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مقدمة 
 قــد طــال مــا انتظرنــا مــن صــدور ســيرة كاملــة لحيــاة الســيد المســيح باللغــة 
العربية، مسطورة ل كحجة لهوتية، أو تعقيب وتعليق على ما ورد في األناجيل، 
أو تاريــخ للســيد نفســه، بــل كإبــراز لجمــال الحيــاة الروحــي الرائــع. إن هــذا الســفر 
الجليــل الــذي وضــع باللغــة اإلنكليزيــة منــذ نحــو 118 ســنة قــد اعتبــره أشــهر أمنــاء 
المكتبــات بيــن أفضــل مــا كتــب فــي تلــك اللغــة مــن مجلــدات قليلــة عــن الســيد 
المســيح — بــل أفضلهــا جميعــا مــن حيــث كونــه قطعــة فريــدة فــي األدب التعبــدي. 
لقد ترجم إلى لغات العالم الرئيســية كلها، يســعدنا أن نقدمه اآلن في لغة الضاد 

لمجتمعنــا العربــي الكريــم.
إننــا لنشــعر بمــا هنالــك مــن حــرج فــي نشــر كتــاب دينــي يكــون الســيد المســيح 
اليهــود. ولكــن  اإلتيــان علــى ذكــر  بالضــرورة،  إذ يقتضــي األمــر،  الرئيســي،  محــوره 
حســبنا أن نقــول عــن العبرانييــن قديمــا إن الســيد المســيح قــد ُجعــل لهــم مثــال 
ليتوبــوا، ولكنهــم أبــوا وقســوا قلوبهــم. إنــه لــم يشــاطرهم مــا ســادهم آنئــٍذ مــن تلهــف 
علــى إقامــة مملكــة يهوديــة بفلســطين، بــل لقــد أنبأهــم بفشــل كل مســعى يقومــون 

بــه فــي هــذا الســبيل، وعلّمهــم أن مملكــة هللا روحيــة ل أرضيــة.
المســيحية  داخــل  كثيــر  نقــاش  المســيح  الســيد  شــخصية  حــول  أثيــر  لقــد 
أنــه  بيــد  وخارجهــا. أمــا هــذا الكتــاب فيعكــس وجهــة النظــر المســيحية للمؤلفــة، 
ليــس نقاشــاً غايتــه إثبــات وجهــة النظــر هــذه، وإنمــا هــو بالحــري أجمــل بيــان عرفنــاه 
لتلــك الحيــاة التــي باركــت كل مــن لمســها. إن مطالعــة هــذا المجلــد كفيلــة بــأن 
يوقــظ فــي القــارئ نــوازع حبــه للخيــر والصــاح. وهــا نحــن نقدمــه ولنــا مــلء الرجــاء 
بأنــه ســيثير فــي كل قــارئ أســمى مــا يتحلــى بــه مــن فضائــل، ويكــون لألمــة العربيــة 

النبيلــة عونــاً فــي نضالهــا لبلــوغ مثلهــا الروحيــة العليــا — مثــل البــر والحــق.





الديباجة 
إن فــي قلــوب كل بنــي اإلنســان مــن كل أمــة وجنــس أشــواقا ل يمكــن التعبيــر 
عنهــا إلــى طلــب مــا ل يملكونــه. وهــذه األشــواق هــي مــن غــرس هللا الرحيــم فــي 
أحــرزه،  قــد  بمــا  أو  الراهنــة،  بحالــه  المــرء  يقنــع  أعمــاق طبيعــة اإلنســان، حتــى ل 
ويجــده  أفضــل  هــو  مــا  اإلنســان  يطـــلب  أن  يريــد  فــإن هللا  رديئــا.  أم  كان  حســنا 

أبديــة. فيحصــل علــى بركــة 
لقــد اســتطاع الشــيطان بمؤامراتــه ومخادعاتــه أن يفســد أشــواق قلــب اإلنســان 
هــذه، فهــو يوعــز إلــى النــاس بــأن هــذه الرغبــة يمكــن إشــباعها بالملــذات أو الثــروة أو 
ون بالربوات(  الراحة أو الشهرة أو السطوة، ولكن أولئك الذين قد خدعهم )ويَُعدُّ
يكتشــفون أن كل تلــك األشــياء قــد أمســت ثقــا علــى عقولهــم تاركــة نفوســهم فــي 

حــال اليبوســة والجفــاف والجــوع كمــا كانــت قبــا. 
ولكــن قصــد هللا هــو أن هــذا الشــوق فــي القلــب البشــري يرشــد جميــع النــاس 
إلــى ذاك الــذي يســتطيع وحــده أن يشــبعه؛ فالشــوق هــو منــه ليهــدي النــاس إليــه، 
إذ فيــه مــلء ذلــك الشــوق وتحقيقــه. .وهــذا المــلء يوجــد فــي شــخص المســيح 
يســوع ابــن هللا األبــدي. » ألنــه فيــه ُســرَّ أن يحــل كل المــلء «. » فإنــه فيــه يحــل كل 
مــلء الاهــوت جســدياً «. » وأنتــم مملــوؤون فيــه «، فيمــا يتعلــق بــكل رغبــة زرعهــا 
هللا ونتبعها بشكل طبيعي. إن النبي حجي يدعوه » ُمْشتََهى كُلِّ األَُمِم « )حجي 
2: 7( ونحــن أيضــا علــى هــذا القيــاس لنــا أن ندعــوه: » ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم «، أو 

مشــتهى كل العصــور ألنــه ملــك كل األجيــال.
علــى أن الغايــة مــن هــذا الكتــاب هــي أن يقــدم يســوع المســيح كمــن يســتطيع 
وحــده أن يشــبع كل شــوق فــي النفــس. لقــد كتــب كثيــرون مــن الُكتـّـاب كتبــا جميلــة 
وقيمة عن حياة المسيح، وبها رصيد عظيم من حقائق مضبوطة سواء من الناحية 
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التاريخيــة أو األحــداث المعاصــرة أو العــادات المألوفــة، وبهــا كثيــر مــن التعاليــم التــي 
ل غنــى عنهــا. وفيهــا لمحــات مــن حيــاة يســوع الناصــري المتعــددة الجوانــب. ومــع 
ذلــك يجــدر بــكل واحــد أن يقــول: » ُهــَوذَا النِّْصــُف لـَـْم أُْخبَــْر ِبــِه « )1 ملــوك 10: 7(. 
اتفــاق  إثبــات  هــي  ليســت  الكتــاب  هــذا  وضــع  مــن  الغايــة  فــإن  ذلــك  ومــع 
األناجيــل أو إيــراد الحــوادث الهامــة والــدروس العجيبــة فــي حيــاة المســيح حســب 
والجمــال  هللا  محبــة  نســتعرض  أن  هــي  غايتنــا  ولكــن  الدقيــق،  اإللهــي  ترتيبهــا 
اإللهــي فــي حيــاة المســيح الــذي يمكــن أن يشــترك فيــه كل إنســان، ليــس فقــط 
إلشــباع فضــول النقــاد وتســاؤلهم. ولكــن كمــا أن جاذبيــة ســجايا المســيح النبيلــة 
ولمســاته  الرقيقــة  ومشــاعره  ذاتيــا  وبحضــوره  ذاتــه،  إلــى  تاميــذه  اجتذبــت  قــد 
أخاقهــم  غيَّــر  لهــم  الدائمــة  وبعشــرته  وحاجاتهــم،  ضعفاتهــم  كل  فــي  الحانيــة 
الجهــل  ومــن  واإليثــار،  التضحيــة  إلــى  األثــرة  مــن  ســماوية،  أخــاق  إلــى  األرضيــة 
ومحبــة  الرحــب  القلــب  تمــأل  معرفــة  إلــى  والتعصــب  والقلــب  العقــل  وضيــق 
عظيمــة لنفــوس النــاس مــن كل األمــم واألجنــاس — فكذلــك هــدف هــذا الكتــاب 
هــو تقديــم الســيد المبــارك إلــى القــارئ لكــي يعينــه علــى اإلتيــان إليــه وجهــا لوجــه 
الــذي  القديــر  يســوع  قديمــا،  التاميــذ  وجــد  كمــا  فيــه  فيجــد  قلــب،  إلــى  وقلبــا 
يخلــص » إِلـَـى التََّمــاِم « ويغيــر إلــى صورتــه اإللهيــة كل مــن يتقدمــون بــه إلــى هللا. 
يشــبه تجســيم صــورة  إن هــذا  إعــان حياتــه!  عــن  أعظــم عجزنــا  فمــا  ذلــك  ومــع 

بالحيــاة والقــوة. تفيــض  الشاشــة وجعلهــا  إنســان علــى 
وفي الصفحات التالية تكشف المؤلفة التي هي سيدة واسعة الطاع وعميقة 
الختبــار فــي أمــور هللا عــن نــواح جديــدة لجمــال حيــاة يســوع. إنهــا تقــدم لنــا كثيــرا مــن 
الآللــئ الغاليــة مــن خزانــة هللا. ومــن هــذا الكنــز العظيــم الــذي ل ينفــد تبســط أمــام 
القــارئ غنــى عظيمــا لــم يكــن يحلــم بــه. هــذا وإن نــورا عظيمــا جديــدا ومجيــدا ينبعــث 
مــن كثيــر مــن الفصــول المألوفــة التــي كان القــارئ يظــن أنــه قــد ســبر غورهــا منــذ أمــد 
بعيد. وباإلجمال نقول إن يسوع المسيح قد اُظِْهَر كملء الاهوت، وفادي الخطاة 
الــذي ل حــدود لرحمتــه، كشــمس البــر ورئيــس الكهنــة الشــفوق، والشــافي العظيــم 
لــكل أمــراض البشــرية وعللهــا، والصديــق الرقيــق الرحيــم، والرفيــق المــازم لإلنســان 
دائمــا الــذي يقــدم لــه العــون فــي حينــه، وتــرس شــعبه ورئيــس الســام، والملــك اآلتــي 

واألب األبــدي، والــذي فيــه تتحقــق آمــال كل األجيــال وأشــواقهم. 
إن هــذا الكتــاب يقــدم إلــى العالــم بركــة إلهيــة مشــفوعا بصلواتنــا حتــى يجعــل 
الــرب أقــوال هــذا الكتــاب بقــوة روحــه كام الحيــاة األبديــة لكثيريــن ممــن لــم تشــبع 
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َوَشــرِكََة آلَِمــِه « )فيلبــي 3: 10(.  ِقيَاَمِتــِه،  َة  أشــواق قلوبهــم، لكــي يعرفــوه » َوقُــوَّ
وأخيــرا فمــدى أجيــال األبــد الســعيدة يشــتركون وهــم عــن يمينــه فــي مــلء الفــرح 
األبــدي الــذي ل ينطــق بــه ومجيــد، والــذي ســيكون لمــن يجدونــه الثمــرة الناضجــة 
ـُه  » كُلُـّ و  َربْــَوٍة «  بَيْــَن  و» ُمْعلَــٌم   )28  ،15 كورنثــوس   1( الْــُكلِّ «  ِفــي  » الْــُكلَّ  و 

)نشــيد 5: 10، 16(.  ُمْشــتََهيَاٌت « 

الناشرون





محتويات الكتاب
5 ............................................................... مقدمة  

7 ............................................................... الديباجة  

17 ................................................. » هللَاُ َمَعَنا «  1

25 ............................................ الشعب المرفوض  2

ِمْلُء الزََّماِن.................................................... 29  3

35 .......................................... ٤  » ُولَِد لَُكُم ُمَخلٌِّص «

٤1 ...................................................... التكريس  5

٤9 .......................................... 6  » ُولَِد لَُكُم ُمَخلٌِّص «

يسوع في حداثته.............................................. 57  7

65 .............................................. زيارة عيد الفصح  8

73 .................................................. أيام الّصراع    9

يَِّة «.................................... 81 » َصْوُت َصارٍِخ ِفي الْبَرِّ  10

93 .................................................... المعمودية  11

99 ....................................................... التَّْجِربَة  12

111 .................................................... النتصار  13

» قَْد َوَجْدنَا َمِسيَّا «......................................... 117  1٤



129 ........................................... 15   ِفي َوليمِة الُعرِْس

139 .......................................... المسيح في هيكله  16

151 ................................................. نِيُقوِديُموس  17

» يَْنبَِغي أَن يَِزيد «........................................... 161  18

167 ............................................. عند بئر يعقوب  19

» إِْن لَْم تََرْوا آيَاٍت َوَعَجائَِب «................................ 179  20

بَيُْت ِحْسَدا والسنهدريم..................................... 185  21

سجن يوحنا وموته........................................... 199  22

211 ...................................... » اقْتَرََب َملَُكوُت هللِا «  23

217 .................................. اِر؟ « » أَلَيَْس هَذا ابَْن النَّجَّ  2٤

225 ........................................... الدعوة عند البحر  25

233 ............................................... في كفرناحوم  26

2٤5 ........................................ » تَْقِدْر أَْن تُطَهِّرَنِــي «  27

257 .................................................. لوي-َمتَّى  28

267 ..................................................... بت السَّ  29

» أَقَاَم اثَْنْي َعَشَر «.......................................... 275  30

283 .............................................. أسرار السعادة  31

عسكري يقابل طبيباً......................................... 301  32

» َمْن ُهْم إِْخَوتِي؟ «......................................... 307  33

315 ........................................... يِّد الرَّب َدْعَوُة السَّ  3٤



عاصفة في الليل............................................ 321  35

لمسة اإليمان................................................ 331  36

سفراء الحق................................................. 337  37

تََعالَْوا اْستَِريُحوا قَلِياً........................................ 3٤7  38

353 .................................... » أَْعطُوُهْم أَنْتُْم لِيَأْكُلُوا «  39

ليلة هائلة في البحيرة........................................ 361  ٤0

369 ............................................... مواجهة األزمة  ٤1

تقاليد الناس................................................ 383  ٤2

389 ............................................ نقض السياجات  ٤3

395 ............................................... اآلية الحقيقية  ٤٤

٤03 .............................................. ظال الصليب  ٤5

٤13 ............................................... تََجلّي المسيح  ٤6

٤19 ..................................................... الخدمة  ٤7

٤25 ............................................. َمْن هو األعظم؟  ٤8

٤37 .......................................... يسوع يَحُضر العيد  ٤9

هزيمة المتآمرين............................................. ٤٤5  50

٤55 .............................................. » نُوُر الَْحيَاِة «  51

٤69 ............................................... الراعي اإللهي  52

الرحيل عن الجليل آلخر مرة.................................. ٤77  53

٤87 ............................................ السامري الصالح  5٤



٤95 .................................. 55  َملَُكوُت هللِا لَ يَأْتِي ِبُمرَاقَبٍَة

501 ........................................ يسوع يبارك األطفال  56

» يُْعِوزَُك َشْيٌء َواِحٌد «...................................... 507  57

513 ...................................... » لَِعاَزُر، َهلُمَّ َخارًِجا «  58

527 ............................................. مؤامرات الكهنة  59

533 ...................................... قانون الملكوت الجديد  60

539 .................................................. زكّا العشار  61

5٤5 ...................................... وليمة في بيت سمعان  62

557 .................................................. الَملُِك آٍت  63

شعب محكوم عليه بالهاك................................. 567  6٤

لصوص في الهيكل.......................................... 575  65

587 ..................................................... يوم نزاع  66

597 ..................................... الويات على الفريسيين  67

في الدار الخارجية........................................... 609  68

إزاحة الستار عن المستقبل.................................. 617  69

627 .............................................. كأس ماء فقط  70

خادم الجميع................................................ 633  71

» لِِذكِْري «.................................................. 6٤3  72

653 ...................................... » لَ تَْضطَرِْب قُلُوبُُكْم «  73

671 .............................................. ليلة في بستان  7٤



683 ........................................... محاكمة في الليل  75

699 ....................................................... يَُهوَذا  76

دار ولية بياطس............................................ 707  77

725 ......................................... موت على قمة جبل  78

7٤1 ............................................... » قَْد أُكِْمَل «  79

7٤9 .............................................. في قبر يوسف  80

761 ................................................. ُصبٌْح َمِجيٌد  81

769 ........................................... »  لَِماَذا تَبِْكيَن؟ «  82

775 ..................................... في الطريق إلى ِعْمَواس  83

» َساٌَم لَُكْم «............................................... 781  8٤

787 ......................................... فطور على الشاطئ  85

795 ........................................... المأمورية العظيمة  86

807 .......................................... » إِلَى أَِبي َوأَِبيُكْم «  87





1
» اهلَُل َمَعنَا «

انُوئِيــَل‹... هللَاُ َمَعَنــا « )متــى 1: 23. إن نــور » َمْعرِفَــِة  » َويَْدُعــوَن اْســَمُه ›ِعمَّ
المســيح  أيــام األزل كان  الَْمِســيِح «، فمنــذ  يَُســوَع  َوْجــِه  يُــرى » ِفــي  َمْجــِد هللِا « 
» واحــداً مــع اآلب «. كان » ُصــورَِة هللِا «، صــورة عظمتــه وجالــه وبهــاء مجــده. 
لقــد أتــى إلــى عالمنــا ليعلــن هــذا المجــد، أتــى إلــى هــذه األرض التــي قــد ســّودتها 
الخطيــة وشــوهتها ليعلــن نــور محبــة هللا — ليكــون » هللَاُ َمَعَنــا «، ولذلــك جــاءت 

انُوئِيــَل‹ «.  النبــوة تقــول عنــه: » َويَْدُعــوَن اْســَمُه ›ِعمَّ
إن المســيح إذ حــل بيننــا كان ل بــد لــه أن يعلــن هللا للنــاس والمائكــة. لقــد 
كان هــو كلمــة هللا وفكــر هللا مســموعا. ففــي صاتــه ألجــل تاميــذه يقــول: » أَنَــا 
بأنــك   .)6  :17 )يوحنــا  الَْعالَــِم «  ِمــَن  أَْعطَيْتَِنــي  الَِّذيــَن  لِلنَّــاِس  اْســَمَك  أَظَْهــرُْت 
َوالَْوفَــاِء « )خــروج 3٤: 6( و  اإلِْحَســاِن  وَكَِثيــُر  الَْغَضــِب  بَِطــيُء  َوَرُؤوٌف،  » رَِحيــٌم 
أَنَــا ِفيِهــْم « )يوحنــا 17: 26(.  ِبــِه، َوأَكُــوَن  ـِذي أَْحبَبْتَِنــي  » لِيَُكــوَن ِفيِهــُم الُْحــبُّ الّـَ
تــراب األرض دون ســواهم.  مــن  يعــَط ألبنائــه المجبوليــن  لــم  ولكــن هــذا اإلعــان 
إن عالمنــا الصغيــر هــذا هــو بمثابــة الســفر المفتــوح أمــام الكــون. إن غــرض نعمــة 
ــَع  هللا العجيــب، ســر المحبــة الفاديــة، هــو الســر الــذي » تَْشــتَِهي الَْماَئَِكــُة أَْن تَطَّلِ
َعلَيَْهــا «، وســيكون موضــوع درســهم وتفكيرهــم مــدى دهــور األبــد. إن كا الخائــق 
المفديــة والخائــق غيــر الســاقطة ســتجد فــي صليــب المســيح كنــز معرفــة وحكمــة 
ل ينضــب وحافــزا للفــرح والتســبيح. وســيُرى أن المجــد المتأللــئ فــي وجــه يســوع 
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18  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

هــو مجــد محبتــه المضحيــة. وفــي النــور المنبعــث مــن جلجثــة ســيُرى أن نامــوس 
المحبــة المنكــرة لذاتهــا هــو نامــوس الحيــاة لألرضييــن والســماويين، وأن المحبــة 
التــي » لَ تَطْلُــُب َمــا لَِنْفِســَها « تنبــع مــن قلــب هللا، وأن ذاك الوديــع والمتواضــع 

القلــب قــد أُعلَنــت فيــه صفــات هللا الســاكن فــي نــور ل يدنــى منــه.

هللا معلن في الخليقة
في البدء أُعلِن هللا في كل أعمال الخلق. إن المسيح هو الذي نشر السماوات 
ووضــع أساســات األرض، وإن يــده هــي التــي علقــت العوالــم فــي الفضــاء وأبدعــت 
َوُهــَو َصَنَعــُه «  الْبَْحــُر  لَــُه  ـِذي  تِــِه « » الّـَ ِبُقوَّ زنابــق الحقــل، وهــو » الُْمثِْبــُت الِْجبَــاَل 
)مزمــور 65: 6؛ 95: 5(. هــو الــذي مــأل األرض بــكل ألــوان الجمــال، والهــواء باألغانــي 

والتســابيح. وعلــى كل مــا فــي األرض والهــواء والســماء كَتـَـَب رســالة محبــة اآلب. 
إن الخطيــة قــد أتلفــت وشــوهت عمــل هللا الكامــل، ومــع هــذا فتلــك الكتابــة ل 
تــزال باقيــة. وحتــى اآلن كل الخائــق تعلــن وتذيــع جــال مجــده. ل شــيء، فيمــا عــدا 
قلــب اإلنســان األنانــي، يعيــش لذاتــه. فــا طيــر يحلــق فــي جــو الســماء، ول حيــوان 
يدب على األرض إلّ ويخدم كائنا آخر، ول ورقة من أوراق أشجار الغابات أو وريقة 
عشــب تطلــع مــن األرض إلّ ولهــا خدمتهــا التــي تؤديهــا. فــكل شــجرة كبيــرة وصغيــرة 
وكل ورقــة تســكب ذلــك العنصــر مــن الحيــاة الــذي بدونــه ل يمكــن أن يعيــش إنســان 
ول حيوان. واإلنسان والحيوان بدورهما يخدمان حياة األشجار والنباتات. واألزهار 
يفــوح شــذى عطرهــا وتكشــف عــن جمالهــا بكونهــا بركــة للعالــم. والشــمس ترســل 
نورهــا لتفــرح العوالــم كلهــا. والمحيــط العظيــم الــذي هــو نفســه مصــدر كل أنهارنــا 
وينابيــع الميــاه يســتقبل الجــداول مــن كل البلــدان، ولكنــه يأخــذ ليعطــي. والضبــاب 
الصاعــد مــن المحيــط ينــزل علــى األرض فــي هيئــة أمطــار إلروائهــا حتــى تلــد وتنبــت.

فهــم  والبــذل،  العطــاء  فــي  وســرورهم  لذتهــم  يجــدون  الســماء  إن مائكــة  ثــم 
يمنحون محبتهم، ويســهرون با كلل ليحرســوا أرواح الناس الســاقطين النجســين. 
فتلــك الخائــق الســماوية تحــاول أن تخطــب ود قلــوب النــاس، وهــم يأتــون إلــى 
هــذا العالــم المظلــم بالنــور مــن مواطــن الســماء البهيــة، وبخدمتهــم الرقيقــة الـــصبورة 
يرفون على قلوب بنى اإلنســان ليعيدوا الســاقطين إلى الشــركة مع المســيح الذي 

هــو أقــرب إليهــم ممــا يظنــون.
ولكننــا إذ نتــرك هــذه األمثلــة األقــل شــأنا نــرى هللا فــي يســوع. فــإذ نشــخص 
أَفَْعــُل  نــرى أنــه يعكــس لنــا مجــد هللا. لقــد قــال المســيح: » لَْســُت  إلــى الفــادي 
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، َوأَنَــا َحــيٌّ ِبــاآلِب «، » أَنَــا لَْســُت  َشــيْئًا ِمــْن نَْفِســي «. » كََمــا أَرَْســلَِني اآلُب الَْحــيُّ
أَطْلُــُب َمْجــِدي « بــل مجــد الــذي أرســلني « )يوحنــا 8: 28؛ 6: 57؛ 8: 50؛ 7: 
18(. فــي هــذه األقــوال يعلــن لنــا المبــدأ العظيــم الــذي هــو نامــوس الحيــاة لــكل 
المســكونة. فالمســيح أخــذ كل شــيء مــن هللا، ولكنــه أخــذ ليعطــي. وهكــذا فــي 
مواطــن الســماء، فــي خدمتــه لــكل الخائــق عــن طريــق ابنــه الحبيــب تفيــض حيــاة 
اآلب للجميــع، وعــن طريــق البــن تعــود فــي شــكل تســبيحات وخدمــات مفرحــة 
لــكل شــيء. وهكــذا فــي المســيح  النبــع العظيــم  الــذي هــو  لــذاك  ومحبــة غامــرة 
تكتمــل دورة الرحمــة واإلحســان ممثلــة صفــة المعطــي العظيــم، ونامــوس الحيــاة.

الخطية تشوه الكون
فــي  الخطيــة  نشــأت  لقــد  نفســها.  الســماء  فــي  انتهــك  القانــون  هــذا  ولكــن 
طلــب مــا للنفــس. إن لوســيفر الكــروب المظلــل تــاق إلــى أن يكــون هــو األول فــي 
الســماء. لقــد طلــب أن يكــون متســلطا علــى األجنــاد الســماويين، ويباعــد بينهــم 
وبيــن خالقهــم ويظفــر بولئهــم لنفســه. ولذلــك فقــد أســاء فــي تصويــر هللا، ناســبا 
إليــه الرغبــة فــي تعظيــم نفســه. وبنوايــاه الشــريرة طلــب أن يحاصــر الخالــق المحــب. 
ويرتابــون  فــي كام هللا  يُشــكُّون  النــاس فجعلهــم  وخــدع  المائكــة  خــدع  وهكــذا 
فــي صاحــه. وحيــث أن هللا إلــه عــدل وجــال رهيــب فقــد صــوره الشــيطان لهــم 
علــى أنــه صــارم ل يعــرف الرحمــة، وهكــذا أغــوى النــاس علــى النضمــام إليــه فــي 

العصيــان علــى هللا، فأطبــق ظــام الويــل علــى العالــم.
تتبــدد  فحتــى  هلل.  النــاس  فهــم  ســوء  بســبب  العالــم  الظلمــة  اكتنفــت  لقــد 
غياهــب الظلمــة ويشــرق النــور، وحتــى يعــود العالــم إلــى هللا كان لبــد مــن ســحق 
ســلطة الشــيطان الخادعــة. ولكــن هــذا لــم يكــن تحقيقــه ممكنــا بالعنــف أو القــوة. 
فاســتخدام القــوة والقهــر مناقــض لمبــادئ حكــم هللا، فهــو ل يرغــب فــي غيــر خدمــة 
المحبــة، والمحبــة ل تجــيء باألمــر أو اإلكــراه واإلرغــام. ول يمكــن اكتســاب محبــة 
مــن  إن  المحبــة.  يوقظهــا ســوى  ل  فالمحبــة  الســلطان،  قــوة  أو  بالعنــف  القلــوب 
يعــرف هللا يحبــه. ولبــد مــن إظهــار صفــات هللا علــى نقيــض صفــات الشــيطان. 
ولــم يكــن يســتطيع إنجــاز هــذا العمــل غيــر واحــد فــي كل الكــون. فــذاك الــذي قــد 
عــرف علــو محبــة هللا وعمقهــا كان يســتطيع دون ســواه أن يعــرِّف النــاس بهــا. فــكان 
ــَفاُء ِفــي أَْجِنَحِتَهــا « مبــددا ظلمــات هــذا  لبــد مــن أن يشــرق » َشــْمُس الِْبــرِّ َوالشِّ

العالــم الداجيــة )ماخــي ٤: 2(.
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تدبير العتق من الخطية
إن تدبيــر فدائنــا لــم يكــن فكــرة طارئــة ول خطــة تقــررت بعــد ســقوط آدم. ولكنهــا 
ــرِّ الَّــِذي كَاَن َمْكتُوًمــا ِفــي األَزِْمَنــِة األَزَلِيَّــِة « )روميــة 16:  كانــت » َحَســَب إِْعــاَِن السِّ
25(. لقــد كانــت كشــفا وإعانــا للمبــادئ التــي كانــت منــد دهــور األزل أســاس 
عــرش هللا. فمنــذ األزل كان هللا والمســيح يعرفــان كل شــيء عــن ارتــداد الشــيطان 
وســقوط اإلنســان بســبب قــوة المرتــد المخــادع. إن هللا لــم يقــرر وجــود الخطيــة، 
ولكنــه ســبق فــرأى وجودهــا وقــد أعــد العــدة لمواجهــة ذلــك الطــارئ الرهيــب. ولقــد 
كانــت محبتــه للعالــم عظيمــة بحيــث أخــذ علــى نفســه العهــد أن يبــذل ابنــه الوحيــد 

ــاُة األَبَِديَّــُة « )يوحنــا 3: 16(. » لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَ
ــيِّ «  ــِب هللِا... أَِصيــُر ِمثْــَل الَْعلِ ــْوَق كََواكِ ــُع كُرِْســيِّي فَ لقــد قــال لوســيفر: » أَرْفَ
)إشــعياء 1٤: 13، 1٤(. أمــا المســيح » الَّــِذي إِْذ كَاَن ِفــي ُصــورَِة هللِا، لَــْم يَْحِســْب 
ُخلَْســًة أَْن يَُكــوَن ُمَعــاِدلً هلِل. لِكنَّــُه أَْخلـَـى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد، َصائـِـرًا ِفــي ِشــبِْه 

ــاِس« )فيلبــي 2: 6، 7(.  النَّ
لقــد كانــت هــذه ذبيحــة طوعيــة. فلقــد كان مــن الممكــن أن يظــل يســوع عــن 
يميــن أبيــه ويبقــى محتفظــا لنفســه بمجــد الســماء وولء المائكــة، ولكنــه اختــار أن 
إلــى  بالنــور  يجــيء  لكــي  الكــون  عــرش  عــن  ويتنــازل  لــآلب  الُملــك  يســلم قضيــب 

الجالســين فــي أرض ظــال المــوت ويمنــح حيــاة للهالكيــن.
ومنــذ حوالــي ألفــي ســنة ُســمع فــي الســماء ومــن عــرش هللا صــوت لــه دللتــه 
لِــي  َهيَّــأَْت  َولِكــْن  تُــرِْد،  لَــْم  َوقُْربَانًــا  » َذِبيَحــًة  أَِجــيُء «.  » هَنــَذا  يقــول  الغامضــة 
َجَســًدا «. » هَنــَذا أَِجــيُء. ِفــي َدْرِج الِْكتَــاِب َمْكتُــوٌب َعنِّــي، ألَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يَــا 
أهلَُل « )عبرانييــن 10: 5-7(. ففــي هــذه الكلمــات أُعلِــن إتمــام القصــد الــذي كان 
مكتومــا منــذ الدهــور األزليــة. لقــد كان المســيح مزمعــا أن يفتقــد عـــالمنا ويتخــذ 
جســدا، فهــو يقــول: » َهيَّــأَْت لِــي َجَســًدا «، فلــو ظهــر فــي مجــده الــذي كان لــه 
مــع اآلب قبــل كــون العالــم مــا كنــا نســتطيع احتمــال بهــاء حضــوره. فلكــي نــراه ول 
نهلــك أخفــى بهــاء مجــده. لقــد اختفــت ألوهيتــه واحتجبــت تحــت رداء بشــريته — 

اختفــى مجــده خلــف جســده البشــري الظاهــر للعيــان.

التدبير في رموز
إن هــذا القصــد العظيــم أخفــي خلــف الرمــوز والصطاحــات. فالعليقــة التــي 
كانــت تتوقــد بالنــار والتــي ظهــر المســيح فيهــا لموســى أعلنــت هللا. فذلــك الرمــز 
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الــذي اختيــر لتمثيــل هللا كان شــجيرة وضيعــة ل تجتــذب األنظــار. هــذه الشــجيرة 
أخفــت هللا غيــر المحــدود. فــاهلل الكلــي الرحمــة أخفــى مجــده وراء رمــز متواضــع 
جــدا حتــى ينظــر إليــه موســى ويحيــا. وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى عمــود الســحاب 
ذلــك  مــن  إســرائيل  مــع  يتحــدث  فــكان هللا  الليــل.  فــي  النــار  النهــار وعمــود  فــي 
العمــود معلنــا لهــم إرادتــه ومانحــا إياهــم نعمتــه. لقــد أخفــي مجــد هللا وســتر جالــه 
حتى يمكن للناس أن يروه بعيونهم الكليلة وهكذا كان ل بد من أن يتخذ المسيح 
» َشــْكَل َجَســِد تََواُضِعَنــا  « )فيلبــى 3: 21( ويأتــي » ِفــي ِشــبِْه النَّــاِس «. ففــي نظــر 
العالــم لــم يكــن فيــه جمــال فنشــتهيه، ومــع ذلــك فقــد كان هــو اإللــه المتجســد، 
نــور الســماوات واألرض. لقــد حجــب مجــده وســتر عظمتــه وجالــه حتــى يمكنــه 

القتــراب مــن النــاس الحزانــى والمجربيــن. 
لقــد أمــر الــرب موســى عــن بنــي إســرائيل قائــا: » يَْصَنُعــوَن لـِـي َمْقِدًســا ألَْســُكَن 
ِفي َوَســِطِهْم « )خروج 25: 8(. وقد ســكن في المقدس في وســط شــعبه، ومدى 
فــي وســطهم. وهكــذا  الــرب  رمــز حضــور  البريــة كان  فــي  المتعبــة  ســني غربتهــم 
المســيح نصــب خيمتــه فــي وســط المحلــة البشــرية. نصــب خيمتــه إلــى جــوار خيــام 
بنــي اإلنســان ليكــون فــي وســطنا لكــي يعرفنــا بصفاتــه اإللهيــة وحياتــه: » َوالَْكلَِمــُة 
َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا، َورَأَيَْنــا َمْجــَدُه، َمْجــًدا كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملُــوًءا نِْعَمــًة 

ــا « )يوحنــا 1: 1٤(.  َوَحقًّ
وحيــث قــد أتــى يســوع ليحــل بينــا فإننــا نعلــم أن هللا عالــم بتجاربنــا ويعطــف 
علينــا فــي أحزاننــا. وكل بنــى آدم وبناتــه لهــم أن يدركــوا أن خالقنــا هــو صديــق 
الخطــاة، ألن فــي كل مبــدأ مــن مبــادئ النعمــة وكل وعــد بالفــرح، وكل عمــل مــن 
أعمــال المحبــة، وكل جــاذب إلهــي مقــدم لنــا فــي حيــاة مخلصنــا علــى األرض 

نــرى » هللَاُ َمَعَنــا «.
إن الشــيطان يصــور لنــا نامــوس هللا القائــم علــى المحبــة بأنــه نامــوس أنانــي، 
وهــو يعلــن لنــا اســتحالة إطاعتنــا لفرائضــه. انــه ينســب إلــى الخالــق ســقوط أبوينــا 
هــو  أن هللا  يعتقــدون  النــاس  يجعــل  وبهــذا  ويــات.  مــن  عنــه  نجــم  ومــا  األوليــن 
ســبب الخطيــة واأللــم والمــوت. وقــد كان علــى يســوع أن يكشــف القنــاع عــن هــذه 
األكذوبــة، وكواحــد منــا كان لبــد أن يقــدم نفســه مثــال للطاعــة. وألجــل هــذا اتخــذ 
طبيعتنــا وجــاز فــي كل اختباراتنــا » ِمــْن ثَــمَّ كَاَن يَْنبَِغــي أَْن يُْشــِبَه إِْخَوتَــُه ِفــي كُلِّ 
لــم يحتملــه يســوع  َشــْيٍء « )عبرانييــن 2: 17(. فــإذا كان علينــا أن نحتمــل شــيئاً 
قبلنا، فمن هذه الناحية يصور لنا الشيطان قوة هللا على أنها غير كافية. ولذلك 

23, 24



22  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

ِبــاَ َخِطيَّــٍة « )عبرانييــن ٤:  قيــل عــن يســوع إنــه: » ُمَجــرٌَّب ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِمثْلَُنــا، 
15(. لقــد احتمــل كل تجربــة يمكــن أن نتعــرض نحــن لهــا، وهــو لــم يســتخدم لنفســه 
أيــة قــوة إلّ ومنحهــا لنــا مجانــا. فكإنســان واجــه التجربــة وانتصــر بالقــوة المعطــاة 
لــه مــن هللا. فهــو الــذي قــال: » أَْن أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يَــا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك 
ِفــي َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور ٤0: 8( وإذ كان يجــول يصنــع خيــرا ويشــفي جميــع 
المتســلط عليهــم إبليــس، أظهــر للنــاس ميــزات شــريعة هللا وطبيعــة خدمتــه. إن 

حياتــه لتشــهد بــأن فــي مقدورنــا نحــن أيضــاً أن نطيــع شــريعة هللا.

تنفيذ التدبير
إن المســيح ببشــريته قــد لمــس بشــريتنا، وبألوهيتــه يمســك بعــرش هللا. وكابــن 
اإلنسان كان مثالنا في الطاعة، وكابن هللا يعطينا القوة على أن نطيع. إن المسيح 
ـِذي  هــو الــذي تكلــم إلــى موســى مــن العليقــة علــى جبــل حوريــب قائــا: » أَْهيَــِه الّـَ
ــْه أَرَْســلَِني إِلَيُْكــْم « )خــروج 3: 1٤(. ألن  ــْه «... هَكــَذا تَُقــوُل لِبَِنــي إِْســرَائِيَل: أَْهيَ أَْهيَ
هــذا هــو الضمــان لخــاص إســرائيل. وهكــذا لمــا آتــى فــي شــبه النــاس أعلــن عــن 
نفسه قائا » أَْهيَِه «. إن طفل بيت لحم، الُمَخلِّص الوديع والمتواضع القلب هو 
هللا » ظََهــَر ِفــي الَْجَســِد « )1 تيموثــاوس 3: 16(. وهــو يقــول لنــا: » أَنَــا ُهــَو الرَّاِعــي 
الُِح «، » أَنَا ُهَو الُْخبُْز الَْحيُّ  «، » أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحيَاُة «، » ُدِفَع إِلَيَّ  الصَّ
َماِء َوَعلَى األَرِْض « )يوحنا 10: 11؛ 6: 51؛ 1٤: 6، متى 28:  كُلُّ ُسلْطَاٍن ِفي السَّ
18(. » أَْهيَِه « فيها تحقيق وضمان لكل وعد. أنا هو ل تخافوا.  » هللَاُ َمَعَنا « هو 

ضمــان خاصنــا مــن الخطيــة، ويقيــن قدرتنــا علــى إطاعــة شــريعة الســماء.
هــو  الــذي  خلقــه  المســيح  أعلــن  بشــريتنا  جســم  لنفســه  ليتخــذ  تنازلــه  وفــي 
علــى نقيــض أخــاق الشــيطان. ولكنــه انحــدر إلــى دركــة أدنــى مــن ذلــك فــي طريــق 
اتضاعــه: » َوإِْذ ُوِجــَد ِفــي الَْهيْئَــِة كَِإنَْســاٍن، َوَضــَع نَْفَســُه َوأَطَــاَع َحتَّــى الَْمــْوَت َمــْوَت 
لِيــِب « )فيلبــي 2: 8(. وكمــا أن رئيــس الكهنــة كان ينــزع عنــه ثيابــه الرســمية  الصَّ
الفاخــرة، ويخــدم فــي ثــوب مــن الكتــان األبيــض الــذي كان يلبســه أي كاهــن عــادي، 
كذلــك المســيح أخــذ صــورة عبــد، وقـُـِدَم ذبيحــة. فــكان هــو الكاهــن وهــو الذبيحــة: 
َعلَيْــِه،  َســاَِمَنا  تَأِْديــُب  آثَاِمَنــا.  ألَْجــِل  َمْســُحوٌق  َمَعاِصيَنــا،  ألَْجــِل  َمْجــُروٌح  » َوُهــَو 

َوِبُحبُــرِِه ُشــِفيَنا « )إشــعياء 53: 15(. 
لقــد عومــل المســيح بالمعاملــة التــي كنــا نســتحقها لكــي نُعامــل نحــن بالمعاملــة 
التــي يســتحقها هــو. لقــد ديــن ألجــل خطايانــا التــي لــم يشــترك فيهــا لكــي نتبــرر نحــن 
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ببــره الــذي لــم نشــترك فيــه. لقــد قاســى آلم المــوت التــي كانــت لنــا حتــى ننــال 
ــرِِه ُشــِفيَنا « )إَِشــْعيَاء 35: 5(.  الحيــاة التــي كانــت لــه: » َوِبُحبُ

االتحاد باهلل
إن المســيح بحياتــه وموتــه قــد أتــم عمــا هــو أكثــر مــن مجــرد رد وإصــاح مــا قــد 
بيــن هللا واإلنســان فصــا  لقــد كان الشــيطان يقصــد أن يفصــل  خربتــه الخطيــة. 
أبديــا، ولكننــا — فــي المســيح — نصيــر متحديــن بــاهلل اتحــادا أوثــق ممــا لــو لــم نكــن 
قــد ســقطنا. فــإذ اتخــذ الُمَخلِّــص طبيعتنــا ربــط نفســه بالبشــرية بربــاط ل يمكــن أن 
ـى  ـُه هَكــَذا أََحــبَّ هللُا الَْعالَــَم َحتّـَ ينفصــم. لقــد ارتبــط بنــا مــدى دهــور األبــد: » ألَنّـَ
ليحمــل خطايانــا  فقــط  ليــس  بذلــه  قــد  إنــه  )يوحنــا 3: 16(.  الَْوِحيــَد «  ابَْنــُه  بَــَذَل 
عهــد  لنــا هللا  يؤكــد  ولكــي  الســاقط.  لجنســنا  أعطــاه  ولكنــه  عنــا،  كفــارة  ويمــوت 
ســامه الــذي ل ينقــض فقــد بــذل ابنــه الوحيــد ليصيــر واحــدا مــن األســرة البشــرية 
هللا  أن  علــى  الضمــان  هــو  هــذا  البشــرية.  بطبيعتــه  محتفظــا  األبــد  إلــى  وليظــل 
يَاَســُة َعلـَـى كَِتِفــِه « لقــد  ســينجز وعــده: » ألَنَّــُه يُولـَـُد لََنــا َولـَـٌد َونُْعطـَـى ابًْنــا، َوتَُكــوُن الرِّ
اتخــذ هللا الطبيعــة البشــرية فــي شــخص ابنــه الــذي قــد حملهــا إلــى الســماء العليــا. 
إن » ابْــُن اإلِنَْســاِن « هــو الــذي يجلــس مــع هللا فــي عــرش الكــون. وابــن اإلنســان 
ــاَِم «  ـا، رَئِيــَس السَّ هــو الــذي يُدعــى اســمه » َعِجيبًــا، ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، أَبًــا أَبَِديًـّ
)إشــعياء 9: 6(. إن » أَْهيَِه « هو الوســيط بين هللا والبشــرية الذي يضع يده على 
وٌس ِبــاَ َشــّر َولَ َدنـَـٍس، قـَـِد انَْفَصــَل َعــِن الُْخطـَـاِة «  كليهمــا. إن ذاك الــذي هــو » قـُـدُّ
وهــو » لَ يَْســتَِحي أَْن يَْدُعَوُهــْم إِْخــَوًة « )عبرانييــن 2: 11(. فــي المســيح ارتبطــت 
األســرة األرضيــة واألســرة الســماوية معــا. فالمســيح الممجــد هــو أخونــا. فلذلــك 

تعتــز الســماء بالبشــرية، والبشــرية تحتضنهــا المحبــة غيــر المحــدودة.
َوَمــا  أَْجــَوَدُه  َمــا  أَرِْضــِه.  َعلَــى  َمرْفُوَعــًة  ـاِج  التّـَ » كَِحَجــارَِة  شــعبه:  هللا  يصــف 
أَْجَملَــُه! « )زكريــا 9: 16، 17(. إن تمجيــد المفدييــن ســيكون شــهادة أبديــة لرحمــة 
ُهــوِر اآلتِيَــِة ِغَنــى نِْعَمِتــِه الَْفائِــَق، ِباللُّطْــِف َعلَيَْنــا ِفــي الَْمِســيِح  هللا » لِيُظِْهــَر ِفــي الدُّ
ــَماِويَّاِت، ِبَواِســطَِة  ــاَِطيِن ِفــي السَّ يَُســوَع «، » لَِكــْي يَُعــرََّف اآلَن ِعْنــَد الرَُّؤَســاِء َوالسَّ
ُهــوِر الَّــِذي َصَنَعــُه ِفــي الَْمِســيِح  َعــِة، َحَســَب قَْصــِد الدُّ الَْكِنيَســِة، ِبِحْكَمــِة هللِا الُْمتََنوِّ

يَُســوَع َربَِّنــا « )أفَســس 2: 7؛ 3: 10، 11(. 
وعــن طريــق عمــل المســيح الفدائــي يزكــي حكــم هللا وقضــاؤه. إن هللا القديــر 
يُعــرَف علــى أنــه إلــه المحبــة. إن اتهامــات الشــيطان قــد دحضــت وكذبــت وكشــفت 
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الســتار عــن صفاتــه، ولــن يمكــن أن يحــدث عصيــان فيمــا بعــد. ولــن تعــود الخطيــة 
مــن  بمأمــن  الجميــع  ســيكون  األبــد  دهــور  ومــدى  بعــد.  فيمــا  المســكونة  لتدخــل 
والســماء  األرض  ســكان  ارتبــط  قــد  لذاتهــا  المحبــة  تضحيــة  وبواســطة  الرتــداد. 

بخالقهــم بصــات وثيقــة ل يمكــن أن تنفصــم.
إن عمــل الفــداء ســيكون كامــا. ففــي المــكان الــذي فيــه كثــرت الخطيــة زادت 
الشــيطان  ادَّعــى  ميدانــا  كانــت  التــي  نفســها  واألرض  جــدا.  وتفاضلــت  النعمــة 
ملكيتــه، ســتتمجد فضــا عــن كونهــا ســتُفدى. وعالمنــا الصغيــر الواقــع تحــت لعنــة 
الخطيــة، تلــك البقعــة الســوداء الوحيــدة فــي ملكــوت هللا المجيــد ســيكرم أكثــر 
مــن كل العوالــم األخــرى فــي الكــون. فهنــا حيــث حــل ابــن هللا فــي جســم بشــريته، 
وحيــث عــاش ملــك المجــد وتألــم ومــات — هنــا عندمــا يُصنــع كل شــيء جديــدا 
ســيحل هللا فــي خيمتــه فــي وســط النــاس، وهــو » َسيَْســُكُن َمَعُهــْم، َوُهــْم يَُكونُــوَن 
لَــُه َشــْعبًا، َوهللُا نَْفُســُه يَُكــوُن َمَعُهــْم إِلًهــا لَُهــْم « )رؤيــا 21: 3(. ومــدى دهــور األبــد 
إذ يســير المفديــون فــي نــور الــرب فسيشــكرونه علــى عطيتــه التــي ل يعبــر عنهــا—  

عمانوئيل، » هللَاُ َمَعَنا «.
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ظــل الشــعب اليهــودي ينتظــر مجــيء الُمَخلِّــص حقبــة طويلــة مــن الزمــن جــاوزت 
ألف ســنة. وقد تركزت في هذا الحادث أبهج آمالهم وانتظاراتهم. ففي تســبيحاتهم 
ونبواتهــم، فــي طقــوس الهيــكل وفــي العبــادة العائليــة كانــوا يقدســون اســمه. ومــع 
ذلك فإنهم لم يعرفوه عندما أتى. إن حبيب السماء ذاك كان في نظرهم » كَِعرْق 
ِمــْن أَرٍْض يَاِبَســٍة «  فلــم يــروا فيــه » ُصــورََة... َولَ َجَمــاَل « فينظــروا إليــه ول منظــر 
تُُه لَْم تَْقبَلُْه « )إشعياء 53: 2؛ يوحنا 1: 11(.  ِتِه َجاَء، َوَخاصَّ فيشتهوه: » إِلَى َخاصَّ
يحفظــوا معرفــة  لكــي  إســرائيل. دعاهــم  اختــار  قــد  فــإن هللا كان  ذلــك  ومــع 
عــن  تنبــئ  كانــت  التــي  والنبــوات  بالرمــوز  وليحتفظــوا  النــاس،  بيــن  شــريعته 
الُمَخلِّــص. كان يريدهــم أن يكونــوا مثــل ينابيــع خــاص للعالــم. فكمــا كان إبراهيــم 
فــي أرض غربتــه، وكمــا كان يوســف فــي مصــر، وكمــا كان دانيــال فــي بــاط مملكــة 
بابــل — كذلــك كان يجــب أن يكــون الشــعب العبرانــي بيــن الشــعوب، كان عليهــم 

أن يعلنــوا هللا للنــاس.
إن هللا عندمــا دعــا إبراهيــم قــال لــه: » أُبـَـارِكََك... َوتَُكــوَن بَرَكـَـًة... تَتَبَــارَُك ِفيــَك 
َجِميــُع قَبَائِــِل األَرِْض « )تكويــن 12: 2، 3(. وقــد ردد األنبيــاء نفــس هــذا التعليــم. 
وحتــى بعدمــا اجتاحــت الحــروب أرض إســرائيل وأُخــذ الشــعب إلــى الســبي قُــدم 
لهــم هــذا الوعــد: » َوتَُكــوُن بَِقيَّــُة يَْعُقــوَب ِفــي َوَســِط ُشــُعوٍب كَِثيِريــَن كَالنَّــَدى ِمــْن 
، كَالَْواِبــِل َعلَــى الُْعْشــِب الَّــِذي لَ يَْنتَِظــُر إِنَْســانًا َولَ يَْصِبــُر لِبَِنــي الْبََشــِر «  ِعْنــِد الــرَّبِّ
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)ميخــا 5: 7(. وعــن الهيــكل فــي أورشــليم أعلــن هللا بواســطة إشــعياء النبــي: » ألَنَّ 
ــُعوِب « )إَِشــْعيَاء 56: 7(.  ــاَِة يُْدَعــى لـِـُكلِّ الشُّ بَيِْتــي بَيْــَت الصَّ

ولكــن اإلســرائيليين ركــزوا آمالهــم وانتظاراتهــم فــي العظمــة الماديــة. فمنــذ أن 
دخلــوا أرض كنعــان حــادوا عــن وصايــا هللا واتبعــوا طــرق الوثنييــن. وعبثــا أنذرهــم 
هللا علــى أفــواه أنبيائــه، وعبئــا قاســوا األهــوال مــن جــراء الضطهــادات التــي أوقعهــا 

عليهــم أعداؤهــم الوثنيــون، فبعــد كل إصــاح كان الشــعب يوغــل فــي الرتــداد.
ولــو كان بنــو إســرائيل أمنــاء هلل لــكان قــد أتــم غرضــه فــي إكرامهــم وتعظيمهــم. 
ولــو ســاروا فــي طريــق الطاعــة لــكان الــرب قــد تمــم لهــم وعــده الــذي أعطــاه علــى 
فــم موســى بــأن يجعلهــم مســتعلين » َعلَــى َجِميــعِ الَْقبَائِــِل الَِّتــي َعِملََهــا ِفــي الثََّنــاِء 
َي « عليهــم  َوالْســِم َوالْبََهــاِء « » فَيَــرَى َجِميــُع ُشــُعوِب األَرِْض أَنَّ اْســَم الــرَّبِّ قـَـْد ُســمِّ
أَْعيُــِن  » أََمــاَم  والفطنــة  بالحكمــة  يعملــوا  أن  نصحهــم  ولقــد  منهــم.  » َويََخافُــوَن « 
ــْعُب الَْعِظيــُم  ــُعوِب الَِّذيــَن يَْســَمُعوَن كُلَّ هــِذِه الَْفرَائِــِض، فَيَُقولُــوَن: هــَذا الشَّ الشُّ
إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب َحِكيــٌم َوفَِطــٌن « )تثنيــة 26: 19؛ 28: 10؛ ٤: 6(. ولكــن نظــرا لعــدم 
أمانتهــم لــم يكــن ممكنــا أن يتــم قصــد هللا إلّ عــن طريــق تعاقــب الضيــق واإلذلل.

إخضاع شعب هللا قديما
لقــد أُخضعــوا تحــت ســلطان مملكــة بابــل وتشــتتوا فــي كل البلــدان الوثنيــة. 
قيثاراتهــم  علقــوا  وإذ  إللههــم.  الــولء  عهــد  منهــم  كثيــرون  جــدد  ضيقهــم  ففــي 
علــى شــجر الصفصــاف وناحــوا علــى هيكلهــم المقــدس الــذي قــد هــدم، أشــرق 
بواســطتهم نــور الحــق وانتشــرت معرفــة هللا بيــن األمــم. لقــد كانــت أنظمــة الذبائــح 
الــذي قــد أقــره هللا. وكثيــرون مــن الُمَخلِّصيــن ممــن كانــوا  الوثنيــة تزييفــا للنظــام 
يمارســون الطقــوس الوثنيــة تعلمــوا مــن العبرانييــن معنــى الخدمــة التــي قــد رســمها 

الفــادي. بالوعــد بمجــيء  هللا، وباإليمــان تمســكوا 
عانــى كثيــرون مــن بنــي الســبي الضطهــاد المريــر. وكثيــرون بذلــوا حياتهــم ثمنــا 
ثــار عبــدة  يــوم الســبت ورفــض الحتفــال باألعيــاد الوثنيــة. وإذ  لرفضهــم تدنيــس 
األوثــان ليقضــوا علــى الحــق ويســتأصلوه جعــل الــرب عبيــده يقفــون وجهــا لوجــه 
أمــام الملــوك والــولة لعلهــم يقبلــون الحــق هــم وشــعوبهم. ومــرارا وتكــرارا اضطــر 

كبــار الملــوك أن يشــهدوا لعظمــة هللا الــذي كان يعبــده أســراهم العبرانيــون.
كان للســبي البابلــي أثــره الفعــال فــي تحريــر اإلســرائيليين مــن عبــادة التماثيــل 
عليهــم  أثــاره  الــذي  الضطهــاد  أهــوال  قاســوا  التاليــة  العصــور  ومــدى  المنحوتــة. 
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أعداؤهــم الوثنيــون إلــى أن رســخ فــي أذهانهــم القتنــاع بــأن نجاحهــم موقــوف علــى 
الطاعة لشريعة هللا. ولكن أكثرية الشعب لم يكونوا مدفوعين إلى الطاعة بدافع 
المحبــة، فقــد كان الدافــع هــو األنانيــة، وكانــوا يقدمــون هلل خدمــة ظاهريــة علــى 
اعتبــار أنهــا طريــق يــؤدي إلــى عظمتهــم القوميــة. لــم يصبحــوا نــورا للعالــم، ولكنهــم 
التوجيهــات  وفــي  الوثنيــة.  العبــادة  إلغــراءات  تجنبــا  العالــم  عــن  أنفســهم  عزلــوا 
ــت علــى فــم موســى وضــع هللا لهــم شــروطا وقيــودا خاصــة باختاطهــم  التــي قُدمَّ
بعبــدة األوثــان. ولكنهــم أســاءوا فهــم هــذا التعليــم. لقــد كان القصــد منــه الحيلولــة 
بينهــم وبيــن ُمشــاكَلة الوثنييــن فــي ممارســتهم، إلّ أنهــم اســتخدموه فــي إقامــة ســور 
فاصــل بيــن إســرائيل وبيــن كل األمــم األخــرى، فنظــر اليهــود إلــى أورشــليم علــى أنهــا 

ســماؤهم. وفــي حســدهم كانــوا يخافــون مــن أن يظهــر الــرب الرحمــة لألمــم.
بالتعليــم  الشــعب اهتمامــا عظيمــا  أبــدى  البابلــي  الســبي  مــن  العــودة  وبعــد 
الدينــي. ففــي كل أنحــاء البــاد أقيمــت المجامــع التــي كان الكهنــة والكتبــة يعلّمــون 
فيهــا  العاملــون  ادَّعــى  التــي  المــدارس  أقيمــت  كمــا  للشــعب،  النامــوس  فيهــا 
وفــي الفنــون والعلــوم أن مبــادئ البــر تُــدرَّس فيهــا. ولكــن هــذه المعاهــد فســدت 
وتلــك الوســائط فشــلت. ففــي أثنــاء ســني الســبي اعتنــق كثيــرون مــن الشــعب 
آراء الوثنييــن وعاداتهــم. وقــد تســللت تلــك اآلراء والعــادات الغريبــة إلــى الخدمــة 

الدينيــة. وفــي أشــياء كثيــرة شــاكل بنــو إســرائيل الوثنييــن فــي أعمالهــم.

فساد خدماتهم الدينية
وإذ تــرك اليهــود هللا غــاب عــن أفهامهــم مغــزى الخدمــة الطقســية، تلــك الخدمــة 
التــي كان قــد رســمها المســيح نفســه. ففــي كل جزئياتهــا كانــت ترمــز إليــه، وكانــت 
مــألى بالحيويــة والجمــال الروحــي. ولكــن اليهــود خســروا الحيــاة الروحيــة فلــم يعــد 
لهــا وجــود فــي شــعائرهم، ومــع ذلــك فقــد ظلــوا متمســكين بالنظــم الميتــة. لقــد وثقــوا 
بالذبائح والفرائض نفسها بدل من الوثوق بذاك الذي كانت تشير إليه. ولكي يمأل 
كهنــة اليهــود ومعلموهــم الفــراغ الناشــئ عمــا قــد خســروه ضاعفــوا مطالبيهــم. وعلــى 
قــدر مــا زادوا مــن صرامتهــم قلّــت محبتهــم التــي أظهروهــا هلل، فقاســوا قداســتهم 

بنســبة كثــرة شــعائرهم فــي حيــن أن قلوبهــم كانــت مفعمــة بالكبريــاء والنفــاق.
ومــع كثــرة وصاياهــم الدقيقــة والثقيلــة صــار مــن المســتحيل عليهــم أن يحفظــوا 
أن  الوقــت  نفــس  فــي  عبــادة هللا وحاولــوا  فــي  رغبــوا  الذيــن  فأولئــك  النامــوس. 
يحفظــوا الفرائــض التــي فرضهــا معلمــو الشــريعة كانــوا يرزحــون تحــت عــبء ثقيــل، 
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ولــم يســتطيعوا أن يجــدوا راحــة مــن اتهامــات ضمائرهــم المنزعجــة. وهكــذا حــاول 
الشــيطان أن يثبــط همــم الشــعب ويقلــل مــن فهمهــم لصفــات هللا ويحقــر إيمــان 
إســرائيل. لقــد أراد أن يثبــت ادعــاءه الــذي كان قــد جاهــر بــه عندمــا عصــى علــى 
هللا فــي الســماء — أي أن مطاليــب هللا غيــر عادلــة ول يمكــن إطاعتهــا، فقــال —  

حتــى إســرائيل نفســه لــم يحفــظ النامــوس.
علــى  مهمتــه  يفهمــون  يكونــوا  لــم  مســيا  مجــيء  ينتظــرون  اليهــود  كان  وحيــن 
حقيقتهــا، فلــم يطلبــوا الفــداء مــن الخطيــة بــل طلبــوا التحــرر مــن نيــر الرومــان. كانــوا 
ينتظرون أن يجيء مســيا قائدا فاتحا يســحق قوة الظالمين ويرفع من شــأن إســرائيل 

ويجعــل ســلطانه شــاما، وهكــذا كان الطريــق ممهــدا أمامهــم لرفــض الُمَخلِـّـص.
وعنــد ميــاد المســيح كانــت األمــة رازحــة تحــت حكــم ســادتها الغربــاء، كمــا 
أن  لليهــود  مســموحا  وكان  شــملها.  مزقــت  قــد  كانــت  الداخليــة  المنازعــات  أن 
يحتفظــوا بصــورة حكومــة مســتقلة ولكــن لــم يكــن ممكنــا إخفــاء حقيقــة كونهــم تحــت 
نيــر الرومــان، كمــا لــم يكونــوا راضيــن بــأن يحــد الرومــان مــن ســلطانهم. كان الرومــان 
يدعــون ألنفســهم الحــق فــي تعييــن رئيــس الكهنــة أو عزلــه. وكثيــرا مــا كان اإلنســان 
وهكــذا  القتــل.  حتــى  أو  الرشــوة  أو  الحتيــال  طريــق  عــن  الوظيفــة  بهــذه  يظفــر 
إلــى عمــق أعمــاق الهــوان والفســاد. ومــع ذلــك فقــد  انحــدرت وظيفــة الكهنــوت 
كان الكهنــة يتمتعــون بســلطان عظيــم، ولكنهــم ويــا لألســف اســتخدموه فــي أغــراض 
شــخصية وفــي الحصــول علــى الربــح القبيــح، فخضــع الشــعب لمطاليبهــم القاســية، 
كمــا عانــوا الويــات مــن جــراء الجزيــة الثقيلــة التــي فرضهــا عليهــم الرومــان. هــذه 
الحالــة تســبب عنهــا تذمــر واســع النطــاق، فعبّــر الشــعب عــن ســخطه بالثــورات 
العامــة مــرارا كثيــرة.  لقــد كان الجشــع والظلــم وعــدم الثقــة والبــادة الروحيــة تنهــش 

أحشــاء األمــة فــي الصميــم.
إن كراهية اليهود للرومان وكبرياؤهم القومية والروحية دفعتهم إلى التشبث 
العنيــف بطقــوس العبــادة. وقــد حــاول الكهنــة أن يشــتهروا بالقداســة بتدقيقهــم 
فــي مراعــاة طقــوس الديانــة. ثــم إن الشــعب وهــم مكتنفــون بالظــام والضطهــاد، 
الــذي  ذاك  لمجــيء  مشــتاقين  كانــوا   — للســلطة  متعطشــون  وهــم  والرؤســاء 
ســيقهر أعداءهــم ويــرد الملــك إلــى إســرائيل. لقــد درســوا النبــوات ولكــن بــدون فهــم 
روحــي. فأغفلــوا تلــك النبــوات التــي أشــارت إلــى اتضــاع المســيح فــي مجيئــه األول، 
وأســاءوا تطبيــق النبــوات التــي تتحــدث عــن مجــد مجيئــه الثانــي، فأعمــت الكبريــاء 

بصائرهــم، وفســروا النبــوات بمــا يتفــق ورغائبهــم النفســانية.
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ــا َجــاَء ِمــْلُء الزََّمــاِن، أَرَْســَل هللُا ابَْنــُه... لِيَْفتَــِدَي الَِّذيــَن تَْحــَت النَّاُمــوِس،  » لَمَّ
لَِنَنــاَل التَّبَنِّــَي « )غاطيــة ٤: ٤، 5(. 

لقــد أُنبــئ عــن مجــيء الُمَخلِـّـص فــي جنــة عــدن. إن آدم وحــواء عندمــا ســمعا 
أول هــذا الوعــد كانــا ينتظــران إتمامــه ســريعا. وبفــرح عظيــم اســتقبا ابنهمــا البكــر 
اللــذان  فذانــك  تأخــر،  الوعــد  إنجــاز  ولكــن  الُمَخلِـّـص.  هــو  يكــون  أن  أمــل  علــى 
قــد أعطــي لهمــا الوعــد أول ماتــا دون أن يريــا الُمَخلِـّـص. ومنــذ أيــام أخنــوخ تكــرر 
الوعــد علــى أفــواه اآلبــاء واألنبيــاء، وبذلــك حفظــوا رجــاء مجيئــه حيــا، ومــع ذلــك 
فإنــه لــم يــأِت. وقــد كشــفت نبــوة دانيــال عــن وقــت مجيئــه، ولكــن لــم يفســر جميــع 
النــاس هــذه الرســالة التفســير الصائــب. انقضــت القــرون تباعــا وصمتــت أصــوات 
األنبيــاء، وثقلــت أيــدي الطغــاة الظالميــن علــى إســرائيل، وكاد كثيــرون يصرخــون 

ـاُم َوَخابَــْت كُلُّ ُرْؤيَــا « )حزقيــال 12: 32(. قائليــن: » قَــْد طَالَــِت األَيّـَ
المعينــة  مداراتهــا  فــي  الوســيعة  أفاكهــا  فــي  الكواكــب  تــدور  كمــا  ولكــن 
الرعبــة  رمــزَْي  طريــق  فعــن  إبطــاء.  ول  عجلــة  تعــرف  ل  هللا  مقاصــد  فكذلــك 
سيُســتعبَدون  إســرائيل  بنــي  أن  إلبراهيــم  الــرب  أعلــن  الدخــان  وتنــور  المظلمــة 
للمصرييــن وقــال لــه إن مــدة العبوديــة ســتطول إلــى أربــع مئــة ســنة. ثــم قــال لــه : 
» َوبَْعــَد ذلِــَك يَْخُرُجــوَن ِبأَْمــاٍَك َجِزيلَــٍة « )تكويــن 15: 1٤(. ولقــد جنَّــد فرعــون 
كل قــوى إمبراطوريتــه الجبــارة لمحاربــة ذلــك الوعــد ولكــن كل ذلــك كان عبثــا: 
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» َوكَاَن... ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم َعيِْنــِه )المعيــن فــي الوعــد اإللهــي(، أَنَّ َجِميــَع أَْجَنــاِد 
الــرَّبِّ َخَرَجــْت ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « )خــروج 12: ٤1(. وكذلــك فــي محفــل الســماء 
تقــررت ســاعة مجــيء المســيح. وعندمــا أشــارت ســاعة الزمــن العظيمــة إلــى تلــك 

الســاعة ولــد يســوع فــي بيــت لحــم.

» ملء الزمان « 
ِمــْلُء الزََّمــاِن «. لقــد وجهــت العنايــة اإللهيــة تحــركات األمــم وتيــار  َجــاَء  ــا  » لَمَّ
لقــد  الُمَخلِـّـص.  لمجــيء  مهيــأ  العالــم  أن صــار  إلــى  البشــرية  والمؤثــرات  البواعــث 
توحــدت األمــم تحــت حكومــة واحــدة، ولغــة واحــدة كانــت مســتعمله علــى نطــاق 
واســع، وكانــت فــي كل مــكان تعتبــر لغــة العلــم. ومــن كل البلــدان كان اليهــود الذيــن 
الســنوية. وعندمــا كانــوا  بأعيادهــم  أورشــليم لاحتفــاء  إلــى  الشــتات يجيئــون  فــي 
يعودون إلى أرض غربتهم أمكنهم أن ينشروا في كل أنحاء العالم أنباء مجيء مسيا.

علــى  الســيطرة  تفقــد  الوثنيــة  والعبــادات  األنظمــة  بــدأت  الحيــن  ذلــك  وفــي 
تشــبع  ديانــة  إلــى  يتوقــون  والخرافــات، وكانــوا  التمثيــل  قــد ســئموا  الذيــن  النــاس 
القلــب. وحيــن بــدا كأن الحــق قــد رحــل عــن النــاس كانــت هنالــك نفــوس تنتظــر 
مجــيء النــور وقــد شــملتها الحيــرة والحــزن. كانــت متعطشــة إلــى معرفــة اإللــه الحــي 

وإلــى يقيــن الحيــاة بعــد المــوت.
وعندمــا انحــرف اليهــود عــن هللا بــدأ اإليمــان يضعــف، وكاد الرجــاء ل يضــيء 
المــوت  وأمســى  األنبيــاء،  أقــوال  يفقهــون  النــاس  عــاد  ومــا  المســتقبل،  ظلمــات 
فــي نظــر عامــة الشــعب ســرا مخيفــا. أمــا مــا وراء القبــر فــكان مكتنفــا بالشــكوك 
والظــام: فلــم يكــن فقــط عويــل األمهــات فــي بيــت لحــم وحدهــا، ولكــن الصرخــة 
ارتفعــت مــن قلــب البشــرية العظيــم ووصلــت إلــى النبــي عبــر األجيــال — » َصــْوٌت 
ُســِمَع ِفــي الرَّاَمــِة، نَــْوٌح َوبُــَكاٌء َوَعِويــٌل كَِثيــٌر. َراِحيــُل تَبِْكــي َعلَــى أَْولَِدَهــا َولَ تُِريــُد 
أَْن تَـــتََعزَّى، ألَنَُّهــْم لَيُْســوا ِبَمْوُجوِديــَن « )متــى 2: 18(. لقــد جلــس النــاس » ِفــي 
كـُـورَِة الَْمــْوِت َوِظاَلـِـِه « ل يجــدون عــزاء. وبعيــون مشــتاقة جعلــوا يتطلعــون مترقبيــن 

مجــيء المنقــذ اآلتــي، عندمــا ينقشــع الظــام وتنكشــف أســرار المســتقبل.

انتظار ظهور معلم عظيم
وكان رجال من خارج األمة اليهودية قد أنبأوا بظهور معلم إلهي، وكان أولئك 
القوم ينشدون الحق وقد أعطي لهم روح الوحي. فظهر أولئك المعلمون الواحد 
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بعــد اآلخــر كالكواكــب التــي تبــدد غياهــب الظلمــة. وأضرمــت تلــك النبــوات التــي 
نطقــوا بهــا الرجــاء فــي قلــوب آلف النــاس مــن كل األمــم.

قبــل مئــات الســنين كان الكتــاب المقــدس قــد تُرِجــم إلــى اليونانيــة، وكان كل 
وكان  حينــذاك،  باليونانيــة  يتحدثــون  األطــراف  المتراميــة  الرومانيــة  الدولــة  رعايــا 
اليهــود مشــتتين فــي كل مــكان، وكان األمــم يشــاركونهم إلــى حــد مــا فــي انتظارهــم 
لمجــيء مســيا. وبيــن الذيــن اعتبرهــم اليهــود وثنييــن ُوجــَدت جماعــة كانــوا يفهمــون 
النبــوات الخاصــة بمســيا فهمــا أفضــل مــن فهــم معلمــي إســرائيل. فلقــد ُوِجــد مــن 
لقــد حــاول الفاســفة أن يدرســوا  مــن الخطيــة.  ينتظــرون مجيئــه كمخلــص  كانــوا 
أســرار النظــام العبرانــي، ولكــن تعصــب اليهــود حــال دون نشــر النــور. لقــد أصــروا 
علــى النفصــال عــن األمــم األخــرى رافضيــن إذاعــة معرفتهــم عــن الخدمــات الرمزيــة. 
الــذي كانــت كل  ينبغــي أن ذاك  ينبغــي أن يجــيء المفســر الحقيقــي، إذ  فــكان 

الرمــوز تشــير إليــه يفســر لهــم مدلولتهــا.
الرمــوز  طريــق  وعــن  واألنبيــاء،  اآلبــاء  طريــق  وعــن  الطبيعــة،  طريــق  فعــن 
واإلشــارات كلــم هللا العالــم. فالــدروس التــي تقــدم للبشــر ينبغــي أن تقــدم لهــم 
فــي لغتهــم. ينبغــي لرســول العهــد أن يتكلــم وأن يســمع صوتــه فــي هيكلــه. يجــب 
أن ينطــق المســيح بــكام واضــح ومفهــوم. ومــا دام هــو مبــدع الحــق فينبغــي لــه أن 
التأثيــر.  الــذي جعلــه عديــم  النــاس  بطــل كام  إيــاه عــن  فــارزا  الحــق  بيــن  يفصــل 
ينبغــي إيضــاح مبــادئ حكــم هللا وتدبيــر الفــداء بــكل جــاء. يجــب أن توضــع كل 

النــاس كاملــة. أمــام  القديــم  العهــد  تعاليــم 

انتعاش الرجاء
وقــد كانــت بيــن اليهــود نفــوس ثابتــة مــن نســل تلــك الســالة المقدســة التــي 
الوعــد  رجــاء  ينتظــرون  ظلــوا  النــاس  هــؤلء  هللا.  معرفــة  حفظــت  طريقهــا  عــن 
المقــدم لآلبــاء. وقــد تشــدد إيمانهــم لــدى تأملهــم فــي الوعــد المعطــى لموســى 
وهــو القائــل: » إِنَّ نَِبيًّــا ِمثْلِــي َســيُِقيُم لَُكــُم الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ِمــْن إِْخَوتُِكــْم. لـَـُه تَْســَمُعوَن 
ِفــي كُلِّ َمــا يَُكلُِّمُكــْم ِبــِه « )أعمــال 3: 22(. كمــا أنهــم قــرأوا أيضــاً مــا تذكــره نبــوة 
ــَر  ألُبَشِّ َمَســَحِني  الــرَّبَّ  ألَنَّ   ، َعلَــيَّ الــرَّبِّ  ــيِِّد  السَّ » ُروُح  المســيح:  عــن  إشــعياء 
الَْمَســاكِيَن، أَرَْســلَِني ألَْعِصــَب ُمْنَكِســِري الَْقلْــِب، ألُنَــاِدَي لِلَْمْســِبيِّيَن ِبالِْعتْــِق... 
عنــه  قيــل  مــا  قــرأوا  كمــا   .)2  ،1  :61 )إشــعياء  لِلــرَّبِّ «  َمْقبُولَــٍة  ِبَســَنٍة  ألُنَــاِدَي 
» تَْنتَِظــُر...  الجزائــر  أن  وكيــف  األَرِْض «  ِفــي  الَْحــقَّ  يََضــَع  ـى  » َحتّـَ يــكل  ل  أنــه 

33, 34



32  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

َشــِريَعتَك « واألمــم » تَِســيُر األَُمــُم ِفــي نُــورِِك، َوالُْملُــوُك ِفــي ِضيَــاِء إِْشــرَاِقِك « 
)إشــعياء ٤2: ٤؛ 60: 3(. 

كمــا أن األقــوال التــي نطــق بهــا يعقــوب قبلمــا أســلم روحــه مألتهــم رجــاء إذ قــال: 
» لَ يـَـزُوُل قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــوَذا َوُمْشــتَِرٌع ِمــْن بَيْــِن رِْجلَيْــِه َحتَّــى يَأْتـِـَي ِشــيلُوُن َولـَـُه يَُكــوُن 
ُخُضــوُع ُشــُعوٍب « )تكويــن ٤9: 10(. إن اضمحــال ســلطان إســرائيل شــهد بــأن 
مجــيء مســيا صــار قريبــا جــدا. لقــد صــورت نبــوءة دانيــال مجــد ملكــه فــي مملكــة 
تجــيء بعــد كل ممالــك األرض، وقــد قــال ذلــك النبــي: » ِهــَي تَثْبُــُت إِلَــى األَبَــِد « 
كان  فقــد  المســيح  رســالة  طبيعــة  فهمــوا  قــد  قليليــن  أن  ومــع   .)٤٤  :2 )دانيــال 
أكثرهــم ينتظــرون مجــيء ملــك يثبــت ملكوتــه فــي إســرائيل ويأتــي مخلصــا لألمــم.

لقــد جــاء مــلء الزمــان. فالبشــرية وقــد ازداد انحطاطهــا بســبب انغماســها فــي 
الخطيــة مــدى األجيــال اســتدعت مجــيء الفــادي. وكان الشــيطان يعمــل جاهــدا 
لتوســيع الهــوة الحادثــة بيــن األرض والســماء بحيــث ل يمكــن عبورهــا، فبأكاذيبــه 
شــجع النــاس علــى ارتــكاب الخطيــة، كمــا كان يقصــد أن ينهــك صبــر هللا ويطفــئ 

نــار محبتــه لإلنســان فيتــرك العالــم لســلطان الشــيطان.

الشيطان يفسد اإليمان
انتباههــم  ويَُحــوِّل  النــاس معرفــة هللا  عــن  يحجــب  أن  يحــاول  الشــيطان  كان 
عــن هيكلــه ويوطــد دعائــم مملكــة الظــام. فبــدا وكأن كفاحــه فــي ســبيل  بعيــداً 
الســيادة يوشــك أن يكلــل بالنجــاح التــام. نعــم، لقــد كان هلل رجالــه األمنــاء فــي كل 
عصــر. وحتــى بيــن الوثنييــن وجــد رجــال كان هللا يســتخدمهم فــي رفــع الشــعب 
مــن أوحــال الخطيــة والنحطــاط. ولكــن هــؤلء الرجــال كانــوا محتقريــن ومكروهيــن. 
وكثيــرون منهــم ماتــوا أشــنع الميتــات وأقواهــا. وهكــذا زاد هــول قتــام الظلمــة التــي 

لــف فيهــا الشــيطان العالــم.
وبواســطة الوثنيــة أبعــد الشــيطان النــاس عــن هللا أجيــال طويلــة. ولكنــه أحــرز 
أعظم انتصاراته إذ أفسد إيمان إسرائيل. وإذ تبع الوثنيون تصورات أفكار قلوبهم 
أضاعــوا معرفــة هللا وأوغلــوا فــي الفســاد. وهــذا يصــدق أيضــاً علــى إســرائيل. إن 
النظريــة القائلــة بــأن اإلنســان يســتطيع أن يخلــص نفســه بأعمالــه كانــت هــي أســاس 
كل الديانــات الوثنيــة، وقــد صــارت نفــس هــذه الضالــة هــي المبــدأ الســائد فــي 
بهــذا  يدينــون  الشــيطان. والذيــن  الفكــرة هــو  والــذي زرع هــذه  اليهوديــة.  الديانــة 

المبــدأ ليــس عندهــم رادع يصدهــم عــن ارتــكاب الخطيــة.
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ـغ للنــاس بواســطة أنــاس مثلهــم، ولكــن اليهــود حاولــوا  إن رســالة الخــاص تُبلّـَ
احتــكار الحــق الــذي هــو حيــاة أبديــة. لقــد اختزنــوا الحــق الحــي )المــن( فتولــد فيــه 
الفســاد. فذلــك الديــن الــذي حاولــوا أن يبقــوه ألنفســهم صــار كريهــا. لقــد ســلبوا هللا 
مجــده واحتالــوا علــى العالــم العالــم بإنجيــل زائــف. إنهــم إذ رفضــوا تســليم ذواتهــم هلل 

ألجــل خــاص العالــم صــاروا آلت طيّعــة فــي يــد الشــيطان إلهــاك البشــرية.

ممثلو الشيطان
إن ذلــك الشــعب الــذي قــد اختــاره هللا ليكــون عمــود الحــق وقاعدتــه صــاروا 
نوابــا عــن الشــيطان. كانــوا يعملــون مــا أرادهــم هــو أن يعملــوه إذ انتهجــوا طريقــا 
فيــه صــوروا صفــات هللا أســوأ تصويــر وجعلــوا النــاس يعتبرونــه طاغيــة مســتبدا. 
حتــى الكهنــة أنفســهم الذيــن كانــوا يخدمــون فــي الهيــكل مــا عــادوا يفهمــون مغــزى 
الخدمــة التــي كانــوا يمارســونها. ومــا عــادوا ينظــرون خلــف الرمــز إلــى مــا كان يعنيــه 
يمثلــون  كمــن  يتصرفــون  كانــوا  الكفاريــة  الذبائــح  يقدمــون  كانــوا  وإذ  إليــه.  ويرمــز 
العقــل  تعميــة  فــي  وســيلة  صــارت  ذاتــه  هللا  رســمها  قــد  التــي  والفرائــض  روايــة. 
وتقســية القلــب. ولــم يعــد هللا قــادرا أن يعمــل شــيئا أكثــر لإلنســان عــن طريــق هــذه 

الوســائل، فــكان لبــد مــن إبطــال النظــام كلــه.
لقــد وصــل خــداع الخطيــة وتضليلهــا إلــى أقســى حــدوده. وكانــت كل وســائل 
إلــى  عليائــه  مــن  نظــر  إذ  ابــن هللا  إن  فــي عملهــا.  دائبــة  عــن هللا  النفــوس  إبعــاد 
العالــم رأى آلم البشــر وشــقاءهم. وبــكل عطــف وإشــفاق رأى كيــف صــار النــاس 
ضحايــا قســوة الشــيطان. وبــكل رفــق نظــر إلــى أولئــك الذيــن قــد أفســدوا وقُتلــوا 
وهلكــوا. لقــد اختــاروا ســيدا كبلهــم باألغــال وأوثقهــم إلــى مركبتــه كأســرى، وإذ 
كانــوا متحيريــن ومخدوعيــن كانــوا يســيرون فــي موكــب الحــزن إلــى الهــاك األبــدي 
— إلــى مــوت ل رجــاء فــي الحيــاة بعــده، وإلــى ليــل ل أمــل فــي أن يعقبــه نــور النهــار. 
إن أعــوان الشــيطان قــد اتحــدوا مــع النــاس. فأجســام بنــى اإلنســان التــي خلقــت 
لتكــون مســكنا هلل صــارت مســكناً للشــياطين، فأصبــح اإلنســان بحواســه وأعصابــه 
وعواطفــه وأعضــاء جســمه فريســة لعوامــل فائقــة الطبيعــة تشــّدُه تشــدد لانغمــاس 
فــي أحــط الشــهوات. فتعكــس علــى وجهــه صــورة الشــيطان الــذي يســكن فــي قلــب 
اإلنســان. هــذا هــو المنظــر الــذي رآه فــادي العالــم. مــا كان أرهــب هــذا المنظــر 

الــذي وقعــت عليــه أنظــار الطهــارة غيــر المحــدودة!
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لقد أصبحت الخطية علما وفنا واعتبرت الرذيلة جزءا من الدين، فتأصل التمرد 
فــي القلــب عميقــا وصــارت عــداوة اإلنســان للســماء عنيفــة جــدا. وقــد تبرهــن لــدى 
الكون كله أن البشرية بدون هللا ل يمكن أن ترتفع أو تتسامى أو تنهض من سقطتها. 

إذاً فابــد مــن إدخــال عنصــر جديــد للحيــاة والقــوة بواســطة ذاك الــذي خلــق العالــم.

اهتمام العوالم غير الساقطة
إن العوالــم غيــر الســاقطة كانــت قــد راقبــت باهتمــام عظيــم لتــرى الــرب يقــوم 
ويكتســح ســكان األرض. ولــو فعــل هللا هــذا فــإن الشــيطان كان علــى أتــم اســتعداد 
أن  قبــل  مــن  أعلــن  قــد  كان  الســماوية.  الخائــق  بــولء  الظفــر  فــي  لتنفيــذ خطتــه 
مبــادئ حكــم هللا تجعــل الغفــران أمــرا مســتحيا. فلــو أهلــك العالــم لــكان الشــيطان 
عــي أنــه قــد تبرهــن صــدق اتهاماتــه. كان مســتعدا ألن يعــود بالائمــة علــى هللا،  يدَّ
وينشــر عصيانــه فــي العوالــم العليــا. ولكــن بــدل مــن أن يهلــك هللا العالــم أرســل 
ابنــه ليخلصــه. ومــع أنــه كان يـُـرى الفســاد وتحــدي هللا العلــي فــي كل أنحــاء العالــم 
الشــرير فقــد أعــد تدبيــرا لــرد هــذا العالــم إلــى هللا. وفــي اللحظــة الحاســمة عندمــا 
بــدا وكأن الشــيطان ســينتصر جــاء ابــن هللا برســالة النعمــة اإللهيــة. وفــي كل عصــر 
وكل ســاعة ظهــرت محبــة هللا لجنســنا الســاقط. ورغــم فســاد النــاس فقــد ظهــرت 
دلئــل رحمــة هللا المســتمرة نحوهــم. ولمــا جــاء مــلء الزمــان تمجــد هللا فــي كونــه 
أغــدق علــى العالــم ســيا مــن نعمتــه الشــافية التــي لــم يمكــن حجزهــا أو منعهــا حتــى 

يتــم تدبيــر الخــاص.
لقــد ُســرَّ الشــيطان لكونــه أفلــح فــي تشــويه صــورة هللا فــي البشــرية. حينئــٍذ أتــى 
يســوع ليعيــد إلــى اإلنســان صــورة خالقــه. وليــس أحــد غيــر المســيح يســتطيع أن 
يشــكل مــن جديــد خلــق اإلنســان بعدمــا دمرتــه الخطيــة. لقــد أتــى ليطــرد الشــياطين 
جديــد  مــن  ويخلــق  التــراب  مــن  ليرفعنــا  أتــى  إرادة اإلنســان،  فــي  تحكمــوا  الذيــن 
صفاتنــا التــي قــد فســدت لتكــون علــى مثــال صفاتــه اإللهيــة وليجعلهــا بهيــة بمجــده.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2: 20-1(.

لقــد تنــازل ملــك المجــد فاتخــذ لنفســه جســدا بشــريا وكانــت البيئــة األرضيــة 
التــي عــاش فيهــا عنيفــة وبغيضــة. لقــد احتجــب مجــده حتــى ل يســترعي مظهــر 
جالــه الخارجــي التفــات النــاس. إنــه نبــذ كل مظاهــر األبهــة والتفاخــر، إذ أن الغنــى 
والمجــد العالمــي والعظمــة البشــرية ل يمكنهــا أبــداً أن تخلــص نفســا مــن المــوت. 
فقصــد يســوع ألّ يكــون أي جــاذب أرضــي ســببا فــي التفــاف النــاس حولــه، وإنمــا 
جمــال الحــق الســماوي وحــده هــو الــذي ينبغــي أن يجتــذب مــن يرغبــون فــي اتباعــه. 
لقــد ســبقت النبــوات فأنبــأت عــن صفــات مســيا، وهــو يرغــب أن يقبلــه النــاس بنــاء 

علــى شــهادة كلمــة هللا.
إن تدبيــر الفــداء المجيــد أذهــل المائكــة، فجعلــوا يراقبــون كيــف سيســتقبل 
شــعب هللا ابنــه المتســربل بثيــاب البشــرية، وهــا هــم قــد أتــوا إلــى أرض الشــعب 
الكاذبــة، فأتــى  المختــار. كانــت األمــم األخــرى تتعامــل بالخرافــات وتعبــد اآللهــة 
المائكة إلى األرض التي فيها قد أعلن مجد هللا وعليها أشــرق نور النبوة. جاءوا 
وإلــى  المختاريــن  أقــوال هللا  وإلــى مفســري  أحــد،  يراهــم  أن  دون  أورشــليم  إلــى 
خــدام بيتــه. وقــد ســبق المــاك فأنبــأ زكريــا الكاهــن إذ كان يخــدم أمــام المذبــح عــن 
قــرب مجــيء المســيح. وهــا قــد ولــد ذاك الســابق للمســيح ورائــده وكانــت رســالته 
ســتؤيد بالمعجــزات والنبــوات، فانتشــرت أنبــاء ميــاده ومغــزى رســالته العجيبــة فــي 

كل مــكان. ومــع ذلــك فــإن أورشــليم لــم تكــن متأهبــة لســتقبال فاديهــا.

43, 44



36  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

وبــكل دهشــة وذهــول لحــظ األجنــاد الســماويون عــدم مبــالة ذلــك الشــعب 
الــذي دعــاه هللا لنشــر نــور الحــق المقــدس فــي العالــم. لقد ُحفظــت األمــة اليهوديــة 
شــهادة علــى أن المســيح ســيولد مــن ذريــة إبراهيــم ومــن نســل داود، ومــع ذلــك 
الذبائــح  كانــت  الهيــكل  وفــي  جــدا.  قريــب  مجيئــه  أن  يعلمــون  يكونــوا  لــم  فإنهــم 
إلــى حمــل هللا. ولكــن  تشــير  يــوم،  تقــدم كل  كانــت  التــي  الصباحيــة والمســائية 
حتــى فــي الهيــكل المقــدس لــم يكــن هنالــك أي اســتعداد للترحيــب بــه. إن كهنــة 
األمــة ومعلميهــا لــم يكونــوا يعلمــون أن أعظــم حــدث مــدى أجيــال التاريــخ مزمــع أن 
يقــع. لقــد كانــوا يتلــون صلواتهــم العديمــة المعنــى ويمارســون طقــوس العبــادة لكــي 
ينظرهــم النــاس. ولكــن فــي كفاحهــم ســعيا وراء الغنــى والشــرف العالمــي لــم يكونــوا 
متأهبيــن لســتقبال مســيا، وهكــذا ســاد عــدم المبــالة أرض إســرائيل. فالقلــوب 
المحبــة لذاتهــا المنغمســة فــي حــب العالــم لــم يكــن لهــا نصيــب فــي الفــرح الطاغــي 
الــذي مــأل أرجــاء الســماء. ولكــن كانــت هنــاك أقليــة مــن الشــعب تــاق أفرادهــا إلــى 

رؤيــة الــرب غيــر المنظــور. إلــى هــؤلء أُرِســلت رســل الســماء.

مدينة الكرامة
هــا المائكــة يصحبــون يوســف ومريــم فــي رحلتهمــا مــن وطنهمــا فــي الناصــرة 
إلــى مدينــة داود. إن المنشــور الــذي أصــدره إمبراطــور رومــا ألجــل اكتتــاب شــعوب 
تلــك اإلمبراطوريــة المتراميــة األطــراف قــد وصــل إلــى أولئــك الســاكنين بيــن تــال 
الجليــل. وكمــا دعــي كــورش قديمــا كــي يتربــع علــى عــرش العالــم ويطلــق أســرى 
الرب أحرارا، كذلك صار أوغسطس قيصر أداة طيّعة في يد هللا إلتمام مقاصده 
فــي اإلتيــان بــأم يســوع إلــى بيــت لحــم. إنهــا مــن بيــت داود، وينبغــي أن يولــد ابــن 
ــا أَنْــِت يَــا بَيْــَت لَْحــِمَ أَفْرَاتَــَة، َوأَنْــِت  داود فــي مدينتــه. لقــد تنبــأ النبــي قائــا: » أَمَّ
ـِذي يَُكــوُن ُمتََســلِّطًا َعلَــى  َصِغيــرٌَة أَْن تَُكونِــي بَيْــَن أُلُــوِف يَُهــوَذا، فَِمْنــِك يَْخــُرُج لِــي الّـَ
ـاِم األَزَِل « )ميخــا 5: 2(. ولكــن يوســف  إِْســرَائِيَل، َوَمَخارُِجــُه ُمْنــُذ الَْقِديــِم، ُمْنــُذ أَيّـَ
فطنــوا  ول  النــاس  يلحظهمــا  لــم  الملــوك  نســل  آبائهمــا  مدينــة  فــي  وهمــا  ومريــم 
لوجودهمــا فلــم يكرمهمــا أحــد. وإذ كانــا متعبيــن وبــا مــأوى جعــا يذرعــان أرض 
الشــارع الضيــق مــن أولــه إلــى آخــره مــن بــاب المدينــة إلــى طرفهــا الشــرقي يبحثــان 
عبثــا عــن مــكان يقضيــان فيــه ليلتهمــا، ولكنهمــا لــم يجــدا لهمــا موضعــا فــي المنــزل 
المزدحــم بالوافديــن. ففــي مبنــى خشــن غيــر لئــق بالنــاس وكان مــأوى للحيوانــات 
وجــدا لهمــا، أخيــراً، مكانــا يبيتــان فيــه. ففــي هــذا المــكان الحقيــر ولــد فــادي العالــم!
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لــم يعــرف النــاس عــن ميــاده شــيئا، ولكــن ذلــك الخبــر مــأل أرجــاء الســماء فرحــا 
وحبورا، فباهتمام عميق ورقيق جدا اتجهت أنظار تلك الخائق المقدسة من سماء 
المجد والنور إلى أرضنا هذه. إن وجود الفادي مأل كل العالم بهجة ونورا، فتجمعت 
جماهير من المائكة ل يحصى عددهم فوق جبال بيت لحم. إنهم ينتظرون اإلشارة 
ليعلنــوا تلــك البشــرى للعالــم. ولــو كان قــادة إســرائيل أمنــاء علــى وكالتهــم ألمكنهــم 

الشــتراك فــي إذاعــة بشــرى ميــاد يســوع. ولكــن الــرب غــض الطــرف عنهــم.
لقد أعلن هللا قائا: » أَنِّي أَْسُكُب َماًء َعلَى الَْعطَْشاِن، َوُسيُولً َعلَى الْيَاِبَسِة «، 
» نـُـوٌر أَْشــرََق ِفــي الظُّلَْمــِة لِلُْمْســتَِقيِميَن « )إشــعياء ٤٤: 3؛ مزمــور 112: ٤(. فأولئــك 

الذين يطلبون النور ويقبلونه بفرح ستشرق عليهم أشعته من عرش هللا.

بشرى المالئكة
فــي الحقــول التــي كان داود مــن قديــم يرعــى فيهــا قطيعــه كان رعــاة يحرســون 
حراســات الليــل علــى رعيتهــم. وفــي ســاعات الليــل الســاكنة كانــوا يتحدثــون معــاً 
عــن الُمَخلِّــص الموعــود بــه ويصلــون طالبيــن مجــيء الملــك إلــى عــرش داود، » َوإَِذا 
ــا َعِظيًمــا. فََقــاَل  ــوا َخْوفً َمــاَُك الــرَّبِّ َوقَــَف ِبِهــْم، َوَمْجــُد الــرَّبِّ أََضــاَء َحْولَُهــْم، فََخافُ
ــُه  ــْعِب: أَنَّ ــرُكُْم ِبَفــَرٍح َعِظيــٍم يَُكــوُن لَِجِميــعِ الشَّ ــا أُبَشِّ ــوا! فََهــا أَنَ لَُهــُم الَْمــاَُك: لَ تََخافُ

ــْوَم ِفــي َمِديَنــِة َداُوَد ُمَخلِّــٌص ُهــَو الَْمِســيُح الــرَّبُّ « )لوقــا 2: 11-9(. ُولِــَد لَُكــُم الْيَ
أتــى  لقــد  المجــد.  بــرؤى  المســتمعين  الرعــاة  عقــول  امتــألت  األقــوال  وبهــذه 
الُمَخلِـّـص إلــى إســرائيل! وإن الســلطان والرفعــة والنصــرة تصاحــب مجيئــه. ولكــن 
والفقــر،  التضــاع  حالــة  فــي  وهــو  مخلصهــم  ليميــزوا  المــاك  يعدهــم  أن  ينبغــي 
ِفــي  ُمْضَجًعــا  طًــا  ُمَقمَّ ِطْفــاً  تَِجــُدوَن  الَْعاََمــُة:  لَُكــُم  » َوهــِذِه  لهــم:  يقــول  ولذلــك 

)لوقــا 2: 12(. ِمــْذَوٍد « 
لقــد ســكَّن رســول الســماء مخاوفهــم وأخبرهــم كيــف يجــدون يســوع. وبمراعاتــه 
النــور  عيونهــم  لتعتــاد  كافيــا  وقتــا  أعطاهــم  قــد  كان  بشــريتهم  لضعــف  الرقيقــة 
الســماوي، وحينئــٍذ لــم يعــد ممكنــا كبــت الفــرح أو إخفــاء المجــد أكثــر مــن ذلــك، 
فاستنار ذلك الوادي الفسيح ببهاء نور مائكة هللا. لقد صمتت األرض وسكنت 
الســماء لتصغــي إلــى األنشــودة القائلــة: » الَْمْجــُد  ِهلِل ِفــي األََعالِــي، َوَعلَــى األَرِْض 

ــاَُم، َوِبالنَّــاِس الَْمَســرَُّة « )لوقــا 2: 1٤(.  السَّ
يــا ليــت األســرة البشــرية تــدرك وتميّــز هــذه األنشــودة. إن ذلــك اإلعــان وتلــك 
إلــى انقضــاء الدهــر  تــرن وتنتشــر  األنشــودة التــي ترنــم بهــا مائكــة العلــي ســتظل 
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وسيرن صداها إلى أقصى األرض. وعندما يشرق شمس الِبّر )المسيح( والشفاء 
فــي أجنحتــه فســيردد صــدى هــذه األنشــودة جمــع غفيــر، وبصــوت كصــوت ميــاه 
ـُه قَــْد َملَــَك الــرَّبُّ اإِللــُه الَْقــاِدُر َعلَــى كُلِّ  كثيــرة ســيهتفون قائليــن: » َهلِّلُويَــا! فَِإنّـَ

َشــْيٍء « )رؤيــا 19: 6(.

شهود عيـان
وحينما مضت المائكة اختفى النور وغطى الظام تال بيت لحم مرة أخرى. 
ــا َمَضــْت  ولكــن أبهــى صــورة رأتهــا عيــن بشــر ظلــت ماثلــة فــي أذهــان الرعــاة: » َولَمَّ
ــَماِء، قـَـاَل الرجــال الرَُّعــاُة بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض: لَِنْذَهــِب اآلَن إِلـَـى  َعْنُهــُم الَْماَئَِكــُة إِلـَـى السَّ
. فََجاُءوا ُمْســرِِعيَن، َوَوَجُدوا  بَيِْت لَْحٍم َونَْنظُْر هَذا األَْمَر الَْواِقَع الَِّذي أَْعلََمَنا ِبِه الرَّبُّ

َمْريـَـَم َويُوُســَف َوالطِّْفــَل ُمْضَجًعــا ِفــي الِْمــْذَوِد « )لوقــا 2: 15، 16(. 
فلمــا انطلقــوا إلــى هنــاك فرحيــن أخبــروا بمــا قــد رأوه وســمعوه، » وَكُلُّ الَِّذيــَن 
ــا َمْريَــُم فََكانَــْت تَْحَفــُظ َجِميــَع هــَذا  ــا ِقيــَل لَُهــْم ِمــَن الرَُّعــاِة. َوأَمَّ بُــوا ِممَّ َســِمُعوا تََعجَّ
ــُدوَن هللَا َويَُســبُِّحونَُه َعلَــى  الْــَكاَِم ُمتََفكِّــرًَة ِبــِه ِفــي قَلِْبَهــا. ثُــمَّ رََجــَع الرَُّعــاُة َوُهــْم يَُمجِّ

كُلِّ َمــا َســِمُعوُه َورَأَْوُه كََمــا ِقيــَل لَُهــْم « )لوقــا 2: 12-18(. 
إن شــقة البعــد بيــن الســماء واألرض ليســت أعظــم اآلن ممــا كانــت حيــن أصغــى 
الرعــاة ألنشــودة المائكــة، إذ أن البشــرية ل تــزال موضــع اهتمــام الســماء اآلن كمــا 
كانــت فــي مــا مضــى عندمــا أنــاس عاديــون كانــوا يقومــون بأعمــال عاديــة فــي الكــروم 
والحقول التقوا برسل السماء في منتصف النهار وتكلموا وإياهم. ويمكن أن تكون 
السماء قريبة منا جدا ونحن نسير في مسالك الحياة العادية، فالمائكة القادمون 

مــن الســماء يازمــون خطــوات أولئــك الذيــن يروحــون ويجيئــون حســب أمــر هللا.
» ُعْمــِق  فيهــا  مخبــوء  فإنــه  معينــه،  ينضــب  ل  موضــوع  لحــم  بيــت  قصــة  إن 
ِغَنــى هللِا َوِحْكَمِتــِه َوِعلِْمــِه! « )روميــة 11: 33(. إننــا نندهــش مــن التضحيــة التــي 
المائكــة  وعشــرة  بالمــذود،  الســماء  عــرش  أبــدل  إذ  الُمَخلِـّـص  عليهــا  أقــدم  قــد 
حضرتــه  فــي  إن  حظائرهــا.  فــي  بالبهائــم  لــه،  ويتعبــدون  يســبحونه  كانــوا  الذيــن 
توبــخ الكبريــاء البشــرية والكتفــاء الذاتــي، ومــع ذلــك فقــد كان هــذا بــدء تنازلــه 
العجيــب. كان األمــر ســيعتبر اتضاعــاً عظيمــا مــن ابــن هللا لــو أنــه اتخــذ الطبيعــة 
البشــرية حتــى فــي الوقــت الــذي كان فيــه آدم ل يــزال محتفظــا بكمالــه وطهارتــه 
فــي جنــة عــدن ولكــن يســوع أخــذ طبيعــة إنســان بعدمــا أنهكــت الخطيــة البشــر 
مــدة أربعــة آلف ســنة. وككل طفــل مــن أبنــاء آدم، قبــل الســيد علــى نفســه نتائــج 
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» ُولَِد لَُكُم ُمَخلٌِّص «  |  39

فــي  يُــرى  فهــذا  النتائــج  تلــك  كانــت  مــاذا  أمــا  العظيــم.  الوراثــة  نامــوس  تفاعــل 
تاريــخ حيــاة أســافه األرضييــن. لقــد كان مــن آثــار تلــك الوراثــة أنــه قاســمنا أحزاننــا 

وتجاربنــا، وقــدم لنــا حيــاة مثاليــة منزهــة عــن الخطــإ.
لقــد أبغــض الشــيطاُن المســيَح وهــو فــي الســماء بســبب منزلتــه فــي الســماء. 
وازداد بغضــا لــه عندمــا ســقط هــو نفســه مــن منزلتــه. لقــد أبغــض ذاك الــذي آلــى 
الــذي ادعــى الشــيطان  علــى نفســه أن يفتــدي الخطــاة. ومــع ذلــك ففــي العالــم 
أنــه ســيد عليــه ســمح هللا لبنــه أن يحــل هنــاك، كطفــل قاصــر معــرض لضعــف 
البشــرية. كان عليه ككل طفل بشــري أن يجابه خطر الحياة الذي تشــترك فيه كل 
نفــس بشــرية. وأن يشــتبك فــي معركتهــا، ُمعرَّضــا لخطــر الفشــل والخســارة األبديــة.

إن قلب األب البشــري يحن إلى ابنه. إنه يتطلع في وجهه ويرتعد ويرى خوفا 
علــى صغيــره مــن خطــر الحيــاة. إنــه يتــوق لحمايــة ابنــه العزيــز مــن قــوة الشــيطان 
وأن يباعــد بينــه وبيــن التجــارب والصراعــات. ولكــن هللا بــذل ابنــه الوحيــد لياقــي 
صراعــا أقســى مــرارة، وليُقــِدم علــى مخاطــرة أشــد هــولً حتــى تنكشــف معالــم طريــق 
الحيــاة أمــام صغارنــا. » ِفــي هــَذا ِهــَي الَْمَحبَّــُة « )1 يوحنــا ٤: 10(. اندهشــي أيتهــا 

الســماوات وتحيــري أيتهــا األرض!
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التكريس

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2: 38-21(.

بعــد ولدة المســيح بحوالــي أربعيــن يومــا أخــذاه مريــم ويوســف إلــى أورشــليم 
ليقدمــاه للــرب وليقدمــا ذبيحــة. وكان هــذا طبقــا للشــريعة اليهوديــة. فكبديــل عــن 
اإلنســان كان علــى المســيح أن يمتثــل للنامــوس فــي كل دقائقــه. كان قــد ســبق 

وخضــع لفريضــة الختــان ضمانــا لطاعتــه للنامــوس.
كان الناموس يفرض أن تقدم عن األم ذبيحة خروف ابن سنة محرقة وحمامة 
أو يمامة ذبيحة خطية. ولكن متى كان األبوان فقيرين ل يستطيعان تقديم خروف 
كان النامــوس يســمح لهمــا بتقديــم زوج يمــام أو فرخــي حمــام، فيقــدم أحدهمــا 

محرقــة والثانــي ذبيحــة خطيــة.
الذبائــح  وهــذه  عيــب.  بــا  تكــون  أن  مفروضــا  كان  للــرب  المقدمــة  والذبائــح 
كانــت رمــزا إلــى المســيح، فمــن هــذا يتضــح أن يســوع نفســه كان خاليــا مــن كل 
 1( َدنَــٍس «  َولَ  َعيْــٍب  » ِبــاَ  الحمــل  ذلــك  لقــد كان  أو عاهــة جســمانية.  عيــب 
بطــرس 1: 19(. إن تركيبــه الجســماني لــم يكــن فيــه أي نقــص أو تشــويه فلقــد كان 
قــوي الجســم وصحيــح البــدن. وطيلــة أيــام حياتــه عــاش فــي وفــاق مــع نواميــس 
الطبيعــة. ومــن الناحيــة الجســمانية والروحيــة كان مثــال لمــا قصــد هللا أن تكــون 

عليــه البشــرية كلهــا عــن طريــق الطاعــة لنواميســه.
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٤2  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

تكريس االبن البكر
م ِبكــر  إن تكريــس البــن البكــر كان متبعــا منــذ أيــام القــدم، إذ وعــد هللا أن يُقــدِّ
الســماء ليخلــص الخطــاة. وكان ينبغــي لــكل بيــت أن يعتــرف بهــذه العطيــة بتكريــس 

البــن البكــر هلل. كمــا كان يجــب إفــرازه للكهنــوت كممثــل للمســيح بيــن النــاس.
وعنــد تحريــر إســرائيل مــن عبوديــة مصــر عــاد الــرب فأمــر بنــي إســرائيل بتقديــم 
الــرب  أوصــى  المصرييــن  عبوديــة  تحــت  إســرائيل  بنــو  كان  عندمــا  لــه.  أبكارهــم 
موســى أن يذهــب إلــى فرعــون ملــك مصــر ويقــول لــه: » فَتَُقــوُل لِِفْرَعــْوَن: هَكــَذا 
: إِْســرَائِيُل ابِْنــي الِْبْكــُر. فَُقلْــُت لَــَك: أَطْلِــِق ابِْنــي لِيَْعبَُدنِــي، فَأَبَيْــَت أَْن  يَُقــوُل الــرَّبُّ

تُطْلَِقــُه. َهــا أَنَــا أَقْتُــُل ابَْنــَك الِْبْكــَر « )خــروج ٤: 22، 23(.
الملــك  ذلــك  ولكــن  فرعــون،  مســامع  فــي  هــذه  برســالته  موســى  نطــق  وقــد 
لَ  إِْســرَائِيَل؟  فَأُطْلِــَق  لَِقْولِــِه  أَْســَمَع  ـى  َحتّـَ الــرَّبُّ  ُهــَو  قائــا: » َمــْن  أجــاب  المتكبــر 
، َوإِْســرَائِيَل لَ أُطْلُِقــُه « )خــروج 5: 2(. وقــد عمــل الــرب مــع شــعبه  أَْعــرُِف الــرَّبَّ
آيــات وعجائــب إذ أرســل علــى فرعــون أحكامــا رهيبــة. أخيــرا أُمــر المــاك المهلــك 
أن يَقتــل كل بكــر فــي أرض مصــر مــن النــاس والبهائــم. ولكــي ينجــو بنــو إســرائيل 
مــن تلــك الضربــة أمــروا بــأن يرشــوا مــن دم الخــروف المذبــوح علــى العتبــة العليــا 
والقائمتيــن فــي بيوتهــم. فــكل بيــت كان ينبغــي أن يكــون عليــه الــدم عامــة حتــى إذا 

أتــى المــاك المهلــك يعبــر عــن بيــوت اإلســرائيليين.
ْس لِــي كُلَّ  فبعــد وقــوع هــذه الضربــة علــى مصــر قــال الــرب لموســى: » قَــدِّ
ِبْكــٍر... ِمــَن النَّــاِس َوِمــَن الْبََهائِــِم. إِنَّــُه لـِـي «، » يـَـْوَم َضَربـْـُت كُلَّ ِبْكــٍر ِفــي أَرِْض ِمْصــَر 
ْســُت لِــي كُلَّ ِبْكــٍر ِفــي إِْســرَائِيَل ِمــَن النَّــاِس َوالْبََهائِــِم. لِــي يَُكونُــوَن. أَنَــا الــرَّبُّ «  قَدَّ
)خــروج 13: 2؛ عــدد 3: 13(. وبعدمــا نظمــت الخدمــة فــي خيمــة الجتمــاع اختــار 
الــرب ســبط لوي بــدل كل أبــكار إســرائيل ليخدمــوا فــي القــدس. ولكــن كان يجــب 

اعتبــار األبــكار خاصــة الــرب وكان ينبغــي أن تقــدم عنهــم فديــة.
كانــت  أنهــا  ففــي حيــن  الخاصــة.  البكــر دللتهــا  تقديــم  لشــريعة  وهكــذا كان 
تــذكارا لخــاص بنــي إســرائيل مــن نيــر المصرييــن، ذلــك الخــاص العظيــم الــذي 
صنعــه الــرب، فقــد كانــت رمــزا لخــاص أعظــم يقــوم بــه ابــن هللا الوحيــد. فكمــا كان 
الــدم المرشــوش علــى العتبــة العليــا والقائمتيــن ســببا فــي نجــاة أبــكار بنــي إســرائيل 

كذلــك دم المســيح لــه قــوة علــى تخليــص العالــم.
فمــا كان أعظــم المعنــى المتعلــق بتقديــم المســيح إذاً! إلّ أن الكاهــن لــم يكــن 
يــرى شــيئا خــال الحجــاب، ولــم يكــن يعــرف الســر المنطــوي خلفــه. لقــد كان تقديــم 
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األطفال منظرا عاديا. ويوما بعد يوم كان الكاهن يتسلم فضة نقود الفداء عندما 
العمــل  بذلــك  يقــوم  الكاهــن  يــوم كان  بعــد  للــرب. ويومــا  كان األطفــال يقدمــون 
الرتيــب، وقلمــا كان يعيــر األطفــال أو والديهــم أي التفــات مــا لــم يــَر دليــا علــى ثــراء 
الوالديــن أو مقامهــم الرفيــع. أمــا يوســف ومريــم فكانــا فقيريــن، فلمــا قدمــا طفلهمــا 
لــم يــَر الكهنــة إلّ رجــا وامــرأة يرتديــان زي الجليلييــن وعليهمــا أبســط المابــس. لــم 
يكــن فــي هيئتهمــا مــا يســترعي اللتفــات. ولــم يقدمــا ســوى التقدمــة التــي اعتــاد 

فقــراء الشــعب أن يقدموهــا.

الكاهن لم يعرف الطفل يسوع
قــام الكاهــن بعملــه ُمباِشــرا تلــك الخدمــة. فأخــذ الطفــل بيــن ذراعيــه ووقــف بــه 
أمــام المذبــح. وبعدمــا أعــاده إلــى أمــه كتــب اســمه » يَُســوَع « فــي ســجل األبــكار. 
ولــم يكــن الكاهــن يفطــن والطفــل بيــن ذراعيــه إلــى أنــه يحمــل جــال الســماء وملــك 
المجــد، ول كان يعلــم أن هــذا الطفــل هــو ذاك الــذي كتــب عنــه موســى يقــول: 
» إِنَّ نَِبيًّــا ِمثْلِــي َســيُِقيُم لَُكــُم الــرَّبُّ إِلُهُكــْم ِمــْن إِْخَوتُِكــْم. لَــُه تَْســَمُعوَن ِفــي كُلِّ َمــا 
الــذي  يــدري أن هــذا الطفــل هــو ذاك  ِبــِه « )أعمــال 3: 22(. ولــم يكــن  يَُكلُِّمُكــْم 
طلــب موســى أن يــرى مجــده. ولكــن ذلــك الكاهــن كان يحمــل بيــن ذراعيــه مــن هــو 
أعظــم مــن موســى، وإذ كان يســجل اســمه ســجل اســم ذاك الــذي كان أســاس 
كل النظــام اليهــودي، فــكان فــي ذلــك الســم شــهادة علــى مــوت ذلــك النظــام، ألن 
نظــام الذبائــح والمحرقــات والتقدمــات كان قــد عتــق وشــاخ. وهــا هــو الرمــز يــكاد 

يلتقــي بالمرمــوز إليــه والظــل يلتقــي بالحقيقــة.
بيــت لحــم كان  القــدس. ولكــن فــي وليــد  لقــد رحــل المجــد )الشــكينا( عــن 
الطفــل  ذلــك  إن  ســاجدين.  أمامــه  يخــرون  المائكــة  كان  مجــد عظيــم  يحتجــب 
بــه والــذي إليــه رمــز أول  لــم يكــن يحــس بشــيء كان هــو النســل الموعــود  الــذي 
مذبــح أقيــم عنــد مدخــل جنــة عــدن. هــذا هــو شــيلون مانــح الســام. إنــه هــو الــذي 
أنــه هــو » أَْهيَــِه «. وفــي عمــود النــار والســحاب كان  أعلــن لموســى عــن نفســه 
هــو قائــدا إلســرائيل. إنــه هــو الــذي ســبق الــراؤون واألنبيــاء فأنبــأوا بمجيئــه. لقــد 
كان هــو مشــتهى كل األمــم، أصــل وذريــة داود وكوكــب الصبــح المنيــر. إن ذلــك 
إســرائيل  بنــي  أطفــال  أســماء  بيــن  اســمه  ســجل  الــذي  القاصــر  الصغيــر  الطفــل 
معلنــا عــن نفســه أنــه أخونــا كان هــو رجــاء البشــر الســاقطين. ذلــك الطفــل الــذي 
الفــداء  ثمــن  ســيدفع  الــذي  هــو  كان  الفضــة  دراهــم  بعــض  فدائــه  عــن  قدمــت 
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عــن خطايــا كل العالــم. إنــه » رئيــس الكهنــة الحقيقــي علــى بيــت هللا «، ورأس 
األََعالِــي «  ِفــي  الَْعظََمــِة  يَِميــِن  » ِفــي  الجالــس  والشــفيع  يَــُزوُل «  لَ  » كََهُنــوٌت 

)عبرانييــن 10: 21؛ 7: 2٤؛ 1: 3(.
ــرِّس ابــن هللا فــي الهيــكل للعمــل  إن األمــور الروحيــة إنمــا تُــدرَك روحيــا. لقــد كُ
الــذي أتــى ليعملــه. نظــر الكاهــن إليــه كمــا كان ينظــر إلــى أي طفــل آخــر. ولكــن مــع 
أنــه لــم يكــن يــرى أو يحــس بــأي شــيء غيــر عــادي نحــوه إلّ أن عمــل هللا فــي بذلــه ابنــه 
للعالــم قــد أقــر بــه. فهــذه المناســبة لــم تمــر دون أن يُكتَشــف المســيح ويُعتَــرف بــه: 
» وَكَاَن رَُجــٌل ِفــي أُورَُشــلِيَم اْســُمُه ِســْمَعاُن، َوَهــَذا الرَُّجــُل كَاَن بـَـارًّا تَِقيًّــا يَْنتَِظــُر تَْعِزيـَـَة 
ـُه لَ  إِْســرَائِيَل، َوالــرُّوُح الُْقــُدُس كَاَن َعلَيْــِه. وَكَاَن قَــْد أُوِحــَي إِلَيْــِه ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس أَنّـَ

ــَل أَْن يَــَرى َمِســيَح الــرَّبِّ « )لوقــا 2: 26-2٤(.  يَــَرى الَْمــْوَت قَبْ

سمعان وحنة يشهدان
الكاهــن.  إلــى  البكــر  ابنهــا  تقــدم  عائلــة  يــرى  الهيــكل  ســمعان  يدخــل  فــإذ 
ومنظرهمــا يــدل علــى الفقــر، إلّ أن ســمعان يفهــم إنــذارات الــروح فيقتنــع اقتناعــا 
عميقــا بــأن ذلــك الطفــل الــذي يقــدم إلــى الــرب هــو تعزيــة إســرائيل، والــذي طالمــا 
اشــتاق أن يــراه، فبــدا لعينــي الكاهــن المنذهــل أن فرحــا طاغيــا يمــأل قلــب ذلــك 
الشــيخ. لقــد أعيــد الطفــل إلــى أمــه مريــم، وإذا بــه يأخــذه بيــن ذراعيــه ويقدمــه هلل 
بينمــا تمتلــئ نفســه بموجــة فــرح غامــر لــم يشــعر بمثلــه مــن قبــل. وإذ يرفــع ذلــك 
ــَدَك يَــا َســيُِّد َحَســَب قَْولِــَك  ــُق َعبْ الطفــل المخلِّــص إلــى الســماء يقــول: » اآلَن تُطْلِ
ُعوِب.  اَم َوْجِه َجِميعِ الشُّ ِبَساٍَم، ألَنَّ َعيَْنيَّ قَْد أَبَْصرَتَا َخاََصَك، الَِّذي أَْعَدْدتَُه قُدَّ

نُــوَر إِْعــاٍَن لأِلَُمــِم، َوَمْجــًدا لَِشــْعِبَك إِْســرَائِيَل « )لوقــا 2: 32-29(. 
لقــد اســتقر روح النبــوة علــى رجــل هللا هــذا. وإذ كان يوســف ومريــم واقفيــن 
يتعجبــان ممــا قيــل فيــه، باركهمــا ســمعان وقــال لمريــم: » َهــا إِنَّ هــَذا قَــْد ُوِضــَع 
ِفــي  يَُجــوُز  أَيًْضــا  َوأَنْــِت  تَُقــاَوُم.  َولَِعاََمــٍة  إِْســرَائِيَل،  ِفــي  كَِثيِريــَن  َوِقيَــاِم  لُِســُقوِط 

ِمــْن قُلُــوٍب كَِثيــرٍَة « )لوقــا 2: 3٤، 35(. أَفْــَكاٌر  لِتُْعلَــَن  َســيٌْف،  نَْفِســِك 
وكانــت هنالــك أيضــا نبيــة اســمها حنــة. هــذه أتــت وصادقــت علــى شــهادة 
ســمعان مــن نحــو المســيح، فــإذ كان ســمعان يتكلــم أشــرق علــى وجههــا مجــد هللا 

فســكبت شــكر قلبهــا هلل ألنــه قــد ســمح لهــا بــأن تــرى مســيح الــرب.
لــم يدرســا النبــوات عبثــا. ولكــن مــع أن أقــوال  هــذان العابــدان المتواضعــان 
رؤســاء  مناصــب  شــغلوا  الذيــن  أولئــك  أيــدي  بيــن  أيضــا  كانــت  الثمينــة  األنبيــاء 
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وكهنــة إســرائيل، فإنهــم لــم يكونــوا ســائرين فــي طريــق الــرب ولذلــك لــم تفتــح عيونهــم 
لرؤيــة نــور الحيــاة.

هكــذا الحــال اليــوم، فالحــوادث التــي يتركــز فيهــا اهتمــام كل الســماء ل يلتفــت 
النــاس إليهــا، ورجــال الديــن والعابــدون فــي بيــت هللا ل ياحظــون وقوعهــا. إن 
النــاس يعترفــون بالمســيح مــن الناحيــة التاريخيــة، ولكنهــم ينصرفــون عــن المســيح 
الحــي. والمســيح فــي كلمتــه وهــو يدعــو النــاس إلــى تضحيــة الــذات، وفــي أشــخاص 
العادلــة  هللا  مطاليــب  وفــى  والعــون،  النجــدة  الطالبــي  والمتألميــن  المســاكين 
ــابة  المنطويــة علــى الفقــر والكــدح واحتمــال العــار، ل يجــد مــن النــاس اليــوم استجـ

ول قبــول أكثــر ممــا كان منــذ عشــرين قرنــا خلــت. 
كانــت مريــم تتأمــل متفكــرة فــي نبــوة ســمعان فــي اتســاعها وبعــد مداهــا. ففيمــا 
كانــت تنظــر إلــى وليدهــا الــذي كانــت تحملــه علــى ذراعيهــا وذكــرت الــكام الــذي 
كانــت قــد ســمعته مــن رعــاة بيــت لحــم امتــأل قلبهــا فرحــا وشــكرا ورجــاء مشــرقا. 
ى،  وقد ذكّرها كام سمعان بنبوة إشعياء القائلة: » َويَْخُرُج قَِضيٌب ِمْن ِجْذِع يَسَّ
ُروُح  َوالَْفْهــِم،  الِْحْكَمــِة  ُروُح   ، الــرَّبِّ ُروُح  َعلَيْــِه  َويَُحــلُّ  أُُصولِــِه،  ِمــْن  ُغْصــٌن  َويَْنبُــُت 
 ... تُــُه تَُكــوُن ِفــي َمَخافَــِة الــرَّبِّ . َولَذَّ ِة، ُروُح الَْمْعرِفَــِة َوَمَخافَــِة الــرَّبِّ الَْمُشــورَِة َوالُْقــوَّ
ِفــي  ــالُِك  السَّ ــْعُب  َحْقَويْــِه «، » اَلشَّ ِمْنطََقــَة  َواألََمانَــُة  َمتَْنيْــِه،  ِمْنطََقــَه  الِْبــرُّ  َويَُكــوُن 
الظُّلَْمــِة أَبَْصــَر نـُـوًرا َعِظيًمــا. الَْجالُِســوَن ِفــي أَرِْض ِظــاَِل الَْمــْوِت أَْشــرََق َعلَيِْهــْم نـُـوٌر... 
يَاَســُة َعلَــى كَِتِفــِه، َويُْدَعــى اْســُمُه َعِجيبًــا،  ألَنَّــُه يُولَــُد لََنــا َولَــٌد َونُْعطَــى ابًْنــا، َوتَُكــوُن الرِّ

ــاَِم « )إشــعياء 11: 1-5؛ 9: 6-2(.  ـا، رَئِيــَس السَّ ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، أَبًــا أَبَِديًـّ

إساءة فهم رسالته الحقيقية
ومــع ذلــك فــإن مريــم لــم تكــن تفهــم رســالة المســيح. لقــد تنبــأ عنــه ســمعان بأنــه 
سيكون نور إعان لألمم تماما كما سيكون مجدا لشعب إسرائيل. وهكذا أعلنت 
المائكــة عــن ميــاد الُمَخلِـّـص كبشــارة مفرحــة لــكل الشــعوب. وقــد كان هللا يريــد 
تصحيــح اآلراء اليهوديــة المتزمتــة عــن عمــل مســيا. كان يريــد أن ينظــر النــاس إليــه ل 
لمجرد اعتباره مخلصا إلسرائيل وكفى بل على اعتباره فاديا للعالم. ولكن لبد من 

مــرور ســنين عديــدة قبــل أن تــدرك حتــى أم يســوع نفســها رســالته.
كانــت مريــم تنظــر إلــى األمــام إلــى ُملــك مســيا علــى عــرش داود، ولكنهــا لــم 
إلــى العــرش بدونهــا. لقــد أُعلــن  تــرى صبغــة اآللم التــي ل يمكــن الوصــول  تكــن 
فــي  فيــه  يجــد طريقــا ســها ممهــدا رحبــا يســير  لــن  فــم ســمعان أن مســيا  علــى 
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العالــم. وفــي قولــه الــذي وجهــه إلــى مريــم حيــن قــال لهــا: » َوأَنْــِت أَيًْضــا يَُجــوُز 
ِفــي نَْفِســِك َســيٌْف «، أعطــى هللا، فــي رأفتــه، أم يســوع تلميحــا عــن اآللم التــي 

قــد بــدأت تجــوز فيهــا ألجــل اســمه.
ِفــي  كَِثيِريــَن  َوِقيَــاِم  لُِســُقوِط  ُوِضــَع  قَــْد  هــَذا  إِنَّ  » َهــا  أيضــا:  ســمعان  وقــال 
إِْســرَائِيَل، َولَِعاََمــٍة تَُقــاَوُم «. فالذيــن يريــدون أن يقومــوا ينبغــي أن يســقطوا أول. 
يجــب أننــا نســقط علــى الصخــرة ونتحطــم قبلمــا نقــوم فــي المســيح. ينبغــي أن تُخلــع 
الــذات عــن عرشــها وتوضــع الكبريــاء فــي الثــرى إذا أردنــا معرفــة مجــد الملكــوت 
الروحي. إن اليهود قد رفضوا قبول الكرامة التي تُنال عن طريق التواضع، ولذلك 

رفضــوا قبــول فاديهــم. لقــد كان هــو الصخــرة والعامــة التــي قوبلــت بالمقاومــة.
حيــاة  نــور  ففــي  كَِثيــرٍَة «.  قُلُــوٍب  ِمــْن  أَفْــَكاٌر  » لِتُْعلَــَن  ســمعان:  يقــول  ثــم 
المخلِّــص، أعلنــت أفــكار قلــوب الجميــع مــن الخالــق نفســه إلــى ســلطان الظلمــة. 
يطلــب كل شــيء  أنــه  وعلــى  وظالــم،  أنانــي  أنــه  علــى  الشــيطان هللا  لقــد صــور 
ذاتــه  لمجــد  والعبــادة  الخدمــة  مــن خائقــه  يطلــب  أنــه  وعلــى  يعطــي شــيئاً،  ول 
ولكنــه ل يُْقــِدم علــى أيــة تضحـــية لخيرهــم. ولكــن عطيــة المســيح تكشــف عــن قلــب 
اآلب. إنهــا لتشــهد أن هللا مفتكــر مــن جهتنــا » أَفْــَكاَر َســاٍَم لَ َشــّر « )إرميــا 29: 
11(. وهــى تعلــن أنــه فــي حيــن أن كراهــة هللا للخطيــة قويــة كالمــوت فــإن محبتــه 
للخاطــئ أقــوى مــن المــوت. وحيــث قــد شــرع فــي فدائنــا فلــن يمســك عنــا شــيئا 
مهمــا عظمــت قيمتــه مــا دام لزمــا إلتمــام مقاصــد رحمتــه. فــا يُحَجــز حــق مــا دام 
وســيلة  تتــرك  ول  الرحمــة،  معجــزات  مــن  معجــزة  تُهَمــل  ول  لخاصنــا،  جوهريــا 
إلهيــة دون اســتخدام. فاإلحســانات والهبــات تتكــدس بعضهــا فــوق بعــض. إن 
يطلــب خاصهــم. فبعدمــا جمــع  الذيــن  تفتــح علــى ســعتها ألولئــك  خزانــة هللا 
كل كنــوز المســكونة وفتــح كل مــوارد قدرتــه غيــر المحــدودة فهــو يضــع ذلــك كلــه 
بيــن يــدي المســيح قائــا: كل هــذه ألجــل اإلنســان. فاســتخدم كل هــذه الهبــات 
فــي إقناعــه بأنــه ل توجــد محبــة تفــوق محبتــي إن فــي األرض أو فــي الســماء. وهــو 

ســيجد أعظــم ســعادة فــي محبتــه لــي.
كان  فهنــاك  لوجــه.  وجهــا  واألثــرة  المحبــة  وقفــت  جلجثــة  صليــب  وعنــد 
ميدانهمــا األخيــر. لقــد عــاش المســيح ليعــزي ويبــارك. وفــي تســليمه للمــوت أظهــر 
الشــيطان خبــث عداوتــه هلل، إذ جعــل هــذا الحــق واضحــا وهــو أن غايتــه الحقيقيــة 
قــد أُظهــرت  الــذي فيــه  مــن عصيانــه كانــت خلــع هللا عــن عرشــه وإهــاك ذاك 
محبــة هللا. وحيــاة المســيح وموتــه أعلنــت أفــكار النــاس أيضــا. حيــث مــن المــذود 
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إلــى الصليــب كانــت حيــاة يســوع دعــوة النــاس إلــى تســليم النفــس والشــتراك 
فــي اآللم، كمــا أنهــا كشــفت نوايــا النــاس. لقــد أتــى المســيح بحــق الســماء وكل 
مــن أصغــوا إلــى صــوت الــروح القــدس اجتُِذبــوا إليــه. أمــا مــن كانــوا يعبــدون الــذات 
فقــد كانــوا مــن رعايــا مملكــة الشــيطان. ففــي موقــف النــاس تجــاه المســيح لبــد أن 
كا منهــم يبرهــن مــع أي الجانبيــن يقــف. وهكــذا حكــم كل واحــد فــي أمــر نفســه.

الدينونــة األخيــر ســيدرك كل إنســان هالــك طبيعــة رفضــه للحــق.  يــوم  فــي 
وهنــاك ســيقدم الصليــب، فــكل عقــل أظلمتــه المعاصــي ســيرى مقــام الصليــب. 
كل  مدانيــن.  الخطــاة  ســيقف  العجيــب  ــري  السِّ بذبيحهــا  جلجثــة  منظــر  وأمــام 
وســيبدو  وجــود.  لهــا  يكــون  ولــن  حينئــٍذ  الريــاح  بهــا  ســتعصف  الكاذبــة  األعــذار 
ارتــداد النــاس كمــا هــو فــي شــناعته، وســيرى النــاس مــاذا كان اختيارهــم. إن كل 
تســاؤل عــن الحــق والخطــإ فــي الصــراع الطويــل المــدى ســيظهر حينئــٍذ واضحــا 
كل الوضــوح. وفــي دينونــة الكــون ســيقف هللا مزكــىًّ مــن كل لــوم بالنســبة إلــى 
وجــود الشــر واســتفحاله. وســيعلن أن شــرائع هللا لــم تكــن هــي ســبب الخطيــة. 
كل  تنكشــف  وعندمــا  للنفــور.  داعــي  ول  نقــص  أي  فيــه  يكــن  لــم  هللا  حكــم  إن 
أفــكار القلــوب فاألمنــاء والعصــاة ســيرددون هــذا القــول معــا: » َعاِدلـَـٌة َوَحــٌق ِهــَي 
ألَنَّ  اْســَمَك؟...  ــُد  َويَُمجِّ يَــارَبُّ  يََخافُــَك  لَ  َمــْن  يِســيَن!...  الِْقدِّ َملِــَك  يَــا  طُرُقُــَك 

أَْحَكاَمــَك قَــْد أُظِْهــرَْت « )رؤيــا 15: 3، ٤(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 2(.

ـاِم ِهيــُروُدَس الَْملِــِك، إَِذا  ـِة، ِفــي أَيّـَ ــا ُولِــَد يَُســوُع ِفــي بَيْــِت لَْحــِم الْيَُهوِديّـَ » َولَمَّ
َملِــُك  الَْمْولُــوُد  ُهــَو  قَائِلِيَن:›أَيْــَن  أُورَُشــلِيَم  إِلَــى  َجــاُءوا  قَــْد  الَْمْشــرِِق  ِمــَن  َمُجــوٌس 

لَــُه‹ « )متــى 2: 1، 2(.   لَِنْســُجَد  َوأَتَيَْنــا  ِفــي الَْمْشــرِِق  نَْجَمــُه  ـــَنا رَأَيَْنــا  الْيَُهــوِد؟ فَِإنّـَ
إن أولئــك المجــوس القادميــن مــن المشــرق كانــوا رجــال فاســفة، كمــا أنهــم 
مت رجالً عريقي النسب، وكان لهم  كانوا ينتمون إلى طبقة راقية ذات نفوذ، ضَّ
نصيــب كبيــر مــن الثــروة والعلــم فــي أمتهــم. وكان بينهــم جماعــة اســتغلوا ســذاجة 
مواطنيهــم، بينمــا كان بينهــم قــوم آخــرون يســلكون بالســتقامة ويدرســون أســرار 
العنايــة اإللهيــة فــي الطبيعــة. وقــد حصلــوا علــى كرامــة عظيمــة نظــرا لســتقامتهم 

وحكمتهــم. أمــا المجــوس الذيــن أتــوا إلــى يســوع فقــد كانــوا مــن هــذا النــوع.
عندمــا  المجــوس  فهــؤلء  الوثنيــة،  ظلمــات  مبــددا  أبــدا  يشــرق  هللا  نــور  إن 
درســوا حــركات النجــوم الســابحة فــي الســماء وحاولــوا أن يســبروا الســر المخبــوء 
كتــب  إلــى  اتجهــوا  أكمــل  نــورا  طلبــوا  وإذ  الخالــق،  مجــد  نظــروا  تحركاتهــا،  طــي 
العبرانييــن المقدســة، حيــث كانــت فــي بادهــم كتــب نبويــة مختزنــة أنبــأت عــن 
مجــيء معلــم إلهــي. وقــد كان بلعــام ينتمــي إلــى طائفــة الســحرة مــع أنــه كان نبيــا 
هلل يومــا مــا. فهــذا الرجــل كان قــد أنبــأ بإلهــام روح هللا بنجــاح إســرائيل وظهــور 
بعــد  ونُقلــت جيــا  بهــا  احتُِفــظ  التــي  النبــوات  هــذه  النــاس  تســلم  وقــد  مســيا. 
جيــل. ولكــن فــي العهــد القديــم كان هنــاك إعــان أوضــح عــن مجــيء الُمَخلِّــص. 
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وقــد ابتهــج المجــوس حيــن علمــوا أن مجيئــه قريــب وأن كل األرض ســتمتلئ مــن 
معرفــة مجــد الــرب.

