
بني إجلُموع ليعمتد أيض ًا.
 .٢أ ْع ات امدا ي ُاسو ُع َأيْضً ا :مل يعمتد يسوع لنه اكن خاطىء وحيتاج إىل إلتوبة وللتطهري من خطاايه .لكنه فعل ذكل ليتحد مع إلنسان إخلاطئ .واكن هذإ هو نفس
إلقلب إَّلي جعهل يُصلب مع إلآمثة نيابة عن خطااي لك إلبرش.
ب) إل آايت (٢١ب :)٢٢-إلشهادة إلساموية بأن يسوع هو إبن هللا
رس ْر ُت».
ِيب ،ب اِك ُ ِ
وح ألْ ُقدُ ُس هبِ ا ْيئا ٍة جِ ْس ِم َّي ٍة ِمثْلِ امحاا ام ٍة .او ااك ان اص ْوتٌ ِم ان أ َّلس اما ِء قاائِ ًالَ « :أن اْت أب ْ ِين ألْ احب ُ
اوإ ْذ ااك ان ي ُ اص ِ ريل أن ْ اف ات اح ِت أ َّلس اما ُء ٢٢ ،اونا از ال عالا ْي ِه أ هلر ُ
ِ
 .١اوإ ْذ ااك ان يُ اص ِ ريل :نالحظ تركزي لوقا إملتكرر عن إلصالة .حصيح أن ُكتراب إلانجيل إلآخرين وصفوإ هذه إملناس بة أيض ًا ،إل أن لوقا تفرد ابلشارة إىل أن
ِهذإ إحلدث حصل إ ْذ ااك ان يُ اص ِ ريل.
ِ
وح ألْ ُقدُ ُس ...او ااك ان اص ْوتٌ ِم ان أ َّلس اما ِء :ظهرت إلقانمي إلثالثة مع ًا يف أآن وإحد .نزل إلروح إلقدس هبِ ا ْيئا ٍة جِ ْس ِميَّ ٍة ِمثْلِ امحاا ام ٍةِ ُ .
وْس اع صوت هللا إلآب،
 .٢أ هلر ُ
ُومعد أ ِل ْبن إحلبيب.
•

اكن هناك دلي ًال ملموس ًا ووإحض ًا عىل نزول إلروح إلقدس عىل يسوع .حدث أمر مماثل مع إلرسل عندما نزلت علَيم ألس نة من انر يوم إمخلسني.

•

كتب ماير (" :)Meyerما حدث مع إلرب يف ذكل إليوم اكن شبَي ًا ملا حدث مع إلكنيسة إلوىل يوم إمخلسنيُ .مسحت إلكنيسة للقيام مبهمهتا
إملقدسة بني إلناس .وإلروح إلقدس نزل علَيم وإس متر يْنل وجيدد مع مرور إلايم وإلس نني وإلقرون".

رس ْر ُت» :إلصوت إلنازل من إلسامء ثابا ات إلمر دون شك .فمل يكن هذإ جمرد خاطىء أآخر يعمتد ،بل اكن بال خطية ،إبن هللا
ِيب ،ب اِك ُ ِ
َ « .٣أن اْت أبْ ِين ألْ احب ُ
إلبدي ،وقد أرىض هللا إلآب لنه إحتد مع إلنسان إخلاطي.
ِيب :هذه صدى لكامت إملزمور  ،٧:٢مزمور إملس يا إلعظمي.
• َأن اْت أبْ ِين ألْ احب ُ
رس ْر ُت :هذه صدى لكامت إشعياء  ،٧:٤٢إَّلي يتحدث عن إملس يا إلعبد إملتأمل.
• ب اِك ُ ِ

رس ْر ُت :بدأ يسوع خدمته إلرضية مبباركة من إل آب وبقوة من إلروح إلقدس .نس تطيع يف يسوع أن نمتتع بنفس إلمتياز.
 .٤ب اِك ُ ِ
• ميكننا يف يسوع أن نسمع صوت إلآب يقول لنا :أنت إبين إحلبيب ،بك رسرت.
• يس تطيع إلروح إلقدس يف يسوع أن حيل علينا لمينحنا إلقوة وإلربكة.
رإبع ًا .نسل يسوع إملس يح
أ ) إلآية (٢٣أ) :معر يسوع عندما بدأ خدمته
 ٢٣اولا َّما أبْتادا َأ ي ُاسو ُع ااك ان ا َُل ا ْحن ُو ثا االثِ اني اس نا ًة
 .١ثا االثِ اني اس نا ًة :يبدو أنه اكن سن إلنضج عند إلَيود .حيث ل جيوز للاكهن أن يبدأ خدمته إل وهو يف إلثالثني من معره (سفر إلعدد .)٣-٢:٤
ب) إلآايت (٢٣ب :)٣٨-نسب إملس يح حسب روإية إجنيل لوقا
وصْ ،ب ِن انا ُحو امْ ،ب ِن اح ْس ِيلْ ،ب ِن
اوه اُو عا اىل اما ااك ان يُ اظ هن أ ْب ان ي ُ ُوس افْ ،ب ِن ه ِاايلْ ٢٤ ،ب ِن ام ْتث اااتْ ،ب ِن ال ِويْ ،ب ِن املْ ِيكْ ،ب ِن يانَّاْ ،ب ِن ي ُ ُوس افْ ٢٥ ،ب ِن امتَّا ِث اياْ ،ب ِن عاا ُم ا
اجن َِّايْ ٢٦ ،ب ِن امأ آ اثْ ،ب ِن امتَّا ِث اياْ ،ب ِن ِ ْمش ِعيْ ،ب ِن ي ُ ُوس افْ ،ب ِن هيا ُو اذإْ ٢٧ ،ب ِن يُو احنَّاْ ،ب ِن ِر ايساْ ،ب ِن از ُر َّاب ِبلاْ ،ب ِن شا أَلْ ِتي ِئيلاْ ،ب ِن ِن ِرييْ ٢٨ ،ب ِن املْ ِيكْ ،ب ِن َأ ِ رديْ ،ب ِن
ونْ ،ب ِن هيا ُو اذإْ ،ب ِن ي ُ ُوس افْ ،ب ِن يُوانا انْ ،ب ِن َأ ِل ايا ِق اميْ ٣١ ،ب ِن
قُ اص امْ ،ب ِن َألْ ُموداإ امْ ،ب ِن ِع ِريْ ٢٩ ،ب ِن ي ُ ِويسْ ،ب ِن َأ ِلي اع ااز ارْ ،ب ِن يُو ِر اميْ ،ب ِن ام ْتث اااتْ ،ب ِن ال ِويْ ٣٠ ،ب ِن ِ ْمش ُع ا
ونْ ،ب ِن
ونْ ٣٣ ،ب ِن ا ِرمعي اناد ا
اإبْ ،ب ِن َأ ارإ امْ ،ب ِن اح ْ ُ
رص ا
ونْ ،ب ِن احنْشُ ا
املا اياْ ،ب ِن ام ْي ان اانْ ،ب ِن امتَّ اااثْ ،ب ِن انا ااث انْ ،ب ِن د ُاإوداْ ٣٢ ،ب ِن ي َّاَسْ ،ب ِن ُعوبِيدا ْ ،ب ِن بُوع اازْ ،ب ِن اسلْ ُم ا
وجْ ،ب ِن ارعُوْ ،ب ِن فاال ا اجْ ،ب ِن عااب اِرْ ،ب ِن شا ال ا احْ ٣٦ ،ب ِن ِقينا اان ،بْ ِن
فاا ِر اصْ ،ب ِن هيا ُو اذإْ ٣٤ ،ب ِن ي ا ْع ُق ا
رس ا
وبْ ،ب ِن إ ْحس اااقْ ،ب ِن إ ْب ارإ ِه اميْ ،ب ِن اتا ار احْ ،ب ِن انا ُح اورْ ٣٥ ،ب ِن ا ُ
ِ
ِ
َأ ْرفا ْكشا اداْ ،ب ِن اسا ِمْ ،ب ِن ن ُوحِْ ،ب ِن ال ام اكْ ٣٧ ،ب ِن ام ُتوشا ال ا احْ ،ب ِن َأ ْخنُوخاْ ،ب ِن ااي ِرداْ ،ب ِن امهْلالْ ِئيلاْ ،ب ِن ِقي ان اانْ ٣٨ ،ب ِن َأن اُوشْ ،ب ِن ِش ِ
يتْ ،ب ِن أ آ اد ام ،أ ْب ِن أ ِهلل.
 .١اوه اُو عا اىل اما ااك ان ي ُ اظ هن أ ْب ان ي ُ ُوس اف :يف إلعامل إلقدمي اكن نسب إلنسان يتتبع من انحية إلب وليس من انحية إلم .ولكن هذإ إلتقليد اكن ميثل مشكة يف
حاةل إمليالد إلعذرإوي.
•

خيتلف لوقا يف سلسةل إلنساب عن مىت من بعد دإود ،ولكن الكهام يصالن إىل يوسف يف إلهناية .ويبدو أن أفضل تفسري لهذإ هو أن لوقا تتبع
سلسةل نسب مرمي (وهو إلنسب إلفعيل ليسوع) ،بيامن تتبع مىت سلسةل نسب يوسف (وهو إلنسب إلقانوين ليسوع عن طريق إلتبين) .وهذه
اكنت نقطة لوقا إلرئيس ية من عبارة" :عا اىل اما ااك ان يُ اظ هن أ ْب ان ي ُ ُوس اف".

•

بدأ لوقا بنسب يوسف ومل يذكر أي إمرأة يف إلنسب.

ْ .٢ب ِن ْ ...ب ِن  :...مل يكن من غري إملألوف أن يتتبع لوقا نسب يسوع .فقد تتبع يوس يفوس نس به إخلاص من "إلسجالت إلعامة" (إلسرية إَّلإتية ،إلفقرة .)١
كام وإس تطاع إملعمل إلَيودي هليل إلشهري أن يثبت نس به للمكل دإود مس تعين ًا ابلسجالت إلعامة أيض ًا.
ْ .٣ب ِن أ آ اد ام ،أ ْب ِن أ ِهلل :تتبع لوقا إلنساب إىل أن وصل أآدم ،ل ُيظهر أن يسوع ينمتي للبرشية لكها ،وليس للشعب إلَيودي فقط.
•

قد يبدو أن إلنساب غري هممة ،ولكهنا تثبت أن يسوع اكن ينمتي للجنس إلبرشي .قام خشص برتمجة إلكتاب إملقدس لقبيةل تقطن بعيد ًإ ،ولكنه
وضع إلنساب يف إلهناية ،لنه إعتقد أهنا إجلزء إلقل أُهية يف إلانجيل .ولكن عندما أنهتيى أخري ًإ ،تفاجأ رجال إلقبيةل ،وسألوه" :هل تقصد أن
يسوع اكن خشص ًا حقيقي ًا وينمتي لنسب حقيقي؟ مل تكن دلينا أدىن فكرة".

إجنيل لوقا إلحصاح ٤
جتربة يسوع وخدمته إلوىل يف إجلليل
أولً .جتربة يسوع
أ ) إلآايت (٢-١أ) :قاد إلروح إلقدس يسوع حنو إلربية
َ ١أ َّما ي ُاسو ُع فا ار اج اع ِم ان أ ْ ُل ْرد ِرُن ُم ْم ات ِلئًا ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس ،او ااك ان يُ ْق اتا ُد بِأ هلروحِ ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة َ ٢أ ْرب ا ِع اني ي ا ْو ًما ُجي َّار ُب ِم ْن إبْ ِل ايس.
ِ
ُ .١م ْم ات ِلئًا ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس :نقرأ يف لوقا  ٢٢-٢١:٣عن نزول إلروح إلقدس عىل يسوع بطريقة غري عادية يف إملعمودية .ولكن علينا أل نس تنتج أنه مل يكن
ممتلئ ًا من إلروح إلقدس من قبل ،ولكنه أصبح ممتلئ ًا من إلروح إلقدس إلآن بطريقة اندرة ومعلنة لللك.
•

ميكننا أن نقول أن يسوع عاش حياته وخدم كشخص مملوء من إلروح إلقدس ،وإختار عدم الاعامتد عىل طبيعته إللهية ،بل أخىل نفسه وقيدها
طوع ًا يك يسمح لقيادة هللا إلآب وإلروح إلقدس.

 .٢او ااك ان يُ ْقتاا ُد بِأ هلروحِ ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة َأ ْرب ا ِع اني ي ا ْو ًما ُجي َّار ُب :بعد إحتاده مع إخلطاة يف إملعمودية (لوقا  ،)٢٢-٢١:٣إحتد معهم إلآن يف إلتجربةَ ِ .ل ْن لاي اْس لا انا ارئِ ُيس اكها ان ٍة
غا ْ ُري قاا ِد ٍر َأ ْن يا ْر ِ اِث ِلضا اع افا ِتناا ،ب ا ْل ُم اج َّربٌ ِيف ُ ِ ر
َش ٍء ِمثْلُناا ،ب اِال خ ِاطيَّ ٍة (عربإنيني .)١٥:٤
لك ا ْ
•

نعتقد أحيا ًان أن إلتجربة إليت تعرض لها يسوع مل تكن حقيقية لهنا ل تش به ما منر به حنن .فمل يكن بدإخل يسوع خطية أو حىت ميل للخطية
مثلنا ،ومع هذإ ،اكنت جتربته أكرث وإقعية وأكرث شدة من إلطبيعي .فضغط إلتجربة خيف قلي ًال عندما نستسمل ،أما يسوع فمل يستسمل أبد ًإ .لهذإ
اكن عليه أن حيمتل ضغط أكرث بكثري مما نتعرض َل حنن.

•

تس تخدم لكمة أو فكرة "إلتجربة" يف إلكتاب إملقدس لتشري إىل:
✓ إلش يطان :إَّلي يعمل من خالل شهوإتنا ويغرينا للقيام بأعامل رشيرة  -إجنذإب وإخندإع من إلرش وإلرشير( .كورنثوس إلوىل ،٥:٧
يعقوب .)١٤-١٣:١
✓ أنفس نا :فقد ُجنرب هللا أي نضعه يف موقف ما لنختربه( .أعامل إلرسل  ،٩:٥كورنثوس إلوىل .)٩:١٠
✓ هللا :ميكن هلل أن خيتربان ،ولكنه لن خيدعنا أو يغرينا لعمل إلرش أبدإً( .عربإنيني .)١٧:١١

•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayإن قصة إلتجربة من أقدس إلقصص ،وذكل لهنا أتت من مفه إلطاهر مبارشة ل من مصدر أآخر  ...فهو بنفسه إَّلي
يروي ما حدث َل .ول بد أنه يف وقت ما شارك مع تالميذه عن هذه إلتجربة إملمزية".

ُ .٣م ْم ات ِلئًا ِم ان أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس  ...او ااك ان يُ ْقتاا ُد بِأل هروحِ ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة :رمغ أنه اكن يسري ابلروح ،مع ذكل إقتاده إلروح إىل إلربية حيث ُجرب .يقودان إلروح إلقدس
يف موإمس يف إلربية ،كام ويقودان أحيا ًان يف إملرإعي إخلرضإء.
•

هناك أوجه تشابه بني جتربة يسوع وجتربة أآدم .ولكن أآدم وإجه جتربته يف أفضل إلظروف إليت ميكن تصورها ،أما يسوع فوإجه جتربته يف أسوأ
وأقَس إلظروف.

َ .٤أ ْرب ا ِع اني ي ا ْو ًما ُجي َّار ُبُ :جرب يسوع أربعني يوم ًا دون توقف .ما تبع ذكل يسلط إلضوء عىل ذكل إملومس يف إلربية.

ب) إلآايت (٢ب :)٤-إلتجربة إلوىل :حتويل إحلجر إىل خزب لتسديد إحتياج خشِص
لك شا يْئًا ِيف تِ ْ ا
اول ا ْم ياأْ ُ ْ
كل أ ْ َل َّاي ِم .اولا َّما تا َّم ْت اجا اع َأ ِخ ًريإ ٣ .اوقاا ال ا َُل إبْ ِل ُيس« :إ ْن ُك ْن ات أ ْب ان أ ِهلل ،فا ُق ْل ِلها اذإ ألْ اح اج ِر َأ ْن ي ا ِص اري خ ْ ًُزبإ»٤ .فاأَ اجاب ا ُه ي ُاسو ُع قاائِ ًال « :ام ْكتُوبٌ :
ِ
ْ ُ ر اِ ٍ ِ ِ ِ
ِلك لك امة م ان أهلل».
َأ ْن لاي اْس بِألْخ ْ ُِزب او ْحدا ُه ا ْحي ايا أ ْلن ْ اس ُان ،بال ب ِ
ِ
 .١اول ا ْم ياأْ ُ ْ
لك شا يْئًا ...اجا اع َأ ِخ ًريإ :إغرإء أي رجل بعد صوم دإم أربعني يوم ًا يبدو غري منصف إلبتة ،رمغ هذإْ ،سح إلآب هبذإ عامل ًا بقدرة يسوع عىل إلتحمل.
فلن يسمح هللا لنا أن ُجنرب فوق ما نس تطيع (كورنثوس إلوىل .)١٣:١٠
•

حقيقة أن لوقا إلطبيب أشار إىل أن يسوع اجا اع َأ ِخ ًريإ هو أمر غاية يف إلُهية .فبعد صوم يدوم مدة طويةل ،إحلاجة إملاسة للطعام تزدإد ،مما يعين
تضور ُجوعًا.
أن يسوع ر

•

اكن يسوع جائع ًا ،ولكنه اكن ممتلئ ًا من إلروح .أما حنن فعىل إلعكس متام ًا :بطوننا ممتلئة أما أروحنا ففارغة.

 .٢اوقاا ال ا َُل إبْ ِل ُيس :يعلمنا إلكتاب إملقدس بوضوح عن وجود أروإح رشيرة انشطة متكل إلقوة وإدلهاء ،وشغلهم إلشاغل أن يعملوإ ضد هللا وشعبه .يدعى
ِ
هذإ إبليس وأحيا ًان يطلق عليه إمس إلش يطان (لوقا  ،)٨:٤وهناك إلعديد من إلسامء أو إللقاب إلخرى َل.
 .٣إ ْن ُك ْن ات أ ْب ان أ ِهلل" :مبا أنك إبن هللا" يه إلرتمجة إلدق هنا .مل يشك إلش يطان هبوية يسوع ،بل حتدإه ليك يُظهر هويته إللهية.
ِ
•

ميكننا أن ن ُعيد صياغة إلتجربة اكلتايل" :مبا أنك إملس يح ،فلامذإ حترم نفسك؟ إفعل شيئ ًا لنفسك ".ويه نفس إلتجربة إليت هتامجنا" :إن كنت إبن
هللا ،ملاذإ إحلياة صعبة؟ إفعل شيئ ًا لنفسك".

 .٤فا ُق ْل ِلها اذإ ألْ اح اج ِر َأ ْن ي ا ِص اري خ ْ ًُزبإ :حاول إلش يطان أن يُغوي يسوع يك يس تخدإم قوة هللا لغرإض أاننية .جتربة ألك ما هو غري لئق جنحت مع أآدم إلول
إَّلي اكن بال خطية (تكوين  ،)٦:٣وابلتايل إعتقد إلش يطان أنه سينجح إن إس تخدم نفس إحليةل مع أآدم إلثاين إَّلي اكن بال خطية.
•

ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayمل تتشلك إلربية من إلرمال فقط ،بل اكن هبا قطع ًا صغرية من إحلجر إجلريي تش به إلرغفة".

•

نرى من خالل هذإ كيف تعمل إلتجربة أحيا ًان .ففي إلغالب تأِت إلتجربة هكذإ:
✓ خاطب إلش يطان رغبة مرشوعة دإخل يسوع (إلرغبة يف تناول إلطعام وإلبقاء عىل قيد إحلياة).
✓ إقرتح إلش يطان عىل يسوع أن هذه إلرغبة إملرشوعة بطريقة غري مرشوعة.

 .٥فاأَ اجاب ا ُه ي ُاسو ُع قاائِ ًال « :ام ْكتُوبٌ َ :أ ْن لاي اْس بِألْخ ْ ُِزب او ْحدا ُه ا ْحي ايا أ ْلن ْ اس ُان ،ب ا ْل ب ُ ِ ر
ِلك ا ِلك ام ٍة ِم ان أ ِهلل» :رد يسوع عىل إلش يطان بكمة هللا (تثنية  .)٣:٨ما قاَل
إلش يطان اكن منطقي ًا" :ملاذإ متوت من إجلوع؟" ولكن أجابه ِيسوع " :ام ْكتُوبٌ " اكنت منطقية أكرث .وهبذإ ذكر يسوع إلش يطان بأن إحلق إلكتاِب ِ ُ ،ر
لك ا ِلك ام ٍة
ِم ان أ ِهلل ،اكن أمه بكثري من إخلزب إَّلي نتناوَل.
•

إس تخدم يسوع إلكتاب إملقدس حملاربة إلش يطان ،ومل يس تخدم قوة روحية ل ميكننا إحلصول علَيا .قاوم يسوع هذه إملعركة كشخص ممتلئ ابلروح
وبكمة هللا ،ومل يس تعني مبصدر إلهيي غري متوفر لنا.

•

نس تطيع مقاومة إلتجربة بنفس إلطريقة إليت فعلها يسوع :عندما نكون ممتلئني من إلروح إلقدس نرد عىل أاكذيب إلش يطان من خالل لكمة هللا
إلساكنة فينا .إن كنا ل نعرف لكمة هللا ،فأسلحتنا س تكون ضعيفة يف مقاومة إلتجربة.

ج ) إلآايت ( :)٨-٥إلتجربة إلثانية :أعطيك لك مماكل إلرض إن جسدت يل
َّ ُ ٥مث َأ ْص اعدا ُه إبْ ِل ُيس إ اىل اج ابلٍ عاالٍ او َأ ارإ ُه ا ِمجي اع ام ام ِ ِ
اكل ألْ ام ْس ُكون ا ِة ِيف ل ا ْح اظ ٍة ِم ان أ َّلز ام ِان ٦ .اوقاا ال ا َُل إبْ ِل ُيس « :ا اكل ُأع ِْطي اه اذإ أ هلسلْ اط اان ُلك َّ ُه او ام ْجدا ه َُّنِ ،لَن َّ ُه إ ا َّيل قادْ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ا اكل ألْ اج ِمي ُع»٨ .فاأَ اجاب ا ُه ي ُاسو ُع اوقاا ال« :أ ْذه ْاب ااي اش ْي اط ُان! إن َّ ُه ام ْكتُوبٌ  :لِ َّلر ِ رب إلاه اِك ت ا ْس ُجدُ اوإ َّاي ُه او ْحدا ُه
ُد ِف اع ،او َأانا ُأع ِْطي ِه ِل ام ْن ُأ ِريدُ ٧ .فاا ْن اجسادْ ات َأ اما ِمي يا ُك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تا ْع ُبدُ ».
َّ ُ .١مث َأ ْص اعدا ُه إبْ ِل ُيس إ اىل اج ابلٍ عاالٍ او َأ ارإ ُه ا ِمجي اع ام ام ِ ِ
اكل ألْ ام ْس ُكون ا ِة ِيف ل ا ْح اظ ٍة ِم ان أ َّلز ام ِان :أفضل طريقة لفهم هذه إلآية ،يه أهنا اكنت رؤية عقلية أو روحية .ولكن
ِ
حدثت اب ِلفعل ،ولكن ليس هناك جبل عالٍ فعلي ًا ميكنك من رؤية ا ِمجي اع ام ام ِ ِ
اكل ألْ ام ْس ُكون ا ِة ِيف لا ْح اظ ٍة ِم ان أ َّلز ام ِان.
إلتجربة
اكل ألْ ام ْس ُكون ا ِة  ...ا اكل ُأع ِْطي اه اذإ أ هلسلْ اط اان ُلك َّ ُه او ام ْجدا ه َُّن :عرف إلش يطان أن يسوع جاء لريحب ا ِمجي اع ام ام ِ ِ
 .٢ا ِمجي اع ام ام ِ ِ
اكل ألْ ام ْس ُكون ا ِة .اكنت هذه دعوة لس تعادة
إلعامل من دون إَّلهاب إىل إلصليب .اكن إلش يطان س يعطي يسوع لك مماكل إملسكونة إن جسد َل.
•

ِ َلن َّ ُه إ ا َّيل قادْ ُد ِف اع ،او َأانا ُأع ِْطي ِه ِل ام ْن ُأ ِريدُ  :نالحظ هنا أن يسوع مل يطعن بلَكم إلش يطان عندما إدعى أن مماكل إملسكونة دُفعت َل .فلَكم إلش يطان
ِ
اكن حصيح ًا لن أآدم ولك ذريته أعطوإ إلس يادة إليت أعطاها هللا هلم عىل إلرض للش يطان عندما أخطأوإ (سفر إلتكوين .)١

•

أصبح إلش يطان رئيس هذإ إلعامل (يوحنا  )٣١:١٢ورئيس سلطان إلهوإء (أفسس  )٢:٢عن طريق الانتخاابت إلشعبية إليت أجرإها إلبرش منذ
أايم أآدم.

•

مبا أن إلش يطان ميكل جمد مماكل هذإ إلعامل ،وميكنه أن يُعطيه ملن يريد ،فال ينبغي أن يدهش نا أن نرى إلفجور يف موإقع إلسلطة وإلنفوذ.

ون ا اكل ألْ اج ِمي ُع :اكنت خطة هللا إلآب ليسوع أن يتأمل أو ًل ،مث يدخل جمده (لوقا  .)٢٦-٢٥:٢٤عرض إلش يطان عليه وس يةل
 .٣فاا ْن اجسادْ ات َأ اما ِمي يا ُك ُ
ِللخروج من إلمل.
•

اكل ألْ اعالا ِم ِل ارِب ر انا او ام ِس ي ِح ِه ،وس يم ِ ُ
يوم ًا ما ،س تصبح ام ام ِ ُ
كل إ اىل َأب ا ِد أ ْل آ ِب ِد اين (رؤاي يوحنا  .)١٥:١١أرإد إلش يطان أن يقدم هذإ إلعرض ليسوع إلآن
ا اْ ِ
قبل عذإب إلصليب.

•

إن قبل يسوع هذإ إلعرض ،لاكن خالصنا مس تحي ًال .رمبا س يكسب يسوع نوع ًا من إلسلطة إليت س يقدهما إلش يطان َل ،ولكنه لن يمتكن من
إفتدإء إلبرش إخلطاة من خالل تضحيته وموته عىل إلصليب.

 .٤فاأَ اجاب ا ُه ي ُاسو ُع اوقاا ال :أ ْذه ْاب ااي اش ْي اط ُان! قدم إلش يطان إغرإ ٍء قوي ليسوع ،ولكن يسوع قاوم تأثري إلش يطان ،بقوَل :أ ْذه ْاب ااي اش ْي اط ُان! وهبذإ طبق يسوع
إلنصيحة إملذكورة يف رساةل يعقوب " ٧:٤قاا ِو ُموإ إبْ ِل ايس فاَيا ْ ُر اب ِم ْن ُ ْمك".
ِ
 .٥إن َّ ُه ام ْكتُوبٌ ِ :ل َّلر ِ رب إلاه اِك ت ا ْس ُجدُ اوإ َّاي ُه او ْحدا ُه تا ْع ُبدُ  :وللمرة إلثانية ،رد يسوع عىل خدإع إلش يطان ابحلق إلكتاِب إملأخوذ من سفر إلتثنية  .١٣:٦قد يبدو
ِ
ِ
أن هناك مزية يف جتنب يسوع ِللصليب ،ولكن يسوع ذكر إلش يطان بأن إلوصية :لِ َّلر ِ رب إلاه اِك ت ا ْس ُجدُ اوإ َّاي ُه او ْحدا ُه تا ْع ُبدُ أْسى بكثري من أي مزية ممكن أن
ِ
ِ
يقدهما إلش يطان عند إلسجود َل.
•

مرة أخرى ،يس تخدم يسوع نفس إملصدر إملتاح للك مؤمن للرد عىل إلش يطان :أي لكمة هللا إليت يس تخدهما إملؤمن إململوء ابلروح إلقدس .يف
مقاومته لهذه إلتجارب كرجل ،أثبت يسوع أن أآدم اكن ابماكنه أل خيطئ ،فأآدم مل يعاين من أي عيب خُلقي .فقد وإجه يسوع ما هو إسوأ من أآدم
ولكنه مل خيطئ أبدإً.

د ) إلآايت ( :)١٣-٩إلتجربة إلثالثة :إمتحان هللا من خالل إلآايت وإلعجائب
لك اوقاا ال اَلُ« :إ ْن ُك ْن ات أ ْب ان أ ِهلل فاأ ْط ار ْح ن ا ْف اس اك ِم ْن ُهناا إ اىل َأ ْس افلُِ ١٠ ،لَن َّ ُه ام ْكتُوبٌ َ :أن َّ ُه ي ُ ِ
وِص ام االئِ اكتا ُه ب اِك
َّ ُ ٩مث اجا اء ِب ِه إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ،او َأقاا ام ُه عا اىل اجنااحِ ألْها ْي ا ِ
ِ
ِ
ِ
يك ال ت ْاص ِد ام ِ احب اج ٍر ِر ْج ا ا
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال اَلُ« :إن َّ ُه ِقيلا :ال ُجت ر ِار ِب أ َّلر َّب إلاه ااك» ١٣ .اولا َّما َأ ْمكا ال إبْ ِل ُيس
يك ا ْحي اف ُظوكا  ١١ ،او َأهنَّ ُ ْم عا اىل َأ ااي ِد ِهي ْم ا ْحي ِملُون ااك ِل ا ْ
ِل ا ْ
كل»١٢ .فاأَ اج ا
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َّ
لك ا ْجت ِرباة فا اارقا ُه إ اىل ِحنيٍ .
ِ
لك :أخذه إلش يطان إىل ماكن مرتفع .وقد اكنت إملسافة بني إجلدإر إحمليط جببل إلهيلك وإلوإدي إلصخري يف إلسفل
 .١او َأقاا ام ُه عا اىل اجنااحِ (سطح) ألْها ْي ا ِ
مئات من إلقدإمَّ .لإ إن جتاوب يسوع مع طلب إلش يطان :فأ ْط ار ْح ن ا ْف اس اك ِم ْن ُهناا إ اىل َأ ْسفالُ  ،فالنتيجة س تكون مثرية ابلفعل.
ِ
•

اكن الاعتقاد إلسائد وفق ًا للكتاابت إلَيودية إلقدمية ،أن إملس يا س ُيظهر نفسه لرسإئيل وإقف ًا عىل سقف إلهيلك .فاذإ فعل يسوع ما إقرتحه
إلش يطان ،فانه س يكون قد حقق ما اكن يتوقعه لك هيودي يف ذكل إلعرص.

 .٢فأ ْط ار ْح ن ا ْف اس اك ِم ْن ُه انا :ل يس تطيع إلش يطان أن يريم يسوع بنفسه من سطح إلهيلك .ولكن لك ما يس تطيع فعهل هو أن يقرتحَّ ،لكل اكن عليه أن
يسأل يسوع أن يفعل ذكل بنفسه.
يك ا ْحي اف ُظوكا  :يقتبس إلش يطان هذه إملرة من إلكمة ويقولَ ِ :لن َّ ُه يُ ِ
َ ِ .٣لن َّ ُه ام ْكتُوبٌ َ :أن َّ ُه ي ُ ِ
يك ا ْحي اف ُظوكا ِيف ُ ِ ر
لك ُط ُرِق اك.
وِص ام االئِ اكتا ُه ب اِك ِل ا ْ
وِص ام االئِ اكتا ُه ب اِك ِل ا ْ
عا اىل أ ْ َليْ ِدي ا ْحي ِملُون ااك ِل ائ َّال ت ْاص ِد ام ِ احب اج ٍر ِر ْج ا ا
كل( .مزمور .)١٢-١١:٩١
•

إس تخدإم إلش يطان للآية " ِ َلن َّ ُه ام ْكتُوبٌ  "،يذكران بأن دليه خربة يف إلكتاب إملقدس ويعرف كيف يشوه معىن إملقاطع إلكتابية ويس تخدهما خارج
إلس ياق .للسف ،فان إلعديد من إلناس يقبلون أي خشص يقتبس أآية من إلكتاب إملقدس ويقولون أنه يُعمل الكم هللا ،ولكن إس تخدإم إلآايت
ل يعين ابلرضورة أهنم ينقلون إرإدة هللا.

•

يقول إلبعض أن إلش يطان خبري ماهر يف إلكتاب إملقدس لنه أمَض عدة قرون يبحث عن إلثغرإت به.

اب ي ُاسو ُع اوقاا ال اَلُ« :إن َّ ُه ِقيلا :ال ُجت ر ِار ِب أ َّلر َّب إلاه ااك» :رد يسوع عىل سوء إس تخدإم إلش يطان للآية من إلكتاب إملقدس ابس تخدإمه إلسلمي للآايت،
 .٤فاأَ اج ا
ِ
ِ
وإقتبس من سفر إلتثنية  .١٦:٦فمل يرفض يسوع سوء إس تخدإم إلش يطان للآايت حفسب ،بل رفصلها ابس تقامة ،وفهمها حسب س ياقها إلصحيح.
•

حرف إملقطع من إملزمور  .٩١اع ِر اف يسوع كيف يُ اف ر ِصل لكمة
فاهِ ام يسوع ،لنه لكي إملعرفة ،لك مشورة هللا (أعامل  ،)٢٧:٢٠وعا ِ امل أن إلش يطان ر
إحلق ابلس تقامة (تميواثوس إلثانية .)١٥:٢

•

ويُعلرق موريس (" :)Morrisعا ِ امل يسوع أن إلش يطان اكن يدفعه لخذ خطوة "إميان" من شأهنا إختبار أو إمتحان هللا بطريقة خبيثة .رمبا اكن
ُمفاد إلتجربة أن يصنع يسوع معجزة مهبرة ،ولكن ما فائدة إملعجزة إن اكن هدفها الاس تعرإض وفرض إميان مثل هذإ  -إميان ُجيرب هللا".

 .٥اولا َّما َأ ْمكا ال إبْ ِل ُيس ُ َّ
لك ا ْجت ِرب ا ٍة فا اارقا ُه إ اىل ِحنيٍ  :عندما رأى إلش يطان أنه فشل يف إلتأثري عىل يسوع ،تركه لفرتة من إلوقت .دإمئ ًا ما يسعى إلش يطان إىل إلعودة
ِ
ِ
حملاربتنا يف أقرب فرصة ممكنة "إ اىل ِحنيٍ َّ "،لإ علينا أل نعطيه إلفرصة.
ِ
•

كتب مورغان (" :)Morganمل ميكل إلرشير إملزيد ليقرتحه من إلغرإءإت .فاكن إلتصدي إلاكمل للتجربة سبب ًا يف إكامتل إلنرصة".

•

مل يكن إلش يطان غبي ًا ،فهو يعرف متام ًا أُهية عدم وضع موإرده إحملدودة يف معركة خارسة .فاذإ كنت تريد أن يرتكك إلش يطان وشأنك لفرتة من
إلوقت ،فعليك أن تقاومه ابس مترإر .كثريون هيُ امجون ابس مترإر لن مقاومهتم ضعيفة.

•

قاوم يسوع هذه إلتجارب لنه سار ابلكمة وابلروح .هذين أمه موردين يف إحلياة إملس يحية .حففظ إلكمة دون إمتالك إلروح ،جيعكل تنتفخ.
وإلسري ابلروح من غري إلكمة ،جيعكل تنفجر .ولكن إلسري ابلكمة وابلروح مع ًا وبتساوي هو ما جيعكل تمنو.

اثني ًا .رفض مدينة إلنارصة
أ ) إلآايت ( :)١٥-١٤بدإية إخلدمة يف إجلليل
 ١٤او ار اج اع ي ُاسو ُع ِب ُق َّو ِة أ هلروحِ إ اىل ألْ اج ِليلِ  ،اوخ اار اج خ ا ٌارب اع ْن ُه ِيف ا ِمجيع ِ أ ْل ُك اور ِة ألْ ُم ِح ايط ِة ١٥ .او ااك ان يُ اع ِ ر ُمل ِيف ام اجا ِم ِعهِ ْم ُم ام َّجدً إ ِم ان ألْ اج ِميعِ.
ِ
 .١او ار اج اع ي ُاسو ُع ِب ُق َّو ِة أ هلروحِ :رجع يسوع من إلتجربة بقوة أكرث مما س بق .رمغ أنه اكن ممتلئ ًا من إلروح إلقدس منذ إلبدإية (لوقا  ،)١:٤إل أنه بعد إنتصاره
عىل إلتجربة ،إس متر منقادإً ِب ُق َّو ِة أ هلروحِ.
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeمن يقاوم إلتجربة بنعمة هللا ويتغلب علَيا ،ينضج روحي ًا برسعة أكرب .إحدى براكت نعمة هللا يه حتويل إلش ياء إليت
هدفها تدمريان إىل ألت خلريان ولفائدتنا.

 .٢إ اىل ألْ اج ِليلِ  ...أ ْل ُك اور ِة ألْ ُم ِح ايط ِة :اكنت منطقة إجلليل خصبة ومتقدمة ومكتظة ابلساكن .ووفق ًا للرقام إلصادرة عن إملؤرخ إلَيودي يوس يفوس ،اكن عدد
ِ
ساكن إجلليل ما يقرب  ٣ماليني نسمة .وهذإ إشارة إىل أهنا اكنت منطقة مزدمحة ابلساكن حىت وإن ابلغ يوس يفوس ابلتقدير.
•

كتب يوس يفوس ،إَّلي اكن يوم ًا ما حامك إجلليل ،أن هناك  ٢٤٠قرية ومدينة يف إجلليل (كتاب إحلياة  ،)٢٣٥وبلغ عدد ساكن لك مدينة أو
قرية ما يقارب  ١٥٠٠٠خشص ًا عىل إلقل.

 .٣او ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل ِيف ام اجا ِم ِعهِ ْم :اكن تركزي يسوع إلول يف خدمته عىل إلتعلمي ،ونرى أنه يف إلبدإية مل يوإجه أية معارضة بل اكن ُم ام َّجدً إ ِم ان ألْ اج ِميع ِ.
ب) إلآايت ( :)١٧-١٦دخل يسوع إىل إجملمع يف مدينته إلنارصة
ارص ِة اح ْي ُث ااك ان قادْ تا ار ََّب .او اد اخ ال ألْ ام ْج ام اع اح اس اب عاا ادتِ ِه ي ا ْو ام أ َّلسبْ ِت اوقاا ام ِل اي ْق ار َأ١٧ ،فادُ ِف اع إلا ْي ِه ِس ْف ُر إشا ْع ايا اء ألنَّ ِ ِ ريب .اولا َّما فاتا اح أ ِ رلس ْف ار او اجدا ألْ ام ْو ِض اع
 ١٦او اجا اء إ اىل ألنَّ ِ ا
ِ
ِ
ِ
أ َّ َِّلي ااك ان ام ْك ُت ًواب ِفي ِه...
ارص ِة اح ْي ُث ااك ان قادْ تا ار ََّب :مبا أهنا اكنت بدإية خدمته ،مل ِ
ميض وقت طويل منذ أن عاش يسوع يف إلنارصة ومعل هبا .اكن أهل إلقرية يعرفونه
 .١او اجا اء إ اىل ألنَّ ِ ا
ِ
جيد ًإ ،فرمبا قد قام بأعامل جنارة أو بناء للعديد مهنم.
•

إنتقل يسوع ،قبل فرتة وجزية ،من إلنارصة إىل كفرانحوم ،وعاش عىل شوإطئ حبر إجلليل (مىت .)١٣-١٢:٤

 .٢او اد اخ ال ألْ ام ْج ام اع اح اس اب عاا ادتِ ِه ي ا ْو ام أ َّلسبْ ِت :جعل يسوع من إَّلهاب إىل إجملمع ورصف وقت مع شعب هللا يف إلعبادة ودرإسة إلكمة عادة .إذإ اكن هناك
خشص ل حيتاج إَّلهاب إىل إلكنيسة (إذإ جاز إلتعبري) ،فهو يسوع حامتً ،ومع ذكل ،اكن يذهب اح اس اب عاا ادتِ ِه.
 .٣اوقاا ام ِل اي ْق ار َأ :اكن ترتيب إخلدمة يف إجملمع اكلتايل :يبدأ إلجامتع ابلصالة الافتتاحية وإلتسبيح ،مث إلقرإءة من إلناموس وإلنبياء ،ومن مث عظة يقدهما زإئر
ُمعمل .يف هذه إملناس بة اكن يسوع هو إلزإئر إملُعمل .ومبا أن هذإ إجملمع اكن يف إلنارصة ،حفامتً ذهب يسوع هناك مرإرإً كثرية ،وإلآن س يقرأ ويُعمل يف إجملمع
حيث اكن قد ترَب.

ج ) إلآايت ( :)١٩-١٨يسوع يقرأ من إشعياء ٢-١:٦١
رص ،او ُأ ْر ِس ال ألْ ُمن ْ اس ِح ِق اني
رسي ألْ ُقلُ ِ
ارش ألْ ام اسا ِك انيَ ،أ ْر اسلا ِين ِ َل ْش ِف اي ألْ ُم ْن اك ِ ِ
وبُ ِ ،لانا ِد اي لِلْ امأْ ُسو ِر اين بِأ ْل ْط اال ِق و ِللْ ُع ْم ِي بِألْ اب ا ِ
ُ «١٨ر ُ
وح أ َّلر ِ رب عا ا َّيلَ ِ ،لن َّ ُه ام اس اح ِين ِ ُلب ِ ر ا
ِ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ا
ْ
ِيف ألْ ُح ر ِريَّة ١٩ ،اوأك ِر از ب اِس ناة أ َّلر ِ رب أل ام ْق ُبوةل».
وح أ َّلر ِ رب عا ا َّيل :إملتكم يف هذإ إملقطع من إشعياء هو إملمسوح ،أي إملس يا ،أي يسوع إملس يح.
ُ .١ر ُ
•

ون ابلزيت .عىل
مس ُح ا
ام اس اح ِين :تعين لكمة " امس احين" فرك أو رش إملرمه أو إدلهن أو إلزيت .وقد اكن عدد كبري من إلشخاص يف إلعهد إلقدمي يُ ا
سبيل إملثال ،اكن إلكهنة يُمسحون ابلزيت هتيئة خلدمهتم يف إلهيلك (خروج  .)٤١:٢٨رمغ أهنم اكنوإ يس تخدمون زيت ًا عاد ًاي ،ولكنه اكن دلي ًال
عىل تظليل إلروح إلقدس عىل حياهتم وخدمهتم .مسح إلرأس ابلزيت ما هو سوى متثيل خاريج لعمل إلروح إلقدس إحلقيقي يف دإخلهم.

َ ِ .٢لن َّ ُه ام اس اح ِين ِلـ  :...يعلن إملس يا يف هذه إلنبوة ،أنه جاء ليشفي إلرضإر إمخلسة إليت س ببهتا إخلطية .إحلقت إخلطية أرضإر ًإ كبرية لالنسانَّ ،لكل وجب
أن يكون هناك فدإء ًإ عظاميً.
•
•
•
•
•

ارش ألْ ام اسا ِك اني :تُضعف إخلطية إملساكني ،ولكن إملس يح يأِت ابخلرب إلسار للمساكني.
ِ ُلب ِ ر ا
وب :تكرس إخلطية إلقلوب ،ولكن إملس يح يأِت ابخلرب إلسار ملنكرسي إلقلوب.
رسي ألْ ُقلُ ِ
ِ َل ْش ِف اي ألْ ُم ْن اك ِ ِ
ِ ُلانا ِد اي ِللْ امأْ ُس ِور اين بِأ ْل ْط اال ِق :تأرس إخلطية إملأسورين وتس تعبدمه ،ولكن إملس يح فينادي لِلْ امأْ ُسو ِر اين بِأ ْل ْط اال ِق.
ِ
رص :تعمي ِإخلطية إلنسان ،ولكن إملس يح يشفي روحي ًا وأخالقي ًا.
و ِللْ ُع ْم ِي بِألْ اب ا ِ
او ُأ ْر ِس ال ألْ ُمن ْ اس ِح ِق اني ِيف ألْ ُح ر ِري َّ ِة :تسحق إخلطية حضاايه ،ولكن إملس يح يرسل ألْ ُمن ْ اس ِح ِق اني ِيف ألْ ُح ر ِري َّ ِة.
✓

قال موريسن (" :)Morrisonحلسن إحلظ ،مل يأ ِت يسوع لينادي أو ليعطينا إخلالص حفسب ،بل جاء ليكون هو خالصنا .اكن إملس يح
هو إلعدو إلكرب للقيود ،واكن إحلبيب إلول للحرية ونورها".

 .٣او َأ ْك ِر از ب اِس ان ِة أ َّلر ِ رب ألْ ام ْق ُب ا ِ
وةل :يبدو أن هذإ اكن وصف ًا لس نة إليوبيل يف إلعهد إلقدمي (لويني  ١٥-٩:٢٥وما يتبع) .واكنت س نة إليوبيل يه إلبدإية إجلديدة
لكثري من إلش ياء ،حيث يُطلق رسإح إلعبيد ،وتُلغى إدليون.
•

قال ابيت (" :)Pateجاء يسوع يكرز بس نة إلرب إملقبوةل ،ويه إشارة إىل س نة إليوبيل .مفن إملمكن أن إلسبب ورإء عودة يسوع إىل مسقط
رأسه هو لهنا اكنت س نة إليوبيل".

•

تبني هناية إلآية من إشعياء حيث توقف يسوع عن إلقرإءة ،طبيعة إلنبوة وعالقهتا ابلفرتة إلزمنية .يصف ابيق إملقطع إلكتاِب من إشعياء ما س يفعهل
يسوع يف جميئه إلثاين ا(و ِب اي ْو ِم أنْ ِت اقا ٍم ِللاهِ انا ،إشعياء  .)٢:٦١اكنت إلفرتة إلزمنية بني إمجللتني  ٢٠٠٠عام.
ِ

د ) إلآايت ( :)٢٢-٢٠عا ا امل يسوع من إشعياء ٢-١:٦١
وب ِيف
َّ ُ ٢٠مث اط اوى أ ِ رلس ْف ار او اسل َّ ام ُه إ اىل ألْخاا ِد ِم ،او اجلا اس .او ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ِيف ألْ ام ْج امع ِ ااكن ْات ُع ُيوهنُ ُ ْم شا ا ِخ اص ًة إلا ْي ِه٢١ .فاأبْ اتدا َأ ي ا ُقو ُل لاهُ ْم« :إن َّ ُه ألْ اي ْو ام قادْ ا َّمت اه اذإ ألْ ام ْك ُت ُ
ِ
ِ اِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ اِ ِ ُ ُ ِ
ِ
ونَ « :ألاي اْس اه اذإ أبْ ان ي ُ ُوس اف؟».
ون م ْن لك امات ألنر ْع امة ألخاا ِر اجة م ْن فمه ،اوياقول ا
ون ا َُل اوي ا ات اع َّج ُب ا
ام اسا ِم ِع ُ ْمك» ٢٢ .او ااك ان ألْ اج ِمي ُع ياشْ هادُ ا
 .١او اجلا اس :عندما جلس يسوع ،إس تعد يك يُعمل بدلً من إلعودة إىل مقعده للجلوس بني إلشعب .وتعجب إمجليع كيف اكن ابس تطاعته أن يفرس ما قد قرأه.

وب ِيف ام اسا ِم ِع ُ ْمك» :هبذه إلكامت أجاب يسوع عن سؤإلني.
« .٢إن َّ ُه ألْ اي ْو ام قادْ ا َّمت اه اذإ ألْ ام ْكتُ ُ
ِ
•

"عن من يتحدث إشعياء؟" أجاب يسوع" :إنه يتحدث عين".

•

"مىت سيتحقق هذإ إلمر؟" أجاب يسوع" :إنه يكتب عن إلآن".

ون ِم ْن ا ِلك ام ِ
ات أل ِنر ْع ام ِة ألْخاا ِر اج ِة ِم ْن فا ِم ِه :هذإ يعين أن يسوع إس متر يف إللَكم حول نفس إملوضوع وفعل ذكل بنعمة كبرية .حيث شعر إلسامعني
 .٣اوي ا ات اع َّج ُب ا
بصالح هللا وبنعمته عندما أعلن يسوع من خالل إشعياء بأن خدمة إملس يا بدأت إلآن.
َ « .٤ألاي اْس اه اذإ أ ْب ان يُ ُوس اف؟» :جتاوب إلناس مع الكم يسوع يبني أن تعليقهم مل يكن منصف ًا .فبعدما تعجبوإ ،نرإمه يس تاؤون كيف ميكن لشخص يعرفونه
جيد ًإ (إبن يوسف) أن يتحدث هبذه إلنعمة ويدر عي أيض ًا أنه إلتحقيق لهذه إلنبوة إلرإئعة.
هـ ) إلآايت ( :)٢٧-٢٣جييب يسوع عىل إعرتإضاهتم
٢٣فا اقا ال لاهُ ْم« :عا اىل ُ ِ ر
ِيب أ ْش ِف ن ا ْف اس اك! ا ْمَك ا ِْس ْع انا َأن َّ ُه اج ارى ِيف اك ْف ِرانا ُحو ام ،فاأفْ اع ْل اذ ِ اكل ُهناا َأيْضً ا ِيف او اطنِ اك» ٢٤ .اوقاا ال:
ون ِيل اه اذإ ألْ امثالاَ :أهيه اا أ َّلطب ُ
لك احالٍ تا ُقولُ ا
ا
رسإئِي ال ِيف َأ َّاي ِم إي ِليَّا ِح اني ُأغْ ِلقا ِت أ َّلس اما ُء ُم َّد اة ثا اال ِث ِس نِ اني او ِس تَّ ِة
«ألْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه لاي اْس ن ِ ٌّايب ام ْق ُب ًول ِيف او اطنِ ِه ٢٥ .او ِابلْ اح ر ِق َأقُو ُل ل ُ ْمك :إ َّن َأ ارإ ِم ال اك ِث اري ًة ُك َّن ِيف إ ْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
رسإئِي ال ِيف
َأ ْشهُ ٍر ،لا َّما ااك ان ُجوعٌ ع ِاظ ٌمي ِيف أ ْ َل ْر ِض ُ ِلكرهاا ٢٦ ،اول ا ْم يُ ْر اس ْل إي ِل َّيا إ اىل اوإ ِحدا ٍة ِمهنْ اا ،إ َّل إ اىل أ ْم ار َأ ٍة َأ ْر ام ا ٍةل ،إ اىل ا ْ
رصفا ِة اص ْيدا إ اء ٢٧ .اوبُ ْر ٌص اك ِث ُري ا
ون ااكنُوإ ِيف إ ْ ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
لرس ااي ِ هين».
از ام ِان َأ ِليشا اع ألنَّ ِ ِ ريب ،اول ا ْم يُ اطه َّْر اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم إ َّل ن ُ ْع ام ُان أ ه ْ
ِ
 .١ا ْمَك ا ِْس ْع انا َأن َّ ُه اج ارى ِيف اك ْف ِرانا ُحو ام ،فاأفْ اع ْل اذ ِ اكل ُه انا َأيْضً ا ِيف او اطنِ اك :ل خيربان لوقا إن اكن إلناس قد قالوإ ذكل مبارشة؛ رمبا فعلوإ ابلفعل ونقل يسوع ما
قالوه .أو عىل إلغلب ،فهم يسوع متام ًا إعرتإضهم ورشحه .فقد أرإدوإ أن يثبت يسوع إدعاءإته بأآايت ومعجزإت.
•

يبدو أن يسوع صنع معجزإت يف كفرانحوم قب ًال ،ولكن لوقا مل يكتب عهنا (جندها يف يوحنا  .)٤-١فأرإد أهل إلنارصة أن يروإ نفس إملعجزإت
كعالمة عىل حصة الكمه.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonل شك أهنم إتفقوإ قائلني :إنه رجل انرصي ،ومن وإجبه أن يساعد أهل إلنارصة .وكهنم ميلكونه وهلم إحلق أن
يس تخدموإ قوته عىل هوإمه".

 .٢لاي اْس ن ِ ٌّايب ام ْق ُب ًول ِيف او اطنِ ِه :فاه ِم يسوع سهوةل أن يشك من يعرفوان جيد ًإ بقوة هللا ومعهل .واكن من إلسهل عىل أهل إلنارصة إلشك بيسوع أو رفضه لنه
بدإ ابلنس بة هلم خشص ًا عاد ًاي ومألوف ًا جد ًإ.
•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonتعلمت من هذه إحلادثة يف حياة إلرب يسوع أن هممة إلوإعظ ليست إرضاء رعيته .إذإ اكن جيهتد ليصل إىل
هذه إلغاية ،فاحامتل حتقيقها ضئيل جد ًإ ،ولكن إن جنح فس يكون هذإ إلنجاح ابئس ًا حامتً".

لرس ااي ِ هين» :أرإد إمجلهور إمتيازإت خاصة لنه اكن
 .٣اول ا ْم يُ ْر اس ْل إي ِليَّا إ اىل اوإ ِحدا ٍة ِمهنْ اا ،إ َّل إ اىل أ ْم ار َأ ٍة َأ ْر ام ا ٍةل ،إ اىل ا ْ
رصفا ِة اص ْيدا إ اء ...اول ا ْم يُ اطه َّْر اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم إ َّل ن ُ ْع ام ُان أ ه ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يف إلنارصة حيث ترَب .ولكن يسوع أخربمه أن هذإ إلمر ليس همامً لن هللا يتعامل مع إمجليع .وإس تخدإم معل هللا وسط إلمم يف أايم إيليا وأليشع كمثةل.
•

أاثر يسوع نقطتني عىل إلقل هنا .أو ًل ،حقيقة رفضهم ليسوع ليس َل عالقة به خشصي ًا ،بل هبم .مل يقبلوه رمغ أنه جاء حق ًا من عند هللا .رفضهم
عكس حقيقهتم ومل يكن َل أي عالقة حبقيقة يسوع.

•

اثني ًا ،أظهر أن قوة هللا إخلارقة تعمل بطرق غري متوقعة وبسلطان .فالشخاص إَّلين نعتربمه غري مس تحقني ورمبا غرييب إلطوإر أحيا ًان ،عادة ما
يكونوإ أكرث إس تقبا ًل لقوة هللا إملعجزية.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonحصيح أن شفاء نعامن اكن مث ًال رإئع ًا لنعمة هللا وإختياره إملطلق ،ولكن ميكننا إلقول أن لك أبرص أممي وثين جاء
عند أليشع وفعل ما أمر به وصىل إىل إلرب ،انل إلشفاء وحصل عىل إلربكة أيض ًا ".فاهلل يتعامل مع إمجليع.

•

ُش َّفي ن ُعامن ابلنعمة ،ولكن لحظ كيف حدث ذكل .أولً صدق أنه ميكن أن ي ُشفى .مث جتاوب ابلميان إملرتبط ابلعمل (اكن إلفعل هو إلسفر إىل
إرسإئيل) .بعد ذكل ،أطاع نعامن لكمة إلنيب وإغتسل يف إلردن س بع مرإت .وبلك توإضع تنازل عن كربايئه مقابل لكمة من هللا عىل لسان إلنيب.

و ) إلآايت ( :)٣٠-٢٨خرج يسوع من وسط إمجلوع
٢٨فاأ ْمتا ا َل غاضا ًبا ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ِيف ألْ ام ْج امع ِ ِح اني ا ِْس ُعوإ اه اذإ٢٩ ،فاقاا ُموإ او َأخ اْر ُجو ُه خاا ِر اج ألْ ام ِدينا ِة ،او اجا ُءوإ ِب ِه إ اىل احاف َّ ِة ألْ اج ابلِ أ َّ َِّلي ااكن ْات ام ِديناهتُ ُ ْم ام ْب ِنيَّ ًة عالا ْي ِه اح َّىت
ِ
ي ا ْط ار ُحو ُه إ اىل َأ ْس افلٍ َ ٣٠ .أ َّما ه اُو فا اج ااز ِيف او ْس ِطهِ ْم او ام اَض.
ِ
 .١فاأ ْمتا ا َل غاضا ًبا ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ِيف ألْ ام ْج امع ِ ِح اني ا ِْس ُعوإ اه اذإ ،فاقاا ُموإ او َأخ اْر ُجو ُه خاا ِر اج ألْ ام ِدينا ِة :اي لها من طريقة للتجاوب مع أي عظة .إمتلئوإ غضب ًا حيامن ْسعوإ أن
هناك َشء خطأ هبم ،وأن طلهبم لعمل معجزة قد ُرفض ،وأن يسوع ملح أن هللا حيب إلممني أيض ًا.
•

مل يسعى يسوع ابدلرجة إلوىل لرضاء مجهوره ومل يس تخدم موإفقهتم مكقياس لنجاحه.

 .٢اح َّىت ي ا ْط ار ُحو ُه إ اىل َأ ْس افلٍ  :دفع خشص من حافة إجلبل عادة ما تكون إخلطوة إلوىل يف معلية إلرمج .وحال سقوط إلضحية ،اكنوإ يبدأون برشقها ابحلجارة
ِ
حىت إملوت.
•

هيييء لوقا يف إلحصاح إلرإبع إملرسح أمامنا ليعرض إلوإقع إللمي حلياة يسوع عىل إلرض .فقد جاء يسوع إلبار إَّلي مل يفعل سوى إخلري للجميع،
ولكهنم أرإدوإ قتهل.

َ .٣أ َّما ه اُو فا اج ااز ِيف او ْس ِطهِ ْم او ام اَض :أرإدوإ معجزة ،ففعل يسوع معجزة غري متوقعة أماهمم ابلفعل :جاز يف وسطهم ومَض بأجعوبة.
•

اكن ابمياكن يسوع أن يطلب إملساعدة من إملالئكة  -متام ًا كام إقرتح إلش يطان عليه يف إلتجربة إلثالثة .ولكنه إختار ،بد ًل من ذكل ،أن يفعل
معجزة عادية جد ًإ ،إن اكن ابماكننا أن نقول هذإ عن أي معجزة .عل ر اق ترإب ( )Trappعىل هذإ وقال" :اكن ابماكنه أن يفعل كشمشون إجلبار
وينقذ نفسه بذرإعيه .ورمبا أس تطاع هبذإ أن يقنع خصمه ،ولكهنم اكنوإ ممتلئني ابحلقد وإلغضب إلشديد.

اثلث ًا .خدمة أكرث يف إجلليل
أ ) إلآايت ( :)٣٧-٣١يوخب يسوع إلروح إلنجس يف مجمع كفرانحوم.
وح
 ٣١اوأ ْحنادا ار إ اىل اك ْف ِرانا ُحو ام ،ام ِدينا ٍة ِم ان ألْ اج ِليلِ  ،او ااك ان يُ اع ِل ر ُمهُ ْم ِيف أ هلس ُبو ِت٣٢ .فاهبُ ِ ُتوإ ِم ْن تا ْع ِلميِ ِهِ ،لَ َّن ا االك ام ُه ااك ان ب ُِسلْ اط ٍان ٣٣ .او ااك ان ِيف ألْ ام ْج امع ِ ار ُج ٌل ِب ِه ُر ُ
ِ
هوس أ ِهلل!»٣٥ .فاأنْهتا ا ار ُه ي ُاسو ُع قاائِ ًال:
رصخا ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي ٣٤قاائِ ًال« :أ آ ِه! اما لاناا او ا اكل ااي ي ُاسو ُع ألنَّ ِ ِ
اش ْي اط ٍان اجن ٍِس ،فا ا ا
ارص هي؟ َأتاي اْت ِلهتُ ْ ِل اكناا! َأانا َأ ْع ِرفُ اك ام ْن َأن اْت :قُد ُ
ون ب ا ْعضُ ه ُْم ب ا ْعضً ا قاائِ ِل اني « :اما
رصعا ُه أ َّلش ْي اط ُان ِيف ألْ او ْسطِ اوخ اار اج ِمنْ ُه اول ا ْم ي ا ُ َّ
«أخ اْر ْس! اوأخ ُْر ْج ِمنْهُ!» .فا ا ا
رض ُه شا يْئًا٣٦ .فا اوقا اع ْت ادهْشا ٌة عا اىل ألْ اج ِميعِ ،او ااكنُوإ ُخياا ِط ُب ا
اه ِذ ِه أ ْل ا ِك ام ُة؟ ِلَن َّ ُه ب ُِسلْ اط ٍان اوقُ َّو ٍة ياأْ ُم ُر أ ْلَ ْر او اإح ألنَّجِ اس اة فاتاخ ُْر ُج!» ٣٧ .اوخ اار اج ِص ٌ
يت اع ْن ُه إ اىل ُ ِ ر
لك ام ْو ِضع ٍ ِيف أ ْل ُك اور ِة ألْ ُم ِح ايط ِة.
ِ

 .١او ااك ان ي ُ اع ِل ر ُمهُ ْم ِيف أ هلس ُب ِ
وت ...فاهبُ ِ ُتوإ ِم ْن تا ْع ِلميِ ِهَ ِ ،ل َّن ا االك ام ُه ااك ان ب ُِسلْ اط ٍان :إس متر يسوع يف تلبية دعوته إلساس ية مكُعمل ،مس تفيد ًإ من كياسة إجملمع .ل نعمل
ما علمه يسوع ،ولكن ما نعلمه هو تأثري تعلميه عىل مجهوره .فاهبُ ِ ُتوإ  ...مل يس بق وأن ْسعوإ أحد يُعمل هبذه إلطريقة من قبل.
•

مل يكن ُس الطان يسوع وإحض ًا يف تعلميه حفسب ،بل يف حياته أيض ًا .سيتضح ذكل يف لقاءه مع إلرجل إَّلي به روح ش يطان.

وح اجن ٍِس  ..إلش يطان" لكها متشاهبة ،وتشري إىل قوى إلرش إملظلمة إملعادية هلل
وح اش ْي اط ٍانُ ..ر ُ
وح اش ْي اط ٍان اجن ٍِس :إلكامت " ُر ُ
 .٢او ااك ان ِيف ألْ ام ْج امع ِ ار ُج ٌل ِب ِه ُر ُ
ولالنسان .هذه إلقوى منظمة (أفسس  )١٢:٦ويقودها إلش يطان نفسه.
ارص هي؟ من إملثري للسخرية أن إلش ياطني عرفوإ من اكن يسوع ،ولكن شعب هللا إخملتار  -من مدينته إلنارصة  -فمل يعرفوه.
 .٣اما لاناا او ا اكل ااي ي ُاسو ُع ألنَّ ِ ِ
•

عل ر اق ابيت ( )Pateعىل َأتاي اْت ِلهتُ ْ ِل اكناا!" :يعكس هذإ إلسؤإل الاعتقاد إلسائد بأن جميء ملكوت هللا يعين زوإل س يطرة إلش يطان عىل إلعامل".

قدوس وابر ،وإعرتف أن إلتجربة يف إلربية فشلت يف إفساد يسوع.
هوس أ ِهلل :شا هِدا إلش يطان نفسه أن يسوع اكن ٌ
َ .٤أانا َأ ْع ِرفُ اك ام ْن َأن اْت ،قُد ُ
 .٥فاأ ْنهتا ا ار ُه ي ُاسو ُع قاائِ ًال« :أخ اْر ْس! اوأخ ُْر ْج ِمنْهُ!» :إلطريقة إليت تعامل هبا يسوع مع إلش يطان يف هذإ إملقطع ما يه إل دليل وإحض عىل قوته وسلطانه عىل عامل
إلروح .تعجب إلناس من سلطان لكمته عندما عا امل وكذكل يف حياته إلروحية.
•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateل بد وأن هذإ رمزي يسوع عن لك إلضجة إليت حيدهثا طاردي إلروإح إلعاديني من حسر وشعوذة".

ب) إلآايت ( :)٣٩-٣٨شفاء حامة بطرس من إحلُمى
 ٣٨اولا َّما قاا ام ِم ان ألْ ام ْج امع ِ اد اخ ال باي اْت ِ ْْس اع اان .او ااكن ْات امحاا ُة ِ ْْس اع اان قادْ َأ اخ اذهتْ اا ُمحَّى شا ِديدا ةٌ .فا اسأَلُو ُه ِم ْن َأ ْج ِلهاا٣٩ .فا اوقا اف فا ْوقاهاا اوأنْهتا ا ار ألْ ُح َّمى فا ا ارت اكهتْ اا! او ِيف ألْ احالِ
قاا ام ْت او اص اار ْت اَتْدُ ُمهُ ْم.
 .١اد اخ ال باي اْت ِ ْْس اع اان :صنع يسوع معجزة عامة يف إجملمع ،وإلآن س ُيظهر قوته يف ماكن خاص .فمل يكن جمرد ممثل ( ُم اؤ ٍ رد) يس تعرض قوته أمام إحلشود فقط.
 .٢امحاا ُة ِ ْْس اع اان :س نعرف لحق ًا أن ْسعان هو نفسه بطرس ،قائد إلتالميذ .هذإ يُظهر أيض ًا أن ْسعان بطرس اكن مزتوج ًا .قال لكمينت من الاسكندرية،
وهو اكتب مس يحي قدمي ،أن زوجة بطرس ساعدته يف إخلدمة عن طريق تلبية إحتياجات إلنساء إلخرايت.
 .٣فا اوقا اف فا ْوقاهاا اوأ ْنهتا ا ار ألْ ُح َّمى فا ا ارت اكهتْ اا :يف هذه إحلاةل ،رأى يسوع إحلُمى عىل أهنا َشء ميكن إنهتاره .رمبا رأى أن هناك سبب رويح من ورإء هذإ إملرض إَّلي
يبدو طبيعي ًا.
•

عل ر اق ابرلكي ( )Barclayعىل مجةل " ُمحَّى شا ِديدا ٌة" هكذإ" :لك لكمة إس تخدهما لوقا اكنت طبية  ...وتعين هذه إمجلةل ابليواننية’ :إلشخص إَّلي
إضطجع عىل رسيرة من قسوة إملرض ‘...فقد عرف لوقا كيف يصف هذإ إملرض متام ًا".

 .٤او ِيف ألْ احالِ قاا ام ْت او اص اار ْت اَتْدُ ُمهُ ْم :مل يكن هذإ شفاء من إملرض حفسب ،بل منحها أيض ًا إلقوة يف إحلال .ليس من إلطبيعي أن ينتقل خشص من رسير
إملرض مبارشة ليخدم إلآخرين.
•

حمتاج خلدمهتا ...وإَّلي ميكل إلقدرة عىل شفاء إلمرإض ،ابلتأكيد اكنت دليه إلقدرة
عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonإَّلي شفاها من إحلُمى مل يكن ٌ
عىل إلعيش دون إحلاجة خلدمة إلنسان .كونه إلَل لكي إلقدرة ،وهو إَّلي أقاهما ،مفا حاجته إذ ًإ خلدمة إمرأة؟"

ج ) إلآايت ( :)٤١-٤٠يسوع يشفي إملرىض ومن يسكهنم إلش يطان
ومه إلا ْي ِه ،فا اوضا اع يادا يْ ِه عا اىل ُ ِ ر
امه ٤١ .او ااكن ْات اش ايا ِط ُني َأيْضً ا
 ٤٠او ِع ْندا غُ ُر ِ
لك اوإ ِح ٍد ِمهنْ ُ ْم اوشا اف ُ ْ
وب ألشَّ ْم ِس ،ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ااك ان ِع ْندا ُ ْمه ُس اق اما ُء ِبأَ ْم ار ٍإض ُمخْ ات ِل اف ٍة قا َّد ُم ُ ْ
ِ
ْ
ْ
ارصخُ اوتا ُق ُ
ونَ ِ ،لهنَّ ُ ْم ع اارفُو ُه َأن َّ ُه أل ام ِس ُيح.
يه ت ْ ُ
ولَ « :أن اْت أل ام ِس ُيح أ ْب ُن أ ِهلل!» .فاأ ْنهتا ا ار ُ ْمه اول ا ْم يادا ْعهُ ْم ي ا ات اكَّ ُم ا
ا َْت ُر ُج ِم ْن اك ِث ِري اين او ِ ا
وب ألشَّ ْم ِس :يُمثل هذإ بدإية يوم جديد ،يوم بعد إلسبت (لوقا  .)٣١:٤بعد إلتحرر من قيود يوم إلسبت حول إلسفر وإحلركة ،إبتدأ إلناس
 .١او ِع ْندا غُ ُر ِ
يأتون إليه حبرية طالبني إلشفاء.
 .٢فا اوضا اع يادا يْ ِه عا اىل ُ ِ ر
امه :معل يسوع جبهد لسد إحتياجات إلآخرين ،ووضع إحتياجاهتم قبل إحتياجاته.
لك اوإ ِح ٍد ِمهنْ ُ ْم اوشا اف ُ ْ
ون :مل يدع يسوع إلش ياطني تشهد عنه لنه ل يريد الاعامتد عىل شهادإهتم.
 .٣ل ا ْم يادا ْعهُ ْم ي ا ات اكَّ ُم ا
•

مل ت ُسجل إلانجيل لك إخلدمة إليت قام هبا يسوع ،ولكهنا ركزت فقط عىل إلحدإث إلهامة والاس تثنائية ،ولكن نس تطيع أن نقول أنه شفى أعدإد
هائةل من إلشخاص إملسكونني ابلروإح إلرشيرة .وجسل إلكتاب إملقدس يف إلوإقع ،أقل من عرشة أفرإد جاؤوإ إليه هبم أروإح رشيرة ،ولكنه مل
يذكر سوى حادثتني فقط عن حتريره هلم .ل يبدو أنه عدد كبري إذإ إخذان ابلعتبار خدمة يسوع يف منطقة مكتظة عىل مدى  ٣س نوإت.

د ) إلآايت ( :)٤٤-٤٢إس متر يسوع يكرز يف إجلليل
ارش
 ٤٢اولا َّما اص اار ألهنَّ ا ُار خ اار اج او اذه ااب إ اىل ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء ،او ااك ان ألْ ُجمو ُع يُ اف ِت رشُ ا
ون عالا ْي ِه .فا اجا ُءوإ إلا ْي ِه او َأم اْس ُكو ُه ِلئا َّال ي ا ْذه ااب اعهنْ ُ ْم٤٣ .فاقاا ال لاهُ ْم« :إن َّ ُه يان ْ اب ِغي ِيل َأ ْن ُأب ِ ر ا
ِ
ُاا ْ ِ ِ ْ ِِ
ِ
ألْ ُمدُ ان أ ْ ُلخ اار َأيْضً ا ِب املا ُك ِ
وت أ ِهللَ ِ ،ل ِ رين ِلها اذإ قادْ ُأ ْر ِسلْ ُت»٤٤ .فاك ان ياك ِر ُز يف ام اجامع ِ أل اجليلِ .
 .١او اذه ااب إ اىل ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء :اع ِر اف يسوع قمية إخللوة مع هللا إلآب .وقد قَض معظم وقته خيدم إلناس ،ولكنه اكن حيتاج لوقات يذهب فَيا إىل موضع خالء.
ِ
•

مل يعمتد يسوع يف خدمته عىل طبيعته إللهية ،بل عىل رشكته إملس مترة مع هللا إلآب وعىل سلطان إلروح إلقدس .وإلوقت إَّلي اكن يرصفه يف
ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء اكن رضور ًاي َّلكل.

رش ألْ ُمدُ ان أ ْ ُلخ اار َأيْضً ا ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل :عا ا امل عن ملكوت هللا ،مبعىن أنه أعلن عن وصول إملكل وقام بتصحيح إملفاهمي إخلاطئة إليت ميلكها
 .٢إن َّ ُه يان ْ اب ِغي ِيل َأ ْن ُأب ا ِ ر ا
ِ
إلناس عن إمللكوت.
َ ِ .٣ل ِ رين ِلها اذإ قادْ ُأ ْر ِسلْ ُت :رأى يسوع أن خدمته إلرئيس ية يف هذه إملرحةل يه إلكرإزة ابمللكوت .اكنت إملعجزإت جز ًء من هذه إخلدمة ،ولكهنا مل تكن تركزيه
إلرئييس.
 .٤فا ااك ان يا ْك ِر ُز ِيف ام اجا ِمع ِ ألْ اج ِليلِ  :اكن هذإ إلرتكزي إلوإحض خلدمة يسوع قبل معهل إلكفاري إلعظمي عىل إلصليب  -اكن ُمعلامً واكرز ًإ ،سوإء يف إلهوإء إلطلق أ
أو دور إلعبادة .اكنت خدمة إملعجزإت وإلشفاء أكرث من رإئعة ،ولكهنا مل تكن تركزيه إلول.

إجنيل لوقا إلحصاح ٥
ميالد يوحنا إملعمدإن
أولً .دعوته للصيادين إلربعة
أ ) إلآايت ( :)٣-١يسوع ي ُ اع ِ ر ُمل ألْ ُج ُمو اع ِم ان أ َّلس ِفي ان ِة
ُون قادْ خ اار ُجوإ ِمهنْ ُ اما اوغا اسلُوإ
 ١اوإ ْذ ااك ان ألْ اج ْم ُع يا ْز اد ِح ُم عالا ْي ِه ِلي ْاس ام اع ا ِلك ام اة أ ِهلل ،ااك ان اوإ ِق ًفا ِع ْندا ُحب ْ ااري ِة اج ِن ر ايس اار ات٢ .فا ار َأى اس ِفي انت ا ْ ِني اوإ ِق افتا ْ ِني ِع ْندا ألْ ُب اح ْ اري ِة ،اوأ َّلص َّياد ا
أ ِر ِ
لش اباكا ٣ .فادا اخ ال إ ْحدا ى أ َّلس ِفي انت ا ْ ِني أل َّ ِيت ااكن ْات ِل ِس ْم اع اان ،او اسأَ ا َُل َأ ْن يُ ْب ِعدا قا ِل ًيال ع ِان ألْ ا رِربَّ ُ .مث اجلا اس او اص اار ي ُ اع ِ ر ُمل ألْ ُج ُمو اع ِم ان أ َّلس ِفي ان ِة.
ِ
 .١اوإ ْذ ااك ان ألْ اج ْم ُع يا ْز اد ِح ُم عالا ْي ِه ِلي ْاس ام اع ا ِلك ام اة أ ِهلل :تُظهر إحلشود إلكبرية إزدايد شعبية يسوع مكعمل .فعندما إزدمح إجلام ُع عليه اد اخ ال إ ْحدا ى أ َّلس ِفي انت ا ْ ِني  ...او اص اار
ِ
ي ُ ِاع ِ ر ُمل ألْ ُج ُمو اع ِم ان أ َّلس ِفي ان ِة.
• عل ر اق موريسون (" :)Morrisonلحظ عدد إملنابر إلغريبة إليت عمل مهنا يسوع".
ُ .٢حب ْ ااري ِة اج ِن ر ايس اار ات :وهو إمس أآخر لبحر إجلليل إلشهري .ويدعى أحيا ًان ببحرية طربية.
 .٣إ ْحدا ى أ َّلس ِفي انت ا ْ ِني أل َّ ِيت ااكن ْات ِل ِس ْم اع اان :رمبا شعر ْسعان ابلمتياز عندما طلب يسوع أن يُعمل من قاربه .ومن إحملمتل أنه إس متع لتعلمي يسوع مبزي ٍد من الاهامتم.
ِ
ب) إلآايت ( :)٥-٤إملاكفأة إليت حصل علَيا ْسعان عندما أطاع يسوع
اب ِ ْْس اع ُان اوقاا ال اَلُ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،قادْ تا ِع ْبناا ألل َّ ْي ال ُلك َّ ُه اول ا ْم ناأْخ ُْذ شا يْئًا .اولا ِك ْن عا اىل
 ٤اولا َّما فا ار اغ ِم ان ألْ ا الَك ِم قاا ال ِل ِس ْم اع اان« :أبْ ُعدْ إ اىل ألْ ُع ْم ِق او َألْ ُقوإ ِش ابا اك ُ ْمك ِل َّلص ْي ِد»٥ .فاأَ اج ا
ِ
ا ِلك امتِ اك ُألْ ِقي أ َّلش اب اك اة».
 .١قاا ال ِل ِس ْم اع اان« :أبْ ُعدْ إ اىل ألْ ُع ْم ِق او َألْ ُقوإ ِش ابا اك ُ ْمك ِل َّلص ْي ِد» :وملا فرغ يسوع من إللَكم ،أرإد أن ياكئف ْسعان إَّلي إس تخدم قاربه أثناء تعلميه .فال ميكن لسمعان
ِ
أن يقدم شيئ ًا ليسوع إملس يح دون أن يرد َل يسوع أضعاف.
•

اكن يسوع حارض ًإ معهم يف إلقارب عندما طلب ذكل .فوجوده منحهم إلثقة .ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonاي لها من بركة أن ترى يسوع يف
إلقارب معك عندما تريم إلش بكة .وإن متكنت من رؤية إبتسامة إلرىض عىل وهجه ،عندها س تعمل من لك قلبك".

 .٢ااي ُم اع ِ ر ُمل ،قادْ تا ِع ْبناا ألل َّ ْي ال ُلك َّ ُه :إلكمة إليواننية إلقدمية إليت إس تخدهما لوقا " ُمعمل" ( )epistataفريدة من نوعها ابلنس بة لجنيهل .فالكمة حتمل معىن "إلقائد"
أو "إلزعمي" أو حىت "إلرئيس ".إعطاء بطرس هذإ إللقب ليسوع دلي ٌل عىل إس تعدإده لخذ إلوإمر من يسوع.
 .٣قادْ تا ِع ْبناا ألل َّ ْي ال ُلك َّ ُه اول ا ْم ناأْ ُخ ْذ شا يْئًا .اولا ِك ْن عا اىل ا ِلك امتِ اك ُألْ ِقي أ َّلش اب اك اة :اكن ابماكن بطرس أن يأِت بعدد من إلعذإر إملمكنة.
• "معلت طوإل إلليل وأان متعب".
• "أعرف عن إلصيد أكرث من أي جنار من إلنارصة".
• " َأفضل وقت للصيد هو إلليل وليس إلهنار".
• "ل بد وإن لك هذه إحلشود وإلتعلمي بصوت عالٍ أبعد إلسامك".
• "قد س بق وغسلنا ش باكنا".
• "من إلوإحض أنه ميكل معلومات دينية كثرية ولكنه ل يعرف شيئ ًا عن إلصيد حامتً".

 .٤عا اىل ا ِلك امتِ اك ُألْ ِقي أ َّلش اب اك اة :اي َل من ترصحي رإئع يُظهر إميان وثقة بطرس يف لكمة يسوع .لقد عاش شعب هللا عىل مر إلعصور وإثقني بكمة يسوع.
• عا اىل ا ِلك ام ِت ِه اكن هناك ن ُور
• عا اىل ا ِلك ام ِت ِه ُخلقت إلشمس وإلقمر وإلنجوم وإلكوإكب
• عا اىل ا ِلك ام ِت ِه صار هناك حياة عىل إلرض
• عا اىل ا ِلك ام ِت ِه ت ُقوم إخلليقة وتس متر
• عا اىل ا ِلك ام ِت ِه تقوم مماكل ومماكل تسقط ،وإلتارخي يكشف خطته إلعظمية
ج ) إلآايت ( :)٧-٦معجزة صيد إلسمك
ومه .فاأَت ْاوإ او ام ا ُلوإ
رش ااكهئِ ِ ُم أ َّ َِّل اين ِيف أ َّلس ِفينا ِة أ ْ ُلخ اْرى َأ ْن ياأْتُوإ اوي اُسا ِعدُ ُ ْ
 ٦اولا َّما فا اعلُوإ اذ ِ اكل َأم اْس ُكوإ ا اْس ًاك اك ِث ًريإ جِ دًّإ ،فا اص اار ْت اش اب اكهتُ ُ ْم تاتاخ َّار ُق٧ .فاأَشا ُاروإ إ اىل ُ ا
ِ
أل َّس ِفينات ا ْ ِني اح َّىت َأ اخ اذاتا ِيف ألْغ اار ِق.
َ .١أم اْس ُكوإ ا اْس ًاك اك ِث ًريإ جِ دًّإ :مل يقدم بطرس أي أعذإر ،وإميانه بيسوع كوئف بشلك جيد .فقد عا ِ َّمل أنه اكن يعرف عن إلصيد أكرث بكثري من هذإ إلنجار ،وعا ِ َّمل
جيد ًإ أيض ًا أنه حاول إلليل لكه دون جدوى .ولكن ما جعل بطرس يطيع أمر يسوع اكن إميانه به ،ورمبا لن إلظروف بدت موإلية.
•

عندما يدير يسوع أعاملنا ،فانه ُحيدث فرق ًا وإحض ًا .ميكننا أن نعمل وجبد لفرتة طويةل دون أي جدوى .ولكن عندما يوجه يسوع معلنا ،نرى نتاجئ
خمتلفة؛ ودإمئ ًا ما نفقد شيئ ًا عظاميً عندما خنتلق إلعذإر بدلً من إلسامح ليسوع بتوجيه أعاملنا.

•

قال ترإب (" :)Trappوها يه إلسامك إلبس يطة تكرز بوضوح أن إملس يح هو إبن هللا".

ومه :اكن عىل بطرس أن يعمل مع إلآخرين لجناز هذه إملهمة .وهذإ يذكران مبا فعهل هللا مع
رش ااكهئِ ِ ُم أ َّ َِّل اين ِيف أ َّلس ِفينا ِة أ ْ ُلخ اْرى َأ ْن ياأْتُوإ اوي اُسا ِعدُ ُ ْ
 .٢فاأَشا ُاروإ إ اىل ُ ا
ِ
رجل يدعى جميس ماكغريدي إَّلي اكن يسكن عىل حدود ولية كنتايك يف إلولايت إملتحدة عام  .١٧٩٠اكن يرعى ثالثة كنائس صغرية جيمتعون يف
أكوإخ صغرية هملهةل .اكن ش تاء  ١٧٩٩عام ًا مليئ ًا ابلباكء وإحلدإد مع شعب هللا ،فقد اكنوإ يعيشون يف ماكن شبيه بسدوم ومعورة حيث يقطن إخلارجني
عن إلقانون إلقساة ويف إلغلب ملحدين .أقام ماكغريدي إجامتعات للصالة ،ولكنه طلب من شعب إلكنيسة أن يصلوإ من أجهل ومن أجل خدمته يف
إلوعظ ملدة نصف ساعة قبل إلنوم ليةل إلسبت ونصف ساعة يف صباح يوم إلحد .يف إلعام  ١٨٠٠إنسكب إلروح إلقدس بطريقة غري عادية ،وبدأ
إلكثريون يؤمنون ابملس يح مما جعل ماكغريدي يرصخ قائ ًال" :إن اكن هناك وإعظ ،همام اكنت طائفته ،وحيب إلرب يسوع ،أرجوك تعال وساعدين".
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeيفضل إلبعض أن هتكل إلنفوس عىل الاعرتإف حباجهتم لرشاكء يف إلعمل إملقدس .من إلكربايء أن نعتقد أنه ل ميكن
معل َشء بطريقة جيدة إن مل نقوم به بأنفس نا .ابلضافة إىل خوفنا من أن يكون إلآخرين أكرث جناح ًا منا".

د ) إلآايت ( :)١١-٨ردة فعل بطرس  ...ودعوة يسوع لتالميذه إلربعة إلولني
٨فالا َّما ار َأى ِ ْْس اع ُان ب ُ ْط ُر ُس اذ ِ اكل خ َّار ِع ْندا ُر ْك اب ا ْيت ي ُاسو اع قاائِ ًال« :أخ ُْر ْج ِم ْن اس ِفينا ِيت ااي ار هبَ ِ ،ل ِ رين ار ُج ٌل خاا ِط ٌئ!»٩ .إ ِذ أ ْع ا ارتتْ ُه او ِمجي اع أ َّ َِّل اين ام اع ُه ادهْشا ٌة عا اىل اص ْي ِد
ِ
ون ت ْاص اطا ُد ألنَّ ااس!».
رش ا ْ
وب اويُو احنَّا أبْ انا ازب ا ِدي أ َّ الِل ِإن ااكانا ا ِ
أ َّلس ام ِك أ َّ َِّلي َأخ ُاذو ُه ١٠ .او اك اذ ِ اكل َأيْضً ا ي ا ْع ُق ُ
ييك ِ ْْس اع اان .فاقاا ال ي ُاسو ُع ِل ِس ْم اع اان « :ال اَت ْاف! ِم ان أ ْل آ ان تا ُك ُ
 ١١اولا َّما اجا ُءوإ بِأ َّلس ِفي انت ا ْ ِني إ اىل ألْ ا رِرب تا ار ُكوإ ُ َّ
َش ٍء اوتا ِب ُعو ُه.
لك ا ْ
ِ
 .١خ َّار ِع ْندا ُر ْك اب ا ْيت ي ُاسو اع :اكن يسوع قد شفى حامة بطرس يف إلسابق (لوقا  .)٣٩-٣٨:٤ومع ذكل اكن هناك شيئ ًا خاص ًا يف معجزة صيد إلسمك هذه
جعلت بطرس ا اخي َّر ويسجد ِع ْندا ُر ْك اب ا ْيت ي ُاسوع.

 .٢أخ ُْر ْج ِم ْن اس ِفينا ِيت ااي ار هبَ ِ ،ل ِ رين ار ُج ٌل خاا ِط ٌئ :عندما رأى بطرس سلطان يسوع ،وإليت متثلت يف معرفة يسوع لمر من إملس تحيل أن يعرفه كشخص
عادي ،أدرك إفالسه إلرويح.
•

لن بطرس اكن صياد ًإ ذو خربة وإسعة ،ولنه اكن يعرف أن إلظروف اكنت غري موإتية ،أدرك متام ًا أن ما حدث اكن معجزة عظمية.

•

تقابل بطرس مع يسوع لتوه ،ومع هذإ عرف إلكثري عنه .وأيض ًا فهم بعض إلمور عن نفسه.
✓ عرف بطرس أن يسوع ار رب
✓ عرف بطرس إنه ار ُج ٌل
✓ عرف بطرس إنه ار ُج ٌل خاا ِط ٌئ
✓ ْسح بطرس للك هذإ أن جيعهل متوإضع ًا

•

ميكننا إلقول بأن صالة بطرس اكنت جيدة ،ولكن هناك صالة أفضل ميكن أن نصلَيا" :إقرتب مين ااي ار هبَ ِ ،ل ِ رين ار ُج ٌل خاا ِط ٌئ".

 .٣ال اَت ْاف :وتعين حرفي ًا يف قوإعد إللغة إليواننية إلقدمية :توقف عن إخلوف .ويه مجةل هتدئ وتُسكرن أي خوف موجود .خاف بطرس من يسوع لنه رأى
عظمته ،ولكن يسوع طلب منه أل خياف .فاهلل يريد أن يتوإصل معنا عىل مبدأ إحملبة ،وليس عىل مبدأ إخلوف.
ون ت ْاص اطا ُد ألنَّ ااس :عندما قال يسوع لسمعان أنه س يصطاد إلناس ،فهو يعين أن ْسعان س يفعل ما يفعهل هو .مل يكن هناك صياد للناس أعظم
ِ .٤م ان أ ْل آ ان تا ُك ُ
ارش مث إملئات مث إللف ومث إملاليني عىل مر إلعصور.
من يسوع ،ولكنه أرإد أن يفعل إلآخرين ما فعهل هو .بدأ يسوع مع هؤلء إلثالثة ،مث أ ِلثْ انا ع ا ا
•

يقول الكرك ( :)Clarkeلكمة "تصطاد" تدل عىل إلمساك بيشء يح .وهذإ معىن إلكرإزة إحلقيقية .فالكرإزة يه جذب إلحياء وليس إلموإت.

 .٥تا ار ُكوإ ُ َّ
َش ٍء اوتا ِب ُعو ُه :ويعين هذإ أهنم تركوإ إلسمك إلوفري ورإءمه ،لنه بدى غري همم مقارنة مع يسوع .وتبني هلم أيض ًا أن يسوع اكن أكرث بكثري من جمرد
لك ا ْ
جنار ،مما جعلهم يرتكوإ لك َشء ويتبعوه.
 .٦تا ار ُكوإ ُ َّ
َش ٍء اوتا ِب ُعو ُه :تبعوه كام يتبع إلطالب ُمعلمه إلَيودي يف تكل إلايم .من انحية ،قدم هلم يسوع نفس إلتعلمي إلتقليدي إَّلي يتلقونه حتت أقدإم
لك ا ْ
إملعمل إلَيودي ،ومن انحية أخرى ،ما قدمه اكن خمتلف ًا متام ًا عن إلتعالمي إلَيودية إلعادية.
•

بدأوإ دون أي نوع من إلتدريب أو إلتعلمي ،ولكن يسوع علمهم .مل يتعلموإ ويتدربوإ يف فصل درإيس عادي بل اكن تدريب ًا همني ًا (معلي ًا).

•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateتا ِب ُعو ُه" هو مصطلح فين يس تخدمه لوقا ليشري إىل إلتلمذة ( ٦١ ،٥٩ ،٥٧ ،٤٩ ،٢٣:٩وخاصة إلآايت ،٢٢:١٨
 .)٢٨وهذإ يش به يف طبيعته ما اكن ي ُس تخدم يف أعامل إلرسل ،حيث اكنوإ يس تخدمون "إلطريق" لالشارة إىل أتباع إملس يح (أعامل إلرسل
.)٢٢ ،١٤:٢٤ ،٤:٢٢ ،٢٣ ،٩:١٩ ،٢:٩

اثني ًا .يسوع يشفي إلبرص
أ ) إلآية ( :)١٢إلبرص يطلب مساعدة يسوع
 ١٢او ااك ان ِيف إ ْحدا ى ألْ ُمدُ ِن ،فاا اذإ ار ُج ٌل ام ْملُو ٌء با ار ًصا .فالا َّما ار َأى ي ُاسو اع خ َّار عا اىل او ْ ِهج ِه او اطلا اب إلا ْي ِه قاائِ ًال « :ااي اس يرِدُ  ،إ ْن َأ ارد اْت تا ْق ِد ْر َأ ْن ت اُطهر اِر ِين».
ِ
ِ
ِ
ِ

إلربص يف إلعامل إلقدمي مرض ًا مرعب ًا ومدمر ًإ  -ول يزإل كذكل يف بعض أجزإء من إلعامل .فعندما يصاب إملرء
 .١فاا اذإ ار ُج ٌل ام ْملُو ٌء با ار ًصا .فالا َّما ار َأى ي ُاسو اع :اكن ا ا
ِابلربص ،يفقد إلمل يف إلتحسن .لهذإ جاء هذإ إلبرص إىل يسوع حباجة كبرية وبيأس شديد.
•

كتب ابرلكي ( " :)Barclayاكن هناك نوعان من إلربص يف فلسطني .أحدهام يش به مرض جِلي رديء ،وهو أخفهام .أما إلنوع إلثاين فيبدأ
ببقعة صغرية ،مث ينترش إىل ابيق إجلسم حيث يتأآلك إللحم حىت يسقط ،ول يبقى للمريض غري عظام إليد أو إلقدم .اكن إملريض يف هذه إحلاةل
يح ولكنه ميت فع ًال وحرفي ًا".

•

وفق ًا للقانون وإلتقاليد إلَيودية ،اكن جيب ترك مسافة مرتين بني أي خشص وبني إلبرص .وإذإ هبت إلرايح من هجة إلبرص حنو خشص غري
مصاب ،اكن عليه أن يبعد  ٤٥مرت ًإ .واكن إليشء إلآخر إلكرث جناسة من مالمسة إلبرص هو مالمسة جثة هامدة.

•

إلربص يُعترب صورة عن إخلطية ونتاجئها .إنه ٍ
مرض ُمع ٍد ،وجيعل حضيته عاجزة وضعيفة وفاسدة ،وبشلك أسايس اكن إملريض
لهذه إلس باب اكن ا ا
ميت وهو ل يزإل عىل قيد إحلياةَّ .لكل اكن إملصابني ابلربص حمتقرون من إجملمتع ومن إملتدينني .وأكرث من اكن حيتقرمه اكنوإ رجال إدلين ،إذ اكنوإ
يعتقدون أنه عقاب من هللا من نوع خاص ول يس تحق أي نوع من إلشفقة أو إلرمحة.

•

ومع ذكل ،جاء إلبرص إىل يسوع بنفسه عىل إلرمغ من إلحباطات إلكثرية.
✓ عرف مك اكنت مشكته رهيبة.
✓ عرف أن إمجليع يعتقدون أن حالته ميؤوس مهنا.
✓ مل يكن دليه أحد ليأخذه أو حىت يوإفق أن يأخذه إىل يسوع.
✓ مل يسمع من قبل عن أي أبرص شفاه يسوع ليعطيه أمل.
✓ مل ميكل أي وعد بأن يسوع قد يشفيه.
✓ مل ميكل دعوة من إلس يد إملس يح أو إلتالميذه.
✓ ل بد أنه شعر ابخلجل وابلوحدة وسط إحلشود.

 .٢ااي اس يرِدُ  ،إ ْن َأ ارد اْت تا ْق ِد ْر :مل ميكل إلبرص شك يف قدرة يسوع عىل إلشفاء ،ولكن اكن سؤإَل إلوحيد إن اكن يسوع عىل إس تعدإد لشفاءه "إ ْن َأ ارد اْت".
ِ
ِ
واكن هذإ همامً لن هذإ إملرض اكن ميؤوس ًا منه يف إلعامل إلقدمي وشفاءه اكن مس تحي ًال اكقامة إملوىت .ومع هذإ عرف إلبرص أن لك ما عىل يسوع فعهل
هو إلرغبة يف شفاءه "إ ْن َأ ارد اْت".
ِ
 « .٣ااي اس ريِدُ  ،إ ْن َأ ارد اْت تا ْق ِد ْر َأ ْن ت اُطهر اِر ِين» :أرإد هذإ إلبرص أكرث من جمرد إلشفاء إجلسدي .أرإد إلتطهري ليس فقط من إلربص ،ولكن من لك أآاثره إملدمرة
ِ
عىل حياته وروحه أيض ًا.
•

يقتبس ابرلكي ( )Barclayعن إدلكتور ماكدواندل ( )A. B. MacDonaldإَّلي اكن مسؤو ًل عن مس تعمرة ملرىض ُإلربص يف نيجرياي ،ويقول:
"إلربص مرض نفيس كام هو جسدي ،حفالته إلنفس ية َتتلف عن حاةل أي مريض مبرض أآخر ،إذ يصاحبه إخلجل وإخلوف وإلحساس ابَّلنب
ابس مترإر .وإمشزئإز إلناس منه وإبتعادمه عنه خوف ًا من إلعدوى كثري ًإ ما يدفعهم للتفكري ابلنتحار فع ًال".

ب) إلآية ( :)١٣يسوع يلمس ويشفي إلبرص
١٣فا ام َّد يادا ُه اولا ام اس ُه قاائِ ًالُ « :أ ِريدُ  ،فاأ ْطه ُْر!» .اولِلْ اوقْ ِت اذه ااب اع ْن ُه ألْ ا ارب ُص.
 .١فا ام َّد يادا ُه اولا ام اس ُه :اكن ابماكن يسوع عدم مالمسة إلبرص ليشفيه ،اكن ابماكنه أن يشفيه بكمة أو حىت بفكرة .ومع ذكل شفى إلبرص بلمسة منه ليظهر
حنانه وشفقته حنو هذإ إلرجل إَّلي إعتقد أنه جنس ،وليظهر أن ملسة يسوع تُنقي ول تنتقل إلَيا عدوة إلنجاسة.

•

قال ماير (" :)Meyerمفن انحية ،عمل يسوع أن قيود إلطقوس ُأبطلت فيه ،من هجة أخرى ،اكنت دليه إلرغبة يف تعلميهم أنه ل ميكن للخطية أن
تدنس قُدس ية إلَل إخمللص".

ُ .٢أ ِريدُ  :أظهر يسوع من لكامته وملس ته أنه اكن يريد أن يشفيه .مل يُظهر للبرص قدرته عىل إلشفاء حفسب ،بل أظهر قلبه إحلنون إَّلي يريد أن يشفيه .من
إلشائع أن يشك إلناس يف حمبة هللا أكرث من قوته.
 .٣او ِللْ اوقْ ِت اذه ااب اع ْن ُه ألْ ا ارب ُص :تغريت حياة إلبرص إىل إلبد .فمل ي ُشفى حفسب ،ولكنه انل إلتطهري أيض ًا.
ج ) إلآية ( :)١٤أوىص يسوع إلبرص أن خيرب إلكهنة فقط عن شفائه.
وىس شا هاا اد ًة لاهُ ْم».
١٤فاأَ ْو اصا ُه َأ ْن ال ي ا ُقو ال ِلَ اح ٍد .بالِ «أ ْم ِض او َأ ِر ن ا ْف اس اك ِللْ ااك ِه ِن ،اوقا رِد ْم ع ْان ت ْاطهِريِكا ا امَك َأ ام ار ُم ا
 .١فاأَ ْو اصا ُه َأ ْن ال ي ا ُقو ال ِ َل اح ٍد :يف كثري من إلحيان ،اكن يسوع يوِص إلناس أن ل يقولوإ لحد عن شفاء أو معل معجزي فعهل معهم .وقد فعل ذكل لنه أرإد
هتدئة حامس إحلشود إىل أن حيني إلوقت إملناسب للترصحي إلرْسي عن هويته لرسإئيل ،وإَّلي س يكون يف إملوعد إحملدد كام تنبأ عنه دإنيال .٩
•

وابلضافة إىل ذكل ،مل يكن إلهدف من إملعجزإت أن ينال يسوع إلشهرة أو أن يصبح من إملشاهري (رمغ أن إملعجزإت اكنت تأكيد ًإ خلدمته بال
شك) .بل إلهدف من إملعجزإت اكن لتلبية إحتياجات أفرإد معينني وإظهار قوة إملس يا ولكن يف إطار حمبة إلناس إلبسطاء وإلهامتم ابحتياجاهتم.

 .٢أ ْم ِض او َأ ِر ن ا ْف اس اك ِللْ ااك ِه ِن :أوىص يسوع إلرجل أن يُقدم شا هاا اد ًة إىل إلكهنة ،واي لها من شهادة رإئعة بلك تأكيد .أمرت إلرشيعة إملوسوية أن تقدم إَّلابحئ
عند شفاء إلبرص ،فعندما أخرب إلرجل إلكهنة مبا حدث ،اكن علَيم أدإء إملرإس مي إملذكورة يف (سفر إلالويني  )١٤وإليت اكنت اندرإً ما متارس (بل يف
إلوإقع ،مل متارس يوم ًا).
•

قال الكرك ( :)Clarkeعىل إلبرص أن يقدم ع ُْص ُف اور ِإن احيَّ ِان اطا ِه ار ِإن ،اوخاشا ُب َأ ْر ٍز او ِق ْر ِم ٌز او ُزوفاا (لويني  .)٤:١٤وعندما ينظف نفسه
حصي اح ْ ِني اون ا ْع اج ًة اوإ ِحدا ًة اح ْو ِل َّي ًة ا ِ
ويس تحم مباء ،عليه أن يقدم :خ ُاروفا ْ ِني ا ِ
حصي اح ًة اوثا االثا اة َأعْشا ا ِر اد ِق ٍيق تا ْق ِد ام ًة املْ ُتوتا ًة ب اِزيْ ٍت اولُ َّج ازيْ ٍت (لويني .)١٠:١٤
ُرشإ اوإ ِحدً إ ِم ْن اد ِق ٍيق املْ ُت ٍ
يخ امحاا ٍم (لويني .)٢٢-٢١:١٤
ولكن إن اكن فقري ًإ يقدم :خ ُاروفًا اوإ ِحدً إ ،اوع ْ ً
وت ب اِزيْ ٍت ،اولُ َّج ازيْ ٍت ،اوي ا اما ام ات ْ ِني َأ ْو فا ْر ا ْ

•

اكن إلهدف من إَّلهاب إىل إلاكهن أيض ًا مساعدة إلبرص يف إلعودة إىل إجملمتع من جديد وإلتأقمل معه .فرغبة يسوع يه شفاء اكمل للرجل وأن
يس تفيد من ذكل بقدر إلماكن.

د ) إلآايت ( :)١٦-١٥إزدايد شهرة يسوع اكلشايف
يك ي ْاس ام ُعوإ اويُشْ اف ْوإ ِب ِه ِم ْن َأ ْم ار ِإضهِ ْم ١٦ .او َأ َّما ه اُو فا ااك ان ي ا ْع ا ِزت ُل ِيف ألْ ا اربإ ِري اوي ُ اص ِ ريل.
١٥فا اذإ اع ألْخ ا ُارب اع ْن ُه َأ ْك ا ارث .فاأ ْج ات ام اع ُمجُوعٌ اكثِ اريةٌ ِل ا ْ
 .١فا اذإ اع ألْخ ا ُارب اع ْن ُه َأ ْك ا ارث :إنترش خرب شفاء إلبرض عىل نطاق وإسع .ل خيربان لوقا عىل وجه إلتحديد أن اكن إلبرص هو إملسؤول عن ذكل ،ولكن خيربان
مرقس ( )٤٥،٤٤:١أنه اكن إلسبب فع ًال .ويبدو أنه أذإع إخلرب للكثريين عىل إلرمغ من أن يسوع َأ ْو اصا ُه َأ ْن ال ي ا ُقو ال ِ َل اح ٍد.
•

اي لها من حقيقة غريبة ،إلشخص إَّلي أوصاه يسوع أل يقول لحد ،ذهب وأخرب إمجليع .وحنن إَّلين أوصاان أن نقول للجميع ،يف كثري من
إلحيان ،ل نقول لحد.

يك ي ْاس ام ُعوإ اويُشْ اف ْوإ ِب ِه ِم ْن َأ ْم ار ِإضهِ ْم :اكنت مجوع كثرية تتبع يسوع إلشايف ،رمغ أنه مل يروج إلمر أو حىت يشجعه .جاءت إحلشود ليك
 .٢فاأ ْجتا ام اع ُمجُوعٌ اك ِث اري ٌة ِل ا ْ
يسمعوإ ،وقدم هلم إلشفاء أيض ًا.
•

ون ألْ ُع ْم ِي ،اوأ آ اذ ُإن أ هلص ر ِم تا ات افتَّ ُحِ .حينا ِئ ٍذ ي ا ْق ِف ُز أ ْ َلع اْر ُج اك ْليَّلِ اوي ا ا ارت َّ ُمن ِل اس ُان أ ْ َلخ اْر ِسَ ِ ،لن َّ ُه قا ِد
تنبأ إشعياء عن خدمة إملس يا اكلشايفِ :حينا ِئ ٍذ تا ات افقَّ ُح ُع ُي ُ
ِ
أنْ اف اج ار ْت ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة ِمياا ٌه ،اوأَهنْ ا ٌار ِيف ألْ اق ْف ِر .إإشعياء .)٦-٥:٣٥

•

اكن وجود إلكثري من إملرىض يف إرسإئيل دلي ًال عىل عدم طاعهتم لوصااي إلرب وتدين حلالهتم إلروحية .وعد هللا أن مثل هذه إللعنات لن تأِت
علَيم لو أطاعوإ وصاايه (سفر إلتثنية .)٢٨

 .٣او َأ َّما ه اُو فا ااك ان ي ا ْع ا ِزت ُل ِيف ألْ ا اربإ ِري اوي ُ اص ِ ريل :وسط مومس إلشعبية وإلشهرة ،مل يتخىل يسوع عن وقته إخلاص ليعزتل يف إلربية ويصيل .متطلبات إحلياة دفعت
يسوع للصالة ،وليس بعيد ًإ عهنا.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإحلب يف عيون هللا عوضه عن إلكرإهية وإلبغض يف عيون إلناس".

•

ويُعل رق الكرك (" :)Clarkeإعزتإل يسوع يف إلربإري بعيد ًإ عن إمجلوع لفرتة من إلزمن وإلصالة ،عليه أن يُعمل خدإم إلجنيل بأُهية إحلصول عىل
إمدإدإت جديدة من نور وقوة هللا من خالل إلصالة ،وليكونوإ أكرث جناح ًا يف إخلدمة ،وأن علَيم إلبحث ابس مترإر عن فرص لقضاء وقت مع هللا
ومع إلكتب يف مكتبهتم".

اثلث ًا .قوة يسوع عىل إلغفرإن وإلشفاء
أ ) إلآايت ( :)١٩-١٧مقاطعة يسوع وهو يُعمل
ون ِللنَّا ُم ِوس اجا ِل ِس اني او ُ ْمه قادْ َأت ْاوإ ِم ْن ُ ِ ر
لك قا ْري ا ٍة ِم ان ألْ اج ِليلِ اوألَْيا ُو ِدي َّ ِة او ُأ ُورشا ِل امي .او ااكن ْات قُ َّو ُة أ َّلر ِ رب ِل ِشفااهئِ ِ ْم.
ون او ُم اع ِل ر ُم ا
 ١٧او ِيف َأ اح ِد أ ْ َل َّاي ِم ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل ،او ااك ان فا ر ِر ِيس هي ا
ون ِب ِه ِل اسبا ِب ألْ اج ْمعِ ،اص ِعدُ وإ
ون َأ ْن يادْ ُخلُوإ ِب ِه اوياضا ُعو ُه َأ اما امهُ ١٩ .اولا َّما ل ا ْم اجيِدُ وإ ِم ْن َأ ْي ان يادْ ُخلُ ا
ون عا اىل ِف ار ٍإش إن ْ اساانً ام ْفلُو ًجا ،او ااكنُوإ ي ا ْطلُ ُب ا
 ١٨اوإ اذإ ِب ِر اجالٍ ا ْحي ِملُ ا
ِ
عا اىل ِأ َّلس ْط ِح او ادل َّ ْو ُه ام اع ألْ ِف ار ِإش ِم ْن ب ا ْ ِني أ ْ َل ُج ر ِر إ اىل ألْ او ْسطِ قُدَّإ ام ي ُاسوعا.
ِ
ون لِلنَّا ُم ِوس اجا ِل ِس اني :إس متر يسوع يُعمل يف كفرانحوم (مرقس  )١:٢واكن من مضن إحلضور إلقادة إلروحيني وإدلينيني
ون او ُم اع ِل ر ُم ا
 .١ااك ان يُ اع ِ ر ُمل ،او ااك ان فا ر ِر ِيس يه ا
ون لِلنَّا ُم ِوس) .أىت إلبعض مهنم من مسافة تعترب بعيدة ( ِم ان ألْ اج ِليلِ اوألَْيا ُو ِدي َّ ِة او ُأ ُورشا ِل امي).
ون او ُم اع ِل ر ُم ا
(فا ر ِر ِيس هي ا
•

اكن إلفريس يون ُمخلصني وغيورين ،ولكن ابلنس بة للكثريين مهنم اكنت إلنقطة إملركزية لِلين هو إلطاعة إخلارجية إدلقيقة للناموس ،واكنوإ يعتقدون
أن هللا حيب فقط من يفعل ما يفعلونه.

•

لكمة إلفريس يني تعين إملُنفصلني (إمل ُفرزين) .حيث فصلوإ أنفسهم عن لك َشء إعتقدوإ أنه غري ُمقدس ،وإعتقدوإ أيض ًا أن إمجليع منفصلني عن
حمبة هللا ،ما عدإمه.

•

اكن هؤلء اجا ِل ِس اني يس متعون بعيون وقلوب منتقدة ،وعىل إس تعدإد لالنقضاض عىل يسوع بأي حلظة .ولكهنم اكنوإ حارضين عىل إلقل .عل ر اق
س بريجن (" :)Spurgeonحنن سعدإء أن يكون هؤلء اجا ِل ِس اني هناك بد ًل من أن ل يأتوإ عىل إلطالق .فرمبا سيتعامل إلرب معهم .إذإ ذهبت
إىل حيث إلطلقات إلنارية تتطاير فقد يصيبك عيار يوم ما .مفن إلفضل أن تأِت وتس متع لالجنيل حىت وإن كنت غري متحفز أو مُقتنع من أن ل
تأِت عىل إلطالق".

 .٢او ااكن ْات قُ َّو ُة أ َّلر ِ رب ِل ِشفااهئِ ِ ْم :نس تطيع أن نرى بوضوح أنه لكام اكن يسوع حارض ًإ ،ااكن ْات قُ َّو ُة أ َّلر ِ رب ِل ِشفااهئِ ِ ْم حارضة أيض ًا .حىت يف خدمة يسوع يبدو أنه اكن
هناك متثيل وإحض لعمل هللا من خالل إلشفاء.
•

مل يفعل يسوع إلكثري من إملعجزإت يف بعض إلوقات بسبب عدم إميان إلشعب (مىت .)٥٨:١٣

•

نالحظ أنه ااكن ْات قُ َّو ُة أ َّلر ِ رب ِل ِشفااهئِ ِ ْم بعد إنعزإل يسوع يف إلربإري ليصيل (لوقا .)١٦:٥

 .٣اص ِعدُ وإ عا اىل أ َّلس ْط ِح او ادل َّ ْو ُه ام اع ألْ ِف ار ِإش ِم ْن ب ا ْ ِني أ ْ َل ُج ر ِر إ اىل ألْ او ْسطِ قُدَّإ ام ي ُاسو اع :اكن عىل أصدقاء إملفلوج ،بسبب إمجلع ِ ،أن يدلوه من إلسقف  -اكن هذإ
ِ
ابلتأكيد مقاطعة غري طبيعية لعظة ما.
•

ِم ْن ب ا ْ ِني أ ْ َل ُج ر ِر :اكن من إلطبيعي إس تخدإم سمل خاريج للصعود إىل إلسقف ،واكن يتكون إلسقف عادة من إلقش وإلرتإب أو من إلقرميد (إل ُج ِر)
إَّلي يوضع فوق مجموعة من إلمعدة إخلشبية .لهذإ اكن من إلسهل عىل إلصدقاء أن يفككوإ إلسقف ،ويْنلونه ام اع ألْ ِف ار ِإش ِم ْن ب ا ْ ِني أ ْ َل ُج ر ِر إ اىل
ِ
ألْ او ْسطِ قُدَّإ ام ي ُاسو اع.

•

يثبت هذإ إميان أصدقاء إملفلوج وعزميهتم .فقد إعمتدوإ ابلاكمل عىل يسوع ليك ينال صديقهم إلشفاء ،لن رفع رسير إملريض وإخرإجه عرب إلسقف
حامتً س يكون أصعب بكثري من إنزإَل من إلسقف.

•

هذإ ما قاَل س بريجن ( )Spurgeonعن نوعية إلرجال إَّلين أحرضوإ صديقهم إىل يسوع" :ل بد وأهنم اكنوإ أقوايء ،لن إلعبء اكن ثقي ًال .ل بد
وأهنم اكنوإ ُمصممني وعازمني ،لن هذإ إلمر س يخترب إمياهنم .ل بد وأهنم صلوإ جيد ًإ ،وإل لاكن تعهبم ابط ًال .ل بد وأهنم إمتلكوإ إلميان ،وإل
لاكن لك هذإ بال جدوى".

ب) إلآايت ( :)٢٢-٢٠أعلن يسوع أن خطااي إملفلوج قد غُفرت
ون قاائِ ِل اني « :ام ْن اه اذإ أ َّ َِّلي ي ا ات اكَّ ُم ِب ات اجا ِد ايف؟ ام ْن ي ا ْق ِد ُر
ون يُ اف ِكر ُر ا
٢٠فالا َّما ار َأى إميااهنا ُ ْم قاا ال اَلَُ « :أهيه اا أ ْلن ْ اس ُان ،ام ْغ ُف اورةٌ ا اكل خ ااط ااايكا »٢١ .فاأبْ اتدا َأ أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ِ
ِ
ون ِيف قُلُوب ُ ِْمك؟
َأ ْن ي ا ْغ ِف ار خ ااط اااي إ َّل أ ُهلل او ْحدا ُه؟»٢٢ .فاشا اع ار ي ُاسو ُع ِبأَفْ ااك ِر ِ ْمه ،او َأ اج ا
اب اوقاا ال لاهُ ْم « :اما اذإ تُ اف ِكر ُر ا
ِ
 .١فالا َّما ار َأى إميااهنا ُ ْم :رأى يسوع كيف عاىن إلرجال إلربعة ،مس تخدمني إحلبال إخلش نة إملربوطة بلك زإوية من إلرسير إَّلي عليه إملفلوج ،ورأى إمياهنم.
ِ
•

اكن إمياهنم وإحض للعيان .جرإءهتم وتصمميهم عىل إحضار صديقهم إىل يسوع يثبت إمياهنم إحلقيقي .إن اكن إمياننا غري منظور ،إذ ًإ هناك َشء انقص.

•

نرى يف هذه إلقصة تركزي ًإ عىل إميان أصدقاء إملفلوج .علينا أن نتحىل ابلميان ليس لسد إحتياجاتنا حفسب ،بل ليسدد يسوع إحتياجات إلآخرين
إَّلين حنرضمه َل.

 .٢ام ْغ ُف اورةٌ ا اكل خ ااط ااايكا  :ميكننا أن نتصور كيف شعر إلصدقاء ومه عىل إلسطح .فقد تكبدوإ إلعناء إلكثري لينال صديقهم إلشفاء ،ولكن يبدو أن إملعمل غري
هممت سوى مبشألكه إلروحية.
•

اع ِر اف يسوع ما هو إحتياج إلرجل إحلقيقي وما هو إحتياجه إلعظم .مفا إلفائدة من أن ميكل ساقني ُمعافني ويدخل هبام إجلحمي؟

•

مل يقصد يسوع بلَكمه هذإ أن إلرجل إملفلوج اكن يعاين من خطية معينة ،أو أن خطية ما يه إلسبب ورإء مرضه .بل خاطب إكرب إحتياج
دليه :إلطبيعة إخلاطئة لالنسان إليت يه أساس لك إلمل وإملعاانة.

 .٣ام ْن ي ا ْق ِد ُر َأ ْن ي ا ْغ ِف ار خ ااط اااي إ َّل أ ُهلل او ْحدا ُه؟ :اكن سؤإل إلقادة إلروحيني منطقي ًا .وأعربوإ عن إعتقادمه إلصحيح أن هللا هو وحده إلقادر عىل مغفرة إخلطااي،
ِ
واكنوإ عىل حق أن يدققوإ يف تعلمي هذإ إملُعمل إجلديد .ولكهنم إخطأوإ يف عدم رؤيهتم حلقيقة يسوع ومن يكون :فهو يف إلوإقع هللا أ ِل ْبن ،إَّلي ميكل
إلسلطان عىل مغفرة إخلطااي.
•

خيار اثلث".
عل ر اق كول (" :)Coleظهرت هذه إملعضةل يف حياة يسوع مرإر ًإ وتكرإرإً .فلو مل يكن ذو طبيعة إلهية ،حفامتً هو جمدف ،فليس هناك ٌ

•

يذكران هذإ بأن هللا هو وحده إلقادر عىل حل مشكة إخلطية .فال ميكننا أن نغفر لنفس نا ،لننا ل منكل إلقوة ول إلسلطان لفعل ذكل .جيب علينا
أن نقتنع أن هللا غفر خطاايان فع ًال وابلاكمل يف ضوء ما فعهل يسوع عىل إلصليب.

•

كتب مورغان (" :)Morganرإحتنا بأن خطاايان قد غُفرت ،يتودل من يقني أهنا عطية من نعمة هللا".

ج ) إلآايت ( :)٢٦-٢٣أظهر يسوع قوة وسلطان هللا وحده
يك تا ْعلا ُموإ َأ َّن ِل ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان ُس ْل اطاانً عا اىل أ ْ َل ْر ِض َأ ْن ي ا ْغ ِف ار ألْخ ااط اااي» ،قاا ال
ْرسَ :أ ْن يُقاا ال :ام ْغ ُف اورةٌ ا اكل خ ااط ااايكا َ ،أ ْم َأ ْن يُقاا ال :قُ ْم اوأ ْم ِش؟  ٢٤اولا ِك ْن ِل ا ْ
َ ٢٣أي ه اما َأي ا ُ
ِ
ِللْ ام ْفلُوجِ « :ا اكل َأقُو ُل :قُ ْم اوأ ْ ِمح ْل ِف ارإشا اك اوأ ْذه ْاب إ اىل بايْتِ اك!»٢٥ .فا ِفي ألْ احالِ قاا ام َأ اما امهُ ْم ،او ا امح ال اما ااك ان ُمضْ اطجِ ًعا عالا ْي ِه ،او ام اَض إ اىل بايْتِ ِه اوه اُو ي ُ ام رجِدُ أ اهلل.
ِ
ِ
٢٦فاأَ اخ اذ ِت ألْ اج ِمي اع اح ْ اريةٌ او ام َّجدُ وإ أ اهلل ،اوأ ْمتا ا ُلوإ خ ْاوفًا قاائِ ِل اني« :إن َّناا قادْ ار َأيْناا ألْ اي ْو ام ا اجعائِ اب!».
ِ
ْرسَ :أ ْن يُقاا ال :...سوإء اكن غفرإن إخلطااي أو إلقدرة عىل إلشفاء ،فلَكهام أمرين مس تحيلني ابلنس بة للبرش ،ولكن ابلنس بة هلل ،الكهام سهل .فاذإ
َ .١أي ه اما َأي ا ُ
إفرتضنا منطقي ًا أن ابماكن يسوع أن يشفي مرض هذإ إلرجل ،إذإً ميكننا إلقول أن دليه إلسلطان ليغفر خطاايه أيض ًا.
•

بطريقة ما ،اكن "من إلصعب" شفاء إلرجل من أن تُغفر خطاايه ،لن إملغفرة أمر غري مريئ  -فال ميكن لحد أن يتأكد يف تكل إللحظة بأن خطااي
هذإ إلرجل قد غفرها هللا ابلفعل .ولكن ،ميكن إلتأكد عىل إلفور ما إذإ اكن إلرجل يس تطيع إلسري أم ل .اكن يسوع عىل إس تعدإد لوضع نفسه
عىل إحملك ليظهر نتاجئ فورية.

يك تا ْعلا ُموإ َأ َّن ِل ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان :غالب ًا ما اكن يسوع يشري إىل نفسه بلقب :إبن إلنسان .ومل يكن إملقصود به "رجل اكمل" أو "رجل مثايل" أو حىت
 .٢اولا ِك ْن ِل ا ْ
"رجل عادي ".ولكن إشارة ِ ملا جاء يف سفر دإنيال  ١٤-١٣:٧إبن إلنسان هو مكل إجملد إَّلي س يأِت ليدين إلعامل.
•

إس تخدم يسوع هذإ إللقب كثري ًإ لنه اكن معروف ًا يف زمنه أنه لقب مس ياين وليس َل عالقة ابلس ياسة وإلقومية .اكن ابماكن يسوع أن يس تخدم
لقب "مكل" أو "إملس يح" ولكن هذين إللقبني ،ابلنس بة مجلهوره ذكل إلوقت ،اكان يشريإن إىل "إلشخص إَّلي س َيزم إلرومان".

•

كتب روبرتسون ( )Robertsonعىل إبن إلنسان" :اكن هذإ إللقب إَّلي يفضهل إملس يح ،فهو هبذإ إللقب يقول أنه إملس يا ولكن بطريقة ل
تعرضه لهجوم إلآخرين بسهوةل".

 .٣فا ِفي ألْ احالِ قاا امَ :تيل إلتوتر يف هذإ إملشهد .اكن إلكتبة متوترين لن يسوع حتدإمه وقال أنه س يثبت هلم أنه إبن هللا .اكن إلرجل إملفلوج متوتر ًإ لنه تساءل
عام إذإ اكن يسوع سيشفيه حق ًا .اكن إحلشد متوتر ًإ لنه شعر بتوتر إمجليع .واكن صاحب إملْنل متوترإً لنه اكن يتساءل مك س يكف إصالح سقف مْنَل.
وإلصدقاء إلربعة اكنوإ متوترين لهنم صاروإ متعبني إلآن .اكن إلشخص إلوحيد إلغري متوتر هو يسوع ،لنه اكن ميكل إلسالم إلاكمل عندما قال" :قُ ْم
اوأ ْ ِمح ْل ِف ارإشا اك اوأ ْذه ْاب إ اىل بايْتِ اك ".هبذه إلكامت ،قاا ام ِ ...يف ألْ احالِ  .وهكذإ أثبت يسوع قوته عىل إلشفاء وسلطانه عىل مغفرة إخلطااي يف إحلال.
ِ

•

َتيل لو أن يسوع قد فشل .حفامتً ستتدمر خدمته ،وسيبدأ إحلشد يف إلتسلل خارج إملْنل هبدوء وببطء ،وسيبتسم إلكتبة ويقولون" :إنه ل
يس تطيع أن يشفي أو يغفر إخلطااي ".أما إلرجال إلربعة فاكنوإ س ياكحفون لرفع إلرجل إملفلوج إَّلي اكن بدوره سيشعر ابلكتئاب وإحلرج أكرث من
أي وقت مَض .وصاحب إملْنل سينظر إىل سطح مْنَل ويقول لك هذإ ذهب ُسدى.

•

ولكن يسوع مل يفشل ول ميكنه أن يفشل ،لن لك ما يلزمه لشفاء هذإ إلرجل اكن لكمته .فهناك قوة شفاء رإئعة يف لكمة يسوع ،ويف وعود
يسوع ،للك إَّلين يأتون إليه ابلميان .جاء هذإ إلرجل إىل يسوع ابلميان ،حىت وإن اكن عىل حساب أصدقائه.

 .٤فاأَ اخ اذ ِت ألْ اج ِمي اع اح ْ اريةٌ او ام َّجدُ وإ أ اهلل ،اوأ ْمتا ا ُلوإ خ ْاوفًا :جنح يسوع ،وإندهش إمجليع (فاأَ اخ اذ ِت ألْ اج ِمي اع اح ْ اريةٌ) لرؤية قوة هللا تعمل.
رإبع ًا .دعوة إلالوي (مىت)
أ ) إلآايت ( :)٢٨-٢٧عشار يُدعى لتباع يسوع
 ٢٧اوب ا ْعدا اه اذإ خ اار اج فانا اظ ار اعشَّ ًارإ أ ْ ُْس ُه ال ِوي اجا ِل ًسا ِع ْندا ام ااك ِن ألْجِ اباي ا ِة ،فا اقا ال اَلُ« :أتْ اب ْع ِين»٢٨ .فا ارتاكا ُ َّ
َش ٍء اوقاا ام اوتا ِب اعهُ.
لك ا ْ
 .١اوب ا ْعدا اه اذإ :عند هذه إلنقطة من روإية لوقا نرى أن يسوع تعامل مع مفلوج وأبرص ورجل به روح رشيرة .وإلآن اكن مس تعدإً للتعامل مع جاِب إلرضإئب
(إلعشار).
 .٢اعشَّ ًارإ أ ْ ُْس ُه ال ِوي اجا ِل ًسا ِع ْندا ام ااك ِن ألْجِ اباي ا ِة :اكن لوي (إملعروف ابمس مىت  -مىت  )٩:٩عشارإً .يف تكل إلايم ،اكن إلعشارون حمتقرون لهنم خونة
ومبزتين.
•

اكن إلشعب إلَيودي ُمحق ًا يف إعتبارمه خونة لهنم يعملون مع إحلكومة إلرومانية ،واكن يسري ورإءمه إجلنود إلرومان جلعل إلناس يدفعون
إلرضإئب .واكنت خيانهتم مع روما وإحضة للعيان.

•

اكن ميكل إلشعب إلَيودي إحلق يف إعتبارمه مبزتين لنه اكن ابماكهنم أن حيتفظوإ ابلنقود إلضافية إليت جيمعوهنا .اكن إلعشار يدخل يف مناقصة
ضد إلآخرين للحصول عىل عقد مجلع إلرضإئب .واكن إلرومان مينحون إلعقد ملن يدفع أكرث .اكن إملرء جيمع إلرضإئب ،ويقدم للرومان ما وعد به،
وحيتفظ ابلبايق .وَّلكل ،اكن هناك حافز كبري للعشارين لخذ رضإئب أعىل وللغش بأي طريقة ممكنة .اكن هذإ رحب ًا صافي ًا ابلنس بة هلم.

•

عل ر اق لين (" :)Laneعندما يصبح إلَيودي عشارإً يعترب منبوذإً من إجملمتع ،ويصبح غري مؤهل ليكون قاضي ًا أو يكون حىت شاهد ًإ يف جلسة
إحملمكة ،كام ويطرد من إجملمع ،ويلحق به وبعائلته إلعار".

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayخيربان اكتب روماين بأنه رأى يوم ًا رضحي ًا لعشار أمني ،وقلام وجد إلمني فَيمَّ ،لكل عندما رأى إلناس هذه إلتحفة
إلنادرة أقاموإ عىل قربه شاهد ًإ".

 .٣فا اقا ال اَلُ« :أتْ اب ْع ِين» :إدرإك مقدإر إلكرإهية إليت يكهنا إمجليع للعشارين ،جيعل حمبة يسوع لالوي ودعوته َل لفتة للنظر .اكن حب ًا يف ماكنه إلصحيح ،لن
هذإ إلالوي جتاوب مع إدلعوة وترك معهل كجامع للرضإئب وتبع يسوع.
•

بطريقة ما ،اكنت تضحيته هذه أكرب من أي تضحية قام هبا إلتالميذ إلآخرين .فاكن ابماكن بطرس ويعقوب ويوحنا أن يعودوإ بسهوةل إىل همنهتم
كصيادين .ولكن س يكون من إلصعب عىل إلالوي أن يعود مجلع إلرضإئب .عل ر اق ويس يل (" :)Wesselاكن عىل همنة مجع إلرضإئب طلب شديد
لهنا إلوس يةل إملؤكدة للرثإء إلرسيع".

•

تشري إلدةل إلثرية أنه اكن هناك رضيبة تؤخذ عىل إلسمك إَّلي يمت صيده من حبر إجلليل .وقد قام يسوع بدعوة عشار يك يصبح تلميذ ًإ َل،
وهو نفس إلعشار إَّلي اكن يأخذ إلنقود من بطرس ويعقوب ويوحنا وغريمه من إلصيادين بني إلتالميذ.

 .٤فا ارتاكا ُ َّ
َش ٍء :قال موريس (" :)Morrisل بد وأن هذإ عىن تضحية كبرية ابلنس بة ملىت ،لن جباة إلرضإئب اكنوإ عادة من إلثرايء .واكن مىت أغىن
لك ا ْ
ُ
وإحد يف إلرسل".
ب) إلآايت (ُ :)٣٢-٢٩أهتم يسوع برفقة إخلطاة
ون عا اىل ت ااال ِمي ِذ ِه قاائِ ِل اني:
 ٢٩او اصنا اع ا َُل ال ِوي ِض ايافا ًة اكب اِري ًة ِيف بايْتِ ِه .اوأ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُمتَّ ِكئِ اني ام اعهُ ْم ااكنُوإ مجا ْ ًعا اك ِث ًريإ ِم ْن اعشَّ ا ِر اين اوأ آ اخ ِر اين٣٠ .فاتا اذ َّم ار اكتاباهتُ ُ ْم اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ِيب ،بالِ ألْ ام ْر اىض٣٢ .ل ا ْم أ آ ِت ِ َل ْدع اُو َأ ْب ار ًإرإ ب ا ْل خ اُطا ًة إ اىل
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال لاهُ ْم « :ال ا ْحي ات ُاج أ ْ َل ِحصَّا ُء إ اىل اطب ٍ
ون ام اع اعشَّ ا ِر اين اوخ اُطا ٍة؟»٣١ .فاأَ اج ا
رشب ُ ا
« ِل اما اذإ تاأْ ُ ُلك ا
ون اوت ا ْ ا
ِ
ِ
ألتَّ ْوب ا ِة».
 .١او اصنا اع ا َُل ال ِوي ِض ايافا ًة اكب اِري ًة ِيف بايْتِ ِهَ :تىل مىت إلالوي عن إلكثري لتباع يسوع ،ولكنه مل يكن حزين ًا .اكن سعيد ًإ دلرجة أنه أقام حفةل ليسوع.
•

من أحد إلس باب إليت جعلت مىت يقمي حفةل هو ل ُيعرف أصدقائه عىل يسوع .فالرجل إمل ُ اخلاص ل يريد إَّلهاب إىل إلسامء مبفرده.

ون عا اىل ت ااال ِمي ِذ ِه :اكنت شكوإمه أنه اكن ودود ًإ مع إخلطاة ،ويألك معهم عىل طاوةل وإحدة ،وحيرض نفس إحلفةل معهم.
 .٢فا ات اذ َّم ار اك اتباهتُ ُ ْم اوألْ اف ر ِر ِيس هي ا
•

جاء إلهتام بطريقة غري مبارشة ضد يسوع ،جاء من خالل تالميذه .غالب ًا ما هيامج إلناس يسوع بنفس إلطريقة إليوم ،من خالل تالميذه.

•

ويُعلرق مورغان (" :)Morganأكرث ما ر
حري إملتدينني يف زمن إلرب هو ألكه ورشبه مع إخلطاة وإلعشارين وكنه صديقهم .وهنا كشف يسوع
سبب قيامه بذكل .فقد اكن بيهنم اكلطبيب إلعظمي".

ِيب :اكن جوإب يسوع بس يط ولكنه معيق يف ذإت إلوقت .يسوع هو طبيب إلروح ،واكن من إملنطقي ابلنس بة َل أن يكون مع
 .٣ال ا ْحي ات ُاج أ ْ َل ِحصَّا ُء إ اىل اطب ٍ
ِ
أولئك إَّلين يعانون من مرض إخلطية.
•

ابلطبع اكن منتقديه أيض ًا مرىض ابخلطية ،ولكهنم رفضوإ رؤية هذإ عن أنفسهم .فبالنس بة هلم اكن إلآخرين مرىض أما مه فليسوإ كذكل.

•

هناك إلعديد من إلس باب إحملمتةل لرفض خشص مريض خدمات إلطبيب.
✓ رمبا ل يعرف أنه مريض.
✓ رمبا اكن يعرف أنه مريض ،ولكنه يعتقد أنه سيتحسن مبفرده  -فال حيتاج إَّلهاب إىل إلطبيب.
✓ رمبا اكن يعرف أنه مريض ،ويعرف حاجته إىل إلطبيب ،ولكنه ل يعرف إن اكن هناك طبيب ميكنه مساعدته.
✓ رمبا اكن يعرف أنه مريض ،ويعرف حاجته إىل إلطبيب ،ويعرف أن هناك طبيب ميكنه مساعدته ،ولكنه ل يعرف أن اكن إلطبيب قادر
عىل مساعدته.
✓ رمبا اكن يعرف أنه مريض ،ويعرف حاجته إىل إلطبيب ،ويعرف أن هناك طبيب وهو قادر عىل مساعدته ،ولكن ل يعرف إن اكن إلطبيب
يريد أن يساعده.
س
✓ رمبا اكن يعرف أنه مريض ،ويعرف حاجته إىل إلطبيب ،ويعرف أن هناك طبيب وميكنه مساعدته ،ولكن ل يعرف ما يطلبه إلطبيب
ول يريد أن يفعل ما يطلبه منه.

•

يسوع هو أعظم طبيب يشفينا من خطاايان.
✓ فهو معنا دإمئ ًا.
✓ وميكل إلتشخيص إلصحيح وإلاكمل.
✓ ومينحنا إلشفاء إلتام.
✓ حىت أنه يدفع إلفاتورة!

ج ) إلآايت ( :)٣٩-٣٣يُعلن يسوع أن إلمور معه َتتلف
ون اطلا اب ٍ
ون
ون؟»٣٤ .فاقاا ال لاهُ ْمَ « :أتا ْق ِد ُر ا
ارشب ُ ا
ات ،او اك اذ ِ اكل ت ااال ِم ُيذ ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني َأيْضً ا ،او َأ َّما ت ااال ِم ُيذكا فا ايأْ ُ ُلك ا
 ٣٣اوقاالُوإ اَلُِ « :ل اما اذإ ي ا ُصو ُم ت ااال ِم ُيذ يُو احنَّا اك ِث ًريإ اويُ اق رِد ُم ا
ون اوي ْ ا
ا
ْ
ون ِيف تِ ْ ا
كل ألَ َّاي ِم» ٣٦ .اوقاا ال لاهُ ْم َأيْضً ا امث ًاال:
ون اما داإ ام ألْ اع ِر ُيس ام اعهُ ْم؟  ٣٥اول ِك ْن اس تاأْ ِِت َأ َّاي ٌم ِح اني يُ ْرفا ُع ألْ اع ِر ُيس اعهنْ ُ ْم ،فا ِحينائِ ٍذ ي ا ُصو ُم ا
َأ ْن ا ْجت اعلُوإ ب ا ِين ألْ ُع ْر ِس ي ا ُصو ُم ا
ْ
يق ،اوإ َّل فاألْ اج ِديدُ ياشُ قههُ ،اوأل اع ِت ُيق ال تُوإ ِف ُق ُه أ هلر ْق اع ُة أل َّ ِيت ِم ان ألْ اج ِدي ِد ٣٧ .اولاي اْس َأ اح ٌد ا ْجي اع ُل ا َْخ ًرإ اج ِديدا ًة ِيف
«لاي اْس َأ اح ٌد ياضا ُع ُرقْ اع ًة ِم ْن ثا ْو ٍب اج ِدي ٍد عا اىل ثا ْو ٍب اع ِت ٍ
ِ
رش اب
ون ا َْخ ًرإ اج ِديدا ًة ِيف ِزقا ٍاق اج ِديدا ٍة ،فا ُت ْح افظُ ا ِمجي ًعا ٣٩ .اولاي اْس َأ اح ٌد إ اذإ ا ِ
ِزقا ٍاق اع ِتي اق ٍة ِلئا َّال تاشُ َّق ألْ اخ ْم ُر ألْ اج ِديدا ُة أ ر ِلزقا ااق ،فاهِ ايي هتُ ْ ار ُق اوأ ر ِلزقا ُاق تا ْتلا ُف٣٨ .ب ا ْل ا ْجي اعلُ ا
ِ
ألْ اع ِت ايق يُ ِريدُ ِللْ اوقْ ِت ألْ اج ِديدا َ ِ ،لن َّ ُه ي ا ُقو ُل :ألْ اعتِ ُيق أ َْط اي ُب».
ون اما داإ ام ألْ اع ِر ُيس ام اعهُ ْم؟ أجاب يسوع عن سؤإهلم ابلشارة إىل تقاليد إلزوإج يف ذكل إلعرص .فولمية إلعرس يه
ون َأ ْن ا ْجت اعلُوإ ب ا ِين ألْ ُع ْر ِس ي ا ُصو ُم ا
َ .١أتا ْق ِد ُر ا
إلتعبري إحلقيقي عن إلفرح وإلسعادة يف تكل إلثقافة .ففي إلولمية ،إليت اكنت تس متر ملدة أس بوع ،اكن إلفرح وإملرح أمه بكثري من إلتقيد ابلطقوس إدلينية،
ومل يكن مرحب ًا بأي طقس سيسلب فرحة إلولمية أو إلحتفال .قال يسوع أن عىل تالميذه أن يمتتعوإ مبثل هذإ إلفرح.
•

ظنوإ أن يسوع اكن سعيد ًإ للغاية عندما قال هذإ إللَكم .مفىت أآخر مرة أهتمك أحدمه بأنك مرح أو سعيد للغاية؟

•

وفق ًا لبايت ( ،)Pateاكن هناك نص عربي معروف ي ُسمى "قامئة إلصوم" ومن إملتعارف عليه أن إلصوم اكن ممنوع ًا يف إلايم إخملصصة لالحتفال
ابلرباكت إليت منحها هللا لشعب إرسإئيل .هذإ ما طالب به إلس يد إملس يح عندما قال هذه إلكامت.

 .٢اولا ِك ْن اس اتأْ ِِت َأ َّاي ٌم :س يأِت إليوم إَّلي س يكون فيه إلصوم مناس ب ًا لتالميذ يسوع .ولكن يف إلوقت إحلايل ،وبيامن يسوع معهم ،مل حيني إلوقت.
•

هناك مالحظة كئيبة بعض إليشء يف إلكامت إلتالية إليت قالها يسوع " :اولا ِك ْن اس اتأْ ِِت َأ َّاي ٌم ِح اني يُ ْرفا ُع ألْ اع ِر ُيس اعهنْ ُ ْم ".وكنه يقول" :سيتخلصون مين
قريب ًا لين أهدد نظاهمم ".واكنت هذه أول إشارة بس يطة منه عن رفضهم جمليئه.

ون ا َْخ ًرإ اج ِديدا ًة ِيف ِزقا ٍاق اج ِديدا ٍة ،فا ُت ْح افظُ ا ِمجي ًعا :الكم يسوع وإحض هنا .فال ميكنك أن تضع حياته إجلديدة يف أشاكل (قوإلب) قدمية .وهذإ يُفرس
 .٣ب ا ْل ا ْجي اعلُ ا
عدم قيام يسوع بأي حركة إصالح دإخل إدلاينة إلَيودية ،أو دإخل إملدإرس إلَيودية وما إىل ذكل من أمور .قال يسوع" :أان مل أآِت لرتقيع إلثقب إملوجود
يف إلتقاليد إلقدمية ،بل جئت مبجموعة اكمةل من إملالبس إجلديدة".
•
•

شا َّ ا
لك يسوع مؤسسة جديدة ،أي إلكنيسة ،إليت مجعت إلَيود وإلمم مع ًا يف جسد جديد خمتلف متام ًا (أفسس .)١٦:٢
ريذكران يسوع بأن ما هو قدمي ورإكد غالب ًا ما يكون غري قابل للتجديد أو إلصالح .يبحث هللا يف كثري من إلحيان عن أآنية جديدة لحتوإء معهل
إجلديد ،إىل أن تصبح هذه إلآنية يف إلهناية غري صاحلة لالس تعامل .وهذإ يذكران بأن إملؤسسة إدلينية يف أي عرص مل ت ُ ِ ررس قلب يسوع ابلرضورة.
ففي بعض إلحيان ،رمبا تكون معارضة لعمهل مبارشة ،أو عىل إلقل مقاومة.

•

يق :ويُعلرق جيِليهنزي (" :)Geldenhuysترقيع ثوب عتيق بقطعة من ثوب جديد يشوه ليس
لاي اْس َأ اح ٌد ياضا ُع ُرقْ اع ًة ِم ْن ثا ْو ٍب اج ِدي ٍد عا اىل ث ا ْو ٍب اع ِت ٍ
فقط إلثوب إجلديد بل إلثوب إلعتيق أيض ًا ،بل سزييد من بشاعته ،لن إلقطعة إجلديدة إليت أضيفت ستتقلص وستسحب إخليوط إلرثة لتشوهها
أكرث .وهذإ ما س يحدث متام ًا يف حال أخذان مبادئ تعالمي يسوع وطبقناها عىل إلنظمة إلقدمية".

رش اب ألْ اع ِت ايق يُ ِريدُ ِللْ اوقْ ِت ألْ اج ِديدا َ ِ ،لن َّ ُه ي ا ُقو ُل :ألْ اع ِت ُيق أ َْط اي ُب :رإحة إلناس مع إلقدمي ل يعين أنه إلفضل .إلناس يف عرصان إحلديث ينجذبون
 .٤اولاي اْس َأ اح ٌد إ اذإ ا ِ
ِ
إىل لك ما هو لمع وجديد بد ًل من إلقدمي .مع ذكل ،ل جيوز أن نقبل أو نرفض أي َشء جملرد أنه قدمي أو جديد.
•

جاء يسوع ليقدم أمر ًإ جديد ًإ ،ل ُلريقع إلقدمي .هذإ هو معىن إخلالص .بعمهل هذإ ،ل ينوي يسوع تدمري إلقدمي (إلناموس) ،ولكن ليمكهل (ليمتمه).
متام ًا كحبة إلبلوط عندما تمنو لتصبح َشرة إلبلوطَ .تتفي إحلبة ،ولكن هدفها ُيمكل يف عظمة إلشجرة.

إجنيل لوقا إلحصاح ٦
إملوعظة عىل أرض منبسطة
أولً .جدل يسوع حول يوم إلسبت
أ ) إلآايت ( :)١-٢سبب إجلدلُ :أهتم إلتالميذ بأهنم حيصدون يف يوم إلسبت.
ون
ون او ُ ْمه ي ا ْف ُر ُكوهنا اا ِبأَيْ ِد ِهي ْم٢ .فاقاا ال لاهُ ْم قا ْو ٌم ِم ان ألْ اف ر ِر ِيس ير اِنيِ « :ل اما اذإ تا ْف اعلُ ا
ون أ َّلس ناا ِب ال اوياأْ ُ ُلك ا
 ١او ِيف أ َّلسبْ ِت ألث َِّاين ب ا ْعدا أ ْ َل َّولِ أ ْجتا ااز ب ا ْ اني أ هلز ُروعِ .او ااك ان ت ااال ِم ُيذ ُه ي ا ْق ِط ُف ا
اما ال ا ِحي هل ِف ْع ُ ُهل ِيف أ هلس ُب ِ
وت؟».
 .١او ِيف أ َّلسبْ ِت ألث َِّاين :إذإ اكن إلسبت إلول هو إَّلي ذكره لوقا يف  ،٣١:٤فهذإ يبني أن يسوع اكن مشغولً جد ًإ لك تكل إلفرتة ،بني إلسبت إلول
و(أ َّلسبْ ِت ألث َِّاين).
•

إعتقد الكرك ( ،)Clarkeمع أآخرين ،أن هذه إلعبارة تُشري إىل إلسبت إلول بعد عيد إلفصح .هناك بعض إلتعقيدإت إلنصية هنا ،ومن إملمكن
أن إلعبارة تعين ببساطة "يوم إلسبت".

ون او ُ ْمه ي ا ْف ُر ُكوهنا اا ِبأَيْ ِد ِهي ْم :مل يفعل إلتالميذ أي َشء خطأ .فقطفهم للس نابل ل يعترب رسقة وفق ًا لرشيعة مساعدة إلفقرإء
ون أ َّلس ناا ِب ال اوياأْ ُلكُ ا
 .٢او ااك ان ت ااال ِم ُيذ ُه ي ا ْق ِط ُف ا
إملذكورة يف سفر إلتثنية .٢٥:٢٣
ون اما ال ا ِحي هل ِف ْع ُ ُهل ِيف أ هلس ُب ِ
وت؟» :اكنت إملشكة يف إليوم إَّلي فعلوإ ذكل به .فقد وضع إملعلمني إلَيود قامئة ُمفصةل ابلش ياء إليت "جيوز" و
ِ « .٣ل اما اذإ تا ْف اعلُ ا
"ل جيوز" فعلها يوم إلسبت ،وما فعلوه يُعترب إنهتاك وإحض لبند من إلبنود إملدرجة يف تكل إلقامئة.
•

عندما فعل إلتالميذ ما فعلوه ،فاهنم يف نظر إلقادة إدلينيني مذنبون لهنم حصدوإ ودرسوإ وذروإ إحلنطة وأعدوإ إلطعام .اكن هناك ابلتايل أربعة
إنهتأاكت ليوم إلسبت لكها حصلت مع ًا ويف نفس إلوقت.

•

طقوس حفظ يوم إلسبت مس مترة حىت يومنا هذإ بني إلَيود إملتشددين .يف أوإئل عام ْ ،١٩٩٢سح ثالثة هيود متشددين شققهم إليت تقع يف
يح يف إرسإئيل حترتق بيامن يسألون إملعمل إلَيودي إن اكن إتصاهلم ابلطفاء يوم إلسبت س ينهتك إلناموس ،إذ ل جيوز إس تخدإم إلهاتف يوم
إلسبت لن ذكل من شأنه كرس إلتيار إلكهرابيئ ،إَّلي يعترب ش ً
لَك من أشاكل إلعمل .يف إلنصف ساعة إليت إس تغرقها إملعمل إلَيود قبل أن يقول:
"نعم" إنترشت إلنار إىل إلشقتني إجملاورتني.

•

أضاف إلعديد من إملعلمني إلَيود طقوس ًا معقدة إضافية تتعلق بيوم إلسبت وحبفظ إلقوإنني إلخرى .رعمل إملعلمون إلَيود أنه اكن ممنوع ًا حىت ربط
إلعقدة  -ابس تثناء إملرأة إليت ميكهنا ربط عقدة يف حزإهما .فان اكن هناك دلو ًإ من إملاء مث ًال ،وجيب حسبه من إلبرئ ،ل جيوز للمرء ربط حبل يف
إدللو ،ولكن ميكن للمرأة أن تربط حزإهما ابدللو مث ابحلبل.

ب) إلآايت ( :)٥-٣أجاب يسوع عن إلهتام مببدأين هامني
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال لاهُ ْمَ « :أ اما قا ار ْأ ُ ْمت او ال اه اذإ أ َّ َِّلي فا اع ا ُهل د ُاإودُِ ،ح اني اجا اع ه اُو اوأ َّ َِّل اين ااكنُوإ ام اعهُ؟  ٤اك ْي اف اد اخ ال باي اْت أ ِهلل او َأ اخ اذ خ ْ اُزب ألتَّ ْق ِد ام ِة او َأ الكا ،او َأع اْطى أ َّ َِّل اين
٣فاأَ اج ا
ْ
ْ
ا
َ
َّ
ِ
ِ
ا
َّ
ا
ُ
ْ
ِ
ْ
ا
ام اع ُه َأيْضً ا ،أَّلي ل ا ِحي هل ألك ُه إل للكهاناة فاقاطْ» ٥ .اوقاال لهُ ْم« :إ َّن أبْ ان ألن اس ِان ه اُو ار هب أ َّلسبْ ِت َأيْضً ا».
ِ
ِ
ِ

َ .١أ اما قا ار ْأ ُ ْمت :اكن هذإ توبيخ ًا خمفي ًا للقادة إلَيود (إلفريس يني يف لوقا  )٢:٦إَّلين اكنوإ عىل ثقة يف معرفهتم يف إلكتاب إملقدس .وكنه يتساءل إن اكنوإ قد قرأوإ
أو حىت فهموإ كتهبم إملقدسة .وأملح أهنم اكنوإ جيهلون إلنقطة إلساس ية لهذإ إحلدث يف إلعهد إلقدمي (قصة دإود).
•

ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayقد يقرأ إملرء إلكتاب إملقدس بتدقيق من أوَل إىل أآخره وحيفظه حرفي ًا ويقتبس منه ،ورمبا ينجح بأي إمتحان يتعلق
ابلكتاب ،ومع ذكل ل يدرك معانيه إلعميقة وجوإهره إلنادرة".

خزب ُحضُ و ِر هللا) إملذكورة يف مصوئيل إلول  ٦-١:٢١يُظهر
 .٢أ َّ َِّلي فا اع ا ُهل د ُاإودُِ ،ح اني اجا اع :يف إشارته لقصة إس تخدإم دإود للخ ْ ٌُزب إمل ُ اقدَّ ٌس (خ ْ اُزب ألتَّ ْق ِد ام ِة ،أو ْ ِ
إملبدأ إلول :حاجة إلنسان أمه بكثري من إلطقوس إدلينية.
•

هذإ ابلضبط ما ل يس تطيع كثري من إلناس ،إلغارقني يف إلتقليد ،تقبهل ببساطة ،لهنم:
✓ ل يؤمنون أن هللا يريدُ ار ْ امح ًة ل اذبِي اح ًة (هوشع .)٦:٦
✓ ل يؤمنون أن حمبة إلآخرين أكرث أُهية من إلطقوس إدلينية (إشعياء .)٩-١:٥٨
وقلب منكرس ومنسحق .هؤلء اي هللا ،ل حتتقرمه (مزمور .)١٧:٥١
روح منكرس ٌة ٌ
✓ ل يؤمنون بأن إَّلابحئ إملقدمة هلل يه ٌ

•

كتب مورغان (" :)Morganأي ممارسة لرشيعة يوم إلسبت تعمل ضد مصلحة إلنسان ل تنسجم مع قصد هللا".

•

إس تخدإم يسوع لقصة دإود لِلفاع عن إلتالميذ اكن حصيح ًا للس باب إلتالية:
✓ اكنت قضية دإود تتعلق ابللك أيض ًا.
✓ ورمبا وقعت يوم إلسبت (مصوئيل إلول .)٦:٢١
✓ مل يكن إلمر متعلق ًا بدإود حفسب ،بل بأتباعه أيض ًا.

« .٣إ َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان ه اُو ار هب أ َّلسبْ ِت َأيْضً ا» :إملبدأ إلثاين أكرث درإماتيكية .قال يسوع أنه ار هب أ َّلسبْ ِت ،ورب إلسبت مل يشعر ابلهانة من ترصفات تالميذه،
إ ِذن ل ِ
جيوز لهؤلء إلقادة أن يشعروإ ابلهانة أيض ًا.
•

اكن هذإ ترصحي مبارش عن ألوهيته .قال يسوع أن دليه إلسلطان ملعرفة ما إذإ كرس تالميذه يوم إلسبت ،لنه هو رب إلسبت.

ج ) إلآايت ( :)٨-٦يسوع يدخل ألْ ام ْج ام اع ويرى ر ُجلٍ يادُ ُه اايب اِس ٌة
يك اجيِدُ وإ عالا ْي ِه
ون يُ ارإ ِق ُبون ا ُه اه ْل ياشْ ِفي ِيف أ َّلسبْ ِتِ ،ل ا ْ
 ٦او ِيف اسبْ ٍت أآخ اار اد اخ ال ألْ ام ْج ام اع او اص اار ي ُ اع ِ ر ُمل .او ااك ان ُهنااكا ار ُج ٌل يادُ ُه ألْ ُي ْم اىن اايب اِس ٌة ٧ ،او ااك ان أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ِش ااكي ا ًةَ ٨ .أ َّما ه اُو فا اع ِ امل َأفْ ااك ار ُ ْمه ،اوقاا ال ِل َّلر ُجلِ أ َّ َِّلي يادُ ُه اايب اِس ٌة« :قُ ْم او ِق ْف ِيف ألْ او ْسطِ» .فا اقا ام او اوقا اف.
 .١اد اخ ال ألْ ام ْج ام اع :أظهر لوقا أن إملقاومة بدأت تزدإد ضد يسوع وأتباعه .ومع ذكل ،إس متر يسوع يف إَّلهاب إىل إجملمع ومل يرتك إلرشكة مع شعب هللا ،حىت
وإن إعتقدان أنه ل دإعي َّلكل.
ون يُ ارإ ِق ُبون ا ُه ه ْال ياشْ ِفي ِيف أ َّلسبْ ِت :هبذه إلترصفات ،إعرتف إلفريس يون أن يسوع ميكل قوة هللا لعمل لك هذه إملعجزإت ،لهذإ سعوإ
 .٢او ااك ان أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس هي ا
لاليقاع به.
•

رإقب إلقادة إلَيود يسوع عن كثب ،ولكن بقلب ل ميكل أي نوع من إحملبة حنوه .ميكننا مرإقبة يسوع عن كثب أيض ًا ،ولكن قلوبنا بعيدة عنه.

•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateرمبا اكنوإ مه من أحرض إلرجل إىل إجملمع عن قصد يك ينصبوإ ليسوع ف ًا ".ورمبا اكنت توقعاهتم أكرب من توقعات تالميذ
يسوع بأنه س يفعل مثل هذه إملعجزة.

د ) إلآايت ( :)١١-٩رب إلسبت يشفي يف يوم إلسبت
لرش؟ ا َْت ِل ُيص ن ا ْف ٍس َأ ْو إه اْال ُكهاا؟»َّ ُ ١٠ .مث ن ااظ ار اح ْو ا َُل إ اىل ا ِمجي ِعهِ ْم اوقاا ال لِ َّلر ُجلِ :
َّ ُ ٩مث قاا ال لاهُ ْم ي ُاسوعَُ « :أ ْسأَلُ ُ ْمك شا يْئًا :ه ْال ا ِحي هل ِيف أ َّلسبْ ِت ِف ْع ُل ألْخ ْ ِاري َأ ْو ِف ْع ُل أ َّ ر ِ
ِ
ِ
« ُم َّد يادا كا » .فا اف اع ال اه اك اذإ .فا اعاد ْات يادُ ُه ا ِ
ون ِبي ُاسوعا.
ون ِفمياا بايْهنا ُ ْم اما اذإ ي ا ْف اعلُ ا
حصي اح ًة اك ْ ُلخ اْرى١١ .فاأ ْمتا ا ُلوإ ُ ْمحقًا او اص ُاروإ ياتا ااكلا ُم ا
لرش؟ ا َْت ِل ُيص ن ا ْف ٍس َأ ْو إه اْال ُكهاا؟ :يف سؤإَل هذإ للقادة إلَيود ،أكد يسوع عىل حقيقة يوم إلسبت .فال يوجد إبد ًإ
 .١ه ْال ا ِحي هل ِيف أ َّلسبْ ِت ِف ْع ُل ألْخ ْ ِاري َأ ْو ِف ْع ُل أ َّ ر ِ
ِ
يوم غري مناسب لفعل إخلري وإلصالح.
•

متسك إلقادة إلَيود إملفرط بتطبيق إلناموس يف أايم يسوع (وإَّلي جتاوز إلوصااي إملوجودة يف إلكتاب إملقدس نفسه) ،جعلهم هيملون أعامل إلرمحة
وإحملبة جتاه إحملتاجني .ويُعلرق مورغان (" :)Morganابلتأكيد ،ل يوجد هناك أي إنهتاك قوي حلرمة إلقوإنني إللهية ميكن أن يسد جمرى إلرمحة".

•

يوإجه إملؤمن إليوم حتد ًاي لظهار إحملبة وإلرمحة للجميع وإلمتسك بأمانة ابملعايري إلخالقية إللهية إلوإحضة حول إلقضااي إليت علَيا جد ٌل إجامتعي.

ُ « .٢م َّد يادا كا » :أمر يسوع إلرجل أن "مي َّد ياده "،أمر إلرجل أن يفعل شيئ ًا مس تحي ًال ابلنس بة لوضعه إحلايل .مل يعطِ يسوع إلمر حفسب ،بل إعطاه إلقدرة
عىل إلوفاء به أيض ًا ،وبدوره جتاوب إلرجل وانل إلشفاء.
 .٣فاأ ْم ات ا ُلوإ ُ ْمحقًا :اكنت ردة فعل إلقادة إلَيود صادمة ،ولكهنا مناس بة .عندما فعل يسوع هذه إملعجزة يوم إلسبت ،لىب إحتياجات إلناس إلبسطاء وكرس
ون ِبي ُاسو اع) اكن أكرث إنهتأاكً ليوم إلسبت من شفاء يد
ون ِفمياا بايْهنا ُ ْم اما اذإ ي ا ْف اعلُ ا
إلتقاليد إدلينية إلتافهة .من إلوإحض أن غضهبم وإلتخطيط لقتهل ( او اص ُاروإ ي ا ات ااكلا ُم ا
إلرجل إليابسة.
•

ون ِب ات ْق ِلي ِد ألنَّ ِاس ...ارفاضْ ُ ْمت او ِص َّي اة أ ِهلل ِل ات ْح اف ُظوإ
كثري ًإ ما وخب يسوع إلقادة إدلينيني يف عرصه بسبب قلوهبم .قال عهنم :تا ار ْك ُ ْمت او ِصيَّ اة أ ِهلل اوتا ات ام َّس ُك ا
تا ْق ِليدا ُ ْمك! ُ ...م ْب ِط ِل اني ا االك ام أ ِهلل ِب ات ْق ِلي ِد ُ ُمك أ َّ َِّلي اسل َّ ْم ُت ُمو ُه( ...مرقس )١٣:٧ ،٩-٨:٧

•

مل يكن يسوع حياول إصالح إلسبت .بل حاول أن يُظهر أن مفهوهمم ليوم إلسبت ،فا اق َّد معناه إحلقيقي .فالشخص إملزتمت يريد مناقشة إلقوإعد
وإلقوإنني ،ولكن إلمر ل يتعلق بأي قانون هو إلصائب ،بل ابلطريقة إلبس يطة للوصول إىل هللا .وحنن نؤكد أن هللا ل يعمتد عىل ما نقدمه َل،
بل عىل ما قدمه لنا يف يسوع إملس يح.

ارش
اثني ًا .إختيار أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ارش
أ ) إلآايت ( :)١٣-١٢إختيار ُإلرسل أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
 ١٢او ِيف تِ ْ ا
امه َأيْضً ا « ُر ُس ًال»
ارش ،أ َّ َِّل اين ا َّْس ُ ْ
كل أ ْ َل َّاي ِم خ اار اج إ اىل ألْ اج ابلِ ِل ُي اص ِ ر ايل .اوقا اَض ألل َّ ْي ال ُلك َّ ُه ِيف أ َّلص اال ِة ِ ِلِل ١٣.اول ا َّما ااك ان ألهنَّ ا ُار ادعاا ت ااال ِمي اذ ُه ،اوأ ْختاا ار ِمهنْ ُ ُم أثْ ا ْين ع ا ا
ِ
 .١او ِيف تِ ْ ا
كل أ ْلَ َّاي ِم خ اار اج إ اىل ألْ اج ابلِ ِل ُي اص ِ ر ايل :اكن يسوع يقف عند مفرتق طرق صعب يف خدمته.
ِ
• فقد إساء إىل تقاليد إلقادة إلَيود ،مما جعلهم خيططون لقتهل.
• بدأت إلقيادة إلس ياس ية أيض ًا تعمل يك تدمره (وفق ًا ملرقس .)٦:٣
• تبعته إحلشود إلكبرية ،ولكهنم مل يكونوإ هممتني ابلمور إلروحية ،واكن من إلسهل حتريضهم ضد يسوع برسعة.

✓

✓

إس تجابة لهذه إلضغوط وللوضاع إملتغرية ،عزل يسوع نفسه ليقِض وقت ًا يف صالة خاصة .نفرتض أن يسوع اكن يصيل ابس مترإر ،ولكن
من أجل هذه إحلاجة إخلاصة خ اار اج إ اىل ألْ اج ابلِ ِل ُي اص ِ ر ايل .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonملنع أي مقاطعات ،ول ُيعطي نفسه إلفرصة ليسكب
ِ
نفسه ابلاكمل ،قا اصدا إجلبل".
ارش تلميذ ًإ من إلتالميذ إَّلين س يصبحون
اكن يسوع مبفرده عىل ألْ اج ابلِ  ،وقا اَض إلل َّ ْي ال ُلك َّ ُه ِيف أ َّلص اال ِة .حدث هذإ قبل إختيار أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ُر ُس ًال لحق ًا.

 .٢قا اَض يسوع إلل َّ ْي ال ُلك َّ ُه ِيف أ َّلص اال ِة ِ ِلِل :اكن يسوع عىل وشك إختيار إلتالميذ .وميكننا إلقول أنه مل يكن هناك َشء يف إلثالث س نوإت خدمة إليت قضاها
يسوع قبل إلصلب أكرث أُهية من هذإ .فهؤلء إلرجال مه من سيس مترون يف إخلدمة ،وبدوهنم لن ميتد معل إخمللص إىل إلعامل أمجع .فال جعب أن يرصف
يسوع إلليل لكه مصلي ًا من أجل هذإ الاختيار إحلرج وإملهم.
•

عىل إلرمغ من أن يسوع إملس يح هو هللا ،وابلرمغ من أنه ُلكي إملعرفة ،إل أنه إختار أن يقِض إلليل لكه يف إلصالة لختيار إلرسل .وكي رصإع
وإهجه يسوع ،وإجه هذإ إلمر كرجل عادي ،رجل إحتاج مشورة هللا أبيه وإحتاج الاعامتد عىل قوة إلروح إلقدس متام ًا كام نفعل حنن.

•

إلل َّ ْي ال ُلك َّ ُه :كتب س بريجن (" :)Spurgeonقضاء ليةل وإحدة فقط يف إلصالة قد تغريان متام ًا ،إذ نتغري من فقر رويح إىل غىن رويح ،ومن
إرتعاش إىل إنتصار".

 .٣ادعاا ت ااال ِمي اذ ُه :اكن إلتالميذ (ويدعون ُإلرسل أيض ًا) ينمتون ليسوع .إلتالميذ ل ينمتون لي رجل ،أهنم ينمتون فقط ليسوع .إهنم ت ااال ِم ايذ ُه.
•

يقول موريس (" :)Morrisإلتلميذ يريد أن يتعمل ...ويطلب إل ِعمل .ولكن إلطالب يف إلقرن إلول مل يدرس أي موضوع ببساطة ،بل اكن يتبع
إملعمل .فهناك نوع من إلتعلق إلشخِص يف "إلتلميذ" غري موجود يف "إلطالب".

ارش س بط ًا ،س يكون
ارش رسو ًل لهنم قاعدة إلساس لشعب هللا إخملتار إجلديد ،وكام أن لرسإئيل أثْ انا ع ا ا
ارش :إختار يسوع أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
 .٤اوأ ْخ ات اار ِمهنْ ُ ُم أثْ ا ْين ع ا ا
ارش رسولً.
ليسوع أيض ًا أثْ انا ع ا ا
ارش ليكونوإ ُر ُس ًال.
 .٥أ َّ َِّل اين ا َّْس ُ ْ
امه َأيْضً ا « ُر ُس ًال» :من بني إلعدد إلكبري من أتباعه (إجملموعة إلكرب من إلتالميذ) ،إختار يسوع أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
•

إلفكرة من ورإء إلكمة إليواننية إلقدمية ار ُسول تأِت مبعىن "إلسفري ".عل ر اق ابيت (" :)Pateإلكمة إليواننية إبوس تولوس  apostolosتعين"إملُرسل".
وتصف إلشخص إَّلي يُمثل خشص ًا أآخر ،وحيمل رساةل منه .هبذإ إملعىن إلوسع اكن يسوع أيض ًا رسولً وفق ًا للرساةل إىل إلعربإنيني  ١:٣ا"ل ِح ُظوإ
ار ُسو ال أ ْع ِ ارتإ ِفناا او ارئِ ايس اكها ان ِت ِه ألْ ام ِس ايح ي ُاسوعا".

ارش
ب) إلآايت ( :)١٦-١٤قامئة بأسامء أ ِلثْ انا ع ا ا
وب ْب ان احلْ افى او ِ ْْس اع اان أ َّ َِّلي يُدْ عاى ألْ اغ ُي اور١٦ .هيا ُو اذإ
وب اويُو احنَّاِ .فيلُب ه اس اوبا ْرثُولا ام ُاو اس ١٥ .ام َّىت اوتُو اما .ي ا ْع ُق ا
ْْ ِ ١٤س اع اان أ َّ َِّلي ا َّْسا ُه َأيْضً ا بُ ْط ُر اس او َأن ْدا ار ُإو اس َأخاا ُه .ي ا ْع ُق ا
وب ،اوهيا ُو اذإ أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي أ َّ َِّلي اص اار ُم اس ِل ر ًما َأيْضً ا.
َأخاا ي ا ْع ُق ا
ِ
وب اويُو احنَّا اوهيا ُو اذإ .أما
وب اويُو احنَّا :حنن يف إلوإقع ل نعرف إلكثري عن معظم هؤلء إلرجال .نعرف إلقليل عن بُ ْط ُر اس وي ا ْع ُق ا
 .١بُ ْط ُر اس  ...او َأن ْدا ار ُإو اس  ...ي ا ْع ُق ا
ارش أساس ًا يف مدينة هللا إلساموية( .رؤاي
إلامثنية إلآخرين ،فال نعرف سوى أسامهئم فقط .ولكن شهرهتم حمفوظة يف إلسامء ،وإسامءمه مكتوبة عىل أ ِلثْناا ع ا ا
يوحنا .)١٤:٢١

وب
وب اويُو احنَّا ،بُ ْط ُر اس او َأن ْدا ار ُإو اس) ،ورشاكء يف إلعمل (بُ ْط ُر اس وي ا ْع ُق ا
 .٢هناك إلعديد من إلروإبط إملثرية لالهامتم بني أفرإد هذه إجملموعة .هناك إلخوة (ي ا ْع ُق ا
ِ
اويُو احنَّا اكنوإ صيادين) ،وإملعارضني لوهجات إلنظر إلس ياس ية ( ام َّىت إلعشار إَّلي اكن صديق ًا للرومان ،او ْْس اع اان إلغيور إَّلي اكن يكره إلرومان) ،وأخريإً
إلشخص إَّلي س يخون يسوع (هيا ُو اذإ أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي أ َّ َِّلي اص اار ُم اس ِل ر ًما َأيْضً ا).
ِ
•

وت ،وابلتايل يبدو أنه إلوحيد من منطقة إلَيودية
كتب جيِلهنزي (" :)Geldenhuysيدل إمس عائةل هيوذإ إلخسريوطي عىل أنه من مدينة اقا ْريُ ا
بني أ ِلثْ ا ْين ع اارش".

ارش اكنت تُرتب دإمئ ًا بشلك ثنايئ .كتب ويرس يب (" :)Wiersbeمنذ أن أرسل يسوع ُرسهل أثْنا ْ ِني أثْنا ْ ِني ،اكنت
• يبدو أن أسامء إلتالميذ أ ِلثْناا ع ا ا
تكل إلطريقة إملنطقية َّلكرمه".
✓ بُ ْط ُر اس او َأنْدا ار ُإو اس
وب اويُو احنَّا
✓ ي ا ْع ُق ا
✓ ِفيلُب ه اس اوبا ْرثُولا ام ُاو اس (ويدعى ناثاناائِي ال يف إجنيل يوحنا )٤٥:١
✓ ام َّىت (لوي) اوتُو اما (ويعين إلتوأم)
وب ْب ان احلْ افى او ِ ْْس اع اان ألْ اغ ُي اور
✓ ي ا ْع ُق ا
وب (ويدعى أيض ًا اتادَّ ُإو اس يف مرقس  ،)١٨:٣اوهيا ُو اذإ أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي
✓ هيا ُو اذإ َأخاا ي ا ْع ُق ا
ِ
 .٣اوهيا ُو اذإ أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي أ َّ َِّلي اص اار ُم اس ِل ر ًما َأيْضً ا :إختار يسوع هيوذإ ،رمغ معرفته أنه س يخونه .قال يسوع لتالميذه يف وقت لحقَ « :ألاي اْس َأ ِ رين َأانا أخ ا ْْرت ُت ُ ْمك ..
او اوإ ِح ٌد ِم ِنْ ُ ْمك اش ْي اط ٌان!» (يوحنا .)٧٠:٦
•

اكن دلى يسوع إلكثريين ليختار مهنم ،ولكنه إختار هؤلء أ ِلثْ ا ْين ع اارش فقط.

•

مل يبحث يسوع عن خشص منفعل أو عصيب ليقوم بفضيحة ما أو ليثري إلْنإعات .فال نقرأ عن أي فضيحة اكنت حميطة بَيوذإ أثناء خدمة يسوع.
ويبدو أن إلتالميذ إلآخرين قاموإ بأش ياء أكرث سوء ًإ طيةل خدمة يسوع.

•

إختار يسوع هيوذإ رمغ معرفته به ومبا س يفعهل ،ولكنه يعرف أيض ًا أن هللا سيسمح بل سيس تخدم إلرش إلعظمي إَّلي س يفعهل هيوذإ للخري ،عىل
إلرمغ من نية هيوذإ.

•

سأل خشص ما ُمعمل إلالهوت" :ملاذإ إختار يسوع هيوذإ إلخسريوطي ليصبح تلميذه؟" أجاب إملعمل" :ل أعرف ،ولكن إلسؤإل إلصعب :ملاذإ
إختارين أان؟"

ج ) إلآايت ( :)١٩-١٧يسوع يشفي وحيرر إمجلوع
 ١٧اونا از ال ام اعهُ ْم او اوقا اف ِيف ام ْو ِضع ٍ اسهْلٍ  ،ه اُو اومجا ْ ٌع ِم ْن ت ااال ِمي ِذ ِه ،او ُ ْمجه ٌُور اك ِثريٌ ِم ان ألشَّ ْع ِبِ ،م ْن ا ِمجيع ِ ألَْيا ُو ِدي َّ ِة او ُأ ُورشا ِل امي او اسا ِحلِ ُص اور او اص ْيدا إ اء ،أ َّ َِّل اين اجا ُءوإ
ون ١٩ .او ُ ه
لك ألْ اج ْمع ِ اطلا ُبوإ َأ ْن يالْ ِم ُسو ُهَ ِ ،ل َّن قُ َّو ًة ااكن ْات ا َْت ُر ُج ِم ْن ُه اوتاشْ ِفي ألْ اج ِمي اع.
ون ِم ْن َأ ْر اوإحٍ اجن اِس ٍة .او ااكنُوإ ي ا ْ ارب ُأ ا
ِلي ْاس ام ُعو ُه اويُشْ اف ْوإ ِم ْن َأ ْم ار ِإضهِ ْم ١٨ ،اوألْ ُم اع َّذب ُ ا
 .١اونا از ال ام اعهُ ْم :نزل يسوع معهم (أي إلتالميذ) ليخدم ويبارك إجلا ْمع .مل يُعلمهم يسوع خدمة إلآخرين حفسب ،بل أرإد مساعدهتم أيض ًا .ويبدو هنا أهنم يعملون
مع ًا كفريق وإحد.
•

اكن ابماكن يسوع أن يفعل لك هذإ بنفسه .ولكن اكن همم ابلنس بة َل أن يعمل مع أ ِلثْ ا ْين ع اارش كفريق وإحد ،وذكل ملصلحهتم وملصلحة إخلدمة.

 .٢او اوقا اف ِيف ام ْو ِضع ٍ اسهْلٍ  :ألقى يسوع هذه إلعظة وهو يقف عا اىل أ ْر ٍض ُمنبا ِس اط ٍة ( ِيف ام ْو ِضع ٍ اسهْلٍ ) .واكنت هذه إلشارة مفيدة للبعض لهنا متزي بني هذه
إلعظة وإلعظة عىل إجلبل إملذكورة يف إجنيل مىت .٧-٥
•

ومع ذكل ،فقد لحظ إلبعض أن إملنطقة إحمليطة ببحر إجلليل  -مبا يف ذكل جبل إلتطويبات إملعروف ،حيث قدم يسوع موعظته عىل إجلبل –
اكنت تبدو اكجلبل عند إلنظر إلَيا من حبر إجلليل ،ولكهنا يف إلوإقع منطقة مس توية ( ام ْو ِضع ٍ اسهْلٍ ).

ْ ُ .٣مجه ٌُور اك ِثريٌ ِم ان ألشَّ ْع ِبِ ،م ْن مجا ِ يع ِ ألَْيا ُو ِدي َّ ِة او ُأ ُورشا ِل امي او اسا ِحلِ ُص اور او اص ْيدا إ اء :قطع إلناس مسافات طويةل ،وجاؤوإ حىت من إملدن إلممية ُص اور او اص ْيدا إ اء،
يك يشفَيم يسوع أو حيررمه من إلروإح إلرشيرة.
 .٤او ُ ه
لك ألْ اج ْمع ِ اطلا ُبوإ َأ ْن يالْ ِم ُسو ُه :اي َل من مشهد رإئع ،فاملئات أو أللف إَّلين جاؤوإ ليسوع اطلا ُبوإ َأ ْن يالْ ِم ُسو ُه ،أآملني إحلصول عىل معجزة .ونرى يسوع
يقدم تعلميه يف هذإ إملشهد وإلقرينة .ونس تطيع أن نقول أنه قاطع خدمة إلشفاء ،وإبتدأ يعلمهم.
 .٥قُ َّو ًة ااكن ْات ا َْت ُر ُج ِمنْ ُه اوتاشْ ِفي ألْ اج ِمي اع :مل ميكل يسوع قوة هللا حفسب ،بل قُ َّو ًة ااكن ْات ا َْت ُر ُج ِمنْ ُه اوتاشْ ِفي ألْ اج ِمي اع أيض ًا.
•

عندما ملست إملرأة انزفة إدلم هدب ثوبه ُوشفيت ،خيربان مرقس" :فا ِللْ او ْق ِت ألْ ات اف ات ي ُاسو ُع ب ا ْ اني ألْ اج ْمع ِ شا ا ِع ًرإ ِيف ن ا ْف ِس ِه بِألْ ُق َّو ِة أل َّ ِيت خ اار اج ْت ِمنْهُ"
(مرقس  .)٣٠:٥أثناء تسديد يسوع لحتياجات إلآخرين ،سوإء من خالل إلوعظ/إلتعلمي أو إملعجزإت ،خرج منه َشء ما .فاس تخدإم هللا َل
وخدمته للآخرين لكفه شيئ ًا.

د ) إلآية ( ٢٠أ) :إس تعدإد يسوع لتعلمي إلتالميذه وإحلشود
 ٢٠او ارفا اع اع ْين ا ْي ِه إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه اوقاا ال:
ِ
 .١او ارفا اع اع ْين ا ْي ِه إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه :بدأ يسوع يُعمل فامي ي ُسمى يف إلغالب إملوعظة عىل إلسهل ،لهنا اكنت منطقة مس توية (لوقا  ،)١٧:٦ولكن علينا أن منزي بني
ِ
هذه إلعظة وإملوعظة عىل إجلبل إملسجةل يف إجنيل مىت .٧-٥
•

هناك ش به كبري بني إلعظة إملسجةل يف إجنيل مىت  ٧-٥وإلعظة إملسجةل هنا يف إجنيل لوقا ،مع وجود بعض إلختالفات إلبس يطة .أول مالحظة
يه أن روإية لوقا أقرص بكثري .ويتساءل إلبعض إن اكن يسوع ألقى هذه إلعظة يف مناس بتني منفصلتني ،أو يف نفس إملناس بة.

•

وينقسم رأي إلعلامء إلالهوتيني بشأن هذه إملسأةل .ولكن علينا أن نتذكر أن يسوع اكن وإعظ ًا متجو ًل ،حيث اكن تركزيه إلول ملكوت هللا (رإجع
لوقا .)٤٣:٤

•

غالب ًا ما يكرر إلوعاظ إملتجولني أنفسهم للحشود إخملتلفة ،وخصوص ًا إن اكنت إلعظة حول نفس إملوضوع .فرمبا اكنت تكل نفس إلعظة إملذكورة يف
إجنيل مىت  ،٧-٥ولكن رمبا علمها يف وقت وماكن خمتلفني.

ارش (لوقا  ،)١٦-١٢:٦وقبل أن يُرسلهم للكرإزة يف
 .٢إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه :ليس من قبيل إلصدفة أن يسجل لوقا هذه إلعظة إلرإئعة مبارشة بعد إختياره أ ِل ْثناا ع ا ا
ِ
مجيع أحناء مدن إجلليل (لوقا  . )٦-١:٩واكنت هذه إلعظة جزء ًإ من تدريهبم لهنا ترشح ما يعنيه حق ًا أن تكون اتبع ًا ليسوع إملس يح.
•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateنس تطيع أن نتكهن إدلور إملزدوج إَّلي لعبته هذه إلعظة :أو ًل ،تعزيز إلثقة بني تالميذ يسوع ،واثني ًا ،تتحدى إَّلين مل
يقرروإ بعد عىل إتباعه".

•

ومن إلوإحض أن إلعظة عىل إلسهل (وإملوعظة عىل إجلبل) اكن هلام إلتأثري إلكبري عىل إلكنيسة إلوىل .فقد أشار إملس يحيني إلوإئل لهذه إلعظة
مرإر ًإ وتكرإرإً وتألقت حياهتم ابجملد كتالميذ ثوريني.

 .٣اوقاا ال :من إملعروف عن إملوعظة عىل إلسهل (وإملوعظة عىل إجلبل) أهنام خالصة إلتعلمي إلخاليق ليسوع  -أو لي خشص أآخر .ففي إملوعظة عىل إلسهل،
يُعمل يسوع تالميذه ،ومن يريدون أن يصبحوإ تالميذه فامي بعد ،كيف يعيشون حبسب إلجنيل.
•

يُقال أنه إذإ أخذت لك إلنصاحئ من إلفالسفة وإلطباء إلنفس يني وإملستشارين عن كيفية إلمتتع حبياة إمللء ،وإخترصت إجلزء إلفلسفي مهنا وركزت
عىل إلساس يات ،فس تصل يف إلهناية إىل نسخة وإهية من إلعظة إلرإئعة إليت قدهما يسوع.

•

يطلق إلكثريون عنوإن" :إعالن يسوع عن إمللكوت" عىل إملوعظة عىل إجلبل .كام أعلنت إملس تعمرإت إلمريكية إس تقاللها عن بريطانيا ،وأعلن
اكرل ماركس عن بيانه إلش يوعي ،هكذإ أعلن يسوع يف هذه إلعظة عن جدول أعامل مملكته وخطة معهل.

•

يعرض هذإ إلعالن جدول أعامل خمتلف متام ًا عام توقعه إلشعب إلَيودي من إملس يا ،مفملكة إملس يا ل تُقدم إلرباكت إلس ياس ية أو حىت إملادية،
بل توحض عن إلآاثر إلروحية لس يادة يسوع عىل حياتناَ .تربان هذه إلعظة إلرإئعة كيف حنيا عندما يكون يسوع هو رب إحلياة.

•

من إملهم أن نفهم أن إملوعظة عىل إجلبل ل متنح إخلالص ،ولكهنا ترشح للتلميذ إَّلي يريد أن يتبع يسوع ،معىن أن يكون يسوع هو إملكل عىل
إحلياة يف جمرايهتا إليومية إلعادية.

•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayهذه إلعظة منوذج ًا جيد ًإ لطريقة إلوعظ عند إلَيود .فالوإعظ عند إلَيود يُدعى’ :كرز  ،‘Charazومعناها خرز منظوم
(اكملرس اب احة) .كام إعتاد إلوإعظ إلَيودي أن ل يطيل إحلديث حول فكرة وإحدة ،ولكنه ينتقل من فكرة إىل أخرى أآم ًال يف جذب إنتباه إلسامعني".

اثلث ًا .إخلطة إملفاجئة مللكوت هللا
أ ) إلآية (٢٠ب) :براكت للمساكني
وت أ ِهلل.
ُط اواب ُ ْمك َأهيه اا ألْ ام اسا ِك ُنيَ ِ ،ل َّن لا ُ ْمك املا ُك ا
ُ .١ط اواب ُ ْمك :وعد يسوع تالميذه ابلربكة ،وهذه إلربكة س تكون للمساكني ابلروح .فالفكرة من ورإء إلكمة إليواننية إلقدمية (طوَب) تعين "إلسعادة "،ولكن
معىن إلكمة إحلقيقي وإللهيي ل ي ُش به مفهومنا إحلايل عن إلرإحة أو إلرتف إلوقيت.
•

•

إس تخدم بولس لكمة طوَب ( ُم اب اارك) ،وإليت تعين "إلسعادة/إلغبطة "،عندما تكم عن هللا يف تميواثوس إلوىل  " ١١:١اح اس اب إ ْ ِجنيلِ ام ْج ِد أ ِهلل
ِ
ألْ ُم اب اار ِك "...وعل ر اق ابرلكي (" :)Barclayتصف لكمة ’ماكريوس‘ إلفرح إلعجيب وإلهادئ وغري إمللموس وإَّلي ل يعمتد عىل َشء ول يتأثر ُبصدف
إحلياة ول ابلتغيريإت إحمليطة".
وت ألْ ُم اعدَّ لا ُ ْمك ُمنْ ُذ تاأْ ِس ِيس
َتربان إلآايت يف مىت  ٣٤:٢٥عن إللَكم إَّلي س يوهجه يسوع لشعبه يوم إدلينونة" :تا اعالا ْوإ اي ُم اب اار ِيك َأ ِِبِ ،رثُوإ ألْ املا ُك ا
ألْ اعالا ِم ".يسوع سوف يُدين ً
الك من إملباركني وإمللعونني يف ذكل إليوم  -فهو يعرف جيد ًإ إلشخص إملبارك ويرشح مؤهالته .وميكننا أن نضيف
أيض ًا أن يسوع اكن أكرث خشص مبارك عىل إلطالق ،ويعرف يقين ًا ما تعنيه حياة إلربكة.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonنالحظ أيض ًا أن لكمة طوَب (إلربكة/إلسعادة) يه فعل مضارع ،وهذإ يعين أنك تس تطيع أن تمتتع ابلربكة
وإلسعادة إلآن .فهو ل يقول أن إلربكة س تأِت ،بل س تأتيك إلآن (طوابمك)".

ُ .٢ط اواب ُمكْ َأهيه اا ألْ ام اسا ِك ُني :هناك إلعديد من إملفردإت إليواننية إلقدمية ميكن إس تخدإهما لوصف إملساكني .ولكن إس تخدم يسوع إلكمة إليت تشري إىل حاةل من
إلنكسار إلشديد ،كام وحتمل فكرة إلتوسل للحصول عىل أمر ما.
•

تفاجئنا هذه إلكامت بغرإبهتا .طوَب للمساكني! فال معىن لها عىل إلطالق .ومع هذإ ،توجد قوة وحمكة يف هذإ إحلق ويف حقيقة أن إملسكني
ينظر للآخرين لتسديد إحتياجه .فهو ل يعيش يف ومه أنه قادر عىل تسديد إحتياجه بنفسه.

•

عىل إلرمغ من أن تعلمي يسوع اكن مليئ ًا ابلمور إلعملية ،إل أنه اكن رج ًال روحي ًا ،ر
وعمل عن إلمور إلروحية .عندما يتكم يسوع عن إملساكني فهو
يقصد إملساكني روحي ًا ،وهذإ ابلضبط ما قاَل يف إملوعظة عىل إجلبل يف مىت (.)٥

•

يدرك إملسكني ابلروح أنه ل ميكل أي مدخرإت روحية ،ويعرف أنه عاجز روحي ًا .فاملسكني ابلروح ل يتشلك عن طريق نبذ إَّلإت .بل من
خالل معل إلروح إلقدس يف إلقلب وإلتجاوب معه.

•

يس تطيع لك خشص أن يبدأ من هنا :فالربكة ليست للشخص إلنقي أو إملقدس أو إلرويح أو إلرإئع .فلك خشص ميكنه أن يكون مسكني ابلروح.
ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonإلمر ل يتعلق مبا أمكل ،ولكن مبا ل أمكل يف أول نقطة أتصال بني رويح وبني هللا".

وت أ ِهللَّ .لكل ،فاملسكني ابلروح هو رشط
وت أ ِهلل :مع ذكل ،أولئك إملساكني ابلروح ،إَّلين علَيم إلتوسل ،س ياكفئون حامتً :لا ُ ْمك املا ُك ا
َ ِ .٣ل َّن لا ُ ْمك املا ُك ا
أسايس لنوإل ملكوت هللا ،وإس مترإران يف إللجوء إىل موإردان إلروحية معتقدين أهنا س تكفينا ،لن مينحنا ما حنتاجه حق ًا من هللا.
•

إلسبب إَّلي جعل يسوع يضع "إملساكني ابلروح" أولً هو لنه من دوهنا لن نرى إلوإمر إلتالية يف منظورها إلصحيح .فال ميكننا تمتميها بقوتنا
إخلاصة ،بل من خالل إلتوسل إَّلي يعمتد عىل قوة هللا.

ب) إلآية (٢١أ) :طوَب للجياع
ون.
ُط اواب ُ ْمك َأهيه اا ألْجِ ايا ُع أ ْل آ انَ ِ ،لن َّ ُ ْمك ت ُ ْش اب ُع ا
ُ .١ط اواب ُ ْمك َأهيه اا ألْجِ ايا ُع أ ْل آ ان :يبحث إلشخص إجلائع عن إلطعام ابس مترإر ويأمل أن يش بع .وبذكل يصبح إجلوع هو دإفعه وتركزيه إلول .يصف يسوع هنا
إلرباكت إليت تأِت عىل من يطلبه أو ًل ويسعى لربه مثل إلرجل إجلائع إَّلي يصبح لك ُهه هو إش باع ذكل إجلوع.
• هذإ إلشغف حقيقي ،اكجلوع إحلقيقي.
• هذإ إلشغف طبيعي ،كشعور إجلوع إَّلي يشعر به إلنسان.
• هذإ إلشغف شديد ،اكلشعور ابجلوع متام ًا.
• هذإ إلشغف مؤمل أحيا ًان ،اكجلوع إحلقيقي إَّلي ميكن أن يتسبب ابلمل.
• هذإ إلشغف قوي ويدفع إملرء ،اكجلوع إَّلي ميكن أن يدفع إملرء لتسديد ذكل إجلوع.
• هذإ إلشغف عالمة عىل إلصحة ،اكجلوع إَّلي يبني أن إملرء يمتتع بصحة جيدة.
✓

من إجليد أن نتذكر أن يسوع قال هذإ يف زمن وثقافة عرفت جيد ًإ ما يعنيه إجلوع وإلعطش .فانسان إلعرص إحلديث  -عىل إلقل يف إلعامل
إلغرِب  -مل يعاين يوم ًا من نقص يف الاحتياجات إلساس ية اكلطعام وإملاء .مفن إلصعب علينا أن نفهم معىن إجلوع وإلعطش للمس يح ولربه.

✓

ون (مىت  .)٦:٥ومبا أنه أشار فَيا إىل جوع
جسل مىت نفس إلرساةل إليت قالها يسوع يف لوقاُ :ط ا
وَب ِللْجِ اياعِ اوألْ ِع اط ِاش إ اىل ألْ ِ رِربَ ِ ،لهنَّ ُ ْم ي ُْش اب ُع ا
ِ
أآخر غري إجلوع إملادي ،فعظته يف لوقا تشري إىل نفس إجلوع .ميكن للجوع إىل إلرب أن يعرب عن نفسه يف عدة طرق:
 إلشوق وإجلوع للحصول عىل طبيعة ابرة. إلشوق وإجلوع حلياة مكرسة ومقدسة أكرث. إلشوق وإجلوع لالس مترإر يف بر هللا. -إلشوق وإجلوع لرؤية إلرب يزدإد يف إلعامل.

ون :وعد يسوع بأن يش بع إجلياع ،وميلهئم ابلش بع .واي َل من ش بع ٍ جعيب ،فهو ُيرضينا ولكن جيعلنا نتوق للمزيد.
َ ِ .٢لن َّ ُ ْمك ت ُ ْش اب ُع ا
ج ) إلآية (٢١ب) :طوَب للباكون
ون.
ون أ ْل آ انَ ِ ،لن َّ ُ ْمك اس اتضْ اح ُك ا
ُط اواب ُ ْمك َأهيه اا ألْ ابا ُك ا
ون تعين يف إلوإقع ،إلباكء عىل إخلطية ونتاجئها.
ون أ ْل آ ان :مبعىن إلباكء عىل حاةل إلنسان وإجملمتع ،عاملني أن إلسبب هو إخلطيةَ .أهيه اا ألْ ابا ُك ا
ُ .١ط اواب ُ ْمك َأهيه اا ألْ ابا ُك ا
•

َل َّن هذإ إلْ ُح ْز ان َّ ِإَّلي ِ احب اس ِب ام ِشيئا ِة ِ
هللا يُن ْ ِش ُئ ت ْاوب ا ًة ِل اخ اال ٍص ،وهذإ ما وصفه بولس يف كورنثوس إلثانية  .١٠:٧فأولئك إَّلين يبكون خيتربون
رش اك اة أ ال ِم ِه (فيليب  ،)١٠:٣وبباكهئم يقرتبون من ار ُجلُ إ َل ْو اجاعٍ او ُمخْ ات ِ ُرب ألْ اح از ِن (إشعياء .)٣:٥٣
شيئ ًا خاص ًا عن هللا ،خيتربون ا ِ

•

يقول س بريجن (" :)Spurgeonل أصدق إلميان إَّلي ل يذرف إدلموع عند إلنظر إىل يسوع .ويبدو يل أن إلميان إخلايل من إدلموع هو إميان
زإئف ،مل يودل من روح هللا".

ون :إَّلي حيزن إزإء حالته إلروحية يس تطيع أن يضحك حق ًا عندما يضع هللا إلمور يف نصاهبا إلصحيحِ .ع ْندا ألْ ام اسا ِء ياب ُ
ِيت ألْ ُب ااك ُء ،او ِيف
َ ِ .٢لن َّ ُ ْمك اس اتضْ اح ُك ا
أ َّلص اباحِ تا ار ه ٌمن (مزمور .)٥:٣٠
 .٣أ ْل آ ان :إس تخدم يسوع يف لك هذه إلعبارإت إملتناقضة إليت تصف إحلاةل إلروحية للشخص ،فكرة إلفقر وإجلوع وإلباكء ،لكمة مليئة ابلمل :إلآن.
• أنت فقري إلآن ،ولكنك سرتث إمللكوت يوم ًا.
• أنت جائع إلآن ،ولكنك ستش بع يوم ًا.
• أنت تبيك إلآن ،ولكنك س تضحك يوم ًا.
✓

✓

✓

يؤخذ إلبعض بفكرة أن يسوع اكن انشط ًا إجامتعي ًا أو ثور ًاي أكرث من كونه وإعظ ًا ومعلامً ،وأن قصد يسوع من إلتطويبات هو تدمري إلنظام
الاجامتعي وإعطاء إلقوة للمقهورين.
أرإد يسوع أن مينح إلقوة للمقهورين ،ولكن من خالل إلرتكزي عىل أعظم طغيان ،وهو طغيان إخلطية عىل إلنسان وإنفصاَل عن هللا .رمغ
أن يسوع مل يتجاهل حاجة إلفقرإء وإجلياع وإلباكني إملادية ،ولكنه ركز عىل إلثورة إلروحية إليت من شأهنا أن تغريمه وتُغري إجملمتع يف إلهناية.
نرى يف الكم يسوع أنه اكن يف إلوإقع ضد إلثورة الاجامتعية نظر ًإ لنه أعطى إلمل للناس رمغ إس مترإر حاةل إلفقر وإجلوع وإلباكء إليت اكنوإ
يعانون مهنا .فالثوري يريد أن يسلب لك أمل موجود ،ويطالب إلناس ابَتاذ إجرإءإت فورية (وكثري ًإ ما تكون عنيفة وأحيا ًان مميته) عىل
إفرتإض أهنا س ُتغري إلوضاع .نس تطيع حصد هذإ إلفكر إملُر يف إملاليني إَّلين ماتوإ عىل يد إليديولوجية إلش يوعية .ولكن يُظهر يسوع
طريقة أفضل ،ووس يةل أقوى للمل إحلقيقي.

د ) إلآايت ( :)٢٣-٢٢طوَب للمكروهني
رشي ٍر ِم ْن َأ ْجلِ أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِانِ ٢٣ .إفْ ار ُحوإ ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم اوهتا الَّلُوإ ،فاه اُو اذإ َأ ْج ُر ُمكْ ع ِاظ ٌمي ِيف
ُ ٢٢ط اواب ُمكْ إ اذإ َأبْغاضا ُ ُمك ألنَّ ُاس ،اوإ اذإ َأفْ ار ُزو ُمكْ اوعا َّ ُري ُومكْ ،او َأخ اْر ُجوإ أ ْ اْس ُ ْمك اك ِ ر ِ
ِ
ِ
ون بِأ ْ َلن ْ ِب ايا ِء.
أ َّلس اما ِءَ ِ .ل َّن أ آ ااب اء ُ ْمه اه اك اذإ ااكنُوإ ي ا ْف ِ اعلُ ا
ُ .١ط اواب ُمكْ إ اذإ َأبْغاضا ُ ُمك ألنَّ ُاس :عندما نفكر يف إلشخاص إَّلين يعتربون أنفسهم فقرإء وجياع روحي ًا ويبكون طالبني هللا ،يبدو من إملس تحيل أن جند أشخاص ًا
ِ
يكرهوهنم أو يبغضوهنم ،ولكن هذإ ما حيدث ابلضبط.
َ .٢أفْ ار ُزو ُ ْمك  ...اوعا َّ ُري ُ ْ
رشي ٍر :يتحدث هذإ عن مدى إلكرإهية إليت سيتعرض لها أتباع يسوع ،بل سيتعرضون ملا هو أسوأ من ذكل .لهذإ
ومك  ...او َأخ اْر ُجوإ أ ْ اْس ُ ْمك اك ِ ر ِ
قال يسوع طوَب لمك ،لنه حيدثِ :م ْن َأ ْجلِ أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان.
ِ
•

مل ِ
ميض وقت طويل حىت أصبحت هذه إلكامت حقيقة وإقعة ابلنس بة لتالميذ يسوع عرب إلعصور .فقد ْسع إملس يحيني إلوإئل إلكثريين يلعنومه
ويعتربون حىت ذكر إْسهم رش ويستبعدومه .كام وإهتموإ إملس يحيني بأهنم:
✓ أآلكي حلوم إلبرش :بسبب إلتحريف إملتعمد ملفهوم ممارسة فريضة عشاء إلرب.
✓ إخلالعة :بسبب تشويه إلفكرة ورإء إلجامتعات إلس بوعية إلعامة وإخلاصة.
✓ إلتعصب إدليين :لهنم أآمنوإ أن يسوع س يأِت اثنية وس تكون هناية إلعامل مروعة.
✓ إنقسام إلعائالت :فعندما يصبح رشيك إلزوإج مؤمن ًا كثري ًإ ما حيدث تغيري وإنقسام يف إلرسة.
✓ إخليانة :لهنم مل يكرموإ إللهة إلرومانية ومل يعبدوإ إلمربإطور.

