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  :متهيــد

  

  

  ما قبــل ميــالد املسيح
  

 رمسها اهللا إلنسان هو يسوع املسيح، حيمل امسه وصورته، ليصنع مشيئته            ”حياة“حياة املسيح هي    

واالضطرار حتمه  . تبدأ بدايتها حتماً من السماء إمنا خمفية، ال عن قصد بل عن اضطرار            . ويتمم عمله 

ؤيتها، فأُخفيت عنه إىل أن ينفتح وعيه فيـدركها مـن           قصور وعي اإلنسان عن إدراك اإلهليات ور      

فإن أدركها صار شريكاً فيها ألا أُرسلت وجاءت من أجله؛ وهي حق، واحلق دائماً كل من        . نفسه

  .أدركه ووعاه يكون قد احتواه

وقد تضافرت كلٌّ من السماء واألرض يف اإلعداد لظهور املسيح، ولكل وجه منهما دور، هـو                

مل، متقن غاية اإلتقان، يكشف عن تدبري مسائي حمكم ليعبر عن مقاصد اهللا وحبه لإلنسان،               متعة للتأ 

األمر الذي يوفِّر لإلنسان األمل الوثيق والرجاء احلي بنهاية سعيدة يف شخص املسيح تعوضـه عـن                 

باركـة إلدخـال    فاملسيح حبد ذاته تعبري عن حمبة اهللا، وعن مشيئته امل         . أحزانه وشقائه يف هذا الدهر    

  .السرور والفرح يف قلب اإلنسان
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  :الوجه األول
  

  السماء تتهيأ لنزول االبن
  

فيما سلف من العصور لكي تأيت مطابقة متاماً ملا سـجلته  ” حياة املسيح“لقد تبارى مؤلفو قصة  

ة والتعليم، مث تختم    األناجيل األربعة بدًءا من امليالد وعبوراً بالعماد، وبعدها مرحلة الكرازة أي اخلدم           

  . ويلي ذلك حملة عن أخبار القيامة-بالصلب واملوت 

ولكن اآلن وقد تفتح الوعي املسيحي، وازدادت معرفة اإلنسان، وازدادت بالتايل طموحاتـه يف              

معرفة األمور الفائقة، فبات اإلنسان متعطِّشاً أن يعرف ما خيص املسيح يف وجوده الـسابق علـى                 

أعطانا إجنيل القديس يوحنا، وهو الرابع بني األناجيل، حملة عن حياة املسيح يف وجـوده          وقد  . ميالده

  :السابق على ميالده إمنا يف اختصار شديد فيقول

  يف البدء كان الكلمة، «+ 

  والكلمة كان عند اهللا،

  )2و1: 1يو (» .وكان الكلمة اهللا، هذا كان يف البدء عند اهللا

  )14:1يو (» .والكلمة صار جسداً «: فيقول وبعدها يدخل على امليالد 

وبالرغم من ذلك االختصار والغموض، فنحن نشكر اهللا على ذلك كثرياً، إذ أن هذا هـو أول                 

شعاع من نور املعرفة اإلهلية وصل إىل وعينا فيما خيص وجود املسيح السابق على ميالده، موضـحاً                 

والبدء الذي خيص .  غري البدء الزمين الذي حتدد باخللقأن هناك بدًءا آخر عند اهللا فيما خيص أمور اهللا    

 فهو بدء خيصنا أيضاً ولكن يف األمور اليت         أو بدء استعالن اهللا لنا،    أمور اهللا هو أيضاً البدء اإلعالين       

  .هللا

هنا نبدأ يف وضع سرية املسيح اليت هي يف أصلها حماولة الستعالنه فيما خيصه من أمور اهللا، وهذا                  

ا حماولة ملعرفة حقيقته     . نا أيضاً، ألن هذه السرية استعالن معرفة ختتص حبياتنا ومستقبلنا         خيصمبعىن أ

اإلهلية املخفية وراء شخصيته اإلنسانية، واليت تبدو يف كثري من مراحلها أا صورة إنسانية عاديـة،                

ا خيـص اهللا فيـه،      لذلك فمحاولة كشف حقيقة املسيح فيم     . وهي يف احلقيقة أكثر من ذلك بكثري      

فاالستعالن هو كشف حقائق املسيح اليت تفوق األمور العاديـة  . تدخل مباشرة يف مفهوم االستعالن   

  .لإلنسان وهي كثرية وقوية

 الذي كان عنـد اهللا دون أن  ”بالكلمة“على أن إجنيل القديس يوحنا مل يعبر على تعريف املسيح           
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الكلمة هو الذي   ، وإن كانت يف عمق الزمن، فقد سجل لنا أن           يشري إىل أعماله اإلهلية قبل التجسد     

فيـه  . كل شيء به كان وبغريه مل يكن شيء مما كان         « :”بالكلمة“ أو أن اهللا خلق العامل       خلق العامل 

  )4و3: 1يو  (».كانت احلياة واحلياة كانت نور الناس

 اخلليقة، وهذا ينعكس بدوره     هة عن  أا منز  ”الكلمة“وهكذا، ويف احلال، يرتفع مفهومنا عن طبيعة        

أي املسيح، فبالرغم من أنه أخذ جسداً وصار يف اهليئة كإنسان إالَّ أنه ظلَّ              ”  املتجسد الكلمة“على  

ويبتدئ جتسده يأخذ معىن قوياً عميقـاً       .  خالق اجلميع  ”الكلمة“يسمو فوق اخلليقة، إذ يحسب أنه       

وأخذ جسداً منها بقـصد أن      . ال ليتحول إليها؛ بل لريفعها إليه     بديعاً كونه نزل إىل خليقته ليفديها،       

يلتحم ا، حىت ذا اجلسد يصري شريك آالمها وموا، مث بالهوته يرفعها من املوت بقيامته ويعطيها                

  .احلياة ويورثها مرياثه يف اد

  كيف جاء املسيح إىل التجسد أو كيف صار إنساناً؟

 جسداً ليظهر فيه كان البد أن يتخلَّى عن أجماد الهوتـه الـيت ال               ”لكلمةا“لكي يأخذ ابن اهللا     

فاحلواس البشرية وقوة اإلدراك عند اإلنسان حمـصورة يف حمـيط           . حتتملها أعني البشر وال إدراكهم    

لذلك فحينما كان اهللا يتكلَّم مع األنبياء كانوا يدخلون يف حالة غيبوبة أو إغماءة ليتخلَّصوا       . املاديات

ن حدود اجلسديات وإدراكاا العقلية؛ لكي يتسنى هلم أن يروا ما هو فائق عن حـواس النظـر،                  م

ويسمعوا ما هو فائق عن حواس السمع، وأن يدركوا ما هو أعلى من إدراكـات العقـل والفكـر            

ذه ولكن اهللا ه  . وهكذا كانوا يتقبلون إعالنات اهللا وتوجيهاته ووصاياه ليوصلوها للشعب        . البشري

 ويفتح مداركهم، ويقنعهم بـأمور اهللا أي أمـوره          ويكلِّمهماملرة أراد أن يتصل هو بالناس بنفسه،        

اخلاصة بال واسطة؛ فكان البد أن يكون على مستوى حواسهم وإدراكام، وله كل ما هلم حىت ال                 

  .يستغربوه أو يرتعبوا منه

.  أخفى أو ختلَّى عن كل مظاهر ألوهيته        قبل التجسد أنه   ”الكلمة“فكان أهم وأخطر عمل قام به       

وكان هذا التخلِّي عن أجماده الظاهرة اليت ترعب اإلنسان هي البداية احلقيقية الرمسية يف رسـالة اهللا                 

إذ جعلته للتو قادراً أن يأخذ جسداً وحيل فيه بكامل كيانـه            .  املتجسد أي املسيح   ”الكلمة“بواسطة  

 ابـن اهللا الـروح      ”الكلمة“وهكذا ظهر   . هراً يف شيء من الهوته    وطبيعته اإلهلية دون أن يكون ظا     

الكامل املطلق يف جسد إنسان وصار إنساناً كامالً دون أن يلحظه إالَّ الذين اشـتركوا يف أسـرار                  

ودور اإلخالء هذا الذي أكمله ابن اهللا يف نفسه من وضعه اإلهلي الروحاين الفائق إىل    . ظهوره بامليالد 

  . بدء عمل اهللا يف السماء يف اخلفاء خلالص اإلنسان- كما قلنا -جسد كان هو حالة قابلة للت
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  :وعندنا آيتان رائدتان حتكيان عن هذا العمل اإلهلي العظيم

 تكشف عن تصميم اهللا اآلب على بدء خالص اإلنسان بعملية فدية عظمى يتحملها          :اآلية اُألوىل 

واآليـة  . ان بأي جهد، وفيها تظهر حمبة اهللا للعامل كله        كل من اهللا اآلب واالبن دون تكليف اإلنس       

  :واردة يف إجنيل القديس يوحنا على فم املسيح

ألنه هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون لـه                    «+ 

  )17و16: 3يو  (».خلُص به العاملألنه مل يرسل اهللا ابنه إىل العامل ليدين العامل، بل لي. احلياة األبدية

 وردت بالوحي اإلهلي على لسان بولس الرسول، وتكشف بوضوح وباستعالن عن            :اآلية الثانية 

  :قبل أن ينزل إىل العامل كيف أخلى ذاته” الكلمةاالبن “عمل 

ب الذي إذ كان يف صورة اهللا، مل يحـسِ : فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيضاً «+ 

ـاس  لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبٍد، صائراً يف شبه        ). كاالبن(خلسةً أن يكون معادالً هللا       .  الن

  )8- 5: 2يف (» .الصليب موت املوت حىت) أباه (وأطاع وضع نفسه وإذ وِجد يف اهليئة كإنساٍن،

للعـامل، حـىت    واضح هنا أن اهللا اآلب بذل ابنه الذي جتسد، بأن قدمه للموت بسبب حب اهللا                

أما االبـن   . يخلِّص ويفدي كل إنسان يقبل الفدية الشخصية اليت قُدمت عنه من أجل نفسه وحياته             

فأطاع مشيئة اآلب وقَِبلَ أن يبذل نفسه على الصليب وميوت من أجل خالص العامل حبا يف اإلنسان، 

 املوت موت الصليب من أجل كل       كل إنسان، كل من يقبل؛ إذ قدم االبن نفسه يف طاعة اآلب حىت            

  .من يؤمن

 املشيئة، الذي على أساسه بدأت اآلب واالبن؛ اآلب شاء، واالبن قَِبلَ تنفيذ: وذا انتهى دور السماء   

  .األرض تتحرك الستقبال هذا احلدث اإلهلي العظيم

  :مالحظة هامة

وباختصار . ها يف مواضع كثرية   املوضوع اخلاص باآلب واالبن والروح القدس يف اهللا الواحد شرحنا         

شديد، هي صفات الذات اإلهلية الواحدة الفاعلة والفعالة يف اخللق، اليت استعلنت لنا يف صفات األبوة                

وهي الصفات اليت انبعثت منها كل أبوة وكل بنوة وكـل   . الذاتية والبنوة الذاتية واحلياة األبدية يف اهللا      

احلي على ذلك أن كل ذات بشرية كاملة هي بنوة وأبوة وحياة، فكل إنـسان               واملثل  . حياة يف اخلليقة  

هذه الثالثة هي واحد يف كل ذات بشرية واحدة، لذلك قيل . هو ابن وأب بآن واحد وهو حي له روح      

. إن اهللا خلق اإلنسان على صورته، وألن الذات البشرية متغرية وزائلة لزم الزواج لبقاء الذات البشرية               

رة وال زائلة، فامتنع أن يكون هللا زوجة ألنه باق حي هو كما هـو منـذ األزل وإىل                    ا  أمذات اهللا فليس مبتغي 

  .األبد
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  :الوجه الثاين

  األرض تتهيأ الستقبال االبن متجسداً
  

ثالث فئات أساسية على األرض قامت كل منها بدورها دون أن تدري يف اإلعـداد للكلمـة                 

  : العاملاملتجسد اآليت إىل

  .اليهود يف العامل: أوالً

  .العامل الوثين: ثانياً

  .اليونان واالمرباطورية الرومانية: ثالثاً

  الیھود في العالم: ًأوال

 للعامل بكل فئاته ذات الصلة مبجـيء        - إن صح هذا التعبري      -حناول اآلن وضع خريطة روحية      

الطوائـف،   اإلجيابية والتطلُّعات الناجحة عند كل    املسيح وذلك قبل جميئه، واضعني نصب أعيننا العوامل         

  . يف العاملذاكرين ما ميكن أن نعتربه أنه كان إعداداً إجيابياً لتقبل البشارة باإلجنيل وميالد املسيحية

فإذا ابتدأنا باليهود فأمامنا املعيار الروحي الذي عبر به املسيح نفسه عن وضع اُألمة اليهوديـة يف                 

يء املسيح بقوله للسامريةالعامل كمتقب حيث كانـت  )22:4يو (» اخلالص هو من اليهود «: لة ،

متثِّل املرأة السامرية أمامه العامل الوثين املتعطِّش هللا وانتظار املسيا، كقول السامرية بالرغم من حاهلـا                

  :الذي كان صورة صادقة مفضوحة حلال الوثنية كلها آنئذ، كما يتضح يف هذا احلوار

املســ

  :يح

فنسجد ملا نعلم ألن اخلالص هو مـن  ) اليهود(أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون، أما حنن  «

  .اليهود

  ولكن تأيت ساعة وهي اآلن، حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق،

ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له، اهللا روح، والذين يسجدون له فبالروح واحلـق               

  .غي أن يسجدواينب

  .أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له املسيح يأيت، فمىت جاء ذاك خيربنا بكل شيء  :السامرية

املســ

  :يح

  )26-22: 4يو (» !أنا الذي أُكلِّمك هو
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املشتعلة بالنار، تـضيء وال حتتـرق،       ) 1(كانت اليهودية يف وسط ظالم العامل الوثين، كالعلَّيقة       

. ، ولكن ال حتترق بالرغم من اجلو الفاسد الوثين الذي حييط ـا            )اهللا(وه العظيم   تضيء مبعرفتها ليه  

فكان ناموسها املقدس حمل رهبة واحترام يف العامل كله، والذي كان ميهد الستقبال املـسيحية الـيت        

  .كانت قد قاربت أن تعطي صرختها األوىل مبيالد املسيح

اً لإلميان يف كل العامل، وبنفر قليل تغرب إسرائيل يف مصر           بدأت اليهودية بإبراهيم الذي صار رمز     

حيث تثقَّف هذا الشعب بثقافة أعظم دولة يف العامل آنئذ، فتوفَّرت له عناصر تكوين أُمـة، أخـذت       

صورا يف داخل مصر كأُمة مهاجرة استقت من علوم املصريني وثقافتهم وآداـم وأسـرارهم يف                

موسـى  : مث تدرب فيها أقوى شخصية ظهرت يف التـاريخ        .  واحلكومة تنظيم حياة األفراد والشعب   

العمالق الذي تربى يف بيت فرعون نفسه ونقَلَ من امللوكية املصرية ما نقَل من أسرار عملت كلـها                 

كانت قد أخذت صـورا الكاملـة   ) إسرائيل(وملَّا جاء زمن خروجها . بعد ذلك حلساب يهوه اهللا    

دت يوم هجرا، لتعوهلا يف الربية يد اهللا أربعني سنة وتزيح عنها ما لصق ا مـن                 كأُمة متماسكة ولِ  

وجبيل جديد وِلد هلا يف هذا املعزل األخالقي، دخلت اليهودية    . ”أرجاس املصريني “جناسات الوثنية و  

  .كنعان لترث أُمماً كثرية وتقوم على أنقاض شعوب بلعتها وأذابتها يف جسمها

مرنم إسـرائيل احللـو   «دية أوج عظمتها أيام داود امللك املختار من اهللا واملوهوب بلَغت اليهو

، واضع أناشيد اُألمة لتصبح أعظم تراث حضاري ديين يف العامل، يكفي لبناء روح              )1:23صم  2(»

ارتوى ماؤه، كل من استقاه     ) 2(أُمة بل وكل اُألمم، وهو ال يزال نبع املسيحية العتيق الذي مل يأْسن            

  .بروح اهللا، وكأنه ينبع من مرتفعات اهللا السرية لينحدر منها جديداً كل يوم

وذا، وبغري هذا، فاليهودية كانت مدرسة العامل صاحبة ثقافة وضعها هلا اهللا على يـد أنبيائـه،                 

  فكانت وهي ال تدري حتمل للعـامل       -لتظل مصباح العامل ليهتدي به اإلنسان املتغرب على األرض          

سهماً من نور يتغلغل أعماقها وأجياهلا، ينتقل من جيل إىل جيل حامالً بركات إبراهيم وعهد اهللا معه     

 فكان اليهود يعيشون وكأم يعيشون مـن أجـل          -أن بنسله تتبارك كل أُمم األرض       : كوعد إهلي 

 السيب والتأديـب،    العامل، حمتفظني ذا السهم املضيء يف أيامهم املشرقة كما يف سنيهم احلزينة حتت            

  .ليستودعوه بالنهاية يف حضن اُألمم

                                                
لة ناراً ولكن ال حتترق، وملَّـا       وهي شجرة الشوك اليت رآها موسى النيب وهو يتمشى يف الربية وإذا هي مشتع             : العلَّيقة(1) 

.وقف لينظر كلَّمه اهللا وكأن الكالم صادر منها
 (2)ن من أِسنأْسشرب: ير طعم ورائحة ولون املاء فال يأي تغي.
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موسى املـشرع   : أما حراس هذا الوعد اإلهلي فكانوا خنبة من أعظم ما أجنبت األرض من رجال             

يف صحراء جرداء وبرية بال مـاء       ) 3(األول يف العامل والقائد العظيم الذي قاد أُمة من مليونني ويزيد          

 -ة، يف رحلة احتسبت أقوى منجزات اإلنسان يف الترحال على وجـه األرض       وال غذاء ألربعني سن   

ومن بعد موسى جاء داود النيب املُلْهم الذي ارتفع مبستوى مملكته حىت صارت اململكة الروحية اُألوىل           

ودمملكة أبينـا دا  «يف العامل اليت يقودها اهللا، وكأن اهللا فيها جيلس على عرشه غري املنظور فتخلَّدت 

ومن نسل داود تعـين النـسل       . لتصبح الصورة املصغرة مللكوت اهللا الذي باتت حتلم به الشعوب         »

وينتقل ثقل النور من داود إىل إشعياء عظـيم  . املوعود حبسب اجلسد أن جيلس على كرسيه إىل األبد     

تاريخ، تـؤرخ بـالروح للمـسيا       األنبياء الذي نسق نبواته ِلتصلُح أن تكون تارخياً حيا نبويا قبل ال           

 منذ أن حبل به يف البطن وذُكر        - أيام املسيا    -املوعود، النسل املقدس، وختصص يف أن يصف أيامه         

مشرياً إهلاً قديراً أباً أبدياً رئيس  «: امسه بفم اهللا وذُكرت أيامه املشرقة ورئاسته للسالم الذي بال اية

: 9إش(» ود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها باحلق والرب من اآلن وإىل األبدعلى كرسي دا... السالم 

ووصفه كيف تعظَّم وارتفع حبكمته وعلمه وروحه، مث دخل ليل أحزانه اليت ختمها باملوت              ). 7و6

كما أجنبت إسـرائيل إيليـا، وإن كـان    . وهكذا حسب إشعياء أنه النبـي اإلجنيلي. على الصليب 

وقـد  . ياء، ولكنه اضطلع بروحه أخرياً يف املعمدان ليكون السابق الصابغ للمـسيا           األسبق على إشع  

 إيليا عن   - يوم جتلِّي املسيح على جبل تابور        -حضر من وراء حجب الزمان السحيق ومعه موسى         

 التـوراة : األنبياء، وموسى عن الناموس؛ يسلِّمان معاً ليد املسيا كل املـرياث والتـراث واملواعيـد         

والناموس بيد موسى، واألنبياء مجيعاً بيد إيليا، ألن مسيا الذي جاء ليكمل، يكمل ما عمله موسـى                 

وهكذا حفظت الوديعة بأفضل وأبرع حراس املوعد، إىل أن حطَّ سهم النور فوق      ! وما تنبأ به األنبياء   

  .قدوس إسرائيل

دادها، وقسوة األيام اليت مرت ا بـني        ولكن السنني أكت هذه اُألمة خاصة بسبب طوهلا وامت        

الشعوب اليت آلت إىل ضعف هلا وأمراض استعصت على مجيع األنبياء، فشرورهم كانـت مريعـة                

طول النهار بسطت يدي إىل شعب  «: جافوا يهوه إهلهم وأعطوه الظهر والقفا دون الوجه: ومرعبة

اعد قلب اُألمة عن اهللا، فتباعد عنها اهللا ، وتب)2:65، انظر أيضاً إش 21:10رو(» معاند ومقاوم

  .بالرغم من كل املظاهر االدعائية املتلبسة بالتقوى والتدين الكاذب!! حىت أصبحت أُمة بال إله

                                                
فإذا ). 37:12خر : انظر( رجل من عشرين سنة فما فوق منخرط للحرب          600.000كانوا حبسب تعداد التوراة     ) 3(

  .لشباب أصحاب العشرين سنة يف األسرة املتكاملة كان التعداد العام مليونني ويزيدحسبنا النسبة بني ا
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ومن حماسن أعمال داود اليت يذكرها له التاريخ حىت اليوم أنه جعل أُورشليم مدينة ذات صـبغة                 

حيج إليها يهود العامل من مجيـع أقطـاره   » بيت اهللا « وهيكلها » مدينة امللك العظيم «: ملكية إهلية

. وأرجائه، يأتوا كفريضة دهرية ليقدموا خضوعهم ليهوه إهلهم اخلاص ملك امللوك ورب األرباب            

يتمألون من بركاا وقداستها وتراا وحجارا وعمرها اخلالد املديد، زاداً يتزودون به كل سنة وإىل  

وكان اليهودي ال يتراءى أمام اهللا فارغاً، فكانت أُورشليم عاصمة الِغنى واد لكـل              . مدى العمر 

وبالرغم من هذا االمتداد الذي أجراه امللوك األوائل واالتساعات بني الشعوب، حافظ اليهود             . العامل

أو على عزلتهم الشديدة وبأضيق حدود حيتملها شعب وتطبقها أُمـة، سـواء يف لغتـهم اخلاصـة              

اتصاالم الضيقة وعادام الغريبة؛ فكان هذا من األسباب اليت أبقت على كيان اليهود كأُمة حـىت                

اليوم، بالرغم من تشرذمهم يف كل أقطار العامل، والسيب الذي عانته اُألمة بكاملها لسبعني سـنة، إذ                 

ينما كان الوثين حيمل    فح. كان ناموسهم مبثابة السياج الذي استحال على كل قوى العامل أن ختترقه           

وهـذا  . آهلته معه بني أمتعته يف ترحاله، كان اليهودي يسعى إىل يهوه يف أُورشليم من أقاصي الدنيا               

ضِمن احتفاظ اليهود بتمركزهم يف مدينة وطنهم ليقارب بني أُلفتهم ووحدم معاً مهمـا تعـددت     

بابل اليت سبتهم سبياً مريراً وحرمتهم مـن        هذا صار واضحاً، ألن     . لغام وأوطام اليت سكنوا فيها    

ديارهم، ما برحت أن احنطَّت عظمتها للتراب ودفنت مدنيتها مع كنوزها وهياكلها، فلم يعد هلـا                

بينما جند اليهود جيددون كيام إثر كل كارثة ويعيشون         . وجود إالَّ بالذكرى على صفحات التاريخ     

  .ار عليهم الزمانتارخيهم وجمدهم وعبادم حىت وإن ج

وهكذا حفظت إسرائيل يف جسمها وكياا تارخيها وكل وعودها، وبقيت رغم آالف الـسنني              

ولكـن تـدهور    . اليت عربت عليها شاهدة على معامالت اهللا، حافظة للمواعيد، وإن مل تنتفع ـا             

فشاء اهللا أن تـدخل  . هاإسرائيل مل يؤهلها حلكم ذاا وسط اُألمم اليت أحاطتها واليت ارتفع قرا علي   

م وهي السنة الـيت     . ق 63فغزاها بوميب سنة    . إسرائيل حتت عبودية وانضباط االمرباطورية الرومانية     

، وأوالده من بعـده، كمـا       ”هريودس“وِلد فيها أغسطس قيصر، وعين هلم بوميب ملكاً أدومياً هو           

 ألن بـدخوهلم حتـت االمرباطوريـة        دخل بعد ذلك حكم الوالة الرومانيني مما زاد سخط اليهود،         

فباتوا يئنون، وأهاج ذلك فيهم شـعور االنتظـار         . الرومانية دخلوا حتت قبضة الوثنية عدوهم األلد      

  .والترقُّب للمسيا رجائهم األخري



  15

  

  َّالعالم الوثني یتھیأ: ًثانیا

 مهما كنا، مصريني أو هنوداً      حينما نتكلَّم عن الوثنية ال ينبغي أن ننسى أا بشرية أجدادنا، كنا           

أو إجنليزاً أو فرنسيني أو أمريكاناً أو أسيويني، وهي أيضاً كانت حتت عناية اهللا، وإن مل يتـوفَّر هلـا           

ولكنها أبدت يف مجملـها  . مساعدة علوية لتهذيب أخالقها أو إلنارة الطريق أمامها للتقدم الروحي       

فآهلة املصريني وآهلة اليونان وغريهـم كلُّهـا    . إمنا بوسائلها البدائية  حماوالت جبارة للتعرف على اهللا      

وبالرغم من حرماا من كل ما متتع بـه اليهـود مـن             . كانت حماوالت للتقرب من اإلله الواحد     

تدخالت اهللا سواء باألنبياء أو امللهمني، وبالرغم من أا بلغت هي أيضاً احلد األقصى يف جهاالا،                

عت حثيثاً للتعرف على احلقيقة، حىت أويت هلم يف النهاية أن يتعرفوا على املسيا يف الوقـت                 لكنها س 

فكرازة بولس الرسول باملسيحية يف كل مدن آسيا واليونان وروما أدت           . الذي مل يتعرف عليه اليهود    

  .اإىل تقدم اإلجنيل بني اُألمم بأسرع مما تقدم به اإلجنيل يف إسرائيل ذا

وهكذا استطاعت الوثنية أن تالحق إسرائيل يف تعرفها على اهللا الواحد واإلميان واحلق عن طريق               

املسيح، وختتزل ألفني من السنني عاشتها إسرائيل قبلها مدلَّلة حتت عناية اهللا اخلاصة جـداً وإرشـاد        

ا وعبادا آلهلتها مـا     وأوضح وصف توصف به حماوالت الوثنية يف تقر       . أنبيائها وذيب الناموس  

، وهـذا مـا قالـه املـسيح         )23:17أع   (»أنتم تعبدون إهلاً جمهوالً   «: وصفها به بولس الرسول   

واملالحظ يف مستوى التعلـيم وسـرعة   ). 22:4يو (» أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون «: للسامرية

 للمسيا واحلق اإلهلي والعبادة     االستجابة أن السامرية أبدت استعداداً أسرع وأقوى وأصدق يف تقبلها         

  !!واملُعلِّم كان واحداً وهو املسيح. الصحيحة من نيقودميوس عضو السنهدرين

واحملاوالت اجلادة والصارخة إىل حد تقطيع أجسادهم بالسكاكني، اليت كانت تقدمها الوثنية يف             

ت اُألمم يف سبيل التقرب إىل اهللا عبادا هللا، توضح إىل أي مدى من اجلدية واإلخالص والتضحية بلغ  

وكانوا جييزون أوالدهم   . كما كانت تعبر أيضاً عن اإلحساس بالبعد عن اهللا        . ولكن بوسائل خاطئة  

فاإلنسان هو اإلنسان نـازع     . يف النار وأحياناً يذحبوم إمعاناً يف التقرب الصادق، ولكن عن جهالة          

واألوضاع اليت واجهها املسيح يف تقابلـه مـع         . يعوزه الطريق دائماً حنو خالقه طالب احلق، ولكن       

فسلوك قائد املائة وهو روماين     . الوثنيني يف إسرائيل توضح مدى توقريهم هللا واحلق إذا ما أحسوا به           

مل أجد وال يف إسرائيل إميانـاً  : احلق أقول لكم «: وثين جتاه املسيح جعل املسيح يشهد لصدق إميانه

وقصة املرأة الكنعانيـة وهـي وثنيـة، الـيت صـارت أمثولـة       ). 10-5: 8مت (»مبقدار هذا
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ليس حـسناً أن   «: بيننا، تبكِّت إمياننا وتخجل تواضعنا، كيف كان ردها على املسيح وهو يقول هلا

والكالب أيضاً تأكل من الفُتات الذي . نعم يا سيد «:  فترد عليه» يؤخذ خبز البنني ويعطى للكالب

ليكن لـك كمـا   ! يا امرأة، عظيم إميانِك «:  مما جعله يشهد أيضاً إلمياا» من مائدة أرباايسقط 

  )28:15مت (» .فشفيت ابنتها من تلك الساعة. تريدين

ويعوزين ضيق املساحة أن أحكي للقارئ عن الشخصية املهيبة للمدعو ملكي صـادق وامللقَّـب        

وهـو أصـالً ظهـر      ! ، الذي جاء املسيح على مستواه     كاهن اهللا العلي، النموذج األعلى للكهنوت     

كصديق إلبراهيم ومشري له، الذي عضد إبراهيم خببز ومخر مبفهومهما السري جداً وباركه، وتقبـل               

وهو احملسوب رأسـاً    ” بالوثنية“هذا خيشى القلم أن يصفه      . هو من إبراهيم العشور كنائب عن اهللا      

  .داً قبل إبراهيم، وهو ال ميت ال إلبراهيم وال للعربانيني بصلةروحياً حبد ذاته، الذي كان موجو

كذلك يثرون محو موسى كاهن مديان الذي عضد موسى وأعطاه ابنته، وكان له كمـا كـان                 

. أشخاص أمميون متفوقون عن نظرائهم من اليهود يف اإلميان واإلخـالص هللا           . ملكي صادق إلبراهيم  

   فت أن يأيت املسيح من نسلها، وأرملة صرفة صيدا اليت عالت إيليـا الـنيب        وراعوث املوآبية اليت تشر

وملكة . وهو مطارد، وحريام ملك صور الصديق احلميم لداود الذي لواله ما بىن سليمان هيكالً هللا              

ونعمان السرياين ضابط أرام الذي     . سبأ اليت جاءت من أقصى اجلنوب لترى سليمان وتسمع حكمته         

  .لعداوة إلسرائيل وجاء من بالده البعيدة يطلب صالة نيب يف إسرائيلختطَّى حدود ا

بل ويكفي العامل الوثين أن ينجب شخصية كأيوب الصديق الذي صار مثالً يف فم اهللا لإلميـان                 

وهوذا بلعام بن بعور النيب الذي كان يرى رؤى القدير وهـو مطـروح              . والصرب والشكر واحلكمة  

تزم بأوامر اهللا ومل خيرج عما أعطاه أن يتكلَّم به حرفاً واحداً، بـالرغم مـن                مفتوح العينني، الذي ال   

  .الوعد والوعيد

كل هؤالء أشخاص تألَّقوا يف مساء الوثنية يف العهد القدمي، تفتخر م البشرية اليت أجنبتهم وهـي                 

 واملعرفـة والعقـل    وعندنا أيضاً أشخاص إذا ارتفعنا إىل مستوى مواهب احلكمة        !! بال إله وال أنبياء   

املتقن يف وسط الوثنية، ال نعدم منهم جبابرة ذوي قامات وهامات شاخمة ينحين حتت ضياء فلسفتها                

مل يكن يعوزهم إالَّ خـتم الـروح القـدس          . وبالغتها وحكمتها هامات أعظم العلماء يف حاضرنا      

ط وأفالطون وأرسـطو    سقرا: وهم على مستوى أعاظم أنبياء إسرائيل     . والتعرف على سر احلق فقط    

وبندار وسوفوكليس وشيشرون وفرجيل وسينكا وبلوتارخ، هؤالء حمسوبون كمنح ممتـازة فـوق             

يهذِّبون عاملهم أدبيا وفكريا وخلقيا حىت ال يتعوق أو يتأخر عـاملهم            ! العادة للعامل الوثين من ِقبِل اهللا     
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وهؤالء احلكماء مجيعاً هم شهود     . قبال النور اإلهلي  عن حركة التدبري العام للعامل كله ليصلحوا الست       

 يف عقوهلم ليـضيء     ”الكلمة“ نبع احلكمة العقلية يف عصر الظالم، كشعاع من نور ألقاه            ،”الكلمة“

من بعد باحلكمة والبالغة والفلسفة والفن واجلمال واملعرفة واألدب والشعر، بصور نـادرة املثـال               

عليهم جماناً واليت مألت كل روما وبالد اليونان، ومل يكن يعوزهـا          حتكي عن قمة املواهب املنسكبة      

وملَّـا دخلتـهم   . إالَّ سر الروح، وكأمنا كانوا ميهدون ألقدام بولس الرسول لريسي فوقها سر املسيح 

وهكذا جاءت املسيحية لترث أجماد العامل الوثين ليدخل ضمن         . املسيحية أخصبوها واستناروا وأناروا   

اليهود مبرياثهم الزاخر بكنـوز احلكمـة       : وهكذا اقتسمت املسيحية العامل لنفسها    . الروحينسيجها  

اإلهلية، واليونان بلغتهم املتقنة وفنوم وآدام، والرومان بقانوم وأنظمتهم السياسية وحكومتـهم            

  .املتقنة ضبطاً وإدارة

اليهودية واليونانية  : ث لغات ويوم كتب بيالطس البنطي عنوان املسيح املصلوب فوق رأسه بالثال         

والالتينية، كان ذلك إيذاناً برفع العداوة بينهم ودخوهلم يف شركة املصلوب، لقيادة العـامل اجلديـد                

  .باجتاهاته اجلديدة

  الیونان واالمبراطوریة الرومانیة: ًثالثا
  ما ساھمت بھ الیونان وروما في التمھید لمجيء المسیح والكرازة باإلنجیل

  :وناندور الي

كان العامل يذخر بنتاج الفكر البشري يف الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعتز بالتوراة والثقافـة                

فكان اجلزء األقدم من العامل، وهو اجلزء املدين، ينمـو يف           . اليت أسسها موسى يف كل مناحي احلياة      

وكأما كانـا   .  يد موسى  حدوده اليت رمسها لنفسه، والثاين ينمو يف حدوده اليت رمسها له اهللا على            

على ميعاد ليتقابال معاً لتغتين البشرية من هذه الذخائر املدنية واإلهلية بآن واحد، لكي تنمو البـشرية             

  .مبا وهبها اهللا على كل املستويات الروحية واملادية والثقافية خلري اإلنسان

تقن فكراً وفنا ولغةً لكي تصب      وكأمنا كانت اليونان والرومان تعدان القالب البشري الطبيعي امل        

وهكذا إذا تعمقنا الواقع النهائي لنشاط اإلنسان وما        . فيه اليهودية أمثن مثراا اليت بلغتها يف املسيحية       

وهبه اهللا يف النهاية، جند أن هاتني الدولتني قد سامهتا بوضع األساس البـشري الطبيعـي لإلنـسان            

فهذا هـو إنـسان     . راا فوق الطبيعية أو الروحية باملعىن األفضل      احلديث، مث أكملته اليهودية مبذخ    

املستقبل الذي كلما تعمق أصوله الطبيعية جيد منابع أساساته اليت بىن عليها على أرقى مـا تكـون                  
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  .األساسات أدباً وفنا ولغةً ال تكفيه عشرات السنني لكي يطَّلع على مناهجها الثمينة

ت متأخر جداً من تاريخ العامل، فهو مل يشأ أن يؤسس ملكوته علـى              وهكذا جاء املسيح يف وق    

فكـان هـؤالء   . أرض خربة وإنسان بدائي، بل سبق وأعد منذ زمن بعيد ما يعد وجه األرض أمامه 

الفالسفة واألدباء والعلماء املتضلِّعون يف كل مواهب احلكمة والعلم واألدب يعملون بنشاط متعـدد              

 هذه املئات من السنني األخرية ليهيئوا األساس البشري املتقن لكي يوقِّع عليـه املـسيح                االجتاهات،

  .ملساته لتبدأ رحلة اإلنسان اجلديد صوب األبدية

ولقد حبا اهللا اجلنس اليوناين من املواهب ما يذهل العقل، فبالرغم مـن نقـص تعـدادهم                 

وم وفنون وآداب راقية للغاية ولغة فريدة يف عمقها البشري، إالَّ أن مقدار ما قدموه للعامل من عل 

 مـن  هلـم وإن أول وأعظم ما يذكر      . ما مأل وجه األرض وغطَّى حاجة البشر إىل ما شاء اهللا          

 تلـوث الـشرق      كانـت  اليت القدمية الغيبيات من   التخلُّص يف   وشعرائهم أدبائهم قدرة هو   املعروف

النور لتقطع خط الرجعة على أي انتقـال أو ـضة           لتشكِّل ظلمة فكرية قادرة أن تسد منافذ        

، ومعها تصوير قُوى     تعبث مبصائر الناس   الظالم اليت إذ كان حيكم فكر الشرق قوى       . روحية صادقة 

وبتدرٍج نِشٍط استطاع الفكر الـصايف املـضيء أن         . الطبيعة الغامضة كأعداء تتربص باإلنسان    

أفالطون الذي يسري جنباً إىل جنـب مـع التـأمالت           يتخلَّص من هذه اخلرافات كما رأينا يف        

 ثابتة، أن أفالطون وال شك، وهذه حقيقة. املسيحية وهي يف أوج قمتها على يد قديسيها األماجد   

وغريه قدم للمسيحية بعض ما ميكن أن يكون أدواا املمتازة لالرتفاع بالروح دون خوف من               

، قطعوا قبل املسيحية أشواطاً ال يستهان ا حىت         ويف جمال احلق والضمري   . السقوط أو االحنراف  

بلغوا إىل ما بلغوا إليه، مما ميكن اعتباره ضمرياً سوياً إمنا حبسب الطبيعة، يستطيع أن حيكم على                 

األعمال حكماً ال خيرج عن األصول واحلقوق كما يراها عظماؤهم الذين وضعوا أُسس التعامل              

  .وقوانني احلياة االجتماعية

ا استلمت املسيحية دراسة منهجية متقنة عن كل مناحي الضمري الطبيعي، ما يفيـده              وهكذ

وما يضره، لتصب فيها أو عليها أعمال املسيح جتاه الضمري، من غسل وتطهري وتقديس بالنور،               

لريتقي ضمري اإلنسان فوق مضار كل اإلحساس الثقيل باخلطية، على أساس يقني عمل اخلالص              

  م جمب بطبيعتها             الفريد املقداناً لكل إنسان، وتاليف الوقوع يف اليأس إثر أعمال اخلطايا اليت تترس

  .يف الضمري لتفسده

 اليت ال يكفي لسردها وحبثها أمام القارئ جملَّدات برمتها،          اإلحساساتفإذا خرجنا من حميط هذه      
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         ر عـن    . حسب معجزة الدهر  لنأيت إىل اللغة اليونانية، فاللغة اليونانية للذي يعرفها وجييدها تفهي تعب

مضمون الفكر تعبرياً من شأنه أن يزيد نفسه عمقاً وعلواً إىل ما ال اية، إذ هلا قدرة علـى تـصوير      

مىت وقع، وكيف وقع، وهل هو إىل زمن حمدد يف املاضي أو أنه مـاٍض             : احلدث تصويراً مذهالً يفيد   

وراً للفكر يصور ا احلقيقة لنراها جديرة بالفهم، بـل          فندرك من الفعل ص   . ميتد إىل أعماق املستقبل   

فالفعل بتصرفه يشرح مضمون احلادثة ومدى      . وترقى إىل شبه القانون تخضع اإلنسان حتت االلتزام       

  .أمهيتها ولزومها وسلطاا

يـة  وتعوزين املعرفة يف أن أفيض وأزيد يف القواعد اليت حتكم لغة اليونان لتجعل منها ملحمة أدب               

فما عليك إالَّ أن تفكِّر مث تنطق أو تكتب لتخرج الكتابة أو الكالم             . وأعماقاً مرسومة كأساس ثابت   

وهكذا سامهت اليونان   . له قدرة مجع شتات الفكر مرتبط أوله بآخره، وغايته مقروءة فيه دون عناء            

 فأضفت اللغة علـى املعـاين       .بتقدمي اللغة لإلجنيل اليت جعلت منه يف لغتها أعظم املناهج األدبية طرا           

وهكذا أعد  . مجاالً هو مجال مساوي أو هو اء اهللا وشعاع من جمده يبهر الفكر والقلب والروح معاً               

اهللا لكلمته وعاءها الذهين الذي حيفظ هلا قوا ورزانتها واءها، يصورها أبلغ تصوير ويعطيها بريقها   

  .)4(وكأا خارجة من فم اهللا

فاق املذهل بني إتقان الروح يف إهلام الفكر يف اإلجنيل، واتقان اللغـة عنـد اليونـان،                 وهذا االت 

وكأما عمل من أعمال اهللا املرسومة حبسب مشيئته العظمى قبل الدهور؛ جيعلنا جنـزم ونقـول إن                

 نشيداً الروح الذي مجع هذا صنع ذاك، ليتقابال معاً يف اإلعداد مللكوته، وكأا ذبائح اإلنسان ينشدها 

  .ملسرة قلب اهللا

وعلى مستوى هذه املوهبة اليت انسكبت على هذا الشعب املوهوب يف حنـت اللغـة بأصـوهلا                 

وفروعها وحركاا وآداا، وهبهم اهللا هبة النحت على احلجر إلخراج صور ومناظر حتكـي كمـا     

احلجر يتكلَّم وحيكـي    فأصول النحت عند اليونان جعلت      . حتكي اللغة عما يف قلب اإلنسان وفكره      

هذه املوهبة أخذا الكنيسة الغربيـة      ! إا ترقى إىل إحساس الروح    . ويصور احلقيقة بغري لغة اللسان    

وصنعت ا ما صنعت لتعبر عن قضايا الروح فأبدعت، وإن كان طقسنا القبطي يتمنـع يف قبـول                  

ن الوعي الروحي واالنطالق بالرؤى إىل مـا        النحت والتمثال يف العبادة، وما ذلك إالَّ ألننا أوتينا م         

  .ولكن ليس اجلميع من أوتوا هذا الوعي الذي يفوق الواقع. فوق كل لغة وكل حنت وكل متثال

                                                
) 4(Philip Schaff, History of the Christian Church, 1910, vol. I, p. 77.  
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ولكن العجيب حقا، هو ما سنراه يف أمر الرومان، كيف يبعث اهللا من ينشر هذه اللغة عن إلزام                  

اليت تربط البالد والقارات بنظام واحد، فكانت لغة املسيحية يف مجيع أحناء العامل لتكون هي لغة العامل 

  .اليت انتشر ا اإلجنيل دون عناء أينما وقعت أقدام املبشرين باخلريات

واألعجب من أمر الرومان هو ما قام به اليهود أيضاً يف هذا املضمار، إذ ملَّا انتشرت اللغة اليونانية         

يهود ضرورة أن يترمجوا التوراة إىل اللغة اليونانية حلاجة اليهود          وغطَّت األقطار وكل األحناء، رأى ال     

يف الشتات يف مجيع أحناء العامل الذين فقدوا لسام العربي وحىت األرامي، وباتوا مجيعاً ال يتكلَّمـون            

اللغة وال يفهمون إالَّ اليونانية، فخرجت من حتت أيدي سبعني عاملاً يهودياً من الربيني املتضلِّعني يف                 

صاغها هؤالء  اليونانية املستوطنني يف اإلسكندرية، النسخة السبعينية للتوراة تتألأل باملعاين املتقنة كما            

واللغـوي   العلماء اليهود الربيون الذين كانوا على أعلى مستوى من اإلدراك الروحـي واألديب            

الذهبــي   يف القدمي يف وعائهاوهكذا أيضاً حفظت كلمة اهللا . للتوراة العربية يف أصوهلا اُألوىل    

  . املسياحىت تلقَّفتها املسيحية اليت اعتمدت على اإلهلام والنبوة كأساس راسخ الستعالن حقيقة

فانظر، أيها القارئ السعيد، كيف وضع اليونان اللغة، مث كيف نشرها الرومان بسلطة واقتدار، مث           

 وانتـشار   أخرياً متَّ تسليم هذا كله إىل يد الرسل خلدمـة         و... أخذها اليهود لينشروا ا تورام وتراثهم       

فمن ال يلحظ هنا يد اهللا اليت كانت تعمل يف صرب وهدوء على مدى طويل يف العامل لتِعـد                   . اإلجنيل

هذا مما جعل شيشرون خطيب     . نفسها إعداداً متقناً يفوق العقل واحلصر يء املسيح واستعالن اهللا         

  :روما الشهري يقول

   )5(.]إن اليونانية تقرأ يف مجيع اُألمم، أما الرومانية فمحدودة حبدود بالدها[

مث نأيت إىل أخطر منجزات الفكر اليوناين تأثرياً على املسيحية، وهو ما وضـعه كُـلٌّ مـن                  

أفالطون وأرسطو من اصطالحات الهوتية الستيعاب الفكر البشري للصفات واألعمال اإلهليـة   

فقد صارت هـذه االصـطالحات      . ستطاعوا أن يستشفُّوه من وراء تصور اآلهلة      أو احلق كما ا   

القاعدة اللغوية والفكرية اليت تشرح حركة الفكر يف االقتراب إىل احلقائق العليـا، فـاعتربت               

هذه استطاعت املسيحية أن تصب فيها احلقائق املـسيحية والتعـابري           . قواعد لالَّهوت الطبيعي  

األقنوم، الوجه، اجلوهر، الطبيعة، الذات، التساوي، التشابه، املطلق        : يقة جداً مثل  الالهوتية الدق 

الزمين، وكلي الوجود، وواجب الوجود، واحملدود، واخليال، وعامل اإلهليات، واحلقيقة، وشـبه            

                                                
)5( Ibid., p. 77.  
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ومل جتد املسيحية أي معاناة يف استخدام هذه االصطالحات مع تعديل           . احلقيقة، والتزييف، والكذب  

اغـتىن   وذا يكون الفكر املسيحي الالهويت قـد      .  مفهومها لتصيغ ا حقائق الالهوت املسيحي      يف

اإلهلية بـصورة     وامتدت املعاين بكل حذر ودقة للتفريق بني احلقائق        -بنتاج الفكر الفلسفي اهللليين     

ت املسيحي ـذه     الالَّهو فمن ذا يتصور أننا نبلغ إىل تصوير      . عميقة وغنية ومفرحة للقلب الواعي    

االصطالحات، واليت من يـسمعها     التعبريات املسيحية الواضحة املضيئة للعقل والروح بدون هذه         

 خرجت من قلوب وأفكار أشخاص عاشوا       يعتقد أا من ضمن امللهمات للروح املسيحية، مع أا        

  .قبل املسيح بأجيال

طابة واحلوار واستعراض مناهج الفالسفة    يف األسلوب اليوناين الذي كان مادة اخل       ”املنطق“مث هذا   

من فوق منابر أثينا، يسمعها الشعب ويفهمها وخيرج يناقش ا بعضه ويتحاور ا حىت تتغلغل طبيعة                

هذا نفسه دخل كسالح للدفاع عن وحدانية اهللا والهوت املسيح االبن الوحيد، ملَّا دخـل               . فكرهم

 لغة اإلجنيل بعد أن تعمد يف أفواه الرسل والقديـسني           أسلوب البشارة والوعظ باإلجنيل وصار وكأنه     

والذي يلزم أن نعيه، هـو أن تـأمالت         . كيوحنا ذهيب الفم واآلباء الكبادوكيني    : الذين أغنوا املنرب  

أفالطون أصبح هلا وجود يف صياغة الفكر املسيحي ومدوناته، وكذلك تأمالت بلوتارخ كما يصفها              

) 7(ن بعض أفكار بولس الرسول هلا ما يشبهها يف أفكـار سـنيكا            وقد الحظ العلماء أ   . )6(شاف

  .الفيلسوف الروماين وهو املعاصر لبولس الرسول

وكثري من آباء الكنيسة الذين انتفعوا من الدراسات اليونانية خاصة يف األجيال اُألوىل صرحوا أن               

ن املسيحي اجلزل، كمعلِّم مدرسي يقود      الفلسفة اليونانية حمسوبة عملياً أا كالقنطرة للعبور إىل اإلميا        

أمـا  . يف طريق معبد، ومنهم الشهيد يوستني وكليمندس اإلسكندري وأورجيـانوس وأغـسطينوس    

الكنيسة اليونانية ذاا فما من شك أن أساسها األول قام على اللغة واملعرفـة والفلـسفة اليونانيـة                  

  .ي الرسلالصرف اليت أخذت طابعها الروحي املسيحي على أيد

ولكن على واقعنا احلي املعاصر نستطيع القول أن الطابع املسيحي احلر البسيط أخذ اسـتقالله يف           

أما اللغة اليونانية فبسبب ضعف     . كنائس الشرق دون أن ينبين يف كثري أو قليل على الفلسفة اليونانية           

المتداد يف مرياث اآلباء من جهة الشرح الدارسني هلا توقَّفت يف كنيسة الشرق توقُّفاً حزيناً مؤملاً عن ا       

فنحن بـسبب جهلنـا باللغـة اليونانيـة         . والتفسري لإلجنيل والرسائل، واخلسارة يف ذلك ال تقدر       

                                                
) 6(Ibid., p. 78.  
)7(Ibid., p. 78; cited by Lightfoot, Commentary on the Philippians, (3rd ed, 1873) pp. 268-331.  
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  .انفصلنا انفصاالً حزيناً مؤملاً عن فكر اآلباء وعمقهم الروحي

تعددة األوجـه ختبـو     ولكن يشاء اهللا أن عظمة اليونان وفخر لغتها وآداا وفلسفتها وثقافتها امل           

وتنطفئ بظهور املسيحية، لترث الكنيسة ما هو قيم وصاحل فيها وتتجنب نواحي االحنراف والفـساد       

مما جيعلنا نفكِّر أن قيام النهضات اُألوىل املبكِّرة جداً يف اليونان، سواء يف اللغـة أو            . منها وهي كثرية  

      الطريق لتحمل بناء املسيحية الضخم، وعنـدما        الفلسفة واآلداب واملواهب األخرى، إمنا قامت لت ِعد

  .كملت الرسالة انتهى دور العامل الوثين بعد أن ورث املسيحية أجمد منجزاته

  :دور الرومان

بقدر ما رأينا اليونان بلد املواهب الفكرية واحلكمة واألدب والفن والفلسفة واللغة املبدعة، بقدر              

ففكرة قيام حكومة عاملية وقانون مـدين       . صالح والقانون والسياسة  ما جند الرومان بلد العمل واإل     

ففكـرة االمرباطوريـة    . موحد حيكم الشعوب مألت وجدان الرومان وتغلغلت فيهم حىت اجلذور         

الرومانية طغت على كل طموحات أباطرا، فتصورا ورمستها من الفرات حىت األطلنطي، ومـن               

وقـد  . تضم كل خصب الدول احمليطة يف آسيا وإفريقيا وأوروبـا         صحراء ليبيا إىل شواطئ الراين، ل     

فكما ختيلت ورمست يف أحالمها نفَّذت على الواقع، وبقدر ما جرى القلم علـى اخلـرائط                . كان

والورق انطلقت اجليوش تفتح وتضع احلدود وتقيم احلصون وترصف الطرق وتضع عالمات الفراسخ   

كل الطرق تـؤدي إىل     “: وأصبح املثل حقيقة  . أل آثارها املتاحف  اليت مت ) Milestones(أي األميال   

، ألن كتابة األميال عليها تبدأ من روما فتعرف وأنت سائر كم من األميال تسري لتبلـغ إىل                  ”روما

، )8(وأحصى الرومان تعداد الواقعني حتت سلطاا، فكان الرقم ما يقرب من مائة مليون نسمة     . روما

   خ شارل مريفيل يف كتابه عن         . عترب ثلث العامل كله   وكان هذا وقتئذ يتاريخ روما  ويقول العاِلم املؤر

خبصوص التعداد الكلِّي ملَن هم حتت االمرباطورية الرومانية أيام أغسطس قيصر، وذلك يف بـدء       

  مليوناً 17  مليوناً يف آسيا،   28مليوناً يف أوروبا،    40 مليوناً، منهم    85املسيحية، أنه كان يبلغ     

  .، ومن امتدادها اجلغرايف تظهر قيمتها التارخيية والسياسية)9(يف إفريقيا، ومل يعِط عدداً لفلسطني

وإن كان اهللا قد منح اليونان مواهب الفكر ليسودوا على العامل باللغة واآلداب، فللرومـان               

                                                
)8( Ph. Schaff, op. cit., p. 79.  
) 9(Charles Merivale, History of the Romans under the Empire, London 1856, vol. IV, pp. 450, 

451,  cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 79.  
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جرفتـهم  وإن كان اليونـان يف ع     ! وهب أصلب األخالق وكأمنا وِلدت أباطرا لتحكم العامل       

 ذلك بالنظرة األدبية الفلسفية، فالرومان كانوا ينظرون        -  أي مهج    - ينظرون إىل غريهم كربابرة     

وكـان  . إىل كل من ليس رومانياً أنه عدو إىل أن خيضع ويصري مواطناً حتت القانون الرومـاين           

حكموه فخر الرومان وعظمتهم يف احلروب واالنتصارات؛ وكما غلب الرومان العامل بالسيف،            

  .بالقانون

وكان مفروضاً على كل إنسان أن خيضع لروما وينحين أمام جمدها وخيدم سالمها باملال وبـالفن       

  ! والشعرولكن حاولت روما أن تقلِّد اليونان يف حبها للفلسفة واآلداب واخلطابة والتاريخ. وباجلمال

ة بالطوب األمحـر، إىل     وقد استطاع أغسطس قيصر أن حيول روما من مدينة األكشاك املصنوع          

واستورد كل شيء من اليونان وزين املدينة بأقواس النصر واألعمـدة الـسامقة،             . قصور من الرخام  

 ويف هذه الغمرة احملمومة مـن       -وجلب هلا من كل أرجاء الدنيا كل ما بلغ علمه من حتف وفنون              

جلب له أعمدة الرخام وكل مـا  اإلعمار، انطلق هريودس وهو ربيبهم، يف بناء اهليكل يف أُورشليم و       

  .وصلت إليه يداه

واستتب األمن يف كل البالد وحفظ لكل مواطن حقوقه بالقانون، وارتقى مستوى اتمع يف كل               

مكان مع حقوق احلياة واحلرية والكالم، ودخل كل متعد حتت العقاب مهما كان مركزه، وبـدأت       

حناء، وعم السالم والطمأنينة؛ فانفتحت الطرق، وامتـدت        تطل املدنية على العامل الروماين يف كل األ       

وكان ألي إنسان   . املواصالت للسفر والتجارة يف كل أحناء االمرباطورية، وذلك حتت راية القياصرة          

الذهب واملاس واألحجار الكرمية، ترسل من الـشرق إىل         : أن يسافر إىل آخر الدنيا آمناً ومعه جتارته       

  .متاثيل وأعمال النقش من اليونان إىل روماروما دون خوف، وحتف و

وأدق وصف ممكن أن نصف به روما    ! وصار العامل وكأنه مدينة واحدة حتت حكم حكيم مهاب        

مع طُرِقها وجتَّاِرها وغناها وعزها وجمِدها يمكن أن يقرأ مبنتهى الدقة والوضـوح يف رؤيـا يوحنـا           

  :الالهويت عندما وصف سقوطها

ويبكي تجـار األرض وينوحـون عليهـا، ألن    ... نوح عليها ملوك األرض وسيبكي وي «+ 

               زيف ما بعد، بضائع من الذهب والفضة واحلجر الكرمي واللؤلؤ والب بضائعهم ال يشتريها أحد

واُألرجوان واحلرير والِقرمز، وكل عوٍد ثيين، وكل إناٍء من العاج، وكل إناٍء من أمثن اخلشب               

د واملرمر، وقرفةً وخبوراً وطيباً ولباناً ومخراً وزيتاً ومسيذاً وِحنطَةً وائم وغنماً            والنحاس واحلدي 

  )13-9: 18رؤ (» .وخيالً، ومركباٍت، وأجساداً، ونفوس الناس
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هذه صورة ملدى اتساع التجارة والعظمة والسالم واألمان والعدل والقوة والـسياسة املنـضبطة              

  !! ذلك كله حينما وِلد املسيح- على كل العامل بالقانون اليت كانت تضفيه روما

فقد انفتحت أبواب العامل كله يف وجه اآليت من السماء وكأن العامل صار بيتاً واحداً، ارتفعـت                 

منه احلواجز وانفتحت غُرفُه على بعضها البعض مشاالً ومييناً وشرقاً وغرباً وعليها أقواس النصر، تحيي          

  .يح الداراآليت وتسلِّمه مفات

  :الرومان واليهود

 - )10( واليت سبقهم فيها اإلسكندر األكـرب      -كان من أقوى املُثُل العليا عند القياصرة العظام         

وللعجب أم أعطوها أمساء آهلتـهم      . فكل قطر افتتحوه ضموا آهلته إىل آهلتهم      . احترام أديان العامل  

آهلة مكدونيـة  : وهكذا اختفت الفوارق الدينية. ُألممأيضاً وقدموا هلا العبادة والقرابني حسب عادة ا 

  !ومصر وسوريا وفارس

ويف النهاية عملوا هلا يف روما مكان عبادة واحد يتجمع فيه كل اآلهلة لكل اُألمم اليت افتتحوهـا                  

وهو من أمجل معابد روما على تل الكـابيتول         .  أي معبد كل اآلهلة    Pantheonومسوا املعبد بانثيون    

حيث اعترب الكابيتول والبانثيون عليـه مبثابـة        ) ل الذي جيتمع فيه أعضاء جملس الشيوخ والنواب       الت(

  !!عاصمة العامل الوثين أو اُألمم

وكان أول من تعاهد معهم اليهود، وكانوا مشتتني منذ سيب بابل يف مجيع أقطار العامل، وكان ال                 

 وكذلك اسـترابو املـؤرخ      )11(يفوس املؤرخ يوجد مكان يف العامل ليس فيه يهودي كما قال يوس         

وتظهر هذه احلقيقة يف سفر األعمال عندما ذكر حضور يوم اخلمسني وكان يف أُورشـليم            . الروماين

وقد اعترب الرومان أن الديانة اليهودية ديانة قانونية، وسـهلوا          . مجاعات يهودية من كل أقطار العامل     

وبالرغم من عداوة اليهود املتأصلة من حنو اُألمم إالَّ أم اجنذبوا           . ريةلليهود املعيشة يف أحناء االمرباطو    

إليهم حباسة التجارة وموهبة مجع األموال، فاستطاعوا أن يصريوا أغىن جاليات العامل يف كل مكـان                

  .حلُّوا فيه

  ):م. ق63(بوميب ويهود التيرب 

نهم على ضفة التيرب الـيمىن، وهـو   وقد استحضر بوميب من أُورشليم أسرى يهود إىل روما ووطَّ 

                                                
) 10(Rev. H.H. Milman, History of Christianity, (London, 1840), p. 5.  
)11( Josephus, Bell.Jud., VII, 3,3; Antiq., XIV. 7,2.  
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بذلك يكون قد وضع أساس الكنيسة املسيحية الرومانية يف املكان الذي عينتـه نعمـة اهللا دون أن                  

  .يدري وال درى اليهود

  :يوليوس قيصر واليهود

اشتهر يوليوس قيصر يف زمانه بأنه حامي ِحمى اليهود وقد أحبوه حبا جنونياً حىت أنه ملَّـا                 

فقد منحهم حريـة    . )12(ت وقفوا أمام جثمانه ليايل عديدة يبكون عليه حىت أُحرق جسده          ما

وملَّا جاء طيباريوس قيصر جدد هـذه املنحـة         . العبادة وأعطاهم هوية أصحاب الديانة الرمسية     

ولكن حدثت أزمة ثقة بينهم وبني طيباريوس قيصر، وجـاء بعـده            . واستمروا يف هذا االمتياز   

وكان من نتائج هذه املودة اليت مل تدم أن تأسست يف روما معرفة . هم من روماكلوديوس وطرد

وهكذا وضعت بذرة اإلميان املسيحي يف تربة       . باإلله الواحد ومعها دخل الرجاء املرتقب باملسيا      

  .روما على شاطئ التيرب األمين برجاء منوها يف امليعاد

        سـنة،  200رمجت إىل اليونانية قبل املسيح بــ  وقد سبق أن عرفنا أن التوراة كانت قد ت 

وكان يف كل جممع مكان خمصص ملن حيضر        . وكانت تقرأ علناً وتسمع يف اامع يف كل مكان        

وكثريون كانوا يواظبون على السماع والتعرف على اإلله الواحـد          . من الوثنيني ليسمع التوراة   

رسالية ثابتة ختدم جميء املـسيح ـدوء وبـال          وهكذا كان كل جممع مبثابة إ     . العظيم” يهوه“

وقد أعدت اآلذان لسماع صوت اإلجنيل      . ازعاج، وتمهد للرسل مكاناً رمسياً للكرازة واإلقامة      

  .على توقيعات النبوات

ليديا بائعـة   : ومن هؤالء الدخالء كانت األفواج اُألوىل من مؤمين املسيحية سيدات ورجال          

ومن األمور املدهشة أن يهود الشتات تقبلوا اإلميـان         . تيموثاوس يف لسترة  األرجوان يف فيليب، و   

وكانت اللغة اليونانية العامل األساسي     . املسيحي بانفتاح ووعي وسرعة أكثر من يهود فلسطني       

كذلك مـن   . ملساعدم على تقبل املعرفة على أصوهلا الدقيقة واستيعاب الروح أسرع وأقوى          

رية اليت كان ينعم ا املواطنون اليهود يف االمرباطوريـة الرومانيـة بطوهلـا        جراء االنفتاح واحل  

وعرضها يأت فرص أكثر لإلميان دون أن يتعرض املسيحي للنقد أو املقارنة أو املالحقة إالَّ من                

  .اليهود املتعصبني أنفسهم

باإلجنيل مثـل القـديس     رزوا   ليك كذلك جند أن اليهود الذين خرجوا من جمامع الشتات وقد تنصروا          

                                                
) 12(Sueton. Caes., c. 84 cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 86.  
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 عرب فوقها الوثنيون بأمان وتقبلوا اإلميـان بفـرح     بولس والقديس برنابا، كانوا هم القنطرة املمتازة اليت       

وكانت حركة الكارزين يف كل أقطار االمرباطورية حتت محاية القانون الروماين، ويف طـرق        . عظيم

وكانـت  ). Stadium(” الـستاديوم “ بعالمات األميال    معبدة آمنة حمروسة جبنود الرومان حمددة     

  .الكرازة بلغة واحدة وهي اليونانية اليت يتكلَّم ا كل األقطار

  .وهكذا بات العامل كله مهيأً للبشارة باإلجنيل ومساع صوت اهللا
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  الجزء األول
   حتى بدء الخدمةمیالدهحیاة المسیح منذ 

  

  الباب األول

  دخول االبن إلى العالم
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  الفصل األول

  إرسالیة االبن
  

  )4:4غل (» .ولكن ملَّا جاء ملُء الزمان، أرسلَ اهللا ابنه«+ 

ـتعداد     ” ملء الزمان “ظهر  [+   عندما اكتملت حركـات االس

   )1()شاف.] (وظهرت حاجة العامل للفداء

  

  ذبيحة وقرباناً مل تِرد، ولكن هيأت يل جسداً،: يقول” دخوله إىل العامل“لذلك عند «+ 

    سرعـين،      . هأنذا أجيءُ : مث قلت . مبحرقات وذبائح للخطية مل ت ِج الكتاب مكتوبريف د

  )7-5: 10عب  (».ألفعل مشيئَتك يا اهللا

نتقال من العهد القدمي إىل العهد اجلديـد، أو         اآليات السابقة من أدق وأهم اآليات اليت تصف اال        

يف فم املـسيح    ) 8-6:40مز  (من العامل القدمي إىل العامل اجلديد، ويضعها سفر العربانيني نقالً عن            

الـذبائح  “فِعـوض   . وهو داخل إىل العامل يردد نوع العالقة اليت تربطه باهللا يف مقابل العهد القدمي             

:  ويتكلَّم بعد ذلك عن عدم رضـا اهللا ومـسرته          .»هيأت يل جسداً  «:  يقول املسيح هللا   ”والقرابني

  .»هأنذا أجيء ألفعل مشيئتك يا اهللا«:  مث يقول املسيح،»مبحرقات وذبائح خطية مل تسر«

فبهذا التصريح السري العجيب الذي جاء بفم املسيح، يصور الوحي كيف وملاذا دخل املسيح إىل     

    فق عليها مع اهللا؟ وعلى أساس بنودها دخل إىل العامل ليحل حمل الـذبائح              العامل ومعه خطة عمل مت

وحنن ال ميكن أن ننسى اآلية الرائدة اُألوىل        . والقرابني، وذلك بتقدمي جسده الذي هيأه اهللا هلذا السر        

ن يؤمن  لكي ال يهِلك كُلُّ مبذل ابنه الوحيد،هكذا أحب اهللا العامل حىت  «: يف تاريخ فداء اإلنسان

، والبذل هنا كما قلنا، يتحقَّق اآلن بتقدمي جسد املسيح )16:3يو (» به، بل تكون له احلياة األبدية

ولكن هنا  ! ِعوض الذبائح والقرابني اليت امك بتقدميها اإلنسان ألفي سنة بال رجاء ودون مسرة اهللا             

  )9:10عب  (» .ألفعل مشيئتك يا اهللاهأنذا أجيء  «: بتقدمي جسد االبن الوحيد نكمل مشيئة اهللا

                                                
(1) Ph. Schaff, op. cit., p. 57.
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إذن، فميالد املسيح مل يكن بدًءا حلياة املسيح، ولكن امتداداً متجسداً لسابق وجـوده الروحـي                

احلي الدائم، وكان امليالد واسطة دخوله إىل العامل ليتمم خطة أزلية أُرسل من اهللا ليكملها باجلـسد،   

لذلك استطاع  . ة جبذورها يف األزلية وممتدة كما هي إىل األبد        حبياة على األرض هي يف سرها ضارب      

وبعد أن أكمل عمله على األرض أعطانا شركة يف         . أن ينقل لنا كل ما عند اآلب ويستعلنه يف نفسه         

  .جسده ويف حياته بكل امتدادها الروحي لنحيا معه احلياة األبدية

  .هو ملخص قصة امليالد، )5:10عب  (»هيأت يل جسداً«: وقوله العذب اجلميل

   لماذا میالد المسیح من الروح القدس ومن العذراء القدیسة مریم- 1

  ملاذا امليالد من عذراء؟

حبسب منطق العقل نقول إن الشخصية الكبرية اليت ستحِمل هم تغيري البشرية من وضعها اخلاطئ               

 الروحي الطاهر السماوي والعارف باهللا األرضي امللوث باخلطية واجلهالة والظلمة العقلية، إىل وضعها   

واحلق واحلياة واملستنري بالروح القدس؛ نقول إنه من املستحيل أن تكون بدايتها من إنسان عـادي                

رازح حتت هذه اخلطايا واملناقص واالنغالق الروحي عن اهللا والعائش يف الظلمة العقليـة، واملائـت                

  .بالطبيعة

ا األساسي يف الطبيعة البشرية ذاا لتغيريها واالرتقاء ـا          وألن شخصية املخلِّص سيكون عمله    

أخالقياً وسلوكياً لرفعها إىل النقيض العايل واملتسامي روحياً، لذلك كان يلزم أن يكون هذا املخلِّص               

شريكاً كامالً هلذه الطبيعة حيمل ضعفاا، وبآٍن واحد، أن يكون حامالً للطبيعة األعلى واألمسى اليت               

وهذا يعين أنه يتحتم أن يكون حائزاً على طبيعة بشرية خاليـة            .  إليها يف مستواها السماوي    سريتقي

من اخلطية كإنسان، حىت يستطيع أن حيمل خطايا البشرية ويتخلَّص منها بأخذ عقوبتها يف جـسده،      

ولكن ألنه هو بطبيعة خالية مـن اخلطيـة كإنـسان،           . كما سنرى ذلك على الصليب، باملوت ا      

حلامل للطبيعة اإلهلية كابن اهللا الذي ال ميكن أن يبقى يف املوت؛ هلذا قام من بني األموات بطبيعـة                   وا

  .وهذه هي اإلنسانية اجلديدة اليت أدخلها إىل العامل. بشرية مربأة من اخلطية

األول طبيعي بشري خاٍل من عنصر اخلطيـة        : وهكذا يتحتم أن حيكمنا يف ميالد املسيح عامالن       

يت احندرت إليها الطبيعة البشرية؛ والثاين عامل فائق للطبيعة قادر أن خيلق بالفعل، ويغير هذه الطبيعة         ال

البشرية إىل طبيعة أخرى هلا اإلمكانيات أن حتيا وترتقي إىل حياة روحية جديدة قادرة أن تـستوطن                 

  .السماء
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سيح من العذراء القديسة مرمي بدون وهذا هو نفسه الوضع الذي أدخلنا فيه اإلجنيل بقصة ميالد امل  

رجل، حيث يتم امليالد من الروح القدس، وذلك على مستوى التاريخ وبشهود مساويني وأرضـيني               

مىت . فكل من إجنيل ق   . استوىف كل ما فرضناه مبنطق التفكري فيما جيب أن يكون عليه املخلِّص اآليت            

رها املالك جربائيل مبيالد خملِّص بقوة الـروح        لوقا يقص علينا كيف أن عذراء قديسة بش       . وإجنيل ق 

  .القدس، ومحلت وولدت ابناً حسب أنه ابن اإلنسان وهو ابن اهللا بآن واحد

يوحنا ليعطينا ال رواية عن امليالد، ولكن ليؤكِّد لنا اعتماداً على رسـوليته             . ولكن ينفرد إجنيل ق   

 أن املسيح له وجود سابق مع اهللا، فهو كلمتـه           وقربه الشديد من املسيح ومن العذراء القديسة مرمي،       

الفعالة أو الفاعلة يف اخللق، وهو ابنه الذايت، أتى بالهوته وطبيعته اإلهلية إىل التجسد الـذي هـو يف            

صار جسداً  التعبري العملي املنظور امليالد من العذراء، وقد مساه التجسد، فالكلمة أتى إىل التجسد أو               

  : بالروحيوحنا كيف أدركه. هكذا يشهد له ق. إنساناًبشريا أي 

  )14:1يو (» .والكلمةُ صار جسداً وحلَّ بيننا، ورأينا جمده، جمداً كما لوحيٍد من اآلب «
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  الفصل الثاني

  البشارة بالمیالد

   بشارة المالك جبرائیل للعذراء- 2

  :)1(يوسف ومرمي

هنا نأيت إىل العذراء املخطوبة ليوسف، أما يوسف فكانت صناعته النجارة وقد دخـل يف كـرب                 

ا وهكـذ . يواقيم وكان فقرياً فورثت الفقر    السن، والعذراء يتيمة، ويقول التقليد إن أباها كان يسمى          

أليس هذا هو يسوع بن يوسـف   «:  لتكمل العثرة يف اإلميان بالفادييقدم لنا اإلجنيل أسرة املخلِّص

، هكذا رآها القوم ال كرامة هلا، وهكذا قال املـسيح  )42:6يو (» !!الذي حنن عارفون بأبيه وأُمه

رمي أُضيفا إىل فقر املسيح يوسف وموهكذا فقر ). 24:4لو (» إنه ليس نيب مقبوالً يف وطنه «: موافقاً

من أجلكم افتقر وهو غين، لكي تستغنوا أنـتم   «: وهكذا. األسىن الذي أجازه يف نفسه بنزوله من جمده

  )9:8 كو2(» .بفقره

 دم حـار    - يتميزون باستقامة رأي     - كما يفيدنا العاِلم إدرزهامي      -وأهل الناصرة كأهل اجلليل     

 مع مشاعر حساسة وعميقة يف مواجهة ظروف احلياة، شأن          -ة   وطنية متأجج  - شجاعة   -ملتهب  

أحرار غري ملتزمني بتعـاليم  !! طباع اليهود عرب آالف السنني، شعب يفتخر بأن ملكه اخلاص هو اهللا   

 حيام األسرية نقية، واخلطوبـة هلـا   -الربيني الضيقة، فالبساطة واحلرية حتكم أفكارهم وعوايدهم      

والعروس ال توزن مباهلا كبقيـة      .  وحفالت الزواج بسيطة وليست كباقي اليهود      قدسيتها كالزواج، 

  !اليهود، ولكن كأهل احلضر وأُورشليم فهي تقيم بشخصيتها

ومن جهة النسب العايل املنحدر من اآلباء، فيوسف ومرمي ينحدران من نـسل داود؛ فهمـا ذا                 

ابة شديدة بأليصابات اليت هي بنت كاهن وزوجة        قرابة، على أن مرمي من عائلة كهنوتية ألا ذات قر         

ولكـن علـى أي حـال       . كاهن، مما يوحي بأن عائلة مرمي ذات أصالة من جهة العالقـة بـاهللا             

                                                          

)1(A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 2 vols. 1883, repr. 1965, vol. I, pp. 

148-149.  
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 يوسف والعـذراء    -وهذا انكشف لنا من نوع الذبيحة اليت تقدما ا          . كان يضمهما الفقر الشديد   

ألن املتوسطني يقدمون محالً، واألغنيـاء  » فرخا محام«:  إىل اهللا عند تقدمي الطفل يف اهليكل-مرمي 

هذا يشري إىل أن خطوبتهما كانت بال حفل        )!! 24:2لو  (ثوراً، والفقراء زوج ميام أو فرخي محام        

حيث يتم العقد بتالوة الشكر، وكأس مخـر        . وال وليمة بل جمرد شهود ينطقون بالشهادة وحسب       

رمسياً وبعدها صارت العذراء خمطوبة     .  املخطوبة رشفتها اُألوىل   يدور على اجلميع بعد أن ترتشف منه      

  .واخلطوبة املقدسة ال تفك إالَّ بعلَّة وحمكمة وإشهار شأا شأن الزواج.  مقدسةبعالقةليوسف 

بيت ريفي يف أوضـع     . يظهر هنا املالك فجأة للعذراء املخطوبة ليوسف النجار يف بيتها بالناصرة          

 وهكذا تتم أقدس بشارة ألقدس حدث متَّ على أرض          -ة البشرية املمكن ختيله يف اجلليل       مظاهر احليا 

  .اإلنسان مليالد خملِّص البشرية، ليصنع خالصاً إلنسان العامل الغارق يف ظلمة اخلطية واملوت

  :موقف العذراء القديسة مرمي من بشارة املالك

 مبنظر املالك الفائق اد وهو      - حبسب التقليد    -فوجئت العذراء الصبية بنت األربعة عشر ربيعاً        

مباركةٌ أنِت يف النساء. الرب معِك! سالم لِك أيتها املُنعم عليها «: يطمئنها قبل أن يبادرها بالبشارة

ولكن بنطق املالك بالـسالم     . ، كان احلدث فائقاً على تصورها وعلى بساطة اتضاعها        )28:1لو  (»

وملَّـا  . ضطرب، وبالنطق بالنعمة حلَّت النعمة ونالت العذراء السعادة الداخلية        حلَّ السالم يف قلبها امل    

ال ختايف يا  «: تفكَّرت ما عسى أن يكون هذا السالم وهذه التحية السخية، عاد املالك ليطمئنها أيضاً

هذا يكـون   . عوها أنِت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه يسو      . مرمي، ألنِك قد وجدِت نعمة عند اهللا      

عظيماً، وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب اإلله كرسي داود أبيه، وميلك على بيت يعقوب إىل األبد،                

  )33-30: 1لو (» .وال يكون مللكِه ايةٌ

فمع نطق البشارة كانـت     . مل يعطها املالك شيئاً من عنده، بل أعلمها فقط مبا قد صار هلا وفيها             

، ومع النطـق    ”ال ختايف “: وملَّا ابتدأت ختاف بدد املالك خوفها     ! ل ويف التو  النعمة تعمل عملها للحا   

كان كالم املالك بعد أن دب السالم يف قلب العذراء وسندا النعمة، كنغمات ترنيمـة          . كان الفعل 

  !رجالً؟ أأحبل وألد وأنا ال أعرف: ولكنها انتبهت بعقلها لتتساَءل. صباح مشرقعذبة يف 

 العذراء وخطبت نفسها هللا قبل أن خيطبها يوسف، فكيف حتبل وقد تقدس اجلـسد؟               لقد سبقت 

فالعذراء هنا ال تشك يف بشرى املالك، ولكنها تدافع عن         . واجلسد إذا تقدس اشتعل ناراً بشبه العلَّيقة      

هللا أيضاً، فمن أين    فإن كان اهللا قد أعدها لنفسه، فقد أعدت هي نفسها           ! عفتها اليت نذرا هللا وحده    

كيـف يكـون يل هـذا؟ فهـي تـستدرج           : فإن تساَءلت . تأتيها مثرة البطن والبطن تقدست هللا     
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  !املالك ببساطتها ليبوح بالسر

الروح القدس حيلُّ عليِك، وقوة  «: وهنا أعاد املالك حساباته وراجع كلمات البشارة لتنطق بالسر

 «فاألمر قُِضي وانتهى ). 35:1لو (» ولود منِك يدعى ابن اهللالعلي تظللِك، فلذلك أيضاً القدوس امل

!! فقول اهللا فعـل .  هنا فهمت العذراء وأحست معاً، يف قول املالك يسري الفعل أيضاً» الرب معِك

) 38:1لو (» )fiat)2 ليكن يل كقولك  «: وحينئذ قالت العذراء كلمتها فكان هلا كما أراد اهللا

 يشاء؛ حيث حلول الروح هنا هو أول حلول عِرف عنه أنه إللقاء بذرة احلياة اإلهلية أي ليصنع اهللا ما

  !يف رحم امرأة

فلذلك أيضاً القـدوس   «، ”قدوس اهللا هو“فاملولود منها : وللحال كشف املالك الغطاء عما متَّ

أنـا   «: ن إهلـي ليس لقب هو بل كيا» قدوس اهللا «هنا ). 35:1لو (» املولود منِك يدعى ابن اهللا

فإن كان االبن قد خرج من احلضن األبوي فقد خـرج وال يـزال   ). 30:10يو (» واآلب واحد

وليس أحد صعد  «، )18:1يو (» االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خبر «: احلضن حيتويه

إن كان جميء ف). 13:3يو (» إىل السماء إالَّ الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي هو يف السماء

: االبن إىل التجسد محل معه سر االحتاد باآلب؛ فعودته لآلب، وحنن فيه متحدين، يعطينا ذات االحتاد        

  )20:14يو (» .أنا يف أيب وأنتم يفَّ «

ألنه مبجرد أن اتحد جبسدنا حصلنا على املقابل احلتمي إذ صرنا به متحدين، فالذي أكمله مـن                 

فالذي صنعه هو جبـربوت تنازلـه       . تضاع، نكمله حنن باإلميان بذات االتضاع     االحتاد باإلخالء واال  

ـا لكل بشر        كل من يـؤمن  -وإخالئه من اد الذي له ليتحد ببشريتنا، طرحه لنا جماناً ليكون حق

). 37:6يـو  (» من يقبل إيلَّ ال أُخرجه خارجاً «:  إذ ال يستطيع أن مينع بشراً يطلب ما له يف اهللا-

  .، فكان)38:1لو (» ليكن يل كقولك. هوذا أنا أَمةُ الرب: فقالت «لقد آمنت العذراء ذا 

...له بـرا  ) إميانه(فآمن بالرب فحسبه  «عظيمة هي العذراء بنت إبراهيم؛ فكما آمن إبراهيم 

ك كل أُمم   ، هكذا آمنت العذراء بنفس اإلميان فحلَّ يف أحشائها ذلك الذي به ستتبار            )6:15تك  (»

وكأن ذا احلوار الـذي متَّ بـني        ! لقد أكملت العذراء إميان إبراهيم فأُكِملَ الوعد      . األرض وتتربر 

  .العذراء واملالك، أُكِملَت قصة إبراهيم ومتَّ الوعد

                                                          

)2 (“Fiat ”    عمل به “أو  ” ليكن“: كلمة خمتصرة يقوهلا امللوك وتعينويقوهلا الطبيب على التذكرة الطبية لينفِّـذها        ”ي ،
  .” نورFiatليكن “: الصيديل وهي تستخدم لوصف كلمة اهللا اخلالقة
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 إذ » كيف يكون يل هذا «وتراءى للمالك أن يعطيها عالمة ملموسة لتعلم صحة األمر ردا على 

ل نسيبتها أليصابات، كيف وهي عاقر اآلن هي حبلى يف شيخوختها، وهوذا اآلن هلا              فاحتها عن حا  

وكـأن  . فإن كان هذا قد صار ممكناً عند اهللا، فليس شيء غري ممكن لدى اهللا             ! ستة أشهر يف محلها   

ني فآمنت مرمي اململوءة نعمة بيق    . املالك قد أوعز إليها بزيارة نسيبتها لترى وتؤمن وتصدق وعد اهللا          

  )45:1لو (» .أن يتم ما قيل هلا ِمن ِقبِل الربآمنت فطوىب لليت  «! اإلميان بغري املمكن ليكون

   زیارة مریم أللیصابات- 3

. ويف احلال اعتربت مرمي أن ما قاله املالك دعوة لزيارة أليصابات نسيبتها لترى وتفرح، وكـان               

سلم رجليه للريح، أو محامة خفيفة ـبط        فقد قامت مرمي مسرعة تطفر على جبال اليهودية كغزال أ         

فكانت تطري أكثر منها تسري، الروح يدفعها والنعمة حتملها         . الوديان فاردة جناحيها لتنزلق مع اهلواء     

فكان الليل يضيء هلا كالنهار، والرحلة شاقة وطويلة على مدى ثالثة أيام بلياليهـا،             . وجتدد أنفاسها 

دينة يهوذا، رحلة تشق صعوبتها على الرجال، ومـا نعـرف هـل     إىل م)3(من الناصرة إىل حربون   

  قطعتها يف ساعة أو بضع الساعة؟

فإن كان إيليا يف عدِوه سبق فرسان أخآب امللكية، فليس كثرياً على هذه الفارسـة أن تـسابق                  

ـ              . الريح لَّ يف  ولعلَّها عرجت على اهليكل تتنفَّس فيه عبيق اآلباء واألجداد وتسجد يف حمراب من ح

  .أحشائها وتتزود قوة لتواصل املسري

   نشید مریم النبوي- 4
  

تقابلت مرمي مع أليصابات، وما درتا أن فيهما تقابل املعمدان مع املسيح وما تقابل العهـدان،                

. وتسرب الروح من جنني العذراء ليمأل جنني أليصابات، فامتأل املعمدان بالروح من البطن وابتـهج              

؟ ألن حلظة نطق مرمي )43:1لو (» فمن أين يل هذا أن تأيت أُم ريب إيلَّ «: بات بالنبوةونطقت أليصا

! بالسالم امتألت أليصابات بالروح القدس وركض اجلنني يف بطنها بابتهاج وهو ابن سـتة أشـهر               

د وانطلقت تنشد نشيدها النبوي لريد    ... فأدركت مرمي سر البشارة وسر اجلنني الذي ميأل أحشاءها          

  )48:1لو ! (» فهوذا منذ اآلن مجيع األجيال تطوبين «: صداه األبد

                                                          

يسة العذراء مرمي هي مدينة يطة، والرأي املعمول به أا مدينة عني كـارم          هناك رأي أن املدينة اليت ذهبت إليها القد       ) 3(
  .(Jack Firegn, Archaeology of the New Testament, pp. 3-5)” كنيسة الزيارة“احلديثة وا كنيسة كبرية تسمى 
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                   ـنِل الرب فصارت أول ممرمي فتاة الناصرة ابنة األربعة عشر ربيعاً آمنت بكل ما قيل هلا من ِقب

هو على كرسي   . آمنت باملسيح القدوس ابن اهللا، محلته يف أحشائها وصارت أُما إلسرائيل والكنيسة           

من حلمها وعظمها أخذ ابن     .  جيلس وهي عن ميينه كأُم امللك توزع الربكات وتتقبل الكرامات          داود

ملَّا مسع اجلنني يف بطـن أليـصابات        . اهللا له جسداً، ومنه حنن مجيعاً وِلدنا بالقيامة من بني األموات          

؛ فأدركـت   صوت العذراء، ارتكض يف بطنها وتعمد يف بطن العجوز وامتأل من الـروح القـدس              

 وهكذا أقامت العـذراء مـن   » فمن أين يل هذا أن تأيت أُم ريب إيلَّ «: أليصابات جمد مرمي وهلَّلت

  .عظامها خيمة داود الساقطة، واستردت املُلك وِرضا اهللا ومسرته

  :فانطلقت فتاة الناصرة تنشد كنبية بلغة العربانيني

  لِّصي، ألنه نظر إىل اتضاع أمته،تعظِّم نفسي الرب، وتبتهج روحي باهللا خم

  فهوذا منذ اآلن مجيع األجيال تطوبين، ألن القدير صنع يب عظائم وامسه قدوس، ورمحته إىل جيل األجيال للذين يتقونه،

  صنع قوة بذراعه، شتت املستكربين بفكر قلوم، أنزل األعزاء عن الكراسي ورفع املتضعني،

  األغنياء فارغني، عضد إسرائيل فتاه، ليذكر رمحة كما كلَّم آباءنا، إلبراهيم ونسله إىل األبدأشبع اجلياع خريات وصرف 

  .نعم تعظَّمت مرمي فوق العاملني، ألا صارت أُما للرب وهي عذراء

له عبيق العهد القدمي ورنة الروح يف . ِشعر موسيقي من أربعة أبيات، وكل بيت من ثالث وقفات  

 حتكي فيه العذراء إشراق مشس الرب بعد ليل وحزن مقيم، وكأن إسرائيل تستيقظ مـن       .العهد اجلديد 

هي رؤية األجيال انعقدت على قلبـها       . حلم كابوس الزمن وتفتح عينيها على نور املستقبل املشرق        

وهي باد والتطويب، وهي تطلع احلاضر على مستقبل عظائم القدوس الذي صنع والذي سيصنع،              

بذراع املـسيا،    افتتح ا اهللا سر ملكوته    . ملستقبل البعيد، تسندها رمحة القدير وتعطُّفات األزل      أُخرويات ا 

جائعو الـرب أشـبعهم     . والذين ادعوا السلطان أقاهلم، واملترئسون خلسة أنزهلم، ورفع املتضعني وأجلسهم         

  ! الوعداء األولني حسبجمد إسرائيل فتاه، وجدد مراحم العهد لآلب. واملستغنون بربهم جاعوا

وليس من فراغ تعظِّم العذراء الرب، فالعظيم القدوس امسه احتلَّ هيكلها، وليلها هـو نطـق                 

بالروح يعبر عن ِغنى ما صنع، ومجرة نار الروح فيها تعبر عن هليبها، حتمل نار اهللا كمركبة خالص                  

 «: النيب من على بعٍد سحيق فأخذ ينشد هلارآها زكريا . لتعرب كراديس الظالم وتدخل بنا فجر األبد

  )9:9 زك(» .وديع... هوذا ملكُِك يأيت إليِك . ابتهجي جداً يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أُورشليم

. تطلَّعت العذراء عرب هامات األجيال املتالحقة فسمعت بأذا كيف أن األجيال كلـها تطوـا        
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صنع القوات، وبنفخة شفتيه أباد املستكربين، ومبوته أنزل        ونظرت ورأت كيف أن بقوة ذراع الرب        

اجلبابرة عن كراسي الظلم، وبقيامته رفع املستضعفني، ومن جسده كسر وأشبع اجليـاع خـريات،               

 فكـان . رفع رأس إسرائيل حبيبه، وحقَّق الوعد إلبراهيم خليلـه        . رفضوا واستغنوا ذهبوا فارغني   والذين  

  .نشيدها نشيد العهدين

نظروا فها هي البشرية قد أصاا انفتاح على اهللا، فلوال أن أفرزت البشرية عذراءها هـذه مـا                  ا

وملَّا تقدست بالذي حلَّ    . وملَّا محلت به عذراؤنا، محلنا ابن اهللا      . تنازل ووجد املسيح كياناً يسكن فيه     

حشائها تسعة أشهر، فقـد     فإن كانت العذراء قد استضافته يف أ      . يف أحشائها، تقدسنا بالذي قدسها    

ألنه يولَد لنا ولـد   «: وإن كان قد صار ابنها، فقد صار ابننا حتماً. استوطنت البشرية فيه أبد الدهر

  )6:9إش (» .ونعطى ابناً، وتكون الرياسة على كتفه

فكما أخذ جسده منـها مولـوداً،       !! وما عادت السماء وما عاد أبوه يسترده منا، إالَّ وحنن فيه          

 ظهر اإلنسان أمامه يف ذات » ظهر اهللا يف اجلسد «وكما . أخذنا حنن جسده قائماً من بني األموات

  .فورث منا اجلسد، وورثنا فيه بنوة اهللا وملْك األبد! اجلسد

مل تكن هذه البشارة جمرد إطاللة من السماء على بعد، بل انفتاحاً مساوياً عريضاً وعميقاً علـى                 

ـ! اإلنسان ها العـذراء   «ا فإن العذراء  هي عذراء اهللا اليت اختارها بالنبوة على فم إشعياء النيب حق

؛ ولكن بآٍن هي عذراؤنا، أفخر من خرج مـن  )14:7إش (» حتبل وتلد ابناً وتدعو امسه عمانوئيل

الرهيـب،  عينة أفرزا البشرية بتدخل إهلي لتصمد أمام حدث السماء هذا           . صلب آدم وبطن حواء   

ومن حيتمله؟ حتمل يف أحشائها مجر الالهوت، ومن يطيق؟ تجنسنا جبنس السماء لننسلخ مـن آدم                

  !ومن هو عظيم إالَّ اهللا» يكون عظيماً «وقد حذَّرنا املالك أكثر مما وعانا أنه !! واخلطية
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  الفصل الثالث

  میالد المسیح

   میالد المسیح- 5

.  الناصـرة  تعوقت العذراء القديسة مرمي عند أليصابات نسيبتها ثالثة شهور، رجعت بعدها إىل           

وملَّا رآها يوسف وهي حبلى يف ثالث شهر أخطأ الظن ا، وبعض الظن إمث؛ ولكنه تكتم اخلرب                 

ويتلقفنا .  السنهدرين، بل أراد ختليتها سرا عطفاً عليهاومل يشأ أن يشهرها أي يعلن طالقها أمام   

ولكن فيما هو متفكِّر يف هذه األمور، إذا مالك الرب قد ظهـر لـه يف                «: مىت. هنا إجنيل ق  

 هـو   ألن الذي حبل بِه فيها    . يا يوسف ابن داود، ال ختف أن تأخذ مرمي امرأتك         : حلم قائالً 

: 1مـت    (». خطاياهم امسه يسوع، ألنه يخلِّص شعبه من     فستلد ابناً وتدعو    . من الروح القدس  

  )21و20

فالقياصرة مغرمـون بتعـداد     . يف تلك األيام صدر أمر من أُغسطس قيصر أن تكتتب املسكونة          

رعاياهم، مضافاً إليها حسابات الضرائب واجلزية اليت كانوا يصرفون الكثري منها على حتسني معيشة              

تعبيد الطرق لتأمني املواصالت، إىل إنشاء املدن واملواين حـىت تعـود            البالد اليت حتت رعايتهم، من      

ومـن هـذا االكتتـاب      . الفوائد على البالد وعلى روما لتنشيط التجارة واستتباب األمن والسالم         

ومالبساته استطاع العلماء بشيء من التدقيق أن حيددوا زمن ميالد املسيح؛ إذ رجحوا أن يكون يف                

  . امليالد قبل5 أو 4سنة 

م وقد ولد املـسيح قبـل   . ق 4والذي ضبط حتديدها ألقرب سنة هو موت هريودس امللك سنة           

موت هريودس بقليل، كذلك موعد االكتتاب الذي كان يف زمن كريينيوس عندما كان والياً علـى                

وقـد  . م. ق 6والثـاين سـنة     ) 37:5أع  (م  . ق 8األول سنة   : سوريا، وحدث يف أيامه اكتتابان    

ِجدم، وقـد  . ق8 لروما وهي املرادفة لسنة 746ت السجالت اليت تشري أنه كان اكتتاب يف سنة  و

م، ومعـروف أن تعـداد      . ق 6وِجدت السجالت يف مصر اليت تشري أن هذا حدث أيضاً يف سنة             

م على أنه   . ق 5وهكذا احنصر بوجه ما ميالد املسيح يف سنة         . فلسطني حدث بعد مصر بسنة واحدة     

 أن موت هريودس حدث بعد خسوف القمر، وهذا اخلسوف حبسابات الفلك الدقيقـة           من املعروف 
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  .م. ق4وهي املقابلة لسنة ) 1( لروما750وقع يف مارس سنة 

مىت؛ وحيث أنه من املؤكَّد     . على أنه من املعروف أن  املسيح وِلد قبل موت هريودس حبسب إجنيل ق             

  .م. ق5فهذا جيعل ميالد املسيح بصورة شبه مؤكَّدة سنة م، . ق4تارخيياً أن هريودس امللك مات سنة 

اخلامسة عـشر لطيبـاريوس     على أن يوحنا املعمدان حبسب القديس لوقا قد بدأ خدمته يف السنة             

 لروما، فيكون ميالد املسيح     749يف بكور سنة    ) يوحنا( قيصر عن عمر ثالثني سنة وهذا جيعل ميالده       

  .م. ق5سنة ) يف شتاء(متَّ 

الذي ) 20:2يو  (ميكن ضبط تاريخ ميالد املسيح على حساب بدء بناء هريودس للهيكل            كذلك  

 26وهذا يعطينا سنة    .  سنة يف بنائه   46والذي استغرق   . )2(كان يف السنة الثامنة عشرة من حكمه      

 25م ويرجح أنه كـان      . ق 5ويؤكِّد لنا أن ميالده متَّ سنة       . بعد امليالد وهي سنة بدء خدمة املسيح      

  .)3(يسمربد

 ديسمرب يف   25 كيهك الذي كان موافقاً لـ       29زال يف   أما تعييد أقباط مصر للميالد فكان وال      

 اكتشف الفلكيون فرق بضع دقائق يف السنة الشمسية،         1582ويف سنة   . اخلمسة عشر قرناً اُألوىل   

ل الغريغوري حبذف   فأجروا التعدي . فحسبوها منذ ميالد املسيح إىل ذلك احلني فوجدوها عشرة أيام         

 أكتوبر ويف تلك الـسنة      15 واستيقظوا باكراً يف     1582 أكتوبر   4هذه العشرة أيام حيث باتوا يف       

 5 كيهك يقابـل     29 صار   1700مث من سنة    .  يناير بفرق العشرة أيام    4 كيهك موافقاً لـ     29صار  
ولكن األقبـاط   . ير ينا 7 صار يقابل    1900ومنذ سنة   .  يناير 6 صار يقابل    1800ويف سنة   . يناير

 كيهك، معتربين أن التراث الديين ال يقوم على الضبط الـزمين بالـدقائق              29ظلُّوا ملتزمني بتاريخ    

  .والثواين، فاليوم هو يوم والسنة هي سنة قلَّت دقائقها أو زادت

خطيبته إىل بيت حلـم     وحسب عادة اليهود كان يكتتب كل واحد يف مدينته، فذهب يوسف مع             

مـرنم إسـرائيل    « وألَّف أشعاره ولعب مبزماره ، وهي مدينة داود الذي رعى أغنامه فيهامسقط رأسه

. علماً بأن مرمي كانت يف شهرها التاسع، على أا امرأته، حبسب أمر املالك). 1:23صم 2(» احللو

. كان البد أن تلد يف بيت حلم اليهودية حسب أقوال اآلباء واألنبيـاء وترقُّـب حـساب الـربيني          

                                                
(1) Josephus, Antiqu., 17.16.4.

(2) E. Schürer, History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, vol. I, p. 410.

(3) J.W. Shepard, The Christ of the Gospels, pp. 29,30.
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أنه وِلد لكم اليوم يف  «وكان ذلك بتدبري من اهللا حىت يسجل اسم املسيح كابن لداود يف مدينة أبيه 

  )11:2لو (» .مدينة داود خملِّص هو املسيح الرب

 سفر  اجلو شتاء وبرد فلسطني قارس، والرحلة تستغرق ثالثة أيام        : وكانت الرحلة شاقة بكل املقاييس    

 مشارف بيت   ومما زاد املشقَّة على الوالدة أا مبجرد أن دخلوا        . حامل يف شهرها التاسع   بلياليها، والعذراء   

حلم وافاها املخاض، ومل يكن موضع يف املدينة، فقصدوا خاناً كان مزدمحاً هو اآلخر، فالتجـأوا إىل          

ـ وهناك صدر األمر اإلهلي بأن يولَد       . املغارة امللحقة باخلان وكانت مربطاً للبهائم      سيح يف مـذود    امل

  !للبقر، وأسندت اُألم ظهر مولودها على أرضية املذود بعد أن لفَّته باخلرق، حالة ميالد لفقر مدقع

ومل يأِت املذود مصادفة يف حياة املسيح، بل كان حمصلة حسابات كثرية ليس بالنسبة للزمان          

يار مناسـباً للرسـالة،   واملكان، فهذا أمر سهل على السماء؛ ولكن كان يتحتم أن يكون االخت         

). 26:17أع (» وحتم باألوقات املعينة وحبدود مـسكنهم  «ومن أين تبدأ عالقتها باإلنسان؟ 

فللمذود والصليب يف حياة املسيح بالقياس الالهويت معىن وقيمة يف أمـر خـالص اإلنـسان                 

 هو معقول وغري    كامتحان أشد ما يكون االمتحان لقدرة اإلنسان على اإلميان، متخطِّياً كل ما           

تأملوا زنـابق  ... انظروا إىل طيور السماء إا ال تزرع وال حتصد  «: والذي قال يوماً. معقول

، اهتم أن يكون مليالده هذه الصورة )28و26: 6مت (» ال تتعب وال تغزل. احلقل كيف تنمو

ى عن جمـده الـسماوي   فالذي ختلَّ. فالبساطة توجت ميالده، والعوز والفقر كانا زينتها   . عينها

  .كان حريا به أن يكون يف ميالده على مستوى الالشيء

 «: مل تعِطنا األناجيل يف شأن ميالد املسيح كثرياً، ألن العوز حرم القصة من االسترسال يف شيء

ـ          . وبينما مها هناك متَّت أيامها لتلد      ن هلمـا   فولَدت ابنها البكر وقمطَته وأضجعته يف املذود إذ مل يك

، وذا اخلرب أُسدل الستار على )7و6: 2لو (» )katalÚmatiاللوكاندة الريفية (موضع يف املنزل 

  .)4(سر امليالد املقدس

  :مغارة امليالد

يعطينا القديس يوستني الشهيد شهادة عن ميالد املسيح يف مغارة، وهذا القديس الشهيد عاش يف               

       ِلدوألنـه مولـود يف شـكيم       . م165واستشهد سنة    م،   100سنة  اجليل األول بعد املسيح، فقد و

وقد بنيت فوق هذه املغارة فيما بعد كنيسة امليالد وديـر           .  مواطن فلسطيين  يف السامرة، فهو  ) نابلس(

ــرف  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
(4) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 185.
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على أنه تأتينا شهادة أخرى مبدعة من قديس آخر عاِلم وخطيـب وهـو              . باسم دير مغارة امليالد   

. م386 ترجم اإلجنيل إىل اللغة الالتينية، هذا ذهب إىل بيت حلم سنة              الذي - إيرونيموس   -جريوم  

ومكث الثالثني سنة األخرية من حياته يف مغارة مالصقة ملغارة بيت حلم، عاشها صـائماً مـصلِّياً                 

. م420م حىت توفِّي سنة 386فاملعروف واملسجل تارخيياً أنه عاش يف بيت حلم من سنة         . )5(متأمالً

  .وسابيوس إيرونيموس املولود يف ستريدو جبوار أكويال بإيطالياوامسه ي

                                                
(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ (1913, repr. 1965), p. 5.
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  ِّ المالك یبشر الرعاة- 6

  Migdal Eder مجدال عدار » برج القطیع«
جبوار بيت حلم يف الطريق إىل أُورشليم يوجد أكمة عليها برج قدمي غاية الِقـدم، ويف التقليـد                  

كذلك مذكور يف   ). 8:4مي  (ستعلَن بشارة املسيا    إن من فوق جمدال عدار      : كانت هناك نبوة تقول   

أن اخلراف احمليطة بربج جمدال عدار هي اخلراف اليت تربى بعناية خاصة لتكـون ذبـائح                ) 6(املشناه

للهيكل، وبالتايل فإن رعاا املنوطني بتربيتها وحراستها يكونون من املدربني على شروط معاملة هذه              

على أن خراف الفصح ينبغي أن تبقى يف الربيـة ثالثـني يومـاً قبـل                . ينياخلراف حتت رعاية الرب   

هذه البيانات تعطينا مالمح جيدة على أن ميالد املسيح قد تعين يف هذا املكان من حتـت                 . )7(الذبح

وأن استعالنه سيتم من فوق الـربج للرعـاة         !  باعتباره محل اهللا الذي للفصح األبدي      -برج القطيع   

  :ون قطعان غنم الفصح، وهذا ما قد متَّالذين حيرس

وكان يف تلك الكورة رعاةٌ متبدين حيرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا مالك الرب  «+ 

فها أنا  . ال ختافوا : فقال هلم املالك  . وقف م، وجمد الرب أضاء حوهلم، فخافوا خوفاً عظيماً        

نه وِلد لكم اليوم يف مدينة داود مخلِّـص هـو           أ: أُبشركم بفرٍح عظيٍم يكون جلميع الشعب     

وظهر بغتةً مع املـالك     . مذود جتدون طفالً مقمطاً مضجعاً يف    : وهذه لكم العالمة  . املسيح الرب 

  :مجهور من اجلند السماوي مسبحني اهللا وقائلني

  )14- 8 :2 لو(» .وبالناس املسرة        وعلى األرض السالم        اد هللا يف األعايل

ويقول العاِلم اليهودي املتنصر إدرزهامي إن هذا النشيد من ثالثة مقاطع يف مقابل الثالث نفخات الـيت             

وهي !! تدوي يف اهليكل من األبواق الفضية بواسطة الكهنة إشارة إىل أن الذبيحة قد وِضعت على املذبح               

وكأنه معبر عن   !! هو املسيح الرب             خملِّص             وِلد لكم اليوم : متوازية مع منطوق البشارة املثلث

  .)8(وهكذا عبر املالئكة عن جميء امللكوت بظهور امللك. نوع احلدث ومعناه ونتيجته

وحينما انسحبت املالئكة، انطلق الرعاة إىل بيت حلم وكان الظالم حالكـاً يلـف املدينـة؛ إالَّ        

                                                
(6) Mishnah, shek. vii, 4.

(7) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 187.

(8) A. Edersheim, op. cit., pp. 188 f.
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فهداهم املصباح إىل حيث كان     . على مدخل املغارة  مصباحاً كالنجم يضوي، وضعه أصحاب اخلان       

مث . )9(وقدم الرعاة مما رزقهم اهللا جبناً وزبداً مع صوف وحلم         . الصيب يف املذود حبسب وصف املالك     

 عن بشارة املالك وتسبيح جند السماء، وكل الذين         - والعذراء تسمع    -أخذوا يقصون على يوسف     

ألنه يبدو أن جميء الرعاة أثار فضول الناس الذين جتمهروا ليـسمعوا            مسعوا تعجبوا من كالم الرعاة،      

  .قصة فرحهم كقول املالك

فشاعت األخبار يف احمليط الذي يعمل فيه الرعاة يف اهليكل، وبلغت األخبار مسعان الـشيخ واُألم                

  .أما مرمي فقد احتفظت ذا الكالم يف قلبها. حنة النبية، فاستعدا لرؤياه

                                                
(9) Giovanni Papini, Life of Christ, 1923, p. 23.
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   زیارة المجوس- 7

  :حكماء من املشرق ميثِّلون اُألمم
  .جاءوا على اجلمال املطهمة املزركشة بأمجل احلليات [

  .حكماء قطعوا دجلة والفرات والصحراوات

عربوا على القبائل واألسباط حىت بلغوا البحر امليت وأرض         

  ) 10(بابيين.] اليهودية
  

 إلسرائيل، أما جميء اوس على هدي جنـم الـسماء           كانت بشارة الرعاة، مبثابة استعالن املسيا     

فكانت كاستعالن خاص لُألمم، هداهم النجم كما هدى املالك الرعاةَ إىل حيث كـان الـصيب يف                 

وملا وِلد يسوع يف بيت حلم اليهودية، يف        «: كانوا حكماء علماء يعرفون ويشتغلون بالفلك     . املذود

أين هو املولـود ملـك     :  املشرق قد جاءوا إىل أُورشليم قائلني      أيام هريودس امللك إذا جموس من     

  )2و1: 2مت  (».اليهود؟ فإننا رأينا جنمه يف املشرق وأتينا لنسجد له

ولكي حندد زمان جميء اوس بالنسبة مليالد املسيح، نتحرك يف مسافة زمنية قليلة جداً، علماً بأننا    

بالتحقيق بعد خسوف القمر الذي كان حبسب األرصـاد  نعلم أن  هريودس أساس هذه القصة مات  

م، .ق5 ديسمرب سنة    25م، واملعروف أن املسيح وِلد يف       . ق 4 مارس سنة    13 أو   12الدقيقة يف   

ويف هذه الفترة يتعـين  . أي أن الفترة الزمنية اليت ميكن حتديد جميء اوس فيها ال تتعدى ثالثة أشهر            

  . بالدهموزاروا املسيح وقدموا هداياهم مث انطلقوا إىلأن يكونوا قد جاءوا فيها 

هل جاء هؤالء اوس من بالد مادي وفارس؟ أو من بالد بابـل؟ ألن كلتـا                : ويتساءل العلماء 

حسمت ” اوس“ولكن كلمة   . الدولتني كانتا تشتغالن بالنجوم وحساباا ورصد احلوادث عليها       

ا العلماء يف كتاب هريودوت، وتأكدوا أن اـوس إحـدى           األمر ألا فارسية األصل، وقد وجده     

القبائل يف بالد مادي وفارس، وكانوا دارسي فلك ومولعني برصد حركـات النجـوم وعالقتـها                

ويف نفس الوقت كانوا على درجة عالية من التعبد ويؤمنون باإلله           . باحلوادث اليت جتري على األرض    

  .)11(ون عن الشر ويؤمنون بالصالة ويعملون يف الزراعةالواحد وميارسون اخلري والصالح ويعفُّ

كليمندس وذهيب الفم وديودورس من طرسوس وكريلس اإلسكندري يف أن اوس           : ويتفق اآلباء 

                                                
(10) Ibid., p. 24.

(11) W. Hendriksen, Bible Survey, pp. 59-62.
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ويعتقد أنه منذ سيب بابل يف القرن السادس قبل امليالد ووجود اليهود هناك؛ فقد              . هم حكماء فارس  

. ء الفرس، وغرس أصول العبادة، وخمافة اهللا، واإلميان بوحدانية اهللاكان هلم أكرب األثر يف ذيب هؤال    

وال ننسى أن كثرياً من اليهود استوطنوا بالد فارس ومل يعودوا من السيب وتزاوجوا من أهل الـبالد                  

كما استلم الفرس من اليهود ترقُّب جميء املسيا ملك اليهـود الـذي             . ونشروا ثقافتهم الدينية هناك   

  .)12( الشعب واُألممسيخلِّص

والقـصص يف أمـرهم كـثرية       . ذهباً ولباناً ومرا  : أما عدد اوس فيقدرهم البعض بعدد اهلدايا      

  .ملخيور، وبلتاصر، وكاسبار: وأمساؤهم ووظائفهم، ولكن الذي استقر يف التقليد أن أمساءهم

  :أين املولود ملك اليهود؟ وترصد هريودس

 مما أثار حركة سواء يف قلوب » أين املولود ملك اليهود «:  االستفسارجاءوا وعلى شفاههم هذا

اليهود أو قلب هريودس امللك األدومي املعين بالقوة على اليهود ِمن ِقبل روما، والـذي خيـشى أي            

  !غرمي له وإالَّ يكون قد قُِضي على ملكه هو وأوالده من بعده، إن كان هذا حقا ملكاً لليهود

هدف اوس من رحلتهم الشاقة اليت استغرقت ما ال يقل عن ثالثة أشهر ليعربوا مناطق             هذا كان   

شاسعة يف الشرق حىت يصلوا إىل بيت حلم، وقد غمرهم الفرح عندما مسعوا من شـيوخ إسـرائيل                  

إذن، فقد حتقَّق صـدق  . والربيني أن امللك الذي سيظهر سيولَد يف بيت حلم وهي قريبة من أُورشليم          

  .واهم وحسابام وظهور جنمهمدع

أما النجم فيقول العلماء إنه جنم حقيقي وليس كوكباً، وضوؤه ذو ملعان فريد بني النجوم، ولكن                

وهو إله الرومان يرافق ظهـوره مـيالد        ) برجيس(معروف ضمناً لدى الفلكيني أن كوكب جوبتر        

ظهر شبه مذنب لـه ذيـل شـديد         يف برج السمكة    ) زحل(فإذا اجتمع جوبتر مع ساتورن      . امللوك

وميكن رؤيته بالعني   . اللمعان يقترب كثرياً من األرض وهو يشري عند املنجمني إىل حتقيق رجاء عاملي            

اردة، ولكن املدهش واجلديد علينا قوهلم إنه ميكن رصده بالقلب إذ يوجد عالقـة وجدانيـة يف                 

ويؤكِّد أصحاب  . نسان وفق حركة ظاهرية للنجم    اإلنسان مع هذا النجم، لذلك ميكن أن يتحرك اإل        

 اليهود  وكل ما أُوِحي للمجوس أن هذا النجم له صلة مبيالد ملك          . هذا العلم أن املنجم املوهوب ال يضلَّل      

  .ألنه رجاء عاملي وملوكيته تشملهم، أما قوهلم رأينا جنمه يف املشرق فيعين أم رصدوا شروقه

لك شيئاً إالَّ أن اهللا أهلمهم بواسطة علمهم ذه احلركـة الفريـدة مـن               وليس لنا أن نقول يف ذ     

                                                
(12) W. Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Matthew, p. 151.
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  .)13(نوعها واليت صارت مؤكَّدة وصدق حدسها عندهم، كما يقول ذا ذهيب الفم

ونرى أن هذا كان تدبرياً من اهللا ليكونوا شهوداً على خيبة أمل اليهود الذين هلم معرفة األزمـان                 

  !طة األنبياء مثل دانيال الذي حسبها باألسبوعواملواعيد احملددة بواس

وهذا النجم له عالقة ما بنبوة بلعام بن بعور، وهو أيضاً منجم تنبأ وقد تكلَّم عن هـذا الـنجم،        

ولكنه مساه كوكباً، ذلك قبل اوس بألف ومخسمائة سنة، وكان كالمه نطقاً مباشراً من اهللا كنبوة                

   ا ملك اليهود اآليت      صادقة أُخذت رمسياً أوبلعام نبـي من بني النهرين من أرام بلد        . ا تشري إىل املسي

إبراهيم من جبل املشرق، هذا ملَّا استأجره باالق عدو اليهود لكي يلعن له اليهود الـذين اصـطفوا                  

ـ  (»إمنا تتكلَّم بالكالم الذي أُكلِّمـك بـه فقـط         «: حملاربته، وافاه املالك يف الطريق وقال له       د ع

فلما راوده باالق ملك موآب لـيلعن       ). 38:22عد  (، فوضع الرب كالماً يف فم بلعام        )35:22

من أرام أتى يب باالق ملك موآب من جبل املشرق، تعال العن يل يعقوب وهلم  «: إسرائيل رد عليه

 نفسي موت   لتمت... كيف ألعن من مل يلعنه اهللا؟ وكيف أشتم من مل يشتمه الرب؟             . اشتم إسرائيل 

فأجاب وقال أما الذي يضعه اهللا يف فمـي   «، )10-7: 23عد (» األبرار ولتكن آخريت كآخرم

أن ولو أعطاين باالق ملء بيته فضة وذهبـاً ال أقـدر    «، )12:23عد (» أحترص أن أتكلَّم به

  )13:24 عد(» .مأجتاوز قول الرب ألعمل خرياً أو شرا من نفسي، الذي يتكلَّمه الرب إياه أتكلَّ

مث أخذ بلعام ينطق نبوة تحسب أا أقوى وأول نبوة قيلت عن املسيح وعن جنمه من فم هذا النيب    

وحي بلعام بن بعور، وحي الرجل املفتوح العينني، وحي الذي يسمع أقوال اهللا ويعـرف   «: اُألممي

أراه ولكن لـيس اآلن، أُبـصره       : معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطاً وهو مكشوف العينني         

كوكب من يعقوب ويقوم قضيب     ) يشرق(يبرز  )  سنة فرق زمن   1400أكثر من   (ولكن ليس قريباً    

  )17-15: 24عد (» .من إسرائيل فيحطِّم طريف موآب ويهلك كل بين الوغَى) ملك(

          وس حقيقة وتصديقاً لنبوة بلعام، يكون جنم اسابقة من فم اهللا نفسه علـى        ةوهكذا وبناًء على نبو 

بلعام رأى  . واوس وبلعام من بلد واحد وزمالء مهنة واحدة ورؤيا واحدة مشتركة          . لسان نيب أُممي  

 سـنة،   1400وهكذا حقَّق اوس ما رآه جدهم بلعـام منـذ           . واوس طبقوا الرؤيا على الواقع    

 من اإلنصاف أن يكون اهللا أيضاً هو الذي هدى          وواضح أن اهللا هو املتكلِّم رمسياً مع األول، فيكون        

  . هداياهموهكذا اشترك اُألمم يف فرحة ايء للمسيا وقدموا له. اوس بواسطة النجم

                                                
(13) Chrysost. On St. Matthew, Hom. 6,14, N.P.N.F, 1st ser, vol. X, p. 38.
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  َّ ھیرودس یتحرك لیقتل المسیح - 8
  لقد فدى أطفالُ بيت حلم فادي البشرية،[

  بابيين.] وقدموا دماءهم شركة يف دم الصليب

ت بني هريودس واليهود مضطربة، وكانت له عيون وآذان تتسمع وتتلصص علـى             كانت العالقا 

، ”ميالد ملك امللوك  “وأخرياً وصلت أخبار هؤالء اوس، وأثاره موضوع        . أخبار الشعب وأعماله  

 «: أين يولَد املسيح؟ فأخربوه أنه يكون يف بيت حلم حبسب نبوة ميخا: فجمع رؤساء الكهنة وسأهلم

أنِت يا بيت حلم إفراتة وأنِت صغريةٌ أن تكوين بني ألوف يهوذا فمنِك خيرج يل الـذي يكـون                   أما  

حينئذ دعا هريودس اوس سرا وحتقَّق منهم زمان النجم الذي  «). 2:5مي (» متسلِّطاً على إسرائيل

ليخطِّط لقتله وطبعاً من سؤاله اخلبيث يفهم أنه أراد أن يعرف زمان ميالد الصيب ). 7:2مت (» ظهر

ولكن مبجرد أن حترك الشرير حتركت السماء وأُرسل املـالك          . واألطفال الذين يف حدود هذا السن     

  )13:2مت (» .قُم وخذ الصيب وأُمه واهرب إىل مصر «: ليوسف يف احللم

وأرسل هريودس اوس يف طريقهم على أن يعودوا وخيربوه مىت وجدوه ليـذهب هـو أيـضاً                 

وملَّا أَخلُّوا بوعدهم ورجعوا من طريق أخرى حبسب إرشاد اهللا هلم، جن جنون  امللـك                . ويسجد له 

ولكن لئالَّ يدخل الشك قلـب      . وأرسل وذبح أطفال بيت حلم وما حواليها من ابن سنتني فما دون           

ِلم فـارار   والكالم للعا . القارئ نعطيه وصفاً ألخالق هريودس امللك ومنه يستطيع أن يتأكَّد أنه قتال           

  :صاحب كتاب حياة املسيح

لقد اصطبغت أيام حكمه بدم القتلى، لقد ذبح كهنة ونبالء، وأفىن السنهدرين وتـسبب يف               [

إغراق كبري الكهنة والنبيل أرسطوبولس، وأمر خبنق زوجته احلشمونية احملبوبة األمرية اجلميلة            

ر وأرسطوبولس وأنتيباتر، وعمـه     مرمين مع أا كانت أحب الناس إليه، وقتل أوالده إسكند         

وقد . يوسف، وعم زوجته أنتيجونس وأبوها إسكندر، ومحاته إسكندرة وقريبه كورتوبانس         

وامتاز هذا السفَّاح باخلنق، ومتزيق     . جنا ابنه أرخيالوس من املوت الذي دبره له أبوه بأعجوبة         

موبقات أخالقية أخرى يعف    اجلسد نصفني، والقتل اخلفي، وانتزاع االعترافات بالتعذيب، و       

  ) 14(.]عنها القلم

                                                
(14) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, 1913, repr. 1965, p. 20.
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   الھروب إلى مصر- 9

  ):15-13: 2مت (مصر تؤدي واجب الضيافة 
يف غسق الليل تسلَّلت العذراء حاملة يسوع ومعه محلـت          [

فأشرقت الشمس عليها وهي    . رجاءها يف قلبها لعودة سريعة    

   )15()بابيين.] (على حدود مصر

يهودي، فهي الوطن الثاين بعد فلسطني؛ إذ أقاموا فيها إقامة دائمة           مل تكن مصر غريبة عن ال     

  . سنة400دامت 

أنا أتذكَّر جيداً كل ما كان يعملـه موسـى          ! أماه: يسوع: املسيح ابن مثاين سنوات يتكلَّم    [

يا ابين مل تبلغ الثامنة مـن       : مرمي ترد ! وحىت املكان الذي وِلد فيه والصحراء اليت تغرب فيها        

أواه، أنا أتذكَّر حجـارة مـصر       : ك كيف تتذكَّر هذه وهي منذ آالف السنني؟ يسوع        عمر

. وهي تلقي بظلها الكبري على األرض، فـوق الرمـال         ) األهرام(الكبرية كاجلبال املخروطة    

                ِلـدناك واه يف قارب بثالثة أشرعة بيضاء، هوأتذكَّر النهر الواسع الساكن، لقد عربناه يا أم

أنـا مل   .  الصحراء اليت سار فيها مع شعبنا إسرائيل وأمضوا فيها أربعني سنة           ورأيت. موسى

  )16()تأمل للكاتب أوتومهفري.] (أنس شيئاً من هذا

 عنها فيلو الفيلسوف    يقول لقد كانت وظلَّت مصر حلم اليهود، وكان يف مصر جالية يهودية كبرية           

وكانوا متمركزين يف بـابليون     . ليون يهودي م كانت تقدر بنحو م    40اليهودي إن هذه اجلالية سنة      

  .واإلسكندرية وصعيد مصر) مصر القدمية(

وال شك أن الذهب الذي أعطاه اوس غطَّـى         . فقام يوسف وأخذ الصيب وأُمه ونزل إىل مصر       

وكانت الطرق اليت عبدها اإلسكندر األكرب وأقام فيهـا نقـط           . مصاريف الرحلة واإلقامة يف مصر    

وقد وصف املؤرخون املواضـع     . ت الطريق قد أعطت أمناً وسالماً وراحة للمسافرين       حراسة وعالما 

اليت أقام فيها املسيح يف مصر وأمهها املطرية بالقاهرة جبوار املدينة العتيقة القدمية اليت كـان امسهـا                  

  .)17(ليونتوبوليس، وقد ذكرها العاِلمان األملانيان باولس وشوبريت

                                                
(15) G. Papini, op. cit., p. 30.

(16) Otho Fairfield Humphrey, The Unknown Years of Jesus, p. 20.

(17) Paulus & Schubert, cited by H.A.W. Meyer, Gospel of Matthew, p. 65.
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سة القبطية فيذكر التقليد أا أقامـت يف مـصر القدميـة موضـع كنيـسة                أما يف تقليد الكني   

وعاشت يف بابليون مصر العتيقة، ونزلت      . اآلن يف املغارة اليت أسفلها وهي مزار عاملي       ” سرجةأبو“

ولقد تباركت ديار مصر مجيعها بنزول املخلِّص هاربـاً         . إىل قسقام وأسيوط وجبل الطري يف الطريق      

 كما هرب يوسف من غضب إخوته، فكان أن أحيا مصر والبالد ااورة مبخازن              من وجه الغاضب؛  

  .وهكذا نزل املسيح، وهو خبز احلياة، ليحفَظ قليالً من أجل حياة كل العامل. القمح

وما كان دعاء داود عن الكرمة واالبن الذي أخذه من مصر وهو يكلِّم اهللا، سوى دعاء توصـية              

يا إله اجلنود ارِجعن، اطَّلع من الـسماء  ) ... شعب إسرائيل( مصر نقلت كرمةً ِمن «: حلفظ االبن

 واالبن الذي اخترته لنفـِسك كالذي غرسته ميين د هذه الكرمة، والغرس80مـز  (» وانظر وتعه :

  !! املخلِّصولكن املسيح كشف سر الكرمة واالبن معاً فإذا هو هو). 15و14و8

س لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل من مصر دعوت ابـين وكان هناك إىل وفاة هريود «

هذه النبوة قاهلا هوشع النيب متخذاً من دعوة إسرائيل للخروج من مـصر تعـبرياً               ). 15:2مت  (»

ملَّا كان إسرائيل غالماً أحببتـه،   «: وأصل اآلية مجيل. مسيانياً لدعوة املسيح االبن الوحيد من مصر

وهنا يزيد االنطباق جداً، فهوشع هنا غري مشغول بالتـاريخ،  ). 1:11هو (» بينومن مصر دعوت ا

  .ولكن النبوة مسلَّطة على شخص االبن وهو صغري

  .ومل تدم إقامة املسيح يف مصر كثرياً بعكس كل الظنون، ألن هريوس مات بعد ذلك بقليل



  

- 49 -  

  

  الفصل الرابع

  االستعداد لبدء الخدمة العلنیة

   العودة إلى إسرائیل- 10

فلما مات هريودس، إذا مالك الرب قد ظهـر يف   «: جاء الصوت اإلهلي ليوسف يف احللم أيضاً

قُم وخذ الصيب وأُمه واذهب إىل أرض إسرائيل، ألنه قد مات الـذين             : حلم ليوسف يف مصر قائالً    

ولكـن ملَّـا مسـع أن       . فقام وأخذ الصيب وأُمه وجاء إىل أرض إسرائيل       . يبكانوا يطلبون نفس الص   

وإذ أُوحي إليـه  . أرخيالوس ميلك على اليهودية عوضاً عن هريودس أبيه، خاف أن يذهب إىل هناك       

وأتى وسكن يف مدينة يقال هلا ناصرة، لكي يـتم مـا قيـل              . يف حلٍم، انصرف إىل نواحي اجلليل     

، وهي املدينة اليت كانت تعيش فيها مـرمي قبـل   )23-19: 2مت (» ى ناصرياإنه سيدع: باألنبياء

  .رحلة االكتتاب

أتت من اسم الناصرة، والناصرة     ” ناصريا“فذلك ألن   . ”إنه سيدعى ناصريا  “: مىت. أما قول ق  

ت جاءت  فالنبوا. وهو الغصن الذي خيرج من اجلذر وهو عدمي النفع واإلمثار         ” نسر أو نتسر  “أصلها  

غصن من أصولهوينبت ) أي ملك(وخيرج قضيب من جذع يسى  «: ، واآلية”الغصن“على اسم 

). 8:3زك (» عبـدي الغـصن   «: فكلمة غصن هي اليت فُهمت ضمناً أا ناصري). 1:11إش (»

أَِمن الناصرة ميكن أن يكون شـيء   «: والقصد من ذلك هو حتقري ملدينة الناصرة، ومن هنا جاء املثل

  )46:1يو (» صاحل؟

على أنه ال ينبغي أن يفوت علينا التطابق بني هروب موسى من وجه فرعون، مث العودة بـصوت                  

؛ )19:4خـر  (» ارجع إىل مصر، ألنه قد مات مجيع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك «: الرب أن

لبـون نفـس   قد مات الذين كانوا يط «: وبني هروب املسيح من هريودس والعودة بالصوت اإلهلي

كذلك . )1(، وهذا التطابق مقصود إذ حسب فيه أن املسيح هو موسى اجلديد)20:2مت (» الصيب

مبقتضى نزول شعب إسرائيل للتغرب يف مصر من جراء اجلـوع الـذي             ” إسرائيل اجلديد “أنه هو   

                                                
.326-317 صفحة 1992طبعة ” أعياد الظهور اإلهلي“: يف كتاب” اهلروب إىل مصر“ر مقالة انظ(1) 
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  .ائقةأصاب أرض إسرائيل الذي حسب كنبوة لنزول املسيح إىل أرض مصر للتغرب من جراء الض

  ملاذا اجلليل؟ وملاذا الناصرة؟

بكل قياسات السماء ملساحات األرض اختري اجلليل ليكون وطناً للمسيح، ومن كـل اجلليـل               

فكون املسيا اآليت   . وكان هذا االختيار اإلهلي حتدياً صارخاً للفكر األكادميي الرباين        . اختريت الناصرة 

عب لكل الربيني وعلماء اليهود، فاملسيا عندهم هـو قمـة           ينسب إىل اجلليل والناصرة فهذا أمر مر      

فاجلليل منجس بوجود اُألمم الغلف،     . احلكمة العالية، أما اجلليل وربيبته الناصرة فقمة اجلهل واجلهالة        

ألعلَّك أنت أيضاً من اجلليل فتش وانظر إنه مل : أجابوا وقالوا له « -ومن الناصرة ال خيرج شيء صاحل 

  )52:7 يو(» .م نيب من اجلليليق

ولكن هي إرادة التعيني اإلهلي لكي يصنع من اجلليل والناصرة عثرة كعثرة املذود والصليب حىت               

ها أنا أضع يف صهيون حجـر صـدمة    «: من أراد أن خيلُص يتحتم عليه أن يتخطَّى هذه العثرات

بولس الذي أخـذه مـن   . قول قوهذا ). 33:9رو (» وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به ال خيزى

... ويكون مقِْدساً وحجر صدمة وصخرة عثرة لبـييت إسـرائيل    «: إشعياء حيث تتضح اآلية بقوة

 «، )15و14: 8إش (» وفخاً وشركاً لسكان أُورشليم فيعثر ا كثريون ويـسقطون فينكـسرون  

.مؤسساً من آمن ال يهربهأنذا أُؤسس يف صهيون حجراً، حجر امتحان، حجر زاوية كرمياً أساساً 

  )16:28إش(»

اآلن يتأكَّد القارئ أن إرسال املالك جربائيل إىل اجلليل وإىل الناصرة بالذات يف أدىن البالد هـو                 

  .جزء ال يتجزأ من الهوت اخلالص الداخل يف سرية املسيح وحياته

  :اجلليل

مركز اتصاالت بني اُألمم ااورة،     وكان اجلليل يف ذلك الوقت      . ”الدائرة“ تفيد   ”اجلليل“كلمة  

وهو مليء برعايا من هذه اُألمم، لذلك سمي جليل اُألمم، علماً بأن كل ما هو أُممي منجس عنـد                   

واجلليل ختترقه طرق القوافل للتجارة، وهو نفسه مركز جتاري، ولكن أرضه خصبة تغطِّي             . اليهودي

  .الزراعة كل مساحاته، وشعبه زراعي نشط

اه الشمال يف األفق البعيد يرى جبل حرمون كعمالق يغطِّي األفق تعلوه الثلـوج تـتألأل                وباجت

كتيجان من ذهب، ويف األفق املقابل جتاه الغرب يرى جبل الكرمل القرمزي الداكن، ومن بعيد وبني                

ور وأما من جهة اجلنوب الشرقي فتظهر قمم جبـل تـاب          . ثناياه يلمح البحر األبيض يلمع كالفضة     
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بغاباته الكثيفة الداكنة وحوله طرق معبدة متر فيها القوافل يصحبها أقوام املناطق ااورة بأرديتهم اليت 

  .حتكي عن أجناسهم

  :الناصرة

 فتقع على صدر تل، ويف مشاهلا الغريب عني ماء تتدفَّق بانتظام، وحوهلا يتجمع األهايل               الناصرةأما  

وهلا البيوت بأسطحها املكشوفة وحدائقها الصغرية املليئة بأشـجار         ويستريح املسافرون، وتصطف ح   

التني والزيتون والنخيل والرمان والربتقال والعنب بروائحها املنعشة، وزهورها وأطيارها متـأل اجلـو     

  .جة بأشكاهلا وألواا الزاهية، واحلقول حوهلا مليئة بزراعاا

ا غنية بطبيعتها، وخيترقها أحد الطرق الثالثة املعبدة الـيت          والناصرة وإن كانت فقرية يف شعبها ولكنه      

  .)2(تسري فيها القوافل ليالً اراً بال انقطاع من عكَّا على الساحل إىل دمشق يف األعماق عرب البحرية

 20.000كانت دائماً تعترب مدينة وكان تعدادها قدمياً حبسب يوسيفوس املؤرخ حـوايل             [

واملرجح أا كانـت    . 10.000 حبسب دائرة املعارف الربيطانية حوايل       مواطناً، ولكن اآلن  

وبقايا األعمدة . مدينة ذات حكومة داخلية وعالئق جتارية، وهي اآلن ال تزيد عن قرية صغرية      

وكانت ذات جممع   . الرخامية وألواح الرخام احملطَّم توضح مقدار علو شأن املدينة يف السابق          

  ) 3(.]أصوله، زراعي متمرس غين مبلكياته الزراعية وحقوله املثمرةمتميز وشعب يعتز ب

  :ويصف العالَّمة اليهودي املتنصر إدرزهامي الناصرة هكذا

. مدينة صغرية تقع على منحدرات تالل اجلليل األسفل عند احلدود الشمالية ألرض زبولون            [

بأة بني الصخور، تشتهر    ترقد عند مدخل سهل خصيب، بيوا حجرية بيضاء، كحمامة مخ         

وإذا تسلَّقنا التل الذي تقع يف منحدره ينكشف أمامنا منظر اجلليل بأرضه            . بشوارعها الضيقة 

أما أطفـاهلم كمـا     . اخلضراء اخلصبة وزهوره ذات األلوان الزاهية ومناظره الطبيعية اخلالَّبة        

فال عجب أن نرى    . نظريصفهم السائحون فوجوههم وردية وعيوم زرقاء ومجاهلم ملفت لل        

  ) 4(.]صورة العذراء تبدو بنفس اجلمال ويسوع على صدرها حيمل نفس السمات

                                                
(2) Herzog Encycl., vol. XV, pp. 160 f.

(3) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, 1923, repr. 1936, pp. 99 f.

(4) A. Edersheim, op. cit., pp. 146 f.
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  :الناصرة كشاهد عيان” حياة املسيح“ويصف فارار يف كتابه 

الطريق املؤدي إىل الناصرة أخدود ضيق وعميق منمق باحلشائش واألزهار ومناظره ليـست             [

فرع املمر مييناً إىل سهل منبسط عرضه حوايل الربـع ميـل،            فخمة ولكن مجاهلا جذَّاب، ويت    

مقسم إىل حقول صغرية وحدائق ممتدة مآلنة بالتني الشوكي اليت إذا أصاا الغيث يف الربيـع                

وإىل جانب املمر الضيق توجد عينا مـاء        . صارت ذات منظر أخضر ال يوصف مجاله دوئه       

اء منها أكثر مجاالً مما يصادف اإلنسان املسافر يف أي          متقاربتان، والسيدات اللوايت يستقني امل    

وكذلك األوالد الذين يلعبون جبوار العني، محر الوجوه عيوم صافية مبالبـسهم      . مكان آخر 

  .الشرقية البهجة األلوان، وهم أذكى وأجرأ وأسعد من غريهم

لتالل يعلوه تل يرتفع    مث ينفرج السهل املنبسط رويداً رويداً وينتهي إىل مدرج طبيعي من ا           

 قدماً تقع على سفحه مدينة الناصرة كعش نسر على جبل، شوارعها ضـيقة ـا        500حنو  

كنيسة صغرية ودير شامخ البناء، بيوا بنيت باحلجر األبيض تتخلَّلها حدائق من أشجار التني              

ة طبيعية غزيرة امليـاه،     والزيتون وزهر الربتقال العطري ونوار الرمان األمحر القاين، وا نافور         

وهنا قضى املسيح زهاء ثالثني عاماً من حياتـه علـى           . ويظهر املكان ِسيما يف الربيع مبهجاً     

  ) 5(.]األرض

  : للناصرةبديعاًوصفاً ” حياة املسيح“ويعطينا العاِلم األملاين كالوزنر يف كتابه 

ل مناظر فلـسطني عامـة،      املنظر الذي ينكشف للرائي على تالل الناصرة اآلن يعترب كأمج         [

فناحية الغرب تالل منخفضة تترامى تباعاً حىت شاطئ البحر األبيض الذي زرقة مياهه تتحول              

ويف اجلنوب سهل يزرعيل اخلصب حيـدده سلـسلة         . إىل فضة مصهورة حتت أشعة الشمس     

ـ . جبال عارية على سفوحها خضرة داكنة ترى كأا حبار من الزراعات واألشجار            ع ويرتف

فوق السهل تالل موره حيث مواقع حروب جدعون قائد إسرائيل جبار البـأس، وجبـال               

وحنو الشرق جبل تابور املستدير تكـسوه       . جلبوع حيث وقع شاول صريعاً كغزال مذبوح      

وحنو اجلنوب الغريب جبل الكرمل املكتث أو املكتظ باألشجار العالية          . خضرة الغابات الكثيفة  

وحنو الشرق البعيد عرب وادي اُألردن تظهر جبال جلعـاد ذات           . البحرواملنحدرة حىت شاطئ    

وناحية الشمال جبال نفتـايل  . البلسان تتخلَّلها خطوط عميقة من صنع رياح الصحراء اجلافة     

املتامخــة للجليــل األعلــى، وعلــى األفــق البعيــد مشاليهــا قمــم جبــال حرمــون 

                                                
(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, vol. I, pp. 24 f.
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هذه . ا تظهر قمم جبال لبنان الشاهقة     وبعده. تكسوها الثلوج تلمع وكأا تيجان من ذهب      

هي املناظر اجلميلة اليت اكتحلت ا عينا املسيح منذ كان حيبو حىت بلـغ الـثالثني يتأمـل                  

وحنن نعلم كيف كـان ميـضي   . ويسترجع تاريخ البالد والرجال ومعامالت اهللا مع اإلنسان       

  ) 6(.]املسيح الليايل يف اجلبال منفرداً يصلِّي

 النيب فيعطينا وصفه النبوي عن اجلليل وكيف انقشعت ظلمته السادرة وكأا عتمـة              أما إشعياء 

  :الليل أصاا فجر مضيء

  ولكن ال يكون ظالم لليت عليها ضيق، «+ 

  كما أهان الزمان األول أرض زبولون وأرض نفتايل،                                

  !يكرم األخري طريق البحر عرب اُألردن جليل اُألمم  

  الشعب السالك يف الظلمة أبصر نوراً عظيماً،                                

  )2و1: 9إش (» .اجلالسون يف أرض ظالل املوت، أشرق عليهم نور  

  :مث بسرعة يكشف إشعياء الستار ويظهر ولد صغري كان هو النور الذي يضيء لكل إنسان
ـــــــد   «+  ه يوـل ألـن

  لنـــــا ولـــــد 

ويدعى امســــــــه   

  عجيبـــــــــــاً

  م ال ايـة   لنمو رياسته وللسال  

مــــــــن اآلن إىل 

ــــــــــد   األـب

  

  
  
  


  ونعطى ابناً

  مشرياً إهلاً قديراً

  على كرسي داود وعلى مملكته

  »!غرية رب اجلنـود تـصنع هـذا       

  

  
  
  

  وتكون الرياســة علـى كتفـه،     

ــيس    ــديا رئـ ـــاً أبـ أبـ

  الـــــــســــــالم،

ـاحلق والـرب،         ليثبتها ويعـضدها ب

  )7و6: 9إش   (                       

 الـزمن  وال يستطيع اإلنسان أن يتمالك نفسه من قوة هذه التعبريات هلذه الرؤية النافذة خالل أحقاب    

 يعطى اجلليل كرامة ترتفع إىل عنان السماء، والنـور          -السحيق لتكشف وتفرق بني الظلمة والنور       

  !يستعلن املولود ابناً لإلنسان وهو إله بآٍنويف النهاية يرفع الستار و. الذي انفجر فيها حوهلا إىل آللئ

  !ألنه كان يرى يف ثناياها الصليب! كان املسيح يقرأ هذه التعبريات فيلتهب قلبه

                                                
(6) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, p. 236.
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   فتى الناصرة حتى الثالثین- 11

ماذا كانت أيام صبوته اُألوىل وشـبابه الغـض     : سؤال ميأل وجدان كل من ارتبط باملسيح باحملبة       

لوقا زيـارة العائلـة     . ألنه منذ أن كان وهو يف الثانية عشرة، عندما قص علينا ق           ورجولته اليافعة؟   

  ...واملسيح معهم إىل أُورشليم يف عيد الفصح، مل نسمع عنه شيئاً 

  :يف سن الثانية عشرة

وملَّا كانت له اثنتا عـشرة سـنة   . وكان أبواه يذهبان كل سنٍة إىل أُورشليم يف عيد الفصح «+ 

وبعدما أكملوا األيام بقي عند رجوعهما الصيب يسوع يف         .  أُورشليم كعادة العيد   صعدوا إىل 

وبعد . وِإذْ ظناه بني الرفقِة، ذهبا مسرية يوٍم، وكانا يطلُبانهِ        . أُورشليم، ويوسف وأُمه مل يعلما    

ين مسعـوه  وكُلُّ الذ. ثالثة أيام وجداه يف اهليكل، جالساً يف وسط املعلِّمني، يسمعهم ويسأهلم    

يا بني، ملاذا فعلت بنا هكـذا؟       : وقالت له أُمه  . فلما أبصراه اندهشا  . بهتوا من فهمه وأجوبته   

ملاذا كنتما تطلبانين؟ أمل تعلما أنه ينبغـي أن         : فقال هلما ! هوذا أبوك وأنا كُنا نطلبك معذَّبنيِ     

زل معهما وجاء إىل الناصرة وكـان       مث ن . أكون يف ما أليب؟ فلم يفهما الكالم الذي قاله هلما         

  )51-41: 2لو (» .خاضعاً هلما

اندهشا من كالمه واندهش هو من كالمهما، كيف يطلبانه يف غري ما هو ألبيه؟ وكيف تقـول                 

  » ينبغي أن أكون يف ما أليب «أُمه أن أباه كان يطلبه معذَّباً، وهو جالس مع أبيه الوحيد الذي له؟ 

والد عند اليهود أنه مبجرد أن يبلغ الصيب اثنيت عشرة سنة من عمـره،              معروف يف طقس تربية األ    

ويدخل كعضو عامـل يف الـشعب       ” ابن التوراة “جيوز اختباراً ويقدم يف اهليكل لكي يأخذ لقب         

واملـسيح  ). 23و22: 34خر  (اليهودي، وعليه بعد ذلك أن حيضر ثالثة أعياد سنوياً يف أُورشليم            

  .) 7(يكل للشيوخ واملعلِّمني يف اهليكل لينال بركات الصلوات التكريسيةقدموه هكذا يف اهل

أما حنن فيكفينا هذه احلادثة اهلامة جداً، فهي بالنسبة لسؤالنا عن حياة املسيح منذ كان يف هـذا                  

إذ واضح جداً، ومن تقرير املسيح نفسه عن مبدأ عملـه           .  حىت سن الثالثني   - االثنيت عشرة    -السن  

فالذي جلس بني املعلِّمني يسمع ويسأل، أي حياور ويعلِّم، كـان لـه      . أا كانت فيما ألبيه   وحياته  

                                                
(7) J.W. Shepard, op. cit., p. 51.
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هذا يكشف لنا عن حياة بدأت جـادة يف         . والبد معرفة تؤهله هلذا املوقف وهو ابن اثنيت عشرة سنة         

القرية، ولكـن بعـد     دراسة التوراة واألنبياء واملزامري، رمبا يف السنني اُألوىل على يد األسرة مث جممع              

فللمسيح وعي مفتوح على اآلب ينمو      . ذلك كان تعليم املسيح باالجتهاد الشخصي مع تلقني الروح        

ويتدرج يف النمو وبقدر ما يتسع للمعرفة تزيده املعرفة اتساعاً، ومل يكن للمسيح إالَّ التركيز علـى                 

واملسيح ملَّا كان يتكلَّم    . كمن يقرأ يف كتاب   االستيعاب بقدر ما تتدفَّق املعرفة يف قلبه املفتوح، فكان          

مل يكن يتكلَّم كمن يأخذ من مستوى أعلى بل كمن ينفتح وعيه ليتسلَّم ما هو الئق وعلى مستوى                  

، مبعىن أنه كان القوة اإلهلية الواعية والناطقـة،   ”كلمة اهللا “وال ينبغي أن ننسى أن املسيح هو        . وعيه

مستوى فاجلسد كان يرتفع جاهداً ليكون على       . لمة وفعل بآن واحد   فالكلمة هي ك  . ونطقها فاعل 

ما للمسيح من وعي ال ائي، الذي كان يعبر عنه أنه ليس من نفسه كان يتكلَّم بل كما يسمع                   

 يـو (» كل مـا لـآلب هـو يل    «: وعبر عنها الهوتياً بقوله! وكما يرى يفعل. كان يتكلَّم

). 27:11مـت  (» الَّ اآلب، وال أحد يعرف اآلب إالَّ االبنليس أحد يعرف االبن إ «، )15:16

فَِصلة املسيح السرية باآلب هي سر معرفته       . فمعرفة اآلب واالبن واحدة، ألن اآلب واالبن مها واحد        

  .الكلية الكاملة

م؟كيف هذا يعرف الكتب وهو مل يتعلَّ: فتعجب اليهود قائلني «: ذا ندرك أن املسيح مل يتعلَّم

والقصد من أنه مل يتعلَّم أي مل يسلك سلوك الربيني يف اجللوس حتت أقدام املعلِّمـني                ). 15:7يو  (»

فاملسيح مل يلتحق قط براب أو فريسي ليتعلَّم، بـل كانـت            . الكبار حىت ينقل ما عندهم من معرفة      

 هادئـة لبلـوغ هـذا    فكانت السنني اليت انقضت كلها قبل ظهوره حماولة. معرفته من اآلب وحده  

فطابق الكلمـة األزيل  . املستوى يف الوعي بأن كل ما لآلب هو له، إنْ يف املشيئة أو املعرفة أو العمل   

وقد انطبعت التوراة على قلبـه  ). 30:10يو (» أنا واآلب واحد «االبن املتجسد متاماً، حىت صار 

عنده صفحة مقروءة، حىت أكمل كل مـا        وفكره، والتاريخ واآلباء واألنبياء واملاضي السحيق أصبح        

تعليمي ليس يل بل  «، )4:17يو (» العمل الذي أعطيتين ألعمل قد أكملته «: أعطاه اآلب ليكمله

  )16:7يو (» .للذي أرسلين

وهكذا ال نعتقد أن السنني الطويلة اليت قضاها املسيح يف حياته بالناصرة بـني الثانيـة عـشرة                  

نا متاماً، أا انقضت دون حركة داخلية ودون امتداد باملعارف اليت أبداها            والثالثني، واليت حجبت ع   

فالبد أن هذه السنني الطوال، واليت هي زهرة العمر يف املعرفة واالستيعاب وانفتاح الوعي              . وهو صيب 

على الواقع احمليط وما فوق الواقع وما فوق الطبيعة؛ كانـت لـه مدرسـة كمدرسـة األنبيـاء،                   
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لِّم الوحيد هو روح اهللا ليعطيه ما يؤهله أن يكون املعلِّم املتميز فوق كـل علـم ومعلِّـم                   حيث املع 

فاملسيح مل يتعين أن يكون نبيا ليأخذ من الروح ما يكفيه بل هو االبن الوحيد احملبـوب،                 . إلسرائيل

كون أعلـى ِممـن   فالذي جاء ليكمل الناموس حتماً ي . وعلمه البد أن يبلغ علم اآلب يف كل شيء        

قبل أن يكون  «، )22و21:5مت (» أما أنا فأقول لكم... مسعتم أنه قيل للقدماء قد  «: وضع الناموس

إذن، فنحن )!! 6:12مت (، وهنا أعظم من موسى وأعظم من اهليكل )8:8يو(»  كائنإبراهيم أنا

ـا وبكل يقني أمام االبن الوحيد الذي أخذ شكل العبد، فعلينا             أالَّ نتوه يف الشكل أو نظن فيـه        حق

  .مظنة العبيد

فبقدر ضخامة املهمة العظمى اليت ألقاها اهللا أبوه عليه، لكي يكون نوراً للعامل، ومعطي احليـاة                 

    بطالً للموت؛ البد أن يكون قد بلغ فيها مجيعاً حداألبدية، وفادياً وخملِّصاً، ورافعاً خطية اإلنسان، وم

أي يكون ختام معارف اإلنسان والسموات      ! ألول واآلخر معاً، البداية والنهاية مجيعاً     األلف والياء، ا  

دفع إيلَّ كل سلطان يف السماء وعلـى   «: معاً، وأقصى ما بلغه اآلباء واألنبياء وكل صاحب سلطان

؛ ليصلح أن يكون دياناً لألحياء واألموات، وكاسر شوكة املوت، وساحق )18:28مت (» األرض

.  احلية، ورافعاً اإلنسان من تراب األرض الذي منه أُخذ ليحضره إىل حضرة اآلب اليت منها نزل                رأس

من الروح القدس إالَّ توطئة للبلوغ باإلنـسان إىل مـستوى           ) من العذراء (فلم يكن ميالده العذري     

يف احلياة األبدية مع    الطهارة الكلِّية والقداسة اليت ا يرى اإلنسان اهللا من جديد، واليت تليق بالشركة              

فميالده العذري من الروح القدس بال أب كان القاعدة الضخمة اليت انطلق منها             . اآلب واالبن مجيعاً  

  .ليصنع خلقة جديدة لإلنسان من حلمه ومن عظامه ليؤهله لشركة اد مع اهللا

اء، والسالم على   وظهور مجهور جند السموات يسبحون حلظة ميالده، ويعطون اد هللا يف السم           

أرض اللعنة والشقاء، والسرور بني الناس الذين هدهم احلزن وسحقهم احلرمان؛ إمنا كانوا ليكشفوا              

ويعلنوا ويبتهجوا بسر هذا امليالد السمائي الذي هلم فيه مدخل وبشارة، والذي به ضمنوا لإلنـسان                

فهم أُعلن انفتـاح ملكـوت      وبنشيدهم وهتا .  يف خدمة اآلب السماوي    - مالئكية   -شركة معهم   

 «: السموات ليغشاه اإلنسان، ال كعبد بعد وال كضيف زائر، بل كوريث مع املسيح يف كل ما هللا

واململكـة  ... أما قديسو العلي فيأخذون اململكة وميتلكون اململكة إىل األبـد وإىل أبـد اآلبـدين           

   عطى لشعب قدوالسلطان وعظمة اململكة حتت كل السماء تليملكوته ملكـوت أبـدي،   . يسي الع

ـَّاه يعبدون ويطيعون   )27و18: 7دا (» .ومجيع السالطني إي
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فمنذ ميالد املسيح، واملسيح يستجمع يف ذاته كل ما يؤهل اإلنسان يف شخصه ليقف بالنهاية أمام 

.  فيه كل مـا لـآلب  ويرث! أبيه بال لوم يف احملبة ملدح جمد نعمته اليت أنعم ا لنا يف احملبوب يسوع    

واآلن على اإلنسان وكل عاِلم ومتعلِّم أن يقيس بكل قياس النعمة والروح والبصرية املفتوحة مـاذا                

  !كان يعوز املسيح لكي يتمم هذا ويبلغ باإلنسان اخلاطئ إىل هذا القدر الفائق؟

، كان على   )ي للخدمة وهي السن الرمسية اليت يدخل فيها الالو      (هكذا ملَّا بلغ املسيح سن الثالثني       

  !!أمت استعداد للقيام ذه املهمة املستحيلة

ضغطت على فكره وثقَّلـت      فلما بلغ اإلحساس بالرسالة يف قلب املسيح أقصاه، وشعر بالدعوة وقد          

 اهلُوينا حيدوه الفكر العميق أنه قد جاء ملء الزمان، وقد           على قلبه، وفرض الصوت الداخلي نفسه؛ سار      

فبخطوات ثابتة اتجه حنو بيت عربة، حيـث كـان          . ئكة على كتفيه نري اجلهاد املقدس     حطَّت املال 

  !املعمدان يعمد

   ما قبل ظھور المعمدان والمسیح- 12

كان السكوت بني البشارة مبيالد املسيح وظهور املسيح للخدمة، ثالثني سنة، هذا تدبري إهلي             [

ن اإلحياء أن ما سيأيت احلديث عنه أصيل وإهلي         تسجل يف اإلجنيل، وكان يوحي بأشد ما يكو       

كما يعطي توضيحاً أن ما سبق هذا الصمت هو تاريخ خـاص للغايـة يف حـدود                 . وملهم

وكـان إلعـداد    . األخصاء جداً، مل يسمح له باالنتشار بالرغم من مظاهره السماوية العلنية          

  .املسيح فيما لذاته

إعالن يوحنا املعمدان لنظام وخدمة حميـرة       وأخرياً انكسرت موجة الصمت اليت طالت ب      

ويف احلقيقة كال النبيين هلما مسات واحدة، خاصة مبجتمع         . للغاية كخدمة إيليا متاماً يف زمانه     

مزدهر وباذخ، ولكن بآن واحد متدهور حنو اهلالك بأمراض مستعصية خبيثة أصابت النخبـة    

وبالرغم من بأسه وبؤسه فهو حيمل بذار       . يهالدينية باألساس، تنبئ بانقالب حتمي ال رجاء ف       

ظهر كل منـهما    . جتديد ممكن احتماله، حىت أنه استلزم ظهور إيليا واملعمدان كلٍّ يف زمانه           

ليهدد بدينونة خميفة ولكن بآن واحد إمكانية صالح يبدو غري حمتمل، ألن ظهورمها جـاء يف                

 يتطلَّب أخالقاً غري موجـودة وغـري        وقت ال حيتمل فيه صالح، وال يرجى بأي حاٍل، فهو         

. يوحنا جاء فجأة من الربية يف اليهودية، كما جاء إيليا يف براري جلعاد. متوافقة مع واقع أليم  

فرسالة يوحنـا هـي مكملـة لرسـالة إيليـا،           . وجاء الثاين حامالً صفات ومميزات األول     
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ا على جبل الكرمل حينما ذبح      ومعمودية يوحنا جاءت يف فرادا وعجبها كالذي ابتدعه إيلي        

أربعمائة نيب على ر قيشون، ليتوازى النبيان يف نوع انفتاح الوعي والذاكرة علـى الرجـاء             

فهو دائماً أبداً   . وبالرغم من دقة املشاة بينهما إالَّ أن التاريخ ال ميكن أن يعيد نفسه            . املنتظر

اه ونستطيع أن نقوله إن يوحنا املعمدان هـو         لذلك فالذي نر  . يكمل بالنهاية ما بدأه بالبداية    

  ) 8(.]تكميل إليليا عندما اكتمل الزمان

ولألسف اكتمال الزمان مل يعرف بتحديد ميعاده من املسئولني عن معرفة األزمنـة واألوقـات،               

  .ولكن عرف سواء يف روما أو فلسطني بشدة احلاجة إليه

قا ليحدد زمان جميء املعمدان وعمله، مل يكن يف         لو. وإن االعتقاد الشديد الذي اعتىن به ق      [

حقيقته اعتناًء تارخيياً حمضاً بل لكي حيدد مدى دقة الوقت الالزم لظهـور ملكـوت اهللا، أو                 

  ) 9(!!]اإلعالن عن ظهوره

أما خبصوص ملكوت اهللا الذي كان هو رسالة املعمدان اُألوىل وعمل املسيح األعظم، نقول              [

عينها العهد القدمي كله يف حالة االرتقاء به، وهي بآن واحد العهد اجلديد عندما          إا هي ب  : هنا

فحقيقة امللكوت مل تكن خمفية يف العهد القدمي لتـستعلن فقـط يف العهـد               . يتحقَّق فيه هذا  

اجلديد؛ بل من املعروف أن حكم السموات وملكوت يهوه كان هو طبيعة العهـد القـدمي                

سرائيل ورسالتها، ومعىن كل وصاياه سواء يف األمور املدنيـة أو           وعلى أساسه قامت دعوة إ    

فملكوت اهللا كان هو القاعدة التحتانية لقيام كل معامالت يهـوه مـع الـشعب،               . الدينية

واملنظور الذي يرى منه ويصفه األنبياء، وبدون ملك اهللا يف إسرائيل يـصعب فهـم العهـد      

ت على أساس امللكوت ودامـت وأخـذت سـلطاا          فكل تعاليم العهد القدمي امتد    . القدمي

وكل هذا امللكوت الذي هللا يف شعب إسرائيل هو الذي يفرق ومييز شعب إسرائيل              . وهيبتها

ولذلك يحسب العهد القدمي كله إمنـا هـو      . عن بقية شعوب العامل، ويعطيه امتيازه احلقيقي      

  ) 10(.]إعداد وتقدمي حلكم السماء ومتلُّك اهللا

امللكوت مبجيء اهللا ذاتـه     لذي ميز العهد اجلديد بصورة عظمى وجهارية هو أنه حتدد ظهور            أما ا 

 احلال من وضعه اخلاص لشعب إسرائيل إىل وضـعه          ودخوله إىل العامل، الذي رفع مستوى امللكوت يف       

                                                
(8) A. Edersheim, op. cit., vol. I, pp. 255 f.

(9) Ibid., p. 260.

(10) Ibid., p. 265.
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، أصبح يف العهد    وبعد أن كان اهللا يف القدمي يدبر امللكوت بواسطة األنبياء والكهنة          . العام للعامل كله  

فمسيا مل يكن إالَّ صـورة      . ”مسيا“الذي كان قد أملح عليه يهوه بأنبيائه أنه         ! اجلديد يدبره بنفسه  

فأصبحت العالقة بني يهـوه     . ليهوه نفسه يأيت ويدخل العامل ويستعلن عمل ملكوته بروحه القدوس         

بنبـي وال بكاهن، وإمنـا بنفـسه       والشعب، حيث يهوه هو اهللا والشعب هو العامل كله، قائمة ال            

كنت أرى يف  «: وهذا ما رآه دانيال النيب. وروحه القدوس بال حواجز مادية أو عنصرية أيا كانت

فـأُعطي  . رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إىل القدمي األيام فقربوه قدامه          

. سلطانه سلطان أبدي ما لـن يـزول       . واأللسنةلشعوب واُألمم   سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل ا      

  )14و13: 7 دا(» .وملكوته ما ال ينقرض

!  دائمة دوام األبـد : ثالثاً مساوية،: ثانياً عامة عاملية شاملة،  : أوالً: وهذه هي صفات ملكوته   [

ة لإلنـسان،   فاتساعها باتساع ملْك اهللا، مقدسة كقداسة السماء بالنسبة لألرض واهللا بالنسب          

  ) 11(.]دائمة دوام األبد

منظوراً من خـالل    ): املسيا(وها هو امللكوت حيث يدبر اهللا وحيكم ظاهراً وباطناً باملسيح           [

عمل الكنيسة، ينمو تدرجيياً وسط العوائق، منتصراً بايء الثاين للمسيح حيث تعلن النهاية،             

  ) 12(.]ليكمل امللكوت يف احلياة األخرى

                                                
(11) Ibid., p. 266.