كان أولئك المجوس قد رأوا نورا غامضا في السماء في الليلة التي أشرق فيها 
مجــد هللا فــوق تــال بيــت لحــم. ولمــا اختفــى النــور ظهــر نجــم لمــع وبقــي مضيئــا فــي 
الســماء. لــم يكــن مــن النجــوم الثابتــة ول مــن الكواكــب الســيارة، فأثــارت فيهــم هــذه 
الظاهــرة اهتمامــا عظيمــا. لقــد كان ذلــك النجــم البعيــد مكونــاً مــن جمــع مــن المائكــة 
الامعيــن، ولكــن المجــوس كانــوا يجهلــون ذلــك، ومــع هــذا فقــد اقتنعــوا بــأن ذلــك 
النجــم كانــت لــه دللتــه العظيمــة بالنســبة إليهــم، فاستشــاروا الكهنــة والفاســفة، ثــم 
عكفــوا علــى فحــص كتبهــم ومســتنداتهم القديمــة، حيــث قالــت نبــوة بلعــام: » يَبْــُرُز 
كَوْكَــٌب ِمــْن يَْعُقــوَب، َويَُقــوُم قَِضيــٌب ِمــْن إِْســرَائِيَل « )العــدد 2٤: 17(. فهــل يمكــن 
أن يكــون هــذا النجــم الغريــب هــو بشــير الســيد اآلتــي الموعــود بــه؟ لقــد رحــب أولئــك 
المجــوس بنــور الحــق المرســل مــن الســماء، وهــا هــو اآلن ينيــر عليهــم بنــور أعظــم. 
وعــن طريــق الــرؤى واألحــام أُخِبــروا بــأن يذهبــوا للبحــث عــن ذلــك الملــك المولــود.

المجوس مقودون باإليمان
كمــا خــرج إبراهيــم مــن أرضــه باإليمــان إطاعــًة ألمــر هللا » َوُهــَو لَ يَْعلـَـُم إِلـَـى أَيـْـَن 
يَأْتِــي « )عبرانييــن 11: 8(، وكمــا تبــع بنــو إســرائيل عمــود الســحاب باإليمــان إلــى 
أرض الموعــد، هكــذا خــرج هــؤلء األمميــون بحثــا عــن الُمَخلِّــص الموعــود بــه. وقــد 
كانت في باد الشرق تحف وأشياء كثيرة ثمينة، فلذلك لم يأِت أولئك المجوس 
وأيديهم فارغة؛ إذ كانت العادة أن يقدم الناس الهدايا دليا على ولئهم للحكام 
أو غيرهــم مــن الشــخصيات العظيمــة. ولهــذا حمــل أولئــك الرجــال أغنــى الهدايــا 
التــي جــادت بهــا البــاد إلــى ذاك الــذي فيــه تتبــارك جميــع قبائــل األرض. وكان لبــد 
لهــم مــن الســفر ليــا حتــى ل يغيــب النجــم عــن أنظارهــم وبالنســبة لبعــد المســافة 
راحــوا يقطعــون الوقــت بترديــد األقــوال المنقولــة عــن التقليــد والنبــوات بشــأن مــن 
جــاءوا يطلبونــه. وفــي كل مــرة توقفــوا فيهــا عــن الســير كانــوا يفتشــون النبــوات فــزاد 
اقتناعهــم بــأن هللا مرشــدهم. وعندمــا كان النجــم ظاهــرا أمامهــم كعامــة خارجيــة 
كان فــي داخلهــم برهــان روح الــرب الــذي كان يُقنــع قلوبهــم ويُلهمهــم بالرجــاء. ومــع 

أن الرحلــة كانــت طويلــة وشــاقة إلّ أنهــا كانــت لهــم مبهجــة وممتعــة.
لقــد وصلــوا إلــى أرض إســرائيل وهــا هــم ينزلــون فــي منحــدر جبــل الزيتــون وقــد 
انبســطت أمامهــم مدينــة أورشــليم، وإذا بالنجــم الــذي هداهــم طــول تلــك الطريــق 
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المتعبــة يســتقر فــوق الهيــكل، ثــم يختفــي عــن أنظارهــم بعــد قليــل. فبــكل شــوق 
ســاروا مســرعين إلــى األمــام وهــم واثقــون وموقنــون بــأن ميــاد مســيا ســيكون هــو 

الخبــر المفــرح علــى كل لســان. ولكــن اســتعاماتهم كانــت عبثــا. 
فــإذ دخلــوا المدينــة المقدســة اتجهــوا إلــى الهيــكل. ولكنهــم لشــدة دهشــتهم 
يكــن  ولــم  المولــود.  الملــك  عــن  شــيئا  يعــرف  مــن  هنــاك  ليــس  أنــه  يكتشــفون 
استفســارهم عنــه ليوحــي الفــرح بــل بالعكــس الســتغراب والخشــية والزدراء معــا.

يُشــهِّرون  هــم  بينمــا  تدينهــم وصاحهــم،  ويمجــدون  التقاليــد  يتلــون  فالكهنــة 
باليونانييــن والرومــان علــى أنهــم وثنيــون وخطــاة دون جميــع النــاس. ولكــن هــؤلء 
المجــوس ليســوا عبــدة أوثــان بــل هــم فــي نظــر الــرب أرفــع مقامــا مــن هــؤلء الكهنــة 
الذيــن كانــوا يدعــون أنهــم يعبــدون هللا. إلّ أن اليهــود كانــوا يعتبــرون هــؤلء الرجــال 
وثنييــن. وحتــى بيــن هــؤلء الذيــن أقامهــم هللا ليكونــوا حراســا علــى كتابــه المقــدس 

لــم يجــد المجــوس ألســئلتهم صــدى ول اســتجابة. 
لقــد انتشــر خبــر قــدوم أولئــك المجــوس فــي كل مدينــة أورشــليم، وأثــارت مهمتهــم 
الغريبــة اهتياجــا بيــن الشــعب، فوصــل الخبــر إلــى قصــر الملــك هيــرودس، فأثــار هــذا 
النبأ عن وجود منافس للملك، نفس ذلك األدومي الماكر. كان طريق ذلك الملك 
إلــى العــرش مخضبــا بدمــاء الضحايــا الذيــن ل يحصــى عددهــم. فألنــه لــم يكــن فــي 
األصل يهوديا كان الشعب الذي تحت سلطانه يمقته. وكان أمنه الوحيد هو رضى 
روما. ولكن هذا الملك الجديد كان له حق أسمى وأعظم مما له، فلقد ولد ليملك.

اشــتبه هيــرودس فــي أن يكــون الكهنــة متآمريــن مــع أولئــك الغربــاء فــي إحــداث 
ثــورة عامــة لخلعــه عــن العــرش، ولكنــه أخفــى شــكوكه وعقــد العــزم علــى إحبــاط 
مؤامراتهــم بمكــر أعظــم مــن مكرهــم. وإذ اســتدعى رؤســاء الكهنــة وكتبــة الشــعب 

ســألهم عمــا تقولــه كتبهــم المقدســة عــن مــكان ميــاد مســيا.
هــذا الســؤال الــذي جــاء مــن مغتصــب العــرش بنــاء علــى طلــب أولئــك الغربــاء 
بــدا منهــم  الــذي  فــي الصميــم. فعــدم الكتــراث  المعلميــن  أولئــك  طعــن كبريــاء 
وهــم يتصفحــون كتــب األنبيــاء أثــار غضــب ذلــك الطاغيــة الحســود، إذ ظــن أنهــم 
لــم يســعهم إغفالــه أو  يحاولــون إخفــاء معرفــة مــكان الملــك المولــود. وبســلطان 
بــه أمرهــم أن يفحصــوا بالتدقيــق ويعلنــوا عــن مــكان ميــاد مليكهــم  الســتخفاف 
: َوأَنـْـِت  المنتظــر، » فََقالـُـوا لـَـُه: ›ِفــي بَيْــِت لَْحــِم الْيَُهوِديَّــِة. ألَنَّــُه هَكــَذا َمْكتـُـوٌب ِبالنَِّبــيِّ
ْغــَرى بَيْــَن ُرَؤَســاِء يَُهــوَذا، ألَْن ِمْنــِك يَْخــُرُج ُمَدبِّــٌر  يـَـا بَيْــَت لَْحــٍم، أَرَْض يَُهــوَذا لَْســِت الصُّ

يَْرَعــى َشــْعِبي إِْســرَائِيَل‹ « )متــى 2: 5، 6(.
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مقابلة هيرودس
واآلن ها هو هيرودس يدعو المجوس ليقابلهم سرا، لقد كانت تعصف بقلبه 
عاصفــة هائلــة مــن الغضــب والخــوف. ولكنــه تظاهــر بالهــدوء ورباطــة الجــأش أمــام 
أولئــك الغربــاء فقابلهــم بــكل رقــة ولطــف، وســألهم عــن زمــان ظهــور النجــم وادعــى أنــه 
يرحــب بــكل ســرور بنبــإ ميــاد المســيح. ثــم قــال لهــم: » اذَْهبُــوا َوافَْحُصــوا ِبالتَّْدِقيــِق 
. َوَمتَــى َوَجْدتُُمــوُه فَأَْخِبرُونِــي، لَِكــْي آتِــَي أَنـَـا أَيًْضــا َوأَْســُجَد لَــُه « )متــى 2:  ِبــيِّ َعــِن الصَّ

8(. وإذ قــال هــذا صرفهــم ليمضــوا فــي ســبيلهم إلــى بيــت لحــم.
كمــا  المســيح  ميــاد  مــكان  يجهلــون  يكونــوا  لــم  إســرائيل  وشــيوخ  الكهنــة  إن 
أورشــليم.  إلــى  وصــل  قــد  كان  للرعــاة  المائكــة  ظهــور  فخبــر  يتظاهــرون.  كانــوا 
ولكــن معلمــي اليهــود قابلــوه فــي غيــر اكتــراث كمــا لــو لــم يكــن جديــرا باهتمامهــم. 
كان بإمكانهــم هــم أنفســهم أن يجــدوا يســوع، وكان يمكنهــم أن يتهيــأوا إلرشــاد 
ليســترعوا  المجــوس  جــاء  هــذا  مــن  بــدل  ولكــن  ميــاده،  مــكان  إلــى  المجــوس 
التفاتهــم لميــاد مســيا فقالــوا: » أَيـْـَن ُهــَو الَْمْولـُـوُد َملِــُك الْيَُهــوِد؟ فَِإنََّنــا َرأَيَْنــا نَْجَمــُه 

لَــُه «. َوأَتَيَْنــا لَِنْســُجَد  ِفــي الَْمْشــرِِق 
إن الكبرياء والحسد قد أوصدا الباب حتى ل يدخل النور، فلو أن األخبار التي 
أتــى بهــا الرعــاة والمجــوس صدقــت لكانــت قــد وضعــت كهنــة إســرائيل ومعلميهــم 
فــي مركــز ل يحســدون عليــه إذ كان ذلــك يكــّذب ادعاءهــم بأنهــم ُمعلمــو حــق هللا. 
إن هــؤلء المعلميــن المثقفيــن لــم يتنازلــوا حتــى إلــى قبــول التعليــم مــن أولئــك الذيــن 
كانــوا يدعونهــم وثنييــن. فقالــوا إن هللا ل يمكــن أن يتخطاهــم ليتصــل بالرعــاة الســذج 
أو األمم الغلف. لذلك عقدوا العزم على أن يعلنوا احتقارهم لتلك األخبار المثيرة 
للملــك هيــرودس ولــكل ســكان أورشــليم. ولــم يكلفــوا أنفســهم حتــى عنــاء الذهــاب 
بيــت لحــم ليتحققــوا مــا إذا كانــت تلــك األخبــار صحيحــة أو غيــر صحيحــة.  إلــى 
وجعلــوا الشــعب يعتقــد أن الهتمــام بيســوع اهتياجــا منشــأه التعصــب. ومــن هنــا 
بــدا رفــض الكهنــة والمعلميــن للمســيح. ومــن ذلــك الحيــن زادت كبرياؤهــم وصابــة 
قلوبهــم إلــى أن صــارت كراهيتهــم للمخلــص متأصلــة فــي أعماقهــم. فــإذ كان هللا 

يفتــح البــاب لألمــم كان رؤســاء اليهــود يوصــدون البــاب فــي وجــه أنفســهم.
رحــل المجــوس عــن أورشــليم وحدهــم. وعنــد خروجهــم مــن بــاب المدينــة بــدأت 
ظلمــة الليــل تغطــي وجــه األرض، ولكــن مــا كان أشــد فرحهــم حيــن رأوا مــرة أخــرى 
النجــم الــذي هداهــم إلــى بيــت لحــم. إنهــم لــم يكونــوا قــد تلقــوا إعانــا مــن هللا عــن 
وضاعــة الحالــة التــي قــد ولــد فيهــا يســوع كمــا أُعلــن للرعــاة. فبعــد تلــك الرحلــة 
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الطويلــة خــاب أملهــم بســبب عــدم مبــالة قــادة اليهــود. وتركــوا مدينــة أورشــليم وهــم 
أقــل ثقــة ممــا كانــوا عنــد دخولهــا. وفــي بيــت لحــم لــم يجــدوا حراســا يقومــون علــى 
حراســة الملــك الوليــد، ولــم يكــن بيــن حاشــيته أحــد مــن وجهــاء العالــم وأشــرافه، بــل 
كان يســوع مضجعــا فــي المــذود، وكان أبــواه اللــذان كانــا مــن القروييــن البســطاء غيــر 
المتعلمين هما وحدهما يقومان على حراسته. فهل يمكن أن يكون هذا هو الذي 
كتب عنه أنه قد تعين » إلِقَاَمِة أَْسبَاِط يَْعُقوَب، َورَدِّ َمْحُفوِظي إِْسرَائِيَل «، وليكون 

» نُــورًا لأِلَُمــِم «  وخاصــا » إِلَــى أَقَْصــى األَرِْض « )إشــعياء ٤9: 6(. 

إيمان المجوس
ــِه. فََخــرُّوا َوَســَجُدوا لَــُه « )متــى  ِبــيَّ َمــَع َمْريَــَم أُمِّ » َوأَتَــْوا إِلَــى الْبَيْــِت، َورَأَْوا الصَّ
2: 11(. لقــد اكتشــفوا تحــت مظهــر يســوع المتواضــع جوهــر األلوهيــة فســلموه 
قلوبهــم كمخلصهــم. وبعــد ذلــك أغدقــوا عليــه عطاياهــم: » َذَهبًــا َولُبَانًــا َوُمــرًّا « 
فيــا لــه مــن إيمــان! يمكــن أن يقــال عــن هــؤلء المجــوس القادميــن مــن المشــرق مــا 
قيــل بعــد ذلــك عــن قائــد المئــة الرومانــي: » لـَـْم أَِجــْد َولَ ِفــي إِْســرَائِيَل إِيَمانـًـا ِبِمْقــَداِر 

هــَذا! « )متــى 8: 10(. 
إن نيــة الغــدر التــي كان يضمرهــا هيــرودس ليســوع قــد خفيــت علــى فطنــة 
إلــى  للعــودة  تأهبــوا  مــن رحلتهــم  الغــرض  تممــوا  ذلــك فبعدمــا  المجــوس، ومــع 
فــي  فــي مهمتهــم. ولكنهــم  الملــك بنجاحهــم  ينــوون أن يخبــروا  أورشــليم وكانــوا 
حلــم الليــل تلقــوا رســالة مــن هللا بــأل يعــودوا إليــه. وإذ تجنبــوا أورشــليم عــادوا مــن 

طريــق أخــرى إلــى كورتهــم.

الهرب إلى مصر
وبنفــس الطريقــة تلقــى يوســف إنــذارا بــأن يأخــذ الصبــي وأمــه ويهــرب إلــى مصــر، 
وقــد قــال لــه المــاك: » كُــْن ُهَنــاَك َحتَّــى أَقـُـوَل لـَـَك. ألَنَّ ِهيــُروُدَس ُمزِْمــٌع أَْن يَطْلـُـَب 
ِبــيَّ لِيُْهلَِكــُه « )متــى 2: 13(. فأطــاع يوســف بــدون تأخيــر، وبــدأوا بتلــك الرحلــة  الصَّ

ليــا لضمان ســامتهم.
لقــد وجــه هللا التفــات األمــة اليهوديــة إلــى ميــاد ابنــه بواســطة المجــوس. إن 
أســئلتهم التــي وجهوهــا إلــى ســكان أورشــليم، وإثــارة اهتمــام الشــعب حتــى حســد 
هيــرودس الــذي اســترعى انتبــاه الكهنــة ومعلمــي الشــعب  — كل ذلــك وجــه انتبــاه 
النــاس إلــى النبــوات الخاصــة بمســيا، وإلــى الحــادث العظيــم الــذي حــدث حينئــٍذ.
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لقــد أصــر الشــيطان علــى أن يحجــب نــور هللا عــن العالــم واســتخدم كل مــا 
فــي جعبتــه مــن خــداع ومكــر إلهــاك الُمَخلِـّـص. ولكــن ذاك الــذي ل ينعــس ول 
الســماء،  مــن  المــن  ينــزل  الــذي كان  الحبيــب. ذاك  ابنــه  ينــام كان ســاهرا علــى 
إلعالــة إســرائيل فــي البريــة والــذي أطعــم إيليــا وعالــه فــي أيــام الجــوع أعــدَّ لمريــم 
ويوســف والصبــي يســوع ملجــأ يلــوذون بــه فــي بــاد وثنيــة. وبفضــل هدايــا المجــوس 
القادميــن مــن بــاد وثنيــة دبــر هللا لتلــك العائلــة كل مــا يلــزم لتلــك الرحلــة إلــى مصــر 

وإعالتهــا أثنــاء وجودهــا بيــن الغربــاء.
كان المجــوس مــن بيــن األوائــل الذيــن رحبــوا بالفــادي، وكانــت هديتهــم هــي 
األولــى التــي ُوضَعــت عنــد قدميــه. فمــا أعظمــه امتيــازا للخدمــة أتيحــت ألولئــك 
المجــوس بفضــل تلــك العطيــة! إن هللا يســر بإكــرام العطيــة المقدمــة مــن قلــب 
محــب إذ يعطيهــا أثرهــا العظيــم الفعــال فــي خدمتــه. فــإن كنــا قــد ســلمنا قلوبنــا 
ليســوع فســنقدم لــه عطايانــا أيضــاً. ذهبنــا وفضتنــا وأثمــن أماكنــا األرضيــة وأســمى 
مواهبنــا العقليــة والروحيــة — كل هــذه نقدمهــا عــن طيــب خاطــر لــذاك الــذي قــد 

أحبنــا وبــذل نفســه ألجلنــا.
وفــى أورشــليم كان هيــرودس ينتظــر عــودة المجــوس بصبــر نافــد. فلمــا مضــى 
وقــت طويــل ولــم يظهــر لهــم أثــر ثــارت شــكوكه. إن نفــور معلمــي الشــعب مــن تحديــد 
مكان مياد مسيا بدا وكأنه يدل على أنهم قد أدركوا قصد الملك، وأن المجوس لم 
يعــودوا إليــه عمــداً، فهــذا الفكــر أغضبــه إلــى حــد الجنــون. ولئــن كان المكــر قــد أخفــق، 
فليلجــأ إلــى القــوة والعنــف. وهــو ســيمثل بهــذا الملــك الوليــد. ولبــد أن يــرى أولئــك 
اليهــود المتعجرفــون مــا الــذي ينتظرونــه مــن محاولتهــم أن يُجلِّســوا ملــكا علــى العــرش.

قتل األطفال
وســرعان مــا أرســل الجنــود الــى مدينــة بيــت لحــم الوادعــة مزوديــن بأمــره المــروع 
القائــل بــأن يقتلــوا أطفــال المدينــة مــن ابــن ســنتين فمــا دون. وقــد شــهدت بيــوت 
مدينــة داود الهادئــة أرهــب مناظــر الرعــب التــي أمكــن لوحشــية الملــك وجنــوده أن 
يبتكروهــا، تلــك المناظــر التــي كُشــَفت لعينــي النبــي منــذ ســت مئــة ســنة فقــال: 
. َراِحيــُل تَبِْكــي َعلَــى أَْولَِدَهــا، َوتَأْبَــى أَْن  » َصــْوٌت ُســِمَع ِفــي الرَّاَمــِة، نَــْوٌح، بُــَكاٌء ُمــرٌّ

تَتََعــزَّى َعــْن أَْولَِدَهــا ألَنَُّهــْم لَيُْســوا ِبَمْوُجوِديــَن « )إرميــا 31: 15(.
إن اليهود هم الذين جلبوا على أنفســهم هذه الكارثة. فلو كانوا ســائرين بأمانة 
وتواضــع أمــام هللا ألمكنــه تعالــى، بكيفيــة فريــدة، أن يُحــّول عنهــم غضــب الملــك 
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أو يجعلــه عديــم األذى. ولكنهــم بخطاياهــم أبعــدوا أنفســهم عــن هللا ورفضــوا روحــه 
القــدوس الــذي كان ماذهــم الوحيــد. إنهــم لــم يدرســوا الكتــب المقدســة بقصــد 
الطاعــة لمشــيئة هللا. لقــد كانــوا يبحثــون عــن النبــوات التــي كان يمكــن تفســيرها 
لتمجيد أنفسهم وللتدليل على أن هللا يحتقر األمم األخرى. كانوا يتشدقون بالقول 
إن مسيا سيأتي كملك يقهر أعداءه وفي غضبه يدوس األمم الوثنية. وهكذا أثاروا 
عــداوة حكامهــم ضدهــم. فعــن طريــق إســاءة تصويرهــم لِمرَســلية المســيح قصــد 

الشــيطان أن يهلــك الُمَخلِّــص. ولكــن بــدل مــن ذلــك دارت الدائــرة عليهــم.
كان ذلك العمل الوحشي واحدا من األعمال التي اختتم بها حكم هيرودس 
األســود المشــؤوم. ذلــك أنــه، حــال بعــد تلــك المذبحــة الهائلــة التــي ذهــب ضحيتهــا 
لــم يمكــن أن ينجــو منهــا،  بــه تلــك الدينونــة الرهيبــة التــي  أولئــك األبريــاء، حلــت 

فمــات ميتــة شــنيعة مخيفــة.

العودة إلى أرض الوطن
أمــا يوســف الــذي كان لــم يــزل فــي مصــر فقــد أمــره مــاك هللا بالعــودة إلــى 
إسرائيل. وإذ كان يوسف يعتبر يسوع وارثا لعرش داود رغب في اإلقامة فى بيت 
لحــم. ولكــن لمــا ســمع أن أرخيــاوس يملــك علــى اليهوديــة عوضــا عــن هيــرودس 
أبيــه، خشــي لئــا يحقــق البــن مقاصــد أبيــه ضــد المســيح، حيــث كان أقــرب شــبها 
إلــى أبيــه فــي قســوته دون كل إخوتــه. وســرعان مــا حدثــت ثــورة فــي أورشــليم حالمــا 

جلــس علــى العــرش فذبــح رجــال الحــرس الرومانــي آلفــا مــن اليهــود.
ومرة أخرى أُرشد يوسف إلى مكان أمين فعاد إلى الناصرة وطنه األول حيث 
ـُه َســيُْدَعى  عــاش المســيح حوالــي ثاثيــن عامــا، » لَِكــْي يَِتــمَّ َمــا ِقيــَل ِباألَنِْبيَــاِء: ›إِنّـَ
نَاِصِريًّــا‹ « )متــى 2: 23(. لقــد كان يحكــم علــى الجليــل واحــد مــن أبنــاء هيــرودس. 
ولكــن كان يعيــش هنــاك خليــط كبيــر مــن األجانــب أكثــر ممــا فــي اليهوديــة. وهكــذا 
لــم يكــن النــاس يكترثــون كثيــرا للمســائل الخاصــة باليهــود. فكانــت دعــوى يســوع 

ورســالته أقــل احتمــال أن تُثيــر حســدا فــي قلــوب ذوي الســلطان.
هــذا هــو الســتقبال الــذي قوبــل بــه الُمخلِـّـص عندمــا حــّل بأرضنــا. فقــد بــدا 
كأنــه ل يوجــد مــكان راحــة أو أمــان لذلــك الطفــل الفــادي. ولــم يمكــن أن يســتأمن 
هللا النــاس علــى ابنــه الحبيــب حتــى مــع أنــه كان يقــوم بعملــه لخاصهــم. فلقــد 
أوفــد المائكــة لمازمــة يســوع وحراســته إلــى أن ينجــز عملــه ويقــوم بمهمتــه علــى 

األرض ويمــوت بأيــدي َمــن قــد أتــى ليخلصهــم.
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7
يسوع في حداثته

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2: 39، ٤0(.

لقــد قضــى يســوع ســني حداثتــه وشــبابه فــي قريــة جبليــة صغيــرة. ليــس مــن 
مــكان فــي األرض قاطبــة إل وكان ســيتبارك بحضــوره. إنــه امتيــاز لقصــور الملــوك لــو 
نــزل ضيفــا فيهــا. ولكنــه مــر علــى قصــور األثريــاء وعلــى بــاط الملــوك ومراكــز العلــم 

الشــهيرة مــر الكــرام ليختــار وطنــه فــي قريــة صغيــرة مغمــورة أل وهــي الناصــرة.
يَْنُمــو  ِبــيُّ  الصَّ » وَكَاَن  فــي دللتهــا ومغزاهــا،  األولــى عجيبــة  يســوع  إن ســيرة 
ــِه « )لوقــا 2: 8(. ففــي نــور  ــا ِحْكَمــًة، وَكَانَــْت نِْعَمــُة هللِا َعلَيْ َويَتََقــوَّى ِبالــرُّوِح، ُمْمتَلِئً
ــاِس «  ُم ِفــي الِْحْكَمــِة َوالَْقاَمــِة َوالنِّْعَمــِة، ِعْنــَد هللِا َوالنَّ وجــه أبيــه كان يســوع » يَتََقــدَّ
)لوقــا 2: 52(. لقــد كان عقلــه نشــيطا وفكــره ثاقبــا، وكان تفكيــره وحكمتــه ســابقين 
لعمــره. ومــع ذلــك فقــد كان خلقــه جميــا فــي تناســقه. كانــت قــوى جســمه وعقلــه 

تنمــو تدريجــا متمشــية مــع قوانيــن الصبــا.
وكصبي أبدى يســوع جمال خاصا في ميوله: فكانت يداه على أتم اســتعداد 
أن يعكــره أحــد. وكان  لــم يكــن ممكنــاً  للقيــام بأيــة خدمــة لآلخريــن، وأظهــر صبــرا 
متحليــا بالصــدق الــذي ل يضحــي بالســتقامة بــأي ثمــن. وإذ كان ثابتــا علــى مبادئــه 

كالصخــر، كشــفت حياتــه عــن جمــال اللطــف الــذي ل تشــوبه األنانيــة.
طابــع  فــرأت  قــواه،  تفتــح  عميقيــن  واهتمــام  بجــد  تراقــب  يســوع  أم  كانــت 
الكمــال فــي خلقــه. وبفــرح عظيــم رغبــت فــي تشــجيع ذلــك العقــل النبيــه الواعــي. 
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وقــد ألهمهــا الــروح القــدس حكمــة لتتعــاون مــع العوامــل الســماوية فــي إنمــاء هــذا 
الصبــي الــذي كان يعتبــر أن هللا وحــده هــو أبــوه.

التعليم عند العبرانيين
منــذ العصــور القديمــة بــذل األمنــاء فــي إســرائيل أقصــى جهدهــم فــي تعليــم 
الشــباب، وقــد أوصاهــم الــرب أن يعلمــوا أولدهــم عــن صــاح هللا وعظمتــه منــذ 
تاريــخ إســرائيل. كان  فــي  فــي الشــريعة وُمســطَّر  طفولتهــم، لســيما المعلــن منــه 
ــْن المزاميــر والصلــوات وبعــض الــدروس الكتابيــة منــذ صبــاه وعقلــه  لبــد مــن أن يُلَقَّ
متفتــح للعلــم. كان علــى اآلبــاء واألمهــات أن يعلمــوا أولدهــم أن شــريعة هللا هــي 
تعبيــر عــن صفاتــه، وأنهــم إذ يقبلــون مبــادئ تلــك الشــريعة فــي قلوبهــم فــإن صــورة 
هللا تنطبــع علــى عقولهــم ونفوســهم. لقــد كانــت أكثــر تلــك التعاليــم تُلقــن شــفويا، 
ولكــن الشــباب تعلمــوا أيضــاً قــراءة الكتــب العبريــة، كمــا كان يســمح لهــم بدراســة 

أســفار العهــد القديــم التــي كانــت مكتوبــة علــى جلــود الحيوانــات.
وفــي أيــام المســيح كانــت البلــدة أو المدينــة التــي ل تقــوم بتثقيــف الشــباب ثقافــة 
دينيــة تعتبــر واقعــة تحــت لعنــة هللا، ومــع ذلــك فقــد أصبــح التعليــم صوريــا، إذ احتلت 
التقاليــد مــكان الكلمــة اإللهيــة إلــى حــد كبــر. إن التعليــم الصحيــح يقــود الشــباب إلــى 
ُســونَُه فَيَِجُدوُه « )أعمال 17: 27(. ولكن معلمي اليهود  أن » يَطْلُبُوا هللاَ لََعلَُّهْم يَتَلَمَّ
حصــروا اهتمامهــم علــى الشــكليات. كانــوا يحشــون عقــول الشــباب بأشــياء تافهــة، ل 
تجدي المتعلمين فتيا ول اعتبار لها في نظر المدرسة السماوية العليا. إن الختبار 
الذي يحصل عليه الفرد من قبوله لكلمة هللا لم يكن له مجال في النظام الثقافي. وإذ 
كان الطلبــة ينشــغلون باألمــور الخارجيــة العديــدة لــم يكونــوا يجــدون ســاعات يقضونهــا 
في هدوء تام في حضرة هللا. إنهم لم يسمعوا صوته مكلما قلوبهم. وفي بحثهم عن 
المعرفة مالوا بعيدا عن نبع الحكمة. لقد أُهِملت األمور المعتبرة جوهرية في خدمة 
هللا. ومبــادئ الشــريعة ظلــت مجهولــة ل تــرى النــور. فمــا كان معتبــرا أســمى تهذيــب 
صار أعظم عائق يعطل النمو الحقيقي. وتحت تعليم معلمي إســرائيل كبتت قوى 

الشــباب وتعطلــت ملــكات عقولهــم وصــار تفكيرهــم ضيــق األفق.

ثقافة يسوع
أمــا الصبــي يســوع فلــم يتلــقَّ علومــه فــي مدرســة المجمــع. ولكــن أمــه كانــت 
كتــب  ومــن  فمهــا  مــن  الســماوية  األمــور  عــن  تعلــم  لقــد  لــه.  بشــري  معلــم  أول 
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األنبيــاء. وعنــد ركبتــي أمــه تعلــم نفــس مــا نطــق هــو بــه فــي مســمع موســى ليقولــه 
إلســرائيل. فلمــا انتقــل مــن طــور الصبــا إلــى طــور الشــباب لــم يذهــب إلــى مــدارس 
ألن المصــادر  تلــك  مــن  العلــم  يتلقــى  أن  محتاجــا  يكــن  لــم  إذ  اليهــود   معلمــي 

 هللا كان معلمــه.
إن الســؤال الــذي كان يُطــَرح فــي أثنــاء خدمــة المســيح القائــل: » كَيْــَف هــَذا 
ـْم؟ « لــم يكــن ليــدل علــى أن يســوع كان عاجــزا عــن  يَْعــرُِف الُْكتُــَب، َوُهــَو لَــْم يَتََعلّـَ
القــراءة، بــل علــى أنــه لــم يتلــقَّ العلــم عــن المعلميــن )يوحنــا 7: 15(. وحيــث أنــه قــد 
ــل المعرفــة بنفــس الطريقــة التــي يمكننــا نحــن أن نحصــل عليهــا بهــا فــإن معرفتــه  حصَّ
المدهشــة للكتــاب المقــدس ترينــا مقــدار اجتهــاده فــي ســني الصبــا فــي تعلــم كلمــة 
هللا ودرســها. كمــا أنــه كانــت أمامــه مكتبــة عظيمــة هــي خليقــة هللا. فــذاك الــذي 
صنــع كل األشــياء كان يتعلــم نفــس الــدروس التــي قــد ســطرها بيــده علــى صفحــة 
األرض والبحــر والســماء. وإذ كان بمعــزل عــن طــرق العالــم النجســة جمــع كثيــرا مــن 
أصــول العلــم مــن الطبيعيــة. لقــد درس حيــاة النبــات والحيــوان واإلنســان. ومنــذ 
صبــاه كان مشــغول بهــدف واحــد وعمــل واحــد — فلقــد عــاش لكــي يبــارك اآلخريــن 
ويســعدهم. ألجــل هــذا وجــد مــوارد فــي الطبيعــة، وبرقــت فــي ذهنــه آراء وطــرق 
جديــدة وهــو يــدرس حيــاة النبــات وحيــاة الحيــوان. كان علــى الــدوام يحــاول أن 
يســتخرج مــن األشــياء التــي يراهــا أمثلــة يقــدم بهــا للنــاس أقــوال هللا الحيــة، فاألمثــال 
التــي أوردهــا وأراد أن يعلــم بهــا النــاس الحــق اإللهــي مــدى ســني خدمتــه ترينــا إلــى 
أي مــدى كانــت روحــه متفتحــة لمؤثــرات الطبيعــة، وكيــف جمــع التعاليــم الروحيــة 

مــن البيئــة التــي كان يعيــش فيهــا.
وهكــذا انكشــف أمــام يســوع مغــزى كام هللا وأعمالــه عندمــا كان يحــاول أن 
وكانــت  بــه.  وتحيــط  ترافقــه  الســماوية  الخائــق  كانــت  بالنتيجــة.  الســبب  يربــط 
األفــكار والخواطــر المقدســة والتأمــات الروحيــة فــي متنــاول ذهنــه وقلبــه، فمنــد 
بــدء ظهــور ذكائــه كان دائمــا ينمــو فــي النعمــة الروحيــة ومعرفــة الحــق ويمكــن لــكل 
ــل الِعلــم كمــا قــد فعــل يســوع، وإذ نحــاول التعــرف بأبينــا الســماوي  صبــي أن يَُحصِّ
عــن طريــق كلمتــه فســتقترب المائكــة منــا وتتقــوى أذهاننــا ويســمو خلقنــا ويتطهــر، 
ونصيــر أقــرب شــبها إلــى مخلصنــا. وإذ نــرى مــا هــو جميــل وجليــل فــي الطبيعــة 
تصبــو عواطفنــا إلــى هللا، وإذ تخشــع الــروح فالنفــس ســتنتعش بالتصــال بــاهلل غيــر 
المحــدود عــن طريــق أعمالــه. ثــم إن الشــركة مــع هللا بالصــاة تنمــي القــوى العقليــة 

واألدبيــة، وتنمــو وتتقــوى قوانــا الروحيــة عندمــا نفكــر فــي الروحيــات.
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حياة وفاق مع هللا
لقــد كانــت حيــاة يســوع فــي حالــة انســجام مــع هللا ففــي طفولتــه كان يفكــر 
فيــه.  تشــوه صــورة  هللا  أثــر أليــة خطيــة  يكــن هنالــك  لــم  ولكــن  ويتكلــم كطفــل، 
لــم يكــن معفــى مــن التجــارب. كان أهــل الناصــرة قومــا يُضــرَب  ومــع ذلــك فهــو 
بهــم المثــل لشــرهم. إن التقديــر الوضيــع الــذي طالمــا قيســوا بــه ظاهــر مــن ســؤال 
نثنائيــل: » أَِمــَن النَّاِصــرَِة يُْمِكــُن أَْن يَُكــوَن َشــْيٌء َصالِــٌح؟ « )يوحنــا1: ٤6(. هكــذا 
لــه أن يكــون  وجــد يســوع فــي مركــز امتحــن فيــه خلقــه. لقــد كان مــن الضــروري 
حريصــا كل الحــرص علــى الــدوام أن يظــل محتفظــا بطهارتــه، إذ كان معرضــا لــكل 
فــي  ليكــون هــو مثلنــا األعلــى  نخــوض غمارهــا  نحــن أن  التــي علينــا  المحاربــات 

الصبــا والشــباب والرجولــة.
كان الشــيطان ل يــكل فــي بــذل جهــوده الجبــارة لينتصــر علــى صبــي الناصــرة، 
حياتــه  بكــور  منــذ  لحراســته  يســوع  حــول  تُعســكر  الســماء  مائكــة  كانــت  كمــا 
إن  الظلمــة.  قــوات  فيــه ضــد  هــوادة  ل  هائــا  كانــت حياتــه صراعــا  ذلــك  ومــع 
وجــود شــخص واحــد علــى األرض منــزه عــن الشــر والنجاســة كان مبعــث الحــزن 
ليوقــع  وســيلة  كل  اســتخدم  لقــد  الظلمــة.  لســلطان  والحيــرة  النفــس  ومــرارة 
يحيــا  أن  اإلنســان  بنــي  مــن  صبــي  أي  مــن  يُطْلَــب  لــن  إنــه  أشــراكه.  فــي  يســوع 
 حيــاة القداســة فــي وســط أهــوال التجــارب العنيفــة التــي تكتنفــه مــن كل جانــب

 كمــا كان مخلصنــا.
كان أبوا يســوع فقيرين ومعتمدين على كدهما اليومي. وقد اختبر هو الفقر 
وإنــكار الــذات والحرمــان، فــكان هــذا الختبــار واقيــا لــه. وفــي حيــاة الكــدح التــي 
عاشــها لــم يكــن لديــه وقــت يقضيــه فــي البطالــة التــي تُعــرِّض اإلنســان للتجربــة. ولــم 
يكــن عنــده عــدة ســاعات بــا عمــل ممــا يــؤدي إلــى فتــح الطريــق للعشــرة المفســدة. 
وعلــى قــدر اإلمــكان كان يوصــد البــاب فــي وجــه المجــرب، فــا ربــح ول مســرة، ول 
تهليــل ول استحســان ول انتقــاد اســتطاع أن يحملــه علــى أن يعمــل عمــا خاطئــا. 

لقــد كان حكيمــا فــي تمييــزه للشــر وقــادرا علــى مقاومتــه.
كان المســيح هــو الشــخص الوحيــد الــذي عــاش علــى أرضنــا بــا خطيــة، ومــع 
ذلــك عــاش قرابــة الثاثيــن عامــا بيــن النــاس األشــرار فــي الناصــرة. هــذه الحقيقــة 
هــي توبيــخ صــارم ألولئــك الذيــن يظنــون أن كونهــم يعيشــون بــا لــوم يتوقــف علــى 
البيئــة أو المــال الكثيــر أو النجــاح. إن التجربــة والفقــر والضيــق هــي نفــس التدريــب 

الــازم إلنمــاء الطهــارة والثبــات. 
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النمو جسديا وعقليا
لقــد عــاش يســوع فــي بيــت قــروي، وبــكل أمانــة وفــرح قــام بــدوره فــي حمــل 
أعبــاء البيــت. لقــد كان هــو رئيــس أجنــاد الســماء، وكان المائكــة يُســرون بإتمــام 
أوامــره، أمــا اآلن فهــو العبــد المطيــع والبــن المحــب الوديــع. لقــد تعلــم حرفــة وكان 
يعمــل بيديــه فــي حانــوت النجــارة مــع يوســف. وفــي ثيــاب عامــل عــادي بســيط كان 
ر  يســير فــي شــوارع تلــك البلــدة مــن الحانــوت المتواضــع وإليــه. ولــم يكــن لِيَُســخَّ

قوتــه اإللهيــة فــي تخفيــف أثقالــه أو التقليــل مــن متاعبــه.
وإذ كان يســوع يعمــل فــي صبــاه وشــبابه كانــت قــوى عقلــه وجســمه تنمــو. 
لــم يكــن يســتخدم قــوى جســمه بطيــش، بــل اســتخدمها بكيفيــة حفظتهــا فــي حالــة 
صحيــة مائمــة حتــى يســتطيع القيــام بــكل أنــواع األعمــال علــى أفضــل وجــه. لــم 
يعمــل عمــا ناقصــا حتــى وهــو يســتخدم اآللت. كان كامــا فــي كل عملــه كمــا كان 
فــي خلقــه. وبمثالــه علمنــا أن الواجــب يقتضينــا أن نكــون مجديــن فــي عملنــا فنؤديــه 
بالتمــام والكمــال: وإن مثــل هــذا العمــل هــو عمــل شــريف. إن العمــل الــذي يــدرب 
اليديــن علــى أن تكونــا نافعتيــن، ويــدرب الشــباب علــى القيــام بنصيبهــم فــي حمــل 
أعبــاء الحيــاة يعطــي اإلنســان قــوة جســمانية وينمــي كل قــوى العقــل. ينبغــي للــكل 
أن يجــدوا مــا يفعلونــه ممــا هــو نافــع ألنفســهم ومســاعد لغيرهــم، عليهــم أن يعملــوا 
الــذي  أنــه بركــة، والعامــل المجــد هــو وحــده  شــيئا. لقــد عيَّــن هللا الشــغل علــى 
يحصــل علــى مجــد الحيــاة وأفراحهــا. إن استحســان هللا ورضــاه يســتقران بيقيــن 
المحبــة علــى رؤوس الصبيــان والشــباب الذيــن يقومــون بنصيبهــم فــي مطاليــب 
البيــت بفــرح إذ يقاســمون اآلبــاء واألمهــات فــي حمــل أعبائهــم. مثــل هــؤلء األولد 

ســيخرجون مــن البيــت ليكونــوا أعضــاء نافعيــن فــي المجتمــع.
الكثيــر  ينتظــر  كان  مجــدا.  عامــا  كان  األرض  علــى  حياتــه  طيلــة  يســوع  إن 
ولذلــك بــذل محــاولت كثيــرة. ولمــا شــرع فــي خدمتــه قــال: » يَْنبَِغــي أَْن أَْعَمــَل 
ـِذي أَرَْســلَِني َمــا َداَم نََهــاٌر. يَأْتِــي لَيْــٌل ِحيــَن لَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل «  أَْعَمــاَل الّـَ
مــن حمــل المســؤولية، كمــا يفعــل  يتهــرب  أو  ــل يســوع  يتنصَّ لــم  )يوحنــا 9: ٤(. 
اليــوم كثيــرون ممــن يعترفــون بأنهــم أتباعــه. إن كثيريــن لكونهــم حاولــوا التملــص 
مــن هــذا التدريــب هــم ضعفــاء وغيــر أكفــاء للعمــل. قــد تكــون لهــم ميــزات جميلــة 
ومواهــب عظيمــة ومــع ذلــك فهــم ضعفــاء ويــكادون يكونــون عديمــي النفــع حيــن 
يجابهــون الصعوبــات أو حيــن يتحتــم عليهــم التغلــب عليهــا. إن اإلصــرار والنشــاط 
ومتانــة الخلــق وقوتــه التــي ظهــرت فــي المســيح ينبغــي لنــا أن ننميهــا فــي نفوســنا 
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عــن طريــق نفــس التدريــب الــذي جــاز هــو فيــه. وحينئــذ ســنحصل علــى النعمــة 
التــي حصــل هــو عليهــا.

بركة للبشرية
إن مخلصنــا قاســم الفقــراء فــي فقرهــم طــوال ســني حياتــه التــي عاشــها بيــن 
لــكل  يرثــي  أن  اســتطاع  ولذلــك  ومتاعبهــم  همومهــم  عــرف  وبالختبــار  النــاس، 
العمــال البســطاء ويشــجعهم. إن أولئــك الذيــن يدركــون إدراكا صحيحــا الــدروس 
التــي يمكــن اســتخاصها مــن حيــاة الفــادي ينبغــي لهــم أن يقتنعــوا بخطــإ التفريــق 

بيــن الطبقــات، وبخطــإ وجــوب إكــرام األغنيــاء علــى الفقــراء األفاضــل.
أســبغ يســوع علــى عملــه مســحة الفــرح والبراعــة، فــي حيــن أن إدخــال ديانــة 
يتطلــب صبــرا وحيــاة  البيتيــة والمعمــل والمصنــع  الحيــاة  إلــى  المقــدس  الكتــاب 
روحيــة ممتــازة، وأن يتحمــل المــرء إجهــاد العمــل العالمــي، وفــي نفــس الوقــت تكــون 
عينــه شــاخصة لمجــد هللا. فــي هــذا كان المســيح معينــا. إن همــوم العالــم لــم تكــن 
تضغطــه بشــدة إلــى درجــة أنــه لــم يكــن لديــه وقــت للتفكيــر فــي األمــور الســماوية. 
والتســابيح  المزاميــر  بإنشــاد  قلبــه  فــرح  عــن  يعبــر  كان  األحيــان  مــن  كثيــر  ففــي 
الروحيــة، كمــا كان أهــل الناصــرة كثيــرا مــا يســمعون صوتــه عاليــا فــي ترديــد شــكره 
وتســبيحه هلل. لقــد كان فــي شــركة مــع الســماء عــن طريــق التســبيح. وحيــن كان 
ويبهــج  عنهــم  يُســّري  هــو  كان  العمــل،  إجهــاد  مــن  الشــكوى  مــر  يشــكون  رفاقــه 
قلوبهــم بألحانــه العذبــة الجميلــة المنبعثــة مــن بيــن شــفتيه، فبــدا وكأن تســبيحاته 
تطــرد المائكــة األشــرار، وكالبخــور العطــر كانــت تعطــر أرجــاء المــكان. وكانــت أفــكار 

ســامعيه تســمو وترتفــع مــن أرض اغترابهــم إلــى الوطــن الســماوي.
التــي قضاهــا  نبــع الرحمــة الشــافية للعالــم، ومــدى ســني العزلــة  كان يســوع 
فــي الناصــرة كانــت تجــري مــن حياتــه ســيول الرقــة والعطــف. فالمســنون والحزانــى 
والمثقلــون بخطاياهــم واألطفــال الاعبــون فــي مــرح الطفولــة وبراءتهــا. والحيوانــات 
أحســوا  أولئــك  كل  األثقــال—  حامــات  والحيوانــات  األحــراج  ســاكنة  الصغيــرة 
بالســعادة فــي حضرتــه. إن ذاك الــذي بكلمــة قدرتــه يمســك العوالــم كان ينحنــي 
ليعصــب طائــرا جريحــا. لــم يكــن هنالــك شــيء أحقــر مــن أن ياحظــه ويعنــى بــه، ولــم 

يكــن يســتنكف مــن أن يقــدم خدمــة لمخلــوق مهمــا كان وضيعــا.
وهكــذا إذ كان يســوع ينمــو فــي الحكمــة والقامــة كان ينمــو أيضــا فــي النعمــة 
علــى  عطوفــا  كان  لكونــه  القلــوب  كل  عطــف  اســتدر  لقــد  والنــاس.  هللا  لــدى 
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الجميــع. وإن جــو الرجــاء والشــجاعة الــذي كان يحيــط بــه جعلــه بركــة لــكل بيــت. 
وفــي أحيــان كثيــرة إذ كان يذهــب إلــى المجمــع فــي أيــام الســبوت كان يُطلَــب منــه 
أن يقــرأ الــدرس مــن األنبيــاء، فكانــت تهتــز مشــاعر الســامعين حيــن كان يُــراق نــور 

جديــد علــى بعــض أقــوال الكتــاب المقــدس المألوفــة.
إل أن يسوع كان يمقت التظاهر. فمدى سني وجوده في الناصرة لم يعرض 
علــى النــاس قدرتــه العجائبيــة. لــم يطلــب مركــزا عاليــا ول اتخــذ لنفســه لقبــا، فحياتــه 
حياتــه  بســني  يختــص  شــيء  ذكــر  عــن  الكتــاب  صمــت  حتــى  البســيطة،  الهادئــة 
األولــى، يعلمنــا درســا هامــا. فكلمــا كانــت حيــاة الصبــي هادئــة وبســيطة كانــت 
خاليــة مــن الثــورات المفتعلــة. وكلمــا كانــت فــي حالــة انســجام مــع الطبيعــة كان 

ذلــك فــي صالــح النشــاط الجســماني والذهنــي والقــوة الروحيــة.
إن يســوع هــو مثلنــا األوحــد. كثيــرون يطيلــون التأمــل باهتمــام فــي مــدة خدمتــه 
بيــن الجماهيــر ومــع ذلــك ل يلتفتــون كثيــرا إلــى التعاليــم التــي يمكــن اســتخاصها مــن 
ســني حياتــه األولــى، مــع أنــه فــي حياتــه البيتيــة يصلــح مثــال لــكل الفتيــان والشــباب. 
لقد تنازل الُمَخلِّص وافتقر لكي يعلمنا كيف يمكننا ونحن في تواضع مركزنا وفقرنا 
أن نسير مع هللا في تواضعنا. لقد عاش لكي يرضي أباه السماوي ويكرمه ويمجده 
فــي شــؤون الحيــاة العاديــة، فبــدأ عملــه بتكريــس تلــك الحرفــة المتواضعــة، حرفــة 
الصنــاع الذيــن يكــدون للحصــول علــى قوتهــم اليومــي. كان يخــدم هللا وهــو يعمــل في 
حانــوت النجــار تمامــا كمــا كان وهــو يصنــع العجائــب لخيــر جماهيــر الشــعب. وكل 
شــاب يتبــع مثــال المســيح فــي أمانتــه وطاعتــه فــي بيتــه المتواضــع، يمكنــه أن ينســب 
ــِدي  لنفســه الــكام الــذي قالــه اآلب عــن ابنــه بالــروح القــدس حيــن قــال: » ُهــَوذَا َعبْ

الَّــِذي أَْعُضــُدُه، ُمْختَــارِي الَّــِذي ُســرَّْت ِبــِه نَْفِســي « )إشــعياء ٤2: 1(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2: ٤1-51(.

كان اليهــود يعتقــدون أن ســن الثانيــة عشــرة هــي الحــد الفاصــل بيــن الصبــا 
والشــباب. ففــي ختــام هــذه الفتــرة مــن العمــر كان الصبــي العبرانــي يســمى ابــن 
الديــن، كمــا  ـم  لتعلُـّ لــه فرصــة خاصــة  الشــريعة وابنــاً هلل كذلــك. وكانــت تعطــى 
كان يُطلــب منــه الشــتراك فــي األعيــاد والفرائــض المقدســة. واتباعــا لهــذا العــرف 
قــام يســوع بزيــارة فصحيــة ألورشــليم فــي صبــاه. وكان يوســف ومريــم كغيرهمــا مــن 
اإلســرائيليين األتقيــاء يصعــدان إلــى أورشــليم كل ســنة لممارســة الفصــح، ولمــا بلــغ 

يســوع الســن القانونيــة أخــذاه معهمــا.
كانــت هنالــك ثاثــة أعيــاد ســنوية وهــي عيــد الفصــح وعيــد الخمســين وعيــد 
المظــال. وكان علــى كل رجــال إســرائيل أن يظهــروا أمــام الــرب فــي أورشــليم فــي 
تلــك األعيــاد. وكان الذيــن يحضــرون فــي عيــد الفصــح أكثــر عــددا ممــن يحضــرون 
كافــة  البلــدان  فــي  المشــتتين  اليهــود  مــن  كثيــرون  وكان  اآلخريــن.  العيديــن  فــي 
يحضــرون فــي هــذا العيــد. فكانــت جماهيــر غفيــرة مــن العابديــن تأتــي إلــى العيــد 
يســتغرق  أورشــليم  إلــى  الجليــل  مــن  الســفر  وقــد كان  أنحــاء فلســطين.  مــن كل 
عــدة أيــام. وكان المســافرون يســيرون معــا جماعــات كبيــرة طلبــا للرفقــة واألمــان. 
وكانــت النســاء والشــيوخ يمتطــون ظهــور الثيــران والحميــر لعبــور الطــرق الصخريــة 
المنحــدرة. أمــا الرجــال األشــداء والشــباب فكانــوا يســافرون ســيرا علــى األقــدام. 
وكان عيــد الفصــح يتوافــق مجيئــه فــي الفتــرة مــا بيــن أواخــر آذار )مــارس( أو أوائــل 
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نيســان )أبِْريــل( حيــن تكــون األرض كلهــا مكتســية حلــة بديعــة مــن األزهــار وزنابــق 
الحقــل وحيــن كانــت الطيــور ترتــل أناشــيدها العذبــة. وعلــى طــول الطريــق كانــت 
يســردون علــى  اآلبــاء واألمهــات  فــكان  إســرائيل.  تاريــخ  فــي  تذكاريــة  أماكــن  تــرى 
الغابــرة.  العصــور  فــي  مــع شــعبه  أجراهــا هللا  التــي  العجائــب  أولدهــم  مســامع 
كانــت  وعندمــا  والعــزف.  بالتســبيح  ســيرهم  أثنــاء  فــي  الوقــت  يقطعــون  وكانــوا 
تبــدو ألنظارهــم أخيــرا مدينــة أورشــليم بأبراجهــا كانــت كل األصــوات تتحــد فــي 
إنشــاد ترنيمــة الظفــر قائلــة: » تَِقــُف أَْرُجلَُنــا ِفــي أَبَْواِبــِك يـَـا أُورَُشــلِيُم... لِيَُكــْن َســاٌَم 

ِفــي أَبْرَاِجــِك، َراَحــٌة ِفــي قُُصــورِِك « )مزمــور 122: 7-2(.

عيد الفصح
كان حفــظ عيــد الفصــح قــد بــدأ منــذ أن أنشــأت األمــة العبرانيــة. ففــي آخــر ليالــي 
عبوديتهــم فــي مصــر حيــن لــم تكــن تبــدو أيــة بارقــة أمــل فــي الخــاص، أمرهــم هللا 
بالتأهب للحرية القادمة ســريعاً. لقد أُنذر فرعون بالضربة األخيرة التي ســتقع على 
المصريين وكان الرب قد أوصى العبرانيين بأن يجمعوا عائاتهم إلى داخل بيوتهم. 
وبعدمــا يرشــون دم الخــروف المذبــوح علــى العتبــة العليــا والقائمتيــن فــي بيوتهــم كان 
عليهم أن يأكلوا الفصح مشويا مع فطير وعلى أعشاب مرة. ثم قال لهم: » َوهَكَذا 
تَأْكُلُونَُه: أَْحَقاُؤكُْم َمْشُدوَدٌة، َوأَْحِذيَتُُكْم ِفي أَرُْجلُِكْم، َوِعِصيُُّكْم ِفي أَيِْديُكْم. َوتَأْكُلُونَُه 
ــٍة. ُهــَو ِفْصــٌح لِلــرَّبِّ « )خــروج 12: 11(. وفــي نصــف الليــل ُضــرِب كل بكــر فــي  ِبَعَجلَ
أرض مصــر. فأرســل فرعــون رســالة إلــى إســرائيل تقــول: » قُوُمــوا اْخرُُجــوا ِمــْن بَيْــِن 
َشــْعِبي أَنْتَُما َوبَُنو إِْســرَائِيَل َجِميًعا، َواذَْهبُوا اْعبُُدوا الرَّبَّ كََما تََكلَّْمتُْم « )خروج 12: 
31(، فخــرج العبرانيــون مــن مصــر أمــة مســتقلة. وكان الــرب قــد أمرهــم بــأن يحفظــوا 
الفصــح ســنة بعــد ســنة. قــال: » َويَُكــوُن ِحيــَن يَُقــوُل لَُكــْم أَْولَُدكُــْم: َمــا هــِذِه الِْخْدَمــُة 
لَُكــْم؟ أَنَُّكــْم تَُقولُــوَن: ِهــَي ذَِبيَحــُة ِفْصــحٍ لِلــرَّبِّ الَّــِذي َعبَــَر َعــْن بُيُــوِت بَِنــي إِْســرَائِيَل ِفــي 
ـَص بُيُوتََنــا « )خــروج 12: 26، 27(. وهكــذا كانــت  ــا َضــرََب الِْمْصِريِّيــَن َوَخلّـَ ِمْصــَر لَمَّ

قصــة هــذا الخــاص العجيــب تُتلــى علــى مســامع األولد جيــا بعــد جيــل.
وبعــد الفصــح كانــت تجــيء ســبعة أيــام الفطيــر. وفــي ثانــي أيــام العيــد كانــت 
تقــدم باكــورة الغــات للــرب أي حزمــة شــعير. وكانــت كل احتفــالت العيــد رمــزا 
الفــداء  عــن  مــن مصــر درســا عمليــا  إســرائيل  فقــد كان خــاص  المســيح.  لعمــل 
الــذي كان القصــد مــن الفصــح بقــاءه ماثــا فــي األذهــان، كمــا كان الحمــل المذبــوح 

والفطيــر وحزمــة الباكــورة تمثــل الُمَخلِـّـص.
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إلّ أن غالبية الناس في أيام المســيح قد انحطت ممارســتهم لهذا العيد فصاروا 
يحافظون على َمرَاِســمه الخارجية فقط، ولكن ما كان أعظم معناه في نظر ابن هللا!

يسوع في الهيكل
البيضــاء  ثيابهــم  فــي  الكهنــة  فــرأى  الهيــكل،  يســوع  الصبــي  نظــر  مــرة  وألول 
يمارســون خدمتهــم الجليلــة. كمــا رأى الذبائــح التــي تقطــر منهــا الدمــاء تقــدم علــى 
مذبــح المحرقــة. وقــد جثــا للصــاة مــع العابديــن فــي حيــن كان البخــور يصعــد أمــام 
هللا. وكان يــرى الطقــوس المؤثــرة لخدمــة الفصــح. وبمــرور األيــام اتضــح لــه معنــى 
تلــك الطقــوس. وبــدا كأن كل عمــل مرتبــط بحياتــه، فاعتملــت فــي نفســه بواعــث 
جديــدة. وإذ كان صامتــا وغارقــا فــي تفكيــره بــدا كأنــه يفكــر فــي مســألة عويصــة، 

حيــث بــدأ جــال رســالة الُمَخلِـّـص ينكشــف أمامــه.
وإذ كان مســتغرقا فــي التأمــل فــي تلــك المناظــر لــم يبــَق إلــى جــوار أبويــه. فطلــب 
النفــراد بنفســه، فلمــا انتهــت خدمــات الفصــح كان هــو ل يــزال يتمشــى فــي أروقــة 
الهيكل، وعندما رحل العابدون عن أورشليم عائدين إلى بادهم تخلف هو عنهم.

رغــب أبــوا يســوع أن يجعــاه يجتمــع بمعلمــي إســرائيل العظــام فــي أثنــاء تلــك 
الزيــارة، ومــع أنــه كان مطيعــا لكلمــة هللا فــي كل كبيــرة وصغيــرة، فلــم يكــن يخضــع 
لطقــوس معلمــي اليهــود وعاداتهــم. أمــا يوســف ومريــم فكانــا يأمــان أنــه ســيحترم 
فــي  إلــى مطاليبهــم. غيــر أن يســوع وهــو  فــي اللتفــات  أولئــك العلمــاء ويجتهــد 
الهيــكل كان قــد تعلــم مــن هللا، فشــرع لتــوِّه فــي إبــاغ النــاس مــا قــد تعلمــه وأخــذه.

وفــي ذلــك الوقــت خصصــت حجــرة ملحقــة بالهيــكل لتكــون مدرســة مقدســة 
علــى مثــال مــدارس األنبيــاء، فــكان يجتمــع فيهــا معلمــو النامــوس المتقدمــون مــع 
تاميذهــم، وإلــى هــذا المــكان أتــى يســوع. فــإذ جلــس عنــد أقــدام هــؤلء العلمــاء 
الموقرين جعل يصغي إلى تعاليمهم. وكمن يطلب الحكمة سأل هؤلء المعلمين 

عــن النبــوات وعــن الحــوادث الجاريــة حينئــذ التــي تشــير إلــى مجــيء مســيا.
قــدم يســوع نفســه إليهــم كمــن هــو متعطــش لمعرفــة هللا. وقــد نبهتهــم أســئلته 
ووجهــت التفاتهــم إلــى الحقائــق العميقــة التــي كانــت قــد أخفيــت عــن النــاس أمــدا 
طويــا، ولكنهــا كانــت مــع ذلــك حيويــة لخــاص النفــوس. وكل تلــك األســئلة فــي 
حيــن أنهــا برهنــت علــى قصــر حكمــة أولئــك الحكمــاء وســطحيتها فقــد بســط كل 
ســؤال منهــا أمامهــم درســا إلهيــا وعرضــت أمامهــم الحــق فــي هيئــة جديــدة ونــور 
جديــد. لقــد تحــدث أولئــك المعلمــون عــن الرفعــة العجيبــة التــي ســيحققها مجــيء 
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عــن معنــى  إشــعياء وســألهم  نبــوة  لهــم  أورد  اليهوديــة. ولكــن يســوع  مســيا لألمــة 
النبــوات التــي تشــير إلــى آلم حمــل هللا وموتــه.

نقاش مع المعلمين
فجعــل أولئــك المعلمــون يمطرونــه بأســئلتهم، وقــد ذهلــوا مــن فهمــه وأجوبتــه. 
فبوداعــة الطفولــة وبراءتهــا تــا عليهــم أقــوال الكتــاب مضفيــا عليهــا معنــى عميقــا 
لــم يكــن أولئــك العلمــاء يدركونــه مــن قبــل. فلــو عمــل النــاس بتلــك األقــوال واتبعــوا 
الحــق الــذي أعلنــه ألحــدث ذلــك إصاحــا عظيمــا فــي ديانــة النــاس فــي تلــك األيــام، 
ولنشــأ فــي أعمــاق النفــوس اهتمــام عظيــم باألمــور الروحيــة، وكان النــاس يتهيئــون 

لقبــول المســيح عندمــا يبــدأ خدمتــه.
لقــد كان أولئــك المعلمــون يعلمــون أن يســوع لــم يتلــقَّ علومــه فــي مدارســهم، 
فــي هــذا  لقــد رأوا  إلــى حــد بعيــد.  فــاق فهمهــم  للنبــوات  فــإن فهمــه  ومــع ذلــك 
الصبــي الجليلــي المفكــر مــا يبشــر بمســتقبل باهــر. وكانــوا يتوقــون إلــى أن يتتلمــذ 
أمــر تعليمــه  يتولــوا  يريــدون أن  فــي إســرائيل، وكانــوا  عندهــم حتــى يصيــر معلمــا 
إذ كانــوا يحســون أن هــذا الذهــن الخصــب المبتكــر ينبغــي أن يشــكلوه بأنفســهم 

تثقيفــه. ويتولــوا 
لقــد أثــر كام المســيح فــي قلوبهــم تأثيــرا لــم يحســوا بــه لــدى ســماع أي إنســان 
آخــر. أراد هللا أن يمنــح نــوره لمعلمــي إســرائيل أولئــك فاســتخدم الوســيلة الوحيــدة 
التــي لــم يكــن يمكــن الوصــول إليهــم بأيــة وســيلة ســواها. إنهــم فــي كبريائهــم كانــوا 
يترفعون عن العتراف بقبول التعليم من أي إنسان. فلو بدا من يسوع أنه يـحاول 
أن يعلمهــم لكانــوا يترفعــون عــن الســتماع لكامــه. ولكنهــم كانــوا يخدعــون أنفســهم 
بأنهــم هــم الذيــن يعلمونــه، أو علــى األقــل يختبــرون درايتــه بالكتــاب المقــدس. ولكــن 
احتشــام الفتــى يســوع والنعمــة المعطــاة لــه جــردت أولئــك الرؤســاء مــن تعصبهــم. 

وبــدون أن يشــعروا انفتحــت أذهانهــم لكلمــة هللا وكلــم الــروح القــدس قلوبهــم.
ولــم يســعهم إلّ أن يــروا أن انتظارهــم الخــاص بمســيا ل ســند لــه فــي النبــوات، 
ولكنهــم لــم يريــدوا التخلــي عــن النظريــات التــي كانــوا يغــذون بهــا طموحهــم. لــم 
يريــدوا التســليم بحقيقــة كونهــم قــد أســاءوا فهــم األســفار المقدســة التــي ادعــوا 
تعليمهــا، وقــد جعلــوا يتناقلــون فيمــا بينهــم هــذا الســؤال قائليــن: » كيــف تســنى 
ِفــي  يُِضــيُء  لــم يتعلــم؟ لقــد كان » النُّــوُر  لهــذا الصبــي أن يعــرف كل هــذا وهــو 

الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــُة لَــْم تُْدرِكْــُه « )يوحنــا 1: 5(.
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والدا يسوع يفتقدانه
وفــي أثنــاء ذلــك كان يوســف ومريــم فــي أشــد حــالت الضيــق والحيــرة. ففــي 
عودتهمــا مــن أورشــليم لــم يقفــا علــى أثــر يســوع، ولــم يكونــا يعلمــان أنــه قــد تخلــف 
فــي أورشــليم. كانــت البــاد حينئــٍذ مزدحمــة بالســكان وكـــانت القوافــل القادمــة مــن 
الجليــل كبيــرة جــدا، كمــا حــدث كثيــر مــن التشــويش فــي أثنــاء عودتهــم مــن المدينــة 
وإذ كان يوســف ومريــم ســائرين فــي الطريــق انشــغلت أفكارهمــا بفرحــة الســفر مــع 
األصدقــاء والمعــارف فلــم ياحظــا تغيــب يســوع — حتــى أقبــل الليــل. فلمــا توقفــا 
عن الســير طلبا للراحة وكانا محتاجين لمســاعدة المســيح لم يجداه وإذ ظناه بين 
الرفقــة لــم يكونــا يحســان بــأي قلــق أو انزعــاج. ومــع حداثــة ســنه فقــد كانــا يثقــان بــه 
ثقــة كاملــة وكانــا ينتظــران أنــه عنــد الحاجــة إليــه لبــد أن يخــف إلــى مســاعدتهما إذ 
يعلم سلفا احتياجاتهما كما قد عودهما من قبل. أما اآلن فقد ثارت مخاوفهما. 
لقــد بحثــا عنــه بيــن كل أولئــك الرفــاق ولكــن بــا جــدوى. وبرعــب شــديد تذكــرا كيــف 
حــاول هيــرودس أن يهلكــه فــي طفولتــه، فامتــأل قلباهمــا باألفــكار المزعجــة ولمــا 

نفســيهما بحــزن مريــر.
فلمــا رجعــا إلــى أورشــليم اســتأنفا البحــث عنــه. وفــي اليــوم التالــي إذ اختلطــا 
مــع العابديــن فــي الهيــكل اســترعى انتباههمــا صــوت مألــوف لديهمــا فلــم يخطئــاه 
ذلــك صــوت  مــع  الغيــور، وهــو  الوقــور  يشــبه صوتــه  يكــن هنالــك صــوت  لــم  إذ 

مملــوء عذوبــة وجمــال.
لقــد وجــدا يســوع فــي مدرســة معلمــي الشــعب. ومــع فرحهمــا بالعثــور عليــه لــم 
يســتطيعا نســيان حزنهمــا وجزعهمــا، فلمــا اجتمــع بهمــا ثانيــة قالــت لــه أمــه بصــوت 
، لَِمــاَذا فََعلـْـَت ِبَنــا هَكــَذا؟ ُهــَوَذا أَبـُـوَك َوأَنـَـا كُنَّــا  شــاعت فيــه نغمــة التوبيــخ: » يـَـا بَُنــيَّ

بَيـْـِن! « )لوقــا 2: ٤8(. نَطْلُبـُـَك ُمَعذَّ

في ما ألبيه
أَْن  يَْنبَِغــي  ـُه  أَنّـَ تَْعلََمــا  أَلَــْم  تَطْلُبَانِِنــي؟  فأجابهمــا يســوع بقولــه: » لَِمــاَذا كُْنتَُمــا 
أَكُــوَن ِفــي َمــا ألَِبــي؟ « )لوقــا 2: ٤9(. وإذ بــدا أنهمــا لــم يفهمــا كامــه أشــار إلــى 
الســماء. وقــد أشــرق علــى وجهــه نــور أدهشــهما. لقــد كانــت األلوهيــة تشــع بنورهــا 
مــن خــال البشــرية أنهمــا حيــن وجــداه فــي الهيــكل جعــا يصغيــان إلــى الحديــث 
لقــد جعــل  بينــه وبيــن المعلميــن وقــد اندهشــا مــن أســئلته وإجاباتــه.  الــذي دار 

كامــه خواطــر متعــددة تتــوارد فــي عقليهمــا ممــا ل ينســيانه البتــة.
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لقــد تعلمــا درســا مــن الســؤال الــذي وجهــه إليهــا حيــن قــال لهمــا: » أَلَــْم تَْعلََمــا 
ــوَن ِفــي َمــا ألَِبــي؟ «. لقــد كان يســوع مشــغول بالعمــل الــذي أتــى  ــُه يَْنبَِغــي أَْن أَكُ أَنَّ
مــن الســماء ليعملــه. أمــا يوســف ومريــم فقــد أهمــا عملهمــا. لقــد أكرمهمــا هللا 
إكرامــا ســاميا فــي كونــه أودع ابنــه بيــن أيديهمــا. لقــد وجــه المائكــة خطــوات يوســف 
فــي الطريــق الســوي ليحفــظ حيــاة يســوع، ولكنهمــا لــم يعثــرا عليــه مــدة يــوم كامــل. 
وكان ينبغــي ألّ ينســياه لحظــة واحــدة. فلمــا زايلهمــا الجــزع لــم يلومــا نفســيهما بــل 

وجهــا المامــة إليــه.
كان أمــرا طبيعيــا أن ينظــر أبــوا يســوع إليــه علــى أنــه ابنهمــا. فلقــد كان معهمــا 
كل يــوم وكانــت حياتــه شــبيهة بحيــاة غيــره مــن الفتيــان مــن نــواح كثيــرة، فــكان مــن 
الصعــب عليهمــا أن يــدركا أنــه ابــن هللا. وكانــا فــي خطــر اإلخفــاق فــي تقديــر البركــة 
الممنوحــة لهمــا بوجــود فــادي العالــم معهمــا. إن الحــزن الناشــئ عــن افتراقهمــا عنــه 
والتوبيــخ الرقيــق الــذي كانــت تحملــه كلماتــه كان القصــد منهمــا إقناعهمــا بقدســية 

الوديعــة المســلمة لهمــا.
إن يســوع فــي جوابــه ألمــه أظهــر ألول مــرة أنــه كان يفهــم عاقتــه بــاهلل. فقبــل 
َوابْــَن الَْعلِـــيِّ يُْدَعــى، َويُْعِطيــِه  يَُكــوُن َعِظيًمــا،  ولدتــه قــال المــاك لمريــم: » هــَذا 
الــرَّبُّ اإِللــُه كُرِْســيَّ َداُوَد أَِبيــِه « )لوقــا 1: 32، 33(. وكانــت مريــم تحفــظ هــذا الــكام 
متفكــرة بــه فــي قلبهــا. ومــع ذلــك ففــي حيــن أنهــا كانــت تؤمــن أن ابنهــا هــو مســيح 
إســرائيل فهــي لــم تفهــم طبيعــة رســالته. لــم تفهــم اآلن معنــى كامــه ولكنهــا فهمــت 

أنــه قــد تنصــل مــن قرابتــه ليوســف وأعلــن بنوتــه هلل.
لــم يكــن يســوع يتجاهــل عاقتــه بأبويــه األرضييــن، فعــاد معهمــا مــن أورشــليم 
أنــه أخفــى فــي نفســه  إلــى بيتهــم فــي الناصــرة، وأعانهمــا علــى حيــاة الكــدح، إلّ 
ســر رســالته منتظــرا، بخضــوع، مجــيء الوقــت المعيــن لــه للبــدء فــي عملــه. لقــد مــر 
ثمانيــة عشــر عامــا منــذ تحقــق مــن أنــه ابــن هللا، واعتــرف بالصلــة التــي تربطــه ببيتــه 

فــي الناصــرة، وكان يقــوم بواجباتــه كابــن وأخ وصديــق ومواطــن. 

العودة من أورشليم 
التصــال  يتحاشــى  كان  الهيــكل  فــي  لــه  انكشــفت  قــد  رســالته  كانــت  وإذ 
تــرك أورشــليم ليعــود بهــدوء مــع مــن كانــوا يعرفــون  بالجمهــور، وكان يرغــب فــي 
ســر حياتــه. لقــد كان هللا يدعــو شــعبه عــن طريــق خدمــة الفصــح ليباعــد بينهــم 
وبيــن همــوم العالــم وليذكرهــم بعملــه العجيــب فــي إنقاذهــم مــن مصــر. وفــي هــذا 
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ه أنظارهم إلى الوعد بالخاص من عبودية الخطية. فكما  العمل كان يريد أن يوجِّ
أن الــدم المرشــوش حمــى بيــوت اإلســرائيليين، كذلــك كان دم المســيح مزمعــا أن 
يخلــص نفوســهم. ولكــن لــم يكــن يمكنهــم الخــاص إلّ بواســطة المســيح وحــده، إذ 
باإليمــان يمكنهــم أن يجعلــوا حيــاة يســوع حياتهــم. فالقــوة الكامنــة فــي تلــك الخدمــة 
الرمزيــة منحصــرة فــي توجيــه العابديــن إلــى المســيح باعتبــاره مخلصهــم الشــخصي. 
لقــد أراد هللا بذلــك أن يقودهــم إلــى الــدرس والتأمــل بــروح الصــاة فيمــا يختــص 
برســالة المســيح، ولكــن إذ كان ذلــك الجمهــور عائــدا مــن أورشــليم ابتلعــت ضجــة 
الســفر والهــرج واألحاديــث الجتماعيــة كل اهتمامهــم وانتباههــم، فنســوا الخدمــة 

التــي قــد شــاهدوها. لــذا لــم يكــن الُمَخلِّــص راغبــا فــي صحبتهــم.
وإذ كان لبــد أن يعــود يوســف ومريــم منفرديــن مــع يســوع كان يريــد أن يوجــه 
أنظارهمــا إلــى النبــوات التــي تتحــدث عــن الُمَخلِـّـص المتألــم. وعندمــا كان معلقــا 
علــى صليــب جلجثــة حــاول التخفيــف مــن حــزن أمــه، وكان اآلن يفكــر فيهــا. لقــد 
كان علــى مريــم أن تشــهد عذاباتــه األخيــرة، وكان يرغــب فــي أنهــا تفهــم رســالته 
حتــى تكــون قــادرة علــى الحتمــال عندمــا يجــوز الســيف فــي نفســها. فكمــا انفصــل 
يســوع عنهــا وجعلــت تطلبــه ثاثــة أيــام فــي حــزن مريــر، كذلــك عندمــا يبــذل نفســه 
عــن خطايــا العالــم ســيغيب عــن نظرهــا ثاثــة أيــام. وعندمــا يخــرج حيــا مــن قبــره 
ســيتحول حزنهــا إلــى فــرح. ولكــن كــم كان احتمالهــا آللم موتــه ســيكون أســهل لــو 

فهمــت أقــوال الكتــاب التــي كان يحــاول حينئــٍذ أن يوجــه أفكارهــا إليهــا!
لــو كان يوســف ومريــم قــد ثبتــا أفكارهمــا فــي هللا بالتأمــل والصــاة لكانــا قــد 
عــن  يســوع  غــاب  قــد  كان  ولمــا  أيديهمــا  بيــن  التــي  الوديعــة  قداســة  مــن  تحققــا 
أنظارهمــا. إن يــوم إهمــال واحــد جعلهمــا يفقــدان الُمَخلِـّـص، وقــد كلفهمــا ذلــك 
عنــاء البحــث عنــه ثاثــة أيــام فــي حــزن وجــزع ليجــداه. كذلــك الحــال معنــا فإننــا 
بكامنــا البطــال أو القــدح فــي النــاس أو إهمــال الصــاة قــد نخســر فــي يــوم واحــد 
بركــة وجــود الُمَخلِـّـص معنــا، وقــد يكلفنــا ذلــك عنــاء البحــث عنــه فــي حــزن أيامــا 

كثيــرة حتــى نجــده ونســتعيد الســام الــذي أضعنــاه.

فيه كل رجائنا
وفــي عشــرتنا بعضنــا مــع بعــض ينبغــي لنــا أن نحتــرس لئــا ننســى يســوع ونمــر بــه 
دون أن نفكــر فــي غيابــه عنــا. وحيــن ننشــغل بأمــور العالــم بحيــث ل نفكــر فــي ذاك 
الــذي فيــه يتركــز كل رجائنــا فــي الحيــاة األبديــة فإننــا نفصــل أنفســنا عــن يســوع وعــن 
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مائكــة الســماء. إن تلــك الخائــق المقدســة ل تســتطيع البقــاء حيــث ل يرغــب 
النــاس فــي وجــود الُمَخلِّــص وحيــث ل يحســون بغيابــه. هــذا هــو الســبب فــي وقــوع 

كثيــر مــن الفشــل بيــن صفــوف مــن يعترفــون بأنهــم أتبــاع المســيح.
إن كثيريــن يواظبــون علــى حضــور الخدمــات الدينيــة ويجــدون العــزاء فــي كلمــة 
ويجــدون  البركــة  يخســرون  والصــاة  والتأمــل  الســهر  إهمــال  بســبب  ولكــن  هللا. 
أنفســهم فــي حــال الوحشــة والفقــر الروحــي أكثــر ممــا كانــوا قبلمــا قبلــوا الكلمــة. 
وفــي غالــب األحيــان يظنــون أن هللا قــد قســا عليهــم. إنهــم ل يــرون أن الخطــأ هــو 

خطأؤهــم، ففــي ابتعادهــم عــن يســوع حجبــوا عــن أنفســهم نــور حضــوره.
يحســن بــكل منــا أن يقضــي ســاعة كل يــوم بالتأمــل فــي حيــاة المســيح. ينبغــي 
لنــا أن نتأمــل فــي حــوادث حياتــه واحــدة فواحــدة ولنجعــل عقولنــا تصــور كل منظــر 
علــى حــدة وتتأمــل فيــه وعلــى الخصــوص أحــداث حياتــه األخيــرة. فــإذ نتأمــل فــي 
وتــزداد  قلوبنــا  محبــة  وتســتيقظ  دائمــة  بــه  ثقتنــا  العظيمــة ألجلنــا ســتكون  كفارتــه 
إلــى الخــاص أخيــرا علينــا أن نتعلــم درس  فــإذا كنــا نصبــو  ويســكن روحــه فينــا. 

التوبــة والتذلــل والنســحاق عنــد قاعــدة الصليــب.
وإذ نجتمــع معــا يمكــن أن نكــون بركــه لبعضنــا بعضــا، فــإذا كنــا أتباعــا للمســيح 
نكلــم بعضنــا  الحديــث عنــه، وإذ  لنــا  فيــه، وســيحلو  أفكارنــا ســتتركز  فــإن أجمــل 
بعضــا عــن محبتــه فســتلين قلوبنــا أمــام التأثيــرات اإللهيــة. وإذ ننظــر جمــال صفاتــه 

ــورَِة َعيِْنَهــا، ِمــْن َمْجــٍد إِلَــى َمْجــٍد « )2كورنثــوس 3: 18( . » نَتََغيَّــُر إِلَــى تِلْــَك الصُّ
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2: 52-51(.

إن الطفــل اليهــودي منــذ بــدء حياتــه كان محاطــا بمطاليــب المعلميــن. وكانــت 
أيــدي  وعلــى  الحيــاة.  أعمــال  أتفــه  عمــل حتــى  علــى كل  قوانيــن صارمــة  تفــرض 
معلمــي المجامــع كان الشــباب يتعلمــون أنظمــة ل حصــر لهــا إذ كان المطلــوب 
منهــم كإســرائيليين ســليمي العقيــدة أن يراعوهــا. ولكــن يســوع لــم يكــن يهتــم بتلــك 
وكانــت  المعلميــن  أولئــك  قوانيــن  عــن  مســتقا  عــاش  صبــاه  فمنــذ  المســائل. 
بيــن شــفتيه  مــن  الدائــم، وكانــت تســمع  أســفار العهــد القديــم موضــوع دراســته 

دائمــا هــذه العبــارة: » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ «.
وإذ انكشــفت أمــام ذهنــه حالــة الشــعب رأى أن مطاليــب المجتمــع ومطاليــب 
هللا كانــت فــي تصــادم دائــم. لقــد ابتعــد النــاس عــن كلمــة هللا فبــدأوا يمجــدون 
نظريات من ابتكار عقولهم، فكانوا يراعون طقوســا تقليدية ل فضيلة فيها. وكانت 
عبادتهــم مجموعــة أنظمــة شــكلية طقســية. أمــا الحقائــق المقدســة التــي كان يمكنهــم 
أن يستنبطوها من تلك الخدمات فقد أخفيت عن قلوب العابدين وأذهانهم. وقد 
رأى أنهم لم يحصلوا على السام من خدماتهم الخالية من اإليمان. إنهم لم يعرفوا 
حريــة الــروح التــي كان يمكنهــم الحصــول عليهــا لــو عبــدوا هللا بالحــق، فأتــى يســوع 
ليعلــم النــاس معنــى عبــادة هللا ولــم يكــن يبيــح أمــر مــزج مطاليــب النــاس بوصايــا هللا 
وفرائضــه. إنــه لــم يهاجــم فرائــض معلمــي األمــة ول ممارســاتهم أو أعمالهــم، ولكنهــم 

عندمــا كانــوا يعيرونــه بعاداتــه البســيطة كان يــردد أقــوال كلمــة هللا لتزكيــة تصرفاتــه. 
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حــاول يســوع بــكل وســائل اللطــف والمحبــة أن يرضــي أولئــك الذيــن اختلــط 
بهــم. وألنــه كان لطيفــا جــدا ومحتشــما ومؤدبــا ظــن الكتبــة والشــيوخ أنهــم ســيكونون 
قادريــن بــكل ســهولة علــى التأثيــر فيــه بتعاليمهــم، فألحــوا عليــه أن يقبــل مبادئهــم 
أن  منهــم  طلــب  ولكنــه  األقدميــن،  األحبــار  مــن  تســلموها  قــد  التــي  وتقاليدهــم 
يأتــوه بأدلــة مــن كلمــة هللا تلــزم النــاس بمراعاتهــا. لقــد كان مســتعدا ألن يســمع 
كل كلمــة تخــرج مــن فــم هللا. ولكنــه رفــض إطاعــة مــا ابتدعــه النــاس. وكان يبــدو 
أن يســوع يعــرف الكتــاب المقــدس مــن أولــه إلــى آخــره، فقــدم كلمــة هللا للنــاس 
بمعناهــا الحقيقــي. وقــد خجــل أولئــك المعلمــون مــن أن يعلمهــم صبــي، لذلــك 
ادعــوا أن وظيفتهــم هــي شــرح الكلمــة اإللهيــة، وأن عليــه أن يقبــل تفســيرهم إذ 

أغضبهــم موقفــه منهــم، موقــف المعــارض ألقوالهــم.
ولقــد  رأيهــم.  يؤيــد  ســند  هللا  كتــاب  فــي  يوجــد  ل  أنــه  يعرفــون  كانــوا  لقــد 
تحققــوا مــن أن يســوع كان متفوقــا عليهــم فــي الفهــم الروحــي ومــع ذلــك فقــد 
نظرهــم  بوجهــة  إقناعــه  عــن  عجــزوا  فلمــا  أوامرهــم،  يطــع  لــم  ألنــه  منــه  غضبــوا 
قصــدوا إلــى يوســف ومريــم وأخبروهمــا بأنــه ل يمتثــل ألوامرهــم، وهكــذا احتمــل 

والتقريــع. التوبيــخ  الســيد 

كان صبورا لطيفا
ولــم  أخاقــه،  تكويــن  فــي  بنفســه  يســتقل  يســوع  بــدأ  جــدا  مبكــرة  وفــي ســن 
يســتطع حتــى احترامــه ومحبتــه ألبويــه أن يحــول بينــه وبيــن الطاعــة لكلمــة هللا. وقــد 
كان جوابــه علــى كل عمــل خالــف فيــه عــادات العائلــة: » َمْكتُــوٌب « ولكــن نفــوذ 
المعلميــن وســلطانهم جعــل حياتــه مريــرة. حتــى فــي مســتهل شــبابه كان عليــه أن 

يتعلــم الــدروس القاســية دروس الســكوت علــى الضيــم والصبــر والحتمــال.
إلــى جانــب معلمــي  انحــازوا  أبنــاء يوســف يدعــون،  ثــم إن إخوتــه، كمــا كان 
ل  إلهيــة،  أوامــر  كانــت  لــو  كمــا  التقاليــد  وجــوب حفــظ  علــى  وأصــروا  إســرائيل، 
بــل حفظــوا وصايــا النــاس واعتبروهــا أعظــم مــن كلمــة هللا، فاغتاظــوا وتضايقــوا 
بســبب ذكاء يســوع وفطنتــه فــي التمييــز بيــن الزائــف والحقيقــي، وحكمــوا عليــه 
أدهشــتهم  ولقــد  هللا.  شــريعة  إطاعــة  فــي  لتدقيقــه  الــرأي  وصلــب  معانــد  بأنــه 
معرفتــه وحكمتــه اللتــان أبداهمــا فــي إجابتــه علــى أســئلة المعلميــن. لقــد كانــوا 
يعلمــون أنــه لــم يتلــق العلــم علــى أيــدي أولئــك األحبــار الحكمــاء، ومــع ذلــك فلــم 
يســعهم إلّ التســليم بأنــه معلــم لهــم. ولهــذا اعتبــروا تعليمــه أســمى مــن تعاليمهــم. 
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ولكنهــم لــم يكونــوا يفطنــون إلــى أن شــجرة الحيــاة كانــت فــي متناولــه، نبــع معرفــة 
لــم يكونــوا يعرفــون عنــه شــيئا. 

بشــكل  الفريســيين  أغضــب  وقــد  العزلــة،  إلــى  يميلــون  ممــن  يســوع  يكــن  لــم 
خاص إذ جنح في هذه الناحية عن قوانينهم الصارمة وأغفلها. لقد رأى المجال 
الدينــي محاطــا بأســوار عاليــة مــن العزلــة، وكأنــه أقــدس مــن أن يراعيــه اإلنســان فــي 
شــؤون الحيــاة اليوميــة. لقــد هــدم هــو أســوار العزلــة تلــك، وفــي مخالطتــه للنــاس 
ر قوتــه فــي  لــم يســألهم عــن عقائدهــم ول الكنائــس التــي ينتمــون إليهــا، ولكنــه ســخَّ
خدمــة كل مــن كانــوا بحاجــة إلــى العــون. وبــدل مــن العتــزال بنفســه فــي صومعــة 
لخيــر  جاهــدا  يعمــل  جعــل  فقــد  ســماوية،  أخاقــه  أن  علــى  ليبرهــن  كالرهبــان 
اإلنســانية. ولقــد قــرر فــي ذهنــه أن ديانــة الكتــاب ل تنطــوي علــى إماتــة الجســد، 
وعلــم النــاس أن الديانــة الطاهــرة النقيــة ليــس المقصــود بهــا أن يمارســها اإلنســان 
فــي أوقــات معينــة أو مناســبات خاصــة. ففــي كل األوقــات وكل األماكــن أبــدى 
اهتمامــا حبيــا بالنــاس وأراق مــن حولــه نــور القداســة الفرحــة المبتهجــة، فــكان كل 
ذلــك توبيخــا للفريســيين. وقــد برهــن علــى أن الديانــة ل تنحصــر فــي حــب الــذات 
أو األنانيــة، وأن تقواهــم المريضــة التــي ترمــي إلــى منافــع شــخصية كانــت بعيــدة 
كل البعــد عــن التقــوى الحقيقيــة الصادقــة. وهــذا أثــار عداوتهــم ليســوع حتــى لقــد 

حاولــوا إرغامــه علــى المتثــال لقوانينهــم.
اجتهــد يســوع فــي تخفيــف آلم كل المتألميــن الذيــن عرفهــم، ولــم يكــن لديــه غيــر 
القليل من المال لمساعدة المحتاجين، ومع ذلك فإنه مرارا كثيرة حرم على نفسه 
الطعام ليسد به رمق أولئك الذين بدا أنهم أحوج منه إلى الطعام. لقد أحس إخوته 
بــأن تأثيــره قــد امتــد وانتشــر بحيــث أبطــل تأثيرهــم، إذ كان يملــك لباقــة لــم تكــن ألي 
منهم ول رغب أحدهم في الحصول عليها. وبينما كانوا يكلمون الناس المساكين 
المنحطيــن بخشــونة كان يســوع يبحــث عــن نفــس أولئــك المنبوذيــن ويكلمهــم بــكام 
التشجيع. كان يقدم لكل ظامئ أو رازح كأس ماء بارد وبكل رقة وهدوء كان يقدم 
للجيــاع طعامــه. وإذ كان يخفــف مــن آلمهــم كانــت أعمــال الرحمــة التــي كان يقدمهــا 

لهــم تصحــب تعاليمــه التــي كانــت ترســخ فــي أذهانهــم بســبب ذلــك.

ذووه يوبخونه
كل ذلــك أســخط إخوتــه عليــه. ولكونهــم أكبــر منــه ســنا فقــد أحســوا أنــه ينبغــي 
لــه الخضــوع ألحكامهــم، واتهمــوه بأنــه يحســب نفســه أرفــع منهــم مقامــا، ووبخــوه 
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ألنــه كان يتعالــى علــى معلميهــم وعلــى الكهنــة ورؤســاء الشــعب. وفــي كثيــر مــن 
األحيــان كانــوا يتوعدونــه بقصــد إخافتــه، ولكنــه ســار قُُدمــا مسترشــدا بكلمــة هللا.

لقــد أحــب يســوع إخوتــه وعاملهــم برفــق ل ينضــب، ولكنهــم كانــوا يحســدونه 
ويظهــرون لــه عــدم إيمــان واحتقــار ســاخرين. إنهــم لــم يفهمــوا تصرفاتــه. وقــد بــدا لهــم 
أنه توجد متناقضات كثيرة في حياته. كان هو ابن العلي ومع ذلك فقد كان صبيا 
قاصــرا. كان هــو خالــق األكــوان وكانــت األرض ملــكا لــه ومــع ذلــك فقــد اختبــر الفقــر 
فــي حياتــه فــي كل خطــوة. كان فريــدا فــي العظمــة والجــال المنزهيــن عــن الكبريــاء 
بــل كان قانعــا بأحقــر  يكــن يركــض وراء العظمــة العالميــة  لــم  والدعــاء األرضييــن. 
المراكــز. وهــذا مــا أســخط إخوتــه عليــه. إنهــم لــم يســتطيعوا التقليــل مــن رصانتــه 
وهدوئــه فــي مواجهــة التجــارب والحرمــان، ولــم يكونــوا يعلمــون أنــه مــن أجلنــا افتقــر 
وهــو الغنــي » لَِكــْي تَْســتَْغُنوا أَنْتـُـْم ِبَفْقــرِِه « )2 كورنثــو س 8: 9(. ولــم يكونــوا يفهمــون 

ســر مهمتــه ورســالته أكثــر ممــا فهــم أصحــاب أيــوب ســر اتضاعــه وآلمــه.
مقياســه  كان  إذ  يشــبههم،  يكــن  لــم  ألنــه  فهمــه  يســوع  إخــوة  أســاء  ولقــد 
ارتــدوا عــن هللا ولــم  النــاس  إلــى  يختلــف عــن مقياســهم. وحيــث كانــوا ينظــرون 
التــي كانــوا يحفظونهــا  الديانــة  لــم تســتطع طقــوس  فــي حياتهــم.  لهــم قوتــه  تكــن 
ــوَن « ولكنهــم تركــوا  ــِبثَّ َوالَْكمُّ أن تغيــر أخاقهــم. كانــوا يعشــرون » النَّْعَنــَع َوالشِّ
أَثَْقــَل النَّاُمــوِس: » الَْحــقَّ َوالرَّْحَمــَة َواإِليَمــاَن « )متــى 23: 23(. كان مثــال يســوع 
الكامــل مثيــرا لهــم علــى الــدوام، وكان الشــيء الوحيــد الــذي أبغضــه فــي العالــم 
هــو الخطيــة. لــم يكــن يــرى عمــا واحــدا خاطئــا دون أن تتألــم نفســه ألمــا لــم يكــن 
يســتطيع إخفــاءه. لــم يكــن أحــد يخطــئ فــي ماحظــة الفــرق بيــن الطقســيين الذيــن 
كان تظاهرهــم بالقداســة يخفــي وراءه حبهــم للخطيــة وبيــن الخلــق الــذي كانــت 
الغيــرة هلل هــي المبــدأ الســائد فيــه. ولكــون حيــاة يســوع قــد دانــت الشــر فقــد وجــد 
مقاومــات مــن البيــت ومــن الخــارج. فــكان النــاس يعلقــون علــى اســتقامته ونكرانــه 

لذاتــه بالهــزء والســخرية، كمــا اعتبــروا احتمالــه وشــفقته جبنــا.
كان ليســوع نصيــب وافــر مــن كل أنــواع المــرارة التــي تحــل باإلنســانية. كان 
هنالــك جماعــة حاولــوا أن يلحقــوا بــه الهــوان والحتقــار بســبب مولــده. وحتــى فــي 
طفولتــه كان عليــه أن يواجــه نظــرات الزدراء ويســمع الهمســات الشــريرة منهــم. 
فلــو كان قــد تأثــر أو اهتــاج ونظــر نظــرة أو نطــق بكلمــة تــدل علــى الضجــر لمــا أمكنــه 
أن يكــون مثــال كامــا، ولمــا اســتطاع كذلــك أن ينفــذ تدبيــر فدائنــا. ولــو ســلم بأنــه 
وهلــك  انتصــر  قــد  الشــيطان  لــكان  أيــة خطيــة  عــن  عــذر  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن 
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غايــة  فــي  الســيد  حيــاة  المجــرب  الــذي ألجلــه جعــل  الســبب  هــو  هــذا  العالــم. 
الصعوبــة والمشــقة حتــى يمكــن أن يرتكــب الخطيــة. 

لــم يكــن عنــده لــكل تجربــة إلّ إجابــة واحــدة وهــي: » َمْكتُــوٌب «. ولــم يكــن يوبــخ 
إخوته على أخطائهم إلّ في القليل النادر، ولكن كان لديه كلمة من هللا يقولها لهم 
في كل مرة. وفي كثير من األحيان كانوا ينعتونه بالجبن حين كان يرفض الشتراك 
معهــم فــي بعــض األعمــال المحرمــة فيجيبهــم بلطــف مــن المكتــوب: » ُهــَوذَا َمَخافَــُة 

ــرِّ ُهــَو الَْفْهــُم « )أيــو ب 28: 28(. الــرَّبِّ ِهــَي الِْحْكَمــُة، َوالَْحيَــَداُن َعــِن الشَّ

أساءوا فهمه
ولكــن وجــد جماعــة أحبــوا الجتمــاع بــه إذ كانــوا يحســون بالســام وهــم فــي 
حضرتــه، علــى أن الكثيريــن كانــوا يتجنبونــه ألن حياتــه المنزهــة عــن الخطيــة كانــت 
توبيخــا لهــم. وكان أصحابــه مــن الشــباب يحرضونــه علــى أن يفعــل مثلمــا يفعلــون. 
لقــد كان ذكيــا ومرحــا فكانــوا يســرون بوجــوده معهــم وكانــوا يرحبــون بمقترحاتــه 
بالتزمــت  فاتهمــوه  وحــذره  تدقيقــه  علــى  يصبــرون  يكونــوا  لــم  ولكنهــم  الحاضــرة، 
طَِريَقــُه؟  ــابُّ  الشَّ يَُزكِّــي  » ِبــَم  المكتــوب:  يــردد  فــكان  هــو  أمــا  الزائــد.  والتدقيــق 
ـاُه َحَســَب كَاَِمَك...َخبَــأُْت كَاََمــَك ِفــي قَلِْبــي لَِكيْــاَ أُْخِطــَئ إِلَيْــَك «  يّـَ ِبِحْفِظــِه إِ

)مزمــور 119: 9، 11(. 
تكــون شــاذا ومختلفــا  وفــي أحيــان كثيــرة كانــوا يســألونه: » لمــاذا تحــب أن 
ــالِِكيَن  عــن جميــع النــاس؟ « فــكان يجيبهــم بقولــه: » طُوبـَـى لِلَْكاِملِيــَن طَِريًقــا، السَّ
أَيًْضــا  يَطْلُبُونَــُه.  قُلُوِبِهــْم  كُلِّ  ِمــْن  َشــَهاَداتِِه.  لَِحاِفِظــي  طُوبَــى   . الــرَّبِّ َشــِريَعِة  ِفــي 
كانــوا  وعندمــا   .)3-1  :119 )مزمــور  يَْســلُُكوَن «  طُرُِقــِه  ِفــي  إِثًْمــا.  يَرْتَِكبُــوَن  لَ 
شــباب  فيــه  يشــترك  الــذي  والمــزاح  اللهــو  فــي  تشــترك  ل  » لمــاذا  يســألونه: 
مدينــة الناصــرة؟ « كان يــرد عليهــم بالمكتــوب: » ِبطَِريــِق َشــَهاَداتَِك فَِرْحــُت كََمــا 
ُذ. لَ أَنَْســى  َعلَــى كُلِّ الِْغَنــى. ِبَوَصايَــاَك أَلَْهــُج، َوأُلَِحــُظ ُســبُلََك. ِبَفرَائِِضــَك أَتَلَــذَّ

 .)16-1٤  :119 )مزمــور  كَاََمــَك « 
ولــم يكــن يســوع يتنــازع مــع أحــد لســتخاص حقوقــه. وفــي كثيــر مــن األحيــان 
كان عملــه يغــدو شــاقا بــا مبــرر ألنــه كان راضيــا وقانعــا ل يشــكو مــر الظلــم، ومــع 
ذلــك فلــم يفشــل ول خــار عزمــه. لقــد عــاش فــوق الصعوبــات ألنــه كان متمتعــا 
بنــور وجــه هللا وابتســامته. كمــا أنــه لــم يثــأر لنفســه عندمــا كان النــاس يعاملونــه 

بقســوة وخشــونة بــل كان يحتمــل اإلهانــات بصبــر.
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ومــرارا عديــدة كان يُســأَل هــذا الســؤال: » مــا بالــك تخضــع وتستســلم لــكل 
المعامــات الســيئة الخبيثــة التــي تعامــل بهــا حتــى مــن إخوتــك؟ « فــكان يجيــب 
َوَصايَــاَي.  قَلْبُــَك  لِيَْحَفــْظ  بَــْل  َشــِريَعِتي،  تَْنــَس  لَ  ابِْنــي،  » يَــا  مكتــوب:  هــو  بمــا 
ــَك.  ــاٍة َوَســاََمًة. لَ تَــَدِع الرَّْحَمــَة َوالَْحــقَّ يَتْرُكَانِ فَِإنََّهــا تَِزيــُدَك طُــوَل أَيَّــاٍم، َوِســِني َحيَ
تََقلَّْدُهَمــا َعلـَـى ُعُنِقــَك. اُكْتُبُْهَمــا َعلـَـى لـَـْوِح قَلِْبــَك، فَتَِجــَد نِْعَمــًة َوِفطَْنــًة َصالَِحــًة ِفــي 

أَْعيُــِن هللِا َوالنَّــاِس « )أمثــال 3: 1-٤(.
كانــت  الهيــكل  فــي  فوجــداه  عنــه  يســوع  أبــوا  فيــه  بحــث  الــذي  اليــوم  ومنــذ 
ذلــك  ومــع  أحــد  مــع  جــدال  فــي  يشــتبك  أن  يــرد  لــم  إنــه  غامضــا.  ســرا  تصرفاتــه 
كان مثالــه درســا ماثــا أمــام األذهــان دائمــا. كان يبــدو عليــه أنــه مكــرَّس، وكانــت 
وكلمــا  ومــع هللا.  الطبيعــة  مــع  فيهــا  ينفــرد  كان  التــي  تلــك  هــي  ســاعاته  أســعد 
كانــت لديــه فرصــة كان يتــرك عملــه ليخــرج إلــى الحقــول ليتأمــل فــي جمــال تلــك 
الوديــان اليانعــة ولتكــون لــه شــركة مــع هللا علــى الجبــل أو بيــن أشــجار الوعــر. وفــي 
الصبــاح الباكــر كان أحيانــا كثيــرة يذهــب إلــى موضــع خــاء ليتأمــل مفتشــا الكتــب 
أو ليصلــي. وكان يعــود إلــى بيتــه بعــد تلــك الســاعات، ســاعات الهــدوء ليباشــر 

أعمالــه مــن جديــد وليقــدم للنــاس مثــال للصبــر فــي العمــل.

يسوع وأمه
كانــت حيــاة المســيح تمتــاز بإكرامــه ومحبتــه ألمــه. لقــد كانــت مريــم مقتنعــة فــي 
قرارة نفسها أن الطفل المقدس المولود منها هو مسيا الموعود به منذ أيام القدم، 
ومــع ذلــك فلــم تكــن تجــرؤ علــى المجاهــرة بإيمانهــا، إلّ أنهــا مــدى حيــاة المســيح علــى 
األرض كانــت تشــاطره آلمــه. وبــكل حــزن رأت التجــارب التــي تعــرض لهــا فــي صبــاه 
وشــبابه. وبتزكيتهــا لتصرفاتــه التــي كانــت مقتنعــة بصوابهــا أوقفــت نفســها بمركــز 
حــرج. لقــد كانــت تعتبــر المعاشــرات فــي البيــت ورقابتهــا الدقيقــة علــى أولدهــا أمــرا 
حيويــا هامــا فــي تكويــن األخــاق. ولقــد عــرف هــذا أبنــاء يوســف وبناتــه، وإكرامــا لهــذه 

الرغبــة راحــوا يحاولــون تصحيــح أعمــال يســوع بموجــب مقياســهم هــم. 
كثيــرا مــا كانــت مريــم تعاتــب يســوع وتناشــده أن يمتثــل ألوامــر المعلميــن. ولكــن 
لــم يكــن يمكــن إقناعــه بتــرك عاداتــه الجميلــة ومنهــا التأمــل فــي أعمــال هللا والجتهــاد 
في تخفيف آلم الناس حتى الحيوانات البكم. وعندما استعان الكهنة والمعلمون 
بمريــم لتســاعدهم فــي الســيطرة علــى يســوع أحســت بانزعــاج عظيــم، ولكــن الســام 

عــاد إلــى قلبهــا عندمــا أورد لهــا يســوع الحقائــق الكتابيــة المؤيــدة لتصرفاتــه.
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وفــي بعــض األحيــان كانــت مريــم تتأرجــح بيــن يســوع وإخوتــه الذيــن لــم يكونــوا 
بعــد يؤمنــون بأنــه مرســل مــن قبــل هللا. ولكــن كانــت توجــد أدلــة كثيــرة علــى أنــه 
شــخص إلهــي. لقــد رأتــه يضحــي بنفســه فــي ســبيل اآلخريــن، كمــا أحــدث وجــوده 
المجتمــع.  فــي  تكمــل عملهــا  وكانــت حياتــه كخميــرة  مقدســا،  جــوا  البيــت  فــي 
وإذ كان مســالما ول دنــس فيــه كان يســير فــي وســط النــاس الطائشــين الوقحيــن 
والســامريين  المســتهترين  والضاليــن  والعشــارين  الظالميــن  بيــن  المشاكســين، 
األثمــة والجنــود الوثنييــن والفاحيــن غيــر المهذبيــن والجمــع المختلــط. كان ينطــق 
بكلمــة عطــف هنــا وأخــرى هنــاك عندمــا كان يشــاهد النــاس المعييــن الذيــن كانــوا 
مضطريــن لحمــل األعبــاء الثقيلــة، فــكان يشــاطرهم أثقالهــم ويــردد علــى مســامعهم 

التعاليــم التــي قــد تلقنهــا مــن الطبيعــة عــن محبــة هللا ورأفتــه وصاحــه.

كان عطوفا على البائسين
ولقــد علـّـم الجميــع أن يعتبــروا أنــه قــد ســلمت إليهــم وزنــات ثمينــة إذا أحســنوا 
اســتخدامها واســتثمارها فســتضمن لهــم غنــى أبديــا. لقــد اســتأصل كل األباطيــل 
أبديــة،  نتائــج  ذاتهــا  فــي  تحمــل  لحظــة  كل  أن  النــاس  علــم  وبمثالــه  الحيــاة،  مــن 
لــم  أغــراض مقدســة.  فــي  واســتخدامها  ثميــن  ككنــز  الحــرص عليهــا  يجــب  وأنــه 
تقديــم  فــي  اجتهــد  بــل  لــه،  قيمــة  ل  إيــاه شــخصا  معتبــرا  بشــري  كائــن  بــأي  يمــر 
وســائل الخــاص عاجــا لــكل نفــس. وبيــن أي جمــع مــن النــاس وجــد، كان يقــدم 
لهــم درســا يناســب الزمــان واألحــوال، كمــا حــاول أن يلهــم بالرجــاء أشــد النــاس 
فظاظــة ممــن لــم يكــن يرجــى منهــم خيــر، واضعــا أمامهــم الرجــاء بأنهــم يقــدرون 
أن يصيــروا بــا لــوم ومســالمين، ويمكــن أن تكــون لهــم الصفــات التــي تؤهلهــم ألن 
يكونــوا أولدا هلل. وكثيــرا مــا كان يقابــل أولئــك الذيــن قــد انحرفــوا ووقعــوا تحــت 
تأثيــر الشــيطان ولــم تكــن لهــم قــوة علــى الخــاص مــن أشــراكه. مثــل هــؤلء النــاس 
الخائريــن والمرضــى والمجربيــن والســاقطين كان يســوع يخاطبهــم بــأرق عبــارات 
التقــى  إليــه ويمكنهــم فهمــه، وقــد  الــذي هــم بحاجــة  العطــف والرفــق، وبالــكام 
بآخريــن ممــن كانــوا قــد التحمــوا فــي صــراع مــع عــدو النفــوس، فشــجعهم علــى 
منتصــرون ألن مائكــة هللا معســكرون  بــد  ل  أنهــم  لهــم  الحــرب مؤكــدا  مواصلــة 
المعونــة  هــذه  مثــل  لهــم  قــدم  الذيــن  أولئــك  إن  النصــرة.  وســيعطونهم  حولهــم 
اقتنعــوا بأنهــم قــد وجــدوا شــخصا يمكنهــم أن يضعــوا فيــه ثقتهــم الكاملــة، ولــن 

يفشــي أســرارهم التــي أفضــوا بهــا إليــه.
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كان يســوع شــافيا لألجســام كمــا كان طبيبــا للنفــوس. فــكان يبــدي اهتمامــا 
العــون والشــفاء والراحــة  التــي كانــت تعــرض عليــه، ويعطــي  بــكل أشــكال اآللم 
لــكل متألــم، كمــا كانــت كلماتــه اللطيفــة بلســما شــافيا لهــم، ولــم يســتطع أحــد أن 
يقــول إنــه قــد صنــع أعجوبــة، ولكــن القــوة — قــوة المحبــة الشــافية — كانــت تخــرج 
منــه لتبــرئ الســقماء والمتضايقيــن. وهكــذا منــذ طفولتــه كان بــكل تواضــع يخــدم 
الشــعب، وكان هــذا هــو الســبب فــي أن كثيريــن كانــوا يســمعونه بســرور عندمــا 

بــدأ خدمتــه الجهاريــة.
ومــع ذلــك ففــي ســني الصبــا والشــباب والرجولــة كان يســوع يســير وحيــدا، 
لقــد  يكــن معــه أحــد.  لــم  وبطهــارة وأمانــة داس المعصــرة وحــده ومــن الشــعوب 
حمــل علــى كاهلــه العــبء الهائــل، عــبء مســؤولية خــاص البشــر. وقــد عــرف 
أنــه مــا لــم يحــدث تغيــر جوهــري فــي مبــادئ الجنــس البشــري وأغراضــه فابــد مــن 
هــاك الجميــع. كان هــذا هــو الِحمــل الــذي ثقــل علــى نفســه، ولــم يكــن ألحــد أن 
ر هــول الحمــل الثقيــل الموضــوع علــى كاهلــه. وإذ امتــأل قلبــه بالعــزم القــوي  يُقــدِّ

تمــم غــرض حياتــه وذلــك أن يكــون هــو نفســه نــور النــاس.
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10
» َصْوُت َصارٍِخ ِفي 

يَِّة « اْلَبرِّ
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 1: 5-23، 57-80؛ 3: 1-18؛

 متى 3: 1-12؛ مرقس 1: 8-1(.

ظهــر ســابق المســيح مــن وســط تلــك الجماعــة األمينــة فــي إســرائيل التــي ظلــت 
أليصابــات  وامرأتــه  الشــيخ  الكاهــن  زكريــا  كان  طويــا.  أمــدا  مســيا  مجــيء  تنتظــر 
يْــِن أََمــاَم هللِا « )لوقــا 1: 16(. وفــي حياتهمــا الهادئــة المقدســة كان  » كِاَُهَمــا بَارَّ
يشــرق نــور الرجــاء كنجــم لمــع بــدد ظلمــة تلــك األيــام الشــريرة. وقــد أعطــي لهذيــن 
الزوجيــن الصالحيــن الوعــد بأنهمــا ســينجبان ابنــا يتقــدم أمــام وجــه الــرب ليعــد طرقــه.

إلــى  صعــد  قــد  كان  ولكنــه  الجبلــي،  اليهوديــة  إقليــم  فــي  يعيــش  زكريــا  كان 
أورشــليم ليخــدم مــدة أســبوع فــي الهيــكل، خدمــة كان يطلــب مــن كل الكهنــة أن 
يقومــوا بهــا مرتيــن فــي كل عــام كل فــي نوبــة فرقتــه، » فَبَيَْنَمــا ُهــَو يَْكَهــُن ِفــي نَْوبَــِة 
ِفرْقَِتــِه أََمــاَم هللِا، َحَســَب َعــاَدِة الَْكَهُنــوِت، أََصابَتْــُه الُْقْرَعــُة أَْن يَْدُخــَل إِلَــى َهيْــَكِل 

ــَر « )لوقــا 1: 8، 9(.  الــرَّبِّ َويُبَخِّ
كان واقفــا أمــام مذبــح الذهــب فــي المســكن، وكانــت ســحابة البخــور تصعــد 
أمــام هللا مصحوبــة بصلــوات إســرائيل. وفجــأة أحــس بوجــود كائــن ســماوي. فقــد 
كان مــاك هللا » َواِقًفــا َعــْن يَِميــِن َمْذبَــِح الْبَُخــوِر « )لوقــا 1: 11(، وكان موقــف 

97



82  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

المــاك دليــا علــى الرضــى اإللهــي، ألّ أن زكريــا لــم ياحــظ ذلــك. لقــد ظــل ســنين 
طويلــة يصلــي طالبــا مجــيء الفــادي، وهــا هــي الســماء ترســل اآلن رســولها ليعلــن 
لــه أن تلــك الصلــوات ستســتجاب فــي وقــت قريــب. ولكــن تــراءى لــه أن رحمــة هللا 
عظيمــة جــدا بحيــث ل يســتحقها إنســان مثلــه، وقــد امتــأل خوفــا وشــعوراً بالذنــب.

الوعد لزكريا
ولكــن المــاك حيَّــاه باليقيــن المفــرح قائــا: » َل تََخــْف يـَـا َزكَِريَّــا، ألَنَّ ِطلْبَتَــَك 
لَــَك  َويَُكــوُن  يِه يُوَحنَّــا.  َوتَُســمِّ ابًْنــا  لَــَك  َســتَلُِد  أَلِيَصابَــاُت  َواْمَرأَتُــَك  ُســِمَعْت،  قَــْد 
، َوَخْمــرًا  فَــَرٌح َوابِْتَهــاٌج، َوكَِثيــُروَن َســيَْفَرُحوَن ِبِولََدتِــِه، ألَنَّــُه يَُكــوُن َعِظيًمــا أََمــاَم الــرَّبِّ
ــِه يَْمتَلِــُئ ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس. َويَــرُدُّ كَِثيِريــَن ِمــْن  َوُمْســِكرًا لَ يَْشــرَُب، َوِمــْن بَطْــِن أُمِّ
قُلُــوَب  لِيَــرُدَّ  تِــِه،  َوقُوَّ يلِيَّــا  إِ ِبــُروِح  أََماَمــُه  ُم  َويَتََقــدَّ إِلِهِهــْم.  الــرَّبِّ  إِلَــى  إِْســرَائِيَل  بَِنــي 
ا.  اآلبَــاِء إِلَــى األَبَْنــاِء، َوالُْعَصــاَة إِلَــى ِفْكــِر األَبْــرَاِر، لَِكــْي يَُهيِّــَئ لِلــرَّبِّ َشــْعبًا ُمْســتَِعدًّ
ِفــي  َمــٌة  ُمتََقدِّ َواْمَرأَتِــي  َشــيٌْخ  أَنَــا  ألَنِـّـي  هــَذا،  أَْعلَــُم  كَيْــَف  لِلَْمــاَِك:  ـا  َزكَِريّـَ فََقــاَل 

أَيَّاِمَهــا؟ « )لوقــا 1: 18-13(. 
إن زكريــا كان يعــرف جيــدا كيــف ولــد إلبراهيــم ابــن فــي شــيخوخته ألنــه آمــن أن 
الــذي وعــد هــو أميــن. ولكــن لمــدة لحظــة تتجــه أفــكار هــذا الكاهــن الشــيخ إلــى ضعــف 
البشــرية فينســى أن هللا لبــد أن يتمــم مــا قــد وعــد بــه. مــا كان أعظــم الفــرق بيــن 
عــدم اإليمــان هــذا وبيــن ذلــك اإليمــان الحلــو الشــبيه بإيمــان األطفــال الــذي أظهرتــه 
مريــم عــذراء الناصــرة التــي أجابــت علــى إعــان المــاك العجيــب بقولهــا: » ُهــَوذَا 
. لِيَُكــْن لِـــي كََقْولِــَك « )لوقــا 1: 38( إن ولدة ابــن لزكريــا كــولدة ابــن  أَنَــا أََمــُة الــرَّبِّ
إلبراهيــم وابــن مريــم، كانــت لتعلــم درســا روحيــا عظيمــا، درســا نحــن متباطئــون فــي 
تعلمــه وســرعان مــا ننســاه. إننــا فــي ذواتنــا عاجــزون عــن عمــل أي صــاح، ولكــن مــا 
ل نســتطيعه نحــن ســيتحقق بقــوة هللا لــكل نفــس خاضعــة مؤمنــة. لقــد أعطــي ابــن 
الموعــد باإليمــان: وباإليمــان تولــد الحيــاة الروحيــة وبــه نســتطيع أن نعمــل أعمــال الِبــّر.

اَم هللِا،  أجــاب المــاك علــى تســاؤل زكريــا بقولــه: » أَنَــا ِجبْرَائِيــُل الَْواِقــُف قُــدَّ
ــرََك ِبهــَذا « )لوقــا 1: 11(. قبــل ذلــك بخمــس مئــة ســنة  َوأُرِْســلُْت ألُكَلَِّمــَك َوأُبَشِّ
مجــيء  إلــى  ســتمتد  كانــت  التــي  النبويــة  المــدة  عــن  لدانيــال  جبرائيــل  كشــف 
تلــك المــدة حــرك قلبــه ليصلــي طالبــا  المســيح. وإن معرفــة زكريــا بقــرب نهايــة 
مجــيء مســيا. إن نفــس ذلــك الرســول الــذي بواســطته أعطيــت تلــك النبــوة قــد 

أتــى اآلن ليعلــن إتمامهــا. 
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يَِّة «  |  83 » َصْوُت َصارٍِخ ِفي الْبَرِّ

اَم هللِا « يــدل علــى أن لــه مركــزا  ثــم إن قــول المــاك » أَنَــا ِجبْرَائِيــُل الَْواِقــُف قُــدَّ
رفيعــا ومقامــا ممتــازا فــي الســماء. وعندمــا أتــى هــو نفســه برســالة إلــى دانيــال قــال: 
ــُك َمِعــي َعلَــى هــؤُلَِء إِلَّ ِميَخائِيــُل )المســيح(1 رَئِيُســُكْم « )دانيــال  » َولَ أََحــٌد يَتََمسَّ
ِبيَــِد َماَكِــِه لَِعبْــِدِه  10: 21(. أمــا عــن جبرائيــل فالُمَخلِـّـص يقــول: » َوبَيََّنــُه ُمرِْســاً 
يُوَحنَّــا « )رؤيــا 1: 1(. والمــاك يعلــن ليوحنــا قائــا: » أَنِّــي َعبْــٌد َمَعــَك َوَمــَع إِْخَوتـِـَك 
األَنِْبيَــاِء « )رؤيــا 22: 9(. هــذا فكــر مدهــش— إن المــاك الــذي يقــف فــي المرتبــة 
الثانية بعد ابن هللا هو الشخص المختار ليكشف للناس الخطاة عن مقاصد هللا.

» َها أَنَْت تَكُوُن َصاِمًتا «
لقــد عبَّــر زكريــا عــن شــكه فــي كام المــاك، فحكــم عليــه أن يكــون صامتــا ل 
يتكلــم حتــى يتــم ذلــك الــكام، إذ قــال لــه المــاك: » َهــا أَنْــَت تَُكــوُن َصاِمتًــا َولَ 
ـِذي يَُكــوُن ِفيــِه هــَذا « )لوقــا 1: 20(. كان واجــب  ـَم، إِلَــى الْيَــْوِم الّـَ تَْقــِدُر أَْن تَتََكلّـَ
النــاس  كل  غفــران خطايــا  طالبــا  يصلــى  أن  يقتضــي  الخدمــة  هــذه  فــي  الكاهــن 
وخطايــا األمــة، وطالبــا أيضــا مجــيء مســيا، لكــن زكريــا لمــا حــاول أن يفعــل ذلــك لــم 

يســتطع أن ينطــق بكلمــة واحــدة.
وإذ خــرج ليبــارك الشــعب » كَاَن يُوِمــُئ إِلَيِْهــْم َوبَِقــَي َصاِمتـًـا « )لوقــا 1: 22(. 
لئــا تكــون قــد أهلكتــه دينونــة  لبثــوا ينتظرونــه وقتــا طويــا، وبــدأوا يخشــون  لقــد 
هللا  مجــد  ببهــاء  يلمــع  وجهــه  كان  القــدس  مــن  إليهــم  خــرج  عندمــا  ولكــن  هللا، 
ــَكِل « )لوقــا 1: 22(. وقــد أعلمهــم زكريــا عــن  ــا ِفــي الَْهيْ ــْد َرأَى ُرْؤيَ ــُه قَ » فََفِهُمــوا أَنَّ
إِلَــى  َمَضــى  ِخْدَمِتــِه  ـاُم  أَيّـَ كَِملَــْت  ــا  رآه وســمعه، » َولَمَّ قــد  بمــا  اإليمــاءات  طريــق 

بَيِْتــِه « )لوقــا 1: 23(.
ومــا إن ولــد الطفــل الموعــود بــه حتــى فكــت عقــدة لســان أبيــه » َوتََكلَّــَم َوبـَـارََك 
كُلِّ  ِفــي  َجِميِعَهــا  األُُمــوِر  ِبهــِذِه  َث  َوتُُحــدِّ ِجيرَانِِهــْم.  كُلِّ  َعلَــى  َخــْوٌف  فََوقَــَع  هللَا. 
ــاِمِعيَن ِفــي قُلُوِبِهــْم قَائِلِيَن:›أَتـَـَرى َمــاَذا يَُكــوُن  ِجبَــاِل الْيَُهوِديَّــِة، فَأَْوَدَعَهــا َجِميــُع السَّ
؟‹ « )لوقــا 1: 6٤-66(. كل هــذا حــّول اهتمــام النــاس إلــى مجــيء  ِبــيُّ هــَذا الصَّ

مســيا الــذي كان يوحنــا مزمعــا أن يعــد لــه الطريــق. 

1 املعنى الحريف لالسم ميخائيل هو » مثيل الله « أو » شبيه الله «. ومن مقارنة عدد من اآليات ببعضها بعضا نجد أن ميخائيل هو املسيح، فالكتاب يدعوه يف 

يهوذا 9 » رَئِيُس الَْمالَئَِكِة «. ويف 1تسالونـييك 4: 16 وردت عبارة » َصْوت رَئِيِس َمالَئَِكٍة « مقرتنة بقيامة القديسني عند مجيء املسيح ثانية. وقد قال املسيح إن 

املوىت يقومون من قبورهم حينام يسمعون صوت ابن اإلنسان )يوحنا 5: 28(. من ذلك يتضح جليا أن ميخائيل ليس سوى الرب يسوع نفسه. 

 كام أنَّ كلمة » مالك « هي أيضاً اسم من أسامء املسيح كام جاء يف خروج 23: 20-23، حيث ُدعي قائد الشعب » مالكاً « وهذا القائد نفسه قد ُدعي يف 

1كورنثوس 10: 4 » املسيح «. غري أن هذا ال يعني أن املسيح كان مالكاً، بدليل قوله تعاىل، » اِْحرَتِْز ِمْنُه َواْسَمْع لَِصْوتِِه َوالَ تَتََمرَّْد َعلَيِْه، ألَنَُّه الَ يَْصَفُح َعْن ُذنُوِبُكْم، 

بُوا َشَابًا َواِحًدا ُروِحيًّا، ألَنَُّهْم كَانُوا  نُوِب سوى الله؟ كام تقول اآلية يف 1كورنثوس 10: 4، "َوَجِميَعُهْم َشِ ألَنَّ اْسِمي ِفيِه« )خروج 23: 21(. وهل ِمن أحد يَْصَفُح َعْن الذُّ

ْخرَة " هي أيضاً اسم من أسامء املسيح املستخدمة يف الكتاب املقدس. ْخرَُة كَانَِت الَْمِسيَح." وهنا نجد أن " الصَّ بُوَن ِمْن َصْخرٍَة ُروِحيٍَّة تَاِبَعِتِهْم، َوالصَّ يَْشَ
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8٤  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

حــل الــروح القــدس علــى زكريــا، وبهــذه الكلمــات الجميلــة تنبــأ عــن رســالة ابنــه 
الــرَّبِّ  َوْجــِه  أََمــاَم  ُم  تَتََقــدَّ ـَك  ألَنّـَ تُْدَعــى،  الَْعلِــيِّ  نَِبــيَّ  ِبــيُّ  الصَّ أَيَُّهــا  قائــا: » َوأَنْــَت 
لِتُِعــدَّ طُرُقَــُه. لِتُْعِطــَي َشــْعبَُه َمْعرِفَــَة الَْخــاَِص ِبَمْغِفــرَِة َخطَايَاُهــْم، ِبأَْحَشــاِء َرْحَمــِة 
إِلِهَنــا الَِّتــي ِبَهــا افْتََقَدنَــا الُْمْشــرَُق ِمــَن الَْعــاَِء. لِيُِضــيَء َعلَــى الَْجالِِســيَن ِفــي الظُّلَْمــِة 

ــاَِم « )لوقــا 1: 79-76(. َوِظــاَِل الَْمــْوِت، لَِكــْي يَْهــِدَي أَقَْداَمَنــا ِفــي طَِريــِق السَّ
ِبــيُّ فَــَكاَن يَْنُمــو َويَتََقــوَّى ِبالــرُّوِح، َوكَاَن ِفــي الْبَــرَاِري إِلَــى يـَـْوِم ظُُهــورِِه  ــا الصَّ » أَمَّ
ـُه يَُكــوُن َعِظيًمــا  إلِْســرَائِيَل « )لوقــا 1: 80(. قبلمــا ولــد يوحنــا قــال المــاك: » ألَنّـَ
ــِه يَْمتَلِــُئ ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس «  ، َوَخْمــرًا َوُمْســِكرًا لَ يَْشــرَُب، َوِمــْن بَطـْـِن أُمِّ أََمــاَم الــرَّبِّ
ابــن زكريــا للقيــام بعمــل عظيــم وهــو أعظــم عمــل  )لوقــا 1: 15(. لقــد دعــا هللا 
أُســِند إلــى إنســان إطاقــا. ولكــي ينجــز هــذا العمــل ينبغــي أن يعمــل هللا معــه، 

وســيكون روح هللا مرافقــا لــه إذا كان يطيــع تعليمــات المــاك.

رسول للرب
كان علــى يوحنــا أن يخــرج كرســول الــرب ليجــيء بنــور هللا إلــى النــاس. عليــه أن 
يحول أفكارهم في اتجاه جديد، وأن يقنع الشعب بقداسة مطاليب هللا وحاجتهم 
إلى بره الكامل. مثل ذلك الرسول ينبغي أن يكون قديسا، وعليه أن يكرس جسده 
لســكنى روح هللا فيــه. ولكــي يتمــم رســالته كان يجــب أن يكــون ســليم البنيــة ولــه 
قــوة ذهنيــة وروحيــة ممتــازة. لذلــك أصبــح مــن الضــروري لــه أن يكبــح نهمــه وشــراهته 
وعواطفه، ويتحكم في كل قواه بحيث يكون قادرا على الوقوف بين الناس ثابتا ل 

تزعزعــه الظــروف المحيطــة بــه بــل يكــون كجبــال البريــة وصخورهــا الراســخة.
وفــي أيــام يوحنــا المعمــدان كان جشــع النــاس فــي ســبيل جمــع المــال وولعهــم 
بالتــرف وحــب الظهــور قــد انتشــر بيــن طبقــات الشــعب. إن الملــذات الشــهوانية 
والنحطــاط  الجســدية  األمــراض  تســبب  كانــت  والشــرب  األكل  فــي  واإلفــراط 
وتخــدر األحاســيس الروحيــة وتضعــف اإلحســاس بالخطيــة. كان علــى يوحنــا أن 
انصــراف  يوبــخ  البســيط أن  المعتدلــة ولبســه  يقــف كمصلــح، وكان عليــه بحياتــه 
أعطيــت  ولهــذا  شــيء.  كل  فــي  واإلفــراط  والتأنــق  اللهــو  إلــى  أيامــه  فــي  النــاس 
إلــى  يقدمــه  العتــدال  فــي  درس  وهــى  أبويــه،  إلــى  بيوحنــا  الخاصــة  التعليمــات 

العالــم مــاك آٍت مــن أمــام عــرش الســماء.
أيــام الصبــا والشــباب يســهل تشــكيل الخلــق والتأثيــر فيــه، وفــي هــذه  وفــي 
الحالــة يجــب أن تتوافــر فــي اإلنســان فضيلــة ضبــط النفــس. فحيــن يجلــس أفــراد 
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األســرة حــول النــار وفــي المجلــس العائلــي تبــذل الجهــود إلحــداث تأثيــرات تــدوم 
فــي حيــاة الصغــار وتكــون لهــا آثــار تــدوم إلــى األبــد. إن العــادات التــي تتمكــن مــن 
قلــوب األولد فــي حياتهــم الباكــرة تقــرر فيمــا بعــد مــا إذا كان اإلنســان ســينتصر 
فــي معركــة الحيــاة أم ينهــزم، أكثــر ممــا تقــرره مواهبهــم الطبيعيــة. إن الشــباب هــو 

وقــت الــزرع والغــرس، وهــو يقــرر نــوع الحصــاد للحيــاة الحاضــرة والعتيــدة.
كان علــى يوحنــا كنبــي أن » يَــرُدَّ قُلُــوَب اآلبَــاِء إِلَــى األَبَْنــاِء، َوالُْعَصــاَة إِلَــى ِفْكــِر 
الطريــق  إعــداد  وفــي   )17 :1 )لوقــا  ا «  ُمْســتَِعدًّ َشــْعبًا  لِلــرَّبِّ  يَُهيِّــَئ  لَِكــْي  األَبْــرَاِر، 
لمجــيء المســيح أول مــرة كان يوحنــا ممثــا للذيــن ســيعدون شــعبا لمجــيء الــرب 
مــرة ثانيــة. لقــد أســلم العالــم نفســه لإلفــراط والشــهوات والملــذات. و لقــد كثــرت 
األخطــاء والخرافــات. كمــا زادت وتضاعفــت أشــراك الشــيطان إلهــاك النفــوس. 
وكل الذيــن يريــدون أن يكملــوا القداســة فــي خــوف هللا عليهــم أن يتعلمــوا درس 
العتــدال وضبــط النفــس. ينبغــي إخضــاع األهــواء والشــهوات لقــوى العقــل العليــا. 
القــوى الذهنيــة والــرؤى الروحيــة  النفــس هــذا لزم وجوهــري إلنمــاء  إن تدريــب 
التــي ســتعيننا علــى فهــم حقائــق كلمــة هللا المقدســة والعمــل بهــا. فلهــذا الســبب 

يجــد العتــدال لنفســه مركــزا هامــا فــي عمليــة التأهــب لمجــيء المســيح ثانيــة.

ثقافة يوحنا
لخدمــة  يتهــذب  أن  زكريــا  لبــن  يمكــن  كان  لألشــياء  الطبيعــي  النظــام  وفــي 
فلــم  ليؤهلــه لعملــه.  مــا كان  مــدارس معلمــي إســرائيل  إلّ أن تعليــم  الكهنــوت. 
يرســله هللا إلــى معلمــي الاهــوت ليتعلــم كيــف يفســر الكتــب المقدســة. ولكنــه 

إلــه الطبيعــة. إلــى البريــة ليتعلــم مــن الطبيعــة ومــن  دعــاه 
والكهــوف  الجــرداء  التــال  وســط  فــي  موحشــا  فيــه  عــاش  الــذي  اإلقليــم  كان 
الصخريــة. ولكنــه هــو الــذي اختــار أن يهجــر تمتعــات الحيــاة ومباهجهــا ويجتــاز ذلــك 
التدريــب الصــارم فــي البريــة. كانــت تلــك البيئــة تناســب عــادات البســاطة وإنــكار 
الــذات، فــإذ لــم تكــن تضايقــه ضجــة العالــم أمكنــه أن يــدرس دروس الطبيعــة والوحــي 
والعنايــة اإللهيــة. وكــم ردد أبــوا يوحنــا التقيــان علــى مســمعه كام المــاك لزكريــا! 
فمنــذ صبــاه كانــت مهمتــه ماثلــة أمامــه، وقــد قبــل القيــام بتلــك المهمــة المقدســة، 
لــذا رحــب بالوحــدة فــي البريــة لينجــو مــن ذلــك المجتمــع الــذي قــد طغــى عليــه عــدم 
اإليمــان والشــكوك والنجاســة. إنــه لــم يكــن يثــق بقوتــه الذاتيــة للثبــات أمــام التجربــة، 

وكان يرتجــف مــن التصــال الدائــم بالخطيــة لئــا يفارقــه اإلحســاس بشــناعتها.
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وحيــث إنــه قــد كُــرِّس ليكــون نذيــرا هلل منــذ ولدتــه فقــد أقــر هــو باختيــاره هــذا 
النــذر فــي تكريســه نفســه مــدى الحيــاة. كان يلبــس لبــاس األنبيــاء األقدميــن وهــو 
عبــارة عــن ثــوب مــن وبــر اإلبــل وعلــى حقويــه منطقــة مــن جلــد، » َوكَاَن طََعاُمــُه 
ـا « )متــى ٤:3(، ممــا ُوِجــَد فــي البريــة، وكان يشــرب مــن المــاء  يًـّ َجــرَاًدا َوَعَســاً بَرِّ

العــذب الصافــي المنحــدر مــن التــال.
غيــر أن يوحنــا لــم يقــِض حياتــه فــي الكســل أو التنســك أو الوحــدة األنانيــة، ولكنــه 
مــن وقــت آلخــر كان يخــرج ليختلــط بالنــاس، وياحــظ باهتمــام مــا يجــري فــي العالــم. 
وببصيــرة  األحــداث.  عنــه  تتمخــض  مــا  يراقــب  الهــادئ كان  المعتكــف  هــذا  فمــن 
مســتنيرة بــروح هللا درس أخــاق النــاس ليعــرف كيــف يســتطيع أن يوصــل رســالة 
السماء إلى قلوبهم. لقد كان عبء رسالته موضوعاً عليه، فبالتأمل والصاة وهو 

فــي وحدتــه حــاول أن يمنطــق نفســه للعمــل الــذي أمامــه والــذي وقــف لــه حياتــه.
ومــع أنــه كان يعيــش فــي البريــة لــم يكــن بمنــأى عــن التجــارب، ولكنــه علــى قــدر 
اإلمــكان ســد كل المنافــذ التــي كان يمكــن أن يتســلل منهــا إليــه الشــيطان، ومــع 
ذلــك كان المجــرّب ل يكــف عــن مهاجمتــه. إلّ أن أحاسيســه الروحيــة كانــت نقيــة، 
يكتشــف  أن  أمكنــه  القــدس  الــروح  وبمســاعدة  وعزيمتــه  ُخلُقــه  قــوة  طــوَّر  قــد  إذ 

تحــركات الشــيطان ويقــاوم ســلطانه.