ِ .٣إفْ ار ُحوإ ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم اوهتا الَّلُوإ :اي لها من مفارقة أن تكون سعيد ًإ جدإً عندما يكرهك إلآخرين ،ولكهنم يس تطيعون ذكل لنَ :أ ْج ُرمه ع ِاظ ٌمي ِيف أ َّلس اما ِء،
ون بِأ ْ َلن ْ ِبياا ِء.
ولهنم يمتتعون برفقة جيدة :اه اك اذإ ااكنُوإ ي ا ْف اعلُ ا
•

ذكر ترإب ( )Trappأسامء عدة رجال فرحوإ وهتللوإ عندما تعرضوإ لالضطهاد ووإهجوإ إملوت .مث ًال ،وصل جورج روبر إىل إلعمود إَّلي س يحرق
عليه وحضنه وكنه صديقه إلضائع .وقفز إدلكتور اتيلور ورقص قبل وصوَل إىل ماكن إعدإمه ،جميب ًا من يسأَل عن حاَل" :لك إجملد وإمحلد هلل ،أان
يف أحسن حال ،لين أخري ًإ وصلت إىل بييت ،أقرتبت جد ًإ من بيت أِب إلساموي ".كام ووإجه لورنس س ندرز إلعمود إَّلي س ُيعدم عليه اببتسامة
مث قبهل وقال" :أه ًال بك اي صليب يسوع إملس يح ،وأه ًال ابحلياة إلبدية".

هـ ) إلآايت ( :)٢٦-٢٤ويالت غريبة
ون.
ُون اوتا ْب ُك ا
ون أ ْل آ انَ ِ ،لن َّ ُ ْمك اس ات ْح ا نز ا
ُون .اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا ألضَّ ا ِح ُك ا
 ٢٤اولا ِك ْن اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا أ ْ َل ْغ ِن ايا ُءَ ِ ،لن َّ ُ ْمك قادْ نِلْ ُ ْمت ع اازإ اء ُ ْمك ٢٥ .اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا أ َّلش اباعاىَ ِ ،لن َّ ُ ْمك اس ات ُجوع ا
 ٢٦اويْ ٌل لا ُ ْمك إ اذإ قاا ال ِف ُ ْ
ون بِأ ْ َلن ْ ِبياا ِء ألْ اك اذب ا ِة.
يمك ا ِمجي ُع ألنَّ ِاس اح اس نًاَ ِ .لن َّ ُه اه اك اذإ ااك ان أ آ ااب ُؤ ُ ْمه ي ا ْف اعلُ ا
ِ
 .١اويْ ٌل :تس تخدم هذه إلكمة للتعبري عن إلسف وإلشفقة ،ومل تكن هتديد ًإ .فالويالت إليت تكم عهنا يسوع تبدو وكهنا متناقضة ،متام ًا كحال إلتطويبات.
فالغىن وإلش بع وإلضحك ومدح إلآخرين ل تعترب لعنة.
 .٢اولا ِك ْن اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا أ ْلَ ْغ ِن ايا ُء  ...اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا أ َّلش اباعاى :فالرثإء وإلوفرة وإلبحث إملس متر عن ما هو مثري وجديد وإللهو لكها أمور تُشلك عقبة حقيقية يف
إمللكوت .فال يأِت إلنسان إىل يسوع إل عندما يشعر ابلفقر وإجلوع وإحلاجة إىل إلتعزية.
•

وسط لك هذه إلقوإل إملتناقضة ،قارن يسوع بني إلتوقعات إحلالية للملكوت مع إلوإقع إلرويح للملكوت ،وقال أن هللا س يصنع أمور ًإ غري متوقعة.
خسر يسوع من رقمي إلعامل ،حيث رفع ما إحتقره إلعامل ،ورفض ما يثري إجعابه .قالا اب يسوع تصورمه عن ملكوت هللا رأس ًا عىل عقب.

رإبع ًا .إحملبة يه خطة هللا
أ ) إلآايت ( :)٢٨-٢٧أحبوإ أعدإ اءمك
يمك ٢٨ ،ااب ِر ُكوإ ال ِع ِن ُ ْ
ونَ :أ ِحبهوإ َأعْدا إ اء ُمكْ ،أ َْح ِس نُوإ إ اىل ُم ْب ِغ ِض ُ ْ
ُون إلا ْي ُ ْمك.
يمك ،او اصلهوإ ِ َل ْجلِ أ َّ َِّل اين ي ُِسيئ ا
«٢٧لا ِك ِ رين َأقُو ُل لا ُ ْمك َأهيه اا أ َّلسا ِم ُع ا
ِ
ِ
َ .١أ ِحبهوإ َأعْدا إ اء ُ ْمك :هذإ أمر بس يط ونس تطيع أن نفهمه ولكنه صادم ومن إلصعب إطاعته .أخربان يسوع هنا كيف ُحنب أعدإئنا ابلضبطَ :أ ِحبهوإ  ...أ َْح ِس نُوإ ...
ُون إلا ْي ُ ْمك.
ااب ِر ُكوإ  ...او اصلهوإ ِ َل ْجلِ أ َّ َِّل اين ي ُِسيئ ا
ِ
•

أكد يسوع عىل وجود إلعدإء .فطة ملكوت هللا تأخذ يف الاعتبار إملشألك إحلقيقية يف إلعامل .عىل إلرمغ من أنه س يكون لنا أعدإء ،ولكن علينا
إلرد ابحملبة ،وإثقني أن هللا س يحمينا ويدمر إلعدإء بتحويلهم إىل أصدقاء.

ُون إلا ْي ُ ْمك :إحملبة إليت يريدان يسوع أن نكهنا لعدإئنا ،ليست جمرد مشاعر من إلقلب .لنه إن إنتظران ظهور
 .٢أ َْح ِس ُنوإ  ...ااب ِر ُكوإ  ...او اصلهوإ ِ َل ْجلِ أ َّ َِّل اين ي ُِسيئ ا
ِ
هذه إملشاعر ،فلن حنهبم أبدإً .مفحبة إلعدإء يه إحملبة إلعملية بغض إلنظر عن إلطريقة إليت نشعر هبا حنومه.
•

ما تعنيه مجةل ااب ِر ُكوإ ال ِع ِن ُ ْ
يمك أن علينا أن نتحدث ابخلري عن إَّلين يسيئون إلينا.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayل ميكننا حمبة إلعدإء كام حنب أقرب وأعز إلناس عىل قلوبنا ،فهذإ مس تحيل وغري طبيعي .ولكن بغض إلنظر عام
يفعهل إلناس معنا ،إن اكنت إهانة أو إساءة أو رضر ،علينا أن نسعى دإمئ ًا خلريمه إلْسى ونمتىن هلم إلفضل".

ب) إلآايت ( :)٣٠-٢٩كن مس تعدإً لتتأمل ُظلامً
رضب ا اك عا اىل اخ رِدكا فاأ ْع ِر ْض ا َُل أ ْلآخ اار َأيْضً ا ،او ام ْن َأ اخ اذ ِرداإ اءكا فا اال تا ْم ان ْع ُه ثا ْوب ا اك َأيْضً ا ٣٠ .او ُ ه
لك ام ْن اسأَ ا اكل فاأَع ِْط ِه ،او ام ْن َأ اخ اذ أ َّ َِّلي ا اكل فا اال ت اُطا ِل ْبهُ.
 ٢٩ام ْن ا ا
رضب ا اك عا اىل اخ رِدكا فاأ ْع ِر ْض ا َُل أ ْلآخ اار َأيْضً ا :إس متر يسوع يف تقدمي تعلميه إملذهل ،وقال أنه علينا أن نتقبل بعض إلرشور إليت سرتتكب ضدان.
 .١ام ْن ا ا
•

رضب ا اك عا اىل اخ رِدكا ) مفن إلطبيعي أن ترغب يف إلرد ابملثل أو رمبا أكرث قلي ًال .طلب يسوع أن حنمتل بصرب هذه
عندما هيينك خشص ما ( ام ْن ا ا
إلهاانت وإلساءإت ول نقاوم إلشخص إَّلي ييسء إلينا ،بل نثق أن هللا س يدإفع عنا .أشار فرإنس ( )Franceأنه يف إلكتاابت إلَيودية إلقدمية
اكن رضب خشص بظهر إليد يعترب إهانة شديدة ،واكن يعاقب إلضارب بغرإمة فادحة ،وفق ًا ملا جاء يف إمليش ناه .٦:٨

•

علينا أل نيسء فهم الكم يسوع هنا ،فهو مل يطلب منا عدم مقاومة إلرش أبد ًإ .فقد أظهر يسوع مقاومته للرش بوضوح ،كام هو إحلال عندما قلب
إلطاولت يف إلهيلك.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayوفق ًا للَكم يسوع هنا ،عىل إملؤمن إحلقيقي أن ل يشعر ابلهانة ول يسعى لالنتقام أبدإً ".فعندما نفكر كيف تعرض
يب ا َْخ ٍر ،وغري رشعي ،و ُمجدف ،وجمنون  ...إخل) ،نرإه طبق هذإ إملبدأ عىل حياته بشلك جيد.
يسوع لالهانة وكيف إهتموه زور ًإ َ(أ ُكو ٌل ،او ِ ر ِ
رش ُ

•

ل جيوز أن نفكر أن يسوع يتوقع منا عدم إملقاومة أو إدلفاع عن إلنفس يف حاةل إلعتدإء إجلسدي .فقد اكنت إلصفعة عىل إخلد يف تكل إلثقافة
تعترب إساءة كبرية جد ًإ ،لهذإ حتدث عهنا يسوع وليس عن إلعتدإء إجلسدي .مل يقصد يسوع أنه إذإ رضبك أحد عىل رأسك بعىص ،أنه عليك
إلسامح َل أن يرضبك أكرث .يبدو أن إلآية يف كورنثوس إلثانية  ٢٠:١١تتحدث عن هذإ إلنوع من إلرضب عىل إخلد اكهانة.

•

ومن إخلطأ أيض ًا أن نعتقد أن الكمه يعين عدم وجود عقاب يف إجملمتع .فقد اكن يتكم يسوع هنا عن إلعالقات إلشخصية ،وليس عن إلوظائف
عيل أن أحول خدي عندما ُأهان خشصي ًا ،ولكن إحلكومة مسؤوةل عن كبح جامح إجملرمني
إحلكومية إملسؤوةل عن كبح إلرش (رومية  .)١٤-١:١٣ر
من الاعتدإءإت إجلسدية.

 .٢او ام ْن َأ اخ اذ ِرداإ اءكا فا اال تا ْمنا ْع ُه ثا ْوب ا اك َأيْضً ا .او ُ ه
لك ام ْن اسأَ ا اكل فاأَع ِْط ِه :خيربان يسوع هبذه إلآية عن كيفية إلتعامل مع إلشخاص إَّلين أساؤوإ معاملتنا وتالعبوإ
بنا ومقعوان .فينبغي علينا أن نبادر ونأخذ بزمام إلمور ونعطي بسخاء ومبحبة.
•

اكنت إلعباءة إخلارجية ،حسب رشيعة موىس ،شيئ ًا ل جيوز أخذه من أحد أبد ًإ (خروج ٢٦:٢٢؛ تثنية .)١٣:٢٤

•

ويُعلرق اكرسون (" :)Carsonإذإ ُرفعت دعوى ضد تالميذ يسوع لالستيالء عىل ردإهئم إدلإخيل (أي إملالبس إليت اكنوإ يلبسوهنا مبارشة حتت
إجلِل) ،فسوف يتخلون عنه بلك رسور وإن اكن حقهم قانوني ًا ،دون إلتفكري حىت برإحهتم إلشخصية".

•

كتب مورغان ( )Morganأيض ًا" :قال إلقدمي :مت رسك حبقك ،أحب جارك ،أبغض عدوك ،وبذكل تضمن سالمتك .وقال إجلديد :حتمل إملعاانة
حىت لو كنت مظلوم ًا ،وإغدق مبحبتك عىل إمجليع".

 .٣او ام ْن َأ اخ اذ أ َّ َِّلي ا اكل فا اال ت اُطا ِل ْب ُه :إلمر إلوحيد إَّلي جيعلنا منارس هذإ إلنوع من إحملبة إملُضحية هو معرفتنا أن هللا سوف يعتين بنا ،ومعرفتنا أنه إن َتلينا
عن ردإئنا ،فلهل إملزيد ليقدمه لنا.
•

هناك حدود لهذإ إلنوع من إلتضحية وهو إحملبة نفسها .إىل أي درجة ستسمح كل إحملبة ابلتضحية .فليست إحملبة أن تسمح لحد ابلتالعب بك
إل إذإ ْسحت هبذإ عن طريق حتويل حمبتك إىل حب جماين دون مقابل .فاحملبة ليست إلعطاء إدلإِئ أو عدم إملقاومة.

•

لرش بِألْخ ْ ِاري.
لرش ب الِ أ ْغ ِل ِب أ َّ َّ
ميكننا إلقول أن بولس كرر فكرة يسوع هذه عندما قال يف (رومية  :)٢١:١٢ال ي ا ْغ ِل ابنَّ اك أ َّ ه

ج ) إلآية ( :)٣١إلقاعدة إَّلهبية
ون َأ ْن ي ا ْف اع ال ألنَّ ُاس ب ُ ُِمك أفْ اعلُوإ َأن ُ ْْمت َأيْضً ا هبِ ِ ْم اه اك اذإ.
 ٣١او ا امَك تُ ِريدُ ا
ون َأ ْن ي ا ْف اع ال ألنَّ ُاس ب ُ ُِمك أفْ اعلُوإ َأن ُ ْْمت أَيْضً ا هبِ ِ ْم اه اك اذإ :اكنت هذه إلوصية معروفة من فرتة طويةل قبل جميء يسوع ولكهنا اكنت حتمل معىن سليب .فقد
 .١او ا امَك تُ ِريدُ ا
قيل يف إلقدمي" :جيب أن ل تفعل جلارك ما ل تريده أن يفعل كل ".لكن يسوع أحرز تقدم ًا كبري ًإ حني وضعها يف إطار إجياِب ،وطلب أن نفعل مع إلناس
ما نريدمه أن يفعلوإ معنا".
•

قال اكرسون (" :)Carsonمل خيتلق يسوع إلقاعدة إَّلهبية ،بل اكنت موجودة يف صيغ وأشاكل متنوعة قبهل .يف إلعام  ٢٠م ،حتدى خشص ملحد
ساق وإحدة ،يُقال أن
إملُعمل إلَيودي هليل وطلب منه أن يلخص إلناموس جبمةل تتناسب مع إلفرتة إلزمنية إليت حيتاهجا ليقف إمللحد بثبات عىل ٍ
رده اكن’ :ما هو مكروه كل ،ل تفعهل لي خشص أآخر .هذإ هو إلناموس لكه ،وإلبايق جمرد إلتفسري .إذهب وتعمل‘ ( .)Shabbath 31aعىل ما
يبدو أن يسوع هو إلوحيد إَّلي صاغ هذه إلقاعدة ابجيابية".

•

وهبذه إلكامت وضع يسوع إلوصية يف إطار أوسع بكثري .فهناك فرق ًا بني عدم خرق إلقوإنني إملرورية وبني معل ما هو إجياِب للمساعدة يف عدم
كرس إلقوإنني مثل مساعدة سائق تعطلت س يارته .مفث ًال إس تخدإم إلوصية ابلطريقة إلسلبية س تحمك عىل ألْجِ دا إ ِء إملذكورة يف مىت ٤٦-٣١:٢٥
بأهنا "غري مذنبة ".ولكن تطبيق إلوصية ابجيابية  -أي عىل طريقة يسوع  -س تديهنم بلك تأكيد.

 .٢أفْ اعلُوإ َأن ُ ْْمت َأيْضً ا هبِ ِ ْم اه اك اذإ :تنطبق هذه إلآية بشلك خاص عىل إلرشكة إملس يحية .فاذإ كنا نريد أن نشعر مبحبة إلآخرين وحنتاج إىل مساعدهتم ،إذ ًإ علينا
أن حنب إلآخرين أو ًل ومساعدهتم.
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonاي ليت إلناس يعيشون هبذه إلوصية ،عندها لن يكون هناك عبودية ول حرب ول ش تاِئ ول إرضإب ول كذب
ول رسقة؛ بل سيسود إلعدل وإحلب! ما هذه إململكة إليت دلهيا مثل هذإ إلقانون!"

•

هذإ جيعل إلناموس أسهل للفهم حصيح ،ولكن ل جيعهل أسهل يف إلتطبيق .فمل يفعل أحد قط مع إلآخرين ،وبطريقة منتظمة ،ما يودون إلآخرين
أن يفعلوإ هلم.

د ) إلآايت ( :)٣٥-٣٢أن ُحنب مكحبة هللا
ون إلا ْي ُ ْمك ،فاأَ هي فاضْ لٍ لا ُ ْمك؟ فاا َّن ألْخ اُطا اة
ون أ َّ َِّل اين ُ ِحي هبوهنا ُ ْم ٣٣ .اوإ اذإ أ َْح اسن ْ ُ ْمت إ اىل أ َّ َِّل اين ُ ْحي ِس ُن ا
 ٣٢اوإ ْن أ َْح اب ْب ُ ُمت أ َّ َِّل اين ُ ِحيبهونا ُ ْمك ،فاأَ هي فاضْ لٍ لا ُ ْمك؟ فاا َّن ألْخ اُطا اة َأيْضً ا ُ ِحي هب ا
ِ
ِ
ِ
ِ
يك ي ْاس ا ِرت هدوإ ِمهنْ ُ ُم ألْ ِمثْلا٣٥ .ب ا ْل َأ ِحبهوإ
ون ألْخ اُطا اة ِل ا ْ
ون َأ ْن ت ا ْس ا ِرت هدوإ ِمهنْ ُ ْم ،فاأَ هي فاضْ لٍ لا ُ ْمك؟ فاا َّن ألْ ِخ اُطا اة َأيْضً ا يُ ْق ِرضُ ا
ون اه اك اذإ ٣٤ .اوإ ْن َأقْ ارضْ ُ ُمت أ َّ َِّل اين تا ْر ُج ا
َأيْضً ا ِي ا ْف اعلُ ا
ِ
رشإ ِر.
ون شا يْئًا ،فا اي ُك ا
َأعْدا إ اء ُ ْمك ،اوأ َْح ِس نُوإ او َأقْ ِرضُ ِوإ او َأن ُ ْْمت ال تا ْر ُج ا
ون َأ ْج ُر ُ ْمك ع ِاظميًا اوتا ُكونُوإ ب ا ِين ألْ اع ِ ِ ريل ،فاان َّ ُه ُمنْ ِع ٌم عا اىل غا ْ ِري ألشَّ ا ِك ِر اين اوأ ْ َل ْ ا
ِ
 .١اوإ ْن أ َْح اب ْب ُ ُمت أ َّ َِّل اين ُ ِحيبهونا ُ ْمك :أي فضل لنا إن أحببنا من حيبوننا .لن نتش به بيسوع إن فعلنا ذكل.
ِ
• تذكر أن يسوع يُعمل هنا عن صفات أولد إمللكوت .وينبغي لنا أن نتوقع أن تكون هذه إلصفات خمتلفة عن إلصفات إليت نرإها يف إلعامل .فهناك
أس باب عديدة وجَية جتعلنا نتوقع إملزيد من أولد هللا إملؤمنني عن غريمه ،مث ًال:
✓ مه يدرعون أهنم ميلكون ما ل ميلكه إلآخرون؛ ويزمعون أهنم َّ ْجتددوإ واتبوإ وانلوإ إلفدإء بيسوع إملس يح.
✓ مه ابلفعل ميلكون ما ل ميلكه إلآخرون؛ فقد َّ ْجتددوإ واتبوإ وانلوإ إلفدإء بيسوع إملس يح.
✓ مه ميلكون قوة ل ميلكها إلآخرون؛ وميكهنم معل لك َشء يف إملس يح إَّلي يقوهيم.
✓ مه ميلكون روح هللا إَّلي يسكن بدإخلهم.
✓ مه ميلكون مس تقبل أفضل بكثري من غريمه.
رشإ ِر.
 .٢اوتا ُكونُوإ ب ا ِين ألْ اع ِ ِ ريل :عند إلقيام بذكل ،حنن ن ُقِل هللا ،إَّلي أظهر إحملبة جتاه أعدإئه ،و ُم ْن ِع ٌم عا اىل غا ْ ِري ألشَّ ا ِك ِر اين اوأ ْلَ ْ ا
•

قال س بريجن (" :)Spurgeonماذإ يريد هللا منا بلَكمه هذإ؟ أعتقد أنه يقول’ :هذإ هو يوم إلنعمة إجملاين؛ هذإ هو زمن إلرمحة ‘.مل تأ ِت ساعة
إدلينونة بعد ،عندما يفصل بني إخلري وإلرش؛ وجيلس عىل كريس إدلينونة لياكئف إلبرإر وجيازي إلرشإر".

•

علينا أن نقتدي هبذإ إملثل  -وعلينا أيض ًا أن حنب أعدإءان ونباركهم بقدر ما نس تطيع ،وهكذإ ن ُظهر أننا ب ا ِين ألْ اع ِ ِ ريل .يقول ماير (" :)Meyerجعلنا
أبناء ابلتَّ ْج ِدي ِد ،من خالل إلميان يف أ ِل ْبن؛ ولكننا مدعوون للثبات يف دعوتنا وإختياران ،وأن ن ُدإفع عن حقنا هبذإ الامس إملقدس .وإلطريقة
إلوحيدة لتحقيق ذكل يه عندما نعيش هذه إملبادئ إلساموية يف الكمنا وترصفاتنا".

هـ ) إلآايت ( :)٣٨-٣٦مبادئ إتباع إملس يح
٣٦فا ُكونُوإ ُر امحاا اء ا امَك َأ َّن َأ ااب ُمكْ َأيْضً ا ار ِح ٌمي «٣٧ .او ال تا ِدينُوإ فا اال تُدا إنُوإ .ال تا ْقضُ وإ عا اىل أَ اح ٍد فا اال يُ ْق اَض عالا ْي ُ ْمكِ .إغْ ِف ُروإ ي ُ ْغ اف ْر لا ُ ْمكَ ٣٨ .أع ُْطوإ تُ ْع اط ْوإ ،اك ْي ًال اجيرِدً إ ُملابَّدً إ
ون يُ ااك ُل لا ُ ْمك».
ون ِيف َأ ْحضا ا ِن ُ ْمكِ .لَن َّ ُه ِبنا ْف ِس أ ْل اك ْيلِ أ َّ َِّلي ِب ِه تا ِكيلُ ا
امه ُْز ًوزإ فاائِضً ا ي ُ ْع ُط ا

 .١فا ُكونُوإ ُر امحاا اء ا امَك َأ َّن َأ ااب ُمكْ َأيْضً ا ار ِح ٌمي :يوجد منط يف ملكوت يسوع علينا إتباعه لظهار إلرمحة حنو إلآخرين .علينا أن نكون ُر امحاا اء مع إلآخرين كام أن هللا
ار ِح ٌمي معنا .واي لها من رمحة عظمية ،وتتطلب منا إملزيد من إلرمحة ،وليس أقل.
 .٢ال تا ْقضُ وإ عا اىل َأ اح ٍد فا اال يُ ْق اَض عالا ْي ُ ْمك :حيذر يسوع يف هذه إلوصية من عدم إصدإر إحلمك عىل إلآخرين ،لنه عندما نفعل ،يُ ْق اَض علينا بطريقة مماثةل.
•

يبدو أهنا أ آية مألوفة حىت لولئك إَّلين ل يعرفون شيئ ًا عن إلكتاب إملقدس .مع ذكل ،معظم إَّلين يقتبسون هذه إلآية ل يفهمون قصد يسوع
مهنا .ويبدو أهنم يعتقدون (أو يأملون) أنه يطالب بقبول عام لي منط من إحلياة أو إلتعلمي.

•

نقرأ بعد هذه إلآايت بقليل (لوقا  )٤٥-٤٣:٦أمر يسوع بأن منزي إلمثر يف حياتنا وحياة إلآخرين ،ويشري إىل أُهية تقيمي هذإ إلمر يف حياتنا .عىل
إملؤمن أن يظهر حمبة غري مرشوطة للآخرين ،ول يعين هذإ موإفقة غري مرشوطة .فميكننا حمبة حىت إَّلين يفعلون ما ل نوإفق عليه.

•

بيامن هذإ ل مينع حفصنا حلياة إلآخرين ،إل إنه حيذران أن نفعل ذكل ابلروح إخلطأ .مثا ٌل جيد عىل إصدإر إلحاكم بطريقة غري عادةل ،اكن ما فعهل
إلتالميذ حبق إملرأة إليت جاءت ومسحت قديم يسوع ابلزيت (مىت  .)١٣-٦:٢٦ظنوإ أهنا أتلفت شيئ ًا؛ ولكن يسوع أخربمه أهنا فعلت ا امع ًال
اح اس نًا وما فعلته س يكون ت ْاذ ااك ًرإ لها .حمكهم اكن مترسع ًا وقاس ي ًا وظامل ًا.
✓ حنن نكرس هذه إلوصية عندما نرى إلسوأ يف إلآخرين.
✓ نكرس هذه إلوصية عندما ننتقد أخطاء إلآخرين فقط.
✓ نكرس هذه إلوصية عندما حنمك عىل حياة إلآخرين أثناء مرورمه يف أسوأ إللحظات.
✓ نكرس هذه إلوصية عندما حنمك عىل إدلوإفع إخلفية دلى إلآخرين.
✓ نكرس هذه إلوصية عندما حنمك عىل إلآخرين ول ننظر لنفس نا إن مرران يف نفس إلظروف.
✓ نكرس هذه إلوصية عندما حنمك عىل إلآخرين دون أن نرإعي إنه س ُيحمك علينا يوم ًا.

 .٣او ال تا ِدي ُنوإ ِ ...إغْ ِف ُروإ :مل يتحدث يسوع عن جمرد إحلمك عىل إلآخرين ( ال تا ْقضُ وإ عا اىل َأ اح ٍد) ،بل وسع إلفكرة بشلك أكرب .فيقول لنا ال تا ِدي ُنوإ و ِإ ْغ ِف ُروإ حبرية.
ون ِيف َأ ْحضا ا ِن ُ ْمكَ :شع يسوع عىل حرية إلعطاء دون إخلوف من إخلسارة .أرإد أن حيرران من خوف
َ .٤أع ُْطوإ تُ ْع اط ْوإ ،اك ْي ًال اجيرِدً إ ُملابَّدً إ امه ُْز ًوزإ فاائِضً ا يُ ْع ُط ا
إلعطاء إلسخي.
•

هذإ الكم حصيح ،وخيتربه من يقدمون بسخاء .بعبارة أبسط ،ل ميكنك أن تتفوق عىل كرم وعطااي هللا .حفامتً سريد كل أضعاف ما قدمته َل بطريقة
أو بأخرى .ومع ذكل ،إملقصود من هذه إلآايت حسب س ياق إلنص ،ل يتعلق ابلعطاء إملادي ،ولكن بتقدمي إملزيد من إحملبة وإلربكة وإلغفرإن
للآخرين .فلن تكون إخلارس أبد ًإ إذإ قدمت هذه الاش ياء كرد عىل كرم هللا كل.

•

ون ِيف َأ ْحضا ا ِن ُ ْمك :عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayاكن إلَيودي يرتدي ردإ ًء طوي ًال فضفاض ًا حىت إلقدإم ،ويضعون حزإم ًا عىل إخلرص .وعندما
ي ُ ْع ُط ا
يشد إلثوب من فوق إحلزإم يكون هناك ماكن متسع يش به إجليب إلكبري ،يتسع محلل أي َشء ".ميكننا تعديل إلآية ابس تخدإم لكامت من عرصان
إحلايل لتصبح :س ميل إلناس هذه إجليوب إملتسعة".

ون يُ ااك ُل لا ُ ْمك :هذإ هو إملبدأ إَّلي بىن عليه يسوع إلوصية " :ال تا ْقضُ وإ عا اىل َأ اح ٍد فا اال ي ُ ْق اَض عالا ْي ُ ْمك ".فاهلل سيس تخدم نفس
َ ِ .٥لن َّ ُه ِب ان ْف ِس أ ْل اك ْيلِ أ َّ َِّلي ِب ِه تا ِكيلُ ا
أ ْل اك ْيلِ إَّلي نس تخدمه مع إلآخرين .وهذإ ما جيب أن يدفعنا لنكون أكرث كرم ًا يف حمبتنا وغفرإننا وصالحنا مع إلآخرين .فان كنا نرغب ابملزيد من تكل
إلمور من يد هللا ،فعلينا أن نقدم إملزيد للآخرين.
•

نس تطيع إلقول أن يسوع مل حيذران من إلُحمك عىل إلآخرين ،بل طلب منا أن نكون عادلني ،وأن حنمك عىل إلآخرين كام نود أن ُحيمك علينا.

•

عندما يكون حمكنا عىل إلآخرين خاطئ ًا ،فانه لننا ل حنمك وفق ًا ملعيار حمدد ولكننا ننافق يف تطبيقه  -ونتجاههل طبع ًا عىل حياتنا إخلاصة .ومن
إلشائع إن حنمك عىل إل آخرين مبعيار خيتلف عن إملعيار إَّلي نس تخدمه لنفس نا  -فعادة نكون أكرث خساء ًإ مع أنفس نا من إلآخرين.

•

وفق ًا لتعلمي بعض ُمعلمي إلَيود يف زمن يسوع ،يس تخدم هللا مقياسني خمتلفني ( اك ْي ِلني) حيمك هبام عىل إلناس .إلول اك ْيلِ إلعدإةل وإلثاين اك ْيلِ إلرمحة.
فنفس أ ْل اك ْيلِ إَّلي ترغب أن يس تخدمه هللا معك ينبغي أن تس تخدمه مع إلآخرين.

•

ميكننا فقط أن حنمك عىل سلوك إلآخرين عندما ندرك أننا أنفس نا س ُيحمك علينا ،وينبغي لنا أن نأخذ بعني إلعتبار كيف نريد أن ُحيمك علينا.

خامس ًا .إلمتيزي بني طريقني
أ ) إلآايت ( :)٤٢-٣٩إيضاحات تمتحور حول إلنظر.
رض اب لاهُ ْم امث ًاال« :ه ْال ي ا ْق ِد ُر َأ ْ امعى َأ ْن ي ا ُقو اد َأ ْ امعى؟ َأ اما ي ْاس ُقطُ أ ِلثْنا ِان ِيف ُح ْف ار ٍة؟ ٤٠لاي اْس أل ِترلْ ِم ُيذ َأفْضا ال ِم ْن ُم اع ِل ر ِم ِه ،ب ا ْل ُ ه
ون ِمثْ ال
لك ام ْن اص اار ااك ِم ًال يا ُك ُ
 ٣٩او ا ا
ْ
يك ،او َأ َّما ألخ ااش اب ُة أل َّ ِيت ِيف اع ْينِ اك فا اال تا ْف اط ُن لاهاا؟ َ ٤٢أ ْو اك ْي اف تا ْق ِد ُر َأ ْن تا ُقو ال ِ َل ِخ ا
ُم اع ِل ر ِم ِهِ ٤١ .ل اما اذإ تا ْن ُظ ُر ألْقا اذى أ َّ َِّلي ِيف عا ْ ِني َأ ِخ ا
يك :ااي َأ ِيخ ،ادع ِْين ُأ ْخ ِرجِ
ْ
رص اجيرِدً إ َأ ْن ُ َْت ِر اج ألْقا اذى أ َّ َِّلي ِيف عا ْ ِني
ألْقا اذى أ َّ َِّلي ِيف اع ْينِ اك ،او َأن اْت ال تا ْن ُظ ُر ألْخ ااش اب اة أل َّ ِيت ِيف اع ْينِ اك؟ ااي ُم ار ِإيئ! َأ ْخ ِر ْج َأ َّو ًل ألخ ااش اب اة ِم ْن اع ْينِ اك ،او ِحينا ِئ ٍذ تُ ْب ِ ُ
َأ ِخ ا
يك.
 .١ه ْال ي ا ْق ِد ُر َأ ْ امعى َأ ْن ي ا ُقو اد َأ ْ امعى؟ :هذإ أمر وإحض بلك تأكيد .فالمعى ل ميكنه أن يقود أمعى طبع ًا .ولهذإ ل جيب علينا أن نطلب من أمعى أن يقودان؛
وإلعكس حصيح أيض ًا ،ل ينبغي أن نقود إلآخرين وحنن معيان .بل أن جنعل يسوع ،إَّلي يرى ويعرف لك َشء ،قائدان ومعلمنا.
•

يذكران يسوع بأن بعض من إَّلين يفرتض أهنم من إلقادة ،مصابون ابلعمى ،وأن علينا أن توىخ إحلذر مهنم .ويف وقت لحق قال يسوع عن بعض
إلقادة إلَيود يف يومهْ ُ ،مه ُ ْمع اي ٌان قاا اد ُة ُ ْمع اي ٍان .اوإ ْن ااك ان َأ ْ امعى ي ا ُقو ُد َأ ْ امعى ي ْاس ُق اط ِان ِ االك ُ اُها ِيف ُح ْف ار ٍة( .مىت .)١٤:١٥
ِ
ويُعلرق اكرسون (" :)Carsonوجود إخملطوطات بني أيدي إلفريس يني وإلكتبة ل يعين أهنم اكنوإ يفهموهنا جيدإً .ومبا أن إلفريس يني وإلكتبة مل يتبعوإ
يسوع؛ إذ ًإ مه مل يفهموإ أو يتبعوإ إلكتب إملقدسة".

•

نرى يف لكامت يسوع ذنب إلقادة إل ُعميان إَّلين يقودون ُمعيان .ومسؤولية إلتالميذ يتأكدوإ من أن قادهتم ليسوإ ُ ْمع ايان.

•

 .٢لاي اْس أل ِترلْ ِم ُيذ َأفْضا ال ِم ْن ُم اع ِل ر ِم ِه :أل ِترلْ ِم ُيذ اكلطالب ،ولكنه يذهب خطوة أبعد إذإ أنه يتبع خطوإت ُم اع ِل ر ِم ِه ويقتدي به .ولن يصبح إلتلميذ أفضل من ُمعلمه
نسان تاد ِريب ًا اك ِم ًال ،عندها يصبح ِمث ال ُم اع ِل ر ِم ِه .فغالب ًا ما نصبح مثل إَّلين نتبعهم ،لهذإ علينا أن خنتار معلمني صاحلني.
أبد ًإ ،إل عندما ي اتدا َّر اب إ ٌ
•

وسط هذه إحلقيقة إلوإحضة وإملنطقية جد ًإ ،أعطى يسوع وعد ًإ رإئع ًا .فكام تعلمنا منه ونضجنا روحي ًا معه ،س نصبح مثهل .ونتغري تدرجيي ًا لنصبح
ُمشا اهبِ ِ اني ُص اور اة أبْ ِن ِه (رومية  ،)٢٩:٨ويف إلهناية وعند ظهوره ،س نكون مثهل لننا سرنإه كام هو (يوحنا إلوىل .)٢:٣

•

يقول ماير (" :)Meyerنزل إلرب يسوع إملس يح إىل مس توإان يك نصبح مثهل يف إجملد .فالنسان إخمللوق حمدود ابملقارنة مع من اخلا اق لك إلش ياء.
ولكن ابلرمغ من حمدوديتنا ،جيب أن منكل نفس جامل يسوع إملثايل  -وأن يُعكس جامَل فينا".

ِ .٣ل اما اذإ تا ْن ُظ ُر ألْقا اذى أ َّ َِّلي ِيف عا ْ ِني َأ ِخ ا
يك ،او َأ َّما ألْخ ااش اب ُة أل َّ ِيت ِيف اع ْينِ اك فا اال تا ْف اط ُن لاهاا؟ لكميت ألْ اق اذى وإخل ااش بة يه إس تعارإت إس تخدمت بطريقة طريفة.
يوحض يسوع هنا أننا عادة ما نكون أكرث تساحم ًا مع خطاايان ابملقارنة مع خطااي إلآخرين.

•

عىل إلرمغ من أنه قد يكون هناك قا اذى حرفية يف عني أحدمه ،ولكن حامتً لن يكون هناك خ ااش ابة أو لوح ًا يف عني إلآخر .يس تخدم يسوع هذه
إلصور إملبالغ فَيا وإملضحكة ليجعل رسالته أسهل للفهم وللحفظ.

•

اي لها من صورة مضحكة :رجل يف عينه خش بة حياول إملساعد يف إزإةل إلقذى يف عني صديقه .ل ميكنك إلتفكري يف هذه إلصورة دون أن تبتسم.

•

يش به هذإ إملثل ،إلنظر يف عني إلآخر حبث ًا عن إلقذى وجتاهل إخلش بة يف عني إملرء ،إلقادة إلروحيني إَّلين أحرضوإ إملرأة إليت أمسكت يف عةل
إلزىن إىل يسوع .اكنت قد أخطأت ابلتأكيد؛ ولكن خطيهتم اكنت أسوأ بكثري ،وكشف يسوع عهنا هبذه إلعبارة " :ام ْن ااك ان ِمنْ ُ ْمك ب اِال خ ِاط َّي ٍة فالْ ا ْري ِمهاا
َأ َّو ًل ِ احب اج ٍر!" (يوحنا .)٧:٨

 .٤او َأ َّما ألْخ ااش اب ُة أل َّ ِيت ِيف اع ْينِ اك فا اال تا ْف اط ُن لاهاا؟ :يشري يسوع هنا إىل أن إخلش بة يف إلعني ل يالحظها حاملها عىل إلفور .فهو أمعى لريى خطأه إلوإحض .فاَّلي
يريد تصحيح خطأ خشص أآخر وهو نفسه يرتكب نفس إخلطأ (أو رمبا خطأ أكرب) ي ُسمىُ " :م ار ِإيئ ( ُمنافق)!"
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonرمغ أن يسوع خشص وديع ،إل أنه يدعو ذكل إلرجل "ابملنافق ".وإملنافق هو إلشخص إَّلي حيتج عىل إلمور
إلصغرية يف إلآخرين ،ول يعري إهامتم ًا بأخطائه إلشخصية إلكبرية".

•

إن ِن افاقُنا يف هذه إملسائل دإمئ ًا ما يكون أكرث وضوح ًا للآخرين من أنفس نا .قد جند وس يةل لتجاهل إخلش بة يف أعيننا ،ولكن س يالحظها إلآخرين
فور ًإ .وخري مثال عىل هذإ إلنوع من إلنفاق اكن ردة فعل دإود عىل قصة اناثن عندما قام رجل برسق نعجة رجل أآخر ُظلامً .أدإن دإود إلرجل
عىل إلفور ،ولكنه اكن أمعى عن خطيته ،وإليت اكنت أكرب بكثري( .مصوئيل إلثاين .)١٢

رص اجيرِدً إ َأ ْن ُ َْت ِر اج ألْقا اذى أ َّ َِّلي ِيف عا ْ ِني أَ ِخ ا
يك :مل يقصد يسوع أن يقول أنه من إخلطأ علينا مساعدة أخوان إَّلي
َ .٥أ ْخ ِر ْج َأ َّو ًل ألْخ ااش اب اة ِم ْن اع ْينِ اك ،او ِحي ان ِئ ٍذ تُ ْب ِ ُ
يعاين من وجود إلقذى يف عينه .إنه لمر جيد أن تساعد أخاك ،ولكن ليس قبل إلتعامل مع إخلش بة إليت يف عينك أنت.
ب) إلآايت ( :)٤٥-٤٣إلتباع هبذه إلطريقة لن حيدث إن مل يغريان يسوع جذر ًاي .عندما يلمس يسوع حياتنا ،س تظهر إلنتاجئ بوضوح يف حياتنا.
ِ «٤٣لَن َّ ُه اما ِم ْن اَش اار ٍة اجيرِدا ٍة تُثْ ِم ُر ثا ام ًرإ ار ِد ًّاي ،او ال اَش اار ٍة ار ِدي َّ ٍة تُثْ ِم ُر ثا ام ًرإ اجيرِدً إَ ِ ٤٤ .ل َّن ُ َّ
لك ا ا
ون
ون ِم ان ألشَّ ْو ِك تِينًا ،او ال ي ا ْق ِط ُف ا
َش ار ٍة تُ ْع ار ُف ِم ْن ثا ام ِرهاا .فااهنَّ ُ ْم ال ا ْجي ات ُن ا
ِمن ألْعلَّيق ِعنبا ٤٥ .اإ ْلنْسان ألصا ِلح ِمن كا ْْن قالْ ِب ِه ألصا ِلح ُ ْخيرج ألص االح ،وأ ْلنْسان أ ِ رلرشير ِمن اك ْْن قالْ ِب ِه أ ِ ر ِ
لرش .فاان َّ ُه ِم ْن فاضْ ا ِةل ألْ اقلْ ِب ي ا ات اكَّ ُم فا ُمهُ.
رِ
َّ ِ ِ ُ َّ ا ا ا ُ ر ِ ُ ْ ِ
ا ُ َّ ُ ْ ِ
لرشي ِر ُ ْخي ِر ُج أ َّ َّ
ا ُ ْ ِ اً
ِ
ِ
ِ
َ ِ .١لن َّ ُه اما ِم ْن اَش اار ٍة اجيرِدا ٍة تُثْ ِم ُر ثا ام ًرإ ار ِد ًّاي ِ ...لَ َّن ُ َّ
لك اَش اار ٍة تُ ْع ار ُف ِم ْن ثا ام ِرهاا :إلمثر هو إلنتيجة إحلمتية للكشف عن حقيقتنا .ففي إلهناية س يأِت إحلصاد وإن اكن
بعد فرتة من إلزمن ،وس يأِت إلمثر أيض ًا ،إن اكن جيدإً أم ار ِد ًّاي ،ليكشف عن أي نوع من إلَشار حنن .فليست لك َشرة تش به إلخرى.
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeعدم وجود مثر جيد يعين وجود مثر رديء :فال ميكن أن يكون هناك عُق ٌم طبيعي يف إلشجرة غري إملرئية يف إلقلب.
فالشخص إَّلي ل يأِت بمثر ويأِت بمثر رديء ،الكهام يُلقى ابلنار".

•

ويُعلرق س بريجن ( )Spurgeonأيض ًا" :لن يُقطع إلرشإر وحاميل إلتوت إلربي إلسام حفسب؛ بل حىت إلشخص إحملايد وإَّلي ل يأِت بأي مثر
إجياِب س ُيلقى ابلنار أيض ًا".

•

حذران يسوع من قبل بأن علينا أن حنمك عىل أنفس نا أو ًل ،وأن ننظر إلقذى فينا قبل أن يتحول إنتباهنا إىل عني جارانَّ .لكل قبل أن نطلب من
غريان ،علينا أن نسأل أنفس نا أولً" :هل أآِت بمثر لرب إجملد؟"

 .٢اإ ْلن ْ اس ُان أ َّلصا ِل ُح ِم ْن اك ْ ِْن قالْ ِب ِه أ َّلصا ِل ِح ُ ْخي ِر ُج أ َّلص اال اح  ...فاان َّ ُه ِم ْن فاضْ ا ِةل ألْ اقلْ ِب ي ا ات اكَّ ُم فا ُم ُه :تكشف لكامتنا عام يف قلوبنا .إذإ اكن هناك كْن صاحل يف إلقلب،
ِفسوف يظهر حامتً؛ وإن اكن رش ًإ ،فهذإ س يظهر أيض ًا ِمع إلوقت .فكامتنا تكشف إلكثري عنا أكرث مما نفكر ،وتكشف أن بعض صاحل وإلآخر رشير.
ج ) إل آايت ( :)٤٩-٤٦إخلالصة إخلتامية :تطبيق تعالمي يسوع هو أساس نا
لك ام ْن ياأْ ِِت إ ا َّيل اوي ْاس ام ُع ا االك ِمي اوي ا ْع ام ُل ِب ِه ُأ ِر ُ ْ
ون اما َأقُ ُوَلُ؟  ُ ٤٧ه
يمك ام ْن ي ُْش ِبهُ٤٨ .ي ُْش ِب ُه إن ْ اساانً ب ا اىن بايْتًا ،او اح اف ار
 «٤٦او ِل اما اذإ تادْ ُعون ِاين :ااي ار هب ،ااي ار هب ،او َأن ُ ْْمت ال تا ْف اعلُ ا
ِ
ِ
او امعَّ اق او اوضا اع أ ْ َل اس ااس عا اىل أ َّلص ْخ ِر .فالا َّما اح ا
داث اس ْي ٌل اصدا ام ألهنَّ ْ ُر اذ ِ اكل ألْ ابي اْت ،فا ا ْمل ي ا ْق ِد ْر َأ ْن يُ از ْع ِزعاهَُ ِ ،لن َّ ُه ااك ان ُم اؤ َّس ًسا عا اىل أ َّلصخْ ِر ٤٩ .او َأ َّما أ َّ َِّلي ي ْاس ام ُع او ال
ُون َأ اس ٍاس ،فا اصدا ام ُه ألهنَّ ْ ُر فا اس اقطا اح ًال ،او ااك ان اخ ار ُإب اذ ِ اكل ألْ ابي ِْت ع ِاظميًا!».
ي ا ْع املُ ،فاي ُْش ِب ُه إن ْ اساانً ب ا اىن بايْتا ُه عا اىل أ ْ َل ْر ِض ِم ْن د ِ
ِ
ون اما َأقُ ُوَلُ؟ :مزي يسوع بني من يقول أنه أآمن ،وبني إَّلي ي ْاس ام ُع ا االك ِمي اوي ا ْع ام ُل ِب ِه.
 .١او ِل اما اذإ تادْ ُعون ِاين :ااي ار هب ،ااي ار هب ،او َأن ُ ْْمت ال تا ْف اعلُ ا
•

علينا أن نس تخدم لغة إلتوسل يف إلعبارة " :ااي ار هب ،ااي ار هب"  -لنه من دوهنا لن خنلص .رمغ أن أن إملنافقني يس تخدمون هذه إلكامت عيهنا،
ولكن علينا أل خنجل حنن من ترديدها .ولكن ل يكفي أن نرددها ككامت فقط ،علينا أن نعنَيا.

•

ينطبق حتذير يسوع هذإ عىل إلشخاص إَّلين يتحدثون أو يقولون أش يا ًء ليسوع أو عنه ،ولكهنم ل يعنون ما يقولون .هذإ ل يعين أهنم يعتقدون
أن يسوع اكن رشير ًإ؛ بل ببساطة ينطقون إلكامت بشلك سطحي جد ًإ ،وعقوهلم يف ماكن أآخر .ويعتقدون أن هناك قمية يف إلكامت إجملردة وبأهنم
بذكل حيققون نوع ًا من إلوإجب إدليين بال قلب أو نفس أو روح  -جمرد لكامت وخوإطر.

•

هذإ إلتحذير ينطبق عىل إلناس إَّلين يقولون" :اي رب ،اي رب" ولكن حياهتم إلروحية ليس لها عالقة حبياهتم إليومية .يذهبون إىل إلكنيسة،
ورمبا يمتمون بعض إلوإجبات إدلينية إليومية ،ولكهنم خيطئون أمام هللا وإلنسان متام ًا كام يفعل إلآخرون .كتب ترإب (" :)Trappيتحدثون
اكملالئكة ،ويعيشون مثل إلش ياطني .ميلكون لسان سلس كيعقوب ،ولكن يد خش نة كعيسو".

•

وضع يسوع هذإ يف صيغة سؤإلِ :ل اما اذإ؟ عل ر اق مورغان (" :)Morganإن كنا غري طائعني ،فلامذإ نس متر يف لعبة إلطاعة؟  ...لك روح مذنبة علَيا
أن توإجه هذإ إلسؤإل ِل اما اذإ؟ مبفردها يوم ًا .وحيهنا فقط س يكتشف إملرء تفاهة إلسبب".

 ُ .٢ه
لك ام ْن ياأْ ِِت إ ا َّيل :أس تخدم يسوع ثالثة نقاط موجزة هنا ليصف من يتبعه ابحلمكة وإحلق  -وإبتدأ يوحض حمكة ذكل إلشخص.
ِ
•

عل ر اق مورغان ( :)Morganلحظ بعناية إلرشوط إلثالثة إلتالية ُ " (١ :ه
لك ام ْن ياأْ ِِت إ ا َّيل ،الاستسالم " (٢ ".اوي ْاس ام ُع ا االك ِمي ،إلتلمذة(٣ ".
ِ
" اوي ا ْع ام ُل ِب ِه ،إلطاعة".

 .٣ي ُْش ِب ُه إن ْ اساانً ب ا اىن ب ا ْيتًا :يف إلتوضيح إلهنايئ إَّلي قدمه يسوع حتدث عن بنائني إثنني ،بدى إلبيتني متشاهبني من إخلارج .فالساس إحلقيقي للحياة عادة ما
ِ
يكون خمفي ًا ول تثبت متانته إل يف إلعاصفة.
•

كتب س بريجن ( " :)Spurgeonاكن إحلكمي وإجلاهل يقومان بنفس إملهمة ،وإىل حد كبري وصال إىل نفس إلتصممي؛ فلك مهنام تعهد ببناء إملْنل،
واثبرإ الكهام يف إلبناء ،وإنهتوإ مع ًا يف بناء إملْنل .اكن إلش به بيهنام كبري للغاية".

 .٤فالا َّما اح ا
داث اس ْي ٌل :حذر يسوع من إهزتإز أساسات حياتنا من وقت لآخر ،سوإء يف إلوقت إحلارض (يف إملوإمس إلصعبة) ،أو يف إليوم إلخري وقت
إدلينونة .مفن إلفضل أن خنترب أساس حياتنا إلآن وليس لحق ًا عندما نقف أمام هللا ،وعند فوإت إلوإن لتغيري إملصري.

•

إلزمن وزوإبع إحلياة س يثبتان قوة إلساسات يف حياة إلشخص حىت وإن اكنت هذه إلساسات غري مرئية للعيان .وسوف نتفاجأ عندما نرى ام ْن
بىن حياته عىل هذإ إلساس إجليد .كتب ترإب (" :)Trappعندما تعرض يسوع للخيانة عىل يد هيوذإ لي ًال ،أعلن نيقودميوس أخري ًإ عن إميانه يف
إلهنار".

 .٥او َأ َّما أ َّ َِّلي ي ْاس ام ُع او ال ي ا ْع ام ُل :سامع لكمة هللا ليس اكفي ًا لتوفري أسا ٍس متني .مفن إلرضوري أن نعمل هبا أيض ًا .وإ ْن مل تف اعلوإ هكذإ خ ِاط ُئمت إىل رإلر ِ رب .وخطيئ ُت ُمك
تا اق ُع علا ُيمك (سفر إلعدد  - )٢٣:٣٢او ااك ان خ اار ُإب اذ ِ اكل ألْ ابي ِْت ع ِاظميًا!
•

ومع ذكل ،ل يس تطيع أحد أن يقرأ هذإ إللَكم دون أن يدرك أنه مل يطبق هذه إلوصااي متام ًا .حىت وإن طبقنا بعض من هذإ إللَكم بشلك عام،
عىل إعالن ملكوت هللا هذإ ،إملذكور يف إملوعظة عىل إجلبل ،أن يدفعنا إىل إلعودة مرة تلو إلخرى كخطاة حمتاجني عند قديم إملُخلص.

إجنيل لوقا إلحصاح ٧
إملرىض يشفون ،إملوىت يقومون ،وإخلطاة يُبرشون
أولً .شفاء اع ْبد ِلقاائِ ِد ِمئا ٍة
أ ) إلآايت ( :)٥-١طلب قائد إملئة

رشفًا عا اىل ألْ ام ْو ِت ،او ااك ان اع ِز ًيزإ ِع ْندا ُه٣ .فالا َّما ا ِْس اع ع ْان ي ُاسوعاَ ،أ ْر اس ال
 ١اولا َّما َأ ْمكا ال َأقْ او ا ُإَل ُلكَّهاا ِيف ام اسا ِمع ِ ألشَّ ْع ِب اد اخ ال اك ْف ارانا ُحو ام ٢ .او ااك ان اع ْب ٌد ِلقاائِ ِد ِمئا ٍة ،ام ِريضً ا ُم ْ ِ
إلا ْي ِه ُش ُيوخا ألَْيا ُو ِد ي ْاسأَ ُ َُل َأ ْن ياأْ ِ اِت اوياشْ ِف اي اع ْبدا ُه٤ .فالا َّما اجا ُءوإ إ اىل ي ُاسو اع اطلا ُبوإ إلا ْي ِه بِأ ْجهتِ اا ٍد قاائِ ِل اني« :إن َّ ُه ُم ْس ات ِح ٌّق َأ ْن يُ ْف اع ال ا َُل اه اذإِ ٥ ،لَن َّ ُه ُ ِحي هب ُأ َّمتاناا ،اوه اُو ب ا اىن
ِ
ِ
ِ
ِ
لاناا ألْ ام ْج ام اع».
 .١اد اخ ال اك ْف ارانا ُحو ام :بعد إملوعظة عىل إلسهل (لوقا  ،)٤٩-٢٠:٦جاء يسوع إىل ماكن سكنه (مىت  ،١٣:٤او َأ اىت فا اس اك ان ِيف اك ْف ارانا ُحو ام) .ويعين هذإ أن
عظته عىل إلسهل مل تكن يف ماكن بعيد عن اك ْف ارانا ُحو ام.
رشفًا عا اىل ألْ ام ْو ِت ،او ااك ان اع ِز ًيزإ ِع ْندا ُه :يبدو أن قائد إملئة هذإ اكن خشص ًا تقي ًا ولطيف ًا ومتوإضع ًا  -ومع هذإ ،اكن قائد مئة -
 .٢او ااك ان اع ْب ٌد ِلقاائِ ِد ِمئا ٍة ،ام ِريضً ا ُم ْ ِ
ليس أممي ًا حفسب ،ولكن جند ًاي روماني ًا ،وأدإة من أدوإت إلقمع ضد شعب إرسإئيل.
•

اكن دلى قائد إملئة موقف ًا غري عادي جتاه عبده .فمبوجب إلقانون إلروماين اكن حيق للس يد أن يقتل عبده إن أصبح مريض ًا أو جرح دلرجة جتعهل
غري قادر عىل إلعمل ،واكن من إملتوقع أن يفعل قائد إملئة ذكل.

جدير بلقا ٍء خشِص مع يسوع ،ورمبا ظن أن يسوع ل يريد أن يلتقي
َ .٣أ ْر اس ال ِإل ا ْي ِه ُش ُيوخا ألَْيا ُو ِد ي ْاسأَ ُ َُل َأ ْن ياأْ ِ اِت اوياشْ ِف اي اع ْبدا ُه :يبدو أن قائد إملئة مل يعتقد أنه ٌ
مع أممي مثهل ،لهذإ أرسل ش يوخ إلَيود مكمثلني عنه.
 .٤إن َّ ُه ُم ْس ات ِح ٌّق َأ ْن يُ ْف اع ال ا َُل اه اذإ :جتاوب ش يوخ إلَيود مع طلب قائد إملئة لنه ُم ْس ات ِح ٌّق َأ ْن يُ ْف اع ال ا َُل ه ااذإ .يف إملقابل ،ميكننا إجمليء إىل يسوع مبارشة دون
ِ
أي ممثلني حىت وإن كنا غري جديرين؛ فهو أ َّ َِّلي يُ ا رِرب ُر ألْفااجِ ار (رومية .)٥:٤
•

كتب ابيت (" :)Pateهذه الاعتبارإت تشري إىل أن قائد إملئة اكن خياف هللا؛ أممي أآمن ابَل إرسإئيل ولكن دون أن جيتاز معلية إ ِخلتان".

ب) إلآايت ( :)٨-٦طلب قائد إملئة أن ل يأِت يسوع إليه ،لنه عا ِ َّمل أن وجود يسوع غري رضوري ليشفي عبده
٦فا اذه ااب ي ُاسو ُع ام اعهُ ْم .اوإ ْذ ااك ان غا ْ اري ب ا ِعي ٍد ع ِان ألْ ابي ِْتَ ،أ ْر اس ال إلا ْي ِه قاائِدُ ألْ ِمئا ِة َأ ْص ِدقاا اء ي ا ُق ُ
ول اَلُ « :ااي اس ريِدُ  ،ال تا ْت اع ْبَ ِ .ل ِ رين لا ْس ُت ُم ْس ات ِحقًّا َأ ْن تادْ ُخ ال ا ْحت ات اس ْق ِفي.
ِ
 ِ ٧اَّل ِ اكل لام أ َْح ِس ْب ن ا ْف ِ ِ
يس أَه ًْال َأ ْن أ آ ِ اِت إلا ْي اك .لا ِك ْن قُ ْل ا ِلك ام ًة فا اي ْ ارب َأ غُ اال ِميَ ِ ٨ .ل ِ رين َأانا َأيْضً ا إن ْ اس ٌان ُم ارت ٌَّب ا ْحت ات ُسلْ اط ٍانِ ،يل ُجنْ ٌد ا ْحت ات ي ا ِدي .او َأقُو ُل ِلها اذإ :أ ْذه ْاب!
ْ
ِ
ِ
فا اي ْذه ُاب ،او ِلآخ اار :أئْ ِت! فا ايأْ ِِت ،او ِل اع ْب ِدي :أفْ اع ْل اه اذإ! فا اي ْف اع ُل».
 .١فا اذه ااب ي ُاسو ُع ام اعهُ ْم :مل يرتدد يسوع للحظة يف إَّلهاب إىل مْنل قائد إملئة ،ونمتىن نوع ًا ما لو أن قائد إملئة ْسح َل ابَّلهاب .فهل اكن يسوع س يدخل بيت
خشص أممي؟ فقد اكن هذإ ُمخالف ًا للتقاليد إلَيودية ،ولكنه مل يكن خمالف ًا لقانون هللا.
•

يستشهد ابيت ( )Pateبكتاابت هيودية معروفة ابمس إبولوت ( )m. Obolot 18:7ويقول" :بيوت إلمميني اكنت غري طاهرة".

 .٢ااي اس ريِدُ  ،ال تا ْت اع ْبَ ِ .ل ِ رين لا ْس ُت ُم ْس ات ِحقًّا َأ ْن تادْ ُخ ال ا ْحت ات اس ْق ِفي :عرف قائد إملئة أنه رمبا س يثري إملشألك إن دخل معمل هيودي ابرز بيته ،فالتقى بيسوع يف
إلطريق ليخربه بأنه ل دإعي لقطع لك تكل إملسافة إىل بيته.
•

يبدو أن قائد إملئة اكن خشص ًا رإئع ًا .حىت أن إلش يوخ قالوإ إن َّ ُه ُم ْس ات ِح ٌّق؛ أما هو فقال أان لا ْس ُت ُم ْس ات ِحقًّا .أثنوإ عليه لبناء ماكن للعبادة؛ أما هو
ِ
فشعر أنه غري مس تحق أن يدخل يسوع حتت سقفه .وقالوإ إنه اكن أه ًال؛ أما هو فمل حيسب نفسه أه ًال .تنا ٍمغ اتم بني إلميان إلقوي وإلتوإضع
إلعظمي.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإمزتجت ْستان رإئعتني فيه بلك إنسجا ٍم وريق ،وهذإ أمر فريد للغاية .فقد فاز ابحرتإم وتقدير إلآخرين َل ،أما
هو فمل يفكر إلكثري عن نفسه".

•

كام وأضاف س بريجن" :إميانك لن يقتل توإضعك ،وتوإضعك لن يطعن يف إميانك؛ ولكهنام سيسريإن جنب ًا إىل جنب إىل إلسامء مثل إلخ إلشجاع
وإلخت إلعادةل ،إلوإحد جرئ اكلسد وإلثاين وديع اكمحلامة ،إلوإحد يبهتج يف يسوع وإلثاين حيمر وهجه جخ ًال من نفسه".

 .٣لا ِك ْن قُ ْل ا ِلك ام ًة فا اي ْ ارب َأ غُ اال ِمي :فهم قائد إملئة قوة يسوع إلشافية ومل يعتقد أهنا خدعة حسرية تتطلب وجود إلساحر يف إملاكن .بل عرف متام ًا سلطان يسوع،
وأنه قادر عىل حتقيق ما يريد حىت وإن اكن غري موجود يف إملاكن.
•

أآمن قائد إملئة بأن لكمة من مف يسوع اكنت قادرة عىل إلشفاء متام ًا اكللمسة.

َ ِ .٤ل ِ رين َأانا َأيْضً ا إن ْ اس ٌان ُم ارت ٌَّب ا ْحت ات ُسلْ اط ٍانِ ،يل ُجنْ ٌد ا ْحت ات ي ا ِدي :اكن قائد إملئة عىل درإية اتمة ابلتسلسل إلدإري إلعسكري ،وكيف تُطاع أوإمر من مه يف
ِ
إلسلطة دون أي نقاش .ورأى أن يسوع اكن ميكل إلسلطان.
•

كتب جيِلهنزي (" :)Geldenhuysوكام اكن قائد إملئة ميكل إلسلطان ويُطاع ،توقع أن الكم يسوع َل سلطان أيض ًا حىت وإن مل يكن حارضإً
حيث إملريض اكن".

ج ) إلآايت ( :)١٠-٩يسوع يشفي إلعبد ويتعجب من إميان قائد إملئة
ون إ اىل
رسإئِي ال إميااانً ِب ِم ْقدا إ ِر اه اذإ!»١٠ .ور اج اع ألْمرسلُ ا
 ٩اولا َّما ا ِْس اع ي ُاسو ُع اه اذإ تا اع َّج اب ِمنْهُ ،اوألْ ات اف ات إ اىل ألْ اج ْمع ِ أ َّ َِّلي ياتْ اب ُع ُه اوقاا الَ « :أقُو ُل لا ُ ْمك :ل ا ْم أَجِدْ او ال ِيف إ ْ ا
اا ُْ ا ِ
ِ
ِ
ِ
ألْ ابي ِْت ،فا او اجدُ وإ ألْ اع ْبدا ألْ ام ِر ايض قادْ اَصَّ.
 .١تا اع َّج اب ِمنْ ُه :إدرإك قائد إملئة وفهمه لسلطان يسوع إلرويح ،جعل يسوع يتعجب .إميانه إلبس يط يف قدرة يسوع عىل إلشفاء مبجرد لكمة ،أظهر إميان خالٍ
من إخلزعبالت إليت تعمتد عىل إلش ياء إخلارجية فقط .اكن هذإ إميان عظمي ،يس تحق إملدحي.
•

مل يت اع َّجب يسوع إل يف مناس بات قليةل .فعل ذكل هنا ،وتعجب من إميان قائد إملئة ،ومن عدم إميان أهل مدينته (مرقس  .)٦:٦ميكن ليسوع أن
يتعجب من إمياننا أو من عدم إمياننا.

رسإئِي ال إميااانً ِب ِم ْقدا إ ِر اه اذإ! :إعترب يسوع إميان قائد إملئة إلممي هذإ  -وهو إلرمز إحلي لالضطهاد إلَيودي  -أنه أعظم من أي إميان رأآه بني
 .٢ل ا ْم أَجِدْ او ال ِيف إ ْ ا
ِ
ِ
شعب إرسإئيل.
•

مل تكن هناك دوةل إْسها إرسإئيل ،ككيان س يايس حيهنا؛ فقد اكن هناك جمرد شعب ينحدر من نسل إبرإهمي وإحسق ويعقوب .مع ذكل ،دعامه
يسوع إرسإئيل.

 .٣فا او اجدُ وإ ألْ اع ْبدا ألْ ام ِر ايض قادْ ا َّ
َص :حقق يسوع طلب قائد إملئة غري إلانين ،ويف نفس إلوقت ،أثبت أنه ميكل حق ًا إلسلطان إَّلي أآمن به قائد إملئة.
اثني ًا .يسوع يقمي صيب من إملوت
أ ) إلآايت ( :)١٣-١١يسوع يتقابل مع موكب إجلنازة

ون ِم ْن ت ااال ِمي ِذ ِه اومجا ْ ٌع اك ِثريٌ ١٢ .فالا َّما أ ْق ا ارت اب إ اىل ااب ِب ألْ ام ِدينا ِة ،إ اذإ ام ْي ٌت ام ْح ُمو ٌل ،أ ْب ٌن او ِحي ٌد
 ١١او ِيف ألْ اي ْو ِم ألتَّ ِايل اذه ااب إ اىل ام ِدينا ٍة تُدْ عاى انا ي اِني ،او اذه ااب ام اع ُه اك ِث ُري ا
ِ
ِ
ِ
يه أَ ْر ام ا ٌةل او ام اعهاا مجا ْ ٌع اك ِثريٌ ِم ان ألْ ام ِدينا ِة١٣ .فالا َّما ارأآهاا أ َّلر هب احت َّ ااَّن عالاَيْ اا ،اوقاا ال لاهاا « :ال تا ْب ِيك».
ِ ُل ِ رم ِه ،او ِ ا
ون ِم ْن ت ااال ِمي ِذ ِه اومجا ْ ٌع اكثِريٌ  :وإصلت شهرة وشعبية يسوع يف إلزدايد .وتبع يسوع كثريون من تالميذه ،إَّلين اكنوإ أكرث بكثري من جمرد
 .١او اذه ااب ام اع ُه اك ِث ُري ا
إلتالميذ أ ِلثْ اين ع اارش.
•

كتب ابيت (" :)Pateتقع بِلة انا ي اِني إليوم يف سهل يزرعيل ،وتبعد س تة أميال جنوب غرب إلنارصة".

 .٢إ اذإ ام ْي ٌت ام ْح ُمو ٌل :أي جنازة تعترب مأساة ،ولكن هذه اكنت خسارة فادحة .فقد اكن إمليت أ ْب ٌن او ِحي ٌد ِ ُل ِ رم ِه ،واكنت إلم َأ ْر ام اةل .فقدإن إبن وحيد اكن يعين
ِ
مس تقبل ابئس للرمةل.
•

او ام اعهاا مجا ْ ٌع اك ِثريٌ ِم ان ألْ ام ِدينا ِة :كتب جيِلهنزي (" :)Geldenhuysرمبا تألف موكب إجلنازة من إملش يعني إملؤجرين وإملوس يقيني بألت إلصنج
وإملزمار".

 .٣ال تا ْب ِيك :خيربان لوقا هنا ابلتحديد عن تعاطف يسوع مع إلرمةل :فالا َّما ارأآهاا أ َّلر هب احت َّ ااَّن عالاَيْ اا .فاه اِم إلوضع عىل إلفور ،وحتَّن علَيا وأعطاها إلمل عىل إلرمغ
من إلوضع إملأساوي.
•

فالا َّما ارأآهاا أ َّلر هب :عل ر اق ابيت (" :)Pateيس تخدم لوقا لكمة "إلرب" ( )kyriosهنا مبعناها إملطلق ،وإَّلي يؤكد عىل ألوهية يسوع".

•

يف عظة قدهما س بريجن ( )Spurgeonحول هذإ إملقطع ،وإليت اكنت بعنوإن (أهيا إلشاب ،هل هذإ كل؟) وذكر بعض إحلقائق إلروحية إليت
وحضهتا هذه إحلادثة:
✓ يسبب إملوت إلرويح حز ًان معيق ًا للصدقاء إملقربني.
✓ ل يوجد سوى معزي وإحد لهذإ إلنوع من إحلزن ،وهو إلوحيد إلقادر عىل تقدمي إلتعزية إحلقيقية.

ب) إلآايت ( :)١٧-١٤إقامة يسوع للشاب إمليت
اب ،ا اكل َأقُو ُل :قُ ْم!»١٥ .فا اجلا اس ألْ ام ْي ُت اوأبْ اتدا َأ ي ا ات اكَّ ُم ،فادا فا اع ُه إ اىل ُأ ِ رم ِه١٦ .فاأَ اخ اذ ألْ اج ِمي اع خ ْاو ٌف،
ون .فا اقا الَ « :أهيه اا ألشَّ ه
َّ ُ ١٤مث تاقا َّد ام اولا ام اس ألنَّ ْع اش ،فا اوقا اف ألْ احا ِملُ ا
ِ
او ام َّجدُ وإ أ اهلل قاائِ ِل اني« :قادْ قاا ام ِفي انا ن ِ ٌّايب ع ِاظ ٌمي ،اوأفْ ات اقدا أ ُهلل شا ْع اب ُه» ١٧ .اوخ اار اج اه اذإ ألْخ ا ُارب اع ْن ُه ِيف ُ ِ ر
لك ألَْيا ُو ِدي َّ ِة او ِيف مجا ِ يع ِ أ ْل ُك اور ِة ألْ ُم ِح ايط ِة.
َّ ُ .١مث تاقا َّد ام اولا ام اس ألنَّ ْع اش :يقدم لوقا صورة حية عن إلنَّ ْع اش .نظر يسوع إىل إلشاب وتكم مع إلشخص إمليت وكنه يح.
اب ،ا اكل َأقُو ُل :قُ ْم! :حتدث يسوع مع إملوىت وكهنم أحياء .تقول إلآية يف رومية  ١٧:٤أن هللا وحده قادر عىل فعل ذكل؛ اويادْ عُو إلموإت وكهنم
َ .٢أهيه اا ألشَّ ه
أحياء .أ َّ َِّلي ُ ْحي ِِي ألْ ام ْو اىت ،اويادْ عُو أ ْ َل ْش ايا اء غا ْ اري ألْ ام ْو ُجو اد ِة اكَهنَّ اا ام ْو ُجو ادةٌ.
 .٣فا اجلا اس ألْ ام ْي ُت اوأبْ اتدا َأ ي ا ات اكَّ ُم :يف أكرث من مناس بة أوقف يسوع موإكب إجلنازإت ابقامته للميت .هذإ ما حدث مع إبنة اييرس يف (لوقا  ،)٥٦-٤١:٨ولعازر
يف (يوحنا  .)٤٥-١:١١فمل حيب يسوع إملوت أبد ًإ ،واكن يعتربه إلعدو إَّلي جيب أن يقهر.
•

مل يقم هذإ إلشاب من إلموإت حفسب ،بل إنتعش؛ قام من بني إلموإت لميوت اثنية .ولكن هللا وعدان ابلقيامة ،وبعدم إملوت مرة أخرى.

•

كتب ابيت (" :)Pateيتبادر إىل إَّلهن هنا حاكية شهرية من حياة مودي إلوإعظ إلشهريُ .طلب من إلس يد مودي أن يُقمي مرإمس جنازة لحدمه،
فقرر أن يدرس إلانجيل ليجد عظة ألقاها يسوع يف أي جنازة .ولكن حماولته ابئت ابلفشل ،لن لك جنازة حرضها يسوع إنهتت ابقامة إمليت!"

اثلث ًا .يسوع ويوحنا إملعمدإن
أ ) إلآايت ( :)١٩-١٨يوحنا إملعمدإن يسأل يسوع
خربو ُه ب ُ ِ ر
ِلك اه ِذ ِه إلش يا ِء .فادا عا يُو احنرا إثْنانيِ ِم ْن تاال ِمي ِذ ِه ١٩،اوأ ارسلاهُام إ اىل َّإلر ِ رب ِلياسأل ُه« :ه ْال أ انت َّإَّلي نانْتا ِظ ُر ُه ،أ ْم ي ان ابغي
دإن اوأ ا ُ
١٨فا اذه ااب تاال ِم ُيذ يُو احنرا إمل ا ْع ام ِ
أ ْن ن انتا ِظ ار أآخ اار؟»
دإن :اكن ليوحنا إملعمدإن تالميذ ،وأصبح بعضهم تالميذإً ليسوع (مثل َأنْدا ار ُإو ُس ،يوحنا  .)٤٠-٣٥:١وبدإ إلمر لفت ًا للنظر عندما
 .١تاال ِم ُيذ يُو احنرا إمل ا ْع ام ِ
بدأ عدد تالميذ يسوع يفوق عدد تالميذ يوحنا إملعمدإن (يوحنا .)١:٤
 .٢ه ْال أ انت َّإَّلي نانْتا ِظ ُر ُه ،أ ْم يان ابغي أ ْن ن انتا ِظ ار أآخ اار؟ :تشري إلآايت يف يوحنا  ٣٦-٢٩:١ومقاطع أخرى قبل هذإ ،بأن يوحنا عرف متام ًا أن يسوع هو إملس يا.
ويبدو أن يوحنا قد أساء فهم خدمة إملس يا أيض ًا ،وهذإ ما يفرس إلشك .ورمبا إعتقد أنه إن اكن يسوع هو إملس يا حق ًا ،حفامتً س يحرر إرسإئيل س ياس ي ًا -
أو عىل إلقل خيرجه من إلسجن.
•

ومن إملمكن أن يوحنا قد أخطأ يف إلمتيزي بني " َّإَّلي نان ْ ات ِظ ُر ُه" وبني إملس يا .فهناك ما يدل عىل أن بعض إلَيود يف ذكل إلوقت اكنوإ ميزيون بني
إلنيب إَّلي وعد به موىس (سفر إلتثنية  )١٥:١٨وبني إملس يا .ولكن إملالحظة إلوإحضة هنا يه إلرتباك؛ فرمبا بسبب حمامكة يوحنا إلطويةل،
أختلط عليه إلمر.

•

يُعلرق جيِلهنزي (" :)Geldenhuysاكن يوحنا ل يزإل يف إلسجن ،وأصبحت إلمور غري مفهومة ابلنس بة َل .فقد توقع أن يبادر إملس يح يف إحلال
بتدمري قوى إلظالم وابدإنة إلظاملني .ولكنه بدلً من ذكل ،ترك إَّلي أعد َل إلطريق يقبع يف إلسجن ابئس ًا".

ب) إلآايت ( :)٢٣-٢٠إجابة يسوع عن تساؤل تالميذ يوحنا إملعمدإن :أخربإ يوحنا أن إلنبوة بشأن إملس يا قد حتققت
٢٠فالا َّما اجا اء إل ا ْي ِه أ َّلر ُج اال ِن قا اال« :يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ُإن قادْ َأ ْر اسلاناا إلا ْي اك قاائِ ًالَ :أن اْت ه اُو أ ْل آ ِِت َأ ْم نان ْ ات ِظ ُر أآخ اار؟» ٢١ .او ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلساعا ِة شا افى اك ِث ِري اين ِم ْن َأ ْم ار ٍإض او َأد اْوإ ٍء
ِ
َ ِ ِ
ون ،اوألْ ُ ْرب اص
اوأ ْر اوإحٍ ر ِ
رص ِل ُع ْم اي ٍان اك ِث ِري اين٢٢ .فاأَ اج ا
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال لاهُاما« :أ ْذ اه ابا او َأخ ِ اْربإ يُو احنَّا ِب اما ار َأيْ ُت اما او ا ِْس ْع ُت اما :إ َّن ألْ ُع ْم اي يُ ْب ِ ُ
رش اير ٍة ،او اوه ااب ألْ اب ا ا
ون ،اوألْ ُع ْر اج ي ا ْمشُ ا
رص ا
ِ
وَب ِل ام ْن ال ي ا ْع ُ ُرث ِ َّيف».
ون ٢٣ .او ُط ا
رش ا
ون ،اوألْ ام ْو اىت ي ا ُقو ُم ا
ون ،اوأ هلص َّم ي ْاس ام ُع ا
يُ اطه َُّر ا
ون ،اوألْ ام اسا ِك اني يُبا َّ ُ
 .١او ِيف تِ ْ ا
رص ِل ُع ْم اي ٍان اك ِث ِري اين :أظهرت هذه إلمور إلقوة إحلقيقية للمس يا؛ ولكنه اكن
كل أ َّلساعا ِة شا افى اك ِث ِري اين ِم ْن َأ ْم ار ٍإض او َأد اْوإ ٍء او َأ ْر اوإحٍ ِ ر ِ
رش اير ٍة ،او اوه ااب ألْ اب ا ا
يشفي بطرق خشصية وبس يطة للغاية.
•

هذه إملعجزإت حتقق إلوعود إملوجودة يف سفر إشعياء:
ون (إشعياء )٥:٣٥
✓ اإلْ ُع ْم ُي يُ ْب ِ ُ
رص ا
ون (إشعياء )٦:٣٥
✓ ألْ ُع ْر ُج ي ا ْمشُ ا
ون (إشعياء )٥:٣٥
✓ أ هلص هم ي ْاس ام ُع ا
ون (إشعياء )١٩:٢٦
✓ ألْ ام ْو اىت ي ا ُقو ُم ا
ون (إشعياء )١:٦١
رش ا
✓ اوألْ ام اسا ِك ُني يُبا َّ ُ

 .٢أ ْذ اه ابا او َأخ ِ اْربإ يُو احنَّا ِب اما ار َأيْ ُت اما او ا ِْس ْع ُت اما :أرإد يسوع أن يؤكد ليوحنا وتالميذه أنه هو إملس يا .ولكنه ذكرمه أيض ًا بأن قوته ستمتثل يف إلغالب خبدمته إملتوإضعة،
وبتلبية إحتياجات إلناس إلبس يطة ،وليس بتحرير س يايس عظمي.
•

ميكننا أن ن ُعيد صياغة سؤإل يوحنا اكلتايل" :اي يسوع ،ملاذإ ل تفعل إملزيد؟" جييب مورغان ( )Morganعن هذإ إلسؤإل" :وكن يسوع يقدم
نفس إلجابة للك من نفذ صربه .فاهلل يعمل من خالل إملثابرة يف معل إلش ياء إلبس يطة وإلصغرية دون لكل .ويبني اترخي إلكنيسة أن هذإ اكن
من أصعب إدلروس إليت يتعلمها إملؤمن".

وَب ِل ام ْن ال ي ا ْع ُ ُرث ِ َّيف :عرف يسوع أن خدمته يف إلتعلمي وإلشفاء اكنت عرثة للشعب إلَيودي ،إَّلي اكن يتوق خلالص وحترير س يايس من إلهمينة
ُ .٣ط ا
إلرومانية .أما ابلنس بة ملن مل ي ا ْع ُ ُرث فيه ،اكنت خدمته بركة فقد معل بعكس ما توقعه إلشعب.
•

ويُعلرق موريس (" :)Morrisإلفعل "ي ا ْع ُ ُرث" حيمل صورة مجيةل جدإً .ففكرة إلفعل ُمس متدة من إصطياد إلطيور ،وكيف يمت إنزإل عصا ُإلطعم
لتفعيل إلفخ .اي لها من صورة انبضة ابحلياة لالشارة إىل ما يثري إملشألك ويفتح إلفخ".

•

وعل ر اق ابيت (" :)Pateمن إجلدير ابملالحظة أنه مت إس تخدإم نفس إلفعل لالشارة إىل ردة فعل يوحنا إملعمدإن وإرسإئيل بشأن خدمة يسوع -
ويأِت إلفعل ابللغة إلصلية مبعىن إلهانة/إ ِلستياء ()skandalisthe؛ رإجع لوقا  ٢٣:٧مع رومية  .٣٣:٩ ،٩:١١فقد شعر شعب إرسإئيل
ابلهانة جرإء خدمة يسوع ،لهذإ علينا أن نأخذ الكمه يف لوقا  ٢٣:٧عىل محمل إجلد ،وأنه من إملمكن أن يشعر مجهوره ابلهانة بسبب خدمته
غري إلتقليدية ،مبا يف ذكل يوحنا إملعمدإن".

•

صديق يل هذه إلكامت وأضاف طوَب جديدة :طوَب لِلي ل يس تاء".
كام وعل ر اق ماير (" :)Meyerإس تخدم ٌ

ج ) إلآايت ( :)٢٨-٢٤تعلمي يسوع عن يوحنا إملعمدإن
٢٤فالا َّما ام اَض ار ُس اول يُو احنَّا ،أبْ اتدا َأ ي ا ُقو ُل ِللْ ُج ُموعِ ع ْان يُو احنَّا « :اما اذإ خ اار ْج ُ ْمت إ اىل ألْ ا رِربي َّ ِة ِل ات ْن ُظ ُروإ؟ َأقا اص اب ًة ُحت ر ِار ُكهاا أ ر ِلرحيُ؟ ٢٥ب ا ْل اما اذإ خ اار ْج ُ ْمت ِل ات ْن ُظ ُروإ؟ َأإن ْ اساانً الب ًِسا
ِ
ِ ِ ا ً ا َّ ِ ِ ِ ر ِ ْ ا ِ ل ُ ِ ُ ْ ُ ِ ِ
٢٦ب ا ْل اما اذإ خ اار ْج ُ ْمت ِل ات ْن ُظ ُروإ؟ َأن ا ِبيًّا؟ ن ا اع ْمَ ،أقُ ُ
ول لا ُ ْمك :او َأفْضا ال ِم ْن ن ِ ٍ رايب!  ٢٧اه اذإ ه اُو أ َّ َِّلي
ث اي ًااب انا معة؟ ه اُوذإ أَّل اين يف ألل اباس ألفاخ ِر اوأ تَّ ان هع ِم ْمه يف ق ُصو ِر أل ُملوك.
ا
ُكتِ اب اع ْنهُ :هاا َأانا ُأ ْر ِس ُل َأ اما ام او ْ ِهج اك ام اال ِيك أ َّ َِّلي هيُ ا ِ ر ُّي اط ِريقا اك قُدَّإ ام اك! َ ِ ٢٨ل ِ رين َأقُو ُل ل ُ ْمك :إن َّ ُه ب ا ْ اني ألْ ام ْولُو ِد اين ِم ان أل ِن ر اسا ِء لاي اْس ن ِ ٌّايب َأع اْظ ام ِم ْن يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ِإن،
ِ
اولا ِك َّن أ ْ َل ْصغ اار ِيف املا ُك ِ
وت أ ِهلل َأع اْظ ُم ِمنْ ُه».
 .١اما اذإ خ اار ْج ُ ْمت إ اىل ألْ ا رِربي َّ ِة ِل ات ْن ُظ ُروإ؟ :أوحض يسوع أن يوحنا اكن رجل هللا إلعظمي ،وأنه عاش ل ليحظى حبياة مرحية أو لطلب موإفقة إلآخرين .فقد اكن يوحنا
ِ
نبي ًا ُمعني وخمتار من قبل هللا ،ومل يسعى لرضاء إلناس.
 .٢هاا َأانا ُأ ْر ِس ُل َأ اما ام او ْ ِهج اك ام اال ِيك أ َّ َِّلي هيُ ا ِ ر ُّي اط ِريقا اك قُ َّدإ ام اك! :يقتبس يسوع هذه إلآية من ماليخ  ١:٣وإليت تتنبأ عن جميء يوحنا إملعمدإن .اكن إلنبياء
يف تكل إلفرتة ل يتنبأون ،ولكن يوحنا تنبأ ،لهذإ اكن هو أعظم من لك إلنبياء إَّلين جاؤوإ قبهل.
•
•
•
•
•
•

اكن يوحنا إملعمدإن اثبت ًا ،ومل هيزت بسهوةل مثل إلقصبة.
اكن يوحنا رصين ًا ،ولهذإ عاش حياة منضبطة ،بعيد ًإ عن مباجه هذإ إلعامل ورإحته.
اكن يوحنا خادم ًا ونبي ًا هلل.
اكن يوحنا ُمرس ًال خاص ًا من هللا.
اكن يوحنا ممزي ًإ ،وميكننا إلقول أنه أعظم نيب يف ظل إلعهد إلقدمي.
ونس تطيع أن نقول أن يوحنا اكن إلصغر يف إمللكوت يف ظل إلعهد إجلديد.

 .٣إن َّ ُه ب ا ْ اني ألْ ام ْولُو ِد اين ِم ان أل ِن ر اسا ِء لاي اْس ن ِ ٌّايب َأع اْظ ام ِم ْن يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ِإن :ومع ذكل ،اكن يوحنا أعظم من لك إلنبياء ،وذكل لنه اكن َل رشف أن يُعلن ويقول:
ِ
"هوذإ إملس يا" بد ًل من "عندما يأِت إملس يا".
 .٤اولا ِك َّن أ ْ َل ْصغ اار ِيف املا ُك ِ
وت أ ِهلل َأع اْظ ُم ِمنْ ُه :رمغ عظمة يوحنا ،ولكنه مل خيترب إلولدة إلثانية .هذإ لنه عاش ومات قبل أن ُيهنيي إملس يح معهل عىل إلصليب
وقبل أن يقوم من إلموإت .وابلتايل مل يكن قد متتع بعد مبمزيإت إلعهد إجلديد (كورنثوس إلوىل  ،٢٥:١١كورنثوس إلثانية  ،٦:٣عربإنيني .)١٣-٦:٨
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonميكننا إلقول ،كقاعدة عامة ،أن أحكل هنار يشع أكرث من أملع ليةل؛ فعىل إلرمغ من أن يوحنا اكن بدإية إلعهد
إجلديد ،إل أنه اكن أآخر من دخهل .فالصغر يف إمللكوت يقف عىل أرض أعىل من إلعظم حتت إلناموس".

•

ويُعلق ترإب (" :)Trappهذه إلآية ل تشلك عزإ ًء خلدإم إلجنيل إحملتقرين من إلعامل .فهم أشخاص هممني للغاية يف إلسامء ،عىل إلرمغ مما يقوَل
إلبرش عهنم".

د ) إلآايت ( :)٣٠-٢٩ردود إلفعال عىل تعلمي يسوع
ون اوألنَّا ُم ِ
ون فا ارفاضُ وإ امشُ اور اة أ ِهلل ِم ْن ِ اهج ِة َأنْ ُف ِسهِ ْم ،غا ْ اري
وس هي ا
ون با َّر ُروإ أ اهلل ُم ْع ات ِم ِد اين ِب ام ْع ُمو ِدي َّ ِة يُو احنَّا ٣٠ .او َأ َّما ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
 ٢٩او ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب إ ْذ ا ِْس ُعوإ اوألْ اعشَّ ُار ا
ِ
ُم ْع ات ِم ِد اين ِمنْهُ.
ون با َّر ُروإ أ اهلل ُم ْع ات ِم ِد اين ِب ام ْع ُمو ِدي َّ ِة يُو احنَّا :من إعمتد معمودية إلتوبة من يوحنا إملعمدإن إس تعدإد ًإ جمليء إملس يا ،اكن من
 .١او ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب إ ْذ ا ِْس ُعوإ اوألْ اعشَّ ُار ا
ِ
إلسهل عليه أن يقبل تعالمي يسوع.
ون اوألنَّا ُم ِ
ون فا ارفاضُ وإ امشُ اور اة أ ِهلل ِم ْن ِ اهج ِة َأن ْ ُف ِسهِ ْم :مل يس تفيد إلقادة إلَيود من إلتوبة إليت عرضها يوحنا إملعمدإن يف إملعمودية .فقد اكنت
وس هي ا
 .٢او َأ َّما ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
قلوهبم قاس ية حنو يوحنا إملعمدإنَّ ،لكل مل يكن رفضهم ليسوع غريب ًا.
هـ ) إلآايت ( :)٣٥-٣١يعاتب يسوع أولئك إَّلين رفضوإ يوحنا وخدمته.
ون :از َّم ْرانا لا ُ ْمك فا ا ْمل تا ْرقُ ُصوإ.
ون َأ ْو الدًإ اجا ِل ِس اني ِيف أ هلس ِ
ُون ب ا ْعضُ هُ ْم ب ا ْعضً ا اوي ا ُقولُ ا
وق يُ اناد ا
ون؟ ٣٢ي ُْش هبِ ُ ا
َّ ُ ٣١مث قاا ال أ َّلر هب« :فا ِب ام ْن أ اُش ِبر ُه ُأانا اس اه اذإ ألْجِ يلِ ؟ او اما اذإ ي ُْش هبِ ُ ا
ونِ :ب ِه اش ْي اط ٌان ٣٤ .اجا اء أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ياأْ ُ ُ
ُ ْحن انا لا ُ ْمك فا ا ْمل تا ْب ُكوإَ ِ ٣٣ .لن َّ ُه اجا اء يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ُإن ال ياأْ ُ ُ
ون :ه اُو اذإ إن ْ اسا ٌن
ارش ُب ،فا ات ُقولُ ا
ارش ُب ا َْخ ًرإ ،فا ات ُقولُ ا
لك اوي ْ ا
لك خ ْ ًُزبإ او ال ي ْ ا
ِ
ِ
يب ا َْخ ٍرُ ،م ِح ٌّب ِللْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة ٣٥ .اوألْ ِح ْمكا ُة ت ا َّارب ار ْت ِم ْن ا ِمجيع ِ ب ا ِنَياا».
َأ ُكو ٌل او ِ ر ِ
رش ُ
 .١فا ِب ام ْن أ اُش ِ رب ُه ُأانا اس اه اذإ ألْجِ يلِ ؟ :عل ر اق يسوع عىل طبيعة اه اذإ ألْجِ يلِ  ،وكيف أهنم اكنوإ إنتقائيني ومرتددين يف قبوهلم لرساةل هللا و ُلرسهل.
 .٢از َّم ْرانا لا ُ ْمك فا ا ْمل تا ْرقُ ُصوإْ ُ .حن انا لا ُ ْمك فا ا ْمل تا ْب ُكوإ :إلفكرة هنا أن من ميكل قلب منتقد حامتً س يجد شيئ ًا ينتقده .فكثريون لن يعجبوإ بيوحنا إملعمدإن أو بيسوع.
•

ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeمن إحملمتل أن إلرب اكن يشري هنا إىل لعبة اكن يلعهبم إلطفال إلَيود ذكل إلوقت ،ولكن ل يوجد أي ذكر لهذه
إللعبة يف أي جسل اترخيي حىت إلآن".

•

هذه إلنقطة وإحضة جد ًإ .كتب مأالكرين (" :)Maclarenإذإ اكنت إلرساةل غري مرحب هبا ،مفهام فعل إلرسول أو قال ،فلن يكون مناس ب ًا".

ِ .٣ب ِه اش ْي اط ٌان :نظر إلقادة إدلينيني إىل حياة إلتقشف إليت اكن يعيشها يوحنا إملعمدإن وخ ِلصوإ إىل أنه اكن جمنو ًان وبه ش يطان.

يب ا َْخ ٍرُ ،م ِح ٌّب لِلْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة .إللقب ُم ِح ٌّب لِلْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة اكن عىل إلنقيض متام ًا من خدمة يوحنا إملعمدإن .ومل يوإفق
 .٤ه اُو اذإ إن ْ اس ٌان َأ ُكو ٌل او ِ ر ِ
رش ُ
ِ
إلكثريون عىل أن يوحنا إملعمدإن اكن " ُم ِح ٌّب ِللْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة".
•

حب للخاطئ".
لقب يس ٌء للغاية يف إلسابق ،أما إلآن ف ُيعترب رشف عظمي أن يطلق عليك لقب ُم ٌ
كتب بروس (" :)Bruceاكن هذإ ٌ

•

مل يكن هذإ تقرير يسوع عن نفسه؛ بل أخربان بتقرير إلقادة إدلينيني عنه  -واكن إجلزء إلكرب من الكهمم خطأ .فمل يكن حصيح ًا أن يوحنا إملعمدإن
يب ا َْخ ٍر ،وأنه اكن ُم ِح ٌّب ِللْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة  -حسب مفهوهمم وقصدمه إخلاص عىل إلقل .ولكننا نس تطيع
ِب ِه اش ْي اط ٌان ،وأن يسوع اكن َأ ُكو ٌل او ِ ر ِ
رش ُ
أن نقول أن أآخر إهتام ضد يسوع اكن حصيح ًا وحيمل معىن عظمي ورإئع.

•

اكن يسوع " ُم ِح ٌّب ِللْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة" ل تعين أنه اكن يش هبهم ،أو أنه اكن يساعدمه عىل إرتاكب إخلطية .فهذإ ما قصده إلقادة إلَيود ،واكن إهتاهمم
َل ابط ًال.

•

اكن " ُم ِح ٌّب ِللْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة" مبعىن أنه أحهبم ومل حيتقرمه أو ريصدمه .اكن يريد مساعدهتم حق ًا ،وأرإد َتليصهم من ذنب وعار وسلطة وعقاب
إخلطية.

 .٥اوألْ ِح ْمكا ُة تا ا َّرب ار ْت ِم ْن ا ِمجيع ِ ب ا ِنَياا :يُثبت إلرجل إحلكمي حمكته من خالل ترصفاته إحلكمية (ب ا ِنَياا أي أولدها) .ويتكم يسوع هنا عن إحلمكة يف قبول دعوة لكٍ
من يسوع ويوحنا إملعمدإن.
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeيشري إملصطلح إلعربي (ألْ ِح ْمكا ُة  ...ب ا ِنَياا  -أبناء إحلمكة) عىل إلغلب إىل منتجات أو مثار إحلمكة".

•

إنتقد إلناس يوحنا إملعمدإن ،ولكن إنظروإ ملا حققه  -فقد قاد إللف من إلناس إىل إلتوبة ،ممهد ًإ إلطريق أمام إملس يا .كام وإنتقد إلناس يسوع،
ولكن إنظروإ ملا حققه  -عا ا امل ا ِ
حب ومات بطريقة ليس لها مثيل.
ومع ال و َأ َّ

رإبع ًا .يسوع يغفر لمرأة اكنت خاطئة
أ ) إلآايت ( :)٣٨-٣٦إمرأة خاطئة تدهن قديم يسوع
 ٣٦او اسأَ ا َُل اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني َأ ْن ياأْ ُ ا
ييس ،اجا اء ْت
ييس اوأت َّ اَكَ ٣٧ .اوإ اذإ أ ْم ار َأ ٌة ِيف ألْ ام ِدينا ِة ااكن ْات خاا ِطئا ًةِ ،إ ْذ عا ِل ام ْت َأن َّ ُه ُمتَّ ِك ٌئ ِيف باي ِْت ألْ اف ر ِر ِ ِ ر
لك ام اعهُ ،فادا اخ ال باي اْت ألْ اف ر ِر ِ ِ ر
ِ
يب.
يب ٣٨ ،او اوقا اف ْت ِع ْندا قادا ام ْي ِه ِم ْن او ارإئِ ِه ااب ِك اي ًة ،اوأبْ اتدا َأ ْت تا ُب هل قادا ام ْي ِه بِأدله ُموعِ ،او ااكن ْات تا ْم اس ُحهُ اما بِشا ْع ِر ار ْأ ِسهاا ،اوتُ اق ِبر ُل قادا ام ْي ِه اوتادْ هاهنُ ُ اما بِأ ِرلط ِ
ِب اق ُار اور ِة ِط ٍ
 .١او اسأَ ا َُل اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني َأ ْن ياأْ ُ ا
لك ام اع ُه :هذإ يُظهر أن إلعالقات بني يسوع وإلقادة إلَيود مل تكن معادية متام ًا بعد .فقد اكن هناك بعض من ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني
إَّلين أرإدوإ عىل إلقل أن يتعرفوإ عىل يسوع بصورة أفضل.
 .٢اوإ اذإ أ ْم ار َأ ٌة ِيف ألْ ام ِدينا ِة ااكن ْات خاا ِطئا ًة :يفرتض إلبعض أن يسوع يتكم هنا عن مرمي إجملدلية ،ولكن ليس دلينا أي دليل عىل ذكل .يف يوحنا  ٣:١٢جند أن
ِمرمي ،إليت من بيت عنيا ،مسحت قديم يسوع ابلزيت ،ولكن هذه اكنت حادثة منفصةل.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonل تتعجب أنه اكن هناك خشصني أظهرإ تكل إلعاطفة إلشديدة؛ بل تعجب أنه مل يكن هناك مائيت خشص
يدهنون قديم صديقهم إلكرمي يسوع ...فعىل إلرمغ من أنه اكن يس تحق تعبري ًإ كهذإ مقابل حمبته ،إل أنه اندر ًإ ما قدم َل مثل هذه إللفتات إلسخية
إملليئة ابحملبة إلنسانية".

 .٣ااكن ْات خاا ِطئا ًة :تشري هذه إلآية إىل أهنا مل تكن خاطئة كبايق إلناس .بل إش هترت بأهنا خاا ِطئا ًة  -ويفرتض إملعظم أهنا اكنت ابئعة هوى .أظهر وجودها يف
مْنل إلفرييس َشاعة وتصممي كبريين.
•

وصفها ترإب (" :)Trappابلزإنية وإلآمثة وإلوحقة".

•

اي لها من مبادرة جريئة أن تدخل إمرأة ذإت ْسعة سيئة إىل بيت إلفرييس ،ولكهنا اكنت عىل إس تعدإد لفعل أي َشء للتعبري عن حهبا ليسوع.

يب :يبدو أن ما بدإخل إلقارورة اكن مثين ًا جد ًإ ومع ذكل جاءت وقدمته تكرمي ًا ليسوع .ويبدو أن يسوع قد أعلن لها سابق ًا أن خطاايها
 .٤اجا اء ْت ِبقا ُار اور ِة ِط ٍ
قد غفرت (لوقا  ،)٥٠-٤٨:٧ولكنه س يعلن هذإ إلغفرإن إلآن أمام إمجليع.
•

يب" :مل يكن للقارورة مقابض ولكن عنق طويل .واكنت تُكرس عند إحلاجد لسكب إلطيب .ونس تنتج
ويُعلرق موريس ( )Morrisعىل قا ُار اور ِة ِإلط ٍ
أن هذإ إلعطر اكن غايل إلمثن .وإعتادت إملرأة إلَيودية أن تضع قارورة عطرها يف حبل يتدىل من عنقها ،واكنت إلقارورة جز ًء ل يتجزأ مهنا حىت
أنه اكن ي ُسمح لها ابرتدإءها يوم إلسبت".

•

وعل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonاكنت خدمهتا ليسوع خشصية للغاية .فعلت ذكل بنفسها ،وقدمت إللك َل .هل لحظت عدد إملرإت إليت يظهر
فَيا إلضمري يف إلنص؟ [يه :ثالث مرإت؛ ولها :مرتني يف لوقا  ... ]٣٨-٣٧:٧خدمت إملس يح وليس سوإه .مل تكن خدمهتا لبطرس ول ليعقوب
ول ليوحنا ول حىت للفقرإء وإملرىض يف إملدينة ،ولكن للس يد فقط؛ فعندما تكون حمبتنا مكرسة ابلاكمل َل ،س تكون خدمتنا أيض ًا ابلاكمل َل -
سرنمن َل ونصيل َل ون ُعمل َل ونعظ َل ونعيش َل".

 .٥او اوقا اف ْت ِع ْندا قادا ام ْي ِه ِم ْن او ارإئِ ِه ااب ِك اي ًة ،اوأبْ اتدا َأ ْت تا ُب هل قادا ام ْي ِه بِأدله ُموعِ :ميكننا أن نتخيل إلعوإطف إجلياشة إليت مغرهتا ويه متسح قديم يسوع ابلزيت .فقد
بللت قدميه ابدلموع إليت أهنمرت ،مث مسحهتم بشعرها ،وقبلهتم مرإر ًإ وتكرإر ًإ.
•

ويُعلرق موريس (" :)Morrisجرت إلعادة يف إلولِئ أن يمتدد إلضيف عىل إلرض ساندإً عىل ذرإعه إليرس ،رأسه حنو إلطاوةل وجسمه بعيدإً
عهنا .واكنت تزإل إلحذية قبل إلتاكء".

•

وجرت إلعادة أن يسكب إلزيت عىل إلرأس .كتب ابيت (" :)Pateرمبا أرإدت إملرأة أن متسح بعطرها رأس يسوع .ولكن يسوع ،حاَل كحال لك
إملدعويني ،اكن يتكئ ورأسه حنو إلطاوةل ،فاكنت قدميه أقرب إلَيا من رأسه".

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonاي ليتنا منكل مثل هذه إحملبة  !...إن اكنت أمايم طلبة وإحدة هذإ إلصباح ،فانين سأصيل طالب ًا أن يشعل إلرب
قلوبنا يف حب يسوع ،وأن تكون عوإطفنا متأججة ابلاكمل حنوه".

•

ويُعلرق بروس (" :)Bruceعدم وجود غطاء عىل رأسها يعين أهنا اكنت إمرأة غري حمتشمة  ...ولكهنا مل هتمت ،بل قبلت قدميه حبرإرة ،مرإرإً
وتكرإر ًإ ".وابماكننا أن نتخيل مك اكن إملشهد حمرج ًا ،وكيف رإقب إمجليع بصمت ما فعلته هذه إملرأة بدموعها كتعبري عن عاطفهتا .مل يفتح أحد مفه
إىل أن كرس يسوع إلصمت ابلآايت إلتالية.

ب) إلآايت ( :)٤٠-٣٩الاعرتإض عىل ما فعلته إملرأة
ييس أ َّ َِّلي ادعاا ُه اذ ِ اكل ،تا اكَّ ام ِيف ن ا ْف ِس ِه قاائِ ًال« :ل ا ْو ااك ان اه اذإ ن ا ِبيًّا ،ل ا اع ِ امل ام ْن اه ِذ ِه أ ِل ْم ار َأ ُة أل َّ ِيت تالْ ِمس ُه و اما ِ
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال
يه! إهنَّ اا خاا ِطئا ٌة»٤٠ .فاأَ اج ا
٣٩فالا َّما ار َأى ألْ اف ر ِر ِ ه
ُ ا ا ِ
َش ٌء َأقُ ُ ُ
وَل ا اكل» .فاقاا ال« :قُ ْل ،ااي ُم اع ِ ر ُمل».
اَلُ « :ااي ِ ْْس اع ُانِ ،ع ْن ِدي ا ْ

ييس أ َّ َِّلي ادعاا ُه اذ ِ اكل :أصبح إملُضيف إلآن هو إلسائل ،ورمبا اكن عدإئي ًا.
 .١فالا َّما ار َأى ألْ اف ر ِر ِ ه
 .٢ل ا ْو ااك ان اه اذإ ن ا ِبيًّا ،لا اع ِ امل ام ْن اه ِذ ِه أ ِل ْم ار َأ ُة أل َّ ِيت تالْ ِمس ُه و اما ِ
يه! إهنَّ اا خاا ِطئا ٌة :شك ْسعان إلفرييس بأن يكون يسوع نبي ًا لنه أعتقد أنه غري قادر عىل رؤية قلب
ُ ا ا ِ
هذه إملرأة .ولكن س ُيظهر يسوع قدرته عىل قرإءة قلب إلنسان من خالل فضح ما يف قلب ْسعان نفسه.
َش ٌء َأقُ ُ ُ
وَل ا اكل :كرس يسوع إلصمت  -وعىل إلغلب اكن مصت ًا غريب ًا للغاية  -قائ ًال أن دليه ما يقوَل لسمعان خشصي ًا.
 .٣ااي ِ ْْس اع ُانِ ،ع ْن ِدي ا ْ
•

كتب موريسون (" :)Morrisonعندما يصمت إلفالسفة ،ويكونون غري قادرين عىل تقدمي لكمة للتعزية أو للمساعدة؛ وعندما يفقد إلتعلمي
رسالته عىل إحدإث إلتغيري وموإساة إلقلب؛ وعندما يرتدد إلتعاطف يف كرس جدإر إلصمت  ...حيهنا يتكم هللا".

ج ) إلآايت ( :)٤٣-٤١جييب يسوع مبثل
ون َأ ْك ا ارث ُحبًّا اَلُ؟».
ون ٤٢ .اوإ ْذ ل ا ْم يا ُك ْن لاهُ اما اما يُو ِف اي ِان اسا ام احهُ اما ا ِمجي ًعا .فا ُق ْلَ :أهيه ُ اما يا ُك ُ
 «٤١ااك ان ِل ُمدا إيِ ٍن امدْ يُوانا ِن .عا اىل ألْ اوإ ِح ِد ا َْخ ُس ِمئا ِة ِدي انا ٍر اوعا اىل أ ْل آ اخ ِر ا َْخ ُس ا
ِ
اب ِ ْْس اع ُان اوقاا الَ « :أ ُظ هن أ َّ َِّلي اسا ام اح ُه بِأ ْلَ ْك ا ِرث» .فا اقا ال اَلُ« :بِأ َّلص او ِإب اح ا ْمك ات».
٤٣فاأَ اج ا
 .١ااك ان ِل ُمدا إيِ ٍن امدْ يُوانا ِن :إس تخدم يسوع مثل بس يط ليوحض أنه لكام غُفر كل أكرث ،ينبغي أن حتب أكرث.
•

عل ر اق ترإب (" :)Trappقصد يسوع من هذإ إملثل أن يقول للفرييس إملتغطرس وإملغرور أنه خاطئ كتكل إملرأة متام ًا ،وكونه مدي ٌن هلل ،فهو حيتاج
إىل نعمة إملس يح لينال إملغفرة عن خطاايه ولزإةل غضب هللا".

•

مدين هلل؛ ولكن إلبعض أكرث من غريه".
ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonإللك ٌ

ون َأ ْك ا ارث ُحبًّا اَلُ؟ :يبدو أن ْسعان تردد يف إلجابة ( َأ ُظ هن .)...عىل إلرحج فاهِ ام ْسعان قصد يسوع من ورإء إملثل.
َ .٢أهيه ُ اما يا ُك ُ
د ) إلآايت ( :)٤٧-٤٤اط اب اق يسوع إملثل عىل لكٍ من ْسعان وإملرأة إخلاطئة
يه فاقادْ غا اسلا ْت ِر ْج ا َّيل بِأدله ُموعِ او ام اس احهتْ ُ اما بِشا ْع ِر
َّ ُ ٤٤مث ألْ ات اف ات ِإ اىل ألْ ام ْر َأ ِة اوقاا ال ِل ِس ْم اع اانَ « :أتا ْن ُظ ُر اه ِذ ِه ألْ ام ْر َأةا؟ ِإ ِ رين اد اخلْ ُت ب ايْتا اك ،او اما ًء ِلَ ْجلِ ِر ْج ا َّيل ل ا ْم تُ ْعطِ .او َأ َّما ِ ا
يب ِر ْج ا َّيلِ ٤٧ .م ْن َأ ْجلِ اذ ِ اكل
يه فاقادْ اد اهنا ْت بِأ ِرلط ِ
يه فا ُم ْن ُذ اد اخلْ ُت ل ا ْم تا ُك َّف ع ْان تا ْق ِبيلِ ِر ْج ا َّيل٤٦ .ب اِزيْ ٍت ل ا ْم تادْ ه ُْن ار ْأ ِيس ،او َأ َّما ِ ا
ار ْأ ِسهاا٤٥ .قُ ْب ا ًةل ل ا ْم تُ اق ِبرلْ ِين ،او َأ َّما ِ ا
َأقُو ُل ا اكل :قادْ غُ ِف ار ْت خ ااط ااايهاا أ ْل اك ِث اريةَُ ِ ،لهنَّ اا َأ احبَّ ْت اك ِث ًريإ .اوأ َّ َِّلي يُ ْغ اف ُر ا َُل قا ِلي ٌل ُ ِحي هب قا ِل ًيال».
َ .١أتا ْن ُظ ُر اه ِذ ِه ألْ ام ْر َأةا؟ :أعتقد إلفرييس أن يسوع مل يرى حقيقة هذه إملرأة .وقال يف نفسه" :أل ترى اي يسوع ماذإ تفعل هذه إلنجسة؟" فأجابه يسوع :هل
ترى حقيقة اه ِذ ِه ألْ ام ْر َأ اة اي ْسعان ،وهل ترى حهبا وتوبهتا وتكريسها؟ لن هذإ ما أرإه ابلضبط".
•

مل يرى إلفرييس إملرأة عىل حقيقهتا (اتئبة منكرسة تطلب إملغفرة ،وتسكب حهبا عىل يسوع) بل رأآها اكخلاطئة إليت يعرفها إمجليع.

•

كتب مورغان (" :)Morganليس من إلسهل علينا أن نعفو عن إملايض وأن حنرر أنفس نا من لك حتزي انجت عن معرفتنا بذكل إملايض .ولكن هذإ
ما يفعهل هللا معنا ابلضبط .ويفعل ذكل بلك بر وصالح .فقوة نعمته متحو إملايض متام ًا ،وتُعطي جاملً يف إلروح".

 .٢إ ِ رين اد اخلْ ُت بايْتا اك ،او اما ًء ِلَ ْجلِ ِر ْج ا َّيل ل ا ْم تُ ْعطِ :مل يقدم ْسعان إلفرييس ليسوع أي من إجملامالت إليت اكن متعارف ًا علَيا عندما يزور أحدمه مْنل صديقه -
ِ
مثل غسل إلقدمني وإلقبةل عند إلتحية ومسح إلرأس ابلزيت .ومع ذكل ،إنتقد إملرأة لهنا قدمت لك هذإ ليسوع.

•

لحظ يسوع إهامل ْسعان وقدر ر تفاين إملرأة .ومل يرفض إلتكريس إحلقيقي من إلقلب.

َ .٣أقُو ُل ا اكل :قادْ غُ ِف ار ْت خ ااط ااايهاا ألْ اك ِث اريةَُ ِ ،لهنَّ اا َأ احبَّ ْت اك ِث ًريإ :مل تنال مغفرة إخلطااي بسبب حهبا إلشديد؛ بل اكن حهبا هو إدلليل عىل أن خطاايها قد غُفرت.
ورمبا حصلت إملغفرة يف مناس بة سابقة عىل إنفرإد وأما إلآن فقد أعلن غفرإهنا للجميع.
هـ ) إلآايت ( :)٥٠-٤٨يؤكد يسوع للمرأة أن خطاايها قد غفرت
ون ِيف َأن ْ ُف ِسهِ ْم « :ام ْن اه اذإ أ َّ َِّلي ي ا ْغ ِف ُر خ ااط اااي َأيْضً ا؟»٥٠ .ف ا اقا ال ِللْ ام ْر َأ ِة« :إمياان ُِك قادْ اخل َّ اص ِك،
ُون ام اع ُه ي ا ُقولُ ا
َّ ُ ٤٨مث قاا ال لاهاا « :ام ْغ ُف اورةٌ ا ِكل خ ااط اااي ِك»٤٩ .فاأبْتادا َأ ألْ ُمتَّ ِكئ ا
ِ
ِإ ْذه ِايب ب اِس اال ٍم».
 .١ام ْغ ُف اورةٌ ا ِكل خ ااط اااي ِك :س بق وقد أعلن يسوع أن خطاايها قد غُفرت (لوقا  ،)٤٧:٧ومع ذكل يكرر إمجلةل لها مرة أخرى .جفميعنا حيتاج إىل قوة إلشفاء
إلاكمنة يف إلكامت ام ْغ ُف اورةٌ ا ِكل خ ااط اااي ِك.
•

رمبا من إلصعب علينا أحيا ًان أن نصدق حق ًا أن خطاايان قد غُفرت ،وحنتاج ملن يقنعنا هبذه إحلقيقة.

 .٢ام ْن اه اذإ أ َّ َِّلي ي ا ْغ ِف ُر خ ااط اااي َأيْضً ا؟ :ميكل يسوع إلسلطان ملغفرة خطااي إملرأة ،واكن حمق ًا بذكل .فقد أظهرت توإضع وتوبة وثقة وحمبة ليسوع.
•

كتب ابيت (" :)Pateحىت إلضيوف بدأوإ يدركون أن يسوع اكن أكرث من جمرد نيب؛ وأنه إلَل إلقادر عىل غفرإن خطااي إمرأة خاطئة".

 .٣إمي اان ُِك قادْ اخل َّ اص ِك :اكن مفتاح إلغفرإن هو إلميان  -إمياهنا قد خلصها وجعلها تؤمن بكامت يسوع لها :ام ْغ ُف اورةٌ ا ِكل خ ااط اااي ِك .مكرهنا إلميان من قبول نعمة هللا
ِ
إملقدمة لها.
•

فاهلل عىل إس تعدإد اكمل لغفرإن إخلطااي ،ول يرتدد أو يعجز أبدإً .ولكن علينا أن نأِت إىل يسوع بلك توإضع وحمبة وخضوع ،ليك ننال إملغفرة إليت
يقدهما عندما نؤمن.

ِ .٤إ ْذه ِايب ب اِس اال ٍم :جاءت إملرأة إىل يسوع بلك توإضع ،وشعرت أهنا غري مس تحقة للتوإجد يف حمرضه .اكنت طريقهتا يف إلقرتإب إىل يسوع جيدة ،ولكنه ل
يريدها أن تبقى هناك .فأقاهما وقدر حمبهتا وغفر خطاايها وأرسلها بسالم.
•

مل ترحب إملرأة عىل إلغلب بكمة " ِإ ْذه ِايب "،فقد أحبت إجللوس عند قديم يسوع .ولكنه لا اط َّف إلكمة " ِإ ْذه ِايب" ابضافة لكمة "ب اِس اال ٍم ".لهذإ اكن
ابماكهنا إَّلهاب بسالم لهنا ْسعت من يسوع :إمياان ُِك قادْ اخل َّ اص ِك.
ِ

•

ابملقارنة مع لك إلعامل إليت قام هبا يسوع ،اكنت تكل أعظمها .فشفاء إملرض (كام هو إحلال مع عبد قائد إملئة) أو إلقامة من إلموإت (كام هو
إحلال مع إبن إلرمةل) اكن مؤقت وليس دإِئ .لن هذه إلجساد س متوت يوم ًا مرة أخرى .أما مغفرة إخلطااي فس تدوم إىل إلبد.

إجنيل لوقا إلحصاح ٨
سلطان لكمة يسوع وأُهيهتا
أولً .امث ال إلزإرع
أ ) إلآايت ( :)٣-١نساء خيدمن يسوع
رش ِب املا ُك ِ
رش اير ٍة او َأ ْم ار ٍإض :ام ْر ا ُمي أل َّ ِيت
ارش ٢ .اوب ا ْع ُض أل ِن ر اسا ِء ُك َّن قادْ ُش ِف اني ِم ْن َأ ْر اوإحٍ ِ ر ِ
 ١اوعا اىل َأثا ِر اذ ِ اكل ااك ان ي ِاس ُري ِيف ام ِدينا ٍة اوقا ْري ا ٍة يا ْك ِر ُز اويُبا ِ ر ُ
وت أ ِهلل ،او ام اع ُه أ ِلثْناا ع ا ا
تُدْ عاى ألْ ام ْجدا ِليَّ اة أل َّ ِيت خ اار اج ِمهنْ اا اس ْب اع ُة اش ايا ِط اني ٣ ،اوي ُ اوانَّ أ ْم ار َأ ُة خُو ِزي او ِكيلِ ِه ُريود اُس ،او ُس اوس نَّ ُة ،او ُأخ ُار اك ِث اريإتٌ ُك َّن ا ْخي ِد ْمنا ُه ِم ْن َأ ْم اوإ ِله َِّن.

 .١ااك ان ي ِاس ُري ِيف ام ِدينا ٍة اوقا ْري ا ٍة :غالب ًا ما يُعتقد أن هذه اكنت إجلوةل إلثانية خلدمة يسوع يف منطقة إجلليل (وصفت إلوىل يف لوقا  .)٤٤-٤٢:٢رمبا ذهب إىل
نفس إملدن وإلقرى أكرث من مرة وقام خبدمته كوإعظ متجول.
•

ارش بشلك رْسي بعد.
ارش .عندما بدأ جولته إلوىل من إجلليل ،مل خيتار أ ِلثْناا ع ا ا
يف هذه إجلوةل إلثانية ،اكن ام اع ُه أ ِلثْناا ع ا ا

رش ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل :هذإ ٌ
وصف عام لنوع إلوعظ إَّلي اكن يقوم به يسوع .فقد برش إلناس ابلخبار إلسارة ،أن مس يح إلرب وإملكل حل بيهنم،
 .٢يا ْك ِر ُز اويُبا ِ ر ُ
ُمعلن ًا عن ملكوته.
 .٣اوب ا ْع ُض أل ِن ر اسا ِء :ذكر لوقا عىل وجه إلتحديد ب ا ْع ُض أل ِن ر اسا ِء إللوإِت تبعن يسوع ،رمغ أنه مل يكن أمرإً ُمعتاد ًإ .اكن ليسوع موقف ًا ُمغاير ًإ جتاه إملرأة عن إلقادة
وإملعلمني إدلينيني من ذكل إليوم.
•

رفض إملعلمون إلَيود تعلمي إلنساء واكنوإ عادة يضعوهنم يف ماكنة متدنية للغاية .عل ر اق موريس (" :)Morrisمن إملثري لالهامتم أن نالحظ من
إلانجيل إلربعة أن لك أعدإء يسوع اكنوإ من إلرجال".

•

وإحدة مهنن اكنت ام ْر ا ُمي أل َّ ِيت تُدْ عاى ألْ ام ْجدا ِليَّ اة .اكنت مرمي مسكونة ابلش يطان إىل أن حررها يسوع .ويفرتض إلكثريون أيض ًا أهنا ُأمسكت بعةل
إلزىن ،ولكن ل نرى هذإ يف إلنص إلكتاِب .ويُعل رق موريس (" :)Morrisأعتقد إلكثريون أن مرمي إجملدلية يه إملرأة إمجليةل إليت خلصها يسوع
من حياة إلزىن .ولكن ل يوجد أي مصدر يشري إىل ذكل".

•

ي ُ اوانَّ أ ْم ار َأ ُة خُو ِزي او ِكيلِ ِه ُريود اُس :كتب ابرلكي (" :)Barclayاكن له ُِريود اُس ،إملكل صاحب إملمتلاكت إخلاصة وإلموإل إلطائةل ،وكي ًال انظرإً
أموإَل ومجيع ماكس به ...ومل يكن هناك من هو أكرث ثقة وأُهية من هذإ إلوكيل".

•

كام وأضاف ابرلكي" :من إلغريب أن جتد مرمي إجملدلية مباضَيا إلسود تعمل جنب ًا إىل جنب ويف رشكة مع س يدة إلقرص ي ُ اوانَّ ".

•

مرمي ويوان اكنتا من بني إلشهود إلوإئل عىل قيامة يسوع إملس يح (لوقا .)١٠:٢٤

 .٤او ُأخ ُار اك ِث اريإتٌ ُك َّن ا ْخي ِد ْمنا ُه ِم ْن َأ ْم اوإ ِله َِّن :نرى هنا طبيعة يسوع إملتوإضعة ،وكيف إعمتد عىل إلآخرين رمغ طبيعته إللهية .مل يضطر لفعل ذكل؛ اكن ابماكنه
أن خيلق ما حيتاجه من إملال أو إلطعام .ولكن بسبب توإضعه ْسح للآخرين أن خيدمونه من أموإهلم.
•

يرفض إلكثريين مساعدة إلآخرين بسبب إلكربايء .وأفضل طريقة لقياس معل هللا يف حياتنا ليس قدرتنا عىل إلعطاء بل قبولنا ملساعدة إلآخرين
بلك بتوإضع .فالعطاء أحيا ًان جيعلنا نشعر ابلفخر ،ولكن قبول إملساعدة وإلخذ يكرسان.

•

عل ر اق ابيت (" :)Pateإملصطلح إملس تخدم ليشري إىل دمع إلنساء خلدمة يسوع هو دايكونيا ( ،)diakoniaوإَّلي يعين إلشامس/إلشامسة .ويبدو
أن هذإ إملصطلح سامه لحق ًا يف خلق هذإ إملنصب يف إلكنيسة إلوىل".

ب) إلآايت ( :)٨-٤امث ال إلرتبة
٤فالا َّما أ ْجتا ام اع مجا ْ ٌع اك ِثريٌ َأيْضً ا ِم ان أ َّ َِّل اين اجا ُءوإ إلا ْي ِه ِم ْن ُ ِ ر
لك ام ِدينا ٍة ،قاا ال ِب امثالٍ «٥ :خ اار اج أ َّلزإ ِر ُع ِل ازي اْر اع از ْرعاهُ .او ِفمياا ه اُو يا ْز ار ُع اسقاطا ب ا ْع ٌض عا اىل أ َّلط ِر ِيق ،فاأن ْدا اإس
ِ
او َأ ا الك ْت ُه ُط ُي ُور أ َّلس اما ِء ٦ .او اس اقطا أآخ ُار عا اىل أ َّلصخْ ِر ،فالا َّما نابا ات اج َّف ِلَن َّ ُه ل ا ْم تا ُك ْن ا َُل ُر ُطوب ا ٌة ٧ .او اسقاطا أآخ ُار ِيف او ْسطِ ألشَّ ْو ِك ،فانا اب ات ام اع ُه ألشَّ ْوكُ او اخناقاهُ ٨ .او اسقاطا
أآخ ُار ِيف أ ْلَ ْر ِض أ َّلصا ِل اح ِة ،فالا َّما نابا ات اصنا اع ثا ام ًرإ ِمئا اة ِض ْع ٍف» .قاا ال اه اذإ اوانا داى « :ام ْن ا َُل ُأ ْذانا ِن ِل َّلس ْمع ِ فالْي ْاس ام ْع!».

 .١فالا َّما أ ْجتا ام اع مجا ْ ٌع اك ِثريٌ  :عا ا امل يسوع حشود كبرية يف جلسة وإحدة .ومل هيُ مل ابلتأكيد إجملموعات إلصغرية أو حىت إلفرإد ،ولكنه عمل إحلشود يف إلعديد من
إملناس بات .وجذب إليه مج ٌع كثريٌ ِم ْن ُ ِ ر
لك ام ِدينا ٍة.
•

خيربان لكٍ من مىت  ٣-١:١٣ومرقس  ٢-١:٤بأن إمجلع اكن كثري جدإً مما جعل يسوع يعلمهم من إلقارب .وقف إمجلع عند إلشاطئ ،ووقف يسوع
يف إلقارب وإس تخدمه مكنرب ف رعال.

 .٢قاا ال ِب امثالٍ  :إلفكرة من ورإء لكمة امث ال يهَ" :ش يوإزي َشء ".فهيي قصة تُروى مبوإزإة إحلق هبدف إلتعلمي .واكنت إلمثال أيض ًا" :قصص أرضية ولكن
مبعىن ساموي".
•

كتب فرإنس (" :)Franceإملعىن إليوانين لكمة امث ال أوسع بكثري مما نعرفه إلآن .ففي إلرتمجة إلس بعينية ترمجت إلكمة إىل "إملسال (")masal
وإليت تتضمن إ ِحلمك وإلحايج وإلقوإل إملأثورة ابلضافة إىل إلمثال .وعىل سبيل إملثال ،إس تخدم مىت نفس إلكمة يف حديث يسوع إملُهبم عن
إلفم إلنجس (مىت  ،)١٥ ،١١-١٠:١٥ويف مىت ( )٣٢:٢٤إس تخدم لكمة (تا اعل َّ ُموإ) للمقارنة".

•

كام وكتب بوول (ُ )Pooleمعلق ًا" :اكن للمثل تأثري مزدوج عىل إلسامعون :أو ًل ،تأثريه عىل إَّلإكرة ،مفن إلسهل علَيم أن يتذكروإ إلقصص .واثني ًا،
تأثريه عىل إلعقل ،فاملثل س يدفعهم دلرإسة معناه".

•

غالب ًا ما يعمل إملثل نقطة رئيس ية وإحدة أو مبدأ وإحد .وس نقع يف مأزق إن توقعنا أنه حيتوي عىل أنظمة لهوتية معقدة ،أو عىل تفاصيل تكشف
إحلقائق إخلفية .وعل ر اق ابرلكي (" :)Barclayإملثل ليس هو إلروإية إلرمزية .فعادة ما حتمل إلروإية إلرمزية خفااي وأرسإر ،ول بد من قرإءهتا
ودرإس هتا .أما إملثل فيُسمع .فيجب أن نكون حريصني جد ًإ من عدم إخرإج إلرموز من إلمثال".

 .٣خ اار اج أ َّلزإ ِر ُع ِل ازي اْر اع از ْرعا ُه :تكم يسوع عن إلعادإت إليت اكنت متبعة يف إلزرإعة ذكل إلوقت .فاكنت إلبذور تُنرث عىل إلرض أو ًل مث يمت حرهثا .ويف معظم
إحلالت ،ل يس تطيع إملرء أن يعرف نوعية إلمثر إَّلي س ينبت إن اكن جيد ًإ أم ل.
 .٤او ِفمياا ه اُو يا ْز ار ُع اسقاطا ب ا ْع ٌض عا اىل أ َّلط ِر ِيق  ...او اس اقطا أآخ ُار عا اىل أ َّلص ْخ ِر  ...او اسقاطا أآخ ُار ِيف او ْسطِ ألشَّ ْو ِك  ...او اسقاطا أآخ ُار ِيف أ ْلَ ْر ِض أ َّلصا ِل اح ِة :نرى يف هذإ
إملثل أن إلبذور سقطت عىل أربعة أنوإع خمتلفة من إلرتبة .عىل إلرمغ من أن إملثل إش هتر مب اثال إلزإرع ،ولكن أفضل تسمية َل :امث ال إلرتبة .فاَّلي ُحيدث
إلفرق ليس إلبذور ،ولكن نوعية إلرتبة إليت تسقط علَيا إلبذور.
•

عا اىل أ َّلط ِر ِيق :وهو إلطريق إَّلي يسري عليه إلناس ،ول يمنو َشء عليه لن إلرض صلبة جد ًإ.

•

عا اىل أ َّلصخْ ِر :حيث تتجمع إلرتبة إلرقيقة عند أطرإف إلصخر .فتمنو إلبذور برسعة بسبب دئف إلرتبة ،ولكهنا ل تتأصل بسبب إلصخور.

•

او ْسطِ ألشَّ ْو ِك :عادة ما تكون إلرتبة إليت يمنو هبا ألشَّ ْو ِك خصبة جد ًإ .ولكن ألشَّ ْو ِك خينق إلبذور إجليدة ول تأِت بمثر.

•

ِيف أ ْ َل ْر ِض أ َّلصا ِل اح ِة :وصفت هذه إلرتبة بأهنا خصبة وخالية من إلعشاب إلضارة .فينبت إلمثر إجليد بأ ْ َل ْر ِض أ َّلصا ِل اح ِة ،ويصنع ِمئا اة ِض ْع ٍف.

 .٥ام ْن ا َُل ُأ ْذانا ِن ِل َّلس ْمع ِ فالْي ْاس ام ْع! :إهنا ليست دعوة موهجة للجميع .بل دعوة لتحذير إحلساسني روحي ًا .وهذإ حصيح يف ضوء إلآايت إلقليةل إلتالية ،حيث
يرشح يسوع إلغرض من إلمثال.
ج ) إلآايت ( :)١٠-٩إلقصد من إلمثال

رس اإر املا ُك ِ
رص اين
وت أ ِهلل ،او َأ َّما لِلْ ابا ِق اني فا ِبأَ ْمث االٍ  ،اح َّىت إهنَّ ُ ْم ُم ْب ِ ِ
٩فا اسأَ ا َُل ت ااال ِم ُيذ ُه قاائِ ِل اني « :اما ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
ون اه اذإ ألْ امثالُ؟»١٠ .فاقاا ال« :لا ُ ْمك قادْ ُأع ِْط اي َأ ْن تا ْع ِرفُوإ َأ ْ ا
ِ
ون.
ال يُ ْب ِ ُ
ون ،او اسا ِم ِع اني ال ي ا ْفها ُم ا
رص ا
ون اه اذإ ألْ امثالُ؟ :مل يفهم إلتالميذ معىن إملثل عىل إلفور .ويبدو أن إس تخدإم يسوع للمثال مل يكن سه ًال اكس تخدإم إلتوضيحات إلبس يطة
 .١اما ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
لرشح إحلقائق إلروحية.
رس اإر املا ُك ِ
وت أ ِهلل ،او َأ َّما ِللْ ابا ِق اني فا ِبأَ ْمث االٍ  :عندما إس تخدم يسوع إلمثال ،اكنت أش به ابللغاز أو إلحايج من إلتوضيح إلبس يط.
 .٢لا ُ ْمك قادْ ُأع ِْط اي َأ ْن تا ْع ِرفُوإ َأ ْ ا
رس اإر
ولن يفهمها سوى من ميكل "إملفتاح" إلصحيح للمثل .ولهذإ قال يسوع للتالميذ ،إَّلين أرإدوإ أن يفهموإ إلمور إملتعلقة ابهللُ :أع ِْط اي َأ ْن تا ْع ِرفُوإ َأ ْ ا
املا ُك ِ
وت أ ِهلل  -أي أنه يس تطيع أن يكمهم مبارشة دون أمثال .ولكنه إس تخدم إلمثال أحيا ًان كثرية ،عندما عمل إلباقني.
•

رس اإر املا ُك ِ
وت أ ِهلل :إلرس يف إلكتاب إملقدس ليس أمرإً ل ميكنك فهمه .بل أمر ًإ لن نمتكن من فهمه أبد ًإ إن مل يُعلنه هللا لنا .وحسب إملفهوم
َأ ْ ا
إلكتاِب ،ميكن للمرء أن يعرف إلرس ولكنه يبقى رس ًإ ،ما مل يكشف هللا إلمر.

ون :إقتبس يسوع هذإ إملقطع من إشعياء  ،٩:٦ليرشح أن إلقصد من ورإء إلمثال ليس توضيح الامور إلصعبة
ُ .٣م ْب ِ ِ
رص اين ال يُ ْب ِ ُ
ون ،او اسا ِم ِع اني ال ي ا ْفها ُم ا
رص ا
عىل إلسامعني .بل لتقدمي رساةل هللا بطريقة يفهمها من ميلكون حس ًا روحي ًا ،ولكن من ميلكون قلو ًاب قاس ية ،يه جمرد قصة ل تضيف إملزيد من إلدإنة
عىل رفضهم لكمة هللا.
•

ليس إلهدف من إلمثال إلتوضيح .يس تطيع إملعمل إملاهر أن يوحض أمر ًإ بعرضه حلقيقة ما ،ومن مث يس تخدم قصة أو مثل لتوضيح تكل إحلقيقة .أما
يسوع فقد إس تخدم إلمثال قبل أن يبدأ بعرض إحلق ،وإس تخدهما كنوع من إملدخل أو إلباب .ما فعهل إملس متعون هو إلوقوف عند إملدخل
وإلس امتع لقوإل يسوع .من اكن غري هممت ،مكث يف إخلارج .ومن أبدى إهامتم ًا ،إس تطاع إدلخول ،وإس تطاع إلتفكري ابحلق إلاكمن من ورإء
إملثل وما يعنيه حلياته.

•

كتب جيِلهنزي (" :)Geldenhuysوليك ل يرتإمك ذنهبم ويزدإد ،توقف إلرب عن تعلميهم بشلك مبارش ووإحض خالل إلفرتة إليت س بقت صلبه،
بل إس تخدم إلمثال طيةل إلوقت".

•

إذإ مل تفهم مفتاح إملثل ،فلن تفهمه عىل إلطالق .ولنا أن نتخيل نوعية إلناس إليت اكنت تس متع ليسوع وماذإ اكن يدور يف ذههنم عندما عا ا امل هذإ
إملثل دون تقدمي أي تفسري.
✓
✓

✓

✓

•

فاملزإرع س يقول" :يريدين أن أتوىخ إحلذر يف إلطريقة إليت ألقي فَيا إلبذإر .يبدو أنين أهدرت إلكثري يف إلسابق".
وإلس يايس س يعتقد" :يبدو أنين حباجة لبدء برانمج تعلميي ملساعدة إملزإرعني ليصبحوإ أكرث همارة يف إلقاء إلبذإر .وهذإ س يكون دفعة جيدة
يف محليت إلنتخابية إلقادمة".
وإمل ُرإسل إلصحفي س يخطط" :ل بد أنه يتحدث عن قصة هامة تتعلق ابملشألك إليت تسبهبا إلطيور وتأثريمه عىل إجملمتع إلزرإعي .اي لها
من فكرة رإئعة لسلسةل من إملقالت يف إلصحيفة".
وإلبائع س يحمل" :إنه يشجعين عىل إلس مترإر يف مبيعات إلْسدة .فميكنين مساعدة إملزإرعني بصورة أفضل إن إس تخدموإ منتجاِت إخلاصة".

ولكن مل يفهم أ ًاي مهنم إملعىن إلرويح للمثل إىل أن وحض يسوع إملفتاح حلهل( :إلبذور) أ َّلز ْر ُع ه اُو ا االك ُم أ ِهلل (لوقا  .)١١:٨إذإ مل تفهم إملفتاح ،فلن
تفهم إلقصد من ورإء إملثل .إذإ كنت تعتقد أن إلبذور متثل إملال ،فس يفقد إملثل معناه .وإذإ إعتقدت أن إلبذور متثل إحملبة ،فس يفقد إملثل معناه
أيض ًا .وإذإ فكرت أن إلبذور متثل إلعمل إلشاق ،فس يفقد إملثل معناه حامتً .ل ميكنك أن تفهم إملثل إل عن طريق فهم إملفتاح :أ َّلز ْر ُع ه اُو ا االك ُم
أ ِهلل.

ون :يف ضوء ذكل ،اي لها من بركة عظمية ملن يفهم أمثال إلرب يسوع إملس يح .فاَّلين يفهمون إلمثةل ل
 .٤اح َّىت إهنَّ ُ ْم ُم ْب ِ ِ
رص اين ال يُ ْب ِ ُ
ون ،او اسا ِم ِع اني ال ي ا ْفها ُم ا
رص ا
ِ
يس تفيدون من فهم إحلق إلرويح وحسب ،بل يُظهرون جتاوهبم مع معل إلروح إلقدس يف قلوهبم.
د ) إلآايت ( :)١٥-١١يسوع يُفرس ألْ امثال
ونَّ ُ ،مث ياأْ ِِت إبْ ِل ُيس اوي ا ْ ِْن ُع أ ْل ا ِك ام اة ِم ْن قُلُوهبِ ِ ْم ِلئا َّال يُ ْؤ ِمنُوإ فا اي ْخلُ ُصوإ ١٣ .اوأ َّ َِّل اين
 ١١او اه اذإ ه اُو ألْ امثالُ :أ َّلز ْر ُع ه اُو ا االك ُم أ ِهلل ١٢ ،اوأ َّ َِّل اين عا اىل أ َّلط ِر ِيق ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
ِ
هون ١٤ .اوأ َّ َِّلي اسقاطا ب ا ْ اني ألشَّ ْو ِك
ون إ اىل ِحنيٍ  ،او ِيف اوقْ ِت ألتَّ ْج ِرب ا ِة يا ْرتاد ا
ون ألْ ا ِك ام اة ِب اف ارحٍ ،او اه ُؤ ال ِء لاي اْس لاهُ ْم َأ ْص ٌل ،فا ُي ْؤ ِمنُ ا
عا اىل أ َّلصخْ ِر ُ ُمه أ َّ َِّل اين ام اىت ا ِْس ُعوإ ي ا ْق ابلُ ا
ِ
ون أ ْل ا ِك ام اة
ون ثا ام ًرإ ١٥ .اوأ َّ َِّلي ِيف أ ْ َل ْر ِض ألْ اج ريِدا ِة ،ه اُو أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
ون ِم ْن ُ ُُهو ِم ألْ اح ايا ِة او ِغنااهاا او ا ََّّلإهتِ اا ،او ال يُ ْن ِض ُج ا
ون فاياخْ ات ِن ُق ا
ونَّ ُ ،مث ي ا ْذ اه ُب ا
ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
ون بِأ َّلص ْ ِرب.
فا اي ْح اف ُظوهنا اا ِيف قالْ ٍب اج ِير ٍد اصا ِل ٍح ،اويُثْ ِم ُر ا
(إلزرعُ) .هناك إماكنيات هائةل يف إلبذرة حبد ذإهتا ،فهيي
 .١أ َّلز ْر ُع ه اُو ا االك ُم أ ِهلل :ي اُش بِه يسوع لكمة هللا (وميكننا إلقول إلكمة إملكتوبة وإملنطوقة) ابلبذور َّ
تنبت حياة جديدة ولها فوإئد عدة إن مت إس تقبالها ُ(زرعت) يف ظروف مناس بة.
•

فكرة أن أ َّلز ْر ُع ه اُو ا االك ُم أ ِهلل مكررة يف أكرث من موضع يف إلكتاب إملقدس .إس تخدهما بولس يف كورنثوس إلوىل  ،٦:٣وكتب عهنا بطرس عندما
قال :ام ْولُو ِد اين ااث ِن اي ًة ،ال ِم ْن از ْرعٍ ي ا ْف اىن ،ب ا ْل ِم َّما ال ي ا ْف اىن ،ب ا ِِك ام ِة أ ِهلل ألْ اح َّي ِة ألْ ابا ِق اي ِة إ اىل أ ْ َلب ا ِد (بطرس إلوىل .)٢٣:١
ِ

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonوإعظ إلجنيل ي ُش به أ َّلز ِإرعُ .هو ل يصنع إلبذور؛ بل ي ُقدهما َل ُمعلمه إللهيي .ل ميكل أي إنسان إلقدرة عىل
خلق أصغر إحلبوب إملوجودة عىل إلرض ،انهيك عن إلبذور إلساموية للحياة إلبدية".

ونَّ ُ ،مث ياأْ ِِت إبْ ِل ُيس اوي ا ْ ِْن ُع أ ْل ا ِك ام اة ِم ْن قُلُوهبِ ِ ْم ِل ائ َّال ي ُ ْؤ ِمنُوإ فا اي ْخلُ ُصوإ :مثلام َأ ا الك ْت ُط ُي ُور أ َّلس اما ِء ب ا ْع ٌض من إلبذور عا اىل أ َّلط ِر ِيق
 .٢اوأ َّ َِّل اين عا اىل أ َّلط ِر ِيق ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
ِ
(لوقا  ،)٥:٨هكذإ قا ِب ال ُ
إلبعض إلكمة بقلوب قاس ية وأآىت إبْ ِل ُيس برسعة او ْن ِزع ألْ ا ِك امة إملزروعة .مل ي ا ُعد للكمة أي تأثري لهنا مل َترتق إلقلب إلقايس
ِ
ورسعان ما ُنزعت منه.
•

تُمثل إلرتبة عىل أ َّلط ِر ِيق من مل يفهم إلكمة مطلق ًا .وليك تأِت بمثر حقيقي ،عليك أن تفهم لكمة هللا أو ًل .وإحدة من أمه إلعامل إليت يقوم هبا إبليس
هو أن يُعمي أذهان غري إملؤمنني فامي يتعلق بفهمهم لالجنيل( .كورنثوس إلثانية .)٤-٣:٤

•

هذإ خيربان بأن إلش يطان يعمل أثناء سامعنا للوعظ ودرإستنا لكمة هللا .يبدو أن إلش يطان يؤمن بقوة لكمة هللا أكرث من كثري من إلوعاظ أنفسهم؛
فهو يعمل أنه لكام ُعمل ابلكمة أو ُكرز هبا ،عليه أن يكون مشغو ًل للعمل ضدها.

•

ُ َّمث يأِت إبليس؛ هو دقيق جد ًإ يف معهل .يعمل إبليس مىت يأِت ابلضبط خالل إلعظة .ويعرف إللحظة إملناس بة لتش تيت ذهنك .ميكن للوإعظ أحيا ًان
أن يكون هو نفسه مصدر ًإ للتش تيت .وأحيا ًان قد يس تخدم إخلادم لكمة ما أو قصة ما تساعد عىل تش تيت إَّلهن .وأحيا ًان يكون إَّلهن مشغولً
أص ًال بنشاطات يوم إلبارحة وإليوم ،أو مبا س يحدث بعد إلكنيسة .وأحيا ًان أخرى ،طفل لطيف يقوم ابملهمة أو خشص هيمس شيئ ًا وسط إلجامتع.

•

ُ َّمث ياأْ ِِت إبْ ِل ُيس اوي ا ْ ِْن ُع أ ْل ا ِك ام اة :قال يسوع أن إبليس ينجح يف ذكل فع ًال ،ول يسعى للمحاوةل فقط ،ودليه إلقدرة وإلقوة عىل حتقيق ذكل .فهو يرى،
ِ
ويأِت ،وينترص .ولول معل إلروح إلقدس ،ملا اكن هناك تأثري للوعظ يف حياتنا.

•

اوي ا ْ ِْن ُع أ ْل ا ِك ام اة تُظهر هذه إلكامت هدف إبليس .فهو يف إلوإقع لهوِت جيد ،ويعمل أن من يسمع لكمة هللا ينال إلميان وإخلالص .فيعمل جبد لمينع
تأثري إلكمة إجليد عىل أولئك إَّلين يسمعون ِلئا َّال يُ ْؤ ِمنُوإ فايا ْخلُ ُصوإ.

•

ميكننا إلس تفادة من إسرتإتيجية إلش يطان إن فهمناها  -فهو يريد إبعادان عن لكمة هللا بأي طريقة ،إذ ًإ علينا إلبقاء عىل توإصل مس متر مع لكمة
هللا ،وهكذإ تفتح أمامنا فرص جيدة للتوبة وإلميان.

هون :كام تسقط إلبذور عىل
ون إ اىل ِحنيٍ  ،او ِيف اوقْ ِت ألتَّ ْج ِرب ا ِة يا ْرتاد ا
ون أ ْل ا ِك ام اة ِب اف ارحٍ ،او اه ُؤ ال ِء لاي اْس لاهُ ْم َأ ْص ٌل ،فا ُي ْؤ ِمنُ ا
 .٣اوأ َّ َِّل اين عا اىل أ َّلص ْخ ِر ُ ُمه أ َّ َِّل اين ام اىت ا ِْس ُعوإ ي ا ْق ابلُ ا
ِ
إلرتبة إلرقيقة عند إلصخر وتمنو برسعة مث تذبل ومتوت (لوقا  ،)٦:٨هكذإ يس تجيب إلبعض لكمة هللا حبامس فوري ولكن قريب ًا يذبلون.
•

اكنت إلبذور جيدة ،وإلرتبة مالمئة ودإفئة ،وقبلوإ إلكمة بفرح شديد .ولكن إملشكة مل تكن بتكل إلمور؛ بل لن إلبذور إفتقرت إىل إلرطوبة
(لوقا  ،)٦:٨وابلتايل مل تتأصل لتحمتل ألتَّ ْج ِرب ا ِة.

•

اكن يعوزمه ما يروي إلكمة .كتب س بريجن (" :)Spurgeonعندما نتحدث عن إلندى إلرويح (إلرطوبة) ،فنحن نشري إىل معل إلروح إلقدس.
وعندما نتحدث عن هنر ماء إحلياة ،فاننا نعين إلش ياء إملقدسة إليت تهنمر علينا من عرش هللا من خالل معل روحه بدإخلنا".

•

ذكر س بريجن ( )Spurgeonبعض إملؤرشإت لعدم وجود رطوبة يف إلرتبة:
✓ إلعقائد دون إختبار حقيقي.
✓ الاختبار لكن بدون توإضع وإنكسار.
✓ إلتطبيق ولكن بقلب غري ُمحب.
✓ إلميان بدون توبة.
✓ إلثقة إلزإئدة.
✓ إخلدمة بدون إلروح.
✓ إلغرية بدون إلرشكة.

•

وأضاف س بريجن" :حنن حباجة إىل إلروح إلقدس؛ وإذإ مل يروينا إلرب يومي ًا من إلينابيع إحلية إلنازةل من تالل إجملد ،حفامتً س منوت .فاحذروإ إذ ًإ،
أهيا إلخوة وإلخوإت ،من نقص تأثري رطوبة إلروح إلقدس إلكرمي".

ون ثا ام ًرإ :كام تتساقط إلبذور بني إلشوإك
ون ِم ْن ُ ُُهو ِم ألْ اح ايا ِة او ِغ اناهاا او ا ََّّلإهتِ اا ،او ال ي ُ ْن ِض ُج ا
ون فاياخْ ات ِن ُق ا
ونَّ ُ ،مث ي ا ْذ اه ُب ا
 .٤اوأ َّ َِّلي اسقاطا ب ا ْ اني ألشَّ ْو ِك ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
وتمنو ورسعان ما َتتنق (لوقا  ،)٧:٨هكذإ يس تجيب إلبعض مع إلكمة ويمنون ،ولكن إلشوك خينقهم ويتوقف منومه إلرويح بسبب إملنافسة مع أش ياء
غري روحية.
•

متثل هذه إلرتبة أرض خصبة للكمة؛ ولكهنا تربة خصبة للغاية ،ويمنو هبا أيض ًا أمور ًإ أخرى كثرية تأِت وَتنق لكمة هللا .وهذه إلمور يهُُ ُ :هو ِم
ألْ اح ايا ِة او ِغنااهاا او ا ََّّلإهتِ اا.

ون بِأ َّلص ْ ِرب .يش به بعض إلناس إلرض إجليدة ،فيس تقبلون
ون أ ْل ا ِك ام اة فايا ْح اف ُظوهنا اا ِيف قالْ ٍب اج ِير ٍد اصا ِل ٍح ،اويُثْ ِم ُر ا
 .٥اوأ َّ َِّلي ِيف أ ْ َل ْر ِض ألْ اجيرِدا ِة ،ه اُو أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
إلكمة ِيف قالْ ٍب اج ِير ٍد اصا ِل ٍح .و ا ْحي اف ُظوهنا اا وابلتايل يأتون بمثر ،وحيققون إلهدف من إلبذور.
•

متثل هذه إلرتبة أولئك إَّلين يقبلون إلكمة ،وتمثر يف حياهتم بوفرة (لوقا .)٨:٨

ون بِأ َّلص ْ ِرب :من إلوإحض أن هذه إلنتيجة إملرجوة للكٍ من إملزإرع وإلوإعظ .ومع ذكل ،مفن إخلطأ أن نفكر هبذإ إملثل عىل أنه قضاء وقدر ،أي أن
 .٦اويُثْ ِم ُر ا
نقول" :هذإ من أكون ،وهذه نوعية إلرتبة إليت متثلين ،إلقرإر ليس بيدي ".بل عىل إلعكس متام ًا ،هذإ إملثل عليه أن يتحدى لك مس متع ،مبساعدة هللا،
حىت حيرث تربة قلبه ل ُتحدث لكمة هللا إلصاحلة أفضل تأثري عىل حياته.

•

نس تفيد إن رأينا أنفس نا قلي ًال يف هذه إلنوإع من إلرتبة:
✓ نش به من سقط عا اىل أ َّلط ِر ِيق ،لننا أحيا ًان ل نعطي مساحة للكمة يف حياتنا عىل إلطالق.
✓ نش به من سقط عا اىل أ َّلص ْخ ِر ،لننا نتحمس لفرتة ونقبل إلكمة ولكهنا رسعان ما جتف.
✓ نش به من سقط او ْسطِ ألشَّ ْو ِك ،لننا نسمح هلموم هذإ إلعامل وغرور إلغىن أن َتنقان لكمة هللا وإلمثر يف حياتنا.
✓ نش به من سقط ِيف أ ْ َل ْر ِض أ َّلصا ِل اح ِة ،لن إلكمة تأِت بمثر يف حياتنا.

•

لحظوإ أن إلفرق اكن يف إلرتبة نفسها ،أما إلبذإر إليت يلقَيا إملزإرع فهيي مل تتغري .لهذإ ل ميكنك أن تلوم الاختالفات يف إلنتاجئ عىل إلزإرع أو
عىل إلبذإر ،ولكن عىل إلرتبة وحدها .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonأهيا إلعزإء ،إليوم يوم إختبار! رمبا س تحمك عىل إلوإعظ إليوم ،ولكن هناك
من س يحمك عليك أمه من إلوإعظ؛ لكمة هللا نفسها سوف حتمك عليك".

•

َشع هذإ إملثل إلتالميذ كثريإً .عىل إلرمغ أن جتاوب إلناس قد يبدو ضعيف ًا ،ولكن هللا هو إملس يطر وس يأِت إحلصاد ابلتأكيد .اكن هذإ الكم هام
جد ًإ خاصة مع إزدإد إملقاومة ضد يسوع .كتب فرإنس (" :)Franceلن يتجاوب إمجليع بلك تأكيد ،ولكن سيتجاوب إلبعض ،وحيهنا س يكون
إحلصاد وفريإً".

•

عىل إلرمغ من أن امث ال إلزإرع يصف إلتجاوب إخملتلف مع رساةل إلجنيل ،إل أنه جيرب إملس متع إىل إلتساؤل" :أي نوع من إلرتبة أان؟ كيف ميكنين
إعدإد قليب وعقيل يك أكون تربة جيدة؟" هذإ إملثل يدعوان للعمل يك نس تفيد من لكمة هللا إىل أقىص درجة.

اثني ًا .إملسؤولية إليت تقع عىل عاتق من يقبلون إلكمة
أ ) إلآايت ( :)١٧-١٦أولئك إَّلين يقبلون إلكمة مسؤولون عن كشف إحلق ( لكمة هللا) وإعالنه للآخرين
ون ألنه اورِ ١٧ .لَن َّ ُه لاي اْس اخ ِف ٌّي ال ي ُ ْظه ُار ،او ال ام ْك ُتو ٌم ال ي ُ ْع ا ُمل
رسإ ًجا اوي ُغ ِراطي ِه ِابانا ٍء َأ ْو ياضا ُع ُه ا ْحت ات ا ِ
رسي ٍر ،ب ا ْل ياضا ُع ُه عا اىل امنا اار ٍةِ ،ل اي ْن ُظ ار أدلَّإ ِخلُ ا
 «١٦اولاي اْس َأ اح ٌد يُو ِقدُ ِ ا
ِ
ونَ ِ ،ل َّن ام ْن ا َُل اس ُي ْع اطى ،او ام ْن لاي اْس ا َُل فاأ َّ َِّلي ي ا ُظنه ُه ا َُل ي ُ ْؤخ ُاذ ِمنْ ُه».
اويُ ْعلا ُن١٨ .فاأن ُْظ ُروإ اك ْي اف ت ا ْس ام ُع ا
رسي ٍر ،ب ا ْل ياضا ُع ُه عا اىل امنا اار ٍة :جيب عىل إحلق أن يُعلن ويكون وإحض ًا .وقد وعد هللا أن هذإ ما س يحدث
رسإ ًجا اويُغ ِراطي ِه ِابانا ٍء َأ ْو ياضا ُع ُه ا ْحت ات ا ِ
 .١ولاي اْس َأ اح ٌد يُو ِقدُ ِ ا
احامتً ( ِ َلنَّه لايْس خ ِفي ال ي ْظهار)ِ .
ُ ا ا ٌّ ُ ُ
ون ألنه اور :إن كنت تعرف إحلق إللهيي ،إذإً فأنت مسؤول عن نرش هذإ إحلق مس تغ ًال أي فرصة يفتحها هللا أمامك .كحال إلشخص إَّلي
ِ .٢ل اي ْن ُظ ار أدلَّإ ِخلُ ا
ميكل عالج ملرض همدد للحياة وإملسؤولية تقع عىل اكههل لتعممي هذإ إلعالج .فاهلل مل يوقد رسإجك يك يكون اخ ِفي ًا.
•

جيب عىل إملرء إما نرش إلكمة نفسها أو نرش تأثري لكمة هللا من خالل حتفزي إلآخرين عىل سامعها .ويُفضل فعل إلمرين.

ب) إلآية ( :)١٨أولئك إَّلين يقبلون إلكمة تزدإد مسؤوليهتم وس يقدمون حسا ًاب يوم ًا عام ْسعوه ،لهذإ علينا تويخ إحلذر لكام ْسعنا إلكمة.
ونَ ِ ،ل َّن ام ْن ا َُل اس ُي ْع اطى ،او ام ْن لاي اْس ا َُل فاأ َّ َِّلي ي ا ُظنه ُه ا َُل ي ُ ْؤخ ُاذ ِمنْ ُه».
١٨فاأن ُْظ ُروإ اك ْي اف ت ا ْس ام ُع ا
ون :من إجليد أن نسمع لكمة هللا؛ ولكن إلمه اك ْي اف ْنس امع .وهبذإ ح َّذ ار يسوع سامعيه أن هييئوإ قلوهبم وعقوهلم ابس مترإر ليك حيمكوإ
 .١فاأن ُْظ ُروإ اك ْي اف ت ا ْس ام ُع ا
عىل أنفسهم أولً مكس متعني بقدر ل يقل عن حمكهم عىل إلوإعظ.

•

من إخلطورة أن نسمع لكمة هللا بطريقة سلبية جد ًإ؛ أي أن ل يكون لها أي تأثري وإحض عىل إلعقل وإلقلب وإلرإدة .فاَّلي يسمع فقط ول يعمل
ابلكمة ،س يؤدي إىل خرإب عظمي (لوقا .)٤٩:٦

•

يف عظته بعنوإن إملس متع إجليد ،إقرتح تشارلز س بريجن بعض إلطرق لسامع لكمة هللا ابنتباه وحذر:
✓ إْسع ابهامتم ،وإحفظ ما تسمع.
✓ إْسع ابميان وطاعة.
✓ إْسع ابخالص وبأمانة.
✓ إْسع خبشوع وبصدق.
✓ إْسع جبدية وابلروح.
✓ إْسع بلك مشاعرك وحبس مرهف.
✓ إْسع ابمتنان وبروح إلصالة.

َ ِ .٢ل َّن ام ْن ا َُل اس ُي ْع اطى :عندما نسمع لكمة هللا ونقبلها بفرح ،س يعطينا هللا إملزيد من إلرثوإت إلروحية.
•

ِ َل َّن ام ْن ا َُل اس ُي ْع اطى :س ُيعطى ماذإ؟ رغبة أكرث يف إلس امتع للكمة وفهم أمعق لها .س تحصل عىل إملزيد من إلرباكت إليت يسمع عهنا.

•

ِ َل َّن ام ْن ا َُل اس ُي ْع اطى :يذكران يسوع بأن إلمنو إلرويح يتبعه قوة دإفعة ،رمبا تكون إجيابية أو سلبية .عندما منكل عادإت روحية جيدة مثل سامع
إلكمة وتطبيقها عىل حياتنا ،س ُنعطى أكرث .وعندما نفقد تكل إلعادإت ،مفن إلصعب للغاية إرجاعها.

 .٣فاأ َّ َِّلي ي ا ُظنه ُه ا َُل :يعتقد بعض إلناس أحيا ًان أهنم روحيني ،ولكن هذإ ما يظنونه عن أنفسهم .هذإ ما إعتقده إلفريس يون أيض ًا؛ وكذكل إلكنيسة يف لودكية
َش ٍء"؛ ولكهنم مل يعلموإ يف إلوإقعَ " :أن اَّك
(رؤاي يوحنا  .)٢٢-١٤:٣قال شعب كنيسة لودكية عن أنفسهمِ " :إ ِ رين َأانا غا ِ ٌّين اوقا ِد أ ْس ات ْغ اني ُْت ،او ال احا اج اة ِيل ِإ اىل ا ْ
َأن اْت ألشَّ ِق هي اوألْ اب ِئ ُس اوفا ِقريٌ او َأ ْ امعى اوع ُْر ااي ٌن".
ج ) إلآايت ( :)٢١-١٩نقرتب من يسوع عندما نسمع لكمته ونطيعها.
اب اوقاا ال
ون َأ ْن يا ار ْوكا »٢١ .فاأَ اج ا
ون خاا ِر ًجا ،يُ ِريدُ ا
 ١٩او اجا اء إلا ْي ِه ُأ هم ُه اوإخ اْوتُهُ ،اول ا ْم ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن ي ا ِصلُوإ إلا ْي ِه ِل اسبا ِب ألْ اج ْمعِ٢٠ .فاأَخ ا ُْربو ُه قاائِ ِل انيُ « :أ هم اك اوإخ اْوت اُك اوإ ِق ُف ا
ِ
ِ
ِ
ون هبِ اا».
ون ا ِلك ام اة أ ِهلل اوي ا ْع املُ ا
لاهُ ْمُ « :أ ِ رمي اوإخ اْو ِِت ِ ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
ِ
 .١او اجا اء إلا ْي ِه ُأ هم ُه اوإخ اْوتُهُ ،اول ا ْم ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن ي ا ِصلُوإ إلا ْي ِه ِل اسبا ِب ألْ اج ْمع ِ :نتوقع أن تكون لعائةل يسوع إمتيازإت خاصة؛ ولكننا نتفاجأ أن إلمر مل يكن كذكل.
ِ
ِ
ِ
•

يبدو أن إخ اْوتُ ُه مل يكونوإ دإمعني ومؤيدين خلدمته قبل إلصلب وإلقيامة (يوحنا  ،٥:٧مرقس .)٢١:٣
ِ

 .٢إخ اْوتُ ُه  ...اوإخ اْوت اُك  ...اوإخ اْو ِِت  :...اكن ليسوع إلكثري من إلخوة وإلخوإت ،وهذإ وإحض جد ًإ يف إلنص إلكتاِب .وإعتقاد إلكنيسة إلاكثوليكية يف بتولية
ِمرمي ِ
يناقض مع إملعىن إل ِوإحض يف إلكتاب إملقدس.
•

عل ر اق اكرسون (" :)Carsonمن إلطبيعي أن نفهم أن لكمة "إلخوة" ت ُشري إىل أبناء مرمي ويوسف وابلتايل إىل إخوة يسوع من هجة إلم .وإجلهود
إملبذوةل جلعل لكمة إلخوة تعين شيئ ًا أآخر يه دلمع عقيدة نشأت بعد إلعهد إجلديد بفرتة طويةل".

•

كام وعل ر اق ابيت (" :)Pateيقر إملفكر إلاكثولييك إلضليع فيزتماير ( )Fitzmyerهذه إلنقطة .حيث يكتب عن إلعذرية إدلإمئة إملفرتضة ملرمي ما
ييل" :ليس هناك ما يشري يف إلعهد إجلديد إىل بقاء مرمي عذرإء إىل إلبد .يُعزى هذإ الاعتقاد ،بشلك أو بأآخر ،إىل إلقرن إلثاين إمليالدي".

ون هبِ اا :أشار يسوع أن عائلته إملُقربة مه من يسمعون ويطيعون لكمة هللا .فنحن نقرتب من يسوع عندما
ون ا ِلك ام اة أ ِهلل اوي ا ْع املُ ا
ُ .٣أ ِ رمي اوإخ اْو ِِت ُ ُمه أ َّ َِّل اين ي ْاس ام ُع ا
نسمع ِلكمته ونعمل هبا .وعندما نفعل ذكل ،حنن نوطد إلعالقة معه لتبدو متام ًا اكلعالقات إلرسية يف مفهوهما إلطبيعي .اي َل من ترصحي مذهل.
•

ميكن للمرء أن يصيل أو يرمن أو يصوم طوإل إليوم ،ولكن إذإ مل يسمع إلكمة ويطيعها ،فهو يف إلوإقع ل يقرتب من هللا.

•

إلتأكيد إملتكرر عىل ا ِلك ام اة أ ِهلل مثريٌ لالجعاب .ويُعلرق بوول (" :)Pooleكيف ميكن لي خشص أن يفكر أن إلصالة أو إدإرة إلكنيسة أو منح
إلرسإر إملقدسة أو أي َشء أآخر أكرث أُهية ابلنس بة للخادم من إلوعظ؟ من يقرأ إلكتاب إملقدس سيندهش مما قاَل إلكتاب حول هذإ إلمر".

اثلث ًا .يسوع هيدئ إلعاصفة
أ ) إلآايت ( :)٢٣-٢٢حبر إجلليل إلهاجئ
ون
ون انا ام .فا ا اْن ال ن ْاو ُء ِر ٍحي ِيف ألْ ُب اح ْ اري ِة ،او ااكنُوإ ي ا ْم ات ِل ُئ ا
 ٢٢او ِيف َأ اح ِد أ ْ َل َّاي ِم اد اخ ال اس ِفي ان ًة ه اُو اوت ااال ِم ُيذ ُه ،فاقاا ال لاهُ ْمِ « :ل ان ْع ُ ْرب إ اىل عا ْ ِرب ألْ ُب اح ْ اري ِة» .فاأَ ْقلا ُعوإ ٢٣ .او ِفمياا ُ ْمه اسائِ ُر ا
ِ
اما ًء او اص ُاروإ ِيف خ ااط ٍر.
ِ .١ل ان ْع ُ ْرب إ اىل عا ْ ِرب ألْ ُب اح ْ اري ِة :قدم يسوع وعدإً لتالميذه هبذه إلكامت .فهو مل يقول" :دعوان هنكل يف حبر إجلليل ".ولكنه وعد أهنم س يعربون ألْ ُب اح ْ اري ِة بأمان رمغ
ِ
إلعاصفة.
•

ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayيبلغ طول حبرية إجلليل حوإيل  ٢١كيلومرت وعرضها  ١٢كيلومرت .واكنوإ عىل بعد  ٨كيلومرت يف هذإ إجلزء ابَّلإت".

•

كتب ويرزِب (" :)Wiersbeعصيان يوانن أوقعه يف إلعاصفة ،إل أن إلتالميذ دخلوإ يف إلعاصفة بسبب طاعهتم للرب".

ون انا ام :حقيقة أنه اكن حباجة إىل إلنوم تهبران ،وتبني طبيعته اكنسان .اكن حيتاج لقسط من إلرإحة عندما شعر ابلتعب ،واكن يفعل
 .٢فاأَ ْقلا ُعوإ .او ِفمياا ُ ْمه اسائِ ُر ا
ذكل عندما تس نح َل إلفرصة حىت يف إلماكن غري إملتوقعة.
•

يكتب بروس (" :)Bruceاكن نومه نوم خشص مهنك من زمخ إحلياة إليت ُجتهد إجلسم وإلعقل".

•

نتعجب من حقيقة أنه اكن قادر ًإ عىل إلنوم وسط إلعاصفة .ولكنه إس تطاع ذكل لنه اكن يمتتع بسالم اتم وثقة كبرية يف حمبة ورعاية أبيه إلساموي".

 .٣فا ا اْن ال ن ْاو ُء ِر ٍحي ِيف ألْ ُب اح ْ اري ِة :اكن حبر إجلليل معروف ًا بعوإصفه إملفاجئة إلعنيفة .شدة هذه إلعاصفة اكن وإحض ًا لن إلتالميذ إضطربوإ (رمغ أن إلكثري مهنم اكنوإ
صيادين ممترسني هبذإ إلبحر ابَّلإت) (مرقس .)٤٠:٤
ب) إلآايت ( :)٢٥-٢٤يسوع هيدئ إلعاصفة
٢٤فاتاقادَّ ُموإ او َأيْ اق ُظو ُه قاائِ ِل اني « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ااي ُم اع ِ ر ُمل ،إنَّناا هنا ْ ِ ُ
كل!» .فاقاا ام اوأنْهتا ا ار أ ر ِلر احي اوتا ام هو اج ألْ اما ِء ،فاأ ْنهتا ا ايا او اص اار هُدُ هوَّ ُ ٢٥ .مث قاا ال لاهُ ْمَ « :أيْ ان إمياانُ ُ ْمك؟» .فاخاافُوإ اوتا اع َّج ُبوإ
ِ
ِ
قاائِ ِل اني ِفمياا بايْهنا ُ ْم « :ام ْن ه اُو اه اذإ؟ فاان َّ ُه ياأْ ُم ُر أ ر ِلر ااي اح َأيْضً ا اوألْ اما اء فا ُت ِطي ُعهُ!».
ِ
 .١فاتا اق َّد ُموإ او َأيْقا ُظو ُه قاائِ ِل اني « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ااي ُم اع ِ ر ُمل ،إنَّناا هنا ْ ِ ُ
كل!» :مل حيصل إلتالميذ عىل رإحهتم وسالهمم من يسوع إلناِئ ،ومل يفرتضوإ أنه حىت وإن اكن انمئ ًا فلك
ِ
إلمور س تكون عىل ما يرإم .اكنوإ حيتاجون إىل معونته ،لهذإ َأيْ اق ُظو ُه.

•

كتب مورغان (" :)Morganلكمة 'إنَّناا' يف رصخهتم « ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ااي ُم اع ِ ر ُمل ،إنَّناا هنا ْ ِ ُ
كل!» تشري إىل أهنم أضافوإ يسوع معهم .إذإ غرق إلقارب ،فس يغرق
ِ
ِ
إللك معه  -خدمته وأآماهلم وإملشاريع إلهائةل إليت دعامه ليفعلوها".

•

ويضيف مورغان (" :)Morganمك من إملرإت نشعر ابلتوتر وإلقلق حيال مشاريع إلرب؟ ووسط إلعاصفة نتصور أن لك َشء عىل وشك
إلهنيار .وحيهنا سنسمعه يقولَ " :أ ْي ان إمياانُ ُ ْمك؟"
ِ

 .٢فا اقا ام اوأ ْنهتا ا ار أ ر ِلر احي اوتا ام هو اج ألْ اما ِء :مل هيدئ يسوع إلرايح وإلبحر بطريقة عادية؛ ولكنه أ ْنهتا ا ار أ ر ِلر احي اوتا ام هو اج ألْ اما ِء .وابلضافة إىل خوف إلتالميذ إلكبري ،وما
س يوإجه يسوع لحق ًا ،نس تطيع أن نقول أن إلش يطان سامه بطريقة أو بأخرى يف إاثرة هذه إلعاصفة.
•

إفرتض أآدم الكرك ( )Adam Clarkeأن إلعاصفة اكنت "من معل إلش يطان ،ارئِ ِيس ُسلْ اط ِان ألْه ااوإ ِء ،إَّلي توقع أنه ابغرإق إلقارب ،إَّلي حيمل
اكتب إلخبار إلسارة وإملبرشين ،س يحبط مقاصد هللا ،وابلتايل س مينع إخلالص عن إلعامل إلهاكل .واكنت تكل فرصة رإئعة لعدو إلبرش!"

َ " .٣أ ْي ان إمياانُ ُ ْمك؟" :مل يقل يسوع" :اي لها من عاصفة ".عوض ًا عن ذكل سألَ " :أ ْي ان إمياانُ ُ ْمك؟" مل تزجع إلعاصفة يسوع ،ولكن ما أزجعه اكن عدم إميان إلتالميذ.
ِ
ِ
• مل يكن عدم إمياهنم خوف ًا من ظرف خميف ،ولكن لن يسوع قال ِل ان ْع ُ ْرب إ اىل عا ْ ِرب ألْ ُب اح ْ اري ِة (لوقا  .)٢٢:٨فهو مل يقل" :دعوان نفعل ما يف وسعنا،
ِ
ونذهب حنو مس تقبل جمهول ،ورمبا س نغرق نتيجة َّلكل ".بل عىل إلعكس متام ًا ،فقد أعطامه يسوع وعد ًإ وإحض ًا أهنم س يذهبون بلك تأكيد ويصلوإ
إىل إجلانب إلآخر.
•

إلظروف إلصعبة  -إلعوإصف ،إذإ جاز إلتعبري  -ليست دلي ًال عىل عدم إلميان .فعدم إلميان هو رفض وعود هللا إليت لها عالقة بظروف معينة.

•

اكن عىل إلتالميذ أن يعرفوإ أن هللا لن يسمح هبالك إملس يا يف قارب يعرب حبر إجلليل .مل يكن من إملمكن أن تنهتيي قصة إملس يا بغرِق ِه يف إلبحرية.

•

تُظهر هذه إحلادثة رعاية يسوع إملس مترة لشعبه .قال مورغان (" :)Morganهناك إلكثري من إملس يحيني إليوم يعتقدون أن إلقارب س يغرق! أان
خشصي ًا تعبت من نوإح بعض إلصدقاء إَّلين يتبنون هذإ إلرأي .فال ميكن للقارب أن يغرق ،فيسوع فيه".

 .٤فاخاافُوإ اوتا اع َّج ُبوإ :اكن جيب عىل إلبحر إلهادئ أن ميلهئم ابلسالم ،ولكن اكن خوفهم بعد إلعاصفة مشاهب ًا لِلي اكن يف خضم إلعاصفة.
•

أصاب إلتالميذ إَّلهول .وهذإ إلسلطان إلقوي عىل إخلليقة جعلهم يتساءلون " :ام ْن ه اُو اه اذإ؟" هو حامتً إلرب ،هيوه ،إَّلي ميكل لك إلسلطان
وإلقوة :ا"اي ار هب إ ا اَل ألْ ُج ُنو ِد ،ام ْن ِمث ُ اْكل؟ قا ِو ٌّي ،ار ٌّب ،او احقه اك ِم ْن اح ْو ِ اكلَ .أن اْت ُمت ا اس ِل رطٌ عا اىل ِك ْ ِرب ااي ِء ألْ اب ْح ِرِ .ع ْندا أ ْرِت افاعِ لُ اججِ ِه َأن اْت ت ُ اس ِكرهنُ اا" (مزمور
ِ
.)٩-٨:٨٩

•

يف غضون حلظات قليةل ،رأى إلتالميذ طبيعة يسوع إلبرشية (اكن متعب ًا فنام) مث رأوإ كامل ألوهيته .رأوإ حقيقة يسوع :إنسان اكمل وإَل اكمل.

رإبع ًا .شفاء إنسان به روح جنس من ُك اور ِة ألْ اجدا ِري ر اِني
أ ) إلآايت ( :)٢٩-٢٦وصف للرجل إَّلي به روح جنس.
يه ُمقاا ِب ال ألْ اج ِليلِ  ٢٧ .اول ا َّما خ اار اج إ اىل أ ْلَ ْر ِض أ ْس تا ْق اب ا ُهل ار ُج ٌل ِم ان ألْ ام ِدينا ِة ااك ان ِفي ِه اش ايا ِط ُني ُمنْ ُذ از ام ٍان اط ِويلٍ ،او ااك ان ال يالْبا ُس
 ٢٦او اس ُاروإ ِإ اىل ُك اور ِة ألْ اجدا ِري ر اِني أل َّ ِيت ِ ا
ِ
رصخا اوخ َّار اَلُ ،اوقاا ال ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي « :اما ِيل او ا اكل ااي ي ُاسو ُع أبْ ان أ ِهلل ألْ اع ِ ِ ريل؟ َأ ْطلُ ُب ِمنْ اك َأ ْن ال
ثا ْو ًاب ،او ال يُ ِق ُمي ِيف باي ٍْت ،ب ا ْل ِيف ألْ ُق ُبو ِر٢٨ .فالا َّما ار َأى ي ُاسو اع ا ا

وسا ،او ااك ان ي ا ْق اط ُع أ هلربُطا اوي اُس ُاق
تُ اع رِذب ا ِين!»َ ِ ٢٩ .لن َّ ُه َأ ام ار أ هلر ا
وح ألنَّ ا
جِس َأ ْن ا ْخي ُر اج ِم ان أ ْلن ْ اس ِانِ .لَن َّ ُه ُمنْ ُذ از ام ٍان اك ِث ٍري ااك ان ا ْخي اط ُفهُ ،اوقادْ ُرِبطا ب اِس اال ِسلٍ اوقُ ُيو ٍد ام ْح ُر ً
ِ
ِم ان أ َّلش ْي اط ِان إ اىل ألْ ا اربإ ِري.
ِ
 .١إ اىل ُك اور ِة ألْ اجدا ِري ر اِني :تقع هذه إلبِلة عىل إجلانب إلرشيق من حبر إجلليل ،ويه من أكرث إملدن إليت يقطهنا أممني من إملدن إلعرشة.
ِ
 .٢أ ْس ات ْق اب ا ُهل ار ُج ٌل ِم ان ألْ ام ِدينا ِة ااك ان ِفي ِه اش ايا ِط ُني ُمنْ ُذ از ام ٍان اطوِيلٍ  :هذإ إلوصف يُعترب إلكرث تفصي ًال لرجل يسكنه ش يطان يف لك إلكتاب إملقدس .فامي ييل
إلصورة إلمنطية لرجل يسكنه ش يطان.
• اكن إلرجل يسكنه ش يطان ُمنْ ُذ از ام ٍان اطوِيلٍ .
ْ
• اكن إلرجل ال يالْبا ُس ثا ْو ًاب واكن يعيش كحيوإن يف إلربإري أكرث من إنسان طبيعي ( او ال يُ ِق ُمي ِيف باي ٍْت ...اوي اُس ُاق ِم ان أ َّلش ْي اط ِان إ اىل أل ا اربإ ِري).
ِ
• اكن إلرجل يعيش بني إلموإت وإجلثث إملتحلةل ،خالف ًا للقانون إلَيودي وغريزة إلنسان ( ِيف ألْ ُق ُب ِور).
• اكن إلرجل ميكل قوة خارقة للطبيعة ( او ااك ان ي ا ْق اط ُع أ هلربُطا).
• اكن إلرجل يشوه ويؤذي نفسه (ي ا ِص ُيح او ُجي ر ِار ُح ن ا ْف اس ُه بِألْ ِح اج اار ِة ،مرقس .)٥:٥
• اكن إلرجل قوي (فا ا ْمل ي ا ْق ِد ْر َأ اح ٌد َأ ْن يُ اذ ِ ر ا ُلِل ،مرقس .)٤:٥
✓

✓

✓

من إلغريب أن يكون هناك بعض إملس يحيني إَّلين يؤمنون أن إلروح إلقدس يعمل بطريقة مماثةل؛ أي أنه يس يطر ابلاكمل عىل إجلسد،
ويدفع إملرء ليقوم بأش ياء غريبة وجعيبة.
نس تطيع إلقول أنه مل يبدأ هبذه إلطريقة ،بل عاش وسط إلناس يف إلقرية قب ًال .رمبا اكن خشص ًا غري عقالين ،ويترصف بهتور ،وأقتنع أهل
إلقرية أن به ش يطان ،أو عىل إلقل جمنون .فقيدوه ابلسالسل ملنعه من إيذإء إلآخرين ،ولكنه كرس إلسالسل مرإر ًإ وتكرإر ًإ .وأخري ًإ،
طردوه من إملدينة وعاش يف مقربة إلقرية ،جمنون بني إلقبور ،ويقوم ابذإء إلشخص إلوحيد إَّلي يس تطيع إذإئه وهو نفسه.
اوي اُس ُاق ِم ان أ َّلش ْي اط ِان :عل ر اق ترإب (" :)Trappاكحلصان إَّلي يسوقه رإكبه (هذإ ما تدل عليه إلكمة) أو اكلسفينة إليت تُساق ابجملدإف".

 .٣أ ْس ات ْق اب ا ُهل ار ُج ٌل :مما يعين أن يسوع مل يسعى ورإء هذإ إلرجل ،بل هو من إجنذب ليسوع.
جِس ،ولكن يسوع ذو إلسلطان يس تطيع.
جِس َأ ْن ا ْخي ُر اج ِم ان أ ْلن ْ اس ِان :ل يس تطيع إلنسان أن ُخيلص نفسه من أ هلر ا
َ ِ .٤لن َّ ُه َأ ام ار أ هلر ا
وح ألنَّ ا
وح ألنَّ ا
ِ
 .٥اما ِيل او ا اكل َ ...أ ْطلُ ُب ِمنْ اك َأ ْن ال تُ اع رِذب ا ِين! :هذإ ما قاَل إلروح إلنجس إَّلي اكن يسكن إلرجل ،وليس إلرجل نفسه .مل يرغب إلش يطان برتك إجلسد إَّلي
اكن يسكنه.
•

يعين إملس إلش يطاين سكىن روح ش يطاين يف جسم إلنسان .ويظهر أحيا ًان خشصيته إخلاصة من خالل خشصية إجلسم إملضيف .إملس إلش يطاين
هو حقيقة وإقعية إليوم ،ولكن ل جيب أن نتجاهل إلعمل إلش يطاين أو إلرتكزي إلزإئد عليه.

•

ل خيربان إلكتاب إملقدس عىل وجه إلتحديد كيف أصبح هذإ إلشخص مسكو ًان ابلروح إلنجسة ،غري أنه ميكننا أن نس تنتج بأن هذإ حدث نتيجة
دعوة قدهما إلشخص إما عن معرفة أو عن هجل.

•

إخلرإفة وقرإءة إلطالع وما يسمى ابللعاب إلسحرية غري إملؤذية وإس تحضار إلروإح وخدإع حركة إلعرص إجلديد ( )New Ageوإلسحر وتعاطي
إخملدرإت وغريها أمور َتدع إملؤمن وتُعرض غري إملؤمن خلطر ش يطاين حقيقي.

•

غالب ًا ما ينخرط إلناس يف إلهرطقات أو إلش ياء إلش يطانية لهنم حيصلون عىل نتاجئ .ولكن لسوء إحلظ تكل إلنتاجئ سبهبا أروإح ش يطانية.

•

نس تطيع إلقول أن إلش يطان يريد أن يسكن إلجساد لنفس إلسبب إَّلي جيعل إخملرب يرش إحلائط ابدلهان أو إلقاتل للحصول عىل مسدس -
فاجلسد هو إلسالح إَّلي يس تخدمه حملاربة هللا .وإلسبب إلثاين لهجوم إلش يطان عىل إلنسان هو كرههم لصورة هللا يف إلنسان ،وَّلكل يسعون
لتشويه تكل إلصورة من خالل إحلط من قدر إلنسان وإذلَل وجعهل يترصف بطريقة غريبة وغري لئقة.

•

يريد إلش يطان حتقيق نفس إلهدف مع إملؤمنني (يريد تدمري صورة هللا) ،ولكن هناك حدود ملا يس تطيع فعهل مع إملؤمنني .فبالرمغ من أن يسوع
اج َّر اد إلروإح إلرشيرة عىل إلصليب (كولويس  ،)١٥:٢إل أهنم قادرون عىل خدإع وَتويف إملؤمنني مس تخدم ًا إخلوف وإلشك.

•

َأ ْطلُ ُب ِمنْ اك َأ ْن ال تُ اع رِذب ا ِين! اي لها من مجةل مثرية للسخرية ،لقد عذبت إلش ياطني إلرجل وس يطرت عىل جسده وعقهل وروحه ملدة طويةل .ولكهنا
إلآن تطلب من يسوع وتقول :ال تُ اع رِذب ا ِين.

 .٦ااي ي ُاسو ُع أ ْب ان أ ِهلل ألْ اع ِ ِ ريل :اكن هذإ رد فعل إلروح إلنجس عندما أمره يسوع َأ ْن ا ْخي ُر اج ِم ان أ ْلن ْ اس ِان .وإس تخدم هذه إمجلةل كطريقة حياول هبا مقاومة يسوع.
ِ
• إخللفية من ورإء لك هذإ اكن خرإفة قدمية تادر عي أنك س متكل سلطان رويح يفوق عىل إلآخر إذإ نطقت ابمس ذكل إلروح أو عرفت إْسه .لهذإ
إلسبب دعى إلروح إلنجس يسوع بلقبه إلاكمل :ااي ي ُاسو ُع أ ْب ان أ ِهلل ألْ اع ِ ِ ريل .وفق ًا خلرإفات تكل إلايم ،اكنت تكل إمجلةل أقوى طريقة للرد عىل يسوع.
•

بنا ًء عىل ذكل ،نس تطيع إلقول أن إلروح إلنجس اكن ميكل إحلقائق إلالهوتية إلصحيحة عن يسوع ،ولكن قلبه مل يكن حصيح ًا .اكن إلروح إلنجس
ميكل نوع ًا من "إلميان" يف يسوع .فقد عرف هوية يسوع إحلقيقية أفضل من إلقادة إدلينيني أنفسهم .ومع ذكل ،ل ميكن لالميان أو إملعرفة أن
خيلص (رساةل يعقوب .)١٩:٢

ب) إلآايت ( :)٣٣-٣٠أظهر يسوع سلطانه عىل إلروإح إلرشيرة.
ااب إ اىل ألْهاا ِوي ا ِة ٣٢ .او ااك ان ُهنااكا قا ِطي ُع
ون»َ ِ .ل َّن اش ايا ِط اني اك ِث اري ًة اد اخلا ْت ِفي ِه ٣١ .او اطلا اب إلا ْي ِه َأ ْن ال ياأْ ُم ار ُ ْمه بِأ ََّّله ِ
٣٠فا اسأَ ا َُل ي ُاسو ُع قاائِ ًال « :اما أ ْ ُْس اك؟» .فاقاا ال« :لاجِ ُئ ُ
ِ
ِ
اخناا ِز اير اك ِث اري ٍة تا ْرعاى ِيف ألْ اج ابلِ  ،فا اطلا ُبوإ إلا ْي ِه َأ ْن ياأْ اذ ان لاهُ ْم بِأدله خُولِ ِفَياا ،فاأَ ِذ ان لاهُ ْم٣٣ .فاخ اار اج ِت أ َّلش ايا ِط ُني ِم ان أ ْلن ْ اس ِان او اد اخلا ْت ِيف ألْ اخ انا ِزي ِر ،فاأن ْدا فا اع ألْقا ِطي ُع ِم ْن
ِ
ِ
عا اىل ألْ ُج ُر ِف إ اىل ألْ ُب اح ْ اري ِة اوأ ْخ ات ان اق.
ِ
 .١اما أ ْ ُْس اك؟ :وفق ًا للعادإت إلَيودية فامي يتعلق بطرد إلروإح إلرشيرة يف ذكل إلوقت ،اكن ل بد من معرفة إمس إلروح إلرشير لفرض إلس يطرة عليه وإخرإجه
من إلشخص إملسكون .ولكن يسوع مل حيتاج الامس يف هذه إملقايضة؛ بل اكن ميكل سلطان أكرب بكثري من إخلرإفات إليت اكنت سائدة حيهنا.
ون» :رمبا سأل يسوع عن إمس إلش يطان ليتس ىن لنا معرفة جحم إملعضةل ،عامل ًا أن اش ايا ِط اني اك ِث اري ًة اكنت تسكن إلرجل وليس وإحد فقط.
 .٢فا اقا ال« :لاجِ ُئ ُ
ون» (وإليت تعين إلفيلق) هو ليس إمس بل حماوةل للمرإوغة وإلهتديد وإلتخويف.
ونالحظ أن «لاجِ ُئ ُ
•

عادة ما يتألف إلفيلق إلروماين من س تة ألف رجل .هذإ ل يعين أن إلرجل اكن يسكنه س تة ألف ش يطان ،ولكن عدد كبري مهنم.

•

من إملمكن أيض ًا أن تكون هذه حماوةل لتخويف يسوع .أحيا ًان كثرية وعندما ُحيارص إحليوإن ،حياول أن يبدو حبجم أكرب من إحليوإن إَّلي يريد
إفرتإسه؛ لهذإ رمبا نطق هؤلء إلش ياطني هبذإ الامس معتقدين خاطئ ًا أهنم يس تطيعون َتويف يسوع .قال جلئون" :هناك إلكثري منا ،وحنن منظمون
ومتحدون ومس تعدون للقتال؛ إننا أقوايء".

•

وفق ًا خلرإفات ذكل إلعرص ،رمبا شعر إملتفرجني أن إلروإح إلنجسة اكنت يه إملس يطرة عىل إلوضع .فقد عرفوإ وأعلنوإ إمس يسوع ابلاكمل ،وحاولوإ
إلهترب من طلب يسوع ابلعالن عن أسامهئم ،وأخري ًإ اكنوإ يأملون يف َتويف يسوع بعددمه إلكبري .ولكن يسوع مل يأبه هبذه إخلرإفات إلقدمية عىل
إلطالق ،وبلك سهوةل أخرج إلروإح إلنجسة من إلرجل إملصاب.

ااب إ اىل ألْهاا ِوي ا ِة :مل ترغب إلش ياطني ،إليت اكنت تسكن هذإ إلرجل ،أن تُسجن يف إلهاوية إليت ذكرها سفر رؤاي يوحنا
 .٣او اطلا اب إلا ْي ِه َأ ْن ال ياأْ ُم ار ُ ْمه بِأ ََّّله ِ
ِ
ِ
( .)١١:٩ويبدو أهنا إملاكن إَّلي تسجن فيه أنوإع معينة من إلروإح.
•

ل تريد هذه إلش ياطني أن تصبح غري نشطة .ويُعلرق ترإب (" :)Trappيبدو أنه حجمي أآخر ابلنس بة للش يطان أن يكون خام ًال ،وإلبديل هو أن
يسكن إلناس".

 .٤فاخ اار اج ِت أ َّلش ايا ِط ُني ِم ان أ ْلن ْ اس ِان او اد اخلا ْت ِيف ألْ اخناا ِزي ِر :يبدو أن فكرة سكىن إلش ياطني جثث إحليوإانت غريبة ،ولكهنا طرحت يف سفر إلتكوين (.)٣
اكن من إملالِئ أن تدخل ِهذه إلش ياطني يف ألْ اخناا ِزي ِر ،كوهنا حيوإانت جنسة ول تسمع إلرشيعة إلَيودية بألكها.
•

لحظ أنه ل تس تطيع للش ياطني أن تسبب إلمل أو إملعاانة للخنازير دون إلسامح من هللا .ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeعدم قدرة إلش يطان عىل
إدلخول حىت يف إخلنازير دون سامح من هللا نفسه ،يُظهر ضُ عفهم أو خبهثم يف حماوةل َتويف من يس متتعون برعاية وحامية هللا".

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonيُفضل إلش يطان مضايقة إخلنازير من أن ل ُحيدث أي رضر عىل إلطالق .فهو مولع جد ًإ ابلرش دلرجة جتعهل
يس تخدمه ضد إحليوإن إن اكن غري قادر عىل مزإولته ضد إلنسان".

•

ْسح يسوع هبذإ لن وقت عرض سلطانه إلاكمل عىل إلش ياطني مل حيني بعد  -س يفعل ذكل عىل إلصليب .وخيربان بولس يف رسالته إىل أهل
كولويس  ١٥:٢بأن إلصليب " اج َّر اد أ ر ِلر ااي اس ِ
ات اوأ َّلس اال ِط اني َأ ْشه اار ُ ْمه ِهج ًاارإ ،اظا ِف ًرإ هبِ ِ ْم".

 .٥فاأن ْدا فا اع ألْ اق ِطي ُع ِم ْن عا اىل ألْ ُج ُر ِف إ اىل ألْ ُب اح ْ اري ِة اوأ ْخ ات ان اق :تأثري طبيعة إلروإح إلرشيرة إملدمرة ظهر بوضوح عىل إخلنازير .اكنوإ مثل زعميهم إلش يطان إَّلي يريد
ِ
أن يرسق ويذحب وهيكل (يوحنا .)١٠:١٠
•

هذإ يفرس إلسبب إَّلي جعل يسوع يأمر إلش ياطني ابدلخول يف إخلنازير  -فقد أرإد للجميع أن يعرفوإ نية هذه إلش ياطني إحلقيقية .فهم يريدون
هالك إلنسان ،متام ًا كام فعلت مع إخلنازير .ولن إلنسان خملوق عىل صورة هللا ،ل يس تطيع إلش يطان فرض نيته بسهوةل عليه .ونيته يه :تدمري
إلنسان ابلاكمل.

•

يعتقد إلبعض أن ما حدث مل يكن عاد ًل ابلنس بة لحصاب إخلنازير .ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeقد يقول إلبعض’ :لكن أحصاب إخلنازير فقدوإ
ممتلاكهتم ‘.هذإ حصيح ،ولكننا نتعمل هنا أن قمية ثروإتنا إلزمنية ضئيةل يف نظر هللا .حيث يسمح هللا أحيا ًان خبسارة ممتلاكتنا ليفك الارتباط بيننا
وبيهنا برمحته؛ وأحيا ًان أخرى يسمح بذكل لتحقيق عدإلته ،فيعاقبتنا لننا إكتسبنا ثروتنا أو حافظنا علَيا إما عن طريق إلطمع أو إلظمل".

•

اكن دلى س بريجن ( )Spurgeonعدة تعليقات حكمية حول إلطريقة إليت أثرت فَيا إلش ياطني عىل إخلنازير:
✓ فضلت إخلنازير إملوت عىل وحش ية ورضر إلش يطان؛ حىت وإن اكن إلنسان أسوأ من إخلنازير ،فان رأهيم س يكون مشاهب ًا.
✓ من يدفعه إلش يطان يركض بلك قوة.
سوق سيئة.
✓ دإمئ ًا ما يقود إلش يطان خنازيره إىل ٍ

رش ايرة.
ج ) إلآايت ( :)٣٧-٣٤رد فعل إملارة من حترير إلرجل إملاس ُكون بِأروإحٍ ِ ر ِ

٣٤فالا َّما ار َأى أ هلرعاا ُة اما ااك ان ه ااربُوإ او اذ اه ُبوإ او َأخ ا ُْربوإ ِيف ألْ ام ِدينا ِة او ِيف أ ِرلض اياعِ٣٥ ،فاخ اار ُجوإ ِل ا اري ْوإ اما اج ارى .او اجا ُءوإ إ اىل ي ُاسو اع فا او اجدُ وإ أ ْلن ْ اس اان أ َّ َِّلي ااكن ا ِت أ َّلش ايا ِط ُني
ِ
ون٣٧ .فا اطلا اب إلا ِ ْي ِه ُ ه
لك ُ ْمجهُو ِر ُك اور ِة ألْ اجدا ِري ر اِني
قادْ خ اار اج ْت ِمنْ ُه الب ًِسا اوعاا ِق ًال ،اجا ِل ًسا ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسوعا ،فاخاافُوإ٣٦ .فاأَخ ا اْرب ُ ْمه َأيْضً ا أ َّ َِّل اين ار َأ ْوإ اك ْي اف اخلا اص ألْ ام ْج ُن ُ
ِ
إمه خ ْاو ٌف ع ِاظ ٌمي .فادا اخ ال أ َّلس ِفينا اة او ار اج اع.
َأ ْن ي ا ْذه ااب اعهنْ ُ ْمِ ،لَن َّ ُه أعْ ا ارت ُ ْ
إمه خ ْاو ٌف ع ِاظ ٌمي :اكن خوفهم من إلرجل عندما حترر من إلروإح إلرشيرة يفوق خوفهم منه عندما اكن مسكو ًان .رأوإ إلرجل الب ًِسا اوعاا ِق ًال
 .١فاخاافُوإ ...أ ْع ا ارت ُ ْ
و اجا ِل ًسا ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسوعا ،فاخاافُوإ.
•

جزء من خماوفهم اكن حقيقة أن إخلرإفات إليت اكنوإ يؤمنون هبا قد حتطمت ،ومل يكن دلهيم تفسري ملا حدث .ووفق ًا ملعتقدإهتم إخلرإفية ،اكن عىل
إلش ياطني أن يكون لها إليد إلعليا عىل يسوع  -ولكن هذإ مل حيدث عىل إلطالقَّ .لإ وإهجوإ صعوبة يف قبول ذكل.

 .٢فا اطلا اب إلا ْي ِه ُ ه
لك ُ ْمجهُو ِر َ ...أ ْن ي ا ْذه ااب اعهنْ ُ ْم :يبدو أهنم مل ميانعوإ من وجود هذإ إلرجل إَّلي اكن ميلكه إلش يطان ويعذبه وسطهم ،ولكهنم مانعوإ من وجود
ِ
يسوع وسطهم  -فطلبوإ منه أن يذهب عهنم  -وفعل ذكل ابلفعل!
•

ما فعهل يسوع او احدَّ ُ ه
لك إجلُ ْمه ُِور ،فقد جاءوإ للقاء يسوع وللتحدث معه ،ولكهنم جاؤوإ هبدف يسء .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonنرى هنا
مدينة بأمكلها حترض إجامتع للصالة ،ولكهنا تصيل ضد إلربكة إخملصصة لها  ..واي لها من صالة سيئة؛ ولكهنا أُس ُتجيبت ،وتركهم يسوع".

•

عادة ما يدفع إلناس يسوع بعيدإً عهنم عندما يفوق خوفهم مما س يفعهل يف حياهتم عىل خوفهم مما يفعهل إلش يطان يف إلوقت إحلارض  -ولن يرتدد
يسوع يف تركهم إن طلبوإ منه ذكل.

د ) إلآايت ( :)٣٩-٣٨ردة فعل إلرجل إَّلي خرجت منه إلش ياطني.
رصفا ُه قاائِ ًال«٣٩ :أ ْرجِ ْع إ اىل بايْتِ اك او اح رِد ْث ب ا ِْمك اصنا اع أ ُهلل ب اِك» .فا ام اَض اوه اُو
ون ام اعهُ ،اولا ِك َّن ي ُاسو اع ا ا
َ ٣٨أ َّما أ َّلر ُج ُل أ َّ َِّلي خ اار اج ْت ِمنْ ُه أ َّلش ايا ِط ُني فا اطلا اب إلا ْي ِه َأ ْن يا ُك ا
ِ
ِ
يُناا ِدي ِيف ألْ ام ِدينا ِة ُ ِلكرهاا ب ا ِْمك اصنا اع ِب ِه ي ُاسوعُ.
َ .١أ َّما أ َّلر ُج ُل أ َّ َِّلي خ اار اج ْت ِمنْ ُه أ َّلش ايا ِط ُني :اي َل من لقب رإئع .س ُيطلق إلناس عىل هذإ إلرجل الامس إَّلي س يذكره ابلعمل إلعظمي إَّلي فعهل يسوع معه،
ورمبا لبقية حياته.
ون مع يسوع ،وأن
ون ام اع ُه :أول أمر فعهل هذإ إلرجل هو إجللوس عند قديم يسوع بلك بساطة (لوقا  .)٣٥:٨ولك ما أرإده هو َأ ْن يا ُك ا
 .٢فا اطلا اب إلا ْي ِه َأ ْن يا ُك ا
ِ
يتبعه كتلميذ.
•

مل يسعى فقط للحصول عىل ما ميكن ليسوع أن يقدمه َل ،بل أظهر تغيري ًإ حقيقي ًا يف إلقلب لنه اكن يطلب يسوع نفسه.