(12) Ibid., p. 270.
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  الفصل األول

  خدمة المعمدان كإعداد لخدمة المسیح

  ُّ دعوة المعمدان وكیف أحیا روح الترقب- 13

  َّلمجيء المسیا وأعد الطریق بالتوبة والعماد
  

كانت قد لوحته الشمس، جاء وله اشتياق ناري للملكوت         [

ق نفسه، ويدعو النتظـار اآليت      القادم حيترق كالنار يف أعما    

   ) 1(بابيين.] بعده الذي سيعمد بالروح القدس ونار
  

كانت مهمة املعمدان شاقة، ألن الشعب كان قد نعس من اليأس وكَلَّ من الرجاء واالنتظار، وأكلته                

اخلـراب  فأنْ خترج من وسط هذا الركام و      . اخلطية وساد عليه الشيطان يخرب يف عبادته وآماله وسلوكه        

ومن حتت االحتالل الروماين والـشعب      . دعوة مللكوت اهللا؛ فهذا األمر وحده كان كفيالً ليقظة مفاجئة         

ومن وسط ظالم األيام    . مداس حتت أقدام املستعمرين، أنْ يسمع باخلالص؛ فكان هذا وحده عودة للروح           

 املضيء؛ كان هذا مبثابـة جرعـة     اليت تسري بطيئة متثاقلة، أنْ تشرق مشس ومعها دعوة النتظار يوم الرب           

  .كان هذا عمل املعمدان األول، وكان هذا أهم إعداد لبدء قيام املسيا بعمله. إنعاش حملتضر

ولكن كان من أخطر ما ميكن أن يفسد عملية املعمدان واملسيح معاً، أن يظن الشعب أن يوحنا                 

ظة أن ينادي بقرب امللكوت أن يسرع ليمأل        فكان لزاماً على املعمدان حل    . املعمدان هو املسيا القادم   

لذلك كـان تـشبث     . األمساع أنه ليس هو املسيا اآليت، ولكنه هو املُرسل قدامه ليعد الطريق أمامه            

املعمدان بنبوة إشعياء اليت تضع املعمدان كمجرد صوت صارخ يف الربية ينادي بإعداد الطريق لآليت               

  :عوة املعمدانبعده من أهم مقومات د

من أنت؟ : وهذه هي شهادة يوحنا، حني أرسل اليهود من أُورشليم كهنة والويني ليسألوه «+ 

  فاعترف ومل ينكر، وأقر أين لست أنا املسيح،

  ...من أنت، لنعطي جواباً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ : فقالوا له

  )23- 19: 1يو (» .ق الرب، كما قال إشعياء النيبأنا صوت صارخ يف الربية، قوموا طري: قال

                                                
(1) G. Papini, op. cit., p. 55.
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  .ويف احلال أدرك الفريسيون أنه جمرد املنادي باملسيا

من هو، بل وجد أن من وظيفته أن يعرف الشعب مبن هـو             : ولكن مل يكتِف املعمدان بأن يقول     

فوق وهو فوق اجلميع، وهـو الـذي        إنه من   : فقال عن املسيا اآليت   . املسيا، ومن هو بالنسبة لنفسه    

إنه من األرض ومن األرض يتكلَّم، وإنه إمنا يعمـد          : أما عن نفسه فقال   . أرسله اهللا ومن اهللا يتكلَّم    

اآلب حيب االبن وقد دفع كل شـيء يف   «: باملاء، وإنه ليس أهالً أن حيلَّ سيور حذاء املسيا، وقال

ن هوية املسيح أنه من السماء، وقد أرسله اهللا، وهـو  وهكذا كشف املعمدان ع). 35:3يو (» يده

إن املسيا هو العريس، وأما هو فصديق العريس؛        : وبالنهاية قال . ابن اهللا، وأنه سيعمد بالروح القدس     

  .واملسيا ينبغي أن يزداد، وأما هو فينبغي أن ينقص

ألنبياء، ولكن املعمدان جاء بغري مـا       كانت روح املعمدان روح وثَّابة مستمدة من روح إيليا وا         

، وقد )الذي يعبد األصنام(جاء به إيليا، إيليا كان موبخاً عنيفاً كالصاعقة على األنبياء الكذبة وامللك            

أما املعمدان فجاء كنور الفجر اخلافت ليبدد الظلمة القامتـة   . ذبح أربعمائة نيب منهم على ر قيشون      

مئات السنني ليوقظهم بصراخه كاملبشر أن الفجر أتى والنور قادم، ويـوم            اليت خيمت على الشعب     

إنه كـان بالنـسبة للـشعب    ). 2:3مت (» اقترب ملكوت السموات «الرب على األبواب، فقد 

وهذا يف  . كمجدد للرجاء، ومذكِّر بالوعود واملواعيد، وقد أدخلهم يف حلم من أحالم اآلباء السعداء            

ل الصحيح للمسيا، ألن عمل املسيا كان أيضاً يف واقعه حتقيقاً صـادقاً وعمليـاً               احلقيقة كان املدخ  

  . املسياوفعاالً لكل أحالم اآلباء وشهوة قلب إبراهيم صاحب الوعد األول مبجيء

فإن كان كل جهد املعمدان قد تركَّز يف دفع الشعب للتوبة، فهو بقصد جتديد األفكار بـالتعليم                 

  :وقد شهد عنه يوسيفوس املؤرخ هكذا. ل املعموديةواألبدان بغسي

كان رجالً صاحلاً وواحداً من الذين دفعوا اليهود ملمارسة الفضيلة، سواء كان باحلق والـرب               [

وهذا كان عمل املعمودية حىت بغسل املـاء        . حنو بعضهم البعض، أو بالتقوى يف عبادم هللا       

وليس ذلك فحسب بل وأيضاً ليصريوا أطهاراً       . يصريون الئقني ومقبولني لكي ترفع خطاياهم     

   ) 2(.]باجلسد بعد أن صاروا أبراراً يف نفوسهم باالعتراف باخلطايا

                                                
(2) Josephus, Antiq., XVIII, 116-119.
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هذا كله يف واقعه كان خالصة شهوة األنبياء يف نبوام كأقصى ما يقدمه العهد القـدمي متهيـداً      

  .للملكوت اآليت، على يد يوحنا املعمدان

 خنطئ فنعترب أن املعمدان قد خطا بالشعب أول خطوة يف جمال العهد اجلديد،      على أنه ال ينبغي أن    

ألن خدمة املعمدان اقتصرت على التنبيه والتوعية وإعداد األفكار والقلوب بامللكوت اآليت، ولكـن              

لذلك كان تقرير املسيح    . قط مل خيطُ وال خطوة واحدة عملية يف العهد اجلديد، أي يف ملكوت اهللا             

األصغر يف ملكوت السموات أعظـم منـه   «:  عن املعمدان بعد أن مدحه كثرياً ومطوالً أنَّالنهائي

امللكـوت  فكان لسان حال املعمدان عندما خطا املسيح أول خطوة الفتتاح عهد           ). 11:11مت  (»

  )30و29 :3يو (» .ينبغي أن ذلك يزيد وأين أنا أنقص.  فرحي هذا قد كَملَإذاً «: أن قال

ي سبب هذه الرؤية كأن املعمدان خطا خطوة يف جمال العهد اجلديد، كون األناجيـل               ولكن الذ 

 فقربته جداً مـن     - من وجهة نظر مسيحية بلغت قمتها وايتها         -مجيعاً قد أعطته تكرمياً وتعظيماً      

ولكن . حدود املسيحية، حىت اختلط األمر وأخذ املعمدان صورة مسيحية ليست صحيحة وليست له            

. ال أقبل شهادة من إنـسان ) املسيح(أنا  «: ة املسيح تضع هذه احلقيقة يف حدودها الصحيحةشهاد

 وأما  .ساعةأن تبتهجوا بنوره    كان هو السراج املوقَد املنري، وأنتم أردمت        . لكين أقول هذا لتخلصوا أنتم    

  )35و34 :5يو (» ...أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا 
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   البریةِّ المعمدان كمعلم في- 14

انعزل املعمدان يف برية اُألردن غرب البحر امليت وعاش هناك عيشة النسك الصارم واحلرمان من               

كل ملذات الدنيا، وكان ذلك بدافع حزنه الداخلي املرير لفساد اُألمة اليهودية شأنه شـأن أنبيـاء                 

فرزه النحل بني الصخور    أواخر العصور اليهودية، واكتفى من الطعام مبا قدمت له الطبيعة من عسل أ            

أما لباسه فكان كلباس إيليا خشناً من وبر اإلبل، وعلى حقويه منطقـة             . وجراد كان يشويه ويأكله   

  .من جلد، شأن السهارى الذين يقيمون الليل ساهرين واقفني يعبدون

ـ   «: وهكذا كان املعمدان غارقاً يف حزنه ومهومه على شعبه كدانيال يف أيامه ت أنا دانيـال كن

...نائحاً ثالثة أسابيع أيام، مل آكل طعاماً شهياً، ومل يدخل يف فمي حلـم وال مخـر ومل أدهـن    

ال ختف يا دانيال ألنه مـن اليـوم   : فقال يل «: وقد مدحه املالك ملَّا جاء يفتقده). 3و10:2دا(»

أتيـت ألجـل     قُدام إهلك سمع كالمك وأنا       وإلذالل نفسك األول الذي فيه جعلت قلبك للفهم       

وباألكثر كان حزن املعمدان على خطايا الشعب اليت أحس بأا سـتكون  ). 12:10دا (» كالمك

ـا يف اضمحالل مريع     . شغل املسيا الشاغل   فالليل كان قد بلغ أقصى سـواده،       . وكان الشعب حق

ـا وبالضرورة أن يأيت اآليت، الذي جاء هو ليعد الطري             ق أمامه، وقد أحس    وكانت طلبة املعمدان حق

. بالتأكيد أن املسيا خلفه على األبواب، األمر الذي شجعه وأعطاه فماً ليتكلَّم كنار حتـرق وتطهـر   

فكـان  . وتأكَّد املعمدان أن عليه أن حيكي للشعب ما قد صار يف قلبه من تأكيد إهلي أن املسيا آتٍ                 

  .عليه وعلى الشعب أن يعدوا القلوب للعصر اجلديد

وأخرياً بلغ الدفع اإلهلي داخله إىل مداه فتشجع وترك وحدته خلفه وتقدم حنو الناس ينادي نداء                

  .، واآليت على األبواب)2:3مت (» توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السموات «: السماء

  :ويقول العالَّمة إدرزهامي املؤرخ والالهويت اليهودي املتنصر

 لروما، وكان ذلك موافقاً لسنة سبتية من خريف سـنة           779إن ذلك كان يف خريف سنة       [

.  حيث يتوقَّف كل عمل وتتوقَّف الزراعـة       780حىت سنة   ) اكتوبر/ سبتمرب  ( تشرين   779

فكان سهالً على الشعب أن خيرج إليه زرافات وِوحدانا وانتشر اخلرب يف األرض املـسترحية               

 ساليم أول مكان بدأ فيه املناداة، وبيـت         وجتمعوا حوله يف عني نون بقرب     . كانتشار الريح 
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  ) 3(.]عربة، اليت تقع مشايل بيسان احلالية

ومن تشبيهاته اليت أرعبت    . ومل يكف عن هذا النداء بكل ما أويت من صدق وأمانة لتأدية الرسالة            

 لريفع هذا   الالهني واملتالهني، أن اهللا سينقِّي شعبه كما ينقِّي صاحب احلقل بيدره، القمح من التنب،             

وقد أنكر على الشعب بشدة املبدأ الغاش الـسائد         . فامللكوت ال يدخله غري املستحقني    . وحيرق ذاك 

آنذاك أن عظماء الشعب ورؤساءه وأصحاب السلطان واجلاه واملتمسكني بأشكال العبادة والتقـوى          

ونادى .  له نصيب عند اهللا    فال مناص من التوبة ملن أراد أن يكون       . املظهرية هلم مكان يف ملكوت اهللا     

بأن املعمودية باملاء اليت جيريها للتائبني واملعترفني خبطاياهم هي املدخل الوحيد لتكريس النفس لقبول              

وكانت املعمودية قد شاع ذكرها بني اليهود أا للتطهري يف أيام املسيا، إذ كان              . ملكوت املسيا اآليت  

من كل جناساتكم ومن كل أصـنامكم  .  عليكم ماًء طاهراً فتطهرونوأرش «: قد تكلَّم عنها األنبياء

وأُعطيكم قلباً جديداً، وأجعل روحاً جديدةً يف داخلكم، وأنزع قلب احلجر من حلمكـم              . أُطهركم

كذلك ذكرها زكريا النيب باعتبارها أا ستكون عمالً ). 26و25: 36حز (» وأُعطيكم قلب حلٍم

يكون ينبوع مفتوحاً لبيت داود ولسكان ) يوم املسيا(يف ذلك اليوم  «: م املسياجديداً من اهللا يف أيا

وكذلك أيـضاً نبـوة   ). 1:13زك (» )للخالص من اخلطية والنجاسة) (اليهود فقط؟؟(أُورشليم 

ها أنا أُرسل مالكـي   «: مالخي آخر األنبياء ويظهر فيها أن املعمودية للتفريق بني الصديق والشرير

ويأيت بغتة إىل هيكله السيد الذي تطلبونه ومالك العهد الذي        . فيهييء الطريق أمامي  ) وحنا املعمدان ي(

مثل نار املمحص ومثل أشنان القصار فيجلس ممحـصاً         ... هوذا يأيت قال رب اجلنود      . تسرون به 

مـال  (» يعبـد اهللا ومـن ال يعبـده   فتعودون ومتيزون بني الصديق والشرير، بني مـن  ... ومنقِّياً 

فإن كان األنبياء قد تنبأوا عما سيسبق جميء املسيا مبجيء املعمدان، فذلك للتطهري             ). 18و3و3:1

والتمحيص وفرز الصديق من الشرير وتبييض القلوب كما يبيض القصار املالبس مـن سـوداء إىل                

ملالك املدعو، كما يقول حزقيال النيب بوضوح، لـريش علـى           ويقيناً أن املعمدان أحس بأنه ا     . بيضاء

الشعب ماًء مطهراً فيطهرون من كل جناسام ومن عبادة األصنام، ويصري هلم قلب حلم ِعوض قلب                

  .احلجر، ليتم القول الذي نطق به النيب من فم اهللا

  .وهكذا بدأ املعمدان بالفعل يعد الطريق أمام املسيا

                                                
(3) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 278.
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  ة المعمدان بالشعب وبتالمیذه عالق- 15

كل الذين حتركت قلوم من نداء املعمدان وحتذيره ودعوته للعودة بقلوم إىل اهللا واعتـرافهم               

خبطاياهم وقبوهلم العماد من يديه، وجدوا بالفعل يف املعمدان معلِّماً للحق والفضيلة والتوبة والعودة              

أحس به املقربون إليه وأحبـوه، فكالمـه        .  ومع دعوته  إىل اهللا، ألن املعمدان كان صادقاً مع نفسه       

واضح وإرشاده للنفوس التائبة بسيط ومتواضع، وليست له متطلبات أكثر من توبة القلب وأعمـال               

وأوضح وصاياه اجليدة والصحيحة للغاية، أنه مل يأمر أحداً أن يترك عمله مهما كان،              . تليق بالتائبني 

. ه ويكون صادقاً مع نفسه واهللا، وهكذا مع اجلنود، وهكذا مع العـشارين            بل يحسن سريته يف عمل    

أعمالـه   فعني املعمدان كانت مصوبة على قلب الشعب وليس علـى         . الفئات وأحبوه فجذب إليه هذه    

  .ووظائفه، فالكل مدعو للصالح واألمانة والشرف والصدق مع نفسه واهللا

مدان فعالً وكأنه ممهد للقلوب واألفكار وليس جمدداً بأي حال          وباملقارنة بتعاليم املسيح يبدو املع    

من األحوال، وال يتطلَّب بالتايل طلبات جوهرية مصريية كاليت طلبها املسيح أول ما طلب أن يسلِّم                

وهذا يرجع أساساً إىل ما     . اإلنسان املشيئة هللا ويضحي بكل احنرافات العواطف واألهواء والشهوات        

فاملسيح يأمر أو يعطي . ن املسيح واملعمدان من قوى وإرادة ومشيئة وسلطان روحي إهلي        حيمله كل م  

الوصية ليس كما كانت تعطي التوراة حىت تنفَّذ بقدرة اإلنسان وعلى قدر التنفيذ يكـون اجلـزاء                 

والعقوبة، وهنا نشأ بر الذات؛ ولكن املسيح يأمر بالوصية وهو يسندها بقوة روحه، ويضمن نفاذها               

فاملـسيح  . بنعمته إن صدق اإلنسان وآمن من كل قلبه وبدأ يعمل، تسنده الطاعة واألمانة للمسيح             

  .يعطي الوصية من مركز إهلي قادر مقتدر

 «أما املعمدان فكان يؤمن متاماً أن تغيري القلوب حيتاج إىل عمل إهلي تركه للمسيا اآليت بعـده  

ه على تنفيذ أمر اهللا يف حدود رسالته أن ميهد ويعلِّـم  ، فاقتصرت وصايا)11:3مت (» األقوى مين

يـدعو إىل   . عاملاً أن التغيري للتجديد سيتم بعمل اهللا يف املسيا        . وينصح ويرشد بكل إخالص وصدق    

فاملعمـدان مل   . السلوك األخالقي الصادق واألمني، ولكن إعطاء قوة لتجديد احلياة ليس من عملـه            

فبالرغم من الغرية النبوية امللتهبة إالَّ أنه       .  فهو يعرف نفسه وحجم رسالته     خيطئ النظرة إىل نفسه قط،    

كـان أداة   . مل خيرج عن حدود كونه نبيا، ينبئ وال يعطي، يعلِّم وال يغير، ينصح وال يرتقي بالنفس               

دماً مـن  يدرك أن هناك حتماً قا. طيبة وطائعة لروح اهللا يف حدود إعداد الطريق أمام صاحب الروح        
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لذلك . سيعطي اخلليقة جدا وروحانيتها، ولكنه ال يزيد عن كونه يبشر ا بفرح وينتظرها كالباقني             

مل يستطع تالميذه أن يرفعوه فوق ما هو، وال أن يفتخروا به أكثر مما يقول ويعمل يف حدود رسالته                   

 تالميذه أنه من اهللا، وأنه مرسـل  لقد تأكَّد). 11:3مت (» لست أهالً أن أمحل حذاءه «املتواضعة 

من اهللا، ولكنه كاملصباح الذي يوقَد يف الليل حىت الفجر، فإذا انبثق نور الشمس خبا نور املـصباح                  

  !حىت ولو مل ينطفئ

  َّ عالقة المعمدان بالمسیا- 16

  العماد بالماء والعماد بالروح والنار
خصيته وظنوا أنه رمبا يكون هو املسيا، بـدأ         ملَّا أحس املعمدان أن الشعب بدأ يخطئ يف فهم ش         

فلمـا  ). 20:1يو (» لست أنا املسيح «: يكشف العالقة بينه وبني املسيا القادم، بوضوح وبال تردد

أنا : وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست املسيح وال إيليا وال النيب؟ أجام يوحنا قائالً «سألوه 

واملعىن أنه يطهر باملاء ويعد فقط لآليت الذي سـيقدس بـالقوة   ). 26و25: 1يو (» ...أُعمد مباء 

وما هـو إالَّ الـسابق      . ذا يرفع املعمدان املسيا اآليت إىل موقعه احلقيقي من اهللا ومن اُألمة           . اإلهلية

 وأغطِّس يف   أنا أغسل اجلسد  : ولسان حال املعمدان  . املنادي باآليت الذي سيعمد بالروح القدس ونار      

وأما النار فهـي    . املاء، ولكنه هو سيطهر النفس من الداخل ويغمر بالروح القدس الذين يؤمنون به            

فهي حترق وتضيء   . طبيعة الروح القدس اليت حترق الشوائب وجتلِّي اخلليقة اجلديدة املطهرة كما بنار           

يف اد العتيد، والذي يـرفض فـالروح   فالذي يؤمن جيلِّيه الروح القدس ويعده ليشترك        . بآن واحد 

، والذي ليس )16:5مت (» فليضئ نوركم «: فالذي هللا يضيء. حيرق ليالشي كل ما هو ليس هللا

  .هللا يسري يف الظلمة وينتهي إىل خدمتها

 ينقِّي بيـدره أي  ويصف املعمدان املسيح بأنه هو صاحب احلقل وحصاد األيام األخرية الذي          

ستحقني للدخول إىل ملكوته الذين يصفهم بأم كالتنب؛ فالقمح يرفع أمـام اهللا             ملكوته من غري امل   

  .كخبز الوجوه، أما التنب فيلقى يف التنور لتلتهمه النار
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   حقیقة ملكوت هللا عند المعمدان- 17

 أول حقيقة طرحها املعمدان عن امللكوت هي رفض وإسقاط املعلومة الشائعة لدى اُألمة كلها أن كـل                

ـادة         الذين احندروا من إبراهيم كأوالد بالنسل التسلسلي، الذين حيفظون السبت واخلتـان وأشـكال العب

وبذلك يتبقَّى املرفوضون وهـم أهـل اُألمـم أي          . الطقسية اليت لآلباء، سيدخلون حتماً ملكوت املسيا      

  .الوثنيون

عليهم أن يكونوا قـد أكملـوا       وعلى النقيض فإنه جيعل امللكوت القادم وقفاً على الذين يتحتم           

توبتهم إىل اهللا وأصلحوا أخالقهم وسلوكهم وأدركوا مدى خطورة اخلطيـة وإفـسادها للحيـاة               

باالعتراف خبطاياهم كضرورة حتمية، ليتهيأوا لقبول العماد بالروح القدس والنار الـذي سـيجيء              

عىن كله يف مفهوم التوبـة إىل اهللا، مبعـىن   وقد أمجل هذا امل. املسيا ليهبه للذين أكملوا توبتهم إىل اهللا      

  .الرجوع عن اخلطايا وعبادة األصنام وطاعة وصاياه

ولكنه كان يفهم امللكوت اآليت أنه منظور ومعاش على األرض بشبه مملكة داود، وأنه األرض اهلنيـة                 

 هو امللـك عليهـا      ، ولكنها تكون روحية على نوع ما، يقودها ويعطيها روح اهللا، يكون املسيح              والبهية

. وكان يعتقد أن اُألمم سيكون هلم نصيب عوض املرفوضني من اليهـود      . كملك منظور وممجد كابن اهللا    

وكان يعتقد أن الذين حولوا قلوم إىل اهللا واستعدوا باالنتظـار           . وبظهور املسيح سيفرز غري املستحقني    

أما الـذين رفـضوا     . ئه ويتبعونه وينالون منه احلياة األبدية     واإلميان مبجيء املسيا، سيتعرفون عليه حلظة جمي      

  :وأوضح قوٍل قاله يف هذا املضمار. التوبة والعودة إىل اهللا سينكرونه وسيمكث عليهم غضب اهللا

. الذي يأيت من السماء هو فوق اجلميع، وما رآه ومسعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها «+ 

ألنه لـيس   . ختم أن اهللا صادق، ألن الذي أرسله اهللا يتكلَّم بكالم اهللا          ومن قَِبلَ شهادته فقد     

الذي يؤمن باالبن لـه     . اآلب يحب االبن وقد دفع كل شيء يف يدهِ        . بكيٍل يعطي اهللا الروح   

  )36- 31: 3يو (» .حياة أبدية، والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة بل ميكث عليه غضب اهللا

فاملسيا هو ابـن  : الروحي على أقصى انفتاحه يف إدراك املسيا وملكوته     هكذا كان وعي املعمدان     

اهللا احملبوب الذي دفع اهللا كل شيء يف يده، وملكوته حياة أبدية، والذي تأهل للمجيء إليـه ينـال        

احلياة األبدية، أما الذين يرفضونه فسيمكث عليهم غضب اهللا، مبفهوم أم يبقون ويدومون يف عقاب     

وهذا يدخل يف معىن أن املسيا سريفع عقوبـة         . وت الذي وقع عليهم مع آدم واللعنة اليت أصابتهم        امل
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  .املوت واللعنة، أي غضب اهللا، عن الذين يؤمنون به، وينالون احلياة األبدية معه



- 70 -  

  

  الفصل الثاني

  معمودیة المسیح
  وكانت معمودية املسيح باملاء إعداداً ملعموديته بالدم،[

  كان البد للحمل أن يغسل باملاء قبل أن يقدم لذبيحة احملرقة،

  .وكان البد للمسيح أن يظهر بني اخلطاة

يف معمودية اُألردن شارك اخلطاة، ويف معمودية املوت محـل          

  ) 1()شني(.] خطاياهم

  ُ المعمدان یعطي المعمودیة للمسیح- 18

كانت الرحلة بأيامها الثالثـة     . وأخرياً وصل املسيح بعد رحلة طويلة من الناصرة حىت بيت عربة          

فرصة كبرية ومهولة ليسترجع فيها املسيح كل ما مسع من أُمه عن كيف تقبلت البشارة من املـالك،                

ساً على إرساء عملية اخلالص الكربى على أكتافـه         وكيف أن البشارة مبيالده هو شخصياً تقوم أسا       

  .ليخلِّص الشعب من خطاياهم

كان يسري وهو يتصور ثقل الرسالة، ولكن الروح كان يعد فكره لتقبل حركات السماء لتستعلن               

  .له كل ما خيتص بإرساليته أوالً بأول وعمالً بعمل، بل وتوجيهاً دائماً بالصوت الداخلي

املعمودية باملاء للمسيح وهو بال خطية يربك القارئ البـسيط إن مل يـسعفه              صحيح أن إعطاء    

إذ ال ميكن أن يتصور أحد أن املسيح خيضع للمعمودية باملاء . الشرح الالهويت احلقيقي واملناسب جداً    

ـَّة عالقة للتوفيق بني العمـاد                 على مستوى فكر اآلخرين وحاهلم ونفس غرضهم؛ إذ تنعدم كلية أي

اء من املعمدان ووجود اخلطية أو حىت افتراضها يف شخص املسيح للتطهري، ألنه هو نفسه الفادي                بامل

  .الذي جاء لريفع اخلطية ويبطلها بدمه

وإىل ! ولكن احلاصل أمامنا أن املسيح تقدم ليتقبل املعمودية من املعمدان حتت فرض هذه املعـاين          

ن املسيح كان يف حاجة إىل معموديته لو مل ترتفع رؤيته           هنا كان ميكن للمعمدان أن يستمر يف ظنه أ        

وهذا نراه بوضـوح يف     . باستعالن داخلي ليدرك فيها مدى اهلوة اليت تفصله عن قامة املسيح اإلهلية           

مىت وحده احملسوب أنه اإلجنيل الكنسي الطقسي األول، عندما متَّت املقابلة ألول مـرة؛ إذ       . إجنيل ق 

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, (1958, repr. 1977), pp. 57 f.
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ملسيح بقول واضح اعترف فيه بعدم استحقاقه هو أن يعمد املسيح، بل وبالتايل أنه هو               بادر املعمدان ا  

  .نفسه الذي حيتاج أن يعتمد من املسيح

: ولكن يوحنا منعه قـائالً . حينئذ جاء يسوع من اجلليل إىل اُألردن إىل يوحنا ليعتمد منه «+ 

امسح اآلن، ألنه هكـذا     : ع وقال له   فأجاب يسو  !أنا حمتاج أن أعتمد منك، وأنت تأيت إيلَّ       

ل كل بر15-13: 3مت (» .حينئذ مسح له. يليق بنا أن نكم(  

  .أما الشرح الكتايب، فالرب هو بر االتضاع بالنسبة للمسيح

أما الشرح الالهويت، فاملسيح جاء إىل املعمودية وهو حامل البشرية كلها يف جسده، فهو لـيس                

بشهادة املالك، ولكن من أجل البشرية اليت حيملـها يف          ” لقدوس ابن اهللا  ا“من أجل نفسه جاء ألنه      

  !! أُمماً كانوا أويهوداً -  قبل أن يعتمد منه - فبعماده يكون قد أكمل للمعمدان عماد كل إنسان . نفسه

ولكن قدم لنا املعمدان نفسه تفسرياً آخر غاية يف احلبك واإلبداع، يقوم على أساس أنه إمنا جاء                 

ا                ليا يف شخص يسوع حينما يأيت إليه كإنسان عادي، فتشهد السماء أنه املسيستعلن املسيد حىت يعم

وشهد يوحنـا  . لكن ليظهر إلسرائيل لذلك جئت أُعمد باملاء. وأنا مل أكن أعرفه «: وابن اهللا هكذا

أنا مل أكن أعرفه، لكن الـذي  و. إين قد رأيت الروح نازالً مثل محامة من السماء فاستقر عليه     : قائالً

الذي ترى الروح نازالً ومستقراً عليه، فهذا هو الذي يعمد بالروح : أرسلين ُألعمد باملاء، ذاك قال يل 

  )34-31: 1يو (» .وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن اهللا. القدس

 احلرية، هكذا عبـر   لنقله من العبودية إىل   - يف البحر األمحر     -وكما عرب موسى بشعب إسرائيل      

وملَّا نزل عليه الروح القدس بشبه محامة كـان         . ويف كيانه البشرية بأمجعها   ) 2(املسيح يف مياه اُألردن   

. ، فهو ذبيحة مساوية   ”هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت      “كأن اهللا يقدمه ذبيحة للفقراء معلناً أن        

       وهو ارتضى أن يعتمد يف مائنـا  . سة بالروح القدسوسواء محامة أو محل فهو ذبيحة عن اخلطية مقد

  .ليشترك فيما لنا من خطية، لنعتمد حنن يف موته لننال ما له من فداء وخالص

وملَّا خرج من املاء وأخذ يصلِّي انفتحت السماء ونزل الروح بشبه محامة واستقر عليـه، فكـان        

ديد، واحلمامة استقرت عليه كما على األرض       واملياه اجلديدة، مياه النجاة للتج    ) 3(وكأنه نوح اجلديد  

  .وكأمنا حنن يف طوفان جديد وجناة وسالم حلياة رضا من اهللا ومسرة. الطيبة

                                                
(2) Fulton J. Sheen, op. cit., p. 59.

(3) A. Edersheim, op. cit., p. 284.
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  َّ السماء تتدخل لتدعیم استعالن المسیح كابن هللا- 19

حدث هذا عند خروج املسيح من ماء اُألردن بعد العماد مباشرة، إذ بينما كان واقفاً يصلِّي                

هذا هـو  : من السموات قائالًصوت  «  انفتحت السماء وجاء- حام مباشر بني االبن واآلب كالت  - 

تِرر17:3مت (» .ابين احلبيب الذي به س(  

وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن  «: وهذا هو الذي أعطى للمعمدان الشهادة اليت شهد ا

  )34:1يو (» .اهللا

عمدان النيب، ومن اآلب من السماء املفتوحة، دخل املـسيح          وذه الشهادة املضاعفة من يوحنا امل     

  .إىل خدمته مؤيداً بصوت النبوة من األرض وصوت اآلب من السماء

   استمرار المعمدان في خدمتھ بعد عماد المسیح- 20

كان نور الـشمس قـد   ألول وهلة وبالقراءة السطحية يصري هذا نفسه سؤاالً ضد املعمدان، فإن     

   الليل؟ودخلنا يوم الرب، فلماذا بعد مصباحأشرق وسطع 

فصحيح أن املعمدان أدرك سر املسيا يف شخص يـسوع          . ولكن على القارئ أن يتأنى يف احلكم      

ونسب إليه بالضرورة كل ما سبق وقاله العهد القدمي جبميع أنبيائه، باعتبـاره مؤسـس امللكـوت                 

د املعمدان وكان ينتظر أيضاً أن يعلن املسيح عن عمله ولكن ِمن هذا املنظور نفسه كان يعتق      . املوعود

اإلهلي ويباشر بأعماله استعالن نفسه وعمله من جهة هذا امللكوت، فال يعود حيتاج بعد إىل شـهادة        

وحينئذ كان عليه أن يكف مباشرة ويف احلال عن خدمته وعمله ورسـالته             ! املعمدان أو عماده باملاء   

كان بناًء على ذلك مفروضاً أن يوجه تالميذه إىل اتباع املسيا، إذ ال يكون              اليت أخذها من السماء، و    

  .هلم وال له عمل بعد

ولكن لعدم حدوث ما كان يتوقعه املعمدان من املسيح بعد استعالنه يف املعمودية ونزول الـروح   

ويستمر يف ذلك إىل أن     يعد الطريق مللكوت املسيا،     : القدس عليه، اضطر أن حيتفظ برسالته كما هي       

يعلن املسيا ملكوته بل ويفتتحه باعتباره امللك اآليت للخالص، ويرفع راية ملكوته حىت ينضوي الكل               

أما اإلعالن عن ملكوته كما كان ينتظره املعمدان فبإعالن واضح مسـاوي تلتـزم بـه                . حتت عمله 

  .األرض ليجلس ملكاً على إسرائيل جهاراً

ان صادقاً لرسالته وأميناً للدعوة يف استمراره لإلعداد للملكوت حـىت يكمـل   إذن، فاملعمدان ك 
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يزكِّي هذا التصرف مدى خصوصية رسالة املعمدان بينه وبني اهللا، وليس للشعب            . )4(ظهور املسيح 

  .وبالتايل ال تدخل العالنية يف تصرفاته اليت حتمت عليه هذا السلوك. دخل يف ذلك

                                                
  : يشترك يف هذه النظرة الواضحة والصحيحة كل من العاِلم واملؤرخ اليهودي املتنصر نياندر والعاِلم وينر(4)

A. Neander, The Life of Jesus Christ (1st German ed. 1837; Eng. tr. 1847), pp. 59 f.

Winer, Biblisches Realwörterbuch, I. 692 (2 nd ed.).
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  وماھیتھا عند المعمدان وعند المسیح المعمودیة - 21
إن كان أحد ال يولد مـن املـاء         : احلق احلق أقول لك    «+

  )5:3يو  (».والروح ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا

فقد اتضح أن املعمدان إمنا جاء ليعمد حسب قولـه،          . األمر يف معمودية يوحنا استوفته األناجيل     

وكان قـد   . اد حينما يأيت املسيح إليه فيعرفه ويقدمه للشعب       لكي يتقبل عالمة من السماء أثناء العم      

  .سبق وأعلن ذلك حىت ال خيتلط األمر على الناس فيظنونه أنه هو مسيا

أما املعمودية بالنسبة للمسيح، أي ملاذا اعتمد املسيح؟ فبحسب روح اإلجنيل، إن كانت خـربة               

من السماء ليعلن له عن املسيا القادم إليه، تكون         املعمدان عن املعمودية هي كونه ينفتح على إعالن         

. املعمودية غري مقبولة ذا الوصف بالنسبة للمسيح وتتعارض كلية مع طبيعته وشخـصه كـابن اهللا   

ولكن تعليل معمودية املسيح يتحتم أن يبتدئ من نقطة جوهرية وأساسية وهـي اإلميـان املطلـق                 

وحينئذ ممكـن أن نـرى أن       . ستحدث بأي حال من األحوال    بالهوت املسيح، القائم فيه، وغري امل     

 من طبيعته، كان يلزمه لكي جيدده أو خيلقه خلقاً جديداً روحياً اللوغس اإلهلي باختاذه جسد البشرية      

بالضرورة قبل أن يتعامل معه بالروح القدس للميالد الثاين من فوق أو اخللقة اجلديدة بـالروح، أن                 

وواضح لدينا من حادثة عماد املسيح أنه بعد أن أكمل معموديـة            .  اليت باملاء  يعرب به معمودية يوحنا   

وبـذلك  . املاء من يد املعمدان، انفتحت السموات للتو، ونزل الروح القدس واستقر على املـسيح             

ا يكون قد قَِبلَ املسيح الروح القدس من السماء ليدعم به البشرية اليت عرب املعمودية ا، واليت اتخذه                

  .لنفسه من العذراء متهيداً لدخوله اخلدمة واملناداة بامللكوت

ولكن ال يقبل بأي حال من األحوال أن نفهم أن الروح القدس حلَّ على املسيح ألنه مل يكن فيه                   

الروح سابقاً فامتأل من الروح القدس يف املعمودية، ألن املسيح مولود بالروح القدس وملء الـروح                

. ظة واحدة وال طرفة عني كونه هو اإلله ابن اهللا الذي أخذ ناسوته من العـذراء               القدس مل يفارقه حل   

ذا نفهم متاماً أن الروح القدس حلَّ على البشرية اليت حيملها املسيح كما هو حال فيه أصالً، فكان                  

ن وهـو  فإن قيل كما يف اإلجنيل إن املسيح رجع من ر اُألرد  . حلوله على املسيح كاملثيل على املثيل     

ممتلئ من الروح القدس، فهذا إشارة إىل امتالء البشرية اليت فيه؛ أما هو فلم يوجد قط ال قبل امليالد                   

  .وال بعد امليالد بدون ملء الروح القدس
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وكما جاز املسيح اآلالم باجلسد فقيل إننا تألَّمنا معه، وأيضاً جاز املوت باجلسد فقيل إننا متنـا                 

فكون املسيح هو ابـن اهللا      .  العماد باجلسد فينبغي أن يقال إننا اعتمدنا معه        معه؛ هكذا جاز املسيح   

الذي ال ميوت، فهذه حقيقة مطلقة، ولكن مل متنعه من أن ميوت باجلسد مشتركاً مـع البـشرية يف                   

كذلك فاملـسيح مل    . عقوبة موا ولعنتها حىت يويف املوت واللعنة معها لريفعها عنها إىل األبد بقيامته            

كن حباجة أن يعتمد كما أنه كان ليس حباجة أن يتألَّم وميوت، ولكنه اعتمد من أجل البشرية الـيت       ي

إذن، فكل ما جازه املسيح يف      . فيه، وامتأل بالروح القدس النازل من السماء من أجل البشرية اليت فيه           

ه بالكمال الالهويت   حياته على األرض على املستوى البشري كان ضرورة لكي تكْمل البشرية اليت في            

كذلك كل ما حصل عليه من االستعالنات واإلهلامات اإلهلية النابعة من أعماقـه كانـت            . الذي له 

فاملسيح كان حييا ويعمل بانسجام كلِّـي ومطلـق بـني الالهـوت             . أيضاً لكمال البشرية اليت فيه    

  .والناسوت أي البشرية اليت فيه

وعي كلِّي وإهلي أنه ابن اهللا املدعو للقيام بعمل مسيا الـدهور            فاملسيح ملَّا تقدم للعماد كان على       

حبسب األنبياء، وكان يعلم علم اليقني حينما ذهب إىل العماد أنه إمنا ذهب ليعتمد ـذا اجلـسد                  

فكما كان يتحتم على ذابح خروف الفصح أن يتأكَّـد  . ليكمله إىل الكمال الالئق أن جيوز به الفداء    

اء وتطهريه أوالً وإالَّ ال يذحبه، هكذا الفصح الذي قدمه املسيح جبسده كان يليق به أن                من غسله بامل  

لقد نزل املسيح املعمودية، واملعروف عنه عند الناس أنه ابن مرمي، وخرج من             . يغتسل أوالً يف اُألردن   

ـ                سماء واملعمـدان   املعمودية وقد عرف يقيناً بصوت اهللا من السماء أنه ابن اهللا بشهادة اآلب من ال

  .الذي مل يكن إالَّ جمرد استعالن عن واقع! يسمع ويشهد

  :ماء املعمودية وعمله

إنه يحسب كتعبري قوي وبليغ أن املسيح حيمل بشرية موحدة ومصاحلة معه مبعمودية واحدة للجميـع       

ن الذي يأيت بعـدي  أنا أُعمدكم مباء للتوبة، ولك «: وذلك حبسب جوهر القصد من معمودية يوحنا. فيه

إذن، فمعمودية املاء هـي إعـداد   ). 11:3مت (» هو سيعمدكم بالروح القدس ونار... هو أقوى مين 

ومتهيد ملعمودية الروح القدس، متاماً كما نفهمها يف العهد اجلديد يف طقس سر املعموديـة يف الكنيـسة،              

  .وتلَقِّي الروح القدس باملريون) القيامة( املاء حيث معمودية الدفن يف املاء باسم الثالوث يئ للخروج من

فإذا أخذنا معمودية املسيح نفسها كرمز نبوي، يكون اعتماده بالغطس حتت املـاء مث اخلـروج                

لتقبل الروح القدس من السماء هو تصوير قوي ملا سيجريه املسيح يف نفسه بعبور املوت مث القيامـة                  

  .بقوة الروح القدس
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  ثالفصل الثال

  التجربة على الجبل
  )13-1:4، لو 13و12:1، مر 11-1:4مت (

ـألَّم جمربـاً يقـدر أن يعـني اـربني              «+  » .ألنه فيما هو قد ت

  )18:2  عب(

  )15:4عب (» .جمرب يف كل شيء مثلنا بال خطية«+ 

] ،ع املسيح خدمته بني الناس بعشاء احملبةلقد ود  

   )5(بابيين  .]ثقيلولكنه بدأ خدمته بوحدة عنيفة وصوم 

“ ب وأسقط عدوهب وسقط أمام عدوه، واملسيح جترآدم جتر”.  

“ إن كنت ابن اهللا قل «: الذي قاله الشيطان للمسيح...« ،  

  .»”..إن كنت ابن اهللا انزل «: قاله أيضاً رئيس الكهنة للمسيح

َّ أھمیة أن یجرب المسیح من الشیطان قبل أن یبدأ خدمتھ- 22 ُ  
 استلم املسيح الرسالة بالصوت املسموع والرؤية العلنية للروح القدس، وهو يؤازره بـاملنظور              اآلن قد 

ولكن ال يزال يعوز    . حىت يدرك املسيح أن الروح القدس سيعمل معه على املكشوف الذي يراه كل بشر             

ـ               ـلطانه   اخلدمة أن يتمرس املسيح كإنسان على أسلحتها يف مواجهة الشرير وأعماله ويستوثق هو م ن س

  . القفرفاقتاده الروح للمقابلة الرمسية مع العدو وهو يف عقر داره يف. األقوى يف مواجهة رئيس هذا العامل

فإن كان املسيح قادماً ليفتتح ملكوت اهللا يف صميم العامل، فهذا معناه اقتحام سـلطة الـشيطان                 

  .إذن، فقد لزمت املواجهة. تعددةرئيس هذا العامل وب داره أوالً الذي سلَّحه بأسلحة اخلطية امل

 موقفنا  وهكذا تقدم املسيح أعزل من سلطانه اإلهلي، إذ قد ختلَّى عمداً عما له، لكي يستطيع أن يقف                

ويف هذه املواجهة الساخنة مع     . )6(]ففي كل ما انتصر فيه املسيح معناه أننا انتصرنا        : [ويأخذ دورنا 

  .ستوى البشر ألن كل ما انتصر فيه جسدياً انتصرنا فيه حتماًالشيطان انتصرت البشرية فيه على م

يلزمنا أن نتعرف أوالً على ما حدث يف جتربة الشيطان للمسيح بناًء على رأي الرب يـسوع يف                  

                                                
(5) G. Papini, op. cit., p. 63.

(6) A. Edersheim, op. cit., p. 294.
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                ـنمه املسيح لتالميذه ليدركوا مالعالقة اليت بني املسيح والشيطان، وهي على مستوى املثل الذي قد

و الشيطان، وماذا فعل املسيح للشيطان كمحصلة للتجربة اليت مر ا على اجلبـل              هو املسيح ومن ه   

وهو مثَل أعطاه املسيح نفسه وهو حيمل سـر   . ويف خدمته بطوهلا بالنسبة لألشفية وإخراج الشياطني      

ن ولكـن إ  «: واملَثَل الذي ساقه املسيح لقياس القوة بني املسيح والشيطان يأيت هكـذا . قوة املسيح

يدخل أم كيف يستطيع أحد أن      ! كنت أنا بروح اهللا أُخرج الشياطني، فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا          

  )29و28: 12مت (» بيت القوي وينهب أمتعته، إن مل يربط القوي أوالً، وحينئذ ينهب بيته؟

  :واضح من هذا الكالم أن املسيح

  . اهللاملكوتقد افتتح ملكوت اهللا وأصبح بيت إسرائيل بشخصه هو : أوالً

  . إنه جاء وفيه الروح القدس كقوة رادعة للشيطان الذي هو الروح أو املالك الساقط من السماء:ثانياً

 ومن املَثَل أن املسيح ربط القوي وهو الشيطان أوالً، مث دخل بيت القوي وهو القفر وب                 :ثالثاً

  والسؤال مىت وأين ربط املسيح هذا الشيطان القوي؟! أمتعته

 لدينا اآلن أن بدخول املسيح إىل الشيطان يف الربية القفر وعلى جبل التجربة، استطاع أن                واضح

وسوف نرى ذلـك يف موضـوع       . يدخل بيته وأن يربطه، مبعىن أن يشل حركته، أي يعري أساليبه          

  .التجربة على اجلبل

اره متسلِّحاً تكون  دالقويحينما حيفظ  «: لوقا يف إجنيله معلومة مضافة كاآليت. ولكن يعطينا ق

 فإنه يغلبه وينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليـه          أقوى منه ولكن مىت جاء من هو      . أمواله يف أمان  

لوقا تأيت خبصوص الربط، إذ يضيف عليها أنه . هنا إضافة ق). 22و21: 11لو (» ويوزع غنائمه

  .عد أن يربطه ويغلبهينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه قبل أن يوزع غنائمه، ب

! ويغلبه ألن املسيح هو األقـوى     . وهذا يعطينا معلومة أن نزع السالح الكامل يأيت بعد أن يغلبه          

  .وهذا كله يضاف إىل مفهوم جتربة املسيح على اجلبل



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                                78

  

  

  )10-1: 4مت ( التجـربـة - 23

، )7(] الربيـة  تاده إىل فروحه هو الذي اق   : [أول ما يسترعينا يف هذه القصة أن الروح هو روح املسيح          

  ) 8(.]إن روح اهللا هو الذي اقتاده إىل الربية: واحد نقولوبآن[

  :»من إبليس” من الروح ليجرب“مث أُصعد يسوع إىل الربية «) أ ( 

إذن، فالتجربة أساساً موضوعة يف تدبري اهللا كجزء من منهج رسالة املسيح وخدمته قبل دخوله يف    

تص أساساً باخلدمة، إذ يستحيل أن ينزل املسيح إىل اخلدمة والشيطان حـر          ولذا فهي خت  . بدء اخلدمة 

مبعىن أنه لَِزم أوالً أن يربط الشيطان وينزع سالحه الكامـل  ! طليق يعبث بالناس ويعطِّل عمل املسيح  

ن الذي اعتمد عليه والذي جعله يطمئن على بيته وهو اإلنسان؛ بعد أن يتغلَّب املسيح على الـشيطا                

 وهنا الروح القدس وارد مبعىن أن املـسيح حيمـل           -” األقوى“ويربطه ألن املسيح هو     ” القوي“

الالهوت فهو أقوى ليس بالروح القدس، ولكن الروح القدس مرافق لالهوته ألنه االبـن بـشهادة                

ن  حينئذ تبدأ جولة املسيح يف مواجهة الـشيطا       -اآلب، وهذا هو سر قوته الفائقة على قوة الشيطان          

  .يف الناس الذين تسلَّط عليهم إىل أن يتقابال أخرياً عند الصليب

  :»فبعدما صام أربعني اراً وأربعني ليلةً، جاع أخرياً«) ب(

واملعىن واضح أن التجربة ستبدأ مـن       . واضح أن الصوم جييء هنا كأول وأساس لعملية التجربة        

لذلك . ق الشيطان أن يتقدم وجيرب املسيح     فبالتايل من ح  . اجلسد أي بصفة أن املسيح حامل البشرية      

أما جوع املسيح بعد هذه املدة فهو إثبـات         . لزم للمسيح أن يِعد جسده أو بشريته للتجربة بالصوم        

  . احلدقاطع أن اجلسد الذي حيمله انتهت طاقته يف احتمال االنقطاع الكلِّي عن األكل والشرب عند هذا

ان، ألا أضعف حلظة للمسيح فيها يستخدم الشيطان الضغط علـى           وعند هذا احلد تقدم الشيط    

سابقاً ” الشهوة“للطعام جارفة، ومن    ” شهوة“فاجلوع ينشئ   . اجلسد باجلوع والعطش ليقدم جتربته    

فالشيطان متمرس يف إسقاط اإلنسان بعراكه مع شهوة اجلسد، وهذا هـو أول             . أُسِقطَ آدم وامرأته  

  .فتقدم الشيطان رافعاً سالحه. لةأسلحة الشيطان الكام

                                                
(7) A. Edersheim, op. cit., p. 303.

(8) Ibid.
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  :»إن كنت ابن اهللا فَقُلْ أن تصري هذه احلجارة خبزاً: فتقدم إليه ارب وقال له«)  ج (

هنا استغل الشيطان فرصة اجلوع والعطش الشديد ليحرك فكر املسيح أن يعمل عمالً يتناىف مـع                

وهنـا يكـون    . شباع جوع من جاء ليخلِّصهم    رسالته ويستخدم الهوته يف إشباع جوعه بدالً من إ        

: املسيح قد خضع ملشيئة نفسه بإحياء من الشيطان، وهي خمالفة صرحية مباشرة لقانون املسيا واخلالص   

وقد وضـع  ). 38:6يو (» ألين قد نزلت من السماء ليس ألعمل مشيئيت بل مشيئة الذي أرسلين «

فمنذ قليل وبعد املعمودية جاء الصوت من الـسماء         . بةالشيطان جتربته يف قالب مناسب غاية املناس      

فما املانع أن يتأكِّد هو من هذه احلقيقة، وبسلطان ابن اهللا حيول احلجارة خبـزاً؟               . يؤكِّد أنه ابن اهللا   

وهكذا يكون الشيطان قد حبك التجربة لتخلخل عالقة املسيح باآلب السماوي وتوحي للمسيح أن              

 لينزع سالح الشيطان الكامل يف      كان رد املسيح  وعلى هذا اخلبث    .  اآلب يستقل بإرادته عن مشيئة   

  !العمل على استقالل مشيئة اإلنسان عن مشيئة اهللا أو ابن اهللا عن اآلب

  :»مكتوب ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من فم اهللا: فأجاب وقال«) د  (

عنـد املـسيح، وهـو      ” األقوى“ة اهللا توضيح ملصدر     هنا التجاء املسيح وهو ابن اهللا إىل كلم       

اليت ا انتزع سالح الشيطان الكامل الذي يقوم على استخدام مشيئة اإلنـسان             ” سلطان الكلمة “

فاخلبز مهما كان ليس هو مـصدر       . بعيداً عن مشيئة اهللا، أو االبن عن اآلب، لتكميل شهوة اجلسد          

  .ن فمه لتحيي وتميتحياة اإلنسان، بل كلمة اهللا اليت خترج م

 طبقناها  هي بعينها لو  ) 3:8تث  : انظر(” بكلمة اهللا اليت خترج من فمه     “: يالحظ هنا أن رد املسيح    

وإرادته، حيث االجتاه التعليمي يكون الطاعة لوصايا اهللا        . ”كل وصايا اهللا  “على التوراة ككل تصري     

  )34:4 يو(» .شيئة الذي أرسلين وأُمتِّم عملهطعامي أن أعمل م «: وهي اليت عبر عنها املسيح بقوله

فالشيطان يستغل اجلوع ويظهر عطفه لئالَّ ميوت اإلنسان، محرضاً إياه ليعمل اخلطأ واملمنـوع              

  .لكي حييا وال ميوت، ورد املسيح أن احلياة ليست من اخلبز بل احلياة يف كلمة اهللا) يسرق مثالً(

فابتـدأ  . ة القائمة على شهوة اجلسد بتكسري سـالحه وانتزاعـه       وهنا انتهى الشيطان من التجرب    

فهنا تقـدم الـشيطان     . اهللا حييا اإلنسان  يصوب التجربة الثانية، وهي قائمة على رد املسيح أنَّ بكلمة           

  .اهللا مبشروعه الثاين القائم على االعتماد على كلمة

إن كنت ابن اهللا    : لهلى جناح اهليكل، وقال     مث أخذه إبليس إىل املدينة املقدسة، وأوقفه ع       «)  هـ (

     مالئكته بك، فعلى أياديهم حيملونك لكي      يوصي   أنه: فاطرح نفسك إىل أسفل، ألنه مكتوب

  :»ال تصدم حبجٍر رجلك
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ـا يف املزمور    ).12و11: 91(وهذا وارد حق

ـ              د الـذايت  وهنا يستخدم الشيطان سالحه القائم على أساس استخدام كلمة اهللا للفخـار وا .

فبهذه املناسبة جنـد سـالح   . فسالح الشيطان هنا مصوب حنو كلمة اهللا لكي جيعلها أساس التجربة 

العدو من نفس صنف سالح الفريسيني الذين طلبوا من املسيح آية، فكان رده أنه ال تعطى هلم آيـة                   

وإنذارهم بـاهلالك  يت أهل نينوى إالَّ آية يونان النيب، واليت كانت قائمة على استخدام كلمة اهللا لتبك           

  : املسيحفكان رد. هذا هو سالح الكلمة األقوى. إن مل يتوبوا

  :»ال جترب الرب إهلك: مكتوب أيضاً: قال له يسوع«) و ( 

هنا القوة األقوى انربت لتحطيم سالح العدو بسلطان الكلمة نفسه لتظل كلمة اهللا ضد العـدو                

وهنـا تقـدم    .  على أساس أن عدم جتربة اهللا يستند على الثقة باهللا          قادرة أن حتطِّم أسلحته وفخاخه    

الشيطان بسالحه األخري، مصوباً إياه حنو رسالة املسيح القائمة على أساس حتمـل اآلالم والـصلْب               

  .واملوت خلالص العامل، وهي أيضاً مشيئة اهللا اآلب

أُعطيك : اه مجيع ممالك العامل وجمدها، وقال له      مث أخذه أيضاً إبليس إىل جبٍل عاٍل جداً، وأر        «)  ز( 

  :»هذه مجيعها إن خررت وسجدت يل

نفسه الذي أرسل االبن خلالص العـامل مبـذوالً علـى    ” اآلب“هنا سالح العدو مصوب ضد      

أن يكسب العامل كله حلسابه لو عصى اآلب وأطـاع          : فقدم الشيطان مشروعه يف املقابل    . الصليب

  .ولذلك كان رد املسيح حامساً وقاطعاً ضد جتربته.  يتجنب اآلالم والصليبوهو ذا. الشيطان

  :»للرب إهلك تسجد وإياه وحده تعبد: ألنه مكتوب! اذهب يا شيطان: حينئذ قال له يسوع«)  ح (

لذلك فهذا الرد اإلهلي يستند على األمانة       . على أساس أن نوال ملك العامل من دون اهللا خيانة هللا          

  .ة هللاملطلق

كانت التجربة األخرية اليت قدمها الشيطان هي نفسها اليت كان قد سقط فيها الشيطان نفسه؛ إذ                

عصى اهللا قدمياً فأُسقط من رتبته اليت كانت رئاسته العليا على بقية املالئكة، وأخذ رئاسته الـسفلى                 

عـاليم اهللا، وليمكنـه أن      على العامل املادي، وذلك مبشيئة اهللا كمجرب أو كحزب معارضة ضد ت           

 على اإلنسان الذي خلقه اهللا على صورته لكي يعبـده، واهللا عـامل أنـه                - إن استطاع    -يستويل  

وهكذا انتقلت رئاسة الشيطان مـن وضـعها اإلجيـايب      . سيستعيده بقدر ما يكتشف اإلنسان احلق     

أن كانت للخري كخادم     إىل وضعها املادي األسفل والساليب، وبدل        - قبل سقوطه    -الروحي العايل   
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هنا املسيح صوب سالحه األقوى والغالب    . هللا صارت للشر كمقاِوم وجمرب ولكن حتت انضباط اهللا        

لتحطيم سالح الشيطان األخري، ذلك بالرجوع إىل اهللا مصدر السلطات واازاة والعطايـا، بأنـه               

  .اً الشيطان جبرميتهيتحتم السجود هللا وحده والطاعة الكاملة مع العبادة، مذكِّر

إىل هنا يكون املسيح قد حطَّم سالح العدو الكامل وبالتايل ربطه، حيث الرباط والتقييد هنا هو                

نتيجة حتمية لتحطيم سالحه الكامل الذي اعتمد عليه، وهو أنواع املراوغة ووسائل اخلداع إلسقاط              

  .اإلنسان بعيداً عن اهللا ووصاياه

  )29:12مت (: »وينهب أمتعته«)  ط (

 وهنا عملية اخلدمة بطوهلا، حيث كـان عمـل   » ينهب أمتعته «وبعد أن ينتزع سالحه ويربطه 

ففضح الـشيطان   . املسيح مركَّزاً بصورة أساسية وملِفتة إىل إخراج الشيطان بقوة واقتدار وسلطان          

كاته أو أمتعته اليت    وحرر مئات ورمبا ألوفاً من الذين كان قد استوىل عليهم الشيطان وصاروا من ممتل             

  .يتمتع ويتسلَّى بتعذيبها كخليقة اهللا اليت وقعت يف يده فريسة

وهكذا ينكشف منهج املسيح بوضوح كيف نزع أسلحته قبل بداية اخلدمة وقيده، فلم يعد لـه                

توىل اس مث نزل املسيح إىل بيت الشيطان الذي اختبأ فيه هو واألشخاص الذين           . قدرة على مواجهة املسيح   

  :صراخهوهذه أمثلة من . وفضحه، وهناك أخرجه عنوة واالستمتاععليهم وسكن فيهم سكىن املتاع 

ما لنا ولك يا يسوع ابن اهللا؟ أجئت إىل هنا قبل الوقت لتعذِّبنا؟: وإذا مها قد صرخا قائلني «+ 

  )29:8مت (»

.قـدوس اهللا :  أنـت أنا أعرفـك مـن  . أتيت لتهلكنا. آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري «+ 

  )24:1مر(»

  )7:5مر (» .أستحلفك باهللا أن ال تعذبين «+ 

  )28:8لو (» .أطلب منك أن ال تعذبين «+ 

واملعذَّبون  «: وذا كله كان املسيح يرد على الشيطان فيما عمله يف خليقة اهللا اليت أهاا وعذَّا

  )18:6لو (» .وكانوا يربأون. من أرواٍح جنسٍة

  .اً مضافاً إليه كشف املسيح ألفكار الشيطان وأعماله يف سلوك الناس وتلويث عبادمهذا طبع

:  إذ السؤال  ”يف الربية “بقيت يف حركات الشيطان وأعماله عملية واحدة هلا عالقة هنا بالتجربة            

يح يف  ليجرب من إبليس؟ واجلواب قدمه املـس      ” الربية“ملاذا ذهب املسيح بنفسه مقاداً بالروح إىل        



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                                82

  

  :موضع آخر هكذا

. إذا خرج الروح النجس من اإلنسان جيتاز يف أماكن ليس فيها ماء، يطلب راحة وال جيد               «)  ي (

ثُـم يـذهب    . فيأيت وجيده فارغاً مكنوساً مزيناً    . أرجع إىل بييت الذي خرجت منه     : مث يقول 

خر ذلك اإلنـسان  ويأخذ معه سبعة أرواح أُخر أشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصري أوا           

  )45-43: 12مت  (».هكذا يكون أيضاً هلذا اجليل الشرير. أشر من أوائله

فاملسيح بذهابـه   . واضح هنا أن الربية هي املكان املفضل للعدو الذي جيعله مركز جتمعه وراحته            

ل إىل  إىل الربية، دخل إىل الشيطان يف عقر داره بصفته األقوى، ونازله وانتزع أسلحته وربطه ونـز               

  .اخلدمة وب أمتعته

  )13:4لو  (».وملا أكمل إبليس كل جتربة فارقه إىل حني«)  ك (

واضح من هذه اآلية، أنه بعد أن فقد الشيطان جولته مع املسيح وخرج منهزماً ومربوطاً، فارقـه          

 كـل   إىل حني، مبعىن فارقه ليتقابل معه على الصليب؛ حيث أى املسيح معه جولته األخرية وانتزع              

  :سلطانه املؤسس على اخلطية اليت هي آخر أسلحته وأمضاها

مساحماً لكم جبميع اخلطايا، إذ حما الصك الذي علينا يف الفرائض، الذي كان ضدا لنا، وقد  «+ 

مسمراً إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسالطني أشهرهم        ) بيننا وبني اهللا  (رفَعه من الوسط    

  )15-13: 2كو (» . م فيهجهاراً، ظافراً

   نظرة إلى مجموع التجارب وھدفھا- 24

إا مل تصوب إليه كونـه      : إن أهم ما ميكن أن نقوله خبصوص هذه التجارب اليت جازها املسيح           

فهذا مستحيل وال يستطيعه الشيطان، ولكنه ملَّا جتسد االبن الكلمة وأخذ جسد اإلنسان،             ” ابن اهللا “

فالتجارب مصوبة للمسيح ابـن  . أصبح يف متناول الشيطان ألنه جرب مع آدم وجنحأي صار بشراً،    

  .اهللا املتجسد باستغالل أخذه ضعف اإلنسان أي جسده

وباملقابل فإن املسيح دخل إىل جتربة الشيطان وهو حامل البشرية وممثِّلها بقصد مباشر هو أن جييز                

ارب الشيطان، مث يغلب الشيطان، وجبسده الـضعيف،        البشرية اليت فيه، وهي أضعف ما فيه، كل جت        

حيطِّم أسلحته وقوته وذلك حلساب اإلنسان اجلديد أو اخلليقة اجلديدة اليت ستقوم به وفيه من بـني                 

لذلك قاهلا املسيح واثقاً مما عمله بفم اإلنسان اجلديد الذي فيه قبل أن جيوز به املوت لينهي              . األموات

» ألن رئــيس هــذا العــامل يــأيت ولــيس لــه يفَّ شــيء«: بــدمنــه قــوة اخلطيــة إىل األ
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فقد صفَّى املسيح حساب الشيطان مع اإلنسان قبل أن يدخل جبسده املوت حىت ال              ). 30:14يو(

  .يمسك منه يف املوت؛ بل قام به جديداً منرياً خليقة جديدة حلساب اإلنسان

صادمات اليت كانت تنتظره مع الكتبـة       على أن التجربة مع الشيطان كانت متهيداً للتجارب وامل        

. مصوبة والفريسيني، وأعطته اإلحساس الداخلي كيف يتعرف على التجربة من أين هي آتية وإىل أين هي              

  . وسلطانهفقد أدرك أفكار العدو وكشف حيله، فلم تكن التجارب بعد ذلك خارجة عن متناول معرفته

 «: لفريسيني ورؤساء الكهنة، وبالنهاية قال لتالميذهلقد جاز املسيح جتارب الشيطان والكتبة وا

). 19و18:28مـت  (» دفع إيلَّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض، فاذهبوا وتلمذوا مجيع اُألمم

لقد ختلَّى املسيح عن مظاهر اد والقوة وحارب الشر واألشرار بربه الذايت الشخصي، فغلب واسترد               

  .كل سلطان له ليحكم ويدين

خيترب عالقة املسيح باهللا    لقد كان القصد والغاية من التجربة اليت جازها املسيح إزاء الشيطان أن             

شهوات اجلـسد   ) أ  : (  بالرغم أن التجربة يف ظاهرها أصابت اجلسد حيث تتركَّز التجربة يف           .أبيه

تكـرمي مـن   شهوة اإلعجاب بالـذات وال ) ج(الشهوات النفسية للطبيعة اإلنسانية،   ) ب(الطبيعي،  

  .اآلخرين وامتالك القوة

أما جوهر التجربة احلقيقي فهو موجه حنو الدعوة اليت دِعي إليها املسيح، فهي مـصوبة بإتقـان                 

وهذا واضح جـداً يف عـرض       . لتخريب العالقة بني املسيح واهللا إلصابة طاعته وثقته وأمانته يف اهللا          

أما ثقـة املـسيح يف اهللا فتعرضـت        .  كله إن هو سجد له     الشيطان للمسيح بأن يسلِّمه مملكة العامل     

وأما طاعة املسيح هللا يف كل شـيء      . للتجربة بتقدمي فكرة طرح املسيح لنفسه من فوق جناح اهليكل         

 «: فامتحنها الشيطان بعرض فكرة حتويل احلجر إىل خبز، األمر الذي ازداد وضوحاً برد املسيح عليه

كمـا  .  أي الوصايا والطاعة هلـا » إلنسان بل بكل كلمة خترج من فم اهللاليس باخلبز وحده حييا ا

  .، حيث تكون احلياة يف خضوع كلِّي ملشيئة اهللا)3:8تث (جاءت يف 

من هنا يظهر لنا أن املعمودية وبعدها التجربة مها فصل واحد متماسك ومتشابك يف بدء حيـاة                 

 رد فعل   يف التجربة  للمسيح وتعيينه للعمل، يقابله       يتم اختيار اهللا   يف املعمودية املسيح وخدمته، حيث    

 فيـه،   والثقـة  الكلِّيـة هللا اآلب،      واألمانةاملسيح يف احملافظة على هذا االختيار مبنتهى حرية املسيح          

  .كملكوالطاعة له واخلضوع 

 وهكذا وقبل أن يبدأ خدمته تعين املسيح رمسياً من اهللا كمختار اهللا للعمل يف تأسـيس ملكوتـه               
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على األرض، كما متَّ إثبات أمانة املسيح وثقته وخضوعه هللا كملك مللكوته على األرض، وأن كل ما 

سيتم يف هذه اخلدمة سيكون من أجل اهللا، مع اهللا، وحتت اهللا؛ حيث املسيح سيكون العامل األمـني            

  .الكامل للملك الكامل

  :األناجيل تثبت وتوضح هذا األمر

  )28:12مت (» .اهللا أُخرج الشياطني فقد أقبل عليكم ملكوت اهللاإن كنت أنا بروح  «+ 

  .هنا واضح أن القوة اليت سيمارس ا املسيح إخراج الشياطني هي قوة اهللا امللك

ها أُمي وإخويت، ألن من يصنع مشيئة اهللا هو أخي وأخيت : مث نظر حوله إىل اجلالسني وقال «+ 

  )35و34: 3مر (» .وأمي

: ن املسيح جاء ليصنع مشيئة اهللا بدليل أن كل من يصنع مشيئة اهللا يكون منتسباً إليهوهنا واضح أ  

  .”بيت اهللا“

  )40:10مر (» .وأما اجللوس عن مييين وعن يساري فليس يل أن أعطيه إالَّ للذين أُعد هلم «+ 

 السماء وال االبن إالَّ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما أحد وال املالئكة الذين يف «+ 

  )32:13مر (» .اآلب

  . مشيئتهوهنا واضح أن املسيح يترك ما هللا يف يد اهللا وليس له إالَّ أن يصنع
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   الثانيالجزء
  منھج الخدمة عند المسیح من واقع اإلنجیل

  

  بعد أن أكمل ردع الشيطان على اجلبل جهاراً،[

  ) 1()بابيين(.] نزل لريدعه يف الناس اراً

  

  سنقدم حتت هذا البند ستة وثالثني اجتاهاً كانت أساساً خلدمة املسيح

                                                
(1) G. Papini, op. cit., p. 68.
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   الفكر والمشیئة والفعل ھم واحد عند المسیح- 1

فـالفكر  . كر ال يسع األعمال العظيمة دفعة واحدة، بل األعمال العظيمة هي اليت تلهم الفكر             الف

  .خادم اإلهلام

ولكن يف املسيح كان اإلهلام والفكر شيئاً واحداً، ألن الفكر يف املسيح إن حـسبناه يف دائـرة                  

ن طبيعة املسيح موحـدة     البشري أو اإلهلي فهو واحد، وهذا ما مييز املسيح عن كل نيب أو عامل، أل              

  .األصل واملنبع، هلا كل ما لإلنسان وكل ما هللا بآن واحد

فكل ما شاءه املسيح وفكَّر فيه عمله، وكان عمله مطابقاً ملشيئته وفكره، ألن الكلمة والفعل               

  .يف املسيح مها واحد

نفتحاً على اهللا؛ إذ    ولكن املسيح مل يكن آلة يف يد اهللا كمجرد إنسان أو نبـي، بل كان كيانه م               

. فكان الفكر واملشيئة أو الكلمة والفعل مصدرمها واحد اهللا واملـسيح          كان يف اآلب واآلب فيه،      

وكان القول الذي يقوله يستعلنه هو      . وكل ما قال عمل   . لذلك كانت كلمة املسيح نافذة يف احلال      

إن كنت لست أعمل أعمال  «: نفسه، أي أن القول يستعلن املسيح، وكذلك الفعل يستعلنه من هو

). 38و37:10يـو  (» ولكن إن كنت أعمل فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا باألعمال. أيب فال تؤمنوا يب

  .مبعىن إن مل تؤمنوا بأقوايل آمنوا بأعمايل، فهذه وتلك مها من اهللا

  َّ أساس عمل المسیح ھو إعداد الملكوت الذي یتسع لكل العالم- 2

سيح ليتصدر العمل يف العهد اجلديد كان هو اإلعالن عن اقتراب ملكوت            إن أول إعالن قدمه امل    

 »توبوا ألنه قد اقترب ملكـوت الـسموات       : من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول      «: اهللا

مبعىن أن املسيح قد جاء ليؤسس ملكوت اهللا بني الناس، ال كأنه عمل بال أساس أو                ). 17:4مت(

فالعهد القدمي تأسس كعمل خاص ليهوه اهللا العظيم، وكان يبدو وكأنه           ! رةدون مقدمة كاملة الصو   

خاص باليهود، لكنه مشل يف مفاهيمه وأسراره احتياجات البشرية كافة، وإن كان تطبيقه على هـذا                

  .الشعب القليل قد كشف مستوى افتقاد اهللا لإلنسان كعينة

د وضع أساسه يف العهد القدمي على مـستوى         إذن، فملكوت اهللا الذي جاء املسيح ليعلنه كان ق        

هذا إذا أدركناه جيداً فإنه يوفِّر علينا السؤال عن منهج املسيح وخطته يف             . كيفية افتقاد اهللا لإلنسان   

  .الكشف عن ملكوت اهللا وعمله، الذي ابتدأ به بالقول والعمل



    87                                                                                                                                 منهج اخلدمة عند املسيح من واقع اإلجنيل: اجلزء الثاين

  

 أنه بقدر ما كان -ح ليستعلنه  الذي جاء املسي-على أن الفارق الكبري الذي ميتاز به ملكوت اهللا      

القدمي منظوراً يف شكله الظاهري ومنحصراً يف شعب اليهود القليل احملدود الفكر والرؤيا، قد جـاء                

فهي ترتفع  . املسيح ينادي مبلكوت يتسع للعامل كله يف شركة إنسانية غري منحصرة يف لون أو جنس              

 ذاته، الذي فيه تأخذ وحدا السرية الكربى        عن مستوى البشر عامة لتأخذ صفتها ووجودها يف اهللا        

فِعوض أنْ كان اهللا حيكـم إسـرائيل        . حلياة هي النموذج األمثل إلنسان اهللا الذي يليق لكل البشر         

حبكومة تتناسب مع بداءة اإلنسان وذيبه إنسانياً، جاء املسيح لينادي مبلكوت اهللا لإلنسان الكامل              

  .الروح القدساملؤيد بالنعمة واملسنود ب

 تعاجل كافة متعلقات اإلنسان اجلسدية مـن   - الناموس   -وبدل أن كانت قوانني احلكومة اُألوىل       

حنو حياته على األرض وعالقته باهللا بواسطة أشخاص تعينوا من اهللا، يأخذون إهلامهم األويل من اهللا                

. ى به املسيح ليقرب اإلنسان إىل اهللا      سواء كانوا أنبياء أو كهنة أو ملوكاً؛ جاء ملكوت اهللا الذي ناد           

األول كان يعاجل عنصر اخلطية املتأصل يف الطبيعة البشرية املتغربة عن اهللا، أما الثاين فجاء لينزع هذا                 

فكانت طبيعة املسيح   .  من الطبيعة البشرية اليت ولد ا املسيح بدون اخلطية         - عنصر اخلطية    -العنصر  

). 29:11مـت (» ...تعلَّموا مـين   «:  منها مكونات هذا امللكوت الروحيبالتايل هي اليت تؤخذ

وهلذا األمر بالذات، أي االقتداء باملسيح يف اإلعداد للملكوت، صار استعالن اهللا يف تعاليم املـسيح                

فأصبح نداء املسيح وعمله باقتراب ملكوت اهللا من اإلنسان هو          ! يقرب اإلنسان أكثر فأكثر حنو اهللا     

ال . وهو احملور األساسي يف الكـرازة مبلكـوت اهللا        . عينه الوسيلة العظمى القتراب اإلنسان من اهللا      ب

  !لشعب إسرائيل بعد بل لكل العامل



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                         88  

  

  

   معنى ملكوت هللا وعالقة الملكوت بالخالص- 3

فامللكوت هو العالقة األبدية اليت تـربط اهللا        . ”حكم اهللا كملك  “معىن امللكوت منذ الِقدم هو      

وال جمال للسؤال هنا هل هي عالقة يف احلاضر أو املستقبل؟ بسبب عدم صحة السؤال هل                . باإلنسان

أبوة اهللا هي يف احلاضر أو يف املستقبل؟ فالعالقة بني اهللا واإلنسان تسمو فوق اإلحـساس بـالزمن                  

تقوم مع اإلنسان باخلضوع فهي تقوم من ِقبل اهللا باحملبة األبوية و. واملكان، أي أا عالقة مطلقة أبدية   

اإلنـسان اهللا   وهكذا حلظة أن يقبل     . فقبول اهللا على هذا الوضع هو بعينه قبول ملكوت اهللا         . البنوي

وذا يكون استعالن   . كآب حيبه ويرعاه؛ يكون ملكوت السموات قد حتقَّق له كحقيقة حاضرة معه وله            

أما يف اية .  يعيشونهوطائعني حملبته ن كل قلومملكوت اهللا يف احلاضر يعين وجود مؤمنني خاضعني هللا م  

الزمان حينما يبلغ امللكوت ِمأله، حينما يأيت املسيح ويستعلن اد النهائي، فهذا هو ملكـوت املـستقبل                 

 فامللكوت هو حقيقة قائمة فوق الزمان واملكان، وحقيقة معاشة يف احلاضر الزمين، وحقيقة           .يترجونهالذي  

  :املستقبل، برجاء قوي صادق كما وصفها بولس الرسولنرجوها يف 

هللا اآلب، مىت أبطل كل رياسة وكل ) امللكوت(املُلك ) املسيح(وبعد ذلك النهاية، مىت سلَّم  «+ 

حىت يضع مجيع األعـداء     ) امللكوت اآلن يف احلاضر   (ألنه جيب أن يمِلك     . سلطان وكل قوة  

ومىت أُخضع له  ... ألنه أخضع كل شيء حتت قدميه       . تآخر عدو يبطَلُ هو املو    . حتت قدميه 

.الكل، فحينئذ االبن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل، كي يكون اهللا الكل يف الكل

  )28-24: 15كو 1(»

واضح غاية الوضوح التفريق بني امللكوت كحقيقة واقعة حاضرة معلنة يف حياة الناس اآلن، وبينه               

 ا يبلغ املُلك النهاية على األرض يف احلاضر الزمين ويستعلن الدهر اآلخر، حيث           يف النهاية العامة اليت   

فامللكوت يف احلاضـر اآلن     . امللكوت يدخل األبدية حتت ملك اهللا ليكون بالنهاية اهللا الكل يف الكل           

يت هو ملكوت يسوع املسيح الذي يتحتم أن ميلك وحيكم حىت يضع مجيع أعدائه حتت قدميه، مث يـأ              

الذي يتالشى بالظهور اإلهلي ايد، ويقـوم       ” املوت“املنتهى حينما يزول آخر عدو ويخضع، وهو        

حينئذ يسلِّم املسيح ملكوته املتكامل هللا أبيـه        . اجلميع يف قيامة واحدة، أي الذين هم للمسيح يسوع        

  .مصدر كل قوة وسلطان وجمد، الذي تبلغ به النصرة منتهاها

وت بالنسبة لإلنسان املسيحي، املنحصر يف العالقة بني املسيح وبينه، ال خيرج            ولكن مفهوم امللك  
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فاملسيح نفسه حبسب اسم يسوع الذي تسمى مـن املـالك ليوسـف هـو               . عن مفهوم اخلالص  

اآلن تطلق عبـدك   «: ، ومسعان الشيخ ملَّا محله على يديه عندما دخل به أبواه اهليكل قال”اخلالص“

فترمجة ملكوت اهللا ). 30و29: 2لو (» بسالم، ألن عيين قد أبصرتا خالصكيا سيد حسب قولك 

بلغة العالقة الشخصية مع املسيح هو اخلالص والفداء، الذي هو عمل املسيح، وهـو حـادث اآلن                 

  .فاخلالص هو الصورة الزمنية املصغرة للملكوت. ولكن لن يكمل إالَّ بالنهاية

ًان أمرا ھاما في رسالتھَّ إخفاء المسیح لمسیانیتھ ك- 4 ً  

املسيح كان يعي مسيانيته منذ بدء نزوله للخدمة حىت ختامها، ولكن مل يكن إعالنه عنها يف البدء     

 بعد أن كشف عن سلطانه الفـائق  -إذ كان حذراً أشد احلذر يف بداية خدمته         . كما كان يف اخلتام   

والسبب يف  . كتشف الناس أنه مسيا اآليت     أن ي  -على الشيطان واألمراض بكل أنواعها وعلى الطبيعة        

ذلك مل يكن يف شيء ينقصه؛ بل للتعاليم اخلاطئة اليت سرت بني الشعب بكل فئاته أن املـسيا اآليت                   

ملك محارب، وعلى مستوى اخلالص خيلِّص الشعب من عبوديتـه          : سيكون على مستوى السياسة   

ات واملزامري فهماً خاطئاً يتناسب مع عقلية الشعب        حيث فُهمت اآليات يف النبو    . حتت أيدي الرومان  

حتطِّمهم بقضيب من حديد مثـل إنـاء    «، ”سيضرب اُألمم بعصا من حديد“وتصوراته، فاملسيا 

أَِفض رجزك على اُألمم الذين ال يعرفونك وعلى املمالك الـيت مل   «، )9:2مز (» خزاف تكسرهم

  )6:79مز (» .تدع بامسك

ص املسيح أشد احلرص أن ال يفهم الشعب أنه املسيا اآليت للحرب والسياسة واخلالص              لذلك حر 

فكان يوعي تالميذه أن ال يقولوا إنه املسيا، وأيضاً املرضى وكل الذين            . من أيدي الرومان واألعداء   

 وأنه جاء   والشياطني اليت كانت تعترف أنه ابن اهللا      . أخرج منهم الشياطني أمرهم أن ال يقولوا ألحد       

كل ذلك كان بقصد أساسي أن ال خيطئ الشعب يف فهـم            . ليعذِّم كان ينتهرهم حىت ال يتكلَّموا     

ولكن عدا ذلك كان يقوهلا صراحة أنه ابن اهللا وأنه جاء ليخلِّص مـن اخلطيـة والعـدو                  . مسيانيته

و، واعترف بطـرس أنـه      من ه : وملَّا سأل املسيح تالميذه ماذا يقولون عنه      . احلقيقي وهو الشيطان  

  - وليس حلـم وال دم       -املسيح ابن اهللا احلي، لَّل املسيح بالروح وعلَّق على ذلك بأن اآلب نفسه              

  .وبعدها ابتدأ املسيح يعلن عن آالمه املزمعة وموته وقيامته. هو الذي أعلن له هذا

مـع إمكانيـة التالميـذ    مبعىن أن املسيح كان يتمشى يف إعالنه عن نفسه بالقدر الذي يتساوى       

  .والشعب يف إدراك مسيانيته اإلدراك احلقيقي والصحيح



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                         90  

  

.  اآليت  أنه هو مـسيا    -  سواء بأقواله أو بأعماله      - أما يف أواخر خدمته للملكوت فابتدأ يعلن صراحة         

أستحلفك بـاهللا  : فأجاب رئيس الكهنة وقال له «: كما أعلن ذلك صراحة ومواجهة لرؤساء الكهنة

مـن اآلن   : حلي أن تقول لنا هل أنت املسيح ابن اهللا؟ قال له يسوع أنت قلت، وأيضاً أقول لكـم                 ا

  )64و63: 26مت (» .تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة وآتياً على سحاب السماء

صطالح ابن اإلنسان، وهو اال   : أما الشعب فقد استخدم معهم التعليم املتدرج والتعبريات املخفية، مثل         

. النبوي الذي تكلَّم عنه دانيال أنه هو مسيا اآليت، صاحب امللكوت واململكة اآلتية، ذلك حسب التقليـد             

من  - والسمكات القليلة     الذي أطعمه من اخلمس خبزات     - وبالرغم من ذلك مل يستطع أن مينع الشعب         

فقاموا قومة  . واحلريب ومعطي خبز الراحة   أن يكتشف أنه هو املسيا امللك اآليت إمنا مبفهوم اخلالص املادي            

واحدة وانضم هلم التالميذ ليمسكوه عنوة وجيعلوه ملكاً، مما جعل املسيح يلزم تالميذه بركوب السفينة يف                

واستطاع بسلطانه أن يهدئ هذه الزوبعة وانطلق وحده يف اجلبل ليصلِّي،           . احلال وبأن ينطلقوا عرب البحرية    

  . قد ساقها العدو ليفسد عليه استعالن ملكوته الروحيإذ كانت هذه جتربة

لذلك وال حمالة قد خسرنا كثرياً جداً من إمكانيات استعالن املسيح لنفسه على املكشوف أثنـاء              

أما هو يف ذاته فكان إحساسه مبسيانيته وببنوته هللا أمراً واضحاً شديد اإلشعاع، مع              . تعليمه وخدمته 

 وأرسله إىل العـامل،  اآلبفالذي قدسه  «: امسعه وهو يتكلَّم عن نفسه. التصورتواضع ووداعة فائقة 

مث امسـع تواضـعه العجيـب يف    ). 36:10يو (» !إين ابن اهللاإنك جتدف، ألين قلت : أتقولون له

ولكـنكم  . لو كنتم أوالد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم: قال هلم يسوع «: احتجاج لطيف

يـو  (» إبراهيم هذا مل يعمله باحلق الذي مسعه من اهللا، كلَّمكمقد  إنسان وأنا تقتلوينون أن اآلن تطلب

فمن هذين التصرحيني نتيقَّن كيف كان حيمل اإلحساس املتعـاظم جـداً بالهوتـه              ). 40و39: 8

فلما أرادوا إحراجه أن يكشف عن نفسه عالنية، زادهـا خفـاًء دون أن              !! واملتواضع جداً ببشريته  

إىل مىت تعلِّق أنفسنا؟ إن كنت أنت املـسيح  : فاحتاط به اليهود وقالوا له «: نقص من حقيقة نفسهي

األعمال اليت أعملها باسم أيب هـي  . إين قلت لكم ولستم تؤمنون: أجام يسوع . فقل لنا جهراً  

 مـن  :إىل هذا احلد كان حريصاً جداً أن يترك هلم هم أن يقولوا). 25و10:24 يو(» تشهد يل

 «: هو؟ وكانوا متحيرين ومنقسمني بسبب تدخل الفريسيني يف التقليل من تعاليم املسيح ومعجزاته

ـا؟ ! هو يتكلَّم جهاراً وال يقولون له شيئاًوها   يـو (» ألعلَّ الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو املسيح حقـ

26:7(  
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   الذاتي وتعلیمھ حركة االمتداد بالملكوت على أساس وجود المسیح-  5

لقد ابتدأ املسيح بضرورة التوبة ألن ملكوت السموات قد اقترب، ومل يكن يف احلقيقة يقصد إالَّ                

أما التوبـة عنـد   . ليس بتجسده فقط بل وبكرازته. فامللكوت اقترب باقتراب صاحبه ومعلنه . نفسه

 بأشكاهلا إىل عبادة اهللا كمـا هـي         املعمدان فكانت مبعىن الرجوع من البعد عن اهللا وعبادة األصنام         

معلنة هلم يف الناموس؛ وأما مناداة املسيح بالتوبة فهي على أساس العودة بالقلـب إىل اهللا باإلميـان                  

  )6:14يو (» .أنا هو الطريق واحلق واحلياة، ليس أحد يأيت إىل اآلب إالَّ يب «: بشخصه

اخلدمة والتعليم، أي على أساس استعالن       بدخول املسيح يف     قد اقترب إليهم  فإن كان امللكوت    

ذاته أنه ابن اهللا، فامللكوت امتد أول امتداده واضحاً ومشهوداً له بإخراجه الشياطني عنـوة بكلمـة                 

ألنه بسلطان يأمر حىت األرواح النجـسة  . ما هذا؟ ما هو هذا التعليم اجلديد «: واحدة آمرة ناهرة

ولكـن إن  «: ”أقبل إلـيهم “ الثاين عن امللكوت أنه قد لذلك صرح بإعالنه). 27:1مر (» فتطيعه

وهنا اإلقبال  ). 28:12مت   (»كنت أنا بروح اهللا أُخرج الشياطني فقد أقبل عليكم ملكوت اهللا          

بالنسبة للملكوت يعين رفع أكرب عائق كان حيجزه عن الشعب املكبل حتت سلطان الشيطان، سواء               

هذه العوائق  على أن رفع    . لفكر يف الضالالت وتلويث العبادة    يف اجلسد باألمراض واالستحواذ، أو با     

  . والكرازةكلها كانت مبجيء املسيح أو إقباله على الشعب باخلدمة

 بكافـة أركاـا     -فهكذا بقدر ما كانت أعمال املسيح تتقدم يف االرتقاء بالشعب من الظلمة             

رية واحلياة؛ بقدر ما كان استعالن املسيح        إىل نور احلق واحل    -الفكرية والنفسية واجلسدية والروحية     

  .لنفسه كابن اهللا وقبول الشعب اإلميان به وامتداد امللكوت، كان يزداد
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   نقل الملكوت من وضعھ الخاص إلسرائیل-  6

  ُإلى وضعھ العام لجمیع األمم

ظهرت هذه احلقيقة كبذرة صغرية يف حلظة دخول املسيح اهليكل وهو طفل على ذراعي أُمـه،                

فلما محله  . حينما محله مسعان البار الذي أُوحي إليه بالروح القدس أن يتقدم وترى عيناه خالص اهللا              

خالصك الذي أعددته قدام وجه مجيع الشعوب، نـور إعـالن   ألن عيين قد أبصرتا  «: قال نبوته

  )32-30: 2لو (» . وجمداً لشعبك إسرائيللُألمم

فقد صرح املـسيح  .  اهللا أنه اخلاص جداً خبراف إسرائيل الضالةكانت بداية اإلعالن عن ملكوت  

مل أُرسل إالَّ إىل خراف بيت إسرائيل  «: للمرأة الكنعانية بوضوح عندما أحلَّت عليه أن يرمحها، هكذا

إىل طريق أُمم ال متضوا  «: بل وحينما أرسل تالميذه للخدمة أوصاهم قائالً). 24:15مت (» الضالة

بـل اذهبـوا بـاحلري إىل خـراف بيـت إسـرائيل الـضالة       . ة للسامريني ال تدخلواوإىل مدين

وهـذا بالتـايل    . هذا يشكِّل لنا حبسب الظن بداية منهج اخلالص وامللكوت        ). 6و10:5مت(»

مل  «: يكشف لنا حبسب هذا الظن أا كانت أيضاً هي أصل رسالة اآلب للمسيح يف عملـها األول 

 وكان رجاء البشرية أن يقبل اليهـود هـذه الرسـالة    »  بيت إسرائيل الضالةأُرسل إالَّ إىل خراف

أن تقـوم   :  نظـن  كُنـا املخصصة هلم كأُمة كانت حمبوبة وخمتارة، وعليهم وم يكمل املنهج كما            

هذا هو الذي كنا نفهمه من النبـوات خبـصوص          . إسرائيل اددة بدور املسيح لتكون نوراً للعامل      

فاد إذا كَمل وجتلَّى يف إسرائيل صار نـوراً لُألمـم           . ”ونور لُألمم “،  ”جمد إسرائيل “أنه  املسيح  

ألن قيام أُمة مستنرية باهللا ومدفوعة بالنعمة وقوة اخلالص لتبشري العامل أسهل من كـرازة               . بالضرورة

 كان لتكميـل    هذا كان يف ظن اإلنسان، بل إن ما أبداه املسيح من حنو إسرائيل آلخر حلظة              . واحد

  .هذا األمل

 كما حكى إشـعياء     -وحنن ال ميكن أن ننسى البداية املشرقة اليت أعلنها املسيح بنفسه عن نفسه              

 وهو يقرأ نبوته يف جممع الناصرة حيث تربى، مؤكِّداً للشعب أنه اليوم قـد               -النيب منذ سبعمائة سنة     

 لعهد جديد، عهد رمحة وشفاء جماين وسنة مقبولة         متَّت النبوات وانفتح على إسرائيل باب مراحم اهللا       

  :واختتم النبوة الطويلة بروح مبتهجة وبكل أمٍل ورجاء. للرب

روح الرب : وملَّا فَتح السفر وجد املوضع الذي كان مكتوباً فيه. فدفع إليه سفر إشعياء النيب «+ 

سري القلوب، ُألنادي للمأسـورين     علي، ألنه مسحين ُألبشر املساكني، أرسلين ألشفي املنك       
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مث طـوى   . باإلطالق والعمي بالبصر، وأُرسل املنسحقني يف احلرية وأكرز بسنِة الرب املقبولة          

فابتدأ يقول  . ومجيع الذين يف امع كانت عيوم شاخصة إليه       . السفر وسلَّمه للخادم وجلس   

  )21-17: 4 لو(» .إنه اليوم قد متَّ هذا املكتوب يف مسامعكم: هلم

ولقد استجمع املسيح كل ما ميكن أن يستوعبه ملكوت اهللا من صفات وأعمال وشحنها شحناً                

يف عظته اخلالدة على اجلبل، كمن يلقي خطاب العرش، ويستعرض مناهج خدمته وتعليمه اليت بذل               

فتحت بل ورأى أن جتديد اُألمة وشيك إن ان       . فيها كل ما ميلك من وسائل تعليم وآيات ومعجزات        

أنتم الذين تبعتموين يف التجديد مىت جلس ابن اإلنـسان   «: آذام وعيوم، فخاطب تالميذه واعداً

ولكن واحسرتاه، منهج التجديد أُكمل ). 28:19مت (» ...على كرسي جمده جتلسون أنتم أيضاً 

  . اُألممتتلقَّفهحىت الغاية والنهاية، ولكن رفضته إسرائيل بإصرار وحكمت على نفسها باحلرمان منه ل

  ُ رفض إسرائیل للملكوت ھو الذي نقلھ لألمم- 7

ملَّا رفضت إسرائيل امللكوت ائياً بكى عليها املسيح وهو يف موكبه كملك يطلب ملْكَه، عندما               

مبارك  «: دخل أبواا راكباً على جحش رمز اتضاعه، وتالميذه واجلموع من أمامه وخلفه تصرخ له

ولكنه رثاها وهو ). 10و9: 11مر (» !مباركة مملكة أبينا داود اآلتية باسم الرب! اآليت باسم الرب

كم مرة أردت أن أمجع أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخهـا حتـت    «: يبكي عليها وكأنه يعاتبها

إنِك لو : وفيما هو يقترب نظر إىل املدينة وبكى عليها قائالً «، )37:23مت (» جناحيها ومل تريدوا

: 19لـو  (»  أنِت أيضاً حىت يف يومِك هذا ما هو لسالمِك ولكن اآلن قد أُخفي عن عينيِكعلمِت

فاملسيح ظلَّ يرجو هلم ملكوت اهللا إىل آخر حلظة، ويف آخر يوم من خدمته أدرك مصري                ). 42و41

نطقون اُألمة، فواجه اليهود مبثله عن الكرامني األردياء، الذي اختتمه بسؤال حرج جعلهم هم الذين ي              

فمـىت  . خارج الكرم وقتلوه) ابن صاحب الكرم(فأخذوه وأخرجوه  «: مبا ينبغي أن تكون العقوبة

أُولئك األردياء يهلكهم  هالكاً رديـا،       : جاء صاحب الكرم، ماذا يفعل بأولئك الكرامني؟ قالوا له        

فكان تعقيـب  ). 41-39: 21مت (» ويسلِّم الكرم إىل كرامني آخرين يعطونه األمثار يف أوقاا

إن ملكوت اهللا ينزع منكم ويعطى ُألمـة تـصنع   : لذلك أقول لكم «: املسيح على حكمهم هذا

  )43:21مت(» .أمثاره



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                         94  

  

  

   العقبات والمصادمات- 8

  كانت تدفع المسیح أكثر للخدمة وتكمیل الرسالة

، وال املصادمات املتوالية مع     مل يكن املسيح متغاضياً أو مستهيناً حبركات املقاومة اليت بدت مبكِّرة          

الكتبة والفريسيني، أو أنه قد غاب عنه إدراك مدى الـضعف يف روح الـشعب وقـدرة الكتبـة                   

ولكن كـل هـذه     . والفريسيني ورؤساء الكهنة يف السيطرة عليه واالستحواذ على صوته وضمريه         

دمة ومن مستوى اسـتعالنه     العقبات والعثرات والعداوات مل تقلل من سرعة اندفاعه يف الكرازة واخل          

لنفسه وللملكوت، ولكنه التجأ أخرياً إىل أسلوب األمثلة اليت أخفى فيها سر ملكوت اهللا حـىت ال                  

ألن رؤيته للمخدومني ارتفعت لتشمل اآلتني من بعيد، كل صـنوف           . يستعلنه إالَّ للذين أُعطي هلم    

 ونساء انفتحت عيـوم واسـتوعبوا       اُألمم مع األخصاء من التالميذ واخلواص املختارين من رجال        

فلم يؤثِّر تقهقر الكتبة والفريسيني والرؤساء وكثري من الشعب وحىت التالميـذ            . التعليم وترجوا اآليت  

فاملنهج ظلَّ بقوته وعمقه واندفاعه للنهاية، ألنـه  . على امتداد وعمق االستعالن لشخصه وللملكوت   

فلما استعفت إسرائيل، صار الذي كان هلـا بالكامـل          . وضع أصالً لإلنسان الذي يطلب وجه اهللا      

  !لآلخرين وأزيد، وخرجت هي من امللكوت مأسوفاً عليها

وبعد أن اجنلى كل شيء وأكملت إسرائيل جرميتها، وقام املسيح من بني األموات، طرح املسيح               

ع إيلَّ كل سـلطان  دف « :ليكرزوا به هو نفسه إىل كل العاملمشروعه الضخم على أكتاف التالميذ 

. فاذهبوا وتلِْمذُوا مجيع اُألمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس         . يف السماء وعلى األرض   

  )20و28:19مت (» .وعلِّموهم أن حيفظوا مجيع ما أوصيتكم به

آمنـوا  ولكن ال ينبغي أن نقلِّل من أمهية كرازة املسيح إلسرائيل، ألن إسرائيل مل تعدم أبناًء فيها                 

وقبلوا املسيا وانفتحت عيوم وقلوم ليفهموا املكتوب يف األسفار وميسكوا باملـسيح واخلـالص              

، ويكرزوا جلميع اُألمـم وإىل أقـصى األرض       ”نوراً للعامل “: وامللكوت ويصريوا كما أراد اهللا متاماً     

  .كمطلب املسيح

 عنت ومصادرة من كل فئات      كذلك فإن كرازة املسيح إلسرائيل بكل ظروف هذه الكرازة من         

املتعلِّمني والرؤساء، أعطت لنا أعمق التعاليم عما مييز وصايا امللكوت عن وصايا التوراة والنـاموس               

علماً بأن املسيح كان ينطلق يف تعليمه عن امللكوت مـن العهـد             . ونواحي الضعف يف العهد القدمي    
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فلوال األساس، أي كـرازة     . ة به يف العهد اجلديد    القدمي كأساس ليبين فوقه متطلبات امللكوت الالئق      

  .املسيح عن أصول التوراة والناموس، ما بلغنا إىل الصورة الكاملة للملكوت يف العهد اجلديد

وكان القليلون الذين يسمعون لصوت االبن وجيتذم اآلب ليتبعوا املسيح، نقطاً مضيئة وعالمات             

أما الذين انتحـوا    . لإلنسان الذي يعي الكالم ويؤمن    واضحة يف خدمة امللكوت، كشهادة صالحية       

  .ناحية الرفض فكانوا ومازالوا حىت اليوم عربة للسائرين يف طريق امللكوت

   رسالة الملكوت نجحت بالمؤمنین والرافضین- 9

كذلك فإنه مل يـستطع     . فامللكوت جنح باملؤمنني وبالرافضني، هؤالء شهادة صحة وأولئك ِعبرة        

 واملعوقون واملعاندون أن يقلِّلوا أو يضغطوا من عمل املسيح يف اإلعالن عن ذاته والتعلـيم                الرافضون

فكان املسيح يرصد طاقة التجديد اليت ينشرها على الِقلَّة اليت تتبعـه، ويقتنـع بقوـا                . عن ملكوته 

فكـان  . رضوفاعليتها اليت ستنتهي يوماً إىل موجة عارمة من التجديد املسيحي على وجه كـل األ              

). 13و14: 5مـت  (» أنتم ملح األرض « » أنتم نور العامل «: يقوهلا وهو عامل مبدى فعلها وأثرها

 «: أما الغيوم والعواصف اليت كان يفتعلها الرافضون فلم تكن يف نظر املسيح سوى عثـرة زائلـة  

  )14:15مت (» .اتركوهم، هم عميان قادة عميان

 املعارك اليت سيعرب عليها مع الكتبة والفريـسيني ورؤسـاء       ومل يغب عن فكر املسيح مدى عنف      

الكهنة منذ أول حلظة دخل فيها شاهراً الطهارة والقداسة والتقوى يف تعليمه عن ملكوت اهللا كوصية                

بل واألكثر من ذلك فقد استطاع أن يصور من واقع أفكارهم وقلوم أي ميتة بدأوا يدبروا                . اآلب

  .له

  وت ازداد قوة بعد ذھاب المسیح الملك- 10

يف كل هذا كان عمله للملكوت يزداد منواً وارتقاًء يف الفكر والضمري البشري، ومل يشعر وال يف                 

بل يف أمثاله السبعة عن امللكـوت       . حلظة واحدة أن عمله للملكوت سيتراخى أو يضمر بعد ذهابه         

  !!و حىت وقت احلصاد أي الدينونةويف مثَل الزوان يتضح أنه سينم. أكَّد على منو امللكوت

كما أوضح أن منو امللكوت من الداخل هو كما تنمو حبة اخلردل حىت تصري شجرة، هكذا                

ينمو امللكوت يف قلوب الناس وال يلحظه أو يراه أحد يف نعمة التجديد اليت تنضح ا حيـام                  

  .الداخلية يف النهاية
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  ُ المسیح یعلن أنھ أعظم من الھیكل،- 11

  ُھو یبقى إلى األبد والھیكل یھدم إلى الترابف
  

كيف يفعل تالميذه ما ال حيل فعله يف الـسبت؟ رآهـا            : حينما جترأ الفريسيون وآخذوا املسيح    

) وهي مبثابة اهليكـل   (كيف أن داود دخل خيمة االجتماع       : املسيح متس شخصه، فرد عليهم مؤنباً     

 أكله إالَّ للكهنة؟ أو كيف أن الكهنـة يـوم الـسبت             وأكل خبز الوجوه هو ورجاله الذي ال حيلُّ       

مث وازن بني هذين املَثَلني ومثَل تالميذه وهـم         . يكسرون قوانني السبت ألداء خدمتهم داخل اهليكل      

إن : ولكن أقول لكـم «:  وعلَّق على ذلك بقوله   يف وجوده، يأكلون احلنطة من سنابلها يوم السبت       

هذا هو املسيح يعلن عن ارتفاع قامته القدسية عـن          ). 6-12:1مت   (»!ههنا أعظم من اهليكل   

  فماذا يعين ومن يكون؟! هيكل العبادة والتقديس

أما اهليكل فهو أقدس مكان يف إسرائيل، بل ويف العامل كله يف نظر اليهودي على األقـل، وفيـه           

ركن قدس أقداسـه    وحبسب التوراة يكون مكان حضرة اهللا يف        . فقط جتب العبادة وينبغي التقديس    

الداخلية حيث ال يدخله إالَّ رئيس الكهنة، ومرة واحدة يف السنة، وليس بدون دم احملرقة يف يديـه                  

كل هذا ويظل اهليكل بكل مقدساته دون قامـة املـسيح           . ينضحه أمامه ليكفِّر عن خطايا الشعب     

 اهليكـل   ادة هللا بالقدر الذي تكون عبادة     مما يعلن يف احلال أن املسيح هو جمد اهللا، وبه تصح العب           ! القدسية

  !فإن أشرق املسيح فليغرب اهليكل، وإن صلبوه فليهدم. من دوا، ويكون املسيح أعظم من اهليكل

. والتالميذ من حول املسيح كهنة من داخل هيكل يكسرون السبت ألم يف حضرة رب السبت              

 اإلجنيل بأعلى وأعمق مما تكـون التـوراة         واملسيح معلِّماً تالميذه هو يهوه فوق جبل موسى يعطي        

  .وحديث التالميذ إليه هو عبادة وصالة، واهللا يف السماء يسمع ويجيب. والناموس

  !!وأكل سنابل احلنطة أمامه هو بعينه أكل الكهنة خلبز الوجوه أمام وجهه

   السبت؟فلماذا تزعجون تالميذي وتتحدثون عن السبت وأنتم جتهلون رب

 «: استفانوس الشهيد وردده جهاراً ووجهه يشرق نوراً. ا الكالم بعينه هو ما فهمه قمث أليس هذ

ويغير العوائد اليت سـلَّمنا     ) اهليكل(إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا املوضع        : ألننا مسعناه يقول  

بـه  استفانوس عن رؤية ومسع مساوي، وهذا عينه ما شـهد  . هذا قاله ق). 14:6أع (» إياها موسى

  والساعة، وأليس هذا عينه هو ما نعيشه حنن اليوم بعد أن متَّ وتغير كل شيء؟باليوم  التاريخ
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   عبادة هللا بالروح وبال ھیاكل- 12

  ”حدیث المسیح مع السامریة“

كـان   يوحنا، وللقارئ أن حيكم إن    . مىت إىل رواية يف إجنيل ق     . حنن ننتقل هنا من رواية يف إجنيل ق       

  .و إن كان هناك ما يشبه هذا القرار الواضح يف أي من األسفار قاطبة أو أي كتب كانتأ! هناك فرق

لقد سار املسيح وتعب من املسري فجلس على حافة بئر ألنه كان عطشاناً، وعطشه ال يرويه إالَّ                 

ـ           . ما يصنعه لتكميل مشيئة أبيه     امرية فساقت األقدار اإلهلية يف وقت الظهرية حبرها القائظ امـرأة س

وجـاءت  . جاءت لتستقي، ألا ارتوت مبسرات الدنيا الكثرية وظلَّت عطشانة هي والذين معهـا            

    ِردِرها دون أن تدري لتها  ) 2(بِقدرطلب منها املسيح . ماء احلياة الذي تكلَّم عنه املسيح، هذا كان قَد

. رية، وألنه رجل وهـي امـرأة      فأنكرت عليه طَلَبه ألنه يهودي وهي سام       - مودة   -أوالً أن تسقيه    

فظـلَّ يتحـدث    .  أنه نيب  - ليس كالكتبة والفريسيني     -ولكنه ملا بدأ يتحدث معها عرفته يف احلال         

فأدركت أنه أكثر من نيب، فمن يكون؟ لعلَّه ولعلَّه، فأرادت أن تسأله لتحرجه ليكشف هلـا عـن                  

” املوضـع “يف أُورشـليم  تقولون إن ) اليهود(وأنتم ) جرزمي(آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل  «: نفسه

 وال يف    قال هلا يسوع يا امرأة صدقيين أنه تأيت ساعة ال يف هذا اجلبـل              الذي ينبغي أن يسجد فيه؟    

  )21و20: 4يو (» .أُورشليم تسجدون لآلب

  إذن فالعبادة عند هذا النيب ليست باملكان والزمان واإلنسان؟

 ولكنها بادرت بإحراجه مبعلومة حتمل ما يشبه الفخ لتخرجه ائياً           تعجبت املرأة وزادت حريا،   

قالت له والقول حيمل سهماً أصاب      . عن صمته ليكشف هلا عن نفسه، فصدق حدسها وجنح فخها         

قالت له املرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له املسيح يأيت، فمىت جاء ذاك خيربنا بكل  «: كبد احلقيقة

هـذا هـو   ). 26و25: 4يو (» !أنا الذي أُكلِّمك هو: قال هلا يسوع). عىن قُلْ احلقيقةوامل(شيء 

. مىت وثَّقـه يف إجنيـل ق      . فما قاله يف إجنيل ق    . املسيا نفسه، وهذا هو تقريره عن اهليكل والعبادة       

مرية ضمن  ألنه قال للسا  . إنه أعظم من اهليكل، فمىت جاء املسيح فليذهب اهليكل والعبادة فيه          : يوحنا

اهللا ... تأيت ساعة وهي اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلـق   «: ما قال

  )24و23: 4يو (» .روح والذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي أن يسجدوا

                                                
 (2)ِردتعين تأيت إىل املاء لترتوي: ت.
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 ارتفعت العبادة بالضرورة » الرب الروح من السماء «من حجارة إىل ” اهليكل“فإنْ ارتفع معىن 

  .سد إىل الروح ومن األرض إىل السماءمن اجل

فأن يقول املسيح بنفسه إنه أعظم من اهليكل، فبذلك تكون املسيحية قد ضـربت جـذورها يف                 

  .السماء، وارتفعت العبادة بالتايل مما هو للجسد إىل ما هو للروح

 العِلين  وابعظيماًهذا يكون  «: وهذا هو يسوع املسيح الذي قال عنه املالك يف بشراه للعذراء

  )32:1لو (» .يدعى

ل العبادة كالعليلد ليكون أعظم من اهليكل، ويتقبفهو و.  

   المسیح أكمل الناموس لیھدم الناقص فیھ- 13

إن قلنا إن املسيح هدم الناموس نكون قد أخطأنا، وإن قلنا إنه جاء ليكمل الناموس فقط نقع يف                  

فقد هدم ما هو ناقص فيه ليصري كامالً، . له وأكمله ليهدمهولكن احلقيقة أنه هدمه ليكم. نفس اخلطأ

  .فهو مل ميس كمال الناموس. وأكمل ما نقص فيه لكي يهدم الناقص منه

:  فيه، هنا يلزم أن منسك بقولهفإن كان املسيح قد هدم شيئاً من الناموس فقد هدم ما هو ليس كامالً      

قاله كربهان وتأكيد أنه مل جييء . جلزء اإلجيايبوهو ا) 17:5مت (» ُألكمل ألنقض بل جئتما  «

  .لينقض الناموس أو األنبياء

فلوال جميء  . هي الواقع العملي يف كل تعليمه خاصة فيما يتعلَّق بالعهد القدمي          ” ألكمل“وجئت  

ولكن بأعماله كملت نبـوات     . املسيح وأعماله لبقيت مجيع النبوات بال معىن وال تفسري وال تكميل          

والناموس كان يضج من خطايا الناس، والناس كـانوا يـضجون مـن             . بياء بكل صدق وأمانة   األن

الناموس؛ فال الناموس قادر أن يرضى الناس ويريح ضمائرهم ويكمل مطالب نفوسهم وشهوة حبهم              

هللا، وال الناس راضون عن الناموس الذي بكثرة بنوده وأوامره ونواهيه تاهت نفوسهم عنـه وعـن                 

فجـاء  . ويف نفس الوقت عجز الناموس عن أن يشبع قلوم من عبادة مقبولة لـدى اهللا              .  به العمل

 اليت منعتـهم مـن      اخلطية اليت هي نقطة العجز يف الناموس ونقطة العجز يف الناس،          املسيح ورفع   

الـربيني  وألغى كثرة بنود الناموس وأوامره ونواهيه اليت أضـافها مجاعـة            . العبادة احلُّرة املفرحة هللا   

فبهذا أكمل املـسيح مـا   . واملعلِّمني للناموس على طول املدى، فصار ثقالً ال ميكن محله أو احتماله        

ميكن أن جيعل الناموس كامالً يف نظر الناس، وأكمل عقوبة اخلطية ولعنتها يف جسده وبرأ اإلنـسان                 

نه أكمل مطالب الناموس حـىت إىل       فقيل إ . وبرره، فبلغت العبادة منتهى كماهلا يف نظر اهللا والناس        
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فمن جهة احلذف والنقض ). 30:19يو ( )3» قد أُكمل «: منتهى الكمال الذي أرضى اهللا والناس

واإللغاء، نعم، حذف ونقض وألغى ما هو عاجز وما هو ناقص يف الناموس الذي جعله غـري نـافع          

مل، نعم، أكمل الناموس ليجعله صـاحلاً       ومن جهة أنه أك   . للعبادة وال كُفواً أن يوصل اإلنسان باهللا      

  .لعبادة توصل الناس إىل اهللا، وتدِخل اخلاطئ إىل ملكوت اهللا

 ألن املسيح مل ينقض إالَّ ما هو        ومفْتٍر،فالذي يقول إن املسيح نقض التوراة والناموس خاطئ هو          

ميمها يف أعمال املـسيح      حتمل يف طياا وص    ”النقض“فكلمة  . ليس كامالً، ونقض ليكمل الناموس    

  !! فال ميكن أن يذكر النقض خلْواً من تكميل، وال التكميل خلْواً من نقض.”التكميل“كلمة 

واملسيح أمعن يف إتقان عملية اهلدم والبناء هذه حىت جعل اإلنسان وعبادته على مستوى اإلنسان               

ادة الروحية وحسب، بل على الواقع احلي     النموذجي الكامل أمام اهللا واملسيح، ال باملعىن الالهويت للعب        

ألجل تكميل القديـسني لعمـل    «: يف العامل على طول املدى كما رآها بولس الرسول وعبر عنها

، إىل أن ننتهي مجيعنا إىل وحدانية اإلميان ومعرفة ابـن اهللا، إىل             )الكنيسة(اخلدمة لبنيان جسد املسيح     

  )13و12: 4أف (» .يحإىل قياس قامة ملء املس) (إنسان كامل 

 قادر أن   -  يف ناموس واحد كامل      - هذه هي العبادة الكاملة اليت أسسها املسيح بتعليمه وعمله ودمه           

  .خيلق هللا إنساناً كامالً على قياس قامة ملء املسيح

   ما یعنیھ المسیح من لقب ابن اإلنسان- 14

  وعالقة ذلك بلقب ابن هللا

 مل يزدِر بالطبيعة البشرية اليت اتحد ا، وال » شكل العبد « اإلنسان وملَّا جتسد املسيح وأخذ هيئة

أسكنها يف حياته ركناً مظلماً فيه؛ بل رفعها وعالَّها لتشاِرك الهوته يف كل ما له، يف بنوتـه هللا، يف                    

مث خصص لـه مـن اآلب دور   . سكىن السماء، يف شركة وخدمة املالئكة، واجللوس على السحاب     

الدينونة ألنه ابن اإلنسان، وقدم اجلسد والدم فيه ليكونا واسطة بالالهوت الذي فيهمـا ليـستطيع                

اإلنسان بتناوهلما أن حيصل على االحتاد الفعلي والشركة السرية مع ابن اهللا، وليكون لإلنسان ما البن  

 كرامات االبن الوحيد وحمبـة      اهللا من كرامة وجمد؛ بل وأجلسه معه عن ميني اهللا ليتقبل اإلنسان فيه            

  .اآلب لالبن الوحيد، ويرث معه مرياث االبن يف احلياة األبدية

                                                
. آخر كلمة قاهلا املسيح على الصليب(3)



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                         100  

  

والقول الذي أملح إليه املسيح إنه العريس، أوضح لنا أن الكنيسة أو اإلنسان يف جمموعه البـشري          

سيح والبشرية هو العروس، وأعطى البشرية فيه مفهوم سر الزجية على مستوى السر األعظم، حيث يصري امل      

 فينا طاملا حنـن     ِوحدةً ِسرية عالية، جسداً واحداً فائقاً على مفهوم اإلنسان، ال نستطيع أن نستعلن واقعه             

  .البسني جسد اخلطية هذا

 قمة اد وسر حمبة اآلب ومرياث احليـاة األبديـة   - أي للبشرية -فابن اإلنسان حيمل للكنيسة  

 يف أرض شقائه هذه فهو يف ابن اإلنسان الذي تبنى شقاءنا وأورثنا             فإن كان لإلنسان عزاء   . واخللود

 قـد  إنـسان ولكنكم اآلن تطلبون أن تقتلوين وأنا  «: امسع املسيح وهو يفتخر أنه إنسان. ملكوته

فهنا يفتخر أنه إنسان يتكلَّم باحلق، ولكـن لـئالَّ   ). 40:8يو (» كلَّمكم باحلق الذي مسعه من اهللا

  !! اهللا فهو إنسان نعم، ولكن يتكلَّم مبا مسعه من» الذي مسعه من اهللا «: سدون كمل قولهيستغلّها املف

فحينما يقدم لنا املسيح نفسه باعتباره امللك اإلهلي، يكون هو الذي بواسطته ميكن الـدخول إىل                

  .ملكوت اهللا الذي يقوم املسيح بتدبريه ومنوه

وأرسله إىل العامل أتقولون فالذي قدسه اآلب  «: اهللاعلماً بأنه هو الذي أعطى نفسه لقب ابن 

  )36:10يو (» .إين ابن اهللاله إنك جتدف ألين قلت 

أسـتحلفك  : فأجاب رئيس الكهنة وقال له «: كما أنه هو الذي أعطى لنفسه لقب ابن اإلنسان

ضاً أقول لكم مـن     أنت قلت، وأي  : هل أنت املسيح ابن اهللا؟ فقال له يسوع       : باهللا احلي أن تقول لنا    

: 26مـت  (» عن ميني القوة وآتياً علـى سـحاب الـسماء   ) 4(جالساًابن اإلنسان اآلن تبصرون 

من اآلن ترون السماء مفتوحة : احلق احلق أقول لكم «: فاملسيح نفسه هو القائل لنثنائيل). 64و63

  )51:1يو (» .ابن اإلنسانومالئكة اهللا يصعدون وينزلون على 

الـسماء   الذي هو يفابن اإلنسانحد صعد إىل السماء إالَّ الذي نزل من السماء وليس أ «: كذلك

  له حياة يف ذاته، كـذلك أعطـى  اآلبألنه كما أن  «: ويقرن املسيح اللقبني معاً هكذا). 13:3يو (»

 :5يـو  (» .ابـن اإلنـسان  ، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً ألنـه  ذاته يف حياة أيضاً أن تكون له االبن
  )27و26

وكال هذين اللقبني منصوص عنهما يف العهد القدمي أما يشريان إىل املـسيا، ولكـن املـسيح                 

  .استخدم هذين اللقبني على مستوى أعلى مما كان سارياً بني اليهود

                                                
ها أنا أنظـر  «: استفانوس قبل أن يرمجوه بأن املسيح كابن اإلنسان قائم عن ميني اهللا   .  وحتقيقاً لقول املسيح، شهد ق     (4)

)56:7أع (» .السموات مفتوحة وابن اإلنسان قائماً عن ميني اهللا
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على أن هذين اللقبني ال يفهم أحدمها بدون اآلخر، فكل واحد منهما يربر وجود اآلخر ويرتبط                

مل يعرف قط إالَّ على أساس جتسد الكلمة، فلما جتسد ابن اهللا استعلن لنـا               ” ابن اهللا “به، ألن لقب    

  .إذن، فهو ابن اهللا ألول مرة على الواقع الفكري لإلنسان. أن اهللا أبوه

كذلك فابن اهللا ملَّا جتسد وصار إنساناً مولوداً من العذراء القديسة مرمي ومن الروح القدس صار                

فعندما نسمع كلمـة    . لكن بدون رجل، بدون آدم، فاعتِبر أنه ابن اإلنسان ختطِّياً لكلمة آدم           إنساناً و 

  . املتجسدهو ابن اهللا ندرك يف احلال أنه ”ابن اإلنسان“

نـستطيع أن   : [من حبثه املطول عن لقب ابن اإلنسان ذه احلقيقة        ” سانداي“وقد انتهى العامل    

  ) 5(.] سر جتسدهfathomed) أو يشرح(إمنا يتعمق ” اإلنسانابن “) لقب(نقول على هذا إن 

ندرك يف احلال عالقته باهللا اخلاصة جداً، وأنه احلامل لـشخص اآلب            ” ابن اهللا “وحينما نسمع كلمة    

يستخدم الواحد لكي يكـشف     :  لذلك أصبح اللقبان وقفاً على املسيح      - السماوي، وأنه واآلب مها اهللا      

  .بدون أن يذكر اللقب” ابن اإلنسان“اهللا أبيه، ويستخدم اآلخر ليستعلن أنه هو الهوته وعالقته ب

على أن أول من ذكر لقب ابن اإلنسان هو دانيال النيب حينما جاءته النبوة ليعبر عن املسيا ابـن                   

 كنت أرى يف رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان، أتى وجـاء إىل القـدمي   «: العلي

، فقربوه قدامه، فأُعطي سلطاناً وجمداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب واُألمم واأللـسنة،              )اهللا(األيام  

  )14و13: 7دا (» .سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما ال ينقرض

األمر وهكذا اختلط على دانيال . وليالحظ أن القول مبن يأيت على السحاب هو تعبري دائم عن اهللا

ابن إنسان، ليتماشى : إنساناً، بل قال: فلم يقُلْ. فكأن اهللا جاء وقربوه إىل اهللا، ولكنه رآه يئة إنسان      

  .اخللط يف شخصية هذا اآليت على السحاب؛ إذ كيف يكون هو اهللا وهو إنسان

وأوضح من  . اكان هو التعبري الساري عن أنه املسي      ” ابن اهللا “واملعروف يف أيام املسيح أن لقب       

عبر عن هذه العالقة بني املسيا وابن اهللا هو بطرس الرسول بناًء على استعالن كـشفه اهللا اآلب يف                   

وأمن على ذلك رئيس الكهنة ملَّا أراد ). 16:16مت (» أنت هو املسيح ابن اهللا احلي «: ذهنه فقال

فأجاب رئيس الكهنـة وقـال    «: تله هكذاأن يوِقع املسيح يف اعترافه أنه ابن اهللا ليأخذها حجة لق

كما نطقها نثنائيـل  ). 63:26مت (» هل أنت املسيح ابن اهللا؟: أستحلفك باهللا احلي أن تقول لنا

). 49:1 يو(» أنت ملك إسرائيل. يا معلِّم أنت ابن اهللا: قال له «: أحد تالميذ الرب ولكن بإهلام واضح

                                                
(5) William Sanday, The Life of Christ in Recent Research, 1907, p 130.
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اعلى أن لقب ملك إسرائيل هو لقب املسي!  

وهكذا تضافرت الرؤى واالستعالنات واإلهلامات معاً، ومع تصريح املسيح، أن املسيح هو ابـن              

  :ويقول شاليرماخر عن لقب املسيح ابن اإلنسان هكذا. اهللا وابن اإلنسان

مل يكن املسيح ليستخدم هذا اللقب إن مل يكن على وعي كامل من أنه يشري إىل مشاركته                 [

ة، غري أن استخدام هذا اللقب ال يكون ذا معىن إذا مل يكن اسـتعماله               الكاملة للطبيعة البشري  

  ) 6(.]يعطي املفهوم اخلصب للمفارقة األساسية بني املسيح وبقية الناس

ويف احلقيقة، لقد كرم املسيح البشرية اليت أخذ منها جسده ذا اللقب ورفعها لتكـون علـى                 

فلما رأى اجلموع تعجبوا وجمدوا  «: أعماله هذا التقريرمستوى بنوته هللا يف كل شيء، إذ نسمع عن 

احلق احلق  «): 51:1يو (ويف قول املسيح يف ). 8:9مت (»  سلطاناً مثل هذاأعطى الناساهللا الذي 

 تعـبري  » من اآلن ترونَ السماء مفتوحة ومالئكة اهللا يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان: أقول لكم

فهكذا صير املسيح البشرية سلَّماً للسماء تتآخى . ه متجيد فائق للطبيعة البشريةخفي ولكن عميق، وفي  

مع القوات السمائية متهيداً إىل جتاوزها للمالئكة يف الكرامة أمام اآلب، ألننا نكون متحدين بـاالبن                

 الـسماء ابن اإلنسان الذي هو يف «: كذلك عندما قال. واقفني أمام اآلب مباشرة مندح جمد نعمته

وقوله إن اهللا أعطاه    ! ، هكذا جعل الطبيعة البشرية صاحلة أن تسكن السماء متحدة به          )13:3يو  (»

 فهكذا أُعطيت له الدينونة بصفته ممثِّل البشرية، لكي يكـون  » ألنه ابن اإلنسان «سلطاناً أن يدين 

 وحينما دخل السماء ليتراءى     .بل وأعطاه سلطاناً أن يغفر اخلطايا على األرض       !! رحيماً فيما إلخوته  

أمام اهللا أبيه دخل كسابق من أجلنا فهو يعترب املتقدم عنا يف كل شيء، وملا دخل دخل كباكورة لنا                   

... أنا أمضي ُألِعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت  «: وحينما قال لتالميذه. فوجد لنا فداًء أبدياً

، كان هذا املكان هو عن ميني عرش اهللا، الذي احتفظ بـه  )3و2: 14يو (» آيت أيضاً وآخذكم إيلَّ

لنا وحجزه لنا جبلوسه باجلسد لكي نكون معه حيث يوجد ونرى جمده، وأمساؤنا معروف موضعها                

كالعربون، حينما نذهب جند نصيبنا هناك حمجوزاً، ألنه كاملرياث الذي لالبن ال يفْنى وال يتدنس وال  

نعيشه منذ اآلن بالرجاء احلي رفيق اإلميان بالقيامة        . سموات مع املسيح ألجلنا   يضمحل، حمفوظ يف ال   

 ألنه صار لنا مـا  -) 1:3كو (» فإن كنتم قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق «: من بني األموات

 حيث املسيح جالس جبسدنا بانتظارنا، ألن املسيح أصـعدنا جبـسده معـه إىل               -فوق ملكاً أبدياً    

فــصار ذهابنــا إىل فــوق طريقــاً حمجــوزاً باالســم، حنمــل قــوة صــعودنا الــسموات، 

                                                
(6) Schleiermacher, Dogmatik, ii. 91, (3nd ed.), cited by A. Neander, The Life of Jesus Christ, 

(1837, E.T. 1847), p. 99.
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 الذي كـان يف القـدمي يفـصل    -فجسده هو هو احلجاب . إليه جبسده ودمه اللذين ما احتدنا به   

 الذي صار لنا طريقاً حيا حديثاً، ودمه بطاقة الـدخول إىل األقـداس، ألنـه دم          -اإلنسان عن اهللا    

  .ن أجلنا خارج أُورشليمكفَّارته الذي انسكب م

عظمى كفَّرت عن كـل     ” حمرقة كفَّارة “: فباختصار، علينا أن نعلم أن املسيح قدم بشريتنا فيه        

خطايانا، فنحن الذين متنا مع املسيح وقبلنا اللعنة على الصليب يف اجلسد، مل تعد علينا عقوبـة وال                  

حيصل لنا ويف جسدنا على براءة أبدية، ضم        ضدنا لعنة، فالكل دفعه املسيح يف جسدنا وجبسدنا لكي          

  .جمداً هللا!! إليها بره وقداسته وحياته األبدية، فصرنا مربئني ومربرين

إن مل تأكلوا جسد ابـن  : احلق احلق أقول لكم «: وحينما قال املسيح مشرياً إىل سر اإلفخارستيا

ف أعمق أسـرار احتـاد الهوتـه    ، كش)53:6يو (» اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم

 .ببشريته، لكي إذا تناولناها يف سر كسر اخلبز نكون قد تناولنا الالهوت فيها ونصري إىل ذات االحتاد                
. وهكذا يعبئ لنا املسيح ذا اللقب املعاين واألسرار اليت رفعت البشرية إىل مستوى التبني هللا واالحتاد               

ذه األسرار مجيعاً هي أن لقب ابن اإلنسان ملتحم بلقـب ابـن اهللا،              واحلقيقة اإلهلية القائمة عليها ه    

  !!فالتعامل مع ابن اإلنسان هو هو التعامل مع اهللا

   ما یعنیھ المسیح من لقب ابن هللا- 15

إن أكثر األناجيل انطالقاً يف هذا اال الروحي العايل الذي حييط باملسيح والتركيز على اجلـوهر            

 ربطت  وال ميكن تعليل ذلك بأي علَّة غري العالقة الروحية اليت         . يوحنا. ه هو إجنيل ق   الالهويت الساكن في  

كذلك، ومـن قـراءة     . يوحنا باملسيح، وجعلت املسيح يرتاح إليه ويعلن له ما مل يعلنه آلخرين           . ق

. يوحنا كَملْهم وموهوب  . يوحنا، يتحقَّق لنا بوضوح مدى عمق وأصالة تقليد ق        . وفحص إجنيل ق  

بالرجوع إىل أحاديث املسيح الروحية يف إجنيله ندِرك يف احلال أن املسيح يستفيض مـن أعمـاق                 و

فمستوى التعليم والكشف والتعمق    . يوحنا يستوعب ما ال تطيقه قدرة إنسان عادي       . روحه، وأن ق  

يوحنـا  . كذلك فالرجوع إىل بشرية املسيح الستيعاا يأيت يف إجنيل ق         . فيه أكثر من أي إجنيل آخر     

  .يوحنا أي احنياز ألي نظرية أو مبدأ غري ما هو يف املسيح وله. بإنصاف ووعي يرفع عن إجنيل ق

مىت أيضاً من التعابري اليت أتت معبرة عن حقيقة وأصالة مفهوم ابـن             . ولكن ال نعدم يف إجنيل ق     

 من أيب، ولـيس أحـد   كل شيء قد دفع إيلَّ «: يوحنا، كقوله. اهللا، ما يضارع ما جاء يف إجنيل ق

مـت  (» يعرف االبن إالَّ اآلب، وال أحد يعرف اآلب إالَّ االبن، ومن أراد االبـن أن يعلـن لـه   
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. مىت هنا بلسان املسيح العالقة السرية واخلاصة جداً بني اآلب واالبن          . يكشف إجنيل ق  ). 27:11

فسه، فقد عاد وقاله للفريسيني ممتحناً مدى       ولكي يتأكَّد القارئ متاماً أن املسيح هنا هو القائل هذا بن          

ماذا تظنون يف املسيح؟ ابن من هـو؟  «: إدراكهم للتوراة واملسيا واهللا، إذ سأهلم يف نفس املوضوع

وما كان قصد املسيح من ذلك إالَّ ليفتح أعينهم لكي يدركوا حقيقة املسيا أنـه               ). 42:22مت  (»

ألن بقية املزمور تكاد تنطق أن املسيا هو رب         . ة وليس من خترجيام   ابن اهللا على مستوى واقع التورا     

  )1:110مز (» !!قال الرب لريب اجلس عن ميينـي «: داود وإن جاء باجلسد ابناً لداود

ـا، ألنه   ... وهو مل يزل إهلاً أتى وصار ابـن بـشر   “هذا هو املسيا الذي يدعى امسه عجيباً حق

  ) 7(”!!زيده علواًفلنسبحه ومنجده ون

، كان يعين بذلك أن املسيح )16:3يت 1(» اهللا ظهر يف اجلسد «وحينما قال بولس الرسول إن 

  .حامل لطبيعة اهللا

كذلك املـسيح مل    فكما أن آدم مل يكن يمت إىل البشرية بل البشرية هي اليت صارت متت إليه،                

 طبيعة اإلنسان بصورة جديدة منتسبة إىل       فهو حامل . ”الناس“يكن واحداً من الناس بل كان هو        

اهللا، لذلك فاملسيح هو اإلنسان اجلديد املنتسب إىل اهللا الذي ظهرت فيه البشرية اجلديدة حبالتها               

وإن كانت البشرية اجلديدة تنتسب إليه لكنه هو ال         . السماوية اجلديدة بالقيامة من بني األموات     

إلنسان، ألنه يضمها كلها يف كيانه، فهو ممثِّـل البـشرية           ينتسب إىل البشرية إالَّ باللقب كابن ا      

لذلك فهو ليس خملوقاً ولكنه هو الذي خلق        . ورأسها، آدم اجلديد، فهو البشرية اجلديدة جبملتها      

بشريتنا اجلديدة منه وملتحمة فيه، وبدايته هي يف اهللا ليس كعمله بل كحامل جلوهره، وبالتـايل                

و حيمل بشرية اهللا اجلديدة املخلوقة على صورته يف الرب وقداسة احلق            وه. فهو أزيل وليس له اية    

  .وليس بشرية آدم العتيقة

وإنه من اخلطأ أن نقول إن املسيح إله كامل وإنسان كامل كما يقولون كأما اثنان، بل هو اإلله      

اهللا : سيح ليس اثنني  فامل. اإلنسان أو اإلله املتأنس احلامل جلوهر الالهوت والناسوت معاً وبال تفريق          

 واستعالن اهللا كآب وابـن مل  » اهللا ظهر يف اجلسد «! وإنسان، بل واحد، اإلله املتأنس أو املتجسد

فاستعلنت لنا  يظهر إالَّ بعد التجسد حيث أخذ االبن جسداً وظهر فيه وهو خياطب اهللا على أنه أبوه،                 

ـبح    صفة جديدة علينا أظهرت اهللا أنه آب وابن جبوار         الـروح القـدس     كونه اهللا األبدي الالزمين، وأص

                                                
).الثيؤتوكية يومي اخلميس واجلمعةمرد (استخدمت الكنيسة هذه التعبريات يف التسبحة املقدسة السنوية (7) 
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  .ويضمنا يف روح األبوة والبنوة هللا) 8(الذي يف اآلب واالبن هو الذي ينقل لنا ما لآلب واالبن

 هو ليس استعالناً فقط، بل هـو » هذا هو ابين احلبيب «: ونداء اآلب من السماء مرتني على املسيح

فاملسيح وهو ابـن  ). 1:61إش (» أرسلين... سيد الرب علي ألن الرب روح ال «تقديس أيضاً وإرسال 

على ). 49:2لو (» ينبغي أن أكون يف ما أليب «اثنيت عشرة سنة اعترب بصورة قاطعة ومنتهية أن اهللا أبوه 

هـذه رؤيـة   ). 30:10يو (» أنا واآلب واحد «: أن قمة إحساس املسيح باهللا أبيه عبر عنها بقوله

هذا اإلحساس نابع من جوهر يتدفَّق بالالهوت معبـراً         .  يعكِّرها شيء من نقائص عقل اإلنسان      صافية ال 

هذا هو نبع الالهـوت  . إنه قمة االنسجام الفكري اإلهلي ال يعوقه أي اهتزاز  . عن كيان املسيح بالنسبة هللا    

  ).28:20 يو(»ريب وإهلي «: الذي تفجر يف قلب توما حينما ملس جروح الرب فصرخ قائالً

  ِّ لقب المعلم ما یعنیھ ومدى عملھ- 16

أما ملكوت اهللا الذي جاء املسيح ليؤسسه بني الناس فهو روحي، فتحتم أن يكون معلِّم امللكوت                

  .روحياً أيضاً

وألن . وكانت مهمته من جهة امللكوت أن يستعلنه من الداخل ليعرف يف اخلارج ومن اخلـارج              

هو روحي، فلَِزم أن تكون كافة الوسائل اليت يـستخدمها املـسيح السـتعالن              امللكوت كما قلنا    

أنت ملك اليهـود؟   «: هذه احلقيقة شرحها املسيح لبيالطس عندما سأله بيالطس. امللكوت روحية

أفأنـت  : فقال له بيالطس) ... ملكوته روحي هو  (مملكيت ليست من هذا العامل    : أجاب يسوع ... 

إين ملك، هلذا قد وِلدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد            أنت تقول   : إذاً ملك؟ أجاب يسوع   

  )37و36و33: 18يو (» !للحق

ـا صاحب امللكـوت،                هذا احلقائق الثالث اليت أعلنها املسيح لبيالطس وللعامل، تفيد أنه هو حق

ـا هو ملك ووِلد لذلك        ـا جاء    )من أجل ذلك  مبعىن أنه أتى إىل العامل بتدبري اهللا        (وأنه حق ، وأنه حق

  .إىل العامل ليشهد للحق ويعمله

 موضـع   وواضح من منطق املسيح أنه جاء ليؤسس امللكوت بطريق الشهادة للحق، على أنه شهد يف              

واملعىن يصبح واضحاً أنه جاء ليـشهد  ). 6:14يو (» )الطريق واحلق واحلياة(أنا هو احلق  «: آخر

  .استعالن احلق وامتالكه: مة والعمل، فيكون هذا هو أساس امللكوتللحق باستعالن نفسه بالكل

                                                
(8) W. Sanday, op. cit., pp. 233 f.
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مل يعد هو معلِّماً وحسب وال معلِّماً روحياً فقط، بل املعلِّم وامللك واحلق اإلهلي معاً وصـاحب                 

 الذي لنا فيـه  ملكوت ابن حمبته،الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إىل ) اهللا( «: ملكوت املسيا

كانت إقامة املعلِّم اإلهلي اليت اسـتأثرت بتعليمـه   ). 14و13:1كو (» بدمه غفران اخلطاياالفداء 

وكان اليهود شغوفني برؤية اآليات بالدرجـة الـيت         . وعمل معجزاته هي يف اجلليل مث يف أُورشليم       

يف استنفدت كثرياً من جهد املسيح وعطَّلت كثرياً من تقبلهم التعليم، سـواء كـان يف اجلليـل أو                   

ولكن كان شعب اجلليل بسيطاً سريع التأثُّر والرجوع والتوبة، ومل يكن تأثري الفريـسيني              . أُورشليم

  .أما يف أُورشليم فكان الفريسيون ميثِّلون الطبقة األكثر وجوداً واألكثر مقاومة. عليه شيئاً يذكر

  مل يـروا يف املـسيح ال       - ات   وكانت هلم رؤية ضيقة بالدين والروحي      - ولكن شعب اجلليل البدائي     

شكل املسيا وال حىت كرامة النيب، إذ أن ما ساد على تفكريهم وأفسد رؤيتهم هو تعـرفهم علـى                   

املسيح، فهو من ذات الوطن، إذ عرفوه أنه ابن النجار، وتعرفوا أيضاً على أُمه وإخوته وأخواته مـن                  

لى قدر ابن جنار يعظ وابن مرمي، وهبـه اهللا لـساناً            يوسف، فلم ترتفع نظرم أو تنفتح آذام إالَّ ع        

  . اهللاوهكذا أُعطي له من الكرامة واإلصغاء ما لنجار الناصرة الذي يقول إنه أُرسل من. يتكلَّم وآيةً يعمل

ولكن وقد علَّم يف أُورشليم وتفوق على الربيني والكتبة والفريسيني، عاد إىل وطنه وقد ارتفعت               

فلما جاء إىل اجلليل قبله اجلليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل مـا فعـل يف    «:  مواطنيهقيمته يف أعني

  )45:4يو (» .أُورشليم يف العيد

  .وهكذا دخلت خدمته إىل مرحلتها ذات التأثري يف عقول أهل أُورشليم وقلوب أهل اجلليل

   ممیزات تعالیم المسیح- 17

وأصيلة، ولقد احتفظ التقليد بتسجيل دقيـق ومـتقن         لقد علَّم املسيح وكانت تعاليمه قوية       [

كان يعلِّمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة «: لتعليمه، ويصفه القديس مرقس يف اختصار

وقد استرعى انتباه سامعيه الفارق بني تعليم املسيح الذي يتكلَّم مباشرة باسم            ). 22:1مر  (»

 تعليمهم بالتعليق على املوجود يف األسـفار        اهللا وبسلطانه، وليس كمثل الربيني الذين اقتصر      

  .املقدسة ونقل أقوال آباء قدامى

 إجنيـل   أما تعليم املسيح فإن مقدار الِغنى الذي حيتويه جعله ال يتأثَّر بشكل اآلية وتغيريها من              

والواقع أن كلمات املسيح    . إلجنيل، فاالنتباه يتركَّز بشدة ودقة على احلق الذي ينطقه املسيح         
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  ) 9(.]حتمل مفارقة باملقارنة مع أعظم ما أنتجته أفكار األدباء بدرجة ال ميكن أن تجارى

  :ويعلِّق سفر العربانيني على ما علَّم به املسيح هكذا

فكيف ننجو حنن إن أمهلنا خالصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلُّم به، مث تثبت لنا مـن   «+ 

وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حـسب       م بآيات وعجائب    الذين مسعوا شاهداً اهللا معه    

  )4و3 :2عب (» .إرادته

  :وايدل تعاليم املسيح قائالً. كما يصف العاِلم األملاين ك

إن الشكل الذي يصب فيه املسيح تعاليمه، والطريقة اليت يلِْبس ا حياته يف الداخل بكلمات               [

فِغنى األسلوب الذي يتكلَّم به فائق، فهو مبستطيع        .  قط يعلِّم ا، حتمل مهارة وذوقاً مل نألفه      

فهو قدير أن يحرك عقـول      . أن يقول قصصه بطريقة حية مبسطة متسك بالقلب قبل الفكر         

سامعيه بقوة، وعند الضرورة يصب احتقاره بطريقة ال ختطئ يف الوقت الـذي يـستطيع أن                

لذي يتحداه بسخرية مرة، وحينما يغضب يسخط يعزي بلطف فائق، كما خيفِّض من كربياء ا  

. فبكل الوسائل ويف كل احلاالت يستعلن أصـالته اخلالَّقـة         . بقوة، وحينما يسر يفرح بشدة    

فال توجه له كلمـة     . ولكن كل شيء باختصار وكل كلمة مقالة تصيب هدفها بكل متاسك          

وكل هذا يكـشف أن     . ه بالتمام زائدة، وكل كالمه يربهن بذاته على صدقه ويطابق مقصد        

   ) 10(.]تعليمه يصدر من الداخل من واقع حي تلقائي

والكلمة واملقولة عند املسيح فطرية تلقائية ال يوجد فيها اصطناع، كمـا ال ـدف إىل أن               [

فاألسلوب . فاملسيح مل حياول أن يبهر أو يدهش سامعيه بفصاحة منمقة       . تصنع تأثرياً حبد ذاا   

فالكلمـات هادئـة    . يح منضبط بدقة مدهشة حىت ال يستويل على االنتباه، بل ينبه          عند املس 

والبساطة . منزلقة شفافة تشف عن فكره، ولكن تسمو عنده البساطة وتعلو جداً عن التفاهة            

أقوى املعاين احليوية يف أبسط أسلوب وبال تكلُّف عنده هي نتيجة كفاءة مقتدرة قادرة أن تصيغ    

  .فكار األلتحمل أعمق

ولو أن املسيح مل يستحدث أساليب للكالم إالَّ أا حتتفظ بأصـالتها اخلاصـة، فهـو مل      

واملسيح مل يسبقه أي معلِّم كانت لديه هذه القـدرة          . يستخدم تقاليد حمفوظة بطريقة تقليدية    

                                                
(9) Maurice Goguel, Jesus and the Origins of Christianity, vol. II: The Life of Jesus, (1932, E.T. 

1960), pp. 280 f.

(10) K. Weidel cited by M. Goguel, op. cit., p. 281.
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زيداً على تطويع األشكال واملضامني باملرونة والدقة يف التعبري اليت أوتيها، مما جعل للمسيح م             

مث كون تعليمه خيلو من االصطناع أو طلب التأثري على الـسامع            . من فرادة مطلقة يف التعليم    

هلذا أصبح كل قـول مـن       . جعل تعليمه ال يفصله أي فاصل عن السامع غري احلق الذي فيه           

أقواله يسمح لنا أن نرى ما بداخل املسيح، وكأنَّ كل مجلة طاقة تفتح على نفس املسيح من                 

وهذا هو السبب الذي بالرغم من أن شخصيته تظـل  . ،  أو استعالن صادق لشخصه     الداخل

متعمقة يف سرها اخلاص جداً على مستوى التاريخ، فهي يف نفس الوقت شـفافة يف تعليمـه      

  . الشفافية ما تكونأقصى

ع على أن املسيح يعتمد يف خطابه على استدراج اإلرادة وليس العقل، وإذا أحلَّ على اإلقنا              

لذلك اعتِبرت كلماته أفعاالً، وبآن واحد، ال ميكن التفريـق          . فهو ليحظى بالطاعة واخلضوع   

فكل مقولة للمسيح هي جمرد انسياب مـن شخـصيته          ... بني كلماته وبني ذاته وشخصه      

   ) 11(.]اخلفَّاقة باحلياة

  :أسلوب املسيح يف التعليم

واملـسيح  . ضه على مستوى آذان سامعيه وقلوم     كان أسلوب املسيح طيعاً يف فمه، يرفعه وخيفِّ       

استخدم مجيع طرق التعليم بكافة أصنافها املتداولة عند املتخصصني يف التعليم، ألا يف حقيقتها عبارة 

ويف أواخر  . عن طرق كل منها يالئم موقفاً من املواقف ونوعاً من السامعني ومعلومة من املعلومات             

ال لريكِّز فيها املعارف وخاصة ملكوت اهللا، وغرس فيها سر امللكوت الذي            أيام تعليمه استخدم األمث   

فمثَـل  . كشفه لتالميذه ليكون املثل بالنسبة هلم، مذكِّراً حبقيقة هامة من حقائق امللكوت ال تنـسى              

عاملة تفريق يف امل  الزرع اجليد والزوان ينتهي حبقيقة هامة للغاية وهي أن البار يعيش مع األثيم معاً بال                

نفرق بني الناس هذا صـاحل       وذا املَثَل أعطى تنويراً شديداً للمؤمنني حىت ال       . إىل يوم احلصاد أي الدينونة    

اهللا يف ظـروف    وهذا شرير، فالذي سيفرق هو اهللا هناك يوم الدينونة، أما اآلن فالكل يعيش حتت رمحة                

  .طريقه يف احلياة كأساسوهكذا فكل مثَل يعطي درساً يأخذ . واحدة بال تفريق

كما استخدم املسيح طريقة اخلطوة خطوة يف اإلعالن عن احلقائق ونقلها من وضعها يف العهـد                

القدمي إىل وضعها اجلديد، وخاصة بالنسبة مللكوت اهللا، فاستطاع أن يلِْبس احلقيقة القدميـة ثوـا                

  .الروحي اجلديد

                                                
(11) M. Goguel, op. cit., pp. 281 f.
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   المسیح یضع بذور التعلیم في أمثالھ- 18

ُّیشجع على التعمق في المعرفةو ِّ  

قد كلَّمتكم ذا بأمثـال،   «: أخرب املسيح تالميذه يف اية تعاليمه عن انتهاء عصر األمثال قائالً

يـو  (» حني ال أكلِّمكم أيضاً بأمثال بل أُخربكم عـن اآلب عالنيـة  ) بعد ذهابه(ولكن تأيت ساعة 

ولكن . ثال ألن الوقت والظروف ال تسمح بالعالنية      واملعىن أنه كان خيفي احلقائق يف األم      ). 25:16

تأيت ساعة، وقد جاءت بعد ذهابه وبواسطة إرسال الروح القدس، يكون فيهـا تعليمـه عالنيـة،                 

وباألكثر فيما خيص العالقة الالهوتية بني اآلب واالبن، اليت احتفظت ا الكنيسة بالفعل، واليت جتلَّت           

وكذلك فَهم األسرار يف    . علماء الكنيسة وآبائها من الروح القدس     أكثر باالستنارة اليت فاضت على      

وهذا جيعلنا ال نندهش من أن كثريين من        . أقوال املسيح وأمثلته السابقة لدى شراح اإلجنيل والوعاظ       

الذين عاصروه مل يفهموا كالمه، ألنه كان خمفياً إىل ما بعد قيامته ملعرفته يف احلني احلسن بـالروح                  

فهذا النوع من التعليم جيعل املعرفة مؤجلة إىل ما بعد استعالن احلقيقة، وكأا بذور يلقيهـا                . سالقد

على أن منو هذه البذور معمول حسابه أن بعضه ينمو رمبـا لعـشرة أو               . الزارع الذي خرج ليزرع   

 ميكـن   فكان يلقي بذاراً  . عشرين أو مخسني سنة حسب ما كان يقيس املسيح ويدبر بالروح القدس           

أن تنكشف لنفس اجليل وممكن أن تبقى جليل آخر، وهذا نوع فذّ يف التعليم ال ميكن أن يدِرك أصوله  

فال نستغرب إن كنا اآلن وبعد مرور ألفي سنة تقريباً على تعـاليم املـسيح               . وفنونه إالَّ اهللا وحده   

أي وقت مضى، وهذا األمر     نكتشف معاٍن مدفونة وأفكاراً كانت خمفية، وهي تناسبنا اآلن أكثر من            

  :أدركه العالَّمة شاليرماخر وعلَّق عليه هكذا

إن كل تقدمنا يف معرفة األمور اإلهلية إمنا يعتمد أساساً على مقدار ما نفهمه كل مرة فهماً                 [

  ) 12(.]صحيحاً، وخاصة مبا يناسب عقولنا بقدر ما نقترب إىل هذه احلقائق اليت للمسيح

  :اندر معلِّقاًويقول العالَّمة ني

إن كل أصناف وطرائق تعليمه سواء كانت أمثاالً أو مبادئ مقررة أو تناقضاً ظاهرياً، كان               [

املقصود منها جمرد حثّ العقل ليتجه إىل فهم أعمق للمقصود، حىت ينفتح الوعي اإلهلي داخل               

البـدء تتحـدى    النفس، وبالنهاية يتعلَّم اإلنسان أن يعرف حقيقة األمور الـيت كانـت يف              

                                                
(12) Schleiermacher cited by A. Neander, The Life of Jesus, p. 106, n.1.



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                         110  

  

   ) 13(.]العقل

وهكذا كان يلقي املسيح أموراً يف البداية تبدو غري مفهومة، ولكن القصد منها أن تضغط علـى                 

وهكذا تـصري   . العقل وتتحداه لينفتح لفهمها بقدر تعمق اإلنسان يف احلياة الروحية واالنشغال باهللا           

  .هليهذه األمور عينها بعد ذلك منبعاً دائماً للنور اإل

وبذلك صارت كل العقائد اإلهلية اليت طرحها املسيح يف تعليمه ليست جمرد عقائد وتقليد فكري               

ويتقبلها العقل بسرور ومـشيئة     ” روحاً حيا “أو مفهومات حمصورة، ولكن عندما نتقبلها باعتبارها        

ا حقائق روحية حيا تدخل الوعي وترتفع به ألق، فإةراغباً يف التعم.  

على أن رفض العقول املغلقة واآلذان املسدودة لتعاليم املسيح أصبح عامالً منذراً لكي ننتبـه      

مثل حديثه عن اجلسد املأكول والـدم املـشروب،         : حنن إىل ما تضمنته من معاٍن عميقة وحياة       

 صـعب   مالذي حدا جبزء كبري من تالميذه أن يتركوه ومل يعودوا يسريون وراءه حبجة أن هذا الكال               

  .من حيتمله

  َّ روح السامع والقارئ علیھا المعول األول لفھم تعلیم المسیح- 19

كان املسيح يعول كثرياً على روح السامعني ويشدد بأن تنفتح اآلذان جيداً لسماع كالمه، وكان    

امـة  يعين من هذا أن يستيقظ فيهم الوعي الروحي ليكون على مستوى احلقائق الروحية الكبرية واهل              

وهذا ظلَّ إىل اآلن عقدة هذا اجليل، أم يريدون أن يفهموا كالم احليـاة              . واخلطرية بالنسبة حليام  

األبدية وامللكوت ومعرفة الروحيات وأسرار املسيح واهللا على مستوى ما يقرأون وما يسمعون مـن               

مني قبل أن تكـون عثـرة       إا مصيبة املتعلِّ  . أفكار وحوادث العامل يف اجلرائد واملطبوعات الرخيصة      

اجلهلة وضعفاء العقول، وهي بديهية ومفضوحة، إم يريدون أن تكون املعرفة يف أمور اهللا واخلالص               

  .واحلياة األبدية على مستوى لغة اجلرائد والراديو

والفارق الكبري بني معارف اهللا والروح ومعارف اإلنسان والعامل يقع داخل اإلنسان ولـيس يف               

ولكن أمور اهللا   . فأمور اإلنسان والعامل يكفي أن ينتبه هلا الفكر ليستوعبها مجيعاً         .  املسموع املقروء أو 

والروح واحلياة األبدية ال ميكن أن يقف عليها العقل ويفهمها بأي حال من األحوال، ألا ال ختصه                 

 هلـا وعـي     ولكن ختص النفس والروح، لذلك فالعقل ينتبه هلا أوالً ويقف عنـدها إىل أن ينفـتح               

                                                
(13) A. Neander, op. cit., p. 106.
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فاإلنسان . النفس أو الروح يف الداخل لتستقر يف أعماق الشعور والالشعور معاً حىت تستوعبها النفس  

الذي يريد أن يستفيد مما يقرأ عليه أن يقرأ، على مهل مث يستعيد ما قرأ، على أن يقف عند األمـور                     

 أما الـذي يقـرأ      - املخفية فيها    اهلامة ليستوعبها جيداً ويستزيد من تعمقها وفهمها ليكشف املعاين        

فاهللا خياطب الوعي الداخلي النفسي والروحي      . متعجالً فهذا لن يستفيد روحياً من القراءة مهما قرأ        

والذي يقرأ ويفهم فهذا حيسبه املسيح صاحب أذن مفتوحة على القلب، يأخـذ املعلومـة            . لإلنسان

. معرفة ثابتة قادرة أن تؤثِّر وتغير يف احلياة كلـها         ويستودعها القلب لتختمر وتتفرخ وتنمو، لتصري       

وصاحب األذن املسدودة صاحب قلب غليظ أو قاٍس يف عرف املسيح، أما صاحب األذن املفتوحـة    

  .فهو صاحب قلب مفتوح

 -  باعتبارهم ذوي الوعي الـداخلي املفتـوح     - وأصحاب اآلذان والقلوب املفتوحة يتعامل اهللا معهم        

اد ويرقى حىت يتدرب الوعي يوماً بعد يوم على االنفتاح حىت يصل إىل مستوى استعالن حقائق                تعامالً يزد 

  .وأسرار اإلجنيل بسهولة

وهكذا أصبحت نتائج أحاديث املسيح وتعليمه متوقفة على درجـة انفتـاح اآلذان والقلـوب،      

ن املسيح يقـدم تعليمـه      ووفقاً هلذا الكالم كا   . ودرجة االشتياق واجلوع والعطش إىل الكلمة احلية      

بطريقة مشوقة جداً يف قصص وأمثال جتذب الفكر والقلب، وتشجع السامع على التعمق للبحث عن               

فكان املسيح يف ذلك معلِّماً من طراز روحي نفساين فريد، بسيط أقـصى البـساطة           . املعىن املقصود 

. التوبة أوالً مث التغيري مث التجديـد      : ألن هدفه هو حتريك النفس لتجديد الروح      . وعميق أقصى العمق  

فأصبح على القارئ أن يتقن القراءة والتعمق والفهم ليغتين من ِغنى كنوز التعليم اليت تشبع الـروح                 

وكان التالميذ ينتهزون فرصة ذهاب اجلموع لكي يسألوا املسيح عن املعىن املخفي،            . وتسعد اإلنسان 

يريدهم أن يتدربوا على انفتاح وعيهم ليفهموا بأنفسهم حبـسب         فكان املسيح حيزن لذلك ألنه كان       

مـر  (» فكيف تعرفون مجيـع األمثـال؟  ) مثَل الزارع(أما تعلمون هذا املَثَل  «: النعمة اليت أعطاهم

وهكـذا يكـشف   ). 11:4مر (» سر ملكوت اهللا) بالروح(قد أُعطي لكم أن تعرفوا  «، )13:4

ي يعطش إىل اهللا وجيوع إىل كالمه احلي يفتح اهللا وعيه ليتقبـل سـر               املسيح أن اإلنسان اتهد الذ    

أما الذي ال يعطش وال جيوع وتـرفض        . ملكوت اهللا، فيصبح قادراً على معرفة كل أمور اهللا بروحه         

نفسه أقوال اهللا وال ترتاح نفسه إىل اإلجنيل أو مساع الكلمة، فيظل وعيه الروحي مقفوالً، يسمع وال                 

فهذا يكون هو املسئول عن حرمانه من       . أ وال يعي ما يقرأ، ألن قلبه مسدود من جهة اهللا          يفهم ويقر 

  .ِغنى اهللا وسر امللكوت
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   تعلیم المسیح عن الملكوت ینمو- 20

  بمقدار نمو الملكوت عند سامعیھ

إن طبيعة تعليم املسيح عن امللكوت كانت تحدث انفتاحاً ويقظة روحية على امللكوت، وكـان               

سيح يتمشى مع هذا االنفتاح عند تالميذه، حبيث أنه على قدر منو وعي التالميذ ترتفـع درجـة                  امل

على أن تعليمه مل يكن جمرد كالم للفهم، بل توصيل حقائق ثابتة قادرة أن تغير ومتتد بالوعي                 . تعليمه

نت دائماً على مستوى  حبيث لو قننا درجة منو اإلحساس بامللكوت فيهم جند أا كا          . يف سر امللكوت  

  .منو تعليم املسيح يف قلوم

واملُالحظ هنا أن املسيح ال يسبق يف تعليمه منو الواقع عند السامع أو القارئ، فبقدر مـا ينمـو                   

وكأن . السامع يف استيعاب أمور وأسرار امللكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطي األكثر واألعلى            

وذه الـصورة  . ي حيدد مستوى التعليم الذي ينبغي أن يقدمه املسيح       مستوى السامع يف منوه هو الذ     

تنقطع معامالت املسيح يف تعليمه وإرشاده وقيادته عن النفس الرافضة لالمتداد والنمـو يف معرفـة                

 وأما من ليس له فالذي. فإن من له سيعطى ويزاد «: وهنا جتيء اآلية. أسرار امللكوت واحلياة مع اهللا

ألن املتوقِّف يف طريق امللكوت ال يظل متوقِّفاً بل تتسرب منـه  ). 12:13مت (» عنده سيؤخذ منه

بقدر ما تنمو تأخـذ ولـيس       : فالنمو هو قانون احلياة األبدية    . مكاسبه وتضعف معارفه على املدى    

عليم اإلجنيـل فهـي   أما البالدة واالستهانة واالستهتار يف التعامل مع ت       . لألخذ اية وحىت يف السماء    

  .كفيلة بأن تفرغ قلب اإلنسان من الروح حىت يصبح اإلنسان وكأنه بال هدف وال رجاء حييا له
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  یوحنا متماسك التركیب.  إنجیل ق- 21

  یوحنا. وعمیق األحادیث وذلك لروحانیة ق

 حمـصوراً   على ضوء ما سبق وتكلَّمنا جند أن الذي يأخذ من املسيح ليكتب إجنيالً سيكون حتماً              

األول مدى عمق وانفتاح وعي اإلجنيلي نفسه، والثاين مقدار ما اسـتوعب          : ومتأثِّراً بأمرين أساسيني  

فالثالثة أناجيل املتناظرة جندها ذات طابع متقارب، سجلت األحاديث         . من شخصية املسيح وأحاديثه   

ول إنه بسيط أو عـادي، وال       كما هي واستوعبت من تعاليم املسيح قدراً متساوياً، ال نستطيع أن نق           

فسواء أقواله املسترسلة الطويلة نوعاً ما أو       . نستطيع أن نقول إنه عميق مبا يوازي حقيقة املسيح متاماً         

القصرية ذات املعاين الواضحة العملية فكلها حتمل طابعاً واحداً من التعليم املدرسي الالئق مبلكـوت               

منذ البداية العمق واحلكمة، بـل واحلكمـة العاليـة جـداً            يوحنا جند   . فإذا جئنا إىل إجنيل ق    . اهللا

كذلك يف التعاليم اخلاصة باحلياة الروحية      . واألحاديث الطويلة العميقة اهلادفة ألهداف قوية روحانية      

غاية عالية وكلها   وامللكوت جندها عميقة ال تقل عمقاً عن األحاديث الطويلة، كل منها يهدف إىل              

موضوع نقاش   فلماذا هذا الفارق الكبري؟ هذا كان     . منسجم وعميق ذات ارتباط وهدف واحد     

يوحنا عن   .وعراك بني العلماء الذين التزموا بالروح واإلهلام، وفسروا أن هذا هو طابع إجنيل ق             

  .أصالة؛ واآلخرين والنقَّاد الذين أساءوا إىل أصالة اإلجنيل ووحدة منبعه وعصره وكاتبه

ذي قلناه خبصوص األوصاف اليت راعاها املسيح يف تعليمه معتمداً على           ولكن الذي يعي الكالم ال    

سامعيه ومعتمداً على مدى تأثري الكلمة ومنوها واستيعام هلا، وارتفاعه أو هبوطه مبستوى العمـق               

واإليضاح مبا يناسب الذين يسمعون ويتعلَّمون، يكتشف علة اختالف مستوى ومضمون وشـكل             

يف اجلليل والذي علَّم به يف أُورشليم، أو بني ما كان يعلِّم به اجلموع امللتفة               الكالم الذي كان يقوله     

مث بني هذا كله وبني     . حوله على حبرية طربية، وبني نقاشه مع الكتبة والفريسيني، ومع رؤساء الكهنة           

ص إجنيل  فاحلادث فيما خي  . واألمر نفسه نقوله بني تلميذ وتلميذ     . ما كان ينتهي إليه يف تعليم تالميذه      

يوحنا كان على مستوى من الروحانية والعمق والعاطفة ما أهله          . يوحنا أن التلميذ نفسه وهو ق     . ق

أن يستوعب من املسيح القدر الذي أراده املسيح من العمق الروحي البديع، وأيضاً وبـاألكثر هـذا              

واحلكمـة، وهـو    مكَّن املسيح نفسه أن يفيض يف احلديث معه ويسترسل يف العمق والروحانيـة              
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هذا ويتحتم إضافة ما منحه املسيح      . واثق أن الذي يسمعه هو على نفس املستوى من الوعي واحلفظ          

وباختصار كان املسيح بالنسبة للتالميذ معلِّماً مدرسـياً  . خاصة من احلب ومعه عطية انفتاح البصرية   

يح على مستوى االستعالن الـذي      على مستوى روحاين، أما بالنسبة للقديس يوحنا فكان تعليم املس         

يوحنـا  . يوحنا يف استقبال هذه االستعالنات، أضف إليها األسئلة من ق         . صادف قدرة هائلة من ق    

يوحنا واتساع دائرة رؤيته وقدرتـه يف       . وأجوبة املسيح اليت كانت عامالً كبرياً يف توسيع مدارك ق         

  .السرد والرواية

حي ال تقاس روحانيته ومعرفته اإلهليـة مبقـدار تعلُّمـه           وباختصار، وحىت اآلن، فاإلنسان املسي    

واستذكاره، أو كثرة قراءته أو قدرته على الكالم والكتابة؛ ولكن تقاس روحانيته وتعلـن قـوالً أو      

فـالعمق يف   . كتابة على مقدار انفتاح وعيه املسيحي وقدرته على إدراك ما يف االستعالن من أسرار             

  . كذلكثر، واالستعالن هو لذوي القلوب املفتوحة والقادرة على االستيعاباملسيحية ينادي العمق األك

يوحنا بالنسبة للثالثة أناجيل األخرى، جند مـثالً أن         . فلو دخلنا إىل التحليل يف عرضنا إلجنيل ق       

األمثال، وهي أقوال املسيح اليت اعتمدت على النقل الشفاهي واليت كُتبت بلغتنا، وهي صورة جيدة               

يوحنا وعلى مستوى إجنيله مل يذكر شيئاً مـن         . املسيح يف التعليم الذي ينقل شفهياً، فإن ق       لوسيلة  

 ألا ال تتناسب مع أسلوبه وطريقة التعلـيم فيـه          :أوالً. األمثال املوجودة يف الثالثة أناجيل األخرى     

 األناجيل اليت اهتمت    ألنه يعلَم بوجود  : ثانياً. الذي هو على مستوى االستعالن الذي قبله من املسيح        

يوحنا مل يتخلَّ كلية عن األمثال، ولكنه       . هذا وإجنيل ق  . مىت. بالتعاليم العامة املدرسية مثل إجنيل ق     

قدم نوعاً من األمثال يتمشى مع مستوى أسلوبه وإجنيله، كمثَل الراعي واخلراف وكان مثَالً عميقـاً                

املثل قاله هلم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان هذا  «: مما أحدث أزمة يف نفوس التالميذ

يوحنا فهمه وسجله، وأما بقية التالميـذ فلـم   . وواضح جداً اآلن أن ق). 6:10يو (» يكلِّمهم به

  !يفهموه ومل يسجلوه وال حفظوه، لذلك غاب عن األناجيل الثالثة

 الكرمة وأيب الكرام وأنتم األغصان، فألول وهلة        أنا: يوحنا. فإذا جئنا إىل مثل املسيح يف إجنيل ق       

جند أنه من االستحالة أن يكون التالميذ قد فهموه، فهو حيوي أعمق سر لالَّهوت الذي جيمع بـني                  

. لذلك جنده قد غاب يف األناجيل الثالثة      . اآلب واالبن والكنيسة، حيث األغصان هي جسم املسيح       

  . من دعائم التعليم بسر املسيح والكنيسةولكن شكراً هللا وللقديس يوحنا ألنه
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   توافق المسیح مع إمكانیات سامعیھ- 22

ففي األساس يبدأ املسيح على املستوى العام . لقد متيزت تعاليم املسيح بالتنوع يف العمق واملستوى     

ولكن ما  ويترفَّق باجلهال وضعاف الفكر، فينزل إىل أقل مستوى، الذي حينما نواجهه حنن نتضجر،              

. أن حيس أن السامعني قد استوعبوا الفكر، فإنه يرتفع قليالً قليالً ليبلغ م احلقائق اهلامة واجلوهريـة                

واملسيح يـستخدم هـذا     . وهذا هو أسلوب اهللا نفسه مع كل البشرية       . فهو ينزل إليهم لريفعهم إليه    

، ولكن يرتفـع إىل مـستوى       األسلوب من البداية حىت وإىل أقصى ارتفاعه، فهو يتباسط مع اجلاهل          

ويف الطريق فإن الذي ابتدأ يعرف ميده       . العارف وميده بأرفع من معرفته لريفعه هو اآلخر إىل مستواه         

وحنن نقرأها يف اية تعاليم املسيح بالنسبة       . بقوة روحية كاشفة إضافية ليزداد يف معرفته حىت النهاية        

فحىت إذا كانت هناك معلومة جديدة ). 45:24لو (» حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب «: لتالميذه

يود أن يدخلها يف أذهام، فإنه يبدأ من مستوى الدرجة اليت يعرفوا واملعلومة اليت يكونون متأكدين     

. ذا األسلوب بدأ مع تالميذه لينري ذهنهم باحلياة األبدية        . منها، ومن هذه يرتفع إىل اجلديد واألعلى      

ح كمعلِّم إهلي كان يستخدم قدرته الروحية يف توسيع مدارك التالميذ حىت يستوعبوا             علماً بأن املسي  

واضح هنـا أن املـسيح   ). 68:6يو (» إىل من نذهب؟ كالم احلياة األبدية عندك «: األمور اإلهلية

وإىل اآلن فقارئ اإلجنيل إن كان نشطاً وأميناً تنـسكب          . وضع بذرة املعرفة اليت بدأت تفتح ذهنهم      

ألجلي ... ليس أحد ترك  «: عليه النعمة فينفتح ذهنه ويدرك أسراره، إا نعمة اإلجنيل اخلاصة مبحبيه

ومعروف أنه لوال أن املسيح تنازل إلينـا  !! اإلجنيل هنا هدف حياة). 29:10مر (» وألجل اإلجنيل

هكذا، نزوالً وارتفاعاً لكـي     متجسداً من علو جمده ما كان ممكناً للطبيعة اإلهلية أن تترفَّق باإلنسان             

  .تتوافق مع إمكانياتنا الضعيفة لتبلغ نفس اإلمكانيات اليت يريدها اهللا

ولكن تظل طبيعة املعلِّم اإلهلي الفائقة العلو والقداسة قادرة أن تتنازل إىل خامات معاكـسة أو                 

 تبتدئ هذه العينات يف   فالتنافر كان على أشده حينما كانت     . عقول كريهة، كاليت للكتبة والفريسيني    

فالكلمة عند املسيح روح وحياة، ال تسكن إالَّ يف العقول والقلوب اليت صارت             . احملاجاة واملعاكسة 

فالتلميذ أو قارئ اإلجنيل الذي يريد أن يتعلَّم البد أن ينقِّي قلبه وفكـره أوالً لكـي                 . على مستواها 

  .مةيرتاح فيه سر اإلجنيل وتسكن فيه قوة الكلمة واحلك

واملسيح زارع حق، وزرعه ال ينبت وال ينمو إالَّ يف التربة اجليدة اليت تتوافق مع احلق، ومشـسه                  

طاهرة ال تغذِّي بأشعتها الشافية إالَّ من خضع لقداسة نورها وحرارا، وغيثه ينسكب منه ماء احلياة                

  .ال يسقي وال يروي إالَّ الذي توفَّرت لديه النعمة
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ى تغيري القلوب واألفكار حاضرة ومستعدة دائماً، فالذي يجرب الكسيح ليقـوم            وقدرة املسيح عل  

ويطفر، يجرب عجز الطبيعة إن هي شاءت وخضعت، والذي أقام امليت بكلمة كم يكون اسـتعداده                

  !أن يقوم جهالة اجلاهل إن هو سعى حنو احلكمة وطلبها باشتياق

   المسیح یستشھد بالعھد القدیم- 23

سيح للعهد القدمي كان بأن يستقرئ منه ما يعلِّم به أو يعمله، وليس كما كان يقتـبس                 التجاء امل 

أمـا  . فاإلجنيلي يوِصل احلقيقتني معاً القدمي باجلديد ليزداد يقني اجلديد بشهادة القدمي          . منه اإلجنيليون 

أن احلق والنور اللَّذين    املسيح فكان يستقرئ من القدمي احلق واحلقيقة املخفية ويعلنها هو، لكي يثبت             

والقصد األساسي هو تأكيد بلوغ احلق منتهاه على        . كانا حمجوبني يف القدمي صارا معلنني يف اجلديد       

: وعندما قال . فهو بذلك يشهد للحق وحده والكمال والنور      . يديه وتكميل فكر القدمي بكمال فكره     

  . كان صادقاً منتهى الصدق» ما جئت ألنقض بل ألكمل «

، مل يكن ليعطي الضد أو املضاد للقدمي، بـل  ”قيل لكم يف القدمي، أما أنا فأقول لكم   “: لما قال ف

فاعتراف الرجل احلكيم جبهالة صباه ال ترده إىل جاهل وال          . ليعطي احلق يف القدمي كماله ويزيد مجاله      

  .تعيب صبوته، بل تلبس هذا وذاك كمال الترقِّي ومجال التغيري إىل األفضل

   اختیار الرسل وتدریبھم- 24

. كان اختيار املسيح لتالميذه كانتخاب مادة األساس مللكوت اهللا الذي سيبين فوقـه ملكوتـه              

 - مع أن هـذا وارد  -فالقصد من اختيارهم، ال أن يصريوا معلِّمني ِعوضاً عنه، وال لتستمر الرسالة          

اس امللكوت وبابه وأسلوبه هو املـسيح       فأس. ولكن كان باألساس لينقلوا املسيح نفسه إىل اآلخرين       

ولكن كان عمل هؤالء هو نقل صورة املسيح ونشرها ليعمل املسيح ويظل يعمـل              . بالدرجة اُألوىل 

). 20:2أف (» ويسوع املسيح نفسه حجر الزاويـة مبنيني على أساس الرسل واألنبياء  «: عمله

لرسول ال يعمل متشبهاً باملسيح، بل يعمل       فا. هؤالء ال يعملون بأنفسهم بل املسيح يعمل م وفيهم        

غـل  (» فأحيا ال أنا بـل املـسيح حييـا يفَّ    « -) أي حامل املسيح( خريستوفورس -باملسيح ألنه 

أنا هو اخلبز احلـي   «، )57:6يو (» فمن يأكلين فهو حييا يب «: فقد كشف املسيح سرها). 20:2

بز حييا إىل األبد، واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي          الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا اخل         

املسيح هنا يصف سر وجوده فينا والعمل بنا، فالذي ). 51:6يو (» الذي أبذله من أجل حياة العامل

  !يتم يف سر التناول هو توضيح عملي كيف يدخل املسيح حياتنا ويعمل فينا؟
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       علِّم الرسل ويدراالً يف كل مكان          مبعىن أن املسيح ملَّا كان يم كان بالنهاية جيعل وجوده فيهم فع

فالتلمذة احلقيقية للمسيح ليست هي اليت تعمل باملسيح، ولكن هي اليت يعمل ا املسيح من               . وزمان

  .أجل انتشار احلق والروح واحلياة يف كل العامل

   لماذا االثنا عشر بالذات؟- 25

بعد السيب ضاعت معامل األسباط، ومل يعد من السيب إىل          كان الشعب اليهودي قد بدأ يف االحنالل، و       

هنا املسيح يعيد شـعباً  . بنيامني ويهوذا، وباقي األسباط ذابت يف اُألمم   : استيطان األرض البهية إالَّ سبطان    

مـت  (وهكذا عين هلذا الشعب التالميذ االثين عشر ليكونوا مبثابة رؤساء األسباط            . هللا كامالً كما كان   

 «: وأما اختيارهم باالسم والشخصية حبسب رؤيته فتم بناًء على عوامل خاصة فرضها فيهم). 28:19

لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي اخلبز رفع علي عقبه. لست أقول عن مجيعكم، أنا أعلم الذين اخترم

 وملاذا اختـاره؟ ولكـن   واختيار يهوذا اإلسخريوطي مل يأِت ذكره باملرة، كيف اختاره        ). 18:13يو  (»

ولكن ). 70:6يو (» أليس أين أنا اخترتكم االثين عشر وواحد منكم شيطان «: املسيح أملح إىل هذا بقوله

كون املسيح عِلم مبكِّراً جداً بأن يهوذا خائن ويسرق الصندوق ويثري املشاكل بني التالميذ واحتملـه إىل                 

ما أنت تعملـه   «: اده بوضعه هذا حىت إىل اللحظة األخريةآخر حلظة، ففي هذا يكمن سر اختياره أنه أر

من هذا نفهم أن يهوذا ضريبة قُبلت . ، مع أنه ذهب ليِعد له الصليب)27:13يو (» فاعمله بأكثر سرعة

ويف إرسالية  ). 16:15يو  : انظر(واملسيح ينفي أن التالميذ اختاروه، بل هو الذي اختارهم          . ليتم به ما متَّ   

مىت يظهر بالنهاية أن املسيح اختارهم ودرم ليكرزوا كـشهود          . ألخرية للتالميذ حبسب إجنيل ق    املسيح ا 

يو (» وتشهدون أنتم أيضاً ألنكم معي من االبتداء «، )19:28مت : انظر(عيان لشخصه يف العامل كله 

، )يهوذا(الثين عشر   وهذه القيمة وامليزة الرسولية حاول الرسل تغطيتها عندما فُقد واحد من ا           ). 27:15

فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع  «: إذ اجتمعوا وتشاوروا

مث ألقوا  ... وخرج منذ معمودية يوحنا إىل اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصري واحد منهم شاهداً معنا بقيامته                 

، فوقعت القرعـة علـى   )ألن الروح القدس حلَّ بدل عمل القرعة    آخر قرعة يف الكتاب املقدس      (قرعتهم  

أما القديس بولس فهو الوحيد الذي دعاه ). 26- 15: 1أع (» متياس، فحسب مع األحد عشر رسوالً

  .الرب من السماء مباشرة بعد الصعود مبدة زمنية ليكون له رسوالً خاصاً لُألمم

رجاالً ذوي ِهمة ومقدرة وصفات ممتازة، الـذين        غري أن بعض الرسل مثل بطرس ويوحنا كانوا         

هؤالء ملَّا قبلوا املسيحية ارتفعوا ـا  . أثبتوا مبثلهم احلية أن البشرية فيها عينات غنية بطباعها وأصوهلا         

أما اآلخرون فأثبتوا مبحبتهم وترك     . إىل مستواها احلقيقي، وكشفوا مدى حكمة املسيح يف اختيارهم        
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  نات خمتارة من واقع البشرية والعامل، الذين جنحوا              كل شيء واتم كانوا عيباع املسيح حىت النهاية أ

  .يف الشهادة للمسيح ومحل صورته وامسه يف نقاوة وطهارة فريدة

َّ أمیة التالمیذ- 26 ُ  

أن إنه أمر ملفت للنظر أن املسيح خيتار تالميذه من رجال أُميني مل يتعلَّموا، مع أنه كان قـادراً                   

ـثريين مـن الكتبـة       ينتخبهم من خنبة املتعلِّمني الذين أحبوه وصادقوه، على          مثال نيقودميوس وغريه ك

  . اخلفاءوالفريسيني الذين تعاطفوا معه يف

ولكن الذي يبدو لنا أنه كان يرى فيهم روح الطفولة والبساطة اليت أحبها اآلب أيـضاً فـيهم                  

ويف  «: ما أعطى لبطرس، األمر الذي صرح به املسيح ملَّا قالوسكب عليهم من معرفته وإعالناته ك

أمحدك أيها اآلب، رب السماء واألرض، ألنك أخفيت هذه عـن  : تلك الساعة لَّل يسوع بالروح وقال  

  )21:10 لو(» . نعم أيها اآلب، ألن هكذا صارت املسرة أمامك.لألطفالاحلكماء والفهماء وأعلنتها 

بسيطة مهما كانت عدمية العلم، فهي كنز بالنسبة للمسيح، ألن التالميذ أطاعوه            وروح الطفولة ال  

من أول نداء وأحبوه بإخالص وتركوا كل شيء وتبعوه، ال بنوع التضحية يف نظرهم، بل لـسبب                 

املشاعر : فكل ما كانوا حيتاجونه يف احلياة وجدوه معه. احلب والثقة والكفاية اليت وجدوها يف املسيح  

سرية، احملبة األبوية، الرعاية الصحية، والكفاية املادية؛ فماذا بقي يف العامل ليغريهم بأن ال يلتصقوا               اُأل

به؟ وملَّا حدث أن تبعه بعض التالميذ الذين كانوا متعلِّمني نوعاً ما، عندما مسعوه يتكلَّم عن جـسده              

 ميوت بل حييا إىل األبد؛ حكمـوا        النازل من السماء الذي يؤكل كما أُكل املن، وأن الذي يأكله ال           

حبسب معرفتهم وعلمهم أن هذا الكالم صعب من حيتمله، ومل يعودوا يـسريون وراءه مـن تلـك      

يسوع فقال . من هذا الوقت رجع كثريون من تالميذه إىل الوراء، ومل يعودوا ميشون معه «: الساعة

نذهب؟ كـالم    يا رب، إىل من   : ه مسعان بطرس  ألعلَّكم أنتم أيضاً تريدون أن متضوا؟ فأجاب      : لالثين عشر 

  )69- 66: 6يو (» .احلياة األبدية عندك، وحنن قد آمنا وعرفنا أنك أنت املسيح ابن اهللا احلي

هذه احلادثة تكشف مدى تعلُّق التالميذ اُألميني باملسيح، وكيف قبلوا الكالم الصعب على أنـه               

: جد أحد غري املسيح يستطيع أن يشبع قلوم وإميام        سهل ومقبول وهو كالم احلياة األبدية، وال يو       

إذن، فقد جنح املسيح يف اختيار تالميذه من أدوات خاصة بسيطة أُمية أمكن أن ! » إىل من نذهب «

إن ما مسعوه أودعـوه     : والواقع واإلجنيل يقول لنا   !! يصب فيها كالم احلياة األبدية فتقبل وتثمر أيضاً       

ة واعية، واستطاعوا ملَّا حان الوقت وقبلوا الـروح القـدس، أن يـستعلنوه أكثـر                يف قلوب قديس  
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 أن املسيح كان يستخدم التكيـف يف        - وكما سبق وأن شرحنا      -وهكذا  . ويذيعوه ويعلِّموه للناس  

كل وهكذا ثبت ب  . التعليم ليليق ملثل هؤالء، مث يرتفع م وبالتعليم لينمو ملكوت اهللا فيهم يوماً فيوماً             

وواضح ! تأكيد أن الطاعة للمعلِّم كفيلة أن جتعل من األطفال عمالقة جديرين أن يبشروا مبلكوت اهللا         

أن شخصية املسيح الوديعة واملتواضعة أيضاً استطاعت أن تطبع صورا اإلهلية بكل يقني ووضوح يف               

خلت شخـصية املـسيح    وهكذا د»  أنك أنت املسيح ابن اهللا احليآمنا وعرفناوحنن قد  «: قلوم

وترفع من روحهم لتلتحم    ! اإلهلية أعماقهم لتهذِّب من أفكارهم وكالمهم وآماهلم وحبهم وسلوكهم        

دوء يف تقوى بروح املسيح، فتنتقل وداعة املسيح اإلهلية وتواضعه الرباين إىل نفوسهم، ليـصبحوا               

 أفخر مثارها كما شبه املـسيح نفـسه   أغصاناً مثمرة يف الكرمة احلقيقية تستقي من عصارا، وتقدم     

  ).7-1: 15يو (يوحنا . وتالميذه يف إجنيل ق

ولكن لكي يكمل املسيح تالميذه بالكمال املسيحي حبسب قانون تكميل التـوراة والنـاموس،              

 -  بعد أن قدمهم يف الكنيسة للعامل كأئمة ورسل للتبشري باإلجنيـل           - أضاف إىل مجاعة التالميذ اُألميني      

إنساناً آخر كان قد ذَّب بكل ذيب التوراة إىل أقصى ما بلغ الربيون العظام، دعاه لكي يظهر قوته      

فيه، أعاده أُميا فألغى علمه وتعليمه وفخاره وافتخاره بتهذيب التوراة والربيني ومحلـه الـصليب،                

 «: ا كان يكرز به الرسل اُألميـون صليب اجلهالة عند اليونان والعثرة عند اليهود، وأرسله يكرز مب

لكن ما كان يل رحباً فهذا قد حسبته من أجل املسيح خسارة، بل إين أحسب كـل شـيء أيـضاً                    

خسارة من أجل فضل معرفة املسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل األشياء وأنا أحـسبها              

  )9-7: 3يف (» .نفاية لكي أربح املسيح وأُوجد فيه

القارئ، كيف اخنفضت هامة ذلك الفريسي اجلبار لتنحين حتت الصليب، وبتواضع           فانظر عزيزي   

وإن كان االثنا عشر قد     . شديد تأهلت أن حتمله فوق كتفيها، ليبشر العامل كله بضعفه وقوة املسيح           

  .بولس مجيع اُألمم على كتفيه. بشروا فلسطني وما حوهلا، فقد محل ق

  ءَّ من عبید إلى أحبا- 27

حينما بدأ التالميذ عالقتهم مع املسيح كانت قائمة على الطاعة وواجبات احملبة كما متليها عليهم               

ولكن بعد مدة دخلت العالقة إىل وضع أعمق من مفهـوم الطاعـة واحملبـة               . الظروف من اخلارج  

املـسيح  املفروضة حبسب الواجب والظروف، إذ بدأ القلب والفكر معاً يتحركان ليتقبال من قلـب               

. وفكره عالقة أخرى تقوم على صلة أخرى عميقة وذات إحساسات فائقة عن مـستوى الطبيعـة               

وكانت استجابتهم يف البداية لوصاياه ومطالبه تقوم على الثقة وإميام باحلق الـذي يف املـسيح ويف    
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إدراك نفـس  ولكن شيئاً فشيئاً أصبحت عشرم به كافية للدخول أكثر فأكثر يف . إرادته من حنوهم  

ومنها بدأت تتأثَّر أشخاصهم بشخصه، وإدراكهـم بإدراكـه،         . شخصه وإرادته وأفكاره وأعماله   

بااللتصاق، وإرادم بإرادته، وأفكارهم بأفكاره، كانسياب احلرارة من جسم ساخن إىل جسم بارد             

 لـصورة   -ة   وإن كانت ضعيف   -حىت بعد فترة أصبحنا حنس بالتالميذ يتكلَّمون ويتصرفون كصورة          

ولكن باألكثر، فاحملبة الصادقة والطيبة اليت سـكبها املـسيح يف قلـوم،             . كالم املسيح وتصرفاته  

فأصبحوا حيبونه بشدة حبب يقارب حبه      . استجابت هلا قلوم واستوعبتها مث عكستها عليه شخصياً       

أما يسوع قبل عيد الفـصح   «: هلم، حىت أخرياً نسمع املسيح يتكلَّم عن سر أعماق هذه احملبة قائالً

وهو عامل أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العامل إىل اآلب، إذ كان قد أحب خاصته الـذين يف                    

  !!مبعىن أحبهم أقصى غاية احملبة). 1:13يو (» أحبهم إىل املنتهى. العامل

حالة العبيد إىل حالـة     ولكن الذي يدهشنا أن حمبة املسيح هلم كان دورها اإلجيايب يف نقلهم من              

األحباء، ليس جمرد حب عاطفي أو خلق مناسبات لكي يظهر هلم فيها حبه وعطفه؛ ولكن كانـت                 

تغذية قلوم وأفكارهم ونفوسهم يف األعماق بكشف عالقة اآلب به وم، ووصف حب اآلب من               

احلقيقـة العجيبـة    وقد صرح هو بذلك واصفاً هـذه        . حنوهم ال كسرد وقائع ولكن كتسليم واقع      

هذه هي وصييت أن  «! والفريدة يف تعليم وتسليم احملبة ورفع اإلنسان من حالة عبد إىل حالة حمبوب

. حتبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم، ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه                

لكين قد   .لعبد ال يعلم ما يعمل سيده     ال أعود أمسيكم عبيداً، ألن ا     . ما أوصيكم به  أنتم أحبائي إن فعلتم     

  )15-12 :15يو (» .مسيتكم أحباء ألين أعلمتكم بكل ما مسعته من أيب

مبعىن أن ارتفاع معرفة التالميذ إىل معرفة اآلب وكل ما عرفهم املسيح به من عالئق اآلب مـن                  

 أبناء أحباء، وهو األمر     حنوهم وحنو املسيح االبن كان كفيالً أن يرفعهم من حالة بشر عبيد إىل حالة             

الذي حوله املسيح إىل فعل وإىل تضحية وبذل وموت حبسب مشيئة اآلب، وقيامته وذهابه إىل اآلب                

وباختصار فإن منهج املسيح التعليمي كإجنيل كان كافياً حبـد          . وهو حامل البشرية يف صميم كيانه     

 مث  .»ين أعلمتكم بكل ما مسعتـه مـن أيب        أل«: ذاته أن يرفع التالميذ من حالة عبيد إىل حالة أحباء         

أنتم أحبائي إن فعلـتم مـا   «:  ليبلغ احلب حالة واقع واحتاد  العلم واملعرفة العمل أيضاً،   أضاف إىل   

أما مـن   «:  مث يف موضع آخر أضاف للتالميذ عامالً ثالثاً أساسياً لبلوغ ملكوت اهللا.»أوصيكم به

وهنا أضاف التعلـيم أيـضاً،   ). 19:5مت (» كوت السمواتعمل وعلَّم فهذا يدعى عظيماً يف مل

وهذا ما انتهى إليـه مـستوى    .”علم، وعمل، وتعليم“: فأصبح قانون ملكوت اهللا يقدم على ثالثة  

  .فمن عبيد إىل أحباء إىل معلمني عظماء حلساب امللكوت. الرسل
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 دون أن نشري أا بلغت مع املـسيح         ولكن ال نستطيع أن نعرب على حالة احملبة اليت بلغها التالميذ          

إىل مستوى تآلف نفساين وروحي شديد العمق، الذي بلمسة الروح القدس صار بعد ذلـك حالـة    

  .شركة واحتاد حمسوبة أا حلساب اآلب، بلغت حالة التصاحل والبنوة

ِّ المستوى الخاص الذي كان یدرب بھ المسیح تالمیذه- 28 ُ  

 أن يـدرب    - مثل املعمدان    - مدارس الفريسيني أو غريهم من املعلِّمني        كان من املُتبع سواء يف    

املعلِّم تالميذه بوضع تداريب خاصة بالصوم والصالة واخللوة والصمت وأمور أخرى كثرية، لكـي              

أما املسيح فلم يسلك هذا الطريق، وهذا واضح ملَّا جاء          . حبسب ظنهم يرتقوا إىل املستويات الروحية     

ملاذا نصوم  «: ملاذا ال يصوم تالميذك: يوحنا يستفسرون من املسيح بنوع من النقد واملراجعةتالميذ 

؟ هنا يتضح أن املسيح مل يستخدم )14:9مت (» حنن والفريسيون كثرياً، وأما تالميذك فال يصومون

  .طرق النسك وطرائق العبادة املختلفة لتدريب تالميذه كاملعمدان والفريسيني

قبل أن خنوض يف األسباب يلزم أن نعلم أن املعمدان ظهر إىل العامل وهو على أعلى درجة                 ولكن  

. من النسك، فال طعام وال شراب وال بيت وال أوالد وال راحة وال متعة، بل وال عالقة مع أحـد                   

. وعكس ذلك متاماً جاء املسيح يأكل ويشرب وله بيت وعالقات شديدة باآلخرين حلساب رسالته             

ى منوال حياته بدأ يعلِّم ويدرب تالميذه، وعنوان مدرسته ومنهجه أن ال تؤخذ رقعـة مـن                 فهو عل 

إذ . فالتلف يتربص ذا وذاكثوب جديد ويرقَّع ا ثوب عتيق، وال يضعون مخراً جديدة يف زٍق عتيق،       

اتساعه وعلوه  تالميذه ليحملوا ملكوت السموات ب    إعداد   اعترب املسيح أن وصايا النسك ال تستقيم مع       

  .ومسراته وأفراحه األبدية

فلم يسن هلم قوانني صوم وال تقشف وال انعزال للتمرين، وال فرض عليهم الصمت والتأمل؛ بل                

  .دفعهم دفعاً لالختالط مع اجلموع للتعليم مباشرة بعد أن زودهم بالروح واملبادئ األساسية

 عنـها   ط التالميذ كعريس بني أصدقاء العريس، كما عبر       وكان املسيح يعترب أن جميئه ووجوده يف وس       

هل يـستطيع بنـو   ): ملاذا ال يصوم تالميذه؟: ردا على سؤاهلم(فقال هلم يسوع  «: املعمدان نفسه

مبعىن عندما تنتهي أفراح وجود املـسيح،  ). 15:9مت (» العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟

  . عينهن ويشتهون يوماً من أيام ابن اإلنسان، أي يشتهون هذا الفرحفعندما يرفع العريس حينئذ يصومو

 حينئـذ   -  أي بالقيامة والصعود     - هنا لو أخذنا بالشرح التقليدي أنه حينما يرتفع املسيح من األرض            

 رقعة من   هذا يف احلال يقف معارضاً للمثَل الذي فرضه املسيح أن ال تؤخذ           . يبدأ الصوم حيث يليق احلزن    
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 ويرقَّع ا ثوب عتيق وهو - وهو ثوب اخلالص باملسيح وحياة الفرح يف العهد اجلديد -ديد ثوب ج 

وال اخلمر اجلديدة أيضاً اليت هي فرح الروح        . تعاليم الفريسيني واملعلمني القدامى باألصوام والنسك     

يحية بروحها  فاملس. القدس تصلح أن توضع يف زٍق عتيق، أي يف قوانني الصوم والنوح وقرع الصدر             

يبقى أمامنا شرح وحيد ملعىن يرفع العـريس        . اجلديدة ال ميكن أن تمارس بروح وتقاليد العهد القدمي        

عنهم، فهو غياب املسيح باملفهوم الروحي وليس اجلسدي، مبعىن توقُّف اإلحساس باخلالص والرجاء             

ا ميكن لإلنـسان أن يـصوم       هن. والفرح، هذا هو معىن أن يفقد اإلنسان اإلحساس بوجود املسيح         

وحيزن ويبكي ويعتكف إىل أن يعود الفرح وجة اخلالص يف القلب، هذا يعين أن يكـون عمـل                  

اإلنسان يف غياب املسيح عن القلب هو الندم والتوبة ومراجعة النفس وضبط واستعباد اجلسد بأصوام               

 كل حني، صلوا بال انقطاع، افرحوا «: ذا فقط يكون منهج املسيحية سليماً: وصلوات وتضرعات

افرحوا يف الرب كل حٍني وأقول أيضاً افرحـوا  «، )18 -16: 5تس 1(» اشكروا يف كل شيء

  .أما األصوام الكنسية فهي لتمجيد تذكارات خاصة). 4:4يف (»

ولكن بالعودة إىل تعليم التالميذ وتدريبهم مبفهوم وجود املسيح كعريس بينهم، نفهم أن املسيح               

تخدم تداريب الصوم وأنواع الصلوات والعزلة عن الناس والضوابط اخللقية، وهي اليت تعبر عن              مل يس 

الطريقة السلبية يف التعليم؛ بل تركهم على سجيتهم الطبيعية، وبدأ يغرس فيهم املبـادئ الروحيـة                

هنا .  النعمة اإلجيابية، ويدرب حواسهم الروحية ليقظة النفس حىت تتقبل نفوسهم وأرواحهم مفاعيل          

حيدث االنضباط اجلسدي والسلوكي، ليس بالقهر ولكن باالستعالء، أي بأن حيس اإلنسان أنه ليس              

على مستوى الكذب والسرقة والغضب والشتيمة واالنتقام؛ بل صار يف عمق إحساسه القليب علـى               

وحيس بروح احملبة   مستوى األمانة والصدق هللا والناس، وال يشعر أنه حمتاج لشيء وال يشتهي شيئاً،              

وهكـذا  . وِعوض النقمة يكون روح االحتمال والوداعـة      . والسماحة فال يغلب من روح الغضب     

يصبح هيكل ومواد وأدوات التعليم والتدريب وبناء النفس عند املسيح هي على مـستوى الـروح                

منها عرض منهج احلياة    وهذا ينسجم متاماً مع بنود العظة على اجلبل اليت كان القصد            . والبناء اإلجيايب 

  .الروحية للملكوت كوسيلة تعليم أساسية تركها املسيح للكنيسة اخلالدة

   الخطیة والخطاة عند المسیح- 29

أما تعريف اخلطية يف مفهوم املسيحية فهي عدم التوافق مع ناموس اهللا، أو هي التعدي على وصايا   

 اليت كان يتعامل معها املسيح مل تِزد عن كوا مرضاً واخلطية. اهللا من أي نوع أدبية أو عبادية روحية    

مل آِت ألدعـو أبـراراً بـل خطـاة إىل      «: أصاب النفس، واخلطاة مرضـى كمرضـى اجلـسد   
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واخلطايا هي مثار حيـاة  ). 12و13: 9مت (» ال حيتاج األصحاء إىل طبيب بل املرضى... التوبة 

وكذلك اخلطية والشر هي    . ضة تنتج مثراً رديئاً مريضاً    اإلنسان، كثمار الشجر؛ فالشجرة الرديئة املري     

لذلك دعوة املـسيح إىل  . متاماً كاحلمى أو األمل يكشف عن مرض داخلي . نتاج كنز القلب الشرير   

التوبة تعين يف األساس تغيري الداخل املريض الشرير وليس تصحيح السلوك، ألن السلوك هـو               

 ليست األنظمة والقوانني اليت تضبط السلوك، بل شفاء          فاملطلوب .ناتج الصحة أو املرض الداخلي    

  .املرض الذي أنتج السلوك الشرير

وشفاء املرض والنفس ال يكون مبعاجلة األعراض والظواهر، ولكن بالبحث أوالً عن نوع العلَّـة               

واملسيح كطبيب حقيقي للنفس املريضة كشف يف مواضـع         . والسبب الذي أمرض القلب والضمري    

لَّة مرض النفس واخلطية والسلوك الشرير هو حمبة الذات، حيث الذات قد أزاحـت اهللا               كثرية أن ع  

فمـن  . لذلك تكون كل أعماهلا ضد اهللا ألا أصبحت غرمية وعدوة لكل ما هو هللا    . واحتلت مكانه 

اد حمبة الذات تنبع كل اخلطايا والشرور والتعديات على وصايا اهللا ومشيئته، وحمبة الذات تلد االعتد              

ألن من الداخل من قلوب الناس ختـرج   «: بالذات وتفضيلها وانغماسها  يف شهوات العامل وملذاته

زىن فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة عني شريرة جتديف كربياء جهل، مجيع              : األفكار الشريرة 

  )23-21: 7مر (» .هذه الشرور خترج من الداخل وتنجس اإلنسان

ودعا اجلمع مـع   «: و أول حماولة لقمع اخلطية وتغيري القلب الشريرلذلك أصبح إنكار الذات ه

من أراد أن خيلِّص .  وحيمل صليبه ويتبعين  فلينكر نفسه فإن من أراد أن يأيت ورائي       : تالميذه وقال هلم  

من أجلي ومن أجـل اإلجنيـل فهـو خيلِّـصها    ) الرديئة الشريرة(نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه 

فإن أردت أن تكون مسيحياً، فعليك أن تفحص ذاتك وميوهلا وتتعلَّم كيـف             ). 35و8:34مر(»

ولكي تأخذ قوة ومعونة على ذاتك لتردعها؛ قدم احملبة مع املـسيح،            . تقمع أنانيتها وشهواا اخلاصة   

  .وتقرب إليه، واخضع لوصاياه، وتعلَّم طاعته، والِصق قلبك به على الدوام

  .ن هي مثار الروح اليت تؤكِّد أن الشجرة صارت جيدةوتقدمي احملبة لآلخري

ويف مثَل االبن الضال تصوير بديع للخاطئ، إذ بدد ما له وأصبح مديناً بسبب حمبته لذاته، وهنـا            

  .ظهر اهللا كأب ظل ينتظر عودته باستعداد أن يغفر ويسامح بالدين
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   المنھج األخالقي عند المسیح- 30

ة تنجمع كلها يف معىن التغيري يف الطبيعة وامليل واالستعداد، ال عن طريق             مطالب املسيح األخالقي  

التمرين أو القمع، ولكن عن طريق التجديد واالحنياز للروح، حىت يأيت التغيري كثمـرة روحيـة أو                 

ولكن االعتراض علـى ذلـك أن       . كإشعاع نور من بعد ظلمة، كفعل روحي وإهلي معاً يف القلب          

أن يغير طبيعته وال عاداته، ولكن الرغبة امللحة مع اإلميان باهللا وباحلق ومبا هـو               اإلنسان ال يستطيع    

لذلك فاملسيح يعتمد على حركة القلب وليس حركة الفكـر          . أفضل يهيئ التغيري يف القلب والطبيعة     

 اهللا، ليس أو اجلسد للتغيري، باعتبار أن الذي يلوث اإلنسان وجيعله إنساناً غري صاحل وغري مقبول لدى      

 فالقلب هو هـدف  » يخرج من قلبه الشرور «: هو بسبب الذي يدخله، بل بسبب الذي خيرج منه

. اإلنسان الصاحل من الكنز الصاحل يف القلب يخرج الـصاحلات  «: التغيري عند املسيح وليس السلوك

  )35:12مت (» .واإلنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور

من اخلارج   )14(بالقوانني اليت حتكم األخالق والسلوك هو مبثابة تطهري الصحفة        لذلك فاالعتناء   

  .ومتادي التدقيق يف االعتناء باملظهر خيفي داًء داخلياً هو الرياء. لتظهر نقية

لذلك كان العراك بني الفريـسيني      . لذلك يتمسك املسيح بتغيري الداخل لتغيري األخالق والسلوك       

.  النواميس اليت تضبط السلوك املوضوعة بصرامة، وبني تغيري القلـب الـداخلي            واملسيح عراكاً بني  

  .وبذلك اعترب الفريسيون أن املسيح خمرب للناموس ويهدد وجوده وبقاءه، وبالتايل يلزم قتله

ذلك يف الوقت الذي يرى فيه املسيح أن تغيري القلب يف الداخل باإلميان باهللا وحمبة احلق مـسألة                  

لذلك فتعليم املسيح ليس هـو ناموسـاً        . أو موت بالنسبة لإلنسان الساعي يف طريق امللكوت       حياة  

جديداً أو تعديالً بسيطاً لقوانني العهد القدمي، أو هو نظام وقانون جديد ِعوض نظام موسى؛ ولكنه                

يقنن لإلنـسان   تغيري، وتغيري كلِّي يف املفهوم والسلوك واإلميان واحلياة، بأن القلب الصاحل هو الذي              

قلبـاً نقيـاً    «: فاخلري والصالح والرب والتقوى تأيت ليس بالقانون والسلوك بل بتغيري القلب. سلوكه

  )10:51مز (» .اخلق يفَّ يا اهللا وروحاً مستقيماً جدد يف داخلي

. واملسيح ال ميكن أن يعطي وسائط عملية للحصول على األخالق اجليدة، ولكن يعطي منـاذج              

كالسامري الصاحل، وكمرمي الـيت  :  مث يعطي النموذج يف القصص» تعلَّموا مين «: نفسه أوالًيعطي 

                                                
.وتعين الوعاء(14) 
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اختارت النصيب الصاحل، والكنعانية اليت اختطفت امللكوت من يد املسيح بإمياا وباتضاعها املنسحق             

  .جداً، وبقائد املئة بإميانه العايل

 املتشاجران على املرياث أن يتدخل ليعطي كلمـة     املسيح يتحاشى إعطاء القوانني، فلما طلب منه      

  .وهكذا حلَّ املشكلة داخلياً. العدل والفصل رفض، وقال هلما حترزا من الطمع

وأخرياً، فاملسيح يعتمد على النموذج األخالقي املنبعث من قناعة داخلية وتغيري وليس على إدراك              

 تعتـرب   عليم األخالقي عن الكتبة والفريسيني هو أن اليهودية       والذي مييز املسيح يف الت    . ومتييز الصاحل واجليد  

: لذلك وأعظم مثَل . السلوك اجليد والصاحل هو جزء من الدين، أما املسيح فريى أن الصالح هو مثرة الدين              

وبني  غري احملب  هذا معناه أنه حيب   . فاملسيح عرف عنه يقيناً أنه محب للعشارين واخلطاة       . احملبة عند املسيح  

 وغري املقبولني وغري الصاحلني، بل وحيب رديئي األخالق والسلوك والطباع، ملاذا؟ ألنه حيب مـن قلبـه                

وهو !!  يحب وليس من فكره وعينيه، فتختفي كل احلواجز واملوانع، فال يستطيع أي عائق أن مينعه من أن               

  .رهم من خطاة إىل قديسنيوهو واثق أن باحملبة سيغي. حيب من هو يف أشد احلاجة إىل احملبة

   الكنیسة وعملھا في تدریب النفس وبنائھا- 31

مل يعترب املسيحيون األوائل أنفسهم كمجتمع جديد، ولكن كان يف صميم شعورهم الـذي              [

، مبعىن أم جزء ال يتجزأ من الشعب القدمي، شـعب اآلبـاء   ”شعب اهللا“يتحركون به أم  

مواعيـد اهللا   « الذين رفضوا املسيا، الذين قطعوا أنفسهم مـن  واألنبياء اُألول؛ انفصلوا عن

 فكثري من األنبياء حتدثوا عن البقية اليت تبقى إلسرائيل أا هي اليت سوف تتـوب  » إلسرائيل

م الرسل والذين آمنوا باملسيح من الكتبة والفريـسيني وبقيـة           والقصد كان أم ه   (وختلص  

وا إن اُألمم أيضاً سيأخذون نصيبهم يف املسيا ونـصيبهم يف           وأنبياء أخر قال  . )شيوخ الشعب 

هذا هو وضع املسيحيني بالنسبة للمسيح، معتربين أنفسهم أم هم وحدهم الـذين             . إسرائيل

غري أن الـذين    . يفهمون، وقد فهموا األنبياء وخضعوا وأطاعوا النبوات وحصلوا على الوعد         

كرب، أي أكثر مما كان يظن األنبياء، وهذا هو الـذي           رفضوا املسيح من إسرائيل هم اجلزء األ      

كذلك فإن اجلزء الذي قَِبلَ املسيح من اُألمم ودخل يف الشعب الواحد            . أضعف الرؤيا عندهم  

ولكن هذا مل يغير يف أساس الرؤيا عند األنبيـاء، وأن    . هو أعظم بكثري جداً مما تصور األنبياء      

برغم ما فيهم مـن كثـرة طاغيـة مـن     ” إسرائيل اهللا “ربون  الذين سيقبلون املسيا هم املعت    
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  ) 15(.]األمم

هي ) أيام بولس الرسول  (وحبسب حتقيق بولس الرسول، حيتسب أن هذه احلقبة اليت كان مير فيها             

حقبة متتاز بأن ملكوت اهللا يف صميم معناه ومبناه قد حتقَّق بالتدريج وهو ال يـزال إىل أن يـسلِّمه                    

  ).28-20: 15كو 1( إىل اهللا أبيه كامالً) املسيح(

 الكتمال  فشعب اهللا اآلن أو إسرائيل اجلديد هم الذين حتت إهلام املسيح وقيادته، يعملون بكل اجلهد              

 الـذين   ب فيه إسرائيل بواسطة الغيورين فيها من أجل اخلالص من األعداء          ِوما كانت تحار  . ملكوت اهللا 

حاِرب فيه الكنيسة اآلن ضد ملكوت      ُوت اُألمم والعامل، ت   استولوا على البالد، أي التخلُّص من ملك      

، ”السالم“،  ”الرب“،  ”احلق“: الشيطان وأعداء املسيح بالروح، وأسلحتها صارت روحية بالضرورة       

يف هذا اال تعمل    ). 17-14: 6أف  (” كلمة اهللا السيف ذو احلدين    “،  ”اخلالص“،  ”اإلميان“

لكوت السموات للنصرة فوق كل قـوة روحيـة معاديـة           الكنيسة يف العامل بكل جهد يف جيش م       

 إذاً يـا إخـويت  ... فإن سريتنا حنن هي يف السموات  «: الكتساب العامل للمسيح ومللكوت اهللا بالنهاية

، 20:3يف (» .األحباء واملشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكـذا يف الـرب أيهـا األحبـاء    

1:4()16(   

: فالكنيسة هلا وجودان ووجهان   ! على األرض وتنمو وتزداد يف السماء     فالكنيسة جتاهد وحتارب    

على األرض جهاد وحرارة وتضحية وبذل، ويف السماء فرح وسـرور وابتـهاج وإكليـل جمـد؛                 

وهذه بعينها هي صورة امللكوت املتحرك عبـر       . والوجهان يسريان معاً ولو أن الواحد ال يرى اآلخر        

  .خللود واد السماويالزمان على األرض حلساب ا

فبتدريب التالميذ وتعليمهم على املستوى الروحي الذي يعيشونه ويسلكون مبقتضاه مبا يتناسـب        

ألن فاعلية احلياة الروحيـة بـسلوك       . مع ملكوت اهللا، يكون املسيح قد وضع أول صورة للكنيسة         

ر بقوة روحيـة جتمـع       وحدة مجاعية تشع   - من تلقاء ذاته     -روحي يتناسب مع ملكوت اهللا ينشئ       

األفراد معاً، ألن املبادئ والفهم والسلوك واهلدف يكون قد أخذ شكله الواحد حبسب مـا يطبعـه                 

املسيح على النفس والروح، فيكون التجمع الذي جيمعهم ليس صناعياً حيتاج إىل إقناع أو ضغط أو                

وروح اهللا، واهلـدف هـو      رجاء، بل يكون قوة نابعة منهم أنفسهم، ألن الذي مجعهم هو املسيح             

هذا يتم حبسب مشيئة اهللا وبقيادة روح اهللا، ألن خلقـة           . ملكوت اهللا وطاعة وحب املسيح واآلب     

                                                
(15) B. H. Streeter, The Primitive Church, pp. 47 f.