العيش في البرية
لقد وجد يوحنا في البرية مدرســته ومقدســه. فكموســى، وهو في وســط جبال 
مديــان، كان هــو أيضــا محاصــرا بحضــور هللا، ومحاطــا ببراهيــن قدرتــه. لــم يكــن نصيبــه 
أن يعيــش فــي وســط جــال معتكفــات الجبــال العظيمــة كمــا كانــت الحــال مــع قائــد 
إسرائيل العظيم، ولكنه كان يرى أمامه جبال موآب عبر األردن، وكانت تتحدث عن 
ذاك المثبــت الجبــال والــذي يمنطقهــا بالقــوة. إن منظــر الطبيعــة المرعــب الكئيــب 
فــي البريــة التــي عــاش فيهــا صــوَّر أمامــه حالــة إســرائيل بــكل وضــوح. فــإن كــرم الــرب 
الشهي المحمل بالثمار قد أمسى خرابا يبابا. ولكن فوق الصحراء الجرداء انبسطت 
ــماَوات المنيــرة الجميلــة. والســحب المتجمعــة التــي كانــت تنــذر بعاصفــة هائلــة  السَّ
كان يزينهــا قــوس قــزح الوعــد. وهكــذا أشــرق مجــد ملــك مســيا الموعــود بــه فــوق 

انحطــاط إســرائيل، وســطع نــور قــوس عهــد رحمــة هللا فــوق ســحب الغضــب. 
وإذ كان منفــردا فــي الليــل الســاكن كان يقــرأ وعــد هللا إلبراهيــم بالنســل الــذي 
نــور الفجــر الــذي كان يضــيء  كنجــوم الســماء التــي ل تعــد ول تحصــى. كمــا أن 
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أَْشــرَقَِت  إَِذا  بَــاِح  الــذي ســيكون » كَُنــوِر الصَّ جبــال مــوآب كان يحدثــه عــن ذاك 
ــْمُس « )2 صموئيــل 23: ٤(. وفــي ضيــاء النــور عنــد الظهــر رأى بهــاء ظهــوره  الشَّ

عـــندما » يُْعلَــُن َمْجــُد الــرَّبِّ َويَــرَاُه كُلُّ بََشــٍر َجِميًعــا « )إشــعياء ٤0: 5(. 
وبــروح متهيبــة ومبتهجــة فــي نفــس الوقــت كان يفتــش األســفار النبويــة عــن 
إعانات مجد مسيا — النسل الموعود به المزمع أن يسحق رأس الحية، شيلون 
» مانــح الســام « المزمــع أن يظهــر قبــل أن ينتهــي حكــم آخــر ملــك ممــن يجلســون 
علــى عــرش داود. لقــد جــاء الوقــت اآلن، ففــي القصــر المبنــي علــى جبــل صهيــون 

كان يجلــس واٍل رومانــي. وبموجــب كلمــة هللا األكيــدة ُولـِـَد المســيح. 
كانــت المشــاهد التــي صورهــا إشــعياء فــي رؤيــاه عــن مجــد مســيا موضــوع 
دراســة يوحنــا ليــا ونهــارا — الغصــن الــذي كان ينبــت مــن أصــل يســى، الملــك 
الــذي يملــك بالعــدل » َويَْحُكــُم ِباإلِنَْصــاِف لِبَائِِســي األَرِْض « ويكــون » كََمْخبَــأٍ ِمــَن 
يــِح... كَِظــلِّ َصْخــرٍَة َعِظيَمــٍة ِفــي أَرٍْض ُمْعِييَــٍة «، فــا يقــال عــن أورشــليم فيمــا  الرِّ
بــل تدعــى » َحْفِصيبَــَة «  بعــد » َمْهُجــورٌَة « ول يقــال بعــد ألرضهــا » ُموَحَشــٌة « 
وتدعــى أرضهــا » بَُعولَــَة « )إشــعياء 11: ٤؛ 32: 2؛ 62: ٤(، فامتــأل قلــب ذلــك 

الشــاب المنفــي المعتــزل بالرؤيــا المجيــدة.

إساءة فهم مهمة يسوع
لقــد نظــر الملــك فــي بهائــه فنســى نفســه. رأى القداســة فــي جالهــا فأحــس 
بعجــزه وعــدم اســتحقاقه. وكان علــى تمــام األهبــة للخــروج كرســول الســماء غيــر 
خائــف مــن إنســان بشــري ألنــه قــد رأى هللا. لقــد اســتطاع أن يقــف ثابتــا وشــجاعا 

فــي حضــرة الملــوك األرضييــن ألنــه قــد ســجد متضعــا أمــام ملــك الملــوك. 
لكــن يوحنــا لــم يكــن يــدرك تمامــا طبيعــة ملكــوت مســيا، فــكان ينتظــر خــاص 
األمــة اإلســرائيلية مــن أعدائهــا، بينمــا مجــيء الملــك بالبــر وتثبيــت إســرائيل كأمــة 
مقدســة كان ذلــك هــو الغايــة العظمــى لرجائــه. وهكــذا آمــن بــأن النبــوة التــي قيلــت 
َس... أَْن  ــَر َعْهــَدُه الُْمَقــدَّ عنــد ولدتــه ســتتم وهــى تقــول: » لِيَْصَنــَع َرْحَمــًة... َويَْذكُ
اَمــُه  َوِبــّر قُدَّ ِمــْن أَيْــِدي أَْعَدائَِنــا، نَْعبُــُدُه ِبَقَداَســٍة  ِبــاَ َخــْوٍف، ُمْنَقِذيــَن  إِنََّنــا  يُْعِطيََنــا 

ـاِم َحيَاتَِنــا )لوقــا 1: 75-72(. َجِميــَع أَيّـَ
إنــه قــد رأى بنــي شــعبه مخدوعيــن ومكتفيــن بنفوســهم ونائميــن مســتريحين 
إلــى إيقاظهــم لحيــاة القداســة. وقــد كانــت غايــة الرســالة  فــي خطاياهــم، فتــاق 
التــي أعطــاه هللا إياهــا ليحملهــا إليهــم هــي إيقاظهــم مــن ســباتهم العميــق وجعلهــم 
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بــذار اإلنجيــل مكانــا كان يجــب  يرتعبــون مــن شــرورهم العظيمــة. إذ قبلمــا يجــد 
حــرث تربــة القلــب، وقبلمــا يطلبــون مــن يســوع الشــفاء كان عليهــم أن يتحققــوا مــن 

هــول خطــر جــروح الخطيــة التــي فيهــم.
لكــي  الســام  رســالة  يرســل  ول  الخطــاة،  ليتملقــوا  رســله  يرســل  ل  هللا  إن 
يجعــل النجســين يســتكنون فــي طمأنينتهــم الكاذبــة المؤديــة إلــى الهــاك. ولكنــه 
يثقــل الحمــل علــى ضمائــر األثمــة ويطعــن النفــس بســهام التبكيــت. إن المائكــة 
اإلحســاس  فيهــم  ليعمقــوا  الرهيبــة  هللا  دينونــة  أمامهــم  يســتعرضون  الخادميــن 
بحاجتهــم لكــي يصرخــوا قائليــن: » َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن أَفَْعــَل لَِكــْي أَْخلُــَص؟ « )أعمــال 
16: 30(. وحينئــذ فاليــد التــي قــد أذلتهــم وأجلســتهم فــي التــراب ســترفع التائبيــن 
منهــم. والصــوت الــذي وبــخ الخطيــة وأخــزى الكبريــاء والطمــوح يســأل الخاطــئ بــأرق 

عبــارات العطــف قائــا: » َمــاَذا تُِريــُد أَْن أَفَْعــَل ِبــَك؟ « )لوقــا 18: ٤1(.

حالة األمة
وكانــوا  وتبــرم  اهتيــاج  حالــة  فــي  األمــة  كانــت  خدمتــه  يوحنــا  بــدأ  عندمــا 
موشــكين أن يقومــوا بثــورة. فلمــا ُعــزل أرخيــاوس صــارت اليهوديــة تحــت ســيطرة 
الــولة الرومــان واغتصابهــم وإصرارهــم علــى إدخــال  رومــا المباشــرة. إن طغيــان 
الرمــوز والعــادات الوثنيــة إلــى األرض المقدســة، كل ذلــك أضــرم نيــران الثــورة التــي 
لــم يخمدهــا إلّ دمــاء اآللف مــن أشــجع رجــال إســرائيل. وقــد زاد ذلــك مــن حقــد 

الشــعب وكراهيتهــم لرومــا، وزاد مــن شــوقهم للتحــرر مــن ســلطانها.
فــي وســط تلــك المنازعــات والخصومــات ســمع صــوت آٍت مــن البريــة، صــوت 
َملَُكــوُت  اقْتَــرََب  قَــِد  ـُه  ألَنّـَ » تُوبُــوا،  قائــا:  بالرجــاء  ملــيء  ولكنــه  وعبــوس،  مفــزع 
ــماَوات « )متــى 3: 2(. هــذا الصــوت أيقــظ الشــعب بقــوة جديــدة وغريبــة. لقــد  السَّ
تنبــأ األنبيــاء عــن مجــيء المســيح علــى أنــه حــادث ســيحدث فــي المســتقبل البعيــد، 
ولكــن هنــا إعــان يقــول إنــه قــد اقتــرب. إن ظهــور يوحنــا المفاجــئ الغريــب عــاد بأفكار 
الشــعب إلــى األنبيــاء األقدميــن. ففــي عاداتــه ولبســه كان يشــبه إيليــا النبــي. فبــروح 
إيليا وقوته وبَّخ األمة على فســادها. وشــجب الخطايا المتفشــية بين الشــعب. لقد 
كان كامــه واضحــا وموجهــا ومؤثــرا. وكان كثيــرون يعتقــدون أن نبيــا مــن القدمــاء قــد 

قــام، وقــد اســتيقظت األمــة كلهــا وتقاطــرت جماهيــر الشــعب إلــى البريــة.
أعلــن يوحنــا عــن مجــيء مســيا، ودعــا النــاس إلــى التوبــة. وكرمــز للتطهيــر مــن 
الخطيــة كان يعمدهــم فــي ميــاه األردن. وهكــذا بــدرس ظاهــر أمــام العيــون ولــه دللتــه 
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أعلن يوحنا أن أولئك الذين يدعون أنهم شــعب هللا كانوا منجســين بالخطية، وأنه 
بــدون تطهيــر القلــب والحيــاة لــن يكــون لهــم نصيــب فــي ملكــوت مســيا.

وقــد أتــى إلــى يوحنــا الرؤســاء ومعلمــو اليهــود والجنــود والعشــارون والفاحــون 
ليســمعوه. وقــد أفزعهــم إنــذار هللا الخطيــر إلــى حيــن. وكثيــرون تابــوا واعتمــدوا، 
وخضــع النــاس مــن كل الطبقــات لمطاليــب المعمــدان حتــى يكــون لهــم نصيــب 

فــي الملكــوت الــذي قــد أعلــن عنــه.
وطالبيــن  بخطاياهــم  معترفيــن  والفريســيين  الكتبــة  مــن  كثيــرون  جــاء  ثــم 
غيرهــم.  مــن  أفضــل  أنفســهم  حســبوا  إذ  مترفعيــن  كانــوا  ولكنهــم  المعموديــة. 
وجعلوا الناس يحترمونهم ألجل تقواهم المزعومة. أما اآلن وقد انكشفت خفايا 
قلوبهــم اآلثمــة. وقــد أقنــع الــروح القــدس يوحنــا بــأن كثيريــن مــن أولئــك القــوم لــم 
يكــن فــي قلوبهــم اقتنــاع حقيقــي بالخطيــة، بــل كانــوا انتهازييــن. وكأصدقــاء للنبــي 
كانــوا يأملــون أن يجــدوا حظــوة لــدى الملــك الجديــد، وإذ يقبلــون المعموديــة علــى 
يــدي هــذا الــكارز الشــاب الشــهير كانــوا يفكــرون فــي زيــادة نفوذهــم علــى الشــعب.

» يَا أَْوالََد األََفاِعي «
ففاجأهــم يوحنــا بهــذا الســؤال الفاحــص: » يَــا أَْولََد األَفَاِعــي، َمــْن أََراكُــْم أَْن 
تَْهُربُــوا ِمــَن الَْغَضــب اآلتِــي؟ فَاْصَنُعــوا أَثَْمــاًرا تَلِيــُق ِبالتَّْوبَــِة. َولَ تَْفتَِكــُروا أَْن تَُقولُــوا 
ِفــي أَنُْفِســُكْم: لَــــَنا إِبْراِهيــُم أَبًــا. ألَنِـّـي أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ هللَا قَــاِدٌر أَْن يُِقيــَم ِمــْن هــِذِه 

الِْحَجــارَِة أَْولًَدا إِلبْراِهيــَم « )متــى 3: 19-7(. 
كان اليهــود قــد حرفــوا وعــد هللا بالرضــى األبــدي عــن إســرائيل، وهــو يقــول: 
َوالنُُّجــوِم  الَْقَمــِر  َوفَرَائِــَض  نََهــاًرا،  لإِلَِضــاَءِة  ــْمَس  الشَّ الَْجاِعــُل  الــرَّبُّ  قَــاَل  » هَكــَذا 
لإِلَِضــاَءِة لَيْــاً، الزَّاِجــُر الْبَْحــَر ِحيــَن تَِعــجُّ أَْمَواُجــُه، رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه: إِْن كَانـَـْت هــِذِه 
، فَِإنَّ نَْســَل إِْســرَائِيَل أَيًْضا يَُكفُّ ِمْن أَْن يَُكوَن  الَْفرَائُِض تَزُوُل ِمْن أََماِمي، يَُقوُل الرَّبُّ
ــَماَواُت تَُقــاُس ِمــْن فَــْوُق  : إِْن كَانَــِت السَّ ـاِم. هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ ــًة أََماِمــي كُلَّ األَيّـَ أُمَّ
َوتُْفَحــُص أََساَســاُت األَرِْض ِمــْن أَْســَفُل، فَِإنِـّـي أَنَــا أَيًْضــا أَرْفُــُض كُلَّ نَْســِل إِْســرَائِيَل 
ِمْن أَْجِل كُلِّ َما َعِملُوا، يَُقوُل الرَّبُّ « )ارميا 31: 35-37(. كان اليهود يعتبرون أن 
تناســلهم الطبيعــي مــن إبراهيــم يعطيهــم حــق امتــاك هــذا الوعــد. ولكنهــم أغفلــوا 
الشــروط التــي قــد وضعهــا هللا. فقبلمــا أعطــى هــذا الوعــد قــال: » أَْجَعــُل َشــِريَعِتي 
ِفــي َداِخلِِهــْم َوأَكْتُبَُهــا َعلَــى قُلُوِبِهــْم، َوأَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا َوُهــْم يَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا... 

ألَنِـّـي أَْصَفــُح َعــْن إِثِْمِهــْم، َولَ أَذْكُــُر َخِطيَّتَُهــْم بَْعــُد « )ارميــا 31: 33، 3٤(.
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إن الشــعب الــذي شــريعة هللا مكتوبــة علــى قلبــه هــو الــذي حقــق لــه الــرب 
إحســانه ورضــاه أنهــم يكونــون متحديــن بــه. ولكــن اليهــود كانــوا قــد انفصلــوا عــن 
كان  وهــذا  أحكامــه.  هــول  مــن  البايــا  يقاســون  كانــوا  فبســبب خطاياهــم  هللا. 
ولكــون  عقولهــم،  المعاصــي  أظلمــت  لقــد  وثنيــة.  ألمــة  عبوديتهــم  فــي  الســبب 
الــرب قــد بســط لهــم رحمــة فــي العصــور الغابــرة كانــوا يعتــذرون عــن خطاياهــم. 
وإنهــم  النــاس  مــن  غيرهــم  مــن  أفضــل  إنهــم  بالقــول  أنفســهم  يخدعــون  وكانــوا 

بــركات هللا. نــوال  يســتحقون 
ُهــوِر «  الدُّ أََواِخــُر  إِلَيَْنــا  انْتََهــْت  الَِّذيــَن  نَْحــُن  إِلنَْذارِنَــا  » كُِتبَــْت  األمــور  هــذه 
أنفســنا  ونخــدع  هللا  بــركات  فهــم   نســيئ  مــرة  مــن  كــم   .)11  :10 )1كورنثــوس 
بالقــول إننــا قــد أُنعــم علينــا ألجــل صاحنــا. إن هللا ل يســتطيع أن يصنــع معنــا مــا 
يشــتاق إلــى صنعــه. فنحــن نســتخدم عطايــاه إلرضــاء ذواتنــا وتقســية قلوبنــا فــي 

والخطيــة. اإليمــان  عــدم 

فساد أخالق معلمي الشعب
أعلــن يوحنــا لمعلمــي إســرائيل أن كبرياءهــم وأنانيتهــم وقســوتهم قــد برهنــت 
علــى أنهــم أولد األفاعــي ولعنــة قاتلــة ماحقــة للشــعب وليســوا أولد إبراهيــم البــار 
الوثنييــن  مــن  أشــر  كانــوا  فقــد  مــن هللا  المعطــى  النــور  إلــى  بالنظــر  أمــا  المطيــع. 
الذيــن كانــوا يدعــون أنهــم أرفــع منهــم جــدا. لقــد نســوا الصخــر الــذي منــه قُطعــوا 
ونقــرة الجــب الــذي منــه ُحفــروا. ولــم يكــن هللا معتمــداً عليهــم فــي إنجــاز مقاصــده. 
فكمــا قــد دعــا إبراهيــم مــن وســط شــعب وثنــي كذلــك كان يمكنــه أن يدعــو آخريــن 
كأحجــار  الحيــاة  عديمــة  تبــدو  ربمــا  اآلخريــن  أولئــك  قلــوب  أن  ومــع  ليخدمــوه، 
الصحــراء فــإن روحــه يســتطيع أن يحييهــم ليفعلــوا مشــيئته ويقبلــوا إتمــام وعــده.

ــَجِر، فَــُكلُّ َشــَجرٍَة  ثــم قــال النبــي: » َواآلَن قَــْد ُوِضَعــِت الَْفــأُْس َعلَــى أَْصــِل الشَّ
لَ تَْصَنــُع ثََمــرًا َجيِّــًدا تُْقطَــُع َوتُلَْقــى ِفــي النَّــاِر « )متــى 3: 10(. إن قيمــة الشــجرة ل 
تقــدر باســمها بــل بثمرهــا. فمتــى كان الثمــر ل قيمــة لــه فــإن اســم الشــجرة ل يمكــن 
أن ينقذهــا مــن القطــع والهــاك. ولهــذا أعلــن يوحنــا لليهــود أن موقفهــم أمــام هللا 
تقــرره أخاقهــم وحياتهــم. فــا قيمــة لاعتــراف أو الدعــاء ول جــدوى منهمــا. فــإذا 

لــم تكــن حياتهــم متمشــية ومنســجمة مــع شــريعة هللا فليســوا شــعبه.
فجــاءوا  القلــوب.  الفاحــص  وعظــه  مــن  وتبكتــوا  يوحنــا  ســامعو  اقتنــع  لقــد 
ثَْوبَــاِن  لَــُه  » َمــْن  لهــم:  وقــال  فأجــاب  نَْفَعــُل؟ «،  » فََمــاَذا  إذاً:  قائليــن  يســألونه 
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فَلْيُْعــِط َمــْن لَيْــَس لَــُه، َوَمــْن لَــُه طََعــاٌم فَلْيَْفَعــْل هَكــَذا « )لوقــا 3: 11(. ثــم حــذر 
والعنــف. القســوة  مــن  الجنــود  حــذر  كمــا  الظلــم،  مــن  العشــارين 

تــم قــال لهــم إن كل مــن قــد صــاروا رعايــا فــي ملكــوت المســيح لبــد أن يبرهنــوا 
واألمانــة  الرفــق  صفــات  حياتهــم  فــي  وســتظهر  وإيمانهــم.  بتوبتهــم  ذلــك  علــى 
حصنــا  ويكونــون  هلل،  تقدماتهــم  ويقدمــون  المحتاجيــن  يخدمــون  إنهــم  والــولء. 
ودرعــا للقاصريــن وغيــر المحصنيــن، ويقدمــون للنــاس مثــال فــي الفضيلــة والرأفــة. 
وهكــذا يبرهــن أتبــاع المســيح علــى قــوة الــروح القــدس المغيــرة والمجــددة. وتـُـرى 
فــي حياتهــم اليوميــة صفــات العــدل والرحمــة ومحبــة هللا. وإلّ فإنهــم ســيكونون 

كالتبــن الــذي يطــرح فــي النــار.

» الَِّذي يَأْتِي بَْعِدي «
ُدكُــْم ِبَمــاٍء لِلتَّْوبـَـِة، َولِكــِن الَّــِذي يَأْتِــي بَْعــِدي ُهــَو أَقـْـَوى  ثــم قــال يوحنــا: » أَنـَـا أَُعمِّ
ُدكُْم ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس َونـَـاٍر «  ِمنِّــي، الَّــِذي لَْســُت أَْهــاً أَْن أَْحِمــَل ِحــَذاَءُه. ُهــَو َســيَُعمِّ
)متــى 3: 11(. كان النبــي إشــعياء قــد أعلــن مــن قبــل أن الــرب ســيطهر شــعبه مــن 
َوِبــُروِح اإلِْحــرَاِق « )إشــعياء ٤: ٤(. وهــذا مــا قالــه الــرب  آثامهــم » ِبــُروِح الَْقَضــاِء 
ــي زََغلـَـِك كَأَنَّــُه ِبالْبَــْوَرِق، َوأَنـْـِزُع كُلَّ قَْصِديــرِِك «  إلســرائيل: » َوأَرُدُّ يـَـِدي َعلَيْــِك، َوأُنَقِّ
ــٌة «  ــاٌر آكِلَ )إشــعياء 1: 25(. أمــا بالنســبة إلــى الخطيــة أينمــا وجــدت فــإن » إِلَهَنــا نَ
)عبرانييــن 12: 29(. وكل مــن يخضعــون لســلطان هللا فــإن روحــه يحــرق الخطيــة. 
أمــا إذا تعلــق النــاس بالخطيــة فســيحرقون معهــا وحينئــٍذ فمجــد هللا الــذي ســيهلك 
الخطيــة ســيهلكهم. إن يعقــوب بعــد ليلــة صراعــه مــع المــاك قــال: » ألَنِّــي نَظَــرُْت 
يَــْت نَْفِســي « )تكويــن 30: 32(. لقــد ارتكــب يعقــوب خطيــة  هللَا َوْجًهــا لَِوْجــٍه، َونُجِّ
عظيمــة ضــد أخيــه عيســو ولكنــه تــاب، فغفــر إثمــه وتطهــر مــن خطيتــه ولذلــك أمكنــه 
احتمــال الوجــود فــي حضــرة هللا. ولكــن أينمــا يمثــل النــاس أمــام هللا وهــم بــكل 
إصــرار يحتضنــون الشــر فابــد مــن هاكهــم. وعنــد مجــيء المســيح ثانيــة ســيُباد 
األثيــم » ِبَنْفَخــِة فَِمــِه، َويُبِْطلُــُه ِبظُُهــوِر َمِجيِئــِه « )1تســالونيكي 2: 8(. إن نــور مجــد 

الــرب الــذي يمنــح الحيــاة لألبــرار ســيهلك األثمــة.
معلــن  هــو  كمــن  يظهــر  أن  مزمعــا  المســيح  كان  المعمــدان  يوحنــا  أيــام  فــي 
وكاشــف صفــات هللا. ونفــس حضــوره سيكشــف للنــاس خطاياهــم. ول يمكنهــم 
إن  الخطيــة.  مــن  التطهــر  فــي  راغبيــن  يكونــوا  لــم  مــا  معــه  شــركة  فــي  يدخلــوا  أن 

حضرتــه. فــي  يســكنون  الذيــن  وحدهــم  هــم  القلــب  األنقيــاء 
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وهكــذا أعلــن المعمــدان رســالة هللا إلســرائيل وقــد حفــظ كثيــرون تعاليمــه. 
وفــي ســبيل الطاعــة ضحــى كثيــرون بــكل شــيء، واتبعــت جماهيــر الشــعب هــذا 
الــكارز الجديــد مــن مــكان إلــى آخــر، وقــد كان يرجــو عــدد غيــر قليــل منهــم أن يكــون 
هــو مســيا، ولكــن إذ رأى يوحنــا الشــعب منصرفيــن إليــه انتهــز كل فرصــة لتوجيــه 

إيمانهــم إلــى ذاك المزمــع أن يأتــي.
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11
المعمودية

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 3: 13-17؛
 مرقس 1: 9-11؛ لوقا 3: 21، 22(.

لقــد ذاعــت أنبــاء نبــي البريــة وإعانــه العجيــب فــي كل أنحــاء الجليــل حتــى 
بلغــت الرســالة مســامع الفاحيــن الســاكنين فــي أقصــى المــدن الجبليــة والصياديــن 
الســاكنين عند البحر، فوجدت تلك الرســالة في القلوب الســاذجة الغيورة أصدق 
اســتجابة. وقــد رددت هــذه الرســالة فــي الناصــرة فــي الحانــوت الــذي كان ليوســف 
النجــار، وكان هنالــك مــن أدرك تلــك الدعــوة. لقــد أتــت ســاعته، فــإذ تــرك عملــه 

اليومــي ودع أمــه وســار فــي إثــر مواطنيــه الذيــن كانــوا يتقاطــرون علــى نهــر األردن.
كان يســوع ويوحنــا المعمــدان مــن أبنــاء الخالــة. وقــد توثقــت األواصــر بينهمــا 
بســبب ظــروف ميادهمــا، إلّ أنــه لــم يكــن بينهمــا تعــارف مباشــر، فيســوع قضــى 
حياتــه فــي ناصــرة الجليــل أمــا يوحنــا فــكان يعيــش فــي بريــة اليهوديــة. وفــي بيئتيــن 
متباينتيــن عــاش كل منهمــا فــي عزلــة ولــم يتصــل أحدهمــا باآلخــر. ولقــد كان هــذا 
بترتيــب العنايــة. فلــم تعــَط فرصــة لتعزيــز تهمــة كونهمــا متآمريــن علــى أن يعاضــد 

كل منهمــا اآلخــر ويؤيــد دعــواه.
كان يوحنــا عالمــا بالحــوادث التــي تميــز بهــا ميــاد يســوع، إذ ســمع عــن زيارتــه 
ألورشــليم فــي صبــاه ومــا حــدث فــي مدرســة معلمــي الشــعب، كمــا عــرف أنــه كان 
معصومــا مــن الخطيــة وآمــن بأنــه لبــد أن يكــون هــو مســيا، إلّ أنــه لــم يكــن عنــده اليقيــن 
األكيد من هذه الناحية. إن حقيقة كون يسوع ظل سنين طويلة بعيداً عن الشهرة 
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دون أن يقدم دليا خاصا على صدق رسالته، أعطى مجال للشك والتساؤل فيما 
إذا كان هو الشخص الموعود به أم ل. ومع ذلك فقد ظل المعمدان ينتظر بإيمان 
أن كل شــيء ســيصير واضحــا فــي الوقــت المعيــن مــن هللا. كان قــد أُعلــن لــه أن 
مســيا ســيجيء ليعتمد منه وأنه ســتعطى له عامة تدل على صفته اإللهية، وهكذا 

ســيكون قــادرا علــى تقديمــه للشــعب.

يسوع يعتمد
ولما أتى يسوع ليعتمد استطاع يوحنا أن يرى فيه نبا وطهارة لم يرهما في أي 
إنســان من قبل. ولقد كان جو حضوره مقدســا وداعياً للهيبة. كان يوحنا قد ســمع 
مــن الحشــد الــذي تجمــع حولــه بــاألردن كثيــراً مــن القصــص المؤلمــة التــي حدثــت 
لتلــك الجمــوع عــن الجرائــم التــي ارتكبوهــا، وقــد رأى نفوســا منحنيــة تحــت ثقــل 
الخطايــا المريعــة ولكنــه لــم يشــاهد قــط شــخصا كهــذا يفــوح مــن حضــوره عبيــر إلهــي. 
كان كل هــذا متفقــا مــع مــا كان قــد أعلــن ليوحنــا فيمــا يختــص بمســيا، ومــع ذلــك 
تراجع ولم يجب يسوع إلى طلبه، إذ كيف يستطيع وهو اإلنسان الخاطئ أن يعمد 
ذاك الــذي بــا خطيــة؟ ولمــاذا يخضــع ذاك الــذي لــم يكــن بحاجــة إلــى التوبــة لفريضــة 

كانــت اعترافــا بالذنــب فــي طلــب التطهيــر والغفــران؟
ــاٌج أَْن أَْعتَِمــَد  فلمــا طلــب يســوع مــن يوحنــا أن يعمــده تراجــع قائــا: » أَنَــا ُمْحتَ
قائــا:  رقــة  بــكل  إنمــا  ثابــت  بســلطان  يســوع  فأجابــه   » ! إِلَــيَّ تَأْتِــي  َوأَنْــَت  ِمْنــَك، 
ِبــّر « )متــى 3: 1٤، 15 (. وإذ  ــَل كُلَّ  ِبَنــا أَْن نَُكمِّ ـُه هَكــَذا يَلِيــُق  » اْســَمِح اآلَن، ألَنّـَ
ــا اْعتََمــَد يَُســوُع  امتثــل لــه يوحنــا نــزل بــه إلــى نهــر األردن وغطســه فــي المــاء » فَلَمَّ
ــَماَواُت قَــِد انَْفتََحــْت لَــُه، فَــَرأَى ُروَح هللِا نَــازِلً  َصِعــَد لِلَْوقْــِت ِمــَن الَْمــاِء، َوإَِذا السَّ

ِمثْــَل َحَماَمــٍة وَآتِيًــا َعلَيْــِه « )متــى 3: 16(.
إن يسوع قد قبل المعمودية ليس على اعتبار أنها اعتراف منه بخطية ارتكبها، 
ولكنــه جعــل نفســه مــع الخطــاة وســار فــي نفــس الخطــوات التــي علينــا أن نســير فيهــا 
وقــام بنفــس العمــل الــذي يجــب أن نقــوم بــه. كمــا أن حيــاة اآللم والصبــر والحتمــال 

التــي عاشــها بعــد معموديتــه كانــت أيضــاً مثــال لنــا.

يصلي طلبا للقوة
بــدأت حقبــة  لقــد  ـي.  الشــاطئ يصلِـّ المــاء جثــا علــى  مــن  ولمــا خــرج يســوع 
ويدخــل  أوســع  مســرح  علــى  يقــف  اآلن  هــو  وهــا  حياتــه،  فــي  وهامــة  جديــدة 
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اســتال  بمثابــة  فــإن مجيئــه ســيكون  الســام  رئيــس  أنــه  فــي صــراع حياتــه. ومــع 
الســيف. والملكــوت الــذي أتــى ليثبتــه اآلن علــى عكــس مــا كان يشــتهيه اليهــود. 
مدمــر  أنــه  علــى  إليــه  ســيُنظر  إســرائيل  ونظــام  طقــوس  أســاس  كان  الــذي  ذاك 
ومخــرب وعــدو لذلــك كلــه. ذاك الــذي قــد أعلــن النامــوس فــي ســيناء ســيُحكم 
الشــيطان ويســحقها  قــوة  ليحطــم  أتــى  قــد  الــذي  متعــد عليــه، وذاك  بأنــه  عليــه 
إنســان فهــم يســوع علــى  يكــن علــى األرض  لــم  بأنــه بعلزبــول.  ســيحكمون عليــه 
حقيقتــه، إذ طــوال ســني خدمتــه كان عليــه أن يســير وحيــدا، وطــوال ســنى حياتــه 
لــم تــدرك أمــه ول إخوتــه رســالته. حتــى تاميــذه لــم يفهمــوه. لقــد كان يســكن فــي 
 نــور أزلــي كمــن هــو واحــد مــع هللا، ولكــن حياتــه علــى األرض كان ينبغــي أن تكــون

 حيــاة العزلــة والنفــراد.
وإذ كان واحــدا معنــا كان عليــه أن يحمــل عــبء آثامنــا ووياتنــا. فالمنــزَّه عــن 
الخطيــة كان عليــه أن يحــس بعــار الخطيــة، ومحــب الســام كان يجــب أن يعيــش 
في وســط النزاع والخصام، وكان على الحق أن يعيش في جوار الكذب والطهارة 
إلــى جــوار الخســة والنذالــة. وكل نفــور أو نــزاع وكل خطيــة وكل شــهوة نجســة جلبهــا 

العصيــان — كل تلــك الشــرور كانــت ســياط عــذاب لــروح المســيح.
لقــد كان عليــه أن يســير فــي الطريــق وحــده، وأن يحمــل العــبء وحــده. وذاك 
الــذي أخلــى نفســه مــن مجــده وقبــل ضعفــات البشــرية كان ينبغــي أن يأخــذ علــى 
نفســه تبعــة فــداء العالــم. لقــد رأى ذلــك كلــه وأحــس بــه ولكنــه ظــل ثابتــاً فــي عزمــه 
علــى الوصــول إلــى غرضــه. كان يســتند علــى قــوة يمينــه لخــاص جنســنا الســاقط، 

وقــد مــد يــده ليمســك بيــد المحبــة القــادرة علــى كل شــيء. 
إن نظــرة الُمَخلِـّـص يبــدو وكأنهــا اخترقــت الســماء عندمــا كان يســكب نفســه 
ــت الخطيــة قلــوب النــاس، ويعــرف  فــي الصــاة. إنــه يعــرف جيــدا إلــى أي حــد قسَّ
أن  اآلب  يســأل  فهــو  الخــاص،  عطيــة  وقبولهــم  لرســالته  إدراكهــم  صعوبــه  مــدى 
يمنحــه القــوة التــي بهــا ينتصــر علــى عــدم إيمانهــم ويحطــم أغالهــم التــي بهــا أَســرَُهْم 
الشــيطان، ولينــوب عنهــم فــي قهــر مهلــك النفــوس، وهــو يطلــب شــهادة علــى أن 

هللا يقبــل البشــرية فــي شــخص ابنــه.

على هيئة حمامة
لــم يســبق للمائكــة أن ســمعوا مثــل تلــك الصــاة. إنهــم يتوقــون إلــى أن يحملــوا 
إلى رئيســهم المحبوب رســالة اليقين والعزاء. ولكن ل، فإن اآلب ســيجيب بنفســه 
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ــماَوات تنفتــح  علــى طلبــة ابنــه. فمــن عــرش هللا مباشــرة تنبــث أنــوار مجــده. فهــا السَّ
وينــزل علــى رأس الُمَخلِـّـص نــور غايــة فــي النقــاوة علــى هيئــة حمامــة، وهــي رمــز 
الغفيــر  الجمــع  كل  بيــن  ومــن  القلــب  ومتواضــع  وديــع  هــو  الــذي  ذاك  يناســب 
تلــك الرؤيــا غيــر عــدد قليــل وعلــى رأســهم  إلــى  لــم يفطــن  المجتمــع عنــد األردن 
يوحنــا. ومــع ذلــك فــإن جــال الحضــور اإللهــي شــمل ذلــك الجمــع، فوقــف النــاس 
يشــخصون إلــى المســيح وهــم صامتــون، وقــد غمــره النــور الــذي يحيــط دائمــا بعــرش 
حــدث  أن  يســبق  لــم  الــذي  األمــر  تمجــد،  الســماء  إلــى  الشــاخص  ووجهــه  هللا. 
ــماَوات المفتوحــة ُســمع صــوت يقــول: » هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب  إلنســان، ومــن السَّ

ـِذي ِبــِه ُســِررُْت « )متــى 3: 17(. الّـَ
إن كلمــات التثبيــت هــذه قــد أرســلت لكــي تبعــث اإليمــان إلــى قلــوب مــن 
شــاهدوا ذلــك المنظــر ولتقــوي الُمَخلِـّـص فــي أداء رســالته وإنجــاز مهمتــه. فعلــى 
رغــم أن حقيقــة كــون خطايــا العالــم األثيــم قــد وضعــت علــى المســيح، وعلــى رغــم 
اتضاعــه فــي كونــه أخــذ علــى نفســه طبيعتنــا الســاقطة، فــإن الصــوت الــذي ُســمع 

مــن الســماء أعلــن أنــه ابــن هللا الســرمدي.
لقــد تأثــر يوحنــا تأثــرا عظيمــا عندمــا رأى يســوع جاثيــا كمــن يبتهــل ويتضــرع، 
وهــو يتوســل بدمــوع طالبــا مصادقــة اآلب. فــإذ أحــاط بــه مجــد هللا وســمع الصــوت 
من السماء تحقق يوحنا من العامة التي سبق أن وعدد هللا بها، فعرف أن ذاك 
الــذي عمــده هــو فــادي العالــم حيــث اســتقر عليــه الــروح القــدس. ثــم أشــار إلــى 

ـِذي يَرْفَــُع َخِطيَّــَة الَْعالَــِم! « )يوحنــا 1: 29(. المســيح قائــا: » ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا الّـَ
لــم يكــن أحــد مــن الســامعين حتــى ول المتكلــم نفســه قــد فهــم فحــوى هــذه 
ــا، ابنــه يســأله  العبــارة » َحَمــُل هللِا «. لقــد ســمع إبراهيــم، وهــو علــى جبــل الُْمِريَّ
قائــا: » يـَـا أَِبــي... أَيـْـَن الَْخــُروُف لِلُْمْحرَقـَـِة؟ «. فأجابــه أبــوه بقولــه: » هللُا يـَـَرى لـَـُه 
الَْخــُروَف لِلُْمْحرَقَــِة يَــا ابِْنــي « )تكويــن 22: 7، 8(. ففــي الكبــش الــذي أعــده هللا 
لــذاك الــذي كان مزمعــا أن يمــوت ألجــل  عوضــا عــن اســحق رأى إبراهيــم رمــزا 
بلســان  فقــال  الصــورة  هــذه  التقــط  إذ  القــدس  الــروح  تنبــأ  وقــد  النــاس.  خطايــا 
َجِميِعَنــا «  إِثْــَم  َعلَيْــِه  َوَضــَع  » الــرَّبُّ  بْــِح «،  الذَّ إِلَــى  تَُســاُق  » كََشــاٍة  إشــعياء: 
)إشــعياء 53: 6، 7(. إلّ أن شــعب إســرائيل لــم يكونــوا قــد فهمــوا هــذا الــدرس. 
وكثيــرون منهــم اعتبــروا الذبائــح الكفاريــة كمــا كان الوثنيــون يعتبــرون ذبائحهــم — 
كتقدمــات أرادوا عــن طريقهــا اســترضاء هللا. وكان هللا يريــد أن يعلمهــم أن مــن 

محبتــه تأتــي العطيــة التــي تصالحهــم معــه.
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أوالد هللا
هذا، وإن ذلك القول الذي خوطب به يسوع عند نهر األردن حين أُعلن قائا: 
» هَذا ُهَو ابِْني الَْحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِررُْت « )متى 3: 17( يشمل البشريه كلها. لقد 
خاطب هللا يســوع على أنه نائبنا، إذ مع كل ما فينا من خطايا وضعفات لم نُطرَح 
خارجــا بــل تبنانــا علــى رغــم تفاهتنــا بنعمتــه » الَِّتــي أَنَْعــَم ِبَهــا َعلَيَْنــا ِفــي الَْمْحبُــوِب « 
)أفســس 6:1(. إن المجــد الــذي اســتقر علــى المســيح هــو ضمــان لمحبــة هللا لنــا، 
وهــو يبرهــن لنــا علــى قــوة الصــاة. وكيــف يمكــن للصــوت البشــري أن يصــل إلــى أذنــي 
هللا، وأن طلباتنا تجد قبول في السماء. فبالخطية حصل جفاء وقطيعة بين األرض 
والســماء ونفيــت األرض عــن الشــركة مــع الســماء. ولكــن يســوع ربــط بينهمــا بمحيــط 
المجــد. لقــد حاصــرت محبتــه اإلنســان ووصلــت إلــى أعالــي الســماء. إن النــور الــذي 
سطع من السماء من األبواب المفتوحة على رأس مخلصنا سيسطع على وجوهنا 
عندمــا نصلــى فــي طلــب المعونــة لمقاومــة التجربــة، والصــوت الــذي خاطــب يســوع 

يقــول لــكل نفــس مؤمنــة: » هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب الَّــِذي ِبــِه ُســِررُْت «.
» أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، اآلَن نَْحــُن أَْولَُد هللِا، َولـَـْم يُظَْهــْر بَْعــُد َمــاذَا َســَنُكوُن. َولِكــْن نَْعلـَـُم أَنَّــُه 
إِذَا أُظِْهَر نَُكوُن ِمثْلَُه، ألَنََّنا َسَنرَاُه كََما ُهَو « )1 يوحنا 3: 2(. لقد فتح فادينا الطريق 
بحيــث أن أشــّر النــاس وأفقرهــم والمظلوميــن منهــم والمحتقريــن يمكنهــم أن يُقبَلــوا 
أمــام اآلب. ويمكــن للجميــع أن يجــدوا لهــم مكانــا فــي المنــازل التــي قــد مضــى يســوع 
ـِذي يَْفتَــُح  ـِذي لَــُه ِمْفتَــاُح َداُوَد، الّـَ ، الّـَ وُس الَْحــقُّ ليعدهــا لشــعبه، » هــَذا يَُقولُــُه الُْقــدُّ
ــُح... َهَنــَذا قَــْد َجَعلْــُت أََماَمــَك بَابًــا َمْفتُوًحــا َوَل  ــُق َولَ أََحــٌد يَْفتَ ــُق، َويُْغلِ َولَ أََحــٌد يُْغلِ

يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يُْغلَِقــُه « )رؤيــا 3: 7، 8(.
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التَّْجرَِبة

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى ٤: 1-11؛ 
مرقس 1: 12، 13؛ لوقا ٤: 13-1(.

ــا يَُســوُع فَرََجــَع ِمــَن األُرُْدنِّ ُمْمتَلِئًــا ِمــَن الــرُّوِح الُْقــُدِس، وَكَاَن يُْقتَــاُد ِبالــرُّوِح  » أَمَّ
يَّــِة « )لوقــا 1:٤(. إن مــا قالــه مرقــس بهــذا الصــدد لــه دللــة أعظــم إذ يقــول:  ِفــي الْبَرِّ
يَّــِة أَْربَِعيــَن يَْوًمــا يَُجــرَُّب ِمــَن  يَّــِة،وَكَاَن ُهَنــاَك ِفــي الْبَرِّ َولِلَْوقْــِت أَْخرََجــُه الــرُّوُح إِلَــى الْبَرِّ
ــيْطَاِن. وَكَاَن َمــَع الُْوُحــوِش «، » َولـَـْم يـَـأْكُْل َشــيْئًا ِفــي تِلـْـَك األَيَّــاِم «. )مرقــس 1:  الشَّ

12، 13؛ لوقــا ٤: 2(.
إن يســوع عندمــا اقتيــد إلــى البريــة لكــى يجــرب كان منقــادا بــروح هللا. إنــه لــم 
يداعــب التجربــة. لقــد انطلــق إلــى البريــة لينفــرد بنفســه، ليتأمــل فــي رســالته وعملــه. 
وإذ صــام وصلــى كان عليــه أن يعــد نفســه للســير فــي الطريــق المخضــب بالــدم 
الذي كان عليه أن يســلكه. ولكن الشــيطان علم أن الُمَخلِّص قد ذهب إلى البرية 

فظــن أن هــذا أنســب وقــت فيــه يقتــرب منــه.
فــي خطــر  كانــت  العالــم  هامــة وخطيــرة ألجــل  وحــوادث  نتائــج عظيمــة  إن 
عظيــم فــي ذلــك الصــراع الهائــل بيــن رب النــور ورئيــس مملكــة الظــام. فبعدمــا 
جــرب الشــيطان اإلنســان فأخطــأ ادعــى إبليــس أن األرض لــه وخلــع علــى نفســه 
لقــب رئيــس هــذا العالــم. فبعدمــا جعــل طبيعــة أبوينــا األوليــن مشــابهة ومطابقــة 
لطبيعتــه ظــن أنــه ســيقيم ملكوتــه هنــا فــي العالــم، وأعلــن أن النــاس قــد اختــاروه 
علــى  ســلطانه  بســط  النــاس  علــى  ســيطرته  طريــق  وعــن  عليهــم.  وســيدا  ملــكا 
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قصــد  اإلنســان  وكابــن  الشــيطان.  ادعــاءات  ب  ليكــذِّ المســيح  فأتــى  العالــم، 
لــم يســيطر  المســيح أن يكــون وفيــا ومخلصــا هلل. وهكــذا يتبرهــن أن الشــيطان 
علــى الجنــس البشــري ســيطرة كاملــة، وأن ادعــاءه بأنــه رئيــس العالــم هــو ادعــاء 
إن  حريتهــم.  لهــم  تُــرَّد  أن  يمكــن  ســلطانه  مــن  للتحــرر  تاقــوا  مــن  وكل  كاذب. 

لــه. التــي خســرها آدم بالخطيــة ســترد  المملكــة 

تحدي سلطان إبليس
ومنــذ رن صــوت ذلــك اإلعــان اإللهــي فــي جنــة عــدن قائــا للحيــة: » َوأََضــُع 
َعــَداَوًة بَيَْنــِك َوبَيـْـَن الَْمــْرأَِة، َوبَيْــَن نَْســلِِك َونَْســلَِها « )تكويــن 15:3( علــم الشــيطان 
أنــه لــم يخضــع العالــم لنفســه إخضاعــا كامــا. فلقــد كانــت هنالــك قــوة تعتمل في 
قلــوب البشــر تقــاوم الشــيطان وتصمــد أمــام ســلطانه. وقــد كان يراقــب باهتمــام 
رمــزا  الطقــوس  تلــك  فــي  فــرأى  يقدمونهــا،  ونســله  آدم  كان  التــي  الذبائــح  زائــد 
للشــركة بيــن األرض والســماء. وقــد بــذل قصــاراه ليوقــف هــذه الشــركة. وأســاء 
وبذلــك  الُمَخلِـّـص.  إلــى  تشــير  كانــت  التــي  الطقــوس  وتصويــر  هللا  تصويــر  فــي 
جعــل النــاس يخافــون مــن هللا وينظــرون إليــه كمــن يَُســر بإهاكهــم. والذبائــح التــي 
كان ينبغــي أن تعلــن محبتــه كانــت تقــدم فقــط بقصــد تســكين غضــب هللا. ثــم 
أثــار الشــيطان شــهوات النــاس الشــريرة لكــي يثبــت ســلطانه عليهــم. وعندمــا ســلم 
بمجــيء  الخاصــة  النبــوات  يــدرس  الشــيطان  للنــاس جعــل  المكتوبــة  هللا كلمتــه 
الُمَخلِّــص. ومــن جيــل إلــى جيــل حــاول أن يعمــي النــاس عــن هــذه النبــوات حتــى 

يرفضــوا المســيح عندمــا يجــيء.
يتحــدى  إلهــي  بتفويــض  أتــى  قــد  أن شــخصا  الشــيطان  علــم  يســوع  ولــد  ولمــا 
ســلطانه وينازعــه عليــه. فارتعــب مــن رســالة المــاك التــي شــهدت لســلطان الملــك 
الوليد. ولقد عرف الشيطان جيدا المركز الذي احتله المسيح في السماء كحبيب 
اآلب. فكون ابن هللا يأتي إلى األرض كإنســان، مأله دهشــة وخوفا. ولم يســتطع أن 
يســبر ســر هــذه التضحيــة العظيمــة، إذ أن نفســه المحبــة لذاتهــا لــم تســتطع أن تــدرك 
تلــك المحبــة المقدمــة لجنســنا الــذي قــد خدعــه الشــيطان. ولــم يكــن النــاس يدركــون 
جيــدا مجــد الســماء وســامها ول فــرح الشــركة مــع هللا، ولكــن هــذه كانــت معروفــة 
تمامــا لــدى لوســيفر — الكــروب المظلــل. ومنــذ أن خســر الســماء عــزم علــى أن يثــأر 
لنفســه بأن يشــرك آخرين معه في ســقوطه. ويمكنه عمل ذلك بكونه يجعل الناس 

يبخســون قــدر األمــور الســماوية ويجعلهــم يضعــون قلوبهــم علــى األرضيــات.
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ولــم يكــن يمكــن لرئيــس جنــد الســماء أن يكســب قلــوب النــاس لملكوتــه دون 
أن تقــف فــي طريقــه العراقيــل والعقبــات. فمنــذ أن كان طفــا فــي بيــت لحــم أخــذ 
الشــرير يهاجمــه دون انقطــاع. لقــد كانــت صــورة هللا واضحــة المعالــم فــي وجــه 
المســيح، لــذا عــزم مجمــع الشــيطان علــى أن يقهــروه. حيــث لــم يوجــد إنســان جــاء 
إلــى العالــم ونجــا مــن ســلطان ذلــك المخــادع. وقــد تعقــب أجنــاد ذلــك الحلــف 
الجهنمــي خطــوات الســيد لكــي يشــهروا عليــه الحــرب ويغلبــوه إن أمكنهــم ذلــك.

كان الشيطان بين الشهود في معمودية الُمَخلِّص. وقد رأى مجد اآلب يظلل 
البــن الســماوي. وســمع كذلــك صــوت هللا معلنــا ألوهيــة يســوع. ومنــذ أن أخطــأ 
آدم كان الجنس البشري قد انقطعت شركته مع هللا، وصار التصال بين األرض 
والســماء عن طريق المســيح. أما اآلن وقد جاء يســوع » ِفي ِشــبِْه َجَســِد الَْخِطيَِّة « 
)روميــة 8: 3( فقــد تكلــم اآلب نفســه. كان قبــا يتصــل بالبشــر عــن طريــق المســيح، 
أمــا اآلن فهــو يتصــل بهــم فــي المســيح. لقــد كان الشــيطان يأمــل أنــه بســبب كراهيــة 
هللا وبغضه للشــر ســيحدث انفصال أبدي بين األرض والســماء، ولكن توضح اآلن 

أن الصلــة بيــن هللا واإلنســان قــد أعيــدت.

قاهر أو مقهور
رأى الشــيطان أن عليــه أن يكــون إمــا قاهــرا أو مقهــورا، وكان يعلــق أهميــة عظيمــة 
على نتيجة ذلك الصراع إذ كان ينطوي عليه أشــياء كثيرة، فلم يســتأمن عليها أحد 
مائكتــه المتحالفيــن معــه، بــل ينبغــي لــه أن يقــود المعركــة بنفســه، فاصطفــت كل 
قوى الرتداد ضد ابن هللا، وبذلك صار المســيح هدفا لســهام كل قوات الجحيم.

إن كثيريــن ينظــرون إلــى هــذا الصــراع بيــن هللا والشــيطان علــى أنــه ل عاقــة 
هــذا  ولكــن  كبيــرا.  اهتمامــا  منهــم  يتطلــب  ل  فهــو  ولذلــك  بحياتهــم.  لــه  خاصــة 
الصــراع يتكــرر فــي أعمــاق كل قلــب بشــري. ول يمكــن أن إنســانا يتــرك صفــوف 
جيــش الشــر مــن أجــل خدمــة هللا دون أن يهاجمــه الشــيطان. إن اإلغــراءات التــي 
قاومهــا المســيح هــي نفســها التــي نجــد صعوبــة فــي الصمــود لهــا. لقــد انهمــرت 
عليــه تلــك اإلغــراءات بقــوة أشــد عنفــا ممــا تهجــم بــه علينــا بنســبة ســمو أخاقــه عــن 
أخاقنــا. وإذ كان عــبء خطايــا العالــم الفظيــع يثقــل كاهلــه ثبــت المســيح أمــام 
تجربــة الشــهية )شــهوة الطعــام( وتجربــة محبــة العالــم وتعظــم المعيشــة أي التفاخــر 
الــذي يــؤدي إلــى الغطرســة. لقــد كانــت هــذه هــي التجــارب التــي انهــزم بهــا آدم 

وحــواء والتــي ســرعان مــا نستســلم نحــن لهــا.
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وقد أشار الشيطان إلى خطية آدم كدليل على أن شريعة هللا جائرة متعسفة 
ول يمكــن إطاعتهــا. وإذ اتخــذ المســيح جســم بشــريتنا كان عليــه أن يعــوض عــن 
ســقوط آدم ويفتديــه. ولكــن عندمــا هاجــم العــدو آدم، لــم يكــن فــي قلبــه أي أثــر 
للخطيــة. فوقــف فــي قــوة الرجولــة الكاملــة وكان يتمتــع بنشــاط عقلــي وجســماني 
لــه شــركة مــع الخائــق الســماوية كل  كامــل، وكان محاطــا بأمجــاد عــدن وكانــت 
يــوم. ولــم يكــن األمــر كذلــك مــع يســوع حيــن دخــل إلــى مجاهــل البريــة ليكافــح مــع 
الشــيطان. لقــد ظلــت قــوى النــاس البدنيــة والذهنيــة واألدبيــة تتضــاءل شــيئا فشــيئا 
مــدى أربعــة آلف ســنة. فأخــذ يســوع علــى نفســه ضعفــات البشــرية وانحطاطهــا. 
أغــوار  أعمــق  مــن  اإلنســان  ينتشــل  أن  يســتطيع  كان  مــا  الوســيلة  هــذه  وبــدون 

انحطاطــه و فســاده.
عــون أنــه كان مــن المســتحيل علــى المســيح أن ينهــزم أمــام التجربــة.  كثيــرون يدَّ
ولــو كان األمــر كذلــك لمــا أمكــن أن يأخــذ مــكان آدم، ولمــا أمكنــه أن يحــرز النصــرة التــي 
قصر آدم عن إحرازها. ولو كانت حروبنا أشد وطأة مما على يسوع بأي معنى من 
المعانــي ففــي هــذه الحــال ل يمكنــه أن يعيننــا. ولكــن مخلِّصنــا أخــذ جســم بشــريتنا 
بــكل احتمالتهــا وتبعاتهــا. لقــد اتخــذ طبيعــة اإلنســان بمــا فيهــا مــن إمكانيــة الخضــوع 

للتجربــة. فليــس هنالــك مــا يلــزم أن نتحملــه ممــا لــم يتحملــه هــو قبلنــا.

التجربة األولى
عــدن كذلــك  جنــة  فــي  المقدســين  الزوجيــن  ذينــك  مــع  الحــال  كانــت  وكمــا 
كانــت الحــال مــع المســيح إذ كان اشــتهاء األكل هــو أســاس التجربــة األولــى التــي 
هوجــم بهــا، ففــي نفــس الشــيء الــذي بــدأ بــه الخــراب والهــاك ينبغــي أن يبــدأ عمل 
فدائنــا، فكمــا ســقط آدم بســبب شــهوة األكل كذلــك ينبغــي أن ينتصــر المســيح 
بإنــكار تلــك الشــهوة والتغلــب عليهــا، » فَبَْعــَد َمــا َصــاَم أَْربَِعيــَن نََهــاًرا َوأَْربَِعيــَن لَيْلـَـًة، 
َم إِلَيـْـِه الُْمَجــرُِّب َوقـَـاَل لـَـُه: ›إِْن كُْنــَت ابـْـَن هللِا فَُقــْل أَْن تَِصيــَر هــِذِه  َجــاَع أَِخيــرًا. فَتََقــدَّ
الِْحَجــارَُة ُخبْــزًا‹. فَأََجــاَب َوقَــاَل: ›َمْكتُــوٌب: لَيْــَس ِبالُْخبْــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإلِنَْســاُن، بَــْل 

ــِم هللِا‹ « )متــى ٤: 2-٤(. ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة تَْخــُرُج ِمــْن فَ
منــذ عهــد آدم إلــى أيــام المســيح زاد انغمــاس النــاس مــن قــوة حــب الشــهية 
والشــهوة فصار ســلطانها عظيما بحيث لم يســتطع أحد أن يكبحها. وهكذا انحط 
بقوتهــم.  ينتصــروا  أن  المســتحيل عليهــم  مــن  بالســقم، فأمســى  النــاس وأصيبــوا 
لجــأ  وألجلنــا  امتحــان.  أقســى  باحتمالــه  انتصــر  اإلنســان  عــن  كنائــب  والمســيح 
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المســيح إلــى ضبــط النفــس الــذي كان أقــوى مــن الجــوع ومــن المــوت. وكان لهــذه 
النصــرة األولــى كثيــر مــن النتائــج التــي تتدخــل فــي كل حروبنــا مــع قــوات الظلمــة.

مشــغول  كان  وإذ  اآلب،  بمجــد  محاطــا  كان  البريــة  دخــل  عندمــا  يســوع  إن 
بالشــركة مــع هللا ســما فــوق الضعــف البشــري. ولكــن المجــد رحــل عنــه فتُــرِك هــو 
ليصــارع التجربــة. وكانــت التجربــة تلــح عليــه فــي كل لحظــة، فانكمشــت طبيعتــه 
البشــرية مــن الصــراع الــذي كان ينتظــره، وظــل صائمــاً ومصليــا أربعيــن يومــا. وإذ 
بســبب  ومنهــوكا  ُمْضنــاً  كان  وإذ  الجــوع،  بســبب  وهزيــا  ضعيفــا  جســمه  كان 
العــذاب الَنْفِســي والعقلــي » كَاَن َمْنظَــرُُه كَــَذا ُمْفَســًدا أَكْثَــَر ِمــَن الرَُّجــِل، َوُصورَتُــُه 
أَكْثََر ِمْن بَِني آَدَم « )إشــعياء 52: 1٤(. فكانت تلك الفرصة هي فرصة الشــيطان 

الســانحة، وقــد ظــن أنــه ســيكون حينئــٍذ قــادرا علــى قهــر المســيح.

مكر العدو
أتــى إلــى الُمَخلِـّـص — وكأنمــا كان ذلــك اســتجابة لصــاة الســيد — شــخص 
فــي هيئــة مــاك آت مــن الســماء. وادعــى ذلــك الشــخص أنــه جــاء مفوضــا مــن هللا 
ليعلــن أن صــوم المســيح قــد انتهــى. فكمــا أرســل هللا إلــى إبراهيــم مــاكا ليمنــع يــده 
عــن تقديــم ابنــه اســحق ذبيحــة، فكذلــك إذ اكتفــى اآلب بتطــوع المســيح للســير فــي 
بالــدم أرســل مــاكا ليخلصــه. هــذه كانــت الرســالة المرســلة  الطريــق المخضــب 
إلــى يســوع. كان الُمَخلِّــص قــد غشــي عليــه مــن الجــوع، وكان مشــتاقا إلــى الطعــام 
علــى وجــه  الملقــاة  الحجــارة  إلــى  أشــار  وإذ  فجــأًة.  الشــيطان  أقبــل عليــه  عندمــا 
الصحــراء والتــي تشــبه الخبــز قــال لــه المجــرب: » إِْن كُْنــَت ابْــَن هللِا فَُقــْل أَْن تَِصيــَر 

هــِذِه الِْحَجــارَُة ُخبْــزًا « )متــى ٤: 3(.
ومــع أنــه جــاء فــي شــبه مــاك نــور فقــد فضحتــه هــذه الكلمــات وأظهرتــه علــى 
حقيقتــه:  » إِْن كُْنــَت ابْــَن هللِا « — فــي هــذه الكلمــات تلميــح إلــى الشــك، فلــو 
عمــل يســوع بمشــورة الشــيطان لــكان ذلــك تســليما بالشــك، إذ قصــد المجــرب أن 
يســقط المســيح بنفــس الوســائل التــي أفلحــت فــي إســقاط أبوينــا األوليــن. مــا أعظــم 
الدهــاء والخبــث اللذيــن بهمــا اقتــرب الشــيطان إلــى حــواء فــي الجنــة! لقــد ســألها 
ــا قَــاَل هللُا لَ تَــأْكُاَ ِمــْن كُلِّ َشــَجِر الَْجنَّــِة؟ « )تكويــن 3: 1(. إلــى هنــا  قائــا: » أََحقًّ
كان كام المجــرب صادقــا، ولكــن الطريقــة التــي تكلــم بهــا كانــت تشــيع فيهــا نغمــة 
الحتقــار لــكام هللا، إذ كان فــي قولــه نفــي خفــي ســري وشــك فــي صــدق هللا. لقــد 
حــاول الشــيطان أن يبــث فــي عقــل حــواء فكــرة كــون هللا ل يقصــد أن ينفــذ وعيــده، 
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وأن تحريمــه األكل مــن تلــك الثمــرة الحلــوة الجميلــة هــو أمــر مناقــض لمحبتــه وشــفقته 
علــى اإلنســان. وكذلــك نجــد الشــيطان هنــا يحــاول أن يســتميل المســيح لقبــول آرائــه 
هو: » إِْن كُْنَت ابَْن هللِا «. إن هذه الكلمات جاشت محمومة في ذهنه. إن نغمة 
كامــه يشــيع فيهــا الرتيــاب: أهكــذا يعامــل هللا ابنــه؟ أيتركــه فــي البريــة مــع الوحــوش 
بدون طعام أو رفاق أو عزاء؟ وهو يوعز إليه أن هللا ل يقصد البتة أن يصل ابنه إلى 
مثــل هــذه الحالــة، » إِْن كُْنــَت ابـْـَن هللِا « فأظهــر قدرتــك فــي إســعاف نفســك وســد 

هــذا الجــوع الشــديد الــذي تعانيــه. قــل أن يصيــر هــذا الحجــر خبــزا.

قصد الشيطان
إن الصــوت الــذي أقبــل مــن الســماء قائــا: » هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب الَّــِذي ِبــِه 
ُســِررُْت « )متــى 3: 17( كان ل يــزال يــرن فــي أذنــي الشــيطان. ولكنــه كان مصممــا 
علــى أن يجعــل المســيح يشــك فــي هــذه الشــهادة. لقــد كانــت كلمــة هللا هــي 
لكــي  جــاء  الــذي  اإللهيــة،  المســيح  رســالة  صــدق  علــى  يتزعــزع  ل  الــذي  اليقيــن 
يعيــش كإنســان بيــن النــاس، وكلمــة هللا هــي التــي أعلنــت ارتباطــه بالســماء، فــكان 
الشــيطان يقصــد أن يشــككه فــي تلــك الكلمــة. فلــو أمكــن أن تتزعــزع ثقــة المســيح 
بــاهلل، لعــرف الشــيطان أن النصــرة فــي هــذا الصــراع كلــه ســتؤول إليــه. وســيكون 
قــادرا علــى أن يقهــر المســيح. كمــا كان يرجــو أن يســوع وهــو تحــت ضغــط اليــأس 
والجــوع الشــديد ســيفقد إيمانــه بأبيــه ويصنــع معجــزة للترفيــه عــن نفســه. فلــو فعــل 

هــذا لنهــار تدبيــر الخــاص مــن أساســه.
إن الشــيطان وابــن هللا عندمــا تقابــا ليتحاربــا أول كان المســيح رئيــس جنــد 
فقــد  اآلن  أمــا  آنئــٍذ،  طُــرِد  قــد  الســماء  فــي  العصيــان  قائــد  والشــيطان،  الســماء. 
انعكســت الحالــة كمــا كان يبــدو، فالشــيطان يفاخــر بامتيازاتــه المزعومــة وبحســن 
اســتخدامها. قــال الشــيطان إن واحــدا مــن أقــوى المائكــة قــد طــرد مــن الســماء. 
وكان منظــر يســوع يوحــي بأنــه هــو ذلــك المــاك الســاقط إذ كان متــروكا مــن هللا 
والنــاس. إن الكائــن اإللهــي لبــد أن يكــون قــادرا علــى إســناد ادعائــه بعمــل معجــزة: 
لــه  قــال   .)3:٤ )لوقــا  ُخبْــزًا «  يَِصيــَر  أَْن  الَْحَجــِر  لِهــَذا  فَُقــْل  ابْــَن هللِا،  كُْنــَت  » إِْن 
المجــرب: إن هــذا العمــل الــذي بــه تظهــر قدرتــك الخالقــة ســيكون دليــا قاطعــا 

علــى ألوهيتــك، وســيضع حــدا ونهايــة لهــذا الصــراع.
لــم يكــن يســوع يســتطيع أن يصغــي صامتــا إلــى كام هــذا المخــادع األعظــم بــدون 
حــرب أو كفــاح. ولكــن ابــن هللا لــم يكــن ليبرهــن للشــيطان علــى ألوهيتــه أو يوضــح لــه 
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سبب اتضاعه. فلو أذعن لمطاليب ذلك المتمرد الثائر لما أمكن الحصول على أية 
فائــدة ل لخيــر اإلنســان ول لمجــد هللا. فلــو اســتجاب لقتــراح العــدو لــكان الشــيطان 
يقــول لــه بعــد ذلــك: أرنــى آيــة أومــن بواســطتها أنــك ابــن هللا. إن البرهــان الســاطع 
مــا كان مجديــا لســحق قــوة التمــرد مــن قلبــه. ومــا كان المســيح ليســتخدم الســلطان 
اإللهــي لخيــره هــو. لقــد جــاء لكــي يحتمــل التجربــة كمــا يجــب علينــا نحــن أن نحتملهــا، 
تاركا لنا مثال في اإليمان والخضوع. فهو لم يصنع معجزة ل في هذه المناســبة ول 
فــي أي وقــت لحــق مــن حياتــه األرضيــة، ألجــل نفعــه الشــخصي، ولكــن كل العجائــب 
التــي أجراهــا كانــت لخيــر اآلخريــن. ومــع أن يســوع قــد عــرف الشــيطان مــن البــدء فهــو 
لم يُستَفز لمصارعته. وإذ تقوى عندما تذكر صوت الشهادة التي جاءته من السماء 

اســتراح فــي محبــة أبيــه. إنــه لــم يــرد أن يتــداول أو يتفــاوض مــع التجربــة.

» َمكُْتوٌب «
واجه يســوع الشــيطان بكام هللا قائا: » َمْكتُوٌب « وفي كل تجربة ُجرب بها 
كان ســاح محاربتــه كلمــة هللا. لقــد طلــب الشــيطان مــن يســوع أن يصنــع معجــزة 
إلثبــات ألوهيتــه. ولكــن مــا كان أعظــم مــن كل المعجــزات هــو العتمــاد الراســخ 
علــى القــول: » هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ « الــذي كان آيــة ل يمكــن أن تُدحــض. وطالمــا كان 

المســيح ثابتــا فــي موقفــه هــذا لــم يســتطع المجــرب أن يغنــم أيــة فائــدة.
الضعــف.  حــالت  أشــد  فــي  وهــو  التجــارب  بأقســى  المســيح  هوجــم  لقــد 
وهكــذا ظــن الشــيطان أنــه ســينتصر، إذ بهــذه السياســة قــد أحــرز النصــرة علــى بنــي 
اإلنســان. فعندمــا ضعفــت القــوة ووهــن العــزم، وعندمــا لــم يعــد اإليمــان يســتند 
علــى هللا، فأولئــك الذيــن ســبق أن ثبتــوا وانتصــروا للحــق بــكل شــجاعة انهزمــوا. 
لقــد تضايــق موســى مــدى ســني تجــوال إســرائيل فــي البريــة مــدة أربعيــن ســنة بينمــا 
فــي لحظــة أفلــت إيمانــه مــن قــدرة هللا غيــر المحــدودة فلــم يســتند عليهــا، فأخفــق 
وهــو علــى حــدود أرض الموعــد. وكذلــك كانــت الحــال مــع إيليــا الــذي كان قــد 
وقــف أمــام الملــك أخــآب غيــر متخــوف هيــاب ول َوِجــل، والــذي ســبق لــه أن جابــه 
كل شــعب إســرائيل وعلــى رأســهم أنبيــاء البعــل األربــع مئــة والخمســين. ففــي نهايــة 
ذلــك اليــوم المخيــف علــى جبــل الكرمــل، وبعــد مــا قتــل كل األنبيــاء الكذبــة وأعلــن 
الشــعب ولءهــم هلل هــرب إيليــا ألجــل حياتــه خوفــا مــن تهديــدات إيزابــل الوثنيــة. 
وهكــذا اســتفاد الشــيطان مــن ضعــف البشــرية، وســيظل دائبــا علــى عملــه بنفــس 
هــذه الطريقــة. فكلمــا أحاطــت باإلنســان ســحب أو أربكتــه الظــروف أو آلمــه الفقــر 
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أو الضيــق فالشــيطان يقتــرب إليــه ليجربــه ويضايقــه. إنــه يهاجــم نقطــة الضعــف فــي 
أخاقــة، ويحــاول أن يزعــزع ثقتنــا بــاهلل الــذي يســمح باجتيازنــا هــذا الظــرف أو ذاك. 
فنحــن نجــرب حتــى نشــك فــي هللا وفــي محبتــه. وغالبــا مــا يأتينــا المجــرب كمــا قــد 
أتــى إلــى المســيح، إذ يصــف أمــام أبصارنــا كل ضعفاتنــا وأمراضنــا، ُمؤمــا بذلــك 
أن يثبــط عزائمنــا ويفصــم عــرى تمســكنا بــاهلل. ففــي هــذه الحالــة يكــون قــد تمكــن 
مــن فريســته. فلــو واجهنــاه كمــا قــد فعــل يســوع لكنــا ننجــو مــن هزائــم كثيــرة. أمــا 
إذا لجأنــا إلــى التفــاوض مــع العــدو فنحــن بذلــك نجعلــه يطمــع فينــا فينتصــر علينــا.

 
» لَْيَس ِبالُْخْبِز َوْحَدُه يَْحَيا اإلِنَْساُن «

ــْل ِبــُكلِّ  ــا اإلِنَْســاُن، بَ ــِز َوْحــَدُه يَْحيَ ــَس ِبالُْخبْ وعندمــا قــال المســيح للمجــرب: » لَيْ
يــردد نفــس الكلمــات التــي كان قــد  ِمــْن فَــِم هللِا « )متــى ٤: ٤( كان  تَْخــرُُج  كَلَِمــٍة 
تكلــم بهــا فــي مســامع بنــي اســرائيل قبــل ذلــك بأكثــر مــن ألــف وأربــع مئــة ســنة عندمــا 
ـَك َوأََجاَعــَك  قــال: » َســاَر ِبــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك هــِذِه األَْربَِعيــَن َســَنًة ِفــي الَْقْفــِر... فَأَذَلّـَ
َوأَطَْعَمــَك الَْمــنَّ الَّــِذي لـَـْم تَُكــْن تَْعرِفـُـُه َولَ َعرَفـَـُه آبـَـاُؤَك، لَِكــْي يَُعلَِّمــَك أَنَّــُه لَيـْـَس ِبالُْخبْــِز 
ــا اإلِنَْســاُن « )تثنيــة 8: 2،  ــِم الــرَّبِّ يَْحيَ ــا اإلِنَْســاُن، بَــْل ِبــُكلِّ َمــا يَْخــرُُج ِمــْن فَ َوْحــَدُه يَْحيَ
3(. ففــي البريــة التــي خلــت مــن كل وســائل اإلعالــة كان الــرب ينــزل لشــعبه المــن 
مــن الســماء بــا انقطــاع بكميــات كانــت كافيــة لــكل الشــعب. وقــد كان القصــد مــن 
تدبير هذه المؤونة لهم أن يعلمهم أنهم طالما كانوا متكلين على هللا وسائرين في 
طرقه فلن يتركهم. واآلن ها هو الُمَخلِّص يمارس نفس الدرس الذي كان قد سبق 
فعلمــه إلســرائيل. إذ بكلمــة هللا قــدم القــوت والعــون للشــعب اإلســرائيلي، وبنفــس 
الكلمــة تُقــدم المعونــة ليســوع الــذي انتظــر الوقــت المعيــن مــن هللا إلرســال المعونــة 
والنجــدة. لقــد كان فــي البريــة إطاعــًة هلل، ولــم يكــن يريــد أن يحصــل علــى الطعــام 
باتبــاع مقترحــات الشــيطان. فأمــام شــهود المســكونة أجمعيــن شــهد بــأن احتمــال أي 
خطــب مهمــا عظــم شــأنه يعتبــر كارثــة أقــل هــول مــن كارثــة النحــراف عــن طريــق هللا.

ــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإلِنَْســاُن، بَــْل ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة تَْخــُرُج ِمــْن فَــِم هللِا «. فــي  » لَيْــَس ِبالُْخبْ
أحيــان كثيــرة يأتــي تابــع المســيح إلــى حيــث ل يســتطيع أن يعبــد هللا ويتقــدم فــي 
مشــاريعه الدنيويــة فــي نفــس الوقــت. وقــد يبــدو أحيانــا أن إطاعتــه لمطاليــب هللا 
الصريحــة تقطــع عنــه مــورد المعيشــة ويلقــي الشــيطان فــي روعــه أن عليــه أن يضحــي 
بعقائــده الســليمة المســتقيمة. ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي يمكننــا العتمــاد عليــه 
فــي كل العالــم هــو كلمــة هللا. » اطْلُبُــوا أَوَّلً َملَُكــوَت هللِا َوِبــرَُّه، َوهــِذِه كُلَُّهــا تُــزَاُد 
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لَُكــْم « )متــى 6: 33(. وحتــى فــي هــذه الحيــاة ليــس مــن صالحنــا البتعــاد عــن إرادة 
أبينــا الســماوي. فمتــى عرفنــا قــوة كلمتــه فلــن نتبــع مقترحــات الشــيطان للحصــول 
علــى الطعــام أو إلنقــاذ حياتنــا. والســؤالن اللــذان ل ثالــث لهمــا ســيكونان هذيــن: 

بمــاذا يأمرنــا هللا، وبمــاذا يعدنــا؟ فمتــى عرفناهمــا فســنطيع أمــره ونثــق بوعــده.
وفي الحرب األخيرة العظيمة التي سيثيرها الشيطان سيرى الذين يبقون على 
ولئهــم هلل أن كل أســباب اإلعالــة األرضيــة قــد حرمــت عليهــم. فلكونهــم يرفضــون 
تعــدي شــريعة هللا إطاعــًة للســاطين والقــوات األرضيــة فلــن يســمح لهــم بالتعامــل 
فــي البيــع والشــراء. وســيقضى عليهــم بالمــوت فــي النهايــة. )انظــر مــا ورد فــي رؤيــا 
13: 11-17(. ولكــن الــرب يقــدم هــذا الوعــد للمطيعيــن: » ُهــَو ِفــي األََعالـِـي يَْســُكُن. 
ــزَُه، َوِميَاُهــُه َمأُْمونَــٌة « )إشــعياء 33: 16(. بهــذا  ُخــوِر َملَْجــأُُه. يُْعطَــى ُخبْ ُحُصــوُن الصُّ
الوعد سيعيش أولد هللا. وعندما تجتاح المجاعات األرض سيأكلون للشبع، » لَ 
ـاِم الُْجــوِع يَْشــبَُعوَن « )مزمــور 37: 19(. وقــد نظــر  ــوِء، َوِفــي أَيّـَ يُْخــزَْوَن ِفــي زََمــِن السُّ
النبــي حبقــوق إلــى ذلــك الزمــن المســتقبل، زمــن الضيــق، فعبــر بكامــه عــن إيمــان 
الكنيســة قائــا: » فََمــَع أَنَّــُه لَ يُزِْهــُر التِّيــُن، َولَ يَُكــوُن َحْمــٌل ِفــي الُْكــرُوِم. يَْكــِذُب َعَمــُل 
الزَّيْتُونَِة، َوالُْحُقوُل لَ تَْصَنُع طََعاًما. يَْنَقِطُع الَْغَنُم ِمَن الَْحِظيرَِة، َولَ بََقَر ِفي الَْمَذاِوِد، 

ــرَُح ِبإِلــِه َخاَِصــي « )حبقــوق 3: 17، 18(. فَإِنِّــي أَبْتَِهــُج ِبالــرَّبِّ َوأَفْ

محاولة محو صورة هللا
ل  األولــى  الســيد  تجربــة  مــن  نتعلمهــا  أن  علينــا  التــي  التعاليــم  بيــن كل  ومــن 
شــيء أهــم مــن الــدرس الخــاص بضبــط الشــهية والشــهوة. ففــي كل العصــور نجــد 
أن التجــارب التــي تهجــم علــى الطبيعــة اإلنســانية كانــت ول تــزال فعالــة جــدا فــي 
إفســاد البشــرية وجلــب الهــوان عليهــا. إن الشــيطان عــن طريــق اإلفــراط فــي األكل 
قــد  التــي  الذهنيــة واألدبيــة  اإلنســان  قــوى  تحطيــم وتدميــر  يعمــل علــى  والشــرب 
منحهــا لــه هللا علــى أنهــا هبــات ل تقــدر بثمــن. وهكــذا يصيــر مــن المســتحيل علــى 
النــاس أن يقــدروا األشــياء ذات القيمــة األبديــة. فعــن طريــق النغمــاس الشــهواني 

يحــاول إبليــس أن يمحــو مــن النفــس كل أثــر لصــورة هللا.
إن النغمــاس الجامــح واإلفــراط فــي إشــباع الشــهوات ومــا نجــم عــن ذلــك مــن 
للمســيح،  األول  المجــيء  عنــد  موجــودة  كانــت  التــي  األمــور  وانحطــاط،  أمــراض 
يعلــن  والمســيح  الثانــي.  مجيئــه  قبــل  وشــر  شــدة  بأكثــر  أيضــاً  موجــودة  ســتكون 
أن حالــة العالــم حينئــٍذ ســتكون كحالتــه قبــل الطوفــان، وكمــا كانــت فــي ســدوم 
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وعمــورة قبــل تدميرهمــا، ســيكون تصــور أفــكار قلــوب النــاس شــريرا كل يــوم. إننــا 
اآلن عائشــون علــى أبــواب ذلــك الوقــت المخيــف، فعلينــا أن نعــي فــي قلوبنــا درس 
احتملــه  والــذي  عنــه  يُعبَّــر  ل  الــذي  العــذاب  وعــن طريــق  هــذا.  الُمَخلِـّـص  صــوم 
ر شــر الشــهوات الجامحــة. إن مثالــه يعلــن لنــا أن رجاءنــا  المســيح يمكننــا أن نُقــدِّ

الوحيــد فــي الحيــاة األبديــة هــو فــي إخضــاع شــهيتنا وشــهواتنا إلرادة هللا.
التــي  الفاســدة  ننكــر عنــف طبيعتنــا  أن  الذاتيــة  بقوتنــا  ولكــن يســتحيل علينــا 
عــن طريقهــا يأتينــا الشــيطان بالتجربــة. لقــد عــرف المســيح أن العــدو ســيهاجم كل 
إنســان ويســتفيد مــن ضعفــه الوراثــي وســيحاول بدسائســه وأكاذيبــه أن يوقــع فــي 
أشــراكه كل مــن لــم يضعــوا ثقتهــم بــاهلل. إن ســيدنا إذ ســار فــي الطريــق الــذي علينــا 
أن نســير فيــه قــد أعــد لنــا طريــق النصــرة. إنــه ل يريدنــا أن نقــف فــي مواقــف حرجــة 
فــي حربنــا مــع الشــيطان ول يريدنــا أن نجبــن أو تهمــد عزائمنــا أمــام هجمــات الحيــة. 

ــَم « )يوحنــا 16: 33(. ــُت الَْعالَ ــْد َغلَبْ وهــو يقــول لنــا: » ثُِقــوا: أَنَــا قَ
فعلى من يصارع ضد ســلطان الشــهية أن ينظر إلى الُمَخلِّص في برية التجربة. 
فانظــروه فــي نزاعــه علــى الصليــب وهــو يصــرخ قائــا: » أَنَــا َعطَْشــاُن « )يوحنــا 19: 

28(. لقــد احتمــل كل مــا فــي اســتطاعتنا أن نتحملــه. وانتصــاره يحســب لنــا.

االستناد على هللا
ــيُِّد  » َوالسَّ يقــول:  إذ  وقوتــه،  الســماوي  اآلب  حكمــة  علــى  المســيح  اســتند 
ــيُِّد الــرَّبُّ  الــرَّبُّ يُِعيُنِنــي، لِذلِــَك لَ أَْخَجــُل... َعرَفْــُت أَنِـّـي لَ أَْخــزَى... ُهــَوَذا السَّ
... َمــِن  يُِعيُنِنــي «. وإذ يشــير إلــى نفســه كمــن يقــول لنــا: » َمــْن ِمْنُكــْم َخائـِـُف الــرَّبِّ
ـِكْل َعلَــى اْســِم الــرَّبِّ َويَْســتَِنْد إِلَــى  ـِذي يَْســلُُك ِفــي الظُّلَُمــاِت َولَ نُــوَر لَــُه؟ فَلْيَتّـَ الّـَ

إِلِهــِه « )إشــعياء 50: 10-7(.
لــم تكــن فــي يســوع أيــة خالجــة اســتجابت لمغالطــات الشــيطان كمــا يتبيــن مــن 
قولــه: » رَئِيــَس هــَذا الَْعالَــِم يَأْتِــي َولَيْــَس لَــُه ِفــيَّ َشــْيٌء « )يوحنــا 1٤: 30(. إنــه لــم 

يــرَض بارتــكاب الخطيــة ولــم يخضــع للتجربــة ول بمجــرد الفكــر. 
متحــدة  المســيح  بشــرية  كانــت  لقــد  معنــا.  الحــال  تكــون  أن  يمكــن  وهكــذا 
بألوهيتــه، وكان مؤهــا لاشــتباك فــي تلــك الحــرب بســكنى الــروح القــدس فيــه، 
باإليمــان  بــه  متحــدون  نحــن  اإللهيــة. وطالمــا  الطبيعــة  يجعلنــا شــركاء  لكــى  فأتــى 
فالخطيــة لــن تســودنا، حيــث هللا يوجــه إيماننــا لنتمســك بألوهيــة المســيح حتــى 

يمكــن أن نبلــغ إلــى كمــال الخلــق.
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مــع  حربــه  فــي  غلــب  وســائل  بأيــة  هــذا.  يتــم  كيــف  المســيح  لنــا  أوضــح  وقــد 
الشيطان؟ بكلمة هللا. نعم بكلمة » َمْكتُوٌب « دون سواها أمكنه أن يقاوم التجربة. 
ولنــا نحــن قــد وهبــت المواعيــد العظمــى والثمينــة لكــي نصيــر بهــا » ُشــرَكَاَء الطَِّبيَعــِة 
ــْهَوِة « )2 بطــرس 1: ٤(. فــكل  ـِذي ِفــي الَْعالَــِم ِبالشَّ اإِللِهيَّــِة، َهاِرِبيــَن ِمــَن الَْفَســاِد الّـَ
وعــد فــي كلمــة هللا هــو لنــا. وعليــه، يجــب أن نحيــا » ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة تَْخــرُُج ِمــْن فـَـِم هللِا « 
فمتــى هاجمتــك التجربــة فــا تنظــر إلــى الظــروف أو إلــى ضعفاتــك الشــخصية بــل 
إلــى قــوة الكلمــة، إذ كل قوتهــا هــي لــك. يقــول صاحــب المزاميــر: » َخبَــأُْت كَاََمــَك 
ِفــي قَلِْبــي لَِكيْــاَ أُْخِطــَئ إِلَيْــَك «، كمــا يقــول أيضــاً: » ِمــْن ِجَهــِة أَْعَمــاِل النَّــاِس فَِبــَكاَِم 

ظْــُت ِمــْن طُــرُِق الُْمْعتَِنــِف « )مزمــور 119: 11؛ 17: ٤(. َشــَفتَيَْك أَنَــا تََحفَّ
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13
االنتصار

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى ٤: 5-11؛
 مرقس 1: 12، 13؛ لوقا ٤: 13-5(.

ــاَل  ــَكِل، َوقَ ــى َجَنــاحِ الَْهيْ ــُه َعلَ َســِة، َوأَْوقََف ــِة الُْمَقدَّ » ثُــمَّ أََخــَذُه إِبْلِيــُس إِلَــى الَْمِديَن
لـَـُه: ›إِْن كُْنــَت ابـْـَن هللِا فَاطـْـرَْح نَْفَســَك إِلـَـى أَْســَفُل، ألَنَّــُه َمْكتـُـوٌب: أَنَّــُه يُوِصــي َماَئَِكتـَـُه 

ِبــَك، فََعلَــى أيَاِديِهــْم يَْحِملُونَــَك لَِكــْي لَ تَْصــِدَم ِبَحَجــٍر رِْجلََك‹ « )متــى ٤: 5، 6(.
ظــن الشــيطان اآلن أنــه إنمــا يواجــه المســيح فــي ميدانــه هــو. هــا هــو العــدو الماكــر 
نفســه يقــدم كامــا خــرج مــن فــم هللا. إنــه ل يــزال متخــذا هيئــة مــاك نــور، ويبرهــن 
علــى أنــه خبيــر فــي معرفــة الكلمــة اإللهيــة ويــدرك فحــوى المكتــوب وأهميتــه. فكمــا 
اســتخدم يســوع كلمــة هللا مــن قبــل إلســناد إيمانــه نــرى المجــرب يســتخدمها اآلن 
ليؤيــد بهــا خداعــه، مدعيــا أنــه إنمــا يختبــر ولء يســوع. وهــو اآلن يمتــدح ثباتــه. وإذ 
يعلــن الُمَخلِّــص ثقتــه بــاهلل فالشــيطان يحرضــه علــى تقديــم برهــان آخــر علــى إيمانــه. 
ولكننــا نــرى هــذه التجربــة أيضــاً تبــدأ بمــا يثيــر الشــك: » إِْن كُْنــَت ابْــَن هللِا «، 
ولقــد جــرب المســيح بــأن يجيــب علــى كلمــة » إِْن «، ولكنــه امتنــع عــن أقــل تســليم 

بالشــك. فلــم يــرد أن يخاطــر بحياتــه ليقــدم برهانــا للشــيطان.
فكــر الشــيطان فــي اســتغال بشــرية المســيح ليســوقه إلــى الغطرســة، ولكــن 
مــع أن الشــيطان يســتطيع أن يغــري فهــو ل يســتطيع أن يرغــم أحــدا علــى ارتــكاب 
الخطيــة. لقــد قــال للمســيح: » اطـْـَرْح نَْفَســَك إِلـَـى أَْســَفُل «، لعلمــه أنــه ل يســتطيع 
أن يطرحــه بنفســه، ألن هللا لبــد أن يتدخــل فــي هــذه الحالــة إلنقــاذه، كمــا لــم يكــن 
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الشــيطان قــادرا علــى إرغــام المســيح علــى طــرح نفســه إلــى أســفل. فمــا لــم يســلم 
المســيح للتجربــة فــا يمكــن أن يُهــزَم. ولــم تكــن كل قــوات األرض والجحيــم قــادرة 

علــى إرغامــه ولــو لمــدى لحظــة واحــدة لابتعــاد عــن عمــل إرادة أبيــه.

سبيل الطاعة
إن المجــرب ل يمكنــه أبــدا أن يرغمنــا علــى عمــل الشــر. فهــو ل يســتطيع التحكــم 
فــي األذهــان واألفــكار مــا لــم تخضــع لســلطانه. فقبلمــا يتحكــم الشــيطان فينــا لبــد أن 
تُْذِعــْن لــه اإلرادة ويفلــت منــا اإليمــان بالمســيح. ولكــن كل رغبــة خاطئــة نحتضنهــا 
فــي قلوبنــا تعطيــه مكانــا يُثبّــت فيــه قدمــه. وكل عمــل نخفــق فيــه فــي الوصــول إلــى 
مقيــاس هللا هــو بــاب مفتــوح يمكنــه الدخــول منــه ليجربنــا ويهلكنــا. وكل فشــل أو 

هزيمــة تحــل بنــا تعطيــه المجــال ألن يعيــر المســيح.
إن الشــيطان عندمــا اقتبــس الوعــد القائــل: » ألَنَّــُه يُوِصــي َماَئَِكتـَـُه ِبــَك« حــذف 
القــول »لَِكــْي يَْحَفظـُـوَك ِفــي كُلِّ طُرُِقــَك« )مزمــور 91: 11( أي فــي كل الطــرق التــي 
يختارهــا هللا. وقــد رفــض المســيح البتعــاد عــن طريــق الطاعــة. ففــي حيــن أبــدى 
ثقــة كاملــة فــي أبيــه، لــم يــرد أن يضــع نفســه، بــدون أمــر إلهــي، فــي موقــف يجعــل مــن 
الــازم أن يتدخــل هللا ليحــول بينــه وبيــن المــوت. لــم يــرد أن يرغــم عنايــة هللا علــى 

أن تتقــدم إلنقــاذه. وهكــذا يخفــق فــي إعطــاء النــاس مثــال فــي الثقــة والخضــوع.
إِلَهــَك «  الــرَّبَّ  تَُجــرِّب  لَ  أَيًْضــا:  » َمْكتُــوٌب  بقولــه:  الشــيطان  يســوع  أجــاب 
عندمــا  إســرائيل  بنــي  مســامع  فــي  موســى  بــه  نطــق  القــول  هــذا   .)7  :٤ )متــى 
عطشــوا فــي البريــة وطلبــوا مــن موســى أن يعطيهــم مــاء. وصرخــوا قائليــن: » أَِفــي 
َوْســِطَنا الــرَّبُّ أَْم لَ؟ « )خــروج 17: 7(. لقــد صنــع الــرب معهــم عجائــب ومــع ذلــك 
ففــي ضيقهــم شــكوا فيــه وطلبــوا برهانــا علــى وجــوده وســطهم. وفــي عــدم إيمانهــم 
طلبــوا أن يجربــوه. فحــرض الشــيطان المســيح علــى أن يفعــل نفــس ذلــك العمــل. 
لقــد ســبق هللا فشــهد بــأن يســوع هــو ابنــه. ولذلــك فــإن طلــب اآلن برهانــاً جديــداً 
علــى كونــه ابــن هللا كان ذلــك يعتبــر تجربــة لشــهادة هللا وتجربــة هلل. وهــذا يصــْدق 
أيضــاً علــى مــن يســألون مــا لــم يعــد بــه هللا فهــذا يــدل علــى عــدم الثقــة وبالتالــي 
يكــون تجربــة هلل. ينبغــي ألّ نقــدم طلباتنــا إلــى هللا ليتبرهــن لنــا مــا إذا كان ســيتمم 
وعده أم ل، بل ألنه سيتممه، ل ليبرهن على كونه يحبنا بل ألنه يحبنا، إذ » ِبُدوِن 
إِيَمــاٍن لَ يُْمِكــُن إِرَْضــاُؤُه، ألَنَّــُه يَِجــُب أَنَّ الَّــِذي يَأْتـِـي إِلـَـى هللِا يُْؤِمــُن ِبأَنَّــُه َمْوُجــوٌد، َوأَنَّــُه 

يَُجــاِزي الَِّذيــَن يَطْلُبُونَــُه « )عبرانييــن 6:11(.
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اإليمان والغطرسة
ولكــن اإليمــان ل يتفــق مــع الغطرســة بــأي معنــى مــن المعانــي. فالــذي عنــده 
إيمــان حقيقــي هــو وحــده المحصــن ضــد الغطرســة. ألن الغطرســة والتهــور همــا 
الطاعــة.  ثمــار  ويثمــر  بوعــد هللا  يتمســك  اإليمــان  إن  لإليمــان.  الشــيطان  تزييــف 
بالمواعيــد، ولكنهمــا يســتخدمانها كمــا  والغطرســة والتهــور يتمســكان همــا أيضــاً 
اســتخدمها الشــيطان عــذرا للعصيــان. كان يمكــن أن يقــود اإليمــان أبوينــا األوليــن 
إلــى الثقــة بمحبــة هللا وإطاعــة أوامــره، ولكــن التهــور قادهمــا إلــى عصيــان شــريعته 
وهما واثقان من أن محبته العظيمة ستنجيهما من قصاص خطيتهما. إن اإليمان 
ليس هو الذي يطلب رضى الســماء دون المتثال للشــروط التي بموجبها توهب 
ــْس علــى وعــود الكتــاب ونصوصــه. الرحمــة. ولكــن اإليمــان الحقيقــي هــو الــذي يَُؤسَّ

في غالب األحيان عندما يخفق الشيطان في إثارة الشك في نفوسنا فهو يفلح 
فــي إيقاعنــا فــي الغطرســة والتهــور. فــإذا اســتطاع أن يجعلنــا نضــع أنفســنا فــي متنــاول 
التجربــة بــدون داع فهــو يعــرف أن النصــر حليفــه. إن هللا ســيحفظ كل مــن يســيرون 
فــي طريــق الطاعــة، ولكــن النحــراف عنهــا مجازفــة عظيمــة إذ يســير اإلنســان فــي أرض 
الشــيطان، وفــي هــذه الحالــة لبــد مــن ســقوطنا. لقــد أمرنــا الُمَخلِّــص قائــا: » اِْســَهرُوا 
َوَصلُّــوا لِئـَـاَّ تَْدُخلـُـوا ِفــي تَْجِربـَـٍة « )مرقــس 1٤: 38(. فالتأمــل والصــاة يحفظاننــا مــن 

الندفــاع فــي طريــق الخطــر بــا داع، وهكــذا نوفــر علــى أنفســنا هزائــم كثيــرة.
ومــع ذلــك ينبغــي ألّ نفقــد شــجاعتنا متــى هاجمتنــا التجربــة، إذ غالبــا عندمــا 
نوجــد فــي موقــف شــاق نشــك فــي أن روح هللا هــو الــذي يتولــى قيادتنــا، مــع أن 
الــروح هــو الــذي اقتــاد يســوع إلــى البريــة ليجــرب مــن إبليــس. فعندمــا يدخلنــا الــرب 
فــي تجربــة يكــون لــه قصــد يتممــه لخيرنــا. إن يســوع لــم يتجــرأ علــى وعــود هللا بدخولــه 
فــي التجربــة بــدون ســماح إلهــي، كا، ول استســلم إلــى اليــأس عندمــا هجمــت 
عليــه التجربــة، فعلينــا نحــن أيضــاً ألّ نفعــل ذلــك، إذ » هللَا أَِميــٌن، الَّــِذي لَ يََدُعُكــْم 
ــْوَق َمــا تَْســتَِطيُعوَن، بَــْل َســيَْجَعُل َمــَع التَّْجِربَــِة أَيًْضــا الَْمْنَفــَذ، لِتَْســتَِطيُعوا  بُــوَن فَ تَُجرَّ
أَْن تَْحتَِملـُـوا «، وهــو يقــول: » اِْذبـَـْح هلِل َحْمــًدا، َوأَْوِف الَْعلِــيَّ نـُـُذورََك، َواْدُعِنــي ِفــي 

َدنِــي « )1كورنثــوس 13:10، مزمــور 50: 1٤، 15(. يــِق أُنِْقــْذَك فَتَُمجِّ يَــْوِم الضِّ
علــى  يظهــر  الشــيطان  وهــوذا  الثانيــة،  التجربــة  علــى  يســوع  انتصــر  لقــد 
حقيقتــه. ولكنــه ل يظهــر فــي هيئــة وحــش مخيــف وأظافــه مشــقوقة ولــه أجنحــة 
قائــد  بأنــه  يجاهــر  وهــو  ســاقط  أنــه  مــع  قــوي  مــاك  إنــه  الخفافيــش.  كأجنحــة 

العالــم. هــذا  وإلــه  العصــاة 
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عرض أمجاد العالم
فــإذ أوقــف الشــيطاُن المســيَح فــوق جبــل عــال جعــل جميــع ممالــك العالــم 
ومجدها تمر أمامه كما في مشــهد متحرك. أشــرق نور الشــمس على مدن العالم 
وهياكلهــا العظيمــة، وعلــى القصــور المرمريــة، والحقــول الغنيــة بالخيــرات، والكــروم 
المحملــة بالثمــار. وقــد اختفــت عــن األنظــار آثــار الشــر. إن عينــي يســوع اللتيــن 
أبصرتــا، قبيــل ذلــك، مناظــر الخــراب المحزنــة تريــان اآلن منظــر الجمــال والنجــاح 
ــلْطَاَن  الــذي ل يُبــاَرى. وحينئــٍذ ســمع صــوت المجــرب يقــول: » لـَـَك أُْعِطــي هــَذا السُّ
ـُه إِلَــيَّ قَــْد ُدِفــَع، َوأَنَــا أُْعِطيــِه لَِمــْن أُِريــُد. فَــِإْن َســَجْدَت أََماِمــي  ، ألَنّـَ ـُه َوَمْجَدُهــنَّ كُلّـَ

يَُكــوُن لَــَك الَْجِميــُع « )لوقــا ٤: 6، 7(. 
إن مهمــة المســيح لــم تكــن لتتــم بــدون األلــم، فكانــت الحيــاة أمامــه حيــاة آلم 
ومشــقات ومصارعــات، كمــا كان كل ذلــك ســينتهي بمــوت مشــين. كان عليــه أن 
لــه أن يتحمــل آلم النفصــال عــن محبــة  يحمــل خطايــا العالــم كلــه، وكان ينبغــي 
أبيــه. وهــا هــو المجــرب يُظهــر اآلن اســتعداده للتخلــي عــن الســلطان الــذي كان قــد 
اغتصبــه، والمســيح يســتطيع أن ينجــي نفســه مــن المصيــر المخيــف الــذي ينتظــره 
متــى اعتــرف بســيادة الشــيطان. ولكــن إذا فعــل ذلــك فابــد أن يتنــازل عــن النصــرة 
فــي ذلــك الصــراع العظيــم. إن الشــيطان عندمــا حــاول أن يرفــع مقامــه فــوق مقــام 

ابــن هللا أخطــأ فــي الســماء، فــإذا انتصــر اآلن فســيكون ذلــك انتصــارا للعصيــان.
وعندمــا أعلــن الشــيطان قائــا للمســيح إن ممالــك العالــم ومجدهــا قــد دفعــت 
إلــيَّ وأنــا أعطــي هــذا الســلطان كلــه لمــن أريــد، كان يقــرر بعــض الحــق وليــس الحــق 
كلــه. لقــد قــال مــا قالــه ليخــدم أغــراض الخــداع الــذي كان يضمــره فــي نفســه. إن 
ســلطان الشــيطان الــذي كان يتشــدق بــه كان هــو الســلطان الــذي قــد اغتصبــه مــن 
آدم. ولكــن آدم كان وكيــا للخالــق ونائبــا عنــه، فلــم يكــن ليســتقل بســلطانه. إن 
األرض هلل، وقــد وضــع كل شــيء فــي يــدي ابنــه، وكان علــى آدم أن يملــك خاضعــا 
هلل. وعندمــا ســلم آدم ســلطانه بيــن يــدي الشــيطان ظــل المســيح الملــك الشــرعي. 
وهكــذا قــال الــرب للملــك نبوخدنصــر: » أَنَّ الَْعلِــيَّ ُمتََســلٌِّط ِفــي َمْملََكــِة النَّــاِس، 
َمــْن يََشــاُء « )دانيــال ٤: 17(. والشــيطان يســتطيع أن يمــارس ســلطانه  فَيُْعِطيَهــا 

الــذي قــد اغتصبــه علــى قــدر مــا يســمح لــه هللا.
أن  يقصــد  كان  ومجدهــا  العالــم  ممالــك  للمســيح  المجــرب  قــدم  عندمــا 
الشــيطان.  تحــت ســلطان  ويحكــم  الحقيقــي  العالــم  ُملــك  عــن  المســيح  ـى  يتخلّـَ
لقــد كان هــذا الُملــك هــو الــذي قــد ركــز اليهــود آمالهــم فيــه. كانــوا يرغبــون فــي 
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مملكــة عالميــة فلــو رضــي المســيح بــأن يمنحهــم هــذا الملكــوت لكانــوا قــد قبلــوه 
تلــك  علــى  اســتقرت  قــد  وياتهــا  وكل  الخطيــة  لعنــة  كانــت  ولكــن  ســرور.  بــكل 
لِلــرَّبِّ  َمْكتُــوٌب:  ـُه  ألَنّـَ َشــيْطَاُن!  يَــا  للمجــرب. » اْذَهــْب  المســيح  المملكــة. فقــال 

تَْعبُــُد « )متــى ٤: 10(. َوْحــَدُه  ـاُه  يّـَ َوإِ تَْســُجُد  إِلِهــَك 
إن ذاك الذي كان قد عصى في السماء هو الذي قدم ممالك العالم للمسيح 
ليقيــم  أتــى  لــم يمكــن شــراءه، فلقــد  ليشــتري ولءه لمبــادئ الشــر، ولكــن المســيح 
ملكوت الِبّر، ولذك لم يرد التخلي عن غرضه. إن الشيطان يقترب من الناس بنفس 
تلــك التجــارب، وهــو يفلــح فــي خداعهــم أكثــر ممــا أفلــح مــع المســيح. فهــو يقــدم لهــم 
ملــك هــذا العالــم علــى شــرط أن يعترفــوا لــه بالســيادة، كمــا يطلــب منهــم أن يضحــوا 
بالســتقامة ويســتخفوا بالضميــر وينغمســوا فــي األنانيــة. بينمــا المســيح يأمرهــم بــأن 
يطلبــوا أول ملكــوت هللا وبــره، غيــر أن الشــيطان يســير إلــى جانبهــم ويوســوس فــي 
صدورهــم قائــا: مهمــا تكــن الحيــاة األبديــة حقيقيــة وثمينــة فلكــي تشــقوا طريقكــم 
فــي هــذه الحيــاة وتنجحــوا ينبغــي لكــم أن تخدمونــي. إن ســعادتكم هــي بيــن يــدي 
فأنــا أســتطيع أن أُغــدق عليكــم الثــروة والمســرات والكرامــة والســعادة. فأصغــوا إلــى 
مشــورتي، ول تنجرفــوا مــع تيــار المبــادئ الغريبــة كاألمانــة وإنــكار الــذات والتضحيــة. 
إنــي ســأمهد لكــم الطريــق. وهكــذا ينخــدع كثيــرون، حيــث يرضــون بــأن يعيشــوا لخدمــة 
الــذات والشــيطان يقنــع بذلــك. وإذ يغويهــم برجــاء الملــك العالمــي فإنــه يملــك علــى 
نفوســهم. ولكنــه يقــدم لهــم مــا ل حــق لــه فــي تقديمــه ألحــد ومــا لبــد أن يؤخــذ منــه 
وشــيكا. وفي مقابل ذلك يحتال عليهم ويحرمهم من نصيبهم في ميراث أبناء هللا.

قهر سلطان إبليس
لقد شك الشيطان في أن يسوع هو ابن هللا. إن ما قيل للشيطان عند طرده 
المســتعجل كان ينطــوي علــى برهــان قاطــع لــم يســتطع دحضــه. لقــد كانــت ألوهيــة 
المســيح تشــع مــن خــال البشــرية المتألمــة. ولــم تكــن لــدى الشــيطان قــوة لمعارضــة 
أمــر الســيد. وإذ كان يتلــوى مــن هــول اإلذلل والغيــظ اضطــر إلــى النســحاب مــن 

حضــرة فــادي العالــم، فــكان انتصــار المســيح كامــا بقــدر مــا كان فشــل آدم.
وهكــذا يمكننــا نحــن أيضــاً أن نقــاوم التجربــة ونرغــم الشــيطان علــى مفارقتنــا. 
لنــا  يقــول  بــه. وهــو  واإليمــان  التســليم هلل  عــن طريــق  النصــرة  يســوع  أحــرز  لقــد 
علــى لســان الرســول: » اْخَضُعــوا ِهلِل. قَاِوُمــوا إِبْلِيــَس فَيَْهــرَُب ِمْنُكــْم. اِقْتَِربُــوا إِلَــى 
ــرَِب إِلَيُْكــْم « )يعقــوب ٤: 7 و 8(. إننــا ل نســتطيع أن ننجــي أنفســنا مــن  هللِا فَيَْقتَ
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قــوة المجــرب فلقــد انتصــر علــى البشــرية، فــإذا حاولنــا الثبــات بقوتنــا فســنصبح 
يــُق َويَتََمنَّــُع «  دِّ فرائــس لمكايــده. ولكــن » اِْســُم الــرَّبِّ بـُـْرٌج َحِصيــٌن، يَْركُــُض إِلَيْــِه الصِّ
)أمثــال 18: 10(. إن الشــيطان يرتعــب ويهــرب مــن أمــام أضعــف نفــس تلتجــئ 

إلــى ذلــك الســم القــوي العظيــم.
بعدمــا رحــل العــدو ســقط يســوع علــى األرض مــن شــدة اإلعيــاء وعلــى وجهــه 
ينظــرون  وهــم  الصــراع  ذلــك  يراقبــون  الســماء  مائكــة  كان  بينمــا  المــوت،  رعــب 
رئيســهم المحبــوب وهــو يجــوز فــي آلم ل يُعبَّــر عنهــا ليفتــح لنــا طريقــا للخــاص. 
وقــد صمــد أمــام ذلــك المتحــان الــذي كان أشــد هــول مــن أي امتحــان يطلــب منــا 
أن نجتــاز فيــه. وقــد صــارت المائكــة تخــدم وقتئــذ ابــن هللا الــذي كان منطرحــا علــى 
األرض كمــن يحتضــر. فأُســعف بالطعــام وتعــزى برســالة المحبــة مــن أبيــه وبيقيــن 
انتصــار جماهيــر الســماويين وتهليلهــم بنصرتــه. وإذ انتعــش بالحيــاة مــرة أخــرى فــإن 
قلبــه المتســع العظيــم رثــى لإلنســان، وهــا هــو يخــرج ليكمــل العمــل الــذي قــد بــدأه، 

ول يســتريح حتــى ينهــزم العــدو هزيمــة ماحقــة ويفتــدي جنســنا الســاقط.
ولــن يمكــن تقديــر ثمــن فدائنــا حتــى يقــف المفديــون مــع فاديهــم أمــام عــرش هللا. 
فحينئــذ عندمــا تســطع أمجــاد الســماء علــى حواســنا الفرحــة المتهللــة، ســنذكر أن 
يسوع قد تخلى عن كل ذلك ألجلنا، وأنه فضا عن كونه قد تغرب عن بيت اآلب 
السماوي فقد خاطر بنفسه في سبيلنا إلى حد الفشل والخسارة األبدية. وحينئذ 
ســنطرح أكاليلنــا عنــد قدميــه ونتغنــى قائليــن: » ُمْســتَِحٌق ُهــَو الَْخــرُوُف الَْمْذبـُـوُح أَْن 

َة َوالَْكرَاَمــَة َوالَْمْجــَد َوالْبَرَكَــَة! « )رؤيــا 5: 12(. يَأُْخــَذ الُْقــْدرََة َوالِْغَنــى َوالِْحْكَمــَة َوالُْقــوَّ
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1٤
» َقْد َوَجْدنَا َمِسيَّا «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 1: 51-19(.

كان يوحنــا المعمــدان يكــرز اآلن ويعمــد فــي بيــت عبــرة فــي عبــر األردن، وقــد كان 
في موضع ل يبعد كثيراً عن هذا المكان، أن هللا أوقف مياه النهر عن جريانها حتى 
عبــر إســرائيل. وعلــى بعــد قليــل مــن هــذا المــكان أســقطت أجنــاد الســماء معاقــل 
أريحــا وتحصيناتهــا، فعــادت ذكريــات تلــك الحــوادث وانتعشــت، وأضفــت علــى 
رسالة المعمدان أهمية عظيمة. أفا يمكن أن ذاك الذي قد صنع تلك المعجزات 
المدهشــة فــي العصــور القديمــة يعــود فيعلــن قدرتــه لخــاص العبرانييــن؟ كان هــذا 

هــو الفكــر الــذي أثــار قلــوب الشــعب الذيــن كانــوا يتوافــدون علــى شــواطئ األردن.
اســترعى  بحيــث  جــدا  األمــة عميقــا وعظيمــا  فــي  المعمــدان  كــرازة  تأثيــر  كان 
اهتمــام الســلطات الدينيــة، كمــا أن خطــر نشــوب ثــورة جعــل الرومــان يشــتبهون فــي 
كل تجمهــر لجمــوع الشــعب، وكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى إحــداث ثــورة يقــوم 
بهــا الشــعب أثــار مخــاوف رؤســاء اليهــود. لــم يكــن يوحنــا يقيــم وزنــا لســلطة رجــال 
الســنهدريم، كا، ول ســعى للظفــر بمصادقتهــم علــى أعمالــه. كان قــد وبــخ رؤســاء 
الشعب، الفريسيين منهم والصدوقيين. ومع ذلك فقد اتبعه الشعب بكل شوق 
وتلهــف. وبــدا أن اهتمامهــم بعملــه يــزداد يومــا بعــد يــوم. ومــع أنــه لــم يذعــن لرجــال 

الســنهدريم فقــد اعتبــروا أنــه ككارز لعمــوم الشــعب كان تحــت ســلطانهم.
ومــن  الكهنــوت  رجــال  مــن  مختاريــن  أعضــاء  مــن  مكونــا  المجمــع  هــذا  كان 
رؤســاء األمــة ومعلميهــا، وكان الرئيــس فــي العــادة هــو رئيــس الكهنــة، كمــا كان 
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رجــال المجمــع حســب العــرف رجــال متقدميــن فــي الســن وإن لــم يكونــوا شــيوخاً. 
ووجــب أن يكونــوا متعلميــن ليــس فقــط ملميــن بمبــادئ الديانــة اليهوديــة وتاريــخ 
عيــب  مــن كل  يكونــوا خاليــن  أن  ينبغــي  وكان  العامــة.  بالعلــوم  أيضــاً  بــل  األمــة 
جســماني ومتزوجيــن وآبــاء، إذ كان المفــروض فيهــم أن يكونــوا محبيــن ومنصفيــن 
للنــاس أكثــر مــن غيرهــم. وكان مــكان اجتماعهــم مقصــورة كبيــرة ملحقــة بالهيــكل 
فيهــا  اليهــود  كان  التــي  األيــام  وفــي  الغــرض.  لذلــك  مخصصــة  أورشــليم  فــي 
األمــة،  فــي  العليــا  المحكمــة  هــو  الســنهدريم  مجمــع  كان  بالســتقال  متمتعيــن 
وتحــت يــده ســلطات مدنيــة وإكليريكيــة. ومــع أنهــم كانــوا آنئــٍذ خاضعيــن للــولة 
المدنيــة  المســائل  فــي  كبيــر  بنفــوذ  متمتعــا  المجمــع  ذلــك  كان  فقــد  الرومــان 

الســواء. علــى  والدينيــة 

فحص عمل المعمدان
لــم يســتطع الســنهدريم أن يؤخــر فحــص عمــل يوحنــا، فقــد كان بعــض رجالــه 
يذكــرون الرؤيــا التــي كان زكريــا قــد رآهــا فــي الهيــكل، والنبــوة التــي تنبــأ بهــا عــن أن ابنــه 
ســيكون بشــيرا بمجــيء مســيا. ولكــن فــي غمــرة األحــداث والتطــورات التــي حدثــت 
مــدة ثاثيــن عامــا غابــت هــذه األمــور عــن األذهــان إلــى حــد كبيــر. أمــا اآلن فقــد عادت 

إلــى األذهــان بســبب اإلثــارة التــي أحدثتهــا كــرازة يوحنــا.
كان قــد انقطــع ظهــور األنبيــاء فــي إســرائيل منــذ عهــد بعيــد، ومنــذ عهــد بعيــد 
التوبــة  إلــى  الدعــوة  ينتشــر، فكانــت  بــدأ  الــذي  ذلــك اإلصــاح  مثــل  يُــَر  لــم  أيضــاً 
قــادة  مــن  لــذا رفــض كثيــرون  لكثيريــن.  أمــرا جديــدا ومفزعــا  بالخطيــة  والعتــراف 
لفضــح  يضطــروا  لئــا  بالخطيــة  وتشــهيره  يوحنــا  وعــظ  لســماع  الذهــاب  الشــعب 
أســرارهم وخطاياهــم أمامــه، إلّ أن كرازتــه كانــت إعانــا صريحــا بظهــور مســيا. لقــد 
كان معروفــا تمامــا أن الســبعين أســبوعا المذكــورة فــي نبــوة دانيــال التــي تتنــاول 
مجــيء مســيا كانــت موشــكة علــى النتهــاء، وكان الجميــع يتوقــون إلــى أن يكــون لهــم 
نصيــب فــي مجــد أمتهــم الــذي كان الجميــع ينتظرونــه. وهكــذا كانــت الحماســة 
عامــة وعظيمــة جــدا حتــى أن رجــال الســنهدريم كانــوا مضطريــن إمــا إلــى المصادقــة 
علــى عمــل يوحنــا أو رفضــه. فبــدأ ســلطانهم علــى الشــعب يتضــاءل. والســؤال 
الخطيــر الــذي كان يواجههــم هــو كيــف يحتفظــون بنفوذهــم وســلطانهم. وإذ كانــوا 
يريــدون الوصــول إلــى نتيجــة مــا، أرســلوا إلــى األردن وفــدا مــن الكهنــة والاوييــن 

للتفــاوض مــع هــذا المعلــم الجديــد.
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وإذا  يوحنــا،  وعــظ  إلــى  يصغــون  مجتمعيــن  الشــعب  مــن  كبيــر  جمهــور  كان 
بمبعوثــي مجمــع اليهــود يقتربــون منــه. وبمحاولــة إظهــار الســلطة التــي كان القصــد 
منهــا التأثيــر فــي الشــعب وجعــل النبــي يبــدي لهــم الحتــرام الائــق، اقتــرب أولئــك 
المعلمــون وبحركــة بــدا فيهــا احتــرام يــكاد يصــل إلــى درجــة الخــوف أفســح الشــعب 
لهــم طريقــا ليصلــوا إلــى يوحنــا، فوقــف أولئــك الرجــال العظــام فــي ثيابهــم الفاخــرة 
وفــي كبريــاء المقــام والســلطان أمــام نبــي البريــة، ثــم ســألوه قائليــن: » َمــْن أَنْــَت؟ « 
)يوحنا 1: 19(. وإذ كان يوحنا يعرف أفكارهم أجابهم قائا: » لَْسُت أَنَا الَْمِسيَح « 
)يوحنــا 1: 20(. ثــم عــادوا يســألونه: » إِيلِيَّــا أَنـْـَت؟ « فقــال: » لَْســُت أَنـَـا «، » أَلنَِّبــيُّ 
أَنَْت؟ « فأجاب: » لَ « فقالوا له: » َمْن أَنَْت، لُِنْعِطَي َجَوابًا لِلَِّذيَن أَرَْسلُونَا؟ ماذا 
، كََما  ُمــوا طَِريــَق الــرَّبِّ يَّــِة: قَوِّ تقــول عــن نفســك؟ « فقــال: » أَنـَـا َصــْوُت َصــارِخٍ ِفــي الْبَرِّ

قَــاَل إَِشــْعيَاُء النَِّبــيُّ « )يوحنــا 1: 23-21(.
إن النبــوة التــي أشــار اليهــا يوحنــا هــي تلــك النبــوة الجميلــة التــي نطــق بهــا إشــعياء 
ــوا قَلْــَب أُورَُشــلِيَم َونَاُدوَهــا ِبــأَنَّ  حيــن قــال: » َعــزُّوا، َعــزُّوا َشــْعِبي، يَُقــوُل إِلُهُكــْم. طَيِّبُ
وا طَِريــَق  يَّــِة: أَِعــدُّ ِجَهاَدَهــا قـَـْد كَُمــَل، أَنَّ إِثَْمَهــا قـَـْد ُعِفــَي َعْنــُه... َصــْوُت َصــارِخٍ ِفــي الْبَرِّ
ُمــوا ِفــي الَْقْفــِر َســِبياً إِللَِهَنــا. كُلُّ َوطـَـاٍء يَرْتَِفــُع، وَكُلُّ َجبَــل َوأَكََمــٍة يَْنَخِفــُض،  . قَوِّ الــرَّبِّ
َويَِصيــُر الُْمْعــَوجُّ ُمْســتَِقيًما، َوالَْعرَاِقيــُب َســْهاً. فَيُْعلَــُن َمْجــُد الــرَّبِّ َويَــرَاُه كُلُّ بََشــٍر 

ــَم الــرَّبِّ تََكلََّم « )إشــعياء ٤0: 5-1(. َجِميًعــا، ألَنَّ فَ

سابق المسيح
فــي العصــور القديمــة عندمــا كان ملــك يســافر فــي بعــض أجــزاء مملكتــه حيــث 
الطرق غير ممهدة كان يتقدم أمام مركبته جماعة من الناس ليمهدوا أمامه الطريق 
المنخفضــات حتــى يمكــن أن يســافر  المنحــدرة ويمــألون  المرتفعــات  فيخفضــون 
الملــك آمنــا ل يعوقــه عائــق. والنبــي يســتخدم هــذه العــادة هنــا فــي وصــف عمــل 
اإلنجيــل: » كُلُّ َوطَــاٍء يَرْتَِفــُع، وَكُلُّ َجبَــل َوأَكََمــٍة يَْنَخِفــُض «. إن روح الــرب عندمــا 
يلمــس النفــس بقوتــه المحييــة العجيبــة تنخفــض كبريــاء اإلنســان. وســيرى النــاس أن 
المســرات العالميــة والمركــز والســلطان أشــياء تافهــة ل قيمــة لهــا ألن الظنــون » وَكُلَّ 
ُعلـْـٍو يَرْتَِفــُع ِضــدَّ َمْعرِفـَـِة هللِا « لبــد أن تهــدم. وكل فكــر لبــد أن يُستأســر » إِلـَـى طَاَعــِة 
الَْمِســيحِ « )2 كورنثــوس 10: 5(. ثــم أن الوداعــة والمحبــة المضحيــة اللتيــن يســتهين 
بهما الناس ترتفعان على اعتبار أن لهما قيمة عظيمة دون سواهما. هذا هو عمل 

اإلنجيــل الــذي كانــت رســالة يوحنــا جــزءا منــه.
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إِْن  ــُد  تَُعمِّ بَالُــَك  » فََمــا  قائليــن:  يوحنــا  يســألون  عــادوا  األحبــار  أولئــك  ولكــن 
؟ « )يوحنا 1: 25(. إن كلمة » النبي «  كُْنَت لَْســَت الَْمِســيَح، َولَ إِيلِيَّا، َولَ النَِّبيَّ
كانــت تشــير إلــى موســى. لقــد كان اليهــود يميلــون إلــى العتقــاد أن موســى ســيقام 
مــن األمــوات ويؤخــذ إلــى الســماء. ولــم يكونــوا يعلمــون أنــه قــد قــام. وعندمــا بــدأ 
المعمــدان خدمتــه ظــن كثيــرون أن موســى النبــي قــد قــام مــن األمــوات ألنــه كان 

ملمــا إلمامــا كامــا بالنبــوات وبتاريــخ إســرائيل.
وكان العتقــاد أيضــاً أنــه قبــل مجــيء مســيا ســيظهر إيليــا بشــخصه. ولكــن هــذا 
النتظــار قابلــه يوحنــا باإلنــكار. إلّ أن كامــه كان لــه معنــى أعمــق. وقــد قــال يســوع بعــد 
ذلك مشيرا إلى يوحنا: » َوإِْن أَرَْدتُْم أَْن تَْقبَلُوا، فَهَذا ُهَو إِيلِيَّا الُْمزِْمُع أَْن يَأْتِــَي « )متى 
11: 1٤(. لقد جاء يوحنا بروح إيليا وقوته، ليقوم بعمل كالذي قام به إيليا. فلو قبله 
اليهود لكان ذلك العمل قد أكمل لهم. ولكنهم لم يقبلوا رسالته، إذ بالنسبة إليهم لم 

يكــن هــو إيليــا فلــم يســتطع أن يتمــم لهــم الرســالة التــي قــد أتــى إلتمامهــا.
كثيــرون ممــن اجتمعــوا عنــد نهــر األردن كانــوا حاضريــن عندمــا اعتمــد يســوع، 
لــم تعلــن إلّ لنفــر قليــل منهــم. ففــي أوائــل  التــي أعطيــت حينئــٍذ  ولكــن العامــة 
شــهور خدمــة المعمــدان رفــض كثيــرون النــداء الــذي أطلقــه لهــم ليتوبــوا. وهكــذا 
عمــاده  عنــد  ليســوع  الســماء  شــهدت  فلمــا  أذهانهــم.  وأظلمــت  قلوبهــم  قســوا 
لــم  إلــى غيــر المنظــور  لــم تلتفــت قــط بإيمــان  لــم ياحظــوا ذلــك، فالعيــون التــي 
تشــاهد إعــان مجــد هللا، واآلذان التــي لــم تصــغ قــط إلــى صوتــه لــم تســمع كلمــات 
الشــهادة. وكذلــك الحــال اليــوم. ففــي كثيــر مــن األحيــان يعلــن حضــور المســيح 
والمائكة الخادمين في وســط اجتماعات الشــعب، ومع ذلك فكثيرون ل يدرون 
عــن ذلــك ول يــرون شــيئا غيــر عــادي. ولكــن حضــور المســيح يعلــن للبعــض اآلخــر، 

فتنتعــش قلوبهــم بالســام والرجــاء ويتعــزون ويتشــجعون و يتباركــون.

» الَِّذي يَأْتِي بَْعِدي «
ثــم أن أولئــك المبعوثيــن القادميــن مــن أورشــليم ســألوا يوحنــا قائليــن » فََمــا 
ــُد؟ « ولبثــوا ينتظــرون منــه جوابــا. وفجــأة إذ كان يوحنــا يــدور بعينيــه بيــن  بَالُــَك تَُعمِّ
تلــك الجمــوع التهبــت عينــاه وأشــرق وجهــه واضطــرم فــي نفســه انفعــال عميــق. ثــم 
ـِذي لَْســتُْم  ــُد ِبَمــاٍء، َولِكــْن ِفــي َوْســِطُكْم قَائِــٌم الّـَ بســط يــده وصــاح قائــا: » أَنَــا أَُعمِّ
ـِذي لَْســُت ِبُمْســتَِحّق أَْن  اِمــي، الّـَ ـِذي َصــاَر قُدَّ ـِذي يَأْتِــي بَْعــِدي، الّـَ تَْعرِفُونَــُه. ُهــَو الّـَ

أَُحــلَّ ُســيُوَر ِحَذائِــِه « )يوحنــا 1: 26، 27(. 
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فكانــت تلــك الرســالة التــي كان علــى أولئــك المبعوثيــن أن يحملوهــا إلــى مجمــع 
الســنهدريم واضحــة وقاطعــة. ولــم تكــن كلمــات يوحنــا تنطبــق علــى شــخص آخــر غيــر 
ذاك الــذي ســبق اإلنبــاء عنــه منــذ أمــد بعيــد. لقــد كان مســيا فــي وســطهم فجعــل 
الكهنــة والرؤســاء يتلفتــون حولهــم فــي دهشــة وذهــول لعلهــم يــرون ذاك الــذي تكلــم 

عنــه يوحنــا، ولكــن لــم يمكنهــم تمييــزه مــن بيــن ذلــك الجمــع. 
لمــا أشــار يوحنــا إلــى يســوع وقــت عمــاده وقــال عنــه أنــه حمــل هللا، أريــق نــور 
جديــد علــى عمــل مســيا، إذ اتجــه فكــر نبــي البريــة إلــى مــا قالــه إشــعياء: » كََشــاٍة 
بْــِح « )إشــعياء 53: 7(. وفــي األســابيع التاليــة درس يوحنــا النبــوات  تَُســاُق إِلَــى الذَّ
وكل مــا يختــص بالخدمــة الكفاريــة باهتمــام عظيــم. إنــه لــم يميــز بــكل جــاء بيــن 
مظهــري عمــل المســيح كذبيــح متألــم وكملــك قاهــر— ولكنــه كان يعلــم أن مجيئــه 
لــه دللــة أعمــق ممــا كان يفهمــه الكهنــة أو الشــعب. وعندمــا رأى يســوع بيــن الجمــع 
عنــد عودتــه مــن البريــة كان ينتظــر منــه بــكل ثقــة أنــه ســيقدم للشــعب عامــة تظهــره 
علــى حقيقتــه، وبصبــر كاد ينفــد انتظــر مــن الُمَخلِّــص أن يعلــن عــن رســالته، ولكنــه 
لــم ينطــق بكلمــة ول صنــع آيــة. إن يســوع لــم يســتجب إلعــان المعمــدان عنــه بــل 
اندمــج بيــن تاميــذ يوحنــا دون أن يقــدم برهانــا ظاهــرا علــى عملــه الخــاص ودون أن 

يتخــذ أي إجــراء إلشــهار نفســه.

َحَمل هللا
وفــي اليــوم التالــي رأى يوحنــا يســوع مقبــا إليــه. فــإذ رأى نــور مجــد هللا يســتقر 
ــَة  ــُع َخِطيَّ عليــه، بســط ذلــك النبــي يديــه وأعلــن قائــا: » ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا الَّــِذي يَرْفَ
ـُه كَاَن  اِمــي، ألَنّـَ َصــاَر قُدَّ رَُجــٌل  بَْعــِدي،  يَأْتِــي  َعْنــُه:  ـِذي قُلْــُت  الّـَ ُهــَو  الَْعالَــِم! هــَذا 
ِبالَْمــاِء...  ــُد  أَكُــْن أَْعرِفُــُه. لِكــْن لِيُظَْهــَر إلِْســرَائِيَل لِذلِــَك ِجئْــُت أَُعمِّ لَــْم  َوأَنَــا  قَبْلِــي. 
ــَماِء فَاْســتََقرَّ  َوَشــِهَد يُوَحنَّــا قَائاً:إِنِـّـي قَــْد رَأَيْــُت الــرُّوَح نَــازِلً ِمثْــَل َحَماَمــٍة ِمــَن السَّ
ــَد ِبالَْمــاِء، َذاَك قـَـاَل لـِـي: الَّــِذي  َعلَيْــِه. َوأَنـَـا لـَـْم أَكُــْن أَْعرِفُــُه، لِكــنَّ الَّــِذي أَرَْســلَِني ألَُعمِّ
ــُد ِبالــرُّوِح الُْقــُدِس. َوأَنَــا قَــْد  ـِذي يَُعمِّ تَــَرى الــرُّوَح نَــازِلً َوُمْســتَِقرًّا َعلَيْــِه، فَهــَذا ُهــَو الّـَ

رَأَيْــُت َوَشــِهْدُت أَنَّ هــَذا ُهــَو ابْــُن هللِا « )يوحنــا 1: 29-3٤(.
إلــى ذاك  بتهيــب ودهشــة  الشــعب  نظــر  لقــد  المســيح؟  فهــل كان هــذا هــو 
الــذي قــد أعلــن عنــه أنــه ابــن هللا. لقــد تأثــروا تأثــرا عميقــا مــن كام يوحنــا إذ كلمهــم 
باســم هللا، فظلــوا يصغــون إلــى أقوالــه كل يــوم وهــو يوبــخ خطاياهــم، وكل يــوم كان 
يزيــد اقتناعهــم بأنــه مرســل مــن الســماء. ولكــن مــن هــذا الــذي هــو أعظــم مــن يوحنــا 
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المعمــدان؟ لــم يكــن فــي لبســه أو هيئتــه مــا يــدل علــى ســمو مرتبتــه. كان يبــدو عليــه 
أنــه شــخص بســيط يلبــس مثلهــم مابــس الفقــراء. 

وقــد كان بيــن ذلــك الجمــع بعــض ممــن قــد رأوا المجــد اإللهــي وســمعوا صــوت 
منظــر  تغيــر  الحيــن  ذلــك  منــذ  ولكــن  المســيح،  معموديــة  عنــد  الســماء  مــن  هللا 
الُمَخلِـّـص تغيــرا كبيــرا. فعنــد معموديتــه رأوا وجهــه وقــد تجلــى بنــور مــن الســماء، 
أمــا اآلن فقــد بــدا شــاحبا ومنهــكا ومضنــى وهزيــا، ولــم يعرفــه غيــر النبــي يوحنــا.

ولكــن عندمــا نظــر إليــه النــاس رأوا وجهــا امتــزج فيــه اإلشــفاق اإللهــي بالقــوة 
التــي كان هــو عالمــا بســرها. فــكل نظــرة مــن نظراتــه وكل تعبيــر علــى وجهــه كان 
مميــزا بالوداعــة ومعبــرا عــن المحبــة التــي ل ينطــق بهــا. وقــد بــدا كأنــه كان محاطــا 
بجــو روحــي ســماوي. ففــي حيــن أنــه كان رقيقــا ووديعــا فــي عاداتــه وتصرفاتــه فقــد 
اقتنــع النــاس بالقــوة الكامنــة فيــه التــي مــع ذلــك لــم يمكــن إخفاؤهــا إخفــاء كامــا. 

فهــل يمكــن أن يكــون هــذا هــو الــذي ظــل إســرائيل ينتظــره هكــذا طويــا؟
لقــد جــاء يســوع فقيــرا ومتواضعــا لكــي يكــون لنــا مثــال وفاديــا. فلــو ظهــر فــي 
أبهــة الملــك وجالــه فكيــف كان يمكنــه أن يعلــم النــاس الوداعــة؟ وكيــف كان يمكنــه 
أن يقــدم للشــعب تلــك الحقائــق المؤثــرة الفاحصــة التــي نطــق بهــا فــي موعظتــه 
علــى الجبــل؟ وأيــن كان يوجــد رجــاء للمســاكين والمتواضعيــن فــي الحيــاة لــو أتــى 

المســيح ليعيــش بيــن النــاس كملــك عظيــم؟
أمــا أولئــك المجتمعــون فقــد بــدا لهــم أنــه مــن المســتحيل أن يكــون ذاك الــذي 
قــد أشــار إليــه يوحنــا هــو مــن ترتكــز فيــه أنتظاراتهــم وآمالهــم العظيمــة. وهكــذا شــمل 

الرتبــاك وخيبــة األمــل كثريــن منهــم.
إنــه لــم يذكــر شــيئا عــن األقــوال التــي كان الكهنــة واألحبــار ينتظــرون ســماعها مــن 
أن يســوع ســيرد الملك إلى إســرائيل. لقد كانوا ينتظرون مثل هذا الملك ويترقبون 
مجيئــه، وكانــوا علــى أتــم اســتعداد لقبولــه والترحيــب بــه. أمــا ذاك الــذي يحــاول أن 

يقيــم فــي قلوبهــم ملكــوت البــر والســام فهــذا ل يقبلونــه.
وفــي اليــوم التالــي إذ كان اثنــان مــن التاميــذ واقفيــن بقربهــم، رأى يوحنــا يســوع 
مــرة أخــرى فــي وســط الشــعب ومــرة أخــرى أضــاء وجــه ذلــك النبــي بمجــد هللا غيــر 
المنظــور عندمــا صــاح يقــول: » ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا! « )يوحنــا 1: 36(. وقــد هــزت 
هــذه الكلمــات مشــاعر ذينــك التلميذيــن، مــع أنهمــا لــم يفهمــا معناهــا تمــام الفهــم. 
فمــا معنــى هــذا الســم الــذي أطلقــه يوحنــا عليــه: » َحَمــُل هللِا «؟ إن يوحنــا نفســه 

لــم يوضــح المعنــى.
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يطلبان يسوع
وإذ تــرك ذانــك التلميــذان يوحنــا ذهبــا يطلبــان يســوع. وكان أنــدراوس أخــو 
هــذان  فــكان  البشــير.  يوحنــا  فهــو  اآلخــر  التلميــذ  أمــا  التلميذيــن،  أحــد  ســمعان 
التلميــذان أول مــن تتلمــذا للمســيح. وقــد تبعــا يســوع مدفوعيــن بدافــع قــوي ل 
يقاوم — وكانا يتوقان إلى التحدث معه، ومع ذلك فقد كانا متهيبين وصامتين، 

وكانــا غارقيــن فــي التفكيــر فــي هــذا الســؤال: » أهــذا هــو َمِســيَّا «؟
باكــورة ثمــار خدمتــه فامتــأل  التلميذيــن يتبعانــه، وكانــا  علــم يســوع أن ذينــك 
قلــب ذلــك المعلــم اإللهــي فرحــا ألن ذينــك الشــخصين قــد اســتجابا لنــداء نعمتــه. 
فالتفــت إليهمــا مــع ذلــك وســألهما قائــا: » َمــاَذا تَطْلُبَــاِن؟ « )يوحنــا 1: 38(. لقــد 

كان يريــد أن يتــرك لهمــا الحريــة فــي أن يرجعــا أو أن يخبــراه برغبتهمــا.
ولكنهمــا كانــا يحســان أن لهمــا غرضــا واحــدا، وكان يشــغل أفكارهمــا شــخص 
واحد. فصاحا: » َربِّي... أَيَْن تَْمُكُث؟ « )يوحنا 1: 38(. إنهما لم يكونا يستطيعان 
فــي فتــرة ذلــك اللقــاء القصيــر علــى جانــب الطريــق أن يســتوعبا مــا كانــا يتوقــان إلــى 

تعلمــه. لقــد رغبــا فــي النفــراد بيســوع والجلــوس عنــد قدميــه وســماع كامــه.
ِعْنــَدُه  َوَمَكثَــا  يَْمُكــُث،  أَيْــَن كَاَن  َونَظَــرَا  َوانْظُــرَا«. فَأَتَيَــا  لَُهَمــا: »تََعالَيَــا  » فََقــاَل 

)يوحنــا 1: 39(. الْيَــْوَم «  ذلِــَك 
لــو كان يوحنــا وانــدراوس عديمــي اإليمــان كالكهنــة والرؤســاء لمــا كانــا يجلســان 
لينتقــداه ويحكمــا علــى كامــه.  يأتيــان  كانــا  بــل  منــه  ليتعلمــا  عنــد قدمــي يســوع 
إن كثيريــن يوصــدون البــاب فــي وجــه أثمــن الفــرص. ولكــن هذيــن التلميذيــن لــم 
يتصرفــا هكــذا، بــل اســتجابا لنــداء الــروح القــدس فــي كــرازة يوحنــا المعمــدان. وهــا 
همــا اآلن يميــزان صــوت المعلــم الســماوي، فوجــدا فــي كام المســيح كل عذوبــة 
وصــدق وجمــال. وقــد أشــرق نــور إلهــي علــى أســفار العهــد القديــم ومــا بهــا مــن 

تعاليــم، وظهــر أمامهمــا الحــق المتعــدد الجوانــب فــي نــور جديــد.
إن التوبــة والنســحاق واإليمــان والمحبــة هــي التــي تعيــن النفــس علــى قبــول 
حكمــة مــن الســماء، وإن اإليمــان العامــل بالمحبــة هــو مفتــاح المعرفــة، وكل مــن 

يحــب » يَْعــرُِف هللَا « )1يوحنــا ٤: 7(.