رصفا ُه :رغبة إلرجل لتباع يسوع اكنت جيدة ،ولكن يسوع مل يسمح بذكل .عرف يسوع أن دليه خدمة أكرث أُهية مع عائلته ومع إجملمتع.
 .٣اولا ِك َّن ي ُاسو اع ا ا
•

نوإجه صعوبة أحيا ًان يف فهم طرق هللا .فقد طلب أهل إملدينة أمر ًإ رديئ ًا (طلبوإ أن يذهب عهنم) وإس تجاب يسوع لطلبهتمَ .أ َّما أ َّلر ُج ُل أ َّ َِّلي
ون ام اع ُه ،ولكن يسوع مل حيقق َل طلبه.
خ اار اج ْت ِمنْ ُه أ َّلش ايا ِط ُني فطلب أمر ًإ صاحل ًاَ :أ ْن يا ُك ا

•

إحدى إلس باب إليت أدت إىل رفض يسوع لطلبة هذإ إلرجل يه لنه يس تطيع أن يكون نورإً يف هذه إملدن إلممية بطريقة ل ميكن ليسوع أو
لتالميذه أن يفعلوإ .ولكن إلسبب إلآخر اكن لتخليص إلرجل من أي خرإفات عالقة يف ذهنه .فرمبا إعتقد أن إلبقاء ابلقرب من يسوع سيبعد
إلش ياطني عنه .ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonرمبا مل تُس تجاب صالته خش ية إلتصديق عىل تكل إخملاوف .فلو شعر ابخلوف من عودة

إلش ياطني ،ومن إلطبيعي أن يشعر هكذإ ،عندها س يطلب حامتً إلبقاء مع إملس يح .ولكن إملس يح نزع تكل إخملاوف وطمئنه قائ ًال" :أنت ل حتتاج
أن تكون قرِب .لقد شفيتك ابلاكمل ولن مترض اثنية".
•

كتب ترإب (" :)Trappيقع إلكثريين هبذإ إخلطأ إلقدمي وإلشائع بطلهبم حلضور إملس يح جسد ًاي  ..ولكن إملس يح لن يسمح بأن يعمتد هذإ إلرجل
عىل حضوره إجلسدي ،بل يريده أن يعمتد عىل قوته إللهية".

 .٤فا ام اَض اوه اُو يُناا ِدي ِيف ألْ ام ِدينا ِة ُ ِلكرهاا ب ا ِْمك اصنا اع ِب ِه ي ُاسو ُع :اي لها من رساةل عظمية ُيكرز هبا ،وعىل أتباع يسوع أن يكرزوإ هبذه إلرساةل أيض ًا .أظهرت قصة هذإ
إلرجل قمية إلفرد ابلنس بة ليسوع ،فلجهل أىت يسوع إىل هذإ إجلانب من حبر إجلليل .كام وأظهرت قصته أنه مع يسوع هناك أمل للجميع همام اكنت إحلاةل،
فتغيري هذإ إلرجل هو دليل عىل إماكنية تغيري أي خشص.
•

قال َل يسوع اح رِد ْث ب ا ِْمك اصنا اع أ ُهلل ب اِك ،وحتدث إلرجل مع إلآخرين ب ا ِْمك اصنا اع ِب ِه ي ُاسو ُع .مل يكن هناك أي تناقض ،لن يسوع هو هللا.

خامس ًا .شفى إمرأة ،وأقام فتاة من إلموإت.
أ ) إلآايت ( :)٤٢-٤٠أبٌ يتوسل يك يشفي يسوع إبنته إلوحيدة
 ٤٠اولا َّما ار اج اع ي ُاسو ُع قاب ا ُِهل ألْ اج ْم ُع ِ َلهنَّ ُ ْم ااكنُوإ ا ِمجي ُعهُ ْم يان ْ ات ِظ ُروناهُ ٤١ .اوإ اذإ ار ُج ٌل أ ْ ُْس ُه ااييِ ُر ُس قادْ اجا اء ،او ااك ان ارئِ ايس ألْ ام ْج امع ِ ،فا اوقا اع ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع او اطلا اب إلا ْي ِه َأ ْن
ِ
ارش اة اس ان ًة ِ ،او ااكن ْات ِيف احالِ ألْ ام ْو ِت .فا ِفمياا ه اُو ُمنْ اط ِلقٌ از ا امح ْت ُه ألْ ُج ُموعُ.
يادْ ُخ ال بايْتاهُِ ٤٢ ،لَن َّ ُه ااك ان ا َُل ِبن ْ ٌت او ِحيدا ٌة لاهاا ا ْحن ُو أثْن ا ا ْيت ع ْ ا
 .١قاب ا ُِهل ألْ اج ْم ُع :ترك يسوع إملدن إلممية حول حبر إجلليل حيث إلتقى ابلرجل إَّلي خ اار اج ْت ِمنْ ُه أ َّلش ايا ِط ُني .وقد عاد إلآن إىل إملدن إلَيودية عىل إجلانب
إلآخر ،ومج ٌع كبري اكنوإ يان ْ ات ِظ ُرون ا ُه.
 .٢او ااك ان ارئِ ايس ألْ ام ْج امع ِ :اكن رئيس إجملمع يش به إىل حد ما إلرإعي يف وقتنا إحلايل .حيث اكن هيمت ابلمور إلروحية وإلدإرية يف إجملمع .جاء اييرس بيأس شديد
إىل يسوع (فا اوقا اع ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع او اطلا اب إلا ْي ِه) ،لن إبنته ااكن ْات ِيف احالِ ألْ ام ْو ِت.
ِ
•

ويُعلرق لين (" :)Laneكرئيس للمجمع اكن خشص ًا علامني ًا مسؤو ًل عن إدإرة إملبىن وترتيب إخلدمة".

•

عندما جاء قائد إملئة إىل يسوع ودليه وضع ٍ مشابه (لوقا  ،)١٠-١:٧مل يذهب يسوع إىل بيته ليشفي إخلادم  -بل أعلن شفاءه ببساطة من مسافة
بعيدة.

•

ويُعلرق موريسن (" :)Morrisonاكن إمجليع يعرف ااي ِي ُر ُس يف كفرانحوم؛ ولكن مل يعرف أحد إنه اكن مؤمن ًا ابملس يح إىل أن وصلت إبنته إلصغرية
إىل حافة إملوت .وعندها أعلن إميانه بيسوع".

 .٣فا ِفمياا ه اُو ُم ْن اط ِل ٌق :مل يطالب يسوع بأن يُظهر اييرس نفس إلميان كام فعل قائد إملئة .بل إس تجاب يسوع مع إلميان إَّلي أظهره اييروس وذهب معه،
حيث از ا امح ْت ُه ألْ ُج ُمو ُع.
•

وعل ر اق الكرك ( )Clarkeبأن إلكمة إليواننية إلقدمية از ا امح ْت ُه إملرتمجة هنا تعين" :ياكد خيتنق بسبب إحلشد إلشديد حوَل ".ويس تخدم نفس جذر
إلكمة إليواننية لوصف الاختناق إَّلي حصل لبذإر لكمة هللا يف (لوقا .)٧:٨

ب) إلآايت ( :)٤٤-٤٣شفاء انزفة إدلم

ارش اة اس نا ًة ،اوقادْ َأن ْ اف اق ْت ُ َّ
لك ام ِع ايش هتِ اا ِل ْ َل ِطبَّا ِء ،اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تُشْ افى ِم ْن َأ اح ٍد ٤٤ ،اجا اء ْت ِم ْن او ارإئِ ِه اولا ام اس ْت هُدْ اب ثا ْو ِب ِه .فا ِفي
 ٤٣اوأ ْم ار َأةٌ ب اِْن ِْف اد ٍم ُمنْ ُذ أثْن ا ا ْيت ع ْ ا
ألْ احالِ اوقا اف نا ْز ُف اد ِمهاا.
ارش اة اس نا ًة :اكنت هذه إملرأة يف حاةل يرىث لها .نزيفها جعل مهنا جنسة ديني ًا وإجامتعي ًا ،وهذإ من شأنه أن يكون عبئ ًا كبري ًإ
 .١اوأ ْم ار َأةٌ ِب اْن ِْف اد ٍم ُمنْ ُذ أثْن ا ا ْيت ع ْ ا
لتعيش يف ظهل ملدة  ١٢عام ًا.
•

وفق ًا للفاكر إلَيودية يف ذكل إلوقت ،إذإ مست هذه إملرأة أي خشص فاهنا تنقل جناس هتا َل .ليس هذإ حفسب ،بل لن ي ُسمح لها ابملشاركة يف
أي جانب من جوإنب إلعبادة بسبب جناس هتا (لويني .)٣١-١٩:١٥

 .٢اوقادْ َأنْ افقا ْت ُ َّ
لك ام ِع ايش هتِ اا ِل ْ َل ِطبَّا ِء ،اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تُشْ افى ِم ْن َأ اح ٍد :ذهبت إىل إلطباء سعي ًا للشفاء ،ولكن حصهتا تدهورت أكرث ،كام وأصبحت أكرث فقر ًإ.
عرف لوقا إلطبيب كيف ميكن لفوإتري إلطبيب أن جتعكل تنفق لك ما دليك.
•

عندما مترض إلنفس إليوم ،غالب ًا ما تذهب إىل عدة "أطباء" وتنفق قدرإً كبري ًإ من إلوقت وإملال ،وإلنتيجة :اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تُشْ افى ِم ْن َأ اح ٍد .رمبا تذهب
إلروح إملريضة إىل "طبيب إلرتفيه" ولكهنا لن جتد إلعالج .وميكهنا زايرة "طبيب إلنجاح" ولكنه لن يساعد عىل إملدى إلبعيد .وزايرة لكٍ من
"طبيب إملتعة" أو "طبيب إملساعدة إَّلإتية" أو "طبيب إدلين" لن مينحها إلشفاء إحلقيقي .فوحده "يسوع إلطبيب" قادر عىل منح إلشفاء إلاكمل.

 .٣اجا اء ْت ِم ْن او ارإئِ ِه اولا ام اس ْت هُدْ اب ثا ْو ِب ِه :ر
شلك لها هذإ إملرض إحرإج ًا كبري ًإ ،ولهنا اكنت جنسة حسب إلطقوس إلسائدة ،وبسبب معرفهتا أهنا س ُتدإن عند
ملسها ليسوع أو حىت جملرد توإجدها وسط إمجلوع ،أرإدت أن تفعل ذكل رس ًإ ،ومل تطلب رصإحة إلشفاء من يسوع.
•

وعلرق ابيت (" :)Pateلكمة "طرف" [هُدْ اب] يه إلكمة إليواننية  ،kraspedonويشري إملصطلح يف إلرتمجة إلس بعينية إىل إلرشإبة (جديةل من
إخليوط مرتبطة مع ًا كزركشة) واكن إلرجل إلَيودي يضعها عىل اط ار اف عابا اء ِت ِه".

•

إقرتبت إملرأة من يسوع وفكرها ميلء ابخلزعبالت ،مؤمنة أن هناك قوة يف هدب ثوبه .ومع ذكل اكنت متكل إميا ًان بس يط ًا ،لنه ل يوجد أي دليل
عىل أن يسوع شفى هبذه إلطريقة من قبل.

•

عىل إلرمغ وجود بعض إلشوإئب وإخلزعبالت يف إمياهنا ،إل أهنا أآمنت بقوة يسوع إلشافية ،واكن هدب ثوبه مبثابة حلقة إلوصل مع إمياهنا .ميكننا
أن جند إلعديد من إلخطاء يف إميان هذه إملرأة ،ولكن إلمه أهنا وضعت إمياهنا يف يسوع .فهدف إلميان أمه بكثري من نوع إلميان.

 .٤فا ِفي ألْ احالِ اوقا اف نا ْز ُف اد ِمهاا :ووفق ًا لتفكري ذكل إلعرص ،عندما لمست هذه إملرأة إلنجسة يسوع ،فانه من شأهنا أن جتعهل جنس ًا أيض ًا .ولكن نظر ًإ لطبيعة
يسوع وقوة هللا ،مل جتري إلمور هكذإ .فعندما ملست هدب ثوب يسوع ،مل جتعهل جنس ًا ،بل انلت يه إلشفاء إلاكمل .عندما نأِت إىل يسوع خبطاايان
ونضعها عليه ،ل جتعهل خاطئ ،ولكهنا جتعلنا ُمربرين.
ج ) إلآايت ( :)٤٨-٤٥حديث يسوع مع إملرأة إليت ُشفيت
ون عالا ْي اك اويا ْز ا ُمحون ااك ،اوتا ُق ُ
ول :ام ِن أ َّ َِّلي
ون ،قاا ال بُ ْط ُر ُس اوأ َّ َِّل اين ام اعهُ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ألْ ُج ُمو ُع يُضا ِير ُق ا
٤٥فاقاا ال ي ُاسوعُ « :ام ِن أ َّ َِّلي لا ام اس ِين؟» .اوإ ْذ ااك ان ألْ اج ِمي ُع يُ ْن ِك ُر ا
لا ام اس ِين؟»٤٦ .فاقاا ال ي ُاسوعُ« :قادْ لا ام اس ِين اِوإ ِح ٌدِ ،لَ ِ رين عا ِل ْم ُت َأ َّن قُ َّو ًة قادْ خ اار اج ْت ِم ِ رين»٤٧ .فالا َّما ار َأ ِت ألْ ام ْر َأ ُة َأهنَّ اا ل ا ْم ا َْتتا ِف ،اجا اء ْت ُم ْرتا ِعدا ًة اوخ َّار ْت اَلُ ،او َأخ ا اْربتْ ُه
قُدَّإ ام ا ِمجيع ِ ألشَّ ْع ِب ِلَ ِ ري اسبا ٍب لا ام اس ْتهُ ،او اك ْي اف با ِرئ ا ْت ِيف ألْ احالِ ٤٨ .فا اقا ال لاهااِ « :ث ِقي ااي أبْنا ُة ،إمياان ُِك قادْ شا اف ِاكِ ،إ ْذه ِايب ب اِس اال ٍم».
ِ

 « .١ام ِن أ َّ َِّلي لا ام اس ِين؟» :مل ي ُشلك هذإ إلسؤإل أي معىن ابلنس بة للتالميذ .خيربان لوقا أن إجلُ ُمو ُع از ا امح ْت ُه (لوقا  ،)٤٢:٨ومع ذكل ،إنزجع يسوع لن خشص
ما ملسه .مفن إلطبيعي أن يتالمس إلناس مع يسوع بسبب إلزمحة.
ون عالا ْي اك اويا ْز ا ُمحون ااك :مل يفهم بطرس وإلتالميذ إلفرق بني مالمسة يسوع إلعفوية ،وبني ملسه إلميان.
 .٢ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ألْ ُج ُمو ُع يُضا ِ ري ُق ا
•

ميكننا أن نتخيل بسهوةل إماكنية أن يصطدم أي خشص بيسوع بسبب از ا امحة إجلُ ُموع .عندما مت إلكشف عن معجزة إملرأة ،رمبا قالوإ" :أان إصطدمت
بيسوع وملس ته ولكنين مل ُأشفى ".فهناك فرق كبري بني أن نصطدم بيسوع هنا وهناك ،وأن مند أيدينا ونلمسه ابلميان .ميكنك إَّلهاب إىل إلكنيسة
أس بوع ورإء إلآخر و"تصطدم" بيسوع ،ولكن هذإ خيتلف متام ًا عن مالمس ته ابلميان.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonليست لك ملسة للمس يح َُتلص إلنسان؛ مفا خيلص إلنسان هو ِإلقرتإب منه وملسه ابميان وإلمتسك به بعزمية
وتصممي".

•

وعل ر اق ماير (" :)Meyerرمبا نكون قريبني جد ًإ من إملس يح ونزمحه ،ومع ذكل ل نتالمس معه؛ ولكن ل ميكن لحد أن يلمسه ،حىت ولو برفق،
دون أن ينال إلنعمة إملطلوبة".

 .٣قُ َّو ًة قادْ خ اار اج ْت ِم ِ رين :عندما ملست إملرأة يسوع ُوشفيت يف إحلال ،شعر يسوع بأن شيئ ًا ما قد حدث .عا ِ امل يسوع بأن خشص ًا ما قد ُشفي.
 .٤فالا َّما ار َأ ِت ألْ ام ْر َأ ُة َأهنَّ اا ل ا ْم ا َْت ات ِف :قد يعين هذإ أن يسوع نظر إلَيا مبارشة وقال" :قادْ لا ام اس ِين اوإ ِح ٌد" (تقول إلآية يف مرقس  ٣٢:٥او ااك ان ي ا ْن ُظ ُر اح ْو ا َُل ِل ا اريى
أل َّ ِيت فا اعلا ْت ه ااذإ) .عرف يسوع من فعل ذكل ،ولكن اكن عىل إملرأة أن تعرتف .شعرت ابحلرج عندما دعاها يسوع؛ ولكن مل يكن هذإ هدف يسوع ،بل
أرإد أن يباركها.
•

فعل يسوع ذكل يك تعرف أهنا قد ُشفيت .حصيح أهنا با ِرئ ا ْت ِيف ألْ احالِ  ،ولكن حال هذه إملرأة كحال أي خشص أآخر ،رسعان ما يتسلل إلشك
وإخلوف إىل نفسها متساءةل إن اكنت قد ُشفيت ابلفعل .ورمبا تساءلت أيض ًا مىت س يعاودها إملرض .ولكن يسوع قال لها" :إمياان ُِك قادْ شا اف ِاك".
ِ
دعاها يسوع حىت تتأكد متام ًا أهنا قد شفيت.

•

فعل يسوع ذكل يك يعرف إلآخرين أهنا قد ُشفيت .اكنت هذه إملرأة تعاين من مرض مل يرإه أحد ومع ذكل ،جعلها منبوذة من إمجليع .سيبدو إلمر
مش بوه ًا للكثريين إذإ أعلنت أهنا قد شفيت .قد يعتقدون أهنا ألفت إلقصة يك يتوقفوإ عن معاملهتا كنجسة .لهذإ دعاها يسوع حىت يؤكد للجميع
أهنا قد شفيت متام ًا ،ولهذإ َأخ ا اْربتْ ُه قُدَّإ ام مجا ِ يع ِ ألشَّ ْع ِب ِ َل ِ ري اسبا ٍب لا ام اس ْتهُ ،او اك ْي اف با ِرئ ا ْت ِيف ألْ احالِ .

•

فعل يسوع ذكل يك تعرف إملرأة إلسبب إلاكمن ورإء شفاءها .أظهر يسوع للمرأة عندما قال" :إمياان ُِك قادْ شا اف ِاك" بأن شفاءها مل يكن بسبب ملسها
ِ
لهدب ثوبه ،بل بسبب إمياهنا به وما ميكن أن يفعهل لها.

•

فعل يسوع ذكل لنه ل يريدها أن تعتقد أهنا رسقت إلربكة ،وبأهنا أصبحت غري قادرة عىل إلنظر إليه مبارشة مرة أخرى .يه مل ترسق شيئ ًا ،بل
انلت إلربكة ابلميان وأرإد يسوع أن يؤكد لها ذكل.

•

فعل يسوع ذكل حىت يرى اييرس إميان هذه إملرأة ولتشجيعه بشأن إبنته .دعاها يسوع ليشجع لك من ميكل إميان.

•

فعل يسوع ذكل لنه اكن يريد أن يباركها بطريقة خاصة .فقد دعاها "أبْنا ُة ".مل يدعو يسوع مطلق ًا أي خشص هبذإ الامس من قبل .أرإدها يسوع
أن تسمع هذإ الامس إمليلء ابحلنان .عندما يدعوان يسوع ،فذكل لن دليه َشء خاص ليعطينا إايه.

•

قد يطلب منا يسوع أن نفعل أمورإً قد تبدو حمرجة إليوم .ولكنه ل يطلب منا ذكل ليسبب لنا إحلرج .فهناك دإمئ ًا هدف أْسى حىت لو مل نمتكن
من رؤيته .ولكن إن اكن أمه أمر يف حياتك هو جتنب إلحرإج ،إذ ًإ فالكربايء هو إلَل إَّلي نعبده .وهو دليل عىل حمبتنا لنفس نا وملظهران أكرث
من حمبتنا ليسوع.

•

اي ليايرس إملسكني! فأثناء لك هذإ ،اكنت إبنته تقبع يف إملْنل مريضة وحياهتا تذبل ببطء .ل بد وأنه تعذب حيامن رأى يسوع يأخذ وقته وخيدم
تكل إملرأة أثناء تأمل إبنته .فالرب ل يتباطأ أبد ًإ ،ولكنه يبدو كذكل ابلنس بة للمتأمل.

د ) إلآايت ( :)٥٠-٤٩يسوع يدعو اييرس أن يتحىل ابميان قوي بتقدميه وعد أقوى
 ٤٩اوبايْنا اما ه اُو ي ا ات اكَّ ُم ،اجا اء اوإ ِح ٌد ِم ْن داإ ِر ارئِ ِيس ألْ ام ْج امع ِ قاائِ ًال اَلُ« :قادْ امات ِات أبْناتُ اك .ال تُ ْت ِع ِب ألْ ُم اع ِ ر امل»٥٠ .فا اس ِم اع ي ُاسوعُ ،او َأ اجاب ا ُه قاائِ ًال « :ال اَت ْاف! أ آ ِم ْن فا اقطْ ،فاهِ ايي
تُشْ افى».
 .١قادْ امات ِات أبْناتُ اك :ميكننا أن نتخيل كيف شعر اييرس عندما ْسع هذإ إخلرب .رمبا تبادر إىل ذهنه" :لقد ضيع يسوع إلكثري من إلوقت عىل هذه إملرأة إلسخيفة.
أصبح إلوضع إلآن غري قابل لالصالح أبدإً".
 .٢فا اس ِم اع ي ُاسوعُ ،او َأ اجاب ا ُه :طلب يسوع من اييرس أن يفعل أمرين ،أولً :ال اَت ْاف .اثني ًا :أ آ ِم ْن فاقاطْ.
•

ال اَت ْاف :تبدو هذه إلكامت قاس ية عىل مسامع خشص فقد إبنته للتو ،لكن يسوع عرف أن إخلوف وإلميان ل يسريإن مع ًا .وقبل أن يمتكن اييرس
من وضع ثقته ابلاكمل يف يسوع ،اكن عليه أن يقرر أن يضع إخلوف جانب ًا.

•

أ آ ِم ْن فاقاطْ :ل حتاول أن تؤمن وتكون خائف ًا يف نفس إلوقت .ول حتاول أن تؤمن وحتاول فهم ما جيري متام ًا .ول حتاول أن تؤمن وتفرس منطقي ًا
سبب إلتأخري .بد ًل من لك هذإ ،أ آ ِم ْن فاقاطْ.

 .٣أ آ ِم ْن فاقاطْ ،فاهِ ايي تُشْ افى :لك ما اكن عىل اييرس أن يفعهل هو إلميان بلَكم يسوع .فلك َشء يشري إىل أن إبنته قد ماتت .لهذإ اكن اييرس يف إملاكن
إلفضل وإلصعب يف أآن وإحد.
هـ ) إلآايت ( :)٥٦-٥١يسوع يقمي صبية من إملاوت
ون .فاقاا ال « :ال تا ْب ُكوإ .ل ا ْم تا ُم ْت
٥١فالا َّما اجا اء إ اىل ألْ ابي ِْت ل ا ْم يادا ْع َأ احدً إ يادْ ُخ ُل إ َّل ب ُ ْط ُر اس اوي ا ْع ُق ا
ون عالاَيْ اا اويالْ ِط ُم ا
وب اويُو احنَّا ،او َأ ااب أ َّلص ِب َّي ِة او ُأ َّمهاا ٥٢ .او ااك ان ألْ اج ِمي ُع ي ا ْب ُك ا
لا ِكهنَّ اا انا ئِ ام ٌة»٥٣ِ .فاضا ِح ُكوإ عالا ْي ِه ،عاا ِرِف اني َأهنَّ اا ِامات ْات٥٤ .فاأَخ اْر اج ألْ اج ِمي اع خاا ِر ًجا ،او َأم اْس اك ِب اي ِدهاا اوانا داى قاائِ ًال « :ااي اص ِبيَّ ُة ،قُو ِمي!»٥٥ .فا ار اج اع ْت ُر ُ
وهحاا اوقاا ام ْت ِيف
اُها َأ ْن ال ي ا ُق اول ِ َل اح ٍد ا َّمعا ااك ان.
ألْ احالِ  .فاأَ ام ار َأ ْن تُ ْع اطى ِل اتأْ ُلكا٥٦ .فاهبُ ِ ات او ِ اإدلإهاا .فاأَ ْو اص ُ ا
وب اويُو احنَّا :غالب ًا ما اكن هؤلء إلثالثة من إدلإئرة إملقربة ليسوع .ولعل إلسبب إَّلي جعل يسوع يرإقهبم جيد ًإ اكن
 .١ل ا ْم يادا ْع َأ احدًإ يادْ ُخ ُل إ َّل ب ُ ْط ُر اس اوي ا ْع ُق ا
ِ
ليجنهبم إملشألك.
ون :يف ذكل إليوم اكن من إملعتاد إستئجار انحئني (انر ِدب اِني) هممهتم إضافة إملزيد من إحلزن وإلمل يف إجلنازإت .ولكن حزهنم
ون عالاَيْ اا اويالْ ِط ُم ا
 .٢او ااك ان ألْ اج ِمي ُع ي ا ْب ُك ا
اكن سطحي ًا طبع ًا .ورسعان ما حتولوإ من إلنحيب إىل إلضحك إلساخر (فاضا ِح ُكوإ عالا ْي ِه).
•

غالب ًا ما اكن إلناس يسخرون من يسوع ويضا ِحكون عالا ْي ِه .عل ر اق موريسون (" :)Morrisonخسر إلناس من أصهل ومن أعامَل ومن إدعائه أنه
إملس يا إملنتظر .ليس هناك يف اترخي إلبرشية من تعرض للسخرية وإلقسوة وإلوحش ية أكرث من إلصليب".

•

نعيش إليوم يف عرص يستسهل فيه إلناس إس تخدإم إلسخرية والاس هتزإء من أي َشء يبدو أو يدعي أنه جيد رمبا أكرث من زمن يسوع .كتب
موريسون (" :)Morrisonأود أن أقول لِلين مييلون لرؤية إجلانب إلسخيف من إلش ياء فقط ،أن هذإ من أخطر إلمور عىل إلشخصية.
فعندما نسخر من لك ما هو جيد يف إلآخرين ،حنن يف إلوإقع ندمر إمياننا يف لك ما هو جيد وجدير يف أنفس نا".

 .٣ل ا ْم تا ُم ْت لا ِكهنَّ اا انا ئِ ام ٌة :مل يكن يسوع بعيد ًإ عن إلوإقع عندما قال هذإ ،كام مل يتظاهر إلميان .بل قال هذإ لنه يعرف إلوإقع إلْسى ،إلوإقع إلرويح إَّلي هو
أقوى من إملوت نفسه.
 .٤فاأَخ اْر اج ألْ اج ِمي اع خاا ِر ًجا :ل هيمت يسوع مطلق ًا مبن ل يؤمنون بوعوده .أخرهجم خارج ًا يك ل حيبطوإ إميان اييرس.
•

إخرج يسوع للمس هتزئني من غرفة إملعجزة مل يكن عفو ًاي .هذإ ما يفعهل إلقدير دإمئ ًا عندما ي ُسمل إلبرش أنفسهم للسخرية .يغلق إلباب وخيرهجم
خارج ًا ،وهبذإ ل يرون إملعجزإت إليت متل إلكون ،ويفوهتم رؤية ما هو أفضل ،لنه يف ذههنم إلغيب حضكوإ عىل إملُعطي".

 .٥ااي اص ِب َّي ُة ،قُو ِمي! :اكن ابماكن يسوع إلتحدث مع إلصبية كام لو أهنا عىل قيد إحلياة لنه هو هللا .تقول إلآية يف رومية  ١٧:٤بأن هللا ُ ْحي ِِي ألْ ام ْو اىت اويادْ عُو
أ ْ َل ْش ايا اء غا ْ اري ألْ ام ْو ُجو اد ِة اكَهنَّ اا ام ْو ُجو ادةٌ .حتدث يسوع مع إلصبية بقوة هللا ،ولهذإ قامت من إلموإت.
 .٦فاأَ ام ار َأ ْن تُ ْع اطى ِل اتأْ ُ ا
لك :رمبا فعل ذكل ليس ملصلحة إلصبية حفسب ،بل ملصلحة إلم أيض ًا  -ليُشغلها لتخفيف صدمة إللحظة.
•

يكتب الكرك (" :)Clarkeرمغ أهنا أقميت من إلموإت مبعجزة ،مل يكن هناك دإعٍ لبقاهئا حية مبعجزة أيض ًا .إلطبيعة يه أدإة عظمية يف يد هللا،
وهو ي رُرس ابس تخدإهما؛ ولن يفعل أي َشء بقوته ،حىت إملعجزة ،خيالف عنايته إملألوفة".

 .٧فاهبُ ِ ات او ِ اإدلإهاا :مل خيذل يسوع اييرس ،ومل خيذل إملرأة إليت إحتاجت للشفاء .ولكن اكن عليه أن يزيد إميان اييرس.
•

نرى يف لك هذإ أن معل يسوع اكن خمتلف ًا مع لك فرد ،ولكنه متشاهب ًا يف نفس إلوقت .فان متكن يسوع من سد إحتياجات لك فرد هبذه إلطريقة
إلشخصية ،ميكنه أيض ًا أن يتالمس مع إحتياجاتنا بنفس إلطريقة.
✓ متتع اييرس مع إبنته  ١٢اس انة (لوقا  )٤٢:٨ولكهنا أوشكت عىل إلنهتاء .وتعذبت إملرأة  ١٢اس انة وبدى أن إلشفاء ميؤوس ًا منه.
✓ اكن اييرس خشص ًا همامً ،رئيس إجملمع .أما إملرأة فمل تكن هممة عىل إلطالق ،فنحن ل نعرف حىت إْسها.
✓ اكن اييرس غني ًا عىل إلغلب لنه اكن رج ًال همامً .اكنت إملرأة فقرية لهنا َأنْ اف اق ْت ُ َّ
لك ام ِع ايش هتِ اا ِل ْ َل ِط َّبا ِء.
✓ جاء اييرس عند يسوع علن ًا .أما إملرأة جفاءت رس ًإ.
✓ إعتقد اييرس أنه اكن عىل يسوع أن يفعل إلكثري لعالج إبنته .أما إملرأة ففكرت أن لك ما يلزهما هو ملس هدب ثوبه.
✓ جتاوب يسوع مع إملرأة عىل إلفور .جتاوب يسوع مع اييرس ببطء.
✓ شفيت إبنة اييرس رسإً .شفيت إملرأة علن ًا.

إجنيل لوقا إلحصاح ٩
إلكرإزة وإلعالن عن ملكوت هللا
ارش للكرإزة او ِش افا ِء َأ ْم ار ٍإض
أولً .إرسال أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
أ ) إلآايت ( :)٢-١يسوع يدعو إلتالميذ ويرسلهم
امه قُ َّو ًة او ُسلْ اطاانً عا اىل مجا ِ يع ِ أ َّلش ايا ِطنيِ او ِش افا ِء َأ ْم ار ٍإض ٢ ،او َأ ْر اسلاهُ ْم ِل اي ْك ِر ُزوإ ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل اوياشْ ُفوإ ألْ ام ْر اىض.
ارش ،او َأع اْط ُ ْ
 ١او ادعاا ت ااال ِم ايذ ُه أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ارش .اكنوإ معه مكجموعة لبعض إلوقت ،وإلآن فوضهم يسوع للقيام
ارش :يصف لوقا  ١٦-١٢:٦إختيار يسوع ل ات اال ِم ايذ ُه أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
 .١او ادعاا ت ااال ِمي اذ ُه أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ببعض من أعامَل.
امه قُ َّو ًة او ُسلْ اطاانً عا اىل مجا ِ يع ِ أ َّلش ايا ِطنيِ او ِش افا ِء َأ ْم ار ٍإض :مل يدعو يسوع إلثين عرش لتباعه فقط ،ولكنه َأع اْط ُامه قُ َّوة لفعل ما دعامه ليفعلوإ .وهذإ إملبدأ
 .٢او َأع اْط ُ ْ
يطبق علينا إليوم :فاهلل يؤهل إَّلين يدعومه .قد ل يكون إلعدإد وإحض متام ًا قبل بدإية إخلدمة ،لكنه س يكون أوحض مع مرور إلوقت.

•

امه قُ َّو ًة او ُسلْ اطاانً ) للقيام بذكل إلعمل.
مل يفوض يسوع إخلدمة للتالميذ دون منحهم إلقوة وإلسلطان ( او َأع اْط ُ ْ

•

ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeعىل إلقارئ أن يالحظ ،أولً :أن لوقا ذكر لك من إلش ياطني وإلمرإض؛ وهذإ يعين أن إلمرين خمتلفني متام ًا .اثني ًا:
شفاء هذين إلمرين مل يكن متشاهب ًا؛ فالش ياطني تُطرد ،وإلمرإض تُشفى".

وت أ ِهلل :تعين لكمة يكرز ببساطة إعالن خ ٍرب ما للآخرين .مت إرسال إلتالميذ لالعالن عن املا ُك ِ
 .٣او َأ ْر اسلاهُ ْم ِل اي ْك ِر ُزوإ ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل إَّلي أىت ،وأن خيربوإ عن
طبيعة هذإ إملالا ُك ِ
وت.
•

قد يكرزوإ يف إلهوإء إلطلق مثل زوإاي إلشوإرع أو إلسوإق ،أو يف إجملمع إن س نحت هلم إلفرصة لللَكم ،أو مع مجموعة صغرية أو مع فرد.

•

أيامن اكن إملاكن أو مع من ،اكن حمور إلرساةل إلسايس هو:
✓ إملكل قد جاء؛ إملس يا حل بيننا.
✓ ملكوته خيالف لك توقعاتنا.
✓ يتكون ملكوته من إلتائبني وإملؤمنني.

•

ل نبالغ إن قلنا أن يسوع ِإس تخدم لك وسائل إلعالم إملتاحة يف عرصه .فعىل إلرمغ من أهنم مل ميلكون حصف أو إذإعة أو إنرتنت أو أي وسائل
إعالم أخرى حيهنا كام منكل إليوم ،إل أن يسوع ِإس تخدإم لك إلوسائل إلعالمية إليت اكنت متاحة َل ،وِإس تخدإهما بشلك جيد.

 .٤او َأ ْر اسلاهُ ْم ِل اي ْك ِر ُزوإ ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل اوياشْ ُفوإ ألْ ام ْر اىض :أرسل يسوع تالميذه ليفعلوإ أكرث من جمرد إلوعظ ،فقد أرسلهم لفعل إخلري بقدرة إلهية؛ وليباركوإ إلفرد
ابلاكمل (روحي ًا وجسد ًاي) ،اوياشْ ُفوإ ألْ ام ْر اىض.
•

منحهم قُ َّو ًة او ُس ْل اطاانً عا اىل مجا ِ يع ِ أ َّلش ايا ِطنيِ او ِش افا ِء َأ ْم ار ٍإض اكن مقرت ًان ابلكرإزة ابلجنيل .وإلمرين يسريإن جنب ًا إىل جنب.

ب) إلآايت ( :)٦-٣ما مزي إمللكوت إَّلي كرزوإ به اكن إلبساطة وإلخالص وأُهية إلتجاوب إلرسيع
ون ِل ْل اوإ ِح ِد ثا ْو ااب ِن ٤ .او َأ هي باي ٍْت اد اخلْ ُت ُمو ُه فاهُ اناكا َأ ِقميُوإ ،او ِم ْن ُهنااكا
 ٣اوقاا ال لاهُ ْم « :ال ا ْحت ِملُوإ شا يْئًا ِل َّلط ِر ِيق :ال ع ًاصا او ال ِم ْز اودًإ ( اح ِقي اب ًة) او ال خ ْ ًُزبإ او ال ِفضَّ ًة ،او ال يا ُك ُ
لك ام ْن ال ي ا ْق ابلُ ُ ْمك فاأخ ُْر ُجوإ ِم ْن تِ ْ ا
ون ِيف ُ ِ ر
أخ ُْر ُجوإ ٥ .او ُ ه
ون
رش ا
كل ألْ ام ِدينا ِة ،اوأنْ ُفضُ وإ ألْ ُغ اب اار َأيْضً ا ع ْان َأ ْر ُج ِل ُ ْمك شا هاا اد ًة عالاَيْ ِ ْم»٦ .فالا َّما خ اار ُجوإ ااكنُوإ ا ْجي ات ُاز ا
لك قا ْري ا ٍة يُبا ِ ر ُ
ون ِيف ُ ِ ر
لك ام ْو ِضعٍ.
اوياشْ ُف ا
 .١ال ا ْحت ِملُوإ شا ْيئًا ِل َّلط ِر ِيق :مل حيتاج إلتالميذ إىل معدإت متطورة للكرإزة برساةل بس يطة .وجود إلكثري من إلش ياء رمبا اكن س يعطل رسالهتم إملُلحة.
•

من إملتعارف عليه بني إملعلمني إلَيود يف ذكل إلوقت بأنه ل جيوز كل دخول منطقة إلهيلك وحبوزتك عصا أو حذإء أو كيس نقود ،لنك تريد
جتنب مظاهر إرتباطك بأي معل أآخر غري خدمة إلرب .وهكذإ اكن حال إلتالميذ إَّلين اكنوإ يقومون بعمل مقدس (إلكرإزة ابلجنيل وشفاء
إملرىض) ،لهذإ اكن علَيم أل يعطوإ إنطباع ًا بأن دلهيم دإفع ٍ أآخر.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayنرإه يتكم مرة أخرى بكامت يألفها إلشخص إلَيودي .خيربان إلتلمود’ :ل جيوز لحد إَّلهاب إىل جبل إلهيلك ومعه
عصا وحذإء وحزإم من إملال أو بقدمني مغربة ‘.واكنت إلفكرة من ورإء هذإ أن يدخل إلشخص إلهيلك ،اتراكً ورإءه شؤون إلعامل إدلنيوي ،مثل
جتارته وأعامَل ،وأن يُظهر ذكل بوضوح للجميع".

•

يالحظ ابيت ( )Pateأن يوس يفوس ( )Josephusكتب عن إلس ينيون (( )Essenesطائفة صوفية هيودية قدمية) أنه اكن دلهيم قوإعد مماثةل
حول إلسفر حبمل خفيف ،وبثقة كبرية أن إحتياجاهتم ستسدد حامتً (من كتاب ليوس يفوس بعنوإن حروب إلَيود ،ص .)١٢٥-١٢٤

إلسفر حبملٍ خفيف جيعلهم أيض ًا يعمتدون عىل هللا .فعدم وجود إلكثري معهم س يجعلهم يثقون ابلرب
 .٢ال ع ًاصا او ال ِم ْز اودًإ ( اح ِقي اب ًة) او ال خ ْ ًُزبإ او ال ِفضَّ ًة :ا
لتسديد لك إحتياجاهتم .إذإ اكن إلوإعظ نفسه ل يثق ابهلل ،فكيف ميكنه أن خيرب إلآخرين بأن يثقوإ ابهلل؟
•

ويُعلرق ليفيِل ( " :)Liefeldقد تكون إحلقيبة يه ما يس تخدهما إلفالسفة إملتجولني وإملتسولني إدلينيني".

 .٣او ُ ه
لك ام ْن ال ي ا ْق ابلُ ُ ْمك :مل تكن وظيفهتم كوعاظ يف إملقام إلول تغيري عقول إلناس .اكن علَيم تقدمي إلرساةل ابقتناع اتم ،وإن رفضها إملس متعني ،ميكهنم أن يرتكوإ
ْ
إملاكن ،وأن ينفضوإ أل ُغ اب اار ع ْان َأ ْر ُج ِلهم.
•

جرت إلعادة إن دخل أي خشص هيودي مدينة أممية ،أن ينفض إلغبار عن قدميه عند مغادرته إملدينة ،وكنه يقول" :ل أريد أخذ أي َشء من
هذه إملدينة إلممية معي ".طلب يسوع من تالميذه أن يتعاملوإ مع رفض إملدن إلَيودية لرسالهتم كام لو اكنت مدن أممية.

ون ِيف ُ ِ ر
ون ِيف ُ ِ ر
لك ام ْو ِضع ٍ ،ومعهم إلرسالية إليت أعطاها هلم يسوع وإلقوة
ون اوياشْ ُف ا
رش ا
 .٤فالا َّما خ اار ُجوإ :فعلوإ ابلفعل كام أمرمه يسوع .ااكنُوإ ا ْجي ات ُاز ا
لك قا ْري ا ٍة يُبا ِ ر ُ
وإلسلطان لمتام تكل إلرسالية.
ج) إلآايت ( :)٩-٧حرية هريودس عند سامعه عن خدمة يسوع
ون« :إ َّن يُو احنَّا قادْ قاا ام ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت» ٨ .اوقا ْو ًما« :إ َّن إي ِليَّا اظه اار» .اوأ آ اخ ِر اين« :إ َّن
٧فا اس ِم اع ِه ُريود ُُس ارئِ ُيس أ هلربْع ِ ِ اجب ِميع ِ اما ااك ان ِمنْهُ ،اوأ ْراتا ابَ ِ ،ل َّن قا ْو ًما ااكنُوإ ي ا ُقولُ ا
ِ
ا ُْ َ ِ ِ
ِ
ن ا ِبيًّا ِم ان ألْ ُقدا اما ِء قاا ام»٩ .فاقاا ال ِه ُريود ُُس« :يُو احنَّا َأانا قا اط ْع ُت ار ْأ اسهُ .فا ام ْن ه اُو اه اذإ أ َّ َِّلي َأ ْ اْس ُع اع ْن ُه ِمثْ ال اه اذإ؟» .اواك ان ياطل ُب أ ْن يا ارإ ُه.
ون« :إ َّن يُو احنَّا قادْ قاا ام ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت»  ..اوقا ْو ًما« :إ َّن إي ِليَّا اظه اار» ..اوأ آ اخ ِر اين« :إ َّن ن ا ِبيًّا ِم ان ألْ ُقدا اما ِء قاا ام» :ليس هناك ما يدل
 .١اوأ ْراتا اب َ ِ ...ل َّن قا ْو ًما ااكنُوإ ي ا ُقولُ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
عىل أن هريودس (هريودس أنتيباس ،إبن هريودس إلكبري) اكن رج ًال همامتً ابلمور إلروحية .لكنه اكن همامتً يف يسوع لنه صار مشهور ًإ واكن صانع
معجزإت ،ورمبا نظر إليه مكنافس .اكن هريودس يس متع ابهامتم عام يقوَل إلناس عن يسوع (كام نقرأ يف لوقا .)١٩:٩
•

إعتقد إلبعض أن يسوع اكن رسو ًل أىت ليدعو إلمة للتوبة ،مثل يُو احنَّا إملعمدإن .وإعتقد إلبعض أن يسوع اكن صانع معجزإت شهري ،مثل إي ِليَّا
ِ
(إَّلي تنبأ ماليخ عن عودته قبل جميء إملس يح  -ماليخ  .)٦-٥:٤كام وإعتقد إلبعض أن يسوع اكن ن ا ِبيًّا ِم ان ألْ ُقدا اما ِء ،رمبا اكن إلنيب إَّلي وعد
موىس أنه س يأِت (تثنية .)١٩-١٥:١٨

•

إلشاعات وإلتكهنات حول من هو يسوع جعلت هريودس يشعر ابلرتياب  -خاصة لنه اكن يشعر ابَّلنب حيال قتهل ليوحنا إملعمدإن .فالضمري
إلرشير يأِت دإمئ ًا ابلرتباك وإحلرية.

ون« :إ َّن يُو احنَّا قادْ قاا ام ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت» :اكنت أآخر مرة كتب فَيا لوقا عن يوحنا إملعمدإن عندما اكن يف إلسجن وتساءل إن اكن يسوع
َ ِ .٢ل َّن قا ْو ًما ااكنُوإ ي ا ُقولُ ا
ِ
هو إملس يا إملُنتظر (لوقا  .)٢٣-١٨:٧نعمل إلآن أن هريودس أمر ابعدإم يوحنا يف إلسجن ،لنه وخبه عىل زوإجه من زوجة أخيه (مىت .)١٢-١:١٤
 .٣او ااك ان ي ا ْطلُ ُب َأ ْن يا ارإ ُه :أرإد هريودس َأ ْن يا ارإ ُه ،ولكنه مل يكن ابحث ًا صادق ًا .أرإد أن يرإه إما لش باع فضوَل أو أن يفعل به ما فعل مع إبن معه يوحنا .ذكر
لوقا هذإ إلمر ليؤكد إخلطر إملزتإيد إحمليط بيسوع.

•

يذكر لوقا هريودس مرة أخرى هنا .يف وقت لحق ،قيل ليسوع أن هريودس اكن يريد أن يقتهل .فأجاهبم يسوع« :أ ْمضُ وإ اوقُولُوإ ِله ااذإ ألث َّ ْعلا ِب :هاا
َأانا ُأ ْخ ِر ُج اش ايا ِط اني ،او َأ ْش ِفي ألْ اي ْو ام اوغادً إ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث أُ امكَّلُ » (لوقا .)٣٢:١٣

•

خيربان لوقا أيض ًا أن يسوع إلتقى أخري ًإ هبريودس صباح يوم إلصلب .اكن هريودس يف أورشلمي حيهنا ،وعندما ْسع أن بيالطس يريد إرسال يسوع
إليه ،شعر ابلسعادة وإمحلاس  -فقد أرإد هريودس رؤية معجزة من يسوع .ولكن يسوع مل يفعل أمامه أية معجزة .وعندما سأَل إلعديد من إلس ئةل،
مل جييبه بأي َشء .بناء ًإ عىل ذكل ،إبتدأ هريودس يعامل يسوع ابزدرإء وخسر منه بوضع ردإء ُأر ُجوإين عليه وأرسهل اثنية إىل بيالطس.

د ) إلآية ( :)١٠عودة ُإلرسل
ْرص اف ُمنْ اف ِردًإ إ اىل ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء ِل ام ِدينا ٍة ت ُ اس َّمى باي اْت اص ْيدا إ.
 ١٠اولا َّما ار اج اع أ هلر ُس ُل َأخ ا ُْربو ُه ِ اجب ِميع ِ اما فا اعلُوإ ،فاأَ اخ اذ ُ ْمه اوأن ا ا
ِ
 .١أ هلر ُس ُل :عندما تركوإ يسوع يف لوقا  ١:٩اكنوإ يدعون إلتالميذ  -أي "إملتعلمني ".وعندما عادوإ من خدمهتم إلكرإزية ،صاروإ "أ هلر ُس ُل"  -أي "أولئك
إمل ُرسلني بسلطان ورساةل ".ابلتأكيد مه ما زإلوإ تالميذ ،ولكهنم عرفوإ لكٍ من إلرساةل وإلسلطان بطريقة أفضل بكثري بعد خدمهتم.
َ .٢أخ ا ُْربو ُه ِ اجب ِميع ِ اما فا اعلُوإ :أرإد يسوع أن يعرف كيف سارت إلمور .فيسوع هيمت بنتاجئ خدمتنا.
ْرص اف ُمنْ اف ِردًإ إ اىل ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء :فعل يسوع هذإ خلدمة ومباركة أولئك إَّلين أ رولكهم عىل خدمته .يعطي يسوع رعاية خاصة لربكة وخدمة أولئك
 .٣فاأَ اخ اذ ُ ْمه اوأن ا ا
ِ
إَّلين خيدمونه.
اثني ًا .إش باع إمخلسة ألف
أ ) إلآية ( :)١١يسوع خيدم إجلُ ُموع
١١فاألْ ُج ُمو ُع إ ْذ عا ِل ُموإ تا ِب ُعو ُه ،فا اق ِبلاهُ ْم او الكَّ امهُ ْم ع ْان املا ُك ِ
امه.
ون إ اىل أ ِ رلش افا ِء شا اف ُ ْ
وت أ ِهلل ،اوألْ ُم ْح اتا ُج ا
ِ
ِ
 .١فاألْ ُج ُمو ُع إ ْذ عا ِل ُموإ تا ِب ُعو ُه :ذهب يسوع إىل باي اْت اص ْيدا إ ليبارك وخيدم تالميذه بعد خدمهتم .مل يمتكنوإ من إبقاء ألْ ُج ُمو ُع بعيد ًإ لفرتة طويةل؛ ف ات ِب ُعو ُه هناك أيض ًا.
ِ
 .٢فا اق ِبلاهُ ْم او الكَّ امهُ ْم ع ْان املا ُك ِ
امه :خدم يسوع إجلُ ُموع إحملتاجني وإلباحثني عنه يف ثالثة طرق:
ون إ اىل أ ِ رلش افا ِء شا اف ُ ْ
وت أ ِهلل ،اوألْ ُم ْح اتا ُج ا
ِ
• فا اق ِبلاهُ ْم :يشري هذإ إىل موقفه إلقليب .مل هيرب من إحلشد أو يطلب مهنم أن يرتكوه وشأنه .بل خدهمم بلك حب وقا ِبلاه ْم.
• الكَّ امهُ ْم ع ْان املا ُك ِ
وت أ ِهلل :يتحدث هنا عن تعلميه .وكام اكن يفعل يف خدمته ،رعمل يسوع إجلُ ُموع عن ملكوت هللا.
امه :مل يقدم يسوع هلم تعلاميً روحي ًا حفسب ،ولكنه معل معجزإت يف وسطهم أيض ًا.
ون إ اىل أ ِ رلش افا ِء شا اف ُ ْ
• اوألْ ُم ْح اتا ُج ا
ِ
ب) إلآايت ( :)١٥-١٢يسوع يتحدى تالميذه لتسديد إحتياجات إجلُ ُموع
رص ِف ألْ اج ْم اع ِل اي ْذ اه ُبوإ إ اىل ألْ ُق ارى اوأ ِرلض اياعِ اح اوإلا ْي انا فا ايبِي ُتوإ او اجيِدُ وإ اط اعا ًماَ ِ ،لنَّناا اههُناا ِيف ام ْو ِضع ٍ خ ااال ٍء».
ارش اوقاالُوإ اَلُ« :أ ْ ِ
١٢فاأبْ اتدا َأ ألهنَّ ا ُار ي ا ِميلُ .فا ات اق َّد ام أ ِلثْناا ع ا ا
ِ
ومه َأن ُ ْْمت ِل ايأْ ُ ُلكوإ» .فاقاالُوإ« :لاي اْس ِع ْندا انا َأ ْك ا ُرث ِم ْن ا َْخ اس ِة َأ ْر ِغ اف ٍة او ا اْس اكتا ْ ِني ،إ َّل َأ ْن ن ْاذه ااب اونابْتاا اع اط اعا ًما ِلها اذإ ألشَّ ْع ِب ُ ِلكر ِه»ِ ١٤ .لَهنَّ ُ ْم ااكنُوإ ا ْحن او
١٣فاقاا ال لاهُ ْمَ « :أع ُْط ُ ْ
ِ
ُومه ِف ارقًا ا َْخ ِس اني ا َْخ ِس اني»١٥ .فا اف اعلُوإ اه اك اذإ ،او َأتْ اَكُوإ ألْ اج ِمي اع.
ا َْخ اس ِة أ ال ِف ار ُجلٍ  .فاقاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِهَ « :أ ْت ِكئ ُ ْ
رص ِف ألْ اج ْم اع :بعد إليوم إلطويل (فاأبْتادا َأ ألهنَّ ا ُار ي ا ِمي ُل) ،نظر إلتالميذ إىل إلْ اج ْم اع وكهنم مصدر لالزعاج .وقد جاءوإ إىل بيت صيدإ ،كيسوع ،ليبتعدوإ عن
 .١أ ْ ِ
إلْ اج ْم اع وليس خلدمهتم.

•

يف إلوإقع ،ليس من إلعدل أن ننتقد إلتالميذ لرغبهتم برصف إلْ اج ْم اع .رمبا مل يتخيلوإ أن يسوع اكن يريد أن ي ُش بع إمجلع مبعجزة أو اكن ابماكنه فعل
برص ِف ألْ اج ْم اع ِل اي ْذ اه ُبوإ إ اىل ألْ ُق ارى اوأ ِرلض اياعِ  ...فايابِي ُتوإ او اجيِدُ وإ اط اعا ًما.
ذكل .إعتقدوإ أهنم يفعلون خري ًإ ْ ِ
ِ

ومه َأن ُ ْْمت ِل ايأْ ُ ُلكوإ» :بدى هذإ إلطلب غريب ًا ابلنس بة للتالميذ ،بل صادم ًا .واكن من إلوإحض أهنم ل ميلكون أية موإرد لطعام ولو حفنة من إلناس.
َ « .٢أع ُْط ُ ْ
حتدى يسوع هبذإ إلترصحي لكٍ من إمياهنم وتعاطفهم مع إمجلع.
•

عرف لكٍ من يسوع وإلتالميذ ابلْ اج ْمع إلكثري وابحتياجاهتم .ولكن تعاطف يسوع (مىت  )١٤:١٤ووعيه بقوة هللا دفعاه لش باع إمجلع.
✓ حياول إمللحدين وإملشككني أن يقنعوإ إلشعب إجلائع بأهنم ليسوإ جوعى عىل إلطالق.
✓ يقدم إملتدينون إلسطحيون للشعب جائع بعض إلطقوس أو إلكامت إلفارغة إليت لن تُش بع أبد ًإ.
✓ يعرض إملمثلون إدلينيون عىل إلشعب إجلائع فيديو حيتوي عىل إضاءة خاصة وموس يقى عرصية.
✓ يقدم إملُضيف للشعب إجلائع عرض ًا مليئ ًا ابحلراكت إلرسيعة وإلصوإت إلصاخبة حبيث ل حيظون بلحظة للتفكري.
✓ أما يسوع فيقدم خزب إحلياة للشعب إجلائع.

ُومه ِف ارقًا ا َْخ ِس اني ا َْخ ِس اني» :أرإد يسوع أن يقوموإ هبذإ إلعمل برتتيب وبنظام ،وأرإدمه أيض ًا أن يس متتعوإ ابلوجبة .يشري طلب يسوع هذإ أنه مل يكن
َ « .٣أتْ ِكئ ُ ْ
يريد إش باعهم جسد ًاي فقط؛ س يحصل هذإ ومه وقوف .اكنت إلفكرة يه وضعهم يف جو يش به إلولمية ليك يس متتعوإ مبا يُقدم.
•

ُومه ِف ارقًا ا َْخ ِس اني ا َْخ ِس اني سهل معلية عد إمجلع ،وأعطى توثيق ًا أكرث دقة بأهنم اكنوإ ا ْحن او ا َْخ اس ِة أ ال ِف ار ُجلٍ .
َأ ْت ِكئ ُ ْ

ج ) إلآايت ( :)١٧-١٦أش بع إجلُ ُموع
رس او َأ ْع اطى ألتَّ اال ِم ايذ ِل ُي اق رِد ُموإ لِلْ اج ْمعِ١٧ .فاأَ ا ُلكوإ او اش ِب ُعوإ ا ِمجي ًعاَّ ُ .مث ُرِف اع اما فاضا ال
١٦فاأَ اخ اذ أ ْ َل ْر ِغ اف اة ألْ اخ ْم اس اة اوأ َّلس ام اك ات ْ ِني ،او ارفا اع ن ااظ ار ُه ا ْحن او أ َّلس اما ِء او ااب ار اكه َُّنَّ ُ ،مث اك َّ ا
ارش اة قُفَّ ًة.
اعهنْ ُ ْم ِم ان أ ْل ِك ا ِ
رس أثْن ا اتا ع ْ ا
 .١فاأَ اخ اذ أ ْ َل ْر ِغ اف اة ألْ اخ ْم اس اة اوأ َّلس ام اك ات ْ ِني :أخذ يسوع إلقليل إَّلي اكن معهم (ذكر هذإ لول مرة يف لوقا  )١٣:٩وشكر هللا عليه .س يكون من إلسهل أن نفكر
أن مثل هذه إلمكية إلصغرية من إلطعام ل قمية لها لطعام مثل هذإ إحلشد إلكبري ،ولكن يسوع إس تخدم ما اكن متوفر ًإ.
•

حسب روإية يوحنا (يف يوحنا  )٩-٨:٦نعمل أن هذه أ ْلَ ْر ِغ اف اة ألْ اخ ْم اس اة اوأ َّلس ام اك ات ْ ِني اكنت مع صيب صغري .فقد إقرتضوإ ما اكن معهم من ودل صغري.

•

رش اين ار ِغيف ًا ِم ان إلشَّ ِع ِري او اس نا ِب ال اط ِري َّ ًة  -اوفضُ ال اعهنْ ُ ْم .تُظهر لنا معجزة
يف سفر ملوك إلثاين  ،٤٤-٤٢:٤نقرأ عن َأ ِليشا ع إَّلي أطعم مئة رجل ب ِع ْ ِ
إطعام إمخلسة ألف بأن يسوع أعظم من أليشع ومن موىس.

 .٢او ارفا اع ن ااظ ار ُه ا ْحن او أ َّلس اما ِء او ااب ار اكه َُّن :عندما ااب ار اكه َُّن يسوع قبل تقدمي إلوجبة ،مل يفعل ذكل ليبارك إلطعام ،بل ليبارك هللا إَّلي وفر إلطعام .ففكرة إلصالة قبل
وجبات إلطعام ليست ملباركة إلطعام؛ بل لتقدمي إلربكة  -أي تقدمي إلشكر  -هلل إَّلي ابركنا بتوفري إلطعام لنا.
•

عىل إلرمغ من أنه مل يكن كثري ًإ ،ابرك يسوع إلآب عىل إلطعام إَّلي اكن دليه .رمبا صىل صالة هيودية مألوفة قبل إلوجبةُ " :م اب ااركٌ َأن اْت ااي ار هب،
أ َّلر هب إلا ُهناا ،ام ِ ُ
كل إلكون ،إَّلي ُخيرج إخلزب من إلرض".
ِ

رس او َأ ْع اطى ألتَّ اال ِم ايذ ِل ُيقا رِد ُموإ لِلْ اج ْمع ِ :أظهرت هذه إملعجزة سلطان يسوع إلاكمل عىل إخلليقة .مع ذكل ،أرص عىل إلقيام هبذه إملعجزة من خالل
َّ ُ .٣مث اك َّ ا
تالميذه .اكن ابماكنه أن يفعلها مبارشة ،ولكنه أرإد أن يس تخدم إلتالميذ.

•

مل يعرف أحد من أين جاء هذإ إخلزب فع ًال .ولكن أظهر يسوع قدرة هللا عىل توفري إملوإرد إليت ل نس تطيع رؤيهتا أو حىت نتصورها بأي شلك من
إلشاكل .مفن إلسهل أن منكل إلميان عندما نعتقد أننا نعرف كيف سيسدد هللا ِإلحتياج ،ولكن غالب ًا ما يوفر هللا بطرق غري متوقعة.

 .٤فاأَ ا ُلكوإ او اش ِب ُعوإ ا ِمجي ًعا :بطريقة معجزية ،ضاعف يسوع إخلزب وإلسمك ،حىت ش بع إمخلسة ألف رجل ولك من اكن معهم .اكن وإحض ًا أن يسوع هو من صنع
إملعجزة ،وليس إلتالميذ  -مه ببساطة قاموإ بتوزيع إملعجزة إليت قدهما يسوع.
•

إذإ بقي أحدمه جائع ًا فان إلسبب هو رفضهم إخلزب من يسوع أو لن إلرسل مل يوزعوإ إخلزب عىل إمجليع .فقد قدم يسوع إلكثري ليكفي إمجليع.

•

إلثقة بأن يسوع قادر عىل تسديد لك إحتياجاتنا  -حىت وإن اكن بأجعوبة  -جيب أن يكون لها قمية كبرية يف حياتنا؛ اكنت كذكل ابلنس بة ملؤمنني
إلكنيسة إلوىل .جند يف إلفن إملس يحي إملبكر ،وعىل جدرإن رسإديب إملوىت وأماكن أخرى كثرية ،أن صور إللرغفة وإلسمك اكنت مألوفة للغاية.

•

حنن ل منكل إلكثري لنقدمه للآخرين ،ولكن عندما نضع ما منكل بني يدي يسوع ،ميكنه أن يفعل أش ياء عظمية .ميكنه أن يلمس ويبارك حياة
إلآخرين ابس تخدإم موإهبنا.

•

ويُعلرق مورغان (" :)Morganإش باع إجلُموع هو صورة رإئعة ملا جيب أن تكون عليه خدمة إملؤمنني جتاه تسديد إحتياجات إلعامل من حوهلم.
وإجهبم مكؤمنني أن يسلموإ لك ما ميلكوإ هلل ويطيعونه ،همام شكك إلعامل حبمكته إدلنيوية طريقة خدمهتم".

اثلث ًا .ملكوت هللا وإلصليب
أ ) إلآايت ( :)٢٠-١٨فاهِ َّم بطرس حقيقة يسوع
ون:
ون :إي ِل َّيا .اوأآخ ُار ا
 ١٨او ِفمياا ه اُو ي ُ اص ِ ريل عا اىل أن ْ ِف ارإ ٍد ااك ان ألتَّ اال ِم ُيذ ام اعهُ .فا اسأَلاهُ ْم قاائِ ًال « :ام ْن تا ُقو ُل ألْ ُج ُمو ُع أَ ِ رين َأانا ؟»١٩ .فاأَ اجابُوإ اوقاالوإ« :يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ُإن .اوأآخ ُار ا
ِ
اب بُ ْط ُر ُس اوقاا ال « :ام ِس ُيح أ ِهلل!».
ون َأ ِ رين َأانا ؟» فاأَ اج ا
إ َّن ن ا ِبيًّا ِم ان ألْ ُقدا اما ِء قاا ام»٢٠ .فاقاا ال لاهُ ْم « :اوأَن ُ ْْمت ،ام ْن تا ُقولُ ا
ِ
 .١او ِفمياا ه اُو ي ُ اص ِ ريل عا اىل أن ْ ِف ارإ ٍد ااك ان ألتَّ اال ِم ُيذ ام اع ُه :بدأ هذإ إملشهد بيسوع وهو يصيل وإلتالميذ معه .ل نعرف متام ًا ما إذإ اكنوإ معه أثناء صالته ،أم أهنم قاطعوه
وهو يصيل .ولكن عندما إنهتيى من إلصالة ،سأهلم يسوع « :ام ْن تا ُق ُ
ول ألْ ُج ُمو ُع َأ ِ رين َأانا ؟».
•

مل يسأل يسوع هذإ إلسؤإل لنه مل يعمل رأي إلناس أو لنه حيتاج ملعلومات من إلتالميذ .بل سأل إلسؤإل لنه اكن سيس تخدمه لطرح سؤإل أكرث
أُهية لحق ًا.

•

اكن ج .اكمبل مورغان ( )G. Campbell Morganمقتنع ًا بأن إلتالميذ قاطعوإ يسوع أثناء صالته ،فكتب" :من إدلرإسات إملتأنية لروإايت
إلجنيل نصل إىل إس تنتاج بأن ربنا مل يصيل أبد ًإ مع تالميذه .ففي كثري من إلحيان اكن يرتكهم ويذهب للصالة مبفرده .فصالته وهو معهم مل تكن
صالة مشرتكة ،بل اكنت منفصةل .مفس توى صالته اكن خمتلف ًا".

ون :إ َّن ن ا ِبيًّا ِم ان ألْ ُقدا اما ِء قاا ام» :إَّلين إعتقدوإ أن يسوع اكن يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ُإن ،مل يعرفوإ إلكثري عنه ،لن يوحنا ويسوع
ون :إي ِليَّا .اوأآخ ُار ا
« .٢يُو احنَّا ألْ ام ْع امدا ُإن .اوأآخ ُار ا
ِ
ِ
خدموإ يف نفس إلفرتة .اكن لكٍ من يوحنا وإي ِليَّا من إملُصلحني إلوطنيني إَّلين وقفوإ ضد إحلُاكم إلفاسدين يف يوهمم ،وبسبب تشاهبهم مع َشاعة يسوع
ِ
وبره ،ربطهم إلناس به.
•

عندما قال إلناس أن يسوع هو يوحنا أو إيليا ،رمبا اكنوإ يأملون مبس يا حيررمه س ياس ي ًا ،ويُطيح ابلقوى إلفاسدة إليت مقعت شعب إرسإئيل.

ون َأ ِ رين َأانا ؟» :من إجليد أن يعرف إلتالميذ كيف فكر ألْ ُج ُمو ُع يف يسوع .ولكن اكن عىل يسوع أن يسأهلم كفرإد :من تقولون إين أان؟
 « .٣او َأن ُ ْْمت ،ام ْن تا ُقولُ ا
•

إفرتض يسوع أن للتالميذ رأ ٌي خمتلف عن ألْ ُج ُمو ُع .لهنم مل يتسلموإ حمكة عادية كبايق إلبرش .اكن جيب علَيم أن يعرفوإ من هو يسوع.

•

يطرح هذإ إلسؤإل عىل لك من يسمع عن يسوع؛ ولك فرد س يدإن حسب إجابته .حنن يف إلوإقع جنيب عىل هذإ إلسؤإل يومي ًا من خالل إمياننا
وترصفاتنا .إذإ كنا نؤمن حق ًا أن يسوع هو من يقول عن نفسه ،فان هذإ س يؤثر عىل إلطريقة إليت نعيش هبا.

 « .٤ام ِس ُيح أ ِهلل!» :عرف بطرس حقيقة يسوع أفضل من إمجلع ،وعرف أن يسوع هو ام ِس ُيح أ ِهلل وإلفادي إَّلي وعد به إلعهد إلقدمي .إملس يا إملنبثق من قلب
هللا ،وليس مبشيئة رجل.
ب) إلآايت ( :)٢٢-٢١يكشف يسوع عن طبيعة مأموريته إحلقيقية
٢١فاأ ْنهتا ا ار ُ ْمه او َأ ْو اىص َأ ْن ال ي ا ُقولُوإ اذ ِ اكل ِلَ اح ٍد٢٢ ،قاائِ ًال« :إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان ي ا اتأَل َّ ُم اك ِث ًريإ ،اويُ ْرفا ُض ِم ان أ هلش ُيوخِ او ُر اؤ اسا ِء أ ْل اكها ان ِة اوأ ْل اكتا اب ِة ،اويُ ْقتالُ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم
ِ
ِ
ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم».
 .١فاأ ْنهتا ا ار ُ ْمه او َأ ْو اىص َأ ْن ال ي ا ُقولُوإ اذ ِ اكل ِ َل اح ٍد :اكن يسوع سعيد ًإ لن تالميذه عرفوإ حقيقته ،ولكنه مل يرغب أن يكشف عن هويته إحلقيقية لعامة إلشعب قبل
إلوقت إملناسب .مل يكن ابماكن إجلُموع أن يفهموإ أن يسوع هو حق ًا إملس يا ،وأن عليه أن يتأمل  -اكن عىل إلتالميذ أن يعرفوإ ذكل أو ًل.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayقبل أن يكرزوإ بأن يسوع هو إملس يا ،اكن علَيم أو ًل أن يتعلموإ ما يعنيه ذكل".

 .٢إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان ي ا اتأَل َّ ُم اك ِث ًريإ :بعد سامعه ما يقوَل إمجلوع عنه ،أخربمه يسوع عن سبب جميئه إحلقيقي :ي ا اتأَل َّ ُم اك ِث ًريإ ،اويُ ْرفا ُض ،اوي ُ ْقتالُ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث
ِ
ي ا ُقو ُم .مل يكن هذإ ِما توقعه أو أرإده إلتالميذ أو إجلُموع عىل إلطالق.
•

اكنت هذه صدمة كبرية للك إَّلين توقعوإ أو أملوإ أن يأِت إملس يا اكحملرر إلس يايس وإلقويم .وللتشبيه فقط :ل ميكننا أن نتصور ما س تكون عليه
ردة إلفعل إن أعلن إملرحش للرئاسة أنه يف هناية محلته س يذهب إىل إلعامصة حيث ُ
سريفض ومن مث يُعدم.

 .٣يان ْ اب ِغي َأ َّن ي ا اتأَل َّ ُم اك ِث ًريإ :لكمة يان ْ اب ِغي هامة للغاية .مل تكن هذه جمرد خطة أو فكرة أو توقع؛ بل اكنت حتقيق ًا خلطة هللا خلالصنا قبل تأسيس إلعامل (بطرس
إلوىل  ،٢٠:١ورؤاي يوحنا .)٨:١٣
 .٤او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم :اكنت إلقيامة أمر ًإ ل بد منه متام ًا مثل أي جانب أآخر من ألمه؛ اكن يان ْ اب ِغي أن يقوم أيض ًا من إلموإت.
ج ) إلآية ( :)٢٣يسوع يدعو من يريد إتباعه أن يتبع خطوإته
 ٢٣اوقاا ال لِلْ اج ِميعِ« :إ ْن َأ ارإ اد َأ اح ٌد َأ ْن ياأْ ِ اِت او ار ِإيئ ،فالْ ُي ْن ِك ْر ن ا ْف اس ُه او ا ْحي ِم ْل اص ِلي اب ُه ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم ،اوياتْ اب ْع ِين.
ِ
 .١اوقاا ال لِ ْل اج ِميع ِ :اكن سيئ ًا مبا فيه إلكفاية أن يسمع إلتالميذ من يسوع أنه ينبغي أن ي ا اتأَل َّ ُم اك ِث ًريإ اويُ ْرفا ُض اويُصلب .وإلآن خيربمه أن علَيم أن يفعلوإ إليشء ذإته؛
أو عىل إلقل يكونوإ مس تعدين َّلكل.

 .٢فالْ ُي ْن ِك ْر ن ا ْف اس ُه او ا ْحي ِم ْل اص ِلي اب ُه ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم ،اوياتْ اب ْع ِين :عرف إمجليع ما قصده يسوع هبذه إلكامت .ففي إلعامل إلروماين ،وقبل أن ميوت أحدمه عىل إلصليب ،اكن
عليه أن حيمل صليبه (أو عىل إلقل إخلش بة إلفقية للصليب) إىل موقع إلصلب.
•

عندما اكن إلرومان يصلبون جمرم ًا ،مل يعلقوه عىل إلصليب حفسب ،بل اكنوإ يعلقون إلصليب عليه أو ًل.

•

دإمئ ًا ما يؤدي محل إلصليب إىل إملوت عىل إلصليب .ل أحد حيمل إلصليب لغاية إملتعة .مل حيتاج إلسامعني أي تفسري عن إلصليب؛ اكنوإ يعرفون
أنه أدإة قاس ية للتعذيب وإملوت وإلذلل .إذإ محل أحدمه اص ِلي اب ُه ،فليس هناك رجعة .اكنت رحةل يف إجتاه وإحد.

•

عادة ما اكنت إلصلبان يف إلعامل إلروماين تفرض عىل إلشخص (فمل يكن طوع ًا) .تُفرض علَيم بغض إلنظر عن مدى إس تعدإدمه .جند يسوع هنا
يطلب من أتباعه أن حيملوإ إلصليب طوع ًا.

•

هذإ ل يعين أنه ابماكننا أن خنتار طريقة موتنا كتباع ليسوع؛ ولكن عندما نوإجه ظروف غري مرغوب فَيا ،علينا أن خنتار حتملها كطريقة للموت
إليويم لعطاء إجملد ليسوع.

 .٣فالْ ُي ْن ِك ْر ن ا ْف اس ُه او ا ْحي ِم ْل اص ِلي اب ُه ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم :جعل يسوع من إناكر إلنفس مساو ًاي محلل إلصليب .وتُ َّعرب إلعبارتني عن نفس إلفكرة .فالصليب ليس تروجي ًا للنفس
قدر لها إملوت.
أو تأكيد ًإ لِلإت .وإلشخص إَّلي حيمل إلصليب يعرف أنه ل يس تطيع أن ُخيلص نفسه ،وأن إلنفس م ٌ
•

إن إناكرك لنفسك يعين أن تعيش حياة مركزها إلآخرين .إلشخص إلوحيد إَّلي معل هذإ بشلك اكمل اكن يسوع ،وعلينا أن نتبع خطوإته.

لك ي ا ْو ٍم .فال ميكن لحد أن يُصلب حرفي ًا َّ
لك ي ا ْو ٍم :أوحض يسوع أنه يتكم عن إلمور إلروحية هنا عندما أضاف مجةلَّ ُ :
 .٤او ا ْحي ِم ْل اص ِلي اب ُه ُ َّ
لك يوم .بل علينا
أن نعيش ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم كام عاش يسوع عىل إلرض.
•

هذإ ببساطة معىن ِإ ِت رباع يسوع .وكام محل يسوع إلصليب ،عىل أتباعه أن حيملوه أيض ًا .وكام عاش منكرإً َّلإته ،هكذإ عىل أتباعه أن يفعلوإ.

د ) إلآايت ( :)٢٧-٢٤ملاذإ علينا أن حنمل إلصليب ونتبع يسوع
٢٤فاا َّن ام ْن َأ ارإ اد َأ ْن ُ اخي ِل ر اص ن ا ْف اس ُه هيُ ْ ِل ُكهاا ،او ام ْن هيُ ْ ِ ُ
كل ن ا ْف اس ُه ِم ْن َأ ْج ِيل فاها اذإ ُ اخي ِل ر ُصهااِ ٢٥ .لَن َّ ُه اما اذإ يان ْ ات ِف ُع أ ْلن ْ اس ُان ل ا ْو ارب اِح ألْ اعال ا ام ُلكَّهُ ،او َأه ا ا
ارسهاا؟
ْكل ن ا ْف اس ُه َأ ْو خ ِ ا
ِ
َ ِ ِ ٢٦ل َّن ام ِن أ ْس ات احى ِِب اوب ا اِلَك ِمي ،فاهبِ ا اذإ ي ْاس ات ِحي أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ام اىت اجا اء ِب ام ْج ِد ِه او ام ْج ِد أ ْل آ ِب اوألْ ام االئِ اك ِة ألْ ِق رِد ِيس اني ٢٧ .احقًّا َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ َّن ِم ان ألْ ِقياا ِم اههُناا قا ْو ًما ال
ِ
ِ
وت أ ِهلل».
ون ألْ ام ْو ات اح َّىت يا ار ْوإ املا ُك ا
ي ا ُذوقُ ا
 .١فاا َّن ام ْن َأ ارإ اد َأ ْن ُ اخي ِل ر اص ن ا ْف اس ُه هيُ ْ ِل ُكهاا ،او ام ْن هيُ ْ ِ ُ
كل ن ا ْف اس ُه ِم ْن َأ ْج ِيل فاها اذإ ُ اخي ِل ر ُصهاا :علينا إتباع يسوع هكذإ لهنا إلطريقة إلوحيدة إليت نس تطيع من خاللها أن
ِحنيا .يبدو من إلغريب أن نقول" :أنت لن تعيش أبدإً إىل أن تسري حنو موتك مع يسوع" هذإ هو إلقصد من ورإء هذه إلآية .فال ميكنك إحلصول عىل
حياة ُمقامة من إلموإت دون إملوت أو ًل.
•

هذإ وعد قوي ومؤكد عن إحلياة بعد إملوت ،إحلياة إلبدية .فاذإ مل يكن هناك حياة بعد إملوت عندها لن يكون هناك أي معىن ملا قاَل يسوع ،ول
يوجد ماكفأة للموت شهيد ًإ أو حىت للعيش شهيد ًإ.

•

أنت ل تفقد إلبذور عندما تزرعها ،عىل إلرمغ من أهنا تبدو ميتة ومدفونة .يف إلوإقع ،عندما تضعها يف إلرتإب ،أنت تُط ِل ُقها لتكون ما خُلقت من
أجهل.

َ ِ .٢لن َّ ُه اما اذإ يانْتا ِف ُع أ ْلن ْ اس ُان ل ا ْو ارب اِح ألْ اعال ا ام ُلك َّ ُه :يعين جتنب إلسري مع يسوع عن طريق إناكر إلنفس أننا رحبنا ألْ اعال ا ام ُلك َّ ُه  -وينهتيي بنا إملطاف خبسارة لك َشء.
ِ
•

اكن أمام يسوع إلفرصة لريحب إلعامل لكه إن جسد للش يطان (لوقا  ،)٨-٥:٤ولكنه وجد إحلياة وإلنرصة يف إلطاعة بد ًل من ذكل.

•

ومن إملدهش أن إلناس إَّلين يعيشون هبذه إلطريقة مه من يمتتعون بسعادة حقيقية .فتسلمي حياتنا ليسوع ابلاكمل ،وإلعيش خلدمة إلآخرين ،ل
يسلبنا حياتنا ،بل يضيف إلَيا.

َ ِ .٣ل َّن ام ِن أ ْس ات احى ِِب اوب ا اِلَك ِمي ،فاهبِ ا اذإ ي ْاس ات ِحي أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ام اىت اجا اء ِب ام ْج ِد ِه :ليس من إلسهل أن نسري مع يسوع يف صف إحملكوم علَيم ابلعدإم .هذإ يعين
أننا نربط أنفس نا مع خشص اكن حمتقر ًإ ومها ًان  -و ِ
لكن إذإ كنا نس تحي به ،هو سيس تحي بنا أيض ًا.
ُ
•

اي لها من دعوة رإدياكلية لتباع يسوع إملس يح .فهو يريد أن يعرف ما إذإ كنا سنس تحي به أو بلَكمه .فان مل يكن يسوع هو هللا ،فان دعوته
هذه س تكون مبثابة دعوة لعبادته خشصي ًا وكنه يدعوان لعبادة خشص أآخر غري هللا؛ ولكن لنه هو هللا ،فهيي دعوة لتقدمي إلعبادة إلاكمةل هلل وحده.

•

ِ َل َّن ام ِن أ ْس ات احى ِِب :ليس من إلغريب أن يس تحي إلبعض من يسوع أثناء خدمته عىل إلرض؛ ولكن من إملذهل أن يس تحي به أحد إليوم ،لنه:
✓ كشف يف جمد اكمل عن حمبته إملُضحية.
✓ كشف يف سلطان اكمل عن قيامته إجمليدة.
✓ صعد إىل إلسامء وتعظم يف إلعايل.
✓ حيب ويصيل من أجل شعبه من إلسامء.
مفن سيس تحي بلك هذإ؟

•

ومع هذإ ،هناك من ي ْاس ات ِحي به .فاَّلي يس تحي عادة ميكل إميان معني؛ لنه ل ميكن أن يس تحي من أمر ل يؤمن به .هو يؤمن ،ولكنه مل يضع
ثقته إلاكمةل هبذإ إلميان .مفعىن أنك تس تحي:
✓ أنك ل تريد أن تظهر معه يف إلماكن إلعامة.
✓ أنك ل تريد إلتحدث عنه.
✓ أنك ترغب يف جتنبه إن أمكن.

•

يس تحي إلبعض بسبب إخلوف أو بسبب إلضغط الاجامتعي ،ويس تحي إلبعض إلآخر بسبب إلكربايء إلفكري أو إلثقايف .إن فكران ابلمر بشلك
موضوعي ،فان هذإ يعترب ظاهرة غريبة .عندما يس تحي إملرء أو خيجل أو يشعر ابلعار حيال يسوع ،فهذإ يعين أنه ل يريد إلتحدث عنه.

وت أ ِهلل .بعد هذه إدلعوة إملتطرفة لتباع يسوع حىت إملوت ،نرإه يضيف وعدإً
ون ألْ ام ْو ات اح َّىت يا ار ْوإ املا ُك ا
 .٤احقًّا َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ َّن ِم ان ألْ ِقياا ِم اههُناا قا ْو ًما ال ي ا ُذوقُ ا
ِ
وت أ ِهلل) .أرإد يسوع مهنم أن يعرفوإ أن إلمر ليس لكه معاانة وموت ،فهناية لك َشء لن يكون إملوت.
مبجد عظمي (يا ار ْوإ املا ُك ا
رإبع ًا .إلتجيل
أ ) إلآايت ( :)٢٩-٢٨جتيل يسوع أمام بطرس ويوحنا ويعقوب
وب او اص ِعدا إ اىل اجبالٍ ِل ُي اص ِ ر ايل ٢٩ .او ِفمياا ه اُو ي ُ اص ِ ريل اص اار ْت اه ْيئا ُة او ْ ِهج ِه ُمتاغ ِ ر ااريةً ،او ِل اب ُاس ُه ُم ْب ايضًّ ا ال ِم ًعا.
 ٢٨اوب ا ْعدا اه اذإ ألْ ا الَك ِم ِبنا ْح ِو ثا اما ِن اي ِة َأ َّاي ٍم ،أَ اخ اذ بُ ْط ُر اس اويُو احنَّا اوي ا ْع ُق ا
ِ
وب او اص ِعدا إ اىل اج ابلٍ ِل ُي اص ِ ر ايل .ما بدأ اكجامتع صالة عىل مقة إجلبل تغري برسعة ليصبح عرض ًا مرشق ًا جملد يسوع .او ِفمياا ه اُو ي ُ اص ِ ريل،
َ .١أ اخ اذ بُ ْط ُر اس اويُو احنَّا اوي ا ْع ُق ا
ِ
تغريت هيئة وهجه أمام أعني إلتالميذ.

•

ويُعلرق ابت (" :)Pateعىل إلرمغ من أن لوقا ل يسمي إمس إجلبل ،إل أنه ومنذ عهد أورجيانوس ،قال إلبعض أنه جبل إلطور أو اتبور (طابور)،
رصي َّ ِة ِفيلُب ه اس ،وهو ماكن إعرتإف بطرس".
إَّلي يقع غرب حبر إجلليل .وقال أآخرين أنه جبل حرمون (أو جبل إلش يخ) إَّلي يقع شامل قا ْي ا ِ

 .٢اص اار ْت اه ْيئا ُة او ْ ِهج ِه ُمتاغ ِ ر ااري ًة :بعد إلعدإد للمشهد بعناية ووضع إلصالة يف س ياقها إملناسب ،رشح لوقا كيف تغري وجه يسوع فامي يُ رعرف ابلتجيل.
•

او ِل اب ُاس ُه ُم ْب ايضًّ ا ال ِم ًعا .ترمجة أخرى لهذه إلعبارة حتمل فكرة" :يشع مثل إلربق ".تغري مظهر يسوع بأمكهل وصار يلمع ويشع اكلضوء.

•

نقرأ يف (مىت  )٢:١٧عن وإقعة إلتجيلَ :أضا ا اء او ْ ُهج ُه اكلشَّ ْم ِس ،ونالحظ هنا أن لكٍ من مىت ومرقس إس تخدما لكمة إلتجيل لوصف ما حدث
ليسوع .ولوقت قصري للغاية ،إَتذ يسوع مظهر مكل إجملد إلالئق به بدل من مظهر إلرجل إلبس يط.

•

مل تكن هذه معجزة جديدة ،ولكهنا وقفة مؤقتة ملعجزة مس مترة .فاملعجزة إحلقيقية أن يسوع أس تطاع أن خيفي جمده يف معظم إلوقات.

 .٣اه ْيئا ُة او ْ ِهج ِه ُمتاغ ِ ر ااري ًة :اكنت هذه مرحةل هممة يف خدمة يسوع لنه بدأ يقول للتالميذ أنه س يذهب إىل إلصليب ،وأن علَيم أن يتبعوه روحي ًا .اكن من إلسهل
علَيم أن يفقدوإ ثقهتم يف يسوع بعد ترصحيه هذإ إَّلي يبدو إهنزإيم .ولكن ها هو ي ُظهر جمده مككل يف إلتجيل عىل لك ملكوت هللا.
•

هذإ من شأنه أن يعطي ثقة كبرية للتالميذ ،إن أصغوإ جيدإً .فقد عرف يسوع متام ًا ما اكن يفعهل .فسيبقى مكل إجملد حىت وإن وعد أنه سيتأمل
وميوت ويقوم اثنية.

•

أظهر يسوع بطريقة معلية أن حاميل إلصليب س يحصلون عىل إجملد يف إلهناية .فالصليب ليس إلهناية؛ بل إلهناية يه جمد هللا.

ب) إلآايت ( :)٣١-٣٠ظهور إيليا وموىس مع يسوع
امن ع ْان اموتِ ِه َّ ِإَّلي ي ُ ِ
وش ُك أ ْن احيدُ اث ِيف امدينا ِة إل ُق ِ
وىس اوإي ِليَّا َّ ٣١ ،ا
دس.
 ٣٠اوإ اذإ ار ُج اال ِن ي ا ات اكَّ ام ِان ام اعهُ ،او ُ اُها ُم ا
إلِل ِإن اظه اارإ ِب ام ْج ٍد ،اواكان ي ا ات اكَّ ِ
ِ
ِ
وىس اوإي ِليَّا.
 .١اوإ اذإ ار ُج اال ِن ي ا ات اكَّ ام ِان ام اع ُه :مل يكن يسوع وحده يف هذإ إلعرض إمليلء ابجملد .ظهر ار ُج اال ِن معه أيض ًا ،ويبدو أن إلتالميذ مزيوإ أهنام ُم ا
ِ
ِ
• متيزيهام إلفوري لهؤلء إلرجال َّ ا
إلِل ِإن اظه اارإ ِب ام ْج ٍد دون مقدمة مس بقة يظهر أننا سنمتكن من إلتعرف عىل بعضنا إلبعض يف إلسامء .لن تكون هناك
حاجة لبطاقات علَيا أسامئنا للتعارف.
•

يبدو أهنم متتعوإ حبديث رإئع معه .ويُعلرق ماير (" :)Meyerقد يكون إلتجيل هو أنسب مثال عىل إلطريقة إليت جيب أن يدخل فَيا أآدم وذريته
إلسامء ،وليس إملوت إَّلي ورثناه مجيع ًا من خالل إخلطية".

وىس اوإي ِليَّا َّ ،ا
إلِل ِإن اظه اارإ ِب ام ْج ٍد :يتساءل إلكثريون ملاذإ هذين إلرجلني ابلتحديد من إلعهد إلقدمي ،وليس أآخرين .مل يكونوإ إبرإهمي أو دإود أو يشوع أو
ُ .٢م ا
ِ
وىس اوإي ِليَّا.
يوسف أو دإنيال؛ بل ُم ا
ِ
• قد يكون ذكل لن هللا أخذ لكٍ من موىس وإيليا إليه (هيوذإ  ٩وملوك إلثاين  .)١١:٢ورمبا مثل موىس إَّلين ماتوإ وذهبوإ إىل إجملد ،وإيليا من
صعدوإ إىل إلسامء دون موت (كام هو مذكور يف تسالونييك إلوىل .)١٨-١٣:٤
•

وىس) وإلنبياء (إي ِليَّا) .جتمع إلعهد إلقدمي للقاء يسوع عىل جبل إلتجيل.
وميكننا إلقول أيض ًا أهنام ميثالن إلناموس ( ُم ا
ِ

وىس اوإي ِليَّا ،ومن إملرحج أهنام إلشاهدين إملذكورين فَيا.
• ذكر يوحنا يف نبوته يف سفر رؤاي يوحنا ( )١٣-٣:١١لكٍ من ُم ا
ِ
امن ع ْان اموتِ ِه َّ ِإَّلي ي ُ ِ
دُث ِيف امدينا ِة إل ُق ِ
وش ُك أ ْن احي ا
دس :من بني لك إملوإضيع إليت اكن ابماكهنم مناقش هتا ،جندمه خيتارون هذإ إملوضوع .كام ويبدو
 .٣اواكان ي ا ات اكَّ ِ
امن ع ْان اموتِ ِه َّ ِإَّلي ي ُ ِ
وش ُك أ ْن احيدُ اث ِيف امدينا ِة إل ُق ِ
دس.
أن ُم ا
وىس اوإي ِليَّا اكان هممتني بتنفيذ خطة هللا من خالل يسوع؛ اواكان ي ا ات اكَّ ِ
ِ
• ميكننا أن نتصور موىس وإيليا يـتسائالن" :أأنت حق ًا مزمع أن تمتم إلمر؟" ورمبا يتساءل موىس" :حاولت أن أحتمل إلدإنة عوض ًا عن شعيب،
ولكن هللا مل يقبل .فهل ستنجح أنت؟" وقد يضيف إيليا" :لقد إضطهدين لك من أآخاب وإ ايزإب ا ال ،واكن إلمر صعب ًا عيل جد ًإ وكنت أحيا ًان
ِ
أصاب حبالت إكتئاب رويح معيق .فهل س تحمتل أنت؟"
•

امن ع ْان اموتِ ِه :ويُعلرق ترإب (" :)Trappإلكمة إليواننية إملس تخدمة هنا تشري إىل إخل ُُروجِ ،ويه إشارة إىل خروج شعب إرسإئيل من
اواكان ي ا ات اكَّ ِ
مرص ".كام وويُعلرق ابيت (" :)Pateيصور جزء كبري من هذإ إملصطلح ،معاانة يسوع وإملوت إَّلي س مير به كوس يةل لخذ إجملد إللهيي".

ج) إلآية ( :)٣٢نوم إلتالميذ يف حمرض يسوع وموىس وإيليا
 ٣٢او َأ َّما بُ ْط ُر ُس اوأ َّ الِل ِإن ام اع ُه فا ااكنُوإ قادْ تاثاقَّلُوإ ِبألنَّ ْو ِم .فالا َّما أ ْست ا ْي اق ُظوإ ار َأ ْوإ ام ْجدا ُه ،اوأ َّلر ُجلا ْ ِني ألْ اوإ ِق اف ْ ِني ام اعهُ.
 .١او َأ َّما بُ ْط ُر ُس اوأ َّ الِل ِإن ام اع ُه فا ااكنُوإ قادْ تاثاقَّلُوإ بِألنَّ ْو ِم :هذإ يقودان لالعتقاد بأن إلتالميذ رمبا رأوإ وْسعوإ جمرد جزء بس يط من هذإ إللقاء بني يسوع وموىس
وإيليا .ورمبا إس متر إللقاء لفرتة أطول وانقشوإ به إملزيد من إملوإضيع.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonمن إحملمتل جدإً أنه اكن قد قَض ساعات عدة يف إلصالة قبل إلتجيل ،ومن إجلدير ابَّلكر أيض ًا أن إلتجيل حدث
أثناء صالته .لك بركة تأِت عىل إلكنيسة وعىل أعضاءها ،تأِت من خالل إلصالة".

 .٢قادْ تاثاقَّلُوإ بِألنَّ ْو ِم :من إلعجيب أن نرى أشخاص ًا ينامون ومه يف حمرض لك هذإ إجملد إلعظمي .وبشلك مماثل نالحظ أن إلنوم إلرويح يبعد إلكثريين عن
رؤية أو إختبار جمد هللا.
 .٣فالا َّما أ ْست ا ْي اق ُظوإ ار َأ ْوإ ام ْجدا ُه :رمغ أن إجملد اكن حارض ًإ طيةل إلوقت ،إل أهنم ار َأ ْوإ ام ْجدا ُه فقط عندما أ ْست ا ْي اق ُظوإ .عندما إستيقظوإ ار َأ ْوإ ام ْجدا ُه وحده ،دون أي
ذكر جملد موىس أو إيليا .فباملقارنة مع جمد يسوع ،اكان وكهنم غري موجودين أص ًال.
•

وأضاف س بريجن (" :)Spurgeonرأى إلرسل أعظم إلنبياء وأعظم معمل للناموس ،ومل يأِت بعد يسوع من اكن أعظم منه ،ومع ذكل يسجل
إلويح إملقدس ويقول :ار َأ ْوإ ام ْجدا ُه ،اوأ َّلر ُجلا ْ ِني ألْ اوإ ِق اف ْ ِني ام اعهُ".

 .٤اوأ َّلر ُجلا ْ ِني ألْ اوإ ِق اف ْ ِني ام اع ُه :عندما يقرأون إلكثريون هذه إلكامت يتخيلون أن يسوع اكن يطفو يف إلهوإء مع موىس وإيليا .ولكن يقول إلنص بوضوح أهنم اكنوإ
اوإ ِق اف ْ ِني معه.
د ) إلآايت ( :)٣٤-٣٣عرض بطرس غري إحلكمي لبناء ثا اال اث ام اظا َّل
وىس اوإ ِحدا ةً ،او ِلي ِليَّا اوإ ِحدا ًة» .اوه اُو ال ي ا ْع ا ُمل اما
ون اه ُهناا .فالْ ان ْصنا ْع ثا اال اث ام اظا َّل :ا اكل اوإ ِحدا ةً ،او ِل ُم ا
 ٣٣او ِفمياا ُ اُها ي ُ افا ِرقاا ِن ِه قاا ال بُ ْط ُر ُس ِلي ُاسو اع « ااي ُم اع ِ ر ُمل ،اج ِير ٌد َأ ْن نا ُك ا
ِ
ي ا ُق ُ
ول ٣٤ .او ِفمياا ه اُو ي ا ُقو ُل اذ ِ اكل ااكن ْات احسااب ا ٌة فا اظلَّلاهتْ ُ ْم .فاخاافُوإ ِع ْندا اما اد اخلُوإ ِيف أ َّلس احاب ا ِة.

ون اههُناا؛ فالْنا ْصنا ْع ثا اال اث ام اظا َّل :واكلعادة أوقع بطرس نفسه يف ورطة عندما فتح مفه ،ويقول إلويح :اوه اُو ال ي ا ْع ا ُمل اما ي ا ُقو ُل.
 .١ااي ُم اع ِ ر ُمل ،اج ِير ٌد َأ ْن نا ُك ا
•

او ِفمياا ُ اُها يُ افا ِرقاا ِن ِه :توحض هذه إلكامت أن بطرس قال ما قاَل عندما بدأ موىس وإيليا هيامن يف إملغادرة .فمل يرغب بطرس ملشهد إجملد أن ينهتيي.

•

رمبا فكر هكذإ :هذإ ما ينبغي أن يكون! إنسوإ فكرة إلمل وإلرفض وإلصلب؛ ودعوان نبين بعض إملظال لنعيش هبذه إلطريقة مع يسوع إملمجد يف
لك إلوقت .ما إقرتحه بطرس ليس من شأنه أن يبعد إلصليب عن يسوع حفسب ،بل سيبعده عن بطرس أيض ًا.

•

ِإرتكب بطرس خطأً إضافي ًا يف إقرتإح ُصنع إمل ا اظا َّل ،إذ وضع يسوع عىل نفس إملس توى مع موىس وإيليا؛ خمية وإحدة للكٍ مهنم.

 .٢او ِفمياا ه اُو ي ا ُقو ُل اذ ِ اكل ااكن ْات احسااب ا ٌة فا اظلَّلاهتْ ُ ْم :عندما قال بطرس هذإ إللَكم ،اظلَّلاهتْ ُ ْم حسابة من إجملد ،وتدعى تكل إلسحابة يف إلعهد إلقدمي ابلشكينة
 Shekinahوإليت تعين ام ْجدُ أ َّلر ِ رب.
•

وحتمل نفس فكرة ت اُظ ِل ر ُ ِ
كل إملذكورة يف لوقا  ،٣٥:١وإليت تعين نزول جمد هللا عىل مرمي وقبولها إلبشارة مبيالد إلطفل يسوع.

ون اههُ انا يف إلبدإية ،ولكن عندما إزدإد إجملد ،بدأوإ يشعرون ابخلوف كام يشعر إخلاطئ
 .٣فاخاافُوإ ِع ْندا اما اد اخلُوإ ِيف أ َّلس احاب ا ِة :قال بطرس وإلآخرين اج ِير ٌد َأ ْن نا ُك ا
يف حمرض هللا.
•

رمبا مل يدرك بطرس ما نطق به قب ًال ،ولكنه عرف جيدإً ما رأآه إلآن  -فسحابة إجملد اكنت حقيقية ،واكن مستيقظ ًا متام ًا عندما رأها مع إلتالميذ.

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonمل حنمل بداينتنا ،ومل تأتينا يف رؤية ابلليل .ولكن عندما كنا مستيقظني متام ًا ،رأينا جمد إملس يح".

هـ ) إلآايت ( :)٣٦-٣٥إلصوت إلنازل من حسابة إجملد
ِيب .ا َُل أ ْ اْس ُعوإ» ٣٦ .اولا َّما ااك ان أ َّلص ْو ُت ُوجِدا ي ُاسو ُع او ْحدا ُه ،او َأ َّما ُ ْمه فا اس اك ُتوإ اول ا ْم ُ ْخي ِ ُربوإ َأ احدً إ ِيف تِ ْ ا
كل
 ٣٥او اص اار اص ْوتٌ ِم ان أ َّلس احاب ا ِة قاائِ ًال « :اه اذإ ه اُو أبْ ِين ألْ احب ُ
رصو ُه.
ِيش ٍء ِم َّما َأبْ ا ُ
أ ْ َل َّاي ِم ب ا ْ
ِيب .ا َُل أ ْ اْس ُعوإ» :أوحض إلصوت إلنازل من حسابة إجملد أن يسوع مل يكن عىل قدم إملساوإة مع موىس
 .١او اص اار اص ْوتٌ ِم ان أ َّلس احاب ا ِة قاائِ ًال « :اه اذإ ه اُو أبْ ِين ألْ احب ُ
ِيب  -ا َُل أ ْ اْس ُعوإ.
وإيليا .بل ه اُو أبْ ِين ألْ احب ُ
•

اكن لكٍ من موىس وإيليا عظامء ،وللك مهنم ماكنة هامة يف خطة هللا إليت توحضت عرب إلتارخي .ولكن عندما نقارهنم بيسوع إملس يح ،إبن هللا
إلوحيد ،مل يكونوإ هممني  -فالرتكزي لكه والاهامتم جيب أن ينصب عىل خشص إملس يح وحده.

•

رمبا مل ي اعي بطرس متام ًا ما قاَل قب ًال ،ولكنه عرف جيد ًإ ما ْسعه  -اكن إلصوت من إلسامء حقيقي ًا ،واكن مستيقظ ًا متام ًا عندما ْسعه.

 .٢اولا َّما (توقف) أ َّلص ْو ُت ُوجِدا ي ُاسو ُع او ْحدا ُه :وكهنا طريقة هللا يف حرص إلرتكزي عىل يسوع وحده ،فاهلل لن يسمح هلم ابلرتكزي عىل موىس وإيليا ملدة طويةل.
 .٣او َأ َّما ُ ْمه فا اس اكتُوإ اول ا ْم ُ ْخي ِ ُربوإ َأ احدً إ ِيف تِ ْ ا
رصو ُه  -مفن
ِيش ٍء ِم َّما َأبْ ا ُ
ِيش ٍء ِم َّما َأبْ ا ُ
رصو ُه :بعدما إنهتيى إملشهد ،مل خيرب بطرس ويوحنا ويعقوب أحد ب ا ْ
كل أ ْلَ َّاي ِم ب ا ْ
س يصدقهم أص ًال؟

•

اول ا ْم ُ ْخي ِ ُربوإ َأ احدً إ ِيف تِ ْ ا
كل أ ْلَ َّاي ِم ،مل يمتكنوإ من إلصمت حيال إلمر لفرتة طويةل .تذكر بطرس بوضوح تكل إحلادثة وأشار إلَيا يف بطرس إلثانية
بني دوره إلفريد اكملس يا
 ،١٨-١٦:١كام وأشار إلَيا يوحنا يف إجنيهل ( .)١٤:١تذكر الكهام هذإ الاختبار إلقوي حيامن ظهر يسوع بلك جمده و َّ
إلعظم حىت من موىس وإيليا.

•

رمغ عظمة هذإ الاختبار إلرإئع ،إل أن إحلدث نفسه مل حيدث أي تغيري يف حياة إلتالميذ بقدر ما فعلت إلولدة إلثانية .فالولدة إلثانية ابلروح
إلقدس يه أروع معجزة ،وأعظم عرض جملد هللا من أي وقت مَض.

خامس ًا .جمد هللا يعمل
أ ) إلآايت ( :)٤٠-٣٧طلب من وإدل صيب به ش يطان
رصخا قاائِ ًال « :ااي ُم اع ِ ر ُملَ ،أ ْطلُ ُب إلا ْي اكُ .إن ُْظ ْر إ اىل أبْ ِين ،فاان َّ ُه او ِحي ٌد ِيل ٣٩ .اوهاا
 ٣٧او ِيف ألْ اي ْو ِم ألتَّ ِايل إ ْذ نا ازلُوإ ِم ان ألْ اج ابلِ  ،أ ْس ات ْق اب ا ُهل مجا ْ ٌع اك ِثريٌ ٣٨ .اوإ اذإ ار ُج ٌل ِم ان ألْ اجمع ا ا
ِ
ا ا ْ ِ ِ ا ِ ِ َ ُ ْ ا ا ْ ِِ
ْ ُ ا ِ
ِ
رصعُ ُه ُم ْزبِدً إ ،اوبِألْ اجهْ ِد يُ افا ِرقُ ُه ُم ار ِ رضضً ِا إ َّاي ُه ٤٠ .اوطل ْب ُت م ْن تاالميذكا أ ْن خي ِر ُجو ُه ف ْمل ي اقد ُروإ».
ُر ٌ
وح ياأخُذ ُه فيا ْ ُ
رصخُ ب ا ْغتا ًة ،فايا ْ ا
ِ
 .١إ ْذ نا ازلُوإ ِم ان ألْ اج ابلِ  :بعد أن نزل يسوع وإلتالميذ من إجلبل بعد إلتجيل إملُشع ،تقابلوإ مبارشة مع مشألك تتعلق ابلش ياطني وإملعارضني ليسوع.
ِ
•

كتب مورغان (" :)Morganهناك إجلبل؛ وهنا إلوإدي .هناك قديسني ممجدين؛ وهنا إجملنون .هناك إملكل يف جمده إلساموي؛ وهنا من ميلكون
إميان ضعيف وإملتحري".

 .٢ااي ُم اع ِ ر ُملَ ،أ ْطلُ ُب إلا ْي اكُ .إن ُْظ ْر إ اىل أبْ ِين :شعر إلب (واكن حمق ًا بذكل) أن لك ما عىل يسوع فعهل هو أن ينظر إىل إبنه ،وابلتأكيد سيتحَّن إخمللص ويساعد
ِ
ِ
إلصيب إملُصاب.
رصعُ ُه ُم ْزبِدً إ ،اوبِألْ اجهْ ِد يُ افا ِرقُ ُه ُم ار ِ رضضً ا إ َّاي ُه :يتناسب إلوصف مع ما نسميه بنوبة إلرصع .عرف يسوع يف هذه إحلاةل( ،وأثبت
 .٣اوهاا ُر ٌ
وح ياأْخ ُُذ ُه فايا ْ ُ
رصخُ ب ا ْغ ات ًة ،فايا ْ ا
ِ
ذكل) أن قوة ش يطانية اكنت ورإء إملشكة ،وليس جمرد أس باب فس يولوجية.
 .٤او اطلا ْب ُت ِم ْن ت ااال ِمي ِذكا َأ ْن ُ ْخي ِر ُجو ُه فا ا ْمل ي ا ْق ِد ُروإ :جنح إلتالميذ يف إخرإج إلش ياطني يف إلسابق (لوقا  .)١:٩رمبا اكن هذإ إلش يطان أقوى أو أكرث عناد ًإ.
•

هناك نظام ورتب بني صفوف قوى إلش يطان (أفسس  ،)١٢:٦ومن إلوإحض أن بعض إلش ياطني أقوى (أكرث عناد ًإ ،وأكرث مقاومة) من غريها.
قال يسوع يف إجنيل مىت ( )٢١:١٧أن سبب فشلهم اكن عدم إلصالة وإلصوم .ل يعين هذإ أن إلصالة وإلصوم جيعلنا أكرث قدرة عىل إخرإج
إلش ياطني .ولكن إلفكرة يه أنه من خالل إلصالة وإلصوم نقرتب إىل قلب هللا ،وجيعلنا ذكل أكرث إنسجام ًا معه.

•

اكن فشلهم يف إلوإقع أمر ًإ جيد ًإ ابلنس بة هلم ،لنه عل رمهم:
✓ أن ل خيدموإ وكن إخلدمة جمرد معل أو وظيفة.
✓ تفروق وعظمة يسوع.
✓ أن يطلبوإ حضور يسوع.
✓ أن يطرحوإ لك مشألكهم عند أقدإم يسوع.

•

كتب الكرك ( " :)Clarkeمل يفشلوإ لهنم طلبوإ إلميان بل لهنم طلبوإ إلنجاح".

ب) إلآايت ( :)٤٢-٤١أخرج يسوع إلش ياطني إَّلين فشل إلتالميذ يف إخرإهجم

رصعاهُ،
٤١فاأَ اج ا
ون ام اع ُ ْمك او َأ ْحتا ِملُ ُ ْمك؟ قا رِد ِم أبْنا اك إ اىل ُهناا!» ٤٢ .اوبايْنا اما ه اُو أ آ ٍت ام َّزقا ُه أ َّلش ْي اط ُان او ا ا
اب ي ُاسو ُع اوقاا الَ « :أهيه اا ألْجِ ي ُل غا ْ ُري ألْ ُم ْؤ ِم ِن اوألْ ُملْ ات ِوي إ اىل ام اىت َأ ُك ُ
ِ
َّ ا َب ِ ِ
جِس ،اوشا افى أ َّلص ِ َّيب او اسل ام ُه إىل أ ِيه.
فاأ ْنهتا ا ار ي ُاسو ُع أ هلر ا
وح ألنَّ ا
ِ
ون ام اع ُ ْمك او َأ ْحتا ِملُ ُ ْمك؟ :يبدو أن يسوع اكن حمبط ًا من إلتالميذ .فدمته اكدت تنهتيي ،لهذإ شعر ابلحباط بسبب
َ .١أهيه اا ألْجِ ي ُل غا ْ ُري ألْ ُم ْؤ ِم ِن اوألْ ُملْ ات ِوي إ اىل ام اىت َأ ُك ُ
ِ
ضعف إميان إلتالميذ.
رصعا ُه :عندما أحرض إلب إبنه إملصاب يف إلبدإية عند يسوع ،مل يكن هناك أي حتسن عىل إلطالق ،بل عىل إلعكس،
 .٢اوبايْنا اما ه اُو أ آ ٍت ام َّزقا ُه أ َّلش ْي اط ُان او ا ا
لل
بدت إملشكة إسوأ .رمبا اكنت هذه حماوةل أخرية ايئسة يبذلها إلش يطان متسك ابلصيب ول ُيغرق إلب وإلتالميذ وإمجليع يف يأس أمعق.
•

رصعا ُه إلش يطان .ويه نفس إلكمة إملس تخدمة عندما
رصعا ُه :كتب ابرلكي ( )Barclayتعليق ًا عىل هذإ" :عندما أىت إىل يسوع ،ا ا
أ َّلش ْي اط ُان او ا ا
يرضب إملالمك رضبته إلقاضية خلصمه ويسقطه أرض ًا".

•

رشح س بريجن ( )Spurgeonيف عظته بعنوإن "رضبة إلش يطان إلخرية" كيف يبدأ إلش يطان برضب إلشخص إَّلي يسكنه بقوة عندما يبدأ
ابلقرتإب من يسوع ويفكر بأخذه مكخلص خشِص" :رأيت رجالً يقعون يف خطااي كبرية جملرد إصغاهئم دلعوة يسوع وإلتفكري مبوضوع إخلالص
جبدية ،وكيف أثرت تكل إخلطية علَيم بشلك كبري .وإن مل أكن أعرف جيد ًإ ،لفقدت إلمل يف إماكنية خالصهم".

•

عرض س بريجن ( )Spurgeonبعض إلاكذيب إليت يس تخدهما إلش يطان ليسقط إلرجال أرض ًا ويرصعهم أثناء إقرتإهبم من يسوع:
✓ "مل خيتارك هللا".
✓ "أنت خاطئ كبري".
✓ "لقد فات إلوإن".
✓ "ل فائدة يف حماوةل  -إستسمل".
✓ "هذإ إلمر لن ينفعك".

جِس ،اوشا افى أ َّلص ِ َّيب :مل خييفه هذإ إلعرض إلخري من إلقوة إلش يطانية ،بل شفى يسوع إلصيب وحرره .ما اكن صعب ًا جد ًإ عىل
 .٣فاأ ْنهتا ا ار ي ُاسو ُع أ هلر ا
وح ألنَّ ا
إلتالميذ مل يكن صعب ًا بتا ًات عىل يسوع.
ج) إلآايت ( :)٤٥-٤٣يسوع يذكر تالميذه مبأموريته
ون ِم ْن ُ ِ ر
لك اما فا اع ال ي ُاسوعُ ،قاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِه«٤٤ :ضا ُعوإ َأن ُ ْْمت اه اذإ ألْ ا الَك ام ِيف أ آ اذإ ِن ُ ْمك :إ َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان اس ْو اف
٤٣فاهبُ ِ ات ألْ اج ِمي ُع ِم ْن ع ااظ ام ِة أ ِهلل .اوإ ْذ ااك ان ألْ اج ِمي ُع ي ا ات اع َّج ُب ا
ِ
ِ
يك ال ي ا ْفها ُمو ُه ،اوخاافُوإ َأ ْن ي ْاسأَلُو ُه ع ْان اه اذإ ألْقا ْولِ .
ي اُس َّ ُمل إ اىل َأيْ ِدي ألنَّ ِاس» ٤٥ .او َأ َّما ُ ِ ْمه فا ا ْمل ي ا ْفها ُموإ اه اذإ ألْقا ْو ال ،او ااك ان ُمخْ فًى اعهنْ ُ ْم ِل ا ْ
ِ
يطان صعب .مع ذكل ،اذ اك ار تالميذه أن هممته مل تتغري؛ وأ ْب ان
 .١فاهبُ ِ ات ألْ اج ِمي ُع ِم ْن ع ااظ ام ِة أ ِهلل :كشف يسوع عن جمده بطريقتني مذهلتني :إلتجيل وإخرإج ش ٌ
أ ْلن ْ اس ِان اس ْو اف ي اُس َّ ُمل إ اىل َأيْ ِدي ألنَّ ِاس ،وس ميوت عىل إلصليب من أجل خطاايان.
ِ
ِ
•

ضا ُعوإ َأن ُ ْْمت اه اذإ ألْ ا الَك ام ِيف أ آ اذإ ِن ُ ْمك :عل ر اق الكرك (" :)Clarkeميكنمك توجيه إنتباهمك لكامت أخرى من حني لآخر  -أما فامي يتعلق بأليم وموِت عليمك
أن تضعوإ هذإ إللَكم يف أآذإنمك دإمئ ًا .وعليمك أن تسمحوإ لهذإ إللَكم أن حيتل ماك ًان خاص ًا يف تأمالتمك وتفكريمك عىل إدلوإم".

 .٢او َأ َّما ُ ْمه فا ا ْمل ي ا ْفها ُموإ اه اذإ ألْقا ْو ال :عىل إلرمغ من أن يسوع اذ اك ار إلتالميذ مرإر ًإ مبعاانته وقيامته ،إل أهنم مل يتذكروإ الكمه إل بعد إلقيامة (لوقا .)٨-٦:٢٤

•

فا ا ْمل ي ا ْفها ُموإ :يقول ترإب (" :)Trappاكنوإ مسلوِب إلعقل بلك ما هو جسدي ويتعلق ابلمور إلرضية".

سادس ًا :إخلصائص إملمزية لعظمة ملكوت هللا
أ ) إلآايت ( :)٤٨-٤٦إلعظمة إحلقيقية تُظهر نفسها يف هيئة طفل صغري ،ويف إختيار إملاكنة إلخرية ،وليس يف إملفاهمي إملتعارف علَيا للعظمة.
ون َأع اْظ ام ِف َِي ْم؟ ٤٧فا اع ِ امل ي ُاسو ُع ِف ْك ار قالْهبِ ِ ْم ،او َأ اخ اذ او ا ًدلإ او َأقاا ام ُه ِع ْندا ُه ٤٨ ،اوقاا ال لاهُ ْم « :ام ْن قا ِب ال اه اذإ ألْ او ا ادل بِأ ْ ِْسي ي ا ْق ابلُ ِين ،او ام ْن
 ٤٦اوداإ اخلاهُ ْم ِف ْك ٌر ام ْن ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
قا ِبلا ِين ي ا ْق اب ُل أ َّ َِّلي َأ ْر اسلا ِينَ ِ ،ل َّن أ ْ َل ْصغ اار ِف ُ ْ
ون ع ِاظميًا».
يمك ا ِمجي ًعا ه اُو يا ُك ُ
ون َأع اْظ ام ِف َِي ْم؟ِ :إنْشغل ابل إلتالميذ كثري ًإ مبسأةل إلعظمة .ويبدو أهنم طرحوإ هذإ إلسؤإل معتقدين أن يسوع قد إختار أحدمه ليكون
 .١ام ْن ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
إلعظم ،أو رمبا أرإدوإ من يسوع أن خيتار بيهنم.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإقرتح إلقديس بيدإ إمل ُكرم ( )Venerable Bedeأن هذإ إخلالف بدأ لن يسوع إصطحب معه بطرس ويوحنا
ويعقوب إىل إجلبل لهذإ شعر إلآخرين ابلغرية".

•

نس تطيع أن نتخيل كيف جتادل إلتالميذ عن من اكن إلعظم (كام فعلوإ يف لوقا  ٤٦:٢٢وأماكن أخرى) ،مث قالوإ" :دعوان نرتك إلقرإر ليسوع".

• اكنوإ يفكرون عىل إلغلب يف إملاكنة وإلرتقية إليت سينالوهنا حتت حمك إملس يا إملكل .كتب س بريجن ( )Spurgeonتعليق ًا عىل هذإ" :حتدث عن
تا اع َّرضا ُه ِلال ْذ اللِ اوإلْ امهان ا ِة ومه يفكرون ابلرفعة وإلرتقية يف نفس إللحظة".
ِ
 .٢فا اع ِ امل ي ُاسو ُع ِف ْك ار قا ْلهبِ ِ ْم ،او َأ اخ اذ او ا ًدلإ او َأقاا ام ُه ِع ْندا ُه :اكن ابماكن يسوع أن جييهبم عن إلسؤإل "من إلعظم؟" ابلشارة إىل نفسه .بد ًل من ذكل ،وجه يسوع
نظرمه إىل طبيعته من خالل ودل أقامه يف إلوسط وإس تخدمه مكثل.
•

ْسع يسوع حديهثم ،ولكن إلمه من ذكل عا ِ امل ِف ْك ار قالْهبِ ِ ْم وفهم دوإفعهم.

•

اكن إلودل منوذج ًا رإئع ًا عن إلعظمة .وكن يسوع أرإد أن يقول للتالميذ من خالل مثل إلودل" :إن كنت تريد أن تكون عظاميً ،إذ ًإ تعمل من هذإ
إلودل إلصغري ".فمل يكن للولد أية أُهية تذكر يف تكل إلثقافة :فمل يشكوإ أي هتديد لحد ،ومل تكن دلهيم أية ماكنة إجامتعية ،ومل يا ُكدر وإ ورإء
إلنجاح وإلطموح .عندما تصبح اكلودل إلصغري فأنت إذ ًإ يف طريقك حنو إلعظمة .ل ينبغي لحد أن يعتقد أن إلودل إلصغري يكشف لنا لك ما هناكل
عن إلعظمة أو عن ملكوت هللا ،ولكنه ي ُظهر بعض إلمور إلهامة.

•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateإملبدأ إَّلي أرإد يسوع توضيحه :هناك تغيري يف إلقمي يف ملكوت هللا .إلقل س يصبح إلول؛ وإلصغر س يصبح عظاميً".

•

أشار يسوع إىل ودل صغري ،ومل يرش إىل بطرس .فاذإ اكن بطرس هو إلبااب إلول ،حسب لهوت إلكنيسة إلاكثوليكية وإلتارخي ،فقد اكن ينبغي
عليه أن يُعلن أن بطرس اكن إلعظم بيهنم.

 .٣ام ْن قا ِب ال اه اذإ ألْ او ا ادل بِأ ْ ِْسي ي ا ْق ابلُ ِين ،او ام ْن قا ِبلا ِين ي ا ْقبا ُل أ َّ َِّلي َأ ْر اسلا ِين :قال يسوع أن إلودل اكن يش هبه أو إنعاكس ًا َل ،كام يعكس هو صورة عن أبيه إَّلي يف
إلساموإت .وبشلك غري مبارش ،وعن طريق إس تخدإم إلودل مكثال ،أشار يسوع إىل أنه إلعظم يف ملكوت هللا.
•

نعمل أن هناك خشص وإحد بيهنم هو أعظم من إمجليع يف إلوإقع :وهو يسوع إملس يح .وهذإ يعين أنه اكن متوإضع ًا جدإً اكلودل إلصغري ،ومل يشعر
ابلقلق إزإء ماكنته أو مقامه ،ومل يطالب بأن يكون حمط أنظار إمجليع ،ومل يكن قادرإً عىل خدإع أحد ،ومل يشعر إلآخرين ابخلوف يف حمرضه.

•

ومبا أن طبيعة يسوع تش به إلطفال إلبسطاء ،فان طريقة تعاملنا مع إلبسطاء مثل إلطفال ( ام ْن قا ِب ال اه اذإ ألْ او ا ادل بِأ ْ ِْسي ي ا ْق ابلُ ِين) تُظهر طريقة تفكريان
بطبيعة يسوع.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayهناك تقليد قدمي يتحدث عن طفل ترعرع ليصبح أغناطيوس إلنطايك ( ،)Ignatius of Antiochوإَّلي أصبح
فامي بعد خادم ًا همامً يف إلكنيسة واكتب ًا عظاميً وأخري ًإ شهيد ًإ للمس يح ".ويضيف الكرك ( )Clarkeإىل أن هذإ إلتقليد أىت من إلاكتب إملس يحي
نيس يفوروس ( ،)Nicephorusويشري إىل قتل أغناطيوس عىل يد ترإجان ( )Trajanس نة  ١٠٧م .ويضيف":ل ميكنك الاعامتد عليه كثري ًإ،
لكونه ضعيف ًا وساذج ًا".

•

نس تطيع إملقارنة بني ما يفعهل إلش يطان مع إلطفال (كام هو مذكور يف لوقا  ،)٣٩:٩وما يفعهل يسوع معهم.

َ ِ .٤ل َّن أ ْلَ ْصغ اار ِف ُ ْ
ون ع ِاظميًا :حتدى يسوع أولده ليصبحوإ اكلطفال "إلصغر ".فالرغبة يف إحلصول عىل إلثناء وإلتقدير من إلآخرين ل يليق
يمك مجا ِ ي ًعا ه اُو يا ُك ُ
ابملؤمن .يريد يسوع من أولده أن خيتاروإ أن يكونوإ إلصغر ،وأن يفضلوإ إلآخرين عىل أنفسهم ،وأن يفعلوإ ذكل ابختيارمه ل عن إضطرإر.
•

من إلسهل علينا أن حنتقر إلشخاص إلبسطاء .فهم فاشلون ،ولن ينجحوإ أبد ًإ أو يتقدموإ يف عاملنا إلتنافيس وإلعدإيئ .فنحن يف إلوإقع حنتقر
يسوع عندما حنتقر إلناس إملتوإضعني وإلبسطاء.

•

هذإ إجلانب من إلتوإضع وتفضيل إلآخرين عىل إَّلإت يف إلميان إملس يحي كثري ًإ ما اكن موضع إس هتزإء وإحتقار .جمد نيتشه وأآخرون إلسلطة
وإلقوة ،واكنوإ يعتربون أن يسوع وأتباعه ضعفاء ويس تحقون إلتجاهل .يف إلهناية ،مات نيتشه وفقد مصدإقيته إىل حد كبري؛ أما يسوع وأتباعه
فعاشوإ وغريوإ حياة إلكثريين وغريوإ ثقافات من خالل إلقوة إليت حصلوإ علَيا لهنم اكنوإ إلصغر.

ب) إلآايت ( :)٥٠-٤٩إلعظمة إحلقيقية ليست حرصإً عىل أحد
اب يُو احنَّا اوقاا ال « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ار َأيْ انا اوإ ِحدً إ ُ ْخي ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني بِأ ْ ِْس اك فا ام ان ْع انا ُهَ ِ ،لن َّ ُه لاي اْس ياتْ اب ُع ام اع انا»٥٠ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ « :ال تا ْم ان ُعو ُهَ ِ ،ل َّن ام ْن لاي اْس عالا ْي انا فاه اُو
٤٩فاأ اج ا
ام اعناا».
 « .١ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ار َأيْناا اوإ ِحدً إ ُ ْخي ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني بِأ ْ ِْس اك فا ام ان ْع انا ُهَ ِ ،لن َّ ُه ل اي اْس ياتْ اب ُع ام اعناا» :ل بد وأن هذإ اكن ُمحبط ًا للتالميذ ،لنه أظهر أن أتباع يسوع إلآخرين اكنوإ
قادرين عىل إخرإج إلش ياطني عندما فشلوإ مه (لوقا  .)٤٠:٩فال جعب أن يوحنا أرإدمه أن يتوقفوإ!
 « .٢ال تا ْم ان ُعو ُهَ ِ ،ل َّن ام ْن لاي اْس عالا ْي انا فاه اُو ام اع انا» :علمهم يسوع بلَكمه هذإ أن يكونوإ أكرث ِإنفتاح ًا .فالكثريين يرتكبون بعض إلخطاء حني يقدمون إلرساةل ،ومع
ذكل يقدمون يسوع بطريقة ما .دع هللا يتعامل معهم .فاَّلي ل يعمل ضد يسوع إَّلي نعرفه من إلكتاب إملقدس فاه اُو ام اعناا ،بطريقة أو بأخرى.
•

ُون بِألْ ام ِس ي ِح
رأى بولس إلعديد من إلرجال يعظون عن إملس يح بدوإفع متعددة ،حىت أن بعضهم بدوإفع رشيرة  -ومع ذكل اكن يفرح لهنم يُ اناد ا
(فيليب .)١٨-١٥:١

ج ) إلآايت ( :)٥٣-٥١تمتزي إلعظمة إحلقيقية ابلعزمية إلرإخسة
 ٥١او ِح اني تا َّم ِت أ ْلَ َّاي ُم ِل ْرتِ افا ِع ِه ثاب َّ ات او ْ اهج ُه ِل اي ْن اط ِل اق إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ٥٢ ،اوأَ ْر اس ال َأ اما ام او ْ ِهج ِه ُر ُس ًال ،فا اذ اه ُبوإ او اد اخلُوإ قا ْري ا ًة ِل َّلسا ِم ِري ر اِني اح َّىت ي ُ ِع هدوإ اَلُ٥٣ .فا ا ْمل ي ا ْق ابلُو ُه ِلَ َّن
ِ
او ْ اهج ُه ااك ان ُمتَّجِ هًا ا ْحن او ُأ ُورشا ِل امي.

إلس اما ِء).
 .١او ِح اني تا َّم ِت أ ْلَ َّاي ُم ِل ْرتِ افا ِع ِه :هذه بدإية قسم جديد يف إجنيل لوقا .توجه يسوع حنو أورشلمي ِل ْرتِ افا ِع ِه ( ِل ُ ْريفا اع ِإ اىل َّ
• سوف يُرفع إىل مدينة أورشلمي إملرتفعة
• سوف يُرفع عىل إلصليب
• سوف يُرفع إىل إلسامء يف صعود ممجد
 .٢ثاب َّ ات او ْ اهج ُه ِل اي ْن اط ِل اق إ اىل ُأ ُورشا ِل امي :قام يسوع هبذه إلرحةل إلخرية حنو أورشلمي بثبات وعزمية يتناس بان مع صعوبة إملهمة إليت أمامه.
ِ
• يتنبأ إشعياء  ٧:٥٠عن إملس يا ،إخلادم إلعظمي :اوأ َّلس ريِدُ أ َّلر هب يُ ِعين ُ ِين ِ ،اَّل ِ اكل ال َأ ْخ اجلُ ِ .اَّل ِ اكل اج اعلْ ُت او ْ ِهجيي اك َّلص َّو ِإن اوع اارفْ ُت َأ ِ رين ال َأخ اْزى .هذإ
هو يسوع إَّلي ثاب َّ ات او ْ اهج ُه  -اك َّلص َّو ِإن ،كام كتب إشعياء  -لينطلق إىل أورشلمي يك يتأمل وميوت.
•

ل تعين مجةل ثاب َّ ات او ْ اهج ُه أن يسوع أصبح قاس ي ًا أو غاضب ًا ،بل تعين إلرتكزي ،إلرتكزي إملالِئ للوقات إلصعبة.

•

هناك نوعان من إلشجاعة َ -شاعة إللحظة :وإليت ل تتطلب تفكري ًإ مس بق ًا .وإلشجاعة إملصممة :فرتى إلصعوابت قادمة ولكهنا تسري بثبات حنوها.
وهذإ ما اكن ميلكه يسوع ،فقد رأى إلصليب يف إلفق ،ومع ذكل ثاب َّ ات او ْ اهج ُه ِل اي ْن اط ِل اق إ اىل ُأ ُورشا ِل امي.
ِ

•

وعظ س بريجن ( )Spurgeonعظة رإئعة من إشعياء  ٧:٥٠بعنوإن :وجه إخمللص اكلصوإن .ويرشح فَيا إلش ياء إليت إختربت عزمية يسوع:
✓ عروض من إلعامل.
✓ إقناع إلصدقاء.
✓ عدم جدوى معالئه.
✓ سهوةل ترإجعه إن رغب بذكل.
✓ هتمك أولئك إَّلين خسروإ منه.
✓ كرثة إلتوتر وإلمل عىل إلصليب.

•

او َأ ْر اس ال َأ اما ام او ْ ِهج ِه ُر ُس ًال :كتب الكرك (" :)Clarkeوتعين حرفي ًا إملالئكة؛ ولكن هذإ يثبت أن لكمة مالك تشري إىل إلرسل من أي نوع ،سوإء
إللهية مهنا أو إلنسانية .واكن إلرسل يف هذه إحلاةل رمبا يعقوب ويوحنا".

 .٣فا اذ اه ُبوإ او اد اخلُوإ قا ْري ا ًة لِ َّلسا ِم ِري ر اِني اح َّىت ي ُ ِع هدوإ اَلُ .فا ا ْمل ي ا ْق ابلُو ُه :مل يس تقبل هؤلء إلسامريني يسوع لنه ذهب إىل أورشلمي .فمل تكن هناك عالقات جيدة مع
إلَيود ،واكنوإ متحزيين ضدمه .قد نرى يف هذه إلفئة (سوإء عن معرفة أم ل) إملقاومة إليت قد تقف يف طريق إَّلين ثبتوإ وهجهم لعمل مشيئة هللا.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateأن أصل إلسامريني هو تزإوج هيود إململكة إلشاملية من إملس توطنني إلمم يف إلعام  ٧٢٢قبل إمليالد (ملوك إلثاين .)٢٤:١٧
هذه إلفئة إخملتلطة من إلَيود وإلمم وضعوإ ترمجهتم إخلاصة لسفار موىس إمخلسة (إلسفار إلسامرية إمخلسة) ،وقاموإ ببناء معبدمه إخلاص عىل
جبل جريإزمي (جبل إلطور) (إنظر يوحنا  ،)٢٠:٤إَّلي دمره يف وقت لحق جون هرياكنوس (عام  ١٢٨قبل إمليالد) ،كام وإحتفلوإ بعيدمه
إخلاص للفصح".

•

ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayاكن غريب ًا عىل يسوع أن يتخد هذه إلطريق ليتجه حنو إورشلمي؛ ولكن إلغرب هو حماولته إجياد إلرتحيب من قرية
سامرية".

د ) إل آايت ( :)٥٦-٥٤تمتزي إلعظمة إحلقيقية ابلرمحة وليس ابدلينونة

وب اويُو احنَّا ،قا اال « :ااي ار هبَ ،أتُ ِريدُ َأ ْن ن ا ُقو ال َأ ْن ت ْ ِاْن ال انا ٌر ِم ان أ َّلس اما ِء فا ُت ْف ِنَيا ُ ْم ،ا امَك فا اع ال إي ِليَّا َأيْضً ا؟»٥٥ .فاألْ ات اف ات اوأنْهتا ا ار ُ اُها اوقاا ال:
٥٤فالا َّما ار َأى اذ ِ اكل تِلْ ِمي اذإ ُه ي ا ْع ُق ُ
ا ا ٍ ُِ
«لا ْس ُت اما تا ْعلا ام ِان ِم ْن َأ ِ ري ُروحٍ َأن ْ ُت اما! َ ِ ٥٦ل َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان ل ا ْم ياأْ ِت ِلَيُ ْ ِ ا
كل َأنْ ُف اس ألنَّ ِاس ،ب ا ْل ِل ُي اخ ِل ر اص» .فا امضا ْوإ إىل ق ْرياة أخ اْرى.
ِ
ِ
 « .١ااي ار هبَ ،أتُ ِريدُ َأ ْن ن ا ُقو ال َأ ْن ت ْ ِاْن ال انا ٌر ِم ان أ َّلس اما ِء فا ُت ْف ِنَيا ُ ْم ،ا امَك فا اع ال إي ِل َّيا َأيْضً ا؟» :غضب يعقوب ويوحنا من إس تقبال إلسامريني إليسء ليسوع ،وعرضوإ أن
ِ
يدمروإ إملدينة ابنزإل دينونة رهيبة من أجل خاطر يسوع.
•

من إملثري لالهامتم ورمبا إملسيل أن يعقوب ويوحنا اكان وإثقني متام ًا يف قدرهتام عىل فعل هذإ ،خاصة بعد فشلهم ابخرإج إلش يطان من إلصيب
مؤخر ًإ .يُظهر رد فعلهم إلغاضب ملاذإ أطلق علَيم يسوع إمس بُ اوإنا ْرجِ اس َأ ِي أبْ ا ِين أ َّلر ْع ِد( .مرقس .)١٧:٣

•

كتب ترإب (" :)Trappمن إملفضل أن نتشاور أولً مع إلكمة (إلكتاب إملقدس) ،قبل أن نرفع إليد أو إلقدم لالنتقام".

 .٢فاألْ ات اف ات اوأ ْنهتا ا ار ُ اُها :مل يكن ما قالوه مناس ب ًا  -وإن اكن نيابة عن يسوع .وتصممي يسوع إملذكور يف إلآايت إلسابقة ل يعين أنه اكن صعب ًا أو غاضب ًا.
•

عندما رأوإ وجه يسوع إَّلي اكن اكلصوإن إعتقدوإ أنه يعين إحلزم وإللؤم .فهم مل يفهموإ أنه يعين إلرتكزي إلتام ،واكن هذإ إلرتكزي ُمنص رب ًا عىل حمبته
غري إلعادية للناس .وجه إلصوإن هذإ س ينهتيي عند إلصليب ،وهذإ إلصليب هو أعظم متثيل للمحبة ،وليس أعظم متثيل للغضب.

•

يقتبس ابرلكي ( )Barclayعن ويسيل ( )Wesleyويقول" :إليشء إلوحيد إَّلي أقاومه بعنف هو ضيق إلروح وإلغرية ،وفكرة أن عقيدتنا
وحدها يه إلصحيحة .هذإ إلتعصب إلبائس جيعل إلكثريين يعتقدون أن هللا ل ميكنه أن يعمل سوى مع من حيملون مثل هذإ إلفكر".

« .٣لا ْس ُت اما تا ْعلا ام ِان ِم ْن َأ ِ ري ُروحٍ َأن ْ ُت اما! ِ َل َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان ل ا ْم ياأْ ِت ِلَيُ ْ ِ ا
كل َأنْ ُف اس ألنَّ ِاس ،ب ا ْل ِل ُي اخ ِل ر اص» :أوحض يسوع أن فشلهم هنا اكن لس ببني:
ِ
•

أو ًل :مل يعرفوإ أنفسهم .رمبا إعتقدوإ أهنم أصبحوإ كيسوع ،أو أهنم يعكسون صفات هللا .ولكهنم اكنوإ خمطئني ،ومل ميثلوإ هللا ول قلبه .فقد أحب
هللا إلسامريني وأرإدمه أن يتوبوإ وخيلصوإ.

•

اثني ًا :مل يعرفوإ يسوع ومل يعرفوإ إرساليته .فقد جاء ليخلص إلهاكل ،ل أن حيرقه بنار من إلسامء.

•

يعين إتباع يسوع أن نكون رحامء مع إلآخرين ،بد ًل من إلقسوة علَيم .وعلينا أن نتذكر أن هللا قال ِ « :ايل ألنَّ ْق ام ُة َأانا ُأ اج ِازي ،ي ا ُق ُ
ول أ َّلر هب» (رومية
 .)١٩:١٢كتب الكرك (" :)Clarkeعىل تالميذ هذإ إملس يح إَّلي مات بد ًل عن أعدإئه ،أل يفكروإ أبد ًإ يف إلنتقام لنفسهم".

هـ) إلآايت ( :)٥٨-٥٧تظهر إلعظمة إحلقيقية يف إلتضحية.
ون ِيف أ َّلط ِر ِيق قاا ال ا َُل اوإ ِح ٌد « :ااي اس يرِدُ َ ،أتْ اب ُع اك َأيْ ان اما تا ْم ِِض»٥٨ .فا اقا ال ا َُل ي ُاسوعُِ « :للث َّ اعا ِل ِب َأ ْوجِ ارةٌ ،او ِل ُط ُيو ِر أ َّلس اما ِء َأ ْو ااك ٌر ،او َأ َّما أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان
 ٥٧او ِفمياا ُ ْمه اسائِ ُر ا
ِ
فالاي اْس ا َُل َأ ْي ان ي ُْس نِدُ ار ْأ اس ُه».
 « .١ااي اس ريِدُ َ ،أتْ اب ُع اك َأيْ ان اما تا ْم ِِض» :بسبب إملعجزإت أثناء خدمة يسوع ،بدى أن إتباعه اكن َل بريق خاص أكرث من إلوإقع .ل بد وأن يسوع تلقى إلعديد من
هذه إلعروض إلعفوية.
ِ « .٢للث َّ اعا ِل ِب َأ ْوجِ ارةٌ ،او ِل ُط ُي ِور أ َّلس اما ِء َأ ْو ااك ٌر ،او َأ َّما أبْ ُن أ ْلن ْ اس ِان فالاي اْس ا َُل َأيْ ان ي ُْس نِدُ ار ْأ اس ُه» :مل يقل يسوع للرجل" :ل ميكنك أن تتبعين ".ولكن قال َل إحلقيقة،
دون أن يرمس صورة خيالية عن حقيقة إتباعهِ .
وهذإ عكس إلتقنيات إملس تخدمة من قبل إلعديد من إلجنيليني إليوم .أرإد يسوع أن يعرف إلرجل إلوإقع.

•

عل ر اق اكرسون (" :)Carsonل يعين هذإ إللَكم أن يسوع اكن مفلس ًا أو بال مأوى؛ ولكن طبيعة خدمته جعلته يتحرك ابس مترإر ،وهذإ ما
س يحدث مع أتباعه أيض ًا".

•

سبب إبتعاد هذإ إلرجل لن يسوع عاش حياة بس يطة جد ًإ ابلميان ،وإضع ًا ثقته يف أبيه إلساموي إَّلي يسدد لك إحتياج ،دون إحلاجة ملوإرد
إضافية .وهذإ ابلتحديد ما جيذب إملؤمن إحلقيقي لتباع يسوع ،وجيعهل يقول" :أرى هنا إنسان يعيش يف إلميان ومكتفي ًا ابلقليل ،يبدو أنه خيار
جيد أن أتبعه وأتعمل منه".

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonدلينا دليل جيد هنا كيف يغلق هللا اب ًاب أو يفتحه .وكيف ُحيذر إملتحمس إلجوف وكيف يقبل إلتائب".

و ) إلآايت ( :)٦٠-٥٩تعين إلعظمة إحلقيقية أن نعطي يسوع إلولوية يف حياتنا.
ون ام ْواتا ُ ْمه ،او َأ َّما َأن اْت فاأ ْذه ْاب اوانا ِد
ِض َأ َّو ًل او َأ ْد ِف ان َأ ِِب»٦٠ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ « :ادعِ ألْ ام ْو اىت يادْ ِفنُ ا
 ٥٩اوقاا ال ِلآخ اار« :أتْ اب ْع ِين» .فاقاا ال « :ااي اس يرِدُ  ،أئْ اذ ْن ِيل َأ ْن َأ ْم ِ ا
ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل».
 .١اوقاا ال ِلآخ اار« :أتْ اب ْع ِين» :عرض إلرجل يف لوقا  ٥٨-٥٧:٩إتباع يسوع .أما هنا حفدث إلعكس متام ًا ،فيسوع هو من طلب من هذإ إلرجل أن يتبعه.
ِض َأ َّو ًل او َأ ْد ِف ان َأ ِِب» :حقيقة إلمر أن هذإ إلرجل مل يطلب إلذن حلفر قرب لبيه إمليت .بل أرإد إلبقاء يف مْنل وإدله ورعايته
 « .٢ااي اس يرِدُ  ،أئْ اذ ْن ِيل َأ ْن َأ ْم ِ ا
إىل أن ميوت إلب .ومن إلوإحض أن هذه اكنت فرتة مفتوحة وميكن أن تس متر لفرتة طويةل جد ًإ.
•

ويُعلرق موريسون (" :)Morrisonمل يكن هذإ إلرجل ممزق ًا بني ما هو صوإب وما هو خطأ .بل اكن ممزق ًا بني إلصوإب وإلصوإب .وتردد بني
خبمت إلهيي".
مطلبني متنافسني ،والكهام خُمت ٍ

•

أرإد إلرجل أن يتبع يسوع حق ًا ،ولكنه مل يكن مس تعد ًإ بعد .واكن يعمل أنه أمر جيد وأن عليه أن يفعل ذكل ،ولكنه شعر أن هناك سبب ًا وجَي ًا
أآخر مينعه من إتباع يسوع إلآن .إَتذ إلرجل إلول قرإر إتباع يسوع برسعة شديدة جد ًإ؛ أما هذإ فقد اكن بطيئ ًا للغاية.

ون ام ْواتا ُ ْمه ،او َأ َّما َأن اْت فاأ ْذه ْاب اوانا ِد ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل» :ضغط يسوع عىل إلرجل يك يتبعه إلآن ،وأوحض بأن الالزتإمات إلعائلية  -أو أي إلزتإم
 « .٣ادعِ ألْ ام ْو اىت يادْ ِفنُ ا
أآخر  -ل جيب أن يأخذ إلولوية ،فاتباع يسوع يأِت أولً.
•

مل يقلق يسوع من تثبيط عزمية إلتالميذ إحملمتلني ،عىل عكس إلعديد من إلجنيليني إليوم ،فقد اكن همامتً يف إلنوعية أكرث من إلمكية .فيسوع ل
جيامل أحد .وهذإ ما يعنيه أن تكون تلميذ ًإ ليسوع ،وأرإد أن يعرف إلناس هذإ منذ إلبدإية.

ز ) إلآايت ( :)٦٢-٦١تعين إلعظمة إحلقيقية أننا نتبع يسوع بلك إخالص ودون أي تأخري.
 ٦١اوقاا ال أآخ ُار َأيْضً اَ « :أتْ اب ُع اك ااي اس يرِدُ  ،اولا ِك ِن أئْ اذ ْن ِيل َأ َّو ًل َأ ْن ُأ او ِ رد اع أ َّ َِّل اين ِيف باي ِْيت»٦٢ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ« :لاي اْس َأ اح ٌد ياضا ُع يادا ُه عا اىل ألْ ِم ْح ار ِإث اوي ا ْن ُظ ُر إ اىل ألْ او ارإ ِء
ِ
ي ا ْصلُ ُح ِل املا ُك ِ
وت أ ِهلل».
َ « .١أتْ اب ُع اك ااي اس يرِدُ  ،اولا ِك ِن أئْ اذ ْن ِيل َأ َّو ًل َأ ْن ُأ او ِ رد اع أ َّ َِّل اين ِيف باي ِْيت» :عرض إلرجل إلسابق إتباع يسوع بعد تأجيل طويل وغري حمدد .أما هذإ فعرض أن يتبع
يسوع بعد تأجيل قصري نسبي ًا.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonأهيا إلشاب ،عندما تفكر يف ترك هذإ إلعامل ،إحذر حفالت إلتوديع إلخرية! فقد اكنت إلسبب يف تدمري إلكثري
من إملتفائلني إَّلين إقتنعوإ ابلرحيل تقريب ًا؛ ولكهنم عادوإ إىل إلصحبة إلقدمية للودإع إلخري ،ومل نرإمه اثنية".

« .٢لاي اْس َأ اح ٌد ياضا ُع يادا ُه عا اىل ألْ ِم ْح ار ِإث اوي ا ْن ُظ ُر إ اىل ألْ او ارإ ِء ي ا ْصلُ ُح ِل املا ُك ِ
وت أ ِهلل» :أكد يسوع هبذه إلكامت الالزتإم إلرضوري لتباعه .فعىل من يريد إتباع يسوع
ِ
أن ميكل نفس عزمية إملزإرع إَّلي حيرث إحلقل ،إذ يفعل ذكل بلك قوته وانظر ًإ للمام دإمئ ًا.
•

عندما يقوم إلفالح بزرإعة حقهل يف تكل إلايم ،اكن ينظر إىل إلمام ويركز نظره عىل َشء يبعد مسافة بس يطة عنه (اكلشجرة) ،وهكذإ حيصل
عىل خطوط مس تقمية .ولكن إذإ بدأ إلفالح حيرث وهو ينظر خلفه ،فلن حيصل أبدإً عىل خطوط مس تقمية .وهكذإ حالنا عندما نتبع يسوع،
فعلينا أن نثبت أعيننا عليه دإمئ ًا ول حنيد عنه .ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayل يس تطيع إحلارث أن حيرث إخدود مس تقمي انظر ًإ إىل إلورإء".

•

يقوم إلفالح بعمل أآخر ابلغ الاُهية :وهو إلمتسك إجليد ،فالفالح إَّلي يرتإىخ ل يصلح أن يكون مزإرع ًا ولن يقوم بعمل جيد .عل ر اق موريسون
(" :)Morrisonغالب ًا ما يكون إلفالح غري متعمل وهو حامتً ليس شاعرإً متخفي ًا .ولكنه ميتكل فضيةل هامة ويه إلمتسك ابحاكم وهبدوء".

•

عاش يسوع هذإ إللَكم أكرث من أي خشص أآخر؛ ثاب َّ ات او ْ اهج ُه ِل اي ْن اط ِل اق إ اىل ُأ ُورشا ِل امي (لوقا .)٥١:٩
ِ

إجنيل لوقا إلحصاح ١٠
إرسال إلس بعني
أولً .يسوع يعطي توجَياته إىل إلس بعني تلميذ ًإ قبل رحيلهم
أ ) إلآايت ( :)٣-١تعيني إلس بعني تلميذ ًإ وإرساهلم
 ١اوب ا ْعدا اذ ِ اكل عا َّ اني أ َّلر هب اس ْب ِع اني أ آ اخ ِر اين َأيْضً ا ،او َأ ْر اسلاهُ ُم أثْنا ْ ِني أثْنا ْ ِني َأ اما ام او ْ ِهج ِه إ اىل ُ ِ ر
لك ام ِدينا ٍة او ام ْو ِضع ٍ اح ْي ُث ااك ان ه اُو ُم ْز ِم ًعا َأ ْن ياأْ ِ اِت٢ .فاقاا ال لاهُ ْم« :إ َّن ألْ اح اصا اد
ِ
ِ
ون .فاأ ْطلُ ُبوإ ِم ْن ار ِ رب ألْ اح اصا ِد َأ ْن يُ ْر ِس ال فا اع ا ًةل إ اىل اح اصا ِد ِهِ ٣ .إ ْذ اه ُبوإ! هاا َأانا ُأ ْر ِسلُ ُ ْمك ِمثْ ال ُ ْمح اال ٍن ب ا ْ اني ِذئ ا ٍاب.
اك ِثريٌ ،اولا ِك َّن ألْ اف اع ا اةل قا ِليلُ ا
ِ
 .١اوب ا ْعدا اذ ِ اكل عا َّ اني أ َّلر هب اس ْب ِع اني أ آ اخ ِر اين َأيْضً ا :عرف يسوع أن وقت صلبه اكن قريب ًا ،وأنه ل يزإل هناك إلعديد من إلقرى إليت مل تسمع برسالته بعد .لهذإ
طلب يسوع من هذه إجملموعة إلكبرية من إلتالميذ أن يكونوإ ُرسهل لعدإد هذه إلماكن أمامه ( اح ْي ُث ااك ان ه اُو ُم ْز ِم ًعا َأ ْن ياأْ ِ اِت).

•

ارش إَّلين إختارمه كتالميذ ُورسل .ومن هذه إجملموعة عا َّ اني أ َّلر هب اس ْب ِع اني أ آ اخ ِر اين َأيْضً ا
اكن هناك مجموعة أكرب من إملهمتني ابتباع يسوع من أ ِلثْناا ع ا ا
للقيام بعمهل .وهناك بضعة أس باب ملاذإ إختار اس ْب ِع اني.
مله
✓ رمبا اكن إلس بعني جمرد رمق حكمي ميكن من خالَل إس تخدإم إلشخاص إ متني بطريقة أكرث فعالية.
✓ رمبا يشري إلرمق س بعني إىل إلش يوخ إلس بعني إَّلين صعدوإ مع موىس عىل جبل سيناء ورأوإ جمد هللا (خروج  .)٩ ،١:٢٤فقد إختار
يسوع هؤلء إلس بعني لرؤية جمد هللا يعمل أثناء خدمهتم ومتثيلهم َل.
✓ رمبا يشري إلرمق س بعني إىل أعضاء إلس هندرمي إلس بعني .ويُظهر يسوع بعمهل هذإ أنه يؤسس نظام ًا جديد ًإ وقيادة جديدة.
✓ رمبا يشري إلرمق س بعني إىل إلس بعني إَّلين ترمجوإ إلكتاب إملقدس من إلعربية إىل إليواننية (إلرتمجة إلس بعينيه) ،ويظهر يسوع هنا أن هؤلء
"س يرتمجون" لكمته إىل حياة معلية يومية.

•

ويُعلرق موريسون (" :)Morrisonمن إلفضل أن تكون وإحد ًإ من إلس بعني غري إملعروفني وإَّلين قاموإ بعملهم واكنوإ سعدإء للغاية ،ول يعرف
ارش كَيوذإ ،فال نقرأ عن شبيه لَيوذإ من بني إلس بعني".
إسامهئم سوى هللا وحده .من أن تكون معروف ًا من بني أ ِلثْناا ع ا ا

•

او َأ ْر اسلاهُ ُم أثْنا ْ ِني أثْنا ْ ِني :كتب الكرك (" :)Clarkeأرسل يسوع أثْنا ْ ِني أثْنا ْ ِني :أولً .ليعلمهم أُهية إلوحدة بني إخلدإم ،اثني ًا .الاعرتإف بأي أمر قانونياً
اكن يمت عىل مف إثنني من إلشهود ،واثلث ًا .يك يشجعوإ ويدمعوإ بعضهم إلبعض هبذإ إلعمل إلشاق".

•

اح ْي ُث ااك ان ه اُو ُم ْز ِم ًعا َأ ْن ياأْ ِ اِت :كتب س بريجن (" :)Spurgeonاي لها من رمحة عندما يعرف إلوإعظ أن س يده س يأِت بعده ،ويكون قادر ًإ عىل
سامع خطوإت س يده خلفه! اي َل من أمر ُمشجع! فهو يعمل أنه يفعل إلقليل ،ولكن معهل هذإ س ميهد إلطريق ملن يس تطيع أن يفعل أكرث".

 .٢إ َّن ألْ اح اصا اد اك ِثريٌ  :ابس تخدإم صورة إحلصاد ،يرشح يسوع إلسبب من ورإء إحلاحه إملزتإيد عىل إخلدمة .حيث نظر للناس عىل أهنم إحلصاد إملس تعد
ِ
للجمع ،وفكر يف إحتياهجم إلكبري ،ورأى أن تكل فرصة مناس بة.
•

ابس تخدإم إلصورة إليت إقرتهحا يسوع ،ميكننا أن نقول أن إحلقل نفسه اكن كبري ًإ جد ًإ ،وبأن إحلصاد اكن خضامً للغاية أيض ًا .مل تكن تكل إملرة إلوىل
إليت يتكم هبا يسوع هكذإ .تكم يسوع عن نفس إملوضوع تقريب ًا يف وقت سابق ويف أماكن خمتلفة (مىت  .)٣٨-٣٧:٩رمبا اكنت تكل عبارة يسوع
إملألوفة ،وتُعرب عام لحظه وردده مرإر ًإ وتكرإر ًإ.

•

ول يزإل هذإ حصيح ًا .إن كنا نؤمن بأن جميء يسوع إلثاين قريب ،فعلينا أن نتبىن مبادئ إرسالية يسوع إلعظمى للس بعني.

•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonهل ميكنك أن تتصور إحملنة إليت يشعر هبا إملزإرع عندما يرى حقهل إمليلء ابحلصاد إَّلهيب ،وليس هناك خُدإم
مجلع هذإ إحلصاد؟ وهذإ متام ًا إلمل إَّلي شعر به يسوع لكام نظر إىل حقهل إمليلء ابحلصاد".

ون :ل يعين هذإ زايدة عدد إلفعةل حفسب ،ولكن عىل إلفعةل أن يقوموإ بعملهم بعناية فائقة .فعندما يكون هناك معل كثري وفعةل قليلون ،حيتاج
 .٣ألْ اف اع ا اةل قا ِليلُ ا
إملرء أن يكون مشغو ًل ابلعمل.
•

إنه حصا ٌد حيتاج إىل فا اع اةل .ميكن أن يلقى لك إحلصاد يف إلنفاايت إذإ مل يكن هناك فا اع اةل .حذران يسوع من أن إلفرصة لتلبية إحتياجات إلناس
وإحضارمه إىل ملكوته قد تضيع بسبب نقص إل اف اع اةل.

 .٤فاأ ْطلُ ُبوإ ِم ْن ار ِ رب ألْ اح اصا ِد :أمرمه يسوع أن يصلوإ ،فالعمل أماهمم عظمي ول ميكن إجنازه بدون إللجاجة يف إلصالة .خصوص ًا لهنم يطلبون ِم ْن ار ِ رب ألْ اح اصا ِد
َأ ْن يُ ْر ِس ال فا اع ا ًةل إ اىل اح اصا ِد ِه .وهذإ يتحدث بقوة عن:
ِ
• إحلاجة للصالة من أجل خدمة إلكرإزة (فاأ ْطلُ ُبوإ).
• صانع إحلصاد ( ار ِ رب ألْ اح اصا ِد).

•
•
•
•

إحلاجة إىل عامل يف حقل إلكرإزة (فا اع ا ًةل).
دعوة هللا للعمل يف مجع إحلصاد ( َأ ْن يُ ْر ِس ال).
طبيعة إلعمل يف إحلصاد (فا اع ا ًةل).
إحلاجة إىل الاعرتإف ملن ينمتي إحلصاد (إ اىل اح اصا ِد ِه).
ِ
✓

علينا أن نصيل هلل يك يُ ْر ِس ال فا اع ا ًةل :كتب س بريجن (" :)Spurgeonإللغة إليواننية هنا أكرث تعبري ًإ ،وتعين أن هللا سوف يدفعهم حنو إلمام،
وكنه يفرض علَيم إلمر فرض ًا؛ ويه نفس إلكمة إليت تُس تخدم لطرد إلروإح إلرشيرة .فاخرإج إلش ياطني حيتاج لقوة ،وبنفس إلطريقة،
هناك إحتياج لقوة هللا يك يرسل فا اع ا ًةل إىل إخلدمة".

ِ .٥إ ْذ اه ُبوإ :أمرمه يسوع ِ -إ ْذ اه ُبوإ ،وهكذإ سيس تجيب هللا لصالهتم .فالصالة" :اي رب أرسل فعةل إىل حصادك" يه أفضل طريقة لولدة شوق حنو إخلدمة
يف قلب إملُصيل.
 .٦هاا َأانا ُأ ْر ِسلُ ُ ْمك ِمثْ ال ُ ْمح اال ٍن ب ا ْ اني ِذئ ا ٍاب :أمرمه يسوع بأن يذهبوإ وبدإخلهم قلب من نوع خاص وبثقة كبرية ابهلل وأل يسيئوإ معامةل إلآخرين .إَّلهاب ِمثْ ال
ُ ْمح اال ٍن ب ا ْ اني ِذئ ا ٍاب ل تبدو فكرة جذإبة جدإً؛ ومع ذكل ،هكذإ جاء يسوع ،وهكذإ معلت قوة هللا من خالَل بقوة عظمية.
✓

كتب س بريجن (" :)Spurgeonهممة إمحلالن بني إَّلئاب مليئة ابلمل ،لننا نرى يف إلعامل حولنا أن عدد إمحلالن ،رمغ أهنا ضعيفة ،يفوق عدد
إَّلئاب بكثري .وس يأِت إليوم إَّلي سينقص فيه عدد إملضطهدين اكَّلئاب ،وسزيدإد عدد إلقديسني اكمحلالن".

ب) إلآايت ( :)٨-٤تعلاميت حمددة عن خدمهتم
 ٤ال ا ْحت ِملُوإ ِك ًيسا او ال ِم ْز اودًإ او ال َأ ْح ِذي ا ًة ،او ال ت ُ اس ِل ر ُموإ عا اىل َأ اح ٍد ِيف أ َّلط ِر ِيق ٥ .او َأ هي باي ٍْت اد اخلْ ُت ُمو ُه فا ُقولُوإ َأ َّو ًل :اس اال ٌم ِلها اذإ ألْ ابي ِْت٦ .فاا ْن ااك ان ُهنااكا أ ْب ُن أ َّلس اال ِم
ا ُحي هل اس اال ُم ُ ْمك عالا ْي ِه ،اوإ َّل فا ا ْريجِ ُع إلا ْي ُ ْمك ٧ .او َأ ِقمي ُوإ ِيف اذ ِ اكل ألْ ابي ِْت أ آ ِ ِلك اني اوشا ا ِرب اِني ِم َّما ِع ْندا ُ ْمهَ ِ ،ل َّن ألْ افا ِع ال ُم ْس ات ِح ٌّق ُأ ْج ارتاهُ .ال تان ْ ات ِقلُوإ ِم ْن باي ِ ٍْت إ اىل باي ٍْت ٨ .او َأي َّ اة ام ِدينا ٍة
ِ
ِ
اد اخلْ ُت ُموهاا اوقا ِبلُو ُ ْمك ،فا ُ ِ ُكوإ ِم َّما يُقا َّد ُم لا ُ ْمك.
 .١ال ا ْحت ِملُوإ ِك ًيسا او ال ِم ْز اودًإ او ال َأ ْح ِذي ا ًة :طلب يسوع مهنم أو ًل أن يصلوإ؛ مث أن يذهبوإ؛ مث كيف يذهبوإ .أعطى يسوع إلس بعني تلميذ ًإ تعلاميت حمددة تُظهر
ما يف قلهبم حنو إخلدمة إليت متثل يسوع ومأموريته.
•

علَيم أل يلهتوإ ابلمور إملادية ( ال ا ْحت ِملُوإ ِك ًيسا او ال ِم ْز اودًإ او ال َأ ْح ِذي ا ًة).

•

علَيم أل يلهتوإ بتقاليد وإلمور إلجامتعية إملمةل ( او ال ت ُ اس ِل ر ُموإ عا اىل َأ اح ٍد ِيف أ َّلط ِر ِيق).
✓

كتب موريسون (" :)Morrisonحتيات إلرشق إلوسط ممةل جدإً ومليئة ابلطرإء ،ومن إملؤكد أهنا س تؤدي يف إلهناية إىل إلقيل وإلقال.
اكن إلرجال إَّلين يعملون جبد ينعتون يف بعض إلحيان بأهنم غري إجامتعيني".

 .٢او َأ هي باي ٍْت اد اخلْ ُت ُمو ُه فا ُقولُوإ َأ َّو ًل :اس اال ٌم ِلها اذإ ألْ ابي ِْت :اكنت إلعادة يف تكل إلايم أن يس تقبل إملُضيف إلزإئر يف بيته (لن إلفندق عادة اكن ماكن لِلعارة ول
يليق بأن يبيت فيه إخلدإم إلتقياء) .فطلب يسوع مهنم أن يأتوإ بربكة إلسالم عىل لك بيت يس تقبلهم.
•

فاا ْن ااك ان ُهنااكا أبْ ُن أ َّلس اال ِم :كتب الكرك (" :)Clarkeمن إملتعارف عليه يف إلعامل إلَيودي أن يُطلق عىل إلرجل إمس إبن كذإ أو كذإ ،همام اكنت
ِصفاته ،جيدة اكنت أم سيئة .مفصطلح أبْ ُن أ َّلس اال ِم يف إلنص ل يعين فقط أن إلشخص اكن هادئ ًا و ُمسامل ًا ،بل اكن صاحل ًا ويفعل إخلري ومشهود
َل من إمجليع أيض ًا .لهذإ س يكون عار عىل إخلدمة أن يبيت إخلدإم يف أماكن غري لئقة".

 .٣او َأ ِقميُوإ ِيف اذ ِ اكل ألْ ابي ِْت أ آ ِ ِلك اني اوشا ا ِرب اِني ِم َّما ِع ْندا ُ ْمه :اكن علَيم أن يثقوإ بأن هللا سيسدد إحتياجاهتم من خالل كرم إلآخرين ،واكن علَيم أن يقبلوإ ما يُقدم
هلم بشكر  -دون إلتسول ِم ْن باي ٍْت إ اىل باي ٍْت.
ِ
جر لئق مقابل معلهم يف ملكوت هللا.
َ ِ .٤ل َّن ألْ افا ِع ال ُم ْس ات ِح ٌّق ُأ ْج ارتا ُه :قال يسوع لتالميذه أن ل يعتربوإ إدلمع إَّلي يُقدم هلم كنوع من إلصدقة ،وإمنا أ ٌ
ج ) إلآية ( :)٩ماذإ طلب يسوع أن يفعل إلس بعني تلميذ ًإ؟ أن يشفوإ وأن يعل رموإ.
 ٩اوأ ْش ُفوإ ألْ ام ْر اىض أ َّ َِّل اين ِفَياا ،اوقُولُوإ لاهُ ْم :قا ِد أ ْق ا ارت اب ِمنْ ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل.
 .١اوأ ْش ُفوإ ألْ ام ْر اىض أ َّ َِّل اين ِفَياا :اكنت معجزإت إلشفاء هممة لهنا أظهرت أن ملكوت هللا جاء بسلطان وقوة (كام توقع إمجليع) ،وإدلليل عىل تكل إلقوة اكن
أعامل إلرمحة وإللطف (ومل يتوقعه إمجليع ذكل).
 .٢اوقُولُوإ لاهُ ْم :قا ِد أ ْق ا ارت اب ِمنْ ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل :وهذإ يعين أن إلشفاء اكن جزء ًإ من إلوعظ .فبالضافة إىل معجزإت إلشفاء ،اكنوإ يعلمون عن طبيعة ملكوت
هللا كام عل رمهم يسوع.
•

قا ِد أ ْق ا ارت اب ِمنْ ُ ْمك :كتب ابيت ( ،)Pateتعين إلكمة إليواننية إلقدمية (" )engikenوصل" مبعىن أنه حارض إلآن ،أو "عىل مقربة" من إلوصول.
رمبا اكن إلهدف من إلعرض إمللحوظ لقوة هللا من خالل خدمة إلس بعني أن يُعد إلناس لالعالن إلاكمل عن قوة هللا وإمللكوت من خالل موت
وقيامة يسوع إلقريب.

د ) إلآايت ( :)١٦-١٠ماذإ س يحدث لولئك إَّلين يرفضون رساةل إلس بعني.
 ١٠او َأي َّ ُة ام ِدينا ٍة اد اخلْ ُت ُموهاا اول ا ْم ي ا ْق ابلُو ُ ْمك ،فاأخ ُْر ُجوإ إ اىل شا اوإ ِر ِعهاا اوقُولُوإ ١١ :اح َّىت ألْ ُغ اب اار أ َّ َِّلي لا ِص اق ِب انا ِم ْن ام ِديناتِ ُ ْمك ن ا ْن ُفضُ ُه لا ُ ْمك .اولا ِك ِن أعْلا ُموإ اه اذإ :إن َّ ُه قا ِد أ ْق ا ارت اب ِم ْن ُ ْمك
وت أ ِهلل ١٢ .او َأقُ ُ
ون ِل اسدُ و ام ِ ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم اح ا ٌاةل َأ ْك ا ُرث أ ْح ِت ام ًال ِم َّما ِلتِ ْ ا
املا ُك ُ
كل ألْ ام ِدينا ِة «١٣ .اويْ ٌل ا ِكل ااي ُك اور ِز ُين! اويْ ٌل ا ِكل ااي باي اْت اص ْيدا إ! ِ َلن َّ ُه ل ا ْو
ول لا ُ ْمك :إن َّ ُه يا ُك ُ
ِ
ون لاهُ اما ِيف أ رِدل ِين اح ا ٌاةل َأ ْك ا ُرث أ ْح ِت ام ًال
ُص ِن اع ْت ِيف ُص اور او اص ْيدا إ اء ألْ ُق َّو ُإت ألْ ام ْص ُنوعا ُة ِف ُيمكاا ،لا اتاب ا اتا قا ِدميًا اجا ِل اس ات ْ ِني ِيف ألْ ُم ُسوحِ اوأ َّلر اما ِد ١٤ .اولا ِك َّن ُص اور او اص ْيدا إ اء يا ُك ُ
ِم َّما لا ُمكاا ١٥ .او َأن ِْت ااي اك ْف ارانا ُحو ام ألْ ُم ْرتا ِف اع ُة إ اىل أ َّلس اما ِء! اس هتُ ْ اب ِط اني إ اىل ألْهاا ِوي ا ِة١٦ .إا َّ َِّلي ي ْاس ام ُع ِمنْ ُ ْمك ي ا ْس ام ُع ِم ِ رين ،اوأ َّ َِّلي يُ ْر ِذلُ ُ ْمك يُ ْر ِذلُ ِين ،اوأ َّ َِّلي يُ ْر ِذلُ ِين يُ ْر ِذ ُل أ َّ َِّلي
ِ
ِ
َأ ْر اسلا ِين».
 .١اح َّىت ألْ ُغ اب اار أ َّ َِّلي لا ِص اق ِبناا ِم ْن ام ِدين ا ِت ُ ْمك ن ا ْن ُفضُ ُه لا ُ ْمك :طلب يسوع من تالميذه إلس بعني أن يعلنوإ هذإ يف شوإرع أي مدينة ترفضهم وترفض رسالهتم .اكن
من إملهم أن تعرف تكل إملدن مثن رفض يسوع وملكوته.
 .٢اولا ِك ِن أ ْعلا ُموإ اه اذإ :إن َّ ُه قا ِد أ ْق ا ارت اب ِمنْ ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل :اكن عىل رسالهتم وإملعجزإت إليت اكنت دليل عىل قوة إمللكوت أن يكونوإ وإحضني متام ًا ليمتكن إلس بعني
من قول هذإ إللَكم علن ًا للمدينة إليت رفضهتم.
•

هناك تعليق عىل عدم إمتالك إملؤمنني إملصدإقية إلاكمةل يف إخلدمة هذه إلايم ليقولوإ ملن يرفضهم ويرفض رسالهتم " :اولا ِك ِن أ ْعلا ُموإ اه اذإ :إن َّ ُه قا ِد
أ ْق ا ارت اب ِمنْ ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل".

ون ِل اسدُ و ام ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم اح ا ٌاةل َأ ْك ا ُرث أ ْح ِت ام ًال ِم َّما ِلتِ ْ ا
كل ألْ ام ِدينا ِة :اكنت مدن سدوم وصور وصيدإ مليئة ابلرش .قال يسوع أن إملدن إليت رفضت
 .٣إن َّ ُه يا ُك ُ
ِ
رسالته اكنوإ يف ورطة أكرب من هذه إملدن إلثالثة لهنم رأوإ أعامل هللا إلعظمية ،بطريقة مل يرإها أحد من قبل ،ومع ذكل رفضوه.

•

لكام ْسعنا إحلق ورأينا أعامل هللا ،لكام حتملنا مس ئوةل أكرب .شهد إلناس يف ُك اور ِز ُين وباي اْت اص ْيدا إ و اك ْف ارانا ُحو ام إلكثري من إملعجزإت وألْ ُق َّو ُإت ألْ ام ْص ُنوعا ُة
إملُقنعة ،ولهذإ سيتحملون إملسؤولية إلاكمةل عام شهدوه.

•

لا اتاب ا اتا قا ِدميًا اجا ِل اس تا ْ ِني ِيف ألْ ُم ُسوحِ اوأ َّلر اما ِد :تلقت مدن ُك اور ِز ُين وباي اْت اص ْيدا إ و اك ْف ارانا ُحو ام إلكثري ولكن توبهتم اكنت قليةل .إنه لمر جعيب أن حيصل
إلبعض عىل فرص كثرية ومع ذكل يرفضون إلتوبة.

•

اك ْف ارانا ُحو ام إمل ُ ْرتا ِف اع ُة إ اىل أ َّلس اما ِء :قال يسوع هذإ لهنا إملدينة إليت عاش هبا أثناء خدمته يف منطقة إجلليل ،وقد ْسع إلناس إلكثري من تعلميه ورأوإ
ِ
إلعديد من معجزإته.

•

وقال يسوع أنه س يكون َأ ْك ا ُرث أ ْح ِت ام ًال للبعض يف يوم إدلينونة من أآخرين .وهذإ يقودان إىل الاعتقاد بأنه يف ذكل إليوم س يحصل إلبعض عىل حمك
أسوأ من غريمه .إمجليع س يعاين يف إجلحمي ،ولكن س يكون حال إلبعض أسوأ من غريمه.

•

ل يذكر إلكتاب إملقدس عىل وجه إلتحديد إملعجزإت إليت صنعها يسوع يف ُك اور ِز ُين .وهذإ مؤرش عىل أن إلانجيل تقدم لنا حملات بس يطة جدإً
عن حياة وخدمة يسوع ،وليس إلتفاصيل إلاكمةل .إعرتف يوحنا هبذإ وقال س يكون من إملس تحيل أن نسجل لك ما فعهل يسوع (يوحنا .)٢٥:٢١

 .٤اإ َّ َِّلي ي ْاس ام ُع ِمنْ ُ ْمك ي ْاس ام ُع ِم ِ رين ،اوأ َّ َِّلي يُ ْر ِذلُ ُ ْمك يُ ْر ِذلُ ِين ،اوأ َّ َِّلي يُ ْر ِذلُ ِين يُ ْر ِذ ُل أ َّ َِّلي َأ ْر اسلا ِين :رمغ أن يسوع أرسلهم متوقع ًا رفض إلبعض ،إل أنه َشعهم أيض ًا بفكرة
أهنم ميثلونه خشصي ًا ،ول ينبغي علَيم أخذ رفض إلناس هلم (أو قبوهلم) بصورة خشصية .فعندما يرفض إلآخرون ُإلرسل فهم يرفضون يسوع ويرفضون إلآب
إلساموي أيض ًا (أ َّ َِّلي َأ ْر اسلا ِين).
•

ومن إملفيد للك خدإم إلرب أل يمتسكوإ بشدة مبدحي أو رفض إلناس هلم .فان اكنوإ ميثلون س يدمه ابلفعل ،فان إلفضل يف جناح معلهم أو رفضه
يعود ابلساس عليه وليس علَيم .ول جيب أن ينصب إهامتهمم إلول عىل إلنجاح أو إلرفض ،بل أن ميثلوإ يسوع س يدمه بطريقة لئقة.

اثني ًا .إلفرح إلس بعني.
أ ) إلآايت ( :)٢٠-١٧فرحة إلس بعني تلميذ ًإ وحتذير يسوع هلم.
ون ِب اف ارحٍ قاائِ ِل اني « :ااي ار هب ،اح َّىت أ َّلش ايا ِط ُني ا َْتضا ُع لاناا بِأ ْ ِْس اك!»١٨ .فاقاا ال لاهُ ْم « :ار َأيْ ُت أ َّلش ْي اط اان اسا ِق ًطا ِمثْ ال ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء١٩ .هاا َأانا ُأع ِْط ُ ْ
يمك
١٧فا ار اج اع أ َّلس ْب ُع ا
ا
ُسلْ اطاانً ِل اتدُ ُوسوإ ألْ احيَّ ِ
ات اوألْ اع اقا ِر اب او ُ َّ
َش ٌء ٢٠ .اول ِك ْن ال تا ْف ار ُحوإ هبِ ا اذإَ :أ َّن أ ْلَ ْر او اإح ا َْتضا ُع لا ُ ْمك ،بالِ أفْ ار ُحوإ بِألْ اح ِر ِ ري َأ َّن َأ ْ اْسا اء ُ ْمك ُكتِبا ْت ِيف
لك قُ َّو ِة ألْ اعدُ رِو ،او ال ي ا ُ ه
رض ُ ْمك ا ْ
أ َّلس ام ااو ِإت».
ون ِب اف ارحٍ :اكن يوم ًا ممثر ًإ وجيد ًإ .حتمل تالميذ وأتباع يسوع حصهتم من الارتباك وإملشقة ،ولكهنم متتعوإ أيض ًا ببعض من إلرباكت إلرإئعة نتيجة
 .١فا ار اج اع أ َّلس ْب ُع ا
إخلدمة إلفعاةل.
•

ون .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمل تألك إَّلئاب أي من إمحلالن".
ار اج اع أ َّلس ْب ُع ا

 .٢اح َّىت أ َّلش ايا ِط ُني ا َْتضا ُع لاناا بِأ ْ ِْس اك :نظرة فاحصة للتعلاميت إليت أعطاها يسوع للس بعني يف (لوقا  )٩:١٠تُظهر أن يسوع مل يأذن هلم أص ًال ابخرإج إلش ياطني
(كام فعل مع أ ِلثْ ا ْين ع اارش يف لوقا َّ .)٢-١:٩لكل ،قد نعترب هذإ مبثابة بركة غري متوقعة خلدمهتم.
•

تعمل هؤلء إلس بعون أنه عندما نفعل جبرأة ما يطلبه يسوع منا ،ميكننا أن نتوقع براكت تتجاوز إلتوقعات.

•

تُظهر لكمة بِأ ْ ِْس اك أهنم مل ينس بوإ إلنجاح لنفسهم .فقد اكنوإ يعرفون أن إلسبب اكن قوة وسلطان يسوع .كتب ماير (" :)Meyerل تعمتد عىل
إلعدإد أو إلتنظمي بل عىل إمس يسوع ،ول تس تخدمه وكنه تعويذة ،ولكن كمتثيل لئق حلياته عىل إلرض وصعوده".

 .٣ار َأيْ ُت أ َّلش ْي اط اان اسا ِق ًطا ِمثْ ال ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء :إن جناح هؤلء إلتالميذ  -ول س امي سلطاهنم عىل إلروإح إلرشيرة  -جعل يسوع يتحدث عن سقوط
إلش يطان بشلك رسيع ودرإماتييك ِمثْ ال ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء.
•

يذكر إلكتاب إملقدس أربعة سقطات للش يطان:
✓ من إجملد إىل إلنجاسة (حزقيال .)١٦-١٤:٢٨
✓ من إلتوإجد يف حمرض هللا (أيوب  ،١٢:١ملوك إلول  ،٢١:٢٢زكراي  )١:٣إىل إلقيود عىل إلرض (رؤاي يوحنا .)٩:١٢
✓ من إلرض إىل إلعبودية يف إلْهاا ِوي ا ِة ُمدَّ اة َألْ ِف اس نا ٍة (رؤاي يوحنا .)٣-١:٢٠
✓ من إلْهاا ِوي ا ِة إىل ُحب ْ ااري ِة إلنَّ ِار او ْإل ِك ْ ِرب ِ
يت (رؤاي يوحنا .)١٠:٢٠

•

يتكم يسوع هنا عن سقوط إلش يطان إلول ،من إجملد إىل إلنجاسة .جفمةل اسا ِق ًطا ِمثْ ال ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء ل تعين أن إلش يطان سقط من إلسامء،
ولكن أن سقوطه اكن درإماتيكي ًا ومفاجئ ًا متام ًا كام يسقط ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء .ووفق ًا للآايت يف أيوب  ١٢:١وملوك إلول  ٢١:٢٢وزكراي ١:٣
نرى أن إلش يطان ل يزإل ابماكنه إدلخول إىل إلسامء وإلتوإجد يف حمرض هللا .ولكن جناح إلتالميذ ضد إلروإح إلرشيرة اكن تأكيد ًإ عىل أن
إلش يطان ،رمغ قوته ،قد سقط من ماكن سلطانه وقوته إىل ماكن وضيع ورديء.

•

اكن سقوط إلش يطان هو ُحمك هللا إلفوري عىل تكل إلروح إملمتردة (حىت وإن مل تكن تكل إدلينونة إلاكمةل بعد ،ولكهنا تنتظره حامتً) .ولكام شارك
أحدمه عن ملكوت يسوع بقوة وبسلطان ،لكام اكنت دينونة أخرى عىل إلش يطان وعىل مجيع إَّلين ميلكون روحه إملمتردة .ويُعلرق س بريجن
ُرش ابلجنيل بسلطان إلهيي ،يسقط إلش يطان من عرشه ،يف قلوب وعقول إلبرش ،وبرسعة مثل إلربق
( )Spurgeonعىل هذإ ويقول" :لكام ب ِ َّ
إلنازل من إلسامء؛ وعندما نرى مملكته هتزت ،نفرح يف إلروح مثل يسوع".

•

عندما حتدث يسوع عن سقوط إلش يطان ،فانه حيذرمه أيض ًا من إلكربايء .فاذإ إلش يطان نفسه قد سقط مثل ألْ ارب ِْق ِم ان أ َّلس اما ِء من ماكنته
إلروحية إلعالية ومن لك إلمتيازإت إليت اكنت َل ،ألن حيدث هذإ مع إلتالميذ أيض ًا؟ كتب مورغان (" :)Morganخطر متجيد إَّلإت أثناء
إخلدمة يرتبص يف إلفق دوم ًا".

 .٤هاا َأانا ُأع ِْط ُ ْ
يمك ُسلْ اطاانً  :بسبب سقوط إلش يطان ولن إلتالميذ اكنوإ ُرس ًال ليسوع ومللكوته ،إس متتعوإ بقوة هللا إلعليا عىل إلش يطان.
•

ويُعلرق ماير (" :)Meyerإذإ كنت جترؤ عىل إلعيش بقوة إملس يح إملُقام ،فس يكون كل نصيب يف إمربإطوريته ويف مثار إنتصاره عىل إلش يطان".

 .٥اولا ِك ْن ال تا ْف ار ُحوإ هبِ ا اذإَ :أ َّن أ ْ َل ْر او اإح ا َْتضا ُع لا ُ ْمك :طلب يسوع مهنم أن يفرحوإ مبا فعهل هللا معهم ( َأ َّن َأ ْ اْسا اء ُ ْمك ُك ِتبا ْت ِيف أ َّلس ام ااو ِإت) ،أكرث من فرهحم مبا فعلوه
هلل ( َأ َّن أ ْ َل ْر او اإح ا َْتضا ُع لا ُ ْمك).
•

ومل يكن من إخلطأ أن يفرحوإ ابلنجاح؛ ولكن علَيم أن يفرحوإ أكرث يف أعظم معجزة ويه إلوعد ابخلالص .كتب س بريجن (" :)Spurgeonمل
يقصد أن ينتقدمه بسبب فرهحم إحلايل ابلنجاح ،بل أن جيعهل اثنو ًاي ابملقارنة مع فرح أآخر ،وملنعه من إلمنو بشلك مفرط وإلتغلب عىل إلآخر".

•

يصبح إلبعض عاطفيني جد ًإ وكهنم ساكرى بعد إلنجاح إَّلي حققوه يف خدمة ما أو بعد إظهار قوة روحية معينة .وبعد أن يس تخدهمم هللا بطريقة
أو بأخرى ،يُعجبون بأنفسهم بغطرسة ويفتخرون بلك ما فعلوه من أجل هللا .يريد هللا منا أن نرى دإمئ ًا أن ما فعهل لنا أكرب بكثري مما ميكن أن
نفعهل حنن َل .من إجليد أن نكون معتدلني يف إلفرح إَّلي نشعر به جتاه موإهبنا وجناحنا.

•

َأ ْ اْسا اء ُمكْ ُك ِتبا ْت ِيف أ َّلس ام ااو ِإت :عل ر اق ترإب ( )Trappعىل هذه إل آية" :وهذإ يعين أننا أصبحنا إلآن موإطنني يف أورشلمي إجلديدة .ولكون بولس
روماني ًا ،إس تطاع أن ينجو من إجلِل ابلسوط؛ أما حنن فنجوان من إدلينونة".

•

لك شعب إلرب يشرتك هبذإ إلفرح .وحسب إلتقديرإت إلبرشية ،حيقق إلبعض جناح ًا أكرث من غريمه ،ولكن هذإ إلفرح يوحد مجيع إملؤمنني.

ب) إلآايت ( :)٢٢-٢١فرح يسوع لنه رأى معل هللا يف شعبه
 ٢١او ِيف ِت ْ ا
كل أ َّلساعا ِة هتا ال َّ ال ي ُاسو ُع بِأ هلروحِ اوقاا الَ « :أ ْمحادُ كا َأهيه اا أ ْل آ ُب ،ار هب أ َّلس اما ِء اوأ ْ َل ْر ِضَ ِ ،لن اَّك َأ ْخ اف ْي ات اه ِذ ِه ع ِان ألْ ُح امكاا ِء اوألْ ُفها اما ِء او َأعْلا ْنهتا اا ِل ْ َل ْطفاالِ  .ن ا اع ْم َأهيه اا
ْ
ْ
ْ
رس ُة َأ اما ام اك» ٢٢ .اوأل ات اف ات إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه اوقاا ال ُ « :ه
َش ٍء قادْ ُد ِف اع إ ا َّيل ِم ْن َأ ِِب .اولاي اْس َأ اح ٌد ي ا ْع ِر ُف ام ْن ه اُو أ ِل ْب ُن إ َّل أل آ ُب ،او ال ام ْن
أ ْل آ ُبَ ِ ،ل ْن اه اك اذإ اص اار ِت أل ام ا َّ
لك ا ْ
ِ
ِ
ِ
ه اُو أ ْل آ ُب إ َّل أ ِل ْب ُن ،او ام ْن َأ ارإ اد أ ِل ْب ُن َأ ْن ي ُ ْع ِل ان ا َُل».
ِ
 .١او ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلساعا ِة هتا ال َّ ال ي ُاسو ُع بِأ هلروحِ :اكن يسوع متحمس ًا للغاية .يقول إلنص إليوانين أنه شعر بسعادة غامرة (هتلل) .هذإ إلفرح إلفريد ليسوع اكن بسبب
خدمة تالميذه .ي ُرس هللا يف إس تخدإم ضُ اع افا اء ُ
وهجَّا ال ألْ اعالا ِم ِل ُيخْ ِز اي ألْ ُح امكاا اء (كورنثوس إلوىل .)٢٩-٢٧:١
•

هذه يه إملرة إلوحيدة يف إلانجيل إليت نقرأ فَيا أن يسوع هتا الَّلا .اي لها من مجةل فريدة؛ ومع ذكل ل ينبغي أن نفكر أن يسوع مل يفرح أبد ًإ مبناس بات
أخرى .ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonل نسمع أنه حضك من قبل ،ولكننا نقرأ أنه بىك ثالث مرإت؛ ولول مرة ،وكحادثة فريدة من نوعها،
نرى أن إلويح إملقدس يؤكد أنه هتلل".

•

كتب جيِلهنويس ( )Geldenhuysأن إلكمة إليواننية إلقدمية هتا ال َّ ال" :تشري إىل فرح إس تثنايئ ".هتلل يسوع ليس خارجي ًا فقط؛ ولكن فرحه
اكن (بِأ هلروحِ).

•

ويُعلرق موريسون (" :)Morrisonاكن ار ُجلُ إل ْو اجاعٍ هذإ مبهتج ًا معظم إلوقت ،ولكن اكنت فرحته إلكربى يف جناح أصدقائه  ...يهتلل يسوع
عندما يزدهر أولده".

•

فرح يسوع لن لك إنتصار اكن همامً ابلنس بة َل .كتب ماير (" :)Meyerإنتصار تلميذ وإحد أو حفنة من إلتالميذ ،س يكون َل أكرب إلثر حامتً
عىل ساحة إملعركة بأمكلها".

َ .٢أ ْمحادُ كا َأهيه اا أ ْل آ ُب :فرح يسوع جعهل يرفع صالة للآب .قدم يسوع إمحلد هلل إلآب عىل حمكته وخطته وعىل عالقته إلفريدة به كبيه إلساموي.
• شكر يسوع إلآب إلساموي ،ومل ميدح خدمته إلشخصية.
• شكر يسوع إلآب إلساموي عىل خطته إحلكمية ،وغري إملتوقعة أحيا ًان.
• شكر يسوع إلآب إلساموي عىل إخلدإم إَّلين معه.
• شكر يسوع إلآب إلساموي عىل بساطة هؤلء إخلدإم.
✓ تكم يسوع عن وحدته مع إلآب إلساموي ( ُ ه
َش ٍء قادْ ُد ِف اع إ ا َّيل ِم ْن َأ ِِب).
لك ا ْ
ِ
✓ تكم يسوع عن عالقته إخلاصة مع إلآب إلساموي ( اولاي اْس َأ اح ٌد ي ا ْع ِر ُف ام ْن ه اُو أ ِل ْب ُن إ َّل أ ْل آ ُب ،او ال ام ْن ه اُو أ ْل آ ُب إ َّل أ ِل ْب ُن).
ِ
ِ
✓ تكم يسوع عن سامح هللا لنا بأن نكون طرف ًا يف تكل إلعالقة إخلاصة ( او ام ْن َأ ارإ اد أ ِل ْب ُن َأ ْن ي ُ ْع ِل ان ا َُل).
ِ .٣لَن اَّك َأ ْخ اف ْي ات اه ِذ ِه ع ِان ألْ ُح امكاا ِء اوألْ ُفها اما ِء او َأ ْعلا ْنهتا اا ِل ْ َل ْطفاالِ  :هتلل يسوع لن ألْ ُم ْزد اارى يتعلمون عن هللا ،كام أنه يس تخدهمم .إلس بعني تلميذ ًإ مه ْإلَ ْطفاالِ ؛
إملؤمنني إلبسطاء إَّلين يس تقبلون إحلمكة إحلقيقية من إعالن هللا.
• اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لن حمكة هذإ إلعامل لن َترج أبد ًإ اكمحلالن وسط إَّلئاب.
• اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لهنم لن يغريوإ إلرساةل.

•
•
•
•

اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لنه أرإد إلوصول إىل إلبسطاء.
اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لهنم س يقومون ابلعمل ابْسه.
اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لهنم س يفرحون ابخلدمة.
اكن عليه أن يرسل إلبسطاء ،لهنم س يقدمون إمحلد وإلثناء ليسوع.

ج ) إلآايت ( :)٢٤-٢٣يسوع خيرب إلتالميذ عن إلربكة إلفريدة إليت هلم.
ون
 ٢٣اوألْ ات اف ات إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه عا اىل أن ْ ِف ارإ ٍد اوقاا الُ « :ط ا
وَب لِلْ ُع ُي ِ
ون أل َّ ِيت تا ْن ُظ ُر اما تا ْن ُظ ُروناهُ! َ ِ ٢٤ل ِ رين َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ َّن َأن ْ ِبياا اء اك ِث ِري اين او ُملُو ًاك َأ ارإ ُدوإ َأ ْن ي ا ْن ُظ ُروإ اما َأن ُ ْْمت تا ْن ُظ ُر ا
ِ
ِ
ون اول ا ْم ي ْاس ام ُعوإ».
اول ا ْم ي ا ْن ُظ ُروإ ،او َأ ْن ي ْاس ام ُعوإ اما َأن ُ ْْمت ت ا ْس ام ُع ا
ون أل َّ ِيت تا ْن ُظ ُر اما تا ْن ُظ ُرون ا ُه :عاش إلتالميذ يف وقت ممزي للغاية ،واكن من إجليد أن يعرفوإ إلربكة إليت هلم كوهنم جزء ًإ من معل إملس يا.
ُ .١ط ا
وَب ِللْ ُع ُي ِ
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayاكن يسوع إلقمة إليت يصبو إلَيا إلتارخي ،بل إلهدف إَّلي يسري إليه ،وهو إللهام إَّلي تأثر به رجال هللا".

•

كام وعل ر اق الكرك (" :)Clarkeهناك قول مماثل لهذإ بني رجال إدلين إلَيود :طوَب َّلكل إجليل إَّلي رأى إملس يا عىل إلرض".

ون اول ا ْم ي ا ْن ُظ ُروإ :اكن رجال إلعهد إلقدمي إلعظامء يتوقون لرؤية خدمة يسوع وأن خيدموإ ابْسه .وميكننا
 .٢إ َّن َأن ْ ِبياا اء اك ِث ِري اين او ُملُو ًاك َأ ارإ ُدوإ َأ ْن ي ا ْن ُظ ُروإ اما َأن ُ ْْمت تا ْن ُظ ُر ا
ِ
أن نتخيل إملكل دإود ومك متىن أن يرى يسوع وهو خيدم ،وإشعياء مك متىن أن يسمع أقوإل وتعلمي يسوع.
•

يمتتع عرصان إليوم ابمتيازإت خاصة ،وأنه لم ٍر جيد أن نرى تكل إلرباكت يف عرصان إحلايل.

•

عندما نقرأ عن إلعامل إليت قام هبا إلس بعني كام هو موحض يف لوقا  ١٠نس تطيع أن نرى بعض إلطرق إليت ميكننا من خاللها أن خندم يسوع
وننرش لكمته.
✓ إ َّن ألْ اح اصا اد اك ِثريٌ  :خندم عاملني جحم إلعمل أمامنا.
ِ
ون :خندم عاملني أُهية خدمتنا.
✓ ألْ اف اع ا اةل قا ِليلُ ا
✓ أ ْطلُ ُبوإ ِم ْن ار ِ رب ألْ اح اصا ِد :خندم رإفعني إلصالة لك حني.
✓ ِإ ْذ اه ُبوإ :علينا أن نذهب فعلي ًا وخندم.
✓ ِمثْ ال ُ ْمح اال ٍن ب ا ْ اني ِذئ ا ٍاب :خندم بلك شفافية وتوإضع وبساطة ،طالبني إلقوة من هللا.
✓ ال ا ْحت ِملُوإ :خندم دون الاعامتد عىل أي َشء إل إجنيل وقوة هللا.
✓ او ال ت ُ اس ِل ر ُموإ عا اىل َأ اح ٍد :خندم دون أن نسمح لاللزتإمات الاجامتعية أن تعرقل خدمتنا.
✓ او َأ هي باي ٍْت اد اخلْ ُت ُمو ُه :خندم متوقعني إملعونة من هللا.
✓ أ آ ِ ِلك اني اوشا ِارب اِني ِم َّما ِع ْندا ُ ْمه :خندم دون إلتعلق ابلمور إلبس يطة.
✓ أ ْش ُفوإ ألْ ام ْر اىض :خندم إلنسان كلك ومن مجيع إلنوإيح بقوة هللا.
✓ اوقُولُوإ لاه ُْم :قا ِد أ ْق ا ارت اب ِم ْن ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل :خندم وإعظني بأن إملكل ومملكته حال رني بيننا.
✓ او َأي َّ ُة ام ِدي ان ٍة اد اخلْ ُت ُموهاا اولا ْم ي ا ْق ابلُو ُ ْمك ،فاأخ ُْر ُجوإ إ اىل شا او ِإر ِعهاا :علينا أل نضيع أوقاتنا أثناء إخلدمة مع إَّلين يرفضون إلجنيل.
ِ
✓ اإ َّ َِّلي ي ْاس ام ُع ِمنْ ُ ْمك ي ْاس ام ُع ِم ِ رين ،اوأ َّ َِّلي يُ ْر ِذلُ ُ ْمك يُ ْر ِذلُ ِين :خندم عاملني من خندم ومن ن ُمثل.
ون ِب اف ارحٍ :خندم منتظرين من هللا أن يفعل أكرث مما نتوقع.
✓ فا ار اج اع أ َّلس ْب ُع ا
✓ هتا ال َّ ال ي ُاسو ُع بِأ هلروحِ :خندم عاملني أن يسوع سيهتلل عندما نقوم بعمهل.

اثلث ًا .امث ال إلسامري إلصاحل

أ ) إلآايت ( :)٢٩-٢٥رجل قانون يسأل.
اب اوقاا ال:
ويس قاا ام ُجي ر ِارب ُ ُه قاائِ ًال « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،اما اذإ َأ ْ امع ُل ِ َل ِر اث ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة؟»٢٦ .فا اقا ال اَلُ « :اما ه اُو ام ْكتُوبٌ ِيف ألنَّا ُم ِوس .اك ْي اف تا ْق ار ُأ؟»٢٧ .فاأَ اج ا
 ٢٥اوإ اذإ انا ُم ِ ٌّ
ْ
ْ
ِ
لك قُدْ ارتِ اك ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك ن ا ْف ِس اك ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك قالب اِك ،او ِم ْن ُ ِ ر
« ُ ِحت ِ هب أ َّلر َّب إلاه ااك ِم ْن ُ ِ ر
لك ِفكرِكا  ،اوقا ِري اب اك ِمثْ ال ن ا ْف ِس اك»٢٨ .فا اقا ال اَلُ« :بِأ َّلص او ِإب َأ اج ْب ات .إفْ اع ْل اه اذإ
ِ
فاتا ْح ايا» ٢٩ .او َأ َّما ه اُو فاا ْذ َأ ارإ اد َأ ْن يُ ا رِرب ار ن ا ْف اسهُ ،قاا ال ِلي ُاسوعا « :او ام ْن ه اُو قا ِر ِييب؟».
ِ
ويس قاا ام ُجي ر ِارب ُ ُه :أرإد هذإ إلنامويس (إخلبري يف إلناموس) أن جيرب يسوع .وإلفكرة ورإء إلكمة إليواننية إلقدمية ُجي ر ِارب ُ ُه ل تعين ابلرضورة أمر سليب.
 .١اوإ اذإ انا ُم ِ ٌّ
ِفقد يكون هذإ سؤإ ًل صادق ًا من ابحث ُمخلص.
 .٢اما اذإ َأ ْ امع ُل ِلَ ِر اث ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة؟ :ل يشري مفهوم إلكتاب إملقدس عن ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة إىل إملدة إلزمنية للحياة لن إلنسان س يعيش إىل إلبد ،سوإء يف
إلسامء أو يف إجلحمي .ول تشري أيض ًا إىل حياة تبدأ فقط عندما منوت .فألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة يه نوعية معينة من إحلياة ،حياة منبعها هللا ،وميكننا إلمتتع هبا إلآن.
 .٣اما ه اُو ام ْكتُوبٌ ِيف ألنَّا ُم ِوس؟ :وجه يسوع نظر إلنامويس إىل وصااي هللا .فاذإ اكن إلسؤإل " :اما اذإ َأ ْ امع ُل ِ َل ِر اث ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة؟" إذ ًإ فالجابة إلبس يطة يه:
إحفظ ألنَّا ُم ِوس وطبقه حبذإفريه.
•

كتب ابيت (" :)Pateبدإ وكن إجلزء إلول ساخر إىل حد ما" ،ماذإ يقول إلناموس؟" وبعبارة أخرى" ،أنت رجل دين وإحملايم عن إلناموس
وتفرس إلناموس يومي ًا؛ فأنت من جيب أن خيربين ماذإ يقول".

لك قُدْ ارتِ اك ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك ن ا ْف ِس اك ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك قالْب اِك ،او ِم ْن ُ ِ ر
ِ ُ « .٤حت هب أ َّلر َّب إلاه ااك ِم ْن ُ ِ ر
لك ِف ْكرِكا  ،اوقا ِري اب اك ِمثْ ال ن ا ْف ِس اك» :اكن إلنامويس حكاميً مبا فيه إلكفاية ليعرف
ِ
أن هذإ هو جوهر إلناموس .واكن يعرف متام ًا لك متطلبات إلناموس ،ولك ما عليه فعهل إلآن هو أن يعيشه ويطبقهِ :إفْ اع ْل اه اذإ فاتا ْح ايا.
•

معىن أن حنب هللا بلك ما منكل وإحض جد ًإ ،عىل إلرمغ من صعوبة إلتطبيق أحيا ًان .ولكن هناك إلكثري من إخللط حول ما تعنيه مجةل أن حتب
قا ِري اب اك ِمثْ ال ن ا ْف ِس اك .ل يعين هذإ أن علينا أن حنب أنفس نا أو ًل قبل أن حنب إلآخرين؛ بل تعين أننا كام هنمت بأنفس نا ونقلق إزإء مصاحلنا إخلاصة،
ينبغي علينا أن هنمت أيض ًا مبصلحة إلآخرين.

 .٥او َأ َّما ه اُو فاا ْذ َأ ارإ اد َأ ْن يُ ا رِرب ار ن ا ْف اسهُ ،قاا ال ِلي ُاسوعا « :او ام ْن ه اُو قا ِر ِييب؟» :حفص إلنامويس نفسه يف ظل إلوصيتني .ورأى أنه أطاع إلوصية إلوىل جيدإً جد ًإ،
ولكن ِ
تطبيق إلوصية إلثانية يعمتد عىل تعريف :ام ْن ه اُو قا ِر ِييب؟.
•

اكن خطأه إلول ورمبا إلكرب ،هو إفرتإض أنه متم إلوصية إلوىل .فعندما نفكر ملي ًا مبا تعنيه هذه إلكامت ،نرى أنفس نا نتساءل من منا حيب هللا
لك قُدْ ارتِه ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك ن ا ْف ِسه ،او ِم ْن ُ ِ ر
لك قالْبِه ،او ِم ْن ُ ِ ر
فع ًال ِم ْن ُ ِ ر
لك ِف ْك ِره؟ حفىت أثناء عبادتنا هلل ،من إلسهل علينا أن تتشتت أفاكران يف أي من هذه
إدلوإئر؛ مفا ابكل يف حياتنا إليومية.