(16) T.W. Manson, The Teaching of Jesus, Cambridge 1959, pp. 189 f.
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كنيسة يف وسط العامل ذه الصورة الروحية املتحدة عضوياً وفكرياً وسلوكياً هي منتـهى مـشيئة                
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 بسبب خطيـة    -رية اليت متزقت    اآلب، وغرض املسيح الذي جاء من أجله إىل العامل ليكون من البش           

 وحدة إنسانية بشرية روحية كجسد واحد روحـاين، لـه صـفات اهللا يف     -آدم وتدخل الشيطان    

وبذلك وبناء عليه، يستحيل استحالة قاطعة القبول بأن الكنيـسة نفـسها            . الطهارة والرب والقداسة  

  .ادىتنقسم وتتعدد وينقسم فكرها وتتباعد عالقتها من الداخل وتتع

فالكنيسة حمسوبة أا دعامة البشرية اجلديدة املطلوب دخوهلا إىل اهللا يف السماء ملرياث امللكـوت              

فهي األصل واألساس اجلديد الذي ينبثق منه اإلنسان اجلديد املخلـوق حبـسب اهللا يف الـرب                 . املعد

ي واملنهج وأسلوب   وهكذا أصبح من ألزم الفروض فيها أن تكون موحدة الفكر والرأ          . وقداسة احلق 

  .التعليم وحل مشكالت اإلنسان، للبلوغ بالبشرية اجلديدة إىل هدفها الروحي الواحد يف السماء

فأصبح املطلوب منها أن تتخطَّى كل املعوقات من تعدد األجناس والشعوب والعادات والثقافات،         

. ارق والعثرات واملعطِّـالت   مستخدمة كل طاقتها املسيحية املتسامية جداً بالروح فوق كل هذه الفو          

فالكنيسة هلا ملء ما للمسيح نفسه حبسب رؤية بولس الرسول الصادقة واألمينة واملدعمـة بـروح                

وأرجو من القارئ أن ينتبه إىل متابعة بولس الرسول يف اآلية القادمة، كيف أخذ مكاسـب                . املسيح

  :ن كلها هلا بال متييز وال نقصان هكذاوصبها فيها، لتكو) الكنيسة(املسيح كلها من أجل البشرية 

مستنرية عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاُء دعوته، وما هو غىن جمد مرياثه يف القديـسني،   «+ 

وما هي عظمةُ قدرته الفائقة حنونا حنن املؤمنني، حسب عمل شدِة قوتـه الـذي عملـه يف                  

لسماويات، فوق كل رياسٍة وسـلطاٍن      املسيح، إذ أقامه من األموات، وأجلسه عن ميينه يف ا         

وقوٍة وسيادٍة، وكل اسٍم يسمى ليس يف هذا الدهر فقط بل يف املستقبل أيضاً، وأخضع كـل                 

مـلُء  ) وهي( اليت هي جسده،     رأساً فوق كل شيٍء للكنيسِة،    شيٍء حتت قدميه، وإياه جعل      

  )23-18: 1أف (» .الذي ميُأل الكلَّ يف الكلِّ

ارئ وأعاد هذه املكاسب العظمى مث وقف مليا عند قوله يف النهاية أنه جعلها للكنيسة فلو مسح الق

 كرأس جلسده، فالكنيسة أصبحت جسده الذي جلس به عن - بسبب أنه صار هو نفسه رأساً هلا         -

 ميني اهللا فوق كل هذه القوات والسلطات، وهو بقي رأساً هلا حيس ويدبر ويرفع ويدافع عنها إىل أن                 

وقـد  . بـولس . هذا هو مفهوم الكنيسة عند املسيح وق      . تبلغ مكاا الذي أعده هلا وحجزه بامسها      

هـل   «:  وذلك من واقع كلمته هـو - عالقة عريس بعروس -أعطى العالقة بني املسيح والكنيسة 

وهـذا تعـبري   ). 15:9مـت  (»  معهـم العـريس يستطيع بنو العـرس أن ينوحـوا مـا دام    
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فإن كان املسيح وهو . ئم بني املسيح والكنيسة الذي هو واقع احتاده هو جبسد اإلنسانعن االحتاد القا  

  !ابن اهللا الذي اتحد جبسم البشرية هو واحد مع جسده، فهو كذلك مع كنيسته

ولكن أين بذرة االحتاد اُألوىل؟ أليست هي احتاد اإلنسان املؤمن بأخيه اإلنسان يف نفس اإلميـان                

احتاد اإلنسان  :  والروح القدس املشترك بينهما؟ ذه البداية ومن هذه البذرة اُألوىل          بعامل قوة املسيح  

باملسيح مث احتاد اإلنسان باإلنسان بالتايل، تبدأ الكنيسة لتنتهي باملسيح كعريس وعروس يؤهلها لنوال              

  .كل ما لالبن عند اهللا أبيه

ثُلها العليا، وعلى أي أساس يكون تعليمها       ما هي إذن أخالقيات الكنيسة وقيمها وم      : فإذا سألتين 

  :للمؤمنني وتدريبهم؟ أقول

كيف مجع املسيح تالميذ أميني، وبدأ يدرم ويعلِّمهم تعليمـاً          . اإلجابة واضحة مما سردنا أعاله    

خيلو من مجيع السلبيات والضوابط والضواغط على األخالق والسلوك وإعطاء تـدريبات الـصوم              

جلسد بشبه املعمدان وتالميذه، وارتفع بالتعليم واملعلِّمني إىل املستوى الروحـي           والنسك وتقشفات ا  

لغرس مبادئ الروح لتكون هي مبادئ األخالق والقيم الروحية العليا اليت كشفها واستعلنها املـسيح    

لتنتقل الكنيسة بأبنائها وعابديها من مستوى العبيد إىل مستوى األحباء واألخصاء الذي يليـق ـم         

. هكذا تتعلَّم الكنيسة وهكذا ترتفع بتعليمها وبذهلا لتكون مثل املسيح لتالميذه          . البذل حىت الصليب  

فهـو  . وليس من عندها تأيت الكنيسة ذه الروح وهذه التعاليم وهذا البذل، بل من املسيح رأسـها               

وأما مىت جـاء   «: املباشرمدبرها ومعلِّمها األعظم، والروح القدس الذي صار املعزي اآلخر واملدبر 

ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق، ألنه ال يتكلَّم من نفسه بل كل ما يسمع يـتكلَّم بـه                     

إذن، لقـد  ). 14و13: 16يـو  (» ذاك ميجدين، ألنه يأخذ مما يل وخيـربكم . وخيربكم بأمور آتية

  .نضب إىل األبدضمنت الكنيسة املصدر الذي تأخذ منه حياا وتعليمها الذي ال ي

ولكن الذي يتحتم أن تعرفه الكنيسة اآلن متاماً أنه بدون هذا املصدر الذي هو الـرأس املـسيح                  

وإن نزعت للعودة   . والروح القدس يف كل شيء وكل زمان وحال، فال تعليم وال أبناء هللا وامللكوت             

 إن مالت للرجوع إىل الزق العتيق       إىل الرقعة اجلديدة على الثوب العتيق فثوب اخلالص سيتمزق، أو         

  !لكي تضع فيه مخر الروح القدس فاخلمر سينسكب على األرض

واملسيح حينما يشعر أن الكنيسة وضعته مثالً فوق الرأس ومصدر التعليم والتـدبري، وإن شـعر                

لـيت  الروح القدس أنه أخذ وضعه وكرامته، فسوف يعمل املسيح والروح لرفع الكنيسة من اهلـوة ا               

  .استقرت فيها
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ـا ومتاماً ما آلت إليه أمورنا، والروح انطوى حزيناً بانتظار أن منلِّك املـسيح                 فاملسيح يعلم حق

وستظل الكنيسة هي النجم الذي يهدي احلكماء حيـث  ! علينا بالصدق وندعو الروح القدس ليعمل  

اُألوىل واتباع أقوال اآلباء ومشورات والصوت اآلمر بروح التقليد واملرياث للعودة إىل الطرق     ! املسيح

  !الروح القدس، وقبل كل شيء اإلجنيل كأساس

ُ األصول األولى التي نبعت منھا الكنیسة األولى- 32 ُ  

حينما قلنا حتت العنوان السالف إن املسيح حينما بدأ جيمع تالميذه ليلقِّنهم سر الروح ويعـدهم                

الحظ أننا نقـول صـورة ال       (للكنيسة  ” صورة“أول  للخالص وامللكوت، كان يف احلقيقة ينشئ       

أيضاً على هذه البدايـة؟ واملعـروف أن        ” اكليسيا“، يتبادر للذهن هل ينطبق اسم الكنيسة        )جوهر

 وهذه الكلمة تعـين يف      ،kahalاالكليسيا يف السبعينية مأخوذة أصالً من معناها العربي الذي ينطق           

 وهذا يصور املعىن الوارد يف سفر التثنيـة  .ما جتتمع معاً أمام اهللا اليهودية معىن اُألمة اإلسرائيلية حين    

فنطق موسى يف مسامع كل مجاعة إسرائيل بكلمات هذا النـشيد إىل   «: حيث جتتمع كل اجلماعة

هذا هو الذي كان يف الكنيسة يف الربيـة   «: واملثيل له جاء يف سفر األعمال). 30:31تث (» متامه

أع (» الذي قَِبلَ أقواالً حية ليعطينـا إياهـا  . يكلِّمه يف جبل سيناء، ومع آبائنامع املالك الذي كان 

أخرب بامسك إخويت ويف وسط  «: ويقصد هنا كل الشعب مع موسى يف حضرة اهللا، وأيضاً). 38:7

يف ” اجلماعة“وهنا الكنيسة تعين الشعب كله جمتمعاً يصلِّي، أو ). 12:2عب (» الكنيسة أُسبحك

أي اجلماعة املخصصة للصالة للمثول     ” السيناجوج“مث ختصصت الكلمة قدمياً يف معىن       . اهللاحضرة  

وإن مل يسمع . وإن مل يسمع منهم فقل للكنيسة «: وهذا ما كان املسيح يقصده عندما قال. أمام اهللا

اتمع باسم حيث الكنيسة هنا هي امع ). 17:18مت (» والعشارمن الكنيسة فليكن عندك كالوثين 

ومبا أن املسيح كان يكلِّم تالميذه، فاملسيح كان        . على أن كلمة امع تعين مجيع الشعب بال استثناء        . اهللا

  .يقصد ما سيتكون من الرسل وغريهم لتمثيل امع يف املسيحية

.  أي كنيسة   kahalمع مسيحي أمام اهللا أي       ”صورة“وبذلك يكون الرسل مع املسيح هم أول        

 احلقيقيـة اُألوىل أي الـشعب       ”صورا“وبعد أن اتسعت دائرة الرسل بعد املسيح أخذت الكنيسة          

وهكذا تعترب الكنيسة على طول املدى هي اليت صنعها املسيح من روحه وسـلَّمها       . اتمع لعبادة اهللا  

فخارستية، حيـث  لألجيال، مع دوام العالئق احلية اليت تربط الكنيسة باملسيح، خاصة باملعمودية واإل        

يعمد العضو اجلديد باسم اآلب واالبن والروح القدس، مبعىن أن حيمل اسم اهللا ويتعهد بعمل وصاياه                

ومن هنا وضـح غايـة الوضـوح أن الكنيـسة        . وهو حامل يف كيانه الروحي جسد املسيح ودمه       
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 عليها من فـوق ألـا       هي جسد املسيح، وأن الروح القدس يعوهلا ويرعاها ويدبرها، واآلب ينظر          

لذلك فالكنيسة بوضعها العام ملهمة بالروح القدس، أو كما نقول حنن           . حاملة لصورة ابنه اجلوهرية   

مبعـىن أن  . إا مرتشدة بالروح القدس، وهي حتمل يف طياا التارخيية احلية اآلباء واألنبياء والرسـل            

كائناً حيا على صورة اهللا يف الرب وقداسة        لذلك هي حمسوبة    . الكنيسة جوهرها إهلي ومظهرها بشري    

الكنيسة فأِلف  . فغاية الكنيسة النهائية مربوطة ببداية مصدرها     . احلق، ينمو منوا متواصالً حنو مصدرها     

 لذلك فجسمها جسم املسيح علـى األرض، . وياؤها هو املسيح، األول واآلخر فيها وهلا ألنه رأسها 

  . السماءورأسها هو املسيح يف

 عرسـها   الكنيسة زفَّت إىل املسيح كعروس لعريس يوم ميالد الرب من العذراء القديسة مرمي، ويوم             و

توثَّق ملا ختضب جسد املسيح بالدم على اجللجثة، وقد رفعها عريسها معه إىل السماء ليجلـسها يف                 

  .هللا اآلبمقرها األبدي معه عن ميني القوة والعظمة واد لآلب، لترث مرياث االبن فيما 

والكنيسة حتمل يف كياا عملية فصل التنب عن القمح، فعريسها ال يزال حيمل مذراتـه، ولكـن     

فالكنيسة املنظورة علـى األرض     . القمح من التنب يف اية الدهور     ) من املذراة (تنكشف عملية تذرية    

جتمعوا عبر الـدهور يف     حتمل الصاحل والطاحل، ولكن غري املنظورة هي مجاعة األبرار القديسني الذين            

وهي ستستعلن يف اية الدهور لتظهر للعيان كأنوار أو كهالة من نور    . السماء) صوامع القمح (أهراء  

  .تنري املسري وتتبعه أينما يسري

  :جوهر الكنيسة

هذا كله من حيث مضمون الكنيسة، ولكن إذا حبثنا يف نقطة تالقي وجودهـا باملـسيح أو حلظـة                   

. كيان املسيح، نستطيع أن نقول إن الكنيسة خرجت إىل الوجود يف العامل من جسم القيامة              خروجها من   

ومعروف على وجه اليقني أن الكنيـسة       . ال كبداية زمن أو تاريخ، ولكن بداية حياة وحركة وكيان حي          

م ومعروف أن يـو   . أخذت مبدأ كياا ووجودها من الروح القدس املنسكب على التالميذ يوم اخلمسني           

لذلك نكون منصفني أكثر لو قلنا      . اخلمسني هو اليوم املنبثق من القيامة، فلوال القيامة ما كان يوم اخلمسني           

إن منشأ الكنيسة احلي واجلوهري مل يبدأ بعمل املسيح على األرض بقدر ما بدأ بعمل القيامة عند انسكاب      

ـا متثِّل جسد القيامة    . الروح القدس  تنبؤ الوحيد الذي تنبأ به املسيح عن الكنيسة        ولو الحظنا ال  ! فهي حق

 سيبين املـسيح  - » أنت هو املسيح ابن اهللا احلي «:  صخرة منطوق إميان بطرس- أنه على هذه الصخرة 

كذلك قـول   . الكنيسة كفعل مستقبل؛ نتبين أن عملية البناء ستتم بعد عملية التعليم والفداء على الصليب             

ـا حمـسوبة أـا                    املسيح الظاهر والعلين إن    أبواب اجلحيم لن تقـوى عليهـا، هـذا مـن واقـع أ 
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  !!الذي ال يسود عليه املوت بعد” جسد املسيح احلي القائم من املوت“

:  وهي تعين  kahal هي ترمجة للكلمة األرامية      -  كما قلنا    - ” كنيسة“:  أي اكليسياعلماً بأن كلمة    

أي عمانوئيل،  ” اهللا معنا “ فلو علمنا أن املسيح امسه بامليالد        .”تواجد اُألمة اليهودية عندما جتتمع مع اهللا      “

أدركنا أنه حيمل حقيقة الكنيسة يف جسده، أو كما علمنا مؤخراً أن الكنيسة هي جسده باحلقيقة مبعنـاه                  

لذلك دأبت الكنيسة أن ترى ذاا كشعب اهللا احلاصل على شركة مـع املـسيح               !! ”اهللا معنا “الروحي  

ت، شعب حيمل واقعه اُألخروي، الذي رآه دانيال شعب قديسي العلي الـذين سـريثون               القائم من املو  

وعلى هذا األساس تعيد الكنيسة كل يوم أحد عيدها األخروي يف شركة حية مـع               ). 18:7دا  (اململكة  

  » ثاماران أ «: املسيح كحالة قيامة حقيقية معه، تطلب فيها بإحلاح أن يأيت املسيح وينتهي العامل

  ”كطقس تأسیس“ ظھور المعمودیة في الكنیسة - 33

املعروف أن املسيح نفسه مل يكن يعمد، بل تالميذه، ألن العماد ليس هو طقس تكـريس بـل                  

ففي أيام املسيح كان التالميذ يشتركون مع املسيح يف كسر اخلبز، فأصـبحت هلـم               . طقس ميالد 

 جسد املسيح ودمه يعترب أنه دخل حالة الشركة مع          وإىل اآلن كل من يتناول من     . شركة مع املسيح  

ففي املعمودية تلد الكنيسة أعضاًء جدداً يف جسد املسيح، وباإلفخارستيا يدخلون الـشركة             . املسيح

والروح القدس أصـالً هـو      . مع املسيح، والشركة مع املسيح هي شركة مع املسيح واآلب بالروح          

والكنيسة حتسبها خلقة جديدة ِعوض اخللقة القدمية اليت        . ملاءالذي اضطلع بعملية الوالدة من فوق وا      

فسدت باخلطية، وهي خلقة على صورة اهللا يف الرب وقداسة احلق ِعوض الصورة اليت مزقتها اخلطيـة                 

  .فوجد اإلنسان متغرباً عن اهللا

ميذه أو رسـله القديـسني،      واملسيح ملَّا أراد أن يعمد الكنيسة اُألوىل بالروح القدس ممثَّلةً يف تال           

أعطاها طقس االستعداد بالصوم والصالة، الذي حدده اهللا من عنده بعشرة أيام قبل حلول الـروح                

وكانت ألسنة اللهب غري احلارق ظاهرة على       . القدس، الذي قام بتعميد الكنيسة بالروح القدس ونار       

حراق للتقديس واإلحراق للتطهري، ال تعمل      والنار هي تعبري عن عملية اإل     . رؤوس اتمعني يف العلية   

فيها النار لإلفناء إالَّ لشوائب اخلطية، أما فعلها اإلجيايب فهو اإلنارة أو االستنارة، وهي عملية داخلية                

  .إلنارة كل خفايا أسرار اهللا وأعماله وفتح الذهن لفهم الكتب وكالم اهللا

ل فقط برسم امليالد الطاهر للكنيـسة بـالروح         ولكن التعميد بالنار مع الروح القدس كان للرس       

يولد قديساً وابناً هللا    ” بطن البتول “القدس، فأصبح الذي يولد من جرن معموديتها الذي هو برسم           
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والكنيسة جبملتها حمسوبة جسداً للمسيح قديسة وطاهرة وبال عيب، لذلك يقال           . برسم املسيح 

  . أي يحسب له إن املُعمد يعتمد للمسيح- وهو حق - 

كذلك فالكنيسة احتسبت العماد بالتغطيس يف ماء املعمودية هو مبثابة املوت والدفن مع املسيح،              

وجعلته على ثالث مرات باسم الثالوث األقدس وكتعبري عن املوت الكامل لثالثة أيام وثالث لياٍل،               

 ومقاماً يكون وكأنه جـاز املـوت        فأن جيوز املُعمد يف ماء املعمودية مدفوناً      . وهذا هو عوض النار   

ألن يف القيامة ينال اإلنسان     . وقام مربراً قديساً متحداً باملسيح    ) النار(والدينونة أيضاً وعقاب اخلطية     

وميثِّلها يف املعمودية إقامـة     . احلياة األبدية اليت قام املسيح من بني األموات ليعطيها لكل من يؤمن به            

  .اء وإلباسه الثوب األبيضاملعمد من حتت امل

وهكذا يكون العماد يف الكنيسة كعملية شركة يف موت املسيح وقيامته تـتم بـسر الكنيـسة،                 

ليكملها املعمد باإلميان بالروح وبالسلوك العملي يف املوت عن شهوات العامل لنوال إكليـل احليـاة                

 أعضائها اجلدد، مث بعدها تطعمهم من    وهكذا تضطلع الكنيسة بتكميل سر املوت والقيامة يف       . األبدية

وبذلك تكون قد أعطت العضو اجلديـد كـل مـا يؤهلـه             . جسد املسيح ودمه بسر اإلفخارستيا    

علماً بـأن  . للملكوت إن هو سلك عملياً مبقتضى هذا امليالد اجلديد وسر الشركة مع املسيح واآلب     

  .ل الكنيسة يف حياته العمليةهذه األسرار ب نعمة وتؤهل وتساعد اإلنسان لتكميل عم

  .لذلك اعترب طقس العماد يف الكنيسة كطقس تأسيس، أي تأسيس حياة مؤهلة للملكوت

   المعجزات وعالقتھا بالتعلیم- 34

إذ قد سبق وأوضحنا أن املعجزات اليت كان جيريها املسيح كانت أساساً ـدف إىل اسـتعالن                 

من وسائل تعليمه، فيما خيتص بطبيعة املسيح كـابن اهللا          نفسه، لذلك واألمر كذلك تعترب داخلة ض      

كما أا كانت واسطة لترفع ذهنية الشعب من األمور املادية الصماء إىل الروحانيـة              . وابن اإلنسان 

كما أا كانت قديرة فعالً بفك عقـل  . الفائقة للعقل كوسيلة حتمية للدخول يف حقائق اهللا والروح   

فأن يقوم ميت أمام عـني اإلنـسان      . امدة إىل ما ميهد إلدراك جواهر األمور      اإلنسان من املظاهر اجل   

كفيل بأن جيعله يستهني باملوت وخيشع أمام اهللا خالق احلياة، وأن يبـصر إنـسانٌ مولـود أعمـى            

 اخلالقة  كمعجزة، فهي قادرة أن جتعل اإلنسان يهزأ من احلتميات والقدريات املادية ليسأل أين هذه القوة              

  .ف أتعرف عليها؟ فاملعجزة طريق مفتوح للقلب وليس للذهن لالنطالق لتصور اهللا واخلشوع أمامهوكي
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   العنصر اإلیجابي في المعجزة والغایة منھا- 35

. املعجزة يف مفهومها الفائق عن الطبيعة تنتمي مباشرة إىل جمال اهللا الفائق كُلِّي املعرفة وكُلِّي القوة      

ها األويل من جهة غايتها ميكن أن نعتربها مبادرة من اهللا يتدخل فيهـا بإظهـار                فاملعجزة يف مفهوم  

وجوده على مستوى غري مشروح وغري مفهوم عقلياً، ولكن كحادث منظور وواضح أمـام أعيننـا             

فبهذا احلادث املنظور وامللموس واحملسوس، ننطلق مباشرة إىل السر غري املنظور           . كأعمى يصري بصرياً  

هنا استعالن واضح مربهن عليه لقوة اهللا الـصانعة         . موس وال حمسوس الذي أتى ذه املعجزة      وال مل 

  .للمعجزة، لسبب واضح وهو االرتفاع بفكر اإلنسان ووجدانه لإلحساس بوجود اهللا

فلو حنن عدنا للطبيعة وتأملنا كيف خلقت الشمس واألرض والبحر واجلبال واألار ال نعثر على               

مع أنه ترك بصمته واضحة عليها يف خلقتها، شأا شأن إنسان بصري نراه فال نقول إن اهللا                 اهللا فيها،   

ولكن إذا حدث أن أعمى مولوداً هكذا من بطن أُمه صار بصرياً نقول إن هذه               . أعطاه معجزة النظر  

  .معجزة حتماً، وأن يد اهللا وبصمته على احلادث وعلى الرجل

 - نقول يف جهالـة      -الشمس واألرض والبحر واجلبال قبل أن تخلق        إذن، ألننا مل نر العامل وال       

بعد أن خلقت إا كانت موجودة وليست معجزة، مع أننا لو تصورنا هذه املخلوقات كيف أتـت                 

ـا إا معجزة كما أتت عينا األعمى من العدم فصارت                  إىل الوجود من العدم نستطيع أن نقول حق

  .معجزة مؤكَّدة عندنا

ملاذا ال حنس باهللا يف العامل واخلليقة، وأا صنعة يديه؟ السر يف ذلك أننا فقدنا النظـرة                 : سؤالوال

وهذه النظرة الفائقة للطبيعة هي الوسـيط       . الفائقة للطبيعة اليت خلقنا ا بتأثري اخلطية والبعد عن اهللا         

          ا نرى كل شيء يف اهللا، أو نرى اهللا      النشيط الذي كان يستعلن لنا اهللا يف العامل واخلليقة املخلوقة، فكن

والدليل على ذلك أنه حينما . كأساس لرؤية كل شيء، ومل يكن أي شيء يرى عندنا بذاته بدون اهللا       

استعاد اإلنسان موهبة الرؤية الفائقة للطبيعة، عاد يف احلال يعترف ويؤكِّد بأن العامل وكل ما فيه هو                 

فاهللا مل يتغير بالنسبة للعـامل املخلـوق،        . قف أي شيء يف مكانه    يف اهللا قائم، خملوق به وبدونه ال ي       

إن العـامل   : ولكن اإلنسان هو الذي تغير وفَقَد الصلة بني رؤية العامل وحقيقة اخلليقة من عدم، فقال              

  .خملوق بذاته وكأنه إله ثاٍن

ي اجلامد الذي كـان     هنا املعجزة جاءت عند املسيح ضرورة لرفع رؤية اإلنسان من املنظور املاد           
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يعتربه منفصالً عن اهللا وخملوقاً بذاته، إىل رؤية الفائق للطبيعة يف املعجزة، فريى اهللا يف خلقـه عينـاً                   

. فمع أن العني اجلديدة مادية، ولكن املعجزة الفائقة على الطبيعة جعلته يرى اهللا فيها . جديدة لألعمى 

وخالقها بصورة مؤكَّدة حمسوسة، ألا أعطته رؤيـة        وهكذا ربطت املعجزة مرة أخرى بني اخلليقة        

  !ملا هو فوق الطبيعة” جديدة“

هلذا يقال إن اخلليقة اجلديدة بامليالد من املاء والروح هي خليقة فوق الطبيعة أو مـيالد جديـد                  

ما لذلك أيضاً يتحتم أن يرتفع اإلنسان يف معرفته إىل          . ألا أخذت أصوهلا من فوق الطبيعة     . مساوي

  .فوق الطبيعة حىت يدرك خلقته اجلديدة وحيقِّقها

واملعجزات ذا الوضع تقدمنا باالستعالن الذي فيها من حنو اهللا اخلالق والقادر على كل شـيء                

كما أا تعطي االنطبـاع إىل اإلنـسان        . كدرجة هامة جداً لتعيد عالقتنا مث شركتنا مع اهللا باإلميان         

د معجزة اإلقامة من املوت أن اإلنسان يستمد حياته من اهللا وليس مـن أي               الذي يتوقَّف مفكِّراً عن   

وذا القدر من التداخل يف حميط الفائق للطبيعة يقترب اإلنسان من اهللا حبسه الـداخلي            . مصدر آخر 

  .الذي يزكِّي اإلميان

بشيء من املنطـق    ولكن القصد من املعجزة ال يزال خمفياً يف طيات املظهر اخلالَّب للعقل، ولكن              

نرى أن إقامة املسيح إلنسان من املوت بكلمة هو استعالن مصدر احلياة هلذا امليت الذي قام، وأيضاً                 

وهذا الكشف أو االستعالن عن حقيقة مصدر احلياة الطبيعية وهو          . لإلنسان احلي القائم على رجليه    

يعية، بل استعالن مصدر احليـاة      حمور املعجزة، يهدف إىل ما هو أعظم من إعالن مصدر احلياة الطب           

واألمر حيتاج إىل الفهم األكثـر عمقـاً يف         . الفائق للطبيعة اليت جاء املسيح لكي يهبها لإلنسان جماناً        

موضوع إقامة امليت إىل احلياة بكلمة، إذ أن هذه املعجزة تكشف عن أن القوة اليت أقامت امليت هي                  

ت بالقيامة من املوت حياة طبيعية إالَّ أا هي حبد ذاا قـوة             قوة فائقة للطبيعة، فبالرغم من أا أعط      

إذن، فالقصد من املعجزة ال ينتهي عند اإلميان باملسيح أنه هو صاحب هـذه القـوة                . فائقة للطبيعة 

الفائقة للطبيعة أي أنه املسيا ابن اهللا، إله يف جسد إنسان، بل وإىل أنه قادر أن يعطي حيـاة فائقـة                     

إذن، فاملعجزة متهد ملفهوم الفداء أي إىل نقل اإلنسان من املوت إىل احليـاة              . ت صلة باهللا  للطبيعة ذا 

كما أا تكشف بكل وضوح أن املسيح نفسه هو أعظم معجزة ظهرت على األرض، كونه               . األبدية

  .وهو إنسان صاحب القوة الفائقة للطبيعة اليت تعبر عن شخص اهللا

حيـصل عليـه املـؤمن       يف طياا حقيقة وعمالً فائقاً جداً للطبيعة         ولكن ال تزال املعجزة حتمل    

. وهي كما يقـول املـسيح يف إجنيـل ق         باملسيح الذي يعطي هذه احلياة األبدية اهتمامه األول،         
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من يؤمن يب فاألعمال اليت أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظم : احلق احلق أقول لكم «: يوحنا

إن سألتم شيئاً بامسي    . ٍض إىل أيب ومهما سألتم بامسي فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن          منها، ألين ما  

  )14-12: 14يو (» .فإين أفعله

هذا يعين أن باإلميان باملسيح ينفتح اإلنسان على املسيح، وهذا يعين أنه حينما يبلغ اإلنـسان إىل                 

 فإنه يصبح على صـلة      -” لفائقة للطبيعة صاحب القوة ا   “-منطقة الفائق للطبيعة باإلميان باملسيح      

احتادية باملسيح إىل الدرجة أن املسيح فيه يعمل بواسطته أي عمٍل فائق للطبيعة، سـواء معجـزة أو                  

وكل ما تطلبونـه   «: غريها من األمور الفائقة للطبيعة عندما يسأل أو يطلب عن إميان وضرورة بثقة

هنا املعجزة كواسطة للدخول يف ما هو فائق للطبيعـة،  ). 22:21مت (» يف الصالة مؤمنني تنالونه

فباإلميان باملسيح يتأهل اإلنسان أن يعمل أعماالً فائقة للطبيعة، حيث ال تعود تحـسب األعمـال                

الفائقة  للطبيعة أا معجزات، ألن احلكم على العمل الفائق للطبيعة أنه معجزة هو ألن اإلنسان واقع                 

يعة، فإذا ارتفع اإلنسان إىل ما هو فوق الطبيعة باإلميان باملـسيح تـصبح              وحمكوم حتت سلطان الطب   

مبعـىن أن املعجـزات تظهـر اآلن    . األعمال الفائقة على الطبيعة هي جمرد أعمال وليست معجزات       

كذلك لنا ألننا حنيا ونعيش بعقول حمكومة بقوانني الطبيعة كما قلنا، فأي عمل خيترق الطبيعة وخيترق 

ولكن حينما نرتفع باإلميان باملسيح اآلن وندخل يف حيز الفائق للطبيعـة ال       .  يحسب معجزة  قوانينها

تعود األعمال الفائقة الطبيعة معجزات، بل تكون جمرد أعمال ملكوت اهللا غري احملكومـة بقـوانني                

ح ملَّـا انتـهر     وأظهر عمل من هذا النوع عمله املسي      . الطبيعة واليت هلا سلطان على الطبيعة وقوانينها      

مث قام وانتهر الرياح والبحر،  «: الرياح العاصفة والبحر اهلائج، فسكتت الريح يف احلال وهدأ البحر

: 8مت (» أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر مجيعاً تطيعه: فتعجب الناس قائلني. فصار هدوء عظيم

طبيعة، ولكن هذا العمل نفسه عند      هذه معجزة يف نظر التالميذ ألم حمكومون بقوانني ال        ). 27و26

  .املسيح ليس معجزة ألنه غري حمكوم بقوانني الطبيعة، لذلك له سلطان عليها

وذا املعىن والفهم، عندما نرتفع إىل السماء بالقيامة ونعيش احلياة األبدية ستكون مجيع أعمالنـا               

تكون املعجزة اآلن هي مبثابة سـبق       وذا  .  أي غري حمكومة بقوانني الطبيعة     -وأفكارنا فائقة للطبيعة    

  !!مشهد وسبق إحساس وتذوق ملا ستكون عليه احلياة فوق

ومعروف أن اإلنسان ملَّا فقد احلياة مع اهللا بسبب اخلطية، وهبط إىل مـستوى األرض حمكومـاً                 

وألن ). 22-20: 8رو  (اإلنسان عالقة وثيقة    وخطية   وقوانينها   الطبيعةبقوانني الطبيعة، أصبح بني     

النزول إىل الطبيعة بقوانينها كان عقوبة من اهللا بسبب اخلطية، دخلت اخلطية مع الطبيعة بالـضرورة                
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فأصبحت كل األمراض اليت يصاب ا اإلنسان هي من إفرازات الطبيعة واخلطيـة             . يف دائرة العقاب  

ابتدأ يعطي منوذجاً لعمله العظيم     فلما جاء املسيح لريفع اإلنسان من حتت ثقل الطبيعة واخلطية،           . معاً

 » مغفورة لك خطاياك «: فابتدأ يشفي أمراض الناس مهما كانت بكلمة. هذا املزمع أن يعم البشرية

فكان املـسيح إمـا   . وهذا يعين أنه يرفع العقوبة عن اإلنسان بأن حيلّه من نري قوانني الطبيعة وآثارها       

. يعة بالشفاء املباشر، أو من حتت نري اخلطية بغفراا، سـيان          خيتار أن حيل اإلنسان من حتت نري الطب       

وهذا ظهر بوضوح يف املريض بالفاجل الذي قدموه إليـه          . فإما أن ينتهر املرض نفسه، أو ينتهر اخلطية       

 فلما تذمر الفريـسيون  » مغفورة لك خطاياك «: مدلَّى من السقف، فلما رأى إميام قال للمريض

وهو . ”قُم وامحل سريرك  : مغفورة لك خطاياك، فيشفى؛ أو    : أيهما أيسر أن أقول   “: ئالًراجعهم قا 

بذلك يشرح هلم أن اخلطية هي أساس املرض أكثر من أن تكون الطبيعة، ولكن ليؤكِّد سلطانه على                 

زة هذه املعج.  فقام وسار حامالً سريره» قم وامحل سريرك وامش «: الطبيعة وعلى املرض معاً قال له

كما أن  . هامة جداً ألا كشفت أن املسيح له سلطان على الطبيعة وعلى املرض وعلى اخلطية مجيعاً              

هذه املعجزة كشفت لنا مسلسل املصائب اليت وقع فيها اإلنسان لسقوطه من حياة ما فوق الطبيعـة                 

 اليت هي نفسها قانون ما كعقاب بسبب خمالفته هللا ولقوانني احلياة ِلما فوق الطبيعة، مبخالفة أوامر اهللا           

فهكذا سقط اإلنسان حتت قوانني الطبيعة اليت ال ترحم متضافرة مع اخلطية اليت تمرض، . فوق الطبيعة 

واآلن واضح أمام القارئ أيمـا وضـوح أن         . واملرض يؤدي إىل األمل واملوت، وهذا عقاب اخلطية       

ية واملوت إىل حياة ما فوق الطبيعة اليت هي         املسيح جاء لريفعنا من حتت قوانني الطبيعة وسلطان اخلط        

  .وهو باملعجزة يذيقنا عربون عمله العظيم الذي سيكمله بالفداء. حياة اهللا

   معجزة إخراج الشیاطین- 36

  . املخربةيلزمنا يف البداية أن نأخذ فكرة عن الشيطان الشخصي واألسطورة والقوةمن هو الشيطان؟ 

أما ). إله الذباب (، بعلزبول   )أي حامل النور  (ية القدمية، لوسيفورس    إبليس، احل : أمساء الشيطان 

اخلصم أو العدو أو املقاوم، كما جاءت يف األسفار ولكن بدون حتديـد             : فمعناه” الشيطان“االسم  

وأما ظهوره بشخصية متكلِّمة فأول ما جاء يف سفر أيوب باعتباره واحداً من أبنـاء اهللا،         . الشخصية

الشيطان كعضو يف اهليئة السماوية للمالئكة، وله اإلذن أن يدخل حضرة اهللا، ولكن ليس              حيمل اسم   

  :كبقية املالئكة

ليمثُلُوا أمام الرب، وجـاء الـشيطان أيـضاً يف    ) املالئكة(وكان ذات يوم أنه جاء بنو اهللا  «+ 

مـن  : فأجاب الشيطان الرب وقـال    ) الئماً(من أين جئت؟    : فقال الرب للشيطان  . وسطهم
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هل : فقال الرب للشيطان). أصالً ليس هو على األرض   (اجلوالن يف األرض ومن التمشي فيها       

جعلت قلبك على عبدي أيوب ألنه ليس مثله يف األرض، رجل كامل ومـستقيم يتقـي اهللا                 

هل جماناً يتقي أيوب اهللا؟ أليس أنك سـيجت      : فأجاب الشيطان الرب وقال   . وحييد عن الشر  

 وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ باركت أعمال يديه، فانتشرت مواشيه يف                حوله

فقال الـرب   . ولكن ابِسطْ يدك اآلن ومس كل ما له، فإنه يف وجهك جيدف عليك            . األرض

  )12- 6: 1أي (» .ال تمد يدك) إىل نفسه وروحه(هوذا كل ما له يف يدك، وإمنا إليه : للشيطان

فواضح أنه  . دنا بكل ما خيص هذه الشخصية املخاصمة والعدوة واملقاِومة لإلنسان         هذه القصة مت  

مالئكة إن كان اهللا مل يشفق على  «: مالك ساقط من رتبته ألنه عصى اهللا، كما عرفنا يف موضع آخر

 «، )4:2 بـط 2(» قد أخطأوا، بل يف سالسل الظالم طرحهم يف جهنم وسلَّمهم حمروسني للقـضاء 

كة الذين مل حيفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم، حفظهم إىل دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية               واملالئ

  )6:1يه (» .حتت الظالم

وللشيطان أعوان على مستوى الرؤساء والسالطني ولكن أشرار، يذكرهم بولس الرسول كيـف    

ياسـات والـسالطني   إذ جـرد الر  «: أن املسيح ظفر م مجيعاً على الصليب وجردهم من رتبتهم

  )15:2كو (» ).يف الصليب(أشهرهم جهاراً ظافراً م فيه 

وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب واخلطايا اليت سـلكتم   «: والشيطان كان مقره يف السماء يف اهلواء

حسب رئيس سلطان اهلواء، الروح الذي يعمل اآلن يف أبنـاء           فيها قبالً، حسب دهر هذا العامل،       

 من الربقرأيت الشيطان ساقطاً مثل  «: واملسيح رآه ساقطاً من السماء). 2و1: 2أف (» املعصية

  )18:10لو (» .السماء

ولكن نوره ). 14:11كو 2(» شبه مالك نور « مضيئةواملعروف عنه أنه يستطيع أن جيعل هيئته 

  .غاش وكاذب، فهو نور ينطفئ، أما نور اهللا فهو نور حقيقي ال ينطفئ قط

أنه هو احلية اليت أضلَّت حواء وأغرا لتأكل من الشجرة احملرمة وتعصي أمر اهللا، لذلك               ومعروف  

احليـة   العظيم التننيفطُرح  «: وجيمع سفر الرؤيا له صفات كثرية هامة هكذا. سمي باحلية القدمية

... مالئكته  وطُرحت معه   طرح إىل األرض     الذي يضل العامل كله،      إبليس والشيطان  املدعو   القدمية

: وكذلك أيضاً). 9 :12رؤ (»  على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إهلنا اراً وليالًاملشتكيطُرح 

  )2:20 رؤ(» .فقبض على التنني، احلية القدمية، الذي هو إبليس والشيطان «

لم يـستطع   وكما رأيناه يف سفر أيوب مشتكياً ضد أيوب الصديق، ألن اهللا سيج حوله بعنايته ف              
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فاشتكى أن أيوب يعبد ويسبح اهللا ألنه مسيج حوله وحول كل ما له، فلما فـك       . الشيطان أن ميسه  

اهللا السياج ضربه الشيطان بضربات فظيعة صارت عربة لإلنسان؛ ولكن مل يستطع أن مييته، فأجنـده                

أن : فعمل الشيطان كما قال هـو     لذلك  . اهللا أخرياً وجنَّاه وأعاد له ما كان له مضاعفاً من كل شيء           

  .جيول يف األرض يلتمس شكاية على األبرار والقديسني ليأخذ تصرحياً لتجربتهم وضرم

من هنا استشف العلماء أن وظيفة الشيطان هي مراقبة أعمال الناس وحيام ليشتكي علـى أي                

تاريه بل يرد هلم ما فقدوه أضعافاً إن أما اهللا فال يتخلَّى عن خم     . حماباة من اهللا ألوالده حىت خيتربهم هو      

فالشيطان حيقد على اإلنسان احملبوب من اهللا، ولكن حقده جيعل اهللا يزيـد احملبـة               . كانوا مظلومني 

فوجـود  . وبالنهاية اإلنسان الصاحل يربح من حقد الشيطان ومقاومته وعداوتـه وإسـاءته   . والعناية

  .بالنهاية وعلى املستوى الروحيالشيطان هو لصاحل اإلنسان وليس لضرره، ذلك 

ألن . ومقاومة اإلنسان للشيطان ال حتتاج إىل قوة وال مهارة وال حرص وال أي فضيلة إالَّ الصراخ هللا                

ـا وبإذن                   أيوب أمامنا كان رجالً باراً تقياً  خياف اهللا وحييد عن الشر، وضربه الشيطان ضربات مريعة حق

الرب وال أي فضيلة إالَّ صراخ أيوب بالنهاية مع صربه واحتماله وشكره            إذن، ال التقوى نفعت وال      . من اهللا 

لذلك فمعركة الشيطان مع أيوب بعد أن اجنلت ملَّا حلَّلها اآلباء مل جيدوه قد غلـب إالَّ                 . على طول املدى  

 فدخل الصرب كأقوى سالح ضد حماربات الشيطان، مع الشكر الذي مل يتخلَّ عنه أيـوب يف                 ،”بالصرب“

  )21:1أي (» .الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً «: ك ساعاتهأحل

فالرجالن اللذان  . ومعروف أن عقاب الشيطان سيأيت يف النهاية، وذلك باعتراف الشيطان نفسه          

ما لنا ولك يا يسوع ابن اهللا أجئت إىل  «: كان عليهما شيطان ملَّا وجدا املسيح قادماً عليهما صرخا

  .أما الوقت الذي يعرفانه فهو يف النهاية عند الدينونة). 29:8مت (»  لتعذِّبنا؟قتقبل الوهنا 

إن الشيطان وأعوانه من رؤساء وسالطني ومالئكة سـاقطني يكونـون           : واملسيح يقول بوضوح  

مـت  (» مملكتـه فكيف تثبـت  . فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته «: مملكة

ومعـروف أن   . ي مملكة الشر املدربة على كل صنوف الشرور إليقاع اإلنسان         إذن، فه ). 26:12

النـد  (ميخائيـل ومالئكتـه   : وحدثت حرب يف الـسماء  «: الشيطان له قدرة أن حيارب املالئكة

، وحارب التنني ومالئكته ومل يقووا، فلم يوجد مكام بعد ذلك           )الشيطان(حاربوا التنني   ) للشيطان

  )8و7: 12رؤ (» .يف السماء

 لتزكية إميان وأعمـال     -  بسماح من اهللا     - والشيطان له سلطان أن جيرب وحيارب اإلنسان ويضربه         

من . مالك الشيطان ليلطمين لئالَّ أرتفع: ولئالَّ أرتفع بفرط اإلعالنات أُعطيت شوكة يف اجلسد «: خمتاريه
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تكفيك نعميت ألن قـويت يف الـضعف        : فقال يل . جهة هذا تضرعت إىل الرب ثالث مرات أن يفارقين        

  )9- 7: 12كو 2(» .فبكل سرور أفتخر باحلري يف ضعفايت لكي حتل علي قوة املسيح. تكْملْ

بعد سقوطه من الـسماء كمجـال       ” رئيس هذا العامل املادي   “ومعروف أن الشيطان أخذ رتبة      

عامل على خطية وعلـى بـر   يبكِّت ال) الروح القدس يوم اخلمسني(ومىت جاء ذاك  «: لعمل ضالالته

أما على خطية فألم ال يؤمنون يب، وأما على بر فألين ذاهـب إىل أيب وال تـرونين                  . وعلى دينونة 

  )11- 8: 16يو (» .قد دِين) الشيطان(وأما على دينونة فألن رئيس هذا العامل . أيضاً

يعة البشرية جاء املسيح ليبطلها     ومعروف أن إزاء أعمال إبليس كلها اليت زرعها يف العامل ويف الطب           

ألجل هذا أُظهر ابـن  . من يفعل اخلطية فهو من إبليس ألن إبليس من البدء خيطئ «: ويبطل مفعوهلا

  )8:3يو 1(» .اهللا لكي ينقض أعمال إبليس

  :موقف املسيح من الشيطان

هو شـخص   وأا ذات قوة، والشيطان     ) 26:12مت  : انظر(يؤكِّد املسيح وجود مملكة الشر      

ويؤكِّد أن الشيطان وأعوانه هم وسائط ومنبع كل مصائب اإلنـسان           . حمدد يترأَّس على مملكة الشر    

اليت تظهر أا طبيعية وهي من فعل الشيطان، من أمراض متعددة األشكال واألنواع واألمساء، كلـها      

اإلنسان هي من حبكه ومـن      ، وكذلك املصائب اخلُلُقية اليت رِزئ ا        )16:13لو  : انظر(من فعله   

فهي تظهر طبيعية وعادية، ولكن األصل واملنبع فيها الشيطان واخلطية، وهذان هلما صلة             . عمل يديه 

ومن جهة حماربة الوعظ واخلدمة يقول املسيح، إن الشيطان حيارب اإلجنيل وكلمة الوعظ             . وثيقة معاً 

 الكلمة، وحينما يسمعون يأيت الشيطان حيث تزرع: وهؤالء هم الذين على الطريق «: بكافة الطرق

  )15:4مر (» .للوقت وينزع الكلمة املزروعة يف قلوم

. ولكن موقف املسيح من الشيطان وطريقة عمله كشفها املسيح بتصوير غاية يف الدقة والواقعيـة           

 يخـرج   فاملسيح ردا على الكتبة والفريسيني الذين كانوا يقولون إن املسيح بواسطة الشيطان كـان             

 حينما حيفظ القوي داره متسلِّحاً تكـون أموالـه يف    «:الشياطني، كان رده بتصوير واقعي كاآليت

ولكن مىت جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه، وينزع سالحه الكامل الذي اتكل عليه، ويـوزع                 . أمان

  )22و21: 11لو (» .غنائمه

 ليقاِرن بني نفسه وبني الشيطان، أنه اعترب الـشيطان   واضح من هذا املَثَل الذي قدمه املسيح   - 1

 رئيس مالئكة سابق وصاحب مملكة الشر، ولكن اعتـرب املـسيح نفـسه أنـه                ”القوي“

 وطبعاً إن كانت للشيطان مملكة شر، فمملكة املسيح تكون هي ملكـوت اهللا              .”األقوى“
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  .وهي بالتايل األقوى. للخري والصالح

عني اللماحة أن هناك عداوة وثأراً ونيةً مبيتة مـن الـشيطان للحـرب               ومن املَثَل يبدو لل    - 2

وأسـلحته منـها األسـلحة      . واملقاومة، ودليلنا على ذلك أنه سلَّح داره بالسالح الكامل        

أما األسلحة الصغرى للنـاس فهـي       . الكربى اليت حارب ا املسيح، واملسيح حطَّمها له       

ساس وما يتبعها من غش وكذب ومراوغة ودهـاء وحقـد           اخلطية باأل : متعددة ومعروفة 

  .وهذه كلها حطَّمها املسيح بتعليمه. لإليقاع بفرائسه

 كذلك هناك عند املسيح خطة وسياسة وتدبري مساوي من طرف اآلب للنزول من الـسماء                - 3

واإلطباق على الشيطان يف عقر داره وهو العامل، وحتطيم حصونه، وهي حـصون الـشر،           

وهو االبن الذي ال تعلو عليه قوة وال يعلو         ” األقوى“وذلك بإرسال   .  غنائمه الستخالص

  .عليه فكر أو إرادة

  . ويتحتم أن يكون يف اخلطَّة حبسب مثَل املسيح ضرورة ربط القوي مث نزع سالحه- 4

فأما البيت فهو العـامل     .  بعد ذلك يسهل على املسيح ب بيت القوي هذا وتوزيع غنائمه           - 5

لذي يرأسه، وأما غنائمه فهم األشخاص الذين استوىل عليهم وكبلـهم باحلديـد حتـت               ا

  .سلطانه وسحقهم باألحزان واألمراض واهلموم واليأس

  :تنفيذ اخلطة

  وقد جاء األقوى ابن اهللا متجسداً خمفيا يف هيئة إنسان،

راء سالح، حىت توقَّف الشيطان     واختلى بالشيطان على جبل التجربة وبدأ يف حتطيم أسلحته سالحاً و          

  ).بانتظار الصليب، حيث جيرده على الصليب من كل سلطانه(عن احلركة وكأن املسيح قد ربطه 

وبعدها نزل املسيح إىل اخلدمة ملواجهة أعمال الشيطان واستيالئه على النفوس اليت استحوذ عليها              

. خيرج يف احلال  ” اخرج“مر النافذ، وبكلمة    فبدأ املسيح يخِرج الشيطان عنوة باأل     . وربطها بسلطانه 

 والذين ربطهم باألوجاع واألمراض والعمى والـصمم  » يشفي مجيع املتسلِّط عليهم إبليس «مث بدأ 

إصبع الشيطان   ولكن   والشلل، ما كان منها مصطنع من عمل العدو، وما كان منها من الطبيعة،            واخلرس  

  . والضعفعها للباطلفهو الذي أفسد الطبيعة وأخض. فيها أيضاً

  :أما على الصليب فقد عمل املسيح عملني أساسيني بالنسبة للشيطان

 هو إبطال اخلطية أن تكون عنصراً قاتالً، وذا انتزع أقوى أسلحة الشيطان الذي              :العمل األول 

  .بدونه ال يساوي شيئاً
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طان وبكـل الـسالطني     أمسكه، وتقول الرسالة إىل أهل كولوسي إنه ظفر بالشي        : العمل الثاين 

  كـو (والرياسات التابعة له، وجردهم مجيعاً من رتبتهم وسلطام ليوم الدينونـة            

  .ولكن بقي هلم عمل يتناسب مع ضعفهم حىت إىل ذلك اليوم). 15:2

بـه   ومن هذه اجلولة مع الشيطان يتأكَّد القارئ أن الشيطان ليس ومهاً وال خياالً؛ بل إن االسـتهزاء                

  !! مقاومة قيمته أو نفي وجوده هذا من عمل الشيطان أيضاً لكي خيلو له اجلو ويشتغل دونوالتقليل من

كذلك فإن الشيطان مل يفقد وجوده ائياً، بل ال يزال يعمل ولكن حتت ضبط ويف أضيق احلدود                 

ليـوم  إمنا الواضح أنه يطيح اآلن يف عـامل ا        . ملنفعة اإلنسان، ألن عني اهللا ونعمته ساهرة على أوالده        

فالكنيسة كادت تفقد تأثريها على العامل، ألن       . وكأنه استرد قوته كذباً، ذلك لغياب سلطان املسيح       

  .احلقيقة انقلبت والعامل هو الذي استعاد تأثريه على الكنيسة

  .وذا نكون أكملنا النقط األساسية اليت قام عليها منهج املسيح التعليمي
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  الجزء الثالث
خدمة المسیح على مدى ثالث سنوات وعملھ 

  الفدائي
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  ِّمقـدمة

  مقارنة بین روایة األربعة أناجیل
  

  :التوزيع الزمين للخدمة بني األناجيل: أوالً

قبل أن ندخل يف صميم خدمة الكرازة والتعليم ينبغي أن نوضح مدى التفاوت بني األناجيـل يف                 

اإلجنيل الرابع للقديس يوحنا يورد توقيعاً زمنياً مرتبطاً برحلة ذهاب املسيح إىل التوقيعات الزمنية، ألن  

أما .  حلضور الفصح على مدى ثالث أو أربع سنوات      - وذلك لثالث مرات أو رمبا أربع        -أُورشليم  

كمـل  األناجيل الثالثة املتناظرة فاكتفت بزيارة واحدة قام ا املسيح إىل أُورشليم وحضر الفصح وأ             

  .الرسالة هناك بالصليب والقيامة

وهذه املالحظة ولو أا هامة فيما خيص التعليم، ألن تعليم املسيح يف اجلليل كان يتميـز بـنمط                  

. معين يتناسب مع اجلو البدائي وبساطة الشعب اُألمي؛ أما يف أُورشليم، كما نـرى يف إجنيـل ق                 

الالهويت الدقيق والتعرض للمواضيع اخلاصة احملسوبة أا من        يوحنا، فارتفع التعليم جداً إىل املستوى       

أسرار العالقات اليت تربط اآلب باالبن، وأفاض املسيح فيها حىت صارت حبد ذاا منهجاً متميـزاً يف         

فاألناجيـل الثالثـة    . عمقه وأمهيته؛ ولكن هذا ال يؤثِّر يف جممل تعاليم املسيح اخلاصة مبلكوت اهللا            

فالذي يتعمق منهج املسيح    . يوحنا يف أُورشليم  . اليم املسيح بصورة موازية متاماً لتعاليم ق      استوفت تع 

حيق له أن يندهش جداً ويذهل ألن التعاليم اليت قدمها املسيح لتالميذه وتأثريه الشخصي على وعيهم                

يوحنـا  . لغته تعاليم ق  الروحي مع فتح ذهنهم بالنعمة اليت قادم ملعرفة احلق، بلغت يف النهاية ما ب             

 تعـاليم   وبولس الرسول بأسلوما الروحي السرائري والالهويت؛ إذ تالقى ما جاء يف تعاليم اجلليل مـع              

  .بولس يف بلوغ الغاية الواحدة، وهي اخلالص فهماً وإمياناً وعشقاً وكرازةً. أُورشليم ومعه تعاليم ق

 الثالثة ميكن توزيعها على ثالث سنوات، على        علماً بأن جمموع التعاليم اليت مجعها أي إجنيل من        

لذلك مـن  . الرغم من أن تعليم أُورشليم احنصر يف الثالثة أناجيل يف موضوع النهاية باملوت والقيامة           

  .حيث التوزيع الزمين تتالقى األناجيل معاً يف مواضيعها وليس يف توارخيها
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  :التوزيع اجلغرايف بني اجلليل وأُورشليم: ثانياً

 حيث مكان التعليم إن حبثناه بالنظرة السريعة، جند أن األناجيل الثالثة قد مجعت كل التعلـيم يف                  ومن

ـليم                  حدود ربوع اجلليل تقريباً، والباقي يف الطريق إىل أُورشليم، والقليل للغاية هو الذي تسجل يف أُورش

ي يستقرؤه العلماء هنا هو أن املسيح فالذ. وعلى جبل الزيتون، ومل يكن تعليماً بل تنبؤات عن أواخر األيام      

البد وبالضرورة قد غادر اجلليل إىل أُورشليم مرات ومرات، يف مجيع األعياد املنـصوص عنـها، ليـويف          

واجبات املعلِّم واألب احلريص على تعليم أوالده بالذهاب واإلصغاء إىل الدروس اليت تلقى والطقوس اليت               

  :وهذا منصوص عنه يف التلمود. ا الشيوخ والرابيون الكبارتجرى والتقاليد اليت يعلِّمه

ال يستثىن أحد من بني البالغني ما عدا الصم واملرضى واانني والشيوخ الطاعنني يف الـسن                [

  ) 1(.]من أن ميثلوا بااللتزام يف اهليكل ليحضروا األعياد الرئيسية يف أورشليم

 يسري على الذين يف الشتات، إذ حيدهم قـانون آخـر            وطبعاً هذا بالنسبة ملواطين إسرائيل وال     

  .إخل... بإرسال بعثة وذبائح وأموال 

أسقطوا عن قصد كـل هـذه       إذ ركَّزوا على تعاليم املسيح فقط،       وواضح أن اإلجنيليني الثالثة     

  .األسفار مع احلوادث والتعاليم اليت جرت يف هذه املناسبات، واكتفوا بزيارة واحدة ألورشليم

ا جند أن األخذ بالتوزيع اجلغرايف ال ينبغي أن ينظر إليه حبد ذاته لتقيـيم تعلـيم املـسيح،                   وذ

فاألناجيل الثالثة استوفت تعليم املسيح ال من واقع األماكن أو األسفار أو الزمن؛ بـل مـن واقـع             

  .املواضيع اليت قدمها املسيح لكي حيفظوها وينقلوها ليكرزوا ا

ملاذا مل يظهر املسيح مع تالميذه يف األناجيل الثالثة يف مناسبات هذه            : سؤالعلى أن الرد على ال    

 بل ودخولـه امللكـي يف   -األعياد يف أُورشليم؟ هو أن املسيح أبقى على ظهوره العلين يف أُورشليم             

  إىل أن تأكَّـد أن -أوصنا يف األعايل يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينـا داود        : موكبه االستعالين 

لوقـا  . وهذا يؤكِّده إجنيل ق   . تالميذه على مستوى محل املسئولية واملناداة ذا امللك وهذا امللكوت         

 بكى عليها، ومن هذا القول الـذي        للمرة األخرية مىت، أن املسيح وهو داخل أُورشليم       . وإجنيل ق 

: سيح بقوله ُألورشليم   وهذا أيضاً سجله امل    أنه جاء إليها عدة مرات،    رصده اإلجنيل يفهم متاماً     

... أردت أن أمجع أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ومل تريـدوا  مرة كم «

فهذا التصريح فيه أكثر من كفاية من طرف اإلجنيليني ليؤكِّـدوا   ). 34:13، لو   37:23 مت(»

  .»كم مرة«: على أن املسيح قد جاء إىل أُورشليم مرات كثرية

                                                
(1) Chagigah,c.ii, cited by A. Neander, op. cit., p. 164, n.
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  الباب األول

  من بدء الخدمة

  ُحتى دخول المسیح إلى أورشلیم للمرة األخیرة
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  الفصل األول

  )م29-28(المسیح والمعمدان 
  

ثالثون سنة من الصمت املهيب، مل يقطعها املسيح إالَّ بزيارات          [

ـاة اليوميـة         . خاطفة للهيكل  وقد حان الوقت لالنتقال من احلي

كان ظهور املعمدان   .  يهز العامل  بروتينها اخلاص، إىل احلدث الذي    

كسابق يِعد طريق املسيح متوافقاً مـع أيـام حكـم الطاغيـة             

وكان أيامها عمر بليين مؤرخ روما      . طيباريوس قيصر حاكم روما   

الذي تكلَّم عن املسيح، ال يزيد عن أربع سنوات، أما فسباسيان           

ان يف  الذي سيخرب أُورشليم مع ابنه تيطس وحيرق هيكلها فك        

وكان وقتها أيضاً االسـتعداد     . تلك األيام ابن تسع عشرة سنة     

حلفلة زواج بنت جرمانيكوس اليت أجنبت بعد تسع سنوات من          

هذا الزمان الطاغية نريون مضطهد املسيحية املشهور، الذي نكَّل         

نعم يف ذلك الزمـان  . باملسيحيني وحول اجليل األول إىل شهداء    

.] نـا بـن زكريـا يف بريـة األردن         كانت كلمة اهللا على يوح    

   ) 1(نشي
  

  .يوحنا، ألنه الوحيد الذي حيتفظ بذلك. نعتمد هنا يف التوزيع الزمين على إجنيل ق

ولكن املعمدان ارتأى   . كان هم املعمدان الوحيد القيام مبهمته كمرسل قدام املسيا ليِعد له الطريق           

ته يف مهمته، وكان املفروض يف خدمة املعمدان أن تنتهي عند           أن ميتد خبدمته ويكون له تالميذ ملعون      

  .نقطة انتقال اخلدمة إىل املسيح

ُّ السنھدرین یرسل سفارة للتحقق من شخصیة المعمدان- 1 ُ  

 اليهـودي   وكان السنهدرين . كان املعمدان ينتقل بني شاطئ اُألردن شرقاً وغرباً يعمد وتالميذه معه          

 برييـة  وبينما كان على الضفة الشرقية يف. يكي قد أعطاه التصريح أن يعمد   وهو على أعلى مستوى إكلري    

 أي موضع عبور العبارة اليت تنقل الناس والبضائع من الشرق إىل الغرب والعكس،              -عند بيت عربه    

وبعد أن اتسعت خدمة املعمدان وصار له تالميذ وابتدأت اجلموع تتكلَّم عنه أنه هو املسيا، اضـطر                 

  .نهدرين أن يرسل بعثة قضائية للتحقيق يف األقوال اليت سمعت عنه وألخذ ردود من فمهالس

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 55.
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إين  «: أما يوحنا فلم يعطهم إجابات واضحة يف األول كما يريدون، ولكن اكتفى فقط بـأن يقـول  

روف أنه فمع أنه مع. مما اضطر البعثة أن تضغط عليه بأسئلة أخرى متتابعة)! 20:1يو (» لست أنا املسيح

 نفـى  » إيليا أنت «: قد جاء بروح إيليا مبعىن شخصيته، بل وكان هو أيضاً يعرف ذلك؛ إالَّ أنه ملَّا سئل

ذلك أيضاً، واكتفى بأن يقول إنه صوت ينادي بالتوبة وإنه إمنا يعمد باملاء، ولكن اآليت بعده وهو أقـوى                   

 منه موجود يف وسطهم ومل يعرفوه، وحجز بقية         وأضاف أن هذا األقوى   . منه سيعمد بالروح القدس ونار    

  .الكالم أنه يعرفه ألن هذا التحقيق جرى بعد معمودية املسيح وتعرف املعمدان عليه

وقد أحس املعمدان بعدم رضا السنهدرين على عمله، لذلك أعطى األجوبة الـسلبية واملبتـورة               

  .بتحفُّظ شديد

  مھِّ المعمدان یشھد للمسیح ویلمح على آال- 2

 فلما رآه املعمدان من بعيد      ).29:1يو  (وحدث أن عرب املسيح على املعمدان الواقف هو وتالميذه          

 وكان هذا أول إعالن غري مقصود عن » هوذا محل اهللا الذي يرفع خطية العامل «: نطق بالروح وقال

 سـيتألَّم عـن     كيف” القدوس“وهذه الصورة اليت أعطاها املعمدان تعلن عن        . آالم املسيح املزمعة  

، وكأنه سبق ورأى مـا      )53(الشعب دون أن يدري الشعب، كما أعطى إشعياء النيب يف أصحاح            

ووقوف املسيح أمامه دوئه ووداعته واتضاعه أعطاه اإلهلـام أنـه           . سيكون من الرؤساء احلاقدين   

أن الكلمة األرامية   ولو  ! دون أن يدري معىن الكلمة    ” العامل“الذي اختاره اهللا لرفع خطايا      ” احلَمل“

وقد اعترب نطق املعمدان أنه نطق نبوي، وأردف الشهادة         . )2(وليس العامل ” البشرية“املستعملة تعين   

  )30:1يو (» .هذا هو الذي قلت عنه يأيت بعدي رجل صار قدامي ألنه كان قبلي «: بقوله أيضاً

منهما ميثِّل متثيالً واقعياً العهـد      منظر خالَّب أن يتالقى العهدان القدمي واجلديد يف شخصني كل           

فاملعمدان نيب، وكما وصفه املسيح أعظم من نيب، جاء ليمثِّل النبوة بكل مذخراا وأفخر   . الذي يتبعه 

ما فيها من آباء وقديسني وأنبياء، حامالً روح إيليا النارية ضد العبادة املنحرفة واألنبيـاء الكذبـة؛                 

كل احلاضر واملستقبل ممثِّالً العهد اجلديد باعتباره عمانوئيل اهللا معنا،          ومسيا رجاء كل املاضي وجمد      

  .ليس بعد على أرض سيناء بل على أرض اجلليل

عملية تسليم عالية القدر من جمد إىل جمد، جمد الرؤى واألحالم ومسرية السنني واأليـام، وأرض                

                                                
(2) A. Neander, op. cit., p. 169.
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نسان، اهللا ظهر يف اجلسد، ورفـع يف  زيتون وكروم وبركات الثدي واآلكام الدهرية، إىل جمد ابن اإل       

  .اد، ومرياث البنني يف ملكوت اهللا

  ّ حركة مد التلمذة من المعمدان إلى المسیح- 3

هذا هو الذي قلت عنه يأيت بعدي رجل صـار   «: نطق املعمدان بنبوته وتالميذه يسمعون لقوله

هنا يف الترمجة مبعىن ضعيف جـداً، ألن  وهذه النبوة تسجلت ). 30:1يو (» قدامي ألنه كان قبلي

 - من جهة الكرامة     - جاء بعدي، ولكنه     - من حيث الزمن     -بالرغم أنه   : أصل اللغة اليونانية يعين   

 بدالً من أن nأ، واستخدام الفعل املاضي ”prîtÒj mou Ãnألنه كان قبلي “: ألن قوله. هو قبلي

فالكالم هنـا   . )3(جلوهري إزاء الوجود الزائل   ؛ يشري إىل أن املقصود هو الوجود ا       st…n™يكون  

فاإلشارة هنـا إىل مـسيا ابـن اهللا    . نبوي قاله املعمدان مبعناه اإلهلي العميق جداً دون أن يفهمه هو    

فشكراً للقديس يوحنا الذي مسع هذا الكالم بأُذُنه ونقله لنا عن املعمـدان حبروفـه     . وملكوته الفائق 

  .كإفاده نبوية عن أزليته. »ألنه كان قبلي «: لتفهمدون أي تفسري أو تعديل هلا 

أنـه  وعندما تكلَّم املعمدان هكذا أيضاً يف الغد أمام تلميذيه يوحنا وأندراوس ومسعاه، أدركـا               

. وكانت الساعة حبسب إجنيـل ق     . فللحال تركا املعمدان وتبعا املسيح    . يتكلَّم بوضوح عن املسيا   

، فانسحبا من جـوار املعمـدان دون أن يـثريا           )العاشرة من النهار  (هر  يوحنا حوايل الرابعة بعد الظ    

 عن ماذا يطلبان؟ أما مها فلـم        - سؤال العارف    -فلما رآمها املسيح يتبعانه سأهلما بلطف       . مشاعره

يوضحا له مقصدمها، إمنا خبوف وأدب سأاله عن أين يقطن؟ فردا على سؤاهلما دعامهـا لزيارتـه،                 

  .وكان هذا هو االنطباع األول الذي أخذاه عن املسيح. الساعات املتبقية من النهاروأمضيا معه 

أما يوحنا فدعا أخاه يعقوب، وأما أندراوس فدعا أخاه بطرس، وهكذا بدأ دخول التالميذ الذين               

  .تبعوه من بريية إىل اجلليل

                                                
(3) A. Neander, op. cit., p. 170.
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  الفصل الثاني

  لبدء بالخدمة والتعلیما

  ُّ معجزة صید السمك الوفیر وتأثر بطرس- 4
  

  .املسيح يبدأ التعليم بوصوله إىل اجلليل

، وذلك يف اجلماعات اليت كانت تلتـف        )السيناجوج(ملَّا بدأ املسيح خدمته بدأها خارج امع        

اجته إىل بلدة كفرناحوم الصغرية اليت تقع على        ولكنه مل يذهب يف البداية إىل الناصرة وطنه إمنا          . حوله

وكان التالميذ الذين انضموا إىل املسيح يف إقليم بريية بشرق اُألردن من سكان املـدن               . حبرية اجلليل 

وأخـرياً  . الصغرية حول كفرناحوم وبيت صيدا، وكان املسيح يتحين الوقت املناسب ليضمهم إليه           

 وهي  - كان سائراً على شاطئ البحرية يف املكان املدعو جنيسارت           جاءت الفرصة املناسبة، إذ بينما    

ووجد . وإذ مبجموعات متزايدة رع إليه ليسمعوه بشغف كثري -” جنة السرور“كلمة خمتصرة من  

مجاعة صيادين كانوا قد عادوا يف الفجر بسفينتني بعد حماولة صيد فاشلة طول الليل، وكان اإلرهاق                

هنا ابتـدر املـسيح     . م وقد تركوا سفنهم على الشاطئ ونشروا شباكهم الفارغة        واحلزن بادياً عليه  

 وطلب منـه أن يـدفع       - وهو مسعان الذي كان ميلك أحد القاربني الذي دخله املسيح            -أحدهم  

وملَّا فرغ مـن   «: وابتدأ يكلِّمهم من السفينة كالماً حلواً. مركبه يف البحرية بعيداً قليالً عن الشاطئ

يا معلِّم، قـد    : فأجاب مسعان وقال له   . ابعد إىل العمق وألقوا شباككم للصيد     : قال لسمعان الكالم  

وملَّا فعلوا ذلك أمسكوا مسكاً كثرياً      . ولكن على كلمتك أُلقِي الشبكة    . تعبنا الليل كله ومل نأخذ شيئاً     

فلما رأى مسعان ). بالفعل(ومألوا السفينتني حىت أخذتا يف الغرق ... جداً، فصارت شبكتهم تتخرق     

إذ اعترتـه   . اخرج من سفينيت يا رب، ألين رجلٌ خاطئٌ       : بطرس ذلك خر عند ركبيت يسوع قائالً      

وكذلك أيضاً يعقوب ويوحنا ابنا زبـدي       . ومجيع الذين معه دهشةٌ على صيد السمك الذي أخذوه        

وملَّا جاءوا  ! اد الناس من اآلن تكون تصط   ! ال ختف : فقال يسوع لسمعان  . اللذان كانا شريكي مسعان   

  )11-4: 5لو (» .بالسفينتني إىل الرب تركوا كل شيء وتبعوه

هذه قصة البداية يف    . وهكذا كان خيتلق املسيح املناسبات بإحكام بديع ليضمهم عن قناعة ورضا          
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 اختيار املسيح لتالميذه، وهي قصة حية عميقة املعاين وتشري عن بعد كيف أمضى مسعان ومن معـه                

عمرهم السالف يف ليل وضنك ومل يفوزوا يف حيام بشيء، واآلن دخلوا يف كار آخر كثري النفـع                  

أن املعجزة قد كشفت له عن ” يا رب“وواضح لنا من خماطبة مسعان بطرس للمسيح بلقب         . واملنفعة

 .فاملعجزة استطاعت أن ترفع نظرة بطرس من الوضع املادي امليئـوس منـه            . حقيقة شخصية املسيح  

فالصيد بقرب الشاطئ ال يوفِّر مسكاً ألي صياد شباك، وجتربة الليل كله اليت أكت قواه جعلته ينظر                 

لقد انتقل بطرس من الواقع املادي امليت إىل        . إىل األعداد الوفرية للسمك الذي اصطادوه نظرة أخرى       

يين بطرس لريى يف املـسيح      هذا هو الذي رفع الستار عن ع      . الواقع الروحي احلي املُفرح مرة واحدة     

صحيح أنه يف الظاهر إنسان مثلهم، ولكن العمل الذي عمله ال يعمله إالَّ من لـه                . هذه النقلة عينها  

فرؤية بطرس للمسيح كرب هي من واقع نـاطق         . قوة فائقة للعقل والطبيعة والعرف والتقليد املهين      

جلي املسيح سجود التوقري والعبادة، ويرى      أمامه، األمر الذي أدخل فيه الرهبة وجعله يسجد حتت ر         

  !أنه ليس من الالئق بعد أن يوجد املسيح الرب يف سفينته، هذا أعلى من استحقاقه

ذا يفهم القارئ كيف اجتمع التالميذ إليه، وكيف صاروا من األمناء املخلصني التابعني بالقلب              

اهم املسيح حبديثه وآياتـه العـامل       لقد أنس . والروح، وكيف تركوا كل شيء وتبعوه بفرح وقناعة       

إين أحسب كل شيء أيضاً خسارة مـن أجـل    «!! إنه الرب. والبيت واملهنة واملستقبل وكل شيء

  )9و8: 3يف : القديس بولس (» .وأوجد فيه... فضل معرفة املسيح يسوع ريب 

  .وكانت حلظة أن قال هلم هلموا ورائي فأجعلكم صيادي الناس حلظة احلسم

ظل هذه اللحظة اليت فيها يرى اإلنسان ويقرر الفرق بني املادي والفائق عن الطبيعة حلظة               ولكن ت 

فهي نفسها الرؤية الـيت     !! حرجة للغاية قلَّ من رصدها، ولكن كل من رصدها ترك كل شيء وتبع            

سيح نفـسه  فاملعجزة أول ما تستعلن تستعِلن امل. يرتفع فيها نظر اإلنسان للمسيح من إنسان إىل رب       

فيقع اإلنسان على وجهه ساجداً، وبعدها ال يطيق االحنصار يف ما هو مادي زائل، ألن القوة الفائقة                 

  !اليت عملت يف املعجزة حينما يستوعبها اإلنسان بروحه ينفتح على جماهلا ويعيشها

دون أن حيسوا،   كانت هذه األيام عند التالميذ وظلَّت أيام ذكرى لعيد امتد م عرب مآسي العامل               

ستأيت أيام فيها تشتهون أن تروا يوماً واحداً من أيام  «: كما كانت عند املسيح أقوى ذكريات حبه

لقد انفتحت عيوم على األبدية السعيدة، وذاق املسيح فيهم وذوقهم ). 22:17لو (» ابن اإلنسان

  .مسرة الكرازة من أول حلظة
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   دعوة نثنائیل- 5

لميذ من التالميذ حلظته احلامسة وذكرى عيد دعوته الذي لن ينساه، بـل وذَكَرتـه     كانت لكل ت  

لقد شاركناهم أعيادهم وحنس ونسعد بدعوم ونرى فيها عيد دعوتنا          . وتذكره له الكنيسة كل يوم    

  .الدائم

كانت البداية مع يوحنا ملا انفتحت بصريته على كالم املعمدان فيما خيص احلمل الوديع الـذي                

فلم يِطق أن يقف بعد ذلك يف جمال التوبة الضيق يف حميط املعمدان، فانطلق هـو                . مل خطية العامل  حي

ألول مرة فرأى فيه حياته ” احلَملَ“وقد رأى يوحنا . وأندراوس أخو بطرس والتحقا معاً مبعية املسيح    

  )45:1يو (» .وجدنا الذي كتب عنه موسى «: وخالصه ورآه املسيا املوعود

ما نثنائيل فيبدو أنه كان أكثرهم عناداً كالسمكة اليت تشاغل الصنارة، فلم يصدق حينما أخربوه               أ

. عن كيف وجدوا الذي قال عنه موسى؟ ويبدو هنا أم كانوا يتدارسون معاً من هو مسيا ومىت يأيت  

، )46:1يو(» يكون شيء صاحلأَِمن الناصرة ميكن أن  «: فكان جوابه ملَّا علم أن املسيح من الناصرة

وكان فيلبس قد تعرف على املسيح قبله فلم يستطع أن يقنع           . فكان أول من عثر يف املسيح ويف وطنه       

فلما رآه املسيح قادمـاً رأى  ). 46:1يو (» تعال وانظر «: نثنائيل، غري أنه دعاه ليأخذ خربته بنفسه

ـا ال غش فيه «:  به وقال له يداعبهوعناده يف احلق كإسرائيل فسر) 1(حيلَه يو (» هوذا إسرائيلي حق

أما نثنائيل فلما رآه ومسعه طفر قلبه بني ضلوعه وكأن قوة قد اندفقت . ، ورآه يصلح مللكوته )47:1

املكان الـذي كـان   (فيه، وسأل املسيح من أين تعرفين؟ فلما قال له املسيح إنه رآه وهو حتت التينة      

، أدرك نثنائيل أن املـسيح      ) قبل أن يدعوه فيلبس، ويبدو أنه كان واقفاً يفكِّر يف أمر املسيا            واقفاً فيه 

ويف احلال انفتحت بـصرية نثنائيـل       . سبق أن مسعه وعرفه ورآه فصار كأنه عريان مكشوف أمامه         

يا معلِّم أنت ابن  « لقد رفعت النبوة رؤية نثنائيل ليباِدل املسيح معرفة مبعرفة. وأدرك الذي ال يدرك

وتزامحت شخصية املسيح يف معرفة نثنائيل، فرآه ليس املـسيا  ). 49:1يو (» اهللا أنت ملك إسرائيل

  .حتت غاللة اجلسد، بل ابن اهللا يف أصله وملك إسرائيل يف غايته

ام بدأ فارتاح املسيح إذ أحس يف نثنائيل أن ملكوته قد صار مكشوفاً لعيون هؤالء املبتدئني، وإمي              

يتحرك حبركة الكرازة، فانطلق املسيح يف استعالن نفسه بقدر ما احتملت أمسـاع نثنائيـل بإميانـه                

                                                
.القوة واملقدرة: احلَيل(1) 
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ترون السماء مفتوحة، ومالئكة اهللا يـصعدون  ) من هذا اإلميان وذه الروح(من اآلن  «: الفيت، إنه

ع من جسد ابـن اإلنـسان   املسيح النازل من السماء يصن). 51:1يو (» وينزلون على ابن اإلنسان

اآلن نـراه   . سلَّماً يصل األرض بالسماء، فيتآخى اجلسد مع املالئكة ويصري هو باب السماء املفتوح            

ولكن باإلميان نصعد حنن أيضاً عليه بعد أن جعله على الصليب طريقاً حيا حديثاً ِعوض احلجـاب،                 

  .د فداًء أبدياًأي جسده، وبثقة ندخل إىل األقداس ومعنا دم كفَّارته لنج

وحنن نتعجب كيف أن املسيح وهو يتحدث مع نثنائيل الذي آمن لتوه؛ يكشف له سر البدايـة                 

والنهاية، سر جسده الواصل إىل السماء، سر ابن اإلنسان على األرض وهو يف السماء، سر املالئكة                

  .ا وتصعد به إىل اآلبختدم اخلالص وقد اختذت من جتسده طريقاً وسلّماً تنحدر عليه إلين

بقرب امللكـوت   «وهكذا، وباملقارنة مع الثالثة أناجيل األخرى، جند أن بدء كرازة املسيح فيها 

يوحنا على مستوى سر التحقيق بالرؤيا واإلميـان، حيـث   .  جييء يف إجنيل ق» والدعوة إىل التوبة

ملالئكـة كرسـل الـسالم      فُتحت السماء واتصل جسد ابن اإلنسان من األرض بالسماء، وبدأت ا          

  .للملكوت تعمل عملها لتسلِّم األخبار أوالً بأول

ً عرس قانا الجلیل وتحویل الماء خمرا طیبا- 6 ُ  
يف العهد القدمي كانت العالقة بـني يهـوه اهللا وإسـرائيل            [

أيـن  «: غضبه خاطبـهم  كعالقة عريس بعروس، ولكنه يف      

  )1:50 إش(» كتاب طالق أمكم؟

نفَّذ اهللا الوعد أكيداً فخطب املسيح لنفسه       يف العهد اجلديد    

وهكـذا  . ولكن هذه املرة ضمها لنفسه باحتاد اجلسد      . البشرية

ـَّة بالدم     أيها الرجال أحبـوا    «: دخلت الكنيسة كبشرية مفدي

» نساءكم كما أحب املسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها        

رس كمدخل  هلذا بدأ خدمته باشتراكه يف أفراح ع      ). 25:5أف  (

  ].صادق مللكوته

هلا ذكرى حسنة يف اإلجنيل، فمنها كان تلميذ املسيح اإلسرائيلي الذي ال غش فيه              ) 2(قانا اجلليل 

كان مسعان بطرس وتوما الذي يقـال لـه    «: يوحنا بعد القيامة.  الذي يذكره إجنيل ق- نثنائيل -

                                                
وأطفاهلا وجنوداً من اُألمـم      قانا اجلليل غري قانا اليت يف أرض جنوب لبنان اليت ضربتها إسرائيل بالقنابل وقتلت شعبها                 (2)

.” قاناخربة“املتحدة، وقانا اجلليل تبعد تسعة أميال مشال الناصرة وتسمى اآلن 
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القصة هنا ذات صـلة وثيقـة باختيـار    ف). 2:21يو (» ...ونثنائيل الذي من قانا اجلليل التوأم 

حتت التينة يوم أخربه     واملسيح كان يف قانا ألنه التقط منها تلميذه الذي أحبه، الذي كان قد رآه             التالميذ،  

  )45:1 يو(» .الذي كتب عنه موسى «صديقه فيلبس عن املسيا 

نيـسة مـؤخراً، ولـه يف    حبسب رأي الك” ابن تيما“واسم نثنائيل يف التلمذة هو برثوملاوس أو        

التاريخ الكنسي ذكرى حسنة، إذ يقول يوسابيوس القيصري املؤرخ إن العاِلم اإلسكندري بنتينـوس     

مىت بالعربية الذي كان قد تركـه يف يـد          . ملَّا سافر إىل اهلند وجد هناك إجنيل ق       ) م150-200(

إن برثوملاوس طار وهو حي إىل      وتقول عنه الروايات يف التقليد الكنسي       . )3(برثوملاوس أحد الرسل  

وتعيد .  يونية11 أغسطس ويف الشرق يف 24وتعيد الكنيسة له يف الغرب يف . البانوبوليس يف أرمينيا 

  . سبتمرب11له الكنيسة القبطية يف أول توت أي 

ح وذا يأيت عرس قانا اجلليل هنا يف هذا املوضع بالذات لدخوله ضمناً يف جمال اختيـار املـسي                 

ويالِحظ القارئ الرباط الوثيق الذي يربط آخر مقابلة مع نثنائيل اليت فيها كشف املـسيح               . لتالميذه

عن انفتاح امللكوت بانفتاح السماء، والصلة األساسية اليت ستربط البشرية باهللا يف جتسده الذي ربط               

بعمله الفـائق للطبيعـة يف      األرض بالسماء، وعرس قانا اجلليل الذي أكمل فيه سر استعالن حقيقته            

حتويل املاء إىل مخر كعربون ملا سيتم يف ملكوت اهللا من حتويل القدمي إىل اجلديد يف خلقة اإلنـسان،                   

وتقدمي صورة مصغرة لكيف سيجعل من اخلمر يوماً ما فصحاً جديداً بدمه؛ حينما يشرب اإلنـسانُ       

على . التحول باإلعالن يف داخل اإلنسان اجلديداجلديد بالروح باإلميان دم ابن اإلنسان، حيث يكون 

أن حقيقة التحول هنا يف عرس قانا اجلليل من ماء إىل مخر طيب تعطي أيضاً انطباعاً مبدئياً ِلما حيدث      

سرا يف قوة املعمودية، حيث بالنداء باالسم والصالة وحضور الروح القدس يصري من املاء والـروح                

ن اإلنسان من حياة طبيعية ساذجة عدمية الفعالية إىل حياة فائقة على الطبيعـة،              القدس حتول يف كيا   

روحية ذات فعالية لتغيري مستقبل اإلنسان لتؤهله إىل حياة امللكوت، الذي يعبر عنه بامليالد الثاين أو                

اء ليعطيها طبيعة أخرى ألن حتول املاء يف عرس قانا اجلليل كان حتوالً يف طبيعة امل    . اجلديد أو من فوق   

أما التحول يف املعمودية فيقع     . سرا من أسرار الروح   وكل من املاء واخلمر حيمل      . متاماً هي طبيعة اخلمر   

  . املاءيف طبيعة اإلنسان وليس

وتبدأ القصة بوجود العذراء كمدعوة للعرس، فلما جاء يسوع من رحلته املضنية من بيت عـربة                

مث يبتـدئ   . دعي يف احلال، إذ يبدو أن العرس كان لـذوي قرابـة           )  ميالً 90  حوايل(إىل الناصرة   

                                                
(3) Eusebius, H.E., V. X. 3.
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احلديث بفراغ اخلمر من أيدي املدعوين والداعني، فتقدمت العذراء القديسة مـرمي لترفـع خجـل             

العريس والعروس، فتوسلت لدى ابنها وهي واثقة من قدرته، أن يسد هذا النقص املفاجئ، مع رغبة                

هذا كلّه أحسه املسيح منها ورأى فيه شيئاً مـن التعجـل لبـدء              . أن يظهر نفسه للعامل   غامرة منها   

استعالنه، ولكنه استجاب من أجل عوز املوقف وحرج املناسبة وتوسل أُمه بعد أن أرسـل هلـا يف                  

 تكـن  ، ألن اُألم العزيزة مل)4:2يو (» مايل ولك يا امرأة مل تأِت ساعيت بعد «: اخلفاء رسالة عتاب

وهكذا حينما نتدخل يف شئون أوالد اهللا نـسيء    . تعلم أن باستعجاهلا لظهوره استقدمت ساعة موته      

  !!إليهم دون أن ندري

ولكن لو نظرنا إىل حفلة العرس هذه جبملتها جندها إشارة حبد ذاا إىل أن العريس قد حضر وهو                 

وعلى القارئ أن يعرف أن     . ء ملكوت اهللا  فاحلفلة بكل جزئياا هي استعالن بد     . يعلن عرسه عالنية  

 «: املسيح ملَّا قدم لتالميذه أمام الكتبة والفريسيني مثالً عن واقع ملكوته من الرافضني قدمه هكـذا 

 «:  وضمنه بالتورية رفض الكتبة والفريسيني احلضور وكان ما كان» إنسان ملك صنع عرساً البنه

  )7-1: 22مت (» . مدينتهمأهلك أُولئك القاتلني وأحرق

بل وأكَّد دور العريس يف مثَل امللكوت مرة أخرى مشرياً إىل نفسه يف قـصة العـشر عـذارى                   

وحرمان اخلمس اجلاهالت من الدخول إىل العرس، أما احلكيمات أصحاب السهر والزيت فـدخلن              

صومون، أجاب املسيح مشرياً إىل نفـسه  بل وملَّا عير تالميذ املعمدان تالميذ املسيح بأم ال ي   . مرحباً

. وهكذا، ويف هذا املَثَل املبكِّر جداً يف إجنيـل ق . إن ما دام العريس معهم فال يليق أن يصوموا : قائالً

لقد حضر العرس جمرد حـضور، عرسـاً    . يوحنا عن بدء امللكوت، يؤكِّد املسيح أنه عريس البشرية        

فاخلمر يف  . ا وصنع مخراً جديداً كطلبها ليبهج احلاضرين بوجوده       شرفته أُمه حبضورها فشرف مقدمه    

وهكـذا كـان    . العهد اجلديد تعبري عن جة اخلالص ومنها استقينا كأسها من يديه وكان بدمـه             

مناسباً الفتتاح ملكوت اهللا عند املسيح حتويل فرح الناس يف األرض إىل جة خالص وفرحة السماء                

  . يأيت زمانهيف حدود السر املخفي حىت

اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا  «: أما عن نقص اخلمر وانقطاعه فجأة فكانت النبوة قدمياً

وها قد جاء العريس احلقيقي ). 5:1يؤ (» يا مجيع شاريب اخلمر على العصري ألنه انقطع عن أفواهكم

وتفـيض  فتمأل البيادر حنطـة   «: بوةوفيها نطق نفس النيب يوئيل بالن. ليكمل عجز النبوة يف حينها

فعدد األجران الـيت  . نعم وقد فاضت يف عرس قانا اجلليل). 24:2يؤ (» ...حياض املعاصر مخراً 

كانت مملوءة ماًء للتطهري ستة أجـران لـستة أيـام األسـبوع، فالـسابع راحـة لـيس فيـه                     
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ن عدد اجلالونات اليت حوهلا املسيح      تطهري، واجلرن الواحد يسع مطرين، وبالتحويل إىل مقاييسنا تكو        

فانظر وتأمل : واملعىن هنا عميق.  لترا4.54ً جالونا، علماً بأن اجلالون يساوي 134من ماء إىل مخر    

عزيزي القارئ كيف حتول ماء التطهري للجسد واألواين إىل مخر للبهجة والفرح، وكأن اهللا استجاب               

  !!أمل يقل إنه جاء ليكمل... ذي هو مبثابة العرس للتطهري ودعاهم لدخول ملكوت اهللا ال

هل صنع املسيح من املاء مخراً ليجعل شرب اخلمر كاملاء، أم ليؤكِّد قدرتـه              : ولكن السؤال هو  

: على حتويل املاء إىل مخر لينقل فكرهم من شرب اخلمر إىل سلطانه األعظم؟ فاآلية تنتهي ذا املعىن                

فكل ). 11:2يو (»  فآمن به تالميذهوأظهر جمده،سوع يف قانا اجلليل هذه بداية اآليات، فعلها ي «

 ولكـن  - ألن املاديات كلها فانية   -اآليات اليت صنعها يسوع عملها أساساً ال لكي ننتفع ا مادياً            

  .ونربح احلياة األبدية! لترفع إمياننا ليلتصق به فنصبح حنن أنفسنا آية
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  الفصل الثالث

  ُالذھاب إلى أورشلیم لحضور الفصح
إذن، فقد تركوا الناصرة ألنه مل يلـق        . من قانا اجلليل احندر املسيح وأُمه وتالميذه إىل كفرناحوم        

ويالحظ أنه ال يذكر هنا ! كرامة يف وطنه، ولكن باألكثر مل يستطع أن يعمل هناك آيات لعدم إميام          

مـت  (» وأتى فسكن يف كفرناحوم اليت عند البحـر  «: ل يف ذلك الوقتيوسف ويعتقد أنه قد انتق

يوحنا اختص بذكر خدمة املسيح يف أُورشليم قبل أن يبـدأها           . ومن املالحظ أن إجنيل ق    ). 13:4

وقد ركَّز يف أُورشليم على تعاليمه الالهوتية حيث كانت حماجاته مـع حكمـاء              . جديا يف اجلليل  

ريسيني والناموسيني، املالكني لناصية املعرفة يف التوراة والتقليد اليهودي، ألنه          إسرائيل من الكتبة والف   

فإىل يهود أُورشليم وجه . ، كما قال للسامرية)22:4يو (» اخلالص هو من اليهود «: كان يثق أن

اته قمة  أقوى تعاليمه وآياته وحججه، أما تالميذه يف اجلليل فقد سلَّمهم سر امللكوت الذي هو حبد ذ               

املعرفة والفهم، وقد قبلوا ببساطتهم هذا السر يف الوقت الذي امتنع عن حكماء إسـرائيل بـسبب                 

  .عجرفتهم ومتسكهم بالناموس الذي حجب عنهم بساطة امللكوت

ففي عيـد   . وتعليمه يف أُورشليم تركَّز يف األعياد، ألنه على خلفية األعياد استعلن أعمق أسراره            

وا ميألون اجلرة ماًء ليكسروها فوق املذبح ويصبوا املاء عليه لتجري امليـاه وتفـيض،               املظال ملَّا كان  

 يـو (» إن عطش أحد فليقبل إيلَّ ويـشرب  «: تذكاراً للصخرة اليت تابعتهم يف الربية؛ نادى املسيح قائالً

ويف .  املاء احلـي   فلوال هذا العيد يف أُورشليم بطقسه ما استلمنا تعليم املسيح أنه هو ينبوع            ). 37:7

، )12:8 يـو (» أنا هو نور العامل «: عيد التجديد ملا أوقدوا املنارات الذهبية لتضيء اهليكل وقف ونادى

  .فلوال خلفية هذا العيد ما استلمنا حقيقة أن املسيح هو النور احلقيقي وهو نور العامل

م املسيح، وأنـه التجـأ إىل   يوحنا كان يرى يف أُورشليم املسرح األهم يف تعالي      . والعجيب أن ق  

فلما ذهب إىل أُورشليم وعلَّم فيها وعمل       . أُورشليم يعلِّم فيها قبل اجلليل اليت قوبل فيها أوالً بازدراء         

اجلليليون، إذ  فلما جاء إىل اجلليل قبله «: آيات، مثَّ عاد إىل اجلليل، ارتفعت قيمته يف أعني اجلليليني جداً

  )45:4 يو(» . ألم هم أيضاً جاءوا إىل العيد فعل يف أُورشليم يف العيد،كانوا قد عاينوا كل ما

كان البد أن يبدأ املسيح خدمته وإعالن ملكوته يف اليهودية ولـيس يف اجلليـل، وخاصـة يف                  
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فجميع النبوات أرسلت أضواءها يف كل العصور وعلى فم مجيع          . أُورشليم اليت هي عاصمة اليهودية    

  .تها على اليهودية وعلى أُورشليم املدينة املقدسةاألنبياء وسلَّط

  :إشعياء النيب

  )3:2إش (» .كلمة الربومن أُورشليم ألنه من صهيون خترج الشريعة،  «+ 

  )1:2إش (» .يهوذا وأُورشليماألمور اليت رآها إشعياء بن آموص من جهة  «+ 

  )14:3إش (» .ورؤسائهمالرب يدخل يف احملاكمة مع شيوخ شعبه  «+ 

كل من كُتـب  . ويكون أن الذي يبقى يف صهيون والذي يترك يف أُورشليم يسمى قدوساً «+ 

  )3:4إش (» .يف أُورشليمللحياة 

من وسطها بروح القـضاء وبـروح   أُورشليم إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقَّى دم  «+ 

  )4:4إش (» .اإلحراق

  )20:59إش (» . عن املعصية يف يعقوب وإىل التائبنيصهيون إىل الفاديويأيت  «+ 

  :عاموس النيب

  )2:1عا (» .أُورشليمالرب يزجمر من صهيون ويعطي صوته من  «+ 

  :إرميا النيب

  )30:25إر (» .يطلق صوته) اهليكل (مسكن قدسهالرب من العالء يزجمر، ومن  «+ 

سيا أول مـا يظهـر يف       لذلك كان من األمور املتيقنة لدى منتظري الفداء إلسرائيل أن يظهر امل           

: ويقرر صوت النبوة أن املسيح يأيت إىل هيكله بعد أن يِعد املعمدان طريقه            . أُورشليم واليهودية أيضاً  

  )1:3مل (» . السيد الذي تطلبونهإىل هيكلههأنذا أُرسل مالكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأيت بغتة  «

 املسيح العلنية وظهوره يف أُورشليم بعد بقائه يف         إذن، فالقديس يوحنا على حق حينما بدأ خدمة       

وذا يأخذ هيكل التعليم العام للمسيح أساسه الالهويت العميق يف أُورشـليم أوالً،  . اجلليل أياماً قليلة  

. فهو مل يكُف يف كل تعاليمه يف أُورشليم عن استعالن عالقة اآلب باالبن كأعمق ما يكون الالهوت  

هلية سواء يف املعمودية بامليالد اجلديد الذي من السماء وهو عينه الذي من املـاء               مث طرح األسرار اإل   

، أو تأسيس سر اإلفخارسـتيا ليلـة العـشاء          )1(”خليقة جديدة لإلنسان  “والروح واحملسوب أنه    

                                                
) 15:6، غـل    17:5كو  2: انظر( بولس الرسول هو صاحب هذا التعبري املبين على أساس امليالد اجلديد من فوق               (1)

.وقد أخذت الكنيسة عنه هذا التعبري كاملقابل واملساوي للميالد اجلديد. دون أن يشرح هذه اآليات
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األخري، أو السر املنبثق منه بأكل اجلسد وشرب الدم، وسر اخلبز احلي واملاء احلي والنور احلقيقـي                 

لكرمة احلقيقية بعمقها الكنسي، ِعوض كرمة إسرائيل اليت جفَّت، والراعي الصاحل وخرافـه الـيت           وا

  .وهكذا أغنت أُورشليم منهج املسيح التعليمي بأفخر وأعلى مستويات الروح. تسمع صوته وتتبعه

  

   المسیح مع نیقودیموس وسر المیالد من فوق- 7
  جاءه هنا ليتعلَّم، ليالً، [

  يف السنهدرين، ليالً،ودافع عنه 

   )2(شني.] فذهب مع يوسف الرامي ليدفن اجلسد، ليالً
  

. كانت أيام املسيح يف أُورشليم مزدمحة باملقابالت، وكان من أظهرها وأمهها مقابلة نيقودميـوس         

وكما تقول القصة جاء إىل املسيح ليالً،       . ونيقودميوس رجل فريسي من رؤساء اليهود يف السنهدرين       

ة بعيداً عن أنظار بقية الفريسيني، ألن بعضهم كانوا قد ابتدأوا يصادمونه، على أن املسيح مل                أي خفي 

يكف عن مراجعتهم يف تعديام على احلق والعدل واإلميان، بل وعلى روح النـاموس؛ فأصـبحوا                

ـ           . متحفِّظني جتاه املسيح   ر الـود   مل يكونوا قد بلغوا حد املقاومة والتحدي، لكن كان بعضهم يظه

واإلخالص واإلميان سرا مثل نيقودميوس هذا، ويوسف الرامي الذي عرفناه هناك عند دفن اجلـسد               

 منها،  وكان نيقودميوس قد شاهد معجزات املسيح وتأكَّد من صحتها وتعجب         . املقدس، وكثريين غريهم  

). 2:3يـو   (يات ألن اهللا معه     ولكنه مل يصل ا إىل حقيقة املسيح إالَّ كونه معلِّماً من اهللا يعمل اآل             

وها هو املـسيح    . هذا جاء ليستزيد معرفة عن ملكوت اهللا الذي نادى به املعمدان فأيقظ مشاعرهم            

حبـزم   فما هو ملكوت السموات؟ فابتدأ املسيح يصيغ له التعليم والعمل الذي يناسبه           . يتكلَّم عنه بوضوح  

   كيف؟:لغرابة بعيداً عن فهمه وتصوره كل البعدواختصار شديد، فكان وقعه على مسامعه غريباً كل ا

  :قال له املسيح

  )3:3يو (» !إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكوت اهللا:  احلق أقول لكاحلق «+ 

  )4:3يو (» .ألعلَّه يقدر أن يدخل بطن أُمه ثانية ويولد «كيف، كيف يولد اإلنسان وهو شيخ؟ 

وم ملكوت اهللا يف العهد اجلديد، فهو فوقاين مساوي وليس أرضياً بـشرياً             املسيح هنا يتعرض ملفه   

                                                
(2) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 86.
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!! وِعوض أن يقول له هذا مباشرة، قاهلا بالنسبة للمؤهلني له إذ يلزمهم أن يولدوا من فـوق                . ترابياً

واملعىن واضح أن امللكوت فوقاين مساوي هو، والذين يدخلونه يتحتم أن تتغير سـريم وسـلوكهم              

 حتمي هو، وهو    ”التغيري“هذا  . يام إىل املستوى الذي يستطيعون فيه أن يكونوا مواطنني مسائيني         وح

بل هو عمل خلقي جديد من اهللا يتدخل فيـه اهللا           ليس عمل إنسان أو باإلرادة أو السلوك الشخصي،         

  !ليكمله مباشرة بروحه القدوس

. لقة جتديداً جوهريـاً يتعمقهـا إىل أقـصاها        املسيح يتكلَّم عن امليالد من الداخل، بتجديد اخل       

  .ونيقودميوس يفكِّر عن ظاهر امليالد

املسيح يتكلَّم عن تدخل قُوى اهللا من فوق ليتم امليالد من فوق، ونيقودميوس مـشغول كيـف                 

  .يدخل بطن أُمه ويولد ثانية

      ه لتتـدخي اإلنسان من سابق حياته وإرادته وبرى اهللا يف أعماقـه،   املسيح يتكلَّم عن تعرل قُـو

ونيقودميوس ال يريد أن يتخلَّى عن بره، بل يريد أن يدخل به بطن أُمه وخيرج به والذي يتغير هـو                    

  .جمرد شكله

املسيح يتكلَّم عن ملكوت اهللا كخليقة جديدة، ونيقودميوس يستثين التجديد؛ بل يصر على تكرار              

ديد الذي يقول به املسيح فهو التغيري الكلِّي حلياة اإلنسان من الداخل،    وأما امليالد الثاين أو اجل    . القدمي

حيث التبعية الكاملة هللا الذي منه يولد اإلنسان سرا بالروح، فينتقل من التبعية للعامل ومشيئة اجلسد                

إلنـسان  فامليالد الثاين حبسب املسيح هو تغيري كلِّي لقيم ا        . إىل االلتصاق بكلمة اهللا ومشيئته بالروح     

وطبيعته وأخالقه واتباع الرب بالروح يف كل شيء، ألن املولود اجلديد هو مولود روحي هللا ليحيـا                 

  .ملكوته بالروح

وباالختصار، كان كالم املسيح بالروح لالرتفاع باإلنسان إىل خليقة جديدة بـالروح، وكـان              

  .نا استحالة بالتصور اجلسديكيف يولد اإلنسان وهو شيخ؟ الوضع ه! نيقودميوس متشبثاً باجلسد

  :امليالد من املاء والروح

احلق احلق أقول لك إن كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يدخل : أجاب يسوع «+ 

  )5:3يو (» .ملكوت اهللا

لقد انتقل املسيح من امليالد اجلديد املطلق من الروح غري املنظور حينما عجز نيقودميوس عـن أن                 

ه أو يفهمه، إىل امليالد اجلديد بتوسط املاء، املاء هو الوسط الوحيد املادي الذي يعمل فيه الروح                 يتقبل
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. ، تعبرياً عن االستعداد للخلق املادي     )2:1تك(فالروح كان يرف على وجه املياه منذ البدء         . للخلقة

نصر املياه هنـا هـو الوسـط    فع. فأصبح وكأن يف باطن املياه يف اخلفاء خيلق الروح اخلليقة اجلديدة        

واملاء كمـادة ال يعطـي      . الوحيد الذي يأتلف مع الروح القدس لتتم فيه اخللقة الروحانية اجلديدة          

وجوداً للخليقة الروحانية اجلديدة، ولكن كونه قابالً للتقديس بالروح وبالصالة ليصري ماًء مقدسـاً              

بطرس هذا  . ويرفع ق . ادية للميالد اجلديد  حبلول الروح القدس عليه، يصري واسطة روحية وليست م        

 إذ اعتربهـا أـا زرع اهللا        ،”كلمـة اهللا  “املعىن حينما يقول إن واسطة امليالد الثاين يف احلقيقة هي           

“sperma ”زرع اهللا(يفىن، بل مما ال يفـىن  ) رجل(مولودين ثانية، ال من زرع  «: الذي ال يفىن( ،

فعل “بطرس مبفهوم امليالد الثاين أنه . وهنا ارتفع ق). 23:1بط 1(» بدبكلمة اهللا احلية الباقية إىل األ

 يعتمد علـى     غري معروف وغري منظور، صحيح أنه يجرى على اإلنسان طالب العماد، ولكن ال             ”خلق

  .املادة؛ بل هو فعل خلق فائق على املادة حيث يتقدس املاء أوالً بالكلمة وبالكلمة يكون اخللق

  :وح هو روحاملولود من الر

ولكي يزيد املسيح توضيحاً لعملية امليالد الثاين من املاء والروح أا ال تعتمد على مادية املـاء،                 

فاملاء ال يزيد عن كونه وسيط خلقة؛ أوضح أن األساس يف امليالد الثاين هو الروح، بأن املولود مـن                   

املولود مـن اجلـسد    «:  املسيحالروح هو روح، بتفرقة كاملة عن اجلسد وميالد اجلسد، إذ أكملها

، مبعىن أن اإلنسان يولد من الروح بعد أن يولد )6:3يو (» جسد هو، واملولود من الروح هو روح

  :أعطى مثل الريح) من فوق(ولكي يقرب املسيح فكرة امليالد من الروح . من اجلسد

  .ينبغي أن تولدوا من فوق: ال تتعجب أين قلت لك«+ 

. ث تشاء، وتسمع صوا، لكنك ال تعلم من أين تأيت وال إىل أين تـذهب              الريح ُب حي  

  )8و7: 3يو  (».هكذا كل من وِلد من الروح

واملعىن عظيم األمهية، إذ أنه ال ينفي أن يكون للمولود من الروح عمل وفعـل واضـح وحيـاة     

أين يأيت وحىت إىل أين     واضحة، ولكن اإلنسان نفسه ال يعلم ما بداخله كيف يعمل الروح فيه؟ ومن              

يذهب؟ ولكن اإلنسان يثق أن الروح فيه وقد أكمل عمله بتجديد حياته وخلقته، وأنه أصبح خملوقاً                

خملوقني جديـداً  (الروح نفسه أيضاً يشهد ألرواحنا أننا أوالد اهللا  «: جديداً هللا بتأكيد الروح نفسه

  )16:8رو (» ).بامليالد الثاين

  كيف؟... للروح القدس الذي يبلغ أقصى مداه يف املعمودية هذا هو العمل السري 

  )9:3يو  (»كيف ميكن أن يكون هذا؟: أجاب نيقودميوس وقال له«+ 
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لقد اقتنع نيقودميوس بكالم املسيح، ولكن استحال عليه فهمه، فهـو أراد أن يخـضع العمـل                 

 كمن يريد أن ميسك بـاهلواء  -سد  أي احلياة باجل- للفكر احملدود    - أي احلياة بالروح     -الالحمدود  

  .أو حيتوي الروح يف وعاء

هنا املسيح أنكر عليه هذا السؤال، ألن ما يتكلَّم به املسيح تقوم عليه كل معرفة اهللا واحلياة وكل                  

أعمال اهللا، وهلذا أنبه املسيح كيف وهو معلِّم إسرائيل ال يدرك بديهيات األمور اليت استؤمن عليهـا                 

فبدون عمل الروح اخلفي تصبح كل حقائق اإلهليات مائتة بـال معـىن أو           . ة اإلهليات من جهة معرف  

مث . فاهللا نفسه يوجد وال أحد يراه أو يفهمه، واألنبياء يتنبأون وال ندري كيف يكلِّمهـم اهللا  . وجود

  :زاد املسيح على ذلك بقوله

 ».رأينا ولستم تقبلون شـهادتنا    إننا إمنا نتكلَّم مبا نعلم ونشهد مبا        : احلق احلق أقول لك   «+ 

  )11:3يو(

 كمـا  -وهذا يعين أين أتيت إليكم بأمور ختص اهللا والروح، وأنا أتكلَّم مبا أعلمه ورأيتـه، ألين           

وهـا  .  أتيت من اهللا معلِّماً مبا هو عند اهللا من أجلكم وفيما خيص حياتكم             -يقول نيقودميوس نفسه    

  كيف، كيف، كيف؟:  نيقودميوس تقولأنتم ال تقبلون شهادتنا، واآلن أنت يا

 »إن كنت قلت لكم األرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات؟     «+ 

  )12:3يو (

واملسيح يقصد من ذلك أن امليالد اجلديد من املاء والروح خيص حياة اإلنسان اجلديد بالروح اليت                

أو تفهمها، فكيف تؤمن إن شرحت لك عمل        تبدأ من هنا على األرض، وها أنت ال تريد أن تقبلها            

  !ومستقبل اإلنسان اجلديد املولود من املاء والروح هناك يف السماء؟

ومعىن كالم املسيح أنين لست فريسيا مثلك أشرح لك أمور السماء مبعلومـات أرضـية حـىت               

تاج إىل فكـر    تفهمها، أنا أتيت من السماء ألخربكم مبا هو يف السماء، وهي كلها أمور جديدة حت              

جديد ووعي جديد وإميان جديد، وعملي اآلن خيتص بأن أعطيكم هذه كلها بامليالد اجلديد من املاء                

  :والروح، فأنا أنقل لكم ما هو فوق ألين نزلت من فوق وال أزال أكلِّمكم عما هو فوق

 ». السماءليس أحد صعد إىل السماء إالَّ الذي نزل من السماء، ابن اإلنسان الذي هو يف          «+ 

  )13:3يو (

هنا بدأ املسيح يرتفع بفكر نيقودميوس لكي يسرب له مفهوم احلياة اجلديدة، من أين هي وكيف                
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فاملعلِّم الذي اهللا معـه،     ؛  ”بابن اإلنسان “هي ومن هو الذي يأيت ا؟ وابتدأ بنفسه معبراً عن نفسه            

هنـا  . نيقودميوس، هو نفسه ابن اإلنسان    على حد تعبري    والذي يعمل اآليات، والذي أتى من اهللا،        

” هـو يف الـسماء  “ابتدأ املسيح يعرف نفسه على املستوى السري العايل، وأضاف املسيح أنه أصالً  

  . فهذا من صميم عمله وقدرتهصعد إىل السموات لذلك إن ونزل،

  ولكن ملاذا يصعد ابن اإلنسان إىل السماء وكيف يصعد؟

  .التوراة اليت يدرسها نيقودميوس عن ظهر قلب، فابتدأ من احلية النحاسيةوهنا بدأ املسيح يستخدم 

  

  َّ الحیة النحاسیة- 8

ملَّا عصى شعب إسرائيل اهللا يف برية سيناء وتذمروا، أهاج اهللا علـيهم احليـات       : وقصتها كاآليت 

اهللا، فـأمره اهللا    فلما صرخ الشعب إىل موسى صرخ موسى بدوره إىل          . السامة وكانت عضتها قاتلة   

أن يصنع حية من حناس ويرفعها على عصا مرتفعة يف وسط احمللة، وكل من عضته احلية يرفع نظـره               

  !إىل احلية النحاسية فكان يشفى

فاحلية تذكِّرنا باحلية اليت أغوت حواء وسـببت سـقوط          . أما هذا الرمز فكان عجيب اإلحكام     

فكان هذا رمزاً للمسيح الذي مبوته أمات اخلطيـة         . من حناس يعين أا ميتة    وكوا  . اإلنسان وموته 

، واحلية تعبري )15:2كو(بالصليب، الذي عليه أيضاً ظفر بالشيطان وجرده من سلطانه       ) عضة احلية (

وذا كان رفْع احلية يف الربية من أقوى الرموز النبوية عن مـوت املـسيح               . مستيكي عن الشيطان  

والرمز ينحصر يف جمرد رفع احلية امليتـة        . باجلسد على الصليب واالنتصار على الشيطان احلية القدمية       

على العصاة مث شفاء كل من نظر إليها، يقابلها جمرد رفع املسيح وموته باجلسد، الذي بـه ماتـت                   

  .املوتاخلطية على الصليب، مث النظر إليه باإلميان للخالص من اخلطية وعقوبة 

وهكذا استعار األسلوب الكنسي الالهويت رفع احلية على العصاة ليطبقه على رفع املسيح علـى               

 وإىل هنا نكون قد وصلنا إىل النص الذي استعاره املسيح من التوراة ليفتح به وعي نيقودميـوس                . الصليب

ل عمل اخلطية والشيطان    عن معىن وقيمة موت املسيح املزمع أن يكون على الصليب، والذي به يبط            

  :واملوت ذاته، لكي تشرق احلياة اجلديدة واإلنسان اجلديد وميالده الثاين من املاء والروح، إذ قال

وكما رفَع موسى احلية يف الربية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان، لكي ال يهِلك كـل                 «+ 
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  )15و14: 3يو  (».ألبديةمن يؤمن به، بل تكون له احلياة ا) من ينظر إليه(

التفتـوا إيلَّ   «: ، للمسيح فيه خالص اإلنسان)القليب(وهناك آية تنص على أن النظر، جمرد النظر 

وهنا تصبح املطابقة شديدة بني موقـف احليـة   ). 22:45إش (»  يا مجيع أقاصي األرضواخلصوا

  .النحاسية واملسيح

حىت ال يهلك كل من يؤمن به، يعين حبد ذاته بذل           ” سانرفْع ابن اإلن  “مث عاد املسيح ليوضح أن      

هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل  «: ابن اهللا للموت

  )16:3يو(» .تكون له احلياة األبدية

يح وإىل هنا يكون املسيح قد كشف لنيقودميوس كيف يولد اإلنسان من جديد؟ بإميانه مبوت املس              

وأوضح له جواب كيف يولد اإلنسان وهو شيخ؟ بأن يؤمن باملـسيح            . الفدائي ليأخذ حياة جديدة   

  .الذي مات من أجله فيعطى حياة جديدة مبيالد روحي جديد

واآلن نعود بالقارئ إىل ذهاب املسيح إىل أُورشليم يف بداية خدمته ليعطـي ويرسـي املبـادئ                 

 من الفريسيني والربيني، ويؤسس منهج اخلالص القائم على مبـادئ  الالهوتية العليا يف وعي املتعلِّمني    

يوحنا الرسول ومجعها يف إجنيله وصارت أسـاس        . هذه كلها التقطها ق   . حية روحية رفيعة املستوى   

  .اإلميان املسيحي والهوته

ـ   «+  دوبعد هذا جاء يسوع وتالميذه إىل أرض اليهودية، ومكث معهم هناك، وكـان يعم.

  ) 22:3يو(»

  



  

- 1 -  

  

  الفصل الرابع

  المسیح في عین نون
مل يستمر املسيح مدة طويلة يف أُورشليم، هذه املرة، بل انتقل بعدها مباشرة إىل منطقة تسمى عني 

، ”جتمع ميـاه  “تفيد  ” عني نون “وكلمة  . نون، وهي منطقة بالقرب من مدينة ساليم أو ساليموس        

د يف عني نون بقرب ساليم، ألنه كان هناك مياه كثرية، وكان يوحنا أيضاً يعم «: وابتدأ هناك يعمد

  )24و23: 3يو (» .ألنه مل يكن يوحنا قد أُلقي بعد يف السجن. وكانوا يأتون ويعتمدون

وقد أمضى املسيح مع تالميذه يف عني نون حبسب تقرير العاِلم نياندر من بعد الفصح حىت أواخر                 

 نون أن يدرب تالميذه يف هذا املكان اهلادئ بعيـداً           زمن احلصاد، وكان القصد من وجوده يف عني       

  .عن مناورات الفريسيني، وأيضاً بقصد عمل صلة مباشرة مع املعمدان

   الغیرة تدب في صدور تالمیذ المعمدان- 9

وما أن ابتدأ املسيح يعلِّم حىت التف حوله مجع غفري من الناس، وهكذا ابتدأت الغرية تـدب يف                  

املعمدان الذين ظنوا أنه ال يوجد إالَّ معلِّمهم، ومل يأخذوا عنه كيف هو يعمل ليهيـئ             صدور تالميذ   

ولكنهم ظنوا أنه بفضل شهادة معلِّمهم عن املسيح قد   . الطريق لغريه القادم بعده وهو قبله وأعظم منه       

اشـتكوا   وملَّـا  - قلب حال -وما كان جيب أن يرتفع فوق املعمدان ! صار املسيح إىل ما صار إليه     

  :ملعلِّمهم، وضع املعمدان األمور أمامهم على حقيقتها

  )27:3يو (» .ال يقدر إنسان أن يأخذ شيئاً إن مل يكن قد أُعطي من السماء «+ 

  )28:3يو (» .أنتم أنفسكم تشهدون يل أين قلت لست أنا املسيح، بل إين مرسلٌ أمامه «+ 

. ، وقد هيأت الشعب له كعـروس      )امللكوتوهو امللك وصاحب    (ما أنا إالَّ صديق العريس      

إذن، ينبغي أن ذلك يزيد وأين أنـا أنقـص          . أما صديق العريس فهو يفرح بعد أن أى مهمته        

  ).30و29: 3يو : انظر(

قبض عليـه هـريودس      الشرقية   ولكن مل يكمل املعمدان فرحه، إذ بعد أن عبر ر اُألردن حنو الضفة            
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وسجنه، ألن املعمدان وبخ امللك على اختاذه        - حيكم على إقليم بريية شرق اُألردن        الذي كان    -أنتيباس  

إن امللك خشي أن مثـل هـذه    : وحبسب قول يوسيفوس املؤرخ   .  للناموس امرأة أخيه زوجة له خمالفاً    

  .Machaerusوكان سجنه يف قلعة ماخريوس . )1(احلقيقة تشاع عنه فيثور الشعب ضده

 املعمدان بدأ خدمته قبل املسيح بستة شهور، وأن السجن حدث تقريباً بعد الفصح              إن: فإذا قلنا 

األول الذي حضره املسيح، تكون خدمة املعمدان قد امتدت إىل سنة كاملة تقريباً، حسب تقـدير                

  .)2(العاِلم نياندر

  

  

                                                
(1) Josephus, Antiqu., xviii, v, 2.

(2) A. Neander, op. cit., p. 191 note.
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  الفصل الخامس

  )4یو  (عودة المسیح إلى الجلیل عبر السامرة

   المرأة السامریة والعبادة بالروح والحق- 10
. وجدت من الذين مل يطلبـوين     . أصغيت إىل الذين مل يسألوا    «+ 

  ) 1()1:65إش (» .هأنذا هأنذا ُألمة مل تسم بامسيقلت 
  

ية اليت للمسيح بعد أن رأوا ومسعوا كلماته وحماوراته         لقد حتسنت أفكار اجلليليني عن القيمة العال      

وآياته يف أُورشليم، ويف نفس الوقت شعر املسيح مبقاومة الفريسيني تزداد يف اليهودية ملَّا رأوا تقاطر                

ففضل أن يذهب إىل اجلليل، األكثر هدوءاً واملناسب لتعليمه، فشعب اجلليل كان فعالً             . اجلموع عليه 

وتتطلَّـب  . لذلك عول على االنطالق إىل هناك من أقصر الطرق عرب الـسامرة   . وقبوالًأكثر بساطة   

وكان من الطبيعي أن يكرز بالرسالة يف       .  ميالً 60الرحلة ثالثة أيام على القدم ألن املسافة أكثر من          

لـسامريون  وا. عبوره السامرة، فالبالد أصالً هي إسرائيل قبل أن تنقلب العبادة فيها ويتبدد الشعب            

 كانوا ينتظرون تغيرياً حلاهلم أيضاً، ألن انتظار املسيا دخل يف إميام بدون الفكـرة الـسياسية ومقاومـة                 

  .الرومان

وكان زمان الصيف قد ولَّى ومعه اخلريف أيضاً، وجاء زمان الزراعة أي بذر البذور وهي مـدة                 

 املسيح منطقة شكيم اخلصبة، وكـان       فنحن اآلن يف نوفمرب، وبلغ    . بني أكتوبر حىت منتصف ديسمرب    

  .التعب قد أخذ منه كل مأخذ من طول الترحال، فجلس على فم البئر وكانت الظهرية

وكان البئر بئر يعقوب، جلس وحده بعد أن أرسل تالميذه ليشتروا طعاماً، ولو أن كل ما يباع                 

  .من السامريني هو جنس، إالَّ أم تغاضوا عن هذا لشدة التعب واحلاجة

وبينما هو جالس على البئر جاءت امرأة سامرية لتستقي ماًء يف جرا، فطلب منها ماًء ليشرب،                

                                                
(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 94.
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وكان ذلك باألكثر حماولة انتهاز الفرصة ليكلِّمها عن اخلالص الذي ينتظرونه، فلما متنعت وأبـدت               

التقليد شـديدة    فاملفارقة يف    -عجبها كيف يطلب منها ماًء وهو رجل يهودي وهي امرأة سامرية            

لو كنِت تعلمني عطية اهللا ومن هو الذي يقول لـِك أعطـيين       «:  أجاب يسوع وقال هلا    -ومانعة  

  .»ألشرب لطلبِت أنِت منه فأعطاِك ماًء حيا

الذين إن كل   : دعوة املسيح للتعرف عليه هي خطوة حامسة لقبول اخلالص، فالتدريج يأيت هكذا           

يعرض نفسه    فاملسيح ! ذاته، فآمنوا به، وهؤالء هم املختارون منذ البدء        عرفوه أظهر هلم ذاته أو حقيقة     

وهذا واضح جداً يف قصة هذه املرأة املختارة اليت اعتىن اإلجنيل           . دائماً أبداً لكي نتعرف عليه ويتمنى ذلك      

  .تبني أيضاًأن يقدمها لنا كدعوة يقدمها املسيح لُألمم يف شخص السامرية، لتنال فيه االختيار وال

وهنا يستهويها املسيح بعطية اهللا ألا تفوق تصورها، ويتمادى يف ترغيبها لتتعرف عليه، ذلك الـذي                

 العطية، وجنح   فأُخذت املرأة من سخاء العرض وسعت وراء      . تنبع منه أار ماء حي تفيض إىل حياة أبدية        

  :لطفولة وبراءا طلبت منه هذا املاء العجيبويف صدق ا. لقبول احلياة املسيح يف استدراج اخلاطئ

  !»يا سيد أعطين هذا املاء، لكي ال أعطش وال آيت إىل هنا ألستقي«

لقد صورت لنفسها هذا املاء الذي إن شرب منه أحد ال يعطش فيغنيه عن سـعي الـذهاب إىل               

ت لنفسها احلياة األبدية لقد صورت لنفسها اخلالص كما يطيقه عقل بشر، ورمس       . ينابيع مياه معطشة  

وهكذا تكون قد جنحت بامتياز، وما عاد إالَّ أن يفُك املسيح       . بعامل يهرب منه احلزن والكآبة والتنهد     

  .هلا املعادلة، ولكن البد من تصفية املاضي

  :»اذهيب وادعي زوجِك وتعايل إىل ههنا: قال هلا يسوع«

! ، وما دعوة الزوج إالَّ دعوة املاضي للظهور والتصحيحال يزال هنا املسيح يركِّز عليها هي نفسها 

والعجيب أن املرأة   . فاجلديد يف املسيح ال يلبس على عتيق، والروح ال يستقر يف القلب إالَّ بعد تطهري              

كانت من األملعية وحصافة الفكر وصفاء الرؤية حىت أدركت القصد على التو، وتوافق ضمريها مع               

لقـد كانـت يف   .  احلال عن جناسة املاضي وعار السرية وفضيحة السريرة   ضمري املسيح فكشفت يف   

  !عرفها فرصة العمر، بل حلظة القَدر للخالص من محأة الطني والنجاة باحلياة من ظلمة املوت

لِك حسناً قُلِت ليس يل زوج، ألنه كان        : قال هلا يسوع  . ليس يل زوج  : أجابت املرأة وقالت  «

  !»هذا قُلِت بالصدق. ِك اآلن ليس هو زوجِكمخسةُ أزواٍج، والذي ل
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لقد استطاعت هذه املرأة وهي يف مستوى احلضيض واملذلَّة أن تفـوز مـن املـسيح بـشهادة                  

وها هـي   !! ، لقد جنحت بامتياز حينما استجابت لدعوته وطلبت هذا املاء الذي وعد به            ”الصدق“

واإلجنيل ذا وذاك يعرض علينا إمكانية      . عندما أقرت عن حاهلا بأمانة    ” الصدق“هنا تفوز بشهادة    

 يف قبول دعوة املسيح للخالص حىت دون أن يدري عمقها أو علوها،             ”ينجح بامتياز “اخلاطئ كيف   

الصدق “ بكشف عاره وذلة حاله، فيفوز من املسيح بشهادة          ”األمانة“مث كيف ميكن أن يبلغ شهادة       

  !اله وبؤس حياتهوهو ال يزال يف جناسة ح” أمام اهللا يف اعترافه

 مما أثلج صدر املسيح وأوعز إليه       ،»حسناً قُلتِ «لقد استحسن املسيح جرأة املرأة وبارك اعترافها        

 إذ بادرهـا  ،»من هو الذي يقول لِك أعطيين ألشرب«: أن يفتح هلا أول باب على نفسه لترى منه  

وكأنه  .» اآلن ليس هو زوجكِ    ألنه كان لِك مخسة أزواج والذي لكِ      «: هو ببقية اعترافها الذي قالت    

 واملـسيح   .يقول هلا أنا فاحص الكلى وكاشف السرائر والقلوب، فأعمال الظلمة مجيعها عندي حمـصاة             

بكشفه سر مأساة السامرية أمام عينيها إمنا يوحي إليها بقدرته على حموها، وها هو يكمل اعترافهـا                 

  : احلالفبادرته املرأة يف. لب والضمري مفتوحة العيننيمن عنده ليستعيد هلا صحة نفسها لتعود مربأة الق

  !»يا سيد أرى أنك نيب: قالت له املرأة«

لقد أحسنت الرؤية بأقصى ما هو مستطاع، كآخر درجة يفوز ا أعظم متصوف حمترف يف فحـص    

لقد أدركـت   . ركيسوع املسيح قبل أن يسعفه الرب باالستعالن الكلِّي ليدِرك فيه ما ال يد            ” اإلنسان“

ولكن واضح  . املرأة القوة اخلفية وراء الذي يكلِّمها، أحستها وتأكَّدت منها، ولكن مل تستطع أن حتيط ا              

 ال يليق به أن يتكلَّم مع امرأة سامرية،         رجالً يهوديا فرأته أوالً   : التدرج الذي سارت فيه هذه املرأة املوهوبة      

 تنازلت واستجابت وطلبت منه هذا املاء الذي من يشرب منه ال يعطش             وملَّا!! وكأنه حبديثه خيدش عفتها   

 لقد استراحت نفسها أخرياً إليه وإىل .”نبيا“ القادر أن يعطي، وملَّا كشفت ما وراء قلبها رأته        ”السيد“رأته  

  حديثه، فهل يدلّين على أي مكان أعود فيه إىل اهللا تائبة ألعبده بروحي؟

النفس العفنة تنقلب ذه السرعة إىل تائبة تطلب مكاناً أميناً تتعبد فيه، مكاناً             من يصدق أن هذه     

أمر ال يشغل إالَّ بال األتقياء؛ ولكن يف حضرة املسيح          . يسمع فيه اهللا صوا ويقبل دموعها وندامتها      

جترأت املرأة  هكذا  . يصري اخلاطئ تقيا، واملريض الكسيح حيمل سريره ويذهب إىل بيته صحيحاً عفيا           

  :وطرحت هواجسها أمام املسيح

  .»آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل، وأنتم تقولون إن يف أُورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد فيه«
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مث أتـى   «: املعروف أن يعقوب إسرائيل أبا األسباط عبد اهللا يف جبل جرزمي قرب مدينة شكيم

.  كنعان إىل مدينة شكيم اليت يف أرض     )  من بنات البان زوجة له     من رحلة فدان أرام ليأخذ    (يعقوب ساملاً   

 محور أيب   حني جاء من فدان أرام ونزل أمام املدينة، وابتاع قطعة احلقل اليت نصب فيها خيمته من يد بين                 

وهكذا فإن يف ). 20-18: 33تك (» وأقام هناك مذحباً ودعاه إيل إله إسرائيل. شكيم مبئة قسيطة

 مكتوب أن املذبح الذي أُقيم للعبادة اُألوىل كان على جبل جرزمي، حيث وضعوا اسم هذا            توراة السامريني 

والسامرية بقوهلا هذا تضع التقليـد الـسامري        ). 8- 4: 27تث  (اجلبل عوضاً عن جبل عيبال يف اآلية        

لسامريني يف   ا والذي يزيد صدق كالم   . املؤكَّد عندها يف مواجهة التعليم اليهودي غري املستند على وثائق         

بالقرب من مدينـة    ! نظرهم هو أن السامرة كلها كانت هي أوالً بالد إسرائيل وكانت عاصمتها شكيم            

على أن كلمـة أغـسطس      ( قيصر   أغسطسالسامرة اليت حتول امسها أيام هريودس إىل سبسطية نسبة إىل           

 بين فيها بالفعل فيما سبق هيكلٌ       وقد). بالالتينية اليت تعين صاحب السمو يقابلها باليونانية كلمة سبستوس        

م، . ق 128 املكابيني سنة    الذي هدمه اليهودي املدعو يوحنا هركانوس أحد       )2(منافس هليكل أُورشليم  

ولكن ظل السامريون يعبدون يف نفس املكان ويقيمون الفصح والصالة يف مواعيدها ويتجهون حنوه              

   .السجود هللا. حلرية اإلنسان أين يعبد ومن يعبدصورة حزينة . بالصالة كقبلة إذا كانوا بعيدين عنه

  :قال هلا يسوع«

  .»يا امرأة، صدقيـين أنه تأيت ساعةٌ، ال يف هذا اجلبل، وال يف أُورشليم تسجدون لآلب

هذه هي البشارة املفرحة للعهد اجلديد، وهذه الساعة هي ساعة املسيح اجلالس أمامهـا، ألنـه                

ت الذبائح وأُلغيت اهلياكل، وصار املسيح هو الذبيحة الروحانية الوحيدة          بذبيحة املسيح وصليبه أُلغي   

على املذبح الناطق السمائي يف هيكل اهللا غري املصنوع باأليادي، الذي أقامه الرب ال إنسان، حيـث   

  .العبادة والسجود بالروح واحلق هللا آب اجلميع

آب “ه إىل العبـادة املوحـدة هللا        يدعو السامرية والعامل كل   واضح هنا جد الوضوح أن املسيح       

 فلم يعد بعد فرصة لتعصب البشر لعبـادة  » آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل «:  ردا على قوهلا،”اجلميع

غري اهللا، وال تعصب ملكان وبالد وهياكل من حجارة، فهيكل السماء جيمع البشر مجيعـاً كأبنـاء                 

ه املرأة اليت بسببها انكشفت لنا العبادة الواحدة احلقـة  فطوىب هلذ . لآلب الواحد دون نزيل أو غريب     

بالروح الواحد لآلب الواحد يف السماء، نقدمها أينما كنا ومهما كنا، وسامع الصالة يف الـسماء                 

                                                
(2) Josephus, Antiq, XI, 321-4.
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 األرواح وهذا حق منتهى احلق، ألنه إن كانت العبادة والسجود بالروح واحلق، فاهللا أبـو           . يسمع وجييب 

  .ميع، وليس ما مييز روحاً عن روح إالَّ مبقدار احلق الذي تلتزمه يف حياا ويف عبادامجيعاً قابل اجل

، فالقول هنا قول حق وإن زالت       ”صدقيـين“: وال ميكن أن نتغاضى عن قول املسيح للسامرية       

  .السماء واألرض فهو ال يزول

رض وكيف تنتهي يف    ولكن يعود املسيح ويكشف أصل العبادة ومصدرها وكيف بدأت على األ          

أنتم تسجدون ملا لستم تعلمون، أما حنن فنسجد ملا نعلم، ألن اخلالص هو من              «: السماء، فيقول 

املسيح هنا يستدرك القول لئالَّ تتوه عبادة يهوه العظيم بني أُورشليم وجرزمي            ). 22:4يو   (»اليهود

د املقدمة ليهوه العظيم هي وحـدها       فعبادة اليهو . قبل أن تبطل هذه وتلك يف هذه الساعة اليت أتت         

املؤهلة لتتوقَّف على األرض لتنتقل إىل السماء، بانتقال واقع العبادة من السجود باجلسد إىل السجود               

بالروح واحلق، الرتقاء البشرية يف املسيح مبوته وقيامته إىل بشرية قائمة من املوت، لتستوطن السماء               

  .كخليقة جديدة بالروح واحلق

ولكن تأيت ساعةٌ، وهي اآلن، حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب بـالروح            «: ولويق

  .»واحلق

املسيح هنا يعلن إعالناً للعامل كله ولكل إنسان أن عبادة اهللا باجلسد قد انتهت هذه الساعة، فهي                 

 لتبـدأ   ساعة التحول العظمى من خليقة عاشت حتت ثقل اجلسد وشقائه، إىل خليقة مدعوة من اهللا              

  .حياا وإمياا وعبادا وسجودها بالروح ال باجلسد

. لقد نزل الكلمة ابن اهللا إىل العامل ولَِبس جسد البشرية مع عقوبة املوت واللعنة على الـصليب                

ومات باجلسد والبشرية كلها فيه لينفض عنها كل ما حلقها من اآلثام، وينفض عنها عقوبة املـوت                 

وهكذا انتقلت البـشرية  . والبشرية فيه مربأة ومربرة برب طاعته لآلب حىت املوتذاا، مث قام باجلسد    

يف املسيح من حالة شقاء اخلطية إىل حالة نقاء الروح، من خليقة ترابية حتيا يف شقاء العامل باجلـسد                   

حمكومة باخلطية واملوت، إىل خليقة جديدة روحية قائمة من بني األموات غري مـستعبدة للخطيـة                

وحمررة من سلطان املوت، مصاحلة مع اهللا، حتيا بالروح وتعبد وتسجد هللا بالروح واحلـق، وتنتظـر     

  .االنطالق إىل موطنها النهائي يف السماء مع اهللا

وهكذا كشفت لنا قصة السامرية عن وضع البشرية الذي جاء املسيح ليفتتحه يف نفسه كخليقة               
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  .ب بالروح واحلقجديدة روحانية مدعوة للعبادة هللا اآل

  .»ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له«: ويقول

هكذا يعلن املسيح على املأل أن العبادة هللا والسجود له ليست هي بعد مطلباً بشريا يسعى إليـه                  

فليس لإلنـسان   . اإلنسان طائعاً أو جمرباً، بل هي مطلب مساوي من فم اآلب ومن كل قلبه ومشيئته              

ها وواجباا، بل هو اهللا الذي يدعو ويطلب وال يطالب إالَّ بنقاوة القلب وعبادة              بعد أن يضع شروط   

فلم تعد عبادات، بل عبادة واحدة؛ وال بأشكال وطرائق خمتلفة، بل بـالروح             . صادقة بالروح واحلق  

  .الواحد الصادق الذي يتحرك باحلق

  .» أن يسجدواوالذين يسجدون له فبالروح واحلق ينبغي. اهللا روح«: ويقول

املسيح يعلن هنا إعالناً واضحاً صرحياً أن العبادة والسجود باجلسد قد انقضى زماا، وإن كانت               

يف السابق هلا أنظمتها وطقوسها فألن اهللا مل يكن قد استعلن بعد، وكانت ماهيته خمفية عن عقـول                  

ولكن اآلن يعلن املسيح    . سدياتفكان اإلنسان يعبر عن شعوره من حنو اهللا باجلسد واجل         . بين البشر 

وأما أنـت فمـىت    «: أن اهللا روح، فروح اإلنسان هي املنوط ا التعبد والسجود والتقرب إىل اهللا

فأبوك الذي يرى يف اخلفاء     .  الذي يف اخلفاء   أبيكصليت فادخل إىل خمدعك وأغلق بابك، وصلِّ إىل         

  )6:6مت (» .جيازيك عالنية

ملسيح إمنا يفتتح عهداً جديداً لإلنسان فيه تأخذ العبادة ويأخذ السجود وضعه كل هذا يوضح أن ا  

والذي يقصده املسيح من العبادة والسجود هللا بالروح واحلق هو أن تكـون لنـا               . الروحي الصادق 

فليس . عالقة حية مع اهللا اآلب بروحنا مهما كان وضعنا، سواء كنا ساجدين أو راكعني أو واقفني               

  .د هو الذي حيدد السجود، بل حالة الروح املرتفع وامللتصق باهللا وحدهوضع اجلس

كانت هذه النقلة بالنسبة للسامرية كبرية مل تستطع أن تستوعبها، فاستغاثت مبن يوضح هلا هذه               

  :العبادة اجلديدة العالية

  :قالت له املرأة«

  .»جاء ذاك خيربنا بكل شيء يأيت، فمىت - الذي يقال له املسيح -أنا أعلم أن مسيا 

لقد أوحى إليهـا    . كان من أثر إحساس السامرية باملسيح أن نضح عليها الشعور الطاغي بقربه           

وكان هذا بطبيعة احلال هـو االنفتـاح        . املسيح بكالمه وحكمته وعطفه األبوي بروح املسيا اآليت       
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  .القليب بعينه الذي بدأ فيها دون أن تدري فأدخلها يف جماله

قد أربكها كالم ذلك النيب اليهودي، كيف وهو يهودي يقول إنه لن تكون عبادة يف أُورشليم؟                ل

فمـن يكـون؟ وقفـت      . إنه يتكلَّم بأعلى مما ينطقه نيب، إنه يتخطَّى أُورشليم واهليكل يف أُورشليم           

  أال يكون هو املسيا نفسه؟: السامرية أمام املسيح حائرة

  !»لذي أُكلِّمِكا” أنا هو“: قال هلا يسوع«

لقد أعلن املسيح ذاته ملَّا عرفته، فلم يكن املسيح قادراً أن حيجز إعالنه عن نفسه بعد ما تالقـت                   

لقد بلغت احلقيقة وتوقفت عند حدودها تستقرئ يف اجلالس أمامها صدق ما            . هكذا معه عن قرب   

قد كـشف عـن أنـه     يكون » أنا هو «: فبقوله. فأصدقها حدسها وأفاض عليها من نوره. بلغت

إذن، فليس هو اآليت لـريد املُلـك إلسـرائيل          . الذي تترجاه ويهوه الذي ال ميكن أن تراه       ” مسيا“

 سامريا أو أُمميا مـن مـستوى        ويخرج الرومان من الديار، بل هو الذي جاء لريتفع باإلنسان يهوديا أو           

 كطلب اهللا، ويرتفـع اإلنـسان عامـة    اجلسد إىل مستوى الروح، ليسجد اجلميع هللا بالروح واحلق        

بالعبادة من هياكل األرض املنصوبة باأليادي واحلجارة إىل هيكل اهللا احلي يف السماء الذي نصبه اهللا                

  !إنسانال 

لقد سقط عن السامرية ثوا املدنس من اجلسد ملَّا انفتحت عيناها ورأت املسيح، لقد ولَّت عنها                

نعم لقد لَِبست اُألمم فرحتها يوم لَِبست السامرية        . ها نور املسيح  شياطني الظلمة يف احلال ولفَّ    

  . اخلالصثوب

  !!وذهبت السامرية مسرعة تدعو كل مدينتها أن يأتوا ويروا ويسمعوا املسيا

  :عودة التالميذ ورؤية املسيح للملكوت القادم

ميذ ورأوا املسيح معها فتعجبوا أنـه       بعد أن أعلن املسيح أنه هو املسيا للمرأة السامرية، جاء التال          

مث ذهبت السامرية تنادي مدينتها، وبدأت املدينة تتقاطر من بعيـد فـرادى      . يتكلَّم مع امرأة سامرية   

  :ومجاعات، وبدت اجلموع الزاحفة مبالبسها البيضاء وكأا حقول ابيضت للحصاد

  :ويف أثناء ذلك سأله تالميذه قائلني«

  .»أنا يل طعام آلكل لستم تعرفونه أنتم: فقال هلم. يا معلِّم كُل

  :وملَّا مل يفهموا الكالم إذ ظنوا أن أحداً أحضر له طعاماً ليأكل، قال أيضاً
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  .»طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلين وأُمتِّم عمله«

وت وهنا ابتدأ املسيح يغير جمرى الكالم ونفسه مفعمة بفرحة خالص مدينة وانفتاحها على امللك             

فقال لتالميذه  . القادم، وعينه على أفواج الشعب السامري وهو يزحف من بعيد ويتقاطر جمموعات           

  :وهو يعين امللكوت القادم

مث يأيت احلصاد، ها أنا أقول  ) حنن يف ديسمرب أو قبله بقليل     (أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر       «

عن الشعب وهو يتـسابق يف      (حصاد  ارفعوا أعينكم وانظروا احلقول إا قد ابيضت لل       : لكم

يأخذ أجرةً وجيمع مثراً للحياة األبدية، لكـي يفـرح الـزارع            ) التالميذ(، واحلاصد   )ايء

  واحلاصد معاً،

أنا أرسلتكم لتحصدوا ما مل تتعبوا      . إن واحداً يزرع وآخر حيصد    : ألنه يف هذا يصدق القول    

  .»آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فيه

ت رنة صوت املسيح بالفرح من أجل الثمر املتكاثر، ولكن كان يشوا إحساس باحلزن، إذ               كان

فقد تراءت أمامه أحزانه القادمة     . ينبغي أن تقع حبة احلنطة أوالً ومتوت حىت يرى هذا احلصاد الوفري           

 طعام آلكل لـستم    أما قوله لتالميذه يل   . وكأا هي اليت ستوفِّر للحصاد وجوده وللحصادين عملهم       

فهـا هـي حقـول    ). 11:53إش  (»ومن تعب نفسه يرى ويشبع«: تعرفونه، لكن عرفه إشعياء 

  !!احلصاد القادم طعام نفسه حىت الشبع



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            176

  

  

   المسیح یمكث یومین في السامرة- 11

كيف وكيف، كيف يأكل، وكيف يتعامل مع سامريني، وكيف يعلِّـم           : إا حدثٌ عند اليهود   

ن؟ ولكن الذي جاء ليفدي اإلنسان من جناسات قلبه ال يصده عن سبيله جناسة إنـسان،        قوماً منبوذي 

  !فهو مل يأِت إىل األطهار بل من أجل اخلطاة واملنجسني، ترك جمده يف السماء ونزل من أجل هؤالء

يا لفرحة السامرة والسامريني، لقد حيت نفوسهم بعد موات واستعادوا جمـدهم الـذي ذوى،               

لقد تزامحت أفراحهم بني استعادة ماٍض كان قـد         .  املسيح رضا اهللا وموسى والعهد اجلديد      ورأوا يف 

لقـد دخلـت الـسامرة      . صار حلماً وبني امتالٍء من حاضر هو رجاء اليهود وشهوة كل اُألمـم            

لكنكم سـتنالون   «: والسامريون عهد اهللا اجلديد ونالت نصيباً مع أُورشليم مبقتضى وصيته األخرية

 وإىل  والسامرةىت حل الروح القدس عليكم وتكونون يل شهوداً يف أُورشليم ويف كل اليهودية              قوة م 

  )8:1أع (» .أقصى األرض

فيلبس ) السامريون(ولكن ملَّا صدقوا  «: وقد بلغتنا أخبار البشارة وأفراحها هناك يف سفر األعمال

وملَّا مسـع   ... يح اعتمدوا رجاالً ونساًء     وهو يبشر باألمور املختصة مبلكوت اهللا وباسم يسوع املس        

 اللذين ملَّـا    أن السامرة قد قبلت كلمة اهللا أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا،         الرسل الذين يف أُورشليم     

كـانوا   غري أـم  . نزال صليا ألجلهم لكي يقبلوا الروح القدس ألنه مل يكن قد حلَّ بعد على أحد منهم               

  )17- 12: 8أع (» .فقبلوا الروح القدسضعا األيادي عليهم حينئذ و. معتمدين باسم الرب يسوع

 باملسيح  والعجيب أم آمنوا  . وهذه هي بذرة الروح اليت غرسها املسيح على مدى يومني يف السامرة           

دون أن يعمل يف وسطهم آية واحدة، ألن حمبة املسيح هلم وفرحتهم به تالقيا بـالروح فخرجـت                  

  .دفونة يف أعماق الالشعور حىت أحياها الرسل بالروح القدسشرارة اإلميان ملتهبة وانتظرت م

ألننا حنن قد مسعنا ونعلم أن هذا هـو         «: »خملِّص العامل «وكان السامريون أول من نطقوا بكلمة       

  )42:4يو  (».املسيح خملِّص العاملباحلقيقة 
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  الفصل السادس

  الخدمة في الجلیل

   شفاء ابن خادم الملك- 12

قانـا الـيت يف     “مدينة   إىل   بعد أن قضى املسيح يومني يف السامرة احندر إىل اجلليل، حيث ذهب أوالً            

وتوسل إليه أن ينزل معه إىل كفرناحوم       )  أنتيباس هريودس(وبينما هو هناك جاءه خادم امللك       . ”اجلليل

وكان املسيح قد جاء لتوه من عنـد        . كان قد قارب حالة اخلطر    ليشفيه، ألنه   ريضاً  حيث كان ابنه م   

السامريني الذين آمنوا به من كل قلوم دون أية معجزة ظاهرة؛ أما اجلليليون فكانوا إن مل يروا آيات 

  .ظاهرة فال يؤمنون، فواجههم املسيح ذه احلقيقة

استعداداً لإلميان باملسيح بعد أن رأوا آياتـه ومعجزاتـه   ولكن على أية حال كان اجلليليون أكثر  

وزاد استعدادهم وقبوهلم بعد شفاء ابن خادم امللك        . وتعاليمه يف أُورشليم يف العيد، ألم كانوا هناك       

  .يف كفرناحوم

   شفاء حماة سمعان- 13

إقامتـه  وكان املسيح يذهب يف السبوت إىل اامع، ولكنه اختار كفرناحوم لتكـون مركـز               

ويف أحد السبوت بعد أن أكمل اخلدمة يف جممع كفرناحوم          . وخدمته، وقد بدأ يشفي كثريين هناك     

رافقه تالميذه إىل بيت مسعان، حيث كانت محاة مسعان مريضة حبمى، ولكن املسيح شفاها فقامـت           

  .متعافية وصارت ختدمهم وقدمت هلم الطعام

رب إىل مجيع اجلهات أن املسيح قد حضر وهـو يف           وبينما كان يسوع يف بيت مسعان طار اخل       

فما أن انتهى السبت وصار الغروب حىت تقاطرت اجلموع من كل مكان وأحاطوا             . بيت مسعان 

بالبيت، وقد تزاحم الشعب والتفُّوا حول البيت يطالبونه بأن ال يغادر املدينة، فـشفى مرضـى          

الء ليصلِّي، وكانت اجلموع تتقـاطر      ولكن ملَّا صار النهار خرج وذهب إىل موضع خ        . كثريين

ينبغي أن أبشر املدن األخـرى أيـضاً        : عليه فجاءوا إليه وأمسكوه لئالَّ يذهب عنهم، فقال هلم        

  .مبلكوت اهللا ألين هلذا قد أُرسلت
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   المسیح في مجمع الناصرة- 14
ألن موسى منذ أجيال قدمية له يف كل مدينة من يكـرز             «+

قرأ يف ا21:15أع (» .امع كل سبتبه، إذ ي(  

) البنتـاتيوخ (وقراءة الناموس تتبع طريقة معينة، فبعد قراءة فصل من األسـفار اخلمـسة               [

يكملون بقراءة األنبياء، على أن القارئ يقرأ باللغة العربية الرمسية للتوراة مث يترجم شـفاهياً               

من كان يعرف اللغة العربية، مث يبدأ للشعب باللغة األرامية، ألن القليل جداً وخاصة يف اجلليل     

وعادة الذي يقرأ يف السبت هم الكتبـة والفريـسيون،          . بشرح ما تاله على مسامع الشعب     

وقد أُعطـي   . ولكن أي معلِّم متعلِّم ميكن أن يعزم عليه ليقوم ويقرأ ويعلِّم إن كان ذا معرفة              

مقرر قراءة اليوم وهو األنبياء، فقرأه      للمسيح أن يقرأ يف جممع الناصرة، وكان اجلزء الثاين من           

بالعربية وترمجه باألرامية مث شرحه، وكان الشعب يعتربون قراءته وشرحه أفضل جـداً مـن               

مر (» فبهتوا من تعليمه ألنه كان يعلِّمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة «: الكتبة والفريسيني

22:1[.()1(  

م، ألن الكتبة ال يعلِّمون إالَّ بالقراءة مـن املـصدر   ويسوع خيتلف كثرياً عن الكتبة يف التعلي [

ولكن املسيح كان يشرح ويعلِّـم مـن قلبـه دون           . الذي يقرأونه وليس بشيء من أنفسهم     

  )2(.]الرجوع إىل قراءة أحٍد من الربيني

واملسيح اختلف كثرياً يف تعليمه عن الكتبة والفريسيني، مبا استخدمه من األمثال والتـشابيه              [

كثرة عوض الرجوع إىل احملفوظات املكتوبة اليت كان يرجع إليها الكتبة والفريسيون، وكان             ب

قصد املسيح تبسيط الفكر وإدخال روح االنتعاش يف السامعني، باإلضافة إىل سهولة احلفـظ              

  )3(.]والرسوخ يف الذهن

 قد سـبقه إلـيهم      ومن كفرناحوم اتجه املسيح إىل الناصرة حيث كان قد تربى يف صباه، وكان            

ولكن كان أهل وطنه يعرفونه أنه جنَّار القرية، فلمـا          . أخبار أعماله العظيمة والكثرية يف كفرناحوم     

ابتدأ يعلِّم دهشوا جداً من تعليمه، إذ ملَّا أخذ السفر وفتحه جاء املوضع الذي يتكلَّم فيه إشعياء النيب                  

                                                
(1) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, p. 263.