التالميذ األُوَّل
لقد كان التلميذ يوحنا رجا جاداً وعميقا في محبته، غيورا ولكن كثير التأمل. 
لقــد بــدأ يــرى مجــد المســيح — ل العظمــة العالميــة التــي كان قــد تعلــم أن ينتظرهــا، 
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ــا « )يوحنــا 1: 1٤(. كان  بــل ذلــك المجــد » كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملـُـوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ
مســتغرقا فــي تأملــه فــي الموضــوع العجيب.

وقــد طلــب أنــدراوس أن يشــرك معــه غيــره فــي الفــرح الــذي مــأل قلبــه، فذهــب 
يبحــث عــن أخيــه ســمعان وإذ وجــده صــاح قائــا: » قَــْد َوَجْدنَــا َمِســيَّا « )يوحنــا 
قــد ســمع كــرازة يوحنــا  1: 13(. ولــم ينتظــر ســمعان دعــوة ثانيــة. كان هــو أيضــاً 
المعمــدان فأســرع إلــى الُمَخلِّــص. وإذ اســتقرت عليــه عيــن المســيح عــرف أخاقــه 
وتاريخــه. لقــد عــرف الُمَخلِـّـص طبيعــة بطــرس المندفعــة وقلبــه المحــب العطــوف 
وطموحــه وثقتــه بنفســه وتاريــخ ســقوطه وتوبتــه، وخدماتــه فــي الحقــول التبشــيرية 
وموتــه شــهيدا — عــرف يســوع ذلــك كلــه فقــال لــه: » أَنْــَت ِســْمَعاُن بْــُن يُونَــا. أَنْــَت 

ـِذي تَْفِســيرُُه: بُطْــرُُس « )حجــر( — )يوحنــا ٤2:1(.  تُْدَعــى َصَفــا الّـَ
» ِفي الَْغِد أَرَاَد يَُسوُع أَْن يَْخرَُج إِلَى الَْجلِيِل، فََوَجَد ِفيلُبَُّس فََقاَل لَُه: ›اتْبَْعِني‹ « 

)يوحنا 1: ٤3(، فامتثل فيلبس ألمر المسيح، وفي الحال بدأ هو أيضاً يخدمه.
وفيلبــس دعــا نثنائيــل، وكان نثنائيــل هــذا بيــن الجمــع عندمــا أشــار المعمــدان إلــى 
يســوع قائا إنه حمل هللا. وإذ نظر نثنائيل إلى يســوع خاب أمله. فهل هذا اإلنســان 
الــذي تبــدو عليــه ســمات الفقــر والكــدح يمكــن أن يكــون هــو مســيا؟ إلّ أن نثنائيــل لــم 

يقــدر أن يقــرر رفــض يســوع، ألن رســالة المعمــدان أدخلــت القتنــاع إلــى قلبــه.
وفــي الوقــت الــذي دعــاه فيــه فيلبــس، كان نثنائيــل معتكفــا فــي حديقــة هادئــة 
ليتأمــل فــي إعــان المعمــدان والنبــوات الخاصــة بمســيا، فصلــى طالبــا مــن هللا أن 
يعرفــه مــا إذا كان مــن قــد أعلــن عنــه المعمــدان هــو الُمَخلِـّـص. وقــد اســتقر عليــه 
الــروح القــدس مؤكــدا لــه أن هللا قــد افتقــد شــعبه وأقــام لهــم قــرن خــاص. وقــد 
فــي  نثنائيــل مســتغرقا  النبــوات. وإذ كان  يفتــش  فيلبــس أن صديقــه كان  عــرف 
الصــاة تحــت شــجرة تيــن عــرف فيلبــس مكانــه إذ كثيــرا مــا كانــا يصليــان معــا فــي 

ذلــك المــكان المنعــزل الــذي تحجبــه األشــجار.

لقد وجدناه
النَّاُمــوِس  ِفــي  ُموَســى  َعْنــُه  كَتَــَب  ـِذي  الّـَ القائلــة: » َوَجْدنَــا  إن رســالة فيلبــس 
َواألَنِْبيَاُء « )يوحنا 1: ٤5( بدا كأنها إجابة مباشرة لصاته. ولكن إيمان فيلبس كان 
مــع ذلــك مزعزعــا، فلقــد أضــاف يقــول فــي تشــكك: » يَُســوَع ابـْـَن يُوُســَف الَّــِذي ِمــَن 
النَّاِصــرَِة « )يوحنــا 1: ٤5( وقــد ثــار التعصــب فــي نفــس نثنائيــل فصــاح يقــول: » أَِمــَن 

النَّاِصــرَِة يُْمِكــُن أَْن يَُكــوَن َشــْيٌء َصالِــٌح؟ « )يوحنــا 1: ٤6(. 
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لكــن فيلبــس لــم يشــتبك فــي جــدال، بــل قــال لــه: » تََعــاَل َوانْظُــْر. َورَأَى يَُســوُع 
ــا لَ ِغــشَّ ِفيــِه « )يوحنــا 1: ٤6،  ــِه، فََقــاَل َعْنــُه: ُهــَوذَا إِْســرَائِيلِيٌّ َحقًّ نَثََنائِيــَل ُمْقِبــاً إِلَيْ
٤7(، فصــاح نثنائيــل قائــا فــي اندهــاش: » ِمــْن أَيـْـَن تَْعرِفُِنــي؟ « أجــاب يســوع وقــال 

ــُس َوأَنْــَت تَْحــَت التِّيَنــِة، رَأَيْتُــَك « )يوحنــا 1: ٤8(. ــَل أَْن َدَعــاَك ِفيلُبُّ لــه: » قَبْ
معتكــف  وهــو  لنثنائيــل  شــهد  الــذي  اإللهــي  فالــروح  كافيــا،  ذلــك  وكان 
للصــاة تحــت التينــة خاطبــه اآلن علــى لســان يســوع. ومــع أنــه كان مرتابــا ومتأثــرا 
بالتعصــب إلــى حــد مــا، فقــد أتــى نثنائيــل هــذا إلــى يســوع برغبــة صادقــة لمعرفــة 
أتــى  قــد  مــن  إيمــان  مــن  إيمانــه أعظــم  الحــق وقــد تحققــت اآلن رغبتــه، فأصبــح 
َملِــُك  أَنْــَت  هللِا!  ابْــُن  أَنْــَت  ـُم،  ُمَعلِـّ » يَــا  قائــا:  أجــاب  وقــد  المســيح.  إلــى  بــه 

.)٤9  :1 )يوحنــا  إِْســرَائِيَل! « 
لــو كان نثنائيــل قــد وثــق بالمعلميــن ليرشــدوه لمــا وجــد يســوع قــط. ولكنــه إذ 
نظــر وســمع وحكــم لنفســه صــار تلميــذا. وهكــذا هــي الحــال مــع كثيريــن اليــوم الذيــن 
يعميهــم التعصــب ويصدهــم عــن عمــل الصــاح والبــر. ولكــن كــم يكــون الفــرق عظيما 

بالنســبة إليهــم لــو أنهــم يأتــون وينظــرون!
إلــى  الوصــول  يمكنهــم  لــن  البشــرية  الســلطات  إرشــاد  إلــى  يركنــون  الذيــن  إن 
معرفــة الحــق الخاصــي. إننــا كنثنائيــل نحتــاج إلــى أن نــدرس كلمــة هللا ألنفســنا 
مصليــن فــي طلــب إنــارة الــروح القــدس. وذاك الــذي رأى نثنائيــل تحــت التينــة 
ســيرانا فــي مخــدع الصــاة. وإن المائكــة القادميــن مــن عالــم النــور هــم أبــدا قريبــون 

مــن أولئــك الذيــن بــكل وداعــة يطلبــون اإلرشــاد اإللهــي.
تأســيس  بــدأ  ونثنائيــل  وفيلبــس  وســمعان  وأنــدراوس  يوحنــا  دعــي  فــإذ 
الكنيســة المســيحية. لقــد أرشــد يوحنــا اثنيــن مــن تاميــذه إلــى المســيح، ثــم إن 
أحــد التلميذيــن األوليــن وهــو أنــدراوس وجــد أخــاه فدعــاه إلــى الُمَخلِّــص. كمــا أن 
فيلبــس بعدمــا دعــاه الســيد ذهــب يبحــث عــن نثنائيــل. فمــن الذيــن كانــوا مثــا 
ينبغــي أن نتعلــم أهميــة بــذل الســعي الشــخصي، مقدميــن الدعــوة المباشــرة إلــى 
أقربائنــا وأصدقائنــا وجيراننــا. هنــاك مــن يعترفــون بأنهــم قــد عرفــوا المســيح مــدى 
حياتهــم ومــع ذلــك فلــم يقومــوا بــأي مســعى شــخصى لإلتيــان بنفــس واحــدة إلــى 
الُمَخلِّــص. إنهــم يضعــون المســؤولية كلهــا علــى خــادم الكلمــة. قــد يكــون الخــادم 
مؤهــا جيــدا للقيــام بخدمتــه، ولكنــه ل يســتطيع القيــام بالعمــل الــذي تركــه هللا 

ليقــوم بــه أعضــاء الكنائــس.
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قنوات للنور
كثيــرون يحتاجــون إلــى خدمــة المســيحيين ذوي القلــوب المفعمــة بالمحبــة. 
الرجــال  مــن  جيرانهــم  أن  لــو  يخلصــوا،  أن  يمكــن  كان  ممــن  كثيــرون  هلــك  لقــد 
والنســاء العادييــن بذلــوا معهــم بعــض الجهــود الشــخصية الفرديــة لربحهــم. وكثيــرون 
ينتظــرون أن تفــدم لهــم دعــوة شــخصية. ففــي نفــس العائلــة والبيئــة والمدينــة التــي 
فهــذا  بالحــق  مســيحيين  كنــا  إذا  للمســيح.  نعملــه كرســل  عمــل  لنــا  فيهــا  نعيــش 
العمــل ســيكون موضــوع ســرورنا. ومــا أن يهتــدي إنســان إلــى هللا حتــى ينشــأ فــي 
قلبــه حنيــن ألن يُعــرِّف اآلخريــن أي صديــق غــال قــد وجــد فــي يســوع، إذ أن الحــق 

الُمَخلِـّـص والمقــدس ل يمكــن أن يحبــس فــي صــدره. 
إن كل مــن هــم مكرســون هلل هــم قنــوات للنــور. وهللا يجعلهــم وســائل إليصــال 
غنــى نعمتــه لآلخريــن. وهــذا هــو وعــد هللا لهــم: » َوأَْجَعلُُهــْم َوَمــا َحــْوَل أَكََمِتــي بَرَكـَـًة، 

َوأُنـْـزُِل َعلَيِْهــِم الَْمطـَـَر ِفــي َوقِْتــِه فَتَُكــوُن أَْمطـَـاَر بَرَكَــٍة « )حزقيــال 3٤: 26(.
لقد قال فيلبس لنثنائيل: » تعال وانظر «. لم يطلب منه قبول شــهادة إنســان 
آخر، بل أن يرى المسيح لنفسه. واآلن وقد صعد المسيح إلى السماء فإن تاميذه 
هــم ممثلــوه بيــن النــاس. ومــن أفعــل الوســائل لربــح النفــوس لــه هــو إظهــار صفاتــه 
فــي حياتنــا اليوميــة. إن تأثيرنــا فــي اآلخريــن ل يتوقــف علــى مــا نقولــه بــل علــى حياتنــا 
وتصرفاتنــا. قــد يعــارض النــاس منطقنــا ويتحدونــه، وقــد يقاومــون توســاتنا، ولكــن 
حيــاة المحبــة غيــر المغرضــة هــي حجــة ل يمكنهــم معارضتهــا أو نقضهــا. فالحيــاة 

الثابتــة المتصفــة بوداعــة المســيح هــي قــوة فــي العالــم.
يتعلمــون  والذيــن  داخلييــن  واختبــار  اقتنــاع  عــن  تعبيــرا  المســيح  تعليــم  كان 
منــه يصيــرون معلميــن حســب المثــال اإللهــي. فكلمــة هللا التــي يتكلــم بهــا إنســان 
وقــد تقــدس بهــا، فيهــا قــوه تمنــح الحيــاة وتجعلهــا مقبولــة مــن ســامعيها وتقنعهــم 
بأنهــا حقيقــة حيــة. وحيــن يقبــل اإلنســان الحــق حبــاً بــه فهــو ســيظهره فــي تصرفاتــه 
الحيــاة  كلمــة  مــن  وأخــذه  ورآه  قــد ســمعه  بمــا  النــاس  يُعــرِّف  كمــا  وفــي كامــه. 
حتــى يشــترك معــه اآلخــرون بمعرفــة المســيح. إن شــهادته الخارجــة مــن شــفتين 
يقبلــه  الــذي  للقلــب  الحــق  هــي  المقــدس  المذبــح  علــى  مــن  بجمــرة  مطهرتيــن 

ويعمــل علــى تقديــس الُخلُــق. 
» فَتَُكــوُن  بركــة،  نفســه  هــو  ســينال  اآلخريــن  ينيــر  أن  يطلــب  مــن  وإن  هــذا 
أَْمطَــاَر بََركَــٍة « وإن » الُْمــْرِوي ُهــَو أَيًْضــا يُــْرَوى « )أمثــال 25:11(. لقــد كان هللا 
قــادرا علــى الوصــول إلــى قصــده فــي تخليــص الخطــاة بــدون معونتنــا، ولكــن لكــي 
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ننمــو فــي أخاقنــا حتــى تصيــر كأخــاق المســيح ينبغــي لنــا أن نشــاركه فــي عملــه. 
وحتــى نتمتــع بفرحــه — فــرح رؤيــة النفــوس تُفتَــدى بكفارتــه — علينــا أن نشــاركه 

فــي عملــه ألجــل فدائهــم.

» َسْوَف تََرى أَْعظََم ِمْن هَذا «
إن أول تعبيــر عبــر بــه نثنائيــل عــن إيمانــه، والــذي كان شــاما وحــارا ومخلصــا، 
آَمْنــَت  لَُه:›َهــْل  َوقَــاَل  يَُســوُع  يســوع كموســيقى عذبــة. » أََجــاَب  أذنــي  علــى  نــزل 
ألَنِـّـي قُلْــُت لَــَك إِنِـّـي رَأَيْتُــَك تَْحــَت التِّيَنــِة؟ َســْوَف تَــرَى أَْعظَــَم ِمــْن هــَذا!‹ « )يوحنــا 
1: 50(. لقــد نظــر الُمَخلِـّـص بفــرح إلــى عملــه فــي المســتقبل فــي تقديــم البشــارة 
لمأســوري  وينــادي  القلــوب  المنكســري  يشــفي  إذ  الودعــاء  للمســاكين  المفرحــة 
الشــيطان باإلطــاق. وإذ فكــر فــي البــركات الثمينــة التــي قــد أتــى بهــا للنــاس أضــاف 
ــَماَء َمْفتُوَحــًة، َوَماَئَِكــَة هللِا  يســوع قائــا: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: ِمــَن اآلَن تـَـرَْوَن السَّ

يَْصَعــُدوَن َويَْنزِلُــوَن َعلَــى ابْــِن اإلِنَْســاِن « )يوحنــا 1: 51(.
ــماَوات  إن المســيح يقــول هنــا فــي الواقــع: علــى ضفــاف األردن انفتحــت السَّ
ونــزل الــروح القــدس علــيَّ مثــل حمامــة، فهــذا المنظــر كان عامــة علــى أننــي ابــن هللا، 
فــإن آمنتــم بأننــي ابــن هللا فســيتقوى إيمانكــم وســترون الســماء وقــد فُِتَحــت ولــن 
تغلــق، لقــد فتحتهــا أنــا لكــم. إن مائكــة هللا يصعــدون حامليــن صلــوات المســاكين 
والمتضايقيــن إلــى اآلب فــي الســماء وينزلــون حامليــن البركــة والرجــاء والشــجاعة 

والعــون والحيــاة لبنــي اإلنســان.
إن مائكــة هللا هــم دائبــون علــى النتقــال مــن األرض إلــى الســماء ومــن الســماء 
إلــى األرض، وإن المعجــزات التــي أجراهــا المســيح لخيــر المتألميــن والمفدييــن قــد 
أجريــت بقــدرة هللا عــن طريــق خدمــة المائكــة. وبالمســيح عــن طريــق خدمــة رســله 
الســماويين تنســكب علينا كل البركات من هللا. إن مخلصنا إذ اتخذ طبيعة البشــر 
ــد مصالحــه بمصالــح الســاقطين مــن الرجــال والنســاء مــن أولد آدم، وعــن طريــق  يُوحِّ
ألوهيتــه يمســك بعــرش هللا. وهكــذا صــار المســيح الواســطة التــى بهــا يمكــن أن 

يتحــدث النــاس مــع هللا وهللا مــع النــاس.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 2: 11-1(.

إن يســوع لــم يبــدأ خدمتــه بعمــل عظيــم أمــام الســنهدريم فــي أورشــليم. ولكنــه 
أظهــر قدرتــه فــي حفــل عائلــي فــي إحــدى قــرى الجليــل الصغيــرة، وذلــك ليزيــد مــن 
فــرح وليمــة عــرس، وبهــذه الكيفيــة أظهــر مشــاركته للنــاس ورغبتــه فــي إســعادهم. 
لقــد شــرب هــو نفســه كأس الويــل واأللــم وهــو فــي بريــة التجربــة. ثــم خــرج مــن هنــاك 

ليقــدم للنــاس كأس البركــة بتقديســه عاقــات الحيــاة البشــرية. 
عــاد يســوع مــن األردن إلــى الجليــل، وكان ســيقام حفــل عــرس فــي قانــا، وهــي 
قريــة ل تبعــد كثيــرا عــن الناصــرة، وكانــت العائلتــان مــن أقربــاء يوســف ومريــم. فــإذ 
علــم يســوع بهــذا الحفــل العائلــي ذهــب إلــى قانــا إذ كان هــو وتاميــذه قــد دعــوا 

إلــى تلــك الوليمــة.
وقــد تقابــل هنــاك مــرة أخــرى مــع أمــه التــي كان قــد انفصــل عنهــا بعــض الوقــت. 
وقــت  فــي  األردن  عنــد  العجيــب  الظهــور  ذلــك  عــن  ســمعت  قــد  مريــم  كانــت 
معموديتــه إذ قــد انتقلــت تلــك األخبــار إلــى الناصــرة. فأعــادت تلــك األخبــار إليهــا 
المناظــر العجيبــة التــي كانــت قــد حفظتهــا فــي قلبهــا ســنين طويلــة. إن أخبــار رســالة 
المعمــدان قــد أثــارت مريــم بشــدة، كمــا أثــارت غيرهــا مــن الشــعب، وتذكــرت جيــدا 
النبــوة التــي قيلــت قبــل ميــاد يســوع. هــذا وإن صلتــه بيســوع أضرمــت فــي قلبهــا 
نــار الرجــاء مــن جديــد. ولكنهــا كانــت قــد علمــت أيضــاً بانطــاق يســوع الغامــض إلــى 

البريــة فاضطربــت واكتنفــت نفســها أفــكار مزعجــة.
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إن مريــم منــذ ســمعت إعــان المــاك لهــا وهــي فــي بيتهــا فــي الناصــرة اختزنــت 
في نفسها كل دليل على أن يسوع هو مسيا. إن حياته الجميلة الخالية من األنانية 
أكــدت لهــا أنــه لبــد أن يكــون هــو المرســل مــن هللا ومــع ذلــك فقــد ظهــرت لهــا أيضــاً 
بعــض الشــكوك والمفشــات. فكانــت تتــوق إلــى اليــوم الــذي فيــه يُظهــر مجــده. لقــد 
فصــل المــوت بينهــا وبيــن يوســف الــذي كان مثلهــا يعــرف أســرار ميــاد يســوع. أمــا 
اآلن فلــم يكــن هنــاك مــن تبثــه آمالهــا وتخبــره عــن مخاوفهــا. كان الشــهران الســابقان 
أيام حزن شديد. كانت قد افترقت عن يسوع الذي كانت تجد في عطفه العزاء. 
وكانــت تفكــر فــي كام ســمعان حيــن قــال لهــا: » َوأَنْــِت أَيًْضــا يَُجــوُز ِفــي نَْفِســِك 
َســيٌْف « )لوقــا 2: 35(، كمــا ذكــرت ثاثــة أيــام العــذاب حيــن ظنــت أن يســوع افتــرق 

عنهــا إلــى األبــد وكانــت تنتظــر عودتــه بقلــب جــزع وممــزق.

االبن المحب المعوان
الرقيــق  البــن  بــه  هــو كعهدهــا  وإذا  العــرس،  وليمــة  فــي  بــه  تلتقــي  هــي  وهــا 
المســتعد ألداء الواجــب، ومــع ذلــك فهــو ليــس كمــا كان. لقــد تغيــر منظــر وجهــه 
فهــو يحمــل آثــار صراعــه فــي البريــة، كمــا أن هنالــك تعبيــرا جديــدا عــن العظمــة 
والســلطان علــى وجهــه برهانــا علــى كونــه مرســا مــن الســماء. وكان يصحبــه جماعــة 
مــن الشــباب يشــخصون إليــه باحتــرام وهــم يدعونــه معلمــا. هــؤلء الرفــاق يســردون 
أماكــن  وفــي  يســوع  معموديــة  عنــد  وســمعوه  نظــروه  قــد  مــا  مريــم  مســمع  علــى 
أخــرى، ثــم يختمــون حديثهــم بهــذا اإلعــان: » َوَجْدنـَـا الَّــِذي كَتـَـَب َعْنــُه ُموَســى ِفــي 

النَّاُمــوِس َواألَنِْبيَــاُء « )يوحنــا 1: ٤5(. 
وإذ يجتمــع المدعــوون يبــدو أن كثيريــن منهــم مشــغولون فــي مواضيــع هامــة. 
وهنالــك اهتيــاج مكبــوت يشــمل تلــك الجماعــة، وهنالــك جماعــات صغيــرة منهــم 
تتحــادث بنغمــات مشــتاقة وهادئــة، ونظراتهــم المتســائلة تتجــه إلــى ابــن مريــم. وإذ 
ســمعت مريــم شــهادة التاميــذ عــن يســوع ابتهــج قلبهــا موقنــة بــأن آمالهــا التــي كانــت 
تحتضنهــا طويــا لــم تكــن باطلــة. ومــع ذلــك فلكونهــا مــن البشــر فقــد امتــزج مــع الفــرح 
المقــدس بعــض آثــار الزهــو الطبيعــي الــذي تكنــه األم المحبــة لبنهــا. فــإذ رأت كل 
األنظار متجهة إلى يسوع تاقت إلى أن تراه يبرهن لتلك الجماعة على أنه بالحقيقة 
المكرم والمختار من هللا، ورجت أن يكون هنالك مجال له ليصنع معجزة أمامهم.

وكان مــن العــادات المألوفــة فــي تلــك األيــام أن تــدوم ولئــم العــرس عــدة أيــام. 
وفــي هــذا العــرس اكتشــف قبــل نهايــة أيــام الوليمــة أن الخمــر قــد نفــدت، فســبب 
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ذلــك كثيــرا مــن الرتبــاك واألســف. وكان مــن غيــر المألــوف الســتغناء عــن الخمــر 
فــي مثــل تلــك الولئــم، كمــا أن عــدم وجودهــا كان دليــا علــى نقــص فــي الكــرم 
وحســن الضيافــة. ولكــون مريــم مــن أقــارب العائلتيــن فقــد ســاعدت فــي ترتيبــات 
الوليمــة، وهــا هــي اآلن تتحــدث مــع يســوع قائلــة: » لَيْــَس لَُهــْم َخْمــٌر « )يوحنــا 2: 
3(. كان هــذا الــكام اقتراحــا مقدمــا منهــا لــه ليســد هــذه الحاجــة. فأجابهــا يســوع 

بقولــه: » َمــا لِــي َولَــِك يَــا اْمــَرأَُة؟ لَــْم تَــأِْت َســاَعِتي بَْعــُد « )يوحنــا 2: ٤(.

» أَكْرِْم أَبَاَك َوأُمََّك «
هــذا الجــواب الــذي يبــدو مقتضبــا لــم يكــن يعبــر عــن أي فتــور أو فظاظــة. فلقــد 
كان أســلوب خطــاب الُمَخلِّــص الموجــه ألمــه علــى وفــاق مــع عــادات الشــرقيين، إذ 
كان يوجــه إلــى مــن يقصــد توقيرهــم واحترامهــم. إن كل عمــل مــن أعمــال المســيح 
علــى األرض كان متمشــيا مــع األمــر الــذي كان هــو نفســه قــد وضعــه عندمــا قــال: 
الصليــب أظهــر  ــَك « )خــروج 20: 12(. وإذ كان معلقــا علــى  َوأُمَّ أَبَــاَك  » أَكْــرِْم 
بــه اآلن،  بــأن خاطبهــا بمثــل مــا يخاطبهــا  آخــر دليــل علــى رقتــه ومحبتــه نحــو أمــه 
عندمــا اســتودعها لرعايــة يوحنــا الحبيــب أحــب التاميــذ إلــى نفســه. ففــي وليمــة 
نــرى أن المحبــة التــي عبــرت عنهــا نغمــة  العــرس هــذه كمــا وهــو علــى الصليــب 

كامــه ونظرتــه وأســلوبه قــد فســرت كامــه.
عندمــا زار يســوع الهيــكل فــي صبــاه وانكشــف أمامــه ســر عملــه فــي الحيــاة قــال 
لمريــم: » أَلـَـْم تَْعلََمــا أَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن أَكـُـوَن ِفــي َمــا ألَِبــي؟ « )لوقــا 2: ٤9(. هــذه الكلمــات 
ت على عمل حياته وخدمته كلها. لقد كان كل شيء موقوفا على عمله، عمل  نصَّ
الفداء العظيم الذي قد أتى إلى العالم ليعمله. وها هو اآلن يردد نفس الدرس. كان 
هنالــك خطــر لئــا تعتبــر مريــم أن صلتهــا بيســوع تجعــل لهــا دالــة خاصــة عليــه، وبعــض 
الحق في توجيهه في رسالته وعمله. إنه مدى ثاثين عاما كان ابنا محبا ومطيعا لها، 
ولــم تنقــص محبتــه لهــا ول تبدلــت، ولكــن عليــه اآلن أن يبــدأ بعمــل أبيــه. فكابــن العلــي 
ومخلــص العالــم ينبغــي ألّ تعطلــه العاقــات األرضيــة عــن إتمــام رســالته أو تؤثــر فــي 
تصرفاته، بل ينبغي أن يقف حرا ليتمم إرادة هللا. وهذا الدرس موجه لنا نحن أيضاً، 
فــإن مطاليــب هللا هــي األعظــم والمفضلــة حتــى علــى صــات القرابــة األرضيــة، كمــا 
ينبغــي ألّ يحــوِّل أي جــاذب أرضــي أقدامنــا عــن الطريــق الــذي يأمرنــا الــرب بالســير فيــه.

إن الرجاء الوحيد لفداء جنسنا الساقط هو في المسيح. وما كانت مريم لتجد 
الخــاص إلّ عــن طريــق حمــل هللا، إذ لــم يكــن فيهــا أي اســتحقاق شــخصي. وعاقتهــا 
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بيســوع لــم تجعــل لهــا أيــة ميــزة روحيــة أو عاقــة تقربهــا منــه أكثــر مــن أي نفــس أخــرى. 
وهــذا مــا يــدل عليــه كام الُمَخلِّــص، حيــث جعــل فرقــا واضحــا بيــن عاقتــه بهــا كابــن 
اإلنسان وعاقته كابن هللا. إن صلة القرابة بينهما لم تجعلها قط في مركز مساٍو له.

مقاد بإرادة اآلب
إن قولــه: » لـَـْم تـَـأِْت َســاَعِتي بَْعــُد « يشــير إلــى حقيقــة كــون كل عمــل مــن أعمــال 
حياة المسيح على األرض كان إتماما لتدبير هللا المرسوم منذ دهور األزل. فقبلما 
نــزل إلــى األرض كان التدبيــر مرســوما أمامــه بــكل تفاصيلــه. ولكنــه إذ كان يســير بيــن 
النــاس كان يُقتــاد بــإرادة اآلب خطــوة فخطــوة. إنــه لــم يتــردد فــي العمــل فــي الوقــت 
المعيــن، وبنفــس ذلــك الخضــوع كان ينتظــر حتــى يحيــن الوقــت. إن يســوع إذ قــال 
لمريــم إن ســاعته لــم تــأِت بعــد كان يجيبهــا علــى فكرهــا الــذي لــم تفصــح عنــه — عــن 
انتظارهــا الــذي شــاركها فيــه النــاس. كانــت ترجــو أن يعلــن نفســه بأنــه مســيا ويجلــس 
على عرش إســرائيل. ولكن الوقت لم يكن قد جاء. لقد قبل يســوع أن تكون قرعته 

مــع البشــرية، ل كملــك بــل كرجــل » أَْوَجــاٍع َوُمْختَِبــُر الَْحــزَِن « )إشــعياء 53: 3(.
ولكــن مــع أن مريــم لــم تكــن تفهــم رســالة المســيح فهمــا صحيحــا فقــد كانــت تثــق 
بــه ثقــة كاملــة. وقــد اســتجاب يســوع لهــذا اإليمــان. فلكــي يكــرم ثقــة مريــم هــذه، 
ولكــي يقــوي إيمــان تاميــذه أجــرى الســيد معجزتــه األولــى. كان التاميــذ ســيواجهون 
تجــارب كثيــرة وعظيمــة توحــي بعــدم اإليمــان. لقــد أوضحــت لهــم النبــوات بمــا ل 
يحتمــل الشــك أو الجــدال أن يســوع هــو مســيا. كانــوا ينتظــرون مــن رجــال الديــن أن 
يقبلــوه بثقــة أعظــم مــن ثقتهــم هــم. لقــد أعلنــوا للنــاس عــن معجــزات المســيح وثقتهم 
برســالته، إلّ أنهــم ذهلــوا وأحســوا بالخيبــة المريــرة لعــدم إيمــان الكهنــة والمعلميــن 
وتعصبهــم المتأصــل فــي نفوســهم وعداوتهــم ليســوع، وهكــذا شــددت معجــزات 

الُمَخلِـّـص األولــى قــوة التاميــذ علــى الثبــات أمــام هــذه المقاومــات.
إن مريــم التــي لــم تعثرهــا ول أربكتهــا كلمــات المســيح قالــت للخــدام: » َمْهَمــا 
قَاَل لَُكْم فَافَْعلُوُه « )يوحنا 2: 5(. هكذا عملت مريم ما استطاعت لتهيئة الطريق 

لعمــل المســيح. 
كانــت بجانــب المدخــل ســتة أجــران كبيــرة مــن الحجــارة، فأمــر يســوع الخــدام 
بــأن يمألوهــا مــاء فمألوهــا إلــى فــوق. وحيــث أنهــم كانــوا بحاجــة شــديدة إلــى الخمــر 
ُمــوا إِلـَـى رَئِيــِس الُْمتَّــَكإِ « )يوحنــا 2: 8(. فبــدل مــن المــاء  قــال لهــم: » اْســتَُقوا اآلَن َوقَدِّ
الــذي ُملئَــت بــه األجــران كانــت هنالــك خمــر. لــم يكــن رئيــس المتــكإ ول الضيــوف 
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يعلمــون أن الخمــر قــد نفــدت. ولمــا ذاق رئيــس المتــكإ مــا قدمــه لــه الخــدام وجــده 
أفضــل مــن كل الخمــر التــي ســبق لهــم أن شــربوها، كمــا وجــد أنهــا تختلــف اختافــا 
كبيــرا عمــا قــدم عنــد بــدء الوليمــة. فالتفــت إلــى العريــس وقــال: » كُلُّ إِنَْســاٍن إِنََّمــا 
ــا أَنـْـَت فََقــْد أَبَْقيْــَت الَْخْمــَر  وَن. أَمَّ يََضــُع الَْخْمــَر الَْجيِّــَدَة أَوَّلً، َوَمتـَـى َســِكرُوا فَِحيَنِئــٍذ الــدُّ

الَْجيِّــَدَة إِلَــى اآلَن! « )يوحنــا 2: 10(.
كمــا أن النــاس يضعــون الخمــر الجيــدة أول وبعــد ذلــك يقدمــون الــدون كذلــك 
يفعــل العالــم بعطايــاه. إن مــا يقدمــه العالــم يســر العيــون ويســحر الحــواس ولكــن 
يتبرهــن بعــد ذلــك أنــه غيــر مشــبع، فالخمــر تســتحيل إلــى مــرارة والنشــراح إلــى وجــوم 
وحزن. وما بدأ باألغاني والفرح ينتهي بالتعب والشــمئزاز، ولكن عطايا يســوع هي 
أبــدا ســائغة وجديــدة. فالوليمــة التــي يقدمهــا للنفــس لبــد أن تمألهــا شــبعا وفرحــا. 
وكل عطيــة جديــدة تزيــد قابليــة مــن يتناولهــا علــى تقديــر بــركات الــرب والتمتــع بهــا. 
إنــه يعطــى نعمــة فــوق نعمــة. وعطايــاه ل يمكــن أن تنفــد. فــإذا ثبــتَّ فيــه فــإن حقيقــة 
كونــك تتنــاول هبــة ســخية اليــوم تؤكــد حصولــك علــى عطيــة أعظــم غــداً. إن جــواب 
يســوع لنثنائيــل يعبــر عــن قانــون معاملــة هللا لبنــى اإليمــان، إذ مــع كل إعــان جديــد 
لمحبتــه يعلــن للقلــب الــذي يأخــذ قائــا: » َهــْل آَمْنــَت... َســْوَف تَــرَى أَْعظَــَم ِمــْن 

هــَذا! « )يوحنــا 1: 50(.
إن هبــة المســيح لوليمــة العــرس كانــت رمــزا، فالمــاء رمــز إلــى المعموديــة لموتــه، 
أما الخمر فترمز إلى سفك دمه ألجل خطايا العالم. والماء الذي ملئت به األجران 
أتــت بــه أيــٍد بشــرية، ولكــن كلمــة المســيح وحدهــا أعطتــه قــوة محييــة. وكــذاك الحــال 
بالنســب إلــى الطقــوس التــي تشــير إلــى مــوت الُمَخلِـّـص، فبقــوة المســيح وحدهــا 

العاملــة باإليمــان تكــون فيهــا قــوة وفاعليــة لتغذيــة النفــس .
لقد سدت كلمة المسيح حاجة المدعوين إلى تلك الوليمة، وكذلك نعمة هللا 

سخية وكافية لمحو خطايا الناس وآثامهم ولتجديد النفس وإعالتها وإسنادها.
إن يســوع إذ ذهــب مــع تاميــذه إلــى أول وليمــة قــدم لهــم الــكأس التــي يرمــز إلــى 
عملــه ألجــل خاصهــم. وفــي العشــاء األخيــر قدســها مــرة أخــرى عندمــا ســنَّ تلــك 
الفريضة المقدسة التي بها يخبرون بموته » إِلَى أَْن يَِجيَء « )1كورنثوس 11: 26(. 
لقــد تعــزى التاميــذ عــن حزنهــم علــى افتــراق ســيدهم عنهــم بوعــده لهــم باجتمــاع 
شــمله بهــم مــرة أخــرى حينمــا قــال: » إِنِّــي ِمــَن اآلَن لَ أَْشــرَُب ِمــْن نِتـَـاجِ الَْكرَْمــِة هــَذا إِلـَـى 

ذلـِـَك الْيَــْوِم ِحيَنَمــا أَْشــَربُُه َمَعُكــْم َجِديــًدا ِفــي َملَُكــوِت أَِبــي « )متــى 26: 29(. 
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» اَلَْخْمُر ُمْسَتْهزِئٌَة «
إن الخمــر التــي قدمهــا المســيح للمدعويــن إلــى الوليمــة والتــي قدمهــا لتاميــذه 
كرمــز لدمــه كانــت مــن عصيــر الكرمــة النقــي غيــر المختمــر. والنبــي إشــعياء يشــير إلــى 
هذه الخمر عندما يتكلم عن الخمر الجديدة » ِفي الُْعْنُقوِد « قائا: » لَ تُْهلِْكُه ألَنَّ 

ِفيــِه بَرَكـَـًة « )إشــعياء 65: 8(.
إن المســيح هو الذي قدم اإلنذار إلســرائيل قديما قائا: » اَلَْخْمُر ُمْســتَْهزِئٌَة. 
فــا يعقــل  ِبَحِكيــٍم « )أمثــال 20: 1(.  فَلَيْــَس  ِبِهَمــا  ـُح  يَتَرَنّـَ َوَمــْن  ــاٌج،  َعجَّ الُْمْســِكُر 
أنــه يقــدم مثــل هــذا المشــروب بنفســه. إن الشــيطان يجــرب النــاس ألن يســكروا 
بالخمــر حتــى تظلــم عقولهــم وتتخــدر بصيرتهــم الروحيــة. ولكــن المســيح يعلمنــا أن 
نخضــع طبيعتنــا الدنيــا. لقــد كانــت حياتــه كلهــا مثــال يُحتــذى فــي إنــكار الــذات. 
أن  يمكــن  امتحــان  أقســى  احتمــل  الطعــام(  الشــاهية )شــهوة  قــوة  يحطــم  فلكــي 
يوحنــا خمــرا  يشــرب  ألّ  أوصــى  الــذي  هــو  المســيح  إن  عنــا.  نيابــة  بشــر  يحتملــه 
كمــا  والمســكر،  الخمــر  عــن  ومنعهــا  منــوح  امــرأة  حــذر  الــذي  وهــو  مســكرا  ول 
أنــه نطــق بالويــل علــى مــن يســقي صاحبــه خمــرا ومســكرا. والمســيح لــم يناقــض 
العــرس كانــت  إلــى  للمدعويــن  التــي قدمهــا  المختمــرة  الخمــر غيــر  إن  تعاليمــه. 
 شــرابا صحيــا منعشــا، وكان مــن أثرهــا أنهــا جعلــت ذوق الشــاربين علــى وفــاق مــع

 القابليــة الســليمة.
وإذ أبــدى المدعــوون ماحظاتهــم علــى نــوع الخمــر أخــذوا يســألون عــدة أســئلة 
جعلــت الخــدام يعترفــون بحــدوث المعجــزة، فاســتولت علــى تلــك الجماعــة دهشــة 
بالغــة جعلتهــم ينســون التفكيــر إلــى حيــن فــي ذاك الــذي صنــع العمــل العجيــب . 
فلمــا بحثــوا عنــه أخيــرا علمــوا أنــه قــد خــرج بهــدوء بحيــث لــم ياحــظ أحــد خروجــه 

حتــى ول تاميــذه أنفســهم.
ثــم اتجــه انتبــاه تلــك الجماعــة آنئــٍذ إلــى التاميــذ. وألول مــرة اعترفــوا بإيمانهــم 
بيســوع، وأخبروهم بما كانوا قد نظروه وســمعوه عند نهر األردن، فاضطرمت في 
قلــوب كثيريــن مــن الســامعين نــار الرجــاء فــي أن هللا قــد أقــام مخلصــا لشــعبه. وقــد 
انتشــر نبــأ تلــك المعجــزة فــي كل اإلقليــم حتــى وصــل إلــى أورشــليم، ولذلــك بــدأ 
الكهنــة والشــيوخ يفتشــون فــي أســفار األنبيــاء الخاصــة بمجــيء المســيح باهتمــام 
جديــد، كمــا نشــأ فــي القلــوب شــوق شــديد لمعرفــة رســالة هــذا المعلــم الجديــد 

الــذي ظهــر بيــن الشــعب مــن دون تكلــف أو ادعــاء. 
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خطر االنجراف وراء الرسميات
لقــد كانــت خدمــة المســيح علــى طرفــي نقيــض مــع خدمــة شــيوخ اليهــود. إن 
حرصهــم علــى حفــظ التقاليــد والرســميات والطقــوس قضــى علــى الحريــة الحقيقيــة 
للتفكيــر والعمــل. لقــد عاشــوا طيلــة حياتهــم فــي رعــب دائــم مــن التنجــس. فلكــي 
عــن األكثريــة  أيضــاً  بــل  ليــس فقــط عــن األمــم  يترفعــون  النجســين كانــوا  يـــتحاشوا 
الســاحقة مــن بنــي أمتهــم، وبذلــك لــم يحاولــوا أن ينفعوهــم أو يكســبوا صداقتهــم. 
وإذ ظلــوا يفكــرون فــي تلــك األمــور صغــرت عقولهــم وضــاق نطــاق حياتهــم، وكان 

مثالهــم مشــجعا لألنانيــة والتعصــب بيــن طبقــات الشــعب.
شــرع يســوع فــي عمــل اإلصــاح بكونــه أبــدى عطفــا شــديدا علــى البشــرية. ففــي 
حيــن أنــه أبــدى أعظــم احتــرام للشــريعة اإللهيــة فقــد وبــخ الفريســيين علــى تقواهــم 
المصطنعة وحاول أن يحرر الشــعب من القوانين التي ل معنى لها والتي أســرتهم، 
وحــاول أن ينقــض الســياجات التــي كانــت تفصــل طبقــات الشــعب عــن بعضهــم 
البعــض لكــي يجمــع النــاس معــا كأفــراد أســرة واحــدة، وهكــذا كان حضــوره إلــى ذلــك 

العــرس خطــوة فــي ســبيل تحقيــق ذلــك القصــد. 
لقــد وجــه هللا يوحنــا المعمــدان للُســكنى فــي البريــة ليتقــي شــر تأثيــر الكهنــة 
ومعلمــي الشــعب ولكــي يتأهــب لرســالة خاصــة، ولكــن صرامــة حياتــه وعزلتــه لــم 
تكونا مثال يحتذيه الشــعب. فهو نفســه لم يوِص ســامعيه باعتزال واجباتهم، ولكنه 

أمرهــم بــأن يبرهنــوا علــى توبتهــم بأمانتهــم هلل فــي عملهــم الــذي قــد عيَّنــه لهــم.
وبــخ المســيح النغمــاس واإلفــراط فــي كل صورهمــا، ومــع ذلــك كان اجتماعيــا 
بطبيعتــه، وكان يقبــل كــرم الضيافــة مــن كل الطبقــات ويــزور بيــوت األغنيــاء والفقــراء، 
والعلمــاء والجهــاء علــى الســواء، وكان يحــاول أن يســمو بتفكيرهــم عــن شــؤون الحيــاة 
العادية إلى األمور الروحية األبدية. ولم يكن يتسامح مع النغماس في الشهوات، ولم 
يشوه تصرفاته أي أثر للرعونة العالمية، ومع ذلك فقد سرَّته مناظر السعادة البريئة، 
وبحضوره صادق على المجالس الجتماعية. كانت حفات األعراس اليهودية فرصا 
تجلت فيها الحشمة والوقار، ولم تكن األفراح مغيظة لبن اإلنسان. فإذ حضر يسوع 

هــذه الوليمــة أضفــى علــى الــزواج كرامــة عظيمــة علــى اعتبــار أنــه دســتور إلهــي.

العالقة الزوجية
فــي العهــد القديــم والعهــد الجديــد كليهمــا تســتخدم العاقــة الزوجيــة كرمــز 
لاتحــاد الحبــي المقــدس الكائــن بيــن المســيح وشــعبه. وقــد كان المســيح يفكــر 
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أن أفــراح ولئــم األعــراس تشــير إلــى األمــام إلــى فــرح ذلــك اليــوم الــذي فيــه ســيأتي 
بعروســه إلــى بيــت اآلب ويجلــس المفديــون مــع فاديهــم فــي عشــاء عــرس الخــروف، 
فهــو يقــول: » كََفــَرِح الَْعِريــِس ِبالَْعــُروِس يَْفــَرُح ِبــِك إِلُهــِك « » لَ يَُقــاُل بَْعــُد لَــِك: 
›َمْهُجــورٌَة‹... بـَـْل تُْدَعيْــَن: ›َحْفِصيبَــَة‹... ألَنَّ الــرَّبَّ يَُســرُّ ِبــِك « » يَبْتَِهــُج ِبــِك فَرًَحــا. 
 .)17  :3 5؛ صفنيــا   ،٤  :62 )إشــعياء  ـٍم «  ِبتَرَنُـّ ِبــِك  يَبْتَِهــُج  َمَحبَِّتــِه.  ِفــي  يَْســُكُت 
عندمــا ُســمح ليوحنــا الرســول أن يــرى الــرؤى الســماوية كتــب يقــول: » َوَســِمْعُت 
كََصــْوِت َجْمــعٍ كَِثيــٍر، وَكََصــْوِت ِميَــاٍه كَِثيــرٍَة، وَكََصــْوِت ُرُعــوٍد َشــِديَدٍة قَائِلـَـًة: ›َهلِّلُويـَـا! 
ـْل َونُْعِطــِه الَْمْجــَد!  ـُه قَــْد َملَــَك الــرَّبُّ اإِللــُه الَْقــاِدُر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء. لَِنْفــَرْح َونَتََهلّـَ فَِإنّـَ
›اكْتُــْب:  لِــَي:  َوقَــاَل   ... نَْفَســَها‹  َهيَّــأَْت  َواْمَرأَتُــُه  َجــاَء،  قَــْد  الَْخــُروِف  ُعــرَْس  ألَنَّ 
أَقْــَواُل هللِا  ِهــَي  ُعــرِْس الَْخــُروِف!«. َوقَــاَل: »هــِذِه  إِلَــى َعَشــاِء  يــَن  طُوبَــى لِلَْمْدُعوِّ

اِدقَــُة‹ « )رؤيــا 6:19، 7، 9(.  الصَّ
لقــد رأى يســوع فــي كل نفــس شــخصا ينبغــي أن تقــدم لــه الدعــوة للدخــول 
إلــى ملكوتــه، فوصــل إلــى قلــوب النــاس ألنــه كان يســير بينهــم كمــن يطلــب لهــم 
الخيــر. كان يســعى إليهــم فــي الشــوارع العامــة وفــي المنــازل وفــي قــوارب الصيــد 
بهــم  يلتقــي  وكان  العــرس،  وليمــة  وفــي  البحيــرة  شــواطئ  وعلــى  المجمــع  وفــي 
حيــث كانــوا يزاولــون أعمالهــم يوميــا وأبــدى اهتمامــه بشــؤونهم الدنيويــة. وكان 
بحضــوره  يحســون  بيوتهــم  فــي  وهــم  النــاس  جاعــا  للعائــات  تعاليمــه  يقــدم 
اإللهــي، فعطفــه نحــو كل فــرد منهــم شــخصيا ســبى قلوبهــم. وفــي أحيــان كثيــرة 
كان يذهــب إلــى الجبــال ليصلــى منفــردا، ولكــن هــذا كان إعــدادا لــه ليقــوم بعملــه 
المرضــى  آلم  ليخفــف  يخــرج  كان  ذلــك  وبعــد  الخدمــة.  حيــاة  فــي  النــاس  بيــن 

ويعلــم الجهــال ويحطــم قيــود أســرى الشــيطان.
ـَم يســوع تاميــذه بالتصــال الشــخصي والمعاشــرة. فأحيانــا كان يعلمهــم  َعلّـَ
أو وهــو  البحــر  بجانــب  أخــرى  الجبــل، وأحيانــا  بجانــب  فــي وســطهم  وهــو ســائر 
ــماَوات. لــم يكــن يقــدم  ســائر معهــم فــي الطريــق فــكان يعلــن لهــم أســرار ملكــوت السَّ
مواعــظ رســمية كمــا يفعــل النــاس اليــوم. فأينمــا وجــدت قلــوب مفتوحــة لقبــول 
الرســالة اإللهيــة كان يكشــف لهــا عــن حقائــق طريــق الخــاص. لــم يكــن يأمــر تاميــذه 
أن يفعلــوا هــذا أو ذاك بــل كان يقــول لــكل واحــد » اتْبَْعِنــي « وحيــن كان يســافر 
فــي األريــاف أو المــدن كان يصطحبهــم معــه لكــي يــروا كيــف كان يعلــم الشــعب. 

لقــد جمــع بيــن مصالحــه ومصالحهــم فشــاركوه فــي العمــل.
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االرتباط بمصالح البشر
إن مثــال المســيح فــي كونــه ارتبــط بمصالــح البشــر ينبغــي أن يحتذيــه كل مــن 
يكــرزون بكلمتــه وكل مــن قبلــوا إنجيــل نعمتــه. ينبغــي ألّ ننبــذ الشــركة الجتماعيــة 
وأل نعــزل أنفســنا عــن اآلخريــن. فلكــي يمكننــا الوصــول إلــى كل الطبقــات علينــا أن 
نذهــب لمقابلتهــم حيــث هــم، إذ ينــدر أنهــم يطلبوننــا مــن تلقــاء أنفســهم. إن قلــوب 
الناس ل تتأثر بالحق اإللهي الذي يلقى من على المنبر فقط، بل هناك حقل آخر 
للعمــل، قــد يكــون وضيعــا ولكنــه يبشــر بحصــاد وفيــر، إنــه فــي أكــواخ الفقــراء كمــا فــي 

قصــور األغنيــاء والعظمــاء، علــى المائــدة وفــي مجتمعــات األُنــس البريئــة.
وكتاميــذ للمســيح نحــن ل نختلــط بالعالــم لمجــرد حــب الســرور أو الملــذات، 
ول لنشــارك النــاس فــي جهالتهــم، فمثــل تلــك الجتماعــات ل ينجــم عنهــا ســوى 
الضــرر. ينبغــي ألّ نبيــح الخطيــة بكامنــا أو أعمالنــا أو صمتنــا أو حضورنــا. فأينمــا 
نذهــب ينبغــي لنــا أن نصطحــب يســوع معنــا وأن نعلــن لآلخريــن عــن قيمــة مخلصنــا 
العظيمة. أما أولئك الذين يريدون الحتفاظ بديانتهم بإخفائها في حصون مشيدة 
الخيــر، إذ عــن طريــق الصــات الجتماعيــة  فــرص كثيــرة لعمــل  فســتضيع عليهــم 
تتقــارب المســيحية مــن العالــم. فــكل مــن قــد حصــل علــى النــور اإللهــي عليــه أن ينيــر 

طريــق أولئــك الذيــن ل يعرفــون نــور الحيــاة.
علينــا جميعــا أن نكــون شــهودا ليســوع. فالجاذبيــة الجتماعيــة أو ميــل اإلنســان 
النفــوس  ربــح  فــي  ينبغــي اســتخدامها  بنعمــة المســيح  تتقــدس  إذ  المعاشــرة  إلــى 
للمخلــص. ليــرى العالــم أننــا لســنا بــكل أنانيــة مشــغولين فــي مصالحنــا الخاصــة، بــل 
أننا نرغب في إشراك اآلخرين في بركاتنا وامتيازاتنا. لنبيّن لهم أن ديانتنا ل تجعلنا 
عديمــي العطــف أو متعصبيــن. فعلــى كل مــن يعترفــون بأنهــم قــد وجــدوا المســيح أن 

يخدمــوه كمــا قــد خــدم هــو لخيــر النــاس.
تعســاء  قــوم  المســيحيين  أن  كاذبــا  اعتقــادا  يعتقــد  العالــم  نجعــل  ألّ  ينبغــي 
تعلــو العبوســة وجوههــم. فــإذا ثبتنــا أنظارنــا فــي يســوع ســنرى أنــه الفــادي العطــوف 
وسيشــرق نــور وجهــه علينــا، إذ حيثمــا يملــك روحــه يحــل الســام. وســيكون هنالــك 

أيضــاً الفــرح ألن فــي هللا ثقــة مقدســة هادئــة.
إن المســيح يفــرح بتابعيــه عندمــا يبرهنــون علــى أنهــم شــركاء الطبيعــة اإللهيــة مــع 
ــوا تماثيــل جامــدة ولكنهــم أنــاس أحيــاء.  أنهــم بشــر مجبولــون مــن التــراب. إنهــم ليسـ
فقلوبهــم إذ تنتعــش بنــدى النعمــة اإللهيــة تنفتــح وتتســع لشــمس البــر، والنــور الــذي 

يشــع عليهــم يعكســونه علــى اآلخريــن فــي أعمالهــم المنيــرة بمحبــة المســيح.
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المسيح في هيكله

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 2: 22-12(.

َوأَقَاُمــوا  َوتَاَِميــُذُه،  َوإِْخَوتُــُه  ــُه  َوأُمُّ ُهــَو  كَْفرِنَاُحــوَم،  إِلَــى  انَْحــَدَر  هــَذا  إ» َوبَْعــَد 
ُهَنــاَك أَيَّاًمــا لَيَْســْت كَِثيــرًَة وَكَاَن ِفْصــُح الْيَُهــوِد قَِريبًــا، فََصِعــَد يَُســوُع إِلـَـى أُورَُشــلِيَم « 

)يوحنــا 2: 12، 13(.
إلــى  الصاعديــن  النــاس  مــن  كبيــر  جمــع  إلــى  يســوع  انضــم  الرحلــة  هــذه  فــي 
العاصمة. لم يكن قد أعلن رسالته للناس بعد فاندمج في وسط ذلك الجمع دون 
أن يلحظــه أحــد. وفــي تلــك الظــروف كان موضــوع حديــث النــاس أحيانــا كثيــرة هــو 
مجيء مسيا الذي قد أضفت عليه خدمة يوحنا المعمدان وكرازته سموا وجال 
عظيميــن، فكانــوا يتحدثــون عــن آمالهــم فــي عظمتهــم القوميــة بحماســة ملتهبــة. 
لقــد عــرف يســوع أن مصيــر كل تلــك اآلمــال هــو الخيبــة والفشــل ألنهــا كانــت مبنيــة 
علــى ســوء تفســيرهم للكتــب المقدســة. ولذلــك فبغيــرة وحماســة عظيمتيــن جعــل 
يسوع يفسر لهم النبوات محاول أن يحثهم على التعمق في دراسة الكلمة اإللهية.

أما رؤســاء اليهود فقد علّموا الشــعب أنه ينبغي لهم أن يتعلموا في أورشــليم 
كيف يعبدون هللا. وفي هذه المدينة كانت تجتمع جماعات غفيرة من الشعب 
بــل ومــن بلــدان بعيــدة. وقــد  فــي عيــد الفصــح قادميــن مــن كل أنحــاء فلســطين 
امتــألت أروقــة الهيــكل بجماهيــر مختلطــة مــن النــاس، وكثيــرون منهــم عجــزوا عــن 
أن يحضــروا معهــم الذبائــح التــي كان ينبغــي تقديمهــا رمــزا للذبيــح العظيــم األوحــد. 
أروقــة  فــي  وتًبــاع  تُشــترى  الحيوانــات  كانــت  النــاس  هــؤلء  أمثــال  راحــة  فألجــل 
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لشــراء  الطبقــات  مــن كل  الشــعب  اجتمــع  المــكان  هــذا  فــي  الخارجيــة.  الهيــكل 
تقدماتهــم، وفــي هــذا المــكان كانــت كل النقــود األجنبيــة تســتبدل بعملــة الهيــكل.

غش واغتصاب في بيت هللا
كان يُطلَــب مــن كل يهــودي أن يدفــع نصــف شــاقل كل ســنة » ِفْديَــَة نَْفِســِه «، 
وكانت تلك األموال التي تجمع تستخدم في مطاليب الهيكل )خروج 30: 16-12(. 
وفضــا عــن هــذا فــإن مبالــغ طائلــة كان يؤتــى بهــا كتقدمــات طوعيــة لتوضــع فــي خزانــة 
الهيــكل. وكان يطلــب اســتبدال كل النقــود األجنبيــة بعملــة تســمى شــاقل القــدس، 
وهــي وحدهــا التــي كانــت تُقبَــل فــي خدمــة الهيــكل. وكانــت عمليــة اســتبدال النقــود 
فرصــة ســانحة للغــش والغتصــاب. وتلــك التجــارة التــي كانــت مــوردا للثــروة الطائلــة 

التــي كان الكهنــة يســتحوذون عليهــا، صــارت تجــارة شــائنة إلــى أقصــى حــد.
أثمانــا خياليــة باهظــة،  التــي يبيعونهــا  التجــار يفرضــون علــى الحيوانــات  كان 
وكان يقاســمهم فــي األربــاح الكهنــة والرؤســاء الذيــن أثــروا علــى حســاب الشــعب. 
وقــد أفلــح أولئــك القــادة فــي إقنــاع العابديــن بأنهــم إذا لــم يقدمــوا ذبائــح فلــن تســتقر 
بركــة هللا علــى أولدهــم أو أراضيهــم، وهكــذا أمكــن الحصــول علــى أثمــان غاليــة 
مــن  شاســعة  أبعــادا  قطعــوا  بعدمــا  الشــعب  ألن  تُبــاع،  كانــت  التــي  للحيوانــات 
أوطانهــم إلــى أورشــليم لــم يكونــوا يريــدون العــودة إلــى بادهــم دون تقديــم فــروض 

العبــادة التــي قــد أتــوا ليمارســوها.
وفــي عيــد الفصــح كان يقــدم عــدد هائــل مــن الذبائــح فكانــت المبيعــات فــي 
الهيــكل ضخمــة للغايــة، وكانــت الضجــة الهائلــة الناشــئة عــن حركــة بيــع الماشــية 
وشــرائها تــدل علــى أن ذلــك المــكان قــد اســتحال مــن هيــكل مقــدس يُعبــد فيــه 
هللا إلــى ســوق تبــاع فيهــا الحيوانــات. فكنــت تســمع أصــوات المســاومات العاليــة 
وخــوار البقــر وثغــاء الغنــم وهديــل الحمــام، وكان كل ذلــك مختلطــا برنيــن الفضــة 
وأصــوات المخاصمــات الصاخبــة. كانــت تلــك الضجــة عظيمــة بحيــث شوشــت 
علــى العابديــن، حتــى أن الصلــوات التــي كانــت تُرفـَـع إلــى هللا العلــي طغــت عليهــا 
تلــك الغوغــاء العاليــة التــي خيمــت علــى الهيــكل. كان اليهــود يفخــرون ويتشــدقون 
بتقواهــم، ويغبطــون أنفســهم علــى هيكلهــم، ويعتبــرون كل مــن يتكلــم كلمــة ســوء 
بــه.  فــي حقــه مجدفــا، ويدققــون أشــد التدقيــق فــي ممارســة الطقــوس الخاصــة 
ولكــن حــب المــال طغــى علــى ذلــك كلــه، وكادوا ل يــدرون إلــى أي حــد قــد انحطــوا 

عــن الغــرض األصلــي لتلــك الخدمــة التــي قــد ســنها هللا نفســه.
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وجوب االحترام
عندمــا نــزل الــرب علــى جبــل ســيناء تقــدس ذلــك الجبــل بحضــوره. لقــد أمــر 
موســى أن يقيــم حــدودا حــول الجبــل مــن كل ناحيــة ويقدســه. وقــد ُســمع صــوت 
ــوا  الــرب محــذرا للشــعب وقائــا: » اْحتَــِرُزوا ِمــْن أَْن تَْصَعــُدوا إِلَــى الَْجبَــِل أَْو تََمسُّ
ــُه يـَـٌد بـَـْل يُرَْجــُم رَْجًمــا أَْو يُرَْمــى رَْميًــا.  طَرَفـَـُه. كُلُّ َمــْن يََمــسُّ الَْجبَــَل يُْقتـَـُل قَتـْـاً. لَ تََمسُّ
بَِهيَمــًة كَاَن أَْم إِنَْســانًا لَ يَِعيــُش « )خــروج 19: 12، 13(. وهكــذا تعلــم الشــعب 
هــذا الــدرس وهــو أن أي مــكان يعلــن هللا فيــه نفســه يعتبــر مكانــا مقدســا، فــكان 
ينبغــي اعتبــار كل نطــاق هيــكل هللا مقدســا. ولكــن فــي ســبيل الكفــاح فــي طلــب 

الكســب غيــر المشــروع غــاب كل ذلــك عــن بالهــم.
لقــد دعــا هللا الكهنــة والرؤســاء ليكونــوا نوابــا عنــه أمــام الشــعب، وكان عليهــم أن 
يَُحرِّموا على الناس انتهاك حرمة أروقة الهيكل، وأن يقدموا أنفسهم مثال للشعب 
فــي الســتقامة والرفــق. وبــدل مــن التفكيــر فــي منفعتهــم الذاتيــة كان عليهــم أن يراعــوا 
موقف العابدين وحاجاتهم، وأن يكونوا على استعداد لمساعدة غير القادرين على 
شراء الذبائح المطلوبة. لكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إذ قد قّسى الجشع قلوبهم.

لقــد أتــى إلــى هــذا العيــد كثيــرون ممــن كانــوا متألميــن أو فقــراء أو متضايقيــن، 
فــكان هنــاك العمــي والعــرج والصــم. وكان البعــض منهــم يؤتــى بهــم علــى أِســرَّة، 
وكثيــرون أتــوا ممــن قــد أعجزهــم فقرهــم عــن شــراء أقــل التقدمــات للــرب، بــل كانــوا 
يتضــورون جوعــا لخلــو أيديهــم ممــا يشــترون بــه مــا يســد الرمــق. هــؤلء النــاس كانــوا 
أنهــم  ويدعــون  بتقواهــم  يفخــرون  كانــوا  الذيــن  الكهنــة  ادعــاءات  مــن  يتضايقــون 
أوصيــاء علــى الشــعب، بينمــا كانــت قلوبهــم خاليــة مــن كل عطــف أو إشــفاق، 
فعبثــا كان الفقــراء والمرضــى والمحتضــرون يســتجدون منهــم اإلحســان إذ لــم تكــن 

آلمهــم تســتدر الشــفقة فــي قلــوب الكهنــة.

قوة ذات سلطان
الصفقــات  رأى  علــى حقيقتــه.  شــيء  كل  عــرف  الهيــكل  يســوع  دخــل  فلمــا 
الجائــرة الظالمــة، ورأى ضيــق الفقــراء الذيــن كانــوا يعلمــون أنــه بــدون ســفك دم ل 
تحصــل مغفــرة لخطاياهــم، ورأى دار هيكلــه الخارجيــة وقــد اســتحالت إلــى مــكان 

للتجــارة النجســة، فتلــك الــدار المقدســة أصبحــت ســوقا كبيــرة.
رأى المســيح أنــه لبــد مــن عمــل شــيء. لقــد فرضــت علــى الشــعب فرائــض 
كثيــرة دون أن يعلمهــم أحــد معناهــا، كمــا كانــوا يقدمــون ذبائحهــم دون أن يفهمــوا 
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أنهــا كانــت ترمــز إلــى الذبيحة الكاملــة الواحــدة، فوقــف فــي وســطهم ذاك الــذي 
أعطــى  قــد  كان  أحــد.  يكرمــه  أو  يعرفــه  لــم  ولكــن  إليــه،  تنتهــي  الرمــوز  كانــت كل 
تعليماتــه الخاصــة بالتقدمــات، وكان يعــرف قيمتهــا الرمزيــة كمــا عــرف أنهــا صــارت 
آلت فاســدة وأســاء النــاس فهمهــا. لقــد بــدأت العبــادة الروحيــة تختفــي، ولــم تعــد 
هنالــك أيــة صلــة بيــن الكهنــة والرؤســاء وبيــن إلههــم، فــكان المســيح مزمعــا أن يقيــم 

عبــادة تختلــف كل الختــاف عــن هــذه.
وإذ يقــف المســيح علــى درج رواق الهيــكل ويتطلــع بنظراتــه الفاحصــة يــرى كل 
شيء على حقيقته. وبعين النبوة يرى حوادث الغيب، إنه ل يرى السنين فقط بل 
يــرى أيضــاً تعاقــب القــرون واألجيــال. فهــو يــرى كيــف أن الكهنــة والرؤســاء ســيصدون 
الفقــراء عــن حقوقهــم ويمنعــون الكــرازة باإلنجيــل للمســاكين. ويــرى كيــف أن محبــة 
هللا ســتُحجب عــن عيــون الخطــاة وكيــف ســيتجر النــاس بنعمتــه، فــإذ يشــاهد ذلــك 
المنظــر ترتســم علــى محيــاه أمــارات الغضــب والقــوة والســلطان. وهنــا تتجــه أنظــار 
النــاس إليــه، وأولئــك المشــغولون فــي تجارتهــم النجســة يثبتــون أنظارهــم فيــه ول 
يســتطيعون أن يغضــوا أبصارهــم عنــه، بــل ويحســون بــأن هــذا اإلنســان يقــرأ أعمــق 
أفــكار قلوبهــم ويكشــف نواياهــم، فيحــاول بعضهــم إخفــاء وجوههــم كمــا لــو كانــت 

أعمالهــم الشــريرة مســطورة علــى جباههــم وأن عينــه الفاحصــة تراهــا.

سكون شامل
التجــار  أصــوات  األصــوات،  جلبــة  وتهــدأ  الضجيــج  ذلــك  يكــف  وفجــأة 
عليهــم  ســيطر  لقــد  لهــم.  مؤلمــا  يصبــح  الصمــت  هــذا  ولكــن  والمســاومين. 
علــى  يدينهــم  الــذي  هللا  محكمــة  أمــام  واقفــون  هــم  وكأنمــا  بالرهبــة  اإلحســاس 
شــرورهم. وإذ يشــخصون إلــى المســيح يــرون نــور األلوهيــة يســطع مــن خــال ثــوب 
البشــرية. إن جــال الســماء واقــف أمامهــم كمــا ســيقف الديــان فــي اليــوم األخيــر — 
وإن لــم يكــن اآلن محاطــا بالمجــد الــذي سيتســربل بــه حينئــٍذ، ولكــن بنفــس القــوة 
التــي تكشــف خفايــا النفــس. إن عينــه تنتقــل بيــن ذلــك الجمــع عالمــة بخفايــا كل 
إنســان، ويبــدو كأن جســمه يعلــو فوقهــم فــي جــال آمــر وعلــى محيــاه يســطع نــور 
ســماوي. وإذ يتكلــم فــإن ذلــك الصــوت الصافــي الــذي يــرن فــي ذلــك المــكان هــو 
نفــس الصــوت الــذي قــد أعلــن مــن علــى جبــل ســيناء الشــريعة التــي يتعداهــا اآلن 
الكهنــة والرؤســاء، هــو نفــس الصــوت الــذي يُســمع صــداه فــي أروقــة الهيــكل قائــا: 
» ارْفَُعــوا هــِذِه ِمــْن هُهَنــا! لَ تَْجَعلُــوا بَيْــَت أَِبــي بَيْــَت تَِجــارٍَة! « )يوحنــا 2: 16(.
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وإذ بــدأ يهبــط الــدرج ببــطء وهــو يرفــع يــده بالســوط مــن الحبــال الــذي قــد التقطــه 
عنــد دخولــه إلــى تلــك الــدار أمــر أولئــك النــاس المنهمكيــن فــي البيــع والمســاومة أن 
يرحلــوا عــن أروقــة الهيــكل. وبغيــرة وصرامــة عظيمتيــن لــم تُشــاَهدا فيــه مــن قبــل يقلب 
موائد الصيارفة فتسقط قطع الفضة فيحدث لسقوطها رنين على األرض الرخامية. 
ول يحــاول أحــد أن يتســاءل عــن الســلطان الــذي خوَّلــه أن يفعــل ذلــك، كمــا لــم يجــرؤ 
أحد منهم على النحناء للتقاط قطع النقود التي قد كســبوها بغير حق. إن يســوع 
لــم يضربهــم بســوطه، ولكــن ذلــك الســوط المصنــوع مــن الحبــال أخافهــم خوفــا عظيمــا 
كمــا لــو كان ســيفا ملتهبــا بالنــار. وهــا هــم المناظــرون علــى الهيــكل والكهنــة الغارقــون 
فــي مضارباتهــم والسماســرة وتجــار الماشــية بخرافهــم وثيرانهــم يندفعــون جميعهــم 

بغايــة واحــدة هــي الهــرب مــن ذلــك المــكان لينجــوا مــن دينونــة حضــوره. 
الــذي  الســيد  ألوهيــة  بقــوة  أحــس  قــد  الــذي  الجمهــور  ذلــك  الرعــب  شــمل 
أخفــى نــوره عــن األنظــار. وكانــت صيحــات الفــزع تنطلــق مــن أفــواه مئــات النــاس 
لقــد  ارتعبــوا.  أنفســهم  التاميــذ  بــل حتــى  الخــوف،  مــن هــول  الوجــوه  الشــاحبي 
شــملهم الرعــب مــن كام يســوع وتصرفــه الــذي كان علــى غيــر مألــوف عــادة، ثــم 
ذكــروا أنــه مكتــوب عنــه: » َغيْــرََة بَيِْتــَك أَكَلَتِْنــي « )مزمــور 69: 9(. وســرعان مــا خــرج 
أولئــك القــوم المضطربــون وأخرجــوا ســلعهم التــي كانــوا يتجــرون بهــا فــي هيــكل 
الــرب. وهــا هــي أروقــة الهيــكل قــد أُخليــت مــن تلــك التجــارة النجســة فاســتحوذ 
علــى ذلــك المــكان الــذي كان يســوده الضطــراب ســكون وخشــوع شــامان. إن 

حضــور الــرب الــذي قــدس الجبــل قديمــا يقــدس اآلن الهيــكل المقــام إلكرامــه.

الهيكل رمز
إن يسوع بتطهيره الهيكل كان يعلن عن رسالته بأنه مسيا ويبدأ عمله، فذلك 
الهيــكل الــذي بُِنــي ليحــل فيــه هللا كان يقصــد بــه أن يكــون درســا إيضاحيــا إلســرائيل 
ولــكل العالــم. ومنــذ أجيــال الدهــر كان قصــد هللا أن كل كائــن مــن مخلوقاتــه، مــن 
إلــى اإلنســان، يكــون كل منهــم هيــكا  الســرافيم القديســين المتســربلين بالنــور، 
يســكنه الخالــق. ولكــن بســبب الخطيــة لــم تعــد البشــرية هيــكا هلل. وإذ أظلمــت 
قلــوب النــاس وتنجســت بالخطيــة أمســت ل تعلــن مجــد هللا. ولكــن قصــد الســماء 
قــد تــم بتجســد ابــن هللا. فــاهلل يســكن فــي البشــرية. وبواســطة النعمــة الُمَخلِّصــة 
يصبــح القلــب هيــكا لــه مــن جديــد. وقــد قصــد هللا أن يكــون الهيــكل فــي أورشــليم 
شــاهدا دائمــا علــى المصيــر الســامي المقــدم لــكل نفــس. ولكــن اليهــود لــم يفهمــوا 
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دللــة ذلــك البنــاء الــذي كانــوا يكرمونــه ويفخــرون بــه. فلــم يقدمــوا ذواتهــم هيــاكل 
مقدســة لســكنى روح هللا. وإن أروقــة هيــكل أورشــليم التــي علــت فيهــا الضوضــاء 
الــذي  القلــب  هيــكل  صادقــا  تمثيــا  تمثــل  كانــت  الدنســة  بالمتاجــرة  وامتــألت 
نجســته األهــواء والشــهوات واألفــكار النجســة. وإذ طهــر يســوع الهيــكل ممــن كانــوا 
يبيعــون فيــه ويشــترون أعلــن عــن رســالته فــي تطهيــر القلــب مــن نجاســات الخطيــة 
المفســدة  الشــريرة  والعــادات  النفســانية  واألهــواء  العالميــة  الشــهوات  مــن   —
ـِذي  الّـَ الَْعْهــِد  َوَمــاَُك  تَطْلُبُونَــُه،  ـِذي  الّـَ ــيُِّد  السَّ َهيَْكلِــِه  إِلَــى  بَْغتَــًة  للنفــس. » يَأْتِــي 
تَُســرُّوَن ِبــِه. ُهــَوَذا يَأْتِــي، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد« َوَمــْن يَْحتَِمــُل يَــْوَم َمِجيِئــِه؟ َوَمــْن يَثْبُــُت 
ًصــا  ــاِر. فَيَْجلِــُس ُمَمحِّ ــِص، َوِمثْــُل أَْشــَناِن الَْقصَّ ـُه ِمثْــُل نَــاِر الُْمَمحِّ ِعْنــَد ظُُهــورِِه؟ ألَنّـَ
ِبيــَن  ــِة، لِيَُكونُــوا ُمَقرَّ َهــِب َوالِْفضَّ يِهــْم كَالذَّ ــي بَِنــي لَِوي َويَُصفِّ ــِة. فَيَُنقِّ يًــا لِلِْفضَّ َوُمَنقِّ

، تَْقِدَمــًة ِبالِْبــرِّ « )ماخــي 3-1:3(. لِلــرَّبِّ
ــَكُل هللِا، َوُروُح هللِا يَْســُكُن ِفيُكــْم؟ إِْن كَاَن أََحــٌد يُْفِســُد  » أََمــا تَْعلَُمــوَن أَنَُّكــْم َهيْ
ٌس الَّــِذي أَنْتـُـْم ُهــَو « )1 كورنثــوس  َهيْــَكَل هللِا فََسيُْفِســُدُه هللُا، ألَنَّ َهيْــَكَل هللِا ُمَقــدَّ
قــد  التــي  الشــرور  القلــب  مــن  يخــرج  أن  بنفســه  أحــد  يســتطيع  ل   .)17  ,16  :3
احتلتــه، ولكــن يســوع هــو وحــده الــذي يســتطيع أن يطهــر هيــكل النفــس. ولكنــه 
لــن يقتحــم القلــب أو يدخــل عنــوة. وهــو ل يدخــل القلــب كمــا قــد دخــل الهيــكل 
أََحــٌد َصْوتِــي  َســِمَع  إِْن  َوأَقْــَرُع.  الْبَــاِب  َعلَــى  َواِقــٌف  قديمــا، ولكنــه يقــول: » هَنــَذا 
ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي « )رؤيــا 3: 20(. إنــه ســيأتي ل  ــِه َوأَتََعشَّ ــاَب، أَْدُخــُل إِلَيْ ــَح الْبَ َوفَتَ
لمجــرد يــوم واحــد ألنــه يقــول: » إِنِّــي َسأَْســُكُن ِفيِهــْم َوأَِســيُر بَيَْنُهــْم... َوُهــْم يَُكونُــوَن 
لِــي َشــْعبًا «، » يَــُدوُس آثَاَمَنــا، َوتُطْــَرُح ِفــي أَْعَمــاِق الْبَْحــِر َجِميــُع َخطَايَاُهــْم « )2 
كورنثــوس 16:6؛ ميخــا 7: 19(. إن حضــوره يطهــر النفــس ويقدســها حتــى تصيــر 
ِ ِفــي الــرُّوِح « )أفســس 2: 21، 22(. ًســا ِفــي الــرَّبِّ « و » َمْســَكًنا هلِلَّ » َهيْــَكاً ُمَقدَّ

وقت اقتناع
وإذ اســتولى الرعــب علــى الكهنــة والرؤســاء هربــوا مــن رواق الهيــكل لينجــوا 
بأنفســهم مــن نظــرة يســوع الفاحصــة التــي كشــفت نواياهــم. وفــي هربهــم التقــوا 
آخريــن ممــن كانــوا فــي طريقهــم إلــى الهيــكل فأمروهــم بالعــودة وأخبروهــم بمــا قــد 
رأوا وســمعوا. وقــد نظــر المســيح إلــى أولئــك الهاربيــن فــي إشــفاق رحيــم لخوفهــم 
وعــدم معرفتهــم مطاليــب الديانــة الحقيقيــة. وفــي هــذا المنظــر رأى الســيد رمــزا 

لتشــتت األمــة اليهوديــة كلهــا بســبب شــرهم وصابــة قلوبهــم.
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ولكــن لمــاذا هــرب الكهنــة مــن الهيــكل؟ ولمــاذا لــم يثبتــوا فــي أماكنهــم؟ إن مــن 
قــد أمرهــم بالخــروج هــو ابــن النجــار الــذي كان جليليــا فقيــرا، ل مقــام لــه ول ســطوة 
فــي العالــم. فلمــاذا لــم يقاومــوه، ولمــاذا تركــوا مكســب الظلــم وهربــوا انصياعــا ألمــر 

ذاك الــذي كان مظهــره الخارجــي وضيعــا جــدا؟
لقــد تكلــم المســيح بســلطان كملــك، وفــي مظهــره ونغمــة صوتــه كان هنالــك 
شــيء عجــزوا عــن مقاومتــه وأمــام كلمــة األمــر التــي خرجــت مــن شــفتيه تحققــوا 
مــا لــم يتحققــوه مــن قبــل وهــو أنهــم مــراؤون ولصــوص. وعندمــا ســطعت ألوهيتــه 
مــن خــال بشــريته لــم يــروا الغضــب فقــط مرتســما علــى وجــه المســيح بــل تحققــوا 
مغــزى كامــه. لقــد أحســوا كأنهــم ماثلــون أمــام عــرش الديــان الســرمدي يســتمعون 
بــأن المســيح  لحكمــه عليهــم فــي الحيــاة ومــدى األبديــة، واقتنعــوا بعــض الوقــت 
نبــي، وآمــن كثيــرون بأنــه مســيا، أعــاد الــروح القــدس إلــى أذهانهــم أقــوال األنبيــاء عــن 

المســيح. فهــل يخضعــون لهــذا القتنــاع؟
علــى  بالعطــف  ممتلئــا  كان  المســيح  قلــب  أن  عرفــوا  التوبــة.  رفضــوا  لقــد 
للشــعب.  فــي معاملتهــم  الغتصــاب  ارتكبــوا جريمــة  أنهــم  الفقــراء، كمــا عرفــوا 
مســامع  علــى  إياهــم  توبيخــه  وإن  أبغضــوه.  فقــد  أفكارهــم  عــرف  المســيح  وألن 
بيــن  نفــوذه  لتزايــد  منــه  يغــارون  كانــوا  كمــا  لكبريائهــم،  إذلل  فيــه  كان  الشــعب 
الشــعب، فصممــوا علــى أن يراجعــوه ويتحــدوه مــن جهــة ســلطانه فــي طردهــم، 

الســلطان. هــذا  أعطــاه  ومــن 

معز لطيف
فعــادوا إلــى الهيــكل ببــطء وبتأنــي، والحقــد ينهــش قلوبهــم. ولكــن مــا أعظــم 
أخــذوا  الذيــن  الفقــراء  تخلــف  هربهــم  فعنــد  غيابهــم!  فــي  حــدث  الــذي  التبــدل 
يشــخصون إلــى يســوع الــذي ارتســمت علــى محيــاه آيــات الحــب والعطــف. وقــال 
ألولئــك النــاس المرتعبيــن الملتفيــن مــن حولــه وعينــاه تفيضــان بالدمــوع: ل تخافــوا 

ســأنقذكم وأنتــم ســتمجدونني. فألجــل هــذا أتيــت إلــى العالــم.
تزاحــم النــاس حــول المســيح يقدمــون إليــه توســاتهم الحــارة فــي تضــرع موجــب 
أذنــاه كل صراخهــم.  وقــد ســمعت  يــا معلــم.  باركنــي  يقــول:  منهــم  للرثــاء، وكل 
إلــى أولئــك األصاغــر المتألميــن وقــد  وبعطــف يفــوق عطــف األم الحنــون انحنــى 
ظفــروا جميعــا باهتمامــه، فشــفي جميــع المرضــى منهــم، فانفتحــت أفــواه البكــم 

تســبحه، والعمــى أبصــروا وجــه فاديهــم، وابتهجــت قلــوب أولئــك المتألميــن.
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أعظمــه  كان  فمــا  العظيــم،  العمــل  هــذا  الهيــكل  ومســؤولو  الكهنــة  أبصــر  وإذ 
إعانــا ذاك الــذي طــرق مســامعهم عندمــا ســمعوا مــا ســمعوه! لقــد كان الشــعب 
يتحدثــون عــن قصــص اآللم التــي عانوهــا وعــن آمالهــم التــي قــد خابــت وأيــام األلــم 
وليالــي األرق. ولكــن عندمــا انطفــأت آخــر بارقــة مــن بــوارق األمــل شــفاهم يســوع. 
قــال أحدهــم: لقــد كان حملــي ثقيــا وجاثمــا علــى صــدري ولكنــي وجــدت معينــا — 
إنــه مســيح هللا وســأكرس حياتــي لـــخدمته. وكان اآلبــاء يقولــون ألولدهــم: لقــد أنقــذ 
حياتكــم فارفعــوا أصواتكــم وســبحوه، فاتحــدت أصــوات الصغــار والشــباب واآلبــاء 
واألمهــات واألصدقــاء والمشــاهدين فــي الشــكر والتســبيح. لقــد امتــألت قلوبهــم 
رجاء وحبورا وشمل السام عقولهم وأفكارهم. لقد شفيت نفوسهم وأجسادهم 
فعــادوا إلــى بادهــم وهــم يعلنــون فــي كل مــكان عــن محبــة يســوع التــي ل مثيــل لهــا.

وعندمــا صلــب المســيح لــم يشــترك أولئــك الذيــن قــد شــفاهم مــع جماهيــر 
الرعــاع حيــن صرخــوا ضــده قائليــن: » اْصلِبْــُه! اْصلِبْــُه! «، بــل كانــوا يعطفــون علــى 
يســوع ألنهــم ســبقوا فاختبــروا عطفــه وقوتــه العجيبــة. لقــد عرفــوه مخلصــا لهــم ألنــه 
منحهم شــفاء ألجســادهم ونفوســهم. لقد ســمعوا كرازة الرســل، وإذ دخلت كلمة 
هللا إلــى قلوبهــم منحتهــم وعيــا وإدراكا، فصــاروا عامليــن ورســل رحمــة هلل وآلت 

لنشــر كلمــة خاصــه.

اقتناع يخمد
إن أولئــك الجمــوع الذيــن هربــوا مــن الهيــكل عــادوا إليــه بعــد حيــن ببــطء. كان 
الرعــب الــذي شــملهم قــد زايلهــم اآلن إلــى حــد مــا. ولكــن كانــت تـُـرَى علــى وجوههــم 
ســيماء التذبــذب والجبــن. وقــد اندهشــوا عندمــا رأوا أعمــال يســوع واقتنعــوا بــأن 
النبــوات الخاصــة بمســيا قــد تمــت فيــه. إن خطيــة انتهــاك حرمــة الهيــكل اســتقرت 
على رؤوس الكهنة إلى حد كبير، إذ بتدبيرهم استحالت دار الهيكل إلى سوق. أما 
الشعب فكانوا أبرياء نسبيا، كما كانوا مقتنعين بسلطان يسوع اإللهي، ولكن نفوذ 
الكهنة عليهم كان طاغيا. لقد اعتبروا رسالة المسيح بدعة وكانوا يشكون في أن له 
حــق التدخــل فــي مــا قــد أباحتــه ســلطات الهيــكل. لقــد اســتاءوا ألن تلــك التجــارة قــد 

قوطعــت وبذلــك أخمــدوا صــوت الــروح القــدس فــي قلوبهــم فمــا عــاد يبكتهــم.
كان ينبغــي للكهنــة والرؤســاء، أكثــر مــن جميــع النــاس، أن يــروا المســيح علــى 
التــي وصفــت رســالته علــى حقيقتهــا  الــرب، ألن األســفار المقدســة  أنــه مســيح 
كانــت بيــن أيديهــم، وقــد عرفــوا أن تطهــر الهيــكل كان إعانــا لســلطان يفــوق كل 

163, 164



المسيح في هيكله  |  1٤7

يســتطيعوا  لــم  البغــض  أشــد  يســوع  يبغضــون  كانــوا  أنهــم  ومــع  بشــري.  ســلطان 
التخلــص مــن فكــرة أنــه قــد يكــون نبيــا مرســا مــن هللا ليعيــد إلــى الهيــكل قدســيته. 
تُِريَنــا  آيَــٍة  ـَة  » أَيّـَ قائليــن:  وســألوه  إليــه  ذهبــوا  الخــوف  هــذا  وليــد  كان  فباحتــرام 

ـى تَْفَعــَل هــَذا؟ « )يوحنــا 2: 18(. َحتّـَ

» انُْقُضوا هَذا الَْهْيكََل «
لقــد أراهــم يســوع آيــة، وإذ أشــرق بنــوره فــي قلوبهــم وصنــع أمامهــم األعمــال 
التــي كان مســيا مزمعــا أن يعملهــا قــدم لهــم البرهــان المقنــع علــى صفتــه ومقامــه. 
فــاآلن إذ ســألوه آيــة أجابهــم بمثــل مبرهنــا بذلــك علــى معرفتــه لحقدهــم وخبثهــم 
وإلــى أي نهايــة ســيوصلهم حقدهــم، فقــال: » انُْقُضــوا هــَذا الَْهيْــَكَل، َوِفــي ثثَاَثَــِة 

ـاٍم أُِقيُمــُه « )يوحنــا 2: 19(. أَيّـَ
كان معنــى هــذا الــكام مزدوجــا، فهــو لــم يشــر فقــط إلــى نقــض هيــكل اليهــود 
نقــض هيــكل جســده. وهــذا  إلــى موتــه هــو — أي  بــل  فيــه  تُقــام  التــي  والعبــادة 
مــا كان اليهــود يتآمــرون لعملــه مــن قبــل. فــإن الكهنــة والرؤســاء بعدمــا عــادوا إلــى 
الهيــكل كانــوا قــد ارتــأوا قتــل يســوع وبذلــك يزيحــون هــذا الشــخص المزعــج مــن 
طريقهــم. ومــع ذلــك فعندمــا كشــف لهــم عــن قصدهــم لــم يفهمــوه. لقــد فهمــوا 
كامــه علــى أنــه ينطبــق فقــط علــى الهيــكل الــذي فــي أورشــليم. فصاحــوا يقولــون 
ــاٍم  َــِة أَيَّ ــَكُل، أَفَأَنْــَت ِفــي ثثَاَث ــَي هــَذا الَْهيْ فــي غضــب: » ِفــي ِســتٍّ َوأَْربَِعيــَن َســَنًة بُِن
تُِقيُمــُه؟ « )يوحنــا 2: 20(. واآلن تأكــدوا مــن وجــود مبــرر لعــدم إيمانهــم بــه، فــزادوا 

مــن إصرارهــم علــى رفضــه.
ول  حتــى  أقوالــه  اإليمــان  العديمــو  اليهــود  يفهــم  أن  يقصــد  المســيح  يكــن  لــم 
وعنــد  بهــا،  ويحاربونــه  أقوالــه  ســيُحرِّفون  أعــداءه  أن  عــرف  إذ  حينئــٍذ،  تاميــذه 
صليــب  علــى  ـق  يُعلّـَ وإذ  إلدانتــه.  اتهامــا  الــكام  هــذا  مــن  ســيحيكون  محاكمتــه 
ــره آنئــٍذ لعلــم تاميــذه أنــه مزمــع أن  جلجثــة سيســخرون منــه ويهينــوه. ولكــن لــو فسَّ
يتألــم فذلــك ســيجلب عليهــم أحزانــا لــم يكونــوا يســتطيعون احتمالهــا حتــى ذلــك 
الحيــن. وذلــك التفســير سيكشــف ألولئــك اليهــود قبــل األوان عواقــب تعصبهــم 
وعــدم إيمانهــم. لقــد بــدأوا فعــا الســير فــي طريــق اإلجــرام وســيوغلون فيــه إلــى أن 

يســاق يســوع كشــاة إلــى الذبــح. 
نطــق المســيح بهــذه األقــوال ألجــل صالــح الذيــن يؤمنــون بــه. وعــرف أن ذلــك 
بــه فــي عيــد الفصــح فسيســمعه آلف النــاس فينتقــل  القــول ســيتكرر. وإذ نطــق 
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إلــى كل أنحــاء العالــم. وبعــد قيامتــه مــن األمــوات يتضــح معنــى هــذا الــكام، ويكــون 
برهانــا مقنعــا لكثيريــن علــى ألوهيــة يســوع.

يكــن حتــى  لــم  القلــوب  علــى  كان جاثمــا  الــذي  الروحــي  الظــام  بســبب  إنــه 
تاميــذ يســوع أنفســهم يفهمــون تعاليمــه. ولكــن الكثيــر مــن تلــك التعاليــم وضحــت 
لــم يعــد يســير  التــي جــرت فيمــا بعــد. وبعــد صعــوده حينمــا  لهــم فــي الحــوادث 

معهــم علــى األرض كان كامــه ســندا لقلوبهــم.
وفيمــا يختــص بهيــكل أورشــليم فــإن قــول المســيح: » انُْقُضــوا هــَذا الَْهيْــَكَل، 
ـاٍم أُِقيُمــُه « كان لــه معنــى أعمــق ممــا قــد فهمــه ســامعوه. لقــد كان  َوِفــي ثثَاَثَــِة أَيّـَ
المســيح هــو أســاس الهيــكل وحياتــه. وكانــت الخدمــات التــي تقــام فيــه رمــزا إلــى 
ذبيحــة ابــن هللا. وكان نظــام الكهنــوت قــد أقيــم كرمــز لشــفاعة المســيح وعملــه. 
إن نظــام الذبائــح المختــص بالعبــادة كلــه كان رمــزا لمــوت الُمَخلِـّـص ألجــل فــداء 
العالــم، ومتــى تمــت الحادثــة العظيمــة التــي كانــت تلــك الذبائــح تشــير إليهــا منــذ 

أجيــال طويلــة فلــن تكــون لهــا أيــة فاعليــة أو تأثيــر.

نظام طقسي
وحيــث أن النظــام الطقســي برمتــه كان كلــه يرمــز إلــى المســيح فلــم تكــن لــه أيــة 
قيمــة بدونــه. وعندمــا ختــم اليهــود علــى رفضهــم للمســيح بتســليمهم إيــاه للمــوت 
رفضــوا كل مــا أضفــى قيمــة علــى الهيــكل وخدماتــه، فجــرد الهيــكل مــن قدســيته 
وكل  الكفاريــة  الذبائــح  تلــك  أمســت  اليــوم  ذلــك  ومنــد  بالخــراب.  عليــه  وحكــم 
الخدمــات المرتبطــة بهــا بــا معنــى أو دللــة. لقــد صــارت كتقدمــة قاييــن ل تعبــر 
تعبيــراً صريحــا عــن اإليمــان بالُمَخلِـّـص. وإذ صلــب اليهــود المســيح وقتلــوه فهــم 
فــي الواقــع قــد نقضــوا الهيــكل. وحينمــا صلــب المســيح انشــق حجــاب الهيــكل 
الداخلــي إلــى اثنيــن مــن فــوق إلــى أســفل دللــة علــى أن الذبيحــة العظيمــة األخيــرة 

قــد قدمــت وأن نظــام الذبائــح الكفاريــة قــد أبطــل إلــى األبــد.
» َوِفــي ثثَاَثـَـِة أَيَّــاٍم أُِقيُمــُه «. عندمــا مــات الُمَخلِّــص ظهــر كأن قــوات الظلمــة قــد 
انتصــرت، وقــد فرحــت وتهللــت بانتصارهــا، ولكنــه خــرج مــن قبر يوســف ظافــرا: » إِْذ 
ــاَِطيَن أَْشــَهرَُهْم ِجَهــارًا، ظَاِفــرًا ِبِهــْم ِفيــِه « )كولوســي 2: 15(.  يَاَســاِت َوالسَّ َجــرََّد الرِّ
ـِذي نََصبَــُه  فبفضــل موتــه وقيامتــه صــار » َخاِدًمــا لأِلَقْــَداِس َوالَْمْســَكِن الَْحِقيِقــيِّ الّـَ
الــرَّبُّ لَ إِنَْســاٌن « )عبرانييــن 8: 2(. لقــد أقــام النــاس الخيمــة اليهوديــة، وهــم الذيــن 
بنــوا الهيــكل اليهــودي. أمــا المقــدس الســماوي الــذي كان المقــدس األرضــي رمــزا لــه، 
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فلــم تقمــه يــد مهنــدس بشــري » ُهــَوذَا الرَُّجــُل »الُْغْصــُن« اْســُمُه. فَُهــَو يَبِْنــي َهيْــَكَل 
، َوُهــَو يَْحِمــُل الَْجــاََل َويَْجلِــُس َويَتََســلَُّط َعلَــى كُرِْســيِِّه « )زكريــا 6: 12، 13(.  الــرَّبِّ

عيــون  ولكــن  المســيح،  إلــى  ترمــز  كانــت  التــي  الكفاريــة  الخدمــة  بطلــت  لقــد 
بطــل  لقــد  العالــم.  المقــدم ألجــل خطايــا  الحقيقــي  الذبيــح  إلــى  التفتــت  النــاس 
الكهنــوت األرضــي ولكننــا ننظــر إلــى يســوع خــادم العهــد الجديــد، وإلــى: » َدِم رَشٍّ 
يَتََكلَّــُم أَفَْضــَل ِمــْن َهاِبيــَل «، » أَنَّ طَِريــَق األَقْــَداِس لَــْم يُظَْهــْر بَْعــُد، َمــا َداَم الَْمْســَكُن 
الَْعِتيــَدِة،  لِلَْخيْــرَاِت  كََهَنــٍة  رَئِيــَس  َجــاَء  قَــْد  َوُهــَو  الَْمِســيُح،  ــا  أَمَّ إِقَاَمــٌة...  لَــُه  األَوَُّل 
فَِبالَْمْســَكِن األَْعظـَـِم َواألَكَْمــِل، َغيْــِر الَْمْصُنــوِع ِبيَــٍد... ِبــَدِم نَْفِســِه، َدَخــَل َمــرًَّة َواِحــَدًة 

ـا « )عبرانييــن2٤:12؛ 12-8:9(. أَبَِديًـّ ِفــَداًء  إِلَــى األَقْــَداِس، فََوَجــَد 
ُمــوَن ِبــِه إِلَــى هللِا، إِْذ  ـَص أَيًْضــا إِلَــى التََّمــاِم الَِّذيــَن يَتََقدَّ » فَِمــْن ثَــمَّ يَْقــِدُر أَْن يَُخلِـّ
ُهــَو َحــيٌّ ِفــي كُلِّ ِحيــٍن لِيَْشــَفَع ِفيِهــْم « )عبرانييــن 7: 25(. ومــع أن الخدمــة كانــت 
مزمعــة أن تنتقــل مــن الهيــكل األرضــي إلــى الهيــكل الســماوي، ومــع أن المقــدس 
ورئيــس كهنتنــا األعظــم لــن تراهمــا عيــن بشــرية، فــإن التاميــذ لــم تلحقهــم مــن ذلــك 
خســارة. لــن يحــدث شــق فــي شــركتهم كإخــوة، ولــن تضعــف قوتهــم نظــرا لغيــاب 
مخلصهــم عنهــم بالجســد. ففــي حيــن أن يســوع يخــدم فــي المقــدس الســماوي 
فإنــه بروحــه ل يــزال يخــدم فــي الكنيســة علــى األرض. لقــد احتجــب عــن العيــون 
البشــرية ولكنــه قبيــل انطاقــه قــدم لشــعبه هــذا الوعــد: » َهــا أَنَــا َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّــاِم 
ْهــِر « )متــى 28: 20(. فإنــه إذ يمنــح قوتــه وســلطانه للخــدام الذيــن  إِلـَـى انِْقَضــاِء الدَّ

علــى األرض فإنــه بحضــوره ينشــط كنيســته.
رَئِيــُس  لََنــا  لَيْــَس  ألَْن  ِباإلِقْــرَاِر.  ــْك  فَلَْنتََمسَّ َعِظيــٌم...  كََهَنــٍة  رَئِيــُس  لََنــا  » فَــِإْذ 
كََهَنــٍة َغيْــُر قَــاِدٍر أَْن يَرْثِــَي لَِضَعَفاتَِنــا، بَــْل ُمَجــرٌَّب ِفــي كُلِّ َشــْيٍء ِمثْلَُنــا، ِبــاَ َخِطيَّــٍة. 
ْم ِبِثَقــٍة إِلَــى َعــرِْش النِّْعَمــِة لَِكــْي نََنــاَل َرْحَمــًة َونَِجــَد نِْعَمــًة َعْونًــا ِفــي ِحيِنــِه «  فَلَْنتََقــدَّ

.)16-1٤  :٤ )عبرانييــن 
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نِيُقوِديُموس

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 3: 17-1(.

كانــت لنيقوديمــوس مكانــة ســامية وكان موضــع ثقــة األمــة اليهوديــة إذ تلقــى 
تعليمــا عاليــا وكانــت لــه مواهــب ممتــازة فــكان عضــوا مكرمــا فــي مجلــس األمــة. كان 
قــد تأثــر بتعاليــم يســوع كمــا قــد تأثــر آخــرون غيــره. ومــع كونــه غنيــا ومتعلمــا ومكرمــا 
فقــد اجتذبــه ذلــك الناصــري الوضيــع بكيفيــة غريبــة. لقــد تأثــر تأثــرا عميقــا بالتعاليــم 
التــي نطــق بهــا الُمَخلِّــص، فاشــتاق إلــى ســماع المزيــد مــن تلــك الحقائــق العجيبــة.

إن اســتخدام المســيح لســلطته فــي تطهيــر الهيــكل قــد أثــار الحقــد والضغينــة 
فــي قلــوب الكهنــة والرؤســاء حتــى باتــوا يخشــون قــوة هــذا الغريــب، فلــم يمكنهــم أن 
يتســامحوا مــع هــذه الجــرأة التــي أبداهــا هــذا الجليلــي المغمــور الذكــر، فأصــروا علــى 
إحبــاط عملــه. ولكــن لــم يكــن الــكل مجمعيــن علــى هــذا الغــرض. فقــد كان هنالــك 
جماعــة خشــوا أن يقاومــوا ذاك الــذي اتضــح جليــا أنــه كان مســوقا بــروح هللا، وذكــروا 
كيــف أن األنبيــاء قــد قُتلــوا قديمــا ألنهــم وبخــوا رؤســاء إســرائيل علــى خطاياهــم، 
وعرفــوا أن اســتعباد أمــة وثنيــة لهــم كان نتيجــة لعنادهــم ألنهــم رفضــوا توبيخــات هللا. 
فكانــوا يخشــون لئــا يكــون أولئــك الكهنــة والرؤســاء بتآمرهــم علــى يســوع ســائرين فــي 
نفــس الطريــق الــذي ســار فيــه آباؤهــم مــن قبــل، وأنهــم بذلــك ســيجلبون علــى األمــة 
أهــوال وكــوارث جديــدة. وقــد كان نيقوديمــوس يشــارك هــؤلء النــاس فــي شــعورهم. 
فــإذ كان مجمــع الســنهدريم مجتمعــا ليتداولــوا فيمــا يجــب اتخــاذه مــن إجــراءات 
حيــال يســوع نصحهــم نيقوديمــوس أن يلزمــوا جانــب الحيطــة والعتــدال. ثــم قــال لهــم 
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إنــه اذا كان يســوع مــزودا بســلطان مــن هللا فالخطــر كل الخطــر فــي رفــض إنذاراتــه أو 
مقاومتهــا، فلــم يجــرؤ الكهنــة علــى الســتخفاف بهــذه المشــورة أو رفضهــا. وفــي ذلــك 

الوقــت لــم تُتخــذ أيــة إجــراءات علنيــة ضــد الُمَخلِّــص.
يــدرس  واجتهــاد  شــوق  بــكل  بــدأ  يســوع  كام  نيقوديمــوس  ســمع  أن  ومنــذ 
النبــوات الخاصــة بمســيا، وكلمــا تعمــق فــي الــدرس زاد اقتناعــا بــأن هــذا هــو اآلتــي. 
وككثيريــن غيــره مــن بنــي إســرائيل كان متضايقــا جــدا ومنزعجــا وهــو يــرى الهيــكل 
وقــد تنجــس. كان بيــن المشــاهدين حيــن طــرد يســوع مــن كانــوا يشــترون ويبيعــون 
يقبــل  وهــو  الُمَخلِـّـص  رأى  كمــا  العجيــب،  هللا  ســلطان  إعــان  رأى  وقــد  فيــه. 
المســاكين ويشــفي المرضــى، رآهــم ورأى الفــرح مرتســما علــى وجوههــم وســمعهم 

وهــم يســبحون فلــم يعــد يشــك فــي أن يســوع الناصــري مرســل مــن قبــل هللا.

مقابلة سرية
كان يتــوق جــدا إلــى الجتمــاع بيســوع ولكنــه كان يخشــى أن يطلبــه جهــارا. إنــه 
يكــون أمــرا فــي منتهــى اإلذلل والمهانــة لرئيــس ومعلــم لليهــود أن يعلــن عــن ميلــه 
وعطفــه نحــو ذلــك المعلــم الحديــث العهــد بالشــهرة. ولــو وصــل خبــر تلــك الزيــارة 
بــه. ولذلــك  إلــى مســامع رجــال الســنهدريم لصــار هدفــا لحتقارهــم وتشــهيرهم 
عــزم علــى الذهــاب إليــه ســرا، قائــا إنــه لــو ذهــب إلــى يســوع علنــا فقــد يتمثــل بــه 
اآلخــرون. فــإذ علــم مــن الســتخبارات الخاصــة عــن مــكان اعتــكاف الُمَخلِـّـص فــي 

جبــل الزيتــون انتظــر حتــى هجــع أهــل المدينــة ثــم خــرج يطلبــه.
وإذ مثــل نيقوديمــوس فــي حضــرة المســيح بــدأ يحــس بخجــل غريــب حــاول أن 
ـَك قَــْد أَتَيْــَت  ـُم، نَْعلَــُم أَنّـَ يســتره تحــت مظهــر الرصانــة والعظمــة. قــال لــه: » يَــا ُمَعلِـّ
ِمــَن هللِا ُمَعلًِّمــا، ألَْن لَيْــَس أََحــٌد يَْقــِدُر أَْن يَْعَمــَل هــِذِه اآليـَـاِت الَِّتــي أَنـْـَت تَْعَمــُل إِْن لَــْم 
يَُكــِن هللُا َمَعــُه « )يوحنــا 3: 2(. كان يرجــو أنــه إذ يتكلــم عــن مواهــب المســيح الفــذة 
كمعلــم، ويتحــدث عــن قدرتــه العظيمــة فــي إجــراء المعجــزات فســيكون ذلــك تمهيــدا 
حســنا لتلــك المقابلــة، كمــا قصــد بكامــه هــذا أن يعبــر عــن ثقتــه بالمســيح ويظفــر 
بثقتــه، ولكــن ذلــك الــكام كان فــي الحقيقــة تعبيــرا عــن عــدم اإليمــان. فهــو لــم يعتــرف 

بالمســيح كمســيا بــل قــال عنــه إنــه ليــس ســوى معلــم مرســل مــن قبــل هللا.
لكن يسوع بدل من التسليم بهده التحية ثبت نظره في المتكلم كما لو كان يقرأ 
عمــق أفــكاره. وبحكمتــه الامتناهيــة رأى أمامــه رجــا يطلــب الحــق. وقــد عــرف غرضــه 
من تلك الزيارة، فإذ كان يرغب في تعميق الحق الرابض في عقل ذلك الزائر تقدم 
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مباشــرة إلــى الغايــة المقصــودة فقــال بــكل رفــق ومهابــة: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لـَـَك: إِْن 
كَاَن أََحــٌد لَ يُولـَـُد ِمــْن فـَـْوُق لَ يَْقــِدُر أَْن يـَـرَى َملَُكــوَت هللِا « )يوحنــا 3:3(. 

كشف الِْبرِّ الذاتي
لقــد أتــى نيقوديمــوس إلــى الــرب ظانــا أنــه ســيدخل معــه فــي محادثــة، ولكــن 
يســوع كشــف لــه عــن أســاس مبــادئ الحــق. قــال لنيقوديمــوس: إنــك لســت بحاجــة 
إلــى  الروحــي. لســت بحاجــة  التجديــد  إلــى  قــدر حاجتــك  النظريــة  المعرفــة  إلــى 
إشــباع حــب الســتطاع بــل أنــت تحتــاج إلــى قلــب جديــد. ينبغــي لــك أن تقبــل 
حيــاة جديــدة مــن فــوق قبلمــا تســتطيع تقديــر األمــور الروحيــة حــق قدرهــا. فــإذا لــم 
يحــدث فيــك هــذا التغييــر الــذي يصيِّــر كل شــيء جديــدا فإنــك لــن تنــال خيــرا ولــن 

تخلــص بكونــك تتباحــث معــى عــن ســلطاني أو رســالتي.
كان نيقوديمــوس قــد ســمع كــرازة يوحنــا المعمــدان عــن التوبــة والمعموديــة، 
وكيــف أنــه أرشــد النــاس إلــى ذاك الــذي يُعّمــد بالــروح القــدس. وكان هــو نفســه 
يحــس بــأن الشــعب تعوزهــم التقــوى، وأنــه قــد تحكــم فيهــم التعصــب والطمــوح 
ومــع  بمجــيء مســيا.  األحــوال  تتحســن  أن  يرجــو  كبيــر. وكان  إلــى حــد  الدنيــوي 
إقناعــه بخطيتــه.  فــي  تفلــح  لــم  للقلــوب  الفاحصــة  المعمــدان  فــإن رســالة  ذلــك 
يكرمونــه  الجميــع  كان  الصالحــة.  بأعمالــه  يفخــر  وكان  مدققــا  فريســيا  كان  لقــد 
الهيــكل،  بمالــه لمســاعدة خدمــة  الخيــر والســخاء  أريحيتــه وحبــه لعمــل  بســبب 
فــي  التفكيــر  أفزعــه  ولذلــك  هللا،  رضــى  لنفســه  ضمــن  قــد  بأنــه  يحــس  فــكان 

ملكــوت أطهــر مــن أن يــراه هــو فــي حالتــه الراهنــة.
إن اســتعارة الــولدة الجديــدة مــن فــوق التــي اســتعملها يســوع فــي حديثــه لــم 
إلــى  الوثنيــة  مــن  المهتــدون  نيقوديمــوس. كان  لــدى  كليــاً  مألــوف  غيــر  أمــرا  تكــن 
إيمــان إســرائيل يشــبهون أحيانــا كثيــرة بأطفــال حديثــي الــولدة، ولذلــك كان علــى 
ولكنــه  حرفيتــه،  علــى  يُفَهــم  ألّ  ينبغــي  المســيح  كام  أن  يــدرك  أن  نيقوديمــوس 
فــي ملكــوت هللا.  لــه مكانــا  مــن أن  مــن نســل إســرائيل كان واثقــا  بفضــل ولدتــه 
لــم يكــن يحــس بحاجتــه إلــى أي تغييــر، ولهــذا أبــدى دهشــته مــن كام الُمَخلِـّـص، 
وأهاجــه كــون ذلــك الــكام منطبقــا عليــه بدقــة. إن الكبريــاء الفريســية كانــت فــي 
صــراع مــع الرغبــة الصادقــة التــي أبداهــا ذلــك الرجــل الــذي كان يبحــث عــن الحــق. 
ولقــد اندهــش مــن كــون المســيح تكلــم معــه بذلــك الــكام دون أي اعتبــار لمقامــه 

كمــن هــو رئيــس ومعلــم فــي إســرائيل. 
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إنسان مولود ثانية
وإذ بوغــت وأُخــِرج مــن رباطــة جأشــه أجــاب المســيح جوابــا مفعمــا بالتهكــم 
قائــا: » كَيْــَف يُْمِكــُن اإلِنَْســاَن أَْن يُولـَـَد َوُهــَو َشــيٌْخ؟ « )يوحنــا 3: ٤( وهــو، ككثيريــن 
مــن أمثالــه عندمــا يطعــن الحــق بحــده القاطــع أعمــاق الضميــر، أعلــن حقيقــة كــون 
األمــور  مــع  يتجــاوب  شــيء  فيــه  ليــس  لــروح هللا.  مــا  يقبــل  ل  الطبيعــي  اإلنســان 

الروحيــة ألن الروحيــات تُــدرك روحيــا.
غيــر أن الُمَخلِـّـص لــم يجادلــه حجــة بحجــة، بــل إذ رفــع يــده بعظمــة مهيبــة هادئــة 
أوصل الحق إلى قلب سامعه بتأكيد أعظم إذ قال: » الَْحقَّ الَْحقَّ أَقُوُل لََك: إِْن كَاَن 
ــُد ِمــَن الَْمــاِء َوالــرُّوحِ لَ يَْقــِدُر أَْن يَْدُخــَل َملَُكــوَت هللِا « )يوحنــا 3: 5(. عــرف  أََحــٌد لَ يُولَ
نيقوديمــوس أن المســيح كان يشــير بكامــه هــذا إلــى معموديــة المــاء وتجديــد القلــب 

بــروح هللا، واقتنــع بأنــه فــي حضــرة ذاك الــذي كان يوحنــا المعمــدان قــد أنبــأ عنــه.
ثــم عــاد يســوع يقــول: » اَلَْمْولـُـوُد ِمــَن الَْجَســِد َجَســٌد ُهــَو، َوالَْمْولـُـوُد ِمــَن الــرُّوحِ ُهــَو 
ُروٌح « )يوحنا 3: 6(. إن القلب شرير بطبيعته، » َمْن يُْخرُِج الطَّاِهَر ِمَن النَِّجِس؟ َل 
أََحٌد! « )أيوب 1٤: ٤(. ل يمكن ألي اختراع بشــري أن يجد عاجا للنفس الخاطئة 
ألن » اْهِتَمــاَم الَْجَســِد ُهــَو َعــَداَوٌة هلِِل، إِذْ لَيْــَس ُهــَو َخاِضًعــا لَِناُمــوِس هللِا، ألَنَّــُه أَيًْضــا 
يرٌَة: قَتْــٌل، زِنــًى، ِفْســٌق، ِســرْقٌَة،  يَْســتَِطيُع «، » ألَْن ِمــَن الَْقلْــب تَْخــرُُج أَفْــَكاٌر ِشــرِّ لَ 
َشَهاَدُة زُوٍر، تَْجِديٌف « )رومية 8: 7؛ متى 15: 19(. ينبغي أن يتطهر ينبوع القلب 
قبلمــا تصيــر المجــاري الخارجــة منــه طاهــرة. إن مــن يحــاول الدخــول إلــى الســماء 
بأعماله عن طريق حفظ الناموس إنما يحاول المستحيل. إنه ل أمان لمن يتمسك 
بمجــرد ديانــة رســمية أو تقــوى شــكلية. إن حيــاة المســيحي ليســت ترقيعــا ول تعديــا 
ول إصاحــا لحياتــه القديمــة ولكنهــا تغييــر يشــمل الطبيعــة كلهــا. ينبغــي أن يمــوت 
اإلنســان عــن الــذات والخطيــة ويحيــا حيــاة جديــدة فــي كل شــيء. وهــذا التغييــر ل 

يمكــن أن يتــم بغيــر عمــل الــروح القــدس الفعــال.

الريح غير المنظورة
كان نيقوديموس ل يزال غارقا في حيرته وارتباكه فاســتعار يســوع الريح لتمثيل 
يــُح تَُهــبُّ َحيْــُث تََشــاُء، َوتَْســَمُع َصْوتََهــا، لِكنَّــَك لَ تَْعلـَـُم ِمــْن  معنــى كامــه قائــا: » اَلرِّ

أَيـْـَن تَأْتـِـي َولَ إِلـَـى أَيـْـَن تَْذَهــُب. هَكــَذا كُلُّ َمــْن ُولـِـَد ِمــَن الــرُّوحِ « )يوحنــا 3: 8(.
إن الريــح يُســَمع صوتهــا مــن خــاك أغصــان الشــجر وهــي تحــف فــي األوراق 
وتداعــب األزهــار، ولكنهــا ل تــرى بالعيــن، ول يعــرف أحــد مــن أيــن تأتــي ول إلــى 
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الــروح القــدس فــي القلــب إذ ل يمكــن إيضاحــه أكثــر  أيــن تذهــب، هكــذا عمــل 
ممــا يمكــن إيضــاح حــركات الريــح. قــد ل يســتطيع اإلنســان أن يذكــر نفــس اليــوم أو 
المــكان أو يتتبــع كل الظــروف المازمــة للتجديــد أو الميــاد الثانــي. ولكــن هــذا ل 
يعني أن ذلك اإلنســان غير متجدد، إذ بوســيلة غير منظورة كالريح يعمل المســيح 
عملــه فــي القلــب علــى الــدوام. فهنالــك انطباعــات تجــذب النفــس إلــى المســيح 
شــيئا فشــيئا وربمــا ل يشــعر اإلنســان بهــا، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق التأمــل 
فــي يســوع بواســطة قــراءة كلمــة هللا أو ســماع عظــة مــن واعــظ غيــور. وفجــأة إذ 
الــروح بدعــوة مباشــرة تخضــع النفــس ليســوع راضيــة. إن كثيريــن يدعــون  يجــيء 
هــذا تجديــدا مفاجئــا، ولكنــه يأتــي نتيجــة لدعــوات روح هللا وتــودده إلــى النفــس، 

وهــذه عمليــة طويلــة األمــد تتطلــب الصبــر. 
ومــع أن الريــح ل تــرى بالعيــن فإنهــا تحــدث نتائــج نراهــا ونحــس بهــا. هكــذا عمــل 
الــروح في النفــس فهــو يعلــن عــن نفســه فــي كل عمــل يعملــه مــن قــد أحــس بقوتــه 
الُمَخلِّصــة. عندمــا يملــك روح هللا علــى القلــب يغيــر الحيــاة، فاألفــكار الشــريرة تطــرد 
والغضــب  الحســد  وفــي موضــع  اإلنســان عنهــا.  يبتعــد  الخاطئــة  واألعمــال  بعيــدا 
والخصــام تملــك المحبــة والوداعــة والســام، ويحــل الفــرح فــي مــكان الحــزن والكآبــة، 
وتســطع علــى الوجــه أنــوار الســماء. ليــس مــن أحــد يــرى اليــد التــي ترفــع األثقــال، أو 
يبصر النور ينزل من مواطن السماء. إن البركة تجيء عندما تسلم النفس ذاتها هلل. 
وحينئــٍذ فالقــوة التــي ل يمكــن ألي عيــن أن تراهــا تخلــق كائنــا جديــدا علــى صــورة هللا.

إنــه ل يمكــن للعقــول المحــدودة أن تــدرك عمــل الفــداء، فهــو ســر يســمو فــوق 
كل معرفــة بشــرية. ومــع ذلــك فــإن مــن ينتقــل مــن المــوت إلــى الحيــاة يتحقــق مــن أن 
ذلــك حقيقــة إلهيــة. مــن هنــا يمكننــا أن نعــرف بــداءة الفــداء بالختبــار الشــخصي، 

ونتائجــه ســتتصل بدهــور األبــد.

قلب مضطرب
وفيمــا كان يســوع يتكلــم أشــرقت بعــض أنــوار الحــق علــى عقــل ذلــك الرئيــس 
فتأثــر قلبــه بقــوة الــروح القــدس اللطيفــة المقنعــة. ومــع ذلــك فهــو لــم يــدرك كام 
الُمَخلِّــص تمامــاً. إنــه لــم يتأثــر بضــرورة الميــاد الثانــي بقــدر مــا تأثــر بكيفيــة إتمامــه، 

فقــال باندهــاش: » كَيْــَف يُْمِكــُن أَْن يَُكــوَن هــَذا؟ « )يوحنــا 3: 9(.
)يوحنــا  تَْعلَــُم هــَذا! «  َولَْســَت  إِْســرَائِيَل  ـُم  ُمَعلِـّ بقولــه: » أَنْــَت  فســأله يســوع 
ألّ  ينبغــي  دينيــا  تعليمــا  الشــعب  تعليــم  عــن  إن شــخصا مســؤول  3: 10(. حقــاً 
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يجهــل مثــل تلــك الحقائــق الهامــة. كان كام المســيح يحمــل بيــن ثنايــاه درســا هامــا 
لنيقوديمــوس، فبــدل مــن أن يهتــاج مــن كام الحــق الصريــح كان عليــه أن يفكــر فــي 
نفســه تفكيــراً وضيعــا جــدا بســبب جهلــه الروحــي. ومــع هــذا فقــد كان المســيح 
يتكلــم بجــال مهيــب. وبنظراتــه ونغمــة كامــه كان يعبــر عــن محبتــه العظيمــة بحيــث 

لــم يكــن نيقوديمــوس يحــس باســتياء حيــن تحقــق مــن وضاعــة حالتــه الروحيــة.
ولكــن إذ أوضــح يســوع أن مهمتــه علــى األرض هــي أن يؤســس ملكوتــا روحيــا 
بــدل مــن الملكــوت الزمنــي، فهــذا الــكام أزعــج ســامعه. وإذ رأى يســوع منــه هــذا 
أردف يقــول: » إِْن كُْنــُت قُلْــُت لَُكــُم األَرِْضيَّــاِت َولَْســتُْم تُْؤِمُنــوَن، فََكيْــَف تُْؤِمُنــوَن 
لــم يســتطع  ــَماِويَّاِت؟ « )يوحنــا 3: 12( إذا كان نيقوديمــوس  لَُكــُم السَّ قُلْــُت  إِْن 
أن يقبــل تعليــم المســيح الــذي فيــه وصــف عمــل النعمــة فــي القلــب، فكيــف لــه أن 
يــدرك طبيعــة ملكوتــه الســماوي المجيــد؟ وإذ لــم يــدرك طبيعــة عمــل المســيح علــى 

األرض لــم يمكنــه إدراك عملــه فــي الســماء.
إن اليهــود الذيــن طردهــم يســوع مــن الهيــكل ادعــوا أنهــم أولد ابراهيــم ولكنهــم 
هربــوا مــن حضــرة الُمَخلِـّـص ألنهــم لــم يســتطيعوا احتمــال مجــد هللا الــذي أظهــر 
فــي خدمــة  بنعمــة هللا لاشــتراك  أنهــم غيــر مؤهليــن  برهنــوا علــى  فيــه. وهكــذا 
والقداســة،  التقــوى  بصــورة  الحتفــاظ  علــى  غيوريــن  كانــوا  المقدســة.  الهيــكل 
ولكنهــم أغفلــوا قداســة القلــب. ففيمــا كانــوا متمســكين بحرفيــة النامــوس كانــوا 
علــى الــدوام يتعــدون روح النامــوس. إن حاجتهــم العظمــى كانــت إلــى نفــس ذلــك 
التغييــر الــذي كان يســوع يوضحــه لنيقوديمــوس — ميــاد جديــد للخلــق وتطهيــر 

مــن الخطيــة وتجديــد فــي المعرفــة والقداســة.

عمى بني إسرائيل
لــم يكــن لشــعب إســرائيل عــذر عــن عماهــم وعــدم معرفتهــم لعمــل التجديــد. 
كََنِجــٍس،  كُلَُّنــا  ِصرْنَــا  » َوقَــْد  يقــول:  القــدس  الــروح  بوحــي  إشــعياء  كتــب  فلقــد 
ٍة كُلُّ أَْعَمــاِل ِبرِّنَــا «، وقــد صلــى داود قائــا: » قَلْبًــا نَِقيًّــا اْخلُــْق ِفــيَّ يَــا  وَكَثَــْوِب ِعــدَّ
ْد ِفــي َداِخلِــي «، وقــد جــاء علــى لســان حزقيــال هــذا  هللَاُ، َوُروًحــا ُمْســتَِقيًما َجــدِّ
الوعــد: » َوأُْعِطيُكــْم قَلْبًــا َجِديــًدا، َوأَْجَعــُل ُروًحــا َجِديــَدًة ِفــي َداِخلُِكــْم، َوأَنـْـِزُع قَلـْـَب 
الَْحَجــِر ِمــْن لَْحِمُكــْم َوأُْعِطيُكــْم قَلْــَب لَْحــٍم. َوأَْجَعــُل ُروِحــي ِفــي َداِخلُِكــْم، َوأَْجَعلُُكــْم 
6؛   :6٤ )إشــعياء  ِبَهــا «  َوتَْعَملُــوَن  أَْحَكاِمــي  َوتَْحَفظُــوَن  فَرَائِِضــي،  ِفــي  تَْســلُُكوَن 

مزمــور 51: 10؛ حزقيــال 36: 26، 27(. 
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كان نيقوديمــوس قــد قــرأ هــذه اآليــات الكتابيــة بذهــن مظلــم. أمــا اآلن فقــد 
بــدأ يــدرك معناهــا، ورأى أن أعظــم طاعــة صارمــة لحرفيــة النامــوس فــي تطبيقــه 
علــى الحيــاة الخارجيــة ل يمكنهــا أن تؤهــل أي إنســان لدخــول ملكــوت الســماوات. 
لقــد كانــت حيــاة نيقوديمــوس فــي تقديــر النــاس حيــاة بــارة مكرمــة، أمــا فــي حضــرة 

المســيح فقــد كان يـــحس أن قلبــه منجــس وحياتــه غيــر مقدســة.
كان نيقوديمــوس يُجتــذب إلــى المســيح. فــإذ أوضــح الُمَخلِـّـص لنيقوديمــوس 
مــا يختــص بالميــاد الثانــي تــاق إلــى أن يحــدث هــذا التغييــر فــي داخلــه. ولكــن بأيــة 
الوســائل يتــم هــذا التغيــر؟ لقــد أجــاب المســيح عــن هــذا الســؤال الــذي كان يجــول 
فــي خاطــر نيقوديمــوس ولكنــه لــم ينطــق بــه فقــال: » وَكََمــا رَفَــَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي 
يَّــِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفـَـَع ابـْـُن اإلِنَْســاِن، لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بـَـْل تَُكــوُن  الْبَرِّ

ــاُة األَبَِديَّــُة « )يوحنــا 3: 1٤، 15(. ــُه الَْحيَ لَ

الحية المرفوعة
المرفوعــة  النحاســية  الحيــة  رمــز  إن  نيقوديمــوس.  لــدى  مألوفــة  منطقــة  هنــا 
أوضــح لــه مهمــة الُمَخلِّــص. عندمــا كان بنــو إســرائيل يموتــون مــن لدغــات الحيــات 
بــأن يصنــع حيــة مــن نحــاس ليرفعهــا علــى ســارية فــي  المحرقــة أمــر هللا موســى 
مــن  نظــر  مــن  كل  بــأن  المحلــة  كل  فــي  النــداء  أُطلــق  حينئــٍذ  الشــعب.  وســط 
الملدوغيــن إلــى حيــة النحــاس يحيــا. وقــد عــرف الشــعب جيــدا بــأن الحيــة فــي 
ذاتهــا ل يمكنهــا أن تقــدم لهــم أيــة معونــة. ولكنهــا كانــت رمــزا إلــى المســيح. فكمــا 
شــفاء  عاليــا ألجــل  رفــع  قــد  مميتــة  حيــة  هيئــة  علــى  المصنــوع  الحيــة  تمثــال  أن 
الشــعب، هكــذا ذاك الــذي صــار » ِفــي ِشــبِْه َجَســِد الَْخِطيَّــِة « صــار فاديــا لهــم 
)روميــة 8: 3(. إن كثيريــن مــن بنــي إســرائيل اعتبــروا أن خدمــة الذبائــح فــي حــد 
ذاتهــا كانــت فيهــا قــوة يتحــررون بهــا مــن الخطيــة. ولكــن هللا أراد أن يعلمهــم أنــه 
ل قــوة فيهــا أكثــر ممــا فــي حيــة النحــاس، وأن الغــرض منهــا كان توجيــه العقــول 
والقلــوب إلــى الُمَخلِّــص. فســواء بالنســبة إلــى إبــراء جروحهــم أو غفــران خطاياهــم 
إيمانهــم بعطيــة  إلّ أن يظهــروا  لــم يكونــوا يســتطيعون أن يفعلــوا ألنفســهم شــيئا 

هللا. كان عليهــم أن يلتفتــوا ويحيــوا.
كان يمكــن أن مــن قــد لدغتهــم الحيــات يُرجئــون النظــر إلــى الحيــة النحاســية، 
وكان يمكنهــم أن يتســاءلوا عــن كيــف يمكــن لذلــك الرمــز النحاســي أن تكــون فيــه أيــة 
قــوة. وكان يمكنهــم أن يطلبــوا تفســير ذلــك علميــا. ولكــن لــم يُعــط لهــم أي تفســير. 
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إنمــا كان عليهــم أن يقبلــوا كلمــة هللا التــي أرســلها إليهــم علــى يــد موســى. فالــذي 
يرفــض النظــر إلــى حيــة النحــاس لبــد مــن هاكــه.

نلتفــت  أن  لنــا  ينبغــي  بــل  والمباحثــات،  بالمجــادلت  تســتنير  ل  النفــس  إن 
ونحيــا. قبــل نيقوديمــوس الــدرس وحملــه معــه، ثــم فتــش الكتــاب بطريقــة جديــدة ل 
الســماوات  ملكــوت  يــرى  بــدأ  وقــد  لنفســه.  ليقبــل حيــاة  بــل  نظريــة  فــي  ليجــادل 

عندمــا خضــع إلرشــاد الــروح القــدس.
يوجــد اليــوم آلف مــن النــاس الذيــن هــم بحاجــة إلــى تعلــم نفــس هــذا الحــق 
الــذي قــد تعلمــه نيقوديمــوس عــن الحيــة المرفوعــة. إنهــم يتكلــون علــى طاعتهــم 
إلــى  يلتفتــوا  بــأن  يُؤَمــرون  لديــه. وعندمــا  بواســطتها حظــوة  لينالــوا  لنامــوس هللا 
يســوع ويؤمنــوا بأنــه يخلصهــم بنعمتــه وحدهــا يصرخــون قائليــن: » كَيْــَف يُْمِكــُن 

أَْن يَُكــوَن هــَذا؟ «.
بنفــس  الحيــاة  إلــى  الدخــول  فــي  راغبيــن  نيقوديمــوس  مثــل  نكــون  أن  علينــا 
َغيْــرِِه  ِبأََحــٍد  » لَيْــَس  المســيح  وبــدون  الخطــاة.  أول  بهــا  دخــل  قــد  التــي  الطريقــة 
ــَماِء، قـَـْد أُْعِطــَي بَيْــَن النَّــاِس، ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن  الَْخــاَُص. ألَْن لَيْــَس اْســٌم آَخــُر تَْحــَت السَّ
نَْخلُــَص « )أعمــال ٤: 12(. إننــا باإليمــان نقبــل نعمــة هللا، ولكــن اإليمــان ليــس هــو 
مخلصنــا. إنــه ل اســتحقاق فيــه. إنمــا هــو فقــط اليــد التــي بهــا نتمســك بالمســيح 
ونخصــص ألنفســنا اســتحقاقاته التــي هــي عــاج الخطيــة. حتــى التوبــة نفســها ل 
يمكننــا أن نمارســها بــدون معونــة روح هللا. والكتــاب يقــول عــن المســيح: » هــَذا 
الَْخطَايَــا «  َوُغْفــرَاَن  التَّْوبَــَة  إِْســرَائِيَل  لِيُْعِطــَي  َوُمَخلًِّصــا،  رَئِيًســا  ِبيَِميِنــِه  هللُا  رَفََّعــُه 

)أعمــال 5: 31(. إن التوبــة تأتينــا مــن المســيح كالغفــران ســواء بســواء.

عمل الروح القدس
يَّــِة «، هكــذا قــد رفــع ابــن  ــَة ِفــي الْبَرِّ ــَع ُموَســى الَْحيَّ إذا كيــف نخلــص؟ » كََمــا رَفَ
اإلنســان، وكل مــن خدعتــه الحيــة ولدغتــه يمكنــه أن يلتفــت ويحيــا. » ُهــَوَذا َحَمــُل 
ـِذي يَرْفَــُع َخِطيَّــَة الَْعالَِم! «)يوحنــا 1: 29(. إن النــور الســاطع مــن الصليــب  هللِا الّـَ
نقــاوم هــذه  لــم  فــإذا  إلــى شــخصه.  لنــا عــن محبــة هللا. ومحبتــه تجذبنــا  يكشــف 
القــوة الجاذبــة فســتأتي بنــا إلــى الصليــب بالتوبــة عــن خطايانــا التــي قــد صلبــت 
الُمَخلِـّـص. وحينئــٍذ يخلــق روح هللا فــي النفــس حيــاة جديــدة بواســطة اإليمــان. 
وهكــذا تخضــع أفكارنــا ورغائبنــا إلرادة المســيح، ويُخلــق القلــب والعقــل خليقــة 
جديــدة علــى صــورة ذاك الــذي يعمــل فينــا ليُخضــع لنفســه كل شــيء. وحينئــذ 
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» أَْن  المســيح:  مــع  نقــول  أن  ويمكننــا  والقلــب،  الذهــن  فــي  تُكتــب شــريعة هللا 
أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يَــا إِلِهــي ُســِررُْت « )مزمــور ٤0: 8(.