•

واكن خطأه إلثاين يف الاعتقاد أنه متم وصية أن ُحيب هللا بلك ما فيه ،وما زإل غري قادر عىل حمبة قريبه .إ ْن قاا ال َأ اح ٌد« :إ ِ رين ُأ ِح هب أ اهلل» او َأبْغ ااض
ِ
ِ
رص ُه؟ اولا انا اه ِذ ِه ألْ او ِص َّي ُة ِم ْنهَُ :أ َّن ام ْن ُ ِحي هب أ اهلل ُ ِحي هب
رص ُه ،اك ْي اف ي ا ْق ِد ُر َأ ْن ُ ِحي َّب أ اهلل أ َّ َِّلي لا ْم يُ ْب ِ ْ
َأخاا ُه ،فاه اُو ااك ِذبٌ َ ِ .ل َّن ام ْن ال ُ ِحي هب َأخاا ُه أ َّ َِّلي َأبْ ا ا
َأخاا ُه َأيْضً ا (يوحنا إلوىل .)٢١-٢٠:٤

•

يب .فاذإ اكن أصدقائنا ومن حنب مه إلقريب ،إذ ًإ رمبا إس تطاع هذإ إلرجل أن يمتم
وأخري ًإ ،اكن خطأه إلثالث يف إلطريقة إليت أرإد أن حيدد هبا إلقا ِر ِ
إلوصية نوع ًا ما وإن مل تكن حبذإفريها .ولكن لك هذإ يعمتد عىل مدى إتساع إلتعريف .فقد أآمن إلَيود يف زمن يسوع بفكرة أن عليك أن حتب
قا ِري اب اك؛ ولكهنم أآمنوإ أيض ًا بفكرة أنه من وإجبك أمام هللا أن تكره عدوك .إذ ًإ ،لك هذإ يعمتد عىل من هو قا ِري اب اك ومن هو عدوك.

ب) إلآايت ( :)٣٥-٣٠ع اار اف يسوع من هو إلقريب ابس تخدإم امث ال.
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال« :إن ْ اس ٌان ااك ان انا ِز ًل ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي إ اىل َأ ِرحياا ،فا اوقا اع ب ا ْ اني لُ ُص ٍ
يح او ام ْي ٍت٣١ .فا اع ار اض َأ َّن ااك ِهنًا نا از ال
٣٠فاأَ اج ا
وص ،فا اع َّر ْو ُه او اج َّر ُحو ُه ،او امضا ْوإ اوتا ار ُكو ُه ب ا ْ اني ا ٍ ر
ِ
ِ
ا
ِ
ا
ْ
ا
ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلط ِر ِيق ،فا ارأ آ ُه او اج ااز ُمقااب اِهلُ ٣٢ .اوكا اذ ِ اكل ل ِو ٌّي َأيْضً ا ،إ ْذ اص اار ِع ْندا أل ام ااك ِن اجا اء اون ااظ ار او اج ااز ُم اقاب اِهلُ ٣٣ .اول ِك َّن اسا ِم ِر ًّاي ُم اسا ِف ًرإ اجا اء إل ْيه ،اولا َّما ارأ آ ُه احت َّ ااَّن،
ِ
ِ
٣٤فاتاقا َّد ام او ا ا
اُها ِل اصا ِح ِب
مضدا جِ ارإ احاتِ ِه ،او اص َّب عالاَيْ اا ازيْتًا او ا َْخ ًرإ ،او َأ ْر اك اب ُه عا اىل داإبَّتِ ِه ،او َأ اىت ِب ِه إ اىل فُنْدُ ٍق اوأ ْعتا اىن ِب ِه ٣٥ .او ِيف ألْغا ِد لا َّما ام اَض َأخ اْر اج ِدينا اارْي ِن او َأع اْط ُ ا
ِ
ألْ ُفنْدُ ِق ،اوقاا ال اَلُ :أعْ ا ِنت ِب ِه ،او امهْ اما َأنْ اف ْق ات َأ ْك ا ارث فا ِع ْندا ُر ُجو ِعي ُأو ِف ا
يك.
 .١إن ْ اس ٌان ااك ان انا ِز ًل ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي إ اىل َأ ِرحياا ،فا اوقا اع ب ا ْ اني لُ ُص ٍ
وص :اكنت إلطريق من أورشلمي إىل أرحيا مشهورة ابجلرمية وإلسطو .فمل يس تغرب إملس متعني عندما
ِ
ِ
إس تخدم يسوع هذه إلطريق ابلتحديد لرسد قصته.
•

كتب ابيت (" :)Pateاكن هذإ إلطريق حمفوف ًا ابخملاطر ،خاصة إللصوص (يوس يفوس".)J.W. 2.451-75 ،

•

وعل ر اق ابرلكي (" :)Barclayمن إلوإحض أن إملسافر اكن جمازف ًا مهتور ًإ ،إذ يندر أن جند إنسا ًان منفرد ًإ يس تخدم هذه إلطريق يف سفره من أورشلمي
إىل أرحيا وخاصة إذإ اكن حيمل من إلبضائع وإملتاع إليشء إلمثني .فلك من أرإد سفرإً أآمن ًا ل بد أن يبحث عن رفقاء َل ،فاكنوإ يسافرون يف قوإفل
أو جامعات ليجدوإ من إلتئام مشلهم قوة وَشاعة إذإ أصاهبم أذىَّ ،لكل اكن إللوم لكه يقع عىل هذإ إلرجل لسفره وحيد ًإ فأوقع نفسه ابلتايل يف
اكرثة مؤملة".

 .٢فا اع ار اض َأ َّن ااك ِهنًا نا از ال ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلط ِر ِيق :رأى إلاكهن وإلالوي (والكهام مسؤولني دينيني) شقيقهم إلَيودي ُملقى يف حاةل يرىث لها  -ولكهنام مل يفعال شيئ ًا.
الكهام اج ااز ُم اقاب ا ُِهل.
•

ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeسبب ِذكر إلاكهن وإلالوي هنا ،يرجع جزئي ًا إىل أهنام اكان أكرث من يس تخدم هذه إلطريق ،وأيض ًا لظهار أن هؤلء
إلشخاص ،بسبب طبيعة معلهم ،جمربين عىل تقدمي أعامل إلرمحة؛ أما ابلنس بة للشخص إَّلي اكن يف حمنة ،فاكن حيق َل أن يتوقع مهنم إلعزإء
وإلعون عىل إلفور؛ لهذإ ،اكن سلوكهم إلالإنساين هنا ،خرق ًا رصحي ًا للناموس".

•

فكر يف لك إملربرإت إليت رمبا إس تخدموها:
✓ "هذإ إلطريق خطرية جد ًإ فال أس تطيع إلتوقف يك أساعد هذإ إلرجل".
✓ "قد يكون ف ًا وضعه إللصوص لاليقاع ِب".
✓ "عيل إَّلهاب إىل إلهيلك وأدإء خدميت للرب".
✓ "جيب أن أعود إىل إملْنل لرى عائليت".
✓ "عىل أحدمه أن يساعد هذإ إلرجل".
✓ "إن كنت سأخدم يف إلهيلك ،فال أس تطيع أن ألطخ مالبيس ابدلماء".
✓ "أان ل أعرف إلسعافات إلولية".
✓ "إهنا حاةل ميؤوس مهنا".
✓ "أان جمرد خشص وإحد فقط ،وإملهمة كبرية جد ًإ".
✓ "أس تطيع أن أصيل من أجهل".
✓ "إنه جلب هذإ عىل نفسه ،فال جيوز أن يسكل هذإ إلطريق إخلطر مبفرده".
✓ "هو مل يطلب مين إملساعدة".

•

لك هذه جمرد أعذإر .كتب س بريجن (" :)Spurgeonمل أعرف أبد ًإ رج ًال رفض مساعدة إلفقرإء دون إعطاء عذر وإحد عىل إلقل".

 .٣اولا ِك َّن اسا ِم ِر ًّاي ُم اسا ِف ًرإ اجا اء إل ا ْي ِه ،اولا َّما ارأ آ ُه احت َّ ااَّن :عندما ْسع إملس متعون عن إلاكهن وإلالوي ،رمبا توقعوإ أن يقول يسوع أن إلشخص إلتايل إَّلي جاء
ِ
للمساعدة اكن هيود ًاي عاد ًاي .ولكن يسوع صدهمم ابلقول أن إلرجل إَّلي قدم إملساعدة اكن سامر ًاي .هذه إلقصة يه طريقة أخرى أظهر فَيا يسوع فساد
إلقادة إلَيود يف يومه.
 .٤اسا ِم ِر ًّاي :اكن إلَيود وإلسامريني معوم ًا ،حيتقرون بعضهم إلبعض عنرص ًاي وديني ًا عىل حد سوإء .قدمت إلثقافة لهذإ إلسامري إلكثري من إلس باب لكرإهية
هذإ إلرجل إلَيودي وإلعبور عنه.
•

عا ا امل بعض إلقادة إلَيود أنه اكن حمظورإً عىل إلَيودي أن يساعد إمرأة أممية أثناء إلولدة؛ لهنم إن فعلوإ ،فهم يساعدون عىل إضافة أممي أآخر إىل
إلعامل .كثري ًإ ما اكنوإ يعتقدون أن إلسامريني أسوأ من غريمه من إلممني.

 .٥اولا َّما ارأ آ ُه احت َّ ااَّن ،فاتاقا َّد ام او ا ا
مضدا جِ ارإ احاتِ ِه ،او اص َّب عالاَيْ اا ازيْتًا او ا َْخ ًرإ ،اوأَ ْر اك اب ُه عا اىل داإبَّتِ ِه ،اوأَ اىت ِب ِه إ اىل فُنْدُ ٍق اوأ ْعتا اىن ِب ِه :فبدلً من أن جيتازه ،حتَّن عليه .مل ينتظر
ِ
أن يطلب منه إملساعدة؛ رأى إحلاجة وجتاوب معها عىل إلفور .كام وأعطى بوفرة من وقته وموإرده.
•

اكن إخلا ْمر لتطهري جرإح إلرجل .أما إلزيت فيساعد عىل َتفيف إلمل .او َأ ْر اك اب ُه عا اىل داإب َّ ِت ِه تعين أن إلسامري متكن من إلسري عىل قدميه.

•

اُها ِل اصا ِح ِب ألْ ُفنْدُ ِق :يبدو أن إ ِدلينا اارْي ِن س يكوانن اكفيني لسد إحتياجات إلرجل يف إلفندق ملدة أس بوعني أو ثالثة عىل إلقل.
َأخ اْر اج ِدي ان اارْي ِن او َأع اْط ُ ا

•

اكن إلسامري يش به يسوع بعدة طرق:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

اكن إلسامري غريب ًا وحمتقر من إلكثريين.
جاء إلسامري بعد فشل إلآخرين يف تسديد إحلاجة.
جاء إلسامري قبل فوإت إلوإن.
جاء إلسامري بلك ما هو رضوري.
جاء إلسامري مبارشة إىل إلرجل إملنكوب.
قدم إلسامري رعاية اكمةل.
وفر إلسامري الاحتياجات إملس تقبلية.

ج ) إلآايت ( :)٣٧-٣٦يسوع يُطبق إملاثال
٣٦فاأَ َّي اه ُؤ ال ِء ألث اَّالثا ِة تا ارى اص اار قا ِري ًبا ِل َّ ِِلي اوقا اع ب ا ْ اني ألل ه ُص ِ
وص؟»٣٧ .فاقاا ال« :أ َّ َِّلي اصنا اع ام اع ُه أ َّلر ْ امح اة» .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ« :أ ْذه ْاب َأن اْت َأيْضً ا اوأ ْصنا ْع اه اك اذإ».
 .١فاأَ َّي اه ُؤ ال ِء ألث اَّالثا ِة تا ارى اص اار قا ِري ًبا :وفق ًا لتفكري ذكل إليوم ،اكن إلاكهن وإلالوي مه "إلقريب" ابلنس بة للرجل إَّلي تعرض للرضب وإلرسقة .ولكهنم مل
يترصفوإ مثل إلقريب عىل إلطالق.
 .٢أ َّ َِّلي اصنا اع ام اع ُه أ َّلر ْ امح اة :عرف إلفرييس من هو قريبه إحلقيقي؛ ومع ذكل مل يمتكن من قول "إلسامري ".رمبا توقعنا أن عدو ،ولكنه اكن إلقريب أ َّ َِّلي اص ان اع
ام اع ُه أ َّلر ْ امح اة.
•

من إلوإحض أن إلفرييس عرف أنه مل يعد قادر عىل تربير نفسه .فمل ميكل هذإ إلنوع من إحلب ،حب جتاوز تعريفه لكمة "قريب".

 .٣أ ْذه ْاب َأن اْت أَيْضً ا اوأ ْصنا ْع اه اك اذإْ :سح يسوع للمثل أن جييب عن سؤإل إلفرييس ويقوده للتطبيق .عيل أن أحب قرييب ،وقرييب هو إَّلي قد يعتربه إلآخرون
عدوي .قرييب هو أي خشص أرإه دليه إحتياج.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonعندما نرى أشخاص ًا أبرايء يعانون نتيجة خلطيئة إلآخرين ،ينبغي أن تزدإد شفقتنا علَيم ".مث أعطى أمثةل عىل
إحلالت إليت ينبغي أن تثري إلشفقة يف إملؤمن:
✓ أطفال مرىض وجوعى بسبب أب مخمور.
✓ زوجة مهنكة من إلعمل بسبب زوج كسول وقايس.
✓ عامل يقبلون بأجور بس يطة وظروف معل سيئة فقط للبقاء عىل قيد إحلياة.
✓ أولئك إَّلين يعانون من إحلوإدث وإملرض.

•

هذإ ل يعين أن علينا تسديد إحتياج لك حاةل تظهر أمامنا .فال نرى أن إلسامري أسس مستشفى للمسافرين إملُصابني .ولكن إملقصود هنا أن
هنمت مبن مه حولنا إجامتعي ًا وروحي ًا .كتب مأالكرن (" :)Maclarenسيتغري إلعامل إذإ إهمت لك مؤمن ابلحزإن إليت يرإها يف منطقته".

•

كثري من إلناس  -بل إملُعظم  -ل ميلكون هذه إحملبة هلل أو للآخرين .فكيف إذ ًإ س يحصلون عىل إحلياة إلبدية؟
✓ أو ًل ،من خالل رفض إحلصول عىل إحلياة إلبدية عن طريق إلعامل ،بل إلميان بيسوع؛ وإلثقة بأن يسوع دفع مثن إلعقوبة إليت تس تحقها
يف لك مرة تعجز فَيا عن حمبة هللا أو حمبة إلآخرين ابلطريقة إملناس بة.
✓ مث بعد نوإل إحلياة إلبدية ،وبعد أن يضع هللا روحه بدإخكل ،س يعطيك إملوإرد يك حتبه أكرث وحتب إلآخرين بطريقة أفضل .ل ميكنك أن
تفعل ذكل بعيد ًإ عن وجوده يف حياتك.

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonدعوان أل ننَس أبد ًإ أن ما يطلبه إلناموس منا ،يُظهره إلجنيل يف حياتنا".

رإبع ًا .مرمي ومراث
أ ) إلآايت ( :)٤٠-٣٨مراث تناشد يسوع
ون اد اخ ال قا ْري ا ًة ،فا اق ِبلا ْت ُه أ ْم ار َأ ٌة أ ْ ُْسهاا ام ْر ااث ِيف بايْهتِ اا ٣٩ .او ااكن ْات ِلها ِذ ِه ُأخ ٌْت تُدْ عاى ام ْر ا امي ،أل َّ ِيت اجلا اس ْت ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع او ااكن ْات ت ا ْس ام ُع ا االك امهُ.
 ٣٨او ِفمياا ُ ْمه اسائِ ُر ا
 ٤٠او َأ َّما ام ْر ااث فا ااكن ْات ُم ْرتا ِب اك ًة ِيف ِخدْ ام ٍة اك ِث اري ٍة .فا اوقا اف ْت اوقاال ا ْت « :ااي ار هبَ ،أ اما تُ اب ِايل ِبأَ َّن ُأخ ِْيت قادْ تا ار اك ْت ِين َأخْدُ ُم او ْح ِدي؟ فا ُق ْل لاهاا َأ ْن تُ ِعين ا ِين!».
 .١فا اق ِبلا ْت ُه أ ْم ار َأةٌ أ ْ ُْسهاا ام ْر ااث ِيف ب ا ْيهتِ اا :اكن ً
الك من مراث ومرمي وشقيقهام لعازر أصدقاء يسوع إملقربني ،واكنوإ يعيشون يف بيت عنيا .ومن إلسهل أن نتصور أن
مراث أرإدت أن يكون لك َشء مثايل عند زايرة يسوع.
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeإن اكنت هذه إلقرية يه بيت عنيا ،حيث تعيش مراث ومرمي ،فهيي تبعد حوإيل  ٣كيلومرت عن مدينة أورشلمي".

 .٢ام ْر ا امي ،أل َّ ِيت اجلا اس ْت ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع او ااكن ْات ت ا ْس ام ُع ا االك ام ُه :مل حتصل مراث عىل إملساعدة إليت أرإدهتا من مرمي شقيقهتا .ولكن هذإ ل يعين أن مرمي اكنت
كسوةل  -حفامتً شاركت يف إلتحضريإت مع مراث ،ولكهنا اجلا اس ْت ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع بعد الانهتاء من إلتحضريإت.
•

ويُعلرق الكرك ( " :)Clarkeاكن إلطالب إلَيودي جيلس عند قديم ُمعلمه يس متع لتعالميه .ومن هذإ إملنطلق يقول بولس أنه قد ترعرع ِع ْندا ِر ْج ا ْيل
ا امغ االئِي ال (أعامل إلرسل ".)٣:٢٢

 .٣او َأ َّما ام ْر ااث فا ااكن ْات ُم ْرتا ِب اك ًة ِيف ِخدْ ام ٍة اكثِ اري ٍة :مل َتطئ مراث لهنا معلت جبد من أجل يسوع  -بل اكن هذإ جيدإً .بل اكنت مشكهتا أهنا أصبحت ُم ْرتا ِب اك ًة ِيف
ِخدْ ام ٍة اك ِث اري ٍة .اكنت مرتبكة بعيد ًإ عن يسوع.
•

إلكثري من إلناس يصبحون عصبيني وحادي إلطبع أثناء خدمهتم للرب مثلام اكنت مراث .مفن إلسهل أن ننظر إىل لك ما نفعهل ونقارنه ابلآخرين
وننتقدمه لهنم ل يفعلون إلكثري .مل تكن مشكة مراث إحلقيقية مرمي؛ بل مراث نفسها .لقد أصبحت مرتبكة وأشاحت بنظرها عن يسوع.

•

إلحباط إَّلي شعرت به مراث اكن مثالي ًا لولئك إَّلين خيدمون جبد وحبسن نية ،ولكهنم ينسون إجللوس ِع ْندا قادا ام ْي ي ُاسو اع .ويُعلرق س بريجن
(" :)Spurgeonأمه ما يف إلمر ابلنس بة ملن يش هبون مراث إجنار إملهمة ،أما ابلنس بة ملن يش هبون مرمي ،أمه ما يف إلمر إلتساؤل إن اكن يسوع
مرسور ًإ أم ل .لك ما يُعمل جيب أن يُعمل ابْسه وبروحه ،وإل ما إملنفعة من إخلدمة".

ب) إلآايت ( :)٤٢-٤١يسوع جييب عىل سؤإل مراث
يب أ َّلصا ِل اح أ َّ َِّلي ل ا ْن ي ُ ْ اْن اع
٤١فاأَ اج ا
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال لاها « :ام ْر ااث ،ام ْر ااثَ ،أن ِْت هتا ْ ات ِرم اني اوتاضْ اط ِرب اِني ِ َل ْجلِ ُأ ُمو ٍر اكثِ اري ٍة ٤٢ ،اولا ِك َّن ألْ احا اج اة إ اىل اوإ ِح ٍد .فاأ ْختا اار ْت ام ْر ا ُمي ألنَّ ِص ا
ِ
ِمهنْ اا».
 .١ام ْر ااث ،ام ْر ااث :ميكننا أن نشعر مبحبة يسوع من هذه إلكامت .مراث فعلت إلصوإب  -وأرإدت أن َتدم يسوع؛ ولكهنا نسيت أن ألْ احا اج اة إ اىل اوإ ِح ٍد .إلكتاب
ِ
إملقدس يتحدث عن هذإ إلمر دوم ًا.
•

اوإ ِحدا ًة اسأَلْ ُت ِم ان أ َّلر ِ رب اوإ َّايهاا َألْ ات ِم ُسَ :أ ْن َأ ْس ُك ان ِيف باي ِْت أ َّلر ِ رب ُ َّ
يك َأن ُْظ ار إ اىل امجاالِ أ َّلر ِ رب ،او َأتا اف َّر اس ِيف اه ْي ا ِك ِه( .مزمور )٤:٢٧
لك َأ َّاي ِم اح اي ِاِتِ ،ل ا ْ
ِ
ِ
َش ٌء  ...اتا اعا ال أتْ اب ْع ِين»( .لوقا )٢٢:١٨
فالا َّما ا ِْس اع ي ُاسو ُع اذ ِ اكل قاا ال اَلُ« :يُ ْع ِو ُزكا َأيْضً ا ا ْ

•

َأهيه اا أ ْلخ اْوةَُ ،أانا لا ْس ُت أ َْح ِس ُب ن ا ْف ِيس َأ ِ رين قادْ َأد اْر ْك ُت .اولا ِك ِ رين َأفْ اعلُ شا يْئًا اوإ ِحدً إ :إ ْذ َأانا َأن ْ اَس اما ه اُو او ارإ ُء او َأ ْم اتده إ اىل اما ه اُو قُدَّإ ُمَ ،أ ْس اعى ا ْحن او ألْغ اار ِض
ِ
ِ
ِ َل ْجلِ ِ اج اع ا ِاةل ادع اْو ِة أ ِهلل ألْ ُعلْ ايا ِيف ألْ ام ِس ي ِح ي ُاسوعا( .فيليب )١٤-١٣:٣

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonإلمر إلوحيد إَّلي حنتاجه هو ما إختارته مرمي  -إلنصيب إلصاحل إَّلي ل جيب أن يْنع مهنا .فأمه َشء يف
حياتنا هو إجللوس عند قديم يسوع والاس امتع إىل لكمته".
✓ إجللوس عند قديم يسوع يدل عىل الاس تعدإد لقبول وطاعة تعالمي يسوع.
✓ إجللوس عند قديم يسوع يدل عىل إخلضوع ليسوع ،وأن عصياننا ضده إنهتيى متام ًا.
✓ إجللوس عند قديم يسوع يدل عىل إلميان يف حقيقة يسوع.
✓ إجللوس عند قديم يسوع يدل عىل إلتلمذة.
✓ إجللوس عند قديم يسوع يدل عىل إحلب.

•

ويُعلرق مورغان (" :)Morganإذإ كنا نريد أن نكون أقوايء يف خدمتنا بعيد ًإ عن تاليه إحلياة والاضطرإابت ،علينا أن جند إلوقت وسط لك
متطلبات إحلياة للجلوس عند قدميه اكلتالميذ".

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإلطريق للهنضة هو إجللوس عند قديم إلس يد؛ إذهب هناك مع مرمي وبعد ذكل إذهب للعمل مع مراث".

•

يب أ َّلصا ِل اح أ َّ َِّلي ل ا ْن يُ ْ اْن اع ِمهنْ اا :اكن إلنصيب إلصاحل إَّلي إختارته مرمي هو تقدمي إلعبادة ليسوع ،وحمبته من خالل الاس امتع إىل
 .٢فاأ ْختا اار ْت ام ْر ا ُمي ألنَّ ِص ا
لكمته ،وهذإ ما ركزت عليه مرمي.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإجللوس عند قديم يسوع ليس ابلمر إلبس يط أو بال معىن .إنه يعين إلسالم ،فاَّلي خيضع ليسوع جيد إلسالم
من خالل دمه إلمثني .إنه يعين إلقدإسة ،فاَّلي يتعمل عن يسوع يتعمل إلرب ولك ما صيته حسن .إنه يعين إلقوة ،فاَّلي جيلس عند قديم يسوع
ويتغذى منه ،ميتلئ بقوته؛ ِ َل َّن فا ار اح أ َّلر ِ رب ه اُو قُ َّوتُ ُ ْمك .إنه يعين إحلمكة ،لن إَّلي يتعمل من إبن هللا يفهم أكرث من إلآابء لنه حيفظ إلناموس .إنه
يعين إلغرية إملقدسة ،لن حمبة إملس يح تشعل إلقلب ،وإَّلي يسكل مع يسوع يصبح كيسوع« ،غا ْ اري ُة بايْ ِت اك َأ الكا ْت ِين»".
✓ يقولون أننا حباجة إىل هنضة؛ إذ ًإ ،علينا أن جنلس عند قديم يسوع ونسمع لكمته.
✓ يقولون إننا حباجة إىل إلوحدة؛ إذ ًإ ،علينا أن جنلس عند قديم يسوع ونسمع لكمته.
✓ يقولون أننا حباجة إىل كسب إملناقشات وإجلدل؛ إذ ًإ ،علينا أن جنلس عند قديم يسوع ونسمع لكمته.
✓ يقولون إلعامل حيتاج إىل إلكرإزة؛ إذ ًإ ،علينا أن جنلس عند قديم يسوع ونسمع لكمته.

•

ميكننا إلقول أن هذه إلروإية تظهر لنا ثالثة أنوإع من إَّلين يقولون أهنم يتبعون يسوع إملس يح.
✓ هناك أشخاص مثل مرمي :يعرفون كيف خيدموإ ولكن يعرفون أُهية إجللوس عند قديم يسوع.
✓ هناك أشخاص مثل مراث :خيدمون جبد وبنية صاحلة ،ولكهنم يرتكون إليشء إلوحيد إملهم  -إلرتكزي عىل يسوع  -وإلنتيجة إحباط كبري.
✓ هناك أشخاص ل يقومون بأي من إلمرين .إهنم ليسوإ حىت يف إملْنل مع يسوع ،لهنم مشغولون يف إلسعي ورإء مصاحلهم إخلاصة.

إجنيل لوقا إلحصاح ١١
يسوع يُ رعمل وحيذر
أولً .إلتعلمي عن إلصالة
أ ) إلآية ( :)١طلب من إلتالميذ :ااي ار هب ،عا ِل ر ْمناا َأ ْن ن اُص ِ ر ايل.
 ١اوإ ْذ ااك ان يُ اص ِ ريل ِيف ام ْو ِضعٍ ،لا َّما فا ار اغ ،قاا ال اوإ ِح ٌد ِم ْن ت ااال ِمي ِذ ِه « :ااي ار هب ،عا ِل ر ْمناا َأ ْن ن اُص ِ ر ايل ا امَك عا َّ امل يُو احنَّا َأيْضً ا ت ااال ِمي اذ ُه».
ِ
 .١اوإ ْذ ااك ان ي ُ اص ِ ريل ِيف ام ْو ِضع ٍ :اكن يسوع يصيل كعادته ،ولكن لا َّما فا ار اغ جاء إلتالميذ وطلبوإ أمر ًإ  -إنتظر إلتالميذ حىت إنهتيى يسوع من إلصالة .وقفوإ هناك
ي ِرإقبونه ويرشبون من قوة صالته إىل أن فرغ من إلصالة.
 .٢ااي ار هب ،عا ِل ر ْمناا َأ ْن ن اُص ِ ر ايل :اكن هناك َشء ممزي يف مرإقبة يسوع يصيل جعلهتم يرغبون يف تعمل إلصالة مثهل .اكن هناك َشء جذإب يف حياة إلصالة إليت
اكنت يسوع حيياها ،وطريقة صالته أظهرت شيئ ًا عن عالقته مع هللا إلآب.
•

حالنا كحال إلتالميذ ،فنحن حباجة أن نتعمل من يسوع كيف نصيل .إلصالة بس يطة جد ًإ حىت أن أصغر طفل ميكنه أن يصيل ،ولكهنا عظمية جدإً
دلرجة أن أعظم مؤمن ل يس تطيع أن يقول أنه أتقن إلصالة فع ًال.

•

كتب مورإي (" :)Murrayمن خالل إلصالة تتحقق إملوإعيد إليت ننتظرها ،ويأِت إمللكوت ،ويُعلن جمد هللا ...مل ي ُ رعمل يسوع تالميذه كيفية
إلوعظ ،بل علمهم كيف يصلوإ .مل يتكم كثري ًإ عام حيتاجونه ليقدموإ وعظة جيدة ،ولكن من خالل إلصالة يتحقق ذكل .أن تعرف كيف تتحدث
مع هللا خيتلف عن معرفة كيف تتحدث مع إنسان .فليس هناك قوة مع إلناس ،ولكن هناك قوة مع هللا".

 .٣ااي ار هب ،عا ِل ر ْمناا َأ ْن ن اُص ِ ر ايل :مل يكن طلهبم معرفة طريقة إلصالة ،بل أن يتعلموإ إلصالة .فأكرب صعوبة نوإهجها ليس يف إتقان همارة معينة أو إَتاذ هنج ما يف
إلصالة (عىل إلرمغ من أن هذإ قد يكون جيد ًإ ومفيد ًإ)؛ بل حاجتنا إلساس ية يه ببساطة إلصالة وإلصالة أكرث وأكرث.
•

لك او ْق ٍت ِيف أ هلروحِ ،او اسا ِه ِر اين ِله ااذإ ِب اع ْي ِن ِه ب ُ ِ ر
ِلك اص اال ٍة او ِطلْ اب ٍة ُ َّ
وكام كتب إلرسول بولس يف وقت لحق يف أفسس ُ " ١٨:٦م اص ِل ر اني ب ُ ِ ر
ِلك ُموإ اظ اب ٍة
او ِطلْ اب ٍةَ ِ ،ل ْجلِ ا ِمجيع ِ ألْ ِق رِد ِيس اني".

•

عىل ما يبدو أن يوحنا إملعمدإن قد عا َّ امل تالميذه شيئ ًا عن كيفية إلصالة؛ لهذإ أرإد إلتالميذ أن يتعلموإ إملزيد من ُمعلمهم.

ب) إلآايت ( :)٤-٢صلوإ أنمت هكذإ
٢فا اقا ال لاهُ ْم « :ام اىت اصل َّ ْي ُ ْمت فا ُقولُوإَ :أ اابانا أ َّ َِّلي ِيف أ َّلس ام ااو ِإتِ ،ل اي ات اقد َِّس أ ْ ُْس اكِ ،ل ايأْ ِت املا ُكوت اُكِ ،ل ات ُك ْن ام ِش يئاتُ اك ا امَك ِيف أ َّلس اما ِء اك اذ ِ اكل عا اىل أ ْ َل ْر ِض٣ .خ ْ اُزبانا اك افافاناا
لك ي ا ْو ٍم ٤ ،اوأ ْغ ِف ْر لا انا خ ااط ااايانا ِلَنَّناا ا ْحن ُن َأيْضً ا ن ا ْغ ِف ُر ِل ُ ِ ر
َأع ِْطناا ُ َّ
لرشي ِر».
لك ام ْن ي ُ ْذ ِن ُب إلا ْي انا ،او ال تُدْ ِخلْ انا ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة لا ِك ْن ا ِ رجنناا ِم ان أ ِ ر ر ِ
ِ
 .١ام اىت اصل َّ ْي ُ ْمت فا ُقولُوإ :يف مناس بة سابقة عا ا امل يسوع هذه إلصالة إلساس ية نفسها (مىت  .)١٣-٩:٦وحقيقة أنه كرر ذكل هنا يُظهر مدى أُهيهتا .وحقيقة أنه
مل يس تخدم يف إجنيل مىت نفس إلكامت يُظهر أنه ل جيب إس تخدإم هذه إلكامت كطقس شعائري أو كصيغة حسرية.
•

رمغ أهنا صالة بس يطة وقصرية ،إل أهنا صالة قوية للغاية ولكن بعبارإت بس يطة .اكن إلقادة إلَيود يُعلمون" :لكام أطلت إلصالة لكام تأكدت أهنا
ستُس تجاب" و"لكام أطال إلبرإر يف إلصالة ،حفامتً ستُسمع صالهتم ".وهناك صالة هيودية شهرية تبدأ هكذإ" :إلربكة وإمحلد وإلعظمة وإجملد
وإلكرإمة وإلتسبيح لمس هللا إلقدوس".

• عندما حناول أن نثري إجعاب هللا بكامتنا إلكثرية ،ننكر أن هللا أبوان إملُحب وإلقدوس .عوض ًا عن ذكل ،علينا أن نتبع ما تقوَل إلآية يف سفر إجلامعة
ُرس ْع قالْ ُب اك إ اىل ن ُْط ِق ا االك ٍم قُدَّ إ ام أ ِهللَ ِ ،ل َّن أ اهلل ِيف أ َّلس ام ااو ِإت او َأن اْت عا اىل أ ْ َل ْر ِض ،فا ِ اِل ِ اكل ِل ات ُك ْن ا ِلك امات اُك قا ِل ا ً
يةل".
 ٢:٥ا"ل ت ا ْس ات ْعجِ ْل فا ام اك او ال ي ْ ِ
ِ
َ .٢أ اابانا أ َّ َِّلي ِيف أ َّلس ام ااو ِإت :يُظهر منوذج إلصالة هذإ أن علينا أن خناطب هللا هكذإَ :أ اابانا أ َّ َِّلي ِيف أ َّلس ام ااو ِإت .وهكذإ ميزي أو ًل ملن ينبغي أن نصيل .فهو
لقب فريد يدل عىل عالقة ممزية .مل يعتاد إلشعب إلَيودي أآنذإك أن يدعو هللا " َأ اابانا " لنه لقب يدل عىل عالقة مقربة جد ًإ.
•

كتب اكرسون (" :)Carsonل يوجد أي دليل عىل أن أحد ًإ إس تخدم هذإ إملصطلح قبل جميء يسوع".

•

حصيح أن هللا هو س يد إلكون إلعظمي ،إَّلي خلق وحمك إلكون ،وس ُيدين لك إلش ياء  -ولكنه أيض ًا َأ اابانا .

•

إنه َأ اابانا  ،ولكنه َأ اابانا أ َّ َِّلي ِيف أ َّلس ام ااو ِإت .عندما نقول ِيف أ َّلس ام ااو ِإت نتذكر قدإسة هللا وجمده .إنه َأ اابانا  ،ولكن َأ اابانا أ َّ َِّلي ِيف أ َّلس ام ااو ِإت .ويعين هذإ:
✓

✓

أنه إَل إلعظمة وإلسلطان :ا"اي ار هب إ ا اَل أ آ اابئِنااَ ،أ اما َأن اْت ه اُو أ ُهلل ِيف أ َّلس اما ِء ،او َأن اْت ألْ ُمت ا اس ِل رطُ عا اىل ا ِمجيع ِ ام ام ِ ِ
اكل أ ْ ُل ام ِم ،او ِب اي ِدكا قُ َّوةٌ او اج ا ُرب ٌ
وت
ِ
اولاي اْس ام ْن ي ا ِق ُف ام اع اك؟" (أخبار إلايم إلثاين .)٦:٢٠
أنه إَل إلقوة وإلقدرة" :إ َّن إلاهاناا ِيف أ َّلس اما ِءُ .لكَّ اما شا ا اء اصنا اع( ".مزمور )٣:١١٥
ِ ِ

✓

•

لك قُدْ ِس ِه .أ َّلر هب ِيف أ َّلس اما ِء ُك ْر ِس هيهُ .اع ْيناا ُه تا ْن ُظ ار ِإنَ .أ ْج افان ُ ُه تا ْم ات ِح ُن ب ا ِين أ آ اد ام( ".مزمور )٤:١١
أنه إلَل إَّلي يرى لك َشء " :اإ َّلر هب ِيف اه ْي ا ِ

هذه صالة ليست فردية .قال يسوع " َأ اابانا " وليس "أِب ".ويُعلرق مورغان (" :)Morganنالحظ أن إلصالة أتت بصيغة إمجلع ،فالضمري إملفرد
غائب .فالفرد يدخل حمرض إلآب مبفرده ،ولكنه يصيل كجزء من إلعائةل إلكبرية".

ِ .٣ل اي ات اقد َِّس أ ْ ُْس اك :تعين لكمة ي ا ات اقد َِّس إلمتيزي .وهذإ يعين أنه ليس هناك مثهل ،فهو فريد جد ًإ  -فهو ليس جمرد خشص عظمي أو خشص أفضل .وتعين أيض ًا
لكمة أ ْ ُْس اك أن صفات هللا كلك فريدة ول مثيل َل.
•

كتب موريس (" :)Morrisاكن الامس يف إلعصور إلقدمية ذو دلةل كبرية ابملقارنة مع يومنا هذإ .فالمس يُلخص إلشخصية ابلاكمل ،ويُظهر ما
اكن معروف ًا عنه أو ما س يكشف عنه".

ِ .٤ل اي ات اقد َِّس أ ْ ُْس اكِ ،ل ايأْ ِت املا ُكوت اُكِ ،ل ات ُك ْن ام ِش يئ ا ُت اك ا امَك ِيف أ َّلس اما ِء اك اذ ِ اكل عا اىل أ ْ َل ْر ِض :تبني لنا هذه إلصالة إلشوق جملد هللا وخلطته .فيجب أن يكون أ ْ ُْس اك
 ..املا ُكوت اُك  ..ام ِش يئاتُ اك يف إملقدمة وهلم إلولوية.
•

يرغب إمجليع يف إحملافظة عىل إْسه وْسعته .ولكن علينا أن نقاوم إلرغبة يف حامية وتعزيز أنفس نا أولً بدلً من وضع أ ْمس و املا ُكوت اُك و ام ِشيئاة هللا يف
إملقام إلول .وهذإ يعين أن إلصالة ليست أدإة للحصول عىل ما نريده من هللا .بل يه وس يةل لتحقيق مشيئة هللا فينا وما يدور من حولنا.

•

يريدان يسوع أن نصيل طالبنيِ :ل ات ُك ْن ام ِش يئ ا ُت اك ا امَك ِيف أ َّلس اما ِء اك اذ ِ اكل عا اىل أ ْ َل ْر ِض .فال يوجد عصيان ول عقبات يف إلسامء أمام مشيئة هللا .أما
عىل إلرض فهناك عصيان وعقبات وإحضه ضد مش يئته .إن موإطين إمللكوت يريدون ملش يئته أن تتحقق كام ِيف أ َّلس اما ِء اك اذ ِ اكل عا اىل أ ْ َل ْر ِض.

•

ميكن للشخص أن يقولِ " ،ل ات ُك ْن ام ِش يئ ا ُت اك" بعدة طرق .قد تُرفع إلصالة وكهنا قضاء وقدر وابستياء" :س تفعل مش يئتك وليس هناك ما ميكنين
معهل .مش يئتك سرتحب حامتً ،ولكين ل أحب ذكل ".أو ،قد ُترفع إلصالة بقلب ميلء ابحلب وإلثقة" :إفعل مش يئتك ،لنين أعمل أهنا إلفضل.
غريين عندما ل أفهم أو أقبل مش يئتك".

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإَّلي علمنا هذه إلصالة إس تخدهما هو بنفسه .فعندما تصبب إلعرق إدلموي عىل وهجه ،ونزلت عليه لك إخملاوف
إليت ميكن أن مير هبا أي إنسان يف ضيق ،مل جيادل إلآب ،ولكنه أحىن رأسه وبىك قائ ًال :ل إرإدِت بل إرإدتك".

•

حيق للمرء أن يتساءل ملاذإ يطلب هللا منا أن نصيل" :لتكن مش يئتك "،وكنه غري قادر عىل حتقيق ذكل بنفسه .ولكن هللا قادر عىل تمتمي مش يئته
دون صالتنا أو تعاوننا .ومع ذكل ،يدعوان إىل إملشاركة يف صلوإتنا وقلوبنا وأفعالنا لرؤية مش يئته ا امَك ِيف أ َّلس اما ِء اك اذ ِ اكل عا اىل أ ْلَ ْر ِض.

•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysيطيع إللك مشيئة هللا يف إلسامء بعفوية وبفرح غامر ودون ذمذمة وبلك أمانة .لهذإ ينبغي عىل إملؤمن أن
يصيل أن تسود هذه إحلاةل عىل إلرض أيض ًا".

•

يرى إلبعض إلثالوث يف هذه إلطلبات .إلآب هو مصدر لك قدإسة ،ويسوع يأِت مبلكوت هللا إلينا ،وإلروح إلقدس حيقق إرإدة هللا فينا وبيننا.

•

يرى إلبعض ثالثة أش ياء عظمية يف هذه إلطلبات إلثالثة .أو ًل ،أن نصيل َأ اابانا يتطلب إميان حقيقي ،لن من يأِت إىل هللا جيب أن يؤمن أنه
كذكل .اثني ًا ،أن نصيل ِل ايأْ ِت املا ُكوت اُك يتطلب رجاء ،لننا نثق أن إلمر سيتحقق .اثلث ًا ،أن ن ُصيل ِل ات ُك ْن ام ِش يئاتُ اك يتطلب حمبة ،لن إحملبة يه
إحلافز لطاعة مشيئة هللا ابلاكمل.

 .٥خ ْ اُزبانا اك افافاناا َأع ِْطناا ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم :تُظهر هذه إلصالة أنه ابماكننا أن نأِت ابحتياجاتنا حبرية إىل حمرض هللا .ويشمل ذكل إحتياجاتنا إليومية وطلب إملغفرة وإلقوة
عىل موإهجة إلتجربة.
•

عندما تكم يسوع عن إخلزب ،اكن يعين إخلزب إحلقيقي ،أي إحتياجنا إليويم .قال علامء إلالهوت إلقدإىم أن يسوع قصد ذكل جماز ًاي لهنم مل يتخيلوإ
أنه ميكن ليسوع أن يتكم عن َشء عادي وبس يط مثل إخلزب يف مثل هذه إلصالة إلعظميةَّ .لكل إعتقدوإ أن إخلزب إملشار إليه هنا يأِت مبعىن كرس
إخلزب ،أي إلعشاء إلرابين .وإعتقد أآخرون أن إخلزب يشري إىل لكمة هللا أي خزب إحلياة .ويُعلرق اكلفن ( )Calvinعىل هذه إلتفسريإت إليت ل ترى
يد هللا يف لك أموران إلعادية إليومية ،ويقول" :أهنا خسيفة للغاية ".فاهلل هيمت بأموران إليومية ،وعلينا أن نصيل من أجلها.

•

مع ذكل ،يه صالة لطلب إخلزب إليويم ،وليس ملس تودع ميلء ابخلزب .ويُعلرق اكرسون (" :)Carsonإلصالة يه لتسديد إحتياجاتنا إليومية،
وليس جشعنا .إهنا طلبة يوم بيوم ،وإليت تعكس منط إحلياة إَّلي اكن غري مس تقر للعديد من إلعامل يف إلقرن إلول إَّلين اكنوإ يتقاضون إلجر
يوم بيوم واكنوإ يعانون إن أصاهبم إملرض وإضطروإ للغياب عن إلعمل ذكل إليوم".

 .٦اوأ ْغ ِف ْر لا انا خ ااط ااايانا ِ َلن َّ انا ا ْحن ُن َأيْضً ا ن ا ْغ ِف ُر ِل ُ ِ ر
لك ام ْن ي ُ ْذ ِن ُب إلا ْيناا" :كام حنتاج إىل إخلزب إليويم ،حنتاج أيض ًا إىل إلغفرإن إليويم .ولكننا غالب ًا ما نشعر حباجتنا إىل
ِ
إلطعام أكرث؛ ولكن إحلاجة إىل إلغفرإن حقيقي سوإء شعران به أم ل.
•

كتب مورإي (" :)Murrayكام أن إخلزب هو أول إحتياج للجسد ،كذكل هو إلغفرإن ابلنس بة للروح".

•

ساوى يسوع إخلطااي مع ام ْن ي ُ ْذ ِن ُب إلا ْي انا .فاخلاطئ مدين هلل .ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeربط يسوع إخلطية مع إملديونية ،ولن خطاايان كثرية،
ِ
يطلق علَيا تعبري "إدليون ".فقد خلق هللا إلنسان ليعيش جملده ،وأعطاه انموس ًا ليحيا به؛ وإن فعل أمرإً ل ميجد هللا ،فانه يفتح عقد ًإ من إدلين
مع إلعدإةل إللهية".

•

ِ َلن َّ انا ا ْحن ُن َأيْضً ا ن ا ْغ ِف ُر :تفرتض أن إَّلي غفرت خطاايه س يغفر للآخرين حامتً.

لرشي ِر :تأِت إلتجربة هنا مبعىن إختبار ،وليس إلسعي ورإء معل إخلطية .فقد وعد هللا أن ل جيربنا فوق ما نس تطيع أو
 .٧او ال تُدْ ِخلْ انا ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة لا ِك ْن ا ِ رجنناا ِم ان أ ِ ر ر ِ
حنمتل (كورنثوس إلوىل .)١٣:١٠
•

كتب فرإنس (" :)Franceهللا إَّلي ل جيرب ابلرشور (يعقوب  ،)١٣:١يسمح لبنائه ابملرور يف إلتجارب .وإلتالميذ إَّلين مه عىل بينة
بضعفاهتم ،ل ينبغي أن يرغبوإ مبثل هذه إلتجارب ،وعلَيم أن يصلوإ يك ينجَيم هللا من إلتعرض لها ومه يف حاةل ضعف".

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإلرجل إَّلي يصيل " او ال تُدْ ِخلْ انا ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة" مث يدخل هبا ،يُعترب اكذ ًاب بنظر هللا  " ...او ال تُدْ ِخلْ انا ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة" يه
عبارة بذيئة وخمزية عندما َترج من أشخاص يلجأون إىل أماكن لهو ذو طابع أخاليق يسء".

•

إن كنت تُصيل حق ًا " او ال تُدْ ِخلْ انا ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة" فان هذه إلصالة ستنعكس يف حياتك بعدة طرق .وهذإ يعين أنك:
✓ لن تتباىه أبد ًإ بقوتك إلشخصية.
✓ لن ترغب مطلق ًا ابلتجارب.
✓ لن تذهب أبدإً حيث إلتجربة.
✓ لن تقود أآخرين حنو إلتجربة.

 .٨اكنت هذه حسب أندرو مورإي ( )Andrew Murrayيه "مدرسة للصالة" وكتب كتاب حول هذإ إملوضوع بعنوإن "مع إملس يح يف مدرسة إلصالة".
جند يف ذكل إلكتاب صالة رإئعة للطالب إجلدد يف هذه إملدرسة:

مبارك إْسك أهيا إلرب! اي من تعيش حياة إلصالة ابس مترإر ،علمين كيف أصيل ،وكيف أعيش حياة إلصالة.
وحيهنا سأتشارك معك يف أجماد إلسامء ،وأتعمل إلصالة دون توقف،
وأتعمل كيف أقف قدإمك اكلاكهن إَّلي يقف يف حمرض إلهه.
أهيا إلرب يسوع ،أطلب منك إليوم أن تسجل إْسي مضن أولئك إَّلين ل يعرفون إلصالة كام ينبغي،
وأصيل حتديد ًإ أن تعطيين دورة عن إلصالة .علمين اي رب أن أنتظر معك يف إملدرسة
وأن أعطيك إلوقت لتعلميي وتدرييب .وأصيل حىت أشعر جبهيل إلشديد،
ُ
كام وأشعر ابلمتياز إَّلي يل وإلقوة يف إلصالة ،وحباجيت للروح إلقدس ،إلروح إملصيل،
يك يقودين للتخيل عن لك أفاكري ،وجيعلين أجسد أمامك بروح منكرسة تريد أن تتعمل.
إملين اي رب ابلثقة أنه بوجود معمل مثكل سأتعمل إلصالة بلك تأكيد.
وإثق ًا أن يسوع هو من س ُيعلمين ،يسوع إَّلي اكن يصيل ابس مترإر للآب إلساموي،
ومن خالل صالته حتمك مبصري كنيس ته وإلعاملَّ ،لإ لن أخاف.
حامتً س تكشف يل أرسإر عامل إلصالة .وعندما ل أفهم ،س تعلمين أن أكون قو ًاي يف إلميان ،وأعطي إجملد كل.
مبارك إْسك أهيا إلرب! لنك لن َتذل تلميذك إَّلي وثق بك ،وبنعمتك لن أخذكل أيض ًا ...أآمني.
ج ) إلآايت ( :)٨-٥إلصالة جبرإءة ومبثابرة
ون ا َُل اص ِديقٌ  ،اوي ا ْم ِِض إلا ْي ِه ِن ْص اف ألل َّ ْيلِ  ،اوي ا ُق ُ
ول ا َُل ااي اص ِد ُيقَ ،أقْ ِرضْ ِين ثا االثا اة َأ ْر ِغ اف ٍةَ ِ ٦ ،ل َّن اص ِديقًا ِيل اجا اء ِين ِم ْن اس اف ٍر ،اولاي اْس ِيل اما
َّ ُ ٥مث قاا ال لاهُ ْم « :ام ْن ِمنْ ُ ْمك يا ُك ُ
ِ
ا
اب ُم ْغلاقٌ أ ْل آ ان ،او َأ ْو ال ِدي ام ِعي ِيف ألْ ِف ار ِإش .ال َأقْ ِد ُر َأ ْن َأقُو ام او ُأع ِْط اي اكَ ٨ .أقُو ُل ل ُ ْمك :اوإ ْن ااك ان ال ي ا ُقو ُم
يب اذ ِ اكل ِم ْن داإ ِخلٍ اوي ا ُقو ال :ال تُ ْز ِ ْجع ِين! اإلْ اب ُ
ُأقا رِد ُم اَلُ٧ .فا ُيجِ ا
ِ
اويُ ْع ِطي ِه ِل اك ْو ِن ِه اص ِديقاهُ ،فاان َّ ُه ِم ْن َأ ْجلِ لا اجا اجتِ ِه ي ا ُقو ُم اويُ ْع ِطي ِه قادْ ار اما ا ْحي ات ُاج.
ِ
ون ا َُل اص ِديقٌ  ،اوي ا ْم ِِض إلا ْي ِه نِ ْص اف ألل َّ ْيلِ  :اكن من إلطبيعي يف ذكل إلعرص أن يعيش أفرإد إلرسة مع ًا يف مْنل مكون من غرفة وإحدة .عىل
 .١ام ْن ِمنْ ُ ْمك يا ُك ُ
ِ
جانب من إملْنل اكنت هناك منصة مرتفعة حيث ينام إمجليع ،وعىل أرض منخفضة قليةل حتهتم اكنت إحليوإانت ،مثل إلبقرة ،ورمبا إلغنام وإملاعز  ...إخل.
مفن إملس تحيل أن يأِت خشص ويطرق إلباب إلرئييس دون إزعاج إلرسة بأمكلها.
ِ .٢م ْن َأ ْجلِ لا اجا اجتِ ِه ي ا ُقو ُم اوي ُ ْع ِطي ِه قادْ ار اما ا ْحي ات ُاج :حتىل هذإ إلرجل ابلكثري من إلشجاعة ليطلب من صديقه هذإ إلطلب ويف منتصف إلليل دون جخل؛ يبدو
أنه اكن حيتاج َّلكل إخلزب فع ًال.
•

غالب ًا ما يتوق هللا لريى مثابرتنا يف إلصالة ،وهذإ ل يعين أنه مرتدد وحيتاج ملن يقنعه .مفثابرتنا ل تغري هللا ،بل تغريان حنن ،وتمني بدإخلنا قلب
وعاطفة يطلبان ما يريده هللا.

د ) إلآايت ( :)١٣-٩إلصالة بثقة إلطفال
 ٩او َأانا َأقُو ُل لا ُ ُمك :أ ْسأَلُوإ تُ ْع اط ْوإُ ،إ ْطلُ ُبوإ اجتِدُ وإِ ،إقْ ار ُعوإ ي ُ ْفتا ْح لا ُ ْمكِ ١٠ .لَ َّن ُ َّ
لك ام ْن ي ْاسأَ ُل ياأْخ ُُذ ،او ام ْن ي ا ْطلُ ُب اجيِدُ  ،او ام ْن ي ا ْق ار ُع ي ُ ْفتا ُح اَلُ١١ .فا ام ْن ِمنْ ُ ْمك ،اوه اُو َأبٌ ،
ون َأ ْن تُ ْع ُطوإ
رش ٌإر تا ْع ِرفُ ا
ي ْاسأَ ُ َُل أبْ ُن ُه خ ْ ًُزبإَ ،أفا ُي ْع ِطي ِه اح اج ًرإ؟ َأ ْو ا اْس اك ًةَ ،أفا ُي ْع ِطي ِه احيَّ ًة بادا ال أ َّلس ام اك ِة؟ َ ١٢أ ْو إ اذإ اسأَ ا َُل ب ا ْيضا ًةَ ،أفا ُي ْع ِطي ِه اع ْق ار ًاب؟ ١٣فاا ْن ُك ْن ُ ْمت او َأن ُ ْْمت َأ ْ ا
ِ
ِ
وح ألْ ُقدُ اس ِل َّ ِِل اين ي ا ْسأَلُوناهُ؟».
َأ ْو الد ُامكْ ع ااط اااي اجيرِدا ةً ،فا ا ْمك بِألْ اح ِر ِ ري أ ْل آ ُب أ َّ َِّلي ِم ان أ َّلس اما ِء ،ي ُ ْع ِطي أ هلر ا

 .١أ ْسأَلُوإ تُ ْع اط ْوإُ ،إ ْطلُ ُبوإ اجتِدُ وإِ ،إقْ ار ُعوإ يُ ْفتا ْح لا ُ ْمك :يطلب إلرب منا أن نس متر يف إلسؤإل وإلطلب وإلقرع .ويُعلرق موريس (" :)Morrisلك هذه إلفعال
إلثالثة مس مترة (أفعال مضارعة) :فيسوع ل يتحدث عن أمر يُفعل مرة وإحدة ،ولكنه يتكرر".
•

تتحدث هذه إلوصاف عن إجلدية وإلعزم .ويف كثري من إلحيان ،تكون صلوإتنا جمرد متنيات نرفعها للسامء ،وهذه ليست إلصالة إلفعاةل إحلقيقية.

 .٢فا ام ْن ِمنْ ُ ْمك ،اوه اُو َأبٌ  ،ي ْاسأَ ُ َُل أبْنُ ُه خ ْ ًُزبإَ ،أفا ُي ْع ِطي ِه اح اج ًرإ؟ من إملعروف أن أي أب طبيعي حيب أن يبارك أبناءه ،ولن يس تجيب أبد ًإ لطلب بس يط وجيد
بتقدمي َشء رديء .فاذإ اكن هذإ هو إحلال معنا ،فا ا ْمك بِألْ اح ِر ِ ري سيس تجيب هللا لنا ،عىل إلرمغ من أنه أحيا ًان ل يبدو كذكل!
وح ألْ ُقدُ اس ِل َّ ِِل اين ي ْاسأَلُون ا ُه .ل حنتاج أن
وح ألْ ُقدُ اس ِل َّ ِِل اين ي ْاسأَلُوناهُ؟ :حيب هللا ،بصورة خاصة ،أن يُ ْع ِطي أ هلر ا
 .٣فا ا ْمك بِألْ اح ِر ِ ري أ ْل آ ُب أ َّ َِّلي ِم ان أ َّلس اما ِء ،ي ُ ْع ِطي أ هلر ا
نشك أبد ًإ يف رغبة هللا يف سكب روحه .ولكن إملشكة يه يف إس تقبالنا حنن ،وليس يف رغبة هللا يف إلعطاء.
اثني ًا .إجاابت يسوع حول إلش ياطني وإلعالمات
أ ) إلآايت (ِ :)١٦-١٤إهتَّ ا ام إلبعض يسوع برشكته مع إلش يطان؛ وإلبعض إلآخر يطلب أآية (عالمة) منه.
 ١٤او ااك ان ُ ْخي ِر ُج اش ْي اطاانً  ،او ااك ان اذ ِ اكل َأخ اْر اس .فالا َّما ُأ ْخ ِر اج أ َّلش ْي اط ُان تا اكَّ ام أ ْ َلخ اْر ُس ،فاتا اع َّج اب ألْ ُج ُموعُ ١٥ .او َأ َّما قا ْو ٌم ِمهنْ ُ ْم فا اقالُوإِ « :ب اب ْعلا ازبُو ال ارئِ ِيس أ َّلش ايا ِطنيِ ُ ْخي ِر ُج
ون اطلا ُبوإ ِمنْ ُه أآي ا ًة ِم ان أ َّلس اما ِء ُجي ر ِاربُوناهُ.
أ َّلش ايا ِط اني» ١٦ .اوأآخ ُار ا
 .١او ااك ان ُ ْخي ِر ُج اش ْي اطاانً  ،او ااك ان اذ ِ اكل َأخ اْر اس :اكن يف زمن يسوع أشخاص يعملون كطاردين للروإح .ولكهنم اكنوإ يعتقدون أن علَيم إلكشف عن إمس
إلش يطان ،وإل فلن يكون هلم سلطان عىل إخرإجه.
 .٢فالا َّما ُأ ْخ ِر اج أ َّلش ْي اط ُان تا اكَّ ام أ ْ َلخ اْر ُس ،فا ات اع َّج اب ألْ ُج ُمو ُع :فا ات اع َّج اب ألْ ُج ُمو ُع لن يسوع أخرج إلش يطان إَّلي اكن ابلخرس .ووفق ًا للتفكري إلَيودي يف ذكل
إلوقت ،اكن من إملس تحيل إخرإج إلش يطان من هذإ إلرجل ابلتحديد لنه اكن أخرس ول ميكنه إلكشف عن إمس إلش يطان إَّلي يسكنه.
 .٣او َأ َّما قا ْو ٌم ِمهنْ ُ ْم فا اقالُوإِ « :ب اب ْعلا ازبُو ال ارئِ ِيس أ َّلش ايا ِطنيِ ُ ْخي ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني :عندما رأى إلناس هذإ إلعمل إلعظمي ،اكنت ردود أفعاهلم خمتلفة .فنسب إلبعض معل
ون اطلا ُبوإ ِمنْ ُه أآي ا ًة ِم ان أ َّلس اما ِء ُجي ر ِاربُون ا ُه).
يسوع إىل إلش يطان ( ِب اب ْعلا ازبُو ال ارئِ ِيس أ َّلش ايا ِطنيِ ) ،وأآخرون طلبوإ رؤية إملزيد من إملعجزإت قبل أن يؤمنوإ ( اوأآخ ُار ا
•

يُصعب حتليهل إمس ِب اب ْعلا ازبُو ال .ويش به يف لفظه لكمة" :رب إَّلابب ".لقد اكن هذإ إهتا ٌم ٍ
قاس .عل ر اق ابرلكي ( )Barclayعىل هذإ" :إن اكنت إملقاومة
إلمينة ل ُجتدي نفع ًا فال تلجأ إىل إللسان إحلاد".

ب) إلآايت ( :)١٩-١٧جوإب يسوع لِلين ينس بون معهل إىل إلش يطان.
١٧فا اع ِ امل َأفْ ااك ار ُ ْمه ،اوقاا ال لاهُ ْم ُ « :ه
لك ام ْملا اك ٍة ُمنْ اق ِس ام ٍة عا اىل اذإهتِ اا ا َْت ار ُب ،اوباي ٍْت ُم ْن اق ِس ٍم عا اىل باي ٍْت ي ْاس ُقطُ١٨ .فاا ْن ااك ان أ َّلش ْي اط ُان َأيْضً ا ي ا ْن اق ِس ُم عا اىل اذإتِ ِه ،فا اك ْي اف تاثْبُ ُت
ِ
ُون قُضا اتا ُ ْمك!
ون؟ ِ اَّل ِ اكل ُ ْمه يا ُكون ا
ون :إ ِ رين ِب اب ْعلا ازبُو ال ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني١٩ .فاا ْن ُك ْن ُت َأانا ِب اب ْعلا ازبُو ال ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني ،فاأَبْناا ُؤ ُ ْمك ِب ام ْن ُ ْخي ِر ُج ا
ام ْملا اك ُتهُ؟ ِ َلن َّ ُ ْمك تا ُقولُ ا
ِ
ِ
 .١فا اع ِ امل َأفْ ااك ار ُ ْمه :يبدو أن يسوع أظهر هنا موهبة إلروح إلقدس إليت وصفها بولس "ب ا الَك ُم ِع ْ ٍمل" يف (كورنثوس إلوىل  .)٨:١٢ومن إملمكن أيض ًا أن يسوع
عرف ذكل من خربته إلشخصية وحدسه .ولكن إلنقطة إلمه يه أن يسوع مل حيتاج إىل إس تخدإم قدرته إللهية ملعرفة أفاكرمه.

 ُ .٢ه
لك ام ْملا اك ٍة ُمنْ اق ِس ام ٍة عا اىل اذإهتِ اا ا َْت ار ُب :اكنت إجابة يسوع منطقية جد ًإ .فكيف ميكن لعميل للش يطان أن يعمل ضده؟ إن حدوث هذإ يعين أن هناك حر ًاب
ُ
أهلية يف مملكة إلش يطان ،وابلتايل لن تصمد مملكته أبد ًإ .مفن إملس تحيل أن يعمل إلش يطان ضد نفسه ،لهذإ اكن عىل إملش تكني أن جييبوإ كيف إس تفاد
إلش يطان من إملعجزة إليت معلها يسوع.
•

حصيح أن إلش يطان رشير ،ولكنه ليس أمحق ".عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonهمام اكنت أخطاء إلش ياطني ،فهيي
كتب بروس (ٌ " :)Bruce
ليست يف رصإع مع بعضها إلبعض؛ فالخطاء حمجوزة خلدإم إلس يد إلفضل".

ون؟ :لحظ يسوع يف إلوقت ذإته أن من بني إلقادة إلَيود اكن هناك من خيرج إلروإح أيض ًا.
 .٣فاا ْن ُك ْن ُت َأانا ِب اب ْعلا ازبُو ال ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني ،فاأَبْناا ُؤ ُ ْمك ِب ام ْن ُ ْخي ِر ُج ا
ِفهل اي تُرى إهتمهم إملش تكني أيض ًا؟
ج ) إلآايت ( :)٢٣-٢٠يسوع يعلن سلطانه عىل قوى إلرش
 ٢٠اولا ِك ْن إ ْن ُك ْن ُت ِبأَ ْص ِبع ِ أ ِهلل ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني ،فاقادْ َأ ْق اب ال عالا ْي ُ ْمك املا ُك ُ
ون َأ ْم او ُ ُإَل ِيف َأ ام ٍان ٢٢ .اولا ِك ْن ام اىت اجا اء
وت أ ِهللِ ٢١ .حي ان اما ا ْحي افظُ ألْ اق ِو هي اد اإر ُه ُمت ا اس ِل ر ًحا ،تا ُك ُ
ام ْن ه اُو َأقْ اِوى ِمنْ ُه فاان َّ ُه ي ا ْغ ِل ُبهُ ،اوي ا ْ ِْن ُع ِس اال اح ُه ألْ ااك ِم ال أ َّ َِّلي أت َّ ا ا
لك عالا ْي ِه ،اوي ُ او رِز ُع غا انائِ امهُ ٢٣ .ام ْن لاي اْس ام ِعي فاه اُو عا ا َّيل ،او ام ْن ال ا ْجي ام ُع ام ِعي فاه اُو يُ اف ر ِر ُق ٢٤ .ام اىت خ اار اج
جِس ِم ان ِأ ْلن ْ اس ِان ،ا ْجيتا ُاز ِيف َأ اما ِك ان لاي اْس ِفَياا اما ٌء ي ا ْطلُ ُب ارإ اح ًة ،اوإ ْذ ال اجيِدُ ي ا ُقو ُلَ :أ ْرجِ ُع إ اىل باي ِْيت أ َّ َِّلي خ اار ْج ُت ِمنْهُ.
أ هلر ُ
وح ألنَّ ُ
ِ
ِ
ِ
 .١اولا ِك ْن إ ْن ُك ْن ُت ِبأَ ْص ِبع ِ أ ِهلل ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني ،فاقادْ َأ ْق اب ال عالا ْي ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل :أجاب يسوع هبذه إلكامت عن هتمة رشإكته مع إلش يطان .إذ قال" :أان لست
ِ
حتت سلطان إلش يطان ،بل ما أفعهل يثبت أين أقوى منه".
•

مل يشك يسوع إلبتة يف قدرإته عندما قال" :إ ْن ُك ْن ُت ".ولكنه شدد هنا ،وكام إقرتح ابيت ( ،)Pateعىل فكرة" :مبا أين ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني" وليس
ِ
"إن متكنت من ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني ".ولهذإ قال" :لين ِبأَ ْص ِبع ِ أ ِهلل ُأ ْخ ِر ُج أ َّلش ايا ِط اني فاقادْ َأ ْق اب ال عالا ْي ُ ْمك املا ُك ُ
وت أ ِهلل".

 .٢اولا ِك ْن ام اىت اجا اء ام ْن ه اُو َأقْ اوى ِمنْ ُه فاان َّ ُه ي ا ْغ ِل ُب ُه :يف إلصورة إليت إس تخدهما يسوع هنا ،نرى أن إلش يطان هو ألْ اق ِو هي إَّلي حيرس ُمقتا انياته .فقد اكنت خدمة
يسوع يه هزمية ألْقا ِو هي ،سوإء يف ِحاةل إخرإج إلش ياطني من هذإ إلرجل إلخرس أو ابملعىن إلوسع.
 .٣اولا ِك ْن ام اىت اجا اء ام ْن ه اُو َأقْ اوى ِمنْ ُه :يسوع َأقْ اوى ِمنْ ُه (أي من إلش يطان ألْ اق ِو هي إملذكور يف لوقا  .)٢١:١١حتدث يسوع عن إنتصاره عىل إلش يطان عىل عدة
مرإحل:
•

ام اىت اجا اء :انا از ال يسوع ُمنا اازعاه إلش يطان او ْهج ًا ِل او ْج ٍه يف إملعركة ،حىت عىل إلرض إليت تبدو أهنا ُملاكً للش يطان (اكلش ياطني إليت سكنت إلناس).

•

فاان َّ ُه ي ا ْغ ِل ُب ُه :غلب يسوع هذإ إلقوي بلك بساطةُ ،مظهرإً أنه َأقْ اوى ِمنْ ُه .كام وأوحض يسوع أنه إلقوى ومل يكن يوم ًا أسريإً عند ألْقا ِو هي .واكنت رسالته:
ِ"أان لست حتت سلطان إلش يطان .وابخرإجه من إلنفوس إليت ميتلكها أثبت أين أقوى منه".

•

اوي ا ْ ِْن ُع ِس اال اح ُه ألْ ااك ِم ال أ َّ َِّلي أت َّ ا ا
لك عالا ْي ِه :مل هيزم يسوع إلش يطان نيابة عنا حفسب ،بل نزع ِس اال اح ُه إلاكمل أيض ًا .وكام تقول إلآية يف كولويس ١٥:٢
"إ ْذ اج َّر اد أ ر ِلر ااي اس ِ
ات اوأ َّلس اال ِط اني َأ ْشه اار ُ ْمه ِهج ًاارإ ،اظا ِف ًرإ هبِ ِ ْم ِفي ِه [أي إلصليب]".
ِ
اوي ُ او رِز ُع غاناائِ ام ُه :لن حيتفظ إلش يطان مطو ًل بغناِئ إملعركة إليت إنترص هبا مؤقت ًا .فقد أمكل يسوع إنتصاره عىل ألْقا ِو هي .ولكام حتررت نفس من
إلش يطان ،وكن يسوع يقول" :أسلب من مملكة إلش يطان نفس بعد إلخرى ".فيجب أن تكون حياتنا خالية متام ًا من س يطرة إلش يطان .فاَّلي
ربط إلرجل إلقوي اوي ُ او رِز ُع غاناائِ ام ُه هو ربنا إملُقام.

•

 .٤ام ْن لاي اْس ام ِعي فاه اُو عا ا َّيل ،او ام ْن ال ا ْجي ام ُع ام ِعي فاه اُو يُ اف ر ِر ُق :إن اكن يسوع َأ ْق اوى من إلش يطان ،إذ ًإ علينا أن نقرر :من س يكون رشيكنا يسوع أم إلش يطان؟
هل س نكون مع يسوع أم ضده؟ هل س نعمل من أجل يسوع أم ضده؟
•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysيف إلرصإع ضد قوى إلظالم ليس هناك جمال للحيادية".

•

لهذإ علينا أن نقرر .فليست هناك أرض حمايدة؛ إما أن نكون مع يسوع أو ضده .حنن ل منكل إلرفاهية للوقوف عىل إحلياد.

•

إن اكن إلش يطان قو ًاي ويسوع إلقوى ،إذ ًإ هناك قوتني تعمالن عىل كسب ولءان .ويف إلهناية س نختار أحدمه إن اكن بقصد أم عن غري قصد.

د ) إلآايت ( :)٢٦-٢٤إملزيد عن إمتالك إلش ياطني لالنسان
جِس ِم ان أ ْلن ْ اس ِان ،ا ْجي ات ُاز ِيف َأ اما ِك ان لايْ اس ِفَياا اما ٌء ي ا ْطلُ ُب ارإ اح ًة ،اوإ ْذ ال اجيِدُ ي ا ُقو ُلَ :أ ْرجِ ُع إ اىل باي ِْيت أ َّ َِّلي خ اار ْج ُت ِمنْهُ٢٥ .فاياأْ ِِت او اجيِدُ ُه
 ٢٤ام اىت خ اار اج أ هلر ُ
وح ألنَّ ُ
ِ
ِ
ِ
رش ِم ْن َأ اوإئِ ِ ِهل!».
رش ِمنْهُ ،فاتادْ ُخ ُل اوت ا ْس ُك ُن ُه اناكا  ،فاتا ِص ُري َأ اوإ ِخ ُر اذ ِ اكل أ ْلن ْ اس ِان َأ ا َّ
وسا ُم ازيَّنًاَّ ُ ٢٦ .مث ي ا ْذه ُاب اوياأْخ ُُذ اس ْب اع اة َأ ْر اوإحٍ ُأخ اار َأ ا َّ
ام ْكنُ ً
ِ
جِس ِم ان أ ْلن ْ اس ِان :هذه صورة عن خشص خرج منه إلروح إلنجس ،ولكنه مل ميتلئ بعد بيسوع .إهنا صورة لشخص حياول أن يكون
 .١ام اىت خ اار اج أ هلر ُ
وح ألنَّ ُ
ِ
حمايد .فيقولون إهنم ليسوإ ملاكً للش يطان ،ولكهنم ليسوإ ُملاكً ليسوع أيض ًا .ولكن يوحض لنا يسوع أن هذإ أمر مس تحيل.
َ .٢أ ْرجِ ُع إ اىل باي ِْيت أ َّ َِّلي خ اار ْج ُت ِمنْ ُه :يبدو أن إلش ياطني تعترب إلماكن إلشاغرة فرصة لها .فلسبب ما يريدون أن يسكنوإ إلجساد .ورمبا يكون هو نفس
ِ
إلسبب إَّلي من أجهل يرغب إخملرب يف إقتناء علبة إدلهان لتخريب حائط ما ،أو إجملرم يف إحلصول عىل مسدس  -فاجلسم هو سالح تس تطيع إلش ياطني
إس تخدإمه للهجوم عىل هللا.
•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateرمبا يعين ذكل مضني ًا أن إملْنل اكن غري مسكون  ...ويبدو أن س ياق إلنص يف لوقا  ٢٥:١١يفرتض أن سبب رجوع
إلروح إىل إملْنل اكن لنه شاغر".

رش ِم ْن َأ اوإئِ ِ ِهل :كشف يسوع عن خطر َتليص خشص من إلروح إلنجس دون ملء حياته بيسوع .فقد ينهتيي هبم إملطاف
 .٣فا ات ِص ُري َأ اوإ ِخ ُر اذ ِ اكل أ ْلن ْ اس ِان َأ ا َّ
ِ
أسوأ من قبل.
•

هناك فرإغ يف قلب لك إنسان ،وجيب أن ميتلئ بيشء .فاذإ أفرغنا قلوبنا من إلرش دون ملهئا بيسوع وبصالحه ،فيُرسع إلرش مبلئه مرة أخرى -
وأحيا ًان س ميلئه مبا هو أسوأ بكثري.

•

اكنت إجابة يسوع عىل أولئك إَّلين إهتموه أنه يعمل ذكل بقوة إلش يطان ،أنه مل يأ ِت فقط حملاربة إلرش ،بل ليغمر إلقلوب بصالح هللا .وهو مل
يأ ِت جملرد إخالء إملْنل ،ولكن مللئه حبضوره.

هـ) إلآايت ( :)٢٨-٢٧يسوع يكشف عن إلربكة إحلقيقية
وَب لِ ْل اب ْط ِن أ َّ َِّلي امح ا ا
وَب ِل َّ ِِل اين
اكل اوألث َّدْ ي ا ْ ِني أ َّ الِليْ ِن ار ِض ْعهتا ُ اما»َ ٢٨ .أ َّما ه اُو فاقاا ال« :ب ا ْل ُط ا
 ٢٧او ِفمياا ه اُو ي ا ات اكَّ ُم هبِ ا اذإ ،ارفا اع ِت أ ْم ار َأةٌ اص ْوهتا اا ِم ان ألْ اج ْمع ِ اوقاال ا ْت اَلُُ « :ط ا
ون ا االك ام أ ِهلل او ا ْحي اف ُظون ا ُه».
ي ْاس ام ُع ا
وَب ِللْ اب ْط ِن أ َّ َِّلي امح ا ا
اكل :تبدو أهنا اكنت رصخة عفوية من أ ْم ار َأةٌ أرإدت تكرمي يسوع وعائلته .وكهنا تقول" :لنك رإئ ٌع جدإً حفامتً وإدلتك مباركة جد ًإ".
ُ .١ط ا

ون ا االك ام أ ِهلل او ا ْحي اف ُظون ا ُه :مل يقصد يسوع إلتقليل من إحرتإم وإدلته ،ولكنه أشار إىل إلعالقة إلعظم وإلكرث أُهية بينه وبني إَّلين
 .٢ب ا ْل ُط ا
وَب ِل َّ ِِل اين ي ْاس ام ُع ا
يسمعون لكمة هللا وحيفظوهنا .أعترب يسوع هذه إلعالقة أكرث أُهية وأكرث بركة من عالقته مع وإدلته إليت أجنبته.
•

ل حيط هذإ من شأن مرمي بتا ًات؛ ولكنه ُيكرم وي ُبارك من يسمع وحيفظ الكم هللا .حيث يأمر إلرب ابلربكة .عل ر اق ترإب (" :)Trappاكن إلتالميذ
مباركني لهنم ْسعوإ تعالمي يسوع إملس يح أكرث من أمه إليت محلته".

و ) إلآايت ( :)٣٢-٢٩يسوع يرد عىل إَّلين يطلبون أآية (برهان)
 ٢٩او ِفمياا ااك ان ألْ ُج ُمو ُع ُم ْزد ِ ِامح اني ،أبْ اتدا َأ ي ا ُق ُ
رش ٌير .ي ا ْطلُ ُب أآي ا ًة ،او ال تُ ْع اطى ا َُل أآي ا ٌة إ َّل أآي ا ُة يُوانا ان ألنَّ ِ ِ ريبِ ٣٠ .لَن َّ ُه ا امَك ااك ان يُوانا ُن أآي ا ًة ِ َلهْلِ ِنينا اوى ،اك اذ ِ اكل
ول « :اه اذإ ألْجِ ي ُل ِ ر ِ
ِ
ون أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان َأيْضً ا ِلها اذإ ألْجِ يلِ  ٣١ .ام ِل اك ُة ألتَّ ْي ام ِن اس ات ُقو ُم ِيف أ رِدل ِين ام اع ِر اجالِ اه اذإ ألْجِ يلِ اوتا ِديهنُ ُ ْمَ ِ ،لهنَّ اا َأت ْات ِم ْن َأقا ِاِص أ ْ َل ْر ِض ِلت ا ْس ام اع ِح ْمكا اة ُسلا ْي ام اان،
يا ُك ُ
ِ
ْ
ون ِيف أ رِدل ِين ام اع اه اذإ ألجِ يلِ اوي ا ِدينُوناهَُ ِ ،لهنَّ ُ ْم اتا بُوإ ِب ُمنااداإ ِة يُوانا ان ،اوه اُو اذإ َأع اْظ ُم ِم ْن يُوانا ان اههُناا!
اوه اُو اذإ َأع اْظ ُم ِم ْن ُسلا ْي ام اان اههُناا! ِ ٣٢ر اجا ُل ِنينا اوى اس اي ُقو ُم ا
رش ٌير .ي ا ْطلُ ُب أآي ا ًة :قال يسوع هذإ إىل حشد غليظ إلعقل ،موخب ًا ميلهم إملس متر للبحث عن أآايت (برإهني) .لقد ذكر يسوع لتوه إلرباكت لِلي
 .١اه اذإ ألْجِ ي ُل ِ ر ِ
يسمع لكمة هللا ويعمل هبا؛ ويتكم هنا عام س يحدث ملن ي ا ْطلُ ُب أآي ا ًة.
•

وفق ًا لولمي ابرلكي ( ،)William Barclayبعد حوإيل َخسة عرش عام ًا من صعود يسوع ،ظهر رج ًال إْسه ثيودإس إدعى أنه إملس يا ،وأقنع إلناس
ابتباعه إىل إلردن ووعدمه أن يشق إلهنر إىل قسمني ،ولكنه فشل وعاقبه إلرومان عىل كذبه .اع ِرف أي نوع من إلآايت أرإد إلناس رؤيهتا .خيربان
يسوع أن سامع وحفظ إلكمة هو أكرث أُهية من إلآايت وإملعجزإت.

•

ومن إلسخرية ،أن يسوع قدم إلكثري من إلآايت (إلربإهني) إلرإئعة ،ولكهنا مل تكن ما أرإدوإ رؤيته .فقد اكنوإ يريدون أآايت تقاوم إحلمك إلروماين
وَتلصهم عسكر ًاي وس ياس ي ًا.

•

أدإن يسوع سعَيم إملس متر ورإء طلب إلآايت ،خاصة أهنم شاهدوإ إلكثري مهنا .فعلينا أل نتوقع أن تغري إلآايت قلب إملشككني.

 .٢او ال تُ ْع اطى ا َُل أآي ا ٌة إ َّل أآي ا ُة يُوانا ان ألنَّ ِ ِ ريب :خيربان يسوع أن يوانن اكن أآية ،وهو بدوره س يكون أآية مماثةل جليهل .فقد قدم يوانن حياته لتسكيت غضب هللا
ِ
إلنازل عىل إلناس .ولكن إملوت مل يوقفه؛ فبعد ثالثة أاي ٍم وليالٍ يف إلسجن ،اكن عىل قيد إحلياة حر ًإ طليق ًا (سفر يوانن .)٢-١
•

فالآية إليت وعدان هبا يسوع يه نفسه .فيسوع هو إلآية سوإء جليهل أو لنا .فعلينا أن نؤمن به وليس ابلآية.

 .٣ام ِل اك ُة ألتَّ ْي ام ِن اس ات ُقو ُم ِيف أ رِدل ِين ام اع ِر اجالِ اه اذإ ألْجِ يلِ اوتا ِديهنُ ُ ْم :جاءت ملكة إجلنوب (ألتَّ ْي ام ِن) عند إملكل سلامين يف ملوك إلول إلحصاح  .١٠وعندما رأت
إلعامل إلعظمية إليت فعلها هللا من خالل سلامين ،جمدت إَل إرسإئيل .فمل تقول" :أرين أكرث رمبا ُأصدق".
•

ِ َلهنَّ اا َأت ْات ِم ْن َأقا ِاِص أ ْلَ ْر ِض ِلت ا ْس ام اع ِح ْمكا اة ُسلا ْي ام اان .سعي ملكة إجلنوب ورإء لكمة هللا ُخيجلنا .فأولئك إَّلين طلبوإ من يسوع أآية قد س بق
وشاهدوإ أعامَل ويف منطقهتم ،ومع ذكل مل يؤمنوإ.

•

إلنقطة هنا وإحضة للغاية :ام ِل اك ُة ألتَّ ْي ام ِن و َأهْلِ ِنينا اوى اكنوإ من إلمم ،واكنوإ أكرث إنفتاح ًا لمور هللا من إلَيود إملتدينني يف زمن يسوع ،إَّلين رفضوإ
إلميان ورفضوإ قبول معل هللا إلوإحض أمام أعيهنم.

•

ويُعلرق ابيت (" :)Pateفالسخرية هنا أن أهل نينوى و ام ِل اك ُة اس ابأ قبلوإ ُر ُسل هللا .أما مجهور يسوع فرفض هللا نفسه".

 .٤اوه اُو اذإ َأع اْظ ُم ِم ْن ُسلا ْي ام اان اههُناا :اكن سلامين إبن دإود ،و"إبن دإود" اكن من أبرز ألقاب يسوع إملس يا .فيسوع َأع اْظ ُم بكثري من سلامين.
•

ومرة أخرى إعالن يسوع عن نفسه يثري إجعابنا .فوقوف يسوع أمام إلقادة إدلينيني وإلدعاء أنه َأع اْظ ُم من أغىن وأعظم مكل يف إرسإئيل ،اكن
مع ًال جريئ ًا .ومع ذكل اكنت جرئته مربرة بشلك جيد.

 .٥اوه اُو اذإ َأع اْظ ُم ِم ْن يُوانا ان اههُناا :ذكر يسوع مجهوره مرإرإً وتكرإر ًإ أنه اكن ول يزإل أعظم من لك إلنبياء؛ وينبغي أن يكون حمور إميان شعبه وحمط ثقهتم.
فنوره إلعظمي جلب مسؤولية أعظم عىل مس متعيه.
•

وصف أآدم الكرك ( )Adam Clarkeعدة طرق تشهد أن يسوع اكن َأع اْظ ُم ِم ْن يُوانا ان.
✓ "اكن يسوع إملس يح ،إَّلي كرز للَيود ،أعظم بكثري من يوانن يف طبيعته وخشصه ومأموريته".
✓ "كرز يوانن عن إلتوبة يف مدينة نينوى ملدة أربعني يوم ًا فقط ،أما إملس يح فكرز بني إلشعب إلَيودي لعدة س نوإت".
✓ "مل يفعل يوانن أي معجزة ليدمع الكمه؛ أما إملس يح فعمل إملعجزإت يومي ًا ويف لك ماكن وبطرق خمتلفة".
✓ "عىل إلرمغ من لك هذإ ،مل يتوب إلشعب يف منطقة إلَيودية ،أما شعب مدينة نينوى فتاب".

اثلث ًا .يسوع حيذر إمل ُرإئني
أ ) إلآايت ( :)٣٦-٣٣حيذر يسوع من إلظلمة إدلإخلية
رس ُإج ألْ اج اس ِد ه اُو ألْ اع ْ ُني ،فا ام اىت ااكن ْات اع ْي ُن اك
رسإ ًجا اوياضا ُع ُه ِيف ِخ ْفيا ٍة ،او ال ا ْحت ات ألْ ِم ْك ايالِ  ،ب ا ْل عا اىل ألْ امنا اار ِةِ ،ل ا ْ
يك ي ا ْن ُظ ار أدلَّإ ِخلُ ا
ون ألنه اور ِ ٣٤ .ا
«٣٣لاي اْس َأ اح ٌد يُو ِقدُ ِ ا
ون ألنه ُور أ َّ َِّلي ِف ا
يك ُظلْ ام ًة٣٦ .فاا ْن ااك ان اج اسدُ كا ُلكه ُه ن ِ ر ًاريإ لاي اْس
ون ن ِ ر ًاريإ ،او ام اىت ااكن ْات ِ ر ِ
رش اير ًة فا اج اسدُ كا يا ُك ُ
ب ِاس ايط ًة فا اج اسدُ كا ُلكه ُه يا ُك ُ
ون ُم ْظ ِل ًماُ ٣٥ .إن ُْظ ْر إ ًذإ ِل ائ َّال يا ُك ا
ِ
ِ
لرس ُإج ِبلا ام اعا ِن ِه».
ِفي ِه ُج ْز ٌء ُم ْظ ِ ٌمل ،يا ُك ُ
ون ن ِ ر ًاريإ ُلكههُ ،ا امَك ِحي ان اما ي ُ ِِض ُء ا اكل أ ِ ر ا
رسإ ًجا اوياضا ُع ُه ِيف ِخ ْفيا ٍة ،او ال ا ْحت ات ألْ ِم ْكياالِ  ،ب ا ْل عا اىل ألْ ام ان اار ِة :كام جيب علينا وضع إملصباح (إلرسإج) عىل إملنارة يك يس تفيد من نوره
 .١لاي اْس َأ اح ٌد يُو ِقدُ ِ ا
إلآخرين ،هكذإ جيب علينا تقدمي لكمة ومعل هللا للآخرين .ولكن مل يقبل إلقادة إلَيود يف ذكل إلوقت الكم وأعامل يسوع.
•

هذإ إملقطع يعترب تطبيق للك ما س بق (جوإب يسوع لولئك إَّلين إهتموإ أن معجزإته اكنت بقوة إلش يطان وأولئك إَّلين أرإدوإ أآية أخرى) وللك
من يأِت بعد ذكل (إملنافقني  -إملُرإئني).

•

رأى إلبعض نوره ،أما أآخرين فمل يروه ،وإعتقد إلبعض أن نوره مل يكن مرشق ًا مبا فيه إلكفاية وطلبوإ رؤية إملزيد .ويُعلرق س بريجن (:)Spurgeon
"اكن جوإبه دإمئ ًا :ضيئوإ أنمت هكذإ .فقد اكن من إملفرتض عىل إمجليع أن يروإ نور يسوع؛ اكملصباح إَّلي ي ُشع ويلحظه إمجليع".

رس ُإج ألْ اج اس ِد ه اُو ألْ اع ْ ُني :وكام جتعل إلعني إملريضة من إلشخص أمعى ،هكذإ جتعل إلقلوب إلسيئة إلشخص أمعى روحي ًا .فعىل إملرء أن يكون أمعى روحي ًا
 ِ .٢ا
ليعزو معجزإت يسوع إىل إلش يطان وأن يتجاهل معهل إَّلي رأآه بعينيه أو أن يعيش مكنافق.
•

هناك س ببني حممتلني ليعيش إملرء يف إلظالم .أو ًل ،قد ل يكون هناك أي مصدر للنور .اثني ًا ،لن إلظلمة إدلإخلية تسود عىل إلقلب  -لهذإ لن
ون ألنه ُور أ َّ َِّلي ِف ا
يك ُظلْ ام ًة ،فانه حيذران من إلظلمة إدلإخلية.
يس تطيع إدرإك إلنور .فعندما قال يسوعُ :إن ُْظ ْر إ ًذإ ِلئا َّال يا ُك ا
ِ

•

كتب موريسون (" :)Morrisonنرى إلنور يف حياتنا وصفاتنا ويف لك ما حققناه ولك خطية مس ترتة نعزت هبا ولك معركة خضناها وإنترصان".

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإذإ كنت ل ترى يسوع ،فهذإ ل يعين أنه ُخيفي نفسه يف إلظالم ،ولكن لنك أنت إلمعى".

•

وأضاف موريسون (" :)Morrisonإذإ اكن أحد من قرإيئ هكذإ  -أي ميزي إلنجار ول يس تطيع رؤية إلرب  -إْسحوإ يل أن أسأل ،بلطف وبلك
هدوء ،أي نوع من إحلياة أنت حتياها؟"

•

لن يمتكن إملرء من رؤية نور وجمد يسوع إلساطع إن اكنت إلظلمة إدلإخلية متنعه من ذكل .كتب س بريجن (" :)Spurgeonيس تطيع إلمعى أن
يعيش دون أن يرى نور إلشمس أيض ًا".

•

وأ ا
ضاف س بريجن (" :)Spurgeonهل تساءلت إن رفع يسوع يديه يف دهشة عندما قال :إذإ اكن إلنور إَّلي فيك ظالم ،فمك مقدإر هذإ
إلظالم! وإن اكن إَّلي يقودك هو نفسه إَّلي يضلكل ،مفا مقدإر ضالكل وتوهانك؟ وإن اكن أفضل جزء فيك رشير ،فمك مقدإر رشك!"

ون ن ِ ر ًاريإ ُلكه ُه :عندما تِضء لكمة هللا ونفهم الكم ومعل يسوع ،لن نسري يف ظالم إلعمى إلرويح أبدإً.
 .٣فاا ْن ااك ان اج اسدُ كا ُلكه ُه ن ِ ر ًاريإ لاي اْس ِفي ِه ُج ْز ٌء ُم ْظ ِ ٌمل ،يا ُك ُ
ِ
•

كتب موريسون (" :)Morrisonرأى إمللكوت يف حبة إخلردل ،وإلعشق يف إملرأة إخلاطئة ،وإلصخرة يف ْسعان ،وإحلبيب يف إبن إلرعد .ورأى
يف ودل صغري موإطن ساموي ،وبقليل من إخلزب جسمه إملكسور ،ويف كوب من إلنبيذ دمه إملقدس  ....مل ميكل أحد رؤية مثهل أو طبيعه كطبيعته".

ب) إلآايت ( :)٤١-٣٧يسوع يوخب إلفريس يني لهامتهمم ابلمور إخلارجية فقط.
ييس فالا َّما ار َأى اذ ِ اكل تا اع َّج اب َأن َّ ُه ل ا ْم ي ا ْغت ا ِس ْل َأ َّو ًل قا ْب ال ألْغادا إ ِء٣٩ .فا اقا ال ا َُل أ َّلر هبَ « :أن ُ ُْمت
ييس َأ ْن ي ا اتغادَّى ِع ْندا ُه ،فادا اخ ال اوإت َّ اَكَ ٣٨ .او َأ َّما ألْ اف ر ِر ِ ه
 ٣٧او ِفمياا ه اُو ي ا ات اكَّ ُم اسأَ ا َُل فا ر ِر ِ ٌّ
ون خاا ِر اج ألْ اَك ِْس اوألْ اق ْص اع ِة ،او َأ َّما ااب ِط ُن ُ ْمك فا ام ْملُو ٌء أ ْخ ِت اطافًا او ُخ ْبثًا ٤٠ .ااي َأغْ ِب ايا ُءَ ،ألاي اْس أ َّ َِّلي اصنا اع ألْخاا ِر اج اصنا اع أدلَّإ ِخ ال َأيْضً ا؟ ٤١ب ا ْل
ون تُ انقه ا
أ ْل آ ان َأهيه اا ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ا
َأع ُْطوإ اما ِع ْندا ُ ْمك اصدا قا ًة ،فاه اُو اذإ ُ ه
ون ن ا ِقيًّا ل ُ ْمك».
َش ٍء يا ُك ُ
لك ا ْ
ييس عىل إلغذإء.
 .١فادا اخ ال اوإت َّ اَكَ :عىل إلرمغ من أن يسوع شهد رصإعات مزتإيدة ومعارضة من إلقادة إلَيود إل أنه مل يكرههم يف إملقابل .قا ِب َّل يسوع دعوة فا ر ِر ِ ٌّ
•

رمبا ندم إلفرييس عىل دعوة يسوع بسبب إللَكم إَّلي قاَل يف بيته.

 .٢تا اع َّج اب َأن َّ ُه ل ا ْم ي ا ْغت ا ِس ْل َأ َّو ًل قا ْب ال ألْغادا إ ِء :مل يكن يسوع غري مكرت ًاث ابلنظافة عندما ل ا ْم ي ا ْغت ا ِس ْل َأ َّو ًل قا ْب ال ألْغادا إ ِء .ولكنه مل يتبع إلطقوس إلالزمة لغسل إليدي
حسب إلتقاليد وإليت اكن ميارسها إلعديد من إلَيود أآنذإك.
•

كتب ترإب (" :)Trappإعترب إلفريس يون عدم غسل إليدي خطية كبرية اكلزىن".

•

ابلنس بة لشعائر غسل إليدي هذه ،وصف ابرلكي ( )Barclayكيف اكنوإ حيفظون إملاء إلنقي يف أوإين جحرية خاصة لن إملياه إلعادية قد تكون
ملوثة .أما ابلنس بة للطقوس فاكنت اكلتايل :ل جيب أن تقل مكية إملياه إليت يغتسل هبا إلشخص يف إملرة إلوإحدة من إلمكية إليت تسعها قرشة
بيضة ونصف! وتصب إملياه أولً عىل إلصابع حىت تصل إىل إملعصم ،مث متسح كفة إليد إلوإحدة يف إلخرى ،مث تصب إملياه اثنية عىل إليد مبتدئة
من إملعصم إىل أن تأِت إىل إلصابع.

•

اكن إلَيودي إملتعصب يقوم هبذه إلطقوس ليس قبل أي وجبة حفسب ،بل بني لك طبق يُقدم َل يف إلوجبة إلوإحدة أيض ًا .اكن ُمعلمي إلَيود
جادين جد ًإ يف هذإ إلمر ،قائلني أن إخلزب إَّلي يؤلك بأيدي غري مغسوةل ليس أفضل من إلربإز .وإملُعمل إلَيودي إَّلي يفشل يف تطبيق هذه
إلشعائر مرة يُعزل .قيل أن ُمعمل هيودي وضع يف جسن روماين ،واكن يس تخدم حصته من إملاء لالغتسال بد ًل من إلرشب ،واكد ميوت من
إلعطش ،ولكن إعتربه إلَيود بط ًال عظاميً.

•

إن إهمت هؤلء إلقادة إلَيود بتطهري قلوهبم كام يفعلون حيال أيدهيم ،فس يكونون أتقياء حق ًا .فغالب ًا ما نبحث عن طقس ما أو شعائر معينة لتطهريان،
بد ًل من إلنظر إىل إلتضحية إليت قدهما هللا نيابة عنا.

ون خاا ِر اج ألْ اَك ِْس اوألْ اق ْص اع ِة ،او َأ َّما ااب ِطنُ ُ ْمك فا ام ْملُو ٌء أ ْخ ِت اطافًا او ُخ ْبثًا :اكن هؤلء إلفريس يون حريصون عىل إحلفاظ عىل مظاهر إلرب،
ون تُناقه ا
َ .٣أن ُ ُْمت أ ْل آ ان َأهيه اا ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ومل هيمتوإ بباطهنم .اكنوإ َأ ْغ ِب ايا ُء لنه حصيح حافظوإ عىل نظافهتم من إخلارج ،أما ابطهنم فاكن مملو ًء ابلقذإرة.
ج ) إلآايت ( :)٤٤-٤٢ويالت عىل إلكتبة وإلفريس يني
ون ع ِان ألْ اح ر ِق او ام اح َّب ِة أ ِهلل .ااك ان يان ْ اب ِغي أَ ْن تا ْع املُوإ اه ِذ ِه او ال ت ْ ُارت ُكوإ تِ ْ ا
ون ألنَّ ْعنا اع اوأ َّلس اذ اإب او ُ َّ
كل.
لك ب ا ْقلٍ  ،اوتا ات اج ااو ُز ا
رش ا
 ٤٢اولا ِك ْن اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
ون! ِلَن َّ ُ ْمك تُ اع ِ ر ُ
ون ألْ ام ْج ِل اس أ ْ َل َّو ال ِيف ألْ ام اجا ِمعِ ،اوألتَّ ِح َّي ِ
ون! ِ َلن َّ ُ ْمك ِمثْلُ ألْ ُق ُب ِور
ون ألْ ُم ارإ ُؤ ا
ات ِيف أ ْ َل ْس او ِإق ٤٤ .اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا أ ْل اكتا اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ون! ِ َلن َّ ُ ْمك ُ ِحتبه ا
 ٤٣اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
ون!».
ون عالاَيْ اا ال ي ا ْعلا ُم ا
ألْ ُمخْ ات ِفيا ِة ،اوأ َّ َِّل اين ي ا ْمشُ ا
 .١اولا ِك ْن اويْ ٌل لا ُ ْمك  ...اويْ ٌل لا ُ ْمك  ...اويْ ٌل لا ُ ْمك :اكن الكم يسوع هنا قاس ي ًا ،ولكنه مل ينتج من إنزعاج خشِص بل اكن حتذير ًإ إلهي ًا .ويبدو أنه تكم مس تخدم ًا نفس
إلنربة إليت إس تخدهما أنبياء إلعهد إلقدمي (إشعياء  ،٢٣-٨:٥حبقوق .)١٩-٦:٢
ون ألنَّ ْعنا اع اوأ َّلس اذ اإب او ُ َّ
ون ع ِان ألْ اح ر ِق او ام احبَّ ِة أ ِهلل :اكنت إلعشور دقيقة جد ًإ وملحوظة؛ ولكهنا اكنت زإئفة لهنا معلت عىل
لك ب ا ْقلٍ  ،اوتا ات اج ااو ُز ا
رش ا
َ ِ .٢لن َّ ُ ْمك تُ اع ِ ر ُ
هتدئة ذنب إهامهلم اح ر ِق او ام احبَّ ِة أ ِهلل .مفن إملمكن وإلشائع أن ننشغل ابملسائل إلتافهة نسبي ًا بيامن هيكل إلعامل إلضال من حولنا.
•

اكن إلفريس يون حذرين جد ًإ يف طاعهتم إخلارجية دلرجة أهنم اكنوإ يقدمون إلعشور هلل حىت من إلبذور وإلورإق إليت تنبت من حدإئقهم.

•

تطبيق إلناموس حبذفريه يشري إىل أن إلناس لن يعرفوإ إتباع هللا دون إلقيام ابلمور إملرتبطة ابلقوإعد وإلنظمة .ولكن يسوع قال أن ما ميزي إملؤمن
إحلقيقي هو حمبته للآخرين يف عائةل هللا.

•

ولكن رأى إلقادة إلَيود إملوضوع بطريقة خمتلفة .ويُعلرق موريس (" :)Morrisتشري إمليش ناه (تفسري إلتورإة إلشفهيي) إىل أن مرإعاة إلتفسريإت
أمه بكثري من إلناموس نفسه (س هندرمي ".)١٣:١١

•

وكن جندي صب لك إهامتمه يف إلتدريبات ولكنه مل يكن هيمت بهتيئة نفسه لساحة إملعركة .مما جيعهل جند ًاي غري كفء .فعمل إلوإجبات إملس يحية
ل جتعل منك ابلرضورة مؤمن ًا حقيقي ًا.

كل :مل يقل يسوع أن عشورمه اكنت خطأ .ولكن خطأمه أهنم ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ي ْع املُوإ اه ِذ ِه او ال ي ْ ُرت ُكوإ تِ ْ ا
 .٣ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن تا ْع املُوإ اه ِذ ِه او ال ت ْ ُارت ُكوإ تِ ْ ا
كل.
ون ألْ ام ْج ِل اس أ ْ َل َّو ال ِيف ألْ ام اجا ِمعِ ،اوألتَّ ِح َّي ِ
ات ِيف أ ْ َل ْس او ِإق :اكن ألْ ام ْج ِل اس أ ْ َل َّو ال ِيف ألْ ام اجا ِمع ِ يه إملقاعد إليت توإجه إلشعب .وهو إملاكن إَّلي جيلس فيه
ِ ُ .٤حت هب ا
إلقادة وإلشخصيات إلبارزة .إعتقد هؤلء أنه ليس من إجليد أن يسريوإ مع هللا حبق إن مل يعرف إلآخرين ذكل.
•

اكن إلقادة إلَيود حيبون أفضل إملقاعد وإلتحيات يف إلسوإق لهنم أرإدوإ أن يكونوإ من إملشاهري ،وإعتقدوإ أن إلروحانية اكنت أفضل وس يةل
ليصبحوإ كذكل .وخب يسوع بشدة هذه إلترصفات وأعلن ويالت عىل لك من يتبع هذإ إلمنط.

ون حرفي ًا إىل إملمثل ،وهو إلشخص إَّلي يلعب دور ًإ .كشف يسوع عن إلفساد إَّلي اكن يغطي
ون :تشري لكمة ألْ ُم ارإ ُؤ ا
ون ألْ ُم ارإ ُؤ ا
َ .٥أهيه اا أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
إلصورة إلروحية للكتبة وإلفريس يني.

ون :أحب هؤلء إلقادة أن يعطوإ إنطباع ًا للجميع أهنم روحانيني ،ولكهنم يف إلوإقع دنسوإ لك من
ون عالاَيْ اا ال ي ا ْعلا ُم ا
َ ِ .٦لن َّ ُ ْمك ِمثْ ُل ألْ ُق ُبو ِر ألْ ُمخْ ات ِفيا ِة ،اوأ َّ َِّل اين ي ا ْمشُ ا
تقابلوإ معه .فقد اكن إملعتقد إلسائد أن إلسري فوق أي قرب يدنس إلشخص إلَيودي ،حىت وإن اكن عن غري قصد.
•

وفق ًا لسفر إلعدد  ١٦:١٩اكن لك من يلمس قرب ًإ يعترب جنس ملدة س بعة أايم .لهذإ سعى إلَيود إىل وضع عالمة وإحضة عىل إلقبور ،مس تخدمني
دهان أبيض حىت ميزيها إمجليع ويتجنبوها.

د ) إلآايت ( :)٤٦-٤٥يسوع يوخب إلناموس يني عىل نظاهمم إدليين إلثقيل
وس ير اِني اوقا ال اَلُ « :ااي ُم اع ِ ر ُملِ ،ح اني تا ُقو ُل اه اذإ ت ا ْش ُت ُمناا ا ْحن ُن َأيْضً ا!»٤٦ .فاقاا ال « :او اويْ ٌل لا ُ ْمك َأن ُ ْْمت َأهيه اا ألنَّا ُم ِ
اب اوإ ِح ٌد ِم ان ألنَّا ُم ِ
ون ألنَّ ااس َأ ْمح ًاال
٤٥فاأ اج ا
ون! ِ َلن َّ ُ ْمك ُ احت ِرملُ ا
وس يه ا
ْ
ون أ َل ْمحاا ال ِاب ْحدا ى َأ اصا ِب ِع ُ ْمك».
ارس اة ألْ اح ْملِ او َأن ُ ْْمت ال تا ام هس ا
عِ ا
ِ
 .١ااي ُم اع ِ ر ُملِ ،ح اني تا ُقو ُل اه اذإ ت ا ْش ُت ُمناا ا ْحن ُن َأيْضً ا :اكن أفضل للنامويس لو بقي صامت ًا ،ولكن مبا أنه لفت الانتباه إىل نفسه ،وجه َل يسوع إللَكم.
•

اوإ ِح ٌد ِم ان ألنَّا ُم ِ
وس ير اِني :تعين أن إلرجل اكن خبري ًإ يف تفسري وتطبيق انموس موىس.

ون أ ْ َل ْمحاا ال ِاب ْحدا ى َأ اصا ِب ِع ُ ْمك :بسبب إلطريقة إليت فرسوإ هبا إلناموس ،وضع هؤلء إخلربإء يف انموس
ارس اة ألْ اح ْملِ او َأن ُ ْْمت ال تا ام هس ا
َ ِ .٢لن َّ ُ ْمك ُ احت ِرملُ ا
ون ألنَّ ااس َأ ْمح ًاال ع ِ ا
ِ
موىس أعباء ثقيةل عىل إلناس  -وأضافوإ إلعديد من إملرإوغات وثغرإت.
•

فعىل سبيل إملثال علرموإ أنه ل جيوز للمرء يوم إلسبت أن حيمل شيئ ًا يف يده إلميىن أو إليرسى أو عىل صدره أو عىل كتفه .ولكن ميكنه أن حيمل
شيئ ًا مس تخدم ًا إجلزء إخللفي من يده أو قدمه أوبكوعه أو أذنه أو شعره أو يف هدب ثوبه أو حذإءه أو صندَل.

•

كام اكن حمرم ًا عىل إمجليع ربط عقدة خيط يوم إلسبت  -ولكن اكن جيوز للمرأة أن تربط إحلزإم إَّلي عىل ردإهئا .وإن اكن ل بد من رفع دلو ما ٍء
من إلبرئ ،اكن جيوز للمرأة أن تنتشل إملاء من إلبرئ بربط إدللو يف حزإهما.

•

ومثال أآخر عىل كيف اكن معلمي إلَيود يأخذون عىل عاتقهم مسؤولية إلتأكد من ِإحرتإم معلية ِإلغتسال إلطقس ية إملناس بة حىت يف معسكر
إجليش (تثنية  )١٤-١٢:٢٣واكن هذإ أيض ًا ينطبق عىل مدينة أورشلمي كلك ،معتربين أهنا "معسكر إلرب ".وعندما مت دمج هذإ مع إلقيود
إملتعلقة ابلسفر إملفروضة عىل يوم إلسبت ،أصبح إَّلهاب إىل إمحلام ممنوع ًا أيض ًا يف ذكل إليوم.

•

من إملمكن إس تخدإم إلكتاب إملقدس بطريقة خاطئة ليصبح أدإة للس يطرة والاضطهاد ،وابلتايل للهترب من إملسؤولية إحلقيقية أمام هللا .وعندما
يطبق إملرء هذه إلمور ،يصبح فريسة لهذه إلويالت وحتت دينونة يسوع.

هـ) إلآايت ( :)٥١-٤٧مل يُعجب إلقادة إدلينيني سوى ابلنبياء إملوىت.
ون قُ ُب اور ُ ْمه ِ ٤٩ .اَّل ِ اكل َأيْضً ا قاال ا ْت ِح ْمكا ُة
ون اوتا ْرضا ْو ان ِبأَ ْ امعالِ أ آ اابئِ ُ ْمكَ ِ ،لهنَّ ُ ْم ُ ْمه قا اتلُ ُ ْ
ون قُ ُب اور أ ْ َلن ْ ِبياا ِء ،اوأ آ ااب ُؤ ُ ْمك قا اتلُ ُ ْ
ومه او َأن ُ ْْمت تا ْبنُ ا
ومه٤٨ .إ ًذإ تاشْ هادُ ا
 ٤٧اويْ ٌل لا ُ ْمك! ِلَن َّ ُ ْمك تا ْبنُ ا
ِ
يك ي ُ ْطلا اب ِم ْن اه اذإ ألْجِ يلِ اد ُم مجا ِ يع ِ أ ْ َلن ْ ِبياا ِء ألْ ُمه اْر ُق ُمنْ ُذ إنْشا ا ِء ألْ اعال ا ِمِ ٥١ ،م ْن اد ِم هاابِي ال إ اىل
ُونِ ٥٠ ،ل ا ْ
ون ِمهنْ ُ ْم اوي ا ْط ُرد ا
أ ِهلل :إ ِ رين ُأ ْر ِس ُل إل اَيْ ِ ْم َأن ْ ِبياا اء او ُر ُس ًال ،فا اي ْق ُتلُ ا
ِ
ِ
اد ِم از اكِ ِر َّاي أ َّ َِّلي ُأ ِه ِ ا
ْكل ب ا ْ اني ألْ ام ْذب ا ِح اوألْ ابي ِْت .ن ا اع ْمَ ،أقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ي ُ ْطلا ُب ِم ْن اه اذإ ألْجِ يلِ !
ِ
ومه :أعلنوإ أهنم يكرمون إلنبياء إمليتني ويرفضون إلنبياء إلحياء .وأظهروإ بذكل أهنم اكنوإ حق ًا أولد إَّلين قتلوإ إلنبياء
ون قُ ُب اور أ ْلَن ْ ِبياا ِء ،اوأ آ ااب ُؤ ُمكْ قاتالُ ُ ْ
ِ .١لَن َّ ُ ْمك تابْنُ ا
يف إلقدمي ( اوتا ْرضا ْو ان ِبأَ ْ امعالِ أ آ اابئِ ُ ْمك).

•

نعرب أحيا ًان عن نفس إلفكر عندما نعتقد أننا نثق يف يسوع أكرث مما فعل تالميذه ،أو أننا أكرث إخالص ًا َل.

ُون :تنبأ يسوع أن هؤلء إلقادة سيس مترون يف رفض إلنبياء متام ًا كام فعل أآابهئم ،ولهذإ س يضطهدون
ون ِمهنْ ُ ْم اوي ا ْط ُرد ا
 .٢إ ِ رين ُأ ْر ِس ُل إلاَيْ ِ ْم َأن ْ ِبياا اء او ُر ُس ًال ،فا اي ْق ُتلُ ا
ِ
ِ
تالميذه إَّلين أرسلهم.
يك ي ُ ْطلا اب ِم ْن اه اذإ ألْجِ يلِ اد ُم ا ِمجيع ِ أ ْ َلن ْ ِبياا ِء ألْ ُمه اْر ُق ُمنْ ُذ إنْشا ا ِء ألْ اعال ا ِم :اكنت هذه إدإنة ملحوظة من يسوع ،قائ ًال أن إَّلين رفضوه ورفضوإ ُرسهل وإلنبياء
ِ .٣ل ا ْ
ِ
س يوإهجون مساءةل أعظم.
•

ويُعلرق مورغان (" :)Morganل ميكن لي جحة أن تسلب من هذه إلكامت أُهيهتا .كام وتُظهر بوضوح "غضب إمحلل".

ِ .٤م ْن اد ِم هاابِي ال إ اىل اد ِم از اك ِر َّاي :يتحدث يسوع هنا عن لك إلشهدإء إلبرإر يف إلعهد إلقدمي .من إلوإحض أن هاابِي ال اكن أول شهيد و از اك ِر َّاي إلخري ،حسب
ِ
إلرتتيب إملذكور يف إلكتاب إملقدس إلعربي .ذكرت قصة زكراي يف إلحصاح  ٢٤من سفر أخبار إلايم إلثاين وهو إلكتاب إلخري يف إلكتاب إملقدس إلعربي.
•

اص ْو ُت اد ِم هاابِي ال اص ِار ٌخ إ ا َّيل (تكوين  ،)١٠:٤اوز اك ِر َّاي يطلب أن يُذكر دمه (أخبار إلايم إلثاين .)٢٢:٢٤
ِ

•

كتب مورغان (" :)Morganنس تطيع أن نفهم غضب يسوع إلشديد ،ولكنه مل يكن غضب ًا موهج ًا ضد إلشعب بل ضد تقاليدمه إلزإئفة .ولكننا
نرى قلبه من ورإء لك هذإ إلغضب .فعندما تندمج "إلويالت" مع رصخات إلمل ،نس تطيع أن نسمع رصخات أم فقدت طفلها".

و ) إلآية ( :)٥٢جرميهتم إلكربى :إبعاد إلناس عن هللا
 ٥٢اويْ ٌل لا ُ ْمك َأهيه اا ألنَّا ُم ِ
ومه».
ون امنا ْع ُت ُم ُ ْ
ون! ِ َلن َّ ُ ْمك َأخ ْاذ ُ ْمت ِم ْف ات ااح ألْ ام ْع ِرفا ِة .اما اد اخلْ ُ ْمت َأن ُ ْْمت ،اوأدلَّإ ِخلُ ا
وس يه ا
َ ِ .١لن َّ ُ ْمك َأخ ْاذ ُ ْمت ِم ْف ات ااح ألْ ام ْع ِرفا ِة :متسكهم إحلريف ابلناموس نزع إلفهم وإملعرفة مهنم .فمل يساعدوإ إلناس مطلق ًا ابعطاهئم لحئة ابلقوإنني إليت قد َتلصهم.
ومه :من إليسء أن ل يدخل خشص إلسامء؛ ولكن إلسوأ أن يعيق أحدمه دخول خشص أآخر إلَيا.
ون امنا ْع ُت ُم ُ ْ
 .٢اما اد اخلْ ُ ْمت َأن ُ ْْمت ،اوأدلَّإ ِخلُ ا
•

كتب ابيت (" :)Pateعندما وضع ْإل اك ات ابة طبقة من إلتقاليد إلبرشية وأضافوها عىل إلكمة ،منعوإ إلناس من معرفة هللا".

ز ) إلآايت ( :)٥٤-٥٣ردة فعل أعدإء يسوع.
يك ي ْاش ات ُكوإ
ون ا ْحي ان ُقو ان جِ دًّإ ،اوي ُ اصا ِد ُرون ا ُه عا اىل ُأ ُم ٍور اك ِث اري ٍة ٥٤ ،او ُ ْمه يُ ارإ ِق ُبون ا ُه اطا ِلب اِني َأ ْن ي ا ْص اطا ُدوإ شا ْيئًا ِم ْن فا ِم ِه ِل ا ْ
 ٥٣او ِفمياا ه اُو ُي ا ِكر ُمهُ ْم هبِ ا اذإ ،أبْ اتدا َأ أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس يه ا
عالا ْي ِه.
ون جِ دًّإ :مل يقبلوإ توبيخ يسوع هلم .وفضَّ لوإ إلبقاء عىل عادإهتم إلرشيرة وتفكريمه إلضال بد ًل من إلتوبة وإلصغاء لتقومي يسوع.
ون ا ْحي ان ُق ا
 .١أبْ اتدا َأ أ ْل اك ات اب ُة اوألْ اف ر ِر ِيس هي ا
ون جِ دًّإ).
اكنت ردة فعلهم قوية وعنيفة مس تخدمني إللَكم فقط وليس إلفعل ( ا ْحي ان ُق ا
يك ي ْاش ات ُكوإ عالا ْي ِه :جتاوب إلقادة إلَيود يش به جتاوب إلكثريين عندما يوإهجون ابلنقد وابحلق إللهيي .فبد ًل من إلتوإضع وقبول إلتقومي ،إس تجابوإ بغضب
ِ .٢ل ا ْ
شديد.

•

خيربان سفر إلمثال ماذإ يفعل إَّلين يرفضون إلتأديب .أو ًل ،يكرهون أولئك إَّلين يوخبوهنم (أمثال  .)١٢:١٥ ،٨:٩اثني ًا ،ل يس متعون هلم (أمثال
 .)١:١٣اثلث ًا ،حيتقرون أنفسهم (أمثال .)٣٢:١٥

•

غيب (أمثال  ،)١:١٢وأمحق (أمثال .)٥:١٥
خيربان سفر إلمثال أيض ًا عن صفات إَّلي يرفض ألتَّ ْوبِيخا  :هو ٌ

إجنيل لوقا إلحصاح ١٢
الاجتاه إلقليب لتباع يسوع
أولً .إجتاه قلب من يتعرضون ِلالضطهاد
أ ) إلآايت ( :)٣-١حتذير من أ ر ِلر اايء
 ١او ِيف َأثْناا ِء اذ ِ اكل ،إ ِذ أ ْجتا ام اع ارب ا او ُإت ألشَّ ْع ِب ،اح َّىت ااك ان ب ا ْعضُ هُ ْم يادُ ُوس ب ا ْعضً ا ،أبْتادا َأ ي ا ُق ُ
ول ِل ات اال ِمي ِذ ِهَ « :أ َّو ًل احت َّار ُزوإ ِلَن ْ ُف ِس ُ ْمك ِم ْن ا َِخ ِري ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني أ َّ َِّلي ه اُو أ ر ِلر ااي ُء،
٢فالاي اْس ام ْك ُتو ٌم ل ا ْن ِ ي ُْس ات ْعلا ان ،او ال اخ ِف ٌّي ل ا ْن ي ُ ْع ار اف ِ ٣ .اَّل ِ اكل ُ ه
لك اما قُلْ ُت ُمو ُه ِيف أ هلظلْ ام ِة ي ُْس ام ُع ِيف ألنهو ِر ،او اما الكَّ ْم ُ ْمت ِب ِه أ ْلُ ْذ ان ِيف ألْ امخاا ِدعِ يُنااداى ِب ِه عا اىل أ هلس ُطوحِ.
 .١إ ِذ أ ْجتا ام اع ارب ا او ُإت ألشَّ ْع ِب :إس متر يسوع يف إلسري حنو أورشلمي ،وإس مترت إمجلوع حتتشد لسامعه .اكن عدد إلناس كبري ًإ جد ًإ دلرجة أن بعضهم تأذى ( اح َّىت
ِ
ااك ان ب ا ْعضُ هُ ْم يادُ ُوس ب ا ْعضً ا).
 .٢احت َّار ُزوإ ِلَن ْ ُف ِس ُ ْمك ِم ْن ا َِخ ِري ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني أ َّ َِّلي ه اُو أ ر ِلر ااي ُء :وجه يسوع الكمه يف إملقام إلول لتالميذه (أبْتادا َأ ي ا ُقو ُل ِل ات اال ِمي ِذ ِه) ،حمذر ًإ إايمه من خطر أ ر ِلر ااي ُء،
مش هب ًا إايه ابخلا ِم ِرية.
•

وجه إلش به بني أ ر ِلر ااي ُء وإخلا ِمري ِة هو أنك إن إس تخدمت جزء صغري منه فانه س يؤثر عىل كتةل كبرية .فمكية قليةل من إلرايء (إلنفاق) ميكن أن تكون
مثل إلزرنيخ (مادة سامة للغاية) .يف ضوء شعبيهتم إلكبرية ،اكن من إلرضوري أن يتذكر إلتالميذ هذإ إللَكم .فاغرإء إلرايء غالب ًا ما يؤثر أكرث
عىل من يمتتع بقدر من إلنجاح.

•

كتب ترإب (" :)Trappهكذإ يش به إلرايء إمخلرية )١ :الانتشار )٢ ،الانتفاخ )٣ ،إفساد إلوجبة".

•

يعتقد إلبعض أن أفضل طريقة لتجنب إلرايء يه عدم وجود أي طموح يف إحلياة .ولكن هذإ أمر خطري سوإء عىل إلنفس أو عىل إجملمتع .فعلينا
أن نطمح لعىل إملس توايت ،ولكن علينا أن نبقى صادقني ابلتعامل مع إلصعوابت إليت توإهجنا يك نصل لتكل إملس توايت.

 .٣فالاي اْس ام ْكتُو ٌم ل ا ْن ي ُْس ات ْعلا ان ،او ال اخ ِف ٌّي ل ا ْن ي ُ ْع ار اف :يعمتد فن إلرايء عىل إلتغطية (إلخفاء) ،ولكن س يأِت إليوم إَّلي سي ُْس ات ْعلا ان فيه لك َشء .ميكننا أن
نكون منافقني أمام إلناس ،ولكننا لن ننجح أمام هللا .فهو يرى ما ورإء إل ِقناع.
•

يف عام  ،١٩٨٥كتب إجنييل وابحث معروف كتا ًاب يدين فيه إخلطية يف أمرياك ،وخاصة إخلطااي إجلنس ية وإملوإد إلابحية .وبعد فرتة قصرية،
إعرتف بدموع بتورطه هبذه إخلطااي ولعدة س نوإت ،ووعد ابلتوبة  -ولكن بعد بضع س نوإت ،مت إلقبض عليه مرة أخرى لرتاكبه جرإِئ مماثةل .رمبا
فاجأ نفاقه إلكثريين ،ولكنه مل يفاجئ هللا .فقد عرف هللا ابلمر طيةل إلوقت.

ب) إل آايت ( :)٥-٤ل َتافوإ الاضطهاد
ون َأ ْك ا ارث٥ .ب ا ْل أُ ِر ُ ْ
ون :خاافُوإ ِم ان أ َّ َِّلي ب ا ْعدا اما ي ا ْقتُ ُل ،ا َُل
يمك ِم َّم ْن اَتاافُ ا
ون ألْ اج اسدا  ،اوب ا ْعدا اذ ِ اكل لاي اْس لاهُ ْم اما ي ا ْف اعلُ ا
 ٤اولا ِك ْن َأقُو ُل لا ُ ْمك ااي َأ ِحبَّ ِايئ :ال اَتاافُوإ ِم ان أ َّ َِّل اين ي ا ْق ُتلُ ا
ُسلْ اط ٌان َأ ْن يُلْ ِق اي ِيف ا اهجَّنَّ ا .ن ا اع ْمَ ،أقُو ُل لا ُ ْمكِ :م ْن اه اذإ خاافُوإ!
 .١اولا ِك ْن َأقُو ُل لا ُ ْمك ااي َأ ِحبَّ ِايئ :من إلصعب أن نعرف هل وجه يسوع الكمه هذإ لتالميذه (كام هو إحلال يف لوقا  )٣-١:١٢أم لل ُج ُموع .ولكن ابلنظر إىل
س ياق إلنص ،مفن إملرحج أنه وجه الكمه للتالميذ ،ولكن حبضور إمجلوع.
•

رمبا اكنت حلقة إلوصل بني الكمه إلسابق وإحلايل أن إملُرإئني س يكرهون إملؤمنني بلك تأكيدَّ ،لإ عىل أتباع يسوع أن يكونوإ مس تعدين ملوإهجة
الاضطهاد.

ون ألْ اج اسدا  :عندما حتدث يسوع مع تالميذه عن الاستشهاد والاضطهاد ،اكن يعمل أن لك مهنم  -ابس تثناء يوحنا  -س ميوت شهيد ًإ.
 .٢ال اَتاافُوإ ِم ان أ َّ َِّل اين ي ا ْق ُتلُ ا
كام وعا ِ َّمل أن أمله قريب.
•

ابلنظر إىل إملقاومة إليت شهدها يسوع مؤخر ًإ (لوقا  )٥٤-٥٣:١١من إملنطقي أن يشعر إلتالميذ ابلضغط وإلقلق إملزتإيدين حىت يأِت وقت
إلصلب .اكنوإ حيتاجون إىل إلسالم إَّلي اكن يسوع يمتتع به ،وأن يضعوإ إخلوف يف منظوره إلصحيح.

ون َأ ْك ا ارث :لك ما ميكن أن يفعهل إملُضايقني هو قتل إجلسد ،ولكن هللا هو من ميكل إلسلطة إلاكمةل عىل حياة وموت إملؤمن.
 .٣اوب ا ْعدا اذ ِ اكل لاي اْس لاهُ ْم اما ي ا ْف اعلُ ا
َّلكل ،ل ينبغي أن خنىش مضايقينا ،ولكن علينا أن نثق ونطيع هللا أكرث من إلناس.
•

كتب الكرك (" :)Clarkeدلى إلنسان حياة وإحدة ليخرسها ،وروح وإحدة لينقذها؛ ومن إجلنون إلتضحية خبالص إلروح للحفاظ عىل حياة
إجلسد".

 .٤خاافُوإ ِم ان أ َّ َِّلي ب ا ْعدا اما ي ا ْق ُتلُ ،ا َُل ُسلْ اطا ٌن َأ ْن يُلْ ِق اي ِيف ا اهجَّنَّ اُ :أخذت لكمة ا اهجَّنَّ ا من اوإ ِدي ِهنهو ام (ويدعى حالي ًا وإدي إلراببة) ،إَّلي يقع عىل إجلانبني إجلنوِب
وإلغرِب ملدينة إلقدس .حيث اكنت تقدم فيه ذابحئ برشية من إلطفال ِل ُم ا ا
وكل (أخبار إلايم إلثاين  ،٣:٢٨إرميا .)٣٥:٣٢ ،٦-١:١٩ ،٣١-٣٠:٧
وعندما حمك إملكل يوش يا ،توقفوإ عن تقدمي إَّلابحئ يف اوإ ِدي ِهنهو ام (ملوك إلثاين  )١٠:٢٣وأصبح إلوإدي مكب للنفاايت وَترج منه رإحئة إلنريإن
إملش تعةل ابس مترإر .يف زمن يسوع ،ربط إلناس هذإ إملاكن ابجلحمي  -وإطلقت عليه بعض إلنصوص إمس ُحب ْ ااري ِة ألنَّا ِر (رؤاي يوحنا .)٣-١:٢٠ ،٢٠:١٩

 .٥ن ا اع ْمَ ،أقُو ُل لا ُ ْمكِ :م ْن اه اذإ خاافُوإ :هناك إملاليني من إلشخاص يوإهجون الاضطهاد ويقفون بقوة بسبب إمياهنم بيسوع  -هؤلء كرموإ هللا أكرث من إلناس .فامي
ييل قصة رجل إجنلزيي يدعى رولند اتيلور (.)Rowland Taylor
•

يف كتاب ُطبع لول مرة عام  ،١٨٩٠وصف جون رإييل ( )John Ryleموت رولند اتيلور ( )Rowland Taylorإَّلي ُأعدم يف إنكرتإ لنه
قال جيوز للكهنة أن يزتوجوإ ،وأن إخلزب وإلنبيذ يف فريضة كرس إخلزب ل يتحولون حرفي ًا إىل جسد ودم يسوع.

•

يف إليوم إلخري من يناير  ،١٥٥٥وقف اتيلور مع إثنني أآخرين أمام مطرإن وينشسرت ،وإهتموإ ابلهرطقة وبتقس مي إلكنيسة .وعندما رفضوإ تغيري
أقوإهلمُ ،حمك علَيم ابلعدإم .وحيامن أصدر إملطرإن إحلمك علَيم ،قالوإ" :نعمل أن هللا ،إلقايض إلصاحل ،س يطلب دمنا من يديك ،وإملتكرب منمك
سيندم عىل لك إلظمل وإلستبدإد إَّلي أظهرمتوه لتباع إملس يح".

•

يف إلرإبع من فربإيرُ ،طرد اتيلور من إلكهنوت ،ويف تكل إلليةلِْ ُ ،س اح لزوجته وإبنه بتناول وجبة إلعشاء معه .وغادروإ بعد إلعشاء ابلكثري من
إدلموع .يف إليوم إلتايلُ ،أخذ إىل هاديل ( )Hadleighإملدينة إَّلي خدم فَيا كرإعي ،حيث س يحرق حىت إملوت أمام إمجليع.

•

عندما غادر جسن لندن صباح إخلامس من فربإير اكن إلظالم ما زإل دإمس ًا .ولن زوجته توقعت أهنم س يأخذونه ذكل إلصباح ،إنتظرته مع إبنتَيا
خارج إلسجن .وملا اندتهُْ ،سح لها أن جتلس مع زوهجا يف أآخر لقاء هلم كرسة .أخذ رولند اتيلور إبنته إلصغرى ماري بني ذرإعيه ،بيامن ركعت
إلزيإبيث جبانبه وصلت إلصالة إلرابنية .صلوإ مع ًا مث قبلوإ وعانقوإ بعضهم إلبعض .مث قال اتيلور لزوجته" :ودإع ًا اي زوجيت إلعزيزة  ...تشجعي ...
أان مطمنئ ،لن إلرب سوف يقمي أب لبناِت ".قبةل إبنته ماري فقال" :إلرب يباركك وجيعكل خادمته ".وقال وهو يُقربل إلزيإبيث" :إلرب يباركك.
أصيل أن تثبتوإ مجيع ًا بقوة إملس يح ولكمته ".وبيامن اكن يغادرمه ،اندته زوجته وقالت" :هللا معمك عزيزي رولند ،بنعمة هللا ،سأرإك يف هاديل".

•

إس تغرقت إلرحةل من لندن إىل هاديل عدة أايم ،اكن رولند اتيلور فرح ًا ومرح ًا طيةل إلرحةل ،وكنه ذإهب إىل مأدبة أو حفةل .ويف  ٩فربإير
 ،١٥٥٥وصلوإ إىل إملدينة .ومه عىل بُعد ميلني مهنا ،قفز اتيلور عن حصانه وبدأ مييش سري ًإ عىل إلقدإم  -لكنه اكن مييش برسعة ،وكنه يرقص.
سأَل نقيب إلرشطة عن حاَل ،فأجاب" :إجملد هلل ...أان خبري ويف أفضل حال .لين أعرف أين إقرتبت من إلبيت  ...بيت أِب  ...أشكرك اي رب
لين سأرى شعب كنيس يت مرة أخرية قبل أن أموت ،هذإ إلشعب إَّلي أحببته كثري ًإ وعلمته لك ما أعرف بأمانة .اي إلهيي إلصاحل ،ابركهم وإحفظهم
رإخسني يف لكمتك ويف حقك".

•

رس .عند أسفل إجلرس اكن يقف رجل فقري ومعه َخسة أطفال ،وعندما رأآمه بدأ
عندما وصلوإ هاديل ،وضعوإ غطاء عىل رأسه ،وساروإ فوق ج ٍ
ورإعي إلصاحل ،أصيل يك يعينك إلرب كام فعلت معي ومع أولدي إلعديد من إملرإت ".اكنت شوإرع
يرصخ" :اي دكتور اتيلور ،اي أِب إلعزيز َّ
إملدينة مكتظة ابلناس إَّلين جاؤوإ لرؤيته ،وصاروإ يبكون وينوحون عندما إجته حنو ماكن إلعدإم .واكنوإ يرصخون" :أآه ،اي إلهنا إلصاحل ،ها هو
رإعينا إلصاحل ،إَّلي علمنا بأمانة ،وإهمت بنا اكلب ،وقادان بلك تقوى .اي رب اي رحمي ،ماذإ نفعل إلآن؟ ماذإ حل هبذإ إلعامل إلرشير؟ اي رب
أعطيه إلقوة وإلعزإء ".حيهنا أجاب اتيلور" :لقد علمتمك لكمة هللا وإحلق ،وقد أتيت إليوم لخمت ما علمتمك إايه ابدلم".

•

ْسع اتيلور حيامن وصلوإ إىل ساحة إلبِلة صوت مجع كبري وسأل عن ماكهنم .وعندما أخربوه أهنم اكنوإ يف إملاكن إَّلي س يعدم فيه ،وأزإلوإ عن
رأسه إلغطاء ،قال" :أشكرك اي رب ،قد وصلت إىل إلبيت ".حيامن رأى إلناس وهجه ،تدفقت إلعوإطف .صاروإ يبكون ويرصخون قائلني" :إلرب
ينجيك ،اي دكتور اتيلور إلصاحل .نصيل يك يعطيك يسوع إملس يح إلقوة ،وأن مينحك إلروح إلقدس إلعزإء ".واكنوإ يرفعون صلوإت أخرى خمتلفة.
أرإد اتيلور إلتحدث إىل إلشعب مرة أخرية ،ولكن مبجرد أن فتح مفه ،وضع إحلارس رمح عىل مفه إملفتوح ،وأمره ابلسكوت.

•

بدأ يُعطي مالبسه للناس  -أو ًل حذإئه مث معطفه وسرتته ،حىت مل يتبقى َل سوى رسوإَل ومقيصه .مث رصخ ٍ
بصوت عالٍ " :أهيا إلناس إلطيبون ،مل
أعلمك سوى لكمة هللا إملقدسة .وأتيت إليوم خلمتها بديم ".ولكن قام أحد إحلرإس برضبه عىل رأسه وقال" :أما طلبت منك أن تبقى صامت ًا أهيا
إلاكفر؟" فعندما رأى أنه ل يس تطيع إللَكم ،ركع ليصيل .جفاءت إمرأة فقرية وركعت جبانبه وبدأت تصيل أيض ًا .حاول إحلرإس دفعها بعيد ًإ ولكهنا
مل تس تجيب.

•

وحيامن إنهتيى من إلصالة ،وقف عند إلعمود إَّلي سريبط عليه وقا اب ا ُهل .وقف ويديه مطوية يف وضعية إلصالة وعيناه شاخصة حنو إلسامء .ربطوه
يف إلعمود .وبعد دقائق مؤملة ،أشعلوإ إلنريإن ،ورفع رولند اتيلور صالته إلخرية صارخ ًا" :اي إَل إلسامء إلرحمي ،من أجل خاطر يسوع إملس يح
خملِص ،يف يديك أس تودع رويح ".مث وقف بال حرإك وإلنريإن تندلع من حوَل ،دون أي باكء أو حركة ،إىل أن رضبه أحد إحلرإس عىل إلرأس،
عندها سقطت جثته يف إلنار .وضعوإ لفتة هناك تقول" :إلس نة  :١٥٥٥إدلكتور اتيلور إَّلي دإفع عن إحلق ،وترك دمه يف هذإ إملاكن".

ج ) إلآايت ( :)٧-٦قميتك إحلقيقية يف هللا
َ ٦ألاي اْس ْت ا َْخ اس ُة ع ااصا ِف اري تُ ابا ُع ِب افلْ اس ْ ِني ،او اوإ ِح ٌد ِمهنْ اا لاي اْس امن ْ ِس يًّا َأ اما ام أ ِهلل؟ ٧ب ا ْل ُش ُع ُور ُر ُؤ ِ
وس ُ ْمك َأيْضً ا ا ِمجي ُعهاا ُم ْح اصا ٌة .فا اال اَتاافُوإ! َأن ُ ْْمت َأفْضا ُل ِم ْن ع ااصا ِف اري اك ِث اري ٍة!
 .١او اوإ ِح ٌد ِمهنْ اا لاي اْس امن ْ ِس يًّا َأ اما ام أ ِهلل :إذإ اكن هللا يتذكر إل اع اصا ِف اري ،فلن ينساك  -فال تفقد إلمل .هناك أمور أخرى أسوأ من إلشعور بأنك امن ْ ِس ًّيا .أكد
يسوع للك مؤمن أن حياهتم مثينة يف نظر هللا.
•

قبل أن يغادر لندن ليمت إعدإمه ،كتب رولند اتيلور أفاكره إلخرية يف كتاب وقدمه إىل إبنه" :أقول لزوجيت وأولدي ،أنمت هدية من إلرب.
وإلرب أخذين منمك ،كام وأخذمك مين .مبارك إمس إلرب! أؤمن أن إملوىت يف إلرب مباركني .فاهلل هيمت ابلعصافري ،وبشعور رؤوس نا .لقد إختربت
أمانة ورعاية إلرب يل أكرث مما يقدمه أي أب أو زوج .لهذإ ،ثق به عىل حساب خملصنا إلعزيز ،وأآمن به وإعشقه وخافه وأطعه .صيل َل ،لنه
وعد بتقدمي إلعون .ل تعتربين ميت ًا ،لين سأعيش ولن أموت أبد ًإ .أان س بقتك إىل موطننا إلزيل ،وحامتً س تتبعين لحق ًا".

 .٢ب ا ْل ُش ُع ُور ُر ُؤ ِ
وس ُ ْمك َأيْضً ا مجا ِ ي ُعهاا ُم ْح اصا ٌة :يقال أن دلى أمحر إلشعر حوإيل  ٩٠٠٠٠شعرة .وإلشعر إدلإكن حوإيل  ١٢٠٠٠٠شعرة ،وإلشقر حوإيل
 .١٤٥٠٠٠شعور رؤوس نا مجيعها حمصاة ويعرفها هللا جيد ًإ .فان اكن يعرف هذإ عنا ،حفامتً يعرف لك ما هو همم يف حياتنا.
َ .٣أن ُ ْْمت َأفْضا ُل ِم ْن ع ااصا ِف اري اك ِث اري ٍة :إَّلين يتعرضون لالضطهاد يستسلمون للشعور بعدم إلقمية وأنه ليس هناك من هيمت هبم .ولكن إَل إحملبة يف إلسامء هيمت
بتفصيل حياة لك ودل من أولده.
•

َتربان إلآية يف مىت َ ٢٩:١٠ألاي اْس ع ُْص ُف اور ِإن يُ اباعا ِان ِب افلْ ٍس؟ وهذإ يعين أنك تس تطيع رشإء عصفورإن ٍ
بفلس وإحد فقط .مما يعين أن مثن َخسة
عصافري س يكون فلسني .فقد اكن هناك خصم إن قررت رشإء إملزيد ،فان إشرتيت  ٥عصافري س تدفع  ٤فلوس فقط.

د ) إلآايت ( :)١٠-٨أُهية الاعرتإف
لك ام ِن أ ْع ا ارت اف ِِب قُدَّإ ام ألنَّ ِاس ،ي ا ْع ا ِرت ُف ِب ِه أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان قُدَّإ ام ام االئِ اك ِة أ ِهلل ٩ .او ام ْن َأ ْن اك ار ِين قُدَّإ ام ألنَّ ِاس ،يُ ْن اك ُر قُدَّإ ام ام االئِ اك ِة أ ِهلل ١٠ .او ُ ه
 ٨او َأقُو ُل لا ُ ْمك ُ :ه
لك ام ْن قاا ال
ِ
ا ِلك ام ًة عا اىل أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان ي ُ ْغ اف ُر اَلُ ،او َأ َّما ام ْن اجد اَّف عا اىل أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس فا اال يُ ْغ اف ُر اَلُ.
ِ
 ُ .١ه
لك ام ِن أ ْع ا ارت اف ِِب قُدَّإ ام ألنَّ ِاس ،ي ا ْع ا ِرت ُف ِب ِه أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان قُدَّإ ام ام االئِ اك ِة أ ِهلل :عزى يسوع إملؤمنني عندما وحض أن إملؤمن إَّلي يُعاين س ُياكفأ و ُيكرم قدإم
عرش هللا (م االئِ اك ِة أ ِهلل تقف حول إلعرش)ِ .
ا
•

يف زمن إملؤمنني إلوإئل ،اكن من يعرتف بيسوع قدإم إلناس ٌ
رشف عظمي .هؤلء مه من عانوإ من أجل يسوع ،ولكن جنوإ من إملوت.

 .٢او ام ْن َأ ْن اك ار ِين قُدَّإ ام ألنَّ ِاس ،يُ ْن اك ُر قُدَّإ ام ام االئِ اك ِة أ ِهلل :وكام اكن هناك رشف عظمي للمناء ،اكن هناك عقوبة فظيعة لغري إلمناء .وعندما يقفون قدإم عرش
هللا سيُنكرون وينبذون.

•

مل يقل يسوع ،ينكرين يف قلبه أو يف ذهنه بل من ينكرين قُدَّإ ام ألنَّاس .فالعالن إلعلين عن إلولء ليسوع هام للغاية .ويعترب هذإ إلمر من أصعب
إلمور ابلنس بة للكثريين  -وإلسبب هو إخلوف من إلناس ،وهو ما حذر يسوع منه يف الكمه إلسابق (لوقا .)٧-٤:١٢

•

ميكن لهذإ الاختبار (الاعرتإف بيسوع قدإم إلناس أو إناكره) أن يأِت بعدة أشاكل ،ولكننا س نوإهجه حامتً .ومن إملفيد أن نعقد إلعزم يف قلوبنا
وعقولنا قبل أن يأِت الاختبار.

•

من إلوإحض أن يسوع يدعو مس متعيه أن خيتاروإ .وكام قرأان يف لوقا  ٢٣:١١اكن الاختيار بني أن تكون مع يسوع أو ضده .أما هنا فالختيار بني
الاعرتإف بيسوع قدإم إلناس أو إناكره.

 .٣او ُ ه
لك ام ْن قاا ال ا ِلك ام ًة عا اىل أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان :رمبا يشري هذإ إىل حلظة ضعف (خاصة أثناء إلشهادإت إلعامة) ،وهذه إلزةل ميكن أن تُغفر .ولكن ام ْن اجد اَّف عا اىل
ِ
أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس يرفض إحلق إللهيي عن قصد ،وهذإ ال يُ ْغ اف ُر ا َُل.
•

قال يسوع هذإ إللَكم عندما أصبح ذو شعبية كبرية (لوقا  .)١:١٢فقد عرف يسوع أن إلشعبية ليست هممة بقدر الاعرتإف وإلوثوق به .فدعا
مس متعيه أن خيتاروإ ،ولكنه حذرمه من الاختيار إخلطأ.

•

إن خدمة إلروح إلقدس إلرئيس ية يه أن ياشْ هاد عن يسوع (ياشْ هادُ ِيل ،يوحنا  .)٢٦:١٥فاَّلي يرفض شهادة إلروح إلقدس عن يسوع ،فهو
بذكل جيدف عىل إلروح إلقدس ويدعوه ابلاكذب .أولئك إَّلين يرفضون يسوع مه مذنبون خبطية إلتجديف.

 .٤فا اال ي ُ ْغ اف ُر ا َُل :جتربان إلنتاجئ إلبدية لهذه إخلطية عىل إلنظر إلَيا جبدية .فكيف ميكن لحد أن يعرف إذإ جدف عىل إلروح إلقدس؟ إلجابة بس يطة :فاَّلي
يريد أن يعرف إملزيد عن يسوع ليس مذنب ًا هبذه إخلطية .وإَّلي يرفض يسوع ابس مترإر ،يقيس قلبه ويدخل يف طريق ل عودة َل.
•

ينطق بعض إلناس  -وعىل سبيل إملزإح أو إلتحدي  -بكامت عن غري قصد للت اجد اَّيف عا اىل أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس .إذ يعتقدون أهنا ل تشلك أي خطورة
واتفهة .ولكن إلت اجد اَّيف عا اىل أ هلروحِ ألْ ُقدُ ِس عن قصد هو أكرث من جمرد لكامت؛ يه إختيار إملرء أن يعيش برفض اكمل لشهادة إلروح إلقدس عن
يسوع .ولكن حىت هؤلء يس تطيعون إلتوبة وإلتوقف عن رفضهم إملتعمد ليسوع.

•

إن إلتجديف عىل إلروح إلقدس ال ي ُ ْغ اف ُر أبدإً  -ليس لنه خطية كبرية جد ًإ ويُصعب عىل هللا مغفرهتا ،ولكن لهنا تكشف عن إملوقف إلقليب
لشخص ل يكرتث بغفرإن هللا .مفن جيدف ل يريد إلغفرإن وفق ًا لرشوط هللا ،بل وفق ًا لرشوطه إخلاصة.

•

إلطريقة لعدم إلتجديف عىل إلروح إلقدس يه إلميان بيسوع إملس يح وإلوثوق به ،وإلتوقف عن رفض معل إلروح إلقدس يف إحضاران ليسوع.

وح ألْ ُقدُ اس س يعينمك
هـ) إلآايت ( :)١٢-١١فا اال هتا ْ ات هموإ ِب اما تا ُقولُ ا
ونَ ِ ،ل َّن أ هلر ا
وح ألْ ُقدُ اس ي ُ اع ِل ر ُم ُ ْمك ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلساعا ِة
عون) َأ ْو ِب اما تا ُقولُ ا
ون (تُدإ ِف ا
 ١١او ام اىت قا َّد ُمو ُ ْمك إ اىل ألْ ام اجا ِمع ِ اوأ هلر اؤ اسا ِء اوأ َّلس اال ِطنيِ فا اال هتا ْ ات هموإ اك ْي اف َأ ْو ِب اما ا ْحت ات هج ا
ونَ ِ ١٢ ،ل َّن أ هلر ا
ِ
اما اجي ُِب َأ ْن تا ُقولُو ُه».
 .١او ام اىت قادَّ ُمو ُمكْ إ اىل ألْ ام اجا ِمع ِ اوأ هلر اؤ اسا ِء اوأ َّلس اال ِطنيِ  :حذرمه يسوع أيض ًا من إضطهاد إلناس هلم يف إمليادين إلعامة (أ هلر اؤ اسا ِء) ويف إمليادين إدلينية (ألْ ام اجا ِمع ِ).
ِ
علَيم أن يتوقعوإ إملقاومة من قاعة إلبِلية ومن إلقاعات إدلينية.

•

قال يسوع هذه إلكامت للرجال إَّلين اكنوإ س يوإهجون هذإ إلتحدي ابَّلإت .ومنذ ذكل إلوقت ،وإجه إللف من إملؤمنني هذإ إلتحدي ونعمة
هللا أيدهتم.

ون :اكن ابماكن تالميذ يسوع أن يضعوإ ثقهتم إلاكمةل يف هللا يف مثل هذه إلوقات إلصعبة ،عاملني أن إلروح
ون َأ ْو ِب اما تا ُقولُ ا
 .٢فا اال هتا ْ ات هموإ اك ْي اف َأ ْو ِب اما ا ْحت ات هج ا
إلقدس سيتكم من خالهلم حىت وإن اكنوإ غري مس تعدين.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayأكرث ما اكن خيشاه إملؤمنني إلوإئل مل يكن إلذلل ول حىت إللم إجلسدية ،بل إلفشل يف إلرد أو إدلفاع عن إمياهنم
إَّلي قد يرض إحلق بد ًل من تعضيده .ولكن هللا وعد أن يعطي إحلمكة عند إفتتاح إلفم" .

•

وكتب ترإب (" :)Trappأسكتت إلشهيدة أليس درإيفر ( )Alice Driverأثناء إس تجوإهبا لك إلطباء ،حبيث مل يكن دلهيم ما يقولونه ما عدإ
إَّلهول .مث قالت" :أليس دليمك ما تقولونه؟ إجملد هلل  ...فأنمت ل تس تطيعون مقاومة روح هللا إَّلي بدإخيل أان إملرأة إملسكينة ".يف هناية إملطاف،
أدإهنا إملستشار ،وعادت إىل إلسجن فرحة جد ًإ ".أحرقت أليس قبل أس بوعني من هناية عهد ماري إلوىل ملكة إجنلرتإ.

•

عون) يف لوقا  ١١:١٢يه إلكمة إليواننية إلقدمية  apologeomaiوإليت تعين إدلفاع أو إعطاء إجابة مناس بة .ومن هنا
ون (تُدإ ِف ا
لكمة ا ْحت ات هج ا
حصلنا عىل إملصطلح إحلديث "عمل إدلفاعيات".

وح ألْ ُقدُ اس ي ُ اع ِل ر ُم ُ ْمك ِيف تِ ْ ا
وح ألْ ُقدُ اس سيتكم معهم ومن خالهلم يف إللحظة إملناس بة ،حىت
كل أ َّلساعا ِة اما اجي ُِب َأ ْن تا ُقولُو ُه :هذإ أعطامه إلثقة بأن أ هلر ا
َ ِ .٣ل َّن أ هلر ا
وإن مل يكونوإ مس تعدين.
•

هذإ ليس مربرإً لنا لعدم درإسة إلكمة أو إلس تعدإد للوعظ مهنا ،فالرب أعطى وعد مبنح إلقوة وإلرشاد للمضطهدين إَّلين دلهيم فرصة للشهادة
عن يسوع.

اثني ًا .إجتاه إلقلب فامي يتعلق ابملمتلاكت إملادية
أ ) إلآايت ( :)١٥-١٣إملبدأ إلعام فامي خيتص ابلمور إملادية
اْس ِين ألْ ِم اري اإث»١٤ .فاقاا ال اَلُ « :ااي إن ْ اس ُان ،ام ْن َأقاا ام ِين عالا ْي ُمكاا قا ِاض ًيا َأ ْو ُم اق ِ رس ًما؟» ١٥ .اوقاا ال لاهُ ُم:
 ١٣اوقاا ال ا َُل اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ اج ْمعِ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،قُ ْل ِ َل ِيخ َأ ْن يُقا ِ ا
ِ
«أن ُْظ ُروإ او ا احتفَّ ُظوإ ِم ان أ َّلط امعِ ،فاان َّ ُه ام اىت ااك ان ِ َل اح ٍد اك ِثريٌ فالاي اْس ْت اح اياتُ ُه ِم ْن َأ ْم او ِ ِإَل».
ِ
قاْسين إملري اإث :قد رعمل يسوع لتوه عن قميتنا إلكبرية يف هللا وعن أُهية إدلفاع عنه .ويف خضم هذإ إلتعلمي ،جاء رجل وقاطع يسوع
 .١اي ُم اع ر ُمل ،قُ ْل ليخ أ ْن يُ ِ ا
ليطلب منه أن يأخذ صفه يف نزإع مادي.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayوفق ًا لقانون تكل إلفرتة ،اكن إلخ إلكرب يأخذ ثليث إملريإث وإلخ إلصغر إلثلث ".مل يطلب هذإ إلرجل أن يس متع
قاْسين إملري اإث).
يسوع إىل إلطرفني ويقدم حكامً عادلً؛ بل طلب من يسوع أن يقف معه ضد أخيه (قُ ْل ليخ أ ْن ي ُ ِ ا

•

من إلوإحض أن لكامت يسوع إلسابقة عن الالزتإم إلاكمل ورعاية هللا لنا مل َترتق قلب هذإ إلرجل .شعر ابحلاجة للقتال للحصول عىل ما اكن َل.

•

عل ر اق مورغان (" :)Morganإن تعمل لك مهنم إملعىن إحلقيقي للحياة ،وسعى ليكون "غني ًا يف عالقته مع هللا" فان مسأةل إملمتلاكت س ُتحسم
بتلقائية .س يحرص إلول عىل إملشاركة ،ولن هيمت إلآخر ابلخذ".

 .٢ااي إن ْ اس ُان ،ام ْن َأقاا ام ِين عالا ْي ُمكاا قا ِاض ًيا َأ ْو ُم اق ِ رس ًما؟ :ل يعين هذإ أن يسوع اكن غري هممت ابلعدإةل؛ ولكنه أدرك متام ًا أن طمع هذإ إلرجل س يرضه أكرث من عدم
ِ
أخذه لنصيبه من إملريإث.
•

قد نقاتل وناكحف من أجل حقنا؛ ويف إلهناية ،وعندما حنصل عليه ،رمبا س يصبح حالنا أسوأ مما لو كنا حقنا وْسحنا هلل أن هيمت به.

•

مل يشعر يسوع أهنا مسؤوليته للحمك عىل لك مسأةل أو أن حيل لك مشكة .فقد رفض أن يتدخل يف بعض إخلالفات.

•

تظهر هنا طبيعة إلقلب إخلدإع .فعادة ما حنجب طمعنا من خالل إلدعاء بأننا نقاتل من أجل قضية جيدة.

 .٣أن ُْظ ُروإ او ا احتفَّ ُظوإ ِم ان أ َّلط امع ِ :إس تغل يسوع طلب هذإ إلرجل ليتحدث معه ومع إحلشد عن إلط امع .رمبا ما دفع إلرجل مل يكن إلعدإةل بل َشء أآخر؛ رمبا ما
دفعه اكن إلط امع وليس إلعدإةل.
•

إلفكرة من لكمة ا احتفرظوإ يه أن إلطمع هيامجنا مجيع ًا ،وعلينا حامية أنفس نا منه.

•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeعادة ما يرإفق إملمتلاكت إلكثرية إلكربايء وإلكسل وإلرتف؛ وهذه لكها أعظم عدو للخالص".

•

وكتب مورغان (" :)Morganتقس مي أي ممتلاكت بني رجلني طامعني هو بدإية لْنإع .وإلطريقة إلوحيدة للسالم يه حترير إلرجلني من إلطمع".

 .٤فاان َّ ُه ام اىت ااك ان ِلَ اح ٍد اك ِثريٌ فالاي اْس ْت احيااتُ ُه ِم ْن َأ ْم او ِ ِإَل :هذإ هو إملبدأ إلعام إَّلي سوف يطوره يسوع يف إلقسم إلقادم من تعلميه عن إلمور إملادية .عندما
ِنعيش وإجتاه قلوبنا أن نع ات ِمدُ عا اىل ُمقتا انيا ِتنا ،إذ ًإ حنن نعيش يف َّط امع ِ ،وإلطمع هو ِعبا اد ُة أواثن (كولويس .)٥:٣
•

كتب ترإب (" :)Trappإلشخص إلطامع إَّلي يسعى ورإء إملزيد ،يفقد متعة ما ميلكه ،مثل إلكب إجلالس عند طاوةل س يده ويبتلع إللحوم إليت
تلقى َل دون أي متعة ،وحيدق منتظر ًإ إللقمة إلتالية".

ب) إلآايت ( :)٢١-١٦امث ال إلغين إلغيب
رض اب ل اهُ ْم امث ًاال قاائِ ًال« :إن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين أَخ اْصبا ْت ُك اورتُهُ١٧ ،فا افكَّ ار ِيف ن ا ْف ِس ِه قاائِ ًال :اما اذإ َأ ْ امعلَُ ِ ،ل ْن لاي اْس ِيل ام ْو ِض ٌع َأ ْ امج ُع ِفي ِه َأثْ اما ِري؟  ١٨اوقاا الَ :أ ْ امع ُل اه اذإ:
 ١٦او ا ا
ِ
رش ِِب
َأ ْه ِد ُم امخاا ِز ِين او َأبْ ِين َأع اْظ ام ،او َأ ْ امج ُع ُهنااكا ا ِمجي اع غا َّال ِِت اوخ ْ ااري ِإِت ١٩ ،او َأقُو ُل ِل ان ْف ِيس :ااي ن ا ْف ُس ا ِكل خ ْ ااريإتٌ اك ِث اريةٌ ،ام ْوضُ وعا ٌة ِل ِس نِ اني اك ِث اري ٍةِ .إ ْس ا ِرت ِحيي او ُ ِلكي اوأ ْ ا
ون؟  ٢١اه اك اذإ أ َّ َِّلي يا ْك ِ ُْن ِل ان ْف ِس ِه اولاي اْس ه اُو غا ِن ًّيا ِ ِلِل».
اوأفْ ار ِيح! ٢٠فاقاا ال ا َُل أ ُهلل :ااي غا ِ هيب! اه ِذ ِه ألل َّ ْي ا اةل ت ُْطلا ُب ن ا ْف ُس اك ِمنْ اك ،فاها ِذ ِه أل َّ ِيت َأ ْعدا دْهتا اا ِل ام ْن تا ُك ُ
 .١إن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين َأخ اْصبا ْت ُك اورتُ ُه :اكن إلرجل يف امث ال يسوع مباراكً لنه ميكل أرض ًا خصبة .وميكننا أن نفرتض أنه اكن انحج ًا ماد ًاي أيض ًا يك يمتكن من إلعمل جبد
ِ
لتصبح أرضه خصبة هكذإ .اكن انحج ًا جدإً لنه وإجه صعوبة يف إدإرة موإرده (لاي اْس ِيل ام ْو ِض ٌع َأ ْ امج ُع ِفي ِه َأثْ اما ِري).
•

قد جتلت مشكته وقلقه بعبارة " اما اذإ َأ ْ امعلُ؟" ويُعلرق موريسون (" :)Morrisonعندما كنا يف معر إلش باب ،كنا نعتقد أن إل ِغ ِىن يعين إلتحرر
من إلقلق ...ولكن هذإ إلرجل إلغين اكن مليئ ًا ابهلموم متام ًا اكملتسول إَّلي ل ميكل شيئ ًا".

َ .٢أ ْ امع ُل اه اذإ :بسبب ثروته إلكبرية ،أس تطاع إلرجل أن خيطط حلياته بلك ثقة .وقرر أن يبين ماكن أعظم ليدير ثروته بشلك أفضل ،وبعدها سيس متتع
ابحلياة عىل أمكل وجه.

 .٣فا اقا ال ا َُل أ ُهلل :ااي غا ِ هيب! اه ِذ ِه ألل َّ ْي ا اةل ت ُْطلا ُب ن ا ْف ُس اك ِمنْ اك :حتطمت لك خطط وإجنازإت هذإ إلرجل يف ليةل وإحدة .خطط حلياته ،ولكنه مل خيطط ليوم مماته -
وعىل إلفور ،أصبحت لك إجنازإته وخططه الك َشء.
•

اكن إلرجل غا ِ هيب  -ليس لنه اكن غني ًا ،بل لنه عاش دون أن يعطي أي إهامتم للبدية أو إلس تعدإد لها.

•

اه ِذ ِه ألل َّ ْي ا اةل ت ُْطلا ُب ن ا ْف ُس اك ِمنْ اك :هذه إمجلةل تشري إىل إملديونية .اكن هذإ إلرجل مدين ًا حبياته ورزقه وثروته هلل؛ ولكن إلمه أنه اكن مدين ًا بنا ْف ُسه
هلل ،ويوم ًا ما س ُت ْطلا ُب نفسه منه .اكن مدين ًا هلل لك يوم من حياته ،ولكن يوم إملامت س ُت ْطلا ُب ن ا ْف ُس اك ِمنْ اك.

•

يعتقد إللك أن إلرجل يف هذإ إملاثال اكن جناح ًا جد ًإ ،ولكن هللا قال عنه غا ِ هيب .أثبتت إلبدية أنه اكن رج ًال غبي ًا ،وما فعهل (وضع إلمور إملادية
أولوية يف حياته) مل يكن خطية حفسب بل غباء.

ون؟ :مبعىن أو بأآخر ،فاها ِذ ِه أل َّ ِيت َأعْدا دْهتا اا ل تنمتي إىل هللا ،لن إلرجل مل يسلمها هلل أساس ًا .ويه ل تنمتي للغين إلغيب ،لنه مل
 .٤فاها ِذ ِه أل َّ ِيت َأعْدا دْهتا اا ِل ام ْن تا ُك ُ
يأخذها معه عندما مات .فرمبا اكنت تنمتي للش يطان.
•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysغادر هذإ إلعامل أفقر من أفقر متسول".

 .٥اه اك اذإ أ َّ َِّلي يا ْك ِ ُْن ِل ان ْف ِس ِه :إعتقد إلرجل إلغين يف إملثل أنه ميكل لك َشء .قالَ :أثْ اما ِري و امخاا ِز ِين وغا َّال ِِت اوخ ْ ااري ِإِت ون ا ْف ِيس .لك َشء يدور حول نفسه ،ول
َشء يتعلق ابهلل .وقد ثبت يف إلهناية أنه ل ميكل شيئ ًا  -حىت نفسه اكنت ُملاكً هلل .مل ميكل أي َأثْ اما ِر أو امخاا ِز ِن أو خريإت ،حىت أن نفسه ماتت.
ون غا ِن ري ًا ِاب ِهلل.
 .٦اه اك اذإ أ َّ َِّلي يا ْك ِ ُْن ِل ان ْف ِس ِه اولاي اْس ه اُو غا ِن ًّيا ِ ِلِل :مل تكن مشكة إلرجل يف أنه اكن ميكل كْن ًإ عىل إلرض؛ ولكن لنه مل يا ُك ا
•

قد نصبح أغنياء عند هللا من خالل إلعطاء إلسخي ملن مه يف إحتياج (لوقا ٢٢:١٨ ،٣٣:١٢؛ تميواثوس إلوىل  .)١٩-١٧:٦ابلضافة إىل إلثقة
بأن يسوع سيسدد لك إحتياج (رؤاي يوحنا .)١٨-١٧:٣

•

عون يف إلترج ِرب ا ِة وإلفخر
ل ميكننا أن خنفي حقيقة أن إلرثوإت إلرضية كثري ًإ ما تبعدان عن إلرثوإت إلساموية .كتب بولس :أ رما ا
بون إل ِغىن ف اي اق ا
إَّلين ياطلُ ا
رض ِة إليت تُغ ِر ُق إلنر ااس يف إدلر ما ِر وإله ِ
االك (تميواثوس إلوىل  .)٩:٦معظمنا خيافون من إلفقر؛ ولكن إلَص أن
ويف كث ٍري ِم ان إلشر هو ِإت إل اعميا ِء إمل ُ ِ ر
خناف من إل ِغىن.

•

عا ر امل جون ويسيل وعاش حبمكة فامي يتعلق ابملال .وقال أن عليك أن تكسب بقدر ما تس تطيع ،وتدخر بقدر ما تس تطيع ،وتُعطي بقدر ما تس تطيع.
اكن ينفق عىل معيش ته  ٢٨جنَي ًا يف إلس نة ويتربع ابلبايق للمحتاجني ،حىت عندما زإد دخهل تدرجيي ًا من  ٣٠إىل  ٦٠إىل  ٩٠إىل ١٢٠
إس متر يف إنفاق نفس إملبلغ عىل معيش ته يف إلس نة.

ج ) إلآايت ( :)٢٣-٢٢حتذير ضد إلقلق
ون ٢٣ .اإلْ اح ايا ُة َأفْضا ُل ِم ان أ َّلط اعا ِم ،اوألْ اج اسدُ َأفْضا ُل ِم ان أل ِل ر اب ِاس.
ون ،او ال ِللْ اج اس ِد ِب اما تالْبا ُس ا
 ٢٢اوقاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِهِ « :م ْن َأ ْجلِ اه اذإ َأقُو ُل لا ُ ْمك :ال هتا ْ ات هموإ ِل اح اياتِ ُ ْمك ِب اما تاأْ ُ ُلك ا
ِ .١م ْن َأ ْجلِ اه اذإ َأقُ ُ
ول لا ُ ْمك :ال هتا ْ ات هموإ ِل اح اياتِ ُ ْمك :إلطمع وإلقلق مرتبطني إرتباط ًا وثيق ًا .فالطمع ل ميكنه أبد ًإ إحلصول عىل ما يكفي ،وإلقلق خيىش أنه لن يكون
هناك ما يكفي  -ولكَيام ل ينظر إىل يسوع.

•

ال هتا ْ ات هموإ :يه وصية مليئة ابحملبة .غالب ًا ما نفشل يف تقدير إدلمار إَّلي يفعهل إلتوتر يف حياتنا .أظهرت إدلرإسات بأن إلتوتر ي ُضعف هجاز إملناعة؛
فالشخاص إَّلين يعيشون حتت ضغط مس متر يعانون من نقص يف إخلالاي إلتائية (ابلجنلزيية )T cell :ويه مجموعة من إخلالاي إللمفية إملوجودة
ابدلم وتلعب دور ًإ أساس ي ًا يف هجاز إملناعة .كام أن للتوتر تأثريإً وإحض ًا عىل إخلصوبة .وقد أثبتت إدلرإسات أيض ًا أن إلتوتر إملطول يؤثر عىل
إدلماغ ،مما جيعل إلشخص أقل جتاو ًاب مع إلتوتر يف إملس تقبل .ويرتبط إلتوتر أيض ًا بفشل إلقلب إملفاجئ.

 .٢ال هتا ْ ات هموإ :هناك فرق كبري بني إلحساس ابملسؤولية إلصحي وبني إلقلق غري إلوإثق وغري إلصحي .ومع ذكل ،إلقلق غري إلصحي وإَّلي ل يثق عادة ما
يتخفى حتت غطاء إملسؤولية.
 .٣اإلْ اح ايا ُة َأفْضا ُل ِم ان أ َّلط اعا ِم :إلقلق إَّلي حتدث عنه يسوع يضع ماكنة إملرء عىل نفس مس توى إحليوإن إَّلي يسعى فقط لتحقيق إحتياجاته إجلسدية .حياتك
َأفْضا لُ  ،ودليك أمور أبدية لتسعى خلفها.
د ) إلآايت ( :)٢٨-٢٤أس باب عدم إلقلق
٢٤تاأَ َّملُوإ ألْ ِغ ْر ااب انَ :أهنَّ اا ال تا ْز ار ُع او ال ا ْحت ُصدُ  ،اولاي اْس لاهاا امخْدا عٌ او ال ام ْخ از ٌن ،اوأ ُهلل ي ُ ِقيهتُ اا .ا ْمك َأن ُ ْْمت بِألْ اح ِر ِ ري َأفْضا ُل ِم ان أ هلط ُيو ِر!  ٢٥او ام ْن ِمنْ ُ ْمك إ اذإ أه ا َّْمت ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ِزيدا
ِ
ون بِألْ اب او ِإيق؟ ٢٧تاأَ َّملُوإ أ َّلزانا ب اِق اك ْي اف تا ْن ُمو :ال تا ْت اع ُب او ال تا ْغ ِز ُل ،اولا ِك ْن َأقُو ُل لا ُ ْمك:
ون او ال عا اىل أ ْ َل ْصغا ِر ،فا ِل اما اذإ هتا ْ ات هم ا
عا اىل قاا امتِ ِه ِذ ارإعًا اوإ ِحدا ةً؟ ٢٦فاا ْن ُك ْن ُ ْمت ال تا ْق ِد ُر ا
إن َّ ُه او ال ُسلا ْي ام ُان ِيف ُ ِ ر
لك ام ْج ِد ِه ِ ااك ان يالْبا ُس اك اوإ ِحدا ٍة ِمهنْ اا٢٨ .فاا ْن ااك ان ألْ ُعشْ ُب أ َّ َِّلي يُو اجدُ ألْ اي ْو ام ِيف ألْ اح ْقلِ اويُ ْط ار ُح غادً إ ِيف ألتَّنهو ِر يُلْب ُِس ُه أ ُهلل اه اك اذإ ،فا ا ْمك بِألْ اح ِر ِ ري
ِ
ِ
يُلْب ُِس ُ ْمك َأن ُ ْْمت ااي قا ِل ِييل أ ْلمي ا ِان؟
ِ
 .١تاأَ َّملُوإ ألْ ِغ ْر ااب ان  ...أ ُهلل يُ ِقيهتُ اا :يوفر هللا إلطعام للطيور ،وهيمت هبمَّ .لكل ،علينا أن نتوقع عناية هللا لنا.
•

ومع ذكل لحظ أن إلطيور ل تقلق ،ولكهنا تعمل جبد .ول جتلس بأفوإه مفتوحة ،متوقعة إلطعام من هللا.

 .٢ا ْمك َأن ُ ْْمت بِألْ اح ِر ِ ري َأفْضا ُل ِم ان أ هلط ُيو ِر! :إلقلق إَّلي يعاين منه إلكثريون إزإء إلش ياء إملادية متأصل يف عدم معرفهتم لقميهتم يف نظر هللا .فهم ل يفهمون مقدإر
حمبة ورعاية هللا هلم.
 .٣او ام ْن ِمنْ ُ ْمك إ اذإ أه ا َّْمت ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ِزيدا عا اىل قاا امتِ ِه ِذ ارإعًا اوإ ِحدا ةً؟ :إلقلق ل حيقق شيئ ًا؛ لن نضيف (ن ِزيدا ) شيئ ًا عىل حياتنا ابلقلق .قد يكون هناك خطااي أكرب
ِ
من إلقلق ،ولكن ل يوجد ما هو أكرث قهرإً لِلإت وأكرث عقامً.
•

ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ِزيدا  :قد تعين إمجلةل يف إللغة إليواننية إلقدمية َأ ْن يا ِزيدا عا اىل إحلياة بدلً من َأ ْن يا ِزيدا عا اىل قاا ام ِت ِه ،ولكن إلفكرة يه ذإهتا .وهذإ حصيح ،فبدلً
من أن نضيف إىل حياتنا ،ميكننا أن نرض أنفس نا من خالل إلقلق .إلهجاد يعترب وإحد من أكرب إلس باب للمرض ولسوء إلصحة.

 .٤فاا ْن ااك ان ألْ ُعشْ ُب أ َّ َِّلي يُو اجدُ ألْ اي ْو ام ِيف ألْ اح ْقلِ اويُ ْط ار ُح غادً إ ِيف ألتَّنه ِور يُلْب ُِس ُه أ ُهلل اه اك اذإ :هللا هيمت حىت بألْ ُعشْ ُبَّ ،لإ سريعاك بلك تأكيد .حنن نثق بقوة وبرعاية
ِ
اموي إمل ُحب.
إلس ر
أبوان ر
•

فاهلل هيمت ابلزهور ،ولكن ل يعين هذإ أن لك يوم س يكون مشمس ًا ومجي ًال .فوجود إلشمس إدلإِئ دون غيوم أو مطر س يؤدي إىل موت إلزهور
إلرسيع.

•

كتب س بريجن ( :)Spurgeonا"اي قا ِل ِييل أ ْلمي ا ِان :ليست غلطة بس يطة؛ لهنا تيسء كثري ًإ للرب ،وحتزن من يقلق .أن نفكر بأن إلرب إَّلي
يُلبس زانبق إحلقل ممكن أن يرتك أولده عر ِإة ،هو لمر خمجل .ااي قا ِل ِييل أ ْلمي ا ِان ،تعلموإ إلخالق إمحليدة!"
ِ

هـ) إلآايت ( :)٣١-٢٩قصد هللا أن هنمت مبلكوته وبكنوزه ،ل يف ملكوت وكنوز هذإ إلعامل.
وت
ون إ اىل اه ِذ ِه٣١ .بالِ أ ْطلُ ُبوإ املا ُك ا
ون او ال تا ْقلا ُقوإ٣٠ ،فاا َّن اه ِذ ِه ُلكَّهاا ت ْاطلُهبُ اا ُأ ام ُم ألْ اعال ا ِم .او َأ َّما َأن ُ ْْمت فاأَبُو ُمكْ ي ا ْع ا ُمل َأن َّ ُ ْمك ا ْحت اتا ُج ا
رشب ُ ا
٢٩فا اال ت ْاطلُ ُبوإ َأن ُ ْْمت اما تاأْ ُلكُ ا
ون او اما ت ا ْ ا
ِ
ِ
أ ِهلل ،او اه ِذ ِه ُلكههاا تُ ازإ ُد لا ُ ْمك.
ون او ال ت ا ْقلا ُقوإ :أخبار يسوع إلسارة بس يطة للغاية .فال دإعي للمتسك بأمور هذإ إلعامل بقبضة من حديد .فقد ترك يسوع
رشب ُ ا
 .١فا اال ت ْاطلُ ُبوإ َأن ْ ُ ْمت اما تاأْ ُ ُلك ا
ون او اما ت ا ْ ا
لك ما يف إلسامء واكن سعيد ًإ بثقته إلبس يطة يف هللا.
•

إلكمة ال تا ْقلا ُقوإ (ل تُش ِغلوإ ابلمك) يف إللغة إليواننية إلقدمية تأِت من جذر لكمة إلنا ازيك )إلشهاب إلساقط( .إعتقد ترإب ( )Trappأن إلقصد من
ورإء إلكمة هو" :إلتعلق برتدد ،كام يفعل إلنزيك يف إلهوإء ،غري متأكد إن اكن سيبقى عالق ًا أم يسقط عىل إلرض".

 .٢فاا َّن اه ِذ ِه ُلكَّهاا ت ْاطلُهبُ اا ُأ ام ُم ألْ اعال ا ِم :قارن يسوع حياة إَّلين ل يعرفون هللا ومنفصلني عنه مع أولئك إَّلين يعرفون هللا ويقبلون رعايته .عىل إَّلين يعرفون هللا
أ ِن ْيطلُ ُبوإ ويسعوإ ورإء هذه إلمور.
•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonأنت تقول أنك غري قادر عىل إلتخلص من إلقلق إملس متر .إذ ًإ ،اي صديقي إلعزيز ،دعين أسأكل بشلك مبارش:
ما هو إلفرق بينك وبني أهل إلعامل؟"

وت أ ِهلل :ل بد أن يكون هذإ ما حيمك حياتنا عندما نرتب أولوايتنا .ومع ذكل ،من إخلطأ أن نعتقد أن هذه جمرد أولوية أخرى علينا أن
 .٣بالِ أ ْطلُ ُبوإ املا ُك ا
نضعها يف قامئة أولوايتنا .بل علينا أن نطلب ملكوت هللا أولً يف لك َشء نفعهل.
•

عىل سبيل إملثال ،اندر ًإ ما خنتار بني تكرمي هللا وبني حمبة رشيك إحلياة أو أن نكون موظفني أفضل .فنحن نكرم هللا ونطلب أولً ملكوت هللا
عندما نكون رشاكء حياة صاحلني وموظفني جيدين.

•

علينا أن نقرأ هذإ إللَكم يف س ياقه إملبارش .يذكران يسوع بأن إلرفاهية إملادية ل تس تحق أن نكرس حياتنا لجلها .فاذإ كنت تعتقد أن عبادة إملال
َشء همم ،إذ ًإ س ُتبتىل حياتك ابلقلق وس تعيش حياة شبَية ابحليوإن إَّلي هيمت فقط بتسديد إحتياجاته إملادية.

•

مل يطلب يسوع مهنم أن يتوقفوإ عن إلقلق بل أن حيل ملكوت هللا حمل إلقلق .فال ميكن إلتخيل عن أي عادة أو شغف إن مل يكن هناك بديل
أعظم.

 .٤او اه ِذ ِه ُلكههاا تُ ازإ ُد لا ُ ْمك :إن وضعت ملكوت هللا أو ًل وليس رفاهيتك إملادية عندها ستس متتع هبا ِذ ِه ُلكههاا .فقد اوعادَّ بكْن ساموي وبرإحة يف إلعناية إللهية
وبتحقيق قصد هللا إلعظمي لالنسان وأن يكون لنا رشكة معه ونكون جزء ًإ من ملكوته.
•

هذإ الاختيار  -أطلبوإ أولً ملكوت هللا  -هو إخليار إلسايس إَّلي يتخذه إمجليع عند توبهتم إلوىل وخالصهم .ولكن يف لك يوم من حياتنا
مكؤمنني إما أن نعزز هذإ إلقرإر أو ننكره.

و ) إلآايت ( :)٣٤-٣٢إلثقة ابلعناية إللهية تعزز روح إلعطاء يف تالميذ يسوع
وت٣٣ .بِي ُعوإ اما لا ُ ْمك او َأع ُْطوإ اصدا قا ًةِ .إ ْ امعلُوإ لا ُ ْمك َأ ْك اي ًاسا ال تا ْف اىن او اك ْ ًْنإ ال ي ا ْنفادُ ِيف أ َّلس ام ااو ِإت،
رس َأ ْن يُ ْع ِط اي ُ ُمك ألْ املا ُك ا
 «٣٢ال اَت ْافَ ،أهيه اا ألْ اق ِطي ُع أ َّلص ِغ ُريِ ،لَ َّن َأ ااب ُمكْ قادْ ُ َّ
ون قالْ ُب ُ ْمك َأيْضً ا.
ون اك ْ ُْن ُمكْ ُهنااكا يا ُك ُ
وسِ ٣٤ ،لَن َّ ُه اح ْي ُث يا ُك ُ
اح ْي ُث ال ي ا ْق ار ُب اسا ِر ٌق او ال يُ ْب ِيل ُس ٌ

 .١ال اَت ْافَ ،أهيه اا ألْ اق ِطي ُع أ َّلص ِغ ُري :تس تخدم إللغة إلصلية صيغة إلتصغري إملزدوجة :أ َّلص ِغ ُري ،ألْ اق ِطي ُع أ َّلص ِغ ُري (مقتبسة من كتاابت لك من ترإب والكرك) .فالآب
س ُيعطي إمللكوت لهذإ إلقطيع إلصغرية وإملشكوك فيه .رمغ أنه قطيع صغري ولكنه قطيعه وينمتي إليه.
•

اكنوإ صغار ًإ ،ولكهنم اكنوإ قا ِطيع  -وهذإ يعين أن هناك رإعٍ .فالقطيع إلصغري بصحبة إلرإعي إلصاحل أفضل من إلقطيع إلكبري مع أَجِ ِري.

وت :اكن هذه حصيح ًا ابملعىن إلشخِص ابلنس بة للتالميذ ،فقد متتعوإ حبضور إملكل يسوع بيهنم ومتتعوإ بفوإئد ملكوته.
رس َأ ْن ي ُ ْع ِط اي ُ ُمك ألْ املا ُك ا
َ ِ .٢ل َّن َأ ااب ُمكْ قادْ ُ َّ
وت يف أيدهيم بطريقة ما .واكنت هذه إدلعوة إلعظمية يه أيض ًا وعد ًإ برباكت
ولكنه اكن حصيح ًا مبعىن أآخر أيض ًا؛ فعندما صعد يسوع إىل إلسامء ،ترك ألْ املا ُك ا
هائةل وابمحلاية وابلرعاية.
•

مدر مه يسوع ابلثقة عندما قال َأ ااب ُ ْمك بد ًل من "أِب".

 .٣بِي ُعوإ اما لا ُ ْمك او َأع ُْطوإ اصدا قا ًة :وصية أن ن ُعطي ما منكل يه إمتحان للتلمذة ،ويه أيض ًا أدإة لتدريبنا اكلتالميذ .وتشري هذه إلكامت إىل أن إلعطاء هو ترايق
أو عالج جلشعنا وطمعنا.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateإلس تعدإد للتجاوب مع دعوة إلعطاء (إلتخيل وإلتنازل عن ما لنا) هو عالمة عىل تغيري حقيقي ،وعالمة عىل إلولء إلاكمل
ليسوع ،وعالمة عىل إلميان إلثابت به".

ون قالْ ُب ُ ْمك َأيْضً ا :إلعالقة بني إجتاه إلقلب وماكن إلكْن ليس جمرد إقرتإح ،بل حقيقة بس يطة .إذإ كنت تعترب ممتلاكتك إملادية
ون اك ْ ُْن ُ ْمك ُهنااكا يا ُك ُ
َ ِ .٤لن َّ ُه اح ْي ُث يا ُك ُ
يه كْنك ،إذ ًإ فشوق قلبك أريض وليس ساموي.
•

كتب ابيت (" :)Pateإذإ اكنت إهامتمات أي خشص ابلمور إلرضية فقط ،إذ ًإ هناك س يكون إلزتإمه أيض ًا".

•

جيب أل ننَس أن هذإ إلتعلمي عن إلرثإء وإجلشع جاء من خشص قاطع عظة يسوع طالب ًا منه تسوية نزإع بينه وبني أخيه .حذر يسوع هذإ إلرجل
ون قالْ ُب ُ ْمك َأيْضً ا.
ون اك ْ ُْنُ ْمك ُه اناكا يا ُك ُ
(وحيذران أيض ًا) ،عندما قالَ ِ :لن َّ ُه اح ْي ُث يا ُك ُ

اثلث ًا .إجتاه إلقلب حيال جميء يسوع إلثاين.
أ ) إلآايت ( :)٤٠-٣٥كن مس تعد ًإ وإنتظر جميء إلس يد إلثاين.
وَب
ون ا َُل ِللْ اوقْ ِتُ ٣٧ .ط ا
ون اس ريِدا ُ ْمه ام اىت يا ْرجِ ُع ِم ان ألْ ُع ْر ِس ،اح َّىت إ اذإ اجا اء اوقا ار اع ي ا ْف ات ُح ا
رس ُج ُ ْمك ُموقادا ةً ٣٦ ،او َأن ُ ْْمت ِمثْ ُل ُأانا ٍس يان ْ ات ِظ ُر ا
ِ «٣٥ل ات ُك ْن َأ ْح اقا ُؤ ُ ْمك ُم ام ْن اط اق ًة او ُ ُ
ِ
ِ ُلولائِ اك ألْ اعبِي ِد أ َّ َِّل اين إ اذإ اجا اء اس يرِدُ ُ ْمه اجيِدُ ُ ْمه اسا ِه ِر اين .اإلْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ي ا ات ام ْن اط ُق اويُ ْت ِكهئُ ُ ْم اوي ا اتقا َّد ُم او اخيْدُ ُمهُ ْم ٣٨ .اوإ ْن َأ اىت ِيف ألْها ِزيع ِ ألث َِّاين َأ ْو َأ اىت ِيف ألْها ِزيع ِ ألث َّا ِل ِث
ِ
ِ
وَب ِ ُلولائِ اك ألْ اعبِي ِد ٣٩ .اوإن َّ اما أ ْعلا ُموإ اه اذإَ :أن َّ ُه ل ا ْو ع اار اف ار هب ألْ ابي ِْت ِيف َأي َّ ِة اساعا ٍة ياأْ ِِت أ َّلسا ِر ُق لاِ اسه اِر ،اول ا ْم يادا ْع ب ا ْيتا ُه يُ ْنقا ُب٤٠ .فا ُكونُوإ َأن ُ ْْمت إ ًذإ
او او اجدا ُ ْمه اه اك اذإ ،فا ُط ا
ِ
ون ياأْ ِِت أ ْب ُن ِ أ ْلن ْ اس ِان».
ُم ْس ات ِع رِد اينِ ،لَن َّ ُه ِيف اساعا ٍة ال ت ُاظنه ا
ِ
ون اس ريِدا ُ ْمه :تعلمنا أن عىل تالميذ يسوع أل يكونوإ جشعني أو قلقني ،ونرى إلآن أن علَيم أن يصبوإ لك إهامتهمم عىل جميء يسوع
 .١او َأن ُ ْْمت ِمثْلُ ُأانا ٍس يان ْ ات ِظ ُر ا
إلثاين .وهو أمر يس تحق أن نكرس حياتنا لجهل.
•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysهذه إلكامت إليت قالها إملُخلص ترتبط إرتباط ًا وثيق ًا ابلتحذيرإت إلسابقة إليت تتحدث عن أُهية أن يكون
تفكريان ساموي ل أريض".

بني ِلل اع املِ  ،اوحا ِف ُظوإ عا اىل امصابِي ِح ُ ْمك
رس ُج ُ ْمك ُموقادا ًة :هناك ترمجة أخرى لهذه إلآية تعرب عن إلفكرة بشلك جيدُ :شده وإ أ ْح ِز امتا ُ ْمك ُمتاأ ِ ره ا
ِ .٢ل ات ُك ْن َأ ْح اقا ُؤ ُمكْ ُم ام ْن اطقا ًة او ُ ُ
ُمش ات ِع ا ًةل دإئِامً".
•

رس ٌإج ِل ِر ْج ِيل ا االك ُم اك اون ٌُور ِل اسب ِِييل .وإلتأكيد هنا عىل فكرة أنه ميكن للمرء أن يكون مس تعد ًإ دإخلي ًا
نتذكر أيض ًا إلآية من (مزمور  ِ )١٠٥:١١٩ا
خلدمة هللا ( َأ ْحقاا ُؤ ُمكْ ُم ام ْن اطقا ًة) ولكنه ل ميكل ِإلستنارة إلالزمة للخدمة (أي نور لكمة هللا إملش تعل).

 .٣اإلْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ي ا ات ام ْن اط ُق اويُ ْت ِكهئُ ُ ْم اوي ا ات اق َّد ُم او اخيْدُ ُمهُ ْم :إخلُدإم إملس تعدين س يخدهمم إلس يد ويباركهم؛ وهناك ماكفأة كبرية ملن يعيش يف توقع وإنتظار جمليء
ِ
يسوع اثنية.
•

كتب ابيت (" :)Pateإخلدإم إملس تعدين جمليء إلس يد س يكونوإ مباركني للغاية .يف إلوإقع ،س يكونوإ مباركني دلرجة جتعل إلرب يعكس إلدوإر
وخيدهمم :وسياشُ هد ِحزإ امهُ ،او ُجي ِل ُسهُ ْم عا اىل مائِدا ِت ِه او اخي ِد ُمه ُْم".

ون ياأْ ِِت أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان :إختربان مجيع ًا إلشعور ابلحرإج عندما إكتشف أحدمه أننا غري مس تعدين .طلب
 .٤فا ُكونُوإ َأن ُ ْْمت إ ًذإ ُم ْس ات ِع رِد اينَ ِ ،لن َّ ُه ِيف اساعا ٍة ال ت ُاظنه ا
ِ
ِ
يسوع من إمجليع أن يكونوإ مس تعدين جمليئه  -وهذإ أمه أمر ميكن لي خشص أن يكون مس تعد ًإ َل.
•

ل يعلن إللص أبدإً عن جميئه؛ وعادة ما يأِت يف إلوقات إليت ل نتوقعها .وإلطريق محلاية أنفس نا من إللص يه أن نعيش يف حاةل إس تعدإد دإِئ،
وإلطريقة لنكون مس تعدين لعودة يسوع يه أن نعيش يف حاةل إس تعدإد مس متر أيض ًا.

ب) إلآايت ( :)٤٨-٤١كن او ِكي ًال أمين ًا يف غياب إلس يد
إلس ريِدُ امس ُؤولً
طر ُس« :اي ار هب ،ه ْال تار ِوي هاذإ إملاثا ال لانا أ ْم ِلل اج ِميع ِ أيض ًا؟» ٤٢فاقا ال َّإلر هب« :فا ام ْن ه اُو إذ ًإ إل او ِكيلُ إل ِم ُني إل اف ِط ُن َّ ِإَّلي ي ُ اع ِ ري ُن ُه َّ
٤١حي ان ِئ ٍذ قا ال بُ ُ
ا
ناس ِب؟ ٤٣اه ِنيئ ًا ِ اَّل ِ اكل إخلا ِد ِم َّ ِإَّلي ِح اني ياأْ ِِت اس ريِدُ ُه اجيِدُ ُه ي ا ُقو ُم ِبوإجِ ِب ِه٤٤.أقُو ُل ل ُ ُمك إحل ا َّق ،إن َّ ُه اس ُي ِ ُ
إلطعا ِم ِيف اوقهتِ ا إمل ُ ِ
ع ْان ُخدرإ ِم ِهِ ،ل ُي ِعطَيا ُ ْم ِح َّصهتا ُ ْم ِم ان َّ
ولك ُه عا اىل
ول هاذإ إخلا ِد ُم ِيف ن ِافس ِه‹ :يابدُ و أ َّن اس ِ ري ِدي اسياتاأخ َُّر ِيف امجِ ي ِئ ِه ›.فا ايبدا ُأ ب اِرض ِب إخلُدرإ ِم اوإخلا ِد ِ
ا ِمجيع ِ أمال ِك ِه«٤٥ .لا ِك ْن قادْ ي ا ُق ُ
مات ،اويابدا ُأ ياأ ُ ُ
ارش ُب
لك اوي ا
اوي اس اك ُر٤٦.فاياأ ِِت اس يرِدُ اذ ِ اكل إخلا ِد ِم ِيف ياو ٍم ل ي ا ات اوقَّ ُعهُ ،او ِيف ساعا ٍة ل ياع ِرفُها ،فا ُيعا ِق ُب ُه اكام يُعاقا ُب إخلائِ ُن«٤٧ .فا ِمث ُل هاذإ إخلا ِد ِم َّ ِإَّلي ع اار اف إرإ اد اة اس ِير ِد ِه ،لا ِكن َّ ُه ل
قاب ،فا اس ُيعاقا ُب ِعقا ًاب أخ َّاف .فا ام ْن يُ اعطى اك ِثريإً
ي اس ات ِع َّد اول ياع ام ُل هبِ ا ،اس ُيعاقا ُب ِعقا ًاب شا ِديدإً٤٨.أ رما إخلا ِد ُم َّ ِإَّلي ل ياع ِر ُف إرإ اد اة اس ِ ري ِد ِه ،اوفا اع ال شا يئ ًا ي اس ات ِح هق إل ِع ا
يُطلا ُب ِمن ُه اك ِثريٌ ،او ام ْن يُؤتا ام ُن عا اىل اك ِث ٍري اس ُيطال ا ُب ِابل اك ِث ِري».
طر ُس« :اي ار هب ،ه ْال تار ِوي هاذإ إملاثا ال لانا أ ْم ِلل اج ِميع ِ أيض ًا؟» :اكنت إجابة يسوع لبطرس أنه يوجه الكمه للجميع ،وأن عىل إمجليع أن يكونوإ
 .١حي ان ِئ ٍذ قا ال بُ ُ
اكلو ِكي ُل إل ِم ُني إل اف ِط ُن".
اكلو ِكي ُل إل ِم ُني إل اف ِط ُن .وكن يسوع يقول" :أوجه الكيم للك من س يعيش حياته مس تعد ًإ ،ا
ا
•

عىل أتباع يسوع أن يكونوإ مس تعدين لعودته ،ولكن عىل إخلُدإم (إملتفرغني للخدمة ابَّلإت) أن يكونوإ أكرث إس تعدإدإً .ويُعلرق بوول (:)Poole
"إجلاهل بأمور هللا ل يربره أبدإً وس يعاقب حامتً ،ولكنه اس ُيعاقا ُب ِعقا ًاب أخ َّاف ،ودينونته س تكون ألطف مقارنة مع إخلادم إَّلي يعرف إرإدة س يده
ول يعمل هبا ول يُعلمها للآخرين  ...ينظر هللا إىل إخلادم إلرشير وإلرخو وإخملزي وإملؤذي وكنه أعظم رشير ،وسيتعامل معه عىل هذإ إلساس".

 .٢لا ِك ْن قادْ ي ا ُق ُ
ول هاذإ إخلا ِد ُم ِيف ن ِافس ِه‹ :يابدُ و أ َّن اس ِ ري ِدي اسياتاأخ َُّر ِيف امجِ يئِ ِه› :س يوإجه إلوكيل إلضعيف إَّلي يعيش دون توقع جمليء إلس يد إلعديد من
إملشألك:
•

سييسء معامةل إخلدإم إلآخرين :فا ايبدا ُأ ب اِرض ِب إخلُدرإ ِم اوإخلا ِد ِ
مات.

•

س َيمت مبِلإت هذإ إلعامل :ياأ ُ ُ
ارش ُب.
لك اوي ا

•

سيستسمل للكحول :اوي اس اك ُر.
✓

✓

ربط يسوع بوضوح هنا إلس تعدإد جمليئه ابحلياة إملليئة ابحملبة وإلرتكزي إلرويح وضبط إلنفس .ومن يقول" :يابدُ و أ َّن اس ِ ري ِدي اسياتاأخ َُّر ِيف
امجِ يئِ ِه" س نجد أن قلبه سريتبط ابحلياة غري إملمثرة وإملتدنية.
يشعر إلبعض ابلضيق من طول فرتة إلنتظار أو نرإمه متشامئني لنه تأخر .وهذإ ابلضبط ما حيذران يسوع منه .ويشعر إلبعض أنه مبا أن
يسوع اسياتاأخ َُّر ِيف امجِ يئِ ِه ،إذإً علينا أن نس تغل إلوقت لنقاذ إملزيد من إلناس من إدلينونة إلآتية عىل إلعامل يف إلايم إلخرية.

 .٣فا ايأ ِِت اس يرِدُ اذ ِ اكل إخلا ِد ِم ِيف ياو ٍم ل ياتا اوق َّ ُع ُه :سوإء كنت مس تعدإً أم ل ،فهو أ آ ٍت ل حماةل .وعندما يأِت ،س يعاقب من اكنوإ غري مس تعدين وينكرون عودته،
وس ياكئف من اكنوإ مس تعدين.
 .٤فا ِمثلُ هاذإ إخلا ِد ِم َّ ِإَّلي ع اار اف إرإ اد اة اس ِير ِد ِه ،لا ِكن َّ ُه ل ي اس ات ِعدَّ اول ياع ام ُل هبِ ا ،اس ُيعاقا ُب ِعقا ًاب شا ِديدإً .أ رما إخلا ِد ُم َّ ِإَّلي ل ياع ِر ُف إرإ اد اة اس ِير ِد ِه ،اوفا اع ال شا يئ ًا ي اس ات ِح هق
قاب ،فا اس ُيعاقا ُب ِعقا ًاب أخ َّاف :عندما يأِت إلس يد ،س يكون عقابه مطابق ًا لالساءة .فأولئك إَّلين عرفوإ أن علَيم إلس تعدإد ومل يس تعدوإ س يكون عقاهبم
إل ِع ا
أسوأ من أولئك إَّلين مل يعرفوإ واكنوإ غري مس تعدين.
ج ) إلآايت ( :)٥٣-٤٩س يأِت يسوع بنار للتنقية ولالنقسام
ون َأ ِ رين جِ ئ ُْت ِ ُلع ِْط اي اس اال ًما عا اىل
«٤٩جِ ئ ُْت ِ ُللْ ِق اي انا ًرإ عا اىل أ ْلَ ْر ِض ،فا اما اذإ ُأ ِريدُ ل ا ِو أضْ اط ار ام ْت؟  ٥٠او ِيل ِص ْبغا ٌة أ َْص اط ِب ُغهاا ،او اك ْي اف َأ ْحن ِ ُ
ارص اح َّىت تُ ْمكالا؟ َ ٥١أت ُاظنه ا
ون ِم ان أ ْل آ ان ا َْخ اس ٌة ِيف باي ٍْت اوإ ِح ٍد ُمنْ اق ِس ِم اني :ثا االثا ٌة عا اىل أثْنا ْ ِني ،اوأثْنا ِان عا اىل ثا االثا ٍة٥٣ .ي ا ْن اق ِس ُم أ ْ َل ُب عا اىل أ ِل ْب ِن،
أ ْ َل ْر ِض؟ ا َّالكَ ،أقُو ُل لا ُ ْمك :بالِ أن ْ ِق اسا ًماَ ِ ٥٢ .لن َّ ُه يا ُك ُ
اوأ ِل ْب ُن عا اىل أ ْ َل ِب ،اوأ ْ ُل هم عا اىل ألْ ِبن ْ ِت ،اوألْ ِبن ْ ُت عا اىل أ ْ ُل رِم ،اوألْ اح اما ُة عا اىل اكنَّهتِ اا ،اوأ ْل اكن َّ ُة عا اىل امحااهتِ اا».
 .١جِ ئ ُْت ِ ُللْ ِق اي انا ًرإ عا اىل أ ْ َل ْر ِض ،فا اما اذإ ُأ ِريدُ ل ا ِو أضْ اط ار ام ْت؟ :ميكن للمرء أن يرى هذه إلنار بعدة طرق حممتةل:
•

قد تشري إلنار إليت حتدث عهنا يسوع هنا إىل إدلينونة إلآتية عىل إلشعب إلَيودي يف إلعقود إلقادمة .كتب ابرلكي (" :)Barclayاكن إلَيود
يؤمنون أن لكمة ’انر‘ تشري إىل إدلينونة ،وإعتربوإ جميء ملكوت يسوع هو زمن إدلينونة".

•

وقد تشري إلنار إليت حتدث عهنا يسوع هنا إىل قوة إلروح إلقدس إليت ل ميكن أن تأِت إل بعد أن ُيهنيي معهل عىل إلصليب ( او ِيل ِص ْبغا ٌة أ َْص اط ِب ُغهاا
ِ -يل امع ُمو ِدي َّ ٌة ل بُدَّ أ ْن أتا اع َّمدا هبِ ا).