(2) Ibid., p. 264.

(3) Ibid., p. 265.
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اصة بسنة اليوبيل املقبولة، واليت فيها يتكلَّم النيب عن         ، يف القراءة اخل   )2و1: 61إش  (عن جميء املسيا    

جميء املسيا ومسحه بالروح القدس وأوصافه وأعماله املطابقة متاماً ألعمال املتكلِّم يف ذلك اليوم، أي               

روح الرب علي ألنه مسحين ُألبـشر  : وملا فتح السفر وجد املوضع الذي كان مكتوباً فيه «: املسيح

أرسلين ألشفي املنكسري القلوب، ألنادي للمأسورين باإلطالق وللعمي بالبصر، وأرسل          املساكني،  

ومجيـع  . مث طوى السفر وسلَّمه إىل اخلادم وجلس      . املنسحقني يف احلرية، وأكرز بسنة الرب املقبولة      

 إنه اليوم قـد متَّ هـذا املكتـوب يف         : فابتدأ يقول هلم  . الذين يف امع كانت عيوم شاخصة إليه      

لقد قال هلم عالنية إن ما مسعوه اليوم من النيب قد حتقَّق أمـامهم يف  ). 21-17:4لو (» مسامعكم

وهكذا أعلن نفسه صراحة أنه هو املسيا الذي تكلَّم عنه األنبياء حمقِّقاً كيف انفتحت عيون               . شخصه

  .بولةالعمي، وأُعطيت احلرية للذين سباهم إبليس يف اخلطية، وكُرز بسنة الرب املق

ولكن للحزن واألسى مل يكن يعي السامعون أم هم الذين سباهم الشيطان مكبلني حتـت سـلطان                 

اخلطية واملوت، وال دروا أم العمي الذين ستطلق عيوم لترى النور، وال شعروا بـأم يف حاجـة إىل                   

:  فقط حسدهم وحقدهم عليـه     أما الكلمة اجلميلة اليت مسعوها فقد حركت      . الشفاء وبالتايل إليه كطبيب   

كما اسـتكثروا  ! كيف وهو ابن الناصرة يكرز أوالً يف كفرناحوم ويعمل فيها اآليات الكثرية ويترك وطنه        

وكان اجلميع يشهدون له ويتعجبون مـن   «: عليه وهو النجار ابن يوسف أن يعمل ويقول هذه العظائم

على كل حال تقولون يل هذا      : ن يوسف؟ فقال هلم   أليس هذا اب  : كلمات النعمة اخلارجة من فمه ويقولون     

لـو  (» كم مسعنا أنه جرى يف كفرناحوم فافعل ذلك هنا أيضاً يف وطنك. املثل أيها الطبيب اشِف نفسك

ويف احلقيقة مل يستطع ). 24:4لو (» ليس نيب مقبوالً يف وطنه «: ، مما اضطره أن يقول هلم)23و22: 4

وهكذا أظهرت الناصرة معدن اليهود الذي واجهـه        .  مل يكونوا يؤمنون به    أن يعمل آيات يف وطنه ألم     

وإزاء غلظة قلوم واجههم املسيح مبعامالت اهللا حنوهم قدمياً؛ إذ اختار يف أيام إيليا              . املسيح يف كل مكان   

أليـشع الـنيب    امرأة أرملة أُممية يف صرفة صيداء لتعول النيب أيام اجلوع دون بقية أرامل إسرائيل، ويف أيام                 

كانت إسرائيل مليئة بالربص ولكن اهللا مل يشِف على يدي النيب إالَّ رجالً عدوا غريباً من سوريا، قائـداً                   

فقـاموا  . هذا) تعيريه هلم(فامتأل غضباً مجيع الذين يف امع حني مسعوا  «. عسكرياً وهو نعمان السرياين

. بل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حىت يطرحوه إىل أسفلوأخرجوه خارج املدينة وجاءوا به إىل حافة اجل   

  )30- 28: 4لو (» .أما هو فجاز يف وسطهم ومضى

وهكذا كانت الناصرة مدينته اليت تربى فيها ووطن صباه قاسية شريرة قاتلة من حنوه بصورة طبق                

  .حسداً إليه أسلموه مأ بيالطس عليهمويشهد .  الذين بالنهاية قتلوهورؤسائها إسرائيلمن األصل 
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   صورة من تعالیم المسیح باألمثال- 15

  :مثَل الزارع

كان الوقت الذي أمضاه املسيح يف اجلليل منذ شهر نوفمرب وهو أوان الزرع إىل ميعاد ذهابه إىل                 

أُورشليم حلضور عيد الفصح القادم يف شهري مارس وأبريل، هذه املسافة الزمنية وتقدر حبوايل مخسة               

ويف احلقيقة جند أن . أو ستة أشهر قضاها املسيح وهو أيضاً يبذر بذار امللكوت بني أبناء شعب اجلليل           

معظم ما سجله اإلجنيليون الثالثة مىت ومرقس ولوقا، كان حصاد هذه األيام هلذه الشهور اخلمسة أو                

  .الستة

يعلِّـم ويـصنع    ) رورجنة الـس  : ومعناها(وقد أمضى غالبية وقته على شواطئ حبرية جنيسارت         

فمن . األشفية واملعجزات، وكان املوسم موسم زراعة كما هو أيضاً موسم صيد السمك يف البحرية             

وهكذا . واقع األرض قدم هلم مثَل الزارع، ومن واقع البحر قدم هلم مثَل الشبكة املطروحة يف البحر               

ان تأثريه شديداً على أفكار وتـصورات       من صميم الطبيعة والواقع شكَّل املسيح أسلوب تعليمه، فك        

  . األناجيلالشعب، وباألخص التالميذ الذين انفتح وعيهم واحتفظوا ذه الذخائر حىت سجلوها لنا يف

ولكن مل يطرح املسيح أمثاله كنماذج تعليم مستقلة، بل جاءت كنهاية حديث تعليمي لتطبيـق               

مرقس باختـصار   . كما أعطانا هذه الصورة ق    . سوسالفكر النظري على الواقع العملي املنظور واحمل      

  :يف إجنيله هكذا

وابتدأ أيضاً يعلِّم عند البحر، فاجتمع إليه مجع كثري حىت إنه دخل السفينة وجلـس علـى    «+ 

 :فكان يعلِّمهم كثرياً بأمثال وقال هلم يف تعليمـه . البحر، واجلمع كله كان عند البحر على األرض  

الزارع هوذا  ): ليهم هذا املثل اجلميل والفالحون حوهلم يزرعون األرض       وابتدأ يقص ع  (امسعوا  

وسـقط  . وأكلته وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت طيور السماء        . قد خرج ليزرع  

آخر على مكان حمجر، حيث مل تكن له تربة كثرية، فنبت حاالً إذ مل يكن له عمـق أرض،                   

الـشوك، فطلـع     وسقط آخر يف  .  يكن له أصل جف     ملَّا أشرقت الشمس احترق، وإذ مل      ولكن

وينمو، فأتى واحد    وسقط آخر يف األرض اجليدة، فأعطى مثراً يصعد       . الشوك وخنقه فلم يعِط مثراً    

  )9-1: 4مر (» .مث قال هلم من له أذنان للسمع فليسمع. بثالثني وآخر بستني وآخر مبئة

  :ذين يسمعون الكلمة إىل عينتني رئيسيتنيوقد قصد املسيح من مثَل الزارع أن يقسم ال

  . من يسمعون الكلمة وال يثمرون:العينة اُألوىل) أ ( 
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  . الذين يسمعون الكلمة والكلمة تثمر فيهم:العينة الثانية) ب(

صنف غري قابل للتأثُّر كلِّية، وصنف يتأثَّر بالكلمـة         : فقسمها إىل صنفني  العينة اُألوىل   أما يف   

نوع قلبه حجري يقتل الكلمة، ونوع ينمو ولكن        :  والذي ال يعطي مثراً نوعان     . يعطي مثراً  ولكنه ال 

  .الشوك خينقه

  :أما غري القابل للتأثُّر كلِّية

 على السطح، فإما تدوسها     »تبقى وحدها «فهو الذي ميثِّل البذرة اليت ال ختترق األرض ائياً بل           

وهؤالء هـم العائـشون بعقلـهم       . لذي سقط على الطريق   وهو البعض ا  . األقدام أو تأكلها الطيور   

العامل ففقدوا القدرة على التأثُّر بكلمـة اهللا، ال يفهموـا وال            وإحساسهم مشغولني ومهمومني بأمور     

  . يفهموهايريدون أن

  :أما الذي يتأثَّر وال يعطي مثراً فهو نوعان

لبذرة اليت تقع علـى أرض حجريـة         فقلبه منفعل لكل شيء وهو ا      :عثرته داخلية : النوع األول 

تربتها قليلة فتنمو سريعاً وتتأثَّر سريعاً بالكلمة، ولكن ال حتفظها يف داخلـها، ألن              

سرعة تأثُّرها أيضاً باألمور العاملية حترم الكلمة من النمو، وكلمـة اهللا حتتـاج إىل               

  .عناية عنيدة ضد جماذبات العامل لتستقر يف قلب واٍع

فاجلو الذي يعيش فيه جو موبوء مبؤثرات عاملية باطلة، إما شهوات           : رته خارجية عث: النوع الثاين 

بكل أنواعها، وإما انشغاالت زيادة عن احلد، وإما تأثريات فكرية ضارة من كـل              

فـاحلق ال   . فبمجرد أن تنمو كلمة اهللا تضغط عليها هذه املؤثِّرات وتقتلـها          . لون

  .يعيش وال ينمو بني الباطل

  :فيهم الذين يسمعون الكلمة، والكلمة تؤثِّر: العينة الثانيةرياً نأيت إىل وأخ

مبعـىن أن  . وهؤالء يشبهون البذور اليت نزلت يف أرض طيبة، ترسل جذورها إىل ما تشاء الطبيعة             

الكلمة تنمو وتثمر مبقدار ما ميلك اإلنسان من االجتاهات املتعددة الطيبة، فيأخذ احلق اإلهلي طابعـه                

  .سب قدرات ومواهب كل شخص ليأِت بثماره املتنوعةحب

واآلن إذا تأملنا هذا املثل الدقيق احملبوك جند أن املسيح يصور السامعني بصورة عمليـة شـديدة                 

واملَثَل ذو جاذبية للعقول املنفتحة للتعليم والفهم، األمر الـذي جعـل            . التحديد والوضوح والواقعية  

ذا رفعت  «: ا يف مناسبة أخرى مثل هذه وتقولامرأة من وسط اجلمع ترفع صو وفيما هو يتكلَّم

، )27:11 لـو (» طوىب للبطن الذي محلك والثديني اللذين رضعتهما: امرأة صوا من اجلمع وقالت له
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ولكن مل يقبل املسيح هذا االنفعال اخلارجي ورده إىل ما ينبغي أن يكون عليه االنفعـال الـداخلي                  

  )28:11لو (» .طوىب للذين يسمعون كالم اهللا وحيفظونهبل  «: الصحيح

مث أضاف املسيح يف شرحه ملَثَل الزارع بعد أن استوفاه لتالميذه على انفراد مثَالً آخر يتعلَّق بـه                  

أليس ليوضع على . هل يؤتى بسراج ليوضع حتت املكيال أو حتت السرير «: أشد التعلُّق، إذ قال هلم

مبعىن أن كل ). 22و21: 4مر (»  خفي ال يظهر وال صار مكتوماً إالَّ ليعلَناملنارة؟ ألنه ليس شيء

الذي مسعتموه مين سواء يف األمثال بأسلوا املخفي أو كأسرار يف املخدع، فهذا أظهروه وأعلنـوه                

 أداة أما السراج فهو التلميذ الذي أشعل املسيح نور اإلميان واملعرفة باهللا يف قلبـه فـصار        . وعظوا به 

البيع والشراء، مبعىن مهوم التجارة والعامل، وال أن        ” مكيال“تنوير، وبذلك ال ينبغي أن يخفى حتت        

  .يعتزل يف داره، بل البد أن خيرج ومن على منابر التعليم يعلِّم

وهذا يعين أن األمثال اليت أعطاها املسيح كانت شعالت نارية توِقد وتنري القلب والذهن يف يوم                 

فـانظروا كيـف    «: لذلك أيضاً أوصاهم أن ينتبهوا إىل مساع الكلمة بانفتاح ذهين ووعي. ازةالكر

مـن  (فالذي يظنه له    ) املقفول البصرية (سيعطَى، ومن ليس له     ) الوعي املفتوح (تسمعون، ألن من له     

  )18:8لو (» .يؤخذ منه) معرفة

   الشبكة والبحر والسمك- 16

ركب والشعب جالس على الشاطئ يستمع، رفع املسيح عينـه إىل           واآلن واملسيح جالس على امل    

صياد يصطاد عن قرب منه، وهو يطرح الشبكة يف البحر بشبه دائرة متسعة، تنقَض علـى البحـر                  

منظر مألوف، ولكن املسيح استخرج منه      . لتمسك السمك الذي يتجمع على صوت وقوعها يف املاء        

فهو يريد أن يعلِّم التالميـذ أن       . اهللا شبكته لتمسك الصاحل والطاحل    مثَله عن امللكوت وكيف يطرح      

ليس كل الذين يتجمعون حوله عند مساع صوته وهو يطرح عليهم كالمه العذب اجلميل يف شـبكة             

نعمته هم املختارون، بل يوجد بعضهم غري نافع للملكوت شأم شأن السمك الرديء الذي يدخل               

. يلقى يف البحر مرة أخرى، أما السمك الفاخر فيذهب على مائدة امللوك           فهو يفرز و  . الشبكة صدفة 

هذا يكون شأن الدينونة حينما يفصل اهللا بني صانعي املعاثر والذين يتقبلون دعوة امللكـوت مـن                 

  .املختارين املعينني للملكوت واحلياة األبدية
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  )4( القمح والزوان- 17

يف معاملة املشاكسني والذين يعطِّلـون خدمتـه مبـصادرام       هنا يكشف املسيح سر طول أناته       

واحتجاجام واملسيح صابر عليهم، يرد عليهم ويعاملهم كأم يريدون أن يتعلَّموا وهـم صـانعو               

كيف ينموان معاً، فإذا حاول الفالح      : على هؤالء قال املسيح مثَله البديع وهو القمح والزوان        . معاثر

كما أنه من الصعب أن يفرق حـسب        . معه القمح أيضاً ألن اجلذور متشابكة     أن يقتلع الزوان يقلع     

الظاهر بني القمح اجليد والزوان الرديء، لذلك نص يف مثَله أنه ال ينبغي أن يقلع الزوان طاملا هـو                   

ينمو وسط القمح، أما يف النهاية وعند احلصاد فينكشف القمح عن الزوان ويجمع الزوان ويطرح يف                

وتطبيق املثل واضح ومجيل بل وخطري، أنه يف العامل ال يفرق اهللا بني الصاحل والشرير؛               ). الفرن(التنور  

إذ يشرق مشسه عليهما، وميطر مطره لكليهما، واهلواء يداعب هذا ويالطف ذاك، واملاء جيري هلـذا                

لذلك يقـول   . خر أو األخرى  ولكن بالنهاية يؤخذ الواحد أو الواحدة ويترك اآل       . وأيضاً باملثل لذاك  

املسيح أيضاً أن ال ندين أحداً هنا، فنحن ال نعرف املخطئ من صاحب احلق، ولكن الدينونة بالنهاية                 

لذلك فمثَل القمح والزوان مثَل يصلح جـداً أن يكـون           . يف يدي الذي حيكم على هذا ويربئ ذاك       

  .منهج حياة وسلوك يف املعامالت

  ف والبحر الھائج إسكات الریح العاص- 18

إن ما يقابل الكارز من خماطر وعثرات مفاجئة تكون على مستوى أصعب من قدراته قـادر أن                 

يربك كرازته ويقلِّل من فاعليته، لذلك ارتأى املسيح أن جيوز هذا االختبار مع تالميذه حىت يقـوي                 

سيح مبحـرين بـسفينتهم   فحينما كان التالميذ ومعهم امل    . عودهم ويزيد من إميام ورباطة جأشهم     

” خـن “الصغرية من الشاطئ الغريب حنو الشاطئ الشرقي للبحرية، كان املسيح جمهداً للغاية فنام يف               

وبينما هو نائم هبت عاصفة هوجاء عنيفة وعال موج البحر وأخذ يتقاذف السفينة، وبلـغ               . املركب

لطان وأمر البحر أن يصمت، فهدأت      فاضطروا أن يوقظوه، فقام وانتهر الريح بس      . اخلطر حد الغرق  

مث عاد على التالميذ    . الريح يف احلال وصمت البحر وكأن الطبيعة أصبح هلا آذان تسمع وإرادة ختضع            

فإن . أي إنسان هذا «: أين ثقتكم يف اهللا واعتمادكم عليه؟ ولكنهم ظلوا مذهولني: يوبخ عدم إميام

 ولكن مل تكن متثيلية هـذه الـيت صـنعها املـسيح     ).27:8مت (» الرياح والبحر مجيعاً تطيعه؟

                                                
.نبات ضار ينمو مع القمح وساقه تشبه ساق القمح: الزوان(4) 
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مع تالميذه ومل يكن جمرد أمر للريح والبحر، ولكنه تسليم وتسلُّم إذ منحهم إميانه وصالبة سـلطانه                 

فاملسيح مل يكن معلم نظريات، بل مدرب روحيـات         . على الطبيعة كما على باقي املخاطر واملعاثر      

 يكن كمن يسلِّم مهنة وأسرارها، بل إنـه يعطـي إمكانيـات        ومل. ومواقف ملعارك خفية ومنظورة   

  !!وسلطات لرسل منوط م أن يؤسسوا معه ملكوت السموات، لذلك وبخ عدم إميام

   إخراج شیطان من إنسان كورة الجدریین- 19

 عندما انطلقت السفينة قاصدة الشاطئ الشرقي عرجت قرب مدينة تدعى جدره بناء على رغبـة           

فبمجرد أن رست السفينة على الشاطئ انطلق     . املسيح، ويبدو أنه كان يعلم أن له هناك عمالً رحيماً         

حنوه إنسان به روح جنس قيل عنه إن مسكنه كان يف القبور ومل يقدر أحد أن يربطه وال بسالسل،                   

وقد أثبـت   . لِّلهألنه ربط كثرياً بقيود وسالسل فقطع السالسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذ             

قادرة فعالً على تقطيع    ) الشريرة(العلم احلديث املعروف باألحباث الباراسيكولوجية أن القوة الروحية         

فالروح قادر  . السالسل وكسر أشد قيود الفوالذ بسهولة، ألن املادة الصلبة عند األرواح كأا اهلواء            

ه، وهكذا فإن اإلنسان إذا سكنه روح شرير أن ينفُذ من جدار الصلْب وخيترق الزجاج دون أن خيدش 

وكان ذلك اإلنسان دائماً يف اجلبال والقبور يـصيح وجيـرح نفـسه             . يقدر أن يصنع به هذا كله     

فهي يف القبور ويف اجلبال، فكما قال الرب إا         ) النجسة(أما سكىن الشيطان أو األرواح      . باحلجارة

والقبور بالذات مكان جتمع األرواح املعذَّبة اليت بعد        . حتذهب يف الرباري والقفار حيث ال ماء لترتا       

ومن هنا طقس الكنيسة بالصالة يف  املقابر يف اليوم الثالث           . أن فارقت أجساد أصحاا تظل جبوارها     

أما كون ذلك اإلنسان يصيح     . لصرف الروح من عاملنا دوء وبسلطان اهللا لتذهب إىل املقر املعد هلا           

لذلك كان من أهم أعمـال  . ي لذة الشيطان يف تعذيب اإلنسان الذي يستحوذ عليه وجيرح نفسه فه  

 على النـاس    possessionاملسيح للخالص قبل الصليب هي إخراج الشياطني سواء اليت استحوذت           

واملس . اضطراب عصيب أو نفساين   الذين سكنت فيهم أو مستهم مسا لإليذاء سواء مبرض أو عاهة أو             

تسلط روح أو فكرة أو خيال، أما هذه إذا    إما:  وهو يشبه الصرع أو هو نوع من التسلُّط        obsessionهو  

  . معروفكانت مرضية وليست من عمل األرواح فعالجها الطيب

مايل ولـك يـا    «: فلما تقابل اإلنسان املريض باملسيح، صرخ الشيطان الذي فيه بصوت عظيم

اخرج من اإلنسان يا أيها الـروح       : ألنه قال له  . تعذبينأستحلفك باهللا أن ال     . يسوع ابن اهللا العلي   

هكذا استعلن املسيح يف احلال، خاصة أن املعروف عند الشيطان أن ابـن  ). 8-6: 5مر (» النجس

  . النهايةأي قبل” قبل األوان“وكلمة . لريبط الشيطان متهيداً إللقائه يف مصريه األخرياهللا نزل 
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وهنا خياطب املسيح الشيطان وليس اإلنسان، ألن الشيطان يسلب من          وملَّا سأله املسيح ما امسك؟      

وهنا توسـل   . اإلنسان شخصيته وإرادته وتفكريه، فأجاب امسي جلئون أي أرواح كثرية جمتمعة فيه           

الشيطان لدى املسيح أن ال يرسلهم بعيداً؛ بل أن يسمح هلم أن يدخلوا اخلنازير اليت كانت ترعي يف                  

وبالفعل دخلـت   . فرأى املسيح أن متوت اخلنازير وال ميوت اإلنسان       . نَ هلم املسيح  ذلك املكان، فأَذِ  

وهكذا كان اإلنسان   . الشياطني يف قطيع اخلنازير، فاندفع القطيع من على اجلرف إىل البحر واختنق           

  .عند املسيح أفضل من خنازير كثرية

 بالشياطني جالساً البساً عاقالً حتـت  فلما جاء أصحاب اخلنازير ورأوا اإلنسان الذي كان معذَّباً     

فطلبوا من املسيح أن    . ويبدو أم كانوا وثنيني، ألن اليهود ال يقتنون اخلنازير        . رجلي املسيح، خافوا  

وملَّا طلب اإلنسان الذي كان معذَّباً أن يبقى مع املسيح ويتبعه مل يدعه املـسيح               . يذهب من كورم  

  .هلك وأخربهم كم صنع بك الرب ورمحكاذهب إىل بيتك وإىل أ: بل قال له

  )38:10أع (» .وكان يشفي مجيع املتسلِّط عليهم إبليس «+ 

   العودة إلى الشاطئ الغربي- 20

  ُإقامة ابنة یایرس وشفاء نازفة الدم

قصة هي يف حقيقتها قصتان ومعجزتان تداخلتا معاً يف حبك جيد يشهد برباعة اإلجنيلي، فبمجرد              

وكان بينهم شخصية مرموقة يف عني اليهود، وهو        . جد مجعاً غفرياً يترقَّب وصوله    أن وصل املسيح و   

وهذا عمل فريد مل نسمع به من قبل، ولكن احلاجة          . رئيس جممع، عندما تالقى مع املسيح سجد له       

  .والضيقة تذلِّل طبع اإلنسان

ة سنة مريضة، وقد    قد جاء ألن ابنته ذات االثنيت عشر      ” يايرس“وكان هذا الرئيس الذي يدعى      

هلذا اخترق هذا الرئيس وسط اجلمـوع       . دخلت يف حالة اخلطورة القصوى بانتظار املوت كل حلظة        

  .بسرعة وترجى املسيح أن ينقذ ابنته، فاستجاب املسيح واتجه معه حنو البيت

تعاجلـت   و وهنا اندست امرأة يف اخلفاء كانت قد أصيبت بنزيف حاد استمر معها اثنيت عشرة سنة،              

 ومل تألَّمت كثرياً من أطباء كثريين وأنفقت كل ما عندها «: مرقس. كثرياً ومل تشف، أو حسب قول ق

لوقا يروي هذه القصة وهـو  . ، ولكن ملَّا جاء ق)26:5مر (» تنتفع شيئاً، بل صارت إىل حال أردأ

 أن تشفى من) هي( تقدر ومل «: طبيب، مل يذكر هذا االام ضد أرباب مهنته بل قال بلباقة مدهشة
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ألا قالت  « :هذه ملَّا مسعت بيسوع جاءت يف اجلمع من ورائه ومست هدب ثوبه). 43:8لو (» !أحٍد

إن مسست ولو ثيابه شِفيت، فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت يف جسمها أا قد برئت من الداء

شاعراً يف نفسه بالقوة اليت  «حنو اجلمع ولكن مل يتركها املسيح متر، بل التفت ). 29و28: 5مر (»

وكان ينظر حوله فرأى اليت فعلت هذا فجـاءت  ). 30:5مر (» من ملس ثيايب؟: خرجت منه وقال

معىن هذا أن من جسم املسيح تسربت قوة فعالً ودخلـت           . وهي خائفة وسجدت وقالت احلق كُلَّه     

الزمتها اثنيت  الم صاحبة النزيف وأوجاعها اليت      ولكن املهم أين ذهبت آ    ! جسم املرأة وشفتها يف احلال    

وصنعت شفاًء وراحة    وكأنه حدث تبادل، فالقوة خرجت من املسيح وذهبت للمرأة        : عشرة سنة؟ نقول  

أمل يكـن   ! املسيح يف جسده   وسالماً، واآلالم والضيقات واألحزان واألوجاع تسربت من املرأة ليحملها        

ولكن تـذوب  ). 4:53إش (» ...لكن أحزاننا محلها وأوجاعنا حتملها  «: إشعياء صادقاً هنا حينما قال

  !األحزان يف صدر املسيح الواسع واألوجاع تتالشى مبجرد أن متسه، ألنه هو القدوس

إنه بينما املسيح يتكلَّم مع املـرأة إذ        : وهنا يبدأ يدخل اإلجنيل يف قصة يايرس اليت ابتدأها فيقول         

   ل من بيت يايرسس جاءوا على عجل ينعون للرجل موت ابنته، وزادوا من عندهم أن ال تتعـب               بر

فانربى املسيح يلطِّف من وقوع اخلرب علـى        . وكأن كلمة املوت قادرة أن تلغي عمل املسيح       . املعلِّم

إا كلمة خرجت من فم املسيح لتعمل عملها يف احلال سواء يف            . آمن فقط !! ال ختف : يايرس بقوله 

  .أو يف الراقدة على فراش املوتقلب الرجل 

واجه املسيح املعزين وهم يضجون بالزمر والطبول كعادة القوم، وأراد أن يـسكتهم ففاجـأهم               

مل يفهموا  . بقوله إن الصبية مل متت لكنها نائمة، باعتبار سلطان املسيح الذي سيوقظها من نوم املوت              

  .ن على أنفسهمالكالم، فضجوا بالضحك وهم ال يدرون أم يضحكو

بطرس ويعقوب  : ودخل املسيح ومعه الثالثة الذين اختارهم دائماً للمثول معه يف املناسبات اهلامة           

وتقدم املسيح حنو الصبية املائتة     . وملَّا دخل أخرج اجلميع من أمام الصبية إالَّ األب واُألم فقط          . ويوحنا

، فقامت الـصبية يف احلـال؛ إذ   )41:5ر م(» طليثا، قومي «: وأمسك بيدها، وبأمر نادى الصبية

فبِهتوا بهتاً عظيماً «أطاعت الروح رب الروح، وأذعنت لصوت املسيح وقامت ومشت أمام والديها 

  .، وقال املسيح أن تعطى لتأكل وأوصى أن ال يقولوا ألحد)42:5مر  (»
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   إقامة الشاب المیت بقرب نایین- 21

ليلة اليت تكشف عن تصورات قلب املسيح ونوازع نفسه اليت تدفعه         هذه املعجزة من املعجزات الق    

فهنا معجزة مل يطلبها منه أحد، وأصحاب امليت كانوا يشيعونه راضني مبوته، ولكـن              . لعمل الرمحة 

إىل باب املدينـة  ) املسيح(فلما اقترب  «: لوقا. والقصة باختصار حيكيها ق. املسيح وحده مل يرض

ال ). 12:7لـو  (»  حممول ابن وحيد ُألمه، وهي أرملة، ومعها مجع كثري من املدينةإذا ميت) نايني(

شك أن املسيح قد عرف ذلك كله، واعترب حال هذه األرملة احلزينة حاله، فقد تبنى أحزان اإلنسان                 

مل ، فوجد أن احلِ   )4:53إش   (»أحزاننا محلها وأوجاعنا حتملها   «: مبعىن أنه كما يقول إشعياء النيب     

فلم يكتِف بأن يعزيها ليـشاركها حزـا،        . ثقيل على قلب املرأة وعسري عليها أن تتحمله وحدها        

ولكنه عول أن يرفعه مجلة؛ فاقترب من النعش وملسه فوقف املشيعون، وبادر بنداء الـشاب امليـت                 

اجلمع املذهول  بصفته أيب األرواح، فأجاب الشاب بالطاعة وقام وجلس على نعشه أمام ناظري أُمه و             

فدفع الشاب ُألمه وكأنه ما مات وكأـا مـا          . الذين أخذهم اخلوف، ولكنهم جمدوا اهللا يف املسيح       

هذا هو املسيح معزي احلزاىن، مريح التعـاىب، مفـرح          . فقدته، فأخذته يف حضنها وعادت إىل بيتها      

  !!القلوب
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   شكوك المعمدان ورسالة من السجن- 22

 عـدة    أُلقي يف السجن يف قلعة ماخريوس بأمر هريودس امللك، وكان قد مضى عليه             كان املعمدان قد  

 هي  هل: شهور يف حبسه املظلم يترقَّب املوت، فتألَّبت عليه األفكار وثارت الشكوك، فيما خيص رسالته             

 وملـاذا  انتهت؟ وهل أكون بذلك أكملت السعي؟ هل أعددت الطريق لآليت بعدي؟ مث امتدت الشكوك،     

 أتلق رسالة من املسيح خبصوص عملي إن كان قد انتهى واستوىف القصد؟ وإن كانت رسـاليت مل                  مل

هل املسيح الذي رأيته واعتمد مين      : تكمل بعد فلماذا السجن والتهديد باملوت؟ مث امتدت الشكوك        

ـا؟ أم ننتظر آخر؟ وهكذا دارت به الشكوك           امسة كل هذا كان حيتاج كلمة ح     . هو اآليت بعدي حق

  هل أنت اآليت أم ننتظر آخر؟: فأرسل يوحنا التلميذَين يستفسر. من املسيح نفسه ومن فمه

ولكن السؤال الذكي الذي يفرضه سرد معجزة إقامة ابن أرملة نايني علينا يف هذا املوقف بالذات                

من التلميـذين؟   هل من عالقة بني إقامة هذا االبن الوحيد هلذه األرملة احلزينة وبني بعثة يوحنا               : هو

هل صنع املسيح هذه املعجزة وتلميذا املعمدان حاضران لكي يعطي التلميذين احلائرين مع معلِّمهمـا         

 وبـذلك تكـون هـذه    » املوتى يقومون «صورة للملكوت الذي افتتح، وها هي آخر آياته مجيعاً 

ية التلميذين وإقامة ميـت     لوقا الذي مجع إرسال   . املعجزة يف وضعها الصحيح متاماً بالنسبة لترتيب ق       

  نايني معاً إلعطاء صورة حية كيف أن املسيح هو اآليت وال داعي للقلق؟

وبعد أن ترك املسيح تلميذي املعمدان يتابعان مع التالميذ أعمال املسيح، وبعد أن رأيا ومسعا ما                

ب البـصر  ويف تلك الساعة شفى كثريين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة، ووه «: حدث أمامهم

إن العمي يبصرون   : اذهبا وأخربا يوحنا مبا رأيتما ومسعتما     : فأجاب يسوع وقال هلما   . لعميان كثريين 

 واملساكني يبشرون، وطوىب ملن ال      واملوتى يقومون والعرج ميشون والبرص يطهرون والصم يسمعون       

  )23-21: 7لو (» .يعثر يفَّ

 على الواقع املنظور واملسموع، غري أن هذه السلسلة من          وذا قدم املسيح شهادة لعمل امللكوت     

. األعمال بترتيبها هذا هي استشهاد مبا قاله إشعياء النيب يف وصفه لعالمات امللكوت حينما يبدأ عمله               

ـا وفعالً،                  وذا يكون املسيح قد أحال املعمدان وهو نيب إىل إشعياء ليتأكَّد أن امللكوت قد بدأ حق

حينئذ يقفز األعرج كاإليل ويترنم . وحينئذ تتفقَّح عيون العمي وآذان الصم تتفتح «: ءإذ يقول إشعيا

ألن الرب مسحين ألبشر املساكني، روح السيد الرب علي،  «، )6و5: 35إش (» لسان األخرس

ألعـزي  ... للمسبيني بالعتق وللمأسورين باإلطالق      أرسلين ألعصب منكسري القلب، ألنادي    
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  )2و1 :61إش (» .لنائحنيكل ا

 كـالنبوات،  ذا يكون املسيح قد قدم نفسه للمعمدان أنه هو مسيا الذي أتى، وأن األعمال تشهد له 

 أكمل كل   صحيح أنه مل يعلن نفسه بصفة امللك اآليت ليفتتح ملكوت اهللا بالقوة واالقتدار، ولكن املسيح              

  » وطوىب ملَن ال يعثُر يفَّ «:  قال يف اية كالمهلذلك. أعمال املسيا الالئقة برسالة اخلالص

   المسیح یمتدح المعمدان- 23

وبعد أن مضى تلميذا املعمدان ابتدأ املسيح يرفع اللَّبس عن موقف املعمدان الذي دخل صدور تالميذه                

نه، إذ قال   أن املعمدان أُجرب أن يسأل سؤاله ليس عن احنراف يف إميا          . عن كيف يشك املعمدان يف املسيح     

إن املعمدان ليس قصبة حتركها الريح، مبعىن أنه ليس عن أفكار طارئة يتحرك أو يفكِّر فهو أثبـت       : املسيح

مث استمر يعدد صفاته، كونه كان يتزيا بزي النساك واملتعبدين بالصوف اخلشن            . من أن يكون قد تزعزع    

م نيب هو أقول أنا وأفضل من نيب، فالنيب يتنبأ أما هذا فجـاء              فإن قلت . ال بالثياب الناعمة كقاطين القصور    

ها أنا أُرسل أمام وجهك مالكي : هذا هو الذي كُتب عنه «: يكرز وخيدم وينادي كسابق ملَن سيأيت بعده

ويالِحظ القارئ الفرق بني أصل ). 27:7، لو 1:3مل (» )قدامك(قدامي ) طريقك(الذي يهيئ طريقي 

ألن أصـل  . نبوة وما عدله املسيح فيها، وهو حبد ذاته إعالن واستعالن عن أنه هو هو يهوه اهللا يف القدمي      ال

، هذا حوله املسيح ملَّا حول اآلية       ”قدامي“،  ”طريقي“اآلية يكشف أن الروح فيها يتكلَّم بفم يهوه نفسه          

وهذا نوع من االختفاء الذي ال يخفى، » قدامي... قي طري «: من املتكلِّم بفم اهللا إىل ما يتكلَّمه هو بفمه

  .بل نوع من االستعالن ال يدركه إالَّ األذكياء ذوو البصرية

إنه بني املولودين من النساء ليس نيب أعظم من يوحنا : ألين أقول لكم «: ويكمل املسيح من عنده

وهـذا يعـين أن   .  النساء واملولودين من اهللا وهذا يعين أن املسيح يفرق بني املولودين من» املعمدان

املعمدان وهو حمسوب من طغمة األنبياء يكون أعظمهم من جهـة الـدعوة الفتتـاح امللكـوت                 

. واالستنارة، ولكن حينما يقارن املعمدان باملولودين من اهللا يف العهد اجلديد ال يكون أعظم بل أقل               

 أعظم -) وهم املولودين من اهللا (-صغر يف ملكوت اهللا ولكن األ «: لذلك وضح املسيح القول قائالً

 وليس الرب هللاعلى أن املعمدان خبدمته كان أول من أفرز من الشعب قوماً يعطون ). 28:7لو (» منه

 «: بالناموس وذلك مبشورة اهللا، وذا استثىن الفريسيني والناموسيني بقول حيتاج إىل فهم واستيعاب

وأما الفريسيون والناموسيون .  معتمدين مبعمودية يوحنابرروا اهللا عوا والعشارون   ومجيع الشعب إذ مس   

ــشورة اهللا  ــضوا م ــسماء (-فرف ــوة ال ــدين  -) أو دع ــري معتم ــسهم غ ــة أنف ــن جه  م
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: ، وقد زادها املسيح وضوحاً ملَّا سأل سؤاالً لرؤساء الكهنة والذين معهـم )30و29: 7لو (» منه

  انت من السماء أم ال؟معمودية يوحنا هل ك

وبعدها أوضح املسيح سر املعمدان بالنسبة إليليا النيب حتقيقاً لقول مالخي النيب أن بيوحنا الـنيب                

يكون إيليا النيب قد جاء فعالً، ولكن ليس بالكيان اجلسدي بل من جهة روحه النارية اليت وبخـت                  

فإيليا استودع النبـوة    : ما دفع الثمن  ولكن كل منه  . امللوك وأفزعتهم، وأهانت زوجام وفضحتهم    

  .لغريه، واملعمدان استودع النبوة بالسجن واملوت

   المسیح والمعمدان ونظرة الیھود الرافضة للجدید والقدیم- 24

مث ابتدأ املسيح حيكي للذين حوله عن مستوى فكر اليهود الذي استقبلوا به املعمدان وهو الصورة              

. ي يبشر باجلديد، مقارنة مبا استقبلوا به املسيح كمناٍد للجديد وحرية احلـق            املتزنة للعهد القدمي الذ   

 األوالد يف األسواق؛ إذ تقف جمموعة وجتلس قبالتها جمموعة أخرى، ففرقةواستخدم يف ذلك رواية ميثِّلها 

ون الـدور إىل    مث يبدل تدعي متثيل الفرح إذ يزمرون، فتستجيب هلا يف العادة الفرقة األخرى بالرقص،             

  .يبكون متثيل احلزن إذ يبتدئون ينوحون كنساء املآمت واآلخرون

هنا يطبق املسيح هذا األمر على اليهود الذين جاء إليهم يوحنا املعمدان ال يأكل وال يشرب مخراً                 

 فقالوا إن به شيطاناً، مث جاء إليهم ابن اإلنسان فقالوا عنه إنه أكول وشريب مخر حمـب للعـشارين               

مث يعقِّب املسيح على مسلك اليهود أم قد جانبتهم احلكمة، إذ يف املعمدان كانت حكمة               . واخلطاة

إن احلكمة تربر من بنيها، أما الغرباء   : فقال املَثَل . النسك والعبادة، ويف املسيح حكمة العزاء واملواساة      

  .عنها فاحلكمة عندهم جهالة

رض حبه ومساعدته وحكمته ومعرفته لراحة وسـالم كـل          مث عاد يف تواضعه وبساطة روحه يع      

  :نفس هكذا

امحلـوا نـريي   ). أزيل محلكـم (تعالوا إيلَّ يا مجيع املتعبني والثقيلي األمحال وأنا أرحيكم  «+ 

، ألين وديع ومتواضع القلـب، فتجـدوا راحـة          )املثال احلي (عليكم وتعلَّموا مين    ) تعليمي(

  )30-28: 11مت (» .خفيفألن نريي هين ومحلي . لنفوسكم

إا كانت يف األصل تأيت مباشرة بعد املقارنة بني         ) 5(وعن هذه اآليات األخرية يقول العامل نياندر      

                                                
(5) A. Neander, op. cit., pp. 216,217, n.t.
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وذلك لشدة مناسبتها، وا يقارن املسيح بني تعليمه        ) 19-16: 11مت  (املسيح ويوحنا املعمدان    

لذين سحقهم الناموس وأسقطهم من اتمـع       والناموس، خماطباً اخلطاة واحلزاىن والبؤساء والضعفاء ا      

 الذين هم موضوع كرازتـه واملـدعوون   » املتعبني والثَّقيلي األمحال «: اليهودي، فاعتربهم املسيح

مـن يقبـل إيلَّ ال    «: فهو لكي جيذب كل الضعفاء واملرفوضني” وديع“وحينما أعلن أنه . مللكوته

 فلكي يطمئن منكسري القلوب » متواضع القلب «ألين : ، وحينما قال)37:6يو (» أُخرجه خارجاً

  .أن هلم قلب اهللا

   ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى،- 25

ًلم آت ألدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ِ  

الذي صار فيما بعد القديس مىت اإلجنيلي    ” الوي“فقد دعا املسيح    . كانت املناسبة هامة وخطرية   

تلمذ وراءه، فاستجاب الوي وعمل لذلك وليمة يف بيته ودعا إليها العشارين            ليترك جباية العشور ويت   

وبينمـا هـو    «: احملسوبني أم خطاة، وأصدقاء الوي وهم أيضاً خطاة، وجلس املسيح يف وسطهم

فلمـا نظـر   . متكئ يف البيت إذا عشارون وخطاة كثريون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتالميـذه           

  )11و10: 9مت (» ملاذا يأكل معلِّمكم مع العشارين واخلطاة؟: ن قالوا لتالميذهالفريسيو

كنا لتونا نتكلَّم عن احلكمة يف سلوك املعمدان اليت ظهرت كحياة نسك وتقشف شديدة، فـال                

خبز وال طعام وال لباس ناعم وال بيت للمبيت، فاجلبال حتتضنه أو هو حيتضنها ويبيت على أصوات                 

وكنا نتكلَّم عن   . وش، ويستيقظ مع الفجر لينادي باقتراب امللكوت والتوبة اليت تليق بامللكوت          الوح

. احلكمة يف سلوك املسيح كيف جاء للحزاىن ومنكسري القلوب وللنائحني واملتعبني وثقيلي األمحال            

 روحـه   فكان عمل املسيح األساسي أن يرفع أمحاهلم عنهم ويهبهم نعمته ويشفي كسر قلبهم بعزاء             

والذي نوى أن يسفك دمه من أجلهم أراد أن يشاركهم فقر حيام ليـشتركوا يف ِغنـى           . القدوس

حبه وعطفه، يأكل لقمتهم ويشرب من كأسهم متهيداً ليشتركوا هم بالسر يف جسده والشرب مـن               

رنـا  اشـترك يف فق   . ، هكذا تسبح اآلن الكنيسة له     ]هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له      : [كأس دمه 

  .لنشترك حنن يف غناه، ذاق مرارة حياتنا لنتذوق حنن السعادة يف احلياة معه

ولكن من أين احلكمة للذين رفضوا بر اهللا ليضمنوا بر أنفسهم؟ فإن كانت عيون الفريسيني قـد                

وإن كان قد أخفى عن قلـوم وأفهـامهم         . أُغلقت عن معرفة املسيا فليس كثرياً أن يذموا سلوكه        

سيفدي اخلطاة بسفك دمه فكيف يفهمون ملاذا جيلس مع اخلطاة والعـشارين ويأكـل مـن                كيف  
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  لقمتهم ويشرب من كأسهم؟

  أنـه ؟)11:9مت (» ملاذا يأكل معلِّمكم مع العشارين واخلطاة «: هلذا كان رد املسيح على سؤاهلم

 جـاء . نصيب وال تطبيب  من أجلهم كطبيب يشفي جراح قلوم، أما هم األصحاء فليس هلم فيه             جاء  

 عن اخلطاة خطاياهم ويسلِّمهم بره الشخصي، أما الفريسيون فألم أبرار عند أنفسهم تركهم يف             ليحمل  

  )13:9 مت(» !إين أريد رمحة ال ذبيحة) مطلب اهللا(فاذهبوا وتعلَّموا ما هو  «: مث خاطبهم! خطاياهم

   رقعة من ثوب جدید على ثوب عتیق،- 26

  دة في زقاق عتیقةوخمر جدی

.  خـارجي واضح من كالم املسيح يف هذين املثلني أن الطبيعة القدمية ال ميكن أن تتجدد بإضافة عمل              

 التجديد  ملاذا ال يصوم تالميذك؟ والعمل اخلارجي الذي يراد به        : والكالم جاء بعد سؤال تلميذي املعمدان     

التدريبات  ولكن مهما كانت  . ا تالميذ املعمدان  هو الصوم والنسك والصلوات احملفوظة كما قاهلا ومارسه       

 الذين يراد جتديـد     هذا من جهة التالميذ   . املفروضة على اإلنسان فهي ال تستطيع أن تغير الطبيعة القدمية         

 على  كذلك وبنفس االستحالة ال ميكن أن مبدأً روحياً من العهد اجلديد نطبقه           . طبيعتهم بالصوم والنسك  

وحرية اإلميان تليق    بادئ العهد القدمي كالفريسيني مثالً، إذ يستحيل أن الفرح الروحي         على م إنسان يعيش   

. بالتحيات يف األسواق والتـسابق إىل الـوالئم        أو تنمي طبيعة إنسان فريسي يهتم لذاته ومسراته ويفرح        

باإلميـان    طبيعة جديـدة   والقصد األساسي من هذا املثل أن الطبيعة العتيقة ينبغي أن تتحول جبملتها إىل            

  .جديدة فال رقعة من اجلديد تصلح لتجديد طبيعة عتيقة، وال رقعة من العتيق تصلح لطبيعة. باملسيح

كذلك فمن كالم املسيح من واقع املثلني نفهم أنه ال ميكن التجديد من اخلارج، فاملسألة ال حتتمل   

 كمـا   -اها بولس اخللقة اجلديدة بـالروح        اليت هي كما دع    -فالتجديد يبدأ مبيالد جديد     . الترقيع

كذلك يف مسألة اخلمر اجلديدة اليت إذا وضعت يف زقاق عتيقة متزقهـا             . شرحها املسيح لنيقودميوس  

هذا يعين بوضوح أن هيكل التعلـيم يف        . بسبب تفاعالا الداخلية اليت ال حيتملها جلد الزقاق العتيق        

  .قوة الروح والنعمة واحلرية اليت للمسيحالعهد القدمي ضيق وحمدود ال حيتمل 

ولكن االحتراس الوحيد الذي يلزم هنا أن ننبه عليه ذهن القارئ والشارح والواعظ هـو قـول                 

فلـو  . املسيح إنه ما دام العريس معهم فال يصومون، ولكن مىت رفع العريس عنهم حينئذ يصومون               

ل املعىن ويصري مرة أخرى وكأننا نضع رقعة من         فهمنا أن ارتفاع املسيح هو صعوده إىل السماء، خيت        

 أن 122-121وهنا كما سبق وقلنا يف موضـعه صـفحة   . ثوب عتيق هذه املرة يف الثوب اجلديد     
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مبعىن أنه إذا غاب املسيح عن القلب وعن الوعي الصايف، فحينئـذ         . ارتفاع املسيح يعين غيابه بالروح    

سوح، حىت يعود املسيح ويأيت وميأل القلـب فرحـاً ونعيمـاً        يتحتم البكاء والنوح والصوم ولبس امل     

بغري هذا املعىن يكون املثل أعاله فاقداً قوته، وتكون رجعة إىل وضع اخلمر اجلديدة يف زق                . وسروراً

فاملنهج الروحي املسيحي الكامل ال يقبل بأي حال من األحوال اقتطاع جزء       . عتيقة قد تشقَّق جلدها   

  . أن يكون متصالً اتصاالً كامالً بالكلمنه واستخدامه دون

  َّ الصالة الربانیة- 27

وإذ كان يصلِّي يف موضع ملَّا فرغ قـال واحـد مـن     «! حينما مسع التالميذ املسيح وهو يصلِّي

، حينئذ دخلـت رغبـة   )1:11لو (» تالميذه يا رب علِّمنا أن نصلِّي كما علَّم يوحنا أيضاً تالميذه

: وهذه هي فلسفة املسيح يف تعليم الصالة بل وتعليم كل شيء. ون ضغط أو إلزام   الصالة يف قلوم د   

أن تأيت الرغبة أوالً من الداخل بالروح، وهذا يعين يف فن التربية تفتح الوعي الداخلي للحقيقة، حيث                 

فقـد اشـتاق    . يصبح التعليم ليس من اخلارج وال بإلزام، بل من الداخل وحبرية الرغبة الشخـصية             

تالميذ أن يصلُّوا ملا مسعوا املسيح يصلِّي، وطلبوا هم أن يعلِّمهم الصالة وليس أن املسيح هو الـذي               ال

أمـا عمـل    . وهكذا كانت حيام الروحية تنمو من الداخل وباملشيئة احلرة        . فرض عليهم الصالة  

وكيف يـصلُّون صـالة     املسيح ودوره يف أمر الصالة فهو أن يعرفهم بضرورا وأنَّ ال ِغنى عنها،              

وليس هذا فقط، بل وأعطاهم     . صحيحة حتوي كل عناصر الصالة الالئقة باهللا، مبعىن أمهية  مضموا          

: 11لو  (ذلك يف مثَل صديق نصف الليل       : مثالً قيماً جداً شرح فيه طبيعة الصالة املستجابة عند اهللا         

طلب ثالث خبزات لضيف حلَّ عنده، فلما     ، الذي ذهب إىل صديقه يف هذا امليعاد املتأخر لي         )5-13

 - ويبدو أن الوقت كان شتاًء أيـضاً         -متنع الصديق حمتجاً بأن الليل قد انتصف وأوالده يف حضنه           

. أخذ السائل يلح لشدة عوزه، فاستجاب الصديق أخرياً من أجل جلاجته وقام وأعطاه قدر حاجتـه               

فاهللا ولو أنـه    . كأهم عناصر طبيعة الصالة لتكون مستجابة     وهكذا قدم املسيح يف هذا املَثَل اللجاجة        

ينبغي أن يصلَّى كل حني وال  «: وشفعها يف موضع آخر بقوله. سامع الصالة ولكن يسر باللجاجة

اسألوا تعطوا، اطلبـوا جتـدوا،    «: وقد علَّق على مثَل صديق نصف الليل قائالً). 1:18لو (» يملَّ

، )10و9: 11لو (» ن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب جيد ومن يقرع يفتح لهأل. اقرعوا يفتح لكم

وقدم املسيح نصيحته الروحية الثمينة يف إعطاء منوذج للصالة اليت تبين           . وهي ثالث درجات للصالة   

وأما أنت فمىت صليت فادخـل إىل خمـدعك    «: النفس وتشبع الروح وتكون عالقة وطيدة مع اهللا

. فأبوك الـذي يـرى يف اخلفـاء جيازيـك عالنيـة           . بابك وصلِّ إىل أبيك الذي يف اخلفاء      وأغلق  
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فال . وحينما تصلُّون ال تكرروا الكالم باطالً كاألمم، فإم يظنون أنه بكثرة كالمهم يستجاب هلم              

املسيح وذا يكون ). 8-6: 6مت (» تتشبهوا م ألن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن تسألوه

 وابتدأ املسيح يعطيهم منوذجاً حيمل العناصـر        !!”عرفنا يا رب كيف نصلِّي    “: قد استجاب لسؤاهلم  

  .الكاملة للصالة كما جيب أن نقدمها إىل اآلب السماوي

  :»أبانا الذي يف السموات«

له حمبوبني،  ، ألن املسيح جعلنا أبناًء      ”أبانا“: ، هو خماطبة اهللا   ”أبانا الذي “فأول ما حتوي صالة     

فنحن خناطب اهللا بدالة البنني وكأننا نطلب باسـم املـسيح ابنـه             . إذ وحدنا يف شخصه كابن اهللا     

ويالحظ أننا نتكلَّم يف الصالة هنا باجلمع، ألن وقوفنا أمام اهللا ال يكون كأننا وحدنا، ألن                . احملبوب

  .”أبانا“باعتباره املسيح مجعنا كأعضاء يف جسده ووحدنا يف نفسه لنخاطب اهللا 

والصالة هنا مقدمة هللا اآلب بنوع الدالة اجلديدة يف املسيح الذي جعلنا أبناًء ولنا صفة خاصة عند    

). 12:1يو (» وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا أي املؤمنون بامسه «اآلب 

لديه على مستوى األوالد، ولكـن ال ميكـن أن          لذلك فقولنا له يا أبانا يوحي لنا بأننا مسموعون          

يفارقنا الشعور أننا خليقة اهللا، حنن على األرض وهو يف السماء، فحينما نرفـع أعيننـا إىل فـوق                   

، نشعر بوجوده الكلِّي يف السماء وعلى األرض، كمـا نـشعر       ”أبانا الذي يف السموات   “: وخناطبه

  .ة وقلوبنا مرفوعة إليهبالصلة اليت تربطنا باهللا وجتعل حياتنا منظور

  :»ليتقدس امسك«

ألوف ألوف وربوات ربوات املالئكة يقدسون اسم اهللا، فحينما أعطانا املسيح هذا احلق اإلهلـي               

أن نقدس اسم اهللا، فمعىن هذا أنه أعطى لنا حق الدخول يف اخلدمة مع املالئكة وكافة الروحانيني يف                  

هو أصالً كان وقفـاً علـى       ” قدوس قدوس قدوس  “: تافوخدمة تقديس اسم اهللا واهل    . السموات

السمائيني وحدهم، ولكن ملا نزل االبن القدوس إىل أرضنا واشترك يف حلمنا وعظمنا أخذنا هذا احلق              

السمائي، ودخلت األرض بلسان اإلنسان املفدي يف املسيح يف خدمة جمد اهللا القـدوس بالتـسبيح                

بارك القدوس اختارنا فيه اهللا وباركنـا بكـل بركـة روحيـة يف              فنحن يف املسيح االبن امل    . املتواتر

السماويات للقصد الواحد الوحيد املبارك أن ندخل يف حق البنوة مع املسيح هللا، لنقف أمامه بال لوم                 

  ).6-3: 1أف : انظر(يف القداسة ملدح جمد نعمته اليت أنعم ا علينا يف احملبوب يسوع 

بالتسبيح املتواتر، فهذا معناه أنه     ” لنقدس امسه “ن نقف أمام اهللا اآلب      فكون املسيح يعطينا احلق أ    

قد حلَّت علينا كل بركة روحية يف السماويات من أجل املسيح الذي احتوانا يف جسده، ليكون لنا                 
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. اجلراءة والقدوم إىل اآلب به كل حني مسبحني مهلِّلني مادحني شاكرين ممجدين إىل أبد اآلبـدين               

أن كل فم استطاع أن يصيغ نفسه صياغة ليكون أداة تقديس السم اآلب على الـدوام وبـال                  على  

انقطاع سواء بالصوت املسموع أو يف القلب امللتهب باد، هذا يكون قد تقدس وصـار كآنيـة                 

فطوىب للفم الذي محل االسم القدوس بالتقديس الليل والنـهار         . اهليكل ألنه حيمل االسم على الدوام     

  .نه يكون قد صار عضواً يف هيكل الربأل

  :»ليأِت ملكوتك«

كانت كرازة املسيح اُألوىل هي املناداة بامللكوت، وحينما قال إن امللكوت قد اقترب فألن الرب               

فهو باحلقيقة امللك اآليت وهو امللكوت، فحينما علَّمنا أن ننادي اآلب السماوي ونطلب             . صار قريباً 

ا يكون قد أدخلنا يف شركة استعالن جميئه، ألن الذين يطلبون جميء امللكوت أن يأيت ملكوته، فهو ذ    

فمـن ذا الـذي     . من أعماق الروح وبكل القلب، يسجلون أم أصحاب احلق يف دخوله عند جميئه            

وهذا عينه هو الذي    . يسمع ذلك وال يهتف من عمق أعماق القلب بالليل والنهار وال يكف وال ميل             

 لنا ليكون لنا هذا النصيب املبارك أن نكون يف لقياه عند جميئه، ونكون من املـدعوين                 أراده املسيح 

  .واألصحاب

  :»لتكن مشيئتك«

مل نزلْ مصلِّني وطـالبني ألجلكـم أن    «: إن أعظم دعاء دعا به بولس الرسول ألهل كولوسي

شيئة اهللا يعـرف  فالذي يعرف م). 9:1كو (» متتلئوا من معرفة مشيئته يف كل حكمة وفهم روحي

هكذا كل من . اهللا واهللا يعرفه، والذي ميتلئ من معرفة مشيئة اهللا ميتلئ من معرفة اهللا واهللا ميأله مبعرفته   

: ينادي لتكن مشيئة اهللا فمشيئة اهللا حتماً تكون له، كموسى الذي توسل لدى اهللا يهـوه العظـيم                 

ريقك حىت أعرفك لكي أجـد نعمـة يف         فاآلن إن كنت قد وجدت نعمة يف عينيك فعلِّمين ط         «

خـر   (»إن مل يِسر وجهك فال تصعدنا من ههنا       : فقال له . وجهي يسري فأرحيك  : فقال... عينيك  

واآلن هكذا علمنا املسيح أن نتوسل بكل توسل أن تكون لنا مشيئة اهللا قائدة لنا               ). 13-15: 33

فهذه منتهى مسرة اهللا الذي حتماً يكون الـرد         . ورائدة لطريقنا، تعلِّمنا طريق اهللا، حىت نعرف اآلب       

إذن، فطلبتنا اليت ينبغي أن ! » وجهي يسري فأرحيك «: عليها كما رد على موسى بكل سخاء األبوة

علِّمـين   « ألا تعـين متامـاً   ،»لتكن مشيئتك«: ال تزول من فمنا وقلبنا وروحنا الليل والنهار هي

:  فمن يصدق أن ذا الدعاء الواحد» وجهي يسري فأرحيك «لوعد  وتعطينا ا» طريقك حىت أعرفك

فمـن ذا الـذي     .  نفوز حبضرة اهللا السائرة أمامنا، تعرفنا الطريـق وتعرفنـا اهللا           »لتكن مشيئتك «



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            196

  

 فعرفين الطريق، وعرفين    »فلتكن مشيئتك «: ال يعرف هذا وال يصرخ من كل كيان روحه وقلبه أن          

  !!»فال تصعدنا من ههنا) أمامنا( يسر وجهك وإن مل«: ذاتك

  :»كما يف السماء كذلك على األرض«

يف سنة وفاة عزيا امللك رأيت السيد جالـساً   «: لقد مسع إشعياء هذا وعاين وارتعبت نفسه فيه

: وهذا نـادى ذاك وقـال     ... على كرسي عاٍل ومرتفٍع وأذياله متُأل اهليكل، السرافيم واقفون فوقه           

فاهتزت أساسات العتـب مـن صـوت        . س قدوس قدوس رب اجلنود جمده ملُء كل األرض        قدو

سـاكن   ويلٌ يل إين هلكت ألين إنسان جنس الشفتني وأنا): إشعياء(فقلت . دخاناًالصارخ وامتَأل البيت   

  )5-1: 6 إش(» .بني شعب جنس الشفتني، ألن عيين قد رأتا امللك رب اجلنود

 فمن يطيق؟ ولوال أن املسيح علَّمنا » كما يف السماء كذلك على األرض «ظة هكذا صار إىل حل

أن نطلب هذا، وهو ضمني سترنا من اء عظمة جمده، واحلاجز عنا ضجة القوات الـسمائية الـيت                  

ولكن لوال أا . صوا يزعزع ال أساسات كل األرض وحسب بل ومساء السموات، ملا احتملنا ذلك

 اآلب القدوس أن نطلب أن يكون لنا على األرض كما هو يف السموات، ما لقننا املسيح                 مشيئة اهللا 

ألنه يبدو أن فرحة اآلب بنا والتنـازل إىل         . هذا الدعاء الذي ترتعب منه القوات يف السموات العال        

لنـا  حاأمل يرسل ابنه ليتجسس على   . أرضنا عنده أشد مسرة من ضجة الشاروبيم وهتاف الساروفيم        

  »  معنااهللاويدعى امسه عمانوئيل الذي تفسريه  «: كالعربونويعد له مكاناً بيننا فأعطى اسم ابنه 

، فماذا يكون لنـا  )8:40مز (» أن أفعل مشيئتك يا إهلي سِررت «: وإن كان قد قيل عن االبن

  !حينما نصنع هذه املشيئة يا ترى؟

، فماذا تـصري  )34:4يو (» الذي أرسلين وأُمتِّم عملهطعامي أن أعمل مشيئة  «: وإن قال املسيح

  !مشيئته يف حياتنا يا ترى؟

  :»خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم«

 وترمجتـها باإلجنليزيـة واضـحة كـذلك         ،pioÚsion™ واضحة باليونانية    ”الغد“كلمة  

belonging to the morrowر إىل وترمجها اآلباء الكنسيون الكبا ،)6» الذي للغد «:  وتعين

والذي يزكِّي أن اخلبز الذي نطلبه هو اخلبز اجلـوهري أو الروحـي أو              . ”اخلبز اجلوهري “

، )29:12لـو  (» ال تطلبوا أنتم ما تـأكلون  «: السمائي هو أن املسيح قد أعطى وصية أن

ــضاً ــوا  «: وأيـــــــــــــ اعملـــــــــــــ

                                                
.»خبزنا اآليت«: ، ويف القبطية الصعيدية»خبزنا الذي للغد«:  هكذا جاءت يف النسخة القبطية البحريية(6)
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ألن هـذا اهللا    ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة األبدية الذي يعطيكم ابن اإلنـسان،              

أيب يعطيكم اخلبز احلقيقي من السماء، ألن خبز اهللا  «: كذلك). 27:6يو (» اآلب قد ختمه

يـو  (» أنا هو خبز احلياة من يقبل إيلَّ ال جيوع... هو النازل من السماء الواهب حياة للعامل 

ألن أباكم  «: علماً بأن اخلبز املادي يعطيه اهللا للخليقة كلها بدون سؤال). 35و33و32: 6

ـا أن املـسيح   ). 32:6مت (» السماوي يعلم أنكم حتتاجون إىل هذه كلها واملدهش حقـ

فمن منكم وهو أب يـسأله ابنـه    «: نفسه، ويف تعليمه عن الصالة وعن طبيعة الصالة يقول

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيدة فكم           ...  أفيعطيه حجراً؟    خبزاً

-11: 11لو (» ؟)خبزاً( للذين يسألونه يعطي الروح القدسباحلري اآلب الذي من السماء 
فمن غري املعقول بعد تأكيد املسيح املتكرر أن اخلبز عنده هو اخلبز السماوي واحلقيقي              ). 13

وهذا هو الذي حدث يف جتربة      . ومعطي احلياة والروح القدس، أن حنوله حنن إىل اخلبز البائد         

إن كنت ابن اهللا فقل هلذه احلجارة أن تصري خبزاً، فكان رد            : يطان للمسيح حينما قال له    الش

ـا ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل بكل كلمة خترج من فم  «: املسيح عليه وهو جائع حق

  !إذن، فكأننا ندخل أنفسنا يف جتربة إن طلبنا خبز اجلسد). 4:4مت (» اهللا

وكل يوم ليست إىل خبز حنطة يخبـز يف         ” اليوم“أشد وضوح، فحاجتنا    إذن، فقد وضح املعىن     

التنور نأكله ومنوت، ولكن احلاجة يا إخوة أشد احلاجة يف شقاء يومنا وموتنا الذي منوته كل يـوم                  

خبزاً !! نأكله يف شقائنا هذا لنحيا حياة ال يقرا شقاء وال موت          !! هي إىل خبز حي نأكله وال منوت      

 «:  أعيننا على احلياة وتلتهب قلوبنا فينا حبضرة املسيح ونقوم نبشر بالقيامة واخلـالص نأكله فتنفتح

أخذ خبزاً وبارك وكسر وناوهلما، فانفتحت أعينهما وعرفـاه مث      ) تلميذي عمواس (فلما اتكأ معهما    

لو (» ...إن الرب قام باحلقيقة: وهم يقولون... يف تلك الساعة ورجعا إىل أورشليمفقاما ... اختفى

30:24-34(  

ليقـتحم يومنـا   نطلبه ولكن أليس هذا عجباً أنه حىت خبز احلياة األبدية، يعطينا املسيح احلق أن        

أبانـا   «ما هذا؟ إن صالة !! وموتنا، ليحول يومنا الزمين إىل يوم من أيام ابن اإلنسان كيوم عمواس

 » خبز اليـوم  «حىت ! غير ا واقعنا كلهن: قد سلَّمنا إياها املسيح كمفتاح سري» الذي يف السموات

 تعـود  » خبز الغد «وهكذا فوصية !! إذ نأكله حبضرة املسيح نعيد للقيامة وحنيا اخلالص وامللكوت

أبانا  «وهكذا كلُّ من يصلِّي !!  بل وتعييداً مستمراً يئه» ليأِت ملكوتك «بدورها وتصري هي هي 

 عليه أن يحلِّق ويطري بالروح ويعرب يومـه  » خبز الغد «كره إىل ويدخل بروحه وقلبه وف» ...الذي
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وزمانه ليحطَّ على اخللود، ليذوق طعام احلق وترياق عدم املوت، ويعود ليبشر باحلياة وبسر اخلبـز                

  !النازل من السماء

  :»واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينا«

يغفر ذنوب اآلخرين جتاهه حيث تقف الذات واخلصال ومرياث         عقدة اإلنسان املستعصية كيف     

األحقاد، وسرعة االنفعال وعدم التفريط يف احلقوق، والغضب، وحب االنتقام، وعدم االحتمـال،             

كلها تتجمع معاً لتجعل مغفرة أخطاء اآلخرين أو تعديام أو مساسهم حبقوقنا أو             . وادعاء التأديب 

  . أصعب مما يتصوره اإلنساناستهتارهم بقيمنا أمراً

فلو أدرك اإلنسان أن نصف هذه العوامل املهيجة للنقمة وعدم غفران ذنب اآلخرين هو مـرياث                

حيواين وحشي، والنصف اآلخر هو من دس الشيطان للقضاء على حياة اإلنسان ومـستقبله، إن مل                

 مكسب لإلنسان مـن كـتم       يكن باملرض وإتالف األعصاب فبالدينونة األخرية وغضب اهللا؛ فأي        

حقده يف قلبه حىت ميزقه؟ لذلك تأيت طلبة الصالة متضمنة أن نغفر ذنوب اآلخرين حىت يغفر اهللا لنـا          

  .ذنوبنا كعملية إنقاذ من املوت واهلالك األبدي

حيث اخللـود يقـتحم     ،  »اليوم «ليأيت» خبز الغد «: هنا نرى أن الوضع انقلب بالنسبة لطلب      

من يصدق؟؟ فالفعل الذي نأتيه زمنياً بأن نكون قد         !!  فالزمن هو الذي يقتحم اخللود     الزمن، أما هنا  

غفرنا للمذنبني إلينا على واقع الساعة واليوم، نأخذها وثيقة موثَّقة ونطري ا جبرأة كمن عمل عمالً                 

، إذ نطلب غفران خطايانا     مساوياً، خنترق به حاجز اخللود لنتراءى أمام اهللا ونطلب باملقابل فعالً أبدياً           

فما هذا األمر؟ أنشتري بالفعل الزمين فعـالً     ! الذي يف معناه هو هو قوام احلياة األبدية       !! من لَدنْ اهللا  

  مث ما سر هذه املقايضة العجيبة البديعة املُغرية جداً؟. خالداً أبدياً؟ نعم

 لآلخرين كل اآلخـرين،     -طايا   كل اخل  -فالذي استطاع أن يغفر اخلطايا      ! امسع يا صديقي وعِ   

اخلطايا اليت ختص ذاته وكرامته وامسه وشهرته ووظيفته وحسبه ونسبه وماله وعياله وممتلكاته وحياته،          

 فـإن  » ليس من هذا العامل «هو حقاً وباحلقيقة إنسان ! هو يف حقيقته إنسان حتدى العامل وصلب له

ليسوا من العامل، كما ) هؤالء( «: قامة الصليب واملصلوبكان قد صار ليس من هذا العامل، فقد بلغ 

  إذن، فكيف حيسب اهللا عليه خطية؟). 14:17يو (» أين أنا لست من العامل

واضح أن من استطاع أن يغفر للناس، كل الناس، خطاياهم من حنوه، فقد تعانق فعالً مع صليب                 

يـو  (» ا لست من العامل، قدسهم يف حقِّـك ليسوا من العامل كما أين أن «!! املوت واملصلوب امليت

يا أبتاه اغفـر هلـم ألـم ال     «: ، لقد تعانق مع املصلوب وصار شريكاً له يف قوله)17و16:17
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  ، فكيف تحسب عليه خطية؟)34:23لو (» يعلمون ماذا يفعلون

، هـو  فانظر يا صديقي وانتبه، إن هذه الطلبة أو هذا الفعل العجيب، أي طلب مغفرة خطايـاك        

العمل الوحيد الذي يأتيه اإلنسان من ذاته وينال به شركة سهلة يف استحقاقات املصلوب، دون أي                

جهد أو اجتهاد، دون أن يعتمد على علو علم أو عمق معرفة، أو صوم أو صالة، أو سهر أو مشقَّة،                    

ل تأتيه يف حلظة من     هو عم . وال يستغرق أزمنة وال أياماً، كما ال حيتاج إىل معلِّم أو مرشد أو حكيم             

حلظات يقظة النفس، وأنت رافع رأسك وقلبك وروحك ويديك حنو السماء، ممـسكاً باإلجنيـل               

  !وقابضاً بالروح على زمام الروح، وهاتفاً باسم اهللا احلي أن تغفر كل اخلطايا لكل الناس

  :»وال تدخلنا يف جتربة لكن جننا من الشرير«

يفزعون ا إىل اهللا حلظة اخلطر عند جمـيء سـاعة           ،  ”الستغاثةصرخة ا “هنا بدأ املسيح يلقِّنهم     

وهذه الصرخة حتمل سر النجاة، إن أحسن       . التجربة العتيدة أن تأيت على العامل لتبتلي كل ذي جسد         

  !!أن تقع التجربةقبل اإلنسان حلظة نطْقها، فهي صرخة فعالة 

ولكن إن توانينا، باغتنـا العـدو   . ن ينجي فنحن ندرأ التجربة بصراخنا للقادر أ» ال تدِخلنا «

يـع  (» فاخضعوا هللا، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إىل اهللا فيقترب إليكم «: وأصاب منا مقتالً

فنحن نقترب إىل اهللا حقاً وفعالً بصراخنا إليه أمام التجربة، فإن اقتربنا إىل اهللا بصراخنا،               ). 8و7:4

  !!!ى هارباً، هذه الكلمات صادقة ومملوءة حقاًابتعد العدو مدحوراً وولَّ

. واهللا ال يدخلنا التجربة إالَّ إذا تعالينا وتكبرنا وانتفخت ذواتنا ونسينا ضعفنا واستغنينا عـن اهللا               

رب يا «، )33:26مت (» إن شك فيك اجلميع فأنا ال أشك أبداً «: بطرس الرسول وقف هذا املوقف

سينقذ  هكذا انتفخ بطرس وكأنه). 33:22لو (» ىت إىل السجن وإىل املوتإين مستعد أن أمضي معك ح

املكابرة؟ لو تركـه     واآلن ماذا يعمل املسيح أمام هذه     . املسيح ويسنده يف حمنته ويشاركه يف سجنه وآالمه       

األول أنه  : عمل عملني  هكذا فسوف يأكله الشيطان، ولكن بطرس طيب وحلو، فماذا يعمل الرب؟ لقد           

لـو  (» تعـرفين   أن تنكر ثالث مرات أنـك ال يصيح الديك اليوم قبل: يا بطرس «:  التجربةأدخله

  )32:22 لو(» .ولكين طلبت من أجلك لكي ال يفىن إميانك «: والعمل الثاين سري). 34:22

هي بعينها احفظنا من االعتداد بالـذات والكربيـاء   » ال تدخلنا يف جتربة «: إذن، فقول الصالة

ومعروف أن اهللا ال جيرب أحداً ولكن اإلنسان هـو املـسئول عـن              . يل على اهللا وعلى الناس    والتعا

ال يقل أحد إذا جرب إين أُجرب من ِقبـل   «: التجربة اليت يدخل فيها، فهو الذي جيلبها على نفسه
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ذا اجنذب واخنـدع  ولكن كل واحد يجرب إ. اهللا، ألن اهللا غري جمرب بالشرور، وهو ال جيرب أحداً       

  )14و13: 1يع (» .من شهوته

مبعىن أن اهللا ال يدخلنا التجربة إالَّ إذا كنا سبباً هلا.  

وهو حينما يدخلنا التجربة يتشفَّع املسيح فينا حىت ال يفىن إمياننا.  

وإذا دخلنا التجربة ال ميكن أن يسمح اهللا أن تفصلنا عنه.  

ضذا.  عن كل خسارةومهما كانت خسائر التجربة فالرب يعو وحياة أيوب تشهد.  

واهللا أحياناً يسمح بأن يسوق الشيطان علينا بالتجربة لنتعلَّم االتضاع.  

بذلواملسيح نفسه قيل إنه تعلَّم الطاعة مما تألَّم به، ليس عن جتربة بل عن .  

          رسل علينا اآلالم مهما كانت صعبة، فهي ليست جتربة؛ بل متحيص إلمياننا وتزكيـة  واهللا ملَّا ي

  .لصربنا ورجائنا

ا مرحبة حلياتهأننـا  ... «: واآلالم بالنسبة لإلنسان املسيحي هي نوع من طعامه اليومي أل

  )3:3تس 1(» .موضوعون هلذا

رفع عنه التجربة فكان رد اهللاات أن تتكفيك نعمـيت ألن   «: القديس بولس صلَّى ثالث مر

  )9:12كو 2(» .قويت يف الضعف تكْمل

  :»لكن جننا من الشرير«

إن أنسب وقت للشيطان ليضرب اإلنسان هو حينما يقع يف جتربة، حيث تتضايق نفسه وتتمـرر        

فهنا الشك يف رمحة اهللا، والتذمر على عدله، ورفض نصيبه، وفقـدان            . عيشته وينغلق فكره وصدره   

 مـن رمحـة اهللا، والتـسليم        اليأس: وهذه بالتايل تدخله يف أخطر احلاالت     . البصر، وانعدام الرجاء  

للشيطان؛ حيث الوقوع يف احملظورات القاتلة من مخر وخمدرات وجناسات، حىت يـسقط يف القـاع              

هنا صراخ اإلنسان لريمي خطورة التجربة على رمحة اهللا لكي يتـدخل            . وتلتف عليه شبكة الشيطان   

تجربة من اخلارج حمكومة، ولكن إن      ألن ال . وينجيه من تربص الشيطان وأفكاره ومشوراته السوداء      

هنا التوسل يلزم   . دخلت يف الداخل فهي أصعب من أن يضبطها اإلنسان، إذ حتتاج إىل معونة مساوية             

ادعين يف يوم الضيق  «: أن يكون عن وعي وإصرار ورجاء باالستجابة وانتظار سرعة التدخل من اهللا

  )15:50مز (» !!أنقذك فتمجدين
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  قصة صدیق نصف اللیل: ة بلجاجة الصال- 28

يعطي املسيح هنا قصة إنسان حتت احلاجة وشدة العوز التجأ إىل صديق يف وقت غري مقبـول يف               

نصف الليل، امليعاد احلرج يء العريس والناس نيام، وقرع بابه خِجالً وِجالً، وكانـت احلاجـة                

ا القرع والنداء استيقظ ليسمع من جاره       وظلَّ يقرع ولكن الصديق املتأذِّي من هذ      . والعوز شديدين 

فبمنتهى الضيق اعتذر ألن استيقاظ أسرة بـصغارها وأطفاهلـا يف           . أنه حمتاج إىل ثالثة أرغفة عيش     

نصف الليل شيء مزعج، فاعتذر أن يلبي طلب الصديق امللحاح، ولكن الصديق مل ينـثِن فاحلاجـة       

. خرياً استجاب صاحب الدار وقام وأعطاه ما يريـد        وأ. ملحة، وكرر السؤال يسنده العذر والرجاء     

صورة مجيلة للعوز الذي يسنده الرجاء، هذا هو الذي خنرج به من هذه القصة، كيف استطاع احملتاج  

أن يفوز حباجته رغم صعوبة الطلب؟ هذا الوجه من االستجابة حتت اإلحلاح، واإلحلاح الذي حتـت                

أراد ذه القصة املُرتجلَة أن يـصور نفـسه أو يـصور اهللا          والرب  . شعور شديد بالعوز يفوز أخرياً    

وطلب املسيح  . بصاحب اخلبز، والصديق امللحاح باإلنسان الذي استخدم هذا السالح وهو اللجاجة          

أن نأخذ منه هذا التصوير على أساس أنه تعهد من ِقبلِه الحترام جلاجة اإلنسان يف الصالة، إمنـا إن                   

ـا قا   والقصة جبملتها تقف على أساس أن تكون اللجاجة يف صالتنا          . ئمة على عوز شديد   كانت حق

  .عن حاجة صادقة وعوز يف القلب شديد

  :مث قال هلم«

منكم يكون له صديق نيا صديق أقرضين ثالثة أرغفة: وميضي إليه نصف الليل ويقول له: م«:  

 ، باعتبار أن اإلحلاح البـد مـستجاب،       ” هذا هل ميكن أن نتصور   “: الصيغة اليونانية هنا جتيء مبعىن    

 عـن   أمر شديد العالقة باحلياة، فال غىن     . حيث يصور الصديق أنه اهللا واحملتاج أنت، والطلب ثالثة أرغفة         

ـأي . هكذا أراد املسيح أن يصور لنا على أي مستوى تكون الصالة الـيت نقـدمها هللا               . اخلبز للجائع   وب

 صديقه   فالقصة تعطي إحساساً أن احملتاج أرغمته احلاجة أن خيرج ويلتجىء إىل           إحساس نتقدم ا بإحلاح،   

أرجو من القارئ العزيز أن يرفـع إحـساسه         . يف وقت حرج وغري مناسب، مث اإلحلاح بعد الرفض        

فاملطلوب أن تكون الصالة على مستوى صادق من اإلحساس بالعوز الـشديد،            . ليتوافق مع القصة  

حىت ولو كانت صالة شكر أو تـسبيح يلـزم أن           . تدخل الصالة إىل قلب اهللا    ألن من هذا املستوى     

وال فاهللا يف ذاته غري حمتـاج ال لـشكر          . تكون بإحساس من يتوسل ليقبل شكره أو يقبل تسبيحه        

  .لتسبيح، ولكن أنت احملتاج أن يدخل شكرك إىل قلب اهللا وأن يصغى إىل تسبيحك ويرضى به
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 مبعىن أن صالتك ،”صديق“حظ أن الصفة اليت أعطاها املسيح هللا ولنفسه هي وعلى القارئ أن يال

 مبعىن  مصلِّياً إىل صديق،  اليت تقدمها له شعوراً منك بالعوز يتحتم أن تكون على أساس أنك تطلب              

وهكذا أعطى املسيح شكالً للصالة املقدمة إىل اهللا وإليه بأن تكـون            . أن يكون لك دالة حقيقية معه     

  .بإحساس احلاجة والعوز وبدالة مع اهللا واملسيح كصديق حقيقي وبلجاجة ال تفتر

  :»ألن صديقاً يل جاءين من سفر، وليس يل ما أُقدم له«

يصور املسيح هنا احلرج الشديد الذي يقع فيه اإلنسان وحياول إدخال اإلحساس به إىل قلوبنـا،                

 يتقدم اإلنسان إىل اهللا وهو حتت الشعور الشديد         كيف: وهذا احلرج هو  . حيث من هنا تبدأ الصالة    

باحلاجة إىل ما يصلِّي ألجله، حىت ولو كان لراحة اآلخرين؟ ويضع املسيح هنا هذا امليعاد املتأخر من                 

الليل ليزيد احلرج إىل أشد مستوى لتخرج الصالة من قلب منفعل باحلاجة واحلرج معاً؛ بل والعدم،                

 كل ذلك ليكسر حالة اجلمود والربودة وعدم املباالة يف الصالة والروتني الذي             .إذ ليس له ما يقدمه    

املسيح هنا حياول إيقاظ اإلنسان املتكاسل يف الصالة واملتـواين          . ينهي على الروح اجلدية يف الصالة     

  .وغري املكترث ليضعه يف حالة الصالة اليت يطلبها اهللا

  !ال تزعجين: فيجيب ذلك من داخل ويقول«

  :»ال أقدر أن أقوم وأعطيك. الباب مغلق اآلن، وأوالدي معي يف الفراش

حياول املسيح أن يصعب االستجابة وجيعلها قرب املستحيل، لريفع من جلاجة املصلِّي ويزيد مـن               

التوسل، ألن الصعوبات اليت وضعها هنا املسيح ال تنطبق على اهللا واملسيح، ولكن أراد املـسيح أن                 

فهو يهملها ويهملها مرات ومرات حىت ترتفع       . بة استجابة الصالة من أول مرة عند اهللا       يصور صعو 

ليس هذا قسوة من اهللا وال هو       . حرارة اللجاجة والرجاء إىل املستوى الذي يساوي استجابة الصالة        

ة الصالة يرجع إىل عدم استحقاق املصلِّي لالستجابة، ولكن لكي يدخل اإلنسان عملياً يف سر استجاب

ويتدرب على معرفة كيف يسمع اهللا الصالة وكيف يستجيب؟ وهذا حبد ذاته أعظم أسرار العالقـة                

فكل درجة نرتفع إليها يف اللجاجة يقابلها درجة يف الصعود على سـلَّم             . اليت تربطنا باهللا عرب املسيح    

م قوة ودالـة، فـاعلم أن       وحينما تسمع بأن هناك رجال صالة مرموقني وهل       . السر اإلهلي يف الصالة   

ألن . رفض وجلاجة وجلاجة ورفض إىل أن ينفتح الباب       : هؤالء تدرجوا طويالً على سر سلم الصالة      

ـا وال ينفتح إالَّ بعالمة السر        حدودها،  وعالمة السر هي اللجاجة بال حدود إىل أن تبلغ        . الباب مغلق حق

  )2:65مز (» .سامع الصالة إليك يأيت كل بشريا  «: وحينئذ يكون سر الصالة قد صار ِملْك قلبك



  203                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

  ،صديقه لكونه ويعطيهوإن كان ال يقوم : أقول لكم«

  :»حيتاجفإنه من أجل جلاجته يقوم ويعطيه قدر ما 

هنا يكشف املسيح عن سر خاص يقوله ببساطة، ولكنه من أعجب أسرار اهللا واملسيح، وهو أن                

قائه بالروح؛ ولكن أُعطي لإلنسان، واإلنسان فقـط دون         اهللا له حدود يف معامالته مع أحبائه وأصد       

عندما تنفتح أحشاؤه باحلنان والرمحـة      ” الصداقة“كافة اخلالئق العليا، أن جيعل اهللا يتخطَّى حدود         

 ،”موسـى “وكان أكثر األنبياء استغالالً حملبة اهللا وصداقته هو . ويعطي لإلنسان ما هو ليس من حقه     

 مع اهللا وربح يف كل مواقعها، الذي بسبب جلاجته تراجـع اهللا عـدة               وقد استخدم موسى اللجاجة   

  :مرات عن أن يفين الشعب الغليظ الرقبة يف الربية

فتضرع موسى أمام الرب . فاآلن اتركين ليحمى غضيب عليهم وأفنيهم، فأُصيرك شعباً عظيماً «+ 

  )14-10: 32خر (» .فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه... 

  ثالث طاقات في السماء مفتوحة - 29

  . لكميفتح اقرعوا.  جتدوااطلبوا. تعطوا اسألوا:  لكمأقولوأنا «

  :»ألن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب جيد، ومن يقرع يفتح له

عاد الرب هنا ليعطي صورة حقيقية عن موقفه حيال املصلِّي ليزيد اإلنسان ثقـة بـاهللا سـامع                  

ولكن األمر متعلِّق باإلنسان، فهو الذي حيدد االستجابة بنوع الصالة اليت يـصلِّيها، فكـلُّ               . ةالصال

  .درجة حرارة يف الصالة هلا ردها عند اهللا

السؤال، والطلبة، وقرع الباب،    : وعلى من يتقدم إىل اهللا بالصالة بإحدى هذه الدرجات الثالث         

ـا أن يفوز باالستجاب       ولكي يصل إىل   . ة، أن يثق يف إجيابية اهللا ووعوده ثقة كاملة        إن كان يريد حق

هذه الثقة الكاملة عليه أن يثبت ذلك بأن يتصور نفسه وقد نال ما يريده ويرسخ هذا التصور لعـدة                   

أي يعيش حالة استجابة لصالته بالفعل شاكراً مهلِّالً معترفـاً          . أيام وهو يسأل ويطلب ويقرع الباب     

ذا الوضع يكون اإلنسان قد بلغ مستوى عطية اهللا بالفعل فيأخذها، ألنه يكون يف              . يهبفضل اهللا عل  

فاإلنـسان  . نظر اهللا قد استحقها بلجاجته الواقعية والعملية على أساس إميانه الواثق بصدق وعود اهللا          

سيح لقائـد   وهذا استناداً على وعد امل    !! بل هو حتقيق على مستوى اإلميان     : ال يتوهم أنه أخذ سؤاله    

إنـه قـانون   ). 13:8مـت  (» مث قال يسوع لقائد املائة اذهب، وكما آمنت ليكن لـك  «: املائة

 قليل جداً من انتبه إىل هـذا القـانون،          .»اذهب، وكما آمنت ليكن لك    «: االستجابة عند املسيح  

ح، فكـان  فقائد املائة آمن يف قلبه فعالً أن املسيح سيشفي أو قد شفى غالمـه ثقـة منـه باملـسي     
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علينا أن نؤمن أننا أخذنا     : إذن، مرة أخرى  .  فعاالً تقدم به إىل املسيح فقُِبلَ يف احلال        - فعالً   -إميانه  

، أي أن مستوى إمياننا باستجابة الصالة هو الذي يتحكَّم يف االسـتجابة،             قبل أن نأخذ وذا نأخذ    

وهـذا  . وز اإلميان يف احلال ألنه مدعم بصدق اهللا       ألن هذا معناه أننا نوقِّع صدق اهللا على إمياننا فيف         

الوضع يحسب اختراق جمال اهللا باإلميان والصالة لنوال سؤالنا وطلبتنا، وكلمة السر هـي تـصديق                

 حيث يكون أول مهنئ لإلنسان بنوال طلبته قبل أن يأخـذها   ،»كما آمنت ليكن لك   «!! وعود اهللا 

ومنها يبدأ اإلنسان فرحه وليله ومتجيـد  ! ”هنيئاً قد أخذت“لب  هو الروح القدس، إذ يِسر إىل الق      

  .وهذا حق وجيد أن تكون ثقتنا يف اهللا أكرب من الطلب الذي نطلبه!! اهللا، كل ذلك قبل أن يأخذ

 ،)7(كل ما تطلبونه حينما تصلُّون فآمنوا أن تنالوهلذلك أقول لكم  «: مث اآلية األكثر وضوحاً

 ليوضح معىن قوة اإلميان املستحيلوهنا وضع املسيح االستجابة يف أمر ). 24:11مر (» فيكون لكم

إن من قال هلذا اجلبل انتقل وانطرح يف البحر وال يشك : ألين احلق أقول لكم «: السابق على العمل

  )23:11مر (» .يف قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له

  :»اسألوا تعطَوا «-أ 

: احلق احلق أقول لكم «: مبين للمجهول، والفاعل واضح أنه هو اهللا الذي يعطي” تعطَوا“عل الف

اطلبوا تأخـذوا، ليكـون   . إىل اآلن مل تطلبوا شيئاً بامسي. يعطيكمإن كل ما طلبتم من اآلب بامسي    

عكسها وهي قد تأيت مبعىن أنه جيب أن تسألوا حىت تأخذوا، و). 24و23: 16يو (» فرحكم كامالً

ومعىن الكالم هنا . صحيح أنه إن مل تصلُّوا فلن تأخذوا شيئاً، أو لن تأخذوا شيئاً حىت تصلُّوا من أجله   

 فاملسيح يـضع هنـا      .”باسم املسيح “أن اهللا بواسطة تدخل ذبيحة ابنه مستعد للرد على كل سؤال            

إذا صلَّيتم فينبغي أن تتأكَّدوا   : عىنلذلك يكون امل  . نفسه ودمه ضامناً الستجابة صلواتنا عند اآلب أبيه       

  .أنكم ستأخذون ما تطلبون

  :»اُطلبوا جتدوا «-ب 

مـز  (» قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب أطلب «:  هنا يأيت دائماً يف طلب وجه اهللا” اطلبوا“فعل 

وكـان   «: وطلب وجه اهللا يعين الصالة مباشرة، ألن طلب وجه اهللا يعين حضرته أو حضوره). 8:27

...هو ألجل شـاول  : جوع يف أيام داود ثالث سنني سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب

 - لكي يطلبوا اهللا لعلَّهم يتلمـسونه   «: ولكن يف العهد اجلديد تعين طلب اهللا مباشرة). 1:21صم 2(»

اجتهـدوا أن   «). 27:17أع (»  فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً - ) يلمسونه عن قرب(

                                                
.»آمنوا أنكم قد نلتموه فيكون لكم«:  وقد جاءت يف أقدم املخطوطات(7)
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يق 24:13لو (» .إن كثريين سيطلبون أن يدخلوا وال يقدرون: فإين أقول لكم. تدخلوا من الباب الضـ(  

فهنـا  . جيدهواملعىن ينحصر يف احلركة، يطلبون وجه الرب أو يطلبون وجهه، ومن يطلبه حتماً              

ن أجل شيء أو طلب شـيء، ولكـن    ال يعين الصالة م» اطلبوا جتدوا «: يعترب هذا املقطع من اآلية

إش (» اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب «: طلب اهللا ووجه اهللا كحالة صالة قائمة بذاا

، )20:10رو (» وِجدت من الذين مل يطلبوين، وصرت ظاهراً للذين مل يـسألوا عـين   «، )6:55

صالة هي دعاء لوجود اهللا أو الوجـود يف         فهنا ال . ويقصد هنا اُألمم الذين مل يطلبوه ولكنه وجد هلم        

واملعىن هنا أن اهللا منتظر من يطلبه حىت     . وآخر اآلية توضح أن اهللا يظهر نفسه ويوجد لُألمم        . حضرته

وهنا وعد عظيم لـيس  ). 2:15أي 2(» إن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم «: يوجد له

      نناً أبداً، أن اهللا واقف منتظر مد الرجاء           هيا باملخافة أو التوبة أو جمريسعى إليه إم نمث إن  «:  يطلبه وم

 «، )29:4تـث   (»طلبت من هناك الرب إهلك جتده إذا التمسته بكل قلبك وبكـل نفـسك  

  )13:29إر (» .فتجدونين، إذ تطلبونين بكل قلبكموتطلبونين 

  :»اقرعوا يفتح لكم «-ح 

 الصالة دخلت يف مرحلتها األخرية والعالية حيث يقف اإلنسان  هنا. القرع هنا كناية عن الصراخ    

ويقرع ) مبعىن يرفع صوته(، وكأن بصالته يقرع الباب )9:10يو (» أنا هو الباب «: على باب اهللا

باب حتننات اهللا ومرامحه، وهي تعطي صورة شحاذ يشحذ وقف على الباب وظل يقرع وهو يطلب                

شيئاً وجيتهد يف طلبه، ويتوسدحفتح لكم «: وقول الرب. ل معتمداً على مراحم اهللا اليت ال تاقرعوا ي

 «:  تكشف أن اهللا داخل الباب منتظر من يقرع أو هو على استعداد أن يفتح إن كنا نقرع بلجاجة»

وحىت ال يشعر اإلنسان بصغر النفس حينما يقـول  ). 37:6يو (» ومن يقبل إيلَّ ال أُخرجه خارجاً

تأيت ” أقرع“هنا كلمة (هأنذا واقف على الباب وأقرع  «: ملسيح إن من يقرع يفتح له، قال باملقابلا

فالقرع على الباب يـصف  ). 20:3رؤ (» ...، إنْ مسع أحد صويت وفتح الباب أدخل )مبعىن أُثابر

ا أن نقرع حنن بابه     فإن كان املسيح يقرع بابنا ويطلبنا أفكثري علين       . أشد حاالت السؤال مبثابرة وعناد    

  ونطلب وجهه؟
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   المسیح یغفر الخطایا الكثیرة مقابل المحبة الكثیرة- 30

يف البداية جداً وضع املسيح لنا أساس مغفرة اخلطايا عند اآلب بأا تقوم على احملبة اخلالصة مـن        

ـ                 ه يف سـبيل    اهللا للعامل، ليس ألي سبب يف العامل بل لسبب جوهري يف قلب اهللا جعله يضحي بابن

كل من ) خاطئ(هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك           «: غفران خطايا العامل  

  )16:3يو  (».يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية

 كانـت هـي   » حمبـة اهللا اآلب  «فلما نزل املسيح بالفعل وجتسد ومحل لنا هذه اهلدية العظمى 

العظيم الذي جعله يكرز بامللكوت ويعلِّم ويـصنع اآليـات واملعجـزات            السبب والدافع الوحيد و   

ليكشف عن حمبة اهللا من حنونا، بل وكانت هي احملرك األساسي والوحيد لكي يقدم نفـسه علـى                  

الصليب وميوت ليكمل مشيئة حمبة اهللا من حنو اخلطاة، لكي تغفر هلم خطايـاهم مبحرقـة جـسده                  

هذا جيد جداً، ولكن هل من مثٍَل يوضح لنا         . لى الصليب من أجل خطاة العامل     العظمى اليت قدمها ع   

  :ِعظَم هذه احملبة؟ فكانت هذه القصة

 وامرأة خاطئة يف املدينة يعين أا أشهر من نار على » امرأة خاطئة يف املدينة «: والقصة كانت مع

سريا مفضوحة  .  الشيوخ والفتيان  حيوم حوهلا الذئاب والكالب ويتصارع عليها     . علم كما يقولون  

وحدث أن رجالً فريسيا صنع وليمـة للمـسيح،         ! يف كل مكان ومعروفة بالوجه لدى كل إنسان       

والفريسي وهو عظيم يف نفسه قابل املسيح على الباب بتحية مقتضبة ليس فيها إحساس احملبـة وال                 

 وملَّا دخل مل يعمل له أصول الضيافة        -ة الفريسيني    لئالَّ ينتقد من بقي    -الصداقة، فال حرارة وال قبلة      

عند الشرق من غسل الرجلني باملاء الدافئ، وتقدمي بعض الزيت املعطّر لدهن الرأس، كل هذا ألغـاه               

من حساب الدعوة، ورأى أنه يكفي أن فريسياً مثله يتواضع ويقبل إنساناً مكروهاً من الرؤسـاء يف                 

وبعد أن امتأل البيت تسلَّلت املرأة إياها وهـي حتـاول أن            . رتأى يف نفسه  هكذا ا !! بيته مثل املسيح  

ختفي وجهها ومتسك يف يدها قارورة طيب غايل الثمن لتعبر عن حمبة ورهبة مكتومة لذلك الـسيد                 

املعلِّم، الذي مسعت عنه أنه يقبل اخلطاة واخلاطئات وما رد خاطئاً خائباً أو خاطئة بال غفران، بـل                  

وكان يغفر ذنوم بكلمة فترفع عن      !! معلوماً يف إسرائيل كلها أنه يأكل مع العشارين واخلطاة        وصار  

هكذا كانت كل هواجـسها أن      . كاهلهم للحال، ويستمدون منه حياة جديدة بريئة طاهرة بال لوم         

مث إىل تدهن رجليه بالطيب، وكان حلمها الفريد الذي داعب قلبها لكي تطرح عنها حياة اخلطية واإل         

  .األبد
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كان املسيح جالساً متكئاً على شلتة وثرية، ورجاله مثنيتني وراء ظهره كعادة القوم يف االتكـاء                

باكيـة   تسلَّلت املرأة دوء وبسرعة غري ملحوظة، ودون أن يلحظها أحد وقفت من ورائه            . على األرض 

بالطيـب   لهما بالدموع وتدهنهما  تسح دموعها سحا بال صوت وال ضوضاء، وانكفأت على رجليه تبلِّ          

  . على قدميهومتسح دموعها بشعرها، ومعروف أن شعر املرأة هو هلا كرامتها، ولكنها ألقت بكرامتها

أما الفريسي فما حطَّت عيناه عن متابعتها بكل غيظ وكان ينظر إىل هذا املنظر بعدم الرضا ودان                 

ومل يعرف أن هذه املرأة خاطئة جنسة، وباألكثر فالغضب         يف قلبه املسيح، إذ كيف يدعي هذا أنه نيب          

  !مأل حلقه إذ كيف تتجرأ وتدخل بيته لتنجسه

علم املسيح بقلبه كل ما كان جيول يف فكر الفريسي، وابتدره بقصة صغرية استدرجه فيها حـىت               

يا مسعان  «: ال لهوكان اسم الفريسي مسعان، فق. يدفعه إىل استحسان عمل هذه املرأة رغماً عن أنفه

على الواحد مخسمائة دينار وعلى     . كان ِلمداين مديونان  . قُلْ يا معلِّم  : فقال. عندي شيء أقوله لك   

أيهما يكون أكثر حبا له؟ فأجـاب  : فَقُل. وإذ مل يكن هلما ما يوفيان ساحمهما مجيعاً    . اآلخر مخسون 

 وهكذا أخرج من فمه مديح » صواب حكمتبال: فقال له. أظن الذي ساحمه باألكثر: مسعان وقال

وابتدأ املسيح يوبخ مسعان هذا الذي دان املـسيح         . احملبة اليت يف قلب املرأة جتاه املسيح دون أن يشاء         

مث التفـت   «: ومل يدِر أنه الديان، ويف توبيخ املسيح إشارة ذكية أنه هو هو ديان املسكونة بالعـدل 

وأمـا  . أتنظر هذه املرأة؟ إين دخلت بيتك، وماًء ألجل رجلي مل تعطِ          : املسيح للمرأة وقال لسمعان   

قُبلةً مل تقبلين، وأما هي فمنذ دخلت بيتك . هي فقد غسلت رجلي بالدموِع ومسحتهما بشعر رأسها   

    عن تقبيل رجلي كُفمل ت .         ا هي فقد دهنت بالطيب رجليمـن أجـل    . بزيت مل تدهن رأسي، وأم

 والذي يغفر له قليلٌ حيب      .أحبت كثرياً  ألا   خطاياها الكثرية ) هلا(قد غُفرت   ) إنه: (قول لك ذلك أ 

من هذا الذي يغفـر  : فابتدأ املتكئون معه يقولون يف أنفسهم . مغفورة لِك خطاياكِ  : مث قال هلا  . قليالً

  )50-36: 7لو (» .اذهيب بسالم! إميانِك قد خلَّصِك: خطايا أيضاً؟ فقال للمرأة

لقد !  النادملقد ملح املسيح اإلميان واحلب ومذلَّة النفس وانسحاقها من وسط الدموع والقلب املكسور     

  !قدمت املرأة حبها الكثري بصمت واتضاع

هذه عينة من سخاء ربنا يسوع املسيح يف مغفرة اخلطايا، دون حماسـبة ودون مراجعـة، دون                 

وهكـذا حمبـة كـثرية      . يذ وصايا؛ بل جماناً، وبال جهد     تبكيت، ودون شروط، دون مطالب وتنف     

وكان أمامنا الفريسي الذي حجز خطاياها دون مغفرة بل         . استطاعت أن توازن خطايا كثرية وثقيلة     

وبدينونة وفضيحة وازدراء، حيث احملبة الكثرية كانت أمامه ويف عرفه حمتقـرة وحمـسوبة ضـمن                
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  .ه، وهذا هو املسيح بكل وداعتهاخلطايا، هذا هو الناموس بكل بشاعت

  .ألن بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. الفريسي مل يغفر هلا، فلم يغفر له ولن يغفر أيضاً

وكأا حمبتها الكثرية،    وأعلن على املأل،     ،»إميانك خلَّصكِ «: أما املسيح فقيم إمياا اخلفي الصامت     

  .مياا وحبها الكثريهي اليت اجتذبت هلا الغفران بإ

   المواقف التي وقفھا المسیح- 31

  ِّبسبب عطفھ على الخطاة وانتقاد الفریسیین لھ

ملاذا يأكل معلِّمكم مع العـشارين      «:  موقف املسيح من الفريسيني الذين راجعوا تالميذه       - 1

 كانت هذه من    ؟ يف وليمة مىت العشار كان النقد عن حقد ومقاومة، لذلك          )11:9مت   (»واخلطاة

فاذهبوا وتعلَّموا  «: أشد املواقف اليت دافع فيها املسيح عن منهج تعليمه واستعلن شخصيته من التوراة

لـذلك أقرضـتهم    «: وهو نص من هوشع النيب). 13:9مت (» إين أريد رمحة ال ذبيحة. ما هو

ة ال ذبيحة ومعرفة اهللا أكثر      إين أريد رمح  . باألنبياء أقتلهم بأقوال فمي والقضاء عليك كنوٍر قد خرج        

  .، إنه جحد لتدين الفريسيني الظاهري)6و5: 6هو (» من حمرقاٍت

، فهـي رسـالته   )13:9مت (» ألين مل آِت ألدعو أبراراً بل خطاة إىل التوبة «: مث عاد يؤنبهم

  .الوحيدة، واخلطاة هم عمله

  : على احتضان املسيح للعشارين واخلطاة األمثلة اليت قاهلا مقابل انتقاد الكتبة والفريسيني- 2

  :مثَل اخلروف الضال ومثَل الدرهم املفقود) أ ( 

هـذا  : وكان مجيع العشارين واخلطاة يدنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلني          «

ولكن النقد هنا يأيت عن جهالة ولـيس عـن قـصد            ). 2و1: 15لو   (»يقبل خطاة ويأكل معهم   

مبحبـة دون   -لذلك جند املسيح يرد عليهم بإعطاء مثَل اخلروف الضال ويـشرح هلـم              . قاومةامل

 كيف أن صاحب اخلروف الضال إذا وجده يفرح به وحيمله على منكبيه، مث خيرج من املَثَل                 -تأنيب

ب إنه هكذا يكون فرح يف السماء خباطئ واحد يتو: أقول لكم «: املادي إىل الوضع الروحي العايل

. ، مث كرر ذلك يف مثَل الدرهم املفقود)7:15لو (» أكثر من تسعة وتسعني باراً ال حيتاجون إىل توبة

ويقصد من هذين املثلني أن ميس مشاعر الفريسيني والكتبة حىت يدركوا مقدار حمبته واهتمامه باخلطاة       

  .والعشارين
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  :مثَل االبن الضال) ب(

وكشف موقـف   . سيح من اخلاطئ باعتباره ابناً له ضلَّ الطريق       وكان القصد منه شرح موقف امل     

وكان األب ملَّا عاد االبن األصغر      . الفريسيني عندما وازم بسلوك االبن األكرب، واألب واحد لالثنني        

من ضالله الطويل حميراً بني فرحه من أجل عودة االبن األصغر الذي كان ضاالً فوِجد، وبني غضب                 

، ألنه اسـتكثر علـى   )28:15لو (» فغضب ومل يِرد أن يدخل «: رب ومكابرته على أبيهاالبن األك

وبالنهايـة  . األب أن يفرح بابنه األصغر العائد من الضاللة واستكثر عليه أن يذبح له العجل املسمن              

ملاذا يفرح خباطئ واحد يتوب؟ وملاذا حيتضنه كخـروف ضـلَّ مـن             : أعطى املسيح السبب القوي   

هذا كان ميتاً فعـاش وكـان      ) اخلاطئ(كان ينبغي أن نفرح ونسر ألن أخاك        «: يع؟ إذ يقول  القط

 ِجديسيني أن يغضبوا ألن املسيح حيب           ). 32:15لو   (»ضاالً فوهنا املسيح استكثر على الكتبة والفر

 يأكـل    أن ال  - حبسب مضمون القصة     -اخلطاة والعشارين ويأكل معهم، بل كان حيق له أن يزيد           

معهم فحسب، بل يصنع هلم وليمة خاصة ويطعمهم بيديه طاملا أم جاءوا إليه يطلبون العودة إىل اهللا           

كما اعترب اخلاطئ املنبوذ من اتمع أنه ميت وموته خطيتنا حنن، وحياته حنن مـسئولون            . واإلميان به 

  .عنها وعودته عيد ووليمة

ال أن يوضح حبسب التصوير البشري الـذي قدمـه          وكان هم املسيح األكرب يف قصة االبن الض       

لألب وابنيه األصغر واألكرب، مدى حمبة اآلب السماوي بأشد اخلطاة حينما يعود إليه تائباً، ويف هذه                

العاطفة الصادقة القوية اليت صورها املسيح لآلب السماوي بالنسبة للخطاة تكمن مغفرة اخلطايا بل              

و مالمة، وهذا هو الذي كان يستمد منه املسيح عمله وشعوره وعاطفتـه             نسياا دون أدىن توبيخ أ    

اليت أهلته أن يقوم بدور الكفَّارة العظمى وتكميل خالص اخلطاة، كوسيط أعظم بني اآلب السماوي         

فاملسيح وهو جالس وسط العشارين واخلطاة يالطفهم وجياملهم ويعزيهم         . والبشرية امللوثة خبطاياها  

داً  عهم، كان يف حقيقته ينوب عن اآلب السماوي نفسه، بل وهلذا أرسل اآلب ابنـه                ويشجمتجـس

  ! اآلبليستطيع أن يعمل عمل اآلب ظاهراً ومبشاعر بشرية حمسوسة حيسها اخلطاة فيمجدون

ِّ الفریسي والعشار یصلیان- 32 َّ ِّ  

 عند نفسه وما يقابله من شـعور        أقوى وأوضح ما قدم املسيح لعمل املفارقة بني شعور الفريسي         

اآلب السماوي حنوه، ويف نفس الوقت شعور العشار اخلاطئ عند نفسه وما يقابله من شـعور اآلب       

  .السماوي من حنوه أيضاً
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 اخلاطفني الظاملني اللهم أنا أشكرك أين لست مثل باقي الناس «: إذ ملَّا قام الفريسي ليصلِّي قال

  )12و11: 18لو (» .أصوم مرتني يف األسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. لعشارالزناة، وال مثل هذا ا

وأما العشار فوقف من بعيد ال يشاء أن يرفع عينيه حنو السماء، بل «: وقام أيضاً العشار ليصلِّي   

  .)8(»اللهم ارمحين أنا اخلاطئ: قرع صدره قائالً

إن هذا نزل إىل بيته مـربراً       : أقول لكم «: اوهنا املسيح يعطينا ماذا قال اهللا عن كل منهم        

ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومـن يـضع نفـسه            «:  ويعلِّق املسيح على ذلك    .»دون ذاك 

  )14:18لو  (».يرتفع

فإذا وازناها مبا هو حاصل اآلن لدينا حنن املسيحيني تكون املقارنة بال مبالغة بني إنسان مسيحي                

عالية من الناس أو من واقع أعماله اخلريية وعطاياه فيتصدر الكنيسة يف            يشعر بربه الشخصي ورتبته ال    

ـَّال متواضع منسحق ال يكاد يرفع رأسه وجيلس يف آخـر الـصفوف يف        اجتماعاا، وشحاذ أو زب

  .فهذا هو الذي يربر يف السماء دون ذاك. الكنيسة ال يرفع حسه

ظائف أو األعمال قادر أن حيرم اإلنسان مـن         وهكذا فالرب الذايت واالعتماد علىالدرجات والو     

فالتمسك بالتواضع وانسحاق النفس قادر     . اخلالص ااين الذي ورثه جماناً، بل ويؤدي به إىل اهلالك         

  » طوىب للمساكني بالروح «: أن يرفع اإلنسان عند اهللا ويوقفه أمام اهللا مربراً

  !ندما يذهب إليه مطاطئ الرأسواضح من هذا املثل قيمة اخلاطئ عند اهللا ع

  !فهو حمب للعشارين واخلطاة حلساب اآلب: ليقدمهم هللا أبيهفاملسيح كان يبحث عن هؤالء 

                                                
وال يصح أن يكون هذا لسان      . و إنسان يهودي يشعر مبخالفته للناموس      على القارئ أن ينتبه أن لسان حال العشار ه         (8)

 أمام املسيح، ألن املسيح دفع من دمه ديون مجيع اخلطايا جلميـع خطـاة األرض،                - مهما كان    -حال إنسان العهد اجلديد     
 ويعفِّر وجهه بالتراب بعد على أنه خاطئ يقرع صدره) الذي فداه املسيح واعتمد(فإصرار اإلنسان املسيحي . قدميها وجديدها 

ما قدم املسيح جسده ذبيحة خطية عنه بالذات؛ فهذا يعترب إنكاراً للصليب، وجتديفاً على الكفَّارة، وافتراًء علـى حمبـة اهللا،                     
ويحسب عدم إميان وازدراء بالدم؛ بل وحىت جمرد الشعور باخلطية يف الضمري، بعد االعتراف ا وبعد أن مـسحها املـسيح                     

لذلك من اخلطر جداً أن يؤخذ مثَل العشار والفريسي كمثَـٍل تعليمـي يف املـسيحية دون                 . بدمه، حيسب إنكاراً لعمل الدم    
أما كل ما يطلبه املسيح من اإلنسان املسيحي، فهو الدوام على الصالة باتـضاٍع              . اإلشارة إىل مغفرة اخلطايا بدم املسيح جماناً      

.اء على الناس أو على اهللاودون تعاٍل أو كربي
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  الفصل السابع

  ُرحلة المسیح الثانیة إلى أورشلیم
أن عيداً لليهود قـد أتـى       ) 1:5(يوحنا يف   . كان املسيح قد أمضى الشتاء يف اجلليل، ويقول ق        

الذي يقول إن عيد الفـصح كـان    ) 4:6(يوحنا يف األصحاح السادس     . ميعاده، وحبسب رواية ق   

. هو عيد أستري الذي يسبق عيد الفصح بعدة أسـابيع         قريباً، يستدل على هذا أنه عيد البيورمي الذي         

  .ولكن بعض العلماء ومنهم يهود يقولون إنه عيد الفصح

   شفاء مریض بركة بیت حسدا- 33

يوحنا أن يذكر هذه الرحلة هو احلدث الرئيسي الذي صـادفه املـسيح يف              . ولكن الذي دعا ق   

بركة بيت حسدا، بالقرب من باب الضأن؛  سنة ملْقى جبوار     38أُورشليم، من جراء شفاء مريض له       

والقـصة  . إذ كان ذلك يوم سبت فجرت مشادة ليست بقليلة مع اليهود انتهت مبحاولة قتل املسيح              

  .ذاا مثرية

فهذه الربكة كان جيتمع حوهلا املرضى بسبب حوادث شفاء كثرية كانت حتـدث يف مواسـم                

 بواسطة مالك، فعند حتريك املاء فإن أول مريض خاصة عندما حيدث حتريك املاء، الذي كان يظن أنه 

وكان مالصقاً للربكة فسحة ذات أعمدة مسقوفة كان جيلس حتتها املرضى، . ينزل الربكة كان يشفى   

هناك يف يوم سبت كـان      . ”بيت حسدا “: سميت هذه الفسحة أو الصالة موضع الرمحة وبالعربية       

 سنة، ويبدو أنه كان ال يقوى على النزول إىل          38 منذ   املسيح يتجول فيها فوجد مريضاً ملقى هناك      

وكانت رجله مشلولة يعرج عليها بصعوبة ومل جيد من يساعده على نـزول الربكـة               . الربكة مبفرده 

وأخرياً جاءه اليـوم الـسعيد   . كأول، فاستوطن جبوارها هذه السنني اليت تقارب عمر إنسان بأكمله 

، إذ وجده املسيح وعِلم أنه له هذا الزمان، فتحنن عليه وبـدأ             الذي ارتقبه بصرب يضاهي صرب أيوب     

 » قم امحل سريرك وامـشِ  «:  فأخذ يشكو له عجزه، وأخرياً قاهلا املسيح» أتريد أن تربأ «: يداعبه

ولكن ليس جمانـاً    ). 9-1: 5يو  (فحاالً برئ اإلنسان ومحل سريره ومشي، وكان ذلك يوم سبت           

اس يف تلك األيام، إذ كان يستوجب عليه أن يساَءل بعنف ويقـاوم مبـرارة               كان يشفي املسيح الن   

  .وكأن الرمحة أصبحت يف إسرائيل مثنها املوت. وبتهديد القتل
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كيف حتمل سريرك يوم السبت؟ أجام إن الذي أبرأه قـال لـه             : فلما سأل اليهود الذي شفي    

نه تقبل الشفاء امتناناً دون أن يتعرف على هذا الذي          عمن أبرأه؟ مل يعرف، أل    : فلما استفسروا . ذلك

وأخرياً وجده املسيح يف اهليكل فعرفه، أما املسيح فنبه عليه أن ال يعود خيطئ لئالَّ يكون لـه                  . شفاه

فذهب هـذا   . أشر، إذ يبدو أنه كان قد مرض نتيجة خطاياه، واملسيح أنقذه لريده إىل احلياة األبدية              

  !لذلك كان اليهود يطلبون يسوع ليقتلوه. ا عرف أن املسيح هو الذي شفاه وأخرب عنهاملريض ملَّ

   مقاومة الیھود- 34

  وإجابات المسیح المضیئة فیھا استعالن لذات االبن

ولكن يلزم أن يفهم أن مقاومة اليهود مل تقتصر على املشادة الكالمية وحسب، بل ختلَّلها حمـاوالت                 

  . السبت هو علَّة املقاومةوكان كسر. جادة للقتل

ويالحظ أن دفاع املسيح عن نفسه مل يكن على مستوى عقلية القتلة، وإمنا ارتفع بإعالنه عـن                 

، ”أنا هو احلق“: نفسه عن مستوى التهديد واملهاترات ليواجههم باحلق اإلهلي الذي جاء أصالً ليعلنه  

  :حلقائق اليت أعلنها املسيح عن نفسهومن ا. وواضح أن املسيح كان أعلى من أن يدافع عن نفسه

  :»أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل«: االبن يعمل مع اآلب: احلقيقة اُألوىل

كـان اليهـود    «: ، ذلك ردا على)17:5يو (» أجام يسوع أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل «

يف اليونانية مبعىن وهي تأيت ). 16:5يو (» يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه ألنه عمل هذا يف سبت

 وكانت هذه أول مرة يعلن فيها اليهود عن عداوم بالقتل » بسبب ما تعود أن يعمله «: االستمرار

بالنية والتربص للقتل، وطبعاً كان ذلك بسبب املغاالة اليت بلغت العنف يف حفظ حدود السبت، حىت      

يني عن مدى خضوع اهللا نفسه لوصية السبت،        بلغت إىل احلد الذي تساءل فيه كبار الفريسيني والرب        

وانتهى أعظم أربعة ربيني منهم وهم غماالئيل الثاين ويشوع بن حنانيا والعازر بن عزاريـا ورابـي                 

إن اهللا حيفظ وصية السبت ألنه ال يعمل خارج حـدود مـسكنه، أي              : [م إىل القرار  95عقيبا سنة   

 ،)1(]قامته، لذلك فعمل اهللا هو يف احلدود املـسموحة        السماء واألرض، وال يسري مسافة أطول من        

  !!فانظر وتعجب

 مبعـىن  » أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل «: من هنا جاء رد املسيح عليهم يشمل نفسه واهللا أباه

                                                
(1) C.H. Dodd, The Fourth Gospel, (1953), p. 320.
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فاهللا مل خيلق اخلليقة بواسطة الكلمـة اللـوغس         . أن اهللا مل يتوقَّف عن عمله قط وإالَّ تتوقَّف احلياة         

فاهللا يحيـي ويميـت ويـدير      .  مث تركها تعمل من ذاا، كما يقول الذين ال يؤمنون باهللا           )االبن(

  .اخلليقة بنواميس دائمة ال ختضع لفكر اإلنسان

وهنا يضع املسيح نفسه مع اهللا اآلب كمسئول عن عمل اخلليقة ودوامها، وباألكثر جداً من جهة            

... اهللا  «: ها اُألوىل، كما جاء يف سـفر العـربانيني  فدائها من السقوط وجتديدها وإعادا إىل رتبت

كلَّمنا يف هذه األيام األخرية يف ابنه، الذي جعله وارثاً لكل شيء، الذي به أيضاً عمل العاملني، الذي، 

 بعد ما صنع بنفسه تطهرياً خلطايانا       وحاملٌ كل األشياء بكلمة قدرته،    وهو اء جمده ورسم جوهره      

وينقل بولس الرسول يف سفر العربانيني أيضاً عن ). 3-1: 1عب (» ة يف األعايلجلس يف ميني العظم

إىل دهر الدهور قضيب استقامة قـضيب  ) االبن(كرسيك يا اهللا ) فيقول(وأما عن االبن  «: املسيح

 هي تبيـد    والسموات هي عمل يديك،   يف البدء أسست األرض     ) االبن(وأنت يا رب    ... ملكك  

وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير، ولكن أنت أنت وسنوك لـن تفـىن  ولكن أنت تبقى، 

كما يكشف بولس الرسول يف الرسالة إىل أهل أفسس كيف يدبر اهللا ليجمع             ). 12-8: 1عب  (»

إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته اليت قصدها يف نفسه، لتـدبري مـلء    «: اخلليقة كلها يف املسيح

أف (» ).أي املسيح( ما يف السموات وما على األرض يف ذاك ل شيء يف املسيحليجمع كاألزمنة، 

  )10و9: 1

 لـذلك واجههـم   » أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل «: ذا يتضح لنا جداً قول املسيح عن نفسه

السبت إمنا جعل ألجـل  : مث قال هلم «: املسيح صراحة مبقدار علو قامته عن مفهوم السبت عندهم

  )28و27 :2مر (» .هو رب السبت أيضاً) املسيح(إذاً ابن اإلنسان .  ال اإلنسان ألجل السبتاإلنسان،

فاملسيح بعمله معجزات الشفاء العديدة يف يوم السبت إمنا كان يقوم يف احلقيقة بعملية تكميليـة                

ـ                ا ظاهرة للخلق ومساوية يف مضموا للخلق ذاته، فالذي أعطى للمولود األعمى عينني ينظـر م

وهذا أكرب إثبـات أن  . ولألعرج من بطن أُمه رجلني جيري ما إمنا يعمل عمالً هو من صميم اخللق             

  .عملية اخللق مل تنتِه يف نظر اهللا يف يوم السبت

أما إذا تطلَّعنا بأكثر دقة وعمق يف عمل املسيح من جهة آالمه وصلبه جبسد البشرية الذي أخـذه      

 لنكمل فيه عقوبة املوت واللعنة اليت ورثناها من آدم، مث قيامتـه مـن             منا، وكيف مات موتاً حقيقياً    

املوت جبسده الروحاين اجلديد الذي هو ذات اجلسد الذي مات به وعليه جروحه ودمه، معلناً علنـاً          

وجهاراً دخول خليقة جديدة لإلنسان مربرة وممجدة وليس للموت سلطان عليها لكي حتيـا مـع                
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إىل األبد، اليت وهبها لنا بسر املعمودية واإلميان به؛ هذا أصبح أعظم من كـل أعمـال                 املسيح واهللا   

: إذن، فقد حق للمسيح أن يقول عن صحة ويقني        . اخلليقة الترابية اُألوىل اليت مآهلا إىل املوت والزوال       

  » أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل «

 السبت الذي حسب الراحة العظمى للمـسيح        علماً بأن موت املسيح مث نزوله إىل القرب كان يوم         

كما اهللا من أعمالـه  ) يف القرب(ألن الذي دخل راحته استراح هو أيضاً من أعماله  «: ومعه البشرية

ألنه إن كنا قد صرنا متحدين  «). 11و10: 4عب (» ، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة)يف اخلليقة(

) يف ذات اجلـسد (فإن كنا قد متنا مع املـسيح   «، )5:6رو (» معه بشبه موته، نصري أيضاً بقيامته

  )8:6رو (» .نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه

 الفداء األعظم أعطى البشرية قيامة من املوت وحياة جديـدة       كعملوهكذا مبوت املسيح وقيامته     

 باإلميـان   معه يف السماء، هذا هو جتديد اخلليقة اُألوىل الترابية أو هذه هي اخللقة اجلديدة الروحيـة               

فاملسيح بصفته الكلمة االبن الذي اضطلع باخللقة اُألوىل الترابية هو الذي اضطلع بواسـطة              . باملسيح

  .التجسد بتجديد هذه اخللقة إىل خليقة روحانية مساوية حتيا يف السماء إىل األبد

  :االبن ال يعمل مبفرده شيئاً: احلقيقة الثانية

ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئاً إالَّ ما          :  أقول لكم  احلق احلق : أجاب يسوع وقال هلم   «

قال هذا ردا على    ). 19:5يو   (»ألن مهما عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك       . ينظر اآلب يعمل  

فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، ألنه مل ينقُض السبت فقط، بـل   «: اتهام اليهود

  )18:5يو (» .ه، معادالً نفسه باهللاإن اهللا أبوقال أيضاً 

ـا قد عادل نفسه باهللا                 فإن . حينما يقول املسيح إن اهللا أبوه موضحاً أنه ابن اهللا فيكون بذلك حق

ظهر هذا كتجديف يف نظر اليهود، إالَّ أن املسيح ال يقدم هنا جمرد تعليم ميكن فحصه بالعقل علـى                   

 استعالناً جديداً هللا خيص صميم طبيعة اهللا يف ذاته، اليت مل تكن    تعاليم أخرى سابقة، بل هو يعطي هنا      

بل إن املسيح باعتباره ابناً هللا، قد نزل من السماء خصيصاً لكي يستعلن لنـا  . معروفة إطالقاً من قبل 

تعـبرياً  (اهللا مل يره أحد قط، االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب  «: هذا اإلعالن اجلديد عن اهللا

وذا كان أول إعالن له عن اهللا أنه أبوه وأنه هو ). 18:1يو (» هو خبر) حتاد الكلِّي املطلقعن اال

فـاهللا روح  . وهنا األبوة والبنوة يف اهللا مساوية روحية ليس هلا شكل وال حتديد منظور  . ابن اهللا باحلق  

فاهللا موجود بذاته أباً البـن      . الفناءمطلق منزه عن الوالدة، ألن األلوهة منزهة عن التغيري والتجديد و          

فــاآلب موجــود يف االبــن واالبــن موجــود يف . شـأن الــذات الكاملــة احملبــة واحملبوبــة 
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أصبح بعد أن نعرف أن التساوي مطلق بينهما ). 11:14يو (» أين يف اآلب واآلب يفَّ...  «: اآلب

. زهاً عن الوحدة العددية القابلة للتقـسيم يكون اآلب واالبن يف اهللا واحداً أحداً مطلق الوحدانية ومن     

ولكنـه  . إن اهللا روح واحد، آب وابن متساويان، ليس بالتساوي العددي أو املادي           : من هنا نقول  

وهكذا بالرغم من تعدد صفات اهللا اليت من ضمنها صفة اآلب واالبن . واحد مطلق، روح غري حمدود  

  .إالَّ أنه واحد كلِّي الوحدانية

ة يف اهللا وحدة روحية     فاألبواآلب ذات كامل واالبن ذات كامل، واآلب واالبـن ذات          : ة والبنو

واحدة كاملة، ألن التساوي بني اآلب وصفاته واالبن وصفاته هو تساٍو مطلق، فتحتم حبسب املنطق               

ـ        .  روح أعظم  -أن يكون اهللا هو ذات واحدة        اجز وإن لَِزم التطبيق، ولكن على املستوى املادي الع

إن كل إنسان هو أب وابن معاً وذات واحدة، فاإلنسان كان ابناً وصار أباً حمتوياً               : والناقص، نقول 

البنوة يف ذات واحدة بالرغم أن البنوة فيه كانت ذاتاً حبد ذاا، واألبوة صارت ذاتاً حبد ذاا، وكل                  

ولكن اإلنسان خملـوق    . صبح ذاتاً واحدة  منهما كانت هلا صفات متعددة، إالَّ أن اإلنسان بالنهاية أ         

ترايب مادي فهو متغير زمين وزائل ميوت حتماً، لذلك لكي يبقى اإلنسان لزم الـزواج واإلجنـاب                 

ولكن اهللا روح خالق أزيل غري متغير وال هو زمين وال           . باستمرار حىت ال يزول اإلنسان من الوجود      

 لتجديد وجوده، بل هو قائم دائم بكيانه الروحي          والدة فهو ال حيتاج إىل زواج وال إىل      يزول؛ إذن،   

  .آب كلِّي الكمال يف األبوة، وابن كلِّي الكمال يف البنوة: الالائي

وملَّا استعلن لنا املسيح طبيعة اهللا هذه كآب وابن بروح واحدة، وهو اخلالق الذي فيـه األبـوة                  

ألن أبوة اهللا هي السر     . ليقة على أساس قيام األبوة والبنوة     والبنوة أزلية، أدركنا يف احلال سر دوام اخل       

وبنوة اهللا هي سر قيام كل بنـوة قائمـة يف   . الذي خرجت منه كل أبوة يف اخلليقة إنساناً أو حيواناً  

العامل إنساناً كان أو حيواناً، مبعىن أن أساس قيام اخلليقة ودوامها هو أا قائمـة يف ذاـا تـستمد                

ها وحياا وصفاا من ذات اهللا كآب وابن، حبيث لو كان اهللا أباً فقط لتوقَّفت اخلليقـة عـن              خلقت

. االستمرار وتالشت، كذلك لو كان اهللا ابناً فقط لتوقَّفت أيضاً اخلليقة عن االسـتمرار وتالشـت               

  .املخلوقإذن، فبقاء وقيام أبوة اهللا وبنوته هو السر العجيب املستتر لبقاء ودوام العامل 

ألن مهمـا  . ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئاً إالَّ ما ينظر اآلب يعمل «: إذن، فقول املسيح

 أصبح هذا القول اآلن واضحاً، بل ودخل يف سـر الوجـود   » عمل ذاك فهذا يعمله االبن كذلك

  !!والدوام للعامل

وأنـت  ..  «: صارحوهملَّا كما يتضح لنا السبب يف عجزهم وقصورهم عن إدراك ما هية املسيح 
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الرؤية وفهموا سر املـسيح لـرأوا فيـه    أحسنوا  ، واحلقيقة لو)33:10يو (» إنسانٌ جتعل نفسك إهلاً

  !!العكس، أنه وهو إله جعل نفسه إنساناً

  :وهو أمر حتمه اهللا نفسهتكرمي االبن هو من تكرمي اآلب : احلقيقة الثالثة

 «:  وأيـضاً » وحييـي، كذلك االبن أيضاً حييـي من يشاءألنه كما أن اآلب يقيم األموات  «

 يكرم اجلميع االبن كما يكرمون      ”لكي“ألن اآلب ال يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن،            

  )23-21: 5يو (» .من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب الذي أرسله. اآلب

 ميجدون اهللا اآلب أن ميجدوه، وإالَّ ال يقبل         املسيح هنا يعلن الهوته بال مواربة، بل يطالب الذين        

هنا يكشف املسيح عن إرساليته كوسيلة متاحة لإلنسان وواسطة مقبولة لتكـرمي اهللا             . اهللا متجيدهم 

ألنه كيف ميكن لإلنسان أن يكرم اهللا الذي ال يراه وال يعرفه وال يعرف عنه شيئاً؟ من أجل                  . اآلب

ي يكون لدى اإلنسان من األسباب واألعمال ما ميكن أن يكرم ـا             هذا أرسل اهللا ابنه خصيصاً لك     

، لذلك أصبح املسيح هـو      ”الفعل“اهللا، والكلمة يف أقوى صفاا هي       ” كلمة“فاملسيح هو   . اآلب

عمل اهللا املنظور واحملسوس واملفهوم، وبالتايل أصبح عمل اهللا الذي جاء املسيح ليحقِّقه منظوراً على               

من أجل هذا حتتم حتتيماً أن الذي يريد أن ميجد اهللا ويكرمه            . مشيئة اهللا وإرادته متاماً   األرض يعبر عن    

  .عليه أن ميجده ويكرمه يف عمله الذي يعمله املسيح حلساب اآلب

 » كما أن اآلب يقيم األموات وحييـي، كذلك االبن أيضاً حييـي من يـشاء  «: فقول املسيح

األموات أمام أعيننا إمنا هو يعمل عمل اآلب، حىت إذا كرمنا االبن بسبب إقامته              يؤكِّد لنا أنه بإقامته     

فاملسيح حقَّق لنا عمل اآلب الذي يقيم األموات، ولكـن          . األموات نكون باحلقيقة قد كرمنا اآلب     

 فقد وقف أمام قرب لعازر وأمر لعازر امليت أن يقوم فقام يف احلـال             . بصورة علنية منظورة وملموسة   

هنا اآلب منظور يف املـسيح، وعمـل اآلب         . وهو مربوط بكفنه، مع أنه كان له أربعة أيام يف القرب          

وهكذا يف كل أعمال املسيح كغفران اخلطايا وشفاء األمراض وعمل كـل            . منظور يف عمل املسيح   

ف وهكذا أصبح لنـا آال    . املعجزات هي كلها استعالن لقوة وعمل اآلب يف املنظور على يد املسيح           

األعمال واألسباب الظاهرة اليت ميكن أن نكرم ا اآلب بعد أن كانت كل أعمال اهللا غري منظـورة                  

  .وغري معروفة قبل أن يرسل ابنه متجسداً

 كشف لنا » ألن اآلب ال يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن «: كذلك يف قول املسيح

ألن االبن وهو املسيح سوف تعقد الدينونة       .  إىل اهللا اآلب   عن حتمية املرور باالبن أوالً قبل أن نصل       

على يديه، فإن كان القضاء اإلهلي األخري يف يد االبن وهو املسيح، فأصبح مـن احملـتم اخلـضوع                   
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والتسليم لالبن واإلصغاء لصوته وطاعة كلمته ووصاياه ألنه ا سيتم احلكم، وعلى أساسها تكـون               

واآلب أعطى الدينونة لالبن عن قصد يظهر من قول املسيح بكل وضوح            . الكالدينونة باحلياة أو باهل   

الـذي  من ال يكرم االبن ال يكرم اآلب .  يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلبلكي «: وصراحة

يوجه املسيح أبصارنا إىل أن كرامة املُرسل هي مـن كرامـة   » الذي أرسله «:  وبقوله هنا» أرسله

والـذي   «، )20:13يو (» لذي يقبل من أُرسله يقبلين، والذي يقبلين يقبل الذي أرسلينا «: املُرِسل

  )21:14يو (» .حيبين حيبه أيب، وأنا أحبه، وأُظِهر له ذايت

  :هدف اآلب واالبن من العمل واحد: احلقيقة الرابعة

مل الذي أُنيط   أوضح صورة هلذه احلقيقة اليت يظهر فيها أن اآلب واالبن هلما هدف واحد يف الع              

هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيـد،         «: باالبن أن يعمله على األرض هي اآلية اليت تقول        

ففي هذه اآلية يتضح أن  ). 16:3يو   (»لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية           

فـاآلب أراد  . ياة األبدية هدف اآلب واالبن قد توحد بصورة مطلقة يف خالص اإلنسان وإعطائه احل           

وشاء ذلك، واالبن نفَّذ ما أراد اآلب وشاءه بكل طاعة وخضوع االبن لآلب، مما كلَّف االبـن أن                  

ويف هذا العمل اهلائل اشترك اآلب واالبن بصورة سرية         . يقدم ذاته ذبيحة حسب صميم مشيئة اآلب      

. ميم عملية مـوت االبـن باجلـسد       معناه أنه دخل يف ص    ” يبذل“فكون اآلب   . فائقة على العقل  

هو التضحية بالذات، فاآلب ضحى من صميم أبوته باالبن، هنا أعمق أحـزان االبـن               ”  فالبذل“

فحينمـا  . وآالمه وقع محلها على اآلب بصورة سرية غاية يف العمق الذي ال ميكن أن يبلغ قـراره                

مة وحزينة بلغت حد املوت مع نفـسه،        مشيئته لآلب بعد معركة نفسية ألي     ) االبن(استودع املسيح   

وهو مرتاع من كيفية تصور أن يقف على الصليب حامالً عار اإلنسان، وأخطر مـا فيـه خطيـة                   

التجديف على اهللا نفسه، ولثالث مرات بعد أعنف صالة مسعها اإلنسان عن ابن اإلنسان الذي كان                

 إن كانت هذه مشيئة اآلب أن يقبل على         عرقه يتصبب على األرض كالدم، سلَّم أخرياً نفسه لآلب        

هنا تالقت مشيئة االبن مـع مـشيئة        !! نفسه أن حيمل ابنه عار التجديف عليه؛ إذن، فلتكن مشيئته         

وذا يفهم كيف يتحمل اآلب بذل ابنه علـى الـصليب           . اآلب على محل عار البشرية وخطاياها     

عاً وبالتساوي املطلق يف عملية خالص اإلنسان       هنا شركة اآلب واالبن م    !! كذبيحة خطية مقدمة إليه   

حبمل خطيته وعاره إلمكانية غفراا بالكامل، ونقل اإلنسان من حتت عقوبة املوت لقبول احلياة مع               

  .اهللا

وحتت هذا اهلدف األعظم من كل األعمال اليت شاءها اآلب ونفَّذها االبن حسب مشيئة اآلب متامـاً                 

ـلين  «: يت عملها االبنتدخل مجيع األعمال األخرى ال ، )4:9 يـو (» ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرس
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إن كنت لست أعمل أعمال أيب فال  «، )25:10يو (» األعمال اليت أنا أعملها باسم أيب هي تشهد يل «

ولكن إن كنت أعمل، فإن مل تؤمنوا يب فآمنوا باألعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يفَّ وأنا                 . تؤمنوا يب 

أعمـاالً   «، )34:4يو (» طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلين وأُمتِّم عمله «، )38و37: 10يو (» فيه

لو مل أكن قد عملت  «، )32:10يو (» بسبب أي عمل منها ترمجونين. كثرية حسنة أريتكم من عند أيب

يـو  (»  أنـا وأيب وأما اآلن فقد رأوا وأبغـضوين . بينهم أعماالً مل يعملها أحد غريي مل تكن هلم خطية

ألن األعمال اليت أعطاين اآلب ُألكملها، هذه األعمال بعينها اليت أنا أعملها هي تـشهد يل   «، )24:15

ألست تؤمن أين أنا يف اآلب واآلب يفَّ؟ الكالم الذي أُكلِّمكم بـه   «، )36:5يو (» أن اآلب قد أرسلين

صـدقوين أين يف   «، )10:14يو (» مل األعماللست أتكلَّم به من نفسي، لكن اآلب احلال يفَّ هو يع

  )11:14يو (» . نفسها األعماللسبباآلب واآلب يفَّ، وإالَّ فصدقوين 

  :أُعطي االبن أن تكون له احلياة يف ذاته: احلقيقة اخلامسة

  .»ألنه كما أن اآلب له حياة يف ذاته، كذلك أعطى االبن أن تكون له حياة يف ذاته«

فحياة اآلب هي حيـاة     . ميم الطبيعة اإلهلية واملسيح يستعلن موقعه من اهللا اآلب        الكالم هنا يف ص   

فالذات اإلهلية كما قلنا واحدة آب وابن معاً بالتساوي املطلق، هذا التساوي الذي هو علـى                . االبن

، هنا يتحتم أن تكون حياة اآلب هي حياة االبـن        . وجه اإلطالق هو الذي حدد وحدانية اهللا املطلقة       

  .فاحلياة اليت لالبن ليست ممنوحة من اآلب، ولكن خاصية واحدة لآلب كما لالبن

وعلى القارئ أن يالحظ دقة الصيغة اليت قيلت ا اآلية، فليس أن اآلب أعطى احلياة لالبن، بـل             

ا ويف هذ. فحياة االبن يف ذاته له كحياة اآلب يف ذاته له         . اآلب أعطى أن يكون االبن له حياة يف ذاته        

فاآلب ليس هـو    .  للتمييز فقط بني األبوة والبنوة     -تعبري واضح للتمييز بني حياة اآلب وحياة االبن         

األبـوة  يعطي حيـاة     فاآلب. واالبن ليس هو آباً، ولكن اآلب واالبن واحد يف حياة واحدة متميزة           ابناً  

 ة للخليقة، وهي حياة اهللا اليت حتياا اخلليقةواالبن يعطي حياة البنو.  

  :اآلب أعطى الدينونة كلها لالبن: احلقيقة السادسة

  » ألن اآلب ال يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن «

  :»وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً ألنه ابن اإلنسان «- 1

سيح هنا يستعلن لنا املسيح سلطانه اخلاص الذي ناله بسبب بشريته، فهنا امتياز الدينونة أخذه امل              

وهذا يكشف عن منتهى عدالة اهللا إذ جعل الديان الذي يقضي لبين اإلنـسان              . باعتباره ابن اإلنسان  
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من ثَم كان ينبغي أن يشبه إخوته يف كـل   «:  أي حيمل جنسية من يقضي هلم» ابن اإلنسان «هو 

ألنـه  .  خطايا الشعب  رحيماً، ورئيس كهنة أميناً فيما هللا حىت يكفِّر عن        ) قاضياً(شيء، لكي يكون    

غري قادر أن يرثـي  ) ديان(ألن ليس لنا رئيس كهنة ... فيما هو قد تألَّم جمرباً يقدر أن يعني اربني        

) كذلك الدينونـة  (فلنتقدم بثقة إىل عرش النعمة      . لضعفاتنا، بل جمرب يف كل شيء مثلنا بال خطية        

لذلك أصـبح مـن   ). 16و15: 4، 18و17: 2 عب(» لكي ننال رمحة وجند نعمة عوناً يف حينه

فمن مثَّ يقدر أن خيلِّص  «: خصائص املسيح العجيبة أن يكون هو الديان وهو نفسه يشفع يف املذنبني

). 25:7عـب  (» أيضاً إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا، إذ هو حي يف كل حني ليشفع فـيهم 

 - بآن واحد  -ن اهللا املتجسد وبسبب بشريته، أن يكون        ومبعىن آخر قد حق للمسيح بسبب كونه اب       

من  «: وهاتان الصفتان جيمعهما بولس الرسول باقتدار مدهش هكذا. قاضي البشرية وحماميها األول

هو الذي يدين؟ املسيح الذي مات بل باحلري قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن ميني اهللا الـذي أيـضاً                    

  ).ة مصححة عن اليونانيةترمج) (34:8رو (» يشفع فينا

  .ومن هنا تظهر اخلطورة املريعة إذا رفضنا املسيح كشفيع، فحينئذ ال يبقى لنا منه إالَّ الدينونة

  : وأعطاه أن يقيم من بني األموات ملواجهة الدينونة العتيدة- 2

رج الـذين   فيخ. فإنه تأيت ساعة فيها يسمع مجيع الذين يف القبور صوته         . ال تتعجبوا من هذا   «

  .»فعلوا الصاحلات إىل قيامة احلياة، والذين عملوا السيئات إىل قيامة الدينونة

واضح أنه كان من سلطان املسيح إقامة املوتى أمام أعني الناس، ولكنه هنا ميتد ـذا الـسلطان                  

علـى األرض  فسلطانه األول على قيامة املوتى الستعادة احليـاة  . إلقامة املوتى مجيعاً يف اليوم األخري   

كلعازر كان متهيداً شديد الضغط على تفكري اإلنسان، أنَّ املسيح هو الديان الذي بـصوته سـيقام                 

فصوت املسيح  ! املوتى من القبور ملواجهة الدينونة العتيدة، إما لقبول احلياة األبدية أو املوت األبدي            

الذي سيزلزل ال اهلاويـة فقـط بـل     هو نفس الصوت » لعازر هلم خارجاً «: الذي رنَّ يف اهلاوية

والسماء، لتتجمع مجيع أرواح بين البشر أمام كرسي الديان لقضاء الدينونة األخرية؛ حيث سيواجهها   

  !املفديون بالفرح والتهليل، أما الرافضون فبالبكاء وصرير األسنان

  : ولكن دينونة املسيح مستمدة من عدالة اآلب وحسب مشيئته- 3

كما أمسع أدين ودينونيت عادلة ألين ال أطلب مـشيئيت          . ال أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً      أنا  «

  .»بل مشيئة اآلب الذي أرسلين

كنايـة عـن    ” االبن“بعد أن كان يتكلَّم املسيح عن       ” أنا“هنا يظهر املسيح متكلِّماً بشخصه      

  :نفسه
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»  فهذا يعمله االبن كذلك)اآلب(ألن مهما عمل ذاك ، «  

»  اآلب حيب االبن ويريه مجيع ما هو يعملهألن «  

» يشاء نحيـي مألنه كما أن اآلب يقيم األموات وحييـي، كذلك االبن أيضاً ي «  

» ألن اآلب ال يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن «  

ـ     ، حيث التحديد قاطع من جهة مستوى العمل الذي يقوم بـه            ”أنا“ولكن هنا يتكلَّم املسيح ب

أنا ال أقدر أن أفعـل  «: فالتصريح شديد النربة. ملسيح أنه ليس خارج مشيئة اآلب أو بدون عملها

حىت يلفت نظرنا إىل مصدر قدرة اآلب املتحدة بقدرته، حيث تأيت أحكام الدينونة هنا صادرة من                »

الـذي   وعلى أساس هذا االتفاق العجيب بني نطـق اآلب  » كما أمسع أدين «اآلب منطوقة باالبن 

واضح هنا أن وظيفـة     . يسمعه االبن ونطق االبن الذي تسمعه البشرية، يأيت احلكم بالدينونة عادالً          

هنا عمل املسيح يتركَّز بصورة كاملة يف كيفية استعالن         . االبن هي استعالن صوت اآلب بنطق االبن      

ا يراه ويسمعه، واالبن فاالبن يرى ويسمع ما عند اآلب وينقل لنا م. اآلب غري املنظور وغري املسموع 

ألين ال أطلب مشيئيت، بل مشيئة اآلب الـذي   «: يعرف مشيئة اآلب وينفِّذها أمام الناس كما هي

  : أما ما هي مشيئة اآلب؟ فقد كشفها لنا املسيح» أرسلين

وهذه مشيئة اآلب الذي أرسلين أن كل ما أعطاين ال أُتِلف منه شيئاً، بل أُقيمـه يف اليـوم    «+ 

ألن هذه هي مشيئة الذي أرسلين أن كل من يرى االبن ويؤمن به تكون لـه حيـاة                  . خرياأل

  )40و39: 6يو (» .أبدية، وأنا أُقيمه يف اليوم األخري

  : إمكانية ختطِّي الدينونة من اآلن وقبول احلياة األبدية- 4

ونة، بل قد انتقل من وال يأيت إىل دينمن يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية،  «

  » املوت إىل احلياة

حتمل هذه اآلية أعمق أسرار املسيح وتكشف عن سلطانه الفائق على الدينونة، فهو وهو الـديان       

يكشف لنا عن قوة احلياة األبدية اليت فيه، وكيف يستطيع أن يهبها للمؤمنني به السامعني لكالمـه                 

يسمع من  «:  كلمة اإلجنيل إىل أقصى قوا وسلطاا، فقولهوهنا ترتفع. ليعربوا به الدينونة منذ اآلن

  . اآلنيشري إىل سر اإلجنيل وقوة الكلمة فيه القادرة أن تورث اإلنسان احلياة األبدية منذ» كالمي

  :»وال يأيت إىل دينونة«

الً علـى   هنا يتخطَّى املسيح قاصداً عامداً كل جمهودات اإلنسان وقدراته، ألن الدينونة تقوم أص            

ال بأعمال يف بر عملناها حنن، بل مبقتضى  «: أساس أعمال اإلنسان وسلوكه، ولكن املسيح ختطَّاها
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هذا حتد صارخ لـرب اإلنـسان   ). 5:3يت (» رمحته خلَّصنا بغسل امليالد الثاين وجتديد الروح القدس

كالمه يقول هو عن الذين مسعوا وأعماله وتقويض أركان الدينونة بالنسبة للذين آمنوا باملسيح، وكما  

  . الصليبحبركة القلب الداخلية وانفتاح الوعي الروحي لتقبل سر اخلالص الذي أسسه بدمه على

فالـذي  . الذي يسمع هنا إمنا يسمع سر املسيح املختفي يف كالمه، وهو نفسه سر احلياة األبدية              

الذي مسعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الـذي   «: يضع يده على سر املسيح يضع يده على احلياة األبدية

فإن احلياة أُظهرت، وقد رأينا     . احلياة” كلمة“، من جهة    )باإلميان(، وملسته أيدينا    )بالروح(شاهدناه  

الذي رأيناه ومسعناه   ). يف املسيح (ونشهد وخنربكم باحلياة األبدية اليت كانت عند اآلب وأُظهرت لنا           

وأما شركتنا حنن فهي مع اآلب ومع ابنـه يـسوع           .  شركة معنا  خنربكم به، لكي يكون لكم أيضاً     

املـسيح يـضعها هنـا    ). 4-1: 1يو 1(» ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامالً. املسيح

وكأمنـا اسـتودع   ! » من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية «: باختصار مدهش

وهكذا . بدية لكلمة اإلجنيل، لكي من يسمعها حييا إىل األبد        وبالتايل استودع حياته األ   : املسيح نفسه 

أصبحت كلمة املسيح يف اإلجنيل مصدر الفرح األبدي والسرور الدائم لإلنسان، وجة الروح وجمد              

ـا، وبالفعل حييا معية املسيح ويعـيش                السماء، من يلتصق ا يلتصق باملسيح ويذوق عمانوئيل حق

هذه هي احلياة األبدية اليت كانت خمفيـة عنـد اآلب           .  السماء ونصرة الدهور   حضرته يف ملء عزاء   

مكنوزة مللء الزمان كعطية اآلب لبين اإلنسان وأُعلنت لنا يف املسيح بالروح، لتنقلنا حبق من الظلمة                

إىل نوره العجيب ومن املوت إىل احلياة، عبوراً بالدينونة دون أن نمسك فيها، ألننا غلبنـا املـوت                  

 يسمع أناشيد اخلالص وترنم بين امللكوت » فمن يسمع كالمي «. وورثنا القيامة منه واحلياة األبدية

 يذوق جمد اهللا املوهوب ملَن ظفروا بالقيامة مع امليت علـى  » ومن يؤمن بالذي أرسلين «أمام اآلب؛ 

 كل من يؤمن بـه بـل        الصليب، وحييا حب اآلب الذي استعلن يف بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك            

  .تكون له احلياة األبدية

واحلاذق هو الذي يفك أختامها بالروح      . فاحلياة األبدية مذخرة يف كلمة املسيح املختومة بالروح       

  .لتنهمر عليه أار احلياة ليشرب ملء وعيه واتساعه، ولن يعطش أبداً

قيامة، ينفتح وعيـه وينطلـق   والذي أدرك سر املسيح يف الكلمة حينما يسمعها كرنني أجراس ال       

يهلِّل ليل الذين انتشلوا من جذوة نار العامل وظلمة هذا الدهر وعـربوا الدينونـة كـأعظم مـن                   

وطوىب ملَن جيلس إيلَّ    . منتصرين، وانتقلوا حممولني على أجنحة الصليب من ظلمة القرب إىل نور احلياة           

  .ساهراً كل يوم يسمع كلمايت ويستنشق رائحة اخللود
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  الفصل الثامن

  العودة إلى الجلیل والعظة على الجبل
مما يؤسف له أن هذا الصدام العنيف مع الفريسيني يف أُورشليم سريعاً ما امتد يف طـول بـالد                   

لذلك فاجلولة الثانية يف اليهودية واجلليل مل تكن بالروح اُألوىل، إذ بدأ الفريسيون             . اليهودية وعرضها 

قاومة وإثارة الشعب، إذ أشاعوا يف اجلليل عن كسر السبت والتجديف واخلروج            التربص باملسيح للم  

مما جعل املسيح يبدأ بشرح عالقة العهد اجلديد وامللكوت الذي جاء ليفتتحه، بالعهـد              . عن التقليد 

اليت استطاع املسيح أن    ! وهذا هو مضمون العظة على اجلبل     . توراته وناموسه وتقاليده البالية   : القدمي

يغها غاية يف اإلتقان وعلى مستوى عقول الشعب مبا يناسب الوضع والزمن، وأرجأ اسـتعالنات               يص

الروح فيها إىل عمل الروح القدس الذي سيأيت زمانه بعد أن يكون قد أكمل الكـل فيمـا خيـص          

  .التعليم

  ظروفھا وخصائصھا:  العظة على الجبل- 35
صـايا  صعد موسى على اجلبل ليستلم لوحي الشهادة والو       [

العشر املكتوبة بأصبع اهللا، وصعد املسيح على اجلبل لينقش         

الوصايا اجلديدة على قلب اإلنسان، ويستودع االسـتعالن        

  ].وعي اإلنسان

  :مقدمة

تعترب العظة على اجلبل ذات قيمة أساسية يف العهد اجلديد، فهي إحدى الوثائق اهلامة القائمة               [

وهي حمسوبة أـا املعيـار      .  باحلياة املسيحية يف العامل    بذاا ذات االتصال املباشر والشمويل    

األول لكيفية احلياة والسلوك لإلنسان املسيحي، ألا حتمل األصول ذات الوزن العايل جـداً              

لذلك فهي ينبغي أن تكون اهلدف األول للالَّهوتيني لفحـص حمتوياـا            . لألخالق املسيحية 

  ) 1(.]وتقييمها

  .ون موضع دراسة مكثَّفة لكل مسيحي طامع يف حياة مسيحية فُضلىوباحلري يتحتم أن تك

                                                
(1) Martin Dibelius, The Sermon on the Mount, (1940), pp. 5 f.
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وهي تقدم لنا الرب جالساً ومعلِّماً، وكان السامعون يؤمنون، وكذلك القارئون األوائل، أن             [

فالكالم ليس كالم حكمة يسر السامع،      . الذي يتكلَّم هنا ليس جمرد معلِّم ولكن خملِّص وفادٍ        

  ي، ولكن كرسالة من فم اهللا        ولكنه استعالن مقدذا الكالم    . م ليس من راب والكنيسة أخذت

وهلذا . وذا ميكن لنا أن نبلغ إىل التعليم والفهم الصحيح للعظة على اجلبل           . بكل إميان ووقار  

نشعر أن واجب الالهويت األول أن يشرح ملن يقرأ هذه الوثيقة قيمتها اُألوىل عند املسيحيني               

  ) 2(.]يكون يف مأمن من تيارات العامل احلاضراألوائل حىت 

والذي يهمنا اآلن هو هل ال نزال نعترب العظة على اجلبل أا تقدم لنا الشروط اإلهلية للحياة                 [

  ) 3(.]اليومية كرسالة من اهللا

. والعظة على اجلبل حتوي وصايا ودعاوي نبوية وأقوال حكمة، فهي تقرأ كنـاموس إهلـي              [

دمها بترتيبها احلايل دون حتديدات زمنية لتكون فرضـاً أو شـريعة حتكـم              والقديس مىت يق  

مـىت  .  ويقـدمها ق   -على أن طبيعتها املنهجية تقدمها كنموذج للحياة املسيحية         . اجلماعة

وحينما قُـدمت   . باعتبارها القاعدة األخالقية للحياة املسيحية يف الكنيسة على مدى الدهور         

 فهي لكي تستعلن الفضائل اليت على املسيحي أن يتمسك ا باعتبارها            التطويبات يف مطلعها  

من الذي يدخل ملكوت اهللا؟ بل، وما هو حال الذي          : مرياث احلياة األبدية، كرد على سؤال     

فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يـروا أعمـالكم    «: يبشر بامللكوت؟ وذلك يف قوله

وهكذا تكـشف العظـة عـن    ). 16:5مت (» ي يف السمواتاحلسنة وميجدوا أباكم الذ

ومـن  . شخصية املواطن السماوي وهي تستعرض إرادة ومشيئة اهللا من وراء وصايا متعددة           

  ) 4(.]هلجة املسيح فيها تبدو أا تتطلَّب األمانة املطلقة يف تنفيذها وتكميلها باهتمام

  :املكان والظروف) أ ( 

يح عائداً من رحلة طويلة يف اجلليل، وإذا جبمع كثري يتبعـه طمعـاً يف               كان الوقت صيفاً وكان املس    

وملَّا رأى اجلموع انتقى مكاناً عالياً وصعد حنو        . السماع والتعليم، وكان قريباً من كفرناحوم ومعه تالميذه       

علِّـم مـا    القمة والتف تالميذه من حوله، واجلموع افترشوا األرض بغاية النشاط والفرح، وابتدأ املسيح ي             

  .كانوا يتوقَّعون مساعه، وكان املسيح حريصاً أن يفند دعاوي الكتبة والفريسيني كلما اقتضى األمر ذلك

                                                
(2) Ibid, p. 10.

(3) Ibid, p. 11.

(4) Ibid, pp. 18-23.
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  :موضوع العظة األساسي) ب(

كان قصد املسيح أن يبدأ العهد اجلديد ليكشف بذور ملكوت اهللا اليت وضعها اهللا بعناية يف كل                 

لذلك كان حمور العظـة هـو       . متهد الطريق إىل افتقاد اهللا اجلديد     تعاليم العهد القدمي، واليت بدورها      

وهكذا كان املـسيح يـصور      . االنتقال الدائم من الناموس إىل اإلجنيل أي البشارة اجلديدة املفرحة         

واملوضوع األساسي هـو ملكـوت اهللا   . املسيحية باعتبارها الوجه الروحي لليهودية مستعلَناً بالنعمة     

  . املسيا الذي جاء ليستعلنه على أصوله اُألوىلومن ورائه شخص

وجاءت العظة على هيئة موضوعات مطروقة حبكمة وتدبري ودراية، لكي توقظ الوعي الروحـي              

للسامعني، وتنقله من مجود احلرف إىل رحب الروح املتسعة والفَِرحة، مع اهتمام املسيح الشديد أن               

ة تحفظ يف القلب ليتلوها املؤمنون عن ظهر قلب علـى           يصيغ الكلمات لتكون مبثابة حمفوظات مفرد     

، وكأا بنود احلياة اجلديدة، لتبقى بذاراً حية يف قلوب الناس على مدى             ”امسع يا إسرائيل  “: مستوى

مـىت لتكـون    . ولكن صاغها أيضاً املسيح وإجنيل ق     . وهذا ما متَّ بنعمة فائقة على التصور      . األجيال

  .مشل التعليم كله كجسٍم حي يحفظ من الزيادات والتخرجياتموضوعاً واحداً جيمع 

  :لوقا يف العظة. مىت وإجنيل ق. ختصص إجنيل ق)  ج (

، )49-20:6(لوقـا   . واملصدر الذي ميكن أن نرجع إليه حنن هلذه العظة مسجل يف إجنيـل ق             

ات بدايـة  ، وكل منهما أعطى جسم العظـة أن تكـون ذ   )5،6،7األصحاحات  (مىت  . وإجنيل ق 

فـإذا  . ووسط واية، علماً بأا جمعت بال شك من مصادر وأفواه متعددة بل وتقاليد أيضاً متعددة        

مىت أكمل وأكثر دقة يف التفاصـيل       . قارنا العظتني يف كلٍّ من اإلجنيلَين، جند أن العظة عند إجنيل ق           

  .صل على جسم العظة كامالً رائعاًولكن إذا أخذنا املشترك بينهما حن. وتفصح عن أصلها األرامي

  :املنبع الذي تستمد منه العظة التعاليم) د  (

والعظة يف اإلجنيلَين تنضح باالهتمام يف جعل امللكوت ال يأخذ جذوره من اليهود، بل مـن اهللا                 

 « » يقول الرب «: كما جاءت يف القدمي مئات املرات. رأساً، كمصدر أساسي حي للتعليم واملعرفة

وهكـذا ينبغـي   .  فالتوراة أصالً خرجت من قلب اهللا، وليس من اجلنس اليهودي» ا هو تكلَّمتأن

لذلك تشري العظة إىل القلب الالئـق للتعلـيم   . ويتحتم أن يلتصق فكر اإلنسان ا على هذا األساس 

ـ             . حبسب متطلبات ملكوت اهللا    اهيم وكذلك يتجه املسيح إىل قلع كل اجلـذور الـيت أدت إىل املف
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  .)5(اخلاطئة للتوراة متخطية املقاصد اإلهلية الواضحة يف التعليم

  :األساس الذي تقوم عليه العظة)  هـ (

 الـذي   ال يقدم املسيح يف العظة على اجلبل منهجاً للتعليم وال مدرسة ذات مبادئ، بل يقدم ملكوته               

ية ذات طابع معين مرتبطة به تـصلح     وملكوته يؤسس على أُخوة أو أخو     . جاء ليؤسسه على األرض   

ولو نالحظ جند أن املسيح بدأ ذا املفهوم باختيار تالميذه ليصنع منـهم أُخـوة أو                . للحياة األبدية 

ومن هذه اُألخـوة  ). 29:8رو (» ليكون هو بكراً بني إخوة كثريين «: أخوية متصلة به أشد الصلة

وبني التالميذ وامللكوت يقع املسيح كـصلة       . ذه اإلخوة إىل امللكوت   تنبثق التعاليم اليت يئ روح ه     

  . بهملَّا رأوه أوالً أحبوه، وملَّا أحبوه تعلَّقوا به مث آمنوا به، وذا بدأوا يتعلَّمون احلقائق املتصلة. أساسية

 صحيح أن تعليم    ومن هنا ختتلف العظة على اجلبل عن أي نوعية من التعاليم قاطبة قدمياً وحديثاً،             

املسيح فيها يعطي حدوداً جديدة لألخالق، ولكن أي تعليم أخالقي يكـون مقـصده أن يـصِلح                 

ولكن املسيح يبدأ ـذه     . بالتمرينات واالختبارات لكي يبلغ باإلنسان إىل حد معين أو غاية واية          

  ).امللكوت(الغاية والنهاية ليضع تالميذه واملؤمنني به يف هذه الغاية والنهاية 

هو املسيح، الطريق واحلق واحلياة، وبواسـطته يـصل     : وأين الطريق؟ اجلواب  : وهنا يثار السؤال  

فإن كان كل تعليم وتدريب واختبـار وحتفـيظ         . ”إىل امللكوت “املؤمنون إىل صميم غايته وايته      

  .وتسميع ينتهي إىل غاية هامة، فاملسيح يضع حمبيه يف هذه الغاية اهلامة

علِّم وكل تعليم مسيحي يف العادة يكون غايته الوحيدة أن يـصنع مـن التالميـذ أبنـاًء                  كل م 

اليوم  «: للملكوت، إالَّ املسيح فهو يعطي حق البنوة جماناً بال تعليم، بال مدرسة، وذلك بعمل نعمته

 سعياً كل ما يشقى اإلنسان: هذا هو امللكوت عند املسيح). 43:23لو (» تكون معي يف الفردوس

  .من أجله، يعطيه له املسيح بدون شقاء وال سعي

كل معلِّم يبدأ تعليمه بأن يطلب طلبات، واملسيح يبدأ بالعطاء، ألنه جاء ومعه غفـران جمـاين                 

لذلك ال نستطيع أن نقول إن يف العظة على اجلبل ناموساً جديـداً وال              . ورمحة جمانية وخالص جماين   

  .لدخول ااين إىل ملكوت اهللامنهجاً أخالقياً، ولكن عرضاً ل

امسـح اآلن ألنـه    «: فلو انتبهنا إىل قول املسيح للمعمدان حينما أراد أن مينع املسيح من العماد

: ، وكيف أن غاية تعليم املسيح ابتدأ ا عندما قـال )15:3مت (» برهكذا يليق بنا أن نكمل كل 

                                                
(5) A. Neander, op. cit., p. 242.



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            226

  

: الـرب، والثـاين  : األول: ، فهذان األساسان)15:1مر (» ملكوت اهللاقد كَملَ الزمان واقترب  «

 فنحن نصنع الرب ألنـه إرادة اهللا      والرب هنا تعبري عن إرادة اهللا،       . ملكوت اهللا؛ مها كل تعليم املسيح     

. غري أن هذا الرب سيبلغ منتهى جتلِّيه وصـدقه يف امللكـوت           . خلواً من زمان ومكان وغاية وظروف     

فإرادة اهللا باخلالص وامللكوت واحلياة     د على رجاء قادم أُخروي،      وواضح هنا أن إرادة اهللا ال تعتم      

ألن إرادة اهللا أزلية البـدء      . األبدية قائمة بذاا خلواً من أي عوامل أخرى زمانية أو غري زمانية           

التصاق بإرادة  : هذه هي تعاليم املسيح   . فإرادة اهللا كاهللا  . وأبدية النهاية، أي ال بداية هلا وال اية       

وعلى سبيل املثال جنده ال يعلِّم طريق الكمال، ولكن         . ، وهذا هو الرب وامللكوت واحلياة األبدية      اهللا

مت (» فكونوا أنتم كاملني كما أن أباكم الذي يف السموات هو كامل «: يأمر به ألنه يعطيه كامالً

من اخترب هـذا    وكل  ! كيف نكون كاملني؟ يقول املسيح آمنوا يب      : هنا يثار السؤال بلهفة   ). 48:5

  !!اإلميان احلي باملسيح يعرف كيف متَّ له هذا

، أي )57:6يـو  (» فمن يأكلين فهو حييا يب «: وإن أراد السامع والقارئ املزيد يقول له املسيح

 حبسب القديس يوحنـا     الشركة الكاملة مع اآلب ويسوع املسيح     تكون له احلياة األبدية اليت هي       

  ).3:1يو 1انظر (

 ولكل  لتالميذه- » طوىب للمساكني بالروح ألن هلم ملكوت السموات «: نما يقول املسيحلذلك حي

، ومعها التطويبات األخرى، فهي حبسب      )مىت خياطب التالميذ  . يف إجنيل ق   (-الذين على شاكلتهم    

. أو كنتيجة لتعليم سابق   !! ما شرحنا أعاله ال ميكن أن تحسب هذه التطويبات كجزاء لعمل سابق           

عىن أنه ال يكون حبسب هذه الطوىب أن اإلنسان جمرد أن يكون مسكيناً بالروح يصري له ملكوت                 وامل

اهللا، أي أن املسكنة بالروح تؤدي إىل ملكوت اهللا، هذا ليس من تعليم املـسيح؛ إذ ال يـزال بـني                     

ن املسيح ال   أ إذن، فليفهم القارئ     .هي املسيح املسكني بالروح وامللكوت وصلَة ذات أمهية عظمى        

فاملسيح يقف بني حاضرنا ومـستقبلنا      . يقدم منهج تعليم، بل يفتتح ملكوت اهللا عبوراً بشخصه        

  .الروحي، بني عجزنا وقصورنا الفاضح، وبني الكمال املسيحي الذي يرضيه ويفرح قلب اآلب

ـا، فاملسيح حيمله ع            لى كتفيه ويدخل به    واملعىن هنا أن املؤمن باملسيح يصري ِمسكيناً بالروح حق

 -وبقية التطويبات -واملعىن بأكثر وضوح أن وعد املسيح  للمسكني بالروح ملن يؤمن به             . امللكوت

  .)6(أن يكون له ملكوت اهللا، وهذا هو وعد نعمته وحمبته وصليبه

                                                
(6) A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 1883, repr. 1965, pp. 528 f.
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املسيح هنا يف العظة على اجلبل يكشف حياة صاحلة ملَن يؤمن به مهيئة للملكـوت، تبناهـا                 

، أعطى املسيح تعقيبـاً     )12-3: 5مت  ( ولكن بعد التطويبات الثمانية      .عمته وختمها بدم صليبه   بن

هاماً للغاية على التطويبات اليت كشفها فيما خيص تالميذه، إذ أوضح ضرورة استمرارهم يف وضعهم               

تم نور  أن«،  »أنتم ملح األرض  «: فقال هلم . الطوباين هذا المتداد صورة امللكوت على مدى األجيال       

 وميجدوا أباكم الـذي يف      احلسنة،لكي يروا أعمالكم    نوركم هكذا قدام الناس،     فليضئ  «،  »العامل

  )16و14و13: 5مت  (».السموات

   التطویبات- 36

  ٌثمانیة تطویبات والتاسعة جزاء للتعییر والطرد والشتیمة
كان الفقراء واملساكني واحلزاىن أقرب الناس إىل قلب املسيح،         [

7(يبابني.]  أكثر الناس احتياجاً إليه وإىل العزاءكانوام أل (  

لوقا أا مسألة موازنـة     . أبسط تعليم ميكن أن نستخلصه من جمموعة التطويبات حبسب إجنيل ق          

فكل املؤمنني باملسيح الذين حرمهم العـامل والبـشرية الظاملـة           . بني مرياث أرضي ومرياث مساوي    

 من راحة وسعادة وإقامة وأمان وهنـاء        -ق مرياثهم يف األرض     وجحود الرؤساء واحلكومات من ح    

  . لوقا. هذا حبسب إجنيل ق!!يعطيهم املسيح جماناً مرياثاً عنده يف ملكوت اهللا - وعدل وسالم 

 على احملرومني من مرياث األرض والعامل املؤمنني أيـضاً باملـسيح الودعـاء       يزيدمىت  . ولكن ق 

فمنطقياً وحبسب قياس ما جاء يف تطويب احملرومني، يكون         .  السالم والرمحاء وأنقياء القلب وصانعي   

ألم كانوا عوامل إسـعاد وفـرح وراحـة    هؤالء املؤمنني أيضاً هلم نصيب يف املرياث السماوي،    

  .وسالم إلخوم احملرومني

لوقا إضافة أخرجتها مـن معـىن   . عند ق» طوىب للمساكني «مىت أضاف على . كذلك فإن ق

مـا  » للجياع والعطـاش  « كذلك أضاف » بالروحطوىب للمساكني  «: ملادي حينما قالاحلرمان ا

 وأدخل هؤالء وأولئك يف عداد » إىل الرباجلياع والعطاش  «: أخرجهم عن فئة احملرومني مادياً إذ قال

  .األتقياء، ولكن ليس بالعمل بل باإلميان باملسيح والرجاء فيه فقط

مىت ذا الوضع اجلديد، إمنا دف إىل تقـدمي         .  كما جاءت يف إجنيل ق     وهنا يف حالة التطويبات   

                                                
(7) G. Papini, op. cit., p. 87.
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فالفـارق يف   . صفات كأا مطلوبة يف املسيحية من شأن أصحاا أم يرثون ملكوت الـسموات            

لوقا واضح أنه للتعويض عن حرمان مما على األرض بسبب مظامل الناس وجحـودهم،           . تطويبات ق 

مىت فهي صفات وفضائل يف املسيح تورث       .  أما التطويبات عند ق    .ولكن باحتساب املسيح كوسيط   

  .ولكن بالنهاية فإن الفئتني ترثان ملكوت اهللا عن طريق املسيح باإلميان واحلب. امللكوت

الذاهب ذهاباً بالبكاء حامالً  «: لوقا ميكن التعبري عنها كما جاء يف املزمور. فالتطويبات عند ق

وهذا االجتاه أصيل جداً يف تعـاليم  . )8()6:126مز (»  جييُء بالترنم حامالً حزمهِمبذَر الزرع جميئاً

 ألن عظة اجلبل برمتها تحسب إعداداً للملكـوت         .»يف املسيح يسوع  «املسيح، ولكن على أساس     

  . وهي تعبر بالفعل عن ملكوت اهللا يف املسيحعلى أساس املسيح كوسيط،

ا املسيح العظة على اجلبل، وعددها حبسب اعتبار مقصد املـسيح           هي اليت ابتدأ    ) 9(والتطويبات

مىت، ولكن إذا أضفنا إليها تطويب الذين يضطهدون من أجل الرب ومن     . للحالة الداخلية سبعة عند ق    

  .أجل املسيح يصري عدد التطويبات تسعة

فهي جزٌء ال يتجزأ من     أما من حيث التطويبات عامة فعددها كثري ويليق بنا هنا أن جنمعها معاً،              

  :فكرة العظة على اجلبل

  )16:13مت (» .طوىب لعيونكم ألا تبصر وآلذانكم ألا تسمع «+ 

مت (» .طوىب لك يا مسعان بن يونا، إنَّ حلماً ودماً مل يعِلن لك، لكن أيب الذي يف السموات «+ 

17:16(  

  )6:11مت (» .طوىب ملَن ال يعثر يفَّ «+ 

).يعطيهم طعامهم يف حينـه (لذلك العبد الذي إذا جاء سيده جيده يفعل هكذا طوىب  «+ 

  )46:24مت (»

  )28:11لو (» .طوىب للذين يسمعون كالم اهللا وحيفظونه «+ 

  )29:20يو (» .طوىب للذين آمنوا ومل يروا «+ 

  .امرقس ال حيوي شيئاً منه.  طوىب، جند إجنيل ق13مىت حيتوي على . وبينما جند إجنيل ق

وحنن إذا عدنا إىل كتاب املزامري جنده يفتتح املزامري أيضاً هكذا، إذ يضع التطويبـات وبعـدها                 

                                                
(8) M. Dibelius, The Sermon on the Mount, pp. 62-64.