فــي محادثــة نيقوديمــوس مــع يســوع كشــف لــه الُمَخلِّــص تدبيــر الفــداء ومهمتــه 
فــي العالــم. وفــي أحاديثــه التــي نطــق بهــا بعــد ذلــك، لــم يوضــح الســيد بــكل إســهاب، 
وخطــوة بعــد خطــوة، العمــل الــذي يجــب أن يتــم فــي قلــوب كل مــن يريــدون أن يرثــوا 
ملكــوت الســماوات كمــا أوضحــه لنيقوديمــوس. ففــي بــدء خدمتــه أعلــن المســيح 
لقبــول  أكثــر اســتعدادا  الــذي كان  للعقــل  الســنهدريم،  مــن أعضــاء  الحــق لواحــد 
الحق، الذي كان معلما للشعب. ولكن قادة إسرائيل لم يرحبوا بالنور. لقد أخفى 

نيقوديمــوس الحــق فــي قلبــه، إذ طــوال ثــاث ســنين لــم تكــن هنالــك ثمــرة ظاهــرة.
ولكــن يســوع كان خبيــرا بالتربــة التــي قــد بــذر فيهــا بــذار الكلمــة، فالــكام الــذي 
يذهــب  لــم  المنعــزل  الجبــل  ذلــك  وفــي  الليلــة  تلــك  فــي  واحــد  شــخص  ســمعه 
ضياعــا. لقــد ظــل نيقوديمــوس صامتــا إلــى حيــن دون أن يعتــرف بالمســيح، ولكنــه 
راقــب حياتــه وتأمــل فــي تعاليمــه. وفــي مجمــع الســنهدريم أحبــط مؤامــرات الكهنــة 
التــي حاكوهــا إلهــاك المســيح مــرارا. ولمــا رُفــع المســيح أخيــرا علــى الصليــب ذكــر 
نيقوديمــوس الــدرس الــذي كان قــد تعلمــه مــن الســيد فــي جبــل الزيتــون: » كََمــا 
يَّــِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفـَـَع ابـْـُن اإلِنَْســاِن، لَِكــْي لَ يَْهلِــَك كُلُّ  رَفـَـَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي الْبَرِّ
َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بـَـْل تَُكــوُن لـَـُه الَْحيَــاُة األَبَِديَّــُة «. إن النــور الــذي انبعــث مــن ذلــك اللقــاء 

الســري أنــار الصليــب علــى جلجثــة فــرأى نيقوديمــوس فــي يســوع فــادي العالــم.
بعدمــا صعــد الــرب إلــى الســماء وعندمــا تشــتت التاميــذ بســبب الضطهــاد 
تقــدم نيقوديمــوس الصفــوف بــكل شــجاعة، واســتخدم ثروتــه فــي إعالــة وإســعاف 
تلــك الكنيســة الوليــدة التــي كان اليهــود يتوقعــون أنهــا ســتمحى مــن الوجــود عنــد 
مــوت المســيح. فــذاك الــذي كان شــديد الحــذر وكثيــر الشــكوك رأينــاه فــي وقــت 
التاميــذ ويقــدم األمــوال الازمــة  إيمــان  ثابــت كالصخــرة يشــدد  الخطــر وإذا هــو 
لعمــل اإلنجيــل، فاحتقــره واضطهــده أولئــك الذيــن كانــوا قبــا يكرمونــه ويوقرونــه. 
لقــد صــار فقيــرا فــي المــال، ولكــن إيمانــه الــذي قــد ُولـِـد فــي قلبــه منــذ أن ذهــب إلــى 

يســوع فــي تلــك الليلــة لــم يتزعــزع.
لقــد أخبــر نيقوديمــوس يوحنــا بقصــة ذلــك اللقــاء، فســجل ذلــك الحديــث قلــم 
يوحنــا لكــى يكــون تعليمــا خالــدا ينتفــع بــه ماييــن النــاس. والتعاليــم المذكــورة فيــه 
هامــة وجوهريــة اليــوم كمــا كانــت فــي تلــك الليلــة علــى الجبــال الظليلــة عندمــا أتــى 
ذلــك الرئيــس اليهــودي ليتعلــم طريــق الحيــاة مــن ذلــك المعلــم الجليلــي الوضيــع .
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18
» َيْنَبِغي أَن َيزِيد «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 3: 36-22(.

لقــد ظــل تأثيــر المعمــدان علــى األمــة بعــض الوقــت أقــوى مــن تأثيــر الرؤســاء 
رومــا،  ضــد  الثــورة  وقــاد  مســيا  أنــه  نفســه  عــن  أعلــن  فلــو  الحــكام.  أو  والكهنــة 
لــكان الكهنــة والشــعب يأتــون إليــه مــن كل صــوب وينضــوون تحــت لوائــه، وكان 
يســتجيب  أن  علــى  المعمــدان  يحــرِّض  اســتعداد ألن  أتــم  علــى  يقــف  الشــيطان 
قــوة  علــى  الدليــل  مــع وجــود  ولكــن  العالــم،  غــزاة  أطمــاع  مــع  يتفــق  اعتبــار  لــكل 
التــي  النــاس  أنظــار  وحــوَّل  المغريــة،  الرشــوة  تلــك  إبــاء  بــكل  رفــض  فقــد  يوحنــا 

)المســيح(. آخــر  إلــى شــخص  إليــه  كانــت متجهــة 
أمــا اآلن فهــا هــو يــرى ســيل العظمــة والشــهرة يتحــول عنــه إلــى الُمَخلِّــص. ويومــا 
بعــد يــوم بــدأ إقبــال الجمــوع إليــه يتناقــص شــيئا فشــيئا. وعندمــا جــاء يســوع مــن 
النــاس حولــه ليســمعوه، وكان عــدد تاميــذ  إلــى إقليــم األردن احتشــد  أورشــليم 
المســيح يتزايــد كل يــوم. وقــد أتــى كثيــرون ليعتمــدوا، ولمــا لــم يكــن يســوع نفســه 
يعمــد فقــد صــرح لتاميــذه بتعميــد طالبــي المعموديــة، وهكــذا ختــم علــى مهمــة 
الغيــرة والحســد  بعيــن  ينظــرون  القبــول. ولكــن تاميــذ يوحنــا كانــوا  ســابقه بختــم 
إلــى شــهرة يســوع المتزايــدة، وكانــوا علــى أتــم اســتعداد لنتقــاد عملــه، وســرعان 
مــا وجــدوا فرصــة مواتيــة لذلــك. فقــد حدثــت مباحثــة بينهــم وبيــن اليهــود فيمــا 
إذا كانــت المعموديــة تنفــع فــي التطهيــر مــن الخطيــة، وأكــدوا بــأن معموديــة يســوع 
تختلــف اختافــا جوهريــا عــن معموديــة يوحنــا، وســرعان مــا اشــتبكوا فــي جــدال مــع 

178



162  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

تاميــذ المســيح فيمــا يختــص بنــوع الــكام الــذي يقــال عنــد المعموديــة، وأخيــرا عــن 
الســلطة المخولــة لتاميــذ يســوع بــأن يعمــدوا إطاقــا.

بذور الشقاق
أتــى تاميــذ يوحنــا إليــه بشــكواهم قائليــن: » يَــا ُمَعلِّــُم، هــوذا الَّــِذي كَاَن َمَعــَك 
ــُد، َوالَْجِميــُع يَأْتُــوَن إِلَيْــِه «  ـِذي أَنْــَت قَــْد َشــِهْدَت لَــُه، ُهــَو يَُعمِّ ، الّـَ ِفــي َعبْــِر األُرُْدنِّ
)يوحنــا 3: 26( لقــد جــرب الشــيطان يوحنــا بهــذا الــكام، فمــع أن خدمــة يوحنــا 
كانــت علــى وشــك النتهــاء فقــد كان مــن الممكــن لــه أن يعطــل عمــل المســيح. 
ولــو أشــفق علــى نفســه وعبّــر عــن حزنــه أو خيبــة آمالــه ألن شــخصا آخــر ســيخلفه، 
لــكان قــد بــذر بــذور الخصومــة، وكان بذلــك يشــجع الغيــرة والحســد، ويعيــق تقــدم 

اإلنجيــل بدرجــة خطيــرة.
لقــد كانــت فــي يوحنــا بالطبيعــة األخطــاء والضعفــات التــي يشــترك فيهــا جميــع 
بنــي اإلنســان، إلّ أن لمســة المحبــة اإللهيــة قــد غيرتــه. وكان يعيــش فــي جــو غيــر 
ملــوث باألنانيــة والطمــوح، وكان أرفــع مــن أن يتلــوث بعفونــة الحســد، فلــم يُبــِد أيــة 
موافقــة علــى تبــرم تاميــذه وســخطهم، بــل برهــن علــى إدراكــه التــام لصلتــه بمســيا، 

كمــا أبــدى فرحــه العظيــم بالترحيــب بــذاك الــذي قــد أعــدَّ لــه الطريــق.
ــَماِء. أَنْتـُـْم  فقــال: » لَ يَْقــِدُر إِنَْســاٌن أَْن يَأُْخــَذ َشــيْئًا إِْن لـَـْم يَُكــْن قـَـْد أُْعِطــَي ِمــَن السَّ
أَنُْفُســُكْم تَْشــَهُدوَن لـِـي أَنِّــي قُلـْـُت: لَْســُت أَنَا الَْمِســيَح بـَـْل إِنِّــي ُمرَْســٌل أََماَمــُه. َمــْن لـَـُه 
ـِذي يَِقــُف َويَْســَمُعُه فَيَْفــَرُح فَرًَحــا  ــا َصِديــُق الَْعِريــِس الّـَ الَْعــُروُس فَُهــَو الَْعِريــُس، َوأَمَّ

ِمــْن أَْجــِل َصــْوِت الَْعِريــِس « )يوحنــا 3: 29-27(. 
لقد شبَّه يوحنا نفسه بصديق العريس الذي يمثل دور الرسول بين الخطيبين 
ويمهــد الطريــق للزفــاف. فعندمــا يأخــذ العريــس عروســه تنتهــي مهمــة الصديــق. 
لقــد فــرح بســعادة ذينــك اللذيــن أعــان هــو علــى اتحادهمــا بالــزواج. هكــذا كان 
يوحنــا قــد دعــي ليرشــد الشــعب إلــى يســوع. فــكان فرحــه منحصــرا فــي مشــاهدة 
نجــاح عمــل الُمَخلِّــص. وقــد قــال: » إًِذا فَرَِحــي هــَذا قـَـْد كََمــَل. يَْنبَِغــي أَنَّ ذلـِـَك يَِزيــُد 

ــا أَنُْقــُص « )يوحنــا 3: 29، 30(.   َوأَنِّــي أَنَ
إن يوحنــا إذ نظــر بإيمــان إلــى الفــادي ســما إلــى درجــة إنــكار الــذات. فلــم يحــاول 
اجتــذاب النــاس إلــى شــخصه، بــل ســما بأفكارهــم إلــى مــا هــو أرفــع وأرفــع إلــى أن 
استقرت على حمل هللا. أما عن نفسه فلم يكن أكثر من صوت صارخ في البرية. 
واآلن هــو يقبــل بفــرح أن يكــون صامتــا مغمــورا حتــى تتجــه كل األنظــار إلــى نــور الحيــاة.
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إنكار الذات
إن مــن هــم أمنــاء لدعوتهــم كمرســلين هلل ل يطلبــون ألنفســهم المجــد. فمحبــة 
الــذات تبتلعهــا محبــة المســيح، وحينئــد ليــس مــن منافســة تشــوه رســالة اإلنجيــل 
فعــل  كمــا  الدعــوة  نشــر  هــو  عملهــم  أن  يعتبــرون  األمنــاء  الخــدام  إن  الثمينــة. 
)يوحنــا  الَْعالَــِم! «  َخِطيَّــَة  يَرْفَــُع  ـِذي  الّـَ هللِا  َحَمــُل  » ُهــَوَذا  قــال:  المعمــدان حيــن 
1: 29(. إنهــم إذ يرفعــون يســوع ترتفــع البشــرية معــه وفيــه، » هَكــَذا قَــاَل الَْعلِــيُّ 
ِس أَْســُكُن،  وُس اْســُمُه: ِفــي الَْمْوِضــعِ الُْمرْتَِفــعِ الُْمَقــدَّ الُْمرْتَِفــُع، َســاكُِن األَبَــِد، الُْقــدُّ
قَلْــَب  َوألُْحِيــَي  الُْمتََواِضِعيــَن،  ُروَح  ألُْحِيــَي  الــرُّوِح،  َوالُْمتََواِضــعِ  الُْمْنَســِحِق  َوَمــَع 

.)15  :57 )إشــعياء  الُْمْنَســِحِقيَن « 
إن روح النبــي إذ أخليــت مــن الــذات امتــألت مــن النــور اإللهــي. وإذ شــهد لمجــد 
الُمَخلِّــص كان كامــه قريــب الشــبه بــكام المســيح نفســه الــذي كان قــد نطــق بــه فــي 
ـِذي يَأْتِــي ِمــْن فَــْوُق ُهــَو فَــْوَق الَْجِميــعِ،  مســامع نيقوديمــوس. لقــد قــال يوحنــا: » اَلّـَ
ــَماِء ُهــَو فـَـْوَق  ، َوِمــَن األَرِْض يَتََكلَّــُم. اَلَّــِذي يَأْتـِـي ِمــَن السَّ َوالَّــِذي ِمــَن األَرِْض ُهــَو أَرِْضــيٌّ
ـُه لَيْــَس ِبَكيْــل يُْعِطــي هللُا  ـُم ِبــَكاَِم هللِا. ألَنّـَ ـِذي أَرَْســلَُه هللُا يَتََكلّـَ الَْجِميــعِ «، » ألَنَّ الّـَ
الرُّوَح « )يوحنا 3: 31، 3٤(. ولقد استطاع المسيح أن يقول: » لَ أَطْلُُب َمِشيئَِتي 
اإلعــان:  هــذا  لــه  قــدم  وقــد  )يوحنــا 5: 30(.  أَرَْســلَِني «  ـِذي  الّـَ اآلِب  َمِشــيئََة  بَــْل 
» أَْحبَبْــَت الِْبــرَّ َوأَبَْغْضــَت اإلِثـْـَم. ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك َمَســَحَك هللُا إِلُهــَك ِبَزيـْـِت البِْتَهــاِج 

أَكْثَــَر ِمــْن ُشــرَكَائَِك « )عبرانييــن 9:1(. و » لَيْــَس ِبَكيْــل يُْعِطــي هللُا الــرُّوَح «.
نــور  علــى  الحصــول  نســتطيع  فإننــا  المســيح،  أتبــاع  مــع  الحــال  هــي  كذلــك 
الســماء بقــدر مــا نكــون راغبيــن فــي التخلــص مــن الــذات. ول نســتطيع أن نــدرك 
صفــات هللا أو أن نقبــل المســيح باإليمــان مــا لــم نرضــى أن نستأســر كل فكــر إلــى 
طاعــة المســيح. فــكل مــن يفعلــون ذلــك يعطــى لهــم الــروح القــدس بــدون كيــل. 
وفــي المســيح » يَِحــلُّ كُلُّ ِمــْلِء الاَُّهــوِت َجَســِديًّا. َوأَنْتـُـْم َمْملـُـوُؤوَن ِفيــِه، الَّــِذي ُهــَو 

َوُســلْطَاٍن « )كولوســي 2: 9، 10(.  ِريَاَســٍة  رَأُْس كُلِّ 
يوحنــا  ولكــن  المســيح،  إلــى  يأتــون  الجميــع  أن  أعلنــوا  قــد  يوحنــا  تاميــذ  كان 
ببصيــرة أوضــح قــال: » َوَشــَهاَدتُُه لَيْــَس أََحــٌد يَْقبَلَُهــا « )يوحنــا 3: 32(. هكــذا نجــد 
أن قليليــن هــم الذيــن كانــوا علــى اســتعداد لقبولــه كالُمَخلِّــص مــن الخطيــة. ولكــن 
» َمْن قَِبَل َشَهاَدتَُه فََقْد َختََم أَنَّ هللَا َصاِدٌق « )يوحنا 3: 33( » الَِّذي يُْؤِمُن ِبالبِْن 
ــٌة « )يوحنــا 3: 36(. ل حاجــة إلــى الجــدال فيمــا إذا كانــت معموديــة  ــاٌة أَبَِديَّ ــُه َحيَ لَ
يوحنــا أو معموديــة المســيح هــي التــي تطهــر مــن الخطيــة. إن نعمــة المســيح هــي 
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التــي تعطــي النفــس حيــاة، إذ بــدون المســيح تمســي المعموديــة كأي خدمــة أخــرى 
بَــْل يَْمُكــُث َعلَيْــِه َغَضــُب  يَــَرى َحيَــاًة  لَــْن  يُْؤِمــُن ِبالبْــِن  ـِذي لَ  عديمــة القيمــة: » الّـَ

هللِا « )يوحنــا 36:3(. 
إن خبــر نجــاح عمــل المســيح الــذي تلقــاه المعمــدان بفــرح عظيــم، وصــل أيضــاً 
إلــى مســامع الســلطات فــي أورشــليم. لقــد كان الكهنــة ومعلمــو الشــعب يغــارون 
مــن تأثيــر يوحنــا عندمــا رأوا النــاس يتركــون المجامــع وينطلقــون إلــى البريــة أفواجــا 
أفواجــا، ولكــن هنــا  شــخصاً آخــر كان أشــد قــوة لجتــذاب الجماهيــر، ولــم يكــن 
معلمــو إســرائيل أولئــك مســتعدين ألن يقولــوا مــع يوحنــا: » يَْنبَِغــي أَنَّ ذلِــَك يَِزيــُد 
َوأَنِّــي أَنـَـا أَنُْقــُص «. لقــد نهضــوا وقــد عزمــوا مــن جديــد علــى أن يجعلــوا حــدا ونهايــة 

للعمــل الــذي كان يبعــد النــاس عنهــم.

صانع السالم
عــرف يســوع أنهــم لــن يدخــروا وســعا فــي إحــداث ثغــرة وانشــقاق بيــن تاميــذه 
وتاميــذ يوحنــا، كمــا علــم أن هنالــك عاصفــة عنيفــة تتجمــع وهــي مزمعــة أن تكتســح 
فــي طريقهــا نبيــا مــن أعظــم األنبيــاء الذيــن عاشــوا فــي العالــم. فــإذ كان يرغــب فــي 
تجنــب كل مــا يدعــو إلــى ســوء التفاهــم أو الشــقاق تــرك العمــل هنــاك وانســحب 
بــكل هــدوء إلــى الجليــل. كذلــك نحــن طالمــا بقينــا علــى ولئنــا للحــق ل بــد أن نبــذل 
كل الجهــد فــي تجنــب كل مــا يــؤدي إلــى النــزاع أو ســوء التفاهــم. ألنــه حيثمــا ينشــأ 
يهــدد  ظــرف  طــرأ  النفــوس. وكلمــا  ذلــك هــاك  عــن  ينتــج  والمخاصمــات  النــزاع 

بحــدوث انقســام علينــا أن نتمثــل بيســوع ويوحنــا المعمــدان.
يثبتــوا  أن  خطــر  فــي  تاميــذه  كان  ولهــذا  مصلحــا،  ليكــون  يوحنــا  دعــي  لقــد 
أنظارهــم فيــه إذ شــعروا بــأن نجــاح العمــل كان متوقفــاً علــى جهــوده، وقــد غابــت 
عــن أنظارهــم حقيقــة كــون يوحنــا آلــة اســتخدمها هللا فــي عملــه. إلّ أن عمــل يوحنــا 
لــم يكــن كافيــا لوضــع أســاس الكنيســة المســيحية. فبعــد انتهائــه مــن عملــه كان 
لبــد مــن البــدء بعمــل آخــر لــم تكــن شــهادة يوحنــا كفيلــة بإنجــازه. ولــم يكــن تاميــذه 
يفهمون ذلك. فإذ رأوا يسوع يتقدم ليقوم بالعمل امتألت قلوبهم غيرة وسخطاً.

مــا،  بعمــل  للقيــام  إنســانا  يدعــو  فــاهلل  باقيــة.  المخاطــر  تلــك  نفــس  تــزال  ول 
وعندمــا يبــدأ فــي إنجــازه بقــدر مــا هــو مؤهــل لعملــه يأتــي هللا بقــوم آخريــن ليتقدمــوا 
بــه أكثــر. ولكــن كثيريــن كتاميــذ يوحنــا، يحســون أن نجــاح العمــل وتقدمــه موقــوف 
علــى العامــل األول. فتتجــه األنظــار إلــى اإلنســان ل إلــى هللا، وإذ تتدخــل الغيــرة 
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والحســد يفســد العمــل، فيجــرب اإلنســان الــذي يكرم إكرامــا أكثــر مــن الائــق ألن 
والشــعب  علــى هللا.  اعتمــاده  مــن  يتحقــق  ل  إنــه  بمواهبــه.  ويفخــر  بنفســه  يثــق 
يتعلمــون العتمــاد علــى إرشــاد النــاس فيســقطون فــي الخطــإ ويضلــون عــن هللا.

إن عمــل هللا ينبغــي ألّ يحمــل طابــع اإلنســان وصورتــه، فــاهلل بيــن حيــن وآخــر 
يأتــي بعمــال مختلفيــن بواســطتهم يتمــم عملــه بأحســن كيفيــة. وطوبــى لمــن يرضــون 

بالتضــاع قائليــن مــع المعمــدان: » يَْنبَِغــي أَنَّ ذلـِـَك يَِزيــُد َوأَنِّــي أَنَــا أَنُْقــُص «.
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عند بئر يعقوب

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا ٤: ٤2-1(.

اجتاز يسوع في السامرة وهو في طريقه إلى الجليل، وكان الوقت ظهرا عندما 
وصــل إلــى وادي شــكيم الجميــل. وعنــد مدخــل ذلــك الــوادي كانــت بئــر يعقــوب. فــإذ 
كان قــد تعــب مــن الســفر جلــس علــى البئــر فــي حيــن مضــى تاميــذه ليبتاعــوا طعامــا.

كان ثمــة عــداوة مســتحكمة بيــن اليهــود والســامريين، وكان كل فريــق يتحاشــى 
التعامــل مــع الفريــق اآلخــر مــا أمكــن. كان معلمــو إســرائيل يعتبــرون المتاجــرة مــع 
السامرين في حالة الضرورة أمرا مشروعا، ولكن المقابات والمعامات الجتماعية 
كانــت محرمــة ومحظــورة. فلــم يكــن اليهــودي يرضــى أن يقتــرض شــيئا مــن الســامري 
ول أن يقبــل منــه رفقــا أو معروفــا، حتــى ول كســرة خبــز ول كأس مــاء. إن التاميــذ 
بذهابهــم لبتيــاع الطعــام كانــوا علــى وفــاق مــع العــرف الــذي اصطلحــت عليــه أمتهــم، 
ولم يتجاوزوا الحدود المفروضة عليهم. ولم يكن يخطر حتى ببال تاميذ المسيح أن 

يســألوا معروفــا أو إحســانا مــن الســامريين أو أن يطلبــوا نفعهــم بــأي شــكل.
فــإذ جلــس بجانــب البئــر كان منهــوك القــوى مــن الجــوع والعطــش. فالرحلــة 
التــي بــدأوا بهــا منــذ الصبــاح كانــت طويلــة. واآلن هــا هــي شــمس الظهيــرة تضــرب 
علــى رأســه. وقــد زاد مــن شــدة عطشــه تفكيــره فــي الميــاه البــاردة المنعشــة القريبــة 
منــه جــدا فــي تلــك البئــر، ومــع ذلــك فقــد كانــت بعيــدة عــن متنــاول يــده ألنــه لــم 
يكــن يملــك حبــا ول دلــوا، والبئــر عميقــة. لقــد كان يقاســم البشــرية نصيبهــا وينتظــر 

قــدوم أحــد ليســتقي مــاء.
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يسوع يقابل السامرية
وهنــا أقبلــت امــرأة مــن الســامرة ومــألت جرتهــا وكأنهــا ل تحــس بوجــوده. وفيمــا 
كانــت تهــم بالنصــراف عائــدة إلــى بيتهــا طلــب منهــا يســوع أن تعطيــه ليشــرب. 
يســّمون  فهــم  المعــروف،  هــذا  مثــل  إســداء  عــن  يمتنعــون  الشــرق  أهــل  يكــن  لــم 
المــاء » عطيــة هللا «، فتقديمهــا جرعــة مــاء لذلــك الغريــب الظامــئ كان يعتبــر 
واجبــا مقدســا جــدا بحيــث أن األعــراب ســكان البيــداء كانــوا يحيــدون عــن طريقهــم 
اليهــود  بيــن  كانــت مســتحكمة  التــي  الكراهيــة  أن  غيــر  الواجــب،  بذلــك  ليقومــوا 
والســامريين كفــت يــد تلــك المــرأة عــن إســداء ذلــك المعــروف إلــى يســوع، ولكــن 
المحبــة  منشــؤها  وبلباقــة  القلــب،  لهــذا  مفتاحــا  يجــد  أن  يحــاول  كان  الُمَخلِـّـص 
اإللهيــة طلــب منهــا خدمــة بــدل مــن أن يقــدم لهــا معروفــا. فلــو قــدم هــو لهــا معروفــا 
ربمــا كانــت ترفضــه، ولكــن الثقــة توقــظ الثقــة. هــا ملــك الســماء يجــيء إلــى هــذه 
النفــس المنبــوذة يســألها أن تقــدم لــه خدمــة. فــذاك الــذي خلــق المحيطــات والــذي 
يضبــط ميــاه الغمــر العظيــم والــذي أجــرى الميــاه فــي ينابيــع األرض وأنهارهــا يجلــس 
اآلن ليســتريح مــن تعبــه علــى بئــر يعقــوب، وهــو بحاجــة إلــى معــروف تقدمــه لــه امــرأة 

غريبــة، إلــى جرعــة مــاء يطفــئ بهــا عطشــه.
عرفــت المــرأة أن يســوع رجــل يهــودي. ففــي دهشــتها نســيت أن تمنحــه مــا 
قــد طلــب، وحاولــت أن تعــرف ســبب ذلــك فســألته قائلــة: » كَيْــَف تَطْلُــُب ِمنِّــي 

لِتَْشــرََب، َوأَنْــَت يَُهــوِديٌّ َوأَنَــا اْمــَرأٌَة َســاِمِريٌَّة؟ « )يوحنــا ٤: 9(.
أجابهــا يســوع بقولــه: » لـَـْو كُْنــِت تَْعلَِميــَن َعِطيَّــَة هللِا، َوَمــْن ُهــَو الَّــِذي يَُقــوُل لـَـِك 
أَْعِطيِنــي ألَْشــرََب، لَطَلَبْــِت أَنْــِت ِمْنــُه فَأَْعطَــاِك َمــاًء َحيًّــا « )يوحنــا ٤: 10(. إنــك 
تتســاءلين لماذا أســألك أن تســدي إليَّ هذا المعروف البســيط الذي ل يزيد على 
كونــه جرعــة مــاء مــن هــذه البئــر التــي تحــت أقدامنــا. ولــو طلبــت أنــت منــي كنــت 

أعطيــك مــن مــاء الحيــاة األبديــة.
لــم تفهــم المــرأة معنــى كام المســيح، ومــع ذلــك فقــد كانــت تحــس أن لــه معنــى 
هامــا، حتــى أن نغمــة كامهــا المرحــة تغيــرت. وإذ ظنــت أن يســوع يتكلــم عــن ميــاه 
لَــَك  أَيْــَن  َعِميَقــٌة. فَِمــْن  َوالِْبئْــُر  لَــَك  َدلْــَو  َســيُِّد، لَ  التــي أمامهــا قالــت: » يَــا  البئــر 
؟ أَلََعلَّــَك أَْعظـَـُم ِمــْن أَِبيَنــا يَْعُقــوَب، الَّــِذي أَْعطَانـَـا الِْبئـْـَر، َوَشــرَِب ِمْنَهــا؟ «  الَْمــاُء الَْحــيُّ
)يوحنــا ٤: 11، 12(. لــم تــر أمامهــا إلّ مســافرا ظامئــا إلــى المــاء ورجــا مضنــى متربــاً 
مــن طــول الســفر. وحســب فكرهــا شــبهته بيعقــوب أبــي اآلبــاء الوقــور، كمــا كانــت 
تحــس إحساســا طبيعيــا بأنــه ل توجــد بئــر أخــرى تعــادل تلــك البئــر التــي قــد ســلمها 
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لهــم اآلبــاء. كانــت تنظــر إلــى الــوراء إلــى اآلبــاء وإلــى األمــام إلــى مجــيء مســيا، مــع 
أن مســيا الــذي كان هــو رجــاء اآلبــاء كان جالســا بجوارهــا ولكنهــا لــم تعرفــه. كــم مــن 
نفــس ظامئــة هــي اآلن قريبــة جــدا مــن الينبــوع الحــي، ومــع ذلــك تنظــر بعيــدا فــي 
ــَماِء؟« )أَْي لِيُْحــِدَر  طلــب ينابيــع الحيــاة! » لَ تَُقــْل ِفــي قَلِْبــَك: َمــْن يَْصَعــُد إِلـَـى السَّ
ــٌة  الَْمِســيَح(، »أَْو: َمــْن يَْهِبــُط إِلَــى الَْهاِويَــِة؟« )أَْي لِيُْصِعــَد الَْمِســيَح(... اَلَْكلَِمــُة قَِريبَ
ِمْنــَك، ِفــي فَِمــَك َوِفــي قَلِْبــَك... إِِن اْعتَرَفـْـَت ِبَفِمــَك ِبالــرَّبِّ يَُســوَع، وَآَمْنــَت ِبَقلِْبــَك 

أَنَّ هللَا أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت، َخلَْصــَت « )روميــة 10: 19-6(.

ماء الحياة
لــم يجــب يســوع حــال عــن الســؤال الخــاص بنفســه، ولكنــه بغيــرة مقدســة قــال 
لهـــا: » كُلُّ َمــْن يَْشــرَُب ِمــْن هــَذا الَْمــاِء يَْعطَــُش أَيًْضــا. َولِكــْن َمــْن يَْشــرَُب ِمــَن الَْمــاِء 
ـِذي أُْعِطيــِه يَِصيــُر ِفيــِه يَْنبُــوَع  ـِذي أُْعِطيــِه أَنَــا فَلَــْن يَْعطَــَش إِلَــى األَبَــِد، بَــِل الَْمــاُء الّـَ الّـَ
ـٍة « )يوحنــا ٤: 13، 1٤(. إن مــن يحــاول أن يطفــئ ظمــأه  َمــاٍء يَْنبَــُع إِلَــى َحيَــاٍة أَبَِديّـَ
مــن ينابيــع هــذا العالــم سيشــرب ليعطــش أيضــاً. والنــاس فــي كل مــكان يحســون 
بعــدم الكتفــاء. إنهــم يتوقــون إلــى مــا يســد حاجــة النفــس. ول يوجــد غيــر شــخص 
واحــد يمكــن أن يســد تلــك الحاجــة. إن حاجــة العالــم » مشــتهى كل األمــم « هــي 
المســيح، فالنعمــة اإللهيــة التــي يعطيهــا هــو وحــده مشــبهة بالمــاء الحــي الــذي يطهــر 

النفــس وينعشــها وينشــطها.
إن يســوع لــم يكــن يقصــد أن يقــول إن جرعــة وحــده مــن مــاء الحيــاة تكفــي مــن 
يشربها، ألن من يذوق محبة المسيح ل بد أن يطلب المزيد منها، ولكنه ل يطلب 
شــيئا آخــر ســواها. فغنــى العالــم وكراماتــه ومســراته ل تســتهويه. إن صرخــة قلبــه 
الدائمــة هــي إلــى المزيــد مــن الــرب يســوع. وذاك الــذي يكشــف للنفــس حاجاتهــا 
منتظــر ليشــبع جوعهــا ويــروي عطشــها. إن كل المــوارد البشــرية وكل اعتمــاد عليهــا 
ل  نبــع  هــو  فادينــا  ولكــن  تجــف،  والبــرك  ســتفرغ  فاألحــواض  الفشــل.  إلــى  مآلــه 
ينضــب. يمكننــا أن نشــرب مــرارا وتكــرارا، ومــع ذلــك يبقــى هــو علــى ملئــه. إن مــن 
يســكن المســيح فــي قلبــه لــه فــي داخلــه نبــع بــركات: » يَْنبُــوَع َمــاٍء يَْنبَــُع إِلَــى َحيَــاٍة 
ـٍة « )يوحنــا 1٤:٤(. وإن هــذا النبــع بــه قــوة ونعمــة كافيتــان لســد كل أعوازنــا. أَبَِديّـَ

وإذ تكلــم يســوع عــن المــاء الحــي نظــرت إليــه المــرأة بانتبــاه تخالطــه الدهشــة. 
لقــد أثــار اهتمامهــا وأيقــظ فــي نفســها الشــوق للحصــول علــى تلــك العطيــة التــي 
قــد تكلــم عنهــا. وهنــا أدركــت أنــه لــم يكــن يشــير إلــى ميــاه بئــر يعقــوب إذ كانــت 

184, 187



170  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

هــي تأتــي لتســتقى منهــا علــى الــدوام، فكانــت بعدمــا تشــرب تعطــش مــرة أخــرى. 
فقالــت لــه المــرأة: » يَــا َســيُِّد أَْعِطِنــي هــَذا الَْمــاَء، لَِكــْي لَ أَْعطَــَش َولَ آتِــَي إِلَــى ُهَنــا 

ألَْســتَِقَي « )يوحنــا ٤: 15(.

يعرف أسرار حياتها
وهنــا اقتضــب يســوع الحديــث واتجــه بــه اتجاهــا جديــدا، فقبلمــا تحصــل هــذه 
أن  إياهــا، عليهــا  إلــى منحهــا  هــو مشــتاقا  التــي كان  العطيــة  تلــك  النفــس علــى 
تتحقــق مــن خطيتهــا ومــن مخلصهــا. » قَــاَل لََهــا يَُســوُع: ›اْذَهِبــي َواْدِعــي َزْوَجــِك 
َوتََعالَــْي إِلَــى هُهَنــا‹. أََجابَــِت الَْمــْرأَُة َوقَالــْت: ›لَيْــَس لِــي َزْوٌج‹ « )يوحنــا ٤: 16، 
ولكــن  الناحيــة.  تلــك  مــن  تســاؤل  كل  ينتهــي  أن  المــرأة  انتظــرت  وهكــذا   .)17
الُمَخلِّــص عــاد يقــول: » َحَســًنا قُلْــِت: لَيْــَس لـِـي َزْوٌج، ألَنَّــُه كَاَن لـَـِك َخْمَســُة أَْزَواٍج، 
ــْدِق « )يوحنــا ٤: 17، 18(. ـِذي لَــِك اآلَن لَيْــَس ُهــَو َزْوَجــِك. هــَذا قُلْــِت ِبالصِّ َوالّـَ

تقلــب  كانــت  خفيــة  يــدا  إن  كامــه.  إلــى  تصغــي  وهــي  المــرأة  فارتعــدت 
صفحــات تاريــخ حياتهــا، كاشــفة لهــا مــا حاولــت هــي أن تبقيــه إلــى األبــد فــي طــي 
الخفــاء. فمــن هــذا الــذي اســتطاع أن يطلــع علــى ســر حياتهــا؟ خطــرت لهــا أفــكار 
عــن األبديــة والدينونــة العتيــدة، عندمــا يســتعلن كل مــا هــو مكتــوم ويعــرف كل 

اســتيقظ ضميرهــا. األبديــة  نــور  ففــي  خفــي. 
لــم يمكنهــا إخفــاء شــيء، إلّ أنهــا حاولــت التهــرب مــن ذكــر ذلــك الموضــوع 
! « )يوحنــا  ـَك نَِبــيٌّ الــذي كانــت تنفــر منــه. فبــكل وقــار قالــت: » يَــا َســيُِّد، أََرى أَنّـَ
3: 19(. فــإذ حاولــت أن تُســكت التبكيــت حولــت مجــرى الــكام إلــى المجــادلت 
الدينيــة. فــإن كان هــذا نبيــا فابــد أن يكــون قــادرا علــى أن يخبرهــا الخبــر الصحيــح 

عــن تلــك األمــور التــي طــال الجــدال والنــزاع فيهــا.

أورشليم أو جرزيم
وبــكل صبــر ســمح لهــا يســوع أن تمضــي فــي حديثهــا كمــا تريــد. وفــي أثنــاء ذلــك 
كان هــو يراقــب الفرصــة التــي فيهــا يُدخــل الحــق إلــى قلبهــا. قالــت لــه: » آبَاؤُنَــا 
ـِذي يَْنبَِغــي أَْن  َســَجُدوا ِفــي هــَذا الَْجبَــِل، َوأَنْتُــْم تَُقولُــوَن إِنَّ ِفــي أُورَُشــلِيَم الَْمْوِضــَع الّـَ
يُْسَجَد ِفيِه « )يوحنا٤: 20(. وقد كان جبل جرزيم على مرأى العين، وكان الهيكل 
المبنــي عليــه قــد هــدم ولــم يبــق منــه غيــر المذبــح. كان مــكان العبــادة ذاك موضــوع 
نزاع بين اليهود والســامريين. إن بعض أســاف الســامريبن كانوا قبا ضمن شــعب 
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إســرائيل، ولكــن بســبب خطاياهــم ســمح الــرب ألمــة وثنيــة أن تنتصــر عليهــم. ولمــدى 
أجيــال طويلــة اختلطــوا بالوثنييــن الذيــن أفســدت ديانتهــم تدريجيــا ديانــة هــؤلء. نعــم 
إنهــم كانــوا يعتقــدون أن أوثانهــم إن هــي إلّ لتذكرهــم بــاهلل الحــي ســيد الكــون، ومــع 

ذلــك فــإن هــذا الشــعب جعــل يكــرم تماثيلهــم المنحوتــة ويمجدهــا.
وعندمــا أعيــد بنــاء هيــكل أورشــليم فــي عهــد عــزرا حــاول الســامريون أن يشــاركوا 
بيــن  مــرة  عــداوة  نشــأت  ولذلــك  هــذا،  رفضــوا  اليهــود  ولكــن  إقامتــه.  فــي  اليهــود 
الشــعبين. وقــد بنــى الســامريون هيــكا منافســا لهيــكل اليهــود علــى جبــل جرزيــم. 
وكانــت تقــام فيــه العبــادة طبــق الطقــوس الموســوية، وإن كانــوا لــم يبطلــوا العبــادة 
الوثنيــة تمامــا. ولكــن الكــوارث لحقتهــم فخــرب األعــداء هيكلهــم وبــدا كأنهــم واقعــون 
تحــت اللعنــة. ومــع ذلــك ظلــوا محتفظيــن بتقاليدهــم وطقــوس عبادتهــم، ورفضــوا 
العتراف بهيكل أورشليم على أنه بيت هللا أو بأن ديانة اليهود أفضل من ديانتهم.

ـُه تَأْتِــي َســاَعٌة،  ِقيِنــي أَنّـَ وجوابــا عــن ســؤال المــرأة قــال يســوع: » يَــا اْمــَرأَُة، َصدِّ
لَ ِفــي هــَذا الَْجبَــِل، َولَ ِفــي أُورَُشــلِيَم تَْســُجُدوَن لِــآلِب. أَنْتُــْم تَْســُجُدوَن لَِمــا لَْســتُْم 
ــا نَْحــُن فََنْســُجُد لَِمــا نَْعلَــُم . ألَنَّ الَْخــاََص ُهــَو ِمــَن الْيَُهــوِد « )يوحنــا٤:  تَْعلَُمــوَن، أَمَّ
21، 22(. كان يســوع قــد أبــان للمــرأة أن قلبــه خــال مــن التعصــب اليهــودي ضــد 
الســامريين، واآلن هــا هــو يحــاول أن يهــدم تعصــب هــذه الســامرية ضــد اليهــود. 
وإذ أشــار إلــى حقيقــة كــون عقيــدة الســامريين مشــوبة بالعقائــد الوثنـــية، أعلــن لهــا 
أن حقائــق الفــداء العظيمــة قــد ُســلِّمت لليهــود وأن مســيا ســيظهر مــن بينهــم. ففــي 
أســفارهم المقدســة كان لديهــم عــرض واضــح لصفــات هللا ومبــادئ حكمــه. وقــد 
اعتبــر يســوع نفســه ضمــن اليهــود علــى أنهــم الشــعب الــذي قــد عرَّفــه هللا بنفســه.

لقــد حــاول أن يرفــع تفكيــر هــذه المــرأة فــوق الرســميات والطقــوس والمســائل 
اِجُدوَن الَْحِقيِقيُّوَن يَْسُجُدوَن  الجدلية فقال لها: » تَأْتِي َساَعٌة، َوِهَي اآلَن، ِحيَن السَّ
ــاِجِديَن لـَـُه. هللَاُ ُروٌح. َوالَِّذيــَن  ، ألَنَّ اآلَب طَالـِـٌب ِمثـْـَل هــؤُلَِء السَّ لـِـآلِب ِبالــرُّوحِ َوالَْحــقِّ

يَْســُجُدوَن لـَـُه فَِبالــرُّوحِ َوالَْحــقِّ يَْنبَِغــي أَْن يَْســُجُدوا « )يــو حنــا ٤: 23، 2٤(.

أساس الديانة الحقة
هنــا يعلــن الســيد نفــس الحــق الــذي ســبق فأعلنــه لنيقوديمــوس عندمــا قــال: 
يَْســُجُدوا « )يوحنــا  يَْنبَِغــي أَْن  َوالَْحــقِّ  لَــُه فَِبالــرُّوِح  يَْســُجُدوَن  َوالَِّذيــَن  » هللَاُ ُروٌح. 
مقــدس  جبــل  عــن  بالبحــث  الســماء  مــع  بالشــركة  يتمتعــون  ل  النــاس  إن   .)3:3
وهيكل مقدس لعبادة هللا. فالديانة ل تنحصر في الطقوس والفرائض الخارجية. 
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إنمــا الديانــة التــي تأتينــا مــن هللا هــي وحدهــا التــي ترشــدنا إليــه. فلكــي نخدمــه 
خدمــة مرضيــة ينبغــي لنــا أن نولــد مــن روح هللا. هــذا يطهــر القلــب ويجــدد الذهــن 
إيانــا قــدرة جديــدة علــى معرفــة هللا ومحبتــه ويجعلنــا نطيــع كل مطاليــب  واهبــاً 
هللا بمحــض اختيارنــا. هــذا هــو الســجود الحقيقــي وهــو ثمــرة عمــل الــروح القــدس. 
فالــروح هــو الــذي يملــي علينــا كل صــاة مخلصــة ومثــل تلــك الصــاة تقبــل أمــام 
هللا. فأينمــا ُوجــدت نفــس تشــتاق إلــى هللا، فهنــاك يبــدو عمــل الــروح جليــا ولبــد 
مــن أن يعلــن هللا نفســه لتلــك النفــس. واآلب طالــب مثــل هــؤلء الســاجدين لــه، 

وهــو ينتظــر ليقبلهــم ويتخذهــم لــه بنيــن وبنــات.
أن  لهــا  يســبق  لــم  كامــه.  مــن  تأثــرت  ليســوع  تصغــي  المــرأة  كانــت  وإذ 
ســمعت مثــل تلــك المبــادئ مــن أفــواه كهنــة قومهــا أو مــن اليهــود، وإذ انكشــف 
لهــا تاريخهــا الماضــي بــدأت تحــس بحاجتهــا العظمــى، وتحققــت مــن أن نفســها 
عطشــى ول تســتطيع ميــاه بئــر ســوخار أن تــروي ذلــك العطــش. ولــم يســبق أن 
إلــى  بحاجتهــا  الشــعور  نفســها  فــي  أيقــظ  الماضــي  فــي  لهــا  حــدث  ممــا  شــيئا 
شــيء أعظــم وأســمى. وقــد أقنعهــا يســوع بأنــه قــد عــرف مكنونــات قلبهــا وأســرار 
حياتهــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت تحــس بأنــه صديقهــا المحــب العطــوف. ومــع أن 
طهــارة حضــوره قــد دانــت خطيتهــا فهــو لــم ينطــق بكلمــة تشــهير بــل أخبرهــا عــن 
ــون لنفســها اعتقــادا عــن  نعمتــه التــي تســتطيع أن تجــدد النفــس، حتــى بــدأت تُكَّ
شــخصيته. ثــم خطــر لهــا هــذا الخاطــر — أل يمكــن أن يكــون هــذا هــو مســيا الــذي 
لَــُه  يَُقــاُل  ـِذي  الّـَ أَْعلَــُم أَنَّ َمِســيَّا،  لــه: » أَنَــا  ظــل النــاس ينتظرونــه طويــا؟ قالــت 
الَْمِســيُح، يَأْتِــي. فََمتَــى َجــاَء َذاَك يُْخِبرُنَــا ِبــُكلِّ َشــْيٍء. قال لهــا يســوع »أنــا الــذي 

أكلمــك هــو« )يوحنــا ٤: 25، 26(. 

بزوغ اإليمان
حالمــا ســمعت المــرأة ذلــك الــكام نبــع اإليمــان فــي قلبهــا وقبلــت هــذا اإلعان 

العجيــب مــن فــم هــذا المعلــم اإللهي.
وتقديرهــا،  األمــور  لتقبُّــل  ذهنــي  اســتعداد  ذات  المــرأة  هــذه  كانــت  لقــد 
الكتــاب  تحــب  كانــت  ألنهــا  إعــان  أســمى  لقبــول  اســتعداد  أتــم  علــى  وكانــت 
المقــدس، وكان الــروح القــدس يعــد قلبهــا لقبــول نــور أعظــم. كانــت قــد اطلعــت 
علــى الوعــد المذكــور فــي العهــد القديــم القائــل: » يُِقيــُم لَــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك نَِبيًّــا 
لَــُه تَْســَمُعوَن « )تثنيــة 18: 15(، فتاقــت إلــى  ِمــْن إِْخَوتِــَك ِمثْلِــي.  ِمــْن َوَســِطَك 
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بــدأ المــاء الحــي، الحيــاة  النــور ينبثــق فــي ذهنهــا، كمــا  فهــم هــذه النبــوة، وبــدأ 
الروحيــة التــي يمنحهــا المســيح لــكل نفســى عطشــى، ينبــع فــي قلبهــا. لقــد كان 

روح هللا يعمــل فــي قلبهــا.
يكــن  لــم  المــرأة  تلــك  المســيح  بهــا  أخبــر  التــي  الواضحــة  الحقيقــة  تلــك  إن 
يمكنــه أن يصــرح بهــا أمــام اليهــود األبــرار فــي أعيــن أنفســهم، حيــث كان المســيح 
أكثــر تحفظــا فــي الحديــث معهــم. فمــا قــد حــرم منــه اليهــود، ومــا أوصــى المســيح 
تاميــذه بعــد ذلــك أن يحفظــوه ســرا أُعلــن لتلــك الســامرية، إذ قــد رأى يســوع أنهــا 

ستســتخدم مــا قــد عرفتــه لإلتيــان بآخريــن ليقاســموها تلــك النعمــة.
ولمــا عــاد التاميــذ مــن مأموريتهــم اندهشــوا عندمــا وجــدوا معلمهــم يتحــدث 
يتقــدم  ولــم  طلبهــا،  التــي  المنعشــة  المــاء  تنــاول جرعــة  قــد  يكــن  لــم  امــرأة.  مــع 
ليتنــاول مــن الطعــام الــذي قــد ابتاعــه التاميــذ. ولمــا مضــت المــرأة طلــب منــه 
مفــرح،  تأمــل  فــي  مســتغرقا  كان  كأنمــا  صامتــا  رأوه  لكنهــم  يــأكل،  أن  التاميــذ 
وكان وجهــه متألقــا بالنــور فخافــوا أن يقطعــوا شــركته مــع الســماء، غيــر أنهــم كانــوا 
يعلمــون أنــه متعــب ومرهــق، فــرأوا أن مــن واجبهــم أن يذكــروه بحاجــة جســده. 
آلكَُل  طََعــاٌم  لِــي  » أَنَــا  لهــم:  قــال  لــه  ومحبتهــم  بــه  اهتمامهــم  يســوع  وإذ لحــظ 

أَنْتُــْم « )يوحنــا ٤: 32(. تَْعرِفُونَــُه  لَْســتُْم 
جعــل التاميــذ يتســاءلون مــن ذا الــذي أتــاه بطعــام، ولكنــه أوضــح لهــم بالقــول: 
ــَم َعَملَــُه « )يوحنــا ٤: 3٤(. لقــد  ـِذي أَرَْســلَِني َوأُتَمِّ » طََعاِمــي أَْن أَْعَمــَل َمِشــيئََة الّـَ
فــرح المســيح ألن كامــه قــد أثــار ضميــر الســامرية. رآهــا تشــرب مــن مــاء الحيــاة فــزال 
عنــه العطــش والجــوع. إن اتمــام الُمَخلِّــص لمهمتــه التــي قــد تــرك الســماء فــي ســبيل 
إنجازهــا أعانــه فــي عملــه وجهــاده ورفعــه فــوق ضعفــات الجســد وحاجاتــه. وكونــه 
يخــدم نفســا جائعــة وظمــأى إلــى الحــق كان أحــب إلــى قلبــه وأعظــم إنعاشــا لنفســه 
مــن األكل والشــرب. كان ذلــك تعزيــة وراحــة وإنعاشــا لــه. لقــد كان عمــل الخيــر هــو 

حيــاة نفســه وغــذاء روحــه.
إن فادينــا متعطــش إلــى تقديرنــا لــه. إنــه يجــوع إلــى عطــف ومحبــة أولئــك الذيــن 
قــد افتداهــم بدمــه. إنــه يتــوق بشــوق ل يعبــر عنــه ألن يراهــم يأتــون إليــه وينالــون 
الحيــاة. وكمــا تراقــب األم ابتســامة المعرفــة واإلدراك مــن فــم طفلهــا الصغيــر، تلــك 
البتســامة الدالــة علــى بــدء إشــراق نــور الــذكاء فيــه، كذلــك المســيح يراقــب تعبيرنــا 

عــن محبتنــا الشــاكرة لــه، وهــذا يــدل علــى بــدء الحيــاة الروحيــة فــي النفــس.
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وا انْظُُروا إِنَْسانًا « » َهلُمُّ
لقــد امتــأل قلــب تلــك المــرأة فرحــا وهــي تصغــي إلــى كام المســيح، حيــث كان 
ذلــك اإلعــان العجيــب قويــا وغامــرا. فــإذ تركــت جرتهــا عــادت إلــى المدينــة حاملــة 
تلــك الرســالة إلــى بنــي شــعبهما. وقــد عــرف المســيح لمــاذا ذهبــت. وإن تَرْكهــا 
لجرتهــا كان برهانــا صريحــا علــى تأثيــر كامــه فيهــا. لقــد كان شــوق قلبهــا الحــار أن 
تحصــل علــى المــاء الحــي، فنســيت غرضهــا مــن الذهــاب إلــى البئــر كمــا نســيت 
عطــش الُمَخلِّــص الــذي كانــت تقصــد أن ترويــه. وبقلــب يفيــض فرحــا أســرعت فــي 

طريقهــا لتشــرك معهــا غيرهــا فــي النــور الــذي قــد حصلــت عليــه.
ــوا انْظُــُروا إِنَْســانًا قَــاَل لـِـي كُلَّ َمــا  صاحــت المــرأة تقــول لرجــال المدينــة: » َهلُمُّ
فََعلْــُت. أَلََعــلَّ هــَذا ُهــَو الَْمِســيُح؟ « )يوحنــا ٤: 29(. فمســت رســالتها قلوبهــم، 
كمــا بــدا علــى وجههــا تعبيــر جديــد، وكان هنالــك تغييــر شــامل فــي مظهرهــا، ولــذا 

ــِه « )يوحنــا ٤: 30(. َــْوا إِلَيْ ــِة َوأَت اهتــم النــاس برؤيــة يســوع: » فََخرَُجــوا ِمــَن الَْمِديَن
الحنطــة  نظــرة علــى حقــول  ألقــى  البئــر  يــزال جالســا علــى  ل  يســوع  وإذ كان 
الممتــدة أمامــه وقــد أضــاء نــور الشــمس علــى تلــك الحقــول اليانعــة. وحيــن وّجــه 
التفــات تاميــذه إلــى ذلــك المنظــر أراد أن يتخــذ منــه رمــزا وأمثولــة فقــال: » أََمــا 
تَُقولـُـوَن: إِنَّــُه يَُكــوُن أَْربََعــُة أَْشــُهٍر ثـُـمَّ يَأْتـِـي الَْحَصــاُد؟ َهــا أَنـَـا أَقـُـوُل لَُكــُم: ارْفَُعــوا أَْعيَُنُكــْم 
ــْت لِلَْحَصــاِد « )يوحنــا ٤: 35(. وفيمــا هــو يتكلــم  َوانْظُــُروا الُْحُقــوَل إِنََّهــا قَــِد ابْيَضَّ
كان ينظــر جماعــات النــاس القادميــن إلــى البئــر. كان باقيــا أربعــة أشــهر حتــى يأتــي 

ا ليجمعــه الحصــادون. حصــاد الحنطــة، ولكــن هنــا كان الحصــاد ُمَعــدًّ
تــم قــال أيضــاً: » َوالَْحاِصــُد يَأُْخــُذ أُْجــرًَة َويَْجَمــُع ثََمــرًا لِلَْحيَــاِة األَبَِديَّــِة، لَِكــْي يَْفــَرَح 
الــزَّاِرُع َوالَْحاِصــُد َمًعــا. ألَنَّــُه ِفــي هــَذا يَْصــُدُق الَْقــْوُل: إِنَّ َواِحــًدا يـَـْزَرُع وَآَخــَر يَْحُصــُد « 
)يوحنــا ٤: 36، 37(. والمســيح هنــا يشــير إلــى الخدمــة المقدســة التــي هــي مــن 
حــق هللا علــى الذيــن يقبلــون اإلنجيــل. عليهــم أن يكونــوا عامليــن أحيــاء ألجلــه. إنــه 
يطلــب مــن كل منهــم أن يخدمــه. وســواء أكنــا نــزرع أو نحصــد فإننــا عاملــون ألجــل 
هللا. فهــذا يبــذر البــذار وذاك يجمــع الحصــاد، والــزارع والحاصــد كاهمــا يأخــذ 

أجــرة، وهمــا يفرحــان معــا بجــزاء تعبهمــا.
ِفيــِه. آَخــُروَن  تَتَْعبُــوا  لَــْم  َمــا  لِتَْحُصــُدوا  أَرَْســلْتُُكْم  قــال يســوع لتاميــذه: » أَنَــا 
ـُص هنــا  تَِعبُــوا َوأَنْتُــْم قَــْد َدَخلْتُــْم َعلَــى تََعِبِهــْم « )يوحنــا ٤: 38(. وقــد كان الُمَخلِـّ
يعتبــروا  أن  للتاميــذ  كان  ومــا  الخمســين.  يــوم  فــي  العظيــم  الحصــاد  إلــى  ينظــر 
ذلــك نتيجــة مســاعيهم وجهودهــم الذاتيــة. لقــد دخلــوا علــى تعــب قــوم آخريــن، 
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ليزرعوهــا  المختاريــن  لعبيــده  الكلمــة  بــذار  المســيح  ســلم  آدم  ســقط  أن  فمنــذ 
فــي قلــوب النــاس، غيــر أن عامــا غيــر منظــور وقــوة الــرب القــادر علــى كل شــيء 
هللا  نعمــة  نــدى  إن  الحصــاد.  لجمــع  فعالــة  بقــوة  ولكــن  بســكون  تعمــل  كانــت 
المســيح  كان  وتغذيتــه.  الحــق  بــذار  إلنعــاش  كلهــا  أعطيــت  والشــمس  والمطــر 
مزمعــا أن يــروي البــذار بدمــه. وكان امتيــاز تاميــده أن يكونــوا عامليــن مــع هللا. 
فكانــوا شــركاء المســيح فــي عملــه وشــركاء قديســي األزمنــة القديمــة. وإذ انســكب 
الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين اهتــدت آلف النــاس إلــى هللا فــي يــوم واحــد. 

فــكان هــذا نتيجــة زرع المســيح وحصــاد عملــه.

زرع بذار الحق
جيــدا،  زرعــا  زرع  البئــر  علــى  المــرأة  مســمع  فــي  بكامــه  نطــق  إذ  يســوع  إن 
المســيح فآمنــوا  الســامريون وســمعوا  أقبــل  الحصــاد، حيــث  أقبــل  مــا  وســرعان 
بــه. وإذ تجمعــوا حولــه عنــد البئــر جعلــوا يمطرونــه بأســئلتهم ثــم جعلــوا يصغــون 
بــكل شــوق إلــى إجابتــه علــى أشــياء كثيــرة خفيــت عليهــم. وبينمــا كانــوا يصغــون 
إليــه بــدأ ارتباكهــم يزايلهــم وينقشــع ســريعا، كانــوا يشــبهون قومــا فــي ظلمــة داجيــة 
لــم  نفوســهم  ولكــن  النهــار.  نــور  وجــدوا  أن  إلــى  فاجأتهــم  نــور  شــعاعة  يتتبعــون 
تشــبع مــن هــذا الحديــث القصيــر. لقــد كانــوا يتوقــون إلــى ســماع الكثيــر، وأن تتــاح 
الفرصــة ألصدقائهــم لســماع أقــوال هــذا المعلــم العجيــب، فدعــوه إلــى مدينتهــم 
وطلبــوا منــه أن يمكــث عندهــم فمكــث فــي الســامرة يوميــن، فآمــن بــه كثيــرون.

كان الفريســيون يحتقــرون بســاطة يســوع، كمــا تجاهلــوا معجزاتــه وطلبــوا منــه 
آيــة تبرهــن علــى أنــه ابــن هللا، أمــا الســامريون فلــم يســألوه آيــة، ولــم يصنــع بينهــم 
معجــزات، إلّ فــي كونــه كشــف للمــرأة التــي كانــت معــه علــى البئــر أســرار حياتهــا. 
ومــع ذلــك فقــد قبلــه كثيــرون، وقالــوا لتلــك المــرأة بمــلء الفــرح: » إِنََّنــا لَْســَنا بَْعــُد 
ِبَســبَِب كَاَِمــِك نُْؤِمــُن، ألَنََّنــا نَْحــُن قـَـْد َســِمْعَنا َونَْعلـَـُم أَنَّ هــَذا ُهــَو ِبالَْحِقيَقــِة الَْمِســيُح 

ـُص الَْعالَــِم « )يوحنــا ٤: ٤2(. ُمَخلِـّ
كان الســامريون يؤمنــون أن مســيا ســيأتي فاديــا، ليــس لليهــود وحدهــم بــل لــكل 
العالــم. لقــد ســبق الــروح القــدس فأنبــأ علــى لســان موســى أنــه ســيأتي نبــي مرســل 
مــن قبــل هللا. كذلــك أعلــن علــى لســان يعقــوب أن لــه ســيكون خضــوع شــعوب، 
وعــن طريــق إبراهيــم أنــه فيــه )فــي يســوع( تتبــارك جميــع قبائــل األرض. فعلــى هــذه 
المســتندات الكتابيــة المقدســة بنــى أهــل الســامرة إيمانهــم بمســيا. وإن حقيقــة 
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كــون اليهــود قــد حرَّفــوا نبــوات األنبيــاء المتأخريــن إذ نســبوا إلــى مجــيء المســيح 
األول مجــد مجيئــه الثانــي جعــل الســامريين ينبــذون كل األســفار المقدســة فيمــا 
عــدا أســفار موســى الخمســة. ولكــن حيــث أن الُمَخلِـّـص نبــذ ودحــض كل هــذه 
التفســيرات الكاذبــة فقــد قبــل كثيــرون مــن أهــل الســامرة نبــوات األنبيــاء المتأخريــن 

وكام المســيح نفســه الخــاص بملكــوت هللا.

إزالة التعصب
لقــد بــدأ يســوع يهــدم حائــط الســياج الكائــن بيــن اليهــود واألمــم ويكــرز بالخــاص 
لــكل العالــم. ومــع كونــه يهوديــا فقــد اختلــط بالســامريين بــكل حريــة معتبــرا عــادات 
أمتــه الفريســية كا شــيء. وفــي وجــه تعصبــات اليهــود قبــل كــرم الضيافــة مــن هــذا 
الشــعب المحتقــر المــرذول. لقــد نــام فــي منازلهــم وأكل معهــم علــى موائدهــم، 
فتنــاول مــن الطعــام الــذي قــد أعــدوه وقدمــوه لــه بأيديهــم، وعلــم فــي شــوارعهم 

وعاملهــم بمنتهــى الرفــق واللطــف.
فــي هيــكل أورشــليم أقيــم جــدار منخفــض ليفصــل بيــن الــدار الخارجيــة وكل 
الجــدار كتبــت كتابــة  المقــدس، وعلــى هــذا  المبنــى  ذلــك  فــي  األخــرى  األقســام 
بلغــات مختلفــة تحــرم علــى مــن لــم يكــن يهوديــا تجــاوز هــذا الحــد. فلــو تجــرأ إنســان 
أممــي ودخــل الحجــرات الداخليــة لــكان ينجــس الهيــكل وكان يقضــى عليــه بالمــوت 
جزاء هذه الجرأة. ولكن يسوع مبدع الهيكل وخدماته جذب إليه أولئك األمم بربط 
العطــف البشــري، بينمــا نعمتــه اإللهيــة أتــت إليهــم بالخــاص الــذي رفضــه اليهــود.

كان قصــد يســوع مــن بقائــه فــي الســامرة أن يكــون بركــة لتاميــذه الذيــن كانــوا 
ل يزالــون خاضعيــن لتأثيــر التعصــب اليهــودي. لقــد أحســوا بــأن ولءهــم ألمتهــم 
ولــم  يســوع،  تصــرف  أدهشــهم  ولقــد  للســامريين.  العــداء  يضمــروا  أن  يقتضيهــم 
يســعهم رفــض التمثــل بــه. وفــي أثنــاء اليوميــن اللذيــن قضاهمــا فــي الســامرة كان 
ت مــن تعصبهــم ضــد أولئــك النــاس، ومــع  ولؤهــم لــه مــن أهــم العوامــل التــي حــدَّ
ذلــك فقــد كان يربــض فــي قلوبهــم الجفــاء ضــد الســامريين. كانــوا متباطئيــن فــي 
فهــم حقيقــة كــون احتقارهــم للســامريين وبغضهــم لهــم ينبغــي أن يفســحا المجــال 
للشــفقة والعطــف، ولكــن بعــد صعــود الــرب عــادوا فتذكــروا تلــك التعاليــم التــي 
كانــوا قــد تعلموهــا منــه إنمــا بمعنــى جديــد. وبعــد انســكاب الــروح القــدس تذكــروا 
نظــرات الُمَخلِـّـص وأقوالــه واحترامــه ورقتــه ولطفــه فــي تصرفــه مــع أولئــك الغربــاء 
المحتقريــن. وحينمــا ذهــب بطــرس ليكــرز فــي الســامرة باشــر عملــه بنفــس روح 
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الختبــار  تذكــر  وســميرنا  أفســس  إلــى  للذهــاب  يوحنــا  دعــي  وعندمــا  المســيح. 
الــذي جــاز فيــه فــي شــكيم فـــامتأل قلبــه شــكرا للمعلــم اإللهــي الــذي إذ ســبق فــرأى 

الصعوبــات التــي ســتواجههم أعانهــم بمثالــه.
الحيــاة  مــاء  قــدم  بنفــس عملــه كمــا فعــل عندمــا  يقــوم  يــزال  الُمَخلِـّـص ل  إن 
لتلــك المــرأة الســامرية. وأولئــك الذيــن يقولــون إنهــم أتباعــه قــد يحتقــرون النــاس 
المنبوذيــن ويعرضــون عنهــم. ولكــن ل ظــروف الميــاد أو الجنســية ول أيــة حالــة مــن 
حــالت الحيــاة يمكــن أن تقلــل مــن محبــة الفــادي نحــو بنــى اإلنســان. فهــو يقــول لــكل 

نفــس مهمــا كانــت خاطئــة: لــو طلبــت منــي ألعطيتــك مــاء حيــا.

رسالة الحق للجميع
ينبغــى ألّ نُضيّــق دائــرة دعــوة اإلنجيــل فنقدمهــا إلــى جماعــة قليلــة مختــارة ممــن 
نظــن أنهــم يشــرفوننا لــو قبلوهــا. بــل يجــب أن نقــدم الرســالة إلــى الجميــع، فأينمــا 
تنفتح القلوب لقبول الحق فالمسيح يكون على أتم استعداد ألن يعلمها. إنه يعلن 
لهــم اآلب، والعبــادة المقبولــة لــدى ذاك الــذي يعــرف خفايــا القلــوب. مثــل هــؤلء ل 

يكلمهــم بأمثــال بــل يقــول لهــم مــا قالــه للســامرية: » أَنـَـا الَّــِذي أُكَلُِّمــِك ُهــَو «.
إن يســوع عندمــا جلــس ليســتريح علــى بئــر يعقــوب كان قادمــا مــن اليهوديــة 
حيــث لــم تســفر خدمتــه إلّ عــن ثمــار قليلــة. لقــد رفضــه كهنــة اليهــود ومعلموهــم، 
وحتــى الشــعب الذيــن اعترفــوا بأنهــم تاميــذه عجــزوا عــن إدراك صفتــه اإللهيــة. لقــد 
كان مضنــى ومتعبــا، ومــع ذلــك فهــو لــم يهمــل فرصــة التحــدث مــع امــرأة واحــدة مــع 
أنهــا كانــت غريبــة وأجنبيــة عــن إســرائيل وعائشــة فــي خطيــة كانــت ترتكبهــا جهــارا.

إن الســيد لــم ينتظــر حتــى تجتمــع جماهيــر غفيــرة. ففــي أحيــان كثيــرة كان يبــدأ 
فــي إلقــاء تعاليمــه علــى جماعــة قليلــة ملتفيــن حولــه، ولكــن العابريــن كانــوا يقفــون 
ليســمعوه واحــدا فواحــدا حتــى يســمع جمــع غفيــر كلمــة هللا بدهشــة ورهبــة مــن 
فــم ذلــك المعلــم المرســل مــن الســماء. إن مــن يخــدم المســيح ينبغــي ألّ يحــس بأنــه 
ل يســتطيع أن يكلــم جماعــة صغيــرة بنفــس الغيــرة والحماســة اللتيــن بهمــا يكلــم 
جمعــا غفيــرا. ربمــا يكــون فــرد واحــد هــو الــذي يســمع الرســالة، ولكــن مــن ذا الــذي 
يســتطيع أن يقــرر مــدى تأثيــر تلــك الرســالة. لقــد بــدا حتــى للتاميــذ أمــرا تافهــا أن 
يقضــي الُمَخلِّــص وقتــه فــي التحــدث مــع المــرأة الســامرية. ولكنــه جعــل يحاججهــا 
بــكل حكمــة وغيــرة وباغــة أكثــر ممــا يعمــل مــع الملــوك والحــكام أو رؤســاء الكهنــة. 

إن التعاليــم التــي علمهــا لتلــك المــرأة وصلــت إلــى أقصــى حــدود األرض.

194, 195



178  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

إن الســامرية حالمــا وجــدت الُمَخلِّــص أتــت إليــه بأنــاس آخريــن. ولقــد برهنــت 
علــى أنهــا مرســلة أقــوى مــن التاميــذ أنفســهم. إن التاميــذ لــم يجــدوا فــي الســامرة 
مــا يــدل علــى أنهــا حقــل مشــجع. كانــت أفكارهــم منحصــرة فــي عمــل عظيــم يتــم 
مســتقبا، ولــم يكونــوا يــدرون أن حولهــم وبالقــرب منهــم حصــادا ينتظــر مــن يجمعــه. 
كام  ليســمعوا  المدينــة  شــعب  كل  أتــى  ازدروهــا  التــي  المــرأة  بواســطة  ولكــن 

الُمَخلِـّـص، وســرعان مــا حملــت النــور إلــى مواطنيهــا.
تلميــذ حقيقــي  إن كل  بالمســـيح.  العملــي  اإليمــان  عمــل  تمثــل  المــرأة  هــذه 
يولــد فــي ملكــوت هللا هــو مرســل. والــذي يشــرب مــن المــاء الحــي يصيــر فيــه ينبــوع 
حيــاة، فالــذي يأخــذ ســيبذل ويعطــي، ونعمــة المســيح فــي النفــس تشــبه نبــع مــاء 
فــي الصحــراء يتفجــر منــه المــاء لينعــش الجميــع، ويجعــل أولئــك المشــرفين علــى 

الهــاك راغبيــن فــي أن يشــربوا مــن مــاء الحيــاة.
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» إِْن َلْم تََرْوا آَياٍت 

َوَعَجائَِب «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا ٤: ٤3-5٤(.

لقــد أذاع الجليليــون القادمــون مــن عيــد الفصــح أنبــاء العجائــب التــي أجراهــا 
يســوع. وإن الحكــم الجائــر الــذي حكــم بــه الرؤســاء فــي أورشــليم علــى أعمالــه فتــح 
أمامــه الطريــق إلــى الجليــل. حــزن كثيــرون مــن الشــعب بســبب مــا رأوه مــن انتهــاك 
قداســة الهيــكل وجشــع الكهنــة وغطرســتهم، وقــد كانــوا يؤملــون أن هــذا الرجــل 
الــذي اســتطاع أن يطــرد الرؤســاء ســيكون هــو الُمَخلِّــص الــذي انتظــروه طويــا، كمــا 
جاءتهــم أنبــاء بــدا كأنهــا تثبــت أعــز انتظاراتهــم المشــرقة، فلقــد ذاع خبــر مفــاده أن 

هــذا النبــي أعلــن عــن نفســه أنــه مســيا.
لكــن شــعب الناصــرة لــم يكــن يؤمــن بــه، ولهــذا الســبب لــم يذهــب يســوع إلــى 
هنــاك فــي طريقــه إلــى قانــا. فلقــد أعلــن الُمَخلِّــص لتاميــذه قائــا إنــه ليــس لنبــي 
كرامــة فــي وطنــه. إن النــاس يقــدرون الخلــق بموجــب مــا يســتطيعون هــم أنفســهم 
أن يقــدروه. فالنــاس المتزمتــون والذيــن يفكــرون تفكــرا ماديــا حكمــوا علــى المســيح 
بالنظــر إلــى ميــاده ولباســه المتواضعيــن وكــده اليومــي، ولكنهــم لــم يقــّدروا طهــارة 

روحــه التــي لــم تلوثهــا الخطيــة.

196



180  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

وبذلــك  الجليــل  كل  فــي  قانــا  إلــى  المســيح  عــودة  نبــأ  انتشــر  مــا  وســرعان 
كفرناحــوم  وفــي  المشــرقة.  باآلمــال  والمتضايقيــن  المرضــى  قلــوب  امتــألت 
اســترعت تلــك األنبــاء انتبــاه أحــد نبــاء اليهــود وكان خادمــا للملــك. كان ابــن 
ذلــك الشــريف مصابــا بمــرض بــدا أنــه ل شــفاء منــه. وقــد يئــس منــه األطبــاء وقالــوا 
إنــه مائــت ل محالــة. ولكــن لمــا ســمع ذلــك األب عــن يســوع عــوَّل علــى الذهــاب 
كان  حتــى  شــديد،  انهيــار جســدي  حالــة  فــي  الصبــي  كان  معونتــه.  طالبــا  إليــه 
أنــه ســيموت قبــل عــودة أبيــه، ومــع ذلــك فقــد أحــس ذلــك النبيــل  يخشــى مــن 
أنــه ولبــد مــن ذهابــه بنفســه إلــى يســوع، وكان يرجــو أن توســاته ســتوقظ عطــف 

العظيــم. الطبيــب  ذلــك 

التماس أحد النبالء
وحيــن وصــل إلــى قانــا وجــد جمعــا مــن النــاس ملتفيــن حــول يســوع، فبقلــب 
جــزع شــق لنفســه طريقــا حتــى وقــف فــي حضــرة الُمَخلِّــص، فضعــف إيمانــه وترنــح 
عندمــا وجــد أمامــه رجــا بســيط الملبــس قــد عــاه التــراب مــن طــول الســفر، وشــك 
فــي أن هــذا اإلنســان يســتطيع أن يفعــل مــا قــد جــاء هــو يطلبــه، ومــع ذلــك ظفــر 
بلقــاء خــاص مــع يســوع فأخبــره عــن غايتــه مــن المجــيء وتوســل إلــى الُمَخلِّــص فــي 
أن يصحبــه إلــى بيتــه. ولكــن يســوع كان قــد عــرف ســبب حــزن ذلــك الرجــل، فقبلمــا 

غــادر ذلــك األب بيتــه رأى الُمَخلِّــص ضيقتــه.
إليمانــه  خاصــة  شــروطا  نفســه  فــي  قــرر  قــد  األب  ذلــك  أن  أيضــاً  وعــرف 
ذلــك  وإذ كان  هــو مســيا.  بأنــه  يؤمــن  فلــن  إلــى طلبــه  يجبــه  لــم  فــإذا  بالمســيح. 
الضابــط ينتظــر الجــواب وهــو معــذب النفــس قــال يســوع: » لَ تُْؤِمُنــوَن إِْن لـَـْم تـَـَرْوا 

.)٤8  :٤ )يوحنــا  َوَعَجائِــَب «  آيَــاٍت 
عــزم  قــد  األب  ذلــك  كان  المســيح  هــو  يســوع  أن  علــى  البراهيــن  كل  ومــع 
علــى أن يجعــل إيمانــه بــه موقوفــا علــى إجابتــه إلــى طلبــه، فقــارن الُمَخلِـّـص بيــن 
عــدم اإليمــان والتشــكك هــذا وإيمــان الســامريين البســيط الذيــن لــم يســألوه آيــة 
ول معجــزة. إن كلمتــه التــي هــي البرهــان الدائــم علــى ألوهيتــه كانــت مصحوبــة 
كانــت  التــي  أمتــه  المســيح ألن  تألــم  قلوبهــم.  إلــى  إقنــاع عظيمــة وصلــت  بقــوة 
قــد اؤتمنــت علــى أقوالــه اإللهيــة المقدســة قــد أخفقــت فــي ســماع صــوت هللا 

ابنــه. يكلمهــم علــى لســان 
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بواعث أنانية
ومــع ذلــك فقــد كان عنــد ذلــك النبيــل قليــل مــن اإليمــان ألنــه قــد أتــى ليســأل 
مــا كان يعتقــد أنــه أثمــن البــركات، بينمــا كان لــدى يســوع هبــة أعظــم ليمنحــه إياهــا. 
كان يتــوق ليــس ليشــفي البــن المريــض فحســب بــل أن يجعــل أيضــاً ذلــك الضابــط 
وكل بيتــه شــركاء فــي بــركات الخــاص، وليُشــِعل نــوراً فــي كفرناحــوم التــي عمــا قليــل 
ستكون حقل خدمته. ولكن يجب على ذلك النبيل أن يدرك حاجته قبلما يطلب 
مــن المســيح النعمــة. كان نديــم الملــك هــذا مثــال لكثيريــن مــن بنــي أمتــه، فلقــد كانــوا 
مهتميــن بيســوع ألجــل بواعــث أنانيــة. كانــوا يرجــون الحصــول علــى منافــع خاصــة 
بواسطة قوته. وقد جعلوا إيمانهم متوقفا على منحه إياهم ذلك اإلحسان الزمني، 

ولكنهــم كانــوا يجهلــون مرضهــم الروحــي، ولــم يدركــوا حاجتهــم إلــى النعمــة اإللهيــة.
وكنــور خاطــف كشــفت تلــك الكلمــات قلــب ذلــك النبيــل لــه، فلقــد رأى أن 
الدوافــع التــي أتــت بــه إلــى يســوع كانــت دوافــع أنانيــة وقــد بــدا إيمانــه المترنــح علــى 
حقيقتــه. وفــي ضيقــه العميــق تحقــق مــن أن شــكوكه قــد تكلفــه مــوت ابنــه، وعــرف 
أنــه فــي حضــرة ذاك الــذي يعــرف مــا يخطــر ببــال النــاس والــذي كل شــيء مســتطاع 
لديــه. وفــي توســل مؤثــر محــزن صــرخ قائــا: » يـَـا َســيُِّد، انـْـزِْل قَبْــَل أَْن يَُمــوَت ابِْنــي « 
يعقــوب  كان  فيمــا  إذ  باإليمــان،  بالمســيح  تمســك  وكيعقــوب   .)٤9  :٤ )يوحنــا 

يصــارع المــاك صــرخ قائــا: » لَ أُطْلُِقــَك إِْن لَــْم تُبَارِكِْنــي « )تكويــن 32: 26(.
وقــد غلــب كمــا غلــب يعقــوب مــن قبــل. إن الُمَخلِّــص ل يمكنــه أن يتــرك النفــس 
التي تتعلق به متوســلة إليه أن يمنحها حاجتها العظمى، » قَاَل لَُه يَُســوُع: اذَْهْب. 
اِبُْنــَك َحــيٌّ « )يوحنــا ٤: 50(. فانطلــق ذلــك النبيــل مــن حضــرة الُمَخلِّــص وقــد امتــأل 
قلبــه بســام وفــرح عظيميــن لــم يعهــد بهمــا عهــد مــن قبــل. ولــم يؤمــن فقــط بــأن ابنـــه 

سيشــفى بــل بثقــة عظيمــة آمــن بــأن المســيح هــو الفــادي.
وفــي نفــس الســاعة رأى أقــارب الصبــي المحتضــر الملتفــون حــول ســريره تغييــرا 
ســريا مفاجئــا طــرأ عليــه بعدمــا كان فــي حالــة الحتضــار. فلقــد اختفــى شــبح المــوت 
ــى حلــت الصحــة والراحــة،  بعيــدا عــن ذلــك البــن المريــض. وبــدل مــن لهيــب الُحمَّ
والعينان المنطفئتان أشــرقتا بنور الذكاء وعادت القوة إلى ذلك الجســم المضنى. 
ولم يبق في جسم المريض أي أثر من آثار المرض. وذلك الجسم الذي كان ملتهبا 
ى بالعــرق فنــام البــن نومــا هادئــا. وقــد زايلتــه الحمــى فــي أشــد ســاعات  ــى تنــدَّ بالُحمَّ

النهــار حــرارة. وقــد ذهلــت العائلــة وفــرح الجميــع فرحــا عظيمــا.
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إيمان نال مكافأة
ولــم تكــن قانــا تبعــد عــن كفرناحــوم كثيــرا وكان يمكــن أن يصــل ذلــك الضابــط 
إلــى بيتــه فــي مســاء اليــوم الــذي فيــه تقابــل مــع يســوع، إلّ أنــه لــم يســرع فــي عودتــه 
إلــى كفرناحــوم إل فــي غــد اليــوم التالــي. وكــم كان قلبــه  إلــى البيــت فلــم يصــل 
مبتهجــا وهــو عائــد إلــى بيتــه! إنــه عندمــا خــرج مــن بيتــه يطلــب يســوع كان قلبــه 
مثقــا بالحــزن فــكان نــور النهــار مؤلمــا لنفســه وغنــاء الطيــور كان ســخرية بأحزانــه. 
ولكــن مــا أعظــم التبــدل الــذي حــدث لــه اآلن. إنــه يــرى الطبيعــة كلهــا وقــد اكتســت 
ثوبــا بهيــا جميــا، وهــا هــو يــرى بعينيــن جديدتيــن. وفيمــا كان مســافرا فــي ســاعة 
الصبــاح الباكــرة بــدا كأن الطبيعــة كلهــا تشــاركه فــي تســبيح هللا. وإذ كان لــم يــزل 
بعيــدا عــن بيتــه خــرج عبيــده لماقاتــه لكــي يزيلــوا عنــه الجــزع الــذي كانــوا يعلمــون 
أنــه يضايقــه. لــم تدهشــه األخبــار التــي ســمعها منهــم. ولكــن باهتمــام عميــق لــم 
يعرفــوا ســره اســتخبرهم عــن الســاعة التــي أخــذ فيهــا ابنــه يتعافــى. فأجابــوه قائليــن: 
ــى « )يوحنــا ٤: 52(. ففــي نفــس اللحظــة  ــاِبَعِة تَرَكَتـْـُه الُْحمَّ ــاَعِة السَّ » أَْمــِس ِفــي السَّ
التــي فيهــا تمســك األب بقــول المســيح » اِبُْنــَك َحــيٌّ « لمســت محبــة هللا ذلــك 

البــن المحتضــر بلمســتها الشــافية.
وقــد أســرع األب ليســلم علــى ابنــه، وإذ وصــل إلــى البيــت احتضــن ابنــه كمــن 
قــد أقيــم مــن األمــوات، وشــكر هللا مــرارا وتكــرارا علــى هــذا الفتقــاد الربانــي الرحيــم.

اشــتاق ذلــك النبيــل إلــى أن يعــرف الشــيء الكثيــر عــن المســيح. فلمــا ســمع 
تعاليمــه بعــد ذلــك صــار هــو وكل بيتــه تاميــذ للســيد. لقــد قــدس هللا التجربــة 
فصــارت واســطة فــي اهتــداء أســرة كاملــة. ثــم انتشــرت أنبــاء تلــك المعجــزة، وفــي 
ا لخدمتــه. كفرناحــوم التــي أجــرى فيهــا المســيح قــوات عديــدة كان الطريــق ُمَعــدًّ

إن ذاك الــذي بــارك النبيــل القــادم مــن كفرناحــوم لــه نفــس الشــوق ألن يباركنــا، 
ولكننــا كذلــك األب المتألــم كثيــرا مــا نطلــب يســوع طمعــا فــي الحصــول علــى خيــر 
زمنــى. فــإذا منحنــا طلبنــا وثقنــا بمحبتــه، غيــر أن الُمَخلِـّـص يتــوق إلــى أن يمنحنــا 
بركــة أعظــم ممــا نطلــب، وهــو يؤخــر إجابــة طلبنــا إلــى أن يرينــا شــر قلوبنــا وحاجتنــا 
العظمــى إلــى نعمتــه، كمــا أنــه يرغــب فــي تحريرنــا مــن األنانيــة التــي تســوقنا إلــى أن 
نطلبــه. وإذ نعتــرف بعجزنــا وحاجتنــا المــرة علينــا أن نســلم أنفســنا بالتمــام لمحبتــه.

كان ذلــك النبيــل يرغــب فــي رؤيــة إجابــة صاتــه قبلمــا يؤمــن. ولكــن كان عليــه 
أن يقبــل قــول المســيح بــأن طلبــه قــد أجيــب وأنــه قــد منحــه البركــة. وعلينــا نحــن 
أيضــاً أن نتعلــم هــدا الــدرس عينــه، علينــا أن نؤمــن ل ألننــا نحــس أو نــرى بــل علينــا 
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أن نثــق بمواعيــده. ومتــى أتينــا إليــه بإيمــان، فــكل طلبــة تصــل إلــى قلــب هللا. ومتــى 
طلبنــا منــه بركــة علينــا أن نؤمــن بأننــا قــد نلناهــا ونشــكره ألنــه منحنــا إياهــا. وحينئــذ 
نذهــب لمزاولــة أعمالنــا، موقنيــن أن البركــة ســتتحقق لنــا عندمــا نكــون فــي أشــد 
الحاجــة إليهــا. ومتــى تعلمنــا أن نفعــل هــذا فســنعرف أن صلواتنــا قــد أجيبــت. 
ا «، » ِبَحَســِب ِغَنــى َمْجــِدِه « و » َعظََمــُة قُْدرَتِــِه «  وهللا ســيفعل لنــا » أَكْثَــَر ِجــدًّ

)أفســس 3: 20، 16؛ 1: 19(.
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21
َبْيُت ِحْسَدا 
والسنهدريم

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 5: ٤7-1(.

ــُت ِحْســَدا« لََهــا  ــِة »بَيْ ــٌة يَُقــاُل لََهــا ِبالِْعبَْريَّ ــأِْن ِبرْكَ » َوِفــي أُورَُشــلِيَم ِعْنــَد بَــاِب الضَّ
َوُعــرٍْج  َوُعْمــٍي  ِمــْن َمرَْضــى  ِفــي هــِذِه كَاَن ُمْضطَِجًعــا ُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر  أَْرِوقَــٍة.  َخْمَســُة 

َوُعْســٍم، يَتََوقَُّعــوَن تَْحِريــَك الَْمــاِء « )يوحنــا 5: 2، 3(. 
كانت مياه هذه البركة تتحرك أحيانا، وقد ســاد العتقاد آنئٍذ أن هذا يحدث 
نتيجــة تدخــل قــوة فائقــة الطبيعــة، وأن مــن ينــزل أول بعــد تحريــك المــاء كان يبــرأ مــن 
أي مــرض اعتــراه، فــزار ذلــك المــكان مئــات مــن المرضــى. ولكــن عنــد تحريــك المــاء 
كان جمهــور كبيــر مــن المرضــى يندفعــون إلــى البركــة، وفــي شــدة اندفاعهــم كانــوا 
يدوســون تحــت أقدامهــم الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن هــم أضعــف منهــم، كمــا 
كان كثيــرون عاجزيــن عــن الوصــول إلــى البركــة. وكثيــرون ممــن نجحــوا فــي الوصــول 
إليهــا ماتــوا علــى حافتهــا. وقــد أقيمــت بعــض األروقــة حــول البركــة ليحتمــي فيهــا 
المرضــى مــن حــر النهــار وبــرد الليــل. وكان بعــض النــاس يقضــون الليــل يزحفــون مــن 

تلــك األروقــة إلــى حافــة البركــة يومــا بعــد يــوم آمليــن عبثــا فــي الشــفاء.
لقــد ذهــب يســوع إلــى أورشــليم مــرة أخــرى، وإذ كان يتمشــى وحــده كأنمــا كان 
يتأمــل ويصلــي أتــى إلــى البركــة، فــرأى أولئــك المرضــى المســاكين وهــم يتوقعــون 
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تحريــك المــاء الــذي بــدا كأنــه أملهــم الوحيــد فــي الشــفاء. وكان يتــوق إلــى اســتخدام 
قوتــه الشــافية لشــفاء كل المرضــى. ولكــن ذلــك اليــوم كان يــوم ســبت، وكان كثيــرون 
في طريقهم إلى الهيكل ألجل الصاة، وكان يسوع يعرف أن إجراء قوة الشفاء في 

ذلــك اليــوم ســيثير تعصــب اليهــود حتــى أنهــم ســيوقفونه عــن العمــل.

» أَتُِريُد أَْن تَْبَرأَ؟ «
لكن الُمَخلِّص رأى إنسانا في أشد حالت التعاسة. كان ذلك الرجل كسيحا 
عاجــزا منــذ ثمــان وثاثيــن ســنة، وكان مرضــه، إلــى حــد كبيــر، نتيجــة خطايــاه، وكان 
معتبــرا قصاصــا لــه مــن هللا عليــه. وإذ كان ذلــك المريــض وحيــدا بــا صديــق، وإذ 
كان يحــس بأنــه قــد حــرم مــن رحمــة هللا فقــد مضــى عليــه ردح مــن الزمــن وهــو فــي 
حــال الشــقاء. وفــي الوقــت الــذي كان النــاس ينتظــرون فيــه تحريــك المــاء فأولئــك 
الذيــن كانــوا يشــفقون علــى عجــز هــذا الرجــل كانــوا يحملونــه إلــى األروقــة. ولكــن فــي 
اللحظــة الموافقــة لــم يجــد مــن يســاعده. لقــد رأى تحريــك المــاء، ولكنــه لــم يســتطع 
الوصــول إلــى أبعــد مــن حافــة البركــة. وكثيــرون ممــن كانــوا أقــوى منــه كانــوا ينزلــون 
فــي المــاء قبلــه. لــم يكــن يســتطيع النتصــار علــى أولئــك النــاس المحبيــن لذواتهــم 
الذيــن كانــوا يتدافعــون بالمناكــب للنــزول إلــى البركــة. إن جهــوده الدائمــة للوصــول 
إلــى ذلــك الغــرض الواحــد وجزعــه وإخفاقــه المســتمر، كل هــذه تضافــرت علــى 

إفنــاء فلــول مــا تبقــى مــن قوتــه. 
كان ذلــك المريــض مضطجعــا علــى فراشــه، ومــن حيــن آلخــر كان يرفــع رأســه 
ليرى البركة، وإذا بوجه رقيق عطوف ينحني نحوه ويسأله قائا: » أَتُِريُد أَْن تَبْرَأَ؟ « 
)يوحنــا 5: 6(، فيســترعى هــذا الســؤال انتباهــه. لقــد قــرع الرجــاء بــاب قلبــه، فأحــس 
الرجــل أنــه ســيحصل علــى العــون بطريقــة مــا. ولكــن ســرعان مــا فارقتــه بارقــة الرجــاء. 
لقــد ذكــر المــرات العديــدة التــي حــاول فيهــا الوصــول إلــى البركــة. واآلن لــم يعــد يؤمــل 
فــي أنــه ســيعيش حتــى يتحــرك ماؤهــا مــرة أخــرى. فحــوَّل وجهــه فــي إعيــاء قائــا: » يــا 
ــِة َمتَــى تََحــرََّك الَْمــاُء. بَــْل بَيَْنَمــا أَنَــا آٍت، يَْنــزُِل  ســيد لَيْــَس لـِـي إِنَْســاٌن يُلِْقيِنــي ِفــي الِْبرْكَ

اِمــي آَخــُر « )يوحنــا 5: 7(. قُدَّ

قوة اإليمان 
لــم يطلــب يســوع مــن هــذا المريــض أن يؤمــن بــه، وإنمــا قــال لــه: » قُــِم. اْحِمــْل 
َســِريرََك َواْمــِش « )يوحنــا 5: 8(. غيــر أن إيمــان هــذا الرجل يتمســك بتلــك الكلمــة 
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الصحــة  وتــدب فيهــا حيــاة جديــدة وتمــأل  تنتعــش كل أعصابــه وعضاتــه  وهكــذا 
أطرافــه الكســيحة. وبــدون ســؤال يجعــل الرجــل إرادتــه تطيــع أمــر المســيح فتســتجيب 
كل عضاتــه لتلــك اإلرادة. وإذ يقفــز علــى قدميــه بحــس بالنشــاط فــي كل جســمه.

لــم يكــن يســوع قــد أعطــاه تأكيــدا بالمعونــة اإللهيــة، وكان يمكــن للرجــل أن يتلــكأ 
فتســاوره الشــكوك، ويضيِّــع بذلــك فرصتــه الوحيــدة لنيــل الشــفاء. ولكنــه آمــن بكلمــة 

المســيح، وإذ أطاعهــا نــال القــوة.
بنفــس هــذا اإليمــان يمكننــا أن ننــال الشــفاء الروحــي. إننــا بســبب الخطيــة قــد 
انفصلنا عن حياة هللا فأصاب الشلل الروحي نفوسنا. ومن ذواتنا لسنا أقدر على 
أن نحيــا حيــاة القداســة ممــا كان ذلــك الرجــل المريــض العاجــز قــادرا علــى المشــي 
علــى قدميــه. إن كثيريــن هــم متحققــون مــن عجزهــم ويتوقــون للحصــول علــى تلــك 
الحيــاة الروحيــة التــي تجعلهــم فــي حالــة انســجام مــع هللا. وعبثــا يحاولــون بلــوغ هــذا 
! َمْن يُْنِقُذنِي ِمْن َجَسِد  ِقيُّ المأرب، وفي يأسهم يصرخون: » َويِْحي أَنَا اإلِنَْساُن الشَّ
هــَذا الَْمــْوِت؟ « )روميــة 7: 2٤(. فلينظــر مثــل هــؤلء النــاس الذيــن يكافحــون كفاحــا 
مســتميتا إلــى فــوق. إن الُمَخلِّــص ينحنــي نحــو أولئــك الذيــن قــد اقتناهــم بدمــه قائــا 
لكل منهم برقة وعطف ل يعبر عنهما. » أَتُِريُد أَْن تَبْرَأَ؟ « فالُمَخلِّص يأمرك أن تنهض 
بصحــة وســام. فــا تنتظــر حتــى تحــس بأنــك قــد شــفيت. فــإذا آمنــت بكلمتــه ســتنال 
الشــفاء. اجعــل إرادتــك إلــى جانــب المســيح واعــزم أن تخدمــه. وإذ تطيــع كلمتــه 
ستنال القوة. مهما كانت أعمالك شريرة، ومهما كانت الشهوات المتحكمة فيك 
والتي بسبب انغماسك فيها قد كّبلت جسدك وروحك بقيودها، فالمسيح يقدر 
نـُـوِب َوالَْخطَايـَـا « )أفســس  ويريــد أن يحــررك. فهــو يمنــح الحيــاة للنفــس المائتــة » ِبالذُّ

2: 1(. فهــو يحــرر األســير الممســك بقيــود ضعفــه وســوء طالعــه وخطايــاه.

إفساد الشريعة
لقــد انحنــى ذاك الــذي كان مريضــا ليأخــذ ســريره الــذي لــم يكــن أكثــر مــن ســجادة 
هنــا  يتطلــع  جعــل  قلبــه  يغمــر  والفــرح  أخــرى  مــرة  انتصــب  وإذ  وبطانيــة.  صغيــرة 
وهنــاك بحثــا عــن منقــذه وشــافيه، ولكــن يســوع كان قــد اختفــى فــي وســط الجمــوع. 
وكان الرجــل يخشــى مــن أنــه لــن يعرفــه لــو رآه مــرة أخــرى. وإذ كان يســرع فــي طريقــه 
بخطــوات ثابتــة ول أثــر فيــه للمــرض وهــو يســبّح هللا فرحــا بالقــوة التــي عــادت إليــه مــن 
جديــد قابــل كثيريــن مــن الفريســيين وللوقــت أخبرهــم عــن الشــفاء الــذي قــد حصــل 

عليــه، فأدهشــه الفتــور الــذي بــه قابلــوا خبــر شــفائه.
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وبــكل عبوســة قاطعــوه وهــو يتكلــم وســألوه لمــاذا حمــل ســريره فــي يــوم الســبت، 
وبــكل عنــف ذكَّــروه بأنــه، ل يحــل لــه أن يحمــل حمــا فــي يــوم الــرب. لكــن ذلــك الرجــل 
كان قــد نســي أن ذلــك اليــوم هــو يــوم الســبت لشــدة فرحــه بالشــفاء. ومــع ذلــك 
فــإن ضميــره لــم يبكتــه لكونــه قــد أطــاع أمــر ذاك الــذي كان مــزودا بهــذه القــوة مــن 
ــاَل لِــي: اْحِمــْل َســِريرََك  ــي ُهــَو قَ هللا. فأجابهــم قائــا بــكل شــجاعة: » إِنَّ الَّــِذي أَبْرَأَنِ
َواْمــِش « )يوحنــا 5: 11(. فســألوه قائليــن مــن هــو الــذي فعــل هــذا. فلــم يســتطع أن 
يجيبهــم عــن ذلــك الســؤال. إن أولئــك الرؤســاء كانــوا يعرفــون جيــدا أنــه يوجــد واحــد 
فقــط برهــن علــى قوتــه علــى إجــراء مثــل هــذه المعجــزة، ولكنهــم كانــوا يطلبــون برهانــا 
صريحــا علــى أنــه يســوع حتــى يمكنهــم أن يحكمــوا عليــه بأنــه قــد نقــض الســبت. فهــو، 
فــي رأيهــم، لــم يخالــف الشــريعة بشــفاء الرجــل فــي يــوم الســبت فحســب، بــل قــد 

انتهــك حرمــة األقــداس بكونــه أمــره بــأن يحمــل ســريره.
لقد أفسد اليهود الشريعة بحيث جعلوها نير عبودية. إن أوامرهم ونواهيهم 
التــي كانــت بــا معنــى جعلتهــم مضغــة فــي أفــواه األمــم األخــرى، وعلــى الخصــوص 
بمــا يتعلــق بالســبت الــذي كان محاطــا بســياج مــن األوامــر المشــددة التــي ل معنــى 
لهــا. لــم يكــن بالنســبة لهــم لــذة ول مقــدس الــرب ول مكرمــا. بــل لقــد جعــل الكتبــة 
والفريســيون حفظــه عبئــا ل يحتمــل. فلــم يكــن يســمح لليهــودي أن يشــعل نــارا أو 
حتــى يضــيء شــمعة فــي يــوم الســبت. وقــد نتــج عــن ذلــك أن احتــاج الشــعب إلــى 
مســاعدة األمــم فــي القيــام بكثيــر مــن الخدمــات التــي قــد حرمــت القوانيــن عليهــم 
هــم القيــام بهــا ألنفســهم. ولــم يفكــروا فــي أنــه إذا كانــت هــذه األعمــال خاطئــة فــإن 
مــن  يســتخدمون غيرهــم فــي القيــام بهــا هــم مذنبــون كمــا لــو كانــوا قــد عملوهــا 
بأنفســهم، وظنــوا أن الخــاص محصــور فــي اليهــود. وإن حالــة األمــم األخــرى التــي 
كانــت حالــة ميئوســا منهــا لــم يكــن يمكــن أن تكــون أردأ ممــا هــي عليــه. ولكــن هللا 
لــم يضــع وصايــا لكــي يحفظهـــا أنــاس دون غيرهــم، وشــرائعه ل تصــادق علــى القيــود 

األنانيــة غيــر المعقولــة.

أمام السنهدريم
وفــي الهيــكل قابــل يســوع الرجــل الــذي كان قــد شــفاه. لقــد أتــى لكــي يقــدم 
ذبيحة خطية وتقدمة شــكر على الرحمة العظيمة التي قد حصل عليها. وإذ وجده 
يسوع بين العابدين عرَّفه بنفسه إذ قدم له هذا اإلنذار قائا: » َها أَنَْت قَْد بَرِئَْت، 

فَــاَ تُْخِطــْئ أَيًْضــا، لِئَــاَّ يَُكــوَن لـَـَك أََشــرُّ « )يوحنــا 5: 1٤(. 
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فــرح الرجــل الــذي شــفي فرحــا عظيمــا عنــد مقابلتــه لمحــرره وشــافيه. وحيــث 
أنــه كان يـــجهل أن الفريســيين يضمــرون العــداوة ليســوع أخبرهــم أن يســوع هــو الــذي 
شــفاه » َولِهــَذا كَاَن الْيَُهــوُد يَطـْـرُُدوَن يَُســوَع، َويَطْلُبـُـوَن أَْن يَْقتُلـُـوُه، ألَنَّــُه َعِمــَل هــَذا ِفــي 

َســبٍْت « )يوحنــا 5: 16(.
وقــد جــيء بيســوع أمــام الســنهدريم لســتجوابه فــي تهمــة كســره ليــوم الســبت. 
لــو كان اليهــود أمــة مســتقلة فــي ذلــك الحيــن لكانــت تلــك التهمــة كافيــة ألن تخــدم 
غرضهــم فــي قتــل المســيح. ولكــن اســتعبادهم للرومــان حــال دون ذلــك. فلــم يكــن 
لليهــود الســلطان إليقــاع عقوبــة اإلعــدام. والتهــم الموجهــة إلــى يســوع لــم يكــن لهــا 
أي اعتبــار فــي نظــر القضــاء الرومانــي. ومــع ذلــك فقــد كانــوا يرجــون الوصــول إلــى 
أغــراض أخــرى. فبالرغــم مــن محاولــة أولئــك الرؤســاء عرقلــة المســيح وتعطيــل عملــه 
فــإن نفــوذه علــى الشــعب حتــى فــي أورشــليم نفســها كان أعظــم مــن نفوذهــم. 
وجماهيــر الشــعب الذيــن لــم تكــن تعجبهــم خطــب المعلميــن اجتذبتهــم تعاليــم 
فلقــد  وتعــزت،  قلوبهــم  فانتعشــت  كامــه  يفهمــوا  أن  اســتطاعوا  لقــد  يســوع. 
حدثهــم عــن هللا ل علــى أنــه ديــان منتقــم بــل كمــن هــو أب رحيــم، وأعلــن عــن صــورة 
هللا منعكســة علــى وجهــه. وكان كامــه بلســانا شــفى أرواحهــم الجريحــة. وبكامــه 
ويقــدم  النــاس  ووصايــا  القديمــة  التقاليــد  ســلطان  يســحق  كان  رحمتــه  وأعمــال 

للشــعب محبــة هللا التــي ل ينضــب معينهــا.
مــن بيــن أقــدم النبــوات الــواردة عــن المســيح نجــد هــذه النبــوة القائلــة: » لَ يـَـزُوُل 
ـى يَأْتِــَي ِشــيلُوُن َولَــُه يَُكــوُن ُخُضــوُع  قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــوذَا َوُمْشــتَِرٌع ِمــْن بَيْــِن رِْجلَيْــِه َحتّـَ
قلــوب  إن  المســيح.  حــول  يتجمهــر  الشــعب  كان   .)10  :٤9 )تكويــن  ُشــُعوٍب « 
الجماهيــر الرقيقــة قبلــت تعاليمــه عــن المحبــة واإلحســان إذ آثروهــا علــى الطقــوس 
والمعلميــن  الكهنــة  تدخــل  ولــول  عليهــم.  يفرضونهــا  الكهنــة  كان  التــي  الصارمــة 
ألحدثــت تعاليــم يســوع إصاحــات عظيمــة لــم يســبق لهــذا العالــم أن شــهدها. ولكــن 
هــؤلء القــادة إبقــاًء علــى ســلطانهم صممــوا علــى ماشــاة تأثيــر يســوع. وإن محاكمتــه 
أمام مجمع الســنهدريم وإدانتهم لتعاليمه جهارا كان يمكن أن تحقق لهم غرضهم، 
ألن الشــعب كانــوا ل يزالــون يضمــرون الحتــرام العظيــم لقادتهــم الدينييــن. فالــذي 
كان يجــرؤ علــى ذم وصايــا أولئــك المعلميــن أو يحــاول التخفيــف مــن األحمــال التــي 
وضعوهــا علــى كاهــل الشــعب كان يعتبــر مجرمــا ليــس فقــط بتهمــة التجديــف بــل 
أيضــا بتهمــة الخيانــة. فعلــى هــذا األســاس كان أولئــك المعلمــون يؤملــون أن يثيــروا 
الشــبهات حــول المســيح. لقــد صــوروه علــى أنــه يحــاول أن يقلــب العــادات الثابتــة، 
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إلخضــاع  الطريــق  ويمهــد  الشــعب  صفــوف  فــي  شــقاق  إحــداث  يحــاول  وهكــذا 
الشــعب للرومــان إخضاعــا كامــا.

ولكــن تلــك الخطــط التــي كان أولئــك الرؤســاء يرســمونها بــكل غيــرة ويعــدون 
لمجمــع  ســابق  مجلــس  فــي  قبــل  مــن  نوقشــت  قــد  كانــت  لتنفيذهــا  العــدة 
البريــة  فــي  المســيح  علــى  النتصــار  فــي  الشــيطان  أخفــق  فبعدمــا  الســنهدريم. 
حشــد جيوشــه لمقاومة خدمته، وإن أمكن أن يعطل عمله. فما لم يســتطع إنجازه 
بمســاعيه الشــخصية المباشــرة حاول تحقيقه بالحيلة. وما أن انســحب من ميدان 
الصــراع فــي البريــة يجــر أذيــال الخــذلن حتــى اجتمــع مــع حلفائــه األبالســة وأكمــل 
خططــه فــي تعميــة عقــول الشــعب اليهــودي أكثــر فأكثــر حتــى ل يعرفــوا فاديهــم، 
كمــا فكــر فــي أن يعمــل بواســطة أتباعــه البشــريين فــي المحيــط الدينــي بكونــه يمــأل 
قلوبهــم بالعــداوة التــي يضمرهــا هــو للمناضــل عــن الحــق. وســيجعلهم يرفضــون 
المســيح وســيمرر حياتــه إلــى الدرجــة القصــوى علــى أمــل أن يثبــط مــن عزيمتــه حتــى 
ل يقــوم بمهمتــه. فصــار رؤســاء إســرائيل آلت فــي يــد الشــيطان لمحاربــة الُمَخلِّــص.

ِريَعَة « » يَُعظُِّم الشَّ
ــِريَعَة َويُْكرُِمَهــا «، لــم يكــن عملــه التقليــل مــن  ــُم الشَّ لقــد أتــى يســوع لكــي » يَُعظِّ
شــأن عظمتها بل ليزيدها عظمة. والكتاب يقول عنه إنه: » لَ يَِكلُّ َولَ يَْنَكِســُر َحتَّى 
يََضــَع الَْحــقَّ ِفــي األَرِْض « )إشــعياء ٤2: 21، ٤(. لقــد أتــى ليحــرر الســبت مــن تلــك 

األحمــال العســرة الحمــل التــي حولتــه إلــى لعنــة بــدل كونــه بركــة.
لهــذا الســبب اختــار يــوم الســبت ليجــري فيــه معجــزة الشــفاء عنــد بركــة بيــت 
حســدا. كان يمكنــه أن يشــفي ذلــك المريــض فــي أي يــوم آخــر مــن أيــام األســبوع، 
أو كان يكتفــي بشــفائه دون أن يأمــره بحمــل ســريره. ولكــن هــذا لــم يكــن ليتيــح لــه 
الفرصــة التــي أرادهــا. لقــد كان المســيح يخفــي غرضــا حكيمــا فــي كل عمــل مــن 
أعمــال حياتــه علــى األرض، فــكل مــا عملــه كان عمــا هامــا فــي ذاتــه وفــي الــدرس 
المنطــوي عليــه. فمــن بيــن المرضــى المجتمعيــن حــول البركــة اختــار المســيح أردأ 
أن  الرجــل  وأمــر  الشــافية.  قوتــه  المريــض  ذلــك  فــي  ليجــري  منهــا  ميئــوس  حالــة 
التــي  تلــك المعجــزة  لكــي يذيــع خبــر  أنحــاء المدينــة  فــي  يحمــل ســريره ويطــوف 
قــد أجريــت فيــه، فهــذا جعــل النــاس يتســاءلون عمــا يحــل عملــه فــي الســبت ومــا 
الــرب  يــوم  اليهوديــة المفروضــة علــى  القيــود  لينبــذ  البــاب  ل يحــل. وفتــح أمامــه 

وليعلــن بطــان التقاليــد.
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لقــد أبــان لهــم يســوع أن شــفاء المرضــى هــو علــى أتــم وفــاق مــع شــريعة الســبت. 
وهــو علــى أتــم وفــاق مــع عمــل مائكــة هللا الذيــن هــم علــى الــدوام ينزلــون ويصعــدون 
بيــن الســماء واألرض ليخدمــوا البشــرية المتألمــة. لقــد أعلــن يســوع قائــا: » أَِبــي 
ـى اآلَن َوأَنَــا أَْعَمــُل « )يوحنــا 5: 17(. إن كل األيــام هــي أيــام الــرب وفيهــا  يَْعَمــُل َحتّـَ
يمكــن أن ينفــذ خططــه لخيــر الجنــس البشــري. فلــو كان تفسيـــر اليهــود للنامــوس 
صحيحــا فمعنــى هــذا أن هللا مخطــئ وحاشــاه أن يكــون كذلــك. فعملــه قــد أحيــا كل 
الكائنــات الحيــة وعاضدهــا منــذ وضــع أساســات األرض. إذا فــذاك الــذي قــال عــن 
عملــه أنــه حســن وفــرض الســبت إلحيــاء ذكــرى إنجــاز ذلــك العمــل ينبغــي أن يتوقــف 

عــن عملــه الــذي يســير دون توقــف فــي كل الكــون.

ُجِعل ألجل اإلنسان
هل ينبغي أن ينهى هللا الشمس عن أن تشرق في يوم السبت ويمنع أشعتها 
اللطيفــة عــن إشــاعة الــدفء والحــرارة فــي األرض وإحيــاء النباتــات وإنعاشــها؟ وهــل 
يلــزم توقــف نظــام الكــون فــي ذلــك اليــوم المقــدس؟ وهــل هــو ملــزم بــأن يأمــر جــداول 
المياه أن تكف عن الجريان إلرواء الحقول والغابات، وأن يأمر أمواج البحر أن تكف 
عــن عمليــة المــد والجــزر التــي ل تنتهــي؟ وهــل يلــزم أن تتوقــف الحنطــة والغــال عــن 
النمــو وأن تمتنــع عناقيــد العنــب عــن أن تنضــج؟ وهــل يجــب أل تزهــر األشــجار ول 

تتفتــح األزهــار فــي يــوم الســبت؟
في هذه الحالة سيخسر الناس ثمار األرض والبركات التي تجعل الحياة مرغوبا 
فيها. فينبغي أن تسير الطبيعة في طريقها الذي ل يتغير. إن هللا ل يمكنه أن يكف 
يــده عــن العمــل لحظــة واحــدة، وإل فسيغشــى علــى اإلنســان ويمــوت. وكذلــك علــى 
اإلنسان عمل يؤديه في هذا اليوم إذ ينبغي له أن يقوم بضروريات الحياة، كما يجب 
العنايــة بالمرضــى، وســد حاجــة المعوزيــن. إن مــن يهمــل فــي تخفيــف آلم المتألميــن 
في يوم الســبت لن يتبرر. إن يوم راحة الرب المقدس خلق ألجل اإلنســان، وأعمال 
الرحمــة هــي علــى وفــاق تــام مــع قداســة ذلــك اليــوم. إن هللا ل يريــد أن تتألــم خائقــه 

ســاعة واحــدة لــو أمكــن تخفيــف ذلــك األلــم فــي يــوم الســبت أو أي يــوم آخــر. 
إن اللتزامــات التــي علــى هللا هــي أعظــم فــي يــوم الســبت منهــا فــي أي يــوم 
آخــر. ففــي ذلــك اليــوم يتــرك شــعب هللا أعمالهــم الماديــة ويقضــون وقتهــم فــي 
يــوم الســبت يطلبــون مــن هللا إحســانات وبــركات أكثــر  التأمــل والعبــادة. وفــي 
ممــا فــي باقــي األيــام. وهــم يطلبــون منــه أن يلتفــت إليهــم التفاتــا خاصــا. ويتوقــون 
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إلــى الحصــول علــى أثمــن بركاتــه. وهللا ل ينتظــر إلــى مــا بعــد الســبت ليمنحهــم 
هــذه الهبــات. إن عمــل الســماء ل يتوقــف مطلقــا. فينبغــي ألّ يســتريح النــاس مــن 
عمــل الصــاح. ليــس المقصــود بالســبت أن يكــون بطالــة ل نفــع فيهــا. إن الشــريعة 
تنهــى عــن مزاولــة األعمــال الدنيويــة فــي يــوم راحــة الــرب، والعمــل ألجــل القيــام 
بمطاليــب المعيشــة ينبغــي ألّ يعمــل. وكل عمــل يقصــد منــه التمتــع بالمســرات 
أو الربــح العالمــي هــو عمــل غيــر مشــروع فــي ذلــك اليــوم. ولكــن كمــا أن هللا كــف 
عــن عمــل الخلــق واســتراح فــي يــوم الســبت وباركــه فكذلــك يجــب علــى اإلنســان 
للراحــة  المقدســة  الســاعات  تلــك  ويكــرس  اليومــي  عملــه  مزاولــة  عــن  يكــف  أن 
والعبــادة واألعمــال المقدســة. إن عمــل المســيح فــي شــفاء الرجــل المريــض كان 

علــى وفــاق تــام مــع الشــريعة وبــه أكــرم الســبت. 

اتهام يسوع بالتجديف!
قــال يســوع إن لــه نفــس الحــق الــذي هلل فــي القيــام باألعمــال المتســاوية فــي 
القداســة. ولــه نفــس صفــات اآلب الــذي فــي الســماء. ولكــن غيــظ الفريســيين زاد 
اشتعال عليه. فهو لم ينقض الشريعة فقط كما قد فهموا، بل » قَاَل أَيًْضا إِنَّ هللَا 

أَبُــوُه، ُمَعــاِدلً نَْفَســُه ِبــاهلِل « )يوحنــا 5: 18(. 
كانــت األمــة اليهوديــة كلهــا تدعــو هللا أبــا لهــا، ولذلــك لــم يكونــوا يغضبــون علــى 
يســوع إلــى هــذا الحــد لــو أنــه وقــف علــى قــدم المســاواة مــع الشــعب فــي عاقتــه 
بــاهلل. ولكنهــم اتهمــوه بالتجديــف مبرهنيــن بذلــك علــى أنهــم قــد فهمــوا أنــه يعتبــر 

نفســه ابنــا هلل بأســمى المعانــي.
لــم يكــن لــدى خصــوم المســيح أولئــك أيــة حجــة يــردون بهــا علــى تلــك الحقائــق 
التــي مــس بهــا ضمائرهــم. وكل مــا اســتطاعوا عملــه هــو أنهــم اقتبســوا عاداتهــم 
التــي  بالحجــج  بمقارنتهــا  وجامــدة  ضعيفــة  بــدت  ولكنهــا  وأوردوهــا،  وتقاليدهــم 
اقتبســها يســوع مــن كلمــة هللا ومــن حــوادث الطبيعــة وحركاتهــا التــي ل تنتهــي. ولــو 
كانــت فــي قلــوب أولئــك المعلميــن أيــة رغبــة فــي قبــول النــور لقتنعــوا بــأن يســوع 
قــد نطــق بالحــق ولكنهــم تملصــوا مــن الحقائــق التــي أوردهــا عــن الســبت، وحاولــوا 
إثــارة غضــب الشــعب عليــه لكونــه ادعــى أنــه مســاٍو هلل. ولــم يكــن لســخط الرؤســاء 
نهايــة ول حــدود. ولــول خوفهــم مــن الشــعب لــكان الكهنــة والمعلمــون قــد قتلــوه 
فــي نفــس ذلــك المــكان. ولكــن الــرأي العــام كان قويــا جــدا فــي جانــب المســيح. 
أمراضهــم وطيــب  الــذي شــفى  الصديــق  يســوع  فــي  رأوا  الشــعب  مــن  فكثيــرون 
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قلــوب المحزونيــن بينهــم، فبــرروا شــفاءه للمريــض عنــد بركــة بيــت حســدا. ولذلــك 
اضطــر أولئــك الرؤســاء إلــى كبــح نيــة الغــدر التــي كانــوا يضمرونهــا للســيد.

وقــد دفــع يســوع عــن نفســه تهمــة التجديــف. فقــال لهــم إن ســلطاني فــي إجــراء 
العمــل الــذي تتهموننــي بــه هــو فــي كونــي ابــن هللا ومتحــدا معــه فــي طبيعتــه وهـــيئته 
وقصــده، وفــي كل أعمــال خلقــه وعنايتــه أنــا متحــد مــع هللا فــي عملــه: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ 
أَقـُـوُل لَُكــْم: لَ يَْقــِدُر البـْـُن أَْن يَْعَمــَل ِمــْن نَْفِســِه َشــيْئًا إِلَّ َمــا يَْنظـُـُر اآلَب يَْعَمــُل « )يوحنــا 
5: 19(. لقــد كان الكهنــة والمعلمــون يلومــون ابــن هللا ألجــل نفــس العمــل الــذي قــد 
أرســل إلــى العالــم ليعملــه. إنهــم بســبب خطاياهــم أبعــدوا أنفســهم عــن هللا، وفــي 
كبريائهــم كانــوا يتحركــون ويعملــون مســتقلين عنــه. وأحســوا أنهــم أكفــاء لــكل شــيء، 
ولــم يدركــوا أنهــم محتاجــون إلــى حكمــة أســمى مــن حكمتهــم إلرشــاد خطواتهــم فــي 
كل أعمالهــم. لكــن ابــن هللا كان خاضعــا لمشــيئة أبيــه ومســتندا علــى قدرتــه. لقــد 
أخلى المســيح نفســه تماما حتى أنه لم يرســم أي تدبير لنفســه، بل رضي بما رســمه 
لــه هللا. ومــن يــوم إلــى يــوم كان اآلب يكشــف لــه تدابيــره، وهكــذا علينــا نحــن أيضــا أن 

نعتمــد علــى هللا، لكــي تكــون حياتنــا هــي إتمــام مشــيئته.

حسب المثال
عندمــا شــرع موســى فــي بنــاء المقــدس ليكــون مســكنا هلل أمــر بــأن يصنــع كل 
شــيء حســب المثــال الــذي قــد أظهــر لــه فــي الجبــل، وكان قلــب موســى ممتلئــا 
غيــرة علــى إتمــام عمــل هللا، وتحــت يــده رجــال موهوبــون لتحقيــق مقترحاتــه. ومــع 
ذلــك لــم يكــن لــه أن يعمــل جلجلــة أو رمانــة أو هدبــا أو زركشــة أو ســجفا أو أي إنــاء 
مــن أوانــي المقــدس إل حســب المثــال الــذي قــد أُظهــر لــه. لقــد دعــاه هللا ليصعــد 
إلــى الجبــل وهنــاك كشــف لــه األمــور الســماوية، وســتره هللا بمجــده ليــرى المثــال، 
وبموجب ذلك المثال تم كل شــيء. وهكذا بالنســبة إلى إســرائيل الذين أراد هللا 
أن يجعلهــم مقدســه أعلــن لهــم مثالــه المجيــد للخلــق. لقــد أظهــر لهــم المثــال فــي 
الجبــل عندمــا أعلنــت الشــريعة فــي ســيناء وعندمــا مــر الــرب أمــام موســى وأعلــن 
قائــا: » الــرَّبُّ إِلــٌه رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفـَـاِء. َحاِفــُظ 

ــِة « )خــروج 3٤: 6، 17(. ــِة َوالَْخِطيَّ اإلِْحَســاِن إِلَــى أُلُــوٍف. َغاِفــُر اإلِثـْـِم َوالَْمْعِصيَ
كان شــعب إســرائيل قــد اختــاروا طرقهــم فلــم يبنــوا حياتهــم حســب المثــال، 
مشــتمات  كل  َشــكَّل  الحقيقــي  ومســكنه  هيــكل هللا  هــو  الــذي  المســيح  ولكــن 
حياتــه األرضيــة لتكــون متفقــة مــع نمــوذج هللا. إنــه هــو القائــل: » أَْن أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك 
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يـَـا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور ٤0: 8(. كذلــك ينبغــي 
أن تبنى أخاقنا لتكون مسكنا هلل في الروح )أفسس 2: 22(. وعلينا أن » تَْصَنَع 
ـَم ألَْجلَِنــا، تَــارِكًا لََنــا ِمثَــالً «  كُلَّ َشــْيٍء َحَســَب الِْمثَــاِل «، مثــال ذاك الــذي » تَأَلّـَ

لكــي نتبــع » ُخطَُواتِــِه « )عبرانييــن 8: 5؛ 1 بطــرس 2: 21(.
الســماوي  بأبينــا  مرتبطيــن  أنفســنا  اعتبــار  بكامــه وجــوب  يعلمنــا  المســيح  إن 
ارتباطا وثيقا، إذ كيفما كان مركزنا فنحن معتمدون على هللا الذي بين يديه مصائر 
الجميــع. لقــد عيــن لنــا عملنــا ومنحنــا المواهــب والوســائل إلنجــازه. فطالمــا نخضــع 
إرادتنا هلل ونثق بقدرته وحكمته فسيقودنا في طريق أمين لنقوم بنصيبنا في تدبيره 
العظيم. أما ذاك الذي يعتمد على قوته وحكمته فهو يفصل نفسه عن هللا. وبدل 
مــن أن يعمــل وهــو فــي حالــة وفــاق مــع المســيح فإنــه يتمــم غــرض عــدو هللا والنــاس.

شريك القوة اإللهية
اســتطرد الُمَخلِـّـص قائــا: » ألَْن َمْهَمــا َعِمــَل َذاَك )اآلب( فَهــَذا يَْعَملُــُه البْــُن 
ــَواَت َويُْحِيــي، كَذلِــَك البْــُن أَيًْضــا يُْحِيــي َمــْن  ـُه كََمــا أَنَّ اآلَب يُِقيــُم األَْم كَذلِــَك... ألَنّـَ
يََشــاُء « )يوحنــا 5: 19، 21(. كان الصدوقيــون ينكــرون عقيــدة قيامــة األجســاد، 
ولكــن يســوع يخبرهــم هنــا أن مــن بيــن أعظــم أعمــال أبيــه هــي إقامــة األمــوات، وأنــه 
هــو نفســه لــه القــدرة علــى القيــام بنفــس ذلــك العمــل: » تَأْتِــي َســاَعٌة َوِهــَي اآلَن، 
ــاِمُعوَن يَْحيَْوَن « )يوحنا 5: 25(. وكان  ِحيَن يَْســَمُع األَْمَواُت َصْوَت ابِْن هللِا، َوالسَّ
الفريســيون يعتقــدون بقيامــة األمــوات، والمســيح يعلــن أنــه حتــى اآلن القــوة التــي 
تمنــح الحيــاة للموتــى هــي بينهــم وعليهــم أن يشــاهدوا إعانهــا. ونفــس قــوة القيامــة 
نُــوِب َوالَْخطَايَــا « )أفســس 2:  هــذه هــي التــي تعطــي حيــاة للنفــس المائتــة » ِبالذُّ
َة ِقيَاَمِتــِه « هــو يُعِتقنــي  1(. إن روح الحيــاة فــي المســيح يســوع الــذي هــو » قُــوَّ
َوالَْمــْوِت « )فيلبــي 3: 10، روميــة 8: 2(. وســيادة الشــر  الَْخِطيَّــِة  نَاُمــوِس  » ِمــْن 
تنتهــي، وباإليمــان تحفــظ النفــس مــن الخطيــة. فمــن يفتــح قلبــه لــروح المســيح يصيــر 

شــريكا فــي تلــك القــوة العظمــى التــي ســتقيم جســده مــن القبــر.
إن ذلــك الناصــري المتواضــع يؤكــد ويثبــت أصلــه العظيــم الرفيــع علــى حقيقتــه. 
والعــار ويقــف متجليــا  الخطيــة  البشــرية ويخلــع عنــه شــبه جســد  فــوق  إنــه يســمو 
كالممجد من المائكة وابن هللا المتحد بخالق الكون. لقد شمل الذهول سامعيه 
إذ لــم يتكلــم إنســان بمثــل مــا تكلــم هــو بــه، أو حمــل فــي نفســه ذلــك الجــال الملكــي. 
كامــه واضــح وصريــح، وبــكل وضــوح يعلــن مهمتــه وواجــب العالــم: ألَنَّ اآلَب لَ يَِديــُن 
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يُْنونـَـِة لِابـْـِن، لَِكــْي يُْكــرَِم الَْجِميــُع البـْـَن كََمــا يُْكرُِمــوَن اآلَب.  أََحــًدا، بـَـْل قـَـْد أَْعطـَـى كُلَّ الدَّ
ــِه،  ــاٌة ِفــي ذَاتِ ــُه َحيَ ــُه كََمــا أَنَّ اآلَب لَ َمــْن لَ يُْكــرُِم البْــَن لَ يُْكــرُِم اآلَب الَّــِذي أَرَْســلَُه... ألَنَّ
كَذلـِـَك أَْعطـَـى البـْـَن أَيًْضــا أَْن تَُكــوَن لـَـُه َحيَــاٌة ِفــي ذَاتـِـِه، َوأَْعطـَـاُه ُســلْطَانًا أَْن يَِديــَن أَيًْضــا، 

ألَنَّــُه ابْــُن اإلِنَْســاِن « )يوحنــا 5: 22، 23، 26، 27(.

للخالص ال للدينونة
لقــد أقــام الكهنــة والرؤســاء أنفســهم قضــاة ليحكمــوا علــى عمــل المســيح. ولكنــه 
أعلــن عــن نفســه أمامهــم أنــه ديَّانهــم وديــان كل األرض. ولقــد ُســلم العالــم للمســيح، 
وعن طريقه تنحدر كل البركات من هللا إلى الجنس البشري الساقط. إنه كان فاديا 
قبــل تجســده كمــا صــار بعدمــا تجســد. فحالمــا ُوجــَدت الخطيــة ُوِجــَد الُمَخلِّــص. لقــد 
أعطى الجميع حياة ونورا، وكل إنسان سيُدان بنسبة النور المعطى له. وذاك الذي 
منح النور، وذاك الذي لحق النفس بتوساته الرقيقة محاول أن ينقلها من الخطية 
إلــى القداســة هــو شــفيعها كمــا أنــه ديانهــا فــي نفــس الوقــت. ومنــذ بــدأت الخصومــة 
العظيمة في الســماء احتفظ الشــيطان بدعواه بكل خبث وخديعة. ولكن المســيح 
ظل يعمل ليكشــف الســتار عن مؤامرات ذلك العدو ويســحق ســلطانه. وهو الذي 
جابــه ذلــك المخــادع، بــل مــدى أجيــال التاريــخ كان يحــاول أن ينتــزع أســرى الشــيطان 

مــن قبضتــه، وهــو الــذي ســيدين كل نفــس.
ثــم إن هللا » أَْعطـَـاُه ُســلْطَانًا أَْن يَِديــَن أَيًْضــا، ألَنَّــُه ابـْـُن اإلِنَْســاِن « )يوحنــا 5: 12(. 
فلكونه قد ذاق مرارة كأس اآللم والتجارب البشرية، ولكونه يعرف ضعفات الناس 
وخطاياهم، ولكونه قد ناب عنهم إذ ثبت أمام تجارب الشــيطان وانتصر عليه نيابة 
عنــا، وبــكل حنــان ورفــق وعــدل ســيتعامل مــع النفــوس التــي قــد ســفك دمــه ليخلصنا 

— ألجــل كل هــذا قــد أقيــم ابــن اإلنســان ليديــن.
إلّ أن مهمة المسيح ليست للدينونة بل للخاص: » ألَنَُّه لَْم يُرِْسِل هللُا ابَْنُه إِلَى 
الَْعالَــِم لِيَِديــَن الَْعالَــَم، بَــْل لِيَْخلُــَص ِبــِه الَْعالَــُم « )يوحنــا 3: 17(. وقــد أعلــن المســيح 
ـِذي أَرَْســلَِني فَلَــُه َحيَــاٌة  أمــام الســنهدريم قائــا: » إِنَّ َمــْن يَْســَمُع كَاَِمــي َويُؤِْمــُن ِبالّـَ
أَبَِديَّــٌة، َولَ يَأْتـِـي إِلـَـى َديُْنونـَـٍة، بـَـْل قـَـِد انْتََقــَل ِمــَن الَْمــْوِت إِلـَـى الَْحيَــاِة « )يوحنــا 5: 2٤(.

أوســع ســر  فــي مجــال  أمامهــم  يتعجبــوا كشــف  أل  المســيح ســامعيه  أمــر  وإذ 
ـُه تَأْتِــي َســاَعٌة ِفيَهــا يَْســَمُع َجِميــُع الَِّذيــَن ِفــي الُْقبُــوِر َصْوتَــُه،  المســتقبل فقــال: » إِنّـَ
ــيِّئَاِت إِلَــى  الَِحــاِت إِلَــى ِقيَاَمــِة الَْحيَــاِة، َوالَِّذيــَن َعِملُــوا السَّ فَيَْخــرُُج الَِّذيــَن فََعلُــوا الصَّ

يُْنونَــِة « )يوحنــا 5: 28، 29(. الدَّ ِقيَاَمــِة 
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إن يقيــن الخلــود هــذا هــو مــا ظــل اليهــود ينتظرونــه طويــا ومــا كانــوا يؤملــون 
الحصــول عليــه عنــد مجــيء مســيا. وإن النــور الوحيــد الــذي يمكنــه أن يبــدد ظلمــات 
الهاويــة كان يشــرق عليهــم، ولكــن العنــاد أعمــى ل يبصــر مــا أمامــه. لقــد تعــدى يســوع 

تقاليــد أولئــك المعلميــن واســتخف بســلطانهم فرفضــوا اإليمــان بــه.

يوبخ السنهدريم 
تلــك  علــى  ســاد  الــذي  الشــعور  تدفــق  وقــوة  والمناســبة  والمــكان  الزمــان  إن 
الجماعــة اتحــدت كلهــا علــى جعــل أقــوال المســيح التــي نطــق بهــا أمــام الســنهدريم 
القضــاء  تحــاول  األمــة  فــي  الدينيــة  الســلطات  أعظــم  هــوذا  عليهــم.  تأثيــراً  أقــوى 
علــى حيــاة ذاك الــذي قــد أعلــن أنــه هــو الــذي يــرد منفيــي إســرائيل. لقــد حوكــم 
رب الســبت أمــام محكمــة أرضيــة ليدفــع عــن نفســه تهمــة كونــه قــد نقــض شــريعة 
الســبت. فلمــا أعلــن عــن مهمتــه بــا خــوف جعــل قضاتــه يحملقــون فيــه فــي دهشــة 
وغيــظ. ولكــن كامــه كان باتــا لــم يمكــن نقضــه، وهكــذا لــم يجــدوا مــا يســتوجب 
إدانتــه. بــل لقــد أنكــر علــى الكهنــة والمعلميــن الحــق فــي اســتجوابه والتدخــل فــي 
عملــه إذ لــم يكونــوا مزوديــن بذلــك الســلطان. فــكل ادعاءاتهــم كانــت ترتكــز علــى 
كبريائهــم وغطرســتهم، فرفــض العتــراف بأنــه مذنــب فــي التهــم الموجهــة إليــه كمــا 

رفــض أن يتعلــم منهــم.
وبدل من أن يعتذر يســوع عن العمل الذي شــكى منه أولئك الرؤســاء أو يوضح 
لهم قصده من عمله انقلب عليهم فصار الُمشتََكى عليه شاكيا. وقد وبّخهم على 
قســاوة قلوبهــم وجهلهــم للكتــب المقدســة. وقــد أعلــن لهــم أنهــم قــد رفضــوا كلمــة 
هللا كما قد رفضوا من أرسله هللا فقال لهم: » فَتُِّشوا الُْكتَُب ألَنَُّكْم تَظُنُّوَن أَنَّ لَُكْم 

ِفيَهــا َحيَــاًة أَبَِديَّــًة. َوِهــَي الَِّتــي تَْشــَهُد لـِـي « )يوحنــا 5: 39(. 
كانــت  ســواء  صفحاتهــا  مــن  صفحــة  كل  فــي  القديــم  العهــد  أســفار  كل  إن 
تاريخــا أو وصايــا أو نبــوات، تشــع منهــا أنــوار مجــد ابــن هللا. وعلــى قــدر مــا كان 
النظــام اليهــودي مــن صنــع هللا وترتيبــه فقــد كان هــذا النظــام برمتــه نبــوة محكمــة 
مــن اإلنجيــل. إن المســيح » لَــُه يَْشــَهُد َجِميــُع األَنِْبيَــاِء « )أعمــال 10: ٤3(. فمنــذ 
ر إلــى سلســلة اآلبــاء، وإلــى التدبيــر الشــرعي، جعــل  قــّدم هللا الوعــد آلدم وتحــدَّ
نــور الســماء المجيــد آثــار خطــوات الفــادي واضحــة المعالــم. لقــد رأى الــراؤون نجــم 
بيــت لحــم، شــيلون اآلتــي، عندمــا مــرت أمامهــم حــوادث المســتقبل فــي موكــب 
عجيــب. وقــد كانــت كل الذبائــح ترمــز إلــى المســيح. وفــي كل ســحب البخــور كان 
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يصعــد بــره إلــى الســماء. وكلمــا دوى صــوت بــوق اليوبيــل كان ينــادي باســمه. وفــي 
ســر قــدس األقــداس الرهيــب كان يحــل مجــده هنــاك.