•

وقد تشري إلنار إليت حتدث عهنا يسوع هنا إىل إنتشار إخلرب إلسار وإمتدإد ملكوته يف مجيع أحناء إلعامل ،وإليت ل ميكن أن حتدث إل عندما ينجز
معهل عىل إلصليب.

•

حقيقة أن يسوع تكم عن معاانته وكهنا معمودية ( ِص ْبغا ٌة) لها معىن كبري .فهو مل يُرش ابملعاانة وإلمل؛ ولكنه ُمغر ابلعذإب .وبنفس إلطريقة ،علينا
أن ننال إملعمودية يف يسوع إملس يح ويف إلروح إلقدس عن طريق إلغمر وإلتغطيس وليس ابلرش.

لرس ِور ألْ ام ْوضُ وعِ َأ اما امهُ،
 .٢او اك ْي اف َأ ْحن ِ ُ
ارص اح َّىت تُ ْمكالا؟ لا ْن هتا دا أ نفس يسوع اح َّىت يمتم معهل عىل إلصليب لنه اكن يعمل إخلري إلقادم منه .أ َّ َِّلي ِم ْن َأ ْجلِ أ ه ُ
يب ُم ْس هتا ِينًا بِألْ ِخ ْز ِي (إلعربإنيني .)٢:١٢
أ ْحتا ام ال أ َّلص ِل ا

 .٣ي ا ْن اق ِس ُم أ ْ َل ُب عا اىل أ ِل ْب ِن ،اوأ ِل ْب ُن عا اىل أ ْ َل ِب ،اوأ ْ ُل هم عا اىل ألْ ِبن ْ ِت ،اوألْ ِبن ْ ُت عا اىل أ ْ ُل رِم :قد يكون هذإ هو إلمثن إَّلي عىل إملرء أن يدفعه لكونه وكي ًال أمين ًا .عندما
تتبع يسوع ابخالص ،قد يكون هناك إنقسام يف حياتك بسببه.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayيف جميئه متزق وإنقسام ،وهكذإ مت ...ولهذإ إلسبب بعينه أبغض إلرومان إملس يحية لزمعهم أهنا إلسبب يف متزيق وإنقسام
إلعائالت".

د ) إلآايت ( :)٥٦-٥٤أُهية متيزي إلزمنة وإلوقات
ون :إن َّ ُه
ون اه اك اذإ ٥٥ .اوإ اذإ ار َأيْ ُ ْمت ِر احي ألْ اج ُن ِ
َّ ُ ٥٤مث قاا ال َأيْضً ا ِللْ ُج ُموعِ« :إ اذإ ار َأيْ ُ ُمت أ َّلس اح ا
ون :إن َّ ُه ياأْ ِِت ام اط ٌر ،فا اي ُك ُ
وب هتا ُ هب تا ُقولُ ا
اب ت ْاطلُ ُع ِم ان ألْ امغاا ِر ِب فا ِللْ اوقْ ِت تا ُقولُ ا
ِ
ِ
ِ
ون َأ ْن تُ ام ِ ر ُزيوإ او ْج اه أ ْلَ ْر ِض اوأ َّلس اما ِء ،او َأ َّما اه اذإ أ َّلز ام ُان فا اك ْي اف ال تُ ام ِ ر ُزيوناهُ؟ ِ
ون اح ٌّر ،فا اي ُك ُ
اس اي ُك ُ
ون! تا ْع ِرفُ ا
ون ٥٦ .ااي ُم ارإ ُؤ ا
ون َأ ْن تُ ام ِ ر ُزيوإ او ْج اه أ ْ َل ْر ِض اوأ َّلس اما ِء ،او َأ َّما اه اذإ أ َّلز ام ُان فا اك ْي اف ال تُ ام ِ ر ُزيوناهُ؟ :وخب يسوع إلشعب لهنم مل ميزيوإ اه اذإ أ َّلز ام ُان .اكن علَيم أن يفهموإ إلنبوءإت
 .١تا ْع ِرفُ ا
عن جميئه إلول وأن ميزيوإ إلعالمات إلوإحضة إليت تؤكد أنه هو إملس يا إملوعود.
•

عرف إملس متعني أنه عندما تتجمع إلسحب يف إلناحية إلغربية فوق إلبحر إلبيض إملتوسط ،فان إملطر س يتساقط قريب ًا .واكنوإ يعرفون أيض ًا أنه
لكام هبت رحي إجلنوب من إلصحرإء إلرشقية ،فان موجة إحلر عىل إلبوإب.

 .٢قاا ال َأيْضً ا ِللْ ُج ُموعِ :قال يسوع هذإ إللَكم لِلْ ُج ُموعِ ،وليس للتالميذ حفسب .أرإد يسوع من إمجليع أن ميزيوإ اه اذإ أ َّلز ام ُان ويكونوإ مس تعدين جمليئه.
•

•

هناك عدة أس بابلالعتقاد بأن يسوع أ آ ٍت عن قريب يف وقتنا إحلايل ،مما يضيف إلحساس بتقصري إلوقت أآملني أن منزي اه اذإ أ َّلز امان.
✓

أصبح إملرسح ُمعد ًإ لعادة بناء إلهيلك ،وهذإ رضوري لتحقيق إلنبوءإت إليت تتحدث عن رجاسة إخلرإب (مىت  ،١٥:٢٤مرقس
 ،١٤:١٣تسالونييك إلثانية  .)٤-٣:٢منذ عام  ١٩٤٨أصبحت إرسإئيل دوةل مرة أخرى ،وإلآمال يف إعادة بناء إلهيلك تزتإيد بني إلَيود.

✓

أصبح إملرسح ُمعدإً لقيام إحتاد كونفدرإيل يس يطر عىل إلعامل ،وهذإ إلحتاد هو إلوريث إَّلي س يقمي إلمربإطورية إلرومانية من جديد
(دإنيال  ،٤٥-٣٦:٢رؤاي يوحنا  .)١٤-١٠:١٧ ،٨-١:١٣ومن إملرحج أن هذإ إلحتاد سريتبط ابجملمتع إلوروِب إحلديث ،وس يكون وليد
أهدإف إلقادة وفوىض إلعرص.

✓

أصبح إملرسح ُمعد ًإ لقيام قائد س يايس وإقتصادي ،وهذإ إلقائد إلس يايس هو إلوحيد إَّلي س يقود هذإ إلحتاد إلكونفدرإيل إلعاملي
(تسالونييك إلثانية  ،١٢-٣:٢رؤاي يوحنا .)٧-٤:١٣

✓

أصبح إملرسح ُمعدإً لظهور إدلين إملزيف ،إَّلي يقول عنه إلكتاب إملقدس أنه س يتبلور يف إلايم إلخرية (تسالونييك إلثانية -٩:٢ ،٤:٢
 ،١٢رؤاي يوحنا .)٦-١:١٧ ،١٥-١١:١٣

✓

أصبح إملرسح ُمعد ًإ لبدء نوع من إلنظام إلقتصادي إملتوقع أن ينشأ يف إلايم إلخرية (رؤاي يوحنا  .)١٧-١٥:١٣فالتكنولوجيا متوفرة،
وإحلاجة موجودة.

ل تضمن أي من هذه إلمور عودة يسوع إلقريب .ومن إملمكن ،حبمكة هللا ،أن إلوقت ليس قريب إلبتة  -مع ذكل ،وإذإ اكنت هذه يه إلقضية،
فان عىل هللا أن يسمح لنفس إلظروف إليت متزي عرصان إحلايل أن جتمتع اثنية ولكن يف وقت لحق.

هـ) إلآايت ( :)٥٩-٥٧مزي إلوقات ،وحصح عالقتك مع هللا إلآن
ون بِألْ اح ر ِق ِم ْن ِق ابلِ ن ُ ُف ِ
وس ُ ْمك؟ ِ ٥٨حينا اما ت ْاذه ُاب ام اع خ ْاص ِم اك إ اىل ألْ اح ِ ِامك ،أبْ ُذلِ ألْ اجهْدا او َأن اْت ِيف أ َّلط ِر ِيق ِل ات ات اخل َّ اص ِمنْهُِ ،لئا َّال ا ُجي َّركا إ اىل ألْقا ِايض،
 ٥٧او ِل اما اذإ ال ا ْحت ُمكُ ا
ِ
ِ
اوي اُس ِل ر ام اك ألْقا ِايض إ اىل ألْ اح ِ ِامك ،فا ُيلْ ِقيا اك ألْ اح ِامكُ ِيف أ ِ رلس ْج ِنَ ٥٩ .أقُو ُل ا اكل :ال ا َْت ُر ُج ِم ْن ُهنااكا اح َّىت ت ِ ا
ُويف ألْ افلْ اس أ ْ َل ِخ اري».
ِ
ون بِألْ اح ر ِق ِم ْن ِق ابلِ ن ُ ُف ِ
إلصو ُإب؟ فأي خشص قادر عىل أن حيمك ابحلق يس تطيع
ون بِأن ُف ِس ُ ْمك ما ه اُو َّ
وس ُ ْمك؟ يسأل يسوع مس متعيهِ :لامذإ ل احت ُ ُمك ا
 .١او ِل اما اذإ ال ا ْحت ُمكُ ا
أن يرى أُهية أن يصحح عالقته ابهلل قبل إلوقوف أمامه اكلقايض .س يخرس إلفرصة من ينتظر حىت يقف أمام كريس إدلينونة ،فقد فات إلوإن.
 .٢أبْ ُذلِ ألْ اجهْدا او َأن اْت ِيف أ َّلط ِر ِيق ِل ات ات اخل َّ اص ِمنْ ُه :يف إلتوضيح إَّلي إس تخدمه يسوع اكن من إملنطقي تسوية إخلالف قبل إملثول أمام إلقايض .وبشلك مماثل،
ميكننا إلقول أنه يف ضوء معل يسوع عىل إلصليب ،س تقدم إحملمكة (أي هللا) إحلل خلالفنا مع هللا (قبل إصدإر إحلُمك) ،عن طريق وضع ثقتنا يف يسوع
ومبا فعهل عىل إلصليب من أجلنا.
 .٣ال ا َْت ُر ُج ِم ْن ُهنااكا اح َّىت ت ِ ا
ُويف ألْ افلْ اس أ ْ َل ِخ اري :ذكررمه يسوع (ويذكران أيض ًا) ابلعقوبة إليت س تقع علَيم إن مل يتصاحلوإ مع هللا قبل يوم إدلينونة .لك هذإ جيب
أن يدفعنا لتصحيح عالقتنا مع هللا إلآن ،وأن نعيش حياتنا منتظرين ومس تعدين جمليء يسوع إلثاين.
•

أشار يسوع هنا إىل فكرة أن هناك مثن علينا أن ندفعه يف إجلحمي ( اح َّىت ت ِ ا
ُويف ألْ افلْ اس أ ْ َل ِخ اري) .وهذإ يساعد عىل تفسري إحلقيقة إخمليفة ولكهنا كتابية.
فاجلحمي أبدي؛ وهناك مثن جيب أن يدفع عن إخلطااي ،وإلنسان إخلاطي غري قادر عىل تسديد إلمثن إملناسب إَّلي يطالب به إلَل إلاكمل.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإل ُعمةل إليت أشار إلَيا يسوع هنا اكنت "ليبتون  "Leptonوتعين إليشء إلصغري جد ًإ .واكنت أصغر معةل متوفرة يف
ذكل إلوقت".

•

عقاب إجلحمي أبدي ،متام ًا اكحلياة إلبدية يف إلسامء (مىت  ،٤٦:٢٥تسالونييك إلثانية  .)٩:١وعذإب إجلحمي إ اىل َأب ا ِد أ ْل آ ِب ِد اين( .رؤاي يوحنا ،)١١:١٤
ِ
يك يُو ِ ُ
إهجوإ إدلَّ يْ ُنون ا اة ،ويفرتض أهنم س يقومون بأجساد مناس بة حتمتل
اوألنَّ ُار ال ت ُْط افأُ هناك ،بل حترتق إىل إلبد (مرقس  .)٤٨:٩وس يقوم إلرشإر ِل ا ْ
عقوبة إجلحمي (يوحنا  ،٢٩:٥أعامل إلرسل .)١٥:٢٤

إجنيل لوقا إلحصاح ١٣
إلتوبة وإدلين إملزيف وإلطريق إلصحيح
أولً .أُهية إلتوبة
أ ) إلآايت ( :)٥-١يس تخدم يسوع اكرثتني وقعتا حديث ًا ليرشح أُهية إلتوبة
ون َأ َّن اه ُؤ ال ِء ألْ اج ِلي ِلير اِني ااكنُوإ
ارضإ ِيف اذ ِ اكل ألْ اوقْ ِت قا ْو ٌم ُ ْخي ِ ُربون ا ُه ع ِان ألْ اج ِلي ِلير اِني أ َّ َِّل اين اخلاطا ب اِيال ُط ُس اد امهُ ْم ب اِذ ااب ِ ِحئهِ ْم٢ .فاأ اج ا
اب ي ُاسو ُع اوقاا ال لاهُ ْمَ « :أت ُاظنه ا
 ١او ااك ان اح ِ ً
لك ألْ اج ِلي ِلير اِني ِلَهنَّ ُ ْم ااكبادُ وإ ِمثْ ال اه اذإ؟  ٣ا َّالك! َأقُ ُ
خ اُطا ًة َأ ْك ا ارث ِم ْن ُ ِ ر
ارش أ َّ َِّل اين اسقاطا عالاَيْ ِ ُم
ول لا ُ ْمك :ب ا ْل إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ فا اج ِمي ُع ُ ْمك اك اذ ِ اكل هتا ْ ِل ُك ا
ونَ ٤ .أ ْو ُأولائِ اك ألث َّ اما ِن اي اة ع ا ا
ِ
ون».
ون َأ َّن اه ُؤ ال ِء ااكنُوإ ُم ْذ ِنب اِني َأ ْك ا ارث ِم ْن ا ِمجيع ِ ألنَّ ِاس أ َّلسا ِكنِ اني ِيف ُأ ُورشا ِل امي؟  ٥ا َّالك! َأقُو ُل لا ُ ْمك :ب ا ْل إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ فا اج ِمي ُع ُ ْمك اك اذ ِ اكل هتا ْ ِل ُك ا
ألْ ُرب ُْج ِيف ِسلْ اوإ ام اوقاتالاهُ ْمَ ،أت ُاظنه ا
ِ
 .١ألْ اج ِلي ِلير اِني أ َّ َِّل اين اخلاطا ب اِيال ُط ُس اد امهُ ْم ِب اذ ااب ِ ِحئهِ ْم :ل يوجد هناك أي جسل اترخيي حول إحلادثة إملذكورة هنا .ولكن وفق ًا لبارلكي ( ،)Barclayاكنت هناك
حادثة مماثةل قبل خدمة يسوع .تقول إلقصة أن بيالطس أرإد بناء قناة متتد من برك سلامين إىل مدينة إلقدس ،ودلفع نفقات إلبناء ،طالب مالً من خزإنة
سرتجاع أموإهلم ،قابلهم جنود
إلهيلك ،أي إملال إخملصص هلل  -وهذإ طبع ًا أغضب إلكهنة وإلشعب كثري ًإ .وعندما أرسل إلَيود وفد ًإ للتوسل من أجل ِإ ِ
بيالطس متخفني مبالبس عادية ،وعند إشارة معينة أخرجوإ خناجرمه وقتلومه.
•

ل يبدو أهنا نفس إحلادثة إملذكورة هنا ،ولكهنا تُظهر كيف تتفق مع خشصية بيالطس إَّلي أمر بذحب إجلليليني ومه يف طريقهم لتقدمي إَّلبيحة للرب
يف أورشلمي.

ون َأ َّن اه ُؤ ال ِء ألْ اج ِلي ِلير اِني ااكنُوإ خ اُطا ًة َأ ْك ا ارث ِم ْن ُ ِ ر
لك ألْ اج ِلي ِلير اِني :ذكر يسوع اكرثتني مشهورتني يف يومه .إلوىل من صنع إلبرش ،وإلثانية تبدو أهنا اكنت
َ .٢أت ُاظنه ا
ارش أ َّ َِّل اين اسقاطا عالاَيْ ِ ُم ألْ ُرب ُْج ِيف ِسلْ اوإ ام اوقاتالاهُ ْم).
اكرثة طبيعية ( ُأولائِ اك ألث َّ اما ِن اي اة ع ا ا

•

عادة ما نفكر أن هناك أشخاص صاحلني وأشخاص طاحلني ،ومن إلسهل أن نعتقد أن هللا يسمح ابلش ياء إجليدة للطيبني وإلش ياء إلسيئة
للطاحلني .ولكن قام يسوع بتصحيح هذإ إلفكر.

•

مل يقصد يسوع أن يقول أن إجلليلني إملعنيني اكنوإ أبرايء؛ بل أرإد أن يقول أهنم ببساطة ليسوإ أكرث ذنب ًا من إلآخرين .فامجليع اكنوإ وما زإلوإ مذنبني.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonهل ميكن لرجل رشير أن ميوت جفأة وهو مييش يف إلشارع؟ وهل ميكن خلادم أن ميوت جفأة وهو يعظ عىل
إملنرب؟ هل ميكن لقارب حيمل مجموعة من إلرجال يوم إلحد هدفهم إملتعة أن يرتطم جفأة ويسقط يف قعر إلبحر؟ وهل ميكن لسفينة حتمل مؤمنني
وخدإم للكمة أن ترتطم وتسقط يف قعر إلبحر أيض ًا؟"

ون :حول يسوع إلسؤإل" :ملاذإ حدث هذإ؟" إىل" :ماذإ يعين هذإ ابلنس بة يل؟" حتلي ًال للموضوع.
 .٣ب ا ْل إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ فا اج ِمي ُع ُ ْمك اك اذ ِ اكل هتا ْ ِل ُك ا
ِ
•

هذإ يعين أننا قد منوت يف أي وقتَّ ،لإ عىل إلتوبة أن تكون من أولوايتنا .أولئك إَّلين ماتوإ يف لكتا إحلالتني مل يعتقدوإ أهنم س ميوتون يوم ًا،
ولكهنم ماتوإ ،وميكننا أن نفرتض أن معظمهم اكن غري مس تعد.

 .٤إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ  ...إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ :مبالحظة قوإعد إللغة إليواننية إلقدمية ،نرى أن يسوع ذكر نوعني من إلتوبة هنا ،والكهام رضوري .فتصف إلآية يف لوقا
ِ
ِ
( ٥:١٣إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ) إلتوبة مرة وإحدة وإىل إلبد .أما إلفعل يف لوقا ( ٣:١٣إ ْن ل ا ْم تا ُتوبُوإ) تصف إلتوبة إملس مترة.
ِ
ِ
ون "،سيتحقق بشلك فوري وخميف .ففي ذكل إجليل ،وعندما دمرت أورشلمي ،هكل
• اكن حتذير يسوع" :إ ْن لا ْم تا ُتوبُوإ فا اج ِمي ُع ُ ْمك اك اذ ِ اكل هتا ْ ِل ُك ا
ِ
ساكهنا إَّلين مل يتوبوإ ومل يقبلوإ يسوع.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayل ميكننا أن نؤكد إرتباط معاانة إلفرد ابخلطية ،ولكننا نس تطيع أن نؤكد إرتباط معاانة إلمة ابخلطية .فالمة إليت َتتار
إلطرق إخلاطئة س تعاين يف إلهناية".

ب) إلآايت ( :)٩-٦يوحض يسوع بعض إملبادئ فامي يتعلق بدينونة هللا
وس ٌة ِيف اك ْر ِم ِه ،فاأَ اىت ي ا ْطلُ ُب ِفَياا ثا ام ًرإ اول ا ْم اجيِدْ ٧ .فا اقا ال ِل ْل اك َّرإ ِم :ه اُو اذإ ثا اال ُث ِس نِ اني أ آ ِِت َأ ْطلُ ُب ثا ام ًرإ ِيف اه ِذ ِه أل ِترينا ِة
 ٦اوقاا ال اه اذإ ألْ امثالا « :ااكن ْات ِل اوإ ِح ٍد اَش اار ُة تِنيٍ امغ ُْر ا
اب اوقاا ال اَلُ :ااي اس يرِدُ  ،أ ْت ُر ْكهاا اه ِذ ِه أ َّلس نا اة َأيْضً ا ،اح َّىت أَنْ ُق اب اح ْولاهاا او َأضا اع ِزبْ ًال٩ .فاا ْن اص ان اع ْت ثا ام ًرإ ،اوإ َّل فافميااِ
اول ا ْم أَجِدْ ِ .إقْ اط ْعهاا! ِل اما اذإ تُ اب ِرط ُل أ ْ َل ْر اض َأيْضً ا؟ ٨فاأَ اج ا
ِ
ِ
ب ا ْعدُ تا ْق اط ُعهاا».
لكون ُلكر ُمك ِمثلاهُم "،إس تخدم يسوع هذإ إملثل ليوحض مبادئ دينونة هللا .واكنت إلنقطة إلوىل
بون فس هتا ا
 .١فاأَ اىت ي ا ْطلُ ُب ِفَياا ثا ام ًرإ :بعد إلتحذير" :إ ْن ُك ُنمت ل تاتو ا
بس يطة :يبحث هللا عن إلمثر.
•

يُظهر إلمثر يف حياتنا أي نوع من إلشخاص حنن .فشجرة إلتفاح س تعطي تفاح حامتً ،وليس بطيخ .إذإ ملس يسوع إملس يح حق ًا حياتنا ،فان هذإ
س يظهر يف إلمثر إَّلي حنمهل  -حىت لو مل نأِت ابلمثر مبارشة.

•

ما نوع إلمثر إَّلي يبحث عنه هللا؟ علينا أن نبدأ من ثا امر أ هلروح إملُشار إليه يف غالطية  " ٢٣-٢٢:٥ام احبَّ ٌة ،فا ار ٌح ،اس اال ٌمُ ،ط ُ
ول َأانا ٍة ،لُ ْط ٌف،
اص اال ٌح ،إمي ا ٌان ،اوداإعا ٌة ،تا اعفه ٌف".
ِ

 .٢ه اُو اذإ ثا اال ُث ِس نِ اني أ آ ِِت َأ ْطلُ ُب ثا ام ًرإ  ...أتْ ُر ْكهاا اه ِذ ِه أ َّلس نا اة َأيْضً ا :يُمثل إملزإرع إملذكور يف إملاثال صرب هللا فامي يتعلق ابدلينونة .إنتظر ثا اال ُث ِس ِن اني وأعطاها
فرصة اثنية.
•

إملزإرع إَّلي ميثل هللا ،مل يرتك إلشجرة بل قدم لها عناية خاصة .فعندما يُظهر هللا عناية خاصة لشخص ما ،يغذيه ويعده للمثر إلقادم.

 .٣اوإ َّل فا ِفمياا ب ا ْعدُ تا ْق اط ُعهاا :اكن إملزإرع إَّلي ميثل هللا ،عاد ًل أيض ًا يف ُحمكه .فيوم إحلساب حامتً قادم .فيوم إحلساب مل يكن جمرد إلهتديدإت ل حرص لها.
ِ
• كتب س بريجن (" :)Spurgeonهناك وقت لتقطيع إلَشار غري إملمثرة ،وهناك مومس معني للقاء إخلاطي يف إلنار".
•

وضع ابرلكي ( )Barclayعدة نقاط تطبيقية لهذإ إلمر:
✓ عدم إملنفعة ينتج إلندإمة.
✓ من يأخذ ول يعطي ل يعيش.
✓ هللا هو إَل إلفرصة إلثانية.
✓ هناك فرصة هنائية.

اثني ًا .شفاء إمرأة يف إجملمع
أ ) إلآايت ( :)١٣-١٠شفاء إمرأة يف إجملمع
ارش اة اس نا ًة ،او ااكن ْات ُمنْ اح ِن اي ًة اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تانْتا ِص اب ألْ ابتَّ اة١٢ .فالا َّما ارأآهاا ي ُاسو ُع
وح ضا ْع ٍف ثا ام ِ ا
 ١٠او ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل ِيف َأ اح ِد ألْ ام اجا ِمع ِ ِيف أ َّلسبْ ِت ١١ ،اوإ اذإ أ ْم ار َأ ٌة ااك ان هبِ اا ُر ُ
اين ع ْ ا
ادعااهاا اوقاا ال لاهاا « :ااي أ ْم ار َأةُ ،إن َِّك ام ْحلُ ا ٌ
وةل ِم ْن ضا ْع ِف ِ ِك!» ١٣ .او اوضا اع عالاَيْ اا يادا يْ ِه ،فا ِفي ألْ احالِ أ ْس ات اقا ام ْت او ام َّج ِ
دات أ اهلل.
ِ
 .١او ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل ِيف َأ اح ِد ألْ ام اجا ِمع ِ ِيف أ َّلسبْ ِت :عىل إلرمغ من أن إملقاومة ضد يسوع زإدت ،يبدو أنه وحىت وقت متأخر من خدمته ،لىق ترحيب ًا يف بعض ألْ ام اجا ِمع ِ.
وح ضا ْع ٍف :يبدو أن مرض هذه إملرأة اكن سببه رويح ( ااكن ْات ُمنْ اح ِن اي ًة اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تان ْ ات ِص اب ألْ ابتَّ اة) .مفن إمحلاقة أن نعتقد أن إلمور إلروحية يه إلسبب
ُ .٢ر ُ
ورإء لك إلمرإض ،ولكن من إمحلاقة أيض ًا أن نعتقد بأن إلمور إلروحية ل ميكهنا أبد ًإ أن تسبب إلمرإض إجلسدية.
•

او ااكن ْات ُمنْ اح ِن اي ًة اول ا ْم تا ْق ِد ْر َأ ْن تان ْ ات ِص اب ألْ ابتَّ اة :عل ر اق الكرك (" :)Clarkeحاةل مؤملة وهمينة عىل حد سوإء؛ إلحنناء إَّلي ل تس تطيع أن تصححه،
وإلعار إَّلي ل تس تطيع أن َتفيه".

•

كتب ابيت (" :)Pateحفص ج .ويلكنسون ( )J. Wilkinsonإلسبب ورإء مرضها ،وحدد أن سبب إلشلل اكن إلهتاب إلفقار إلقسطي (إلهتاب
مفصيل مزمن يصيب عادة مفاصل إلعمود إلفقري) ،وإَّلي ينتج عنه إندماج يف عظام إلعمود إلفقري".

•

ارشة اس انة؛ ومل ترى بعينَيا إلنجوم
اكنت عىل هذه إحلاةل ثا ام ِ ا
ارش اة اس نا ًة .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمل تنظر إىل إلشمس ملدة ثا ام ِاين ع ْ ا
اين ع ْ ا
ارشة اس انة؛ فاكن وهجها دإمئ ًا حنو إلرتإب ،ولك ضوء يف حياهتا قامت :اكنت متيش وكهنا تبحث عن قرب ،ول شك أهنا
تتلل يف إلسامء ملدة ثا ام ِاين ع ْ ا
اكنت ستشعر ابلسعادة إن وجدت وإحد".

•

تس تخدم هذه إملرأة أحيا ًان مكثال للمؤمن إَّلي يسكنه ش يطان .فعىل إلرمغ من أهنا قد تكون إمرأة تقية ،إل أهنا مل تكن مولودة اثنية من روح
هللا ،لن معل يسوع مل يمت بعد عىل إلصليب .حنن نؤمن أن إملؤمنني ل ميكن أن يسكهنم إلش يطان؛ ليس لهنم أشخاص صاحلني ،أو لهنم
يذهبون إىل إلكنيسة ،ولكن لهنم خليقة جديدة يف يسوع إملس يح ،وليس للش يطان أي صالحية لميكل إملؤمن أو حيمكه.

•

ويُعلرق س بريجن أيض ًا" :ل بد أنه ربطها مبكر حىت تصمد إلربطة لك هذإ إلوقت ،ول يبدو أنه اكن ميلكها .نالحظ من إلانجيل أن إلرب مل يضع
يده قط عىل خشص ميتلكه إلش يطان .فالش يطان مل يكن ميتلكها ،ولكنه عرث علَيا يف إملايض إلبعيد ،أي قبل مثاين عرش س نة ،وربطها كام يربط
إلرجال إلوحش يف الاسطبل ،ومن وقهتا مل تعد قادرة عىل إلفرإر".

 .٣ااي أ ْم ار َأةُ ،إن َِّك ام ْحلُ ا ٌ
وةل ِم ْن ضا ْع ِف ِك :تكم يسوع بلك تعاطف وبسلطان مع إملرأة .كام او اوضا اع عالاَيْ اا يادا يْ ِهُ ،مضيف ًا إلَيا ملسة حنان وشفقة.
ِ
•

وإظبت إملرأة يف إَّلهاب إىل إجملمع  ١٨س نة ومع هذإ بقيت يف سالسل ،إىل أن تقابلت أخري ًإ مع يسوع يف إجملمع.

 .٤او اوضا اع عالاَيْ اا يادا يْ ِه ،فا ِفي ألْ احالِ أ ْس ات اقا ام ْت او ام َّجدا ِت أ اهلل :أظهر يسوع سلطانه إلاكمل عىل إملرض وإلضعف وإلتشوه ،بغض إلنظر إن اكن إلسبب رويح أم
جسدي .فرحت إملرأة لهنا قررت إَّلهاب إىل إجملمع يف ذكل إليوم.
•

كتب س بريجن" :اكن ابماكنه أن يدعوها من بعيد ويقول" :قد ِ
شفيت" ولكنه مل يفعل ،بل أرإد أن يُظهر تعاطفه مع هذه إحلاةل إحملزنة".

ب ) إلآية (ِ :)١٤إغتياظ ارئِ ُيس ألْ ام ْج امع
يه ِس تَّ ُة َأ َّاي ٍم يان ْ اب ِغي ِفَياا ألْ اع املُ ،فا ِفي اه ِذ ِه أئْ ُتوإ اوأ ْستاشْ ُفوإ ،اولاي اْس ِيف ي ا ْو ِم
١٤فاأَ ا
جاب ارئِ ُيس ألْ ام ْج امعِ ،اوه اُو ُم ْغ ات ٌاظ ِلَ َّن ي ُاسو اع َأ ْب ار َأ ِيف أ َّلسبْ ِت ،اوقاا ال ِللْ اج ْمعِ ِ « :ا
أ َّلسبْ ِت!».
جاب ارئِ ُيس ألْ ام ْج امعِ ،او ُه او ُم ْغ ات ٌاظ :قد تتفاجأ كيف إغتاظ رئيس إجملمع من معجزة رإئعة كهذه ،ولكن من إملهم أن نتذكر مدى متسك إلشعب إلَيودي
 .١فاأَ ا
بتقاليد وقوإنني يوم إلسبت .اكن غاضب ًا ِلَ َّن ي ُاسو اع َأ ْب ار َأ ِيف أ َّلسبْ ِت.
•

كتب الكرك (" :)Clarkeيبدو وكن إلش يطان إَّلي ترك جسد إملرأة قد دخل يف قلب رئيس إجملمع".

يه ِس تَّ ُة َأ َّاي ٍم يان ْ اب ِغي ِفَياا ألْ اع املُ ،فا ِفي اه ِذ ِه أئْ ُتوإ اوأ ْستاشْ ُفوإ ،اولاي اْس ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت! :مل ميكل رئيس إجملمع إلقدرة أو إلسلطان ليشفي يف أي يوم من أايم
 ِ .٢ا
إلس بوع؛ ولكنه إعرتض لن يسوع فعل ذكل ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت.
•

اوقاا ال ِللْ اج ْمع ِ :عل ر اق ابرلكي عىل هذه إلنقطة وقال" :مل تكن َل إلشجاعة إلاكفية ملوإهجة يسوع مبارشة فوجه الكمه للجمع".

ج ) إلآايت ( :)١٧-١٥رد يسوع عىل رئيس إجملمع إلغاضب
١٥فاأَ اجاب ا ُه أ َّلر هب اوقاا ال « :ااي ُم ار ِإيئ! َأ ال ا ُحي هل ُ ه
يه أبْنا ُة إ ْبرإ ِه امي ،قادْ ارب ا اطهاا
لك اوإ ِح ٍد ِمنْ ُ ْمك ِيف أ َّلسبْ ِت ثا ْو ار ُه َأ ْو ِمح ااار ُه ِم ان ألْ ِم ْذ او ِد اوي ا ْم ِِض ِب ِه اوي ْاس ِقي ِه؟  ١٦او اه ِذ ِه ،او ِ ا
ِ
ارش اة اس نا ًةَ ،أ اما ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ُ احت َّل ِم ْن اه اذإ أ ر ِلر ااب ِط ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت؟» ١٧ .اوإ ْذ قاا ال اه اذإ ُأخْجِ ال ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ي ُ اعا ِندُ وناهُ ،اوفا ِر اح ُ ه
أ َّلش ْي اط ُان ثا ام ِ ا
اين ع ْ ا
لك ألْ اج ْمع ِ
ِ
ِ اجب ِميع ِ أ ْ َل ْ امعالِ ألْ امجِ يدا ِة ألْ ااكئِنا ِة ِمنْهُ.
 .١ااي ُم ار ِإيئ! :مل يس تجب يسوع بلطف .بل بلك سلطان وإجه رئيس إجملمع إَّلي أعطى قمية أكرب للتقاليد ورفعها فوق عطف وقوة يسوع إملُغرية للحياة
وإلقادرة عىل شفاء هذه إملرأة إليت اكنت تعاين منذ زمن طويل.
•

كتب الكرك" :اي مرإيئ إَّلي تريد أن تظهر بأنك تغار عىل جمد هللا ،بيامن قلبك ميلء ابخلبث وإلقسوة وإلاننية".

َ .٢أ ال ا ُحي هل ُ ه
لك اوإ ِح ٍد ِمنْ ُ ْمك ِيف أ َّلسبْ ِت ثا ْو ار ُه َأ ْو ِمح ااار ُه ِم ان ألْ ِم ْذ او ِد اوي ا ْم ِِض ِب ِه اوي ْاس ِقي ِه؟ :اكن رد يسوع بس يط .إذإ اكن ابس تطاعتك مساعدة حيوإن يف يوم
إلسبت ،ملاذإ ل ميكنك أيض ًا مساعدة خشص يعاين يف يوم إلسبت؟
•

كتب ابيت (" :)Pateتشري لكمة ا ُ
"حيله" إىل فك إملاش ية من قيودها ،ونرإه يف إلآية  ١٦يس تخدم نفس إلكمة :ااك ان يان ْ اب ِغي عىل إملرأة َأ ْن ُ احت َّل
من مرضها".

َ .٣أ اما ااك ان يان ْ اب ِغي :أعطى يسوع عدة أس باب مقنعة ملاذإ اكن من إملناسب أن يظهر لها إلرمحة ،وملاذإ اكنت إملرأة أمه من مساعدة حيوإن يف حمنة.
•

اكنت إمرأة  -خملوقة عىل صورة هللا ،ولهنا اكنت إمرأة وليس رج ًال ،اكنت تس تحق إملزيد من إلرعاية والاهامتم.

•

اكنت أبْنا ُة إ ْبرإ ِه امي ،أي أهنا اكنت هيودية ،ولها صةل بعهد إبرإهمي .وقد يشري أيض ًا إىل أهنا اكنت مؤمنة ،بسبب توإجدها إدلإِئ يف إجملمع.
ِ

•

طالق رسإح إملأسورين يعترب مناس ب ًا وجيد ًإ.
قادْ ارب ا اطهاا أ َّلش ْي اطا ُن :لك يوم ملقاومة معل إلش يطان وإ ِ
ِ
ارش اة اس نا ًة ،عانت ملدة طويةل جد ًإ وأآن إلوإن لتنال عطف يسوع وإلآخرين.
اكنت مصابة ملدة ثا ام ِ ا
اين ع ْ ا

•

َ .٤أ اما ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ُ احت َّل ِم ْن اه اذإ أ ر ِلر ااب ِط ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت :إس تخدم يسوع لكمة قوية يف إللغة إليواننية إلقدمية؛ فكمة يان ْ اب ِغي َأ ْن ُ احت َّل أقوى بكثري من :جيب
أن ُحتل ،فامجلةل إلخرية ليس فَيا إللزتإم إملطلوب.
•

ارش اة اس ان ًة ،ولكنه اكن يعرف لك َشء عهنا :ماذإ حدث ابلضبط منذ إلبدإية ،وكيف
كتب س بريجن" :مل خيربه أحد أهنا اكنت مربوطة ملدة ثا ام ِ ا
اين ع ْ ا
عانت طيةل إلوقت ،ومك مرة طلبت إلشفاء ،وكيف أحناها إملرض .يف دقيقة وإحدة اكن قد قرأ لك اترخيها وفهم قضيهتا".

ُ .٥أخْجِ ال ا ِمجي ُع أ َّ َِّل اين ااكنُوإ يُ اعا ِندُ وناهُ ،اوفا ِر اح ُ ه
لك ألْ اج ْمع ِ :اكن وإحض ًا للجميع أن إملرأة قد شفيت ،وبأن رئيس إجملمع اكن عىل خطأ مما جعل إمجليع يفرحون ابنتصار
يسوع.
اثلث ًا .مثلني حيذرإن من إلفساد يف مملكوت هللا
أ ) إلآايت ( :)١٩-١٨امث ال حبة إخلردل
١٨فاقاا ال « :اما اذإ ي ُْش ِب ُه املا ُك ُ
وت أ ِهلل؟ او ِب اما اذإ ُأ اش ِ رهبُهُ؟ ١٩ي ُْش ِب ُه احبَّ اة خ ْار ادلٍ َأ اخ اذهاا إن ْ اس ٌان او َألْقااهاا ِيف ب ُْس اتا ِن ِه ،فانا ام ْت او اص اار ْت اَش اار ًة اكب اِريةً ،اوتاأ آ او ْت ُط ُي ُور أ َّلس اما ِء
ِ
ِيف َأ ْغ اصاهنِ اا».
 .١اما اذإ ي ُْش ِب ُه املا ُك ُ
وت أ ِهلل؟ :إلتفسري إلتقليدي وإملألوف لهذإ إملثل غالب ًا يصف منو وإنتشار تأثري إلكنيسة .ولكن يف ضوء لكٍ من إملثل نفسه وس ياق إلمثال
إلسابقة وإلالحقة ،علينا أن نأخذ بعني الاعتبار أنه يضع وصف أآخر عن إلفساد يف جممتع إمللكوت.
 .٢فانا ام ْت او اص اار ْت اَش اار ًة اكب اِري ًة :إلعديد من إلناس أو حىت إملعظم يرى يف هذإ إملثل صورة مجيةل لكنيسة تمنو برسعة وتأوي إلعامل لكه .ولكن احبَّ اة إخل ْاردالٍ هذه
وإليت منت بشلك غري طبيعي ،أوت ُط ُي ُور أ َّلس اما ِء  -وهذه إلطيور ،حسب إلمثال إلسابقة ،اكنت ُمرسةل من إلش يطان (مىت .)١٩ ،٤:١٣
•

او اص اار ْت اَش اار ًة اكب اِري ًة :ل تمنو احبَّ اة إخل ْاردالٍ عادة لتصبح َشرة ،حىت وإن كربت ،فلن تكون اكفية لتعشش إلطيور فَيا .فالشا اج ار ًة إل اكب اِري ًة إليت منت
من احبَّ اة خ ْاردال تصف شيئ ًا غري طبيعي.

•

ابلضافة إىل ذكل ،اكنت إلَشار تس تخدم أحيا ًان يف إلكتاب إملقدس لوصف سلطات إحلمك إلبرشية ،وابَّلإت إلرشيرة مهنا .تذكران هذه إلشجرة
انرص احو ال إلشَّ اج ارة( .دإنيال .)١٦-١٠:٤
يف إلوإقع ،ابحلُ ُمل إَّلي رأآه ن ا ُبوخ ْاذ َّ ُ

•

ويُعلرق اكرسون (" :)Carsonدرإسة وثيقة للطيور إليت إس تخدمت كرموز يف إلعهد إلقدمي وخاصة يف إلدب إلَيودي تدل عىل أهنا اكنت متثل
إلرش دإمئ ًا ومتثل حىت إلش ياطني أو إلش يطان بذإته (رإجع س هندرمي ١٠٧ ،أ ،ورؤاي يوحنا ".)٢:١٨

•

يصف هذإ إملثل بدقة ما أصبح عليه جممتع إمللكوت يف إلعقود وإلقرون إليت ِإعتنقت فيه إلمربإطورية إلرومانية إملس يحية .زإد نفوذ وسلطان
إلكنيسة بشلك غري طبيعي يف تكل إلفرتة ،واكنت عش ًا لفسا ٍد كبري .ويُعلرق مورغان (" :)Morganمجةل :اوتاأ آ او ْت ُط ُي ُور أ َّلس اما ِء ِيف َأ ْغ اصاهنِ اا،
تشري عىل إلغلب إىل إلعنارصة إلفاسدة إليت اكنت تلجأ لتختئب حتت ظل إملس يحية".

ب) إلآايت ( :)٢١-٢٠امث ال إمخلرية
وت أ ِهلل؟ ٢١ي ُْش ِب ُه ا َِخ اري ًة َأ اخ اذهتْ اا أ ْم ار َأةٌ او اخبَّأَهتْ اا ِيف ثا االثا ِة َأ ْك ايالِ اد ِق ٍيق اح َّىت أ ْختا ام ار ألْ اج ِمي ُع».
 ٢٠اوقاا ال َأيْضً اِ « :ب اما اذإ أ اُش ِبر ُه املا ُك ا
 .١ي ُْش ِب ُه ا َِخ اري ًة :إس تخدم يسوع هنا صورة مثرية لِلهشة .إلكثريين ،إن مل يكن إملعظم ،إعترب أهنا صورة مجيةل تصف ملكوت هللا إَّلي يؤثر عىل إلعامل لكه.
ومع ذكل ،من إملتعارف عليه أن إخل ا ِم اري ًة اكنت تس تخدم دإمئ ًا كصورة عن إخلطيئة وإلفساد (وخاصة يف إحلديث عن عيد إلفصح يف سفر إخلروج ،٨:١٢
 .)٢٠-١٥:١٢لك من إحملتوى وإلس ياق يشريإن إىل أن هذإ اكن وصف ًا للفساد يف جممتع إمللكوت.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayحامتً اكنت صدمة عندما ْسعوإ إلتشبيه بني ملكوت هللا وإمخلرية".

 .٢ا َِخ اري ًة َأ اخ اذهتْ اا أ ْم ار َأ ٌة او اخبَّأَهتْ اا ِيف ثا االثا ِة َأ ْك ايالِ اد ِق ٍيق اح َّىت أ ْخ ات ام ار ألْ اج ِمي ُع :اكن هذإ مكية كبرية ابلنس بة لوجبة وإحدة .أعدت هذه إملرأة مكية كبرية جد ًإ من إلطعام،
ومرة أخرى نرى هنا فكرة إحلجم إلهائل أو غري إلطبيعي.
•

ويُعلرق فرإنس (":)Franceثاالثا ِة امقا ِد ْي ار ِم ان َّ
إلط ِحنيِ تعين  ٤٠كيلوغرإم تقريب ًا ،وتكفي لصنع خزب لـ  ١٠٠خشص ،ويه مكية كبرية جد ًإ ابلنس بة
ِلمرأة عادية".

 .٣او اخبَّأَهتْ اا :فكرة أهنا خبأت إمخلرية يف ثا االثا ِة أَ ْك ايالِ اد ِق ٍيق اكنت مسيئة للمس متع إلَيودي .ابلتأكيد مل تكن هذه صورة للكنيسة إليت تؤثر إجيابي ًا وابلتدرجي عىل
إلعامل لكه .وكام قرأان يف إحلادثة إلخرية كيف اكن إلفساد إدليين يعم إجملمع ،أعلن يسوع أن جممتع ملكوته همدد أيض ًا ابلفساد وإلنجاسة.
•

كتب ج .شامبل مورغان (" :)G. Campbell Morganمتثل إمخلرية "تأثري إلوثنية" عىل إلكنيسة ".ويُعلرق مورغان (" :)Morganيُعمل امث ال
إلشجرة عن منو إمللكوت إىل أن يصبح قوة عظمى؛ ويعمل مثل إمخلرية عن فساد ذكل إمللكوت".

رإبع ًا .إلول وإلخري
أ ) إلآايت (٢٤-٢٢أ) :يسوع جييب عن سؤإل يتعلق ابخلالص
ون؟» .فا اقا ال لاهُ ُم«٢٤ :أ ْجهتا ِدُ وإ َأ ْن تادْ ُخلُوإ ِم ان ألْ اب ِاب
 ٢٢اوأ ْجتا ااز ِيف ُمدُ ٍن اوقُ ًرى يُ اع ِ ر ُمل اوي اُسا ِف ُر ا ْحن او ُأ ُورشا ِل امي٢٣ ،فاقاا ال ا َُل اوإ ِح ٌد « :ااي اس يرِدُ َ ،أقا ِلي ٌل ُ ُمه أ َّ َِّل اين ا ْخيلُ ُص ا
ألضَّ ير ِِق.»...

 .١اوأ ْجتا ااز ِيف ُمدُ ٍن اوقُ ًرى ي ُ اع ِ ر ُمل اوي اُسا ِف ُر ا ْحن او ُأ ُورشا ِل امي :يصف لوقا إقرتإب يسوع من ُأ ُورشا ِل امي .ولكن يسوع مل يصل إىل أورشلمي حىت إلحصاح  ،١٩ولكنه
إس متر يف إلطريق حنو أورشلمي.
ون؟ :وكام سأل هؤلء يسوع ،يتسائل إلبعض عن خالص إلآخرين .ولكننا نرى أن يسوع يشري مرة أخرى يف إجابته (أ ْجهتا ِدُ وإ َأ ْن
َ .٢أقا ِلي ٌل ُ ُمه أ َّ َِّل اين ا ْخيلُ ُص ا
تادْ ُخلُوإ ِم ان ألْ اب ِاب ألضَّ ري ِِق) إىل خالص إلشخص نفسه ويقول" :هل أنت نفسك ُمخلص؟"
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateيبدو أن إلسؤإل يعكس نقاش ًا اكن قامئ ًا بني إلَيود يف زمن إملس يح ".مث يقتبس ابيت من معلمي إلَيود ،ويقول أن أحدمه
قال أن إخلالص س يكون للك إلشعب إلَيودي ،وقال أآخر إخلالص س يكون لقةل قليةل جد ًإ .ومع ذكل مل يدخل يسوع يف تكل إملناقشة .فاكن
سؤإَل إلوحيد" :هل أنت خشصي ًا ُمخلص؟"

•

كتب الكرك (" :)Clarkeسؤإل إما يدل عىل إلوقاحة أو عىل إلفضول ،وإلجابة لن تعود ابلفائدة عىل أحد .ولكن إلسؤإل إلمه :هل أس تطيع
نوإل إخلالص؟"

 .٣أ ْجهتا ِدُ وإ َأ ْن تادْ ُخلُوإ ِم ان ألْ اب ِاب ألضَّ ير ِِق :لن إلطريق ضيق فان دخوَل يتطلب جمهود وعزمية .ولن ألْ اب ِاب ألضَّ ري ِِق فال ميكننا إحضار ما هو غري رضوري.
ِ
َّلكل ،علينا أن جنهتد (تعين حرفي ًا "أن نناضل") يك نتخىل عن لك ما هو غري رضوري وندخل .كتب بروس (" :)Bruceإلكمة إليواننية أ ْجهتا ِدُ وإ حتمل
فكرة إلنضال أو إملصارعة".
•

يأِت إلكثريون إىل إلبوإبة ،ولكهنم يقررون بعد ذكل أهنا ل تروق هلم لسبب ما :وإسعة جد ًإ أو ضيقة جد ًإ أو فمة جد ًإ أو عادية جدإً .ميكنك
ِإن ِتقاد إلبوإبة كام تشاء ،ولكنه أمر رهيب أن ترفض إدلخول مهنا.

•

كتب ترإب ( " :)Trappأ ْجهتا ِدُ وإ حىت إملوت؛ كام اكنوإ يفعلون من للفوز ابل ْ ِلكي ال يف إللعاب إلوملبية قدمي ًا .ويبدو أن إلكمة إليواننية
 agonizomaiإملس تخدمة هنا تُلمح إىل ذكل".

•

أ ْجهتا ِدُ وإ َأ ْن تادْ ُخلُوإ ِم ان ألْ اب ِاب ألضَّ ير ِِق :هذه ليست دعوة خلالص نفسك من خالل إلعامل إلصاحلة .فالعامل إلصاحلة ليست ألْ اب ِاب إلصحيح.
ميكن للمرء أن يسعى لِلخول لك أايم حياته ،ولكن إن مل يكن ألْ اب ِاب إلصحيح ،مفا إملنفعة .يسوع وإقف عىل إلباب؛ هو إلباب.

•

من إلرضوري أن نسعى جاهدين لِلخول (أ ْجهتا ِدُ وإ َأ ْن تادْ ُخلُوإ) لن هناك إلعديد من إلعقبات يف إلطريق .فالعامل عقبة وإلش يطان عقبة ولكن
َأ ْس او َأ عقبة يه إجلسد.

ب) إلآايت (٢٤ب :)٢٧-إلسبب ورإء أُهية أن جنهتد لِلخول
اب
ُون ألْ اب ا
ون ار هب ألْ ابي ِْت قادْ قاا ام او َأ ْغلا اق ألْ اب ا
ون ِ ٢٥م ْن ب ا ْع ِد اما يا ُك ُ
ون خاا ِر ًجا اوتا ْق ارع ا
اب ،اوأبْ اتدا ْأ ُ ْمت تا ِق ُف ا
ون َأ ْن يادْ ُخلُوإ او ال ي ا ْق ِد ُر ا
فاا ِ رين َأ ُقو ُل لا ُ ْمك :إ َّن اك ِث ِري اين اس اي ْطلُ ُب ا
ِ
ِ
رشبْناا ،اوعال َّ ْم ات ِيف شا اوإ ِر ِعناا! ٢٧فا اي ُقو ُل:
ونَ :أ ا ْلك انا قُدَّإ ام اك او ا ِ
ون تا ُقولُ ا
ِيب ،اوي ا ُقو ُل لا ُ ْمك :ال َأ ْع ِرفُ ُ ْمك ِم ْن َأ ْي ان َأن ُ ْْمت! ِ ٢٦حي ان ِئ ٍذ تا ْبتا ِدئ ُ ا
قاائِ ِل اني :ااي ار هب ،ااي ار هب! أفْتا ْح لانااُ .جي ُ
َأقُو ُل لا ُ ْمك :ال َأ ْع ِرفُ ُ ْمك ِم ْن َأ ْي ان َأن ُ ْْمت ،تا اباعادُ وإ ع ِ راين ااي مجا ِ ي اع فاا ِع ِيل أ هلظ ْ ِمل!
ون إدله خُو ال ،لا ِكهنَّ ُ ْم لا ْن ياق ِد ُروإ
ون ار هب ألْ ابي ِْت قادْ قاا ام او َأغْلا اق ألْ اب ا
ون ِم ْن ب ا ْع ِد اما يا ُك ُ
اب :ترمجة أخرى تقول " :اك ِث ِري اين اس ُيحا ِولُ ا
ون َأ ْن يادْ ُخلُوإ او ال ي ا ْق ِد ُر ا
 .١اس اي ْطلُ ُب ا
باعدا أ ْن ي ا ُقو ام ار هب إل اب ِ
إلباب ".وإلنقطة هنا أنه س يأِت وقت س تنهتيي إلفرصة لِلخول؛ ولهذإ إلسبب عىل إملرء أن يسعى جاهدإً لِلخول إلآن.
يت اويُغ ِل اق ا
•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonسرتى فرق ًا كبري ًإ بني إلسعي و ِإلجهتاد .فالمر ليس جمرد سعي ورإء إليشء ،بل أن تعمل جاهد ًإ وجبدية".

•

اب .كتب مورغان ( " :)Morganأظهر إلهنا أن هناك حدود للرمحة إللهية،
تكم يسوع مس بق ًا عن ألْ اب ِاب ألضَّ ري ِِق؛ وحيذر هنا من أنه س اي ْغلا اق ألْ اب ا
وأنه س يكون هناك أولئك إَّلين لن يمتكنوإ من إدلخول".

اب قاائِ ِل اني :ااي ار هب ،ااي ار هب! أفْتا ْح لاناا :سيسعى إلكثريون إىل إدلخول (مبعىن أهنم يمتنون إدلخول) ،ولكهنم لن يمتكنوإ من
ُون ألْ اب ا
ون خاا ِر ًجا اوتا ْق ارع ا
 .٢اوأبْ اتدا ْأ ُ ْمت تا ِق ُف ا
ذكل .عندما يكون إلباب مفتوح ًا ،فس يكون مفتوح ًا؛ وعندما يُغلق ،س ُيغلق حامتً.
•

هناك فرق بني إلسعي لِلخول والاجهتاد لِلخول .فالرغبة إلعارضة للحصول عىل إخلالص ليست اكفية ،لن هناك عقبات عدة يف إلطريق.

رشبْناا ،اوعال َّ ْم ات ِيف شا اوإ ِر ِعناا :يف إحلديث عن أولئك إملستبعدين من حمرض هللا ،قال يسوع أهنم س يعرتضون لهنم
ونَ :أ ا ْلكناا قُدَّإ ام اك او ا ِ
ون تا ُقولُ ا
ِ .٣حينا ِئ ٍذ تابْتا ِدئ ُ ا
عرفوإ شيئ ًا عن يسوع وْسعوإ جزء ًإ من تعالميه.
َ .٤أقُو ُل لا ُ ْمك :ال َأ ْع ِرفُ ُ ْمك ِم ْن َأ ْي ان َأن ُ ْْمت ،تا اباعادُ وإ ع ِ راين ااي ا ِمجي اع فاا ِع ِيل أ هلظ ْ ِمل! :حذر يسوع من أنه ليس اكفي ًا أن نعرف شيئ ًا عن يسوع ودلينا نوع من إلرشكة معه؛
فعليه أن يعرفنا هو ويعرتف بنا.
•

بلك تأكيد يعرفهم يسوع مبعىن أو بأآخر؛ فقد اكن يعرف من مه ويعرف لك َشء عن حياهتم .ولكنه مل يعرفهم مبعىن إلعالقة إليت تنبع من إلميان
إحلي .لكامته تؤكد عىل أُهية إلعالقة ( ال َأ ْع ِرفُ ُ ْمك) إليت تؤثر عىل طريقة إحلياة ( ااي فاا ِع ِيل أ هلظ ْ ِمل).

ج ) إلآايت ( :)٣٠-٢٨مصري أولئك إَّلين ل جيهتدون لِلخول.
وب او ا ِمجي اع أ ْ َلن ْ ِبياا ِء ِيف املا ُك ِ
ُون ِم ان ألْ امشا ا ِر ِق
رص ُير أ ْ َل ْس ان ِان ،ام اىت ار َأيْ ُ ْمت إ ْب ارإ ِه امي اوإ ْحس اااق اوي ا ْع ُق ا
ون ألْ ُب ااك ُء او ا ِ
ُ ٢٨ه اناكا يا ُك ُ
ون خاا ِر ًجا ٢٩ .اوياأْت ا
وت أ ِهلل ،او َأن ُ ْْمت ام ْط ُرو ُح ا
ِ
ِ
ا
ُون ِيف امل ُك ِ
ُون أ آ ِخ ِر اين.
او ِم ان ألْ امغاا ِر ِب او ِم ان أ ِ رلش امالِ اوألْ اج ُن ِ
ون يا ُكون ا
ُون َأ َّو ِل اني ،او َأ َّولُ ا
ون يا ُكون ا
وت أ ِهلل ٣٠ .اوه اُو اذإ أ آ ِخ ُر ا
وب ،اوياتَّ ِكئ ا
ون ألْ ُب ااك ُء
ون ألْ ُب ااك ُء او ا ِ
رص ُير أ ْ َل ْس ان ِان :يف إحلديث عن أولئك إملستبعدين عن ملكوت هللا ،قال يسوع أهنم س يكونون يف إجلحمي ( ُهنااكا يا ُك ُ
ُ .١هنااكا يا ُك ُ
رص ُير أ ْ َل ْس ان ِان) ،وسريون إلآخرين يدخلون إلسامء.
او ا ِ
•

رص ُير أ ْ َل ْس ان ِان لن ينفع مع من فقدوإ أس ناهنم .فأجاهبا إلوإعظ
عندما تكم إلوإعظ عن هذه إلآية ،إحت َّجت إحدى إلس يدإت وقالت أن ألْ ُب ااك ُء او ا ِ
بلك جدية" :ل َتايف ،س نوفر هلم إلس نان!"

•

"رص ُير أ ْ َل ْس ان ِان" يؤكد رعب إملشهد؛ إلباكء يشري إىل
ويُعلرق اكرسون (" :)Carsonوإلخطر من ذكل ،أن أدإة إلتعريف يف لكميت "ألْ ُب ااك ُء" او ا ِ
ورص ُير أ ْ َل ْس ان ِان إىل إليأس".
إملعاانة ،ا ِ

•

نرى أن يسوع مل خياف من إحلديث عن إجلحمي ،بل يف إلوإقع ،تكم عنه أكرث من أي َشء أآخر يف إلكتاب إملقدس .كتب س بريجن (:)Spurgeon
"هناك بعض إخلدإم إَّلين ل يذكرون شيئ ًا عن إجلحميْ .سعت عن خادم قال مرة لشعب كنيس ته’ :إذإ كنمت ل حتبون إلرب يسوع إملس يح فانه
سريسلمك حامتً إىل هذإ إملاكن إَّلي ل يليق أن إذكر إْسه ‘.اكن ينبغي أل ي ُسمح َل ابلوعظ اثنية إذإ اكن غري قادر عىل إس تخدإم لكامت وإحضة".

ُون ِيف املا ُك ِ
وت أ ِهلل :قال يسوع مجلهوره إملس تغرب أن يف ملكوت هللا س يكون هناك
ُون ِم ان ألْ امشا ا ِر ِق او ِم ان ألْ امغاا ِر ِب او ِم ان أ ِ رلش امالِ اوألْ اج ُن ِ
وب ،اوياتَّ ِكئ ا
 .٢اوياأْت ا
إلكثريين ومن لك أحناء إلعامل .اكنت هذه صدمة للكثري من إلَيود يف يومه إَّلين تعلموإ أن إخلالص هو للَيود فقط ،وليس للمم.
•

اكن هذإ فكر متطرف (ردياكيل) للعديد من إلَيود يف زمن يسوع؛ فهم يفرتضون أن هذه إملأدبة إملس يانية إلعظمية لن حتتوي عىل أي أممي ،وأن
لك إلَيود س يكونون هناك .وهكذإ قام يسوع بتصحيح تكل إلفاكر إخلاطئة.

•

هذه إلكامت إلقليةل من يسوع َتربان شيئ ًا قلي ًال عن إلسامء.
ُون يف إلسامء.
✓ إنه ماكن للرإحة .ياتَّ ِكئ ا
ْ
سنس
ْ
وب او ا ِمجي اع ألَن ْ ِبياا ِء يف إلسامء.
✓ إنه ماكن للرشكة إلرإئعة مع أشخاص رإئعني؛ متتع بصدإقة إ ْب ارإ ِه امي اوإحس اااق اوي ا ْع ُق ا
ِ
ْ
ْ
وب إىل إلسامء.
✓ إنه إملاكن إَّلي س يجمتع فيه لك إلناس من مجيع أحناء إلعامل؛ س يأتون ِم ا ِن ألْ امشا ا ِر ِق او ِم ان أل امغاا ِر ِب او ِم ان أ ِ رلش امالِ اوأل اجنُ ِ
ُون .وعندما يقول يسوع أن هذإ س يحدث ،فس يحدث حامتً.
✓ إنه ماكن حمدد؛ قال يسوع أهنم س ايأْت ا

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonولكنك ستسمع تكل إلصوإت إحملببة مرة أخرى .وستسمع تكل إلصوإت إلعذبة اثنية ،وس تعرف أن إَّلين
حتهبم س يحهبم هللا أيض ًا .ألن تكون إلسامء كئيبة إن كنا ل نعرف أحد ًإ ول أحد يعرفنا؟ أان خشصي ًا ل هيمين إَّلهاب إىل سامء كهذه .ولكين أعتقد
أن إلسامء يه إملاكن حيث نس متتع برشكة إلقديسني ،وس نعرف بعضنا إلبعض هناك".

ون خاا ِر ًجا :اذكر ار يسوع مس متعيه إلَيود بأن إلهوية إلعرقية للمم لن تشلك حاجز ًإ دلخوهلم إمللكوت ،متام ًا كام أن هويهتم إلعرقية لن تكون
 .٣او َأن ُ ْْمت ام ْط ُرو ُح ا
إلضامن دلخوهلم إمللكوت.
•

عل ر اق فرإنس (" :)Franceل ميكن أن يكون هناك بيان أكرث تطرف ًا من إلتغيري يف خطة هللا للخالص إليت أبتدئهتا هممة يسوع".

ُون أ آ ِخ ِر اين :ذكرمه يسوع أن أولئك إَّلين يف إمللكوت أو خارجه قد يكونون خمتلفني عام يتوقعونه أو يتوقعه
ون يا ُكون ا
ُون َأ َّو ِل اني ،او َأ َّولُ ا
ون يا ُكون ا
 .٤اوه اُو اذإ أ آ ِخ ُر ا
إلآخرون .وهذإ ل يعين أن هذه إلآية س تصبح قانو ًان عاملي ًا؛ فيسوع مل يقل أن" :لك من هو يف إلآخر س يكون إلول دإمئ ًا" أو "لك من هو يف إلول
س يكون يف إلآخر دإمئ ًا ".ومع ذكل ،هذإ ما س يحدث مع إلبعض ،وهذإ س يفاجئ إلكثريين.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayتوجد مفاجأآت حامتً يف ملكوت هللا .فاَّلين اكنوإ يف إلوإئل يف هذإ إلعامل قد ينحدرون إىل إملؤخرة يف إلعامل إلآِت؛
وأولئك إَّلين ل يلحظهم أحد هنا ،قد يكونوإ أمرإء هناك".

•

ون يا ُكون اُون أ آ ِخ ِر اين هو معل إخلطية إملقيتة.
ُون َأ َّو ِل اني هو معل إلنعمة إلعجيب ،وأن َأ َّولُ ا
ون يا ُكون ا
قال س بريجن أن أ آ ِخ ُر ا

د ) إلآايت ( :)٣٣-٣١يسوع يس متر يف خدمته رمغ هتديد هريودس
ِ ٣١يف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم تاقا َّد ام ب ا ْع ُض ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني قاائِ ِل اني اَلُ« :أخ ُْر ْج اوأ ْذه ْاب ِم ْن اههُ اناَ ِ ،ل َّن ِه ُريود اُس يُ ِريدُ َأ ْن ي ا ْق ُت ا ا
كل»٣٢ .فاقاا ال لاهُ ُم« :أ ْمضُ وإ اوقُولُوإ ِلها اذإ ألث َّ ْعلا ِب :هاا َأانا
ُأ ْخ ِر ُج اش ايا ِط اني ،او َأ ْش ِفي ألْ اي ْو ام اوغادً إ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث أُ امكَّلُ٣٣ .ب ا ْل يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ِس اري ألْ اي ْو ام اوغادً إ او اما ي ا ِلي ِهَ ِ ،لن َّ ُه ال ي ُ ْم ِك ُن َأ ْن هيا ْ ِ ا
كل ن ِ ٌّايب خاا ِر ًجا ع ْان ُأ ُورشا ِل امي!
 .١تاقا َّد ام ب ا ْع ُض ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني  ...أخ ُْر ْج اوأ ْذه ْاب ِم ْن اههُنااَ ِ ،ل َّن ِه ُريود اُس يُ ِريدُ َأ ْن ي ا ْق ُت ا ا
كل :وهذإ يدل عىل أنه ليس لك إلفريس يني اكن معارضني ليسوع .أرإد هؤلء
حاميته من تأآمر هريودس.
•

وفق ًا لولمي ابرلكي ( ،)William Barclayوصف إلتلمود س بعة أنوإع خمتلفة من إلفريس يني:
✓

فريس يو إلكتف  :The Shoulder Phariseeومه إَّلين يرتدون عالمة أعامهلم إلصاحلة وإلرب عىل أكتافهم لريإها إمجليع.

✓

إلفريس يون إملنتظرون  :The Wait-a-Little Phariseeإَّلي يقصد معل إخلري ،ولكنه جيد إلعذإر دإمئ ًا لتأجيل إلمر" ...ليس إلآن".

✓

إلفريس يون إملرضوضون  :The Bruised or Bleeding Phariseeومه إلتقياء إَّلين يغمضون أعيهنم لكام رأوإ إمرأة يف إلماكن إلعامة،
وابلتايل يرتطمون ابجلدرإن ويتعرثون وتس يل مهنم إدلماء.

✓

إلفريس يون إملدققون (إحلُدْ ب)  :The Hump-Backed Phariseeأي إَّلين يسريون يف إحنناء متكف ويف توإضع وإذلل ،حىت
تنحين ظهورمه مثل س منة إمجلل  -يك يرى إمجليع مك هو متوإضع.

✓

•

إلفريس يون دإمئي إلعد  :The Always-Counting Phariseeإَّلين يعددون حس ناهتم ويؤمنون أن هللا أصبح مدين ًا هلم بلك إخلري
إَّلي يفعلونه.

✓

إلفريس يون إجلبناء  :The Fearful Phariseeإَّلين خيافون من غضب ودينونة هللا إن مل يفعلوإ إلصاحلات.

✓

إلفريس يون إلتقياء  :The God-Fearing Phariseeومه إَّلين حيبون هللا فع ًال ويفعلون إخلري لرضاء هللا إَّلي حيبونه.

ويُعلرق ابيت (" :)Pateولكن يسوع ،يف إلوإقع ،اكن س يغادر إجلليل ،ليس لنه اكن خائف ًا من هريودس ولكن لنه اكن يتحرك وفق ًا للجدول
إللهيي".

 .٢أ ْمضُ وإ اوقُولُوإ ِلها اذإ ألث َّ ْعلا ِب :وفق ًا للبعض (مثل جيِلهنويس) اكنت إلفكرة من ورإء دعوة خشص ابلث َّ ْعلا ِب أنه اكن "حامك ماكر ولكن ضعيف ".واكن يقارن
مع حيوإن عريق مثل إلسد.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayاكن إلثعلب ابلنس بة للَيودي يرمز لثالثة أش ياء .أو ًل ،اكن يعترب من أخبث إحليوإانت .اثني ًا ،أكرثها َتريب ًا .واثلث ًا،
اكن ميثل إلرجل عدمي إلقمية وإلُهية".

•

ون أ آ ِخ ِر اين إملذكورين يف لوقا  .٣٠:١٣فهو جيلس إلآن عىل إلعرش وبيده لك
ون وس اي ِص ُري ا
واكن هريودس أيض ًا مثا ًل عىل أولئك إَّلين اكنوإ َأ َّولُ ا
إلقوة وإلسلطة ،ولكن هذإ لن يدوم طوي ًال.

 .٣هاا َأانا ُأ ْخ ِر ُج اش ايا ِط اني ،او َأ ْش ِفي ألْ اي ْو ام اوغادًإ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث أُ امك َّ ُل :أرإد يسوع من هريودس أن يعرف أنه س يوإصل خدمته حىت هنايهتا .مل يكن يسوع
خائف ًا من هريودس وأرإده أن يعرف ذكل.
•

لكمة أُ امك َّ ُل يف إلوإقع ،حتمل فكرة "إلوصول إىل إلهدف ".عا ِ امل يسوع من قبل أنه س يصل إىل إلهدف يف إليوم إلثالث  -وأنه س ينترص ابلقيامة.

•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeعندها سأكون قد أجنزت إلغرض إَّلي لجهل أتيت إىل إلعامل ،ولن أترك مقاصد هللا حلياِت غري منهتية ،سوف أُ امك َّ ُل
إللك".

•

ويُعلرق مورغان (" :)Morganحنن نعمل أن "إليوم إلثالث" يعين طريق إلصلب ولك ما صدر عنه".

ِ .٤لَن َّ ُه ال يُ ْم ِك ُن َأ ْن هيا ْ ِ ا
كل ن ِ ٌّايب خاا ِر ًجا اع ْن ُأ ُورشا ِل امي :يبدو أن يسوع اكن يتكم بسخرية هنا .ابلطبع اكنت هناك وقت مات فَيا ن ِ ٌّايب خاا ِر ًجا ع ْان ُأ ُورشا ِل امي ،ولكن
اكن هناك خسرية خاصة يف حقيقة أن مس يا إرسإئيل سريفض ويقتل يف ُأ ُورشا ِل امي.
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonرمبا اكن هذإ مث ًال معروف ًا يتدإوَل إلَيود ،وإس تخدمه خملصنا وأيده .اكنت أورشلمي ولس نوإت كثرية ملطخة بدماء
إلنبياء".

•

ويُعلرق مورغان ( )Morganهذه إلكامت" :كشفوإ عن نظرته إلهادئة لعمهل ،وعن جرإءة تفانيه إلصامت".

هـ) إلآايت ( :)٣٥-٣٤يسوع يرِث إملدينة إليت سرتفضه
 ٣٤ااي ُأ ُورشا ِل ُمي ،ااي ُأ ُورشا ِل ُمي! ااي قااتِ ا اةل أ ْ َلن ْ ِب ايا ِء او ار ِ ا
إمج اة ألْ ُم ْر اس ِل اني إلاَيْ اا ،امكْ ام َّر ٍة َأ ارد ُْت َأ ْن َأ ْ امج اع َأ ْو ال اد ِك ا امَك ا ْجت ام ُع أ َّدل اجا اج ُة ِف ارإ اخهاا ا ْحت ات اجناا احَيْ اا ،اول ا ْم تُ ِريدُ وإ! ٣٥ه اُو اذإ
ِ
مس أ َّلر ِ رب!.
بايْتُ ُ ْمك يُ ْ ارتكُ لا ُ ْمك خ اار ًإاب! اوألْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُ ْمك ال تا ار ْون ِاين اح َّىت ياأْ ِ اِت اوقْ ٌت تا ُقولُ ا
ون ِفي ِهُ :م اب ااركٌ أ ْل آ ِِت بِأ ْ ِ
ِ
 .١ااي ُأ ُورشا ِل ُمي ،ااي ُأ ُورشا ِل ُمي :تكم يسوع مبشاعر خاصة هناُ ،مكرر ًإ الامس للتأكيد عىل مشاعره إلعميقة حنو إملدينة .عندما يكرر هللا إسامً مرتني ،فهدفه إظهار
إملشاعر إلعميقة ،ولكهنا ليس ابلرضورة مشاعر غضب (عندما قال :ماراث ،ماراث  -يف لوقا ٤١:١٠؛ وشاول ،شاول  -يف أعامل إلرسل .)٤:٩
• اكن يسوع حيب أورشلمي كثري ًإ ابلرمغ من معرفته إلاكمةل خبطاايها :ااي قااتِ ا اةل أ ْ َلن ْ ِبياا ِء او ار ِ ا
إمج اة ألْ ُم ْر اس ِل اني إلاَيْ اا .وانشدها أن تتحول عن إدلمار إلوش يك.
ِ
 .٢ا ْمك ام َّر ٍة َأ ارد ُْت َأ ْن َأ ْ امج اع َأ ْو الد ِاك ا امَك ا ْجت ام ُع أ َّدل اجا اج ُة ِف ارإ اخهاا ا ْحت ات اجناا احَيْ اا :أرإد يسوع أن حيمي وهيمت ويرعى شعبه إلَيودي ،كام تفعل أدلَّ اجا اج ُة مع ِف ارإ اخهاا.
•

ويُعلرق فرإنس (" :)Franceإس تخدم إلعهد إلقدمي مرإر ًإ كثرية صورة إدلجاجة (يف إليواننية ’طري‘) إليت حتمي فرإخها لتشري إىل حامية هللا لشعبه
(مزمور ٤:٩١ ،٨:١٧؛ إشعياء  ...٥:٣١إخل)".

•

ُصدر صو ًات لتجمع فرإخها حولها ،وتغطَيم جبناحَيا من إخلطر .اكن إلنرس
وكتب الكرك (" :)Clarkeعندما ترى إدلجاجة وحش ًا قادم ًا ،ت ُ
إلروماين عىل وشك إلهجوم عىل إدلوةل إلَيودية  -ول َشء ميكن أن مينع هذإ سوى حتوهلم إىل هللا من خالل إملس يح  -اندى يسوع يف مجيع
أحناء إلرض ،انرشإً إجنيل إملصاحلة  -ولكهنم مل جيمتعوإ ،وهكذإ جاء إلنرس إلروماين ودمرمه".

•

َتربان صورة أ َّدل اجا اج ُة و ِف ارإ اخهاا إلمور إليت أرإد يسوع فعلها مع من رفضوه.
✓ أرإد أن جيعلهم أآمنني.
✓ أرإد أن جيعلهم فرحني.
✓ أرإد أن جيعلهم جزءإً من إجملمتع إملبارك.
✓ أرإد أن يعضدمه ويمنَيم.
✓ أرإدمه أن يعرفوإ حمبته.
✓ ولكن س يحدث لك هذإ عندما يلبوإ دعوته.

•

أطلق ج .اكمبل مورغان ( )G. Campbell Morganعىل هذه إلصورة إمس" :قلب هللا إحلنون".

•

إس تخدم لوقا مجةل ا ْمك ام َّر ٍة َأ ارد ُْت بربإعة يك يشري إىل أن يسوع قد زإر أورشلمي عدة مرإت من قبل (كام نرى بوضوح يف إجنيل يوحنا) ،رمغ أنه
ذكر هذه إلزايرة إلخرية فقط.

 .٣اول ا ْم تُ ِريدُ وإ :ليست إملشكة يف رغبة يسوع يف إنقاذمه وحاميهتم؛ بل يف أهنم ل ا ْم يُ ِريدُ وإ .إذ ًإ ،إدلمار إَّلي تنبأ عنه قادم ل حماةل.
•

ه اُو اذإ بايْتُ ُ ْمك يُ ْ ارتكُ لا ُ ْمك خ اار ًإاب :عل ر اق ابيت (" :)Pateيبدو أن هذه إلكامت تشري إىل إدلمار إلقادم عىل أورشلمي من إجليش إلروماين عام ٧٠م".

مس أ َّلر ِ رب :كشف يسوع هنا شيئ ًا عن إلظروف إحمليطة مبجيئه إلثاين .فعندما يأِت يسوع اثنية ،سريحب
 .٤ال تا ار ْون ِاين اح َّىت ياأْ ِ اِت اوقْ ٌت تا ُقولُ ا
ون ِفي ِهُ :م اب ااركٌ أ ْل آ ِِت بِأ ْ ِ
مس أ َّلر ِ رب.
به إلشعب إلَيودي اكملس يا ويقولونُ :م اب ااركٌ أ ْل آ ِِت بِأ ْ ِ
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeإىل أن يأِت أآخر أممي إىل إلرب ،ويرسل هللا لكمة إحلياة اثنية إليمك ،س تفرحون وتباركون وحتمدون إلآِت ابمس إلرب،
وس يحصل خالص اكمل وهنايئ خلرإف بيت إرسإئيل إلضاةل".

•

سوف يتطلب إلمر إلكثري لتصل إرسإئيل إىل هذه إلنقطة ،ولكن هللا س يحقق ذكل .فقد وعد بأن إرسإئيل سرتحب بيسوع مرة أخرى كام قال
رسإئِيلا".
إلرسول بولس يف رومية  ٢٦:١١ا"و اه اك اذإ اس اي ْخلُ ُص ا ِمجي ُع إ ْ ا
ِ

إجنيل لوقا إلحصاح ١٤
إلعياد وإدلعوإت
أولً .معجزة شفاء يوم إلسبت
أ ) إلآية ( :)١يسوع يألك يف بيت َأ اح ِد ُر اؤ اسا ِء ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني
 ١اوإ ْذ اجا اء إ اىل باي ِْت َأ اح ِد ُر اؤ اسا ِء ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني ِيف أ َّلسبْ ِت ِل ايأْ ُ ا
لك خ ْ ًُزبإ ،ااكنُوإ يُ ارإ ِق ُبوناهُ.
ِ
ِ
 .١اوإ ْذ اجا اء إ اىل باي ِْت َأ اح ِد ُر اؤ اسا ِء ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني ِيف أ َّلسبْ ِت ِل ايأْ ُ ا
لك خ ْ ًُزبإ :عىل إلرمغ من نزإعاته مع إلفريس يني ،إل أن يسوع ل يزإل يتعامل معهم  -ل ليك يكون
ِ
وِإحد ًإ مهنم ،ولكن ليحهبم ويكون هلم مثالً صاحل ًا.
 .٢ااكنُوإ يُ ارإ ِق ُبون ا ُه :اكن يسوع حتت إملرإقبة إملس مترة ،وأرإدوإ أن يعرفوإ ماذإ س يفعهل يف موإقف خمتلفة ،وبنا ًء عىل ذكل اك َّون اوإ أآرإهئم حوَل (وحول إلهه).
•

يُ ارإ ِق ُبون ا ُه :كتب ابرلكي (" :)Barclayتشري لكمة ُي ارإ ِق ُبون ا ُه إملس تخدمة هنا إىل إلتجسس هبدف إملعرفة أو إلتجسس هبدف رشير .وكتب ترإب
(" :)Trappاكنوإ يرإقبونه كام يرإقب إلكب إلعظمة بلك إهامتم".

•

يرشح بولس يف كورنثوس إلثانية  ٣-٢:٣بأننا رساةل يسوع إلا ام ْق ُرو اء ًة ِم ْن ا ِمجيع ِ ألنَّ ِاس؛ وهذه إلرساةل ليست مكتوبة حب ٍرب ،بل ابلروح إلقدس،
وليست مكتوبة عىل ورق ،ولكن ام ْك ُتوب ا ًة ِيف قُلُو ِب انا .حفياتنا يه إلجنيل إلوحيد إَّلي س يقرأه إلكثريين.

ب) إلآايت ( :)٤-٢يسوع يشفي إملريض أمام منتقديه
اب ي ُاسو ُع او الك َّ ام ألنَّا ُم ِ
وس ري اِني اوألْ اف ر ِر ِيس ير اِني قاائِ ًال« :ه ْال ا ِحي هل أ ْل ْب ارإ ُء ِيف أ َّلسبْ ِت؟»٤ .فا اس اك ُتوإ .فاأَم اْس اك ُه او َأ ْب ار َأ ُه او َأ ْطلاقاهُ.
 ٢اوإ اذإ إن ْ اس ٌان ُم ْست ا ْس ٍق ااك ان قُدَّإ امهُ٣ .فاأَ اج ا
ِ ِ
ِ
 .١اوإ اذإ إن ْ اس ٌان ُم ْست ا ْس ٍق ااك ان قُدَّإ امهُ ( .ام ار ِض الاس ِتسقا ِء) :اكن هذإ إملريض من إملدعوين لن إلمر حدث يف باي ِْت َأ اح ِد ُر اؤ اسا ِء ألْ اف ر ِر ِيس ري اِني (لوقا .)١:١٤
ِ
وِيعتقد إلبعض أن إلهدف من دعوة إملريض اكنت ببساطة لاليقاع بيسوع.

•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeرمبا دعا إلفرييس إملريض إىل بيته ،لنه اكن متأكد ًإ أن عني إلرب س تؤثر عىل قلبه وسيشفيه يف إحلال؛ وعندها سيهتمه
ابجلرم إملشهود خلرقه يوم إلسبت .وإذإ اكن هذإ هو إلهدف ،وهو كذكل عىل إلرحج ،فهذإ يُظهر مدى خبث هذإ إلفرييس!"

•

اكن إلرجل مصا ًاب مب ا ار ِض الاس ِتسقا ِء ،ويرشح ليفيِل (" :)Liefeldأنه ترإمك غري طبيعي للسوإئل إملصلية (سوإئل خمتلفة يف إجلسم) يف أنسجة
إجلسم ".ويضيف ابرلكي (":)Barclayونتيجة لهذإ إلتجمع يف إلتجاويف وإلنسجة ،يتضخم جسم إلنسان ".تأِت لكمة ُم ْست ا ْس ٍق هنا من لكامت
إليواننية مثل" :إملياه" و "إلوجه" أو "إملالمح" لن هذإ إملرض يف كثري من إلحيان يؤدي إىل إنتفاخ إلوجه وتغيري إملالمح.

•

اب ملفتة للنظر .فهؤلء إلرجال مل يتفوهوإ بكمة ومع ذكل أجاهبم ".مل جييب
اب ي ُاسو ُع :عل ر اق مورغان ( )Morganعىل هذه إلآية" :لكمة فاأَ اج ا
فاأَ اج ا
عن تساؤهلم بطرح سؤإلٍ فقط بل ابلعمل أيض ًا.

 .٢ه ْال ا ِحي هل أ ْل ْب ارإ ُء ِيف أ َّلسبْ ِت؟ :مل يتعلق إلمر بعملية إلشفاء حبد ذإهتا ،بل ابلشفاء ِيف أ َّلسبْ ِت .عندما شفى يسوع إلرجل ،قال مهتموه أنه معل يف إلسبت
وإنهتك ِ
وصية هللا ،ولكن هذإ مل يكن حصيح ًا .ذكررمه يسوع هبذإ إلسؤإل أنه مل تكن هناك وصية متنع إلشفاء يف إلسبت.
•

مل يكرس يسوع وصااي هللا قط ،ولكنه أحيا ًان اكن ييسء إىل إلتقاليد إلبرشية إليت اكنت تزيد عىل وصااي هللا .فوصااي هللا حبد ذإهتا اكفية ،ول
ينبغي علينا أن نساوي تقاليد إلبرش  -حىت إجليدة مهنا  -بوصااي هللا (مرقس .)٩-٨:٧

•

فا اس اك ُتوإ :من إجلدير ابَّلكر أن إملش تكون مل يقدروإ أن جييبوإ عىل سؤإل يسوع.

 .٣فاأَم اْس اك ُه او َأ ْب ار َأ ُه او َأ ْطلاقا ُه :نالحظ أنه لكام قام يسوع بشفاء أحدمه ،مل تكن هناك أية إحتفالت أو خزعبالت .اكن يشفي بلك بساطة وبدون أي ْضيج،
واكن إلشفاء اكم ًال .إضافة إىل ذكل ،تغري مظهر هذإ إلرجل عندما انل إلشفاء ،لن هذإ إملرض اكن عادة يشوه إلهيئة .اي لها من معجزة رإئعة حق ًا.
ج ) إلآايت ( :)٦-٥يرشح يسوع ملاذإ جيوز إلشفاء يوم إلسبت
َّ ُ ٥مث أ اجاهبا م اوقاا ال « :ام ْن ِمنْ ُ ْمك ي ْاس ُقطُ ِمح ُاار ُه أَ ْو ثا ْو ُر ُه ِيف ب ْ ٍِرئ او ال يانْشُ ُ ُهل اح ًال ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت؟»٦ .فا ا ْمل ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن ُجيِي ُبو ُه ع ْان اذ ِ اكل.
 .١ام ْن ِمنْ ُ ْمك ي ْاس ُقطُ ِمح ُاار ُه َأ ْو ثا ْو ُر ُه ِيف ب ْ ٍِرئ او ال يانْشُ ُ ُهل اح ًال ِيف ي ا ْو ِم أ َّلسبْ ِت؟ :رمغ أن منطق يسوع اكن بس يط ًا ،إل أنه اكن يس تحيل إجلدل .فاذإ اكن جيوز
مساعدة إحليوإانت يوم إلسبت ،أليس إلمه شفاء إلناس إخمللوقني عىل صورة هللا؟
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateإن أجابوه بال ،فس يكشفون عن حقيقهتم :قادة بال رمحة .وإن أجابوه بنعم ،س يكرسون قوإنيهنم إخلاصة إليت حتمك إلسبت".

 .٢فا ا ْمل ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن ُجيِي ُبو ُه ع ْان اذ ِ اكل :إلتشبيه إَّلي إس تخدمه يسوع جعلهم عاجزين حىت عن إلجابة ،لنه خاطب إلصالح إَّلي بدإخلهم .وكنه يقول" :أنمت
لس مت قساة ومتوحشني .لنمك حامتً ستساعدون حيوإانتمك إن سقطت يوم إلسبت .وإلآن ،ما رأيمك أن تزيدوإ من كرممك وتساعدوإ إلناس إحملتاجة!"
•

كتب مورغان (" :)Morganيف حني وخب إلرب إجتاه قلب هؤلء إلرجال ،إل أنه فعل ذكل ابلرتكزي عىل ما هو صاحل بدإخلهم ودعامه أن يكونوإ
حقيقيني مع أنفسهم .فمل يكن هدفه أن خيزهيم بل أن خيلصهم".

اثني ًا .تعلمي يسوع عن إلكربايء وإلتوإضع
أ ) إلآية ( :)٧خلفية هذإ إلتعلمي

 ٧اوقاا ال ِللْ امدْ ع رُِو اين امث ًاال ،اوه اُو ي ُ اال ِحظُ اك ْي اف أ ْختا ُاروإ ألْ ُمتَّ اَك آ ِت أ ْ ُل اوىل قاائِ ًال لاهُ ْم:
 .١اوقاا ال ِللْ امدْ ع رُِو اين امث ًاال :أخذ يسوع امث ال من وإقع إحلياة ليفرس حق كتاِب .فالمثال ليست خرإفات أو قصص خيالية حتمل عربة أخالقية .فقد اكن يسوع
يأخذ موإقف من إحلياة مألوف للجميع ،وحيولها للحديث عن حق إلهيي ،هبدف أن يسمعها من اكنوإ مفتوحني لسامع إحلق.
 .٢اوه اُو ي ُ اال ِحظُ اك ْي اف أ ْختا ُاروإ ألْ ُمتَّ اَك آ ِت أ ْ ُل اوىل :لحظ يسوع وهو يف بيت إلفرييس كيف وضع إلناس أنفسهم بأماكن إسرتإتيجية يك يكونوإ يف ألْ ُمتَّ اَك آ ِت أ ْ ُل اوىل؛
أي يف إلماكن إلكرث فر ًإ ورشف ًا؛ ماكن إلصدإرة.
•

يف زمن يسوع ،اكن ترتيب إملقاعد عىل مائدة إلعشاء يعمتد عىل إملْنةل أو إملقام .فالشخص ذو إملْنةل إلعىل اكن جيلس يف مقعد معني ،وجبانبه
جيلس من َل مْنةل أقل بقليل ،وهكذإ دوإليك.

ب) إلآايت ( :)٩-٨تفادى إختيار ألْ ُمتَّ ااك أ ْ َل َّولِ
ِ
 ٨ام اىت ُد ِع ا
ون قادْ ُد ِع اي ِمنْهُ٩ .فاياأْ ِ اِت أ َّ َِّلي ادعااكا اوإ َّاي ُه اوي ا ُقو ال ا اكلَ :أ ْعطِ ام ااكانً ِلها اذإ .فا ِحينائِ ٍذ
يت ِم ْن َأ اح ٍد إ اىل ع ُْر ٍس فا اال تاتَّ ِك ْئ ِيف ألْ ُمتَّ ااك أ ْ َل َّولِ  ،ل ا اع َّل َأ ْك ار ام ِمنْ اك يا ُك ُ
ِ
ِ
ِ
تابْتا ِدئُ ِ اخب اجلٍ تاأْخ ُُذ ألْ ام ْو ِض اع أ ْ َل ِخ اري.
 .١ام اىت ُد ِع ا
يت ِم ْن َأ اح ٍد إ اىل ع ُْر ٍس :اكن حفل إلزفاف من أمه إملناس بات إلجامتعية عند إلَيود يف ذكل إلوقت .ويشري ترتيب إملقاعد حول إلطاوةل إىل ماكنة
ِ
إملرء يف إجملمتع.
ون قادْ ُد ِع اي ِمنْ ُه.
 .٢فا اال تاتَّ ِك ْئ ِيف ألْ ُمتَّ ااك أ ْ َل َّولِ  :إذإ أخذ إملرء ألْ ُمتَّ ااك أ ْ َل َّولِ  ،قد يطلب إملُضيف منه إلنتقال إىل مقعد أآخر ل ا اع َّل َأ ْك ار ام ِمنْ اك يا ُك ُ
ِ
ِ
•

ليس دلينا يف إلغرب نفس هذه إلعادإت يف حفل إلزفاف .ولكن هناك مناس بات عدة يف إحلياة إملعارصة يس تعرض فَيا إملرء نفسه ويظهر مدى
أُهيته وإعزتإزه بذإته.

 .٣فا ِحينائِ ٍذ تا ْبتا ِدئُ ِ اخب اجلٍ تاأْخ ُُذ ألْ ام ْو ِض اع أ ْلَ ِخ اري :ذكررمه يسوع ابخلجل إَّلي غالب ًا ما يصيب إملرء إَّلي ميجد ذإته .عندما نسمح للآخرين (وخاصة هللا) بتعزيزان
ور ِفعنا ،فلن نتعرض لنفس إخلطر إَّلي يتعرض َل إلشخص إَّلي يرفع نفسه.
•

رش ِق اولا
يذكران إلكتاب إملقدس بأل نروج لنفس نا .بل أن نعمل جبد كام للرب وليس للناس ،وإْسح للرب أن يرفعك .فاا َّن ر ِإلرفْ اع اة ال تاأْ ِِت ِم ان إلْ ام ْ ِ
وب .فااهلل هُو إدلَّاين ،يرفاع وإ ِحد ًإ و ا ْخي ِف ُض أآخار (مزمور ِ .)٧-٦ :٧٥
ِم ان إلْ ام ْغ ِر ِب .او ال ِم ان ِ ر
إلش امالِ او ال ِم ان إلْ اج ُن ِ ُ ا َّ ُ ا ْ ُ ا ا
ا

ج ) إلآايت ( :)١١-١٠إختار ألْ ام ْو ِضع ِ أ ْ َل ِخ ِري ،ودع هللا يرفعك
١٠ب ا ْل ام اىت ُد ِع ا
ون ا اكل ام ْج ٌد َأ اما ام ألْ ُمتَّ ِك ِئ اني
يت فاأ ْذه ْاب اوأتَّ ِك ْئ ِيف ألْ ام ْو ِضع ِ أ ْ َل ِخ ِري ،اح َّىت إ اذإ اجا اء أ َّ َِّلي ادعااكا ي ا ُقو ُل ا اكل :ااي اص ِد ُيق ،أ ْرتا ِف ْع إ اىل فا ْو ُقِ .حي ان ِئ ٍذ يا ُك ُ
ِ
ِ ِ
ام اع اكَ ِ ١١ .ل َّن ُ َّ
لك ام ْن يا ْرفا ُع ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتاف ُع».
 .١فاأ ْذه ْاب اوأت َّ ِك ْئ ِيف ألْ ام ْو ِضع ِ أ ْلَ ِخ ِري :عندما َتتار إملوضع إلخري ،ل َتتاره يك يالحظك إلآخرين ويدعونك للجلوس يف ماكن أفضل .ول جتلس هناك عابس ًا
وابئس ًا وجتعل إللك يرى ذكل من تعبريإت وهجك .فهناك َشء رإئع يف إلقناعة بأي ماكن يعطيه هللا كل.
•

مل يُ اع ِمل يسوع جمرد مجموعة من إل آدإب إلعامة إجليدة ،بل علمهم أسلوب حياةِ :ب ات اوإضُ عٍ ،اح ِاس ب اِني ب ا ْعضُ ُ ُمك ألْ اب ْع اض َأفْضا ال ِم ْن َأنْ ُف ِسه ِْم (فيليب .)٣:٢

ون ا اكل ام ْج ٌد َأ اما ام ألْ ُمتَّ ِك ِئ اني ام اع اك :إذ ًإ ،علينا أن نفرح ابملتَك إلخري؛ ول نتكرب معتقدين أننا ل ننمتي هناك .وإن دعاان
 .٢ااي اص ِد ُيق ،أ ْرتا ِف ْع إ اىل فا ْو ُقِ .حينا ِئ ٍذ يا ُك ُ
ِ
ون ا اكل ام ْج ٌد َأ اما ام ألْ ُمتَّ ِك ِئ اني ام اع اك).
صاحب إلعرس لنجلس يف ماكن أفضل ،عندها لن نعرتض ( ِحينا ِئ ٍذ يا ُك ُ
•

هناك َشء رإئع يف معرفة أن هللا هو من رفعك ،خاصة يف إخلدمة إملس يحية ،بدلً من أن ترفع أنت نفسك لتظهر للآخرين بصورة خمتلفة.

َ ِ .٣ل َّن ُ َّ
لك ام ْن يا ْرفا ُع ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتا ِف ُع :عندما نسعى إىل رفع ذوإتنا ،حامتً سننكرس  -إن مل يكن عىل إلرض ،فبالبدية .فالوعد بأن ام ْن يا ْرفا ُع
ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتا ِف ُع سيتحقق يف إلبدية حامتً.
•

حصيح أننا منكل يف إلغرب نفس إلثقافة يف أعرإس نا .ونرغب ابلتأكيد يف إحلصول عىل ماكنة أو مْنةل معينة .وتعلمنا كيف نفعل ذكل بغطاء رويح.

•

قد خنتار إملاكن إلدىن ونترصف بودإعة وبتوإضع ،يك يالحظ إلآخرين توإضعنا .وهذإ إلنوع إملتخفي من إلكربايء إلرويح خطري جد ًإ.

•

عندما نصل إىل إملاكنة إليت كنا نسعى إلَيا ،إما عن طريق إلكربايء إلوإحض أو إخلفي ،ونقول ٍ
بصوت عالٍ " :إلفضل لكه يعود للرب "،إل أننا نعرف
يف قرإرة أنفس نا أننا وصلنا لتكل إملاكنة مبجهودان إلشخِص .علينا أن نتذكر لكامت جورج ماكدواندل :عندما يفعل إلنسان أمر ًإ بدون هللا ،فانه
س يفشل ببؤس شديد أو سينجح ببؤس أشد.

َ ِ .٤ل َّن ُ َّ
لك ام ْن يا ْرفا ُع ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتا ِف ُع :اكن يسوع أفضل من يعمل حول هذإ إملوضوع ،لنه طبقه حبذإفريه .فهو إملثل إلعىل لشخص يس تحق
عطي أعىل ماكنة( .فيليب .)١١-٥ :٢
أعىل ماكنة ،ولكنه أخذ أدىن ماكنة ،ومث أ َّ
د ) إلآايت ( :)١٤-١٢حيذر يسوع إَّلي ادعاا ُه من خطر إلكربايء فامي يتعلق بقامئة إملدعويني.
ون ا اكل
 ١٢اوقاا ال َأيْضً ا ِل َّ ِِلي ادعاا ُه« :إ اذإ اص ان ْع ات غادا إ ًء َأ ْو عاشا ا ًء فا اال تادْ ُع َأ ْص ِدقاا اءكا او ال إخ اْوت ااك او ال َأقْ ِر ااب اءكا او ال ألْ ا
جِري اإن أ ْ َلغْ ِن ايا اءِ ،ل ائ َّال يادْ عُوكا ُ ْمه َأيْضً ا ،فا ات ُك ا
ِ
ِ
وَب إ ْذ لاي اْس لاهُ ْم اح َّىت يُ ااكفُوكا َ ِ ،لن َّ اك تُ ااك اَف ِيف ِق ايا ام ِة أ ْ َل ْب ارإ ِر».
ون ا اكل أ هلط ا
ُم ااكفااةٌ١٣ .ب ا ْل إ اذإ اص ان ْع ات ِض ايافا ًة فاأ ْدعُ :ألْ ام اسا ِك اني ،ألْ ُجدْ عا ،ألْ ُع ْر اج ،ألْ ُع ْم اي١٤ ،فا اي ُك ا
ِ
ِ
 .١إ اذإ اص ان ْع ات غادا إ ًء َأ ْو عاشا ا ًء فا اال تادْ ُع َأ ْص ِدقاا اءكا  :وجه يسوع الكمه حتديد ًإ ِل َّ ِِلي ادعاا ُه .ولحظ أن مضيفه إختار ضيوفه بنا ًء عىل كربايئه وعدم حمبته
ِ
للآخرين .مث طلب يسوع منه أل يدعو فقط من يس تطيعون رد إدلعوة اويُ اع رِوضُ ون اه.
•

كتب جيِلهنويس ( )Geldenhuysأن مجةل فا اال تادْ ُع تعين "ل تد ُع ابس مترإر ".فليس هناك خطأً يف دعوة َأ ْص ِدقاا اءكا او ال إخ اْوت ااك  ...وإخل؛ ولكن
ِ
إخلطأ أن تدعو هؤلء فقط.

ون ا اكل ُم ااكفاا ٌة :من إخلطأ أن نربط أنفس نا ابلشخاص إَّلين نس تفيد مهنم فقط .فالسهل ابلنس بة لنا إختيار إلصدقاء إَّلين
ِ .٢ل ائ َّال يادْ عُوكا ُ ْمه َأيْضً ا ،فا ات ُك ا
نعرف إلتوإصل معهم بد ًل من إلتوإصل مع إلشخاص إخملتلفني عنا.
•

حيذران يسوع من الارتباط ابلناس عىل أساس إملصلحة فقط ،فهذإ إلنوع من إلتفكري يُظهر حياة ممتركزة حول إَّلإت .حنن مدعوون لتباع يسوع،
وأن ن ُظهر حياة مركزها إلآخرين.

•

كرث
كرث إليت حتدث عهنا يسوع عندما قالِ :يف إل اعطا ِء با ار اك ٌة أ ا ُ
إلرب اك ٌة إل ا ُ
اي َل من شعور رإئع أن تعطي هدية لشخص ل ميكنه تعويضك .هذه يه ا ا
ِم رما ِيف إلخ ِذ (أعامل إلرسل  .)٣٥:٢٠هذإ يساعدان عىل فهم فرح إلرب عندما يعطي لولده هبة إخلالص ولك إلرباكت.

َ ِ .٣لن اَّك تُ ااك اَف ِيف ِق ايا ام ِة أ ْ َل ْب ارإ ِر :هذإ إلنوع من إحلياة س يكفنا شيئ ًا؛ ولكننا س نُاكفأ ابلاكمل ِيف ِق ايا ام ِة أ ْ َل ْب ارإ ِر .يُظهر يسوع اثنية أُهية إلعيش مبنظور أبدي.
•

تذكران مجةل ِ َلن اَّك تُ ااك اَف بأننا لن خنرس أبدإً عندما نقتدي بسخاء وكرم هللا.

اثلث ًا .إملدعوين لولمية إملس يا
أ ) إلآية ( :)١٥هتاف بشأن ولمية إملس يا
لك خ ْ ًُزبإ ِيف املا ُك ِ
وَب ِل ام ْن ياأْ ُ ُ
وت أ ِهلل».
١٥فالا َّما ا ِْس اع اذ ِ اكل اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ ُمتَّ ِكئِ اني قاا ال اَلُُ « :ط ا
 .١فالا َّما ا ِْس اع اذ ِ اكل اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ ُمتَّ ِكئِ اني :ل يزإل يسوع يف بيت إلفرييس يتناول إلعشاء (لوقا  ،)١:١٤وقد أهنيى لتوه حديثه إلصعب عن إلتقاليد وإلكربايء
والاس تثناءإت .رمبا فكر هذإ اإلوإ ِحد أن يكرس إلتوتر إَّلي نشأ بعد لك هذه إلتحذيرإت.
لك خ ْ ًُزبإ ِيف املا ُك ِ
وَب ِل ام ْن ياأْ ُ ُ
وت أ ِهلل :تكم إلرجل عن إلربكة وإخلري يف عشاء إملس يا إلعظمي إَّلي تنبأ عنه إلعهد إلقدمي مرإرإً ،واكن معروف ًا ابمس عاشا ا ِء
ُ .٢ط ا
وَب ِللْ امدْ ع رُِو اين إ اىل عاشا ا ِء ع ُْر ِس ألْخ ُار ِ
ع ُْر ِس ألْخ ُار ِ
وف! (رؤاي يوحنا .)٩:١٩
وف يف إلعهد إجلديدُ :ط ا
ِ
ب) إلآايت ( :)٢٠-١٦امث ال إلولمية إلعظمية :إدلعوإت وإلعذإر
١٦فاقاا ال اَلُ« :إن ْ اس ٌان اصنا اع عاشا ا ًء ع ِاظميًا او ادعاا اك ِث ِري اين ١٧ ،او َأ ْر اس ال اع ْبدا ُه ِيف اساعا ِة ألْ اعشا ا ِء ِل اي ُقو ال ِل ْل امدْ ع رُِو اين :تا اعالا ْوإ ِ َل َّن ُ َّ
َش ٍء قادْ ُأ ِعدَّ١٨ .فاأبْ اتدا َأ ألْ اج ِمي ُع ب اِر ْأ ٍي
لك ا ْ
ِ
ون .قاا ال ا َُل أ ْ َل َّو ُل :إ ِ رين أ ْش ا ارتيْ ُت اح ْق ًال ،او َأانا ُمضْ اط ٌّر َأ ْن َأخ ُْر اج او َأن ُْظ ار ُهَ .أ ْسأَ ُ اكل َأ ْن تُ ْع ِفيا ِين ١٩ .اوقاا ال أآخ ُار :إ ِ رين أ ْش ا ارتيْ ُت ا َْخ اس اة َأ ْز اوإجِ باقا ٍر ،او َأانا ام ٍاض
اوإ ِح ٍد ي ْاس ات ْع ُف ا
ِ
ِ
ِ َل ْمتا ِحهنا ااَ .أ ْسأَ ُ اكل َأ ْن تُ ْع ِفيا ِين ٢٠ .اوقاا ال أآخ ُار :إ ِ رين تا از َّو ْج ُت بِأ ْم ار َأ ٍة ،فا ِ اِل ِ اكل ال َأقْ ِد ُر َأ ْن َأ ِيج اء.
ِ
 .١إن ْ اس ٌان اصنا اع عاشا ا ًء ع ِاظميًا او ادعاا اكثِ ِري اين :قال يسوع امث ال عن رجل صنع عشا ًء عظاميً ،مأدبة كبرية ،ودعا إلعديد من إلناس .ويفرح إلناس عادة حبضور
ِ
مناس بات كهذه ،ويرسون بتلقي إدلعوة.
 .٢تا اعال ا ْوإ ِ َل َّن ُ َّ
َش ٍء قادْ ُأ ِع َّد :يف ذكل إلعرص ،وقبل إخرتإع إلساعة ،اكن يُعلن عن اترخي إملأدبة قبل موعدها بفرتة طويةل ،ولكن اكن يُعلن عن إلساعة يف
لك ا ْ
نفس إليوم.
•

وهذإ يعين أن إلكثريين قبلوإ إدلعوة عندما قُدمت هلم أول مرة؛ ولكهنم غريوإ رأهيم عندما حان إلوقت .ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayاكن إلرفض
يف يوم إلولمية إهانة كربى يف حق إملُضيف".

•

وبطريقة مماثةل ،ميكننا أن نقول أن هللا قادْ ُأ ِع َّد ُ َّ
َش ٍء لالنسان يك يأِت إليه وي ْاس ات ْقبِلُ منه .وعندما نأِت إىل هللا جنده مس تعد ًإ دإمئ ًا ِل ْس ِت ْقبا ِلنا.
لك ا ْ

عذإر.
ون :اكنت إلعذإر يه حمور هذإ إمل اثال .اكنت إلعذإر خمتلفة ،ولكهنا يف إلوإقع متشاهبة  -فااب اتدا ُأوإ ا ِمجيع ًا اخي ات ِل ُق ا
 .٣فاأبْ اتدا َأ ألْ اج ِمي ُع ب اِر ْأ ٍي اوإ ِح ٍد ي ْاس ات ْع ُف ا
ون إل ا
•

ُأخ ُت ِلقت إلعذإر لرإحهتم إلشخصية ،ومتسكوإ هبا بيأس .فال يبدأ إلمل حىت تنهتيي إلعذإر .كتب س بريجن (" :)Spurgeonإلعذإر يه لعنات،
وعندما تنهتيي من خلق إلعذإر ،عندها س يأِت إلمل".

•

تبدأ إلعذإر برشح سبب رفضهم لِلعوة .وهذإ جييب عىل سؤإل همم يطرحه إلكثريون :إذإ اكنت إملس يحية يه إدلاينة إحلق ،فلامذإ ل يؤمن هبا
إلكثريون؟ وملاذإ ل تُقبل إدلعوة من إلكثريين؟

 .٤إ ِ رين أ ْش ا ارتيْ ُت اح ْق ًال  ...إ ِ رين أ ْش ا ارتيْ ُت ا َْخ اس اة َأ ْز اوإجِ باقا ٍر :اكن إلعذرين إلولني يتعلقان ابلمور إملادية ،واكنت برصإحة أعذإر غبية .فالمحق فقط هو من
ِ
ِ
يشرتي حق ًال قبل أن يرإه .وإلمحق فقط من يقوم بفحص ا َْخ اس اة َأ ْز اوإجِ ب ا اق ٍر بعد رشإهئا.
•

عندما نشرتي شيئ ًا جديد ًإ ،عادة ما يشغلنا لفرتة .الانشغال ابلمور إملادية هو عذر مألوف لعدم إتباع يسوع.

 .٥إ ِ رين تا از َّو ْج ُت بِأ ْم ار َأ ٍة :اكن إلعذر إلثالث يتعلق بوضع إلعائةل عىل قامئة إلولوايت .ولكن أفضل ما ميكننا إظهاره لعائلتنا هو وضع يسوع إملس يح يف أعىل
ِ
إلقامئة.
•

أدإن هؤلء أنفسهم؛ واكنت أعذإرمه جمرد أقنعة َتفي حقيقة أهنم ل يريدون تلبية إدلعوة .كتب مورغان (" :)Morganورإء لك عذر هناك عدم
رغبة ".ليس هناك سبب منطقي مينع إملرء من أن يكون جزء ًإ من هذه إلولمية؛ مه ببساطة ل يريدون تلبية إدلعوة.

•

ال َأقْ ِد ُر َأ ْن َأ ِيج اء :عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonعندما يقول إملرء ’ ال َأ ْق ِد ُر َأ ْن َأ ِيج اء‘ فانه يريد حسم إملسأَل ،ويُعرب هبذه إلكامت أنه عقد
إلعزم ،ومل يعد هناك جمال للمفاوضات ،ل يريد إللَكم ول حيتاج ملن يقنعه؛ ال َأ ْق ِد ُر َأ ْن َأ ِيج اء  ...وإنهتيى إللَكم".

ج ) إلآايت ( :)٢٤-٢١امث ال إلولمية إلعظمية :ملء إلبيت بألْ امدْ ع رُِو اين.
٢١فاأَ اىت اذ ِ اكل ألْ اع ْبدُ او َأخ ا اْرب اس ريِدا ُه ِب اذ ِ اكلِ .حي ان ِئ ٍذ غا ِض اب ار هب ألْ ابي ِْت ،اوقاا ال ِل اع ْب ِد ِه :أخ ُْر ْج عااجِ ًال إ اىل شا اوإ ِرعِ ألْ ام ِدينا ِة او َأ ِزقَّهتِ اا ،او َأ ْد ِخ ْل إ اىل ُهناا ألْ ام اسا ِك اني اوألْ ُجدْ اع
اوألْ ُع ْر اج اوألْ ُع ْم اي٢٢ .فاقاا ال ألْ اع ْبدُ  :ااي اس ريِدُ  ،قادْ اص اار ا امَك َأ ام ْر ات ،اويُو اجدُ َأيْضً ا ام ااك ٌن٢٣ .فا اقا ال أ َّلس ري ِِدُ لِلْ اع ْب ِد :أخ ُْر ْج إ اىل أ هلط ُر ِق اوأ ِ رلس ايا اج ِ ِ
ات او َألْ ِز ْمهُ ْم بِأدله خُولِ اح َّىت
ِ
ي ا ْم ات ِل ائ باي ِْيتَ ِ ٢٤ ،ل ِ رين َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه لاي اْس اوإ ِح ٌد ِم ْن ُأولائِ اك أ ر ِلر اجالِ ألْ امدْ ع رُِو اين ي ا ُذ ُوق عاشا ِايئ».
ِ
 .١فاأَ اىت اذ ِ اكل ألْ اع ْبدُ او َأخ ا اْرب اس يرِدا ُه ِب اذ ِ اكل :ل بد وأن س يد إلبيت تفاجأ من إلردود؛ واكن غاضب ًا ابلفعل .فقد اكن غريب ًا ومُسيئ ًا أن خيتلق إلكثريين مثل هذه
إلعذإر دلعوة رإئعة كهذه.
 .٢أخ ُْر ْج عا ً
اجِال إ اىل شا اوإ ِرعِ ألْ ام ِدينا ِة او َأ ِزقَّهتِ اا ،او َأ ْد ِخ ْل إ اىل ُهناا ألْ ام اسا ِك اني اوألْ ُجدْ اع اوألْ ُع ْر اج اوألْ ُع ْم اي :إذإ رفض إملدعوين إلولني إدلعوة إىل إلولمية ،فهذإ ل مينع
ِ
ل ِ
إس مترإر إلو مية ،لن إلس يد لن يسمح بأن يذهب لك إلتعب هبا ًء.
•

•

لك خ ْ ًُزبإ ِيف املا ُك ِ
وَب ِل ام ْن ياأْ ُ ُ
وت أ ِهلل يف (لوقا  )١٥:١٤بسؤإل" :من إلوإحض أنك ُمعجب بولمية إملس يا؛ ولكن هل
رد يسوع عىل هتاف إلرجلُ :ط ا
أنت مس تعد لتلبية إدلعوة؟ أم هل س تختلق إلعذإر أيض ًا؟"
هذإ سؤإل هام جد ًإ ابلنظر إىل نوعية إلناس إليت س تأِت إىل إلولمية :فهناك س يكون إخلطاة إملفديني اوألْ ُجدْ اع اوألْ ُع ْر اج اوألْ ُع ْم اي.

 .٣او َألْ ِز ْمهُ ْم بِأدله خُولِ اح َّىت ي ا ْم ات ِل ائ باي ِْيت :اكن س يد إلبيت ُمرص ًإ أن يس متتع إلناس مبا أعده .ولن إملدعويني إلولني قدموإ إلعذإر ،أمر إلس يد عبيده أن
يس تخدموإ لك وسائل إلقناع ( او َألْ ِز ْمهُ ْم بِأدله خُولِ ) لميتلئ إلبيت.
•

إس تخدم يسوع لكمة َألْ ِز ْمهُ ْم إشارة إىل رغبة هللا يف ملء بيته ،ولن هؤلء إملتجولني وإملنبوذين حباجة ملن يقنعهم بأنه مرحب هبم  ...إلزإم ابحملبة.

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonإذإ أردان أن ُخنلص إلكثريين ،فعلينا أن نرتك أماكننا إملرحية ،ونذهب للماكن إليت ل نذهب إلَيا عادة .وعلينا
أن نبرش يف إلشارع أو يف إلسوق أو يف إحلقول إخلرضإء".

•

للسف إس تخدم أغسطينوس وأآخرون هذه إلآية او َألْ ِز ْمهُ ْم بِأدله خُولِ مكربر لجبار إلناس عىل إملس يحية ،واكنوإ أحيا ًان يس تخدموهنا مكربر لالضطهاد
إدليين وإلتعذيب .كتب ابرلكي (" :)Barclayإس تخدهما كمر للزإم إلناس عىل إدلخول إىل إلميان إملس يحي .كام إس تخدمت يف إدلفاع عن حمامك
إلتفتيش إليت قتلت ورشدت وإضطهدت من وصفومه ابلحلاد وإلهرطقة ،ولك من جلب إلعار عىل إملس يحية".

•

عل ر اق بروس ( )Bruceعىل لكمة او َألْ ِز ْمهُ ْم" :تعكس هذه إلكمة يف إملقام إلول رغبة إلس يد إلُملحة يف أن يام ات ِل ائ بيته ابملدعويني ،ويف إملقام إلثاين
يف إحلاجة إىل إس تخدإم إلضغط للتغلب عىل شكوك إملدعويني فامي يتعلق ابدلعوة إملوهجة هلم يك يأخذوها عىل محمل إجلد .من إلوإرد أهنم
سيس هتا ْ ِزئون ابخلادم إملُرسل".

•

كتب ابيت (" :)Pateيالحظ إملفرسين أن هذإ إملثل يكشف حقيقة أن إلمم س ُيدعون قريب ًا لِلخول إىل ملكوت هللا ابلميان ابملس يح".

ساب إلنفقة)
رإبع ًا .مثن إل اتبعيرِة ( ِح ُ
أ ) إلآايت ( :)٢٦-٢٥عىل إلتلميذ أن يضع يسوع أولً
 ٢٥او ااك ان ُمجُوعٌ اك ِث اري ٌة اسائِ ِر اين ام اعهُ ،فاألْ ات اف ات اوقاا ال لاهُ ْم«٢٦ :إ ْن ااك ان َأ اح ٌد ياأْ ِِت إ ا َّيل او ال يُ ْب ِغ ُض َأ ااب ُه او ُأ َّم ُه اوأ ْم ار َأتا ُه او َأ ْو ال اد ُه اوإخ اْوتا ُه او َأخ ااوإتِ ِه ،اح َّىت ن ا ْف اس ُه َأيْضً ا ،فا اال
ِ
ِ
ِ
ون ِيل ِتلْ ِمي ًذإ.
ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
 .١او ااك ان ُمجُوعٌ اكثِ اريةٌ اسائِ ِر اين ام اع ُه :مع إس مترإر يسوع ابلتوجه حنو أورشلمي ،تبعه ُمجُوعٌ اكثِ اري ٌة  ...فاألْ ات اف ات اوقاا ال لاهُ ْم.
ون ِيل تِلْ ِمي ًذإ :تكم يسوع بوضوح عن نوع إلشخص إَّلي ل ميكن أن يكون ِتلْ ِمي ًذإ .وتعين لكمة إل ِتلْ ِميذ ببساطة "إملُتعمل ".إلتلميذ هو
 .٢فا اال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
إلطالب عند يسوع وإملتعمل عند قدميه.
•

قال يسوع سابق ًا أن إجمليء إىل هللا اكن مثل قبول إدلعوة (لوقا  .)٢٤-١٦ :١٤وأضاف أن تبعيته ل تعين قبول إدلعوة حفسب ،بل هناك إملزيد
أيض ًا.

ون ِيل ِتلْ ِمي ًذإ :قال يسوع جبرأة أن إلتلميذ
 .٣إ ْن ااك ان َأ اح ٌد ياأْ ِِت إ ا َّيل او ال يُ ْب ِغ ُض َأ ااب ُه او ُأ َّم ُه اوأ ْم ار َأتا ُه او َأ ْو ال اد ُه اوإخ اْوتا ُه او َأخ ااوإتِ ِه ،اح َّىت ن ا ْف اس ُه َأيْضً ا ،فا اال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
ِإحلقيقي يأِت إليه ِدون أية حتفظات ووإضع ًا يسوع أولًِ .
ولك إلعالقات إلخرى تأِت ابملرتبة إلثانية بعد إلخالص وإلطاعة ليسوع.
•

اكن هذإ طلب ًا جريئ ًا حامتً .فمل يطلب أي من إلنبياء أو إلرسل مثل هذإ الالزتإم إلشخِص وإلتفاين من قبل .فان مل يكن يسوع هو هللا ،لقيل أن
هذإ إللَكم هو حتريض عىل عبادة إَل أآخر (إلزىن إلرويح) أو درب من إجلنون.

•

فهم انبليون هذإ إملبدأ عندما قال" :أان أعرف إلرجال جيد ًإ؛ وأوكد لمك أن يسوع إملس يح مل يكن جمرد رجل عادي .فال يوجد مقارنة بينه وبني أي
خشص أآخر يف إلعامل .لك من إلسكندر إلكبري وقيرص ومكل إلفرجنة وأان أسس نا إمربإطورايت .ولكننا حققنا لك ذكل ابلقوة .ولكن يسوع إملس يح
أسس إمربإطوريته عىل إحملبة؛ وهبذه إلساعة س يضحي إملاليني من إلرجال حبياهتم لجهل".

 .٤او ال يُ ْب ِغ ُض :نرى يف إلكتاب إملقدس مرإر ًإ وتكرإرإً أن يسوع رمس طريقه عىل أساس إحملبة ل إلكرإهية .ومع ذكل إس تخدم يسوع إلكمة إلقوية يُ ْب ِغ ُض
ل ُيظهر أُهية أن يكون هناك فرق كبري بني ولئنا ليسوع وولئنا للجميع ولي َشء أآخر.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonل ميكننا إس تخدإم هذإ إملصطلح إل هبدف إملقارنة فقط ،فمل يقصد إملس يح أن يس تخدم إلكمة حبرفيهتا؛
وليضيف إملزيد من إلوضوح ،قال أن علينا أن ن ُ ْب ِغ ُض أن ا ْف اس نا".

•

عادة ما يصبح تلميذ يسوع خشص أفضل وحمبوب أكرث من أفرإد أرسته؛ وليس من إلطبيعي أن يتسبب هذإ يف تقس مي إلرسة .ومع ذكل ،هذإ
ما حيدث أحيا ًان ،وخاصة بني إلثقافات غري إملس يحية أو ضد إملس يحية.

•

إخلطر إلكرب عىل إلزىن إلرويح ل يأِت من ما هو يسء ،بل مما هو صاحل  -مثل إلعالقات إلرسية .فالهتديد إلكرب للولوية إلوىل يأِت من
إلولوية إلثانية.

ب) إلآية ( :)٢٧عىل إلتالميذ أن يعتربوإ أنفسهم أموإت ؛ حىت أ آ ِخ ِر ار ام ٍق
ون ِيل ِتلْ ِمي ًذإ.
 ٢٧او ام ْن ال ا ْحي ِم ُل اص ِلي اب ُه اوياأْ ِِت او ار ِإيئ فا اال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
 .١او ام ْن :كام س بق وقلنا ،قال يسوع هذه إلكامت للجموع إلكثريةُ ،معلامً إايمه ما معىن أن يصبح إملرء ِتلْ ِمي ًذإ  -وخاصة ،أن إلمر هو ليس جمرد قبول لِلعوة.
 .٢ا ْحي ِم ُل اص ِلي اب ُه اوياأْ ِِت او ار ِإيئ :ما قاَل يسوع للجموع إلكثرية هنا يش به ما قاَل للتالميذ رس ًإ يف لوقا  - ٢٣:٩إتباع يسوع يش به محل إلصليب.
•

رمبا أرعب هذإ إللَكم مس متعيه ،لهنم فهموإ جيد ًإ ما عناه يسوع بلَكمه هذإ .ففي إلعامل إلروماين ،وقبل أن ميوت رجل عىل إلصليب ،اكن عليه
أن حيمل صليبه (أو عىل إلقل حيمل إخلش بة إلفقية للصليب) إىل ماكن إلتنفيذ .فاكنوإ ل يعلقون إجملرم عىل إلصليب حفسب ،بل اكنوإ يعلقون
عليه إلصليب أولً.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayعندما قام إجلرنإل إلروماين فاروس ( )Varusابلقضاء عىل مترد هيوذإ يف إجلليل (عام  ٤ق.م ،).صلب ألفي هيودي،
ووضع إلصلبان عىل طول إلطريق إىل إجلليل ".واكن إمجليع يعرف هذإ.

•

ا ْمحل إلصليب يؤدي دإمئ ًا إىل إملوت عليه .فال أحد حيمل إلصليب للمتعة .مل حيتاج مس متعي يسوع تفسري ًإ ملا يعنيه إلصليب؛ اكنوإ يعرفون جيدإً
أنه أدإة للتعذيب وإملوت وإلذلل .وإذإ محل أحدمه اص ِلي اب ُه ،فلن يعود أبدإً .اكنت رحةل يف إجتاه وإحد.

 .٣اص ِلي اب ُه :إختار يسوع هذه إلصيغة بدلً من "إلصليب" أو "صليب ".وإلفكرة يه أن هناك صليب يتناسب مع لك فرد ،فتجربة خشص ما مع إلصليب قد
ل تش به جتربة خشص أآخر معه.
•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysإلفكرة إلعامة ابن لكامت يسوع هذه حول ِ ْمحل إلصليب تشري إىل إلرضوخ إلسليب مجليع أنوإع إملصائب
إليت تأِت عىل حياة إلنسان مثل خيبات إلمل وإلمل وإملرض وإحلزن ،يه فكرة خاطئة جد ًإ  ...فالشخص إَّلي يتنازل عن لك حقوقه ويرتك
لك رغباته من أجل خدمة إلس يد ،هو من يس تحق أن يكون َل تلميذ ًإ".

 .٤اوياأْ ِِت او ار ِإيئ :أوحض يسوع أن من حيمل صليبه ،عليه أن يعيش كام عاش يسوع .لقد عرف يسوع أنه س يحمل صليبه قريب ًا جد ًإ.
•

هذإ ما يعنيه ببساطة إتباع يسوع .عىل أتباعه أن حيملوإ صليهبم .عاش يسوع ميت ًا عن إَّلإت ،وهذإ ما جيب أن يفعهل أتباعه أيض ًا.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayقال يسوع هذه إلكامت وهو يف طريقه إىل أورشلمي ،وهو عامل أنه يف طريقه حنو إلصلب ،بيامن فكر إَّلين معه أنه يف
طريقه لميكل".

ون ِيل تِلْ ِمي ًذإ :لقد أوحض يسوع أن من حيمل إلصليب هو فقط من يصلح أن يكون َل تلميذ ًإ .قد نقلل أحيا ًان من مطالب يسوع عندما
 .٥فا اال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
نقدم إلجنيل للآخرين .ورمبا نعطَيم الانطباع بأن قبول يسوع هو جمرد إلميان ببعض إحلقائق بد ًل من تسلمي إحلياة ابلاكمل ليسوع.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayقد تتبع إملس يح وأنت لست تلميذ ًإ؛ أو تتبع معسكر يسوع وأنت لست جند ًاي".

ج ) إلآايت ( :)٣٣-٢٨حساب مثن إل اتبع ريِة
 ٢٨او ام ْن ِمنْ ُ ْمك اوه اُو يُ ِريدُ َأ ْن يابْ ِ اين بُ ْر ًجا ال ا ْجي ِل ُس َأ َّو ًل او ا ْحي ِس ُب ألنَّ اف اق اة ،ه ْال ِع ْندا ُه اما يالْ از ُم ِل امكا ِ ِاَل؟ ِ ٢٩لئا َّال ياضا اع أ ْ َل اس ااس او ال ي ا ْق ِد ار َأ ْن ُي ا ِمك رلا ،فا اي ْب ات ِدئا ا ِمجي ُع ألنَّ ِاظ ِر اين
كل إ ْن اذه ااب ِل ُمقاات ا ِاةل ام ِ ٍ
ون ِب ِه٣٠ ،قاائِ ِل اني :اه اذإ أ ْلن ْ اس ُان أبْ اتدا َأ يابْ ِين اول ا ْم ي ا ْق ِد ْر َأ ْن ُي ا ِمك رلا ٣١ .او َأ هي ام ِ ٍ
كل أآخ اار ِيف اح ْر ٍب ،ال ا ْجي ِل ُس َأ َّو ًل اوياتاشا ااو ُر :ه ْال ي ْاس ات ِطي ُع
هيا ْ از ُأ ا
ِ
ِ
ِ
َّ
لك اوإ ِح ٍد ِمنْ ُ ْمك ال ي ا ْرتُكُ ُ َّ
رش اين َألْفًا؟  ٣٢اوإ َّل فا اما داإ ام اذ ِ اكل ب ا ِعيدً إ ،يُ ْر ِس ُل ِس اف اار ًة اوي ْاسأَ ُل اما ه اُو لِ هلصلْ ِح٣٣ .فا اك اذ ِ اكل ُ ه
لك
رش ِة أ ال ٍف أ َِّلي ياأْ ِِت عالا ْيه ِب ِع ْ ِ
َأ ْن يُ اال ِ ايق ِب اع ا ا
ِ
ون ِيل ِتلْ ِمي ًذإ.
اما ي ا ْم ِل ُك ُه ،ال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
 .١ا ْجي ِل ُس َأ َّو ًل او ا ْحي ِس ُب ألنَّ افقا اة :قال يسوع يف امث ال ُإلربج" :إجلس وإحسب إن اكن ابماكنك رحتمل نفقة إتباعي".
رش اين َألْفًا؟ :قال يسوع يف امث ال إملكل" :إجلس وإحسب إذإ اكن ابس تطاعتك
رش ِة أ ال ٍف أ َّ َِّلي ياأْ ِِت عالا ْي ِه ِب ِع ْ ِ
 .٢ا ْجي ِل ُس َأ َّو ًل اوياتاشا ااو ُر :ه ْال ي ْاس ات ِطي ُع َأ ْن ي ُ اال ِ ايق ِب اع ا ا
رفض مطاليب".
•

اش اب اه يسوع إلعمل يف ملكوته اكلبناء وإملعركة ،لن الكهام يكفان عادة أكرث من إلتوقعات إلوىل.

لك اوإ ِح ٍد ِمنْ ُ ْمك ال ي ا ْرتُكُ ُ َّ
 .٣فا اك اذ ِ اكل ُ ه
ون ِيل تِلْ ِمي ًذإ :جند صعوبة يف فهم وتوصيل إلجنيل من خالل هذه إلآية؛ وعلينا جتنب نوعان
لك اما ي ا ْم ِل ُك ُه ،ال ي ا ْق ِد ُر َأ ْن يا ُك ا
من إلتطرف:
•

ل ميكننا أبد ًإ أن ن ُعطي للناس إنطباع ًا بأن علَيم أن ينظفوإ حياهتم قبل إجمليء إىل يسوع؛ اكلغتسال قبل ِإلس تحامم.

•

ول ميكننا أبدإً أن نعطي للناس إنطباع ًا بأن يسوع ل يريد تعاوهنم عندما ينظف حياهتم بعد أن يأتوإ إليه.

•

عىل لك تلميذ  -اكحلشد إلعظمي إليت تبع وْسع يسوع (لوقا  - )٢٥:١٤أن حيسب نفقة إتباعه ليسوع .وعىل لك من يرفض هللا ويقاومه أن حيسب
إلنفقة أيض ًا .مفاذإ نس تفيد من معارضتنا هلل؟ إتباعك ليسوع س يكفك شيئ ًا؛ ورفضك َل س يكفك إملزيد.

 .٤ال ي ا ْرتُكُ ُ َّ
لك اما ي ا ْم ِل ُك ُه :حتمل هذه إلعبارة إليواننية إلقدمية فكرة" :أن تقول ودإع ًا ".خيربان يسوع أن علينا أن نودع لك ما منكل ونسلمه َل.
د ) إلآايت ( :)٣٥-٣٤ابلنظر إىل رشوط إلتلمذة ،ل تكون فاترإً يف إتباعك ليسوع.
 «٣٤اإلْ ِملْ ُح اج ِير ٌد .اولا ِك ْن إ اذإ فا اسدا ألْ ِملْ ُح ،فا ِب اما اذإ يُ ْصلا ُح؟  ٣٥ال ي ا ْصلُ ُح ِ َل ْر ٍض او ال ِل ام ْزب ا ا ٍةل ،فا اي ْط ار ُحون ا ُه خاا ِر ًجا .ام ْن ا َُل ُأ ُذانا ِن ِل َّلس ْمعِ ،فالْي ْاس ام ْع».
ِ
 .١اولا ِك ْن إ اذإ فا اسدا ألْ ِملْ ُح :إمللح إَّلي يفقد "ملوحته" ليس َل أي فائدة .هكذإ إحلال مع إملؤمن إَّلي يفقد متيزيه للمور أو نكهته أو تأثريه بسبب فساد إلعامل
ِ
أو إملساومة معه ،يصبح بال فائدة كتابع ليسوع.
 .٢ال ي ا ْصلُ ُح ِلَ ْر ٍض او ال ِل ام ْزب ا ا ٍةل :لن يكون إمللح مفيد ًإ إل عندما حيافظ عىل طبيعته .هكذإ إملؤمن ،لن يكون مفيد ًإ إل عندما حيافظ عىل طبيعته يف إملس يح.

هـ ) إلآية ( )١من إلحصاح  :١٥ردة فعل إمجلوع دلعوة إلولء ليسوع
ُون ِمنْ ُه ِلي ْاس ام ُعو ُه.
 ١او ااك ان ا ِمجي ُع ألْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة يادْ ن ا
ُون من يسوع من بني إمجلوع إلكبرية إملوصوفة يف لوقا  ٢٥:١٤رد ًإ عىل لكامته إلقوية عن إلتلمذة.
 .١او ااك ان ا ِمجي ُع ألْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة :اكن أكرب إخلطاة يادْ ن ا
•

اكنت إدلعوة إلقوية للتلميذ متنامغة مع حمبة يسوع؛ اكنت إدلعوة نتيجة حمبته.

ُون ِمنْ ُه ِلي ْاس ام ُعو ُه :مل يقدموإ ولهئم وحمبته ليسوع عىل إلفور .ولكهنم اكنوإ يريدون سامع إملزيد .ملس إخلطاة وإملنبوذين إحملبة إليت اكنت حتث عىل إدلعوة
 .٢يادْ ن ا
إجلريئة للتلمذة ،وجتاوبوإ معها.
•

يتجاوب إلناس مع إلبشارة إليت تتحدإمه إذإ قيلت مبحبة .ونتسبب برضر كبري عندما ن ُلطف رساةل إلجنيل ،سوإء للآخرين أو لنفس نا.

إجنيل لوقا إلحصاح ١٥
إلفرح ابجياد إملفقود
أولً .إخلروف إلضال  ...إدلرمه إملفقود
أ ) إلآايت ( :)٣-١رد يسوع عىل ِ رإهتامات إلفريس يني
ون اوأ ْل اكتا اب ُة قاائِ ِل اني « :اه اذإ ي ا ْقبا ُل خ اُطا ًة اوياأْ ُ ُ
لك ام اعهُ ْم!»٣ .ف ا اكَّ امهُ ْم هبِ ا اذإ ألْ امثالِ قاائِ ًال:
ُون ِمنْ ُه ِلي ْاس ام ُعو ُه٢ .فاتا اذ َّم ار ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
 ١او ااك ان ا ِمجي ُع ألْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة يادْ ن ا
ُون ِمنْ ُه :حتدى يسوع إجلُ ُمو ٌع إل اك ِث اريةٌ (لوقا  )٢٥:١٤بشأن إلتلمذة والالزتإم .وهذإ إلتحدي مل يبعد إلناس ،بل عىل
 .١او ااك ان ا ِمجي ُع ألْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة يادْ ن ا
إلعكس متام ًا ،جذهبم إىل يسوع.
 .٢فا اكَّ امه ُْم هبِ ا اذإ ألْ امثالِ قاائِ ًال :هذإ إلحصاح من إلحصاحات إحملببة يف إلعهد إجلديد ،ويتكون من إلمثال إليت ترد عىل إلهتمة « :اه اذإ ي ا ْقبا ُل خ اُطا ًة اوياأْ ُ ُ
لك ام اعهُ ْم!».
•

ون اوأ ْل اكتا اب ُة .فقد قا اس ام إلقادة إلَيود يف زمن يسوع إلبرشية إىل فئتني :إلنا ِ رج ُس وإلبار .وقرروإ إلعيش
قال يسوع هذه إلمثال لريد عىل تا اذ َّم ار ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
ابنفصال اتم عن إلجناس (غري إلطاهرين) بقدر إلماكن .حىت أن بعضهم رفض تعلمي إلنجس لكمة هللا( .موريس )Morris

•

عل ر اق ابيت (" :)Pateل تصاحب إلرشير ،ول حىت تش تكيه للرشطة".

•

ُون ِمنْ ُه ِلي ْاس ام ُعو ُه.
ون اوأ ْل اكتا اب ُة ،ولكن عىل مسمع ألْ اعشَّ ا ِر اين اوألْخ اُطا ِة إَّلين اكنوإ يادْ ن ا
قال يسوع هذه إلمثال للْ اف ر ِر ِيس يه ا

ب) إلآايت ( :)٧-٤إلعثور عىل إخلروف إلضال
َ «٤أ هي إن ْ اس ٍان ِمنْ ُ ْمك ا َُل ِمئا ُة خ ُار ٍ
وف ،او َأضا ا اع اوإ ِحدً إ ِمهنْ ااَ ،أ ال ي ا ْرتُكُ أل ِت ر ْس اع اة اوأل ِت ر ْس ِع اني ِيف ألْ ا رِربي َّ ِة ،اوي ا ْذه ااب ِ َل ْجلِ ألضَّ ا ِ رل اح َّىت اجيِدا ُه؟  ٥اوإ اذإ او اجدا ُه ياضا ُع ُه عا اىل امنْ ِك اب ْي ِه
فا ِر ًحا ٦ِ ،اوياأْ ِِت إ اىل بايْتِ ِه اويادْ عُو أ ْ َل ْص ِدقاا اء اوألْجِ اري اإن قاائِ ًال لاهُ ُم :أفْ ار ُحوإ ام ِعيَ ِ ،ل ِ رين او اجدْ ُت خ ُار ِويف ألضَّ ا َّل! َ ٧أقُ ُ
ون فِا ار ٌح ِيف أ َّلس اما ِء ِخباا ِط ٍئ اوإ ِح ٍد
ول لا ُ ْمك :إن َّ ُه اه اك اذإ يا ُك ُ
ِ
ِ
ون إ اىل ت ْاوب ا ٍة.
ي ا ُت ُ
وب َأ ْك ا ارث ِم ْن ِت ْس اع ٍة او ِت ْس ِع اني ااب ًّرإ ال ا ْحيتاا ُج ا
ِ

 .١او َأضا ا اع اوإ ِحدً إ ِمهنْ اا :ليس ابلمر إلغريب أن يضيع خروف أو أن يسعى إلرإعي ورإءه للبحث عنه .ولكن إلغريب أن يُعرض إلرإعي إلـ  %٩٩للخطر يك
ينقذ إلـ  .٪١فالهدف من إمل اثال هو إلفرح ،وليس إهامل  ٪٩٩من أجل .٪١
ِ
•

ل يوجد اكئن يضل بسهوةل اكخلروف ،كام ل يوجد من هو أكرث هتورإً .وإن ضل ،ل يعرف كيف جيد طريقه للعودة إىل ابيق إلقطيع .كتب الكرك
(" :)Clarkeلحظت أن إخلروف يس متر يف إلنني بيامن يركض يف إلجتاه إملعاكس بعيدإً عن إلقطيع".

 .٢اوي ا ْذه ااب ِ َل ْجلِ ألضَّ ا ِ رل اح َّىت اجيِدا ُه :ل يس تطيع إخلروف إلضال أن خيلص نفسه أو أن جيد إلرإعي .وإن مل يترصف إلرإعي ،فس َيكل إخلروف حامتً.
•

أآمن معظم معلمي إلَيود يف ذكل إلوقت أن هللا يقبل إخلاطي إَّلي يأِت إليه ابلطريقة إلصحيحة .ولكن يف امث ال إلرإعي وإخلرإف ،عا ر امل يسوع أن
هللا يسعى لجياد إلضال ،ول يقبهل عىل مضض؛ بل يبحث عنه .فاهلل يبحث عن إلنسان أكرث من حبث إلنسان عن هللا.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإعرتف ابحث هيودي معروف بأن هذإ هو إليشء إجلديد إلوحيد إَّلي علمه يسوع عن هللا  -أن هللا يبحث عن
إلنسان فع ًال".

ئني يف اإلو ِ
هللا (رومية .)٦:٥
 .٣ياضا ُع ُه عا اىل امنْ ِك اب ْي ِه :عندما جيد يسوع شعبه حيملهم عىل اك ِت افي ِه .وملرا ُكنرا ضُ اعفا اء ،ا
قت إَّلي احدر اد ُه ُ
مات إملاس ُيح ِم ْن أجلِ إخلا ِط ا
 .٤فا ِر ًحا  ...أفْ ار ُحوإ ام ِعي  ...فا ار ٌح ِيف أ َّلس اما ِء :إلرتكزي يف هذإ إمل اثال ليس عىل إلنس بة ،ولكن عىل إلفرح عند إجياد إلضال .وهذإ اكن إخلطأ إَّلي إرتكبه
إلفريس يني وإلكتبة حني تذمروإ ،ومل يفرحوإ عندما إقرتب إلعشارين وإخلطاة من يسوع.
ون إ اىل ت ْاوب ا ٍة :رمغ أن إخلروف ل يفعل شيئ ًا خلالص نفسه أو طلب إلتوبة ،إل أن يسوع يشري
ِ .٥خباا ِط ٍئ اوإ ِح ٍد ي ا ُت ُ
وب َأ ْك ا ارث ِم ْن تِ ْس اع ٍة اوتِ ْس ِع اني ااب ًّرإ ال ا ْحي اتا ُج ا
ِ
إىل أُهية إلتوبة يف إلكامت إلقليةل إلخرية من هذه إلقصة إلقصرية .وكنه يقول" :حصيح أن إخلروف ل يطلب إلتوبة ،ولكنه س يفعل عندما جيده هللا".
ج) إلآايت ( :)١٠-٨إجياد إدلرمه إملفقود
رسإ ًجا اوتا ْكن ُ ُس ألْ ابيْ ات اوتُ اف ِت ر ُش بِأ ْجهتِ اا ٍد اح َّىت اجتِدا ُه؟  ٩اوإ اذإ او اجدا تْ ُه تادْ عُو أ َّلص ِديقا ِ
ات اوألْ اج اار ِإت
ارش ُة د اار ِ ا
إمه ،إ ْن َأضا اع ْات ِد ْر ا ًُها اوإ ِحدً إَ ،أ ال تُو ِقدُ ِ ا
َ «٨أ ْو َأي َّ ُة أ ْم ار َأ ٍة لاهاا ع ْ ا
ِ
ِ
قاائِ ا ًةل :أفْ ار ْح ان ام ِعي ِ َل ِ رين او اجدْ ُت أ رِدل ْر ا امه أ َّ َِّلي أَضا ْع ُتهُ ١٠ .اه اك اذإَ ،أقُ ُ
وب.
ون فا ار ٌح قُدَّإ ام ام االئِ اك ِة أ ِهلل ِخباا ِط ٍئ اوإ ِح ٍد ي ا ُت ُ
ول لا ُ ْمك :يا ُك ُ
إمه ،إ ْن َأضا اع ْات ِد ْر ا ًُها اوإ ِحدً إ :إذإ اكن إلرإعي همامتً يف وإحد من بني مئة ،مفن إملنطقي أن هتمت إملرأة بوإحد من عرشة .فمل تعترب
ارش ُة دار ِ ا
َ .١أ ْو َأي َّ ُة أ ْم ار َأ ٍة لاهاا ع ْ ا
ا ً ِ
أن فقدإن إدلرمه مل يكن همام.
•

إقرتح بروس ( )Bruceأن هذإ إدلرمه رمبا اكن جزء ًإ من سلسةل مصنوعة من إلفضة تُلبس عىل إلرأس كعالمة للمرأة إملزتوجة .واكنت زخرفة
مثينة للمرأة ،مما جعل فقدإنه صعب.

•

مبعىن أو بأآخر ،إلضال ينمتي إىل هللا سوإء اكن يعرف ذكل أم ل .كتب س بريجن (" :)Spurgeonرمغ أن إدلرمه اكن مفقود ًإ إل أهنا طالبت فيه.
فعندما فقدته مل تفقد حقها به؛ ومل يصبح لشخص أآخر عندما سقط عىل إلرض".

رسإ ًجا اوتا ْكن ُ ُس ألْ ابي اْت اوتُ افتِ ر ُش بِأ ْجهتِ اا ٍد اح َّىت اجتِدا ُه؟ :أول ما فعلته إملرأة اكن إحضار إلرسإج؛ مث كنست ونظفت وحبثت بِأ ْجهتِ اا ٍد .وإس مترت يف
َ .٢أ ال تُو ِقدُ ِ ا
إلبحث إىل أن وجدت إدلرمه.

•

هكذإ تبحث إلكنيسة إلُمقادة ابلروح إلقدس عن إلنفوس إلضاةل .أولً توقد إلرسإج (نور لكمة هللا) ،مث تكنس وتنظف إلكنيسة ،وتُ افتِ ر ُش بِأ ْجهتِ اا ٍد
اح َّىت اجتِدا إلنفوس إلضاةل.

•

كتب موريسون (" :)Morrisonمن أمه إلش ياء إليت جيب أن تأرس قلوبنا يه قمية إلفرد .ذهب إلرإعي للبحث عن خروف وإحد فقط .وقامت
إملرأة وكنست لك إلبيت حبث ًا عن درمه وإحد".

 .٣أفْ ار ْح ان ام ِعي :فرحت إملرأة كثري ًإ عندما عرثت عىل إدلرمه أخري ًإ .وبنفس إلطريقة ،يفرح هللا عندما يتوب إخلطاة ،عىل إلنقيض متام ًا من إلقادة إلَيود إَّلين
إش تكوإ عندما إقرتب جامعي إلرضإئب وإخلطاة من يسوع وأرإدوإ سامعه.
•

ل نتخيل عادة أن هللا قد يفرح ،ولكننا نرى هذإ بوضوح يف هذإ إملقطع ،ونرى إلظروف إليت أدت لهذإ إلفرح .وكام تقول إلآية يف (إشعياء
 )٥:٦٢او اك اف ارحِ ألْ اع ِر ِيس بِألْ اع ُر ِ
وس ي ا ْف ار ُح ب ِِك إلاه ُِك .وأيض ًا :أ َّلر هب إلاه ُِك ِيف او اس ِط ِك اجبَّ ٌار ُ .اخي ِل ر ُص .يابْهتا ِ ُج ب ِِك فا ار ًحا .ي ْاس ُك ُت ِيف ام اح َّب ِت ِه .يابْهتا ِ ُج ب ِِك
ِ
ِ
ب ا اِرت ه ٍمن (صفنيا .)١٧:٣

•

وفق ًا لبارلكي ( ،)Barclayفكر إلعديد من إملتدينني يف زمن يسوع بطريقة خمتلفة ،واكن دلهيم قول مأثور" :س يكون هناك فرح يف إلسامء خباطئ
وإحد يزول من أمام هللا ".علينا مكؤمنني أن حنذر من هذإ إلتفكري ،وخاصة يف حديثنا إملس متر ضد إخلطية يف جممتعنا.

وب :يس تحيل ابلطبع أن يتوب إدلرإمه إملفقودة ،لهذإ أضاف يسوع هذه إلفكرة ليسمع لك من إلقادة إلَيود وإخلطاة ويعرفون أُهية إلتوبة.
ِ .٤خباا ِط ٍئ اوإ ِح ٍد ي ا ُت ُ
اثني ًا :عودة أ ِل ْب ُن إلضال
أ ) إلآايت ( :)١٦-١١كيف صار أ ِل ْب ُن ضالً
 ١١اوقاا ال« :إن ْ اس ٌان ااك ان ا َُل أبْنا ِان١٢ .فاقاا ال َأ ْصغ ُار ُ اُها ِ َلبِي ِه :ااي َأ ِِب َأع ِْط ِين ألْ ِق ْس ام أ َّ َِّلي يُ ِصيبُ ِين ِم ان ألْ امالِ  .فا اق اس ام لاهُ اما ام ِع ايش ات ُه ١٣ .اوب ا ْعدا َأ َّاي ٍم لاي اْس ْت ِب اك ِث اري ٍة مجا ا اع
َش ٍء ،اح ا
لك ا
داث ُجوعٌ شا ِدي ٌد ِيف تِ ْ ا
رس ٍف١٤ .فالا َّما َأنْ اف اق ُ َّ
أ ِل ْب ُن أ ْلَ ْصغ ُ ِار ُ َّ
كل ألْ ُك اور ِة ،فاأبْ اتدا َأ ا ْحي ات ُاج.
َش ٍء او اسافا ار إ اىل ُك اور ٍة ب ا ِعيدا ٍة ،او ُهنااكا ب ا َّذ ار ام ا ُاَل ِب اعي ٍْش ُم ْ ِ
لك ا ْ
ْ
كل ألْ ُك اور ِة ،فاأَ ْر اس ا ُهل إ اىل ُح ُق ِ ِ
١٥فا ام اَض اوألْ ات اص اق ب اِوإ ِح ٍد ِم ْن َأ ِهْلِ تِ ْ ا
ُوب أ َّ َِّلي ااكن ِات ألْ اخناا ِز ُير تاأْ ُ ُلكهُ ،فا ا ْمل
وَل ِل ا ْريعاى اخناا ِز اير ١٦ .او ااك ان ي ْاش هتا ِ يي َأ ْن ي ا ْم ا َل ب ا ْطنا ُه ِم ان ألْخ ْ نُر ِ
ِ
ي ُ ْع ِط ِه َأ اح ٌد.
 .١إن ْ اس ٌان ااك ان ا َُل أبْنا ِان :رمغ أن إملثل إلثالث معظمه عن أ ِل ْبن إلصغر ،إل أنه يشري إىل إلخ إلكرب يف هناية إملثل.
ِ
َ .٢أع ِْط ِين ألْ ِق ْس ام أ َّ َِّلي ي ُ ِصيبُ ِين ِم ان ألْ امالِ  :عل ر اق جيِلهنويس ( ":)Geldenhuysاكن إلب يف تكل إلايم مينح أولده إملريإث قبل موته أو بعده ،ولكن عادة
ما اكن حيصل ذكل بعد إملوت ".طلب أ ِل ْب ُن إلصغر إس تثناءإً خاص ًا ،مدفوع ًا ابمحلاقة وإجلشع.
•

من إلوإحض أن إلب ميثل حمبة هللا .وقد ْسحت حمبته ابلمترد وإحرتمت إرإدة إلنسان .عرف إلب أن طلب أ ِل ْب ُن اكن غبي ًا ويدل عىل جشعه،
ومع ذكل ْسح َل ابَّلهاب إىل اطري اق ُه.

رس ٍف :غادر أ ِل ْب ُن بِلته ليصبح مس تق ًال عن إلب وليعيش حياة ُمرسفة (طائشة ،اتفهة ،ابهظة) .ول
 .٣او اسافا ار إ اىل ُك اور ٍة ب ا ِعيدا ٍة ،او ُهنااكا ب ا َّذ ار ام ا ُاَل ِب اعي ٍْش ُم ْ ِ
ِ
شك أهنا اكنت حياة ممتعة يف إلبدإية.
َش ٍء ،اح ا
داث ُجوعٌ شا ِدي ٌد ِيف تِ ْ ا
 .٤فالا َّما َأن ْ اف اق ُ َّ
كل أ ْل ُك اور ِة :اكن أ ِل ْب ُن هو إملسؤول عن إحلياة إملبذرة وإلطائشة .ولكنه مل يكن إملسؤول عن إجملاعة إلشديدة،
لك ا ْ
ومع ذكل تأثر هبا.

 .٥فاأبْتادا َأ ا ْحيتا ُاج ...فاأَ ْر اس ا ُهل إ اىل ُح ُق ِ ِ
وَل ِل ا ْريعاى اخناا ِز اير :قا ِب ال أ ِل ْب ُن ،بسبب إجلوع وإحلاجة ،أن يعمل يف وظيفة مل تكن مقبوةل وهمينة لي هيودي صاحل لن
ِ
إخلنازير اكنت جنسة حسب إلناموس (سفر إلالويني .)٧:١١
 .٦فا ا ْمل ي ُ ْع ِط ِه َأ اح ٌد :تتحرك مشاعران من بؤس أ ِل ْب ُن إلضال .ولكن بؤسه دفعه ِل ِ رَتاذ إلقرإر إلصحيح إملذكور يف إلآية إلتالية.
ب) إلآايت ( :)١٩-١٧قرر أ ِل ْب ُن إلضال إلعودة إىل أبيه
١٧فا ار اج اع إ اىل ن ا ْف ِس ِه اوقاا ال :ا ْمك ِم ْن أَجِ ٍري ِلَ ِِب ي ا ْفضُ ُل اع ْن ُه ألْخ ْ ُُزب او َأانا َأه ِ ُ
ْكل ُجوعًا! َ ١٨أقُو ُم او َأ ْذه ُاب إ اىل َأ ِِب او َأقُو ُل اَلُ :ااي َأ ِِبَ ،أخ اْطأْ ُت إ اىل أ َّلس اما ِء اوقُدَّإ ام اك،
ِ
ِ
ِ
 ١٩اولا ْس ُت ُم ْس ات ِحقًّا ب ا ْعدُ َأ ْن ُأ ْدعاى ا اكل أبْنًاِ .إ ْج اعلْ ِين ا َك اح ِد َأ ْج ارإكا .
 .١فا ار اج اع إ اىل ن ا ْف ِس ِه :إس تطاع أ ِل ْب ُن إلضال يف بؤسه أن يفكر أخري ًإ بوضوح .وميكننا إلقول أنه مل يكن عىل طبيعته قب ًال ،وأما إلآن فا ار اج اع إ اىل ن ا ْف ِس ِه.
ِ
ِ
•

مل يكن عىل طبيعته يف فرتة مترده وعصيانه .ويُعلرق موريسون (" :)Morrisonيف س نوإت إلشغب مل يكن أ ِل ْب ُن إلضال عىل طبيعته .ومل يكن
حقيقي ًا .فالتائب هو إلشخص إحلقيقي وليس إلضال".

•

عندما رجع إىل ن ا ْف ِس ِه ،مل يفكر بتحسني ظروفه يف زريبة إخلنازير ،ومل يلقي إللوم عىل وإدله أو أخيه أو أصدقائه أو رئيسه أو إخلنازير .أدرك
بؤسه ولكنه صب لك إهامتمه عىل أبيه.

َ .٢أقُو ُم او َأ ْذه ُاب إ اىل َأ ِِب :مل يقل يسوع أن إلرجل فكر يف قريته أو بيته ،بل فكر يف أبيه .عندما عاد أ ِل ْب ُن إىل إلب ،عاد أيض ًا إىل إلقرية وإىل إلبيت؛ ولكن
ِ
اكن تركزيه إلرجوع إىل إلب.
•

وهذإ ما علينا فعهل أولً :أن نرجع إىل هللا إلآب قبل لك َشء ،قبل أن إلكنيسة أو إلصدقاء إملؤمنني.

َ .٣أخ اْطأْ ُت إ اىل أ َّلس اما ِء اوقُدَّإ ام اك ،اولا ْس ُت ُم ْس ات ِحقًّا ب ا ْعدُ َأ ْن ُأ ْدعاى ا اكل أبْنًاِ .إ ْج اعلْ ِين ا َك اح ِد َأ ْج ارإكا  :يف إخلطاب إَّلي أعده لبَيب ،أظهر أ ِل ْب ُن إحساسه إلاكمل
ِ
بعدم الاس تحقاق وإعرتف خبطيته بلك صدق .وطلب من أبيه أن يُعامل كجري وليس ك ْبن.
•

" َأخ اْطأْ ُت إ اىل أ َّلس اما ِء اوقُدَّإ ام اك" تُظهر هذه إمجلةل تغيري اكمل يف إلتفكري .مل يفكر هكذإ من قبل .ومل يبذل أي جمهود لتربير خطاايه أو خلق إلعذإر
ِ
لترصفاته.

•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayاكن إلعبد حمبو ًاب من إلرسة ،أما إلجري فاكن ميكن أن يطرد دون سابق إنذإر ،ومل تعتربه إلرسة فرد ًإ من أفرإدها".

•

أظهر أ ِل ْب ُن إلضال إلتوبة إليت تكم عهنا يسوع يف إلمثال عن إخلروف إلضال وإدلرمه إملفقود .فبعد أن أدرك بؤسه ،فكر بأبيه وبنفسه وبيته
بطريقة خمتلفة متام ًا .طلب أ ِل ْب ُن أمرين :إلول ا"اي َأ ِِب َأع ِْط ِين" مث " ااي َأ ِِب ِإ ْج اعلْ ِين ".ولكن ما جلب إلفرح لقلب إلب اكن إلطلب إلثاين.

ج ) إلآايت ( :)٢٤-٢٠فرح إلب ابس تقبال أ ِل ْب ُن إلضال
٢٠فاقاا ام او اجا اء إ اىل َأبِي ِه .اوإ ْذ ااك ان ل ا ْم يا از ْل ب ا ِعيدً إ ارأ آ ُه َأبُو ُه ،فاتا اح َّ اَّن او ار اك اض او اوقا اع عا اىل ُع ُن ِق ِه اوقابَّ اهلُ٢١ .فاقاا ال ا َُل أ ِلبْ ُن :ااي َأ ِِبَ ،أخ اْطأْ ُت إ اىل أ َّلس اما ِء اوقُ َّدإ ام اك ،اول ا ْس ُت
ِ
ِ
ُم ْس ات ِحقًّا ب ا ْعدُ َأ ْن ُأ ْدعاى ا ِ اكل أبْنًا٢٢ .فاقاا ال أ ْلَ ُب ِل اعبِي ِد ِهَ :أ ْخ ِر ُجوإ ألْ ُح َّ اةل أ ْلُ اوىل او َألْب ُِسو ُه ،اوأ ْج اعلُوإ خااتا ًما ِيف ي ا ِد ِه ،او ِح اذإ ًء ِيف ِر ْجلا ْي ِه ٢٣ ،اوقا رِد ُموإ ألْ ِع ْج ال ألْ ُم اس َّم ان
اوأ ْذ احبُو ُه فاناأْ ُ ا
ون.
لك اون ا ْف ار احِ ٢٤ ،لَ َّن أبْ ِين اه اذإ ااك ان ام ِيرتًا فا اع ااش ،او ااك ان ضا ًّال فا ُوجِدا  .فاأبْ اتدا ُأوإ ي ا ْف ار ُح ا

 .١فا اقا ام او اجا اء إ اىل َأبِي ِه :أول أمر فعهل أ ِل ْب ُن إلضال أنه فكر ،ولكنه مل يكتفي ابلتفكري؛ ومل يشعر ابلندم أو فكر ابلتوبة فقط ،بل فعل َشء حيالها.
ِ
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonإلبعض منمك إلآن يفكر ويفكر ويفكر ولكين أخىش أنه سيس متر يف إلتفكري إىل أن يصل إجلحمي .أصيل ،بنعمة
هللا ،أن تتحول من إلتفكري إىل إلميان ،وإل س تصبح أفاكرك يه إدلودة إليت لن متوت يف عذإبك".

•

وأ ا
ضاف س بريجن" :مل يذهب إىل أهل تكل إلبِل ويقول’ :إن مل تزيدوإ ُأجرِت ساس تقيل ‘.لنه إن تفاوض معهم لضاع أكرث؛ ولكنه مل يعطي س يده
إلقدمي أي إشعار ،بل لَّذ ابلفرإر .أصيل أن يكرس إخلطاة ولهئم مع إملوت ،وينهتكون عهودمه مع إجلحمي ،وأن ينقذوإ حياهتم ابجمليء إىل يسوع
إَّلي يقبل لك إلفارين".

 .٢اوإ ْذ ااك ان ل ا ْم يا از ْل ب ا ِعيدً إ ارأ آ ُه َأبُو ُه ،فاتا اح َّ اَّن :حمبة إلب إنتظرت ومل تنَس أبد ًإ .اكنت حمبته اكمةل ،ومل يضع أ ِل ْبن حتت إملرإقبة .واكن هذإ رإئع خاصة وأن أ ِل ْبن
رس ٍف.
ِجلب إلعار عىل إلعائةل ِب اعي ٍْش ُم ْ ِ
•

عل ر اق ابيت (ُ :)Pate
"معق توبة أ ِل ْب ُن ل يضاهَيا سوى معق حمبة إلب".

 .٣او ار اك اض او اوقا اع عا اىل ُع ُن ِق ِه اوقابَّ ا ُهل :اظها ار شوق إلب إلقوي يف حقيقة أنه ار اك اض (هذإ ترصف غري طبيعي لرجل يف س نه من تكل إلثقافة) اوقابَّ ا ُهل مرإرإً وتكرإرإً
(هذإ ما تعرب عنه إللغة إلصلية وفق ًا ملوريس).
 .٤ااي َأ ِِبَ ،أخ اْطأْ ُت إ اىل أ َّلس اما ِء اوقُدَّإ ام اك :بدأ أ ِل ْب ُن ابلقاء إخلطبة إليت أعدها؛ ولكن يبدو أن إلب مل يس متع لكمة وإحدة .بل أمر أن يُعامل إلضال ك ْبن وليس
ِ
كخادم.
َ .٥أ ْخ ِر ُجوإ ألْ ُح َّ اةل أ ْ ُل اوىل او َألْب ُِسو ُه ،اوأ ْج اعلُوإ خااتا ًما ِيف ي ا ِد ِه ،او ِح اذإ ًء ِيف ِر ْجلا ْي ِه ،اوقا رِد ُموإ ألْ ِع ْج ال ألْ ُم اس َّم ان اوأ ْذ احبُو ُه :مل تكن إلش ياء إليت جلبوها إىل أ ِل ْب ُن إلضال
إلتائب رضورية؛ واكن إلقصد مهنا تكرمي أ ِل ْب ُن ليدرك مك هو حمبوب .فعل إلب أكرث بكثري من جمرد تلبية إحتياجات ِإبنه.
ون :إلعثور عىل إخلروف إلضال وإدلرمه إملفقود اكن ُمفرح ًا .ولكن اكنت إلفرحة إلكربى إلعثور عىل أ ِل ْب ُن إلضال .معلوإ إحتفالً رإئع ًا وإرتدوإ
 .٦فاأبْ اتدا ُأوإ ي ا ْف ار ُح ا
إملالبس إخلاصة وإجملوهرإت وقدموإ إلطعام إلفاخر .فمل يكن الاحتفال مبجرد عودة ِإ ٍبن ضال ،بل وكنه اكن ميت ًا فعاش.
د ) إلآايت ( :)٣٢-٢٥مرإرة وإستياء أ ِل ْب ُن إلكرب
ون اه اذإ؟
 ٢٥او ااك ان أبْ ُن ُه أ ْ َل ْك ا ُرب ِيف ألْ اح ْقلِ  .فالا َّما اجا اء اوقا ُر اب ِم ان ألْ ابي ِْت ،ا ِْس اع اص ْو ات أ ال ِت اط ار ٍب او ار ْق ًصا٢٦ .فادا عاا اوإ ِحدً إ ِم ان ألْ ِغلْ ام ِان او اسأَ اَلُ :اما ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
اب اوقاا ال ِ َلبِي ِه :هاا َأانا
٢٧فاقاا ال اَلَُ :أخُوكا اجا اء فا اذب ا اح َأبُوكا ألْ ِع ْج ال ألْ ُم اس َّم انَ ِ ،لن َّ ُه قاب ا ُِهل اسا ِل ًما٢٨ .فاغ ِاض اب اول ا ْم يُ ِر ْد َأ ْن يادْ ُخلا .فاخ اار اج َأبُو ُه ي ا ْطلُ ُب إلا ْي ِه٢٩ .فاأَ اج ا
َأ ْخ ِد ُم اك ِس نِ اني اه اذإ عادا ُدهاا ،اوقاطه ل ا ْم َأ اجت اااو ْز او ِص َّي ات اك ،او اجدْ ًاي ل ا ْم تُ ْع ِط ِين قاطه ِ َلفْ ار اح ام اع َأ ْص ِدقا ِايئ ٣٠ .اولا ِك ْن لا َّما اجا اء أبْ ُن اك اه اِذإ أ َّ َِّلي َأ ا ا
لك ام ِع ايش ات اك ام اع أ َّلز او ِإين،
لك ِحنيٍ  ،او ُ ه
اذ ا ْحب ات ا َُل ألْ ِع ْج ال ألْ ُم اس َّم ان! ٣١فاقاا ال اَلُ :ااي ب ُ ا َّين َأن اْت ام ِعي ِيف ُ ِ ر
رسَ ِ ،ل َّن َأخااكا اه اذإ ااك ان ام ِير ًتا فا اع ااش،
لك اما ِيل فاه اُو ا اكل ٣٢ .اولا ِك ْن ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ن ا ْف ار اح اون ُ ا َّ
او ااك ان ضا ًّال فا ُوجِدا ».
 .١او ااك ان أبْنُ ُه أ ْلَ ْك ا ُرب ِيف ألْ اح ْقلِ  :مل يعيش أ ِل ْب ُن إلكرب حياة إلضياع ،ولكنه اكن يعمل جبد ِيف ألْ اح ْقلِ حىت وقت رجوع أ ِل ْب ُن إلصغر إىل إلبيت .ا ِْس اع اص ْو ات
أ ال ِت اط ار ٍب او ار ْق ًصا ،وعا ِ امل من إخلدم أن أخوه قد عاد إىل إلبيت.
 .٢فاغ ِاض اب اول ا ْم يُ ِر ْد َأ ْن يادْ ُخ ال :مل يكن أ ِل ْب ُن إلكرب سعيدإً ِابلس تقبال إملهبج لخيه .إش تىك ورأى أهنا اكنت إهانة لطاعته وإخالصه.

•

ل ا ْم َأ اجت اااو ْز  ..ل ا ْم تُ ْع ِط ِين قاطه :هذه مبالغات طبيعية ملن يشعرون ابملرإرة .كشف أ ِل ْب ُن إلكرب أخري ًإ عن مرإرة قلبه للب ،بعد تركت أرضإرها بدإخهل
عىل مدى س نوإت عدة.

•

مل يُ اق رِد ُر إلخ إلكرب ما اكن دليه .كتب موريسون (" :)Morrisonاكن لك يوم يمتتع ابلرشكة مع أبيه ومع أهل بيته إملبارك .واكنت حمبة إلب
حوَل ابس مترإر ،ولك ما اكن للب اكن َل ".ويضيف موريس (" :)Morrisمن يفتخر بربه إَّلإِت يشعر دإمئ ًا بعدم تقدير إلآخرين َل".

•

رمغ أن أ ِل ْب ُن إلكرب اكن مطيع ًا ،إل أنه اكن بعيد ًإ عن قلب إلب .واكن هذإ مث ًال رإئع ًا للقادة إلَيود إَّلين غضبوإ من قبول يسوع للعشارين
وإخلطاة .كتب مورغان (" :)Morganكشفت قصته عن إماكنية إلعيش يف بيت إلآب ولكن إلفشل يف فهم قلبه".

 .٣فاخ اار اج َأبُو ُه ي ا ْطلُ ُب إلا ْي ِه  ..ااي ب ُ ا َّين َأن اْت ام ِعي ِيف ُ ِ ر
لك ِحنيٍ  :أحب إلب أ ِل ْب ُن إلكرب أيض ًا وخرج مناشد ًإ إايه.
ِ
رس :أجاب هذإ عن شكوى إلقادة يف بدإية إلحصاح .فمل ميلكوإ أي سبب للشكوى بل لك إلس باب للفرح.
 .٤ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ن ا ْف ار اح اون ُ ا َّ
•

اكنت إلرساةل إلوإحضة إملوهجة للعشارين وإخلطاة يف هذه إلمثال :إلتوبة وإلعودة إىل بيت إلآب .واكنت إلرساةل إلوإحضة إملوهجة للقادة إلَيود :كونوإ
سعدإء عند إلعثور عىل إملفقودين وعند توبهتم وعودهتم إىل بيت إلآب.

•

وبشلك عام ،ميكننا إلقول بأن هذه إلمثال تظهر سعي إبن إلرإعي ،وإلروح إلقدس (إَّلي يعمل من خالل إلكنيسة) ،وإلآب إلساموي ورإء
إلضالني.

•

ويُعلرق س بريجن (" :)Spurgeonهذإ هو بيت إلقصيد :يد إلرمحة متتد إىل إلبائس ،وتقبل إلنعمة إخلطاة ،وتتعامل مع إلشعور ابلنقص وعدم
الاس تحقاق ومع بعدم إلقمية؛ فاهلل ل يتعاطف مع من يعتقدون أهنم أبرإر ،بل يتعاطف مع غري إلبرإر وإملذنبني وغري إملس تحقني ،ومع من يس تحق
رمحته؛ وابختصار ،إخلالص ابلنعمة وليس ابلس تحقاق".

إجنيل لوقا إلحصاح ١٦
إملال وإلرب
أولً .امث ال وكيل إلظمل
أ ) إلآايت ( :)٨-١ماذإ فعل وكيل إلظمل
اب او ااكلاتِ اك ِلَن اَّك ال
َش ِب ِه إلا ْي ِه ِبأَن َّ ُه ي ُ اب رِذ ُر َأ ْم او اإَلُ٢ .فادا عاا ُه اوقاا ال اَلُ :اما اه اذإ أ َّ َِّلي َأ ْ اْس ُع اع ْن اك؟ َأ ْعطِ ِح اس ا
 ١اوقاا ال َأيْضً ا ِل ات اال ِمي ِذ ِه « :ااك ان ِإن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين ا َُل او ِكي ٌل ،فا ُو ِ ا
ِ
ون او ِك ًيال ب ا ْعدُ ٣ .فاقاا ال ألْ او ِكي ُل ِيف ن ا ْف ِس ِه :اما اذإ َأفْ اعلُ؟ ِ َل َّن اس ِير ِدي ياأْخ ُُذ ِم ِ رين ألْ او ااك ا اةل .لا ْس ُت أ َْس ات ِطي ُع َأ ْن َأنْ ُق اب ،اوأ َْس تا ِحي َأ ْن أ َْس ات ْع ِط اي٤ .قادْ عا ِل ْم ُت
تا ْق ِد ُر َأ ْن تا ُك ا
اما اذإ َأفْ اعلُ ،اح َّىت إ اذإ ُع ِزلْ ُت ع ِان ألْ او ااك ا ِةل ي ا ْق ابلُ ِوين ِيف بُ ُيوهتِ ِ ْم٥ .فادا عاا ُ َّ
لك اوإ ِح ٍد ِم ْن امدْ ي ُ ِوين اس ِير ِد ِه ،اوقاا ال ِل ْ َل َّولِ  :امكْ عالا ْي اك ِل اس ِير ِدي؟ ٦فاقاا الِ :مئا ُة ب ا ِ رث ازيْ ٍت .فاقاا ال
اَلُ :خ ُْذ اصكَّ اك اوأ ِ ْج ِل ْس عا ً
اجِال اوأ ْك ُت ْب ا َْخ ِس انيَّ ُ ٧ .مث قاا ال ِلآخ اار :او َأن اْت امكْ عالا ْي اك؟ فاقاا الِ :مئا ُة ُك ر ِر قا ْم ٍح .فاقاا ال اَلُ :خ ُْذ اصكَّ اك اوأ ْك ُت ْب ثا اما ِن اني٨ .فا امدا اح أ َّلس يرِدُ او ِكي ال
أ هلظ ْ ِمل إ ْذ ِ ِحب ْمكا ٍة فا اعلاَ ِ ،ل َّن َأبْناا اء اه اذإ أ َّدل ْه ِر َأ ْح ا ُمك ِم ْن َأبْناا ِء ألنهو ِر ِيف جِ ي ِلهِ ْم.
ِ
 .١اوقاا ال َأيْضً ا ِل ات اال ِمي ِذ ِه :يبدو أهنا حادثة خمتلفة عن سابقهتا يف إلحصاح إلسابق .نرى هنا أن يسوع اكن يُعمل ت ااال ِمي ِذ ِه وليس إجلُ ُموع إل اك ِث ارية إليت رأيناها يف
ون ه ااذإ ُلكَّ ُه (لوقا .)١٤:١٦
ون ي ْاس ام ُع ا
لوقا  .١٤عىل أية حال ،بيامن اكن يسوع يُعمل ت ااال ِمي ِذ ِه ،ااك ان ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
 .٢ااك ان إن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين ا َُل او ِكي ٌل :إلوكيل هو إملدير إَّلي هيمت ابلمور إملالية وإملمتلاكت .يف إلقصة إليت روإها يسوعْ ،سع رئيس إلوكيل (إلن ْ اس ٌان إلغ ِ ٌّاين) بأن وكيهل
ِ
قد خدعه (يُ اب رِذ ُر َأ ْم او ا ُإَل) ،واندإه ليقدم حسا ًاب عن واكلته.
•

ويُعلرق ابرلكي (" :)Barclayيبدو أن هذإ إلرجل إختار همنة الاختالس".

•

اب واكلته هلل بطريقة ما.
اب او ااكلاتِ اك" سيسمع إمجليع هذه إلكامت يوم ًا ،إلبرإر وإلرشإر عىل حد سوإء .عىل إمجليع أن يعطي ِح اس ا
" َأ ْعطِ ِح اس ا
وأشار س بريجن أن عىل ٌ
لك منا س يعطي حساب واكلته عن إلوقت وإملوإهب وإملمتلاكت وبتأثريه عىل إلآخرين.

•

يوم ًا ما س تنهتيي واكلتنا .فالوعظ وقدرإتنا إلعقلية ومقاومتنا لن تدوم إىل إلبد .ولن تس متر ثروإت هذإ إلعامل إىل إلبد أيض ًا .حىت واكةل إلم عىل
أولدها ستتغري أو تقل .وإذإ مل يأ ِت يسوع أو ًل ،فس منوت مجيع ًا وس ننتقل من هذه إحلياة إىل إلخرى.

 .٣اما اذإ َأفْ اعلُ؟ ِ َل َّن اس ِ ري ِدي ياأْخ ُُذ ِم ِ رين ألْ او ااك ا اةل :عندما عا ِ امل إلوكيل بأنه س يقدم حسا ًاب عن واكلته ،أدرك أيض ًا أن إدإرته إلفاسدة ستنكشف ،وأن خيارته إلخرى
سيئة للغاية (أان لا ُ
ست قا ِو ر ًاي ِلقُو ام بِأعاملِ إل ِفال اح ِة ،اوأس ات ِحي أ ْن أت ا اس َّو ال).
 .٤فادا عاا ُ َّ
لك اوإ ِح ٍد ِم ْن امدْ ي ُ ِوين اس ِير ِد ِه :أقام إلوكيل صدإقات مع إملديونني عن طريق تسوية حساابهتم بدفع مبالغ أقل من إدلين إلفعيل .فعندما عمل إلوكيل أنه
س يعطي حساب واكلته ،إس تغل منصبه إحلايل لالس تعدإد للمرحةل إلتالية من حياته.
 .٥فا امدا اح أ َّلس ريِدُ او ِكي ال أ هلظ ْ ِمل إ ْذ ِ ِحب ْمكا ٍة فا اع ال :يف حني مل يوإفق إلس يد عىل سلوك وكيهل ،إل أنه ُأجعب بدهائه وحمكته .وأضاف يسوع بأن رجال إلعامل يف
ِ
جيهل ( َأبْناا اء اه اذإ أ َّدل ْه ِر) اكنوإ أكرث حمكة وجرإءة وتقدم ًا يف إدإرة واكلهتم ( َأ ْح ا ُمك) من شعب هللا يف إدإرة واكلهتم ( َأبْناا ِء ألنهو ِر).
•

إعترب إلبعض أن هذإ إملثل اكن من أصعب إلمثال إليت قالها يسوع ،لنه إس تخدم او ِكي ال أ هلظ ْ ِمل مكثل ليعمل إلتالميذ .فقد يس تخدم هللا أحيا ًان ما
هو رشير ومألوف دلينا ليوحض نقطة معينة ،ولكن دون مدح إلرش نفسه .إس تخدم بولس نفس إملبدأ عندما إس تعان بأش ياء مثل إحلرب وإلعبودية
ليوحض أمور معينة عن إحلياة إملس يحية.

•

ومع ذكل ،اكن وكيل إلظامل مثا ًل جيد ًإ من عدة نوإيح .أو ًل ،اكن يعمل أنه س يعطي حساب عن حياته َّلكل أخذ إملوضوع عىل محمل إجلد .عىل
اب عن ِو ااكلاهتِ م عىل محمل إجلد ،وجيب أن يفرحوإ هبذإ لهنم خدموإ إلس يد بأمانة .اثني ًا ،إس تغل منصبه
إملؤمنني أيض ًا أن يأخذوإ فكرة تقدمي ِح اس ا
إحلايل لرتتيب مس تقبل مرحي.

•

تقيمي يسوع ل يزإل حصيح ًا حىت يومنا هذإ :فأَبْ انا اء اه اذإ أ َّدل ْه ِر َأ ْح ا ُمك ِم ْن َأبْناا ِء ألنهو ِر ِيف جِ ي ِله ِْم .إذإ سعينا مكؤمنني ورإء ملكوت هللا بنفس إلقوة
وإمحلاس إَّلي يسعى إليه أبناء هذإ إلعامل لتحقيق إلرحب وإملتعة ،حفامتً س نعيش يف عامل خمتلف متام ًا .وميكننا إلقول أنه من إلعار عىل إلكنيسة أن
تكون رشكة إلكواككول أكرث إنتشارإً من إجنيل يسوع إملس يح .وهذه لكه ببساطة لن َأبْناا اء اه اذإ أ َّدل ْه ِر َأ ْح ا ُمك ِم ْن َأبْ انا ِء ألنهو ِر ِيف جِ ي ِلهِ ْم.

•

ويُعلرق مأالكرن (" :)Maclarenإذهبوإ إىل إلعامل اي مؤمنني ،ول تسمحوإ أن يقال أن طالب إلش يطان أكرث جدية وموإظبة من تالميذ إملس يح".

ب) إلآية ( :)٩إس تخدموإ إملال إلآن ولكن بنظرة أبدية
يمت ي ا ْق ابلُونا ُ ْمك ِيف ألْ ام اظا ِ رل أ ْ َلب ا ِدي َّ ِة.
 ٩او َأانا َأقُو ُل لا ُ ُمك :أ ْصنا ُعوإ لا ُ ْمك َأ ْص ِدقاا اء ِب امالِ أ هلظ ْ ِمل ،اح َّىت ِإ اذإ فا ِن ُ ْ
 .١أ ْص ان ُعوإ لا ُ ْمك َأ ْص ِدقاا اء ِب امالِ أ هلظ ْ ِمل ( ِإ ْك ِس ُبوإ لا ُ ْمك َأ ْص ِدقاا اء ِب امالِ اه ِذ ِه إدله نْ ايا) :ذكران يسوع من خالل هذإ إملثل حباجتنا إىل إس تخدإم موإردان إحلالية للتخطيط
ملس تقبلٍ أبدي.
•

كتب ابيت ( " :)Pateامالِ أ هلظ ْ ِمل :حرفي ًا ’مامون  ‘mammonويه لكمة أآرإمية تعين "ثروة" ولكن مبعناها إلسليب.

•

وعل ر اق الكرك ( )Clarkeأن يسوع وصفه ِب امالِ أ هلظ ْ ِمل لن" :إلرثوإت ت رعد ابلكثري ،ولكهنا ل تفعل شيئ ًا .تبعث إلمل وإلثقة ،ولكهنا َتدع إلنفس.
وجتعل إملرء يعمتد علَيا للحصول عىل إلسعادة ،ولكهنا ترسق منه خالص هللا وإجملد إلبدي".

ون ِيف داإ ِر إلْ ُخلُو ِد) :إن إلعامل ميلء ابخملططني إملاليني وإملستشارين؛ ومن إجليد أن
يمت ي ا ْق ابلُونا ُ ْمك ِيف ألْ ام اظا ِ رل أ ْلَب ا ِدي َّ ِة ( اح َّىت إ اذإ اذه ااب اع ْن ُ ْمك ،تُ ْق ابلُ ا
 .٢اح َّىت ِإ اذإ فا ِن ُ ْ
ِ
يتعمل إملؤمن كيف يس تخدم أموإَل حبمكة .ولكن عندما يتحدث معظم إملؤمنني عن إلدإرة إحلكمية للامل ،فاهنم ينسون ممارسة أمه نوع من الاستامثر طويل
إملدى :الاستامثر بعيون حنو إلبدية  ...ألْ ام اظا ِ رل أ ْلَب ا ِدي َّ ِة.
•

أمه إستامثر يف حياتك هو أن تقدمي لك موإردك هلل إلآن؛ ينتظر معظمنا إىل أن يأِت إليوم وحنصل عىل كفايتنا من إملال.

•

أقمي منذ فرتة طويةل (١٩٩٢م) حبثًا س ئل به إلناس عن إملبلغ إملطلوب للحصول عىل حياة مرحية .أجاب إَّلين يكس بون ٠٠٠ر ٢٥دولر أو
أقل يف إلس نة أهنم حيتاجون إىل حوإيل ٠٠٠ر ٥٤دولر ليس متتعوإ حبياة مرحية .وقال من دخلهم إلس نوي ٠٠٠ر ١٠٠دولر أهنم يس تطيعون
إلعيش بطريقة أفضل مبتوسط وقدره ٠٠٠ر ١٩٢دولر س نو ًاي .فتشري هذه إلرقام إىل أننا نعتقد أنه مبضاعفة دخلنا سنمتكن من إلمتتع حبياة
أفضل بدلً من إلمتتع هبا إلآن.

ج ) إلآايت (َ ْ :)١٢-١٠إل ِم ُني ِيف ْ ُإل ُمو ِر إلْبا ِس ايط ِة ،ه اُو َأ ِم ٌني َأيْضً ا ِيف ْ ُإل ُمو ِر ْإل اكب اِري ِة
 ١٠اإ ْ َل ِم ُني ِيف ألْقا ِليلِ َأ ِم ٌني َأيْضً ا ِيف أ ْل اك ِث ِري ،اوأ َّلظا ِل ُم ِيف ألْ اق ِليلِ اظا ِل ٌم َأيْضً ا ِيف أ ْل اك ِث ِري١١ .فاا ْن ل ا ْم تا ُكونُوإ ُأ امناا اء ِيف امالِ أ هلظ ْ ِمل ،فا ام ْن ياأْتا ِم ُن ُ ْمك عا اىل ألْ اح ر ِق؟  ١٢اوإ ْن ل ا ْم
ِ
ِ
تا ُكونُوإ ُأ امناا اء ِيف اما ه اُو ِللْغ ْ ِاري ،فا ام ْن ي ُ ْع ِط ُ ْ
يمك اما ه اُو لا ُ ْمك؟
 .١اإ ْ َل ِم ُني ِيف ألْ اق ِليلِ َأ ِم ٌني َأيْضً ا ِيف أ ْل اك ِث ِري :إعترب يسوع من خالل هذه إلكامت أن إملال هو من أقل إلمور .فاذإ اكن إلشخص غري أمني يف إدإرة إلش ياء
إلقل ،فكيف نثق به ليكون أمين ًا يف إدإرة إلش ياء إلكرث!
•

فالغري أمني وإلزإئف يف حياته إليومية ،س يكون غري أمني وزإئف يف حياته إلروحية أيض ًا ،مفهام حاول أن يُظهر مبظهر إملؤمن  -فا ام ْن ياأْتا ِم ُن ُ ْمك عا اىل
ألْ اح ر ِق (إلرثوإت إلروحية).

 .٢فاا ْن ل ا ْم تا ُكونُوإ ُأ امناا اء ِيف امالِ أ هلظ ْ ِمل ،فا ام ْن ياأْت ا ِم ُن ُ ْمك عا اىل ألْ اح ر ِق؟ :عىل إلقادة إلروحيني أن يديروإ أموإهلم إخلاصة جيد ًإ .فان اكن إلشخص غري أمني يف إملال
ِإَّلي أعطاه هللا إايه ،فكيف ميكن أن يكون أمين ًا يف رعايته للناس؟
•

ل يعين هذإ مطلق ًا أن عىل إلقادة يف إلكنائس أن يكونوإ أغنياء أو جينون إلكثري من إملال .ولكن إلمر يتعلق يف كيفية إدإرة إملوإرد إليت أعطاها
هللا هلم ،وليس يف جحمها.

•

لكن لسوء إحلظ ،وعندما يتعلق إلمر ابلسؤإل :فا ام ْن ياأْتا ِم ُن ُ ْمك عا اىل ألْ اح ر ِق ،جند أن عدد كبري جد ًإ من إملؤمنني مس تعدين أن يضعوإ أمورمه إلروحية
حتت رعاية خشص غري قادر عىل الاهامتم ِيف امالِ أ هلظ ْ ِمل ( ِب امالِ اه ِذ ِه إدله نْ ايا).

 .٣اوإ ْن ل ا ْم تا ُكونُوإ ُأ امناا اء ِيف اما ه اُو ِللْغ ْ ِاري :يبدو أن يسوع يشري هنا إىل حقيقة أن لك ممتلاكتنا يه هلل ،وعلينا أن حنرص عىل إدإرة موإرده ابلشلك إجليد.
ِسننال إلربكة إن كنا أمناء (فا ام ْن يُ ْع ِط ُ ْ
يمك اما ه اُو لا ُ ْمك).
•

كتب ماير (" :)Meyerخيترب هللا إلنسان مبنحه إملال ،ليعرف إن اكن يس تطيع إلوثوق به يف سوق أورشلمي إجلديدة".

د ) إلآية ( :)١٣ل ميكن لحد أن يكون أمين ًا لس يدين
ون َأ ْن ا َْت ِد ُموإ أ اهلل اوألْ اما ال».
 ١٣ال ي ا ْق ِد ُر خاا ِد ٌم َأ ْن ا ْخي ِد ام اس يرِدا ْي ِنَ ِ ،لن َّ ُه إ َّما َأ ْن يُ ْب ِغ اض ألْ اوإ ِحدا او ُ ِحي َّب أ ْلآخ اارَ ،أ ْو ي ُ اال ِز ام ألْ اوإ ِحدا او ا ْحي ات ِق ار أ ْلآخ اار .ال تا ْق ِد ُر ا
ِ
 .١ال ي ا ْق ِد ُر خاا ِد ٌم َأ ْن ا ْخي ِد ام اس يرِدا يْ ِن :خدمة اس يرِدا ْي ِن ليس اكلعمل يف وظيفتني .يشري يسوع هنا إىل إلعالقة إليت تنشأ بني إلس يد وإلعبد .فال ميكن للعبد أن
ينمتي إىل اس يرِدا ْي ِن يف نفس إلوقت.
•

قال يسوع أن خدمة س يدين أمر مس تحيل .وإذإ كنت تعتقد أنك ستنجح يف ذكل ،فأنت َتدع نفسك .ميكن للمرء أن ميكل لك من هللا وإملال؛
ولكنه لن يس تطيع أن خيدم هللا وإملال.

•

يتكم يسوع عن إلقلب هنا .فكثريين يقولون أهنم حيبون هللا ،ولكن خدمهتم للامل تدل عىل أهنم يف إلوإقع ل حيبونه .كيف ميكننا أن نعرف من
خندم وماذإ خندم؟ جند إلجابة يف هذإ إملبدأ :هل س تضحي من أجل إلهك؟ فان كنت مس تعد ًإ للتضحية من أجل إملال وليس من أجل يسوع،
فاملال هو إلهك ،فال َتدع نفسك.

•

سقط رجل إلعامل ،بعد ظهر أحد أايم إمجلعة يف إلعام ١٩٩٠م ،عند درج مكتبه يف لوس إجنيلوس جرإء طلقات انرية يف صدره .مات بعيدإً
عن أولده إلثالثة ولكنه اكن ممتساكً بساعته إلرولكس إلباهظة إلمثن .اكن حضية من حضااي ساريق ساعات إلرولكس  -قدم نفسه ذبيحة للهه.

•

وأشارت معلمة مدرسة" :ل يفهم إلرجال أن إلتسوق هو دوإءان إملفضل ".رمغ إعرتفها بأهنا تنفق لك مرتهبا لتسديد رصيد بطاقات إلئامتن ،إل أهنا
أضافت مازحة" :إدلخول إىل ماكن إلتسوق يش به إدلخول عرب بوإابت إلسامء .وأن هللا صنع صندوق إلس يارة لتضع إلنساء أكياس إلتسوق فَيا".

•

وأوحضت س يدة أعامل تدعى ماري" :إلتسوق هو وس يليت إلوحيدة لالس تجامم .إهنا إلطريقة إلوحيدة لتدليل نفيس .فعندما تدخل إملركز إلتجاري
وترى لك تكل إحملالت ،كن شيئ ًا رإئع ًا ميتلكها ويس يطر عليك".

ون َأ ْن ا َْت ِد ُموإ أ اهلل اوألْ اما ال :يعتقد إلبعض لهنم ل ميلكون إملال فهم ليسوإ عبيد ًإ َل .ولكن ل جيب أن تكون غني ًا ليك َتدم إملال؛ فالفقرإء مؤهلني
 .٢ال تا ْق ِد ُر ا
للجشع وإلطمع متام ًا اكلغنياء.
•

عل ر اق مورغان (" :)Morganعندما خندم هللا ،نس تخدم إملال لع اْطاء إحل ااس انة اوف ْعل إخلري .ولكن عندما خندم إملال ،نتجاهل مطالب هللا".
ِ
ويُعلرق ترإب (" :)Trappإحلمكة إلرضية جتعكل متفوق ًا عىل إلآخرين؛ ولكهنا ل تساعدك إلبتة يف إدلخول إىل إلسامء".

•

وأضاف مورغان (" :)Morganيصبح إملال لعنة ملن إلهه إملال ،لن قلبه يتقَس وعطاءه ينشل .أما إلنسان إلتقي فاملال هو بركة ،لنه إلوس يةل
إَّلي يعرب فيه عن تعاطفه مع إلآخرين حوَل".

•

هـ) إلآايت ( :)١٥-١٤رد يسوع عىل إس هتزإء إلفريس يون
ون َأن ْ ُف اس ُ ْمك قُدَّإ ام ألنَّ ِاس! اولا ِك َّن أ اهلل ي ا ْع ِر ُف قُلُوبا ُ ْمك.
ون ِللْ امالِ  ،فاأ ْس هتا ْ از ُأوإ ِب ِه١٥ .فاقاا ال لاهُ ْمَ « :أن ُ ُْمت أ َّ َِّل اين ت ا رُِرب ُر ا
ون اه اذإ ُلكَّهُ ،او ُ ْمه ُم ِحبه ا
ون َأيْضً ا ي ْاس ام ُع ا
 ١٤او ااك ان ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
إ َّن ألْ ُم ْس ات ْع ِ ايل ِع ْندا ألنَّ ِاس ه اُو ِر ْج ٌس قُدَّإ ام أ ِهلل.
ِ
ون لِ ْل امالِ  .يف كثري من إلحيان نرفض رساةل يسوع لهنا س تؤثر عىل
 .١فاأ ْس هتا ْ از ُأوإ ِب ِه :اكن إس هتزإء إلفريس يني ممتحور ًإ حول مصلحهتم إلشخصية .فهُ ْم ُم ِحبه ا
ما هو عزيز عىل قلوبنا.
•

فاأ ْس هتا ْ از ُأوإ ِب ِه :كتب ابرلكي (" :)Barclayتعين إلكمة حرفي ًا أهنم مل يرفضوه ابللَكم حفسب ،بل عربوإ عن رفضهم ِابس تخدإم لغة إجلسد أيض ًا".

ون َأنْ ُف اس ُ ْمك قُدَّإ ام ألنَّ ِاس! اولا ِك َّن أ اهلل ي ا ْع ِر ُف قُلُوبا ُ ْمك :ميكننا أن نربر أنفس نا أمام إلناس وميكننا أيض ًا خدإعهم ابللَكم إملعسول وابلبتسامة .اولا ِك َّن
َ .٢أن ُ ُْمت أ َّ َِّل اين ت ا رُِرب ُر ا
أ اهلل ي ا ْع ِر ُف قُلُوبا ُ ْمك  -فعندما خندم س يد أآخر ،من إملس تحيل أن نتربر أمام هللا ،همام قال إلنسان.
•

فكرة أن هللا ي ا ْع ِر ُف قُلُوبا ُ ْمك أمر ُمرحي للبعض ،ولكنه لعنة لآخرين.

 .٣إ َّن ألْ ُم ْس ات ْع ِ ايل ِع ْندا ألنَّ ِاس ه اُو ِر ْج ٌس قُدَّإ ام أ ِهلل :حيمك هللا قلوبنا بقمي َتتلف متام ًا عن قمينا .فالنسان قد يكرم خشص بسبب ثروته أو روحانياته؛ ولكن هللا
ِ
يعرف حقيقته.
و ) إلآايت ( :)١٨-١٦انموس هللا إلثابت
رش ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل ،او ُ ه
ْرس ِم ْن َأ ْن
لك اوإ ِح ٍد ي ا ْغ ات ِص ُب ن ا ْف اس ُه إلا ْي ِه ١٧ .اولا ِك َّن از اوإ ال أ َّلس اما ِء اوأ ْ َل ْر ِض َأي ا ُ
 «١٦ااك ان ألنَّا ُم ُوس اوأ ْلَن ْ ِبياا ُء إ اىل يُو احنَّا .او ِم ْن اذ ِ اكل ألْ اوقْ ِت يُبا َّ ُ
ا َّ ا ٍ ِِ
لك ام ْن يُ اط ِل ر ُق أ ْم ار َأتا ُه اوي ا ا ازت َّو ُج ِبأُخ اْرى يا ْز ِين ،او ُ ه
ت ا ْس ُقطا ن ُ ْق اط ٌة اوإ ِحدا ةٌ ِم ان ألنَّا ُم ِ ِوس ُ ١٨ .ه
لك ام ْن ي ا ا ازت َّو ُج ِب ُمطلقة م ْن ار ُجلٍ يا ْز ِين.
 .١ااك ان ألنَّا ُم ُوس اوأ ْلَن ْ ِبياا ُء إ اىل يُو احنَّا :أشار يسوع إىل أن خدمة يوحنا إملعمدإن اكنت هناية جزء كبري من خطة هللا .او ِم ْن اذ ِ اكل ألْ اوقْ ِت (وقت إنهتاء خدمة يوحنا
ِ
إملعمدإن) قُدم إخلرب إلسار للعهد إجلديد بنظام خمتلف عن إلناموس ولكن ُيمكهل.
رش ِب املا ُك ِ
وت أ ِهلل ،او ُ ه
لك اوإ ِح ٍد ي ا ْغ ات ِص ُب ن ا ْف اس ُه إلا ْي ِه ُ(جيا ِهدُ ِلِله خُولِ إلا ْي ِه) :اكن هناك مئات من إلثوريني يف زمن يسوع يريدون إس تخدإم إلعنف ليأِت
 .٢يُبا َّ ُ
ِ
ِ
ملكوت هللا .يف حني ل نش هبهم يف إلعنف ول إلتفاين ول الاس تعدإد للتضحية أو حىت إلشغف لرؤية ملكوت إملس يا ،إل أننا حنن يف حاةل حرب أيض ًا.
•

قرت اح ابيت ( )Pateأن مجةل ي ا ْغ ات ِص ُب ن ا ْف اس ُه إلا ْي ِه ل تصف إجلهد وإمحلاس إلالزمني للسعي ورإء ملكوت هللا .بل تصف إحملاولت إلش يطانية
ِإ ا ا
ِ
(ومعالءمه إلبرش) لِلخول عنوة إىل ملكوت هللا لتعطيل أو تدمري إلعمل فيه ،وتصف إملقاومة إليت اكنت ضد خدمة يسوع .ومما ل شك فيه أن
هذين إلوصفني حصيحني.

ْرس ِم ْن َأ ْن ت ا ْس ُقطا ن ُ ْق اط ٌة اوإ ِحدا ةٌ ِم ان ألنَّا ُم ِوس :عندما تكم يسوع عن إجلانب إجلديد من معل هللا إَّلي بدء بعد خدمة
 .٣اولا ِك َّن از اوإ ال أ َّلس اما ِء اوأ ْ َل ْر ِض َأي ا ُ
يوحنا إملعمدإن ،مل يرغب أن يفكر أحد ًإ أن إجلانب إجلديد اكن جتاهل أو إهامل إلناموس.
ِ
•

إلنظام إجلديد إَّلي علينا أن جنهتد فيه ليس نظام ًا يدعوان للمترد؛ بل نظام ًا جديد ًإ لطاعة هللا وإخلضوع َل؛ فنظامه إجلديد يُمكل إلناموس.

 ُ .٤ه
لك ام ْن ي ُ اط ِل ر ُق أ ْم ار َأتا ُه اوي ا ا ازت َّو ُج ِبأُخ اْرى يا ْز ِين :عىل سبيل إملثال ،موضوع إلزوإج ،ل يزإل إلناموس ملزم ًا همام حاول بعض معلمي إلَيود تفسريه .فقد عا ا امل بعض
إملعلمني إلَيود أنه إذإ أحرقت إمرأة فطور زوهجا ،اكن هذإ سبب ًا اكفي ًا للطالق ،وإن وجد إلزوج إمرأة أمجل فيجوز َل إلطالق أيض ًا.
•

قدم يسوع إملفهوم إملثايل للزوإج وإلطالق .ولكن إخلطورة أن نبين عقيدة عىل ترصحي منفرد قاَل يسوع دون إلخذ بعني الاعتبار مجمل إلنص.

•

عا ا امل يسوع أن إلزىن اكن سبب ًا مقبو ًل للطالق (مىت  ،)٩-٧:١٩ ،٣٢-٣١:٥وأضاف بولس لحق ًا أنه ي ُسمح ابلطالق يف حال طلب إلطرف غري
إملؤمن الانفصال (كورنثوس إلوىل  .)١٥:٧وبسبب هاتني إحلالتني إلوإحضتني فقط ،أشار يسوع إىل أن من ايط ِل ر ُق أ ْم ار َأتا ُه بدون أي سبب كتاِب
اوي ا ا ازت َّو ُج ِبأُخ اْرى  ...يا ْز ِين.