(9) Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew, (1915, 

repr. 1982), pp. 57-61.
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  :الويالت على النمط الذي اختذه املسيح يف التطويبات على أا حتمل نفس رنة املزامري

طوىب للرجل الذي مل يسلك يف مشورة األشرار، ويف طريق اخلطاة مل يقـف، ويف جملـس    «+ 

فيكـون  . تهزئني مل جيلس، لكن يف ناموس الرب مسرته، ويف ناموسه يلهج اراً ولـيالً             املس

وكل ما يصنعه   . كشجرة مغروسة عند جماري املياه اليت تعطي مثرها يف أوانه وورقها ال يذبل            

  )4-1: 1مز (» ...ليس كذلك األشرار . ينجح

ىت مثانية فقط، ويـصف أسـلوا       م. والقديس أمربوسيوس يرى أن عدد التطويبات يف إجنيل ق        

  .)10(ونغماا بثمانية أجراس ذات أصوات متعددة ولكن منسجمة يف حلن واحد

والثمانية تطويبات ال تصور مثاين درجات للمختارين، ولكن مثاين مسرات وتطويبات جمتمعة معاً             

 رمحاء، والذين جيوعون فاملسكني بالروح هو بال شك وديع، وصانعو السالم هم. يف واحد هو قائلها 

واملضطهدون من أجل   . ويعطشون إىل امللكوت يكشف جوعهم وعطشهم عن قلب نقي بال جدال          

  .الرب هم باكون حتماً وحزاىن، وبالنهاية يتعزون بالضرورة

وهكذا الثماين تطويبات تكمل الكمال املسيحي يف صور متعددة ولكن متداخلة، وكأا تنبع من              

وال شيء مياثلها على اإلطالق يف العبادة اليهودية وال الفلسفة          .  الروح الذي يوزعها   مصدر واحد هو  

  .اُألممية

وال يعدم السامع من أن يكتشف رنة األلوهة وامللوكية تسري فيها مجيعاً كملك يوزع اهلـدايا                

 وسعادة وفرح غـامر     على رعيته جماناً، وكإله مينح بركاته بسرور على عبيده املتطلِّعني إليه يف شوق            

كأم يف العيد، وكلهم تغمرهم فرحة مع عدم تصديق، ألنه يلقي يف حجرهم بال حساب كنوزاً ال                 

لقد تعودت اآلذان على مساع طوىب للذين حيسنون على الفقراء، ولكن مل يسمع قط أن               . يستحقوا

ن نبكي على حالنا، ولكن أن يقال لنا قد يطلب منا أ!! لوقا حرفياً. كما قاهلا ق! » طوىب للفقراء «

ولكن كما سبق ونبهنا، فإن السر األعظم يبقى يف قائلها . طوىب للباكني، فهذا أمر جديد غري مصدق      

مل آِت ألدعـو   «: وهو املسيح الذي جاء ليحمل كل هؤالء على كتفه ويدخل م السعادة األبدية

، ويأكـل  )19:11مـت  (» حمب للعشارين واخلطاة«، )13:9مت (» أبراراً بل خطاة إىل التوبة

اخرج عاجالً إىل شوارع املدينة : وقال لعبده) الذي صنع الوليمة(حينئذ غضب رب البيت  «. معهم

يـا  : وأزقَّتها، وأَدِخل إىل هنا املساكني واجلُدع والعرج والعمـي، فقـال العبـد            ) والعشوائيات(

                                                
(10) Ambrose, De offic., I. 6.
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اخرج إىل الطرق والـسياجات     : فقال السيد للعبد  . مكانسيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضاً        

  )23-21: 14لو (» .وألزمهم بالدخول حىت ميتلئ بييت) املطرودين خارج املدن(

  !أيها القارئ العزيز هذه هي صورة امللكوت، وهذه هي وليمة امللكوت بعينها

. سيح فامللكوت هو نصيبه   فالفقري والباكي والوديع بدون املسيح ينال نصيبه جبهاده، ولكن مع امل          

لذلك فالتطويبات تلقي الضوء الكايف والكاشف ملوضوع العظة كله، ألن العظة ال ختـص الـذين                

 املسيح معهم وفـيهم،   يريدون أن يدخلوا ملكوت اهللا، بل القائمني فيه واملعينني له على أساس أن              

اهللا معنا، فإن صار اهللا معنا فنحن يف        فاملسيح جاء ورسالته أمامه، فقد سمي من البطن عمانوئيل أي           

هكـذا  . كان يف القدمي إذا حلَّ اهللا يف وسط اجلماعة تتقدس اجلماعة وتصري شـعب اهللا              . امللكوت

صارت البشرية اليت تطلب وجه اهللا يف شخص يسوع املسيح، فاملسيح حيل يف وسطها فتصبح مجاعة                

 يرتاح يف املساكني بالروح ويف اجلياع والعطـاش  هكذا فاملسيح! اهللا، ملكوت اهللا، الكنيسة، جسده    

  .إىل الرب اآلتني إليه، واملسيح ال يطلب منهم شيئاً ولكن يبشرهم أم صاروا من خاصته

  ما هو قصد املسيح من هذه العظة وهذه األقوال العجيبة؟

لشعب مها على مهّه    الشعب اليهودي معثَر يف اهللا، واملعلِّمون استخدموا وصاياه وناموسه ليزيدوا ا          

املسيح جاء ليكشف هلم قلب اهللا احملب والرحيم، ويكشف عـن     . وقلقاً على قلقه وبؤساً على بؤسه     

الوجه احلقيقي للناموس أنه وضع ليمسك أصالً بيد اإلنسان ليعرب به من الظلمة إىل النور، فتعثَّر على                 

ملسيح جاء ليقنع الشعب بأن اهللا غـين،       ا. أيدي املعلِّمني وعاش الشعب يف ظلمة وخوف وموت معاً        

وغين جداً، ال يريد منهم شيئاً وال يطلب منهم شيئاً، إمنا جاء ليعطيهم عطايا كانوا يتمنوا ولكـن                  

  .املسيح جاء وحقَّق هلم بركات السماء وهم على األرض. كانت كاخليال، بعيدة بعد السماء

  :» هلم ملكوت السمواتطوىب للمساكني بالروح، ألن«: الطوىب اُألوىل

يف املوضع املرتفع املقدس أسكن ومع : ألنه هكذا قال العايلُّ املرتفع ساكن األبد القدوس امسه «+ 

  )15:57إش (» .املنسحق واملتواضع الروح، ُألحيي روح املتواضعني وُألحيي قلب املنسحقني

  .وبدون اهللا ال قيمة ألي شيء!! اهللا هنا حاضر

الرب قـد عـزى   تها السموات وابتهجي أيتها األرض، لتِشد اجلبال بالترمن، ألن ترنمي أي «+ 

  )13:49إش (» .وعلى بائسيه يترحم شعبه

روح السيد الرب علي، ألن الرب  «: هذا قاله النيب قدمياً وهذا هو التحقيق من نفس أقوال النيب
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 «: ح الذي قال هذا هو نفسه أكمل القولوأما املسي). 1:61إش (» ...ُألبشر املساكني مسحين 

  )21:4لو (» .اليوم قد متَّ هذا املكتوب يف مسامعكم

أما الفقراء والباكون واملساكني يف املسيح فليس هلم انتظار يف األرض ينتظرونه، ولكن ينتظـرون    

 «: صـرخوا وقد ألقوا بأنفسهم على القدير و). 1:123مز (» إليك رفعت عيين «ما هللا يف املسيح 

، هم شحاذو اهللا، مطرودو العامل واملدن واألحياء النظيفة، فقدوا كل )4:49إش (» حقِّي عند الرب

  .)11(عزاء على األرض، باكون وال ميسح أحد دمعتهم

. كان منظر املسيح وهو جالس وسط العشارين واخلطاة على مائدة زكَّا، صورة هلذا امللكـوت              

  .)12(ه واألب فارد ذراعيه مرحباً، كان أيضاً صورة للملكوتوعودة االبن الضال إىل أبي

  :”املساكني“معىن أكثر روحانية لكلمة ) 13(ولكن يعطينا العاِلم هيدالم

 «: هي اللقب السائد يف العهد القدمي اخلاص باملتدينني واألتقياء الضعفاء” املساكني“إن كلمة 

... إليك يسلِّم املسكني أمره ...  ملاذا أهان الشرير اهللا يا اهللا ارفع يدك ال تنس املساكني،. قم يا رب 

واضح هنا أن املسكني هو الرجل التقي الذي خياف ). 15-12: 10مز (» ...احطم ذراع الفاجر 

ومعروف أن يف املزامري نغمة مبتكرة مؤداها أن اهللا ال ينـسى            . اهللا بعكس الشرير الذي ال خياف اهللا      

. الرب يهتم يب. أما أنا فمسكني وبائس «، )6:14مز : انظر(جأ للمسكني املسكني، وأن الرب مل

  )17:40مز (» .عوين ومنقذي أنت يا إهلي ال تبطئ

 «: أما الشرير فهو عدو املسكني، والعداوة هنا تأيت بسبب بعد األول عن اهللا وقرب الثاين منـه 

فتنـسحق  . سكني جيذبه يف شبكته   خيطف امل . يكمن ليخطف املسكني  ... يكمن يف املختفى كأسد     

  )10و9: 10مز (» ...وتنحين وتسقط املساكني يف براثنه 

الذين متسكوا بـاهللا يف مقابـل       لذلك فاملساكني إمنا كلمة تعبر عن جمموعة األشخاص الفقراء          

سكهم بـاهللا   وصنع ما يرضيه، ومت    املساكني مسرم كلها يف اتقاء اهللا        .األغنياء املتسلِّطني واألشرار  

ففي العهد القدمي كانت كلمة األتقيـاء       . كحصن هلم أمام اضطهاد األشرار واملتسلِّطني عليهم ظلماً       

تعين فئة خاصة من الناس متمسكني باهللا، ومنهم الفقراء أي املساكني، ومنـهم أيـضاً               ” حسيدمي“

  .الذين احنرفوا فصار منهم الفريسيون

                                                
(11) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, pp. 75-76.

(12) Ibid. p. 81.

(13) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, pp. 214 f.
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م أن املساكني هم الذين ختلُّوا عن الِغنى واملمتلكات األرضية وفـضلوا            لذلك يؤكِّد العاِلم هيدال   

 وهـم بطبيعتـهم     .فهم فقراء بإرادم بسبب التقوى والتمسك بالـسمائيات       . الِغنى السماوي 

. وهم أمناء وخملصون بقلوم لوصـايا اهللا      . وهم الذين جيوعون ويعطشون من أجل الرب      . متواضعون

  . حىت املوتمن أجل اهللاوا االضطهاد والفقر واجلوع قادرون أن حيتمل

 وهي التسمية الصحيحة اليت تكشف      ،»املساكني بالروح «: لذلك يسميهم القديس مىت يف إجنيله     

مىت نظرة  . فنظرة ق . عن واقعهم احلقيقي املتميز عن جمرد الفقراء واملساكني البعداء عن اهللا والتقوى           

بل املـساكني  ” بالروح“لوقا فلم يذكر . أما ق. ي التقليدي يف العهد القدميتمت إىل التراث اليهود   

هؤالء من أجـل    . اهللا وكال النظرتني تدخالن يف نصيب ملكوت     . وهذا تعبري عن مساكني األرض    فقط  

  .املسيح تقواهم، وهؤالء من أجل حرمام، ولكن هذا وذاك يف

  :»ونطوىب للحزاىن، ألم يتعز«: الطوىب الثانية

حىت الباكون الذين كانوا يحسبون عالة على األخالق الصلبة والسوية، فتح املسيح أحضانه هلم،              

. ناداهم ال تيأسوا ابكوا ال ختافوا، ابكوا ألين مسعت بكاءكم وفتحت لكم أبواب مملكيت الـسمائية               

 ألم يتعزون   طوىب للباكني اآلن،  . ودموعكم هي اليت أحدرتين من السماء، فجئت آلخذكم عندي        

يف امللكوت؛ ولكن ليس الذين يبكون موتاهم أو أمواهلم أو حظوظهم، بل الذين يبكون من أجـل                 

. اجلوع إىل اهللا ومن أجل الرمحة ومن أجل الرب والقداسة، لشعورهم بالعجز والـضعف والتقـصري               

ء وال دموع البـاكني     ولكن ال فقر الفقرا   . فدموعهم هي قربام املقبول وال يريد املسيح معها شيئاً        

  .أهلتهم للملكوت، بل املسيح الذي من أجله افتقروا ومن أجله ذهبوا يبكون

  :»طوىب للودعاء، ألم يرثون األرض«: الطوىب الثالثة
تعلَّموا مين، ألين وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة        «+ 

  )29:11مت (» .لنفوسكم

أـم يرثـون األرض     ) 14(لنصيب املذكور يف املزامري   أما تطويب الودعاء، فأحاله املسيح على ا      

، باعتبار أن األرض مبفهوم امللكوت هي أرض امليعـاد احلقيقيـة مبفهومهـا              )11:37مز  : انظر(

اليت يسكن فيها الرب، واليت هرب منها احلزن والكآبة والتنهد يف نـور      ” األرض اجلديدة “: اُألخروي

 عن املساكني أو الفقراء بالروح، إالَّ أن املساكني بالروح قـد            والودعاء ال ميكن تفريقهم   . القديسني

بلغوا درجة العدم يف احلرمان؛ أما الودعاء فال يزال رصيدهم يف الدنيا كبرياً يعطيهم القـدرة علـى                  

                                                
(14) A. Plummer, op. cit., p. 64.
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  .العمل والتملُّك، ولكن حلساب امللكوت

  :»طوىب للجياع والعطاش إىل الرب، ألم يشبعون«: الطوىب الرابعة
  )29:24ابن سرياخ (» .ومن أكلين عاد إيلَّ جائعاً«+ 

  )37:7يو (» . أحد فليقبل إيلَّ ويشربعطشإن «+ 

الذي جيوع إىل اخلبز وال جيده يهزل ورمبا ميوت، هذا حال من جيوعون ويعطشون إىل املـسيح،                 

ه، يفعـل اهللا    وكما ال مينع األب اخلبز عـن أوالد       . فهو معيار امللكوت الذي لنا به عالقة وحقوق       

فالشبع املادي من اخلبز هين على املوسرين، والـشبع         . كذلك، فاجلوع إىل اهللا يقلق اهللا إن مل ميأله        

ـا ... فمن منكم، وهو أب، يسأله ابنه خبزاً، أفيعطيه حجراً؟  «: الروحي هللا أهون ألن اهللا غين حق

جيدة، فكم باحلري اآلب الـذي      ) جسدية (فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا        

ومن هذا التصريح اخلطـري  ). 13-11: 11لو (» للذين يسألونهيعطي الروح القدس من السماء، 

نعم طوىب  !! جمداً هللا . نفهم باحلري أن اجلياع والعطاش إىل الرب يعطيهم اهللا الروح القدس حىت الشبع            

  !!وع إليك والعطش لروحكيا رب أعطنا اجل. للجياع، وألف طوىب للعطاش

 «: جاع إشعياء هللا جداً ذات مساء وبقي جوعه يطوي عليه نفسه حىت الصباح فأخـذ يقـول  

ولكن منذ مىت شبع ). 9:26إش (» !أيضاً بروحي يف داخلي إليك أبتكر. بنفسي اشتهيتك يف الليل

لين عاد إيلَّ جائعاً ومـن  من أك «: أحد من اهللا، ومنذ مىت ارتوى به إنسان؟ فيقول يف سفر احلكمة

منه أكل ألن الرب واحلب ولطف اهللا يلهب قلب كل من ). 29:24ابن سرياخ (» شربين عاد ظامئاً

  )10:81مز (» !أفِغر فاك فأمأله «: فيطلب املزيد، وروحه تؤجج النفس بالعطش طلباً ملزيد

نا، وجنتذا جبوعنا، ونـستويل     فالعظة على اجلبل تكشف عن مشيئة اهللا؛ كيف حنتال عليها بفقر          

  !عليها بعويلنا، وروحه رهن العطاش

  :»طوىب للرمحاء، ألم يرمحون«: الطوىب اخلامسة

ما أقسى اإلنسان على أخيه اإلنسان، مسعناها وحنن أطفال ووعيناها وحنن رجال واكتوينـا ـا      

! درها عند الرؤساء واملتـولِّني    يف عامل اإلنسان، وما أن    ” الرمحة“ما أغلى هذه السلعة     !! وحنن شيوخ 

فلما عزت الرمحة بني اإلنسان واإلنسان ومل جتد رمحة اهللا هلا مكاناً تستريح فيه بني الناس، وضـع                  

وعليك ! املسيح قانوا الذي حتمه حتتيماً كما بقسم، أنَّ الذي ال يرحم أخاه لن يذوق من رمحة اهللا                

، فاملعىن خصب وعميق، إذ هو يعين أننا حنن نستدر رمحة اهللا علينا             أيها القارئ العزيز أن تنتبه للمعىن     

  .لو بادرنا برمحة الفقري واملسكني والضعيف واملظلوم
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  فإذا اشتكينا أننا مظلومون، فالشكوى مردودة علينا بشكوى أننا ظلمنا اآلخرين؟

تكيلون به يكـال    وإن عزت رمحة اهللا علينا فألا كانت شحيحة يف قلوبنا، وبالكيل الذي             

  .لكم ويزاد

ذا ال يتعجب القارئ أن ملكوت اهللا يرحب بالذي جعل الرمحة طبعه ولذَّته وعمله وهوايتـه،                

فإن كان العامل حيتاج إىل الدرجة القصوى يف كل شيء إالَّ أن حاجتـه إىل               ! ألن هذه هي طبيعة اهللا    

على أطفاهلم، والنساء فقدن حنـان حـىت   فالرجال صاروا قساة حىت . الرمحة قد فاقت كل حاجة    

  !فمن أين نطلب رمحة اهللا وعلى من يسكبها اهللا؟! على بنان

  :»طوىب ألنقياء القلب، ألم يعاينون اهللا«: الطوىب السادسة
من يصعد إىل جبل الرب ومن يقوم يف موضع قدسـه؟           «+ 

  )4و3: 24مز  (».الطاهر اليدين والنقي القلب

وذه الصفة ليس فقط يكـون هلـم        . نتيجة احلتمية موع التطويبات اخلمسة السابقة     وكأا ال 

  .ملكوت السموات، بل ويعاينون اهللا

  !على مستوى الصعود إىل ملكوت اهللا! نقاوة القلب= رآها داود أا سر معاينة اهللا 

 ... نقـي القلـب  والمن يصعد إىل جبل الرب ومن يقوم يف موضع قدسه؟ الطاهر اليدين  «+ 

  )5-3: 24مز (» .حيمل بركة من عند الرب وبرا من إله خالصه

اهللا يرى ويحس ويحب بالقلب، فالقلب إذا تصفَّى من شوائب العامل ومعـاثر اجلـسد يـصري                 

فالعجيب أن نقي القلب ليس هو فقط الذي        . كالبلورة الشفافة النقية، من حدق فيها يرى صورة اهللا        

كان أقسى توبيخ يـوبخ اهللا بـه الـذين ال           !  اهللا، بل يرى اهللا من خالله ومن أحاسيس قلبه         يعاين

فغليظ القلب هو معتم القلب ال يرى فيه إالَّ         . يشعرون به وال يفهمون مقاصده، أم غالظ القلوب       

  .السواد، وال يرى به إالَّ ما تعكسه عليه الدنيا وأطماعه وشهواته

ة واحدة بيضاء شفافة ترى عليها انعكاسات مضيئة من اإلجنيل ومن أعاجيب            القلب النقي صفح  

سـينظرون  ) أنقياء القلـب (وهم  «: ألن القلب النقي يرصد وجه اهللا! أعمال اهللا ونور وجه املسيح

أيها األحباء، اآلن حنن أوالد اهللا، ومل يظْهر بعد مـاذا   «، )4:22رؤ (» وجهه وامسه على جباههم

  )2:3يو 1(» .لكن نعلم أنه إذا أُظِهر نكون مثله، ألننا سنراه كما هوو. سنكون
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، إا تتم هنا لنأخذ عربون      )15(]إن رؤية اهللا تورث عدم املوت     : [وقدمياً قال القديس إيرينيئوس   

  » طوىب امللكوت «عدم املوت؛ أما هناك فتكون هي سعادة األبد أو 

، هكذا هتف داود من شدة شوق قلبه لرؤية اهللا وهو )10:51مز (» !قلباً نقياً اخلق يفَّ يا اهللا «

 كان يستحيل على قلب اإلنسان أن يـصل إىل  » قلباً نقياً اخلق يفَّ يا اهللا «: يرتد كل مرة فيصرخ

، إىل أن )20:33خـر  (» ألن اإلنسان ال يراين ويعيش «: النقاوة اليت يرى ا اهللا أيام موسى النيب

املـسيح   إذن، فالقلب النقي مهما كانت نقاوته فبدون      . وحيد ضريبة املوت من أجل اإلنسان     دفع االبن ال  

  !!وهذا هو استعالن امللكوت، أن يكون لإلنسان قلب نقي ويرى اهللا وال ميوت. يستحيل أن يعاين اهللا

  :»طوىب لصانعي السالم، ألم أبناء اهللا يدعون«: الطوىب السابعة
  :عالمة بين امللكوت

بدوا لن يـرى    اتبعوا السالم مع اجلميع، والقداسة اليت       «+ 

  )14:12عب  (».أحد الرب

: جيمع بولس الرسول السالم مع القداسة كمدخل لرؤية اهللا        ) 14:12(يف الرسالة إىل العربانيني     

 كل فعل منهما خمتص بنوعيته، فالسالم مع مجيع الناس والقداسة هللا، ألن القداسة وحدها حتتاج إىل               

فالسالم أوالً مع الناس يعطي للقداسة انطالقها بال عائق، ألن السالم           ). 7:3يت  1(شهادة اآلخرين   

إن قدمت قربانك إىل املذبح  «: ويؤيد ذلك. مع الناس مبثابة إخالء طريق اإلنسان إىل اهللا من العوائق

بح واذهب أوالً اصـطلح مـع   فاترك هناك قربانك قدام املذ. وهناك تذكَّرت أن ألخيك شيئاً عليك 

فالسالم مع الناس مبثابة إخـالء طـرف   ). 24و23: 5مت (» أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك

على أن القداسة ال ميكن أن نضحي ا يف سـبيل الـسالم،   . اإلنسان من العامل، حىت يقْبل لدى اهللا    

  .ا كأوالد هللافالسالم مع الناس خادم القداسة ويربرها لتصلح أن تقدمن

املسيح يدعى رئيس السالم، لذلك فصانع السالم ميت بصلة سرية لرئيس السالم، وملكوت اهللا              

فواضح أن صانعي السالم يعملون حلساب امللكوت       . الذي جاء ليؤسسه املسيح هو ملكوت السالم      

دعوا أبنـاء اهللا أو     لذلك فقد صارت هلم هذه الطوىب أن ي       . ويؤسسون مع املسيح ملكوته بني الناس     

من أجل هذا ال يعرفنا العامل ألنه . انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حىت ندعى أوالد اهللا «: أبناء امللكوت

جاء املسيح رئيساً للسالم، وأبغضه العامل ألنه ليس من العامل، لذلك كل من ). 1:3يو 1(» ال يعرفه

إن كـان العـامل يبغـضكم، فـاعلموا أنـه قـد        «: يصنع السالم ال يعرفه العامل ويبغضه العامل

                                                
(15) Irenaeus, Adv. Haer. IV, XXXVIII, 3.
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أما كل الذين قبلـوه   «: والبنوة هللا نلناها باإلميان بابن اهللا ملَّا قبلناه). 18:15يو (» أبغضين قبلكم

فهنا ). 13:1يو (» ولدوا من اهللا... الذين  «، )12:1يو (» فأعطاهم سلطاناً أن يصريوا أوالد اهللا

 ألم مولودون من اهللا، أبناء اهللا، أي ألم أبناء اهللا فهم يصنعون السالم، أو               سر صنع السالم راجع   

  .يصنعون السالم ألم أبناء اهللا يدعون

ولكن صنع السالم ال يهيئ اإلنسان أن يصري ابناً هللا، بل عندما يصري اإلنسان ابناً هللا فهو يـصنع             

  .م وحدهم الذين يصنعون السالمفالطوىب هنا معقودة على أوالد اهللا فه. السالم

 وسبق أن » يف املسيح « فالطوىب ،»يف املسيح«وإذا عدنا إىل أساس سر الطوىب كلها جند سرها 

إذن، فطوىب لصانعي ) 194صفحة (أوضحنا أن املسيح هو الذي أعطانا السلطان أن نصري أوالد اهللا     

  فاملسيح ـذه الطـوىب   » يف املسيح «م  وهم أوالد اهللا يدعون هذا أل» يف املسيح «السالم هذا 

  .السابقة يعلن عن حقيقة امللكوت واملسيح الذي أسسه

وهكذا يف هذه التطويبات السبع يكون املسيح قد أعطى صورة امللكـوت قائمـة يف اإلنـسان                 

جلائع أو  ا إن كان للمسكني بالروح، أو الباكي من أجل اهللا، أو الوديع حلساب اهللا، أو             . املسيحي الكامل 

  ! كابٍن هللالعطشان إىل اهللا، أو الرحيم برمحة اهللا، أو النقي القلب الذي يرى اهللا، أو صانع السالم

  :»طوىب للمطرودين من أجل الرب، ألن هلم ملكوت السموات«: الطوىب الثامنة
والعامل أبغضهم، ألم ليسوا من العامل كما أين أنا لست           «+

  )14:17يو (» .من العامل

  !ي األخرية يف التطويباتوه

حامـل   هنا ينربي العامل ملناوأة أصحاب الطوىب بكل أنواعها، ألا غري معروفة وال مقبولة للعامل، ألن              

، )25:17 يو: انظر(” فالعامل مل يعرف اهللا   “الطوىب هو حلساب اهللا، ولكن العامل ال يعمل حلساب اهللا،           

  . للمسيحلقد أبغض العامل املسيح وهو يبغض كل من هو. وكل من هو ليس من هذا العامل يبغضه العامل

طوىب جديدة ليست نابعة من داخلـه،  ” إنسان امللكوت “هنا اكتسب املسيح لإلنسان املسيحي      

فإزاء اضطهاد العامل وبغضته إلنسان امللكوت الطوباين، تـضاف إليـه الطـوىب             . ولكنها شاهدة له  

حيـب   «، غري أن املسيح ال يعاقب املضطهدين ألوالده ألنه هذا هو مصدر التطويب اجلديد. وتزداد

 وال يزال له من بني املضطِهدين أنفسهم أوالداً، فهو يعطـي الطـوىب للمـضطهد ويتـرك     » العامل

  .املضطِهدين إىل أن يأيت دورهم



  237                                                                                                  خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

كذلك فإنه يسمح بالطرد واإلهانة واالضطهاد ليستطيع أوالد اهللا أن ميارسوا الـصفح والـصرب               

لـذلك فـصاحب   . طول األناة وحمبة األعداء، فيزداد رصيدهم الروحي وتزداد تزكيتهم للملكوت و

الطوىب الذي يقع حتت االضطهاد والطرد ينال الطوىب مرة أخرى بالفائض ليـستطيع أن يثـابر يف                 

مبعىن أن أصحاب التطويبات السبع مدعوون إىل مزيد من الطوىب باضطهاد           . موهبته شهادة للمسيح  

بل إين أحسب كل  «: والعجيب أن الذي يذوق الطوىب مرة ال يكف عن السعي يف إثرها. لعامل هلما

هذا هو ). 9و8:3يف (» وأوجد فيه... شيء أيضاً خسارة من أجل فضل معرفة املسيح يسوع ريب 

  .اإلنسان املسيحي الكامل

  )1:43إش (» .ال ختف ألين فديتك، دعوتك بامسك أنت يل «+ 

لذلك .  انطبق على التالميذ والرسل القديسني، وهو ينطبق اآلن وكل يوم على الكنيسة            هذا كله 

  :يعطي املسيح الطوىب األخرية واضحة للتالميذ باملخاطب

طوىب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة، من أجلي،            «: الطوىب التاسعة 

 السموات، فإم هكذا طـردوا      افرحوا ولَّلوا، ألن أجركم عظيم يف     . كاذبني

  :»األنبياء الذين قبلكم
والرجال الذين كانوا ضابطني يسوع كانوا يستهزئون بـه         «+ 

: 22لـو   (».وهم جيلدونه، وغَطَّوه وكانوا يضربون وجهـه    

  )64و63

ألم هكذا طـردوا األنبيـاء،   :  وقول املسيح» من أجل الرب «لتساوي » من أجلي «هنا جاءت 

  .وهكذا املسيح أيضاً: ا اآلنأُضيف إليه

هنا يف الطوىب الثامنة والتاسعة وألول مرة تأيت الطوىب جزاًء لعمل سليب، ألن يف مجيع التطويبات                

فأن يضطهد إنسان ألنه ابن     . السبعة السابقة هي من واقع حال إجيايب وليست ِعوضاً لشيء أو لعمل           

هنا االمتياز فـوق الطـوىب أو فـوق املواطنـة         . اتامللكوت وابن اهللا، فهذا أجره عظيم يف السمو       

أو من أجـل    ) امللكوت(السمائية، لذلك كان الشهداء واملعترفون والذين أُهينوا وأُذلوا من أجل الرب            

والكنيسة تذكرهم بالفخار واد وتعيد لـذكرى       . هلم امتياز يف الكنيسة   ) صاحب امللكوت (املسيح  

  !!آالمهم
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  »أنتم نور العالم... رض أنتم ملح األ «- 37

  .هذا هو األثر الطيب الذي يتركه التلميذ واإلنسان املسيحي املتجدد عموماً كابن للملكوت حنو العامل

  )6:4كو (» .مصلَحاً مبلح... ليكن كالمكم  « :»أنتم ملح األرض«

الطوباويون هـم   امللح مادة حافظة حتفظ الطعام من الفساد، وتعطيه طعمه املقبول، فاآلن هؤالء             

بالنسبة للعامل الذي يعيشون وسطه قادرون باإلجنيل والكلمة والقدوة أن يؤثِّروا يف الوسـط الـذي                

ويصور امللح بالقداسة، ألنه    . يعيشون فيه، كما يؤثِّر امللح يف الطعام ليعطيه قيمة وحفظاً من الفساد           

وهكذا يصبح امللح لـه  . الَّ إذا ملِّحت مبلحله فعل تطهري، ومعروف أن الذبائح ال تقدم على املذبح إ       

ولكن أي شيء إذا فسد قد يكون له منفعة إالَّ امللح فإنه إذا             . دور يف فعل الذبيحة من جهة التقديس      

هكذا القدوة إذا كانت حسنة وروحية صار تأثريهـا         . فسد صار خطراً وبيالً على كل شيء يلمسه       

فـسد   فاسدة، فأثرها ال يطاق وال تصلح لشيء مثل امللح إذا     ممتدا للصالح؛ ولكن إذا كانت القدوة     

العاق الشرير الذي يبدو يف صـورة   هكذا الرجل. والزبالة قد تكون مفيدة إالَّ امللح الفاسد    . يلقى كالزبالة 

  . والفكرواعظ أو مبشر وهو سيئ العمل والقول

إذ عليهم يضع اهللا واملسيح اآلمال لذلك فالطوباويون يصبحون أصحاب مسئولية كبرية يف العامل،    

ولكن إن هم ضلُّوا أضلُّوا املئات واأللـوف        . يف التغيري والنمو والتقدم يف املعرفة والنعمة وخمافة اهللا        

  .وراءهم

  :»أنتم نور العامل«
، )22:17يـو   (» وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتين      «+

  .كناية عن نور االستعالن

فالتالميذ جبملتهم مشعل   . هو املسيح، وهو الوحيد الذي جاء ليضيء العامل       النور احلقيقي واحد و   

. اإلجنيل وجمد اسم املسيح، قادرون أن يكونوا أداة صاحلة يف يد الرب ليصنع م عمـالً يف العـامل                  

وكلما علت الشمس فإنه يشتد نورها وضياؤها للمسكونة كلها، هكذا كلما ارتفع التالميذ عـن               

لذلك يقول املسيح ينبغي أن يوضع املصباح علـى         .  هلوه وفساده كلما شع نورهم     مستوى العامل يف  

والكنيسة هي بيت اهللا، وقد صنع اآلباء اُألول للكنيسة منـارة، ال            . املنارة ليضيء لكل من يف البيت     

لكي يوضع فوقها مصباح، بل لكي تكون هي املصباح املضيء الذي تبتهج به البشرية كل العمـر،                 

هكذا تـصبح الكنيـسة     . حتيا أعلى من مستوى العامل وترتفع عن جناسات الدنيا وأعماهلا الشريرة          
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  . جبلفالكنيسة هي بعينها املدينة املنرية املوضوعة على. مصدر إشعاع نور ومعرفة وتقوى وخمافة اهللا

جدوا أباكم فليضيء نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم احلسنة، ومي   «: ويقول الرب 

 واملعىن قوي » املسيح الذي فيكم «النور هنا ال خيرج عن معىن ). 16:5مت  (»الذي يف السموات

فإن كان املسيح هو الذي يضيء داخلياً، أي هو نورنا، فهو حتماً سيخرج خـارج حميطنـا              . للغاية

. سيح يكون منظوراً فيها   وحينئذ تصبح أعمالنا مضيئة ألن امل     . احملدود وسيسمع من بعد ويرى أيضاً     

يف (» ألن اهللا هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا «: ألن أعمالنا بدون املسيح ال ميكن أن تضيء

فسر الطوىب هو املسيح، فإذا غاب املسيح غابت الطوىب،         : وهنا يرجع للطوىب سرها اإلهلي    ). 13:2

 أعمال الطوباويني، النعمة    هكذا.  وعامل فيها  نظرت الطوىب ومدحت فهذا يعين أن املسيح موجود       فإن  

، )6:4كو (» ليكن كالمكم كل حني بنعمة مصلحاً مبلح «: ظاهرة فيها ونور احلق يشع من ثناياها

  !!حيث امللح هنا هو نعمة املسيح

هلذا نفهم، ملاذا جاء عمل الطوباويني بعد عرض صفام يف التطويبات الـسابقة؟ ألن الطـوىب                

إن مل تعمل عملها صارت ثقالً      . و عطية نلهو ا، بل هي أمانة ورسالة، هي محل ونري          ليست هوية أ  

فالطوىب عملها لصيق باآلخرين كالتصاق ذرات امللح اخلفيفة بالطعـام          . علينا ال حنتاجه وال حنتمله    

تـسمع  مث الطوىب عملها يسبق صاحبها إىل بعيد، ترى و        . لترفع من قيمته وجتعله يقاوم الفساد احمليط      

  .ويكون احلق فيها منظوراً من الناس ومبهجاً للنفوس ومبدداً للظلمة وكاشفاً ألستار القلوب

، هو عرض خمتـصر     )16-3:5(هلذا يعترب أكابر الشراح أن هذا اجلزء من العظة إىل هذه اآلية             

  .لعظة امللكوت واهلدف الذي وضعه املسيح يف البداية
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  سیح یسوع ناموس الحیاة في الم- 38
  )63:6يو (» .الكالم الذي أكلِّمكم به هو روح وحياة«+ 

فليضئ نوركم هكذا قدام النـاس،   «إن آخر آية قاهلا املسيح يف القسم األول من العظة كانت 

هذا حض علـى التعلـيم عـن     » لكي يروا أعمالكم احلسنة، وميجدوا أباكم الذي يف السموات

يقصده املسيح، ليس حبسب الكتبة والفريسيني ومـن واقـع التـوراة             والتعليم الذي    السلوكيات،

. والناموس، ولكن من واقع كشف مطالب العهد اجلديد واألسس اليت تقوم عليها أعماله وتعاليمـه              

، إذ اعتربها ضرورة قصوى أن يفهم الناس على أي أساس           )20-17(هنا مهد املسيح باآليات من      

فاملعروف يف التعليم اليهودي أن أي معلِّم يقف للتعليم عليه          . لعهد اجلديد سيبدأ املسيح يضع تعاليم ا    

إن كان رابي من الرابيني املعترف ـم ذوي احليثيـة           : أن يوضح املرجع الذي يرجع إليه يف التعليم       

 واملصداقية الرمسية لدى السنهدرين، أو من التلمود نفسه مستشهداً بالنص وموضعه بتدقيق حبيث ال             

يقرأ النص إالَّ وهو يف حالة خشوع واضح، واضعاً الطاقية الرمسية اليت للقرائني على رأسه حتشماً من                 

وإن كان قد شاع عنه بواسطة الكتبة والفريسيني أنه ال          . كان املسيح يعلم هذا متام العلم     . حضرة اهللا 

هنا أراد املـسيح أن     . بأي معلِّم سابق  يتمسك  بالناموس، وال بالتقليد الذي احندر من الشيوخ، وال           

  )17:5مت (» .ما جئت ألنقض بل ُألكمل «: يصحح مفهوم موقفه أوالً أمام اجلمع فقال

  :»ما جئت ألنقض بل ُألكمل. ال تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو األنبياء«) أ ( 
  )30:19يو (» فلما أخذ يسوع اخلل قال قد أُكمل «+

 دريسيني       املسيح يجوا اإلشاعة من الكتبة والفردوء ملكي يـسنده      .  على الذين رو يقوهلا املسيح

واملسيح يقوهلا على أساس أنه هو املسيا املنوط به هذا التكميل، ومن كالم املـسيح             . سلطان األلوهة 

            نهو أقوى مـن    وألفاظه املوزونة بامليزان املسيحي الراسخ والقوي، حيس اإلنسان على التو أن هنا م 

موسى والناموس واألنبياء مجيعاً، هنا من يقول ويسند قوله بربه املطلق وشـهادته بـاحلق النـاطق                 

إن املسيح يف هذه العظة اليت يصحح ويكمل فيها معارف الناموس           : ويقول بعض الكُتاب  . واملنطوق

وأما أنـا  ... قيل للقدماء  «: لسماءوالتوراة، يتكلَّم من موقع تارخيي، وكأنه على قمة جبل يطال ا

صوت  «:  هنا صوت العهد اجلديد النازل من السماء وبيده مفاتيح امللكوت ومغاليقها» فأقول لكم

  )3:29مز (» .إله اد أرعد. الرب على املياه

 - أي عجز وصايا النـاموس       -وهو ال يقصد بالتكميل أن خيضع هو هلا، بل أن يكمل عجزها             



  241                                                                                                  خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

يدها من حيث وقفت غري قادرة أن تلبي حاجة اإلنسان املريض الساقط حتت ثقلها، يعطيها               ميسك ب 

روحاً جديداً يرفعها من مستواها املتدني إىل املستوى الروحي، حيث يرفع اإلنسان فوق نفسه، يرفع               

 والثقة واإلميان حنو    وجه اإلنسان الساقط غري القادر أن يتطلَّع إىل وجه اهللا، ويقدمه يف إحساس الدالة             

اهللا يف درجة التبني، حىت أنه بعد احلزن واألنني ومرارة السقوط هلذه اآلالف مـن الـسنني يعـود                   

ـَا اآلب  : اإلنسان اخلاطئ يطلب اهللا بدالة االبن      ال يعود يعرقله الناموس حبروفه، بـل يطـري         !! يا أب

فاملسيح جـاء   . ملنسكب عليه من قلب اهللا    اإلنسان بروحه بال عائق يف مساء احلب والفرح والسالم ا         

واملسيح جاء لريفع الغطاء الثقيل من فـوق النـاموس لـريى     . ومعه كل حب اآلب وحنانه وعطفه     

 اخلارجة من لدن اهللا ثانية، اليت اسـتطاع الناموسـيون           - إنسانه اجلديد    -اإلنسان صورته اُألوىل    

ارجيهم، فلم يعد يرى الناموس إالَّ يف صورة هـؤالء          والفريسيون والربيون أن حيجبوها بتعاليمهم وخت     

فاملسيح جاء  . املعلمني بعقلهم املنحصر ووجوههم العابسة، والعصا بيد وحجر الرجم باليد األخرى          

هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك كل مـن              «: ومعه ناموس حب اآلب   

، كنور سلَّطه على بنـود النـاموس وحروفـه          )16:3يو   (»يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية      

وِعوض الذبائح احليوانية اليت كانـت      . فنضحت كلها باحلب وأخرجت من أعماقها ودا ومصاحلة       

تقف عند خطايا السهو ال تتعداها، جاء املسيح وبيده دم االبن الوحيد لريفع خطايا العمد ويغـسل                 

  !!دد الروح، ويقدم اإلنسان أمام اهللا قديساً وبال لومالضمري منها، ويطهر القلب، وجي

وِعوض ما قدمه الناموس من ضرب الِعِصى ورجم احلجارة والقتل بال رمحة، جاء االبن الوحيد               

  .حيمل اخلاطئ على كتفه ليعرب به أهوال املوت، وليضعه كوديعة غالية أمام كرسي رمحة اآلب

ديب واجلفاء حبسب غضب اهللا، وجاء زمان احلب والسالم واللطف          فالناموس أخذ زمانه يف التأ    

  !املنسكب بيد االبن من قلب اهللا

ومـا  . فاملسيح مل جييء ليلغي الناموس، بل ليكمل تأديبه حببه اإلهلي، وضرب العصا بقبالت فمه             

اإلنسان، سـجلته لـه   وما حفظه التاريخ من دموع .  واملودةبالنصحبدأه املعلِّم احلق بالعصا يكمله     

  )8:56مز (» .اجعل أنت دموعي يف زقك «: السماء حبروف من نور

). 17:16لـو  (» ولكن زوال السماء واألرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس «

فهـو الـذي   ). 5:53إش  (»تأديب سالمنا عليه«: فقد احتسب تأديب اإلنسان من نصيب االبن    

واهللا ال يتغيـر، ولكـن      !! التأديب والرمحة معاً  : شيئة اهللا مجعت هذا وذاك    وم!! وازن التأديب بدمه  

  .اإلنسان هو الذي يتحتم أن يتغير بل يتجدد
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  ):10:13رو (» احملبة هي تكميل الناموس«

حتب الرب إهلك من كل قلبك  «: ملَّا خلّص املسيح تعاليم العهد القدمي جبميع بنوده خلَّصه كاآليت

اتني الوصيتني يتعلَّق الناموس كلـه      . وحتب قريبك كنفسك  ... نفسك ومن كل فكرك     ومن كل   

مبعىن أن املسيح كشف يف البدء أن قاعدة الناموس القدمي هي حمبة ). 40-37: 22مت (» واألنبياء

 واآلن يبتدئ املسيح تطبيق هذا علـى العهـد          - اليت جاءت يف الوصايا العشر       -اهللا وحمبة القريب    

وإن كان اإلنسان   . د، مبعىن أن يعيد العهد القدمي إىل قاعدته اُألوىل اليت انبثقت منها كل التعاليم             اجلدي

القدمي، فألن احلياة كانت حتتاج إىل جتديد ونعمة، وهذا مـا جـاء             قد عجز عن تنفيذ وصايا احملبة يف        

  . ليكملهاملسيح

  :الوصية السادسة من الناموس: ال تقتل) ب(

: وأما أنا فأقول لكم. ومن قتل يكون مستوجب احلكم. أنه قيل للقدماء ال تقتلقد مسعتم «+ 

  )22و21: 5مت  (».إن كل من يغضب على أخيه باطالً يكون مستوجب احلكم

لقد رفع املسيح صوته يف العظة على اجلبل لكل أذن ليصل إىل أقطار األرض وإىل أقصى الـزمن                  

ليقبلين بقـبالت فمـه   «: ن ويهنئه أنه قد بلغ الطوق وزمان احلبوالتاريخ، ولكي يحيي به اإلنسا

لكين قد مسيتكم أحباء، ألين أعلمتكم بكل ما مسعته من ... ال أعود أمسيكم عبيداً  «، )2:1نش (»

  )16و15: 15يو (» ).عن احلب(أيب 

إليهم التعليم شفهياً  فهو خياطب قوماً ال يقرأون وال يكتبون، يساق » قد مسعتم «: وحينما يقول

 يظهر أساسها الذي » ال تقتل «: وحينما يكشف الغطاء عن الوصية القدمية. وحيفظونه بسماع األذن

إن كل من يغضب    : أما أنا فأقول لكم   «: فقال املسيح . ”وهو الغضب “: انتهى باملخالفة إىل القتل   

إىل أصوهلا اُألوىل النفسية أي الوجه  وهكذا عاد بالوصية ،»على أخيه باطالً يكون مستوجب احلكم  

هذا ال يهدم الوصية، بل يجلِّيها ويعطيها املعىن واملبىن اإلهلي األصيل الـذي             . الروحي ألصل الوصية  

فاملسيح يطلـب ردع  . ينبغي أن يكون إلنسان شب على االنفعال القاتل الذي ال يليق إالَّ بالوحوش     

دعـوة  اجلديدة  فالوصية. ال تليق بإنسان يتهيأ ملرياث السماء» ال تقتل «ألن وصية . القلبالغضب من 

  .لإلنسان أن يتخلَّى عما هو لألرض، ويستعد لكي يستوطن امللكوت

يا أمحق، يكـون مـستوجب نـار        : رقَا، يكون مستوجب امع، ومن قال     : ومن قال ألخيه   «+

  )22:5مت (» .جهنم

 النفس وما مياثلها، بقصد إثارة» يا أمحق « - ية من حيث الشتيمة وحينما يسترسل املسيح يف توابع اآل
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  . أصولهفهو جيتث الغضب أيضاً من.  فهذه جيعل عقوبتها رادعة أيضاً- اليت تفضي ا إىل العراك والقتل 

 يقصد الغضب اخلارج من قلب شرير، » ”باطالً“من يغضب على أخيه  «: وحينما يقول املسيح

. و الغضب الذي تكون منابعه وأسبابه شريرة حاقدة، املُفْضي إىل العراك والقتـل            فالغضب الباطل ه  

ولكن ). 26:4أف (» اغضبوا وال ختطئوا «: ألن هناك غضباً محيداً هو الذي قال عنه بولس الرسول

، )20:1يـع  (» غضب اإلنسان ال يصنع بر اهللا «: على العموم فالغضب كما قال يعقوب الرسول

وعلى أية حال فالوصية اجلديدة قائمة على أساس احملبة، فكل ما يتناىف            . ل غضب قاتل  فالغضب الباط 

من قال ألخيه يا أمحق، أو حىت رقـا وهـي         : وهنا تأيت الشتيمة  . مع احملبة حمظور وممنوع وله عقوبة     

يء إىل  وكل ما جيرح احملبة يس    . األقل خروجاً عن احملبة؛ فإن ذلك يدخل يف عصيان وصية اهللا باحملبة           

  .اهللا، ويعود بالنقمة على اإلنسان

فاهللا ال يقبل قربان من أساء إىل أخيه، فقبل أن تصلِّي وقبل أن تقدم قربانك، اذهب اصطلح مع                  

وويل ملن خيتصم اهللا، فهو الديان ورضاه يساوي احلياة، فمراضاة اهللا هـي مـصاحلة               . أخيك أوالً 

  .ومة مع اهللا قائمة واحلياة مهددة وبالنهاية هالك أبدياإلخوة، وطاملا لنا خصومة مع أحد فاخلص

  :الوصية السابعة من الناموس: ال تزِن)  ج (

  .وهي شديدة الصلة بالوصية العاشرة عن الزواج

، إذ هي قوام احلياة     )30-27:5(وقد استغرق املسيح يف شرح ما يتعلَّق ا يف العهد اجلديد من             

ال  «: ح يصنع مقارنة شديدة الوطأة بينها وبني الزنا يف قول يف القدميواملسي. الزوجية وسعادة البشر

 واملسيح ملَّا كشف الغطاء عن وصية الطهارة أوضح أا ال تنبع من). 17:20خر (» تشته امرأة قريبك

 داخل القلب، لذلك انتقل      فالزنا يبدأ من   .»طهارة القلب «العالقات، وال هي يف حميط اجلسد، بل هي         

  . على الزنا من أيدي الشهود إىل فحص القلوبالعقاب

إن كل من نظر إىل امرأة ليـشتهيها        : وأما أنا فأقول لكم   . مسعتم أنه قيل للقدماء ال تزنِ     «+ 

  )28و27:5مت (» .فقد زىن ا يف قلبه

. إذن، فليست العالقات األسرية أو االجتماعية هي املطلوب رفعها إىل درجة الطهارة، بل القلب             

  .ث تحسب طهارة القلب يف الدرجة العظمى من األمهية للمدعوين إىل امللكوتحي

وحينما أعطى املسيح إمكانية قلع العني وقطع اليد اليمىن ليحتفظ اإلنسان بطهارة قلبه، يكـون               

. املسيح قد رفع طهارة القلب لتكون أهم لإلنسان بالنسبة حلياته وللملكوت من العني واليد الـيمىن               

ن قلع العني وقطع اليد هو رفع خطورة طهارة القلب إىل أقصى ما ميكـن مـن تـصور                   فالقصد م 
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اإلنسان، ليضحي جبسده وأعضائه يف سبيل طهارة القلب، اليت إن أخفق اإلنسان يف االحتفاظ ـا                

  .يكون قد أهلك نفسه جماناً

  :الطالق) د  (

إن من طلَّق امرأتـه إالَّ      : ا أنا فأقول لكم   وأم. وقيل من طلَّق امرأته فليعطها كتاب طالق      «+ 

  )32و31: 5مت  (».ومن يتزوج مطلَّقة فإنه يزين. لعلة الزنا جيعلها تزين

هذا هو البند الثالث بعد القتل والزنا، فالطالق يف اليهودية كان يتناسب مع قساوة قلوم مـن                 

  !” امرأةأشكرك يا رب ألنك مل ختلقين“: قولفالرجل يصلِّي كل يوم وي. ناحية املرأة، إذ كانت مهانة

واملسيح أوقف حركة الطالق اليت كانت سارية بأمر الناموس، باعتبار أن موسى صرح ا مـن                

بثانيـة   إن اهللا خلقهما ذكراً وأنثى، فال زواج      : وأوضح املسيح قاعدة الزواج األصلية    . أجل قساوة قلوم  

  . اخللقةالق وهي الزنا أُضيفت، ألن اهللا مل يدِخلها يف االعتبار عندويبدو أن علَّة الط. وال طالق البتة

لذلك أيضاً جند املسيح ملَّا عرضوا عليه املرأة اليت أُمسكت يف ذات الفعل أنه مل يِدنها، بل حضها                  

ملرأة فماذا لو كانت هذه ا). 11:8يو (» )ثانية(اذهيب وال ختطئي أيضاً . وال أنا أدينك «: على التوبة

. رجالً؟ فالزنا خطية ميكن التوبة عنها، وكم من زناٍة وزانيات تابوا فصاروا قديـسني وقديـسات               

خاصة وأن الزنا . والشيوخ الذين أقاموا عليها احلد، ملَّا كشف اهللا ضمائرهم، وضح أم كلهم خطاة      

حيث ما من إنسان قادر     قد رفعه املسيح ذه الوصية من ذات الفعل إىل زنا الشهوة بالعني والقلب،              

  .بعد أن يقيم احلد على رجل أو امرأة

  :ال حتلف)  هـ (

     ـند ذكره، ممنوع منعاً قاطعاً، حىت أن مد ذكر اسم اهللا، جمركان أصل الوصية ينص على أن جمر

اسـم اهللا   ينطق باسم اهللا نطقاً موتاً ميوت، ولكن عدله الربيون على مدى التاريخ ليصبح من نطَق ب               

باطالً موتاً ميوت، أما القَسم أي احللفان باسم اهللا فهو مطلوب يف العهد القدمي لتـذكُّر اسـم اهللا                    

وما زاد على ذلـك  . نعم نعم، ال ال «: أما املسيح فجعل تعامل بين امللكوت. والفخر به ولتمجيده

فهو غري حمتاج . شيء غري احلق، باعتبار أن املسيحي يقول احلق وال )37:5مت (» فهو من الشرير

  .ففي امللكوت احلق ميلك على اجلميع، واجلميع ميلكون باحلق. إىل إثبات قوله ألنه قول احلق

  :ال تنتقم) و ( 

-17: 24، ال 25-23: 21خر ( كقانون احلكم الطبيعي ”االنتقام باملثل “لقد أخذت التوراة    
لتوراة جتعل االنتقام من عمل اهللا وليس من        ولكن بالرغم من هذا التصريح، فا     ). 21:19، تث   21
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وكان موسى رجالً حليماً أحلـم  ). 1:94، مز 35:32تث (» يل النقمة واجلزاء «: عمل اإلنسان

وكل هذه االستثناءات ضرب ا اليهود عرض احلائط ومتسكوا حبرفيـة           ). 3:12عد  (الناس مجيعاً   

ولكن التمسك باالنتقام   . حتب قريبك كنفسك  : لالناموس مع تعارضها مع الناموس نفسه، ألنه يقو       

ولكن كان الناموس الزماً لشعب بدائي      . يكشف مستوى االحنطاط يف األخالق والسلوك الوحشي      

) ولو خطأ(إذا خبطَ إنسان   : وليس منظر أبشع من هذا املنظر     . حىت يضبط التوحش يف االنتقام وحيده     

 حبكم الناموس يكون أبو البنت املقتولة له احلق أن يقتل بنت            ابنة إنسان آخر وحدث أا ماتت، فإنه      

وإذا أخطأ رجل وهو يبين بيتاً وحدث أن أصاب ابن صاحب البيت فقتله، فصاحب              !! ذلك الرجل 

. هنا دخل الناموس الذي للحياة يف صـميم املـوت        . البيت حبكم الناموس له أن يقتل ابن هذا البناء        

ال تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك األمين فحـول لـه    «: ملضيئةوهلذا أعطى املسيح وصيته ا

ومن سخرك ميالً واحـداً     . ومن أراد أن خياصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً         . اآلخر أيضاً 

  )42-38: 5مت (» .ومن أراد أن يقترض منك فال ترده. من سألك فأعطه. فاذهب معه اثنني

ولكن على أي . نع املسيح من أن يترك للحاكم والقاضي تدخلهما واحلكم مبا يقضيان بههذا مل مي 

فاإلنسان يذهب إىل احملكمة ليؤدي واجباً      . حال فروح االنتقام تقل وتنعدم إزاء أحكام القضاء العام        

وال األشرار،  ال تقاوموا الشر    : الرب أعطاها كلمة قاطعة   . حزيناً وبتغصب، ولكن أمر احملكمة يسود     

فإذا حتتمت املقاومة والردع خلري     ). 7:13كو  1(ألن احملبة حتتمل كل شيء وتصرب على كل شيء          

هكـذا  . فإذا انتهت املشكلة بقيت احملبـة     . الناس أو رمبا خلري املتعدي نفسه فليكن ذلك بروح احملبة         

ملضطهدين جـروهم إىل    وكم من شهداء باحتماهلم عن حب قسوة ا       . )16(يقول القديس كربيانوس  

حنن نذل ونهان، ولريتفع املـسيح      . وهكذا فليشرق نورنا يف الضيق ويف االضطهاد واملذلَّة       . املسيحية

  .واإلجنيل

 فلم يستثن اللص وال اختص العطية للفقري نفـسه  » كل من سألك فأعطه «: وحينما قال املسيح

  . لتستر عريه، إن مل يكن جسده فنفسهواملسكني، ومن طلب رداءك فاخلع له الثوب أيضاً

  :أحبوا أعداءكم)  ز( 

  :احلب والبغضة يف الناموس

 هكذا صرح الناموس ليتمشى مع بدائية الشعب اجلاهل، ولكـن  » حتب قريبك وتبغض عدوك «

إىل أحسنوا . باركوا العنيكم. أحبوا أعداءكم: أما أنا فأقول لكم «: ارتفع املسيح رفعة فائقة إذ قال

                                                
(16) Cyprian, De bono patientiae, cited by A. Plummer, op. cit., p. 86.
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مبغضيكم، وصلُّوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبنـاء أبـيكم الـذي يف                

فاملدعو أن يكون هللا ابناً ! أصل النقلة هي من بين آدم إىل بين اهللا). 45و44: 5مت (» !السموات

ـ              ة والطـرد  وللملكوت مواطناً ووريثاً، فهو حيب بال مقابل؛ بل حيب حىت يف مقابل الظلـم واملهان

أخذ . والبغضة، لكي يثبت أنه حيب بال مثن، حيب من مصدر عطاء مساوي ال يفرق بني صديق وعدو   

. احملبة جماناً ويعطيها بال مقابل، أخذناها بغري استحقاق ونعطيها كذلك بال اسـتحقاق وال حتقيـق               

إسـاءة  إن كانـت    ويالحظ القارئ اللبيب أن املسيح يوصي بأن يكافئ اإلنسان بعكس ما يكافَأ،             

فاإلنسان يكافئ باحملبة حىت ولو كوىفء بالعداوة، ويلعن جماناً فيباِرك، ويبغض بال سبب فيحسن بال مثن،                

وهكـذا  ! وهكذا يضيء النور يف الظلمـة     . لكي ال تحسب هلم خطية     ويساء إليه ويطرد أما هو فيصلِّي     

  .ل، وباملثل يأيت املطر لريتوي اجلاحد والقديسمشسه على اجلميع ال فرق بني بار وقات يشرق اهللا

فإن أحببنا الذين حيبوننا فأي أجر لنا، ولكن إن قدمنا احلب الصادق للذين ال حيبوننا فثمنه عنـد             

  .اهللا مضاعف

وإن سلَّمنا على الذين يسلِّمون علينا فأي فضل لنا، ولكن إن سلَّمنا على اخلطاة واملزدرى ـم                 

  !وبنو امللكوت يلزم جداً أن يكونوا كأبيهم.  تسجل لنا ذلك فضالًوغري املوجود فقد

  :ختام الكالم: كونوا كاملني)  ح (

 ليكـون   املسيح جاء ليكمل اإلنسان بالكمال املسيحي الذي يرضي اآلب، فهو مل يكمل الناموس إالَّ             

؛ بل جعل الناموس نفـسه      اإلنسان كامالً يف ملكوت اآلب، وهو مل يستقرئ يف الناموس ما ال يقرأ            

شكَّلها املسيح على يديه فأخرج منـها بـدائع   » حتب قريبك كنفسك «: يتكلَّم، فلما قال الناموس

فاخلـاطئ  . وهكذا يصري الناموس كامالً لدى الكاملني     . وروائع، واألصل هو حمبة اإلنسان لإلنسان     

ب اخلطاة ونزل إليهم وجالسهم وآكلهم      عند الفريسيني مزدرى به وغري موجود، وملَّا جاء املسيح أح         

 وقديـسني   وبالنهاية شاركهم محل خطيتهم وموم ولعنتهم، مث قام م مربرين بربه          ! وعزاهم وتعزى م  

النـاموس   أكمل » قد أُكمل «: وحينما وثق أنه متَّم فداءهم وخالصهم نكَّس رأسه وقال!! بقداسته

  .يف امللكوت ليتأمل يف حمبة اهللا ويعيش كماله وحبه إىل ما ال ايةفأكمل اإلنسان، فأهله ليكون 

   السلوك الروحي في المسیح مقابل السلوك بحسب الناموس- 39

تكلَّمنا عن املثاليات املسيحية مقابل مثاليات الناموس القدمي حبسب تعليم الكتبة والفريسيني كما             

آلن يأيت املسيح على السلوكيات عند الفريـسيني ومـا          وا. قدمها املسيح يف التطويبات وما بعدها     

ذلك باعتبار أن الفريسيني يدعون أم معيـار الـسلوك الكامـل تبعـاً              . يقابلها عند بين امللكوت   
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  .للناموس، ولكن املسيح ال يذكرهم باالسم وإمنا يدعوهم باملرائني

  :والسلوكيات اليت تكلَّم عنها املسيح هنا هي

  .الصالة الربانية. الصالة) ب(  .دقةالص) أ ( 

  .التخزين واالكتناز يف األرض) د  (  .الصوم)  ج (

    .ال تدينوا لكي ال تدانوا)  هـ (

يعـرض  ) 12:7-19:6من مت   (وميتد املسيح بالتعليم من التخزين والكنوز األرضية ويستمر         

  .كل دقائق احلياة املسيحية حبسب مشيئة اهللا

  :الصدقة) أ ( 

 - كما اتفق العلمـاء -  احلقيقة وحسب أصل الكلمة ن كان املسيح قد ابتدأ بالصدقة، ولكن يف     وإ

  .أا مقصود ا أعمال الرب عامة، حيث تتضمن بالضرورة الصالة والصوم أيضاً

كيف يقدمون صدقتهم، إذ يسري واحد مـن أتبـاعهم          : واملسيح يقدم صورة فاضحة للفريسيني    

وهو تصوير يكشف عن كل ما أضمره الفريسي . الناس إىل ما سيقدمه سيده الفريسيومعه بوق ينبه 

وقد جعلـها   . أن تزداد كرامته بني الناس ويدعى أبو احملسنني أو عطّوفة الرابي فالن صانع احلسنات             

ن الفريـسي  وذه الصورة يكو. الفريسيون دعاية يعلن عنها يف األزقة وداخل اامع بالصوت العايل     

. قد نال أجره من الناس كرامة وتعظيماً، وأما الصدقة عند املسيح فتعطى ملشاركة الفقري يف ضـيقه                

ولكي يرفع املسيح كل لَبس عن نية الصدقة وعطائها، تبني شخصية احملتاج فقرياً كان أو مسكيناً أو                 

 احملتاج، وهذا يف شكل مـسجون وجـائع       غريباً أو مريضاً أو حمبوساً، إذ اعترب نفسه هو هذا املعوز          

. وبذلك حق أن الذي يصنع الصدقة والرمحة إمنا يقـدمها للمـسيح شخـصياً             ! وعطشان وعريان 

، وسـفر  )1:41مـز  (» طوىب للذي ينظر إىل املسكني، يف يوم الشر ينجيه الرب «: واملزمور يقول

مغبـوط هـو    «: ، والرب نفسه قال)17:19أم (» من يرحم الفقري يقرض الرب «: األمثال حيذِّر

والتجاهل يف فحص املستحق من غري املستحق مطلـوب،  ). 35:20أع (» العطاء أكثر من األخذ

وعدم الدعاية أوصى ا املسيح فال تعرف مشالك ما تصنع ميينك، أي بدون مظاهر العطاء اليت تلغي                 

  .و جيازيك عالنيةأجر نعمتك، بل تكون يف اخلفاء، فأبوك الذي يف اخلفاء ه

  :الصالة) ب(

وهذا .  فيحمدوه على بره وتقواه    حيرص الفريسي أن تكون صالته ظاهرة بقصد متعمد أن يراه الناس          

هـذا أيـضاً يكـون      . يقوم على االدعاء بأنه ذو قرىب من اهللا وحظوة، فيلتجئ إليه الناس وميدحوه            
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  .قد استوىف أجره من الناس

ادخل خمدعك وأغلق بابـك، ألن      :  عن الصالة اخلاصة وليست العامة، فيقول      وهنا يتكلَّم املسيح  

إىل هنا تنتهي املقارنة، ولكن املسيح يعطـي باملناسـبة          . الصالة إىل اهللا هي عمل خيتص باهللا وحده       

  :نصائح للصالة

ال تكرروا الكالم دون فهم فليس بكثرة الكالم تستجاب الصالة كما يظن الفريسيون، فـال               -1

إذن أنت واقف أمام من يعرف      . بهوا م فإن أباكم يعلم ما حتتاجون إليه قبل أن تسألوه          تتش

  .كل مشيئات قلبك

  .منوذج الصالة اليت جيب أن حتوي عناصر الصالة األساسية-2

  . وما يليها193 وقد سبق أن شرحناها يف صفحة » صالة أبانا الذي يف السموات «

  :الصوم)  ج (

وأما  «: خص خصائص النفس املتقربة إىل اهللا، فهو ال حيتمل الظهور أو التظاهرجعله املسيح من أ

أنت فمىت صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي ال تظهر للناس صائماً، بل ألبيك الـذي يف                 

 هنا اختفت كل أعمال الظهور أمـام النـاس   » فأبوك الذي يرى يف اخلفاء جيازيك عالنية. اخلفاء

ات؛ بل هو تقرب إىل اهللا برفع القلب واجلسد كذبيحة طاهرة بال عيب أمـام اهللا          وكسب تزكية الذ  

والصوم هو حداد علـى     . وللتذلُّل احلقيقي بالنفس يف حضرة اهللا من أجل نوال رمحة يف يوم االفتقاد            

. الشبع وملذَّات العامل واجلسد، وحتد جلربوت البطن اليت أهلكت كثريين وأورثت البـؤس حملبيهـا              

. فالصوم عودة إىل مشاعر املسكنة كفقري واختزال البطن ليليق باإلنسان الدخول من الباب الـضيق              

  :وحيكي إشعياء النيب مساقاً من روح اهللا عن الصوم هكذا

حلَّ قيود الشر، فك عقد النري وإطالق املسحوقني أحـراراً  ) الرب(أليس هذا صوماً أختاره  «+ 

ر للجائع خبزك وأن تدِخل املساكني التـائهني إىل بيتـك، إذا            أليس أن تكس  . وقطع كل نريٍ  

        حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبـت       . رأيت عرياناً أن تكسوه وأن ال تتغاضى عن حلِمك

      كاقَتك أمامك وجمد الرب جيمع سجيـب الـرب،   . صحتك سريعاً، ويسري برحينئذ تدعو في

لنري واإلمياء باألصبع وكالم اإلمث، وأنفقـت       إن نزعت من وسطك ا    . هأنذا: تستغيث فيقول 

نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق يف الظلمة نورك ويكون ظالمك الدامس مثـل           

الظهر، ويقودك الرب على الدوام ويشبع يف اجلدوب نفسك، وينشطُ عظامك فتصري كجنـة      

تقـيم أساسـات دوٍر فـدوٍر    . لقدميـة وِمنك تبىن اِخلرب ا . ريا وكنبع مياٍه ال تنقطع مياهه     

  )12-6: 58إش (» !فيسمونك مرمم الثغرة، مرِجع املسالك للسكىن
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  !!هذا هو اهللا الذي يرى يف اخلفاء وجيازي عالنية

، أو  )24:14صم  1،  26:20قض  (وقد يكون الصوم من الشروق إىل الغروب حسب التقليد          

، أو لثالثة أسـابيع يف املـسوح   )13:31صم 1(ن شاول يكون لسبعة أيام كما صام الشعب بعد دف      

، )3و2 :10دا (» يف تلك األيام أنا دانيال كنت نائحاً ثالثة أسابيع أيام مل آكل طعاماً شهياً «: والدموع

وكان الفريسيون املراؤون يصومون    ). 8:19مل  1،  18و9:9، تث   28:34خر  (أو أربعني يوماً    

 يومـاً دون طعـام      40واملسيح أعطى منوذجه الكبري للـصوم       . )12:18لو  (يومني يف األسبوع    

والذين تدربوا على الصوم أدركوا عمق السر الكائن فيه، حيث تنجلي الرؤية وينفتح وعي              . وشراب

  .الروح لقبول إعالنات اهللا

  :التخزين واالكتناز يف األرض) د ( 

لعامل، على أن الطمع يف مجـع املـال         مىت ذا البند كثرياً ألنه ضارب يف أعماق ا        . لقد امتد ق  

لـو  (والصالة الفارغة من الروح متالزمان، وإحدى املوبقات األخالقية عند الفريسيني هي الطمـع              

فالفريسي رجل غين حبكم وظيفته يف اتمع، ألنه يعترب أن الِغنى هو اجلـزاء احلقيقـي                ). 14:16

. سي يصنع من نفسه وصلة طبيعية بني الـرب والِغنـى          والفري. الشتغاله بالدين وغريته على الناموس    

إذن، على املسيحي أن يبحث له عـن الِغنـى          . وباستنكار املسيح لعبادم أفسد عليهم معىن غناهم      

  :واملسيح يقسم حديث الِغنى املسيحي على ثالثة أقسام. احلقيقي وجيعله كنزه الدائم

   املال والعني البسيطة القانعة،-  2                                                               الكنز السمائي،-  1

  . القضاء على مصدر القلق-  3

  :  الكنز السمائي- 1

أما بالنسبة للنوعية فيما خيص الكنوز، فاملسيح خياطب مجاعة بسيطة بيوا من طني ميكن نقبها يف    

 فساد هناك   ساعة وسرقة كل ما فيها، لذلك فاألضمن لإلنسان أن يكنز كنوزه حيث ال سارق وال              

ولكن الذي يهم اإلنسان بالدرجة اُألوىل أن يطمئن على أين يعيش قلبه ومبا يهـتم؟ ألن                . يف السماء 

لـذلك إن أردنـا     . يف هذا هناء حياته أو غمها، ألنه حيث يكون الكنز يكون القلب أيضاً والفكر             

 مشغوالً باملـصري املبـارك      ألنفسنا حياة مساوية علينا أن نكنز كنوزنا يف السماء، حينئذ يعيش قلبنا           

بل اكنـزوا  ... تكنزوا لكم كنوزاً على األرض ال  «! هنا قلب امللكوت النابض. واهلدف السعيد

  )20-19: 6 مت(» .لكم كنوزاً يف السماء
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  : املال والعني البسيطة- 2

طاحمـة،   هو غري طامعة وال ومن هنا يهيب املسيح باملسيحي أن تكون له عني بسيطة، ومعىن بسيطة         

فالعني الكثرية التطلُّع إىل املقتنيات ال تقنع حباهلا، وهذه تورث اهلم           . راضية مبا يف يديها قانعة بنصيبها     

وبالنهاية تفقد رؤيتها الصحيحة، وتصبح النفس هلا احنياز واضح حنـو األباطيـل      . والبؤس لصاحبها 

عني قانعة خالية من الطمـوح الكـاذب،        فالعني البسيطة عند املسيح     . جتمع وتكدس وال تقنعه أبداً    

والعـني  . وبذلك تصبح حرة غري مقيدة بشهوات العبودية املادية األرضية يسهل رفعهـا إىل فـوق              

املشتهية مسجونة يف حميط شهوا، والطاحمة عني غري مستقرة فاقدة الرؤية احلقيقية لكل ما هو حـق       

  .وصاحل ومقدس

  .يط به نور، والعامل ظلمة وكل ما حييط به ظالمومعروف أن اهللا نور وكل ما حي

وظلمة العامل  . النور قد جاء إىل العامل ليعطي العيون املفتوحة شعاع النور الذي يبدد ظلمة النفس             

الـشعب   «. عميقة وخطرية، ولكن شعاعاً بسيطاً من النور بنعمة القناعة يبدد ظالماً كثيفاً مقيمـاً 

). 2:9 إش(» راً عظيماً، اجلالسون يف أرض ظالل املوت أشرق عليهم نـور السالك يف الظلمة أبصر نو

  . والعيونفالنور هو احلق اإلهلي املعروض علينا اقتناؤه، والظلمة هي متعلِّقات العامل اليت تستعبد النفوس

سراج اجلسد هو العني، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيـراً، وإن كانـت    «+ 

، فإن كان النور الذي فيك      )سجني شهوات العامل  (جسدك كله يكون مظلماً     عينك شريرة ف  

  )23و22: 6مت (» !كم يكون) املوجود يف العامل(ظالماً، فالظالم 

لذلك قال املـسيح ال     . املال سيد قاٍس يستعبد حمبيه ومريديه، فإذا أحبوه سقطوا يف سجنه املظلم           

إما .  ال يستطيع أحد أن يعيش يف الظلمة والنور بآن         :يستطيع أحد أن خيدم سيدين، متاماً كما نقول       

الظلمة حيث ال يشرق نور فريضى الذين يف الظالم بالظالم، وإما النور فال يرضى الذين يف النـور                  

  .بالظالم بأي حال

العني الطامعة والطاحمة هي طاقة ظلمة تسرب الظالم إىل داخل احلياة برمتـها، حيـث يعـيش                 

  . لعينه وسجيناً لظالمهااإلنسان عبداً

وكما يذهب راغب القداسة والعبادة يبيع كل ما له وحاله وأصدقاءه وبيته وكل الدنيا ليتعبد هللا بقلب                 

واحد، هكذا يذهب عابد املال والقنية يبيع كل شيء إالَّ ماله فال يهتم حباله وال بأصدقائه أو بيته وال كل                    

فتري الذي ال يترك عباده يف النهاية إالَّ قصاصة أو مصاصة أو العـدم،              الدنيا ليتفرغ لعبادة ذلك السيد امل     

إذن، فاملسيح علـى حـق حينمـا        . العدم من الصحة والفرح واحلرية والسالم واهلدوء واخلالص األخري        
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  .جعل املال السيد الباطل الكبري الذي يعادل السيد اإلله احلق وينازعه ويغلبه يف اجلوالت اُألوىل

  :القضاء على مصدر القلق - 3

واهللا حييلنا أن نلتفت إىل الزهور والطيور، فاُألوىل تلبس من يد اهللا أى حلل اجلمال، والثانيـة                  

فاُألوىل ال تغزل، والثانية ال جتمع إىل       . خترج اليوم من الفجر وتعود يف املساء مليئة البطن هادئة البال          

. واالثنان يعيشان حتت تدبري اهللا الواحد     . نية تنام ملء اجلفون   واُألوىل ترفل بلباس اد، والثا    . خمازن

  . يومفهال نعيش حتت هذا التدبري وال حنمل هم لباس أو طعام؟ فجهاد كل يوم كفيل بسد أعواز كل

وينتهي املسيح من هذا العرض املثري لعمل اهللا يف احلياة ليحضنا أن يكون اهتمامنا بالدرجة اُألوىل                

ماء مللكوت اهللا، اليت يصح بل جيب ويتحتم أن خنزن هلا ونكنز هلا، ألننا إن كنا نعـيش                  لفوق، للس 

وأخذ اهللا على عاتقه إن طلبنا ملكوت اهللا وبره تكفّل هو حباجات            . على األرض زمناً فهناك حنيا أبداً     

  .الزمان واجلسد

  )!22:55مز (» .و يعولكأَلِْق على الرب مهَّك فه «!! وآخر رجاء للمسيح أن ال تموا للغد

  :ال تدينوا لكي ال تدانوا)  هـ (

الـسابقة  . ال تـدينوا  : ال تموا للغد، وهذه   : ال يربطها بسابقتها إالَّ التحذير القاطع، فسابقتها      

خروج خارج الزمن للتدبري وهو أمر وضع يف يد اهللا، والالحقة خروج خارج النفس لنقـد نفـس                  

  .هأخرى وهو أمر خيص اهللا وحد

والذي شجع املسيح للدخول يف هذه القضية هو أا أوالً ختصه وحده، وثانياً أا قادرة أن تتلف                 

! فاإلنسان يف ِغنى من أن جيلب على نفسه قضاء اهللا بالعقاب إن هـو دان اآلخـرين                . مصري النفس 

 كانـت علَّـة     إـا . كانت النصيحة يف السابقة يكفي اليوم شره، ويف هذه يكفي اإلنسان قضاؤه           

علماً بأن اهللا مل يضع     . الفريسيني معلِّمي الرب أن يتدخلوا يف شئون الناس ويدينوا وحيكموا بغري حتفُّظ           

  .الدينونة على أفكار الناس وأعماهلم الداخلية يف يد أحد

فإن كان حب املال يهلك النفس، كذلك حب الدينونة وإخراج األحكام على أفكـار النـاس                

  ].الذي بيته من زجاج ال يضرب الناس بالطوب: [ومن هنا جاءت احلكمة.  أعماهلاوضمائرها أو

هكـذا  .  والذي ال يغِفر ال يغفَر لـه » اغفروا يغفر لكم «: وإن هذه الوصية تشابه إىل حد كبري

قلـب أو   الفاملطلوب منا أن ال ننطق يف. دينونتنا لآلخرين هي مساوية لعدم مغفرتنا، ولكنها أبسط بكثري    

فلو انتبـهنا   . الفكر أو الضمري أو الفم مبا يسيء وجيرح اآلخرين، حىت ولو كانوا مسيئني وجمروحني             
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  .لوجدنا أن دينونتنا لآلخرين دم حياتنا حنن وتفضح أفكارنا وضمائرنا وتقدمنا لقضاء اهللا

حي، إنه ختريـب    على أن موقفنا كرقباء على أفكار الناس وأعماهلم وأخالقهم هو عمل غري مسي            

وكأننا أعطينا ألنفسنا أن نكون رقباء على أسرار وأعمـال          . لقانون احملبة الذي تقوم عليه املسيحية     

وأخالق اآلخرين، وخصصنا جزًءا من أفكارنا واهتمامنا لذلك األمر، وبذلك تضيع منا الرقابة على              

كارنا منـا أي انتبـاه أو اعتـراف أو    أنفسنا وحماسبة ضمائرنا وأفكارنا وأعمالنا، لذلك ال تأخذ أف 

مثـل  . فإذا ثبت أننا حنن املستحقون الدينونة واملالمة والقضاء ما كنا حكمنا على اآلخرين . تصحيح

والذي ينشغل مبيت نفسه ال جيد فرصة ليبكـي         ! إنسان ذهب يبكي على ميت غريه وميته بال دفن        

  وأين حمبة القريب كالنفس؟. على ميت غريه

حظ أن اإلنسان يدين يف غريه ما هو واقع فيه، واليلفت نظره من أخطـاء اآلخـرين إالَّ                  واملال

ـا  . األخطاء الساقط هو فيها ال يـذُم   «: يعقوب الرسول قد نبه كثرياً على الدينونة ومساهـا ذَمـ

أي يـذم    (-الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين النـاموس           . بعضكم بعضاً أيها اإلخوة   

 فلـست عـامالً     -) عـدل اهللا   (- وإن كنت تدين الناموس      -) عدالة اهللا ويدين كرسي قضاء اهللا     

فمن أنت يا   واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلِّص ويهلك،         . ، بل دياناً له   )بعدل اهللا (بالناموس  

  )12و11: 4يع (» من تدين غريك؟

، فهو يقصد حركة الضمري الداخلية بالدينونـة الـيت قـد            واملسيح يتكلَّم عن علم عالَّم الغيوب     

فمهمـا حتايـل    . يلمحها اإلنسان، ولكن هذه أيضاً تفسد النفس وتسد أمامها باب النمو والتقدم           

: اإلنسان أن يردها إىل العطف أو احملبة فعبثاً يصنع، ألن الدينونة هي تعد صارخ على اختصاص اهللا                

.ولكنه سيثبت، ألن اهللا قادر أن يثبته. غريك؟ هو ملواله يثبت أو يسقطفمن أنت الذي تدين عبد  «

  )4و3: 14رو (»

فإذا أراد اإلنسان أن حيفظ عدم الدينونة عليه أن حيتاط بدقة وحبكمة، يدبر ضمريه وفكره وفمه                 

  !خاصة، وعلى وجه اخلصوص خادم اإلجنيل

يف عيننا الذي نتجاوزه، فهو     ) لوح(نفحص عنه، واخلشبة    أما مثَل القذى يف العني عند اآلخرين الذي         

عملية تصوير ناجحة جداً إلظهار الفرق اهلائل بني العيوب اليت نفحص عنها وندينها عند اآلخرين، وبني                

  !فهذا ليس صعباً على الضمري من أن يكتشفه عندما يعود إىل اهللا باكياً. عيوبنا اليت نتغاضى عنها
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  :تاماً جلزء من العظةالقاعدة الذهبية خ

: يف اية املقارنة مع الفريسيني يعطي املسيح معياراً تعليمياً يصح أن يكون لكل ما قيل بالناموس               

فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً ـم، ألن هـذا هـو النـاموس                    «

مري بالنسبة للمسيحي، فاحملبة    ولكن هذا املعيار ال يركب على أعمال الض       ). 12:7مت   (»واألنبياء

. أو احملرك الذي يؤهل الضمري بكل تأكيد أن يعمل أفضل مما يريد اإلنسان أن يعمل له        ” املعيار“هي  

  !ألنه يبلغ حىت البذل بالذات

  ِّ الباب الضیق والطریق الكرب- 40

  :إنكار الذات

لنهاية إىل كيفية الـدخول  عندما أكمل املسيح خصائص وصفات املدعوين للملكوت، وصل يف ا  

لقد أفاض املسيح جداً يف سهولة حياة بين امللكوت وصفام البسيطة           . إىل امللكوت وعقبات الطريق   

ومستوى القامات البسيطة للغاية للمختارين املساكني بالروح الباكني والودعاء واجليـاع إىل الـرب              

لباب والطريق جند صفات أخرى ختلو منها       ولكن حينما نأيت إىل ا    .  وهكذا -والرمحاء أنقياء القلب    

وبالرغم مما يف هذه    . الراحة وتتنكَّب عنها البساطة، ويعلو فيها قرن العامل علينا حىت ننزل إىل التراب            

فاملسكني بالروح إن وجـد  . الصفات من ضيق وعنت، ولكنها على نفس مستوى املساكني بالروح         

ه؛ والباكي السائر يطلب وجه اهللا إن وجد الطريق كَِرباً،          الباب ضيقاً للغاية، فإنه ميرق من حتت عقب       

  !!احلو يف عينيه وتناسق مع دموعه ورغب منها املزيد

فمن الذي ينصد عن الباب الضيق إالَّ الذي انتفخ يف ذاته، ومن الذي يتوه عن الباب الـضيق إالَّ            

ضيق والطريق الكَِرب فهـو شـديد التناسـق    أما الباب ال. الذي اعتاد الدخول من البوابات املزدانة   

واملناسبة مع الساعني للخروج من العامل، الذين استلموا رمسه من بني ثنايا اآليات والكلمات، وعرفوا         

يدخلون من الباب بعد    . أوصافه ودرسوا احنناءاته وكسراته، وما حيده مشاالً من هوة ومييناً من ظلمة           

 يفتح هلم إالَّ بعد قوهلم كلمة السر وحبضور رئيس العامل الـذي             فحص دقيق وسؤال ومتحيص، وال    

يودعهم باللعنات باعتبارهم مواطنني فاشلني فاسدين، قد خرجوا عن كل أصوله وواجباتـه وازدروا   

أما الطريق ففي البداية تضيء، ولكن قليالً تعتم الدنيا وتضيق، وقليالً قليالً تعلو             . بسلطانه وتوعداته 

ا وبط وال يعرف السائر أين يضع قدميه؟ ولوال معونة سريعة تأتيه من خلف ملـا خطـا                  صخوره

يسري بتوجيه الكلمة، فـال نـور وال مشـس وال قمـر؛ بـل ظلمـة حالكـة خيترقهـا                . خطوة
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وتنتـهي  . اإلنسان معتمداً على رجاء خفي وإميان متحرك مع كل خطوة إىل األمام يدفعه ملا بعدها              

ة الالعودة بعدها يظهر صاحب الطريق ليعطي إشارة العبور، حيث حمنـة اإلميـان              الطريق عند نقط  

  .األخرية حرجة كمحنة املوت، ولكنها هي باب احلياة

   التعلیم الصادق والتعلیم الكاذب- 41

فتعاليم املـسيح احملفوظـة،     . يتابع املسيح العظة بضرورة التمييز بني معلِّمي احلق ومعلِّمي الباطل         

تودعت صدور التالميذ وقلوم وعقوهلم، هي احلد الذي يفصل بني الصادق والغاش فيمـا              واليت اس 

  .خيص األفكار واملبادئ العامة والسلوك

فالذي حيفر ويعمق ويبين على الصخر      : وابتدأ وكأنه يضع أساس الكنيسة مشبهاً بإنسان بىن بيته        

 هو البيت والكنيسة والتعليم الذي يقـوم ويـدوم          الذي هو اإلميان، الذي سلِّم مرة للقديسني، فهذا       

أما الذي ال يدقِّق يف التعليم ويستـسهل ويتنـازل          . وينمو ويرتفع ضد تيارات العامل وأهوائه العنيفة      

ليتوافق مع أفكار الناس وتصورام، فهذا كمن يبين على رمل، فإذا هبت عليـه عواصـف العـامل                

وذا املنطق التأسيسي يف    . ي بذلك البناء فال يبقى منه شيء على حق        وأخالقياته وفلسفاته فإا تود   

التمسك بأصول اإلميان والتعليم وحفظ الوديعة والعودة دائمـاً إىل القاعـدة واألصـول املـسلَّمة                

وأما من عمل وعلَّم فهذا يدعى عظيمـاً يف ملكـوت    «: واملوروثة، أى املسيح العظة كما بدأها

  ) 19:5ت م(» .السموات



  

- 255 -  

  

  الفصل التاسع

  النزول من على الجبل والذھاب إلى كفرناحوم

   شفاء األبرص- 42

بعد أن أكمل املسيح عظته ذات التأثري البالغ على اجلموع، نزل من اجلبل مع تالميذه، فاستقبلته                

يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهـرين  «: وجاءه أبرص يقول له. اجلموع وهو ذاهب إىل كفرناحوم

وللوقـت طَهـر   . أريد فأطْهر: وملسه قائالً «، فما كان من املسيح إالَّ أن مد إليه يده )2:8مت (»

وهكذا ختطَّى املسيح الناموس والنجاسة، ألن الناموس حيذِّر من ملس األبـرص  ). 3:8مت (» برصه

ارة بلمسة يده   وإالَّ يصبح اإلنسان جنساً، ولكن املسيح جاء لريفع البرص والنجاسة إىل مستوى الطه            

وتكميـل  وألن املسيح مل يوصه بالذهاب إىل اهليكل ). 22:7لو (» والبرص يطهرون «: وكلمة فمه

  . دخيالًفروض الديانة وإلعطاء شهادة بيد الكاهن، لذلك يظن أن هذا األبرص كان إما أُممياً أو

   شفاء عبد قائد المائة- 43

عض رؤساء امع يف وساطة وتوسل، أن يشفي عبـد          وبوصوله إىل مداخل كفرناحوم استقبله ب     

قائد مائة أصابه الشلل فأقعده متألِّماً، وطبعاً كان وثنياً قد تأثَّر باليهود وعبادم ومسع عن املـسيح                 

أما . فالتجأ لرؤساء امع ليتوسطوا له عند املسيح، اعتقاداً منه بيهوه إله اليهود أنه قادر على شفائه               

ضابط أُممي بعبد له ذا القدر مما دفعه أن يذهب بنفسه ويتوسل من أجل شفائه، فهذا يزيـد              اهتمام  

وبسبب شدة املرض واقتراب العبـد مـن        . اليقني على تقوى ذلك الرجل واالعتقاد أنه كان دخيالً        

نزله، فلما رأى ترحيب املسيح وبدأ يتجه مع الرؤساء حنو م         . املوت جعل الضابط يسرع حنو املسيح     

أن قل كلمة فقط فيـربأ   « - وقد اعتقد يف سلطانه الروحي اإلهلي -حثَّه قلبه ليتوسل لدى املسيح 

! ، معتقداً أن للمسيح سلطاناً غري منظور ليتمم إرادته، كما يرسل هو جنـوده )8:8مت (» غالمي

ب فأعلن للذين حوله والذين     فلما مسع املسيح تعج   . إميان من نوع جديد مل يرق إليه الفكر اليهودي        

، إذ بإميانه أنه ابـن اهللا       )10:8مت  : انظر(” أنه مل جيد وال يف إسرائيل إمياناً مبقدار هذا        “: يتبعون

ـا،                    يكون قد قَِبلَ املسيح ربا، ولو أنه مل يستطع أن يعبر عن ذلك اإلميان الذي ليس يف إسرائيل حق
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ألن أُممياً يكون قد آمن باملسيح وأحس به        . أكثر املقربني إىل املسيح   وقد بلغه قائد املائة قبل أن يبلغه        

وهكـذا  . إىل هذا القدر من اإلحساس، مل يعد حيجزه عن اإلميان ما كان حيجز اليهود من القيـود                

  !!أُعِطي قائد املائة رؤية مسبقة، ولكن مضيئة ملا سينتظر مجيع اُألمم

   وأصم شفاء إنسان بھ شیطان أخرس- 44

. حنق الفريسيني وثورم عليه    كان من املالحظ أنه كلما جنح املسيح يف تأثريه على الشعب، كلما زاد            

بسبب ما حاق مبوقفهم من تدهور، وبـروحهم        يضبطوها   فبدأت حركة بني صفوفهم مل يستطيعوا أن      

  .من ازام أمام تعاليم املسيح

ء هذا املريض بالذات، الذي كان عليـه شـيطان   ولكن، ومرة واحدة، فاض الكيل م بعد شفا    

فبينما رحب الشعب ذا الشفاء على أنه عالمـة مـن           . أخرس وأصم، وأظهروا عداءهم بغري تعقُّل     

عالمات مسيا وقوته حبسب النبوات، جند أن الفريسيني مل يتقبلوها بل اعتربوها أا من عمل رئيس                

لكي يطمسوا فكر الشعب وتصورهم لقيمة هذه املعجزة وعالقتها         الشياطني وأن املسيح به شيطان،      

فإذ وجدوا أن املعجزة ال ميكن إرجاعها للطبيعة وال ألي مصدر آخر، قالوا إا برئيس               . باملسيا اآليت 

الشياطني عملت، حىت إذا انطلت على الشعب ِخدعتهم امتدوا ا ليثبتوا أنه نيب كاذب وهو يعمـل              

كل مملكة منقسمة على ذاا تخرب، : فعلم يسوع أفكارهم، وقال هلم «: الشيطانحلساب ملكوت 

        تثْبِرج الشيطان فقد انقسم علـى         . وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته ال يخفإن كان الشيطان ي

  .، والشر ال يفعل اخلري)26-24: 12مت (» فكيف تثْبت مملكته؟. ذاته

ن يوجد أشخاص يهود يعزمون على املصابني بأرواح جنسة وخيرجون       ومعروف أن يف إسرائيل كا    

وإن كنت أنا ببعلزبول أُخرج الشياطني، فأبناؤكم مبن يخرجون؟ لذلك   «: الشيطان، فبادرهم املسيح

 فقد أقبل عليكم ملكـوت      ،إن كنت أنا بروح اهللا أُخرج الشياطني      ولكن  . هم يكونون قضاتكم  

  )28و27: 12 مت(» !اهللا

بني عمله وعمل الشيطان، وفارق القوة بينـهما        : هنا ابتدأ املسيح يصنع مقارنة يف غاية األمهية       و

كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته، إن مل يربط القـوي أوالً،   «: وهو معلوم

  )29:12مت (» وحينئذ ينهب بيته؟

وي داره متسلِّحاً تكـون أموالـه يف   حينما حيفظ الق «: لوقا أكثر يف إجنيله. ولكن يوضحها ق

اخلطيـة  (سالحه الكامل الذي اتكل عليه  فإنه يغلبه وينزع أقوى منهأمان، ولكن مىت جاء من هو  
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  )22و21: 11 لو(» .ويوزع غنائمه) وكل متعلِّقاا

 بشفاء  وواضح أن ربط الشيطان متَّ أثناء التجربة، مث بعدها على الصليب، ونهِب بيت الشيطان متَّ              

، وبعد الصليب فك أسرى الرجاء الذين       )38:10أع  : انظر(مجيع الذين كانوا حتت سلطان إبليس       

  ).8:4أف : انظر(كانوا يف اهلاوية وخرج م ظافراً وأعطاهم كرامات 

  ِّ المسیح یؤكد صحة إخراجھ للشیطان بصورة مطلقة- 45

اطني، أوضح ما تعمله الـشياطني حينمـا      ولكي يؤكِّد املسيح لسامعيه قوة وصحة إخراجه للشي       

خترج حتت تأثري سلطان غري سلطان اهللا الذي يعمل به هو، موضحاً أنه إذا خرج شـيطان بـدون                   

سلطان اهللا يعود مرة أخرى ومعه سبعة شياطني أُخر ليسكن نفس اإلنسان، إذ جيد مـسكنه األول                 

مىت خرج الروح  «: اجح فإنه يعود بصورة أقوىكاملرض الذي يشفى بعالج غري ن. خالياً من املوانع

أرجع إىل بـييت    : النجس من اإلنسان، جيتاز يف أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ ال جيد يقول              

مث يذهب ويأخذ سبعة أرواح أُخر أشر منه، فتدخل         . فيأيت وجيده مكنوساً مزيناً   . الذي خرجت منه  

مبعىن أنـه ميكـن   ). 26-24: 11لو (»  أشر من أوائلهوتسكن هناك، فتصري أواخر ذلك اإلنسان

إلنسان أن يخرج شيطاناً، ولكن إن مل يكن بسلطان اهللا الذي يربط الشيطان وحيرمه من العودة إىل                 

شيطاناً آخر   وهكذا من املمكن أن شيطاناً يخرج     . مريضه مرة أخرى، فإنه يعود ومعه أرواح أُخر أشر منه         

   ولكن مجيع املرضى الذين شفاهم املسيح كانوا على مستوى الشفاء الكامـل            . ة أخرى باتفاق مث يعود مر

  ! )خطاياك مغفورة لك(فاملسيح يربط الشيطان وينزع سالحه . واملطلق نفساً وروحاً وجسداً

فالـذين مـع    . مث وضع املسيح خطاً فاصالً حيدد الذين يخرجون الشيطان بامسه باحلق من عدمه            

 القدس يف شركة امللكوت، هؤالء جيمعون املختارين ويشفون باحلق مجيع املتـسلِّط             املسيح بالروح 

أما الذين ليسوا مع املسيح وخيرجون الشياطني، فهؤالء بالنهاية ميزقـون الرعيـة وال              . عليهم إبليس 

هو ومن ال جيمع معي ف. من ليس معي فهو علي «: جيمعون للملكوت، بل يعملون حلساب الشيطان

  )23:11لو (» .يفرق
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   التجدیف على الروح القدس وعلى ابن اإلنسان- 46

بعد ما رد املسيح على الفريسيني وشرح بطالن فرضهم بطالناً ظاهراً كونه ببعلزبـول يخـرج                

الشياطني، وأثبت عمله وقوة سلطانه اإلهلي؛ عاد ليكشف هلم عن اجلُرم الشنيع الذي اقترفوه بنسبتهم    

إذ أن هذا قد أعثـرهم يف الـروح القـدس ويف    .  الشياطني لبعلزبول رئيس األرواح النجسة     إخراج

ألنه شيء أن يعثر الفريسيون يف      . شخصه، ألن املسيح بالروح القدس كان يخرج الشياطني بكلمته        

 شكل املسيح البشري الظاهري، وشيء آخر أن يعثر الفريسيون يف الوسيلة اليت أخرج ـا املـسيح                

ولكن بالعودة مـرة أخـرى إىل       . الشيطان وهو الروح القدس، خاصة أن املسيح نفسه أعلن ذلك         

شخص املسيح كونه يعمل بالروح القدس وبسلطان ذايت، مل يعد خافياً عن كل ذي معرفة أنه ابـن                  

على ابن ) جتديف(من قال كلمة  «: ولكن يقوهلا املسيح صراحة. اهللا، وبتأكيد النبوات اليت حيفظوا

مـت  (» وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، ال يف هذا العامل وال يف اآليت. اإلنسان يغفر له

ولكن املسيح يعطي علَّة عثرة الفريسيني بصورة أخرى، وهي تسلُّط روح الكذب وأبو             ). 32:12

. ألن من الثمر تعرف الشجرة « :الكذَّاب على عقوهلم، لدرجة أنه يستحيل عليهم أن يصدقوا احلق

بالصاحلات وأنتم أشرار؟ فإنه مـن فـضلة        ) أو تقولوا (كيف تقدرون أن تتكلَّموا     ! يا أوالد األفاعي  

اإلنسان الصاحل من الكنز الصاحل يف القلب يخرج الصاحلات، واإلنسان الـشرير            . القلب يتكلَّم الفم  

يتكلَّم ا النـاس سـوف       إن كل كلمة بطَّالة      :ولكن أقول لكم  . من الكنز الشرير يخرج الشرور    

  )37- 33: 12 مت(» .ألنك بكالمك تتربر وبكالمك تدان. يعطون عنها حساباً يوم الدين

  »ھا أمي وإخوتي« عثرة األقارب - 47

 ويـضيف القـديس مـىت       - »انون األصم واألخـرس   «كانت اآلية اليت صنعها املسيح مع       

 دوخت الفريسيني، ألنه بكلمة شفَاه املسيح وأظهر أقصى سلطانه مما            ذات رنني عالٍ   - »واألعمى«

مل حيتمله الفريسيون، لذلك نسبوا عمل اآلية لبعلزبول وأشاعوا األمر وس حىت يزيلوا تـأثري هـذه         

  فجاءوا - وإمنا بصورة مثرية     -فبلغ األسرة يف بيت العذراء مرمي هذا األمر         . املعجزة من عقول الناس   

يطلبونـه،  يستطلعون اخلرب، وملَّا وقفوا من بعيد بسبب االزدحام أرسلوا إليه من يقول إم يف اخلارج       

. أمي وإخويت ها: من هي أمي ومن هم إخويت؟ مث مد يده حنو تالميذه وقال «: فكان رد املسيح يف احلال

ـ     ). 50- 48: 12مـت  (» يألن من يصنع مشيئة أيب الذي يف السموات هـو أخـي وأخـيت وأُم
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. هنا يرفع املسيح العالئق اليت ارتبطت مع األهل باجلسد إىل مستوى العمل مبـشيئة اآلب كأسـاس            

هنـا يف   . فأهلي هم الذين يصنعون مشيئة اآلب، والذي ال يصنع مشيئة اآلب ال يصبح من أهلـي               

 املصدر الذي جـاء منـه       احلقيقة مدخل سري عميق ملفهوم من أين جاء املسيح وملاذا؟ فعلى أساس           

فأمي وإخويت إن مل يـصنعوا      . أنا جئت من عند اآلب ألصنع مشيئته      . املسيح ينسب عالقته بأمه وإخوته    

 بإخوتـه، ألن    هنا تنكشف عالقتـه   . مشيئة أيب الذي يف السموات ال يكونون يف احلقيقة أمي وإخويت          

  ! إخوته يكونوا يؤمنون به، فهم ليسوا هم الذين مل-  وليس أُمه - املعروف يف اإلجنيل أن إخوته فقط 

َّ یطلبون آیة وال تعطى لھم آیة إال آیة یونان النبي- 48 ُ  

حينما طلب الفريسيون من املسيح آية من السماء، أدرك املسيح أنه طَلَب لـيس لإلميـان بـل                  

وكـان رد  . )11:8مـر  (» وابتدأوا حياورونه طالبني منه آية من السماء لكي جيربوه «: للمقاومة

 ألنه كما -يطلب آية، وال تعطى له آية إالَّ آية يونان النيب . هذا اجليل شرير «: املسيح بعدها هكذا

). 30و29: 11لـو  (»  كذلك يكون ابن اإلنسان أيضاً هلذا اجليـل -كان يونان آية ألهل نينوى 

وبة وإما خبراا كسدوم، ولكنـها      وواضح املعىن للغاية أن يونان أُرسل ألهل نينوى ليبشرها إما بالت          

رجال نينوى سيقومون يف الدين مع هـذا اجليـل    «: أما إسرائيل فلم تتب برغم قول املسيح. تابت

  )32:11لو (» .وهوذا أعظم من يونان ههنا. ويدينونه، ألم تابوا مبناداة يونان) اإلسرائيلي(

خمادع، ولكن كان مدينة على جبل ونوراً علـى         واملسيح مل يكن نوراً حتت مكيال وال مخبأً يف          

فالنور عند العني املريضة كالظالم، والظـالم أريـح      . أعلى البيت، ومع هذا مل يروه لعمى بصائرهم       

فإن كانت عني اإلنسان الروحية كليلة صـار        . للعني املريضة من ضياء احلق املؤذي للقلوب املريضة       

يات، ونور احلق ال يشرق من خارج القلوب والعيون، بـل مـن             اإلنسان يف العامل ال يرى إالَّ العامل      

فإن غاب القلب الرائي يف اإلنسان فلن يرى إالَّ نفـسه،           . عمقها الداخلي يتجلَّى اهللا وأعماله البديعة     

  !ومهما أُعطيت له العالمات واإلشارات والنداءات فهو كذلك اإلنسان األعمى األصم
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  ة والناموسیینِّ ریاء الفریسیین والكتب- 49

كان فريسي من بني الفريسيني أكثر سعة عقل من الباقني أخفى ما هلم من مشاعر جتاه املـسيح                  

. ودعاه مبعىن الضيافة على مائدته، ولكنه كان يضمر أن ميسك شيئاً على املسيح بنوع من املالطفـة                

  .بيضاءولكن املسيح كان يرى أالعيب القوم مكتوبة على جباههم كما على صفحة 

وبدأ الفريسي مناورته ملَّا رأى املسيح يتقدم على املائدة دون أن يغسل يده كعـادة الفريـسيني،         

 «: فأبدى اندهاشه متصنعاً البشاشة، ومل تفت على املسيح، فبادره باإلفصاح عما يدور يف قلـوم 

        نقُّون خارج الكأس والقصعة، وأميسيون تيـا  . ا باطنكم فمملوٌء اختطافاً وخبثـاً     أنتم اآلن أيها الفر

واملعىن أن من الـداخل  ). 40و39: 11لو (» أغبياء، أليس الذي صنع اخلارج صنع الداخل أيضاً؟

تبدأ األخالق احلسنة والذوق والكياسة والواجب واألصول والنيات الطيبة، وها أنت قد اعتنيت جداً        

 املائدة، وأمهلت واجب احملبة واحترام الضيف وإظهار        بأدوات الضيافة وأحسنت مجعها وترتيبها على     

مشاعر الود واإلخاء والصداقة، وبدأت تدينه على عدم غسل يديه وكيفية استخدام آنيتك األنيقـة               

والنظيفة من اخلارج؛ كالفم الذي خترج منه الكلمات الناعمة والتقوى مع أن القلب يطفح بالدينونة               

  .ومشاعر العداء والقتل

نسان إن نقَّى أدوات أكله وشربه واعتىن بغسل يديه وجسده يصري نقيا؟ أم الذي يعطي               وهل اإل 

! »أعطوا ما عندكم صدقة، فهوذا كل شيء يكـون نقيـاً لكـم            «! ماله صدقة، فالكل يتطهر له    

، )42و41: 11لـو   (! »تعشرون النعنع والسذَاب وكل بقٍل، وتتجاوزون عن احلق وحمبة اهللا         «

  الذي يعمل هذه يعمل تلك؟أليس 

، ونفوسـكم تتكـره     )43:11لو   (»حتبون الس األول يف اامع، والتحيات يف األسواق       «

فجعلتم خارجكم يا نقيا تتقبلون . املرضى وتزدري بالفقراء وحتتقر البؤساء وتتعاىل عن عامة الشعب

ا ال تراه أعني الناسعنه الكرامات، وداخلكم مملوء جناسة واختطافاً خمفي.  

  :فلما اعترض ناموسي على قول املسيح بادره أيضاً مبا هلم

وأنتم أيها الناموسيون يا من تتقنون عرض بنود الناموس ومجع واجباته ووضعها علـى أكتـاف              

  .الناس بغرية ظاهرة ومحاس؛ أثقلتم ظهور الناس وأنتم مل حتملوا وال على أصبعكم أي ثقل منها

غلتهـو   (» هلك شعيب من عـدم املعرفـة   «م عقول الناس ببناء املقابر وتزيني مدافن الصديقني، وش
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  !بقدوتكم السيئة) 52:11لو  (»أخذمت مفتاح املعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم«، )6:4

  :احترسوا من رياء الفريسيني

وكان كل مهِّهـم أن يـصطادوه       . استمر احلديث الساخط على الكتبة والفريسيني والناموسيني      

فبعد احلديث، إذ اختلى بتالميذه ومن معه، أعطاهم هذه النصيحة أن حيترسوا            . بشيء ليشتكوا ضده  

قادر على إتالف كـل     ” اخلمري“، مبعىن أن هذا     ”اخلمري“ألنفسهم من رياء الفريسيني الذي أمساه       

ليت إن دخلها عنصر الرياء الفريسي اختمرت كلها        ، ا ”عجنة امللكوت “تعاليم املسيح اليت هي مبثابة      

  .فاخلمري يرمز إىل الفساد وسرعة انتشاره. وفسدت

، ذلـك ألن  )1:12لو (» حترزوا ألنفسكم من مخري الفريسيني الذي هو الرياء «: وقول املسيح

ماهلم الرديئة يف وألن أع. عملهم يأيت يف اخلفاء خلسة بدعوى التقوى وزيادة االهتمام حبرف الناموس    

  .اخلفية، لذلك فإا سريعاً ما تنتشر بني الناس وتلوث أفكار الناس حىت يتبلبل إميام

فلـيس   «: ولكن احلق الذي يف كلمة املسيح سيكشف كل أسرارهم وأعماهلم اليت يف اخلفـاء 

ـ    ). 2:12لو (» مكتوم لن يستعلن، وال خفي لن يعرف الكم أما أنـتم فلـيكن كالمكـم وأعم

بل شعور رؤوسكم أيـضاً  ... يقتلون اجلسد ال ختافوا من الذين  «: وتعاليمكم يف العلن ويف النور

  )7و4: 12 لو (» مجيعها حمصاة فال ختافوا

   شفاء المفلوج في كفرناحوم واتھام المسیح بالتجدیف- 50

. وق. إىل مدينـة  يشترك القديس مىت يف هذه القصة ويقول بإا حدثت بعد أن اجتازوا البحرية              

مرقس يشترك بأن هذه املدينة هي كفرناحوم، حيث كان االزدحام على باب البيت مينع أي أحد من     

فلما رأى املسيح إميام قـال   . بسبب آالم املريض  ) الروشن(الدخول، فاعتلوا السقف وفتحوا طاقته      

  » مغفورة لك خطاياك «: للمفلوج

يسيني وار الفرم «: امهم له يف ضمائرهم بالتجديف وهنا بدأ تذمملاذا يتكلَّم : يفكِّرون يف قلو

ولكن املسيح، وهـو  ). 7و6: 2مر (» هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إالَّ اهللا وحده

واثق أنه صاحب هذا السلطان وقادر أن ينفِّذه عملياً برفع املرض الذي سببته اخلطية، قال أمـامهم                 

ـُّما أيسر، أن يقال للمفلوج «: تفكريهمموبخاً  قُم وامحـل  : مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: أي

قـال  . سريرك وامِش؟ ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطاناً على األرض أن يغفـر اخلطايـا               

فقام للوقت ومحل السرير وخـرج قـدام        . لك أقول قُم وامحل سريرك واذهب إىل بيتك       : للمفلوج
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  )12-9: 2مر (» !ما رأينا مثل هذا قط: ل، حىت بهت اجلميع وجمدوا اهللا قائلنيالك

ولكن املسيح اختار األنسب خلدمته الستعالن ملكوت اهللا، ليس بالقوة الشافية فقـط، ولكـن               

فاآلية صنعها املـسيح ليمهـد      !  اليت هي أساس الشفاء، بل واإلقامة من املوت        ”غفران اخلطية “بـ

ولكن حبسب األصول، فالكفَّارة هي الـيت أعطـت         . وة الكفَّارة العظمى على الصليب    قالستعالن  

فالذي ال يرى يف سلطان املسيح القوة على مغفـرة          . املسيح أن يغفر اخلطايا ويقيم من بني األموات       

لذلك فاملسيح بكالمه هذا أثبـت عمـى الفريـسيني          . اخلطايا، فهو كذَّاب حىت ولو آمن باملعجزة      

  .ر فهمهموقصو

   شفاء صاحب الید الیابسة واالعتراضات وتفنیدھا- 51

كان ذلك يف جممع كفرناحوم حيث دخل املسيح ليحضر خدمة السبت، وكان هناك رجل يده               

ويبدو أن الفريسيني هم الذين استحضروا صاحب اليد اليابسة خصيـصاً،           ). مشلولة(اليمىن يابسة   

أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الـذي        . لكي يشتكوا عليه  فصاروا يراقبونه هل يشفيه يف السبت       

قُم وقف يف الوسط، لكي يرى الشعب بؤس حاله؛ فقام ووقف، مث قال هلـم يـسوع                 : يده يابسة 

منكم هل حيل يف السبت فعل اخلري أم فعل الشر؟ ختليص نفس أو إهالكها؟ أي إنسان                : أسألكم شيئاً 

 أفـضل مـن   فاإلنسان كم هو. ت يف حفرة أفما ميسكه ويقيمه   له خروف واحد فإن سقط هذا يف السب       

فعادت مد يدك، فمدها، : خروف؟ مث نظر حوله إليهم بغضب حزيناً على غالظة قلوم وقال للرجل           

  ! يهلكوهفخرج الفريسيون للوقت مع اهلريودسيني وتشاوروا عليه لكي. صحيحة كاألخرى

هل يليق صنع اخلري يف السبت أم : اية، ألن سؤال املسيح واملعىن يف ذلك أكثر عمقاً من شكل الرو       

ولكن وراء هذا السؤال سؤال عن حقيقة أخرى، وهي إذا          . صنع الشر؟ فالرد واضح وهو صنع اخلري      

 أفال يكون   - وكانت احلالة مؤدية إىل موت       -كان يف مقدور أحد أن يصنع خرياً هكذا ومل يصنعه           

يعين أن املسيح إمنا يعمل واجباً أخذه من اهللا على عاتقه وهـو ال  قد حسب متهماً الك نفس؟ هذا     

لذلك كـان خطـأ     . يستطيع إالَّ أن يشفي طاملا عنده قوة للشفاء خلواً من سبت أو أي عائق آخر              

الفريسيني الفاضح أم مل يفكِّروا يف مصدر الشفاء عند املسيح أو سببه، األمر الذي عيرهم بـه يف                  

مل ولكن إن كنت أعمل فـإن  . إن كنت لست أعمل أعمال أيب فال تؤمنوا يب «: ايوحن. إجنيل ق

  )38و37: 10 يو(» .تؤمنوا يب فآمنوا باألعمال، لكي تعرفوا وتؤمنوا أن اآلب يفَّ وأنا فيه
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   شفاء المرأة المنحنیة في السبت واعتراض رئیس المجمع- 52

ة كان ا روح ضعف مثاين عشرة سنة، وكانت امرأ «ويف السبت أيضاً ويف امع رأى املسيح 

يا امرأة، إنـك حملولـة مـن        : فلما رآها يسوع دعاها وقال هلا     . منحنية ومل تقدر أن تنتصب البتة     

ـيس  ). 13- 11: 13لو (» ووضع عليها يديه، ففي احلال استقامت وجمدت اهللا. ضعفك  فاغتـاظ رئ

 فع صوته مكلِّماً الشعب وكان يوبخهم علـى كـسر         امع، وإذ كان أضعف من أن يواجه املسيح، ر        

هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه ائتوا واستشفوا، وليس يف يـوم  : وقال للجمع «: السبت

 واحـد  يا مرائي، أال حيلُّ كل «: ، مما اضطر املسيح أن يكلِّمه جهاراً بكالم الذع)14:13لو (» السبت

ن املذود وميضي به ويسقيه؟ وهذه، وهي ابنة إبراهيم، قد ربطهـا            منكم يف السبت ثوره أو محاره م      

أُخِجـلَ   الشيطان مثاين عشرة سنة، أما كان ينبغي أن تحلَّ من هذا الرباط يف يوم السبت؟ وإذ قال هـذا   

  )17-15 :13لو (» .مجيع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل اجلمع جبميع األعمال ايدة الكائنة منه

  ء المریض بداء االستسقاء شفا- 53

، )بعد امع ليأكـل عنـده     (مل يكن يف جممع، بل كان مدعوا لدى أحد الفريسيني يف السبت             

وحدث، إما مصادفة وإما بتدبري الفريسيني، أن جاءوا مبـريض يعـاين مـن داء               . وكانوا يراقبونه 

إذ أُعطي سلطاناً على الشفاء فكيف يقـف        أما املسيح ف  . االستسقاء وأجلسوه قدامه وظلوا يراقبونه    

فابتـدأ املـسيح يكلِّـم      ! مكتوف اليدين أمام مريض يعاين من مرضه، وهذا هو عمله واختصاصه          

مث .  فأمسكه وأبرأه وأطلقـه - فسكتوا -هل حيل اإلبراء يف السبت  «: الناموسيني والفريسيني قائالً

 بئر وال ينشله حاالً يف يوم السبت؟ فلم يقدروا أن           من منكم يسقط محاره أو ثوره يف      : أجام وقال 

  )6-3: 14لو (» .جييبوه عن ذلك

ولكنه يف احلقيقة   . واملسيح هنا كما يراه العلماء كان يتحدى الفريسيني ويتحدى الناموس نفسه          

موس، جاء  مل يكن يتحدى ال الفريسيني وال الناموسيني، بل جاء ليظهر عجز الفريسيني وقصور النا             

لذلك جنده يتعمد كسر السبت بنوع من إلفات نظر النائمني أن هنا            . لينادي بالتكميل بعصر النعمة   

ـيس يف    هكذا بكلمة    - وداؤه عضال    -مث كونه يشفي املريض     . من هو أعظم من السبت     واحدة، أل

   وسلطانه؟هذا تنبيه أعظم تنبيه أن الذي أمامهم حامل لقوة اهللا
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  ُبق الذمیم على المتكآت األولى التسا- 54

  منظر لدعوة عشاء مثالیة أقامھا سید وھي دعوة الملكوت عینھا

يف ذات الوليمة اليت شفى فيها املريض املستسقي، الحظ املسيح كيف أن املدعوين كانوا خيتارون           

 أحد إىل عرس مىت دعيت من «: ألنفسهم املتكآت اُألوىل، فابتدأ يعلِّم عن آداب اجللوس على املائدة

الذي دعاك وإياه ويقول    ) ذلك(فيأيت  . فال تتكئ يف املتكأ األول، لعلَّ أكرم منك يكون قد دعي منه           

بل مىت دعيت فاذهب واتكـئ يف       . فحينئذ تبتدئ خبجل تأخذ املوضع األخري     . أعِط مكاناً هلذا  : لك

حينئذ يكون لك جمد    . ع إىل فوق  يا صديق، ارتف  : املوضع األخري، حىت إذا جاء الذي دعاك يقول لك        

من يرفـع   «:وهنا أعطي املسيح املثل املسيحي السائد اآلن). 10-8: 14لو (» أمام املتكئني معك

فالعني اليت تتثبت على امللكوت ال تعود تطيق        ). 11:14لو   (»نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع     

       ظ أحـد املـدعوين     . قي أو املراقي الدنيوية   كرامات الدنيا، والذي يبتغي امللكوت ال يطلب الرفالح

لو (» طوىب ملن يأكل خبزاً يف ملكوت اهللا «: كيف أن املسيح يفكِّر يف امللكوت، وبذكاء رفع صوته

، وهكذا فتح للمسيح الباب ليحكي عن خبز امللكوت ومن الذي سيذوق ويتـنعم بـه،                )15:14

ـا      وكل شـيء هنـا     -عوة لعشاء عظيم صنعه رجل عظيم       إذ صور د  : فكان املسيح فيه مبدعاً حق

 وكان الداعي على مستوى املنادى بامللكوت واملـدعوون   - وأرسل عبده يدعو املدعوين      -بالتورية  

فاعتذر األول ألنه اشترى حقـالً      ...  ويقول هلم قد أُعد كل شيء تعالوا         -على مستوى الفريسيني    

وآخر اعتذر بأنـه  . عاينة، وطلب منه بأدب املتضعني أن يعفيهلتوه وهو مضطر أن يذهب وينظره للم 

وآخر كان قد   . كان قد اشترى مخسة أزواج بقر وأنه ماٍض ليمتحنها، وطلب باألدب إياه أن يعفيه             

وكأنَّ العشاء العظيم وحىت هذا العظيم نفسه صانع العشاء بغري ذي بـال             . تزوج حديثاً وعذره معه   

فذهب العبد احلائر يخرب سيده، فغضب      . شغلوا ا أو شغلوا ا أنفسهم، سيان      بالنسبة للمهام اليت ان   

اخرج عاجالً إىل   : ذلك السيد العظيم ألن األمر خيصه قبل أن خيص العشاء، فقال ذلك السيد لعبده             

: املساكني واجلدع والعرج والعمي، فذهب وصنع وأتى يقول     الشوارع يف املدينة وأزقتها، أَدِخل إىل هنا        

اخرج إىل الطرق والسياجات    : فقال السيد للعبد  .  أيضاً مكان شاغر   قد صار كما أمرت، ولكن يوجد     

وهنا رفع املسيح نظره حنو اجلالسني      ! خارج املدينة يف العشوائيات وألزمهم بالدخول حىت ميتلئ بييت        

الرجال املـدعوين  إنه ليس واحد من أُولئك : ألين أقول لكم «!! ملكوته املُعدوأخرج من صدره سر 

  )24:14لو (» !!يذوق عشائي
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وهكذا أصاب الفريسيني ومن هم على شاكلتهم كوم مشغولني مبهامهم الدنيوية عن صـميم              

وكيف أن دعوة امللكوت الـيت  . بل وأعطوا الداعي وصاحب امللكوت القفا دون الوجه       ! غاية الدين 

  ! نفوسهمأطلقها املسيح مل تصب أمساعهم وال لقيت هوى يف

أما املدعوون اجلُدد فلم يحسب حسام على مدى سنني التوراة كلها، إذ أسقطت التوراة كـل             

رفضوا . اُألمم من حساا؛ ولكن أخرياً جاءم الدعوة على عجل، ألن أصحاب امللكوت رفضوها            

موا بعظمة العامل وسـحقوا  امللكوت ألم أحبوا الدنيا وخرياا ملَّا استغلوا امسه وتاجروا بالدين وتعظَّ        

أما أُولئك فقـد اسـتوفوا     . حتت أرجلهم الفقراء واملساكني، فامتأل العامل من املسحوقني واملظلومني        

  .اخلريات من الدنيا، وهؤالء استوفوا من الدنيا الباليا

   التالمیذ یفركون سنابل القمح ویأكلونھا في السبت- 55

لوقا وعبر  . ا معىن القراءة الصحيحة حبسب ما حقَّقه ق       كان أول سبت بعد عيد الفصح، ألن هذ       

فالسبت األول يف التوراة ). 1:6لو (» ويف السبت الثاين بعد األول اجتاز بني الزروع «: عنه هكذا

  .هو بال نزاع السبت الذي يأيت يف الفصح، فالسبت الثاين هو أول سبت يأيت بعد الفصح

، وواضح )1:12مت (» وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلونفجاع تالميذه  «: ويقول القديس مىت

فقد حضر املسيح وتالميذه امع هذا السبت بعد العيد، وملَّا خرجوا مـن امـع مل                : جداً السبب 

واآلن حنن يف أواخر إبريل، والقمح أخرج سنابله ناضجة، ولكن طرية           . يدعوهم أحد ليأكلوا يف بيته    

-فوا ويفركوا بني راحيت أيديهم وينفخون القش ويأكلون احلب          كانوا يقط . يصلح أكلها بشهية  
ملاذا  «:  وكان الفريسيون يتربصون م من بعيد، فلما اقتربوا راجعوهم-وهي عادة أهل فلسطني 

ولكن هذه التهمة موجهة أصالً وطبعـاً للمـسيح   ) (2:6لو (» تفعلون ما ال حيل فعله يف السبوت؟

املسيح نافياً عن تالميذه أن يكون فعلهم خطأ وهم يف حضرته، وإليك الشرح مع              ، فأجاب   )شخصياً

استحضر املسيح من الذاكرة اليت تعي التوراة واملزامري واألنبياء مجيعاً كيـف أن             : رجاء التأين والفهم  

لَّـف  داود ملَّا جاع دخل خيمة االجتماع اليت هي مبثابة اهليكل هو وأتباعه، وطلبوا من الكاهن املك               

بتقدمي خبز الوجوه الساخن كل أسبوع أن يعطيهم من اخلبز الذي خرج لتوه من فوق املذبح، وهو                 

خبز الوجوه املقدس، فأعطى داود، فأكل داود ومن معه ما ال حيل أكله إالَّ للكهنة فقط، ويبـدو أن      

  .ذلك كان أيضاً يف يوم السبت

 للناموس وطقس اهليكل واملقدسات وداود مل يدخل        كان الدفاع إىل هنا فيه الكفاية، فهنا كسر       
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  .حتت مالمة الناموس

مث عاد وأعطى معلومة أخرى أخطر، وهي أن كهنة اهليكل كان عليهم مجيع أعمال اهليكل مـن                 

ذبح وسلخ وشي وتنظيف ورفع أثقال وغسيل من كل صنف، فكانوا كلـهم يدنـسون اهليكـل                 

  .والسبت وهم أبرياء

ملسيح مرة واحدة برؤيا مساوية ملوقع تالميذه مـن داود والكهنـة يف اهليكـل إىل                وهنا يرتفع ا  

 «، )6:12مت (» ههنا أعظم من اهليكل «! وجودهم يف حضرته وهو احلامل حلضرة اهللا ووجوده

لقد ). 6:6هو (» إين أريد رمحة ال ذبيحة «، )8:12مت (» فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أيضاً

  !ليظل يعمل إىل أن يأيت رب السبت ليعلن ما وراء السبت وما بعدهوِضع السبت 
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   التطھیر بالغسل في الظاھر- 56

كان مظهر التالميذ وهم يعيشون حريتهم مع املسيح موضع مالحقة ومراقبة واام دائـم مـن                

امـشه  طرف الكتبة والفريسيني، الذين كانوا يقيسون حركام وتصرفام على جدول الناموس و           

فانتهزوا فرصة اجلمع الكثري امللتـف      . وكان هذا يعطيهم الفرص الكثرية لنقد املسيح نفسه       . ونوافله

 «! حول املسيح وفجروا سؤاهلم لينالوا من صحة تعاليم املسيح واحترامه للناموس وتقاليد الـشيوخ 

. ى تالميذك تقليد الشيوخ   ملاذا يتعد : حينئذ جاء إىل يسوع كتبة وفريسيون الذين من أُورشليم قائلني         

أما املسيح فوجدها فرصة ليتهمهم ). 2و1: 15مت (» فإم ال يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزاً

ومن واقع حيـام    . هم أنفسهم يف هيكل تعليمهم وحيام كلها مؤكِّداً أن تقواهم ظاهرية وريائية           

س ويتهرفون ناموس اهللا املقدم حيربون من املالمة بتخرجيات كالمية هكذاأثبت هلم أ:  

: وأنتم أيضاً، ملاذا تتعدون وصية اهللا بسبب تقليدكم؟ فإن اهللا أوصى قائالً: فأجاب وقال هلم «+ 

من قال ألبيه أو أُمه     : وأما أنتم فتقولون  . أكرم أباك وأُمك، ومن يشتم أباً أو أما فليمت موتاً         

 -) مبعىن أن املساعدة اليت أقدمها لـك سـأقدمها يف اهليكـل          (مين  قربان هو الذي تنتفع به      

يـا مـراؤون،   ! فقد أبطلتم وصية اهللا بسبب تقليدكم.  فال يكِرم أباه أو أُمه-) فأصبح حرا (

 فمبتعـد   يقترب إيلَّ هذا الشعب بفمه، ويكرمين بشفتيه، وأما قلبه        : حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائالً    

  )9-3: 15مت (» .وباطالً يعبدونين وهم يعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس. عين بعيداً

وهكذا بعد أن أسكت املسيح الفريسيني وفضح تعليمهم ورياءهم، استدار حنو اجلمـع وابتـدأ               

يشرح هلم كيف أن غسل اليد واألشياء ال يطهر يف احلقيقة، وأن الطهارة احلقيقية هي طهارة القلب،          

وواضح أن اليهود كانوا خيلطون بني طهارة العبادة الـيت هـي       ! (قي هو غسل الضمري   والغسل احلقي 

وأن الفريسيني بتعاليمهم إمنا يتوهون عن التقوى       ). القداسة، وبني غسل اليد مما يعلق ا من األوساخ        

مث  «: اليهودية الصادقة، وأم ينحرفون بالعبادة إىل شكليات حتت أكوام من املمارسات الظاهريـة 

ليس ما يدخل الفم ينجس اإلنسان، بل ما خيرج من الفم هذا            . امسعوا وافهموا : دعا اجلمع وقال هلم   

وهكذا مل يستخدم املسيح قط التهاون مع االنتقادات اليت ). 11و10: 15مت (» ينجس اإلنسان

عذار أو االسـتثناءات،    كانوا يقدموا ضد املسيح وتالميذه، ومل حياول التقليل من شأا أو خلق األ            

ويف نفس الوقت كان يرتفع بالناموس عن النوافل،        . بل استخدم اهلدم املباشر وبقسوة لكل خترجيام      

ــيم     ــأن تعل ــن ش ــع م ــذي رف ــي ال ــق الروح ــن العم ــتبطنه م ــا اس ــشف م ويك
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  .املسيح للدرجة اليت أخرس ا الفريسيني

أتعلم أن الفريسيني ملَّا مسعوا القول نفروا «: ا غضبوافلما أخربه التالميذ أن الفريسيني ملَّا مسعوا هذ

فكان رد املسيح حيمل عـدم االكتـراث برضـاهم          . ، أي امتعضوا وذهبوا بعيداً    )12:15مت  (»

اتركوهم هم عميان قادة عميان. كل غرس مل يغرسه أيب السماوي يقلع: فأجاب وقال «: ونفورهم

  .الفريسيني التعليمي عن آخرهوقد كان، فقد سقط هيكل ). 13:15مت (»

ولكن مل يكن تعليم املسيح هنا القائم على الطهارة الداخلية وعدم جناسة األشياء يف ذاا سهالً،                

فبطرس الرسول رفض أن يذهب     . فقد ظل التالميذ يسقطون فيه حىت بعد أن سندهم الروح القدس          

 كمـا   -ه برؤيا وعلى ثالث مرات حىت يقتنع        لرجل أُممي ليبشره باخلالص، مما اضطر اهللا لإلعالن ل        

اليهـودي ومـن   فالتعليم ). 28:10أع (» أن ال أقول عن إنسان ما إنه دنس أو جنس « -قال هو 

  . جديدةأيدي الفريسيني كان كالكي على اجللد ال يزيله إالَّ خلقة

وعـدم قيمـة الغـسل    لذلك ملَّا اختلى التالميذ باملسيح سألوه عن معىن التطهري الداخلي هـذا   

اخلارجي، مما أثار دهشة املسيح، أم إىل اآلن وبعد هذه احلياة والتعاليم كلها، مل يفهمـوا حقيقـة                  

هل أنتم أيضاً حىت اآلن غري فامهني؟ أال تفهمون بعد أن كل مـا  : فقال يسوع «: الطهارة والنجاسة

ج من الفم فمن القلب يـصدر، وذاك        يدخل الفم ميضي إىل اجلوف ويندفع إىل املخرج؟ وأما ما خير          

هـذه  . قتل زىن فسق سرقة شهادة زور جتديف      : ألن من القلب خترج أفكار شريرة     . ينجس اإلنسان 

  )20- 16: 15مت (» .)1(وأما األكل بأيٍد غري مغسولة فال ينجس اإلنسان. هي اليت تنجس اإلنسان

   إرسالیة االثني عشر إلى الجلیل- 57

حينما اتبعـوه   : سيح الذي أمضاه يف اجلليل خصصه لتالميذه االثين عشر يف التعليم          بقية وقت امل  

أينما سار وحيثما علَّم، يشاهدون ويسمعون ويسألون ويتعلَّمون، ومن حني آلخر كـان يـسأهلم               

وأخرياً أرسلهم ليخدموا مع توصيات وحتذيرات      . ليطمئن على ما استوعبوه وما تقلَّدوه منه للخدمة       

أما هم فلم يكونوا بعد على مستوى الكرازة        . عليم والتمرن وذلك يف كل أحناء اجلليل مبدنه وقراه        للت

فهذه كانت مؤجلة إىل ما بعد الوعد حبلول الروح القدس ونـوال قـوة مـن اهللا                 . حبقائق اخلالص 

. ريات العمـل على أن املسيح كان معلِّمهم الوحيد الذي يستقون منه املعرفة ويستلمون تدب        . للخدمة

وكان عليهم أن ينادوا مبلكوت اهللا كمشتهى ما يطلبه الناس، ويشريون ألهل اجلليل حنو معلِّمهـم                

                                                
.فرق أن نغسل األيدي عشرات املرات يف النهار للتطهري وأن نغسلها للنظافة(1) 



  269                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

وكانت خدمتهم هذه تعبر عما ينتظرهم من الكرازة يف كل العامل بـال             . كمؤسس للملكوت اآليت  

كتفوا اآلن بالكلمـة    وكان عليهم أن ي   . حدود، وذلك حينما يكمل عمل امللكوت يف داخلهم أوالً        

  .والروح والقوة اليت مينحهم إياها املعلِّم أوالً بأول جزئياً

وأرسلهم . ودعا تالميذه االثين عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على مجيع الشياطني وشفاء أمراض «

وهكذا يتضح لنا أن املسيح سلَّمهم بالفعـل  ). 2و1: 9لو (» ليكرزوا مبلكوت اهللا ويشفوا املرضى

 منحها من ذاته لتكريس نفوسهم وأرواحهم للعمل، إذ نالوا بالفعل قوة من منبع القوة اإلهلية اليت                 قوة

  .وهكذا ذه القوة اليت نالوها جماناً من املسيح بدأوا يبذلون وخيدمون. له

   تعلیمات لالثني عشر من أجل الخدمة- 58

حرارة وحب وفرح للخدمـة، فكانـت       خرج التالميذ من لدن املسيح حمملني بقوة غري عادية و         

أما التعليم فقد التزموا فيـه  . خدمتهم ملتهبة ومؤيدة باملعجزات من شفاء أمراض إىل إخراج شياطني       

بالنداء باأليام املباركة اليت هلَّت عليهم والكشف عن امللكوت باآلية واملعجزة، األمر الـذي سـهل    

ن التعليم مؤيداً باآليات وأصبح قادراً أن يـشعر النـاس           على التالميذ أن يستمع هلم الشعب، إذ كا       

أما ماهية امللكوت ومعناه وعمله، فتركوه للمسيح الذي سيـستعلنه          . باحلياة اجلديدة اليت ينادون ا    

  :على العامل، إن بصليبه أو بروحه القدوس

رجوها، ويشفوا كـل  مث دعا تالميذه االثين عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح جنسة حىت خي «+ 

  )1:10مت (» .مرٍض وكل ضعٍف

على أن املسيح قد حدد هلم عملهم يف دائرة اجلليل فقط، واستثىن السامرة من خدمتهم، وكذلك                

بل اذهبوا بـاحلري  . إىل طريق أُمم ال متضوا، وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا «: املدن التابعة لُألمم

. إنه قد اقترب ملكوت السموات    : وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلني    . إىل خراف بيت إسرائيل الضالة    

: 10مـت  (» .جماناً أخذمت جماناً أعطوا. أخرجوا شياطني. أقيموا موتى. طهروا برصاً. اشفوا مرضى

5-8(  

نعم كان ينبغي أن يعرف مبلكوت اهللا عند الشعب املختار واملعين للملكوت أوالً قبل أن يستعلن                

ُألمم بواسطة التالميذ، بعد أن تنفتح بصائرهم وتستضيء قلوم بالروح القدس حـىت يـضيئوا يف                ل

وقد حرص املسيح أن جيعل نضجهم الروحي يسري اهلُوينى مع اتساع فكرهم وقلبـهم              . ظلمة العامل 

. وسخونة روحهم، ليليقوا بعدئذ أن يقذف م يف حميط العامل الواسـع بكثافـة ظلمتـه وعثراتـه           
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لذلك حجز املسيح عنهم كل ما خيتص       . وكان يلزم أن يكونوا على مستوى اإلجنيل لينقلوه كما هو         

  .بكرازة اُألمم إىل أن حيني امليعاد ويصريوا قادرين على استيعاب الروح القدس وأعماله

اء وأما مىت ج  . إن يل أموراً كثرية أيضاً ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن حتتملوا اآلن            «+ 

  )13و12: 16يو  (».ذاك، روح احلق، فهو يرشدكم إىل مجيع احلق

على أن املسيح مل يعلن هلم حىت األسباب اليت من أجلها حدد الكرازة باجلليل فقط، ألن املسيح                 

  .ترك أموراً كثرية يرشدهم إليها الروح القدس عندما يتقدمون يف الطريق

سيح التالميذ من الذهاب إىل السامرة؟ فواضح يف سلوك ابـين           أما على سبيل املثال، ملاذا منع امل      

زبدي بعد ذلك مبدة حينما رفض السامريون عبور املسيح من أرضهم يف ذهابه إىل أُورشليم، فغضب         

لـو  (» ...أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم «: ابنا زبدي يوحنا ويعقوب أخوه قائلني

54:9 .(  م غري مملَّحة مبلح النعمة، وكان املسيح يعلم مقـدار حمدوديـة روح             وهكذا كانت غري

  .التالميذ اليت بكل صعوبة كانت تليق خلدمة اليهود أوالً

أما منعهم من الذهاب إىل اُألمم، فمعروف يف الفكر اليهودي أن اُألمم ال يدخلون اإلميان باهللا إالَّ  

ولكن . بولس وكنيسة أُورشليم  . تجربة اليت دوخت ق   بعد أن يتهودوا، لذلك كفاهم املسيح هذه ال       

. من املالحظ بشدة أن التالميذ كانوا آالت طيعة  للمسيح بسبب عدم احتكاكهم بأي تعاليم أخرى               

فأمية التالميذ هيأت حلكمة الروح مكاناً مكرساً أميناً يف قلوم بعيداً عن املفاهيم واملعلومات الغريبة               

فالتالميذ كانوا أوعيـة الئقـة باحلكمـة الـسماوية          .  احلقائق اإلهلية، خاصة يف االبتداء     اليت تلوث 

  .واستيعاب احلق بالقدر الذي يعلن هلم أوالً بأول

  :مزيد من التعليمات للتالميذ من أجل اخلدمة

ني البالد،  كانت أهم مقومات كارز امللكوت أن ال حيمل من هم الدنيا شيئاً خاصة بالنسبة لترحاله ب               

وباملقابل يكون االتكال على اهللا الذي يعين ويدبر أمور احلياة كلها، وأن يكونوا مكتفني مبا يقدم هلـم،                  

وقد وجدوا بالفعل صدق معلِّمهم     . ويستقروا يف املنزل الذي يقابلهم بسالم، وميتدوا خلدمة كل ما حواليه          

ال . جماناً أخذمت جماناً أعطوا «: بكوا مع املعارضني يف خدمتهموكانوا مساملني ومل يشت. فيما القوه وجربوه

ألن . وال مزوداً للطريق وال ثوبني وال أحذيـة وال عـصا          . تقتنوا ذهباً وال فضة وال حناساً يف مناطقكم       

ـَّة مدينة أو قرية دخلتموها فافحـصوا مـن فيهـا     «، )10- 8: 10مت (» الفاعل مستحق طعامه وأي

ـأِت           . يموا هناك حىت خترجوا   مستحق، وأق  وحني تدخلون البيت سلِّموا عليه، فإن كان البيت مستحقاً فلي

  )13- 11: 10  مت(» .سالمكم عليه، ولكن إن مل يكن مستحقاً فلريجع سالمكم إليكم
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   أخبار أعمال المسیح تنتشر بین الناس- 59

ـا       ، إذ ربطوا بني جميء املسيا وقيام مملكة        والكثريون ارتابوا . قليلٌ من أدرك أن املسيح مسيا حق

والبعض ظن أن روح املعمدان قد ظهرت من جديد بعد قتله وأنه            . داود للمحاربة، فعثروا يف املسيح    

هو الذي يعمل هذه اآليات، ووصلت هريودس هذه الظنون فأقلقته ألنه هو الذي قتل املعمدان ظلماً                

فمن هو هذا الذي أمسع عنه مثل هذا؟ وكان .  قطعت رأسهيوحنا أنا: فقال هريودس «: وبال رمحة

 تعمل به هذا هو يوحنا املعمدان قد قام من األموات، ولذلك «: ، وكان يقول)9:9لو (» يطلب أن يراه

والواضح . وآخرون قالوا إنه إيليا أو واحد من األنبياء قد ظهر ليعد ململكة املسيا). 2:14مت (» القوات

  .رأي العام كان يرى يف أعمال املسيح شيئاً أعظم من يوحنا، ولكن كان الكل غري مستقر علىأن الفكر 

   عودة االثني عشر وإشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتین- 60

اآلن يكون املسيح قد أمضى سنة كاملة يف اجلليل، وقد اقترب ميعاد الفصح وعاد التالميذ مـن                 

وابتـدأت  . طر على املسيح بغيةَ الشفاء ومساع الكـالم والتعلـيم         إرساليتهم، واجلموع ال تزال تتقا    

مجاعات احلج يف القدس إىل أُورشليم تتألَّف وتتزايد، ولكـن املـسيح رأى أن ال يعـرض نفـسه                   

للمقاومات يف أُورشليم كما حدث سابقاً، ففكَّر إىل حني أن يستمر يف خدمته يف اجلليل وتعليمـه                 

األول أن يعدهم للخدمة من بعده، وكان يبحث عن مكان هادئ جيتمع فيه             للرسل، الذي كان مهّه     

واجتمع الرسل  «: م ليسمع أخبار رحالم اليت قاموا ا، ويعطيهم تعليم املستقبل الذي الح قريباً

تعالوا أنـتم منفـردين إىل      : فقال هلم . كل ما فعلوا وكل ما عملوا     . إىل يسوع وأخربوه بكل شيء    

فمضوا . هلم فرصة لألكل   ألن القادمني والذاهبني كانوا كثريين، ومل تتيسر      . واسترحيوا قليالً موضع خالء   

  )32-30 :6مر (» .يف السفينة إىل موضع خالء منفردين

فأقلعوا من ساحل كفرناحوم من شاطئ جنيسارت إىل الشمال على سهول اجلبال بالقرب مـن               

  ).الشاطئ الشرقيبيت صيدا األخرى هي على (بيت صيدا يولياس 

ولكن كان الشعب يرصد حتركام، فحاملا رأوا السفينة تبحر باجتاه بيت صيدا يولياس تبعـوهم               

  .مسرعني

وهكذا جتمعوا حوله وأمضوا اليوم كله حضوراً أمامه وهو يعلِّمهم ويتالطف معهم، وقبـل أن               
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وكانـت معجـزة اخلمـس      . ميسي عليهم اليوم رأى يسوع ضرورة إطعامهم وتالميذه معهم أيضاً         

وكانت . خبزات والسمكتني الاليت وجدت مع صيب دستها أُمه يف خملته لعلَّه يأكل مع أحد أصدقائه              

هذه املعجزة قمة ما صنع املسيح من معجزات، ألن فيها عنصر التخليق واضح مشتبكاً مع عنـصر                 

ث خيلق اهللا من ال شيء، بل       الربكة والشكر، غري أن عنصر التخليق ليس بصورته املادية الصرف حي          

فاملادة دخلها عنصر مساوي جعلها تتحدى      . هنا امتداد باملوجود ليغزو حدود العدد والكمية واملعقول       

بل ونلمـح عنـصراً   . األعداد والكميات، وبثَّ فيها عنصر الشبع وترك الفائض ليشهد على الصانع 

    ية عندما تقابل مع هؤالء القوم ملَّـا سـعوا   آخر هو عنصر التحويل، هذا أملح عنه املسيح بصورة سر

فابتدرهم بالقول الكاشف لضعف فهمهم ِلما حدث، إذ حسبوه خبز جسد           . وراءه بعد هذه املعجزة   

أنتم تطلبونين ليس ألنكم رأيتم آيات، بل ألنكم أكلتم من : احلق احلق أقول لكم «: وهو خبز روح

ل للطعام الباقي للحياة األبدية الذي يعطيكم ابن اإلنـسان،          اعملوا ال للطعام البائد، ب    . اخلبز فشبعتم 

فهنا أملح املسيح أا كانت آية أكثر منـها خبـزاً   ). 27و26: 6يو (» ألن هذا اهللا اآلب قد ختمه

مث استعلن قليالً السر الذي يربط هذا اخلبـز         . للشبع، وأا خبز باقي للحياة األبدية وليس خبزاً بائداً        

 » ألن هذا اهللا اآلب قد ختمـه . الذي يعطيكم ابن اإلنسان «:  األبدية بشخصه إذ قالالباقي للحياة

أنا هو خبز احليـاة   «: حيث بعد قليل سيستعلن نفسه يف اخلبز استعالناً إهلياً فائقاً للغاية حينما يقول

ن السماء، أنا هو اخلبز احلي الذي نزل م «، )50و48: 6يو (» أنا هو اخلبز النازل من السماء... 

واخلبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من أجـل           . إن أكل أحد من هذا اخلبز حييا إىل األبد        

  )51:6يو (» .حياة العامل

: كان بالـسر هـو    وهكذا وذا يكون املسيح قد كشف عن عنصر التحول العجيب، أن اخلبز             

األبد، ألنه يأكل جسد الفدية الـيت        إىل   ، لذلك كل من يأكل منه حييا      ”جسد املسيح املكسور ألجلنا   “

  ! موتفدى املسيح ا اإلنسان من خطية ومن

 معجزة نعيش ا إالَّ هـذه       ولكن أكثر ما يدهش القارئ ويفرحه بآن واحد، أن املسيح مل يترك لنا            

 حيضر يف الوسط ويكسر بيده ويعطي اآلكلـني       ! املعجزة، نصنعها كلما اجتمعنا بامسه وكسرنا اخلبز      

واملنظر . وذا حيول لنا احلياة احلاضرة إىل احلياة األبدية من وراء املادة خلسة ومن وراء العامل              . السر

  .ولكن ليس لشبع اجلسد، بل لالمتداد إىل فوق لتذوق احلياة األبدية كالعربون” أَكْلٌ“

شعب هذا النوع العايل    ومن روائع هذه القصة املمتعة للروح أن التالميذ يف البداية أنكروا على ال            

من األكل، فقالوا بأن يذهبوا إىل احلقول احمليطة والقرى ليجدوا ما يأكلون، ولكن املسيح رأى غـري    
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فالقوم الـذين   . ذلك، إذ رأى القوم يف حاجة إىل أكل آخر ال يعرفه التالميذ، ولكن يلزم أن يعرفوه               

هم وشبعهم، كانوا يطلبون شيئاً آخر غـري        مسعوا له مث سعوا وراءه حول البحرية الهثني ناسني أكل         

ولكن املسيح عرفه يف احلال، فوفَّره هلم وأطعمهم إياه، لكي تنفـتح      . الطعام، ولو أم كانوا جيهلونه    

أعينهم فيما بعد مع التالميذ ومعنا لندرك هذا اخلبز احلقيقي الذي نطلبه بدموع وال يستطيع أن يوفِّره         

 مل تدرك قيمة اخلبز كما هو بالسر، ولكن أدركوا املسيح أنه يتحتم أن              صحيح أن اجلموع  . لنا العامل 

يكون ملكاً على األقل ليعطيهم هذا اخلبز كل حني ولو مل يعرفوه، ألن اخلبز أثَّـر يف نفوسـهم وال            

لقد أدركوا حبسهم الروحي أنه املسيا ويتحتم عليهم أن يعلنوه للعامل، ولكن مل تكن              ! يعلمون كيف 

  .ذه اخلطة البشرية داخلة يف خطة الصليب، فتركهم وذهب ليصلِّيه

   المسیح یمشي على المیاه- 61

من متابعة قصة معجزة اخلمس خبزات والسمكتني يقابلنا يف الرواية كلمة استرعت انتباهنا على              

فـوق  غري العادة، وهي بعد أن شبع الشعب حاول اجلمع القبض على املسيح عنوة وإعالنه ملكاً من  

ألزم تالميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا      «: مرقس. الرؤوس، وهنا نسمع أن املسيح كما يقص ق       

وملاذا اإللزام؟ وهل مل يذعنوا يف البداية؟ وماذا دار يف أفكارهم؟ احلقيقة هنا             ). 45:6مر   (»إىل العرب 

معهم التالميذ، إذ كـانوا     تكاد تكون واضحة، فاجلمع ملَّا التف حول املسيح ليجعلوه ملكاً، اشترك            

انتظـار  أيضاً منفعلني من املعجزة، فكان األمر بالنسبة للمسيح خطرياً، فهنا شبه اتفاق ومترد علـى                

  !ألن التالميذ كانوا أكثر انبهاراً من اجلموع من واقع املعجزة، إذ كانوا داخلني فيها. تعليمات املعلِّم

فباألمر واإللزام وجههم حنو سفينتهم لريكبوهـا يف        : لتالميذوهنا ابتدأ املسيح يتحرك أوالً جتاه ا      

حىت  «: مرقس. ويكمل ق. ليفك هذا االشتباك» وللوقت ألزم تالميذه «احلال وميضوا عرب البحرية، 

، أي بعد التالميذ اجته حنو اجلمع اهلائج وبـسلطانه املعهـود   )45:6مر (» يكون قد صرف اجلمع

مر (»  ليصلِّيوبعد ما ودعهم مضى إىل اجلبل «: دأوا يتفرقون عائدين إىل بيومأمرهم باهلدوء، فهدأوا وب

فقد كانت جتربة استطاع الشيطان أن يضع فيها أصبعه كالسابق حينما كان على جبـل               ). 46:6

وهكـذا تقهقـر   ). 9:4مت (» أعطيك هذه مجيعها إن خررت وسجدت يل: وقال له «: التجربة

ة مدحوراً، فذهب إىل التالميذ وهم يف عرض البحر يهيج عليهم الطبيعة اليت             الشيطان من هذه املوقع   

فقامت زوبعة عصفت باملركب، وهيج البحر فطمت عليهم أمواجه، فأخذ التالميـذ            . حتت سلطانه 

. يترنحون مييناً ومشاالً، وجذب األمواج يتقاذف بالسفينة عائدة إىل الوراء بعنف تيارات املاء العميقة             

وهكذا وقـد   . فأدرك املسيح ما أصاب التالميذ ومسع صراخهم على بعد األميال فعول على إنقاذهم            
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قرب الفجر، بعد أن أصاب التالميذ ما أصام من خوف وهلع؛ ورأوا املسيح آتياً إليهم على وجـه          

ر علـيهم حـىت   املياه، وهو مقبل عليهم كنور يتحرك، ولكنه أراد أن يتجاوزهم، فصرخوا ألنه انتظ       

فـصعد إلـيهم إىل    «، )50:6مر (» ال ختافوا. أنا هو. ثقوا «: يتعرفوا عليه أوالً، فللوقت كلَّمهم

  )51:6مر (» .السفينة فسكنت الريح، فبِهتوا وتعجبوا يف أنفسهم جداً إىل الغاية

ة أخرى إىل معجزة    مرقس أمراً جيعلنا ملتزمني أن نعود مر      . وهنا ويف هذه الوقفة بالذات يذكر ق      

ألم مل يفهموا باألرغفة إذ . فبهتوا وتعجبوا يف أنفسهم جداً إىل الغاية «: اخلمس خبزات، إذ يقول

  ، فما هذا؟)52:6مر (» كانت قلوم غليظة

مرقس رؤية خاصة هلاتني املعجزتني، فما هي؟ نعتقد أا سرية للغاية، فكسر اخلبـز            . هنا يرى ق  

فباُألوىل أي اخلبـز حـول   .  إىل موت املسيح، فالسري على املياه قد أشار إىل قيامتهإن كان قد أشار   

  ).العاصفة والبحر مجيعاً( من اخلبز إىل جسده، وبالثانية ارتفع فوقها الطبيعة
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   الذین أكلوا الخبز فشبعوا یتبعون المسیح- 62

 يشبع  هنا يرفع تفكريهم من اخلبز الذي     . حكانوا يطلبون يسوع، ألم أكلوا اخلبز وشبعوا بتعبري املسي        

 أجـل   كان ذلك يف كفرناحوم ويف امع حينما عيرهم املسيح بأم يطلبونه من           . إىل اخلبز الذي يحيي   

 »أنتم تطلبونين ليس ألنكم رأيتم آيات، بل ألنكم أكلتم من اخلبز فـشبعتم            «: اخلبز الذي أكلوه  

 : إىل السر الذي جعل اخلمس خبزات تـشبع اخلمـسة آالف           وفجأة يرفع املسيح فكرهم   ). 26:6يو  (

 اهللا  اعملوا ال للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة األبدية الذي يعطيكم ابن اإلنسان، ألن هـذا               «

 للطبيعة  واملعىن أن اخلبز العادي صار يف يد ابن اإلنسان خبزاً مساوياً فائقاً           ). 27:6يو   (»اآلب قد ختمه  

 واملعـىن . فأصبح ليس اخلبز بعد، بل املسيح هو الذي يشبعهم مـن فـوق            . رقام والكميات أعلى من األ  

 وعليـه   ال تطلبوا خبز اجلسد، بل اطلبوا املسيح نفسه فهو خبز الروح، الذي نزل من عند اآلب               : ببساطة

  .ميوتختم الروح القدس، والذي يأكل منه ال جيوع إىل اهللا بعد، بل يشبع شبع احلياة األبدية وال 

ولكن كان القوم مربوطني بفكر اجلسد وخبز اجلسد، ومل يستطيعوا أن يتسلقوا على هذه املعجزة      

وكان . ليدركوا سر الروح واملسيح فيها، فطلبوا مزيداً من اآليات تأتيهم من السماء ليؤمنوا باملسيح             

.  موسى باعتباره موسى اجلديد    يف تقليد اليهود أن املسيا حينما يأيت سينزل هلم املن من السماء كأيام            

. أنا هو اخلبز النازل من السماء، أنا هو املـن اجلديـد           : فاملسيح ببساطة أخذها من فمهم وقال هلم      

حىت ال جنوع، كرد     (-!! أعطنا هذا اخلبز يا سيد يف كل حني       : فتشجعوا ببساطة هم أيضاً وقالوا له     

 فما كان املاء احلي سـوى       -!)  البئر كل يوم   أعطين هذا املاء حىت ال أعطش وأجيء إىل       : السامرية

املسيح نفسه، وما كان اخلبز احلي الباقي إىل األبد إالَّ املسيح نفسه أيضاً، وقد نزل من السماء بشبه                  

والذي كان يأكل املـن يأكلـه       . املن، ولكن املن كان ال يبقى للغد واملسيح باٍق بقاء احلياة األبدية           

  .يح فالذي يأكله حييا به إىل األبد وال يأيت إىل موتوميوت أيضاً، وأما املس

فكما يغتذي اجلسد باخلبز،    . وألول مرة يكشف املسيح عن أكل يتم بالروح وشرب يتم بالروح          

هكذا تغتذي الروح بالكلمة، والكلمة هو املسيح الذي كان عند اهللا، وكان هو اهللا، جتسد فـصار                 

فلما أمسك املسيح باخلبز وكـسره اسـتودع   . لكلمة املتجسدجسده روحاً هو وجسداً معاً، وهو ا      

املسيح ذاته يف اخلبز املكسور، فأصبح من يأكل من اخلبز املكسور بيد املسيح يأكل املسيح بالـسر،                 

  .يأكل جسده وروحه معاً

كانت عالمة وجود املسيح يف اخلبز املكسور واضحة، إذ أنه أطعم من مخس خبـزات مخـسة                 
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فـاخلبزة  . هذا اإلطعام اإلعجازي الفائق أصبح من صميم طبيعـة املـسيح          . ويزيدآالف شخص   

املكسورة خبزة قمح، ولكن اإلطعام الفائق إىل حد الشبع ليس من عمل القمح بعد، بل من عمـل                  

فأصبحت الكنيسة حينما تقدم اخلبز     . املسيح وطبيعته اليت أصبحت تؤكل من داخل اخلبزة املكسورة        

تصلِّي عليه وتطلب حضور املسيح، وكسره للخبز، قادرة أن تعطي املـسيح يف اخلبـز       على املذبح و  

وكل من يأكل املسيح يأكل احلياة األبديـة  . املكسور، وأصبح من يأكل اخلبز املكسور يأكل املسيح  

ـ       ”ترياق عدم املوت  “: لذلك مسى اآلباء اخلبز املكسور    . وال ميوت  اة ، أو خبز اخللود أي دواء احلي

كل هذا متَّ بالفعل املنظور واحملسوس يف معجزة اخلمس خبزات والسمكتني اليت أطعم ـا               . األبدية

حيـث   .املسيح مخسة آالف رجل ما عدا النساء واألطفال، وفاض منهم اثنتا عشرة قفة مملوءة بالكـسر        

فكل زيادة  . بز املكسور الكسر الفائضة من هذه الوليمة السمائية ال تزال شاهدة على وجود املسيح يف اخل             

فلـو  ! بعد اخلمس خبزات أصبحت شاهدة على وجود املسيح، وتعين أن املسيح يعطي أكثر من الـشبع               

. عنـه  الشبع ويفيض تصورنا أن اخلمسة آالف رجل كانوا هم العامل كله، فالعامل كله كان سيأكل حىت         

  .ومستقبله  كفاية املسيح للعامل، حاضرههذه هي. فالشبع يغطِّي الواقع الزمين، والفائض يغطي املستقبل

  .إذن، فأكل املسيح عملية حقيقية من داخل اخلبز املكسور

 »أنا هو خبز احلياة   « أو   ،»أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء       «: فاملسيح حق له أن يقول    

واخلبـز  «، )58:6يـو   (».من يأكل من هذا اخلبز فإنه حييا إىل األبد      «: ، وأن )35و51: 6يو  (

  )51:6يو  (».الذي أنا أعطي هو جسدي

ملَّا ) 24:2بط 1(» محل هو نفسه خطايانا يف جسده على اخلشبة «على أن املسيح بعمل الفداء 

خطية   ومات باجلسد الذي محل عليه     وقَِبلَ احلكم وصلب بناًء على هذا احلكم،      حوكم على أنه خاطئ،     

البشرية كلها يف جسد البشرية الذي محله، وقام من املوت          فأكمل حكم املوت الذي كان على       . اإلنسان

  .جبسده بعد أن أمات اخلطية فيه، وبرأ اإلنسان من حكم املوت، فقام اإلنسان اجلديد بقيامة جسده

ـا الفداء واخلالص واحلياة األبدية مع الرباءة      وهكذا أصبح أن الذي يأكل جسد املسيح يأكل حق

واخلبز الذي أنا أعطـي هـو       «: ل املسيح القول بصورة مستيكية قائالً     هلذا أكم . من حكم املوت  

  )51:6يو  (».من أجل حياة العامل) مبوت الفدية(جسدي الذي أبذله 

، ألنه )6:14 يو(» ليس أحد يأيت إىل اآلب إالَّ يب «: لذلك أصبح هو الوسيط الوحيد بني اهللا والناس

واجلسد الـذي يقدمـه يف اخلبـز        . ل اإلنسان باهللا  أصبح هو الوجود اإلهلي على األرض الذي يص       

  .املكسور أصبح طعام احلياة األبدية
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ْمن یأكل جسدي ویشرب دمي «- 63 َ«  

باعتبـاره اخلبـز    ” اجلسد“كان احلديث يف موضوع اخلمس خبزات والسمكتني مقصوراً على          

ل املسيح عنصر الفدية على     ولكن أدخ . النازل من السماء مبفهوم املقابل للمن الذي نزل من السماء         

هو جسدي الذي أبذله من أجـل  اخلبز الذي أنا أُعطي  «: مفهوم اجلسد النازل من السماء ملَّا قال

يف ” مسة الكسر“ وهنا دخل بالضرورة عنصر الفداء بالصليب، وهو أيضاً وبالتايل حيمل » حياة العامل

 عملية حتمل يف    ”كسر اخلبز “يب، فاعترب   كسر اخلبز، حيث الكسر هو اجلسد الذي متزق على الصل         

وذا اكتشف الالهوتيون أن سر الكثرة الذي متَّ        . ذاا سر ذبح املسيح وكسر جسده على الصليب       

أثناء كسر اخلبز راجع إىل أن كسر اخلبز حيمل سر كسر اجلسد وذحبه على الصليب، أي حيمل سر                  

عىن أن كسر اخلبز حيمل سر الفداء الذي نال اإلنسان          مب. املوت واحلياة الذي أُكمل بالصليب والقيامة     

  .بواسطته غفران خطاياه واحلياة األبدية

 وهذان مها عنـصرا الفـداء   .سفك الدمولكن كسر اجلسد على الصليب ومتزقه حيمل مضمون   

حيمـل  ” كسر اخلبز “بالضرورة، فأصبح   ” كسر اخلبز “وهذا ارتد على    . اجلسد والدم : األساسيان

  .”سفك الدم“أيضاً 

كعمليـة  ” سفك الدم “تضيف إليه حتماً سر     ” كسر اخلبز “فأصبحت الكنيسة حينما تقيم سر      

  .واحدة حتمل معىن الفداء والكفَّارة

لذلك تقدم املسيح يف حواره مع مجاعة آكلي اخلبز من اخلمس خبزات والسمكتني خطوة جديدة            

 فدخل يف   ،»الذي أبذله «: نه جسده حينما أضاف   بعد أكل اخلبز النازل من السماء الذي أشار إليه أ         

  :احلال عمل الصليب ومعه سفك الدم، هلذا أضاف

إن مل تأكلوا جسد ابن اإلنسان وتشربوا دمه فليس لكـم حيـاة             : احلق احلق أقول لكم   «+ 

  )53:6يو  (».فيكم

”  اإلهليـة  البشرية“ أي حياته    ،”أكل املسيح ككل  “واملعىن يتقدم خطوة على أكل اجلسد، بأنه        

  )57:6يو  (».فمن يأكلين فهو حييا يب«، »باجلسد والدم«اليت استعلنت وحتددت على الصليب 

اجلسد يتحد باجلسد اجلديد فينا، والدم يعطيه الروح الذي فيه، فيصري املسيح حيا فينـا، كمـا                 

  . مصدر احلياة األبدية، هذا هو)20:2غل (» املسيح حييا يفَّفأحيا ال أنا بل  «: بولس. صرح ا ق
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  .أنه لكي تدخل احلياة األبدية فينا يتحتم أكل جسده وشرب دمه: وهكذا بدأ الشرط يظهر بوضوح

ولكن بدا الفهم صعباً للغاية، فاملسيح قائم أمامهم فكيف يأكلون جسده ويشربون دمه؟ فلمـا               

فقال كثريون مـن تالميـذه، إذ    « :أُعثر بعض التالميذ وتركوه بالفعل، بدأ يوضح لتالميذه هكذا

من يقدر أن يسمعه؟ فعِلم يسوع يف نفسه أن تالميذه يتذمرون علـى             ! إن هذا الكالم صعب   : مسعوا

الروح هو الـذي    ! أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن اإلنسان صاعداً إىل حيث كان أوالً          : هذا، فقال هلم  

). 63-60: 6يـو  (» ذي أُكلِّمكم به هو روح وحياةالكالم ال. أما اجلسد فال يفيد شيئاً. حييـي

واملعىن أنكم تنظرون إيلَّ بفكر جسدي، وكأن األكل والشرب من حلمي ودمـي علـى املـستوى               

فما بالكم عندما ترونين صاعداً إىل السماء حيث كنت أوالً؟ هل سيكون حلـم              . هذا خطأ . احلسي

 مبعىن تأكلون احلقيقة الروحية، تـأكلون الواقـع         ودم أم أن الكالم روحي ويلزم أن تفهموه روحياً        

املادة هنـا يف اخلبـز      . احلق شيء واملادة شيء آخر    . الروحي للجسد وتشربون الواقع الروحي للدم     

اخلبز املكسور حيمل باإلميان حق اجلسد الروحاين القائم        . واخلمر حتمل احلق، ولكن ليست هي احلق      

وهكذا حينما تأكلون   . لك حيمل باإلميان حق الدم املسفوك     من بني األموات، واخلمر يف الكأس كذ      

لذلك أوضـحها   . وتشربون احلق، تأكلون اخلبز واخلمر بفم، وبآن واحد تأكلون وتشربون بالروح          

فأكل احلق وشرب احلق هـو  ). 55:6يو (» مشرب حق ودمي مأكل حقألن جسدي  «: املسيح

  .بوت أو االحتاد باملسيحعمل اإلميان وليس عمل الفم واألكل، ومعناه الث

  )56:6يو  (».يثبت يفَّ وأنا فيه) احلق(ويشرب دمي ) احلق(من يأكل جسدي «+ 

 أي أكالً جسدياً وشـرباً      )2(فلو كان األكل والشرب مقصوراً على أكل وشرب اخلبز واخلمر         

. لشرب روحي جسدياً، فال يستفيد اإلنسان منه شيئاً، ولكن األكل أكل اإلميان بالسر فهو روحي وا             

الروح هو الذي   «: لذلك أصبح األكل والشرب الروحي حييـي بالضرورة، ووضحها املسيح هكذا         

 وعاد املسيح على كل ما سبق من كالم عن اجلـسد والـدم              .»يحيـي، أما اجلسد فال يفيد شيئاً     

  .»الكالم الذي أُكلِّمكم به هو روح وحياة«: قائالً

ألنه روحي، قائماً يف الكنيسة إىل اليوم وإىل األبد ويف كل كنائس        وذا أصبح سر اجلسد والدم،      

العامل، ألنه ليس باجلسد احملصور وال بالدم احملصور يف الزمان واملكان، بل أصبح املـسيح الروحـي              

مالئ السماء واألرض بكيانه وجبـسده الروحـي ودمـه الروحـي، موجـوداً يف كـل مكـان                   

                                                
 اخلمر الذي يوضع يف الكأس على مائدة الكنيسة قانونه أن يكون اخلمر ثلثني واملاء ثلث، ويتناول منه مجيع احلاضرين   (2)

.وقد يبلغ منه مائة شخٍص
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د بني كل املؤمنني يف كل مكان وزمان باحتادهم باجلسد الواحد والدم            االحتايتم  وذا أيضاً   . وزمان

  :وعلى هذا القياس الذي فهمه بولس الرسول يقول. الواحد املالئ لكل الكيان

كأس الربكة اليت نباركها، أليست هي شركة . احكموا أنتم فيما أقول: أقول كما للحكماء «+ 

ركة جسد املسيح؟ فإننا حنن الكثريين خبز واحد،        دم املسيح؟ اخلبز الذي نكسره، أليس هو ش       

  )17-15: 10كو 1(» ).اجلسد(جسد واحد، ألننا مجيعنا نشترك يف اخلبز الواحد 

ليكونوا وحدة بني املؤمنني بدون سر      ” الكأس“وعن  ” اخلبز“أما الذين حاولوا أن يستغنوا عن         

ألن الذي صلب على الصليب لـيس       . اخلالصاجلسد والدم، فقد تاهوا عن أصل اإلميان واإلجنيل و        

فكرة وال مبدأ وال روحاً وال جمرد إميان، بل جسد حمسوس جيري فيه الدم كالتزام حتمي لكي يكمل           

كذلك فإطعام  . به وفيه الفداء واخلالص، لكي يذبح ويكسر على الصليب ويسفك دمه بأيدي الناس            

وأطفال مل يتم بأن حرك املسيح يديه يف اهلواء وكأنه          مخسة آالف رجل مع نساء      : اجلموع احلاشدة 

يكسر رغيفاً ويعطي من اهلواء خبزاً ليوزعه التالميذ، بل مسك خبزاً حمسوساً مصنوعاً من الـدقيق                

حقيقيـاً  واملاء، وخمبوزاً يف النار، وكسره بكلتا يديه وأعطى الكسر للتالميذ، والناس أكلـوا خبـزاً    

.  النغالق بصريميف احلقيقة وبآن واحد، خبز روحاين غري بائد مل يستعلنه الشعب        وشبعوا باجلسد، وهو    

إذن، فسر . إذن، فالسر اإلهلي الذي اعتمد على ذبح اجلسد احملسوس اعتمد على كسر اخلبز احملسوس 

ـ                  ز االحتاد القائم أصالً يف اجلسد املكسور على الصليب هو ذاته سر االحتاد قائماً بالتايل علـى اخلب

 هو الروح الكائن يف اخلبز » الروح هو الذي يحيـي «فالروح الذي يقول عنه املسيح إن ! املكسور

وهـذا هـو   . املكسور، وبدون اخلبز املكسور ال وجود للروح الذي يحيـي برسم اجلسد املكسور  

شري وبدون اجلسد الب  . نفسه روح سر االتضاع الذي جعل ابن اهللا يتجسد بالروح يف جسد بشري            

  .الستحال معرفة االبن أو معرفة اآلب والروح، والستحال الفداء واخلالص واحلياة األبدية

إن اإلميان باجلسد والدم واألكل من اجلسد       : يوحنا األصحاح السادس  . واألمر أوضحه إجنيل ق   

       وشرب حق شـرب  واإلميان باحلياة األبدية الكائنة يف أكل اجلسد و       . والشرب من الدم هو أكل حق

الدم، هذا اإلميان باخلبز واخلمر واجلسد املكسور والدم املسفوك هو بعينه الذي فصل فصالً ائياً بني                

: واملسيح كشف السر يف هـذه الفُرقـة اخلطـرية         . تالميذ يؤمنون وتالميذ ال يستطيعون أن يؤمنوا      

ؤمنون، ومن هو الذي    ولكن منكم قوم ال يؤمنون، ألن يسوع من البدء عِلم من هم الذين ال ي              «

  )65و64: 6يو (» .هلذا قلت لكم إنه ال يقدر أحد أن يأيت إيلَّ إن مل يعطَ من أيب: فقال. يسلِّمه



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            280

  

 «: ”الفـصح “وال يغيب عن البال أن عشاء اخلميس الذي هو سر اإلفخارستيا مساه املـسيح  

ماً بأم مل يذحبوا اخلروف ومل يذكر  عل» اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل: فأرسل بطرس ويوحنا قائالً

يف العشاء أم أكلوا من حلم اخلروف عن قصد مبيت أن يكون الفصح املذبوح الذي يأكلونه هو هو 

  !املسيح نفسه، الذي قدمه لتالميذه يف سر كسر اخلبز وسر سفك الدم

 الفصح، ألن هـذا   وهنا يتضح استحالة أن يكونوا قد أعدوا خروفاً للفصح أو أكلوا من خروف            

وهنا استحالة أن   . يلغي تدبري املسيح أنه بفصحه الذي أكمله يف نفسه ألغى خروف الفصح إىل األبد             

  !يكون املسيح أكل اخلروف مع تالميذه يف هذا العشاء

ذا نفهم أن اخلبز املكسور برسم اجلسد املكسور، واخلمر يف الكأس برسم الدم املسفوك، أصبح               

...  الذي نزل من الـسماء  احليأنا هو اخلبز  «: قي، وهذا هو السر يف قول املسيحهو فصحنا احلقي

 وعقَّب بعد ذلك على أكل اخلبـز  »  الذي أبذله عن حياة العاملهو جسديواخلبز الذي أنا أُعطي 

فله حياة أبديـة  ) كأس اإلفخارستيا(ويشرب دمي ) خبز اإلفخارستيا(من يأكل جسدي  «: هكذا

ألن  «:  مث عاد يؤكِّد على حقيقة أكل اخلبز الذي هو جـسده هكـذا  » ه يف اليوم األخريوأنا أُقيم