يرفضون الكتب المقدسة
لقــد كانــت الكتــب المقدســة فــي حــوزة اليهــود فكانــوا يتوهمــون أنــه فــي بمجــرد 
معرفتهــم الخارجيــة الســطحية لكلمــة هللا لهــم حيــاة أبديــة. ولكــن المســيح صارحهــم 
بقولــه: » لَيَْســْت لَُكــْم كَلَِمتُــُه ثَاِبتَــًة ِفيُكــْم « )يوحنــا 5: 38(. وإذ رفضــوا المســيح 
فــي كلمتــه فقــد رفضــوا شــخصه، فقــال لهــم: » َولَ تُِريــُدوَن أَْن تَأْتـُـوا إِلـَـيَّ لِتَُكــوَن لَُكــْم 

َحيَــاٌة « )يوحنــا 5: ٤0(. 
كان رؤســاء اليهــود قــد درســوا أقــوال األنبيــاء عــن ملكــوت مســيا، إل أنهــم لــم 
يفعلــوا ذلــك برغبــة خالصــة فــي معرفــة الحــق بــل كان قصدهــم مــن ذلــك أن يجــدوا 
دليــا تســتند إليــه آمــال الطمــوح التــي قــد احتضنوهــا طويــا. فلمــا أتــى المســيح 
فــي حالــة غيــر التــي قــد ركــزوا فيهــا انتظاراتهــم لــم يقبلــوه. ولكــي يبــرروا أنفســهم 
حاولــوا أن يبرهنــوا علــى أنــه محتــال. وعندمــا خطــوا أول خطــوة فــي هــذا الســبيل 
صــار مــن الســهل علــى الشــيطان أن يزيــد مــن مقاومتهــم للمســيح. فنفــس األقــوال 
التــي كان ينبغــي لهــم قبولهــا دليــا علــى ألوهيتــه فســروها علــى عكــس معناهــا. 
وهكــذا حوَّلــوا حــق هللا إلــى الكــذب، وكلمــا وجــه الُمَخلِـّـص كامــه إليهــم مباشــرة 

فــي أعمــال رحمتــه ازدادوا إمعانــا فــي إصرارهــم علــى مقاومــة النــور.
قــال يســوع: » َمْجــًدا ِمــَن النَّــاِس لَْســُت أَقْبَــُل « )يوحنــا 5: ٤1(. إنــه لــم يكــن 
يرغــب فــي الظفــر بتأييــد الســنهدريم أو مصادقتهــم، ولــم يكــن ليحصــل علــى مجــد 
فيــه  رغــب  فلــو  وســلطانها.  الســماء  بمجــد  مــزودا  كان  فلقــد  استحســانهم،  مــن 
دا معلنيــن ولءهــم لــه. وكان اآلب يشــهد أللوهيتــه مــرة  لــكان المائكــة يأتونــه ُســجَّ
ثانيــة. ولكــن ألجلهــم، وألجــل األمــة التــي كانــوا هــم رؤســاءها كان يتــوق إلــى أن يميّــز 

الرؤســاء اليهــود شــخصيته ويقبلــوا البــركات التــي قــد آتــى ليمنحهــم إياهــا.
ثــم قــال لهــم: » أَنَــا قَــْد أَتَيْــُت ِباْســِم أَِبــي َولَْســتُْم تَْقبَلُونَِنــي. إِْن أَتَــى آَخــُر ِباْســِم 
هللا  بســلطان  مــزودا  يســوع  أتــى  لقــد   .)٤3  :5 )يوحنــا  تَْقبَلُونَــُه «  فَذلِــَك  نَْفِســِه 
حامــا صورتــه مقيمــا كامــه وطالبــا مجــده، ومــع ذلــك لــم يقبلــه رؤســاء إســرائيل. 
عيــن أنهــم المســيح ولكــن مدفوعيــن بدافــع مــن أنانيتهــم  ولكــن حيــن يأتــي آخــرون مدَّ
وطالبيــن مجــد أنفســهم فالرؤســاء يقبلــون أمثــال أولئــك األدعيــاء، لمــاذا ألن مــن 
مــا كان  يطلــب مجــد نفســه يجــد تجاوبــا عنــد مــن يطلبــون مجــد أنفســهم، هــذا 
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يتملقــون  كانــوا  ألنهــم  الكذبــة،  المعلميــن  يقبلــون  كانــوا  اليهــود.  معــه  يتجــاوب 
تعاليــم  ولكــن  لديهــم.  المحبوبــة  وتقاليدهــم  آرائهــم  علــى  ويصادقــون  كبرياءهــم 
وتتطلــب  روحيــة  التعاليــم  تلــك  كانــت  إذ  لرغائبهــم،  مطابقــة  تكــن  لــم  المســيح 
تضحيــة النفــس ولذلــك رفضــوا قبولهــا. لــم تكــن لهــم معرفــة بــاهلل ولذلــك كانــوا 

يعتبــرون أن صوتــه الناطــق فــي المســيح هــو صــوت إنســان غريــب.

قلوب متقسية
أل نــرى نفــس هــذا الشــيء يتكــرر فــي أيامنــا؟ أل يوجــد كثيــرون حتــى مــن بيــن 
القــادة الدينييــن الذيــن يقّســون قلوبهــم ويقاومــون الــروح القــدس وبذلــك يجعلــون 
مــن المســتحيل عليهــم تمييــز صــوت هللا؟ أليســوا بذلــك يرفضــون كلمــة هللا لكــي 

يحتفظــوا بتقاليدهــم؟
قُونَِنــي، ألَنَّــُه ُهَو  قـُـوَن ُموَســى لَُكْنتـُـْم تَُصدِّ قــال لهــم يســوع: » ألَنَُّكــْم لـَـْو كُْنتـُـْم تَُصدِّ
قُــوَن كَاَِمــي؟ «  ــَف تَُصدِّ ــَب َذاَك، فََكيْ ــوَن كُتُ قُ ــْم لَْســتُْم تَُصدِّ ــِإْن كُْنتُ ــي. فَ ــَب َعنِّ كَتَ
)يوحنــا 5: ٤6، ٤7(. إن المســيح هــو الــذي كلــم إســرائيل علــى لســان موســى، فلــو 
أصغــوا إلــى صــوت هللا بفــم قائدهــم العظيــم لكانــوا قــد ميــزوه فــي تعاليــم المســيح. 

ولــو صدقــوا موســى لكانــوا يصدقــون ذاك الــذي كتــب عنــه موســى.
عــرف يســوع نيــة الغــدر التــي كان يضمرهــا لــه الكهنــة والمعلمــون وإصرارهــم 
علــى قتلــه. ومــع ذلــك فقــد أبــان لهــم بــكل وضــوح أنــه متحــد بــاآلب، كمــا أخبرهــم 
عــن صلتــه بالعالــم، فــرأوا أنــه ل يوجــد مــا يبــرر مقاومتهــم لــه، ومــع ذلــك فلــم يكــن مــن 
الممكــن إخمــاد نيــران تلــك العــداوة القاتلــة ضــده. لقــد اســتبد بهــم الخــوف عندمــا 
لمســوا قــوة اإلقنــاع العظيمــة التــي كانــت تصحــب خدمتــه، ولكنهــم قاومــوا دعــوات 

رحمتــه وأغلقــوا علــى أنفســهم فــي الظــام.
النــاس مــن  لقــد أخفقــوا إخفاقــا عظيمــا فــي هــدم ســلطان يســوع وفــي منــع 
إكرامــه واإلصغــاء إلــى تعاليمــه، إذ كان كثيــرون مــن الشــعب قــد تبكتــوا بكامــه. بــل 
أن الرؤســاء أنفســهم أحســوا بتبكيــت عميــق عندمــا نخــس ضمائرهــم إذ أقنعهــم 
بجرمهــم. ومــع ذلــك فقــد زاد هــذا مــن مــرارة عداوتهــم لــه. لقــد صممــوا علــى قتلــه. 
فأرســلوا رســلهم فــي كل البــاد ليحــذروا الشــعب مــن يســوع قائليــن عنــه إنــه مضــل. 
وأرســلوا جواسيســهم لمراقبتــه وإعامهــم بمــا قالــه وفعلــه. فهــذا الُمَخلِّــص الحبيــب 

كان بــكل تأكيــد واقفــا اآلن تحــت ظــل الصليــب.
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سجن يوحنا وموته

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 11: 1-11؛ 1٤: 1-11؛
 مرقس 6: 17-28؛ لوقا 7: 28-17(.

كان يوحنــا المعمــدان أول بشــير بملكــوت المســيح. كمــا كان أول مــن تألــم. 
لقــد ســجن اآلن داخــل أســوار ســجن رهيــب بعدمــا كان يعيــش فــي هــواء البريــة 
الطلــق تحيــط بــه جماهيــر الشــعب الذيــن تعلقــت قلوبهــم بكامــه، ولكنــه أمســى 
اآلن حبيســا فــي قلعــة هيــرودس أنتيبــاس. ففــي المنطقــة الواقعــة شــرقي األردن 
التــي كانــت تحــت ســلطة أنتيبــاس قضــى يوحنــا كثيــرا مــن أيــام خدمتــه. وقــد كان 
هيــرودس نفســه أحــد المســتمعين لكــرازة المعمــدان. لقــد ارتعــب ذلــك الملــك 
ـُه  أَنّـَ َعالًِمــا  يُوَحنَّــا  يََهــاُب  ِهيــُروُدَس كَاَن  التوبــة: » ألَنَّ  إلــى  أمــام الدعــوة  الفاســق 
يــٌس... َوإِْذ َســِمَعُه، فََعــَل كَِثيــرًا، َوَســِمَعُه ِبُســُروٍر « )مرقــس 6: 20(.  رَُجــٌل بـَـارٌّ َوِقدِّ
وقــد تصــرف يوحنــا معــه بــكل أمانــة إذ فضــح عاقتــه اآلثمــة بهيروديــا زوجــة أخيــه. 
حــاول هيــرودس بــكل ضعــف  ووهــن أن يحطــم قيــود الشــهوات التــي كبلتــه، ولكــن 
بتحريضهــا  المعمــدان  مــن  لنفســها  وانتقمــت  بســحرها  وثاقــه  أحكمــت  هيروديــا 

هيــرودس علــى الــزج بــه فــي الســجن. 
كانت حياة يوحنا حياة العمل النشيط، ولذلك فإن ظام السجن وجلوسه بين 
تلــك الجــدران الكئيبــة بــا عمــل كان أمــرا ثقيــا جــدا علــى نفســه. وإذ مــرت األســابيع، 
متثاقلــة دون أن يحــدث تغييــر زحــف الشــك واليـــأس إلــى قلبــه. لــم يهجــره تاميــذه بــل 
كان يســمح لهــم بزيارتــه فــي الســجن فكانــوا يحملــون إليــه أخبــار أعمــال يســوع، كمــا 
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أخبــروه كيــف كان النــاس يتقاطــرون عليــه. ولكنهــم كانــوا يتســاءلون قائليــن إذا كان 
هــذا المعلــم الجديــد هــو مســيا فلمــاذا ل يفعــل شــيئا إلطــاق ســراح يوحنــا، ولمــاذا 

يســمح بــأن يحــرم ســابقه وخادمــه األميــن ذاك مــن الحريــة وربمــا مــن الحيــاة أيضــا.

تساؤالت وشكوك
لــم تكــن تلــك األســئلة عديمــة التأثيــر. فالشــكوك التــي خطــرت ليوحنــا، لــول 
تلــك الظــروف الحالكــة مــا كانــت لتظهــر. وقــد ســر الشــيطان لــدى ســماعه أقــوال 
تاميــذ يوحنــا عندمــا رأى أنهــا قــد ســحقت نفــس رســول الــرب هــذا. كــم مــن مــرة 
يحــدث أن أولئــك الذيــن يظنــون أنهــم أصدقــاء لرجــل صالــح ويتوقــون إلــى إثبــات 
ولئهــم وصداقتهــم لــه يتبرهــن أخيــرا أنهــم ألــد أعدائــه! وبــدل مــن أن يشــددوا إيمانــه 

يحزنــون ويثبطــون همتــه!
ذلــك  فــي  مثلــه  المســيح  ملكــوت  طبيعــة  يــدرك  المعمــدان  يوحنــا  يكــن  لــم 
مثــل تاميــذ الُمَخلِّــص، حيــث كان يتوقــع أن يتربــع يســوع علــى عــرش داود. وإذ 
عــى الُمَخلِـّـص لنفســه ســلطانا ملكيــا اختلــط األمــر علــى  مــرت األيــام دون أن يدَّ
للــرب  الطريــق  يعــد  لكــي  أنــه  أعلــن للشــعب  قــد  يوحنــا وانزعجــت نفســه. كان 
ينبغــي أن تتــم نبــوءة إشــعياء فيجــب أن ينخفــض كل جبــل وأكمــة ويصيــر المعــوج 
مســتقيما والعراقيــب ســها. كان ينتظــر أن تنخفــض مرتفعــات الكبريــاء والقــوة 
يــده وســينقي  فــي  الــذي رفشــه  أنــه ذاك  إلــى مســيا علــى  البشــرية، كمــا أشــار 
بيــدره ويجمــع قمحــه إلــى المخــزن أمــا التبــن فيحرقــه بنــار ل تطفــأ. وكالنبــي إيليــا 
عــن  ســيعلن  الــرب  أن  ينتظــر  كان  إســرائيل  إلــى  وقوتــه  بروحــه  هــو  جــاء  الــذي 

نفســه كمــن يجيــب بنــار.
مــن  خــوف  بــا  لإلثــم  موبخــا  وقــف  فقــد  بعملــه  يقــوم  المعمــدان  كان  وإذ 
الطبقــات العاليــة والوضيعــة بــل لقــد تجــرأ علــى الوقــوف فــي وجــه هيــرودس موبخــا 
إيــاه علــى الخطيــة بــكل صراحــة. لــم يحســب نفســه ثمينــة عنــده حتــى يتمــم العمــل 
الموكول إليه. وها هو اآلن وهو في ســجنه يرقب مجيء األســد الخارج من ســبط 
يهــوذا ليخفــض كبريــاء الظالــم و يخلــص المســكين والمســتغيث. ولكــن بــدا بــأن 
المســيح اكتفــى بــأن يجمــع حولــه تاميــذ ويشــفي المرضــى ويعلــم الشــعب. كان 
يــأكل علــى موائــد العشــارين بينمــا كان النيــر الرومانــي يثقــل علــى أعنــاق إســرائيل 
كل يــوم ، وكان الملــك هيــرودس ومعشــوقته يفعــان مــا يــروق لهمــا، فــي حيــن أن 

صرخــات البائســين والمتألميــن كانــت تصعــد إلــى الســماء. 
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النبي المعذَّب
بــدا كل هــذا ســرا يصعــب فهمــه علــى نبــي البريــة، فكانــت تمــر عليــه ســاعات 
تتعــذب فيهــا روحــه مــن وســاوس الشــيطان، و كانــت المخــاوف الرهيبــة تضايقــه. 
فهــل معنــى ذلــك أن الُمَخلِّــص الــذي ظــل الشــعب ينتظــره طويــا لــم يظهــر بعــد؟ 
إذاً فمــا معنــى الرســالة التــي كان عليــه أن يحملهــا؟ لقــد أحــس يوحنــا بخيبــة مريــرة 
نظرا للنهاية التي انتهت إليها مهمته، حيث كان ينتظر أن رســالة هللا ســيكون لها 
نفــس األثــر الــذي حــدث عندمــا قـُـِرئَ ســفر الشــريعة فــي أيــام يوشــيا وعــزرا )2أخبــار 
3٤؛ نحميــا 8، 9(، وأنــه ســيتبع ذلــك توبــة عميقــة ورجــوع إلــى هللا، إذ أنــه ألجــل 

نجــاح هــذه المهمــة ضحــى بحياتــه كلهـــا. فهــل كان ذلــك عبثــا؟
يســوع،  قلوبهــم ضــد  فــي  الشــك  يعــززون  تاميــذه  رأى  حيــن  يوحنــا  انزعــج 
وذلــك بســبب محبتهــم لــه. فهــل صــار تعبــه ألجلهــم بــا ثمــر؟ وهــل كان هــو غيــر 
أميــن فــي تأديــة مهمتــه حتــى لقــد حيــل اآلن بينــه وبيــن مواصلــة عملــه؟ وإذا كان 
مســيا الموعــود بــه قــد ظهــر، ووجــد يوحنــا أمينــا لدعوتــه، أفــا يســحق يســوع قــوة 

الظالــم ويطلــق ســراح بشــيره؟
ولكــن يوحنــا لــم يُفــرّط فــي إيمانــه بالمســيح. إن ذكــرى الصــوت الــذي قــد ســمعه 
آتيــا مــن الســماء، والحمامــة التــي اســتقرت علــى رأســه، وحيــاة يســوع الطاهــرة التــي 
ل غبــار عليهــا، وقــوة الــروح القــدس التــي حلــت علــى المعمــدان عندمــا مثــل فــي 
حضرة الُمَخلِّص، وشهادة كتب األنبياء — كل هذه شهدت بأن يسوع الناصري 

هــو الــرب الموعــود بــه.

» أَنَْت ُهَو؟ «
لــم يــرد يوحنــا أن يناقــش تاميــذه فــي أمــر شــكوكه ومخاوفــه. وقــد عــزم علــى 
إرســال رســالة إلــى يســوع. فــوكَّل إلــى اثنيــن مــن تاميــذه أمــر هــذه الرســالة علــى أمــل 
أن لقاءهمــا مــع الُمَخلِـّـص ســيثبت إيمانهمــا ويجــيء باليقيــن إلــى إخوتهمــا. وقــد 

تــاق إلــى رســالة يرســلها المســيح إليــه مباشــرة.
ــي أَْم نَْنتَِظــُر  فأتــى التلميــذان إلــى يســوع بتلــك الرســالة القائلــة » أَنْــَت ُهــَو اآلتِ

آَخــَر؟ « )متــى 11: 3(.
منــذ عهــد قريــب أشــار المعمــدان إلــى يســوع وصــاح قائــا: » ُهــَوذَا َحَمــُل هللِا 
اِمــي « )يوحنــا  الَّــِذي يَرْفـَـُع َخِطيَّــَة الَْعالـَـِم! «، » ُهــَو الَّــِذي يَأْتـِـي بَْعــِدي، الَّــِذي َصــاَر قُدَّ
1: 29، 27(. وعقــب ذلــك ســأل: » أنــت هــو اآلتــي أم ننتظــر آخــر؟ « لقــد كان أمــرا 
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محزنا حقا ومفشا للطبيعة البشرية. فإذا كان يوحنا السابق األمين قد أخفق في 
إدراك مهمــة المســيح فمــاذا ننتظــر مــن الشــعب الــذي يطلــب مــا لنفســه. 

لم يجب الُمَخلِّص عن سؤال ذينك التلميذين في الحال. فإذ وقفا مندهشين 
مــن صمتــه كان المرضــى والمتألمــون يأتونــه فــي طلــب الشــفاء. العمــي يتلمســون 
طريقهــم فــي وســط الجمــوع، وكذلــك المرضــى مــن كل الطبقــات بعضهــم يأتونــه 
ســيرا علــى أقدامهــم وآخــرون يحملهــم أصدقاؤهــم والجميــع يزحمــون غيرهــم بلهفــة 
وحماســة ليأتوا أمام يســوع. فكان صوت ذلك الشــافي القديم يخترق آذان الصم 
بكلمــة منــه. وبلمســة مــن يــده ارتــد العمــي مبصريــن يــرون نــور النهــار ومناظر الطبيعة 
ووجــوه األصدقــاء ووجــه مــن قــد شــفاهم، وهكــذا كان يســوع ينتهــر المــرض ويطــرد 
الحمــى. وقــد وصــل صوتــه إلــى آذان الموتــى فقامــوا فــي مــلء الصحــة والنشــاط. 
لــه.  وســجدوا  خــروا  جنونهــم  زايلهــم  وإذ  كلمتــه  أطاعــوا  المجانيــن  والمفلوجــون 
وفيمــا كان يشــفي أمراضهــم كان يعلــم الجمــوع. والفاحــون والفعلــة المســاكين 
الذيــن كان المعلمــون يطردونهــم كمــا لــو كانــوا نجســين تجمهــروا يزحمونــه، فــكان 
يخاطبهــم بــكام الحيــاة األبديــة وهكــذا انقضــى معظــم النهــار وتلميــذا يوحنــا ينظــران 
ويســمعان كل شــيء. أخيــرا دعاهمــا يســوع إليــه وأمرهمــا بــأن يذهبــا ويخبــرا يوحنــا 
بمــا قــد رأيــا وســمعا. وفــى ختــام حديثــه معهمــا قــال: » َوطُوبـَـى لَِمــْن لَ يَْعثـُـُر ِفــيَّ « 
)لوقــا 23:7(. لقــد ظهــر برهــان ألوهيتــه فــي توافقــه مــع حاجــات البشــرية المتألمــة. 

كمــا ظهــر مجــده فــي تنازلــه إذ أخــذ جســدا كأجســادنا.

إعطاء الجواب
فلقــد  كافيــة.  كانــت  وقــد  معلمهمــا،  إلــى  الرســالة  التلميــذان  ذانــك  حمــل 
، ألَنَّ  ــيِِّد الــرَّبِّ َعلَــيَّ ذكــر يوحنــا النبــوة الخاصــة بمســيا والتــي تقــول: » ُروُح السَّ
ــَر الَْمَســاكِيَن، أَرَْســلَِني ألَْعِصــَب ُمْنَكِســِري الَْقلْــِب، ألُنَــاِدَي  الــرَّبَّ َمَســَحِني ألُبَشِّ
، َوِبيَــْوِم  لِلَْمْســِبيِّيَن ِبالِْعتْــِق، َولِلَْمأُْســوِريَن ِباإلِطْــاَِق. ألُنَــاِدَي ِبَســَنٍة َمْقبُولَــٍة لِلــرَّبِّ
انِْتَقــاٍم إِللَِهَنــا. ألَُعــزَِّي كُلَّ النَّائِِحيــَن « )إشــعياء 61: 1، 2(. إن أعمــال المســيح لــم 
تعلــن أنــه مســيا وحســب، ولكنهــا أبانــت الكيفيــة التــي بهــا كان مزمعــا أن يثبــت 
ملكوتــه. لقــد أعلــن ليوحنــا نفــس الحــق الــذي ســـبق أن أعلــن إليليــا فــى البريــة: 
ُخــوَر  ــرَِت الصُّ ِت الِْجبَــاَل َوكَسَّ » َوإَِذا ِبالــرَّبِّ َعاِبــٌر َوِريــٌح َعِظيَمــٌة َوَشــِديَدٌة قَــْد َشــقَّ
ِفــي  الــرَّبُّ  يَُكــِن  َولَــْم  زَلْزَلَــٌة،  يــِح  الرِّ َوبَْعــَد  يــِح.  الرِّ ِفــي  الــرَّبُّ  يَُكــِن  َولَــْم   ، الــرَّبِّ أََمــاَم 
ــاِر َصــْوٌت ُمْنَخِفــٌض  ــاِر. َوبَْعــَد النَّ ــْم يَُكــِن الــرَّبُّ ِفــي النَّ ــِة نَــاٌر، َولَ ــِة. َوبَْعــَد الزَّلْزَلَ الزَّلْزَلَ
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َخِفيــٌف « )1 ملــوك 19: 11، 12(. هكــذا كان يســوع يعمــل عملــه ليــس بواســطة 
بــل  صليــل الســيوف أو قرقعــة األســلحة ول بواســطة قلــب العــروش والممالــك 

بمخاطبــة قلــوب النــاس بحيــاة الرحمــة والتضحيــة.
إن مبــدأ حيــاة المعمــدان أل وهــو مبــدأ إنــكار النفــس كان مبــدأ ملكــوت مســيا. 
ولقــد عــرف يوحنــا جيــدا كيــف أن هــذا كلــه كان علــى نقيــض مبادئ رؤســاء إســرائيل 
لــم يكــن  وانتظاراتهــم. فمــا كان بالنســبة إليــه برهانــا مقنعــا علــى ألوهيــة المســيح 
كذلــك بالنســبة إليهــم، فكانــوا ينتظــرون مســيحا غيــر موعــود بــه. وقــد رأى يوحنــا أن 
مهمــة الُمَخلِّــص لــن تاقــي منهــم غيــر الكراهيــة واإلدانــة والتقريــع. وكان هــو، ســابق 

المســيح، يشــرب مــن نفــس الــكأس التــي كان الســيد ســيجرعها حتــى الثمالــة.
كانــت كلمــات المســيح القائلــة: » َوطُوبَــى لَِمــْن لَ يَْعثُــُر ِفــيَّ « توبيخــا رقيقــا 
ليوحنــا، ولــم يكــن ذلــك التوبيــخ بــا جــدوى فــإذ فهــم اآلن بأجلــى وضــوح طبيعــة 
مهمــة المســيح ســلم نفســه هلل للحيــاة أو للمــوت علــى مقتضــى مــا يخــدم مصالــح 

الملكــوت الــذي أحبــه.

امتداح عمل يوحنا
بعدمــا ذهــب رســولَ يوحنــا جعــل يســوع يخاطــب الجمــوع عــن يوحنــا. كان 
قلــب الُمَخلِّــص يعطــف علــى ذلــك الشــاهد األميــن الــذي كان ســجينا فــي ســجن 
هيــرودس، ولــم يــرد أن يتــرك الشــعب فــي اعتقادهــم بــأن هللا قــد تركــه أو أن إيمانــه 
لِتَْنظُــُروا؟  ـِة  يّـَ الْبَرِّ إِلَــى  َخرَْجتُــْم  » َمــاَذا  لهــم:  فقــال  المتحــان.  يــوم  فــي  يثبــت  لــم 

يــُح؟ « )متــى 7:11(. أَقََصبَــًة تَُحرِّكَُهــا الرِّ
كانــت األقصــاب أو عيــدان الغــاب الناميــة بجانــب األردن تتحــرك أمــام هبــات 
النســيم الخفيفــة، وكانــت تشــبه تمــام الشــبه معلمــي اليهــود الذيــن وقفــوا ينتقــدون 
رســالة المعمــدان ويدينونــه. كانــوا يتمايلــون إلــى هــذه الناحيــة وتلــك أمــام ريــاح الــرأي 
العــام. لــم يريــدوا أن يتواضعــوا ويقبلــوا تلــك الرســالة الفاحصــة للقلــوب التــي نطــق 
بهــا المعمــدان، ومــع ذلــك فلخوفهــم مــن الشــعب لــم يجســروا علــى مقاومــة عملــه 
جهــارا. ولكــن رســول الــرب ذاك لــم يكــن إنســاناً جبــان القلــب. وتلــك الجمــوع التــي 
تجمهــرت حــول المســيح كانــت خيــر شــاهد علــى عمــل يوحنــا. لقــد ســمعوه يوبــخ 
الخطيــة بــا خــوف. لقــد خاطــب يوحنــا جماعــة الفريســيين الذيــن كانــوا يحســبون 
أنفســهم أبــراراً والكهنــة الصدوقييــن والملــك هيــرودس ورجــال باطه األمــراء والجنــود 
والعشــارين والفاحيــن بصراحتــه المعهــودة. لــم يكــن قصبــة تحركهــا الريــح إذ لــم تؤثــر 
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فيــه ريــاح مديــح النــاس أو تعصبهــم. وفــى الســجن ظــل ثابتــا علــى ولئــه وغيرتــه علــى 
البــر كمــا كان عندمــا كــرز برســالته فــي البريــة. لقــد كان أمينــا لمبادئــه وثابتــا كالصخــر. 
ثــم اســتطرد يســوع يقــول: » لِكــْن َمــاَذا َخرَْجتُــْم لِتَْنظُــُروا؟ أَإِنَْســانًا لَِبًســا ثِيَابًــا 
)متــى  الُْملُــوِك «  بُيُــوِت  ِفــي  ُهــْم  النَّاِعَمــَة  الثِّيَــاَب  يَلْبَُســوَن  الَِّذيــَن  ُهــَوَذا  نَاِعَمــًة؟ 
11: 8(. لقــد دعــي يوحنــا ليوبــخ الخطايــا وعــدم العتــدال الــذي كان متفشــيا فــي 
عصــره. فــكان لباســه البســيط وحيــاة إنــكار الــذات التــي عاشــها علــى وفــاق مــع 
صبغــة مهمتــه ورســالته.  ل نصيــب لخــدام هللا فــي الثيــاب الغاليــة والحلــل البهيــة 
وتــرف الحيــاة. ولكنهــا مــن نصيــب أولئــك الذيــن يعيشــون » فــي بيــوت الملــوك «، 
ورؤســاء هــذا العالــم وســادته الذيــن لهــم قــد أعطــي الســلطان والغنــى. وقــد أراد 
يســوع أن يوجــه انتبــاه النــاس إلــى الفــرق الشاســع بيــن لبــاس يوحنــا ولبــاس الكهنــة 
والرؤســاء. كان هــؤلء القــادة يلبســون الثيــاب الفاخــرة ويتحلــون بأغلــى الزينــات. 
عليهــم  يفرضــون  وبذلــك  الشــعب،  يبهــروا  أن  ويحاولــون  التظاهــر  يحبــون  كانــوا 
تقديــم المزيــد مــن التبجيــل. كان شــوقهم إلــى الظفــر بإعجــاب النــاس أعظــم مــن 
شــوقهم للحصــول علــى طهــارة القلــب التــي يرضــى عنهــا هللا. وهكــذا برهنــوا علــى 

عــدم ولئهــم هلل بــل لرئيــس هــذا العالــم.

» أَْفَضَل ِمْن نَِبيٍّ «
لَُكــْم،  أَقُــوُل  نََعــْم،  أَنَِبيًّــا؟  لِتَْنظُــُروا؟  َخَرْجتُــْم  َمــاَذا  » لِكــْن  يقــول:  يســوع  عــاد 
أََمــاَم َوْجِهــَك  أَنَــا أُرِْســُل  َعْنــُه: َهــا  ـِذي كُِتــَب  . فَــِإنَّ هــَذا ُهــَو الّـَ نَِبــيٍّ ِمــْن  َوأَفَْضــَل 
اَمــَك. اَلَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: لَــْم يَُقــْم بَيْــَن الَْمْولُوِديــَن  ـِذي يَُهيِّـــُئ طَِريَقــَك قُدَّ َماَكِــي الّـَ
ظهــر  عندمــا   .)11-9  :11 )متــى  الَْمْعَمــَداِن «  يُوَحنَّــا  ِمــْن  أَْعظَــُم  النَِّســاِء  ِمــَن 
الــرَّبِّ «  أََمــاَم  َعِظيًمــا  إنــه » يَُكــوُن  لــه  قــال  بــولدة يوحنــا  ليبشــره  لزكريــا  المــاك 
مــا  ليــس  الســماء؟  نظــر  فــي  العظمــة  عليــه  تنطــوي  الــذي  مــا   .)15  :1 )لوقــا 
يعتبــره العالــم عظمــة هــو الثــروة ول المركــز ول النتســاب إلــى عظمــاء األرض ول 
المواهــب العقليــة فــي حــد ذاتهــا. فــإذا كانــت العظمــة العقليــة منفصلــة عــن أي 
نقــدم ولءنــا  أن  يقتضــي  فهــذا  إذا  للكرامــة،  منهــا، مســتحقة  أعظــم  آخــر  اعتبــار 
للشــيطان الــذي ل يباريــه أي إنســان فــي قــوة ذهنــه. ولكــن متــى انحرفــت الموهبــة 
العقليــة وفســدت بحيــث تخــدم الــذات فكلمــا عظمــت صــارت لعنــة أعظــم. إن 
ر القيمــة األخاقيــة، فهــو يقــدر فضيلتــي المحبــة والطهــارة أعظــم تقديــر.  هللا يُقــدِّ
لقــد كان يوحنــا عظيمــا أمــام الــرب عندمــا رفــض أمــام الرســل الموفديــن مــن قبــل 

218, 219



سجن يوحنا وموته  |  205

أو كرامــة،  لنفســه مجــدا  يطلــب  أن  وأمــام تاميــذه  الشــعب  وأمــام  الســنهدريم 
بــل أشــار إلــى يســوع كالســيد الموعــود بــه. إن فرحــه الخالــي مــن األنانيــة بخدمتــه 

للمســيح يقــدم لنــا اعظــم رمــز للنبــل ظهــر فــي إنســان.
والشــهادة التــي قيلــت عنــه بعــد موتــه والتــي نطــق بهــا أولئــك الذيــن كانــوا قــد 
سمعوا شهادته ليسوع هي هذه: » إِنَّ يُوَحنَّا لَْم يَْفَعْل آيًَة َواِحَدًة، َولِكْن كُلُّ َما قَالَُه 
ــا « )يوحنــا 10: ٤1(. لــم يعــَط ليوحنــا أن يســتمطر  يُوَحنَّــا َعــْن هــَذا )اإلنســان( كَاَن َحقًّ
نــارا مــن الســماء أو أن يقيــم الموتــى كمــا قــد فعــل إيليــا، أو أن يُحســن اســتخدام عصــا 
موســى عصــا القــوة باســم هللا. لقــد أرســل لكــي يعلــن عــن مجــيء الُمَخلِّــص وليعلــن 
للنــاس عــن وجــوب الســتعداد لمجيئــه. وقــد أدى مهمتــه بــكل أمانــة حتــى إن النــاس 
عندمــا تذكــروا مــا قالــه لهــم عــن يســوع شــهدوا قائليــن: » كُلُّ َمــا قَالـَـُه يُوَحنَّــا َعــْن هــَذا 

ــا «. فعلــى كل تلميــذ للســيد أن يحمــل مثــل هــذه الشــهادة للمســيح. كَاَن َحقًّ
وكبشــير لمســيا كان يوحنــا » أَفَْضــَل ِمــْن نَِبــيٍّ «، ألنــه فــي حيــن أن األنبيــاء رأوا 
مجــيء المســيح مــن بعيــد فقــد أعطــي ليوحنــا أن يــراه ويســمع شــهادة الســماء بكونــه 
مســيا ويقدمــه إلســرائيل كمــن هــو مرســل مــن قبــل هللا. ومــع ذلــك قــال يســوع إن 

ــماَوات أَْعظَــُم ِمْنــُه « )متــى 11: 11(. » األَْصَغــَر ِفــي َملَُكــوِت السَّ

النور األضعف
كان النبــي يوحنــا حلقــة اتصــال بيــن العهديــن. فكنائــب عــن هللا وقــف ليبيــن 
الــذي  األضعــف  النــور  هــو  كان  المســيحي.  بالعهــد  واألنبيــاء  النامــوس  عاقــة 
ليشــرق  القــدس  بالــروح  يوحنــا  اســتنار عقــل  لقــد  النــور األعظــم.  بعــده  ســيجيء 
بالنــور علــى شــعبه. ولكــن لــم يشــرق ولــن يشــرق علــى النــاس الضاليــن كالنــور الباهــر 
نــور ضئيــل  فــي  ومهمتــه  المســيح  فُِهــم  لقــد  ومثالــه.  يســوع  تعاليــم  مــن  المنبثــق 
ضعيــف إذ رُمــز إليــه بالذبائــح المبهمــة. حتــى يوحنــا نفســه لــم يــدرك المســتقبل 

الُمَخلِـّـص. علــى حقيقتــه، ول حيــاة الخلــود بواســطة 
وإذا اســتثنينا الفــرح الــذي حصــل عليــه يوحنــا وهــو يقــوم بمهمتــه أمكننــا أن 
نقــول أن حياتــه كانــت حيــاة الحــزن. فصوتــه قلمــا كان يســمع إل فــي البريــة. وكانــت 
لــم يحصــل  تعبــه، كمــا  ثمــار  يــرى  بــأن  لــه  يســمح  ولــم  والوحشــة نصيبــه،  الوحــدة 
علــى امتيــاز الوجــود مــع المســيح ليــرى بعينيــه إظهــار القــوة اإللهيــة المرافقــة للنــور 
األكمــل. لــم يكــن لــه أن يــرى العمــي يبصــرون والمرضــى ينالــون الشــفاء والموتــى 
تعــود إليهــم الحيــاة. ولــم يــَر النــور ينبثــق مــن كل كلمــة نطــق بهــا المســيح إذ كان 
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كامــه يريــق نــورا عظيمــا علــى النبــوات. إن أصغــر تلميــذ للمســيح ممــن رأوا القــوات 
التــي أجراهــا وســمعوا أقوالــه، حصــل بهــذا المعنــى علــى امتيــاز يفــوق امتيــاز يوحنــا 

المعمــدان، ولذلــك يقــال عنــه إنــه أعظــم منــه.
تســتمع  جــاءت  التــي  الكثيــرة  الجمــوع  طريــق  عــن  يوحنــا  شــهرة  ذاعــت  وقــد 
لكرازتــه، فاهتــم النــاس اهتمامــا عظيمــا بنتيجــة ســجنه. ومــع ذلــك فــإن حياتــه التــي 
كانــت بــا لــوم ووقــوف الــرأي العــام إلــى جانبــه جعــل النــاس يعتقــدون أنــه لــن تتخــذ 

ضــده أيــة إجــراءات تعســفية.
كان هيــرودس يعتقــد أن يوحنــا نبــي مرســل مــن هللا فقصــد أن يــراه حــرا طليقــا، 

ولكنــه تأخــر فــي تنفيــذ غرضــه خوفــا مــن هيروديــا.
الســافرة أن تظفــر برضــى  بإجراءاتهــا  لــن تســتطيع  أنهــا  وقــد عرفــت هيروديــا 
هيــرودس فــي قتــل يوحنــا المعمــدان، فعزمــت علــى نيــل بغيتهــا بالحيلــة والخــداع. 
الدولــة  حــكام  إليهــا  يدعــى  الملــك  ميــاد  عيــد  بمناســبة  وليمــة  ســتقام  كانــت 
وأشــراف البــاد، وســيكون هنــاك أكل وســكر. وســيغفل هيــرودس عــن حــذره إذ 

يكــون مخمــورا وســيكون مــن الســهل التأثيــر فيــه فيجيبهــا إلــى رغبتهــا.

وليمة سكر ومجون
فلما جاء ذلك اليوم العظيم وكان الملك وأشرافه يأكلون ويسكرون أرسلت 
ســالومي  كانــت  بالضيــوف.  احتفــاء  لترقــص  الوليمــة  دار  إلــى  ابنتهــا  هيروديــا 
فــي شــرخ شــبابها فاستأســر جمالهــا الشــهواني الخــاب ألبــاب أولئــك األشــراف 
المعربديــن. لــم يكــن أمــرا مألوفــا أن تظهــر ســيدات البــاط فــي مثــل تلــك الولئــم. 
إســرائيل  كهنــة  ابنــة  رقصــت  عندمــا  لهيــرودس  خادعــة  ثنــاء  كلمــة  قدمــت  وقــد 

وأمرائهــم هــذه لتســلية الضيــوف والترفيــه عنهــم.
العقــل  وُخلِــع  الشــهوة  عليــه  فتســلطت  وعيــه  الملــك  أفقــدت  الخمــر  ولكــن 
عــن عرشــه. فلــم يعــد الملــك يــرى غيــر تلــك الــدار التــي كان يشــيع فيهــا الســرور ، 
والضيــوف مــن حولــه يطربــون ويعربــدون، ومائــدة الوليمــة والخمــر المرقرقــة واألنــوار 
المتأللئــة وتلــك الشــابة ترقــص أمامــه. ففــي لحظــة الطيــش تلــك أراد الملــك أن 
يبــدي بعــض المفاخــرة والمباهــاة ليرتفــع قــدره فــي نظــر عظمــاء المملكــة. فوعــد 

ابنــة هيروديــا بقســم أن يعطيهــا كل مــا تطلــب ولــو إلــى نصــف مملكتــه.
األم  جــواب  وكان  تطلــب.  فيمــا  لتستشــيرها  أمهــا  إلــى  ســالومي  فأســرعت 
حاضرا — رأس يوحنا المعمدان. لم تكن ســالومي تعلم شــيئا عن شــهوة النتقام 
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التــي كانــت أمهــا تضمرهــا فــي قلبهــا فأجفلــت مــن التقــدم بهــذا الطلــب. ولكــن 
عــزم هيروديــا انتصــر. فعــادت الفتــاة لتقــدم ذلــك الطلــب المخيــف قائلــًة: » أُِريــُد 

أَْن تُْعِطيَِنــي َحــالً رَأَْس يُوَحنَّــا الَْمْعَمــَداِن َعلَــى طَبَــق « )مرقــس 6: 25(. 
الملــك وتحيــر وكــف الضيــوف عــن طربهــم وعربدتهــم وســاد علــى كل  ذُِهــل 
أولئــك المدعويــن الســكارى ســكون مشــؤوم، وأصــاب الملــك رعــب عظيــم عندمــا 
فكــر فــي قتــل يوحنــا. ومــع ذلــك فقــد كان مرتبطــا بوعــده، ولــم يكــن يريــد أن يبــدو 
أمــام تلــك الجماعــة كمــن هــو طائــش أو متقلــب فــي رأيــه. لقــد نطــق بقســمه إكرامــا 
لضيوفه فلو أن أحدا منهم اعترض على إجابة ذلك الطلب الوحشي لكان الملك 
بكل ســرور يبقى على حياة النبي. وقد أعطاهم فرصة ليتكلموا دفاعا عن األســير. 
كانوا قبا يســافرون مســافات طويلة ليســمعوا كرازة يوحنا وكانوا يعرفون أنه خادم 
الــرب الــذي لــم يرتكــب جرمــا. ولكــن مــع أن طلــب تلــك الفتــاة كان صدمــة عنيفــة لهــم 
فــإن الخمــر كانــت قــد ذهبــت بألبابهــم فلــم يتقــدم أحــد بكلمــة احتجــاج، ولــم يرتفــع 
صــوت إلنقــاذ حيــاة رســول الســماء. كان هــؤلء القــوم يحتلــون مراكــز عظيمــة تنطــوي 
على مسؤوليات خطيرة، ومع ذلك فقد أقبلوا على األكل والسكر حتى تاه وعيهم 
وفارقهم شعورهم. كانت أصوات الموسيقى والرقص قد أدارت رؤوسهم فنامت 
ضمائرهــم وهجــع وجدانهــم. ففــي صمتهــم حكمــوا بالمــوت علــى نبــي هللا إلشــباع 

حــب النتقــام فــي نفــس تلــك المــرأة الخليعــة المتهتكــة.

مقتل المعمدان
وعبثــا انتظــر هيــرودس التحــرر مــن قســمه فأمــر أخيــرا بقتــل النبــي وهــو كاره. 
وســرعان مــا جــيء بــرأس يوحنــا أمــام الملــك ومدعويــه. فتانــك الشــفتان اللتــان 
حذرتــا الملــك مــن حيــاة الخطيــة التــي كان يعيشــها أُبكمتــا إلــى األبــد. ولــم يعــد ذلــك 
الصــوت يدعــو النــاس للتوبــة. إن ســكر وعربــدة ليلــة واحــدة كان فيهــا القضــاء علــى 

حيــاة نبــي مــن أعظــم األنبيــاء.
ــي بحيــاة األبريــاء بســبب إفــراط أولئــك الذيــن كان ينبغــي أن يكونــوا  كــم مــرة ُضحِّ
حراســا للعدالــة! إن مــن يجــرع المســكر يوقــع نفســه تحــت مســؤولية كل المظالــم 
التــي قــد يوقعهــا علــى األبريــاء ويرتكبهــا تحــت تأثيــر الخمــر التــي تســلب األلبــاب. 
فــإذ تتخــدر حــواس اإلنســان يغــدو مــن المســتحيل عليــه أن يحكــم بهــدوء أو أن يكــون 
عنــده إدراك صحيــح للتمييــز بيــن الخطــأ والصــواب. إنــه يفســح المجــال للشــيطان 
ليعمــل بواســطته علــى إيقــاع الظلــم والقتــل باألبريــاء: » اَلَْخْمــُر ُمْســتَْهزِئٌَة. الُْمْســِكُر 
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ـُح ِبِهَمــا فَلَيْــَس ِبَحِكيــٍم « )أمثــال 20: 1(. وهكــذا يرتــد الحــق إلــى  ــاٌج، َوَمــْن يَتَرَنّـَ َعجَّ
الوراء والعدل يقف بعيدا والحائد عن الشر يُسلَب )إشعياء 59: 1٤، 15(. إن من 
لهم حق التحكم في أرواح بني جنسهم متى استسلموا للخمر فا بد من أن يحكم 
عليهــم بأنهــم مجرمــون. فعلــى مــن ينفــذون القانــون أن يكونــوا حمــاة لــه. ينبغــي لهــم 
أن يكونوا رجال أعفاء ضابطين ألنفسهم، وليكن لهم السلطان الكامل على قواهم 
الجســدية والعقليــة واألدبيــة حتــى ينشــط فيهــم الــذكاء واإلحســاس الرفيــع بالعدالــة.

أُخــذ رأس يوحنــا المعمــدان إلــى هيروديــا التــي اســتقبلته بارتيــاح شــيطاني. 
يعــود  لــن  هيــرودس  ضميــر  أن  بالقــول  نفســها  تخــدع  وكانــت  بانتقامهــا  وســرت 
يزعجــه. ولكنهــا لــم تحصــل علــى الســعادة بعــد ارتــكاب تلــك الخطيــة. لقــد صــار 
الحــزن  أمــا هيــرودس فقــد مزقتــه آلم  الســمعة وصــارت مكروهــة.  اســمها رديء 
والندامــة أكثــر ممــا كانــت تؤرقــه توبيخــات المعمــدان. إن تأثيــر تعاليــم يوحنــا لــم 

بــل كان ســيمتد إلــى كل األجيــال وإلــى انقضــاء الدهــر.  يخمــد 

ضمير يمزقه العذاب
ظلــت خطيــة هيــرودس تاحقــه، فــكان دائمــا يبحــث عــن وســيلة تريحــه مــن 
إنــكار  إلــى حيــاة  اتهامــات ضميــره. ولــم تتزعــزع ثقتــه بيوحنــا. فــإذ عــاد بالذكــرى 
ومشــوراته  الســليم  وحكمــه  الخطيــرة،  الجــادة  وإنذاراتــه  عاشــها  التــي  الــذات 
الصائبــة، ثــم إذ ذكــر كيــف عاجلــه المــوت لــم يكــن الملــك يجــد راحــة أو عــزاء. فــإذ 
انشــغل فــي شــؤون الدولــة وكان يتقبــل الكرامــات مــن النــاس كان يبــدو علــى وجهــه 
البتســام وســيماء العظمــة ولكنــه كان يخفــي بيــن جنبيــه قلبــا مثقــا بالحــزن، وكان 

ل يفتــأ يضايقــه الخــوف مــن أن اللعنــة قــد اســتقرت عليــه.
كان هيــرودس قــد تأثــر تأثــرا عميقــا مــن أقــوال يوحنــا التــي تفيــد بأنــه ل يمكــن 
إخفــاء شــيء عــن عينــي هللا، واقتنــع بــأن هللا موجــود فــي كل مــكان وأنــه قــد شــاهد 
الســكر والعربدة في دار الوليمة وأنه ســمعه يأمر بقطع رأس يوحنا، ورأى هيروديا 
تبتهــج وتتهلــل، كمــا رأى اإلهانــات التــي قــد صبتهــا علــى ذلــك الــرأس المفصــول 
عــن جســم النبــي الــذي كان يوبخهــا. وكثيــر مــن األقــوال التــي قــد ســمعها هيــرودس 
ممــا كان وهــو  وقــوة  بأكثــر وضــوح  إلــى ضميــره  تتحــدث  النبــي جعلــت  فــم  مــن 

يســتمع لوعظــه فــي البريــة.
وعندمــا ســمع هيــرودس عــن أعمــال المســيح انزعــج انزعاجــا عظيمــا، وظــن 
أن هللا قــد أقــام يوحنــا مــن األمــوات وأرســله مــزودا بقــوة أعظــم ليديــن الخطيــة. 
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فــكان يازمــه خــوف عظيــم مــن أن يوحنــا قــد يثــأر لموتــه بالحكــم عليــه وعلــى بيتــه 
بالدينونــة. لقــد كان هيــرودس يحصــد مــا قــال هللا أنــه ســيكون نتيجــة حيــاة الخطيــة 
اَمــَك،  — » قَلْبًــا ُمرْتَِجًفــا وَكَاََل الَْعيَْنيْــِن َوُذبـُـوَل النَّْفــِس. َوتَُكــوُن َحيَاتـُـَك ُمَعلََّقــًة قُدَّ
بَــاِح تَُقــوُل: يَــا لَيْتَــُه الَْمَســاُء،  َوتَرْتَِعــُب لَيْــاً َونََهــاًرا َولَ تَأَْمــُن َعلَــى َحيَاتِــَك. ِفــي الصَّ
بَــاُح، ِمــِن ارْتَِعــاِب قَلِْبــَك الَّــِذي تَرْتَِعــُب، َوِمــْن َمْنظـَـِر  َوِفــي الَْمَســاِء تَُقــوُل: يـَـا لَيْتـَـُه الصَّ
َعيَْنيـْـَك الَّــِذي تَْنظـُـُر « )تثنيــة 28: 65-67(. إن أفــكار الخاطــئ وخواطــره هــي التــي 
تتهمــه، وليــس هنــاك عــذاب أقســى مــن وخــزات الضميــر المذنــب التــي ل تعطــى 

صاحبهــا راحــة، ليــا ول نهــارا. 

وحيد ولكن غير متروك
كثيــرون يعتبــرون مصيــر المعمــدان ســرا غامضــا فيتســاءلون قائليــن لمــاذا يُتــرك 
رجــل كهــذا ليضعــف ويذبــل ثــم يمــوت. إن أبصارنــا البشــرية ل يمكنهــا أن تختــرق 
الحجــب وتكتشــف الســر فــي هــذا المصيــر المؤلــم الــذي قــد ســمحت بــه عنايــة هللا. 
ولكــن ثقتنــا بــاهلل ل تتزعــزع متــى ذكرنــا أن يوحنــا كان شــريك المســيح فــي آلمــه. إن 
كل من يتبعون المسيح ل بد لهم من أن يلبسوا إكليل التضحية. فالناس األنانيون 
سيســيئون فهمهــم حتمــا وســيصيرون هدفــا لهجمــات الشــيطان العنيفــة. إن مملكــة 

ذلــك العــدو قــد أقيمــت لهــدم مبــدأ التضحيــة، وهــو ســيحاربه أينمــا وجــده.
األدبيــة.  والقــوة  بالثبــات  يوحنــا وشــبابه ورجولتــه  امتــازت ســنو حداثــة  لقــد 
ُســبُلَُه  اْصَنُعــوا   . الــرَّبِّ طَِريــَق  وا  » أَِعــدُّ يقــول:  البريــة  فــي  صوتــه  ســمع  وعندمــا 
لقــد كشــف  مملكتــه.  ســامة  علــى  الشــيطان  3( خشــي   :3 )متــى  ُمْســتَِقيَمًة « 
النــاس يرتعبــون. لقــد انســحق ســلطان  يوحنــا عــن شــر الخطيــة بكيفيــة جعلــت 
الشــيطان الــذي ظــل كثيــرون يئنــون تحتــه، ولــم يــكل الشــيطان مــن بــذل مســاعيه 
تلــك  كل  ولكــن  تحفــظ.  بــا  الكامــل  التســليم  وحيــاة  المعمــدان  بيــن  ليحــول 
انهــزم  لقــد  يســوع.  علــى  النتصــار  فــي  أخفــق  وقــد  بالفشــل.  بــاءت  المســاعي 
الشــيطان حيــن جــرب المســيح فــي البريــة فاحتــدم غيظــه. فقصــد اآلن أن يجلــب 
المتاعــب واألحــزان علــى يســوع بكونــه يضــرب يوحنــا. فــذاك الــذي لــم يســتطع 

يتألــم. يجعلــه  الخطيــة  ليرتكــب  يغويــه  أن  إبليــس 
لــم يتدخــل يســوع إلنقــاذ حيــاة خادمــه، فلقــد عــرف أن يوحنــا ســيصمد أمــام 
ظــام  لينيــر  يوحنــا  إلــى  يأتــي  أن  ســرور  بــكل  يريــد  الُمَخلِـّـص  كان  المحنــة.  تلــك 
الســجن بحضــوره، ولكــن لــم يكــن يحســن بــه أن يلقــي بنفســه بيــن أيــدي األعــداء 
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ويعــرض عملــه للخطــر. كان يريــد بــكل ســرور أن ينقــذ خادمــه األميــن، ولكــن ألجــل 
تشــجيع اآللف ممن سيقاســون فيما بعد من الســجن والموت كان على يوحنا أن 
يشــرب كأس الستشــهاد. فحينمــا يتألــم أتبــاع يســوع فــي الســجون أو يموتــون قتــا 
بالســيف أو علــى آلت التعذيــب أو حرقــا بالنــار، متروكيــن حســب الظاهــر مــن هللا 
والنــاس فكــم ستُســند قلوبهــم وتتشــجع إذ يفكــرون بــأن يوحنــا المعمــدان الــذي قــد 

شــهد المســيح نفســه بأمانتــه جــاز فــي ضيقــات وآلم مماثلــة!
لقــد ُســمح للشــيطان بــأن يقضــي علــى الحيــاة األرضيــة لخــادم هللا، أمــا تلــك 
الحيــاة التــي هــي » ُمْســتَِترٌَة َمــَع الَْمِســيِح ِفــي هللِا « )كولوســي 3: 3( فالمهلــك لــم 
يســتطع أن يمســها. ابتهــج إبليــس لكونــه قــد جلــب الحــزن إلــى قلــب المســيح ولكنــه 
لــم يســتطع النتصــار علــى يوحنــا، إذ المــوت ذاتــه قــد أبعــده فقــط  إلــى األبــد عــن 
متنــاول قــوة التجربــة. وفــي هــذه الحــرب كان الشــيطان يكشــف القنــاع عــن صفاتــه. 

وأمــام الشــهود مــن كل المســكونة أعلــن عــن عداوتــه هلل واإلنســان.
ومــع أنــه لــم تُجــر معجــزة إلنقــاذ يوحنــا فهــو لــم يكــن متــروكا، فلقــد كانــت مائكــة 
بالمســيح  الخاصــة  النبــوات  عــن  لــه  كشــفوا  الذيــن  وهــم  دائمــا،  ترافقــه  الســماء 
كمــا  لقلبــه.  ســندا  المواعيــد  تلــك  وكانــت  والثمينــة،  العظمــى  هللا  ومواعيــد 
أنهــا ســتكون ســندا لقلــوب شــعب هللا فــي األجيــال القادمــة. وقــد قُــدم ليوحنــا 
ـاِم إِلَــى  المعمــدان كمــا قُــدم لَمــن أتــوا بعــده هــذا الوعــد: » َهــا أَنَــا َمَعُكــْم كُلَّ األَيّـَ

)متــى 28: 20(. ْهــِر «  الدَّ انِْقَضــاِء 
يختارونــه  كانــوا  الــذي  الطريــق  غيــر  طريــق  فــي  أبــداً  أولده  يقــود  ل  هللا  إن 
ألنفســهم لــو كانــوا يعرفــون النهايــة مــن البدايــة ويفطنــون إلــى مجــد الغــرض الــذي 
يتممونــه كعامليــن معــه. فــا أخنــوخ الــذي نقــل إلــى الســماء وإيليــا الــذي أخذتــه 
إلــى هنــاك مركبــة ناريــة كان أعظــم أو حصــل علــى كرامــة أوفــر مــن يوحنــا المعمــدان 
الــذي قتــل وحــده فــي الســجن: » ألَنَّــُه قَــْد ُوِهــَب لَُكــْم ألَْجــِل الَْمِســيِح لَ أَْن تُْؤِمُنــوا 
ِبــِه فََقــْط، بـَـْل أَيًْضــا أَْن تَتَأَلَُّمــوا ألَْجلِــِه « )فيلبــي 1: 29(. ومــن بيــن كل الهبــات التــي 
تمنحهــا الســماء لبنــي اإلنســان نجــد أن مشــاركة المســيح فــي آلمــه تضفــي علــى 

أصحابهــا أعظــم كرامــة وأســمى مجــد.
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23
» اْقتََرَب َمَلُكوُت اهلِل «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في مرقس 1: 15-1٤(.

ــْد كََمــَل الزََّمــاُن  » َجــاَء يَُســوُع إِلَــى الَْجلِيــِل يَْكــِرُز ِبِبَشــارَِة َملَُكــوِت هللِا َويَُقــوُل: ›قَ
َواقْتَــرََب َملَُكــوُت هللِا، فَتُوبُــوا وَآِمُنــوا ِباإلِنِْجيــِل‹ « )مرقــس 1: 1٤، 15(. 

قــد أعلــن عــن مجــيء مســيا فــي اليهوديــة أول. وفــي الهيــكل فــي أورشــليم كان 
زكريــا قــد أُنِبــئ بميــاد الســابق للمســيا عندمــا كان يخــدم أمــام المذبــح. ومــن فــوق 
تــال بيــت لحــم أعلنــت المائكــة عــن ميــاد المســيح، ثــم أتــى المجــوس إلى أورشــليم 
يطلبونــه. وفــي الهيــكل شــهد ســمعان وحنــه أللوهيتــه، وقــد أصغــى ســكان أورشــليم 
وكل اليهوديــة إلــى كــرازة المعمــدان، وســمع المبعوثــون مــن قبــل الســنهدريم والجمــع 
كلــه شــهادته عــن يســوع. وفــي اليهوديــة اختــار المســيح تاميــذه األوليــن، وفيهــا أيضــا 
قضــى كثيــرا مــن أوقــات خدمتــه األولــى. إن وميــض نــور ألوهيتــه الــذي ظهــر عندمــا 
شرع في تطهير الهيكل ومعجزات الشفاء التي أجراها، وتعاليم الحق اإللهي التي 
نطــق بهــا — هــذه كلهــا أعلنــت مــا أعلنــه هــو أمــام الســنهدريم بعــد معجــزة الشــفاء 

التــي أجراهــا فــي بيــت حســدا، أل وهــو بنوتــه لإللــه الســرمدي.
فلــو قبــل رؤســاء اليهــود المســيح لــكان أكرمهــم كرســله فــي حمــل اإلنجيــل إلــى 
العالــم. لقــد قدمــت لهــم هــم أول الفرصــة ليصيــروا مبشــرين بالملكــوت وبنعمــة هللا. 
ولكن إســرائيل لم يعرف زمان افتقاده. إن حســد رؤســاء اليهود وشــكوكهم اكتملت 

فأثمــرت عــداء فتحولــت قلــوب الشــعب عــن يســوع. 
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يرفضون الحق
لقــد رفــض رجــال الســنهدريم رســالة المســيح وعزمــوا علــى قتلــه ولذلــك رحــل 
يســوع عــن أورشــليم بعيــدا عــن كهنــة الهيــكل ورؤســاء الديــن والشــعب الذيــن كانــوا 
رســالته  ليعلــن  النــاس  مــن  أخــرى  إلــى طبقــة  وانتقــل  النامــوس،  مــن  تعلمــوا  قــد 

وينتخــب أولئــك الذيــن كان عليهــم أن يحملــوا اإلنجيــل إلــى العالــم.
وكمــا رفضــت الســلطات الدينيــة نــور األبــرار وحياتهــم فــي أيــام المســيح، كذلــك 
رُفَضــا فــي كل العصــور المتعاقبــة. لقــد تكــرر تاريــخ انســحاب المســيح مــن اليهوديــة 
فــي  يفكــرون  يكونــوا  لــم  هللا  بكلمــة  اإلصــاح  رجــال  كــرز  فعندمــا  عديــدة.  مــرارا 
النفصــال عــن الكنيســة األصليــة ولكــن القــادة الدينييــن لــم يســتطيعوا احتمــال النــور 
فاضطــر مــن كانــوا يحملونــه إلــى البحــث عــن طبقــة أخــرى كان أفرادهــا متعطشــين 
إلــى الحــق. وفــي يومنــا هــذا نجــد قليليــن ممــن يعترفــون بأنهــم مــن أتبــاع المصلحيــن 
يتحركون بقوة روح اإلصاح. قليلون هم من يستمعون لصوت هللا، المستعدون 
لقبــول الحــق فــي أيــة هيئــة يقــدم لهــم. وفــي غالــب األحيــان يضطــر أولئــك الذيــن 
يســيرون فــي إثــر رجــال اإلصــاح لتــرك الكنائــس التــي يحبونهــا لكــي يعلنــوا للنــاس 
تعاليــم الكلمــة الصريحــة. ويحــدث فــي كثيــر مــن األحيــان أن أولئــك الباحثيــن عــن 

النــور يلتزمــون بنفــس التعليــم، علــى أن يتركــوا كنيســة آبائهــم إطاعــة للــرب. 
يعتبرونهــم  كانــوا  إذ  الجليــل  شــعب  يحتقــرون  أورشــليم  فــي  المعلمــون  كان 
جهاء عديمي العلم، ومع ذلك فقد كان ذلك الحقل أحب إلى قلب الُمَخلِّص 
غيــرة  أكثــر  الجليليــون  كان  لقــد  وكرازتــه.  لعملــه  تربــة خصبــة  كان  ألنــه  غيــره  مــن 
وإخاصــا وأقــل تعصبــا وعقولهــم أكثــر اســتعدادا لقبــول الحــق. إن يســوع لــم يكــن 
ينشــد العزلــة أو النفــراد حيــن ذهــب إلــى الجليــل. فــإن ذلــك اإلقليــم كان مزدحمــا 

بالســكان حينئــذ وفيــه خليــط مــن الشــعوب األخــرى أكثــر ممــا فــي اليهوديــة.
تقاطــرت عليــه جماهيــر  الجليــل معلمــا وشــافيا  فــي  يطــوف  وإذ كان يســوع 
النــاس مــن المــدن والقــرى، كمــا جــاء إليــه كثيــرون مــن ســكان اليهوديــة واألقاليــم 
المجــاورة. وأحيانــا كثيــرة كان يضطــر لاختفــاء بعيــدا عــن الشــعب. وقــد ازدادت 
الحيطــة والحــذر  اتخــاذ جانــب  الضــروري  مــن  بــدا  لقــد  حماســة الجماهيــر حتــى 
لئــا تنتبــه الســلطات الرومانيــة فتحســب ذلــك التجمــع إيذانــا بنشــوب ثــورة. لــم 
يســبق للعالــم أن اجتــاز فــي فتــرة مثــل تلــك الفتــرة. لقــد نزلــت الســماء إلــى األرض، 
إســرائيل  فــداء  تنتظــر  طويلــة  أحقابــا  ظلــت  التــي  والعطشــى  الجائعــة  والنفــوس 

بــدأت اآلن تتمتــع بنعمــة الُمَخلِـّـص الرحيــم.
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ِدقة التوقيت السماوي
كان موضــوع كــرازة المســيح: » قـَـْد كََمــَل الزََّمــاُن َواقْتـَـرََب َملَُكــوُت هللِا، فَتُوبـُـوا 
َوآِمُنــوا ِباإِلنِْجيــِل «. هكــذا كانــت رســالة اإلنجيــل كمــا نطــق بهــا الُمَخلِـّـص مبنيــة 
قــد كمــل كان هــو  أنــه  أعلــن  الــذي  لهــا. إن » الزََّمــاُن «  النبــوات ومتممــة  علــى 
المــدة التــي أعلــم بهــا المــاك جبرائيــل دانيــال، إذ قــال لــه: » َســبُْعوَن أُْســبُوًعا 
َوتَتِْميــِم  الَْمْعِصيَــِة  لِتَْكِميــِل  َســِة  الُْمَقدَّ َمِديَنِتــَك  َوَعلَــى  َشــْعِبَك  َعلَــى  قُِضيَــْت 
َولَِمْســِح  ِة،  َوالنُّبُــوَّ الرُّْؤيَــا  َولَِختْــِم   ، األَبَــِديِّ ِبالِْبــرِّ  َولِيُْؤتَــى  اإِلثْــِم،  ــارَِة  َولَِكفَّ الَْخطَايَــا، 
وِســيَن « )دانيــال 9: 2٤(. إن اليــوم فــي النبــوة  يعــادل ســنة. انظــر  وِس الُْقدُّ قُــدُّ
مــا ورد فــي عــدد 1٤: 3٤ و حزقيــال ٤: 6. إن الســبعين أســبوعا التــي هــي ٤90 
يومــا تمثــل ٤90 ســنة، وقــد أعطيــت بــدء هــذه المــدة إذ قــال لــه: » فَاْعلـَـْم َوافَْهــْم 
أَنَّــُه ِمــْن ُخــُروِج األَْمــِر لِتَْجِديــِد أُورَُشــلِيَم َوِبَنائَِهــا إِلـَـى الَْمِســيِح الرَّئِيــِس َســبَْعُة أََســاِبيَع 
َواثَْنــاِن َوِســتُّوَن أُْســبُوًعا « تســعة وســتون أســبوعا أو ٤38 ســنة )دانيــال 9: 25(. 
إن األمــر بإعــادة بنــاء أورشــليم الــذي صــدر بــه أمــر الملــك ارتحشــتا لونجمانــوس 
)انظــر عــزرا 6: 1٤؛ 7: 1، 9(. قــد نفــذ فــي خريــف ٤57 ق. م. وبعــد مــرور ٤83 
ســنة مــن ذلــك التاريــخ كان الوقــت قــد بلــغ خريــف ســنة 27 م. وبموجــب هــده 
النبــوة كانــت هــذه المــدة لتبلــغ أيــام مســيا أو المســيح. ففــي ســنة 27 م مســح 
يســوع بالــروح القــدس فــي وقــت عمــاده، وبعــد ذلــك بقليــل بــدأ خدمتــه. وحينئــذ 

نــودي بالرســالة القائلــة » قَــْد كََمــَل الزََّمــاُن «. 
وبعــد ذلــك قــال المــاك: » َويُثَبِّــُت َعْهــًدا َمــَع كَِثيِريــَن ِفــي أُْســبُوٍع َواِحــٍد )ســبع 
ســنين( «. وطــوال ســبع ســنين منــذ بــدأ الُمَخلِـّـص خدمتــه كان ينــاَدى باإلنجيــل 
لليهــود بنــوع خــاص. وفــي نصــف هــده المــدة كان المســيح نفســه هــو الــكارز. وفــي 
ـُل  النصــف الثانــي كان الرســل يقومــون بهــده المهمــة » َوِفــي َوَســِط األُْســبُوِع يُبَطِـّ
قــدم المســيح علــى  فــي ربيــع عــام 31 م  َوالتَّْقِدَمــَة « )دانيــال 9: 27(.  ِبيَحــَة  الذَّ
صليــب جلجثــة كالذبيــح الحقيقــي. وحينئــٍذ انشــق حجــاب الهيــكل إلــى اثنيــن دللة 
علــى أن قدســية الخدمــة الكفاريــة وأهميتهــا ومغزاهــا قــد بطلــت كلهــا. لقــد جــاء 

الوقــت الــذي فيــه بطلــت الذبائــح والتقدمــات األرضيــة. 
انتهــي األســبوع — الســبع ســنين — فــي عــام 3٤ م، وحينئــذ ختــم اليهــود علــى 
رفضهــم اإلنجيــل، برجــم اســتفانوس. فالتاميــذ الذيــن تشــتتوا مــن جــراء الضطهــاد 
ِريَن ِبالَْكلَِمِة « )أعمال 8: ٤(. وبعد ذلك بقليل اهتدى وتجدد شاول  » َجالُوا ُمبَشِّ

المضطهــد وصــار بولــس رســول األمــم.
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اإلنباء بالمجيء األول
لقــد أشــير إلــى أيــام مجــيء المســيح ومســحه بالــروح القــدس وموتــه وتقديــم 
هــذه  يفهمــوا  أن  اليهــودي  للشــعب  امتيــازا  بــكل وضــوح. وكان  للألمــم  اإلنجيــل 
المســيح  شــدد  وقــد  وعملــه.  يســوع  مهمــة  فــي  إتمامهــا  مــن  ويتحققــوا  النبــوات 
علــى تاميــذه مبينــا ضــرورة وأهميــة درس النبــوات. وإذ أشــار إلــى النبــوة المعطــاة 
لدانيــال الخاصــة بزمانهــم قــال: » لِيَْفَهــِم الَْقــاِرئُ « )متــى 2٤: 15(. وبعــد قيامــة 
ــُر لَُهَمــا األُُمــوَر  األَنِْبيَــاِء يَُفسِّ َوِمــْن َجِميــعِ  ِمــْن ُموَســى  الســيد مــن األمــوات » ابْتَــَدأَ 
علــى  الُمَخلِـّـص  تكلــم  لقــد   .)27  :2٤ )لوقــا  الُْكتُــِب «  َجِميــعِ  ِفــي  ِبــِه  ــَة  الُْمْختَصَّ
أفــواه جميــع األنبيــاء. » ُروُح الَْمِســيِح الَّــِذي ِفيِهــْم « شــهد » ِبــاآللَِم الَِّتــي لِلَْمِســيِح، 

الَِّتــي بَْعَدَهــا « )1 بطــرس 1: 11(.  َواألَْمَجــاِد 
بهــذه  آتــى  الــذي  هــو  المقــام  فــي  ابــن هللا  يلــي  الــذي  المــاك  إن جبرائيــل 
المســيح  أرســله  الــذي  » ماكــه «  جبرائيــل  وهــو  دانيــال.  إلــى  اإللهيــة  الرســالة 
يقــول:  والكتــاب  المســتقبل.  مكنونــات  عــن  لــه  ليكشــف  الحبيــب  يوحنــا  إلــى 
ِة، َويَْحَفظُــوَن َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ـِذي يَْقــَرأُ َولِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن أَقْــَواَل النُّبُــوَّ  » طُوبَــى لِلّـَ

 ِفيَهــا « )رؤيــا 1: 3(.
ــيَِّد الــرَّبَّ لَ يَْصَنــُع أَْمــرًا إِلَّ َوُهــَو يُْعلِــُن ِســرَُّه لَِعِبيــِدِه األَنِْبيَــاِء « ويقــول  » إِنَّ السَّ
ــرَائُِر لِلــرَّبِّ إِلِهَنــا، َوالُْمْعلََنــاُت لََنــا َولِبَِنيَنــا إِلـَـى األَبـَـِد « )عامــوس 3: 7؛  الكتــاب: » السَّ
تثنية 29: 29(. لقد أعطانا هللا هذه األمور وبركته تحل على من يدرســون النبوات 

فــي خشــوع وبــروح الصــاة.

قرب وقت المنتهى
وكمــا أعلنــت الرســالة التــي نطــق بهــا المســيح فــي مجيئــه األول ملكــوت نعمتــه، 
كذلــك ســتعلن رســالة مجيئــه الثانــي ملكــوت مجــده. والرســالة الثانيــة مبنيــة علــى 
النبــوات كمــا كانــت األولــى. إن أقــوال المــاك لدانيــال المتعلقــة باأليــام األخيــرة 
ُحونـَـُه َوالَْمْعرِفـَـُة  كانــت لتفهــم فــي وقــت النهايــة. فــي ذلــك الوقــت: » كَِثيــُروَن يَتََصفَّ
الَْفاِهُمــوَن  لِكــِن  األَْشــرَاِر،  أََحــُد  يَْفَهــُم  َولَ  َشــرًّا.  فَيَْفَعلُــوَن  األَْشــرَاُر  ــا  تَــزَْداُد «، » أَمَّ
الُمَخلِـّـص نفســه عامــات خاصــة  يَْفَهُمــوَن « )دانيــال 12: ٤، 10(. وقــد أعطــى 
هللِا  َملَُكــوَت  أَنَّ  فَاْعلَُمــوا  َصائِــرًَة،  األَْشــيَاَء  هــِذِه  رَأَيْتُــْم  » َمتَــى  فيقــول:  بمجيئــه 
َوُهُمــوِم  َوُســْكٍر  ُخَمــاٍر  ِفــي  قُلُوبُُكــْم  تَثُْقــَل  لِئَــاَّ  ألَنُْفِســُكْم  » فَاْحتَــِرُزوا  قَِريــٌب «، 
الَْحيَــاِة، فَيَُصاِدفَُكــْم ذلِــَك الْيَــْوُم بَْغتَــًة «، » اِْســَهُروا إًِذا َوتََضرَُّعــوا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، 
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ابْــِن  اَم  َوتَِقُفــوا قُــدَّ يَُكــوَن،  أَْن  ِمــْن َجِميــعِ هــَذا الُْمزِْمــعِ  لِلنََّجــاِة  أَْهــاً  تُْحَســبُوا  لَِكــْي 
اإلِنَْســاِن « )لوقــا 21: 1 3، 3٤، 36(.

لقــد وصلنــا إلــى الزمــان الــذي قــد أنبــأت عنــه هــذه اآليــات، وأتــى وقــت النهايــة، 
فكشــف الســتار عــن نبــوات األنبيــاء، وإنذاراتهــم الخطيــرة توجــه أنظارنــا إلــى مجــيء 

ســيدنا فــي مجــده وهــو قريــب جــدا.
لقــد حــرف اليهــود كلمــة هللا وأســاءوا تطبيقهــا فلــم يعرفــوا زمــان افتقادهــم. 
النعمــة  الثمينــة، ســنوات  األخيــرة  والســنوات  المســيح ورســله،  فســنوات خدمــة 
للشــعب المختــار— كل هــذه الســنين قضوهــا فــي التآمــر علــى قتــل رســل الــرب. 
لقــد انهمكــوا فــي المطامــع األرضيــة وعبثــا قدمــت لهــم هبــة الملكــوت الروحــي. 
ل  ولذلــك  النــاس  أفــكار  تستأســر  العالــم  هــذا  مملكــة  فــإن  اليــوم  الحــال  كذلــك 

يلتفتــون إلــى ســرعة إتمــام النبــوات وعامــات ملكــوت هللا اآلتــي ســريعا. 
 . ـى يُْدرِكَُكــْم ذلِــَك الْيَــْوُم كَلِــصٍّ ــا أَنْتُــْم أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة فَلَْســتُْم ِفــي ظُلَْمــٍة َحتّـَ » َوأَمَّ
َجِميُعُكــْم أَبَْنــاُء نـُـوٍر َوأَبَْنــاُء نََهــاٍر. لَْســَنا ِمــْن لَيْــل َولَ ظُلَْمــٍة «. فمــع أننــا ل نعــرف اليــوم 
ول الســاعة التــي يأتــي فيهــا الــرب فيجــب أن نعــرف أن مجيئــه قريــب: » فـَـاَ نََنــْم إًِذا 

كَالْبَاِقيــَن، بـَـْل لَِنْســَهْر َونَْصــُح « )1 تســالونيكي 5: ٤-6(.
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2٤
» أََلْيَس هَذا اْبَن 

ارِ؟ « النَّجَّ
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا ٤: 30-16(.

في خال األيام المشــرقة التي قضاها المســيح في الخدمة في إقليم الجليل 
خيمــت ســحابة قاتمــة، ذلــك أن شــعب الناصــرة رفضــوه قائليــن: » أَلَيْــَس هــَذا ابـْـَن 

اِر؟ « )متى 13: 55(. النَّجَّ
مجمــع  فــي  إخوتــه  مــع  هللا  يعبــد  كان  وشــبابه  حداثتــه  إبــان  فــي  يســوع  إن 
الناصــرة. ومنــذ بــدء خدمتــه ظــل متغيبــاً عنهــم، ولكنهــم لــم يكونــوا يجهلــون مــا قــد 
حــل بــه. فلمــا ظهــر بينهــم مــن جديــد ثــار اهتمامهــم وانتظارهــم إلــى أقصــى حــد. هنا 
كانــت الوجــوه المألوفــة لديــه والنــاس الذيــن عرفهــم منــذ الطفولــة. كانــت هنالــك 
أمــه وإخوتــه وأخواتــه، وكانــت كل العيــون متجهــة إليــه عندمــا دخــل المجمــع فــي 

يــوم الســبت وجلــس فــي مكانــه بيــن العابديــن.
في الخدمة اليومية المعتادة كان الشيخ يقرأ من كتب األنبياء ويعظ الشعب أن 
ينتظروا مجيء اآلتي الذي سيبدأ ملكه المجيد ويطرد الظالمين، فكان يحاول تشجيع 
سامعيه بتاوة البرهان على قرب مجيء مسيا، كما كان يصف مجد مجيئه واضعاً 

أمامهم الفكرة السائدة من أنه سيظهر على رأس جيوش جرارة ليحرر إسرائيل.
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يعلم في الهيكل
وعندما يحضر أحد المعلمين في المجمع كان المنتظر منه أنه هو الذي سيلقى 
العظة. وأي إسرائيلي يمكنه أن يقرأ من األنبياء. لكن في هذا السبت طلب من يسوع 
أن يشترك في الخدمة. حينئذ » قَاَم لِيَْقرَأَ، فَُدِفَع إِلَيِْه ِسْفُر إَِشْعيَاَء النَِّبيِّ « )لوقا ٤: 
16، 17(. وكان فصل الكتاب الذي قرأه يفهم منه أنه يشير إلى مسيا، ويقول: » ُروُح 
ــَر الَْمَســاكِيَن، أَرَْســلَِني ألَْشــِفَي الُْمْنَكِســرِي الُْقلُــوِب،  ـُه َمَســَحِني ألُبَشِّ ، ألَنّـَ الــرَّبِّ َعلَــيَّ
ـِة،  يّـَ الُْحرِّ ِفــي  الُْمْنَســِحِقيَن  َوأُرِْســَل  ِبالْبََصــِر،  ولِلُْعْمــِي  ِباإلِطْــاَِق  لِلَْمأُْســوِريَن  ألُنَــاِدَي 
ــْفَر َوَســلََّمُه إِلَــى الَْخــاِدِم ... َوَجِميــُع الَِّذيــَن  ــِة. ثُــمَّ طَــَوى السِّ ــِرَز ِبَســَنِة الــرَّبِّ الَْمْقبُولَ َوأَكْ
بُوَن ِمْن  ِفي الَْمْجَمعِ كَانَْت ُعيُونُُهْم َشاِخَصًة إِلَيِْه... وَكَاَن الَْجِميُع يَْشَهُدوَن لَُه َويَتََعجَّ

كَلَِمــاِت النِّْعَمــِة الَْخارَِجــِة ِمــْن فَِمــِه « )لوقــا ٤: 20-18، 22(.
وقــف يســوع أمــام الشــعب كمفســر حــي للنبــوات الخاصــة بــه. وفــي تفســيره 
المنســحقين  ويرســل  األســرى  يطلــق  عــن مســيا كمــن  تكلــم  قرأهــا  التــي  لألقــوال 
فــي الحريــة ويشــفي المنكســري القلــوب ويعيــد البصــر للعميــان ويكشــف للعالــم 
نــور الحــق. وإن طريقتــه المؤثــرة فــي الكـــام ومعنــى كامــه العجيــب هــز مشــاعر 
أولئــك الســامعين بقــوة لــم يعهدوهــا مــن قبــل. إن اندفــاق القــوة اإللهيــة هــدم كل 
يــرف علــى  القــدس  الــروح  المنظــور. وإذ كان  الحواجــز، وكموســى رأوا هللا غيــر 

قلوبهــم اســتجابوا بحــرارة بكلمــة آميــن، وبالتســابيح للــرب.
ـُه الْيَــْوَم قَــْد تَــمَّ هــَذا الَْمْكتُــوُب ِفــي  ولكــن عندمــا أعلــن يســوع قائــا لهــم: » إِنّـَ
َمَســاِمِعُكْم « )لوقــا ٤: 21( تذكــروا أنفســهم فجــأة وتذكــروا ادعــاءات هــذا الــذي 
مأســورين،  هــم  كمــن  إبراهيــم  أبنــاء  اإلســرائيليين  هــم  شــبههم،  لقــد  يخاطبهــم. 
وكمــن  الشــر،  ســلطان  مــن  الخــاص  إلــى  يحتاجــون  أســرى  هــم  كمــن  خاطبهــم 
وثــارت  كبرياؤهــم  أُذلّــت  لقــد  الحــق.  نــور  إلــى  ويحتاجــون  الظــام  فــي  يعيشــون 
مخاوفهــم. ودلــت أقــوال يســوع علــى أن عملــه ألجلهــم يختلــف اختافــا بيّنــا عمــا 
كانــوا يرغبــون فيــه. قــد تفحــص أعمالهــم بــكل تدقيــق، وبالرغــم مــن تدقيقهــم فــي 
مراعــاة الطقــوس والممارســات الخارجيــة كانــوا يخافــون مــن فحــص تينــك العينيــن 

األعمــاق.  تخترقــان  اللتيــن  الصافيتيــن 

القلوب تتقسى
عــي لنفســه  فجعلــوا يتســاءلون قائليــن: مــن هــو يســوع هــذا؟ إن هــذا الــذي يدَّ
مجــد مســيا هــو ابــن نجــار كان يــزاول حرفتــه مــع أبيــه يوســف. لقــد رأوه وهــو يتعــب 
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فــي صعــود الجبــال والنــزول منهــا، وكانــوا يعرفــون إخوتــه وأخواتــه وحياتــه وخدماتــه. 
لقــد رأوه وهــو ينمــو مــن الحداثــة إلــى الشــاب ومــن الشــباب إلــى الرجولــة. ومــع أن 

حياتــه كانــت بــا لــوم فإنهــم لــم يريــدوا أن يؤمنــوا بأنــه هــو الموعــود بــه.
ــم بــه عمــا يختــص بالملكــوت الجديــد ومــا ســمعوه  مــا أعظــم الفــرق بيــن مــا يعلَّ
مــن شــيخهم! إن يســوع لــم يذكــر شــيئا عــن تحريرهــم مــن نيــر الرومــان. لقــد ســمعوا 
عــن معجزاتــه وكانــوا يرجــون أنــه سيســتخدم قوتــه فيمــا يــؤول إلــى نفعهــم وخيرهــم، 

ولكنهــم لــم يســمعوا منــه مــا يــدل علــى تحقيقــه لتلــك الغايــة. 
وعندمــا أفســحوا المجــال للشــكوك زادت قســاوة قلوبهــم بعدمــا لنــت قليــاً. 
لقــد عقــد الشــيطان العــزم علــى أل تُفتــح عيــون العمــى فــي ذلــك اليــوم، ول أن تحــرر 
النفــوس المســتعبدة. وبــكل مــا عنــده مــن نشــاط وقــوة أراد أن يكبلهــم بقيــود عــدم 
اإليمــان، فلــم يقيمــوا أي وزن للعامــة التــي قــد أعطيــت عندمــا اهتــزت مشــاعرهم 

بالقتنــاع أن فاديهــم هــو الــذي يخاطبهــم.
ولكــن يســوع أعطاهــم اآلن البرهــان علــى ألوهيتــه بكونــه كشــف عــن أفكارهــم 
الطَِّبيــُب  أَيَُّهــا  الَْمثَــَل:  لِــي هــَذا  تَُقولُــوَن  َحــال  ›َعلَــى كُلِّ  لَُهــْم:  الخفيــة: » فََقــاَل 
اْشــِف نَْفَســَك! كَــْم َســِمْعَنا أَنَّــُه َجــَرى ِفــي َكْفرِنَاُحــوَم، فَافَْعــْل ذلـِـَك ُهَنــا أَيًْضــا ِفــي 
َوطَِنــَك‹ َوقـَـاَل: ›الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّــُه لَيْــَس نَِبــيٌّ َمْقبُــولً ِفــي َوطَِنــِه. َوِبالَْحــقِّ أَقـُـوُل 
َة  ــَماُء ُمــدَّ ــا ِحيــَن أُْغلَِقــِت السَّ يلِيَّ لَُكــْم: إِنَّ أََراِمــَل كَِثيــرًَة كُــنَّ ِفــي إِْســرَائِيَل ِفــي أَيَّــاِم إِ
يُرَْســْل  َولَــْم  كُلَِّهــا،  األَرِْض  ِفــي  َعِظيــٌم  ُجــوٌع  كَاَن  ــا  لَمَّ أَْشــُهٍر،  َوِســتَِّة  ِســِنيَن  َــاَِث  ثث
يلِيَّــا إِلَــى َواِحــَدٍة ِمْنَهــا، إِلَّ إِلَــى اْمــَرأٍَة أَرَْملَــٍة، إِلَــى َصرْفَــِة َصيْــَداَء. َوبُــرٌْص كَِثيــُروَن  إِ
نُْعَمــاُن  إِلَّ  ِمْنُهــْم  َواِحــٌد  ــْر  يُطَهَّ َولَــْم   ، النَِّبــيِّ أَلِيَشــَع  زََمــاِن  ِفــي  إِْســرَائِيَل  ِفــي  كَانُــوا 

‹ « )لوقــا ٤: 27-23(. ــْريَانِيُّ السُّ

وجوب االنتفاع ببركات هللا
إن يســوع إذ ذكــر عاقــة هــذه الحــوادث باألنبيــاء واجــه تســاؤل ســامعيه. فعبيــد 
هللا الذيــن قــد اختارهــم لعمــل خــاص لــم يســمح لهــم أن يتعبــوا مــع شــعب صلــب 
الرقــاب عديمــي اإليمــان قســاة القلــوب. ولكــن أولئــك الذيــن كانــت لهــم قلــوب 
تحــس وإيمــان يثــق، أحســن هللا إليهــم إحســانات خاصــة بإظهــار قدرتــه بواســطة 
ورفضــوا  بخطاياهــم  وتعلقــوا  هللا  عــن  الشــعب  ارتــد  إيليــا  زمــان  ففــي  األنبيــاء. 
إنــذارات الــروح بواســطة رســل الــرب وبذلــك قطعــوا صلتهــم بالوســيلة التــي عــن 
طريقهــا تأتيهــم بــركات هللا. لقــد مــر الــرب علــى بيــوت إســرائيل ووجــد لخادمــه ملجــأ 
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فــي أرض وثنيــة عنــد امــرأة لــم تكــن مــن الشــعب المختــار. ولكــن هــذه المــرأة نالــت 
نعمــة ألنهــا اتبعــت النــور الــذي حصلــت عليــه فانفتــح قلبهــا للنــور األعظــم الــذي 

أرســله هللا إليها بواســطة النبــي.
ولنفــس هــذا الســبب أُغفــل البــرص فــي إســرائيل فــي أيــام أليشــع. أمــا نعمــان 
الــذي كان أميــراً وثنيــاً فــكان أمينــا لقتناعــه بالصــواب وقــد أحــس بحاجتــه العظمــى 
إلــى المعونــة. فــكان فــي حـــالة تؤهلــه لقبــول هبــات نعمــة هللا. ولــم يطهــر فقــط مــن 

برصــه بــل حصــل علــى بركــة معرفــة اإللــه الحقيقــي.
إن موقفنــا أمــام هللا يتوقــف ل علــى مقــدار النــور الــذي حصلنــا عليــه. بــل علــى 
كيفيــة اســتخدام مــا قــد حصلنــا عليــه. وهكــذا حتــى الوثنيــون الذيــن يختــارون الحــق 
علــى قــدر مــا يســتطيعون أن يميــزوه هــم فــي حالــة أفضــل ممــن قــد حصلــوا علــى 
بالنــور.  يســتخفون  ولكنهــم  يخدمــون هللا  بأنهــم  بأفواههــم  ويعترفــون  عظيــم  نــور 

وبحياتهــم اليوميــة يناقضــون اعترافهــم.
إن أقوال يســوع التي نطق بها في مســامع شــعب الناصرة في المجمع ضربت 
شــجرة برهــم الذاتــي مــن أصولهــا إذ اضطرهــم إلــى القتنــاع بالحقيقــة المــرة وهــي 
أنهــم قــد ارتــدوا عــن هللا وخســروا حقهــم فــي الدعــاء بأنهــم شــعبه. وقــد كانــت كل 
كلمــة قالهــا كســيف حــاد حيــن كشــف لهــم عــن حالتهــم علــى حقيقتهــا. وهاهــم اآلن 
يحتقــرون اإليمــان الــذي كان يســوع قــد ألهمهــم بــه فــي البــداءة. فلــم يريــدوا التســليم 

بــأن ذاك الــذي نشــأ فــي أحضــان الفقــر والمســكنة هــو أكثــر مــن إنســان عــادي.
وقــد حبــل عــدم إيمانهــم فولــد حقــدا وضغينــة، فتحكــم الشــيطان فيهــم. وفــي 
الــذي كان عملــه شــفاء  عــن ذاك  ارتــدوا  لقــد  الُمَخلِـّـص.  غضبهــم صرخــوا ضــد 

النفــوس ورّدهــا. وظهــرت فيهــم اآلن صفــات المهلــك.

ينجو من أيدي القتلة
وعندمــا أشــار يســوع إلــى البــركات التــي ُمنحــت لألمــم ثــارت كبريــاء ســامعيه 
يفتخــرون  النــاس  هــؤلء  كان  أصواتهــم.  جلبــة  وســط  فــي  القوميــة وضــاع كامــه 
بحفظهــم للنامــوس، أمــا اآلن وقــد جــرح تعصبهــم فقــد كانــوا علــى أهبــة ارتــكاب 
جريمــة قتــل. وإذ انفــض الجتمــاع، ألقــوا أيديهــم علــى يســوع وأخرجــوه بعنــف مــن 
المجمــع ومــن المدينــة، وبــدا كأنهــم جميعــاً كانــوا متعطشــين إلــى إهاكــه فأســرعوا 
بــه إلــى حافــة هــوة وقــد عولــوا علــى طرحــه إلــى أســفل. وارتفعــت أصــوات الصيــاح 
والشــتائم وبعضهــم كانــوا يرشــقونه باألحجــار. وإذا بــه يختفــي مــن أمامهــم فجــأة. إن 
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رســل الســماء الذيــن كانــوا إلــى جانبــه وهــو فــي المجمــع كانــوا يعســكرون مــن حولــه 
وهــو فــي وســط ذلــك الجمــع الغاضــب إلــى حــد الجنــون. لقــد حفظــوه مــن أعدائــه 

وأخــذوه إلــى مــكان أميــن.
وكذلك حفظ الماكان لوطا وأخرجاه ســالما من وســط ســدوم، كما حفظت 
المائكــة أليشــع فــي المدينــة الجبليــة الصغيــرة، إذ عندمــا عســكرت جيــوش ملــك 
آرام ومركباتــه وفرســانه حــول تلــك المدينــة رأى أليشــع الجبــال القريبــة إليــه وقــد 

احتشــدت فيهــا جيــوش هللا — خيــل ومركبــات مــن نــار حــول خــادم الــرب.
أتبــاع  مــن  المائكــة قريبيــن  نجــد  فــي كل األجيــال، فإننــا  الحــال  كذلــك هــي 
يســوع األمنــاء. إن حلفــاء الشــر الكثيريــن يصطفــون لمحاربــة كل مــن يريــدون أن 
ينتصــروا، ولكــن المســيح يريدنــا أن ننظــر إلــى مــا ل يــرى، إلــى جيــوش الســماء التــي 
تعســكر حــول مــن يحبــون هللا لتنقذهــم. لقــد حفظنــا مــن مخاطــر كثيــرة منظــورة 
وغيــر منظــورة إذ تدخلــت المائكــة لحراســتنا. ولــن نعــرف كثــرة تلــك المخاطــر التــي 
قــد نجونــا منهــا حتــى نــرى حــوادث عنايــة هللا فــي نــور األبديــة. وحينئــذ ســنعرف أن 
كل األســرة الســماوية كانت مهتمة بأســرة الرب على األرض، وأن الرســل القادمين 

مــن أمــام عــرش هللا كانــوا يازمــون خطواتنــا يوماً فيومــاً.

شعبه يرفضه
إن يســوع حيــن قــرأ وهــو فــي المجمــع مــن النبــوة لــم يكمــل قــراءة كل مــا ورد فيهــا 
عــن عمــل مســيا. فبعدمــا قــرأ القــول » َوأَكْــِرَز ِبَســَنِة الــرَّبِّ الَْمْقبُولَــِة « تــرك العبــارة 
القائلــة: » َوِبيَــْوِم انِْتَقــاٍم إِللَِهَنــا « )إشــعياء 61: 2(. إن هــذا كان حقــاً كمــا كان باقــي 
النبوة، ويسوع بصمته لم ينكر الحق. ولكن هذه العبارة األخيرة هي ما كان سامعوه 
يرغبــون فــي الوقــوف أمامهــا طويــاً وكانــوا يرغبــون فــي إتمامهــا. لقــد حكمــوا بالدينونــة 
على األمم الوثنيين، ولكنهم لم يكونوا يدركون أن جريمتهم أعظم وأرهب من جرائم 
أعدائهــم. لقــد كانــوا هــم أنفســهم فــي أشــد حاجــة إلــى الرحمــة التــي كانــوا يتوقــون إلى 
حرمــان الوثنييــن منهــا. إن ذلــك اليــوم الــذي فيــه وقــف يســوع أمامهــم فــي المجمــع 
كان فرصتهم لقبول دعوة السماء، وذاك الذي » يُسر بالرأفة « )ميخا 7: 18( كان 

يرغــب كل الرغبــة فــي تخليصهــم مــن الهــاك الــذي كانــت خطاياهــم تســتحقه.
لــم يكــن يريــد أن ينفــض يديــه منهــم ويســلمهم للدينونــة قبلمــا يقــدم لهــم دعــوة 
أخــرى للتوبــة. فقبــل انتهــاء خدمتــه فــي الجليــل زار مــرة أخــرى البيــت الــذي قضــى 
فيــه أيــام حداثتــه. فمنــذ رفضــوه هنــاك ذاعــت شــهرة تعاليمــه ومعجزاتــه فــي كل 
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البــاد. فلــم يعــد أحــد ينكــر اآلن أنــه مــزود بقــوة تفــوق قــوة البشــر. وقــد عــرف ســكان 
الناصــرة أنــه جــال يصنــع خيــراً ويشــفي جميــع المتســلط عليهــم إبليــس. فكانــت 
حولهــم قــرى بأكملهــا لــم تكــن تســمع مــن أحــد ســكانها صرخــة أو آهــة بســبب أي 
مــرض ألنــه قــد ّمــر بينهــم وشــفى كل مرضاهــم. وأن الرحمــة التــي قــد أعلنــت فــي 

كل عمــل مــن أعمــال حياتــه شــهدت لمســحته اإللهيــة.
وإذ ســمع أهــل الناصــرة كامــه مــرة أخــرى تأثــروا بقــوة روح هللا. ولكنهــم حتــى 
فــي هــذه المــرة رفضــوا التســليم بــأن هــذا اإلنســان الــذي قــد نشــأ بينهــم يمكــن أن 
يكــون أعظــم مــن أي واحــد منهــم. كانــت عقولهــم ل تــزال مســممة بفكــرة أنــه فــي 
حيــن ادعــى أنــه الشــخص الموعــود بــه فقــد رفــض أن يعدهــم ضمــن إســرائيل، إذ 
برهــن لهــم أنهــم أقــل اســتحقاقا لرضــى هللا مــن الرجــل الوثنــي والمــرأة األمميــة. 
لهــذا فمــع كونهــم تســاءلوا قائليــن: » ِمــْن أَيْــَن لِهــَذا هــِذِه الِْحْكَمــُة َوالُْقــوَّاُت؟ « 
يقــدر  لــم  إيمانهــم  فلعــدم  هللا.  كمســيح  قبولــه  رفضــوا  فقــد   ،)5٤  :13 )متــى 
قلــوب  غيــر  بركتــه  لقبــول  تُفتــح  ولــم  كثيــرة  معجــزات  بينهــم  يصنــع  أن  الُمَخلِـّـص 

قليلــة، فبــكل تــردد رحــل عنهــم علــى أل يعــود إليهــم. 
إن أهــل الناصــرة إذ أفســحوا المجــال لعــدم اإليمــان مــرة فقــد ظــل متحكمــاً 
فيهــم. وهكــذا تحكــم فــي رجــال الســنهدريم واألمــة كلهــا. فبالنســبة إلــى الكهنــة 
بدايــة  هــو  قوتــه  وإظهــار  القــدس  الــروح  إلعــان  رفضهــم  أول  كان  والشــعب 
مــرة  أول  كانــوا علــى صــواب عندمــا رفضــوه  أنهــم  يبرهنــوا علــى  النهايــة. فلكــي 
ظلــوا يماحكــون فــي كام المســيح بعــد ذلــك. إن رفضهــم لــروح هللا كانــت نهايتــه 
أنحــاء األرض.  صليــب جلجثــة وخــراب مدينتهــم وتشــتت األمــة كلهــا فــي كل 

الحق نقيض التقاليد الباطلة
كــم كان يســوع يتــوق ألن يفتــح إلســرائيل كنــوز الحــق! ولكــن عماهــم الروحــي 
الحقائــق  عــن  لهــم  يكشــف  أن  عليــه  المســتحيل  مــن  غــدا  بحيــث  عظيمــاً  كان 
الخاصــة بملكوتــه. لقــد ظلــوا متشــبثين بعقائدهــم وطقوســهم الباطلــة فــي حيــن 
أن حــق الســماء كان يعــرض نفســه عليهــم ليقبلــوه. أنفقــوا أموالهــم علــى الخرنــوب 
والتبــن واألمــور التافهــة مــع أن خبــز الحيــاة كان فــي متنــاول أيديهــم. فلمــاذا لــم 
أم  خطــإ  علــى  كانــوا  هــل  ليعرفــوا  باجتهــاد  ويفتشــوها  هللا  كلمــة  إلــى  يذهبــوا 
علــى صــواب؟ لقــد أبانــت أســفار العهــد القديــم بــكل وضــوح كل تفاصيــل خدمــة 
ـُه  » إِنّـَ قائــا:  األنبيــاء  أقــوال  مــن  لهــم  المســيح  اقتبــس  وتكــراراً  ومــراراً  المســيح، 
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قــد  كانــوا  فلــو   .)21  :٤ )لوقــا  َمَســاِمِعُكْم «  ِفــي  الَْمْكتُــوُب  هــَذا  تَــمَّ  قَــْد  الْيَــْوَم 
فحصــوا الكتــب بأمانــة وفحصــوا نظرياتهــم فــي نــور كلمــة هللا، لمــا احتــاج يســوع 
قائــا:  لهــم  يعلــن  أن  احتــاج  ولمــا  قلوبهــم،  وصابــة  جحودهــم  علــى  يبكــي  أن 
يطلعــوا  أن  يمكنهــم  كان   .)35  :13 )لوقــا  َخرَابًــا! «  لَُكــْم  يُتْــرَُك  بَيْتُُكــْم  » ُهــَوَذا 
علــى برهــان كونــه مســيا، وكان يمكــن تافــي تلــك الكارثــة التــي ألصقــت مدينتهــم 
لســبب  ضيقــة  صــارت  قــد  كانــت  اليهــود  عقــول  ولكــن  بالثــرى،  المتشــامخة 
أخاقهــم،  نقــص  عــن  المســيح  تعاليــم  كشــفت  لقــد  المعقــول.  غيــر  تعصبهــم 
ولكــن الفرصــة قدمــت لهــم ليتوبــوا. فلــو قبلــوا تعاليمــه لتغيــرت أعمالهــم ولكانــوا 
قــد تنحــوا عــن آمالهــم المحبوبــة لديهــم. فلكــي ينالــوا مجــد الســماء كان عليهــم أن 
يضحــوا بمجــد النــاس. ولــو أطاعــوا أقــوال هــذا المعلــم الجديــر لكانــوا ســاروا علــى 

الذيــن عاصروهــم. العظــام  المفكريــن والمعلميــن  أراء  عكــس 
أيــام المســيح، وهــو كذلــك فــي هــذه  فــي  لــم يكــن الحــق مقبــولً ول محبوبــاً 
األيــام. وهــو غيــر مقبــول ول محبــوب منــذ جعــل الشــيطاُن اإلنســاَن يكــره الحــق إذ 
قــدم لــه األكاذيــب التــي مــن شــأنها أن تقــود إلــى تعظيــم الــذات. أل نصطــدم فــي 
هــذه األيــام بنظريــات وتعاليــم ل أســاس لهــا فــي كلمــة هللا؟ إن النــاس يتشــبثون بهــا 

بــكل إصــرار كمــا قــد تمســك اليهــود بتقاليدهــم.
إن تحرقهــم  الروحيــة.  بالكبريــاء  إســرائيل مفعمــة  قلــوب رؤســاء  كانــت  لقــد 
المجالــس  يحبــون  كانــوا  المقــدس.  فــي خدمــة  حتــى  بــدا  ذواتهــم  تعظيــم  علــى 
األولــى فــي المجامــع، والتحيــات فــي األســواق، وكانــوا يســرون عندمــا يســمعون 
النــاس ينادونهــم بألقــاب الشــرف. فــإذ انحطــت التقــوى الحقيقيــة صــاروا أشــد 

تقاليدهــم وطقوســهم. علــى  غيــرة 

النفاق يكشفه اإلخالص
ولكــون أفهامهــم قــد أظلمتهــا التعصبــات األنانيــة لــم يســتطيعوا التوفيــق بيــن 
يقــدروا حقيقــة كــون  لــم  إنهــم  أقــوال المســيح المقنعــة وبيــن اتضــاع حياتــه.  قــوة 
العظمــة الحقــة تغنــي صاحبهــا عــن المظهــر الخارجــي. إن فقــر هــذا اإلنســان بــدا 
كأنــه يتعــارض مــع دعــواه بأنــه مســيا. فجعلــوا يتســاءلون قائليــن لــو كان هــو كمــا 
عــي حقــا فلمــاذا هــو بســيط إلــى هــذا الحــد؟ وإذا كان يكتفــي بــأن يكــون مجــرداً  يدَّ
القــوة والمجــد  أن  يمكــن  أيــن  أمتهــم، ومــن  يكــون مصيــر  الســاح فمــاذا  قــوة  مــن 
اللذيــن انتظرهمــا الشــعب طويــاً يخضعــان الشــعوب لمدينــة اليهــود؟ ألــم يعلــم 
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الكهنــة الشــعب بــأن إســرائيل ســيملك علــى كل األرض؟ وهــل مــن الممكــن أن 
يكــون معلمــو األمــة الدينيــون مخطئيــن؟

ولكــن لــم يكــن تجــرد يســوع مــن المجــد الخارجــي هــو وحــده الــذي ســاق اليهــود 
إلــى رفضــه. لقــد كان هــو الطهــارة مجســمة، أمــا هــم فكانــوا نجســين. لقــد عــاش بيــن 
النــاس مثــال لاســتقامة التــي ل غبــار عليهــا. وإن نــور حياتــه التــي كانــت بــا عيــب 
كشــف عمــا فــي قلوبهــم مــن خبــث، كمــا فضــح إخاصــه نفاقهــم. إن ذلــك النــور 
كشــف عــن ريائهــم فــي ادعائهــم التقــوى والقداســة كمــا كشــف لهــم عــن إثمهــم 

الكريــه. ولكنهــم لــم يرحبــوا بذلــك النــور.
ولــو أن المســيح وجــه أنظــار الشــعب إلــى الفريســيين وأطــرى علمهــم وتقواهــم 
لكانــوا هتفــوا لــه بفــرح. ولكنــه عندمــا تكلــم عــن ملكــوت الســماوات علــى أنــه عهــد 
الرحمــة لــكل بنــي اإلنســان كان يقــدم صــورة للديانــة التــي لــم يكونــوا يحتملونهــا. لــم 
تكــن تعاليمهــم أو مثالهــم ممــا يحبــب النــاس فــي خدمــة هللا. وعندمــا رأوا اهتمــام 
يســوع ينصــرف إلــى نفــس النــاس الذيــن كانــوا هــم يبغضونهــم ويصدونهــم ثــارت فــي 
قلوبهــم المتكبــرة أعنــف انفعــالت الغضــب. وبالرغــم مــن تشــدقهم بــأن إســرائيل 
يَُهــوَذا «  ِســبِْط  ِمــْن  ـِذي  الّـَ سيســتعلي علــى كل الشــعوب تحــت حكــم » األََســُد 
)رؤيــا 5: 5( فقــد كان يمكنهــم تحمــل صدمــة انهيــار آمالهــم وطموحهــم، وكان ذلــك 
أهــون عليهــم مــن توبيــخ يســوع إياهــم علــى خطاياهــم والخــزي الــذي كانــوا يحســون 

بــه وهــم فــي حضرتــه الطاهــرة الكليــة القداســة.
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الدعوة عند البحر

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى ٤: 18-22؛
 مرقس 1: 16-20؛ لوقا 5: 11-1(.

بدأ نور النهار يشرق على بحر الجليل. وإذ كان التاميذ متعبين بعد ليلة قضوها 
فــي جهــود ضائعــة، كانــوا ل يزالــون فــي قواربهــم فــي عــرض البحيــرة، وكان يســوع قــد 
أتــى إلــى هنــاك ليقضــي ســاعة هادئــة بجانــب المــاء. باكــراً ذاك الصبــاح كان يرجــو 
أن يقضــي ســاعة راحــة بعيــداً عــن الجمــوع التــي كانــت تتبعــه يومــاً بعــد يــوم. ولكــن 
ســرعان مــا بــدأ النــاس يتجمعــون حولــه. وســرعان مــا تزايــد عددهــم حتــى بــدأ النــاس 
يزحمونــه مــن كل جانــب. وفــي أثنــاء ذلــك كان التاميــذ قــد وصلــوا إلــى الشــاطئ. 
فلكي يتفادى يسوع زحام الجمع نزل في سفينة سمعان وطلب منه أن يبعد قليا 
عــن البــر. ففــي هــذا الوضــع كان يمكــن للنــاس كلهــم أن يــروا يســوع ويســمعوه جيــداً. 

ومــن تلــك الســفينة بــدأ يعلــم الجمــوع الجالســين أمامــه علــى الشــاطئ.
مــا كان أعظمــه منظــرا يســتحق أن يتطلــع إليــه المائكــة ويتأملــوه! فهــا قائدهــم 
المجيــد جالــس فــي ســفينة صيــد تتمايــل بــه األمــواج التــي ل تهــدأ إلــى هنــا وهنــاك 
وهــو يعلــن بشــارة الخــاص للجمــوع المنصتــة لكامــه والذيــن كانــوا متجمعيــن حتــى 
إلــى حافــة المــاء! ذاك الــذي تكرمــه الســماء وتجلــه نــراه هنــا يعلــن الحقائــق العظيمة 
المختصــة بملكوتــه فــي الهــواء الطلــق لعامــة الشــعب، ومــع ذلــك فقــد كان أنســب 
الشــمس  ونــور  المنبســطة  والحقــول  والجبــال  فالبحيــرة  بعملــه.  للقيــام  لــه  مــكان 
الذي يغمر األرض — كل هذه األشــياء اتخذ منها أمثال لتوضيح تعاليمه وطبعها 
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فــي األذهــان. ولــم يكــن أي تعليــم مــن تعاليــم المســيح بــا ثمــر، فــكل رســالة نطــق بهــا 
كانــت تأتــي لنفــٍس مــا بــكام الحيــاة األبديــة.

رسالة تعزية ورجاء
وبمــرور الوقــت زاد عــدد الجمهــور المتجمــع علــى الشــاطئ، فلقــد تقاطــر إلــى 
هناك الشيوخ الطاعنون في السن وهم متوكئون على عصيهم، والفاحون األقوياء 
القادمون من أعالي التال، والصيادون الذين كانوا يصطادون من البحيرة، والتجار 
المتألميــن  أتــوا بمرضاهــم  والمعلمــون واألغنيــاء والعلمــاء والكبــار والصغــار، وقــد 
وزاحمــوا الباقيــن ليســمعوا أقــوال هــذا المعلــم اإللهــي. نظــر األنبيــاء بعيــن النبــوة فرأوا 
مثــل هــذه المناظــر مــن بعيــد فكتبــوا يقولــون: » أَرُْض َزبُولـُـوَن، َوأَرُْض نَْفتَالِيــَم، طَِريــُق 
ــْعُب الَْجالِــُس ِفــي ظُلَْمــٍة أَبَْصــَر نُــورًا َعِظيًمــا،  ، َجلِيــُل األَُمــِم. الشَّ الْبَْحــِر، َعبْــُر األُرُْدنِّ

َوالَْجالُِســوَن ِفــي كُــورَِة الَْمــْوِت َوِظاَلِــِه أَْشــرََق َعلَيِْهــْم نُــوٌر « )متــى ٤: 15، 16(.
وبجانــب ذلــك الجمــع المحتشــد علــى شــاطئ بحيــرة جنيســارت وهــو ينطــق 
بموعظتــه علــى شــاطئ البحــر رأى يســوع جموعــاً أخــرى أمــام ذهنــه. فــإذا تطلــع 
عبــر األجيــال رأى عبيــده األمنــاء فــي الســجون وأمــام المحاكــم مجربيــن وموحوديــن 
ومتضايقيــن. كان يــرى كل مناظــر الفــرح والصــراع والرتبــاك والحيــرة ماثلــة أمامــه. 
فعندما كان يتحدث إلى تلك الجموع الغفيرة المتجمعة أمامه في ذلك الصباح 
كان يخاطــب بنفــس الــكام نفــوس النــاس فــي األجيــال القادمــة بتلــك األقــوال التــي 
ســتأتيهم بالرجــاء فــي تجاربهــم والعــزاء فــي أحزانهــم وبنــور الســماء الــذي  يُقشــع 
خاطــب  الــذي  الصــوت  ذلــك  كان  القــدس  الــروح  وبواســطة  الظلمــات.  عنهــم 
الشــعب مــن ســفينة الصيــد فــي بحــر الجليــل سيُســمع ناطقــاً بــكام الســام لقلــوب 

بنــي اإلنســان إلــى انقضــاء الدهــر.

مكافأة إيمان صياد سمك
فبعــد انتهــاء الحديــث التفــت يســوع إلــى بطــرس وأمــره أن يبعــد إلــى العمــق 
ويلقــي شــبكته للصيــد. ولكــن بطــرس كان خائــر العــزم إذ لــم يمســك شــيئاً طــوال 
تلــك الليلــة. ومــدى ســاعات الوحــدة كان يفكــر فــي مصيــر يوحنــا المعمــدان، الــذي 
يــذوي ويذبــل وهــو وحيــد فــي ســجنه، كمــا فكــر فــي األحــداث التــي تنتظــر  كان 
بــل  الكهنــة والمعلميــن.  اليهوديــة، وخبــث  فــي  يســوع وتابعيــه، و فشــل خدمتــه 
حتــى حرفتــه قــد خذلتــه. وإذ كان واقفــاً إلــى جــوار الشــباك الخاويــة بــدا المســتقبل 
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أمامــه مكتنفــاً بظــام الخيبــة والخــذلن. فَأََجــاَب ِســْمَعاُن َوقـَـاَل لَــُه: » يـَـا ُمَعلِّــُم، قـَـْد 
ــبََكَة « )لوقــا 5: 5(. تَِعبَْنــا اللَّيْــَل كُلَّــُه َولـَـْم نَأُْخــْذ َشــيْئًا. َولِكــْن َعلـَـى كَلَِمِتــَك أُلِْقــي الشَّ

كانــت ســاعات الليــل هــي أنســب األوقــات للصيــد بالشــباك فــي ميــاه البحيــرة 
بــدا لهــم أنــه مــن العبــث  الصافيــة. فبعدمــا تعبــوا الليــل كلــه ولــم يصيبــوا نجاحــاً 
أن يلقــوا الشــباك فــي وضــح النهــار، ولكــن يســوع كان قــد أصــدر أمــره ولهــذا فقــد 
الشــبكة  وأخــوه  فألقــى ســمعان  إطاعتــه.  إلــى  لمعلمهــم  التاميــذ  محبــة  دفعــت 
بحيــث  جــداً  كبيــرة  فيهــا  التــي  الســمك  كميــة  كانــت  ســحبها  حــاول  فلمــا  معــاً. 
بــدأت الشــبكة تتخــرق. فاضطــرا إلــى أن يدعــوا يعقــوب ويوحنــا ألن يســرعا إلــى 
مســاعدتهما. فلمــا ســحبوا الشــبكة كان الصيــد كثيــراً جــداً حتــى لقــد ثقــل الســمك 

علــى الســفينتين ممــا عرضهمــا لخطــر الغــرق.
دون  المعجــزة  فهــذه  والصيــد،  القــوارب  عــن  غافــاً  آنئــذ  فــكان  بطــرس  أمــا 
كل المعجــزات التــي كان قــد شــاهدها كانــت فــي اعتبــاره إظهــاراً لقــدرة هللا. 
لقــد رأى فــي يســوع شــخصاً تحكــم فــي الطبيعــة وســيطر عليهــا. فإحساســه بأنــه 
فــي حضــرة هللا كشــف لــه عــن نجاســته. ثــم أن حبــه لمعلمــه وخجلــه مــن عــدم 
إيمانــه وشــكره للمســيح علــى تنازلــه، وفــوق الــكل إحساســه بنجاســته فــي حضرتــه 
الطاهــرة الكاملــة  — كل ذلــك غمــر قلبــه. وإذ كان رفاقــه يجمعــون الســمك مــن 
َســِفيَنِتي  ِمــْن  الشــبكة ســقط بطــرس عنــد ركبتــي يســوع وصــرخ قائــا: » اْخــُرْج 

، ألَنِـّـي َرُجــٌل َخاِطــٌئ! « )لوقــا 5: 8(.   يَــارَبُّ
إن نفس حضور قداســة هللا هذا هو الذي جعل النبي دانيآل يســقط كميت 
أَْضِبــْط  َولَــْم  إِلَــى فََســاٍد،  ِفــيَّ  تََحوَّلَــْت  قــال: » َونََضارَتِــي  أمــام مــاك هللا. فلقــد 
ًة «. وكذلــك كانــت الحــال مــع إشــعياء الــذي عندمــا عايــن مجــد الــرب صــرخ  قُــوَّ
بَيْــَن  َوأَنَــا َســاكٌِن  ــَفتَيِْن،  إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ إِنِـّـي َهلَْكــُت، ألَنِـّـي  لِــي!  قائــا: » َويْــٌل 
ــَفتَيِْن، ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَــْد رَأَتـَـا الَْملِــَك رَبَّ الُْجُنــوِد « )دانيــآل 10: 8؛  َشــْعٍب نَِجــِس الشَّ
إشــعياء 6: 5(. إن البشــرية بمــا فيهــا مــن ضعــف وخطيــة قــد وقفــت وجهــا لوجــه 
أمــام كمــال الاهــوت فأحــس النبــي بنقصــه ونجاســته العظيميــن. وكذلــك كانــت 

الحــال مــع كل مــن قــد حظــوا برؤيــة عظمــة هللا وجالــه.
رَُجــٌل  ألَنِـّـي   ، يَــارَبُّ َســِفيَنِتي  ِمــْن  » اْخــُرْج  قائــا:  صــرخ  أنــه  مــع  بطــرس  إن 
َخاِطٌئ! « إل أنه ظل ممســكا بركبتي يســوع شــاعراً بأنه ل يســتطيع أن يفترق عنه. 
وقــد أجابــه الُمَخلِّــص بقولــه: » لَتََخــْف! ِمــَن اآلَن تَُكــوُن تَْصطـَـاُد النَّــاَس! « )لوقــا 5: 
10(. إن إشــعياء بعدمــا رأى قداســة هللا وشــعر بعــدم اســتحقاقه، أســند هللا إليــه 

245, 246



228  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

أمــر تبليــغ رســالته الســماوية إلــى الشــعب. وبعدمــا اقتيــد بطــرس إلــى احتقــار نفســه 
ــَل الدعــوة لخدمــة المســيح. والتــكال علــى قــدرة هللا قَِب

صيادو ناس
ولــم يكــن أحــد مــن التاميــذ قــد تفــرغ كليَّــة بعــد ليكــون شــريكاً للمســيح فــي 
عملــه. لقــد رأوا كثيــراً مــن معجزاتــه واســتمعوا لتعاليمــه ولكنهــم لــم يكونــوا قــد تركــوا 
حرفتهــم وتبعــوه نهائيــاً، فقــد كانــت حادثــة إلقــاء يوحنــا المعمــدان فــي الســجن 
صدمــة عنيفــة وخيبــة أمــل كبيــر  مريــرة لجميعهــم. فــإذا كانــت هــذه هــي نتيجــة 
رجــال   كل  اصطــف  وقــد  معلمهــم  فــي  أمــل  كبيــر  لهــم  يكــون  فلــن  يوحنــا  خدمــة 
يعــودون  كونهــم  عنهــم،  يخفــف  ممــا  كان  الظــرف،  ذلــك  وفــي  يحاربونــه.  الديــن 
لصيــد الســمك لوقــت قصيــر. أمــا اآلن فهــا يســوع يدعوهــم لتــرك حرفتهــم األولــى 
الدعــوة  بطــرس  قبــل  وقــد  ومصلحتــه.  مصالحهــم  بيــن  ليربطــوا  األولــى  وحياتهــم 
ولمــا وصــل يســوع إلــى الشــاطئ دعــا التاميــذ الثاثــة اآلخريــن )يعقــوب ويوحنــا 
وأنــدراوس( قائــا: » َهلـُـمَّ َوَرائـِـي فَأَْجَعلُُكَمــا تَِصيــرَاِن َصيَّــاَدِي النَّــاِس « ففــي الحــال 

» تَرَكُــوا كُلَّ َشــْيٍء َوتَِبُعــوُه « )مرقــس 1: 17؛ لوقــا 5: 11(.
 ولكــن يســوع قبلمــا أمرهــم بتــرك شــباكهم وســفن الصيــد كان قــد أعطاهــم 
بطــرس  لســفينة  اســتخدامه  إن  إعوازهــم.  سيســد  هللا  بــأن  والضمــان  اليقيــن 
فــي مقابــل ذلــك مكافــأة ســخية. إن  يأخــذ  بطــرس  ألجــل عمــل اإلنجيــل جعــل 
» أَْعطُــوا  قــال:  ِبــِه «  يَْدُعــوَن  الَِّذيــَن  لَِجِميــعِ  » َغِنيًّــا  يــزال  ول  كان  الــذي  ذاك 
 .)38  :6 لوقــا  12؛   :10 )روميــة  فَائًِضــا «  َمْهــُزوزًا  ُملَبَّــًدا  َجيِّــًدا  كَيْــاً  تُْعطَــْوا، 
فــي  بهــا  نقــوم  تضحيــة  وكل  خدمتــه.  علــى  تلميــذه  الســيد  كافــأ  الكيــل  وبهــذا 
» ِغَنــى  حســب  نَطْلُــُب «  ــا  ِممَّ ا  ِجــدًّ » أَكْثَــَر  عنهــا  تعويضــاً  ســيعطينا  خدمتــه 

.)7  :2 20؛   :3 )أفســس  الَْفائِــَق «  نِْعَمِتــِه 
فــي أثنــاء تلــك الليلــة الكئيبــة التــي قضاهــا أولئــك التاميــذ فــي البحيــرة بعيــداً 
مــن عملهــم  متعبيــن  وكانــوا  قلوبهــم  فــي  رابضــاً  اإليمــان  عــدم  كان  المســيح  عــن 
العديــم الفائــدة. ولكــن حضــوره أضــرم فــي قلوبهــم اإليمــان وأتاهــم بالنجــاح والفــرح. 
وهــذا ينطبــق علينــا. فبــدون المســيح يمســي عملنــا عديــم الثمــر ويكــون مــن الســهل 
علينا أن نشــك ونتذمر. ولكن متى كان قريبا منا، وَعِملْنا نحن حســب توجيهاته، 
فإننــا نفــرح عندمــا نتأكــد مــن قوتــه العاملــة معنــا. إن عمــل الشــيطان هــو تثبيــط همــة 

اإلنســان، أمــا عمــل المســيح فهــو أنــه يلهمنــا إيمانــا ورجــاء.
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إن الــدرس األعمــق الــذي قــد تعلمــه التاميــذ مــن تلــك المعجــزة هــو درس لنــا 
نحــن أيضــاً — هــو أن ذلــك الــذي قــد اســتطاع بكلمتــه أن يجمــع الســمك مــن البحــر 
يمكنــه أيضــاً أن يعمــل فــي قلــوب بنــى اإلنســان ويجذبهــم بربــط محبتــه حتــى يصيــر 

عبيــده صيــادي النــاس.

ثقافة التالميذ
إن صيــادي الجليــل أولئــك كانــوا قومــاً متواضعيــن وأُمييــن، ولكــن المســيح، 
نــور العالــم، كان قــادراً تمامــاً علــى أن يؤهلهــم للمراكــز التــي قــد اختارهــم لهــا. إن 
لــم يكــن يحتقــر العلــم، فالعلــم متــى ســيطرت عليــه محبــة هللا وكــرس  الُمَخلِـّـص 
لخدمتــه تعالــى فــإن تلــك الثقافــة العقليــة تكــون بركــة. ولكنــه مــر علــى حكمــاء زمانــه 
ألنهــم كانــوا واثقيــن بأنفســهم فلــم يعطفــوا علــى البشــرية المتألمــة ليصيــروا شــركاء 
الــرب  إن  المســيح.  مــن  التعلــم  وفــي تعصبهــم رفضــوا واحتقــروا  الناصــرة.  رجــل 
يســوع يطلــب مــن أولئــك الذيــن ســيصيرون قنــوات صالحــة، إليصــال نعمتــه للنــاس 
يريــدون أن يكونــوا  الذيــن  أولئــك  يتعلمــه  مــا يجــب أن  يتعاونــوا معــه. إن أول  أن 
عامليــن مــع هللا هــو درس عــدم الثقــة بالنفــس. أنهــم حينئــذ يكونــوا مســتعدين ألن 
تنطبــع علــى قلوبهــم صفــات المســيح. وهــذا ل ينــال مــن التعلــم فــي أرقــى معاهــد 
العلــم. ولكنــه ثمــرة مــن ثمــار الحكمــة تعطــى لإلنســان مــن المعلــم اإللهــي وحــده.

قــد  يكونــوا  لــم  ألنهــم  العلــم  العديمــي  الصياديــن  أولئــك  يســوع  اختــار  لقــد 
تعلمــوا فــي مدرســة التقاليــد والعــادات الخاطئــة التــي كانــت شــائعة فــي زمانهــم. 
كانــوا ذوي مقــدرة فكريــة ومتواضعيــن وقابليــن للتعلــم — رجــال يمكنــه أن يدربهــم 
مــا يحــدث أن رجــاً يســير فــي  علــى عملــه. وفــي مســالك الحيــاة العاديــة كثيــراً 
عملــه اليومــي وهــو صابــر، دون أن يحــس بأنــه يملــك مواهــب لــو ُدربــت ونُشــطت 
يــد  إلــى لمســة  الحــال يحتــاج  العلــم. إن  يكــون صنــوا ألكــرم رجــال  فســترفعه ألن 
ماهــرة إليقــاظ القــوى الخامــدة والقــدرات العظيمــة الهاجعــة. أمثــال هــؤلء هــم 
الرجــال الذيــن دعاهــم يســوع لمشــاركته فــي عملــه وأعطاهــم امتيــاز معاشــرته. إن 
أعظــم رجــال العالــم لــم يظفــروا بمثــل هــذا المعلــم. وعندمــا تخــرج التاميــذ فــي 
مدرســة الُمَخلِّــص لــم يعــودوا جهلــة أو غيــر متعلميــن كمــا كانــوا. لقــد صــاروا مثلــه 

فــي التفكيــر والصفــات، وعــرف النــاس أنهــم كانــوا مــع يســوع.
إن أســمى أهــداف التهذيــب ليــس فقــط تقديــم العلــم وإيصــال المعلومــات 
للعقــول بــل هــو منــح النشــاط المحيــي الــذي ينالــه اإلنســان بارتبــاط الذهــن بالذهــن 
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والنفــس بالنفــس. إن الحيــاة وحدهــا التــي تلــد حيــاة. مــا كان أعظــم امتيــاز أولئــك 
الذيــن كانــوا لمــدى ثــاث ســنين علــى اتصــال دائــم مــع تلــك الحيــاة اإللهيــة التــي 
كانــت تفيــض منهــا كل البواعــث المانحــة للحيــاة والتــي قــد باركــت العالــم! هــذا، 
مــن ســائر  أكثــر  العجيبــة  الحيــاة  تلــك  لقــوة  قــد ســلم نفســه  الحبيــب  وأن يوحنــا 
رفاقــه. وهــو الــذي قــال: » فـَـِإنَّ الَْحيَــاَة أُظِْهــرَْت، َوقـَـْد رَأَيَْنــا َونَْشــَهُد َونُْخِبرُكـُـْم ِبالَْحيَــاِة 
ـِة الَِّتــي كَانَــْت ِعْنــَد اآلِب َوأُظِْهــرَْت لََنــا «، » َوِمــْن ِملِْئــِه نَْحــُن َجِميًعــا أََخْذنَــا،  األَبَِديّـَ

َونِْعَمــًة فَــْوَق نِْعَمــٍة « )1 يوحنــا 1: 2؛ يوحنــا1: 16(.

مؤهلون للخدمة
ولــم يكــن فــي رســل ربنا أيــة ميــزة تجلــب لهــم الفخــر أو المجــد. فمــن الواضــح 
أن نجاحهــم فــي عملهــم إنمــا ينســب هلل وحــده. إن حيــاة هــؤلء الرجــال والصفــات 
التــي نمــت فيهــم وعمــل هللا العظيــم الــذي عمــل بواســطتهم — كل ذلــك شــهادة 

لمــا ســيفعله الــرب لــكل مــن هــم قابلــون للتعليــم وطائعــون.
إن مــن يحــب المســيح أكثــر مــن غيــره ســيعمل أعظــم قــدر مــن الخيــر. إنــه ل 
يوجــد حــد لنفــع ذاك الــذي إذ يطــرح الــذات جانبــا يفســح المجــال لعمــل الــروح 
القــدس فــي قلبــه ويحيــا حيــاة التكريــس التــام هلل. فلــو صبــر النــاس علــى التدريــب 
الــازم بــدون شــكوى أو ملــل أو إعيــاء فــي الطريــق فــاهلل ســيعلمهم ســاعة فســاعة 
ويومــاً فيومــاً. إنــه يتــوق إلــى إعــان نعمتــه. فــإذا أزاح شــعبه العوائــق فسيســكب 
ســيول الخــاص بغــزارة عــن طريــق القنــوات البشــرية. فلــو اشــتدت عزائــم النــاس 
فــي الحيــاة الوضيعــة لعمــل كل الصــاح الــذي يســتطيعون عملــه، وإذا لــم يكبــت 

أحــد غيرتهــم، لــكان يوجــد بــدل العامــل الواحــد للمســيح عشــرات ومئــات.
إن هللا يأخــذ النــاس كمــا هــم ويدربهــم علــى خدمتــه متــى ســلموا أنفســهم لــه. 
كذلــك روح هللا إذ يقبلــه اإلنســان فــي نفســه فهــو يحيــي كل قواهــا وملكاتهــا. إن 
العقــل المكــرس هلل بــدون تحفــظ متــى كان منقــادا بالــروح القــدس فهــو ينمــو فــي 
حالــة توافــق وانســجام واتــزان، ويتقــوى ليــدرك مطاليــب هللا ويتممهــا. والخلــق 
الضعيــف المترنــح يصيــر قويــاً وثابتــاً. إن التعبــد المســتمر يوجــد صلــة وثيقــة بيــن 
يســوع وتلميــذه حتــى ليصيــر المســيحي مثــل ســيده فــي الفكــر والخلــق. فعــن طريــق 
الصلــة بالمســيح ســتكون عنــده رؤى أصفــى وأوســع مــدى، وإدراكــه يكــون ثاقبــاً 
وحكمــه أكثــر اتزانــا. إن مــن يتــوق ألن يكــون نافعــاً فــي خدمــة المســيح ســينتعش 

بقــوة شــمس الِبــّر المحييــة حتــى يثمــر ثمــراً وفيــراً لمجــد هللا.
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إن النــاس الذيــن حصلــوا علــى أرقــى تهذيــب فــي الفنــون والعلــوم قــد تعلمــوا 
دروساً ثمينة من المسيحيين في حياتهم الوضيعة مع أن العالم اعتبرهم عديمي 
العلــم. ولكــن هــؤلء التاميــذ غيــر المثقفيــن قــد حصلــوا علــى تهذيــب فــي أعلــى 
مدرســة. لقــد جلســوا عنــد قدمــي مــن شــهد لــه موفــدو الفريســيين ورؤســاء الكهنــة: 

» لـَـْم يَتََكلَّــْم قـَـطُّ إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثـْـَل هــَذا اإلِنَْســاِن! « )يوحنــا 7: ٤6( .
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في كفرناحوم

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا ٤: 32؛ متى 7: 29(.

لقــد ســـكن يســوع فــي كفرناحــوم فــي أثنــاء تنقاتــه إلــى هنــا وهنــاك، وصــارت 
تدعــى » مدينتــه «. وكانــت تقــع علــى شــواطئ بحــر الجليــل بالقــرب مــن حــدود 

ســهل جنيســارت الجميــل، إن لــم تكــن واقعــة فيــه بالفعــل. 
إن عمــق انخفــاض البحيــرة يعطــي للســهل المحيــط بشــواطئها طقــس الجنــوب 
اللطيف. في هذا الســهل وفي أيام المســيح كانت تكثر أشــجار النخيل والزيتون، 
كمــا كانــت توجــد البســاتين والكــروم والحقــول اليانعــة واألزهــار البديعــة الناضــرة 
تــروى مــن ينابيــع حيــة تنحــدر مــن صخــور الجبــال.  تلــك األغــراس  بكثــرة، كانــت 
وكانــت شــواطئ البحيــرة والتــال المحيطــة بهــا علــى مســافة قريبــة عامــرة بالمــدن 
والقــرى، و قــوارب الصيــد تمــأل البحيــرة. وفــي كل مــكان كنــت تــرى حركــة ونشــاطا.

واقعــة  فلكونهــا  الُمَخلِـّـص.  لخدمــة  مائمــا  مركــزا  نفســها  كفرناحــوم  كانــت 
علــى الطريــق العــام الــذي يربــط دمشــق بأورشــليم ومصــر وبمــدن البحــر األبيــض 
المتوســط فقــد كانــت جســرا عظيمــا للبلــدان المجــاورة، وكان النــاس القادمــون 
مــن بلــدان كثيــرة يمــرون بهــذه المدينــة أو يلبثــون فيهــا بعــض الوقــت للراحــة مــن 
متاعــب الســفر جيئــة وذهابــا. ففــي هــذه المدينــة أمكــن ليســوع أن يلتقــي بأنــاس 
كثيريــن مــن كل الطبقــات ومختلــف الجنســيات، فــكان يقابــل األغنيــاء و العظمــاء 
كمــا كان يتقابــل مــع الفقــراء والمحتقريــن، فتناقلــت األلســنة تعاليمــه فــي بلــدان 
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كثيــرة وعائــات عديــدة. وكان هــذا حافــزا للنــاس علــى تفتيــش أســفار األنبيــاء، 
فاتجهــت األنظــار إلــى الُمَخلِـّـص وقدمــت رســالته للعالــم. 

وبالرغــم مــن اإلجــراءات التــي اتخذهــا رجــال الســنهدريم ضــد يســوع فقــد كان 
النــاس يتوقــون إلــى انتشــار دعوتــه فــي كل األماكــن. وقــد اهتمــت الســماء بــكل مــن 
فيهــا بهــذا األمــر اهتمامــا بالغــا. وكان المائكــة يعــدون الطريــق لخدمتــه إذ كانــوا 

يرفــون علــى قلــوب النــاس ويجتذبونهــم إلــى الُمَخلِّــص.
وفــي كفرناحــوم كان ابــن خــادم الملــك الــذي كان المســيح قــد شــفاه شــاهدا 
لقوته وسلطانه. وقد شهد رب تلك األسرة وكل بيته بإيمانهم بكل سرور. فعندما 
علــم النــاس بــأن المعلّــم نفســه فــي وســطهم تحركــت المدينــة كلهــا واحتشــدت 
الجماهيــر حولــه، وامتــأل المجمــع بالعابديــن فــي يــوم الســبت، واشــتد الزحــام حتــى 
لــم يســتطيعوا أن  أتــوا ألنهــم  مــن حيــث  للعــودة  النــاس  مــن  لقــد اضطــر كثيــرون 

يشــقوا ألنفســهم طريقــا فــي وســط الزحــام.