•

ويؤكد يسوع مرة أخرى عىل فكرة أن هللا ل يزإل همامتً بناموسه وبطاعتنا يف إلعهد إجلديد (منذ خدمة يوحنا إملعمدإن).

اثني ًا .قصة لعازر وإلغين
أ ) إلآايت ( :)٢١-١٩لعازر وإلرجل إلغين عىل إلرض
 «١٩ااك ان إن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين او ااك ان يالْبا ُس ألُ ْر ُجو ُإن اوألْ ا َّزب اوه اُو ياتانا َّع ُم ُ َّ
رض ًواب بِألْ ُق ُروحِ ٢١ ،اوي ْاش هتا ِ يي
لك ي ا ْو ٍم ُم ا ارتِف رهًا ٢٠ .او ااك ان ِم ْس ِك ٌني أ ْ ُْس ُه ِل اع ااز ُر ،أ َّ َِّلي ُط ِر اح ِع ْندا ااب ِب ِه ام ْ ُ
َأ ْن ي ْاش اب اع ِ ِم ان ألْ ُفتا ِ
ات أ َّلسا ِقطِ ِم ْن امائِدا ِة ألْغ ِ ِ راين ،ب ا ْل ااكن ِات ألْ ِ الَك ُب تاأْ ِِت اوتالْ اح ُس قُ ُرو احهُ.

 .١ااك ان إن ْ اس ٌان غا ِ ٌّين :مل يقدم يسوع هذه إلقصة مكثل ،كام ومل ي ا ْذكر أية أسامء يف إلمثال إلخرى من قبل (كام فعل هنا مع إلرجل إلفقري) .لهذإ نس تطيع إلقول
ِ
أن يسوع أشار إىل قصة وإقعية ،قصة اع ارفاهاا ِب ِعل ِم ِه إلسابق.
 .٢يالْبا ُس ألُ ْر ُجو ُإن اوألْ ا َّزب ا(وإل ِكتر ِان إلفا ِخ ِر) اوه اُو ياتانا َّع ُم ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم ُم ا ارتِف رهًا :اكن ثرإء إلرجل وإحض ًا من خالل مالبسه (إل ِكتر ِان إلفا ِخر ِة وإلمثينة) ،ومن خالل وفرة
إلطعام إَّلي اكن يس متتع به لك يوم (اكن معظم إلناس يف تكل إلثقافة يتنعمون ابلطعام بضع مرإت يف إلس نة فقط).
•

ياتانا َّع ُم ُ َّ
لك ي ا ْو ٍم ُم ا ارتِف رهًا :عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayإشارة إىل نوعية إلطعام .ويبدو أنه اكن يألك طعام غايل إلمثن وغريب لك يوم".

•

ل نعرف إمس إلرجل إلغين ،ولكن جرت إلعادة أن يُدعى "ديفس  "Divesويه إلكمة إلالتينية لكمة "غين".

رض ًواب بِألْ ُق ُروحِ ،اوي ْاش هتا ِ يي َأ ْن ي ْاش اب اع ِم ان ألْ ُفتا ِ
ات :يف ماكن ليس ببعيد عن إلرجل إلغين ِ -ع ْندا ااب ِب ِه اكن
 .٣او ااك ان ِم ْس ِك ٌني أ ْ ُْس ُه ِل اع ااز ُر ،أ َّ َِّلي ُط ِر اح ِع ْندا ااب ِب ِه ام ْ ُ
جيلس رجل فقري ومريض .مل يفعل إلغين أي َشء ضد لعازر سوى إهامَل وجتاههل.
•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonرمغ أن إملسافة بني هذين إلرجلني مل تكن بعيدة ،إل أهنام اكان يف إلوإقع يبعدإن عن بعض مسافة هائةل".

•

كام ويُعلرق ابرلكي (ُ " :)Barclayأ ِخ اذ إمس لعازر من إلكمة إلالتينية  Eleazarوإليت تعين "هللا معيين".

•

اوي ْاش هتا ِ يي َأ ْن ي ْاش اب اع ِم ان ألْ ُف ات ِ
ات أ َّلسا ِقطِ ِم ْن امائِدا ِة ألْغ ِ ِ راين :علرق ابرلكي عىل هذه إلآية" :اكن إلطعام يف ذكل إلوقت يؤلك ابليدي ،واكن إلغنياء
ميسحون أيدهيم بقطع من إخلزب مث يطرحوهنا بعيد ًإ ...وخشص مثل لعازر إملسكني اكن ينتظر وقوع هذه إلقطع".

•

ب ا ْل ااكن ِات ألْ ِ الَك ُب تاأْ ِِت اوتالْ اح ُس قُ ُرو اح ُه :يصف يسوع يف هذه إلتفاصيل إملُعربة وإملثرية للغثيان بؤس حاةل إملتسول.

ب) إلآايت ( :)٢٣-٢٢لعازر وإلرجل إلغين يف إلهاوية
ات ألْغ ِ هاين َأيْضً ا او ُد ِف ان٢٣ ،فا ارفا اع اع ْين ا ْي ِه ِيف أجل ا ِح ِمي اوه اُو ِيف ألْ اع اذ ِإب ،او ارأَى إ ْب ارإ ِه امي ِم ْن ب ا ِعي ٍد او ِل اع ااز ار ِيف
ات ألْ ِم ْس ِك ُني او ا امحلا ْت ُه ألْ ام االئِ اك ُة إ اىل ِحضْ ِن إ ْب ارإ ِه امي .او ام ا
٢٢فا ام ا
ِ
ِ
ِ
ِحضْ نِ ِه...
ات ألْغ ِ هاين َأيْضً ا او ُد ِف ان :لكَيام مات يف هناية إملطاف .مل ينال لعازر دفن حمرتم يف هذه إحلياة ،ولكن إلسامء كرمته او ا امحلا ْت ُه ألْ ام االئِ اك ُة إ اىل
ات ألْ ِم ْس ِك ُني  ...او ام ا
 .١فا ام ا
ِ
ِحضْ ِن إ ْب ارإ ِه امي .أما إلغين فدفن بكرإمة ،ولكن مل ترإفقه إملالئكة ومل يذهب إىل وهجة ممتعة.
ِ
•

من إلوإحض أن إملالئكة محلت روحه؛ أي إجلانب غري إملادي وإلبدي من كيانه .ابس تثناء معل إملالك ،هذإ ما حدث مع إلرجل إلغين .دفنت
جثته وبقي عىل إلرض ،ولكن روحه اكنت ِيف أجل ا ِح ِمي اوه اُو ِيف ألْ اع اذ ِإب.

•

ويُعلرق ابيت ( :)Pateميكن تفسري فكرة ِحضْ ِن إ ْب ارإ ِه امي بوإحدة من إلفاكر إلتالية:
ِ
✓ فكرة أنه يف إملوت ي ا ْم ِِض إلبرإر إ اىل أ آ اابهئِ م يف إلميان (تكوين .)٨:٢٥ ،١٥:١٥
ِ
✓ فكرة حب إلوإدلين ورعايهتم ،كام هو مذكور يف يوحنا  ( ١٨:١اإ ِل ْب ُن ألْ او ِحيدُ أ َّ َِّلي ه اُو ِيف ِحضْ ِن أ ْل آ ِب.)...
إلصدا اإر ِة عىل إملأدبة ،كام يف يوحنا .٢٣:١٣
✓ فكرة إجللوس يف ام ااك ِن َّ

•

ل ينبغي أن نعتقد بأن لعازر انل إخلالص بسبب فقره ،ول أن إلرجل إلغين هكل بسبب ثروته .ل بد وأن لعازر اكن يمتتع بعالقة حقيقية مع هللا
إحلي ،وأن إلرجل إلغين مل تكن َل عالقة ابهلل .ظروف حياهتم رمبا جعلت إلميان أسهل أو أصعب ،ولكن إلظروف مل تودل إلميان.

 .٢فا ارفا اع اع ْين ا ْي ِه ِيف أجل ا ِح ِمي اوه اُو ِيف ألْ اع اذ ِإب ،او ار َأى إ ْب ارإ ِه امي ِم ْن ب ا ِعي ٍد او ِل اع ااز ار ِيف ِحضْ نِ ِه :يبدو أن إلرجل إلغين مل يكن بعيد ًإ عن لعازر؛ رمغ أن بيهنام عاملٌ اكمل.
ِ
اكن إلغين يف ماكن ميل ٍء ابلعذإب وإلمل ،بيامن اكن لعازر يمتتع بعناية وتعزية إبرإهمي.
•

ويُعلرق ترإب (" :)Trappعقاب بال شفقة وبؤس بال رمحة وحزن بال عزإء وباكء بال تعاطف وأذى دون حدود ،وعذإب يصعب تصوره".

ِ .٣يف أجل ا ِح ِمي اوه اُو ِيف ألْ اع اذ ِإب :يصف يسوع هنا ماكن يدعى أجل ا ِح ِمي (إلْهاا ِوي ا ِة) ،ويبدو أنه إملسكن إملشرتك للموىت .مل يكن إلرجل إلغين ولعازر يف نفس
إملاكن ،ولكهنام مل يكوان بعيدين عن بعضهام إلبعض .رمبا من إلفضل أن نقول أهنام اكان يف منطقتني خمتلفتني من نفس إملاكن إَّلي يُدعى (أجل ا ِح ِمي أو
إلهاوية) ،اكن إلول منطقة إلعذإب وإلثاين منطقة إلرإحة ( ِحضْ ِن إ ْب ارإ ِه امي).
ِ
•

جند يف قصة يسوع بعض إلتلميحات حول إلآخرة (إحلياة بعد إملوت) ،كام اكنت تعرف يف إملايض وتعرف إلآن .ونس تطيع أن نقول وحسب
وصف يسوع أنه يف ذكل إلوقت  -وقبل أن يهنيي يسوع معهل عىل إلصليب  -اكنت إلروإح إمليتة تصعد إىل ماكن يدعى إجلحمي .إلبعض يراتح
فيه؛ وإلآخر يتعذب.

•

أجل ا ِح ِمي «ها ِدس» يه لكمة يواننية ،وحتمل نفس معىن إلكمة إلعربية إلْهاا ِوي ا ِة «ش يول» ،أي "ماكن إملوىت ".ولكن ليس هناك أية إشارة مبارشة
عىل أن إلْهاا ِوي ا ِة «ش يول» يه ماكن للعذإب إلبدي أو للرإحة إلبدية ،وغالب ًا ما اكنت تعين ببساطة "إلقرب ".فقد اكن مفهوم إحلياة إلآخرة يف إلعهد
إلقدمي أقل وضوح ًا مما اكن عليه يف إلعهد إجلديد.

•

أجل ا ِح ِمي من إلناحية إلفنية هو ليس حبرية إلنار .يدعى ذكل إملاكن ا اهجَّنَّ ا ( )Gehennaويه لكمة يواننية أخذت من إللغة إلعربية .وتكم يسوع عن
ا اهجَّنَّ ا يف إجنيل مرقس  ،٤٤-٤٣:٩ويه إلرتمجة إليواننية للكمة إلعربية إليت تشري إىل "وإدي هنروم ".ويقع هذإ إلوإدي خارج أسوإر أورشلمي ومت
تدنيسه بعبادة إل ا َِل ُمو ا اكل وبتقدمي إلتضحيات إلبرشية كقرإبني (أخبار إلايم إلثاين  ،٣-١:٢٨إرميا  ،)٣٥:٣٢كام واكن مكب ًا حلرق إلنفاايت.
تعكس إحلرإئق إملش تعةل وإدليدإن إملتقيحة يف وإدي هنوم صورة حية وفعاةل ملصري إلهاكل .وكام س بق وقلنا ،يسمى هذإ إملاكن أيض ًا "حبرية إلنار"
كام يف رؤاي يوحنا  ،١٥-١٣:٢٠وهو إملاكن إملُعد للش يطان وملالئكته (مىت .)٤١:٢٥

•

أجل ا ِح ِمي هو ماكن الانتظار إىل أن حيني يوم إدلينونة إلعظمي (رؤاي يوحنا  .)١٣-١١:٢٠ولكن منذ أن َأ اهنيى يسوع معهل عىل إلصليب ،مل يعد
إملؤمنني إملوىت ينتظرون هناك؛ بل يذهبون مبارشة إىل إلسامء ،إىل حمرض هللا (كورنثوس إلثانية  .)٧-٦:٥ومن إملعقول أن نفكر أنه عندما زإر
يسوع إلهاوية كجزء من معهل إلفدإيئ (أعامل إلرسل  ،)٣١ ،٢٧-٢٤ :٢وكرز فَيا (بطرس إلوىل  ،)١٩-١٨:٣حرر إلرسى إَّلين اكنوإ هناك
(أفسس  ،٩-٨:٤إشعياء  .)١:٦١قدم يسوع يف معهل وكرإزته رساةل إخلالص ل ٍ
شخاص مثل لعازر إَّلي إنتظر ابلميان (عربإنيني ،)٤٠-٣٩:١١
وبنفس إلوقت خمت ُحمك إدلينونة عىل إلرشإر وغري إملؤمنني.

ج ) إلآايت ( :)٢٦-٢٤إلامتس إلرجل إلغين
ِيب٢٥ .فاقاا ال إ ْب ارإ ِه ُمي :ااي أبْ ِين ،أ ْذ ُك ْر َأن اَّك
٢٤فانااداى اوقاا ال :ااي َأ ِِب إ ْب ارإ ِه امي ،أ ْر ا ْمح ِين ،اوأَ ْر ِس ْل ِل اع ااز ار ِل اي ُب َّل اط ار اف إ ْص ِب ِع ِه ِب اما ٍء اويُ ا رِرب اد ِل اس ِاينَ ِ ،ل ِ رين ُم اع َّذبٌ ِيف اه اذإ أللَّه ِ
ِ
ِ
ِ
أ ْس تا ْوفا ْي ات خ ْ ااريإتِ اك ِيف احيااتِ اك ،او اك اذ ِ اكل ِل اع ااز ُر ألْ اب اال ااي .اوأ ْل آ ان ه اُو ياتا اع َّزى او َأن اْت تا ات اع َّذ ُب ٢٦ .اوفا ْو اق اه اذإ ُ ِلكر ِه ،ب ا ْيناناا اوب ا ْينا ُ ْمك ه َُّوةٌ ع ِاظمي ا ٌة قادْ ُأثْ ِبت ا ْت ،اح َّىت إ َّن أ َّ َِّل اين
ِ
ون إلا ْيناا.
ون ،او ال أ َّ َِّل اين ِم ْن ُهنااكا ا ْجيتا ُاز ا
ون ألْ ُع ُب اور ِم ْن اه ُهناا إلا ْي ُ ْمك ال ي ا ْق ِد ُر ا
يُ ِريدُ ا
ِ
ِ
 .١ااي َأ ِِب إبْ ارإ ِه امي ،أ ْر ا ْمح ِين :اكن إلغين من نسل إبرإهمي بلك تأكيد ،ومل يتربأ إبرإهمي منه حامتً .ومع ذكل كونه إبن إبرإهمي مل يكن اكفي ًا للخالص من عذإبه يف
ِ
إحلياة إلآخرة .أصبح إلرجل إلغين إلآن هو إملتسول إَّلي يرتىج إبرإهمي.

•

نكرر ونقول مرة أخرى أن إلرجل إلغين مل يكن يف إلعذإب لنه اكن غني ًا؛ ولكن لنه عاش حياة بعيدة عن حمبة هللا ومل يضع ثقته به ،وهذإ ما
جتىل يف حياته بوضوح .ابملناس بة ،اكن إبرإهمي أكرث ثرإ ًء من إلرجل يف هذه إلقصة.

َ .٢أ ْر ِس ْل ِل اع ااز ار ِل اي ُب َّل اط ار اف إ ْص ِب ِع ِه ِب اما ٍء اوي ُ ا رِرب اد ِل اس ِاين :حىت يف إحلياة إلآخرة ترصف إلرجل إلغين بتفوق ،وإس متر يف معامةل لعازر اكخلادم .وهذإ يدل عىل أن
ِ
إملوت مل يأخذ منه إحساسه ابلس تحقاق ومباكنته الاجامتعية يف إحلياة.
•

كتب موريسون (" :)Morrisonمل يس تطع أن ينكر معرفته بلعازر ،فقد مزيه يف إحلال وهو يف حضن إبرإهمي .فاملعرفة إذ ًإ مل تكن رس مأساته
بل إلفاكر".

•

مل يْنع إملوت شهوة إلرجل إلغين ،بل نزع إلقدرة عىل حتقيق تكل إلشهوة .هذإ هو إلعذإب إحلقيقي ،واكن يتوق لقطرة وإحدة فقط لرياتح.

 .٣ااي أبْ ِين ،أ ْذ ُك ْر َأن اَّك أ ْس ات ْوفا ْي ات خ ْ ااريإتِ اك ِيف اح اياتِ اك :متتع إلغين بلك إخلريإت عىل إلرض؛ ولكنه مل يشاركها مع إلآخرين ومل يس تخدهما للتحضري حلياته إلبدية.
•

نرى هنا إلتناقض إلوإحض بني إلغين ووكيل إلظمل يف إملثل إلسابق (لوقا  .)١٢-١:١٦فقد إس تخدم وكيل إلظمل منصبه إحلايل للتحضري ملنصبه
إلتايل؛ أما إلرجل إلغين فمل يفعل ذكل.

ون :عىل إلرمغ من أن إلغين اكن ابماكنه رؤية إبرإهمي وإلتحدث معه،
ون ألْ ُع ُب اور ِم ْن اههُناا إلا ْي ُ ْمك ال ي ا ْق ِد ُر ا
 .٤ب ا ْيناناا اوبايْنا ُ ْمك ه َُّوةٌ ع ِاظمي ا ٌة قادْ ُأثْ ِبت ا ْت ،اح َّىت إ َّن أ َّ َِّل اين يُ ِريدُ ا
ِ
ِ
إل أنه مل يكن عىل مقربة منه عىل إلطالق .اكنت هناك ه َُّوةٌ ع ِاظمي ا ٌة قادْ ُأثْ ِبت ا ْت بيهنام ،كام تثبتت مصائرمه إىل إلبد.
•

دعوان أل ننَس أن لك هذإ حيدث مع روح إلرجل إلغين ،أي إجلزء غري إملادي من ِكيانه .فمل يتوقف وجوده أو إدرإكه رمغ أن جثته ل تزإل
مدفونة يف إلرتإب.

•

حنن ل نرى أي فكرة تشري إىل رقود أو زوإل إلروح .عل ر اق ابيت ( )Pateعىل ذكل" :ل يوجد تلميح هنا عن ماكن إْسه إمل ا ْطهر purgatory
أو ماكن للتطهري .فاله َُّو ٌة إل اع ِظمي ا ٌة قادْ ُأثْ ِبت ا ْت ،ويفرتض أن من ثبهتا هو هللا".

د ) إلآايت ( :)٣١-٢٧يفكر إلغين ابخوته
٢٧فا اقا الَ :أ ْسأَ ُ اكل إ ًذإ ،ااي َأب ا ِتَ ،أ ْن تُ ْر ِس ا ُهل إ اىل باي ِْت َأ ِِبَ ِ ٢٨ ،ل َّن ِيل ا َْخ اس اة إخ اْو ٍة ،اح َّىت ياشْ هادا لاهُ ْم ِل اك ْي اال ياأْتُوإ ُ ْمه َأيْضً ا إ اىل ام ْو ِضع ِ ألْ اع اذ ِإب اه اذإ٢٩ .قاا ال ا َُل إ ْب ارإ ِه ُمي:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىس
ون ِم ْن ُم ا
ِع ْندا ُ ْمه ُم ا
ون٣١ .فا اقا ال اَلُ :إ ْن ااكنُوإ ال ي ْاس ام ُع ا
وىس اوأ ْ َلن ْ ِبياا ُءِ ،لي ْاس ام ُعوإ ِمهنْ ُ ْم٣٠ .فا اقا ال :ال ،ااي َأ ِِب إ ْب ارإ ِه امي ،ب ا ْل إ اذإ ام اَض إلاَيْ ِ ْم اوإ ِح ٌد ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت ي ا ُتوب ُ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ون».
اوأ ْ َلن ْ ِبياا ِء ،او ال إ ْن قاا ام اوإ ِح ٌد ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت ي ُ اص رِدقُ ا
ِ
َ .١أ ْسأَ ُ اكل إ ًذإ ااي َأب ا ِت :نرى إلتشديد اثنية هنا عىل أن إلرجل إلغين أصبح هو إملتسول إلآن وليس لعازر.
ِ
َ .٢أ ْسأَ ُ اكل إ ًذإ ،ااي َأب ا ِتَ ،أ ْن تُ ْر ِس ا ُهل إ اىل باي ِْت َأ ِِبَ ِ ،ل َّن ِيل ا َْخ اس اة إخ اْو ٍة ،اح َّىت ياشْ هادا لاهُ ْم :وكام قلنا سابق ًا ،ما زإل إلرجل إلغين يعامل لعازر عىل أنه خادمه.
ِ
ِ
ِ
ويطلب من إبرإهمي أن يرسل لعازر يف هممة أخرى (رمبا يف حمل أو رؤية) ،وهذه إملرة ليساعد أشقائه إمخلسة.
•

حس جديد.
تذكر إلرجل إلغين أقاربه وأرإد رعايهتم حىت بعد أن ترك إحلياة .وهذإ دليل عىل أن ذإكرته مل تُمسح متام ًا ،ومل يعطى ٌ

ِ .٣ل اك ْي اال ياأْتُوإ ُ ْمه َأيْضً ا إ اىل ام ْو ِضع ِ ألْ اع اذ ِإب اه اذإِ :إهامتم إلرجل إلغين إلآن فقط بعدم ذهاب إلآخرين إىل ألْ اع اذ ِإب .فقد عاش حياته غري مكرت ًاث هبذإ إلمر ،ومل
ِ
يسعى خلالص نفسه أو إلآخرين .وإن اكن ابس تطاعته إَّلهاب بنفسه إىل إخوته ،لفعل؛ ولكنه بدأ يدرك أنه أمر مس تحيل ،لهذإ مل يطلب ذكل.
•

تفكري إلغين ابخوته إمخلسة اكن إملؤرش إلول عىل أنه فكر بأي خشص ما عدإ نفسه .ولكن لسوء إحلظ ،إهامتمه ابلآخرين جاء بعد فوإت إلوإن،
فهو غري قادر إلآن صنع إخلري لحد.

وىس اوأ ْ َلن ْ ِبياا ُء
وىس اوأ ْ َلن ْ ِبياا ُءِ ،لي ْاس ام ُعوإ ِمهنْ ُ ْم :أشار إبرإهمي أن دلى إخوته لك إملعلومات إلالزمة لتجنب عذإب إجلحمي .وس يكون اكفي ًا إن ْسعوإ ُم ا
ِ .٤ع ْندا ُ ْمه ُم ا
وأطاعوإ وصاايمه.
•

وىس اوأ ْ َلن ْ ِبياا ُءِ ،لي ْاس ام ُعوإ ِمهنْ ُ ْم".
كتب ابيت (" :)Pateإس تخدم لوقا فعل إملايض إملس متر يف رد إبرإهمي :قاا ال ا َُل إ ْب ارإ ِه ُميِ :ع ْندا ُ ْمه ُم ا
ِ
وكتب س بريجن (" :)Spurgeonعندما يشهد إل ِع ْمل عن حقيقة إلويح ،رمغ همينته عىل لك خليقة هللا ،عندما يشهد اترخي إملدن إملدفونة وإلمم
إملندثرة عن حصة إلكتاب إملقدس ،عندما تشهد لك قطعة عىل وجه إلرض وتؤكد نبوءإت إلكتاب إملقدس؛ ومع ذكل ل يقتنع إلنسان ،فهل من
إملمكن أن يقنعه خشص قام من إلموإت؟"

•

وأضاف س بريجن (" :)Spurgeonإن مل يكن إلكتاب إملقدس اكفي ًا ابلنس بة كل لتؤمن يف إملس يح ،فلن تكون رإضي ًا أبد ًإ حىت لو نزل مالك
من إلسامء أو ظهر أحد إلقديسني أو حىت جاء هللا بنفسه وبرشك خشصي ًا".

•

وىس اوأ ْ َلن ْ ِبياا ُء عىل محمل إجلد.
ون :إعرتض إلرجل إلغين عىل إلفور ،عامل ًا أن عائلته مل تأخذ ُم ا
 .٥ال ،ااي َأ ِِب إ ْب ارإ ِه امي ،ب ا ْل إ اذإ ام اَض إلاَيْ ِ ْم اوإ ِح ٌد ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت ي ا ُتوب ُ ا
ِ
ِ
ِ
واكن يأمل أهنم س يقتنعون أكرث إن مَض إلَيم وإحد من إلموإت من جمرد قرإءة لكمة هللا .ولكن هذإ لن حيدث ابلطبع ،لهنم إن مل يؤمنوإ بسبب لكمة
هللا ،فلن يؤمنوإ حىت وإن قاا ام اوإ ِح ٌد ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت.
•

ون ،رمغ أنه مل يفعل ذكل أيض ًا .وأعرب عن أمهل أن قيامة أحدمه من إلموإت من
عرف إلرجل إلغين ما جيب عىل إخوته أن يفعلوه :أن ي ا ُتوب ُ ا
شأهنا إقناعهم؛ ولكن إبرإهمي عرف أن هذإ لن ينجح .ففي هناية إملطاف ،يعتقد غري إملؤمن أن إلكتاب إملقدس ميلء ابحلديث عن إدلينونة
وإجلحمي؛ ول يريد أن يسمع إملزيد ،حىت لو جاء مالك من إلسامء.

•

قام يسوع من إلموإت؛ ومع ذكل مل يؤمن به إلكثريين .وقام خشص أآخر إْسه لعازر من إلموإت (يوحنا  )٤٤-٣٨:١١ولكن إلقادة إدلينيني مل
يصدقوإ أيض ًا ،بل عىل إلعكس متام ًا ،حاولوإ قتهل (يوحنا .)١٠-٩:١٢

•

أظهر يسوع يف هذه إلقصة أُهية عدم الاعامتد عىل إلعالمات وإملعجزإت لهنا ل تأِت ابلناس إىل إلميان .مفن إلسهل أن نفكر أنه إذإ رأى إلناس
عالمة أو معجزة مذهةل ،فسوف يؤمنون .ولكن ما خيلق إلميان ويؤدي إىل إخلالص هو سامع لكمة هللا (رومية )١٧:١٠؛ قد يكون للعالمة
دور أو رمبا ل يكون .فاهلل إَّلي يعمل من خالل لكمته ميكل إلسلطان لمينحنا إخلالص .عل ر اق مورغان (" :)Morganيعلن هللا أن إلكتاابت
إملقدسة يف حد ذإهتا قوية ولها نفس تأثري إلرساةل إليت س يأِت هبا خشص قام من بني إلموإت".

•

وعل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonعىل مقربة إلكنيسة أن تكون اكفية لتقنع إلاكفر إَّلي ينكر حقيقة إملس يحية؛ إل أنين ل أعتقد أنه س يكون
هناك ما يكفي من أدةل يف كنائس إلعامل لقناعه .فغري إملؤمن سيس متر يف طلب إملزيد من إلدةل".

•

وأضاف س بريجن" :مل يكن لعازر إَّلي يف حضن إبرإهمي وإعظ ًا ماهر ًإ إن قارانه مع وإعظ يح ،ولكن ُمست شفتاه جبمرة من عىل إملذحب".

•

مل يضل إلرجل إلغين بسبب ِغناه .بل ضل لنه مل يسمع للناموس وللنبياء .وكثريون س يكون هلم نفس إملصري ولنفس إلسبب.

•

بطريقة ما ،اكن إلرجل إلغين خمتلف ًا متام ًا عن إلكتبة وإلفريس يني .فقد عاش حياة إلرفاهية إملتناهية ،أما إلفريس يني فقد عاشوإ حياة مزتمتة ومنضبطة
للغاية ،أي عكسه متام ًا .ومع ذكل اكن هناك عامل مشرتك بيهنام :مل هيمتوإ ابحملتاجني من حوهلم ،وإحتقرومه ابلهامل .ولهذإ شعروإ ابلساءة إلشديدة
عندما عا ا امل يسوع وإه َّمت ابخلطاة وإلعشارين (لوقا  .)٢-١:١٥كتب موريسون (" :)Morrisonمئة ميل قد تفصل بني هنرين ،وابلرمغ من ذكل،
يتدفق لكَيام من نفس إلبحرية".

إجنيل لوقا إلحصاح ١٧
إلوإجب وإلشكر وإمللكوت
أولً .إملغفرة وإلميان وإلوإجب
أ ) إلآايت ( :)٢-١خطورة إل اع ارثإت
 ١اوقاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِه « :ال يُ ْم ِك ُن إ َّل َأ ْن تاأْ ِ اِت ألْ اع ا ارث ُإت ،اولا ِك ْن اويْ ٌل ِل َّ ِِلي تاأْ ِِت ب اِو ِإس اطتِ ِه! ٢خ ْ ٌاري ا َُل ل ا ْو ُط رِو اق ُع ُن ُق ُه ِ احب اج ِر ار ًىح او ُط ِر اح ِيف ألْ اب ْح ِرِ ،م ْن َأ ْن يُ ْع ِ ارث َأ احدا اه ُؤ ال ِء
ِ
أ ر ِلصغاا ِر.
 .١اوقاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِه :وحض يسوع من خالل قصة لعازر وإلرجل إلغين أن إلبدية حقيقية ،ولن يرجع أحد من هناك لتحذيران .لهذإ من إلرضوري أن حنيا للمس يح
ونعكس صورته عىل إلرض ،لن ما نفعهل هنا س يكون َل تأثري أبدي.
 .٢ال يُ ْم ِك ُن :ل ام اف َّر ِم ْن ُحدُ ِ
نسان َّ ِإَّلي تاأْ ِِت إل اع ارث ُإت ب اِسبا ِب ِه .من إملهم أن نفهم ما يعنيه يسوع عندما حتدث هنا عن إل اع ارث ِإت.
وث إل اع ارث ِإت ،لا ِك ْن اوي ٌل ِ اَّل ِ اكل إل ِ
•

تأِت إلكمة إليواننية إلقدمية إل اع ارث ِإت إملس تخدمة هنا من إلعصا إملقوسة (إلس نارة) ،أي إلعصا إليت تفتح إلفخ أو تُمسك ابل ُطعم .كام اكنت إلكمة
تُس تخدم كحجر عرثة ،وهو إليشء إَّلي يعرقل حركة إلناس.

•

وجند يف بعض إلحيان أن إلكتاب إملقدس يس تخدم لكمة إلعرثإت مبعىن إجياِب ،مث ًال" :تا اع َّ ُرثوإ ِ احب اج ِر إلْ اع ْ ارث ِة" أي تقابلوإ مع يسوع ،أو تعرقلوإ
ابلجنيل (رومية  ،٣٣:٩كورنثوس إلوىل  ،٢٣:١غالطية .)١١:٥

•

إلعرثإت بني أعضاء جسد إملس يح أمر يسء .قد تأِت إلعرثة بسبب مشورة ابطةل (مىت  ،)٢٣:١٦أو رمبا بسبب "إحلرية إلزئدة" إليت من شأهنا
أن تعرث أخاك يف إلميان وتوقعه يف إخلطية (رومية  .)١٣:١٤كام تأِت إلعرثإت من إلتحزابت وإلتعالمي إلضاةل (رومية .)١٧:١٦

 .٣اولا ِك ْن اويْ ٌل ِل َّ ِِلي تاأْ ِِت ب اِو ِإس اط ِت ِه :إلفكرة إلساس ية هنا" :س يقع إلناس يف إلفخ ل حماةل  -ولكن ويل كل إن كنت أنت من يقدم هلم إلصنارة .سيتعرث إلناس
حامتً  -ولكن ويل كل إن كنت أنت من يضع جحر إلعرثة أماهمم".
•

خ ْ ٌاري ملن يعرث غريه أن ميوت مو ًات رهيب ًا" :وخ ْ ٌاري ا َُل لا ْو ُط رِو اق ُع ُن ُق ُه ِ احب اج ِر ار ًىح او ُط ِر اح ِيف ألْ اب ْح ِر".

هذإ هو إدلرس إَّلي تعلمته إلكنيسة ابلطريقة إلصعبة عندما أرإدت تقدمي إملساعدة هلل بلعن إلَيود لرفضهم إملس يح؛ ولكن عادت إللعنة عىل
إلكنيسة بطريقة أسوأ من قبل .إن اكن هناك خشص يبدو أنه مس تعد دلينونة هللا أو لتأديبه ،دع هلل يفعل ذكل ،وإبتعد أنت عن إلطريق .فاهلل ل
حيتاجك لتكون أدإة لِلينونة ،بل أدإة للتعبري عن حمبته.

•

•

تضع إلآية يف رساةل يوحنا إلوىل  ١٠:٢أمامنا إحلل لتجنب إلعرثإت :إحملبة " .ام ْن ُ ِحي هب َأخاا ُه ياثْبُ ُت ِيف ألنهو ِر اولاي اْس ِفي ِه عا ْ ارث ٌة ".إن كنا ُحنب أخوتنا،
فلن جنلب هلم إلعرثإت.

ب) إلآايت ( :)٤-٣إن عرثك أحد ،تعامل مع إلمر وإغفر َل
ِ ٣إ ْح ا ِرت ُزوإ ِ َلن ْ ُف ِس ُ ْمك .اوإ ْن َأخ اْطأَ إلا ْي اك َأخُوكا فا او ِ ر ْخبهُ ،اوإ ْن اتا اب فاأغْ ِف ْر اَلُ ٤ .اوإ ْن َأخ اْطأَ إلا ْي اك اس ْب اع ام َّر ٍإت ِيف ألْ اي ْو ِم ،او ار اج اع إلا ْي اك اس ْب اع ام َّر ٍإت ِيف ألْ اي ْو ِم قاائِ ًالَ :أانا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتا ئِ ٌب ،فاأغْ ِف ْر ا َُل»ِ .
 .١اوإ ْن َأخ اْطأَ إلا ْي اك َأخُوكا فا او ِ ر ْخب ُه :عندما خيطئ خشص حبقك ،فال جيوز جتاهل إلمر ،بل او ِ ر ْخب ُه مبحبة.
ِ
ِ
• إحملبة يه إلساس هنا؛ فال نس تطيع ابلتأكيد ،الاحتفاظ بسجل للك إساءة إرتكبت ضدان .جند أن أحد جوإنب مثر إلروح هو ُط ُ
(إلص ُرب/
ول إ َلانا ٍة ر
ُط ُ
ول إلْ ابالِ ) (غالطية  ،)٢٢:٥فعلينا إذإً أن نكون صبورين وحنمتل إلساءإت إلبس يطة إليت نوإهجها يومي ًا .تقول إلآية يف أفسس  ٢:٤اوب ُِطولِ
َأانا ٍة ُم ْح ات ِم ِل اني ب ا ْعضُ ُ ْمك ب ا ْعضً ا ِيف ألْ ام اح َّب ِة .فال تكونوإ شديدي إحلساس ية ،بل لنحمتل بعضنا إلبعض.
•

عندما تسود إحملبة ،سنمتكن من تطبيق إلآية يف أفسس " ١٥:٤ب ا ْل يان ابغي أ ْن ن ا ات اكَّ ام ِابحل ر ِاق ِيف إمل ا اح َّب ِة" حىت وإن أخطأ إلينا أحد .فاحملبة ليست
يه إلمنمية ،وليست كامتن إلمر وإلسامح َل ابلتعشش بدوإخلنا .إحملبة يه إَّلهاب إىل إلشخص إَّلي أخطأ إلينا ومعاتبته مبارشة مبحبة.

 .٢اوإ ْن اتا اب فاأ ْغ ِف ْر ا َُل :هذإ هو إلتحدي إَّلي قدمه يسوع ،ول يوجد أي خيار أآخر .وعندما يتوب إلشخص إَّلي أساء إليك ،فاأغْ ِف ْر ا َُل.
ِ
• ماذإ نفعل مع إلشخص إَّلي مل يتوب أبد ًإ؟ هل نغفر َل؟ حىت لو مل نمتكن من ترممي إلعالقة بسبب عدم إلتوصل إىل إتفاق مشرتك ،مفا زلنا
نس تطيع إختيار إملغفرة ،وننتظر معل هللا يف حياهتم لس تعادة تكل إلعالقة.
•

ومن إلوإحض  -وخاصة يف ضوء إلكامت إليت تلت  -أن يسوع مل يقصد حتديد إلغفرإن ،بل أرإد توس يع مفهومنا عنه .كام ومل يعطينا سبب ًا لعدم
إلغفرإن أو سبب ًا لنغفر أقل.

 .٣اوإ ْن َأخ اْطأَ إلا ْي اك اس ْب اع ام َّر ٍإت ِيف ألْ اي ْو ِم ،او ار اج اع إلا ْي اك اس ْب اع ام َّر ٍإت ِيف ألْ اي ْو ِم قاا ِئ ًالَ :أانا اتا ئِ ٌب ،فاأ ْغ ِف ْر ا َُل :تشري هذه إلآية أنه غري مسموح لنا أن حنمك عىل توبة
ِ
ِ
إ ِل آخر .فان أخطأ إيل أحد اس ْب اع ام َّر ٍإت ِيف ألْ اي ْو ِم وإس متر يف طلب إلغفرإن ،رمبا سأفكر أهنم غري صادقني .ولكن بغض إلنظر عن لك هذإ ،يأمرين يسوع
أن أغفر هلم وأحاول ترممي إلعالقة.
ج ) إلآايت ( :)٦-٥حنتاج إميان كبري ليك نتعايش مع إلآخرين
ون ِلها ِذ ِه ألْ ُج َّم ْ ازي ِة :أن ْ اق ِل ِعي اوأنْغا ِر ِيس ِيف ألْ اب ْح ِر فا ُت ِطي ُع ُ ْمك.
٥فا اقا ال أ هلر ُس ُل لِ َّلر ِ ربِ « :ز ْد إميااناناا!»٦ .فاقاا ال أ َّلر هب« :ل ا ْو ااك ان لا ُ ْمك إمي ا ٌان ِمثْ ُل احبَّ ِة خ ْاردالٍ  ،لا ُكنْ ُ ْمت تا ُقولُ ا
ِ
ِ
ِ .١ز ْد إميااناناا :أدرك إلتالميذ يف هذه إللحظة ما قاَل يسوع ابلضبط .وعرفوإ حاجهتم لطلب إميان أكرب يك يعيشوإ بسالم مع إلآخرين ،إن اكنوإ س يطبقون مبدأ
ِ
إلغفرإن هذإ .وهذإ دليل أآخر عىل أن يسوع مل حيدد إلغفرإن ،وإل ملا اكن هناك حاجة لطلب إملزيد من إلميان.

•

ويُعلرق الكرك (" :)Clarkeيبدو أن غفرإن لك إساءة يرتكهبا أحد ضدان بشلك مس متر س يكون صعب ًا ،حىت عىل إلتالميذ أنفسهم ،إَّلين أدركوإ
أنه إن مل يزيد يسوع إمياهنم فلن يس تطيعوإ أبد ًإ تمتمي هذه إلوصية".

 .٢ل ا ْو ااك ان لا ُ ْمك إمي ا ٌان ِمثْ ُل احبَّ ِة خ ْاردالٍ  :عادة ما منيل إىل الاعتقاد بأن إملعجزإت يه إلطريقة إلوحيدة ملامرسة إمياننا .قد يكون هذإ حصيح ًا ،ولكن أعظم معجزة
ِ
لالميان هو ترممي إلعالقات.
•

وفق ًا جليِلهنويس ( )Geldenhuysفان جذور َشرة ألْ ُج َّم ْ ازي ِة ا(َش اار ِة إلته ِ
وت) قوية للغاية؛ ويقال أنه ميكهنا إلصمود س امتئة س نة.

•

قد تكون جذور عدم غفرإن وإملرإرة متأصةل بدإخكل مثل َشرة إلتوت ذإت إجلذور إلعميقة وإلقوية .ولكن ابلميان ،يس تطيع يسوع أن يقلع تكل
إجلذور وينظف قلبك ابلاكمل ،ويأمرها :أنْقا ِل ِعي اوأن ْ اغ ِر ِيس ِيف ألْ اب ْح ِر.

 .٣احبَّ ِة اخ ْردالٍ  :إلميان إَّلي جيب أن منتلكهَ ،ل عالقة ابلنوعية وليس ابلمكية .مفقدإر قليل من إلميان  -مثل حبة إخلردل (بذرة صغرية للغاية) يس تطيع أن
حيقق أمور ًإ عظمية إن وضعناه يف يد إلَل إلعظمي.
•

ميكن لالميان إلبس يط أن حيقق أش يا ًء عظمية؛ ولكن إلميان إلقوي س يحقق أش يا ًء أعظم .إلمه هو موضوع إمياننا .ويُعلرق س بريجن" :ل ميكن
للعني أن ترى نفسها .هل س بق ورأيت عينك من قبل؟ قد تفعل ذكل من خالل إملرأآة ،ولكنك ترى إنعاكس ًا لها فقط .وميکنك أن ترى دليل
إميانك بنفس إلطريقة ،ولكن ل ميكنك أن تنظر إىل إلميان نفسه .فالميان نفسه ينظر إىل موضوع إلميان ،خشص إلرب يسوع إملس يح".

•

من إلفضل كل ،إن أردت إلزتحلق عىل إجلليد ،أن متكل إميان بس يط وأنت تقف عىل جليد ْسيك ،من أن متكل إميان قوي وأنت تقف عىل
جليد رقيق .إمياننا إلبس يط يف خملص عظمي يس تطيع أن حيقق أش ياء عظمية.

د ) إلآايت ( :)١٠-٧همام معلنا هلل ،فلن يكون مديو ًان لنا أبد ًإ ،فلك ما نقدمه هو جمرد تعويض بس يط ملا معهل يف حياتنا
رسي ًعا اوأت َّ ِك ْئ٨ .ب ا ْل َأ ال ي ا ُقو ُل اَلَُ :أعْ ِد ْد اما َأتا اع َّىش ِب ِه ،اوتا ام ْن اط ْق اوأ ْخ ِد ْم ِين اح َّىت أ آ ُ ا
لك
 «٧او ام ْن ِمنْ ُ ْمك ا َُل اع ْب ٌد ا ْحي ُر ُث َأ ْو يا ْرعاى ،ي ا ُقو ُل ا َُل إ اذإ اد اخ ال ِم ان ألْ اح ْقلِ  :تاقا َّد ْم ا ِ
رش اب ،اوب ا ْعدا اذ ِ اكل تاأْ ُ ُ
رش ُب َأن اْت؟ ٩فاه ْ ِال ِ اَّل ِ اكل ألْ اع ْب ِد فاضْ ٌل ِلَن َّ ُه فا اع ال اما ُأ ِم ار ِب ِه؟ ال َأ ُظ هن١٠ .كا اذ ِ اكل أَن ُ ْْمت َأيْضً ا ،ام اىت فا اعلْ ُ ْمت ُ َّ
لك اما ُأ ِم ْر ُ ْمت ِب ِه فا ُقولُوإ :إن َّ انا
لك اوت ا ْ ا
او َأ ْ ا
ِ
ونَ ِ ،لنَّناا إن َّ اما ا ِمعلْناا اما ااك ان اجي ُِب عالا ْي انا».
اعبِي ٌد ب ا َّطالُ ا
ِ
 .١او ام ْن ِمنْ ُ ْمك ا َُل اع ْب ٌد ا ْحي ُر ُث َأ ْو يا ْرعاى :أهنيى يسوع لتوه حديثه مع إلتالميذ عن إلعامل إلعظمية إملمكنة ابلميان إلقوي .ويضيف هنا بعض إلكامت عن إلكربايء
إَّلي يظهر عندما يس تخدم هللا خشص ما.
•

يتحدث يسوع هنا عن أولئك إَّلين خيدمونه حبق .فاحلرث معل شاق؛ ويستنفد قوة إحلارث وقدرة حتمهل .وكام أن إلعمل يف إحلقل صعب وشاق،
قلب رعوي.
كذكل يه إخلدمة إلروحية .ميكن أيض ًا لرعاية إلغنام أن تكون مع ًال شاق ًا ،وتتطلب إلكثري من إلصرب والاهامتم ابلتفاصيل وحتتاج ل ٍ

•

من إملفيد أن نتذكر أن يسوع مل خياطب إ ُمجل ُوع هبذه إلكامت ،إذ نقرأ يف بدإية إلحصاح  :١٧اوقاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِه .كتب س بريجن (:)Spurgeon
"لحظوإ أن يسوع مل يكن ميهد طريق ًا للخالص ،ولكنه اكن يشري إىل طريق إخلدمة لِلين س بق وانلوإ إخلالص".

رش اب ،اوب ا ْعدا اذ ِ اكل تاأْ ُ ُ
َ .٢أعْ ِد ْد اما َأتا اع َّىش ِب ِه ،اوتا ام ْن اط ْق اوأ ْخ ِد ْم ِين اح َّىت أ آ ُ ا
رش ُب َأن اْتَ :تيل يسوع خادم قادم إىل إلبيت بعد يوم معل طويل وشاق،
لك اوت ا ْ ا
لك او َأ ْ ا
رمبا اكن ا ْحي ُر ُث َأ ْو يا ْرعاى .وعندما وصل إىل إملْنل ،مل يشجعه إلس يد أو يطعمه أو خيدمه أو حىت يدكل قدميه ،بل توقع منه أن يس متر يف إخلدمة لنه ل
يزإل هناك إلكثري للقيام به.

•

هناك دإمئ ًا َشء ميكننا إلقيام به خلدمة س يدان ،وهناك دإمئ ًا بع إلطرق َّلكل .كتب س بريجن" :إذإ كنت ل تس تطيع إخلروج للعمل يف إحلقل،
ميكنك إَّلهاب إىل إملطبخ وتطهو .وإذإ كنت ل تعرف أن ترعى إملاش ية ،ميكنك أن جتلب طبق إلطعام لس يدك .قد تغري معكل ،ولكن عليك
أن تس متر يف إخلدمة ما دمت حي ًا".

•

يف س ياق لكامت يسوع إلسابقة ،ميكننا أن نقول أنه ل يزإل هناك أشخاص علينا أن نغفر هلم ،ول يزإل هناك إلكثري لنعمهل ابمياننا إلعظمي.

•

هذه إلعامل صعبة ،ولكن يف هذإ إملثل إلُمصغر قدم لنا يسوع إملوقف إلقليب إلصحيح :مرسته قبل سعادتنا ،وشعبه قبل أنفس نا ،وإْسه قبل
أسامئنا.

 .٣فاه ْال ِ اَّل ِ اكل ألْ اع ْب ِد فاضْ ٌل ِ َلن َّ ُه فا اع ال اما ُأ ِم ار ِب ِه؟ :مل يكن إلس يد يشكر إخلادم عادة لقيامه بعمهل .ففي تكل إلثقافة ،أي ما قبل إملس يحية ،مل يكن إللطف أمر ًإ
وإردإً.
•

حنن ل خندم يسوع يك ننال إلشكر أو إملدحي.
✓ يبدو غريب ًا أن يشكران يسوع يف ضوء لك ما فعهل لجلنا.
✓ يبدو غريب ًا أن يشكران إذإ أخذان بعني الاعتبار لك ما مل نفعهل َل.
✓ يبدو غريب ًا أن يشكران عندما نفكر بأن لك ما قدمناه َل هو ابلساس عطية منه.

•

عل ر اق س بريجن ( )Spurgeonعىل إلآية" :ماذإ فعلنا َل ابملقارنة مع ما فعهل هو لنا؟ إن قاران خدمتنا خبدمة إملس يح فهيي تش به حبة غبار وإحدة
ابملقارنة مع إلفكل إلعظمي".

•

ولكن إلغريب يف إلمر أنه سيشكران وياكفئنا ،عىل إلرمغ من أننا ل نس تحق ذكل .سينظر عىل معل لك من خدإمه وس يقول للمناءِ " :ن ِع َّما َأهيه اا
ألْ اع ْبدُ أ َّلصا ِل ُح اوأ ْ َل ِم ُني" (مىت .)٢٣ ،٢١:٢٥

ون (غا ْ ُري انا ِف ِع اني /غا ُري ُمس ات ِح ِقر اني) :ل يتحدث يسوع هنا عن إملوقف إلقليب إَّلي يُظهر إلتوإضع إلزإئف أو إَّلي يقول" :أان غري انفع ليشء".
 .٤إنَّناا اعبِي ٌد ب ا َّطالُ ا
ِ
وهو ليس الاعرتإف بأننا غري قادرين عىل فعل ما يريض هللا .بل يتحدث عن إلقلب إَّلي يدرك ببساطة أن هللا قدم لنا أكرث بكثري مما نقدمه َل.
َ ِ .٥لن َّ انا إن َّ اما ا ِمعلْ انا اما ااك ان اجي ُِب عالا ْي انا ِ(لن َّنا لا ْم ن اف اع ْل غا ْ اري اوإجِ بِنا) :يتحدث هنا عن إملوقف إلقليب إَّلي يفهم أن إلس يد فعل معنا أمور عظمية جد ًإ ل نس تطيع
ِ
ردها .مفا فعهل لجلنا اكن بدإفع إحملبة إلاكمةل؛ وما نفعهل لجهل هو بدإفع الامتنان وإلوإجب.
•

ولهذإ إلسبب من إلرضوري أن يؤكد معلمي إلكمة ما يؤكده إلكتاب إملقدس نفسه :ما فعهل هللا معنا .عندما ندرك لك ما فعهل هللا معنا يف يسوع،
فسرنغب يف خدمته بدإفع الامتنان .فكر ابملغفرة إلعظمية إليت منحنا إايها يسوع؛ فكر ابجلبال إلعظمية إليت نقلها ابلميانَّ .لكل خدمتنا وغفرإننا
للآخرين ما هو سوى تعبري بس يط عن وإجبنا حنوه.

•

عندما منكل قلوب مس تقمية حنوه ،نس تطيع أن نعيش ونترصف بفرح لن هللا أعطاان هذإ الامتياز وْسح لنا خبدمته.

•

ل يوجد إلكثري من إملؤمنني إليوم وإَّلين ميلكون مثل هذإ إملوقف إلقليب .بل عىل إلعكس متام ًا ،نرى إلكثريين يريدون إلظهور بصورة إملؤمن
ون .فعندما ننظر إىل إلناس ول ننظر إىل يسوع نعتقد أننا أفضل من إلآخرين.
إخلارق (سوبرمان) ل بصورة إل اعبِي ٌد إل اب َّطالُ ا

•

نفسهم ل َشء؛ بيامن يعتقد إلقديسون إلناْضون أنفسهم أقل من ل َشء".
كتب س بريجن (" :)Spurgeonيعتقد إلقديسون أ ا

•

ِإقتابا اس ابيت ( )Pateمن (" :)m. Abot 2:8هناك قول هيودي مأثور حيمل فكرة مشاهبة" :إن تعلمت إلكثري من إلتورة ،فال متدح نفسك،
لنك خُلقت لهذإ".

ارش ُة ِر اجالٍ بُ ْر ٍص
اثني ًا .شفاء ع ا ا
أ ) إلآايت ( :)١٤-١١شفاء ُإلربص
ارش ُة ِر اجالٍ بُ ْر ٍص ،فا اوقا ُفوإ ِم ْن ب ا ِعي ٍد  ١٣او ارفا ُعوإ اص ْواتً قاائِ ِل اني:
 ١١او ِيف اذهاا ِب ِه إ اىل ُأ ُورشا ِل امي أ ْجتا ااز ِيف او ْسطِ أ َّلسا ِم ار ِة اوألْ اج ِليلِ  ١٢ .او ِفمياا ه اُو داإ ِخ ٌل إ اىل قا ْري ا ٍة أ ْس ات ْق اب ا ُهل ع ا ا
ِ
ِ
ون اطه ُاروإ.
« ااي ي ُاسوعُ ،ااي ُم اع ِ ر ُمل ،أ ْر ا ْمحناا!»١٤ .فانا اظ ار اوقاا ال لاهُ ُم« :أ ْذ اه ُبوإ او َأ ُروإ َأن ْ ُف اس ُ ْمك ِل ْل اكهانا ِة» .او ِفمياا ُ ْمه ُمنْ اط ِل ُق ا
ارش ُة ِر اجالٍ بُ ْر ٍص :مل يكن من غري إملألوف أن يتجمع هؤلء إلربص مع ًا .اكنوإ منبوذين من إجملمتع كلك ،ومل يكن دلهيم
 .١او ِفمياا ه اُو داإ ِخ ٌل إ اىل قا ْري ا ٍة أ ْس ات ْق اب ا ُهل ع ا ا
ِ
أي عالقات مع إلآخرين سوى مع برص مثلهم َّ -لكل ،اوقا ُفوإ ِم ْن ب ا ِعي ٍد.
•

اوقا ُفوإ ِم ْن ب ا ِعي ٍد :عل ر اق الكرك ( )Clarkeعىل هذه إلآية" :اكنوإ يقفون عىل بُع ِد ِمسافة من إلآخرين ،لن إلناموس وإلتقاليد منعهم من الاقرتإب
من إلحصاء خوف ًا من إلعدوى( ".أنظر سفر إلالويني  ،٤٦:١٣سفر إلعدد  ،٢:٥سفر ملوك إلثاين .)٥:١٥

•

أ ْجتا ااز ِيف او ْسطِ أ َّلسا ِم ار ِة اوألْ اج ِليلِ  :كتب ابيت (" :)Pateهناك ترمجة أدق لهذه إلآية ا"و ام َّر ِب ِم انط اق ٍة ُمحا ِذي ا ٍة ِل رلسا ِم ار ِة اوإجلا ِليلِ " مشري ًإ إىل أن يسوع
اكن عىل إحلدود ما بني إلسامرة وإجلليل".

 .٢او ارفا ُعوإ اص ْواتً قاائِ ِل اني « :ااي ي ُاسوعُ ،ااي ُم اع ِ ر ُمل ،أ ْر ا ْمحناا!» :جاءوإ إىل يسوع مع ًا وصلوإ مع ًا ،عىل إلرمغ من أهنم اكنوإ مجموعة خمتلطة من إلَيود وإلسامريني (لوقا
 ،)١٦-١٥:١٧إل أن بؤسهم مجعهم .وعندما صلوإ مع ًا ،إختفى لك تعصب اكن موجود ًإ.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayمأآيس إحلياة وحمن إدلهر تعيد للناس إلتصاقهم ببعض وتكرس إحلوإجز إلعرقية وإلقومية .يف مأساهتم إملشرتكة نيس
هؤلء ُإلربص أهنم اكنوإ خليط من إلَيود وإلسامريني وتذكروإ فقط أن دلهيم إحتياج".

 .٣أ ْذ اه ُبوإ او َأ ُروإ َأن ْ ُف اس ُ ْمك ِل ْل اكها ان ِة :اكن من إلرإئع أن يطلب يسوع مهنم إَّلهاب إىل إلكهنة يف حني أهنم مل يشفوإ بعد .اكنت هذه خطوة إميان حقيقية ،كام هو
إحلال عندما نلبس إلنسان إجلديد رمغ أننا ما زلنا نشعر اكلنسان إلقدمي.
•

علرق موريسون ( )Morrisonعىل هذإ" :اكن إلرشط إلوحيد للشفاء :إلطاعة .فقد أعطامه أمر ،واكن علَيم تنفيذ إلمر وطاعته .إذإ اكن هو
إمل ُ اع ِ ر ُمل حق ًا ،كام رصخوإ ،إذإً ليربهنوإ إمياهنا م بطاعهتم".

•

وعلرق الكرك (" :)Clarkeيكرم هللا هذإ إلنوع من إلميان ،ويس تخدمه لصنع إملعجزإت .فاَّلي ل يؤمن إىل أن ينال الاس تجابة ،فعىل إلرحج
لن خيلص أبد ًإ .أمه وأعظم سبب لالميان هو أن هللا ن ا افس ُه أمر بذكل".

ون اطه ُاروإ :كام أن هللا ابرك إميان إلربص لهنم أخذوإ خطوة اكنسان جديد رمغ شعورمه بأهنم ل زإلوإ يف إلنسان إلقدمي ،هكذإ سيبارك هللا
 .٤او ِفمياا ُ ْمه ُمنْ اط ِل ُق ا
إمياننا.
•

ويُعلرق موريسون ( )Morrisonعىل إلآية" :عندما نسري يف درب إلطاعة س نخترب إلربكة .دع إلكنيسة تطيع أمر إلرب يسوع وحبامس تكرز
إلمم ،وبيامن تفعل ،ستُشفى".

ب) إلآايت ( :)١٩-١٥رجوع أبرص وإحد ليقدم إلشكر
اب ي ُاسو ُع اوقاا الَ « :ألاي اْس
١٥فا اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم لا َّما ار َأى َأن َّ ُه ُش ِف اي ،ار اج اع يُ ام ِ رجدُ أ اهلل ب اِص ْو ٍت اع ِظ ٍمي ١٦ ،اوخ َّار عا اىل او ْ ِهج ِه ِع ْندا ِر ْجلا ْي ِه شا ا ِك ًرإ اَلُ ،او ااك ان اسا ِم ِر ًّاي١٧ .فاأ اج ا
يب ألْجِ ن ْ ِس؟»َّ ُ ١٩ .مث قاا ال اَلُ« :قُ ْم اوأ ْم ِض ،إمياان اُك اخل َّ اص اك».
رش ُة قادْ اطه ُاروإ؟ فاأَ ْي ان أل ِت ر ْس اع ُة؟ َ ١٨أل ا ْم يُو اجدْ ام ْن يا ْرجِ ُع ِل ُي ْع ِط اي ام ْجدً إ ِ ِلِل غا ْ ُري اه اذإ ألْغا ِر ِ
ألْ اع ا ا
ِ
 .١فا اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم لا َّما ار َأى َأن َّ ُه ُش ِف اي ،ار اج اع يُ ام رجِدُ أ اهلل ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي :رجع وإحد فقط ليقدم إلشكر ،وعىل إلرحج ااكن اسا ِم ِر ًّاي .وعىل إلرمغ من أنه اكن مبفرده ،إل
أنه جمد أ اهلل ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي.
•

اكن إلعرشة عىل إس تعدإ ٍد اتم للقيام ابلطقوس إدلينية ،أي إَّلهاب إىل إلاكهن .وإحد فقط اكن مليئ ًا ابلثناء إحلقيقي وإلشكر .كتب س بريجن
(" :)Spurgeonإن ممارسة إلطقوس إدلينية مكجرد وإجب ،أمر سهل للغاية وشائع جد ًإ ،ولكن إلشكر إحلقيقي إَّلي ينبع من إلقلب ،أمر اندر
جد ًإ .أطاع إلتسعة إلطقوس ،وإحد فقط شكر وجمد هللا".

رش ُة قادْ اطه ُاروإ؟ فاأَ ْي ان أل ِت ر ْس اع ُة؟ :لحظ يسوع غياب إلتسعة إَّلين مل يعودوإ لتقدمي إلشكر ،وتساءل عن ماكهنم .كام ويالحظ يسوع أيض ًا عدم
َ .٢ألاي اْس ألْ اع ا ا
إمتناننا.
•

كتب مورغان (" :)Morganنرى يف سؤإَل أُهية إلشكر وإلمتجيد ابلنس بة َل  ...ونتساءل إن اكن إلرب يسأل هذإ إلسؤإل ِاب ْس ِت ْمرإر".

•

هناك دإمئ ًا ما يدعوان لتقدمي إلشكر والامتنان هلل .كتب مفرس إلكتاب إملقدس إلشهري ماثيو هرني يف مذكرإته عندما رسقت حمفظته تكل إلليةل،
لك إلش ياء إليت يشكر إلرب علَيا:
✓ أو ًل ،لنه مل يتعرض للرسقة من قبل.
✓ اثني ًا ،لهنم أخذوإ حمفظته ،ومل يأخذوإ حياته.
✓ اثلث ًا ،لهنم أخذوإ لك َشء ،وأنه مل يكن يف إحملفظة إلكثري.
✓ وأخري ًإ ،لنه تعرض للرسقة ومل يقم هو بفعل إلرسقة.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonويف إخلتام أقول :إن خدمنا يسوع ،وأآمن إلبعض ولكهنم مل يصبحوإ كام توقعنا ،فال دإعي ِلالنزعاج .عليمك أن
حتزنوإ طبع ًا عندما ل يشكر إلآخرون هللا ،ولكن ل تشعروإ خبيبة إلمل .سأل إملُخلص" :أين إلتسعة؟" ُ ...ش َّفي إلعرشة ،ولكن وإحد مهنم فقط
قدم إلشكر هلل .هناك إلكثريين من إملؤمنني إجلدد إَّلين ل ينضمون إىل إلكنيسة ول يتعمدون أو حىت يشاركون يف إلعشاء إلرابين .أعدإد كبرية
تنال إلربكة ،ولكهنا ل تشعر ابلمتنان".

 .٣إمياان اُك اخل َّ اص اك (إميان اُك قادْ اطه اَّركا ) :اكن هناك شفاء إضايف لهذإ إلبرص .فعىل إلرحج وعندما قال يسوع هذإ ،اكن يشري إىل معل هللا يف قلبه .حصل
ِ
ابيق ُإلربص عىل أجساد اكمل ،ولكن قلوهبم بقيت مريضة.
اثلث ًا .جميء إمللكوت
أ ) إلآايت ( :)٢١-٢٠إذإ أردت أن تعرف عن ملكوت يسوع ،تعرف عليه اكملكل
ون :ه اُو اذإ اه ُهنااَ ،أ ْو :ه اُو اذإ ُهنااكا ! ِلَ ْن هاا املا ُك ُ
وت أ ِهلل؟»َ .أ اجاهبا ُ ْم اوقاا ال « :ال ياأْ ِِت املا ُك ُ
ون « :ام اىت ياأْ ِِت املا ُك ُ
وت
وت أ ِهلل ِب ُم ارإقابا ٍة ٢١ ،او ال ي ا ُقولُ ا
 ٢٠اولا َّما اسأَ ا َُل ألْ اف ر ِر ِيس يه ا
أ ِهلل داإ ِخلا ُ ْمك».

ون « :ام اىت ياأْ ِِت املا ُك ُ
وت أ ِهلل؟» :ميكننا أن نتخيل من هذه إلكامت فرييس عدإيئ متوجه حنو يسوع ومطالب ًا إما أن يأِت يسوع مبلكوته
 .١اولا َّما اسأَ ا َُل ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
إلآن أو أن يتوقف عن الادعاء بأنه إملس يا.
•

اكن إلناس يف زمن يسوع يتوقون جمليء إملس يا .واكنوإ يعرفون إلنبوءإت إلقدمي إليت تتحدث عن جمد إملس يا إلقادم ،وأردوإ هذه إحلياة إلآن.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمل يُ اقدرر إلناس أ ْبن إلنسان بيامن اكن عىل إلرض .واكن إلفريس يون يس هتزئون ويسخرون منه ،ويطالبون مبعرفة
موعد جميء ملكوته .وكهنم يقولون" :أهذإ هو ملكوتك إملوعود؟ أهؤلء إلصيادين وإلفالحني حاشيتك؟ هل هذه يه إلايم إليت ِإن ات اظ ارها إلنبياء
وإمللوك بشوق؟"

 .٢ال ياأْ ِِت املا ُك ُ
وت أ ِهلل ِب ُم ارإقا اب ٍة :أوحض يسوع للفرييس إَّلي طرح إلسؤإل بأن ملكوت هللا لن يأِت من إ ِل ْس ِت ْج اوإب إلعدإيئ .وأضاف أنه وبسبب ِعدإهئم
وشكوكهم لن يروإ أو ينالوإ ملكوت هللا.
•

وفق ًا جليِلهنويس ( ،)Geldenhuysإلفعل إَّلي تأِت منه لكمة ُم ارإقا اب ٍة إس تخدم كثري ًإ يف إلعهد إجلديد ويف إلرتمجة إلس بعينية ،ويعين "إملرإقبة
إلعدإئية".

َ ِ .٣ل ْن هاا املا ُك ُ
وت أ ِهلل داإ ِخلا ُ ْمك :قال هلم يسوع إن إمللكوت اكن يف وسطهم .وميكن ترمجة لكمة داإ ِخلا ُ ْمك :يف وسطمك أو بينمك .اكن ملكوت هللا بيهنم لن إملكل
اكن بيهنم.
•

واكلكثريين إليوم ،طالب إلفريس يون مبجيء ملكوت هللا؛ ولكنك ل تس تطيع طلب إمللكوت وبنفس إلوقت ترفض إملكل .كتب مورغان
(" :)Morganسأَل إلفريس يون عن موعد ظهور ملكوت هللا ،يف حني اكن إمللكوت يف وسطهم لن إملكل نفسه اكن بيهنم".

ب) إلآايت ( :)٢٤-٢٢لن يأ ِت ملكوت هللا يف زمن إلتالميذ
ون لا ُ ْمك :ه اُو اذإ اههُ انا! َأ ْو :ه اُو اذإ ُهنااكا ! ال ت ْاذ اه ُبوإ او ال
ون َأ ْن تا ار ْوإ ي ا ْو ًما اوإ ِحدً إ ِم ْن َأ َّاي ِم أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان او ال تا ار ْو ان ٢٣ .اوي ا ُقولُ ا
 ٢٢اوقاا ال ِللتَّ اال ِمي ِذ « :اس اتأْ ِِت َأ َّاي ٌم ِفَياا ت ا ْش هتا ُ ا
ِ
ون َأيْضً ا أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ِيف ي ا ْو ِم ِه.
تاتْ اب ُعوإَ ِ ٢٤ ،لن َّ ُه ا امَك َأ َّن ألْ ارب اْق أ َّ َِّلي ي ا ْ ُرب ُق ِم ْن انا ِحيا ٍة ا ْحت ات أ َّلس اما ِء ي ُ ِِض ُء إ اىل انا ِحيا ٍة ا ْحت ات أ َّلس اما ِء ،اك اذ ِ اكل يا ُك ُ
ِ
ِ
ون َأ ْن تا ار ْوإ ي ا ْو ًما اوإ ِحدً إ ِم ْن َأ َّاي ِم أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان او ال تا ار ْو ان :يتحدث يسوع هنا مع إلتالميذ ،وخيربمه أنه عندما يرتك هذه إلرض ،س تأِت
 .١اس اتأْ ِِت َأ َّاي ٌم ِفَياا ت ا ْش هتا ُ ا
ِ
أايم فَيا يش هتيي إلتالميذ ،سوإء إحلاليني أو إلبعيدين ،جميء إملس يا إلثاين.
ون لا ُ ْمك :ه اُو اذإ اههُناا! َأ ْو :ه اُو اذإ ُه اناكا ! :س يعرف إلش يطان كيف يس تغل هذإ إلشوق؛ وس يدر عي إلكثريون أهنم إملس يا قبل جميء إملس يح إحلقيقي .مفن
 .٢اوي ا ُقولُ ا
إلرضوري أل خيدعمك هؤلء إلكذبة.
 .٣ال ت ْاذ اه ُبوإ او ال تاتْ اب ُعوإ :يف إلقرون منذ أن تكم يسوع هبذه إلكامت ،إ ردعى كثريون أهنم إملس يا ،وصار للبعض مهنم أتباع .ولكن حذران يسوع قائ ًال :ال
ت ْاذ اه ُبوإ او ال تاتْ اب ُعوإ؛ بل علينا جتاهلهم متام ًا.
•

قال إدلكتور تشارلز فاينربغ ( ،)Charles Feinbergوهو عاملٌ هيودي مؤمن ،أنه يف اترخي شعب إرسإئيل منذ زمن يسوع ،إ ردعى أكرث من أربعة
وس تون خشص ًا خمتلف ًا أهنم إملس يا.

•

إدرعى كثريون يف إملايض مثل ديفيد كوريش وجمي جونز وصن ميونغ مون وأآخرون أهنم إملس يا .كام إعتقد إلبعض من إلَيود إملتعصبني (ول يزإل
إلبعض مهنم يفكر بنفس إلطريقة) أن ُمعمل هيودي من برولكني ،ويدعى مندل ش نريسون ،اكن هو إملس يا .وإعتقد إلبعض بأن أشخاص خارج
إلطار إلَيودي إملس يح اكنوإ إملس يا (مثل س تالني أو ماو).

َ ِ .٤لن َّ ُه ا امَك َأ َّن ألْ ارب اْق أ َّ َِّلي ي ا ْ ُرب ُقِ :يف ي ا ْو ِم ِه ،سريى إمجليع يوم إنتصار إملس يا ،كام ألْ ارب اْق أ َّ َِّلي ي ا ْ ُرب ُق يف إلسامء .إَّلين يدر عون أن يسوع قد أىت أو س يعود ِيف
ي ا ْو ِم ِه بطريقة رسية ،مه خمطئون.
ج ) إلآية ( :)٢٥لن يأِت إمللكوت حىت ينهتيي يسوع من معهل عىل إلرض
 ٢٥اولا ِك ْن يان ْ اب ِغي َأ َّو ًل َأ ْن ي ا اتأَل َّ ام اك ِث ًريإ اويُ ْرفا اض ِم ْن اه اذإ ألْجِ يلِ .
 .١اولا ِك ْن يان ْ اب ِغي َأ َّو ًل َأ ْن ياتاأَل َّ ام :هناك ميل دلى إلكثريين من أتباع يسوع لتخطي إلصليب وإَّلهاب مبارشة إىل ملكوت هللا .ولكن ملكوت هللا ل ميكن أن
يأِت إىل أن يذهب إملكل إىل إلصليب.
•

ملاذإ ينبغي أن يكون يسوع هو إَّلي حيمك ويسود عىل مملكة هللا؟ لنه حقق الكمه ،وحنن مدعوون أن نتبعه بنفس إلطريقة .قال يسوع« :إ اذإ
ِ
ون ِف ُ ْ
لك اوخاا ِد ًما ِللْ ُ ِ ر
ون أ آ ِخ ار أ ْل ُ ِ ر
يمك ع ِاظميًا فالْ اي ُك ْن لا ُ ْمك خاا ِد ًما» (مىت
ون َأ َّو ًل فا اي ُك ُ
لك» (مرقس  .)٣٥:٩وقال أيض ًا « :ام ْن َأ ارإ اد َأ ْن يا ُك ا
َأ ارإ اد َأ اح ٌد َأ ْن يا ُك ا
.)٢٦:٢٠

•

نس تطيع إلقول أن جميء يسوع إلثاين س يكون ممجد لن يف جميئه إلول وضع نفسه وأطاع حىت إملوت.

 .٢يان ْ اب ِغي َأ َّو ًل َأ ْن ي ا اتأَل َّ ام اك ِث ًريإ اويُ ْرفا اض :إلعزمية وإليقني وإلقوة إليت نرإها يف هذإ إلبيان لفتة للنظر.
• ينبغي أن يتأمل و ُيرفض.
• ينبغي أن يتأمل ويُرفض.
• ينبغي أن ي ا اتأَل َّ ام اك ِث ًريإ ،ل قلي ًال.
ِ .٣م ْن اه اذإ ألْجِ يلِ  :عىل إلرمغ من تأين ِإنتصار يسوع إلاكمل سيتأىن ،إل أن معاانته من اه اذإ ألْجِ يلِ س تأِت قريب ًا.
د ) إلآايت ( :)٣٠-٢٦س يكون جميء إملكل مفاجأة كربى
ون ،إ اىل ألْ اي ْو ِم أ َّ َِّلي ِفي ِه اد اخ ال ن ٌُوح ألْ ُف ْ ا
كل ،او اجا اء
 ٢٦او ا امَك ااك ان ِيف َأ َّاي ِم ن ُوحٍ اك اذ ِ اكل يا ُك ُ
ون اوي ا ا ازت َّو ُج ا
ون ،او ُي از رِو ُج ا
ارشب ُ ا
ون َأيْضً ا ِيف َأ َّاي ِم أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان ٢٧ :ااكنُوإ ياأْ ُ ُلك ا
ون اوي ْ ا
ِ
ِ
ْكل ألْ اج ِمي اع ٢٨ .اك اذ ِ اكل َأيْضً ا ا امَك ااك ان ِيف أَ َّاي ِم لُ ٍ
أ هلطوفا ُان او َأه ا ا
ون ٢٩ .اولا ِك َّن ألْ اي ْو ام أ َّ َِّلي ِفي ِه خ اار اج
ون اوي ا ْبنُ ا
ون ،اوي ا ْغ ِر ُس ا
ون اويابِي ُع ا
ون ،اوياشْ ا ُرت ا
ارشب ُ ا
وط :ااكنُوإ ياأْ ُ ُلك ا
ون اوي ْ ا
لُ ٌ
وط ِم ْن اسدُ و امَ ،أ ْم اط ار انا ًرإ او ِك ْ ِربيتًا ِم ان أ َّلس اما ِء فاأَه ا ا
ون ِيف ألْ اي ْو ِم أ َّ َِّلي ِفي ِه ي ُ ْظه ُار أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان.
ْكل ألْ اج ِمي اع ٣٠ .اه اك اذإ يا ُك ُ
ِ
ون
ون ،او ُي از رِو ُج ا
ارشب ُ ا
 .١او ا امَك ااك ان ِيف َأ َّاي ِم ن ُوحٍ :إس تخدم يسوع قصة نوح ليظهر إلتشابه بني تكل إلايم وبني عاملنا إليوم إلغارق يف روتني إحلياة .فالناس ياأْ ُ ُلك ا
ون اوي ْ ا
ون بشلك طبيعي.
اوي ا ا ازت َّو ُج ا
•

كتب ابيت (" :)Pateإس مترت إحلياة بشلك طبيعي إىل أن دخل نوح وعائلته إلفكل ،مث جاء إلطوفان ودمر لك إلناس (إنظر سفر إلتكوين
٢١ ،١٠ ،٧:٧؛ وبطرس إلوىل .)٢٠:٣

 .٢اك اذ ِ اكل َأيْضً ا ا امَك ااك ان ِيف َأ َّاي ِم لُ ٍ
رشقا ِت ألشَّ ْمس (تكوين -١٥:١٩
وط :إدلمار إَّلي جاء عىل أهل سدوم ومعورة يف أايم لوط حدث يف إلصباح ،عندما َأ ْ ا
 .)٢٥بدأ إليوم إلسابق للطوفان مثل أي يوم عادي أآخر يف حياة أهل سدوم.
ون ِيف ألْ اي ْو ِم أ َّ َِّلي ِفي ِه يُ ْظه ُار أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان :وكام إس متر إلعامل يف إلروتني إلطبيعي قبل إلطوفان وقبل إدلينونة عىل سدوم ومعورة ،هكذإ س يكون
 .٣اه اك اذإ يا ُك ُ
ِ
حال إلعامل عندما يظهر إبن إلنسان.
•

مل يقل يسوع أنه س يكون هناك سالم يف إلعامل ،أو أنه لن تكون هناك أزمات .فالظروف قبل إلطوفان وقبل دينونة سدوم ومعورة اكنت فظيعة،
ولكن إلناس تأقلمت مع إلرش وصار أمر ًإ عاد ًاي وروتيني ًا.

•

جند بشلك ملحوظ أن هناك مقاطع أخرى من إلكتاب إملقدس تُظهر بأن يسوع س يأِت إىل عامل يعيش حياته بشلك طبيعي .وتشمل:
✓

✓

ون (مىت .)٢١:٢٤
ِ َلن َّ ُه يا ُك ُ
ون ِحينا ِئ ٍذ ِض ٌيق ع ِاظ ٌمي لا ْم يا ُك ْن ِمث ُ ُْهل ُمنْ ُذ أبْ ِتدا إ ِء ألْ اعالا ِم إ اىل أ ْل آ ان اولا ْن يا ُك ا
ِ
ون ِللْجِ ابالِ
لك اع ْب ٍد او ُ ه
او ُملُوكُ أ ْ َل ْر ِض اوألْ ُع اظ اما ُء اوأ ْ َل ْغ ِن ايا ُء اوأ ْ ُل ام ارإ ُء اوأ ْ َل ْق ِو ااي ُء او ُ ه
لك ُح ر ٍرَ ،أ ْخ اف ْوإ َأنْ ُف اسه ُْم ِيف ألْ امغاا ِي ِر او ِيف ُُص ِ
ُور ألْجِ ابالِ  ،او ُ ْمه ي ا ُقولُ ا
اوأ هلصخُو ِر :أ ْس ُق ِطي عالا ْي انا او َأ ْخ ِفي انا ع ْان او ْج ِه ألْ اجا ِل ِس عا اىل ألْ اع ْر ِش اوع ْان غاضا ِب ألْخ ُار ِ
وف! (رؤاي يوحنا .)١٦-١٥:٦

•

لن ظروف إلعامل قبل ظهور يسوع وصفت مبصطلحات خمتلفة ،نس تطيع أن نقول أنه س يكون هناك مرحلتني أو جانبني وإحضني لعودة يسوع،
يفصلهام فرتة من إلزمن.

•

عند ُظهُور يسوع ،كام حدث يف أايم نوح ولوط ،س يأخذ إلبعض (س َيربون من إدلينونة) وس يرتك إلبعض لِلينونة.

•

ترمجة إلكمة يُ ْظه ُار يه أبواكليبتيتاي  - apokalyptetaiومهنا أخذان إلكمة ( apocalypseهناية إلعامل) يف إلجنلزيية ،ولكن إلكمة إليواننية
إلقدمية تأِت مبعىن إلظهور أو كشف إلنقاب أو إزإحة إلس تارة.

هـ) إلآايت ( :)٣٣-٣١إس تعد جمليء إملكل بعدم إلمتسك بأمور إلعامل
ِ ٣١يف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم ام ْن ااك ان عا اىل أ َّلس ْط ِح او َأ ْم ِت اع ُت ُه ِيف ألْ ابي ِْت فا اال ي ا ْ ِْن ْل ِل ايأْ ُخ اذهاا ،اوأ َّ َِّلي ِيف ألْ اح ْقلِ اك اذ ِ اكل ال يا ْرجِ ْع إ اىل ألْ او ارإ ِءُ ٣٢ .إ ْذ ُك ُروإ أ ْم ار َأ اة لُ ٍ
وط!  ٣٣ام ْن اطلا اب
ِ
َأ ْن ُ اخي ِل ر اص ن ا ْف اس ُه هيُ ْ ِل ُكهاا ،او ام ْن َأهْلا اكهاا ُ ْحي ِيَياا.
ِ .١يف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم ام ْن ااك ان عا اىل أ َّلس ْط ِح او َأ ْم ِت اع ُت ُه ِيف ألْ ابي ِْت فا اال ي ا ْ ِْن ْل ِل ايأْ ُخ اذهاا :عندما جاء إلطوفان أايم نوح ،ميكننا أن نتخيل كيف حاول إلناس إحلفاظ عىل
ممتلاكهتم أآمنة رمغ أهنم اكنوإ س َيلكون .ولكن إن اكن إملرء مس تعدإً جمليء يسوع ،فلن هيمت ابلش ياء إملادية إليت س يرتكها ورإءه .عىل قلوبنا أل تتعلق مبا
ِيف ألْ ابي ِْت ،ولكن مبا يف إلسامء.
 .٢ال يا ْرجِ ْع إ اىل ألْ او ارإ ِءُ .إ ْذ ُك ُروإ أ ْم ار َأ اة لُ ٍ
وط .لهنا عصت هللا ونظرت ورإءها إىل سدوم  -ومن إحملمتل أهنا اكنت نظرة ندم ورمبا حنني  -حتولت زوجة لوط إىل
ِ
معود من ملح أثناء هروهبا مع أهل بيهتا من إدلينونة .حيذر يسوع أتباعه هنا من عدم إلنظر إىل إلورإء إىل إلعامل إلهاكل وإملس تعد لِلينونة ،بل علَيم أن
يركزوإ أنظارمه عىل خالص هللا إملوضوع أماهمم.
•

ُإ ْذ ُك ُروإ أ ْم ار َأ اة لُ ٍ
وط :كتب ابيت (" :)Pateلكمة ’ ُإ ْذ ُك ُروإ‘ إليت إس تخدهما يسوع هنا تأِت مبعىن إنتهبوإ ،أو تعلموإ إدلرس ".نرى خطية زوجة لوط
يف ثالث طرق عىل إلقل:

✓

✓

✓

•

تباطأت زوجة لوط ورإءمه .وقد أوحض موىس أن زوجة لوط ن ااظ ار ِت ِم ْن او ارإئِ ِه فا اص اار ْت ا ُمعو اد ِملْ ٍح (سفر إلتكوين  .)٢٦:١٩ولكن قبل
أن تلتفت إىل إلورإء ،اكنت متيش ببطء ورإء لوط وبناته إَّلين اكنوإ يبحثون عن إلنجاة من دينونة سدوم.
مل تثق زوجة لوط ابلكمة إللهية ومل تطيعها .أخربمه إملالك حتديد ًإ أن هيربوإ برسعة دون تو ٍإن  -وأن ل يل ات ِف ْتوإ إىل إلورإء (سفر إلتكوين
.)١٧:١٩
نظرت زوجة لوط إىل ما قيل لها أن تبتعد عنه .وبعد لك إملامطةل وإلشك ،نظرت ورإهئا .كتب س بريجن (" :)Spurgeonعندما نظرت
إىل إلورإء ،أظهرت رفضها وحتدهيا إلتام لوصية هللا ،وخاطرت ابللك يك تلقي نظرة حب أخرية عىل إلعامل إلهاكل وإملدإن .هذه إلنظرة
اكنت إلسبب يف هالكها".

ُإ ْذ ُك ُروإ أ ْم ار َأ اة لُ ٍ
وط :ويُعلرق ترإب (" :)Trappأدإرت ظهرها إما بدإفع إلفضول أو إلطمع ،وإلنتيجة اكنت أهنا حتولت .من إلصعب علينا أن نرتك
إلعامل ،كصعوبة أن يرتك لكب لقمة مليئة ابدلهون".

و ) إلآايت ( :)٣٦-٣٤يف جميئه إلثاين ،س ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اويُ ْ ارتكُ أ ْلآخ ُار
َ ٣٤أقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ِيف تِ ْ ا
ون أثْناتا ِان ت ْاط اح ان ِان ام ًعا ،فا ُت ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدا ُة اوت ْ اُرتكُ أ ْ ُلخ اْرى.
ون أثْنا ِان عا اىل ِف ار ٍإش اوإ ِح ٍد ،فا ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اوي ُ ْ ارتكُ أ ْل آ اخ ُر٣٥ .تا ُك ُ
كل ألل َّ ْي ا ِةل يا ُك ُ
ِ
ون ألْ ُجث َّ ُة ُهنااكا ا ْجت ات ِم ُع ألن ه ُس ُور».
ون أثْنا ِان ِيف ألْ اح ْقلِ  ،فا ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اويُ ْ ارتكُ أ ْلآخ ُار»٣٧ .فاأَ اجابوإ اوقاالُوإ اَلَُ « :أ ْي ان ااي ار هب؟» .فاقاا ال لاهُ ْم « :اح ْي ُث تا ُك ُ
٣٦يا ُك ُ
 .١إن َّ ُه ِيف ِت ْ ا
ون أثْ ان ِان عا اىل ِف ار ٍإش اوإ ِح ٍد ،فا ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اويُ ْ ارتكُ أ ْلآخ ُار :غالب ًا ما ت ُس تخدم هذه إلآية للحديث عن الاختطاف ،وهو مصطلح يشري
كل ألل َّ ْي ا ِةل يا ُك ُ
ِ
إىل جميء يسوع إلثاين لخذ شعبه يف إلوقت إَّلي يبدو فيه أن إلعامل مشغول بروتني إحلياة (لوقا .)٣٠-٢٦:١٧
•

إملقطع إلكتاِب إَّلي يصف بوضوح هذإ إحلدث ويعطيه إمس (الاختطاف) ،موجود يف تسالونييك إلوىل َ ِ ١٨-١٦:٤
"ل َّن أ َّلر َّب ن ا ْف اس ُه هبِ ُ ات ٍاف،
ون َأ َّو ًلَّ ُ .مث ا ْحن ُن أ ْ َل ْح ايا اء ألْ ابا ِق اني اس ُنخ اْط ُف ا ِمجي ًعا ام اعه ُْم ِيف
ب اِص ْو ِت ارئِ ِيس ام االئِ اك ٍة اوبُ ِ
وق أ ِهلل ،اس ْو اف ي ا ْ ِْن ُل ِم ان أ َّلس اما ِء اوأ ْ َل ْم او ُإت ِيف ألْ ام ِس ي ِح اس اي ُقو ُم ا
ون ُ َّ
لك ِحنيٍ ام اع أ َّلر ِ رب ِ .اَّل ِ اكل ع هازوإ ب ا ْعضُ ُ ْمك ب ا ْعضً ا هبِ ا اذإ أ ْل ا الَك ِم".
أ هلس ُح ِب ِل ُم االقاا ِة أ َّلر ِ رب ِيف ألْه ااوإ ِء ،او اه اك اذإ نا ُك ُ

•

يبدو أن لكامت يسوع (فا ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اويُ ْ ارتكُ أ ْلآخ ُار) تصف ظاهرة الاختطاف إليت حتدث عهنا بولس يف تسالونييك إلوىل ١٨-١٦:٤
" اس ُنخْ اط ُفِ ...يف أ هلس ُح ِب ِل ُم االقاا ِة أ َّلر ِ رب ِيف ألْه ااوإ ِء".

 .٢فا ُي ْؤخ ُاذ ألْ اوإ ِحدُ اويُ ْ ارتكُ أ ْلآخ ُار :س يحدث هذإ أثناء سري إحلياة بصورة طبيعية (عا اىل ِف ار ٍإش  ..ت ْاط اح ان ِان ِ ..يف ألْ اح ْقلِ ) ،فالرتكزي اكن عىل الاس تعدإد .س يأِت
يسوع جفأة ويف حلظة غري متوقعة.
•

يرتبط هذإ مع إلتوضيح إلسابق إملأخوذ من قصة نوح ولوط .كتب ابيت (" :)Pateأخذ هللا لكٍ من نوح ولوط ومت إنقاذمه من إدلينونة ،يف حني
ُت ِركَّ إلبايق للهالك".

ون أثْن ا ات ِان ت ْاط احنا ِان ام ًعا :قد تشري لكامت يسوع هذه إىل أنه رمبا يكون إلوقت هنار ًإ يف جزء من إلعامل بيامن يكون لي ًال يف
ون أثْنا ِان عا اىل ِف ار ٍإش اوإ ِح ٍد  ...تا ُك ُ
 .٣يا ُك ُ
جزء أآخر؛ إلبعض نيام ،وإلبعض يعمل يف إحلقل .يف نفس إللحظة س يأِت يسوع لخذ شعبه من لك أرجاء إلرض.
•

كتب ابيت (" :)Pateإلآية  ٣٦ليست موجودة يف إخملطوطات إليواننية إلصلية ،وأضيفت لحق ًا عىل إلنص إلكتاِب .رمبا أضافها أحد إلكتبة
بسبب إلآية يف إجنيل مىت ".٤٠:٢٤

ز ) إلآية ( :)٣٧س يحدث لك هذإ عندما تكمتل إدلينونة
ون ألْ ُجث َّ ُة ُهنااكا ا ْجت ات ِم ُع ألن ه ُس ُور».
٣٧فاأَ اجابوإ اوقاالُوإ اَلَُ « :أ ْي ان ااي ار هب؟» .فاقاا ال لاهُ ْم « :اح ْي ُث تا ُك ُ
َ .١أ ْي ان ااي ار هب؟ :أرإد إلتالميذ أن يعرفوإ إملزيد عن هذإ إلويح من يسوع ،و َأ ْي ان يفرتض أن حيدث لك هذإ .ورمبا مع إقرتإهبم من أورشلمي ،تساءلوإ إن اكنت
هذه إلحدإث ستتحقق قريب ًا عند وصوهلم إىل مدينة صهيون.
ون ألْ ُجث َّ ُة ُهنااكا ا ْجت ات ِم ُع ألن ه ُس ُور :هذه مجةل صعبة .ورمبا اكنت جمازية ،لكهنا حتمل فكرة أن إدلينونة س تأِت حامتً عندما تنضج (تصل إىل مقهتا).
 .٢اح ْي ُث تا ُك ُ
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayويعين هذإ ببساطة أن إلمر س يحدث عندما يمت إلوفاء ابلرشوط إلالزمة".

•

يتساءل إلبعض عام إذإ اكنت إلظروف جاهزة إلآن لتحقيق هذإ إللَكم ،سوإء فامي يتعلق خبالص شعبه وبدينونة إلعامل إَّلي رفضه .ولكننا نس تطيع
أن نقول بثقة :أن إلكتاب إملقدس يصف بعض إخلصائص إليت س تكون يف إلعامل من إلناحية إلس ياس ية والاقتصادية وإلروحية والاجامتعية
وإلعسكرية قبل عودته .ومن إملنصف إلقول ابن إلظروف هميئة إليوم ،وإملرسح ُمعد.

إجنيل لوقا إلحصاح ١٨
إلصالة وإلتوإضع وإلتلمذة
أو ًل .امث ال عن إملثابرة يف إلصالة.
دون الكالٍ أو املال
أ ) إلآية ( :)١إلغرض من إملاثالُ :و ُج ِ
وب َّ
إلص اال ِة ا
 ١اوقاا ال لاهُ ْم َأيْضً ا امث ًاال ِيف َأن َّ ُه يانْبا ِغي َأ ْن يُ اص َّىل ُ َّ
لك ِحنيٍ او ال ي ُ املَّ.
 .١يان ْ اب ِغي َأ ْن يُ اص َّىل ُ َّ
لك ِحنيٍ  :خُلق إلنسان بغريزة روحية ( اج اع ال أ ْ َلب ا ِدي َّ اة ِيف قالْهبِ ِ ِم  -سفر إجلامعة  ،)١١:٣وابلتايل إلصالة تأِت بشلك طبيعي .إل أن إلعقبات
قد تقف يف طريق إلصالة إلفعاةل وإملس مترة ،ولهذإ عرف يسوع حاجتنا يك نتعمل إلصالة ونتشجع َأ ْن نصيل ُ َّ
لك ِحنيٍ .
•

مل يقصد يسوع أن علينا إلبقاء عىل ركبنا وعيوننا ُمغمضة لك حني ،ولكن أن نبقى دإمئ ًا يف حاةل من إلصالة أو كام يُقال بروح إلصالة .ذكر بولس
"صلهوإ ب اِال أنْ ِق اطاعٍ ".من إلصعب قياس إخلري إَّلي س يأِت نتيجة إملُدإومة عىل إلصالة ،ومك
هذه إلفكرة يف تسالونييك إلوىل  ١٧:٥عندما قال :ا
إلسوء إَّلي س تحفظنا منه.

 .٢او ال يُ ام َّل :كثري ًإ ما نفشل يف إلصالة لننا منل .فنشعر ابلحباط وعندها ل ن ُصيل كام ينبغي.
•

من إلسهل علينا أن منل من إلصالة لهنا معل شاق وغالب ًا ما نتعامل معها خبفة .مدح بولس يف كولويس  ١٢:٤رج ًال يدعى َأب ا ْف ار ُإس لنه ُم اجا ِه ٌد
ُ َّ
لك ِحنيٍ بِأ َّلصلا او ِإت .عرف بولس أن إلصالة اكنت مع ًال شاق ًا وتتطلب إلعمل إدلؤوب .حاول موريسون ( )Morrisonأن يرشح سبب إلصعوبة
يف إلصالة ،وقال أن إلصعوبة تمكن يف أن إلنسان يس تخدم ثالثة أجزإء من كيانه حيامن يصيل" :فهناك إلفهم إَّلي حيرك إَّلاكء ،وهناك إلقلب
إَّلي حيرك إلرإدة ،وهناك إلرإدة إليت حترك إلعزمية".

•

ومن إلسهل أن نشعر ابمللل من إلصالة لن إلش يطان يكره إلصالة .فاذإ اكنت إلصالة عاجزة ،فس يكون إلمر أسهل عليه.

•

كام أنه من إلسهل أن نتعب من إلصالة لننا لس نا مقتنعني أساس ًا بقوهتا .كثري ًإ ما تصبح إلصالة إملالذ إلخري بدلً من إملالذ إلول.

•

لك ِحنيٍ يصيل ِلياشْ اف اع ِف َِي ْم (عربإنيني  .)٢٥:٧لهذإ يان ْ اب ِغي َأ ْن ي ُ اص َّىل ُ َّ
تذكر أن يسوع عاش حياة إلصالة ،واكن ِيف ُ ِ ر
لك ِحنيٍ .
✓ إس مترت إملرأة إلكنعانية يف إلصالة رمغ أن طلبهتا ُرفضت أول مرة.

✓
✓

رفض يعقوب أن يرتك من يصارعه حىت بعدما ُشلت ساقه.
قالت رإحيل ليعقوب" ،أعطين إلولد ،وإل أموت!"

ب) إلآايت ( :)٨-٢امث ال إلرمةل وقايض إلظمل
اب إن ْ اساانً  ٣ .او ااك ان ِيف تِ ْ ا
كل ألْ ام ِدينا ِة َأ ْر ام ا ٌةل .او ااكن ْات تاأْ ِِت إلا ْي ِه قاائِ ا ًةلَ :أن ِْص ْف ِين ِم ْن خ ْاص ِمي!  ٤او ااك ان ال ي اشا ا ُء إ اىل
٢قاائِ ًال « :ااك ان ِيف ام ِدينا ٍة قا ٍاض ال اخي ُااف أ اهلل او ال هيا ا ُ
ا اِ
ِ
ِ
ااب إن ْ اساانً ٥ ،فاا ِ رين ِ َل ْجلِ َأ َّن اه ِذ ِه أ ْلَ ْر ام ا اةل تُ ْز ِ ُجع ِين ،أُن ِْص ُفهااِ ،لئا َّال تاأْ ِ اِت داإئِ ًما فاتا ْق ام اع ِين!» ٦ .اوقال
از ام ٍان .اولا ِك ْن ب ا ْعدا اذ ِ اكل قاا ال ِيف ن ا ْف ِس ِه :اوإ ْن ُك ْن ُت ال َأخ ُااف أ اهلل او ال َأه ُ
ِ
ِ
رسي ًعا! اولا ِك ْن ام اىت اجا اء
أ َّلر هب« :أ ْ اْس ُعوإ اما ي ا ُقو ُل قا ِايض أ هلظ ْ ِملَ ٧ِ .أفا اال يُ ْن ِص ُف أ ُهلل ُمخْ اتا ِري ِه ،أ َّلصا ِر ِخ اني إلا ْي ِه هنا ا ًارإ اولا ْي ًال ،اوه اُو ُمتا امهرِ ٌل عالاَيْ ِ ْم؟ َ ٨أقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ي ُ ْن ِص ُفهُ ْم ا ِ
ِ
ِ
أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِانَ ،ألا اع َّ ُهل اجيِدُ أ ْلمي ا اان عا اىل أ ْلَ ْر ِض؟».
ِ
ِ
اب إن ْ اساانً  :اكن إلقايض رشير ،كرجل وكقايض .مع ذكل ،ويف إلهناية إس تجاب لطلبة إملرأة .وإلسبب إلوحيد إَّلي جعهل يعطَيا
 .١قا ٍاض ال اخي ُااف أ اهلل او ال هيا ا ُ
ِ
ما تريد اكن لهنا إس مترت يف إزعاجه.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayمن إلوإحض أن إلقايض ليس هيود ًاي ،لنه جرت إلعادة أن عىل لك إلَيود إملتشاحنني إَّلهاب إىل إلش يوخ .هذإ إلقايض
عُني مبارشة من قبل هريودس أو إلرومان برإتب مايل معني .أمثال هذإ إلقايض إش هتروإ ابلصيت إليسء".

•

فرس الكرك ( )Clarkeأن لكمة فا ات ْق ام اع ِين تعين" :توجيه إلرضبة إلقاضية .ويه إس تعارة مأخوذة من إملالمكني إَّلين يكدمون بعضهم إلبعض".
وأضاف ابيت (" :)Pateتعين إلكمة  hypopiazeحرفي ًا كدمات حول إلعني جرإء إللكامت (قارن مع كورنثوس إلوىل .)٢٧:٩

ااب إن ْ اساانً  ،فاا ِ رين ِ َل ْجلِ َأ َّن اه ِذ ِه أ ْلَ ْر ام ا اةل تُ ْز ِ ُجع ِينُ ،أن ِْص ُفهااِ :إس تجاب قايض إلظمل لطلب إملرأة عىل مضض .ولكن يسوع مل
 .٢اوإ ْن ُك ْن ُت ال َأخ ُااف أ اهلل او ال َأه ُ
ِ
ِ
ِيقصد يف هذإ إملثل تشبيه هللا بقايض إلظمل ،بل عىل إلعكس متام ًا .يريد هللا أن يس تجيب لصلوإتنا ويساعدان عندما نصيل .فهو معك وأنت تُصيل،
وليس ضدك (كام اكن قايض إلظمل ضد إلرمةل).
•

اكن عىل إملرأة أن تتغلب عىل تردد إلقايض .كثري ًإ ما نشعر بأن علينا أن نفعل مثل إملرأة عندما نصيل  -ن ُلح يك نتغلب عىل تردد (تباطؤ) هللا.
فليس هذإ هو إلقصد من إملثل .فيسوع ل يطلب منا أن نصيل لك حني لن هللا يرتدد أو لنه ل يريد أن يس تجيب لصلوإتنا ،بل عىل إلعكس
متام ًا ،ولكنه يطلب منا أن نصيل لن إلصالة يه مصدر تشجيع لنا.

•

يبدو لنا أحيا ًان أن هللا يتباطأ يف إلرد عىل صلوإتنا .ولكن ليس إلهدف من إلتأخري تغيري فكر هللا ،بل تغيريان حنن .فالثبات يف إلصالة يغري حياتنا
ويبنينا روحي ًا يك نصري مشاهبني لصورة ِإبنه .إهنا إلطريقة إليت يس تخدهما هللا لنتعمل كيف هنمت مبا يشغل قلبه .عل ر اق س بريجن (:)Spurgeon
"تُش به كرثة إلصلوإت ودل يدق عىل ابب أحدمه ليأخذ شيئ ًا ،ولكنه ل ينتظر إىل أن ي افتح إمل ُعطي إلباب".

•

صىل يسوع يف (مرقس  )٣٩:١٤وبولس يف (كورنثوس إلثانية  )٨:١٢مرإرإً وتكرإر ًإ لنفس إلمر .غري أن علينا إحلذر من إملثابرة بشك  -مبعىن
أن نكرإر إلصالة لننا نعتقد أن هللا مل يسمعنا من إملرة إلوىل.

•

هناك إلعديد من إلتناقضات بني هذإ إلقايض وبني هللا إَّلي يسمع صالتنا.
✓ اكن إلقايض غري عادل .أما هللا فعادل.
يل
✓ مل هيمت إلقايض مبصلحة إلرمةل .أما هللا فيحب وهيمت ابَّلين متسون وهجه.
✓ إس تجاب إلقايض لطلبة إلرمةل اكنت ملصلحته إلشخصية .حيب هللا أن يبارك شعبه ويعمل خلريمه دإمئاً.

َ .٣أفا اال يُ ْن ِص ُف أ ُهلل ُمخْ تاا ِري ِه ،أ َّلصا ِر ِخ اني إلا ْي ِه هنا ا ًارإ اولا ْي ًال :عىل إلرحج اكن يسوع يفكر بصالة إملؤمنني إملضطهدين ،إَّلين يتوقون للعدإةل ويرصخون هنا ا ًارإ اولا ْي ًال
ِ
يك ينصفهم هللا ويتعامل مع مضطهدهيم.
•

من يعانون من الاضطهاد حيتاجون إىل نعمة خاصة للمثابرة يف إلصالة دون ملل ،وحيتاجون إىل دليل أن هللا ل يش به قايض إلظمل أبدإًَّ .لإ
علينا أن نثابر يف إلصالة للرب إلقادر أن يبدد لك إلصعوابت وحيولها للخري.

•

إلهُنا ٍ
قاض ابر ورإئع:
✓ نأِت إىل قا ٍض اكمل وسايم إلصفات.
✓ نأِت إىل ٍ
قاض حيب وهيمت بأولده.
✓ نأِت إىل ٍ
قاض حنان ورحمي.
✓ نأِت إىل ٍ
قاض يعرفنا.
✓ نأِت إىل هذإ إلقايض مع شفيعنا وهو إلصديق إَّلي س ُيمثلنا أمامه.
✓ نأِت إىل إلقايض بوعود تشجعنا.
✓ نأِت إىل إلقايض ابذن لِلخول إىل حمرضه بأي وقتٍ ،
قاض هيمت مبصلحتنا إلشخصية.

 .٤اولا ِك ْن ام اىت اجا اء أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِانَ ،ألا اع َّ ُهل اجيِدُ أ ْلمي ا اان عا اىل أ ْلَ ْر ِض؟ :تربط هذه إلآية الكم يسوع عن جميئه إلثاين يف هناية إلحصاح إلسابق .إىل أن نعرف من
ِ
كقايض إلظمل) ونتعمل أن ِنصيل بال ملل ،فلن منكل إلميان إلالزم إَّلي يبحث عنه يسوع عند عودته.
هو هللا (ليس
اثني ًا .دروس عن إلتوإضع
أ ) إلآايت ( :)١٤-٩امث ال لتوبيخ إلرب إَّلإِت
ييس
ون أ ْل آ اخ ِر اين اه اذإ ألْ امثالا«١٠ :إن ْ اساانا ِن اص ِعدا إ إ اىل ألْها ْي ا ِ
 ٩اوقاا ال ِل اق ْو ٍم اوإ ِث ِق اني ِبأَن ْ ُف ِسهِ ْم َأهنَّ ُ ْم َأ ْب ار ٌإر ،او ا ْحي ات ِق ُر ا
ييس اوأ ْلآخ ُار اعشَّ ٌارَ ١١ .أ َّما ألْ اف ر ِر ِ ه
لك ِل ُي اص ِل ر ايا ،اوإ ِح ٌد فا ر ِر ِ ٌّ
ِ
ِ
فا اوقا اف ي ُ اص ِ ريل ِيف ن ا ْف ِس ِه اه اك اذإ :اإللَّهُ َّم َأانا َأ ْش ُك ُركا َأ ِ رين لا ْس ُت ِمثْ ال ااب ِيق ألنَّ ِاس ألْخاا ِط ِف اني أ َّلظا ِل ِم اني أ هلزانا ِة ،او ال ِمثْ ال اه اذإ ألْ اعشَّ ا ِرَ ١٢ .أ ُصو ُم ام َّرت ْ ِاني ِيف أ ْ ُل ْس ُبوعِ،
ارش ُ َّ
لك اما َأ ْقتا ِني ِه ١٣ .او َأ َّما ألْ اعشَّ ُار فا اوقا اف ِم ْن ب ا ِعي ٍد ،ال ي اشا ا ُء َأ ْن يا ْرفا اع اع ْين ا ْي ِه ا ْحن او أ َّلس اما ِء ،ب ا ْل قا ار اع عا اىل اصدْ ِر ِه قاائِ ًال :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا ألْخاا ِط ائَ ١٤ .أقُو ُل لا ُ ْمك:
او ُأع ِ ر ُ
ُون اذإكا َ ِ ،ل َّن ُ َّ
لك ام ْن يا ْرفا ُع ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع ،او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتا ِف ُع».
إ َّن اه اذإ نا از ال إ اىل بايْتِ ِه ُم ا َّرب ًرإ د ا
ِ
ِ
ون أ ْل آ اخ ِر اين .فاذإ إفرتضت
ون أ ْل آ اخ ِر اين :ل ميكننا تقريب ًا جتنب إلعالقة بني اإلوإ ِث ِق اني ِبأَنْ ُف ِسهِ ْم َأهنَّ ُ ْم َأ ْب ار ٌإر وبني إَّلين ا ْحي ات ِق ُر ا
ِ .١ل اق ْو ٍم اوإ ِث ِق اني ِبأَنْ ُف ِسهِ ْم َأهنَّ ُ ْم َأ ْب ار ٌإر ،او ا ْحي ات ِق ُر ا
أين انجض روحي ًا ،س يكون من إلسهل ،عندما أقارن نفيس ابلآخرين ،أن إحتقرمه لهنم بنظري جسديني يف سريمه مع هللا.
لك ِل ُي اص ِل ر ايا :نقرأ يف هذإ إملاثال عن ار ُجلنيِ صعدإ ل ُيصليا ،ولكهنام مل يأتيان إىل هللا بنفس إلطريقة .صعد إلفرييس إىل إلهيلك ليصيل،
 .٢إن ْ اساانا ِن اص ِعدا إ إ اىل ألْها ْي ا ِ
ِ
ِ
ولكنه مل يصيل ،بل تكم ِيف ن ا ْف ِس ِه وليس مع هللا .نالحظ من صالته إلقصرية أنه ذكر نفسه  ٥مرإت.
منصب علَيا وليس عىل هللا .فشغفك هو
• كتب ابيت (" :)Pateمن إملمكن توجيه الكمك هلل ،ولكنك يف إلوإقع تصيل لنفسك ،لن تركزيك
ٌ
حتقيق جدول أعامكل إخلاص ،وليس ما يريده هللا .وموقف قلبكِ :ل ات ُك ْن ال إ ارإ ادت اُك ب ا ْل إ ارإد ِاِت .واكن مليئ ًا ابمحلد وإلثناء "ليس هلل بل لنفسه".
ِ
ِ
 .٣اإللَّهُ َّم َأانا َأ ْش ُك ُركا َأ ِ رين لا ْس ُت ِمثْ ال ااب ِيق ألنَّ ِاس :يف (ما تُسمى) صالته ،مدح إلفرييس نفسه ،وقارهنا مع ااب ِيق ألنَّ ِاس .فليس من إلصعب أن نعزت بأنفس نا عندما
نقارهنا ابلآخرين؛ وليس من إملس تحيل أن جند أشخاص أسوأ منا.
•

ِمثْ ال اه اذإ ألْ اعشَّ ا ِر :عل ر اق ابيت (" :)Pateابس تخدإمه للضمري ’هذإ‘ ) (houtosمزي إلفرييس نفسه عن نظريه يف إلهيلك".

•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeاكن إحلاخام مشعون بن جواكي ،أحد ُمعلمي إلَيود إلقدإىم ،منوذج جيد عىل هذإ إلنوع من إلكربايء حني قال" :إ ْن
ِ
او اجدْ ثالثني ااب ًّرإ يف إلعامل ،فأكون أان وإبين من مضهنم؛ وإن وجد هناك عرشون ،فأان وإبين سنُشمل ابلعدد؛ وإن وجد عرشة ،فنكون معهم؛ وإن
وجد َخسة ،حفامتً أان وإبين س نكون من إمخلسة؛ وإن وجد رجلني ابرين يف إلعامل أذإً مه أان وإبين ،وإن اكن هناك ٌابر وإحد يف إلعامل حفامتً هو أان".

•

َأ ُصو ُم ام َّرت ْ ِاني ِيف أ ْ ُل ْس ُبوعِ :جرت إلعادة أن يصوم إلَيود مرتني يف إلس بوع ،يف إليوم إلثاين وإخلامس ،لهنم اكنوإ يؤمنون أن موىس صعد عىل جبل
سيناء لتلقي إلناموس يف إليوم إخلامس ،ونزل مع إلناموس يف إليوم إلثاين .عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayإَّلين يريدون جزإ ًء خاص ًا اكن علَيم أن
يصوموإ يف يويم إلثنني وإمخليس ،وجدير ابَّلكر أن هذين إليومني هام أايم إلسوق يف أورشلمي حيث تكتظ إملدينة وتزدمح ابلريفيني ،واكن
إلصامئون يبيضون وجوههم ويرتدون ثياهبم إلبالية ،فتكل إلايم اكنت أنسب وقت لعرض تقوإمه عىل أكرب عدد من إلناس".

•

كتب ابيت (" :)Pateأان لست مثل هذإ إلعشار ،لنه أسوأ مين بكثري ،ويعتقد أنه أفضل مين".

•

وكتب موريس (" :)Morrisما قاَل إلفرييس عن نفسه اكن حصيح ًا .فمل تكن مشكته أنه اكن بعيد ًإ عن إلطريق ،بل اكن عىل إلطريق إخلطأ".

 .٤او َأ َّما ألْ اعشَّ ُار فا اوقا اف ِم ْن ب ا ِعي ٍد ،ال ي اشا ا ُء َأ ْن يا ْرفا اع اع ْين ا ْي ِه ا ْحن او أ َّلس اما ِء ،ب ا ْل قا ار اع عا اىل اصدْ ِر ِه قاائِ ًال :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا ألْخاا ِط ائِ :إع ْت امدا إلفرييس عىل قوته إخلاصة
وعىل أعامَل أمام هللا ،وأما إلعشار فقد ِإع ْت امدا عىل رمحة هللا وتعاطفه .وِإ ْع ا ارت اف أنه خاطئ وحيتاج إىل رمحة هللا.
•

ميكننا بسهوةل أن نتخيل إلفرييس وهو يُصيل بطالقة مس تخدم ًا لكامت بليغة ومصطلحات روحية كبرية؛ ومن يسمعه س يقول أنه رجل متدين
ورويح حق ًا .يف إملقابل ،ميكننا أن نتخيل إلعشار بصالته إلغريبة ،حيث اكن يتلعمث واكن مرتعد ًإ؛ ولكن صالته حازت عىل قبول هللا.

•

ب ا ْل قا ار اع عا اىل اصدْ ِر ِه :إلفكرة من ورإء ذكل يه إدرإك إملرء خلطيته وقلبه إلفاسد .فاكنوإ يقرعون عىل صدورمه كنوع من إلعقاب .وفق ًا ملوريس
( ،)Morrisإلفعل يف إلآية قا ار اع عا اىل اصدْ ِر ِه يه فعل مضارع؛ وتعين أنه ِإ ْس ات ام َّر يف إلقرع عىل صدره .كتب س بريجن ( " :)Spurgeonل يشري
قليب إلرشير ،سأُسبب كل إلذى .لهذإ
إلنص إلصيل أنه قرع عىل صدره مرة وإحدة ،بل مرإر ًإ وتكرإرإً .اكن ِف ْع ٌل مس متر .يبدو وكنه يقول :اي َّ
ِإس متر إلعشار يف إلتعبري عن حزنه إلشديد ابس تخدإم هذه إلمياءة إملأخوذة من تقاليد إلرشق إلوسط ،لنه مل يعرف كيف يعرب عن حزنه".

•

ِإ ْع ات اقدا إلفرييس أنه خيتلف عن ابيق إلناس؛ وأنه اكن أفضل مهنم .وِإ ْع ات اقدا إلعشار أيض ًا أنه مل يكن كبايق إلناس؛ بل اكن أسوأ مهنم .كتب ابرلكي
(" :)Barclayاكنت صالته ’إللهم إرمحين أان إخلاطئ‘ أي مل يكن إخلاطئ إلعادي بل كنه إخلاطئ إلوحيد يف إلعامل وفاقت خطاايه إمجليع ".وأضاف
س بريجن (" :)Spurgeonإن مل يكن هناك خاطئ أآخر يف إلعامل ،اكن هو ذكل إخلاطئ؛ ويف عامل ميل ٌء ابخلطاة ،اكن هو أوهلم  -كبري إخلطاة.
وضع نفسه يف خانة إملذنب بشلكٍ ٍ
لفت للنظر".

•

ترمجة إلكمة إليواننية إلقدمية أ ْر ا ْمح ِين يه hilaskomai؛ ويه يف إلوإقع لكمة تشري إىل إَّلبيحة إلكفارية .فاذإ أردان أن نفهم صالة إلعشار ابملعىن
إلدق ،فس تكون :ا
نسان خا ِطئ ".إملاكن إلوحيد إَّلي ُإس ُتخدمت فيه هذه
"إرمح ِين اي ُ
هللا من أجل خاطر ذبيحتك إلكفارية عن إخلطااي ،فاأان إ ٌ
إلكمة يف إلعهد إجلديد اكن يف إلرساةل إىل إلعربإنيني  ،١٧:٢وترمجت :اكفر اار ًة.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonمت إس تخدإم لكامت أقل يف إللغة إليواننية إلصلية للتعبري عن هذه إلصالة عام يف إللغات إملرتمجة .أمتىن أن يتعمل
إلناس إلصالة بكامت أقل ومبعىن أكرب (أمعق) .هذه ِإلطلبة إلبس يطة مليئة ابلكنوز إلرإئعة :هللا وإلرمحة وإخلطية وإلكفارة وإلغفرإن".

ُون اذإكا  :نزل إلعشار ُمربر ًإ عىل إلفور ،لنه جاء بتوإضع إىل هللا عىل أساس إَّلبيحة إلكفارية .مل يكسب هذإ إلتربير ،ومل
 .٥إ َّن اه اذإ نا از ال إ اىل بايْتِ ِه ُم ا َّرب ًرإ د ا
ِ
ِ
حيظى بفرتة جتريبية؛ بل نا از ال إ اىل بايْتِ ِه ُم ا َّرب ًرإ بلك بساطة.
ِ

•

تا اربر لنه صىل بتوإضع طالب ًا إلرمحة ،وإلرمحة تأِت مبعىن إَّلبيحة إلكفارية .صىل" :اي رب ،إقبل إَّلبيحة وإغفر يل".
✓ مل يصيل" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا لست اكلفرييس".
✓ مل يصيل" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا خاطئ اندم".
✓ مل يصيل" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا خاطئ أصيل".
✓ مل يصيل" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا جمرد برش".
✓ مل يصيل" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِين ،سأحسن من إدإيئ".
ْ
✓ بل صىل ببساطة من لك روحه ونفسه وجسده" :أللهُ َّم أ ْر ا ْمح ِينَ ،أانا ألخاا ِط ائ".

َ ِ .٦ل َّن ُ َّ
لك ام ْن يا ْرفا ُع ن ا ْف اس ُه ياتَّ ِض ُع ،او ام ْن ياضا ُع ن ا ْف اس ُه يا ْرتا ِف ُع :رأى إلفرييس أن صالته وحياته إلروحية يه إلطريقة لريفع نفسه (وس يةل للتعايل) ،ولكن إلعشار
إقرتب إىل هللا بلك توإضع.
•

إلتوإضع إحلقيقي هو ببساطة رؤية إلمور عىل حقيقهتا .رأى إلفرييس نفسه كيشء عظمي مع أنه مل يكن كذكل ،ورأى إلعشار نفسه كخاطئ حيتاج
إىل رمحة هللا ،وهو كذكل فع ًال.

•

ون فا ُي ْع ِط َِي ْم ِن ْع ام ًة هام جد ًإ هلل وكرره ثالث
حنن ل نكسب شيئ ًا إن أتينا إىل هللا بكذبة إلكربايء .مبدأ :يُ اقا ِو ُم أ ُهلل ألْ ُم ْس ات ْك ِ ِرب اين ،او َأ َّما ألْ ُم ات او ِإض ُع ا
مرإت (أمثال  ،٣٤:٣يعقوب  ،٦:٤بطرس إلوىل .)٥:٥

ب) إلآايت ( :)١٧-١٥إلطفال مكثال للتوإضع
وت
ومهَ ِ ،ل َّن ِل ِمثْلِ اه ُؤ ال ِء املا ُك ا
ُون إ ا َّيل او ال تا ْم ان ُع ُ ْ
ومهَ ١٦ .أ َّما ي ُاسو ُع فادا عا ُ ْ
١٥فاقا َّد ُموإ إلا ْي ِه أ ْلَ ْط افا ال َأيْضً ا ِل ايلْ ِم اسهُ ْم ،فالا َّما ارأ آ ُ ُمه ألتَّ اال ِم ُيذ أ ْنهتا ا ُر ُ ْ
امه اوقاا ال « :اد ُعوإ أ ْ َل ْو ال اد ياأْت ا
ِ
ِ
وت أ ِهلل ِمثْ ال او ا ٍدل فالا ْن يادْ خ ا ُُهل».
أ ِهلل ١٧ .اإلْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :ام ْن ال ي ا ْق اب ُل املا ُك ا
 .١فا اق َّد ُموإ إلا ْي ِه أ ْلَ ْط افا ال َأيْضً ا ِل ايلْ ِم اسه ُْم :اكن إلطفال حيبون الاقرتإب من يسوع ،وهذإ يُظهر أ ٌمر رإئع عنه .فمل يكن خشص ًا لئاميً وفظ ًا ،فالطفال ل حيبون
ِ
مثل هؤلء إلشخاص.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإعتادت إلهمات إحضار أطفالهن يف عيد ميالدمه إلول إىل أحد ُمعلمي إلَيود إملشهورين ليباركهم".

ِ .٢ل ايلْ ِم اسه ُْم :عرف يسوع أن هؤلء إلطفال ،رمغ عدم فهمهم للَكمه وتعلميه ،سيتجاوبون مع ملس ته .يعرف يسوع كيف يتوإصل معنا ابلطريقة إليت نفهمها.
•

يك ياضا اع يادا يْ ِه عالاَيْ ِ ْم اويُ اص ِ ر ايل" وهكذإ ابرك يسوع إلطفال .وضع إلايدي اكنت إلطريقة إملعهودة يف إلكتاب
َتربان إلآية يف مىت  ١٣:١٩حتديدإًِ " :ل ا ْ
إملقدس ملباركة إلآخرين (أعامل إلرسل  ،١٧:٩ ،١٧:٨ ،٦:٦تميواثوس إلوىل  ،٢٢:٥تميواثوس إلثانية .)٦:١

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمل يعمدمه ،بل ابركهم".

ُون إ ا َّيل :ل جيوز منع إلولد من الاقرتإب إىل يسوع ،فهم حيبون ذكل ،وعلينا أن نفتح إلطريق أماهمم .فنحن إليوم نعرف عن يسوع أكرث
 .٣اد ُعوإ أ ْ َل ْو ال اد ياأْت ا
ِ
بكثري من إلنساء إللوإِت من منطقة إلَيودية؛ ولهذإ ل يوجد أي سبب جيعلنا نبعد أولدان عنه.
وت أ ِهلل :حيصل إلطفال عىل بركة يسوع دون إحلاجة للعمل للحصول علَيا ،ودون إلتظاهر أهنم ل حيتاجون إلَيا .وحنن أيض ًا حنتاج
ِ .٤لَ َّن ِل ِمثْلِ اه ُؤ ال ِء املا ُك ا
إىل إحلصول عىل براكت هللا بنفس إلطريقة.

•

كتب ابيت (" :)Pateمل يرحب يسوع هبذه إلاكئنات إلصغرية كعضاء يف ملكوت هللا حفسب؛ ولكنه مدهحم لكوهنم إملوإطنني إلمثل ،بسبب
قدرهتم عىل إحملبة وإلثقة".

اثلث ًا .إل ِغ اىن وإلتلمذة إحلقيقية
أ ) إلآايت ( :)١٩-١٨جاء إلرئيس إلغين عند يسوع
 ١٨او اسأَ ا َُل ارئِ ٌيس قاائِ ًالَ « :أهيه اا ألْ ُم اع ِ ر ُمل أ َّلصا ِل ُح ،اما اذإ َأ ْ امع ُل ِلَ ِر اث ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة؟» ١٩فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُِ « :ل اما اذإ تادْ ع ُِوين اصا ِل ًحا؟ لاي اْس أَ اح ٌد اصا ِل ًحا إ َّل اوإ ِح ٌد اوه اُو أ ُهلل.
ِ
ابلرئِيس يف (لوقا  ،)١٨:١٨وابلغين يف (لوقا  ،)٢٣:١٨وابلشاب يف (مىت
 .١او اسأَ ا َُل ارئِ ٌيسُ :ع ِر اف عن هذإ إلرجل ابلرئيس إلشاب إلغين ،فقد وصف ا
 .)٢٣:١٩حنن ل نعمل ما إذإ اكنت سلطته من إلعامل إلس يايس أم من إلعامل إدليين.
َ .٢أهيه اا ألْ ُم اع ِ ر ُمل أ َّلصا ِل ُح :إلطريقة إليت خاطبه هبا يسوع اكنت مثرية لالجعاب ورمبا لِلهشة .مل يكن يطلق لقب "ألْ ُم اع ِ ر ُمل أ َّلصا ِل ُح" يف زمن يسوع إل عىل إملعلمني
إلَيود (إحلاخامات) ،لنه يعين مضن ًا أن حامل إللقب اكن بال خطية وصاحل .عا ِ امل يسوع ،كام عا ِ امل إمجليع ،أن لقب ألْ ُم اع ِ ر ُمل أ َّلصا ِل ُح اكن فريد ًإ.
•

إستشهد بالمر ( )Plummerعن جيِلهنويس (" :)Geldenhuysل توجد أية حادثة ُمسجةل يف إلتلمود عن ُمعمل هيودي لُ ِق اب بألْ ُم اع ِ ر ُمل أ َّلصا ِل ُح.
فقد أرصوإ أل يدعو أحد ًإ ’صاحل ًا‘ سوى هللا".

 .٣اما اذإ َأ ْ امع ُل ِلَ ِر اث ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة؟ :يُظهر هذإ إلسؤإل بأن هذإ إلرجل ،كبايق إلناس ،يبحث عن طريقة لكسب إحلياة إلبدية .فقد أرإد أن يعرف ما هو
إلعمل إلصاحل أو إلنبيل إَّلي ينبغي أن يفعهل لريث إحلياة إلبدية.
ِ .٤ل اما اذإ تادْ ع ُِوين اصا ِل ًحا؟ :هبذإ إلسؤإل ،مل ينكر يسوع صالحه .بل سأل إلرجل" :هل أنت مدرك أنك دعوتين صاحل ًا؟ لن لاي اْس َأ اح ٌد اصا ِل ًحا إ َّل اوإ ِح ٌد اوه اُو
ِ
أ ُهلل".
•

وكن يسوع يقول" :جئت لتسألين عن إل اع املُ إلصاحل رإَّلي عليك إلقيا ُم ِب ِه لرتث إحلياة إلبدية؛ ولكن ماذإ تعرف حق ًا عن إلصالح؟" عل ر اق
س بريجن (" :)Spurgeonإحلجة وإحضة هنا :إما أن يكون يسوع صاحل ًا فع ًال ،أو ملا اكن ينبغي عىل إلشاب أن يدعوه ابلصاحل؛ ولنه ليس أح ٌد
صاحل ًا إل وإح ٌد وهو هللا ،إذ ًإ يسوع إلصاحل هو هللا نفسه".

•

نس تطيع إلقول أن إلرئيس مل يكن يعرف حق ًا من هو يسوع .وإن اع ِر اف من اكن ،لتوإضع كام فعل إلعشار يف إلقصة إليت قالها يسوع يف بدإية
إلحصاح (لوقا  .)١٤-١٠:١٩تبني إلآايت إلتالية أن هذإ إلشاب إلغين مل يعرف حىت حقيقة نفسه أيض ًا.

ب) إلآايت ( :)٢١-٢٠يسوع يسأل إلغين عن حياته
رس ْق .ال تاشْ هادْ بِأ هلزو ِرَ .أ ْك ِر ْم َأ اابكا او ُأ َّم اك»٢١ .فاقاا ال « :اه ِذ ِه ُلكههاا اح ِف ْظهتُ اا ُمنْ ُذ احدا إثا ِيت».
َ ٢٠أن اْت تا ْع ِر ُف ألْ او اص اااي :ال تا ْز ِن .ال تا ْق ُت ْل .ال ت ا ْ ِ
َ .١أن اْت تا ْع ِر ُف ألْ او اص اااي :اكن هذإ إلشاب هيودي مثقف ،واكن يعرف ألْ او اص اااي بلك تأكيد .اكن ابماكن يسوع أن ي ُسحره هبذه إملعرفة إملشرتكة.
•

قد ل يتفق إلبعض متام ًا يف وقتنا إحلايل مع ألْ او اص اااي إليت يشري إلَيا يسوع هنا .ولكن بشلك عام ل خيتلفون معها ،لن هللا يتحدث مع إلبرش من
خالل إخلليقة وإلضمري (رومية .)١٥-١٤:٢ ،٢٠-١٩:١

•

عىل إلرمغ من أن إلكثريين يعرفون إلوصااي إما عن طريق إل ات اعمل أو ابلغريزة ،ولكن إلبعض فقط ُمهمتني ابلسؤإل إلسايس" :ماذإ أمعل لرث إحلياة
إلبدية؟"

 .٢ال تا ْقتُ ْل :سأل يسوع إلشاب عن إلوصااي إليت لها عالقة بأخيه إلنسان .ورد عليه قائ ًال " :اه ِذ ِه ُلكههاا اح ِف ْظهتُ اا ُمنْ ُذ احدا إث ا ِيت" وهبذإ إ رد اعى أنه متم لك وصااي
هللا فامي يتعلق بكيفية إلتعامل مع إلآخرين.
 .٣اه ِذ ِه ُلكههاا اح ِف ْظهتُ اا ُمنْ ُذ احدا إث ا ِيت :من إلعدل أن نتساءل إن اكن حق ًا قد حفظ لك إلوصااي .ومن إحملمتل أنه حفظها فع ًال بطريقة جتعهل يبدو ابرإً يف نظر
إلناس .حتدث بولس عن نفس إلفكرة يف رسالته إىل أهل فيليب ِ " ٦:٣م ْن ِ اهج ِة ألْ ِ رِرب أ َّ َِّلي ِيف ألنَّا ُم ِوس :ب اِال لا ْو ٍم ".ولكنه ابلتأكيد مل حيفظها ابملعىن إلاكمل
إَّلي حتدث عنه يسوع يف موعظته عىل إجلبل.
•

كتب ابيت (" :)Pateعندما قال إلشاب ُمنْ ُذ احدا إثا ِيت فهو يشري إىل "ابر متسفا" ( bar mitzvahإبن إلناموس) ،وهو حفل هيودي ديين يقام
عند بلوغ إلشاب إلَيودي  ١٣س نة ،وابلتايل يُصبح ُملزم ًا بأدإء لك إلفرإئض يف رشيعة موىس".

ج ) إلآايت ( :)٢٣-٢٢إرشادإت يسوع للشاب إلغين
َش ٌءِ :ب ْع ُ َّ
ون ا اكل اك ْ ٌْن ِيف أ َّلس اما ِء ،اوتا اعا ال أتْ اب ْع ِين»٢٣ .فالا َّما ا ِْس اع اذ ِ اكل اح ِز ان،
لك اما ا اكل او او رِز ْع عا اىل ألْ ُفقا ارإ ِء ،فا اي ُك ا
٢٢فالا َّما ا ِْس اع ي ُاسو ُع اذ ِ اكل قاا ال اَلُ« :ي ُ ْع ِو ُزكا َأيْضً ا ا ْ
ِ َلن َّ ُه ااك ان غا ِن ًّيا جِ دًّإ.
 .١فالا َّما ا ِْس اع ي ُاسو ُع اذ ِ اكل :قال يسوع هذإ إللَكم لهذإ إلرجل ابلتحديد يف ضوء من اكن وماذإ قال .اكنت تكل لكمة حمددة َل ،ولكن إملبدأ ينطبق عىل إمجليع.
•

يضيف مرقس يف روإيته أمر أآخر .كتب مرقس :فانا اظ ار إلا ْي ِه ي ُاسو ُع او َأ احبَّهُ ،اوقاا ال ا َُل( ...مرقس  .)٢١:١٠اكن رد يسوع عىل هذإ إلرجل ميل ٌء
ِ
ابحملبة ،لنه أدرك إلفرإغ إَّلي بدإخل هذإ إلشاب وإلضالل إَّلي اكن يعيش فيه .نس تطيع إلقول أن هذإ إلرجل صعد إىل أعىل درجة يف سمل
إلنجاح ،ولكنه إكتشف أن إلسمل اكن موضوع ًا عىل إملبىن إخلطأ.

َش ٌء ".اكن
َش ٌء :عىل إلرمغ من أن هذإ إلرجل اكن ميكل لك َشء :إل ِغىن وإلتقوى والاحرتإم وإملاكنة ،إل أن يسوع قال َل" :ي ُ ْع ِو ُزكا َأيْضً ا ا ْ
 .٢ي ُ ْع ِو ُزكا َأيْضً ا ا ْ
ميكل لك َشء ولكنه عرف أنه ل ميكل إحلياة إلبدية ،وابلتايل ل ميكل شيئًا.
َش ٌءِ :ب ْع ُ َّ
ون ا اكل اك ْ ٌْن ِيف أ َّلس اما ِء ،اوت ا اعا ال أتْ اب ْع ِين :بد ًل من موإهجة إلغين بلَكمه حول حفظه للناموس (وحيق
لك اما ا اكل او او رِز ْع عا اىل ألْ ُفقا ارإ ِء ،فا اي ُك ا
 .٣ي ُ ْع ِو ُزكا َأيْضً ا ا ْ
ليسوع أن يفعل ذكل) وجه نظره إىل ما ي ُسمى ابجلدول إلول من إلناموس  -ويه إلوصااي إليت تتعلق بعالقتنا مع هللا .حثه يسوع عىل أن يضع هللا أولً؛
لك ن ا ْف ِس اك او ِم ْن ُ ِ ر
لك قالْب اِك او ِم ْن ُ ِ ر
وأن يمتم إلوصية إلوىل يف إلناموسِ ُ :حت هب أ َّلر َّب إلاه ااك ِم ْن ُ ِ ر
لك قُ َّو ِت اك (سفر إلتثنية .)٥:٦
ِ
• حتدى يسوع إلرجل وطلب أن خيتار هللا عىل إملال وإلش ياء إملادية عندما قالِ " :ب ْع ُ َّ
ون ا اكل اك ْ ٌْن ِيف أ َّلس اما ِء،
لك اما ا اكل او او رِز ْع عا اىل ألْ ُفقا ارإ ِء ،فا اي ُك ا
اوتا اعا ال أتْ اب ْع ِين "،ولكنه مل ينجح ،فقد أحب إملال وإلش ياء إملادية أكرث من هللا .وهذإ يبني أن إلناموس خيترب إلنسان.
•

طلب يسوع من إلرجل إلتخيل عن أموإَل لنه اكن إلهه .وطلب منه أن يعطيه للفقرإء لنه عرف أنه ل حيب إلآخرين كام جيب.

ِ .٤ب ْع ُ َّ
ون ا اكل اك ْ ٌْن ِيف أ َّلس اما ِء ،اوتا اعا ال أتْ اب ْع ِين :إدلعوة للتخيل عن لك َشء وإتباع يسوع يه إدلعوة لوضع هللا أولً وقبل لك
لك اما ا اكل او او رِز ْع عا اىل ألْ ُف اق ارإ ِء ،فايا ُك ا
َشء .يه إلطاعة إلاكمةل للجدول إلول من إلناموس إَّلي يتعامل مع عالقة إلنسان ابهلل.

•

قد نرتكب خطأين هنا .إخلطأ إلول أن نعتقد أن هذإ إللَكم ينطبق عىل إمجليع .ولكن يسوع مل يعمم هذإ إلمر عىل لك من يريد أن يكون
تلميذ ًإ ،بل خصصه لهذإ إلغين إليت اكنت ثروته عقبة وإحضة يف طريقه ليصبح تلميذ ًإ .فميكن للغنياء أن يفعلوإ إلكثري من إخلري للعامل من خالل
كسب إملزيد من إملال وإس تخدإمه جملد هللا وخري إلآخرين .أما إخلطأ إلثاين فهو الاعتقاد بأن هذإ ل ينطبق عىل أحد .بل سفي إلوإقع ،نس تطيع
إلقول أن حال إلبعض س يكون أفضل روحي ًا إليوم إن َتلوإ عن إملادايت إليت تدمرمه .اكن فرنسيس إلسزيي خشص ًا مرموق ًا ،ولكنه عندما شعر
أن يسوع يوجه َل هذإ إللَكم خشصي ًا ،قام وابع لك ما َل وتبعه.

•

رمغ لك هذإ ،نالحظ أن يسوع دعا إلرجل أن يصبح تلميذ ًإ َل عندما قال" :أتْ اب ْع ِين ".وقد إس تخدم يسوع لغة مماثةل عندما دعا إلكثري من إلتالميذ
(مىت ١٩:٤؛ ٢٢:٨؛ ٩:٩؛ مرقس  .)١٤:٢طلب يسوع من هذإ إلرجل أن يتبعه بلك بساطة ،ولكن إلمر مل يكن بس يط ًا ابلنس بة للغين لنه
يعين إلتخيل عن لك ثروته إلغالية عىل قلبه.

•

كتب ترإب (" :)Trappل تفكر كام يفعل إلكثريون ويقولون :ل يوجد حجمي أقىص من إلفقر وسامء أفضل من إل ِغىن".

 .٥فالا َّما ا ِْس اع اذ ِ اكل اح ِز انِ ،لَن َّ ُه ااك ان غا ِن ًّيا جِ دًّإ :تذكر ابيق إلانجيل أن إلرجل " ام اَض اح ِزينًا" (مىت  ،٢٢:١٩مرقس  .)٢٢:١٠أما لوقا فركز عىل تعبريإت وهجه
وردة فعهل :اح ِز ان (وتضيف ترجامت أخرىُ :حزانً شا ديدً إ) .فعندما ْسع دعوة يسوع َل يك يصبح تلميذ ًإ ،قال :ل أس تطيع ذكل .ل أس تطيع إلتخيل عن
لك َشء ببساطة .يبدو أنين سأذهب إىل إجلحمي.
•

ُحزانً شا ديدً إ وغا ِنيًّا جِ دًّإ اي َل من مزجي مأساوي ،ومع ذكل يعترب ترصف ًا شائع ًا ملن إهلهم إملال.

•

إملبدأ ل يتغري :قد يتحدى هللا أحدمه ويطلب منه أن يتخىل عن أمر من أجل إمللكوت ،ولكن قد يسمح به لآخر .كثريون هيلكون لهنم لن
يتخلوإ عن أمر يطلبه هللا مهنم.

•

اح ِز انِ ،لَن َّ ُه ااك ان غا ِن ًّيا جِ دًّإ :كتب الكرك (" :)Clarkeما قمية هذه إلش ياء ابملقارنة مع رإحة إلضمري وإلعقل؟ عالوة عىل ذكل ،قدم يسوع إدلليل
إلقاطع بأن هذه إلمور لن تسامه يف رإحة إلشاب إلغين ،لنه أصبح إلآن أكرث تعاسة رمغ إمتالكه للك ذكل إملال .وهذإ ما س يحصل مع لك
نفس تضع إلش ياء إلرضية ماكن هللا إلعظمي".

د ) إلآايت (ُ :)٢٧-٢٤مشكة إل ِغىن
ْرس ِم ْن َأ ْن يادْ ُخ ال غا ِ ٌّين إ اىل املا ُك ِ
ْرس ُدخُو ال اذ ِوي أ ْ َل ْم اوإلِ إ اىل املا ُك ِ
وت
وت أ ِهلل! َ ِ ٢٥ل َّن ُدخُو ال مجا الٍ ِم ْن ثا ْق ِب إ ْب ار ٍة َأي ا ُ
٢٤فالا َّما ارأ آ ُه ي ُاسو ُع قادْ اح ِز ان ،قاا ال « :اما َأع ا ا
ِ
ِ م ا ٌ ِ ِِ
ِ
أ ِهلل!»٢٦ .فاقاا ال أ َّ َِّل اين ا ِْس ُعوإ« :فا ام ْن ي ْاس ات ِطي ُع َأ ْن ا ْخيلُ اص؟» ٢٧فاقاا ال« :غا ْ ُري ألْ ُم ْس ات اطاعِ ِع ْندا ألنَّاس ُ ْس اتطاع ع ْندا أهلل».
 .١فالا َّما ارأ آ ُه ي ُاسو ُع :مل يغري يسوع متطلبات إلتلمذة عندما مَض إلشاب إلغين .ولكنه إس تخدم ُحزن إلغين كوس يةل لتعلمي إلتالميذ ولك إلسامعني.
ْرس ُدخُو ال اذ ِوي أ ْ َل ْم اوإلِ إ اىل املا ُك ِ
وت أ ِهلل! :قد تُسبب إلرثوإت مشكة لهنا تش بعنا هبذه إحلياة بد ًل من إلتطلع للحياة إلبدية .كام أنه ميكن للمرء أن
 .٢اما َأع ا ا
ِ
يسعى ورإء إلرثوإت عىل حساب إلسعي ورإء هللا.
•

أوحض يسوع يف الكمه أن إلرثوإت قد تُشلك عقبة أمام ملكوت هللا .ومنيل للتفكري بأن إلفقر ميثل مشكة .ولكن يسوع يؤكد لنا أنه ميكن للرثوإت
أن متثل مشكة أخطر.

•

نس تثين عادة أنفس نا من هذإ إللَكم لننا ل نعترب أنفس نا أغنياء .ولكننا يف إلوإقع نس متتع برفاهية إليوم مقارنة مع زمن يسوع ،مفا منلكه يعترب حمل
لكثريين يف زمن يسوع .لهذإ فان قصة إلغين تنطبق علينا إليوم أكرث مما نتخيل.

ْرس ِم ْن َأ ْن يادْ ُخ ال غا ِ ٌّين إ اىل املا ُك ِ
وت أ ِهلل! :يرشح يسوع إلصعوبة إليت تقدهما إلرثوإت دلخول ملكوت هللا ُمقدم ًا هذه
َ ِ .٣ل َّن ُدخُو ال مجا الٍ ِم ْن ثا ْق ِب إ ْب ار ٍة َأي ا ُ
مس ِ
ِ
إلصورة إملضحكة .وعىل إلفور س ندرك أنه لمر تحيل.
•

كتب موريس (" :)Morrisحاول كثريون رشح هذه إلآية إليت تتكم عن إمجلل وثقب إلبرة .بعضهم إس تخدم فكرة إمجلل إَّلي يزحف لِلخول
من بوإبة خلفية صغرية .وإلبعض تالعب حبروف لكمة مجل يف إللغة إليواننية لتصبح حبل ...إخل .ولكن مثل هذه إلتفسريإت ليست حصيحة عىل
إلطالق ،وتبعد لك إلبعد عن إلفكرة إلرئيس ية ويه أن يسوع بلك بساطة ،إس تخدم صورة مضحكة".

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayإس تخدم إملعلمني إلَيود هذه إمجلةل’ :يعرس دخول فيل من ثقب إبرة‘ ولكن بسخرية لهنا اكنت فكرة خيالية ".الط اف
يسوع هذإ إملثل إلشعيب إملعروف لن يبدو أن طريقة إس تخدإمه يف ذكل إلوقت اكنت سوقية بعض إليشء .خالصة إلمر ،نعرف أن إجلا امل
أصغر جحامً من إلفيل ،ولكن هذإ ل يغري فكرة أنه غري قادر عىل إدلخول من ثقب إبرة.

 .٤فا ام ْن ي ْاس ات ِطي ُع َأ ْن ا ْخيلُ اص؟ :اكنت ردة إلفعل هذه طبيعية وتتوإفق مع إلطبيعة إلبرشية .فنس تطيع إلآن أن نرى كيف ميكن للرثوإت أن تعيقنا من ملكوت
هللا .فغالب ًا ما ينصب تفكريان عىل إلربكة وإخلري إَّلي جتلبه إلرثوإت فقط.
•

اكنوإ عىل إلرحج يأملون عند إتباعهم ليسوع أن يصبحون أغنياء وقادة وهلم تأثري يف مملك ِت ِه .عل ر اق فرإنس ( )Franceعىل هذإ" :يبدو أن طريقة
حياة يسوع وتالميذه اكنت َتتلف متام ًا وبشلك وإحض عن إلثقافة إليت اكنت تعترب أن إ ِلغىن هو عالمة عىل بركة هللا ،وأن عىل إملعمل إدليين أن
يكون معتد ًل ماد ًاي".

رض ٍة ،تُغ ر ِار ُق ألنَّ ااس ِيف ألْ اع اط ِب
ون ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة اوفا ر ٍخ اوشا ه ااو ٍإت اك ِث اري ٍة غا ِب َّي ٍة او ُم ِ َّ
ون َأ ْن يا ُكونُوإ َأ ْغ ِن ايا اء ،فاي ْاس ُق ُط ا
• نتذكر الكم بولس لتميواثوس :او َأ َّما أ َّ َِّل اين يُ ِريدُ ا
اوألْه ااال ِكَ ِ .ل َّن ام اح َّب اة ألْ امالِ َأ ْص ٌل ِل ُ ِ ر
لرش ِور ،أ َّ َِّلي إ ِذ أبْ اتغاا ُه قا ْو ٌم ضا لهوإ ع ِان أ ْلمي ا ِان ،او اط اع ُنوإ َأنْ ُف اسه ُْم ِبأَ ْو اجاعٍ اك ِث اري ٍة (تميواثوس إلوىل .)١٠-٩:٦
لك أ ه ُ
ِ
ِ
 .٥غا ْ ُري ألْ ُم ْس ات اطاعِ ِع ْندا ألنَّ ِاس ُم ْس ات اطا ٌع ِع ْندا أ ِهلل :من إملمكن لشخص غين أن اخيلُص .فنعمة هللا تكفي خلالص أي غين؛ ودلينا أمثةل عن أشخاص مثل
از َّاك ويُ ُوس ُف ِم ان أ َّلرإ ام ِة وبا ْرانا ااب ،اكنوإ أغنياء ولكهنم إس تطاعوإ أن يضعوإ هللا يف إملاكنة إلوىل وليس ثروإهتم.
•

عل ر اق اكرسون (" :)Carsonمل يقل يسوع أن لك إلفقرإء س يدخلون ملكوت هللا فقط ،ولن يدخلها أ ٌي من إلثرايء .لن هذإ سيس تثين إبرإهمي
ويعقوب وإحسق ،ول دإعي َّلكر دإود وسلامين ويوسف من إلرإمة".

•

كام وعل ر اق مورغان (" :)Morganحياول إلنسان دإمئ ًا أن يدخل يف ملكوت هللا خشصي ًا وإجامتعي ًا عرب إملساعي إلبرشية ،ولكن هذإ لن ينجح
أبد ًإ .فغري إملس تطاع عند إلناس ُمس تطاع عند هللا".

هـ) إلآايت ( :)٣٠-٢٨ماكفأتنا وإحلل ملشكة إلرثإء
٢٨فا اقا ال بُ ْط ُر ُس« :هاا ا ْحن ُن قادْ تا ار ْك انا ُ َّ
َش ٍء اوتا ِب ْع اناكا »٢٩ .فاقاا ال لاهُ ُم« :ألْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ ْن لاي اْس َأ اح ٌد تا اركا ب ا ْيتًا َأ ْو او ِ اإدل ْي ِن َأ ْو إخ اْو ًة َأ ِو أ ْم ار َأ ًة َأ ْو َأ ْو الدًإ ِم ْن َأ ْجلِ
لك ا ْ
ِ
ْ آ لْح ْ َ ِ ا ِ
املا ُك ِ
وت أ ِهلل٣٠ ،إ َّل اوياأْخ ُُذ ِيف اه اذإ أ َّلز ام ِان أَضْ اعاف ًا اك ِث اريةً ،او ِيف أ َّدل ْه ِر أل ِِت أ ا ايا اة ألباديَّة».
ِ
 .١هاا ا ْحن ُن قادْ تا ار ْكناا ُ َّ
َش ٍء اوتا ِب ْعنااكا َ :تىل إلتالميذ عن لك َشء (أو إملعظم عىل إلقل) ليتبعوإ يسوع ،عىل عكس إلشاب إلغين .ويتساءل بطرس هنا
لك ا ْ
عن إملاكفأة إليت س يحصل علَيا إَّلين أطاعوإ.

•

س يحظى هؤلء إلتالميذ مبقا ٍم رفيع .وس يكون هلم ماكنة خاصة يف دينونة إلعامل ،ورمبا س يديرون بعض إلمور يف إحلُمك إللفي .ابلضافة إىل ذكل،
اكن هلم إلرشف يف بناء أساس وإحد للكنيسة (أفسس  ،)٢٠:٢وتكرمي خاص يف أورشلمي إجلديدة (رؤاي يوحنا .)١٤:٢١

 .٢ألْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ ْن لاي اْس َأ اح ٌد تا اركا  :قد تكون هناك ماكفأة ممزية ل ِلثْ اين ع اارش ،ولكن س يكون هناك رشف كبري للك إَّلين حضوإ من أجل خاطر يسوع.
ِ
ولك ما تركنا من أجهل ،سريجع لنا أَضْ اعافًا اك ِث اريةً ،سوإء ِيف اه اذإ أ َّلز ام ِان ،او ِيف أ َّدل ْه ِر أ ْل آ ِِت ألْ اح ايا اة أ ْ َلب ا ِدي َّ اة".
•

أَضْ اعافًا اك ِث اري ًة :ل تعين طبع ًا إلتعويض إملادي .فمل يعدان يسوع مبائة زوجة .بل أَضْ اعافًا اك ِث اري ًة من إلناحية إلروحية.

•

وصف ماثيو بوول ( )Matthew Pooleبعض إلطرق للحصول عىل أَضْ اعافًا اك ِث اري ًة:
✓ فرح يف إلروح إلقدس ورإحة إلضمري وإلتالمس مع حمبة هللا.
✓ إلقناعة .س ميلكون قناعة يف لك إلمور.
✓ س يحرك هللا قلوب إلآخرين ليسدد إحتياهجم بطرق تفوق إلتوقعات.
✓ س يعوضهم هللا أحيا ًان يف هذه إحلياة ،كام فعل مع أيوب بعد إلتجربة وحصل عىل ثروإت أكرب.

•

إملبدأ ل يتغري :هللا ل يبقى مديوانً لحد .من إملس تحيل أن نعطي هلل أكرث من عطاايه لنا .إلقلب إلسخي حيفظ إلنسان من فساد إل ِغىن .علينا
مجيع ًا أن ن ُطبق ما جاء يف إملزمور " ١٠:٦٢إ ْن ازإ اد ألْ ِغ اىن فا اال تاضا ُعوإ عالا ْي ِه قالْ ًبا ".إلعطاء هو إملفتاح.
ِ

و ) إلآايت ( :)٣٤-٣١يُعلن يسوع اثنية عن مصريه إلقادم يف أورشلمي
ون إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ،او اسيا ِ همت ُ ه
لك اما ه اُو ام ْكتُوبٌ بِأ ْ َلن ْ ِبياا ِء ع ِان أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِانِ ٣٢ ،لَن َّ ُه ي اُس َّ ُمل إ اىل أ ْ ُل ام ِم ،اوي ُْس هتا ْ از ُأ ِب ِه،
ارش اوقاا ال لاهُ ْم« :هاا ا ْحن ُن اصا ِعدُ ا
 ٣١او َأ اخ اذ أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ِ
ِ
ِ
اوي ُْش ا ُمت اويُ ْت اف ُل عالا ْي ِه ٣٣ ،او ا ْجي ِ ُِلوناهُ ،اوي ا ْق ُتلُوناهُ ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم» ٣٤ .او َأ َّما ُ ْمه فا ا ْمل ي ا ْفها ُموإ ِم ْن اذ ِ اكل شا يْئًا ،او ااك ان اه اذإ أ ْ َل ْم ُر ُم ْخ ًفى اعهنْ ُ ْم ،اول ا ْم ي ا ْعلا ُموإ اما ِقيلا.
ون إ اىل ُأ ُورشا ِل امي :مل يتفاجأ إلتالميذ من هذإ إللَكم .حىت لو مل خيربمه يسوع ،اكن من إلوإحض أهنم س يكونون يف ُأ ُورشا ِل امي وقت عيد إلفصح
 .١هاا ا ْحن ُن اصا ِعدُ ا
ِ
بناء ًإ عىل طريقة سريمه من جنوب إجلليل.
لك اما ه اُو ام ْكتُوبٌ بِأ ْ َلن ْ ِبياا ِء ع ِان أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان :شدد يسوع عندما قال " ُ ه
 .٢او اسيا ِ همت ُ ه
لك" عىل إجلوإنب إملتعلقة اب ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان إليت اكن يتجاهلها إلشعب إلَيودي
ِ
ِ
يف زمنه ،أي أن إملس يا سيتأمل وميوت من أجل إخلطااي.
َ ِ .٣لن َّ ُه ي اُس َّ ُمل إ اىل أ ْ ُل ام ِم ،اوي ُْس هتا ْ از ُأ ِب ِه ،اوي ُْش ا ُمت اويُ ْت اف ُل عالا ْي ِه :اذ اك ار يسوع تالميذه ابلمل إلقادم وإملوت ،مركز ًإ عىل إلعار وإلذلل إَّلي سيتعرض إليه.
ِ
•

ِ َلن َّ ُه ي اُس َّ ُمل :تشري إلآية هنا عن خيانة يسوع .فسوف يقوم أحد إلتالميذ بتسلميه إىل إلقادة إلَيود مقابل إملال .مل يرتب يسوع هذه إخليانة بلك تأكيد،
ولكنه اكن يعمل أنه أمر وإقع.

•

اوي ُْس هتا ْ از ُأ ِب ِه ،اوي ُْش ا ُمت اويُ ْت اف ُل عالا ْي ِه :تنبأ يسوع عن إلذ الل وإلسخرية إملرإفقة للمه إلقادمة  -وإليت ل ميكن ترتيهبا عىل إملس توى إلبرشي .كتب
س بريجن (" :)Spurgeonنتفوإ شعره ورضبوه ِ
عىل وهجه وتفلوإ عليه .فال ميكن للسخرية أن تفعل إملزيد .اكنت خسرية قاس ية ولذعة وكرهية".

•

او ا ْجي ِ ُِلون ا ُه :اكن إجلِل عنيف ًا ووحش ي ًا واكن إلهدف منه إذلل يسوع وتعذيبه بطريقة ل ُحتمتل.

•

اوي ا ْق ُتلُون ا ُه :لن تنهتيي إملعاانة ابلذلل وإلرضب إملربح .بل ستس متر إىل أن يقتلوإ يسوع.

•

ويف إلهناية ،اكنت لكها صورة تُعرب عن معاانة ل توصف.
✓ عاىن من عدم ولء أصدقائه
✓ عاىن من ُإلظمل
✓ عاىن من إلهانة إملتعمدة
✓ عاىن من إللم إجلسدية
✓ عاىن من إلذلل إلشديد وإخلزي

 .٤او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم :أخرب يسوع تالميذه بأن قصته لن تنهتيي ابلمل وإَّلل وإملوت .بل ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم يف جمد إلقيامة.
•

اكن يبدو وكن إلمر خرج عن س يطرة يسوع .ومع ذكل ،أعلن بثقة لتالميذه أن هذإ س يحدث.

 .٥او َأ َّما ُ ْمه فا ا ْمل ي ا ْفها ُموإ ِم ْن اذ ِ اكل شا يْئًا :حصيح أهنم ْسعوإ الكم يسوع ،ورأوإ تعبريإت وهجه ،ولكهنم مل يفهموإ  -لن اه اذإ أ ْ َل ْم ُر ُمخْ فًى اعهنْ ُ ْم .مل يس تطيعوإ أن يروإ
أو يفهموإ إحلق إىل أن فتح هللا أعيهنم.
•

ولعل إلسبب يف أن هللا مل يفتح عيوهنم لريوإ إحلق بعد ،لهنم ل يس تطيعون ا احت ُم ُهل .فلو عرفوإ حق ًا ماذإ س يحدث ليسوع ،ومك اكن ذكل خمتلفاً
عام َتيلوه عن ُحمك إملس يا إجمليد وإملنترص ،فرمبا إستسلموإ يف ساعهتا.

•

قال جيِلهنزي (" :)Geldenhuysمل يُعمل إلقادة إلَيود عن إملس يا إملتأمل (إملس يا إبن يوسف) بقدر إملس يا إملنترص (إملس يا إبن هيوذإ) إل بعد فرتة
من إلزمن".

ز ) إلآايت ( :)٣٩-٣٥أمعى يتوسل عطف يسوع يف أرحيا
ارص َّي
ون اه اذإ؟»٣٧ .فاأَخ ا ُْربو ُه َأ َّن ي ُاسو اع ألنَّ ِ ِ
 ٣٥اولا َّما أ ْق ا ارت اب ِم ْن َأ ِرحياا ااك ان َأ ْ امعى اجا ِل ًسا اعىل أ َّلط ِر ِيق ي ْاس ات ْع ِطي٣٦ .فالا َّما ا ِْس اع ألْ اج ْم اع ُم ْج ات ًازإ اسأَ ال « :اما ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
رصخا َأ ْك ا ارث اك ِث ًريإ « :ااي أ ْب ان د ُاإودا ،أ ْر ا ْمح ِين!».
ون ِلي ْاس ُك اتَ ،أ َّما ه اُو فا ا ا
ُم ْج اتازٌ٣٨ .فا ا ا
رصخا قاائِ ًال « :ااي ي ُاسو ُع أ ْب ان د ُاإودا ،أ ْر ا ْمح ِين!»٣٩ .فاأ ْنهتا ا ار ُه ألْ ُم ات اق رِد ُم ا
 .١اولا َّما أ ْق ا ارت اب ِم ْن َأ ِرحياا :اكنت َأ ِرحياا من أكرث إلطرق إس تخدإم ًا للتنقل ما بني إجلليل وأورشلمي .ويعين أ ْق ا ارتب يسوع من هذه إملدينة إلقدمية أنه مل يكن بعيدإً
عن أورشلمي وعن إملصري إَّلي اكن ينتظره هناك .نقرأ يف مرقس  ٤٦:١٠أن إمس إلرجل إلمعى اكن ااب ْر ِتمي ا ُاو ُس أ ْب ُن ِتمي ا ُاو اس.
•

•

ون اه اذإ؟» .وبد ًل من
مل يمتكن إلرجل إلمعى من رؤية يسوع ،ولكنه ِإس اتطا اع أن يسمعه  -فالا َّما ا ِْس اع ألْ اج ْم اع ُم ْج ات ًازإ اسأَ ال « :اما ع ااَس َأ ْن يا ُك ا
الاستسالم لنه مل يمتكن من رؤية يسوع ،طلبه ابلطريقة إليت اكنت متاحة َل  -عن طريق إلسمع.
كتب لك من مىت ( )٢٩:٢٠ومرقس ( )٤٦:١٠أن هذه إملعجزة حدثت ِفمياا ه اُو خ ِاار ٌج ِم ْن َأ ِرحياا ام اع ت ااال ِمي ِذ ِه او ا ْمجع ٍ غا ِف ٍري .وميكننا فهم إلتناقض
إَّلي يبدو وإحض ًا مع إجنيل لوقا يف ضوء عمل إلآاثر إَّلي كشف أنه اكن هناك مدينتني يف زمن يسوع تدعيا أرحيا :إملدينة إلقدمية وإملدينة إلرومانية
إحلديثة .وقد وقعت إملعجزة بني هاتني إملدينتني ،تركوإ إلوإحدة ودخلوإ إلخرى.

رصخا َأ ْك ا ارث اك ِث ًريإْ :سع إلرجل أنه اكن ُم ْج ات ًازإ ،وأرإد بشدة أن يلفت ِإنتباه يسوع .ولن يوقفه شعوره ابحلرج ولن يصمت .عرف أن يسوع هو أبْ ان د ُاإو اد،
 .٢فا ا ا
أي إملس يا إملنتظر ،وإس متر يرصخ طالب ًا رمحته.
•

يشري ولمي ابرلكي إىل وجود ِإختالف يف إلكمة إليواننية إلقدمية إملس تخدمة لوصف ما فعهل إلرجل إلمعى يف لوقا  ٣٨:١٨و ،٣٩:١٨وتُظهر
قنوط ويأس إلرجل إلمعى:

✓

رصخا " :يف إلآية  ٣٨تصف إلرصإخ إلعايل ليلفت إلنظار إليه".
فا ا ا

✓

رصخا َأ ْك ا ارث اك ِث ًريإ" :يف إلآية  ٣٩تصف إلعوإطف إجلياشة إملتدفقة وغري إملنضبطة كرصإخ حيوإن يزأر وجيأر".
فا ا ا

 .٣أ ْر ا ْمح ِين :عرف إلرجل إلمعى أنه حيتاج إىل إلرمحة من يسوع .مل يعتقد أن هللا مديون َل بيشء؛ ولك طلبه اكن إلرمحة.
ح ) إلآايت ( :)٤٣-٤٠شفاء إلرجل إلمعى
رص .إمياان اُك
رص!»٤٢ .فا اقا ال ا َُل ي ُاسوعَُ « :أبْ ِ ْ
٤٠فا اوقا اف ي ُاسو ُع او َأ ام ار َأ ْن يُقا َّد ام إلا ْي ِه .اولا َّما أ ْق ا ارت اب اسأَ ا َُل ٤١قاائِ ًال « :اما اذإ تُ ِريدُ َأ ْن َأفْ اع ال ب اِك؟» .فا اقا ال « :ااي اس يرِدُ َ ،أ ْن ُأبْ ِ ا
ِ
ِ ْ الِ َ ِ
رص ،اوتا ِب اع ُه اوه اُو يُ ام رجِدُ أ اهلل .او ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب إ ْذ ار َأ ْوإ اس َّب ُحوإ أ اهلل.
قادْ شا افاكا » ٤٣ .اويف أل اح أبْ ا ا
ِ
 .١فا اوقا اف ي ُاسو ُع :ل َشء ميكن تعطيل رحلته إىل أورشلمي؛ ومع ذكل اتوقا اف للرد عىل إلرصإخ إملتوإصل للرمحة.
 .٢اما اذإ تُ ِريدُ َأ ْن َأفْ اع ال ب اِك؟ :اي َل من سؤإل رإئع وبس يط ،ومل يتوقف هللا يوم ًا عن طرحه .ندخل حمرض هللا أحيا ًان وخنرج دون إحلصول عىل ما يريد هللا
أن يعطيه لنا ،وذكل لننا ببساطة ل جنيب عن هذإ إلسؤإل ،ول منكل لننا ل نطلب (يعقوب .)٢:٤
•

سأل يسوع هذإ إلسؤإل رمغ معرفته إلاكمةل أن هذإ إلرجل اكن أمعى .واكن يعرف متام ًا ما حيتاج إليه وماذإ يريد ،ومع ذكل يريدان هللا أن خنربه
عن طلباتنا وإحتياجاتنا كوس يةل للتعبري إملس متر عن ثقتنا به وإعامتدان عليه.

رص.
رص! :عرف إلرجل إلمعى كيف خيضع ليسوع  -دعا يسوع " ااي اس ريِدُ " وطلب أن ي ْب ِ ا
 .٣ااي اس ريِدُ ا(اي ار هب  -ترمجة أخرى)َ ،أ ْن ُأبْ ِ ا
رص .إمياان اُك قادْ شا افاكا  :إس تجاب يسوع لطلب إلمعى وشفاه ،وربط شفاءه ابميانه .اكن هناك إلعديد من إملظاهر إلوإحضة لميان إلرجل مما جعهل مس تعدإً
َ .٤أبْ ِ ْ
لس ِ
تقبال إلرد من يسوع.
• إلميان طلب يسوع.
• إلميان عرف من يكون.
• إلميان عرف ما يس تحق من يسوع.
• إلميان عرف ماذإ يطلب من يسوع.
• إلميان وحده قادر أن يدعو يسوع " ااي ار هب".
رص ،اوتا ِب اع ُه اوه اُو يُ ام ِ رجدُ أ اهلل :تبع إلرجل إلمعى يسوع بعد أن انل إلشفاء وإخلالص .وهكذإ أصبحت طريق يسوع يه طريقه .واكن هذإ همم
 .٥او ِيف ألْ احالِ َأبْ ا ا
للغاية إذإ أخذان ابلعتبار أن يسوع اكن يف طريقة إىل أورشلمي ل ُيصلب.

إجنيل لوقا إلحصاح ١٩
إدلخول الانتصاري
أولً .يسوع وزاك إلعشار
أ ) إلآايت ( :)٤-١زاك يتسلق َشرة يك يرى يسوع غري مبالٍ ابلسخرية
َّ ُ ١مث اد اخ ال اوأ ْجتا ااز ِيف َأ ِرحياا ٢ .اوإ اذإ ار ُج ٌل أ ْ ُْس ُه از َّاك ،اوه اُو ارئِ ٌيس ِللْ اعشَّ ا ِر اين او ااك ان غا ِنيًّا ٣ ،او اطلا اب َأ ْن يا ارى ي ُاسو اع ام ْن ه اُو ،اول ا ْم ي ا ْق ِد ْر ِم ان ألْ اج ْمعِِ ،لَن َّ ُه ااك ان قا ِص اري
يك يا ارإ ُهِ ،لَن َّ ُه ااك ان ُم ْز ِم ًعا َأ ْن ي ا ُم َّر ِم ْن ُهنااكا .
ألْ اقا ام ِة٤ .فا ار اك اض ُمتاقا رِد ًما او اص ِعدا إ ِ اىل ُمج ْ اَّزي ٍة ِل ا ْ
ِ
َّ ُ .١مث اد اخ ال اوأ ْجتا ااز ِيف َأ ِرحياا :اكنت أرحيا من أقدم وأمه إملدن يف ذكل إلوقت .ويبدو أن يسوع إجتاز فَيا ليذهب إىل أورشلمي ،ولكن إلسبب إحلقيقي اكن
ليتقابل مع ار ُج ٌل أ ْ ُْس ُه از َّاك.
•

اكنت أرحيا مزدهرة .كتب ابرلكي (" :)Barclayاكن يف أرإضَيا غاابت إلنخيل إلعظمى ،وحدإئق إلبلسم إليت تش مت أرجيها وشذإها عىل بعد عدة
أميال من حولها .وذإع صيت ورد حدإئقها وإش هتر شهرة عظمية حىت لقهبا إلناس بلقب ’مدينة إلنخل‘ ودعاها يوس يفوس ’منطقة إلهية ‘،و’أرض
فلسطني إخلصبة ‘.كام رإجت جتارهتا لعظمة شهرهتا حفمل إلرومان مثرها وبلسمها يف إلتجارىة إىل لك بقاع إلرض".

 .٢از َّاك ،اوه اُو ارئِ ٌيس ِللْ اعشَّ ا ِر اين :مل يكن زاك عشار ًإ عاد ًاي ،بل ارئِيس ِللْ اعشَّ ا ِر اين  -واكن إلَيود يكرهون أمثاَل كثري ًإ .ومل يكن هذإ بسبب كرههم إلطبيعي للرضإئب
فقط ،بل بسبب إملامرسة إليت اكنت تُعرف ابمس "رضيبة إلرإيض ".حيث اكن جامع إلرضإئب حيقق رحبه من إبزتإر إلموإل وسلهبا من إلناس ،فاكن
جيمع من إلشعب ما يس تطيع مجعه بلك إلطرق إملمكنة قرس ًإ ليجمع أضعاف إلرضإئب إملقررة علَيم ،ولكن ابلرس دون عمل إلرومان .لهذإ اكن جامع
إلرضإئب يعمل لك هجده لرفع إلرضإئب لعىل مس توى ممكن.
•

عندما جا اء عند يوحنا إملعمدإن ب ا ُ
كرث ِم رما يان ْ اب ْغي»
عض ُجبا ِة َّ
إلرضإئِ ِب وسألوه« :اي ُم اع ِ ر ُمل ،ماذإ ن اف اع ُل احن ُن لنتوب؟» قا ال لاه ُْم« :ل اجت ام ُعوإ ارضإئِ اب أ ا ا
ً
(لوقا  .)١٣:٣فاذإ كنت جامع رضإئب غين ،إذإ فأنت حمتال.

•

عل ر اق موريس ( )Morrisعىل ارئِيس ِللْ اعشَّ ا ِر اين" :ل جند هذإ إللقب يف أي ماكن أآخر ،ول نعرف أصل إلكمة ،ولكن يبدو أنه يشري إىل رئيس
للعشارين يف دإئرة حملية".

•

يعين إمس از َّاك "إلنقي ".ولكن اكن هذإ إلرجل بعيد ًإ لك إلبعد عن إلنقاء  -إىل أن قابل يسوع .كتب ترإب (" :)Trappاكن ينبغي أن يكون من
طائفة إلپيوريتان أو إلتطهريون ( Puritanليتناسب مع إْسه) ،ولكنه اكن رئيس ًا للعشارين وخاطئ معروف وذيك وماكر ومبزت ،ورمغ لك إل ِغىن
إَّلي اكن ميلكه ،اكن ابئس ًا.

 .٣او اطلا اب َأ ْن يا ارى ي ُاسو اع ام ْن ه اُو :أرإد زاك أن يرى يسوع وهج ًا لوجه؛س فطلبه .رمبا س بق وأن ْسع أن يسوع يقبل أشخاص مثهل؛ وإش تاق لرؤية هذإ إلرجل
إلعظمي بنفسه.
 .٤ااك ان قا ِص اري ألْقاا ام ِة :مل يساعد قرص قامته عىل رؤية يسوع .ورمبا أثر ذكل عىل خشصيته أيض ًا؛ وميكننا أن نتخيل كيف اكن إلناس يسخرون من زاك وينعتونه
ابلقزم  -و اكن هو بدوره ينتقم مهنم برفع إلرضإئب علَيم.
•

لو اكن زاك ميكل قلب ًا صغري ًإ ،لستسمل ومل يعمل جاهد ًإ لريى يسوع .كتب موريسون (" :)Morrisonاكن زاك ُمصمامً أن يصبح ثر ًاي ،وعمل أن
هناك طريقة لتحقيق ذكل .وإلآن دليه نفس إلتصممي لرؤية يسوع ،ورفض أن يسمح لقرص قامته أن يوقفه من حتقيق ذكل".

يك يا ارإ ُه :لن زاك اكن مصمامً عىل رؤية يسوع ،مل مينع نفسه من فعل َشء ميكن أن يعتربه إلناس أقل من مس توإه كرجل
 .٥فا ار اك اض ُمتاقا رِد ًما او اص ِعدا إ اىل ُمج ْ اَّزي ٍة ِل ا ْ
ِ
انجض وغين  -صعد إىل ُمج ْ اَّزي ٍة.
•

إلساموإ ِت"
صعد عىل إلشجرة مثل إلودل إلصغري ،دون أن يعرف أنه حقق لكامت يسوع" :ما ل ا ْم تا اتغ َّ ُاريوإ اوت ِاص ُريوإ اكطفالٍ  ،فالا ْن تاد ُخلُوإ املا ُك ا
وت َّ
(مىت .)٣:١٨

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayوصف ساحئ َشرة إمجلزية اكلتايل :ظلها كثيف ُمرس ،تطل عىل مساحة كبري من إلرض ،وبسبب جدعها إلقصرية
وفروعها إملمتدة من لك نوإحَيا اكن من إلسهل عىل إلرجل تسلقها".

•

كتب مأالكرن (" :)Maclarenأمتىن لو أكرب عدد منا ل ميانع من إس هتزإء إلآخرين ،إن اكن ما نفعهل سيساعدان عىل رؤية يسوع".

ب) إلآايت ( :)٦-٥يسوع يدعو نفسه إىل بيت زاك
رس اع اونا از ال اوقاب ا ُِهل فا ِر ًحا.
٥فالا َّما اجا اء ي ُاسو ُع إ اىل ألْ ام ااك ِن ،ن ااظ ار إ اىل فا ْو ُق فا ارأ آ ُه ،اوقاا ال اَلُ « :ااي از َّاك ،أَ ْ ِ
رس ْع اوأ ْن ِز ْلِ ،لَن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ْم ُك اث ألْ اي ْو ام ِيف بايْتِ اك»٦ .فاأَ ْ ا
ِ
ِ
 .١ن ااظ ار إ اىل فا ْو ُق فا ارأ آ ُه :بسبب إجملهود إَّلي بذَل زاك لرؤية يسوع وعدم إهامتمه ابحرإج نفسه أمام إلناس ،رأآه يسوع ومل يعرب عنه .مبعىن أآخر ،لفت زاك ِإنتباه
ِ
ِ
يسوع لنه اكن ممتزي ًإ ،مما جعهل يتوإصل معه.
رس ْع :دعا يسوع از َّاك ابْسه .فقد عرف يسوع أُهية الامس .رمبا اكنت تكل أول مرة يسمع فَيا زاك أحد ينطق إْسه بطريقة لطيفة غري وإدلته.
 .٢ااي از َّاكَ ،أ ْ ِ
•

اكن همم ابلنس بة لزاك أن يسمع إْسه؛ وكن يسوع يقول َل" :أان أعرف من تكون ،ودلي بعض إملتطلبات".

•

ااص اة ِبأَ ْ اْسا ٍء او ُ ْخي ِر ُهجاا
عا ِ امل يسوع أُهية الامس .فقد قال أنه يعرف خرإفه ويدعوها بأسامءِ :له ااذإ ي ا ْفتا ُح ألْ اب َّو ُإب ،اوألْ ِخ ار ُإف ت ا ْس ام ُع اص ْوتاهُ ،فايادْ عُو ِخ ارإفا ُه ألْخ َّ
إمس اج ِدي ٌد ال ي ا ْع ِرفُ ُه إلَّ هللا وإلشخص نفسه .فعندما نصل إىل إلسامء ،س يكون
(يوحنا  .)٣:١٠كام ونقرأ يف سفر إلرؤية بأن هللا وعد أن يعطينا ْ ٌ
ِ
هناك من يعرفنا بأسامئنا.

رس ْع اوأنْ ِز ْل :طلب يسوع من زاك أن ي ُرسع ويْنل .فالرسعة رضورية لنه رمبا تفوته إلفرصة؛ وإن مل يتنازل فلن يتقابل مع يسوع أبد ًإ.
َ .٣أ ْ ِ

•

لو مل يْنل زاك من ماكنه إلعايل وبقي عىل تكل إلشجرة ،ملا َأ ا ا
لك مع يسوع.

َ ِ .٤لن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن َأ ْم ُك اث ألْ اي ْو ام ِيف بايْتِ اك :مل يكن هدف يسوع أن يعظ زاك فقط وجيعهل يغري دينه ،بل أرإد أن تكون َل عالقة معه ،مبتد ًأ ابلوقت إَّلي اكن
س يرصفه معه عىل وجبة إلطعام.
•

عرض يسوع أن يرصف بعض إلوقت مع زاك إملنبوذ وإملكروه .تعرضت إلكنيسة إلوىل لالحتقار لقبولها إملنبوذين (كورنثوس إلوىل ،)٣١-٢٦:١
ولكن إملؤمنون حيهنا إعتربوه أمر ًإ رئع ًا وليس عار ًإ.

 .٥اوقاب ا ُِهل :لن يدخل يسوع بيت وحياة زاك إن مل ي اق اب ا ُهل .قا ِب ال يسوع أو ًل ،مث بدأ يف تكوين عالقة معه لحق ًا.
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonل يفرض إملس يح نفسه عىل أحد ،ول يبقى رغامً عن إرإدته .فهذإ إلترصف ل ينتج من زإئر طبيعي ،بل من
دخيل غري مرحب به".

•

رمبا اكن دلى زاك إلكثري من إلس ئةل؛ ولكنه مل يسأل وهو عىل إلشجرة .نزل أو ًل ،وإلتقى بيسوع ،مث سأَل لك ما يريد.

 .٦اوقاب ا ُِهل فا ِر ًحا :فرح زاك بقبوَل ليسوع .دعا يسوع زاك ،وقبهل ف ِرح ًا .اوقاب ا ُِهل تعود إىل يسوع ،وليس إىل عقيدة أو مذهب أو نظرية أو طقس.
•

اكن يسوع متجه ًا حنو أورشلمي ،واكنت إملدينة س تفرح بدخوَل ،إَّلي اكن يُدعى ابدلخول الانتصاري .ولكنه متتع هنا بدخولٍ خمتلف إىل قلب
خشص وإحد .ويبدو أن نتاجئ هذإ إدلخول وهذإ الاس تقبال س تدوم إىل إلبد.

•

كرث ِم رما ِيف إلخ ِذ.
يفرح يسوع بقبول إخلطاة ،ومه يفرحون خبالصه .ونعمل يقين ًا أن فرح يسوع أكرب وأعظم ،ف ِفي إل اعطا ِء با ار اك ٌة أ ا ُ

•

زاك هو إلمنوذج إلمثل لكيفية قبول يسوع:
✓ ِإقبل يسوع عن طريق طلبه جبهد حقيقي.
✓ ِإقبل يسوع ابنكسار وتوإضع.
✓ ِإقبل يسوع همام كنت خاطئ ومكروه.
✓ ِإقبل يسوع لنه دعاك ابْسك.
✓ ِإقبل يسوع دون تأخري.
✓ ِإقبل يسوع ابلْنول إليه.
✓ ِإقبل يسوع نفسه.
✓ ِإقبل يسوع يف حياتك وبيتك.
✓ ِإقبل يسوع بفرح.
✓ ِإقبل يسوع ابلرمغ مما يقوَل إلآخرون.
✓ ِإقبل يسوع بتوبة وبرد إملسلوب.

ج ) إلآايت ( :)١٠-٧زاك ينبذ خطيته ويسوع يعلن خالصه

٧فالا َّما ار َأى ألْ اج ِمي ُع اذ ِ اكل تا اذ َّم ُروإ قاائِ ِل اني« :إن َّ ُه اد اخ ال ِل ايب ا
ِيت ِع ْندا ار ُجلٍ خاا ِط ٍئ»٨ .فا اوقا اف از َّاك اوقاا ال لِ َّلر ِ رب« :هاا َأانا ااي ار هب أُع ِْطي ِن ْص اف َأ ْم او ِإيل لِلْ ام اسا ِكنيِ  ،اوإ ْن
ِ
يك
ُك ْن ُت قادْ اوشا ي ُْت ِبأَ اح ٍد َأ ُر هد َأ ْرب ا اع اة أَضْ اع ٍاف»٩ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ« :ألْ اي ْو ام اح اص ال خ ااال ٌص ِلها اذإ ألْ ابي ِْت ،إ ْذ ه اُو َأيْضً ا أ ْب ُن إ ْب ارإ ِه اميَ ِ ١٠ ،ل َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان قادْ اجا اء ِل ِ ا ْ
ِ
ِ
ِ
ي ا ْطلُ اب او ُ اخي ِل ر اص اما قادْ ه ا ا
اكل».
 .١إن َّ ُه اد اخ ال ِل ايب ا
ِيت ِع ْندا ار ُجلٍ خاا ِط ٍئ :إعتقد إلناس (ليس إلقادة إلَيود حفسب) أن يسوع متادى عندما تعامل مع خشص يسء كزاك  -فاحتجوإ.
ِ
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمل يُعطي يسوع إملس يح أي إنطباع لزاك ،عندما دخل إىل بيته ،أنه ل توجد عوإقب حلياته إلسابقة؛ بل عىل
إلعكس متام ًا ،فهم زاك عىل إلفور بأنه س يكون هناك عوإقب حامتً ،ولهذإ أعلن :ها أان اسأُ ِ
عطي ِن ا
صف ما أمل ُك ُه ِلل ُف اقرإء .اوإ ْن ُك ْن ُت قا ِد اظلا ْم ُت أ احدإً،
فاا ِ رين اسأُع رِاوضُ ُه بِأرب ا اع ِة أ ٍ
ضعاف".

 .٢ااي ار هب َ ..أ ُر هد َأ ْرب ا اع اة أَضْ اع ٍاف :اع ِر اف زاك ،عندما قا ِب ال يسوع ورصف معه بعض إلوقت ،أن عليه أن يتوب ويرد إملسلوب .سعى أو ًل لرؤية يسوع ،ولكن
إجمليء إىل يسوع جعهل يطلب إلتوبة أيض ًا.
•

عرض زاك بفرح أن يفعل أكرث مما تطلبه إلرشيعة .وإلوعد برد إملسلوب ملن ظلمهم اكن إس تثنائي ًا .كتب موريس (" :)Morrisابلنظر إىل إلطريقة
إليت جىن هبا زاك أموإَل ،ل بد وأن إلقامئة اكنت طويةل جدإً".

•

هل من إملمكن أن تتغري حياة خشص هبذإ إلشلك وهبذه إلرسعة؟ نعم ،وبلك تأكيد .من إملؤكد أن ِط اباعِ زاك مل تتغري لكها وعىل إلفور ،ولكن قلبه
تغري واكن هناك مثر وإحض وفوري لهذه إحلياة إملتغرية.

 .٣ألْ اي ْو ام اح اص ال خ ااال ٌص ِلها اذإ ألْ ابي ِْت :عرف يسوع أن زاك إلتائب قد انل إخلالص ،وحترر من قيود وسلطة وذنب وعقاب خطاايه .تغريت إلكمة من خاا ِط ٍئ
إىل خ ااالص ،وأعلن يسوع ذكل للجميع.
•

•

طلب يسوع من إلشاب إلغين أن يرتك لك َشء (لوقا )٢٣-١٨:١٨؛ أما ابلنس بة لزاك فاكن يكفي أن يرد إملسلوب ملن ظلمهم .عرف يسوع زاك
ابْسه وعرف متام ًا ما عليه أن يفعل ليتوب ويتصاحل مع هللا ومع أخيه إلنسان.
وت ِ
هللا؛ ولكن هللا قادر عىل ذكل .ما حدث مع زاك اكن حتقيق ًا َّلكل
حصاب إلموإلِ املا ُك ا
قال يسوع يف لوقا  ٢٧-٢٤:١٨ما أص اع اب أ ْن ياد ُخ ال أ ُ
إلوعد .وأصبح زاك يُعطي بفرح ،مما يدل عىل معل هللا فيه ،أما إلشاب إلغين مفَض حزين ًا ،ممتساكً برثوته.

 .٤إ ْذ ه اُو َأيْضً ا أ ْب ُن إ ْب ارإ ِه امي :مبا أن زاك اكن مكروه ًا من إلَيود ،مفن إملؤكد أهنم قالوإ أنه مل يكن هيود ًاي حقيقي ًا .أرإد يسوع أن يعرف إمجليع أن زاك اكن حق ًا أ ْب ُن
ِ
ِ
إ ْب ارإ ِه امي حسب إجلسد وابلميان  -لنه قا ِب ال يسوع بفرح.
ِ
•

رمبا أدإن إلكهنة يف أرحيا (مدينة إلالويني) زاك كثريإً خاصة عندما اكن يرفض طلهبم ملساعدته إلفقرإء .ولكن بعد لقاءه بيسوع ،أصبح إلعطاء مصدرإً
مور عظمية أكرث من إلزتمت وإلتدين وإلشعور ابَّلنب وإلتالعب ابلآخرين.
للفرح .مفحبتنا ليسوع حتفزان عىل معل أ ٍ

يك ي ا ْطلُ اب او ُ اخي ِل ر اص اما قادْ ه ا ا
اكل :رشح يسوع سبب توإجده مع إخلطاة مثل زاك .فقد جاء حتديد ًإ ليخلص إلهالكني أمثال زاك.
َ ِ .٥ل َّن أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان قادْ اجا اء ِل ا ْ
ِ
•

أآمن زاك بيسوع من لك قلبه .فابن إبرإهمي إحلقيقي مل يأِت من نسل إبرإهمي حسب إجلسد حفسب ،ولكنه اكن ميكل نفس إميان إبرإهمي أيض ًا.

•

يك ي ا ْطلُ اب) ،فقد اكن زاك ضا ًلف .اكن
يبدو للوهةل إلوىل أن زاك اكن يبحث عن يسوع ،ولكن إحلقيقة أن يسوع هو من اكن يبحث عنه ( اجا اء ِل ا ْ
زاك ضالً يف نظر أههل وجممتعه إملتدين وأصدقائه (إن اكن َل أصدقاء) ،ولكنه مل يكن ضالً يف نظر هللا .عل ر اق ابيت (" :)Pateبدأت قصته
تتكشف ،فقد سعى ورإء يسوع (لوقا  )٣:١٩ولكن ِإت َّضا اح أن يسوع هو من اكن يسعى ورإءه (لوقا ".)١٠:١٩

•

َتربان روإية زاك لك ما نريد معرفته عن قبول يسوع:
✓ من ياق ابل يسوع :إلهاكل.
✓ ماذإ يريد يسوع عندما تقبهل :إلعالقة.
✓ أين يريدك أن تكون عندما تقبهل :أن تْنل إليه.
✓ مىت يريدك أن تقبهل :عىل إلفور وبرسعة.
✓ ملاذإ يريدك أن تقبهل :للرشكة معه.
✓ كيف يريدك أن تقبهل :بفرح.

اثني ًا .امث ال إلوزانت
أ ) إلآية ( :)١١إلهدف من إملثل.
وت أ ِهلل اع ِتي ٌد َأ ْن ي ا ْظه اار ِيف ألْ احالِ .
ون َأ َّن املا ُك ا
ون اه اذإ عاا اد فاقاا ال امث ًاالَ ِ ،لن َّ ُه ااك ان قا ِري ًبا ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي ،او ااكنُوإ ي ا ُظنه ا
 ١١اوإ ْذ ااكنُوإ ي ْاس ام ُع ا
ِ
 .١ااك ان قا ِري ًبا ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي :مل تكن أرحيا عىل مسافة بعيدة من أورشلمي ،وعند إقرتإب يسوع من إملدينة ،توقع إلتالميذ وإلآخرين أن يُظهر يسوع نفسه اكملس يا
وت أ ِهلل اع ِتي ٌد َأ ْن ي ا ْظه اار ِيف ألْ احالِ ).
ون َأ َّن املا ُك ا
واكخمللص إلس يايس لرسإئيل ( او ااكنُوإ ي ا ُظنه ا
•

اكن عيد إلفصح قريب ًا .وقدَّر يوس يفوس إملؤرخ إلَيودي أن عدد إحملتفلني إَّلين اكنوإ يأتون إىل أورشلمي يف هذإ إملومس حوإيل  ٢مليون خشص.
وت أ ِهلل اع ِتي ٌد َأ ْن ي ا ْظه اار ِيف ألْ احالِ ".
واكنت هناك دإمئ ًا توقعات مس يانية كبرية تعزز فكرةَ " :أ َّن املا ُك ا

•

كتب جورج ماكدواندل ِشعر مجيل حول توقعاهتم إملشوشة:
اكنوإ يبحثون عن مكل  ...يدمر عدومه ويرفعهم عالي ًا
لكنه جاء كطفل وديع  ...اسبا َّب يف باكء إمرأة

وت أ ِهلل اع ِتي ٌد َأ ْن ي ا ْظه اار ِيف ألْ احالِ  :قال يسوع هذإ إملثل لعدة أس باب :لتذكري إلتالميذ بأمر رحيهل عهنم ،وليؤكد هلم أنه س يأِت اثنية
ون َأ َّن املا ُك ا
 .٢او ااكنُوإ ي ا ُظنه ا
ا
كوت ِ
هللا يف جمده إلاكمل ،وليعطَيم إرشادإته حول كيفية إلترصف يف غيابه.
قبل أن يُعلن عن قيام امل ا
•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonاكن هذإ إملثل إشارة إىل ذهابه إىل بِل بعيد ل ُي ات َّو اج ام ِلاكً .وبذكل عا ا امل جماز ًإ أنه جيب أن تكون هناك مغادرة أو ًل،
مث غياب لفرتة من إلوقت ،قبل أن يأِت إمللكوت مبجده إلاكمل".

•

غين ابلتارخي .كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysرمبا إس متد إمل ُخلص تفاصيل هذإ إملثل من حادثة اترخيية هامة يف زمن أرخيالوس،
هذإ إملثل ٌ
ً
إلس
إبن هريودس ،إَّلي ذهب بعد وفاة وإدله إىل روما ليطالب حبقه يف يادة عىل جزء من مملكة وإدله وفقا لوصيته قبل أن ميوت .اكن حصوَل
عىل تصديق من إلمربإطور إلروماين رضوري جد ًإ ،لن إمربإطورية هريودس اكنت يف إلوإقع جزء ًإ من إلمربإطورية إلرومانية .ولكن أرسل
إلَيود وفد ًإ ورإءه لالعرتإض .ابلرمغ من ذكل ،ثبته إلمربإطور كحامك عىل أكرث من نصف مملكة وإدله (دون لقب مكل ودون سلطة لكية).

ب) إلآايت ( :)١٣-١٢إلس يد يوزع أمنا ٍء (أي وحدة من إملال)
ارش اة َأ ْمناا ٍء ( ِقط اع ًة اذ اه ِبيَّ ًة،
١٢فاقاا ال« :إن ْ اس ٌان ا ِ
ارش اة اعبِي ٍد (خدإم/والكء) ا َُل او َأع اْط ُ ْ
امه ع ا ا
رش ُيف ألْجِ ن ْ ِس اذه ااب إ اىل ُك اور ٍة ب ا ِعيدا ٍة ِل ايأْ ُخ اذ ِلنا ْف ِس ِه ُملْ ًاك اويا ْرجِ اع١٣ .فادا عاا ع ا ا
آِ
ِ
ا
« امنا» ابليواننية) ،اوقاا ال لهُ ْم :اتا جِ ُروإ اح َّىت أ ِ اِت.
رش ُيف ألْجِ ن ْ ِس (إن ْ اس ٌان نابِي ٌل/أمري) اذه ااب إ اىل ُك اور ٍة ب ا ِعيدا ٍة ِل ايأْ ُخ اذ ِلنا ْف ِس ِه ُملْ ًاك اويا ْرجِ اع :خيتلف هذإ إملثل عن مثل إلوزانت يف مىت  .٢٥نرى هنا،
 .١إن ْ اس ٌان ا ِ
ِ
ِ
ِ
جر إلعامل يف ثالثة أشهر.
عرشة خدإم أعطي هلم مبلغ متسا ٍو من إملال ،ما يعادل أ ا
•

وزع هللا إلعطااي بأشاكل خمتلفة حسب مرسته؛ ولكنه أعطى إلبعض مهنا ابلتساوي للك مؤمن  -مثل إلجنيل.

•

ارش اة َأ ْمناا ٍء ( ِقط اع ًة اذ اه ِب َّي ًة) :ل يعين هذإ أن لك خادم أخذ  ١٠قطع ذهبية ،ولكهنا وزعت علَيم ،فأخذ لك مهنم قطعة وإحدة فقط.
او َأع اْط ُ ْ
امه ع ا ا

 .٢اتا جِ ُروإ اح َّىت أ آ ِ اِت :مل يكن إلس يد معهم ،بل سافر إ اىل ب ا ا ٍِل ب ا ِعي ٍد ِل ايك يُ ات َّو اج ام ِلاكً .واكن عىل إلعبيد أن ي اتاجِ ُروإ هبذه إلعطااي إليت إئمتهنم علَيا إلس يد.
ج ) إلآية ( :)١٤عصيان أهل إملدينة
 ١٤او َأ َّما َأ ْه ُل ام ِديناتِ ِه فا ااكنُوإ يُ ْب ِغضُ وناهُ ،فاأَ ْر اسلُوإ او ارإ اء ُه اس اف اار ًة قاائِ ِل اني :ال نُ ِريدُ َأ َّن اه اذإ ي ا ْم ِ ُ
كل عالا ْي انا.
 .١او َأ َّما َأ ْه ُل ام ِديناتِ ِه فا ااكنُوإ يُ ْب ِغضُ ون ا ُه :يشري هنا إىل ساكن مدينة إلن ْ اسان إل انبِيل (إملدينة إليت اكن حيمكها) ،وليس عن إخلدإم إَّلين أخذوإ إلقطع إَّلهبية.
 .٢ال نُ ِريدُ َأ َّن اه اذإ ي ا ْم ِ ُ
كل عالا ْي انا :اكن َأ ْه ال إملدينة يُ ْب ِغضُ ون ا ُه ،واكن هذإ وإحض ًا جد ًإ من الكهمم .ل نعرف إن فعل إلمري شيئ ًا يس تحق لك هذإ إلرفض؛ ورمبا
اكن إلسبب ببساطة لن قلوهبم اكنت مليئة ابلكرإهية.
د ) إلآايت ( :)١٩-١٥قادا ام إثنني مهنام حسا ًاب عن إخلدمة للس يد
 ١٥اولا َّما ار اج اع ب ا ْعدا اما َأ اخ اذ ألْ ُم ْ ا
امه ألْ ِفضَّ اةِ ،ل اي ْع ِر اف ِب اما اتا اج ار ُ ه
لك اوإ ِح ٍد١٦ .فا اجا اء أ ْ َل َّو ُل قاائِ ًال :ااي اس ريِدُ  ،امنااكا ارب اِح
كلَ ،أ ام ار َأ ْن يُدْ عاى إلا ْي ِه ُأولا ِئ اك ألْ اعبِيدُ أ َّ َِّل اين َأع اْط ُ ُ
ِ
ارش ُمدْ ٍنَّ ُ ١٨ .مث اجا اء ألث َِّاين قاائِ ًال :ااي اس ريِدُ  ،امنااكا ا ِمع ال
ارش اة َأ ْمناا ٍء١٧ .فاقاا ال اَلُِ :ن ِع َّما َأهيه اا ألْ اع ْبدُ أ َّلصا ِل ُح! ِ َلن اَّك ُك ْن ات َأ ِمينًا ِيف ألْ اق ِليلِ  ،فالْ اي ُك ْن ا اكل ُسلْ اط ٌان عا اىل ع ْ ِ
عاا
ا َْخ اس اة َأ ْمناا ٍء١٩ .فاقاا ال ِلها اذإ َأيْضً ا :او ُك ْن َأن اْت عا اىل ا َْخ ِس ُمدْ ٍنَّ ُ ٢٠ .مث اجا اء أآخ ُار قاائِ ًال :ااي اس يرِدُ  ،ه اُو اذإ امنااكا أ َّ َِّلي ااك ان ِع ْن ِدي ام ْوضُ وعًا ِيف ِمنْ ِديلٍ .
 .١اولا َّما ار اج اع ب ا ْعدا اما َأ اخ اذ ألْ ُم ْ ا
امه ألْ ِفضَّ اة :اولا َّما ار اج اع إملكل ،تعامل مع خدإمه أولً .مث تعامل مع إملوإطنني إملمتردين،
كلَ ،أ ام ار َأ ْن يُدْ عاى إلا ْي ِه ُأولائِ اك ألْ اعبِيدُ أ َّ َِّل اين َأع اْط ُ ُ
ِ
فمل يكونوإ أولوية حيهنا .أرإد أو ًل أن يعرف أمانة إخلدإم يف غيابه.
ارش اة َأ ْمناا ٍء (قطع ذهبية) :قدم أول خادم تقرير ًإ جيد ًإ .اتجر بنقود س يده ،ورحب  ١٠قطع ذهبية إضافية .اكنت هذه
 .٢فا اجا اء أ ْ َل َّو ُل قاائِ ًال :ااي اس يرِدُ  ،امنااكا ارب اِح ع ا ا
إلزايدة مثرية لالجعاب بنس بة .٪١٠٠٠
•

ارش ُمدْ ٍن .لنه اكن
ْسع هذإ إخلادم لكامت مدحي ُمشجعة من س يدهِ :ن ِع َّما َأهيه اا ألْ اع ْبدُ أ َّلصا ِل ُح! ِلَن اَّك ُك ْن ات َأ ِمينًا ِيف ألْ اق ِليلِ  ،فالْ اي ُك ْن ا اكل ُسلْ اط ٌان عا اىل ع ْ ِ
عطي سلطا ًان عىل  ١٠مدن يف مملكة س يده.
أمين ًا يف إلتعامل مع موإرد س يده ،و ُأ َّ

•

فالْ اي ُك ْن ا اكل ُسلْ اط ٌان :ماكفأة إخلدمة إلمينة ليس إلرإحة ،بل إملزيد من إخلدمة .وهذإ يهبج قلب خادم إلرب كثري ًإ .كتب ابرلكي (" :)Barclayهنا
تبدو ماهية إملاكفأة ويه أنه أولك لالنسان مع ًال أكرب من ذي قبل  ...وماكفأة هللا للمني إَّلي أظهر كفاءته يه ثقة أكرب عىل لك أعامَل".

 .٣ااي اس ريِدُ  ،امنااكا ا ِمع ال ا َْخ اس اة َأ ْمناا ٍء :قدم إخلا ِدم إلث ِراين تقريرإً جيد ًإ أآخر .فقد اتجر ب ِقطعة س يده إَّل اهبِية ورحب اَخ اس ِق اطع ٍ ُأخ اْرى  -بزايدة قدرها .٪٥٠٠
•

أشار لك مهنام أن إلفضل يعود لعطية إلس يد ( امنااكا ) وليس جملهودمه وذاكهئم إلشخِص .عل ر اق ترإب (" :)Trappليس تعيب ،ولكن او ْزن ا ات اك قد
فعلت ذكل".

•

حصل إخلادم إلثاين عىل إملاكفأة أيض ًا ،رمغ أن إلس يد مل يقول َلِ " :ن ِع َّما َأهيه اا ألْ اع ْبدُ أ َّلصا ِل ُح!" ولكن اكن عدد إملدن إليت أعطيت َل تتناسب مع ما
رحب بأمانة مبوإرد س يده.