 حقمشرب  ) كأس اإلفخارستيا (ودمي  ) أي يؤكل بالروح   (حقمأكل  ) خبز اإلفخارستيا (جسدي  

 إذن، فاخلبز املكسور والكأس املمزوج يؤكل ويشرب على مستوى احلـق،  » )أي يشرب بالروح(

  .إنه املسيح املذبوح. صح إهلي باحلقإنه ف! واحلق روح
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  الفصل العاشر

  ُّرحلة المسیح إلى الشمال وقیصریة فیلبس
كان املسيح ال يزال يتحين الفرص للجلوس مع التالميذ العائدين من اإلرسالية، ليعدهم لعواصف              

املستقبل الوشيكة، وإذ رأى أنه من الصعب احلصول على هذا الغرض يف املنطقة احمليطة، قرر أن يتجه   

وقد أحلَّت عليه ظروف أخرى للقيام بتلك الرحلة، فهـريودس          . د إسرائيل حنو الشمال خارج حدو   

وإن كانت اجتاهاته غري معروفة، ولكـن مـن       . كان قد مسع بأعمال املسيح وأبدى رغبة يف أن يراه         

أما حاكم املنطقة اليت سيذهب إليها فكان فيلـبس         . املؤكَّد أا مل تكن روحية، هلذا حتاشاها املسيح       

وكانت الرحلة صوب بانياس أو قيصرية فيلبس، ولكنه اجته أوالً إىل بيت صيدا يولياس              . عرئيس رب 

وهنا جاءوا إليه بأعمى فأراد املسيح أن يجري شـفاءه          . على الساحل الشمايل الغريب لبحرية طربية     

 مراحل، وأمره   ويف هذه املرة أجرى املسيح عليه عملية تفتيح عينيه على         . بعيداً عن املدينة واالزدحام   

  ).26-22: 8مر (أن ال يقول ألحد حىت يتسنى له البعد عن التجمع 

   اعتراف بطرس بالمسیح- 64

 «: عندما اختلى املسيح بتالميذه بالقرب من مدينة قيصرية فيلبس سأهلم عن ماذا يقول الناس عين

وأنتم من تقولون إين    :  فقال هلم  .وآخرون واحد من األنبياء   . وآخرون إيليا . فأجابوا يوحنا املعمدان  

). 30-27: 8مـر  (» فانتهرهم كي ال يقولوا ألحد عنه. أنت املسيح: فأجاب بطرس وقال له. أنا

مىت يضيف على هذه اآلية تطويب بطرس، إذ نال هذا االسـتعالن مـن اآلب               . ولكن يف إجنيل ق   

نا، إن حلماً ودماً مل يعِلن لك، طوىب لك يا مسعان بن يو: فأجاب يسوع وقال له «: السماوي هكذا

أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبين كنيـسيت،        : وأنا أقول لك أيضاً   . لكن أيب الذي يف السموات    

فكل ما تربطه علـى األرض      . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات   . وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها    

حينئـذ أوصـى    . لوالً يف السموات  وكل ما حتلُّه على األرض يكون حم      . يكون مربوطاً يف السموات   

وهنا جاء الوعد للكنيسة أن أبواب اجلحيم لن ). 20-17: 16مت (» تالميذه أن ال يقولوا ألحد

تقوى عليها مبعىن مملكة املوت وسلطان الشيطان، وهذا يعين أن كنيسة املختارين الشركاء يف احلياة               

أما اسم بطرس أنه الصخرة فهو االسم       . ملوتاإلهلية ال يعود للموت سلطان عليهم، وهم ال خيافون ا         

 .”رجـل الـصخرة   “اجلديد الذي منحـه املـسيح لـسمعان يـوم دعـاه باسـم كيفـا أي                  
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لكـل  ) 18:18مت  (أما خبصوص مفاتيح ملكوت السموات واحلل والربط فقد أُعيد النطق ا يف             

حتلُّونه طاً يف السماء، وكل ما كل ما تربطونه على األرض يكون مربو: احلق أقول لكم «: الرسل معاً

من غفرمت خطاياه تغفر له، ومـن أمـسكتم خطايـاه     «:  وأيضاً» على األرض يكون حملوالً يف السماء

والقـصد منـها أن   . على منط ما كان يعمل املسيح بالنسبة للمرضى فيشفون). 23:20يو (» أُمسكت

وقـد  . رعبها، أي يِعدوا ويسهلوا الطريق إىل امللكوت      يزيلوا من أفكار الناس وقلوم اإلحساس باخلطية و       

. ألننا رائحة املسيح الذكية هللا، يف الذين خيلصون ويف الذين يهلكـون  «: بولس بأسلوب آخر. كررها ق

  )16و15 :2كو 2(» .ومن هو كفؤ هلذه األمور. هلؤالء رائحة موت ملوت، وألولئك رائحة حياة حلياة

أمحدك أيها اآلب رب السماء واألرض، ألنك أخفيـت   «:  عينيه إىل السماء وقالبعدها رفع املسيح

  )25:11مت (» ).التالميذ وأبناء امللكوت(عن احلكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال ) هذه احلكمة(هذه 

كل شيء قد دفع إيلَّ من أيب، وليس أحد يعرف االبن إالَّ اآلب، وال  «: مث أعلن عما قد صار له

. باملعىن الـذي فهمـه ق  ). 27:11مت (» أحد يعرف اآلب إالَّ االبن ومن أراد االبن أن يعلن له

  )3:2كو (» .املذَّخر فيه مجيع كنوز احلكمة والعلم «: بولس وكشفه

أما منع التالميذ من أن يذيعوا سر املسيا، فذلك خوفاً من أن يفهم ذلك على املستوى السياسي                 

وحىت مينع املسيح تسرب مثل هذه األفكار عن        . كون له األثر السيئ على الرسالة كُلِّها      عند اليهود وي  

منذ هذه اللحظة يكشف هلم عن آالمه وموته املزمع أن يكون، مبعىن            ابتدأ  مسيانيته بالنسبة لتالميذه،    

  .أنه مسيا الروح خلالص الروح، وليس مسيا املُلك واحلرب والسلطان األرضي

فأخـذه   «: ا مل حيتمل بطرس فكرة آالم املسيح وصلبه، ابتدر املسيح بنصيحته الفاشـلة ولكن ملَّ

)! 22:16مت (» ال يكون لك هذا! حاشاك يا رب: قائالً!) ينتهر املسيح(بطرس إليه وابتدأ ينتهره 

ن وقال لبطرس اذهب عين يا شـيطا ) املسيح(فالتفت  «: وهذا الفكر أزعج املسيح مما جعله يوبخه

فهذا التوبيخ العلين يضع تكرمي ). 23:16مت (» أنت معثرة يل، ألنك ال تم مبا هللا لكن مبا للناس

املسيح لبطرس يف السابق على أساس غري شخصي، بل مبقتضى صورة اإلميان الصحيح الذي استعلنه               

ه هنا  من اآلب، فيصبح هذا االستعالن واإلميان هو مصدر الطوىب وليس شخص بطرس، الذي أصاب             

اليت فيهـا ظهـر أن      (وهنا يف احلال حول املسيح عثرة بطرس        . انتهار عنيف على مستوى الشيطان    

إىل توعية جديدة إلنكار    ) اهتمامه بأمور الناس هو الذي جعله يعطي هذه النصيحة الفاشلة للمسيح          

إن أراد  «: ياة األبديةالذات، حىت ال يرى اإلنسان فيما ينفعه بشريا، بل فيما خيص اهللا واإلميان واحل

أحد أن يأيت ورائي فلينكر نفسه وحيمـل صـليبه ويتـبعين، فـإن مـن أراد أن خيلِّـص نفـسه                     
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ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العامل كله وخسر نفسه؟          . يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي جيدها      

لشرط اهلام جداً لـصالحية  وهذا ا). 26-24: 16مت (» أو ماذا يعطي اإلنسان فداًء عن نفسه؟

  ).26و25: 12، يو 24و23: 9، لو 35و34: 8مر (السري وراء املسيح تكرر يف كل األناجيل 

  َّ أھمیة الوداعة للخدام- 65

  »كونوا حكماء كالحیات وبسطاء كالحمام«

م على أثر مساع املسيح لتقرير الرسل عن إرساليتهم وما قابلهم من صعوبات، بدأ املسيح يضع هل               

خاصة وأن اخلادم ال ميلك وال حق لـه         . الوداعة: وأول ما شدد عليه املسيح    . أساس السلوك للخادم  

فالدفاع بالنسبة للخادم هو إبراز حسن النية مع اإلعالن عـن       . أن ميلك أي سالح للدفاع عن نفسه      

 كاحليـات  يف وسط ذئاب، فكونـوا حكمـاء  ) أو محالن(ها أنا أرسلكم كغنم  «: احملبة والوداعة

مبعىن أن يكون هلم براءة احلمل أو الطفل ونقاوة القلـب الـيت   ). 16:10مت (» وبسطاء كاحلمام

أيهـا   «: متثلها احلمامة، كما يكون هلم حكمة التدبري لألمور اليت متثلها احلية احلريصة على حياـا 

ا يف األذهان فكونـوا كـاملني  اإلخوة، ال تكونوا أوالداً يف أذهانكم، بل كونوا أوالداً يف الشر، أم

هنا ال يتجاوز املسيح عمل الروح القدس إىل اإلمكانيات اجلسدية، بل يعطي مع       ). 20:14كو  1(»

فسلطان اخلدمـة ال    ! الروح القدس السلوك الذي يتوافق مع الروح القدس، فروح اهللا وديع وهادئ           

.  مع األذهان احلكيمة الكاملة بـشبه اهللا       يعمل إالَّ يف القلوب الوديعة، وال يكون له قوة أو فعل إالَّ           

فالقلب القاسي والفكر املتشدد املتهور إذا استخدم سلطان الروح قتل وخرب وأعثر الناس وهـيج               

فالوداعـة  ). 54:9لـو  (» أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم؟ «: الشيطان والرئاسات

  .املسيح والروحواحلكمة مها شرط أساسي للعمل بسلطان 

 ،»وداعة احلمام « ال جتوز وال يعمل ا إالَّ مع         »حكمة احلية «كذلك فلينتبه القارئ واخلادم أن      

فحكمة احلية بالنسبة   . فإذا مل متتلك الوداعة يف القلب فإن احلكمة تعمل حلساب احلية وليس احلمام            

 بشبه احلمام فهي كسب ود اآلخـرين   للحية هي اتقاء شر اإليذاء من اآلخرين وحسب، أما الوداعة         

ومنطق هذه النصيحة من املسيح شديد الواقعية واألمهيـة، ألن          . وحمبتهم واستماعهم لتعليم امللكوت   

فيها مضادة شنيعة، فذهاب احلَمل ليخدم وسط الذئاب معناه أنه مأكول حتماً، ولكن مع الوداعـة                

إذا أرضت الـرب   «: ، فإن الذئاب تفقد وحشيتهاونقاوة القلب تتدخل حكمة الروح وتدبري النعمة

، وهذا هو منطق املضادة احمللولـة أو  )7:16أم (» جعل أعداءه أيضاً يساملونه) الوداعة(طرق إنسان 

فاحلمـل يـذهب للـذئاب حـامالً روح املـسيح وحبـه             . املستجابة عند املـسيح والـروح     
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  . هو الروح الوحشية اليت يتقمصها بعض الناسليغير الذئاب إىل محالن، ألن املقصود من الذئاب

  َّ ال تطرحوا درركم قدام الخنازیر- 66

ومع احلكمة والوداعة الالزمين للخدمة واخلدام، يأيت بالضرورة االحتراس من التعليم والـوعظ             

لها املسيح  باإلهليات واألمور املقدسة أمام القوم املستهزئني الذين يعيشون لبطوم وشهوام، هذه مثَّ           

  :بإلقاء الدرر أمام اخلنازير أو املقدسات للكالب

ال تعطوا القدس للكالب، وال تطرحوا درركم قدام اخلنازير، لئالَّ تدوسـها بأرجلـها              «+ 

  )6:7مت  (».وتلتفت فتمزقكم

 حـق قيمتـها،     فاملعارف الروحية الثمينة وأسرار امللكوت ومقدساته ال تقدم إالَّ ملن يقيموـا           

ولكن إن كانوا قوماً مستهزئني ماديني شهوانيني فإم يستهينون         . فيتقبلوا خبشوع وتقوى وخضوع   

بأمور القداسة وامللكوت، بل ويهامجون القائلني ا ويسخفون من معانيها وحقائقها وحيتقروا هي             

وأية مدينة أو  «: لتأكُّد من مستواهم اإلمياينلذلك ال ينبغي التسرع يف التعليم لقوم إالَّ بعد ا. وقائلها

وهذه الوصية هي امتـداد للوصـية   ). 11:10مت (» قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق

. كونوا حكماء وودعاء، فاحلكمة من ضمن مهامها قياس قامة السامع ليعطى له ما يوافقه              : السابقة

.  ولكن البد أن يتحكَّم فيها احلكمة والتدبري احلـسن         فالشجاعة والغرية يف اخلدمة باإلجنيل واجبة،     

  .ومعروف أن الصليب هو عثرة للجهالء

   وكیل الظلم- 67

  :املوضوع هام وخطري لذلك آثرنا أن نفرد له شرحاً مفصالً

  املال بني أيدي أبناء الظلمة، وكيف يكون بني أيدي أبناء النور؟

اً، ولكنه يوضح حكمـة أبنـاء الظلمـة، كيـف           هنا أعطى املسيح مثالً حمتواه مرفوض روحي      

هذا املَثَل مؤداه أن وكيالً لرجل غـين        . يستخدمون املال ولو باحلرام حىت يعيشوا يف عامل ظامل شرير         

. وشي به، فعرف أنه سيطرد من وكالته حتماً، فذهب وغير الوثائق اليت تفيد مديونية الناس للغـين                

 جعله يغير الصك املكتوب إىل مخسني، والذي عليه مائة مكيـال قمـح              فالذي عليه مائة بثِّ زيت    

جعله يكتب مثانني، حىت إذا طُرد من وظيفته ميكنه أن يسترد جزءاً من هذه املختلسات لنفسه ليعيش                 

فال شك أن هذا اإلجراء املاكر مرفوض روحياً، فهذا الشخص خمتلس، ولكنه عمـل ذلـك                . منها

واملسيح يقصد من هـذا املثـل، ال أن نقتـدي بـه،             . حياته على األرض  حبكمة األشرار من أجل     
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ولكن أن نتعلَّم منه ماذا نصنع يف هذا العامل الظامل الشرير؟ لكي يكون لنا حياة أفـضل يف العـامل                    

واضح إذن، أن املطلوب أن نبدد مال هذا العامل الظامل الشرير علـى الفقـراء واملـساكني                 . اآلخر

وهذا يحسب .  إذا طُردنا من هذا العامل الشرير جند رمحة وعزاًء عند اهللا يف عامل النور     واملعوزين، حىت 

مال  «فاملال كله هنا حسب . لنا عمل حكمة ممتازاً يف مالنا اخلاص الذي هو مال العامل الظامل الشرير

ولكي .  الشريرعلى كل حال مهما حصلنا عليه باألصول واحلالل، فهو مال هذا العامل الظامل» الظلم

 بالعملة السماوية اليت عليها صورة - الذي يسمونه اآلن عملية غسل األموال -حنوله إىل مال مقدس     

واآليـة  . اهللا، علينا أن نبدده على مساكني هذا العامل الذين ظَلَمهم العامل وحرمهم من خرياته الظاملة              

اصنعوا لكم أصدقاء : وأنا أقول لكم «: اماً جاءت هكذاالرائدة اليت جاءت يف هذا املثل لتوضحه مت

هكذا فإن منفعـة  ). 9:16لو (» مبال الظلم، حىت إذا فنيتم يقبلونكم يف املظال األبدية) يف السماء(

  .املال يف العامل هو أن نشتري به النصيب احلسن السماوي

كيم دنيوياً واملزور والـسارق     يلزمنا أن جند جواباً على عدة أسئلة لندرك حقيقة هذا الوكيل احل           

  :واملختلس روحياً

  ماذا كان يعمل هذا الوكيل؟

كان يغير الصكوك اليت يدون فيها ديون الزبائن بكتابة أرقام أقل، حىت إذا طرده صاحب املـال                 

رده يكون له عند الزبائن الذين كتبوا على أنفسهم فيها أرقاماً أقل من احلقيقة، فيقامسهم الفرق عند ط 

  .من الوكالة

  ما هو القصد الذي قصده املسيح من هذا املثل؟

كان القصد واضحاً أن أبناء النور يكون هلم نفس هذه احلكمة دون سـرقة أو اخـتالس؛ بـل          

بعكس ذلك، فألن هذا العامل ظامل فماله كله هو مال ظلم، فعلى اإلنسان أن يبدد هذا املال علـى                   

ل ما سيبدده إىل رصيد مساوي، فعندما يذهب إىل فوق جيد رصيده يف             الفقراء واملساكني ليتحول ك   

  .رمحةً من اهللا وحمبةً كما أحب ورحم فقراءه على األرض: انتظاره

. كان إنسانٌ غين له وكيل، فوِشي به إليه بأنه يبذِّر أموالـه      ): خاصة(وقال أيضاً لتالميذه    «+ 

حساب وكالتك ألنك ال تقـدر أن تكـون   أعِط ما هذا الذي أمسع عنك؟      : فدعاه وقال له  

  )2و1 :16لو  (».وكيالً بعد

ال يزال املسيح يتكلَّم وسط اجلمع، والكتبة والفريسيون سامعون، ولكن املسيح يوجه هنا كالمه              

  .لتالميذه ألن املَثَل يف احلقيقة يصلح لالثنني
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 متاجر يبيع هلم الزيت اخلـارج مـن         يالحظ أن اإلنسان الغين كان له وكيل، وكان يتعامل مع         

ـا، ووكيله وكيلٌ قانوين للبيع                معصرته وطبعاً زيت زيتون، والقمح من حقله؛ فهو إنسان ثري حق

والتحصيل، ويف هذه احلالة يكون له صالحيات كبرية يف املطالبة بالديون ورفع القضايا وقفل احملالت    

وغالباً كان   صاحب األرض إما بالعمولة أو باألجر،        يف حالة عدم السداد، نظري ذلك فهو يعمل عند        

 )كان يبذِّر أمواله  (كان حيايب التجار على حسـاب صاحب األرض      ويبدو أنه   . يعمل بالعمولة 

 وهنا على القارئ أن يالحظ أننا مطالبون - عزله  وهلذا صمم الغين على اليت تحسب نوعاً من التبديد، 

  فدعاه صاحب العمل وأمره أن يسلِّم دفـاتر الوكالـة ومجيـع            - ما سيتضح   ك مبثل هذا السلوك روحياً   

  .اإليصاالت

مـال  “وهذا أيضاً سيحدث لنا حينما جيدنا السيد رئيس هذا العامل غري أمناء حلسابه ألننا نبذِّر                

  فحينما جيدنا رئـيس    - ومال العامل هو مال الظلم كثر أو قلَّ، جمع بأمانة أو غري أمانة               -” الظلم

وهو وضـع أوالد اهللا القديـسني يف   (العامل نبذر أمواله على أوالد رئيس العامل السماوي حيقد علينا   

وسط هذا العامل موظفني وجتاراً، أو العاملني بأي عمل حينما يسخون علـى الفقـراء والـضعفاء                 

بغضني مـن   على األعمال اليت حيتاجها املسيح على األرض، فإم يكونون م         ” مال الظلم “ويبذِّرون  

وإن طالت حيام مهما طالت سيودعهم رئيس العـامل باإلهانـة ورمبـا             ). رئيس هذا العامل جداً   

بالنسبة لرئيس العامل، أي » أعِط حساب وكالتك «: وهذا هو القصد من. باالضطهاد أو باألمراض

 الظلم اليت خنـا    نعطيه حساب وكالته الردية ومنرق إىل السماء؛ حيث جند أن كل األرصدة من مال             

فيها رئيس العامل وسربناها إىل فوق، قد حتولت إىل أموال طاهرة مقدسـة الـيت هـي                 ) من خيانة (

أي مـال   (وهذا بلغة هذه األيام هو حماولة جريئة ِلغسِل أموال الظلـم            . مواهب ِنعم اهللا يف السماء    

  !، وحتويلها إىل أموال مساوية)العامل

من رئيس العامل، فالـذي     ” إخالء طرف “ينما يقبلوننا فوق يف السماء يسألوننا عن        علماً بأننا ح  

ورئيس العامل يعطي إخالء الطرف مع شهادة بعدم الصالحية يف          . جيدونه مل يخِل طرفه متاماً ال يقبل      

ل العامل وصفات رديئة كثرية، منها أنه كان يضيع وقته يف الصالة والذهاب للكنائس وتبديد أمـوا               

العامل على الغرباء من العامل كالشحاذين واملساكني، وكان ميت بصالت شديدة بعـدونا األكـرب               

  .صاحب السماء وابنه

لست أستطيع أن أنقُب    . ماذا أفعل؟ ألن سيدي يأخذ مين الوكالة      : فقال الوكيل يف نفسه   «+ 

لـوين يف   قد علمت ماذا أفعل، حىت إذا عزلت عـن الوكالـة يقب           . وأستحي أن أستعطي  
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مئةُ بثِّ : كَم عليك لسيدي؟ فقال: فدعا كل واحٍد من مديوين سيده، وقال لألول  . بيوم

وأنـت كـم   : مث قال آلخـر . خذْ صكَّك واجلس عاجالً واكتب مخسني: فقال له . زيٍت

  )7-3: 16لو  (».خذْ صكَّك واكتب مثانني: فقال له. عليك؟ فقال مئة كُر قمٍح

 واإليصاالت، ولكنه فكَّـر كيـف       يل العلم بتسليم الوكالة، وعليه أن يرتب الدفاتر       طبعاً أخذ الوك  

أنا ال أستطيع أن أنقب أي أسرق       : ففكَّر. يعيش بعد الطرد؟ ويبدو أن العمل شحيح يف هذه الكورة         

فتاجر الزيت كان عليه مائة     . وال أستطيع أن أشحذ، فهداه فكره لعملية االختالس       ) مع أنه حرامي  (

 لتـراً تقريبـاً، وحبـسب       39 جالون أو    6,8ث زيت، والبث حبسب يوسيفوس املؤرخ يساوي        ب

فجلسا معاً هو وتاجر الزيت وزورا إيصاالت االستالم        .  لتراً تقريباً  20االكتشافات األثرية يساوي    

  دينار بعد خصم السرقة، رقمـاً 500والدفع حىت صارت مخسني بثا، وهي تساوي يف ذلك الزمان   

  .ال بأس به

خـذ صـكك    : فقـال . ودعا تاجر القمح وصنع معه نفس الشيء، إذ كان عليه مائة كُر قمح            

    واكتب مثانني، والكُرkÒroj  وكان مثن القمـح  .  جالون48هو مكيال يبدو أنه بالزكيبة ويساوي

 يف مجلتـه     ديناراً للكُر الواحد، الذي يـساوي      30-25حبسب العالَّمة يوسيفوس املؤرخ بني       آنئذ

  . أيضاً دينار، ال بأس ا500وهكذا خرج من إيصاالت القمح بسرقة قدرها .  دينار2500

فمدح السيد وكيل الظلم إذ حبكمٍة فعل، ألن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النـور يف                 «+ 

  )8:16لو  (».جيلهم

ا هو الغين صـاحب     هن”  كرييوس riojعkذ  “املسيح هنا هو املتكلِّم، فواضح جداً أن السيد         

 وجد  - الذي وصفه املسيح بالسيد بنوع من التهكُّم         -والكالم هنا غري واضح، ألن الغين       . األرض

ويف غري مصلحة الغين، ولكن استطاع ا أن يعيش بأن يرحـل            ) ظاملة طبعاً (يف وكيل الظلم حكمة     

. ا يأيت إليهم بعد الطرد يـسترزق      مال الظلم الذي اختلسه مع زبائن الرجل الغين، لكي يقبلوه حينم          

هل أبناء النور يستطيعون أن يكون هلم حكمة مثل هذا الرجل؟ ويـسربوا             : وعلَّق املسيح على ذلك   

  » حىت إذا فنيتم يقبلونكم يف املظال األبدية «: مال الظلم يف هذا العامل إىل فوق

يتم يقبلـونكم يف املظـال      اصنعوا لكم أصدقاء مبال الظلم، حىت إذا فن       : وأنا أقول لكم  «+ 

  )9:16لو  (».األبدية

واضح من القصة اليت قاهلا املسيح، ومن تصرف وكيل الظلم، أنه تصرف حبكمة يف مال الظلـم                 
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والشرح كما سبق   . وأن املسيح قال هذه القصة لنأخذ هذا األسلوب عينه        . حبسب مهارة أوالد العامل   

  :وقلنا يف املقدمة يكون كاآليت

ونشتري  ا العامل الظامل الشرير هو السيد، وحنن رغماً عن أنفنا أقامنا هذا السيد وكالَء له لنكدح      إن هذ 

والـصناعة،   ونبيع ونعمل يف مكاتبه احلكومية، ويف أعماله اخلاصة يف الزرع والبناء والتجـارة والبنـوك              

والبيانـات   العلم   لم، وجنمع له  واكتشاف الفضاء والنزول على القمر لكي جنمع له املال ونسلِّمه ملن يست           

مـال   نصيبنا مـن     فمطلوب منا من وراء هذا السيد القاسي الشرير أن نأخذ         . واالختراعات ونسلِّمها له  

 وذوي  الظلم هذا، ولكن ما نستحقه بأمانة كاملة، مث نبدده على الفقراء واملساكني واملـذلِّني واملرضـى               

طردنا ونذهب إىل فوق، حيث جند أموالنا كلها قد حتولت من           العاهات حىت ال نبقي له شيئاً عندما ي       

أيدي الغالبة واملساكني إىل أيدي املالئكة فوق، ووِضعت كُلَّها رصيد نعمة وحكمة ووعي روحي               

  . جداًذلك أفضل. فنؤهل للعمل مع اهللا الغين يف الرمحة. لكشف أسرار ملكوت امللك العظيم السمائي

  :األمانة يف املال

  )10:16لو  (».األمني يف القليل أمني أيضاً يف الكثري، والظامل يف القليل ظاملٌ أيضاً يف الكثري«+ 

. ال تفهم هذه اآلية إالَّ على ضوء اآلية السابقة، حيث األمانة حلساب املسيح فـوق للملكـوت             

سابه، فـإذا انتـهز     مبعىن أن الذي يكون العامل الظامل الشرير قد سلَّمه وكالة صغرية لكي خيدمها حل             

الفرصة وكان أميناً للمسيح وامللكوت واحلياة األبدية، وبدد منها شيئاً على الفقراء أمثاله واملساكني              

أيضاً، ولو قروشاً قليلة؛ مثَّ إذا استحسنه رئيس العامل الظامل الشرير ورفعه إىل وكالة أعظم، فانتـهز                 

 من املال الزائد من عمله وبدده مييناً ومشاالً على كل           الفرصة نفسها وكان أميناً لسيده املسيح وأخذ      

 فإن هذا كله يحسب له أمانة للمسيح يف الكثري، ويحفظ له            -مسكني وذليل وكل معوز ومتضايق      

  .فوق كأجر عظيم ال يتدنس وال يضمحل

  )11:16لو  (»فإن مل تكونوا أمناء يف مال الظلم، فمن يأمتنكم على احلق؟«+ 

ضح يا عزيزي القارئ، فاألمانة يف مال الظلم هي مجعه باألمانة والدقة، ولكـن صـرفه              األمر وا 

هذه هي األمانة يف مال الظلم      . بالتبديد على الفقراء واملساكني واملظلومني واملتضايقني لفك ضيقهم       

هذا حبـق هـو     أما أن يأمتنا املسيح على احلق باملقابل، ف       . حتت رئاسة رئيس هذا العامل الظامل الشرير      

  .املعادلة السرية بيننا وبينه اليت سيكشف عنها بعد قليل

  )12:16لو  (»وإن مل تكونوا أمناء يف ما هو للغري، فمن يعطيكم ما هو لكم؟«+ 
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وأيضاً مبقتضى ما سبق من آيات، األمانة فيما للغري هي األمانة فيما للمـساكني واملـذِّلني وبائـسي           

فهي هنا النعمة والربكـة     ” عطية ما هو لكم   “أما  .  الذين يتبعون املسيح رأساً    ”غريال“األرض، هؤالء هم    

إذن، . والستر والرضا والفرح والرجاء والسرور الكامل، والعالقة السرية مع اهللا اآلب وابنه يسوع املسيح             

  .ن ِغنى جمدهبدد ما هو هنا على مساكني اهللا، يسكب اهللا عليك من فوق م: فهي معادلة تسري هكذا

ال يقدر خادم أن خيدم سيدين، ألنه إما أن يبغض الواحد وحيب اآلخر، أو يالزم الواحد                «+ 

  )13:16لو  (».ال تقدرون أن ختدموا اهللا واملال. وحيتقر اآلخر

واضح جداً اآلن مبقتضى شرح ما فات، أنه يستحيل أن خندم املال بأمانة حلساب العامل ونكـون          

هنا مضادة عظمى يـستحيل حلـها إالَّ مبـا          .  أمناء يف خدمة املسيح بالروح واحلق      يف ذات الوقت  

فلكي نكون أُمناء للمال البد أن جناهد ونبذل ما يف          . استطعنا أن نقوله ونوضحه يف اآليات السالفة      

 له  وقتنا وصحتنا وأعصابنا لنستزيده حلساب رئيس هذا العامل الشرير، الذي يعطينا إذا جنحنا ومجعنا             

ولكن . املاليني لنضعها يف البنوك، يعطينا شهادة الدكتوراه يف اإلخالص يف خدمة العامل ومال الظلم             

أن خندم املسيح تصبح خدمتنا للمال حلساب السيد املسيح، أي نأخذ منـه الكفـاف والبـاقي يف                  

حيل أن حنب   يست. مشروعات حلساب الفقراء واملساكني فيكون لنا كنز يف السماء، واهللا ال يكذب           

إذا إذا أحببنا اهللا فعالً من كل قلبنا وفكرنا، يلزم ويتحتم أن املال             . املال وحنب اهللا، هذا رياء فريسي     

  . كفافناوقع يف أيدينا يكون مال اهللا، ومال اهللا يعطى للمحتاجني من أوالد اهللا وال خيصنا منه إالَّ

 خندم املال، فيلزم بالضرورة أن يكـون مـال اهللا           يستحيل أن خندم املال وخندم اهللا، إن أردنا أن        

  .بالفعل وليس بالكالم

وإىل هنا ينتهي موضوع املال، ويؤسفين أن أقول أن الشراح الذين اضطلعوا بشرح هذا األصحاح         

لذلك نوعي القارئ أن املسيح يقول احلق، واحلق ال جيـوز           . أعطوا شرحاً متحيزاً للعامل وملال الظلم     

فإن كنا حنسب أنفـسنا أننـا أبنـاء         . ه ليتناسب مع ظروفنا أو مبادئنا حنن أو واقعنا املايل         اللعب ب 

وأي حماولة للخلط بـني العـامل       . امللكوت، فامللكوت له شروط يلزم أن تراعى جيداً هنا يف العامل          

  :وامللكوت جمازفة حنن فيها خاسرون

ون يف جتربة وفخ وشهوات كثرية غبية ومضرة، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، فيسقط «+ 

ألن حمبة املال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضـلُّوا            . تغرق الناس يف العطب واهلالك    

  )10و9: 6يت 1(» .عن اإلميان، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثرية
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  :توبيخ الفريسيني الذين أرادوا أن خيدموا اهللا واملال

 كالم املسيح خبصوص املال وخدمته، فلما مسعه الفريسيون استهزأوا به مثل كل             هنا تعقيب على  

ويكشف املـسيح   . إنسان يريد اآلن أن يزكِّي الِغنى واقتناء املال واالدعاء بإمكانية خدمة اهللا واملال            

  .عن سر اإلصرار على خدمة املال مع خدمة اهللا أا حماولة لكسب رضا الناس وتكرميهم

إن بعض العلمانيني اجلبابرة يف هذا اجليل قاموا مبشاريع ينتفع منـها            :  نقوهلا )1(ن شهادة هللا  ولك

هؤالء ال ميكن أن نضعهم يف صفوف األغنياء الذين يطلبون الكرامة وجمد النـاس،              . الفقري واملريض 

 -  كما يراهـا   - وم  واملسيح هنا يتكلَّم قاصداً الفريسيني الذين يضمرون يف قل        . ألن أعماهلم تشهد هلم   

  .حمبة املال واجلري وراءه

أنتم : فقال هلم. وكان الفريسيون أيضاً يسمعون هذا كله، وهم حمبون للمال، فاستهزأوا به «+ 

إن املستعلي عند النـاس هـو       . ولكن اهللا يعرف قلوبكم   ! الذين تربرون أنفسكم قُدام الناس    

  )15و14: 16لو (» .رجس قُدام اهللا

فكما أن الذي قاله املسيح يربهن صدقه على        . كالم املسيح مثل صليب املسيح وعلى مستواه      إن  

الصليب، كذلك يريد املسيح منا، إن كنا نؤمن بصليب املسيح وامللكوت الذي أعد، فحتماً نـؤمن                

 لـن   فالذي يرى يف كالم املسيح تعارضاً مع حياة اإلنسان ومنفعته،         . بصدق كالمه واحلق الذي فيه    

فموقف الفريسيني هنا أم استهزأوا به، مما       . يستطيع أن يؤمن بصليب املسيح وأن ميارس املوت معه        

فإن أخطر ما يف حمبة املال أا تؤدي إىل الكربياء واالعتداد         . أدى يف النهاية إىل أم اشتركوا يف صلبه       

  .بالذات اليت وصفها املسيح أا رجس عند اهللا

  ة الكنعانیة المرأ- 68
  ].من خلف صرامة وجهه كان يخفي ابتسامته[

حدث بينما كان املسيح يواصل رحلته حنو الشمال أن اقترب من احلدود اخلارجية للجليل اليت تفصلها                

حيث أهايل اُألمم، ومر بتالميذه قرب قرية كانت فيها امرأة كنعانية فينيقية مسعت مبرور      ) لبنان(عن فينيقية   

فخرجـت مـن    .  تالميذه، وكانت هلا ابنة مريضة ا روح شـرير يعـذِّا عـذاباً أليمـاً               املسيح مع 

                                                
وض بالشعب القبطي، الذي جيعلنا      ال يسعنا اال هنا أن نذكر ما يقوم به رجال هذا اجليل وسيداته من مشاريع للنه                (1)

ندعو لكي يزداد إميام مع غناهم، حيث يصبح املال وسيلة فعالة للبذل والتضحية واالتضاع والسهر على خدمة املعوزين أيا                   
ـا أن يدخل من ثقب اإلبرة الذي هو الباب الضيق املوصل من هذا العامل إىل امل                   . كانوا لكـوت،  وهنا يصبح الغين قادراً حق

.ومعه مجل حممل بدعوات األيتام واألرامل واملرضى واملساكني
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مـت  (» ابنيت جمنونة جـداً . ارمحين يا سيد يا ابن داود «: دارها مسرعة تتعقَّب املسيح بعويلها وصراخها

   استلمته؟؟ من أين أتاها هذا اللقب الالهويت وِممن”وابن داود“عجب، ما هلذه اُألممية ). 22:15

لو مسعنا هذا التوسل من رئيس جممع أو رابي من الرابيني الستغربنا على انفتاح بـصريته وقـوة                  

أجيده ! استعالنه، ولقد حبث املسيح عمن يستعلنه على مستوى هذا اللقب يف كل إسرائيل فما وجده              

وها هي ! مياً؟ إا عابدة وثن ابنة عابدي وثنعند هذه اُألممية اليت ال متلك مرياثاً الهوتياً وال تراثاً تعلي    

، كان يتأمـل  ”ال جييبها بكلمة“وقف املسيح مبهوراً أمام هذه املرأة . تنادي املسيح بأعز لقب عنده    

يف جحود بين وطنه وهو للتو خارج من مؤامرة لقتله على أيدي قومه، وأمامه مندوبة فوق العـادة                  

فلما تغاضى عن صراخها وواصل املـسري       . يه باسم داود والرسالة   خرجت من ختوم اُألمم حتييه وتناد     

فطلبـوا إليـه أن     . ضاق صدر التالميذ بصراخ املرأة، وكأا تزفّهم يف وسط هذه األحياء الغريبـة            

:  وهنا أجاب املسيح بكلمة لتوعي التالميذ دف الرسالة ومضموا» ألا تصيح وراءنا «: يصرفها

فما أن مسعته هـذه  ). 24:15مت (»  أُرسل إالَّ إىل خراف بيت إسرائيل الضالةمل: فأجاب وقال «

 » يا سيد أَِعنـي : وسجدت له قائلة «: املرأة الذكية احلصيفة، حىت اقتربت منه وقطعت عليه الطريق

  !! اإللهأثبتت هذه املرأة إا تتعبد له كما يتعبد خرافه، فلها حق عنده إن كان هوهنا 

ـيهم          ! عجب املسيح من جرأا واقتحامها الطريق إليه      فت ولكن املسيح عاد ليضع خرافه الذين أتـى إل

ليس حـسناً أن  : فأجاب وقال «: موضع البنني لريفع من قَدر اهلوة اليت تفصل األوالد عن العبيد والغرباء

 وأخرجت له حجتـها، إذ  فما أن مسعت حجته إالَّ). 26:15مت (» يؤخذ خبز البنني ويطرح للكالب

مـت   (»نعم يا سيد، والكالب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباا      «: ردت عليه قائلة  

وهكذا كانت حجتها أقوى مـن      . وكأا تقول له إن الفائض من البنني هو من حق الكالب          ). 27:15

فتخصيص من فائض قدسه،    ُألمم أن تأخذ حقها     فكأا قدمت دفاعاً مشروعاً ل    . مطلبها مما أذهل املسيح   

 الشباعى وميوت   فهل من عرف ابن داود أن يفيض اخلبز عن        . اخلبز للبنني وحدهم فيه إجحاف للجائعني     

إا مل تذهب إىل كفرناحوم لتقاسم البنني خبز ديارهم، بل ها هو املسيح الذي عرب إليهم إىل    . اجلياع

ولو مل  . لضيافة، فلوال أنه مر على دارها ما جرأت أن جتري وراءه          عقر دارهم، فأصبح هلم عليه حق ا      

  !إن اخلبز للبنني، ما كانت متسكت حبقِّها أن فائض البنني هو حق للكالب: يقل

حينئذ أجاب يسوع   «! إىل هذا احلد قطعت عليه كل مهرب وأجربته على االستجابة وقد كان           

 »فشفيت ابنتها من تلك الـساعة     . ك كما تريدين  ليكن ل ! يا امرأة، عظيم إميانك   : وقال هلا 

  !وهكذا اغتصبت الكنعانية حق اُألمم اغتصاباً). 28:15 مت(



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            292

  

اللسان، من الباب الذي دخل منـه       ) 3(حسنة املنطق ذربة  ) 2(لقد دخلت إليه هذه املرأة اللوذعية     

ت ذاا ودخلت إليـه     هو إىل العامل، فإن كان قد أخلى ذاته ودخل إىل العامل بشكل العبد، فقد أخل              

فنزلت حىت التراب لتلحس !! ”اتضاعه“يف : لقد حاصرته يف موهبته اُألوىل والعظمى. بشكل الكلب

ما يفيض من بركاته، فهل هو مبستطيع أن يصدها؟ وهل هي اليت اقتحمت ختومه؟ أم هـو الـذي                   

نيه أو ختطفه من أيـدي      وهل جاءت إليه لتغتصب اخلبز من ب      ! اقتحم ختومها؟ فعليه أن يدفع الضريبة     

فإن كان حقا عليه ولـه أن       . أوالده؟ أم إا انتظرت انتظار األمم حىت تساقط الفتات حتت أرجلهم          

يطعم بنيه أوالً، فما اقتحمت األولوية عنده، ولكنها اصطربت اصطبار الكالب حىت شـبع البنـون                

مل تأخذ من يديـه شـيئاً بـل         وامتألوا، فابتدأت الكالب تلعق األرض من حتت أرجلهم، وكأا          

لذلك مل يقل هلا، إالَّ أن يكون هلا ما أرادت، اعترافاً منـه بأـا               !! اغتصبت حقها من حتت رجليه    

  )12:11مت (» .فملكوت السموات يغصب، والغاصبون خيتطفونه «! بإمياا بت حقها باً

ل الكالب يمنع عنها القدس يف قول انظروا يا إخوة ما صنعته هذه الكنعانية اليت أثبتت أنه ليس ك 

  .اغتصبت القدس من يد القدوس” كالب ناطقة“ فهنا » ال تعطوا القدس للكالب «: الرب

  ِّ التجلي- 69

. وبعد هذا الكالم بنحو مثانية أيام، أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إىل جبل ليـصلِّي     «+ 

رة، ولباسه ما المعاًوفيما هو يصلِّي صارت هيئة وجهه متغيضي29و28: 9لو  (».ب(  

حادثة التجلِّي تحسب بالفكر الروحي خروجاً عامداً متعمداً عـن مـستوى األرض والـزمن               

واألجساد لتالحٍم روحي فائق بالسماويات، ولكن على مستوى االختبار الذهين وحضور الـوعي             

. والتسجيل الفعلي املقروء واملفهوم   املفتوح إلعادة رسم وصياغة الرؤيا لتجئ على املستوى التارخيي          

فالتجلِّي رؤية مساوية مبعىن الكلمة، إمنا تسجلت لينعم بتصورها كل من مل يشترك يف مضموا اإلهلي                

  .الفائق

 «: بطرس على عاتقه أن يسرد لنا اختباره بتدقيق ومحاس شديدين كشاهد يشهد. وقد أخذ ق

رفناكم بقوة ربنا يسوع املسيح وجميئه، بل قد كنا معاينني عظمته،           ألننا مل نتبع خرافات مصنعة، إذ ع      

هـذا هـو    : ألنه أخذ من اهللا اآلب كرامة وجمداً، إذ أقبل عليه صوت كهذا مـن اـد األسـىن                 

                                                
.ظريف ذكي سريع اجلواب: لوذعي(2) 
 (3)فصيح اللسان: ذِرب.
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 املقدسوحنن مسعنا هذا الصوت مقبالً من السماء، إذ كنا معه يف اجلبل. ابين احلبيب الذي أنا سررت به

صـار  والكلمـة   «: يوحنا يف إجنيله نفس هذه الشهادة. كذلك يشهد ق). 18-16: 1بط 2(»

  )14:1 يو(» . مملوءًا نعمة وحقاورأينا جمده جمداً كما لوحيٍد من اآلب،، )عمانوئيل(جسداً وحل بيننا 

بطرس ويعقـوب ويوحنـا، فهـو يف    : أما النعاس الذي عاناه الثالثة تالميذ الذين رافقوا املسيح     

ه حلظة مفارقة الذهن لالرتفاع إىل املستوى الروحي العايل حيث يرختي اجلسد يف شبه نعاس،               حقيقت

ولكن من شهادم يتضح أن اجلزء الفائق الذي أراد املسيح أن يشتركوا فيه كانوا على منتهى الوعي                 

ت املزمع كذلك التعرف على موسى وإيليا ومساع وفهم حديثهما مع املسيح عن اخلروج، أي املو  . به

  .أن يكمله خارج أُورشليم، األمر الذي ظلَّ الصقاً بعقلهم حىت سجلوه لنا يف اإلجنيل

  :والقصة تبدأ هكذا

بطرس ويعقوب ويوحنا، : تاقت نفس املسيح أن يمضي ليلة يف الصالة مع تالميذه الثالثة احملبوبني    

سب التقليد تفيد ضـمن مـا تفيـد         هنا حب ” صعد“وكلمة  . فأخذهم وصعد م إىل اجلبل ليصلِّي     

. صعد وقد غابت الشمس وبدأ نسيم الليل اآليت من فوق اجلبل يبلِّل جباههم اهـدة              ! ”التجلِّي“

فربودة اجلو على أعلى اجلبل كافية أن تزيل عن اإلنسان عناء النهار وحره، وما أن بلغوا أعاله حىت                  

ن وهدأة الليل السادر توحي للنفس اليت تـشتهي         وهكذا بدأ هدوء املكا   . كان الليل قد أسدل ستاره    

بدأ املسيح الصالة وجلس التالميذ يراقبون، وإذا م قليالً قليالً يرون هالة مـن              . الصالة باالنطالق 

وهذه اهلالة من النور هي اليت تـسمى يف اللغـة           . النور يتوسطها املسيح وهو رافع يديه حنو السماء       

والشاكيناه هي نور حضرة اهللا، ولكنه نور خيتلف عن نـور الـشمس        . شاكيناهالعربية يف التوراة بال   

والقمر وأي نور صناعي، فهو نور من درجة فائقة بالرغم من عدم إيذائه للعني، ولكنه نفَّاذ خيتـرق                  

هذا النور عينه هو املدعو باللغة اليونانية بالذُّكصا        . كل شيء، األجسام واألفكار والقلوب والضمائر     

اد لآلب واالبن والـروح القـدس،       : وحينما نقول . ظمى، أي اد األسىن، فنور اهللا هو جمده       الع

فهو ” النور“إنه هو : واملسيح حينما يقول. فنحن نطلب أن يشرق اهللا علينا بنوره أو يدخلنا حضرته   

ـ (» اجلالسون يف كورة املوت وظالله أشرق علـيهم نـور   «: وحينما تقول اآلية. جمد اآلب ت م

الذي  «: بطرس. وحينما يقول ق). 6:4كو 2(، فهذا هو جمد اهللا يف وجه يسوع املسيح )16:4

، معناه أنه نقلنا إىل حضرته بعد أن كنا مرفوضني )9:2بط 1(» دعاكم ِمن الظلمِة إىل نورِه العجيب

 تطبيقهـا جمـاالً     وإذا انتبه القارئ إىل أن معىن النور اإلهلي هو اد، سيجد يف           . وعائشني يف الظلمة  

هكذا كان التجلِّي صـورة فريـدة البـن اإلنـسان يف شـركته الـسرية مـع        . للتأمل ال ينتهي  
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لقـد  . وجهه بدأ يضيء، وشيئاً فشيئاً صارت األعني غري قادرة أن حتدق يف بؤرة هذا النور              . اآلب

 هو يصلِّي صـارت  وفيما «: اكتسى ابن اإلنسان بالنور، ومالبسه ابيضت وملعت واختفت معاملها

وتغيرت هيئته قـدامهم وأضـاء وجهـه     «، )29:9لو (» هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا المعاً

يو (» رأينا جمده جمداً كما لوحيٍد من اآلب «، )2:17مت (» كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور

  .، هنا اد هو النور اإلهلي)14:1

موسى النيب كليم اهللا، وإيليا     :  رجالن تبينومها يف احلال بالروح أما      وظهر جبانبه من هنا ومن هنا     

ويف صمت الكون وهدوء    . وجوه مضيئة، وثياب المعة   : وكانت هيئتهما هيئة القيامة   . عظيم األنبياء 

وإىل . الليل السادر مسعومها يتكلَّمان مع املسيح عن املوت الذي حان ميعاده وصلبه خارج أُورشليم             

جبت الرؤيا، وضاع الصوت، وتوقَّف الوعي، وضغط عليهم النعاس الالإرادي؛ فـدخلوا يف             هنا احن 

وبعد مدة مديدة ال تقل عن الليل بطوله تيقظوا فجأة على املنظر وهو يذوب يف الظـالم                 . الالوعي

يؤديان احمليط، ولكن املسيح ال يزال بسطوع نوره يتألَّق كالشمس يف الظهرية ومعه النبيان العظيمان               

ال فاندفع بطرس، وكأنه يريد أن مينع النهاية وميسك بتالبيب النـور حـىت              . حتية اخلضوع والوداع  

  ! اجلبليزول، يتوسل إىل املسيح أن يكون حسناً لو صنع هلم ثالث مظال تكرمياً وتذكاراً على هذا

االبن يسجل جمد   ولكن كان قد أُخفي عن عيين بطرس جمد الصليب ومظلة اآلب على اجللجثة و             

  !وجوده مذبوحاً إىل األبد

وبينما بطرس غارق يف أحالمه يشتهي البقاء يف التجلِّي ولو يف مظلة، إذا سحابة نيرة من السماء                 

أحاطت باملكان ودخل الكل يف نورها األخاذ حىت كلَّت عيوم من اء نورها، وصوت مقبل مـن        

فخافوا جداً وسـقطوا مغـشياً      .  هذا هو ابين احلبيب له امسعوا      :السماء من اد األسىن مرة أخرى     

عليهم حىت أفاقهم املسيح، فرفعوا رؤوسهم ووجدوا كل شيء كما كان ونور الفجر يبزغ من وراء                

وحنن مسعنا هذا الصوت مقبالً من السماء، إذ كنا معه على اجلبل ... كنا معاينني عظمته  «!! اجلبل

  )36:9لو (» . فسكتوا ومل خيربوا أحداً يف تلك األيام بشيء مما أبصروهوأما هم « » املقدس
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   إیلیا قد جاء وعملوا بھ كل ما أرادوا- 70

 عن حقيقـة دور إيليـا،       كان ظهور إيليا مع املسيح على جبل التجلِّي حافزاً شديداً ليسألوا املسيح           

  سيا؟فلماذا يقول الكتبة إنه ينبغي أن يأيت إيليا أوالً قبل امل

 oânويالحظ أن يف بدء السؤال الذي تقدم به التالميذ هنا جاء يف مقدمته باللغة اليونانية حرف                 

، مما يشري أن التالميذ إمنا كانوا يكملون حـديثاً آخـر مـع         ”فلماذا“الذي يساوي الفاء يف كلمة      

: ح عما سيحدث قريباً   ، الذي فيه كشف املسي    )21:16(مىت  . املسيح، وهو الذي جاء يف إجنيل ق      

من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتالميذه أنه ينبغي أن يذهب إىل أُورشليم ويتألَّم كـثرياً مـن    «

 فلما رأى التالميذ منظر التجلِّـي  » الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، ويف اليوم الثالث يقوم

وت خارج أُورشليم، بادروا بالسؤال الـذي       وظهور إيليا مع املسيح وقول املسيح عن نفسه أنه سيم         

 فإن كـان املـوت      .يأيت أوالً أي قبل املسيا    حيرهم وهو كيف يقول الكتبة إذن أن إيليا ينبغي أن           

للمسيا على األبواب، فأين زمن جميء إيليا؟ هنا كشف املسيح سر املعمدان أنه هو إيليا الذي جـاء                  

إن : ولكن أقول لكم. إن إيليا يأيت أوالً ويرد كل شيء: قال هلمفأجاب يسوع و «: ذكره يف النبوة

. كذلك ابن اإلنسان أيضاً سوف يتألَّم منـهم       .  ومل يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا        إيليا قد جاء  

  )13-11: 17مت (» .حينئذ فهم التالميذ أنه قال هلم عن يوحنا املعمدان

  طانَّ التالمیذ یتعذر علیھم إخراج شی- 71

يف الصباح الباكر نزل املسيح مع تالميذه من فوق جبل التجلِّي، وأحاطت به اجلموع كالعـادة                

وكانت عوارض املـرض    . وإذا برجل حيمل ابنه املريض ويتقدم حزيناً غاية احلزن        . حاملني مرضاهم 

شريراً ولكن الذي كشف أنه ليس جمرد مرض، بل كان روحاً           . كنوبات الصرع املعروفة مع هلوسة    

يتقن عالمات الصرع إتقاناً شديداً، أنه أراد أن يقتل الصيب بأن يلقيه إجباراً يف النار أو يف البحـر،                   

وكان األب قد عرض احلالة على تالميذ املسيح فعجزوا عن إخراج الروح الشرير، فالتجأ أخرياً إىل                

ة حاضرين، وفجأة ظهـر املـسيح   ويأ للتالميذ أن هذه حالة غري عادية، وكان بعض الكتب     . املسيح

يا معلِّم، قد قدمت إليك ابين به روح أخرس، وحيثما أدركه ميزقه  «: وتقدم إليه أبو الولد بالشكوى

). 18و17: 9مر (» فقلت لتالميذك أن خيرجوه فلم يقدروا). يتشنج(فيزبد ويِصر بأسنانه وييبس 

إن كنت تستطيع شيئاً فتحنن علينـا   «: سيح إذ قال لهولكن بدت من أيب الولد كلمة لفتت نظر امل



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            296

  

كـل شـيء   . إن كنت تستطيع أن تـؤمن «: ، فرد عليه املسيح بنفس سؤاله)22:9مر (» وأعنا

هنا يرد املسيح املعجزة أو الشفاء إىل اإلميان عند الرجل، وليس إىل     ). 23:9مر   (»مستطاع للمؤمن 

ميع، ولكن املعجزة والشفاء رهن إميان اإلنسان، الذي يربطنـا        فهو يرحم اجل  . عامل الرمحة من عنده   

كل ما تطلبونه حينمـا     «: باهللا من جهة استجابة الصالة، إذ تتوقَّف على مقدار إمياننا وثقتنا يف اهللا            

مبعىن أن يكون لنا اإلميان والدالة معاً يف اهللا         ). 24:11مر   (»تصلُّون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم     

ه يسوع املسيح، حبيث حينما نريد شيئاً ملحا منه مند أيدينا فنأخذ من سخاء اهللا كطفل ميد          اآلب وابن 

وقـد  . يده ويأخذ ما يشاء من جيب أبيه، ألن كل ما عند أبيه له، فاهللا غين وحمب ومتواضع جـداً           

طلب فالذي يطلب ي). 24:16يو (» ليكون فرحكم كامالًتأخذوا اطلبوا  «: أوضحها املسيح هكذا

  .على أساس أنه يأخذ

هذا اجلـنس ال  : هلم فقال ملاذا مل نقدر حنن أن نخرجه؟ «: وحينما اختلى املسيح مع تالميذه سألوه

  )29و28 :9مر (» .ميكن أن خيرج بشيء إالَّ بالصالة والصوم

 .لعدم إميـانكم : ملاذا مل نقدر حنن أن خنرجه؟ فقال هلم يسوع: وقالوا «: مىت. وحبسب إجنيل ق

انتقل من هنا إىل هناك : لو كان لكم إميان مثل حبة خردل لكنتم تقولون هلذا اجلبل: فاحلق أقول لكم  

. هذه هي اإلضافة اليت أضافها ق). 21-19: 17مت (» فينتقل، وال يكون شيء غري ممكن لديكم

وم ولكن كما سبق وشرحنا، فالصالة والـص . مىت على القصة وذكر بعدها موضوع الصالة والصوم 

فبدون اإلميان بالذي صنعه املسيح على الـصليب        . إمنا مها عمل روحي على قاعدة اإلميان املسيحي       

فالصالة والصوم مهـا  . بالنسبة للخطايا وغفراا وغلبة املوت والشيطان، فال الصالة تفيد وال الصوم   

. عون والقوة العظمـى   قوتان تعمالن مع اإلميان كجناحني يطريان باإلميان ليحلِّق يف السماء حيث ال           

ألن . كذلك فاإلميان يعمل يف الصالة والصوم وجيعل هلما فاعلية نارية حترق كل ما هو باطل وشرير               

بالصالة ندخل حالة وجود يف حضرة اهللا، ويصبح عملنا منظوراً أمامـه، ومنـه نـستمد القـوة                  

ات الشيطان وملجأه، فـال     والسلطان؛ وبالصوم ندخل يف حالة جترد من العامل واجلسد اليت هي أدو           

وهكذا ندخل للعدو أقوياء باسم اهللا قادرين       . يصبح للشيطان مدخل فينا وال شكوى ضدنا يعيرنا ا        

  .أن دم كل أعماله وظلمه
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ْمن ھو األعظم« العودة إلى كفرناحوم و-72 َ«  

 يف الطريـق؟ إذ علـم       مباذا كانوا يتكلَّمون فيما بينهم    : وملَّا جاءوا إىل كفرناحوم سأهلم املسيح     

ويبدو لنا أن كل مشاحنة من هذا النـوع         . املسيح بالروح أم كانوا يتشاحنون على من هو أعظم        

كانت بني بطرس ويهوذا اإلسخريوطي، ألن يهوذا كان هو األكرب سناً، وحبسب الطقس اليهـودي               

ائدة كانت يف الزمان السالف     وألن امل . كان األكرب سناً هو املتقدم يف كل شيء وخاصة على املائدة          

، فكان رأس العائلة أي األب جيلس، وأكرب األوالد عن ميينه باعتباره من خيلف أباه               )طبلية(مستديرة  

ولكن كـان   . يف كل شيء، واألصغر جداً جيلس عن مشال األب وكأنه يف حضنه واألقرب إىل قلبه              

ا يهوذا فكان ينازعه يف ذلك ألن الـصندوق  بطرس يعتمد يف األولوية أو العظمة على ثقة املسيح، أم    

لذلك كـان   . كان معه، فهو اَألوىل بالثقة، ولكن الكل كانوا يعرفونه أنه يسرق كل ما يوضع فيه              

أما عند املسيح فكانت الوداعة والتواضع، وكانت تعـوز         : املنطق مع يهوذا، ولكن احلق مع بطرس      

  .ليهوذا، بل أعطى االثنني درساً كانا يف احتياج إليهلذلك مل ينحز املسيح ال لبطرس وال . االثنني

عنـد اهللا   (-إذا أراد أحد أن يكون أوالً      : ونادى االثين عشر وقال هلم    ) املسيح(فجلس  «+ 

فأخذ ولداً وأقامه يف وسطهم مث احتـضنه        .  فيكون آخر الكل وخادماً للكل     -) واملسيح

 بامسي يقبلين، ومن قَِبلين فليس يقبلين أنا بل         من قَِبلَ واحداً من أوالد مثل هذا      : وقال هلم 

  )37-35: 9مر  (».يقبل الذي أرسلين

، كان هذا )29:11مت (» تعلَّموا مين ألين وديع ومتواضع القلب «: كلنا نعلم أن املسيح قال

ـا       فولة هلا ولكن وداعة وتواضع الط. استعالناً لروح الطفولة اليت كان يتحلَّى ا املسيح كابن اهللا حق

فلما احتضن املسيح الطفل كأب، كان يعطي أمجل وأـى صـورة لـآلب              . حكمة وسلطان اهللا  

يو (» االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خبر «: السماوي واالبن الوحيد احملبوب يف حضنه

لذي لـه  ومن ذا ا. ، فأصبح الدخول الرمسي إىل اآلب هو بروح االبن أي الوداعة واالتضاع   )18:1

هنا املسيح يدخل يف سر وحدانية الروح الـيت  ! القدرة على قبول الولد إالَّ األب الذي أعد له حضنه   

فروح الطفولة الطاهرة هـي     . يف احملبة اإلهلية، اليت جعلت من اآلب واالبن وحدة واحدة ال تنفصم           

والوداعـة  .  بشبه املسيح  فالوديع واملتواضع هو  . وحدها القادرة أن جتمع االبن باآلب واآلب باالبن       

وعلى هذا القياس، يكون من يقبل ولداً يكون قد قبل          . واالتضاع ملَّا تتحلَّى باحلكمة تضاهي األلوهة     

وذا إن سادت روح الطفولـة يف الكنيـسة         . املسيح، ومن قَِبلَ املسيح قَِبلَ اآلب حتماً وبالضرورة       
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تعلَّموا مـين ألين وديـع    «:  من أجل هذا أحلَّ املسيح عليناساد احلب، وسر البنوة واألبوة اليت هللا،

 وللمثل الذي صنعه املسيح مدلول أخالقي آخر هام، وهو أن الولد بالرغم من إنه » ومتواضع القلب

حيسب نفسه أقل وأصغر وأحقر اجلميع إالَّ أن إحساسه ووجدانه  يحسب أمام اهللا أنه أعظـم مـن       

قدمه املسيح للتالميذ إلنكار الذات، حيث يتبخر ويتالشى أي استحقاق          هنا أعظم مثل هادئ     . الكل

  .ألي فضيلة أو امتياز مهما كان مادياً أو روحياً

بل الروح الذي يعمـل بـه   إذن، فليس ما يعمله اإلنسان هو الذي يرفعه ويعلِّيه على اآلخرين،       

الذي حيكم على العمـل ولـيس        فالروح والضمري واإلحساس الداخلي لإلنسان هو        .باسم املسيح 

فكون العمل يعمل بروح أنه باسم املسيح وليس بامسي أو باسم أحد آخر،   . العمل ذاته، كرب أو صغر    

ومثل هذه الروح تكون مقبولة ومرضية عند       . يكون مقبوالً عند اهللا واملسيح، ألنه معمول بامسه وله        

عموماً أن العمل الذي يعملونه يكـون باسـم         ذا يكون املفروض يف التالميذ ويف املسيحيني        . اهللا

حينئذ تكون األعمال كلها متساوية، ألا معمولة بروح واحد من أجل       . املسيح وبروح إنكار الذات   

فال جمال لألعظم يف اإلميان املسيحي، ألن مقياس العمل غائب وحلَّ حمله    . اسم واحد هو اسم املسيح    

  .مقياس الروح الواحد واالسم الواحد

   المسیح یقف ضد االنقسامات العقائدیة- 73

تبدأ الرواية بدون مقدمات وبدون ربط بالكالم السابق، مما جيعلها تقليداً مثيناً حمفوظاً بذاته وضعه            

، ”بـامسي “مرقس هنا يف هذا املوضع على أساس واحد مع الرواية السابقة كوا من يقبل ولداً               . ق

  .”امسي“ والسابقة هو يف فاجلزء املشترك بني الروايتني هذه

ولكن الرواية هنا خطرية، فهي تتعرض ملبدأ حرمان العقائد بعضها لبعض على أساس أنه طاملـا                

وهنا انربى املسيح بغرية ظاهرة يخطِّئ هذا ). 38:9مر (» فمنعناه ألنه ليس يتبعنا «ليس يتبعنا حنرمه 

.  بني العقائد ذات العمل الواحد باسم املسيح       املنهج يف املعامالت مع اآلخرين، ويضع أساس التعامل       

مـر  (»  ويستطيع سريعاً أن يقول علي شراًيصنع قوة بامسيال متنعوه ألنه ليس أحد  «: فقال يسوع

إذن، فشرط اإلخاء والتسامح والتعاون بني العقائد يقوم على أساس أن الكل يقول قـوالً               ). 39:9

عمالً واحداً، سواء إخراج شياطني أو شفاء أمراض أو تعليمـاً  والكل يعمل  . صاحلاً أميناً عن املسيح   

  .إذن، يكون الكل يف هذه احلالة خيدم املسيح وامسه. صاحلاً باسم املسيح

ألن مـن   «: هكـذا ) 40:9مر  (مث يصرح املسيح بالقانون الذي يضبط التعامل بني العقائد يف           



  299                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

العقيدة ال يعمل ضدنا وال ضد ما نعمله أو نقوله           أي طاملا صاحب املبدأ أو       .»ليس علينا فهو معنا   

أو نؤمن به فهو بالضرورة معنا، حيث يكون الذي يربطنا معاً هو الذي نعمل حلسابه وخندمه كالنا                 

هذا يحسب أخطر مبدأ حيكم اجلماعة املسيحية، الذي ملَّا جتاوزوه وكسروه، انكسرت            . وهو املسيح 

اآلخـر  ضد  ى بعضها تعادي بعضها البعض، وكل واحد يعمل         وحدة اجلماعة إىل عقائد منقسمة عل     

   مع أن الكل خيدمه بأمانة، وهذا خروج عن املسيح مجلة، فكيف يستقيم األمر؟باسم املسيح؛

إنه عار على الكنيسة وعار على أصحاب اإلميان، بل وهي مهانة كربى لإلميان واملسيح، أن كل                

. خرى وهي أمينة للمسيح أيضاً، فهنا العداء هو للمسيح        عقيدة تكون أمينة للمسيح وتعادي عقيدة أ      

فالعقائد األساسية القائمة اليوم تقول قوالً صاحلاً يف املسيح وتعبده بالروح والقلـب بكـل أمانـة                 

وصدق، فكيف نربر االنقسام والعداوة احلادثة بني الثالثة؟ هل هذه العداوة أو القطيعة أو االنفصال               

 هو من أجل املسيح؟ هل هو لصاحل املسيح؟ هل هو لصاحل الشعب، والشعب              اجلذري احلادث بينها  

  ؟!!معروف أينما كان وحتت أي شعار كان، أنه هو شعب املسيح

 ومن يقول قوالً صاحلاً يف املسيح وبإميان صاحل هـو  » من ليس علينا فهو معنا «: إن مبدأ املسيح

  .الواحد للمسيح ألن الكل خملص واحدة وإمياناً واحداً،ة معنا، ينبغي أن يلزم الكنيسة بأن تكون عقيد

وحىت الذين ليسوا معنا يف عبادة املسيح الواحد، ال يصح وال جيوز أن نعاديهم وال نفرزهم مـن                  

يقف سدا منيعاً ضد أي عداوة ألي إنـسان مهمـا كانـت    » أحبوا أعداءكم «: حمبتنا، ألن قانون

  . على أساس البذل والعطاء خلواً من تعويض أو مبادلة املثل باملثلفاحملبة من عندنا قائمة. عداوته

 مكسور يف كنيسة املسيح، وهـذا  » من ليس علينا فهو معنا «: يا حلزننا العظيم أن مبدأ املسيح

  .فاملسيح هو حمبة بال قيود وال شروط. تسبب يف حتطيم احملبة على األرض

أينا واحداً يخرج شياطني بامسك وهو ليس يتبعنا، فمنعنـاه  يا معلِّم، ر: فأجابه يوحنا قائالً «+ 

ال متنعوه، ألنه ليس أحد يصنع قوة بامسي ويستطيع سـريعاً أن        : فقال يسوع . ألنه ليس يتبعنا  

  )40-38: 9مر (» .ألن من ليس علينا فهو معنا. يقول على شرا

وهنـا  . ر املنع واحلرم والقطيعة بني العقائد     الكنيسة ممزقة بتيا  . هذا ما يواجه الكنيسة أمس واليوم     

  .ألول مرة يف األناجيل جند القديس يوحنا يقوم بدور قيادي ويطرح قضية خطرية على املسيح

  :»فمنعناه ألنه ليس يتبعنا«

وهذه هي قضية اليـوم واألمـس       . مرقس حرفياً . كررها القديس لوقا كما هي أخذاً بتقليد ق       
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واحلرم والعداوة والقطيعة للعقائد اليت ختدم باسم املسيح ملنفعة وشفاء وتعلـيم            املنع  : والغد وبعد غد  

قضية هـي قـضية   . أي سلطانه الشخصي وقوته وهويته والهوته   ” اسم املسيح “الشعب باستخدام   

أين أنت يا يوحنا؟ بل أين أنت يا رب من الكنيسة اليوم؟ فقـد منعـت وقَطَعـت             !! الكنيسة اآلن 

ذت ولَعنت بعضها البعض، والكل خيدم االسم املبارك، ويعبد بالروح واحلق ويتبع مـن              وحرمت وآ 

كل القلب، والشعب يدفع الثمن، واملسيح مطعون يف القلب، وكل اجلسد يدمي متألِّماً، والكل قانع               

  .وراٍض على هذه اجلرمية يف حق املسيح وجسده وامسه

. اامع للحرم واالضطهاد   اجرت، وباسم املسيح أقامت   من أجل اسم املسيح انقسمت الكنيسة وتش      

  !! املسيحألم ليسوا يتبعوننا، والكل يتبع: الكل يقول

من ليس معنا فهو  «: لقد أخذوا بعكس مبدأ املسيح، وهو مبدأ ال جيوز أصالً إالَّ على الشياطني

لو (» . ساعتكم وسلطان الظلمةهذه «:  حيث من ليس مع املسيح هم الذين قال عنهم املسيح» علينا

35:22(  

هذه هي قضية الكنيسة اليوم مرفوعة باسم املسيح ليقضي فيها املسيح، فإما تعطَى كل كنيسة له                

والقلب الواحد حتت اسم املسيح الواحـد، وإالَّ  فإما العودة إىل الوحدة واحملبة     . وإالَّ قضت على نفسها   

  . زوالتفَتت بالعداوة واألحقاد مث

. ملَّا طرح يوحنا قضية املنع حتت االسم املبارك، حكَم املسيح كقاضي العدل حبكم أن ال متنعوهم               

فاالسم ال يفرق بل يوحد، وال خيلق أحقاداً وعداواٍت ومراراٍت، بل خيلق احلب واحلنـان وعـودة                 

  )!!6:4مال (» لئالَّ آيت وأضرب األرض بلعن «: القلب على القلب

. بارك، أتوسل إليك أن تقف معي، بل تقف مع املسيح، بل تقف مع اإلجنيل واحلـق               يا قارئي امل  

لقد تعاهد الشراح السطحيون ذوو امليول املنحازة فشرحوا هذه القضية املسيحية الكنسية اخلطـرية              

يـل  واستطاعوا أن يهربوا من املسيح واإلجن     !! بأا ال تزيد عن كوا تعزمي على الشياطني غري قانوين         

 إىل قضية إخراج    »من ليس علي فهو معي    «: واحلق وحيولوا قول املسيح الرب اإلله القاضي بالعدل       

 ».من ال جيمع معي فهو يفرق     «: شياطني غري قانوين، والذوا بالفرار من غضب املسيح وحكمه        

  ).23:11، لو 30:12 مت(

إمـا  : فع رأس اإلجنيل وصدقه وتنادي معي     أتوسل إليك، أيها القارئ، أن ترد للمسيح حقَّه وتر        

  .الوحدة الكنسية، وإالَّ لعنة التفريق واخلراب احملتم
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   اإلستار في بطن السمكة- 74

. كان شهر آذار املوافق عندنا لشهر مارس هو الشهر الذي تجىب فيه اجلباية اخلاصـة باهليكـل                

وجاء اجلباة إىل بيت بطرس لعلمهم أن       . روتصادفت زيارة املسيح لكفرناحوم أن جاءت يف شهر آذا        

وكان قد فات على زمن الدفع      . املعلِّم كان قد نزل فيه وباعتبار أن بطرس هو املتكلِّم باسم اجلماعة           

ملاذا مل يدفع معلِّمكم اجلزية؟ وكان املعروف عن املسيح والتالميذ أم كـانوا             : مدة، فسألوا بطرس  

 هذه اجلزية بالذات كان رجال الدين معفيني منها، هلـذا كـان          ولكن. يدفعون كل ما يطلب منهم    

  السؤال حرجاً باعتبار أن املسيح قد عرف أنه املسيا أو هكذا يقال، فهل يدفع اجلزية؟

وكان بطرس يف هذه األيام وبعد االستعالن الذي أخذه من اآلب السماوي، مفعماً مبشاعر التأكيد أن                

فكان متحرجاً من أن يسأل املسيح،      . أى وعاين كل العالمات اليت تثبت تأكيده      املسيح هو املسيا، وقد ر    

ماذا تظن يا مسعان؟ ِممن  «: فدخل البيت وهو صامت ومرتبك، فبادره املسيح وكأنه قد عرف كل شيء

 طبعاً: أجاب بطرس). 25:17مت (» يأخذ ملوك األرض اجلباية أو اجلزية، أِمن بنيهم أم من األجانب؟

أما ضيقة بطرس وارتباكه فكانـت  ). 26:17مت (» فإذاً البنون أحرار «: من األجانب، فأجاب املسيح

ولكن أسعفه املسيح باحلل، إذ أمـره أن        ! بسبب أنه ال يوجد مقدار هذه القيمة ال عنده وال عند املسيح           

. اجلزية للمعلِّـم ولبطـرس    يعود إىل مهنته حلظة، ويرمي صنارته، وقد أوصى املسيح السمك أن يقدموا             

  . وحىت السمك كان يطيعه ويقدم املطلوب-  املبلغ بالكامل - فخرجت السمكة ويف فمها إستاراً 

ولكن ملاذا هذه القصة يف هذا املوضع بالذات؟ فاملسيح هنا كان يتكلَّم عن مصدر إنكار الـذات    

ن غري املفروض أن تؤخذ من البنني       وم) أبيه(واجلزية جزية امللك العظيم     . حىت يصبح العمل صحيحاً   

، وجعل نفسه واحداً من     ”الكاهن األعظم “فهنا املسيح خضع للنظام السائد مع أنه        . بل من الغرباء  

فعملية اإلستار ودفع اجلزية حتكي عن اإلخالء الذي أخلى به املسيح نفسه ليأخـذ شـكل                . الغرباء

وطوىب ملن  ! ست لنا حقوق ولكن علينا واجبات     كان عمل املسيح هذا حيكي عن املبدأ إننا لي        . العبد

كذلك فإن )! 4:49إش (» حقي عند الرب «: يتخلَّى عن احلق الذي له ليعمل الواجب الذي عليه

هذه القصة أوردها اإلجنيل بدقائقها، ليس من أجل معجزة السمكة، ولكن ليكشف مقدار استعداد              

كـذلك  . ر، حىت ولو كان على غري وجه حـق         دون تذم  النظام االجتماعي السائد  املسيح لطاعة   

واضح جداً من هذه القصة أن املسيح والتالميذ كانوا معدمني مالياً يعيشون بالكفاف مما يتبقَّـى يف                 

    .الصندوق بعد سرقته بواسطة يهوذا أوالً بأول
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  الفصل الحادي عشر

  ُالرحلة إلى أورشلیم لحضور عید المظال
. عيد املظال : كان اخلريف، وكل اجلليل يستعد للرحلة السنوية ألحد األعياد الثالثة الكبار          [

وهذا العيد هو عيد احلصاد، وكان يقصد به ذكرى ارحتال اإلسرائيليني يف الربية، وكان يقام               

وكـان اليهـود    . ”األقدس واألعظـم  “و يلقِّبانه بالعيد    بفرح عظيم حىت أن يوسيفوس وفيل     

، وكان يحتفل به سبعة أيام متتالية من اخلامس عـشر إىل احلـادي              ”العيد“خيصونه بلقب   

ولكي يتذكروا أيـام    . وخيتتم يف اليوم الثامن خبدمة دينية     ) أكتوبر(والعشرين من شهر تشرين     

أي مظال صغرية تقام من     ” سكوث“ن هذا العيد يف     ارحتاهلم يف الربية يف العراء، كانوا يعيشو      

أغصان الزيتون والنخيل والصنوبر والرحيان الشامي، وحيمل كل شخص سعفة جمدولة مـن             

ويف هذا األسبوع كانت    . سعف النخل فيها فروع الزيتون وزيزفون وفروع مشمش وليمون        

بيحة عن سبعني أُمة من أُمـم  تتناوب اخلدمة مجيع فرق الكهنة، ويقدمون سبعني من الثريان ذ     

األرض، وكان الناموس يقرأ يف كل يوم وكانت تقرع طبول اهليكل يومياً مـثرية احلمـاس                

وهذا العيد يأيت بعد أربعة أيام فقط من عيد الكفَّارة الرهيب املبهج الـذي              . وفرح االنتصار 

  ) 1(.] من أجل خطايا كل الشعب��كانت تقام فيه كفَّارة مقدسة

ن للمسيح مثانية عشر شهراً وهو يبذر بذار امللكوت يف كل أرجاء اجلليل، ويقوم بتدريب التالميذ                اآل

وعيد املظال . وعلى هذه املدة بطوهلا أحجم املسيح عن زيارة أُورشليم يف األعياد الثالثة كعادته     . للدعوة له 

، ليكمل العمل الذي كان قد بدأه       حيني زمانه يف شهر أكتوبر، وقد نوى هذه املرة أن حيضره يف أُورشليم            

يف أُورشليم مع الكتبة والفريسيني والكهنة واحلجيج من الشعب القادم من الشتات، ولكي يبعد عنه املظنة                

غري أنـه عـن     . أنه يهاب اخلدمة وسط الشعب يف حضور السنهدرين واإلعالن عن دعوته اإلهلية جهاراً            

هلذا صمم  . هذه الصدامات حلساب تتميم زمن اخلدمة حىت كماهلا       حكمة وتدبري إهلي كان يتحاشى مثل       

أن يظهر فجأة يف وسط أُورشليم بعد أن يكون قد تكامل حضور اآلتني من الشتات والبالد، حيث خيشى             

  .السنهدرين أن يعمل أعماله املتهورة جتاهه خوفاً من الشعب

 والفكر والتقدير، إذ ملَّا عزمـوا علـى          متغربني عنه يف الفهم    - من يوسف    -ولكن كان إخوته    

                                                
(1) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, pp. 240, 241.
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الذهاب إىل العيد وجدوه غري راغب يف الذهاب معهم، فبدأوا بالظن أنه يود أن تكون خدمتـه يف                  

املعجزات أين أعماله الكبرية يف     : فكان سؤال إخوته  ! اخلفاء وهو دبر أن تكون يف عمق العلن الكامل        

ولكـن  ). 4:7 يو(» تعمل هذه األشياء فأظهر نفسك للعاملإن كنت  «واآليات؟ هل خيفيها عن الناس؟ 

). 5:7يو ! (» ألن إخوته أيضاً مل يكونوا يؤمنون به «: يوحنا يرد على هذا احلوار املتدني بقوله. ق

أنتم ايتكم  . أنتم تطلبون اإلسراع بالنهاية، والنهاية البد أن تأيت يف ميعادها         : أما املسيح فرد عليهم   

.  كل حلظة، أما ايتـي فتحسب حساا السموات العال حيث مكاين فوق ينتظر قدومي        حاضرة يف 

. أنتم ليست لكم مع العامل ملحمة، أما معركيت معه فجاهزة ألين أشهد عليـه أن أعمالـه شـريرة              

  .اصعدوا أنتم إىل العيد وعيدوا ألن وقتكم حاضر لكم، أما صعودي فأنا أُحدد وقته

  )10:7يو (» .كأنه يف اخلفاء «د إخوته صعد هو أيضاً ولكن دون أن يلحظه أحد فلما صع

أما غياب املسيح هذه املرة اليسرية فجعلت الكل يتهافت عليه والكل يطلبونه ويفتشون عليه، فقد    

  .اعتادوا وجوده يف األعياد وباتوا ينتظروا بفارغ الصرب ليستمعوا إليه ويسألونه وترتاح قلوم

  تعالیم في الھیكل

  طبیعتھ ومصدره:  تعلیم المسیح- 75

  )16:7يو  (».تعليمي ليس يل بل للذي أرسلين«+ 

ومرة أخرى تفرض تعاليم املسيح نفسها على مسامع الناس وقلوم، حىت الذين كانوا متحيـزين        

كاتب تـصدر منـه     ضده استعجبوا كيف أنه مل يتعلَّم وله هذا العلم؟ كيف وهو مل يتعلَّم على يد                

تفاسري للتوراة مل يفسرها غريه؟ وبالرغم من ذلك مل يقووا على االعتراف بأن مصدر هذه التعـاليم                 

وانتهوا إىل اية عاجزة عرجـاء، أن التعـاليم   . مساوي وذلك بسبب حتيزهم الذي كبل حرية القرار 

فأغلقوا باب اإلهلام وسدوا   ! مهما كانت عظيمة إذا مل خترج من مصدر معترف به فهي غري صحيحة            

وهلـؤالء رفـع    . وجلسوا جيترون علمهم الذي خرج عن املضمون      . على اهللا منافذ اتصاله باإلنسان    

 مبعىن ال تربطوا بينـي وبني تعليمـي، ولكـن   » تعليمي ليس يل بل للذي  أرسلين «: املسيح صوته

ال تتعجبوا  . ق فيه وال حترموا احلق من صلته باهللا       احبثوا يف الصلة واملناسبة واللياقة بني تعليمي وبني احل        

أين غري متعلِّم بعلمكم، فهو ليس من وضعي أو اختياري كإنسان، ولكن التعليم نفسه يشهد ويعلن                

إن علَّة عدم اهتدائكم إىل مصدر تعليمي هو        . عن أن اهللا مصدره، بل واهللا هو الذي أعلنه ويستعلنه         

ــ ــضيق أنكــم ربطــتم مــشيئتكم بغــري م ــاز ال شيئة اهللا، حــرروا مــشيئتكم مــن االحني
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فإن أردمت أن تعرفوا وتعملوا مشيئة اهللا، يتحـتم أن يكـون            . لتعليمكم لترتفع إىل مشيئة اهللا واحلق     

انظروا وافحصوا فأنا . قراركم حرا حىت تستطيعوا أن تعرفوا أن تفرقوا بني ما هو هللا وما هو لإلنسان              

ول، وما أقوله ليس له بواعث بشرية يف ذايت، ولكنه كله يهدف إىل متجيـد اهللا  ليس يل قصد فيما أق   

إن كنت أتكلَّم من نفسي فمعناه أين أُجمد نفسي، وإن كنت أطلب متجيد اهللا يـصبح         . الذي أرسلين 

أنا ال أظلم احلقيقة حينما أقول إن اهللا أرسلين، فكالمـي           . كالمي ليس من نفسي وال لنفسي بل هللا       

هذا العمل الذي تعملونه اآلن برفض تعليمي ورفض مصدره يكشف أنكـم            . ايل تشهد لذلك  وأعم

لستم أمناء على تعليم موسى، وأنكم ال تعملون حبسب الناموس، وإالَّ ملاذا تريدون أن تقتلوين وأنـا                 

  أقول احلق وأُجمد اهللا الذي أرسلين؟ وهل قول احلق، وهل متجيد اهللا خيالف ناموس موسى؟

 اجلمع يسمع هذا احلوار بني املسيح والكتبة والفريسيني، فاندهشوا وتعجبـوا جـداً مـن                كان

! وضوحه وصراحته، وأم عجزوا عن أن يردوا عليه، بل عجزوا عن تتميم ديدهم أن يقبضوا عليه               

ألعـل  ! ها هو يتكلَّم جهاراً وال يقولون له شـيئاً  «فهل قد استقر امع أن يسوع هذا هو مسيا؟ 

  )26:7يو (» الرؤساء عرفوا يقيناً أن هذا هو املسيح حقاً؟

ولكن كان اجلمع قد تأثَّر من نقد الرؤساء ومقاومة الكتبة ووضعوا يف عقوهلم أن جميء املسيا ال                 

   األمر؟يعرف أحد من أين يأيت، وهذا نعرف مجيعنا أنه جنَّار الناصرة ونعرف أباه وأُمه فكيف يستقيم هذا

  : عليهم املسيح مباشرةفرد

 ولكن أنا من نفسي مل آِت، بل الذي أرسلين وهو احلق الذي » تعرفونين وتعرفون من أين أنا «

أما أنا فالبد أن أتكلَّم     . فإن كنتم مل تعرفوين فذلك ألنكم مل تعرفوا احلق بعد         . أتكلَّم بامسه وأتكلم به   

ن احلق ويعرفون اهللا ويريدون أن يعملوا مشيئته هم         الذين يعرفو . باحلق ألين أعرفه وهو الذي أرسلين     

ولكـن الـذين   . ألين باحلق الذي أقوله أستعلن لكم اهللا الذي مل تروه ومل تعرفـوه      . الذين يعرفونين 

  .استعبدت إرادم ملشيئات قلوم يظنون أم يعرفون اهللا وهم يف احلقيقة ال يعرفونه

   محاولة القبض علیھ- 76

  )30:7يو  (».ميسكوهفطلبوا أن «+ 

وكان هذا حبد ذاته يثري الغرية واحلقد معـاً         . كان كلما علَّم املسيح كلما زاد تأثريه على الشعب        

عند الفريسيني، ألن سلطام كان يهتز وكانت تعاليمهم تواجه خطورة حقيقية من ازديـاد القـوة              

أو السكوت عليهـا، خاصـة يف       الروحية للمسيح اليت أصبحت يف مضادة واقعية ال ميكن إنكارها           
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أُورشليم ويف اجلليل، مع جناحه الواضح يف تكذيب ادعاءام كلما أذاعوها أنه ضد الناموس وأنـه                

. جمدف، واختفوا وراء السبت حىت افتضح ادعاؤهم، ألنه يكرم السبت بعمل اخلـري أكثـر منـهم         

اً مل يعد أمامهم إالَّ التخلُّص منه، ألنـه         وأخري. فكلماته سهام مربية أصابتهم أينما حاولوا التعرض له       

فأرسـل   «: فأصدر كلمات أرعبتهم وشلَّت أيديهم. ففكَّروا أن يقبضوا عليه. أصبح قوة ال تطاق

إىل  أنا معكم زماناً يسرياً بعد، مث أمـضي       : الفريسيون ورؤساء الكهنة خداماً ليمسكوه، فقال هلم يسوع       

). 34- 32: 7يـو  (»  جتدونين، وحيث أكون أنا ال تقدرون أنتم أن تأتواستطلبونين وال. الذي أرسلين

 إىل الذي أرسلينأنا أمضي «:  وبني» تعليمي ليس يل بل للذي أرسلين «: وبالرغم من هذا الوضوح بني

  .فلم يفهموا شيئاً، ألن عقوهلم كانت تعمل على مستوى املشيئة األرضية واألفكار الذاتية»

، )35:7يو (» ألعلَّه مزمع أن يذهب إىل شتات اليونانيني ويعلِّم اليونانيني «: ينولكن قوهلم الضم

يكشف عن فكرهم خبصوص مستوى تعليم املسيح أنه اتسع وصار على مستوى العلمـاء واُألمـم،      

ومن هنا جاءت فكرة اهلرطقة والتجديف، ألن االرتفاع الروحي بالتعليم مل يستطيعوا أن يرتفعوا إليه               

  . التوراة على مستوى احلق العام والعامللريوا

  »أنا ھو الماء الحي «- 77

املسيح هنا أراد أن يهيئ لعقول الشعب والعلماء فهم التعليم الفائق املـستوى بتـصويره علـى                 

مستوى فهمهم وإحساسهم، وانتهز فرصة استخدام الطقس يف العبادة ليستعلن من خاللـه املقابـل               

للطبيعة، خصوصاً وأن املسيح لن يراهم مرة أخرى، فهذه آخر فرصة يأيت فيها             املنظور لألمور الفائقة    

فأراد أن يترك يف أذهام صورة منطبقة على أعيادهم وطقوسهم لـن            . إىل أُورشليم معلِّماً يف العيد    

فانتهز فرصة مسرية رهط من الكهنة ليستقوا ماًء من بركة سلوام يف الِقـدر الفـضية                . ينسوها أبداً 

 مث يذهبون   - برسم الصخرة اليت أخرجت آلبائهم املاء وشربوا وماتوا يف القفر            -طقس عيد املظال    ك

ا إىل املذبح يف اهليكل ويدقوا بشدة، كما ضرب موسى الصخرة بالعصا مرتني، فتنكسر الِقـدر                

سط اجلمـع   يف هذه اللحظة رفع املسيح صوته من و       . وخيرج منها املاء ليفيض على املذبح وما حوله       

من آمن يب، كما قال الكتاب، جتري من بطنه أار ماء . إن عطش أحد فليقبل إيلَّ ويشرب «: قائالً

والصخرة كانت املـسيح  «: إذن، ما كانت الصخرة إالَّ نبوة عن املسيح). 38و37: 7يو (» حي

الروح  هذا عن قال «! ، وانكسارها كان انكسار اجلسد وخروج الدم وفيه احلياة)4:10كو 1(»

 مزمعني أن يقبلوه، ألن الروح القدس مل يكن قد أُعِطي بعـد، ألن              املؤمنون به الذي كان   ) القدس(

  )39:7يو (» .بعد) مات وارتفع(يسوع مل يكن قد مجد 
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 وهذا هو سر العهد اجلديـد املختفـي يف املعموديـة            اإلميان والروح واملاء احلي،   هنا ربطٌ بني    

إا روعة يف التعبري    . ا معاً، الذي مثَّلهما طقس عيد املظال بالصخرة وضرا فوق املذبح          واإلفخارستي

 فهو يصور سر احلياة اجلديدة » إن عطش أحد فليقبل إيلَّ ويشرب «: املستيكي، فحينما يقول املسيح

  .اليت انبثقت من موته وقيامته

  »أنا ھو نور العالم «- 78

عليمه الذي له من اآلب والذي هو احلق، فلم جيد تشبيهاً للتعليم الفائق             املسيح بصدد حديثه عن ت    

فأَميز صفات النور الطبيعي يف العامل، اآليت من الشمس، هو أن   . النازل إليهم من عند اآلب إالَّ بالنور      

رة، فيه ومن خالله تتم رؤية ومعرفة األشياء وفحصها والتدقيق يف معرفتها، كما أن النور قرين احلرا               

حيث حرارة الشمس فيها سر اإلنبات والنمو واحلياة واإلمثار، فإنه قد قيل لوال الـشمس النعمـت    

هكذا رأى املسيح أن يصور احلق اإلهلي الذي يعلِّم به والذي يقود الناس إىل              . الناس ومات كل حي   

األرض، فـالنور    احلياة على    فإن كان يف املاء يكمن سر     . احلياة األبدية يف طريق املعرفة اإلهلية الفائقة      

  . احلقفإن أشار املاء يف املسيح إىل الروح، فالنور يشري إىل معرفة. أيضاً بالدرجة اُألوىل

يربز من يعقوب   ” كوكباً“فبلعام رآه   . والنبوات اجتهت حنو النور لترى فيه استعالن مسيا اآليت        

 امسي تشرق مشس الرب والـشفاء يف  ولكم أيها املتقون «: ، ومالخي يراه كالشمس)17:24عد (

  )2:4مل (» .أجنحتها

والشاكيناه من السكىن حيث كان يسكن      . ونور اهللا هو الشاكيناه باللغة العربية الذي يعبر عن حضرته         

يسري مع الشعب يف الربية يئة سحابة       ) جمده(اهللا حبضرته يف قدس األقداس فوق التابوت، وكان نور اهللا           

هو الذي ظهر ملوسى يف العلَّيقة املشتعلة بالنار اإلهلية ونورها ومل حتترق، مما جعل املوضع               مضيئة بالليل، و  

ويف داخل احلضرة اإلهلية تقبل موسى أول دعوة للخـروج          . مقدساً فاضطر موسى أن خيلع نعليه بأمر اهللا       

وكلما هتفت الكنيـسة    . ألسىنونور اهللا هو املعبر عنه بالذُّكصا الكربى أي التمجيد يف اد ا           . الفصحى

بالذكصاباتري وبقية التسبحة لآلب واالبن والروح القدس، فمعناه أن الشعب متواجد يف نور احلـضرة               

اإلهلية يسبحه، وهو ذات النور ذو البهاء الفائق جداً الذي رآه شاول يف السماء وأبرق حوله، فهو احلضرة                  

ور اإلهلي هو نور االستعالن فهو خيتص باملعرفة اإلهلية، وهو نفَّاذ           والن. اإلهلية اليت للمسيح حيث تكلَّم معه     

الذي يل ) النور اإلهلي(اد  «إن : وحينما قال املسيح. خيترق العقول والقلوب والضمائر ويكشف خفياا

ك حقيقـة   فمعناه أنه سلَّمنا االستعالن الذي لالبن للمعرفة اإلهلية، لندر» أنا أعطيتهم) أي اخلاص باالبن(

  .اآلب واالبن وأمور اهللا اليت للخالص واد
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إن آمنِت تـرين   «: وقد أُعِطي لنا أن نتطلَّع إىل جمد الرب أي نور حضرته بالصالة وعمل اإلميان

وحنـن   «: ، فنتغير حنن أيضاً من جمد إىل جمد، أي من استنارة إىل اسـتنارة )40:11يو (» جمد اهللا

، كما يف مرآة، نتغير     )بدون برقع الناموس أي بدالة البنني     ( بوجه مكشوف    مجيعنا ناظرين جمد الرب   

ولكـن ال نبلـغ   ). 18:3كو 2(» إىل تلك الصورة عينها، من جمد إىل جمد، كما من الرب الروح

النهاية أو الكمال إالَّ بعد أن نكمل لبس اجلسد اجلديد الذي سيغيره املسيح ليكون علـى صـورة                  

  ).21:3يف (سب عمل استطاعته أن يخِضع لنفسه كل شيء جمده حب) جسد(

 فهو يقصد إشراق نور املعرفة واالستعالن املستمد من اهللا، » أنا هو نور العامل «: فاملسيح حينما يقول

غياب اهللا عن العامل كان هو سر الظلمة،        . حيث معرفة اهللا هي صميم وقوة النور، بل منبعه وسره ودوامه          

اجلهالة واملوت؛ وبإشراق نور اهللا يف املسيح يسوع، استعلن اهللا يف العامل فصار نوره كواقـع                والظالم هو   

 فاحلياة األرضية بدون معرفة اهللا هي الظلمة بعينها، ألن غياب اهللا هو غيـاب  » أنا هو نور العامل «: حي

ن يتبعين فال ميشي يف الظلمة بل م «: لذلك أكملها املسيح. احلياة احلقيقية ومتلُّك املوت عن طريق اخلطية

من يتبع . نور احلياة هو اهللا واحلق والتحرر من اخلطية واخلوف واجلهالة). 12:8يو (» يكون له نور احلياة

ونور اهللا يف ذاته هو املعرفة الكلية أو املطلقـة،           .املسيح يضيء له احلق وال تستطيع الظلمة أن تسود عليه         

فاملسيح . ومعرفة اهللا وحق اهللا هي بكاملها يف املسيح يسوع        .  الكامل أو املطلق   وهي اليت يف جوهرها احلق    

لذلك أصبح أن   . هو النور وهو احلق، وملَّا أرسله اهللا متجسداً، أرسله ليوصل معرفة اهللا وحق اهللا لإلنسان              

ـتم قـد    «: هللايعرف اإلنسان املسيح هو أن يعرف اهللا، والذي يقبل احلق يف املسيح يقبل احلق يف ا لو كن

تعرفـون   «). 40:10مت (» أرسلين ومن يقبلين يقبل الذي «، )7:14يو (» عرفتموين لعرفتم أيب أيضاً

؛ حيث معرفة احلق هي معرفة اهللا وهي تحرر اإلنسان من كل ما هـو  )32:8يو (» احلق واحلق حيرركم

ـا، وأخطره اجلهل باهللا الذي يؤدي إىل كل املعا   .صي واخلطاياليس حق

ال أعود أُمسيكم عبيـداً، ألن   «: والظلمة يف حقيقتها هي اجلهالة باهللا، لذلك قال املسيح لتالميذه

يـو  (» العبد ال يعلم ما يعمل سيده، لكين قد مسيتكم أحباء ألين أعلمتكم بكل ما مسعتـه مـن أيب  

فمعرفـة اهللا تحـرر   . آلب واالبنوالذي عند اآلب هو احلق وهو العالقة اجلوهرية بني ا        ). 15:15

  )14:5 مت(» .أنتم نور العامل «: كان عبداً للخطية والظلمة معلِّماً للنور واحلقوتصير الذي 

ألن سر اهللا كآب وابن الذي هو سر احلـق ومنبـع   . كذلك فنور املسيح حيتوي سر احملبة اإلهلية 

فسر الوحدة اإلهلية هو سر احلق وهو أيضاً سـر          . نالنور يقوم أساساً على احملبة اليت بني اآلب واالب        

عرفتهم امسـك   «: وهذه هي جممل رسالة املسيح كُلِّها. احلب وأصله ومنبعه؛ حيول العبيد إىل أحباء
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فاملسيح هو نور ). 26:17يو (» وسأُعرفهم، ليكون فيهم احلب الذي أحببتين به، وأكون أنا فيهم

هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد، لكي ال يهلك  «: هللا للعاملالعامل ألنه كشف سر حب ا

واملسيح نفسه هو سر حب اهللا للعـامل  ). 16:3يو (» كل من يؤمن به، بل تكون له احلياة األبدية

  .الذي ارتضى اهللا أن يبذله لكي يوصل احلياة األبدية إىل العامل

هو الصدق وهو احلب وهو اإلميان      ” احلق“ىل الواقع اإلنساين جند     فإذا أردنا أن ننزل ذه املطلقات إ      

لذلك مييز اهللا اإلنسان بالعقل العارف القادر أن مييز احلق، ألن اإلنسان أصالً خملوق على صورة اهللا                 . باهللا

 الطاقة  والعقل الواعي باحلق هو يف اإلنسان     . ومطلوب منه بعد السقوط أن يعود مرة أخرى إىل صورة اهللا          

لذلك ملَّا جاء املسيح كان مهُّه األعظم أن يوصل اإلنسان إىل اهللا ليعـود إىل صـورته                 . املفتوحة على اهللا  

ـا وما هو ليس من النور   .اُألوىل مبعرفة احلق عن طريق نور املعرفة املتحررة من كل ما هو ليس حق

كان الذي هو ليس نوراً وبالتايل لـيس        فإن كان اهللا هو النور وهو احلق، واملسيح أيضاً كذلك،           

ـا، مبعىن غياب اهللا واملسيح كُلِّيةً، يكون هو الضد هللا واملسيح، والضد ملعرفـة اهللا واملـسيح،                  حق

وهذا الضد هو الشيطان القوة العقلية السالبة املقاومـة واملعاكـسة هللا   . والضد للحق يف اهللا واملسيح   

لذلك نعت الـشيطان    . ةً من نور اهللا واملسيح ومن حق اهللا واملسيح        واملسيح، وهو بالتايل خاٍل كُلِّي    

وهكذا، فالظلمة ). 44:8يو (» كذاب وأبو الكذَّاب «، )13:1 وكو 53:22لو (بسلطان الظلمة 

، فطريقه الوحيد للدخول إىل اإلنسان )سالبة(والشيطان ألنه قوة عقلية . تعين غياب اهللا من نور وحق 

ـا هو عقل اإلنسان، ولكن أُعطي اإلنسان قوة التمييز بني              ليوحي إليه بكل ما      هو ليس نوراً أو حق

  .املعرفة احلقيقية واملعرفة الكاذبة، واحلق والكذب

  .ذه املقدمة يكون من السهل معرفة حقيقة النقاش الذي دار بني املسيح والفريسيني

ـاشهادتك . أنت تشهد لنفسك «: فالفريسيون احتجوا عليه ، وذلك )13:8يو (» ليست حق

). 12:8يو (» من يتبعين فال ميشي يف الظلمة بل يكون له نور احلياة. أنا هو نور العامل «: حينما قال

لقد أخطأ الفريسيون باحلكم على املسيح ألم حكموا عليه حسب الظاهر وظاهر الكالم، ولكـن               

وإن كنـت   «: وإىل أين هو ذاهب، لذلك رد عليهماملسيح مل يعبأ بالظاهر ألنه يعرف من أين أتى 

فالنور الـذي  ). 14:8يو (» أشهد لنفسي فشهاديت حق، ألين أعلم من أين أتيت وإىل أين أذهب

حيكي عنه أنه هو نور العامل يعلم من أين جاء، فهو نور اآلب، فإن شهد لنفسه فهو يشهد بآن واحد          

الفريسيون فيحكمون على الظاهر وال يعلمون من أين        أما  . لآلب، لذلك فهو يؤمن أن شهادته حق      

هذه خطيتـهم، ألنـه أثبـت باألعمـال     . أتى وال إىل أين يذهب، فظنوا أن املسيح جاء من نفسه    
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واملعجزات أنه يعمل أعمال اآلب، فإن مل يريدوا أن يؤمنوا به أنه جاء من اهللا، كان عليهم أن يؤمنوا                   

  .ا أحد غَيره قَطُّبه بسبب األعمال اليت مل يعمله

 وحـق   فهي شهادة له ولآلب الذي أرسله كنور من نور» أنا هو نور العامل «: إذن، فلما قال املسيح

 يو(»  واحلياةأنا هو الطريق واحلق «: لذلك قال. من حق، وبدونه ال يستطيع أحد أن يأيت إىل اآلب

وصل إىل مصدر احلق، واحليـاة املوصـلة إىل   ؛ ألنه النور املوصل إىل مصدر النور، واحلق امل     )6:14

  . عنهميعرف اآلب يعرف االبن، فإذا عثَروا يف االبن فمعناه أن معرفة اآلب غائبةلذلك من . احلياة

هذه هي حقيقتهم، فإذا أرادوا أن يعرفوا اآلب عليهم أن يعرفو املسيح ويؤمنوا بـه، وحبـسب                 

ولكنهم ). 19:8يو (» أنا وال أيب، لو عرفتموين لعرفتم أيب أيضاًلستم تعرفونين  «: واقعهم املر هذا

  .عثروا يف اتضاعه إذ حسبوه إنساناً جمدفاً، وهم الذين جيدفون على الهوته

  )21:8يو  (».أنا أمضي وستطلبونين ومتوتون يف خطيتكم«+ 

تذهب فرصة غفران   واضح أنه حيدد فرصة وجوده معهم أا لرفع خطاياهم، فبمجرد أن يذهب             

. إنه إن مضى، تعذَّر عليهم أن جيدوه بعد ذلك        : مث أضاف . خطاياهم وتبقى كحجر رحى يف عنقهم     

فلما مل يفهموا، أوضح هلم أنه سيذهب إىل فوق حيث موطنه الذي نزل منه من عند اآلب، وألـم     

إن مل يؤمنوا به بقوا أسفل فإن آمنوا به صار هلم نصيب معه فوق، و. من أسفل استحال عليهم العبور    

  .ليموتوا يف خطاياهم

  المعنى والجوھر:  الحریة والعبودیة- 79
الذين عرفوه أظهر هلم ذاته فآمنوا به وهؤالء هم املختارون          [

  ].منذ البدء
حنن ال زلنا يف التعليم، فاملسيح كما فهمنا هو احلق الذي يعلِّم احلقيقة، واحلق واحلقيقة هي معرفة             

  .تعالن أبوته واإلميان بهاهللا واس

  )32:8يو  (».تعرفون احلق واحلق حيرركم«+ 

  )36:8يو  (».إن حرركم االبن فباحلقيقة تكونون أحراراً«+ 

، فأراد أن   )30:8يو   (»آمن به كثريون  «يبتدئ احلوار هنا على أساس حديث مطول انتهى بأن          

يو (» إن ثبتم يف كالمي فباحلقيقة تكونون تالميذي « :يرتفع مبفهوم اإلميان حىت ينالوا قوته فقال هلم

ألن جمرد اإلميان حيتمل النكوص، ولكن الثبوت يف اإلميان يعين أن اإلنسان قد تتلمـذ أي                ). 31:8
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. وهذا يؤدي باإلنسان إىل كشف احلق الذي يف اإلميـان         . أعطى حياته لإلميان أو جعل اإلميان حياته      

وحلـول  . ، ألن معرفة احلق يف أساسها هي انفتاح وعي اإلنسان لقبول اهللا           واحلق ملَّا يعرف يسكن   

. وقبول اهللا معناه أن اإلنسان مل يعد من العامل، بل يكون قد حترر من العامل واخلطية اليت يف العـامل                   

االبـن  . اهللا مل يره أحد قـط  «: االبن وحده هو الذي يعرف اآلب، وهو وحده الذي خبر وأعلنه

 استحال على - كما اتفقنا -فبدون االبن ). 18:1يو (» الذي هو يف حضن اآلب هو خبرالوحيد 

وهو  - واحلق . هلذا فكل من يؤمن باالبن يعرف احلق. ”احلق“اإلنسان أن يعرف اهللا اآلب، أو أن يعرف   

  »  حيرركماحلقتعرفون احلق و «: لذلك قاهلا باختصار.  حيرر اإلنسان من العامل واخلطية واملوت- اهللا

، )33:8يـو  (» إننا ذرية إبراهيم ومل نستعبد ألحد قط «: وقالوا” احلرية“فلما عثروا يف كلمة 

الذي يقترف اخلطية هو عبد للخطية، وهو خيطئ ابتدأ يعرفهم باحلرية يف مفهومها اجلوهري أن اإلنسان       

  . احلقألنه ابتعد عن اهللا مصدر

 لريفع اخلطية من طبيعة اإلنسان، أي جاء ليحرر اإلنسان مـن اخلطيـة              اهللا أرسل ابنه إىل العامل    

. ويقربه إىل اهللا اآلب، بل ويصاحله مع اهللا اآلب وينقله من حالة عبد للخطية إىل حالة ابن حـر هللا                   

هـذا قالـه املـسيح    . فإن حرركم االبن فباحلقيقة تكونون أحراراً، بل وبنني مصاحلني مع اهللا أيضاً      

م به كان علـى         . يهم مبعىن اإلميان به ملَّا وجد أن كثريين قد آمنوا به          ليوعوقد أدرك املسيح أن إميا

أساس أنه هو الذي سيحررهم من الرومان، فأوضح هلم أن عمله الوحيد معهم هو أن حيررهم مـن                  

وجيعلـهم أبنـاًء    اخلطية ويعرفهم باحلق واهللا، ليصريوا أحراراً حقيقيني وليس أحرار وطن وأرض،            

  .حقيقيني هللا وليس عبيد خطية

  َّ انشقاق بین المجمع، والسنھدرین یتحرك- 80

وكان السنهدرين قد حبس غضبه وضيقه خوفاً       . ظلَّ املسيح يعلِّم يف اهليكل على مدى أيام العيد        

ملسيح يعلِّم يف   حىت انفض العيد وظلَّ ا    . من اجلموع احلاشدة اليت كانت منفعلة به ومتمسكة بتعاليمه        

وملَّا أراد السنهدرين أن يتحرك واجه انقساماً حاداً بني مجاعة الغيورين           . اهليكل حتت هذه التهديدات   

املتعصبني، فكثريون من املعتدلني مانعوا يف أي إجراء من هذا، بل وحدث بالفعل وأثناء العيد أيـضاً                 

وجهوا إليه أمام الشعب وهو يعلِّم، فما كان        أن أرسل السنهدرين الضباط املنوط م القبض عليه وت        

فلما عاتبهم  . منهم إالَّ أم نسوا مهمتهم ووقفوا يسمعون وهم مندهشون وعادوا أدراجهم خجلني           

فقــال «: رؤسـاء الكهنــة ملــاذا مل تقبــضوا عليــه؟ قـالوا قولتــهم املــشهورة يف اإلجنيــل  
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  )46:7 يو (».يتكلَّم قط إنسان هكذا مثل هذا اإلنسانمل :  أجاب اخلدام؟ملاذا مل تأتوا به: هؤالء هلم

وملَّا انفعل الفريسيون هلذا التصرف وطلبوا أن يقبض عليه ويحاكم فوراً، ألنه يـنقض النـاموس      

وجيدف على اهللا، رد عليهم الذين مسعوه وعرفوه وأدركوا األعماق املهيبة اليت تسند فكره وتعليمـه                

 هلم بفم نيقودميوس اجلليل، أحد أعضاء السنهدرين البارزين، موبخاً الـذين            ومسو شخصه؛ إذ قالوا   

ألعلَّ ناموسنا يدين إنساناً مل يـسمع منـه أوالً    «: حياولون سرعة احلكم دون تعقُّل وفحص ومساع

  )51:7يو (» ويعرف ماذا فعل؟

دأ املقاومة واحملاصرة، حـىت ال      فلما رأى الغيورون واملتعصبون من الفريسيني أم خذلوا نادوا مبب         

تعاهـدوا   «: تتسع دائرة نفوذه وتعاليمه، وأصدروا قراراً من السنهدرين وكان أول قرار رمسي ضده

  )22:9يو (» .أنه إن اعترف أحد بأنه املسيح يخرج من امع
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  أعمال وتعالیم خارج الھیكل
  

 على  شفاء المولود أعمى ومحاولة السنھدرین التغطیة- 81
  المعجزة

السابقة كـسره ليـوم      تعاليمه   كان أساس هياج الغيورين واملتعصبني من الناموسيني على املسيح يف         

 ولكن املسيح مل يكن يعتقد ذلك أبداً يف نفسه،          .السبت، إذ اعتربوه خروجاً عن الدين وكسراً للناموس       

ولكن راحة السبت   . سئول عن الناموس  فهو حيترم الناموس وأعلن أنه جاء ليكمله باعتباره ابن اهللا امل          

: يف نظره ال متنعه بصفته ابن اهللا من أن يعمل يوم السبت ما هو خلري اإلنسان، وأعلن مبدأه بوضوح                  

، باعتبار أن السبت كان راحة ألعمال اخللقة، ولكن )17:5يو (» أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل «

وكما . بن ينزل ليقدم نفسه فدية من أجل خالص العامل        اهللا ال يزال يعمل لصاحل اخلليقة، وها هو اال        

ولـيس  فالسبت جعل لإلنـسان  ). 8:12مت (» ابن اإلنسان هو رب السبت أيضاً «: قال هو إن

هلذا صمم املسيح أن يكمل تعاليمه ويشفي يوم الـسبت          ). 27:2مر: انظر(اإلنسان الذي جعل للسبت     

ضرورة أن ترتفع كلمة احلق واملسيح فوق       هو بالطبع    م، والقصد أيضاً بعد هذه الزوبعة اليت مرت بسال      

  .رأي وفكر الغيورين واملتعصبني

: يا معلِّم، من أخطأ «: ومبرور املسيح مع تالميذه وجد إنساناً أعمى منذ والدته، فسأله تالميذه

ولكـن   ية وقصور اخللق،مبعىن أم أرادوا أن يربطوا بني اخلط). 2:9يو (» هذا أم أبواه حىت ولد أعمى؟

  )3:9 يو(» .ال هذا أخطأ وال أبواه، لكن لتظهر أعمال اهللا فيه «: املسيح مل يقبل هذا القرار فقال هلم

هنا أراد املسيح أن يرفع مسئولية اإلنسان عن عجز خلقته وكأنه بسبب اخلطية، فنقلها املـسيح مـن                  

  .مسئولية اإلنسان وجعلها لتمجيد اهللا كعمل من أعماله

إذ يدخل حزنـه وأملـه وإحـساسه بـاملرارة          : ومن هنا يصري التطبيق على املولود أعمى هكذا       

واحلرمان، ودموعه الغزيرة وعجزه عن تأدية واجبات احلياة، وحرمانه الكبري مـن النـور والبـهاء                

 فيـه؟  فماذا عمل اهللا له ليتمجـد : فهنا يتجه السؤال هللا   . واجلمال؛ يدخل حتت مسئولية اهللا مباشرة     

فالعمل الذي عملـه    . طوىب للمساكني والباكني ألن هلم ملكوت اهللا      : اجلواب نسمعه يف عظة اجلبل    

اهللا لكل مولود أعمى وكل مريض بكل مرض وكل إنسان متألِّم وباٍك بكل أمل، هو أن جعل املسيح                  

 اليت تسببت يف    يتحمل ثقل أتعابه وأمراضه وآالمه من جهة السبب والعلة، بأن محل خطايا اإلنسان            

فأصبح اإلنسان ميرض ويتـألَّم بـدون أن تكـون اخلطيـة سـبباً لـذلك، وأصـبح                  . كل ذلك 
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هذا من ناحية، ومن   . متجيداً مباشراً حرا  ! اإلنسان إذا رِضي مبرضه ورِضي بآالمه كان هذا متجيداً هللا         

ومعونة وحمبة وأموال هذا ميجد الناحية األخرى، فإن كل ما يقدم لذلك اإلنسان من إشفاق ومواساة       

ال  «: وهذا هو كالم املـسيح . اهللا أيضاً، فأصبح املريض واملتألِّم سبباً لتمجيد اهللا متجيداً غري مباشر

 وتأكيداً لقول املسيح هذا تقدم لكـي يعمـل يف   » لتظهر أعمال اهللا فيههذا أخطأ وال أبواه، لكن 

  .”عمل اهللا لتمجيد اهللا“: األعمى

 طلى عيين األعمى بتراب األرض بعد أن بلَّله بريقه، وكأا عملية خلق جديدة من تراب                وهكذا

  !اذهب اغتسل، فذهب واغتسل وجاء بصرياً: وقال له. األرض ومن جسده اخلاص

  :املعجزة على التغطية السنهدرينحماولة 

  :»العمي يبصرون، واملبصرون يعمون«

ملولود أعمى للبصر والنظر واملسرية يف وسـطهم بعيـنني          عودة ا : كانت حادثة مثرية للجماهري   

. إنه أمر مسر جداً ومعـز ألقـصى درجـة         . صحيحتني براقتني، يتفحص فيهم كما يتفحصون فيه      

هذا احلدث الذي سرى خربه بني الناس كأعظم حـدث          وللحال بدأ السنهدرين حركته إلطفاء هلب       

  : احلوارسمع به، وإليك

  كيف أبصرت؟: سألون األعمى الذي أبصرالفريسيون ي  :س

  » وضع طيناً على عيين واغتسلت، فأنا أبصر «: األعمى جييب  :ج
  » السبت ألنه ال حيفظ ،هذا اإلنسان ليس من اهللا «: الفريسيون يقررون  _
 فكـان  » كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه اآليـات  «: رد القوم على الفريسيني  _

  .بينهم شقاق

  » ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فَتح عينيك «: الفريسيون  :س

  » إنه نبـي «: األعمى جييب  :ج

  .هنا استدعاء ألبوي األعمى وبدء التحقيق معهما  

  » أهذا ابنكما الذي تقوالن أنه وِلد أعمى؟ فكيف يبصر اآلن «: الفريسيون يسألون  :س

أو من فَـتح  ! وأما كيف يبصر اآلن فال نعلم. ننا، وأنه وِلد أعمىنعلم أن هذا اب «: األبوان  :ج

قال أبواه هذا ألمـا كانـا       . اسألوه فهو يتكلَّم عن نفسه    . هو كامل السن  ! عينيه فال نعلم  

خيافان من اليهود، ألن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه املسيح يخرج مـن                 

  » إنه كامل السن، اسألوه: أبواهلذلك قال . امع



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            314

  

  : دعوا ثانية اإلنسان الذي كان أعمى وقالوا له: استئناف التحقيق

مجلة خطرية كان يستنطق ا ارم قبل إعدامه حىت ال يحرم بعد (أعِط جمداً هللا  «: الفريسيون  :س

  » حنن نعلم أن هذا اإلنسان خاطئ). املوت من رمحة اهللا

  » أين كنت أعمى واآلن أُبصر: وإمنا أعلم شيئاً واحداً. أخاطئ هو؟ لست أعلم «: باألعمى جيي  :ج

  » ماذا صنع بك؟ كيف فَتح عينيك «: الفريسيون  :س

ملاذا تريدون أن تسمعوا أيضاً؟ ألعلَّكـم أنـتم   . قد قلت لكم ومل تسمعوا «: األعمى جييب  :ج

  ).كُّم(» تريدون أن تصريوا له تالميذ؟

  . ا إذ مل ينفع معه ال سلطام وال ديدهم، ركنوا إىل الشتيمةوهكذ

هذا القول (وأما حنن فإننا تالميذ موسى . أنت تلميذ ذاك «: الفريسيون يشتمون األعمى قائلني له  -

  » حنن نعلم أن موسى كلَّمه اهللا، وأما هذا فما نعلم من أين هو). يعين أم أخرجوه من امع

إنكم لستم تعلمون من أين هو، وقد فَـتح  ! إن يف هذا عجباً «: مى يرد على الفريسينياألع  :ج

قي اهللا ويفعل مـشيئته، فلهـذا   . ونعلم أن اهللا ال يسمع للخطاة     . عيينولكن إن كان أحد يت

لو مل يكن هذا من اهللا مل يقدر        . منذ الدهر مل يسمع أن أحداً فَتح عيين مولود أعمى         ! يسمع

  » أن يفعل شيئاً

! يف اخلطايا وِلدت أنت جبملتك، وأنـت تعلِّمنـا   «: الفريسيون يردون على كُّم األعمى  -

  » فأخرجوه خارجاً

  . لقد دفع األعمى ضريبة شفائه على يد املسيح أن أخرجوه خارج امع

ن يعوضه عن خروجه املسيح جيد األعمى كأا مصادفة، ويسأله أتؤمن بابن اهللا؟ أراد املسيح أ

  .من امع بدخوله امللكوت

  » من هو يا سيد ُألوِمن به « :األعمى

  !» قد رأيته، والذي يتكلَّم معك هو هو « :املسيح

  » وسجد له! أُوِمن يا سيد « :األعمى

وكان األعمى أقوى من دافع عن املسيح مبنطق فائق القوة والشجاعة؛ وأُعطي له، وهـو الـذي       

  !!ى، أن يرى ابن اهللا رؤيا العني، ويسجد لهكان أعم

لدينونة أتيت أنا إىل هذا العـامل،   «: ويف ختام هذه الرؤية شديدة التعبري والتأثري قال املسيح قولته

  )39:9يو (» !حىت يبصر الذين ال يبصرون، ويعمى الذين يبصرون
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  ُ راعي الخراف وبابھا والخراف األخر- 82

  يسيني مع املولود أعمى تكشف عن قسوة جاهلة مريرة ملعلمي إسرائيل، فبدالً            كانت معاملة الفر

هذا دفع املـسيح    ! من أن يرحبوا باألعمى احلامل ملعجزة اهللا اخلالقة، يخرجونه من امع بشبه حرم            

 ،)11:40 إش: انظر(ليتكلَّم عن الراعي الصاحل الذي حينو على خرافه، حيمل الضعيف ويقود املرضعات             

  !» أنا هو راعي اخلراف «: فقال مثله البديع

  » أنا هو الراعي الصاحل «+ 

  » أنا أضع نفسي عن اخلراف «+ 

  » ويل خراف أخر ليست من هذه احلظرية «+ 

إن الذي يـدخل إىل حظـرية       : ابتدأ املسيح توصيفه البديع عن كونه راعي اخلراف اإلهلي بقوله         

فاحلظرية . صا، وما باب حظرية اخلراف اإلهلي إالَّ املسيح نفسه  اخلراف من غري الباب يكون سارقاً ول      

والبـاب الـذي أقامـه اهللا    . واخلراف هي الرعية الصاحلة. يف مثَل املسيح هي ملكوته، هي كنيسته      

فهـو بـاب   . للحظرية السماوية هو ابنه الوحيد الذي دخل أوالً كسابق، فوجد للخراف فداًء أبدياً    

ك فكل من دخل إىل احلظرية اآلن يف مستواها األرضي بدون البـاب حـسبه               لذل. السماء الوحيد 

  .كتبةً وفريسيني: والقصد هم املعلِّمون الذين رفضوا املسيح. املسيح سارقاً ولصاً

يدخل وخيـرج وجيـد      بواسطته   فاملسيح احتسب نفسه الباب الوحيد للملكوت املُعد، كل من يأيت         

.  لتكون هلم حياة وليكون هلم أفضل يف السماء       ل خراف إسرائيل الضالة،   وقد أتى املسيح من أج    . مرعى

جاء لريعاهم، مبعىن يطعمهم ويسقيهم وينريهم وحيييهم، فهو الراعي الصاحل والوحيد، ألنه لـه اآلب   

  .وله امللكوت

 أما كيف صار هو الباب الذي يفتح على امللكوت؟ عندما قدم نفسه فدية عن حياة العامل، لكل                

  .فصار املدخل والباب والطريق والسلَّم، كلها مصنوعة من جسده ودمه. من يؤمن به

أما ملاذا هو الراعي الصاحل والوحيد؟ فألنه مل يأِت ولن يأيت راٍع آخر يستطيع أن يقدم نفسه فدية             

  .عن اخلراف

  .ه احلظريةأما ملاذا هو الوحيد الذي يرعاها؟ فألنه الوحيد الذي له معرفة اآلب ول

وأما ملاذا هو الوحيد الذي تدخل بواسطته اخلراف إىل احلظرية؟ فألنه الوحيد الذي صاحلها مـع                
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  .اآلب بدم نفسه

  .وأما ملاذا هو الوحيد الذي تتبعه اخلراف؟ فألنه الوحيد الذي مات من أجلها ونقش أمساءها على كفِّه

لتكون رعية واحدة لراٍع واحد؟ فألنـه ذُبـح علـى          وأما ملاذا له خراف أخر ينبغي أن يأيت ا          

  .الصليب ومات من أجل حياة العامل كله

   انقسام الشعب والعودة إلى الجلیل- 83

  .وكالعادة حدث انشقاق بني اليهود من أجل هذا الكالم

فترك املسيح أُورشليم عائداً إىل اجلليـل واسـتقر يف          . والسنهدرين يتربص ويزداد توتراً وحيطة    

  .كفرناحوم

يوحنا ميكن أن نفهم أنه مل يترك أُورشليم فوراً بعد العيد، بل تأخر مدة وهو يعلِّم                . ومن كالم ق  

  .)2(حىت عيد التجديد

وكان يسوع يتمـشى يف اهليكـل يف رواق   . وكان عيد التجديد يف أُورشليم، وكان شتاء «+ 

 أنفسنا؟ إن كنت أنت املسيح فقـل لنـا          إىل مىت تعلِّق  : سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له     

ألنكم لستم من خرايف، كما قلـت       ... إين قلت لكم ولستم تؤمنون      : أجام يسوع . جهراً

  )26-22: 10يو (» !لكم

                                                
)2(A. Neander, op. cit., p. 332, n.k.  
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  الفصل الثاني عشر

  ُترك كفرناحوم والسفر نحو أورشلیم عن طریق السامرة
بعد إقامة قصرية يف كفرناحوم فكَّر املسيح أن يترك املكان ائياً كمركز خلدمته، واجتـه حنـو                 

فكثري من الشعب يف أُورشليم آمن وتعلَّق به        . أُورشليم يف عيد التجديد الذي جييء يف شهر ديسمرب        

. والذي اضطره إىل مغادرة أُورشليم األخرية هي مؤامرة رؤسـاء الكهنـة           . األخرية هناك يف زيارته   

ولكن لزم اآلن أن يقوي إميان الناس هناك بظهوره الشخصي مرة أخرى، ورأى أن يعرب يف الطريـق                

يسة األقصر خالل السامرة حىت يستطيع أن يلقي البذار يف السامرة قدر ما يستطيع بانتظار خدمة الكن         

ورعايتها هناك، وكان هذا حيتاج إىل وقت أطول من العادة، لذلك أسرع يف ترك كفرناحوم لينطلق                

  .إىل أُورشليم

  ً اختیار السبعین رسوال- 84

قد وجب، حيث يتطلَّب عدداً أوفـر  ” خروجه“واآلن والوقت قد أزف، واإلعداد للخدمة بعد      

ضها والسامرة أيضاً وإىل أقصى األرض، وهو سـيترك  من التالميذ ليبدأوا اخلدمة يف طول البالد وعر   

وقد رفع عينيه وأشار لتالميذه برؤيا املستقبل القريـب         . كفرناحوم على أن ال يعود إليها مرة أخرى       

بعدها بـدأ   . احلصاد كثري والفعلة قليلون، فاطلبوا من رب احلصاد أن يرسل فعلة إىل حصاده            : وقال

 ليكونوا له تالميذ من بني الذين تبعوه وآمنوا به ليكونوا خاصته الذين             فوراً يف اختيار سبعني آخرين    

فكما اختار االثين عشر بعدد أسـباط إسـرائيل         . ينادون بامللكوت، وأرسلهم أمامه ليعلنوا قدومه     

اجلديد، هكذا اختار السبعني بعدد شيوخ إسرائيل احلكماء، وعلى منط السبعني عضواً للـسنهدرين              

من السبعني شيخاً الذين عينهم موسى بأمر الرب وقتئذ ليعلِّموا الشعب ويرعوا قطيعـه      املأخوذ أيضاً   

ويقول الهوتيو اليهود املتنصرين أن ذلك كان وفقاً لعدد الشعوب آنئذ وكان عددهم سبعني              . الكبري

ي مطابقة  أُمة على األرض، وهذا إن صح يكون األكثر لياقةً للواقع واملستقبل أيضاً، ألن يف هذا الرأ               

  .لفكر املسيح ملَّا قال هلم اذهبوا واكرزوا للعامل أمجع

  :تعليمات للسبعني

كان من أهم األمور الواجبة يف اخلدمة وحدة الرأي والعمل والروح بني الـسبعني رسـوالً اجلـدد،               

كون حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي فهناك أ «: كذلك عضدهم بوعده اإلهلي. يشددون بعضهم بعضاً
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وهكذا . هذا كان رائدهم يف التقارب والتالحم يف اخلدمة والرأي والروح). 20:18مت (» يف وسطهم

  .وبناًء على هذا الوعد أرسلهم اثنني اثنني، ليكون املسيح معهم دائماً يشدد الصلح، واحملبة تؤازرهم

م خلدمـة اُألمـم، وأن    لوقا ينفرد بذكر السبعني رسوالً وتعيينه     . ويالحظ القارئ الباحث أن ق    

مت (مىت مع االثين عشر     . التعليمات اليت قاهلا هلم يف موضعها هنا تبدو غريبة نوعاً ما عما ذكره ق             

والفارق بني التعليمات اليت أُعطيت لالثين عشر واليت أُعطيت للـسبعني،           ).  كله 10،  38و37: 9

قابلهم، ألن خدمتهم كانت بني اليهود      أن يف تعليمات االثين عشر ذكر املقاومات واملصاعب اليت ست         

واملقاومني وعلى مرأى من السنهدرين ورفضه؛ أما خدمة السبعني فتخصصت لُألمم حيث ال مقاومة      

كذلك جند أن الويالت اليت أعطاها املسيح ملدينيت كورزين وبيت صيدا توافق بدء ترك             . وال اضطهاد 

وواضح أن السبعني قد ظهر عملهم      . سبعني وليس االثين عشر   املسيح هلاتني املدينتني يف بداية خدمة ال      

بطرس الرسول حينمـا    . فور صعود الرب عندما اجتمعوا مجيعاً، وهذا يظهر يف أول كلمة ألقاها ق            

يف وسط التالميذ، وكان عدة أمساء ويف تلك األيام قام بطرس  «: أرادوا اختيار تلميذ بدالً من يهوذا

بولس يف رسالته اُألوىل إىل أهل كورنثوس . ويذكرهم ق). 15:1أع (» ...معاً حنو مائة وعشرين 

) 12( هؤالء كلهم اختارهم املسيح حلقات حلقات، من األضـيق           ،»حنو مخسمائة أخ  «): 6:15(

  .)1()500(إىل األوسع ) 70(إىل األوسع 

م معهم عن مـنعهم  وقد كان جممل التعليمات هي بعينها اليت أعطاها لالثين عشر، إالَّ أنه مل يتكلَّ  

  .من اخلدمة يف بالد السامرة أو يف اُألمم

   عودة السبعین بفرح- 85

. بعد أن أدوا املهمة عادوا بفرح وهلم روح الطفولة مبتهجني، حىت األرواح الشريرة خضعت هلم              

فكما قال إنـه    . وقد أعاد املسيح ذكر الصلة بني إخراج الشياطني عنوة ودخول ملكوت السموات           

ع اهللا يخرج الشياطني، فكانت هذه عالمة على أنه قد أقبل عليهم ملكوت اهللا؛ هكذا كان رد                 بأصب

املسيح أنه رأى الشيطان ساقطاً من السماء مثل الربق، مبعىن سقوطه من مركز السيادة والقوة علـى                 

ة الشر  وهي رؤية تشمل ما بعد الصليب بصورة أساسية، مبعىن نصرة ملكوت اهللا فوق مملك             . اإلنسان

مث عاد وسلَّمهم قوة إهلية إلخضاع العـدو        . وهو مل يقل إين أرى، بل رأيت كعمل ختامي        . الروحية

ولكـن حـذَّرهم مـن أن تكـون هـذه           . بكل مؤذياته األرضية دون أن يصيبهم منـها سـوء         

                                                
(1) Neander, op. cit.,  p. 334, N.I.
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لـو  (» الـسموات  بل افرحوا باحلري أن أمساءكم كتبت يف «: واملعجزات مصدر الفرح عندهماآليات 

  .، كدعوة اختيار متموها بالطاعة والوداعة ومؤازرة الروح)20:10

   عالمات التلمیذ األمین للمسیـح- 86

  ِّإنكار الذات، حمل الصلیب، اتباع الرب
  ) 2(]إن سري يل وألهل بييت[

إن كان أحد يأيت إيلَّ وال  «: عدم التعلُّق باألسرة أو تدليل الذات: الشروط احلامسة جاءت هكذا

أباه وأُمه وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته، حىت نفسه أيضاً، فال يقدر أن يكون يل تلميـذاً يبغض 

هنا ال يزال فكر املسيح يعلِّق على القوى الباهرة اليت فرح هلا التالميذ ملَّا أخرجـوا                ). 26:14لو  (»

نكـار الـذات هـو      فليس العمل العظيم هو الذي يفرح قلب التلميذ، بل إ         . الشياطني باسم املسيح  

مبعىن إنكاره لذاته وألهله وألقاربه ولكل ما لإلنسان، فهذا هو الذي يكشف أول عالمـة               . األعظم

ومن عالمات إنكار الذات الناجحة جداً حمبـة        . ناجحة التباع املسيح والصريورة تلميذاً للملكوت     

ال العظيمة مهما كانت قويـة      فكل األعم . اآلخرين بدون عائد، بل بروح العطاء وبذل الذات جماناً        

فإنكـار  . وناجحة إذا خلت من احملبة الباذلة صارت حناساً يطن أو صنجاً يرن، أي تكون بال قيمة               

  .الذات امللهم بقوة احملبة هو األساس لكل عمل عظيم مقبول يف ملكوت السموات

من قامته يف اتبـاع     وحينما تأثَّر أحد السامعني من كالم املسيح انفعل وأخذ يعطي وعوداً أكثر             

للثعالب أوجرة ولطيـور  : فقال له يسوع «، )19:8مت (» يا معلِّم، أتبعك أينما متضي «: املسيح

وآخر طلب منه املسيح أن .  وأما املعلِّم الذي يريد أن يتبعه، فليس له أين يسند رأسه» السماء أوكار

دع : فقال له يسوع «، )21:8مت (» ائذن يل أن أمضي أوالً وأدفن أيب «: يتبعه لكنه وضع شرطاً

، مبعىن أن التلميذ قد كرس )60:9لو (» املوتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وناِد مبلكوت اهللا

أتبعك يا سيد، ولكن ائذن يل أوالً أن  «: وآخر أيضاً قال. حياته خلدمة األحياء وليس خلدمة املوتى

ليس أحد يضع يده على احملراث وينظر إىل الوراء يصلح مللكوت        فقال له يسوع    . أودع الذين يف بييت   

 أي يسري متجهاً على خط مستقيم -، أي ليس أحد يضع يده على احملراث )62و61: 9لو (» اهللا

  . وينظر إىل الوراء فيتلف العمل منه، يصلح مللكوت اهللا-إىل األمام 

                                                
).286 الترمجة العربية صفحة -حياة املسيح : فارر(ذكرها كليمندس اإلسكندري . من كلمات يسوع غري املدونة(2) 
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من  شامالً  لتلميذ أن يترك كل شيء تركاً كامالً      ويف هذه األمثلة املصورة يتضح أن املسيح يفترض يف ا         

  . واحدحياته ومن قلبه ويتفرغ خلدمة امللكوت، وال يستقيم للتلميذ أن خيدم العامل وخيدم املسيح بآن

  :محل الصليب واتباع الرب

الرضا بالنصيب الذي أعطاه اهللا بشكر وهدوء وسكوت، واحتمال         : محل الصليب له معىن واحد    

 الصليب، أي   حيمل الصليب، بل    حيتمل: فاآلية ال تقول  . الضيقات واملهانة والظلم بال متلمل    اآلالم و 

يضعه على نفسه كشرط للمسري خلف الرب مبعىن اقتفاء أثره، حيث تكون كل ضيقة ومعها آالمها                

يكـون يف   مفروضة ومنتظرة سابقاً بل ومقبولة بال زعزعة أو شكوى أو طلب اإلعفاء منـها، وأن                

ـتعداد    لذلك فاملوت ينبغي أن يكون. تبار إزاء أي ضيقة عظمى أا قد تؤدي إىل املوت  االع مقبـوالً باس

  . واملوتتسليم النفس والروح منذ البدء باملسري وراء الرب واتباع املسيح حىت الصليب

د اآلب واملسيح يف هذا الشرط ليس قاسياً؛ بل هو يسلِّم اإلنسان إىل يد اهللا كما سلَّم هو نفسه لي       

فالـدعوة  . حىت إىل املوت، ألن يف املوت يستعلن اجلزاء واخلالص، وتستعلن احلياة وبنوة اهللا وجمدها             

  .حلمل الصليب واتباع املسيح دعوة لشركة اد ومرياث احلياة األبدية

ً من أقامني قاضیا علیكما، والمرأة الممسوكة بذات الفعل- 87 ْ َ  

  )14:12لو (» ياً أو مقسماً؟من أقامين عليكما قاض «+ 

  ).11- 2: 8يو ( يف أمر الزانية » موسى يف الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت «+ 

يوحنا، ولكن العنصر . لوقا، والقضية الثانية جاءت يف إجنيل ق     . القضية اُألوىل جاءت يف إجنيل ق     

رفض املسيح القضية، وهو اإلجراء الذي يسمونه       ففي القضية اُألوىل    . الذي يربطهما هو نوع القضاء    

 أمـا القـضية الثانيـة،     » من أقامين قاضياً؟ « :الشخصيلعدم االختصاص ” الشطب“يف احملكمة 

فبالرغم من أا استوفت شروط احلكم لقيام البينة والشهود، ولكنه رفضها أيضاً وأسقطها، ولكـن               

ل اهللا ابنه إىل العامل ليدين العامل، بل ليخلُص به العـامل ألنه مل يرس « :احملكمةلعدم اختصاص 

ـا ولكنه خمتٍف نوعاً ما يف القصة)17:3 يو(»   .، وهذا العنصر بديع حق

 أن قل ألخـي  «: فالقضية اُألوىل قُدمت على أساس قيام واحد من اجلمع يطلب مباشرة من املسيح

ح أن هذا ليس من اختصاص عملي، ولو إين قاضـي  ، فكان رد املسي)13:12لو (» يقامسين املرياث

خبـصوص  أمـا   . املسكونة بالعدل، فالسبب يف قيام هذا النزاع هو الذي خيصين وليس نوع النزاع            
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 منهما يريـد أن   فأنا أقول كقاضي األمور الروحية، إن سبب هذا النزاع هو الطمع، فكل واحد     السبب،

ع مبادئ امللكوت واحلياة األبدية، ألن املرياث الكـثري ال          يأخذ النصيب األفضل، وهذا ال يستقيم م      

مث ضرب هلم املسيح مثالً تعليمياً يكشف جهالة الطمع وما          . يوفِّر هلما احلياة املقبولة والسعيدة مع اهللا      

ينتهي إليه من املوت بعيداً عن اهللا، خالصته أن رجالً غنياً طماعاً يف األمور املادية خيتزن كل شـيء                   

عد نفسه يف احلياة بأمواله وخمزوناته، تذمر على القليل الذي خيزنه، فهدم املخازن وبـىن خمـازن                 ليس

وإذا بالرب الناظر باملرصاد أرسـل      كربى واختزن فيها من املال واملاديات ما يكفي لكثري من السنني،            

  )20:12 لو(» فهذه اليت أعددا ملَن تكون؟ «: مالكه ليأخذ روحه

ية األخرى فتحتاج إىل مزيد من الذكاء، فاملرأة اليت قدمها الكتبة والفريـسيون امـرأة               أما القض 

مستوفاة احلكم بالرجم حبسب الناموس، قدموها ودخلوا معها كشهود عيان لذات فعل الزنا، وذلك              

إلحراج املسيح بسبب إحساسهم أنه يرحم اخلطاة وحيبهم ويعطف عليهم وجيالسهم ويأكل معهـم،   

حتماً ظنوا أنه سيتساهل معها، وهنا يكون االستهتار بالناموس واألخالق ويكون هلم مأخذ محكم              ف

فصحيح أنه حمب للعشارين واخلطـاة، ولكـن حكـم          . كل هذا كان يعلمه املسيح    . للشكاية عليه 

على فانتظر قليالً وجلس وكأنه يكتب      . القانون بالرجم ضرورة، خاصة وأن هناك أكثر من شاهدين        

مبا أنكم أنتم شـاهدمت     : مث انتصب فجأة وقال هلم    . األرض، ولكنه كان يتحادث سرا مع ضمائرهم      

وهكذا ملَّـا   . فمن كان فيكم بال خطية فلريمها بأول حجر       . اخلطية فأصبح عليكم أنتم أن ترمجوها     

 واحداً مبتدئني من    أوقفهم أمام ضمائرهم ما استطاعوا أن يقفوا أمامه، فتركوا املرأة وخرجوا واحداً           

ال أحد؛ فما كان    : مث سأل املسيح املرأة أين الذين يشتكون عليِك؟ أما دانك أحد؟ فقالت           . الشيوخ

  !وال أنا أدينك أيضاً فاذهيب وال ختطئي ثانية: من املسيح إالَّ أن قال هلا

  !هويالِحظ القارئ الذكي أن املسيح إمنا يتكلَّم وحيكم ويدين من رصيد حياته ودم

مل آِت  «: هذا هو الديان. فالصليب القادم كان يسند ظهره ودمه يتساقط على هذه املرأة أثناء حكمه

  )47:12يو (» .ألدين العامل، بل ألخلِّص العامل
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   البذار التي تنمو وصاحبھا ینام ویقوم وإذ ھي سنبل- 88

 عن أن الفالح يلقي البـذار       اختزال شديد لعملية زراعة القمح يف األرض اجليدة، فهي ال خترج          

على األرض احملروثة، ويسحفها بالسحافة حىت خيبئها يف باطن اخلطوط كي ال تأكلها الطيـور، مث                

ينزل املطر، وينمو القمح أوالً نباتاً أخضر بديع الشكل واللون، مث حيبل طرف الساق وتظهـر فيـه                  

هو القمح بعينه، مث يرسل الفالح املنجـل ليحـصد   السنبلة، مث تنتفخ السنبلة ومتتلئ حبا يف السنبل و 

فباذر البذرة هو التلميذ الـذي ذهـب ليكـرز          : قصة قصرية مآلنة بالتلميحات   . وجيمع يف البيدر  

بامللكوت، والكلمة تنزل وتستقر يف القلوب الطيبة بعيداً عن الطيور والعيون والشهوات فتنمـو يف               

ينام ويقوم وإذا بالكلمة يف القلوب تنمو ويظهر مجاهلا يف          يذهب الكارز ويستمر يف زراعته، و     . هدوء

وهكـذا  . الكالم والسلوك، بعدها يتحول اجلمال إىل مثر حديث عن ذات امللكـوت الـذي زرع              

  .بالكلمة تبيض احلقول، ويأيت احلاصد السماوي حيصد للملكوت

ى حقول النعمة اليت ابيـضت يف       وهكذا كان املسيح حينما ينظر إىل السبعني الذين أرسلهم، كان ير          

ومن هذه الرواية   . كل أحناء العامل، وصارت بانتظار املالئكة احلصادين ليجمعوا ويرسلوا إىل املظال األبدية           

  .ميكننا أن حنكم على مقدار سعادة املسيح وهو يسري مع السبعني خيطِّط ألجيال احلنطة وملء امللكوت

  ،)49:12لو (» ضًجئت أللقي نارا على األر «- 89

  ،)50:12لو (» ولي صبغة أصطبغھا«                      

ًما جئت أللقي سالما بل انقساما«                         )51:12لو (» ً

  :ألقي ناراً

أليست هكذا كلميت كنار، يقول الـرب، وكمطرقـة    «: هكذا عرفها األنبياء. هي كلمة الرب

إذا تعرضت هلما طبيعة اإلنـسان  ! الناروالكلمة والروح هلما خاصية ). 29:23إر (» حتطِّم الصخر

. مع طواعية تسري فيها سريان النار الطيبة ذات التمييز واإلفراز بني ما هو للحريق وما هو للـتطهري         

فتظل الكلمـة والـروح   . وهي نار ال تطفأ ألا عمل النعمة، وال يثين النعمة عن العمل إالَّ اكتماهلا           

: ويقـول املـسيح   ! فسه صريعاً لفعلهما حىت يبيض أكثر من الثلج       يعمالن يف اإلنسان الذي أوقع ن     

 مبعىن هذه مشيئيت أن متسك النـار يف         ؟»جئت أللقي ناراً على األرض، فماذا أريد لو اضطرمت        «
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قلوب خاصيت وحميب ألين جئت من أجل هذا، والكلمة تضرم الروح فال يبقـى منـها إالَّ الـذهب       

لكي تكون تزكية إميانكم، وهي أمثن من الذهب الفاين، مع أنه  «: بطرس. املصهور، هذا هو فكر ق

وما قـول  ). 7:1بط 1(» يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة واد عند استعالن يسوع املسيح

إالَّ فعـل اإلحـراق   ) 11:3مـت  (» بالروح القدس ونار «املعمدان عن املعمودية إنه سيعمدكم 

  .املضادين وتقدس املختارينفنار اهللا تأكل . للتطهري

  :صبغة املعمودية بالدم

، وكيف )baptisqÁnaiأعتمد ا (اصطبغها ) b£ptismaبابتزما أي معمودية (ويل صبغة  «

؟ هكذا بعد أن وصف املسيح كيف جاء وكلمته معه كنار يكمل )50:12لو (» أحنصر حىت تكْمل

ميل عمله على الصليب، وكيف بدم صليبه يعمد اجلسد  ا عمله حىت النهاية، دخل بعدها للتو يف تك        

ليدخل به املوت ملفوفاً باحلياة ومدِثراً بالنور، فارتعبت منه جحافل الظلمة، وسلطان املوت ألقـى               

  .وبقي يف املوت حمفوظاً باحلياة إىل أن أكمل مدة العقوبة وقام. سالحه

  !كلمة والروح ودم صليبهواملعىن أن املسيح جاء لتطهري البشرية بنار ال

إن عمله سواء بالكلمة أو تكميله على الصليب        : ومن هذا نستخلص جوهر القضية اليت يقصدها      

ال ميت للفهم الفكري أو العمل الظاهري بصلة، بل هو يف العمق الضارب يف قلب الطبيعة البـشرية                  

ألن كلمـة اهللا حيـة    «: رسولاليت دخل إليها عن طريق الكلمة اإلهلية النافذة، كما يقول بولس ال

وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إىل مفرق النفس والروح واملفاصل واملخاخ ومميزة               

فتصور عزيزي القارئ، أن يكون لكلمة اهللا أيضاً القـوة  ). 13و12: 4عب (» أفكار القلب ونياته

كذلك فإن عمل املسيح    . احلق جتلِّيه والباطل تلغيه   ! باطلاحلارقة اليت للنار اإلهلية اليت متيز بني احلق وال        

على الصليب ليس هو جمرد آالم جيوزها كما يظن بعض الناس، وكأا آالم ظاهرية وفداء ظاهري،                

للتعميد، حىت جيوز اجلسد نقع املوت      ولكن هنا يلبس املسيح عملية اآلالم والصلب واملوت ثوب الدم           

  . احلياةغطَّى بدمبكامله حىت القاع وهو م

الذي أقامه اهللا ناقضاً أوجاع املوت، إذ مل يكـن   «: لذلك قيل إن املوت ما أمكن أن ميسك فيه

  !!إىل هذا العمق وصل خالصنا من اخلطية واملوت). 24:2أع (» ممكناً أن يمسك منه

لنقاش والتعليم  إذن، فاملسيح مل يأِت باملعجزات واآليات ليخلِّص الناس، وال عن طريق البحث وا            

وإظهار القوة واجلربوت، بل سلَّم نفسه ألوجاع املوت وشرب كأسه وانصبغ بفعله، لكي يرفع ثقله               
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فاخلالص كلَّف املخلِّص أن يصطبغ بدم صليبه الذي سكبه . عن اإلنسان كما ترفع النار زغل الذهب  

 على األرض، بل انقساماً وأملـاً       لذلك سبق ونبه تالميذه أنه مل يأِت ليلقي سالماً        ! حىت أسلم الروح  

خاض معركتها بنفسه وترك لنا أن ال جنزع من أن نقتـدي بـه وحنمـل ذات                 . وعناًء وموتاً زعافاً  

ولكن، وبروح احملبة اليت سكبها علينا، يخرج من األمل راحة، ومن العناء            . الصليب لنبلغ ذات الغاية   

. ل من أجل تنحية الباطل وتكميل الوحدة بالنهايـة        أما االنقسام فهو يعم   . سعادة، ومن املوت حياة   

  .هذه كانت نظرة املسيح للمسيحية يف العامل. فهو ألقى انقساماً يثمر وحدة، ال سالماً يثمر انقساماً

   ملكوت هللا ال یأتي بمراقبة- 90

يت ال يـأ : أجام وقـال  « » مىت يأيت ملكوت اهللا «: كان هذا ردا على سؤال سأله الفريسيون

: 17لـو  (» وال يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، ألن ها ملكوت اهللا داخلكم. ملكوت اهللا مبراقبة

ليس معىن هذا الكالم أن املسيح قال للفريسيني إن ملكوت اهللا داخلهم، ولكن القـصد    ). 20-22

ألن “: ح هو فمعىن التعبري  الصحي   . من الكالم أن ملكوت اهللا يظهر يف داخل اإلنسان وليس خارجه          

مبعىن أنه من اخلطأ انتظار ملكوت اهللا كعمل خارج         . ”هذا لو قبلتموه  . ملكوت اهللا يكون داخلكم   

فاإلنـسان ال   . اإلنسان، بل هو يف حقيقته استعالن لوجود اهللا داخل اإلنسان، هذا هو ملكوت اهللا             

هوره يلغي مـن اإلنـسان    أو بالزمان اآلن أو يف املستقبل؛ ألن ظ» ههنا أو هناك «يربطه باملكان 

ألم ليسوا من العامل، كما أين أنا لست من العـامل، لـست    «: اإلحساس الشديد باملكان والزمان

). 15و14: 17يو (» من الشرير) قلوم(من العامل، بل أن حتفظهم ) من املكان(أسأل أن تأخذهم 

وهذا هـو  (وعرفتهم امسك  «: بوقد عبر املسيح عن حلول ملكوت اهللا يف اإلنسان عندما قال لآل

، )قبل إنشاء العـامل (احلب الذي أحببتين به    ) ملكوت السموات (وسأعرفهم، ليكون فيهم    ) امللكوت

أعطانـا أن نطلـب   » أبانا الـذي  «وحينما علَّمنا املسيح صالة ). 26:17يو (» وأكون أنا فيهم

وظهور ملكوت اهللا يف القلب . لقلب هنا جميء امللكوت يكون داخل ا» ليأِت ملكوتك «: امللكوت

ال يأيت مبراقبة، بل ظهوره يكون مفاجأة، كما قال، كظهور الربق يف السماء ليمألها من أقصاها إىل                 

امللتهب، ونسيان الذات والدنيا وكل     حيث يكون فيه الفرح الذي ال ينطق به، واحلب اإلهلي           . أقصاها

  !! كملقد: ما فيها، حيث يصرخ اإلنسان
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   مجيء ابن اإلنسان- 91

كان من املعروف منذ أن بدأ املسيح الكرازة بقرب ملكوت اهللا، مث الكرازة بدخول ملكوت اهللا،                

فكان التعبري عـن    . أن املسيح كان يربط بني جميئه الشخصي وظهوره بينهم وبني جميء ملكوت اهللا            

لذلك فشهوة  . الدخول معه يف شركة   امللكوت وقربه والدخول إليه تعبرياً عن اإلميان باملسيح وقبوله و         

التالميذ بعد أن يرحل املسيح أن يروا يوماً من أيام ابن اإلنسان، كانت تعبرياً عن رؤيـة ومعاشـرة               

لذلك يف مرة كشف املسيح عما يف قلبه من جهة هذا           . ملكوت اهللا عن واقع حي ملموس ومسموع      

إن أنبياء وأبراراً كثريين اشتهوا أن يروا مـا   «: ل هلماألمر بالنسبة خلواصه التالميذ الذين أحبهم وقا

ولكن طوىب لعيونكم ألـا تبـصر       . أنتم ترون ومل يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ومل يسمعوا          

هنا ما رآه التالميذ وما مسعوه هو املـسيح وهـو   ). 16و17: 13مت (» !وآلذانكم ألا تسمع

  !امللكوت مشتهى كل اُألمم

 اإلحساس املرهف الرقيق اململوء باالنفعاالت اإلهلية اململوءة حبا، انطلق املسيح ينبـئ             ومن هذا 

مبجيئه ثانية على األرض، وابتدأ يوعيهم أن ال يزيف أحد هلم هذا ايء أنه سريع أو أنه مكـاين أو                    

ميأل كـل األحنـاء يف      ووصفه وكأنه الربق    . زماين؛ بل هو جميء كلِّي ميأل الوجود والكيان والزمان        

كذلك أيضاً يكون ابن اإلنسان يف يومه، فال يستطيع أحد أن يقول هنا أو هنـاك كمـا ال                   . حلظة

  !يستطيع أحد أن ينكره

اثنان على فراش واحد، يؤخذ الواحـد   «: أما جميئه فهو للدينونة لتفريق اإلنسان البار من الشرير

 مث إذ متادى التالميـذ  » ، تؤخذ الواحدة وتترك األخرىاثنتان تطحنان على الرحى « » ويترك اآلخر

ألنه حيثما  «: يف حماولة ابتزاز معرفة أكثر عن أين تكون الدينونة؟ أعطاهم املسيح مثالً، إذ رد عليهم

ومعناها أن اجلثة هي اليت جتمع النسور حوهلا، ). 28:24مت (» تكون اجلثة، فهناك جتتمع النسور

 إما يؤخذ فردياً مبعىن أن جثة اجلرمية جيتمع حوهلا يف احلـال ضـباط         -قلناه   كما سبق و   -والشرح  

، أو اجلثة هي اجلزء الساقط من كيان الكنيـسة          )وهم ضباط الرومان  (البوليس ذوو نياشني النسور     

واملعىن . فاجلزء الذي سيخطف ويكون مع املسيح يكون قد عبر الدينونة         . الذي ستعقد عليه الدينونة   

والذي يؤكِّد هذا املعىن هـو قـول        . ن الدينونة ال ختص وال ينبغي أن تسترعي اهتمام أوالد اهللا          أ

اجلارحة، اثنان على فراش واحد، يؤخذ الواحد فال يوجد، واآلخر يترك كاجلثة تنتظر النسور          : املسيح

  .ينونة الدكذلك اثنتان على الرحى، تؤخذ الواحدة فال توجد، وتترك األخرى كاجلثة تنتظر
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  :معىن انتظار جميء ابن اإلنسان حبسب اإلجنيل

انتظار جميء املسيح والسهر واالستعداد والصالة تأخذ جزءاً كبرياً من حيز اإلجنيل، ولكن لـيس               

               مبفهوم انتظار جميئه الثاين الذي هو يفوق املكان والزمان احملدود بساعاته وأيامه وسنيه، ولكن ينصب

سيح يف حياة اإلنسان، حيث ينتقل مفهوم االنتظار والسهر بالترقُّب إىل طلـب            باألكثر على جميء امل   

وحينئذ يسهل أن نفهم ملاذا هـذا       . ايء والشوق إليه واحلنني الذي يزداد باحلب والصالة والعبادة        

اإلحلاح الشديد جداً على انتظار العريس وسهر الليل والزيت واملصابيح ومراقبة الساعة يف حتركهـا               

مىت، ومىت جييء وتكتحـل     : إنه انتظار ورجاء اللقيا   !  احملرس األول إىل األخري برجاء جميء الرب       من

بنفـسي   «: عيناي برؤية من حتبه نفسي؟ من إشعياء مسعنا هذا احلنني والشوق والـشهوة العارمـة  

لنـهار  من الليل إىل فجـر ا ). 9:26إش (» أيضاً بروحي يف داخلي إليك أبتكر. اشتهيتك يف الليل

والشهوة حترق قليب مىت يأيت وأنظره؟ هذا التوتر البالغ احلساسية بني شهوة التمني والتمادي يف غياب         

احلبيب، هو حمسوب جزءاً حياً من اللقيا، إذ يف كل مرة تنتشي النفس ويف توترها البالغ العنف حتس                  

!  ر احملاولة، وكأا مل تر مع أـا رأت        مث جلوع الروح اليت ال تشبع تعود وتكر       . بالراحة وكأا رأته  

إذا حضر، نسيت النفس كـل      . فاملسيح احملبوب هو يف حقيقته غائب حاضر للنفس اليت تبحث عنه          

ال ميكن أن يغيب املسيح عن جميئه، كمـا ال          ! دموعها وتوسالا؛ وإذا غاب، تنسى حضوره البديع      

أكلـت  تمنى، ومهما رأته العني ال تقنع، ومهمـا         ميكن أن يوجد بالدرجة اليت يفكر ا اإلنسان وي        

، )السماوي(يرجع من العرس  مىت وأنتم مثل أُناس ينتظرون سيدهم «. وشربت تعود إليه جائعة عطشانة

وإن ... ألولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم جيدهم ساهرين  طوىب. حىت إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت      

فكونوا أنتم إذاً   ... العبيد   فطوىب ألولئك    ،ى يف اهلزيع الثالث ووجدهم هكذا      الثاين أو أت   أتى يف اهلزيع  

  )40- 36: 12لو (» .مستعدين، ألنه يف ساعة ال تظنون يأيت ابن اإلنسان

فاملـسيح  !! وكلما طال طالت الطـوىب    !! فلو تأمل معي القارئ جيد أن الطوىب كلها يف السهر         

ولكن هذا ال يتضمن الـزمن كتحـرك        !! قي يف قمة السهر   يرتاح يف الساهرين له وكأن نقطة التال      

  .عقارب الساعة، ولكن حيمل مضمون سهر النفس بالشوق امللتهب
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   األرملة المظلومة وقاضي الظلم- 92

  »ُأفال ینصف هللا مختاریھ؟«

امرأة أرملـة   : أراد املسيح أن يزكِّي عدله الرحيم لكل بائس ويائس ومظلوم، فأعطى هذه القصة            

رامل حلوحات ال يطاق هلن إحلاح، ألن يتسلَّحن بضعفهن، وسالحهن املسكنة ومن يطيـق؟              واأل

حىت قاضي الظلم الذي اشتهر امسه يف املدينة ذا الوصف بسبب طبيعته الظاملة اليت ال يفلـت مـن                   

، وهـي   حتتها صاحب حق إالَّ بشق األنفس، جاءته بقضية رفعتها على خصم هلا، فأجلها، مث أجلها              

. كل مرة تأيت إىل احملكمة يف الفجر وتقف على بابه مع أن قضيتها مؤجلة دائماً إىل آخـر اجللـسة                   

تبتدئ تسرد قضيتها من جديد مع ترافع ال يهدأ،         : ولكن يا ويله يف هذه اللحظة الذي ينادي بامسها        

ولكنه . جلها مرة أخرى  وإذ يدعي اإلنصات يكون قد قفل أذنيه وانتظرها حىت تنتهي من كالمها ليؤ            

إين :  أعصابه وضايقت نفسه، فقـال راجع نفسه يف هذه القضية، فوجد أنه هو اخلاسر فيها، فقد أتلفت      

  .أنصفها رغماً عن إراديت، وأنصفها لئالَّ تزعجين

انظروا إىل إحلاح هذه املرأة كيف حطمت به ظلم القاضي، واغتصبت           : مث عاد الرب خياطب تالميذه    

أفال ينصف اهللا خمتاريـه   «: فما بالكم لو كانت صالتكم على هذا القياس. ا حقها من بني يديهبإحلاحه

وهكذا ). 8و7: 18لو (» !!الصارخني إليه اراً وليالً وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعاً

ول مرة، ولكن مسرة    كشف املسيح عن أمهية اإلحلاح يف الصالة، ليس ألن اهللا قاضي ظلم ال يسمع من أ               

على أن اإلحلاح يف الصالة إىل عدم       . اهللا كقاٍض أن يسمع إحلاح خمتاريه حىت يعطيهم فوق ما يستحقون          

  .امللل ينشئ عند اإلنسان دالة مع اهللا وقرىب، وإن متهل فاالستجابة أقوى

  ُ قبل أن یغلق- ادخلوا من الباب الضیق - 93

فاجتهدوا أن تدخلوا فيه قبل أن يغلق، كل        . ـا، ولكنه مفتوح اآلن   أما أن الباب ضيق، فهو ضيق حق      

وطاملا توجد مشيئة ويوجد عزم، فالدخول ممكن، ولكن ماذا يكون بعـد أن             . يوم وكل صباح هو فرصة    

إن الباب يغلق أمامنا هنا     ! تصبح األيام بال صباح، وتطلب مشيئة اإلنسان فإذا هي قد وهنت والعزم احنل            

ى األرض حينما ال يوجد جهد أو اجتهاد، فاجتهدوا طاملا كان لكم اجتهاد أن تدخلوا من الباب                 وحنن عل 

الثمن رخيص اآلن، ولكنه بعد األوان غاٍل جداً وال يوجد،          . الذي يؤدي إىل السماء واحلياة الدائمة األبدية      

ه مفتوح، ولكن حينما ينتـهي  واملسيح اآلن يدعو للوليمة وباب! حينما يشتهي اإلنسان أن يدخل وال يقدر 

  .زمان الدعوة ويأيت زمان الوليمة، يقفل الباب وال يسمع ألحد صوت رجاء وال صراخ
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هنا صورة يف صفحتني متقابلتني
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هنا صورة يف صفحتني متقابلتني
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  )3( عالمات الزمان- 94

اضرة ومنظـورة وال    عالمات الزمان تفيد ترصد احلوادث الزمانية، أما عالمات السماء فهي ح          

فالزمان زمان توبة والرب واقف على الباب يقرع، فاآلن زمان الفـتح            . حتتاج إىل ترصد أو اجتهاد    

 «: والترحيب باملسيح، قبل أن يأيت زمان غلق الباب وبدء الدينونة، فال يسمع رجاء وال يقبل توسل

فالقاضي يف زمان الدينونة هو ). 26:5مت (» أقول لك ال خترج من هناك حىت تويف الفلس األخري

فابذل اجلهد اآلن وأنت ال تـزال يف الطريـق       . نفسه اآلن حماميك يف زمان التوبة والعودة واملصاحلة       

. الزمن اآلن زمن مصاحلة وحب وود وغفران جمـاين        . لتتخلَّص من ديونك قبل أن تغرم مبا ال تطيق        

! زمان القضاء والدينونة والندم وصـرير األسـنان  هذا هو الزمان الذي ينبغي أن نبحث عنه، وليس   

لذلك يؤنب املسيح الذين يسعون ملعرفة زمان جميئه وهو زمان دينونة، ويتركون معرفة قيمة الزمـان               

يا مراؤون تعرفون أن متيزوا وجه األرض والسماء،        «: احلاضر وهو زمان املصاحلة واخلالص بقوله     

ا هذا الزمان فكيف ال متيز56:12لو  (»ونه؟وأم(  

  ّ لعازر والغني- 95

الرجل الغين جالس يف قصره يتنعم مبأكوالتـه وضـيوفه          . قصة حزينة ولكنها مثرية وذات نفع     

واملوسيقى تشجي أمساعه، وعلى بابه ملقى رجل فقري معدم مريض وجمروح، وكان يتنـازع مـع                

         رمى أصالً للكـالب،       الكالب يف السبق على اختطاف الفتات الساقطة من مائدة الغيناليت كانت ت ،

ومات الغين ومات الفقري، فإذا بالغين وهو يف اهلاوية يـرى لعـازر يف              . فنازعها حقها بدافع جوعه   

حضن إبراهيم يالطفه، فتوسل الغين لدى إبراهيم أن يرسل لعازر ليبلّ لسانه بطرف أصبعه ليربده من                

يا ابين اذكر أنك استوفيت خرياتك يف حياتك، وكذلك لعـازر   «: فرد عليه إبراهيم. هليب اجلحيم

 وفوق هذا كلـه  » هو يتعزى وأنت تتعذَّب «: واآلن قد جاء ميعاد اجلزاء) 25:16لو (» !الباليا

فتوسل الغين أن يرسل لعازر إىل بيت أبيه ألن له إخوة لكي يشهد هلم مبـا آل                 ! بينكما هوة ال تعرب   

عنـدهم موسـى    «: ال يأتوا إىل اهلوة واملعاناة، فرد عليه إبراهيم والرد من املسيحإليه حاله، لكي 

بل إذا مضى إليهم واحـد مـن    «: ، فرد الغين على إبراهيم)29:16لو (» واألنبياء، ليسمعوا منهم

إن كانوا ال يـسمعون   «: فرد عليه إبراهيم والكالم للمسيح أيضاً). 30:16لو (» األموات يتوبون

                                                
.3-2: 16: ، قارن مع إجنيل مىت58-54: 12 لو (3)
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  )31:16لو (» .إن قام واحد من األموات يصدقونمن موسى واألنبياء، وال 

 مع أا كلـها تتـسم   -والقصة مليئة بالنصح واحلكمة والتحذير واإلنذار، ولكن أقوى ما فيها          

فاملسيح يتكلَّم عن قيامته والقول للفريسيني      !!  أنه لو قام واحد من بني األموات ال يصدقون         -بالقوة  

. ين ما مسعوا من موسى وال من األنبياء، وما مسعوا للمسيح حيا وال مقاماً مـن بـني األمـوات       الذ

ولكنها قيلت أصالً واملـسيح  . والقصة جيدة ينبغي أن يسمعها الفقراء واألغنياء وكل مترف وحمروم         

  .سائر مع تالميذه صوب أُورشليم ليموت هناك ليقوم
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  الفصل الثالث عشر

  ُالمسیح في أورشلیم في عید التجدید

  ً المسیح یعلن جھارا عن مسیانیتھ ووحدتھ مع اآلب- 96

وكان يسوع يتمشى يف اهليكل يف رواق سليمان. وكان عيد التجديد يف أُورشليم وكان شتاء «

ق بـه، ومسعـوه     كان ذلك يف شهر ديسمرب، وكان سكان أُورشليم شديدي التعلُّ         ). 22:10يو  (»

فاحتاط به اليهود وقـالوا   «: كثرياً وأحبوه كثرياً ومتنوا أن يسمعوا منه كلمة أنه مسيا لترتاح قلوم

لقد آمل هذا الـسؤال  ). 23:10يو (» إىل مىت تعلِّق أنفسنا، إن كنت أنت املسيح فقل لنا جهراً: له

يكفي أنه علَّم مبا مل يعلِّم به أحد غـريه،  ! أين أنا: املسيح جداً، ألنه ليس من الضروري أن يقول هلم        

ويكفي أنه عمل أمامهم أعماالً تنطق بأن عاملها هو اهللا، أال يكفـي             . ال نيب وال حكيم وال فريسي     

األعمال اليت أنا أعملها باسم أيب هي تشهد . إين قلت لكم ولستم تؤمنون «: فرد عليهم آسفاً. هذا

خرايف تسمع صويت، وأنا أعرفها     . كم لستم من خرايف، كما قلت لكم      ولكنكم لستم تؤمنون ألن   . يل

اخلراف ال حتتاج من راعيها أن يقِْسم هلم بالقول أنه راعيها، بل تتبعه ). 27-25: 10يو (» فتتبعين

يف رضا وهدوء؛ ألنه يطعمها من دسم املراعي، ويزود عنها، ويضمد جراحها، وحيمل على كتفيـه                

وأنا أُعطيها حياة أبدية، ولن لك إىل األبد، وال خيطفها أحد من  «! رضعة يقودالضعيف منها، وامل

الذي أعطـاين   «: أنا مل أمجعها حويل، بل الذي ناداها ومجعها هو أيب، فهو). 28:10يو (» يدي

ليس من رابي وال من فريسي وال من رئيس كهنة وال من السنهدرين أنـا  (إياها هو أعظم من الكل  

هذا ألم كانوا يقولون إنه مل يستلم ). 29:10يو (» ، وال يقدر أحد أن خيطف من يد أيب)اأخذ

: وعاد املسيح يؤكِّد هلم أنه ليس نبياً هو وال ابن نيب، بل هو الواحد الوحيد مع أبيه                . تعليمه من أحد  

 وامتدت أيـديهم  .وإىل هنا انتهى صرب السائلني عن مسيانيته). 30:10يو  (» أنا واآلب واحد «

  ! لريمجوه- وهي عندهم كثرية -كالربق على احلجارة 

أعماالً كثرية حسنة أريتكم  «: فابتدأ املسيح يداعب عقوهلم اجلاهلة ونفوسهم احلاقدة بال سبب

مع أنه مل يقل عن نفسه أكثر مما قيل ). 32:10يو (» !!من عند أيب، بسبب أي عمل منها ترمجونين

سيا عند اليهود يف التعبري الالهويت السري هو ابن اهللا وهو املـتكلِّم والعامـل بـاهللا،          عن املسيا، فامل  
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  .واهللا أعطاه أن يستعلن شخصه هلم

! ولكن إن ضاقت الرؤية وفسد الذهن، فال يرى فيمن يتكلَّم بكالم اهللا ويعمل أعماله إالَّ جمـدفاً            

م الواحد العددي وأضاعت من اهللا اتساعه الالائي     ألن وحدانية اهللا عند اليهود حصرت اهللا يف مفهو        

ووجوده الكلِّي، وحبست كلمته يف املكتوب، وأنكرت عليها التجسد ليرى اهللا بني الناس، رؤيـة               

العني، ويتكلَّم معهم بسماع اُألذن حىت يعلِّمهم احلق بعلم نفسه، ويفديهم بعمله وحيييهم بدمه بعـد        

لسنا  «: قالوا له! اإلنسان، وأفلس معهم كلُّ املعلِّمني واملتكلِّمني واحلاملنيأن أفلس األنبياء يف خالص 

). 33:10يو (» نرمجك ألجل عمل حسن، بل ألجل جتديف، فإنك وأنت إنسان جتعل نفسك إهلاً

هنا ليت بـصرية اإلنـسان   !! لقد أخطأوا التعبري والبداية والنهاية، بل إنه وهو إله جعل نفسه إنساناً        

 لريى ما عمله اهللا باتضاعه، إذ أخفى جمد الهوته وأخذ شكل العبد لكي يرثي حلـال العبيـد                   تنفتح

إذن، فالذين مل يتعرفوا عليه بعد، هم الذين جدفوا، ألنه إن كان اهللا أظهر . ويرفعهم حلال اهللا يف اد    

  نفسه يف اجلسد، أتقول له قد كذبت؟

حين أمامهم ونسجد، وال نقبل اهللا ملا يتضع وننكر تقـدمي  أنقبل الناس عندما ميجدون أنفسهم فنن    

 للتعبري عن الـشعب أو عـن   »ابن اهللا«السجود له؟ وإن كان يف التوراة كثرياً ما استخدمت كلمة         

فالذي قدسه اآلب وأرسله    «: وهنا تعجب املسيح وقال   . اآلباء بنوع من شدة التعلُّق والقُرىب من اهللا       

ما هو حالل عنـدهم     ). 36:10يو  (» إنك جتدف، ألين قلت إين ابن اهللا؟      : ن له إىل العامل، أتقولو  

  أن يقال هلم أبناء اهللا وهم بشر، حرام على ابن اهللا باحلق أن يقول إين ابن اهللا؟

فإنْ ضعف اإلحساس عندهم إلدراك احلق يف شخص    : وعاد املسيح يتمسك باألعمال اليت يعملها     

  هل إىل هذا احلد انعدم الفهم والبصر يف إدراك هذا احلق يف األعمال؟املسيح كابن اهللا، ف
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  الفصل الرابع عشر

  )بیریة(المسیح في بیت عبرة 

   حدیثھ عن الطالق- 97

مل يكن ممكناً أن يظل املسيح يف أُورشليم أكثر من هذا بعد أن التهب اجلو من حوله، خاصة بعد                   

يف (فطلبوا أيضاً أن ميـسكوه   «: فالتجأ إىل عرب اُألردن، منطقة بريية. إعالنه اجلهاري عن مسيانيته

فخرج من أيديهم، ومضى أيضاً إىل عرب اُألردن إىل املكان الذي كان يوحنا يعمد فيه أوالً                ) مأُورشلي

). 1:19مـت  (» وجاء إىل ختوم اليهودية من عـرب اُألردن  «، )40و39: 10يو (» ومكث هناك

يه ، وكان يلجأ إل   )28:1يو  (وهذا املكان هو أول مكان ظهر فيه املسيح يف بداية خدمته بعد العماد              

 «: ويف هذا املكان كان الشعب يعتربه أعلى مقدرة من املعمدان، ألن املعمدان مل يعمل آياٍت. كثرياً

: 10يـو  (» فآمن كثريون بـه هنـاك  ... إن يوحنا مل يفعل آية واحدة : فأتى إليه كثريون وقالوا

دأوا يسألونه أسئلة   فب. وكان القوم متقدمني يف املعرفة وواثقني من مستوى استنارته كنيب         ). 42و41

فكال . صعبة، إذ سأله سائلٌ عن موضوع الطالق الذي حير تالميذ هلِّيل الكبري قبالة مشاي املقاِرن له               

فلما قدموا السؤال للمسيح ليقرر رأيه فيه       . املدرستني مل جيد احلل األخالقي والسياسي ملسألة الطالق       