كالم نور وقوة
وكل مــن ســمعوا الُمَخلِـّـص: » بُِهتُــوا ِمــْن تَْعلِيِمــِه، ألَنَّ كَاََمــُه كَاَن ِبُســلْطَاٍن « 
 :7 متــى  32؛   :٤ )لوقــا  كَالَْكتَبَــِة «  َولَيْــَس  ُســلْطَاٌن  لَــُه  كََمــْن  يَُعلُِّمُهــْم  كَاَن  ـُه  » ألَنّـَ
لــو  كمــا  طقســيا  وشــكليا  التأثيــر  عديــم  بــاردا  والشــيوخ  الكتبــة  تعليــم  كان   .)29
فــي نظرهــم  بــدون فهــم، كمــا كانــت كلمــة هللا  قلــب  عــن ظهــر  كانــوا يحفظونــه 
عديمــة القــوة والحيــاة. لقــد أبدلــوا تعاليــم الكلمــة اإللهيــة بآرائهــم وتقاليدهــم. وفــي 
خدمتهــم التــي كانــوا قــد اعتــادوا القيــام بهــا أقــروا بأنهــم يفســرون النامــوس، ولكنهــم 

لــم يحصلــوا علــى إلهــام الهــي ليوقــظ قلوبهــم أو قلــوب ســامعيهم.
لــم يكــن ليســوع أي دخــل فــي المنازعــات المختلفــة التــي كانــت تحتــدم بيــن 
اليهــود إذ كان عملــه هــو تقديــم الحــق. وقــد ألقــت تعاليمــه نــورا إلهيــا عظيمــا علــى 
أقــوال اآلبــاء واألنبيــاء، وهكــذا تلقــى النــاس الكتــب المقدســة كإعــان جديــد، ولــم 

يســبق لســامعيه أن لحظــوا ذلــك المعنــى العظيــم لكلمــة هللا مــن قبــل.
التــي  بمشــكاتهم  عليمــا  كان  كمــن  مســتواهم  علــى  النــاس  يســوع  التقــى 
ــر الحــق جميــا إذ قدمــه للنــاس بــكل صراحــة وبســاطة. وكان كامــه  تربكهــم، وصيَّ
أســماع  علــى  موســيقيا  صوتــه  كان  الجاريــة.  النهــر  كميــاه  وصافيــا  ونقيــا  طاهــرا 
مــن اعتــادوا اإلصغــاء إلــى نغمــات أصــوات تنبعــث علــى وتيــرة واحــدة مــن أفــواه 
المعلميــن اآلخريــن. ومــع أن تعليمــه كان بســيطا كان يتكلــم كمــن لــه ســلطان. إن 
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هــذه الخاصيــة فــي طريقــة تعليمــه كانــت علــى نقيــض طريقــة غيــره. كان المعلمــون 
معنييــن  تحتمــل  المقدســة  الكتــب  كأن  ومتــرددون،  متشــككون  وهــم  يتكلمــون 
متناقضيــن. وكانــت الشــكوك تــراود قلــوب ســامعيهم كل يــوم. ولكــن يســوع علــم 
موضــوع  كان  ومهمــا  تشــكك.  كل  فــوق  ســلطانا  المقدســة  للكتــب  بــأن  النــاس 

كامــه فقــد كان يتكلــم بــكل قــوة وســلطان إذ كان كامــه ل يحتمــل جــدال.
ومــع ذلــك فقــد كان جــادا وغيــورا ل محتــدا. كان يتكلــم كمــن أمامــه غــرض 
العالــم  عــن  حقائــق  الشــعب  لعيــون  يكشــف  كان  يحققــه.  أن  لــه  ينبغــي  خــاص 
األبــدي. لقــد أعلــن هللا فــي كل موضــوع طرقــه. وحــاول يســوع أن يكســر ســحر 
الخطيــة الــذي جعــل النــاس ينشــغلون فــي األمــور الدنيويــة، فوضــع شــؤون هــذه 
الحيــاة فــي وضعهــا الحقيقــي كمــا هــي علــى اعتبــار أنهــا أمــور ثانويــة بالنســبة إلــى 
المصالــح األبديــة، ولكنــه مــع ذلــك لــم يتجاهــل أهميــة األشــياء األرضيــة. وقــد علــم 
الشــعب أن الســماء والرض مرتبطتــان معــا كمــا علمهــم أيضــا ان معرفتهــم للحــق 
اإللهــي تعدهــم إعــدادا أفضــل إلتمــام واجباتهــم اليوميــة. كان يتكلــم كمــن يعــرف 
بــاهلل، وفــي نفــس الوقــت يعلــم  الســماء وكمــن يحــس إحساســا واعيــا بعاقتــه  

ارتباطــه بــكل فــرد مــن أفــراد األســرة البشــرية.

دروس ال تنسى
كانــت رســائل الرحمــة التــي نطــق بهــا تتنــوع لتناســب ســامعيه. ولقــد قــال عــن 
ــيُِّد الــرَّبُّ لَِســاَن الُْمتََعلِِّميــَن ألَْعــرَِف أَْن  نفســه علــى لســان إشــعياء: » أَْعطَانِــي السَّ
علــى  انســكبت  قــد  النعمــة  إن  نعــم  )إَِشــْعيَاء 50: ٤(،  ِبَكلَِمــٍة «  الُْمْعِيــَي  أُِغيــَث 
شــفتيه لكــي يمكنــه أن يحمــل إلــى النــاس بكيفيــة جذابــة كنــوز الحــق، كمــا كانــت 
عنــده لباقــة جعلتــه يواجــه العقــول المتعصبــة ويســترعي انتباههــا إذ كان يفاجئهــا 
بأمثالــه، عــن طريــق الخيــال والفكــر وصــل إلــى القلــب. وكان يســتنبط أمثالــه مــن 
صــور الحيــاة العاديــة التــي مــع بســاطتها كانــت تنطــوي علــى معــاٍن عميقــة وعجيبــة. 
فطيــور الســماء وزنابــق الحقــل والبــذار والراعــي وخرافــه — مــن هــذه األشــياء صــور 
المســيح حقــا خالــدا. ومنــذ ذلــك الحيــن عندمــا كانــت أنظــار ســامعيه تقــع علــى 
هــذه الشــياء التــي فــي عالــم الطبيعــة كانــوا يتذكــرون كامــه. وقــد كانــت أمثــال 

المســيح مذكــرا دائمــا بتعاليمــه.
لم يتملق المســيح الناس قط. إنه لم يقل شــيئا يمجد به رغباتهم وتصوراتهم، 
المفكريــن  النــاس  ولكــن  البتــكار.  فــي  مهارتــه  علــى  منهــم  واحــدا  أطــرى  ول  كا 
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واندهشــوا  لحكمتهــم.  امتحــان  أنهــا  ووجــدوا  تعاليمــه  قبلــوا  المتعصبيــن  غيــر 
مــن الحــق اإللهــي الــذي قــد أوضحــه الســيد بأبســط األلفــاظ، وقــد ســحر كامــه 
ألبــاب أغــزر النــاس حكمــة وعلمــا. وكذلــك كان البســطاء فــي المعرفــة يســتفيدون 
دائمــا، إذ كانــت لديــه رســالة ليقدمهــا لألمييــن العديمــي العلــم. وقــد جعــل حتــى 
الوثنييــن أنفســهم يفهمــون أن لديــه رســالة ليقدمهــا لهــم كان حنانــه ورقتــه يلمســان 
القلــوب المثقلــة والمضطربــة ويشــفيانها. حتــى فــي وســط جلبــة أعدائــه الهائجيــن 
الغاضبيــن كان محاطــا بجــو يســوده الســام. إن جمــال ُمحيّــاه وســمو صفاتــه وفــوق 
الــكل محبتــه التــي كان يعبــر عنهــا بنظراتــه وكامــه اجتذبــت إليــه كل مــن لــم تتقــسَّ 
قلوبهم في عدم إيمان. فلول مامحه الحلوة العطوفة التي كانت تشــرق في كل 
نظــرة وكلمــة، لمــا أمكنــه أن يجتــذب تلك الجمــوع العظيمــة التــي كانــت تحتشــد مــن 
حولــه. والنــاس المرضــى والمتألمــون الذيــن أتــوا إليــه أحســوا بأنــه قــد ربــط اهتمامــه 
بمصالحهــم كصديقهــم األميــن الرقيــق القلــب، ولذلــك كانــوا يشــتاقون إلــى معرفــة 
المزيــد مــن الحــق الــذي علــم بــه. لقــد صــارت الســماء قريبــة منهــم فتاقــت نفوســهم 

إلــى البقــاء فــي حضرتــه حتــى تــدوم لهــم تعزيــة محبتــه.
كان يســوع يراقــب بغيــرة عظيمــة التعبيــرات المختلفــة التــي كانــت تبــدو علــى 
وجــوه ســامعيه. فالوجــوه التــي كان يلــوح عليهــا الهتمــام والســرور جعلتــه يحــس 
بالرضــى والرتيــاح. فعندمــا كانــت ســهام الحــق تطعــن فــي صميــم النفــس محطمــة 
القلــب  تفعــم  وأخيــرا  والتوبــة  النســحاق  بشــعور  القلــب  األنانيــة ومالئــة  حواجــز 
بالشــكران كان قلــب الُمَخلِـّـص يمتلــئ بهجــة وحبــورا. وعندمــا كان يجــول ببصــره 
ليــرى جمــوع ســامعيه ويعــرف بينهــم النــاس الذيــن ســبق أن رآهــم كان وجهــه يلمــع 
بنــور الفــرح، فلقــد كان يــرى فــي هــؤلء مــن يرجــى دخولهــم إلــى الملكــوت. وعندمــا 
يصــدم الحــق الــذي ينطــق بــه بــكل صراحــة صنمــا محبوبــا ومتربعــا فــي القلــب كان 
الســيد يــرى التغييــر الــذي يبــدو علــى وجــه ذلــك اإلنســان، وتلــك النظــرة الفاتــرة 
النــاس يرفضــون رســالة  تــدل علــى عــدم قبولــه للحــق. فحينمــا كان  التــي كانــت 

الســام كان ذلــك طعنــة نجــاء توجــه إلــى قلــب الفــادي.

الرجل المجنون
وإذ كان يســوع فــي المجمــع تكلــم عــن الملكــوت الــذي قــد أتــى ليثبتــه ويوطــد 
دعائمــه وعــن كونــه مرســا ليحــرر أســرى الشــيطان. وإذ بــه علــى حيــن فجــأة يُقاطـَـع 
إذ ُســمعت فــي وســط ذلــك الســكون صرخــة رعــب عظيمــة. وإذا برجــل مجنــون 
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يندفــع إلــى األمــام مــن وســط الشــعب صارخــا وقائــا: » آِه! َمــا لََنــا َولَــك َيَــا يَُســوُع 
وُس هللِا! « )لوقــا ٤: 3٤(. ؟ أَتَيْــَت لِتُْهلَِكَنــا! أَنَــا أَْعرِفُــَك َمــْن أَنْــَت : قُــدُّ النَّاِصــِريُّ

وقد حدث تشويش عظيم وامتألت القلوب هلعا ورعبا، وتحولت أنظار الناس 
بعيــدا عــن يســوع ولــم يلتفــت أحــد إلــى كامــه. كان هــذا مــا يبغيــه الشــيطان مــن إتيانــه 
بذلك المجنون )فريسته( إلى المجمع. ولكن يسوع انتهر الشيطان قائا: » اْخرَْس! 
َواْخــرُْج ِمْنــُه! فََصرََعــُه الــرُّوُح النَِّجــُس َوَصــاَح ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم َوَخــرََج ِمْنُه « )لوقــا ٤: 35(.

كان الشــيطان قــد أظلــم وشــوَّش عقــل ذلــك الرجــل المعــذب، ولكــن عندمــا مثــل 
فــي حضــرة الُمَخلِّــص تبــددت الظلمــة أمــام شــعاعة مــن نــوره. لقــد أوقــظ شــعوره لكــي 
يتوق إلى التحرر من قوة الشــيطان، ولكن الشــيطان قاوم ســلطان المســيح. وعندما 
طلــب معونــة يســوع وضــع الــروح الشــرير كامــا فــي فــم الرجــل فصــرخ وهــو معــذب 
مــن الخــوف. عــرف ذلــك المجنــون جزئيــا أنــه فــي حضــرة ذاك الــذي يســتطيع أن 
يحــرره. ولكنــه عندمــا حــاول أن يقتــرب لكــي يكــون فــي مـــتناول تلــك اليــد القويــة منعته 
إرادة أخــرى أقــوى منــه ونطــق شــخص آخــر بــكام أخــر وضعــه فــي فمــه، فــكان الصــراع 

بيــن قــوة الشــيطان وبيــن رغبــة الرجــل فــي التحــرر منهــا صراعــا رهيبــا.
عــدوه  أمــام  يقــف  اآلن  نــراه  التجربــة  بريــة  فــي  الشــيطان  قهــر  الــذي  ذاك  إن 
وجهــا لوجــه. ولقــد بــذل الشــيطان كل مــا فــي وســعه مــن حيلــة وقــوة إلبقــاء فريســته 
تــرزح تحــت ســلطانه. فلــو تراجــع اآلن لنتصــر يســوع. وقــد بــدا كأن ذلــك الرجــل 
المعــذب ســيفقد حياتــه فــي صراعــه مــع العــدو الــذي كان العامــل األكبــر فــي ضيــاع 
رجولتــه. ولكــن الُمَخلِـّـص تكلــم بســلطان وحــرر ذلــك األســير، ووقــف ذلــك الرجــل 
الــذي كان فيــه الشــيطان أمــام الجمــع المندهــش فرحــا بالحريــة التــي نالهــا وبقــواه 
العقليــة التــي عــادت إليــه. حتــى الشــيطان نفســه شــهد لقــدرة ألوهيــة الُمَخلِـّـص.

شــكر ذلــك الرجــل هللا علــى خاصــه. فتلــك العينــان اللتــان كانتــا ملتهبتيــن 
الشــكر.  بدمــوع  وامتألتــا  والــذكاء  الفهــم  أنــوار  منهمــا  تشــع  الجنــون صــارت  بنــار 
وقــد أبكمــت الدهشــة جمهــور الشــعب. فلمــا أفــاق النــاس مــن ذهولهــم صرخــوا 
قائليــن: » َمــا هــَذا؟ َمــا ُهــَو هــَذا التَّْعلِيــُم الَْجِديــُد؟ ألَنَّــُه ِبُســلْطَاٍن يَأُْمــُر َحتَّــى األَْرَواَح 

النَِّجَســَة فَتُِطيُعــُه! « )مرقــس 1: 27(.

عاقبة عدم االعتدال
إن الســبب الخفــي فــي البليــة التــي جعلــت هــذا الرجــل منظــره مخيفــا ألصدقائــه 
وعبئا ثقيا على نفسه كان في حياته. لقد بهرته ملذات الخطية وخلبت لبه فأراد 
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أن يجعــل حياتــه مســرحا دائمــا لــألكل والســكر والعربــدة. لــم يكــن يعلــم بأنــه ســيصير 
رعبــا للعالــم وعــارا علــى أســرته. لقــد ظــن أنــه ســيقضي أيامــه فــي اللهــو البــريء، ولكــن 
ما أن خطا أول خطوة في الطريق المنحدر حتى أسرع يهوي إلى أسفل. لقد أفسد 

اإلفراط والطيش صفات طبيعته النبيلة، وســيطر عليه الشــيطان ســيطرة كاملة.
ندم الرجل وتحسر ولكن بعد فوات األوان. فعندما كان مستعدا ألن يضحي 
بالثــروة والملــذات لكــي يســتعيد رجولتــه الضائعــة صــار عاجــزا إذ كان ممســكا فــي 
قبضــة الشــرير. لقــد دخــل بنفســه إلــى أرض العــدو فســيطر الشــيطان علــى كل 
قــوى عقلــه ونفســه، إذ أغــواه المجــرب بكثيــر مــن العــروض المغريــة. ولكــن حالمــا 
صــار ذلــك المســكين تحــت ســلطانه صــار العــدو عديــم الرحمــة فــي قســوته ومرعبــا 
عندمــا كان يفتقــده بحضــوره. وهكــذا ســتكون الحــال مــع كل مــن يخضعــون للشــر، 
فــإن الملــذات الفاتنــة التــي انغمســوا فيهــا فــي بكــور حياتهــم تنتهــي بظلمــة اليــأس 

أو الجنــون الــذي يهاجــم العقــل ويحطمــه.
فــي  تحكــم  والــذي  البريــة  فــي  المســيح  جــرب  الــذي  الشــرير  الــروح  نفــس  إن 
قــوى ذلــك المجنــون فــي كفرناحــوم هــو ذاتــه الــذي ســيطر علــى اليهــود العديمــي 
اإليمــان. ولكــن بالنســبة إليهــم تزيــا بــزي التقــوى إذ خدعهــم فيمــا يختــص ببواعثهــم 
فــي رفــض الُمَخلِّــص. فكانــت حالتهــم ميئوســا منهــا أكثــر مــن حالــة ذلــك المجنــون 
إذ لــم يكونــوا يحســون بحاجتهــم إلــى المســيح ولذلــك تمكنــت منهــم قــوة الشــيطان.

خبث الشيطان
إن مــدة خدمــة المســيح بيــن النــاس كانــت هــي الفرصــة التــي نشــطت فيهــا 
جنــود مملكــة الظلمــة بأكثــر قــوة. ولمــدى دهــور طويلــة حــاول الشــيطان ومائكتــه 
يوقعوهــم  لكــي  وأرواحهــم  أجســامهم  علــى  والســيطرة  النــاس  اســترقاق  األشــرار 
تحــت ســلطان الخطيــة واآللم، وحينئــٍذ حــاول أن يلقــي اللــوم فــي كل هــذا الشــقاء 
علــى هللا. ولكــن يســوع كان يعلــن للنــاس صفــات هللا وكان يحطــم قــوة الشــيطان 
ويحــرر أســراه، فكانــت حيــاة جديــدة ومحبــة جديــده وقــوة جديــدة تــرف علــى قلــوب 
النــاس. ولهــذا ثــار ســلطان الظلمــة وناضــل لكــي تســود مملكتــه. وقــد عبــأ الشــيطان 

كل جيوشــه وفــي كل خطــوة كان يحــارب عمــل المســيح.
والخطيــة.  البــر  بيــن  العظيــم  األخيــر  النضــال  فــي  الحــال  ســتكون  وهكــذا 
فعندمــا ينبثــق نــور وحيــاة وقــوة جديــدة مــن األعالــي علــى تاميــذ المســيح تنهــض 
قــوة معاكســة مــن أســفل لتنعــش أعــوان الشــيطان وتنشــطهم. إن القــوة والعنــف 
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يســيطران علــى كل عنصــر أرضــي. وإن رئيــس قــوات الشــر بخداعــه الذكــي الــذي 
قــد أكتســبه مــدى أجيــال الصــراع الطويلــة يعمــل عملــه متنكــرا، فهــو يظهــر فــي شــبه 
ـًة  مــاك نــور. ولذلــك تنجــذب جماهيــر غفيــرة مــن النــاس » تَاِبِعيــَن أَْرَواًحــا ُمِضلّـَ

َشــيَاِطيَن « )1تيموثــاوس ٤: 1(.  َوتََعالِيــَم 
مقاومــة  عــن  عاجزيــن  ومعلموهــم  إســرائيل  رؤســاء  كان  المســيح  أيــام  وفــي 
عمــل الشــيطان. فلقــد أهملــوا الوســيلة الوحيــدة التــي بواســطتها يســتطيعون أن 
يصمــدوا لــألرواح الشــريرة. إن المســيح غلــب الشــرير بقــوة كلمــة هللا. وقــد ادعــى 
رؤســاء إســرائيل أنهــم مفســرو كلمــة هللا، ولكنهــم درســوها فقــط لكــي يعاضــدوا 
تقاليدهــم ويلزمــوا الشــعب بحفــظ وصايــا النــاس. ولكــن تفســيرهم الــذي مــا أنــزل 
هللا بــه مــن ســلطان، جعــل الحــق اإللهــي مشــوَّها. وتفســيرهم الغامــض زاد مــن 
تعقيــد الحــق الــذي قــد أوضحــه هللا. وكانــت مجادلتهــم تــدور حــول اصطاحــات 
تافهــة ولكنهــم بالفعــل أنكــروا الحقائــق الجوهريــة. وهكــذا استشــرى اإللحــاد. فلقــد 

ُجــرَِّدت كلمــة هللا مــن قوتهــا فنجحــت بذلــك مقاصــد األرواح الشــريرة.

تضليل الناس
األيــام  هــذه  فــي  الدينييــن  المعلميــن  مــن  كثيريــن  إن  نفســه.  يعيــد  والتاريــخ 
هــم  تعاليمــه،  يوقــرون  بأنهـــم  ويعترفــون  أيديهــم  بيــن  مفتــوح  هللا  كتــاب  والذيــن 
مــع ذلــك يقوضــون إيمــان النــاس بكلمــة هللا. إنهــم يشــغلون أنفســهم فــي تشــريح 
كلمــة هللا ويجعلــون آراءهــم أعلــى وأســمى مــن تعاليمــه الواضحــة كل الوضــوح. 
وفــي أيديهــم تَُجــرد كلمــة هللا مــن قوتهــا المجــددة. هــذا هــو ســبب تفشــي اإللحــاد 

وتســلطه علــى عقــول النــاس.
إن الشــيطان عندمــا يقــوض اإليمــان بالكتــاب المقــدس فهــو يوجــه النــاس إلــى 
مصــادر أخــرى للحصــول علــى النــور والقــوة. وهكــذا يتســلل إلــى القلــوب بنفســه. 
فأولئك الذين يرتدون عن تعاليم الكتاب الصريحة وقوة روح هللا القدوس المبكت 
والمجــادلت  فالنتقــاد  واحتالــه.  القلــب  إلــى  األبالســة  لدخــول  البــاب  يفتحــون 
والمماحــكات فيمــا يختــص بالكتــاب هــي فتــح الطريــق علــى ســعته أمــام مناجــاة 
األرواح والتصــوُّف — تلــك األشــكال الوثنيــة القديمــة المســتحدثة تثبــت أقدامهــا 
حتــى فــي الكنائــس المعترفــة بالــرب يســوع المســيح. فإلــى جــوار الكــرازة باإلنجيــل 
توجد قوات هدامة، التي هي مجرد آلت في يد األرواح الشريرة، وكثيرا ما يتقرب 
إنســان إلــى هــؤلء القــوم ل لشــيء إل لمجــرد حــب الســتطاع، ولكنــه إذ يــرى برهانــا 

257, 258



2٤0  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

علــى وجــود قــوة عاملــة تفــوق قــوة البشــر فإنــه يُغــوى ويُســتهوى إلــى أن تتحكــم فيــه 
قــوة تفــوق قوتــه ول يســتطيع التملــص مــن تلــك القــوة الخفيــة.

إن حصــون النفــس تنهــدم، فــا حواجــز تحــول بينــة وبيــن الخطيــة، فمــا أن يرفض 
اإلنســان ضوابــط كلمــة هللا وروحــه حتــى يغــوص إلــى أعمــاق الفســاد الســحيقة 
التي ل يعرف أحد لها قرارا. فالخطية الســرية أو الشــهوة المتحكمة تأســره وتصيّره 
عاجــزا تمامــا كمــا كان الرجــل المجنــون فــي كفرناحــوم. ومــع ذلــك فــإن حالتــه ل 

تدعــو إلــى اليــأس.
إن وســيلة انتصارنــا علــى الشــرير هــي نفــس الوســيلة التــي بهــا انتصــر المســيح 
— بقــوة كلمــة هللا. إن هللا ل يضبــط عقولنــا أو يســيطر عليهــا بغيــر رضانــا، ولكــن 
إذا رغبنــا فــي معرفــة مشــيئته والســير بموجبهــا فــإن مواعيــده تكــون لنــا. » تَْعرِفُــوَن 
التَّْعلِيــَم «  يَْعــرُِف  َمِشــيئَتَُه  يَْعَمــَل  أَْن  أََحــٌد  َشــاَء  » إِْن  يَُحرُِّركُــْم «  َوالَْحــقُّ   ، الَْحــقَّ
)يوحنــا 8: 32؛ 7: 17(. فباإليمــان بهــذه المواعيــد يمكــن لــكل إنســان أن ينجــو مــن 

أشــراك الخطــأ وســلطان الخطيــة.

نجاة وخالص
لــكل إنســان كامــل الحريــة فــي اختيــار القــوة التــي يريــد أن تتحكــم فيــه. إنــه 
لــم ينحــدر أحــد إلــى دركــة ســحيقة جــدا ول صــار فاســدا وشــريرا جــدا إلــى حــد 
كان  الــذي  الرجــل  إن  المســيح.  فــي  والخــاص  النجــاة  يجــد  أن  يســتطع  ل  إنــه 
بــكام  إل  ينطــق  أن  يســتطع  لــم  الصــاة  موضــع  فــي  وهــو  النجــس  الــروح  فيــه 
الشــيطان، ومــع ذلــك فــإن صرخــة قلبــه التــي لــم ينطــق بهــا ُســمعت. إنــه ل توجــد 
صرخــة تصــدر عــن نفــس محتاجــة حتــى ولــو عجــزت عــن التعبيــر عنهــا بالــكام 
مــع  عهــد  فــي  الدخــول  فــي  يرغبــون  والذيــن  ويجيبهــا.  إليهــا  الــرب  ويلتفــت  إل 
طبيعتهــم.  فــي  ضعــف  أي  أو  الشــيطان  رحمــة  تحــت  يُتركــون  ل  الســماء  رب 
ــُك ِبِحْصِنــي )بقوتــي( فَيَْصَنــُع ُصلًْحــا َمِعــي.  فالُمَخلِـّـص يدعوهــم قائــا: » يَتََمسَّ
ُصلًْحــا يَْصَنــُع َمِعــي « )إشــعياء 27: 5(. إن األرواح الشــريرة ســتحارب للســيطرة 
يحاربــون  مائكــة هللا  ولكــن  ســلطانها.  تحــت  قبــا  كانــت  التــي  النفــوس  علــى 
الَْجبَّــاِر  ِمــَن  تُْســلَُب  » َهــْل  الــرب:  يقــول  القاهــرة.  بقوتهــم  النفــوس  تلــك  عــن 
َســبُْي  ـى  ›َحتّـَ  : الــرَّبُّ قَــاَل  هَكــَذا  ـُه  فَِإنّـَ الَْمْنُصــوِر؟  َســبُْي  يُْفلِــُت  َوَهــْل  َغِنيَمــٌة؟ 
ـُص  َوأَُخلِـّ ُمَخاِصَمــِك  أَُخاِصــُم  َوأَنَــا  تُْفلِــُت.  الَْعاتِــي  َوَغِنيَمــُة  يُْســلَُب،  الَْجبَّــاِر 

.)25  ,2٤  :٤9 )إشــعياء  أَْولََدِك‹ « 
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ملكتهــم  وقــد  فــي ذهولهــم  يزالــون  ل  المجمــع  فــي  الذيــن  الشــعب  كان  وإذ 
الرهبــة تســلل يســوع إلــى الخــارج وذهــب إلــى بيــت بطــرس ليســترح قليــا. ولكــن 
حتــى فــي ذلــك البيــت خيــم الحــزن واأللــم علــى ســاكنيه فلقــد كانــت حمــاة بطــرس 
ــى َشــِديَدٌة « فــإذ انتهــر يســوع الحمــى قامــت المريضــة وصــارت  مريضــة بـــ » ُحمَّ

تخــدم المعلــم وتاميــذه.

الشافي العظيم
وبســرعة ذاعــت أنبــاء خدمــة المســيح وقدرتــه فــي كل كفرناحــوم. ولكــن خوفــا 
مــن المعلميــن لــم يجــرؤ المرضــى علــى المجــيء إليــه فــي طلــب الشــفاء فــي يــوم 
مــا إن اختفــت الشــمس خلــف األفــق حتــى حــدث هــرج ومــرج  الســبت. ولكــن 
عظيــم وســارع النــاس إلــى يســوع مــن البيــوت والحوانيــت واألســواق وجــاء ســكان 
المدينــة يتزاحمــون عليــه فــي ذلــك البيــت المتواضــع الــذي أوى إليــه. حيــث أُتــي 
إليــه بالمرضــى محموليــن علــى أســرة أو متوكئيــن علــى عصيهــم أو مســتندين علــى 

أصدقائهــم وســاروا بتثاقــل ووهــن حتــى مثلــوا فــي حضــرة الُمَخلِـّـص.
وســاعة بعــد ســاعة كان النــاس يجيئــون ويروحــون بينمــا لــم يكــن أي واحــد منهــم 
يعلــم مــا إذا كان ذلــك الشــافي العظيــم ســيظل معهــم إلــى الغــد أم يرحــل عنهــم. 
ولم يسبق لمدينة كفرناحوم أن رأت يوما كهذا اليوم — فقد امتأل الجو بأصوات 
النتصــار وهتافــات الفــرح بالنجــاة والشــفاء كمــا فــرح الُمَخلِّــص بهــذا الفــرح الــذي 
أوجــده، إذ حيــن رأى آلم مــن قــد أتــوا إليــه امتــأل قلبــه حنانــا وعطفــا، وقــد فــرح 

بالقــوة التــي منحتهــم العافيــة والســعادة.
لــم يكــف يســوع عــن مزاولــة عملــه حتــى شــفي آخــر مريــض. ولــم تتــرك الجماهيــر 
ذلــك المــكان حتــى كان قــد مضــى شــطر كبيــر مــن الليــل. وحينئــٍذ ســاد الســكون فــي 
بيــت ســمعان. لقــد انقضــى ذلــك اليــوم الطويــل المثيــر فطلــب يســوع الراحــة. ولكــن 
ا  بْــحِ بَاكِــرًا ِجــدًّ فيمــا كان أهــل المدينــة ل يزالــون هاجعيــن فــي مضاجعهــم: » ِفــي الصُّ

قـَـاَم َوَخــرََج َوَمَضــى إِلـَـى َمْوِضــعٍ َخــاٍَء، وَكَاَن يَُصلِّــي ُهَنــاَك « )مرقــس 1: 35(. 
كثيــرة كان  أحيــان  وفــي  علــى األرض.  أيــام حياتــه  يقضــى  يســوع  هكــذا كان 
بــكل لطــف  ليــزوروا عائاتهــم ويســتريحوا بعــض الوقــت، ولكنــه  يصــرف تاميــذه 
عــارض فــي الســتجابة إلــى محاولتهــم فــي إبعــاده عــن عملــه. كان يتعــب طــول 
اليــوم وهــو يعلــم الجهــال ويشــفي المرضــى، ويفتــح أعيــن العميــان ويشــبع الجمــوع، 
وفــي وقــت المســاء أو فــي الصبــاح الباكــر كان ينطلــق إلــى مقــادس الجبــال ليكــون 
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فــي شــركة مــع أبيــه. وكثيــرا مــا كان يقضــي الليــل كلــه فــي الصــاة والتأمــل ليعــود فــي 
بكــور اليــوم لمزاولــة عملــه بيــن الشــعب.

الشهرة نقيض الخدمة
وفي الصباح باكرا أتى بطرس ورفاقه إلى يسوع قائلين له إن شعب كفرناحوم 
قــد جــاءوا يطلبونــه. لقــد كان التاميــذ قبــل ذلــك يحســون بخيبــة أمــل مريــرة مــن ســوء 
استقبال الناس للمسيح. فلقد حاولت السلطات في أورشليم أن تقتله، بل حتى 
مواطنــوه الذيــن عــاش بينهــم حاولــوا القضــاء عليــه بالمــوت. أمــا فــي كفرناحــوم فقــد 
اســتقبلوه بحماســة وفــرح فاضطرمــت نــار الرجــاء فــي قلــوب التاميــذ مــن جديــد، 
إذ قــد يكــون بيــن أهــل الجليــل محبــي الحريــة، مــن يهبــون لمعاضــدة هــذا الملكــوت 
الجديد. ولكن تاميذه ذهلوا حينما سمعوه يقول: » لَِنْذَهْب إِلَى الُْقرَى الُْمَجاِورَِة 

ألَكـْـِرَز ُهَنــاَك أَيًْضــا، ألَنِّــي لِهــَذا َخرَْجــُت « )مرقــس 1: 38(. 
ففي الثورة التي شملت مدينة كفرناحوم كان يخشى لئا يختفي غرض رسالته 
ويغيب عن األنظار. لم يكن يسوع قانعا باجتذاب األنظار إلى شخصه على أنه مجرد 
إنسان يصنع المعجزات ويشفي أمراض الجسد، ولكنه كان يقصد أن يجتذبهم إلى 
نفســه كالُمَخلِـّـص. ففــي حيــن كان النــاس يتوقــون إلــى اإليمــان بأنــه قــد أتــى كملــك 
ليقيــم ملكوتــا أرضيــا كان هــو يتــوق إلــى تحويــل عقولهــم وصرفهــا عــن األرضيــات إلــى 

الروحيــات. فقــد كان يمكــن أن مجــرد النجــاح المــادي الصــرف يعطــل عملــه.
وقــد أثَّــرت فــي روحــه دهشــة الشــعب العديــم الكتــراث. فلــم تمتــزج بحياتــه 
أيــة غطرســة. إن ابــن اإلنســان لــم يكــن يقــدم ولءه للمركــز أو الثــروة أو العبقريــة 
كمــا يفعــل العالــم، ولــم يســتخدم يســوع الوســائل التــي يســتخدمها النــاس للظفــر 
بإكــرام الشــعب وولئــه. فقبــل ميــاده بقــرون عديــدة تنبــأ عنــه النبــى قائــا: » لَ 
ــاِرِع َصْوتـَـُه. قََصبَــًة َمرُْضوَضــًة لَ يَْقِصــُف، َوفَِتيلـَـًة  يَِصيــُح َولَ يَرْفـَـُع َولَ يُْســِمُع ِفــي الشَّ
ـى يََضــَع الَْحــقَّ  . لَ يَــِكلُّ َولَ يَْنَكِســُر َحتّـَ َخاِمــَدًة لَ يُطِْفــُئ. إِلَــى األََمــاِن يُْخــِرُج الَْحــقَّ

ِفــي األَرِْض « )إَِشــْعيَاء ٤2: 2-٤(. 
حفــظ  فــي  التدقيــق  طريــق  عــن  والعظمــة  الشــهرة  الفريســيون  طلــب  فقــد 
الديانــة  علــى  علــى غيرتهــم  وبرهنــوا  وتقديــم صدقاتهــم،  فــي عبادتهــم  الطقــوس 
الجــدل  فــي  األصــوات  وعلــت  المنازعــات  فثــارت  للجــدل،  موضوعــا  بجعلهــا 
الشــوارع  فــي  اإلنســان  يســمع  أن  عاديــا  أمــرا  كان  وقــد  المختلفــة.  األحــزاب  بيــن 

النامــوس. معلمــي  كبــار  بيــن  الغاضبــة  الكاميــة  المشــادات 
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حياتــه  ففــي  هــذا.  كل  عــن  بينــا  اختافــا  تختلــف  كانــت  يســوع  حيــاة  ولكــن 
بــه  لينــال  لــم تكــن تســمع مجــادلت صاخبــة ول عبــارة متفاخــرة، ول عمــل عمــا 
فــي  وأُظهــر  فأُعلــن هللا  فــي هللا  مســتترا  المســيح  كان  لقــد  النــاس.  استحســان 
صفــات ابنــه. وقــد رغــب المســيح فــي أن تتجــه عقــول الشــعب إلــى هــذا اإلعــان 

لــه ولءهــم. وأن يقدمــوا 
إن شــمس الِبــّر )يســوع( لــم يشــرق علــى العالــم فــي كمــال طهارتــه ليبهــر األنظــار 
بمجــده. بــل جــاء عــن المســيح: » ُخُروُجــُه يَِقيــٌن كَالَْفْجــِر « )هوشــع 6: 3(. فنــور 
النهــار يشــرق علــى األرض بــكل هــدوء ولطــف مبــددا الظلمــات وموقظــا العالــم إلــى 

ــَفاُء ِفــي أَْجِنَحِتَهــا « )ماخــي ٤: 2(.  الحيــاة. وهكــذا: » تُْشــرُِق َشــْمُس الِْبــرِّ َوالشِّ
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» تَْقِدْر أَْن 
َرنِــي « تَُطّهِ

 )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي متــى 8: 2-٤؛ 9: 1-8، 32-3٤؛
 مرقــس 1: ٤0-٤5؛ 2: 1-12؛ لوقــا 5: 28-12(.

مــن بيــن كل األمــراض المعروفــة فــي الشــرق كان البــرص أشــدها رعبــا. فــإذ 
كان  ضحايــاه،  فــي  المرعبــة  آثــاره  وبســبب  منــه،  شــفاء  ول  ُمعِديــاً  مرضــا  كان 
أشــجع الرجــال يرتعــدون فزعــا منــه. وكان اليهــود يعتبرونــه دينونــة مــن هللا علــى 
ذلــك  كان  وإذ  هللا «.  » إصبــع  » الضربــة «،  يســمونه  كانــوا  ولذلــك  خطيــة. 
النــاس  المــرض متأصــا فــي جســم المصــاب ول يمكــن اســتئصاله ومميتــاً كان 
يحكــم  كان  الطقســية  الشــريعة  وبموجــب  للخطيــة.  رمــز  أنــه  علــى  إليــه  ينظــرون 
علــى األبــرص بأنــه نجــس، وكذلــك يحكــم بطــرده مــن بيــن النــاس كمــن قــد مــات. 
وكل مــا يلمســه األبــرص كان يتنجــس، بــل حتــى الهــواء يتلــوث مــن أنفاســه. ومــن 
يُشــتبه فيــه بأنــه مصــاب بهــذا المــرض كان عليــه أن يعــرض نفســه علــى الكاهــن 
أبــرص  أنــه  ُحكــم عليــه  أمــره. فمتــى  فــي  يفحصــه ويحكــم  أن  الــذي وجــب عليــه 
يُفصــل عــن عائلتــه بعيــدا أو يُقطــع مــن جماعــة إســرائيل ويُقضــى عليــه بــأل يعاشــر 
يليــن  ول  يتســامح  يكــن  لــم  النامــوس  إن  إصابتــه.  بمثــل  مصابيــن  كانــوا  مــن  إل 
فــي مطاليبــه بهــذا الشــأن. حتــى الملــوك والرؤســاء لــم يعفــوا مــن تلــك األحــكام. 
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فالملــك المصــاب بهــذا المــرض المخيــف كان يلتــزم بــأن يســلم قضيــب الملــك 
آلخــر ويُنفــى بعيــدا عــن النــاس.

فــكان علــى األبــرص أن يتحمــل لعنــة مرضــه بعيــدا عــن أصدقائــه وأقربائــه. وكان 
مجبرا على أن يعلن عن مصيبته بكونه يمزق ثيابه ويحذر الكل لكي يهربوا من عدواه. 
إن الصرخة التي كانت تصدر عن األبرص قائلة » نجس. نجس « بنغمة حزينة باكية 

مــن المنفــي الموحــود كانــت كفيلــة بــأن تمــأل قلوب ســامعيها بالخــوف والشــمئزاز. 

رجاء أبرص
وفــي اإلقليــم الــذي خــدم فيــه المســيح كان يوجــد كثيــرون مــن البــرص، وقــد 
وصلتهــم أنبــاء عملــه فأشــرقت فــي قلوبهــم أنــوار الرجــاء. ولكــن منــذ أيــام أليشــع 
النبــي لــم يُســمع أن إنســانا أبــرص قــد طهــر مــن برصــه. ولــم يجــرؤ أولئــك البــرص 
علــى أن ينتظــروا مــن يســوع أن يجــري فيهــم تلــك المعجــزة التــي لــم يجرهــا ألحــد 
قــط. ومــع ذلــك فقــد وجــد إنســان واحــد بــدأ اإليمــان ينتعــش فــي قلبــه، ومــع ذلــك 
فــإن هــذا الرجــل لــم يكــن يعلــم كيــف يصــل إلــى يســوع. وكيــف يتقــدم إلــى ذلــك 
الشــافي مــا دام محرمــا عليــه الختــاط ببنــي جنســه. فتســاءل ذلــك المريــض مــا إذا 
كان يســوع يرضى بأن يشــفيه، وهل يتنازل الســيد لياحظ ذاك الذي كان الناس 
يعتقــدون أنــه يتألــم تحــت دينونــة هللا؟ أل يلعنــه كالفريســيين، أو حتــى كاألطبــاء، 
وينــذره بالهــرب بعيــدا عــن مســاكن األصحــاء؟  لقــد فكــر الرجــل فــي كل مــا قيــل 
لــه عــن يســوع بأنــه لــم يطــرد أي إنســان أتــاه يطلــب منــه العــون، لذلــك عــزم ذلــك 
اإلنســان التعــس علــى أن يجــد الُمَخلِـّـص. ومــع أنــه كان منفيــا بعيــدا عــن المــدن 
فربمــا ياقــي ذلــك الســيد الرحيــم فــي طريــق منقطــع غيــر مطــروق فــي المســالك 
الجبليــة، أو قــد يجــده وهــو يعلــم خــارج المــدن. لقــد كانــت الصعوبــات عظيمــة 

أمامــه ولكــن هــذا كان رجــاءه الوحيــد.
ـم عنــد البحيــرة وقــد تجمهــر  ثــم أُرشــد األبــرص إلــى الُمَخلِـّـص. وهــا يســوع يُعلِـّ
النــاس حولــه. وقــف األبــرص مــن بعيــد وإذنــاه تلتقطــان قليــا مــن أقــوال الُمَخلِّــص. ثم 
هــا هــو يــراه يضــع يديــه علــى المرضــى، وهــا هــو يــرى العــرج والمفلوجيــن والموشــكين 
علــى المــوت مــن أمراضهــم المختلفــة، رأى أولئــك جميعــا ينهضــون فــي مــلء الصحــة 
وهــم يســبحون هللا علــى شــفائهم. فيتشــدد اإليمــان فــي قلبــه، ثــم يقتــرب مــن ذلــك 
الجمــع أكثــر فأكثــر، ناســيا، إلــى حيــن، القيــود المفروضــة عليــه وســامة الشــعب 
والخــوف الــذي ينظــر بــه النــاس إليــه، ول يفكــر فــي غيــر الرجــاء المبــارك رجــاء الشــفاء.
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صــار  بحيــث  عنيفــا  هجومــا  المــرض  عليــه  هجــم  فلقــد  كريــه،  منظــره  إن 
منظــر جســمه متــآكا مرعبــا. فــإذ رآه النــاس تراجعــوا فــي ذعــر، هــا هــم يزحمــون 
بيــن  يحولــوا  أن  منهــم  بعــض  يحــاول  وعبثــا  عــدواه،  مــن  للهــرب  بعضــا  بعضهــم 
الشــمئزاز  يســمعهم. وعبــارات  يراهــم ول  إنــه ل  يســوع.  مــن  والقتــراب  الرجــل 
غيــر  يســمع   ول  هللا،  ابــن  غيــر  يــرى  ل  فهــو  فيــه.  تؤثــر  ل  منهــم  يســمعها  التــي 
قدميــه  عنــد  يجثــو  يســوع  مــن  يدنــو  وإذ  الحيــاة.  للموتــى  يمنــح  الــذي  الصــوت 

.)2  :8 )متــى  تُطَهِّرَنِــي «  أَْن  تَْقــِدْر  أَرَْدَت  إِْن  َســيُِّد،  » يَــا  قائــا:  ويصــرخ 

» أُِريُد، َفاطُْهْر! «
أجــاب يســوع: » أُِريــُد، فَاطُْهــْر! « )متــى 8: 3( ووضــع يــده عليــه وفــي الحــال 
حــدث تغييــر فــي ذلــك األبــرص. فلقــد عــادت الصحـــة إلــى جســمه وصــارت أعصابــه 
حساســة وقويــت عضاتــه. وتلــك القشــور الخشــنة التــي تتفــرد بهــا أجســام البــرص 
اختفــت، وحــل مكانهــا لــون وردي نضيــر جعــل جســمه يبــدو كجســم صبــي صغيــر 

فــي مــلء الصحــة.
وقــد أوصــى يســوع ذلــك الرجــل أل يذيــع نبــأ ذلــك الشــفاء، بــل أن يســرع ليقــدم 
عــن نفســه ذبيحــة فــي الهيــكل. ومــا كانــت تلــك الذبيحــة تقبــل إل بعدمــا يفحصــه 
الكهنــة ويحكمــون بأنــه قــد شــفي تمامــا مــن المــرض. ومــع نفــور الكهنــة مــن القيــام 
بتلــك الخدمــة فلــم يكــن يســعهم التهــرب مــن فحــص المريــض ليحكمــوا لــه أو عليــه.

ذلــك  علــى  الُمَخلِـّـص  اشــترطه  الــذي  التشــديد  الكتاب مقــدار  أقــوال  ترينــا 
َوأَرَْســلَُه  » فَانْتََهــرَُه  البشــير:  يقــول  إذ  بــه،  أمــره  مــا  الصمــت وعمــل  بلــزوم  الرجــل 
لِلَْكاِهــِن  نَْفَســَك  أَِر  اْذَهــْب  بَــِل  َشــيْئًا،  ألََحــٍد  تَُقــْل  لَ  ›انْظُــْر،  لَــُه:  َوقَــاَل  لِلَْوقْــِت، 
ْم َعــْن تَطِْهيــرَِك َمــا أََمــَر ِبــِه ُموَســى، َشــَهاَدًة لَُهــْم‹ « )مرقــس 1: ٤3، ٤٤(. لــو  َوقَــدِّ
عــرف الكهنــة الحقائــق الخاصــة بشــفاء ذلــك األبــرص لكانــت كراهيتهــم للمســيح 
قــد أملــت عليهــم حكمــا كاذبــا جائــرا، فرغــب يســوع فــي أن يقــدم األبــرص نفســه 
فــي الهيــكل قبلمــا يصــل إلــى مســامع الكهنــة خبــر تلــك المعجــزة، إذ بهــذه الكيفيــة 
يمكنهــم أن يصــدروا حكمــا عــادل، فيتمكــن ذلــك األبــرص الــذي شــفي مــن أن يجتمــع 

بعائلتــه وأصدقائــه مــرة أخــرى.
كانــت للمســيح أغــراض أخــرى يرمــى إليهــا مــن تشــديده علــى الرجــل بــأن يظــل 
صامتــا. فلقــد عــرف الُمَخلِـّـص أن أعــداءه كانــوا دائبيــن أبــدا علــى الحــد مــن نشــاطه 
وخدمتــه وإبعــاد النــاس عنــه. كمــا عــرف أنــه إذا انتشــر خبــر شــفاء ذلــك األبــرص فــإن 
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كثيريــن مــن المصابيــن بذلــك المــرض الوبيــل كانــوا يتجمهــرون حول المســيح، وحينئٍذ 
ســترفع الصيحــة ويقولــوا إن الشــعب قــد أصيبــوا بعــدوى البــرص مــن جــراء احتكاكهــم 
بأولئك البرص. وكثيرون من البرص ما كانوا يستخدمون بركة الشفاء كبركة لذواتهم 
أو لغيرهم. ومتى اجتذب يسوع البُرص حوله فإن ذلك يعطي أعداءه فرصة لتهامه 

بأنــه يتعــدى نواهــي النامــوس الطقســي. وبهــذا يتعطــل عمــل الكــرازة باإلنجيــل. 

إذاعة الخبر
هــذه الحالــة بــررت إنــذار المســيح. إذ إن شــفاء ذلــك األبــرص شــاهده جمــع 
مــن النــاس، وكانــوا يتوقــون لمعرفــة حكــم الكهنــة. فلمــا عــاد الرجــل إلــى أصدقائــه 
أي  الرجــل  ذلــك  يبــذل  لــم  يســوع  تحفــظ  مــن  فبالرغــم  عظيــم.  اهتيــاج  حــدث 
ذلــك  لكــن  األمــر،  إخفــاء  المســتحيل  مــن  مســعى إلخفاء حقيقــة شــفائه. وكان 
األبــرص بعدمــا ُشــفي أذاع الخبــر فــي كل مــكان. كمــا فهــم أن وداعــة يســوع هــي 
التــي أمرتــه بالســكوت. ولذلــك جــال مــن مــكان إلــى مــكان معلنــا عــن قــوة هــذا 
تلــك اإلعانــات ســتزيد مــن إصــرار  يــدرك أن  يكــن  لــم  الشــافي العظيــم. ولكنــه 
الكهنــة والشــيوخ علــى إهــاك يســوع. لقــد أحــس الرجــل الــذي شــفي أن هبــة 
عائلتــه  إلــى  وأعيــد  رجولتــه  قــوة  اســتعاد  إذ  وتهلــل  ففــرح  جــدا،  ثمينــة  الشــفاء 
الطبيــب  ذلــك  تمجيــد  عــن  يكــف  أن  المســتحيل عليــه  مــن  أنــه  وعشــرائه، ورأى 
الــذي شــفاه. ولكــن إذاعتــه لخبــر تلــك المعجــزة نتــج عنــه تعطيــل عمــل الُمَخلِّــص، 
إذ تقاطــر النــاس عليــه بكثــرة عظيمــة حتــى اضطــر للتوقــف عــن العمــل إلــى حيــن.

إن كل عمــل مــن أعمــال المســيح كان لــه غــرض بعيــد المــدى، وكان يشــتمل 
علــى مــا هــو أكثــر ممــا لح فــي العمــل نفســه. هكــذا كانــت الحــال مــع األبــرص، 
ففــي حيــن أن يســوع خــدم حاجــات كل مــن أقبلــوا إليــه فقــد كان يتــوق ألن يبــارك 
مــن لــم يأتــوا. وفــي حيــن أنــه اجتــذب العشــارين والوثنييــن والســامريين كان يشــتاق 
للوصــول إلــى الكهنــة والمعلميــن الذيــن كبلهــم التعصــب والتقاليــد. لقــد اســتنفد 
كل وســيلة كان يمكنه بواســطتها أن يصل إليهم. وفي إرســاله األبرص الذي شــفي 

إلــى الكهنــة، قــدم شــهادة أراد بهــا القضــاء علــى تعصبهــم.
لقــد ادعــى الفريســيون أن تعليــم المســيح مضــاد للنامــوس الــذي أعطــاه هللا 
بــأن يقــدم  يــد موســى. ولكنــه فــي توصيتــه لألبــرص الــذي قــد طهــر  لشــعبه علــى 
ذبيحــة حســب مــا هــو مفــروض فــي النامــوس، كــذب ذلــك الدعــاء، فــكان ذلــك 

شهـــادة كافيــة إلقنــاع كل مــن يريــدون أن يقتنعــوا.
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ثــم أرســل الرؤســاء فــي أورشــليم جواســيس ليتجسســوا علــى يســوع لعلهــم 
لهــم  قــدم  أن  اإلجــراء  ذلــك  علــى  جوابــه  فــكان  إلهاكــه،  حجــة  عليــه  يجــدون 
مــن  يخلــص  أن  علــى  وقدرتــه  للنامــوس،  واحترامــه  للبشــرية  حبــه  علــى  برهانــا 
َخيْــٍر،  بَــَدَل  َشــرًّا  َعلَــيَّ  الخطيــة والمــوت. وهكــذا شــهد عنهــم قائــا: » َوَضُعــوا 
َوبُْغًضــا بـَـَدَل ُحبِّــي « )مزمــور 109: 5(. إن ذاك الــذي أوصــى فــي موعظتــه علــى 
ـوا أَْعَداءَكُــْم « قــد مثّـَـل بنفســه هــذا المبــدأ القائــل: » َغيْــَر  الجبــل قائــا: » أَِحبُـّ
ُمبَارِكِيــَن « )متــى  ِبالَْعْكــِس  بَــْل  ِبَشــِتيَمٍة،  َشــِتيَمٍة  َعــْن  أَْو  ِبَشــّر  َشــّر  َعــْن  ُمَجاِزيــَن 

5: ٤٤؛ 1بطــرس 3: 9(.

الشفاء حجة مقنعة
إن نفــس الكهنــة الذيــن حكمــوا علــى األبــرص بالطــرد مــن بيــن األصحــاء شــهدوا 
اآلن بأنــه قــد شــفي. وإذ نطقــوا بهــذا الحكــم جهــارا وســجلوه كان ذلــك شــهادة ثابتــة 
للمســيح. وإذ أعيــد الرجــل بعدمــا شــفي إلــى جماعــة إســرائيل بنــاء علــى تأكيــد 
الكاهن نفســه بأنه لم يعد للمرض أي أثر فيه، كان هو نفســه شــهادة حية لمن قد 
أحســن إليــه. وبفــرح عظيــم قــدم ذبيحــة وعظَّــم اســم يســوع، كمــا شــهد الكهنــة لقــوة 
الُمَخلِـّـص اإللهيــة. لقــد قدمــت لهــم الفرصــة ألن يعرفــوا الحــق وينتفعــوا بالنــور، 
فــإذا رفضــوا النــور فســيرحل عنهــم إلــى غيــر عــودة. لقــد رفــض كثيــرون النــور ولكنــه 
لــم يعــَط عبثــاً، إذ تأثــرت قلــوب كثيــرة لــم يكــن يبــدو عليهــا أي تأثــر. ومــدى ســني 
خدمــة الُمَخلِـّـص بــدا كان رســالته لــم تجــد ســوى تجاوبــا قليــا مــن محبــة الكهنــة 
والمعلميــن، ولكــن بعــد صعــوده إلــى الســماء نقــرأ قــول الكتــاب: » ُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر 

ِمــَن الَْكَهَنــِة يُِطيُعــوَن اإِليَمــاَن « )أعمــال 6: 7(.
هــو  المخيــف  المــرض  ذلــك  مــن  لألبــرص  تطهيــره  فــي  المســيح  عمــل  إن 
مثــال لعملــه فــي تطهيــر النفــس مــن الخطيــة. كان الرجــل الــذي أتــى إلــى يســوع 
» مملــوءا برصــا «. لقــد نفــذ ســم ذلــك الــداء الوبيــل إلــى كل جســمه. فحــاول 
أبــرص  يلمــس  مــن  األبــرص، ألن كل  معلمهــم ومامســة  بيــن  الحيلولــة  التاميــذ 
يصيــر هــو نفســه نجســا. ولكــن يســوع لــم يتنجــس عندمــا لمــس ذلــك األبــرص. بــل 
إن لمســته منحتــه قــوة حيــاة فطهــر مــن برصــه. وهكــذا الحــال مــع بــرص الخطيــة، 
بقــوة  منهــا  أحــد  يطهــر  أن  المســتحيل  ومــن  القلــب ومميتــة،  فــي  فهــى متأصلــة 
بشــرية: » كُلُّ الــرَّأِْس َمِريــٌض، َوكُلُّ الَْقلْــِب َســِقيٌم. ِمــْن أَْســَفِل الَْقــَدِم إِلـَـى الــرَّأِْس 
ــٌة، بَــْل ُجــْرٌح َوأَْحبَــاٌط «  )إشــعياء 1: 5، 6(. ولكــن يســوع إذ اتخــذ  لَيْــَس ِفيــِه ِصحَّ
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وكل  للخاطــئ.  شــافية  قــوة  لــه  فيــه  وجــوده  إن  بــل  يتنجــس،  لــم  بشــريا  جســما 
تُطَهِّرَنِــي «  أَْن  تَْقــِدْر  أَرَْدَت  إِْن  َســيُِّد،  قائــا: » يَــا  بإيمــان  يجثــو عنــد قدميــه  مــن 

.)3 )متــى 2:8،  فَاطُْهــْر! «  الجــواب » أُِريــُد،  سيســمع 

دروس في أعمال الشفاء
فــي بعــض حــالت الشــفاء لــم يعــط يســوع البركــة المطلوبــة فــي الحــال. ولكــن 
فــي حالــة هــذا األبــرص مــا إن تقــدم بطلبــه هــذا إلــى الســيد حتــى أجيــب إلــى طلبــه. 
عندمــا نطلــب بــركات زمنيــة قــد تتأخــر اإلجابــة، أو قــد يمنحنــا هللا شــيئا غيــر مــا 
طلبنــاه. ولكــن عندمــا نطلــب الخــاص مــن الخطيــة فاألمــر يكــون علــى خــاف هــذا. 
فالــرب يريــد أن يطهرنــا مــن خطايانــا ويجعلنــا أولدا لــه ويجعلنــا قادريــن علــى أن 
نحيــا حيــاة القداســة. إن المســيح » بـَـَذَل نَْفَســُه ألَْجــِل َخطَايَانـَـا، لِيُْنِقَذنـَـا ِمــَن الَْعالـَـِم 
الثَِّقــُة  ِهــَي  َوأَِبيَنــا « )غاطيــة 1: ٤(، » هــِذِه  إَِراَدِة هللِا  يِر َحَســَب  ــرِّ الَْحاِضــِر الشِّ
نَْعلَــُم  كُنَّــا  َوإِْن  لََنــا.  يَْســَمُع  َمِشــيئَِتِه  َحَســَب  َشــيْئًا  إِْن طَلَبَْنــا  ـُه  أَنّـَ ِعْنــَدُه:  لََنــا  الَِّتــي 
ـُه َمْهَمــا طَلَبَْنــا يَْســَمُع لََنــا، نَْعلَــُم أَنَّ لََنــا الطِّلِبَــاِت الَِّتــي طَلَبَْناَهــا ِمْنــُه « )1 يوحنــا  أَنّـَ
ـى يَْغِفــَر لََنــا َخطَايَانَــا  5: 1٤، 15(. » إِِن اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانَــا فَُهــَو أَِميــٌن َوَعــاِدٌل، َحتّـَ

َويُطَهِّرَنَــا ِمــْن كُلِّ إِثْــٍم « )1يوحنــا 9:1(.
وإذ شــفى المســيح المفلــوج فــي كفرناحــوم علَّــم نفــس الحــق، فلكــي يعلــن عــن 
ســلطانه ألن يغفــر الخطايــا أجــرى تلــك المعجــزة. كمــا أن شــفاء المفلــوج يكشــف 
لعتراضــات  وبالنســبة  والتشــجيع،  بالرجــاء  غنــي  فهــو  ثمينــة،  حقائــق  أيضــاً  لنــا 

الفريســيين التافهــة فــإن فيــه أيضــاً تحذيــرا لنــا.
وكمــا كانــت الحــال مــع األبــرص فــكل آمــال هــذا المفلــوج فــي الشــفاء انهــارت. 
وقــد أصابــه هــذا المــرض نتيجــة لحيــاة قضاهــا فــي ارتــكاب الخطيــة، كمــا زادت 
مــن آلمــه مــرارة النــدم. لقــد ظــل طويــا يتوســل إلــى الفريســيين ومعلمــي النامــوس 
بــكل  الَنْفِســية والجســمانية. ولكنهــم  آلمــه  مــن  راحــة  أيديهــم  يجــد علــى  أن  آمــا 
للشــفاء وأســلموه لغضــب هللا. فلقــد  قابــل  بــأن مرضــه غيــر  بــرود حكمــوا عليــه 
اعتبــر الفريســيون أن المحــن واآللم برهــان علــى ســخط هللا، وكانــوا يترفعــون عــن 
فــي  بأنوفهــم  الذيــن شــمخوا  أنفســهم  فــإن هــؤلء  المرضــى والفقــراء. ومــع ذلــك 
صلــف وكبريــاء معتبريــن ذواتهــم قديســين كانــوا فــي غالــب األحيــان أعظــم جرمــا 

وأثقــل إثمــا مــن أولئــك المتألميــن الذيــن حكمــوا عليهــم.

266, 267



» تَْقِدْر أَْن تُطَهِّرَنِــي «  |  251

عون لفاقدي الرجاء
كان ذلــك المفلــوج عاجــزا تمامــا، فــإذ لــم يــر عونــا يأتيــه مــن أي إنســان غــاص فــي 
بالوعــة اليــأس. ولكنــه بعــد ذلــك ســمع عــن القــوات العجيبــة التــي أجراهــا يســوع. 
وســمع أن آخريــن كانــوا خطــاة وعاجزيــن مثلــه نالــوا الشــفاء، حتــى البــرص طهــروا. 
وقــد شــجعه أصدقــاؤه الذيــن أنبــأوه بتلــك األخبــار الســارة، علــى اإليمــان بأنــه يمكنــه 
هــو أيضــا أن يشــفى لــو ُحِمــل إلــى يســوع. ولكــن قلبــه غــاص فــي داخلــه فــي يــأس 
مريــر عندمــا ذكــر كيــف أصابــه ذلــك المــرض. وقــد كان يخشــى مــن أن ذلــك الطبيــب 
القــدوس قــد ل يحتمــل أن يــراه ماثــا فــي حضرتــه ومــع ذلــك فــإن مــا كان يصبــو 
إليــه هــذا المريــض لــم يكــن هــو شــفاء الجســد بقــدر مــا كان يتــوق إلــى الراحــة مــن 
عــبء الخطيــة، فلــو أمكنــه أن يــرى يســوع وينــال يقيــن غفــران الســماء وســام هللا 
فسيكون قانعا بالموت أو بالحياة بحسب ما يريد هللا. كانت صرخة ذلك الرجل 
المحتضــر هــي هــذه: » يــا ليتنــي أمثــل أمامــه! « لــم يكــن لديــه وقــت يضيعــه هبــاء، 
فلقــد تهــرأ جلــده ولحمــه وبــدت فــي جســمه آثــار الفســاد فتوســل إلــى أصدقائــه 
أن يحملــوه علــى فراشــه إلــى يســوع، ففعلــوا ذلــك بــكل ســرور. ولكــن الزحــام فــي 
داخــل البيــت الــذي كان فــي بــه الُمَخلِّــص وخارجــه كان علــى أشــده حتــى بــدا مــن 
المســتحيل علــى ذلــك المريــض وأصدقائــه أن يشــقوا ألنفســهم طريقــا فــي وســط 

تلــك الكتــل البشــرية ليصلــوا إليــه أو علــى األقــل يســمعون صوتــه مــن بعــد.
ـم فــي بيــت بطــرس وحســب العــادة كان تاميــذه جلوســا إلــى  كان يســوع يعلِـّ
يِسيُّوَن َوُمَعلُِّموَن لِلنَّاُموِس َجالِِسيَن َوُهْم قَْد أَتَْوا ِمْن كُلِّ قَْريٍَة ِمَن  جواره: » وَكَاَن فَرِّ
الَْجلِيِل َوالْيَُهوِديَِّة َوأُورَُشلِيَم « )لوقا 5: 17(. لقد أتى أولئك الناس ليتجسسوا على 
يســوع لعلهــم يجــدون عليــه علــة، وخــارج هــذه الدائــرة كانــت توجــد جمــوع مختلطــة 
بــا ترتيــب. منهــم المتشــوقون والمتهيبــون والفضوليــون والعديمــو اإليمــان. وكانــت 
جنســيات مختلفة وطبقات متعددة ممثلة هناك: » وَكَانَْت قُوَُّة الرَّبِّ لِِشــَفائِِهْم « 
)لوقا 5: 17(. فكان روح الحياة يحتضن ذلك الجمع، ولكن الفريسيين والمعلمين 
لــم ياحظــوا حضــوره إذ لــم يكونــوا يحســون بحاجتهــم ولذلــك لــم يكــن لهــم نصيــب فــي 

الشــفاء: » أَْشــبََع الِْجيَــاَع َخيْــرَاٍت َوَصــرََف األَْغِنيَــاَء فَارِِغيــَن « )لوقــا 1: 53(.

ثغرة في السقف
حــاول حاملــو المفلــوج مــرارا أن يشــقوا ألنفســهم طريقــا فــي وســط ذلــك الجمــع 
ولكــن كل محاولتهــم ذهـــبت هبــاء. وقــد جــال الرجــل المريــض ببصــره فــي وســط 
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ذلــك الجمــع  فــي ألــم وعــذاب ل يعبــر عنهمــا. وبعدمــا صــارت المعونــة التــي طالمــا 
اشتاق إليها في متناول يده، كيف يمكنه اآلن أن يفلت الرجاء من يده. فبناء على 
اقتراحــه حملــه أصدقــاؤه إلــى ســطح البيــت وبعدمــا كشــفوا الســقف دلــوا المريــض 
أمــام قدمــي يســوع، فتوقــف الســيد عــن حديثــه، ونظــر إلــى وجــه ذلــك الرجــل الــذي 
ارتســمت عليــه الحــزن والفجيعــة ورأى عينيــه المتوســلتين مركزتيــن فيــه. وقــد عــرف 
حالتــه ألنــه هــو الــذي كان قــد اجتــذب إليــه تلــك النفــس المرتبكــة المتشــككة. فــإذ 
إلــى ضميــره. وعندمــا  التبكيــت  الُمَخلِـّـص  أدخــل  بيتــه  فــي  يــزال  المفلــوج ل  كان 
تــاب عــن خطايــاه وآمــن بقــدرة يســوع علــى شــفائه باركــت قلبــه المشــتاق مراحــم 
الُمَخلِّــص المانحــة الحيــاة. وقــد لحــظ يســوع أول بارقــة مــن بــوارق اإليمــان تنمــو فيــه 
حتــى صــارت يقينــا ل يتزعــزع بــأن هــذا هــو المعيــن الوحيــد للخاطــئ، كمــا رأى ذلــك 

اإليمــان ينمــو و يتقــوى مــع كل محاولــة أبداهــا للمثــول بيــن يــدي الفــادي.
وبكلمــات نزلــت كالموســيقى علــى أذنــي المتألــم قــال لــه الُمَخلِـّـص: » ثِــْق يَــا 

. َمْغُفــورٌَة لَــَك َخطَايَــاَك « )متــى 9: 2(.  بَُنــيَّ
تدحــرج حمــل اليــأس عــن نفــس ذلــك اإلنســان وشــمل قلبــه ســام الغفــران، 
فأضــاء وجهــه بنــور الفــرح. لقــد شــفي مــن ألمــه الجســماني فتبــدل كل كيانــه. شــفي 

المفلــوج العاجــز! وغفــرت خطايــا ذلــك الخاطــئ المجــرم!
وبإيمــان بســيط قبــل الرجــل كلمــات يســوع كهبــة الحيــاة الجديــدة، ولــم يلــح فــي 
طلب شــيء آخر، بل ظل مضطجعا هناك في ســكون فرح، فكانت ســعادته مما 
ل يمكــن أن يعبــر عنهــا لســان، وأشــرق نــور الســماء علــى محيــاه، ونظــر النــاس إلــى 

ذلــك اإلنســان بتهيــب ورهبــة.
كان معلمو الشعب يتلهفون لمعرفة ما الذي سيفعله يسوع في هذه الحالة. 
وتذكــروا كيــف أن ذلــك الرجــل كان قــد لجــأ إليهــم فــي طلــب العــون ولكنهــم رفضــوا 
إعطــاءه الرجــاء وأغلقــوا أحشــاءهم عنــه. وإذ لــم يكتفــوا بذلــك أعلنــوا أنــه يقاســي مــن 
لعنــة هللا علــى خطايــاه. وهــا عــادت إليهــم تلــك الذكــرى عندمــا رأوه اآلن أمامهــم، 
ثــم لحظــوا الهتمــام العظيــم بهــذا المشــهد الــذي أبــداه كل ذلــك الجمــع. فاعتراهــم 

خــوف شــديد مــن أن يتاشــى نفوذهــم وســلطانهم علــى الشــعب.
لــم يتحــدث أولئــك الرؤســاء معــا، ولكنهــم قــرأوا أفــكار بعضهــم البعــض لمجــرد 
تبــادل النظــرات. وكان معنــى نظراتهــم أنــه ل بــد مــن عمــل شــيء لصــد تيــار ذلــك 
الشــعور الجــارف. لقــد أعلــن يســوع لذلــك المفلــوج أن خطايــاه قــد غفــرت، ولكــن 
هــذا  اعتبــار  يمكنهــم  أنــه  واعتقــدوا  تجديفــا،  التصريــح  هــذا  اعتبــروا  الفريســيين 
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التجديــف خطيــة تســتوجب المــوت، وبموجــب ذلــك يقدمــون يســوع للمحاكمــة. 
ـُم هــَذا هَكــَذا ِبتََجاِديــَف؟ َمــْن يَْقــِدُر أَْن  وفكــروا فــي قلوبهــم قائليــن: » لَِمــاَذا يَتََكلّـَ

يَْغِفــَر َخطَايَــا إِلَّ هللُا َوْحــَدُه؟ « )مرقــس 2: 7(.

» ُقْم َواْحِمْل ِفَراَشَك «
وإذ ثبــت يســوع نظــره فيهــم جبنــوا أمامــه وتراجعــوا، ومــن ثــم قــال لهــم: »لمــاذا 
أَْن  أَْم  لَــَك َخطَايَــاَك،  َمْغُفــورٌَة  يَُقــاَل:  أَْن  أَيَْســُر:  أَيَُّمــا  تفكــرون بهــذا فــي قلوبكــم؟ 
يَُقــاَل: قُــْم َواْمــِش؟ َولِكــْن لَِكــْي تَْعلَُمــوا أَنَّ لبْــِن اإلِنَْســاِن ُســلْطَانًا َعلَــى األَرِْض أَْن 
َواْحِمــْل  قال: قُــْم  المفلــوج  إلــى  نظــره  يصــوِّب  رجــع  أن  بعــد  ثــم  الَْخطَايَــا «  يَْغِفــَر 

بَيِْتــَك! « )لوقــا 5: 22-2٤(. إِلَــى  َواْذَهــْب  ِفرَاَشــَك 
وإذا بذلــك الرجــل الــذي أُتــي بــه إلــى يســوع محمــول علــى فراشــه ينهــض علــى 
قدميــه بــكل مــا فــي الشــباب مــن خفــة ومرونــة وقــوة، وإذا بالدمــاء الحــارة تجــري 
فــي كل عروقــه، وكل عضــو فــي جســمه تمــأله القــوة، فينشــط للعمــل فجــأة، وبــدل 
مــن شــحوب المــوت الــذي كان يدنــو منــه، كان وجهــه وجســمه يتألقــان بالصحــة 
ـى بُِهــَت الَْجِميــُع  ، َحتّـَ اَم الْــُكلِّ ــِريَر َوَخــَرَج قُــدَّ والحيــاة: » فََقــاَم لِلَْوقْــِت َوَحَمــَل السَّ

!‹ « )مرقــس 2: 12(. ــُدوا هللَا قَائِلِيَن:›َمــا رَأَيَْنــا ِمثْــَل هــَذا قَــطُّ َوَمجَّ
يــا لمحبــة يســوع العجيبــة إذ تتنــازل لتشــفي المذنبيــن والمتألميــن! هــوذا اإللــه 
يحــزن ويخفــف آلم بنــي اإلنســان المتألميــن! ويــا للقــوة العجيبــة التــي تعلــن نفســها 
هكــذا لبنــى اإلنســان! مــن ذا الــذي يســتطيع أن يشــك فــي رســالة الخــاص؟ أومــن 

ذا يحتقــر مراحــم الفــادي الــرؤوف؟
إن األمــر كان يحتــاج إلــى قــدرة هللا الخالقــة لكــي تعــود إلــى ذلــك الجســم الواهــن 
الذابــل صحتــه ونضارتــه. إن ذلــك الصــوت الــذي منــح الحيــاة لإلنســان المجبــول مــن 
تــراب األرض هــو نفســه الــذي منــح الحيــاة لذلــك المفلــوج الــذي كان يحتضــر. ونفــس 
القــوة التــي أعــادت الحيــاة إلــى الجســم هــي التــي جــددت القلــب. ذاك الــذي عنــد 
بــدء الخليقــة: » قـَـاَل فَــَكاَن. ُهــَو أََمــَر فََصــاَر « )مزمــور 33: 9(. هــو نفســه الــذي تكلــم 
بكلمــة الحيــاة للنفــس المائتــة بالذنــوب والخطايــا. إن شــفاء الجســد كان برهانــا علــى 
القــوة التــي جــددت القلــب. وقــد أمــر المســيح المفلــوج بــأن يقــوم ويمشــي قائــا: 
» لَِكْي تَْعلَُموا أَنَّ لبِْن اإلِنَْساِن ُسلْطَانًا َعلَى األَرِْض أَْن يَْغِفَر الَْخطَايَا « )لوقا 5: 2٤(.

الشــفاء  وتبــع  والجســد،  للنفــس  شــفاء  يســوع  فــي  وجــد  المفلــوج  ذلــك 
الروحــي شــفاء جســدي، فينبغــي لنــا أل نغفــل هــذا الــدرس. وفــي هــذه األيــام 
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يوجــد آلف النــاس الذيــن يتعذبــون مــن أمــراض جســدية، وهــم كالمفلــوج يتوقــون 
لســـماع الرســالة القائلــة: » مغفــورة لــك خطايــاك « إن عــبء الخطيــة بمــا ينطــوي 
أمــراض  هــو ســبب كل  بعــد  تُشــبَع  لــم  التــي  والرغائــب  الراحــة  عــدم  مــن  عليــه 
النــاس. إنهــم ل يســتطيعون أن يجــدوا راحــة حتــى يأتــوا إلــى شــافي النفــوس. إن 
الســام الــذي ل يســتطيع أحــد ســواه أن يمنحــه للنفــس يمكنــه أن يعطــى للذهــن 

نشــاطا وللجســم صحــة وقــوة.
لقــد أتــى يســوع » لَِكــْي يَْنُقــَض أَْعَمــاَل إِبْلِيــَس «. » ِفيــِه كَانَــِت الَْحيَــاُة « وهــو 
القائــل: » أَتَيْــُت لِتَُكــوَن لَُهــْم َحيَــاٌة َولِيَُكــوَن لَُهــْم أَفَْضــُل «، وقــد صــار » ُروًحــا ُمْحِييًــا « 
)1 يوحنــا 3: 8؛ يوحنــا 1: ٤؛ 10: 10؛ 1 كورنثــوس 15: ٤5(. ول يــزال يملــك القــوة 
المانحــة الحيــاة، كمــا قــد شــفي المرضــى ومنــح الغفــران للخطــاة عندمــا كان علــى 
األرض، » الَِّذي يَْغِفُر َجِميَع ذُنُوِبِك. الَِّذي يَْشــِفي كُلَّ أَْمرَاِضِك « )مزمور 103: 3(.

أن  لــو  كمــا  عظيمــا  الشــعب  علــى  هــذه  المفلــوج  شــفاء  معجــزة  تأثيــر  كان 
الســماء انفتحــت وكشــفت عــن أمجــاد العالــم األفضــل. وإذ شــق الرجــل الــذي 
شــفي، طريقــا لنفســه فــي وســط تلــك الجمــوع وهــو يبــارك هللا عنــد كل خطــوة 
الطريــق،  لــه  ليفســحوا  النــاس  تراجــع  شــيئا،  يحمــل  ل  وكأنــه  ســريره  وحامــل 
الْيَــْوَم  َرأَيَْنــا  قَــْد  إليــه وهــم ذاهلــون، ويتهامســون قائليــن: » إِنََّنــا  وكانــوا ينظــرون 

.)26  :5 )لوقــا  َعَجائِــَب! « 

هزيمة الكهنة
أنــه ل مجــال  الفريســيين وأصابتهــم هزيمــة ماحقــة، ورأوا  أبكمــت الدهشــة 
لحســدهم اآلن ليلهــب الجمهــور ضــد يســوع. إن اآليــة التــي أجريــت فــي الرجــل 
الــذي كانــوا قــد أســلموه لغضــب هللا كان تأثيرهــا علــى الشــعب عظيمــا بحيــث 
إن المعلميــن صــاروا حينئــٍذ مغموريــن فــي زوايــا النســيان. فلقــد رأوا أن المســيح 
الممتزجــة  فــإن عظمتــه  ذلــك  ومــع  ينســبونها هلل وحــده،  هــم  كانــوا  قــوة  يملــك 
باللطــف والتواضــع كان الفــرق عظيمــا بينهــا وبيــن غطرســتهم وكبريائهــم، فشــملهم 
الرتبــاك والخجــل إذ كانــوا متحققيــن مــن وجــود كائــن ســام جليــل بينهــم، ولكنهــم 
لــم يعترفــوا بذلــك. وعلــى قــدر عظمــة البرهــان علــى أن ليســوع الســلطان أن يغفــر 
الخطايــا علــى قــدر مــا اعتصمــوا هــم بعــدم إيمانهــم، فخرجــوا مــن بيــت بطــرس 
علــى  ليتآمــروا  الســيد،  كلمــة  بقــوة  الصحــة  مــلء  فــي  المفلــوج  منــه  خــرج  الــذي 

إســكات صــوت ابــن هللا.
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فقــد  اإلنســان  ذلــك  فــي  أنــه كان مميتــا ومتأصــا  مــع  الجســدي  المــرض  إن 
ُشــفي بقــوة المســيح ولكــن مــرض الــروح تمكــن بــكل قــوة مــن أولئــك اللذيــن أغمضــوا 
عيونهــم حتــى ل تــرى النــور. إن البــرص والفالــج لــم يكونــا فظيعيــن ومريعيــن مثلمــا 

كان التعصــب وعــدم اإليمــان.
وعندمــا عــاد المفلــوج إلــى بيتــه بعــد شــفائه كان هنالــك فــرح عظيــم بعودتــه 
صحيحــا معافــى حامــا، فــي يســر، الســرير الــذي كان قــد حمــل عليــه بــكل رفــق 
وأخــذ إلــى حيــث كان المســيح منــذ قليــل. فتجمــع أهــل بيتــه حولــه وفــي عيونهــم 
دمــوع الفــرح وهــم ل يــكادون يصدقــون عيونهــم. لقــد وقــف الرجــل أمامهــم فــي 
مــلء نشــاط الرجولــة. وتلــك الذراعــان اللتــان كانتــا بــا حيــاة صارتــا قويتــن وطــوع 
إرادتــه. ولحــم جســمه المتقلــص المنكمــش الداكــن اللــون عــاد اآلن كلحــم صبــي 
صغيــر ذا لــون وردي جميــل. وكان يمشــي بخطــوات قويــة ثابتــة. وارتســم الفــرح 
والرجــاء علــى كل تقاســيم وجهــه، وحلــت ســيماء الطهــارة والســام فــي مــكان 
أثــار الخطيــة واآللم، وارتفعــت تهاليــل الشــكر مــن جوانــب ذلــك البيــت، وتمجــد 
لمــن  والقــوة  اليائــس،  اإلنســان  ذلــك  إلــى  الرجــاء  أعــاد  قــد  الــذي  ابنــه  فــي  هللا 
بيتــه  وأهــل  الرجــل  هــذا  كان  لقــد  الشــفاء.  منــه  يرجــى  ل  بمــرض  مضروبــا  كان 
مســتعدين ألن يضعــوا حياتهــم ألجــل يســوع، ولــم يعــد يعكــر إيمانهــم أي شــك، 
كا ول أفســد عــدم اإليمــان ولءهــم لــذاك الــذي قــد أدخــل النــور والســعادة إلــى 

بيتهــم المظلــم الكئيــب.
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 )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي متــى 9: 9-17؛
 مرقــس 2: 1٤-22؛ 5: 39-27(.

من بين كل موظفي الرومان في فلسطين كان العشارون أبغض الناس لقلوب 
الشعب، فكانوا ممقوتين أشد المقت. وحقيقة كون أمة أجنبية هي التي فرضت 
هــذه الضرائــب عليهــم كان ذلــك موضــوع إثــارة واهتيــاج دائميــن لليهــود إذ كان ذلــك 
مذكرا دائما لهم بأنهم ليسوا أحرارا ول مستقلين. ولم يكن الجباة والعشارون مجرد 
آلت فــي أيــدي الرومــان المســتبدين، بــل كانــوا مغتصبيــن لحســابهم الخــاص، فكانــوا 
يحققــون ثــراء فاحشــا علــى حســاب الشــعب. واليهــودي الــذي كان يقبــل القيــام 
بهــذه الوظيفــة علــى أيــدي الرومــان كان يُنظــر إليــه كمــن هــو خائــن لشــرف أمتــه. وكانــوا 

يحتقرونــه كمــن هــو مرتــد، وكان يعتبــر مــن أحــط طبقــات المجتمــع.
خادمــا  ليكــون  ســيدعى  الطبقــة، وكان  هــذه  أفــراد  ضمــن  متــى  لوي  كان 
الفريســيون  حكــم  وقــد  فــي جنيســارت.  األوليــن  األربعــة  التاميــذ  بعــد  للمســيح 
علــى متــى بمقتضــى حرفتــه، ولكــن يســوع رأى فــي هــذا الرجــل قلبــا مفتوحــا لقبــول 
الحــق. كان متــى قــد أصغــى لتعاليــم الُمَخلِـّـص، وإذ كشــف لــه روح هللا المبكــت 
عــن شــر قلبــه تــاق إلــى طلــب العــون مــن المســيح، ولكنــه كان معتــادا القيــود التــي 
قــد فرضهــا معلمــو الشــعب فلــم يكــن يفكــر فــي أن هــذا المعلــم العظيــم ســياحظه.
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ولكــن إذ كان هــذا العشــار جالســا عنــد مــكان الجبايــة فــي أحــد األيــام رأي 
قائــا:  يخاطبــه  ســمعه  حينمــا  عظيمــة  دهشــته  كانــت  كــم  إليــه،  قادمــا  يســوع 

.)9:9 )متــى  » اتبعنــي « 

اختيار النصيب الصالح
» فَتَــرََك )متــى( كُلَّ َشــْيٍء َوقَــاَم َوتَِبَعــُه « )لوقــا 5: 28(. لــم يكــن ثمــة تــردد أو 
تســاؤل. ول تفكيــر فــي تلــك الوظيفــة المربحــة التــي تــدر عليــه ربحــا وفيــرا والتــي 
يســتبدل بهـــا الفقــر والمشــقة، ولكــن حســبه أنــه ســيكون مــع يســـوع ليســمع تعاليمــه 

ويشــاركه فــي عملــه.
كذلــك كانــت الحــال مــع التاميــذ الذيــن قــد ُدعــوا مــن قبــل. فعندمــا أمــر يســوع 
المســيح بطــرس ورفاقــه أن يتبعــوه ففــي الحــال تركــوا الســفن والشــباك وســاروا وراءه 
كان لبعــض هــؤلء التاميــذ أقــارب وأصدقــاء يعولونهــم، ولكنهــم عندمــا ســمعوا دعــوة 
الســيد لــم يتــرددوا، ول ســأل أحدهــم قائــا: كيــف أعيــش ومــن يعــول عائلتــي؟ لكنهــم 
كلهــم أطاعــوا الدعــوة. وعندمــا ســألهم يســوع بعــد ذلــك قائــا: » ›ِحيــَن أَرَْســلْتُُكْم ِبــاَ 

كِيــٍس َولَ ِمــزَْوٍد َولَ أَْحِذيَــٍة، َهــْل أَْعَوَزكُــْم َشــْيٌء؟‹ فََقالُــوا: ›لَ‹ « )لوقــا 22: 35(.
لقــد قــدم نفــس المتحــان لمتــى فــي ثرائــه وألنــدراوس وبطــرس فــي فقرهمــا، فقــام 
كل منهم بنفس التكريس. وفي ساعة النجاح حين كانت الشباك ممتلئة بالسمك 
وحيــن كانــت جــواذب الحيــاة القديمــة قويــة ســأل يســوع التاميــذ الذيــن كانــوا عنــد 
البحــر أن يتركــوا كل شــيء ألجــل عمــل اإلنجيــل. وهكــذا يقــدم المتحــان لــكل نفــس 

ليــرى مــا إذا كان شــغفها بالخيــر الزمنــي أو شــوقها إلــى اتبــاع يســوع هــو األقــوى.
إن المبــادئ ملزمــة لإلنســان دائمــا. فــا يمكــن إلنســان أن ينجــح فــي خدمــة هللا 
مــا لــم يكــن كل قلبــه فــي العمــل ويحســب كل شــىء خســارة مــن أجــل فضــل معرفــة 
تلميــذا  يكــون  أن  يســتطيع  ل  واحتياطــات  تحفظــات  أيــة  يقــدم  فالــذي  المســيح. 
للمســيح بــل بالحــري ل يمكنــه أن يكــون عامــا معــه. وعندمــا يقــدر النــاس الخــاص 
العظيــم حــق قــدره فــإن التضحيــة التــي شــوهدت فــي حيــاة المســيح ســترى فــي 

حياتهــم. وأينمــا ســار فهــم ســيتبعونه فرحيــن.
عاصفــة غضــب عظيمــة.  أثــارت  لــه  تلميــذا  ليكــون  لمتــى  المســيح  دعــوة  إن 
أتباعــه المقربيــن كان إهانــة  فكــون معلــم دينــي يختــار عشــارا ليكــون واحــدا مــن 
عظيمــة موجهــة ضــد العــادات الدينيــة والجتماعيــة والقوميــة. وإذ لجــأ الفريســيون 

إلــى تعصــب الشــعب كانــوا يؤملــون أن يثيــروا مشــاعرهم ضــد يســوع.
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وليمة العشار
ســاد علــى العشــارين اهتمــام عظيــم فمالــت قلوبهــم إلــى هــذا المعلــم اإللهــي. 
وإذ كان متــى فرحــا ســعيدا بتلمذتــه تــاق إلــى أن يجتــذب زمــاءه الســابقين إلــى 
يــدُع  ولــم  أقربــاءه وأصدقــاءه.  إليهــا  دعــا  بيتــه  فــي  ولذلــك صنــع ضيافــة  يســوع، 
العشــارين وحدهــم بــل دعــا أيضــا آخريــن ممــن كانــت ســمعتهم موضــع شــبهة وقــد 

جافاهــم جيرانهــم األكثــر تعصبــا.
أقيمت تلك الوليمة إكراما ليسوع الذي لم يتردد في قبول تلك المجاملة. كان 
يعــرف تمامــا أن ذلــك ســيغضب حــزب الفريســيين وســيعرض مقامــه هــو للهــوان فــي 
عيون الشعب. ولكنه لم يكن ليتأثر بالعادات في تنقاته أو تصرفاته، ولم يكن يقيم 

وزنــا لوجاهــة المظهــر، بــل كل مــا كان يهمــه هــو أن يجــد نفســا ظامئــة إلــى مــاء الحيــاة.
ولطفــه  وبعطفــه  العشــارين،  مائــدة  علــى  الشــرف  كضيــف  الســيد  جلــس 
ومؤانســته برهــن علــى تقديــره للكرامــة اإلنســانية، كمــا تــاق أولئــك النــاس إلــى أن 
يصيــروا أهــا لثقتــه. فدخــل كامــه إلــى قلوبهــم الظامئــة بقــوه محييــة. واســتيقظت 
فــي قلوبهــم بواعــث جديــدة، وفتــح بــاب الحيــاة لهــؤلء القــوم الذيــن كانــوا معتبريــن 

حثالــة المجتمــع ومنبوذيــن مــن جميــع النــاس.
وفــي هــذا الجتمــاع تأثــر كثيــرون ممــن ســمعوا تعاليــم الُمَخلِّــص، ومــع ذلــك لــم 
يعترفــوا بــه إلَّ بعــد صعــوده. وعندمــا انســكب الــروح القــدس وخلــص ثاثــة آلف 
نفــس فــي يــوم واحــد كان بينهــم كثيــرون ممــن ســبق أن ســمعوا الحــق وهــم علــى 
مائــدة العشــارين هــذه، وبعــض منهــم صــاروا رســل اإلنجيــل. أمــا متــى فقــد اعتبــر 
مثــال المســيح، وتصرفــه فــي الوليمــة كان درســا لــه ظــل ماثــا أمامــه دائمــا، ثــم صــار 
هــذا العشــار المحتقــر، مــن أعظــم المبشــرين المكرســين، وكان فــي خدمتــه يســير 

فــي إثــر خطــوات معلمــه عــن أقــرب قــرب.

اُء ... « » األَِصحَّ
وعندما علم معلمو إسرائيل بوجود يسوع في ضيافة متى انتهزوا تلك الفرصة 
لتهامــه، ولكنهــم فضلــوا أن يهاجمــوه عــن طريــق التاميــذ ، فــإذ يثيــرون تعصبهــم 
يمكنهــم أن يحدثــوا الوقيعــة والجفــاء بينهــم وبيــن معلمهــم. وكانــت سياســتهم ترمــى 
إلــى اتهــام المســيح للتاميــذ واتهــام التاميــذ للمســيح مصوبيــن ســهامهم للقتــل. 
هــذه هــي الوســيلة التــي اســتخدمها الشــيطان منــذ أوجــد النفــور فــي الســماء. فــكل 
من يحاول إيجاد النزاع والنفور والجفاء هم مدفوعون لذلك بنفس روح الشيطان.
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ســأل أولئــك المعلمــون الحاســدون التاميــذ قائليــن: » لَِمــاَذا يَــأْكُُل ُمَعلُِّمُكــْم 
ــاِريَن َوالُْخطَــاِة؟ « )متــى 9: 11(. َمــَع الَْعشَّ

لــم ينتظــر يســوع حتــى يدافــع تاميــذه عــن  تلــك التهمــة، بــل أجابهــم قائــا: 
إِنِـّـي  َمــا ُهــَو:  بَــِل الَْمرَْضــى. فَاْذَهبُــوا َوتََعلَُّمــوا  إِلَــى طَِبيــٍب  ــاُء  » لَ يَْحتَــاُج األَِصحَّ
ــاًة إِلَــى التَّْوبَــِة « )متــى 9:  أُِريــُد َرْحَمــًة لَ َذِبيَحــًة، ألَنِّــي لَــْم آِت ألَْدُعــَو أَبْــرَاًرا بَــْل ُخطَ
عــون أنهــم أصحــاء روحيــا ولــم يحســبوا أنهــم بحاجــة  12, 13(. كان الفريســيون يدَّ
إلــى طبيــب، وكانــوا يعتقــدون أن العشــارين واألمــم هالكــون بأمراضهــم الروحيــة 
ل محالــة. أفلــم يكــن أداء عملــه كطبيــب يقتضيــه أن يخــف إلــى نجــدة تلــك الفئــة 
المحتاجــة إلــى معونتــه. لكــن مــع أن الفريســيين كانــوا يفكــرون فــي أنفســهم أفــكارا 
عاليــة فقــد كانــوا فــي الحقيقــة أســوأ حــال مــن أولئــك الذيــن كانــوا يحتقرونهــم. 
اســتعدادا  أكثــر  كانــوا  ولذلــك  بأنفســهم،  واكتفــاء  تعصبــا  أقــل  العشــارون  كان 
إِنِـّـي  ُهــَو:  َمــا  َوتََعلَُّمــوا  » اْذَهبُــوا  المعلميــن:  يســوع ألولئــك  قــال  الحــق.  لتفهــم 
أُِريــُد َرْحَمــًة لَ َذِبيَحــًة «، وهكــذا برهــن لهــم علــى أنهــم مــع ادعائهــم بأنهــم مفســرو 

كلمــة هللا كانــوا يجهلــون روحهــا تمامــا.
أُبكــم الفريســيون مؤقتــا ولكنهــم لــم يــزدادوا إل إمعانــا فــي عداوتهــم للمســيح. 
وبعــد ذلــك ذهبــوا يبحثــون عــن تاميــذ يوحنــا المعمــدان فلمــا وجدوهــم حاولــوا 
لــم يقبلــوا رســالة المعمــدان. لقــد  إثارتهــم ضــد الُمَخلِـّـص. إن هــؤلء الفريســيين 
كانــوا يحتقــرون زهــده وعاداتــه الســاذجة ولباســه الخشــن وأعلنــوا أنــه متعصــب. 
ولكونــه وبخهــم علــى ريائهــم فقــد قاومــوا أقوالــه وحاولــوا إثــارة الشــعب ضــده. كان 
روح هللا علــى أولئــك المســتهزئين الســاخرين مبكتــا إياهــم علــى الخطيــة. ولكنهــم 

رفضــوا مشــورة هللا وأعلنــوا أن يوحنــا بــه شــيطان.

إساءة تمثيل الُمَخلِّص
فلمــا أتــى يســوع وامتــزج بالشــعب وكان يــأكل ويشــرب علــى موائدهــم اتهمــوه 
بأنــه أكــول وشــريب خمــر. مــع أن نفــس النــاس اللذيــن وجهــوا إليــه هــذه التهــم كانــوا 
مذنبيــن. وكمــا أن هللا قــد أســيء تمثيلــه ونســبت إليــه صفــات الشــيطان، كذلــك 

زيــف هــؤلء األشــرار صفــات رســل الــرب.
لــم يكــن الفريســيون يريــدون أن يقتنعــوا بــأن غايــة يســوع مــن أكلــه مــع العشــارين 
ولــم  الظلمــة،  فــي  الجالســين  أولئــك  إلــى  الســماء  بنــور  يأتــي  أن  كانــت  والخطــاة 
يريــدوا أن يصدقــوا بــأن كل كلمــة نطــق بهــا هــذا المعلــم اإللهــي كانــت بــذرة حيــة 
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ســتنمو وتثمــر لمجــد هللا. لقــد أصــروا علــى رفــض النــور، ومــع أنهــم كانــوا قــد رفضــوا 
رســالة المعمــدان وقاوموهــا كانــوا يريــدون اآلن أن يتــوددوا إلــى تاميــذه علــى أمــل 
يســتخف  كمــن  يســوع  لهــم  فصــوروا  يســوع.  ضــد  معهــم  بالتعــاون  يقنعوهــم  أن 
بالتقاليــد القديمــة، وجعلــوا يصــورون لهــم الفــارق العظيــم بيــن تقــوى المعمــدان 

المتشــددة ومســلك يســوع بأكلــه مــع العشــارين والخطــاة.
فــي هــذا الوقــت كان تاميــذ يوحنــا رازحيــن تحــت ثفــل حــزن عظيــم. وكان ذلــك 
قبل زيارتهم ليسوع حاملين إليه رسالة من يوحنا. كان معلمهم المحبوب سجينا، 
وكانــوا يقضــون أيامهــم فــي النــوح والبــكاء. ولــم يبــذل يســوع أي مســعى إلخــراج يوحنــا 
من السجن بل بدا وكأنه يعيب تعاليمه. فإذ كان يوحنا مرسا من هللا فلماذا كان 

يسوع وتاميذه يعيشون عيشة اختافا بيّناً تختلف عن عيشة المعمدان؟

المعلم الصبور
فظنــوا  صحيحــا.  إدراكا  المســيح  عمــل  يدركــون  يوحنــا  تاميــذ  يكــن  لــم 
بعــض  علــى  تنطــوي  تهــم  هــي  المســيح  إلــى  الفريســيون  التــي وجههــا  التهــم  أن 
الحقيقــة، ولهــا مــا يبررهــا. وكانــوا هــم يحفظــون كثيــرا مــن الوصايــا التــي فرضهــا 
المعلمــون بــل كانــوا يرجــون أن يتبــرروا بأعمــال النامــوس. كان اليهــود يمارســون 
الصــوم وكانــوا ينتظــرون أن ينالــوا ثــواب عليــه. وأشــد النــاس تدقيقــا بينهــم كانــوا 
يصومــون مرتيــن فــي األســبوع، وكان الفريســيون وتاميــذ يوحنــا صائميــن عندمــا 
ــا تَاَِميــُذَك  يِســيُّوَن كَِثيــرًا، َوأَمَّ أتــوا إلــى يســوع قائليــن: » لَِمــاَذا نَُصــوُم نَْحــُن َوالَْفرِّ

فَــاَ يَُصوُمــوَن؟ « )متــى 9: 1٤(. 
أجابهــم يســوع بــكل رقــة ولطــف. ولــم يحــاول تصحيــح أفكارهــم الخاطئــة عــن 
الصــوم، ولكنــه أراد فقــط أن يعطيهــم فكــرة صحيحــة عــن رســالته. وقــد فعــل هــذا 
باســتخدام نفــس الرمــز الــذي اســتخدمه المعمــدان نفســه عندمــا شــهد ليســوع. 
ـِذي يَِقــُف  ــا َصِديــُق الَْعِريــِس الّـَ قــال يوحنــا: » َمــْن لَــُه الَْعــُروُس فَُهــَو الَْعِريــُس، َوأَمَّ
كََمــَل «  قَــْد  هــَذا  فَرَِحــي  إًِذا  الَْعِريــِس.  َصــْوِت  أَْجــِل  ِمــْن  فَرًَحــا  فَيَْفــَرُح  َويَْســَمُعُه 
)يوحنــا 3: 29(. إن تاميــذ يوحنــا لــم يفتهــم أن يتذكــروا هــذا الــكام الــذي نطــق بــه 
معلمهــم. فــإذ اســتعار يســوع ذلــك الرمــز نفســه قــال: » أَتَْقــِدُروَن أَْن تَْجَعلُــوا بَِنــي 

الُْعــرِْس يَُصوُمــوَن َمــا َداَم الَْعِريــُس َمَعُهــْم؟ « )لوقــا 5: 3٤(.
كان ملــك الســماء بيــن شــعبه. إن أعظــم هبــات الســماء قــد أعطيــت للعالــم. 
لقــد كان هنالــك فــرح للمســاكين ألن المســيح أتــى ليجعلهــم ورثــة لملكوتــه، وفــرح 
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لألغنيــاء ألنــه ســيعلمهم كيــف يحصلــون علــى الغنــى األبــدي، وفــرح للجهــاء ألنــه 
أســرار  عــن  لهــم  سيكشــف  ألنــه  للعلمــاء  وفــرح  للخــاص،  يتحكمــون  ســيجعلهم 
العالــم  تأســيس  منــذ  كانــت محجوبــة  التــي  اكتشــفوا. والحقائــق  قــد  أعمــق ممــا 

كانــت ستكشــف للنــاس بواســطة رســالة الُمَخلِـّـص. 
ُســرَّ المعمــدان برؤيــة الُمَخلِّــص. وكــم كانــت فرصــة مؤآتيــة للتاميــذ ألن يفرحــوا 
حيــث قــد تمتعــوا بامتيــاز الســير والتحــدث مــع جــال الســماء! إذاً لــم يكــن هــذا 
وقتــا مناســبا للنــوح والصــوم. عليهــم أن يفتحــوا قلوبهــم لســتقبال أنــوار مجــده، 

حتــى يشــرق نورهــم علــى الجالســين فــي الظلمــة ووادي ظــل المــوت.

حزن يخالطه فرح
لقــد كانــت صــورة مفرحــة رســمتها كلمــات المســيح . ولكــن كانــت فــي ثناياهــا 
يُرْفَــُع  ِحيــَن  ـاٌم  أَيّـَ َســتَأْتِي  » َولِكــْن  قــال:  فلقــد  ســواه  أحــد  يرهــا  لــم  كثيفــة  ظــال 
ـاِم « )لوقــا 5: 35(. فحيــن يــرى  الَْعِريــُس َعْنُهــْم، فَِحيَنِئــٍذ يَُصوُمــوَن ِفــي تِلْــَك األَيّـَ
التاميــذ ســيدهم مســلما للمــوت ومصلوبــا ســينوحون ويصومــون. لقــد قــال لهــم 
فــي خطابــه الوداعــي وهــم فــي العليــة: » بَْعــَد قَلِيــل لَ تُبِْصُرونَِنــي، ثُــمَّ بَْعــَد قَلِيــل 
أَيًْضــا تََرْونَِنــي اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَُّكــْم َســتَبُْكوَن َوتَُنوُحــوَن َوالَْعالَــُم يَْفــَرُح. أَنْتُــْم 

َســتَْحزَنُوَن، َولِكــنَّ ُحزْنَُكــْم يَتََحــوَُّل إِلَــى فَــَرٍح « )يوحنــا 16: 19، 20(.
فعندمــا يخــرج حيــا مــن قبــره ســيتحول حزنهــم إلــى فــرح. وبعــد صعــوده إلــى 
الســماء ســيغيب عنهــم بالجســد ولكنــه ســيظل معهــم فــي شــخص المعــزي، ولــن 
يقضــوا أيامهــم فــي البــكاء والنــوح. هــذا مــا كان يبغيــه الشــيطان. كان يريدهــم أن 
يعطــوا للعالــم النطبــاع بأنهــم قــد ُخِدعــوا وأن آمالهــم قــد خابــت. ولكــن كان عليهــم 
أن يشــخصوا باإليمــان فــي المقــدس األعلــى حيــث يســوع يخــدم ألجلهــم، وكان 
عليهــم أن يفتحــوا قلوبهــم للــروح القــدس نائــب يســوع وأن يبتهجــوا بنــور حضــوره. 
ولكــن ســتأتي أيــام محــن وتجــارب حيــن يجــب عليهــم أن يشــتبكوا فــي صــراع مــع ولة 
هــذا العالــم وقــادة مملكــة الظلمــة حيــن ل يكــون المســيح معهــم بشــخصه ويخفقــون 

فــي معرفــة المغــزى، فحينئــذ ســيكون مــن األنســب لهــم أن يصومــوا.

خمر جديدة في زقاق عتيقة
بينمــا  الصارمــة  الطقــوس  بحفظهــم  أنفســهم  يمجــدوا  أن  الفريســيون  حــاول 
إِنَُّكــْم  » َهــا  الكتــاب:  يقــول  والمخاصمــات.  بالحســد  مشــحونة  قلوبهــم  كانــت 
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. لَْســتُْم تَُصوُمــوَن كََمــا الْيَــْوَم  ــرِّ لِلُْخُصوَمــِة َوالنِّــزَاِع تَُصوُمــوَن، َولِتَْضِربُــوا ِبلَْكَمــِة الشَّ
ِّــُل اإلِنَْســاُن  ــارُُه؟ يَْوًمــا يَُذلث لِتَْســِميعِ َصْوتُِكــْم ِفــي الَْعــاَِء. أَِمثْــُل هــَذا يَُكــوُن َصــْوٌم أَْختَ
ي هــَذا  ِفيــِه نَْفَســُه، يُْحِنــي كَاألََســلَِة رَأَْســُه، َويْْفــرُُش تَْحتَــُه ِمْســًحا َورََمــاًدا. َهــْل تَُســمِّ

؟ « )إشــعياء 58: ٤، 5(. لِلــرَّبِّ َمْقبُــولً  َويَْوًمــا  َصْوًمــا 
إن الصوم الحقيقي ليس مجرد خدمة طقسية. لقد اختار هللا أن يكون الصوم 
. فَــكَّ ُعَقــِد النِّيــِر، َوإِطْــاََق الَْمْســُحوِقيَن أَْحــرَارًا، َوقَطْــَع كُلِّ نِيــٍر «  ــرِّ » َحــلَّ قُيُــوِد الشَّ
لِيلَــَة « )إشــعياء 58: 6، 7(  وإن » أَنَْفْقــَت نَْفَســَك لِلَْجائِــعِ، َوأَْشــبَْعَت النَّْفــَس الذَّ
تلــَق رضــى هللا وبذلــك تكــون عامــا بــروح المســيح ومبدئــه الســامي. لقــد كانــت كل 
حياته هي تضحية نفسه ألجل خاص العالم. فسواء أكان صائما في برية التجربة 
أو كان يــأكل مــع العشــارين علــى مائــدة متــى كان يبــذل حياتــه لفــداء الهالكيــن. إن 
روح التعبد الحقيقي ل يظهر في النوح الباطل أو في مجرد إذلل الجسد او تقديم 

الذبائــح الكثيــرة ه ولكنــه يظهــر فــي تســليم النفــس لخدمــة طوعيــة هلل والنــاس.
واســتطرد يســوع فــي كامــه وهــو يجيــب علــى ســؤال تاميــذ يوحنــا فضــرب 
مثــا: » لَيْــَس أََحــٌد يََضــُع رُقَْعــًة ِمــْن ثَــْوٍب َجِديــٍد َعلَــى ثَــْوٍب َعِتيــق، َوإِلَّ فَالَْجِديــُد 
ِمــَن الَْجِديــِد « )لوقــا 5: 36(. إن رســالة  الَِّتــي  َوالَْعِتيــُق لَ تُواِفُقــُه الرُّقَْعــُة  ُه،  يَُشــقُّ
يوحنــا المعمــدان مــا كان لهــا أن تختلــط أو تمتــزج بالتقاليــد والخرافــات. إن محاولــة 

مــزج ادعــاء الفريســيين بتعبــد يوحنــا ســيجعل الختــاف أردأ بيــن الثنيــن.
وكذلــك لــم يمكــن الجمــع بيــن تعاليــم المســيح والطقــوس الفريســية. ومــا كان 
ليســوع أن يرمــم الثغــرة التــي أحدثتهــا تعاليــم يوحنــا، ولكنــه أراد أن يجعــل الفاصــل 
كبيــرا وظاهــرا بيــن القديــم والجديــد. وبعــد ذلــك أورد المســيح مثــال لهــذه الحقيقــة 
فقــال: » َولَيْــَس أََحــٌد يَْجَعــُل َخْمــرًا َجِديــَدًة ِفــي زِقـَـاق َعِتيَقــٍة لِئـَـاَّ تَُشــقَّ الَْخْمــُر الَْجِديَدُة 
الزِّقَــاَق، فَِهــَي تُْهــرَُق َوالزِّقَــاُق تَتْلَــُف « )لوقــا 5: 37(. إن الزقــاق الجديــدة التــي كانــت 
تســتخدم لتوضع الخمر الجديدة فيها، كانت بعد ذلك تجف وتصبح ســهلة الكســر 
ولذلــك لــم تكــن تصلــح لنفــس الغــرض مــرة أخــرى. ففــي هــذا المثــل المألــوف وصــف 
المسيح حالة رؤساء اليهود. كان الكهنة والكتبة والرؤساء محصورين في أخدود من 
الفرائــض والطقــوس فانكمشــت قلوبهــم كالزقــاق الجافــة التــي قــد مثَّلهــا بهــا. وطالمــا 
ظلــوا مكتفيــن بصــورة الديانــة الصحيحــة فقــد غــدا مــن المســتحيل عليهــم أن يصيــروا 
مستودعات لحق السماء الحي، حيث ظنوا أن برهم الذاتي فيه الكفاية، فلم يرغبوا 
في إدخال عنصر جديدا في ديانتهم. لم يقبلوا إرادة هللا الصالحة نحو الناس على 
أنها شــيء منفصل عن أنفســهم فقد قرنوها باســتحقاقهم ألجل أعمالهم الصالحة. 
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ولم يكن يمكن أن اإليمان العامل بالمحبة الذي يطهر النفس يتحد بديانة الفريسيين 
المكونــة مــن التقاليــد ووصايــا النــاس. ولذلــك بــات مــن العبــث توحيــد تعاليــم يســوع 
مــع الديانــة التــي قــد أقرهــا الرؤســاء وتمســك بهــا النــاس. فحــق هللا الحــي الــذي ُشــِبه 

بالخمــر الجديــدة ل بــد أن يشــق زقــاق تقاليــد الفريســيين الباليــة التالفــة.

التمسك بطقوس ميتة
لقــد ظــن الفريســيون أنفســهم أحكــم مــن أن يكونــوا بحاجــة إلــى تعليــم، وأبــر مــن 
أن يكونــوا بحاجــة إلــى خــاص، وأكــرم مــن أن يحتاجــوا إلــى الكرامــة التــي يمنحهــا 
المســيح فتركهــم الُمَخلِـّـص ليجــد آخريــن يقبلــون رســالة الســماء. وقــد وجــد فــي 
الســامرية،  والمــرأة  الجبايــة،  مــكان  عنــد  الجالــس  والعشــار  األمييــن  الصياديــن 
التــي  الجديــدة  الزقــاق  بســرور،  يســمعه  كان  الــذي  الســاذج  البســيط  والشــعب 
توضــع فيهــا الخمــر الجديــدة. إن الوســائط التــي يســتخدمها هللا فــي عمــل اإلنجيــل 
هــذه  إليهــا.  يرســله هللا  الــذي  النــور  تقبــل  بــكل ســرور  التــي  النفــوس  تلــك  هــي 
هــي الوســائط الازمــة لتبليــغ معرفــة الحــق إلــى العالــم. فــإذا كان شــعب المســيح 

بفضــل نعمتــه يصيــرون زقاقــا جديــدة فســيمألهم بالخمــر الجديــدة.
إن تعاليــم المســيح مــع كونهــا قــد شــبهت بالخمــر الجديــدة فهــي لــم تكــن تعاليــم 
جديــدة، بــل هــي إعــان لمــا قــد تعلمــه النــاس مــن البــدء. ولكــن حــق هللا كان قــد 
فقــد معنــاه وجمالــه األصلييــن فــي نظــر الفريســيين. وبالنســبة إليهــم كان تعليــم 

المســيح جديــدا مــن كل الوجــوه تقريبــا، فلــم يقــدروه ول اعترفــوا بــه.
أشــار يســوع إلــى قــوة التعاليــم الكاذبــة علــى ماشــاة تقديــر الحــق والرغبــة فيــه، 
ـُه يَُقــوُل: الَْعِتيــُق  فقــال: » َولَيْــَس أََحــٌد إِذَا َشــرَِب الَْعِتيــَق يُِريــُد لِلَْوقْــِت الَْجِديــَد، ألَنّـَ
أَطْيَــُب « )لوقــا 5: 39(. إن كل الحــق الــذي قــد أعطــي للعالــم بواســطة اآلبــاء واألنبيــاء 
قــد أريــق عليــه نــور جمــال جديــد مــن أقــوال المســيح. ولكــن الكتبــة والفريســيين لــم 
يستسيغوا الخمر الجديدة الثمينة عنها. وما لم يفرغوا ذواتهم من التقاليد والعادات 
والممارسات القديمة فلن يكون هنالك مكان في العقل أو القلب لتعاليم المسيح. 

لقــد تمســكوا بالطقــوس الميتــة وحوَّلــوا أنظارهــم عــن الحــق الحــي وقــدرة هللا.

خطر االعتداد بالذات
كان هــذا هــو العامــل فــي هــاك اليهــود، وســيكون علــة هــاك نفــوس كثيــرة 
فــي أيامنــا هــذه. إن آلف النــاس يرتكبــون نفــس الخطــأ الــذي قــد أرتكبــه الفريســيون 

279, 280



لوي-َمتَّى  |  265

الذيــن وبخهــم المســيح فــي وليمــة متــى. كثيــرون مــن النــاس بــدل مــن التخلــي عــن 
رأي يعتــزون بــه أو طــرح عقيــدة قديمــة يعتبرونهـــا صنمــا يعبدونــه يرفضــون نــور الحــق 
الــذي ينبثــق مــن عنــد أبــي األنــوار. إنهــم يثقــون بأنفســهم ويعتمــدون علــى حكمتهــم 
ول يدركــون حقيقــة كونهــم فقــراء روحيــا. إنهــم يصــرون علــى أن يخلصــوا بوســيلة 
مــا عــن طريــق إنجازهــم لعمــل هــام وإثبــات بــر أنفســهم. ومتــى عرفــوا أنــه ل مجــال 

إلقحــام الــذات فــي ذلــك العمــل فإنهــم يرفضــون الخــاص المقــدم لهــم.
المســيح، ألنهــا ديانــة  إلــى  بالنفــوس  تأتــي  الطقســية ل يمكنهــا أن  الديانــة  إن 
خاليــة مــن المحبــة ومــن المســيح. فالصــوم أو الصــاة التــي تســوق اإلنســان إليهــا 
روح تبريــر الــذات هــي رجــس قــدام هللا. فالمحافــل المقدســة المجتمعــة للعبــادة 
وسلســلة الطقــوس الدينيــة والتقشــف الخارجــي والذبائــح المهيبــة تعلــن أن كل 
مــن يفعــل تلــك األشــياء يعتبــر نفســه بــارا وأهــا للســماء، ولكــن ذلــك كلــه خــداع 

مهلــك. إن أعمالنــا ل يمكنهــا أبــدا أن تشــتري لنــا الخــاص.
ل  فالفريســيون  اليــوم.  هــي  كذلــك  المســيح  أيــام  فــي  الحــال  كانــت  وكمــا 
ـَك تَُقــوُل: إِنِـّـي أَنَــا  يعرفــون فاقتهــم الروحيــة، ولذلــك تأتيهــم هــذه الرســالة: » ألَنّـَ
ــِقيُّ  َغِنــيٌّ َوقـَـِد اْســتَْغَنيُْت، َولَ َحاَجــَة لـِـي إِلـَـى َشــْيٍء، َولَْســَت تَْعلـَـُم أَنَّــَك أَنـْـَت الشَّ
ــى  ُمَصفًّ َذَهبًــا  ِمنِّــي  تَْشــتَِرَي  أَْن  َعلَيْــَك  أُِشــيُر  َوُعْريَــاٌن.  َوأَْعَمــى  َوفَِقيــٌر  َوالْبَِئــُس 
ِبالنَّــاِر لَِكــْي تَْســتَْغِنَي، َوثِيَابًــا ِبيًضــا لَِكــْي تَلْبَــَس، فَــاَ يَظَْهــُر ِخــزُْي ُعْريَِتــَك « )رؤيــا 
3: 17، 18(. إن اإليمــان والمحبــة همــا الذهــب المصفــي بالنــار. ولكــن بالنســبة 
لكثيريــن قــد بهــت بريــق الذهــب وضــاع الكنــز الثميــن، وثــوب بــر المســيح يشــبه 
بالنســبة لهــم ثوبــا لــم يُلبــس وينبوعــا لــم يمســه أحــد. ولذلــك يقــال لهــم: » ِعْنــِدي 
َواْعَمــِل  َوتُــْب،  َســَقطَْت  أَيْــَن  ِمــْن  فَاذْكُــْر  األُولَــى.  َمَحبَّتَــَك  تََركْــَت  ـَك  أَنّـَ َعلَيْــَك: 
األَْعَمــاَل األُولَــى، َوإّلَّ فَِإنِّــي آتِيــَك َعــْن قَِريــٍب َوأُزَْحــِزُح َمَنارَتـَـَك ِمــْن َمَكانَِهــا، إِْن لَــْم 

تَتُــْب « )رؤيــا 2: ٤، 5(.
لَ  هللَاُ  يَــا  َوالُْمْنَســِحُق  الُْمْنَكِســُر  الَْقلْــُب  ُمْنَكِســرٌَة.  ُروٌح  ِهــَي  هللِا  » َذبَائِــُح 
تَْحتَِقــرُُه « )مزمــور 51: 17(. علــى اإلنســان أن يفــرغ مــن الــذات قبلمــا يكــون، بــكل 
معنــى الكلمــة، مؤمنــا بيســوع. فمتــى نُبــذت الــذات يمكــن للــرب أن يجعــل اإلنســان 
خليقــة جديــدة. فالزقــاق الجديــدة هــي وحدهــا التــي توضــع فيهــا الخمــر الجديــدة. 
إن محبــة هللا تنعــش المؤمــن بحيــاة جديــدة. وذاك الــذي ينظــر إلــى رئيــس اإليمــان 

ومكملــه ســتظهر فيــه صفــات المســيح.
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 )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي لوقــا 6: 3-٤؛
 مرقــس 2: 27-28؛ متــى 12: 6-5(.

ــِدَس الســبت عنــد الخليقــة. وحيــث أنــه قــد ُجِعــَل ألجــل اإلنســان فقــد  لقــد قُ
بْــِح َمًعــا، َوَهتَــَف َجِميــُع بَِنــي هللِا « )أيــوب 38:  بــدأ عندمــا: » تَرَنََّمــْت كََواكِــُب الصُّ
7(. كان الســام ســائدا حينئــٍذ علــى العالــم ألن األرض كانــت فــي حالــة انســجام 
ا « )تكويــن 1:  ووفــاق مــع الســماء. » رَأَى هللُا كُلَّ َمــا َعِملَــُه فَــِإَذا ُهــَو َحَســٌن ِجــدًّ

31(، واســتراح فرحــا بمــا أتمــه مــن عمــل.
َســُه «.  ــابَع َوقَدَّ ــْوَم السَّ ولكونــه اســتراح فــي يــوم الســبت: لذلــك » بَــارََك هللُا الْيَ
لقــد أفــرز للعمــل المقــدس وأعطــاه هللا آلدم كيــوم راحــة وكان تــذكارا لعمــل الخلــق، 
ِذكْــرًا  » َصَنــَع  هللا:  إن  يقــول  والكتــاب  ومحبتــه.  هللا  لقــدرة  رمــزا  صــار  وهكــذا 
لَِعَجائِِبــِه «، » ألَنَّ أُُمــورَُه َغيْــَر الَْمْنظـُـورَِة تـُـرَى ُمْنــُذ َخلـْـِق الَْعالـَـِم ُمْدَركـَـًة ِبالَْمْصُنوَعــاِت، 

ــرَْمِديََّة َولَُهوتَــُه « )تكويــن 2: 3؛ مزمــور 111: ٤؛ روميــة 1: 20(. قُْدرَتَــُه السَّ

تذكار عمل الخلق
والذي خلق كل شيء هو ابن هللا: » ِفي الْبَْدِء كَاَن الَْكلَِمُة، َوالَْكلَِمُة كَاَن ِعْنَد 
ا كَاَن « )يوحنا 1: 1-3(. وحيث  هللِا … كُلُّ َشْيٍء ِبِه كَاَن، َوِبَغيْرِِه لَْم يَُكْن َشْيٌء ِممَّ

أن السبت هو تذكار لعمل الخلق إذاً فهو عامة على محبة المسيح وقدرته.
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إن الســبت يتجــه بأفكارنــا إلــى الطبيعــة ويجعلنــا فــي حالــة ارتبــاط بالخالــق. 
ففــي أغاريــد الطيــور وحفيــف األشــجار وموســيقى البحــار ل نــزال نســمع صــوت 
وإذ  النهــار.  ريــح  هبــوب  وســط  فــي  عــدن  جنــة  فــي  آدم  نــادى  قــد  الــذي  ذاك 
نشــاهد قدرتــه فــي الطبيعــة نتعــزَّى ألن الكلمــة التــي خلقــت كل شــيء هــي التــي 
تتكلــم بــكام الحيــاة للنفــس. وذاك: » الَّــِذي قَــاَل: »أَْن يُْشــرَِق نُــوٌر ِمــْن ظُلَْمــٍة«، 
ــِة َمْجــِد هللِا ِفــي َوْجــِه يَُســوَع الَْمِســيِح «  ُهــَو الَّــِذي أَْشــرََق ِفــي قُلُوِبَنــا، إِلنَــارَِة َمْعرِفَ

)2كورنثــوس ٤: 6(.
يَــا  فَرَّْحتَِنــي  ـَك  » ألَنّـَ التســبيحة:  بهــذه  المرنــم  ألهــم  الــذي  هــو  الفكــر  هــذا 
ا  ِجــدًّ َوأَْعَمــَق   ! رَبُّ يَــا  أَْعَمالَــَك  أَْعظَــَم  َمــا  أَبْتَِهــُج.  يََديْــَك  ِبأَْعَمــاِل  ِبَصَنائِِعــَك.  رَبُّ 

 .)5  ،٤  :92 )مزمــور  أَفْــَكارََك! « 
والــروح القــدس يعلــن بلســان إشــعياء النبــي قائــا: » فَِبَمــْن تَُشــبُِّهوَن هللَا، َوأَيَّ 
ِبــِه؟ ... أَلَ تَْعلَُمــوَن؟ أَلَ تَْســَمُعوَن؟ أَلَــْم تُْخبَــُروا ِمــَن الْبَــَداَءِة؟ أَلَــْم  َشــبٍَه تَُعاِدلُــوَن 
كَالُْجْنــُدِب.  َوُســكَّانَُها  األَرِْض  كُــرَِة  َعلَــى  الَْجالِــُس  األَرِْض؟  أََساَســاِت  ِمــْن  تَْفَهُمــوا 
ــَكِن ... »فَِبَمْن تَُشــبُِّهونَِني  ــماَوات كََســرَاِدَق، َويَبُْســطَُها كََخيَْمٍة لِلسَّ الَِّذي يَْنُشــُر السَّ
وُس. ارْفَُعــوا إِلـَـى الَْعــاَِء ُعيُونَُكــْم َوانْظـُـُروا، َمــْن َخلـَـَق هــِذِه؟  فَأَُســاِويِه؟« يَُقــوُل الُْقــدُّ
ِة وَكَْونِــِه َشــِديَد  ـِذي يُْخــِرُج ِبَعــَدٍد ُجْنَدَهــا، يَْدُعــو كُلََّهــا ِبأَْســَماٍء؟ لَِكثْــرَِة الُْقــوَّ َمــِن الّـَ
ـُم يَــا إِْســرَائِيُل: »قَــِد اْختََفــْت  الُْقــْدرَِة لَ يُْفَقــُد أََحــٌد. لَِمــاَذا تَُقــوُل يَــا يَْعُقــوُب َوتَتََكلّـَ
ْهــِر الــرَّبُّ  ــي إِلِهــي«؟ أََمــا َعرَفـْـَت أَْم لـَـْم تَْســَمْع؟ إِلــُه الدَّ طَِريِقــي َعــِن الــرَّبِّ َوفـَـاَت َحقِّ
ِة  َخالِــُق أَطْــرَاِف األَرِْض لَ يَــِكلُّ َولَ يَْعيَــا ...  يُْعِطــي الُْمْعِيــَي قُــْدرًَة، َولَِعِديــِم الُْقــوَّ
ــْت ألَنِّــي إِلُهــَك. قَــْد أَيَّْدتـُـَك َوأََعْنتُــَك  ًة «. » لَ تََخــْف ألَنِّــي َمَعــَك. لَ تَتَلَفَّ يَُكثِّــُر ِشــدَّ
األَرِْض،  أَقَاِصــي  َجِميــَع  يَــا  َواْخلُُصــوا  إِلَــيَّ  » اِلْتَِفتُــوا  ِبــرِّي «.  ِبيَِميــِن  َوَعَضْدتُــَك 
ألَنِـّـي أَنَــا هللُا َولَيْــَس آَخــَر «. هــذه هــي الرســالة المكتوبــة علــى صفحــات الطبيعــة 
والتــي قــد أفــرز الســبت لتظــل ماثلــة فــي األذهــان. وهــذا هــو أمــر الــرب إلســرائيل: 
ُســوا ُســبُوتِي فَتَُكــوَن َعاََمــًة بَيِْنــي َوبَيَْنُكــْم « )إشــعياء ٤0: 17-29؛ ٤1: 10؛  » قَدِّ

٤5: 22؛ حزقيــال 20: 20(.

يوم راحة للجميع
لــم  ولكــن  فــي ســيناء.  المعطــاة  الشــريعة  الســبت ضمــن  كانــت وصيــة  لقــد 
تكــن هــي المــرة األولــى التــي ُعــرِف فيهــا أن ذلــك اليــوم هــو يــوم الراحــة. فلقــد كان 
شــعب إســرائيل يعرفونــه قبــل مجيئهــم إلــى ســيناء، وقــد حفظــوا الســبت وهــم فــي 
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طريقهــم إلــى هنــاك. وعندمــا دنســه بعضهــم وبخهــم هللا قائــا: » إِلَــى َمتَــى تَأْبـَـْوَن 
أَْن تَْحَفظُــوا َوَصايَــاَي َوَشــرَائِِعي؟ « )خــروج 16: 28(.

لإلنســان  أعلــن  لقــد  العالــم.  لــكل  بــل  وحدهــم  إلســرائيل  الســبت  يكــن  لــم 
يبطــل  لــن  اللوحيــن  المكتوبــة علــى  مــن الوصايــا العشــر  فــي جنــة عــدن، وكغيــره 
التــزام حفظــه أبــد الدهــر. قــال المســيح عــن تلــك الوصايــا التــي مــن بينهــا الوصيــة 
َواِحــَدٌة  نُْقطَــٌة  أَْو  َواِحــٌد  َحــرٌْف  يَــزُوُل  لَ  َواألَرُْض  ــَماُء  السَّ تَــزُوَل  أَْن  الرابعــة: » إِلَــى 
ِمــَن النَّاُمــوِس « وطالمــا األرض والســماوات باقيــة فالســبت ســيظل رمــزا لقــدرة 
إلــى الظهــور فــي األرض مــرة أخــرى فــكل مــن  الخالــق. وعندمــا تعــود جنــة عــدن 
تظلهــم الســماء ســيحفظون يــوم الــرب يــوم الراحــة المقــدس، ويكــون » مــن ســبت 
إلــى ســبت « أن كل مــن يســكن فــي األرض الجديــدة ســيصعد » لِيَْســُجَد أََماِمــي، 

قَــاَل الــرَّبُّ « )متــى 5: 18؛ إشــعياء 66: 23(.
ل توجد شريعة أخرى سلمت لليهود كانت هي المميز العظيم الذي به امتازوا 
علــى ســائر الشــعوب المجــاورة كمــا كانــت شــريعة الســبت. و قــد قصــد هللا مــن 
هــذا أن حفــظ يــوم الســبت يخصصهــم لذاتــه كعابديــه، كمــا كان ينبغــي أن يكــون رمــزا 
لعتزالهــم عــن عبــادة األوثــان وارتباطهــم باإللــه الحقيقــي. ولكــن ينبغــي أن يكــون النــاس 
أنفســهم قديســين حتى يمكنهم حفظ الســبت مقدســا وباإليمان يكونون شــركاء في 
َسُه «.  بِْت لِتَُقدِّ بر المسيح. وعندما قدم إلسرائيل هذا األمر القائل: » اُذْكُْر يَْوَم السَّ
ِسيَن « )خروج 20: 8؛ 22: 31(. وبهذه  قال لهم الرب أيضا: » تَُكونُوَن لِي أُنَاًسا ُمَقدَّ

الكيفيــة وحدهــا كان يمكــن أن يكــون الســبت عامــة لفــرز إســرائيل كعبــاد هللا.

جعلوه حمال ثقيال
فلمــا ارتــد اليهــود عــن هللا وأخفقــوا فــي تخصيــص بــر المســيح ألنفســهم باإليمــان 
ما عاد السبت ذا معنى أو دللة بالنسبة إليهم. لقد كان الشيطان يحاول أن يمجد 
نفســه وأن يبعــد النــاس عــن المســيح، واجتهــد فــي إفســاد الســبت ألنــه رمــز قــدرة 
المسيح، فتمم رؤساء اليهود إرادة الشيطان بإحاطة يوم راحة هللا بمطاليب عسرة 
الحمــل. وفــي أيــام المســيح كان الســبت قــد أصبــح فاســدا جــدا بحيــث أن حفظــه 
النــاس األنانييــن المســتبدين، ل عــن صفــات اآلب الســماوي  كشــف عــن أخــاق 
المحب. وفي الواقع أن معلمي اليهود صوروا هللا كمن يضع شرائع يستحيل على 
الناس أن يحفظوها، وجعلوا الشعب ينظرون إلى هللا كما لو كان طاغية مستبدا، 
النــاس  يجعــل  طلــب هللا،  قــد  كمــا  الســبت،  بــأن حفــظ  يفكــرون  كمــا جعلوهــم 
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متصلبيــن قســاة القلــوب. وكان عمــل المســيح أن يكتســح ســوء الفهــم هــذا ويقضــي 
عليــه. ومــع أن معلمــي النامــوس تعقبــوه بعــداوة ل تعــرف الرحمــة فلــم يظهــر عليــه أنــه 

قــد امتثــل لمطاليبهــم بــل تقــدم إلــى األمــام حافظــا الســبت بموجــب شــريعة هللا. 
وفــي أحــد الســبوت عندمــا كان الُمَخلِّــص وتاميــذه عائديــن مــن مــكان العبــادة 
ســاعة  إلــى  عملــه  فــي  دائبــا  يســوع  وكان  ناضجــة.  بــه حنطــة  فــي حقــل  اجتــازوا 
متأخــرة، وفــي أثنــاء مرورهــم فــي الحقــول ابتــدأ التاميــذ يقطفــون ســنابل القمــح 
ويفركونهــا بأيدهــم ثــم يأكلونهــا. ولــو حــدث ذلــك فــي غيــر يــوم الســبت لمــا كان 
هنالــك أي اعتــراض ألن مــن كان يعبــر فــي حقــل حنطــة أو فــي بســتان أو كــرم كان 
لــه كامــل الحريــة أن يجمــع مــا يريــد أن يأكلــه )انظــر مــا جــاء فــي تثنيــة 23: 2٤، 25(. 
ولكــن التجــرؤ علــى عمــل ذلــك فــي يــوم الســبت كان يعتبــر تدنيســا لــه وانتهــاكا 
لحرمتــه. وفضــا عــن أن قطــف الســنابل اعتبــر حصــادا فقــد اعتبــر فركهــا بمثابــة 

دراس للحنطــة. وهكــذا كان هنالــك ذنــب مضاعــف حســب رأي المعلميــن.
وســرعان ما اشــتكى الجواســيس ليســوع قائلين: » ُهَوَذا تَاَِميُذَك يَْفَعلُوَن َما 

ــبِْت! « )متى 12: 2(. لَ يَِحلُّ ِفْعلُُه ِفي السَّ
عندمــا اتهــم يســوع بكســر الســبت فــي بيــت حســدا دافــع عــن نفســه بإثبــات 
بنوتــه لــآلب وبإعانــه أنــه يعمــل علــى وفــاق مــع اآلب. فلمــا هوجــم التاميــذ اآلن 
ســرد للمتهميــن مثــال مــن العهــد القديــم عــن أعمــاٍل عملهــا فــي الســبت أولئــك 

الذيــن كانــوا يخدمــون هللا.

إساءة القصد من السبت
الُمَخلِـّـص  الكتــب، لكــن جــواب  بأنهــم يعرفــون  اليهــود يفتخــرون  كان معلمــو 
ُــْم َمــا  انطــوى علــى توبيــخ وجهــه لجهلهــم الكتــب المقدســة إذ قــال لهــم: » أََمــا قََرأْت
فََعلَــُه َداُوُد ِحيــَن َجــاَع ُهــَو َوالَِّذيــَن َمَعــُه؟ كَيْــَف َدَخــَل بَيْــَت هللِا َوأَكََل ُخبْــَز التَّْقِدَمــِة 
ِفــي  َمــا قََرأْتُــْم  بَــْل لِلَْكَهَنــِة فََقــْط «، » أََو  لَــُه َولَ لِلَِّذيــَن َمَعــُه،  لَــْم يَِحــلَّ أَكْلُــُه  ـِذي  الّـَ
ــبَْت َوُهــْم أَبِْريَــاُء؟ َولِكــْن  ــبِْت ِفــي الَْهيْــَكِل يَُدنُِّســوَن السَّ ـْوَراِة أَنَّ الَْكَهَنــَة ِفــي السَّ التّـَ
ــبِْت أَيًْضــا «  أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّ هُهَنــا أَْعظـَـَم ِمــَن الَْهيْــَكِل! « » ابـْـَن اإلِنَْســاِن ُهــَو رَبُّ السَّ

)لوقــا 6: 3، ٤ مرقــس 2: 27، 28؛ متــى 21: 5، 6(.
ألغــراض  المفــرز  الخبــز  مــن  جوعــه  داود  يشــبع  أن  وصوابــا  حقــا  كان  فــإذا 
بقطــف  جوعهــم  التاميــذ  يشــبع  أن  أيضــا  وصوابــا  حقــا  كان  فقــد  إذاً  مقدســة، 
ســنابل الحنطة في ســاعات الســبت المقدســة ثم أن الكهنة في الهيكل كانوا يوم 
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الســبت يقومــون بأعمــال أكثــر ممــا فــي باقــي األيــام. ولــو مــارس إنســان هــذا العمــل 
نفســه فــي أعمالــه الدنيويــة ألصبــح تعديــا، ولكــن عمــل الكهنــة كان فــي خدمــة هللا، 
الفاديــة،  المســيح  قــوة  إلــى  تشــير  كانــت  التــي  الطقــوس  تلــك  يمارســون  فكانــوا 
وكان عملهــم علــى وفــاق مــع غايــة الســبت. أمــا اآلن فقــد أتــى المســيح نفســه. إن 
التاميــذ فــي قيامهــم بأعمــال المســيح كانــوا يخدمــون هللا. ومــا كان لزمــا إلتمــام 

هــذا العمــل كان مــن الصــواب عملــه فــي يــوم الســبت.
وقــد أراد المســيح أن يعلــم تاميــذه وأعــداءه أن خدمــة هللا ينبغــي أن تكــون 
أول، ألن الغايــة مــن عمــل هللا فــي هــذا العالــم هــي فــداء اإلنســان. إذاً فمــا يلــزم 
عملــه فــي يــوم الســبت إلنجــاز هــذا العمــل هــو مطابــق لشــريعة الســبت. وبعــد 
ذلــك تــوج يســوع حجتــه بإعانــه عــن نفســه أنــه » رب الســبت « — كمــن هــو فــوق 
كل تســاؤل وكل قانــون. فهــذا القاضــي األعلــى يبــرئ تاميــذه مــن كل لــوم إذ لجــأ 

إلــى نفــس الوصايــا التــي كانــوا متهميــن بكســرها.
لــم يكتــف المســيح بــأن تمــر هــذه المســألة بمجــرد توجيــه توبيــخ إلــى أعدائــه، 
فقــد أعلــن لهــم أنهــم فــي عماهــم أخطــأوا غايــة الســبت فقــال لهــم: » لَــْو َعلِْمتُــْم 
َمــا ُهــَو: إِنِّــي أُِريــُد رَْحَمــًة لَ َذِبيَحــًة، لََمــا َحَكْمتُــْم َعلَــى األَبِْريَــاِء! « )متــى 12: 7(. إن 
طقــوس اليهــود الكثيــرة التــي كانــوا يمارســونها بــا قلــب لــم تكــن لتســد حاجتهــم إلــى 

الســتقامة الحقيقيــة والمحبــة الرقيقــة التــي طالمــا ميــزت عبــدة هللا الحقيقييــن.