هـ) إلآايت ( :)٢٦-٢٠قدم إخلادم إلثالث حسا ًاب عن خدمته لس يده
َّ ُ ٢٠مث اجا اء أآخ ُار قاائِ ًال :ااي اس ريِدُ  ،ه اُو اذإ امنااكا أ َّ َِّلي ااك ان ِع ْن ِدي ام ْوضُ وعًا ِيف ِمنْ ِديلٍ َ ِ ٢١ ،ل ِ رين ُك ْن ُت َأخ ُااف ِمنْ اك ،إ ْذ َأن اْت إن ْ اس ٌان اصا ِر ٌم ،تاأْخ ُُذ اما ل ا ْم تاضا ْع ،او ا ْحت ُصدُ
ِ
ِ
لرش ُير .ع اارفْ ات َأ ِ رين إن ْ اس ٌان اصا ِر ٌم ،أآخ ُُذ اما ل ا ْم َأضا ْع ،او َأ ْح ُصدُ اما ل ا ْم َأ ْز ارعْ٢٣ ،فا ِل اما اذإ ل ا ْم تاضا ْع مايل عا اىل امائِدا ِة
اما ل ا ْم تا ْز ارعْ٢٢ .فا اقا ال اَلُِ :م ْن فا ِم اك َأ ِدينُ اك َأهيه اا ألْ اع ْبدُ أ ِ ر ر ِ
ِ
ارش ُة
أ َّلص ايا ِرفا ِة ،فا ُكنْ ُت ام اىت جِ ئ ُْت أ َْس ات ْو ِفَياا ام اع ِر ًاب؟ َّ ُ ٢٤مث قاا ال ِللْ اح ِ ِ
رش ُة أ ْ َل ْمناا ُء٢٥ .فا اقالُوإ اَلُ :ااي اس يرِدُ ِ ،ع ْندا ُه ع ا ا
ارض اين :خ ُُذوإ ِمنْ ُه ألْ ام انا او َأع ُْطو ُه ِل َّ ِِلي ِع ْندا ُه ألْ اع ا ا
َأ ْمناا ٍء! َ ِ ٢٦ل ِ رين َأقُو ُل لا ُ ْمك :إ َّن ُ َّ
لك ام ْن ا َُل ي ُ ْع اطى ،او ام ْن لاي اْس ا َُل فاأ َّ َِّلي ِع ْندا ُه ي ُ ْؤخ ُاذ ِمنْهُ.
ِ
 .١ااي اس يرِدُ  ،ه اُو اذإ امنااكا أ َّ َِّلي ااك ان ِع ْن ِدي ام ْوضُ وعًا ِيف ِمنْ ِديلٍ  :مل يقدم إخلادم إلثالث تقرير ًإ جيدإً .فمل يطع أوإمر إلس يد ابملتاجرة إىل أن يعود .فدفن موإرد
إلس يد حتت إلرض مل يكن ابلمر إحلكمي أو إجليد.
•

برر إخلادم إلثالث عصيانه بقوَل أن إلس يد اكن قو ًاي مبا فيه إلكفاية ول حيتاج ملساعدة خدإمه (تاأْخ ُُذ اما ل ا ْم تاضا ْع ،او ا ْحت ُصدُ اما ل ا ْم تا ْز ار ْع).

لرش ُير .ع اارفْ ات َأ ِ رين إن ْ اس ٌان اصا ِر ٌم :مل ياكئف إلرب إخلادم إلثالث .بل وخب ُه لن عىل قوة إلس يد أن تدفعه ليعمل جبهد أكرب ،ل إىل
ِ .٢م ْن فا ِم اك َأ ِدي ُن اك َأهيه اا ألْ اع ْبدُ أ ِ ر ر ِ
ِ
إلعصيان وإلتاكسل.
•

اكن من إلسهل عىل هذإ إخلادم أن يستمثر موإرد س يده (فا ِل اما اذإ ل ا ْم تاضا ْع مايل عا اىل امائِدا ِة أ َّلص ايا ِرفا ِة؟) .ولكنه مل يفعل شيئ ًا بسبب عدم إلطاعة.

•

يساعدان هذإ عىل فهم خطة إلس يد .فمل يكن هدف إلس يد أن جيين إملزيد من إملال بل أن يصقل خشصياهتم .فمل يكن حباجة إلَيم ليجين إملال،
ولكن أفضل طريقة لبناء إلشخصية يه إلعمل معه.

بقي كخادم يف بيت س يده ،ولكنه خرس إلكثري .أثبت أنه
 .٣خ ُُذوإ ِمنْ ُه ألْ امناا او َأع ُْطو ُه ِل َّ ِِلي ِع ْندا ُه ألْ اع ا ا
رش ُة أ ْ َل ْمناا ُء :خرس إخلادم إلثالث لك َشء .حصيح أنه َّ
غري قادر عىل إدإرة أمور س يده ،لهذإ مل يعطيه أي َشء.
•

شدد يسوع عىل هذإ بقوَل :إ َّن ُ َّ
لك ام ْن ا َُل ي ُ ْع اطى ،او ام ْن لاي اْس ا َُل فاأ َّ َِّلي ِع ْندا ُه يُ ْؤخ ُاذ ِمنْ ُه .عل ر اق ابيت (" :)Pateتعكس هذه إمجلةل ،إليت تبدو
ِ
متناقضة ،إحلقيقة إلروحية إليت ُذكرت يف لوقا ’ ١٨:٨س ياكئف إلرب إلشخص إلمني ،أما غري إلمني فس يعاين من خسارة فادحة .فالنور يشع
إملزيد من إلنور ،ولكن إلنور إَّلي يرفض أن يشع أكرث جيلب إلظلمة"‘.

•

كتب موريس (" :)Morrisيف سريان مع إملس يح علينا أل نقف مكتويف إلايدي .بل أن نس تخدم موإهبنا ونمنَيا وإل س تؤخذ منا".

•

إلنقطة إلرئيس ية هنا وإحضة جد ًإ؛ مفلكوت هللا سيتأىن ،لهذإ علينا إلسعي لنكون خدإم أمناء إىل أن اجيِيء .فقد سافر س يدان إىل مدينة بعيدة،
ويوم ًا ما سريجع مبُلكه .وأمران هبذه إلثناء ،أن نعمل مبا أعطاان إىل أن يعود.

•

عطي للك من إعرتف بيسوع
كتب الكرك (" :)Clarkeمن خالل إلنقود إليت أعطيت للك مهنم ،نس تطيع أن نقول أن إجنيل إمللكوت قد أ َّ
إملس يح مكخلص ،ليستمثره خبالص روحه .نفس إلكمة أعطيت للجميع ،ليك يؤمنوإ وخيلصوإ".

•

س ُناكفأ عىل أمانتنا عندما يعود إلس يد .ولن تكون إملاكفأة نفسها للجميع ،فهناك مس توايت خمتلفة للسلطة يف إمللكوت.

•

ِإعتقد إخلدإم غري إلمناء لن س يدمه اكن قو ًاي جد ًإ ،فهو ل حيتاج ملساعدهتم .ولكن إلقضية ل تتعلق مبساعدِت أان َل؛ بل حباجيت ملساعدته
وحاجيت لكون جزء ًإ من خدمته.

و ) إلآية ( :)٢٧دينونة أعدإء إلس يد
َأ َّما َأعْدا ِإيئُ ،أولائِ اك أ َّ َِّل اين ل ا ْم يُ ِريدُ وإ َأ ْن َأ ْم ِ ا
ُومه قُدَّإ ِمي.
كل عالاَيْ ِ ْم ،فاأْتُوإ هبِ ِ ْم إ اىل ُهناا اوأ ْذ احب ُ ْ
ِ
َ .١أ َّما َأعْدا ِإيئ  ...فاأْتُوإ هبِ ِ ْم إ اىل ُهناا :اكن عىل لك إخلُدإم أن يقدموإ حسا ًاب عن واكلهتم للس يد ،ومل ُيهتم أ ًاي مهنم ابخليانة عىل إلقل .أما إلآن فقد حان إلوقت
ِ
ون هاذإ َّإلر ُجلُ ام ِلاكً عالاينا!"
ليتعامل مع أعدإئه ،إملوإطنني إملمتردين إملذكورين يف لوقا  ١٤:١٩إَّلين اكنُوإ يُب ِغضُ ون ا ُه وقالوإ" :ل نُ ِريدُ أ ْن يا ُك ا
•

ُأولائِ اك أ َّ َِّل اين ل ا ْم يُ ِريدُ وإ َأ ْن َأ ْم ِ ا
كل عالاَيْ ِ ْم :اكن ابماكهنم رفض حمك س يدمه كام حيلو هلم ،ولكهنم لن يس تفيدوإ .فانه س يحمك علَيم بطريقة أو بأخرى.

ُومه قُ َّدإ ِمي :مل يكن عىل إخلدإم فقط أن يعطوإ حسا ًاب عن واكلهتم ،بل إلعدإء أيض ًا .واكن عقاهبم دينونة مؤكدة وحاْسة .هذه إلهناية إدلرإمية وإلقوية
 .٢اوأ ْذ احب ُ ْ
تبني أن إخلضوع لس يادة يسوع هو قرإر مصريي.
اثلث ًا .دخول أورشلمي
أ ) إلآية ( :)٢٨إ اىل ُأ ُورشا ِل امي
ِ
 ٢٨اولا َّما قاا ال اه اذإ تاقا َّد ام اصا ِعدً إ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي.
ِ
 .١اولا َّما قاا ال اه اذإ :بعد تصحيح أفاكر إلتالميذ فامي يتعلق حبقيقة إمللكوت وإرساليته ،ذهب يسوع بثبات حنو أورشلمي.
•

قرت اب من أورشلمي ،مدينة إلهيلك إليت ستشهد بعد بضعة أايم أعظم درإما عىل وجه إلرض".
كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysأخري ًإ ِإ ا ا

 .٢تاقا َّد ام اصا ِعدً إ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي :تقدم إىل أورشلمي رمغ ِعلمه مبا ينتظره ،وأنه س يحمل إلصليب قبل أن ينال إمللكوت .علينا أن ن ُعجب بألم يسوع ل نشعر
ِ
ابلشفقة عليه .فقد اكن يعرف متام ًا إَّلي س يوإهجه.
•

توحض إلآية يف يوحنا  ٥٧:١١أن يسوع اكن رج ًال مطلو ًاب للعدإةل ،واكنت هناك ماكفأة ُ ِ ر
للك ام ْن ي ا ْع ِر ُف اماكن اه ويُ اب ِل ر اغ اع ْنهُ .عىل إلرمغ من هذإ،
دخل مدينة أورشلمي عالنية وبلك جرأة.

ب) إلآايت ( :)٣٤-٢٩الاس تعدإدإت إدلقيقة دلخول أورشلمي

ون ،أَ ْر اس ال أثْنا ْ ِني ِم ْن ت ااال ِمي ِذ ِه ٣٠قاائِ ًالِ « :إ ْذ اه ابا إ اىل ألْقا ْري ا ِة أل َّ ِيت َأ اما ام ُمكاا ،او ِح اني
 ٢٩اوإ ْذ قا ُر اب ِم ْن باي ِْت فا ِايج اوباي ِْت اع ْن اياِ ،ع ْندا ألْ اج ابلِ أ َّ َِّلي يُدْ عاى اج اب ال أ َّلزيْ ُت ِ
ِ
تادْ خ ا ُِالهنِ اا اجتِدا ِإن اج ْحشً ا ام ْربُ ً
وطا ل ا ْم ا ْجي ِل ْس عالا ْي ِه َأ اح ٌد ِم ان ألنَّ ِاس قاطه .فا ُح َّال ُه او ْأ ِت ايا ِب ِه ٣١ .اوإ ْن اسأَلا ُمكاا َأ اح ٌدِ :ل اما اذإ احت َُّال ِن ِه؟ فا ُق اول ا َُل اه اك اذإ :إ َّن أ َّلر َّب ُم ْح ات ٌاج إلا ْي ِه».
ِ
ِ
٣٢فا ام اَض ألْ ُم ْر اس اال ِن او او اجدا إ ا امَك قاا ال لاهُ اما ٣٣ .او ِفمياا ُ اُها احي َُّال ِن ألْ اج ْح اش قاا ال لاهُ اما َأ ْحصااب ُهُِ «ِ :ل اما اذإ احت َُّال ِن ألْ اج ْح اش؟»٣٤ .فاقا اال« :أ َّلر هب ُم ْح ات ٌاج إلا ْي ِه».
ِ
ِ .١إ ْذ اه ابا إ اىل ألْقا ْري ا ِة أل َّ ِيت َأ اما ام ُمكاا ،او ِح اني تادْ خ اُالهنِ اا اجتِدا ِإن اج ْحشً ا ام ْرب ُ ً
وطا :يف إلس بوع إلخري وإحلامس قبل إلصلب ،أرسل يسوع تالميذه لرتتيب أمور دخوَل
ِ
إىل أورشلمي بعناية .زإر يسوع أورشلمي عدة مرإت من قبل؛ ولكن هذه إملرة اكنت خمتلفة متام ًا.
 .٢اجتِدا ِإن اج ْحشً ا ام ْرب ُ ً
وطا ل ا ْم ا ْجي ِل ْس عالا ْي ِه َأ اح ٌد :دخل يسوع إىل أورشلمي عىل حيوإن وضيع جد ًإ .وبد ًل من إدلخول عىل حصان كجرنإل منترص أو مككل،
دخلها عىل حجش .دخل أورشلمي كرئيس إلسالم.
•

كتب موريس (" :)Morrisاكن لك من رجل إلسالم أو إلتاجر أو إلاكهن ميتطي إمحلار .وقد ميتطي إملكل يف مناس بة معينة إمحلار أيض ًا ،ولكنه
اكن ميتطي حصان إحلرب إلقوي يف معظم إلحيان .وقد تنبأ زكراي عن إملس يح بأنه "رئيس إلسالم".

•

وكتب الكرك (" :)Clarkeإش هترت هذه إحلادثة ابمس ’دخول يسوع الانتصاري ‘.فقد اكنت ابلفعل إنتصار للتوإضع عىل إلكربايء وللعظمة عىل
إدلنيوية؛ وللفقر عىل إلرثإء؛ وللودإعة وإللطف عىل إلغضب وإخلبث".

•

ل ا ْم ا ْجي ِل ْس عالا ْي ِه َأ اح ٌد ِم ان ألنَّ ِاس قاطه :لحظ ماير ( )F.B. Meyerأن هذه إلصورة تعكس ما يطلبه هللا من أولده :إلولء إلاكمل؛ وأن يكون
يسوع هو صاحب إلسلطان إلوحيد عىل حياتنا .وأشار أيض ًا إىل أنه قد يطلب منا أن نقوم خبدمة بس يطة جد ًإ ل تُالحظ حىت من إلآخرين؛
وإذإ اكنت هذه خطته لنا ،فعلينا أن نعملها برىض وبقناعة.

 .٣إ َّن أ َّلر َّب ُم ْح ات ٌاج إلا ْي ِه :يبدو أنه اكن هناك ترتيب مس بق لستئجار هذإ إحليوإن أو إقرتإضه لس تخدإم يسوع .اكن عىل إلتالميذ أن خيربوإ أحصابه أن
ِ
ِ
حمتاج إليه.
إلرب ٌ
•

كتب ابيت (" :)Pateاكن إلفقرإء مه من ميلكون إمحلري ،أما إلحصنة فاكنت للغنياء ،واكنت تُباع للمسافرين أو يمت إقرتإضها".

•

حمتاج إلَياِ ‘.إ ََّت اذ يسوع طبيعة برشية مثلنا ،ولكنه مل يتخىل عن س يادته؛
كتب س بريجن (" :)Spurgeonاي َل من مزجي رإئع للكامت’ :إلرب‘ و’ ٌ
حمتاج إلَيا‘ إل أنه ل يزإل إلرب وميكنه أن يأمر شعبه ويس تخدم ممتلاكهتم".
ورمغ أن ’إلرب ٌ

•

كتب بوول (ِ " :)Pooleإ ْح ات ااج يسوع إجلحش ليس لنه اكن ُمتعب ًا .فاَّلي سافر سري ًإ عىل إلقدإم من إجلليل إىل بيت عنيا ،يس تطيع أن يسري
ميلني أآخرين .ولكن اكن ذكل ليك يمت ما جاء يف نبوة زكراي بشأن دخوَل إىل أورشلمي (زكراي ".)٩:٩

ج ) إلآايت ( :)٤٠-٣٥اد اخ ال إملدينة ٍ
بعرض مبسط من إمحلد وإلتعظمي
ون ،أبْ اتدا أَ
 ٣٥او َأتا ايا ِب ِه إ اىل ي ُاسوعا ،او اط ار احا ثِ اياهبا ُ اما عا اىل ألْ اج ْح ِش ،او َأ ْر اك ابا ي ُاسوعا ٣٦ .او ِفمياا ه اُو اسائِ ٌر فا ار ُشوإ ِث اياهبا ُ ْم ِيف أ َّلط ِر ِيق ٣٧ .اولا َّما قا ُر اب ِع ْندا ُم ْن احدا ِر اج ابلِ أ َّلزيْ ُت ِ
ِ
ون أ اهلل ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍميَ ِ ،ل ْجلِ ا ِمجيع ِ ألْ ُق َّو ِإت أل َّ ِيت ن ااظ ُروإ٣٨ ،قاائِ ِل انيُ « :م اب ااركٌ ألْ ام ِ ُ
ُه
مس أ َّلر ِ رب! اس اال ٌم ِيف أ َّلس اما ِء او ام ْج ٌد
ون اوي اُس ِ رب ُح ا
لك ُ ْمجهُو ِر ألتَّ اال ِمي ِذ ي ا ْف ار ُح ا
كل أ ْل آ ِِت ِبأ ْ ِ
اب اوقاا ال لاهُ ْمَ « :أقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه إ ْن اس اك ات اه ُؤ ال ِء فاألْ ِح اج اار ُة
ِيف أ ْلَعا ِايل!» ٣٩ .او َأ َّما ب ا ْع ُض ألْ اف ر ِر ِيس ير اِني ِم ان ألْ اج ْمع ِ فا اقالُوإ اَلُ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،أنْهتا ِ ْر ت ااال ِمي اذكا !»٤٠ .فاأَ اج ا
ِ ِ
ارصخُ !».
تْ ُ
 .١او اط ار احا ِث اياهبا ُ اما عا اىل ألْ اج ْح ِش  ...فا ار ُشوإ ِث اياهبا ُ ْم ِيف أ َّلط ِر ِيق  ...أبْتادا َأ ُ ه
ون أ اهلل ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي :كر َّم إحلشد يسوع بطريقة
ون اوي اُس ِبر ُح ا
لك ُ ْمجهُو ِر ألتَّ اال ِمي ِذ ي ا ْف ار ُح ا
غريبة ولكهنا رإئعة ،وشكروإ هللا لنه أرسل إملكل إىل أورشلمي قائلنيُ :مبا ااركٌ ألْ ام ِ ُ
مس أ َّلر ِ رب!
كل أ ْل آ ِِت ِبأ ْ ِ

•

إعتاد إلناس عىل فكرة دخول ٍ
مكل ُمنترص إىل إملدينة يف ذكل إلوقت .وعادة ما اكن إملكل إملنترص يدخل إملدينة وبرفقته موإطنو مملكته وجيشه،
واكنت إلغاين تُرفع كتعبري عن إلثناء وإلتأقمل مع إلوضع إجلديد ،و اكن حيمل رموز إنتصاره وسلطته .وعندما يصل إىل إلهيلك إلشهري يف إملدينة،
يقدم ذبيحة لتكرمي إللهة ولالعالن عن إرتباطه ابلشعب.

•

تأخذ إلانجيل هذه إلتقاليد إملعروفة وتقلهبا رأس ًا عىل عقب .فعندما دخل يسوع أورشلمي ،رإفقه حشد متوإضع وغناء بس يط نسبي ًا .واكنت إلرموز
إلوحيدة ِلنتصاره حجش متوإضع وبعض من فروع إلنخيل .وعند دخوَل مل يقدم إَّلابحئ ولكنه حتدى إحلاةل إلروحية إلرإهنة وطهر إلهيلك.

 .٢ااي ُم اع ِ ر ُمل ،أ ْنهتا ِ ْر ت ااال ِمي اذكا ! ِإ ْن از ا اجع أعدإء يسوع من إلتسبيح وإبتدأوإ يتذمرون .وعرفوإ يف نفس إلوقت أهنم خرسوإ إملعركة .نقرأ يف يوحنا " ١٩:١٢فا اقا ال
ون ب ا ْعضُ ه ُْم ِل اب ْع ٍض :إ ُنظ ُروإ! إ َّن ِخ اط اتنا ل ُ احت ِقر ُق شا يْئ ًا ،فاها ُه او إلعالا ُم ُلكه ُه ياتْ اب ُعهُ!"
ألْ اف ر ِر ِيس هي ا
•

أعظم تأكيد عىل هزمية إلش يطان وأعوإنه هو إلتسبيح إَّلي نرفعه للرب .فعندما يعبد شعب إلرب حبق ،وبقلوب وعقول منسكبة ابلاكمل عليه ل
عىل إخلطية أو عىل إلنفس أو عىل أي تشويش من إلش يطان ،حيهنا يهنزم إلش يطان.

ارصخُ ! :قال يسوع هذه إلكامت عندما طلب إلفريس يون منه أن ينهتر إمل ُس بحني إَّلين إس تقبلوه مككل .مل يرفض يسوع
 .٣إن َّ ُه إ ْن اس اك ات اه ُؤ ال ِء فاألْ ِح اج اار ُة ت ْ ُ
ِ ِ
يف هذإ إليوم إمحلد وإلتسبيح إلعلين من إلناس كام اكن يفعل سابق ًا أثناء خدمته لكام عرف إلناس أنه إملس يا ،بل رحب به بلك رسور.
•

ارصخُ  :قد تبدو فكرة تسبيح إخلليقة هلل غريبة بعض إليشء ،ولكن إلكتاب إملقدس ميلء هبا :إلَشار وإلتالل وإحمليطات وإلهنار
فاألْ ِح اج اار ُة ت ْ ُ
وإجلبال وإلوداين وإملاش ية وإلش ياء إلزإحفة وإلطيور وإحلقول لكها تس بح إلرب (مزمور  ،١٣-٧:١٤٨مزمور .)١٢-١١:٩٦

•

ولكن إحلجارة بقيت صامتة يف ذكل إليوم ،لن إحلشد اس اب َّح يسوع :أبْ اتدا َأ ُ ه
ون .عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonل بد
لك ُ ْمجهُو ِر ألتَّ اال ِمي ِذ ي ا ْف ار ُح ا
وأن إلتالميذ اكنوإ يعانون من مشألكهم إخلاصة مثلنا .فقد يكون هناك زوجة مريضة يف إلبيت أو طفل يذبل ٍ
مبرض ما ".ومع ذكل س بحوإ.

 .٤ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي ِ َل ْجلِ ا ِمجيع ِ ألْ ُق َّو ِإت أل َّ ِيت ن ااظ ُروإ :اكن تسبيحهم مليئ ًا ابَّلكرايت .تذكروإ لك إلعامل إلعظمية إليت معلها يسوع معهم ،مثل إقامة لعازر من
إلموإت (يوحنا  .)١٨-١٧:١٢و ٍ
بصوت عظمي س بحوإ ليخربوإ عن عظاِئ إلقدير يف حياهتم.
•

ن ُالم عىل تسبيحنا أحيا ًان لنه يكون ابلشفاه فقط ،فليس يف أذهاننا أي ذكرى ملا صنعه هللا يف حياتنا لنحمده علَيا .فعىل من يقول" :محد ًإ للرب!"
أن جيب عىل إلسؤإل" :عىل ماذإ حتمد إلرب؟"

د ) إلآايت ( :)٤٤-٤١يسوع يبيك عىل أورشلمي
 ٤١او ِفمياا ه اُو ي ا ْق ا ِرت ُب ن ااظ ار إ اىل ألْ ام ِدينا ِة اوبا اىك عالاَيْ اا ٤٢قاائِ ًال« :إن َِّك ل ا ْو عا ِل ْم ِت َأن ِْت أَيْضً ا ،اح َّىت ِيف ي ا ْو ِم ِك اه اذإ ،اما ه اُو ِل اس اال ِم ِك! اول ا ِك ِن أ ْل آ ان قادْ ُأ ْخ ِف اي ع ْان اع ْين ا ْي ِك.
ا س ْ َ ُ ِحي ِ ِ َ ِ ِ ْ ٍ ُ ْ ِ ُ ِ
ون ِف ِ
يك ِف ِ
لك ِ اهج ٍة ٤٤ ،اوهيا ْ ِد ُمون ِاك اوب ا ِن ِ
اارصون ِاك ِم ْن ُ ِ ر
يك اح اج ًرإ عا اىل اح اج ٍرِ ،لَن َِّك
ون ب ِِك او ُحي ِ ُ
يك ،او ال ي ا ْ ُرت ُك ا
٤٣فان َّ ُه ا اتأ ِِت أ َّاي ٌم او يطُ بِك أعْدا إ ُؤك ِبم ارت اسة ،اوحيدق ا
ل ا ْم تا ْع ِ ِر ِيف از ام اان أفْ ِت اقا ِد ِك».
 .١او ِفمياا ه اُو ي ا ْق ا ِرت ُب ن ااظ ار إ اىل ألْ ام ِدينا ِة اوبا اىك عالاَيْ اا :اكنت حلظة مؤثرة جد ًإ .فمل يبيك يسوع حز ًان عىل مصريه يف أورشلمي ،بل عىل مصري إملدينة نفسها.
ِ
•

عل ر اق موريس (" :)Morrisميكن لكمة با اىك أن تكون ’نوإح‘؛ فقد إنفجر يسوع ابلباكء لنه اكن يرِث إلفرصة إلضائعة".

•

وعل ر اق مورغان (" :)Morganاكنت رصخته مليئة ِابل ْح اب ِاط .فقد زإر إملدينة رإغب ًا يف خالصها من إدلمار إلوش يك ولمينحها إلسالم .ولكن معى
إلقادة وإلشعب إلرويح جعلهم ل ميزيون معىن زايرته ِ .واكنت إلنتيجة حمتية ،وإدلمار قادم ل حماةل".

 .٢إن َِّك ل ا ْو عا ِل ْم ِت َأن ِْت َأيْضً ا ،اح َّىت ِيف ي ا ْو ِم ِك اه اذإ ،اما ه اُو ِل اس اال ِم ِك! اكنت هذه نقطة إلتحول ابلنس بة للشعب إلَيودي .فقد رفض إلقادة يسوع وتبعومه معظم
ِإلناس .ويف إلهناية ،ل ا ْو عا ِل ْم ِت أن يسوع هو إملس ياِ ،
لنجوت من إدلمار إلقادم.
•

اح اذفات بعض إلنسخ إلقدمية هذإ إملقطع ،معتقدين أن باكء يسوع اكن مس تحي ًال لنه اكن اكم ًال .ولكن إلعكس هو إلصحيح ،لن يسوع اكن
اكم ًال ،اكنت تكل أفضل مناس بة لباكئه ،فالشعب إلَيودي رفض فرصته إلوحيدة للهرب من إدلمار إلقادم.

•

أظهر يسوع قلب هللا إملُحب .فاهلل ل يفرح ابلعالن عن إدلينونة .ورمغ أن دينونته عادةل وصاحلة دإمئ ًا ،إل أنه حيزن حيامن يعلهنا عىل أحد.

 .٣إن َِّك ل ا ْو عا ِل ْم ِت َأن ِْت َأيْضً ا ،اح َّىت ِيف ي ا ْو ِم ِك اه اذإ ،اما ه اُو ِل اس اال ِم ِك! حزن يسوع لعدم معرفهتم موعد جميء إملس يا ،إليوم إَّلي تنبأ عنه دإنيال :ي ا ْو ِم ِك اه اذإ.
ِ
• اح َّىت ِيف ي ا ْو ِم ِك اه اذإ :اكن إليوم هام جدإً لنه إليوم إَّلي تنبأ عنه دإنيال بدخول ألْ ام ِس ي ِح أ َّلرئِ ِيس إىل أورشلمي .واكن هذإ سيتحقق ،حسب نبوة
دإنيال وحسب إلتوقيت إلَيودي ،بعد مرور  ٤٨٣س نة من يوم صدور إملرسوم لعادة بناء أورشلمي حىت دخول إملس يا لورشلمي .وحسب
تقدير إلسري روبرت أندرسون ،حتقق ذكل ابلفعل بعد مرور  ٤٨٣س نة ابلضبط (اكنت إلس نة حسب إلتقومي إلَيودي ٣٦٠يوم ًا ونرى ذكل يف
سفر دإنيال .)٢٥:٩
•

إنه إليوم إملذكور يف مزمور " ٢٤:١١٨ه ااذإ ه اُو ألْ اي ْو ُم أ َّ َِّلي اص ان ُع ُه أ َّلر هب ،ن ا ْبهتا ِ ُج اون ا ْف ار ُح ِفي ِه".

 .٤اما ه اُو ِل اس اال ِم ِك :إمس أورشلمي يعين ’مدينة إلسالم ‘،ولكن مدينة إلسالم مل تكن تعرف اما ه اُو ِل اس اال ِمها .عرف يسوع أن شهوة قلهبم اكنت أن يأِت خملص
س يايس ابدلمار إلشامل لعدإهئم يف وقت قريب.
 .٥اس اتأْ ِِت َأ َّاي ٌم او ُ ِحييطُ ب ِِك َأ ْعدا إ ُؤ ِك ِب ِم ْ ارت اس ٍة :توقع يسوع َخسة جوإنب حمددة من إلهجوم إلروماين عىل أورشلمي:
• بناء إحلاوإجِ از.
لك إ ِجل ِ
ون عالاَيا ِم ْن ُ ِ ر
هات.
• اس ُي ِ ُ
ون إملدينة اوياضغ ُاط ا
حارص ا
ون إملدينة.
• اس ُيدا ِ رم ُر ا
ون أهل إملدينة.
• اس ُيدا ِ رم ُر ا
• لا ْن ي ا ُرت ُكوإ اح اجر ًإ عا اىل اح اج ٍر.
✓

✓

وصف إملؤرخ يوس يفوس تفاصيل بناء إحلوإجز حول أورشلمي ( او ُ ِحييطُ ب ِِك َأعْدا إ ُؤ ِك ِب ِم ْ ارت اس ٍة)؛ وكيف عزل إلرومان إملدينة ابلاكمل قبل أن
يدمروها (كتاب حرب إلَيود).
كتب يوس يفوس" :زإلت لك أآمال إلَيود يف إلهروب إلآن ،وأصبحوإ غري قادرين عىل إخلروج من إملدينة .مث جاءت إجملاعة وإتسعت،
وإلهتمت عائالت بأمكلها .وِإ ْك ات َّظت إل ُعل ريَّات ابلنساء وإلرضع إَّلين ينازعون من إجملاعة ،وإمتلت ممرإت إملدينة جبثث إملس نني؛ وجتول
إلطفال وإلش بان يف إلسوق اكلش باح ،مهتالكني من إجلوع ،مث سقطوإ قتىل أيامن أخذمه إلبؤس .اكنوإ يف إلبدإية يدفنون مواتمه ،ولكن
بعد ذكل مل يمتكنوإ من دفهنم ،وصاروإ يلقون هبم فوق إلسور إىل إلوداين يف إلسفل .وحدث مرة ،وأثناء جتوإل تيطس عىل طول هذه
إلوداين ،أنه شاهد لك هذه إجلثث وإلعفن يغطَيم ،فرصخ ورفع يديه وطلب من هللا أن يشهد أن هذإ مل يكن بسببه ،فهو ليس إملسؤول.
يضيف س بريجن" :ل يوجد يف إلتارخي حادثة أبشع من هذإ إلرعب ،ولكن حىت هذه إحلادثة ل تقارن مع هالك إلروح".

هـ) إلآايت ( :)٤٨-٤٥تطهري إلهيلك
ون ِفي ِه ٤٦قاائِ ًال لاهُ ْم « :ام ْكتُوبٌ  :إ َّن باي ِْيت باي ُْت أ َّلص اال ِة .او َأن ُ ْْمت اج اعلْ ُت ُمو ُه امغ ااار اة لُ ُص ٍ
 ٤٥اولا َّما اد اخ ال ألْها ْي ا ا
وص!» ٤٧ .او ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل
ون اوياشْ ا ُرت ا
لك أبْتادا َأ ُ ْخي ِر ُج أ َّ َِّل اين ااكنُوإ يابِي ُع ا
ِ
ُ َّ
ونَ ِ ،ل َّن ألشَّ ْع اب ُلك َّ ُه ااك ان ُمتا اع ِل رقًا ِب ِه ي ْاس ام ُع ِمنْهُ.
لك ي ا ْو ٍم ِيف ألْها ْي ا ِ
ون َأ ْن هيُ ْ ِل ُكو ُه ٤٨ ،اول ا ْم اجيِدُ وإ اما ي ا ْف اعلُ ا
لك ،او ااك ان ُر اؤ اسا ُء ألْ اكهانا ِة اوألْ اكتا اب ُة ام اع ُو ُجو ِه ألشَّ ْع ِب ي ا ْطلُ ُب ا
 .١اولا َّما اد اخ ال ألْها ْي ا ا
ون ِفي ِه :يبدو أن هذإ إحلدث خيتلف عن حادثة تطهري إلهيلك إملذكورة يف يوحنا ،٢٢-١٣ :٢
ون اوياشْ ا ُرت ا
لك أبْتادا َأ ُ ْخي ِر ُج أ َّ َِّل اين ااكنُوإ يابِي ُع ا
وإليت اكنت يف بدإية خدمة يسوع إلرضية .ومع ذكل اكن إلهدف وإحد؛ وهو إخرإج إلتجار إَّلين اكنوإ ،ابلتعاون مع إلكهنة ،يغشون زوإر أورشلمي
ابجبارمه عىل رشإء حيوإانت إَّلبيحة إملعمتدة مهنم وإجبارمه عىل تغيري إلعمةل بأسعار مرتفعة.
•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayاكن مثن زوج إمحلام خارج إلهيلك َخسة قروش ،أما دإخل إلهيلك فمسة وس بعون قرش ًا ".أي أن نس بة إلرحب اكنت
ِ ٢٠ض ْع ٍف من إلسعر إلصيل".

•

ون عىل حد سوإء .كتب بروس (" :)Bruceمن وهجة نظر يسوع،
ون وإَّلين ااكنُوإ يابِي ُع ا
ومع ذكل ،اكن غضب يسوع موجه ضد إَّلين ااكنُوإ ياشْ ا ُرت ا
اكن إلبائع وإملشرتي سوإس ية ومن أصل وإحد وحيتاجون للتطهري .اكنت إلزمحة حمتية ،ورمبا بدأت بدإية بريئة؛ ورسعان ما تغلبت روح إلتجارة
وتفشت الانهتأاكت وإلرسقة بشلك كبري".

•

إلُهية فامي فعهل يسوع مل يكن يف ما حققه بعد إلوإقعة بل يف إحلدث نفسه .كتب فرإنس (" :)Franceليس هناك أي دليل عىل حدوث تغيري
أو إصالح .وبدون شك ،عادت إلطاولت إىل ماكهنا وإس متر إلباعة يف معلهم اكملعتاد وكن شيئ ًا مل حيدث ،ومل يتخذ يسوع أي إجرإءإت أخرى".

 .٢باي ِْيت باي ُْت أ َّلص اال ِة :اكنوإ يتاجرون يف إدلإر إخلارجية للهيلك ،ويه إملنطقة إخملصصة لصالة إلمم .ولكهنم حولوها إىل امغ ااار اة لُ ُص ٍ
وص.
•

ِإق اتبا اس مرقس لك إلآية من إشعياء َ ِ " ٧:٥٦ل َّن باي ِْيت باي اْت أ َّلص اال ِة يُدْ عاى ِل ُ ِ ر
وب" أما يسوع فمل يقتبسها لكهاُ .جل ما يف إ َل ْمر أن إشعياء
لك ألشه ُع ِ
ون ِفي ِه يف إدلإر إخلارجية ،جعلوإ من
ون اوياشْ ا ُرت ا
تنبأ ،ويسوع طالب بتحقيق هذه إلنبوة بأن يكون إلهيلك بيت إلصالة للك .فأ َّ َِّل اين ااكنُوإ يابِي ُع ا
إملس تحيل عىل غري إلَيود إجمليء إىل إلهيلك للصالة.

•

عل ر اق ابرلكي (" :)Barclayوسط لك هذإ إلضجيح إلناجت عن إلبيع وإلرشإء وإجملادةل وإلصالة إملزيفة ،اكن من إملس تحيل عىل أولئك إَّلين يطلبون
إلرب بصدق أن يأتوإ إىل إلهيلك ،واكن إلسبب يف هذإ إحلرمان مه أهل بيت هللا".

 .٣او ااك ان يُ اع ِ ر ُمل ُ َّ
لك :بعد طرد إلباعة من إلهيلك ،وإصل يسوع جبرأة تعلميه وخدمته (مىت  .)١٤:٢١اكن يُعمل ِلَ َّن ألشَّ ْع اب ُلك َّ ُه ااك ان ُمتا اع ِل رقًا ِب ِه
لك ي ا ْو ٍم ِيف ألْها ْي ا ِ
ي ْاس ام ُع ِمنْ ُه.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢٠
سؤإل وجوإب مع يسوع
"مل تكن إجاابته خارقة إَّلاكء ،ولكهنا كشفت عن هجل إ َل ْس ِئ اةل" (مورغان )Morgan
أولً .سؤإل إلقادة إلَيود عن ُسلطان يسوع
أ ) إلآايت ( :)٢-١إلقادة إدلينيني وإلس ياس يني يسألون يسوع
 ١او ِيف َأ اح ِد تِ ْ ا
رش ،اوقا اف ُر اؤ اسا ُء ألْ اكهانا ِة اوألْ اكتا اب ُة ام اع أ هلش ُيوخِ ٢ ،او الكَّ ُم ُوه قاائِ ِل اني« :قُ ْل لانااِ :بأَ ِ ري ُسلْ اط ٍان تا ْف اع ُل اه اذإ؟ َأ ْو
كل أ ْ َل َّاي ِم إ ْذ ااك ان ي ُ اع ِ ر ُمل ألشَّ ْع اب ِيف ألْها ْي ا ِ
لك اويُبا ِ ر ُ
ِ
ام ْن ه اُو أ َّ َِّلي َأع اْطاكا اه اذإ أ هلسلْ اط اان؟».
 .١اوقا اف ُر اؤ اسا ُء ألْ اكهانا ِة اوأ ْل اكتا اب ُة ام اع أ هلش ُيوخِ او الكَّ ُم ُوه :مل يسعى يسوع ورإء تكل إجملادلت إلرإئعة مع إلقادة إلَيود ،بل أرإد أن يُعمل إلناس ويبرشمه ابلخبار
إلسارة .ومع ذكل اكنوإ يس تجوبونه دإمئ ًا ،ولكنه اكن جييهبم حبمكة عظمية وبسلطان.
 .٢قُ ْل لانااِ :بأَ ِ ري ُسلْ اط ٍان تا ْف اع ُل اه اذإ؟ أظهر يسوع َشاعة كبرية بدخوَل أورشلمي وطرده للباعة يف إلهيلك .ولهذإ أرإد إلقادة إلَيود أن يعرفوإ بأي حق اكن يفعل
ذكل ،ل س امي وأنه مل يتلقى أي تعلمي عىل يد إملعلمني إلَيود.
•

مل تكن هذه بدإية إلهتم إلرْسية إملوهجة ليسوع من قبل إلسلطات إدلينية .ولكن تطهريه للهيلك وتعلميه للشعب زإد من قلقهم .كتب ابيت (:)Pate
"تعلمي يسوع ووعظه وتطهريه للهيلك (لوقا  )٤٦-٤٥:١٩أاثر إجلدل بني صفوف إملسؤولني وصاروإ ينظرون إليه كخصم".

ب) إلآايت ( :)٨-٣يسوع جييب عن إس تفسارمه بسؤإل
اب اوقاا ال لاهُ ْم « :او َأانا َأيْضً ا َأ ْسأَلُ ُ ْمك ا ِلك ام ًة اوإ ِحدا ةً ،فا ُقولُوإ ِيل ٤ :ام ْع ُمو ِدي َّ ُة يُو احنَّاِ :م ان أ َّلس اما ِء ااكن ْات َأ ْم ِم ان ألنَّ ِاس؟»٥ .فاتاأ آ ام ُروإ ِفمياا بايْهنا ُ ْم قاائِ ِل اني« :إ ْن قُلْنااِ :م ان
٣فاأَ اج ا
ِ
ون ِم ْن َأ ْي ان٨ .فا اقا ال
ون ِبأَ َّن يُو احنَّا ن ِ ٌّايب»٧ .فاأَ اجابُوإ َأهنَّ ُ ْم ال ي ا ْعلا ُم ا
أ َّلس اما ِء ،ي ا ُقو ُل :فا ِل اما اذإ ل ا ْم ت ُْؤ ِمنُوإ ِب ِه؟  ٦اوإ ْن قُلْنااِ :م ان ألنَّ ِاس ،فا اج ِمي ُع ألشَّ ْع ِب يا ْر ُ ُمجونانااَ ِ ،لهنَّ ُ ْم اوإثِ ُق ا
لاهُ ْم ي ُاسوعُ « :او ال َأانا َأقُو ُل لا ُ ْمك ِبأَ ِ ري ُسلْ اط ِ ٍان َأفْ اع ُل اه اذإ».

 .١ام ْع ُمو ِدي َّ ُة يُو احنَّاِ :م ان أ َّلس اما ِء ااكن ْات َأ ْم ِم ان ألنَّ ِاس؟ مل يهترب يسوع من سؤإهلم عندما قال هذإ .بل إس تخدم إلسؤإل ليرشح حقيقة نفسه ويفضح رايءمه .لو
اكن يوحنا إملعمدإن ُمرسل من هللا ،إذإً س يكون إعالنه أن يسوع هو إملس يا حصيح ًا ،وإن اكن حصيح ًا ،إذإً فسلطان يسوع اكن من هللا.
•

كتب ابيت ( " :)Pateار هد إلقادة خبصوص يوحنا س يؤثر عىل ردمه خبصوص يسوع مبا أن لكَيام مل يكن من إملعلمني إلَيود".

ون ِم ْن َأ ْي ان :تُظهر إجابهتم عدم صدقهم يف إلسعي ورإء إحلق .فاكن إهامتهمم إلول رحب إجلدل ضد يسوع أكرث من معرفة إحلق.
 .٢فاأَ اجابُوإ َأهنَّ ُ ْم ال ي ا ْعلا ُم ا
•

عل ر اق جيِلهنويس (" :)Geldenhuysوكنه يقول :إن مل متزيوإ إلسلطان عند رؤيته ،فلن تقتنعوإ همام تناقش نا".

 .٣او ال َأانا َأقُو ُل لا ُ ْمك ِبأَ ِ ري ُسلْ اط ٍان َأفْ اع ُل اه اذإ :رفض يسوع إلجابة عىل سؤإهلم عندما كشفوإ عن سعَيم إلزإئف .فقد أظهر يسوع إهامتم ًا كبري ًإ بطاليب إحلق
إلصادقني ،وليس ابملنتقدين إلساخرين وإملتالعبني.
•

إن أردان إحلصول عىل إجاابت من يسوع ،فعلينا أن نتعامل بطريقة حصيحة مع إحلق إَّلي يُعلن .عا ِ امل إلقادة أن يوحنا أعلن أن يسوع هو إملس يا
إملنتظر ،ومع ذكل مل يكونوإ مس تعدين لقبوَل.

اثني ًا .امث ال إلكرإمني
إمني
كر ا
أ ) إلآايت (١٦-٩أ) :امث ال عن إل اك ررإم وإل ر
يك يُ ْع ُطو ُه ِم ْن ثا ام ِر
 ٩اوأبْ اتدا َأ ي ا ُقو ُل ِللشَّ ْع ِب اه اذإ ألْ امثا ال« :إن ْ اس ٌان غا ار اس اك ْر ًما او اسل َّ ام ُه إ اىل اك َّرإ ِم اني او اسافا ار از اماانً اط ِو ًيال ١٠ .او ِيف ألْ اوقْ ِت َأ ْر اس ال إ اىل ألْ اك َّرإ ِم اني اع ْبدً إ ِل ا ْ
ِ
ِ
ِ
ون ،او َأ ْر اسلُو ُه فاا ِرغًا١١ .فا اعا اد او َأ ْر اس ال اع ْبدً إ أآخ اار ،فا اج ا ُِلوإ اذ ِ اكل َأيْضً ا او َأهاان ُو ُه ،او َأ ْر اسلُو ُه فاا ِرغًاَّ ُ ١٢ .مث عاا اد فاأَ ْر اس ال ااث ِلث ًا ،فا اج َّر ُحوإ اه اذإ َأيْضً ا
أ ْل اك ْر ِم ،فا اج ا اِل ُه أ ْل اك َّرإ ُم ا
ِ
ون تاأ آ ام ُروإ فمياا ب ا ْيهنا ُ ْم قاائِ ِل اني :اه اذإ ه اُو ألْ اوإ ِر ُث!
ون! ١٤فالا َّما ارأ آ ُه أ ْل اك َّرإ ُم ا
ِيب ،لا اعلَّهُ ْم إ اذإ ار َأ ْو ُه هيا ااب ُ ا
او َأخ اْر ُجو ُه١٣ .فاقاا ال اصا ِح ُب أ ْل اك ْر ِم :اما اذإ َأفْ اعلُ؟ ُأ ْر ِس ُل أبْ ِين ألْ احب ا
ِ
يك ي ا ِص اري لاناا ألْ ِم اري ُإث! ١٥فاأَخ اْر ُجو ُه خاا ِر اج أ ْل اك ْر ِم اوقا اتلُو ُه .فا اما اذإ ي ا ْف اع ُل هبِ ِ ْم اصا ِح ُب أ ْل اك ْر ِم؟ ١٦ياأْ ِِت اوهيُ ْ ِ ُ
كل اه ُؤ ال ِء ألْ اك َّرإ ِم اني اويُ ْع ِطي أ ْل اك ْر ام ِل آ اخ ِر اين».
اهلُ هموإ ن ا ْق ُت ْ ُهل ِل ا ْ
 .١إن ْ اس ٌان غا ار اس اك ْر ًما او اسل َّ ام ُه إ اىل اك َّرإ ِم اني :اكنت مثل هذه إلرتتيبات أمر ًإ شائع ًا يف زمن يسوع ،خاصة يف إجلليل .وقد ِإكتاشا اف علامء إلآاثر جسالت تشري لهذه
ِ
ِ
إخلالفات إليت اكنت حتدث بني ُمالك إلرإيض وإملزإرعني إملس تأجرين.
 .٢غا ار اس اك ْر ًما :مل يكن إملثل عىل عالقة وثيقة ابلثقافة إلسائدة حيهنا فقط ،بل اكنت َل جذور يف إلعهد إلقدمي .فاكن إملس متعني عىل درإية أن أ ْل اك ْرم يف إلعهد
إلقدمي يشري عادة إىل أمة إرسإئيل (إشعياء  ،)٧-١:٥وأن إملس تأجرين (إل اك َّرإ ِم اني) مه قادة إرسإئيل إَّلين ولكهم هللا عىل إلشعب إلَيودي.
 .٣او اسل َّ ام ُه إ اىل اك َّرإ ِم اني (أ َّج ار ُه ِل اب ِ
عض إل اف رال ِح اني) :مل يشرتي إلكرإمني إلكرم ومل يزرعوه .بل ْسح هلم إملاكل إلسخي أن يعملوإ به  -ومع هذإ ،حتولوإ ضده .ويوم ًا
ِ
ما س يقدموإ حسا ًاب عن عصياهنم.
•

خيربان هذإ إملثل أن هللا ،إَّلي ميكل لك َشء ،أكرث صربإً عىل إملمتردين منا ،وأنه س يأِت يوم أخري لتصفية إحلساب.

ِيب :حاول صاحب إلكرم مرإرإً وتكرإر ًإ أن يأخذ حقه من إلكرم ومن إلعاملني فيه .ولكهنم رفضوإ لك إخلدم إَّلين أرسلهم
 .٤اما اذإ َأفْ اعلُ؟ ُأ ْر ِس ُل أبْ ِين ألْ احب ا
ون)".
ِيبُ ،معتقد ًإ أهنم " ُرب َّ اما ا ْحي ا ِرت ُمون ا ُه! (لا اعلَّه ُْم هيا ااب ُ ا
ليأخذ حقه ،وأخري ًإ أرسل إبنه ألْ احب ا
يك ي ا ِص اري لاناا ألْ ِم اري ُإث! إعتقدوإ حبامقة أهنم سيس تفيدون من موت أ ِل ْبن إَّلي اكن سريث إلكرم .ابلطبع اكنوإ خمطئني جدإً
 .٥اه اذإ ه اُو ألْ اوإ ِر ُث! اهلُ هموإ ن ا ْقتُ ْ ُهل ِل ا ْ
هبذإ الافرتإض إلغيب.

•

عل ر اق ابيت (ِ " :)Pateإ ْع ات اقدا إلباحث وإلالهوِت إخملرضم جوإش مي جريميياس أن إلفالحني أفرتإضوإ أن صاحب إلكرم قد مات ولهذإ جاء أ ِل ْبن.
وفكروإ أهنم إن متكنوإ من قتل إلوريث إلوحيد ،فس يصبح إلكرم هلم ابعتبارمه أول إملطالبني به".

•

ويُعلرق موريس (" :)Morrisيف زمن اكن فيه س ند إمللكية غري متوفر أحيا ًان ،اكن حيق ملن يس تخدم إلرض ثالث س نوإت أن ميتلكها يف حال
عدم وجود من يطالب هبا".

•

خيربان هذإ إملثل أن يسوع اكن يعرف أنه أ ِل ْبن  -إبن هللا  -كام واكن يعمل أنه س يقتل قريب ًا.

أ ) إل آايت (١٦ب :)١٩-تطبيق إملثل
ون ه اُو قادْ اص اار ار ْأ اس أ َّلزإ ِوي ا ِة؟  ُ ١٨ه
لك ام ْن ي ْاس ُقطُ عا اىل
فالا َّما ا ِْس ُعوإ قاالُوإ « :احاشا ا!»١٧ .فانا اظ ار إلاَيْ ِ ْم اوقاا ال« :إ ًذإ اما ه اُو اه اذإ ألْ ام ْك ُت ُ
وب :ألْ اح اج ُر أ َّ َِّلي ارفاضا ُه ألْ ابنَّا ُؤ ا
ْ
ْ
ا
اذ ِ اكل ألْ اح اج ِر ي ا ا ارتضَّ ُض ،او ام ْن اسقاطا ه اُو ِ عالا ْي ِه ي ْاس اح ُقه ُِ!»١٩ .فا اطلا اب ُر اؤ اسا ُء أل اكهانا ِة اوأل اكتا اب ُة َأ ْن يُلْ ُقوإ أ ْ َل ااي ِد اي عالا ْي ِه ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلساعا ِة ،اول ِكهنَّ ُ ْم خاافُوإ ألشَّ ْع ابِ ،لَهنَّ ُ ْم
ع اارفُوإ َأن َّ ُه قاا ال اه اذإ ألْ امثا ال عالاَيْ ِ ْم.
 .١احاشا ا! فاهِ ام إلقادة إلَيود إملثل عىل إلفور وإعرتضوإ ملقارنهتم ابملس تأجرين إملمتردين وإمحلقى (ع اارفُوإ َأن َّ ُه قاا ال اه اذإ ألْ امثا ال عالاَيْ ِ ْم) .ولهنم اكنوإ معيان روحي ًا قالوإ:
"ل ْسح هللا ،لن نكون مثلهم أبدإً".
ون ه اُو قادْ اص اار ار ْأ اس أ َّلزإ ِوي ا ِة :علمهم يسوع من إملزمور  ،١١٨لنه إملزمور إَّلي يصف جميء إملس يا إىل أورشلمي .ومل يكن قد
 .٢ألْ اح اج ُر أ َّ َِّلي ارفاضا ُه ألْ ابنَّا ُؤ ا
مَض وقت طويل عىل دخول يسوع الانتصاري إىل أورشلمي وتقدميه للشعب رْسي ًا .ولكن إلعدإء إَّلي أظهره إلقادة إلَيود يؤكد أن هذإ ألْ اح اج ُر ،أي
ون ابلفعل ،رمغ أهنم إس تقبلوه ابلبدإية ٍ
هبتاف.
إملس يا ،قد ارفاضا ُه ألْ ابنَّا ُؤ ا
•

كتب ابيت (" :)Pateيبدو أن يسوع ربط بني رفض أ ِل ْبن ورفض إحلجر ليرشح للناس تساؤهلم حول معامةل أ ِل ْبن".

خر ِة هإلرو ِحيَّ ِة إل َّ ِيت اكن ْات تات ابع شعب إرسإئيل يف إلصحرإء
 .٣ألْ اح اج ُر  ...ار ْأ اس أ َّلزإ ِوي ا ِة :غالب ًا ما اكن يسوع ي اُش اب ُه ابحلجر أو إلصخرة يف إلكتاب إملقدس .فهو َّ
إلص ا
(كورنثوس إلوىل  .)٤:١٠وهو اح اج ار اصدْ ام ٍة او اُص اْر اة عا ْ ارث ٍة (بطرس إلوىل  .)٨:٢وه اُو إحلا اج ُر ِ ر ِإَّلي قُ ِط اع ِم ان إجلا ابلِ بِال يادا ِين ليسحق مماكل هذإ إلعامل
(دإنيال .)٤٥:٢
•

ار ْأ اس (جحر) أ َّلزإ ِوي ا ِة :كتب ابيت ( )Pateمقتبس ًا من فيزتماير (" :)Fitzmyerاكن جحر إلزإوية يف إلعصور إلقدمية خمصص محلل وزن أو ضغط
جدإرين .واكن إحلجر إملركزي يف مقة إلقوس أو يف أي شلك معامري أآخر .إنه إحلجر إلساس وإلمه لي بناء".

 ُ .٤ه
لك ام ْن ي ْاس ُقطُ عا اىل اذ ِ اكل ألْ اح اج ِر ي ا ا ارتضَّ ُض ،او ام ْن اسقاطا ه اُو عالا ْي ِه ي ْاس اح ُقهُ! لك من يأِت إىل يسوع ي ا ا ارتضَّ ُض (ينكرس) من كربايئه ومن إرإدته ،ولكن أولئك
إَّلين يرفضون إجمليء سيسحقون من يسوع وقت إدلينونة.
اثلث ًا .هللا وقيرص
أ ) إلآايت ( )٢٢-٢٠حماوةل إلفريس يني لاليقاع بيسوع
يك يُ ْم ِس ُكو ُه ب ا ِِك ام ٍة ،اح َّىت ي اُس ِل ر ُمو ُه إ اىل ُح ْ ِمك ألْ او ِإيل او ُسلْ اطا ِن ِه٢١ .فا اسأَلُو ُه قاائِ ِل اني « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ن ا ْع ا ُمل َأن اَّك ِبأ ِل ْس ِت اقا ام ِة
٢٠فا ارإقا ُبو ُه او َأ ْر اسلُوإ اج او ِإس ايس ي ا ا ارتإ اء ْو ان َأهنَّ ُ ْم َأبْ ار ٌإر ِل ا ْ
ِ
رص َأ ْم ال؟».
تا ات اكَّ ُم اوتُ اع ِ ر ُمل ،او ال تا ْقبا ُل ألْ ُو ُجو اه ،ب ا ْل ِبألْ اح ر ِق تُ اع ِ ر ُمل اط ِر ايق أ ِهللَ ٢٢ .أ اجي ُُوز لاناا َأ ْن ن ُ ْع ِط اي جِ ْزي ا ًة ِل اق ْي ا ا

يك يُ ْم ِس ُكو ُه ب ا ِِك ام ٍة ،اح َّىت ي اُس ِل ر ُمو ُه إ اىل ُح ْ ِمك ألْ او ِإيل او ُسلْ اطا ِن ِه :خوفهم من إلرأي إلعام منعهم من توقيفه .وها مه أعدإء يسوع إلآن حياولون قلب إلتيار ضده
ِ .١ل ا ْ
ً ِ
وإاثرة إلرأي إلعام ليبدو موإليا للحكومة إلرومانية.
•

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeمعىن إلكمة اج او ِإس ايس يف إللغة إلصلية :إلوقوع يف مكني أو أن يتصيد أحد أو إجللوس يف ماكن رسي بغرض إلتجسس
أو إلتنصت أو إليقاع بأحد ...مما ل شك فيه أن هؤلء إجلوإسيس اكنوإ هكذإ ،وإس تأجرومه إلفريس يون للقيام مبا مل يمتكنوإ مه من فعهل".

 .٢ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ن ا ْع ا ُمل َأن اَّك ِبأ ِل ْس ِت اقا ام ِة تا ات اكَّ ُم اوتُ اع ِ ر ُمل ،او ال تا ْق اب ُل ألْ ُو ُجو اه ،ب ا ْل ِبألْ اح ر ِق تُ اع ِ ر ُمل اط ِر ايق أ ِهلل :قالوإ هذإ إللَكم إلنامع مكحاوةل وإحضة وخسيفة للتأثري عليه .واكنوإ
يأملون أنه اكن يشعر بعدم إلمان أو اكن غبي ًا ليتأثر بثناهئم إلجوف.
رص َأ ْم ال؟ :اكنت مشكة يسوع مع هذإ إلسؤإل بس يطة جد ًإ .فاذإ قال جيب دفع إلرضإئب ،ميكن أن يهتم ابناكر س يادة هللا
َ .٣أ اجي ُُوز لاناا َأ ْن ن ُ ْع ِط اي جِ ْزي ا ًة ِل اق ْي ا ا
عىل إرسإئيل (وهبذإ جيعل نفسه عدو ًإ للشعب إلَيودي) .وإذإ قال ل ينبغي دفع إلرضإئب ،فس يجعل من نفسه عدوإً لروما.
•

طالبت إحلكومة إلرومانية من إلشعب إلَيودي يف فلسطني بدفع إلرضإئب ،ومنذ إلعام ٦م اكنوإ يدفعون إلرضإئب مبارشة إىل خزينة إلمربإطور.
ورفض بعض إلوطنيني إلَيود (مثل إلغيورين) دفع إلرضإئب ،خوف ًا من الاعرتإف برشعية إحلمك إلروماين .ولكن إلبايق اكنوإ يدفعون عىل مضض.

ب) إلآايت ( )٢٦-٢٣يسوع جييب عىل سؤإهلم
رص
رص ِل اق ْي ا ا
رص»٢٥ .فاقاا ال لاهُ ْمَ « :أع ُْطوإ إ ًذإ اما ِل اق ْي ا ا
٢٣فاشا اع ار ِب ام ْك ِر ِ ْمه اوقاا ال لاهُ ْمِ « :ل اما اذإ ُجت ر ِاربُون ِاين؟ ٢٤أَ ُر ِوين ِدينا ًارإِ .ل ام ِن أ هلص اور ُة اوأ ْل ِكتااب ا ُة؟» .فاأَ اجابُوإ اوقا ُالوإِ « :ل اق ْي ا ا
ِ
او اما ِ ِلِل ِهلل»٢٦ .فا ا ْمل ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن ي ُ ْم ِس ُكو ُه ب ا ِِك ام ٍة قُدَّإ ام ألشَّ ْع ِب ،اوتا اع َّج ُبوإ ِم ْن اج اوإ ِب ِه او اس اك ُتوإ.
ِ .١ل اما اذإ ُجت ر ِاربُون ِاين؟ :إن اكن هبذه إلكامت نربة من إلغضب ،ذكل لنه س مئ من حماولهتم .وميكننا أن نتخيل أنه فكر اكلتايل" :ملاذإ تس مترون يف جتربيت رمغ
فشلمك إدلإِئ؟ إىل مىت ستس مترون يف إحملاوةل؟"
ِ .٢ل ام ِن أ هلص اور ُة اوأ ْل ِكتااب ا ُة؟ :وكنه يقول" :أنمت تعرتفون بسلطة قيرص عندما تس تخدمون نقوده ،ولهذإ أنمت ُملزمون بدفع إلرضإئب إليت يطلهبا منمك".
•

كتب ابيت (" :)Pateاكن إدلينار حيمل صورة إلقيرص ِطيباريوس ونقش بعبارة( :طيباريوس إلقيرص ،إبن إلَل أوغسطس) .ويُفهم من إلصورة
وإلنقوش أهنا اكنت ممتلاكت خاصة ،وابلتايل اكنت إلقطع إلنقدية َتص قيرص".

رص :أكد يسوع عىل أُهية الالزتإم بقوإنني إحلكومة .فنحن مسؤولون أمام هللا يف لك ما نعمل ،ولكن علينا أن خنضع للحكومة فامي
رص ِل اق ْي ا ا
َ .٣أع ُْطوإ إ ًذإ اما ِل اق ْي ا ا
ِ
يتعلق ابلمور إملدنية وإلقومية.
•

كتب بطرس يف رسالته إلوىل  ١٧:٢شيئ ًا شبَي ًا لهذإ" :خاافُوإ أ اهللَ .أ ْك ِر ُموإ ألْ ام ِ ا
كل ".وعل ر اق موريس (" :)Morrisأكد يسوع أننا موإطنون يف
إلسامء وإلرض يف نفس إلوقت".

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayحيمل لك مؤمن جنس ية مزدوجة .فهو موإطن يف إلبِل إَّلي يعيش فيه ،ومدين َل بأش ياء كثرية :مدي ٌن بسالمته من
ومدين بشلك عام للك إخلدمات إليت تُقدم".
إخلارجني عن إلقانون لن إحلكومة إملس تقرة فقط متنحه هذإ إلسالمٌ ،

•

كتب فرإنس (" :)Franceتعين لكمة َأع ُْطوإ يف إلآية " ١٧رد إمجليل ".إنه إلفعل إملس تخدم لتسديد فاتورة أو تسوية إدلين .إهنم مدينون َل".

 .٤او اما ِ ِلِل ِهللٌ :
لك منا حيمل صورة هللا بدإخهل .وهذإ يعين أننا ننمتي إىل هللا وليس لقيرص أو لنفس نا.
•

كتب الكرك (" :)Clarkeهذإ إلمر يرخس حدود لك من إلمربإطوريتني إلساموية وإلرضية ،كام وينظم إحلقوق وميزي إلسلطات للك مهنا .صورة
إلمرإء عىل إلعمةل يدل عىل أن إلش ياء إلرضية تنمتي لِلوةل إلرضية ،وصورة هللا إخملتومة يف نفوس نا تدل عىل أن لك إلسلطان وإلقوة ُمكل
إلَل إلعيل إلقدير ،وجيب إس تخدإهما خلدمته".

•

ولو أعطى إلشعب إلَيودي ما هلل هلل ،فلن يكون علَيم أبدإً أن يعطوإ لقيرص أي َشء .وإن خضعوإ لعهدمه مع هللا يف زمن إلعهد إجلديد ،ملا
اكن علَيم أن يعانوإ أبد ًإ من إضطهاد وإحتالل إلمربإطورية إلرومانية.

 .٥فا ا ْمل ي ا ْق ِد ُروإ َأ ْن يُ ْم ِس ُكو ُه ب ا ِِك ام ٍة :قدم يسوع إجابة حكمية ومناس بة عىل سؤإهلم .ومع ذكل ،أخذوإ هذإ إجلوإب إملثايل وشوهوه وحولوه إىل إهتام يف لوقا
يرص ،مع أنه قال إلعكس متام ًا.
 ،٢:٢٣وقالوإ أنه منعهم أ ْن يعطوإ إ ِجلزياة ل اق ا ا
رإبع ًا .إلسؤإل عن إلقيامة إلموإت
أ ) إلآايت ( )٣٣-٢٧يسأل إلصدوقيون يسوع سؤإلً خسيف ًا
ومات ب اغ ِري ا ٍ
ودل ،يأخ ُُذ
مات ل اح ٍد أ ٌخ و َُل إمرأةٌ ،ا
موىس :إ ْن ا
قائلني« :اي ُم اع ِ ر ُمل ،ك ات اب لنا ا
رض قا ْو ٌم ِم ان َّ
مون أ امر إلقيا ام ِة ،وسألو ُه  ِ ٢٨ا
٢٧و اح ا ا
إلصدروقير اني ،رإَّل اين يُقا ِو ا
أخو ُه إملارأ اة ويُق ُمي ن ا ً
ومات ب اغ ِري ا ٍ
ومات ب اغ ِري ا ٍ
ودلَّ ُ ٣١ ،مث أ اخ اذها إلث را ِل ُث ،وهكذإ
ودل٣٠ ،فأ اخ اذ إلث راين إملارأ اة ا
خو ٍة .وأ اخ اذ إل َّو ُل إمرأ ًة ا
سال لخي ِه ٢٩ .ا
فاكن س ب اع ُة إ ا
ودلإ وماتوإ٣٢ .وأ آ ِخ ار ُ ِ ر
للس ب اع ِة!».
إلس ب اع ُة .ول ا ْم ُيرتكوإ ا ً
إللك مات ِات إملارأ ُة أيضً ا٣٣ .ففي إلقيا ام ِة ،مل ا ْن ِمهنُ ْم ُ
تكون از ْو اج ًة؟ لهنَّ ا اك ْنت از ْو اج ًة َّ
َّ
مون أ امر إلقيا ام ِة :ميثل إلصدوقيون إلنسخة إلقدمية لالهوتيني إلليربإليني إملعارصين .واكنوإ ضد لك إملعجزإت ،ومل
رض قا ْو ٌم ِم ان َّ
 .١و اح ا ا
إلصدروقير اني ،رإَّل اين يُقا ِو ا
يقبلوإ سوى كتب موىس إمخلسة  -وطبقوإ إلناموس حسب هوإمه .ومل يؤمنوإ ابخللود أو ابلروإح أو ابملالئكة.
•

ُوق (حزقيال  .)١٥:٤٤واكن أحد إلحزإب إدلينية إلس ياس ية إلَيودية".
كتب ابيت (" :)Pateجاء إمس إلصدوقيني ِم ْن ن ا ْسلِ اصاد ا

•

وعل ر اق موريس (" :)Morrisاكن إلصدوقيون إحلزب إحملافظ إلرس تقرإطي ويف إلغلب ينمتون لعائالت كهنوتية عريقة ،ويمتتعون بعقلية علامنية
وعىل إس تعدإد اتم للتعاون مع إلرومان ،وهذإ ساعدمه يف إحلفاظ عىل ماكنهتم إملمتزية يف إجملمتع".

خو ٍة :سأل إلصدوقيون سؤإلً إفرتإضي ًا وخسيف ًا ،أآملني أن يثبتوإ أن فكرة إلقيامة اكنت اتفهة .وحسب ما جاء يف سفر إلتثنية " ١٠-٥:٢٥إن
 .٢ا
فاكن س ب اع ُة إ ا
ِ
ُ
ا
ُ
ا
ِ
ا
ِ
ً
َّ
ٍ
ُ
ِ
ُ
ِ
ْ
ا
ا
ا
ُ
ِ
س
ادْ
ئ
مل
ع
ي
ب
دُ
إْس ُه م ْن إ ْرسإ يلا".
عارشها .اوأ َّول اودل تاِل ُه ا ُ ات ُرب إ ْب ان إ ات اوَف .او اهكذإ ل يُم احى ُ
ُون أ ْن ياك ا
مات أ اح ْمه د ا
ون ق أجن ااب إ ْنا ،ف اعىل أيخ ازوهجا أ ْن ي ا ازت َّوهجا اوي ُ ا
ِ
ا
ِ
ً
ً
ً
تكون از ْو اجة؟"
سأل إلصدوقيون سؤإل أكرث تعقيدإ "ففي إلقيا امة ،مل ْن مهنُ ْم ُ
•

اكن اوإجِ ُب أ ِيخ َّإلزوجِ احن او أرمةل أخيه يُعرف ِابمس زوإج ِإلسلفة  .Levirate marriageوهو مصطلح يأِت من إلكمة إلالتينية "لفري ،"lavir
وإليت تعين "شقيق يف إلقانون /صهر/نسيبِ /سلف ".وهذه يه إلفكرة إحملددة يف إلسؤإل.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonعىل إلرحج اكنوإ يس تخدمون نفس هذه إلقصة عادة للسخرية من إلقيامة".

ب) إلآايت ( :)٣٦-٣٤حصح يسوع مفاهميهم حول إلقيامة ابلشارة إىل أهنا حياة تنمتي لنظام خمتلف متام ًا

ون
٣٤فاأَ اج ا
ون ٣٥ ،اولا ِك َّن أ َّ َِّل اين ُح ِس ُبوإ َأه ًْال ِللْ ُح ُصولِ عا اىل اذ ِ اكل أ َّدل ْه ِر اوألْ ِق ايا ام ِة ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت ،ال يُ از رِو ُج ا
ون او ُي از َّو ُج ا
اب اوقاا ال لاهُ ْم ي ُاسوعَُ « :أبْناا ُء اه اذإ أ َّدل ْه ِر ُي از رِو ُج ا
ون َأ ْن ي ا ُموتُوإ َأيْضً اَ ِ ،لهنَّ ُ ْم ِمثْ ُل ألْ ام االئِ اك ِة ،او ُ ْمه َأبْناا ُء أ ِهلل ،إ ْذ ُ ْمه َأبْناا ُء ألْ ِق ايا امةِ.
ا
ون٣٦ ،إ ْذ ل ي ْاس ات ِطي ُع ا
او ال يُ از َّو ُج ا
ِ
ِ
ون :أو ًل ،ذكررمه يسوع بأن إحلياة بعد إلقيامة َتتلف متام ًا عن إحلياة هنا .فاحلياة هناك ل تسري وفق ًا لقوإنني وترتيبات هذإ إلعامل ،بل
ون او ال يُ از َّو ُج ا
 .١ال يُ از رِو ُج ا
لقوإنني ونظام خمتلف متام ًا.
•

أاثر هذإ إملقطع إلكثري من إلتساؤل عن إلعالقات إلزوجية ،فهل ستبقى كام يه يف إلسامء؟ وهل سيمتتع إلزوجني بعالقة خاصة يف إلسامء .ل
خيربان إلكتاب إملقدس ما يكفي عن إحلياة يف إلسامء للرد عن لك هذه إلتساؤلت ،ولكن ميكننا أن نفهم بعض إملبادئ:
✓

ستبقى إلعالقات إلرسية كام يه يف إحلياة إلبدية .فالرجل إلغين إَّلي وصفه يسوع يف إجلحمي اكن يعرف أرسته (لوقا .)٢٨-٢٧:١٦

✓

جمد إلسامء س يكون يف عالقتنا وتوإصلنا مع هللا .س تتس يد هذه إلعالقة عىل لك َشء أآخر ،مبا يف ذكل إلعالقات إلرسية إحلالية (رؤاي
يوحنا .)٢٣-٢٢ :٢١

•

إذإ بدى أن إحلياة إلبدية إليت تكم عهنا يسوع ل تشمل بعض مِلإت إحلياة إليت نعرفها عىل إلرض ،فذكل لن إلمتتع وإلرضا من إلسامء س يفوق
بكثري ما نعرفه هنا عىل إلرض .رمغ أننا ل نعرف متام ًا طبيعة إحلياة إليت سنمتتع هبا يف إلبدية ،ولكن أملنا لن خييب بلك تأكيد همام اكنت إلرتتيبات"
(رؤاي يوحنا .)٥-١ :٢٢

•

إلسؤإل ليس جمرد نظرية .فالكثريين يف إلسامء س يكون هلم عدة أزوإج لعدة أس باب مثل إملوت أو إلطالق .ولكن خيربان يسوع أنه ل ماكن للغرية
والاستبعاد يف إلسامء.

•

إملفهوم إلكتاِب للسامء خيتلف إختالف ًا جذر ًاي عام يؤمن به إملسلمون وإملورمون .كتب ترإب (" :)Trappرصح محمد إلرسول أن هللا أعطاه إلذن
ليحظى بأي إمرأة يريد يف إلسامء ،ووعد أتباعه بنفس الامتيازإت عند إلقيامة".

ون َأ ْن ي ا ُموتُوإ َأيْضً اَ ِ ،لهنَّ ُ ْم ِمثْ ُل ألْ ام االئِ اك ِة ،او ُ ْمه َأبْ انا ُء أ ِهلل ،إ ْذ ُ ْمه َأبْناا ُء ألْ ِق ايا ام ِة :اثني ًا ،ذكررمه يسوع بأن إحلياة يف إلسامء أبدية وهبا نفس إملمزيإت
 .٢إ ْذ ال ي ْاس ات ِطي ُع ا
ِ
ِ
إليت يمتتع هبا إملالئكة إلآن ورمبا أعظم مهنا لننا س ندعى َأبْناا ُء أ ِهلل و َأبْناا ُء ألْ ِقياا ام ِة ،ويه ألقاب مل تعطى للمالئكة يف إلعهد إجلديد.
•

إذإ مل يكن هناك موت يف إحلياة إلآتية ،فليست هناك حاجة لالجناب.

•

إلنقطة إلهامة إليت ل جيب جتاهلها هنا ،يه أن يسوع أخرب إلصدوقيون أن إملالئكة اكئنات حقيقية .كتب اكرسون (" :)Carsonإس تخدإم يسوع
للمالئكة اكن رضبة مزدوجة مبا أن إلصدوقيون ينكرون وجودمه".

ج ) إلآايت ( :)٤٠-٣٧يسوع يثبت حقيقة إلقيامة من إلكتاب وإلنبياء
وب ٣٨ .اولاي اْس ه اُو إ ا اَل َأ ْم او ٍإت ب ا ْل إ ا َُل َأ ْحياا ٍء،
ون ،فاقادْ اد َّل عالا ْي ِه ُم ا
وىس َأيْضً ا ِيف َأ ْم ِر ألْ ُعل َّ ْي اق ِة ا امَك ي ا ُقو ُل :اإ َّلر هب إ ا َُل إبْ ارإ ِه امي اوإ ا َُل إ ْحس اااق اوإ ا َُل ي ا ْع ُق ا
 ٣٧او َأ َّما َأ َّن ألْ ام ْو اىت ي ا ُقو ُم ا
ِ
ا ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
َشء.
ِلَ َّن ألْ اج ِمي اع ِع ْندا ُه َأ ْحياا ٌء»٣٩ .فاأ اج ا
اب قا ْو ٌم ِم ان أ ْل اكتا اب ِة اوقاالوإ « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،اح اس نًا قُلْ ات!» ٤٠ .اول ا ْم ي ا اتِ اج ا ُ
ارسوإ َأيْضًِ ا َأ ْن ي ْاسأَلُو ُه ع ْان ْ
وب :أظهر يسوع حقيقة إلقيامة ِابس تخدإم كتب موىس إمخلسة ،ويه إلكتب إلوحيدة إليت اكن يعرتف هبا إلصدوقيون.
 .١إ ا َُل إبْ ارإ ِه امي اوإ ا َُل إ ْحس اااق اوإ ا َُل ي ا ْع ُق ا
ِ ِ
ِ ِ
موىس أشار إ ِىل إلرب عىل أنه :إ ا َُل إبْ ارإ ِه امي ،ومل يقل :كنت إَل إبرإهمي! فكيف ميكن هلل أن يكون إَل أموإت ومه أحياء؟ وهذإ دليل عىل أن
وقال أن
ِ ِ
وهو دلي ٌل ٍ
اكف عىل قيامة إلجساد.
إبرإهمي وإحسق ويعقوب اكنوإ أحياء ابلفعل.

•

خيربان هذإ بوضوح أن إَّلين فارقوإ هذه إحلياة مه أحياء يف إلرب.
✓ يعيشون كام مه وبشخصياهتم يف إحلياة إلآتية.
✓ يعيشون وأسامهئم معروفة هناك  -فهم غري جمهويل إلهوية.
✓ يعيشون كبناء هللا بال حزن ،ولن يذوقوإ إملوت أبد ًإ.
✓ مه غري ضالني  -فنحن نعرف أين مه ،ومه يعرفون ذكل أيض ًا.

•

وعل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonتعين لكمة أبناء هللا أننا س نعيش مع هللا إىل إلبد ،اي لها من ماكنة عالية جد ًإ .لهذإ دعوان نصحح عبارإتنا
ابس تخدإم عبارإت إلكتاب إملقدس ،ودعوان نتحدث عن إلقديسني إَّلين تركوان كام يتحدث عهنم إلكتاب .فرمغ إنتقال إلكثريين من إخوتنا وأخوإتنا
يف إملس يح إىل إلسامء ،إل أهنم ل يزإلوإ أحياء".

 .٢لاي اْس ه اُو إ ا اَل َأ ْم او ٍإت ب ا ْل إ ا َُل َأ ْح ايا ٍءَ ِ ،ل َّن ألْ اج ِمي اع ِع ْندا ُه َأ ْحياا ٌء :يثبت هذإ أن هناك قيامة حقيقية وأن هناك حياة بعد إملوت ،برصف إلنظر عن شك وعدم
ِ
ِ
تصديق إلصدوقيني .اكنت إجابة يسوع جيدة ،وأدرك ذكل لك من أصدقائه وأعدإئه عىل إلسوإء.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإلَل إحلي هو إَل إلنسان إحلي؛ فلك من إبرإهمي وإحسق ويعقوب أحياء يرزقون".

خامس ًا .يسوع حيذر إلقادة إلَيود عن طريق سؤإل
أ ) إلآايت ( :)٤٤-٤١يسوع يسأل :كيف ميكن للمس يا أن يكون أ ْب ُن د ُاإو اد ورب د ُاإو اد؟
ون إ َّن ألْ ام ِس ايح أ ْب ُن د ُاإودا؟  ٤٢اود ُاإو ُد ن ا ْف ُس ُه ي ا ُقو ُل ِيف ِك ات ِاب ألْ ام ازإ ِم ِري :قاا ال أ َّلر هب ِل ار ِ رِب :أ ْج ِل ْس ع ْان ي ا ِم ِيين  ٤٣اح َّىت َأضا اع َأ ْعدا إ اءكا ام ْو ِطئًا
 ٤١اوقاا ال لاهُ ْم « :اك ْي اف ي ا ُقولُ ا
ِ
ون أبْ انهُ؟».
ِلقادا ام ْي اك٤٤ .فاا ًذإ د ُاإو ُد يادْ عُو ُه ار ًّاب .فا اك ْي اف يا ُك ُ
ِ
ون إ َّن ألْ ام ِس ايح أ ْب ُن د ُاإودا؟ :اكن إلهدف من أس ئةل إلكتبة وإلفريس يون وإلصدوقيون إليقاع بيسوع وتشويه مظهره أمام إلناس .ولكن يسوع مل
 .١اك ْي اف ي ا ُقولُ ا
ِ
يس تخدم نفس طريقهتم عندما وجه إلَيم أس ئلته .بل عاجل إملسأةل وسأهلم" :هل تعرفون حق ًا من أكون؟"
•

ِإختا ا ارب يسوع إلفاكر إليت اكنوإ يعرفوهنا عن إملس يا .وأظهر هلم أنه رمبا ل يعرفون إلكثري عنه ،ورمبا حيتاجون لتعمل إملزيد.

ون أبْناهُ؟ :إقتبس يسوع من مزمور  ١:١١٠مشريإً إىل أن إملكل دإود دعا إملس يا ار ًّاب .وهذإ يعين أن إملس يا مل يكن أبْ ُن
 .٢فاا ًذإ د ُاإو ُد يادْ عُو ُه ار ًّاب .فا اك ْي اف يا ُك ُ
د ِ ُاإو اد (وهو لقب اكن معروف ًا للمس يا) حفسب ،ولكنه اكن ار ًّاب دلإود أيض ًا .وكام تقول إل آية يف رؤاي يوحنا َ " ١٦:٢٢أانا َأ ْصلُ او ُذ ر ِري َّ ُة د ُاإودا".
ب) إلآايت ( :)٤٧-٤٥حتذيرإت يسوع من رايء إلكتبة
ون ألتَّ ِحيَّ ِ
ات ِيف أ ْ َل ْس او ِإق ،اوألْ ام اجا ِل اس أ ْلُ اوىل
يش ِبأ َّلط ايا ِل اس ِة ،او ُ ِحيبه ا
ون قاا ال ِل ات اال ِمي ِذ ِه«٤٦ :أ ْح اذ ُروإ ِم ان ألْ اكتا اب ِة أ َّ َِّل اين يا ْرغا ُب ا
 ٤٥او ِفمياا ااك ان ا ِمجي ُع ألشَّ ْع ِب ي ْاس ام ُع ا
ون ألْ ام ْ ا
ون اديْنُون ا ًة َأ ْع اظ ام!».
ون بُ ُي ا
ون أ َّلصلا او ِإت .اه ُؤ ال ِء ياأْخ ُُذ ا
وت أ ْلَ ارإ ِملِ ،او ِل ِع َّ ٍةل يُ ِطيلُ ا
ِيف ألْ ام اجا ِمعِ ،اوألْ ُمتَّ اَك آ ِت أ ْلُ اوىل ِيف ألْ او ال ِ ِِئ ٤٧ .اإ َّ َِّل اين ياأْ ُلكُ ا
يش ِبأ َّلط ايا ِل اس ِة ( ِث اي ٍاب اط ِو ا ٍ
ون ألتَّ ِحيَّ ِ
ات ِيف
يةل فاا ِخ ار ٍة) :واكن إلكتبة رجا ًل حيبون إلرإحة وإلرفاهية وحيبون مرإقبة إلآخرين أثناء معلهم .او ُ ِحيبه ا
 .١أ َّ َِّل اين يا ْرغا ُب ا
ون ألْ ام ْ ا
أ ْلَ ْس او ِإق :اكنوإ يطالبون بتقدير إلآخرين ملاكنهتم يف خدمة هللا .اوألْ ام اجا ِل اس أ ْلُ اوىل :ويطالبون ابلفوإئد إخلاصة إليت جيب أن تُعطى ملركزمه وماكنهتم.

وت أ ْ َل ارإ ِملِ  :رمبا تظاهر إلكتبة بتقدمي إملساعدة إلرإمل ،ولكهنم يف إلوإقع اكنوإ يس تغلون ماكنهتم للرسقة مهنم .ورمبا اكنوإ يتلقون إلهدإاي
ون بُ ُي ا
 .٢اإ َّ َِّل اين ياأْ ُلكُ ا
من إلرإمل إلطيبات وأساءوإ ِإس تخدإهما .ولعلهم طلبوإ هدإاي من إلرإمل بتقدمي وعود اكذبة.
•

مل يتلقى إملعمل إلَيودي أجرإً يف تكل إلايم  -ولكن اكن يس تطيع أخذ إلهدإاي .ويبدو أن إلعديد من إلكتبة إس تخدموإ إلطرإء وإلتالعب مبشاعر
إلآخرين للحصول عىل هدإاي كبرية من إلفقرإء أو إلبسطاء  -اكلرإمل.

•

عا ا امل إلَيود يف زمن يسوع أنه جيب إحرتإم إملعلمني اكهلل تقريب ًا .وقالوإ أهنم يس تحقون أن ينالوإ أكرب رشف وإحرتإم من أي خشص عىل وجه إلرض.
وعلموإ أيض ًا أن أمه أمر ميكن للمرء أن يقوم به هو تقدمي إملال للمعمل .وإَّلي اكن يعمل مثل هذه إلتعالمي اكنوإ ابلطبع إملعلمني أنفسهم!

يةل ِم ْن أجلِ لا ِ
ون اصلاو ٍإت اط ِو ا ً
ون أ َّلصلا او ِإت .اكن تعليق مورغان
فت إل ِ
نظار) :إعتقد إلكتبة أهنم أكرث روحانية لهنم يُ ِطيلُ ا
ون أ َّلصلا او ِإت ( اويُ اصل ه ا
 .٣او ِل ِع َّ ٍةل ي ُ ِطيلُ ا
( )Morganعىل هذه إل آية صائب ًا ،إذإ قال" :عندما يكون إلرجل بعيد ًإ عن زوجته ورحلته قصرية تكون رسائهل قصرية  -ولكن إن اكن يف ماكن بعيد
وإلرحةل أطول ،فس تكون رسائهل أطول .وهذإ هو إحلال مع بعض إلناس ،ل بد أن صلوإهتم طويةل جد ًإ لهنم بعيدين جد ًإ عن هللا".
ون اديْ ُنون ا ًة َأع اْظ ام! :اكن إلكتبة يعيشون عىل إلنقيض متام ًا من إحلياة إليت ينبغي عىل إلتلميذ أن حيياها .فالتلميذ هو إخلادم وإلطفل ومن حيمل
 .٤اه ُؤ ال ِء ياأْخ ُُذ ا
إلصليب .طلب يسوع منا أن نالحظ أفعاهلم وأعامهلم ولكن ابلخص أن نرإقب هنايهتم ومصريمه.
•

اكن إلكتبة خربإء يف عكس إلصورة إدلينية ،ولكن إلتدين أمام إلناس ليس ما يريده هللا منا .ما هيم هللا هو إلوإقع إدليين وليس إلصورة.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢١
حيذر يسوع من سقوط أورشلمي وعودته
أولً .عطية إلرمةل
أ ) إلآايت ( :)٢-١يرإقب يسوع أرمةل تقدم عطاايها
وق إلتَّ ا هرب ِ
وق.
عات ِيف إله ا ِ
إلصندُ ِ
اطاايمه ِيف ُصندُ ِ
ايلك ٢،او ارأى أر ام ا ًةل فا ِق اري ًة تاضا ُع ِفلْ اس ْ ِني ِيف ه
ون ع ُ ْ
 ١اون ااظ ار ي ُاسو ُع فا ارأى إلغ ِنيا اء ياضا ُع ا
وق إلتَّ ا هرب ِ
عات :لحظ يسوع وهو يف إلهيلك كيف يقف إلغنياء يف خط طويل لتقدمي عطاايمه ،ورمبا
اطاايمه ِيف ُصندُ ِ
ون ع ُ ْ
 .١اون ااظ ار ي ُاسو ُع فا ارأى إلغ ِنيا اء ياضا ُع ا
اكنوإ يبالغون يف وضع مال كثري وذكل للفت إلنظار إلَيم.
•

وجود خط طويل عند صندوق إلتقدميات والافتخار إَّلي اكن يظهره إلغنياء أثناء تقدميهم للعطااي أو لهنم اكنوإ ميلكون صندوق للعطاء بدلً
من أكياس ،ل يعين ابلرضورة أهنم اكنوإ أكرث روحانية .فاملسأةل ل تتعلق بأي طريقة يه إلَص ،ولكن مبساعدة إلناس عىل تقدمي عطاايمه دون
لفت إلنظار لعطاايمه.

 .٢او ارأى أر ام ا ًةل فا ِق اري ًة تاضا ُع ِفلْ اس ْ ِني :ل بد وأن رؤية هذه إلرمةل إلفقرية اكن ُمهبج ًا ليسوع إملُتعب ،إَّلي رحتمل عاصفة من إلس ئةل من أعدإئه.
•

او ارأى :يسوع يرإان عندما ن ُعطي .ويالحظ مقدإر عطائنا ،ولكن ما هيمه حق ًا هو إلميان وإدلإفع وإلقلب ورإء إلعطاء وليس إلمكية.

ِ .٣فلْ اس ْ ِني :وفق ًا حلساابت بوول ( ،)Pooleميكن حتديد قمية إلفلس هكذإ :اكن إدلينار أجر يوم وإحد ،ويساوي  ٦ميا ُ(معةل حملية)؛ وإمليا يساوي إثنني
من إلبونديون؛ وإلبونديون يساوي إثنني من إلسارين؛ وإلسارين يساوي  ٨فلس .وهذإ يعين أن إلفلس يساوي  %١من إدلينار  %١ -من أجر إليوم.
•

تعين إلكمة إليواننية إلقدمية "ليبتون  "Leptonحرفي ًا إليشء إلضئيل جد ًإ .وابلتايل مت ترمجهتا يف إللغة إلجنلزيية إلقدمية ’ميت  ‘miteأي إلصغري
جد ًإ ،وتأِت من لكمة "إل ُفتات" أو "إللقمة إلصغري جد ًإ".

•

قدمت ِفلْ اس ْ ِني ،وليس فلس وإحد .اكن ابماكن إلرمةل أن حتتفظ بفلس لنفسها ،ولن يلوهما أحد يف إلوإقع إن فعلت .فتقدميها للفلس إلوإحد اكن
يعين تقدميها لنصف ما متكل .ولكهنا أعطت بكرم مذهل.

ب) إلآايت ( :)٤-٣يسوع يُ اق رمي عطية إلرمةل.

٣فا اقا الِ « :بألْ اح ر ِق َأقُ ُ
ول لا ُ ْمك :إ َّن اه ِذ ِه أ ْ َل ْر ام ا اةل ألْ اف ِق اري اة َألْقا ْت َأ ْك ا ارث ِم ان ألْ اج ِميعَِ ِ ٤ ،ل َّن اه ُؤ ال ِء ِم ْن فاضْ لاهتِ ِ ْم َألْ اق ْوإ ِيف قا ارإبِنيِ أ ِهلل ،او َأ َّما اه ِذ ِه فا ِم ْن إع اْوإ ِزهااَ ،ألْقا ْت ُ َّ
لك
ِ
ِ
ألْ ام ِعيشا ِة أل َّ ِيت ل اهاا».
 .١اه ِذ ِه أ ْ َل ْر ام ا اةل ألْ اف ِق اري اة َألْقا ْت َأ ْك ا ارث ِم ان ألْ اج ِميع ِ :مل يقل يسوع أهنا ألقت أكرث من أي وإحد مهنم .بل قال إهنا ألقت َأ ْك ا ارث ِم ان ألْ اج ِميع ِ  -أي مجموع ما قدموه معاً.
فاللك أعطى ِم ْن فاضْ لاهتِ ِ ْم ،أما يه فأعطت ِم ْن إع اْوإ ِزهاا.
ِ
•

إملبدأ إَّلي أرإد يسوع أن يوحضه هنا هو أن روح إلعطاء حيدد قمية إلعطية أكرث من مكيهتا .فال يريد هللا منا أن ن ُعطي عىل مضض أو مبرإرة أو
شعور ابَّلنب .فاملُعطي إملرسور حيبه هللا.
ك ٍ

•

كام وتُظهر عطية إلرمةل وتعليق يسوع علَيا أن ما حيدد قمية إلعطية هو تكفهتا أو مقدإر إلتضحية فَيا .وهذإ ما جعل عطية إلرمةل قيرمة للغاية.
رفض دإود أن يقدم هلل تا ْق ِد ٍ
مات لا ْم تُ ا ِكر ْفه شيئًا (مصوئيل إلثاين .)٢٤:٢٤

•

يبني مبدأ يسوع هنا أن هللا ل حيتاج إىل أموإلنا .إن اكن هللا حيتاهجا ،فسوف ينصب إهامتمه إلول عىل إلمكية وليس عىل حاةل إلقلب أثناء
إلعطاء .عوض ًا عن ذكل ،لنا إلرشف أن نقدم هلل .فالعطاء جيد لنا وحنن من نس تفيد وليس هللا.

ِ .٢م ْن إع اْوإ ِزهاا :اكنت إملرأة فقرية لهنا اكنت أرمةل ومل يكن لها زوج يعيلها .ورمبا اكن هذإ إحلدث همم لن يسوع قد إنهتيى لتوه من إنتقد إلكتبة إَّلين اكنوإ
ِ
ون اما ال ْ َإل ارإ ِملِ (لوقا  .)٤٧:٢٠مث تأِت هذه إلرمةل وتقدم هذه إلتقدمة إلرإئعة .فرمبا قام أحد إلكتبة بهنب أموإلها.
ياهنْ ا ُب ا
•

لقد حتدت إلرمةل إلعقلية إليت تقول" :سأعطي عندما أمكل إملزيد ".مل متكل إلرمةل أي َشء تقريب ًا ،ومع ذكل أعطت لك ما لها .وهذإ يعين أنه
ابماكننا إرضاء هللا بعطاايان متام ًا كعطااي أغىن رجل يف إلعامل .يرى هللا عندما ن ُقدم بسخاء وبتضحية وي ُرس هبذإ.

اثني ًا .يتحدث يسوع عن أحدإث مس تقبلية
أ ) إلآايت ( :)٦-٥نبوة يسوع عن إله ا
ايلك
لك إن َّ ُه ُم ازي َّ ٌن ِ ِحب اج اار ٍة اح اس نا ٍة او ُحت ٍاف ،قاا ال «٦ :اه ِذ ِه أل َّ ِيت تا ار ْوهنا اا ،اس تاأْ ِِت َأ َّاي ٌم ال يُ ْ ارتكُ ِفَياا اح اج ٌر عا اىل اح اج ٍر ال يُ ْنقا ُض».
ون ع ِان ألْ اهي ا ِ
 ٥اوإ ْذ ااك ان قا ْو ٌم ي ا ُقولُ ا
ْ ِ
ِ
لك :قام لك من عزرإ وزراببل ابعادة بناء هذإ إلهيلك (عزرإ  ،)١٥:٦أما هريودس فقام بتوس يعه وحتسينه .بقي إلهيلك
ون ع ِان ألْ اه ْي ا ِ
 .١اوإ ْذ ااك ان قا ْو ٌم ي ا ُقولُ ا
ِمركز إحلياة إلَيودية ملا يقرب من ألف س نة .ووضعه إلناس يف ماكنة مرموقة جد ًإ ،واكن من إلطبيعي أن حيلفوإ به (مىت  .)١٦:٢٣وأي الكم ضد إلهيلك
اكن يعترب جتديف ًا (أعامل إلرسل .)١٣:٦
•

وسع إملكل هريودس إلهيلك إىل أكرث من ِ
إلض ْعف ،وأصبحت مساحته حوإيل ٠٠٠ر ١٥٠مرت مربع .بدأ هريودس ابعادة بناء إلهيلك يف إلعام
 ١٩قبل إمليالد ،وأمكل إلعمل يف إلعام ٦٣م ،أي إس تغرق إلعمل فيه أكرث من  ٨٠عام ًا .وإنهتيى إلعمل فيه قبل  ٧س نوإت فقط من تدمريه.

ُ .٢م ازي َّ ٌن ِ ِحب اج اار ٍة اح اس نا ٍة او ُحت ٍاف :مل يكن إلهيلك خضامً فقط ،بل اكن مجي ًال للغاية .قال إملؤرخ إلَيودي يوس يفوس بأن إلهيلك اكن ُمغطى بألوإح من إَّلهب
ولكام بزغت إلشمس ،أرسلت أشعهتا إلنورإنية عىل إَّلهب فرتتد إلشعة بضياء وهاج ل يس تطيع إلنسان إلنظر إليه .واكنت إلقبية وإلروقة مصنوعة
من إلرخام إلبيض إلنقي ،واكن ُخييل للناظر إلغريب أن للهيلك مقة تكسوه إلثلوج إلبيضاء وإلناصعة.

•

رمغ عظمة إلهيلك ،مل يرتدد يسوع يف الادرعاء بأنه اكن أعظم من إلهيلك (مىت  .)١٢:٥وابلنس بة للعديد من إلَيود يف ذكل إليوم ،صار إلهيلك
اكَل يُعبد ،واكن أمه من هللا نفسه.

•

ميكن للش ياء إجليدة أن تصبح صَّن يف حياتنا أو رمبا أسوأ؛ ولهذإ قد يأخذ هللا أحيا ًان إلش ياء إجليدة يف حياتنا أو هيزها حىت ل حنولها إىل أصنام.

 .٣ال يُ ْ ارتكُ ِفَياا اح اج ٌر عا اىل اح اج ٍر ال يُ ْنقا ُض :بعد حوإيل  ٤٠عام ًا من هذإ إللَكم ،اثر إلشعب إلَيودي ضد إلرومان عىل نطاق وإسع ويف لك أرجاء فلسطني.
يف إلبدإية جنح إملمتردون ولكن رسعان ما حسقت روما إلمترد .وهكذإ دُمرت أورشلمي ابلاكمل ،مبا يف ذكل إلهيلك  -متام ًا كام قال يسوع.
•

يقال أنه عند دمار أورشلمي ،هرب ما بقي من إلَيود إىل إلهيلك ،لنه اكن من أقوى إملباين وأكرثها أما ًان .فقام إجلنود إلرومان بتطويقه ،ولكن
جندي سكرإن أشعل إلنريإن فيه ورسعان ما إنترشت يف لك إملبىن .فذإبت إلزخارف إملذهبة من إلسقف إىل أسفل يف إلشقوق بني إجلدرإن
إحلجرية للهيلك ،وليك يسرتدوإ إَّلهب ،أمر إلقائد إلروماين أن يفكك إلهيلك جحر حبجر .وبسبب إدلمار إلشامل إَّلي حل ابلهيلك ،أصبح من
إلصعب إليوم حتديد موقعه ابلضبط.

ب) إلآية ( :)٧إلسؤإل عن خرإب إلهيلك
يه ألْ اع اال ام ُة ِع ْندا اما ي ا ِص ُري اه اذإ؟».
٧فا اسأَلُو ُه قاائِ ِل اني « :ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ام اىت يا ُك ُ
ون اه اذإ؟ و اما ِ ا
ون اه اذإ؟ :رمغ تعجب إلتالميذ من نبوة يسوع حول دمار إلهيلك ،سألوه سؤإ ًل منطقي ًا .واكن إلسؤإل هو إلبدإية لعظم وأشهر تعلمي
 .١ااي ُم اع ِ ر ُمل ،ام اىت يا ُك ُ
قدمه يسوع ،وغالب ًا ما يسمى ابملوعظة عىل إجلبل لن مىت ( )٣:٢٤ذكر أن يسوع قدهما وهو جالس عىل جبل إلزيتون.
•

يبدو أن مىت يف إلحصاح  ٢٤جسل إلعظة بأمكلها ،وهذإ مفيد للرد عىل إلس ئةل إليت س تثريها روإية لوقا.

•

يوحض لك من مىت ولوقا أن يسوع تكم عن خرإب أورشلمي وعن عودته إجمليدة يف أآخر إلايم .وإلمرين مرتبطني من إلناحية إلنبوية عىل إلرمغ
من أن عدة قرون تفصل بيهنام.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonحصار أورشلمي وخرإب إلهيلك هام اعيرِنة فقط ملا س يأِت لحق ًا".

يه ألْ اع اال ام ُة ِع ْندا اما ي ا ِص ُري اه اذإ؟ :رد يسوع عىل هذه إلس ئةل ،إملدون يف مىت  ٢٤أو لوقا  ،٢١يشمل إدلمار إلقادم عىل أورشلمي يف إلزمن إلقريب
 .٢اما ِ ا
وعودة يسوع إلثاين يف هناية إلايم .ولكن يركز لوقا عىل إجلانب إلول.
•

قدم مىت إجابة بتفاصيل أكرث ،مشريإً إىل ما دعاه يسوع ب ِر ْج اس اة ألْخ اار ِإب (مىت  ١٥:٢٤وما يليه).

ج ) إلآية ( :)٨يك تنجو من هذه إلوقات إخلطرة ،ل تتبع إملعلمني إلكذبة
ُون ِبأ ْ ِْسي قاائِ ِل اني :إ ِ رين َأانا ه اُو! اوأ َّلز ام ُان قادْ قا ُر اب! فا اال ت ْاذ اه ُبوإ او ارإ اء ُ ْمه.
٨فا اقا ال« :أن ُْظ ُروإ! ال ت ِاضلهوإ .فاا َّن اك ِث ِري اين اس ايأْت ا
ِ
ِ
 .١أن ُْظ ُروإ! ال ت ِاضلهوإ :حذر يسوع إلتالميذ منذ إلبدإية من إلضالل أثناء إنتظارمه لعودته .وهذإ ما حدث ابلفعل ،مرت إلكنيسة عرب إلتارخي بأوقات زإدت
فيه إلنبوإت وصدقها إلكثريون ،مما أدى إىل خيبة أمل كبرية دلى إلبعض ،وَتىل إلبعض إلآخر عن إلميان وعن إلكنيسة.

•

ومن إلمثةل إلبارزة عن تكل إلتوقعات إلنبوية اكن يف عام  ١٨٤٦بقيادة خشص يدعى ويليام ميلر يف إلولايت إملتحدة .وبسبب تفسريإته إلنبوية
وحساابته ومنشورإته ،إقتنع مئات إللف من إلناس بأن يسوع س يأِت اثنية يف إلعام  .١٨٤٦وعندما مل يأ ِت ،اكن هناك خيبة أمل كبرية ،وكثريين
تركوإ إمياهنم ،كام وظهرت بعض إلهرطقات كنتيجة لهذه إحلُمى إلنبوية.

ُون ِبأ ْ ِْسي :عرف يسوع أن كثريين س يأتوإ بعده مدر عني أهنم إملس يا إلس يايس وإلعسكري لرسإئيل .ومن إلمثةل إلصارخة عىل هذإ اكن
 .٢فاا َّن اك ِث ِري اين اس ايأْت ا
ِرج ًال يدعى ابر كوخبا ،إَّلي جاء بعد  ١٠٠س نة من زمن يسوع وإعتربه إلكثري من إلَيود أنه إملس يا .وبدأ ثورة وإسعة إلنطاق ضد إلرومان وجنح يف
إلبدإية ،ولكن رسعان ما حسقوه.
 .٣فا اال ت ْاذ اه ُبوإ او ارإ اء ُ ْمه :وإملأساة أن إَّلين رفضوإ يسوع اكملس ياِ ،إنهتا ايى هبم إملطاف ِاب ِت رباع مسحاء كذبة مل يقودومه سوى للموت وإدلمار .مفن رفض إحلق،
صار أكرث عرضة خلدإع أكرب.
•

اكن تعل ريق ابيت ( )Pateعندما جهم إلرومان عىل أورشلمي" :خيربان يوس يفوس عن س تة ألف الجِ ئ لقوإ مرصعهم حرق ًا يف إلهيلك بسبب سريمه
ورإء نيب كذإب ،وإَّلي أعلن يف ذكل إليوم للشعب يف إملدينة أن هللا أمرمه أن يذهبوإ إىل إلهيلك ،ليأخذوإ جمازإة حتريرمه (يوس يفس J.W.
 .)6.285قد إخندعوإ وساروإ ورإء أشخاص زمعوإ أهنم من عند هللا".

د ) إلآايت ( :)١١-٩يك تنجو من هذه إلوقات إخلطرة ،ل َتافوإ من إلكوإرث إليت ترتبط عادة بأآخر إلايم.
رسي ًعا»َّ ُ ١٠ .مث قاا ال لاهُ ْم« :ت ا ُقو ُم ُأ َّم ٌة عا اىل ُأ َّم ٍة او ام ْملا اك ٌة عا اىل
٩فاا اذإ ا ِْس ْع ُ ْمت ِحب ُُر ٍ
ون ألْ ُم ْنهتا ايى ا ِ
ون اه اذإ َأ َّو ًل ،اولا ِك ْن ال يا ُك ُ
وب اوقا اال ِقلٍ فا اال ا ْجت از ُعوإَ ِ ،لن َّ ُه ال ب ُ َّد َأ ْن يا ُك ا
ِ
ِ
ِ
ون امخاا ِو ُف اوعا اال اماتٌ عاظمي ا ٌة ِم ان أ َّلس اما ِء.
ون از ال ِز ُل عاظمي ا ٌة ِيف َأ اما ِك ان ،او ام اجاعااتٌ او َأ ْو ِب ائ ٌة .اوتا ُك ُ
ام ْملا اك ٍة ١١ ،اوتا ُك ُ
وب اوقا اال ِقلٍ فا اال ا ْجت از ُعوإ :ما قاَل يسوع هنا ينطبق عىل خرإب أورشلمي إلقادم وعىل جميء يسوع إلثاين يف هناية إلايم.
 .١فاا اذإ ا ِْس ْع ُ ْمت ِحب ُُر ٍ
ِ
•

اكن هناك إلعديد من إحلروب قبل خرإب أورشلمي ،ودخل إلرومان يف حروب مس مترة مع إلَيود وإلسامريني وإلسوريني وغريمه يف تكل إلفرتة.
وحدثت از ال ِز ُل ع ِاظمياة ملحوظة يف إلمربإطورية إلرومانية إلوسع قبل خرإب أورشلمي .كام واكن هناك ام اجاعاات ،كتكل إملذكورة يف أعامل إلرسل
 .٢٨:١١ووقعت أ ٌ
حدإث ُم ِخي افة ( امخاا ِو ُف) يف إلمربإطورية إلرومانية إلكربى مثل دمار بوميب إَّلي حدث قبل س بع س نوإت فقط من خرإب
أورشلمي .وظهرت عا اال اماتٌ ع ِاظمي ا ٌة ِم ان أ َّلس اما ِء ،مثل إمل ُ رذنب إَّلي اكن يش به إلس يف فوق أورشلمي قبل خرإهبا.

رسي ًعا :أكد يسوع أن هذه إلمور ليست يه إلعالمات عىل جميئه إلثاين .ويصف مىت  ٨:٢٤أن
ون ألْ ُم ْنهتا ايى ا ِ
ون اه اذإ َأ َّو ًل ،اولا ِك ْن ال يا ُك ُ
َ ِ .٢لن َّ ُه ال ب ُ َّد َأ ْن يا ُك ا
هذه إلمور يه جمرد بدإية إلوجاع .وإملعىن إحلريف ملبتدأ إلوجاع :يه بدإية ألم إلولدة .وكام إحلال وقت خماض إلولدة ،علينا توقع حدوث ُح ُروبٌ
و ام اجاعااتٌ و از ال ِز ٌل بشلك أكرث حدة وأكرث كثافة قبل جميء يسوع إلثاين ،ولكن لن تكون أ ًاي من هذه إلعالمات يه إلعالمة إحملددة عىل إلهناية.
•

ون اه اذإ َأ َّو ًل :عل ر اق جيِلهنويس (" :)Geldenhuysل بد لهذه إلش ياء أن حتدث لهنا جزء من إلربانمج إلنبوي لهناية إلايم ،فهيي
ال ب ُ َّد َأ ْن يا ُك ا
قرإر أبدي ،ولن تعلن عن إلهناية إلفورية .فسقوط أورشلمي وإلحدإث إليت أدت لسقوطها اكن أخالقي ًا ،وليس َل عالقة ابلرتتيب إلزمين لحدإث
هناية إلايم ،ولكن َل خصائص شبَية بعمل إلخروايت (إساكتولويج ".)Eschatology

هـ) إلآايت ( :)١٥-١٢يصف يسوع الاضطهاد إلآِت عىل إلتالميذ
ون َأ اما ام ُملُ ٍ
وك او ُو ال ٍة ِلَ ْجلِ أ ْ ِْسي١٣ .فايا ُؤو ُل اذ ِ اكل لا ُ ْمك شا هاا ادةً١٤ .فاضا ُعوإ
ون َأيْ ِدهيا ُ ْم عالا ْي ُ ْمك اوي ا ْط ُر ُدونا ُ ْمك ،اوي اُس ِل ر ُمونا ُ ْمك إ اىل ام اجا ِم اع او ُجس ٍ
ُون ،اوت ُ اساقُ ا
 ١٢اوقا ْب ال اه اذإ ُ ِلكر ِه يُلْ ُق ا
ِ
يمك فا ًما او ِح ْمكا ًة ال ي ا ْق ِد ُر ا ِمجي ُع ُم اعا ِن ِد ُ ْ
يك ا ْحت ات هجوإِ ١٥ ،لَ ِ رين َأانا ُأع ِْط ُ ْ
يمك َأ ْن يُ اقا ِو ُموهاا َأ ْو يُناا ِقضُ وهاا.
ِيف قُلُوب ُ ِْمك َأ ْن ال هتا ْ ات هموإ ِم ْن قا ْب ُل ِل ا ْ

ون َأيْ ِدهيا ُ ْم عالا ْي ُ ْمك اوي ا ْط ُر ُدونا ُ ْمك :سينطبق هذإ إللَكم عىل إلوقت إَّلي سيس بق خرإب أورشلمي وإلوقت إَّلي سيس بق جميء يسوع إلثاين
 .١اوقا ْب ال اه اذإ ُ ِلكر ِه يُلْ ُق ا
عىل ح رٍد سوإء .سيتعرض إلتالميذ لالضطهاد ل حماةل ،ولكن همام اكنت شدة إملعاانة ،ل جيب أن يعتربوإ ذكل عالمة عىل هناية إلايم.
 .٢اوي اُس ِل ر ُمونا ُ ْمك إ اىل ام اجا ِم اع او ُ ُ
إلسوإء .فعىل تالميذ يسوع أن يتوقعوإ الاضطهاد من
جس ٍ
ون :إشارة إىل الاضطهاد إَّلي س يأِت من إجلهات إدلينية وإلعلامنية عىل َّ
ِ
لكَيام.
 .٣فا اي ُؤ ُ
كون لا ُ ْمك فُ ارص ٌة ِلتاشهادُ وإ ع ِ راين) :منذ زمن بدإية إلكنيسة إلوىل يف أعامل هإلر ُسل ،وإجه إلتالميذ إلعديد من الاضطهادإت
ول اذ ِ اكل لا ُ ْمك شا هاا اد ًة (فاتا ُ
ولكهنم حولوها إىل فرصة للتبشري وملشاركة إلآخرين عن إختبارمه إلشخِص ،وهكذإ ِإس تطاعوإ توصيل رساةل إخلالص لل ُملُ ٍ
وك اوإل ُو ال ٍة.
يمك فا ًما او ِح ْمكا ًة ال ي ا ْق ِد ُر ا ِمجي ُع ُم اعا ِن ِد ُ ْ
َ ِ .٤ل ِ رين َأانا ُأع ِْط ُ ْ
يمك َأ ْن يُقاا ِو ُموهاا َأ ْو يُناا ِقضُ وهاا :وعد يسوع أن يُعطي أولده نعمة ومعونة خاصة وقت الاضطهاد.
•

ون ع ْان أن ُف ِس ُ ْمك) :كتب ابيت (:)Pate
فاضا ُعوإ ِيف قُلُوب ُ ِْمك َأ ْن ال هتا ْ ات هموإ ِم ْن قا ْب ُل ِل ا ْ
يك ا ْحتتا هجوإ (فاضا ُعوإ ِيف قُلُوب ُ ِْمك أ ْن ل هتا ات هموإ ُمس ابق ًا اك ايف اس ُتدإ ِف ُع ا
"إلكمة إليواننية ’ل هتمتوإ من قبل‘ تس تخدم لالشارة إىل إلتدريب قبل إلقاء خطاب رْسي".

و ) إلآايت ( :)١٩-١٦يك تنجو من هذه إلوقات إخلطرة ،اثبروإ وإثْبُ ُتوإ حىت وإن تركمك إمجليع
ُون ُم ْبغ ِاض اني ِم ان ألْ اج ِميع ِ ِم ْن َأ ْجلِ أ ْ ِْسي ١٨ .اولا ِك َّن شا ْع ار ًة ِم ْن ُر ُؤ ِ
وس ُ ْمك
ون ِمنْ ُ ْمك ١٧ .اوتا ُكون ا
ون ِم ان ألْ او ِ ِإدل اين اوأ ْلخ اْو ِة اوأ ْ َلقْ ِر ااب ِء اوأ ْ َل ْص ِدقاا ِء ،اوي ا ْق ُتلُ ا
 ١٦او اس ْو اف ت ُ اسل َّ ُم ا
ِ
ال هتا ْ ِ ُ
كل١٩ .ب اِص ْ ِرب ُمكُ أ ْقتا ُنوإ َأنْ ُف اس ُ ْمك ٢٠ .او ام اىت ار َأيْ ُ ْمت ُأ ُورشا ِل امي ُم اح ااط ًة ِ ُجب ُي ٍوش ،فا ِحينائِ ٍذ أعْلا ُموإ َأن َّ ُه قا ِد أ ْق ا ارت اب خ اارإهبُ اا.
ون :ل جيب عىل إملؤمنني أن يتوقعوإ الاضطهاد من إلعدإء خارج إلكنيسة حفسب ،بل من خيانة مؤمنني أآخرين أيض ًا (ألْ او ِ ِإدل اين اوأ ْلخ اْو ِة
 .١او اس ْو اف ت ُ اسل َّ ُم ا
ِ
ون ِمنْ ُ ْمك).
اوأ ْ َلقْ ِر ااب ِء اوأ ْ َل ْص ِدقاا ِء) .وبسبهبم س ميوت إلبعض ( اوي ا ْق ُتلُ ا
ُون ُم ْبغ ِاض اني من أجل خاطر يسوع ،إَّلي اكن ول يزإل
ُون ُم ْبغ ِاض اني ِم ان ألْ اج ِميع ِ ِم ْن َأ ْجلِ أ ْ ِْسي :من إلغريب أن نفكر أن إلرجال وإلنساء س اي ُكون ا
 .٢اوتا ُكون ا
ُمحب وصاحل .ومع ذكل ،هذإ ما س يحدث متام ًا.
 .٣ب اِص ْ ِرب ُمكُ أ ْق ات ُنوإ َأن ْ ُف اس ُ ْمك :لكمة إلصرب هنا يه إلكمة إليواننية هوبومون  .hupomoneوتعين إلثبات وإملثابرة بقوة ،وليس الانتظار إلسليب .حنن نثبت عىل
رجاء وعد يسوع أنه يف إلهناية ،ومن إملنظور إلبدي ،شا ْع ار ًة ِم ْن ُر ُؤ ِ
وس ُ ْمك ال هتا ْ ِ ُ
كل.
ز ) إلآايت (٢٤-٢٠أ) :يك تنجو من هذه إلوقات إخلطرة ،أهربوإ من أورشلمي عندما حتيطها إجليوش
 ٢٠او ام اىت ارأَيْ ُ ْمت ُأ ُورشا ِل امي ُم اح ااط ًة ِ ُجب ُي ٍوش ،ف ا ِحين ا ِئ ٍذ أ ْعلا ُموإ َأن َّ ُه قا ِد أقْ ا ارت اب خ اارإهبُ ااِ ٢١ .حينا ِئ ٍذ ِلَيا ْ ُر ِب أ َّ َِّل اين ِيف ألَْيا ُو ِدي َّ ِة إ اىل ألْجِ ابالِ  ،اوأ َّ َِّل اين ِيف او ْس ِطهاا فالْ اي ِف هروإ خاا ِر ًجا،
ٌ ِ ْ ا ْ ِ ِِ
ات ِيف تِ ْ ا
اوأ َّ َِّل اين ِيف أ ْل ُك او ِر فا اال يادْ ُخلُوهااَ ِ ٢٢ ،ل َّن اه ِذ ِه َأ َّاي ُم أنْ ِتقاا ٍمِ ،ل اي ِ َّمت ُ ه
ون ِضيقٌ ع ِاظ ٌمي عا اىل
لك اما ه اُو ام ْكتُوبٌ  ٢٣ .او اويْل لل اح اباىل اوأل ُم ْرض اع
كل أ ْلَ َّاي ِم! ِ َلن َّ ُه يا ُك ُ
أ ْ َل ْر ِض او ُ ْ
ون ِب اف ِم أ َّلس ْي ِف ،اوي ُْس اب ْو ان إ اىل ا ِمجيع ِ أ ْ ُل ام ِم،
خسطٌ عا اىل اه اذإ ألشَّ ْع ِب ٢٤ .اوي ا اق ُع ا
ِ
 .١او ام اىت ار َأيْ ُ ْمت ُأ ُورشا ِل امي ُم اح ااط ًة ِ ُجب ُي ٍوش :ركز يسوع يف هذإ إلتحذير عىل إلنبوة إليت اكنت ست اتاحقق قريب ًا وإليت اكنت جز ًء من إلنبوة إلكرب .ولكن إلشعب
إلَيودي جتاهلها حىت عندما أحاطت إجليوش إلرومانية مدينة أورشلمي يف إلعام ٧٠م.
ِ .٢حينا ِئ ٍذ ِلَيا ْ ُر ِب أ َّ َِّل اين ِيف ألَْيا ُو ِدي َّ ِة إ اىل ألْجِ ابالِ  :توقع إلعديد من إلَيود أن إملس يا س يأِت عندما حتيط إجليوش إلممية مدينة أورشلمي .ومع ذكل ،عرف إملؤمنني
ِ
يف أورشلمي ما قاَل يسوع وأطاعوه ،وابلفعل هربوإ عرب هنر إلردن ،ويف إلغالب إىل مدينة بيال (طبقة إلفحل) .لهذإ مل ميت سوى عدد قليل جدإً من
إملؤمنني حيامن سقطت أورشلمي.

•

إقتبس موريس ( )Morrisمن كتاب اترخي إلكنيسة (" :)٣.٥.٣كتب إملؤرخ إملس يحي إلقدمي يوس يبيوس أن معظم إملس يحيني فروإ إىل مدينة
بيال جتاو ًاب مع "نبوة إلويح".

ِ .٣لَ َّن اه ِذ ِه َأ َّاي ُم أنْ ِتقاا ٍمِ :إك ات ام ال إلغزو إلروماين لورشلمي يف إلعام ٧٠م .ويسجل إلتارخي أن ١ر ١مليون هيودي قتلوإ ،و ُأخذ أكرث من ٠٠٠ر ٩٧مهنم أسريإً
يف وإحدة من أسوأ إلكوإرث إليت تعرض لها إلشعب إلَيودي عىل إلطالق .وقد حذرمه يسوع من جتنب لك هذإ.
•

عندما دمر إلرومان أورشلمي يف إلعام ٧٠م ،مل يُرتك هيودي وإحد عىل قيد إحلياة يف إملدينة .ويف إلهناية ،أعاد إلرومان تسمية إملدينة لتصبح إيليا
اكبيتولينا ،ومل يسمحوإ دلخول أي هيودي إلَيا لعدة س نوإت ،إل يف يوم وإحد يف إلس نة  -ويه إَّلكرى إلس نوية لسقوط إملدينة وتدمري إلهيلك.
واكن ي ُسمح للَيود بدخول إملدينة لراثهئا وإلباكء علَيا فقط.

•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysحذر هللا إلمة إلَيودية منذ بدإيهتا ،ومن خالل إلعديد من خدإمه ،إن مل يرتكوإ طرقهم إلردية فاهنم
س يحصدون مثر عصياهنم .رإجع إلكامت إلقوية من سفر إلتثنية  .٦٨-١٥:٢٨فسفر إلتثنية ذكر تقريب ًا لك إلكوإرث إليت مر هبا إلشعب إلَيودي
خالل حرهبم مع إدلوةل إلرومانية".

•

عندما قال يسوع ِ َل َّن اه ِذ ِه َأ َّاي ُم أن ْ ِت اقا ٍم اكن يعي متام ًا ما يقوَل .لهذإ بىك عىل أورشلمي (لوقا  ،)٤٤-٤١:١٩لنه ِإس اتطا اع أن يرى إدلمار إلهائل
إَّلي س يحل عىل إملدينة إليت أحهبا ،ولهذإ حذر لك من ْسع الكمه أن هيرب من إدلمار إلآِت.

ح ) إلآية (٢٤ب) :ست ا ْب اقى ُأ ُورشا ِل ُمي مدوسة من إ ُل ام ُم إ اىل َأ ْن تا ْكتا ِم ال إلز ِمنا ُة إمل ُ احدَّ اد ُة لاهُ ْم
ِ
ون ُأ ُورشا ِل ُمي امدُ اوس ًة ِم ان أ ْ ُل ام ِم ،اح َّىت تُ امك َّ ال َأ ْز ِمنا ُة أ ْ ُل ام ِم.
اوتا ُك ُ
ون ُأ ُورشا ِل ُمي امدُ اوس ًة ِم ان أ ْ ُل ام ِم :بعد دمار أورشلمي وتشتت إلشعب إلَيودي إَّلي تنبأ عنه يسوع يف إلآايت إلسابقة ،ستس يطر أ ْ ُل ام ِم عىل أورشلمي
 .١اوتا ُك ُ
لفرتة طويةل جد ًإ.
•

وبعد ألف إلس نني يف إملنفىُ ،أقميت دوةل إرسإئيل مرة أخرى بطريقة معجزية يف إلعام  .١٩٤٨ولكن مل تس يطر إرسإئيل ابلاكمل عىل أورشلمي
حىت إلعام عام  ،١٩٦٨وإجلزء إملهم يف إملدينة  -جبل إلهيلك  -ل يزإل حتت حمك إلمم (إلسلطة إلفلسطينية) .وميكننا إلقول ومن إلناحية إلنبوية،
أنه ل تزإل ُأ ُورشا ِل ُمي امدُ اوس ًة ِم ان أ ْ ُل ام ِم.

 .٢اح َّىت تُ امك َّ ال َأ ْز ِمنا ُة أ ْ ُل ام ِم :يعتقد إملؤلف أنه عندما تنهتيي َأ ْز ِمنا ُة أ ْ ُل ام ِم ،ستبدأ فرتة إلس بع س نوإت إملتبقية للشعب إلَيودي حسب سفر دإنيال إلحصاح .٩
ويف هذه إلفرتة س تأِت إلكوإرث إملوصوفة يف إلآايت إلتالية.
•

كتب ترإب (" :)Trappلن يتخىل إلمم عن أورشلمي بسهوةل".

•

وكتب ابيت (" :)Pateعىل إلغلب قصد يسوع هبذه إلعبارة أن يشري إىل إلوقت إَّلي لن تكون فيه أورشلمي ُملاكً للمم .فعندما تُ امك َّ ال َأ ْز ِمنا ُة
أ ْ ُل ام ِم ،ستس تعيد أمة إرسإئيل أرإضَيا".

ط) إلآايت ( :)٢٨-٢٥عندما ترضب إلاكرثة إلخرية إلعامل ،أنظروإ حنو إلسامء َ ِ -ل َّن اجنااتا ُ ْمك تا ْق ا ِرت ُب

ون عا اال اماتٌ ِيف ألشَّ ْم ِس اوألْ اق ام ِر اوألنه ُجو ِم ،اوعا اىل أ ْ َل ْر ِض اك ْر ُب ُأ ام ٍم حب ْ ااري ٍة .اإلْ اب ْح ُر اوأ ْ َل ْم او ُإج ت ِاض هج ٢٦ ،اوألنَّ ُاس يُغ اْىش عالاَيْ ِ ْم ِم ْن خ ْاو ٍف اوأنْ ِت اظا ِر اما ياأْ ِِت
 «٢٥اوتا ُك ُ
ون ،فاأنْ ات ِص ُبوإ اوأ ْرفا ُعوإ
عا اىل ألْ ام ْس ُكون ا ِةَ ِ ،ل َّن قُ َّو ِإت أ َّلس ام ااو ِإت ت ا اازتع اْزعُ ٢٧ .او ِحينا ِئ ٍذ يُ ْب ِ ُ
ون أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان أ آ ِت ًيا ِيف احسااب ا ٍة ِب ُق َّو ٍة او ام ْج ٍد اك ِث ٍري ٢٨ .او ام اىت أبْتادا َأ ْت اه ِذ ِه تا ُك ُ
رص ا
ِ
ُر ُؤ اوس ُ ْمك ِ َل َّن اجنااتا ُ ْمك تا ْق ا ِرت ُب».
ون عا اال اماتٌ ِيف ألشَّ ْم ِس اوألْ اق ام ِر اوألنه ُجو ِم ،اوعا اىل أ ْ َل ْر ِض اك ْر ُب ُأ ام ٍم حب ْ ااري ٍة :مل يكن إلعام  ٧٠م أو ما بعده مبارشة حتقيق ًا اكفي ًا لهذه إلكامت .بل نظر يسوع
 .١اوتا ُك ُ
هنا إىل إملظاهر إلالحقة للتحقيق إلاكمل جمليئه اثنية ولهناية إلايم.
•

يصف سفر رؤاي يوحنا إلتفاصيل إملروعة لهذه إلفوىض وإلكوإرث (رؤاي يوحنا  ،٩-٨ ،٦و .)١٨-١٥ولك هذإ سيتوج بعودة يسوع إلرإئعة مع
كنيس ته لهذه إلرض.

ون أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان أ آ ِت ًيا ِيف احسااب ا ٍة ِب ُق َّو ٍة او ام ْج ٍد اك ِث ٍري :بدأ يسوع الكمه بوصف أحدإث س تقع يف إملس تقبل ابلنس بة لعرصه ولكهنا س تكون يف
 .٢او ِحينا ِئ ٍذ يُ ْب ِ ُ
رص ا
ِ
إملايض ابلنس بة لنا (الاحتالل إلروماين لورشلمي يف إلعام ٧٠م) .ولكن نالحظ هبذه إلكامت أنه حتول ليصف أحدإث س تحصل يف إملس تقبل يف عرصان
 أي عودته إجمليدة.ون ،فاأنْتا ِص ُبوإ اوأ ْرفا ُعوإ ُر ُؤ اوس ُ ْمك ِ َل َّن اجنااتا ُ ْمك تا ْق ا ِرت ُب :وصف لوقا إلش ياء إليت ستبدأ يف إحلدوث (لوقا  .)٢٧-٢٥:٢١وطلب يسوع
 .٣او ام اىت أبْ اتدا َأ ْت اه ِذ ِه تا ُك ُ
من إملؤمنني عىل إلرض أن يكونوإ مس تعدين ،لن زمن إلضيقة إلعظمية إليت إختربوها لن تدوم إىل إلبد ،ولكن س يأِت يسوع مبجد وقوة قريب ًا.
ي) إلآايت ( :)٣٣-٢٩عندما ترى هذإ إلعالمات (إَّلي حتدث عهنا لوقا  ،)٢٧-٢٥:٢١س تعرف أن إلهناية قد إقرتبت
 ٢٩اوقاا ال لاهُ ْم امث ًاالُ « :إن ُْظ ُروإ إ اىل اَش اار ِة أل ِترنيِ او ُ ِ ر
ون ِم ْن َأنْ ُف ِس ُ ْمك َأ َّن أ َّلص ْي اف قادْ قا ُر اب ٣١ .اه اك اذإ َأن ُ ْْمت َأيْضً ا ،ام اىت ار َأيْ ُ ْمت
ون اوتا ْعلا ُم ا
لك أ ْلَ َْشاا ِر ٣٠ .ام اىت َأفْ ارخ ْات تا ْن ُظ ُر ا
ِ
ون ألْ ُ ه
لك ٣٣ .اإ َّلس اما ُء اوأ ْ َل ْر ُض تا ُز اول ِن ،اولا ِك َّن ا االك ِمي
اه ِذ ِه أ ْ َل ْش ايا اء اصائِ ارةً ،فاأعْلا ُموإ َأ َّن املا ُك ا
وت أ ِهلل قا ِر ٌ
يب ٣٢ .اإلْ اح َّق َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه ال ي ا ْم ِِض اه اذإ ألْجِ ي ُل اح َّىت يا ُك ا
ِ
ال يا ُزو ُل.
ُ .١إن ُْظ ُروإ إ اىل اَش اار ِة أل ِترنيِ  :إن َشرة إلتني يه جمرد مثال عىل إلشجرة إليت تزهر قبل إلصيف؛ ويه ليست إشارة خمصصة للشعب إلَيودي فقط (كام تشري
ِ
إلكامت ،بل او ُ ِ ر
لك أ ْ َل َْشاا ِر) .فقد اكن من إملعروف أنه عندما تبدأ أورإق َشرة إلتني ابلظهور ،فان إلنتيجة حمتية  -إلصيف قريب ،وس يأِت إلمثر .وبنفس
إلطريقة ،عندما نرى هذه إلعالمات ،فان إلنتيجة حمتية  -س يأِت يسوع مع كنيس ته قريب ًا.
ون ألْ ُ ه
لك :مل يشري يسوع هنا إىل جيهل أو إىل جيل إلتالميذ ،وإمنا إىل ألْجِ ي ُل إَّلي يرى تكل إلعالمات ،لهنم سريون إلهناية
 .٢ال ي ا ْم ِِض اه اذإ ألْجِيلُ اح َّىت يا ُك ا
أيض ًا .فقد وعد هللا أن إلضيقة إلعظمية ،كام دعاها يسوع ،لن تدوم طوي ًال (مىت .)٢١:٢٤
•

وهناك نقطة هامة علينا إضافهتا :عندما قال يسوع اه اذإ ألْجِ ي ُل فانه اكن يقصد إلشعب إلَيودي ،وهذإ يعين أهنم لن هيلكوإ كمة حىت ِإك ِتامل هذه
إلمور (عىل إلرمغ من الاضطهاد وإلابدة إليت تعرضوإ لها).

•

كتب ابيت (" :)Pateتعين لكمة جيل  Geneaثالثة أمور )١ :أحفاد جد مشرتك؛  )٢مجموعة من إلناس ودلوإ يف نفس إلوقت؛  )٣إلفرتة
إلزمنية إليت تشغلها مجموعة من إلناس مث يلَيم مجموعة أخرى".

 .٣اإ َّلس اما ُء اوأ ْلَ ْر ُض تا ُز اول ِن ،اولا ِك َّن ا االك ِمي ال يا ُزو ُل :ل ميكن لنسان أن يقول هذإ إللَكم .قال يسوع أن الكمه هو الكم هللا  -وهذإ حصيح.
ك) إلآايت ( :)٣٦-٣٤كيف نعيش يف إلايم إلخرية

«٣٤فاأ ْح ا ِرت ُزوإ ِ َلن ْ ُف ِس ُ ْمك ِلئا َّال تاثْ ُق ال قُلُوبُ ُ ْمك ِيف َُخاا ٍر او ُس ْك ٍر او ُ ُُهو ِم ألْ اح ايا ِة ،فا ُي اصا ِدفا ُ ْمك اذ ِ اكل ألْ اي ْو ُم ب ا ْغتا ًةَ ِ ٣٥ .لن َّ ُه اكلْ اف ر ِخ ياأْ ِِت عا اىل ا ِمجيع ِ ألْ اجا ِل ِس اني عا اىل او ْج ِه ُ ِ ر
لك أ ْلَ ْر ِض.
ارض ُعوإ ِيف ُ ِ ر
ون ،اوتا ِق ُفوإ قُدَّإ ام أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان».
لك ِحنيٍ ِ ،ل ا ْ
ِ ٣٦إ ْسه ُاروإ إ ًذإ اوت ا َّ
يك ُ ْحت اس ُبوإ َأه ًْال ِللنَّ اجا ِة ِم ْن ا ِمجيع ِ اه اذإ ألْ ُم ْز ِمع ِ َأ ْن يا ُك ا
ِ
ِ
 .١فاأ ْح ا ِرت ُزوإ ِ َلن ْ ُف ِس ُ ْمك :علينا أن ننتبه لئال تؤثر علينا أمور ما وجتعلنا غري مس تعدين ،ومثال عىل ذكلَُ :خ ٍاار (سهرإت إمخلر) او ُس ْك ٍر او ُ ُُهو ِم ألْ اح ايا ِة .لك وإحدة
من هذه إلمور جتعلنا غري مس تعدين جمليء يسوع ...وتاثْ ُق ال قُلُوبُنا.
•

وفق ًا ملوريس ( ،)Morrisتشري لكمة َُخاا ٍر إىل إدلوإر إَّلي ينتج من أآاثر إمخلرة.

َ ِ .٢لن َّ ُه اكلْ اف ر ِخ ياأْ ِِت عا اىل مجا ِ يع ِ ألْ اجا ِل ِس اني عا اىل او ْج ِه ُ ِ ر
لك أ ْ َل ْر ِض :يتكم يسوع هنا عن جميئه من زإوية خمتلفة .ففي لوقا  ٢٦-٢٥:٢١يتكم يسوع عن حدوث
الاس ِت ْعدا إد.
زلزإل عظمي هيز إلرض قبل جميئه .ويف لوقا ٣٦-٣٤:٢١:تكم يسوع أنه س يأِت جفأة ،اكلْ اف ر ِخ  -وشدد عىل أُهية ْ
•

هذإ لن جميء يسوع إلثاين َل جانبان ممتزيإن ،يفصل بيهنام وقت ملموس .فاجلانب إلول س يأِت جفأة ،وبشلك غري متوقع ،اكلْ اف ر ِخ ،يف وقت يعمه
إلسالم وإلمان .وإلثاين س يأِت بتوقع كبري لعا ٍمل مدمر تقريب ًا من دينونة هللا ،وس يْنل يسوع من إلسامء إىل إلرض مع شعبه.

•

ون ،أي إلكوإرث إليت س تحل عىل
أولئك إَّلين اكنوإ عىل إس تعدإد للجانب إلول من جميئه حيس بون َأه ًْال ِللنَّ اجا ِة ِم ْن ا ِمجيع ِ اه اذإ ألْ ُم ْز ِمع ِ َأ ْن يا ُك ا
إلرض .وس يقفون قُدَّإ ام أ ْب ِن أ ْلن ْ اس ِان .هؤلء س يخطفون ِيف أ هلس ُح ِبِ ،ل ُم االقاا ِة أ َّلر ِ رب ِيف ألْه ااوإ ِء (تسالونييك إلوىل  ،)١٧:٤وس َيربون من إلضيقة
إليت س تأِت عىل إلرضِ .

•

الكم يسوع يف هذإ إجلزء من إملوعظة عىل إجلبل ينطبق عا اىل او ْج ِه ُ ِ ر
لك أ ْ َل ْر ِض ،وليس فقط عىل إَّلين يعيشون يف أورشلمي أو يف إلَيودية.
ويتحدث هنا عن ما هو أصعب بكثري مما حدث لورشلمي يف ٧٠م.

ِ .٣إ ْسه ُاروإ إ ًذإ :ولن لهذإ صةل ب ُ ِ ر
لك أ ْ َل ْر ِض ،فعلينا أن نسهر .لك من يسهر لن يقع يف إلفخ .إلفشل يف إلسهر مينعنا من أن نكون مس تعدين.
ِ
رض ُعوإ ِيف ُ ِ ر
ارض ُعوإ ِيف ُ ِ ر
لك ِحنيٍ  ،يك يكونوإ َأه ًْال ِللنَّ اجا ِة
لك ِحنيٍ ِ ،ل ا ْ
ون :طلب يسوع من أتباعه أن يت ا َّ
 .٤اوت ا َّ
يك ُ ْحت اس ُبوإ َأه ًْال ِللنَّ اجا ِة ِم ْن ا ِمجيع ِ اه اذإ ألْ ُم ْز ِمع ِ َأ ْن يا ُك ا
ون .وإخلرب إلسار أنه يف يسوع سننجو من لك إلكوإرث إلقادمة .وس يأخذ لك من اكن مس تعدإً قبل أن وقوع إلكوإرث.
ِم ْن ا ِمجيع ِ اه اذإ ألْ ُم ْز ِمع ِ َأ ْن يا ُك ا
•

يف إملعىن إلقرب وإلعاجل ،أولئك إَّلين ْسعوإ الكم يسوع فامي خيص خرإب أورشلمي وأطاعوه ،جنو من إدلمار إَّلي حل عىل إملدينة لحق ًا.

•

ويف إملعىن إلبعد ،أولئك إَّلين ْسعوإ الكم يسوع فامي خيص إدلمار إَّلي س يحدث للك إلرض وأطاعوه ،سينجون من إدلمار إلقادم.

ل) إلآايت ( :)٣٨-٣٧طبيعة خدمة يسوع إلعلنية
ون ٣٨ .او ااك ان ُ ه
لك ،او ِيف ألل َّ ْيلِ ا ْخي ُر ُج اوياب ُ
لك ِلي ْاس ام ُعو ُه.
ون إلا ْي ِه ِيف ألْها ْي ا ِ
 ٣٧او ااك ان ِيف ألهنَّ اا ِر ي ُ اع ِ ر ُمل ِيف ألْها ْي ا ِ
ِيت ِيف ألْ اج ابلِ أ َّ َِّلي يُدْ عاى اجبا ال أ َّلزيْ ُت ِ
لك ألشَّ ْع ِب يُب ِكرر ا
ا ُ ِ
لك :يركز لوقا عىل خدمة يسوع إلعلنية ،حيث اكن ِيف ألهنَّ اا ِر يُ اع ِ ر ُمل يف أكرث إلماكن إلعامة يف أورشلمي .مل خيتئب يسوع يف إلايم
 .١او ااك ان ِيف ألهنَّ اا ِر ي ُ اع ِ ر ُمل ِيف ألْها ْي ا ِ
إلقليةل إلباقية قبل إخليانه وإ ِل ْع ِتقالِ وإلصلب.
 .٢او ِيف ألل َّ ْيلِ ا ْخي ُر ُج اوياب ُ
ون :مثل إلعديد من إجلليليني إَّلين جاءوإ إىل أورشلمي لالحتفال بعيد إلفصح ،اكن يسوع يبيت
ِيت ِيف ألْ اج ابلِ أ َّ َِّلي يُدْ عاى اجبا ال أ َّلزيْ ُت ِ
يف جبل إلزيتون يف إلايم إليت س بقت عيد إلفصح.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢٢
إلعشاء إلخري  ...خيانة يسوع
أولً .إلعشاء إلخري
أ ) إلآايت ( :)٦-١هيوذإ يسعى خليانة يسوع
ون اك ْي اف ي ا ْق ُتلُوناهَُ ِ ،لهنَّ ُ ْم خاافُوإ ألشَّ ْع اب٣.فادا اخ ال أ َّلش ْي اط ُان ِيف هيا ُو اذإ أ َّ َِّلي يُدْ عاى
 ١اوقا ُر اب ِعيدُ ألْ اف ِط ِري ،أ َّ َِّلي ي ُ اقا ُل ا َُل ألْ ِف ْص ُح ٢ .او ااك ان ُر اؤ اسا ُء أ ْل اكهانا ِة اوأ ْل اكتا اب ُة ي ا ْطلُ ُب ا
ارش٤ .فا ام اَض اوتا اكَّ ام ام اع ُر اؤ اسا ِء أ ْل اكهانا ِة اوقُ َّوإ ِد ألْ ُج ْن ِد اك ْي اف ي اُس ِل ر ُم ُه إلاَيْ ِ ْم٥ .فا اف ِر ُحوإ اوعااهادُ و ُه أَ ْن ي ُ ْع ُطو ُه ِفضَّ ًة٦ .فا اوإعادا ُ ْمه .او ااك ان
أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي ،اوه اُو ِم ْن ُ ْمج ا ِةل أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ِ
ي ا ْ ِطلُ ُب فُ ْر اص ًة ِلي اُس ِل ر ام ُه إلاَيْ ِ ْم ِخلْ ًوإ ِم ْن مجا ْ عٍ.
ِ
 .١اوقا ُر اب ِعيدُ ألْ اف ِط ِري ،أ َّ َِّلي يُقا ُال ا َُل ألْ ِف ْص ُح :اكن هذإ وقت هام للغاية ،لن أورشلمي يف ألْ ِف ْص ُح اكنت أيض ًا مكتظة ابمجلوع إليت تنتظر جميء إملس يا.
•

بسبب أُهية هذه إلعيد ،اكن يف أورشلمي إلعديد من إلشخاص إَّلين ْسعوإ وشاهدوإ يسوع يف منطقة إجلليل ،واكنوإ معوم ًا يقدرون يسوع
وحيرتمون خدمته ،ولكن اكن دلهيم أيض ًا توقعات كبرية.

َ ِ .٢لهنَّ ُ ْم خاافُوإ ألشَّ ْع اب :مل خياف ُر اؤ اسا ُء ألْ اكها ان ِة اوأ ْل اكتا اب ُة من هلل ،بل خاافُوإ ألشَّ ْع اب .ومل خيافوإ من قتل إبن هللا ،ولك ما اكن يشغل ابهلم هو إجياد طريقة
مناس بة س ياس ي ًا لتنفيذ إلمر.
 .٣فادا اخ ال أ َّلش ْي اط ُان ِيف هيا ُو اذإ :دفع إلش يطان هيوذإ لرتاكب إجلرمية ،ورمبا او اهج ُه .وهذإ طبع ًا ل يقلل من مسؤولية هيوذإ إلشخصية ،فهو مل يترصف ضد
إرإدته ،بل اكن رإضي ًا متام ًا .وهذإ يدل عىل أن إلعدو إحلقيقي ليسوع اكن إلش يطان وليس هيوذإ فقط.
•

تساءل إلكثريون عن دوإفع هيوذإ؛ حىت إن إلبعض قال رمبا تكون دوإفعه نبيةل ،مثل وضع يسوع يف ٍ
ظروف جتربه عىل إثبات أنه إملس يا .ولكن
إلكتاب إملقدس ل يشري إىل أية نية جديرة ابلثناء.
✓

✓

وت إليت تقع جنوب إلَيودية .وهذإ يعين أن هيوذإ اكن إلوحيد
هيا ُو اذإ أ َّ َِّلي يُدْ عاى أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي :إمس أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي قد يعين أنه من قرية قا ْريُ ا
من منطقة إلَيودية ِبني إلتالميذ إَّلين ِ اكنوإ مجيع ًا من إجلليل .وتساءل إلبعض إذإ اكن هيوذإ قد س مئ من قيادة إلصيادين إجلليليني ،ومل
يعد حيمتلهم .ويرى أآخرون أن إمس أ ْل ْخس ْاريُو ِط َّي مرتبط ًا بكمة "س ياكريوس" أي "إلقاتل"  -ومه طائفة من إلَيود إلغيورين إَّلين اكنوإ
ِ
يقاومون إحملتلني إلرومان رس ًإ.
ورمبا تبع هيوذإ يسوع بدوإفع أاننية ،وتوقع إحلصول عىل ماكنة عظمية عند دخول يسوع الانتصاري إىل أورشلمي .ولكن عندما دخل يسوع
إىل أورشلمي ومل وإحض ًا بدخوَل أنه إملس يا إَّلي توقعه هيوذإ ،غضب جد ًإ وهذإ فتح إلباب أمام إلش يطان .مل حيقق يسوع لَيوذإ شهوة قلبه
إلانينَّ ،لكل شعر بأن عالقته مع يسوع إنكرست .ولعهل قال يف نفسه" :أنت خنتين لنك مل تكن إملس يا إَّلي أردته .لهذإ سأخونك".

ون َأ ْن تُ ْع ُط ِوين او َأانا ُأ اس ِل ر ُم ُه إلا ْي ُ ْمك؟ وهذإ يُظهر أن هيوذإ ذهب بنفسه
 .٤فا اف ِر ُحوإ اوعااهادُ و ُه َأ ْن ي ُ ْع ُطو ُه ِفضَّ ًة :يروي مىت  ١٦-١٤:٢٦بأن هيوذإ سأهلم :اما اذإ تُ ِريدُ ا
ِ
إلَيم وحدد سعره .مما يشري إىل أن دإفعه اكن إجلشع بلك بساطة.
•

قد يفكر إملرء أيض ًا يف دإفع إلش يطان .فبالنس بة للش يطان ،اكن موت يسوع عىل إلصليب أكرب هزمية َل .ولكن ملاذإ حرك إلش يطان لك إلمور
ليمت إلصلب؟ لنه ليس لكي إملعرفة ،ومل يعرف أن إلمور ستنقلب ضده .اكن إلش يطان يعرف إلكتب جيد ًإ ،واكن عليه أن يتوقع تكل إلنتيجة.

•

تفسري أفضل هو حقيقة أن إلش يطان ليس لكي إحلمكة .فكرإهيته ليسوع تغلبت عليه ،وحرك إلمور حنو إلصلب رمغ معرفته أن موت يسوع
سيسحق رأسه .ومبا أن إلش يطان هو أكرب خمادع عىل إلطالق ،ل بد وأنه خدع نفسه  -ورمبا إعتقد أنه إنترص وس ينترص عىل يسوع فع ًال.

 .٥فا اوإعادا ُ ْمه .او ااك ان ي ا ْطلُ ُب فُ ْر اص ًة ِلي اُس ِل ر ام ُه :سيس تخدم هللا أعامل هيوذإ إلرشيرة لتعزيز خطته إلبدية .فقد اكن هذإ هو إلوقت إملُعني لصلب يسوع .فقبل خيانة
هيوذإ مل ينوي إلقادة إلَيود أن يقتلوه يف ذكل إلوقت خوف ًا من إلناس.
ب) إلآايت ( :)١٣-٧إلعدإد للفصح
 ٧او اجا اء ي ا ْو ُم ألْ اف ِط ِري أ َّ َِّلي ااك ان يان ْ اب ِغي َأ ْن ي ُ ْذب ا اح ِفي ِه ألْ ِف ْص ُح٨ .فاأَ ْر اس ال ب ُ ْط ُر اس اويُو احنَّا قاائِ ًال« :أ ْذ اه ابا او َأ ِعدَّإ لاناا ألْ ِف ْص اح ِل انأْ ُ ا
لك»٩ .فا اق اال اَلَُ « :أ ْي ان تُ ِريدُ َأ ْن ن ُ ِعدَّ؟».
١٠فاقاا ال لاهُ اما« :إ اذإ اد اخلْ ُت اما ألْ ام ِدينا اة ي ْاس ات ْقبِلُ ُمكاا إن ْ اس ٌان احا ِم ٌل اج َّر اة اما ٍءِ .إتْ اب اعا ُه إ اىل ألْ ابي ِْت اح ْي ُث يادْ ُخلُ ١١ ،اوقُ اول ِل ار ِ رب ألْ ابي ِْت :ي ا ُقو ُل ا اكل ألْ ُم اع ِ ر ُملَ :أ ْي ان ألْ ام ْ ِْن ُل اح ْي ُث
ِ
ِ
ِ
أآ ُ ُ
لك ألْ ِف ْص اح ام اع ت ااال ِمي ِذي؟ ١٢فا اذإكا يُ ِر ُيمكاا ِع ِل ر َّي ًة اكب اِري ًة ام ْف ُروشا ًةُ .هنااكا َأ ِعدَّإ»١٣ .فاأن اْطلا اقا او او اجدا إ ا امَك قاا ال لاهُ اما ،فاأَعادَّإ ألْ ِف ْص اح.
 .١او اجا اء ي ا ْو ُم ألْ اف ِطري ( ِعيدُ إخلُ ِزب غا ِري إملُخ ات ِم ِر) :ل بد وأن هذإ الاحتفال اكن خاص ًا جد ًإ ابلنس بة ليسوع .ففي عيد إلفصح يتذكر إلشعب إلَيودي خالصهم
من مرص ،وهذإ إخلالص اكن حمور ًاي يف إلعهد إلقدمي .وها هو يسوع إلآن س يقدم خالص حموري جديد سيتذكره إملؤمنني من خالل وجبة إحتفالية
جديدة.
•

كتب ابيت (" :)Pateعبارة ’ي ا ْو ُم ألْ اف ِطري‘ هو وصف عام لحتفال مدته أس بوع  ...اكن يف إلصل إحتفال ببدإية إحلصاد ،ولكن مت دجمه يف وقت
لحق مع عيد إلفصح".

 .٢إن ْ اس ٌان احا ِم ٌل اج َّر اة اما ٍء :اكن هذإ مشهدإً غري مألوف ابملرة .فقد إعتادت إلنساء محل اج َّر اة إمل اا ٍء وليس إلرجال .فالرجال معوم ًا اكنوإ حيملون إملاء يف حاوايت
ِ
مصنوعة من جِل إحليوإانت .لهذإ اكنت تكل عالمة ممزية ابلنس بة للتالميذ.
 .٣ي ا ُق ُ
ول ا اكل ألْ ُم اع ِ ر ُمل :يدل إملشهد هنا عىل إلرسية ،واكن ليسوع سبب ًا وجَي ًا لالعدإد للفصح هبدوء .فمل يكن يريد لَيوذإ أن يسلمه قبل أن يتكم مع تالميذه
للمرة إلخرية.
 .٤اح ْي ُث أ آ ُ ُ
لك ألْ ِف ْص اح ام اع ت ااال ِمي ِذي :إلتنويه إىل ألْ ِف ْص اح هنا يثري قضااي معقدة خاصة فامي يتعلق ابلتسلسل إلزمين إدلقيق للحدإث .وإملشكة إملعقدة إلوىل
أن لكٍ من مىت ومرقس ولوقا يذكرون أن إلوجبة إليت تناولها يسوع مع تالميذه اكنت وجبة عيد إلفصح ،وجرت إلعادة أن يألك إحملتفلون حلم إخلروف
إَّلي قُدم كذبيحة يوم عيد إلفصح بعد إحتفال كبري يف إلهيلك .ولكن يشري يوحنا أن إلوجبة اكنت قبل عيد إلفصح (يوحنا  ،)١:١٣وأن يسوع قد
ُصلب فع ًال يف يوم إلفصح (يوحنا .)٢٨:١٨
•

كتب موريس (" :)Morrisلعل أفضل تفسري هو أن هناك تقاومي خمتلفة قيد الاس تخدإم .فقد مات يسوع أثناء فرتة تقدمي ذابحئ إلفصح وفق ًا
للتقومي إلرْسي ،ولكن وفق ًا للتقومي غري إلرْسي ،إجمتع مع تالميذه لتناول إلفصح يف إلليةل إلسابقة للفصح".

•

هناك حل مماثل يقرتحه أآدم الكرك (" :)Adam Clarkeفالرأي إلشائع هو أن إلرب ألك إلفصح بساعات قبل إلَيود؛ فاكن إلَيود ،حسب
إل ُعرف ،يألكون إلفصح يف هناية إليوم إلرإبع عرش ،ولكن إملس يح تناول إلفصح يف إلليةل إلسابقة ،وإليت اكنت بدإية نفس إليوم إلسادس أي
إمجلعة .اكن إلَيود يبدأون يوهمم عند إلغروب ،أما حنن فنبدأ يومنا عند منتصف إلليل .وهكذإ ألك إملس يح إلفصح يف نفس إليوم مع إلَيود ،ولكن
ليس يف نفس إلساعة".

•

ل يذكر أي من إلانجيل وجود إللحم يف وجبة إلفصح .وقد يكون إلسبب عدم متكهنم من إحلصول عىل وإحد قبل يوم عيد إلفصح إلرْسي.
ابلضافة إىل ذكل ،رمبا هذإ ما أرإده يسوع ،ليؤكد عىل فكرة أنه هو اكن ذبيحة إلفصح.

ج ) إلآايت ( :)١٨-١٤يسوع يألك إلفصح مع تالميذه
لك اه اذإ ألْ ِف ْص اح ام اع ُ ْمك قا ْب ال َأ ْن َأتاأَل َّ امَ ِ ١٦ ،ل ِ رين َأقُ ُ
ول لا ُ ْمك :إ ِ رين ال أ آ ُ ُ
ارش ار ُس ًول ام اعهُ ١٥ ،اوقاا ال لاهُ ْم« :شا ه اْو ًة أ ْش هتا ا ْي ُت َأ ْن أ آ ُ ا
لك ِمنْ ُه
 ١٤اولا َّما ااكن ِات أ َّلساعا ُة أت َّ اَكَ اوأ ِلثْناا ع ا ا
ِ
ْ
ا
ب ا ْعدُ اح َّىت ُي ْمكا ال ِيف املا ُك ِ
رش ُب ِم ْن ِنتااجِ أل اك ْر ام ِة اح َّىت ياأْ ِ اِت
وت أ ِهلل»َّ ُ ١٧ .مث تانا ااو ال اك ًْسا اوشا اك ار اوقاا ال« :خ ُُذوإ اه ِذ ِه اوأ ْقت ا ِس ُموهاا بايْنا ُ ْمكَ ِ ١٨ ،ل ِ رين َأقُو ُل ل ُ ْمك :إ ِ رين ال أَ ْ ا
ِ
املا ُك ُ
وت أ ِهلل».
 .١شا ه اْو ًة أ ْش هتا ا ْي ُت :اكنت هذه حلظة مؤثرة جد ًإ ابلنس بة ليسوع .ليس لنه اكن يودع تالميذه ،ولكن لنه وصل أخريإً إىل إلسبب إلرئييس إَّلي لجهل جاء
لالنسان :ليصمه عهد جديد مع إلنسان ،عىل أساس تقدمي نفسه كذبيحة .مل تكن هذه بدإية إلهناية؛ بل اكنت بدإية إلبدإية.
 .٢تانا ااو ال اك ًْسا :خيربان لوقا يف إلآايت إلتالية أن يسوع أخذ إلَكس بعد إلعشاء (لوقا  .)٢٠:٢٢ويبدو أن يسوع أخذ إلَكس قبل وبعد إخلزب .ووفق ًا للعادإت
إملتبعة يف عشاء عيد إلفصح ،اكن هذإ أمر طبيعي  -فاكنوإ عادة يتناولون أربعة أكوإب خمتلفة من إلنبيذ أثناء إلوجبة.
رش ُب ِم ْن ِن اتاجِ أ ْل اك ْر ام ِة اح َّىت ياأْ ِ اِت املا ُك ُ
وت أ ِهلل :مل حيتفل يسوع بعيد إلفصح يف إلسامء بعد .فهو ينتظر أن جيمع لك أولده أو ًل ،مث س يكون هناك
 .٣إ ِ رين ال َأ ْ ا
ِعشاء عظمي ،ي ُعرف ابمس عشاء ع ُْر اس ألْخ ُار ِ
وف (رؤاي يوحنا  .)٩:١٩هذإ هو حتقيق إمللكوت إَّلي يتوق إليه يسوع.
د ) إلآايت ( :)٢٠-١٩يسوع يعيد صياغة إلفصح ،ويؤسس إلعهد إجلديد.
امه قاائِ ًال « :اه اذإ ه اُو اج اس ِدي أ َّ َِّلي يُ ْب اذ ُل اع ْن ُ ْمكِ .إ ْص ان ُعوإ اه اذإ ِ َِّل ْك ِري» ٢٠ .او اك اذ ِ اكل ألْ اَك اْس َأيْضً ا ب ا ْعدا ألْ اعشا ا ِء قاائِ ًال « :اه ِذ ِه
رس او َأع اْط ُ ْ
 ١٩او َأ اخ اذ خ ْ ًُزبإ اوشا اك ار او اك َّ ا
يه ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ بِدا ِمي أ َّ َِّلي ي ُْس اف ُك اع ْن ُ ْمك.
ألْ اَك ُْس ِ ا
امه :أخذ رئيس إلوجبة إخلزب وقال" :هذإ هو خزب إحلزن إَّلي ألكه أآابئنا يف أرض مرص .أهيا إجلياع تعالوإ ولكوإ منه؛ ولك
رس او َأع اْط ُ ْ
 .١او َأ اخ اذ خ ْ ًُزبإ اوشا اك ار او اك َّ ا
من َل ِإحتياج ليأِت ويألك من وجبة إلفصح ".لك ما اكن يؤلك يف وجبة إلفصح اكن َل معىن رمزي .فالعشاب إملرة تذكرمه مبرإرة إلعبودية؛ وإملياه إملاحلة
تذكرمه ابدلموع إليت سكبوها بسبب طغيان مرص .أما إلطبق إلرئييس فاكنت إخلروف إَّلي مت ذحبه حديث ًا َّلكل إلبيت حتديد ًإ ،وهو إليشء إلوحيد
إَّلي ل يرمز للعذإب إَّلي ذإقوه يف مرص ،بل يرمز للخروف إَّلي هو إَّلبيحة عن إخلطااي إليت ْسحت دلينونة هللا أن تعرب عن بيت لك ْمن أ آ ام ان ِب ِه.
•

أنتج إلفصح ُأ َّمة؛ ومه مجموعة من إلعبيد عندما حترروإ من مرص صاروإ ُأمة .وإلفصح إجلديد أيض ًا أنتج شعب ًا؛ ومه إملتحدين مع يسوع إملس يح،
يتذكرون ويثقون بذبيحته.

يه ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ بِدا ِمي :مل يعطي يسوع إلتفسري إلطبيعي ملعىن لك ما تناولوه من إلطعمة .بل أعاد
 .٢اه اذإ ه اُو اج اس ِدي أ َّ َِّلي يُ ْب اذ ُل اع ْن ُ ْمك  ...اه ِذ ِه ألْ اَك ُْس ِ ا
تفسريها بتطبيقها عىل نفسه ،ومل يعد إلرتكزي عىل معاانة إرسإئيل يف مرص ،بل عىل معاانة إخلطية إليت س يحملها يسوع نيابة عهنم.

•

كتب اكرسون (" :)Carsonلكامت ’ اه اذإ ه اُو اج اس ِدي‘ ليس لها ماكن يف طقوس إلفصح .ولهنا َشء جديد ،أحدثت تأثري ًإ مذه ًال ،وهذإ إلتأثري
زإد عندما إزدإد فهمهم بعد عيد إلفصح".

•

هذه يه إلطريقة إليت نتذكر هبا ما فعهل يسوع لجلنا .لكام ألكنا إخلزب ،علينا أن نتذكر كيف ُكرس يسوع وطعن ورضب خلالصنا .ولكام رشبنا
إلَكس ،علينا أن نتذكر أنه بذل دمه وسكب حياته عىل إجللجثة من أجلنا.

•

هكذإ نتحد مع يسوع .لن فدإءه اصالا احنا مع هللا ،وأصبح ابماكننا إلآن إجللوس لتناول وجبة مع يسوع ونس متتع ابلرشكة معه.

يه ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ بِدا ِمي أ َّ َِّلي ي ُْس اف ُك اع ْن ُ ْمك :إلفهم إدلقيق لهذه إلكامت من يسوع اكنت مصدر ًإ جلدل لهوِت كبري بني إملؤمنني.
 .٣اه ِذ ِه ألْ اَك ُْس ِ ا
•

تؤمن إلكنيسة إلاكثوليكية بفكرة إلتحول ،وتُ اع رمل أن إخلزب وإلنبيذ يصبحان يف إلوإقع جسد ودم يسوع.

•

أما مارتن لوثر فأآمن بفكرة حلول إجلسد وإدلم يف إلعنارص ابلميان ،أي أن إخلزب وإلنبيذ ل يتغريإن ،ولكن ابلميان يصبحان كجسد يسوع إحلقيقي.
حصيح أن لوثر مل يؤمن ابلعقيدة إلاكثوليكية ،إل أنه مل يذهب بعيد ًإ عهنا.

•

عا رمل جون اكلفن ( )John Calvinأن حضور يسوع يف إخلزب وإلنبيذ اكن حقيقي ًا ولكن ابملعىن إلرويح وليس إحلريف .وعا رمل زوينغيل ()Zwingli
أن إخلزب وإلنبيذ يه رموز هامة متثل جسد ودم يسوع .وعندما انقش إلصالحيون إلسويرسيون إلقضية مع مارتن لوثر يف ماربورغ-إملانيا ،حصل
خالف كبري .فقد أرص لوثر عىل حضور يسوع جسد ًاي بطريقة ما ،لنه قال " :اه اذإ ه اُو اج اس ِدي ".وكرر ذكل مرإت عدة ،حىت أنه كتهبا عىل ألوإح
مخملية يف إلالتينية " :اه اذإ ه اُو اج اس ِدي ".فأجابه زوينغيل" :قال يسوع أيض ًا عن نفسه ،أان إلكرمة  ...وأان إلباب ،ولكننا فهمنا قصده عندما قال
هذإ .فرد لوثر" :ل أعمل ،ولكن إن طلب مين إملس يح أن أآلك إلفضالت لفعلت ،عامل ًا أنه أمر جيد يل ".اكن لوثر مقتنع ًا متام ًا هبذإ لنه رأى أهنا
مسأةل تتعلق بوضع إلثقة بكامت إملس يح ،ولنه اكن يعتقد أن زوينغيل اكن مساوم ًا ومن روح أآخر .ولسخرية إلمر ،قرأ لوثر يف وقت لحق
كتاابت اكلفن حول إلعشاء إلرابين (وإليت اكنت أساس ًا حتمل نفس معتقدإت زوينغيل) ،ويبدو أنه أتفق معها ،أو عىل إلقل اكن دليه قبول.

•

من إلناحية إلكتابية ،حنن نفهم أن إخلزب وإلَكس ليست جمرد رموز ،ولكهنا صور قوية دلخولنا يف رشكة مع يسوع ،حني نرى مائدة إلرب عىل أهنا
فصحنا إجلديد.

•

كتب بوول (" :)Pooleدعو إلاكثوليكيني وإللوثريني يقولون ما يشاؤون .ولكن ل بد أن نعرتف أن هناك جماز يف هذه إلكامت .إلَكس هنا اكن
يه ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ بِدا ِمي أن هذإ إلنبيذ هو عالمة عىل إلعهد إجلديد .فال أفهم ملاذإ ل يعرتفون بسهوةل بأن
لوضع إلنبيذ؛ وتشري مجةل :اه ِذ ِه ألْ اَك ُْس ِ ا
هذه إلكامت :اه اذإ ه اُو اج اس ِدي جمازية!"

•

كتب اكرسون (" :)Carsonإلمر إملؤكد أن يسوع يدعوان لنتذكر ل ولدته ول حياته ول معجزإته بل موته".

يه ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ بِدا ِمي :من إلالفت للنظر أن يسوع أعلن عن تأسيس ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديد .فال ميكن لي إنسان أن يقمي اعهْد اج ِديد بني هللا
 .٤اه ِذ ِه ألْ اَك ُْس ِ ا
وإلنسان ،إل يسوع وحده .فهو ميكل إلسلطان لتأسيس اعهْد اج ِديد ،خمتوم ابدلم ،متام ًا اكلعهد إلقدمي إَّلي اكن خمتوم ًا ابدلم (خروج .)٨:٢٤
•

هيمت ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ ابلتغيري إدلإخيل إَّلي يطهران من لك خطيةَ ِ :ل ِ رين َأ ْص اف ُح ع ْان إثْ ِمه ِْم ،او ال َأ ْذ ُك ُر خ ِاطيَّهتا ُ ْم ب ا ْعدُ (إرميا  .)٣٤:٣١هذإ إلتغيري يضع
ِ
رشي اع ِيت ِيف داإ ِخ ِله ِْم او َأ ْك ُتهبُ اا عا اىل قُلُوهبِ ِ ْم (إرميا  .)٣٣:٣١وهذإ إلعهد هو دليل عىل إلعالقة إجلديدة وإلوثيقة مع هللا:
لكمة هللا وإرإدته فيناَ :أ ْج اعلُ ا ِ
ُون ِيل شا ْع ًبا (إرميا .)٣٣:٣١
او َأ ُك ُ
ون لاه ُْم إلاهًا او ُ ْمه يا ُكون ا
ِ

•

ميكننا أن نقول أن دم يسوع جعل ألْ اعهْدُ ألْ اج ِديدُ ممكن ًا ،وجعهل أيض ًا رإخس وموثوق ومعزز حبياة هللا نفسه.

هـ) إلآايت ( :)٢٣-٢١وي ٌل للخائن
ون
يه ام ِعي عا اىل ألْ امائِدا ِة ٢٢ .اوأ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ام ٍاض ا امَك ه اُو ام ْح ُتو ٌم ،اولا ِك ْن اويْ ٌل ِ اَّل ِ اكل أ ْلن ْ اس ِان أ َّ َِّلي ي اُس ِل ر ُمهُ!»٢٣ .فاأبْ اتدا ُأوإ يات ا اسا اءلُ ا
 ٢١اولا ِك ْن ه اُو اذإ يادُ أ َّ َِّلي ي اُس ِل ر ُم ِين ِ ا
ِ
ِ
ِفمياا بايْهنا ُ ْم « :ام ْن تا ارى ِمهنْ ُ ْم ه اُو ألْ ُم ْز ِم ُع َأ ْن ي ا ْف اع ال اه اذإ؟».
يه ام ِعي عا اىل ألْ امائِدا ِة :يبدو أن هذه إلكامت تشري إىل أن هيوذإ اكن حارض ًإ عندما قدم يسوع إخلزب وإلَكس لتالميذه .وهذإ جدل
 .١ه اُو اذإ يادُ أ َّ َِّلي ي اُس ِل ر ُم ِين ِ ا
قاِئ بني دإريس إلكتاب إملقدس.
 .٢اوأ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ام ٍاض ا امَك ه اُو ام ْح ُتو ٌم :اكن أمر إخليانة ام ْح ُتو ٌم ( ُم اق َّر ٌر) ومت إلتنبؤ به من قبل (مزمور  .)٩:٤١ومع ذكل ،اويْ ٌل ِ اَّل ِ اكل أ ْلن ْ اس ِان إَّلي س يخون
ِ
إملس يح ِ .ل ميكن لَيوذإ أبد ًإ أن يدر عي أنه ساعد يسوع بتحقيق إلنبوة .فقد اكن مسؤو ًل ابلاكمل عن خطاايه أمام هللا.
•

كتب موريس (" :)Morrisحقيقة أن هللا حيول إلرش إَّلي يفعهل إلرشإر لتحقيق مقاصده ل جيعلهم أقل رش ًإ".

ون ِفمياا بايْهنا ُ ْم ،ام ْن تا ارى ِمهنْ ُ ْم :متكن هيوذإ من كامتن رسه جيد ًإ ،لن إلتالميذ مل يشك به أبد ًإ.
 .٣فاأبْتادا ُأوإ يات ا اسا اءلُ ا
اثني ًا .إلتعالمي إلخرية للتالميذ
لفهم هذإ إخلطاب إلرإئع ابلاكمل ،علينا مجعه من إلانجيل إلربعة ،ول س امي إلحصاحات  ١٦-١٣من إجنيل يوحنا.
أ ) إلآايت ( :)٢٧-٢٤تعلمي يسوع عن إلعظمة إحلقيقية
ون عالاَيْ ِ ْم يُدْ ع ْاو ان ُم ْح ِس ِن اني ٢٦ .او َأ َّما َأن ُ ْْمت فالاي اْس
 ٢٤او ااكن ْات بايْهنا ُ ْم َأيْضً ا ُمشا ا اج ار ٌة ام ْن ِمهنْ ُ ْم ي ُ اظ هن َأن َّ ُه يا ُك ُ
ون َأ ْك ا ارب٢٥ .فا اقا ال لاهُ ْمُ « :ملُوكُ أ ْلُ ام ِم ي ُاسودُوهنا ُ ْم ،اوألْ ُمت ا اس ِل ر ُط ا
ا
اه اك اذإ ،بالِ ألْ اكب ُِري ِفي ُ ْمك ِل اي ُك ْن اك ْ َل ْصغا ِر ،اوألْ ُم ات اق رِد ُم اكلْخاا ِد ِمَ ِ ٢٧ .ل ْن ام ْن ه اُو َأ ْك ا ُربَ :أ َّ َِّلي ياتَّ ِك ُئ َأ ِم أ َّ َِّلي اخيْدُ ُم؟ َألاي اْس أ َّ َِّلي ياتَّ ِك ُئ؟ اول ِك ِ رين َأانا بايْنا ُ ْمك اك َّ َِّلي اخيْدُ ُم.
ون َأ ْك ا ارب (إل ا
عظ ُم) :ومن إخمليف أن نفكر أنه بعد لك إلس نوإت إليت قضاها يسوع مع هؤلء إلرجال؛ وبعد
 .١او ااكن ْات ب ا ْيهنا ُ ْم َأيْضً ا ُمشا ا اج ارةٌ ام ْن ِمهنْ ُ ْم يُ اظ هن َأن َّ ُه يا ُك ُ
أن شاهدوه يف لك إلظروف إليت ميكن َتيلها تقريب ًا؛ أن نرإمه يتشاجرون إلآن ،ويف إلساعات إلخرية قبل إخليانه وإلصلب ،عن من مهنم إلعظم!
•

يبدو أن هذإ اكن إملوضوع إلشائع بني إلتالميذ (مىت  ،٢٦-٢٠:٢٠ ،١:١٨مرقس  ،٣٤-٣٣:٩لوقا .)٤٦:٩

ون َأ ْك ا ارب :قد نفكر أنه اكن ينبغي عىل يسوع أن حيسم إلمر من خالل إلشارة إىل أنه هو اكن إلعظم .بد ًل من ذكل ،أجاب يسوع
 .٢ام ْن ِمهنْ ُ ْم يُ اظ هن َأن َّ ُه يا ُك ُ
عىل سؤإهلم مبا فعهل لحق ًا .خيربان يوحنا  ٥-٣:١٣أنه غسل أرجلهم بعد إلعشاء ،ورمبا نطق هبذه إلكامت عن إلعظمة إحلقيقية أثناء ذكل أو حيامن إنهتيى.
•

يف إلوإقع ،أظهر يسوع صربه إلسايم يف طريقة تصحيحه إللطيفة لتالميذه إملتنازعني .من إملؤكد أنه اكن هناك أش ياء أكرب تشغل ابَل ،ولكن رمغ
ذكل ،علمهم بلطف وحصح أفاكرمه.

ُ .٣ملُوكُ أ ْلُ ام ِم ي ُاسودُوهنا ُ ْم :ميارس إلعامل إلسلطة وإلقوة بمنط معني ،وإلهدف يف إلهناية تعظمي إَّلإت .ولكن يسوع اكن خمتلف ًا ،وعىل أتباعه أل ي ُكونُوإ اك اذ ِ اكل
أيض ًا .بالِ أ ْل اكب ُِري ِفي ُ ْمك ِل اي ُك ْن اك ْلَ ْصغا ِر (إَّلي أُههل إجملمتع ونبذه) ،اوألْ ُم ات اق رِد ُم اكلْخاا ِد ِم.
•

نني› يه إحلصول عىل إلتقدير .كثري من إلناس لن خيدموإ إل عند إلتأكد أهنم س يحصلون عىل إلتقدير إملناسب.
اون ‹ ُم ْح ِس ا
إلفكرة من أهنم يُدع ا

•

عل ر اق موريس (" :)Morrisيف إلعامل إلقدمي اكن مقبولً أن ينال إملتقدم يف إلسن إمتيازإت معينة؛ وإلصغر اكن إلقل ماكنة حسب معره".

َ ِ .٤ل ْن ام ْن ه اُو َأ ْك ا ُربَ :أ َّ َِّلي ياتَّ ِك ُئ َأ ِم أ َّ َِّلي اخيْدُ ُم؟ َألاي اْس أ َّ َِّلي ياتَّ ِك ُئ؟ :يعترب إلعامل بأن إَّلي ُخيدم َأ ْك ارب (أعظم) ،ولكن يسوع أظهر لنا أن إلعظمة إحلقيقية يه
يف خدمة إلآخرين ،وليس إلعكس.
•

عادة ما حتسد إلثقافات إلشخص إَّلي خيدمه إلآخرون .يف إلصني إلقدمية مث ًال ،يتعمد إلغنياء عدم قص أظافرمه إىل أن تصبح طويةل للغاية ول
يس تطيعون خدمة أنفسهم  -واكنت تكل إلعالمة عىل إملاكنة إلرفيعة.

•

ولكن إلشخاص إلعظم يف حياتنا مه إخلُدإم .مفث ًال ،إن أخذ رئيس إدلوةل إجازة مدهتا شهر ،لن نالحظ إلفرق ،ولكن إن أخذ جامعي إلنفاايت
شهر إجازة ،فبالتأكيد س نالحظ .حياول يسوع إعادة ترتيب طريقة تفكريان وأولوايتنا.

 .٥اولا ِك ِ رين َأانا بايْنا ُ ْمك اك َّ َِّلي اخيْدُ ُم :إلعيش كخدإم للآخرين يه حق ًا أفضل وس يةل للحياة .حفيهنا لن نقلق إزإء مقامنا أو تقديران ،ول نتجول مبشاعر جمروحة
وخيبات أمل ،لن لك ما نريد فعهل هو خدمة إلآخرين .وحيهنا س نخدم كيفام نشاء ،إملهم أن خندم بطريقة أو بأخرى.
•

مل يقصد يسوع أنه إن كنت تقوم خبدمة بس يطة ومتوإضعة ،فس تحصل لحق ًا عىل ماكنة أعظم .ولكنه قصد أن إخلدمة إلبس يطة يف نظر هللا يه
إلعظم .عل ر اق مورغان (" :)Morganإلعظمة إحلقيقية يه أن اَتدم وليس أن َُتدم ،لن إخلدمة عالمة عىل إلرشكة إحلقيقية مع إلرب نفسه".

•

وأضاف مورغان" :جتلت عظمة هللا أخري ًإ ،ليس يف ْسو وجمد عرشه إلبدي ،بل يف تنازَل إملدهش لنسانيتنا وملوته عىل إلصليب".

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonمكل إمللوك" عنوإن ميلء ابلعظمة ،ولكن "خادم إلُخدم" هو الامس إَّلي فضهل إلرب عندما اكن هنا يف
إلسفل".

ب) إلآايت ( :)٣٠-٢٨ماكفأة إلتالميذ
ون
إيس تا ِدينُ ا
َ ٢٨أن ُ ُْمت أ َّ َِّل اين ثاباتُوإ ام ِعي ِيف اجت ِاار ِِب ٢٩ ،اوأَانا َأ ْج اع ُل لا ُ ْمك ا امَك اج اع ال ِيل َأ ِِب املا ُكواتً ِ ٣٠ ،ل اتأْ ُلكُوإ اوت ا ْ ا
رشبُوإ عا اىل امائِ ِداِت ِيف املا ُك ِوِت ،او ا ْجت ِل ُسوإ عا اىل اك ار ِ َّ
ارش».
رسإئِي ال أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
أ َْس اب ااط إ ْ ا
ِ
 .١او َأانا َأ ْج اع ُل لا ُ ْمك ا امَك اج اع ال ِيل َأ ِِب املا ُكواتً  :سينال إلتالميذ ماكفأة فريدة ،لهنم ثابا ُتوإ مع يسوع يف اجتاا ِرِبه .قادا ار يسوع كثري ًإ د َّمع تالميذه.
ارش" اوي ا ُقو ُم
إيس تا ِدينُ ا
رسإئِي ال أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ون أ َْس اب ااط إ ْ ا
 .٢او َأانا َأ ْج اع ُل لا ُ ْمك ا امَك اج اع ال ِيل َأ ِِب املا ُكواتً  :س يكون للتالميذ ماكنة خاصة يف ملكوت هللا " .او ا ْجت ِل ُسوإ عا اىل اك ار ِ َّ
ِ
ارش (رؤاي يوحنا .)١٤:٢١
ارش اة ِدعاا ام ًة ُك ِتبا ْت عالاَيْ اا َأ ْ اْسا ُء ُر ُسلِ إلْ اح املِ إلثْ ا ْين ع ا ا
ُس ُور مدينة أورشلمي إجلديدة عا اىل إثْن ا ا ْيت ع ْ ا
•

كونك خادم ًا ل يعين أنك لن تُاكفأ .بل عىل إلعكس متام ًا؛ أعظم خُدإم هللا حيصلون عىل أكرب إملاكفأآت .ولكن إخلادم إلعظمي ل خيدم من أجل
إملاكفأة ،ولكن من أجل جمد هللا.

ج ) إلآايت ( :)٣٤-٣١يسوع حيذر ابناكر بطرس َل

يك يُغ ْاربِلا ُ ْمك اكلْ ِح ْن اط ِة!  ٣٢اولا ِك ِ رين اطلا ْب ُت ِم ْن َأ ْج ِ ا
يك ال ي ا ْف اىن إمياان اُك .او َأن اْت ام اىت ار اج ْع ات ثاب ر ِْت
كل ِل ا ْ
 ٣١اوقاا ال أ َّلر هبْْ ِ « :س اع ُانْْ ِ ،س اع ُان ،ه اُو اذإ أ َّلش ْي اط ُان اطلا اب ُ ْمك ِل ا ْ
ِ
ِض ام اع اك اح َّىت إ اىل أ ِ رلس ْج ِن اوإ اىل ألْ ام ْو ِت!»٣٤ .فاقاا الَ « :أقُو ُل ا اكل ااي بُ ْط ُر ُس :ال ي ا ِص ُيح أ رِدل ُ
يك ألْ اي ْو ام قا ْب ال َأ ْن
إخ اْوت ااك»٣٣ .فاقاا ال اَلُ « :ااي ار هب ،إ ِ رين ُم ْس تا ِع ٌّد َأ ْن َأ ْم ِ ا
ِ
ِت ِ ا ا ا ٍ َ ا ُ ِ
ِ
ُ ْنك ار ثالث ام َّرإت أن َّك تا ْع ِرف ِين».
يك يُغ ْاربِلا ُ ْمك اكلْ ِح ْن اط ِة!
 .١ه اُو اذإ أ َّلش ْي اط ُان اطلا اب ُ ْمك :اكن يسوع عىل ب ا ِي رنة من معركة روحية ورإء إلكوإليس .وابلطبع اكن بطرس جيهل حقيقة أن أ َّلش ْي اط ُان اطلا اب ُ ْمك ِل ا ْ
أرإد إلش يطان أن هيزم بطرس ويسحقه متام ًا.
•

عىل ما يبدو ،أن إلش يطان أرإد أن جيرب بطرس بطريقة أسوأ ولكن إلرب مل يسمح َل بذكل .فالش يطان ل يس تطيع أن يفعل لك ما يريده
لبطرس ،فقد اكن عليه أن يطلب إلذن من هللا أولً.

•

عل ر اق جيِلهنويس (" :)Geldenhuysيرغب إلش يطان من معلية إلغربةل "أن يتخلص من لك إلقمح" وأن يكون إللك (مثل هيوذإ) اكلقشة يف
همب إلرحي.

 .٢اولا ِك ِ رين اطلا ْب ُت ِم ْن َأ ْج ِ ا
كل :مل يسحق إلش يطان بطرس ابلاكمل ،ولكن هذإ ل عالقة َل ببطرس خشصي ًا ،بل لن يسوع اكن يصيل لجهل.
•

من إلرإئع وإملؤثر أن نتذكر أن يسوع يصيل من أجل أولده ليحمَيم من إلش يطان (عربإنيني  ،٢٥:٧رؤاي يوحنا  .)١٠:١٢مك من إملرإت كنا
س هنكل ولكننا جنوان لن يسوع صىل من أجلنا وحامان.

يك ال ي ا ْف اىن إمياان اُك :إميان بطرس سيتعرث حصيح ولكنه لن ي ا ْف اىن .مل يرى يسوع إلزةل إملؤقتة إليت اكن س مير هبا بطرس عىل أهنا فشل يف إميانه ،لنه اكن يعمل
ِ .٣ل ا ْ
ِ
جيد ًإ أنه س يعود لالميان اثنية.
•

قد نتعرث يف حياتنا إملس يحية ،ولكن جيب أل نفشل أبدإً .فان أنكران يسوع بطريقة ما ،علينا أن نرجع إليه يف إحلال.

•

وبعد رجوعنا ،علينا تقدمي إملساعدة للآخرين  -او َأن اْت ام اىت ار اج ْع ات ثاب ر ِْت إخ اْوت ااك .ل جيب ِإس ِتبعاد إلشخص إَّلي اكن متعرثإً وعاد أو تشجيعه
ِ
ليمتركز حول ذإته  -ولكن علينا أن حنثه عىل مد يد إملساعدة للخوة وتثبيهتم.

ِض ام اع اك اح َّىت إ اىل أ ِ رلس ْج ِن اوإ اىل ألْ ام ْو ِت! :مل يكذب بطرس عندما قال هذإ؛ ولكنه مل يكن مدراكً للوإقع إلرويح وللمعركة إلروحية
 .٤ااي ار هب ،إ ِ رين ُم ْس ات ِعدٌّ َأ ْن َأ ْم ِ ا
ِ
ِ
ِ
إليت اكن يرإها يسوع .شارك بطرس مبا شعر به تكل إللحظة ،ويف تكل إللحظة شعر أنه َشاع للغاية.
•

الاعامتد عىل إملشاعر غري اثبت .شا اع ار بطرس ابلشجاعة حيهنا ،ولكنه قريب ًا سيشعر ابخلوف من خادمة بس يطة ،وينكر حىت أنه يعرف يسوع.

•

كتب مأالكرن (" :)Maclarenمفن إلسهل علينا أحيا ًان أن حنمتل عبء كبري من أجل إملس يح عىل أمر صغري .حىت أن إلبعض مس تعد أن ميوت
بد ًل من إس هتزإء إجلريإن عند إملشاركة عن إمياهنم".

َ .٥أقُو ُل ا اكل ااي بُ ْط ُر ُس :ال ي ا ِص ُيح أ رِدل ُ
يك ألْ اي ْو ام قا ْب ال َأ ْن تُ ْن ِك ار ثا اال اث ام َّر ٍإت َأن اَّك تا ْع ِرفُ ِين :مل يكن هدف يسوع تثبيط عزمية بطرس عندما أخربه إحلقيقة عن نفسه
وعام س يحدث ،ولكن ليعرف أن هناك وإقع رويح ومعركة روحية ل يدركها ،ولكن اكن يسوع مدراكً َّلكل جيد ًإ.
•

عل ر اق ماير (" :)Meyerأمل يكن جيد ًإ أن يعرف بطرس مدى ضعفه ليك يتوب بصدق ويتغري؟"

•

كام وعل ر اق ابيت (" :)Pateيرى فيزتميري ( )Fitzmyerأهنا نبوة نوع ًا ما  -إناكر بطرس إلثالِث س يكون رسيع ًا جد ًإ حبيث لن يمتكن إدليك من
إلصياح مرتني".

د ) إلآايت ( :)٣٨-٣٥يسوع يدعو إلتالميذ أن يس تعدوإ ِللضَّ يق
َش ٌء؟» .فاقاالُوإ « :ال»٣٦ .فا اقا ال لاهُ ْم« :لا ِك ِن أ ْل آ ان ،ام ْن ا َُل ِك ٌيس فالْ ايأْخ ُْذ ُه او ِم ْز او ٌد
َّ ُ ٣٥مث قاا ال لاهُ ْمِ « :ح اني َأ ْر اسلْ ُت ُ ْمك ب اِال ِك ٍيس او ال ِم ْز او ٍد او ال َأ ْح ِذي ا ٍة ،ه ْال َأع اْو از ُ ْمك ا ْ
ِص ام اع َأثا ام ٍةَ ِ .ل َّن اما ه اُو ِم ْن ِهج ِايت ا َُل أنْ ِقضا ا ٌء».
اك اذ ِ اكل .او ام ْن لاي اْس ا َُل فالْ اي ِب ْع ثا ْوب ا ُه اوياشْ ا ِرت اس ْي ًفاَ ِ ٣٧ .ل ِ رين َأقُو ُل لا ُ ْمك :إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن ي ا ِ َّمت ِ َّيف َأيْضً ا اه اذإ ألْ ام ْك ُت ُ
وب :او ُأ ْح ِ ا
ِ
٣٨فاقاالُوإ « :ااي ار هب ،ه اُو اذإ ُهناا اس ْي اف ِان» .فاقاا ال لاهُ ْم« :يا ْك ِفي!».
 .١ام ْن ا َُل ِك ٌيس فالْ ايأْخ ُْذ ُه او ِم ْز او ٌد اك اذ ِ اكل :يبدو أن قصد يسوع أرإد أن يقول هلم" :أان عىل وشك أن أتركمك ،وعندما أذهب ،عليمك إس تخدإم لك إلوسائل
إملتاحة لتسددوإ إحتياجاتمك وحتموإ أنفسمك ".فهذه إلش ياء مل تكن مطلوبة من قبل ،ولكهنا مطلوبة إلآن.
•

خرج إلتالميذ للخدمة لوحدمه دون يسوع من قبل (لوقا  ،)١٧-١:١٠ومت إس تقباهلم حيهنا بنية جيدة وحسن إلضيافة .أما إلآن فسوف يوإهجون
عامل عدإيئ دون يسوع وعلَيم أن يكونوإ مس تعدين َّلكل.

ِص ام اع َأثا ام ٍة :أخرب يسوع تالميذه يف إلسابق أنه ُ
سريفض ويُصلب (لوقا  .)٣٣-٣١:١٨ ،٢٥:١٧ونرإه هنا
 .٢إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن ي ا ِ َّمت ِ َّيف َأيْضً ا اه اذإ ألْ ام ْك ُت ُ
وب :او ُأ ْح ِ ا
ِ
خيربمه أن هذه إلمور س تحدث قريب ًا.
َ ِ .٣ل َّن اما ه اُو ِم ْن ِهج ِايت ا َُل أن ْ ِقضا ا ٌء :يبدو وكنه يقول" :سيتحقق لك هذإ قريب ًا".
 .٤يا ْك ِفي! :قال يسوع هذإ عندما قدم َل إلتالميذ إلس يوف ،وتعين "توقفوإ عن هذإ إللَكم" وهكذإ أهنيى إللَكم بطريقة حازمة جد ًإ .فمل يقصد يسوع أن
يقول" :إل اس ْي اف ِان س يكفيان حملاربة إحلشد إلقادم لعتقايل".
•

عل ر اق ابيت ( :)Pateل تعين "لكمة ’يا ْك ِفي!‘ أن يسوع وإفق عىل إقرتإح إلتالميذ بأن إس تخدإم إلس يفان س يكفي حلل إلْنإع .فالس ياق يستبعد
هذه إلفكرة متام ًا".

•

يبدو أن إلتالميذ مل يفهموإ ما س يحدث يف إلساعات إلقليةل إلقادمة .كام مل يفهم إملؤمنني إلوإئل فامي بعد ما يعنيه يسوع هنا .عل ر اق جيِلهنويس
(" :)Geldenhuysبىن إلبااب بونيفاس إلثامن ( )١٣٠٢عقيدته عىل هذإ إلنص وإليت تعطي للبااب إحلق بأن ميارس حمكه إملطلق إلعلامين وكذكل
إلرويح عىل إلناس  -قال أن إل اس ْي اف ِان هام إلس يف إلرويح وإلس يف إلعلامين".

اثلث ًا .رصإع يسوع إلشديد أثناء صالته يف بس تان اجث ْ اس ْي ام ِاين
أ ) إلآايت (َ :)٤٢-٣٩ألا ِم يسوع إلشديد يف إلبس تان
يك ال تادْ ُخلُوإ ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة» ٤١ .اوأن ْ اف اص ال اعهنْ ُ ْم ا ْحن او
ون ،اوتا ِب اع ُه َأيْضً ا ت ااال ِم ُيذ ُه ٤٠ .اولا َّما اص اار إ اىل ألْ ام ااك ِن قاا ال لاهُ ْم « :اصلهوإ ِل ا ْ
 ٣٩اوخ اار اج او ام اَض اكلْ اعا اد ِة إ اىل اجبالِ أ َّلزيْ ُت ِ
ِ
ِ
ار ْميا ِة اح اج ٍر او اجث اا عا اىل ُر ْك ابت ا ْي ِه او اص َّىل ٤٢قاائِ ًال « :ااي َأباتاا ُه ،إ ْن ِشئْ ات َأ ْن ُجت اِزي ع ِ راين اه ِذ ِه ألْ اَك اْس .اولا ِك ْن ِل ات ُك ْن ال إ ارإد ِاِت ب ا ْل إ ارإ ادت اُك».
ِ
ِ
ِ
ون :قَض يسوع معظم لياليه هناك يف ذكل إلس بوع (لوقا  ،)٣٧:٢١ولكنه رفض تغيري هذإ إلروتني رمغ معرفته أن
 .١اوخ اار اج او ام اَض اكلْ اعا اد ِة إ اىل اجبالِ أ َّلزيْ ُت ِ
ِ
هيوذإ س يجده بسهوةل.

يك ال تادْ ُخلُوإ ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة :عندما بدأ يسوع صالته يف بس تان اجث ْ اس ْي ام ِاين (إمس إملاكن حسب مىت  ٣٦:٢٦ومرقس  )٣٢:١٤نبه إلتالميذ حباجهتم
 .٢اصلهوإ ِل ا ْ
إىل إلصالة .فيسوع نفسه اكن حباجة أن يصيل يك ينال قوة ملوإهجة إحملنة إلقادمة .اكن إلتالميذ س يوإهجون حمنهتم إخلاصة لحق ًا ،ولهذإ مه حباجة أن يصلوإ
ليك ل يدخلوإ يف جتربة  -أي ،ل يستسلموإ للتجربة.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateتعين إلكامت تادْ ُخلُوإ ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة ) (perasmonأن ل َتضعوإ لقوهتا إلرشيرة (رإجع لوقا ".)٤:١١ ،٤٦:٢٢

 .٣او اجث اا عا اىل ُر ْك ابت ا ْي ِه او اص َّىل :هذه إحلادثة مليئة ابلعاطفة ويبدو أن شاهد عيان (وإحد من إلتالميذ) روإها للوقا .وحده شاهد إلعيان سيتذكر تفاصيل مثل:
اوأنْ اف اص ال اعهنْ ُ ْم ا ْحن او ار ْميا ِة اح اج ٍر.
•

عل ر اق جيِلهنويس (" :)Geldenhuysاكنت إلطريقة إملعتادة للصالة يف ذكل إلوقت يه وضعية إلوقوفَّ .لإ فركوع يسوع عىل ركبتيه يؤكد شدة
رصإعه يف اجث ْ اس ْي ام ِاين".

 .٤ااي َأب ا اتا ُه ،إ ْن ِشئْ ات َأ ْن ُجت اِزي ع ِ راين اه ِذ ِه ألْ اَك اْس :اع ِر َّف يسوع ما يه مشيئة إلآب ،ومع هذإ شعر بعذإب ألمي يف روحه .مل يأ ِت إلعذإب من عدم رغبته لتنفيذ
ِ
مشيئة هللا ،ولكن لن يسوع س يذهب إىل إلصليب كذبيحة عن إخلطااي .فهو مل يكن حضية لظروف خارجة عن إرإدته ، ،عكس إَّلبيحة إحليوإنية ،بل
ذهب مدراكً متام ًا ملا جيري .فقد ا ِ ر
حضى ِب ان ِفس ِه عن طيب خاطر.
•

هذإ يساعدان عىل فهم إلسبب من ورإء إس تخدإم يسوع لصورة ألْ اَك اْس .فكثري ًإ ما اكن إلَكس يف إلعهد إلقدمي يشري إىل غضب ودينونة هللا.
✓

✓

✓

ارشهبُ ا أرش ُإر إل ْر ِض اح َّىت إلث ا ِ
ِيف ي ا ِد ِ
هامةل (مزمور .)٨:٧٥
هللا اك ُْس غاضا ٍب ام ْلآن ا ٌة ِم ْن ا َْخ ٍر أمح اار ام ُمزوج ًا ب ُِس ر ٍم .او اسياس ُك ُب ِم ْن اك ِس ِه ،او اسي ا
رشبهتِ اا بِأَ ْمكا ِلهاا اح َّىت
ِإ ْست ا ْي ِق ِظيِ ،إ ْست ا ْي ِق ِظي اوقُو ِمي ااي ام ِدي ان اة إلْ ُقدْ ِس ،ااي ام ْن ا ِ
رشبْ ِت ِم ْن ي ا ِد إلْ ام ْو اىل اك اْس غاضا ِب ِه ،إ ْل اَك اْس إل َّ ِيت اج اعلا ْت ِك ت ا اارت َّ ِحن اني .ا ِ ْ
أ آ ِخ ِرهاا (إشعياء .)١٧:٥١
رسإئِيلا« :خ ُْذ اك اْس ا َْخ ِر غاضا ِيب ِم ْن ي ا ِدي ،او ْإس ِق ِمهنْ اا ا ِمجي اع إ ُل امم إل َّ ِيت ُأر ِس ُ ا
كل إلاَيْ اا» (إ ْر ِم ايا .)١٥:٢٥
اوه ااذإ اما َأ ْعلا ان ُه ِ ايل َّإلر هب إ ا َُل إ ْ ا
ِ ْ ِ ِ
ِ ِ

•

مل متثل ألْ اَك اْس إملوت ،بل إدلينونة .مل يكن يسوع خائف ًا من إملوت بلك تأكيد ،ولكنه عندما أمكل إلعمل عىل إلصليب ،أي قبوَل وحتمهل وإرضاءه
دلينونة هللا إلآب إلصاحلة عن خطاايان  -أسمل نفسه للموت طوع ًا.

•

أصبح يسوع عدو ًإ هلل ،إذإ جاز لنا إلتعبري ،و ُح ِ امك عليه وأجرب عىل رشب اك اْس غضب إلآب ليك ل نرشهبا حنن .هذه إلَكس إجملازية اكنت أعظم
أمل حتمهل يسوع عىل إلصليب.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonعندما أصف ما حتمهل رِب ،ل أخاف أبد ًإ من إملبالغة .فقد رشب إلهنا وخملصنا يسوع إملس يح ا ْك ُس غاضا ٍب
ام ْلآن ا ٌة بلك ما يف إجلحمي".

 .٥اولا ِك ْن ِل ات ُك ْن ال إ ارإد ِاِت ب ا ْل إ ارإ ادت اُك :اكن عىل يسوع أن يقرر عندما وصل بس تان جثس اميين .ل يعين ذكل أنه مل يقرر بعد أو مل يكن رإضي ًا عن قرإره ،ولكنه
ِ
ِ
وصل إلآن عند مفرتق طرق .قد رشب إلَكس يف إجللجثة ،ولكن إلقرإر إلهنايئ لرشب هذه إلَكس اكن يف جثس اميين.
•

تصارع إنسان ابر مع إلش يطان وإخلطية وإَّلإت وإلشهوة يف إلبس تان وخرس ،قائ ًال" :لتكن إرإدِت ل إرإدتك" وخسارته أثرت عىل لك إلبرشية.
تان أآخر وإنترص ،قائ ًالِ " :ل ات ُك ْن ال إ ارإد ِاِت ب ا ْل إ ارإ ادت اُك" وتأثري هذإ
وتصارع إلنسان إلبار إلثاين مع إلش يطان وإخلطية وإَّلإت وإلشهوة يف بس ٍ
ِ
ِ
الانتصار ملس لك إنسان من لك قبيةل وشعب ولسان.