وكان املسيح  . القانوين، ولكنه كان األقرب إىل فكر مشاي      األخالقي و : ختطَّى حل هلِّيل ومشاي معاً    

فالرجل واملرأة مها بعد الزواج وحدة واحدة . قد سبق يف عظة اجلبل أن قطع بأن عقد الزواج ال يحلُّ  

ومن هذا اجلسد الواحد خيـرج      . غري قابلة لالنفصال، يقيمان حياة واحدة، فقد صارا جسداً واحداً         

فالزواج . سيح للزواج صفته اُألوىل الطبيعية أن اهللا من البدء خلقهما ذكراً وأُنثى           األوالد وقد أعاد امل   

وأن هذا الكيان الذي ينشأ من زواج الرجل بامرأة هو   . هكذا جيب أن يتحقَّق يف احلياة     . تأسيس إهلي 

كيان جسدي مستمد من املسيح كوحدة عضوية فيه، أي أن املسيح أساس الوحدة فيه ككل، مبعىن                

ففي املـسيح   .  املسيح يف جتسده جبسد إنسان مثَّل فيه الطبيعة البشرية بكال اجلنسني متحدين باهللا             أن

وهكذا أصبح الزواج يف املسيحية هو تعبري جديد عايل         . ليس رجل وال امرأة بعد، بل مها واحد فيه        

 بـني اجلنـسني، ألن      القدر واملضمون، يتحتم أن حيقق منوذج املسيح، حيث ميتنع التعايل أو التفريق           

فباحلياة املسيحية املتفقة تنصهر الشخصيتان معاً، حبيث حيفظ الكيان املتحد          . عنصر احتادمها إهلي هو   

هلما مميزات كل عنـصر منـهما، فـال يطغـى الواحـد علـى اآلخـر، وإالَّ يفقـد مفهـوم                      
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 يعطي مضمون هـذا     واملسيح وحده هو الذي   . الوحدة الكيانية يف املسيح مضمونه الروحي املتكامل      

 ال يفرقـه  مجعـه اهللا فالذي  «: وهنا يأيت املسيح بالتعبري احلقيقي العايل والصادق جداً. السر وقيمته

خلقهما اهللا ذكراً وأُنثى، أو ، سواء يف صورته اخللقية اُألوىل حينما )9:10، مر 6:19مت (» إنسان

  .نني وصارا واحداً فيه تباعدمها كاث فألغى،بعد ما احتوامها املسيح يف جسده

فلما احتج القوم بأن ناموس موسى أجاز الطالق، رد املسيح عليهما فوراً أن هذا االستثناء كان                

لقساوة قلوبكم، فالقانون بطبيعته ال ينشئ األخالق أو املُثل العليا لألخالق، أو خيلق حسا أخالقيـاً                

وهذا ال يتوافق مـع     . القيم، وليس االرتقاء والنمو ا    رفيعاً، ولكنه وضع ليحاصر التسيب والنزول ب      

  !ناموس اهللا الروحي الذي يرتقي باإلنسان لريتفع به فوق طبيعته

وملا ). 19:3غل (» ) ...املسيح(فلماذا الناموس؟ قد ِزِيد بسب التعديات، إىل أن يأيت النسل  «

 االنفصال إالَّ للعلَّة، مل يشأ أن يدخل معهم استصعب التالميذ صيغة الزواج يف املسيحية اليت ال حتتمل    

السر “يف حقيقة هذا العمل املسيحي الفائق قبل أن حيل الروح القدس، ويدركوا من أنفسهم قوة هذا      

  . امللكوتوملَّا أجاز البتولية أجازها حلساب امللكوت، على أن الزواج زواج من أجل. ”العظيم

   مباركة األوالد- 98

، ولكن تدخل التالميذ على وجه الـسرعة  )15:18لو (» ه األطفال أيضاً ليلمسهمفقدموا إلي «

ومنعوهم، ألن األوالد كالنساء يف العرف اليهودي ال ينبغي أن يظهروا مع الكبار، وليـست هلـم                 

: ولكن املسيح دعاهم  . حقوق وطنية، وال يعترف م اتمع اليهودي، وال يدخلون يف تعداد الدولة           

مـن ال يقبـل   : احلق أقول لكم. األوالد يأتون إيلَّ وال متنعوهم، ألن ملثل هؤالء ملكوت اهللادعوا  «

  .فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم). 17و16: 18لو (» ملكوت اهللا مثل ولد فلن يدخله

اُألوىل من التالميذ، وهي توضح أن خدمتهم للملكوت ال تزال مربوطة           : وهنا إشارتان واضحتان  

واإلشارة الثانية من   . ظاهر والكرامات وعدم لياقة األوالد أن يأتوا إىل املسيح وبالتايل إىل امللكوت           بامل

. املسيح، وهي تكشف مفهوم امللكوت عند املسيح أنه ملكوت قلوب وبراءة وبساطة روح وقلـب              

ون داخلياً  فملكوت التالميذ ال يزال خارجياً لذوي الكرامات، وملكوت املسيح ال يزال يلح أن يك             

قلبياً روحياً غري منظور، حيث دخوله يعتمد كلياً على روح عدم االعتداد بالذات وإنكار الكرامـة                

وبدون هذه الـروح تفقـد املـسيحية        . واد املضاف يف طاعة وخضوع واتضاع الطفل ووداعته       

مـت  (» تعلَّمـوا مـين ألين وديـع ومتواضـع القلـب      «: مضموا وهدفها وطريقها وباـا 
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وإن خطية احلياة املسيحية اليت ستحرمها من االجنذاب إىل امللكوت يوماً هـي اعتبـار               ). 29:11

واحملك الرادع ملثـل    .  مدخالً للديانة أو تأهيالً للملكوت     الروحيةاملعرفة والعلم والدراسات العلمية     

  !!هذه املبادئ هو قول املسيح هنا إن من ال يقبل ملكوت اهللا كولد فلن يدخله

 - بآن واحـد  -فكون املسيح يرى يف الولد النموذج الذي يصلح للملكوت وليس غريه، جيحد       

. اعتبار التقدم والتبحر يف علوم اإلهليات، اليت هي من وضع الناس، مدخالً للعبادة أو التدين الصحيح               

إلنسان، وهذه تعمل بال    فزيادة املعرفة العقلية يف أمور اهللا تصب يف اإلرادة تعايل الذات لتعظيم قدر ا             

وهكذا أصبح سر التقدم حنو امللكوت يعتمد على سر   . شعور لالبتعاد عن حقيقة اهللا البسيطة وطبيعته      

على أن الطفولة بكل مفاخرها الروحية ال تزال حيـة وفعالـة يف             . العودة إىل بساطة روح الطفولة    

فمن العلماء العظماء من فاقوا جيلـهم يف        . ءوجدان كل إنسان ينتبه إليها حىت ولو كان أعلم العلما         

فالعلم الصادق واحلقيقي يزيد العاِلم شعوراً بصغره، فكلمـا         . روح الوداعة واحملبة وبساطة الطفولة    

  .اقترب اإلنسان من احلق اقترب من اهللا
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  : رئیس مجمع یسأل المسیح- 99

  ًكیف یرث الحیاة األبدیة؟ وكان غنیا

مىت نعرف أنه   . وحبسب إجنيل ق  . ، فهذا اإلنسان كان رئيس جممع بريية      إذن. كان هذا يف بريية   

فهو . إذن، فهو على مستوى التأهيل الناموسي العايل حىت ينتخب رئيساً وهو صغري السن            . كان شاباً 

هذا كان يستمع إىل املسيح فتأثر تأثُّراً شديداً دخل أعماق          . يتكلَّم عن حداثته وكأا قريبة العهد به      

ه فاشتهى هذه احلياة األبدية اليت يدعو إليها املسيح، فتقدم إىل املسيح كمعلِّم يرجـوه أن يعطيـه         قلب

وواضح أنه كان من الساعني إىل الرب بالناموس أو         . وسيلة عملية لكي يفوز بواسطتها باحلياة األبدية      

ألرث ماذا أعمل املعلِّم الصاحل، أيها  «: الرب الذايت باألعمال واعتقد أن احلياة األبدية تربح باألعمال

 منسوبة إليه، فلو قبلها يكون ”الصاحل“لقد توقَّف املسيح عند كلمة ). 18:18لو (» احلياة األبدية؟

ـا ابن اهللا الصاحل، ولكن هذا ينبغي أن يـراه     . قد اغتصب صفة أساسية هللا وحده      فهو وإن كان حق

عليه،  لذلك راجعه املسيح ليعطيه فرصة لكي يتعرف      . ن ذاته الناس، وإالَّ يكون املسيح قد أخفق يف استعال       

  )19:18 لو(» .ملاذا تدعوين صاحلاً؟ ليس أحد صاحلاً إالَّ واحد وهو اهللا «: ليس كمعلِّم كما توهم

مث ابتدأ املسيح معه على سلّم التعليم مبتدئاً من الوصايا، ال ألا تكفي لكي تورث احلياة األبدية،                 

فلما قال رئيس امع إن هذه قد حفظها منذ حداثته، انتقل           . ا تلزم كمعرفة ملا يأيت بعدها     ولكن أل 

به على سلّم التعليم إىل الشيء الوحيد الذي إذا أُضيف إىل الوصايا العشر ميكنه به أن يرث احليـاة                   

 لـك كنـز يف   اذهب بع كل ما لك وأعِط الفقراء، فيكون. يعوزك شيٌء واحد «: األبدية، قال له

وهكذا رسا به على أعلى درجـات الـسلم   ). 21:10مر (» السماء، وتعال اتبعين حامالً الصليب

واملعىن مستتر، فالذي يبيع كل شيء يكون قد أخضع ما له وذاته ملطالـب              . املورث للحياة األبدية  

ولكن الغين كان   . قفإذا تبع املسيح حامالً صليبه يكون قد ضمن الوصول، وإن طال الطري           . امللكوت

قد حفظ مطالب الناموس منذ حداثته، لكنه كان حتت سيطرة املال والغىن الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا                 

فالذهب إله، ومن باع نفسه له عسري عليه  ). 10:6يت  1(عن اإلميان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثرية       

كن الذي أحب الِغنى كيف حيب اهللا،       على أن كمال الناموس واألنبياء يف حمبة اهللا، ول        . أن يستردها 

  .فالذي حفظه منذ حداثته ليس الناموس بل الذهب

  )22:10مر (» .مضى حزيناً، ألنه كان ذا أموال كثرية «: ويقول الكتاب إنه
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َ مضرة الغنى- 100 ِ َّ  

دية، ولكـي   من قصة الرئيس الغين ندرك أن الِغنى كان عائقاً هائالً لقبول املرياث يف احلياة األب              

مرور مجل من ثقب إبرة أيسر مـن أن   «: يعطي املسيح هذه الصعوبة مقدارها التصوري للناس قال

هذا عنـد   «: يقول) 26:19(ولكن عاد املسيح يف ). 24:19مت (» يدخل غين إىل ملكوت اهللا

م التـصاقها   واملعىن أن الطبيعة البشرية حبك» الناس غري مستطاع، ولكن عند اهللا كل شيء مستطاع

الشديد مبغريات العامل عسري عليها جداً أن تترك العامل باختيارها الطبيعي وتلتحق باهللا والروحيـات،      

ولكن مبساعدة القوة الروحية الفائقة على الطبيعة تستطيع الطبيعة البشرية أن تفرط وبسهولة يف العامل               

ومن يـستطيع أن   «: سامعني، وكان ردهمولكن مثَل املسيح أزعج ال. وغناه وتلتحق باهللا والروح

 ولكن بطرس الرسول أدرك املعىن وأدرك االستثناء الذي وضعه املسيح أن عند اهللا كل شيء » خيلص

مـت  (» ها حنن قد تركنا كل شيء وتبعنـاك  «: مستطاع، فبادر باإلعالن عن فرح ومسرة ونصرة

ح أن اهللا يستطيع أن جيعل اإلنسان يترك كل         فكانت استجابة بطرس تأكيداً إلعالن املسي     ). 27:19

وهذا هو احملور الذي يدور حوله موضوع إمكانية أن يغلب اإلنسان مغريـات العـامل    . شيء ويتبعه 

! مث ابتدأ املسيح يشرح مباذا يعوض اهللا من يترك شيئاً من أجل ملكوت اهللا بأكثر منـه       . ويتبع املسيح 

ن أمور العامل سهالً حبا يف مرياث احلياة األبدية اليت اشتهاها ذلـك             ليصري قانون البيع أو التخلُّص م     

كل من ترك بيوتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أمـاً أو امـرأة أو    «: الغين ومل يقْو على دفع الثمن

وهنـا  ). 29:19مـت  (» يأخذ مائة ضعف ويرث احلياة األبديةأوالداً أو حقوالً من أجل امسي، 

ا الوعد ردا إهلياً عن قيمة ومضمون التخلِّي اإلرادي عن ِغنى العامل وملذَّاته ومسراته، بـأن    يعطي هذ 

اهللا كفيل أن يسد ثغرة احلرمان اليت حتير فكر اإلنسان كيف يحرم من البيت واألهل واملال؟ ومـاذا                  

. ه مائة مرة هنا يف هذا العـامل       إنه يرد إليه كل ما ختلَّى عن      : يعوضين عن هذا احلرمان؟ إذ يقول الرب      

             رها الشيطان للذي يطلب وجه اهللا مثل هذا الغينولكـن لـئال    . هنا تنتهي خرافة احلرمان اليت يصو

يأخـذ   «: ”مع ضيقات“: حيسبها القوم أا فرصة للغىن األكثر أن يترك ليأخذ، أضاف إليها املسيح

وِذكْر االضطهادات هنا، ألا ). 30:10مر (»مع اضطهادات... مائة ضعف اآلن يف هذا الزمان 

الضريبة اليت يفرضها العامل ورئيسه على كل من حيتقره ويثبت وجهه حنو مرياث احلياة األبدية وخيتار                

  .النصيب الصاحل



  

- 339 -  

  الفصل الخامس عشر

  في الطریق نحو أورشلیم

  مرثا ومریم:  النصیب الصالح- 101

وعلى . ملَّا ازداد إحلاح الدعوة للمسري إىل أُورشليم، ترك املسيح بريية واجته حنو أُورشليم صاعداً             

بعد ميل ونصف من أُورشليم وعلى سفح جبل الزيتون تقع مدينة بيت عنيا، حيث كان يعيش هناك                 

مرثا ومرمي، كان يذهب إىل منزهلم ليستريح، وقد أحبهم         : به املسيح امسه لعازر مع أختني له      رجل أح 

يوحنا يف إجنيله، غـري  . لوقا صورة هلذه األسرة بنفس بريقها الذي يقدمه ق. وقد قدم لنا ق  . املسيح

لوقا . وإن كان ق  . يوحنا تشري إىل أن عالقة املسيح ذه األسرة وبيت عنيا مبكِّرة جداً           . أن قصة ق  

  .مل يذكر مدينة بيت عنيا فذلك ألن القصة طغت على الفرعيات

 بـدأت   لوقا عن الذكريات املوروثة هلذه العائلة، أنه بينما كان املسيح يف ضيافتهم يوماً،            . وحيكي ق 

األخت الكربى مرثا ختدم املسيح بإعداد اخلبز الساخن وطهي الطعام بأصنافه، وأجهـدت نفـسها               

أما األخت األخرى مرمي فتركت كل شيء وجلست عند قدمي املسيح تسمع منه عن احلياة               . كثرياً

األبدية، والتهبت روحها فنسيت أختها ونسيت كل شيء مما أحزن مرثا، فجاءت تعاتـب مـرمي،                

يا رب، أما تبايل بأن أخيت قد تركتين أخدم وحدي؟ فقل : فوقفت وقالت «: ولكن الكالم للمسيح

مرثا مرثا، أنِت تمني وتضطربني ألجل أمور كثرية، ولكـن    : فأجاب يسوع وقال هلا   !  تعينين هلا أن 

  )42-40: 10لو (» .فاختارت مرمي النصيب الصاحل الذي لن ينزع منها. احلاجة إىل واحد

 وهـو   -هنا الواحد الذي أشار إليه املسيح، الذي حنن يف حاجة قصوى إليه، هو احلياة األبدية                

 اليت من أجلها نعيش ونعمل، أما األمور الكثرية فهي حاجات العامل اليت تطلب              - بكل تأكيد    املسيح

أمـا  . بـاملرة ” حاجة“اليوم وال تبقى وال تدوم وتفىن بفناء اجلسد والعامل، فهي يف حقيقتها ليست  

ي اإلهلي هي احلياة    فاحلاجة يف مفهومها اُألخرو   . احلياة األبدية فهي حاجة ملحة تفوق كل احلاجات       

واملعىن هو احلاجة إىل كلمة احلياة األبدية الـيت         . األبدية؛ مثَّلتها مرمي باجللوس واالستماع إىل املسيح      

ـا ال ينزع منا               أما االنشغال  . تقودنا يف طريق غربتنا إىل الغاية السعيدة، أو النصيب الصاحل الذي حق

واملسيح .  اآلن، فسوف ننزع منها حنن ومن األرض كلِّيةً حتماً         بأمور كثرية، فكلها وإن مل تنزع منا      

  .”األبقى “:، ولكن نبه مرثا بالصاحل الواحد”كأفضل“حيسم بني ما اختارته مرمي مل 
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   مرض لعازر- 102

  الذي یسیر في النھار ال یخاف

يت عنيا، وقع لعازر يف  ميالً من ب20وقبل أن يدخل املسيح بيت عنيا، وهو ال يزال يف بريية على بعد              

يا سـيد، هـوذا    «: فأرسلت األختان رسوالً إىل املسيح خيربانه. مرض يبدو أنه كان شديداً وميئوساً منه

كان املسيح يود أن يرفع احلزن عن هاتني األختني ويشفيه، ولكن كانت ). 3:11يو (» الذي حتبه مريض

وإذ كـان   . ملسيح، فآثر املسري على الطريق يكـرز      اخلدمة أو الرسالة تطغي على املشاعر الشخصية عند ا        

فلما مسع  «: املسيح يعلم أنه بإمكانه أن يقيم لعازر من املرض مهما بلغ، وحىت من املوت، مل يسرع املسري

ولكن النية كانت متجهة عنـده  ). 6:11يو (» أنه مريض مكث حينئذ يف املوضع الذي كان فيه يومني

، ألم كانوا )7:11يو (» لنذهب إىل اليهودية أيضاً «:  وهكذا صرح لتالميذه.لشفائه وقد ضغطت عليه

فلما مسع تالميذه أنه يـود  . يف عرب اُألردن يف بريية ويلزم أن يعربوا النهر، لكي يبدأوا املسري جتاه بيت عنيا              

ه، انزعج التالميذ وواجهوه    العودة إىل اليهودية، وقد تركها قبالً بسبب اشتداد املقاومة وتدبري اخلطط لقتل           

). 8:11يـو  (» يا معلِّم، اآلن كان اليهود يطلبون أن يرمجوك وتذهب أيضاً إىل هنـاك؟  «: بانزعاجهم

وتعجب املسيح من خوفهم هكذا، وإذ كان واثقاً أنه النور احلقيقي أو مشس احلياة اليت ال تنطفئ، قال هلم                   

أليست ساعات النهار اثـنيت     «:  الظلمة، لكنه وضعها يف مثَل     ما دمتم سائرين معي فال ختافوا     : ما معناه 

عشرة؟ إن كان أحد ميشي يف النهار ال يعثُر، ألنه ينظر نور هذا العامل، ولكن إن كان أحد ميـشي يف                     

ـأنتم يف         ). 10و9: 11يو   (»الليل يعثُر، ألن النور ليس فيه      واملعىن واضح، طاملا أنتم تسريون معي، ف

ـامل،             . ون وال عثرة لكم   النور تسري  ـا هو نور الع وقصد املسيح واضح أنه يركِّز على إحساسهم بأنه حق

ولكنه استمر يف   ! ولكن ملَّا أبطأ املسيح مات لعازر     . وطاملا يسريون معه فهم مبنأى عن الظلمة وكل أعماهلا        

  .املسري إىل بيت عنيا

   موت لعازر- 103

 بعيداً عن البيت، فأسرعت مرثا األخت العاملة، وختلَّفـت          وصلت أخبار جميء املسيح، وهو ال يزال      

األخت املتأملة، إذ كانت غارقة يف أحزاا مع املعزين وهم كثرة، ألن أفراد عائلة لعازر كانوا من الفضالء                  

جرت مرثا لتقابل املسيح، وشعاع أمل يربق يف قلبها أن صاحب األشفية واملعجزات قـد               . احملبوبني أيضاً 

وكتمت الرجـاء الـذي يتحـرك يف قلبـها بعنـف وتكلَّمـت عـن                !! يا عزائي ! يا عزائي حضر،  
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ولكن عاد الرجاء يف ). 21:11يو (» يا سيد، لو كنت ههنا مل ميت أخي «: إمكانية كانت وقد ذهبت

اهلكين اآلن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من اهللا يعطيك اهللا إي «: قلبها وانفجرت تفصح عن أملها الباقي

قال هلا يسوع وكأنه يـرد      . هذا إميان جاهز قد مهد للمعجزة قبل أن يرى املسيح امليت          ). 22:11يو  (»

 ويف حلظة فلت اإلميان والرجاء واألمل املنشود، فامليت يف القرب قد أنـنت،              !»سيقوم أخوكِ «: على إمياا 

يـو  (»  يف القيامة، يف اليوم األخـري أنا أعلم أنه سيقوم «! وكأا حتلم مث استيقظت على صراخ النادبات

مد املسيح يده وأمسك بقلبها حىت ال يفلت اإلميان         !! ، ملَّا فلت اإلميان احلي بقي اإلميان احملفوظ       )24:11

). 26و25: 11يـو  (» أتؤمنني ذا؟!! ... من آمن يب ولو مات فسيحيا. أنا هو القيامة واحلياة «: منه

أنا قد آمنت أنك أنت املسيح ابـن  . نعم يا سيد «خذ املسيح هيئته اإلهلية أمامها عاد اإلميان إىل قلبها، وأ

ذهبـت  . وأسرعت عائدة وكأا ستِسر إىل لعازر أنه سيقوم سيقوم). 27:11يو (» اهللا، اآليت إىل العامل

  » املعلِّم قد حضر «: إىل مرمي وهي جالسة بني املعزين قائلة هلا سرا

عة فجأة، فظن املعزون واملعزيات أا قامت إىل القرب لتبكي، فأسرعوا اخلطـى             قامت مرمي مسر  

يا سيد، لو  «: وراءها، وما أن رأت املسيح حىت خرت ساجدة عند رجليه وببكاء قالت ومل تترجى

فلما رآها املسيح تبكي، واليهود الذين جاءوا معها يبكون ). 32:11يو (» كنت ههنا مل ميت أخي

أين وضعتموه؟ «: ويف صمت قال ... !!»بكى يسوع«نحيب النسوة الذي يقطِّع نياط القلوب، ب

  )34:11يو (»

قادر أن يرثي لضعفاتنا،  «: فهو!! مل يبِك املسيح لعازر كما ظن اليهود، ولكن بكى مع الباكني

 عن عيون كل ، مع أنه سريفع البكاء حاالً)15:4عب (» بل جمرب يف كل شيء مثلنا، بال خطية

ولكنه بكى ألن لعازر مات وفرح      !! ولكن كثريين رأوا أنه بكى ألنه كان حيب لعازر، ال         . الباكني

ولكن البعض أيضاً تفلسف    ! فالبكاء والفرح مها املشاعر اليت جعلته مثلنا يف كل شيء         . إذ لعازر قام  

ا الذي فَتح عيين األعمى أن جيعل أمل يقدر هذ «: ووازن بني أعمال املسيح العظيمة وبكائه اآلن فقال

  !!آراء وفلسفات البشر على طريق القيامة). 37:11يو (» هذا أيضاً ال ميوت؟

   قیامة لعازر- 104

كان املسيح قد بلغ أقصى حالة التوتر اجلسدي من جراء املناظر اليت يراها، فنفسه بلغت حالـة                 

قفه اآلن وسط أحزان صادقة جداً ومـرة جـداً،          احلزن الشديد، ال لشيء إالَّ ألجل املوقف الذي ي        

يـو   (»فانزعج يسوع أيـضاً يف نفـسه     «: وقد أوضح الكتاب هذا بكلمتني    . وخاصة من األختني  

أليست هذه هي بشرية املسيح احلرة املعبرة عن نفسها أصدق تعبري؟ والذي يزيد من هذا               ). 38:11



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            342

  

فهو انزعاج القوة واجلربوت الذي !!  إنسان من بني براثن املوت    التعبري قوة ومسواً وجمداً أنه يأ إلقامة      

النفس منزعجة، فهي يف مواجهـة سـلطان املـوت          !!  يقيم امليت من القرب    - والدموع يف عينيه     -

مل يعبأ املسيح بقوانني الطبيعة واملوت وعوامل الفنـاء         . واهلاوية، تنتهره ليترك الفريسة من بني أظافره      

ورفع يسوع عينيه إىل    «: ووقف وصلَّى .  اجلسد املسجى يف القرب منذ أربعة أيام       اليت بدأت تدب يف   

ولكـن  . أيها اآلب، أشكرك ألنك مسعت يل، وأنا علمت أنك يف كل حني تسمع يل             : فوق وقال 

  )42و41: 11يو (» !ألجل هذا اجلمع الواقف قلت، ليؤمنوا أنك أرسلتين

ر على االستجابة وكأا حاضرة، وليس من أجـل         مل يكن هناك توسل أو حىت طلب، بل الشك        

صالة ال يقال فيها إالَّ     . املسيح بل من أجل أن يعرفوا أن اآلب أرسله، وليس ليعزي القوم بل ليؤمنوا             

كوا من املثيل للمثيل، من االبن إىل اآلب بكل معىن ووقار، ومل تكن الصالة لتعطيه القـوة علـى                   

ومل تكن الصالة   . قيام اجلسد، بل للشكر على ترافق الصالة مع القيامة        إصدار األمر للروح بايء و    

وضـمن  . تعبرياً جديداً عما للمسيح من دالة وسلطان، فحياته كلها كانت صالة وشكر واستجابة            

فهو يربط بني قيامة لعازر وقيامته العتيدة كغاية        . املسيح صالته سر وجوده وعمله كمرسل من اآلب       

ومن أوضح األمور يف هذه الصالة أا تكشف عن سر قوة           . إلرسالية، فمن أجل هذا جاء    الرسالة وا 

املعجزة يف املسيح، ليس كأا قوة ممنوحة له، بل قوة االبن عاملة بقوة اآلب، إذ ملَّا أكمل التعبري عن                   

 لعازر، هلُـم  : صرخ بصوت عظيم  «: ظروف هذه املعجزة ذه الصالة املسموعة من كل اجلموع        

، كمن يأمر املوت أن يترك فريسته، واهلاوية تنكسر مـصاريعها، ليخـرج             )43:11يو   (»خارجاً

أدرك املسيح هذا مقدماً وشكر اآلب قبـل أن         . سجني الرجاء كاستجابة فورية إلرادة االبن الوحيد      

  !!يقوم لعازر ألنه كان حبكم الذي قام
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  مة لعازر من الموت إجراءات عاجلة في السنھدرین بسبب إقا- 105

شاع خرب إقامة املسيح للعازر من املوت بسرعة الربق، وتناقلت أُورشليم مبا فيها السنهدرين والكتبـة                

والفريسيون اخلرب، فأحدث زلزلة يف قلوب الواجفني من خطر ازدياد سلطان املسيح للدرجة اليت تنضم له                

ـا مـن اهللا        فكثري من الشعب قد آمن بالفعل بد      . كل مجاهري الشعب   . عوة املسيح اإلهلية وأنه مرسل حق

ويف املقابل كان خرب إقامة لعازر من املوت حافزاً للغيورين على مصلحة اليهود السياسية ليقوموا قومتهم،                

إن . ماذا نصنع؟ فإن هذا اإلنسان يعمل آيات كـثرية  «: فاجتمعوا مع رؤساء الكهنة وبدأ احلوار امللتهب

وهكـذا  ). 48و47: 11يو (»  اجلميع به، فيأيت الرومانيون ويأخذون موضعنا وأُمتناتركناه هكذا يؤمن

حولوا كرازة املسيح بامللكوت واحلياة األبدية إىل قضية وطنية خطرة، وأدجموا أعمال املسيح يف ملف قضية           

رس ا قتل املسيح    وأمسك رئيس الكهنة ذا اخليط، وأخرج منه نبوة ليك        . اخليانة العظمى لألمة اليهودية   

فقال هلم واحد منهم، وهو قيافا، كـان   «: على مستوى ضحية تنجو ا اُألمة اليهودية، وكأنه نيب اهلالك

وال تفكِّرون أنه خري لنا أن ميوت إنسان واحد عـن  . أنتم لستم تعرفون شيئاً: رئيساً للكهنة يف تلك السنة  

وقد جنح الشيطان يف استخدام رئيس الكهنة لتلـك  ). 51- 49: 11يو (» الشعب وال لك اُألمة كلها

السنة ليخِرج النبوة معكوسة، تبدو جيدة وكأا من اهللا، وهي من صنع الشيطان، ليهلك مـسيا اليهـود        

  .وقد استحسنوا هذه النبوة ألا تفي بالتخلُّص من املسيح. وشعب اليهود معاً

 تقدمي أول خطة مسببة خترج من امع مع نبوة من فم            وهكذا كان هذا اليوم هو اليوم األول يف       

وكـان  ). 53:11يو (» فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه «: رئيس الكهنة قابلة للتنفيذ لقتل املسيح

  .ذلك قبل عيد الفصح، وقد صدرت األوامر بالقبض عليه حال جميئه إىل العيد يف أورشليم

   المسیح في أفرایم- 106

  !م حتمیة موتھِّالمسیح یعل

إزاء التربص الذي احتاط باملسيح يف أُورشليم، مل يعد ميشي بني اليهود عالنية، بـل مـضى إىل                  

 مـيالً   20وهي تبعد عن أُورشليم حنـو       . الكورة القريبة من الربية اليت يقال هلا أفرامي ومكث هناك         

  .وهي قرية خاملة الذكر يف جبال اليهودية. )1(رومانياً

                                                
(1) Jerome, cited by Neander, op. cit., p. 379, n. 9.
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عن خماطر الكتبة والفريسيني وفخاخ السنهدرين مل يكن إلطالة حياته أو خدمته، ولكن             وابتعاده  

الكتمال عمله وشهادته اليت بعدها سيسلِّم نفسه طواعية، ألن تعليمه البد أن خيتمه ببذل حياته على                

  .على أن ميعاد الصليب يتحدد باكتمال اخلدمة فقط. الصليب

  

  



  

- 345 -  

  الفصل السادس عشر

  ُرحلة المسیح األخیرة ألورشلیم للفصح

   نحو أریحا- 107

 ساعات سرياً على األقـدام مـن   6اجته املسيح من أفرامي إىل أرحيا، وهي مدينة صغرية على بعد        

ويف الطريـق كـشف     . وهناك كان ميكنه أن يرى قوافل احلُجاج املتجهة إىل أُورشـليم          . أُورشليم

ها حنن صـاعدون إىل أُورشـليم،   : وأخذ االثين عشر وقال هلم «: ظره يف أُورشليملتالميذه ما ينت

وسيتم كل ما هو مكتوب باألنبياء عن ابن اإلنسان، ألنه يسلَّم إىل اُألمم، ويستهزأ به، ويشتم ويتفل                 

  )34-31: 18لو (» .عليه، وجيلدونه، ويقتلونه، ويف اليوم الثالث يقوم

وفيما هو خارج من أرحيا مع تالميذه ومجع غفـري، كـان    «:  يقولمرقس. وحبسب رواية ق

فلما مسع أنه يسوع الناصري، ابتـدأ       . بارتيماوس األعمى ابن تيماوس جالساً على الطريق يستعطي       

ويبدو أن لقب ابن داود كـان  ). 47و46: 10مر (» !يا يسوع ابن داود، ارمحين: يصرخ ويقول

فهـو  . وساط املرضى، ألم كانوا يرون يف هذا اللقب قرباً ونـسباً          اللقب احملبوب الذي شاع بني أ     

فوقـف املـسيح    . ملك اليهودية احملبوب، وكان هذا اللقب أيضاً يصيب هوى يف قلـب املـسيح             

واستدعاه، فما أن علم أن املسيح دعاه حىت ألقى بعكازه وألقى بردائه من على ظهره، وفرد ذراعيه                 

 الطريق، وِحس األعمى ال خييب، حىت جاء إىل املسيح ووقف أمامـه             كقرين استشعار يتحسس ما   

فقال . يا سيدي، أن أبصر «: فلما سأله املسيح ماذا تريد أن أعمل بك؟ صاح. وقلبه يطفر من الفرح

). 52و51: 10مـر  (» فللوقت أبصر، وتبع يسوع يف الطريق. اذهب إميانك قد شفاك: له يسوع

دخل مدينة إالَّ وخرج منها بأعمى يسري وراءه يتفرس يف الناس مشرياً إىل وحبسب ظين أن املسيح مل ي     

  !!شهادة على املسيح الذي رفضوه” أوصنا“ودخل األعمى يف موكب . عينيه

  َّ المسیح یدخل بیت زكا- 108

 يرتبط اسم زكَّا بأرحيا تذكاراً أبدياً، إذ ملَّا دخل املسيح أرحيا واجتاز فيها واجلمع يـسري حـول             

املسيح، وإذا بإنسان امسه زكَّا، وكان قصري القامة، وقد اشتهى أن يرى املسيح عن قرب ويتفرس فيه                 

دون زمحة الناس، فتسلَّق مجيزة، وهي شجرة طيبة سهلة التسلُّق على فروعها، وجلس علـى فـرع                 
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ؤية زكَّا وهـو    مستعرض فيها؛ وإذا مبوكب املسيح مقبلٌ حنوه، وما كان ممكناً أن يتحاشى املسيح ر             

يا زكَّا، أسرع وانـزل، ألنـه    «: فلما اقترب حنوه رفع املسيح بصره وناداه باالسم. فوق الشجرة

  )6و5: 19لو (» . فأسرع ونزل وقَِبلَه فرحاً.ينبغي أن أمكث اليوم يف بيتك

بح من  زكَّا عشار ومرايب، رجل يف عرف اليهود خاطئ يتعامل مع اُألمم ويوالس يف الصرافة وير              

إنه دخل ليبيـت عنـد رجـل     «: لذلك ملَّا رأوا املسيح يقبل ضيافة زكَّا تذمر اجلميع. احلرام كثرياً

أما زكا، فكانت ملناداته باالسم من فوق الشجرة فرحة غامرة مألت كيانه، ). 7:19لو (» !خاطئ

جلمع موجهـاً كالمـه إىل      فلما دخل املسيح بيته وجلس، قام زكَّا وكأنه خيطب يف ا          . وبدا منفعالً 

ها أنا يا رب أعطي نصف أموايل للمساكني، وإن كنت قد وشـيت بأحـد أرد أربعـة     «: املسيح

فما كان . وكان اعترافاً مؤثِّراً للغاية، وتوبة صادقة حاضرة، وتعهداً فاق احلد). 8:19لو (» أضعاف

حصل خالص هلذا البيت، إذ هو أيضاً ابن إبراهيماليوم  «: من املسيح إالَّ أن رد عليه بأحسن مما قدم

! وهكذا بإشارة حمبة على الطريق، جذب املسيح اخلاطئ إىل التوبـة وإىل اخلـالص             ). 9:19لو  (»

  !عيروه مبحبته للعشارين واخلطاة، وكيف ال حيبهم وقد جاء ليسفك دمه مثناً حلبهم

  ى جانبي المسیحَّ ھل یتحقق حلم سالومة أن یجلس ابناھا عل- 109

كان منظر املسيح مهيباً وهو يستقبل من مجهور قوافل احلجاج اآلتية من اجلليل مـارة بأرحيـا،                 

وكلهم أحباؤه وكلهم شفى مرضاهم وأكل يف بيوم وعزى قلوم، فحيوه حتية ملك وأعظم مـن                

ا منظر املسيح وهـو     كانت سالومة امرأة زبدي أم يعقوب ويوحنا ضمن اآلتني من بعيد، هاهل           . ملك

يتوج من قلوب حمبيه، فاشتهت من قلبها أن ترى ابنيها واحداً عن ميينه واآلخر عن يساره يف اـد                   

فتجرأت، وليس بدون علـم ولـديها، جـاءت         ! الوشيك أن يستعلن بإعالن ملوكيته يف أُورشليم      

فتعجب املسيح أن   . لعذراءوسجدت أمامه وطرحت أمنية قلبها كأم، ورمبا حتتفظ بنسب قريب مع ا           

كل حديثه عن آالمه وصليبه القادم كيف استطاع الشعب أن يصرف نظره عنه مجلة، ويرى جمـد                 

فعاد املسيح يستقرئ يعقوب ويوحنا الدرس، ألما كانـا         ! امللوكية قائماً ِعوض الصليب املنصوب    

ـ       : على نفس اشتياق أمهما    ي؟ قاال وكأما يف غيبوبة     هل تستطيعان أن تشربا كأس عاري مع صليب

وتستطيعان أن تصطبغا بالدم؟ ويف نشوة اـد        : مث عاد يستجوما  ! نعم نستطيع : عن احلق واحلقيقة  

فإن كان املسيح سيجوزمها كيف ال      ! نعم: املرتقب جتاوزا معىن الكأس ومعىن صبغة الدم وقاال أيضاً        

يح لريفع أعينهما إىل عمل اآلب السماوي       عاد املس !! حنتملهما؟ كل شيء يحتمل من أجل امللكوت      

أما شركة آالمي ومويت فيمكن أن توهبـا نعمتـها، أمـا اجللـوس عـن                : يف تدبري ملكوته وقال   
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  .مييين وعن يساري يف ملكوت أيب فهذا للذي يعطيه أيب

 استشاط غضب التالميذ، وكأن يوحنا ويعقوب أخاه قسما األنصبة من دوم، فبدأوا يصادرون            

األخني فيما نزعا إليه؟ كيف وأين حنن؟ التفت إليهم املسيح ونبه قلـوم أن منازعـات األفـضل                  

واألعظم هي عند أهل العامل يف األنصبة الترابية، أما تالميذ الرب فال يليق ـم إالَّ وحـدة الـرأي             

ا نري اُألخوة الباذلة واحملبة     فعليهم فقط أن حيملو   ! فشركة امللكوت ال يقْرا متنازعان    . والقلب باحملبة 

انظروا هـل جئـت     : ولفت نظرهم . املضحية يف خدمة بعضهم وامللكوت باحلب األخوي الصادق       

ليخدمين الناس أم أخدمهم أنا؟ هل ليبذل أحد دمه عني أم أبذل أنا دمي عن اجلميع فدية وخالصاً؟                  

فابن اإلنسان مل يأِت ليخدم بل      ! ن خيدم اجلميع  من حيمل األكثر وم   : يف هذا تناظروا ويف هذا تنازعوا     

  !!تفكَّروا يف معلِّمكم. ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثريين

   منھج المسیح في العمل والجزاء- 110

َمثل الوزنات كمجال للتنافس، وال مجال في الملكوت للكسالن) أ (  َ  
ـانوا يظنـون أن     اً من أُورشليم،    وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثالً ألنه كان قريب         «+  وك

  )11:19 لو (».ملكوت اهللا عتيد أن يظهر يف احلال

 ويف احلقيقة ال يوجد ولن يوجد إنسان شـريف  » إنسان شريف اجلنس «وبدأ القصة يف وصف 

هذا الشريف اجلنس ذهـب  !! اجلنس إالَّ ابن اهللا الذي جتنس جبنس البشر وهو صاحب جنسه اإلهلي          

 وهو من السماء اليت ينصب فيهـا        -وكأنه من روما    !  كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكاً     يف القصة إىل  

 هذا دعا عشرة من عبيده وأعطاهم عشرة أَمنـاء          -امللوك باحلق، على أنه بعد أن ينال املُلك يرجع          

ونه وأما أهل مدينته فكـانوا يبغـض   «:  وجتارة امللكوت بذل وعطاء-! وقال هلم تاجروا حىت آيت

، وطبعـاً يقـصد الكتبـة    )14:19لو (» ال نريد أن هذا ميلك علينا: فأرسلوا وراءه سفارة قائلني

 وهنا يؤكِّد املسيح تأكيداً على جميئه -» وملَّا رجع بعد ما أخذ املُلك «. والفريسيني ورؤساء الكهنة

هم الفضة، ليعرف مبا تاجر كـل  أمر أن يدعى إليه أُولئك العبيد الذين أعطا « -الثاين الظافر ايد 

 ربح عشرة   -) وال يقصد العبد إالَّ موهبة الرسولية الثمينة       (-فجاء األول قائالً يا سيد مناك       ! واحد

. ، وال يقصد إالَّ ما يساويها متاماً من النفوس اليت رحبها حلساب امللكوت)16و15: 19لو (» أمناء

ِنِعما أيها العبد الصاحل، ألنك كنـت   «: لكاً متوجاًفقال له ذلك السيد الشريف اجلنس الذي صار م

 » فليكن لك سلطان على عشر مـدن  « - وال يقصد إالَّ املتاجرة مبوهبة الرسولية -» أميناً يف القليل
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وهكذا ملَّا جاء الثاين    . وال يقصد إالَّ األمانة العظمى يف امللكوت حيث املواهب الفائقة والعمل الفائق           

هوذا مناك الذي كان عنـدي   «:  فلما استجوبه قال لهاآلخره على مخس مدن، مث جاء أخذ سلطان

 وملَّـا طلـب منـه    - وال يعين إالَّ املوهبة اليت أخذها كيف عطَّلها وأخفاها -» موضوعاً يف منديل

ـ    : إنه كان خيافه إذ رآه صارماً حيصد ما مل يزرع، فراجعه امللك قائالً            : التفسري، قال  د إن كنـت ق

خفت مين واعتقدت أين أحصد ما مل أزرع، فلماذا مل تعِط فضيت للصيارفة يتاجرون ا فتحفظها مع         

خذوا منـه   «: مث قال للحاضرين. األرباح؟ ويقصد الكنيسة اليت تعمل مبواهبه وتربح حلساب سيدها

إن كل مـن لـه    «: ور فلما استفسروا قال هلم مثَلَه املشه» املنا وأعطوه للذي عنده العشرة األمناء

وحمور هذه القصة يف هذا القانون اإلهلي ). 26:19لو (» يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه

أن الذي عنده القدرة على املتاجرة والربح، يعطَى مزيداً، والذي ليس عنده القدرة علـى املتـاجرة                 

  .ة على الربح األوفروالربح فما استؤمن عليه يؤخذ منه ويعطى ملَن له القدر

. هذا املَثَل أعطاه املسيح ردا على التوسط يف تنصيب يعقوب ويوحنا على جانيب امللك يف ملكـه             

ويف ظننـا أن  . فالتملُّك فوق هو وفق قانون القدرة على التجارة والربح يف األرض حلساب امللكوت       

ال باملظهر، بل مبـستوى التجـرد       الربح حلساب امللكوت يف العمل على األرض ال يحسب بالكم و          

 قَِبـلَ  ومن «، )17:18لو ! (»  فلن يدخلهمن ال يقبل ملكوت اهللا مثل ولد «! الذايت واإلميان باالسم

ـلين    «، )5:18مت (» ولداً واحداً مثل هذا بامسي فقد قبلين  يـو (» .والذي يقبلين يقبـل الـذي أرس

20:13(  

 لقبول امللكوت أو قبول املسيح واآلب على أساس         لتأهلميزان ا واضح من هذا أن املسيح يضع       

قبول ولد، أي من منطلق األقل واألصغر واألضعف وغري املوجود عند ذاته، وهو املَثَل الذي قدمـه                 

العراك الذي متخـض   . املسيح للتالميذ الذين كانوا يتعاركون فيمن هو األعظم بينهم يف ملكوت اهللا           

وهكذا يكون املسيح قد قـدم  . أن جيلسا عن ميني املسيح ويساره يف ملكهعنه طلب يعقوب ويوحنا    

قصة الولد وقبوله كأساس لدخول امللكوت، مث قصة امللك واملتاجرة باملواهب الرسولية للحـصول              

وميكن تلخيص النتيجة اليت خنرج ا من القصتني أو املـثلني يف أن             . على مراكز مرموقة يف امللكوت    

نا مواهب التجارة والربح يف الروحيات توزن بقبول األقل واألصغر واألضعف وغـري             الذي عنده ه  

ملاذا تعمل؟ وبأي روح تعمل؟ وملن      : وهذا يلفت نظرنا إىل الرد على هذه األسئلة       . املوجود عند ذاته  

تعمل؟ علماً بأن مجيع األعمال تحسب بالروح اليت عملت ا وليس بكميتها، ويجازى عنها، ليس               

  .بأمهيتها، ولكن بروح إنكار الذات وقوة اإلميان باالسم الذي عملت ا
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ْقصة عمال الكرم والدینار الواحد للجمیع) ب( َ  
يف ذات املوضوع الذي كان يشغل التالميذ، وهو موضوع من هو األعظم يف امللكوت؟ ومن هو                

؟ جييء هذا املَثَل عـن الكـرم        الذي جيلس عن ميني امللك وعن يساره؟ وكيف توزع األنصبة فوق          

  .والفعلة والدينار الواحد

وتتلخص القصة يف أن رجالً رب بيت له كَرم، خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فـاتفق                 

مث خرج حنو الساعة الثالثة ورأى آخـرين قيامـاً يف           . معهم على دينار يف اليوم وأرسلهم إىل كرمه       

وخـرج حنـو    .  أنتم أيضاً إىل الكرم فأعطيكم ما حيق لكم، فمضوا         اذهبوا: السوق بطَّالني فقال هلم   

مث حنو الساعة احلادية عشرة خرج ووجد آخـرين         . الساعة السادسة والساعة التاسعة وفعل كذلك     

: فقال هلـم . إم مل يستأجرهم أحد: قياماً بطَّالني، فسأهلم ملاذا وقفتم هنا طول النهار بطَّالني؟ فردوا   

ادع  «: فلما كان املساء قال صاحب الكرم لوكيله. أيضاً إىل الكرم فتأخذوا ما حيق لكماذهبوا أنتم 

فجاء أصحاب الساعة احلادية عشرة وأخذوا      . الفَعلَة وأعطهم اُألجرة مبتدئاً من اآلِخرين إىل األولني       

وفيما هـم   . ناراً ديناراً فأخذوا هم أيضاً دي   . فلما جاء األولون ظنوا أم يأخذون أكثر      . ديناراً ديناراً 

هؤالء اآلِخرون عملوا ساعة واحدة، وقد ساويتهم بنا حنن         : يأخذون تذمروا على رب البيت قائلني     

! يا صاحب، ما ظلمتـك  «:  فأجاب رب البيت وقال لواحد منهم» الذين احتملنا ِثقَل النهار واحلر

 أن أعطي هذا األخري مثلك، أَو مـا         أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإين أريد          

حيل يل أن أفعل ما أريد مبا يل؟ أم عينك شريرة ألين أنا صاحل؟ هكذا يكون اآلِخرون أولني واألولون                   

  )16-1: 20مت : انظر(» !آِخرين، ألن كثريين يدعون وقليلني ينتخبون

ابقة عن العمـل واالسـتحقاق،      واضح أن قصد املسيح هنا من القصة يكمل قوله يف األمثلة الس           

وبالتـايل ال كرامـة وال      ! استحقاق على عمـل   وجتيء هذه القصة لتؤكِّد أنه ليس هناك يف امللكوت          

  . كانتعويض عن عمل سابق كان ما

منظر أثناء العمل   : ولكي نلقي ضوءاً على مضمون هذه القصة املثرية يلزمنا أن نرفعها إىل منظرين            

ولنبدأ باملنظر العلوي حيث جند مجيع الذين أطاعوا اإلميان وقد         .  السماء على األرض، ومنظر أعلى يف    

 سواء منهم من جاءوا يف الزمان املبكِّر جداً أو          عاملني بالروح، قبلوا التجديد الروحي وكانوا حارين      

  .ديةالذين اختتم م املسيح أعماله على األرض، جندهم كلهم شركاء يف نعمة اهللا وسعادة احلياة األب
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فإذا عدنا إىل صورم وهم يعملون جاهدين يف حيام السابقة جند التفاوت هائالً بني القامـات                

كما جند تفاوتاً هائالً يف الظـن بـاألجرة،         . واألعمال واجلهد املبذول  وأنواع األلقاب والضيقات      

صحاب الـساعة احلاديـة   فمنهم من يطلب حقه باملزيد، ومنهم من يستكثر عليه احلق الذي ناله كأ        

ها حنن قد تركنا كل شـيء   «: عشرة، ومنهم من يطلب بالتعويض عما ترك كقول بطرس الرسول

  )27:19مت (» فماذا يكون لنا؟. وتبعناك

ولكن عودة مرة أخرى إىل الصورة العليا، فإذا عربنا عليهم مجيعاً جند أن ال أحداً يطلب شيئاً له،                  

أخذ ما ال حيق له، فالنعمة فوق قد غمرم مجيعاً، ومل يعد جمال الحتيـاج،               فالكل حيسب نفسه أنه     

أما الزيادة اليت تبدو بـني      . فالفداء الذي نالوه والرمحة والنعمة فاقت حد العقل       . وبالتايل إىل سؤال  

  .واحد وآخر فهنا املسيح يعزوها ال إىل استحقاق الفاعل، بل إىل صالحه هو وجوده اإلهلي

ا عدنا إىل مثَل املواهب والوزنات جند أن صاحب العشر وزنات ربح عشراً، وصـاحب   ولكن إذ 

فصاحب العشر وزنات استؤمن على عشر مدن فوق؛ وأما صـاحب           . اخلمس وزنات ربح خمساً   

. اخلمس وزنات على خمساً، حيث تفاوت املواهب املمنوحة أصالً هو الذي أحدث تفاوتاً يف الربح              

هللا هذا التفاوت يف املواهب وتوزيعها حلساب العمل فوق وليس عن استحقاق أو تكـرمي               فاستخدم ا 

  .هلذا يعترب مثَل الوزنات مكمالً تعليمياً بديعاً ملَثَل الدينار الواحد يف مثَل فعلة الكرم. للعمل حتت

ق بني األولـني  أما القصد من القول إن اآلِخرين أولون واألولني آِخرون، فهو بسب التساوي فو       

  .فاالمتياز متساٍو. واآلِخرين سواًء بسواء، فليس مثة متييٍز بني األولني واآلخرين

 - مثَل الدينار للجميع الذي يشري إىل النعمـة للجميـع            -وينبغي هنا أن نشري إىل أن هذا املَثَل         

منهجه الروحي من أوله    يعطي للمبدأ الالهويت الذي انشغل به بولس الرسول انشغاالً كبرياً جداً مأل             

  !!قوة السند والدفع) 5:2أف (» بالنعمة أنتم خملَّصون «: إىل آخره

  ال فضل على واجب) ج (
  :»إننا عبيد بطَّالون: مىت فعلتم كل ما أُمرمت به فقولوا«

لقد ظن التالميذ خطأً أن ظهور امللكوت وشيك حيمل ضمناً جزاًء ومكافأة لسريهم وراء املسيح               

وإذ كان ). 12:20مت (» !احتملنا ثقل النهار واحلر «: ئته، أو بلغة فعلة الكرم األوائلوعمل مشي

خـدموا   املسيح أوالً إىل جمده ويترك التالميذ خيدمون امللكوت الذي دعوا إليه، فـإن            يتحتم أن يدخل    

  .باحلب دعوا أحباَء ونالوا شركة معه يف ملكوته، ال كخدام بعد بل كأحباَء
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. لذلك فعمل الواجب ال يزكِّي عند املسيح      . بني خادم يعمل ما أُمر به، وابن يعمل حملبة أبيه         فرق  

لذلك فالعبد الذي يعمل بأوامر سيده ليس عنـده         . الذي يزكِّي فقط هو عمل احملبة مع إنكار الذات        

. عليهسبب وال رصيد أن ينتظر من سيده الشكر على ما عمل، ألنه عمل ما أُمر به وما هو واجب                    

ولكن إن كان دافع العمل ليس لطاعة األمر فقط، بل عن حب شديد حىت إىل املوت، فهنا ال يكون                   

العمل واجباً بل صار حبا، وال هو على قدر األمر وتنفيذه، بل زاد حىت صار أكثر من األمر وأكثـر           

 اسـتحقاق  حينئذ يصري العمل، ليس عمل عبد بل عمل ابن؛ ويصري االستحقاق هـو           . من املطلوب 

  .حب، وليس استحقاق جهد

  :هذا هو مضمون التعليم الذي قدمه املسيح يف هذا املَثَل

بل أال . تقدم سريعاً واتكئ: ومن منكم له عبد حيرث أو يرعى، يقول له إذا دخل من احلقل «+ 

آكل وأشـرب،   أَعِدد ما أتعشى به، ومتنطق واخدمين حىت        ...) هوذا أنت جئت    : (يقول له 

كـذلك  . فهل لذلك العبد فضلٌ ألنه فعل ما أُمر به؟ ال أظن          . وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت    

ألننا إمنا عملنا ما كان     . )1(إننا عبيد بطَّالون  : مىت فعلتم كل ما أُمرمت به فقولوا      أنتم أيضاً،   

  )10-7: 17لو (» .جيب علينا

 خاصة، بعد ما بدر منهم ما بدر من عراك علـى  هذا الدرس املفيد والبليغ أعطاه املسيح لتالميذه     

فإذا أُضيف هـذا    . من هو أعظم يف ملكوت اهللا؟ وعلى من أراد اجللوس عن ميينه ويساره يف ملكه              

 مثَل الوزنات واملتاجرة الروحية ا، ومثَل عمال الكرم أصحاب الدينار         : املَثَل لألمثال السابقة عن العمل    

به؛ يكون عندنا   الذي أُمر    ا املثل للعبد الذي ليس له فضل فيما عمل من الواجب          الواحد، يضاف هلما هذ   

  .منهج عجيب لفلسفة املسيح يف العمل واجلزاء يف املسيحية

   مریم تدھن المسیح بمسحة التكفین- 111

ابتدأ املسيح رحلته من أرحيا إىل بيت عنيا قبل الفصح بسبعة أيام، وكان ذلك يوم اجلمعة فجـراً                 

ى أن يصلوا إىل بيت عنيا قبل املساء، أي قبل دخول السبت، علـى أن يقـضي يـوم الـسبت                  عل

وكان عشاء السبت بشبه وليمة حيث أكل املسيح مع الذي          . لالستراحة يف بيت لعازر ومرمي ومرثا     

ولكن املفاجأة كانت من مرمي، إذ بينما أختها ختدم املائدة كالعادة، جـاءت          . أقامه من بني األموات   

غايل الـثمن   ” Spikenardناردين  “رمي من خلف املسيح وهو متكئ وسكبت زجاجة من طيب           م

ــى  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
.ألن العمل بدون حمبة باطل هو ومفقود القيمة اإلهلية: ”بطَّالون “(1)
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قدميه ومسحتهما بشعر رأسها، وذلك مبثابة تكرمي الضيافة، حيث كان يف األصـل يتقـدم العبـد                 

وكان أن امتأل البيـت برائحـة       . ويغسل رجلي الضيف مباء دافئ ليزيل عنه التعب من وعثاء السفر          

وهنا ظهر التلميذ الذي تعين أن يكون خائناً لسيده، فلم حيتمل تكرمي املسيح إىل هذا احلد،                . ردينالنا

ملاذا مل يبع هذا الطيب بثالث مئة دينار  «: ونفَّث عن غيظه ملَّا رأى يف هذا البذخ إتالفاً للمال فقال

بايل بالفقراء، بل ألنه كان سـارقاً  قال هذا ليس ألنه كان ي «:  ويرد الكتاب هكذا» ويعطَ للفقراء

فتحرك املسيح ليدافع عن عمـل  ). 6و5: 12يو (» وكان الصندوق عنده، وكان حيمل ما يلقى فيه

ألن الفقراء معكم يف كل حني، وأما أنا فلست معكم . إا ليوم تكفيين قد حفظته. اتركوها «: احملبة

  )8و7: 12يو (» .يف كل حني

سخريوطي على مستوى عمل احملبة، ومل يِطق مشاعر األمانة للمسيح ألن فكرة            مل يكن يهوذا اإل   

الـذي  ) يهوذا(يوحنا أول من كشف يف إجنيله عن اسم التلميذ          . وكان ق . اخليانة كانت تأكل قلبه   

يوحنـا كـان    . ويبدو أن ق  . اعترض على هذا العمل وعن السبب احلقيقي الذي جعله يقول ذلك          

ولكن املدهش أن املسيح مل يعبر عن شعوره بشيء ألنـه كـان             . يعرفه بقية التالميذ  يتكلَّم مبا كان    

أما تعليق يهوذا الوقح على هذا العمل اخلارج من         . وديعاً وهادئاً هدوء الطفل، وهو عامل أنه سيسلِّمه       

عليق املسيح، فكان   أما ت . مشاعر نبيلة، فكان كشفاً ملا حيسه من ايار روح األمانة والتمجيد ملعلِّمه           

إذ أشار أن اليوم، وهو سـبت،  !! حماولة إليقاظ قلوب التالميذ الغافلة على أنه سيؤخذ منهم وشيكاً     

  !قد سبقت مرمي وكفَّنت اجلسد الذي سيقضي السبت القادم مسجى يف قرب
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  الباب الثاين

من الدخول املنتصر إىل أُورشليم حىت الصعود



- 354 -  

  

  الفصل األول

  من الدخول املنتصر إىل أُورشليم حىت العشاء األخري

  ُ دخول المسیح أورشلیم دخول الملك الظافر- 112

 على  وميكن أن تتعرف  . كانت أُورشليم قد اكتظَّت باحلجاج اآلتني من الشتات من كل أجناس العامل           

فرتيون وماديون وعيالميون، ...  «: اس الشعوب اليت انطلقوا منها كما جاءت يف سفر األعمالأجن

ونواحي ليبية  والساكنون ما بني النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفرجيية ومبفيلية ومصر،            

وكان ). 11- 8: 2 عأ(» ...اليت حنو القريوان، والرومانيون املستوطنون يهود ودخالء، كريتيون وعرب 

  . حاج2.700.000باإلحصاء أيام نريون ) 1(متوسط عددهم حبسب يوسيفوس

وكانت أخبار إقامة لعازر من املوت قد مألت أُورشليم يف كل أرجائها، وأحدثت محاساً وتوثباً               

ومبجرد أن انقضى السبت اندفعت اجلموع إىل بيت عنيا لينظـروا يـسوع             . شديداً من حنو املسيح   

فعلم مجع كثري من  «: ضاً لعازر الذي أقامه من بني األموات، لريوه رؤية العني ويسألوه إن أمكنوأي

 بل لينظروا أيضاً لعازر الـذي       - ليس ألجل يسوع فقط      -، فجاءوا   )يف بيت عنيا  (اليهود أنه هناك    

  .، وغالباً كان ذلك يوم األحد)9:12يو (» أقامه من األموات

يت تدخل فيها املسيح بنفسه إلعداد موكب الـدخول إىل أُورشـليم،            ومن مالبسات احلوادث ال   

يتيقَّن عندنا أن املسيح قد خطَّط هلذا الدخول، وإالَّ فإنه كان ميكن أن يتحاشى الدخول وسط هذه                 

ولكن ألول مرة نرى أن املسيح يدبر موكبه الظافر يف أثناء دخوله أُورشليم، ممـا               . اجلموع كعادته 

رنا أنه عزم أن يتحدى السلطات اليهودية ويرفع هيجان حفيظتهم لدرجة حماولـة القـبض     يوجه فك 

  .عليه، ألنه حدد أن يكون الفصح هو يومه الذي ميوت فيه على مستوى التدبري اإلهلي

وهنا كان مظهره وهو داخل أُورشليم، ليس على هيئة املعلِّم السابق، بل يئة امللك الظافر، ولكن 

فارتأى ألول وهلة أن يستسلم لغرية الشعب وال        . طة منفصلة عن حياته العادية وسط تالميذه      ليس خب 

أوصـنا يف   “: يتدخل إلسكات اجلموع احلاشدة وهي تتبعه وتتقدمه هاتفة بأصوات رجت أُورشليم          

، ألنه كان يـرى يف تلقائيـة الـشعب الـصورة الـصحيحة ـيء                ”األعايل أوصنا البن داود   

                                                
(1) Josephus, B.J. vi, 9, § 3.
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لكوت واالحتفاء به واإلعالن عنه، باعتباره املسيا اآليت ليخلِّص إسرائيل وكل من يؤمن بـه مـن               امل

فكان دخوله كامللك الظافر وسط حشود الشعب اليهودي اآليت من كافة أرجاء العـامل              . الشعوب

السماء الصورة الصحيحة ملناداته بامللكوت وتعليمه هذه السنني الثالث ونصف، حني تالقت ساعة             

فكان دخول املسيح كامللك الظافر القادم لفداء شـعبه والعـامل      . مع ساعة األرض يف بؤرة الصليب     

فارتفع احلدث ليكون حـدث العـامل       . اإلجابة امللحة لكل أعماله السابقة، بل لكل التوراة واألنبياء        

  .الفريد منذ الدهور

ب بنفسه اجلحش الـذي يركبـه، ال        وكون اإلجنيل حبسب القديس يوحنا يؤكِّد أن املسيح طل        

                 خرج املنظر عن تلقائية عادية؛ فكون املسيح ميشي على قدميه وسط هذه اجلموع احلاشـدة أمـري

ولكـن كونـه    . مرفوض، مبعىن أن ركوبه على اجلحش كان أمراً أساسياً تفرضه الساعة وظروفها           

  .عمال املسيحيتمشى مع نبوة زكريا، فهذا يأيت وفاقاً وليس عمداً ككل أ

أما مجهرة الشعب من حوله، فقد فرضتها معجزة إقامة لعازر من املوت اليت جعلت املسيح يسري                

يف موكب فريد من نوعه، ألوف مؤلَّفة سارت وراءه، الذين أتوا لريوا لعازر، وألوف مؤلَّفة خرجت                

ا املوكب الظـافر الفريـد      فاملسيح مل يصنع هذ   . من أُورشليم إذ مسعوا ضجيج اهلتاف آتياً من بعيد        

للملك اآليت باسم الرب، ولكنه رضي به ورآه الصورة الصحيحة لتلقائية الشعب الذي آمن حبـسه                

ووجدانه بأنه هو املسيا اآليت الذي أتى، لوال أن رؤساء اليهود قد حجزوا صوته هذه السنني اليت علَّم      

فقد أتى وديعاً ومتواضعاً    . يس كأي ملك آخر   ولكن كان مظهر امللك اآليت باسم الرب ل       . فيها كلها 

يشهد على ذلك سعف النخل بدل السيوف، واجلحش الصغري الذي بالكاد قادر أن             . كملك للسالم 

والشعب السائر ليس يف نظـام العـساكر     . حيمل املسيح رمز البساطة واملسكنة بدل اخليول املطهمة       

ـ   املدربة بل تغشاه النسوة ويغلب عليه األطفال       بكل صياح، والذين ضج    ” أوصنا“ الذين يصيحون ب

وإن ! كان موكباً سالمياً بكل كالم وكل معىن      . رؤساء الكهنة من صياحهم الذي كان يسد اآلذان       

كان قد حاول التالميذ أن جيعلوا هتاف الشعب الذي يتقدم والذي يرد عليه الشعب الذي يتبع على                 

وكانت اآليـة الـيت     . لتسبيح هللا، فقد أتى جزافاً وبال نظام محكم       صورة األنتيفونا اليت اشتهر ا ا     

! يا رب خلِّـص ! هوشعنا «): 26و25: 118(املزمور سيطرت على قلوب الشعب وهتافه هي آية 

  » مبارك اآليت باسم الرب

أما موقف الفريسيني فكان سلبياً للغاية، فقد أنكروا يف أنفسهم إعالن أنه مـسيا دون رأيهـم                 

انظـروا إنكـم ال    «: وحتركوا حماولني أن يسكتوا اجلمع ومل يستطيعوا، فلما يئسوا قالوا لبعـضهم 
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  )19:12يو (» .هوذا العامل قد ذهب وراءه. تنفعون شيئاً

يا  «: فلما دخل املسيح املدينة تقدم الفريسيون باحتجاج يطلبون إليه أن يسكت اجلمع والتالميذ

لو (» سكت هؤالء فاحلجارة تصرخأقول لكم إنه إن : وقال هلم) املسيح(فأجاب . الميذكمعلِّم انتهر ت

أما الكهنة فانفلت   . هلذا فهم اآلتون مع القوافل من اجلليل       حتمسوا   أما الفريسيون الذين  ). 40و39: 19

رؤساء الكهنة والكتبة فلما رأى  «: ”أوصنا“:  وجدوا األوالد يصيحون داخل اهليكلزمام غيظهم ملَّا

: داود، غضبوا وقـالوا لـه     أوصنا البن   : العجائب اليت صنع، واألوالد يصرخون يف اهليكل ويقولون       

من أفواه األطفال والرضع هيأت تـسبيحاً؟ : قط أما قرأمت! نعم: أتسمع ما يقول هؤالء؟ فقال هلم يسوع

  )2:8  وانظر مز16و15: 21مت (»

ناه إىل أعلى وأقصى ما ميكن أن يعبر الشعب البسيط واألطفال عنه، إنه             حدث كبري وأمر بلغ مع    

وإن مل يزلزل األرض فقد زلزل التاريخ، فابن اهللا قادم ليسلِّم جسده ليصلب يف وداعة احلمل وليس                 

والذين يهلِّلون والذين يصرخون كانوا كمن يردد صدى احلدث الذي رنَّ يف            . فقط يف بساطة امللوك   

ولكن ضـاق صـدر     . ء، وكان املشهد كفيالً أن حيرك مشاعر أقسى القلوب وأضيق العقول          السما

وحينما رد املسيح على ضيقهم     . الفريسيني ورؤساء الكهنة باآليت حامالً جمداً إلسرائيل ونوراً لُألمم        

اء، بأنه لو سكت هؤالء فاحلجارة تصرخ، كشف مدى رمسية املوكب يف عرف املسيح وتدبري السم              

بل مدى ما حيمل دخول املسيح أُورشليم ليصلب من حتقيق مئات النبوات وآالف السنني من إعداد                

فإن كان إسرائيل قد تاه عن فاديه وسد قلبه ولسانه، فاخلليقة تصرخ حجارا ألا بانتظار               . وانتظار

  .فاديها
  

  ُ المسیح یبكي أورشلیم- 113

 بـني   شفى مرضاها، وعزى بؤساءها، وكان حيمل هلا      . ها مع املصلِّني  دخلها كثرياً وأحبها، وصلَّى في    

جاءها حيمل هلا حـب  . ضلوعه قلباً خيفق بأجمادها ويكرم تارخيها وآباءها وحين إىل ملوكها وأنبيائها          

أعمى قلبها معلِّموها، والذين تولُّوا العبادة فيها       . خالقها وفاديها، فما أحست به وما درت بوجوده       

، ”بكى عليها“. استعبدوها وأطفأوا روحها وأوغروا صدرها على عريسها، فدبرت لذحبه يوم عيدها  

إنك لو علمِت أنِت أيضاً حىت يف يومِك هذا  «: ألنه رأى يوم خراا، فحدثها حديث عريس لعروس

 مبترسـة،   فإنه ستأيت أيام وحييط بِك أعـداؤكِ      . ؟ ولكن اآلن قد أُخفي عن عينيكِ      !ما هو لسالمكِ  

 ،وحيدقون بِك وحياصرونِك من كل جهة، ويهدمونِك وبنيِك فيِك، وال يتركون فيِك حجراً على حجـر      
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  .وكان يعلِّم بالنهار ويذهب ليبيت يف بيت عنيا). 44-42: 19لو (» ألنِك مل تعريف زمان افتقادِك

   لعن شجرة التین- 114

ام األخرية، وخاصة بعـد أن بكـى املـسيح          موضوع شجرة التني حيتل جزءاً هاماً يف هذه األي        

فاملسيح وهو ذاهب من بيت عنيا إىل أُورشليم يف الصباح جاع، فنظر            . أُورشليم ورثاها وتنبأ خبراا   

فذهب حنوها ليأكل من تينها، فلما وجدها غـري مثمـرة           . شجرة تني من بعيد مورقة وكأا مثمرة      

. وقد كـان . ، فيبست التينة يف احلال)14:11مر (»  األبدال يأكل أحد منِك مثراً بعد إىل «: لعنها

فهنا يف احلقيقة، كمـا يبـدو يف الظـاهر،          . فقد مر التالميذ عليها يف الغد فوجدوها أا قد ذبلت         

؟ كل معجزات املسيح السابقة كانت بدافع )20:21مت (» كيف يبست التينة يف احلال «: معجزة

 هذه املعجزة وكأا تأديبية خلليقة ال حتس وال تشعر؟ - إذن -فلماذا . احملبة وذات مثٍر للمحبة واضح   

فهي ذا ختتلف كثرياً جداً عن باقي أعمال املسيح األخرى، ألنه مل يأِت ليهـدم               . وبال ذنب اقترف  

  !بل ليكمل ويشفي وحييي

العمل عالقـة جـد     وهلذا  . ولكن واضح أن يف هذا العمل كلِّه نوعاً من الرمزية عنيفاً ومستتراً           

شديدة وخطرية باملوقف القائم بعد خدمة املسيح الطويلة وقد بلغت النهاية فعـالً، ببكائـه علـى                 

أليس يف هذا العمل تعبري عن مظهر اُألمة اليهودية اليت تبدو كشجرة الـتني              . أُورشليم وتنبئه خبراا  

عِملَ فيهـا صـاحب   ! ري مثمرة البتةاخلضراء اجلميلة من اخلارج، وهي من الداخل عفنة شبه ميتة غ        

أليس يف وقوفها هكـذا يف بـستان اهللا     . الكرم املستحيل لثالث سنوات مضت لكي تفْلَح فلم تفْلَح        

عقيمة غري مثمرة ومورقة مبظهر كاذب تعطيل ألرض السالم وتزييف ألشجار اهللا وإحبـاط لعمـل    

طيبة أا تكين عن اُألمة اليهودية، وهـذه       املسيح الذي عمل؟ لقد عرفت شجرة التني بني األشجار ال         

اُألمة اليهودية رفعت يدها على بعلها وجابلها تتوهم أن بقتله تستقل عن خالقها، فحكمت علـى                

  .نفسها باهلالك لتخرج من دائرة ملكه قبل أن ينصب هو ملكاً على الصليب

مرياثه، أن تتقبل اللعنـة إىل  من أرض » غصن يسى «وهكذا كان البد، وقبل أن متد يدها خبلع 

وما صنع املسيح بأكثر مما صنعت اُألمة اليهودية يف نفسها، فهي بواقعها الداخلي الذي تعفن               . األبد

وذبل واستقال من جمرى حياة مصريها املوضوع، تركت إهلها مصدر الوجود واحلياة، فحكمت على              

فاملسيح بلعن شجرة التني مل يِزد عن جمـرد         .  بالفناء الوشيك  - قبل أن حتكم على املسيح       -نفسها  

ومل يشرح املسيح لتالميذه معىن موت التينة، ألنه شرحه ملَّا بكـى علـى              . إعالن وفاة قبل احلدث   
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عينها وهناك هناك يف بداية خدمته رأى هذه التينة         . لقد رثاها بدموعه قبل أن يأمر جبفافها      . أُورشليم

 يكن هذا الواحـد إالَّ الواحـد    ومل- د شجرة تني مغروسة يف كرمه كان لواح «: وتكلَّم عن قطعها

هوذا ثالث سنني آيت أطلب مثراً يف هذه التينة         : فقال للكرام .  فأتى يطلب فيها مثراً ومل جيد      -الوحيد  

فبناًء على توسل الكرام أبقاها سـنة  ). 7و6: 13لو (» ملاذا تبطِّل األرض أيضاً؟. اقطعها. ومل أجد

يا سيد، اتركها هذه السنة أيـضاً، حـىت    «!! أخرى، فلما جاء ميعاد التني ومل جيد فيها مثراً قطعها

وهكذا مل يصنع ). 9و8: 13لو  (» وإالَّ ففيما بعد تقطعهافإن صنعت مثراً، . أَنقُب حوهلا وأضع زبالً

  . املَثَلاملسيح إالَّ ما صنعه الكرام، ففك لغز

  كل تطھیر الھی- 115

مكتوب إن بـييت  : قائالً هلم. وملَّا دخل اهليكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه «+ 

  )46و19:45لو(» .وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بيت الصالة

  :يوحنا هذه اآليات. ويضيف ق

صنع سـوطاً  ف. ووجد يف اهليكل الذين كانوا يبيعون بقراً وغنماً ومحاماً، والصيارف جلوساً «+ 

. من حبال وطرد اجلميع من اهليكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلَّب موائـدهم             

  )16-14: 2يو (» .ال جتعلوا بيت أيب بيت جتارة. ارفعوا هذه من ههنا: وقال لباعة احلمام

لعامـة، يف   يوحنا يسجل هذه احلادثة يف بداية إجنيله قبل البدء باخلدمة ا          . ويالِحظ القارئ أن ق   

  ).21(مىت يف األصحاح . وق) 11(حني أن القديس مرقس يضعها قرب النهاية يف األصحاح 

يوحنا بوضوح أن تطهري اهليكل يعترب جزءاً هاماً من منهج العهد اجلديد، بل             . وهكذا يكشف ق  

نواعها وكل  مبفهوم أن املسيح منذ البدء كان مزمعاً أن يلغي الذبائح كلها بكل أ            . ويحسب أساساً له  

ما يترتب عليها من بيع وشراء وطقوس ذبح وحريق، كما أراد أن حيدد العبادة والـصالة باحلـدود     

فهو القائل للسامرية الـيت أرادت أن تعـرف العبـادة           . الروحية اخلالصة دون خلط باألمور املادية     

روح، والـساجدون لـه     والسجود باحلق إنه ال يف أُورشليم وال يف جرزمي ينبغي السجود، ألن اهللا              

أي أن اهللا يفـرض العبـادة    . ينبغي أن يسجدوا بالروح واحلق، واهللا طالب مثل هؤالء الـساجدين          

 ولكن على املستوى الروحي الصرف، فال مدينة وال جبل وال هيكل باحلجارة وال              ،والسجود فرضاً 

املسيح خروجاً عن    فهذه كلها حسبها  . شواهق املنارات والقباب الضخمة وال مذهبات وال فضيات       

  . العابدينروح العبادة، وبالتايل عما يطلبه اهللا يف العبادة، ومن



  359                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

لذلك ملَّا تصدى اليهود الذين كانوا ينظرون املسيح وهو يطرد احليوانات والبائعني والشارين معاً              

 تصنع هذا العمل أثِبت لنا أنك أهل أن:  مبعىن،)18:2يو (» أية آية ترينا حىت تفعل هذا؟ «: وسألوه

فمن ذا الذي يصنع مثل هذه      . العظيم، ألن اهليكل كان عندهم أقدس املقدسات وهيبته من هيبة اهللا          

األعمال يكل اهللا؟ فكان رد املسيح مبنتهى القوة واإلعالن عن بدء العهد اجلديد، عهـد العبـادة                 

ات، اجلسد الروحاين الذي سلَّمه     بالروح، حيث هيكل العبادة هو هيكل املسيح القائم من بني األمو          

انقـضوا  : أجاب يسوع وقال هلم «: لنا ليكون فينا ويكون هو هو هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فيه

وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من األمـوات            ... هذا اهليكل ويف ثالثة أيام أُقيمه       

ون أنكم هيكل اهللا وروح اهللا يسكن فـيكم أما تعلم «، )22و21و19: 2يو (» !!تذكَّر تالميذه

من هذا يتبين للقارئ حتمية البدء بنقض اهليكل كأساس لبناء اهليكل اجلديد الذي             ). 16:3كو  1(»

  !!خدم املسيح شكله اإلهلي ثالث سنوات وبناه يف ثالثة أيام

جـزات، وهتـف    وعندما دخل املسيح أُورشليم دخل كنيب يلبي الدعوة، وقد حقَّقها بعمل املع           

هذا : من هذا؟ فقالت اجلموع: وملَّا دخل أُورشليم ارجتت املدينة كلها قائلة «: الشعب معترفاً بنبوته

وملَّا دخل اهليكل وجده ميوج بالتجـار  ). 12و11: 21مت (» يسوع النيب الذي من ناصرة اجلليل

. هبت هيبة اهليكل والصالة واسـم اهللا      والبائعني والشارين وائم الذبح وباعة احلمام والصيارفة، وذ       

كان منظراً أهاج يف نفسه روح العبادة احلقة ومقاومة الفساد واملفسدين، وأظهر غضبه وصنع مـن                

ال جتعلـوا  . ارفعوا هذه من ههنا «: بعض احلبال ما يشبه السوط وأخذ يطرد اجلميع خارج اهليكل

 موقع املقاومة، ولكن كمن يخيف املعتـدين  ومل يكن املسيح يف). 16:2يو (» بيت أيب بيت جتارة

ومل يكن هذا العمل أكثر من إظهار سلطان اهللا الذي خييف الناس   . على املقدسات من وجهة نظر اهللا     

  .)2(بال إيذاء

                                                
 كانت التعليمات الصارمة خبصوص الدخول إىل اهليكل متنع الظهور على جبل اهليكل نفسه بعصا الـسري أو                 [(2)

وعلـى الـداخل    . محولة أو حىت بأقدام معفَّرة بالتراب، وكان يمنع البصاق، بل وممنوع الدخول بأحزمة ا أمـوال               
ولكن هذا العمـل    . لذلك كانت أعمال املسيح قد القت استحساناً من مجيع الشعب         . للهيكل أن خيلع نعليه خارجاً    

حراكاً خوفاً من الشعب؛ بل وحـىت ضـباط وجنـود    أهاج غضب رؤساء الكهنة، ومل يستطع السنهدرين أن يبدي      
فالعملية مل تستغرق وقتاً طويالً وكان ماليني احلجاج يغـص ـم اهليكـل    . الرومان مل جيدوا فرصة أو سبباً للتدخل  

اهللا  ولكن ما أراده املسيح حتقَّق له، أن الشعب ينتبه إىل جتاوزات رجال السنهدرين ويستيقظ حلقوق                 - واملدينة كلها   
 وقد كتم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيون غيظهم إىل املساء حىت يواجهوه، ولكنه تـرك               - وواجبات العبادة احلقة    

].اهليكل وخرج وذهب ليبيت يف جبل الزيتون
J. Klausner, Jesus of Nazareth, (1926), pp. 312-315.
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  ُّ بدء تحرك الفریسیین- 116

  ):بأي سلطان تفعل هذا؟: احلركة اُألوىل(

الظافر وآالف اهلتافات وشعنا مير بـسالم علـى         مل يكن دخول املسيح أُورشليم مبوكبه امللكي        

الفريسيني، ومعه اإلحساس باملرارة اليت خلَّفتها إقامة لعازر من املوت جهاراً وإشاعة اخلرب يف كـل                

فقد حترك اجلزء األكثر    . وبلغ غيظهم القمة ملَّا رأوه يطرد الباعة من اهليكل بقوة وسلطان مثري           . البالد

وقد كان العامل األساسي للتحرك هـو دخولـه         . سنهدرين لوضع اية حتمية للمسيح    انفعاالً يف ال  

أُورشليم مبوكب امللك الظافر، ومل يعلموا يف احلقيقة أنه إمنا صنع ذلك عامداً لكي يسرعوا هم أيضاً                 

ه هو   والذي أرادوه أن ال يكون يف العيد، والذي أراد         - أي قتله    -بالعمل الذي خطَّطوا له يف السر       

وحتم به أن يكون يف العيد؛ وهم حتاشوا الشعب، وهو أراد اشتراك الشعب، ألن الضحية ضحيتهم                

ويقولون فيما  فكانوا يطلبون يسوع «: وكانوا قد أذاعوا خرباً سريا مرروه بينهم هكذا. والذبيحة ذبيحتهم

رؤسـاء الكهنـة     يد؟ وكان أيـضاً   ماذا تظنون؟ هل هو ال يأيت إىل الع       : بينهم، وهم واقفون يف اهليكل    

  )57و56: 11يو (» .والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدلَّ عليه، لكي ميسكوه

ـ          مبارك اآليت باسم الرب، ومباركة     “لذلك كان دخوله املظفّر العلين تاف يشق عنان السماء ب

مصدق عند السنهدرين، وكأنه ضربة قاصمة نزلـت        ، أمراً مفاجئاً جداً وغري      ”هي مملكة أبينا داود   

انظـروا   «: فنظروا إىل املوكب حبسرة بالغة وعبروا عن كل خماوفهم وأحقادهم معاً. على ظهورهم

  )19:12يو (» .هوذا العامل قد ذهب وراءه. إنكم ال تنفعون شيئاً

ه والقبض عليه وقتلـه، رمبـا   أما قبل املوكب وهو ال يزال يف بيت عنيا، فكانت النية هي مدامهت    

ولكنـهم  . وتشاوروا لكي ميسكوا يسوع مبكر ويقتلوه «: اغتياالً ورمبا قتالً، حبسب الناموس ادعاًء

ولكن يسوع تشاور أيضاً مع ). 5و4: 26مت (» ليس يف العيد لئالَّ يكون شغب يف الشعب: قالوا

الزور كانوا جاهزين، إذ قد جتمعت أدلـة   على أن التهم وشهود     ! اآلب أنه يتحتم أن يكون يف العيد      

ولكن، وبصورة رمسيـة، أوفـد   . كثرية من الذين يتسقَّطون األخبار ويتخابرون حلساب السنهدرين      

السنهدرين بعضاً من رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للمسيح وهو يعلِّم يف اهليكل، لكي يـستجوبوه              

 كلها؟ ليفوزوا بتصريح منه يأخذونه ضده كمستند        رمسياً يف من هو؟ وما هو سلطانه يف أعماله هذه         

بأي سلطان : وملَّا جاء إىل اهليكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلِّم قائلني «. رمسي

وكانت بغيتهم أنه سيتكلَّم عـن نفـسه   ). 23:21مت (» تفعل هذا، ومن أعطاك هذا السلطان؟
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 ذلك، ولكنه خيب أملهم وأوقعهم يف مأزق خطر كان ميكـن أن             وعالقته باهللا وعن سلطانه يف كل     

وأنا أيضاً أسـألكم كلمـة    «: يثري عليهم كل الشعب؛ إذ حول سؤاهلم إىل سؤال منه إليهم هكذا

معمودية يوحنا من أين كانت؟     : واحدة، فإن قلتم يل عنها أقول لكم أنا أيضاً بأي سلطان أفعل هذا            

من السماء، : فتحيروا حرية شديدة، ألم لو قالوا). 25و24: 21مت (»من السماء أم من الناس؟

من الناس، تكون الطامة أكرب، ألن يوحنـا        : وملاذا مل تؤمنوا به؟ وإن قالوا     : وهي كذلك، يقول هلم   

وال أنـا  : فقال هلم هو أيضاً « » ال نعلم: فأجابوا يسوع وقالوا «: معروف عند كل الشعب أنه نيب

ولو أنه بسؤاله هذا أملح أن سلطان املعمدان هو ). 27:21مت (» أي سلطان أفعل هذاأقول لكم ب

سلطانه من اهللا الذي وبصريح العبارة، أفهمهم بال كالم أن . من سلطان املسيح ألنه السابق واملعمد له      

الفة تـدبري    املعمدان، وبالتايل خم   ويف نفس الوقت، سجل عليهم عدم إميام بسلطان       . أنكروه يف يوحنا  

  .اهللا

ِّ تحرك الفریسیین والھیرودسیین- 117 ُّ  

  ):أنعطي جزية لقيصر أم ال؟: احلركة الثانية(

وهنا كان التدبري مشتركاً بني الفريسيني واهلريودسيني مع أم يف عداوة وبغضة معاً ومبـادئهم               

 ليتقدموا وكأم يـسألون     ختتلف مع بعضها اختالفاً شديداً، ولكن العداوة للمسيح قد مجعتهم معاً          

يا معلِّم، نعلم أنك صادق وال تبايل بأحد، ألنك ال تنظر إىل وجوه الناس، بل باحلق  «: جمرد سؤال

مقدمة مؤدبة غاية األدب وإطراء ومديح بالكيـل الـوافر والنيـة    ). 14:12مر (» تعلِّم طريق اهللا

أجيوز أن نعطي جزية لقيصر أم ال؟ نعطـي أم ال   «: هاالسوداء خمبأة يف القلب، وأخرياً أفصحوا عن

ـا أم يتكلَّمون وخيطِّطون يف اخلفاء ويتكلَّمون من وراء ). 14:12مر (» نعطي؟ ولكن احملزن حق

 ملاذا جتربونين؟ اِيتـوين بـدينار  : رياءهم، وقال هلم) املسيح(فعلم  «: ويرىظهر املسيح، واملسيح يسمع 

أعطوا : هلميسوع وقال    فأجاب. لقيصر: ملن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له     : فقال هلم . فأتوا به . ألنظره

  )17-15: 12مر (» فتعجبوا منه. ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا

وليالحظ القارئ أن اهلريودسيني هم فئة سياسية أكثر منها دينية، وعملها هو املـواالة لرومـا                

فمجيؤهم هنا وسؤاهلم هذا مع الفريـسيني هـو    . ملضادة لروما وحفظ هدوء الشعب من املؤامرات ا     

فلو كان املسيح قد أنكر أحقيـة الرومـان يف          . لتدبري مؤامرة سياسية يكون الفريسيون فيها شهوداً      

اجلزية املفروضة على اليهود الذين يعتربون أنفسهم أحراراً ومل يستعبدهم أحد قط، العترب املـسيح               

الرومان، أما إذا قبلها فإنه يقع يف استنكار اليهود والشعب بأمجعه ألم أُمـة أبيـة                زعيماً ثائراً ضد    
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ولكن يف طلب املسيح للدينار وإظهاره لـصورة        . ذات ملك فكيف يسلبها أعز صفاا وهي احلرية       

قيصر، يضعهم يف بؤرة احلقيقة أم هم الذين يتعاملون بعملة قيصر، وعليـه فهـم يعتمـدون يف                  

وها هو الدينار الذي يربطهم سياسياً بروما والـذي ميـسكه           . ستهم على االمرباطورية الرومانية   سيا

واملعىن هو أن عالقتهم بقيصر ال متنعهم من أن ميارسوا عبـادم هللا،             . ضدهم هو أن أعطوا ما هللا هللا      

جبلهم ووضع صـورته  فهم عبيد اهللا أوالً وبالدرجة اُألوىل، وهم حيملون يف كيام صورة اهللا الذي         

  .والكالم فيه تلميح ذكي إىل وقوفه بينهم كحامل لصورة اهللا وشخصه. فيهم

   الصدوقیون- 118

  ):يف القيامة ملَن تكون زوجة؟: احلركة الثالثة(

تقدموا بسؤاهلم  . حركة مفردة من قبل الصدوقيني الذين ال يؤمنون بالقيامة وال باملالئكة وال باألرواح            

األول سليب وهو استهزاء بعقيدة القيامة، والثاين إجيايب أن احلياة األخرى هـي             : ب يف اجتاهني  الذي يضر 

وكان سؤاهلم حيمل مشكلة حتتاج إىل حل، ويف احلل ينكشف نوع صحة اإلميان             . امتداد للحياة احلاضرة  

يقول بأن على أخيـه أن      والناموس  . إذ ختيلوا أن إنساناً تزوج ومات وترك زوجته بدون إجناب         . بالقيامة

وكـان هـذا   . يتزوجها وينجب ألخيه أوالداً، حىت ال يضيع نسبه من األسباط، لعلَّ يأيت املسيا من نسله     

. األخ الذي مات أحد سبعة إخوة كانوا مصابني بالعقم، ماتوا مجيعاً ومل ينجبوا نسالً يف احلياة احلاضـرة                 

م سخرية بالفريسيني الذين يؤمنون بالقيامة وباحلياة األخرى، وقد         ففي القيامة ملَن تكون زوجة؟ ويف سؤاهل      

شجعهم على مواجهة املسيح ذا السؤال رؤيتهم كيف أخرس املسيح الفريسيني أمامهم يف موضوع قيصر  

ولكن كان املسيح يتقبل هذه األسئلة بصدر رحب حىت         . والدينار لعلَّهم يفوزون بشيء يعجز املسيح عنه      

فلهؤالء الصدوقيني أوضح املسيح صدق القيامة كصدق اهللا نفسه،         .  جذور املبادئ والتعاليم اخلاطئة    جيتث

ألن اهللا دعي إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب، واهللا ليس إله أموات، وال ينسب نفسه إىل أموات مآهلم                 

فالعالقة اليت تـربط    . حياءإىل العدم حسب ظن الصدوقيني؛ بل هو روح وإله األرواح، وهو حي وإله األ             

اإلنسان باهللا هي عالقة عدم الفناء أو عدم املوت، فاإلنسان أصالً خملوق حي خلق ليحيا إىل األبد، ولكن                  

جاءه املوت ودخل حياته كعقوبة للعصيان على اهللا للتأديب، على أن اهللا أرسل ابنه لريفع عن اإلنـسان                  

مبعىن أن اإلنسان مربـوط     . ر إىل احلياة األبدية مع اهللا مرة أخرى       عقوبة املوت ويدِخل املختارين من البش     

  .أصالً باحلياة مع اهللا
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   الكتبة- 119

  ):أية وصية هي أول الكل؟: احلركة الرابعة(

عندما أسكت املسيح الفريسيني والصدوقيني كُال بدوره، تعاطف معه بعض الكتبة الذين أحبوا املسيح              

. وهنا حتركوا ليكشفوا يف املسيح أعماقاً من املعرفة يعلمون مسبقاً عنها          . ة غري ملحوظة  فعالً، ولكن بصور  

وهذا قد ظهر يف تعليقهم  . فابتدروه وكأنه سؤال وإمنا هو طلبة الستعراض عظمة املعلِّم يف إدراكه للناموس           

أية وصية هي  «: ل بدأ هكذاوالسؤا). 32:12مر (» جيداً يا معلِّم «: األخري عن املسيح، إذ علَّق الكاتب

. الرب إهلنا رب واحد. امسع يا إسرائيل «: فكان رد املسيح كما يف التوراة). 28:12مر (» أول الكل؟

هذه هي الوصية   . وحتب الرب إهلك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك              

- 29: 12مـر  (» خرى أعظم من هاتنيليس وصية أ. حتب قريبك كنفسك: وثانيةٌ مثلها هي. اُألوىل

 مث عاد الكاتب يثين ما قاله املسيح تأكيداً من عنده » باحلق قلت. جيداً يا معلِّم: فقال له الكاتب «). 31

ألن اهللا واحد وليس آخر سواه وحمبته من كل القلب، ومن كل الفهم، ومن كل الـنفس،   «! هلذا احلق

). 33و32: 12مـر  (»  هي أفضل من مجيع احملرقات والذبائحومن كل القدرة، وحمبة القريب كالنفس،

مـر  (» لست بعيداً عـن ملكـوت اهللا   «: فأراح هذا التعقيب صدر املسيح ومدحه وحكم املسيح عليه

أما كون هذا الكاتب قريباً من امللكوت وليس بعيداً، فألنه ختلَّص مـن خبـث الفريـسيني                 ). 34:12

وأما كونه ال يزال بينه وبني امللكوت خطوة، فهو ألن وعيه مل يستيقظ             . الذايتومتسكهم بأعماهلم وبرهم    

  )5:15يو (» .بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً «بعد عن حاجته إىل الفداء واملسيا ألن 

   قصة السامري الصالح- 120

  ):يرد ا على الناموسي: احلركة اخلامسة(

وهـي تبـدأ    . ور التعليم إالَّ أن وضعها هنا يكمل الـصورة        وإن كانت هذه القصة قد جاءت يف بك       

بناموسي، وهو من فئة الدكاترة املتخصصني يف الناموس الذين شغلوا أنفسهم باألصـول األويل للتـوراة                

ماذا أعمل  «: قام ليجرب املسيح وسأله كأنه يطلب احلق واخلبث حتت ردائه. والناموس أكثر من التقليد

حتـب  : كيف تقرأ؟ فأجاب وقال «: فأحاله املسيح على الناموس). 25:10لو (» األبدية؟ألرث احلياة 

. الرب إهلك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفـسك                 

الِحظ أيها القارئ العزيز، أن املـسيح  ). 28- 26: 10لو (» ِافعل هذا فتحيا. بالصواب أجبت: فقال له
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بع كل ما لك وأعِط الفقراء، فيكون  «: ى هذه الوصية بالنسبة للرئيس الذي جاءه بنفس الطلبأضاف عل

ولكن، ألن . ، ألنه أراد ما بعد الناموس)21:10مر (» لك كنز يف السماء، وتعال اتبعين حامالً الصليب

حماولة لتجربة املسيح،   املسيح يعرف هنا أن هذا الناموسي ال يطلب مرياث احلياة األبدية عن حق بل جمرد                

وهكذا ظهر ما خبأه الرجل، إذ يقـول        . اختصر عند حد الوصية، ألن احملبة هي يف الواقع تكميل الناموس          

وهنا أراد املـسيح أن  ). 29:10لو (» ومن هو قرييب؟ «: الكتاب إنه أراد أن يربر نفسه، فقال للمسيح

يقف عنده كل يهودي ويرى أنه اليهودي الذي مـن جنـسه             وهو الذي    ملَن هو قرييب؟  يضع حال أبديا    

  ؟» حىت عدوي «وحسب، ورفعها املسيح ليكون 

 كان نـازالً مـن أُورشـليم    - ومل يذكر هويته عمداً -فقال هذه القصة اليت حتكي عن إنسان  

 فَعرض أن .منحدراً إىل أرحيا فوقع بني اللصوص، فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بني احلياة واملوت          

. كاهناً أى نوبته ونزل إىل قريته، فرأى هذا اروح املعرى شبه امليت ونظر إليـه وجـاز مقابلـه                  

وأخرياً، مر رجل سامري كـان      . وكذلك أيضاً الوي، صار عند املكان، وجاء ونظر وجاز مقابله         

         دمم وضن، فتقدعليها زيتاً ومخراً، وأركبه       مسافراً راكباً على دابته، جاء وملَّا رآه حتن جراحه، وصب 

دابته، وأتى به إىل فندق واعتىن به؛ ويف الغد ملَّا أراد أن ميضي أخرج دينارين وأعطامهـا لـصاحب                   

وهنا نظر املـسيح    . الفندق، وأوصاه أن يعتين به، ومهما أنفق أكثر فعند رجوعه وعد أن يوفيه حقه             

 «: ء الثالثة حتسبه قريباً للذي وقع بني اللصوص؟ فرد الناموسيفمن ِمن هؤال: إىل الناموسي وسأله

ومعروف أن السامري هو ! اذهب وافعل أنت أيضاً هكذا:  فقال له يسوع» الذي صنع معه الرمحة

  !!عدو اليهودي
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  َّ ابن داود كیف یكون ربھ؟- 121

 يف اهليكل والكتبة يسمعون،     هكذا وفجأة أراد املسيح أن يضرم هذه القضية الالهوتية وهو يعلِّم          

اجلس عن مييين، حـىت أضـع   : قال الرب لريب «: يقول) 1:110(وهي أن داود النيب يف املزمور 

واملعـىن  ). 37و36: 12مر (» فمن أين هو ابنه؟. فداود نفسه يدعوه ربا. أعداءك موطئاً لقدميك

يا موضحاً أنه ربه فمن أين يكون هو        الذي يقصده املسيح من سؤاله أنه إن كان داود يتكلَّم عن املس           

ومن هنـا نـشأ   . ابنه؟ وقاهلا لريد على من هو املسيا اآليت، ابن من؟ فاملعروف أنه سيكون ابن داود            

السؤال فإن كان ابنه فكيف يدعوه ربه؟ أي أن املسيح ينطلق من اجلزء املعروف يف التقليد أن املسيا                  

وبذلك يبدو أنـه أراد االرتفـاع       ! املعروف عن شخصه املبارك أنه رب     هو ابن داود إىل اجلزء غري       

وذلـك  . بأفكار الذين ينتظرون املسيا إىل املستوى الذي يدركون فيه ربوبيته املساوية هللا، كابن اهللا             

إمنا متهيداً لذهنهم لكي يفهموا ملاذا يقول ويعيد القول دائماً إن اهللا أبوه وأنه ابن اهللا؟ حىت يفهموا أنه             

والكالم يف جمموعه عن ابن     .  على أن اجللوس عن ميني اهللا هي درجة مساواة         -يعين بذلك أنه املسيا     

داود، مث رب داود، أو اجللوس عن ميني اهللا؛ إمنا يعبر عن أمور ال جتوز إلنسان بـأي حـال مـن                      

فهوم اإلهلي تواجهـاً    وذا يتواجه لقب ابن داود باملفهوم اجلسدي مع لقب رب داود بامل           . األحوال

مضاداً حيتاج إىل حل تركه املسيح دون اإلشارة إليه، ألن هذا اللقب نبوة عن املسيح، وفيه وحـده                  

وقد كان هذا اللقب وظلَّ يف العهد القدمي        . متَّت بصورة فائقة عن العقل أو املنطق أو أي حلّ بشري          

ت لتلقي على هذا اللقب ضوًءا يدخلـها يف         ولكن بعض النبوات األخرى جاء    . يف إطار النبوة فقط   

الذي تفسريه اهللا معنا » ها العذراء حتبل وتلد ابناً وتدعو امسه عمانوئيل «: العهد اجلديد كنبوة حتقَّقت

ألنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه، ويـدعى   «، أو )23:1، مت 14:7إش (

 ويف .االبن البشري واإلله القـدير ، حيث اجتمع معاً )6:9إش (» ...يراً امسه عجيباً مشرياً إهلاً قد

 كل هذه النبوات أدخلتنا العهد اجلديد، واألصبع يشري بـشدة           .»اهللا معنا «املوضع اآلخر حيمل امسه     

  .على املسيح يف والدته البشرية مع استعالنه اإلهلي بآن واحد

 يصلح كعتبة للفكر الالهويت القـادم، فهـو يـشري إىل            واملسيح بإثارة هذه القضية يضع أساساً     

استعالن واقع كامل حادث مل يستعلن بعد بالقدر الكايف، وكأمنا من خالل ستارة حيسه اإلنسان وال                

  .يراه
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   أعطت األرملة كل ما عندھا- 122

كلون بيـوت   هي مفارقة شديدة الوقع على النفس عندما كان املسيح يتكلَّم عن الكتبة الذين يأ             

مث بعدها مباشرة، إذ كان جالساً يف مواجهة اخلزانة اليت توضع فيها            . األرامل ولعلَّة يطيلون الصلوات   

صناديق العطايا نظر كيف يلقي اجلميع حناساً يف اخلزانة، وكان أغنياء كثريون يلقون كثرياً، وجاءت               

         ر عنها املسيح أفنادى تالميذه  !! ما ميثِّالن كل ما عندها    امرأة فقرية وألقت فلسني قيمتهما ربع، عب

إن هذه األرملة الفقرية قد ألقت أكثر من مجيع الذين ألقوا يف اخلزانة، : احلق أقول لكم «: وقال هلم

: 12مر (» وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها. ألن اجلميع من فضلتهم ألقوا

قلب كاتب ينهب بيوت األرامل ويقف يصلِّي، وقلب أرملـة          وهكذا يقارن املسيح بني     ). 44و43

مث يعود ويقارن أغنياء يعطون من فضلة حيام، وأرملة تعطي كل           . تعطي كل ما عندها عطية للرب     

فالذي يعطي ما ال    . فهنا قياس العطية ليس بالكمية والعدد، بل مبقدار حاجة اإلنسان إليها          . معيشتها

  !!فاُألوىل عطاء مال، أما الثانية فبذل نفس.  ما حيتاجهحيتاجه، ليس كمن يعطي كل
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ُ التنبؤ بقضاء هللا على أورشلیم- 123 ُّ  

كانت كلمات املسيح اخلاصة برؤيته العامة عن أحوال الكتبة والفريسيني بـأن صـب علـيهم                

فهـذا هـو    . ضاءالويالت تلو الويالت، هلا تأثري واضح على قضاء أُورشليم ذاا بأشد ما يكون الق             

حصيد عدم االستجابة لتعليم املسيح، سواء بالنسبة للمعلِّمني الذين قفلوا بعلمهم ملكوت السموات             

يف وجه الداخلني فامتنع عليهم هم الدخول بالتايل، أو املدن اليت رفضت تعليمه بعد أن عمل آياته يف                  

الرومـان  ساكنيها قبل أن يفرغهـا      اجلليل مث يف أُورشليم ذاا؛ وكأن املسيح قد أخلى األرض من            

أقرب مواعيدها   وهكذا متَّت اللعنات يف   . بالسيف والدمار، مث أحرقها بالكلمة قبل أن حترقها نريان الرومان         

  . أُورشليمسواء على العلماء أو الشعب الرافض، وسواء على املدن الصغرية أو املدينة العظمى

  :مىت صب املسيح ويالته على الكتبة والفريسيني هكذا. ففي األصحاح الثالث والعشرين من إجنيل ق

ام الناسيسيون املراؤون، ألنكم تغلقون ملكوت السموات قدويل لكم أيها الكتبة والفر.  

يسيون املراؤونألنكم تأكلون بيوت األرامل،ويل لكم أيها الكتبة والفر .  

يسيون املراؤون، ألنكم حينما تكسبون دخيالً واحداً جتعلونه ابناً جلهنمويل لكم أيها الكتبة والفر.  

     حلـف          : ويل لكم أيها القادة العميان القائلون ـنحلف باهليكل فليس بشيء، ولكن م نم

  .أيها اجلهال والعميان، أميا أعظم الذهب أم اهليكل الذي يقدس الذهب. بذهب اهليكل يلتزم

     يسيون املرون النعنع والكمون وتـركتم احلـق         ويل لكم أيها الكتبة والفرراؤون، ألنكم تعش

  .والرمحة واإلميان

اجلملويل لكم أيها القادة العميان، ألنكم تصفُّون عن البعوضة وتبلعون .  

ويل لكم، ألنكم تنقُّون خارج الكأس والصحفة، ومها من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة.  

      ضة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل جناسـة        ويل لكم، ألنكم تشبهون قبوراً مبي .

  .هكذا أنتم من خارج أبرار ومن داخل مشحونون رياًء وكذباً

         نون مدافن الصديقني، وتقولونلو كنا يف أيام آبائنا     : ويل لكم، ألنكم تبنون قبور األنبياء وتزي

  .بياءما شاركناهم دم األنبياء، وهكذا تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة األن

ربون من دينونة جهنم؟ أيها احليات أوالد األفاعي، كيف  

                ها أنا أُرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتـصلبون، ومنـهم جتلـدون يف

لكي يأيت عليكم كل دم ذكي سفك علـى األرض          . جمامعكم وتطردون من مدينة إىل مدينة     



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            368

  

احلق أقول لكم إن هذا كله يأيت على هذا         ... من دم هابيل الصديق إىل دم زكريا بن برخيا          

  ).م70 م وخراب أُورشليم وحرق اهليكل وقتل الشعب حدث سنة30حنن اآلن سنة . (اجليل

  :واآلن يأيت دور أُورشليم

يا أُورشليم يا أُورشليم، يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إليها، كم مـرة أردت أن أمجـع    «+ 

هوذا بيتكم يترك لكـم     . اجة فراخها حتت جناحيها، ومل تريدوا     أوالدك كما جتمع الدج   

! الـرب مبارك اآليت باسـم : حىت تقولواإنكم ال ترونين من اآلن : ألين أقول لكم! خراباً

  )39-37:23 مت(»

وهكذا مل يشأ املسيح أن خيتم على جميئه األول إالَّ بعد أن يِعد وعداً مؤكَّداً أنه سيأيت ثانية ومعه                   

  .ة اآلب ليفتح باب امللكوت على مصراعيهبرك

  ُّ التنبؤ باألیام األخیرة ومجيء الملكوت ومجيء المسیح ثانیة- 124

بعد ما ترك املسيح اهليكل هو وتالميذه، وبعد تنبئه عن خراب أُورشليم، عز على تالميذه فخامة                

 ولفتـوا نظـر     -بنقوشها ورخامها   اهليكل ومل يتخيلوا إمكانية ختريب وإسقاط هذه احلجارة اهلائلة          

 فما كان من املسيح إالَّ أن يؤكِّد هلم أن هذه األبنية العظيمة لن يترك فيها حجـر  -املسيح إىل ذلك  

هذا أثار فكرهم وخياهلم وهاهلم األمر، فسألوه إذ كانوا جالسني منفـردين            . على حجر إالَّ وينقض   

 مىت يكون هذا؟ وما هي عالمة جميئـك         - ويوحنا    بطرس ويعقوب  -على جبل الزيتون جتاه اهليكل      

  وانقضاء الدهر؟

كان من الصعب أن يعطيهم املسيح تصوراً كامالً عن تطور األمر فيما خيص احلوادث املتعلِّقـة                

لتوعيتهم باكتمال الزمان وتعاقب احلوادث اليت ختتص مبلكوت السموات، ولكنه بدأ يعطيهم ما يلزم              

 دث، ومعظم األمور كانت فوق طاقة تصورهم، واليت تركها املسيح لعمل          ضد الضالالت اليت ستح   

  .استنارة الذهن حبلول الروح القدس وإمكانية استيعاب األحداث من تطورها وتدرجها الزمين

ولكن املسيح اكتفى دائماً بإلقاء بذار احلقيقة، مث تركها لتنمو مع احلوادث والزمن حىت تستعلن               

إعطاء صورة دقيقة للحوادث قبل وقوعها، فوق أا ال تفيدهم شيئاً، فهي غـري              على أن   . يف حينها 

فمن جوهر التعليم أن تبقى احلوادث اهلامة اخلاصة باإلميـان     . مناسبة مع طريقة املسيح يف بناء اإلميان      

وقطع علـيهم بالنهايـة أي     . واحلياة خمفية حىت حني ظهورها لتعمل عملها اإلهلي يف الذهن والقلب          

أما ذلك اليوم وتلك الساعة فال يعلم ما أحـد، وال مالئكـة    «: مكانية ملعرفة مسبقة مليعاد جميئهإ
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والسبب يف ذلك ليس صعباً علينا أن ندركه، فـاالبن  ). 36:24مت (» السموات، إالَّ أيب وحده

وت وعبوديـة   جاء ومالئكته معه ليخدم قضية يف واقع الزمان، وهي خالص اإلنسان من اخلطية وامل             

فحدود عمله يبتدئ بالزمن وينتهي بالزمن، ولكن جميئه بعد اكتمال الزمن، ال خيص             . الباطل والزمن 

االبن يف وضعه الزمين بعد، وال املالئكة املعينني خلدمة املخلَّصني؛ فهي أمور ال زمنية، هذا من جهة                 

ختتص بايء الثاين، ال ميكن بأي حـال        أما من جهة الصالحية، فاألمور الالزمنية اليت        . االختصاص

من األحوال حتديدها بتاريخ أو حادثة زمانية على أي وجه كان؛ فعالماا وحركاا فوق الزمـان،                

ال : لـذلك قـال   . ويستحيل استحالة قاطعة حتديدها أو حصرها لعقل يعمل حتت قياسات الـزمن           

  !أو حيدد باحلوادث الزمنية مىت جييء املسيحاملالئكة، وال االبن حال جتسده، يعرف بالفكر الزمين 

غري أن هناك عنصراً وسيطاً بني الزمين والالزمين يف احلوادث املزمعة أن تكون، مبعىن أن انتـهاء                 

. اهليكل العام للملكوت األرضي العاملي املادي سيعقبه استعالن ملكوت اهللا احلي الروحي يف احلـال              

مىت سـينتهي   : مىت سيأيت ملكوت اهللا؟ هي    :  ميكن رصدها عن   لذلك أصبحت العالمة الوحيدة اليت    

هذا العامل؟ وهلذا فقط بدأ املسيح يتكلَّم عن تغيري واحنالل صورة هذا العامل، وعندما فرغ املسيح من                 

  )26:13مر (» .وحينئذ يبصرون ابن اإلنسان آتياً «: تصوير اية هذا الدهر قال

  : ا أن اية الزمن قد قربت اتني اآليتنيوقد أعطى املسيح عالمة زمنية نعرف

 +»  بقلـق  (وتكون عالمات يف الشمس والقمر والنجوم، وعلى األرض كَرsunoc «  أُمـٍم 

والنـاس  ). حسب الترمجة اليونانيـة ( وتصادم املياه يف البحار .n ¢por…a™ِبحيرٍة 

. ن قوات السموات تتزعزع   يغشى عليهم من خوٍف وانتظاِر ما يأيت على املسكونة، أل         

  )27-25: 21لو (» . يبصرون ابن اإلنسان آتياً يف سحابٍة بقوة وجمد كثريوحينئذ

ومىت ابتـدأت هـذه تكـون،     «: ويعلِّق املسيح على هذه احلوادث وأمهيتها ملعرفة النهاية بقوله

 األخرية لنهاية مبعىن أن بدء احلركة). 28:21لو (» فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم ألن جناتكم تقترب

مث عاد املسيح هنا وأعطى عالمة رمزية واقعية زمانيـة          . العامل تصبح نقطة انطالق يف التأكيد باآليت      

مـىت أفرخـت   ) ... اليت لعنها(انظروا إىل شجرة التني : وقال هلم مثالً «: كان قد سبق ونوه عنها

 بوالقصد واضح، وهو ). 30و29 :21لو (» ...تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قَر

فاعلموا  «: اُألمة اليهودية، فإذا رأيتم بدء جتديدها روحياً يف الكرم أي الكنيسة، تكون عالمة النهاية

  )31:21لو (» .أن ملكوت اهللا قريب
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ُ مثل ولیمة الملك في عرس ابنھ- 125 َ َ  

 عدة أمثلة ناطقة باملعاين الـيت       يف هذه املدة الزمنية أعطى املسيح، وقبل دخوله يف آالمه مباشرة،          

إن إنساناً ملكـاً  : مىت بعرس ابن امللك والوليمة اليت أقامها، إذ قال       . وبدأها ق . تدور حول امللكوت  

صنع عرساً البنه، وهكذا ينقل املسيح لنا صورة إبداعية عن إحساسه ونظرته إىل نفـسه كعـريس،            

مى اليت أكمل ا املسيح صليبه وارتفـع ومعـه          والوليمة هي للفرحة العظ   . وبآن واحد، ابن امللك   

. البشرية عروسه املفداة، ومسرة اآلب باخلالص الذي متَّ، وإقامته الوليمة امللكوتية الدائمة إىل األبـد              

ويدخل املَثَـل   . أما الضيوف فهم أعضاء اململكة القدمية يف اُألمة اليهودية اليت رفضت احلضور كلية            

عد العرس؟ وهو يشري إىل اكتمال التدبري اإلهلي للملكوت، وكيف أرسل امللـك             كيف أُ : مباشرة يف 

. إىل املدعويني الذين دعوا يف السابق ومنذ البدء، واآلن قد حلَّ ميعاد بدء العـرس              ) األنبياء(خدامه  

ين ومسمنايت ثريا. هوذا غدائي أعددته «: ليؤكِّد) أنبياء(فأرسل عبيداً آخرين . ولكن املدعوين رفضوا

دعم يتهاونون بالدعوة والـداعي،  )! 4:22مت (» تعالوا إىل العرس. قد ذُحبت، وكل شيء م وإذ

فلما مسـع   . ومضوا واحد إىل جتارته، واآلخر إىل حقله، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم           

  . متَّ ذلك بالفعلوقد! امللك غضب، وأرسل جنوده، وأهلك أُولئك القتلة وأحرق مدينتهم

فاذهبوا إىل مفارق الطـرق     . أما العرس فمستعد، وأما املدعوون فلم يكونوا مستحقني       : مث قال لعبيده  

فخرج أولئك العبيد ومجعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصاحلني،         . وكل من وجدمتوه فادعوه إىل العرس     

 إذ أن املدينـة  » أشراراً وصـاحلني  «ألها حىت نفهم ملاذا هنا ثغرة يلزمنا أن من. فامتأل العرس من املتكئني

وهكذا انفتحت أبـواب  . أُحرقت فلم يعد من يدعى من املدعوين األولني، لذلك لزم الذهاب بعيداً لُألمم    

فلما دخـل   .  اغتسلوا ولبسوا لباس العرس    -  أشراراً وصاحلني    - واملدعوون  . امللكوت إىل منتهى اتساعها   

يا صاحب، كيف دخلت إىل هنـا       : ر املتكئني، رأى إنساناً مل يكن عليه لباس العرس، فقال له          امللك لينظ 

 «: وليس عليك لباس العرس؟ أما لباس العرس فهو ثوب املعمودية الذي يكىن به إىل لبس املسيح باإلميان

 املـدعوون  هذا هو الـذي رفـضه  ). 27:3غل (» ألن كلكم الذين اعتمدمت باملسيح قد لبستم املسيح

ويف احلقيقة، يحسب لباس العرس يف هذا املَثَل أنه هو نفسه حمل            . األولون، فحرموا من العرس وامللكوت    

فأحيا ال أنا بل املسيح  «: املسيح يف القلب يف األعماق، الذي هو مصدر احلياة اليت سنحياها يف امللكوت

فهو لـيس  ). 20:14يو (» وأنتم يفَّ وأنا فيكم «: وتياً، الذي عبر عنه املسيح اله)20:2غل (» حييا يفَّ

إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن : احلق احلق أقول لك «: جمرد ثوب يلبس، بل كيان جديد يولد
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  .فاإلنسان اجلديد الروحي هنا غائب). 3:3يو (» يرى ملكوت اهللا

  كرمَّ الكرامون األردیاء الذین قتلوا ابن صاحب ال- 126

لقد صور املسيح كيف عامل اليهود أنبياء اهللا منذ الِقدم وقتلوهم، مع أم كانوا يطالبون حبـق                 

صاحب األرض البهية اليت أسكنهم إياها؛ مث كيف يف النهاية خطَّطوا ونفَّذوا لقتل املسيح، وهو ابن                

 خبناق القتلـة بـصورة      إنه تصوير شديد التعبري، صارخ اجلرم، ماسك      . اهللا صاحب األرض واهليكل   

  .منقطعة النظري

فإن كان يف مثَل وليمة عرس ابن امللك صور املسيح امللكوت بأعلى ما ميكن أن يتصوره إنـسان      

يف حفلة ملكية يقيمها امللك ملناسبة عرس ابنه الوحيد احملبوب، وصور فيه رداءة عنـصر املـدعوين                 

     ر الـروح            الذين أهانوا امللك وحرموا أنفسهم وخرامني األردياء قد صـوثَل الكربوا ديارهم؛ ففي م

الشريرة اليت متلَّكت على هؤالء الذين أعطاهم اهللا األرض كَكَرٍم يفَلِّحونه بالروح حلـسابه، كيـف         

بلغت م شهوة الكربياء والتحرر من اهللا ومتلُّك مواريث اهللا حلسام، حىت قتلوا ابنه، ليس عن خطأ                 

  !!إصرار وعناد وتعمد لكي يتخلَّصوا من نري احلقبل عن 

وقد صور املسيح هذا املَثَل برب كَرم غرس كَرماً واعتىن به جداً من اخلارج محاية من األعـداء،                 

ومن الداخل بكل ما يلزم الكرم من تأسيس حلياة الساكنني فيه، وسلَّمه إىل كرامني يعرفون يف شئون             

الروحية طبعاً  -وملَّا قارب الكرم أن يعطي مثاره       . سس مكتوبة ومعرفة متوارثة   الكرم وفالحته على أُ   

 إىل الكرامني ليأخذ من مثار الكرم مبا يفرح قلبه ويوازي   - األنبياء والرسل واآلباء     -  أرسل عبيده     -

وقتلوا صالحه ونعمته وحفظه ورعايته؛ ولكن الكرامني أخذوا عبيد صاحب الكرم، وجلدوا وأهانوا             

 أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياء، كثريين       -مث عاد صاحب الكرم وأرسل عبيداً آخرين        . منهم من شاءوا  

وأخرياً، أرسل هلم صاحب الكرم ابنه الوحيـد        .  ففعل الكرامون باآلخرين ما فعلوه باألولني      -جداً  

هذا هو الوارث، هلمـوا نقتلـه       : فيما بينهم إم يهابون ابين؛ وأما الكرامون فلما رأوه قالوا         : قائالً

فمىت جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئـك        . فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه    . ونأخذ مرياثه 

الكرامني؟ وكان املسيح يلقي املَثَل خماطباً به الكتبة والفريسيني، فلجمال األسلوب وحبك القصة تاه              

وثارت نفسهم فيهم وحكموا بال     وواقع حياة إسرائيل وحيام،     الكتبة والفريسيون عن غرض املسيح      

أُولئك الكرامني األردياء يهلكهـم     : قالوا له ! تريث، فكان حكمهم طبق األصل مما عملوه ومما حاق م         

  !هالكاً رديا، ويسلِّم الكرم إىل كرامني آخرين يعطونه األمثار يف وقتها
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هللا مع إسرائيل أصحاب مملكته األرضية، وآلت إىل اُألمم يف          هكذا انكسرت وحتطَّمت عالقات ا    

  !!وضعها الروحي السمائي

   العشر عذارى- 127

من القصص ذات اجلمال الفائق يف توجيه أوالد اهللا إىل السهر والصالة والعبادة والتقوى بـروح                

يبلغ النفع ذا املَثَل     ولكن لكي    -التبتل هللا، وكأن مع اهللا ال يوجد شيء آخر لإلنسان على األرض             

البديع أقصاه يلزم أن منتد بكلمة السهر بانتظار العريس السمائي إىل الوضع الداخلي يف حياة اإلنسان                

 فعندما تنشأ عالقة إميان باملسيح يبدأ اإلنسان حبرارة يقدم العبادة الالئقة باملسيح كمخلِّص وفاٍد؛               -

ن بالعبادة، فتبدأ زيارات النعمة وفيها حيس اإلنـسان أن          ولكن وبنفس املستوى، تزداد حرارة اإلنسا     

وهنا ينشغل اإلنسان باملسيح كعريس حقيقي ويبدأ يِعد نفسه كـل يـوم         . املسيح جاء ليفتقده فعالً   

ويف حلظة من اللحظات يـأيت      . حبرارة جديدة وسهر جديد وتوسالت لطيفة ولغة كلها هيام بالرب         

  !إنه عمل كعمل العذارى. هر والزيت والنور واملصباح والفرح كل يومهنا الس. بالفعل ويأخذنا إليه

والقصة اليت يسوقها املسيح لتالميذه وحمبيه يصور فيها عشر عذارى، مخس حكيمات ومخـس              

وهنا احلكمة قصرها املسيح على الذين يستخدمون وقتهم ومواهبهم مبهـارة يف خدمـة              . جاهالت

  .املسيح واالستعداد يئه

رس فيه سيأيت املسيح يف وقت ما بالليل ال               وصون يستعددن حلفل عر احلكيمات واجلاهالت كأ

فاحلكيمات احتراساً منهن، لعل العريس يتأخر، أخذن مع املصابيح أواين فيها زيت حىت             . يعلمه أحد 

ليل، ومل يأخذن   أما اجلاهالت فأخذن املصابيح وا زيتها الق      . يغذِّين املصابيح كلما شح الزيت فيها     

فقامت . هوذا العريس قد أقبل   : فلما تأخر العريس ونعسن قليالً، استيقظن على الصراخ       . زيتاً إضافياً 

احلكيمات وبسرعة مألن مصابيحهن وأشعلنها، فأضاءت هلن الطرق لزفَّة العريس؛ ولكن اجلاهالت            

. لعله ال يكفينا وإياكن   : قائالتانطفأت مصابيحهن، فلما أردن أن يأخذن من احلكيمات، اعتذرن          

  !فلما ذهنب ليبتعن زيتاً، جاء العريس ودخلت معه احلكيمات صاحبات املصابيح املضاءة وأُقفل الباب

  .واملَثَل خصب وبليغ وبه منافع للذين يريدون أن خيدموا العريس، ويتعلَّموا مهنة السهر البديع
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   الخراف والجداء واألعمال- 128

  تحتم أن يعبر عن نفسه باألعمال،اإلميان ي

  :واملسيح ميكن أن يرى يف اجلائع والعريان والغريب واملريض واحملبوس

  :أساسيات

  من الذين سيدانون؟: لكي نفهم هذا املَثَل يلزم أن نعرف

  . الذين رفضوا اإلميان عن معرفة- 1: اجلواب

  . الذين أساءوا إىل اإلميان بأعماهلم وأفكارهم- 2

   من هم الذين ال يدخلون الدينونة؟مث

  .املؤمنون باملسيح، الذين أثبتوا إميام بالفعل والقول: اجلواب

والذي ال يؤمن به قد دين، ألنه مل يـؤمن باسـم ابـن اهللا    . الذي يؤمن به ال يدان «

  )18:3يو (» .الوحيد

وعلـى الـذين ال     ولكن يف مثَل اخلراف واجلداء يدخل عنصر جديد على الذين سيدانون،            

  .يدخلون الدينونة

 الذين آمنوا باملـسيح،     -) 3( وهم رقم    - فالذين سيدانون يضاف هلم صنف آخر من الناس          -

ولكن حجزوا احملبة والعطف والرمحة والبذل عن إخوم املعوزين من كـل صـنف الـذين                

  .اعتربهم املسيح كشخصه

اإلميان باملسيح كابن اهللا الوحيد، الذين سكبوا        والذين لن يدخلوا الدينونة زاد عليهم، أو على          -

  .حمبتهم وعطفهم ورمحتهم وبذهلم على إخوم املعوزين الذين اعتربهم املسيح كشخصه

فاملفروض اآلن قبل أن ندخل إىل املَثَل أن نعلم أن املَثَل الذي أعطاه املسيح ال ميثِّل الشرط الوحيد                  

  .وحيد الذي مينح حق الدخول إىل ملكوت اهللايف الرفض والدينونة، وال هو الشرط ال

  :واملَثَل يقوم أوالً على أساس الذين رحبوا امللكوت

تعالوا يا مباركي أيب، رثوا امللكوت املعد لكم منذ تأسـيس  : مث يقول امللك للذين عن ميينه «+ 

عريانـاً  . كنـت غريبـاً فـآويتموين     . عطشت فسقيتموين . ألين جعت فأطعمتموين  . العامل

يا رب، مـىت    :  حينئذ قائلني  األبرارفيجيبه  . حمبوساً فأتيتم إيلَّ  . مريضاً فزرمتوين . كسومتوينف
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رأيناك جائعاً فأطعمناك، أو عطشاناً فسقيناك، ومىت رأينـاك غريبـاً فآوينـاك، أو عريانـاً                

ل احلق أقـو  : فكسوناك؟ ومىت رأيناك مريضاً أو حمبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب امللك ويقول هلم           

  )40-34: 25مت (» !مبا أنكم فعلتموه بأحد إخويت هؤالء األصاغر، فيب فعلتم: لكم

  .ويالحظ هنا أن املسيح دعا هؤالء باألبرار حيث يصبح عملهم هذا مضافاً إىل برهم الذي باإلميان

بلـيس  اذهبوا عين يا مالعني إىل النار األبديـة املعـدة إل  : مث يقول أيضاً للذين عن اليسار «+ 

عريانـاً  . كنت غريباً فلم تأووين   . عطشت فلم تسقوين  . ومالئكته، ألين جعت فلم تطعموين    

يا رب مىت رأيناك    : حينئذ جييبونه هم أيضاً قائلني    . مريضاً وحمبوساً فلم تزوروين   . فلم تكسوين 

احلـق  : الًجائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو حمبوساً ومل خندمك؟ فيجيبهم قائ              

فيمضي هؤالء إىل عذاب    . مبا أنكم مل تفعلوه بأحد هؤالء األصاغر، فيب مل تفعلوا         : أقول لكم 

  )46 -25:41مت(» .أبدي واألبرار إىل حياة أبدية

والذي خنلص به من هذا التصور الشديد التحديد لكيفية معاجلة الفقر والعوز واجلوع والعطـش               

امل، هو أن التقصري يف ذلك قادر أن يلغي اإلميان باملسيح مجلة وحيرم             واملرض واهلجرة والسجن يف الع    

من نعمة اهللا واحلياة األبدية إذا مل يوضع يف أجندة كل إنسان وكل رئيس وكل مسئول، مـن أول                   

وها حنن نرى أن سر اخـتالل تـوازن      . اجلار مث احلارة مث الشارع مث احلي وبعد ذلك القرية واملدينة          

  . الدولراجع إىل إمهال هذا اجلزء شبه امليت من جسم البشرية والساقط من مجيع ميزانياتالعامل اليوم 

ويتبقَّى لنا اعتبار الهويت هام من مثَل اخلراف واجلداء يف موضوع خدمة املعوزين، وهو أن الذين                

ـ   ! خدموهم مل يربطوا قط بني خدمتهم هلؤالء املعوزين وشخص املسيح يف ذاته            سه فكون املسيح نف

يعترب أن خدمة هؤالء املعوزين تحسب خدمة له شخصياً، يستشف من هذا كيف اعتـرب أن حمبـة                  

إخل، ... حتب الرب إهلك من كـل قلبـك    : اآلخرين هي بعينها حمبة اهللا يف الوصية العظمى واُألوىل        

املـسيح  ففي هذا املَثَل الذي أعطاه املسيح يف قصة اخلراف واجلـداء وضـح أن    . وقريبك كنفسك 

 هي خدمة موجهة لشخصه، مما يفيد أن اهللا ال يفـرق            - هؤالء املعوزين    -احتسب خدمة اآلخرين    

فمحبة القريب عند املسيح هي وحمبة اهللا على التساوي         . بني حبنا لشخصه وحبنا لآلخرين املعوزين     

!! »والثانية مثلـها  « :لذلك يف موضوع هذه الوصية اُألوىل والعظمى قال       . أو التوازي يف اعتبار اهللا    

ـذا  ! واهللا هو الذي يدعونا للمحبة واملعونة يف اآلخرين       !! ، واالثنان وصية واحدة   )39:22مت  (

مـن هـو    : وهنا فاإلجابة العجيبة على سؤال ذلك الكاتب      .  فقط تكون حمبة اآلخرين هي حمبة اهللا       املعىن

  !العطشان والعريان واملريض واملسجون والغريب، هو املسيح يف اجلائع و”هو اهللا يف احملتاج“: قرييب؟ هي
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وصلُّوا ألجل . أحسنوا إىل مبغضيكم. باركوا العنيكم. أحبوا أعداءكم «: وحينما يقول املسيح

، فاهللا يعلن عن عدم قبوله أو رضاه للحواجز الـيت  )44:5مت (» الذين يسيئون إليكم ويطردونكم

  .دعونا يف قوة حمبته أن نتجاوزها حلساب اهللايضعها اإلنسان بينه وبني أخيه اإلنسان، وي

   الیونانیون یطلبون أن یروا یسوع- 129

  وحبة الحنطة أتى میعادھا لتقع على األرض
كانت أُورشليم تضج باحلجاج اليهود اآلتني من كل أرجاء العامل، ولكن كان يوجد كـثريون               

ون أجانب أحبوا عبادة يهـوه واحترموهـا        بينهم ليسوا يهوداً، وإمنا إما دخالء من اُألمم أو مواطن         

ولكنـهم  . هؤالء مسعوا عن املسيح فتكتلوا وجاءوا يطلبون أن يـروه         . واعتادوا أن حيضروا الفصح   

ختشعوا ومل يذهبوا إليه مباشرة، فتوسطوا إىل فيلبس أحد تالميذ املسيح أن يقدم رغبتهم للمـسيح،                

أما يسوع فكان رده أن تؤجل الزيارة ملا بعـد أن           . ندراوسولكن فيلبس بدوره خشي ذلك فقال أل      

تقع حبة احلنطة ومتوت، حىت يستطيع العامل كله أن يأكل منها ويعيش، وليس أن ينظـر ويـتكلَّم                  

مث أعطى . ألن الساعة كانت ساعة ختام أعمال وقفل حسابات وقبول دعوة سريعة للمجد. وحسب

 موته، كحبة حنطة اختريت ألن تلقى يف األرض لتموت إىل حني وختتفي             املسيح تعبرياً إهلياً عن قيمة    

وهكذا إن بقيت حبة احلنطة     . عن األنظار، ولكن بعد ذلك توجد بثوب جديد ميأل العامل اًء وجمداً           

وحدها للنظر واحلديث واحلدث فهي حتيا لنفسها، ولكن إن وقعت وماتت حتيا يف ماليني الناس بال                

 إىل موت املسيح وآالمه بنظرة الوحدة والتفرد يف الذات جندها حزينـة، ولكـن إن          فلو نظر . حصر

رؤيت بعد قيامها وجمدها فلن يتصور العامل مقدار الفرح والسعادة اليت عمت وتعم الناس من جـراء           

لنفـسه  ولذلك قال من جزع من موت الشهادة لإلميان عن حب           . قيامته ظافراً غالباً املوت واخلطية    

فإنه جبهالة يهلكها إذ يبقى وحده ليموت وحده، ولكن إن أبغض ذاته وقدمها قرباناً وشهادة فإنـه                 

  .حيفظها إىل حياة أبدية وسعادة بال حصر

  .وهكذا من ينشغل خبالص اآلخرين ال ينشغل بآالمه أو موته

   حینما أحس المسیح بقرب الساعة وانزعجت نفسھ- 130

ب بأيام قليلة، وكانت الظروف واحلوادث اليت جتري بسرعة تباعاً مـشبعة            كان ذلك قبل الصلي   

وفجأة ميثُل أمامه منظر الكأس املذاب فيه كل خطايـا          . برائحة الصليب وقد ألقى عليها ظلَّه الثقيل      



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                            376

  

واحننت نفسه  ! فجفل املسيح من شناعة الفضيحة والعار     ! العامل الذي رأت مشيئة اآلب إالَّ أن يشربه       

وماذا أقـول؟   . اآلن نفسي قد اضطربت   «!  تأىب أن تتجرع أوساخ الناس وتضع عليها أوزارهم        فيه

 »أيها اآلب جمد امسـك . ولكن ألجل هذا أتيت إىل هذه الساعة. أيها اآلب جنِّين من هذه الساعة 

 وكأن االسم الكرمي الذي محله، اسم اآلب، قد طالته هذه اخلطايا واألوساخ           ). 28و27: 12يو  (

جمدت وأُجمـد   «: فرد اآلب. ولكن االسم قد متجد بالصليب ومل يطاله إمث! فصرخ أن يتمجد االسم

 ألن كل ما وِضع على املسيح من أوزار وأوساخ كلمات الكتبـة  » جمدت «). 28:12يو (» أيضاً

ا هو مزمع أن يوضع عليه مـن   فيم» وأُجمد أيضاً «والفريسيني نفضه اآلب عن ابنه وارتد حنو صانعيه؛ 

وملَّا ظن الناس أن الـسماء      .  ستظهر معركته اخلتامية يف جثسيماين وشيكاً      األمر الذي . ”آثام مجيعنا “

ليس من أجلي صـار هـذا    «: صارتكلِّمه، كشف الغطاء عن واقع احلديث أنه من أجل الناس قد 

يتمجد من أجل نفسه، بـل يتمجـد يف   الذي سيتمجد ال  ، ألن)30:12يو (» الصوت بل من أجلكم

  . بالنهايةعيون الناس د اهللا

حسناً، فبهذه الدينونة انكشف    . العامل جتمع باليهود وتدبريام وأعلن دينونتهم للمسيح وملكوته       

وهكذا بدينونة املسيح، كأن العامل قد أدان نفسه وأدان رئيسه     . كذب العامل وكذب رئيس هذا العامل     

اآلن . اآلن دينونة هذا العامل «:  وهكذا طُرح خارج ملكه الكاذب وأُسقط من علوه املزيف.جهاراً

  ).31:12يو (» .يطرح رئيس هذا العامل خارجاً

واملسيح يصور عملية رفْعِه على الصليب أا هي بذاا ِرفْعةٌ إىل السماء، حيث من مصدر القوة                

، )32:12يـو  (» ارتفعت عن األرض أجـذب إيلَّ اجلميـع  وأنا إن  «: واحلب جيذب إليه اجلميع

  .ليشتركوا يف ارتفاعه، إن بالصليب أو بالقيامة، ويكون هلم النصيب يف ملكوته السمائي

   المسیح یختتم أعمالھ- 131

والذي يسري . النور معكم زماناً قليالً بعد، فسريوا ما دام لكم النور لئالَّ يدرككم الظالم «+ 

تكلَّم . ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصريوا أبناء النور        . ال يعلم إىل أين يذهب    يف الظالم   

  )37-35: 12يو  (».يسوع ذا مثَّ مضى واختفى عنهم
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  الفصل الثاني

  العشاء األخیر
  ) 1(.]دواء اخللود وترياق عدم املوت[

اهللا، وأكـل   أكل اإلنسان األول فسقط ومات بعيداً عـن         [

  ]. اهللاإلنسان اجلديد فارتفع وعاش مع

لقد ثبت املسيح وجهه حنو أُورشليم بعد أن أكمل عمله، ويف أُورشليم كان ينتظر الساعات بثقة                

وكان املعروف وقتها، واآلن أيضاً، أنه كان عاملاً بكل         . ب لتكميل املشيئة املرسومة   من قدم نفسه لآل   

ما سيأيت عليه، ألنه مل يكن غريباً عن صميم عمله الذي جاء ليكمله باخلروج املُحكَـم، لتكميـل                  

  .خالص العامل

ائه يف امـع  والبد أن أخبار خيانة يهوذا وختاطبه مع رؤساء الكهنة كانت قد بلغته من أصـدق       

لذلك رتب املسيح أن خيرج هذا التلميذ من وسط اجلماعة قبـل            . يوسف الرامي ونيقودميوس  : مثل

  .البدء يف الفصح

 نيـسان   13واملعروف عند العلماء أن املسيح رتب أن يكون العشاء قبل الفصح مساء اخلميس              

ح اجلمعة عند بـدء احملاكمـة،       وواضح أنه يف صبا   . )2( نيسان ميعاد ذبح احلمل    14صابح اجلمعة   

مث جاءوا بيسوع من  «: رفض رؤساء الكهنة أن يدخلوا دار الوالية ليتابعوا التحقيق مع املسيح حبجة

ومل يدخلوا هم إىل دار الوالية لكي ال يتنجسوا، فيـأكلون           . عند قيافا إىل دار الوالية، وكان صبح      

حنا أن الصلب حدث يوم اجلمعة، وكان اخلوف يو. وأيضاً يوضح إجنيل ق). 28:18يو (» الفصح

(= مث إذ كـان اسـتعداد    «: أن تبقى األجساد على الصليب فيدخل السبت، وهذا حمرم بالناموس

، فلكي ال تبقى األجساد على الصليب يف السبت،    )باراسكيفي أي يوم اجلمعة، وهو استعداد للسبت      

ان عظيماً، سأل اليهـود بـيالطس أن تكـسر       ك) الذي يقع يف عيد الفصح    (ألن يوم ذلك السبت     

  )31:19يو (» .سيقام ويرفعوا

وهكذا أكمل املسيح خطته املضادة خلطَّة رؤساء الكهنة؛ إذ رتبوا أن ال حيدث، ال القـبض وال                 

ولكن إذ أكمل املسيح تدبريه بالدخول امللكي املظفر إىل أُورشـليم وترائيـه يف              . الصليب يوم العيد  

                                                
.20القديس إغناطيوس الشهيد، رسالته إىل كنيسة أفسس (1) 

(2) Ideler, Lücke, Sieffert, De Wette and Bleek, cited by A. Neander, op. cit., p. 425, n.t.
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يكل ومجوع الشعب الغفرية اليت تعلَّقت به، أجربهم على سرعة القبض والصلب، ألنه رأى              وسط اهل 

ألن فصحنا أيضاً املسيح قد  «: أن يكمل فديته يف ميعاد ذبح احلمل متاماً، ليكون فصحاً جديداً للعامل

أُجربوا كهنة ويالحظ أن رؤساء ال. ، بعد أن ألغى الفصح القدمي إىل األبد)7:5كو 1(» ذُبح ألجلنا

  ! ضدهمحتت ضغط احلقد والكراهية أن خيالفوا الناموس ويقترفوا جرمية قتل يوم العيد لتحسب

 اليت خرجوا فيها بالليل وتوجهوا إىل       ”عشية اجلمعة “كونه كان يوم اخلميس مساًء      ) 3(أما العشاء 

ألنين تسلَّمت  «: رنثوس هكذابولس يف رسالته اُألوىل إىل أهل كو. جبل الزيتون، فقد أشار إليه ق

، )عشية اخلميس مث ليلة اجلمعة ( اليت أُسلم فيها     يف الليلة من الرب ما سلَّمتكم أيضاً، إن الرب يسوع         

  )23:11كو 1(» ...أخذ خبزاً 

مىت تؤكِّد أن عشاء اخلميس كان بشبه فصح تعويضي         . كذلك هناك شهادة أخرى من إجنيل ق      

فيه على املسيح أن حيضره ألنه سيصلب فيه حسب التدبري، هكذا ملَّـا             عن الفصح الذي كان يتعذَّر      

االسم سـري حـىت ال   (اذهبوا إىل املدينة، إىل فالن : فقال «: أرسل املسيح تلميذيه ليِعدوا للفصح

مبعىن لن أحضر يوم الفصح وعلـي أن         (إن وقيت قريب  املعلِّم يقول   : وقولوا له ) يسمعه يهوذا مسبقاً  

، أي الفصح قبل الفصح، مبعىن )18:26مت (» عندك أصنع الفصح مع تالميذي).  قبل ذهايبأرمسه

وفعالً صنعه يف نفس اليوم، وكان يوم اخلميس قبل الغروب، ولكنـه            . أصنعه اليوم، أي قبل الفصح    

  !، وهو اليوم الذي صلب فيه”عشية اجلمعة“انتهى يف املساء؛ فيكون مساء اخلميس هو 

سيح باشر يف عشاء اخلميس كل طقس الفصح اليهودي ما عدا أكل اخلروف، إذ استبدل            لذلك فإن امل  

واألمر الطريف يف املوضوع أن اليهود الذين تنصروا أصبحوا يقيمون الفصح يف ميعاده،             . به اجلسد والدم  

 يف اليوم   هذا هو الذي دعا األناجيل الثالثة املتناظرة أن تقول إن العشاء متَّ           . )4( مسيحي ولكن بطقس 

  .األول من الفصح

  :وقد متيز هذا العشاء األخري بأمرين

  . غسل أرجل التالميذ:األمر األول

  . تأسيس سر اإلفخارستيا:األمر الثاين

                                                
ولو أن العشاء األخري امتد إىل ما قبل نصف الليل من يوم اجلمعة إالَّ أن كونه بدأ قبل غروب مشس يوم اخلميس دعي       (3) 

.عشاء اخلميس
.6:24:5يوسابيوس القيصري، التاريخ الكنسي (4) 
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   غسل أرجل التالمیذ- 132
 ».من أراد أن يصري فيكم أوالً يكون للجميع عبـداً          «+

  )44:10 مر(

      من هنا يبدأ   ... ميذه   وهوذا السيد واملعلِّم غسل أرجل تال

  .معىن السيادة والتعليم يف املسيحية

لكي ال يكون هذا الفصل غريباً عن األذهان، يلزم أن نسجل للمسيح أقواله السابقة اليت تكشف                

  :عن سر هذا التقليد اجلديد

وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبري فيكم لـيكن كاألصـغر، واملتقـدم     « ):27و26: 22لو (

ألن من هو أكرب؟ ألذي يتكئ أم الذي خيدم؟ ألـيس الـذي             . دمكاخلا

  » يتكئ؟ ولكين أنا بينكم كالذي خيدم

بـل مـن أراد أن   ). التسارع للمكان األعظم(فال يكون هكذا فيكم  « ):28- 26:20مت (

يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً، ومن أراد أن يكون فـيكم أوالً             

 ابن اإلنسان مل يأِت ليخدم بل ليخِدم، وليبـذل          كما أن . فليكن لكم عبداً  

  »  عن كثريينفديةنفسه 

 واضح، إذن، من غسل املسيح ألرجل تالميذه، أنه أراد أن يضع قاعدة العمل يف املسيحية اليت هـي                 

وهو أن يكون املتقدم يف اجلماعة هو أكثرهم قرباً من املسيح           . بعينها قاعدة العمل حلساب امللكوت    

لكوت، وهذا لن يتأتى إالَّ بالرجوع والعودة إىل روح الطفولة يف إنكار الذات واإلحساس بعدم               وامل

 وطهـارة   فنحن بصدد ملكوت جالل وجمد اهللا، وقداسة      . االستحقاق عن صدق ويقني الضمري والفكر     

  !!ة العدميةفأين نقف من هؤالء إالَّ بقامة طفل يتودد ويتقرب بدال. مالئكة وأرواح قديسني أبرار

صميم االحتفال املقدس، إذ     وقصة غسيل أرجل التالميذ يف العشاء األخري ال تأيت هامشية، بل تقع يف            

، وأخـذ  )كما يفعل اخلادم والعبـد (قام عن العشاء، وخلع ثيابه     «: تقول الرواية وهم جالسون للعشاء    

ًء يف ِمغسٍل، وابتدأ يغسل أرجـل        مث صب ما   -  أي ربط وسطه كما يفعل اخلادم        - منشفة واتزر ا    

  )5و4: 13 يو (». باملنشفة اليت كان متزراً اوميسحها) وهم جلوس أمامه (التالميذ

ألن املسيح يف مقام الكرامة العليا بينهم،       ! اندهش التالميذ للمنظر وأخذم احلرية كيف يتصرفون      

 مـشاعرهم، ولكـن ملخافتـهم كمـوا         فأن يقوم بعمل وضيع هو عمل اخلدم والعبيد، أمر أربك         
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غري أن بطرس كالعـادة     . أفواههم وتبادلوا نظرات احلرية واخلوف، ومجدوا يف أماكنهم دون مقاومة         

ولكن يف هدوء األطفال ووداعة احلمـالن رد  ). 8:13يو (» لن تغسل رجلي أبداً «: انفجر بالتذمر

فأنا أغسل عنك !  واملعىن عميق عمق األبدية!» إن كنت ال أغسلك فليس لك معي نصيب «: عليه

لتملك معي يف جمدي ويكون     ! كربياءك وادعاءك باألولوية، لتصري مثلي عبداً باملشيئة بعد ألوهية اد         

  !لك معي نصيب

لكـن  . وبالرغم من أن بطرس مل يفهم إالَّ التهديد فقط فَقَِبلَ، بل طلب غسيل يديه ورأسه أيضاً               

وال يعـين   ). لالتـضاع (فهو طاهر ال حيتاج إالَّ لغسل رجليه        ) اعتمد(الذي اغتسل   املسيح أقنعه أن    

 حىت يتعلَّم بطرس ومعه بقية التالميذ الِعبرة مـن  » كخادم يغسل الرجلني «: املسيح ا إالَّ عمله هو

ع مبعىن أن يعمل كعمل املسيح، أي ينزل إىل مستوى العبد، إن هو أراد أن يكون له نصيب م                 . ذلك

وأنتم  «: مث عاد ليقول!! شكل العبدفالطاهر ال حيتاج إالَّ أن يأخذ . املسيح العبد الذي خيدم وهو اإلله

ألنـه عـرف    «: لقد استثىن الذي جنَّس الشيطان قلبـه ، )10:13 يو(» طاهرون ولكن ليس كلكم

  )11:13يو (» .مسلِّمه

أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ : قال هلمفلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضاً،  «+ 

فإن كنت وأنا السيد واملعلِّم قد      . أنتم تدعونين معلِّماً وسيداً، وحسناً تقولون، ألين أنا كذلك        

ألين أعطيتكم مثاالً، حىت . غسلت أرجلكم، فأنتم جيب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض        

  )15-12: 13يو (» .كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاً

كأن املسيح أراد يف اية تعاليمه كلها أن يعطي الدرس األخري وهو قمة التعليم، ومضمونه أنه                و

غسل أرجلهم ال   . جاء ليكون مثاالً للذين عزموا عزم اإلميان واليقني أن يتبعوا الرب من كل قلوم             

ـ . ليغسلوا أرجل بعض وحسب، بل ليعملوا عمل العبد ال السيادة      ذ صـورة  فإن كان وهو اإلله أخ

احلق احلق أقـول   «: وهكذا أى قوله. عبد، فأصبح الطريق إليه معروفاً من خالل صورة العبد ذاا

إن علمتم هذا فطوباكم    . ، وال رسول أعظم من مرسله     )املسيح(إنه ليس عبد أعظم من سيده       : لكم

  )17و16: 13يو (» !!إن عملتموه

  :من الرب نفسه وقدمه لنا بلغته العملية هكذاوهذا هو نفس الدرس الذي استوعبه بولس الرسول 

يحِسب الذي إذ كان يف صورة اهللا، مل : فليكن فيكم هذا الفكر الذي يف املسيح يسوع أيضاً «+ 

وإذ وجد يف . الناس لكنه أخلى نفسه، آخذاً صورة عبد، صائراً يف شبه       . خلْسة أن يكون معادالً هللا    

  )8-5 :2يف (» . موت الصليباع حىت املوتوضع نفسه وأطاهليئة كإنسان، 
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   خروج الخائن من وسط الجماعة- 133
كل الظروف كانت مواتية ليهوذا ليكون كبطرس ويوحنا،        [

  ].ولكنه وثق يف نفسه أنه أعظم، فخسر الكل

أنتم طاهرون ولكن ليس  «: لقد سبق املسيح وأشار يف عدة مواقف إىل يهوذا، مثل قوله السالف

كي يشري إشارة واضحة إىل يهوذا حىت ال يؤخذ التالميذ بفعلته السوداء حينمـا تظهـر    ل» كلكم

وأيضاً . كذلك لئالَّ يعتقد التالميذ أن املسيح نفسه كان على غري دراية بأعمال يهوذا وخيانته             . للعلن

ـ                 سيح عـن   لعلَّ ضمري اخلائن يستيقظ، ولكن ملَّا مل يرعِو يهوذا، بل سار يف غيه سادراً، كشف امل

... الذي يأكل معي اخلبز رفع علـي عقبـه   : أنا أعلم الذين اخترم، لكن ليتم الكتاب «: شخصه

فكانت مفاجـأة أتعبـت   ). 21و18: 13يو (» إن واحداً منكم سيسلِّمين: احلق احلق أقول لكم

مشـال  األبرياء منهم وجعلتهم يستفسرون عن الفاعل، وأوعز بطرس إىل يوحنا، وهو اجلالس علـى       

فأعطاه املسيح العالمة بأن غمس اللقمـة وأعطاهـا         . الرب كأصغر اجلماعة سنا، أن يسأل املسيح      

ويقول الكتاب إن بعد اللقمة دخله الشيطان، فقام عن املائدة، ولعلَّ قيامه واضطرابه كان ملَّا               . ليهوذا

ما أنت تعملـه   «: ن قال لهوما كان من املسيح بعدها إالَّ أ. أحس بأن التالميذ قد كشفوا سريرته

 ، ليس كأنه يعطيه أمراً أن يعمل، بل أن يكمل خيانته الـيت نـوى  )27:13يو (» فاعمله بأكثر سرعة

  .عليها لعلَّه يراجع ضمريه؛ فما راجع وما رجع، بل سار يقوده الشيطان إىل حتفه

ابوساً كان على صدره،    فلما خرج يهوذا يف ظالم الليل كان أن تنفَّس املسيح الصعداء وكأن ك            

اآلن متجد ابن اإلنسان ومتجـد اهللا   «: فقال مشرياً إىل موته الذي بدأ يتحقَّق بذهاب يهوذا لتسليمه

ومل يقُلها املسيح إالَّ يف يقني إحـساسه  ). 32و31: 13يو (» سريعاً... فإن اهللا سيمجده ... فيه 

لقد كان املسيح حيس بطهارة حياتـه       . و مبجد اهللا هذا   بأن ذبيحة موته سيتمِجد اهللا فيها ويتمجد ه       

فإن كان املوت للقديس    . ونقاوة قلبه وفكره، فلم تتعكَّر نفسه ال بأعمال التهديد وال بأعمال الوعيد           

مـن مـنكم   : بولس رحباً، فكم يكون الربح للمسيح من أجلنا مجيعاً؟ فبافتخار البشرية فيه قاهلا مرة 

فأين يسكن فيه اخلوف من املوت أو احملنة وهو قد سما بروحـه             !! حدة فعلتها يبكتين على خطية وا   

  ! عنيلقد طال السماء لشموخ قداسته وما خانته نفسه حلظة وال هوى جسده لطرفة. فوق قمم البشر

. لقد استمدت الطفولة منه وداعتها، واستودع نفسه ملن يقوده يف طاعة احلمل حىت إىل املـوت               

كيف احتمل املسيح يهوذا ثالث سنوات ونصف؟ أليس معه كـان      : ذي نود أن نعرفه   ولكن السر ال  
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أليس هنا، وليس هنا فقط، نكتشف وداعة املسيح وحلمه ونسيانه للخطايـا            ! يعاشر املوت كل يوم   

وحتمله للرزايا وصفحه لإلساءة حىت ولو بلغت حجم املوت؟ مث أليس من هنا، وليس من هنا فقط،                 

هـذا  . يمه بل سر علمه ال كمن حيكي عن منوذج يراه، بل عن منوذج يتكلَّم منه وعنه               ندرك سر تعل  

يف صفائها، وطبيعته كطبيعة النـور يف وضـوحها،         هو اإلنسان يسوع املسيح، قياسه كقياس السماء        

  . فيضانهوحمبته كينبوع ال يكف عن

  )5( تأسیس اإلفخارستیا- 134
ويف القربانة  ! أسس السر أراد أن يغذِّينا على جسده ودمه ف      [

  !]والكأس جعل له إقامة دائمة على املذبح ويف حياتنا

يوحنا مل يأِت بصيغة التأسيس، إذ أخذ خروج يهوذا من العـشاء االنتبـاه              . يؤسفنا للغاية أن ق   

األكثر ضغطاً على األعصاب، مما جعل احلديث يف العشاء ينفرط عقده خاصة بعد أن أخذ يهـوذا                 

ولكن ال نعدم إشارة واحدة عنه كشفت عن موضوع التأسيس حينمـا قـال              .  وخرج اللقمة وقام 

كما أحببتكم أنا حتبون أنتم أيـضاً  . أن حتبوا بعضكم بعضاً: وصية جديدة أنا أعطيكم «: لتالميذه

  !، إذ تحسب هذه هي حلظة توزيع الكأس)34:13يو (» بعضكم بعضاً

كو 1(ورة جيدة للتأسيس كما ينطبق على الفصح        بولس ص . لوقا باتفاق مع ق   . ولكن يعطينا ق  

، وتبدأ صيغة العشاء بإبداء حديث الوداع الصعب مع مشاعر جياشة يف الـصدر              )23-26: 11

  :وجدت زماا ومكاا على العشاء األخري

شهوة اشتهيت أن آكل هـذا  : وملَّا كانت الساعة اتكأ واالثنا عشر رسوالً معه، وقال هلم «+ 

.إين ال آكل منه بعد حىت يكْمل يف ملكوت اهللا: م قبل أن أتألَّم، ألين أقول لكمالفصح معك

  )16-14: 22لو (»

 املمزوج باملاء ثلث -مث بدأت أول حركة يف العشاء، وهي تتبع طقس الفصح بتقدمي كأس اخلمر          

تناول كأساً وشـكر  مث  «:  قبل اخلبز، وتدعى يف الفصح الكأس اُألوىل-إىل ثلثني يف اإلفخارستيا 

إين ال أشرب من نتاج الكرمـة حـىت يـأيت           : خذوا هذه واقتسموها بينكم، ألين أقول لكم      : وقال

  )18و17: 22لو (» .ملكوت اهللا

مث تبدأ أول حركة يف طقس تأسيس عشاء اإلفخارستيا، وبعـدها تـأيت احلركـة الثانيـة يف                   

                                                
.25-23: 11كو 1، 23-14: 22لو ، 26-22: 14، مر 30-26: 26 مت (5)
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  :اإلفخارستيا إمنا بعد مدة كبرية من بدء العشاء

اصـنعوا  . هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم: وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائالً « - 1

  )19:22لو (» .هذا لذكري

حسب طقـس   (بعد العشاءأيضاً ) وهو الكأس الرابع يف طقس الفصح(وكذلك الكأس  « - 2

هذه الكأس هـي    : قائالً) يوحنا بغسل األرجل  . الفصح وبعد غسل األيدي الذي أبدله ق      

  . لوقاانتهى التأسيس عند القديس). 20:22لو (» الذي يسفك عنكمهد اجلديد بدمي الع

احلركة الثانية بكسر اخلبز، واحلركـة األخـرية        : وهكذا أخذ املسيح من عشاء الفصح حركتني      

  .وقدسهما تقديساً خاصاً لتكون اخلبزة املكسورة جسداً والكأس املمزوجة دماً. بكأس اخلمر

وكأس اخلمر آنذاك حتوي مـا      . شاء الفصح الرمسي أن يقدم أربع كؤوس مخر       والعادة يف ع  [

 سنتيمتراً مكعبـاً أي     125يقدر بثالثني سنتيمتراً مكعباً، أي أن األربع كؤوس ال تزيد عن            

. والكأس آنئذ تساوي نفس كأس اخلمر املتوسط احلجم يف هذه األيـام         . ثُمن لتر مخراً صافياً   

 سنتيمتراً مكعباً   500 نوع اخلمر فتقاس مبقدار تأثريها على العقل، ومعروف أن           أما من جهة  

من هذه اخلمر تصيب اإلنسان بالسكر، خاصة وأن األربع كؤوس تشرب على أربع دفعات              

= مـاء   : ختفَّف باملاء إىل ثالثة أضعاف أي مخر      ) اإليطالية املستوردة (متباعدة، واخلمر اجليدة    

أما مخر فلسطني فهي ضعيفة فيزاد املاء إىل        . ظل ربع الكأس فارغاً حىت احلافة      على أن ي   3:1

وإضافة املاء تكون إىل كـل      . وكانت الربكة تقال على اخلمر بعد إضافة املاء       . الضعف فقط 

ومـزج لـه الكـأس      “لذلك نسمع يف لغة الفصح      . كأس وليس للخمر كلها دفعة واحدة     

 العشاء هو أهم أجزاء العشاء، والكأس يلـزم أن يكـون            ، على أن الكأس الذي بعد     ”األول

وعند الربكـة   . مزخرفاً جيد الصنع ليس فيه عيوب، وأن يكون مغسوالً قبل وضع اخلمر فيه            

ولكـن املـسيح    . بيده اليمىن فوق املائدة مبقدار شرب وعيناه على الكأس        ) رب البيت (يرفعه  

 ليشربوا منها كلهم على أا دمه الـذي         ، وأعطاهم كأس الربكة هذه    )6(]رفعها حنو السماء  

  .يسفك

 صلب ومتزيق جسٍد كنبـوة      حيث حتول كسر اخلبز إىل واقع     . واملعىن شديد الوضوح والتأثري الناطق    

وحتول شرب اخلمـر املمـزوج إىل شـرب دٍم          . حمقَّقة يف وقتها، فاآلكلون أكلوا جسداً مكسوراً      

  .مسفوٍك، فالشاربون شربوا دماً مسفوكاً

  :واملعروف أن أكلة الفصح تعطي رؤية مستقبلية لفداء قادم كما يقول العاِلم املدقِّق داملان

                                                
(6) Gustaf H. Dalman, Jesus-Jeshua, (1929), pp. 148-153.
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وهكذا كان  . إن التعييد للفصح كان يفجر اإلحساس بالرجاء بفداء قادم أكرب من الذي متَّ            [

يلة  وكانت تسمى ل   .يف مثل هذا اليوم   التعييد للفصح يعطي الرجاء بفجر فداء مستقبلي قادم         

، وصار معناها وشـرحها  )42:12خر  (lfl shimmarimالفصح بليلة احلفظ أو املالحظة 

ليلة وبعد ذلك شرحها أونكيلوس أا      .  الفداء سيتمفيما بعد أن يف هذه الليلة متَّ الفداء وفيها          

  ) 7(.]وشرحها الترجوم أا تفيد انتظار جميء املسيا من روما مكان اختبائه. جديرة باملالحظة

فهنا استطاع املسيح أن ينقلهم عرب الزمن إىل يوم اجلمعة والصليب واجلـسد املكـسور والـدم          

ويف هذا ويف ذاك كان فـصحاً       . املسفوك، والذي سريونه يوم اجلمعة متَّمه مسبقاً يف عشاء اخلميس         

  !مذبوحاً، ِعوض حمل اليهود

ة حتمل قوة وفعـل وطبيعـة اجلـسد    ولكن السر األعظم هو يف أن املسيح جعل اخلبزة املكسور      

املذبوح، تؤكل اخلبزة فيؤكل اجلسد وال عربة ملا يستطعمه الفم واللسان، العربة يف الذي يـستطعمه                

  . اإلميانكذلك الكأس تشرب فيشرب منها الدم وال عربة ملا يذوقه اللسان، فالعربة ملا يرتوي به. اإلميان

. عمل اخلميس، وعمل اجلمعـة : و ينصب على العملني معاً فه» اصنعوا هذا لذكري «: أما قوله

فالذكرى ليست ذكرى   ! فهو ذَبح حقيقي للجسد وسفْك حقيقي للدم مصنوعاً يف خبزة ويف كأس           

عشاء بسيط، بل عشاء فصح دموي كان فيه املسيح مذبوحاً بني تالميذه ومسفوكاً دمه على واقـع                 

الـذي   هذا هو عمل وتأسيس سر الشكر     . ملشروب دم حقيقي  اخلبزة والكأس، واملأكول جسد حقيقي وا     

فيـه ومـع     وهو قد وعد أن يكون حاضراً     . صنعه املسيح من حلمه ودمه ليأكل منه كل من آمن واعتمد          

  . دماً حقيقياًاحلاضرين ليكمل بالفعل ما ينقص عنهم بالفهم ليبقى اخلبز املكسور جسداً حقيقياً والكأس

  :»ا لذكرياصنعوا هذ«: التذكار

وواضح اآلن إذا نظرنا إىل موضوع العشاء األخري باعتباره الفصح احلقيقي الذي ذبح فيه املسيح               

نفسه ألجلنا، مث أوصى أن نصنعه تذكاراً له كلَّما أكلنا، أنه يكون على نفس منط تذكار الفـصح                   

 مثـاالً، جمـرد   الذي عمل يف مصر الذي كان لتذكار اخلالص من عبودية فرعون، والذي كله كان         

فإذا . مثال للفصح احلقيقي الذي سيعمله املسيح من جسده ودمه ليخلِّصنا من اخلطية وعبودية املوت             

بل أكل حلم خروف الفـصح      كان تذكار الفصح السنوي لليهود ليس جمرد أكل حلم أي خروف،            

ز وشرب مخر،    هكذا أصبح تذكار فصح املسيح ليس جمرد أكل خب         الذي أخرجهم من أرض مصر؛    

                                                
(7) Ibid, p. 124.
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واملأكول واملشروب هو جسد محل اهللا الذي قدمه        . كسر جسد وسفك دم   : بل تذكار ذبح حقيقي   

. ”أكـل “، وليس تـذكار     ”ذبح“فالتذكار تذكار   . فصحاً للعامل ودمه املسفوك خلالص اإلنسان     

تذكار فصحي حقيقي من جـسد      . فاإلفخارستيا هي تذكار ذبح املسيح على الصليب وسفك دمه        

مكسوراً واملسيح ملَّا قدم لتالميذه مل يقدم لقمة خبز فصح وكأس مخر فصح، بل جسداً               . دم حقيقي و

  !حقيقياً ودماً مسفوكاً حقيقياً باعتباره الفصح اجلديد أي اخلروج من عبودية اخلطية واملوت

ـ  » اصنعوا هذا لذكري «: وحينما قال ق  فهو ِذكْر الفصح الذي عمله كعمل خالصي مـن عم

وأيضاً ِذكْر شركته احلية اليت استعلنت يف عشاء اخلميس، حيث أكل معهـم             . الفداء بذبح الصليب  

لقـد  ). 15:22لـو  (» شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألَّم «: املسيح الفصح

كانت شركة سرية عالية املستوى جداً، حيث حينما أكلوا جسده وشربوا دمه صار فيهم وصـاروا                

هذا ). 56:6يو (» من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنا فيه «: فيه، فأنشأت ثبوتاً متبادالً

إن  «: لذلك يِصر املسيح ونِصر بإمياننا على ما قال. الثبوت املتبادل هو الشركة على أعلى مستواها

 من أكل حلم  فاألكل أكل سري أقوى يف معناه ومضمونه» جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق

فاخلبز املكسور املقدس واخلمر املمزوج باملاء املقدس حيمالن واقعاً إهلياً حيا           . كلحم وشرب دم كدم   

  .وكياناً ذاتياً البن اهللا باجلسد

إا حقيقة خمتربة أنه ال ميكن أن تقرب اإلفخارستيا بكسر اخلبز دون أن حيـدث اتـصال                 [

اخلبز، ال على املستوى الروحي فقط، بل وعلـى         حقيقي بشخص يسوع املسيح وقت كسر       

وكأن املتناول متكئ حقا وفعالً مع التالميذ يف املائـدة يف           . املستوى الواقعي السري احلقيقي   

  ) 8(.]أُورشليم، ويف العلية، ويف تلك الليلة

لعـشائي  ال تنسوين أو اذكروين، بل أسس هذا الطقس ا        : وواضح أن املسيح مل يشأ أن يقول هلم       

السرائري حىت يصبح التذكار حقيقة ووجوداً حيا بالسر من خالل اجتماع احملبة وشركة كأس احلب      

  !!واخلالص، ويستمر يف املستقبل حىت جييء

فإن كان يتكرر فهو على أساس إقامة شركة من نوع جديد بينه وبني تالميـذه لتحقيـق                 [

  ) 9(.]شركة كاملة مع اهللا

                                                
(8) Dalman, Ibid., p. 179.