ب) إلآايت ( :)٤٤-٤٣وسط ألمه ،شا در دات ُه إملالئكة
 ٤٣او اظه اار ا َُل ام االكٌ ِم ان أ َّلس اما ِء يُقا رِوي ِه ٤٤ .اوإ ْذ ااك ان ِيف ِهجاا ٍد ااك ان يُ اص ِ ريل ِبأَشا رِد لا اجا اج ٍة ،او اص اار ع اارقُ ُه اك اق اط ار ِإت اد ٍم انا ِز ا ٍةل عا اىل أ ْلَ ْر ِض.
ِ
 .١او اظه اار ا َُل ام االكٌ ِم ان أ َّلس اما ِء ي ُ اق رِوي ِه :رد ًإ عىل صالة يسوع ،مل ُ ِجي ازي إلآب إلَكس عنه ،ولكنه أرسل إملالئكة لتقوية يسوع عىل حتمل ورشب إلَكس.
•

هناك جدل حول وجود هذه إلآايت (لوقا  )٤٤-٤٣:٢٢يف إخملطوطات إلصلية .حيث تس تثنَيا بعض إلرتجامت إحلديثة بسبب عدم إجلزم
بوجودها يف إلنص إلصيل .ويُعلرق ابيت (" :)Pateتمكن صعوبة إلنص يف حد ذإته يف عدم وجود إجابة قاطعة ،بسبب تعارض إلدةل إليت َتص
إخملطوطات إلصلية".

•

للسف ،قام هذإ إملالك بدور إلتالميذ ،وفعل ما اكن جيب عىل إلتالميذ إل ِنيام أن يفعلوه .عل ر اق جون ترإب ( )John Trappأن يسوع هبذإ
إلمر " :اوضا اع نفسه قلي ًال عن إملالئكة ،كام تقول إلآية يف إلعربإنيني  ،٧:٢لهذإ قبل إلتعزية من إملالك".

 .٢اوإ ْذ ااك ان ِيف ِهجاا ٍد ااك ان ي ُ اص ِ ريل ِبأَشا رِد لا اجا اج ٍة :صىل يسوع ِبأَشا رِد لا اجا اج ٍة وسط ألمه ،او اص اار ع اارقُ ُه اك اق اط ار ِإت اد ٍم انا ِز ا ٍةل عا اىل أ ْلَ ْر ِض .مل يقل لوقا أن عرق يسوع
ِاكن دم ًا ،بل اكن يبدو مثل إدلم ،رمبا قال هذإ بسبب إلطريقة إليت تساقط فَيا إلعرق من جبينه ،أو لن إلعرق أمزتج مع إدلم نتيجة إنفجار إلشعريإت
إدلموية وإنساكب إدلم عرب إملسامات.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateاكن عرقه غزير ًإ دلرجة أنه اكن مثل إدلم إملتساقط عىل إلرض".

•

كام وعل ر اق الكرك (" :)Clarkeتوجد حالت للشخاص إمزتج عرقهم ابدلم بسبب إرهاقهم إلشديد أو بسبب تعرضهم للهلع من موقف ما .وقد
يتصبب إلعرق كقطرإت دم أحيا ًان بسبب ضغط عصيب ،حيث تتوسع إملسامات ويْنل من خاللها إدلم".

•

وأضاف س بريجن (" :)Spurgeonأعطى إلطبيب إلقدمي غالينوس مثا ًل عن حالت تعرض لها أفرإد للخوف إلشديد جعلهتم يتصببون عرق ًا
بلون غريب يش به إللون إلقرمزي إَّلي يبدو اكدلم .فهذه حالت ميكن تفسريها طبي ًا".

•

ااك ان يُ اص ِ ريل ِبأَشا رِد ل ا اجا اج ٍة :كتب ترإب (" :)Trappضغط عىل لك أعصابه وإجهتد بروحه ويف الكمه يك يكفر عن صلوإتنا إملمةل وإخلالية من أي
حرإرة وحامس".

ج ) إلآايت ( :)٤٦-٤٥يسوع حيذر إلتالميذ
َّ ُ ٤٥مث قاا ام ِم ان أ َّلص اال ِة او اجا اء إ اىل ت ااال ِمي ِذ ِه ،فا او اجدا ُ ْمه ِن ايا ًما ِم ان ألْ ُح ْز ِن٤٦ .فاقاا ال لاهُ ْمِ « :ل اما اذإ َأن ُ ْْمت ِن ايا ٌم؟ قُو ُموإ او اصلهوإ ِلئا َّال تادْ ُخلُوإ ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة».
ِ
 .١فا او اجدا ُ ْمه ِن ايا ًما ِم ان ألْ ُح ْز ِن :إمتل إلتالميذ بألْ ُح ْز ِن ،ولكن بد ًل من قضاء وقت يف إلصالة ،خِلوإ إىل إلنوم ،فأوقظهم يسوع وَشعهم عىل إلصالة.
 .٢قُو ُموإ او اصلهوإ ِلئا َّال تادْ ُخلُوإ ِيف ا ْجت ِرب ا ٍة :س يعرضهم إتباعهم ليسوع لتجربة ل ميكن َتيلها .لهذإ َشعهم يسوع أن يصلوإ لن هذإ من مصلحهتم ،واكن يفكر هبم
ومبا هو خلريمه بدلً من تفكريه يف فشلهم يف دمعه.
رإبع ًاِ .إعتقال يسوع وحمامكته

أ ) إلآايت ( :)٥٣-٤٧خيانة يسوع وإعتقاَل
ارش ،ي ا ات اقدَّ ُمهُ ْم ،فادا انا ِم ْن ي ُاسو اع ِل ُي اقبر اِهلُ٤٨ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ « :ااي هيا ُو اذإَ ،أ ِب ُق ْب ا ٍةل ت ُ اس ِ ر ُمل أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان؟».
 ٤٧اوبايْنا اما ه اُو ي ا ات اكَّ ُم إ اذإ مجا ْ ٌع ،اوأ َّ َِّلي يُدْ عاى هيا ُو اذإَ ،أ احدُ أ ِلثْ ا ْين ع ا ا
ِ
ِ
اب ي ُاسو ُع وقاا ال:
رض اب اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم اع ْبدا ارئِ ِيس أ ْل اكهانا ِة فا اق اط اع ُأ ْذن ا ُه ألْ ُي ْم اىن٥١ .فاأَ اج ا
ون ،قاالُوإ « :ااي ار هبَ ،أن ْ ِ
ارض ُب ِبأ َّلس ْي ِف؟» ٥٠ .او ا ا
٤٩فالا َّما ار َأى أ َّ َِّل اين اح ْو ا َُل اما يا ُك ُ
لك اوأ هلش ُيوخِ ألْ ُم ْق ِب ِل اني عالا ْي ِه « :اكَن َّ ُه عا اىل ِل رٍص خ اار ْج ُ ْمت ب ُِس ُي ٍ
ِص!
« اد ُعوإ إ اىل اه اذإ!» .اولا ام اس ُأ ْذن ا ُه او َأ ْب ار َأهااَّ ُ ٥٢.مث قاا ال ي ُاسو ُع ِل ُر اؤ اسا ِء أ ْل اكهانا ِة اوقُ َّوإ ِد ُجنْ ِد ألْها ْي ا ِ
وف او ِع ِ ٍر
٥٣إ ْذ ُِك ْن ُت ام اع ُ ْمك ُ َّ
لك ل ا ْم تا ُم هدوإ عا ا َّيل أ ْلَ ااي ِد اي .اولا ِك َّن اه ِذ ِه اسا اع ُت ُ ْمك او ُسلْ اط ُان أ هلظلْ ام ِة».
لك ي ا ْو ٍم ِيف ألْها ْي ا ِ
ِ
 .١اوبايْنا اما ه اُو ي ا ات اكَّ ُم إ اذإ مجا ْ ٌع :يُظهر إلعدد إَّلي جاء للقبض عىل يسوع بأن إلقادة إدلينيني إعتربوإ أهنا اكنت معلية إعتقال خطرية ،وجيب تنفيذها بعناية جتنب ًا
ِ
لي شغب أو فشل.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateوفق ًا لجنيل يوحنا  ١٢ ،٣:١٨شا ا َّ
لك إجلنود إلرومان جزء ًإ من هذإ إجلا ْمع".

•

لك (لوقا  .)٥٢:٢٢كتب ابرلكي (" :)Barclayاكن رئيس جند إلهيلك هو إملسؤول عن حفظ إلمن وإلنظام يف
اكن مع إمجلع قُ َّوإ ِد ُجنْ ِد ألْها ْي ا ِ
إلهيلك ،واكن قوإد جند إلهيلك مه جنود إلرئيس واكنوإ مكفون ابلقبض عىل يسوع".

 .٢فادا انا ِم ْن ي ُاسو اع ِل ُي اقبر ا ُِهلِ :إس اتق اب ال هيوذإ يسوع بلك حرإرة ،حىت أنه أعطاه إل ُقبةل إملُعتادة .وبتكل إلقبةل حدد للسلطات عن خشصية يسوع إَّلين جاءوإ للقبض
عليه .ويبدو أن مظهر يسوع اكن عاد ًاي جد ًإ حبيث اكن من إلرضوري أن يفعل هيوذإ ذكل ،ولهذإ داانا ِم ْن ي ُاسو اع ِل ُي اقبر ا ُِهل.
•

كتب ابرلكي (" :)Barclayاكنت إلعادة تقِض بأن يضع إلتلميذ يده إلميىن عىل إلكتف إليرس ملعلمه إحملبوب ،ويضع يده إليرسى عىل كتفه إلمين
ويقبهل ،واكنت هذه قبةل إلتلميذ للس يد وإملعمل إحملبوب ،لكن هيوذإ إس تخدهما كعالمة لتسلمي إلس يد".

 .٣ااي هيا ُو اذإَ ،أ ِب ُق ْب ا ٍةل ت ُ اس ِ ر ُمل أ ْب ان أ ْلن ْ اس ِان؟ :وبطبيعة إحلال ،اع ِر َّف يسوع إلسخرية من ورإء خيانة هيوذإ بتحيته إحلارة ،لهذإ سأَل" :ألهذه إدلرجة ل توجد دليك
أية مشاعر لتمتكن من ِ
تقبييل وخيانيت؟" يعترب هيوذإ مث ًال جيدإً للضمري إملتحجر.
•

اكنت خيانة يسوع خطية رهيبة جد ًإ ،ويتحمل هيوذإ اكمل إملسؤولية عهنا .إل أن عناية هللا إس تخدمهتا كفضل وس يةل لتسلمي يسوع يف أيدي
أعدإئه.
✓
✓
✓
✓

إذإ إلقوإ إلقبض عىل يسوع بعد مقاومة أو إذإ هرب وإختبأ مهنم إىل أن جيدوه ،حيهنا سيبدو أنه اكن حضية معاندة.
وإذإ إستسمل رمبا س ُيعترب ترصفه هذإ جحة لقاتليه أو إنتحار من ِقب ِهل.
وإذإ حدث لك هذإ ابلصدفة ،فانه س يقلل من إلتأثري إلاكمل للَكس إملر إليت اكن يسوع عىل وشك أن يرشهبا.
عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonالك ،اكن ينبغي أن ي ُغدا ار ِب ِه من صاحبه ليك خيترب أقَس إلعذإب ،وهذإ حبد ذإته اكن عذإ ًاب ألاميً منفصل
عام س يحدث لحق ًا".

رض اب اوإ ِح ٌد ِمهنْ ُ ْم اع ْبدا ارئِ ِيس أ ْل اكهانا ِة فا اق اط اع ُأ ْذن ا ُه ألْ ُي ْم اىن :كشف إجنيل يوحنا  ١٠:١٨أن من رضب إلعبد اكن بطرس .فعندما إس تخدم بطرس قوة
 .٤او ا ا
ُ
ذن إلعبد فقط ،ولكن عندما إس تخدم قوة لكمة هللا ،متكن من إخرتإق إلقلوب جملد هلل (أعامل إلرسل .)٣٧:٢
إلس يف متكن من قطع أ ا
•

كتب مأالكرن (" :)Maclarenعندما تس تخدم إلكنيسة قوة إلس يف ،فاهنا تُظهر عادة عدم برإعهتا يف إس تخدإمه ،وكثري ًإ ما ترضب إلرجل
إخلطأ".

•

إس تطاع لوقا ،بسبب معرفة إلطبية ،أن حيدد أن إلذن إليت قُطعت اكنت ُأ ْذن ا ُه ألْ ُي ْم اىن .عىل إفرتإض أن بطرس اكن يس تخدم يده إلميىن ،وإلطريقة
إلوحيدة لقطع إلذن إلميىن يه إلهجوم من إخللف .مفن إملرحج إذ ًإ  -وإن مل يكن مؤكد ًإ  -أن بطرس هامجه من إخللف.

•

أوقف يسوع هذإ إلترصف إلمحق وغري إلفعال بقوَل " :اد ُعوإ إ اىل اه اذإ!" عل ر اق ابيت (" :)Pateقال لتالميذه إَّلين جلأوإ إىل إلعنفِ " ،ق ُفوإ ِع ْندا
ِ
ه ااذإ إلْ اح رِد!" وكنه يقول ابلعامية" :ت ااوقَّ ْفوإ! اك افى!"

 .٥اولا ام اس ُأ ْذن ا ُه او َأ ْب ار َأهاا :حىت يف هذإ إملوقف ،اكن يسوع حارض ًإ لتنظيف إلفوىض إليت خلفها تالميذه ورإهئم ،وعاجل إلرضر إَّلي أحدثه بطرس.
لك اوأ هلش ُيوخِ ولك إجلنود إَّلين جاءوإ لعتقاَل .مل يقاوهمم
 .٦اولا ِك َّن اه ِذ ِه اسا اع ُت ُ ْمك او ُسلْ اط ُان أ هلظلْ ام ِة :رشح يسوع ملاذإ ذهب مع ُر اؤ اسا ِء أ ْل اكهانا ِة اوقُ َّوإ ِد ُجنْ ِد ألْها ْي ا ِ
لنه حان إلوقت لن يفعلوإ بيسوع ما أرإدوه من مدة ،إعتقاَل وقتهل .ويبدو للوهةل إلوىل أهنا اكنت ساعهتم وسلطاهنم وليس يسوع.
ب) إلآايت ( :)٦٠-٥٤بطرس ينكر معرفته بيسوع
رض ُموإ انا ًرإ ِيف او ْسطِ أدلَّإ ِر او اجلا ُسوإ ام ًعا ،اجلا اس ب ُ ْط ُر ُس بايْهنا ُ ْم٥٦ .فا ار َأتْ ُه
٥٤فاأَخ ُاذو ُه او اساقُو ُه او َأ ْد اخلُو ُه إ اىل باي ِْت ارئِ ِيس ألْ اكهانا ِة .او َأ َّما بُ ْط ُر ُس فاتا ِب اع ُه ِم ْن ب ا ِعي ٍد ٥٥ .اولا َّما َأ ْ ا
ِ
اجا ِري ا ٌة اجا ِل ًسا ِع ْندا ألنَّا ِر فا ات اف َّر اس ْت ِفي ِه اوقاال ا ْت « :او اه اذإ ااك ان ام اعهُ!»٥٧ .فاأَ ْن اك ار ُه قاائِ ًال« :لا ْس ُت َأ ْع ِرفُ ُه ااي أ ْم ار َأ ُة!» ٥٨ .اوب ا ْعدا قا ِليلٍ ارأ آ ُه أآخ ُار اوقاا ال « :او َأن اْت ِمهنْ ُ ْم!» .فاقاا ال
ييل َأيْضً ا!»٦٠ .فاقاا ال بُ ْط ُر ُس « :ااي
بُ ْط ُر ُس « :ااي ِإن ْ اس ُان ،لا ْس ُت َأانا !» ٥٩ .اول ا َّما ام اَض ا ْحن ُو اساعا ٍة اوإ ِحدا ٍة َأكَّدا أآخ ُار قاائِ ًالِ « :بألْ اح ر ِق ِإ َّن اه اذإ َأيْضً ا ااك ان ام اعهَُ ِ ،لن َّ ُه اج ِل ِ ٌّ
إن ْ اس ُان ،لا ْس ُت َأ ْع ِر ُف اما تا ُقو ُل!» .او ِيف ألْ احالِ بايْنا اما ه اُو ي ا ات اكَّ ُم اص ااح أ رِدل ُ
يك.
ِ
 .١فاأَخ ُاذو ُه او اساقُو ُه او َأ ْد اخلُو ُه إ اىل باي ِْت ارئِ ِيس ألْ اكها ان ِة :مل يسجل لوقا تفاصيل إملثول أمام قا ايافاا ارئِ ِيس أ ْل اكها ان ِة ومجموعة أ ْل اك ات اب ُة اوأ هلش ُيوخُ إَّلين إجمتعوإ عىل جعل
ِ
إلرشي اع ِة (لوقا .)٦٦:٢٢
(مىت  .)٦٨-٥٧:٢٦ولكنه ركز عىل ألهنَّ ا ُار حيث إج ات ام اع ُش ُيوخُ إلشَّ ِ
عب او ِك ُبار إل اكها ان ِة او ُم اع ِل ر ِمو َّ ِ
•

قبل أن يذهب يسوع إىل مْنل قا ايافاا (رئيس إلكهنة) ،امضا ْوإ ِب ِه َأ َّو ًل إ اىل احن َّ اان ،أ َّ َِّلي ااك ان ارئِ ًيسا ِل ْل اكها ان ِة ِيف ِت ْ ا
كل أ َّلس ان ِة ،و"إلسلطة ورإء إلعرش"
ِ
(وفق ًا ليوحنا .)٢٣-١٩ ،١٤-١٢:١٨

 .٢او َأ َّما بُ ْط ُر ُس فا ات ِب اع ُه ِم ْن ب ا ِعي ٍد :اكن بطرس قلق ًا عىل يسوع وأرإد أن يعرف ماذإ س يحدث َل .ولكنه مل ميكل إلشجاعة إلاكفية ليعلن عن معرفته بيسوع،
وابلتايل تا ِب اع ُه ِم ْن ب ا ِعي ٍد .هذه إملسافة جعلت من إلصعب عىل بطرس أن يعرتف بعالقته مع يسوع عندما سؤل.
•

هرب لك إلتالميذ إلآخرين ،او َأ َّما بُ ْط ُر ُس فا ات ِب اع ُه ِم ْن ب ا ِعي ٍد ،عىل أمل أن يثبت أن توقعات يسوع حول إناكره وإلتخيل عنه اكنت خاطئة.

 .٣اجلا اس بُ ْط ُر ُس بايْهنا ُ ْم :جلس بطرس حول إلنار مع خُدإم إَّلين إعتقلوإ يسوع ليس تدئف ،واكن يأمل أل ينتبه أحد أنه ليس مهنم .مل يرتك بطرس يسوع كام
فعل إلتالميذ إلآخرين  -عىل إلقل يف هذإ إلوقت  -بل أرإد أن يُعرف عىل أنه تلميذ يسوع.
 .٤فاأَنْ اك ار ُه :أنكر بطرس يسوع يف ثالثة طرق حمددة عىل إلقل .أو ًل ،أنكر معرفته بيسوع (لا ْس ُت َأ ْع ِرفُ ُه ااي أ ْم ار َأ ُة!) ،مث أنكر أنه اكن تلميذإً ليسوع ( ااي إن ْ اس ُان،
ِ
لا ْس ُت َأانا !) ،وأخري ًإ أنكر حىت أنه اكن من إجلليل ( ااي إن ْ اس ُان ،لا ْس ُت َأ ْع ِر ُف اما تا ُقو ُل!).
ِ
•

تقول إلآية يف مىت  ٧٤:٢٦أنه يف إناكر بطرس إلخري أبْ اتدا َأ يالْ اع ُن او ا ْحي ِل ُف  -أآم ًال أن يبعد نفسه عن يسوع.

ج ) إلآايت ( :)٦٢-٦١ن ااظ ار يسوع إىل بطرس ،فاتا اذكَّ ار ا االك امه

٦١فاألْ ات اف ات أ َّلر هب اون ااظ ار إ اىل ب ُ ْط ُر اس ،فاتا اذكَّ ار بُ ْط ُر ُس ا االك ام أ َّلر ِ رب ،اك ْي اف قاا ال اَلُ« :إن اَّك قا ْب ال َأ ْن ي ا ِص ايح أ رِدل ُ
يك تُ ْن ِك ُر ِين ثا اال اث ام َّر ٍإت»٦٢ .فاخ اار اج بُ ْط ُر ُس ِإ اىل خاا ِرجٍ
ِ
ِ
اوبا اىك بُ ااك ًء ُم ًّرإ.
 .١فاألْ ات اف ات أ َّلر هب اون ااظ ار إ اىل بُ ْط ُر اس :عند صياح إدليك ،نظر يسوع إىل إحلشد حوَل ،ورأى بطرس وهج ًا لوجه .شعر بطرس بتبكيت فوري عن خطيته،
ِ
ليس لنه أنكر يسوع حفسب ،ولكن أيض ًا بسبب إلكربايء إَّلي قاده ليعتقد أنه لن ينكره.
•

كتب ليفيِل (" :)Liefeldتشري عادة إلكمة إليواننية إلقدمية ن ااظ ار إىل نظرة الاهامتم وإحلب أو إلقلق".

 .٢فاتا اذكَّ ار بُ ْط ُر ُس ا االك ام أ َّلر ِ رب :للسف ،تذكر بطرس متأخرإً وبعد خطيته .ويف تكل إللحظة ،اكنت رد فعل بطرس إلوحيدة :با اىك بُ ااك ًء ُم ًّرإ  -ومع ذكل سيتعامل
إلرب معه وسريد إملسلوب.
•

اكن من إملناسب َل أن يبيك مبرإرة يف تكل إللحظة ،ولكن بطرس مل يكن بال رجاء .بقدر ما اكن وعد يسوع ابناكر بطرس حصيح ًا ،اكن وعده أن
ال ي ا ْف اىن إمياان ُه حصيح ًا أيض ًا (لوقا  .)٣٢:٢٢سقط بطرس حصيح ،ولكنه مل يفقد إميانه.
ِ

د ) إلآايت (ِ :)٦٥-٦٣إس هتز َأ إحلرإس بيسوع ورضبوه
رضب ا اك؟».
ون ِب ِه او ُ ْمه ا ْجي ِ ُِلوناهُ ٦٤ ،اوغا َّط ْو ُه او ااكنُوإ ي ا ْ ِ
ون او ْ اهج ُه اوي ْاسأَلُون ا ُه قاائِ ِل اني« :تانابَّأْ! ام ْن ه اُو أ َّ َِّلي ا ا
رضب ُ ا
 ٦٣اوأ ر ِلر اجا ُل أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ضا اب ِِط اني ي ُاسو اع ااكنُوإ ي ْاس هتا ْ ِزئ ُ ا
ون عالا ْي ِه ُم اج رِد ِف اني.
 ٦٥اوأ َْش ايا اء ُأخ اار اك ِث اري ًة ااكنُوإ ي ا ُقولُ ا
ون ِب ِه او ُ ْمه ا ْجي ِ ُِلون ا ُه :مل يسجل لوقا ما حدث يف حمامكة يسوع إلليلية أمام رئيس إلكهنة ومجموعة أ ْل اك ات اب ُة
 .١اوأ ر ِلر اجا ُل أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ضا اب ِِط اني ي ُاسو اع ااكنُوإ ي ْاس هتا ْ ِزئ ُ ا
اوأ هلش ُيوخُ إَّلين إجمتعوإ عىل جعل (مىت  .)٦٨-٥٧:٢٦ولكنه جسل ما حدث مبارشة بعد إحملامكة ،وكيف تعرض يسوع للرضب والاس هتزإء من قبل
إلسلطات إدلينية.
ون او ْ اهج ُه :حتمل يسوع تكل إلرضابت وإللكامت بأمل شديد وهو مغمض إلعينني .يضيف لكٍ من مىت  ٦٧:٢٦ومرقس  ٦٥:١٤أهنم
 .٢اوغا َّط ْو ُه او ااكنُوإ ي ا ْ ِ
رضب ُ ا
ب ا اص ُقوإ ِيف او ْ ِهج ِه.
•

من إلسهل أن نفكر أهنم متكنوإ من فعل ذكل لهنم اكنوإ جيهلونه .وهذإ حصيح نوع ًا ما ،فهم مل يعرتفوإ أنه إملس يا أو إبن هللا .ولكن إلسبب إلآخر
إَّلي دفعهم للترصف هكذإ هو طبيعة إلنسان إمل ُعادية هلل (رومية  ،١٠:٥كولويس  .)٢١:١فقد ِإن ات اظ ار إلنسان طوي ًال ليرضب ويصفع ويبصق
يف وجه هللا.
ً
✓ اكن عىل لكي إلقدرة أن يؤخذ أسريإ ويس هتزأ به
✓ اكن عىل لكي إلصالح أن يُرضب ُوجيرح ويُعتدى عليه
✓ اكن عىل لكي إملعرفة أن يبدو كمعى
✓ اكن عىل وجه هللا ،إَل إحملبة إلاكمةل ،أن يُرضب ويُلمك
✓ اكن عىل إلعدإةل إللهية أن تُرفض

•

وابلتايل ،اكن عىل هللا أن يمتم معهل إجمليد رمغ الاس تعرإض إلاكمل خلطية إلنسان.
✓ وجدوإ أنه ميكن للخطية أن تكون لعبة
✓ وجدوإ أن قسوة إخلطية ُمِلة
✓ وجدوإ أنه ميكن للخطية أن تُضاعف

رضب ا اك؟ :إن ِإع ات امدا يسوع عىل سلطانه إللهيي ،فس يعرف من رضبه ابلضبط ،وس يعرف حىت تفاصيل حياة ذكل إلشخص .ومع ذكل،
 .٣تانابَّأْ! ام ْن ه اُو أ َّ َِّلي ا ا
رفض يسوع إس تغالل سلطانه وقوته إللهية ،ووإجه إلمر اكنسان ممتلئ بقوة إلروح.
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateومع ذكل ،إليشء إَّلي خسروإ منه ،وهو قدرة يسوع إلنبوية ،مت إثبات حصته يف إملشهد إلسابق :أنكر بطرس إلهه ثالث
مرإت ،متام ًا كام تنبأ يسوع".

•

اكن من إلرضوري عىل يسوع أن يوإجه مثل هذه الانهتأاكت ،رمغ أن احت ُملها اكن مؤمل ًا ليسوع ،ومؤمل ًا لتباعه حيامن يتأملوهنا.
✓
✓
✓

•

اكن من إملهم ابلنس بة ليسوع أن يُظهر أن إلتجاوب إملناسب مع إلكرإهية ليس إملزيد من إلكرإهية بل إظهار حمبة أكرب.
اكن من إملهم ابلنس بة ليسوع أن يُظهر ثقته ابهلل إلآب ،وثقته أنه س يربره حامتً ،وبأنه غري مضطر لِلفاع عن نفسه.
اكن من إملهم ابلنس بة ليسوع أن خيترب لك هذإ حىت يتس ىن ملن يتعرضون للظمل وإملهانة أن جيدوإ إلرإحة يف إَل إخترب ما إختربوه.

كتب س بريجن (" :)Spurgeonمن إلالئق أن أدعوه أيض ًا ابملنترص .فمل ينجح مضطهديه يف إاثرة غضبه .ومل يمتكنوإ من إهناء رمحته أو قتل
حمبته أو إرغامه عىل إلتفكري بأاننية أو أن يعلن أنه لن ُيهنيي معهل لنقاذ إخلطاة ،فقط لن إلرجال بدأوإ يسخرون منه ويرضبونه وهيينونه".
ِ

هـ) إلآية ( :)٦٦إملُحامكة إلثانية أمام إلس هندرمي
 ٦٦اولا َّما ااك ان ألهنَّ ا ُار أ ْج ات ام اع ْت ام ْش اي اخ ُة ألشَّ ْع ِبُ :ر اؤ اسا ُء أ ْل اكها ان ِة اوأ ْل اك ات اب ُة ،او َأ ْص اعدُ و ُه إ اىل ام ْج ام ِعهِ ْم
ِ
 .١اولا َّما ااك ان ألهنَّ ا ُار :امثُ َّل يسوع أمام إحملمكة عدة مرإت ليةل إخليانة ويوم إلصلب ،ويف لك مرة اكن يقف أمام ٍ
قاض خمتلف .وميكننا تلخيص إلحدإث اكلتايل:
•

اساقُو ُه َأ َّولً إ اىل بيت احن َّ اان ،رئيس إلكهنة إلسابق و"إلسلطة ورإء إلعرش" (يوحنا  ،١٤-١٢:١٨يوحنا .)٢٣-١٩
ِ
مث إقتادوه إ اىل ب ا ِ
إلرشي اع ِة او ه
إلش ُيوخُ إَّلين إجمتعوإ خصيص ًا لهذإ إلغرض وبطريقة غري رْسية،
يت ِقيافا ،ارئِ ِيس إل اكها ان ِة إحلايل ،و ُح ِمكَّ هناك أمام ُم اع ِل ر ُمو َّ ِ
واكن إلوقت ل يزإل لي ًال (مىت  .)٦٨-٥٧:٢٦وعندما قدموإ ُشهُو َّد ُز ٍور أمام ِك ُبار إل اك اهنا ِة او ا ِمجي ُع أعضا ِء امج ِل ِس إلَيا ُو ِد ،طالب رئيس إلكهنة أن
نسان جا ِلس ًا ع ْان ي ا ِمنيِ
يعرف ِم ْن يسوع إن اكن حق ًا إبن هللا .فاأجاب ا ُه ي ُاسوعُ« :ن ا اع ْم أان ه اُو اكام قُلْ ات .اوأقُو ُل لا ُ ْمكِ :م ان إل ايو ِم فاصا ِعد ًإ ،اس ا ارت ْو ان إ ْب ان إل ِ
ع ْار ِش ِ
هللا ،فاام إحلا اج ُة ب ا ْعدُ إ اىل ُشهُو ٍد؟ فاقادْ ا ِْس ْع ُ ُمت إل آ ان إهان ا ات ُه
إلسام ِءِ ».حي ان ِئ ٍذ ام َّز اق ارئِ ُيس إل اك اهنا ِة ِثياب ا ُه اوقا ال« :لاقادْ أ اه ْن ات ا
هللا ،اوأ آ ِتي ًا عا اىل ُحس ُِب َّ
وت» (مىت .)٦٦-٦٤:٢٦
ون؟» فاأجابُو ُه« :إن َّ ُه ي اس ات ِح هق إمل ا ا
ِهلل .فابِامذإ احت ُمكُ ا

•

إبتدأ بعد ذكل إلرضب إملوصوف يف لوقا .٦٥-٦٣:٢٢

•

عب اثنية ،ولكن بصورة رْسية هذه إملرة ،وأجروإ إحملامكة إملذكورة يف لوقا ( ٧١-٦٦:٢٢ويف مىت
اولا َّما ااك ان ألهنَّ ا ُار إجتا ام اع ِك ُبار إل اكهانا ِة او ُش ُيوخُ إلشَّ ِ
.)٢-١:٢٧

•

 .٢أ ْجتا ام اع ْت ام ْش اي اخ ُة ألشَّ ْع ِبُ :ر اؤ اسا ُء ألْ اكهانا ِة اوأ ْل اكتا اب ُة ،او َأ ْص اعدُ و ُه إ اىل ام ْج ام ِعهِ ْم :اكن ِإجامتع إجمللس يف إلهنار رضور ًاي ،لنه حبسب قوإنني إلس هندرمي وأنظمته،
ِ
اكنت إحملامكة إلليلية إملوصوفة يف مىت  ٦٨-٥٧:٢٦غري قانونية.
•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،عىل لك إحملاكامت إجلنائية أن تبدأ وتنهتيي يف وحض إلهنار .ولهذإ إلسبب اكنت إحملامكة إلثانية رضورية لهنم اكنوإ يعرفون
جيد ًإ أن إحملامكة إلوىل يف إلليل ،لن تصمد أمام إلقانون أبد ًإ.

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،اكنت لك إلقرإرإت إليت تتخذ يف إملقر إلرْسي لالجامتعات يه إلقانونية فقط .ولكننا نرى هنا أهنم عقدوإ حمامكهتم إلوىل يف
بيت قيافا رئيس إلكهنة .فاجمتعوإ وأجروإ حمامكهتم إخلاصة ،حىت أهنم إطلقوإ عىل هذإ إلتجمع إمس " ام ْج ام ِعه ِْم" (أي جملسهم إلرْسي).

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،ل جيوز إحلُمك يف إلقضااي إجلنائية خالل عيد إلفصح.

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،اكن إحلُمك إلوحيد إَّلي جيوز إصدإره يوم إحملامكة هو حمك ابلربإءة ،أما ُحمك إلدإنة فيجب أن يؤجل ليةل وإحدة عىل أمل
أن يتغري إحلمك ُوخيفف رأف ًة ابملهتم.

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،اكن جيب أن تقوم إلشهادة عىل مف شاهدين عىل إلقل ،وعىل لك شاهد أن يؤكد لك إلدةل بعد حفص الكم ٌ
لك مهنام مبعزل
عن إلآخر ،كام واكن مينع بتا ًات أن يتوإصلوإ مع ًا.

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،اكن عقاب شهود إلزور إلعدإم؛ ولكن هذإ مل حيدث للشهود إلزور إَّلين شهدوإ يف حمامكة يسوع.

•

وفق ًا للقانون إلَيودي ،تبدأ إحملامكة دإمئ ًا بتقدمي أدةل عىل برإءة إملهتم قبل تقدمي إلدةل عىل إدإنته؛ ولكهنم مل يطبقوإ هذإ أيض ًا هنا.

•

كتب ابرلكي ("ُ :)Barclayو ِضعت لك هذه إلقوإنني لتأكد حصول إملهتم عىل حمامكة عادةل ،ولكننا نرى من روإية لوقا إخملترصة ،أن حمامكة يسوع
إبتعدت لك إلبعد عن إلقوإنني وإلنظمة إملتعارف علَيا".

و ) إلآايت ( :)٧١-٦٧إس تجوإب يسوع يف حمامكته إلثانية أمام إجمللس
٦٧قاائِ ِل اني« :إ ْن ُك ْن ات َأن اْت ألْ ِ
ون أبْ ُن أ ْلن ْ اس ِان
ون ٦٨ ،اوإ ْن اسأَلْ ُت ال ُجتِي ُبون ِاين او ال ت ُْط ِل ُقون ِاينُ ٦٩ .منْ ُذ أ ْل آ ان يا ُك ُ
مس ايح ،فا ُق ْل لاناا!» .فاقاا ال لاهُ ْم« :إ ْن قُلْ ُت لا ُ ْمك ال ت اُص رِدقُ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ون إ ِ رين َأانا ه اُو»٧١ .فاقاالُوإ « :اما احا اج ُتناا ب ا ْعدُ إ اىل شا هاا اد ٍة؟ ِلَنَّناا ا ْحن ُن ا ِْس ْعناا
اجا ِل ًسا ع ْان ي ا ِمنيِ قُ َّو ِة أ ِهلل»٧٠ .فاقاا ال ألْ اج ِمي ُعَ « :أفاأَن اْت أبْ ُن أ ِهلل؟» .فاقاا ال لاهُ ْمَ « :أن ُ ْْمت تا ُقولُ ا
ِ
ِ
ِم ْن فا ِم ِه».
 .١إ ْن ُك ْن ات َأن اْت ألْ ِمس ايح ،فا ُق ْل لاناا! :أرإدوإ أن يسمعوإ يسوع يدرعي أنه إملس يا بنفسه .ومرة أخرى ،اكنت لكها شكيات لنه قد س بق وأصدر حمكهم عىل
ِ
يسوع يف إحملامكة غري إلقانونية إليت عقدت إلليةل إلسابقة (مىت  ،)٦٨-٥٧:٢٦وسألوإ نفس إلسؤإل يف (مىت .)٦٣:٢٦
ون :نظرإً للظروف  -أي أهنم أقروإ بأنه مذنب بال شك ،وأن إحملامكة إحلالية يه جمرد عرض  -اكن رده هذإ مثالي ًا .فقد تظاهروإ
 .٢إ ْن قُلْ ُت لا ُ ْمك ال ت اُص رِدقُ ا
ِ
بأهنم ميلكون عقو ًل مفتوحة وبأهنم طرحوإ إلس ئةل إلصحيحة إلصادقة ،ولكن ذكل مل يكن حصيح ًا ،اكن لك هذإ جمرد إدعاء.
ون أبْ ُن أ ْلن ْ اس ِان اجا ِل ًسا ع ْان ي ا ِمنيِ قُ َّو ِة أ ِهلل :اكن هذإ نفس إلرد إَّلي قدمه يسوع لرئيس إلكهنة يف إحملامكة إلسابقة (مىت  .)٦٤:٢٦أخربمه
ُ .٣منْ ُذ أ ْل آ ان يا ُك ُ
ِ
يسوع أنه رمغ حمكهم عليه إلآن ،إل أنه س يأِت إليوم إَّلي س يجلس فيه هو وحيمك علَيم  -ولكن دينونته س تكون أبدية.
•

ُمنْ ُذ أ ْل آ ان( :أي يف إملس تقبل) "اي َل من يوم صعب عىل أعدإء يسوع عندما يأِت يف إملس تقبل! أين هو قيافا! هل س يجرب إلرب عىل إللَكم
حيهنا؟ وأنمت أهيا إلكهنة ،هل سرتفعون أيديمك إملتعجرفة وحتمكون عليه! فهناك جيلس حضيتمك عىل غيوم إلسامء .قولوإ عنه أنه جيدف إلآن ،وإطلقوإ
غضبمك عليه وأدينوه مرة أخرى .ولكن أين هو قيافا؟ حياول أن خيفي ذنبه وخيفي شعوره ابلرتباك إلشديد ،ويتوسل إجلبال أن تسقط عليه".
(س بريجن )Spurgeon

•

قُ َّو ِة :عل ر اق فرنس (" :)Franceإلقوة يه إلتعبري إلَيودي إملعروف لتفادي نطق إمس هللا إلقدوس .وهكذإ أعطامه يسوع سبب ًا لدإنته .وللسخرية
اكنت تكل يه إلهتمة إليت أدين هبا (مىت ".)٦٥:٢٦

 .٤اما احا اج ُتناا ب ا ْعدُ إ اىل شا هاا اد ٍة؟ :يف حمامكة إلهنار ،مل يبذلوإ أي هجد لجياد شهود ضد يسوع ،لن إلشهود يف حمامكة إلليل مل يتفقوإ فامي بيهنم عىل أمر (مىت
ِ
 .)٦٠-٥٩:٢٦ولهذإ جتنبوإ إس تخدإم إلشهود يف هذه إحملامكة.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢٣
حمامكة يسوع وموته ودفنه
أولً .أمام بيالطس وهريودس
أ ) إلآايت ( :)٧-١إلو ِإيل ب ُ
ِيالط ُس ي اس اتج ِو ُب ي ُاسوع
١فا اقا ام ُ ه
رص ،قاائِ ًال :إن َّ ُه ه اُو ام ِس ٌيح
ون عالا ْي ِه قاائِ ِل اني« :إنَّناا او اجدْ انا اه اذإ ي ُ ْف ِسدُ أ ْ ُل َّم اة ،اوي ا ْمنا ُع َأ ْن تُ ْع اطى جِ ْزي ا ٌة ِل اق ْي ا ا
لك ُ ْمجهُو ِر ِ ْمه او اجا ُءوإ ِب ِه إ اىل ب اِيال ُط اس ٢ ،اوأبْتادا ُأوإ ي ْاش ات ُك ا
ِ
ِ
ِ
ام ِ ٌ
كل»٣ .فا اسأَ ا َُل ِب ايال ُط ُس قاائِ ًالَ « :أن اْت ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد؟» .فاأَ اجاب ا ُه اوقاا الَ « :أن اْت تا ُقو ُل»٤ .فا اقا ال ب اِيال ُط ُس ِل ُر اؤ اسا ِء أ ْل اكهانا ِة اوألْ ُج ُموعِ« :إ ِ رين ال أَجِدُ ِع َّ ًةل ِيف اه اذإ أ ْلن ْ اس ِان».
ِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ْ
ا
ِ
ِ
ر
ا
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ا
ُون قاائل اني« :إن َّ ُه هيُ اير ُِج ألشَّ ْع اب اوه اُو ي ُ اع ِ ُمل ِيف ِ ر
لك ألَْيا ُوديَّة ُم ْب اتدئًا م ان أل اجليلِ إىل ُهناا»٦ .فال َّما اْس اع بِيال ُط ُس ذك ار أل اجليلِ  ،اسأَل« :هالِ أ َّلر ُج ُل
٥فا ااكنُوإ ي ُشا ردد ا
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ا
ِ
ِ
ا
ِ
ِ
ِ
ْ
ييل؟»  ٧او ِح اني عا ِ امل َأن َّ ُه م ْن اسل اطناة ه ُريود اُسَ ،أ ْر اس ُهل إىل ه ُريود اُس ،إذ ااك ان ه اُو َأيْضً ا ت ا
كل أ َل َّاي ام ِيف ُأ ُورشا ل امي.
اج ِل ِ ٌّ
ِ
ِ
 .١او اجا ُءوإ ِب ِه إ اىل ب اِيال ُط اس :مل تعطي إحلكومة إلرومانية إلسلطان للقادة إلَيود عىل تنفيذ حمك إلعدإم .ولهذإ إلسبب بعينه أحرض إلقادة إلَيود يسوع أمام
ِ
بيالطس إحلامك إلروماين ملنطقة إلَيودية.
•

توقع إلقادة إلَيود نتيجة إجيابية عند ذهاهبم إىل بيالطس .وإلتارخي يظهر أنه اكن رج ًال قاس ي ًا وغري رحمي وغري حساس ملشاعر إلآخرين .ولهذإ
إعتقدوإ بأن ب اِيال ُط اس سيُنفذ ُحمك إلعدإم عىل يسوع بلك تأكيد.

•

كتب ابرلكي (" :)Barclayوصف فيلو ،إلباحث إلَيودي إلقدمي من إلسكندرية ،بيالطس اكلتايل :اكن فاسد ًإ ومتعجرف ًا ويسلب إلناس وهييهنم
ابس مترإر ،كام واكن قاس ي ًا ويأمر ابعدإم إلناس دون أي حمامكة عادةل أو حىت إدإنة .وحشيته ل تنهتيي".

رص ،قاائِ ًال :إن َّ ُه ه اُو ام ِس ٌيح ام ِ ٌ
كل :ويف ذإت إلوقت ،عرف إلقادة إلَيود أن بيالطس لن هيمت بهتمة
 .٢إنَّناا او اجدْ انا اه اذإ ي ُ ْف ِسدُ أ ْ ُل َّم اة ،اوي ا ْمنا ُع َأ ْن تُ ْع اطى جِ ْزي ا ٌة ِل اق ْي ا ا
ِ
ِ
إلتجديف أمام إجمللس إدليين .ولهذإ قدموإ لبيالطس ثالثة إهتامات اكذبة:
•
•
•

اكن يسوع ثور ًاي (يُ ْف ِسدُ أ ْ ُل َّم اة).
رص).
وحيرض إلناس عىل عدم دفع رضإئهبم ( اوي ا ْم ان ُع َأ ْن تُ ْع اطى جِ ْزي ا ٌة ِل اق ْي ا ا
ويدعى أنه مكل ويريد مقاومة قيرص (إن َّ ُه ه اُو ام ِس ٌيح ام ِ ٌ
كل).
ِ

 .٣فا اسأَ ا َُل ِب ايال ُط ُس قاائِ ًالَ « :أن اْت ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد؟» :ل يسعنا إل أن نتساءل ما فكر به بيالطس عندما رأى يسوع لول مرة ،عندما رأى هذإ إلرجل إملرضوب
وإملغطى ابدلماء أمامه .مل يبدو يسوع مككل عندما وقف أمام بيالطس ،ولهذإ سأل إحلامك إلروماين بسخريةَ :أن اْت ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد؟.

•

عل ر اق بروس (" :)Bruceمن إلوإحض أن بيالطس مل يْنجع من إلهتمة إملوهجة ضد يسوع .ملاذإ؟ لنه مل يرى يف يسوع ،للوهةل إلوىل ،أي مظهر
للعظمة جيعهل يقلق أو حىت يبذل أي هجد .جند يف مىت  ١١:٢٧تأكيد ًإ عىل إلسخرية عندما سأل بيالطسَ :أ َأن اْت ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد؟"

َ .٤أن اْت تا ُقو ُل :مل يعطِ يسوع إجابة عظمية ومل يقدم معجزة فورية لنقاذ حياته .بل قدم لبيالطس نفس إجلوإب إلبس يط إَّلي قدمه لرئيس إلكهنة (مىت
.)٦٤:٢٦
 .٥إ ِ رين ال أَجِ دُ ِع َّ ًةل ِيف اه اذإ أ ْلن ْ اس ِان :اكن هذإ ُحمك بيالطس .عىل إلرمغ من أن بيالطس اكن قاس ي ًا وبال رمحة ولكنه مل يكن غبي ًا .اكن ابماكنه أن يرى دوإفع
ِإلقادة إلَيود ومل تكن ِ
دليه أية مشكة يف أن يقول :إ ِ رين ال أَجِدُ ِع َّ ًةل ِيف اه اذإ أ ْلن ْ اس ِان.
ِ
ِ
رصوإ) :ورد ًإ عىل ذكل ،أرص إلقادة إلَيود أكرث وأكدوإ إهتاهمم بأن يسوع هو زعمي إلمترد (إن َّ ُه هيُ اير ُِج ألشَّ ْع اب) .واكنت هذه جرمية تقلق
ُون ( َأ ا ه
 .٦فا ااكنُوإ ي ُشا رِدد ا
ِ
أي حامك روماين.
بقي بيالطس متحري ًإ وغري مس تعد لِلفاع عن ُحمكه بأن يسوع مل يكن مذنب .فأرسل يسوع
 .٧او ِح اني عا ِ امل َأن َّ ُه ِم ْن اسلْ اطنا ِة ِه ُريود اُس ،أَ ْر اس ا ُهل ِإ اىل ِه ُريود اُسَّ :
إىل هريودس ،لنه اكن من إجلليل ،ويه إملنطقة إليت اكن حيمكها هريودس.
•

كتب الكرك (" :)Clarkeتقع لكٍ من مدينة إلنارصة إليت عاش هبا إملس يح إىل أن أصبح يف إلثالثني من معره ومدينة كفرانحوم إليت عاش هبا
يف إلس نوإت إلخرية من حياته يف إلقسم إجلنوِب ملدينة إجلليل ،ويه إملنطقة إليت اكن حيمكها هريودس إنتيباس كرئيس ربع .رمبا اكن بيالطس
سعيد ًإ هبذه إلفرصة ليقدم إلولء لهريودس ،إَّلي من إحملمتل أن يكون قد أزجعه سابق ًا ،وحياول إلآن يف أن يكون َل صديق ًا".

•

كام وعل ر اق ابيت (" :)Pateاكنت لكمة " َأ ْر اس ا ُهل" تعين إرسال جسني من سلطة إىل أخرى (أنظر أعامل إلرسل ".)٢١:٢٥

ب) إلآايت ( :)١٢-٨إحملامكة أمام هريودس أنتيباس ،إبن هريودس إلكبري
 ٨او َأ َّما ِه ُريود ُُس فالا َّما ار َأى ي ُاسو اع فا ِر اح جِ دًّإَ ِ ،لن َّ ُه ااك ان يُ ِريدُ ِم ْن از ام ٍان اطوِيلٍ َأ ْن يا ارإ ُه ،لِ اس اما ِع ِه اع ْن ُه أ َْش ايا اء اك ِث اريةً ،اوتا ار َّىج َأ ْن يا ارى أآي ا ًة ت ُْصنا ُع ِمنْهُ ٩ .او اسأَ ا َُل ب ا اِلَك ٍم
ون عالا ْي ِه ِبأ ْش ِتدا إ ٍد١١ ،فاأ ْح اتقا ار ُه ِه ُريود ُُس ام اع اع ْس اك ِر ِه اوأ ْس هتا ْ از َأ ِب ِه ،او َألْبا اس ُه ِل اب ًاسا ال ِم ًعا ،او ار َّد ُه إ اىل
ِيش ٍء ١٠ .او اوقا اف ُر اؤ اسا ُء ألْ اكها ان ِة اوأ ْل اك ات اب ُة ي ْاش ات ُك ا
اك ِث ٍري فا ا ْمل ُ ِجي ْب ُه ب ا ْ
ِ
ب اِيال ُط اس١٢ .فا اص اار ب اِيال ُط ُس او ِه ُريود ُُس اص ِديقا ْ ِني ام اع ب ا ْع ِضهِ اما ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِمِ ،لَهنَّ ُ اما ااكانا ِم ْن قا ْب ُل ِيف عادا اإو ٍة ب ا ْيهنا ُ اما.
 .١او َأ َّما ِه ُريود ُُس فالا َّما ار َأى ي ُاسو اع فا ِر اح جِ دًّإَ ِ ،لن َّ ُه ااك ان يُ ِريدُ ِم ْن از ام ٍان اطوِيلٍ َأ ْن يا ارإ ُهْ :سع هريودس إلكثري عن يسوع ابلتأكيد ،ولكن إهامتمه إلوحيد اكن إلرغبة
يف إلتسلية وإلرتفيه .إبن هريودس إلكبري مل يأخذ يسوع عىل محمل إجلد.
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonأشار بعض إل ُكتراب إل ُقدإىم أنه كام اكن هناك أربعة أانجيل تُكرم إلرب ،اكن هناك أربعة قضاة لهانته .حنان
وقيافا وبيالطس وهريودس".

 .٢اوتا ار َّىج َأ ْن يا ارى أآي ا ًة ت ُْصنا ُع ِمنْ ُه :أعطى هريودس لك إهامتمه ليسوع ،وفا ِر اح جِ دًّإ لرؤيته .وأرإد أن يسمع من يسوع (حسب رشوط هريودس إخلاصة طبع ًا)
وأرإد أن يرى أآي ا ًة ت ُْصنا ُع ِمنْ ُه .ومع لك هذإ ،مل يكن إهامتم هريودس يف يسوع صادق ًا .اكن هدفه إدإنته وليس مدحه.
•

عرب هريودس يف وقت ما عن إهامتمه ابلمور إدلينية .فسمع لكمة هللا من يوحنا إملعمدإن (مرقس  )٢٠:٦ولكنه إس متر يف إخلطية وقَس قلبه
ضد هللا ولكمته ،وهكذإ أصبح مضري هريودس ميت.

•

أرإد هريودس عند هذه إملرحةل أن يسمع من يسوع ما يريد أن يسمع فقط ( او اسأَ ا َُل ب ا اِلَك ٍم اك ِث ٍري) .أرإد أن يثبت يسوع نفسه ،وطالب مبعجزة.
وهكذإ حال إلكثريين إليوم ،يطلبون معجزة من يسوع كدليل عىل إثبات نفسه .ورمبا س يفكر فَيم يسوع كام فكر يف هريودس.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonمل ميكل هريودس أية مشاعر جتاه يسوع ولكنه اكن يتوق ليشء جديد ،وميكل رغبة شديدة للتسلية ولرؤية
َشء يفاجئه .نرى هنا أمري ماكر يتكهن ما عَس أن تكون إملعجزة .معترب ًإ أن إلعرض إللهيي ما هو إل حيةل أو خدعة من ساحر".

ِيش ٍء :اح امكَّ هريودس منطقة إجلليل ،حيث خدم يسوع معظم وقته .واكنت دليه فرص ل حرص لها لسامع يسوع أكرث من
 .٣او اسأَ ا َُل ب ا اِلَك ٍم اك ِث ٍري فا ا ْمل ُ ِجي ْب ُه ب ا ْ
مرة ،فمل يتكم يسوع يف إجامتعات رسية تُعقد يف أماكن خفية .لك هذإ جعل يسوع يعرف متام ًا حقيقة هريودس :فهو مل يكن خملص ًا يف طلبه للحق.
•

رمبا فكر هريودس هبذه إلطريقة" :دعوان نسمع جوإ ًاب من إملعمل إلعظمي! دعوان نرى معجزة من رجل إملعجزإت!" ورمبا فكر يسوع يف إلرد عليه
هكذإ" :ليس دلي ما أقدمه كل اي من قتلت قرييب يوحنا إملعمدإن ".كتب س بريجن (" :)Spurgeonإَّلي جتاوب مع إملتسولني إل ُعمي عندما
طلبوإ إلرمحة ،نرإه يصمت عند طلب إلمري ملعجزة إَّلي اكن يسعى لرضاء فضوَل إلساخر فقط".

•

فهم يسوع أن هريودس اكن رج ًال ابئس ًا وحض ًال وابلتايل مل يقدم َل شيئ ًا .نفس إلرجل إَّلي قتل يوحنا إملعمدإن إعترب يسوع إلآن صانع معجزإت
ون عالا ْي ِه ِبأ ْش ِتدا إ ٍد ،إل أن يسوع مل ُجييب هريودس بيشء.
ويريد إس تخدإمه لتسليته إخلاصة .ورمغ أهنم اكنوإ ي ْاش ات ُك ا

 .٤فاأ ْح اتقا ار ُه ِه ُريود ُُس ام اع ع ْاس اك ِر ِه اوأ ْس هتا ْ از َأ ِب ِه :أظهر إحتقار وإس هتزإء هريودس رأيه إحلقيقي يف يسوع .عندما رفض يسوع تسليته ،سىل هريودس نفسه عن
طريق إلساءة إليه.
•

عل ر اق موريس (" :)Morrisبينت خسرية هريودس أنه مل يأخذ إلهتمة عىل محمل إجلد .وهذإ إخمليف هبذه إحلادثة .فردة فعل هريودس ،إَّلي وقف
أمامه إبن هللا ،اكنت ِإلس هتزإء وإملزإح فقط".

 .٥فا اص اار ب اِيال ُط ُس او ِه ُريود ُُس اص ِديقا ْ ِني ام اع ب ا ْع ِضهِ اما ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم :ما ميزي اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم ،هو أن هريودس وبيالطس اص اار اص ِديقا ْ ِني .مل جيدإ أ ٍ
رض مشرتكة من
قبل ،أما إلآن فاشرتاك يف مقاومة يسوع.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonأمتىن أن يكون هناك مؤمنني حقيقيني متخامصني ،يعتربون أنه من إلعار أن يصبح هريودس وبيالطس أصدقاء،
بيامن يبقوإ مه عىل خالف أمام إلس يد .فالعدإء ،هريودس وبيالطس ،أصبحوإ أصدقاء بسبب إلس يد ،أفليس ابلوىل عىل أتباع يسوع أن يصريوإ
أصدقاء ويرتكوإ نزإعاهتم؟"

•

نرى يف لوقا إلحصاح  ٢٣ثالثة مجموعات خمتلفة تكره وترفض يسوع.
✓ إلقادة إلَيود :اكنوإ يكرهون يسوع بدإفع إخلوف وإحلسد.
ً
✓ بيالطس :اع ار اف من هو يسوع ،ولكنه مل يكن مس تعد ًإ للتجاوب معه خوفا عىل فقدإن شعبيته.
✓ هريودس :مل يأخذ يسوع عىل محمل إجلد .فقد أنصب إهامتمه إلول عىل إلتسلية وإلرتفيه.

ج ) إلآايت ( :)١٧-١٣إحملامكة إلثانية أمام بيالطس
١٣فادا عاا ب اِيال ُط ُس ُر اؤ اسا اء أ ْل اكهانا ِة اوألْ ُع اظ اما اء اوألشَّ ْع اب ١٤ ،اوقاا ال لاهُ ْم« :قادْ قا َّد ْم ُ ْمت إ ا َّيل اه اذإ أ ْلن ْ اس اان امكا ْن يُ ْف ِسدُ ألشَّ ْع اب .اوهاا َأانا قادْ فا اح ْص ُت قُ َّدإ ام ُ ْمك اول ا ْم أَجِدْ ِيف
ِ
ِ
َش اء ي ْاس ات ِح هق ألْ ام ْو ات ُصنِ اع ِمنْهُ١٦ .فاأَانا ُأ اؤ ِ ردب ُ ُه او ُأ ْط ِل ُق ُه» ١٧ .او ااك ان
اه اذإ أ ْلن ْ اس ِان ِع َّ ًةل ِم َّما ت ا ْش ات ُك ا
ون ِب ِه عالا ْي ِه ١٥ .او ال ِه ُريود ُُس َأيْضً اَ ِ ،ل ِ رين َأ ْر اسلْ ُت ُ ْمك ِإلا ْي ِه .اوهاا ال ا ْ
ُمضْ اط ًّرِإ َأ ْن يُ ْط ِل اق لاهُ ْم ُ َّ
لك ِعي ٍد اوإ ِحدً إ...

َش اء ي ْاس ات ِح هق ألْ ام ْو ات ُصنِ اع ِمنْ ُه :أعلن بيالطس بوضوح وببالغة برإءة يسوع من أي
 .١اوهاا َأانا قادْ فا اح ْص ُت قُدَّإ ام ُ ْمك اول ا ْم أَجِدْ ِيف اه اذإ أ ْلن ْ اس ِان ِع َّ ًةل  ...اوهاا ال ا ْ
جرمية .واكن هذإ نتيجة لفحصه إدلقيق ليسوع ِوللدةل إملقدمة ضده.
 .٢فاأَانا ُأ اؤ ِ ردب ُ ُه او ُأ ْط ِل ُق ُه :مل يقرتح بيالطس معاقبة يسوع عقا ًاب خفيف ًا .فقد اكن من إملعروف عند إلرومان أن إلتأديب يعين إجلِل إلوحيش .وتأِت إلرضابت من
س يور جِلية ينهتيي لك مهنا بكرتني من إلعظم أو إلرصاص .فاكن إجلِل ي ُسلخ عن إلظهر جرإء تكل إلرضابت ،ومل يكن من غري إملألوف أن ميوت إجملرم
جرإء هذه إجلِلإت قبل إلصلب.
•

مل يكن هذإ عد ًل .فالرجل إلربيء ل يس تحق حىت إلعقاب إخلفيف ،انهيك عن إلعقاب إلقايس إليت إقرتحته إلكامت" :فاأَانا ُأ اؤ ِ ردب ُ ُه".

 .٣او ااك ان ُمضْ اط ًّرإ َأ ْن ي ُ ْط ِل اق لاهُ ْم ُ َّ
لك ِعي ٍد اوإ ِحدً إِ :إعتقد بيالطس أنه سيمتكن من مساعدة يسوع عىل إلهروب من إملوت .واكن خيطط لالفرإج عن خشص كام
إعتاد أن يفعل لك عيد فصح.
•

رمبا فكر" :إذإ إ ردعى هذإ إلرجل أنه مكل واكن معاد ًاي ولو بس يط ًا لروما عندها س يحبه إحلشد .وهؤلء إلقادة إلَيود ل يريدون إطالق رسإحه،
أما إحلشد حفامتً سيتعاطف معه".

د ) إلآايت ( :)٢٥-١٨إختيار إحلشد
اإمه َأيْضً ا ب اِيال ُط ُس
رص ُخوإ ِ ُجب ْملاهتِ ِ ْم قاا ِئ ِل اني« :خ ُْذ اه اذإ! او َأ ْط ِل ْق لا انا ااب ار اإاب اس!» ١٩ .او اذإكا ااك ان قادْ ُط ِر اح ِيف أ ِ رلس ْج ِن ِ َل ْجلِ ِف ْت ان ٍة احدا ثا ْت ِيف ألْ ام ِدينا ِة اوقاتْلٍ ٢٠ .فانااد ُ ْ
١٨فا ا ا
رش ا ِمع ال اه اذإ؟ إ ِ رين ل ا ْم َأجِدْ ِفي ِه ِع َّ ًةل لِلْ ام ْو ِت ،فاأَانا ُأ اؤ ِ ردب ُ ُه او ُأ ْط ِل ُق ُه».
رص ُخوإ قاائِ ِل اني« :أ ْص ِل ْب ُه! أ ْص ِل ْب ُه!»٢٢ .فاقاا ال لاهُ ْم ااث ِلثا ًة« :فاأَ َّي ا ر ٍ
اوه اُو يُ ِريدُ َأ ْن ي ُ ْط ِل اق ي ُاسوعا٢١ ،فا ا ا
ِ
ْ
ون ِطلْ ابهتُ ُ ْم٢٥ .فاأَ ْطلا اق لاهُ ُم أ َّ َِّلي ُط ِر اح
ون ِبأَ ْص او ٍإت ع ِاظمي ا ٍة اطا ِلب اِني َأ ْن ي ُ ْصلا اب .فاقا ِوي ا ْت َأ ْص اوإهتُ ُ ْم او َأ ْص او ُإت ُر اؤ اسا ِء أل اكهانا ِة٢٤ .فا اح ا امك ب اِيال ُط ُس َأ ْن تا ُك ا
٢٣فا ااكنُوإ ي ا ِل هج ا
ِيف أ ِ رلس ْج ِن ِ َل ْجلِ ِف ْتنا ٍة اوقاتْلٍ  ،أ َّ َِّلي اطلا ُبو ُه ،او َأ ْس ا امل ي ُاسو اع ِل ام ِش يئاهتِ ِ ْم.
 .١خ ُْذ اه اذإ! او َأ ْط ِل ْق لاناا ااب ار اإاب اس! :اكن بيالطس مقتنع ًا بأن إحلشد س يطالب ابطالق رسإح يسوع حامتً ،ولكهنم فعلوإ إلعكس متام ًا ،فاحلشد أدإن يسوع.
وبسبب هذإ ،مل ميتكل بيالطس إلشجاعة ملعارضة لك من إلقادة إلَيود وإحلشد.
رص ُخوإ قاائِ ِل اني «أ ْص ِل ْب ُه! أ ْص ِل ْب ُه!» :اي َل من مشهد غريب للغاية :حامك روماين قايس ل يرمح حياول إحملافظة عىل حياة معمل هيودي يعمل معجزإت ضد
 .٢فا ا ا
رغبة إلقادة إلَيود وإحلشد.
•

كتب موريس (" :)Morrisتعطي رصخاهتم إلصاخبة إنطباع ًا بأن إلشغب بدأ يف إلزتإيد .وبدا إ وإحض ًا لبيالطس أن إلوضع سزيدإد سو ًء قريب ًا".

•

قد نعتقد أن إلكثريين يف هذإ إحلشد اكن يرصخ "أوصنا" قبل بضعة أايم قليةل فقط .ولكن من إحملمتل أن معظم إَّلين رصخوإ "أ ْص ِل ْب ُه!" اكنوإ من
ساكن أورشلمي إحملليني ،وليس من إلزوإر إلقادمني من إجلليل وإملدن إلخرى إَّلين رحبوإ بيسوع يوم دخوَل أورشلمي.

 .٣فاأَ ْطلا اق لاهُ ُم أ َّ َِّلي ُط ِر اح ِيف أ ِ رلس ْج ِن ِلَ ْجلِ ِف ْتنا ٍة اوقاتْلٍ  ،أ َّ َِّلي اطلا ُبو ُه ،او َأ ْس ا امل ي ُاسو اع ِل ام ِش يئاهتِ ِ ْم :رفض إحلشد يسوع وإحتضن ااب ار اإاب اس .يعين إمس ااب ار اإاب اس "إبن
إلب" أو "إبن إلس يد أو إملعمل "،واكن إرهابي ًا وقات ًال.
•

أفضل خشص ميكنه أن يقول" :مات إملس يح عين" هو ابرإابس .فاكن يعرف متام ًا ما يعنيه أن ميوت إملس يح بد ًل عنه؛ إلبار بدل إجلاين.

 .٤او َأ ْس ا امل ي ُاسو اع ِل ام ِش يئاهتِ ِ ْم :هذإ ما توصل إليه بيالطس واكن قرإره صائب ًا جزئي ًا .ولكن ابملعىن إلوسعُ ،أ ِس ا امل يسوع ملشيئة أبيه إلساموي وللقصد إلبدي -
إملُعد قبل تأسيس إلعامل  -وحامتً سيتحقق.

اثني ًا .موت يسوع ودفنه
يب ي ُاسوع
أ ) إلآية (ْْ ِ :)٢٦س اعان ا ْحي ِمل َّص ِل ا
يب ِل اي ْح ِم ا ُهل اخلْ اف ي ُاسوعا.
 ٢٦اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه َأم اْس ُكوإ ِ ْْس اع اان ،ار ُج ًال قا ْ اري اوإ ِنيًّا ااك ان أ آ ِت ًيا ِم ان ألْ اح ْقلِ  ،او اوضا ُعوإ عالا ْي ِه أ َّلص ِل ا
 .١اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه :اكنت حاةل يسوع إلبدنية ضعيفة حىت قبل جِله .ومن إملعقول أن نفرتض أن يسوع اكن يف حاةل بدنية جيدة قبل ليةل إعتقاَل.
•

"إخلدمة إليت قام هبا يسوع (إلسفر سريإً عىل إلقدإم يف مجيع أحناء فلسطني) من شأهنا أن متنع أي مرض أو ٍ
ضعف جسدي بشلك عام".
(إدلكتور ويليام إدوإردز يف مقاةل بعنوإن "إملوت إجلسدي ليسوع إملس يح" من جمةل إمجلعية إلطبية إلمريكية.)٨٦/٢١/٣ ،

•

مور كثرية سوإء إجلسدية مهنا أو إلنفس ية.
ولكن خالل  ١٢ساعة (بني إلساعة  ٩مساء يوم إمخليس و ٩صباح يوم إمجلعة) عاىن يسوع من أ ٍ
✓

عاىن يسوع من ضغط عاطفي شديد وهو يف بس تان جثس اميين ،واكن هذإ وإحض ًا من عرقه إَّلي صار اك اق اط ار ِإت اد ٍم (لوقا  .)٤٤:٢٢كتب
إدوإردز (" :)Edwardsعىل إلرمغ من أن هذه اكنت ظاهرة اندرة للغاية (إلتعرق إدلموي) ،ولكهنا حتدث ملن يعاين من ضغط عاطفي
شديد أو إضطرإب يف إدلم يؤدي إىل إلْنيف .ونتيجة للْنيف يف إلغدد إلعرقية ،يصبح إجلِل هش ًا ورقيق ًا".

✓

عاىن يسوع من إلضغط إلعاطفي لتخيل تالميذه عنه.

✓

عاىن يسوع من إلرضب إلشديد يف بيت رئيس إلكهنة.

✓

عاىن يسوع من عدم إلنوم لليةل اكمةل.

✓

عاىن يسوع وأجرب عىل إلسري أكرث من  ٤كيلومرت.

✓

لك هذه إلعوإمل جعلت يسوع ضعيف ًا للغاية.

•

قبل أن حيمل إلصليبُ ،جِل يسوع كام وعد بيالطس يف وقت سابق ( َأانا ُأ اؤ ِ ردب ُ ُه ،لوقا  .)١٦:٢٣عل ر اق إدوإردز (" :)Edwardsاكن إجلِل هو
إلمتهيد إلويل قبل لك معليات إلعدإم إلرومانية ،ومل يعفى منه سوى إلنساء وأعضاء جملس إلش يوخ أو إجلنود إلرومان (ابس تثناء إلفارين من
إجلندية)".

•

اكن إلهدف من إجلِل هو إضعاف إلضحية إىل أن يهنار ومث ميوت .كتب إدوإردز (" :)Edwardsعندما يرضب إجلند إلرومان إلضحية مرإرإً
وتكرإرإً وبلك عزمية ،متزق إلس يور إجلِل وما حتته من أنسجة نتيجة لتكرإر إلرضب ،وتمتزق إلعضالت أيض ًا وتأخذ شلك رشإحئ همرتئة .ومن شدة
إلمل وإلْنيف يدخل إجلسم يف حاةل صدمة .واكنت مكية إلْنيف حتدد عادة إملدة إليت س يعيشها إلضحية قبل إلصلب".

•

وأضاف إدوإردز (" :)Edwardsدخل يسوع يف حاةل ما قبل إلصدمة بسبب إلمل إلشديد وإلْنيف .كام وأصبحت برشته هشة بسبب إلتعرق
إدلموي .فالساءإت إلبدنية وإلعقلية إليت تعرض لها من إلَيود وإلرومان ،فض ًال عن نقص إلغذإء وإملاء وإلنوم ،ساُهت لكها يف إضعاف جسده
معوم ًاَّ .لكل ،حىت قبل إلصلب إلفعيل ،اكنت حاةل يسوع خطرية ورمبا حرجة".

 .٢اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه :جردوإ يسوع من مالبسه قبل أن يأخذوه بعيد ًإ .واكن هذإ مؤمل جد ًإ لنه فتح إجلروح إليت بدأت تلتمئ.
•

كتب إدوإردز (" :)Edwardsعندما مزق إجلنود إلردإء عن ظهر يسوع ،فتحوإ إجلروح إلناجتة عن إجلاِل مرة أخرى".

 .٣اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه :عندما مضوإ بيسوع إىل إلصلب ،اكن  -مثل لك حضااي إلصلب  -مضطر ًإ محلل إخلش بة إليت اكن س ُيعلق علَيا.
•

واكن وزن إلصليب عادة  ١٣٦كيلو .ولكن اكنت إلضحية ل حتمل سوى إلعارضة إليت تزن ما بني  ٣٤و ٥٧كيلو .واكن حيملها وهو عاري تقريب ًا،
ويدإه مربوطتان ابخلش بة.

•

عادة ما اكن إلعمود إلفقي للصليب يثبت يف ماكن مريئ خارج أسوإر إملدينة وجبانب طريق رئييس .ومن إملرحج أنه يف كثري من إحلالت ،مر
يسوع أمام هذه إلمعدة إليت اكن س يصلب عىل أحدها يف وقت لحق.

َ .٤أم اْس ُكوإ  ...ار ُج ًال :اكنت حاةل يسوع إجلسدية تتطلب أن حيدث هذإ .اكن إمس إلرجل ِ ْْس اع اان ،وهو من قا ْ اري او ِإن إليت تقع شامل أفريقيا (ليبيا إحلديثة).
•

مما ل شك فيه أن ْسعان اكن يزور أورشلمي وقت عيد إلفصح من بِله إليت اكنت تبعد حوإيل  ٨٠٠ميل أو  ١٣٠٠كيلومرت ًإ .ورمبا قد ْسع
إلقليل عن يسوع أو رمبا مل يسمع عنه قط ،ولكن بلك إلتأكيد مل يرغب بأن تكون َل أي عالقة مع رجل حمك عليه ابملوت مكجرم.

•

يب ِل اي ْح ِم ا ُهل .رمبا إختاروه لنه اكن
عىل أية حال ،اكن إلرومان مه صناع إلقرإر ،ومل يكن لسمعان أي إختيار َ -أم اْس ُكوإ به ،او اوضا ُعوإ عالا ْي ِه أ َّلص ِل ا
وإحض ًا أنه غريب وسط إمجلوع.

•

وبشلك رإئع ،نس تطيع أن نقول أن ْسعان ِإخترب حق ًا ما يعنيه محل إلصليب وِإتباع يسوع .وهناك أدةل تشري إىل أن أبناءه أصبحوإ من إلقادة يف
إلكنيسة إلوىل (مرقس  ٢١:١٥ورومية .)١٣:١٦

ب) إلآايت ( :)٣١-٢٧يسوع خياطب بانا ِ
ات ُأ ُورشا ِل امي
 ٢٧اوتا ِب اع ُه ُ ْمجه ٌُور اك ِثريٌ ِم ان ألشَّ ْع ِب ،اوأل ِن ر اسا ِء ألل َّ او ِإِت ُك َّن يالْ ِط ْم ان َأيْضً ا اويانُ ْح ان عالا ْي ِه٢٨ .فاألْ ات اف ات إلاَيْ ِ َّن ي ُاسو ُع اوقاا ال « :ااي بانا ِ
ات ُأ ُورشا ِل امي ،ال تا ْب ِك اني عا ا َّيل بالِ أ ْب ِك اني
ِ
ون لِلْجِ ابالِ :
ون ِفَيااُ :ط ا
وَب لِلْ اع اوإ ِق ِر اوألْ ُب ُط ِ
ون ي ا ُقولُ ا
ون أل َّ ِيت ل ا ْم ت ِ ْاِل اوألث ه ِد ِ ري أل َّ ِيت ل ا ْم تُ ْر ِض ْع! ِ ٣٠حينا ِئ ٍذ يابْتا ِدئ ُ ا
عا اىل أَنْ ُف ِس ُك َّن اوعا اىل أَ ْو ال ِد ُك َّنِ ٢٩ ،لَن َّ ُه ه اُو اذإ َأ َّاي ٌم تاأْ ِِت ي ا ُقولُ ا
ون ِبألْ اياب ِِس؟».
ون اه اذإ ،فا اما اذإ يا ُك ُ
أ ْس ُق ِطي عالا ْيناا! او ِل ْل آ ااك ِم :غا ِرطيناا! ِ ٣١لَن َّ ُه إ ْن ااكنُوإ ِبألْ ُعو ِد أ َّلر ْط ِب ي ا ْف اعلُ ا
ِ
 .١اوتا ِب اع ُه ُ ْمجه ٌُور اك ِثريٌ ِم ان ألشَّ ْع ِب :اكن شائع ًا أن يتبع ُ ْمجه ٌُور اك ِثريٌ إجملرم يف طريقه إىل إلصلب .فقد اكن إملقصود من هذه إلعملية أن تكون حد ًاث عام ًا.
•

وفق ًا لعادإت إلصلب ،اكن جندي روماين يسري وبيده لفتة حتمل إمس إلشخص وجرميته ،وينادي ابمس إجملرم وابجلرمية إليت أرتكهبا طيةل إلطريق
حنو إلصلب .وعادة ما اكنوإ يتجنبون إلطريق إخملترص حىت يتس ىن لكرب عدد من إلناس رؤية كيف تتعامل إلمربإطورية إلرومانية مع أعدإهئا.

 .٢ااي بانا ِ
ات ُأ ُورشا ِل امي ،ال تا ْب ِك اني عا ا َّيل بالِ أبْ ِك اني عا اىل َأن ْ ُف ِس ُك َّن اوعا اىل َأ ْو ال ِد ُك َّن :ولسبب وجيه ،اكنت بعض إلنسوة يالْ ِط ْم ان اوي ا ُن ْح ان عندما ارأ ْين يسوع يعامل هبذه
إبكني عىل إَّلين رفضوين".
عيل ،بل ا
إلطريقة .فقال هلم يسوع" :ل ا
تبكني َّ
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonأما ابلنس بة للكامت نفسها ،فهيي جديرة ابملالحظة بشلك خاص ،لهنا أآخر لكامت نطق هبا إخمللص قبل موته.
لك ما قاَل بعد ذكل اكن عبارة عن صلوإت".

•

وَب ِللْ اع اوإ ِق ِر :عل ر اق ابيت (" :)Pateعادة ما اكنت إلعادإت إلَيودية تفعل إلعكس متام ًا؛ تُش يد ابلمومة وتشجب إلعاقر .ولكن بسبب صعوبة
ُط ا
إلايم زمن سقوط أورشلمي س تفضل إلهمات أن ل يكون دلهيم أطفال بدلً من رؤيهتم ميرون ابحملنة إليت تنتظرها إملدينة".

ون ِبألْ اياب ِِس؟ :إلفكرة هنا" :إذإ اكن هذإ هو مصري إلربيء ( ُمشري ًإ إىل نفسه) ،مفاذإ س يحدث للمذنب؟"
ون اه اذإ ،فا اما اذإ يا ُك ُ
َ ِ .٣لن َّ ُه إ ْن ااكنُوإ ِبألْ ُعو ِد أ َّلر ْط ِب ي ا ْف اعلُ ا
ِ
•

قال يسوع هذه إلكامت مشري ًإ ملعناها إلقريب ،عامل ًا ابملصري إلقادم عىل أورشلمي .كتب س بريجن (ِ " :)Spurgeonإس اتطا اع يسوع بعيونه إلنبوية
وإملليئة ابلهدوء أن يرى مس تقبل أورشلمي إحملارصة وإلسرية .واكن يتحدث وكنه يسمع رصخات إَّلعر إلرهيبة حني دخل إلرومان إىل إملدينة
وقتلوإ إلش باب وإلش يوخ وإلنساء وإلطفال".

•

كام ونطق هبذه إلكامت مشري ًإ ملعناها إلبعد ،عامل ًا ابملصري إلقادم عىل إَّلين يرفضونه .وأضاف س بريجن" :ل تبكوإ عىل موت إملس يح ،بقدر باكئمك
عىل خطاايمك إليت جعلت موته رضور ًاي للمغفرة .فال حتتاج أن تبيك عىل إلصلب ،بل عىل تعدايتك وخطاايك إليت ْسرت إلفادي عىل خش بة
ملعونة .فالباكء عىل خملص ميوت هو اكلراثء عىل إلعالج ،ولكن إحلمكة تقتِض أن تنوح عىل إملرض".

ج ) إلآايت ( :)٣٣-٣٢صلب يسوع
 ٣٢او اجا ُءوإ َأيْضً ا ِبأثْنا ْ ِني أآخ اارْي ِن ُم ْذ ِن اب ْ ِني ِل ُي ْق ات اال ام اع ُه ٣٣.اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه إ اىل ألْ ام ْو ِضع ِ أ َّ َِّلي يُدْ عاى « ُ ْمج ُج ام اة» اصلا ُبو ُه ُهنااكا ام اع ألْ ُم ْذ ِن اب ْ ِني ،اوإ ِحدً إ ع ْان ي ا ِمينِ ِه اوأ ْلآخ اار ع ْان
ِ
ي ا اسا ِر ِه.
 .١اولا َّما امضا ْوإ ِب ِه إ اىل ألْ ام ْو ِضع ِ أ َّ َِّلي يُدْ عاى «مجُ ْ ُج ام اة» :يوجد ماكن قريب خارج أسوإر مدينة أورشلمي يُصلب فيه إجملرمون يدعى « ُ ْمج ُج ام اة» أو إجللجثة حيث
ِ
مات يسوع من أجل خطاايان ومتم خالصنا.
•

كتب ابيت (" :)Pateإنتقد إلالهوِت فيزتميري يف تعليقه عىل إلآية  ٣٢قائ ًال أن روإية طريق إجللجثة ل تتحدث عن إحملطات إلربعة عرش
للصلب ،مثل سقطات يسوع إملتكررة ،ولقائه مع وإدلته أو مع فريونياك (إلصورة طبق إلصل) .هذه إلتقاليد ،وإن اكنت عاطفية ابلتأكيد ،ليس
لها أي أساس اترخيي".

 .٢اصلا ُبو ُه ُهنااكا  :يف إلايم إليت ُكتب فَيا إلعهد إجلديد ،مل تكن ممارسة إلصلب حتتاج لي تفسري .ويف إلجيال إلعديدة إلالحقة ،مل يُقدر معظم إلناس ما
خيتربه إلشخص يف حمنة إلصلب.
•

كتب إدوإردز (" :)Edwardsعىل إلرمغ من أن إلرومان مل خيرتعوإ إلصلب ،إل أهنم أتقنوه بشلك جيد وإس تخدموه كشلك من أشاكل إلتعذيب
ولتنفيذ عقوبة إلعدإم ،وهو ُمصمم ليؤدي إىل موت مرعب مؤمل بطيء".

•

إجلاِل مع إلصلب جعل إملوت عىل إلصليب ٍ
قاس للغاية .فيمتزق إلظهر أو ًل من إجل اِل ،وعند نزع إلردإء تفتح إجلروح مرة أخرى لن إلردإء يكون
قد إلتصق بتجلطات إدلم إليت تكونت مسبب ًا ألم ًا ل تطاق .وتتفتح إجلروح مرة أخرى عند إلقائه عىل إلصليب ليثبتوإ يديه ورجليه ،إضافة إىل
تلوث إجلروح ابلوساخ .وعندما يُعلق عىل إلصليب يتسبب لك نفس مبزيد من إلمل لن إجلروح إليت عىل إلظهر حتتك ابخلش بة إلقاس ية.

•

وعند تثبيت إملسامري عىل إلصليب مير إملسامر بني عظم إلرخس ،وقد خيرتق إلعصب إلوسط مسبب ًا أمل انري شديد يف إَّلرإعني وقد ينتج عنه
شلل جزيئ لعضالت إليد فتأخذ إليد شلك إخمللب.

•

ابلضافة إىل إلمل إلشديد ،اكن أمه ما يعانيه إملصلوب هو إلتنفس بشلك طبيعي .فوزن إجلسم ،يسحب إَّلرإعني وإلكتفني إىل أسفل ،مما جيعل
عضالت إلتنفس يف حاةل شهيق اثبتة وبذكل تعيق إلزفري .ونقص إلكسجني يؤدي إىل تقلصات شديدة يف إلعضالت ،مما يعيق إلتنفس .وللحصول
عىل ٍ
نفس جيد ،اكن عىل إلضحية أن يدفع ضد إلقدمني ويثين إملرفقني ويسحب إلكتفني .وضع لك ثقل إجلسم عىل إلقدمني ينتج أمل ًا شديد ًإ،
وثين إملرفقني يلوي إليدين إملعلقة عىل إملسامري .كام أن رفع إجلسم من أجل إلتنفس يتسبب بأمل شديد لن إلظهر إملمزق حيتك خبش بة إلصليب
إخلام .ولك هجد للحصول عىل إلتنفس إلطبيعي اكن مؤمل ًا ومرهق ًا ويؤدي إىل إملوت إلرسيع.

•

كتب إدوإردز (" :)Edwardsمل يكن من غري إملألوف أن تدخل إحلرشإت يف إجلروح إملفتوحة أو إلعيون وإلذن وإلنف ،وأن تتغذى إلطيور
إجلارحة عىل هذه إملوإضع أيض ًا .كام اكن من إلطبيعي أيض ًا أن ترتك إجلثة ُمعلقة عىل إلصليب لتلهتمها إحليوإانت إملفرتسة".

•

مسببات إملوت عىل إلصليب كثرية ،مهنا :صدمة دموية نتيجة إلْنيف إملس متر أو إلتعب من حماوةل إلتنفس لفرتة أطول أو إجلفاف أو إلنوابت
إلقلبية نتيجة إلهجاد أو هبوط إلقلب الاحتقاين مما يؤدي إىل متزق عضالت إلقلب .وبعد لك هذإ إن مل متت إلضحية ابلرسعة إلاكفية ،تكرس
إلساقني ،وحيهنا لن تمتكن إلضحية من إلتنفس بسبب وضعية إجلسم عىل إلصليب.

•

ما مدى سوء إلصلب؟ تأِت إلكمة ( excruciatingإلمل إلشديد) يف إللغة إلجنلزيية من إلكمة إلرومانية "نتيجة إلصليب (".)out of the cross
عل ر اق الكرك (" :)Clarkeتأمل مك يه بشاعة إخلطية يف نظر هللا بأن تتطلب مثل هذه إلتضحية!"

 .٣اصلا ُبو ُه ُهنااكا  :اكن أمه ما يف معاانة يسوع أنه مل يكن حضية للظروف بأي حال من إلحوإل ،بل اكن ميكل إلسلطان إلاكمل .قال يسوع عن حياته يف
يوحنا  ١٨:١٠لاي اْس َأ اح ٌد ياأْخ ُُذهاا ِم ِ رين ،ب ا ْل َأضا ُعهاا َأانا ِم ْن اذ ِإِت .من إلرهيب أن جترب عىل حتمل هذإ إلعذإب ،ولكن من إلرإئع أن َتتاره حبرية بدإفع إحملبة.
•

اكن إلصليب من أمه أعامَل عىل إلرض ،وهذإ ينعكس بوضوح حىت يف إلتارخي إلقدمي .فالشارإت إملس مترة عن يسوع يف إلدب إلقدمي ،خارج
إلكتاب إملقدس ،تسلط إلضوء عىل وفاته عىل إلصليب.
✓ رساةل كتهبا مارإ ابر سريإبيون لبنه (حوإيل ٧٣م)
✓ يوس يفوس إملؤرخ إلَيودي إملعروف (حوإيل ٩٠م)
✓ اتس يتُس إملؤرخ إلروماين (حوإيل ١٢٠-١١٠م)
✓ إلتلمود إلبابيل (حوإيل  ٢٠٠م)

ِص ام اع َأثا ام ٍة ُ -وصلب بني جمرمني.
 .٤ام اع ألْ ُم ْذ ِن اب ْ ِني ،اوإ ِحدً إ ع ْان ي ا ِمينِ ِه اوأ ْلآخ اار ع ْان ي ااسا ِر ِه :يف موتهُ ،أ ْح ِ ا
د ) إلآايت ( :)٣٨-٣٤يسوع عىل إلصليب
ون ،اوأ هلر اؤ اسا ُء َأيْضً ا ام اعهُ ْم
ون» .اوإ ِذ أ ْقت ا اس ُموإ ِث اياب ا ُه أ ْق ا ارت ُعوإ عالاَيْ اا ٣٥ .او ااك ان ألشَّ ْع ُب اوإ ِق ِف اني ي ا ْن ُظ ُر ا
ون اما اذإ ي ا ْف اعلُ ا
٣٤فاقاا ال ي ُاسوعُ « :ااي َأباتاا ُه ،أ ْغ ِف ْر لاهُ ْمِ ،لَهنَّ ُ ْم ال ي ا ْعلا ُم ا
ِ
ون ا َُل خ ًّاال٣٧ ،قاائِ ِل اني:
ُون اويُقا رِد ُم ا
ون ِب ِه قاائِ ِل اني « :اخل َّ اص أ آ اخ ِر اين ،فالْ ُي اخ ِل ر ْص ن ا ْف اس ُه إ ْن ااك ان ه اُو ألْ ام ِس ايح ُمخْ ات اار أ ِهلل!» ٣٦ .اوألْ ُج ْندُ َأيْضً ا أ ْس هتا ْ از ُأوإ ِب ِه او ُ ْمه ياأْت ا
ي ْاسخ ُار ا
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ْ
ٍ
ٍ
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«إ ْن ُك ْن ات أن اْت امكل ألَيا ُود ف اخل ْص ناف اسك!» ٣٨ .اواك ان ُع ْن او ٌإن امكتُوبٌ ف ْوق ُه ِبأ ْح ُرف يُوانا نيَّة او ُرو امانيَّة اوع اربإنيَّة « :اهذإ ه اُو امكل ألَيا ُود».
ِ
ون :حمبة يسوع ال ت ا ْس ُقطُ َأبادً إ .فعندما اكن عىل إلصليب ،صىل من أجل إجلنود إَّلين جِلوه ،طالب ًا من هللا
ون اما اذإ ي ا ْف اعلُ ا
 .١ااي َأباتاا ُه ،أغْ ِف ْر لاهُ ْمِ ،لَهنَّ ُ ْم ال ي ا ْعلا ُم ا
إلآب أن ل حيسب هذه إخلطية ضدمه.
•

رمبا صىل يسوع هبذه إلطريقة من أجل أعدإئه طوإل خدمته .وقد ُ ِْس ْ
ماكن هادئٍ للصالة.
عت صالته ُوجسلت رمغ أنه مل يكن يف ٍ

•

يمك .أ َْح ِس ُنوإ إ اىل ُم ْب ِغ ِض ُ ْ
طبق يسوع وصيتهَ :أ ِحبهوإ َأ ْعدا إ اء ُ ْمك .ااب ِر ُكوإ ال ِع ِن ُ ْ
يمك ،او اصلهوإ ِ َل ْجلِ أ َّ َِّل اين ي ُِسيئُو ان إلا ْي ُ ْمك اوي ا ْط ُر ُدونا ُ ْمك (مىت  )٤٤:٥من خالل
ِ
ِ
هذه إلصالة.

ون :مزي يسوع يف صالته معى أعدإئه .ولكن هذإ ل يعفي ذنب من علقه عىل إلصليب .يف صالة يسوع وضع أعدإئه يف أفضل
ون اما اذإ ي ا ْف اعلُ ا
َ ِ .٢لهنَّ ُ ْم ال ي ا ْعلا ُم ا
ماكنة ممكنة أمام إلآب .وعلينا حنن أيض ًا أن نصيل بنفس إلطريقة ونتبع نفس إلمنط.
•

كتب الكرك (" :)Clarkeإجلهل ل يربر أي جرمية ،ولكنه عىل إلقل يقلل من وحشيهتا .ومع ذكل ،اكن يعرف هؤلء جيد ًإ أهنم يصلبون رج ًال
بريئ ًا؛ ولكهنم مل يعرفوإ أنه هبذإ إلعمل اكنوإ حيملون أنفسهم وبالدمه أشد دينونة .يف صالته :ااي َأب ا اتا ُه ،أ ْغ ِف ْر لاه ُْم ،متم إلنبوة إلقائةل :اوشا اف اع ِيف ألْ ُم ْذ ِنب اِني
إملذكورة يف إشعياء ".١٢:٥٣

 .٣اوإ ِذ أ ْقت ا اس ُموإ ِث اياب ا ُه أقْ ا ارت ُعوإ عالاَيْ اا :مل حيتفظ يسوع عىل إلصليب بأي ممتلاكت مادية .حىت إملالبس إليت اكنت عىل ظهره أخذوها وإقتسموها وإقرتعوإ علَيا.
ِوهذإ يدل عىل أن يسوع نزل إىل أدىن مس توى ليحقق خالصنا .ترك لك َشء  -حىت مالبسه  -وأصبح فقري ًإ متام ًا لجلنا يك نصبح أغنياء متام ًا فيه.
يك ت ا ْس ات ْغ ُنوإ َأن ُ ْْمت ِب اف ْق ِر ِه.
ون ِن ْع ام اة ارِب ر انا ي ُاسو اع ألْ ام ِس ي ِحَ ،أن َّ ُه ِم ْن َأ ْج ِل ُ ُمك أفْ ات اق ار اوه اُو غا ِ ٌّينِ ،ل ا ْ
• تقول إلآية يف كورنثوس إلثانية  ٩:٨شيئ ًا شبَي ًا :فاانَّ ُ ْمك تا ْع ِرفُ ا
ِ
ون ِب ِه  ...اوألْ ُج ْندُ َأيْضً ا أ ْس هتا ْ از ُأوإ ِب ِه :مل ُي ركرم يسوع أو ينال إلتشجيع وهو ُمعلق عىل إلصليب .بل خسروإ منه وإس هتزأوإ به.
 .٤اوأ هلر اؤ اسا ُء َأيْضً ا ام اعهُ ْم ي ْاسخ ُار ا
وقال أعدإئه إدلينيني " :اخل َّ اص أ آ اخ ِر اين ،فالْ ُي اخ ِل ر ْص ن ا ْف اس ُه إ ْن ااك ان ه اُو ألْ ام ِس ايح ُمخْ ات اار أ ِهلل ".ولكن لنه مل خيلص نفسه ،أصبح قادر ًإ عىل خالص إلآخرين.
ِ
وميكننا إلقول حبق أن إحملبة يه من ثبتت يسوع عىل إلصليب وليس إملسامري.
 .٥او ااك ان ُع ْن او ٌإن ام ْكتُوبٌ فا ْوقا ُه ِبأَ ْح ُر ٍف يُوانا ِنيَّ ٍة او ُرو اما ِنيَّ ٍة او ِع ْ اربإ ِنيَّ ٍة « :اه اذإ ه اُو ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد» :نقرأ يف يوحنا  ٢١:١٩بأن إلقادة إدلينيني إعرتضوإ عىل هذإ إللقب.
ورأوإ أنه غري حصيح ،لهنم مل يؤمنوإ بأن يسوع اكن حق ًا ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد .كام إعتقدوإ أنه أمر همني ،لنه يُظهر أن دلى إحلكومة إلرومانية إلقدرة عىل إذلل
وتعذيب حىت ام ِ ُ
كل ألَْيا ُو ِد .مع ذكل ،مل يغري بيالطس شيئ ًا ،وعندما ُط ِل اب منه أن يْنل إلنقش ،أجاب :اما اك اتبْ ُت قادْ اك ات ْب ُت (يوحنا .)٢٢:١٩
•

كتب فرإنس (" :)Franceاكنت إلهتمة إملكتوبة (أو تيتولوس ُ )titulusحتمل عادة أمام إجملرم وهو يف طريقه إىل إلعدإم ،أو تُعلق حول عنقه،
ومث تثبت عىل إلصليب ،مما يعزز إلثر إلرإدع للعقوبة".

•

كتب ترإب (" :)Trappأعلن هذإ إلنقش إَّلي وضع عىل صليب خملصنا أنه إملكل عىل لك داينة :إشارة للَيود وللحمكة إل ُيوانا ِنيَّ ٍة وللقوة إلا ُرو اما ِنيَّ ٍة".

هـ) إلآايت ( :)٤٣-٣٩إللص عىل إلصليب جيد إخلالص
اب أ ْلآخ ُار اوأ ْنهتا ا ار ُه قاائِ ًالَ « :أ او ال َأن اْت اَت ُااف
 ٣٩او ااك ان اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ ُم ْذ ِن اب ْ ِني ألْ ُم اعلَّقا ْ ِني ُ اجي رِد ُف عالا ْي ِه قاائِ ًال« :إ ْن ُك ْن ات َأن اْت ألْ ام ِس ايح ،فا اخ ِل ر ْص ن ا ْف اس اك اوإ َّايانا !»٤٠ .فاأ اج ا
ِ
أ اهلل ،إ ْذ َأن اْت ا ْحت ات اه اذإ ألْ ُح ْ ِمك ِب اع ْينِ ِه؟ ٤١أَ َّما ا ْحن ُن فا ِب اعدْ لٍ ِ ،لَنَّناا ناناا ُل أ ْس ِت ْح اق ااق اما فا اعلْناا ،او َأ َّما اه اذإ فا ا ْملِ ي ا ْف اع ْل شا يْئًا لاي اْس ِيف ام اح ِ ر ِهل»َّ ُ ٤٢ .مث قاا ال ِلي ُاسوعا« :أ ْذ ُك ْر ِين
ِ
ون ام ِعي ِيف ألْ ِف ْرد ْاو ِس».
ااي ار هب ام اىت جِ ئ اْت ِيف املا ُكوتِ اك»٤٣ .فاقاا ال ا َُل ي ُاسوعُ« :ألْ اح َّق َأقُو ُل ا اكل :إن اَّك ألْ اي ْو ام تا ُك ُ
ِ
 .١او ااك ان اوإ ِح ٌد ِم ان ألْ ُم ْذ ِن اب ْ ِني ألْ ُم اعل َّ اق ْ ِني ُ اجي رِد ُف عالا ْي ِه :شارك أحد إجملرمني إملصلوبني أيض ًا ابلسخرية والازدرإء عىل يسوع .وقال إ ْن اكن يسوع حق ًا ألْ ام ِس يا ،فاعليه
ِ
أن اخي ِل ر ْص إملصلوبني معه (فا اخ ِل ر ْص ن ا ْف اس اك اوإ َّايانا ).
ِ
اب أ ْلآخ ُار اوأنْهتا ا ار ُه :يشري مىت (مىت  )٤٤:٢٧ومرقس (مرقس  )٣٢:١٥أن الكهام خسر من يسوع .وعىل إلرمغ من أن لكَيام خسر من يسوع يف
 .٢فاأ اج ا
إلبدإية ،أي يف إلساعات إلوىل إليت قضوها عىل إلصليب ،إل أن أحد إجملرمني إبتدأ يرى إلمور بشلك خمتلف ،ووضع يف إلهناية ثقته يف يسوع.
• إحرتم إجملرم إلثاين هللا ( َأ او ال َأن اْت اَت ُااف أ اهلل).

•
•
•
•
•
•

عا ِ َّمل خطيته ( ا ْحت ات اه اذإ ألْ ُح ْ ِمك ِب اع ْينِ ِه َ ...أ َّما ا ْحن ُن فا ِب اعدْ لٍ ِ ،لَنَّناا ناناا ُل أ ْس ِت ْحقا ااق اما فا اعلْناا).
ع َّارف يسوع ( او َأ َّما اه اذإ فا ا ْمل ي ا ْف اع ْل شا يْئًا لاي اْس ِيف ام اح ِ ر ِهل).
دعا يسوع (قاا ال ِلي ُاسو اع).
دعا يسوع ر ًاب (قاا ال ِلي ُاسو اع  ...ااي ار هب).
أآمن مبا قاَل يسوع عن نفسه (أ ْذ ُك ْر ِين ااي ار هب ام اىت جِ ئ اْت ِيف املا ُكوتِ اك).
أآمن بوعد إحلياة إلبدية إَّلي قدمه يسوع.
✓

عل ر اق الكرك (" :)Clarkeهذه إلنقطة جديرة ابملالحظة ،إذ يبدو أن هذإ إلرجل هو أول من أآمن يف شفاعة إملس يح".

ون ام ِعي ِيف ألْ ِف ْرد ْاو ِس :جتاوب يسوع مع ثقة إجملرم إلثاين ،مؤكدإً َل أن حياته بعد إملوت س تكون يف حمرضه وأنه س يكون يف
 .٣ألْ اح َّق َأقُو ُل ا اكل :إن اَّك ألْ اي ْو ام تا ُك ُ
ِ
ألْ ِف ْرد ْاو ِس ،وليس يف إجلحمي.
•

نرى هنا أمر رإئع :إذ ميكننا إلقول أن إحلديث عىل رسير إملوت هذإ اكن إملثل إلكتاِب إلوحيد خلالص خشص يف إللحظة إلخرية .فالكتاب إملقدس
مل يذكر سوى مرة وإحدة فقط هذإ إلنوع من إحملادثة ،وذكل ليك ل يفشل أحد .ولكن إلسبب يف ذكر هذإ إملثل مرة وإحدة فقط ،يك ل يفرتض
أحد أن هذإ رمبا سيتكرر اثنية ويرتك أمر خالصه لآخر وقت .فعلينا أل نتوإىن يف إلرجوع إىل يسوع.

•

وإلمر إملهم هنا أن هذإ إللص ،إَّلي وضع ثقته بيسوع يف إللحظة إلخرية ،س يذهب إىل نفس إلسامء إليت س يذهب إلَيا أي مؤمن أآخر .وقد ل
يبدو هذإ عد ًل ،ولكن يف إلطار إلعام يعطي لك إجملد لنعمة هللا ،وليس لي إس تحقاق برشي فامي يتعل ر اق مبوضوع إخلالص ابَّلإت .ففي إلسامء،
س ُنغمر مجيعنا بلك فرحٍ وماكفأة ،ولكن درجة أمانتنا عىل إلرض س ُتحدد جحم إلفرح وإملاكفأة ،مع أننا مجيعنا س نحصل عىل إمللء إلاكمل.

•

ِيف ألْ ِف ْر اد ْو ِس :عل ر اق ابيت (" :)Pateلكمة فردوس ( )paradeisosيه لكمة فارس ية وتعين ’إحلديقة أو إملتْنه‘ وإس تخدمت يف إلرتمجة إلس بعينية
لالشارة إىل جنة عدن (سفر إلتكوين  .)٨:٢مث أصبحت تشري إىل إلفرح والابهتاج إَّلي سيمتتع به شعب إلرب يف إملس تقبل حسب إشعياء
 .٣:٥١ويف هذإ إملقطع تشري إىل حاةل إلفرح والابهتاج إَّلي وعد به يسوع هذإ إجملرم مبارشة بعد إملوت".

•

اكن هذإ همم للغاية ابلنس بة ليسوع ولكفه شيئ ًا حامتً .فمل يكن من إلسهل عليه أن يقول هذه إلكامت بسبب لك إلمل إَّلي اكن يعاين منه حيهنا.
عل ر اق إدوإردز (" :)Edwardsمبا أن إللَكم خيرج أثناء إلزفري ،فال بد أن هذه إلكامت إلبس يطة س ببت إملزيد من إلصعوبة وإلمل ليسوع".

•

اكنت إلجابة إليت قدهما يسوع للمجرم إلثاين تتجاوز توقعاته.
✓ فكر إللص عىل إلصليب بفرتة زمنية بعيدة ،أما يسوع فقال َل :ألْ اي ْو ام.
ون ام ِعي.
✓ طلب إللص عىل إلصليب أن يذكره إلرب فقط ،أما يسوع فقال َل :س ات ُك ُ
✓ لك ما متناه إللص عىل إلصليب هو إمللكوت فقط ،أما يسوع فوعده بألْ ِف ْرد ْاو ِس.

و ) إلآايت ( :)٤٦-٤٤موت يسوع
لك ِم ْن او ْس ِط ِه ٤٦ .اوانا داى
اب ألْها ْي ا ِ
 ٤٤او ااك ان ا ْحن ُو أ َّلساعا ِة أ َّلسا ِد اس ِة ،فا ااكن ْات ُظلْ ام ٌة عا اىل أ ْ َل ْر ِض ُ ِلكرهاا إ اىل أ َّلساعا ِة ألتَّ ِاس اع ِة ٤٥ .او َأ ْظلا ام ِت ألشَّ ْم ُس ،اوأنْشا َّق ِح اج ُ
ِ ُ ِ ِ
وح٤٧ .فالا َّما ار َأى قاائِدُ ألْ ِمئا ِة اما ااك ان ،ام َّجدا أ اهلل قاائِ ًالِ « :بألْ اح ِقي اق ِة ااك ان
ي ُاسو ُع ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي اوقاا ال « :ااي َأب ا اتا ُهِ ،يف ي ادا يْ اك أ َْس ات ْودع ُر
ويح» .اولا َّما قاا ال اه اذإ َأ ْس ا امل أ هلر ا
اه اذإ أ ْلن ْ اس ُان ااب ًّرإ!».
ِ

 .١او ااك ان ا ْحن ُو أ َّلساعا ِة أ َّلسا ِد اس ِة ،فا ااكن ْات ُظلْ ام ٌة عا اىل أ ْ َل ْر ِض ُ ِلكرهاا إ اىل أ َّلساعا ِة ألتَّ ِاس اع ِة :يُظهر إلظالم إمللحوظ عىل إلرض لكها عذإب إخلليقة بسبب معاانة إخلالق.
ِ
كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysيسجل لك من أورجيانوس (يف كتاابته بعنوإن  )Contra Celsumويوسابيوس ( يف  )Chronلكامت مقتبسة
من فليغون ( Phlegonمؤرخ روماين) إَّلي أشار إىل كسوف إلشمس الاس تثنايئ ،فض ًال عن زلزإل حدث يف نفس وقت إلصلب".
•

كتب إملؤرخ إلروماين فليغون (" :)Phlegonيف إلس نة إلرإبعة من أوملبياد  ،٢٠٢اكن هناك كسوف مشيس إس تثنايئ :ويف إلساعة إلسادسة،
حتول إليوم إىل ليةل مظلمة ،حىت أن إلنجوم اكنت وإحضة؛ واكن هناك زلزإل( ".وردت يف كتاابت الكرك)

•

حدث إلصلب خالل مومس عيد إلفصح ،ودإمئ ًا ما يقام عيد إلفصح عند إكامتل إلقمر .فاكن إلكسوف إلطبيعي للشمس مس تحي ًال أثناء إكامتل
إلقمر.

لك ِم ْن او ْس ِط ِه :يدل إنشقاق جحاب إلهيلك من وسطه عىل أمرين عىل إلقل .أو ًل ،يس تطيع إلنسان إلآن من خالل إلصليب أن
اب ألْها ْي ا ِ
 .٢اوأنْشا َّق ِح اج ُ
يقرتب من عرش إلنعمة حبرية .اثني ًا ،ل ينبغي لحد أن يفكر اثنية أن هللا يسكن يف هيألك مصنوعة ابليدي.
•

لك قا ِد أنْشا َّق إ اىل أثْ ان ْ ِنيِ ،م ْن فا ْو ُق إ اىل َأ ْسفالُ  .وذكل للتشديد عىل أن هللا من شقه من فوق وليس إلنسان
اب ألْها ْي ا ِ
ينوه مىت يف  ٥١:٢٧أن ِح اج ُ
ِ
ِ
من إلرض.

 .٣اوانا داى ي ُاسو ُع ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي :قال يسوع شيئ ًا ب اِص ْو ٍت ع ِاظ ٍمي ،وتكم مع هللا إلآب يف إلكامت إليت تبعت .خيربان يوحنا  ٣٠:١٩ما قاَل« :قادْ أُ ْ ِمك ال» .ويه
لكمة وإحدة يف إليواننية ( - tetelestaiوتعين "دُفع ابلاكمل") .اكنت تكل رصخة إملنترص ،لن يسوع قد دفع دين خطاايان ابلاكمل ،وإنهتيى إلغرض
إلبدي للصليب.
•

يف مرحةل ما قبل موته ،وقبل أن ينشق إحلجاب ِم ْن او ْس ِط ِه وقبل أن ينادي بصوت عظمي قادْ أُ ْ ِمك ال ،عقد أ ِل ْب ُن صفقة روحية مدهشة مع إلآب.
فوضع إل آب عىل يسوع لك خطاايان و ا امحلاها بنفسه ِيف اج اس ِد ِه عا اىل ألْخ ااش اب ِة ،وهكذإ أرىض غضب هللا إَّلي اكن ُمعلن ًا ضدان.

•

رمغ بشاعة إملعاانة إجلسدية ،إل أن معاانة يسوع إلروحية  -محل دينونة خطاايان عىل إلصليب  -اكنت أبشع بكثري .فقد إرتعد يسوع عندما رشب
إلَكس  -كس غضب هللا إلصاحل (لوقا  ،٤٦-٣٩:٢٢مزمور  ،٨:٧٥إشعياء  ،١٧:٥١إرميا  .)١٥:٢٥أصبح يسوع عىل إلصليب ،إذإ جاز
إلتعبري ،عدو ًإ هلل و ُح ِ امك عليه وأجرب عىل رشب كس غضب إل آب .فعل ذكل حىت ل نرشب حنن هذه إلَكس.

•

يضع إشعياء  ٥-٣:٥٣هذه إلفكرة بصورة قوية جد ًإُ :م ْح ات اق ٌر او امخ ُْذو ٌل ِم ان ألنَّ ِاس ،ار ُجلُ َأ ْو اجاعٍ او ُمخْ ات ِ ُرب ألْ اح از ِن ،او امكُ اس َّ ٍرت اع ْن ُه ُو ُجو ُه اناُ ،م ْح ات اق ٌر فا ا ْمل
وح ِ َل ْجلِ ام اع ِاصي انا ،ام ْس ُح ٌوق ِ َل ْجلِ أ آ ااث ِمناا.
رض ًواب ِم ان أ ِهلل او ام ْذلُ ًول .اوه اُو ام ْج ُر ٌ
ن ا ْع اتدَّ ِب ِه .لا ِك َّن َأ ْح ازإن ا انا ا امحلاهاا ،او َأ ْو اجا اع انا ا احت َّملاهاا .او ا ْحن ُن اح ِس ْبناا ُه ُم اص ًااب ام ْ ُ
يب اس اال ِمناا عالا ْي ِه ،او ِحب ُ ُِرب ِه ُش ِفي انا.
تاأْ ِد ُ

•

كتب الكرك (" :)Clarkeأهيا إلقارئ! قطرة وإحدة من هذه إلَكس اكنت س هتدم روحك إىل إلبد ،وهذه إلوجاع اكنت س تدمر إلكون لكه.
لقد عاىن مبفرده بدلً عن إلناس إَّلين مل يكونوإ معه هناك .فأوجاعه اكنت تكفريإً عن خطااي إلبرشية :ويف معلية إخلالص مل يكن دليه ُمعني".

•

كام وعل ر اق ابيت (" :)Pateحقيقة أنه اكن قادر ًإ عىل إلرصإخ بصوت عظمي ،رمغ صعوبة إلتنفس ابلنس بة لشخص ُمعلق عىل إلصليب ،يشري إىل
أن يسوع اكن ل يزإل إملس يطر عىل مصريه".

 .٤ااي َأب ا اتا ُهِ ،يف ي ادا يْ اك أ َْس تا ْو ِد ُع ُر ِ
ويح :قد أمكل يسوع معهل عىل إلصليب ،وابلصالة أسمل روحه إحلية إىل هللا إلآب كام وأسمل جسده إىل إملوت عىل إلصليب.
وهذإ يدل عىل أن يسوع َتىل عن حياته عندما أرإد وابلطريقة إليت أرإدها .مل يأخذ أحد حياته منه ،بل قدهما عندما أهنيى معهل .فيسوع ليس حضية علينا
أن حنزن علَيا ،ولكنه إملنترص إلغالب إَّلي علينا أن نعجب به.

•

فعليك أن حتزن وترِث حلال أولئك إَّلين يرفضون معل يسوع إلاكمل عىل صليب إجللجثة ،وللوعاظ إَّلين ل ميلكون قلب بولس إَّلي نقرأ عنه
يف كورنثوس إلوىل  ٢٣:١عندما أعلن أن أساس رسالتنا أن نا ْك ِر ُز ِبألْ ام ِس ي ِح ام ْصلُ ًواب.

•

ِيف ي ادا يْ اك أ َْس تا ْو ِد ُع ُر ِ
ويح :كتب الكرك (" :)Clarkeأو نس تطيع إلقولُ ’ :أسمل رويح يف يديك ‘.وهذإ دليل أآخر عىل أن إلروح غري مادية (غري
جسدية/غري دنيوية) ،وستبقى رمغ موت إجلسد".

وح :ومبجرد أن أمكل إلعمل عىل إلصليب ،مل يشعر يسوع حباجته ِلحامتل إملزيد من إلمل .فأَ اس امل روحه إىل هللا إلآب ،وأسمل جسده
 .٥اولا َّما قاا ال اه اذإ َأ ْس ا امل أ هلر ا
إىل إملوت عىل إلصليب ،وإلتقط نفسه إلخري.
•

وح" (أخذ نفسه إلخري) يه صدى ملا نقرأه يف سفر إلتكوين  .٧:٢حيث نقرأ
كتب ابيت (" :)Pateيبدو أن إلكامت يف إلآية َ " ٤٦أ ْس ا امل أ هلر ا
أن هللا نفخ يف أآدم ن ا اس ام اة اح ايا ٍة ،فا اص اار أ آ اد ُم ن ا ْفس ًا احيَّ ًة .فأول إنسان أعطاه هللا نسمة حياة اكن أآدم ،واثين إنسان ُأ ِخ اذ منه نسمة حياة اكن يسوع.
وقد دفع هذإ إلخري عقاب خطااي إلنسان إلول يك يبدأ إخلليقة إجلديدة".

ز ) إلآايت ( :)٤٩-٤٧ردة فعل إملارة عىل موت يسوع
٤٧فالا َّما ار َأى قاائِدُ ألْ ِمئا ِة اما ااك ان ،ام َّجدا أ اهلل قاائِ ًالِ « :بألْ اح ِقي اق ِة ااك ان اه اذإ أ ْلن ْ اس ُان ااب ًّرإ!» ٤٨ .او ُ ه
رصوإ اما ااك ان،
لك ألْ ُج ُموعِ أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُم ْج ات ِم ِع اني ِلها اذإ ألْ ام ْن اظ ِر ،لا َّما َأبْ ا ُ
ِ
ون اذ ِ اكل.
ُون ُصدُ اور ُ ْمه ٤٩ .او ااك ان ا ِمجي ُع ام اعا ِرِف ِه ،او ِن اسا ٌء ُك َّن قادْ تا ِب ْع ان ُه ِم ان ألْ اج ِليلِ  ،اوإ ِق ِف اني ِم ْن ب ا ِعي ٍد ي ا ْن ُظ ُر ا
ار اج ُعوإ او ُ ْمه ي ا ْق ارع ا
 .١فالا َّما ار َأى قاائِدُ ألْ ِمئا ِة اما ااك ان ،ام َّجدا أ اهلل :عندما مات يسوع عىل إلصليب ،جمد قائد إملئة إلممي هللا عىل إلفور وفهم من اكن يسوع حق ًا ( ِبألْ اح ِقيقا ِة ااك ان اه اذإ
أ ْلن ْ اس ُان ااب ًّرإ).
ِ• ل بد أن قائد إملئة شاهد إلعديد من إلشخاص يصلبون من قبل .ولكن اكن هناك أ ٌمر ممزي يف يسوع جعهل يقول ما مل يقوَل عن أي خشص أآخر.
• هذه صورة للك من يأِت إىل يسوع من خالل إلصليب ،وحتقيق ًا لوعده :او َأانا إ ِن أ ْرتا اف ْع ُت ع ِان أ ْ َل ْر ِض َأ ْج ِذ ُب إ ا َّيل ألْ اج ِمي اع (يوحنا .)٣٢:١٢
ِ
ِ
ُون ُصدُ اور ُ ْمه :رجع إلبعض إىل بيوهتم حزإىن؛ فقد اكنوإ من إملقربني جدإً
 .٢او ُ ه
لك ألْ ُج ُموعِ أ َّ َِّل اين ااكنُوإ ُم ْج ات ِم ِع اني ِلها اذإ ألْ ام ْن اظ ِر ،لا َّما َأبْ ا ُ
رصوإ اما ااك ان ،ار اج ُعوإ او ُ ْمه ي ا ْق ارع ا
ليسوع ليشهدوإ عن موته إلرإئع ،ولكهنم مل يتذكروإ وعده بأنه س يقوم اثنية.
ح ) إلآايت (ُ :)٥٦-٥٠د ِف رن ي ُاسو اع ِيف قا ْ ٍرب ليوسف ِم ان أ َّلرإ ام ِة
وت
 ٥٠اوإ اذإ ار ُج ٌل أ ْ ُْس ُه ي ُ ُوس ُف ،او ااك ان ُم ِش ًريإ او ار ُج ًال اصا ِل ًحا ااب ًّرإ ٥١ .اه اذإ ل ا ْم يا ُك ْن ُموإ ِفقًا ِل ار ْأهيِ ِ ْم او ا امع ِلهِ ْم ،اوه اُو ِم ان أ َّلرإ ام ِة ام ِدينا ٍة ِللَْيا ُو ِد .او ااك ان ه اُو َأيْضً ا يان ْ ات ِظ ُر املا ُك ا
أ ِهلل ٥٢ِ .اه اذإ تاقا َّد ام إ اىل ِب ايال ُط اس او اطلا اب اج اسدا ي ُاسوعا ٥٣ ،او َأ ْن از ا َُل ،اولافَّ ُه ِب اكتَّ ٍان ،او اوضا اع ُه ِيف قا ْ ٍرب ام ْن ُح ٍ
وت اح ْي ُث ل ا ْم يا ُك ْن َأ اح ٌد ُو ِض اع قاطه ٥٤ .او ااك ان ي ا ْو ُم أ ِل ْس ِت ْعدا إ ِد
ِ
 ٥٥اوتا ِب اع ْت ُه ِن اسا ٌء ُك َّن قادْ َأت ْ ااني ام اع ُه ِم ان ألْ اج ِليلِ  ،اون ااظ ْر ان ألْ اق ْ ارب او اك ْي اف ُو ِض اع اج اسدُ ُه٥٦ .فا ار اج ْع ان او َأ ْعدا د اْن احنُ ً
وطا اوأ َْط اي ًااب .او ِيف أ َّلسبْ ِت أ ْس ا ارت ْح ان
وح.
اوأ َّلسبْ ُت يالُ ُ
اح اس اب ألْ او ِصيَّ ِة.
 .١اه اذإ تاقا َّد ام إ اىل ِب ايال ُط اس او اطلا اب اج اسدا ي ُاسو اع :جرت إلعادة أن ترتك جثث إجملرمني عىل صلباهنا لتتعفن أو لتلهتمها إحليوإانت إلربية .ولكن إلَيود مل يرغبوإ
ِ
يف مثل هذإ إملنظر إملرعب خالل مومس عيد إلفصح ،واكن من إملعروف أن مينح إلرومان إجلثث للصدقاء أو إلقارب دلفهنا بشلك حصيح.
•

مل خيدم يوسف يسوع بطرق عدة ،ولكن خدمه بطريقة مل يفعلها أي خشص أآخر .فمل يس تطيع بطرس ويعقوب ويوحنا أو حىت إلنساء إللوإِت
خدمن يسوع أن يقدموإ ليسوع قرب ًإ ،ولكن يوسف إس تطاع وفعل .علينا أن خندم هللا بلك وس يةل ممكنة.

وح :مل يمتكنوإ من إعدإد جسد يسوع بشلك حصيح لِلفن لن إ َّلس ِ
اكن اوش ياكًَّ .لكل ُو ِض اع جسد يسوع يف قرب
بت ا
 .٢او ااك ان ي ا ْو ُم أ ِل ْس ِت ْعدا إ ِد اوأ َّلسبْ ُت يالُ ُ
ُمس تعار عىل ُجعاةل.
•

عل ر اق جيِلهنويس ( " :)Geldenhuysأكرث من خييب إلآمال وقت إلزمات مه من نوعية بطرس ،إَّلين يقسمون إلولء إلتام ليسوع ويرفعون
إلشعارإت إلراننة ابلضافة إىل إلثقة إلعالية ابلنفس ،أما إلتالميذ إلرسيني وإلهادئني (مثل يوسف ونيقودميوس وإملرأة) فال يرتددون يف خدمة
إلس يد بلك حمبة وهمام اكن إلمثن".

 .٣او اوضا اع ُه ِيف قا ْ ٍرب امنْ ُح ٍ
إلصخ ِر) اح ْي ُث ل ا ْم يا ُك ْن َأ اح ٌد ُو ِض اع قاطه :هذإ إلنوع من إلقبور اكن ابهظ إلمثن .لقد اكنت تضحية كبرية ابلنس بة ليوسف إلرإيم
وت ( ِيف َّ
أن يقدم هذإ إلقرب ليسوع ،ولكن يسوع لن يس تخدمه إل لبضعة أايم.

إجنيل لوقا إلحصاح ٢٤
قيامة يسوع إملس يح
أولًِ .إك ِتشاف قيامة يسوع
أ ) إلآايت (ِ :)٣-١إكتشفت إلنساء إلقرب إلفارغ
َّ ُ ١مث ِيف َأ َّولِ أ ْلُ ْس ُبوعَِ ،أ َّو ال ألْ اف ْج ِرَ ،أت ْ ااني إ اىل ألْ اق ْ ِرب احا ِم اال ٍت ألْ اح ُن اوط أ َّ َِّلي َأعْدا ْدن اهُ ،او ام اعه َُّن ُأانا ٌس٢ .فا او اجدْ ان ألْ اح اج ار ُمدا ْح ار ًجا ع ِان ألْ اق ْ ِرب٣ ،فادا اخلْ ان اول ا ْم اجيِدْ ان
ِ
اج اسدا أ َّلر ِ رب ي ُاسوعا.
لب يسوع يوم إمجلعة (أو يوم إمخليس حسب بعض إلروإايت) .وبعد دفنه ،اوضا ُعوإ اخ ْتامً عا اىل إحل ا اج ِر ،اكام أقا ُموإ ُح ررإساً
َّ ُ .١مث ِيف َأ َّولِ أ ْلُ ْس ُبوعَِ ،أ َّو ال ألْ اف ْج ِرُ :ص َّ
ِم ان إجلُ ْن ِد إلرومان عالاي ِه (مىت  ،)٦٦-٦٢:٢٧وبقي كذكل إىل أن إُكتُ ِش اف من إلنساء ِيف َأ َّولِ أ ْلُ ْس ُبوعَِ ،أ َّو ال ألْ اف ْج ِر.
•

من إلطبيعي أن ميكل رجل غين كيوسف إلرإيم قرب منحوت يف إلصخور إلصلبة .وقد اكن إلقرب يقع يف ب ُْس ات ٌان ابلقرب من ماكن إلصلب (يوحنا
 ،)٤١:١٩وَل مدخل صغري ورمبا مقصورة وإحدة أو أكرث حيث توضع إلجساد بعد لفها ابلكتان إملغموسة ابل ُع ُطور وزيت إلصبار وإحلنوط.
وجرت إلعادة ،أن يرتك إلَيود هذه إلجساد لبضع س نوإت إىل أن تتحلل وتصل إىل إلعظام ،مث توضع إلعظام يف مربع جحري صغري .ويبقى هذإ
إلصندوق دإخل إلقرب مع بقااي أفرإد إلرسة.

•

واكن مدخل إلقرب يُقفل حبج ٍر عىل شلك دإئري ،يدحرج بشلك أآمن يف قناة ،واكن عادة ثقي ًال جدإً حبيث ل يس تطيع حتريكه سوى إلرجال
إلقوايء .وإلهدف من ذكل هو ضامن عدم إزعاج إلرفات.

•

خيربان يوحنا ( )٤٢:١٩عىل وجه إلتحديد بأن قرب يوسف إلرإيم إَّلي وضع فيه جسد يسوع اكن قريب ًا من ماكن إلصلب (والك إملاكنني إملقرتحني
ملوت يسوع وقيامته يؤكدإن ذكل) .رمبا مل يُعجب يوسف بفكرة إس تخدإم إلرومان ملاكن قريب لصلب أعدإهئم لن ذكل يقلل من قمية مقربة عائلته.
ولكن هذإ يذكران أن خطة هللا تربط دإمئ ًا بني إلصليب وقوة إلقيامة بشلك وثيق جد ًإ.

•

عل ر اق ليفيِل (" :)Liefeldأصبح هذإ هو يوم إلعبادة إجلديد ابلنس بة للمؤمنني (رإجع أعامل إلرسل  .)٧:٢٠فا ِلنتقال من يوم إلسبت إلتقليدي
إىل َأ َّولِ أ ْ ُل ْس ُبوعِ إلكتاِب ما هو إل دليل قوي عىل إلقيامة لنه ي ُظهر قناعة إلتالميذ بشأن ما حدث يف ذكل إليوم".

 .٢او ام اعه َُّن ُأانا ٌس (أي نساء أخرايت) :هؤلء إلنسوة جديرإت ابلهامتم .فهن من تبعن يسوع من إجلليل ورأين جسده يوضع يف إلقرب (لوقا .)٥٦-٥٥:٢٣
وب كن معهن (لوقا  ،)١٠:٢٤وكذكل ايُ اوانَّ وأخرايت مل تذكر
يتفق لوقا مع مرقس ( )٤٧:١٥ومع مىت ( )٦١:٢٧بأن ام ْر ا ُمي ألْ ام ْجدا ِل َّي ُة او ام ْر ا ُمي ُأ هم ي ا ْع ُق ا
أسامهئن.
•

كتب ترإب (" :)Trappجاءت إلنساء أو ًل إىل إلقرب ،حبسب إلرتتيب إللهيي ،قبل ُإلرسل ،دلحض إلكذبة إليت إختلقها إلكهنة أن إلتالميذ
رسقوإ جسد يسوع".

َ .٣أت ْ ااني إ اىل ألْ اق ْ ِرب احا ِم اال ٍت ألْ اح ُن اوط أ َّ َِّلي َأعْدا ْدن ا ُه :قام يوسف إلرإيم ونيقودميوس بدفن جسد يسوع عىل جعةل قبل إعدإده ابلطريقة إملالمئة (يوحنا -٣٨:١٩
ِ
 .)٤١وَّلكل أتت إلنساء إىل إلقرب دلهنة اثنية ابلطريقة إملناس بة.
•

خيربان مرقس ( )٣:١٦بأهنم كن يقلن فامي بيهنن « :ام ْن يُدا ْح ِر ُج لاناا ألْ اح اج ار ع ْان ااب ِب ألْ اق ْ ِرب؟».

 .٤فا او اجدْ ان ألْ اح اج ار ُمدا ْح ار ًجا ع ِان ألْ اق ْ ِرب ،فادا اخلْ ان اول ا ْم اجيِدْ ان اج اسدا أ َّلر ِ رب ي ُاسو اع :ل توجد دلينا أية تفاصيل عن قيامة يسوع ،ولكن ما حدث بعد إلقيامة مت
تسجيهل ببعض من إلتفاصيل .فرنى هنا أن إلنساء إللوإِت أردن دفن يسوع بطريقة لئق ًا وجدن أن إحلجر مدحرج ،ومل جيدن جسد يسوع هناك.
•

كتب ابيت (" :)Pateغياب إلتفاصيل عن إلقيامة حبد ذإته ،يشري إىل إلصاةل إلتارخيية للعهد إجلديد .فمل حياول ُكتاب إلانجيل جتميل حادثة
إلقيامة بأي شلك من إلشاكل".

•

تذكران إلآايت يف مىت  ٦٦-٦٥:٢٧بأنه اكن هناك ُح َّر ٌإس عند إلقرب .مفن إملس تحيل عىل إلنساء أن يدحرجن إحلجر (فمل يكن أقوايء مبا فيه
إلكفاية) أو أن يفعل ذكل إلتالميذ (حىت وإن متلكهتم إلشجاعة جفأة ،فلن يمتكنوإ من هزمية إحلرإس إملسلحني) .ومل يكن هناك أي خشص أآخر
يرغب بدحرجة إحلجر ،ولهذإ خيربان مىت ( )٢:٢٨بأن ام االكا أ َّلر ِ رب نا از ال ِم ان أ َّلس اما ِء او اجا اء اود ْاح ار اج ألْ اح اج ار ع ِان ألْ اب ِاب.

•

مل يُدحرج إحلجر يك خيرج يسوع من إلباب ،فالآية يف يوحنا َ ١٩:٢٠تربان بأن يسوع ،يف جسده إملُقام ،يس تطيع أن مير عرب إحلوإجز إملادية.
ولكن اكن ألْ اح اج ار ُمدا ْح ار ًجا ع ِان ألْ اق ْ ِرب ليك يدخل إلآخرين ويروإ ويقتنعوإ أن يسوع إملس يح قد قام من إلموإت.

ب) إلآايت ( :)٨-٤إعالن إملالئكة عن إلقيامة
ات او ُمنا ِكر اس ٍ
 ٤او ِفمياا ه َُّن ُم ْح ات اارإتٌ ِيف اذ ِ اكل ،إ اذإ ار ُج اال ِن اوقا افا هبِ ِ َّن ِب ِثيا ٍاب با َّرإقا ٍة ٥ .اوإ ْذ ُك َّن خاائِ اف ٍ
ات ُو ُجو اهه َُّن إ اىل أ ْ َل ْر ِض ،قا اال لاه َُّنِ « :ل اما اذإ ت ْاطلُ ْ اْب ألْ اح َّي ب ا ْ اني
ِ
ِ
أ ْ َل ْم او ِإت؟ ٦لاي اْس ه اُو اههُ انا ،لا ِكن َّ ُه قاا ام! ُإ ْذ ُك ْر ان اك ْي اف الكَّ ام ُك َّن اوه اُو ب ا ْعدُ ِيف ِ ألْ اج ِليلِ ٧قاائِ ًال :إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن ي اُس َّ امل أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ِيف َأيْ ِدي ُأانا ٍس خ اُطا ٍة ،اوي ُ ْصلا اب ،او ِيف
ِ
ِ
ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم»٨ .فا ات اذكَّ ْر ان ا االك ام ُه...
 .١او ِفمياا ه َُّن ُم ْح ات اارإتٌ ِيف اذ ِ اكل :ومبجرد أن رأت إلنساء إحلجر مدحرج وإلقرب فارغ ،اكنت ردة فعلهن إلفورية إحلرية .فمل يتوقعن إلعثور عىل قرب فارغ .وهذإ
دليل عىل أن إلروإايت حول إلقيامة مل تكن جمرد نسج من إخليال؛ فهن مل يتوقعن إلقيامة أساس ًا.
 .٢إ اذإ ار ُج اال ِن اوقا افا هبِ ِ َّن ِب ِث اي ٍاب با َّرإقا ٍة :وكام أعلنت إملالئكة ولدة يسوع (لوقا  )١٥-٨:٢أعلنت أيض ًا قيامته .وكام جاء إعالن إلولدة لعدد قليل من إلناس
ِ
إلبسطاء وإملهمشني يف تكل إلثقافة؛ وكذكل جاء إعالن إلقيامة لعدد قليل من إلنساء.
ِ .٣ل اما اذإ ت ْاطلُ ْ اْب ألْ اح َّي ب ا ْ اني أ ْلَ ْم او ِإت؟ :اي َل من سؤإل منطقي ورإئع .يبدو أن إملالئكة تعجبت من دهشة إلنساء ،لهنم س بق وْسعوإ ما قاَل يسوع عن قيامته
وابلتأكيد ْسعت إلنساء ذكل أيض ًا .لهذإ تساءلوإ بشلك طبيعي عن سبب إلتعجب.

•

كتب موريس (" :)Morrisل جيوز إلتفكري بيسوع كشخص ميت ،وابلتايل ل جيب أن يطلب إحلي بني إلموإت".

•

وعل ر اق الكرك (" :)Clarkeومبا أن أماكن إدلفن اكنت قذرة ،فمل يكن من إملنطق الافرتإض تردد إلحياء عىل مثل هذه إلماكن ،أو إن ضاع
أحدمه فس يكون هناك عىل إلكرث".

•

أاثر سؤإل إملالئكة نقطة هامة :فال تس تطيع أن تطلب ألْ اح َّي يوم ًا ب ا ْ اني أ ْ َل ْم او ِإت .لهذإ علينا أل نتوقع حياة روحية بني أولئك إَّلين ل ميلكوهنا.
فالكثريون يبحثون عن يسوع يف إلش ياء إمليتة  -إلتقاليد إدلينية وإلشكيات وإلقوإنني وإجملهودإت وإحلمكة إلبرشية .ولكننا لن جند يسوع إل يف
إحلياة إملُقامة وحيث ي ُعبد ابلروح وإحلق.

 .٤لاي اْس ه اُو اههُناا :اكنت هذه أروع وأمه لكامت قالها مالك لنسان .يس تطيع إملرء أن ينظر يف لك أرجاء أورشلمي ويرى عدد ل حرص َل من إلقبور ،ولكن
من إملس تحيل أن جيد قرب يسوع بيهنا  -لنه لاي اْس ه اُو اههُناا.
•

يظهر بني إحلني وإلآخر خشص يدر عي أنه وجد أدةل عىل قرب يسوع أو وجد عظام يسوع .ويف لك مرة يمت دحض تكل إلدةل ،يف حني ثبتت حصة
شهادة إملالئكة مرإر ًإ وتكرإرإً :لاي اْس ه اُو اههُ انا.

•

دحضت روإية إلقيامة ،منذ إلبدإية ،إلعديد من إلنظرايت إلبديةل إلاكذبة إليت إقرتهحا إلبعض.
✓ مت إلرد عىل نظرية إلقرب يف إملوقع إخلطأ يف لوقا  ،٥٥:٢٣فقد عرفت إلنساء متام ًا أين دفن يسوع.
✓ مت إلرد عىل نظرية نسج إخليال (أو أماين حاملة) يف لوقا  ٤:٢٤و ،١١:٢٤وإليت تشري إىل دهشة إلنساء وإلتالميذ عند سامع خرب إلقيامة.
✓ مت إلرد عىل نظرية أن إحليوإانت إلهتمت جسده بوجود إحلجر عىل ابب إلقرب (لوقا .)٢:٢٤
✓ مت إلرد عىل نظرية إلغامء بوجود إحلجر عىل ابب إلقرب (لوقا .)٢:٢٤
✓ مت إلرد عىل نظرية رسقة إلقرب بوجود إحلرس إلروماين ابلضافة إىل إخلمت إملوضوع عىل إلباب (مىت .)٦٦-٦٢:٢٧

 .٥إن َّ ُه يان ْ اب ِغي َأ ْن ي اُس َّ امل أ ْب ُن أ ْلن ْ اس ِان ِيف َأيْ ِدي أُانا ٍس خ اُطا ٍة ،اوي ُ ْصلا اب ،او ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ي ا ُقو ُم :بدى للنساء وكنه مَض وقت طويل جد ًإ عىل هذإ إللَكم (لوقا
ِ
 .)٣٣-٣١:١٨لهذإ ذكر ِهتم إملالئكة مبا قاَل يسوع.
•

لكمة يان ْ اب ِغي هامة جدإً :بقدر ما اكن صليب يسوع رضور ًاي وحمتي ًا ،هكذإ اكنت إلقيامة .فلن يذهب يسوع إىل إجللجثة إن مل يكن هناك قرب فارغ.

 .٦فا ات اذكَّ ْر ان ا االك ام ُه :لقت أوىل لكامت إلمل صدى يف قلهبن عندما تذكرن لكامت يسوع .فالقرب إلفارغ وإعالن إملالئكة لن يغري قلوهبم  -بل ا االك ام ُه وحده قادر
عىل تغيري إلقلب وملئه ابلهبجة وإلرسور.
ج ) إلآايت ( :)١١-٩مل يصدق إلتالميذ الكهمن
وب اوألْ ابا ِقيا ُات ام اعه َُّن ،ألل َّ او ِإِت قُلْ ان اه اذإ ِل هلر ُسلِ .
ارش او ا ِمجي اع ألْ ابا ِق اني هبِ ا اذإ ُ ِلكر ِه ١٠ .او ااكن ْات ام ْر ا ُمي ألْ ام ْجدا ِل َّي ُة اوي ُ اوانَّ او ام ْر ا ُمي ُأ هم ي ا ْع ُق ا
 ٩او ار اج ْع ان ِم ان ألْ اق ْ ِرب ،او َأخ ا ْْرب ان أ ْ َل احدا ع ا ا
١١فا ا ارتإ اءى ا االك ُمه َُّن لاهُ ْم اكلْها اذ ااي ِن اول ا ْم يُ اص رِدقُوه َُّن.
ارش او ا ِمجي اع ألْ ابا ِق اني هبِ ا اذإ ُ ِلكر ِه :حتمست إلنساء إللوإِت رأين إدلليل عىل قيامة يسوع وتذكرن الكمه ،واكن هذإ ابلنس بة
 .١او ار اج ْع ان ِم ان ألْ اق ْ ِرب ،او َأخ ا ْْرب ان أ ْلَ احدا ع ا ا
هلم أحىل خرب يف إلوجود .فيسوع يح وقام منترص ًإ عىل إملوت.
•

ل إعتقد أهنم اكنوإ سيتحمسون هبذه إلطريقة إذإ جنا يسوع بطريقة معجزية من عذإب إلصليب .لهذإ عىن هلم خرب إلقيامة أكرث بكثري من معرفهتم
أنه جنا من إلصليب ،لن هذإ يعين أنه إنترص عىل إملوت وأنه ميثل لك ما متنوه وأكرث.

وب اوألْ ابا ِقيا ُات ام اعه َُّن :هؤلء إلنساء إملذكورإت يف لوقا  ١:٢٤إللوإِت إكتشفن إلقرب إلفارغ .وقد ذكر لوقا ثالثة
 .٢او ااكن ْات ام ْر ا ُمي ألْ ام ْجدا ِليَّ ُة اوي ُ اوانَّ او ام ْر ا ُمي ُأ هم ي ا ْع ُق ا
عىل وجه إلتحديد ،أما ألْ ابا ِقيا ُات ام اعه َُّن فمل ُيكشف عن أسامهئم .وقد َأع ِْط ْ اني الامتياز أن يكن أول من يشهد للآخرين عن يسوع إملقام.
•

لكام أشارت إلانجيل عن ام ْر ا ُمي ألْ ام ْجدا ِليَّ ُة فاهنا تشري إلَيا اكلشاهدة عىل إلصلب (مرقس  ٤٠:١٥ويوحنا  )٢٥:١٩وعىل إلقيامة (يف إلانجيل
إلربعة) ،وإل َّ ِيت أخ اار اج ِمهنْ اا يسوع اس ْب اع ُة اش ايا ِط اني (لوقا  ،٢:٨مرقس .)٩:١٦

•

ُوزي من هيمت ابدإرة شؤون
أما ي ُ اوانَّ فقد ُذكرت يف لوقا  ٢:٨كوإحدة من إلنساء إللوإِت رإفقن يسوع و ُك َّن ا ْخي ِد ْمناهُ .وأضاف لوقا أهنا اكنت أ ْم ار َأ ُة خ ِ
هريودس ( او ِكيلِ ِه ُريود اُس) .وعىل إلرحج اكنت إمرأة تمتتع ابمتيازإت متعددة وموإرد خمتلفة.

•

وب فمل ت ُْذكر إل عند أحدإث إلقيامة .ويبدو أهنا اكنت وإدلة يعقوب إلصغر أحد إلرسل (ليس يعقوب شقيق يوحنا).
وأما ام ْر ا ُمي ُأ هم ي ا ْع ُق ا

 .٣فا ا ارتإ اءى ا االك ُمه َُّن لاهُ ْم اكلْها اذ ااي ِن اول ا ْم يُ اص رِدقُوه َُّن :عىل إلرمغ من حامس هتن ،إل أن شهادة إلنساء مل تُصدق .بل ظهر الكهمن ابلنس بة للتالميذ اكلهذاين ،وهذه
إلكمة يه مصطلح طيب ي ُس تخدم لوصف ثرثرة رجل أصابته إحلُمى أو ثرثرة خشص جمنون (وفق ًا لبارلكي).
•

عل ر اق ابيت (" :)Pateشهادة إملرأة مل تعترب ذإت مصدإقية يف إلقرن إلول .ولكن إضافة لوقا لهذه إحلادثة يؤكد عىل إحرتإمه إلشديد للمرأة".

•

ويُعلرق موريس (" :)Morrisمل يكن إلتالميذ مس تعدين ومل ينتظروإ إشارة للبدء يف إلعالن عن إلقيامة .بل اكنوإ متشككني متام ًا".

د ) إلآية ( :)١٢إميان إلتالميذ
١٢فاقاا ام ب ُ ْط ُر ُس او ار اك اض إ اىل ألْ اق ْ ِرب ،فاأ ْحن ااىن اون ااظ ار أ ْ َل ْك اف اان ام ْوضُ وعا ًة او ْحدا هاا ،فا ام اَض ُم ات اع ِ رج ًبا ِيف ن ا ْف ِس ِه ِم َّما ااك ان.
ِ
 .١فا اقا ام بُ ْط ُر ُس او ار اك اض إ اىل ألْ اق ْ ِرب :نعرف من يوحنا  ٨-٣:٢٠بأن لك من بطرس ويوحنا ركضا إىل إلقرب مع ًا .ون ااظ ار أ ْ َل ْك اف اان ام ْوضُ وعا ًة وحدها ،ولكهنا اكنت كام
ِ
يه وغري ممزقة وكن جسد يسوع خرج مهنا اكلهوإء (يوحنا  .)٧-٦:٢٠عندما رأى يوحنا ذكل أآمن ،أما بطرس فتعجب .رمغ أهنم مل يشاهدوإ يسوع إملُقام
بعد ،إل أهنم علموإ أن شيئ ًا قو ًاي قد حدث ليتسبب برتك إلكفان هبذه إلطريقة.
 .٢فا ام اَض ُمتا اع ِ رج ًبا ِيف ن ا ْف ِس ِه ِم َّما ااك ان :لحظ لكٍ من بطرس ويوحنا ما اكن يف إلقرب عىل حد سوإء ،ولكن يوحنا هو إلوحيد إَّلي أآمن (يوحنا  .)٨:٢٠وهذإ
خيربان أن بطرس حلل إلوضع؛ فقد عرف أن أمر ًإ مذه ًال قد حدث بسبب وضعية إلكفان ،ولكن لنه نيس الكم يسوع (يوحنا  )٩:٢٠مل يفهم ومل يؤمن
كام فعل يوحنا.
•

ميكنك أن تعرف أن يسوع قام ،ولكن إن كنت ل تعرف الكمه ،فلن يكون للقيامة أي معىن .فبدون أن تعرف حياة يسوع وتعالميه:
✓ لن تعرف أن إلقيامة تعين أن إلمثن إَّلي قدمه يسوع عىل إلصليب اكن اكم ًال واتم ًا.
✓ لن تعرف أن إلصليب اكن إلمثن وأن إلقرب إلفارغ هو او ْص ٌل ابلس تالم.
✓ لن تعرف أن إملوت ل يسود عىل إلشخص إملفدي.
✓ لن تعرف أنه عندما تعاركت حمبة هللا وكرإهية إلنسان عىل إلصليب ،فازت إحملبة.
✓ لن تعرف أننا س نقوم من إلموإت بسبب قيامة يسوع إجمليدة.

اثني ًا .إلطريق إىل معوإس

أ ) إلآايت ( :)١٦-١٣يسوع يسري مع إلتلميذين
 ١٣اوإ اذإ أثْنا ِان ِمهنْ ُ ْم ااكانا ُمنْ اط ِلقا ْ ِني ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم إ اىل قا ْري ا ٍة ب ا ِعيدا ٍة ع ْان ُأ ُورشا ِل امي ِس ِتر اني غالْ اوةً ،أ ْ ُْسهاا « ِ ْمع او ُإس» ١٤ .او ااكانا ي ا ات اكَّ ام ِان ب ا ْعضُ هُ اما ام اع ب ا ْع ٍض ع ْان ا ِمجيع ِ اه ِذ ِه
ِ
ألْ اح اوإ ِ ِد ِث ١٥ .او ِفمياا ُ اُها ي ا ات اكَّ ام ِان اوي ا ات اح ااو ار ِإن ،أ ْق ا ارت اب إلاَيْ ِ اما ي ُاسو ُع ن ا ْف ُس ُه او ااك ان ي ا ْم ِيش ام اعهُ اما ١٦ .اولا ِك ْن ُأم ِْس اك ْت َأ ْع ُيهنُ ُ اما ع ْان ام ْع ِرفاتِ ِه.
ِ
 .١اوإ اذإ أثْنا ِان ِمهنْ ُ ْم ااكانا ُمنْ اط ِل اق ْ ِني ِيف اذ ِ اكل ألْ اي ْو ِم إ اىل قا ْري ا ٍة ب ا ِعيدا ٍة ع ْان ُأ ُورشا ِل امي ِس ِتر اني غالْ اوةً ،أ ْ ُْسهاا « ِ ْمع او ُإس» :يف ذكل إليوم ،أي يوم إلحد ،سافر تلميذين من
ِ
أ ِورشلمي إىل معوإس .وبيامن اكان منطلقني (رمبا عائدين من إحتفال عيد إلفصح يف أورشلمي) اكنت دلهيم فرصة للحديث.
•

مل يكن هؤلء من إلتالميذ إملشهورين ،بل اكنوإ أتباع بسطاء ورمبا غري معروفني .عل ر اق موريسون ( )Morrisonعىل هذإ وكتب" :اي لها من
ْسة رإئعة من سامت إلرب ،فهو يف جمد إلقيامة ظهر لهؤلء إلرجال إجملهولني  ...ول يزإل يكشف نفسه للقلوب إلبس يطة .وهو خملص إلرجل
إلعادي إلبس يط .وهو إلرب إَّلي ل ينكر إملتوإضع".

•

عل ر اق ابيت (" :)Pateل نعرف متام ًا أين تقع قرية معوإس .ولكن يذكر لوقا أهنا تبعد حوإيل  ١١كيلومرت (حرفي ًا س تني غلوة) عن أورشلمي .فاذإ
اكن إملسافة تشري إىل إلرحةل ذها ًاب وإاي ًاب ،فان هذإ س يتناسب مع بِلة حددها يوس يفوس عىل أهنا معوإس ،وإليت تبعد ثالثني غلوة عن أورشلمي".

•

ِإقتابا اس جيِلهنويس ( )Geldenhuysمن بالمر (" :)Plummerل بد وأن لوقا حصل عىل معلوماته من أحد إلتلميذين ،ورمبا عن طريق
رساةل مكتوبة .فالتجربة إلشخصية وإحضة جد ًإ يف رسد هذه إحلادثة".

 .٢ي ا ات اكَّ ام ِان اوي ا ات اح ااو ار ِإن :اكان يتكامن عام اكن يشغل ابهلام حيهنا  -ع ْان ا ِمجيع ِ اه ِذ ِه ألْ اح اوإ ِد ِث ،أي لك ما يتعلق ِابعتقال وصلب يسوع.
 .٣أ ْق ا ارت اب إلاَيْ ِ اما ي ُاسو ُع ن ا ْف ُس ُه او ااك ان ي ا ْم ِيش ام اعهُ اما :إقرتب يسوع من إلتلميذين ،وصار ي ا ْم ِيش ام اعهُ اما لفرتة من إلوقت .ولكن ،أع ُيهنا ُام ُم ِن اعتا ،بطريقة معجزيةِ ،م ان
ِ
إلتَّ اع هر ِف إلاي ِه.
•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonعندما يتحدث إث اننيِ من إلقديسني مع ًا ،من إملرحج جد ًإ أن يأِت يسوع ويصبح إلثالث يف هذه إلرشكة .لهذإ
تكم عنه ،ولنك رسعان ما س تصبح تتكم معه".

ب) إلآايت ( :)٢٤-١٧يرسد إلتلميذإن ما حدث
اب َأ احدُ ُ اُها ،أ َّ َِّلي أ ْ ُْس ُه ِ ْلك ُي اواب ُس اوقاا ال اَلُ« :ه ْال َأن اْت ُمتاغ رارِبٌ او ْحدا كا ِيف
١٧فاقاا ال لاهُ اما « :اما اه اذإ ألْ ا الَك ُم أ َّ َِّلي تا ات اط اار اح ِان ِب ِه او َأنْ ُت اما ام ِاش اي ِان عااب اِس ْ ِني؟»١٨ .فاأَ اج ا
ارص ِ ري ،أ َّ َِّلي ااك ان إن ْ اساانً ن ا ِبيًّا ُم ْقتا ِد ًرإ ِيف
يه؟» .فا اق اال« :ألْ ُمخْ ات َّص ُة ِبي ُاسو اع ألنَّ ِ ِ
ُأ ُورشا ِل امي اول ا ْم تا ْع ا ِمل أ ْ ُل ُم اور أل َّ ِيت احدا ثا ْت ِفَياا ِيف اه ِذ ِه أ ْ َل َّاي ِم؟»١٩ .فاقاا ال لاهُ اما « :او اما ِ ا
ِ
رسإئِيلا.
ألْ ِف ْعلِ اوألْقا ْولِ َأ اما ام أ ِهلل اومجا ِ يع ِ ألشَّ ْع ِب ٢٠ .اك ْي اف َأ ْسلا ام ُه ُر اؤ اسا ُء أ ْل اكهانا ِة او ُح َّاك ُمناا ِل اقضا ا ِء ألْ ام ْو ِت او اصلا ُبو ُه ٢١ .او ا ْحن ُن ُكنَّا نا ْر ُجو َأن َّ ُه ه اُو ألْ ُم ْز ِم ُع َأ ْن ي ا ْف ِد اي إ ْ ا
ِ
اولا ِك ْن ،ام اع اه اذإ ُ ِلكر ِه ،ألْ اي ْو ام ا َُل ثا االثا ُة َأ َّاي ٍم ُمنْ ُذ اح ا
داث اذ ِ اكل٢٢ .ب ا ْل ب ا ْع ُض أل ِن ر اسا ِء ِمنَّا اح َّ ْرين ا انا إ ْذ ُك َّن ااب ِك ًرإ ِع ْندا ألْ اق ْ ِرب ٢٣ ،اولا َّما ل ا ْم اجيِدْ ان اج اسدا ُه َأت ْ ااني قاائِ اال ٍت :إهنَّ ُ َّن
ِ
ِ
يح ٢٤ .او ام اَض قا ْو ٌم ِم ان أ َّ َِّل اين ام اع انا إ اىل ألْ اق ْ ِرب ،فا او اجدُ وإ اه اك اذإ ا امَك قاال ا ْت َأيْضً ا أل ِن ر اسا ُء ،او َأ َّما ه اُو فا ا ْمل يا ار ْو ُه».
ار َأ ْي ان ام ْن اظ ار ام االئِ اك ٍة قاالُوإ ِإن َّ ُه ا ٌّ
ِ
 .١اما اه اذإ ألْ ا الَك ُم أ َّ َِّلي تا ات اط اار اح ِان ِب ِه او َأن ْ ُت اما ام ِاش اي ِان عااب اِس ْ ِني؟ :إبتدأ يسوع حديثه بسؤإهلم عن إللَكم إَّلي يتبادلنه .ويبدو أن يسوع سار معهم بصمت لفرتة
من إلوقت يس متع إلَيم.
•

اكن وإحض ًا من تعابري وهجَيام (ورمبا حىت يف طريقة مشيهتام) أهنام اكان عااب اِس ْ ِني .فقد عرف يسوع متام ًا ما اكنوإ يعرفونه (أهنم حزإىن) وما مل يعرفونه
بعد (ليس هناك سبب ًا للحزن).

 .٢ه ْال أَن اْت ُمتاغ رارِبٌ او ْحدا كا ِيف ُأ ُورشا ِل امي اول ا ْم ت ا ْع ا ِمل أ ْ ُل ُم اور أل َّ ِيت احدا ثا ْت ِفَياا ِيف اه ِذ ِه أ ْلَ َّاي ِم؟ :رمبا ِإبت ا اس ام يسوع عند سامعه لهذإ إللَكم .فقد اع ِر َّف جيد ًإ أ ْ ُل ُم اور
أل َّ ِيت احدا ثا ْت اه ِذ ِه أ ْ َل َّاي ِم.
يه؟ :قصد يسوع بسؤإَل هذإ أن ي اسا ِي ُرهُام يف إحلديث عن إلمور إليت وقعت مؤخر ًإ ،مشجع ًا إايمه ابلفصاح عن مكنوانت صدورمه .عىل إلرمغ
 .٣او اما ِ ا
من معرفته إلاكمةل مبا يف قلبَيام ،ولكن اكن من إملهم ابلنس بة هلم أن يرسدوإ ما حدث ليسوع.
ارص ِ ري :رشح إلرجلني ما يعرفانه عن يسوع.
 .٤ألْ ُمخْ ات َّص ُة ِبي ُاسو اع ألنَّ ِ ِ
• ع َّارفاا إْسه ومن أي مدينة اكن.
• ع َّارفاا أنه اكن ن ا ِبيًّا.
• ع َّارفاا أنه اكن ُم ْقتا ِد ًرإ ِيف ألْ ِف ْعلِ اوألْقا ْولِ .
• ع َّارفاا أهنم اصلا ُبو ُه.
رسإئِي ال.
• ع َّارفاا َأن َّ ُه ه اُو ألْ ُم ْز ِم ُع َأ ْن ي ا ْف ِد اي إ ْ ا
ِ
• ع َّارفاا أن إلآخرين قالوإ أنه س يقوم من إلموإت.
رسإئِي ال) .وس يثبت هلم
 .٥او ا ْحن ُن ُكنَّا نا ْر ُجو :شعر إلتلميذإن خبيبة إلمل .ولكن أملهم مل خييب يف إحلقيقة ،ولكنه اكن غري حصيح ( َأن َّ ُه ه اُو ألْ ُم ْز ِم ُع َأ ْن ي ا ْف ِد اي إ ْ ا
ِ
يسوع قريب ًا أن أملهم إحلقيقي قد حتقق ابلفعل من خالَل ومن خالل قيامته.
وب ِيف أ ْلمي ا ِان .فمل تعين شهادة إلنساء هلم شيئ ًا،
 .٦ا امَك قاال ا ْت َأيْضً ا أل ِن ر اسا ُء :إدلليل إلوحيد إَّلي اكن بني أيدهيم هو شهادة إلآخرين ،ولكهنام اكان ب ا ِطي ائا ألْ ُقلُ ِ
ِ
وكذكل شهادة لكٍ من بطرس ويوحنا ،وإلسبب أهنم ل ا ْم يا ار ْو ُه بأنفسهم.
•

أرإد يسوع أن يعرف مهنم ما يريد أن يعرفه منا إليوم :هل ميكننا أن نؤمن دون أن نرى بأعيننا؟ فعلينا أن نؤمن وجيب أن نؤمن بنا ًء عىل إلشهادة
إملوثوقة لشهود إلعيان.

ج ) إلآايت ( :)٢٧-٢٥إبتدأ يسوع يعلمهم ملاذإ يان ْ اب ِغي َأ َّن ألْ ام ِس ايح ي ا اتأَلَّم
وب ِيف أ ْلمي ا ِان ِ اجب ِميع ِ اما تا اكَّ ام ِب ِه أ ْ َلن ْ ِبياا ُء! َ ٢٦أ اما ااك ان يان ْ اب ِغي َأ َّن ألْ ام ِس ايح ي ا اتأَل َّ ُم هبِ ا اذإ اويادْ ُخ ُل إ اىل ام ْج ِد ِه؟»َّ ُ ٢٧ .مث أبْ اتدا َأ ِم ْن
٢٥فاقاا ال لاهُ اماَ « :أهيه اا ألْ اغ ِب َّي ِان اوألْ اب ِطي ائا ألْ ُقلُ ِ
ِ
ِ
ْ
رس لاهُ اما أ ْ ُل ُم اور ألْ ُمخْ ات َّص اة ِب ِه ِيف ا ِمجيع ِ أل ُك ُت ِب.
ُم ا
وىس او ِم ْن ا ِمجيع ِ أ ْ َلن ْ ِب ايا ِء يُ اف ِ ر ُ
وب ِيف أ ْلمي ا ِان :أخربمه يسوع أن مشكة إمياهنم مل تكن يف إَّلهن بل يف إلقلب .فغالب ًا ما نعتقد أن إلعقبات إلرئيس ية أمام إلميان يه يف إَّلهن،
 .١ألْ اب ِطي ائا ألْ ُقلُ ِ
ِ
ولكهنا يف إلوإقع تمكن يف إلقلب.
َ .٢أ اما ااك ان يان ْ اب ِغي َأ َّن ألْ ام ِس ايح ي ا اتأَل َّ ُم هبِ ا اذإ اويادْ ُخ ُل إ اىل ام ْج ِد ِه؟ :اكن علَيم أن يؤمنوإ ِ اجب ِميع ِ اما تا اكَّ ام ِب ِه أ ْ َلن ْ ِب ايا ُءَ ،أ َّن ألْ ام ِس ايح ي ا اتأَل َّ ُم هبِ ا اذإ اويادْ ُخ ُل إ اىل ام ْج ِد ِه.
ِ
ِ
• اكنوإ رجا ًل عاديني وبسطاء.
• فقدوإ إلمل.
• فقدوإ إلفرح  -شعروإ وكن إلرب َتىل عهنم.
• مل يفقدوإ إلرغبة يف إحلديث عن يسوع.
• ومل يروإ بعد أُهية إلصليب.

✓

✓

✓

✓

تكم إلنبياء يف إشعياء  ٥-٣:٥٣قائلنيُ :م ْح ات اق ٌر او امخ ُْذو ٌل ِم ان ألنَّ ِاس ،ار ُج ُل َأ ْو اجاعٍ او ُمخْ ات ِ ُرب ألْ اح از ِن ،او امكُ اس َّ ٍرت اع ْن ُه ُو ُجو ُهنااُ ،م ْحتا اق ٌر فا ا ْمل ن ا ْع ات َّد
وح ِ َل ْجلِ ام اع ِاصيناا ،ام ْس ُح ٌوق ِ َل ْجلِ
رض ًواب ِم ان أ ِهلل او ام ْذلُ ًول .اوه اُو ام ْج ُر ٌ
ِب ِه .لا ِك َّن َأ ْح ازإناناا ا امحلاهاا ،او َأ ْو اجا اعناا ا احت َّملاهاا .او ا ْحن ُن اح ِسبْناا ُه ُم اص ًااب ام ْ ُ
يب اس اال ِمناا عالا ْي ِه ،او ِحب ُ ُِرب ِه ُش ِفيناا.
أ آ ااث ِمناا .تاأْ ِد ُ
مثال أآخر من إشعياء  ٧-٥:٥٠عام عمل به إلنبياء هبذإ إلشأن :أ َّلس ريِدُ أل َّر هب فاتا اح ِيل ُأ ُذانً او َأانا لا ْم ُأعاا ِندْ  .إ اىل ألْ او ارإ ِء لا ْم َأ ْرتادَّ .ب ا اذلْ ُت اظهْ ِري
ِ
ِللضَّ ا ِرب اِني ،اوخادَّ َّي ِللنَّا ِت ِف اني .او ْ ِهجيي لا ْم َأ ْس ُ ْرت ع ِان ألْ اع ِار اوألْ اب ْص ِق .اوأ َّلس ريِدُ أ َّلر هب يُ ِعين ُ ِين ِ ،اَّل ِ اكل ال َأ ْخ اجلُ ِ .اَّل ِ اكل اج اعلْ ُت او ْ ِهجيي اك َّلص َّو ِإن
اوع اارفْ ُت َأ ِ رين ال َأخ اْزى.
نيب أآخر رعمل هبذه إلمور :يُ ْقتا ُل إلْ ام ِس ُيح اولا ِك ْن لاي اْس ِم ْن َأ ْجلِ ن ا ْف ِس ِه.
يشري دإنيال  ٢٦:٩إىل ٌ
ُون ِيف ام ار اإر ٍة عالا ْي ِه امكا ْن ه اُو ِيف ام ار اإر ٍة
ون عالا ْي ِه اكناائِ ٍح عا اىل او ِحي ٍد اَلُ ،اويا ُكون ا
ون إ ا َّيل ،أ َّ َِّلي اط اع ُنو ُه ،اوي ا ُنو ُح ا
يضيف زكراي  ١٠:١٢أيض ًا :فاي ْن ُظر ا
ا ُ ِ
عا اىل ِب ْك ِر ِه.

رس لاهُ اما أ ْ ُل ُم اور ألْ ُمخْ ات َّص اة ِب ِه ِيف ا ِمجيع ِ أ ْل ُك ُت ِب :إبتدأ يسوع يعلمهم ،ول بد أنه اكن أروع درس كتاب حدث يف
َّ ُ .٣مث أبْتادا َأ ِم ْن ُم ا
وىس او ِم ْن ا ِمجيع ِ أ ْ َلن ْ ِبياا ِء يُ اف ِ ر ُ
وىس او ِم ْن ا ِمجيع ِ أ ْ َلن ْ ِبياا ِء ،يفرس هلام إلمور إخملتصة ابملس يح.
إلتارخي .أبْ اتدا َأ ِم ْن ُم ا
•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonهذه إشارة لنا عىل أنه لن يتغري أبد ًإ ،فعىل إلرمغ من أنه قد ْد ُخ ُل إ اىل ام ْج ِد إلقيامة ،إل أنه ل يزإل يعود إىل
ِ
إل ُكتب إملقدسة إليت أعتاد أن يتعمل مهنا وهو جيلس جبانب وإدلته".

•

أخربمه أن إملس يح اكن:
✓ من نسل إملرأة إَّلي سيسحق اع ِق اب ُه.
✓ بركة إبرإهمي جلا ِمي ُع إ ُل ام ِم.
ْ
✓ ااك ِه ان أ ِهلل ألْ اع ِ ِ ريل عىل رتبة امل ِيك اصاد ااق.
✓ إلرجل إَّلي تصارع مع يعقوب.
✓ أ ْ َل اسدُ أ َّ َِّلي ِم ْن ِس ْبطِ هيا ُو اذإ.
✓ إلصوت من إلشه اج ْ اري ُة إملُلْهتا ِ ابة.
✓ ذبيحة ألْ ِف ْص اح.
✓ إلنيب إلعظم من موىس.
✓ قائِدُ اج ِيش ِ
هللا ليشوع.
✓ إل او ِ هيل وإلفادي إلعظم إملذكور يف رإعوث.
✓ إبن دإود إَّلي اكن ملاكً أعظم من دإود.
✓ إخمللص إملتأمل يف مزمور .٢٢
✓ إلرإعي إلصاحل يف مزمور.٢٣
✓ إحلمكة يف سفر إلمثال وإحلبيب يف سفر نش يد إلنشاد.
✓ إخمللص إَّلي وصفه إلنبياء وإخلادم إملتأمل يف إشعياء .٥٣
✓ إملس يا إلرئيس إملذكور يف سفر دإنيال وإَّلي س يقمي مملكة لن تنهتيي أبد ًإ.

•

كتب جيِلهنويس (" :)Geldenhuysإخمللص ،إَّلي ي اع ِرف لكمة هللا جيد ًإ ،وبسبب إحتاده مع إلروح إَّلي هو إملؤلف إلرئييس للكتاب إملقدس،
رشح هلم يف خطوط عريضة مجيع إلكتب إليت أشار إليه ،مبتدئ ًا من إلكتب إلوىل من إلعهد إلقدمي وحىت إلهناية".

•

ختار بعض من إلنصوص ليثبت وهجة نظره ،بل أظهر من خالل إلعهد إلقدمي كلك أن هناك
عل ر اق موريس (" :)Morrisل ينبغي أن نفرتض أنه ِإ ا
غرض إلهيي اثبت ووإحض عرب لك إلكتاب ،وهو إلصليب".

رس لاهُ اما أ ْ ُل ُم اور ألْ ُمخْ ات َّص اة ِب ِه ِيف ا ِمجيع ِ أ ْل ُك ُت ِب :تصف هذه إلكامت كيف عل رمهم يسوع .إن فكرة إلتفسري يه ببساطة إلسامح للنص ابلتحدث عن نفسه؛
 .٤يُ اف ِ ر ُ
وعىل ُمعمل إلكتاب إملقدس أن يبذل قصارى هجده ليفعل ذكل.
•

حتمل إلكمة إليواننية إلقدمية "يُ اف ِ ررس" ( )diermeneuoفكرة إ ِللْ ِت اصاق ( اوإ ِللْ ِت احام) ابلنص وعدم إخلروج عنه .إس تخدم لوقا لكمة "تا ْر ا امجة" يف
مقطع أآخر للتعبري عن نفس إلكمة (أعامل إلرسل  .)٣٦:٩فعندما رشح يسوع أ ْ ُل ُم اور ألْ ُمخْ ات َّص اة ِب ِه يف إلعهد إلقدمي ،مل يس تخدم إس تعارإت خيالية
أو أفاكر حتزرية تأملية .بل فرس إلكتاب كام هو ،وهذإ يعين أنه إلتصق ابلنص ومل حييد عنه أبدإً.

•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonاكنت إلكتب مألوفة جد ًإ ابلنس بة هلم .وماذإ فعل إلرب عندما إلتقى هبم؟ أخذ إلكتاب إَّلي درسوه طوإل
حياهتم ،وعلمهم من إلصفحات إليت اكنوإ يعرفوهنا جيد ًإ ،وإس تخدم نفس إلنصوص إلقدمية إملألوفة".

د ) إلآايت ( :)٣٢-٢٨يكشف يسوع عن نفسه للتلميذين عىل طريق معوإس
َّ ُ ٢٨مث أ ْق ا ارتبُوإ إ اىل ألْقا ْري ا ِة أل َّ ِيت ااكانا ُمنْ اط ِلقا ْ ِني إلاَيْ اا ،اوه اُو ت ااظاه اار ا َكن َّ ُه ُمنْ اط ِلقٌ إ اىل ام ااك ٍن َأبْ اعدا ٢٩ .فاأَلْ از اما ُه قاائِلا ْ ِني« :أ ْم ُك ْث ام اع اناَ ِ ،لن َّ ُه ا ْحن ُو ألْ ام اسا ِء اوقادْ اما ال ألهنَّ ا ُار».
ِ
ِ
ِ
رس اوانا اولاهُ اما٣١ ،فاأنْ افتا اح ْت َأ ْع ُيهنُ ُ اما اوع اارفاا ُه ُ َّمث أ ْخ ات افى اعهنْ ُ اما٣٢ ،فا اقا ال ب ا ْعضُ هُ اما ِل اب ْع ٍضَ « :أل ا ْم يا ُك ْن
فادا اخ ال ِل اي ْم ُك اث ام اعهُ اما٣٠ .فالا َّما أت َّ اَكَ ام اعهُ اماَ ،أ اخ اذ خ ْ ًُزبإ او ااب اركا او اك َّ ا
قالْ ُب انا ُملْهتا ِ ًبا ِفي انا إ ْذ ااك ان ُي ا ِكر ُم انا ِيف أ َّلط ِر ِيق اوي ُ ِ ُ
وحض لا انا أ ْل ُك ُت اب؟».
ِ
 .١اوه اُو ت ااظاه اار اكَن َّ ُه ُم ْن اط ِلقٌ إ اىل ام ااك ٍن َأبْ اعدا  :تاظاه اار ي ُاسو ُع بِأن َّ ُه ُي ِريدُ أ ْن يُو ِإص ال إمل ا ِسري ،ول يريد أن يفرض نفسه عىل إلتلميذين .تُظهر لكمة فاأَلْ از اما ُه أهنام اكان
ِ
يريدإن قضاء إملزيد من إلوقت مع يسوع عىل إلرمغ من عدم متيزيهام َل.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonفاأَلْ از اما ُه اي لها من لكمة قوية .ويه أقرب إىل إلكمة إليت إس تخدهما يسوع عندما قال " :املا ُك ُ
وت أ َّلس ام ااو ِإت
يُغ اْص ُب (مىت  ".)١٢:١١فالتلميذين مل يدعونه حفسب ،بل ألزماه أيض ًا وأمسكوإ بيده وبردإئه وأرصوإ بشدة أل يذهب عهنم".

رس اوانا اولاهُ اما :مل يكن هذين إلتلميذين يف إلعشاء إلخري مع يسوع وأ ِلثْ ا ْين ع اارش ،ومل يعرفوإ شيئ ًا عن إلطبيعة إملقدسة ملامرسة كرس
َ .٢أ اخ اذ خ ْ ًُزبإ او ااب اركا او اك َّ ا
إخلزب ،ل س امي جوإنهبا إلالهوتية.
•

عل ر اق موريسون (" :)Morrisonمل تكن وجبة ذإت طبيعة مقدسة بأي حال من إلحوإل ،فمل تكن ت ُش به ما نقوم به يف مائدة إلرب هذه إلايم.
بل اكن عشاء ًإ بس يط ًا يف أحد إلبيوت إلبس يطة يف قرية إملسافرين إملتعبني .وحيهنا فقط  -أثناء كرس إخلزب ،وليس يف رؤية للقيامة إلعظمية  -عرفوإ
أن رفيقهم اكن إلرب نفسه".

 .٣فاأن ْ افتا اح ْت َأ ْع ُيهنُ ُ اما اوع اارفاا ُه :عىل إلرمغ من أنه مل حتمل أي مؤهالت لتكون مائدة مقدسة ،ولكن اكن هناك َشء خاص أظهر طبيعة ضيفهم إلغامض وإحلكمي.
رس ألْخ ْ ُِزب (لوقا .)٣٥:٢٤
نقرأ أنه يف إلبدإية ُأم ِْس اك ْت َأ ْع ُيهنُ ُ اما ع ْان ام ْع ِرفا ِت ِه (لوقا  ،)١٦:٢٤ولكن أنْ افتا اح ْت َأ ْع ُيهنُ ُ اما إلآن وع اارفاا ُه ِع ْندا اك ْ ِ
•

إقرتح موريسون ( )Morrisonعدة طرق اكن ابماكهنم أن ميزيوإ يسوع هبا أثناء كرس إخلزب:
✓ إلطريقة إليت أخذ هبا دور إملُضيف بلك هدوء وعظمة.
✓ إلطريقة إليت ابرك هبا إلوجبة قبل تناولها.
✓ يدإه إملثقوبة إليت أعطهتم إخلزب.

•

وأضاف موريسون (" :)Morrisonهمام اكنت إلطريقة ،سوإء من طريقة الكمه أو من رؤيهتم ِل ايدا إه ،شعروإ بقوة أنه اكن هو .رمبا قام يسوع
بترصف بس يط أو فعل شيئ ًا اكن ميزيه واكن مألوف ًا ابلنس بة هلم ،وهكذإ عرفوإ يف تكل إللحظة أنه إملس يح".

•

قد يكون يسوع حارض يف حياتك ويسري معك وجيلس معك أثناء لك وجبة  -ولكن ُأم ِْس اك ْت عيناك عن معرفتهَّ .لكل علينا أن نصيل أن يفتح
إلرب أعيننا لرؤية يسوع ومعرفته كام هو ،اكحلارض يف وسطنا طوإل إلوقت.

َّ ُ .٤مث أ ْختا افى اعهنْ ُ اما :يف إللحظة إليت إنفتحت فَيا أعيهنام وعرفا يسوع ،ومث أختفى بطريقة معجزية ،عربإ عام شعروإ به وقال أن قلوهبم اكنت ُملهتبة إذ اكن
يكمهم ويعلمهم.
َ .٥أل ا ْم يا ُك ْن قالْ ُبناا ُملْهتا ِ ًبا ِفيناا إ ْذ ااك ان ُي ا ِكر ُمناا :حىت عندما مل ميزيوإ أنه اكن يسوع ،ومل يؤمنوإ أنه قام من إلموإت ،إلهتبت قلوهبم بسبب سامع لكمة هللا وخدمة
ِ
يسوع هلم ،فكمة هللا إحلية.
•

تس تطيع لكمة هللا أن يكون لها نفس إلثر عىل قلوبنا ،حىت عندما ل منزي أن يسوع هو من يفعل ذكل.

•

مل يعرف أي مهنام أن قلب إلآخر اكن مش تع ًال يف دإخهل إل عندما تركهام يسوع .وإلآن ميكهنم إلمتتع ابلرشكة مع ًا بقلوب مش تعةل حب ًا ليسوع .أحد
إلس باب إليت من أجلها ترك يسوع إلرض يه أن حيبوإ وخيدموإ بعضهم إلبعض.

هـ) إلآايت ( :)٣٥-٣٣برشوإ إلآخرين ابلخبار إلسارة
٣٣فاقاا اما ِيف تِ ْ ا
ون« :إ َّن أ َّلر َّب قاا ام ِبألْ اح ِقيقا ِة او اظه اار ِل ِس ْم اع اان!».
ارش ُم ْج ات ِم ِع انيْ ُ ،مه اوأ َّ َِّل اين ام اعهُ ْم  ٣٤او ُ ْمه ي ا ُقولُ ا
كل أ َّلساعا ِة او ار اج اعا إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ،او او اجدا إ أ ْلَ احدا ع ا ا
ِ
ِ
 ٣٥او َأ َّما ُ اُها فا ااكانا ُ ْخي ِ ارب ِإن ِب اما اح ا
رس ألْخ ْ ُِزب.
داث ِيف أ َّلط ِر ِيق ،او اك ْي اف ع اارفاا ُه ِع ْندا اك ْ ِ
 .١فا اقا اما ِيف تِ ْ ا
كل أ َّلساعا ِة او ار اج اعا إ اىل ُأ ُورشا ِل امي :بعد أن ساروإ  ١١كيلومرت سري ًإ عىل إلقدإم يف إجتاه وإحد ،دفعهتم إمحلاسة أن رجعوإ نفس إلطريق اثنية -
ِ
ورمبا اكنوإ أرسع بكثري هذه إملرة .اكن دلهيم شوق شديد ليبرشوإ إلآخرين بقيامة يسوع.
 .٢إ َّن أ َّلر َّب قاا ام ِبألْ اح ِقيقا ِة او اظه اار ِل ِس ْم اع اان! :اكن دلهيم تأكيد مشرتك عىل قيامة يسوع .وعىل إلرمغ من أن يسوع مل يكن معهم جسد ًاي حيهنا ،إل أن قيامته قد
ِ
تأكدت عىل فهم شاهدين وأكرث.
اثلث ًا .تعلمي إلتالميذ وإلصعود إىل إلسامء
ارش
أ ) إلآايت ( :)٤٣-٣٦ي ُاسو ُع ياظه ُار ِل اتال ِمي ِذه إ َل احدا ع ا ا
ون هبِ ا اذإ اوقا اف ي ُاسو ُع ن ا ْف ُس ُه ِيف او ْس ِطهِ ْم ،اوقاا ال لاهُ ْم « :اس اال ٌم لا ُ ْمك!»٣٧ .فا اج ِز ُعوإ اوخاافُوإ ،او اظنهوإ َأهنَّ ُ ْم ن ااظ ُروإ ُرو ًحا٣٨ .فاقاا ال لاهُ ْم « :اما اابلُ ُ ْمك
 ٣٦او ِفمياا ُ ْمه ي ا ات اكَّ ُم ا
وح لاي اْس ا َُل ل ا ْح ٌم او ِع اظا ٌم ا امَك تا ار ْو ان ِيل» ٤٠ .او ِح اني
ُمضْ اط ِرب اِني ،او ِل اما اذإ ا َْت ُط ُر َأفْ ااك ٌر ِيف قُلُوب ُ ِْمك؟ ُ ٣٩إن ُْظ ُروإ يادا َّي او ِر ْج ا َّيل :إ ِ رين َأانا ه اُو! ُج هس ِوين اوأن ُْظ ُروإ ،فاا َّن أ هلر ا
ِ
ون ،قاا ال لاهُ ْمَ « :أ ِع ْندا ُ ْمك اههُ انا ِ اط اعا ٌم؟»٤٢ .فانا ااولُو ُه ُج ْز ًءإ ِم ْن ا اْس ٍك امشْ ِو ٍ ري ،اوشا ْيئًا ِم ْن
قاا ال اه اذإ أَ ار ُ ْ
إمه يادا ي ْ ِه او ِر ْجلا ْي ِه ٤١ .اوب ا ْينا اما ُ ْمه غا ْ ُري ُم اص رِد ِق اني ِم ان ألْ اف ارحِ ،او ُم ات اع ِ رج ُب ا
شا هْ ِد ع ااسلٍ ٤٣ .فاأَ اخ اذ او َأ ا ا
لك قُدَّإ امهُ ْم.
ون هبِ ا اذإ اوقا اف ي ُاسو ُع ن ا ْف ُس ُه ِيف او ْس ِطهِ ْم :يبدو أنه اكن نفس الاجامتع إَّلي حدث يف وقت متأخر من يوم إلحد وإَّلي وصفه يوحنا يف
 .١او ِفمياا ُ ْمه ي ا ات اكَّ ُم ا
 .٢٥-١٩:٢٠وحدد يوحنا يف إجنيهل أن يسوع ظهر هلم عندما اكنت أ ْ َلبْ او ُإب ُم اغل َّ اق ًة (يوحنا  .)١٩:٢٠يبدو أن يسوع ظهر بأجعوبة او اوقا اف وسط إلتالميذ
أثناء توإجدمه يف غرفة مغلقة دون أن يثري أية ْضة وإحضة عند دخوَل.

 .٢اس اال ٌم لا ُ ْمك! :اكنت لهذه إلكامت معىن جديد إلآن بسبب قيامة يسوع من إلموإت .فميكن للسالم إحلقيقي إلآن أن حيل بني هللا وإلنسان وبني إلنسان
وأخيه إلنسان.
•

عل ر اق س بريجن ( )Spurgeonعىل هذإ وقال" :اكن لك ما حييط بيسوع وطريقته يف إحلياة تدل عىل أنه خشص يمتتع ابلسالم إدلإخيل ،ويريد
توصيل هذإ إلسالم للآخرين .فنربة صوته اكنت متنح إلسالم .لهذإ مزي إلتالميذ أنه قائدمه عندما ألقى حتيته لنه اكن صانع سالم ومعطي إلسالم".

ُ .٣إن ُْظ ُروإ يادا َّي او ِر ْج ا َّيل :أول أمر كشفه يسوع للتالميذ اكنت يديه ورجليه إملثقوبة .فمل يرغب يسوع يف إثبات هويته حفسب ،بل أن يؤكد هلم عىل وجوده
معهم يف إجلسدي أيض ًا .فمل ميتكل يسوع جسد خمتلف عام اكن َل قبل إلصليب أو بعده ،ولكنه إلآن اكن يف جسد ممجد.
•

من إجلدير ابملالحظة أن جسد يسوع إملُقام اكن مليئ ًا ابجلروح جرإء إلمل وإلصلب .وهناك إلعديد من إلس باب إحملمتةل لبقاهئا:
✓ لظهار إجلروح للتالميذ وليك يعرفوإ أنه اكن يسوع حق ًا.
✓ لتتعجب إملالئكة إىل إلبد.
✓ لتكون إملاكفأة (إللكيل) لعمهل إلعظمي عنا.
✓ للتذكري ابلسلحة إليت هزمت إملوت.
✓ لتخدم اكحملايم عند شفاعته إملس مترة من أجلنا.
✓ للحفاظ عىل دليل جرم إلنسانية ضده.

•

عل ر اق س بريجن (" :)Spurgeonمت إختبار إحلقائق يف حاةل ُإلرسل لبعد درجة ،ومل يقبلوإ إحلق إل عندما فُ ِر َّض علَيم ابلقوة .أان ل أقدم إلعذإر
لعدم تصديق إلتالميذ ،ولكين أقول أن شهادهتم اكن لها وزن أكرب لهنا اكنت نتيجة ل ْس ِت ْج او ٍإب رإئع كهذإ".

ُ .٤ج هس ِوين اوأن ُْظ ُروإ :أرإد يسوع أن يؤكد هلم أن جسده اكن حقيقي ًا ،رمغ أنه خيتلف بعض إليشء عن أجسادان .فيسوع إلُمقام مل يكن ش بح ًا أو خيالً.
•

عل ر اق مورغان (" :)Morganنفى بوضوح أن قيامته اكنت للروح فقط ،وْسح هلم بلمس يديه ورجليه .فأ ِدةل إجلسد إملادي اكنت وفرية".

•

كام عل ر اق ابيت (ِ " :)Pateإه ا َّْمت يوحنا يف روإيته أن يدحض فكرة أن يسوع قام يف إلروح فقط أو أنه اكن جمرد ش بح .بل قام يسوع ابلروح
ويح".
وابجلسد ،أي يف اج اسد ُر ِ ر

وح لاي اْس ا َُل ل ا ْح ٌم او ِع اظا ٌم ا امَك تا ار ْو ان ِيلِ :إه ا َّْمت إلبعض كثريإً حبقيقة أن يسوع قال :ل ا ْح ٌم او ِع اظا ٌم ومل يس تخدم إلصيغة إملعتادة :ل ا ْحم ودم .وإلفكرة هنا أنه
 .٥فاا َّن أ هلر ا
رِمبا مل يكن هناك دم يف جسد يسوع إملقام ،ورمبا لن يكون كذكل ابلنس بة لجسادان إلُمقامة أيض ًا .ومن إحملمتل أيض ًا أن يسوع قال ل ا ْح ٌم او ِع اظا ٌم لننا ل
نس تطيع ملس إدلم ،ولكن نس تطيع ملس إلعظام.
ون :من إجلدير ابملالحظة أن هذإ ألْ اف ارحِ منعهم من إلميان .وقد حيدث هذإ معنا أيض ًا ،فأحيا ًان ل نصدق أمر ًإ
 .٦اوب ا ْينا اما ُ ْمه غا ْ ُري ُم اص رِد ِق اني ِم ان ألْ اف ارحِ ،او ُم ات اع ِ رج ُب ا
من شدة روعته .فلك ما يرده هللا منا يف إلهناية أن منكل إميان عقيل ومنطقي وليس إميان دون تفكري .أرإدمه يسوع أن يؤمنوإ ِاب ْق ِتناع.
•

كتب موريسون (" :)Morrisonإجتاهحم فرح غامر ولكهنم مل يصدقوإ من شدة إلفرح .فقد وجدمه إملس يح ،منذ فرتة ليست ببعيد ،نيام ًا باعدا
أ ْن أ اهن اكهُ ُم إحل ُُزن (لوقا  ،)٤٥:٢٢وإلآن وجدمه غا ْ ُري ُم اص رِد ِق اني ِم ان ألْ اف ارح .فعلينا أل ننَس إذ ًإ ،أن إلفرح ميكن أن يعرقل إلميان .وقد يكون إلفرح
أحيا ًان هو إلعدو إلعظم لالميان متام ًا اكحلزن".

•

قد س بق وعرقل إلفرح إلميان من قبل ،مبعىن أن إملرء مل يصدق شيئ ًا من شدة روعته.

✓
✓
✓
✓

•

مل يصدق يعقوب يف سفر إلتكوين  ٢٦-٢٥:٤٥بأن يوسف اكن حي ًا لنه اكن خربإً رإئع ًا.
قال أيوب يف  ١٦:٩إ ْن ادع ُ
هللا فاأجاب ا ِين ،فلن ُأ اص رِد ُق أن َّ ُه يُص ِغي!
اوت ا
ْ
رس.
يبدو يف مزمور  ١:١٢٦أن اكتب إملزمور مل يصدق أن هللا أرجع إلشعب ِم ان َإل ْ ِ
عندما ُأط ِل اق رسإح بطرس من إلسجن يف أعامل إلرسل  ،١٢مل تصدق إلكنيسة إلمر (أعامل إلرسل .)١٤-١٣:١٢

عل ر اق جيِلهنويس (" :)Geldenhuysاكن فرهحم كبري ًإ جدإً دلرجة أنه عرقل إمياهنم يف تكل إللحظة".

َ .٧أ ِع ْندا ُ ْمك اههُناا اط اعا ٌم؟ :طلب يسوع أن يألك قُدَّ إ امهُم ليقنعهم متام ًا وأن جسده هذإ اكن جسده إلرويح .ونرى أنه يف معظم ظهورإت يسوع بعد إلقيامة ،اكن
يألك مع إلتالميذ.
•

اكن هذإ دليل أآخر قوي عىل أنه يسوع إَّلي عرفوه .فقد فعل معهم ما إعتاد أن يفعهل إلعديد من إملرإت من قبل.

ب) إلآايت ( :)٤٨-٤٤يسوع ي ُعمل إلتالميذ
 ٤٤اوقاا ال لاهُ ْم « :اه اذإ ه اُو ألْ ا الَك ُم أ َّ َِّلي الكَّ ْم ُت ُ ْمك ِب ِه او َأانا ب ا ْعدُ ام اع ُ ْمكَ :أن َّ ُه ال ب ُ َّد َأ ْن ي ا ِ َّمت ا ِمجي ُع اما ه اُو ام ْكتُوبٌ ع ِ راين ِيف انا ُم ِوس ُمو اىس اوأ ْ َلن ْ ِب ايا ِء اوألْ ام ازإ ِم ِري»ِ ٤٥ .حينا ِئ ٍذ فاتا اح
ِذهْهنا ُ ْم ِل اي ْفها ُموإ أ ْل ُكتُ اب ٤٦ .اوقاا ال لاهُ ْم « :اه اك اذإ ه اُو ام ْكتُوبٌ  ،او اه اك اذإ ااك ان يان ْ اب ِغي َأ َّن ألْ ام ِس ايح ياتاأَل َّ ُم اوي ا ُقو ُم ِم ان أ ْ َل ْم او ِإت ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث ٤٧ ،او َأ ْن ُي ْك ار از ِبأ ْ ِْس ِه ِبألتَّ ْوب ا ِة
او ام ْغ ِف ار ِة ألْخ ااط اااي ِل اج ِميع ِ أ ْ ُل ام ِمُ ،م ْب اتدا ًأ ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي ٤٨ .او َأن ُ ْْمت ُشهُو ٌد ِ اَّل ِ اكل.
 .١اه اذإ ه اُو ألْ ا الَك ُم أ َّ َِّلي الكَّ ْم ُت ُ ْمك ِب ِه او َأانا ب ا ْعدُ ام اع ُ ْمك :وكنه يقول" :أخربتمك أن هذإ س يحدث من قبل!" وكنه يذكرمه بأن لك ذكل حدث متام ًا كام قال .وليك
يساعد إلتالميذ عىل فهم لك ما اكن جيري :فا ات اح ِذهْهنا ُ ْم ِل اي ْفها ُموإ أ ْل ُك ُت اب.
•

اكن عىل إلتالميذ أن يودلوإ اثنية من روح هللا قبل أن تُفتح أذهاهنم ،واكن علَيم أن يقبلوإ إلروح إلقدس .وهذإ ما نقرأه يف (يوحنا )٢٢:٢٠
وح ألْ ُقدُ اس".
" اولا َّما قاا ال ه ااذإ ن ا افخا اوقاا ال لاهُ ُم« :أ ْق ابلُوإ أ هلر ا

•

كتب موريسون (" :)Morrisonرأى إلتالميذ يف تكل إلساعة ،ومه يف إل ُعلية مع إملس يح ،أ ْل ُك ُت اب بنظرة جديدة .علينا أل ننَس أبد ًإ عدد إملرإت
إليت إقتبس فَيا يسوع لكمة هللا وكيف اكن يعاملها بلك جدية وأُهية".

 .٢ااك ان يان ْ اب ِغي َأ َّن ألْ ام ِس ايح ي ا اتأَل َّ ُم اوي ا ُقو ُم ِم ان أ ْلَ ْم او ِإت ِيف ألْ اي ْو ِم ألث َّا ِل ِث :أرإدمه يسوع أن يفهموإ بأن إلصليب مل يكن جمرد عقبة مؤسفة يف إلطريق واكن عليه
َتطيه .بل ااك ان يان ْ اب ِغي ،أي اكن إلصليب جز ًء ل يتجزأ من خطة هللا لفدإء إلنسان ،وسينال إلناس ألتَّ ْوب ا ِة او ام ْغ ِف ار ِة ألْخ ااط اااي حيامن يصلون ابمس إخمللص
إملصلوب وإملقام.
•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonأخربمه س يدمه إلعظمي مباذإ يكرزوإ وأين يكرزوإ وكيف يكرزوإ ومن أين يبدأوإ".

•

او َأ ْن ُي ْك ار از ِبأ ْ ِْس ِه :ما معىن أن ُي اكر از ابلجنيل ابمس يسوع؟
✓ َأ ْن ُي ْك ار از ابلجنيل حتت قيادته
✓ َأ ْن يُ ْك ار از ابلجنيل بسلطانه
✓ َأ ْن يُ ْك ار از ابلجنيل عاملني أن إلتوبة ومغفرة إخلطااي تأِت من أجل خاطر إْسه
✓ أن نرفض إلكرإزة بأسامئنا او َأ ْن يُ ْك ار از ِبأ ْ ِْس ِه فقط.

 .٣او َأن ُ ْْمت ُشهُو ٌد ِ اَّل ِ اكل :أخربمه يسوع أهنم ُشهُو ٌد ِ اَّل ِ اكل .مل يكونوإ شهود ًإ فقط عىل إلحدإث إحمليطة بعمل يسوع بل عىل إلرسالية إلعظمى أيض ًا .اكن علَيم
مجيع ًا أن يتحملون هذه إملسؤولية.
ُ .٤م ْب اتدا ًأ ِم ْن ُأ ُورشا ِل امي :اكن علَيم أن يبدأوإ من أورشلمي ،وهناك عدة أس باب ملاذإ اكن مناس ب ًا أن يبدأوإ من هناك:
• لن أ ْل ُك ُت اب أشارت أنه ينبغي أن تكون إلبدإية هناك (إشعياء  ،٣:٢يوئيل .)٣٢:٢
• لنه هناك وقعت أحدإث إلجنيل ،وعىل تكل إلوقائع أن َتترب يف إحلال.
• لتكرمي إلشعب إلَيودي وتقدمي رساةل إلجنيل هلم أولً.
• لنه من إجليد أن نبدأ يف إملاكن إَّلي ل نرغب أن نبدأ منه.
• لن إلوقت ُمقررص ومن إجليد أن نبدأ يف منطقتنا.
• لنه من إجليد أن نبدأ حيث نتوقع إملعارضة.
ج ) إلآايت ( :)٥٣-٤٩صعود يسوع
 ٤٩اوهاا َأانا ُأ ْر ِس ُل إلا ْي ُ ْمك ام ْو ِعدا َأ ِِب .فاأَ ِقميُوإ ِيف ام ِدينا ِة ُأ ُورشا ِل امي إ اىل َأ ْن تُلْبا ُسوإ قُ َّو ًة ِم ان أ ْ َلعا ِايل ٥٠ .او َأخ اْر ا ُهج ْم خاا ِر ًجا إ اىل باي ِْت اع ْن ايا ،او ارفا اع يادا يْ ِه او ااب ار اكهُ ْم ٥١ .او ِفمياا ه اُو
ِ
يُ ابا ِر ُكهُ ُم ،أن ْ اف ار اد اعهنْ ُ ِْم او ُأ ْص ِعدا إ اىل أ َّلس اما ِء٥٢ .فا اس اجدُ وإ ا َُل او ار ِ اج ُعوإ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ِب اف ارحٍ ع ِاظ ٍمي ٥٣ ،او ااكنُوإ ُ َّ
ون أ اهلل .أ آ ِم اني.
لك ِحنيٍ ِيف ألْها ْي ا ِ
ون اويُ ابا ِر ُك ا
لك ي اُس ِ رب ُح ا
ِ
ِ
 .١اوهاا َأانا ُأ ْر ِس ُل إلا ْي ُ ْمك ام ْو ِعدا َأ ِِب :لن يمتكنوإ من تنفيذ إلعمل إَّلي أولكه يسوع إلَيم إل عندما يلْبا ُسوإ قُ َّو ًة ِم ان أ ْ َلعا ِايل ،وتأِت تكل إلقوة من إنساكب إلروح
ِ
إلقدس علَيم.
 .٢او ارفا اع يادا يْ ِه او ااب ار اكهُ ْم  ...او ِفمياا ه اُو يُ ابا ِر ُكهُ ُم :إس متر يسوع يف إلظهور لشعبه ملدة  ٤٠يوم بعد إلقيامة .ولكن أتت إلساعة إليت عليه فَيا أن يصعد إىل إلسامء.
وعندما فعل وترك إلرض ،ابرك كنيس ته وِإ ْس ات ام َّر يف مباركهتا ،بقدر ما يسمح شعبه بذكل.
•

ل تأِت إلربكة سوى من يادا يْ ِه ،وهو يقف إلآن ك ارئِ ُيس إل اكها انة ليبارك شعبه .كتب مورغان (" :)Morganوهكذإ سيبقى حىت جميئه إلثاين ،يديه
مرفوعتان وشفتيه تعلنان إلربكة عىل خاصته".

•

عندما يبارك يسوع شعبه ،ل تكون جمرد أمنيات ،مثل" :أمتىن أن تسري إلمور عىل ما يرإم" أو "أمتىن أن تشعر بتحسن ".بل هناك قوة متأصةل
يف بركة يسوع.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonإذإ اكن قد ابركك ،فس تكون مباراكً ل حماةل .فال توجد قوة يف إلسامء أو عىل إلرض أو حتت إلرض ميكهنا أن
تعكس إلربكة إليت منحك إايها".

•

وكتب مورغان (" :)Morganعندما نرى ي ادإه إملرفوعة ،ل ينبغي أن نشك أو خناف عندما متتد إلينا يد معادية تريد أن تؤذينا أو تزجعنا .فبسبب
يدإه إملرفوعة نعمل يقين ًا أننا بأمان إن اكن يف هذه إحلياة أو إملوت ،يف إلشدة أو إلرخاء ،أو يف إحلزن أو إلفرح".

 .٣أنْ اف ار اد اعهنْ ُ ْم او ُأ ْص ِعدا إ اىل أ َّلس اما ِء :اكن عىل يسوع أن يصعد يك يضع إلتالميذ ثقهتم يف قوة وخدمة إلروح إلقدس وليس يف حضور يسوع إملادي.
ِ
•

تشري إلآية يف أعامل إلرسل  ٣:١بأن يسوع صعد إىل إلسامء بعد  ٤٠يوم ًا من قيامته .قضاها يثبت حقيقة قيامته ويُ ِع هد إلتالميذ لرحيهل.

•

كتب س بريجن (" :)Spurgeonقام يسوع من إلموإت بسلطانه وعظمته ،ومل حيتاج ملعونة أحد ...وأثبت بذكل قدرته إللهية ،وبأنه قادر عىل
ترك هذإ إلعامل حيامن يشاء ،اكرس ًإ إجلاذبية ومعلق ًا إلقوإنني إليت حتمك هذإ إلكون".

•

وكتب ابرلكي (" :)Barclayاكن من غري إلوإرد بأن تا ِق رل ظهورإت يسوع شيئ ًا فشيئ ًا إىل أن يتالىش متام ًا .حفدوث هذإ اكن س يؤثر سلب ًا عىل
إميان إلتالميذ ،مفن إلرضوري أن تكون هناك هناية وإحضة".

•

وأ ا
ضاف موريس (" :)Morrisاكن صعود يسوع خيتلف متام ًا عن إختفاءه من أمام تلميذي معوإس أو إللقاءإت إملامثةل .فيجب أن تكون هناك
هناية حاْسة  ....هناية رفصل وبدإية رفصل أ آخر".

 .٤فا اس اجدُ وإ ا َُل او ار اج ُعوإ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي ِب اف ارحٍ ع ِاظ ٍمي ،او ااكنُوإ ُ َّ
ون أ اهلل .أ آ ِم اني :يُظهر هذإ إلنتاجئ إلرإئعة خلدمة يسوع يف حياة
لك ِحنيٍ ِيف ألْها ْي ا ِ
ون اويُ ابا ِر ُك ا
لك ي اُس ِ رب ُح ا
ِ
إلتالميذ.
•

فا اس اجدُ وإ ا َُل :أي أهنم عرفوإ أن يسوع هو هللا ،فقدموإ َل إلتقدير إلالئق به.

•

او ار اج ُعوإ إ اىل ُأ ُورشا ِل امي :أي أهنم أطاعوإ أمر يسوع.
ِ

•

ِب اف ارحٍ ع ِاظ ٍمي :أي أهنم أآمنوإ حق ًا بأن يسوع قام من بني إلموإت ،وْسحوإ لفرح تكل إحلقيقة أن تتالمس مع حياهتم.

•

او ااكنُوإ ُ َّ
ون أ اهلل :أي أهنم عاشوإ كتباع حقيقيني ليسوع أمام إلناس ،ومل يمتكنوإ من إخفاء حمبهتم وعبادهتم َل.
لك ِحنيٍ ِيف ألْها ْي ا ِ
ون اويُ ابا ِر ُك ا
لك ي اُس ِبر ُح ا
✓

كتب موريسون (" :)Morrisonقبل فرتة وجزية ،اكنوإ غا ْ ُري ُم اص رِد ِق اني ِم ان ألْ اف ارحِ .أما إلآن وبسبب إلميان س بحوإ وابركوإ أ اهلل".

✓

عندما يعمل هللا يف حياة شعبه هبذه إلطريقة ،نقول " :أ آ ِم اني".