(9) Dalman, Ibid., p. 181.
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وبة أا وليمة امللكوت، ال باملثال؛ ولكن باحلقيقة، واليت سوف يـشترك            واإلفخارستيا حمس [

  ) 10(.]فيها املسيح شخصياً خبمر جديدة يف السماء

كان الكأس الرابع بعد العشاء، أي الكأس األخري الذي تليت عليه الربكة، هو الكأس الذي تعين                

وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم  «: ”دمي“مىت على أنه . وقد قدمه ق. أن يكون كأس العهد اجلديد

 الذي للعهد اجلديد، الذي يسفك من أجـل كـثريين           ألن هذا هو دمي   اشربوا منها كلكم،    : قائالً

  )28و27: 26مت (» .ملغفرة اخلطايا

هذه الكـأس  : وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائالً «: لوقا فقدمه على أنه كأس العهد. أما ق

 ألنـه  -لوقـا  . وطبعاً واضح أن ق). 20:22لو (»  الذي يسفك عنكمدميالعهد اجلديد بهي 

 لذلك خفَّف من العثرة وجعل الشرب من الكأس يكين عن الدم الذي فيه، فالكأس               -يكتب لُألمم   

 يكين  لوقا وجعل الكأس  . بولس انتحى ناحية ق   . كذلك ق . ملَّا يشرب يعين أن الذي يشرب فيه هو الدم        

، )16:10كو 1(» كأس الربكة اليت نباركها، أليست هي شركة دم املسيح؟ «: بعن الدم يف الشر

اصنعوا هذا كلمـا  . العهد اجلديد بدميهذه الكأس هي : كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائالً «

  )25:11كو 1(» .شربتم لذكري

وى الكـأس هـو   ، وحمت”العهد اجلديد“املدعو بـ” العهد نفسه“أما ما حتويه هذه الكأس فهو      

، ”قيـام  : k» yAm يف العربية يسمى diaq»khالذياثيكي “على أن هذا العهد . ”دم املسيح“

إرادة وعهد، حيث العهد هو الوصية أو امليثاق أو الوثيقة اليت تعين حتماً مرياث أو               وهو يعبر عن    

 يف الكأس على أنه وصية      وهنا سفك دم املسيح املقدم    .  ما خيص اإلنسان بعد املوت     أيلولة أو شركة  

ليس هـو اتفـاق   ... العهد اجلديد يعين ضمناً املرياث، مرياث كل ما للمسيح ومرياث املسيح نفسه        

وهو حمسوب يف مفهوم    ” بدم املسيح “االبن   كالعهد األول الذي صنعه اهللا مع إبراهيم، بل عطية مرياث         

  .” مقدسةكوصية“، ”كقَسم“العهد القدمي 

د اجلديد يف نفس الوقت حمسوب أنه اتفاق مع اهللا اآلب حلياة داخليـة مرضـية                ولكن هذا العه  

  .”دم العهد“أمامه، قائمة على أساس 

وأخذ موسى  «): 8و4: 24خر (يف العهد القدمي قام العهد بالدم فعالً، ولكن دم ذبائح حيوانية 

  » يع هذه األقوالهوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على مج: الدم ورش على الشعب وقال

                                                
(10) Dalman, Ibid., p. 182.
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واضح جداً أن عهد اهللا مع اآلباء لو كان قائماً ما كان املسيح قد أقام عهداً جديداً، ولكن                  [

ولكن اهللا أنشأ من جديد عهداً      . الشعب خان وخالف وحنث فرفع العهد القدمي من الوسط        

قيل لكم يف    “:جديداً يفوق العهد القدمي يف كل فحواه ومبناه، ووصايا جديدة تفوق اُألوىل           

واملعىن الذي فهمه التالميذ أم يبنون      ). 22و21: 5مت  : انظر(” وأنا أقول لكم  ... القدمي  

  ) 11(.]حيام من جديد ومستقبلهم مع اهللا على أساس دم املسيح أي موته الفدائي

 وكما استحضر املسيح فعل يوم اجلمعة ليعطيه بيده من واقع وجوده يوم اخلميس جسداً مكسوراً              

ودماً مسفوكاً، هكذا وعد أن ما نعمله اليوم وكل يوم هو الذي عمله املسيح، وعلى أساس ما عمله                  

  )7:5كو 1(» .ألن فصحنا أيضاً املسيح قد ذُبح ألجلنا «: يوم اخلميس من واقع فصح يوم اجلمعة

  من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أُقيمه يف اليوم األخري، «+ 

من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنـا         . ن جسدي مأكلٌ حق ودمي مشرب حق      أل

  )56-54: 6يو (» .فيه

  !والذي يؤمن ذا يكون له

  )40:11يو (» !فإن آمنِت ترين جمد اهللا «+ 

                                                
(11) G.H. Dalman, op. cit., pp. 168 f.
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  الفصل الثالث

  أحادیث المسیح مع تالمیذه

  َّفي العلیة بعد العشاء األخیر

   الوصیة الجدیدة- 135

 كمـا   اآلن وقد رسم املسيح لتالميذه سر الشركة معه باحلق والروح لتدوم معهم كل يوم، أوصاهم              

 زماناً أنا معكميا أوالدي،  «: يوصي أب أوالده الوصية األخرية بعد أن كشف هلم وسلَّمهم كنز املرياث

حيث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم           : ستطلبونين، وكما قلت لليهود   . قليالً بعد 

كما أحببتكم أنا حتبون أنتم أيضاً بعضكم       . أن حتبوا بعضكم بعضاً   : وصية جديدة أنا أعطيكم   . اآلن

  )35-33: 13يو (» .اً لبعضإن كان لكم حب بعض: ذا يعرف اجلميع أنكم تالميذي. بعضاً

أما ملاذا هي وصية جديدة؟ فألا نابعة من عمل جديد مل يكن موجوداً قبل، وهو البذل العظـيم    

الذي قدمه املسيح على الصليب والذي رمسه هلم يف سر اإلفخارستيا، الذي هو يف احلقيقة سر احلب                 

فإن كـان   .  املسيح بسكب ذاته حىت املوت     فالوصية هي جديدة، ألا نابعة من حب قدمه       ! املذبوح

 «: املسيح قد ارتبط بل واحتد يف شركة مع تالميذه بسر اإلفخارستيا الذي هو أعمق تعبري عن احملبة

، فأصـبحت  )13:15يـو  (» ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائـه 

  !!سيح باحملبة على مستوى املسيحاإلفخارستيا هي مبثابة الوصية اجلديدة لربط تالميذ امل

   سؤال بطرس والحدیث عن إنكاره المزمع- 136

كان من العسري كل العسر على التالميذ أن يصدقوا أن املسيح سيتركهم، ألنه كانت يف احلقيقة                

لـه  العالقة اليت تربطهم باملسيح قد توثَّقت على مستوى الروح، فتعلَّقت أرواحهم به تعلُّقاً مل ينتبهوا  

  .أنه ليس من هذا العامل

فهو تعلُّق فائق عن العامل والزمن والطبيعة البشرية، فكيف يتصورون أم سيحرمون منـه كُلِّيـةً     
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وكان صعباً على املسيح أن يقنعهم بتركه هلم، ألنـه يف           . فال يرونه وهو كائن يف قلوم وأعماقهم      

 ذلك يستعيدون عالقتهم به اليت هي فوق مـستوى    احلقيقة كان يعلم أنه ترك وقيت زمين قليل، وبعد        

. فلم يضغط عليهم لكي يقطعوا ائياً بغيابه، فتركهم مبشاعرهم ينعمون ـا           . الوجود الزمين والعامل  

بعد قليل ال تبصرونين، مث بعد قليل أيضاً ترونين، ألين ذاهـب إىل اآلب  «: لذلك قال هلم بعد ذلك

ولكين سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، وال ينزع . دكم اآلن حزنفأنتم كذلك، عن «، )16:16يو (»

يا سيد، إىل أين تذهب؟ أجابـه  : قال له مسعان بطرس «، )22:16يو (» فرحكم منكم) بعد(أحد 

يا سيد ملـاذا ال  : قال له بطرس. حيث أذهب ال تقدر اآلن أن تتبعين، ولكنك ستتبعين أخرياً  : يسوع

: أَتضع نفسك عين؟ احلق احلق أقول لك      : أجابه يسوع .  نفسي عنك  أقدر أن أتبعك اآلن؟ إين أضع     

  )38-36: 13يو (» .ال يصيح الديك حىت تنكرين ثالث مرات

  َّ أحادیث أخرى سجلھا القدیس لوقا- 137

وكـان منظـر    . أراد املسيح أن يِعد أذهان التالميذ إىل احلوادث الصعبة اآلتية يف الطريق سريعاً            

ادمة من عند رؤساء الكهنة مع عساكر السنهدرين وغوغاء الشعب ماثالً يف ذهنه وكأنه              اجلماعة الق 

حني أرسـلتكم   «: فبدأ احلديث معهم بتذكرة لنصائحه اليت سلَّح ا تالميذه عندما أرسلهم. يراهم

لكن اآلن، من له كـيس      : فقال هلم . بال كيس وال مزود وال أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا ال          

مضمون القول ). 36و35: 22لو (» ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتِر سيفاً. يأخذه ومزود كذلكفل

إم قادمون، ال على بشارة مبلكوت اهللا وسالم، ولكن قادمون على معركة بسيوف وِعصي كمـا                

فالقصد من الكيس واملزود تعبري عن ختلية من اهللا لدخول الـضيق بأشـد معنـاه                !! على لصوص 

أما القصد من السيف فهو تعبري عن أن السالم انتزع وأُشـهر            . ن ائي لدخول ملكوت اهللا    كامتحا

عوضه السيف، وهذه أصعب صور التخلية اليت يتركنا فيها اهللا بال محاية ونكون حتت رمحة سـيف                 

هنا يكشف املسيح عن واقع دخله هنا       ! لقد ذُبح بأصعب من ذبح السيف     ! انظر إىل املسيح  . األعداء

من ليس له  «: فأصعب وأقسى ما قاله املسيح يف حياته قاله هنا. بنفسه وأراد أن يشترك تالميذه فيه

 هنا أراد املسيح أن يدخلهم معه يف منظر السيوف والعصي واملوت علـى  » فليبع ثوبه ويشتِر سيفاً

مل يـتكلَّم عـن   فاملسيح يف احلقيقة ). 25:16مت (» من يهلك نفسه من أجلي جيدها «: الصليب

شراء السيف أو محله إالَّ ليدخل التالميذ يف جو الصليب الدامي واإلحساس باملوت، ال كتجربة بل                

والكلمة اليت قاهلا املسيح تعليقاً على ما       . مسرية املشيئة هلالك الذات من أجل اخلالص واحلياة األبدية        

ألن كل الذين يأخذون السيف  «: عمله بطرس حينما ضرب عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع أُذنه
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اشتروا سـيفاً، فـاملعىن دعـوة    : ، أرادها املسيح حينما قال هلم)52:26مت (» بالسيف يهلكون

فاملسيح مل يقصد سـيفاً حلـرب       هذا شأن كل من أراد أن يتبع الرب على طريق اجللجثة،            . للموت

فبعدها .  هالك وختلية حىت املوت طريق سيف وجلد، طريق  فطريق اخلالص ! ودفاع، بل ملوت وانكسار   

  )37:22 لو(» .وأُحصي مع أمثة: إنه ينبغي أن يتم يفَّ أيضاً هذا املكتوب «: قال املسيح مباشرة

   وعد المسیح بالعودة- 138

كان احلديث يف هذه الساعة ثقيالً معبأً بشعور احلزن واخلوف مما سيأيت، ألن التالميذ مل يكونوا                

ولكن املسيح على كل حال حاول أن يهدئ عقـوهلم          . معيناً بالنسبة لفراق املسيح   قد كونوا فكراً    

وجيعلهم يستعدون بقدر اإلمكان ملواجهة احملنة الشديدة والعنيفة القادمة اليت ستعصف م بعيداً عن              

عرون فكان من ضمن احلديث على املائدة ملَّا ابتدأ يفتح ملف األيام القادمة وابتـدأوا يـش               . املخلِّص

يف بيت أيب منازل كثرية، . أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا يب. ال تضطرب قلوبكم «: باخلوف، أن قال هلم

أنا أمضي ُألعد لكم مكاناً، وإن مضيت وأعددت لكـم مكانـاً آيت             . وإالَّ فإين كنت قد قلت لكم     

  )3-1: 14يو (» .أيضاً وآخذكم إيلَّ، حىت حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً

كذا كان يتكلَّم املسيح دوء عن جميئه الثاين، على أن غيابه سيتبعه حتماً شركة سرية بالروح،                ه

سأراكم أيـضاً   «: فاملسيح وسيط حي فعال بني التالميذ واآلب، لذلك لن يدوم إحساسهم بالفراق

معني كمـا يف  هذا يعين جميئه السري بالروح وزيارته هلم سواء جمت). 22:16يو (» فتفرح قلوبكم

حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي فهناك أكون يف وسـطهم  «: العلية أو أثناء أسفارهم اثنني اثنني

هذا ايء السري كان أقوى معز حقيقي بالنسبة للتالميذ بعد قيامة الـرب، إذ              ). 20:18مت  (»

والعالقة الـيت تكونـت بـني    . اضيرأوه وحتدثوا معه وأكلوا أيضاً معه وعلَّمهم واستمعوا إليه كامل    

ولو أم مل يفهموا ومل     . التالميذ واملسيح بعد ذهابه كانت أقوى وأكثر فاعلية وعزاًء وقوة مما كانت           

ولكن كان الكالم معزياً علـى      . يصدقوا أن أياماً أخرى ستأيت ليستعيدوا عشرم مع املسيح واآلب         

  .كل حال
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   كیف نعرف الطریق؟- 139
، كشف أن يف    »أنا هو األلف والياء   «: ا قال املسيح  حينم

أنا هو األول   «: وحينما قال . معرفته بلوغ منتهى القصد   

: ، أدركنا أنه الباب والطريق والنهاية، وملَّا قال       »واآلخر

  .، مل يعد لنا سواه» والنهايةالبدايةأنا «

كانت وأقـوى، هـذا فـتح       عندما أكَّد املسيح أن بعد ذهابه سيكون للتالميذ عالقة معه كما            

شهيتهم لكي يسألوه أين هو ذاهب؟ وكيف يصلون إليه؟ أما هو فأعطاهم فرصة ليطمعوا أكثـر يف                 

يـا  : فقال له تومـا  «، )4:14يو (» !وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق «: السؤال، فقال

 وجدها املسيح أعظم هنا). 5:14يو (» سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟

: فرصة لريفع عقوهلم وقلوم إىل ما هو أعلى من اجلسد وأرفع من الزمن واملكان احملسوس وامللموس               

بـدت  » أنا هو الطريق «: حينما قال). 6:14يو (» أنا هو الطريق واحلق واحلياة: قال له يسوع «

يف احلال أذهام ليفهموا أنه يتكلَّم  انفتحت » احلق «الكلمة شديدة الغموض، ولكن ملَّا أضاف إليها 

احليـاة  «مث ملَّا أضاف مع الطريق واحلـق  . عن طريق املعرفة للحق الذي يستطيعون أن يصلوا إليه

أيضاً، ارتفع الفكر بإحساس الروح القليب أن الوجود مع املسيح بعد ذلك سيكون داخلياً يف القلب                »

ليس أحد يـأيت إىل   «: مث أضاف املسيح.  خارجهكحياة روحية جديدة من داخل اإلنسان وليست

 وضح هنا أنه عن طريق معرفة احلق واحلياة بالروح يف املسيح داخل القلـب ميكـن   » اآلب إالَّ يب

لو كنتم قد عرفتموين لعرفتم أيب أيـضاً،   «: للتالميذ أن يبلغوا إىل معرفة اآلب نفسه، وهلذا أضاف

هنا اقترب املسيح جداً من كشف عالقتـه بـاآلب،   ). 7:14 يو(» ومن اآلن تعرفونه وقد رأيتموه

عندما ارتفع بذهن التالميذ من مستوى اجلسد واملادة والعامل واحلسيات إىل مستوى الروح واحلـق               

  .واحلياة

ياسيد، : قال له فيلبس «: حينئذ ابتدأ يتحرك قلب فيلبس مع روحه املنطلقة طلباً يف أن يرى اآلب

هكذا جنح املسيح أن يطِْلق روح فيلبس لتبحث عن اآلب يف احلق ). 8:14يو (»  وكفاناأِرنا اآلب

وبذلك يكون املسيح قد بلغ مع ذهن التالميذ إىل اية الشوط لكي يكشف             . واحلياة بواسطة املسيح  

شـيئاً  هلم عن احلقيقة اليت غابت عن عقوهلم كل هذه السنني وهم يتفرسون يف املسيح وال يرون فيه         

قـال لـه    «: هنا أفصح املسيح عمن هـو . إالَّ أمالً كالسراب، كلما اقتربوا منه هرب من أيديهم
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الذي رآين فقد رآى    : ومل تعرفين يا فيلبس   ) ثالث سنني ونصف  (أنا معكم زماناً هذه مدته      : يسوع

س، ألن املـسيح مل  املسيح هنا يوبخ ذكاء فيلب). 9:14يو (» اآلب، فكيف تقول أنت أِرنا اآلب؟

يكف عن القول بالنسبة لكل أعماله أا باآلب معمولة، وأقواله أا من اآلب مسموعة، ومـشيئته                

هلـذا  . وإرادته أا هي مشيئة اآلب وإرادته، وأن فكره هو فكر اآلب، بل وحياته هي حيـاة اآلب                

؟ أمل حتس بقوة عملي؟ أنه اآلب       كيف تقول أنت أِرنا اآلب؟ أمل ترين؟ أمل تسمعين        : يسأله مستنكراً 

يو (» ألست تؤمن أين أنا يف اآلب واآلب يفَّ؟ «: وهكذا انتهى فيلبس إىل اإلميان، وهنا نبه إميانه. يفَّ

الكالم الـذي   «: وعاد حيقِّق للتالميذ مدى العالقة الشديدة التماسك بني املسيح واآلب). 10:14

 فإن كنت أعمـل  » سي، لكن اآلب احلال يفَّ هو يعمل األعمالأُكلِّمكم به لست أتكلَّم به من نف

فإن نظـرمت إيلَّ  ). 11:14يو (» صدقوين أين يف اآلب واآلب يفَّ «: أعمال اآلب فأنا واآلب واحد

ووجدمت أمامكم إنساناً يتكلَّم، فكان حيق لكم أن ال تؤمنوا بسبب الشكل؛ ولكن إن رأيتم العمـل                 

 » فصدقوين لسبب األعمال نفـسها  «داً وال يستطيع أي إنسان أن يعمله الذي أعمله وهو فائق ج

اآلب هو الذي أعطاين هذه األعمال ألعملها ألمتِّم مشيئته لفداء اإلنسان وخالصه ومـصاحلته مـع          

من يؤمن يب فاألعمال اليت أنا أعملها يعملـها هـو    «: اآلب، ولكن إن آمنتم يب حينئذ أعدكم أن

فـاآلب  . ، ألن اآلب سيعطيه أن يعمل عملي ليتمم رساليت)12:14يو (» ظم منهاأيضاً، ويعمل أع

 فذلك أفعلـه  -” لتكملوا عملي “-ومهما سألتم بامسي . ألين ماٍض إىل أيب «: هو الكل يف الكل

  )14و13:14يو (» .إن سألتم شيئاً بامسي فإين أفعله. ليتمجد اآلب باالبن

  لمسیح فاعلیة السؤال باسم ا- 140

املناداة باسم اهللا واملسيح هي مبثابة الدخول يف حضرته، ألن االسم هـو املعبـر عـن الـذات                   

فالشخص مقابله  . والشخصية، فالذي يدعو باسم الرب كأنه أُدخل إىل حضرته ليتواجه مع شخصه           

 مل يـِسر  إن «:  لذلك ملَّا قال موسـى هللا .الوجه والربوسوبون هو أيضاً ،”بروسوبون“يف اليونانية 

هي املؤديـة للتعـبري عـن    ” وجهك“كانت كلمة ) 15:33خر (» وجهك فال تصعدنا من ههنا

والذي ). 14:33خر (»  يسري فأرحيك وجهي «: الشخص، وهذا قاله الرب ردا على قول موسى

 واالسم). 9:34خر (» ... يف وسطنا السيدفَلْيِسر  «: يؤكِّد ذلك هو ما عاد موسى يطلبه بوضوح

هو التعبري عن الشخص أي الربوسوبون، فالذي ينادي باالسم كمن ينادي ذات اهللا، فللحال يوجد               

هلذا أكَّد املسيح أن الذي يسأل بامسه إمنا هو كمن ينادي شخصه ويتراءى أمامه،              . قائماً يف حضرته  

لتم شـيئاً   إن سـأ  . مهما سألتم بامسي فذلك أفعله ليتمجد اآلب باالبن       «: فيسمع صوته ويجاب  
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  .وكلمة سأل هنا هي الصالة املخصصة للطلب). 14و13: 14يو (» بامسي فإين أفعله

يحتسب كرفع املسيح ذبيحة أمام اآلب كوسيط ليـسمع         ” سؤال اآلب باسم املسيح   “: كذلك

إن كل ما طلبتم من اآلب بامسي : احلق احلق أقول لكم «: اآلب ويستجيب باستحقاق ذبيحة االبن

وهكذا نرى أن املسيح يهيئ ِذهن التالميذ أن يف حال غيابه تكون الصالة ). 23:16يو (»يعطيكم

وهكذا نـرى أن الـدعاء      . والسؤال بامسه بديالً لوجوده، وستكون مضمونة االستجابة لدى اآلب        

  .باالسم حيل حمل وجود املسيح باجلسد

   الوعد بإرسال الروح القدس- 141

 التدقيق يف حفظ وصايا املسيح وأمههـا        : ثانياً احملبة،: أوالً: روط حمددة هذا قرره املسيح حتت ش    

  .اخلاصة مبلكوت اهللا، على أن اُألوىل مربوطة بالثانية

معزياً آخر ليمكـث   من اآلب فيعطيكم إن كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب «+ 

  )16و15: 14يو (» .معكم إىل األبد

  .قد جاء معزياً ملدة زمنية حمدودة، فمجيء املعزي الروح القدس سيبقى إىل األبدمبعىن إن كان املسيح 

ألنـه  ” «روح احلق “ أما املعزي الروح القدس فهو       ،”احلق“واملسيح كان حبسب تعبريه أنه هو       

، لذلك معرفة املسيح واآلب معقودة على الروح القدس الذي          )14:16يو   (»يأخذ مما يل وخيربكم   

  .»كل احلق«يعرفكم 

هكذا الروح القدس ال يعرفه العامل وال يراه، لـذلك   . واملسيح مل يقبله العامل، ألنه ليس من العامل       

يـو  (» ماكث معكم ويكون فيكم «: وأما التالميذ فيعرفون الروح القدس ألنه. ال يستطيع أن يقبله

وقد عبر عن   . لذي فيهم ، كاملسيح الذي كان معهم وهو اآلن فيهم بسبب الروح القدس ا           )17:14

يـو  (» )بـالروح القـدس  ( إين آيت إلـيكم  -) بدون أب معز (-ال أترككم يتامى  «: ذلك بقوله

ومبجيء املسيح بالروح القدس ليمكث فينا ويكون معنا، حينئذ سـنعرف أن الـروح              ). 18:14

حلـول  (يف ذلك اليـوم   «: القدس الذي يف اآلب واالبن يأيت ويكون فينا، وذا يعلِّم املسيح قائالً

، ذلك بعامـل الـروح   )20:14يو (» تعلمون أين أنا يف أيب، وأنتم يفَّ، وأنا فيكم) الروح القدس

  .القدس الذي ميكث فينا ويكون معنا، وهو بآن واحد روح املسيح واآلب

:  الروح للـروح   لذلك ملَّا اختفى املسيح بذهابه إىل اآلب، مل يعد يراه العامل؛ أما حنن فنراه رؤيا              
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كذلك فاملسيح يف السماء عند اآلب يكون ). 19:14يو (» ال يراين العامل أيضاً، أما أنتم فترونين «

يون «: حيا باآلب وبالروح، وهكذا حنن نكون بالروح أحياًء حـفأنتم ست 19:14 يو(» .إين أنا حي(  

والذي حيبين حيبه أيب، وأنـا   « :مل حبفظ الوصاياوقوة احملبة تع. ولكن الروح يعمل ويوحد بقوة احملبة

أحد حيفظ كالمي، وحيبه أيب، وإليه نأيت، وعنده نصنع  إن أحبين «، )21:14يو (» أُحبه، وأُظهر له ذايت

 املعزي، الروح القدس، الذي سريسله اآلب بامسي، فهو يعلِّمكم كل شـيء،  «و ،)23:14يو (» منزالً

  !وهنا نقلة حية متحركة داخل اإلجنيل). 26:14يو (» قلته لكمويذكِّركم بكل ما 

   سالم المسیح الذي یفوق كل عقل- 142
  ].من ذاق سالم املسيح استهان بالدنيا[

عندما وِلد املسيح حلَّ السالم على األرض واملسرة بني الناس بشهادة وإعالن املالئكة من السماء               

املسيح يعطي سالمه للقلوب والعقول واألجـساد والنفـوس         وعاش  . مقروناً بتمجيد اهللا يف السماء    

وهكذا حرص املسيح بعد أن أكل عشاء الفصح األخري مع تالميـذه أن يعطـيهم كلمـة                 . املتعبة

اإلنصاف املدموغة بالسالم ليكون عطاؤه الدائم مقروناً ذا الطقس اإلهلي، حىت نعيش سالم املسيح              

وسالم ). 27:14يو (» سالمي أعطيكم. سالماً أترك لكم«: الفائق العقل مع شركة جسده ودمه

، الذي هـو نفـسه   )6:9إش (» رئيس السالم «املسيح ليس كسالم العامل والناس، ألنه سالم من 

فهو سالم إهلي خاٍل من     . الذي دفع مثنه كل صنوف اآلالم والتعذيب واملوت       )! 14:2أف  (سالمنا  

حد أن ينزعه منا، ألنه سالم الروح اخلفي الذي يعـزي وال            سالم ال يستطيع أ   . ضريبة العامل الشرير  

وألنه سيمكث معنا طاملا مكث الروح، وميكث يف إنساننا اجلديد بعيداً عن متناول الناس              . يراه أحد 

  .والعامل

  : آخر وعد- 143

أنا أذھب ثم آتي : ال تضطرب قلوبكم وال ترھب سمعتم أني قلت لكم«
  »إلیكم

لو كنتم حتبونين لكنـتم   «: فاآلن هنا احملك. الميذ بالتمسك باإلميان والوعدفهو هنا يطالب الت

وطبعاً مصدر الفرح مفروض أن يكون بسبب ). 28:14يو (» تفرحون ألين قلت أمضي إىل اآلب

مث يعطي سبباً آخر بضرورة الفرح الغامر وهو أنه بذهابه إىل اآلب سيضيف علـى           . جميئه الثاين ايد  

الفـداء  :  مضافة إىل عطايـا االبـن      احلب واملصاحلة والتبين،  : ايا اآلب أيضاً، وأمهها   عطعطاياه  

 وعطايا اآلب أعظم من عطايا االبن، ألن عطايا االبن كلها إمنا متهد لعطايا اآلب،               .واخلالص والرب 
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ألن أيب  « :واملسيح حينما قـال . فالفداء واخلالص مهد للمصاحلة، واملوت مهد للتبين حلياة جديدة

، فهو يقوهلا وهو ال يزال حيمل جسد خطايا البشرية كلها قبل أن يكـون  )28:14يو (» أعظم مين

  .فهو يتكلَّم كابن اإلنسان كما هو ابن اهللا، فهو حتت اآلالم مثلنا. قد محلها على الصليب

 «:  يف الكالممث حتت ضغط الساعة احملسوبة أا ساعة األعداء وشيطان الظلمة اعتذر عن اإلطالة

ولكن، ليس رهبة منـه وال  ). 30:14يو (» ال أتكلَّم أيضاً معكم كثرياً، ألن رئيس هذا العامل يأيت

فـإن  .  أي اهتمام ألن املسيح حىت هذه الساعة مل يكن مديوناً للعامل وال لرئيس العامل خبطية واحدة               

  !نفيذ وصيتهكان بإرادته يسري إىل الصليب فهذه عالمة حبه لآلب وطاعة لت
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  الفصل الرابع

  بقیة أحادیث المسیح بعد ترك العلیة

   الكرمة واألغصان- 144
حيـوي كـل الالهـوت      ” أنا الكرمة وأنتم األغـصان    “مثَل  [

  ].املسيحي

كان اجلو مفعماً بالروح والسرية، وذه الروح بدأ املسيح يصف عالقته الداخلية الـسرية              

عالقة اليت ابتدأت من خالل التعليم واستعالن احلقـائق         بالتالميذ، وبالتايل باملؤمنني به، وهي ال     

واملسيح يؤكِّد أن هذه العالقة ليست وقتية وال هي جسدية أو حىت عاطفية،             . واألمور الروحية 

بل هي عالقة بدأت لتبقى إىل األبد عالقة سرية داخلية من املستحيل العثور على دقائق معناها،                

فاآلب هو الكرام، واملسيح هو الكرمة،      . ري بالكرمة واألغصان  ولكن ميكن تشبيهها إىل حد كب     

فالعصارة تأيت من جسم الكرمة وتسري يف األغصان الـيت          . والتالميذ أو املؤمنون هم األغصان    

فالعصارة . هي رمز احلياة الروحية، وتدخل الورق وتصنع الثمرة اليت هي نتيجة نشاط الفروع            

. اإلمثار، ولكن ختصص الفروع هو حتويل العـصارة إىل مثـر          املستمدة من الكرمة فيها عنصر      

واآلن، فالفروع ال ميكن أن تثمر إالَّ بالعالقة الشديدة املشتركة غري املتوقفة وال املنفـصلة مـع         

هذه الشركة تثمر باالتصال الوثيق، ولكن أي توقف لسري العصارة تؤدي حتمـاً إىل              . الكرمة

لذلك حينما تظهر الثمار الناضجة والنضرة، فهي حتكـي  . ل متوتذبول الفروع وال تثمر بعد ب 

والكرام يأيت ويقطع األفرع العاطلة عدمية اإلمثار       . عن عالقة وثيقة صحيحة وسليمة مع الكرمة      

هكذا اآلب السماوي بالنسبة للمـؤمنني، النـاجح   . أو املتباعدة عن جسم الكرمة، ألا تسيء إىل اإلمثار 

وهكـذا،  .  أكثر، وغري املثمر ينزعه لئالَّ يعطِّل عمل الكرمة وميتص عصارا بـال منفعـة              املثمر يعتين به  

  .فاألعمال املثمرة حتكم على املؤمنني بصحة شركتهم مع املسيح ومنفعتهم حلساب امللكوت

. هـا وحىت األفرع املثمرة، جند الكرام يقلِّمها وينزع األجزاء الضعيفة منها ويبقي اجلزء املثمر في             

وإذا الحظ  . هكذا حيتاج املؤمنون إىل عناية اآلب السماوي لبقاء نشاطهم وإمثارهم حلساب امللكوت           

الكرام أي منوات يف األغصان زيادة عن حاجة اإلمثار، فهو يزيلها أوالً بأول حىت يكون امتـصاص                 

يهـذِّب ـا اآلب     هذا هو تنقية القلب ومتحيصه بالتجارب، التجارب اليت         . الغصن يساوي إمثاره  
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وهكـذا  . السماوي املؤمنني العاملني املثمرين، ويقمع تطلعام ونشاطهم الزائد عن حدود اإلمثـار           

حينما يأيت التلميذ بالثمر املكافئ ِلما امتصه من عصري املعرفة واحلب وعناية النعمة، يثبت يف احلـال                 

وأنا  الذي يثبت يفَّ «، )8:15يو (» !أن تأتوا بثمر كثريذا يتمجد أيب  «: احلياةأمانة الفرع وأحقيته يف 

  )5:15 يو(» .ألنكم بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً. فيه هذا يأيت بثمر كثري

كما أحبين اآلب كذلك  «: واملسيح يكشف عالقة الكرام بالكرمة مث امتدادها يف التالميذ هكذا

 هلذا أصبحت الوصية األساسية يف تركيب العالقـة بـني   ).9:15يو (» اثبتوا يف حمبيت. أحببتكم أنا

املسيح وتالميذه على مثال الكرمة هي احملبة اليت متثِّل العصارة السرية اليت متون ا الكرمة األغـصان                 

  .أوالً بأول لتنمو وتنضج وتأيت بثمار؛ وكأمنا دم املسيح هو عصارة هذه الكرمة

ليس ألحـد   «: قة غري الغاشة والقادرة أن تحيي وتثمر هكذاواملسيح أعطى منوذج احملبة الصاد

، هذا النموذج أكمله املـسيح  )13:15يو (» حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه ألجل أحبائه

  .على الصليب ليبقى مصدر احلب األبدي لكل املؤمنني به

 مـن اآلب؛ ولـذلك،      أما سر هذا احلب فيبقى أغىن مصدر للحياة يف املسيحية، لقد قبله االبن            

يسلِّمنا هذا احلب عينه، يف كـأس       مث أصبح عمل املسيح األول واألعظم أن        . فاالبن واآلب واحد  

ال أعـود   «: وهو هو حب اآلب له، وحينئذ نرتفع إىل درجة أحباء اهللا وال نصري بعد عبيـداً دمه، 

اَء ألين أعلمتكم بكل ما مسعته      أمسيكم عبيداً، ألن العبد ال يعلم ما يعمل سيده، لكين قد مسيتكم أحب            

أما الذي أعلمهم به من عند اآلب، فهو حمبة اآلب هلم اليت نفَّذها املـسيح  ). 15:15يو (» من أيب

وسأعرفهم، ليكون فيهم احلـب الـذي   عرفتهم امسك  «: بالفداء الذي أكمله حبا هلم من عند اآلب

  )26:17 يو(» !أحببتين به، وأكون أنا فيهم

   الوعد األخیر بإرسال الروح القدس- 145
لوال جميء الروح القدس لعز علينا إدراك سر موت املسيح          [

  ].وقيامته

إزاء عدم ثبات التالميذ وشدة قلقهم الذي ابتدأ يزداد، ملا صرح املسيح بـأكثر وضـوح عـن                  

 تعريفهم بكـل    بإرسال الروح القدس الذي سيتولَّى    الضغطة القادمة، أعطاهم رجاًء جديداً كوعد       

مث ربط ذهابه مبجيء الروح القدس الذي سيكون عوناً عظيماً هلم، حىت جيعل هناك توازناً بني                . احلق

لكين أقول لكم احلق، إنه خـري لكـم    «: ما سيفقدونه بذهابه وما سريحبونه مبجيء الروح القدس
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مث بـدأ  ). 7:16يـو  (» إليكم ذهبت أرسله املعزي، ولكن إن ال يأتيكمأن أنطلق، ألنه إن مل أنطلق 

  :يوضح هلم منهج الروح القدس الكامل يف املسيحية الذي يقوم على ثالثة أساسات

  .إن عمله سيكون تبكيت العامل على خطية كائنة: األسـاس األول

  .تبكيت العامل على بر ضاع ويضيع من بني أيديهم بسبب عدم إميام: األسـاس الثاين

  .كيتهم على دينونة مزمعة أن تأيت كمحاكمة وقضاء رهيبتب: األساس الثالث

 مضى وميضي كل يـوم      :والثاين عمل كائن، وهو اخلطية، يكشفها ويعلنها يف الضمائر؛          :األول

وهو الرب الذي منحه إيانا بقيامته من بني األموات الذي كان ينبغي أن نقيمه ونتمسك به، والـذي                  

 آٍت، وهـو    :والثالـث نتمسك به من أجل خالصنا وحياتنا األبدية؛        يتحتم اآلن أن نتعرف عليه و     

  .الدينونة لتصفية أعمال الناس وإعطاء اجلزاء

فإن كان هذا هو عمل الروح القدس، يكون قد أصبح أكرب سند وعامل مع التالميذ يف كرازم، ألن                  

والثالثة سيؤسسهم الروح   . ليمطبيعة الروح القدس ستكون وفق مشيئة اهللا من جهة مطالب الكرازة والتع           

وهذه الثالثة هي أعمـدة تأسـيس       . ضمري خطية، وضمري بر، وضمري دينونة     : القدس يف ضمري اإلنسان   

  .ملكوت اهللا على األرض اليت سيقيم عليها التالميذ بالروح القدس كل ما يؤدي إىل ملكوت اهللا

 يعلِّمهم عن ذلك بالتفصيل، ولكـن       لذلك وإن كان املسيح يعتذر أن الوقت اآلن غري متسع أن          

يثق أم بقبوهلم الروح القدس سيعوض الروح كل ما كان يريد أن يعلِّمه املسيح، إذ سيكشفه هلـم                  

لذلك يكرر أنه خري هلم أن ينطلق حىت يأتيهم املعزي الذي سـيكمل             . الروح ويعرفهم به أوالً بأول    

كان املسيح يود أن يعلِّمهم إياه، وذلك عن طريق الـروح  كل ما بدأه املسيح، ويضيف عليه كل ما      

ألنه لوال هذه النعمة العظمى، وهي عطية الروح القدس، ما عرفنا حقيقة املسيح وال استعلنا               . القدس

على أن الروح القدس هو روح احلق الذي ينبثق من عند           . موته وقيامته واخلالص العظيم الذي أكمله     

ولكن ال يوجد ما هو جديد يف احلق غري املسيح، فـالروح ال             .  ما هو حق   اهللا، والذي يكشف كل   

  .يعلِّم أو يكشف هلم شيئاً من نفسه، بل كل ما للمسيح يأخذه منه وخيربهم به

وأخذ ينبههم أن يلتفتوا إىل أنفسهم، فبعد قليل سيختفي عنهم، إذ سيذهب عرب الصليب والقيامة               

ولكـن انتظـارهم    . بالقياس الزمين سريونه أيضاً وتتعزى نفوسهم     إىل اآلب، ولكن بعد قليل أيضاً       

الروح القدس هو القضية اهلامة جداً يف هذه الساعة اليت ينبغي أن يعقدوا عليها الرجـاء والـصالة                  

 وامليـزة العظمـى الـيت وعـدهم         .فحيام اجلديدة متوقفة على جميء الروح القدس      . واالنتظار
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إنه مهما قدموا من صـالة بامسـه فهـو          : ظم معني هلم يف احلياة من بعده      املسيح ا أا ستكون أع    

وأكَّد هلم أن وجوده    . سيسمع وسيستجيب، سواء بامسه مباشرة أو إىل اآلب بامسه، ألن اآلب حيبهم           

اطلبوا تأخـذوا، ليكـون    «: يف السماء سيزيد من وساطته عند اآلب من أجلهم، وشجعهم للطلب

، ال كأنه سيطلب من اآلب ألجلهم، ولكن اآلب سـيعطيهم ألنـه   )24:16 يو(» فرحكم كامالً

خرجت من . ألن اآلب نفسه حيبكم، ألنكم قد أحببتموين، وآمنتم أين من عند اهللا خرجت «: حيبهم

  )28و27: 16يو (» .عند اآلب، وقد أتيت إىل العامل، وأيضاً أترك العامل وأذهب إىل اآلب

كيف أن االبـن    : ستطاعوا أن يدركوا هذه احلقيقة اإلهلية السرية العظمى       فلما ظن التالميذ أم ا    

، تأسف املسيح )30:16يو (» نؤمن أنك من اهللا خرجت «: خرج من عند اآلب، وجترأوا وقالوها

) تقولـون إنكـم  (اآلن : أجام يسوع «: ألن هذا ليس هو حاهلم وكشف هلم عن حاهلم احلقيقي

، وتتركـونين  )بيتـه (اعة، وقد أتت اآلن، تتفرقون فيها كل واحد إىل خاصته         تؤمنون؟ هوذا تأيت س   

وهكذا كشف املسيح إىل أي مدى كان التالميذ غري قادرين أن يستوعبوا ). 32:16يو (» وحدي

احلقائق األخرية، وهلذا حتم اآلب واملسيح بضرورة إرسال الروح القدس الذي يعزي ويبكِّت ويربر              

  . يقبلوا الطبيعة اجلديدة اليت يستطيع الروح القدس أن يسقيها احلق كل احلقويدين، حىت

  :الكلمة األخرية

أنا قـد   : يف العامل سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا      . قد كلَّمتكم ذا ليكون لكم يفَّ سالم      «+ 

  )33:16يو  (»).حلسابكم(غلبت العامل 

   المسیح ككاھن أعظم- 146

ّیقدم أعمالھ لآلب ویعد    نفسھ لترك العالمُِّ

  .ليست صالة يف كل التوراة واإلجنيل تشبه وال من بعيد هذه الصالة

هي صالة ألا مرفوعة إىل اآلب، وبآن واحد، هي تقدمي أعمال وحساب وكالة واستعالن أجماد               

  .وكشف حقائق

وهي حديث سري خاص بني االبن املُرسل وقد أكمل الرسالة، واآلب الـذي أرسـل يـسمع                

  .بارك ويوافقوي

  .وهذه الصالة ال تنتظر نتيجة، فالنتيجة هي العمل الذي عمله املسيح؛ فهي تضمنه وحتكي عنه

وفيها يدخل املسيح يف حديث سري مع اآلب، يعلن لنا فيه العالقة اليت تربط االبن باآلب، واليت                 
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  .تربطنا باملسيح واآلب

 اليت كانت بذرا اُألوىل وأساسـها األول يف         ويتحدث مع اآلب عن الوحدة املنتظرة مع الناس       

  .عالقة املسيح باآلب

وخيتمها املسيح بأن استعالن سر اآلب األخري هو يف انسكاب حمبته األبوية يف اإلنسان ككل كما      

  .يف املسيح االبن

بعد أن حتدث املسيح مع تالميذه احلديث األخري، انطلق يف حديث حر مع اآلب، وهـو رافـع                  

  :حنو السماء خياطب اآلبعينيه 

 ساعة االنطالق ليكون مع اآلب وهي نفسها ساعة حمنة وشدة عظمـى،            :»قد أتت الساعة  «+ 

  .وهنا يتكلَّم املسيح كابن مع اآلب

يف حمنته القادمة، ليس لنفسه، ” جمد االبن“ يطلب استعالن :»جمد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً «+

ه أخذ من اآلب سلطاناً على كل ذي جسد ليعطي احلياة األبديـة  ولكن من أجل الذين آمنوا به، ألن  

وهنا استعالن جمد االبن سيكون لتشديد إميان الذين آمنـوا          ). إىل املسيح (لكل من اجتذبه اآلب إليه      

مبعىن أن اد الذي    . به، الذين جذم اآلب إىل االبن ليحصلوا على احلياة األبدية اليت أعطاها املسيح            

البن يطلبه ليتحول يف ساعة احملنة إىل سبب ثقة يف املسيح، وبالتايل التمسك باحلياة األبدية اليت        يطلبه ا 

وهكذا يكون اد الذي يطلبه املسيح يطلبه حلساب دخـول  . أُعطيت هلؤالء الذين جذم اآلب إليه 

  .املختارين ملكوت اهللا

  :ذي عملمث يعرف املسيح احلياة األبدية بالنسبة لعمله ال

أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املـسيح الـذي   : وهذه هي احلياة األبدية «+ 

  .»أرسلته

  !!وهذا ما أكمله املسيح يف هذه الثالث سنوات ونصف

  .»العمل الذي أعطيتين ألعمل قد أكملته«+ 

رة أن يتخلَّـى    ولكن لكي ينزل االبن من عند اآلب ويتمجد ويعمل هذا العمل، يتطلَّب بالضرو            

 أصبح من حق االبن أن يطلب  ، ومبا أن العمل قد أُكمل     ،لذلك. االبن عن جمده ليصري يف شكل العبد      

  :جمده السابق

  .»واآلن جمدين أنت أيها اآلب عند ذاتك باد الذي كان يل عندك قبل كون العامل «+
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  !!ال البشرية فيهفاد سيط!! ولكن ال يغيب عن البال أنه اآلن البس جسد إنسان

خنبة . مث دخل املسيح مع اآلب يف التركة اليت سيتركها على األرض وهم الذين عرفوا اسم اآلب               

من الذين يف العامل وقد علموا وتأكَّدوا أن كل ما للمسيح من عند اآلب، وقبلوا كالم اآلب الـذي                   

ح يف العـامل ويـذهب إىل       هؤالء يتركهم املسي  . أعطاهم املسيح، وقد أصبحوا لآلب كما هم لالبن       

  :فاآلن يسأل املسيح. اآلب

  )11:17يو  (».ليكونوا واحداً كما حنن... احفظهم يف امسك «+ 

ملَّا كان املسيح يف العامل كان حيفظهم يف اسم اآلب؛ ولكن اآلن، وقد أتت الساعة ليـذهب                 + 

  .الم واملوتاالبن إىل اآلب قد أصبحوا حلساب اآلب يعيشون يف العامل حتت ديد اآل

ملَّا سلَّمهم املسيح سر اآلب وكالمه وعلمه ومعرفته، أبغضهم العامل، ألم أصبح هلم صـورة               + 

  .غري صورة العامل، والعامل حيب خاصته فقط

  .فكما أن املسيح مل يكن له صورة العامل، كذلك تالميذه+ 

الشرير، بأن يقدسهم يف    من  واملسيح ال يطلب من اآلب أن يأخذهم من العامل، بل أن حيفظهم             + 

  . احلقحق اآلب ويغرس كالمه يف قلبهم، ألن كالمه هو

  .كان املسيح يقدس ذاته من أجلهم ليكونوا مقدسني فيه+ 

ولكن مل تكن طلبة املسيح وسؤاله من أجل تالميذه فقط، بل من أجل كل الـذين يؤمنـون                  + 

  .باملسيح إميان القلب والفم

  .منني باملسيح واحداً، كما أن اآلب يف االبن واحدحىت يكون كل املؤ+ 

  )21:17يو  (».ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا«+ 

  ومن أجل أن يكون هلم قوة الوحدة يف االبن واآلب، أعطاهم املسيح جمد بنوته،

، )22:17يو   (».وأنا قد أعطيتهم اد الذي أعطيتين ليكونوا واحداً كما أننا حنن واحد           «+ 

  .وا أبناًء يف االبنأي صار

  ،)23:17يو  (»أنا فيهم وأنت يفَّ ليكونوا مكملني إىل واحد«+ 

ـا،+    ليعلم العامل حينما يرى وحدم يف املسيح واهللا أن اهللا أرسل املسيح حق

  )23:17يو  (».وليعلم العامل أنك أرسلتين، وأحببتهم كما أحببتين«+ 

وحدة احملبة مع املسيح واهللا، تعلن جمداهللا فيهم وتمجد اهللا          وهذا أمر حقيقي أن ظهور املؤمنني يف        

  .يف ذاته، ألن املظهر اجلليل اخلارجي لوحدة احملبة يعلن جمد اهللا احلقيقي يف الداخل
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مث يطلب املسيح طلبة أخرية أن يكون املؤمنون به حيث يكون هو لريوا جمده يف وحدة احلياة                 + 

  !األبدية، ألنه وعد

  : يشهد املسيح لآلب ضد العاملوعندئذ

  )25:17يو  (».العامل مل يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤالء عرفوا أنك أنت أرسلتين«+ 

  :ويطلب املسيح طلبته األخرية اليت فيها خالصة احلق واملعرفة واحلياة

أكون ليكون فيهم احلب الذي أحببتين به، و، )بالروح (وسأُعرفهم) ذاتك (عرفتهم امسك «+ 

  ).26:17يو (» .أنا فيهم

  .وكانت هذه الصالة على مرأى ومسمع من تالميذه األخصاء
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  الفصل الخامس

  جثســـیماني
الذي محل هو نفسه خطايانا يف جسده على اخلشبة، لكي      «+ 

  )24:2بط 1(» .منوت عن اخلطايا فنحيا للرب

مرة لكي حيمل   ) للموت(هكذا املسيح أيضاً، بعد ما قُدم        «+

  )28:9عب ( » ...خطايا كثريين

  ِّ المسیح یصلي لیعد نفسھ للتسلیم- 147
  

  . سمع ا لدى كل البشر ال تبلغ عنف صالة جثسيماينإن أعنف صالة

هل من هدوء العشاء األخري خترج هذه       : والكل يندهش ويتعجب، والبعض يشك ويسأل ويتعثَّر      

إذ كان قد أحب خاصته الـذين يف العـامل،    «: الصالة اليت تبعتها فوراً؟ هل تعبريات احملبة والسالم

اليت قاهلا املسيح وهو جالس على العشاء، أو هل تعـبريات األلفـة   ) 1:13يو (» أحبهم إىل املنتهى

شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم  «: واحلب املنقطع النظري لتالميذه يف جلسة العشاء احليب

؛ تأيت بعدها صالة جثسيماين بدموع وعرق يتقطَّر كالدم، ووجه مسبخ )15:22لو (» قبل أن أتألَّم

؟ كيف وملاذا؟ هل هو خوف من املوت؟ وهـل  )7:5عب (» راخ شديد ودموعبص «على التراب 

كان املسيح الهياً عنه كل أيام حياته السابقة مع أنه ذكره مراراً وتكراراً؟ مث فجأة ملَّا قربت سـاعة                   

نفسي حزينة جداً  « -املوت ارتعب، أهذا يكون املخلِّص؟ إنه حتماً إذا مل يكن هلذا الفزع املرعب 

  !! مربر، فجثسيماين كلها ليس هلا مربر-) 38:26مت (» ملوتحىت ا

إذن، فعلينا مراجعة أوراقنا وكلماتنا، فمحور الصالة احلزينة الكئيبة الضاغطة علـى الـنفس يف               

جثسيماين كان شيئاً واحداً وهو الكأس؟ هذا هو الذي أفزعه وأحس أنه غري قادر على شربه حـىت                  

 ثالث مرات أن جيوز عنه هذا الكأس وكان طلبـه مـشفوعاً بـدموع               طلب!! ولو كان بيد اآلب   

هل كان هذا خوفاً من املوت؟ فلماذا أخلى ذاته وأخذ شـكل            . وتوسالت ونفس حزينة حىت املوت    

العبد؟ وملاذا أطاع حىت الصليب إن كان يفزع من املوت، ويقدم دموعاً كالدم ليعفى منـه؟ وملـاذا     

 أي أنه خيـاف     -ات أن ابن اإلنسان سوف يقتل، فإن كان واألمر كذلك           وهو يكرر يف كل املناسب    
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  ؟! فلماذا مل يستعِف من البدء وكفانا هذه الفضيحة-من املوت 

ففي الكأس مـذاب    ! وهو كفيل أن يزلزل، ال األرض كلها، بل والسماء        ! أما سر فزعه فرهيب   

جناسة وفجور وفحشاء، أشياء تكتب زنا وقتل وجتديف وعهارة و: سم زعاف، كل خطايا الناس من     

هذه كلها ظهرت مرة واحدة أنه يتحـتم أن يقبلـها           . وأشياء ال تكتب حمفوظة يف سجالت جهنم      

املسيح االبن ويشرا حىت الثمالة ويقف أمام اهللا أبيه مفضوحاً، ليس من يستر عورته أو يـرد عنـه           

تطيع؟ أن ميوت، نعم وألف نعـم، ولكـن أن     خجله كمجدف على جمد اهللا اآلب، كيف؟ ومن يس        

ميوت على هذه احلال مرفوعاً على خشبة العار كمجدف على اآلب؟ كيف وهو الطاهر القـدوس                

 محلها يف جسده  أين توضع عليه هذه؟ وإن      . الذي مل يوجد يف فمه غش ومل تمسك عليه خطية قط          

وأن يحكم عليه مبقتضاها    ! عنها، فال إجابة  ليقف ا أمام حمكمة األرض وأمام الديان ليعطي جواباً          

فال يستعفي وال يربئ نفسه وال حيتج على حمكمة وال على قاٍض، ويقف صامتاً متاماً ال جييب حـىت                

خترج عليه القضية كما خطِّط فيها من خطايا وتعديات، ويجر إىل الصليب كنعجة حتت يد الـذي                 

    نل الضربات القاسية كمها ليتحمسحب !!  يستحقها، ال يقول كفى وال يستعفي من آالمها        جيزوي

  !!إىل الصليب ويصلب، وهو ال يفتح فاه إالَّ بقوله قد أُكمل

هذا هو الكأس، ليس هو موت بعد بل عار فوق عار، كل خطايا البشرية وفضائح بين اإلنسان الـيت                   

هذه هي اليت كسرت نفسه قبـل أن  . اةسجلت واليت مل تسجل، محلها كلها ليموت ا كلها موت اخلط        

  !ينكسر اجلسد على الصليب، وأحزنته حزن املوت أعمق من املوت الذي ماته على الصليب ألف مرة

ألنه جاء خصيصاً لريفعهـا عـن   : ملاذا تستقر يف جسده كل هذه اخلطايا؟ فاجلواب   : أما السؤال 

  .ان ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيتهاإلنسان، فأخذها يف جسده البشري ليموت ا مع اإلنس

لوال أنه ثبت عليه أنه خاطئ ما       : ما العالقة بني هذه اخلطايا وموت املسيح؟ اإلجابة       : أما السؤال 

مث لوال أنه معترب أنه خاطئ ما أمكـن أن          . كان قد صدر ضده حكم الرومان بناًء على طلب اليهود         

: وهذا حكم أزيل من أحكام اهللا     ا ليستطيع أن ميوت،     فهو محل اخلطاي  ! جيوز فيه روحياً حكم املوت    

ولو مل حيمل املسيح خطايا البشرية ما أمكـن أن  ). 33:32خر (» من أخطأ إيلَّ أحموه من كتايب «

وبآن واحد، لوال أنه االبن الوحيد مـا  . جيوز فيه حكم املوت أو يسلِّم روحه بأي حال من األحوال 

  .قام من مثل هذا املوت أبداً

يـو  (» ولكن ألجل هذا أتيت إىل هـذه الـساعة   «: لذلك كان جزعه من هذه الساعة مريعاً
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ولكن ليس كما أريد أنا . يا أبتاه إن أمكن فلتعرب عين هذه الكأس: وكان يصلِّي قائالً «، )27:12

  ).41:14(مرقس . ، وإىل ثالث مرات كما يف إجنيل ق)39:26مت (» بل كما تريد أنت

واحتجب وجه اآلب عنه، ألنه محل خطايا اإلنسان كلـها    ! ملسيح كخاطئ ومتعد  وهكذا مات ا  

 - ألن اآلب يتحتم أن يتركه » إهلي إهلي ملاذا تركتين «: باستحقاق، فصرخ بفم كل إنسان خاطئ

 فهذا هو الفداء، ليعود إليه ثانية حـامالً         -يتركه ليموت خبطايا البشرية كخاطئ متغرب عن اآلب         

  .ة املعذَّبة املطهرة من خطاياها ليقدمها إليه للمصاحلة والتبنيالبشري

  .احتملها املسيح وحده! فجثسيماين حتمل سر كل رعبة موت اخلطاة

  »ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة«:  القبض على المسیح- 148

د أرشـد   حينما كان املسيح يف جثسيماين يصلِّي كانت العيون تترصده من بعيد، وكان يهوذا ق             

عن املكان والزمان، فاجتمعت جنود اهليكل مع ضباطه، وِفرقة من جنود الرومان ليكون القبض من               

ِقبِل احلكومة الرومانية وحلفظ النظام، ومجاعة من الرعاع يقودهم رؤساء من الـسنهدرين ليعطـوا               

رج يف الظالم وجاء يف الظالم  الصفة اليهودية الرمسية للقبض، وكان يسري يف املقدمة يهوذا متخفِّياً، خ          

كان املسيح يِعد نفسه للتسليم، كان دائماً يقف موقف الناهر للشيطان، ولكن كان             . ألنه فقد النور  

البد اآلن أن ميد يده ليقبض عليه، فهي ساعة الظلمة، حيث جاء الـسنهدرين ممـثَّالً برؤسـائه،                  

. توه حيث وقف، بل سار إليهم يتبعه تالميذه من بعيـد          مل ينتظر املسيح ليأ   . والشيطان ممثَّالً بيهوذا  

: فلما قـالوا  . من تطلبون، لكي يريح يهوذا ويزحيه من مهمته ويسقط قبلته         : ويف هدوء امللوك سأهلم   

، فتراجعوا ملهابته إىل الوراء وزمحوا بعضهم بعضاً، فسقطوا  ”أنه هو “يسوع الناصري، عرفهم بنفسه     

فقال . يسوع الناصري : من تطلبون؟ فقالوا  : فبادرهم مرة أخرى  . ا بالوقوف على األرض، مث أسرعو   

ولكن مسعان حبركة متثيليـة فاقـداً   ). 8:18يو (» فإن كنتم تطلبونين فدعوا هؤالء يذهبون «: هلم

شجاعة اجلندي استل سيفه كأنه يدافع عن سيده، وبيد مرتعشة ضرب عبد رئيس الكهنة ملخـس،                

السيف بالسيف كل الذين يأخذون  «:  املسيح فأمره أن يضع السيف يف غمده قائالًالحظه. فقطع أذنه

الكهنة قال يسوع لرؤساء  «وبعدها . ، وملس أذن ملخس فشفيت يف احلال)52:26مت (» يهلكون

إذ كنت معكم كـل     ! كأنه على لص خرجتم بسيوٍف وِعصي     : وقواد جند اهليكل والشيوخ املقبلني عليه     

  )53و52 :22لو (» .هذه ساعتكم وسلطان الظلمةولكن .  اهليكل مل متدوا علي األيادييوم يف
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أمـا  . وبعد أن قبضوا عليه أخذوه إىل بيت حنان وهو محو قيافا رئيس الكهنة يف هـذه الـسنة            

 ما عدا بطرس الذي تبعه من بعيد، ويوحنا الذي دخـل معـه دار               التالميذ فتركوه كُلُّهم وهربوا،   

  .ئيس الكهنة ألنه كان معروفاً عندهم، فيوحنا كان من عائلة كهنوتيةر

ولكن ال يفوتنا هنا قصة الشاب الذي كان يتبع املسيح الذي ملَّا حاولوا أن يقبضوا عليه ترك هلم                  

اإلزار الذي كان متزراً ا وهرب؛ إذ تتركَّز عليه األنظار أنه هو يوحنا مـرقس صـاحب العليـة                   

ان جثسيماين وصاحب اإلجنيل، وهو الذي ذكر هذه احلادثة مشرياً إىل نفسه بطـرف              وصاحب بست 

ويظن أنه هو الذي دخل مع املسيح إىل دار الوالية، وكان هو املترجم من اللغة الالتينية اليت                 . أصبعه

 فالقديس  وذه املناسبة، . أتقنها من دراساته يف القريوان بليبيا قبل أن يهاجر مع األسرة إىل فلسطني            

  . اجلميع وأخذ عنه، ألنه أول من كتب من اإلجنيليني،مرقس هو أول من ذكر اآلالم واحملاكمة بالتفصيل
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  الفصل السادس

  المحاكمة والحكم

   المحاكمة أثناء اللیل- 149

 وهي نفس دار قيافا، إمنا يف اجلناح القبلـي          -مبجرد وصول املسيح مقبوضاً عليه إىل دار حنان         

 اجتمع السنهدرين على عجل حملاكمة مبدأية للمسيح، ألن حماكمة الليل معروفة أـا غـري                -منها  

يوحنا يف إجنيله، ويبدو من ذلك أنه كان شاهد عيان، لكنه مل            . كرها هو ق  والوحيد الذي ذ  . قانونية

: أجابه يسوع «: يسجل يف هذه احملاكمة أي شيء إالَّ أسئلة من حنان عن تالميذ املسيح وعن تعليمه

ويف . أنا علَّمت كل حني يف امع ويف اهليكل حيث جيتمع اليهود دائمـاً            . أنا كلَّمت العامل عالنية   

ماذا قلـت    هوذا هؤالء يعرفون  . ملاذا تسألين أنا؟ اسأل الذين قد مسعوا ما كلَّمتهم        . خلفاء مل أتكلَّم بشيء   ا

الكهنـة؟ أجابـه     أهكذا جتاوب رئيس  : وملَّا قال هذا لطم يسوع واحد من اخلدام كان واقفاً، قائالً          . أنا

  )23-20: 18 يو(»  فلماذا تضربين؟إن كنت قد تكلَّمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسناً: يسوع

   المحاكمة في الصباح- 150

حاول قيافـا حماولـة   . أُحيل املتهم إىل السنهدرين رمسياً من ِقبِل حنان، فأصبح حتت رئاسة قيافا       

حنان يف ابتزاز أجوبة من املسيح من أي نوع، فلم يكن نصيبه أوفر، إذ جلأ املسيح إىل الصمت إزاء                   

ومل يكن هذا غريباً اآلن على ذهننا، فنحن قد علمنا من صالة جثسيماين أن املسيح قد                . كل األسئلة 

فها هو االبن يسأل . قَِبلَ شرب الكأس حسب مشيئة اآلب، ومل تكن الكأس إالَّ خطايا البشرية مجيعاً  

               إطالقاً، ألنه مل يكن له خطية وال كان يف فمه غش درظاهرياً عن خطاياه فلم ي .ـسب    أما هو فاحت

. أمام اآلب السماوي أن كل ما سئل عنه من أخطاء وخطايا هو أقل بكثري مما ارتـضى أن حيملـه                   

 ألنه أصبح يف    - بآن   -فكان رده الداخلي منتهى الرضا والسرور ذه االامات الصحيحة واملزورة           

 وقَِبلَها، ال كأا اسـتعارة،  - مع أنه بال خطية وحده      -واقع نفسه وحياته خاطئاً بكل معىن اخلطية        

               حاكم مبقتضى اقترافها، لكي يصدر احلكم األخري بأنه نظري البشرية مجعاء خاطئٌ ومذنببل كمن ي

  .أمام اهللا والناس
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وقد حاول قيافا بكل جهده أن يدافع عن نفسه كقاٍض يربر قضيته على املسيح كخاطئ، وقـد                 

     شهود الزور الذين مجعهم، وكأ م يشهدون على حق؛ ولكن، وال كل حماوالته أصابت هدفها         جر .

وأخرياً، جلأ قيافا إىل حيلة خطرية إلحراج املسيح وإجباره على الكالم، بأن ألقى عليه سؤاالً صحيحاً   

وفعالً رد املسيح وتكلَّـم،  . ميس صدق املسيح وواقع حياته وكيانه ووجوده، عاملاً أنه البد وسيتكلَّم  

هل أنت املسيح ابـن  : أستحلفك باهللا احلي أن تقول لنا «: يس الكهنة لسؤاله بقسم باهللاإذ قدم رئ

آه نعم، لقد أصاب احلقيقة اليت طاملا جاهد ليطمسها، واآلن أصبحت دينونة ). 63:26مت (» اهللا؟

هذا الرئيس الكاذب املرائي احلالف باسم اهللا العظيم خلسة وخدعة ليسقط املسيح يف قـول احلـق                 

 «: رد عليه املسيح باختصار إهلي مهيب... فما كان منه إالَّ أن أخذه مأخذ الغش والتجديف . فقاله

وأيـضاً   «: وأضاف املسيح شهادة هلم وهي علـيهم !!  مبعىن هذا هو احلق، وأنا كذلك» أنت قلت

مـت  (» ماءمن اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالساً عن ميني القوة، وآتياً على سحاب الس: أقول لكم

، وهي تعين أنكم سوف ترون كيف يتحقَّق هذا بالفعل، ولكنها يوم الدينونة اليت ستعطون  )64:26

ـا أنه املسيا ابن اهللا لكي ال يكون هلـم           . فيها حساباً عن كل أعمالكم كلصوص      قاهلا ليثبت ا حق

 وفتح قلبه اململوء بـالغش  ولكن رئيس الكهنة سد أذنيه عن مساع احلق الذي مسع، . مهرب مما مسعوا  

شهادة من فمه ضده، مع أا      واخلداع ليؤكِّد ما قد دبر له بأن جيعله ينطق مرغماً أنه ابن اهللا، ليأخذها               

  ! الناسشهادة سيحاكم ا هو وأُمته حكماً مرعباً يوم استعالن سرائر

ع جتديفاً يسرع بأن يشق ثوبـه       ألن رئيس الكهنة إذا مس    : أما رئيس الكهنة فقد قام بتمثيلية قدمية      

ما حاجتنا بعـد إىل   «! ها أنتم قد مسعتم: شهادة دامغة أن جرماً عظيماً حدث يف إسرائيل، صارخاً

: 26مـت  (» !إنـه مـستوجب املـوت   : ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا! ها قد مسعتم جتديفه. شهود

ولكن أيـن   !  معطياً لنفسه جمد وكرامة اهللا     على أساس أنه ادعى كذباً أنه املسيا وابن اهللا        ). 66و65

التجديف وأين اخلطأ؟ وبناء عليه اعترب السنهدرين أن املسيح قد قُطع من مملكة إسرائيل واهللا، وهذا                

  !!يعين أن يصري طُعمة يتبارون فيه بالضرب والتعذيب إىل أقصى ما يف وسع األشرار

فلتت من أيـديهم أن يثبـت       وكانت هذه اللحظات بالنسبة لالهوت الفداء معجزة        

املسيح بقسم أنه هو املسيا الذي أتى، وهو ابن اهللا املتجسد أمامهم، وبـآن واحـد،                

فاآلن هو معه شهادة    . ويتألَّم قبل أن ميوت   !! توضع عليه خطايا اخلطاة ليلقى نصيبهم     

موه هذه الصورة قد  وعلى  رمسية من أعلى حمكمة يهودية متثل اهللا أنه خاطئ ومذنب،           

  .لبيالطس لينطق باحلكم األخري باملوت
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   إنكار بطرس- 151

عندما قبضوا على املسيح وساروا به من جثسيماين إىل دار رئيس الكهنة حنان، كان مسعان بطـرس                 

ألن بعض الباحثني   . يوحنا معروفاً عند رئيس الكهنة وأهل بيته وخدامه       . ويوحنا يتبعان يسوع، وكان ق    

فدخل يوحنا مع املسيح يف دار رئيس الكهنة، أما بطرس . )1(وحنا كان من عائلة كهنوتية    ي. يقولون إن ق  

 «: فتفرست البوابة يف بطرس، وقالت له. يوحنا خرج وكلَّم البوابة فأدخلته. فحجز عند الباب؛ ولكن ق

ـ (لست أنـا    ): بطرس(قال ذاك   ). املسيح( من تالميذ هذا اإلنسان      أيضاًألست أنت    ار اإلنك

. بطرس، فهذا يفيد أا تعرفت أيضاً علـى ق . وكون أن البوابة تكلَّمت مع ق). 17:18 يو(» )األول

ولكن ذا السؤال شعر بطـرس أنـه أصـبح          . يوحنا قبله، ومل يكن هناك اعتراض ما منها، فهي بوابة         

لوا النار، وملعت النـار يف      وملَّا انضم إىل اخلدم ليستدفئ معهم، إذ كانوا قد أشع         . مكشوفاً، فكان مرتبكاً  

فلما رأته وتطلَّعت جيداً    . وجه بطرس فكشفت أنه جليلي من لبسه وسحنات وجهه، فرأته جارية أخرى           

لـست أدري وال  : فأنكر قائالً! وأنت كنت مع يسوع الناصري: نظرت إليه وقالت «: يف وجهه وعرفته

وبعد قليـل أيـضاً قـال      ) ... اإلنكار الثاين  (وخرج خارجاً إىل الدهليز، فصاح الديك     ! أفهم ما تقولني  

ـا أنت منهم ألنك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم        : احلاضرون لبطرس  أين ال  : فابتدأ يلعن وحيلـف   . حق

، فتذكَّر بطرس القول الذي قاله      )اإلنكار الثالث (وصاح الديك ثانية    ! أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه     

  )72- 67: 14مر (» .الديك مرتني، تنكرين ثالث مراتإنك قبل أن يصيح : له يسوع

. يف كل هذا، وبينما كان بطرس يستدفئ وابتدأ ينكر، كان املسيح قد انتهى من جلسة احملاكمة               

فالتفت الرب ونظـر   «: وملَّا خرجوا به إىل دار الوالية مروا من املبىن إىل الدهليز وعربوا على بطرس

.فخرج إىل خارج وبكى بكاًء مرا «: ا تذكَّر بطرس ما قاله املسيح، و)61:22لو (» إىل بطرس

  )75:26مت (»

                                                
(1) Euseb., H. E., V. 24; Epiph., Adv. Haer., LXXVIII. 14, quoted by B. F. Westcott, The Gospel 

According to St John, p. 256.
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  في محكمة الرومان

  )2( المسیح أمام بیالطس البنطي- 152

  )م36-26(الحاكم الروماني 
                                                

ومنذ ذلك  . حكان يف ذلك الوقت وايل اليهودية الذي قام بدور القاضي وإصدار احلكم على املسي             : بيالطس البنطي  (2)
احلني وهو يذكر باللعنات، ولكن لو فُحص دوره عن دقة، يتضح أنه كان إىل حد كبري ضحية الظروف الشاذة اليت وضـع                      

لقد كان مثال الروماين امللتزم والعملي الذي عرف عنه كما عند           . فيها، حىت أن الدارس الواعي رمبا يشفق على موقفه الفريد         
يضاف إىل ذلك، الكره الطبيعي ضـد       . خلرافات اليت كانت ترزح حتتها كل الديانات يف ذلك الوقت         كل الرومان إزدراؤه با   

اليهود املتأهلني خبتانتهم، ومن حظِّه أنه يأخذ مسعته من معاجلة هذه القضية ومع اليهود بالذات، اجلنس الذي اشـتهر بـضيق                     
وبيالطس رجل . لك كان التعامل معهم حيتاج إىل تصرف لبق وحمايدلذ. ديانته وانفعاله اجلنوين ضد أي ما ميس تقليده ومرياثه  

امرباطورية ال يعرف إالَّ اليد املرتفعة والطاعة باإلرغام، لذلك كانت االضطرابات ال مفر منها، ولكنه ما أن وضع قدمـه يف                     
اشى أن يدِخل اجلنود أُورشليم     فاحلاكم السابق له، إذ كان قد درس أخالق القوم، كان يتح          . أرض اليهودية حىت بدأ الصراع    

حاملني شارة النسر، أو صورة اإلمرباطور، أو أن يرفعوها على األبنية؛ ألن هذا رجس يف إسرائيل كفيل أن يـنجس األرض                     
ولكن بيالطس ازدرى ذا التنازل احملتقر، وأمر كتيبته اليت عسكرت يف أُورشليم أن تدخل حاملة شاراا الرمسيـة،                  . والناس

فما أن استيقظوا حىت رأوا هذا . ، ولكن كان دخول الكتيبة مساًء ومل ينتبه الشعب إىل ما حدث ن يرفعوا الشارة فوق القلعةوأ
اجلرم الشنيع واألعالم ترفرف على القلعة، فجن جنون القوم والتهبت عصبيتهم إىل درجة إعالن التحدي، وقام مجاعة منـهم             

ولكن ما كان من بيالطس إالَّ أن احتقر مطلبهم، فما كان من            .  الشعار الذي يعترب حتدياً ألمتهم     إىل قيصرية وطالبوا برفع هذا    
ويف اليوم السادس، دعـاهم     . مجاعة املتعصبني الغيورين إالَّ أن رابطوا مخسة أيام بلياليها منبطحني على األرض بتوسل حزين             

نوده، فأحاطوا م وهددوهم باملوت إن مل يكفُّوا عن شغبهم ويعودوا بسالم            للمقابلة، وملَّا كرروا إحلاحهم أعطى اإلشارة جل      
وظن أم ذا يرتدعون أو خيافون، ولكن لدهشة بيالطس، وجدهم ينبطحون على وجوههم وميددون رقـام                . إىل بالدهم 

املذهل ورفع شـارة النـسر والعلَـم        وأخرياً ازم أمام إصرارهم     ! للذبح مظهرين استعدادهم للموت دون املساس بناموسهم      
)Josephus, Antiq., xviii, 3, § 1; De Bell. Jud., ii, 9 §§ 2,3 .(  وقد كان لتراجع بيالطس املهني عن إنذاره النـهائي

وأيقنـوا أنـه    ! وللحال أخذها اليهود كمقياس لصالبته وكمعيار ملقـداره       . انكساراً لكربيائه مل يشف منه مع هؤالء اليهود       
  .الصراخ والصياح يرغمونه للعودة إىل الوراءب

وملَّـا  . ولكن استعاد بيالطس كربياءه يف موقعة أخرى استعد هلا مقدماً، عندما بدأ مبشروع مد املياه ُألورشليم بقناة توصل املياه                  
 اليهود ذلك تدنيـساً للـهيكل    يبين القناة، وكانت مكلِّفة جداً، فأراد أن يصرف عليها من حصيلة خزانة اهليكل، فاعترب     ابتدأ
فإذ كان على دراية مبا سيحدث مقـدماً        . وحبضور الوايل إىل أُورشليم أحاطوه بالصياح والصراخ واستخدام االستفزاز        . ذاته

ـاج     . عسكرية دون مالبس رمسية يف ثياب مدنية، ولكن مسلَّحني باهلراوات، وأمرهم باالختالط بالشعب            أنزل قوة    فعنـدما زاد هي
 بـيالطس  وهكذا أمخـد . شعب، أعطى اإلشارة، فانقضوا على الثائرين بالضرب حىت مات الكثريون، وكثريون ماتوا حتت األقدام             ال

,.Josephus, Antiq., xviii, 3, § 1; De Bell. Jud(الثورة يف مهدها، لكن خرج الشعب من هذه احملنة وقد ازداد سخطه 

ii, 9 §§ 4 .(عن اجلليليني الذي خلط بيالطس دمهـم بـذبائحهم  «: لوقا. ثة اليت تكلَّم عنها إجنيل قفإذا أُضيف إليها احلاد «)  لـو
 ,David Smith, The Days of His Flesh(مدى كان الشعب معبأً بالكراهية والتحفُّز ضد بيالطس ندرك إىل أي  ،)1:13

pp. 477-479.(
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            بحيوحنا كانت الساعة   .  وحبسب تقدير ق   - مث جاءوا بيسوع من عند قيافا إىل دار الوالية وكان ص

 ولكن احملاكم الرومانية كانت تبدأ جلساا من الساعة الثامنـة           - صباحاً وهو ميعاد غري مألوف       السادسة

  .فكان هذا التبكري يعكس قلق السنهدرين وحماولة عدم الظهور وسط الشعب يف ميعاد معتاد.  )3(صباحاً

  :إعداد ذهن القارئ للمحاكمة
  :الناموس

عن كالم الكذب، وال    ابتعد  . ال حترف حق فقريك يف دعواه     «+ 

  )7و6: 23خر  (».ألين ال أُبرر املذنب. تقتل الربيء والبار

  :األنبياء

اقضوا قضاء احلق، واعملوا    : هكذا قال رب اجلنود قائالً    «+ 

وال ... وال تظلمـوا  . إحساناً ورمحة، كل إنسان مع أخيه 

: 7زك  (» . شرا علـى أخيـه يف قلـبكم        يفكِّر أحد منكم  

  )10و9

 أربعني سنة قبـل هـدم       ن جملس السنهدرين قد توقَّف عن إصدار قرارات رمسية باإلعدام         معروف أ 

، لذلك ال نعثر على قرار واضح أُجري عليه التصويت وال كانت اإلجـراءات              )4(اهليكل وأورشليم 

كذلك مل يكن لس السنهدرين سلطة قضائية للمحاكمة أو إلصدار القرارات بعد دخول             . قانونية

، وكل ما عملوه هو وصوهلم إىل قرار موحـد  )31:18يو (» ال جيوز لنا أن نقتل أحداً « :الرومان

جمرد اجتهاد، وقد استخدموا كافة     فاملسألة كانت   . يستطيعون تقدميه لبيالطس ليحكم هو مبقتضاه     

 واستخدام رفع الـصوت بالـصراخ مث اإلرهـاب          وسائط الغش وشهادة الزور والتلفيق للتهم،     

  .لقيصر، حىت أخذوا ما أرادوابالذهاب 

: وقد اكتشف بيالطس العوامل النفسية الواضحة وراء حركام وصراخهم املفتعل ضد املـسيح            

كما اكتشف عدم وجود    ) 10:15مر   (»ألنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً        «

خذوه أنتم واحكموا  «: الذلك أراد منذ البدء أن يتنازل عنه. أدلة أو شهود حق إلقامة هذه القضية

وبعد قليل ملَّا مسع أن يسوع كان خيدم يف اجلليل وجـدها  ). 31:18يو (» عليه حسب ناموسكم

  .فرصة أن يتخلَّى عن هذه القضية برمتها، فحوهلا هلريودس باعتباره كان والياً على اجلليل

                                                
(3) David Smith, The Days of His Flesh, p. 477.

(4) Edersheim, op. cit., vol. II, p. 556.
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  ) 5(:يهوذا خينق نفسه

باحلكم بإعدام يف الصباح، وأن املسيح الذي أسلمه قد         حينئذ ملَّا رأى يهوذا بعد قرار السنهدرين        

قد أخطأت إذ أسـلمت دمـاً       : ِدين، ندم ورد الثالثني من الفضة إىل رؤساء الكهنة والشيوخ قائالً          

  .فطرح الفضة يف اهليكل وانصرف، مث مضى وخنق نفسه! ماذا علينا؟ أنت أَبِصر: فقالوا. بريئاً

  :سبعة أجزاءاحملاكمة أمام بيالطس على 

دار الوالية «: وكانت احملكمة منعقدة يف مقر إقامة الوايل الروماين يف أُورشليم، وكانت تسمى

«Praetorium              وهو أصالً مقر هريودس امللك الذي بناه لنفسه عندما كانت اليهودية تتمتع حبريـة ،

ولكنهم مل يدخلوا دار    . ح مقيداً وكان يف اجلزء الغريب من املدينة، وإىل هناك ساقوا املسي         . ”اململكة“

الوالية لئالَّ يتنجسوا فال يأكلون الفصح، فبقوا خارج دار الوالية، مما اضطر بيالطس أن يكلِّمهم، مث                

ما هو خارج الدار،    : وهلذا كان من املهم أن نقسم احملاكمة إىل       . دخل ليستجوب املسيح يف الداخل    

  .وما هو داخل الدار

وفيه يلقي بيالطس على اليهود تنفيذ رغبتهم يف إعدام املسيح مبعرفتـهم              :ارج دار الواليةخ  :اجلزء األول

  ).32- 28: 18يو (

  ).37- 33:18  يو! (املسيح يقول إنه ملك: االعتراف احلسن  :داخل دار الوالية  :اجلزء الثاين

  ).40-38: 18يو(اراباس اإلعالن األول عن براءة املسيح، وموضوع ب  :خارج دار الوالية  :اجلزء الثالث

  )3- 1: 19يو (احلكم باجللد واالستهزاء األول باملسيح   :داخل دار الوالية  :اجلزء الرابع

  ).7- 4: 19  يو(» هوذا اإلنسان «: اإلعالن الثاين والثالث عن براءة املسيح  :خارج دار الوالية  :اجلزء اخلامس

  ).11- 8: 19يو ( واخلطية األعظم مصدر السلطان،  :داخل دار الوالية  :اجلزء السادس

  .)16-12: 19يو (ديد القاضي، حييا قيصر ولْيمت املسيح   :خارج دار الوالية  :اجلزء السابع

  :خارج دار الوالية: اجلزء األول من سري القضية

شيوخ إن آخر مرحلة عرب عليها املسيح يف احملاكمة كانت باشتراك مجيع رؤساء الكهنة بقيادة قيافا مع                 

بعدها أوثقوه ومضوا به إىل بيالطس الـوايل        . مىت. ذلك حبسب رواية إجنيل ق    . الشعب حيث قرروا قتله   

  ).2و1:27مت (الروماين 

لـذلك ذهبـوا إىل     . كانت أحكام اليهود بال قوة، ألا غري قابلة للتنفيذ بدون السلطة الرومانية           

                                                
.10-3: 27مت (5) 
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 الشمال الشرقي، على أن مقره الدائم كـان يف          دار الوالية، وكان بيالطس يقيم يف قلعة أنطونيا يف        

  .قيصرية، لكنه كان ينتقل إىل أُورشليم يف األعياد ليشرف بنفسه على األمن والنظام

اهلزيـع  : وحبسب تعبري اليهود  . وقد قلنا إن حضوره كان مبكِّراً حوايل الساعة السادسة صباحاً         

وهذا استلزم منهم أن جيتمعوا     . ساعة السادسة صباحاً  الرابع من الليل الذي يبدأ بعد نصف الليل وينتهي ال         

ألن قـرارات  . مرة أخرى يف الصباح الباكر جداً ليصدقوا على قرار الليل رد استيفاء الشكليات القانونية 

الليل وخاصة اليت حتكم بالقتل، تعترب الغية؛ وهذا هو العبث بالقانون، يكسرونه عمداً وجبرأة، ويستوفونه               

ولكن بالرغم من كل االحتياطات الستيفائه الشكلي بقي خمالفـاً للنـاموس أشـد              . الً خوفاً وجبناً  شك

ـاملوت، ألن روح النـاموس                    املخالفة، إذ ميتنع تنفيذ حكم املوت يف نفس اليوم الذي يصدر فيه احلكم ب

مور فكـانوا   ولكن لألسف كان يف أيديهم كل مقاليد األ       . كانت شديدة احلرص على حق احملكوم عليه      

ولكن هذا العامل كله بعلمائه أدركوا مدى فساد هيئة         . يعبثون بالقانون ظانني أم بال رقيب أو من يؤاخذ        

هـذا  فإن كان   . وكل هذه اإلجراءات تشهد على فساد ذمة رؤساء الكهنة        . القضاء اليهودي أيام املسيح   

  . األمةوالناموس والسياسة وكل شئون تدبريشأم يف القضاء، فيكون مثل هذا يف تعاملهم مع التوراة 

كان جميئهم يف الصباح الباكر ال خيتص مبواعيد الرومان، فاحملاكمة الرومانية ال تبدأ أعماهلـا إالَّ                

وكما قلنا مل يدخلوا لئالَّ يتنجسوا فال يأكلون الفصح، ولكن كان سـفك دم              . بعد شروق الشمس  

  .بريء ال يشغل هلم بال

أية «: فخرج إليهم بيالطس وسأهلم جبفاء واضح وكأن القضية غري مدروسة عنده           :سؤال بيالطس 

. هنا يفيدنا خرب قدمه لنـا ق ). 29:18يو   (»شكاية تقدمون على هذا اإلنسان؟    

إنه بينما كان بيالطس جالساً على كرسيه، جاءه من املنزل خرب خاص سريع             : مىت

 وقد كانت أوالً دخيلة أي      -وكيوال  وتدعى كلوديا بر  (يقول له على لسان زوجته      

بروزوليت يف الديانة اليهودية، ولكن املعروف يف التقليد الكنسي أا تنصرت، بل             

إيـاك   «): وبيالطس أيضاً، والروايات غري مثبوتة وقُيد امسها يف سجل القديسات

 بـدأ  هلذا). 19:27مت (» وذلك البار، ألين تألَّمت اليوم كثرياً يف حلم من أجله

ويف احلقيقة، فإن أخبار املسيح من املـستحيل أن ال          . بيالطس متشكِّكاً من القضية   

تكون قد بلغت مسامع بيالطس وزوجته وكل الذين يف دار الوالية، فاملسيح لثالث             

فالسؤال الذي بدأ به بيالطس التحقيق      . سنني ونصف بلغت معجزاته إىل كل البالد      

  !ة القضية واية احلكمهو هو الذي ظل يرافقه حىت اي
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لو مل يكن فاعل شر ملا كنـا قـد          «:  جبفاء مقابل وبنوع من التحدي أجابوه      :إجـابة اليــهود 

  )30:18يو  (»!سلَّمناه إليك

مبعـىن أـم   .  من رد اليهود اتضح له أم قرروا ما قرروا وال يريدون إالَّ املوافقـة    :إجابة بيالطس 

ذا الرأي، فما كان من بـيالطس إالَّ أن حاصـرهم يف            استقلوا برأيهم ومتسكوا    

عزلتهم جبفاء أشد ليشعرهم بعجزهم وعدم مقدرم علـى االسـتقالل بـالرأي،             

خذوه أنتم واحكمـوا عليـه      «: وليلزمهم باخلضوع للقانون الروماين، فقال هلم     

  )31:18يو  (».حسب ناموسكم

 ابتدأوا يف اإلصرار على مطلبهم، لكنهم أعطوه         واليهود إذ ضيق عليهم بيالطس،     :إجـابة اليـهود 

توضيحاً أكثر يكشف موضع اخلطورة بالنسبة للقانون الروماين وحتمية احلكم به،           

وهكذا أعلنوا عن نواياهم    ). 31:18يو  (» ال جيوز لنا أن نقتل أحداً     «: فقالوا له 

ال جيوز لنـا أن     : اوما انتهى إليه قرارهم، وما على بيالطس إالَّ التنفيذ، فلما قالو          

  .نقتل أحداً، نقلوا القضية إىل يد بيالطس عن اضطرار

لوقا ويكمل املوقف الدرامي بإضافة عنصر جديد لالـام كـان       . وهنا يتدخل ق  

وجدنا هذا يفسد اُألمة، ومينع أن تعطـى جزيـة          «: كفيالً أن يشد انتباه الوايل    

  )2:22لو  (».إنه هو مسيح ملك: لقيصر، قائالً

هكذا داس هؤالء املراؤون على ضمائرهم وقدموا هذا االام الذي يشهد اجلميـع أنـه باطـل                 

  » أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا «: ومعكوس، والكل يشهد بدينار قيصر واحلكمة البليغة

  :داخل دار الوالية: اجلزء الثاين من سري القضية

  : دخل دار الوالية واستدعى املسيح وسألهمبجرد أن مسع بيالطس مناداته بامللوكية،

 الِحظ أن داخل دار الوالية ليس هناك رؤسـاء كهنـة وال             ؟»أنت ملك اليهود  « :سؤال بيالطس 

ـا               شهود من أي نوع، فتطلَّع بيالطس إىل وجه املسيح املضيء جبالل امللوكية حقـ

ـا ملك وليس كامللوك مجيعاً   !!وراجع نفسه، إنه حق

املـسيح مل   ). (34:18يـو    (»أَِمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عين؟        « :إجابة املسيح 

  ).يسمع اام رؤساء الكهنة

مـاذا  . أُمتك ورؤساء الكهنة أسـلموك إيلَّ ألعلِّي أنا يهودي؟ : أجابه بيالطس «: إجابة بيالطس
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دأنت ملك اليهو «: واضح هنا أن بيالطس قد أسقط مة). 35:18يو  (»فعلت؟

ماذا فعلت؟ ألن كون أن املسيح ملك قـد         :  وأراد أن يشغل عقله مبوضوع آخر      »

ـا ملك، ولكن ليس كأي ملوك    سلب قلب بيالطس وجعله يقطع يف أعماقه أنه حق

  !!األرض

لو كانت مملكيت من هذا العامل، لكـان خـدامي          . مملكيت ليست من هذا العامل    «: إجابة املسـيح 

يـو  (» ولكن اآلن ليست مملكيت مـن هنـا       . م إىل اليهود  جياهدون لكي ال أُسلَّ   

هذا القول أرجف بيالطس، إنه ال يكذب، ولكن بيالطس احتار جـداً            ). 36:18

من : وسوف نسمع حاالً كيف سأله    . من أين هذا الرجل، ومن هو؟ إنه لغز       : يف قلبه 

  !!أين أنت؟ ألنه شك بالفعل أن يكون ليس من سكان األرض

. مل يقُلْها كُّماً، بل مبزيد مـن االستفـسار        ). 37:18يو   (»أفأنت إذاً ملك؟  «: سؤال بيالطس 

  .لذلك رد عليه املسيح حبسب قلبه

. هلذا قد ولدت أنا، وهلذا قد أتيت إىل العامل ألشهد للحق          . أنت تقول إين ملك   « :إجابة املسـيح 

 ملكاً،  كل ملك جياهد ليكون   ). 37:18يو  (» كل من هو من احلق يسمع صويت      

أما أنا فولدت ألكون ملكاً، ولكن ليس على الناس بل على احلق، والذي يـسمع               

وهنا أدرك بيالطس مبا ال يتطرق      . صوت املسيح ويقبل احلق يصري عضواً يف مملكته       

إليه الشك أن املسيح شخص آخر غري الذي يتهمه اليهود ويطلبون قتله، فهو مسامل              

  أي إنسان هذا؟. ق ويعيشهإىل أقصى حد، ويتكلَّم باحل

  ؟»ما هو احلق«: وانتهى احلديث الثنائي الودي بني القاضي واملسيح أن استفهم بيالطس من املسيح

  :خارج دار الوالية: اجلزء الثالث من سري القضية

  :اإلعالن األول عن براءة املسيح

كانت شخصية املسيح ). 38:18يو  (»أنا لست أجد فيه علَّة واحدة    «: إجابة بيالطس لليهود  

ووجهه اهلادئ العذب، ووثوقه من نفسه ومن احلق وعدم دفاعه عن نفسه قط؛             

واعتقـد  !! قد أقنع القاضي الروماين أن املتهم اليهودي املطلوب قتلـه بـريء           

بيالطس أنه ممكن أن يلين قلب اليهود بأن يطلقه يف العيد باعتباره سجيناً عفي              

  !!عنه إكراماً للعيد
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أفتريدون أن أُطلـق لكـم ملـك        . لكم عادة أن أُطلق لكم واحداً يف الفصح        «:ال بيالطس سؤ

  )39:18يو  (»اليهود؟

  )40:18يو (».وكان باراباس لصاً. ليس هذا بل باراباس «:إجابة رؤساء الكهنة

كان هذا االقتراح من القاضي نوعاً من السخرية والتهكُّم اخلفي على إدانة اليهـود              

كان هذا إحـساساً منـه      !! فإذا بالقاضي يقترح أن يطلق سراح ملكهم      . بأنه ملك 

ولكن أيضاً كان   . بتجلة املسيح من ناحية وامتهان كرامة اليهود من الناحية األخرى         

املتهم هذا االقتراح خيفي حالة من العجز أصابت القاضي، ألنه وهو يؤمن متاماً برباءة              

  . امللتوي الذي انتهى به إىل السخرية منهمل يتخذ املسلك القانوين، بل أخذ الطريق

 ملَّا وجدوا أن اامهم بأن املسيح ملك وأنه مينع اجلزية لقيصر مل يـأِت بـأي                 :إجابة رؤساء الكهنة  

إنه يهيج الشعب وهـو     : فكانوا يشددون قائلني   «:نتيجة، أضافوا إليه مة أخرى    

 فلما مسع بيالطس ِذكْـر اجلليـل،  . نايعلِّم يف كل اليهودية مبتدئاً من اجلليل إىل ه  

هل الرجل جليلي؟ وحني علم أنه مـن سـلطنة هـريودس، أرسـله إىل               : سأل

  )7-5: 23لو (» .هريودس، إذ كان هو أيضاً تلك األيام يف أُورشليم

  :يف أورشليم: املسيح أمام هريودس امللك

وأمـا  «: لوقا يف إجنيلـه   . الذي ذكر هذه الوصلة من داخل حماكمة املسيح أمام بيالطس هو ق           

هريودس فلما رأى يسوع فرح جداً، ألنه كان يريد من زمان طويل أن يراه، لسماعه عنه أشياء                 

  .»وسأله بكالم كثري فلم جيبه بشيء. كثرية، وترجى أن يرى آية تصنع منه

ستهزأ فاحتقره هريودس مع عسكره وا    ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد،        «

فصار بيالطس وهريودس صديقني مع بعضهما يف ذلك        . به، وألبسه لباساً المعاً، ورده إىل بيالطس      

  )12-8: 23لو (» .اليوم، ألما كانا من قبل يف عداوة بينهما

قد قدمتم إيلَّ هذا اإلنسان كمن :  وقال هلم،فدعا بيالطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب « :بيالطس

وها أنا قد فحصت قدامكم ومل أجد يف هذا اإلنسان علَّة مما تشتكون بـه               . د الشعب يفِْس

. فأنا أُؤدبـه وأُطلقـه    . وها ال شيء يستحق املوت صنع منه      ... عليه، وال هريودس أيضاً     

  )17- 13: 23  لو( ».وكان مضطراً أن يطلق هلم كل عيد واحداً
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  :واليةداخل دار ال: اجلزء الرابع من سري القضية

  )1:19يو  (».فحينئذ أخذ بيالطس يسوع وجلده «:بيالطس
بذلت ظهري للضاربني، وخدي للطم، ووجهي مل أستر عن          «+

  ) حسب السبعينية6:50إش (» .البصاقخزي 

. كان ال يزال بيالطس يأمل يف إطالق املسيح، ورأى أنه ذا اإلجراء ميكن استرضاء الشعب اهلـائج                

 تستدر عطف الشعب فأقدم على هذا العمل وهو مقتنع          -  دون حكم رمسي     - يدة  ذلك بإجراء عقوبة شد   

لذلك جاء هذا العمل بنتائج عكسية، ولكن كان ضمن أهم العوامل الالهوتيـة لتكميـل               . برباءة املسيح 

اخلالص، ألنه أُكمل للمسيح على أساس الفدية كمستحق بالفعل بصفته احلامل للبشرية اخلاطئة املستحقة              

وقد أجرى بيالطس عليه عمليات للستهزاء مبلوكيته السترضاء اليهـود، وهـو يف حقيقتـه          . وبةكل عق 

  .استرضاء لعدل اهللا يف حماكمة اخلطاة

  . وهو لباس امللوك،»فعروه وألبسوه رداًء قرمزياً«

الغار الذي يوضع على رؤوس امللوك        وكأنه إكليل  »وضفروا إكليالً من شوك ووضعوه على رأسه      «

  )18:3تك (» ).األرض(وشوكاً وحسكاً تنبت لك  «: ين، وكان تكميالً لقول اهللا آلدمالظافر

  . باعتبارها صوجلان املُلك،»وقصبة يف ميينه«

  . كما يسجد العبيد للملوك،»وكانوا جيثون قدامه «

  .اية االستهزاء، »وبصقوا عليه«

  ).30- 27:27مت ( استهزاًء مبلوكيته ،»وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه«

وذا أكمل املسيح   . وكان هذا مثناً لكربياء اإلنسان وخطيته األصلية، كونه أراد أن يكون كاهللا           

  .كأس آالم اخلطاة منذ آدم

  :خارج دار الوالية: اجلزء اخلامس من سري القضية

  :اإلعالن الثاين والثالث عن براءة املسيح

ها أنا أُخرجه إليكم لتعلموا أين لست أجد فيه : فخرج بيالطس أيضاً خارجاً وقال هلم     «: بيالطس

كانت حرية بيالطس واضحة، فلو كانت لديه األدلة الكافية         ). 4:19يو   (»علة واحدة 

فمن جهة، كان اقتناعه برباءة املـسيح       . إلدانته كان قد تشجع وحكم إزاء إصرار اليهود       

هود يدفعه للحكم، ولـيس     حيذِّره من املُضي يف القضية؛ ومن جهة أخرى، كان ضغط الي          

  .من أدلة
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: فقال هلم بـيالطس . فخرج يسوع خارجاً وهو حامل إكليل الشوك وثوب األرجوان « :املسـيح

  )5:19يو (» ECCE HOMOهوذا اإلنسان 
يا مجيع عابري الطريق، تطلَّعوا وانظروا، إن كان حزن مثـل   «+ 

  )12:1مرا  (»...حزين 

ورعبـاً  ... رت عـاراً،    عند كل أعدائي ص   . بليت عظامي «+ 

الذين رأوين خارجاً هربوا عين، نسيت من القلب        ... ملعاريف  

مثل امليت، صرت مثل إناء متلٍَف، ألين مسعت مذمـة مـن            

      م معاً عليتفكَّـروا يف   . كثريين، اخلوف مستدير يب مبؤامرا

  )13- 10  :31مز  (».أخذ نفسي

الذي به  !! حضينالذي أحتمله يف    . اذكر يا رب عار عبيدك    «+ 

  )51و50:89مز  (»!!عيروا آثار مسيحك... عير أعداؤك، 

  )6:19يو (» !اصِلبه اصِلبه: فلما رآه رؤساء الكهنة واخلدام صرخوا قائلني«: رؤساء الكهنة

  )6:19 يو(» .خذوه أنتم واصلبوه، ألين لست أجد فيه علَّة... قال هلم «: بيالطس

إم بروح . لد والضرب واللطم والبصاق، هذا كله ال يكفي لغسل خطاياهم    هكذا ال يكفيهم اجل   

  .، فال فداء إالَّ بالصلب، وال خالص إالَّ مبوته”يصلب املسيح“: مجيع األنبياء يطلبون أن

إذن، فهو مصلوب رمسياً بعلَّة     . وهذه هي املرة الثالثة اليت يؤكِّد فيها بيالطس أنه ال يوجد فيه علَّة            

  .ه، خبطايانا مجيعاًغري

وهوذا كالم بطرس الرسول يصف هذه املأساة بعد وقوعها، حيث ال يذكر بيالطس الـصالب،               

إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، إله آبائنا، جمد فتاه يسوع، الذي أسـلمتموه   «: بل رؤساء الكهنة

القدوس البار، وطلبتم أن    ولكن أنتم أنكرمت    . أنتم وأنكرمتوه أمام وجه بيالطس، وهو حاكم بإطالقه       

.ورئيس احلياة قتلتموه، الذي أقامه اهللا من األموات، وحنن شهود لـذلك . يوهب لكم رجل قاتل

  )15-3:13أع(»

  )7:19يو  (».لنا ناموس، وحسب ناموسنا جيب أن ميوت، ألنه جعل نفسه ابن اهللا«: اليهود

فهو معروف قطعاً أنه لقـب      . لى االسم مل يكن قول املسيح عن نفسه إنه ابن اهللا جتديفاً ع          

ولكن كان قول املسيح هو السهم األخري الذي مل حيسب بيالطس حـسابه، فهـو               . املسيا

. ولكن هذا اللقب أثار دهشة بيالطس، بل وأخافه يف نفس الوقت          . تدخل يف شئون دينهم   

  .فدخل دار الوالية ليستفسر عن هذا األمر
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  :داخل دار الوالية: اجلزء السادس من سري القضية

لقد أحس بالرهبة جتاه املسيح     ). 8:19يو   (»فلما مسع بيالطس هذا القول ازداد خوفاً      «: بيالطس

حينما حتدث معه وديا وتفرس يف وجهه وعينيه، والقضاة ذوو فراسة ورؤيا ال ختيـب يف                

داً من اخلطـاة وال     معرفة ارمني من مالمح وجههم ونظرة عيوم؛ أما هذا فهو ليس أب           

حىت من عامة الناس، فالنبل والشيماء ومساحة النفس وسويتها الفائقة أخذ بلبه، وها هـو               

 أي خوفاً علـى خـوف   » ازداد خوفاً «: ويقول الكتاب إنه. ”ابن اهللا“: اللقب اجلديد

  )9:19 يو(» من أين أنت؟: أيضاً إىل دار الوالية وقال ليسوع) بيالطس(فدخل  «. سابق

  !!»وأما يسوع فلم يعِطِه جواباً«: يســـوع

مل ) 10:19يو  (» أما تكلِّمين؟ ألست تعلم أن يل سلطاناً أن أصلبك وسلطاناً أن أطلقك؟           «: بيالطس

  .يقل هذا لريهب املسيح، بل ليجعله يثق فيه ويكلِّمه

 لبيالطس مقولته،   وهنا مل يكسر املسيح صمته الذي أخذه على نفسه، ولكن ليصحح          : املســـيح

لذلك . مل يكن لك علي سلطان البتة، لو مل تكن قد أُعطيت من فوق            «: فأجاب يسوع 

  )11:19يو (» .الذي أسلمين إليك له خطية أعظم

كان هذا من فم املسيح القولَ الفَصلَ يف العالقة بني السلطة املدنية والسلطة اإلهلية يف حكومـة                 

ليس سلطان إالَّ من اهللا، والسالطني الكائنة هي مرتبة  «: لعايل أعلىففوق ا. الناس والعبث مبصائرهم

  )1:13رو (» .من اهللا

هو اإلشارة للرد علـى     ! قد أعطيت من فوق   ليس لك علي سلطان لو مل تكن        : كان رد املسيح  

  : هذه أوليات املعرفة املسيحية عن سلطان اهللا» من أين أنت «: سؤال بيالطس

ألنه باحلقيقة اجتمـع  . األرض، واجتمع الرؤساء معاً على الرب وعلى مسيحهقامت ملوك  «+ 

على فتاك القدوس يسوع، الذي مسحته، هريودس وبيالطس البنطي مـع أُمـم وشـعوب               

  )28-26: 4أع (» .كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكونإسرائيل، ليفعلوا 

.وبأيدي أمثة صلبتموه وقتلتمـوه وعلمه السابق، مسلَّماً مبشورة اهللا احملتومة هذا أخذمتوه  «+ 

  )23:2أع (»

  .إن من سلَّمين إليك له خطية أعظم: بيالطس يف تصرفه وحكمه حينما قالخطَّأ واملسيح برده هذا 
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  :خارج دار الوالية: اجلزء السابع من سري القضية

  !فليحيا قيصر وليصلب املسيح

  :»ن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلنيمن هذا الوقت كان بيالطس يطلب أ«

  )12:19يو  (».كل من جيعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر. إن أطلقت هذا فلست حمبا لقيصر«: اليهود

لقد تيقن بيالطس يف اية حديثه مع املسيح أنه إنسان ساٍم ليس علـى مـستوى النـاس،              

 أن يصنع شيئاً هلذا اإلنسان، فاألمر فعالً هو         والرباءة تنطق من عينيه، وتفكَّر أنه حتماً والبد       

 لنبوخذنـصر   من فوق، ولكن ما معىن احلق وما معىن فوق؟ وكأنه كُشف لبيالطس ما كُشف             

 األيام، وعند انتهاء... تعلم أن العلي متسلِّط يف مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء  «: يف أيامه

، فرجع إيلَّ عقلي وباركت العلي وسبحت ومحدت        أنا نبوخذنصر، رفعت عيين إىل السماء     

وحِسبت مجيع سكَّان   . احلي إىل األبد، الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إىل دور فدور          

وال يوجد مـن    . األرض كال شيء، وهو يفعل كما يشاء يف جند السماء وسكان األرض           

 وطرقه عـدل، ومـن يـسلك        الذي كل أعماله حق   ... مينع يده أو يقول له ماذا تفعل؟        

  )37و35و34و32: 4دا (» .، فهو قادر على أن يذلَّه)مثل نبوخذنصر نفسه(بالكربياء 

وهكذا بعد أن أفرغ قيافا كل خططه ولعب بكل أوراقه الدينية من جهة الوالء للنـاموس                

 الذي  وتعدي الناموس وااللتزام بالناموس، وانكشفت كل أوراق لعبته الكبرية لدى بيالطس          

حبثها وفحصها بعقلية قاٍض روماين حاذق ال تفوت عليه أالعيب رجال الدين، أخرج أخرياً              

اللعب بالسياسة واالرمتاء حتت أقدام قيصر لتقدمي الوالء لـه أكثـر مـن              : ورقته األخرية 

من هذا الوقت كان بيالطس يطلب أن  «: وعشق قيصر أكثر من احترام بيالطس! بيالطس

كُل مـن   . إن أطلقت هذا فلست حمبا لقيصر     : ليهود كانوا يصرخون قائلني   يطلقه، ولكن ا  

  )12:19يو (» .جيعل نفسه ملكاً يقاوم قيصر

. ومل يدِر قيافا أن ذا اهلتاف األخري، يكون قد قطع بيده صلته بيهوه إله إسرائيل إىل األبد                

ن باهظ إىل أقصى حـد،      ولكن الثم . ويكون قد ارمتى يف حضن الشيطان لينقذه من املسيا        

  .فقد قُطع وقُطعت معه اُألمة

فهذا هو قيصر الذي بعد أربعني سنة متاماً؛ خرب أُورشليم، وأحرق اهليكل، وقتل ونكَّـل               

  !! قيافافليصلب املسيح وحييا قيصر يا. بالشعب والنساء واألطفال، وأفرغ األرض من ساكنيها
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كرسي الوالية يف موضـع     خرج يسوع، وجلس على     فلما مسع بيالطس هذا القول أ     « :بيالطس

  ،”»جباثا“وبالعربانية ” البالط“يقال له 

 ».هوذا ملككم : فقال لليهود ). ظهراً(وكان استعداد الفصح، وحنو الساعة السادسة       «

  )14و13: 19يو (

  ) 6(!!أنا هو الرجل «[

  الذي رأى مذلَّةً بقضيِب سخطِه،

  كسر عظامي،. أبلى حلمي وجلدي

فال أستطيع اخلروج،سي ج علي  

  جعلين خراباً،. ميل طُرقي، ومزقين

  مد قوسه ونصبين كغرض للسهم،

  أدخل يف كُلييت نبال جعبته،

  صرت ضحكة لكل شعيب، وأُغنية هلم اليوم كله،

  أشبعين مرائر، وأرواين أفسنتيناً، وجرش باحلصى أسناين،

  ِذكراً تذكر نفسي، وتنحين يفَّ،

  )26- 1: 3مرا ] (»!الرب بسكوت خالص ويتوقَّع اإلنسان ينتظر أن جيد

  :قال بيالطس! »خذه اصلبه! خذه: فصرخوا« :رؤساء الكهنة

  ):فقط( أجاب رؤساء الكهنة ؟»أأصلب ملككم«: بيـــــــالطس

  !!»ليس لنا ملك إالَّ قيصر«: رؤساء الكهنة

ــــــالطس : 19يـو () 7» . بهوا يسوع ومضوافحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذ «: بـي

  )16و15

                                                
أنا هو «: ، ويالحظ فيها أن عبارة)الساعة الثانية عشرة من يوم اجلمعة الكبرية      ( تقرأ هذه النبوة يف اية أسبوع اآلالم         (6)

اختزل يف نفسه آالم البشرية منذ ، أي اإلنسان بصفة مطلقة الذي )5:19يو (» هوذا اإلنسان«: ، تقابل قول بيالطس   »الرجل
.آدم إىل آخر الدهور

 بني صدور احلكم باإلعدام وتنفيذ احلكم، ولكـن مل          - على األقل    - حبسب القوانني الرومانية يتحتم أن مير يومان         (7)
.Edersheim, op(  . تكن القوانني الرومانية مرعية يف هذه القضية بالذات cit., vol. II, p. 582(



  

- 422 -  

  

  الفصل السابع

  الصــــلیـب

  »ُفحینئذ أسلمھ إلیھم لیصلب «- 153

  )16:19يو  (».فأخذوا يسوع ومضوا به. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب «+

ما أن نطق بيالطس ذه اجلملة حىت تسارع اجلنود واليهود على السواء يتصارعون يف الـسبق                 

ة اجلنس الروماين املتفوق املتعصب لسيادته؛      الرومان بإحساس من غطرس   : بالتشفِّي والفتك بفريستهم  

  .واليهود، خاصة الرؤساء، لالنتقام من الذي صغر نفوسهم بأعماله الفائقة

واملالحظ أن بيالطس مل ينطق باجلملة الرمسية للصلب، ولكنه اكتفى بأن سلَّمه هلـم، وكانـت                

ارت أحاسيسه وخيبت آمالـه يف إقامـة        حماولة منه الختزال اإلجراءات اخلاصة ذه القضية اليت أث        

فلما رأى بيالطس أنه ال ينفع شيئاً، بل باحلري حيدث شغب، أخذ  «: مىت. إذ كما يفيدنا ق. العدل

فأجاب مجيع الشعب   . أبصروا أنتم . إين بريء من دم هذا البار     : ماًء وغسل يديه قدام اجلمع قائالً     

  )25و24: 27 مت(» .دمه علينا وعلى أوالدنا: وقالوا

كما يعطيهم حق الصلب، ” أسلمه إليهم ليصلبوه“: ويالحظ أيضاً أن اإلجنيل مل يقل إن بيالطس   

: وهذه هي اإلشارة اليت قيلت يف سفر األعمال       . ”ليصلب“: بل جعل النطق مبنياً للمجهول، إذ قال      

مبعىن أم هم املسئولون بأيدي اُألمم، : وذلك يعين). 23:2أع (» وبأيدي أمثة صلبتموه وقتلتموه «

وبعدما استهزأوا به، نزعوا عنه  «: مرقس. ويقول ق. عن صلبه، ولكن متموا الصلب بواسطة اُألمم

  )20:15مر (» .وألبسوه ثيابه، مث خرجوا به ليصلبوه) الثوب األمحر(األرجوان 

  VIA DOLOROSA:  طریق اآلالم- 154

باليونانيـة  (” موضـع اجلمجمـة  “: يقال لهفخرج وهو حامل صليبه إىل املوضع الذي  «+ 

  )17:19يو (» ).”Calvaria“: وبالالتينية (”جلجثة“: ويقال له بالعربانية) ”كرانيون“

هنا هلا رنني نبوي، فهو خروج خارج أُورشليم اليت توازي خارج احمللة، حيث تحرق              ” خرج“

وتكلَّما  «:  مع املسيح يف رؤيا التجلِّيوهو االصطالح الذي تكلَّم به موسى وإيليا!! ذبيحة الكفَّارة
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أما محله الصليب، فهو املـوازي  ). 31:9لو (»  الذي كان عتيداً أن يكمله يف أورشليمخروجهعن 

 «: يوحنا أن املسيح محل الصليب. يف أعمال النبوة حلمل إسحق حطب احملرقة، لذلك يصر إجنيل ق

إنه سقط حتت الصليب ممـا جعـل   : ن التقليد يقولولك). 17:19يو (» فخرج وهو حامل صليبه

مسعان القريواين، وكـان    : اجلند يسخرون إنساناً كان آتياً من احلقل أعطى القديس مرقس امسه وهو           

ويبدو أما صديقان للقديس مرقس، والعائلـة       . إنه أبو ألكسندرس وروفس   : مرقس يعرفه فقال  . ق

ويؤكِّد العلماء أن مسعـان     . ل إنه كان يسكن يف بيت مرقس      كلها من القريوان وعلى قرابة، بل ويقا      

مرقس . هذا هو املصدر الذي أخذ عنه اإلجنيليون قصة الصليب بدقائقها، ولكن الذي نعتقده أن ق              

نفسه هو الذي تتبع املسيح من العلية إىل احملاكمة يف السنهدرين، ألنه كان معروفاً أيضاً عند رئـيس        

ترمجة احلوار بني بيالطس واملسيح ورؤساء الكهنة، ألنه الوحيد يف التالميـذ  الكهنة، وهو الذي قام ب  

  .الذي كان يتقن الالتينية

، فهو الطريق الذي سار فيه املسيح وهو حامل الصليب، VIA DOLOROSAأما طريق اآلالم 

 املسيح محله حـىت  مىت ما يفيد أن   . ويقول التقليد إنه مل يستطع محله إالَّ إىل باب املدينة، إذ يقول ق            

 وجدوا إنساناً قريوانياً امسه مسعان، فسخروه ليحمل صليبهخارجونوفيما هم  «: باب املدينة فقط

ويقال إن املسيح سقط به ثالث مرات على هذا الطريق الضيق املمتد من قلعـة               ). 32:27مت  (»

خارج املدينة، وكان مقرراً أن يعرب يف       جباثا أي البالط إىل     : أنطونيا عرب الطريق املرتفع الذي يقال له      

يا بنـات   «: ، حيث قابلته النسوة بالنواح واللطم، فرد عليهن املسيح)1(كل الطرق املهمة يف املدينة

علماً بأن القانون اليهـودي  ). 28:23لو (» ...أُورشليم، ال تبكني علي بل ابكني على أنفسكن 

وهكذا وهو يف منتهى ضعفه احـتفظ مبـستواه اإلهلـي         .)2(لكان مينع البكاء وتشييع ارمني للقت     

  .امللكي، فليس هو الذي يبكَى عليه

إنـه مل   ) 22:15مر  (مرقس  . وحىت بعد أن أخذوا الصليب عن كاهله، يبدو من كلمة قاهلا ق           

جاءوا «: اليت ترمجت) fšrousin aÙtÒn”)3فحملوه “يقدر على السري من شدة ضعفه وآالمه، 

 «: كما يف اآلية اخلاصة باملفلوج” جاء به“: ، وليس”حمل“:  نفس الكلمة اليت ترمجت وهي،»به

  )18:5لو (» . على فراش إنساناً مفلوجاfšrontejًوإذا برجال حيملون 

                                                
(1) Josephus, Ant., xx. 6 § 3; De Bell. Jud., IV. 6 § 1.

(2) John Lightfoot, A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica, (1658, 

repr. 1989) vol II, pp. 365, on Mt 27,31.

(3) David Smith, op. cit., p. 493, n. 4.
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وال يزال هذا الطريق أحد املزارات العاملية، والذي يقام فيه مسرية يوم اجلمعة الكبرية من كـل سـنة                   

ملسيح فيه، وتقف املسرية يف أربع عشرة نقطة، بعضها مأخوذ امسه من الكتاب املقـدس،               تذكاراً ملسرية ا  

وينتهي طريق اآلالم اآلن عند كنيسة القرب املقدس، حيث تقام صالة احتفالية كـربى              . واآلخر من التقليد  

  ).1197 صفحة 2يوحنا ج . انظر الصورة يف كتاب شرح إجنيل ق(بواسطة الفرنسيسكان 

  ).20:19يو (ن املكان الذي صلبوه فيه أي اجللجثة قريباً من باب املدينة وكا

  »حیث صلبوه، وصلبوا اثنین آخرین معھ من ھنا ومن ھنا «-  155
]          الصليب أكثر العقوبات ترويعاً وقسوة يف وسائل قتـل

  شيشرون.] اإلنسان نقمة على اإلنسان

] تاسيتوس.]إنه موت االزدراء   

ومل يوجد من تالميذه وال واحد إالَّ   . وكب رؤساء الكهنة وسط رعاع الشعب     وقد خرج وراء امل   

ومل يكمل املسرية معه حىت اجللجثة، لذلك سجل فقط         . يوحنا يرقبه من بعيد وهو حامل صليبه      . ق

كـذلك فـإن   . أنه رأى املسيح حامالً الصليب، أي قبل أن يسخروا مسعان القريواين حلمل الصليب           

يوحنا، ألنه ذهب ليحكي للقديسة مرمي      .  اخلل واملر للمسيح قبل الصليب، مل يذكره ق        منظر تقدمي 

. القصة كلها، ورافقها عائداً إىل اجللجثة وكان قد انفض من حوله اجلماعات اليت رافقته يف املسرية               

داً وذهـب  يوحنا بعي. وكان مع مرمي العذراء بقية النسوة اآلتيات من اجلليل وراء املسيح، فتركها ق          

  .ووقف جبوار الصليب

أما موضع اجللجثة، فهو املكان الذي اكتشف بواسطة امللك قسطنطني يف مكانه املعـروف اآلن               

، هي ترمجة   ”جلجثة“وهذه الكلمة   . )4(ويقص ذلك املؤرخ جيبون املشهور    . الذي بين فوقه كنيسة   

إـا  ): 84عظة  (يوحنا  .  إجنيل ق  ويقول القديس يوحنا ذهيب الفم يف شرح      . عربية لكلمة مججمة  

  .املكان املتوارث حيث دفن آدم، لكي ميتلك احلياة ِعوض املوت

أن املتهم الذي يحكم عليه بالصلب خيرج، بينمـا تتقدمـه           ) 5(وكان من عادة احملكمة الرومانية    

نـتقم مـن    فانتهز بيالطس هذه الفرصة لي    . لوحة حيملوا أمامه مكتوب عليها امسه، وسبب الصلب       

العربانيـة،  :  وبـالثالث لغـات  » يسوع الناصري ملك اليهـود  «: اليهود بأن كتب على اللوحة

                                                
(4) Gibbon, Decl. & Fall, Ch. xxiii.

(5) Eusebius, H.E., Cited by David Smith, op. cit., p 491.
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فلما رآها رؤساء الكهنة، ذهبوا ليعاتبوا بيالطس على أساس أنه هو الذي قال             . واليونانية، والالتينية 

  )22:19يو (» .ما كتبت قد كتبت «:  عليهم جبفاء  فرد. هذا وليس هم

ويقـول العـامل    . يح مل يذهب إىل اجللجثة وحده، بل رافقه يف املسرية اثنان من اللصوص            واملس

إن ذلك كان إغاظة لليهود، ألن القانون اليهودي كان ال يسمح بالصلب إالَّ لواحـد                :)6(ليتفوت

  .فقط يف اليوم

). 27:23لو (» وتبعه مجهور كثري من الشعب، والنساء اللوايت كُن يلطمن أيضاً وينحن عليه «

  .وعلى العموم مل جيد من يعزيه أو يرثى حلاله

  )20:69مز (» .انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. العار قد كسر قليب فمرضت «+ 

يا ناقض اهليكل وبانيه يف ثالثـة  : وكان اتازون جيدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلني «+ 

وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم     !  فانزل عن الصليب   إن كنت ابن اهللا   ! أيام، خلِّص نفسك  

إن كان  . خلَّص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن خيلِّصها       : يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا    

! اهللا، فلينقذه اآلن إن أراده    قد اتكل على    ! هو ملك إسرائيل فلينزل اآلن عن الصليب فنؤمن به        

  )43- 39: 27مت (» !أنا ابن اهللا: ألنه قال

وكان الصالبون وهم عسكر الرومان، يوزعـون مالبـس         . وكانت عملية الصلب عملية مروعة    

ويف توزيع مالبس املسيح، كان هناك ثوب مثني منسوج قطعة واحدة،           . احملكوم عليهم قبل الصليب   

 نسجته  إن القديسة مرمي هي اليت    : إيسيذوروس الفرمي . ويقول ق . هذا ألقوا عليه القرعة فيما بينهم     

  ).84يوحنا عظة . شرحه إلجنيل ق(، وكذلك ذهيب الفم )74:1الرسالة (له بيديها 

وكان الصلب يتم بربط اجلسد حببال، مث دق املسامري بعد ذلك لتثبيت اجلسد علـى الـصليب                 

وكان من املعتاد تقدمي مشروب خمدر للمـصلوب        . ولكي يساعد النزيف على استنزاف احلياة أيضاً      

ولكن املسيح ملَّا ذاقه رفـض أن  . بعضاً من آالمه، وذلك بواسطة بعض النساء من الشعب     حىت يزيل   

يشرب وينسى فقره . أعطوا مسكراً هلالك ومخراً ملري النفس «: يشرب ليستقبل اآلالم بكامل وعيه

 وهذا ما متَّ بالفعل، ففي كامل وعيه صلِّي لغفـران أعمـال  ). 7و6: 31أم (» وال يذكر تعبه بعد

  .يوحنا ومع أُمه العذراء القديسة، واستودع روحه بالصالة. صالبيه، وتكلم مع ق

يسوع الناصري ملك اليهـود،     : وكانوا قد علَّقوا فوق رأسه اللوحة اليت محلها واملكتوب عليها         

                                                
(6) John Lightfoot, op. cit., on Mt 27, 31, p. 365.
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  .العربانية واليونانية والالتينية: بالثالث لغات

اً عن ميينه وواحداً عن يساره، لكي يتم        إم صلبوا معه لصني واحد    : مىت. مرقس وق . ويقول ق 

لوقا بتسجيل احلديث الـذي  . وخيتص ق). 12:53إش (» وأُحصي مع أمثة «: القول بإشعياء النيب

أَوالَ أنـت   «: دار بينهما، واملتكلِّم هو اللص التائب يرد على اآلخر الذي كان يعير املسيح كالباقني

اذكرين يا رب مىت جئت يف ملكوتـك  «: ه الكالم للمسيح، مث عاد يوج)40:23لو (» ختاف اهللا

واسم اللص يف التقليد    (، وهو النشيد الذي تردده الكنيسة طوال يوم اجلمعة احلزينة،           )42:23لو  (»

إنك اليوم تكـون معـي يف   : احلق أقول لك «: فما كان من املسيح إالَّ أن رد عليه). دمياس اللص

يكشف لنا ضمناً أن بالصليب افتتح املسيح باب الفردوس الذي كان ، مما )43:23لو (» الفردوس

  .قد أُغلق منذ آدم، وكان أول من دخل هو دمياس اللص التائب

يا أبتاه، اغفر هلـم، ألـم ال    «: لوقا كان نطْق املسيح هذا هو النطق الثاين بعد. ويف تقليد ق

  )34:23لو (» .يعلمون ماذا يفعلون

  ،...اذا تركتين إهلي إهلي مل «[

  كل الذين يرونين يستهزئون يب، يفغرون الشفاه،

  اتكل على الرب فلينجه: وينغضون الرأس، قائلني

  ،...لينقذه ألنه سر به 

انفصلت كل عظامي، صار قليب كالشمع،. كاملاء انسكبت  

  قد ذاب يف وسط أمعائي، يبست مثل شقفة قويت

  ،...ولصق لساين حبنكي 

  األشرار اكتنفتين، ثقبوا يدي ورجلي،مجاعة من 

  أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون يفَّ،

  )18- 1: 22مز  (]»يقسمون ثيايب بينهم وعلى لباسي يقترعون
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  وكانت واقفات عند صلیب یسوع، «- 156

ُأمھ، وأخت أمھ،    »مریم زوجة كلوبا، ومریم المجدلیة) و(ُ

لكن بعد أن خفَّت اجلمهرة من الشعب واجلنود ورؤساء الكهنـة         هؤالء كُن واقفات من بعيد، و     

والرعاع املأجورين للهتافات، وتفرق رؤساء الكهنة ألن الساعة التاسعة من النهار كانت من أحرج              

الساعات اليت يتحتم أن يكونوا فيها يف اهليكل يؤدون وظائفهم بالصلوات وذبح خـراف الفـصح                

وكانـت  . يوحنا معهن حيرسهن  . ل هؤالء، اقتربن من الصليب، ووقف ق      فلما ابتعد ك  . وإعدادها

أوالً مرمي أُمه القديسة وأختها، مث مرمي زوجة كلوبا، ومرمي          : اموعة تضم أقرب املقربني من املسيح     

وكانت هناك نساء أُخريات كثريات جئن معـه        . )7(هذا التقسيم أخذ به العامل وستكوت     . ادلية

على أن أم ابين زبدي، وهي سالومة، متت بقرابة كـثرية ملـرمي             . قدامهن من اجلليل  سائرات على أ  

واألمر احملير للعلماء هو جميء اسم مرمي ادلية مفاجأة باعتبارها          . العذراء، ويعتقد أا أختها الوحيدة    

  .شخصية معروفة دون ذكر أي إشارة عنها قبل ذلك يف األناجيل

مث قـال   . يا امرأة، هوذا ابنك   : ه والتلميذ الذي كان حيبه واقفاً، قال ُألمه       فلما رأى يسوع أم   «+ 

  )27و26: 19يو  (».ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إىل خاصته. هوذا أُمك: للتلميذ

وأنِت أيضاً جيوز يف نفسِك  «: وقفت العذراء تنظر إىل ابنها، وكما قال هلا مسعان الشيخ بالنبوة

 وها قد جاء ميعاد هذا السيف، إذ وقفت أمام الصليب مصلوبة تشخص حنـو  ).35:2لو (» سيف

وإن كـان   . ابنها وقلبها يتقطَّع حزناً وأملاً ال يطاق وأشد أنواع احلزن هو الذي ال يكون له عـزاء                

يوحنـا أن ال    . وقد حرص ق  . املسيح قد سبق ووعاها متاماً بكل ما سيجوزه، لذلك وقفت صامتة          

ديسة إالَّ يف آخر مشاهد الصليب لتسمع كلمة الوداع، وكان القديس يوحنـا هـو               حتضر مرمي الق  

  .التلميذ الوحيد الذي رآه املسيح حتت الصليب

يا امرأة هوذا ابنِك، على يوحنا التلميذ الذي كان حيبه، هو الدليل القـاطع              : وقول املسيح ُألمه  

أن القديسة مرمي هي الـصلة القائمـة والدائمـة         على  . والنهائي أنه مل يكن للعذراء أبناء إالَّ املسيح       

يوحنا لتكون أُمه فكأمنـا     . فكان تسليم القديسة مرمي إىل ق     . باجلسد باآلباء واألنبياء والسماء أيضاً    

يسلِّمه مرياث العهد القدمي بآبائه وأنبيائه وقديسيه لتكون أُما ليوحنا والكنيسة كلها، ليكون مـرياث          

                                                
(7) B. F. Westcott, The Gospel According to St John, pp. 275, 276.
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لذلك يحسب تسليم   .  كالعذراء للمسيح، صلة حية ثابتة دائمة كمرياث وتراث        العهد القدمي كله لنا   

  .املسيح أُمه ليوحنا وكأنه ومضة نور ربطت العهدين

  .يوحنا بأخذ مرمي من أمام الصليب لكي ال تشاهد الساعة األخرية. ولقد أسرع بعدها ق

  »ُقد أكمل«:  النھایة- 157
]      يف موت املسيح، وأن      اهللا يسألين أن أقبل قضاء اهللا على 

  ) 8(.]أحيا بنعمته يف قيامته

إين أغيـب   : ويكون يف ذلك اليوم، يقول السيد الرب      «+ 

  )9:8عا  (».الشمس يف الظهر وأقتم األرض يف يوم نور

أنه إن كان واحد قد مات ألجل اجلميع،        : إذ حنسب هذا  «+ 

وهو مات ألجل اجلميع كـي يعـيش        . فاجلميع إذاً ماتوا  

حياء فيما بعد ال ألنفسهم، بل للذي مـات ألجلـهم           األ

  )15و14: 5كو 2(» .وقام

  )9:2 عب(» . بنعمة اهللا املوت ألجل كل واحديذوقلكي «+ 

  .اآلن بلغت الساعة السادسة نصف النهار

  :الظالم وسط النهار

مة الـيت   مل يكن خسوفاً، فالقمر يف أكثر استدارته، ولكن احنجب النور بسبب ستار كثيف من الظل              

 » إهلي إهلي ملاذا تركتين «: تصادف أن بدأ ذلك بعد أن صرخ املسيح بصوت عظيم. بقيت ثالث ساعات

فالظلمة كانت يف هذا امليعاد مقصودة روحياً للتعبري عن مأساة موجعة اقترفها إنـسان األرض يف حـق                  

. ن الذي فقد رؤية النور    السماء، وكأن الطبيعة تبكي سيدها، والشمس أخفت أشعتها بسبب ظلم اإلنسا          

وكان حنو الساعة السادسة، فكانت  «: واألناجيل سجلتها دون تعليق، ولكن بطوهلا وملدى ثالث ساعات

 «: ونداء املـسيح ). 45و44: 23لو (» وأظْلَمت الشمس. ظلمة على األرض كلها إىل الساعة التاسعة

ب عن املسيح لتكميل غضب اهللا على املسيح حامل  كان أيضاً الحنجاب وجه اآل» إهلي إهلي ملاذا تركتين

فلم تكن متثيلية مسائية، بل كان حتقيق       . خطايا البشرية بصفته اإلنسان املذنب املستحق العقوبة وهو جيوزها        

ولوال احنجاب وجه اآلب وتركه للمسيح املصلوب      . غضب وهجران وتأديب لتكميل عقوبة متهيداً لوقفها      

ـال مـن                    ما استطاع أن ميوت، ألن     ـأي ح  الصلة بـاآلب متنـع جـواز املـوت علـى االبـن ب

                                                
(8) James Robenson, A. New Quest of the Historical Jesus., p. 48.
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أما الرب  «: فاملوت على الصليب، كان حسب مشيئة اهللا، وقد ابتدأ من فوق وليس من األرض. األحوال

سكب للموت نفسه «، أما هو فقد )10:53إش (» فسر بأن يسحقه باحلزن، إن جعل نفسه ذبيحة إمث

فاملسيح افتدانا من  «). 12:53إش (» محل خطايا كثريين «ئة اآلب، ألنه لتكميل مشي) 12:53إش (»

  )13:3غل (» .لعنة الناموس، إذ صار لعنة ألجلنا

  :انشقاق احلجاب احلاجز بني قدس األقداس والقدس

، وهو احلجاب الذي يفصل قدس األقداس حيث يدخل )45:23لو (» وانشق حجاب اهليكل «

. هذا انشق بدون يد من أعلى إىل أسفل       . يف السنة ليقدم دم ذبيحة الكفَّارة     رئيس الكهنة مرة واحدة     

ألن احلجاب كان يرمز إىل اخلطية كفاصل       . وكان معناه ظاهراً أن اهللا قد أصبح بال قيد جلميع الناس          

وقد شرحها بغاية الوضـوح سـفر       . بني اهللا والناس، واخلطية رفعت بالعقوبة على الصليب واملوت        

  :نيني هكذاالعربا

فإذ لنا أيها اإلخوة ثقة بالدخول إىل األقداس بدم يسوع، طريقاً كرسه لنا حـديثاً حيـا،    «+ 

  )22و20و19: 10عب (» .لنتقدم بقلب صادق يف يقني اإلميان... باحلجاب، أي جسده 

من األرض تزلزلت، والصخور تشقَّقت، والقبور تفتحت، وقام كثري  «: مىت. وحسب إجنيل ق

.أجساد القديسني الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا املدينة املقدسة، وظهروا لكثريين

  )53-51: 27مت (»

عطشان، رفع اجلندي قـصبة  وملَّا قال أنا . وبعد صرخته أحس بالعطش الشديد، فهو النزع األخري 

قـد  : ن املسيح ملَّا أخذ اخلل، قـال حامض؛ ولكمخر  يف طرفها اسفنجة مشبعة بشراب البوسكار وهو     

  .أُكمل، ونكَّس رأسه وأسلم الروح

فالذي مل جيد لرأسه راحة كل أيام حياته، أراحها على          !! فقد أُكملت العقوبة، وا أُكمل الفداء     

  !ومات ودخل إىل راحته الكربى. الصليب

   شھادة قائد المائة- 158

ـا كان هـذا    : ه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال     وملَّا رأى قائد املئة الواقف مقابله أن      «+  حق

  )39:15مر  (»!اإلنسان ابن اهللا

فلكي ال تبقى األجساد على     . وكانت الساعة قد صارت قرب الغروب الساعة الثالثة بعد الظهر         

. اخلشبة، كانت عادة الرومان أن يكسروا سيقان احملكوم عليهم لينهوا على البقيـة مـن حيـام                
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   اللص األول والثاين، وملَّا جاءوا إىل املسيح وجدوه قد فارق احلياة، ولكي يـستوثقوا              فكسروا ساقي

 احلربة وطعنه يف جنبه اليمني، وللدهـشة        - وامسه يف التقليد لوجنينوس      -من موته أخذ أحد اجلنود      

يوحنا يف إجنيله، وكانت غري مفهومة عنـده،        . وقد سجل هذه احلادثة ق    . خرج من جنبه دم وماء    

 القلـب  ويقال إا طبيا حتكي عن انفجار حـدث يف      . إنه شاهدها بنفسه  : ولكن أراد أن يؤكِّدها، فقال    

  .)9(وتكونت منه كميات كبرية من الدم واملاء خرجت عندما نفذت احلربة يف الكيس املغلِّف للقلب

   یوسف الرامي وإنزال الجسد- 159

وكان ينتظر تعزية   . رجالً صاحلاً باراً  ” مشرياً “كان يوسف الرامي من أعضاء السنهدرين، وكان      

. يوحنا إنه كان تلميذاً ليـسوع     . وكان من الرامة يف اجلليل، ويقول ق      . إسرائيل واستعالن امللكوت  

هذا انتهز الفرصة وتقدم إىل     . وكان غري راٍض عن أعمال السنهدرين مبعىن رفض إدانة املسيح وصلبه          

ولكن بيالطس تعجب، إذ    . بواجب دفنه، فأعطاه التصريح بذلك    بيالطس يطلب جسد يسوع ليقوم      

وكان يوسف قـد اشـترى      . ولكنه استفسر من قائد املئة فعرف احلقيقة      ! كيف مات ذه السرعة   

يوحنا إنه قد جاء معه نيقودميوس أيضاً؛ وهو عضو السنهدرين، وهذا جاء ومعـه              . كتاناً، ويقول ق  

  . يكفِّنوافأخذا جسد يسوع ولفَّاه بأكفان مع األطياب كما لليهود عادة أن. مزيج مر وعود حنو مائة مناً

وكان يف املوضع الذي صلب فيه بستان، هو ملك ليوسف الرامي، وقد حفر لنفسه فيـه قـرباً                  

.  فهناك وضعا جسد يسوع لسبب االستعداد ألن القـرب كـان قريبـاً             -جديداً مل يوضع فيه أحد      

  .ن القرب وكيف وِضع اجلسدوكانت تتبعهم نساء ونظر

  

                                                
(9) William Stroud, Treatise on the Physical Cause of  the Death of Christ, cited by David Smith, 

op. cit., p. 506.
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  الفصل الثامن

  القیامة سر المسیحیة وقیامھا
  

 ]            لكي ميوت، ومات لكي يقوم، وقام لكـي جيلـس ِلدلقد و

  ].حيث كان أوالً

» .الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم ألجل تربيرنـا        «+ 

  )25:4 رو(

كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوته، فـدفنا معـه           «+ 

 أُقيم املسيح من األموات، مبجد      باملعمودية للموت، حىت كما   

  )4و3:6رو  (».اآلب، هكذا نسلك حنن أيضاً يف جدة احلياة

]        د اخلـرافويف . يف املوت ضرب الشيطان الراعي لتتبد

 راعي اخلراف العظيم بدم     القيامة أقام اهللا من بني األموات     

  ] !عهد أبدي

نبيهات السابقة، ميثِّل هلم كارثة ثقيلة      كان موت املسيح بالنسبة للتالميذ، بالرغم من كل الت        [

وبالرغم مـن حتذيراتـه   . وحىت بعد ما أدركوا وهو حي معهم أنه هو املسيا  ! ال خروج منها  

ولكن حـوادث   . الكثرية هلم، فقد كانوا ينتظرون أن يعلن نفسه للعامل ملكاً على عرش داود            

ديد الضيق، ودخلـوا يف حالـة       الصلب املريعة بددت أحالمهم وأوقعتهم يف مأزق فكري ش        

ولكن، وحبسب الواقع، وجدوا أنفسهم يف حالة عار حياصـرهم، فمعلِّمهـم            . فقدان األمل 

العظيم صلبوه ومات أشنع ميتٍة، وماذا يتبقَّى هلم من علمه وتعليمـه؟ ووجـدوا أنفـسهم                

يف نظـرهم إالَّ  ومل يعد هلـم  . منظورين من الدولة والشعب كأتباع محقى ملعلِّم ضيع حيام  

  ) 1(.]العودة إىل بيوم القدمية ومهنتهم املهجورة

ولكنهم، وبإحياء من رجاء متعثِّر، فضلوا أن جيتمعوا يف أُورشليم إىل أن ينجلي املوقف، ولكن يف                

عربوا يوم السبت، وكـان سـبتاً       . خفية دخلوا وأغلقوا األبواب على أنفسهم وجلسوا يتحاورون       

ولكن ما طرأ على تفكريهم قط أنه قد تكون قيامة أو           .  العيد، بال تعييد وال رجاء     عظيماً وأول أيام  

                                                
(1) David Smith, The Days of His Flesh, p. 508.



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                          432

  

  . قيامةيقوم اجلسد من بني األموات، مع أنه قد سبق ونبه قلوم كثرياً جداً أنه لن يكون موت إالَّ وبعده

حملب جـداً   ولكن كانت هناك امرأة، صحيح قد لفَّها احلزن ولفَّت نفسها بالسواد، ولكن قلبها ا             

ملاذا؟ ال تعرف، لقد اتفقت مع أُخريات أن يزرن القرب ومعهـن            ! للمسيح كان يشدها شداً إىل القرب     

الغـريب،  ” باب املدينـة  “حنوط للجسد، قامت والظالم باٍق، وذهبت تتحسس الطريق إىل الباب،           

تنتظـر   على األرض الذي يطل على متسع اجللجثة؛ ولكن بوصوهلا إىل الباب وجدته موصداً، فجلست             

انفتح  ومبجرد أن . انبثاق النور الذي يأذن بانفتاحه، ألنه ال يفتح إالَّ عندما يشرق أول شعاع من الشمس              

  . الكثري ال تلوي على شيء، ومن ورائها بقية النسوة حامالت الطيبمسرعةالباب، انسلَّت إىل اخلارج 

مـن  ! القرب من بعيد أمام سؤال حيرهن مجيعـاً جئن إىل القرب، واخلوف ميأل قلون، ووقفن أمام  

وملَّا اقتربن،  ! يدحرج لنا احلجر؟ واحلجر ثقيل ال حتركه إالَّ أيٍد قوية، والضعف أخذ منهن كل مأخذ              

تقدمن واخلوف والفـزع    . فجأة نظرن وإذا احلجر مدحرج عن فم القرب ومسنود على اجلدار وحده           

وإذ بدأ شعاع الشمس يتسلَّط على فم القرب، اقتربن وجتاسـرن بـأن             يتقدمهن خطوة وراء خطوة،     

فإذا، وللمفاجأة املذهلة، شاب وسيم البس لباساً أبيض المعاً جالساً على           . مددن رؤوسهن لينظرن  

  ليس هو ههنـا،    -  قد قام    - أننت تطلنب يسوع الناصري املصلوب      ! ال تندهشن : القرب، وخاطبهن حافة  

 إنه يسبقكم إىل اجلليل، هناك    : لكن اذهنب إىل تالميذه وقولوا هلم ولبطرس      . ضعوه فيه املوضع الذي و  هوذا  

 مـت (» فخرجتا سريعاً من القرب خبوف وفرٍح عظيم، راكضتني لتخربا تالميـذه  «: كما قال لكمترونه 

 مىت يقول أما  . مرمي ادلية ومرمي أُم يعقوب وسالومة، وق      : والقديس مرقس يقول إن   ). 8:28

إن نـساء دون حتديـد   : لوقا فيقول. أما ق). 1:28مت (» مرمي ادلية ومرمي األخرى «كانتا 

  .األمساء

أما يوحنا فينفرد بذكر أن أول من ذهب إىل القرب وحده كانت مرمي ادلية، وملَّا رأت احلجـر                  

لنور يتسلَّط على ظلمـة     مرفوعاً عن القرب عادت مسرعة تخرب التالميذ، وكان هذا أول شعاع من ا            

قد أخذوا السيد   : فركضت وجاءت إىل بطرس ويوحنا وقالت هلما      . نفوسهم اليت ادهلمت وال رجاء    

فذهبا كالمها ركضاً، وسبق يوحنا ونظر داخل القرب، مث خـرج           . من القرب، ولسنا نعلم أين وضعوه     

ليه ملفوفة، واملنـديل    بانتظار وصول بطرس الذي دخل ونظر وإذا األكفان بوضعها الذي كانت ع           

ألم مل يكونوا بعـد   «: األول آمن، والثاين مل يفهم. الذي على الرأس وحده، واجلسد غري موجود

  )9:20يو (» .أنه ينبغي أن يقوم من األموات: يعرفون الكتاب

ولألسف فإن بطرس مل يعِملْ عقله إىل حلظة، فالذي يسرق اجلسد يأخذ لفائفه معه، ولكـن أن                 



  433                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

ك اللفائف على حاهلا اليت كانت ملفوفة به حول اجلسد ومنديل الوجه موضوعاً حبالـه، وكـأن              تتر

ولكنه كـان   ! اجلسد تبخر أو انسحب وترك مكانه يف اللفائف خالياً؛ هنا القيامة تصرخ يف وجهه             

. سهاوالعجيب أن اللفائف مل بط وتترك شكلها الدائري، بل بقيت ملفوفة حول نف            . متثاقل اإلميان 

  .يوحنا، فقد أشرقت بارقة القيامة فهزته حىت األعماق. أما على ق!! إنه إعجاز القيامة

   ظھور المالكین لمریم المجدلیة- 160

ولكن تركا وراءمها ادلية    ترك بطرس ويوحنا القرب وسارا يتطارحان الكالم عن احتماالت األمر،           

عند الرأس واآلخر عند الرجلني يف نفس املوضع الـذي           وفجأة رأت مالكني، واحداً   . تبكي على القرب  

  .كان اجلسد موضوعاً فيه

ــان   :املالكـ

  :مــــرمي

  

  

  :املـــسيح

  :مرمي للبستاين 

  :يــــسوع

ـــم   :مريـ

  :يــــسوع

  

  

  يا امرأة، ملاذا تبكني؟ «

  .أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه

  )!هنا بدا على وجه املالكني حركة أشعرت مرمي أن وراءها يقف واحد(

  .ا قالت هذا التفتت إىل الوراء، فنظرت يسوع واقفاً، ومل تعلم أنه يسوعوملَّ

  :يا امرأة، ملاذا تبكني؟ من تطلبني؟ فظنت تلك أنه البستاين، فقالت له

  إن كنت أنت قد محلته فقل يل أين وضعته وأنا آخذه

  !!يا مرمي

  !ربوين الذي تفسريه يا معلِّم: فالتفتت تلك وقالت له

إين أصعد إىل أيب    : ولكن اذهيب إىل إخويت وقويل هلم     . مسيين ألين مل أصعد بعد إىل أيب      ال تل 

  !وأبيكم وإهلي وإهلكم

.فجاءت مرمي ادلية وأخربت التالميذ أا رأت الرب، وأنه قـال هلـا هـذا   

  )18- 13:20  يو(»



  حياته ، أعماله: املسيح                                                                                                                                                                                                          434

  

  

   عصر األحد، وتلمیذا عمواس، وظھور المسیح لھما- 161
بظهـور خملِّـصنا يـسوع      ) النعمة(آلن  وإمنا أُظهرت ا  «+ 

املسيح، الذي أبطل املوت وأنار احلياة واخللود بواسـطة         

  )10:1يت 2(» .اإلجنيل

ألنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقـدون           «+ 

  )14:4تس 1(» .بيسوع، سيحضرهم اهللا أيضاً معه

إن اعترفت بفمك بالرب يسوع، وآمنت بقلبك أن اهللا         «+ 

  )9:10رو  (».ه من األموات خلَصتأقام

عمواس مدينة صغرية تبعد سبعة أو مثانية أميال جنوب أُورشليم بغرب، ورمبا موضعها اآلن اخلمـسة                

El-Khamasa اث    ) 2(، ويوسيفوسر امسها محيفسHammath      كان . ، أنه يعين ذات ينابيع املياه الساخنة

خر غري مذكور امسه، ومل يكونا من الرسل، ولكن كانـا           واحد من تلميذي عمواس يسمى كليوباس واآل      

وكانا حمزونني بأشد احلزن، يسريان معاً حنو بلدما يلفّهما اهلم والغم وكسرة القلـب،              . من أتباع يسوع  

وكانا قد مسعا بأخبار الصباح، ولكن مل تنتِه ما هذه          . معتقدين أن كل شيء قد انتهى ذه النهاية الكئيبة        

وكل ما بلغهم أن القرب وجدوه فارغاً، وأن بعض النسوة جئن وأخربن أن رأين              . إىل شيء مؤكَّد  األخبار  

وذهبا ميـشيان واحلـزن   . ولكن كل هذه األمور كانت يف نظرهم متاهة   ! مالئكة يقولون إن املسيح حي    

ويف .  شيئاً ما  يعتصر قلبيهما ومها يتطارحان كلمات الدهشة واليأس، ولكن كانا شغوفَني جداً أن يسمعا            

حلظة وجدا إنساناً غريباً يسرع خطاه حىت صار وسطهما، وكان هو يسوع ومل يعرفاه، ويقال إن أعينهما                 

  عالم تتطارحان وأنتما سائران عابسني هكذا؟: وابتدرمها متعجباً. قد أُمسكتا عن معرفته

ـاس   :كليوبــــ

  

  

ــسوع   :يــــ

ــذان   :التلميـــ

  

  

يم ومل تعلم األمور اليت حدثت فيها يف هذه         هل أنت متغرب وحدك يف أُورشل     «

 إذن، فأخبار يسوع وصلبه مألت كل أرجاء أُورشليم، حـىت يكـون             »األيام؟

  !مستغرباً إن وِجد واحد مل يسمع ا

  ؟»وما هي«

املختصة بيسوع الناصري، الذي كان إنساناً نبيا مقتدراً يف الفعل والقول أمـام   «

ـلبوه       كيف أسلم . اهللا ومجيع الشعب   . ه رؤساء الكهنة وحكَّامنا لقضاء املوت وص

ولكن، مع هذا كله، اليوم لـه       . وحنن كنا نرجو أنه هو املزمع أن يفدي إسرائيل        

                                                
(2) Josephus, De Bell. Jud. IV, 1, 3; Antiq XVIII, 2,3.
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ثالثة أيام منذ حدث ذلك، بل بعض النساء منا حيرننا إذ كُن باكراً عند القرب، وملَّا                

  » ة قالوا إنه حيإن رأين منظر مالئك: مل ِجيدنَ جسده أتني قائالت

  » وأما هو فلم يروه... ومضى قوم من الذين معنا إىل القرب، فوجدوا هكذا  «

أيها الغبيان والبطيئا اإلميان بالقلب، كيف ال تؤمنان باألنبياء واملكتوب، أليس           “  :املسيح املتخفِّي حىت اآلن

 جمده؟ وابتدأ املسيح يتلو كان حمتوماً أن املسيا يتألَّم ذه اآلالم كلها ويدخل إىل

عليهما النبوات اليت جاءت عن آالم املسيا وموته من موسى واألنبياء واملزامري            

  .” كل ما خيتص بآالمهواستوفتكيف أا ذكرت 

فالكالم يعرفانه، ولكن املتكلِّم جيعل     . كان التلميذان يسمعان الكالم وقلبهما يتحرك ملتهباً فيهما       

كالم حي مقنع وواضح ومنطبق علـى احلـوادث متـام           .  قيل أمس أو أول من أمس      الكالم وكأنه 

فأحلَّا عليـه   . وأخرياً، بلغا مشارف عمواس، فتظاهر املسيح أن أمامه مسافة أخرى ميشيها          . االنطباق

  .إن النهار قد مال للغروب، فتعال وبت عندنا، طمعاً يف مساع باقي حديثه احمليي: وقاال له

  ل، تعال معنا يا حبيبنا أِمسعنا كالمك احللو،تعا“: تأمل

  تعال ال تتمنع،. النهار انقضى والشمس مالت للمغيب، فوجبت الضيافة

  .نفوسنا تعلَّقت بكالمك عن يسوع، إنه يف فمك حي، وكأن ال موت وال قرب

  .أَبعد أن تشوقنا عن يسوع تتركنا وحدنا نكمل حديث حزننا ومهنا الثقيل

  .أنار ذهننا وفتح قلبنا وأحسسنا أن وراء القرب حياة، فأخربنا اكالمك 

ـا يسوع ال ميوت، وإن مات يتكلم بعد، هو حي معك وحنن نود أن حنياه، فتعال   .حق

  .أخبارك غطَّت على أحزان أُورشليم كلها، وفجرت طاقات الرجاء واحلب واألمل

  ديثك عن يسوع فكأنه أنت،نرجوك تعال وبت عندنا لنسهر الليل كله نسمع ح

  .فيك لقد علَّقت نفوسنا بك، ألنك أحييت فينا املسيح الذي مات يف أُورشليم، فإذا هو حي

  ؟”تعال، ما لنا وأُورشليم والقرب الفارغ والنسوة واملالئكة، قل لنا أنت هل أنت املسيح

عم بالرضـا، وكأنـه     ومال معهما وقلبه مف   . استجاب املسيح لرجائهما، ألنه أحبهما كما أحباه      

فجلس املسيح . فأسرعا بواجب الضيافة، وقدما مائدة عشاء مع خبز. وجد معهما من يترجى وجوده  

فكانت دهشتهما عجيبة ملَّا أمـسك      . يف الوسط وكأنه ليس ضيفاً بعد بل رئيس املتكأ ورب مائدة          

خنطف قلبامها إىل السماء حيث نظر، باخلبز ورفع عينيه إىل السماء، فطار قلبامها من نظرته إىل فوق، ا  

وملَّا كسر اخلبز ومد يده به حنومها، فإذا به تعلوه هالة اـد ويـذوب جـسده أمـام أعينـهما                     
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فأدركاه وتبادال النظرات والتنهدات، وكأن كنزاً يفوق السماء يف جمده وجالله طار مـن              !! وخيتفي

تما كان يتكلَّم معنا يف الطريق؟ نعم، كان قليب ملتهباً          أتذكُر يا كليوباس وق   : مث تذكَّرا !! بني أيديهما 

مث أتذكُر وقتما كان يتكلَّم عـن       . وكأن ناراً فيه تتقد، وما دريت أنه هو هو املسيا يسوع احملبوب           

األنبياء ويتلو األسفار غيباً عن ظهر قلب؟ نعم، وكنت وكأين أمسع موسى نفسه أو يشوع، وكـان                 

  .قائق وحوادثالكالم يتصور أمامي ح

لقد رأيـا   : فقاما للتو وانطلقا صوب أُورشليم يسرعان اخلُطا وقلبهما يطفر من الفرح والسعادة           

  .وكانا أول من رآه بعد ادلية! الرب

   ظھور المسیح- 162

  َّمساء األحد لالثني عشر في العلیة في غیاب توما

جوههم، ولكن من داخل واألبواب مغلَّقة      فلما صعدا للرسل وجدوهم جمتمعني معاً والبشر ميأل و        

ـا      . عليهم بإحكام، فال يزال اخلوف من احلكام يرعبهم        ومسعوا من الرسل تأكيداً أن الرب قام حقـ

كيف ظهر هلما وشـرح الكتـب،       : فتقدما مها أيضاً ليخربا باختبارمها العجيب     . )3(وظهر لبطرس 

األمر (هلما كل ما جاء عنه يف موسى واألنبياء واملزامري          ووبخهما على عدم إمياما باألنبياء، وشرح       

وقت كسر  وكيف استعِلن هلما    )! الذي صار مسجالً يف فكر الكنيسة وقلبها عن دراسة العهد القدمي          

  . كلهافكالمهما أهلب قلوب اجلماعة. اخلبز، وهكذا ربط ظهوره بكسر اخلبز واإلفخارستيا

لية املغلَّقة بإحساس رهيب، إذ يف الوسط ظهر املسيح نفسه          ويف حلظة حدث سكوت فجأة يف الع      

بنفس نربات صوته وإمياءاته ونظراته، والكل      ” سالم لكم “: مث بادرهم كالعادة  . بكل مساته ومالبسه  

  .منذهل حيدق فيه بأقصى اجلهد

 وغمـرم ملـسة   . ولكن عمتهم قشعريرة خوف، فاملوقف أكرب من احتمال خربم اإلميانيـة          

اندهاش، ألعلَّهم رأوا روحاً؟ ولكن املسيح أسرع ومد يديه وعرى قدميه لريوا اجلروح النازفة والدم               

ملاذا تظنون أنكم   : مث أراهم جنبه املفتوح، وقال هلم     . عليها وهي مثقوبة ثقباً يدِخل ال األصبع بل اليد        

احت نفوسهم وابتدأوا يفرحـون     فاستر. ترون روحاً جسوين واملسوين، الروح ليس له حلم وعظام        

سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم، وال ينزع أحـد   «: ولعلَّهم تذكَّروا وعده املبارك. ويظهرون فرحهم

» كما أرسلين اآلب أُرسـلكم أنـا   «: مث حدثهم عن إرساليته هلم). 22:16يو (» فرحكم منكم

                                                
).5:15كو 1( كما قاهلا بولس الرسول (3)
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مـن غفـرمت   . بلوا الروح القدساق «: مث اقترب من وجوههم ونفخ فيهم وقال هلم). 21:16يو (

وهكذا سـلَّمهم اإلرسـالية   ). 23و22:20يو (» خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أُمسكت

  .ولكن كان توما غري موجود مع الرسل يف هذه الليلة. والرسولية

   ظھور المسیح- 163

  الثاني بعد القیامة لتوما مع الرسل) 4(في العلیة األحد

ة وهم جمتمعون يف العلية األحد الذي يليه، رمبا خصيصاً ألجل توما، ألن توما مل               وهذا حدث ثاني  

يصدق اخلرب الذي مسعه منهم، وقال إن مل أضع إصبعي موضع املسامري يف يديه، وأضع يدي يف جنبه                  

موضع احلربة، ال أُؤِمن.  

وحبث بناظريه عن توما، مث وبينما كانوا جمتمعني واألبواب مغلقة كالعادة، ظهر املسيح يف الوسط   

تعال، وهات إصبعك واملس يدي، وهات يدك وضعها يف جنيب، وال تكـن غـري               : خاطبه خصيصاً 

 فيبدو أن إصبعه ملَّا ملس اجلرح أصابته هزة أيقظت » ريب وإهلي «: فصرخ توما. مؤمن بعد بل مؤمناً

طوىب للذين ! ألنك رأيتين يا توما آمنت « :فعاتبه املسيح، وبالتايل ليمدح الدنيا كلها. إميانه من رقاد

  )29:20يو (» !!آمنوا ومل يروا

   ظھور المسیح في الجلیل كالوعد- 164
من هو الذي يدين؟ املسيح هو الذي مات، بل بـاحلري            «+

قام أيضاً، الذي هو أيضاً عن ميني اهللا، الذي أيضاً يـشفع     

  )34:8رو  (».فينا

 أُورشليم فيه حرج للتالميذ، فأراد أن ينفرد م يف حرية وبعيـداً             كان املسيح يرى أن ظهوره يف     

عن مناورات رؤساء الكهنة، وأخربهم بذلك مبجرد أن قام من بني األمـوات وظهـر ألول مـرة                  

فكان سبعة منهم جمتمعني معاً، رمبـا يف بيـت بطـرس،            . ذهب التالميذ واستعدوا للقائه   . للمرأتني

مسعان بطرس وتوما ونثنائيل الذي من قانا اجلليل وابنا زبدي واثنـان            :  للصيد واتفقوا للخروج معاً  

وخرجوا ومضوا الليل كله يف الصيد، ولكن مل يمسكوا يف تلك الليلة شيئاً مـن       . آخران من تالميذه  

. وملَّا كان الصباح وهم عائدون فارغني، رأوا املسيح على الشاطئ، ويف البداية مل يعرفـوه              . السمك

                                                
طى ليوم األحد داللة قوية أنه اليوم اجلديد الثامن بعد الـسبت،            ظهور املسيح يف أحد القيامة مث األحد الذي يليه، أع         (4) 

.الفريد بني األيام
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ألقوا الشبكة إىل جانب الـسفينة      : فقال هلم . ال: يا غلمان، ألعلَّكم أتيتم بصيد؟ فأجابوه     : ال هلم فق

. إم مل يعودوا يقدرون أن جيذبوا الشبكة من كثرة السمك         : ويقول الكتاب . األمين فتجدوا، فألقوا  

تزر بثوبه ألنـه  فلما مسع مسعان بطرس أنه الرب، ا). 7:21يو (» هو الرب «: فقال يوحنا لبطرس

. كان عرياناً، وألقى بنفسه يف البحر، واآلخرون جدفوا ووصلوا الشاطئ جيرون الشباك والـسمك             

فأحضروا من السمك الذي    . ولدهشتهم، ملَّا وصلوا الشاطئ، وجدوا مجراً موضوعاً إلعداد الغذاء ومسكاً         

تعالوا تغذوا، وكـان    : ودعاهم املسيح .  مسكة، والشبكة مل تتخرق    153اصطادوه، وكان تعداد السمك     

  .وأخذ املسيح اخلبز والسمك وبارك وأعطى ليأكلوا كالعادة، ولكن مل جيسر أحد أن يكلِّمه. إفطاراً

يا مسعان بن يونا أحتـبين،      : مث وجدها املسيح فرصة لرياجع بطرس املراجعة األخرية حلياته، فسأله         

مث أخربه أنه حينما كان حدثَاً كان مينطق ذاتـه          . ثة إنكارات ليذكِّره بالثال !! وكررها لثالث مرات  

ويسري حيث يريد، ولكن سوف مينطقونه وحيملونه حيث ال يريد، مشرياً إىل أية ميتٍة كان مزمعاً أن                 

  .بطرس يف روما مصلوباً منكَّساً حسب التقليد. ومات ق. ميوت

  :القيامة فعل خلقي جديد وليست جمرد رؤية

 أنه مل يكن هناك إجنيل ما، وال حقيقة إجنيليـة،           - حىت وبأقصى معىن للتاريخ      -ؤكَّد  من امل [

وال حىت حرف واحد من العهد اجلديد، بل وال إميان ما، وال كنيسة وال عبادة وال صالة، بل     

حـىت ولـو    . وال مسيحية مجلة وإىل هذا اليوم؛ بدون قيامة يسوع املسيح من بني األموات            

ة بل واستحالة أن حنصل على سند تارخيي أكيد عن كيف كانت حوادث             كانت هناك صعوب  

  )عن جونثر بورنكام() 5(.]يوم القيامة العظيم

 املسيح،  إن اإلنسان املسيحي خيطئ إن فَِهم أن القيامة نشأت مبجرد اإلميان بظهورات           : أما حنن فنقول  

 الكفَّـاري   د دخل العامل مبوت يسوع املسيح     فالقيامة فعل جدي  . ألن اإلميان قام على حدث خطري ومؤثِّر      

 فقيامته بشارة جديدة لعامل جديد تخلِّص اإلنسان من إرهاب اخلطية وختريب فعـل املـوت،              . العاملعن  

فاملسيح، وهـو الكلمـة ابـن اهللا    . فهذان العدوان أُخِضعا متاماً حتت رجلي القائم من بني األموات 

يموت ا حامالً خطاياها على الصليب؛ قام من بني األموات ا هـي             املتجسد آخذاً بشريتنا لذاته ل    

  . احلياةنفسها خلواً من خطية، ودائساً ا املوت حتت قدميه وهو قائم مرتفع من هوة املوت إىل حقيقة

 هو حدث أو فعل جديد مل يكن يعرفه العامل من قبل، هـذا الفعـل   - كما نقول  -فعل القيامة   

تمخملوقني يف  «!  لبين املوت بصلة، صار إحدى مكونات اإلنسان اجلديد يف املسيح يسوعكان ال ي

                                                
(5) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, p. 181.
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فالقيامة فعل خلقي جديد للطبيعة البشرية اليت كانت ). 10:2أف (» املسيح يسوع ألعمال صاحلة

  .منسوبة للموت واللعنة وعبودية الشيطان

 جديـداً،   دخل به العامل دخوالً    - وجبروحه   الذي مات به     - فلما قام املسيح من بني األموات جبسده        

فدخوله األول كان متهيداً وعلة أو سبباً لدخوله العـامل          . ليس كدخوله األول حني جتسده يوم وِلد      

اجلديد قائماً من عامل األموات إىل ملء حياة األبد اليت ال ميلك عليها موت وال خطية وال سـالطني                   

إىل العامل أساساً لكي حيمل خطايا البشرية وميوت ا لريفع عنها           فإن كان دخوله األول     . هذا الدهر 

عقوبة املوت ولعنته، فقيامته من بني األموات كانت الربهان اإلهلي أن اآلب قَِبلَ موته الكفَّاري على                

  .األرض ودخل إىل السماء إىل األقداس العليا بدم ذبيحته يقدمه إىل اآلب فوجد لنا فداًء أبدياً

ان دخوله األول استحدث يف العامل وجوداً للطبيعة اإلهلية، تعيش بني النـاس يف جـسد                فإن ك 

إنسان، تتعرف على ضعفام وآالمهم وأمراضهم وسحقهم وذهلم، مث ظلمهم وموم، حاملة كـل              

ـ     . أثقال الناس لتلقيها يف اهلاوية بعيداً عن العامل والتاريخ وعني الناس           اً فقيامته أنشأت دخـوالً ثاني

استحدثت به وجوداً جديداً لإلنسان بال نري خطية وال رعبة موت وال ذلة عوز، بل إنساناً جديـداً                  

بوعي إهلي دائساً اخلطية واملوت، ومترفِّعاً عن كل هم وثقل للخطية واملوت، بانتظار قيامته وحياتـه              

  .اجلديدة املرصودة يف السموات حمفوظة له ال تتدنس وال تضمحل

القيامة حدث جلَل، فعل خلقي شامل ومتعمق للطبيعة البشرية حىت اجلـذور، ورافـع              مبعىن أن   

لثقلها يف جسد املسيح القائم لترتفع به وقت أن تلقي جسدها على األرض لترث أجماد القيامة كفعل                 

أي أن القيامة ليست هي جمرد ظهور للمسيح، وتعرف عليـه، واقنـاع             . خلقي مساوي فائق القدر   

وت والصورة، وملس اإلصبع ووضع اليد يف اجلرح، وحماولة جاهدة من املسيح ليقنعهم حبقيقـة               بالص

  .قيامته، وجهد بائس جهيد من طرف أعز تالميذه وأوثقهم صلة به لكي يقتنعوا أو يؤمنوا

 هي من نصيب عقل اإلنسان، ونصيب عقل اإلنسان من معرفة احلـق             الظاهري،فالقيامة بفعلها   

أروح هو أم حلم وعظام؟ ومن أين       : يد تلعب به العني وتنغش به األذن وتتقاذفه الظنون        يف الظاهر زه  

  .يأيت اللحم والعظام وقد دخل العلية واألبواب حمكمة الغلق؟ مث ألف ظن وظن

أما القيامة يف فعلها احلقيقي املتغلغل كيان اجلسد اجلديد، فهي فعل روحي فائق على العقل مـن                 

 الروحي الذي ينفعل ا انفعال املثيل للمثيل؛ فبمجرد أن يقبله اإلنسان حباسـة            نصيب وعي اإلنسان  

اإلميان واحلق، يدخل إىل عمق اليقني، وتز له أعتاب الروح اهتزازاً ينفض عنها كل قدميها، كـل                 

  !ضعفها، كل ماضيها، لتلبس ثوب التجديد حلياة أبدية ال يسود عليها موت
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شري هو، استطاع أن ينفض عن جسد املسيح ثقل الترابية فيه، فقام اجلسد             القيامة فعل إهلي ال ب    

واجلسد هو اجلسد عينه الذي ذُبح بـه علـى          . بال وزن، يتحدى األرض والتراب واملكان والزمان      

 وحلـساب   - ختلَّص ائياً    ألنهالصليب وجروحه عليه شاهدة بصدق بشريته وصليبه وموته، ولكن          

 من اللعنة وعقاب املوت اليت أحدرت اإلنسان األول آدم من مساء احلضرة اإلهليـة    -البشرية اليت فيه    

مع اهللا إىل التراب الذي أُخذ منه، وأخضعته صاغراً جلاذبية األرض؛ ختلَّص بالتايل من عالقة األرض                

طية وجاذبيتها، وارتفع عالياً بيمني اهللا وروحه القدوس وقد نال حلساب اإلنسان صك انعتاق من اخل              

  !ولعنتها وعبودية األرض ومشقتها ومن املوت وسلطان الشيطان والزمان

فالقيامة حدث وقع يف صميم طبيعة اإلنسان بقيامة املسيح منتصراً من بني األموات وغالبـاً سـلطان                 

شـاهدوا  فمسألة اإلميان بالقيامة اعتماداً على ظهوراا ومكاا ومقدار الثقة يف من رأوا و            . املوت واهلاوية 

أمر ال ميت لفعل القيامة الذي تغلغل طبيعة اإلنسان ونقله نقلةً شاسعة من حتت سلطان الزمان واملكـان                  

والفكر والعقل والربهان، ليعيش حياة جديدة بيقني حياة املسيح من بعد موت، ال يتحكَّم فيها فكـر وال                  

م كيان اإلنسان ليغيره وجيدده، ال حيتاج إىل فالقيامة حق إهلي وقع يف صمي. ظن وال قياس بالعقل أو املنطق 

فاحلق اإلهلـي   . قناعة فكر أو برهان عقل أو نقل أو حبث زمان ومكان وقول إنسان، بل قبول جمرد قبول                

فكما استعبدته اخلطية ظلماً، واستبد به الشيطان، وطغى     . املصنوع بالقيامة هو ملك لإلنسان إن شاء وأراد       

  .ماً؛ جاءه الفداء واخلالص جماناً، وأتته القيامة نعمة وعوناً وإهلاماًعليه املوت إرغا

إذن، فرسالة القيامة هي اليت تلح على إمياننا، وليس جمرد اإلميان بالقيامة مـن الوجـه املنظـور                  

ـ               . واملعقول ا ليست نتيجة إميان الرسل أو الكنيسة، بل هي حبد ذاة أخرى، أا فالقيامة، نؤكِّد مر

وإن بدأت القيامة حبسب التاريخ     . موضوع إميان الرسل والكنيسة كرسالة فداء وخالص وحياة أبدية        

وحـدث  بالظهورات اُألوىل وتطلَّبت اإلميان، إالَّ أن حقيقة القيامة، حبسب قيمتها اجلوهرية كفعـل       

  . إميانهإهلي، هي عمل اهللا املباشر بقوته إزاء جحود العامل وظلمته وعدم

إميان الكنيسة اُألوىل، تحسب القيامة أا برهان تصديق اهللا على عمل الفداء واخلالص الذي              وحبسب  

فهي مبثابة بزوغ فجر جديد حلياة جديدة لإلنسان هي بعينها     . أكمله املسيح على األرض من أجل اإلنسان      

ان، الذي تركه زمانـاً     ملكوته اجلديد، الذي وضع اية للزمن احلاضر وعامل اإلمث واخلطية وسلطان الشيط           

لذلك، فالقيامة، ليست من هذا العامل، ويستحيل ضبطها يف إطـار           . ليتحرك حنو ايته ليصنع حتفه بنفسه     

والقيامـة  . الزمان؛ فهي فائقة على الزمان وال ميكن حصرها بالعقل وإخضاعها للمنطق، ألا روحية إهلية             

يح من بني األموات لتغيري وجتديد اإلنسان، البد أن يسري       حدث إهلي وفعل جتديدي فعال منذ أن قام املس        

فهو فعـل حـي متحـرك يـسري باإلنـسان           . وميتد، ألن بامتداده يبلغ منتهاه، ومنتهاه بتجديد العامل       



  441                                                                                                    خدمة املسيح على مدى ثالث سنوات وعمله الفدائي: اجلزء الثالث

  

والعامل حىت يكمل، لذلك، فالكرازة بالقيامة عمل حتمي حىت إىل أقصى األرض وأقـصى الـزمن إىل أن    

  .امل، وحينئذ تبلغ القيامة غايتهاينتهي هذا الدهر والع

فإن كنتم  «: أما حنن فنعيد للقيامة، ال ألننا نؤمن ا، بل ألننا قمنا من املوت مع املسيح واآلن حنيا معه

ففعل اإلميان بطُل أن يكون فعالً ). 1:3كو (» قد قمتم مع املسيح فاطلبوا ما فوق، حيث املسيح جالس

من آمن يب ولـو مـات    «: ة حاضرة، والذي قام ال يسود عليه املوت بعدوحيا” حال“ماضياً بل هو 

  )26و25: 11يو (» .وآمن يب فلن ميوت إىل األبد) بالقيامة(وكل من كان حيا . فسيحيا

أين كان؟ ومن كان قبل أن يولد؟ وملاذا ولد؟ وكيـف           : وبفعل القيامة الذي فَعلَه املسيح، شرح     

وهو نفسه شرح ذلك ! بصرب فائق واحتمال مذهل؟ وأخرياً، أعطى معىن مثرياً ملوته    جاز آالمه املروعة    

أيها الغبيان والبطيئا القلوب يف اإلميان جبميع ما تكلَّم به األنبياء، أما كان  «: بنفسه لتلميذي عمواس

  )26و25: 24لو (» ينبغي أن املسيح يتألَّم ذا ويدخل إىل جمده؟

 ما نقول فليتذكَّر كيف سار تلميذا عمواس مع املسيح نفسه القائم من             ولكي يدرك القارئ معىن   

بني األموات، وظالَّ يتكلَّمان معه ويتحاوران ما يقرب من الساعة وأكثر، ومل يعرفاه؟ ولكن أحسا به   

مث أليس هذا هو فعل القيامة الذي سرى فيهما         ! يف قلبهما الذي كان ملتهباً وكأنه قد أصابه فعل ما         

را من وراء العقل واحلواس، فكيف يتواجهان وجهاً لوجه مع قوة القيامة وال يتأثران؟ فالقيامة فعل                س

والفعل اإلهلي إن دخل الزمن صار خلقـة، صـار          . إهلي هي، ولكن فعلها هو ملن هم حتت الزمان        

  .جتديداً حلساب العامل اآلخر

رجاءمها الوحيد يف ذلك النيب املقتدر الذي كان        تلميذا عمواس كانا قد بلغ م اليأس إىل منتهاه، ألن           

ولكن أول ما أحسوا أن     . عتيداً أن يصنع خالصاً إلسرائيل قد مات، فماتت معه كل آماهلم وبلغوا اليأس            

الذي مات هو حي، فأدركوا القيامة احلقيقية؛ انتعشت أرواحهم، إذ قبلوا روح القيامة ذاـا، وصـاروا                 

فإذا سألت تلميذَى عمواس عما حدث هلما؟ كان عسرياً عليهما جداً           . يبشرونخالئق جديدة، وانطلقوا    

ولكن لو الحظ اإلنسان حباسة الزمن الكتشف أن فعـل          . أن يعلِّلوا ما حدث، فهو عمل جديد عليهما       

حب حنو هو غلبة الزمن وقهر املاضي املنس. القيامة يحيي املاضي ويربطه باحلاضر ويدفعه إىل املستقبل البعيد

إنه قاهر املوت ومبـدد     : هلذا قيل عن املسيح   . الظلمة، وإرغامه على دخول النور ومتابعة احلياة بال توقف        

فاملاضي عنده صار حاضراً، إذ حطَّم عجلة الزمن وطرح سلطانه فوق           . الظلمة، إذ حول املوت إىل خرافة     

وكنت ميتاً، وها . أنا هو األول واآلِخر، واحلي «: أنا األلف والياء، والبداية والنهاية: لذلك قال. الدهور

  )18و17: 1رؤ (» .أنا حي إىل أبد اآلبدين
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من يستطيع أن يقنع تلميذي عمواس أن املسيح مل يقم من بني األموات؟ استحالة، ألن القيامة قد                 

لقـد ذاقـوا    . لقد ولدوا للعامل اآلخر   . أخذت طريقها كفعل يف صميم كياما، وهو فعل جتديدي        

دا. لقد ذاق ق. امللكوت املُعر عنها تعبرياً حياهللا أبو ربنا  «: بطرس الرسول القيامة أيضاً وعب مبارك

               بقيامة يسوع املسيح ِمن ،األمواِت، يسوع املسيح، الذي حسب رمحته الكثرية ولدنا ثانيةً لرجاٍء حي

  )4و3 :1بط 1(» .ظٌ يف السماوات ألجِلكمملرياٍث ال يفىن وال يتدنس وال يضمحلُّ، حمفو

   تسلیم الودیعة-  165

دفع إيلَّ كل سلطان يف السماء وعلى األرض، فاذهبوا وتلمذوا : فتقدم يسوع وكلَّمهم قائالً «+ 

وعلِّموهم أن حيفظوا مجيـع مـا       . مجيع اُألمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس       

  )20-18: 28مت (» .آمني.  كل األيام إىل انقضاء الدهروها أنا معكم. أوصيتكم به

: اُألوىل سلطان املسيح الكُلِّي على السماء واألرض، والثانية: وهكذا يسند اخلدمة والكرازة قوتان    

وقد حقَّق وعده واستمرت اخلدمة والكـرازة       . حضوره غري املنظور وعلى الدوام إىل انقضاء الدهر       

  .ة واضحةتسندها هاتان القوتان بصور

   صعود المسیح إلى السماء أمام أعین تالمیذه- 166

ويف اليوم األربعني   . بقي املسيح على األرض بعد قيامته أربعني يوماً وهو يظهر لتالميذه ولكثريين           

  :حبسب سفر األعمال

 الكالم األول أنشأته يا ثاوفيلس، عن مجيع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلِّم به، إىل اليوم الـذي  «+ 

الذين أراهم أيضاً نفسه حيـا  . ارتفع فيه، بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم   

برباهني كثرية، بعد ما تألَّم، وهو يظهر هلم أربعني يوماً، ويتكلَّم عن األمور املختصة مبلكوت               

ب  وفيما هو جمتمع معهم أوصاهم أن ال يربحوا من أُورشليم، بل ينتظـروا موعـد اآل                -اهللا  

 ألن يوحنا عمد باملاء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس، ليس بعـد    -الذي مسعتموه مين    

لكنكم ستنالون قوة مىت حلَّ الروح القدس عليكم، وتكونون يل شهوداً           ... هذه األيام بكثري    

. ينظرونوملَّا قال هذا ارتفع وهم      . يف أُورشليم ويف كل اليهودية والسامرة وإىل أقصى األرض        

  )9-1: 1أع (» .وأخذته سحابة عن أعينهم

وذا االنسحاب املنظور من الوجود على األرض يف ختام األربعني يوماً يكون املسيح قد أكمل               
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. وجوده على األرض، ال عرب املوت، ولكن بالقيامة من املوت، بنفس اجلسد الذي صلب به ومات               

 قابلة للظهور وقابله لالختفاء حسب قدرته الذاتية علـى          ولكن ليس بوضعه املادي األول، إمنا حبالة      

الظهور واالختفاء، وحسب انفتاح عني املؤمنني لرؤية ما ال يرى كموهبة خاصة ختتلـف يف قوـا       

  .وأخرياً، انسحب املسيح كُلِّيةً من حميط األرض، وارتفع إىل السماء ليكمل عمله هناك. أيضاً

  آلب جلوس المسیح عن یمین ا- 167

اهللا، منتظراً بعد ذلك وأما هذا فبعدما قدم عن اخلطايا ذبيحة واحدة، جلس إىل األبد عن ميني  «+ 

قـد أَكْمـلَ إىل األبـد       ) بتقدمة واحدة (واحد   ألنه بقربان . حىت توضع أعداؤه موطئاً لقدميه    

  )14-12: 10عب (» .املقدسني

لنا أيها اإلخـوة   «: سه عن ميني اآلب أصبحوهكذا بذبيحة املسيح وقيامته وصعوده مث جلو

.ثقة بالدخول إىل األقداس بدم يسوع، طريقاً كرسه لنا حديثاً حيا، باحلجـاب، أي جـسده  

  )20و19: 10عب (»

فِمن مثَّ يقدر أن خيلِّص إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا، إذ هو حي يف كل حني ليشفع  «+ 

  )25:7عب (» .فيهم

   الوعد بالمجيء بلسان المالئكة- 168

: وفيما كانوا يشخصون إىل السماء وهو منطلق، إذا رجالن قد وقفا م بلباس أبيض، وقاال «+ 

أيها الرجال اجلليليون، ما بالكم واقفني تنظرون إىل السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم               

  )11و10: 1أع (» .ءإىل السماء سيأيت هكذا كما رأيتموه منطلقاً إىل السما

  ِّبطرس الرسول یحدد زمان المجيء
  . الربفتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأيت أوقات الفرج من وجه «+ 

  .ويرِسلَ يسوع املسيح املبشر به لكم قبل

 اليت تكلَّم عنها اهللا بفم مجيـع أنبيائـه          إىل أزمنة رد كل شيء،    الذي ينبغي أن السماء تقبله،      

21-19: 3أع (» .يسني منذ الدهرالقد(  

  آمني

  م1997سبتمرب سنة : انتهى
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