يشفي في السبت
ومــرة أخــرى عــاد المســيح فكــرر حقيقــة كــون الذبائــح فــي ذاتهــا عديمــة القيمــة، 
فلقــد كانــت وســيلة ل غايــة، وكان الغــرض منهــا إرشــاد النــاس إلــى الُمَخلِّــص وبذلــك 
يكونــون فــي حالــة انســجام ووفــاق مــع هللا. إن خدمــة المحبــة هــي التــي يقدرهــا 
هللا. فمتــى قصــر اإلنســان فــي ذلــك فــإن كل الطقــوس الروتينيــة تصيــر مكرهــة هلل. 
وهــذا يصــدق علــى الســبت أيضــا، لقــد كان القصــد منــه أن يكــون فرصــة فيهــا يدخــل 
اإلنســان إلــى قــدس الشــركة مــع هللا، ولكــن متــى كان القلــب مشــغول بالطقــوس 
المرِهقــة فــإن غايــة الســبت تتعطــل وتبطــل، وحفظــه حفظــا ظاهريــا يمســي ســخرية.

وفــي ســبت آخــر إذ دخــل يســوع أحــد المجامــع رأى هنــاك إنســانا يــده يابســة. 
وكان الفريســيون يراقبــون يســوع وهــم متلهفــون لمعرفــة مــا ســيفعله. ولقــد عــرف 
الُمَخلِّــص جيــدا أنــه لــو شــفى المريــض فــي يــوم الســبت فســيعتبر متعديــا، ولكنــه 
لــم يتــردد فــي نقــض ســياج المطاليــب التقليديــة التــي أحاطــت بيــوم الســبت، بــل 
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ــبِْت ِفْعــُل الَْخيْــِر  أمــر الرجــل المريــض بــأن يقــف، ثــم قــال لهــم: » َهــْل يَِحــلُّ ِفــي السَّ
؟ تَْخلِيــُص نَْفــٍس أَْو قَتْــٌل؟ « كان عنــد اليهــود مبــدأ يقــول بــأن إهمــال  ــرِّ أَْو ِفْعــُل الشَّ
عمــل الخيــر متــى ســنحت الفرصــة لعملــه معنــاه عمــل الشــر، وإن إهمــال تخليــص 
النفــس هــو قتــل لهــا. وهكــذا التقــى يســوع بالمعمليــن فــي ميدانهــم: » فََســَكتُوا. 
»ُمــدَّ  لِلرَُّجــِل:  َوقَــاَل  قُلُوِبِهــْم،  ِغاَظَــِة  َعلَــى  َحِزيًنــا  ِبَغَضــٍب،  إِلَيِْهــْم  َحْولَــُه  فََنظَــَر 

َهــا، فََعــاَدْت يَــُدُه َصِحيَحــًة كَاألُْخــَرى « )مرقــس 3: ٤، 5(. يَــَدَك«. فََمدَّ
ــبُوِت؟ « أجاب  وعندما ســئل يســوع هذا الســؤال: » َهْل يَِحلُّ اإِلبْرَاُء ِفي السُّ
ــبِْت ِفــي  قائــا: » أَيُّ إِنَْســاٍن ِمْنُكــْم يَُكــوُن لـَـُه َخــُروٌف َواِحــٌد، فـَـِإْن َســَقَط هــَذا ِفــي السَّ

ُحْفرٍَة، أَفََما يُْمِسُكُه َويُِقيُمُه؟ « )متى 12: 12-10(.

القيمة السامية للبشرية
لــم يجــرؤ الجواســيس علــى إجابــة المســيح علــى مســمع مــن الجمــوع خشــية أن 
يوقعوا أنفســهم في ورطة، إذ عرفوا أنه إنما نطق بالحق. ولكنهم في ســبيل اإلبقاء 
على تقاليدهم كانوا يفضلون أن يتركوا ذلك اإلنسان المتألم ليقاسي هول آلمه، 
مع أنهم كانوا بكل اهتمام ينتشــلون حيوانا أعجم ســاقطا في حفرة حتى ل يموت 
بســبب إهمالهــم انتشــاله حتــى ل يخســروا ثمنــه. وهكــذا كان اهتمامهــم بالحيــوان 
يصــور  علــى صــورة هللا. وهــذا  المخلــوق  باإلنســان  الهتمــام  مــن  أعظــم  األعجــم 
لنــا عمــل كل الديانــات الكاذبــة ، فهــي تبــدأ باهتمــام اإلنســان بتمجيــد نفســه أكثــر 
مــن هللا، ولكــن عاقبــة ذلــك هــي انحطــاط اإلنســان إلــى درجــة أدنــى مــن الحيــوان. 
إن كل ديــن مضــاد لســلطان هللا يختلــس مــن اإلنســان المجــد الــذي كان لــه عنــد 
بــدء الخليقــة والــذي ســيعاد إليــه فــي المســيح. فــكل ديــن كاذب يعلّــم معتنقيــه أن 
يكونــوا عديمــي الكتــراث لحاجــات البشــر وآلمهــم وحقوقهــم. ولكــن اإلنجيــل يعطــى 
للبشــرية قيمة عظيمة لكونها مشــتراة بدم المســيح، وهو يعلمنا أن نراعى حاجات 
َهــِب  النــاس وضيقاتهــم بــكل رقــة ورفــق. والــرب يقــول: » َوأَْجَعــُل الرَُّجــَل أََعــزَّ ِمــَن الذَّ

اإِلبِْريــِز، َواإلِنَْســاَن أََعــزَّ ِمــْن َذَهــِب أُوِفيــَر « )إشــعياء 13: 12(.
إن يســوع حيــن واجــه الفريســيين بهــذا الســؤال: هــل يحــل فــي الســبت فعــل 
الخيــر أو فعــل الشــر، تخليــص نفــس أو قتــل — واجههــم بنواياهــم الشــريرة. كانــوا 
يخلــص  هــو  كان  حيــن  فــي  مريــر،  مــن حقــد  قلوبهــم  فــي  مــا  بــكل  موتــه  يطلبــون 
النفــوس ويمنــح الســعادة للجمــوع، فهــل كان األفضــل فــي يــوم الســبت ارتــكاب 
جريمــة القتــل كمــا كانــوا يقصــدون أن يفعلــوا أكثــر مــن شــفاء المرضــى المتألميــن 
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كمــا قــد فعــل هــو؟ وهــل كان مــن العدالــة والصــواب أن يبقــوا فــي قلوبهــم شــهوة 
لــكل النــاس، تلــك  بــدل مــن أن يضمــروا المحبــة  الــرب المقــدس  يــوم  القتــل فــي 

المحبــة التــي تعبــر عــن نفســها فــي أعمــال الرحمــة؟
ويبقــي  اليهــود  عــادات  يديــن  اليابســة  اليــد  ذا  الرجــل  يشــفي  إذ  ويســوع 
الوصيــة الرابعــة كمــا كانــت حيــن أعطاهــا هللا لشــعبه. وقــد أعلــن قائــا: » إًِذا 
ــبُوِت! « وإذ أزاح يســوع بعيــدا نواهــي اليهــود العديمــة  يَِحــلُّ ِفْعــُل الَْخيْــِر ِفــي السُّ
كانــوا  الفــادي  مــن  يشــتكون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  بينمــا  الســبت،  أكــرم  المعنــى 

المقــدس. الــرب  يــوم  كرامــة  يمتهنــون 

هل أبطل السبت؟
إن مــن يعتقــدون أن المســيح قــد أبطــل النامــوس يعلمــون بأنــه قــد نقــض الســبت 
وبــرر تاميــذه الذيــن قــد انتهكــوا كرامتــه. وهكــذا هــم يســتندون إلــى نفــس األركان 
التــي قــد اســتند اليهــا اليهــود المماحكــون. وهــم فــي هــذا يناقضــون شــهادة المســيح 
نفســه الــذي قــد أعلــن قائــا: » أَنَــا قَــْد َحِفظْــُت َوَصايَــا أَِبــي َوأَثْبُــُت ِفــي َمَحبَِّتــِه « 
)يوحنــا 15: 10(. فــا المســيح ول أتباعــه نقضــوا شــريعة الســبت، بــل كان المســيح 
هــو الممثــل الحــي للنامــوس. وطــوال حيــات المقدســة لــم يوجــد أي تعــد لمطاليبــه، 
فــإذ نظــر إلــى أمــة مــن الشــهود كانــوا يبحثــون عــن علــة واحــدة إلدانتــه أمكنــه أن يقــول 

ــٍة؟ « )يوحنــا 8: ٤6(. لهــم دون أن يراجعــه أحــد: » َمــْن ِمْنُكــْم يُبَكِّتُِنــي َعلَــى َخِطيَّ
بــه اآلبــاء واألنبيــاء،  يــأِت لكــي ينقــض أو يلغــي مــا قــد تكلــم  لــم  إن الُمَخلِـّـص 
ألنــه هــو نفســه الــذي قــد تكلــم علــى أفــواه ممثليــه أولئــك، وكل حقائــق كلمــة هللا 
قــد أتــت منــه. غيــر أن هــذه الــدرر الغاليــة قــد وضعــت فــي أوضــاع كاذبــة، وجعــل 
نورهــا الثميــن يخــدم الكــذب والخطــأ. ولكــن هللا أراد لهــا أن ترفــع مــن أوضــاع الخطــأ 
وتوضــع فــي إطــار الحــق. وهــذا العمــل ل يمكــن أن تقــوم بــه غيــر يــد هللا. إن الحــق 

إذ ارتبــط بالباطــل كان يخــدم أغــراض عــدو هللا واإلنســان.
علــى  ويعمــل  هللا  يمجــد  فيــه  الــذي  الوضــع  فــي  ليضعــه  المســيح  أتــى  وقــد 

البشــرية.  خــاص 
ــبِْت « هــذا مــا قالــه  ــبُْت إِنََّمــا ُجِعــَل ألَْجــِل اإلِنَْســاِن، لَ اإلِنَْســاُن ألَْجــِل السَّ » السَّ
يســوع فــي )مرقــس 2: 27(. إن التشــريعات التــي قــد وضعهــا هللا هــي لخيــر بنــي 
اإلنســان: » ألَنَّ َجِميــَع األَْشــيَاِء ِهــَي ِمــْن أَْجلُِكــْم « » أَبُولـُـُس، أَْم أَبُلُّــوُس، أَْم َصَفــا، أَِم 
الَْعالـَـُم، أَِم الَْحيَــاُة، أَِم الَْمــْوُت، أَِم األَْشــيَاُء الَْحاِضــرَُة، أَِم الُْمْســتَْقبَلَُة. كُلُّ َشــْيٍء لَُكــْم. 
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ا أَنْتُْم فَلِلَْمِسيحِ، َوالَْمِسيُح هلِِل « )2 كورنثوس ٤: 15؛ 1كورنثوس 3: 22، 23(.  َوأَمَّ
إن الوصايــا العشــر التــي مــن بينهــا شــريعة الســبت أعطاهــا هللا لشــعبه كبركــة. قــال 
موســى: » فَأََمرَنـَـا الــرَّبُّ أَْن نَْعَمــَل َجِميــَع هــِذِه الَْفرَائـِـَض َونَتَِّقــَي الــرَّبَّ إِلَهَنــا، لِيَُكــوَن لََنــا 
َخيٌْر كُلَّ األَيَّاِم، َويَْســتَبِْقيََنا كََما ِفي هَذا الْيَْوِم « )تثنية 6: 2٤(. ثم أعطيت الرســالة 
إلســرائيل علــى لســان المرنــم وهــي تقــول: » اْعبُــُدوا الــرَّبَّ ِبَفــرَحٍ. اْدُخلـُـوا إِلـَـى َحْضرَتـِـِه 
ِبتَرَنُّــٍم. اْعلَُمــوا أَنَّ الــرَّبَّ ُهــَو هللُا. ُهــَو َصَنَعَنــا، َولَــُه نَْحــُن َشــْعبُُه َوَغَنــُم َمرَْعــاُه. اْدُخلُــوا 
أَبَْوابَــُه ِبَحْمــٍد، ِديَــارَُه ِبالتَّْســِبيحِ. اْحَمــُدوُه، بَارِكُــوا اْســَمُه « )مزمــور 100: 2-٤(. وقــد 
ُســوُه ... آتِــي ِبِهــْم إِلَــى  ــبَْت لِئَــاَّ يَُنجِّ أعلــن الــرب قائــا: » كُلُّ الَِّذيــَن يَْحَفظُــوَن السَّ

َجبَــِل قُْدِســي، َوأُفَرُِّحُهــْم ِفــي بَيْــِت َصاَتِــي « )إشــعياء 56: 6، 7(.

يوم الرب
ــبِْت أَيًْضــا « )لوقــا 6: 15(. إن هــذه الكلمــات  » إِنَّ ابْــَن اإلِنَْســاِن ُهــَو رَبُّ السَّ
مليئــة بالتعليــم والعــزاء. فلكــون الســبت قــد جعــل ألجــل اإلنســان فهــو يــوم الــرب. 
ــا كَاَن «  إنــه ملــك المســيح الــذي » كُلُّ َشــْيٍء ِبــِه كَاَن، َوِبَغيْــرِِه لَــْم يَُكــْن َشــْيٌء ِممَّ
)يوحنا 1: 3(. وبما أنه خلق كل األشياء، إذاً فهو خالق السبت أيضا. فلقد أفرزه 
ليكــون مذكــرا بعمــل الخلــق، ويشــير إليــه كالخالــق والمقــدس. وهــو يعلمنــا أن ذاك 
الــذي خلــق كل مــا فــي الســماء ومــا فــي األرض وفيــه يقــوم الــكل هــو رأس الكنيســة 
وبقوتــه قــد صولحنــا مــع هللا . ألنــه إذ يتكلــم عــن إســرائيل يقــول: » َوأَْعطَيْتُُهــْم أَيًْضــا 
ُســُهْم « أي أجعلهــم  ُســبُوتِي لِتَُكــوَن َعاََمــًة بَيِْنــي َوبَيَْنُهــْم، لِيَْعلَُمــوا أَنِّــي أَنـَـا الــرَّبُّ ُمَقدِّ
مقدســين )حزقيــال 20: 12(. إذا فالســبت هــو عامــة أو رمــز لقــدرة المســيح علــى 
أن يجعلنــا مقدســين. والســبت كرمــز لقوتــه المقدســة أعطــي لــكل مــن قــد صــاروا 

جــزءا مــن شــعب هللا بواســطة المســيح.
يَــْوَم  َمَســرَّتَِك  َعَمــِل  َعــْن  رِْجلَــَك،  ــبِْت  السَّ َعــِن  رََدْدَت  » إِْن  الــرب:  قــال  وقــد 
ُذ  تَتَلَــذَّ ِحيَنِئــٍذ  ـَك  فَإِنّـَ  ... ُمَكرًَّمــا  الــرَّبِّ  َس  َوُمَقــدَّ ًة،  لَــذَّ ــبَْت  السَّ َوَدَعــْوَت  قُْدِســي، 
ِبالــرَّبِّ « )إشــعياء 58: 13، 1٤(. فــكل مــن يقبلــون الســبت رمــزا لقــدرة المســيح 
الخالقــة والفاديــة ســيكون الســبت لــذة لهــم. فــإذ يــرون المســيح فيــه يتلــذذون بــه، 
الســبت يوجــه أنظارهــم إلــى أعمــال الخلــق كبرهــان علــى قدرتــه العظيمــة فــي الفــداء. 
ففــي حيــن أنــه يعيــد إلــى األذهــان ذكــرى الســام المفقــود فــي عــدن فهــو يخبرنــا 
عــن الســام المســترد لنــا فــي الُمَخلِـّـص. وكل أعمــال الطبيعــة تــردد دعوتــه القائلــة: 
» تََعالـَـْوا إِلـَـيَّ يـَـا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن َوالثَِّقيلِــي األَْحَمــاِل، َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم «  )متــى 11: 28(. 
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.)16 -12  :6 19؛ لوقــا  -13  :3 )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي مرقــس 

ــِه. َوأَقَــاَم اثَْنــْي َعَشــَر  ــوا إِلَيْ ــِل َوَدَعــا الَِّذيــَن أََراَدُهــْم فََذَهبُ » ثـُـمَّ َصِعــَد إِلَــى الَْجبَ
لِيَُكونُــوا َمَعــُه، َولِيُرِْســلَُهْم لِيَْكــِرُزوا « )مرقــس 3: 13، 1٤(.

فــي ظــال األشــجار المغروســة بجانــب الجبــل وعلــى مســافة قصيــرة مــن بحــر 
الجليــل دعــي الثنــا عشــر ليكونــوا رســا، وألقيــت الموعظــة علــى الجبــل. وكانــت 
الحقــول والتــال هــي األماكــن المحبوبــة التــي كان يســوع يذهــب إليهــا. وقــد نطــق 
بكثيــر مــن تعاليمــه فــي الخــاء بــدل ممــا فــي الهيــكل أو فــي المجامــع. فلــم يكــن 
لــم يكــن هــذا هــو  لــكل الجمــوع التــي كانــت تتبعــه، ولكــن  هنالــك مجمــع يتســع 
الســبب الوحيد الذي ألجله اختار الســيد أن يعلم في الحقول واألحراج، بل كان 

يســوع يحــب مناظــر الطبيعــة، ويعتبــر كل معتكــف هــادئ هيــكا مقدســا.
تحــت أشــجار عــدن اختــار الســاكنان األولن مقدســهما، وفــي ذلــك المــكان كان 
المســيح يتحــدث إلــى الجنــس البشــري. فلمــا طــرد أبوانــا األولن مــن الفــردوس ظــا 
يعبــدان هللا فــي الحقــول واألحــراج، وهنــاك كان المســيح يقابلهمــا ببشــارة نعمتــه. 
والمســيح هــو الــذي خاطــب إبراهيــم تحــت بلوطــات ممــرا، وهــو الــذي تحــدث مــع 
اســحق حيــن ذهــب ليصلــي فــي الحقــول فــي وقــت المســاء، وهــو الــذي تكلــم مــع 
يعقــوب علــى تــال بيــت أيــل، ومــع موســى بيــن جبــال مديــان، ومــع الفتــى داود حيــن 
كان يرعى قطعانه. وبموجب تعليمات المسيح ظل الشعب العبراني مدة خمسة 
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عشــر قرنــا يتركــون دورهــم لمــدة أســبوع مــن كل عــام ليســكنوا فــي مظــال مصنوعــة 
مــن أغصــان خضــراء مقطوعــة مــن: » أَْشــَجاٍر بَِهَجــٍة « وكانــوا أيضــا يقطعــون » َســَعَف 
النَّْخِل َوأَْغَصاَن أَْشَجاٍر َغبْيَاَء َوَصْفَصاَف الَْواِدي « لنفس الغرض )لويين 23: ٤0(.

في هدوء الطبيعة
إن يســوع وهــو يــدرب تاميــذه فضــل النســحاب بعيــدا عــن ضوضــاء المدينــة، 
إلى الحقول والتال حيث الهدوء والسكون، ليكون ذلك أكثر انسجاما مع دروس 
إنــكار الــذات التــي أراد أن يعلمهــم إياهــا. ومــدى ســني خدمتــه كان يحــب أن يجمــع 
الشــعب حولــه تحــت القبــة الزرقــاء علــى جانــب جبــل اكتســى ببســاط مــن العشــب 
األخضر، أو على شاطئ البحيرة. فهنا إذ كان محاطا بخليقته وصنع يديه أمكنه أن 
يحول أفكار ســامعيه من األشــياء المصنوعة إلى األشــياء الطبيعية إذ في وســط نمو 
الطبيعــة وازدهارهــا أُعلنــت مبــادئ ملكوتــه. وإذ رفــع النــاس أنظارهــم إلــى جبــال هللا 
لينظــروا عجائــب يديــه أمكنهــم أن يتعلمــوا دروســا ثمينــة مــن الحــق اإللهــي. وكانــت 
تعاليم يسوع تتكرر أمامهم في مناظر الطبيعة. وكذلك الحال مع من يذهبون إلى 
الحقــول والمســيح فــي قلوبهــم، فهــم يحســون بأنهــم محاطــون بتأثيــرات مقدســة. إن 
أعمــال الطبيعــة تتضمــن أمثــال الــرب وتكــرر نصائحــه وتعاليمــه. إن الذهــن إذ يكــون 
فــي شــركة مــع هللا فــي الطبيعــة فهــو يتســامى، كما أن القلــب يجــد فــي ذلــك راحــة.

وكان لبــد حينئــذ مــن اتخــاذ الخطــوة التمهيديــة لتنظيــم الكنيســة، حتــى بعــد 
انطــاق المســيح تنــوب هــي عنــه علــى األرض. لــم يكــن تحــت يدهــم بنــاء فخــم 
ثميــن، ولكــن الُمَخلِّــص قــاد تاميذه إلــى مــكان هــادئ كان يحبــه، وفــي تصورهــم 
كانــت الختبــارات المقدســة التــي جــازوا بهــا فــي ذلــك اليــوم مرتبطــة إلــى األبــد 

بجمــال الجبــل والســهل والبحــر.

عاملون مع هللا
 لقــد دعــا يســوع تاميــذه لكــي يرســلهم كشــهود لــه وليعلنــوا للعالــم مــا قــد 
اإلنســان  بنــى  إلــى  أســندت  أجــلَّ خدمــة  فكانــت خدمتهــم  منــه،  رأوه وســمعوه 
وفــي المرتبــة الثانيــة بعــد خدمــة المســيح نفســه. كان عليهــم أن يكونــوا عامليــن 
مــع هللا ألجــل خــاص العالــم. وكمــا أن اآلبــاء الثنــي عشــر األوليــن فــي العهــد 
أن  الثنــي عشــر  الرســل  علــى  العبرانييــن، كذلــك كان  عــن  نوابــا  القديــم وقفــوا 

الجديــد. العهــد  عــن كنيســة  ينوبــوا 
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عــرف الُمَخلِـّـص صفــات الرجــال الذيــن اختارهــم، إذ كانــت كل ضعفاتهــم 
فيهــا  ســيجوزون  كانــوا  التــي  المخاطــر  عــرف  كمــا  أمامــه،  مكشــوفة  وأخطائهــم 
الرجــال  أولئــك  إلــى  يحــن  قلبــه  وكان  كواهلهــم.  علــى  ســتلقى  التــي  والتبعــات 
هــم  كانــوا  حيــن  ألجلهــم  مصليــا  وحــده  كلــه  الليــل  قضــى  وقــد  المختاريــن. 
دعاهــم  الفجــر  نــور  بــزغ  وعندمــا  الجبــل.  أســفل  فــي  النــوم  فــي  مســتغرقين 

لهــم. يقولــه  أن  يريــد  هــام  أمــر  هنالــك  كان  إذ  لمقابلتــه 
الناشــط،  العمــل  فــي  إلــى حيــن  المســيح  قــد صاحبــوا  التاميــذ  كان هــؤلء 
مرتبطيــن  ومتــى  ونثنائيــل  وفيلبــس  وبطــرس  وأنــدراوس  ويوحنــا  يعقــوب  فــكان 
بــه أكثــر مــن الباقيــن وقــد شــاهدوا المزيــد مــن عجائبــه، وكان بطــرس ويعقــوب 
يشــاهدون  تقريبــا  الوقــت  كل  معــه  وكانــوا  الجميــع،  مــن  اليــه  أقــرب  ويوحنــا 
الصداقــة  أقــداس  قــدس  إلــى  يوحنــا  دخــل  وقــد  أقوالــه.  يســمعون  و  معجزاتــه 
لقــد  يحبــه.  يســوع  كان  الــذي  التلميــذ  بكونــه  الباقيــن  علــى  وامتــاز  يســوع  مــع 
أحبهــم الُمَخلِـّـص كلهــم، ولكــن روح يوحنــا كانــت أكثرهــم اســتيعابا. كان أصغــر 
وهكــذا  ليســوع،  قلبــه  مكنونــات  كشــف  األطفــال  ثقــة  تشــبه  وبثقــة  التاميــذ، 
اشــترك مــع يســوع فــي عواطفــه أكثــر مــن الباقيــن، وكان هــو الــذي قــدم لشــعبه 

الُمَخلِـّـص. مــن  ســمعها  التــي  الروحيــة  التعاليــم  أعمــق 

بطيء القلب
اســم  نجــد  التاميــذ  إليهــا  أنقســم  التــي  الجماعــات  مــن  جماعــة  رأس  وعلــى 
فيلبــس. كان هــو أول تلميــذ أصــدر إليــه يســوع أمــره الواضــح القائــل: » اتبعنــي « 
وكان فيلبــس مــن بيــت صيــدا مدينــة أنــدراوس وبطــرس. لقــد كان يصغــي إلــى تعاليم 
يوحنــا المعمــدان وســمع إعانــه عــن المســيح بأنــه حمــل هللا. وكان فيلبــس باحثــا 
مخلصــا عــن الحــق ولكنــه كان بطــيء القلــب فــي اإليمــان. فمــع أنــه ارتبــط بالمســيح 
فــإن اإلعــان الــذي قدمــه عنــه لنثنائيــل يــدل علــى أنــه هــو نفســه لــم يكــن مقتنعــا 
اقتناعا كاما بألوهية يســوع. ومع أنه قد جاء صوت من الســماء معلنا أن المســيح 
هــو ابــن هللا فإنــه بالنســبة إلــى فيلبــس لــم يكــن أكثــر مــن » يســوع ابــن يوســف الــذي 
مــن الناصــرة « )يوحنــا 1: ٤5(. ومــرة أخــرى عنــد إشــباع الخمســة اآللف تبرهــن أن 
فيلبــس كان ينقصــه اإليمــان. فلكــي يمتحنــه يســوع ســأله قائــا: » ِمــْن أَيـْـَن نَبْتـَـاُع ُخبـْـزًا 
لِيـَـأْكَُل هــؤُلَِء؟ « فــكان جــواب فيلبــس دليــا علــى عــدم اإليمــان إذ قــال: » لَ يَْكِفيِهــْم 
ُخبْــٌز ِبِمئَتـَـْي ِديَنــاٍر لِيَأُْخــَذ كُلُّ َواِحــٍد ِمْنُهــْم َشــيْئًا يَِســيرًا « )يوحنــا 6: 5، 7(. وقــد أحــزن 
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جوابــه قلــب يســوع. فمــع أن فيلبــس كان قــد رأى أعمــال الســيد وأحــس بقدرتــه فلــم 
يكــن عنــده إيمــان. وعندمــا ســأل اليونانيــون فيلبــس عــن يســوع لــم ينتهــز الفرصــة 
ليقدمهــم إلــى الُمَخلِّــص ولكنــه ذهــب ليخبــر أنــدراوس )راجــع يوحنــا 12: 22-20(. 
ثــم أنــه فــي الســاعات األخيــرة قبيــل الصلــب كان كام فيلبــس ممــا يثبــط اإليمــان 
إذ لمــا ســأل تومــا يســوع قائــا: » يَــا َســيُِّد، لَْســَنا نَْعلَــُم أَيْــَن تَْذَهــُب، فََكيْــَف نَْقــِدُر أَْن 
نَْعــرَِف الطَِّريــَق؟ « أجابــه الُمَخلِـّـص بقولــه: » أَنَــا ُهــَو الطَِّريــُق َوالَْحــقُّ َوالَْحيَــاُة... لَــْو 
كُْنتـُـْم قـَـْد َعرَفْتُُمونـِـي لََعرَفْتـُـْم أَِبــي أَيًْضــا «. وإذا بفيلبــس يندفــع فــي عــدم إيمــان قائا: 
» يَــا َســيُِّد، أَرِنَــا اآلَب وَكََفانَــا « )يوحنــا 1٤: 5-8(. هكــذا كان ذلــك التلميــذ الــذي 

رافــق يســوع مــدة ثــاث ســنوات بطــيء القلــب ضعيــف اإليمــان. 
ولكــن علــى عكــس إيمــان فيلبــس كانــت ثقــة نثننائيــل الشــبيهة بثقــة األطفــال. 
بالحقائــق غيــر  بإيمانــه  لقــد كان رجــا ذا طبيعــة جــادة وغيــورة جــدا، وتمســك 
المنظــورة، ومــع ذلــك فقــد كان فيلبــس تلميــذا فــي مدرســة المســيح. وقــد صبــر 
علــى  القــدس  الــروح  حــل  فلمــا  وبادتــه.  إيمانــه  عــدم  محتمــا  طويــا  المعلــم 
بــه وكان  التاميــذ صــار فيلبــس معلمــا حســب فكــر هللا. كان يعــرف مــا يتكلــم 

قلــوب ســامعيه. إقنــاع عظيمــة فتبكتــت  بقــوة  يتكلــم 

طالب مركز
وفيمــا كان يســوع يعــد تاميــذه ليضطلعــوا بالعمــل إذا بواحــد لــم يــدع ليكــون 
تلميــذا يفــرض نفســه عليهــم ليكــون واحــدا منهــم. ذاك كان يهــوذا اإلســخريوطي 
الــذي اعتــرف بأنــه تابــع للمســيح. فتقــدم إلــى األمــام طالبــا أن يفســح لــه المجــال 
قائــا  أعلــن  ظاهــري  وإخــاص  عظيمــة  وبغيــرة  األخّصــاء،  التاميــذ  هــؤلء  بيــن 
ـُم، أَتْبَُعــَك أَيَْنَمــا تَْمِضــي « فلــم يصــده يســوع ول رحــب بــه،  للمســيح: » يَــا ُمَعلِـّ
ــَماِء أَْوكَاٌر،  ولكنــه فقــط نطــق بهــذا القــول الحزيــن: » لِلثََّعالـِـب أَْوِجــرٌَة َولِطُيُــوِر السَّ
ــا ابـْـُن اإِلنَْســاِن فَلَيْــَس لـَـُه أَيـْـَن يُْســِنُد َرأَْســُه « )متــى 8: 19، .2(. آمــن يهــوذا بــأن  َوأَمَّ
يســوع هــو مســيا، وإذ انضــم إلــى الرســل كان يرجــو أنــه ســيضمن لنفســه مكانــة 
ســامية فــي الملكــوت الجديــد، فقصــد المســيح أن يبتــر هــذا األمــل عندمــا قــرر أنــه 

فقيــر ل يجــد مكانــاً يســند إليــه رأســه.
كان التاميــذ يتوقــون إلــى أن يصيــر يهــوذا واحــدا منهــم. لقــد كانــت لــه هيئــة 
آمــرة، وكان فطنــا ولــه مقــدرة علــى اإلدارة والتنفيــذ، فامتدحــوه لــدى يســوع كمــن 
يســتطيع أن يقدم له عونا كبيرا في عمله. وقد أدهشــتهم عدم ترحيب يســوع به.
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كان التاميــذ يحســون بخيبــة أمــل عظيمــة ألن يســوع لــم يحــاول الظفــر بتعــاون 
أنــه مــن الخطــأ أل يدعــم رســالته بمعاضــدة  رؤســاء إســرائيل معــه. كمــا أحســوا 
أولئــك الزعمــاء ذوي النفــوذ العظيــم. فلــو كان قــد طــرد يهــوذا لكانــوا يتســاءلون 
حكمــة  فــي  يشــكون  كانــوا  بــل  ذلــك  فــي  الســر  عــن  أنفســهم  وبيــن  بينهــم  فيمــا 
معلمهــم. ولكــن حيــاة يهــوذا بعــد ذلــك برهنــت لهــم علــى خطــر إقامــة وزن ألي 
مثــل  تعــاون  إن  هللا.  بعمــل  للقيــام  إنســان  أي  لياقــة  تقريــر  فــي  دنيــوي  اعتبــار 
الــذي كان التاميــذ يشــتاقون للحصــول عليــه كان معنــاه تســليم  النــاس  هــؤلء 

العمــل اإللهــي أليــدي ألــد األعــداء.
يكــن عديــم اإلحســاس  لــم  إلــى التاميــذ  يهــوذا حيــن انضــم  فــإن  ومــع ذلــك 
كانــت  التــي  اإللهيــة  القــوة  تلــك  بتأثيــر  أحــس  فلقــد  المســيح.  صفــات  بجمــال 
قصبــة  ليقصــف  يــأت  لــم  الــذي  ذاك  إن  الُمَخلِـّـص.  إلــى  النفــوس  تجتــذب 
النفــس عندمــا وجــد  يــرد أن يطــرد هــذه  لــم  مرضوضــة أو ليطفــئ فتيلــة مدخنــة 
عندهــا رغبــة ضئيلــة للوصــول إلــى النــور. لقــد عــرف الُمَخلِّــص قلــب يهــوذا، كمــا 
عــرف أعمــاق وهــدة اإلثــم التــي كان مزمعــا أن ينحــدر إليهــا مــا لــم تتداركــه نعمــة 
يمكنــه  بحيــث  خــاص  وضــع  فــي  جعلــه  بشــخصه  اإلنســان  هــذا  ربــط  وإذ  هللا. 
يومــا بعــد يــوم أن يبقــى علــى اتصــال بســيول محبــة يســوع الدافقــة التــي ل تعــرف 
شــيطان  قلبــه  مــن  ســتطرد  اإللهيــة  النعمــة  فــإن  للمســيح  قلبــه  فتــح  فلــو  األثــرة. 

أحــد رعايــا ملكــوت هللا. يكــون  أن  يمكــن  نفســه  يهــوذا  األنانيــة، وحتــى 

هللا يطلب الطائعين
ثــم  أخاقهــم  فــي  التــي  البشــرية  بالعناصــر  هــم  كمــا  النــاس  يأخــذ  هللا  إن 
يدربهــم علــى خدمتــه إذا كانــوا يرغبــون فــي أن يتدربــوا ويتعلمــوا منــه. إنهــم لــم 
يُختــاروا لكونهــم كامليــن، بــل لكــي يتغيــروا إلــى صورتــه عــن طريــق معرفــة الحــق 

نقائصهــم. مــن  بالرغــم  المســيح  نعمــة  طريــق  وعــن  وممارســته 
كانــت ليهــوذا نفــس الفــرص التــي كانــت لباقــي التاميــذ، وكان يصغــي إلــى 
نفــس التعاليــم الثمينــة. ولكــن الســلوك بموجــب الحــق الــذي كان يطلبــه المســيح 
كان علــى طرفــي نقيــض مــع رغائــب يهــوذا وأغراضــه، فلــم يــرد أن يتخلــى عــن آرائــه 

لكــي يقبــل الحكمــة النازلــة مــن فــوق.
وكــم كان الُمَخلِـّـص رقيقــا فــي معاملتــه لــذاك المزمــع أن يســلمه! إن يســوع 
فــي تعاليمــه تكلــم كثيــرا عــن مبــادئ اإلحســان التــي ضربــت الطمــع فــي أصولــه، 
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بــأن كام  يقتنــع  التلميــذ  يهــوذا شــناعة الجشــع ومــرارا كثيــرة كان  وصــور لعقــل 
العتــراف  أبــى  ولكنــه  عــن خطيتــه.  وكشــف  تصويــر  أدق  أخاقــه  المســيح صــور 
بشــره أو اإلقــاع عنــه. كان مكتفيــا بنفســه وراضيــا عنهــا وبــدل مــن مقاومــة التجربــة 
أمعــن فــي الختــاس والخيانــة التــي قــد حذقهــا. كان المســيح أمامــه مثــال حيــا 
لمــا يجــب أن يصيــر إليــه إذا أراد أن يجتنــي ثمــار الوســاطة والخدمــة اإللهيــة. ولكــن 

كل تلــك الــدروس التــي ســمعها ذلــك التلميــذ لــم تلــَق منــه أيــة اســتجابة.
لــم يوجــه إليــه يســوع أي توبيــخ علــى طمعــه. ولكنــه بصبــر إلهــي احتمــل هــذا 
لــه علــى أنــه يعــرف خفايــا قلبــه كمــا  الرجــل المخطــئ حتــى مــع كونــه قــد برهــن 
لــو كان يقــرأ مــن ســفر مفتــوح أمامــه. وقــد بســط أمامــه أســمى الدوافــع للعمــل 

الصائــب، فــإذا رفــض يهــوذا نــور الســماء فلــن يكــون لــه عــذر.
 وبــدل مــن أن يســير يهــوذا فــي النــور اختــار اإلبقــاء علــى نقائصــه. لقــد احتضــن 
أن  إلــى  الكئيبــة  المظلمــة  واألفــكار  النتقــام  وشــهوة  الشــريرة  الميــول  قلبــه  فــي 
ســيطر عليــه الشــيطان ســيطرة كاملــة حتــى صــار يهــوذا نائبــا عــن عــدو المســيح.

وعندما صاحب يهوذا يسوع كانت في أخاقه بعض الميزات التي كان يمكن 
أن تكــون بركــة للكنيســة. فلــو رغــب فــي حمــل نيــر المســيح لصــار بيــن طليعــة الرســل، 
ولكنــه قســى قلبــه عندمــا أشــير إلــى نقائصــه، وفــي كبريائــه وتمــرده اختــار مطامعــه 
األنانيــة وهكــذا جعــل نفســه غيــر أهــل للقيــام بالعمــل الــذي أراد هللا أن يســنده إليــه.

رأي واحد وحكم واحد
لقــد كانــت لــكل التاميــذ أخطــاء كثيــرة عندمــا دعاهــم يســوع لخدمتــه. حتــى 
يوحنــا الــذي تمتــع بأقــدس وأوثــق شــركة مــع ذاك الوديــع والمتواضــع القلــب لــم 
يكــن بطبيعتــه وديعــا أو متواضعــا أو خاضعــا. فلقــد دعــي هــو وأخــوه بـــ » ابنــي 
إلــى  موجــه  احتقــار  أو  إهانــة  أقــل  كان  ليســوع  مرافقيــن  كانــا  فعندمــا  الرعــد « 
ســيدهما كفيــا بإثــارة غضبهمــا ومقاومتهمــا. كان فــي التلميــذ المحبــوب كثيــر 
مــن النقائــص كالطبــع الحــاد الشــرير وحــب النتقــام وروح النتقــاد. كان متكبــرا 
ويطمــع فــي أن يكــون األول واألعظــم فــي ملكــوت هللا. ولكنــه يومــا بعــد يــوم كان 
فيــه  التــي كانــت  الغضــب  نقيــض روح  رقــة يســوع وصبــره واحتمالــه علــى  يــرى 
هــو، وكان يســمع تعاليمــه عــن الوداعــة والصبــر، ففتــح قلبــه لتأثيــرات روح هللا، 
وصــار ليــس ســامعا فقــط لتعاليــم الُمَخلِـّـص بــل أيضــا عامــا بهــا. لقــد اســتقرت 

الــذات فــي المســيح وتعلــم هــو أن يحمــل نيــر المســيح بــدون تذمــر أو شــكوى.
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لــم  التاميــذ  يوحنــا وإخوتــه  ولكــن  يـــسوع تاميــذه وأنذرهــم وحذرهــم،  وبــخ 
يتركــوا الســيد بــل اختــاروه برغــم توبيخاتــه. كمــا أن الُمَخلِـّـص لــم يتركهــم بســبب 
ضعفاتهــم وأخطائهــم، فازمــوه طــوال الوقــت ليشــاطروه تجاربــه وليتعلمــوا مــن 

حياتــه دروســا ثمينــة. وإذ نظــروا إلــى المســيح تغيــرت صفاتهــم.
كان الرســل يختلفــون بعضهــم عــن بعــض اختافــا بينــا فــي عاداتهــم وميولهــم. 
عــدو ســلطان  الملتهــب  الغيــور  متــى، وســمعان  العشــار لوي —  بينهــم  فــكان 
رومــا الــذي ل يليــن، وبطــرس الكريــم النفــس الســريع الندفــاع، ويهــوذا الدنــيء 
النفــس، وتومــا المســتقيم القلــب الــذي كان مــع ذلــك خجــول ووجــا، وفيلبــس 
يجاهــران  كانــا  اللــذان  زبــدي  وابنــا  الشــكوك،  إلــى  والميــال  القلــب  البطــيء 
أخطــاء مختلفــة،  مــن  فيهــم  بمــا  معــا  إخوتهمــا. كان هــؤلء  بطموحهمــا ومعهمــا 
وعــن طريقــه  المســيح  فــي  ولكنهــم  ومكتســب،  مــوروث  الشــر  إلــى  ميــل  وفيهــم 
كان ل بــد أن يعيشــوا بيــن أســرة هللا ليتعلمــوا كيــف يكونــون موحديــن فــي إيمانهــم 
المتباينــة،  وآراؤهــم  ومضايقاتهــم  تجاربهــم  لهــم  وســتكون  وروحهــم،  وعقيدتهــم 
ولكــن طالمــا كان المســيح ســاكنا فــي قلوبهــم لــم يكــن هنالــك مجــال للمنازعــات. 
فمحبتــه ســتجعل كا منهــم يحــب إخوتــه، والتعاليــم التــي يتلقونهــا مــن المعلــم 
الفــوارق فيتحــدون  انســجام، وبذلــك تختفــي كل  فــي حالــة  ســتجعلهم جميعــا 
بحيــث يكــون لجميعهــم رأي واحــد وحكــم واحــد. إن المســيح هــو مركــز الدائــرة 

وكل منهــم كان مزمعــا أن يقتــرب إلــى باقــي إخوتــه بنســبة اقترابــه مــن المركــز.
القطيــع  ذلــك  حولــه  جمــع  التاميــذ  تعليــم  مــن  المســيح  انتهــى  وعندمــا 
قــدم  يديــه علــى رؤوســهم  فــي وســطهم واضعــا  الصغيــر، وإذ جثــا علــى ركبتيــه 
الــرب  تاميــذ  أقيــم  وهكــذا  المقــدس.  للعمــل  إياهــم  مكرســا  صــاة،  ألجلهــم 

اإلنجيــل. لخدمــة 

نواب هللا
إن المســيح لــم يختــر نوابــه بيــن النــاس مــن المائكــة الذيــن لــم يســقطوا قــط، 
أولئــك  مثــل  تحــت اآللم  كانــوا  أنــاس  مــن  البشــرية،  الخائــق  مــن  بــل اختارهــم 
حتــى  بشــرية  طبيعــة  لنفســه  المســيح  اتخــذ  لقــد  يخلصوهــم.  أن  طلبــوا  الذيــن 
يمكنــه الوصــول إلــى بنــي اإلنســان. وكانــت الطبيعــة اإللهيــة بحاجــة إلــى الطبيعــة 
البشــرية ألن خــاص العالــم كان يســتلزم وجــود كلتيهمــا معــا. كانــت األلوهيــة 
بحاجــة إلــى البشــرية لكــي تكــون البشــرية قنــاة اتصــال بيــن هللا واإلنســان. وهــذا 
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يصــدق أيضــا علــى خــدام المســيح ورســله. فاإلنســان يحتــاج إلــى قــوة خارجــة عنــه 
وأعلــى منــه لتعيــده إلــى صــورة هللا وتقــدره علــى القيــام بعمــل هللا، ولكــن هــذا ل 
يجعــل الوســيلة البشــرية غيــر لزمــة أو غيــر جوهريــة. إن البشــرية تتمســك بقــدرة 
القــوة  مــع  التعــاون  طريــق  وعــن  باإليمــان،  القلــب  فــي  يســكن  والمســيح  هللا، 

اإللهيــة تصيــر قــوة اإلنســان فعالــة لعمــل الخيــر.
إن ذاك الــذي دعــا صيــادي الجليــل لــم يــزل يدعــو النــاس لخدمتــه، لــم يــزل راغبــا 
فــي إظهــار قدرتــه فينــا كمــا قــد أظهرهــا فــي التاميــذ األوليــن. ومهمــا نكــن ناقصيــن 
وخطــاة فالــرب يقــدم لنــا هبــة مشــاركته والتلمــذة للمســيح. وهــو يدعونــا إلــى قبــول 

التعليــم اإللهــي حتــى إذا اتحدنــا بالمســيح يمكننــا أن نعمــل أعمــال هللا.
ِةِ هلِل َل ِمنَّا « )2كورنثوس  » لََنا هَذا الَْكْنُز ِفي أََواٍن َخزَِفيٍَّة، لِيَُكوَن فَْضُل الُْقوَّ
٤: 7(. هــذا هــو الســبب الــذي ألجلــه أســند الســيد عمــل الكــرازة باإلنجيــل إلــى 
أنــاس مخطئيــن ل إلــى المائكــة. إنــه أمــر واضــح أن القــوة التــي تعمــل عــن طريــق 
التــي  القــوة  بــأن  نؤمــن  قــوة هللا. وهــذا يشــجعنا علــى أن  البشــرية هــي  ضعــف 
قــد أعانــت مــن هــم ضعفــاء نظيرنــا يمكنهــا أن تعيننــا. فاإلنســان الضعيــف الــذي 
أَيًْضــا  ُهــَو  إِْذ  الِّيــَن،  َوالضَّ ِبالُْجهَّــاِل  ـَق  يَتَرَفّـَ أَْن  يكــون » قَــاِدًرا  بيــد القديــر  هــو أداة 
هــم  البشــارة  لعمــل  المندوبيــن  أن  وبمــا   .)2  :5 )عبرانييــن  ْعــِف «  ِبالضَّ ُمَحــاٌط 
ولهــذا  الطريــق وصعابهــا،  مخاطــر  يعرفــون  فإنهــم  بالمخاطــر  محاطــون  أنفســهم 
الســبب هــم مدعــوون ألن يبصــروا غيرهــم ممــن هــم ســائرون فــي نفــس الطريــق 
الشــكوك وتضنيهــا  تســاورها  النفــوس  بعــض  إن  المخاطــر.  تلــك  يتجنبــوا  حتــى 
الضعفــات فهــم ضعفــاء فــي اإليمــان وغيــر قادريــن علــى التمســك بغيــر المنظــور. 
ولكــن الصديــق الــذي يمكنهــم أن يــروه والــذي يأتيهــم بــدل مــن المســيح يمكنــه أن 

يكــون حلقــة اتصــال ليثبــت فــي المســيح إيمانهــم المترنــح المرتعــش.
إن  للعالــم.  يســوع  تقديــم  فــي  الســماء  مائكــة  مــع  عامليــن  نكــون  أن  علينــا 
المائكــة ينتظــرون منــا أن نتعــاون معهــم بشــوق عظيــم وصبــر يــكاد يكــون نافــدا، 
ألن اإلنســان ينبغــي أن يكــون قنــاة لاتصــال بإنســان مثلــه. وعندمــا نســلم ذواتنــا 
للمســيح فــي تكريــس قلبــي كامــل فالمائكــة ســيفرحون ويتهللــون حيــن يمكنهــم 

أن يتكلمــوا بأصواتنــا معلنيــن للنــاس محبــة هللا. 
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.)7 6؛  5؛  )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي متــى 

يختــار  يكــن  ولــم  ليعلمهــم،  وحدهــم  تاميــذه  يجمــع  مــا  نــادرا  المســيح  كان 
سامعيه ممن كانوا يعرفون طريق الحياة دون سواهم. ولكن قصده كان الوصول 
إلــى جماهيــر الشــعب الذيــن كانــوا يتيهــون فــي ظلمــات الجهــل والخطــأ، فقــدم 
تعاليــم الحــق لــذوي العقــول المظلمــة. لقــد كان هــو نفســه الحــق واقفــا ممنطقــاً 
النــاس، محــاول بإنذارتــه وتوســاته وتشــجيعاته أن  حقويــه وباســطا يديــه ليبــارك 

يســعى لرفــع كل مــن يأتــون إليــه.
والموعظــة علــى الجبــل، وإن لــم يكــن المقصــود منهــا التاميــذ خصيصــا، فقــد 
نطــق بهــا الســيد علــى مســامع الجماهيــر. وبعدمــا أقــام يســوع رســله ذهــب معهــم 
إلــى شــاطئ البحــر، وكان النــاس قــد بــدأوا يتجمعــون فــي ذلــك المــكان منــذ الصبــاح 
الباكــر. ففضــا عــن الجماعــات التــي اعتــادت اإلتيــان إليــه مــن مــدن الجليــل جــاء 
قــوم مــن اليهوديــة ومــن أورشــليم نفســها ومــن بيريــة والمــدن العشــر وأدوميــة الواقعــة 
فــي أقصــى جنــوب اليهوديــة ومــن صــور وصيــداء المدينتيــن الفينيقيتيــن الواقعتيــن 
على شــاطئ البحر األبيض المتوســط، » إِْذ َســِمُعوا كَْم َصَنَع أَتَْوا إِلَيِْه «، » َجاُءوا 
ًة كَانَــْت تَْخــُرُج ِمْنــُه َوتَْشــِفي الَْجِميــَع «  لِيَْســَمُعوُه َويُْشــَفْوا ِمــْن أَْمرَاِضِهــْم... ألَنَّ قُــوَّ

)مرقــس 3: 8؛ لوقــا 6: 19-17(.
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أقدامهــم  علــى  النــاس  ليقــف  حتــى  يتســع  يكــن  لــم  الضيــق  الشــاطئ  ولكــن 
بحيــث يصــل صوتــه إلــى كل مــن يرغبــون فــي ســماعه. فســار يســوع متقدمــا أمــام 
ذلــك الجمــع إلــى الجبــل. فــإذ وصــل إلــى مــكان فســيح منبســط يتســع لــكل تلــك 
الجماهيــر الغفيــرة جلــس يســوع علــى العشــب فحــذا التاميــذ والجمــوع حــذوه.

ولكــن  يزحمونــه  النــاس  وكان  يســوع،  مــن  قريــب  مــكان  فــي  التاميــذ  كان 
التاميــذ رأوا أن أولئــك النــاس ينبغــي أل يزحفــوا أكثــر مــن ذلــك لئــا يبعدوهــم عــن 
معلمهــم. فجلســوا بالقــرب منــه حتــى ل تفوتهــم كلمــة مــن كامــه، وكانــوا يصغــون 
إلــى كامــه بــكل انتبــاه وكلهــم شــوق لفهــم الحقائــق التــي كان عليهــم أن ينشــروها 

فــي كل البلــدان فتتناقلهــا األجيــال. 

يؤملون في مغانم مادية
وإذ كان التاميــذ يتوقعــون حــدوث أمــر غيــر عــادي زادوا اقترابــاً مــن معلمهــم. 
كانوا يعتقدون أن الملكوت عتيد أن يقام قريبا. واستخلصوا من أحداث الصباح 
أن إعانــا قــد أوشــك أن يصــدر بشــأنه، فســاد روح النتظــار علــى ذلــك الجمــع أيضــا 
وارتســمت علــى الوجــوه دلئــل الهتمــام العميــق. وإذ كان النــاس جالســين علــى 
جانــب الجبــل المكتســي بالعشــب األخضــر، منتظريــن ســماع أقــوال ذلــك المعلــم 
اإللهــي امتــألت عقولهــم باألفــكار المبهجــة عــن األمجــاد المســتقبلة. وكان هنــاك 
بعــض الكتبــة والفريســيين الذيــن كانــوا يتطلعــون إلــى األمــام إلــى اليــوم الــذي فيــه 
أعظــم  ثــروات  علــى  ويســتحوذون  المكروهيــن  الرومــان  ســادتهم  علــى  يتســلطون 
إمبراطوريــة عرفهــا التاريــخ وعلــى كل أمجادهــا. وكان القرويــون الفقــراء والصيــادون 
يؤملــون أن يســمعوا مــا يؤكــد لهـــم أن أكواخهــم الحقيــرة وطعامهــم الزهيــد وحيــاة 
الكــدح التــي يعيشــونها فــي الخــوف مــن العــوز والفاقــة سيســتعاض عنهــا بقصــور 
تفيــض بالخيــرات وحيــاة الراحــة والطمئنــان. وبــدل مــن الثيــاب الخشــنة التــى كانــوا 
يستترون بهـا في النهار ويلتحفون بها في الليل كانوا يؤملون بأن المسيح سيغدق 
عليهــم مــن الحلــل الثمينــة التــي ألعدائهــم المتســلطين عليهــم. ولقــد اهتــزت كل 
المشــاعر والقلــوب بذلــك األمــل الفخــور بــأن إســرائيل موشــك أن يرتفــع ويتســامى 
فــوق كل الشــعوب كشــعب الــرب المختــار. وأن أورشــليم ســتصبح أمجــد المــدن 

ألنهــا ســتصير مقــراً للمملكــة التــي ستشــمل العالــم كلــه.
ولكــن المســيح خيّــب آمالهــم فــي العظمــة الدنيويــة، ففــي موعظتــه علــى الجبــل 
حــاول أن يهــدم كل مــا بنــاه التعليــم الــكاذب، وأن يعطــى ســامعيه فكــرة صحيحــة 
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عــن ملكوتــه وصفاتــه هــو، إل أنــه لــم يهجــم علــى أخطــاء الشــعب هجومــا مباشــرا. 
لقــد رأى شــقاء العالــم الــذي كانــت الخطيــة ســببه، إل أنــه لــم يقــدم للشــعب صــورة 
واضحــة لشــقائهم. لقــد علمهــم شــيئا أفضــل بمــا ل يقــاس مــن كل مــا قــد عرفــوه. 
وبــدل مــن أن يجادلهــم فــي آرائهــم عــن ملكــوت هللا بســط لهــم شــروط الدخــول فيــه، 
تــاركا إياهــم ليســتنتجوا مــا يرونــه عــن طبيعتــه. وإن حاجتنــا لتعلــم أســاس مبــادئ 

ملكــوت هللا ليســت أقــل مــن حاجــة أولئــك النــاس. 

الكرامة في التواضع
إن أول كام نطــق بــه المســيح فــي مســامع تلــك الجمــوع علــى ذلــك الجبــل كان 
كام البركــة فقــال طوبــى لمــن يعترفــون بأنهــم مســاكين روحيــا ويحســون بحاجتهــم 
بــه إلــى المســاكين. فهــو ل يعلــن لمــن قــد  إلــى الفــداء. إن اإلنجيــل كان ســيكرز 
أعمتهــم الكبريــاء الروحيــة الذيــن يدعــون أنهــم أغنيــاء ول حاجــة بهــم إلــى شــيء، 
ولكنــه يعلــن للمتواضعيــن والمنســحقي القلــوب، حيــث يوجــد ينبــوع واحــد مفتــوح 

للخطيــة هــو الينبــوع المفتــوح للمســاكين بالــروح.
إن القلــب المتكبــر يجاهــد ليحصــل علــى الخــاص باســتحقاقه. ولكــن وثيقــة 
امتاكنــا للســماء وأهليتنــا لهــا يوجــدان كاهمــا فــي بــر المســيح. إن الــرب ل يمكنــه 
أن يفعــل شــيئا إلرجــاع اإلنســان وتخليصــه مــا لــم يســلم نفســه لســلطان هللا وهــو 
مقتنــع بضعفــه ومتجــرد مــن اإلحســاس بكفايتــه الذاتيــة. وحينئــذ يســتطيع أن ينــال 
العطيــة التــي ينتظــر الــرب أن يهبــه إياهــا. إن هللا ل يمنــع شــيئا عــن النفــس التــي 
تحــس بحاجتهــا. فيمكــن أن يأتــي ذلــك اإلنســان دون عائــق إلــى ذاك الــذي فيــه 
وُس اْســُمُه:  يحــل كل المــلء » ألَنَّــُه هَكــَذا قَــاَل الَْعلِــيُّ الُْمرْتَِفــُع، َســاكُِن األَبَــِد، الُْقــدُّ
ِس أَْســُكُن، َوَمَع الُْمْنَســِحِق َوالُْمتََواِضعِ الرُّوِح، ألُْحِيَي  ›ِفي الَْمْوِضعِ الُْمرْتَِفعِ الُْمَقدَّ

ُروَح الُْمتََواِضِعيــَن، َوألُْحِيــَي قَلْــَب الُْمْنَســِحِقيَن‹ « )إشــعياء 57: 15(.

الفرح في الحزن
» طُوبـَـى لِلَْحزَانـَـى، ألَنَُّهــْم يَتََعــزَّْوَن « )متــى 5: ٤(. إن المســيح ل يعلمنــا بهــذا 
الــكام أن الحــزن أو النــوح يمكنــه فــي ذاتــه أن يرفــع جــرم الخطيــة. إنــه ل يصــادق 
علــى الدعــاء أو التضــاع الطوعــي، فالحــزن أو البــكاء الــذي يتحــدث عنــه ليــس 
بذلــك  نفــرح  فإننــا  الخطيــة  علــى  نحــزن  حيــن  وفــي  العويــل.  أو  الكآبــة  فــي  هــو 

المتيــاز الثميــن، امتيــاز كوننــا أولد هللا.
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إننــا فــي غالــب األحيــان نحــزن ألن أعمالنــا الشــريرة قــد جلبــت علــى أنفســنا 
عواقب وخيمة ومكدرة. ولكن هذه ليست توبة. إنما الحزن الحقيقي على الخطية 
يأتــي نتيجــة لعمــل الــروح القــدس الــذي يكشــف لنــا عــن جحــود قلوبنــا الــذي أهــان 
الُمَخلِّص وأحزنه، ويأتي بنا في انسحاق تحت الصليب. إن كل خطية نرتكبها هي 
طعنــة جديــدة ليســوع. فــإذ ننظــر إلــى ذاك الــذي طعنــاه نحــزن وننــوح علــى خطايانــا 

التــي جلبــت عليــه العــذاب والحــزن. مثــل هــذا النــوح ســيجعلنا نتــرك الخطيــة.
قــد يحســب اإلنســان العالمــي هــذا الحــزن ضعفــا. ولكنــه فــي الحقيقــة هــو 
القــوة التــي تربــط التائــب باإللــه غيــر المحــدود بربــط وثيقــة ل تنفصــم، ويبرهــن علــى 
أن مائكــة هللا يعيــدون للنفــس فضائلهــا التــي إضاعتهــا بســبب قســاوة القلــب 
والعصيــان. إن دمــوع التائــب مــا هــي إل قطــرات المطــر النــي تســبق شــروق شــمس 
القداســة. فهــذا الحــزن هــو بشــير الفــرح الــذي ســيكون نبـــع مــاء حــي فــي النفــس. 
ِبُكــْم  َغَضِبــي  أُوِقــُع  أَْذنَبْــِت «، » لَ  إِلِهــِك  الــرَّبِّ  إِلَــى  ـِك  أَنّـَ إِثَْمــِك  فََقــْط  » اِْعرِِفــي 
ألَنِـّـي َرُؤوٌف، يَُقــوُل الــرَّبُّ « )إرميــا 3: 13، 12(. وهــو القائــل: » ألَْجَعــَل لَِنائِِحــي 
ِصْهيَــْوَن، ألُْعِطيَُهــْم َجَمــالً ِعَوًضــا َعــِن الرََّمــاِد، َوُدْهــَن فَــَرٍح ِعَوًضــا َعــِن النَّــْوِح، َورَِداَء 

تَْســِبيٍح ِعَوًضــا َعــِن الــرُّوِح الْيَائَِســِة « )إشــعياء 3:61(.
الحــزن  مــرارة  إن  العــزاء.  لهــم  وأحزانهــم  تجاربهــم  فــي  ينوحــون  مــن  وكل 
والنســحاق ألفضــل بكثيــر مــن النغمــاس فــي الخطيــة. إذ بواســطة اآللم يكشــف 
هللا لنــا عــن األماكــن الموبــوءة فــي أخاقنــا حتــى يمكننــا أن ننتصــر بنعمتــه علــي 
أخطائنا. فالخطايا الكثيرة التي ارتكبناها ونسيناها ستظهر واضحة أمام أذهاننا، 
ثــم يجــيء المتحــان فيظهــر مــا إذا كنــا ســنقبل توبيــخ هللا ومشــورته أم ل. وعندمــا 
نقع في تجربة ينبغي أل ننطق بكام تفوح منه رائحة التبرم أو الشــكوى. يجب أل 
نتمــرد أو نزعــج أنفســنا إلــى حــد اإلفــات مــن يــد المســيح، بــل علينــا أن نتذلــل أمــام 
هللا. إن طــرق الــرب تبــدو غامضــة وغيــر واضحــة المعالــم أمــام ذلــك اإلنســان الــذي 
يريــد أن يــرى األشــياء فــي النــور الــذي يــروق لــه. إنهــا تبــدو مظلمــة وخاليــة مــن الفــرح 
أمــام طبيعتنــا البشــرية. ولكــن طــرق هللا هــي طــرق الرحمــة ونهايتهــا الخــاص. لــم 
يكــن إيليــا يعلــم مــاذا يفعــل عندمــا كان فــي البريــة وقــال إنــه تكفيــه الســنون التــي 
عاشــها وطلــب المــوت لنفســه. ولكــن الــرب فــي رحمتــه لــم يجبــه إلــى طلبــه، إذ كان 
باقيــا إليليــا عمــل ليعملــه، فلمــا أتــم ذلــك العمــل لــم يكــن مــن نصيبــه أن يمــوت فــي 
وحدتــه ويأســه فــي البريــة. لــم يكــن لــه أن يدفــن فــي األرض ويتــوارى تحــت الثــرى، 

بــل كان ســيصعد فــي مجــد مــع ركــب مــن المركبــات الســماوية إلــى دار الخلــود.
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وهــذا مــا يقولــه هللا للنائحيــن: » رَأَيـْـُت طُرُقـَـُه َوَسأَْشــِفيِه َوأَقـُـوُدُه، َوأَرُدُّ تَْعِزيـَـاٍت 
ُحزْنِِهــْم «  ِمــْن  َوأُفَرُِّحُهــْم  يِهــْم  َوأَُعزِّ طَــرٍَب،  إِلَــى  نَْوَحُهــْم  » َوأَُحــوُِّل  َولَِنائِِحيــِه «،  لَــُه 

)إَِشــْعيَاء 57: 18؛ ارميــا 31: 13(.

القوة في ضبط النفس
» طُوبَــى لِلُْوَدَعــاِء « )متــى 5: 5(. إن المشــاكل التــي علينــا أن نواجههــا يمكــن 
للوداعة التي تخفي نفسها في المسيح أن تخفف كثيرا من شدتها. فإن كانت لنا 
وداعــة الســيد فإننــا سنســمو فــوق اإلهانــات والصدمــات والمضايقــات التــي نتعــرض 
لهــا كل يــوم، ول تعــود تلقــي ظالهــا المحزنــة الكثيفــة علــى أرواحنــا. إن أســمى برهــان 
علــى النبــل فــي حيــاة المســيحي هــو ضبــط النفــس. إن ذاك الــذي يخفــق فــي إظهــار 
الروح الهادئة الواثقة، اذ يكون تحت ضغط اإلهانات أو القسوة، يسلب هللا حقه 
فــي أن يعلــن فيــه كمــال صفاتــه اإللهيــة. إن تواضــع القلــب هــو القــوة التــي تعطــي 

النصــرة لتبــاع المســيح، وهــو عامــة ارتباطهــم بالمواطــن البهيــة فــي الســماء.
» ألَنَّ الرَّبَّ َعال َويَرَى الُْمتََواِضَع « )مزمور 138: 6(. إن أولئك الذين يظهرون 
وداعــة المســيح وروحــه المتواضــع يعاملهــم هللا بــكل رفــق ومحبــة. قــد ينظــر إليهــم 
العالــم بــازدراء ولكــن هللا يقدرهــم تقديــرا عظيمــا. إنــه ليــس الحكمــاء ول العظمــاء 
ول المحســنون وحدهــم الذيــن سيُســمح لهــم بدخــول مواطــن الســماء المجيــدة. 
وليــس فقــط العامــل المجــد الممتلــئ غيــرة ونشــاطا الــذي ل يعــرف الراحــة. كا، 
فــإن المســاكين بالــروح الذيــن يتوقــون إلــى وجــود المســيح معهــم وفيهــم، ومتواضعــي 
القلــب الذيــن غايتهــم القصــوى هــي أن يعملــوا إرادة هللا — هــؤلء ســيعطى لهــم 
دخــول بســعة إلــى الملكــوت الســماوي. وســيكونون ضمــن أولئــك الذيــن قــد غســلوا 
ثيابهــم وبيضوهــا فــي دم الخــروف: » ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك ُهــْم أََمــاَم َعــرِْش هللِا، َويَْخِدُمونـَـُه 

ــِه، َوالَْجالِــُس َعلَــى الَْعــرِْش يَِحــلُّ فَْوقَُهــْم « )رؤيــا 7: 15( ــاً ِفــي َهيَْكلِ نََهــارًا َولَيْ

الشعور بعدم االستحقاق
إن   .)6  :5 )متــى  يُْشــبَُعوَن «  ألَنَُّهــْم   ، الِْبــرِّ إِلَــى  َوالِْعطَــاِش  لِلِْجيَــاِع  » طُوبَــى 
اإلحســاس بعــدم الســتحقاق يقــود القلــب إلــى أن يجــوع ويعطــش إلــى البــر. وهــذا 
الشــوق لــن يخــزى. فأولئــك الذيــن يفســحون فــي قلوبهــم مجــال ليســوع ســيدركون 
محبتــه. والذيــن يشــتاقون ألن يحملــوا صــورة صفــات هللا سيشــبعون. إن النفــس 
التــي هــي أبــدا متطلعــة إلــى يســوع لــن يتركهــا الــروح القــدس جائعــة أو عطشــى. إنــه 
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يأخــذ ممــا للمســيح ويعطــي ذلــك اإلنســان. وإذ تظــل العيــن مثبتــة فــي المســيح فــإن 
الــروح القــدس ل يكــف عــن عملــه حتــى تصيــر تلــك النفــس علــى شــبه صورتــه. إن 
عنصــر المحبــة الطاهــر سيوســع طاقــة النفــس معطيــا إياهــا قــدرة لبلــوغ مزيــد مــن 
المعرفــة الروحيــة حتــى ل تقنــع بأقــل مــن المــلء. » طُوبَــى لِلِْجيَــاِع َوالِْعطَــاِش إِلَــى 

، ألَنَُّهــْم يُْشــبَُعوَن « )متــى 5: 6(. الِْبــرِّ

الحرية في التحفظ
والرحمــاء ســيرحمون، واألنقيــاء القلــب يعاينــون هللا. إن كل فكــر نجــس يدنــس 
النفــس ويضعــف الحساســية األدبيــة ويفضــي إلــى إزالــة انطباعــات الــروح القــدس 
ويظلــم البصيــرة الروحيــة بحيــث ل يســتطيع إنســان أن يــرى هللا. إن الــرب قــد يغفــر 
للخطــاة التائبيــن وهــو يفعــل ذلــك بــكل تأكيــد، ولكــن مــع إن اإلنســان يحصــل علــى 
الغفــران فــإن النفــس قــد شــوهت وأصابهــا العطــب، لــذا يجــب علــى كل مــن يريــد 
أن يكــون إدراكــه للحــق الروحــي صافيــا أن يطــرح عنــه كل نجاســة فــي القــول أو الفكــر.

ولكن كام المسيح يشتمل على ما هو أكثر من التحرر من النجاسة الشهوانية، 
ومــن النجاســة الطقســية التــي كان اليهــود يتجنبونهــا بــكل صرامــة. إن األنانيــة تحرمنــا 
مــن رؤيــة هللا. واإلنســان الــذي يطلــب مــا لنفســه يعتبــر أن هللا مثلــه، ُمحــب للــذات. 
فمــا لــم ننبــذ هــذا ل يمكننــا أن نفهــم ذاك الــذي هــو محبــة. إن القلــب الخالــي مــن 
األنانيــة، والــروح المتواضعــة الواثقــة، همــا وحدهمــا اللــذان يعتبــران أن هللا » إِلــٌه 

رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف، بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء « )خــروج 3٤: 6(.

القوة في صنع السالم
ــاَِم « )متــى 5: 9(. إن ســام المســيح هــو وليــد الحــق.  » طُوبَــى لَِصانِِعــي السَّ
هللا،  لشــريعة  عــدو  العالــم  إن  هللا.  مــع  والنســجام  التوافــق  هــو  الســام  وهــذا 
والخطــاة هــم فــي حالــة عــداء مــع جابلهــم، ونتــج عــن ذلــك أنهــم صــاروا أعــداء بعضهــم 
لبعــض. ولكــن صاحــب المزاميــر يقــول: » َســاََمٌة َجِزيلَــٌة لُِمِحبِّــي َشــِريَعِتَك، َولَيْــَس 
لَُهــْم َمْعثَــرٌَة « )مزمــور 119: 165(. إن النــاس ل يســتطيعون أن يصنعــوا الســام. 
والخطــط البشــرية لتطهيــر األفــراد والســمو بهــم وبالمجتمــع تقصــر دون إيجــاد الســام 
ألنهــا ل تمــس القلــب. ولكــن القــوة الوحيــدة التــي يمكنهــا أن تخلــق ســاما حقيقيــا 
دائمــا هــي نعمــة المســيح. فمتــى غرســت النعمــة فــي القلــب فســتطرد كل الميــول 
ــْوِك يَْنبُــُت  الشــريرة التــى تنشــأ عنهــا المنازعــات والنقســامات. » ِعَوًضــا َعــِن الشَّ
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ـُة َواألَرُْض الْيَاِبَســُة، َويَبْتَِهــُج  يّـَ َســرٌْو، َوِعَوًضــا َعــِن الَْقِريــِس يَطْلَــُع آٌس «، » تَْفــرَُح الْبَرِّ
الَْقْفــُر َويُزِْهــُر كَالنَّرِْجــِس « )إشــعياء 55: 13؛ 35: 1(.

بطالن المجد العالمي
بهتــت الجمــوع مــن هــذه التعاليــم التــي كانــت تختلــف اختافــا بينــا عــن وصايــا 
فــي حيــازة  تنحصــر  الغبطــة  أن  يعتقــدون  النــاس  كان  لقــد  ومثالهــم.  الفريســيين 
اإلنســان،  يشــتهيهما  أن  ينبغــي  النــاس  واحتــرام  الشــهرة  وأن  الدنيــا،  هــذه  متــاع 
ولــذا كان رؤســاء اليهــود يســرون ويبتهجــون عندمــا يدعوهــم النــاس » ســيدي « 
وعندمــا يمتدحونهــم ويمجدونهــم لحكمتهــم وتدينهــم إذ يعرضــون فضائلهــم أمــام 
الجماهيــر، فــكان هــذا معتبــرا فــي نظرهــم مــن أعظــم أســباب الســعادة لهــم. ولكــن 
يســوع أعلــن أمــام ذلــك الجمهــور العظيــم أن األربــاح والكرامــات األرضيــة كانــت 
هــي كل األجــر الــذي يحصــل عليــه أولئــك المتفاخــرون. كان يســوع يتكلــم بــكل 
يقيــن وكانــت ترافــق أقوالــه قــوة إقنــاع عظيمــة، فأســكت الشــعب وطغــى علــى 
قلوبهــم إحســاس بالخــوف والرهبــة. كانــوا يشــخصون فــي وجــوه بعضهــم البعــض 
هــذا  تعاليــم  كانــت  إذا  يخلــص  أن  يمكــن  منهــم  مــن  الشــكوك:  ســاورتهم  وقــد 
اإلنســان حقيقيــة؟ وقــد اقتنــع كثيــرون منهــم بــأن هــذا المعلــم العظيــم كان مســوقا 

بــروح هللا، وأن التعاليــم التــي نطــق لهــا هــي تعاليــم إلهيــة.
بعدمــا شــرح يســوع مقومــات الســعادة وكيــف يمكــن نيلهــا وجــه أنظــار تاميــذه 
بشــكل قاطع إلى واجبهم في إرشــاد اآلخرين إلى طريق البر والحياة األبدية حيث 
كثيــرة سيقاســون  أحيانــا  أنهــم  عــرف  لقــد  ليكونــوا معلميــن.  قــد اصطفاهــم هللا 
العــزم، وســياقون مقاومــة ل هــوادة فيهــا، وســتنهال عليهــم  الخيبــة وخــوار  آلم 
اإلهانــات وســيرفض النــاس شــهادتهم، كمــا عــرف جيــدا أنهــم إذ ينجــزون مهمتهــم، 
فالنــاس المتواضعــون الذيــن يســتمعون ألقوالهــم بــكل انتبــاه سيشــي بهــم األشــرار، 

وســيعذبون ويطرحــون فــي غياهــب الســجون ويموتــون. ثــم اســتطرد يقــول:

بركات االضطهاد
ــماَوات. طُوبَــى لَُكــْم  ، ألَنَّ لَُهــْم َملَُكــوَت السَّ » طُوبَــى لِلَْمطُْروِديــَن ِمــْن أَْجــِل الِْبــرِّ
يرٍَة، ِمــْن أَْجلِــي، كَاِذِبيــَن. اِفْرَُحــوا  إَِذا َعيَُّروكـُـْم َوطَرَُدوكـُـْم َوقَالـُـوا َعلَيُْكــْم كُلَّ كَلَِمــٍة ِشــرِّ
الَِّذيــَن  األَنِْبيَــاَء  فَِإنَُّهــْم هَكــَذا طَــرَُدوا  ــماَوات،  السَّ ِفــي  َعِظيــٌم  أَْجرَكُــْم  َوتََهلَّلُــوا، ألَنَّ 

قَبْلَُكــْم « )متــى 5: 12-10(.
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فــي عدائــه  الســبب  البــر، وكان هــذا هــو  الخطيــة ويبغــض  يحــب  العالــم  إن 
ليســوع. وكل مــن يرفضــون محبــة الفــادي غيــر المحــدودة ســيجدون أن المســيحية 
هــي عنصــر مزعــج. إن نــور المســيح يكتســح الظلمــات التــي تســتر خطايــا النــاس، 
وتبــدو حاجتهــم إلــى اإلصــاح أمــرا لزمــا كل اللــزوم. ففــي حيــن أن مــن يخضعــون 
يتشــبثون  فالذيــن  شــديدة،  حــرب  أعماقهــم  فــي  تســتعر  القــدس  الــروح  لتأثيــر 

إليــه. بخطاياهــم يحاربــون الحــق وكل الداعيــن 
هكذا ينشأ الصراع ويُتَّهم أتباع المسيح بأنهم مكدرو الشعب. ولكن شركتهم 
مــع هللا، هــي التــي تثيــر ضدهــم عــداوة العالــم. إنهــم يحملــون عــار المســيح، وهــم 
يســيرون فــي نفــس الطريــق الــذي ســبق أن ســار فيــه أنبــل َمــن قــد ســار علــى هــذه 
األرض. فعليهــم أل يقابلــوا الضطهــادات بالحــزن والعويــل بــل بالفــرح والتهليــل. 
إن كل بلــوى محرقــة تحــل بهــم هــي الوســيلة التــي يســتخدمها هللا لتنقيتهــم. وكل 
تلــك التجــارب تؤهلهــم ألن يكونــوا عامليــن معــه. فــكل صــراع لــه مكانــة فــي حــرب 
البــر العظيمــة، وكل ذلــك يزيــد مــن فــرح انتصارهــم النهائــي. وفــي نــور هــذا الحــق 
ســيكون امتحــان إيمانهــم وصبرهــم مقبــول لديهــم بــكل فــرح، ولــن يخافــوا أو يتهربــوا 
إلــى القيــام بالتزاماتهــم للعالــم ويثبتــون أشــواقهم  يـــتوقون  منــه. إن عبيــد هللا إذ 
فــي رضــى هللا واستحســانه عليهــم أن يقومــوا بــكل واجباتهــم دون مــا التفــات إلــى 

خشــية النــاس أو رضاهــم. 

األخالق السامية البهية
قــال يســوع: » أَنْتُــْم ِملْــُح األَرِْض « )متــى 5: 13(. ل تهجــروا العالــم هربــا مــن 
الضطهــاد، بــل عليكــم إن تلبثــوا بيــن النــاس حيــث كنتــم، حتــى يكــون طعــم رضــى 

هللا كالملــح لحفــظ العالــم مــن الفســاد.
إن القلــوب التــي تســتجيب لنــداء الــروح القــدس هــي القنــوات التــي تجــري 
فيهــا بركــة هللا. فلــو أن مــن يخدمــون هللا هجــروا العالــم وارتحــل روح الــرب مــن بيــن 
النــاس فــإن هــذا العالــم يتــرك للدمــار والخــراب اللذيــن همــا الثمــرة المــرة لســيادة 
الشــيطان. إن النــاس األشــرار، وإن كانــوا ل يعلمــون ذلــك، فهــم مدينــون ببــركات 
هــذا  فــي  ويظلمونهــم  يحتقرونهــم  الذيــن  هللا  شــعب  وجــود  إلــى  الحيــاة،  هــذه 
العالــم. ولكــن إذا كان المســيحيون ل يمتلكــون مــن المســيحية غيــر اســمها فانهــم 
يشــبهون ملحــا فقــد ملوحتــه، إذ ل يكــون لهــم تأثيــر صالــح علــى العالــم. وبســبب 

ســوء تمثيلهــم هلل يصيــرون أشــر مــن غيــر المؤمنيــن.
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» أَنْتـُـْم نـُـوُر الَْعالـَـِم « )متــى 5: 1٤(. لقــد فكــر اليهــود فــي احتــكار فوائــد الخــاص 
ألمتهم، ولكن المسيح أبان لهم أن الخاص ملك لجميع الناس كنور الشمس، إنه 
ملــك العالــم كلــه. فديانــة الكتــاب المقــدس ينبغــي عــدم حصرهــا بيــن دفتــي الكتــاب 
ول بين جدران كنيســة، أو إخراجها من حين ألخر ألجل منـــفعتنا الشــخصية، وبعد 
ذلــك نلقــي بهــا جانبــا. ولكــن القصــد منهــا هــو تقديــس الحيــاة كل يــوم، وإظهــار 

نفســها وتأثيرهــا فــي كل صفقــة تجاريــة وفــي جميــع عاقاتنــا الجتماعيــة.
مــن  يشــع  كــرداء، ولكنــه  يُلبــس  أو  الخــارج  مــن  يُصــاغ  الحقيقــي ل  الخلــق  إن 
الداخــل. فــإذا رغبنــا فــي إرشــاد غيرنــا فــي طريــق البــر يجــب أن تكــون مبــادئ البــر 
مكنــوزة فــي قلوبنــا. إن اعترافنــا قــد يعلــن مبــادئ الديــن ولكــن تقوانــا العمليــة هــي 
التــي تقــدم للنــاس كلمــة الحــق. إن الحيــاة الثابتــة علــى الحــق والســيرة المقدســة 
والســتقامة التــي ل انحــراف فيهــا والــروح النشــيطة المحبــة للخيــر والمثــال الصالــح 

هــي النوافــذ التــي يشــع منهــا النــور إلــى العالــم.

إكرام المسيح للناموس
يعــط لســامعيه  لــم  النامــوس ولكنــه  يتكلــم كثيــرا عــن مطاليــب  لــم  إن يســوع 
المجال ليستنتجوا أنه قد جاء ليلقي بتلك المطاليب جانبا. لقد عرف أنه يوجد 
بيــن ذلــك الجمــع جواســيس هــم علــى أتــم اســتعداد للتمســك بأيــة كلمــة يمكــن 
اســتخدامها لتحقيــق أغراضهــم، كمــا عــرف التعصــب الرابــض فــي أذهــان كثيريــن 
مــن ســامعيه، ولذلــك لــم يقــل شــيئا ليزعــزع إيمانهــم فــي الديــن أو النظــم التــي قــد 
تســلموها مــن موســى. إن المســيح هــو نفســه الــذي قــد ســبق فأعطــى النامــوس 
األدبي والطقســي. وهو لم يأت لياشــي الثقة في ما ســبق أن شــرعه. إن الســبب 
الطقســية  الفرائــض  يهــدم ســياج  أن  هــو  للنامــوس واألنبيــاء  العظيــم  إكرامــه  فــي 
التــي كانــت متأصلــة فــي قلــوب اليهــود. وفــي حيــن أنــه ألقــى جانبــا تفســيراتهم 
الكاذبــة للنامــوس فهــو بــكل حــرص وقــى وحمــى تاميــذه مــن نبــذ الحقائــق الحيويــة 

المســلمة للعبرانييــن.
يكونــوا  لــم  فإنهــم  ذلــك  ومــع  للنامــوس،  بحفظهــم  يفخــرون  الفريســيون  كان 
يعرفــون مــن مبادئــه إل الشــيء اليســير للســير بموجبــه فــي تصرفاتهــم اليوميــة، حتــى 
لقد تراءى لهم أنَّ كام الُمَخلِّص يشبه الهرطقات. وإذ اكتسح بعيدا النفاية التي 
كان الحــق مدفونــا تحتهــا كانــوا يظنــون أنــه اكتســح الحــق نفســه. وكانــوا يتهامســون 

قائليــن أنــه يســتخف بالنامــوس وقــد عــرف أفكارهــم فأجابهــم بقولــه:
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بَــْل  ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  َمــا  األَنِْبيَــاَء.  أَِو  النَّاُمــوَس  ألَنُْقــَض  ِجئْــُت  أَنِـّـي  تَظُنُّــوا  » لَ 
ــَل « )متــى 5: 17(. وهنــا دحــض المســيح اتهــام الفريســيين. إن مهمتــه التــي  ألُكَمِّ
ألجلهــا قــد أتــى إلــى العالــم هــي أن يزكــي المطاليــب المقدســة لذلــك النامــوس 
كانــت  لمــا  إلغــاؤه  أو  النامــوس  تغييــر  أمكــن  فلــو  بنقضــه.  ظلمــا  اتهمــوه  الــذي 
هنالــك حاجــة ألن يقاســي المســيح قصــاص عصياننــا. لقــد أتــى لكــي يوضــح عــا 

النامــوس. بإطاعتــه وصايــا  باإلنســان ويوضــح مبادئــه  النامــوس  قــة 
لقــد أعطانــا هللا وصايــاه المقدســة ألنــه أحــب بنــي اإلنســان. فلكــي يحمينــا مــن 
عواقــب العصيــان يعلــن لنــا مبــادئ البــر. إن النامــوس يعبــر عــن فكــر هللا. فمتــى 
قبلنــاه فــي المســيح يصيــر فكرنــا ويرفعنــا فــوق مســتوى الميــول والرغائــب الطبيعيــة 
وفــوق مســتوى التجــارب التــي توقــع اإلنســان فــي الخطيــة. إن هللا يريدنــا أن نكــون 
ســعداء، وقــد أعطانــا وصايــا النامــوس حتــى اذا أطعناهــا يكــون مــن نصيبنــا الفــرح 
والســعادة. إن المائكــة عندمــا ترنمــوا عنــد ميــاد المســيح قائليــن: » الَْمْجــُد هلِلِ 
كانــوا   .)1٤  :2 )لوقــا  الَْمَســرَُّة «  َوِبالنَّــاِس  ــاَُم،  السَّ األَرِْض  َوَعلَــى  األََعالِــي،  ِفــي 
يعلنــون مبــادئ النامــوس الــذي جــاء هــو ليعظمــه ويكرمــه وعندمــا أعلنــت الشــريعة 
مــن فــوق جبــل ســيناء أعلــن هللا للنــاس قداســة صفاتــه حتــى إذ يقارنــون صفاتــه 
بصفاتهــم يــرون شــر صفاتهــم. لقــد أعطــى النامــوس بقصــد تبكيتهــم علــى الخطيــة 
وإعــان حاجتهــم إلــى مخلــص. وهــو يفعــل هــذا عندمــا يطبــق الــروح القــدس مبادئــه 
علــى القلــب. ومــا يــزال يقــوم بهــذا العمــل. وفــي حيــاة المســيح وضحــت مبــادئ 
النامــوس. وعندمــا يمــس روح هللا القــدوس القلــب ويكشــف نــور المســيح للنــاس 
حاجتهــم إلــى دمــه المطهــر وبــره المبــرر فــإن الشــريعة تظــل وســيلة اجتذابنــا إلــى 
المســيح حتــى نتبــرر باإليمــان. » نامــوس الــرب كامــل يــرد النفــس « )مزمــور 19: 7(.

الناموس — أبدي وعادل
نُْقطَــٌة  أَْو  َواِحــٌد  َحــرٌْف  يَــزُوُل  َواألَرُْض لَ  ــَماُء  تَــزُوَل السَّ أَْن  قــال يســوع: » إِلَــى 
َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس َحتَّــى يَُكــوَن الْــُكلُّ « )متــى 5: 18(. إن الشــمس التــي تشــرق 
فــي الســماء واألرض الصلبــة التــي تعيــش عليهــا همــا شــاهدا هللا علــى أن ناموســه 
ل يتغيــر بــل هــو أبــدي. وحتــى لــو زال هــذان الشــاهدان فــإن الوصايــا اإللهيــة باقيــة. 
َماِء َواألَرِْض أَيَْسُر ِمْن أَْن تَْسُقَط نُْقطٌَة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس « )لوقا  » إن َزَواَل السَّ
16: 17(. إن نظــام الرمــوز الــذي كان يشــير إلــى يســوع كحمــل هللا كان ســيُبطَل 

عنــد موتــه، ولكــن الوصايــا العشــر ثابتــة ثبــات عــرش هللا.
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وحيــث أن » نامــوس الــرب كامــل « فــكل انحــراف عنــه هــو شــر. فأولئــك الذيــن 
يعصــون وصايــا هللا ويعلمــون غيرهــم أن يتمثلــوا بهــم ســيدينهم المســيح. إن حيــاة 
الطاعــة التــي عاشــها الُمَخلِـّـص حفظــت للنامــوس كرامتــه وبرهنــت علــى إمكانيــة 
حفــظ النــاس للشــريعة، كمــا برهنــت علــى ســمو األخــاق التــي توجدهــا الطاعــة. 
وكل مــن يطيعــون كمــا قــد أطــاع هــو يعلنــون هــم أيضــا أن الوصيــة » مقدســة وعادلــة 
وصالحــة « )روميــة 7: 12(. ومــن الناحيــة األخــرى فــكل مــن يتعــدون وصايــا هللا 
يعاضــدون ويؤيــدون ادعــاء الشــيطان بــأن الشــريعة غيــر عادلــة ول يمكــن إطاعتهــا. 
وهكــذا يناصــرون الخصــم األعظــم فــي مخادعاتــه ويجلبــون علــى هللا اإلهانــات. إنهــم 
بنو الشــرير الذي كان أول من عصى شــريعة هللا. فلو ُســمح لهؤلء بدخول الســماء 
فمعنــى ذلــك إدخــال عناصــر النــزاع والعصيــان إلــى موطــن الســام والقداســة مــن 
جديــد وتعريــض ســعادة الكــون للخطــر. ل يمكــن أن أنســانا يســتخف بمبــدأ واحــد مــن 

ــماَوات. مبــادئ الشــريعة فــي إصــرار ثــم يدخــل ملكــوت السَّ

ديانة بال ِبّر
يســوع  ولكــن  الســماء،  يدخلــون  بــه  جــوازا  برهــم  الشــريعة  معلمــو  حســب 
أعلــن أنــه غيــر جديــر أو كاف. فالطقــوس الخارجيــة والمعرفــة النظريــة للحــق هــي 
التــي تكونــت منهــا عناصــر ِبــّر الفريســيين. لقــد ادعــوا أنهــم قديســون عــن طريــق 
اجتهادهــم فــي حفــظ النامــوس. ولكنهــم بأعمالهــم فصلــوا البــر عــن الديانــة. وإذ 
كانــوا مدققيــن فــي ممارســة الفرائــض والطقــوس كانــت حياتهــم حيــاة النحطــاط 
والنجاســة. وبرهــم الــذي كانــوا يتشــدقون بــه لــن يدخلهــم إلــى ملكــوت الســماوات.

إن أعظــم خــداع للعقــل البشــري فــي أيــام المســيح كان اعتقــاد النــاس أن مجــرد 
الموافقــة علــى الحــق يكــون البــر. وفــي كل اختبــارات النــاس تبرهــن أن معرفــة الحــق 
معرفــة نظريــة غيــر كافيــة لتخليــص النفــس، ول تثمــر ثمــار البــر. إن التحمــس فــي 
مراعــاة مــا يســمى بالحــق الاهوتــي مصحــوب دائمــا ِبُكــرْه الحــق الجوهــري الحقيقــي 
الظاهــر فــي الحيــاة، كمــا أن أشــد صفحــات التاريــخ ســوادا مشــحونة بأنبــاء الجرائــم 
التــي قــد ارتكبهــا قــوم متدينــون متعصبــون لمبادئهــم. لقــد ادعــى الفريســيون أنهــم 
أولد إبراهيــم، وكانــوا يفخــرون بأنهــم قــد اســتؤمنوا علــى أقــوال هللا، ولكــن هــذه 
المتيــازات لــم تحفظهــم مــن األنانيــة أو الخبــث أو الطمــع فــي المكســب الحــرام، 
وأحــط الريــاء والنفــاق. لقــد تصــوروا أنهــم أعظــم أهــل الدنيــا تدينــا، ولكــن الســتقامة 

التــي كانــوا يدعونهــا ألنفســهم ســاقتهم أخيــرا إلــى أن يصلبــوا رب المجــد.
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إن نفــس هــذا الخطــر ل يــزال باقيــا. فكثيــرون يعتبــرون أنــه أمــر مســلم بــه أنهــم 
مسيحيون لمجرد كونهم يعتنقون عقائد لهوتية خاصة، ولكنهم لم يمارسوا الحق في 
حياتهم العملية. فهم لم يؤمنون به ول أحبوه ولذلك لم يحصلوا على القوة والنعمة 
اللتيــن تأتيــان عــن طريــق تقديــس الحــق. قــد يعتــرف النــاس بإيمانهــم بالحــق، ولكــن  إذا 
لم يجعلهم الحق مخلصين ومشفقين وطويلي األناة، وما لم يجعل تفكيرهم سماويا 

فإنــه يصيــر لعنــة عليهــم، وعــن طريــق قدوتهــم وتأثيرهــم يصيــر لعنــة للعالــم.
أمــا البــر الــذي علــم بــه المســيح فهــو جعــل القلــب والحيــاة فــي وفــاق مــع إرادة 
هللا المعلنــة. ويمكــن للنــاس الخطــاة أن يصيــروا أبــرارا فقــط لكونهــم يؤمنــون بــاهلل 
ويتصلــون بــه اتصــال حيويــا. حينئــذ ترفــع التقــوى الحقيقيــة أفكارهــم وتســمو بهــا 
وتجعــل حياتهــم حيــاة النبــل واإلصــاح. وحينئــذ تصيــر طقــوس الديانــة الخارجيــة 
الطقــوس  تصبــح  ل  وعندئــذ  القلبيــة.  المســيحي  طهــارة  مــع  توافــق  حالــة  فــي 
المطلوبــة فــي خدمــة هللا طقوســا عديمــة المعنــى كطقــوس الفريســيين المرائيــن.

الطاعة من القلب
إن يســوع يتنــاول الوصايــا كا علــى حــدة ويوضــح عمــق كل وصيــة واتســاعها. 
وبــدل مــن أن يجردهــا مــن حــرف أو نقطــة مــن قوتهــا فهــو يرينــا مــدى اتســاع مبادئهــا، 
أن  يعلــن  كمــا  بالطاعــة.  الخارجــي  تظاهرهــم  فــي  القاتــل  اليهــود  بخطــأ  ويشــهر 
اإلنســان إنما يتعدى شــريعة هللا عندما يفكر أفكارا شــريرة أو ينظر نظرة شــهوانية. 
واإلنســان الــذي ينحــاز إلــى أقــل ظلــم هــو كاســر للشــريعة ومنحــدر بطبيعتــه األدبيــة 
فالــذي  العقــل.  فــي  أول  تُنســج خيوطهــا  القتــل  إن جريمــة  الهــوان.  أعمــاق  إلــى 
يفســح المجــال للبغضــة فــي قلبــه هــو ســائر فــي طريــق القتلــة المجرميــن. وذبائحــه 

وتقدماتــه تمســي كريهــة فــي نظــر هللا.
كان اليهــود يضمــرون حــب النتقــام. ففــي كراهيتهــم للرومــان كانــوا يشــهرون 
صفاتــه  إظهــار  فــي  بــه  التشــبه  فــي  الخيــر  عــدو  أرضــوا  وقــد  قــاس.  بــكام  بهــم 
التــي  المخيفــة  باألعمــال  القيــام  علــى  أنفســهم  يدربــون  كانــوا  وهكــذا  الشــريرة. 
كان يقودهــم إليهــا، فلــم يكــن فــي حيــاة الفريســيين الدينيــة مــا يحبــب األمــم فــي 
التقــوى. وقــد أمرهــم يســوع بــأل يخدعــوا أنفســهم بفكــرة كونهــم فــي قلوبهــم يثــورون 
علــى مضطهديهــم ويحتضنــون الشــوق لانتقــام للمظالــم التــي قــد وقعــت عليهــم.

أجــل، إنــه يوجــد غضــب مشــروع حتــى ولــو كان بيــن أتبــاع المســيح. فعندمــا 
يــرون الظلــم يحيــق باألبريــاء فــإن  يــرون اســم هللا مهانــا وخدمتــه محتقــرة، وحيــن 
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الغضب المقدس يضطرم في نفوسهم. مثل هذا الغضب الذي مبعثه األخاق 
الحساســة، ل يعتبــر خطيــة. ولكــن أولئــك الذيــن لــدى أقــل إثــارة أو إغاظــة يطلقــون 
لســخطهم العنــان ويســمحون ألنفســهم بالتــورط فــي الغضــب أو الحنــق يعطــون 
إبليــس فــي قلوبهــم مكانــا. فينبغــي لنــا أن نبعــد عــن نفوســنا كل مــرارة وعــداء إذا 

أردنــا أن نكــون فــي حالــة وفــاق مــع الســماء.
ْمَت  ثم اســتطرد الُمَخلِّص إلى التصريح بما هو أبعد من ذلك فقال. » فَإِْن قَدَّ
قُْربَانََك إِلَى الَْمْذبَحِ، َوُهَناَك تََذكَّرَْت أَنَّ ألَِخيَك َشيْئًا َعلَيَْك، فَاتْرُْك ُهَناَك قُْربَانََك 
ْم قُْربَانَــَك «  اَم الَْمْذبَــحِ، َواذَْهــْب أَوَّلً اْصطَلِــْح َمــَع أَِخيــَك، َوِحيَنِئــٍذ تََعــاَل َوقَــدِّ قُــدَّ
)متى 5: ٤٤، ٤5(. إن كثيرين من الغيورين في خدماتهم الدينية توجد بينهم وبين 
أخوتهم خافات محزنة كان يمكنهم تســويتها. إن هللا يريدهم أن يبذلوا كل ما في 
وســعهم إلقــرار الســام. ومــا لــم يفعلــوا ذلــك فــا يمكنــه أن يقبــل خدماتهــم أو يرضــى 

ــح تمامــاً. عنهــا. إن الواجــب المســيحي بهــذا الشــأن قــد ُوضِّ

المقياس الذي يريده هللا
الِِحيَن،  إن هللا يغدق بركاته على الجميع: » يُْشرُِق َشْمَسُه َعلَى األَْشرَاِر َوالصَّ
َغيْــِر  َعلَــى  » ُمْنِعــٌم  وهــو   ،)٤5  :5 )متــى  َوالظَّالِِميــَن «  األَبْــرَاِر  َعلَــى  َويُْمِطــُر 
ــاكِِريَن َواألَْشــرَاِر « )لوقــا 6: 35(. وهــو يأمرنــا بــأن نتمثــل بــه، فلقــد قــال يســوع:  الشَّ
ـِذي ِفــي  » بَارِكُــوا لَِعِنيُكــْم. أَْحِســُنوا إِلَــى ُمبِْغِضيُكــْم... لَِكــْي تَُكونُــوا أَبَْنــاَء أَِبيُكــُم الّـَ
ــماَوات « )متــى 5: ٤٤، ٤5(. هــذه هــي مبــادئ الشــريعة وهــي ينبــوع الحيــاة.  السَّ
إن مقيــاس هللا ألولده هــو أســمى مــن كل مــا يمكــن أن يصــل إليــه الفكــر البشــري: 
ــماَوات ُهــَو كَاِمــٌل « )متــى 5:  ـِذي ِفــي السَّ » فَُكونُــوا أَنْتُــْم كَاِملِيــَن كََمــا أَنَّ أَبَاكُــُم الّـَ
٤8(. هــذا األمــر هــو وعــد. إن تدبيــر الفــداء يشــمل تحــررا كامــا لنــا مــن ســلطان 
الشــيطان. ألن المســيح دائمــا يعــزل النفــس المنســحقة ويفصلهــا عــن الخطيــة. لقــد 
أتــى لكــي ينقــض أعمــال إبليــس، وقــد أعــد العــدة لكــي يمنــح الــروح القــدس لــكل 

نفــس تائبــة لحفظهــا مــن ارتــكاب الخطيــة.
إن وجــود عمــل المجــرب ينبغــي أل يكــون عــذرا ألي إنســان لكــي يرتكــب خطيــة 
أتبــاع  واحــدة. والشــيطان يفــرح جــدا عندمــا يســمع أولئــك الذيــن يعترفــون بأنهــم 
المســيح يعتــذرون عــن أخاقهــم المشــوهة الضعيفــة، فهــذه األعــذار هــي التــي تقــود 
إلــى الخطيــة. ولكــن ليــس ألي إنســان أي عــذر لرتــكاب الخطيــة. إن الخلــق المقــدس 

والطبــع الوديــع والحيــاة المســيحية هــي فــي متنــاول كل ابــن هللا تائــب ومؤمــن.
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إن مقيــاس الخلــق المســيحي هــو التمثــل بالمســيح. فكمــا كان ابــن اإلنســان 
كامــا فــي حياتــه كذلــك يجــب علــى كل تابعيــه أن يكونــوا كامليــن فــي حياتهــم. لقــد 
كان يســوع شــبيها بإخوتــه فــي كل شــيء. فلقــد صــار جســدا مثلنــا. جــاع وعطــش 
وتعــب. وقــد أســند قلبــه بالطعــام وانتعــش بالنــوم وقاســم النــاس فــي نصيبهــم، ومــع 
ذلــك فقــد كان هــو ابــن هللا الــذي بــا عيــب. كان هــو هللا الظاهــر فــي الجســد، 
وينبغــي أن تكــون صفاتــه لنــا. إن الــرب يقــول عمــن يؤمنــون بــه: » إِنِّــي َسأَْســُكُن ِفيِهــْم 

َوأَِســيُر بَيَْنُهــْم، َوأَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا، َوُهــْم يَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا « )2كورنثــوس 6: 16(.
المســيح هــو الســلم التــي رآهــا يعقــوب ترتكــز بقاعدتهــا علــى األرض ورأســها 
تمــس الســماء، حتــى إلــى أعتــاب المجــد. فلــو قصــرت هــذه الســلم دون الوصــول 
إلــى األرض درجــة واحــدة لكنــا قــد هلكنــا. ولكــن المســيح يصــل إلينــا فــي مســتوانا. 
لقــد اتخــذ طبيعتنــا وانتصــر حتــى إذا أخذنــا طبيعتــه ننتصــر. ومــع أن هللا » أرســل 
ابنــه فــي شــبه جســد الخطيــة « )روميــة 8: 3( فقــد عــاش بــا خطيــة. واآلن هــو 
بألوهيتــه يمســك بعــرش الســماء، بينمــا ببشــريته يتصــل بنــا. وهــو يأمرنــا أن نبلــغ 
مجــد صفــات هللا باإليمــان بــه. لذلــك يقــول متشــددا: » فَُكونُــوا أَنْتُــْم كَاِملِيــَن كََمــا 

ــماَوات ُهــَو كَاِمــٌل «. ـِذي ِفــي السَّ أَنَّ أَبَاكُــُم الّـَ

اإلخالص في الخدمة
لقــد ســبق يســوع فبيَّــن لنــا فــي أي شــيء ينحصــر الِبــّر، كمــا أشــار إلــى هللا علــى 
اعتبــار أنــه مصــدره. واآلن هــا هــو يتجــه إلــى الواجبــات العمليــة. ففــي الصدقــات 
والصلــوات واألصــوام قــال لنــا ل تفعلــوا شــيئا لكــي تســترعوا انتبــاه النــاس إليكــم أو 
لتحصلــوا علــى المديــح والمجــد العالمــي. قــدم عطايــاك لــي بإخــاص فــي الخفــاء 
إلســعاف المســاكين المتألميــن. وفــي الصــاة لتكــن النفــس فــي شــركة مــع هللا. 
وفــي الصــوم ل تســر فــي طريقــك خافــض الــرأس وقلبــك ممتلــئ بتفكيــرك فــي 
نفســك. إن قلــب الفريســي هــو تربــة قاحلــة ل نفــع فيهــا ول يمكــن أن ينمــو فيهــا 
بــذار الحيــاة اإللهيــة. ولكــن ذاك الــذي يســلم نفســه هلل بــدون تحفــظ هــو الــذي 
يقــدم لجالــه أعظــم خدمــة مقبولــة، ألنــه عــن طريــق الشــركة مــع هللا يصيــر النــاس 

عامليــن معــه فــي إظهــار صفاتــه فــي البشــرية.
والخدمــة التــي تقــدم بإخــاص القلــب لهــا جزاؤهــا » أبــوك الــذي يــرى فــي الخفــاء 
هــو يجازيــك عانيــة « )متــى 6: ٤(. فبالحيــاة التــي نحياهــا بنعمــة المســيح تتكــون 
النفــس جمالهــا األصلــي، وتغــرس فينــا صفــات المســيح،  إلــى  أخاقنــا، وســيعود 
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والصورة اإللهية يبدأ سناها يشع من قلوبنا. إن وجوه الرجال والنساء الذين يسيرون 
ويعملــون مــع هللا تعبــر عــن ســام الســماء ويكونــون محاطيــن بجــو ســماوي. فلمثــل 
هــؤلء النــاس قــد بــدأ ملكــوت هللا. إن لهــم فــرح المســيح، فــرح كونهــم بركــة لآلخريــن، 
ولهــم فخــر كونهــم قــد قبلــوا لخدمــة الســيد، واســتؤمنوا علــى عملــه ليعملــوه باســمه.

التكريس الكامل
» ل يقــدر أحــد أن يخــدم ســيدين « )متــى 6: 2٤(. إننــا ل يمكننــا أن نخــدم هللا 
بقلــب منقســم. وديانــة الكتــاب ليســت عامــا بيــن عوامــل أخــرى كثيــرة بــل ينبغــي 
أن يكــون تأثيرهــا هــو الســائد متغلغــا فــي القلــوب ومســيطرا علــى كل تأثيــر آخــر. 
يجــب أل تكــون كطرطشــة أحــد األلــوان هنــا وهنــاك، بــل يجــب أن تســيطر علــى 
الحيــاة بجملتهــا كمــا لــو أن النســيج ينغمــس فــي ذلــك اللــون الواحــد حتــى تصطبــغ 

كل أجــزاء ذلــك النســيج بلــون ل يــزول.
يرًَة  » فَإِْن َكانَْت َعيُْنَك بَِســيطًَة فََجَســُدَك كُلُُّه يَُكوُن نَيِّرًا، َوإِْن كَانَْت َعيُْنَك ِشــرِّ
ـُه يَُكــوُن ُمظْلًِمــا « )متــى 6: 22، 23(. إن الطهــارة والثبــات فــي المبــدأ  فََجَســُدَك كُلُـّ
همــا الشــرطان اللــذان بموجبهمــا نحصــل علــى نــور مــن هللا. فــكل مــن يريــد أن يعــرف 
الحــق ينبغــي أن يكــون راغبــا فــي قبــول كل مــا يعلنــه الحــق. ينبغــي أل يعقــد مســاومة 
مــع الخطــأ. إن كــون اإلنســان مذبذبــا منقســم القلــب ومتــرددا فــي إظهــار ولئــه للحــق 
معناه اختيار ظلمة الخطأ وخداع الشيطان. إن السياسة واللباقة العالمية ل يمكن 
اندماجهمــا مــع مبــادئ البــر الراســخة بحيــث يريــان كشــيء واحــد كألــوان قــوس قــزح. 
فبيــن الثنيــن فاصــل كبيــر واضــح رســمه هللا الســرمدي. إن صــورة المســيح هــي علــى 
عكــس صــورة الشــيطان والفــرق بينهمــا واضــح وجلــي كالفــرق بيــن نــور الظهيــرة وظــام 
نصــف الليــل. والذيــن يحيــون حيــاة المســيح هــم وحدهــم شــركاؤه فــي العمــل. فــإذا 
احتضــن إنســان خطيــة واحــدة فــي قلبــه أو أبقــى علــى عمــل واحــد خاطــئ فــي حياتــه 

فــإن كيانــه كلــه يتلــوث بحيــث يصيــر ذلــك اإلنســان آلــة لعمــل اإلثــم. 

عناية هللا باإلنسان
وقــد  ورعايتــه.  عنايتــه  إلــى  يســتريحوا  إن  هللا  خدمــة  اختــاروا  مــن  كل  علــى 
فــي  يتأملــوا  الحقــل، وأمــر ســامعيه أن  الســماء وزنابــق  إلــى طيــور  أشــار المســيح 
هــذه الخائــق، ثــم قــال: » أَلَْســتُْم أَنْتُــْم ِبالَْحــِريِّ أَفَْضــَل ِمْنَهــا؟ « )متــى 6: 26(. إن 
مقيــاس التفــات هللا إلــى أي شــيء يتناســب مــع مكانتــه فــي ميــزان الوجــود. وعنايــة 
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الــذي يكســو  هللا ترعــى الطائــر الصغيــر وتســهر عليــه. وزنابــق الحقــل والعشــب 
األرض بحلــة خضــراء يانعــة لهــا نصيــب فــي اهتمــام اآلب الســماوي ورعايتــه. إن 
المهنــدس األعظــم فكــر فــي الزهــور وزنابــق الحقــل فجملهــا بحيــث فــاق جمالهــا 
مجــد ســليمان. فكــم وكــم يهتــم باإلنســان الــذي هــو صــورة مجــد هللا. وهــو يتــوق 
ألن يــرى أولده متشــبهين بــه فــي الصفــات. ومثلمــا تعطــي أشــعة الشــمس للزهــور 

ألوانهــا الناصعــة هكــذا يعطــي هللا للــروح الوديعــة جمــال صفاتــه اإللهيــة.
إن كل مــن يختــارون ملكــوت المســيح الــذي هــو ملكــوت المحبــة والبــر والســام 
ويجعلــون مطاليبــه ومصالحــه فــوق كل مــا عداهــا هــم مرتبطــون بالعالــم الســماوي، 
وكل بركــة يحتاجــون إليهــا فــي هــذه الحيــاة هــي لهــم. وفــي ســفر عنايــة هللا، ســفر 
الحيــاة، خصــص لــكل منــا صفحــة فيــه. وفــي تلــك الصفحــة تكتــب كل تفاصيــل 

تاريخنــا، وحتــى شــعور رؤوســنا جميعهــا محصــاة. إن هللا ل ينســى أولده أبــدا.
» فــا تهتمــوا للغــد « )متــى 6: 3٤(. علينــا أن نتبــع المســيح يومــا فيومــا. إن 
هللا ل يمنحنــا عونــا للغــد. وهــو ل يعطــي أولده كل التعليمــات الازمــة لمشــوار 
حياتهــم مــرة واحــدة لئــا يصيبهــم الرتبــاك والحيــرة. ولكنــه يخبرهــم علــى قــدر مــا 
يســتطيعون تذكــره والعمــل بــه. فالقــوة والحكمــة اللتــان تُمنحــان لهــم همــا ألجــل 
ــْم تُْعــِوزُُه ِحْكَمــٌة، فَلْيَطْلُــْب ِمــَن هللِا الَّــِذي يُْعِطــي  الحاجــة الراهنــة: » إِْن كَاَن أََحُدكُ

الَْجِميــَع ِبَســَخاٍء َولَ يَُعيِّــُر، فََســيُْعطَى لَــُه « )يعقــوب 1: 5(. 

» الَ تَِديُنوا «
» لَ تَِديُنــوا لَِكــْي لَ تَُدانُــوا « )متــى 7: 1(. ل تحســب نفســك أفضــل مــن غيــرك 
فتقيم نفسك قاضيا عليه. وحيث أنك ل تستطيع تمييز البواعث فأنت غير أهل 
للحكــم علــى اآلخريــن. أنــت يــا مــن تديــن أخــاك تحكــم علــى نفســك، وأنــت بذلــك 
بُــوا  تبرهــن علــى أنــك شــريك الشــيطان المشــتكي علــى اإلخــوة. والــرب يقــول: » َجرِّ
أَنُْفَســُكْم، َهــْل أَنْتُــْم ِفــي اإلِيَمــاِن؟ اْمتَِحُنــوا أَنُْفَســُكْم « هــذا هــو عملنــا وواجبنــا. » لَــْو 
كُنَّا َحَكْمَنا َعلَى أَنُْفِسَنا لََما ُحِكَم َعلَيَْنا « )2كورنثوس 13: 5؛  1كورنثوس 11: 31(. 
إن الشــجرة الجيــدة تصنــع ثمــارا جيــدة. فــإذا كان الثمــر ل يــذاق ول ينفــع فــي 
شــيء كانــت الشــجرة رديئــة. وكذلــك ثمــار الحيــاة تشــهد علــى حالــة القلــب وســمو 
الخلــق إن األعمــال الصالحــة ل يمكنهــا أبــدا أن تشــتري الخــاص، ولكنهــا برهــان 
علــى اإليمــان العامــل بالمحبــة الــذي يطهــر النفــس. ومــع أن الجــزاء األبــدي ل يمنــح 

لنــا لســتحقاقنا إل أنــه ســيكون بنســبة العمــل الــذي قــد عملنــاه بنعمــة المســيح.
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وهكذا أعلن المســيح مبادئ ملكوته وأعلن أنها دســتور الحياة العظيم. ولكي 
يعمــق هــذه التعاليــم فــي القلــوب أورد مثــا، فقــال أنــه ل يكفــي أنكــم تســمعون 
أقوالــي بــل ينبغــي أن تجعلوهــا أســاس أخاقكــم وطاعتكــم. إن الــذات مــا هــي إل 
رمــال ســائبة. فــإذا بنيتــم علــى النظريــات والمخترعــات البشــرية فسيســقط بناؤكــم 
لكــم  التــي قدمتهــا  المبــادئ  أمــا  تكتســحه.  البايــا  التجــارب وعواصــف  ريــاح  ألن 

فســتبقى. فاقبلونــي وابنــوا بناءكــم علــى أقوالــي.
» فَــُكلُّ َمــْن يَْســَمُع أَقَْوالِــي هــِذِه َويَْعَمــُل ِبَهــا، أَُشــبُِّهُه ِبرَُجــل َعاِقــل، بََنــى بَيْتَــُه 
يَــاُح، َوَوقََعــْت َعلَــى ذلِــَك  ْخــِر. فََنــزََل الَْمطَــُر، َوَجــاَءِت األَنَْهــاُر، َوَهبَّــِت الرِّ َعلَــى الصَّ

ْخــِر « )متــى 7: 2٤، 25(. ًســا َعلَــى الصَّ ـُه كَاَن ُمَؤسَّ الْبَيْــِت فَلَــْم يَْســُقْط، ألَنّـَ
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عسكري يقابل طبيباً

.)17 -1  :7 13؛ لوقــا  -5  :8 )يعتمــد هــذا الفصــل علــى مــا جــاء فــي متــى 

لقــد قــال المســيح لخــادم الملــك الــذي شــفى ابنــه: » لَ تُْؤِمُنــوَن إِْن لَــْم تَــَرْوا 
هــذه  يطلبــون  أمتــه  بنــي  يــرى  أن  أحزنــه  لقــد  )يوحنــا ٤: ٤8(.  َوَعَجائِــَب «  آيَــاٍت 
العامــات الخارجيــة دليــا علــى كونــه مســيا، كمــا تعجــب كثيــرا مــن عــدم إيمانهــم. 
ولكننــا نــراه هنــا يتعجــب مــن إيمــان قائــد المئــة الــذي جــاء إليــه. إن قائــد المئــة هــذا 
لــم يشــك فــي قــوة الُمَخلِّــص، بــل حتــى لــم يســأله أن يأتــي بنفســه إلجــراء المعجــزة، 

بــل قــال: » قُــْل كَلَِمــًة فََقــْط فَيَبْــَرأَ ُغاَِمــي « )متــى 8: 8(.
علــى  الفالــج، وكان مشــرفا  بمــرض  قــد أصيــب فجــأة  المئــة  قائــد  غــام  كان 
المــوت. وكان الرومــان آنئــذ يعتبــرون الخــدم عبيــدا يباعــون ويشــترون فــي أســواق 
الرقيــق ويعاملــون بمنتهــى اإلذلل والقســوة. ولكــن قائــد المئــة الرومانــي هــذا كان 
عطوفــا علــى غامــه ومحبــا لــه، وكان يتــوق بشــدة إلــى شــفائه، وقــد آمــن بــأن يســوع 
قــد  التــي كان  الُمَخلِـّـص، ولكــن األخبــار  قــد رأى  يكــن  لــم  قــادر علــى أن يشــفيه. 
ســمعها كانــت كافيــة ألن تلهمــه باإليمــان. وبــدون أن يلتفــت هــذا الرومانــي إلــى 
رســميات اليهــود المتبعــة عندهــم اقتنــع بــأن ديانتهــم أســمى مــن ديانتــه. وهــا هــو 
قــد ســبق فنقــض ســياجات التعصــب القومــي والكراهيــة التــي قــد فصلــت بيــن 
لعبــادة  احترامــا  فأبــدى  أمــره.  علــى  المغلــوب  والشــعب  المنتصريــن  الفاتحيــن 
هللا وخدمتــه وأظهــر لليهــود حبــا وإشــفاقا ألنهــم عبــاد هللا. كمــا وجــد فــي تعاليــم 
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المســيح حســبما ســمعها مــن النــاس مــا يســد حاجــة النفــس. وكل مــا كان فــي 
قلبــه مــن روحانيــة اســتجاب ألقــوال الُمَخلِّــص. ولكنــه كان يحــس بعــدم اســتحقاقه 
للمثــول فــي حضــرة يســوع فالتمــس مــن شــيوخ اليهــود أن يطلبــوا مــن يســوع أن 
يشــفي غامــه. وقــد فكــر قائــد المئــة بــأن أولئــك الرجــال يعرفــون المعلــم اللهــي 

ويعرفــون كيــف يقتربــون منــه بحيــث يحــوزون رضــاه.

كلمة واحدة فقط
قائــد  بطلــب  وأخبــروه  الشــيوخ  مــن  وفــد  قابلــه  كفرناحــوم  يســوع  دخــل  فــإذ 
المئــة، ثــم طلبــوا إليــه باجتهــاد قائليــن: » إِنَّــُه ُمْســتَِحٌق أَْن يُْفَعــَل لـَـُه هــَذا، ألَنَّــُه يُِحــبُّ 

تََنــا، َوُهــَو بََنــى لََنــا الَْمْجَمــَع « )لوقــا 7: ٤، 5(.  أُمَّ
فتوجــه يســوع فــي الحــال إلــى بيــت قائــد المئــة، ولكنــه كان يســير متباطئــا ألن 
الجمــع كان يزحمــه. غيــر أن أخبــار قدومــه قــد ســبقته، وإذا بقائــد المئــة الــذي لــم 
يكــن واثقــا فــي نفســه يبعــث إليــه بهــذه الرســالة قائــا: » يَــا َســيُِّد، لَ تَتَْعــْب. ألَنِّــي 
ظــل  الُمَخلِـّـص  ولكــن   .)6:7 )لوقــا  َســْقِفي «  تَْحــَت  تَْدُخــَل  أَْن  ا  ُمْســتَِحقًّ لَْســُت 
ســائرا فــي طريقــه. فــإذ أقــدم قائــد المئــة فــي النهايــة علــى مجازفــة القتــراب مــن 
يســوع أكمــل الرســالة التــي كان قــد أرســلها إليــه قائــا: » لِذلـِـَك لـَـْم أَْحِســْب نَْفِســي 
ُمرَتّـَـٌب  إِنَْســاٌن  أَيًْضــا  أَنَــا  ُغاَِمــي. ألَنِـّـي  لِكــْن قُــْل كَلَِمــًة فَيَبْــَرأَ  إِلَيْــَك.  آتِــَي  أَْن  أَْهــاً 
تَْحــَت ُســلْطَاٍن، لِــي ُجْنــٌد تَْحــَت يَــِدي. َوأَقُــوُل لِهــَذا: اْذَهــْب! فَيَْذَهــُب، َوآلَخــَر: 
ائـْـِت! فَيَأْتـِـي، َولَِعبْــِدي: افَْعــْل هــَذا! فَيَْفَعــُل « )لوقــا 7: 7، 8(. حيــث أننــي ممثــل 
ســلطان رومــا وجنــودي يعترفــون بــأن ســلطاني هــو فــوق كل ســلطان، كذلــك أنــت 
تمثــل ســلطان هللا الســرمدي وكل الخائــق طــوع أمــرك. فأنــت تســتطيع أن تأمــر 
المــرض بــأن يرحــل فيطيعــك، وتســتطيع أن تدعــو أجنــادك الســماويين فيقدمــون 

للمريــض الشــفاء. قــل كلمــة فقــط فيبــرأ غامــي. 
ــَب ِمْنــُه، َوالْتََفــَت إِلَــى الَْجْمــعِ الَّــِذي يَتْبَُعــُه َوقَــاَل:  ــا َســِمَع يَُســوُع هــَذا تََعجَّ » َولَمَّ
ــا ِبِمْقــَداِر هــَذا! « )لوقــا 7: 6(. ثــم قــال  ــْم أَِجــْد َولَ ِفــي إِْســرَائِيَل إِيَمانً »أَقُــوُل لَُكــْم: لَ
اَعِة « )متى 8: 13(. لقائد المئة: » كََما آَمْنَت لِيَُكْن لََك. فَبَرَأَ ُغاَُمُه ِفي تِلَْك السَّ

إيمان رجل وثني
إن شــيوخ اليهــود الذيــن امتدحــوا قائــد المئــة أمــام يســوع برهنــوا علــى بعدهــم 
العظيــم عــن روح اإلنجيــل. لــم يدركــوا أن حاجتنــا الشــديدة هــي حجتنــا الوحيــدة 
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فــي طلــب رحمــة هللا. فــإذ كانــوا ملتحفيــن ببرهــم الذاتــي امتدحــوا قائــد المئــة علــى 
المأثــرة التــي قــد أســداها إلــى » أمتنــا «. ولكــن قائــد المئــة قــال عــن نفســه » لســت 
أهــا « لقــد لمســت نعمــة هللا قلبــه فــرأى عــدم أهليتــه ومــع ذلــك فلــم يخــش مــن 
أن يطلــب العــون. إنــه لــم يســتند علــى صــاح فيــه، ولكــن حجتــه كانــت هــي حاجتــه 
الشــديدة. لقــد تمســك إيمانــه بالمســيح كمــا هــو فــي صفاتــه الحقيقيــة. إنــه لــم يؤمــن 

بــه علــى أنــه مجــرد صانــع معجــزات بــل علــى أنــه صديــق بنــى اإلنســان ومخلصهــم.
ِبــّر  ِفــي  ِبأَْعَمــال  لــكل خاطــئ أن يأتــي إلــى المســيح » لَ  بهــذه الكيفيــة يمكــن 
َعِملَْناَهــا نَْحــُن، بَــْل ِبُمْقتََضــى رَْحَمِتــِه   َخلََّصَنــا « )تيطــس 3: 5(. فعندمــا يأتيــك 
الشــيطان قائــا لــك إنــك خاطــئ ول رجــاء لــك فــي الحصــول علــى بركــة هللا قــل لــه 
أن المســيح قــد أتــى إلــى العالــم ليخلــص الخطــاة. إننــا ل نملــك شــيئا بــه يمكننــا أن 
ننــال حظــوة لــدى هللا، ولكــن الحجــة التــي يمكننــا أن نقدمهــا اآلن وفــي كل وقــت 
هــي حالتنــا، حالــة العجــز التــام التــي تجعــل قوتــه الفاديــة أمــرا لزمــا لنــا كل اللــزوم. 
فــإذ نطــرح عنــا كل اعتمــاد علــى الــذات يمكننــا أن نشــخص إلــى صليــب جلجثــة 

قائليــن: » ل ليــس بيــدي مــال أقدمــه ولكنــي فقــط أتعلــق بصليبــك «.
كان اليهــود يتعلمــون منــذ صباهــم عــن عمــل مســيا، فأقــوال األبــاء واألنبيــاء 
الموحــى بهــا والتعاليــم الرمزيــة عــن الخدمــة الكفاريــة كانــت بيــن أيديهــم ولكنهــم لــم 
يكترثوا للنور. واآلن هم ل يرون في يسوع ما يُشتهى. لكن قائد المئة المولود في 
الوثنيــة، والــذي قــد تربــى علــى وثنيــة رومــا المبراطوريــة، وتربــى كرجــل عســكري، 
كان  ذلــك  وفــوق  وبيئتــه،  بتربيتــه  الروحيــة  الحيــاة  عــن  منقطــع  كأنــه  يبــدو  وكان 
محرومــا بســبب تعصــب اليهــود، وبســبب الحتقــار الــذي كان يعامــل بــه مواطنــوه 
شــعب إســرائيل — هــذا الرجــل عــرف الحــق الــذي قــد عمــي عنــه أولد إبراهيــم. إنــه 
لــم ينتظــر ليــرى مــا إذا كان اليهــود أنفســهم ســيقبلون ذاك الــذي قــال عــن نفســه أنــه 
مســيحهم أو ل يقبلونــه. فــإذ أشــرق عليــه ذلــك النــور: » الَّــِذي يُِنيــُر كُلَّ إِنَْســاٍن آتِيًــا 

إِلَــى الَْعالَــِم « )يوحنــا 1: 9( رأى، ولــو مــن بعــد، مجــد ابــن هللا.
يعملــه  أن  مزمعــا  اإلنجيــل  كان  الــذي  العمــل  باكــورة  هــذا  فــي  يســوع  رأى 
النــاس مــن كل األمــم  إلــى األمــام عندمــا يجتمــع  بيــن األمــم. وبفــرح عظيــم نظــر 
لنعمتــه  رفضهــم  نتائــج  لليهــود  صــور  عميــق  وبحــزن  ملكوتــه.  إلــى  وينضمــون 
فقــال لهــم: » أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ كَِثيِريــَن َســيَأْتُوَن ِمــَن الَْمَشــاِرِق َوالَْمَغــارِب َويَتَِّكئُــوَن 
الَْملَُكــوِت  بَُنــو  ــا  َوأَمَّ ــماَوات،  السَّ َملَُكــوِت  ِفــي  َويَْعُقــوَب  َوإِْســَحاَق  إِبْرَاِهيــَم  َمــَع 
فَيُطَْرُحــوَن إِلَــى الظُّلَْمــِة الَْخارِِجيَّــِة. ُهَنــاَك يَُكــوُن الْبُــَكاُء َوَصِريــُر األَْســَناِن « )متــى 
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8: 11، 12(. واأســفاه! مــا أكثــر الذيــن يوشــكون علــى الوقــوع فــي ذلــك المصيــر 
ظلمــة  فــي  الجالســة  النفــوس  أن  حيــن  ففــي  المهلكــة!  الخيبــة  وتلــك  المخيــف 
الوثنيــة تقبــل نعمتــه فمــا أكثــر مــن يعيشــون فــي البلــدان المســيحية ممــن يشــرق 

لــه! يكترثــون  النــور، ل  عليهــم 

إقامة ميت
على مسافة تبعد عن كفرناحوم أكثر من عشرين ميا وفي مكان مرتفع يشرف 
على السهل الجميل الذي يُدعى مرج ابن عامر كانت تقع قرية نايين، وإلى هناك 
ذهــب يســوع، وذهــب معــه كثيــرون مــن تاميــذه وجمــع غفيــر. وعلــى طــول الطريــق 
أتى الناس وهم متلهفون لسماع تعاليمه عن المحبة والرفق، وكانوا يأتونه بمرضاهم 
قــد أحســن اســتخدام قدرتــه  الــذي  فــي أن ذاك  األمــل  يراودهــم  ليشــفيهم، وكان 
العجيبــة سيشــهر نفســه كملــك إســرائيل. فازدحــم حولــه خلــق كثيــرون، وكان ذلــك 
الجمــع الــذي يتبعــه أناســا فرحيــن جاشــت فــي صدورهــم آمــال وانتظــارات مشــرقة 

فســار الجميــع صاعديــن فــي الطريــق الصخــري إلــى تلــك القريــة الجبليــة.
وفيمــا كانــوا يقتربــون مــن القريــة إذا بهــم يلتقــون بموكــب جنــازة يخــرج مــن بــاب 
المدينــة. ويســير بخطــوات بطيئــة حزينــة إلــى المدافــن. وكان الميــت محمــول علــى 
النعــش يحيــط بــه النائحــون وهــم يصرخــون مولوليــن فامتــأل الجــو بأصــوات العويــل. 
الميــت  لمكانــة  تقديرهــم  عــن  ليعبــروا  اجتمعــوا  قــد  المدينــة  شــعب  كل  وكان 

وعطفهــم علــى األم الثكلــى.
البــن  هــو  الميــت  كان  فلقــد   ، نفــس  كل  فــي  العطــف  أيقــظ  مشــهدا  كان 
الوحيــد، ألمــه األرملــة. وكانــت تلــك األم النائحــة ســائرة إلــى القبــر لتــودع ســندها 
ــَن َعلَيَْهــا «. وإذ كانــت تســير  ــا رَآَهــا الــرَّبُّ تََحنَّ وعزاءهــا الوحيــد  فــي العالــم » فَلَمَّ
علــى غيــر هــدى باكيــة دون أن تاحــظ وجــوده اقتــرب منهــا وقــال لهــا بــكل عطــف 
» لَ تَبِْكــي « )لوقــا 7: 13(. لقــد كان يســوع مزمعــا أن يحــول حزنهــا إلــى فــرح، ومــع 

ذلــك فهــو لــم يســتطيع أن يمنــع نفســه عــن أن يعبــر لهــا عــن عطفــه ورقتــه.
َم َولََمــَس النَّْعــَش « )لوقــا 7: 1٤(0 إن لمســه حتــى للميــت لــم يكــن  » ثُــمَّ تََقــدَّ
لينجســه. وقــد وقــف حاملــو النعــش بــا حــراك، كمــا كــف النائحــون عــن النــوح. 
كان  لقــد  الرجــاء.  خــاف  علــى  يرجــون  وهــم  النعــش  حــول  الجمعــان  واجتمــع 
حاضــرا فــي ذلــك المــكان ذاك الــذي انتهــر المــرض وقهــر الشــياطين، فهــل يمكــن 

للمــوت أيضــا أن يخضــع ويخشــع أمــام ســلطانه؟
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لَــَك   ، ــابُّ الشَّ » أَيَُّهــا  الكلمــات:  بهــذه  نطــق  عظيــم  وســلطان  رائــق  وبصــوت 
أَقُــوُل: قُــْم! « )لوقــا 7: 17(. فقــرع ذلــك الصــوت أذنــي الشــاب الميــت وإذا بــه 
يفتــح عينيــه فيمســك يســوع بيــده ويقيمــه. وقــد وقــع نظــره علــى أمــه التــي كانــت 
بــاألم وابنهــا يتعانقــان عناقــا طويــا. فوقفــت الجماهيــر  إلــى جــواره. وإذا  تبكــي 
تنظــر إليهمــا وقــد انعقــدت ألســنتهم مــن فــرط الذهــول. » فأخــذ الجميــع خــوف « 
ــُدوا هللَا  ووقفــوا صامتيــن فــي خشــوع وقتــا قصيــرا كَمــن هــم فــي حضــرة هللا » َوَمجَّ
! « )لوقــا 7: 16( عــاد موكــب الجنــازة إلــى المدينــة  قَائِلِيــَن: َمــا رَأَيَْنــا ِمثـْـَل هــَذا قَــطُّ
ـِة َوِفــي َجِميــعِ الُْكــورَِة  كموكــب انتصــار: » َوَخــَرَج هــَذا الَْخبَــُر َعْنــُه ِفــي كُلِّ الْيَُهوِديّـَ

الُْمِحيطَــِة « )لوقــا 7: 17(. 

الرجاء بعد الموت
إن ذاك الــذي وقــف إلــى جــوار تلــك األم النائحــة الحزينــة عنــد أبــواب ناييــن 
يقــف إلــى جــوار كل إنســان نائــح أمــام نعــش قريبــه. إنــه يرثــي لنــا فــي أحزاننــا. وقلبــه 
الــذي أحــب النــاس وعطــف عليهــم هــو نفــس القلــب العطــوف الرقيــق الــذي ل 
يتغيــر. وكلمتــه التــي أعــادت إلــى الموتــى الحيــاة ليســت أقــل فــي قوتهــا وفاعليتهــا 
اآلن ممــا كانــت حيــن ســمعها الشــاب الميــت فــي ناييــن. إنــه يقــول: » دفــع إلــى كل 
ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض « )متــى 28: 18(. فذلــك الســلطان لــم ينقــص 
بمــرور آلف الســنين ول نفــد لكثــرة مــا اســتنفد الســيد مــن نعمــة فائضــة. إنــه ل يــزال 

الُمَخلِّــص الحــي لــكل مــن يؤمنــون بــه .
لقــد أحــال يســوع حــزن تلــك األم إلــى فــرح عندمــا أعــاد إليهــا ابنهــا. ومــع هــذا 
فــإن ذلــك الشــاب مــا عــاد إلــى هــذه الحيــاة األرضيــة إل ليقاســي أحزانهــا ومشــقاتها 
ومخاطرهــا، وليقــع فريســة للمــوت مــرة أخــرى. لكــن يســوع يعزينــا عــن أحزاننــا علــى 
. وَكُْنــُت َميْتًــا، َوَهــا  موتانــا برســالة الرجـــاء العظيمــة إذ يقــول : » أَنَــا ُهــَو... الَْحــيُّ
أَنَــا َحــيٌّ إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن!... َولِــي َمَفاتِيــُح الَْهاِويَــِة َوالَْمــْوِت «، » فَــِإْذ قَــْد تََشــارََك 
ِم اْشــتَرََك ُهــَو أَيًْضــا كَذلـِـَك ِفيِهَمــا، لَِكــْي يُِبيــَد ِبالَْمــْوِت َذاَك  األَْولَُد ِفــي اللَّْحــِم َوالــدَّ
الَّــِذي لـَـُه ُســلْطَاُن الَْمــْوِت، أَْي إِبْلِيــَس، َويُْعِتــَق أُولِئــَك الَِّذيــنَ  َخْوفـًـا ِمــَن الَْمــْوِت  كَانـُـوا 

ـِة « )رؤيــا 1: 17، 18؛ عبرانييــن 2: 1٤، 15(. َجِميًعــا كُلَّ َحيَاتِِهــْم تَْحــَت الُْعبُوِديّـَ
إن الشــيطان ل يســتطيع أن يبقــي األمــوات تحــت ســلطانه وفــي قبضتــه حيــن 
المــوت الروحــي  يبقــي تحــت طائلــة  ابــن هللا أن يحيــوا. ول يســتطيع أن  يأمرهــم 
نفســا واحدة قبلت قوة المســيح بإيمان. إن هللا يقول لكل من األموات بالخطية: 
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» اْســتَيِْقْظ أَيَُّها النَّائُِم َوقُْم ِمَن األَْمَواِت فَيُِضيَء لََك الَْمِســيُح « )أَفَُســَس 5: 1٤(. 
إن تلــك الكلمــة هــي حيــاة أبديــة. فكمــا أن كلمــة هللا التــي أحيــت اإلنســان األول ل 
 ، ــابُّ تــزال تمنــح الحيــاة، وكمــا أن كلمــة المســيح القائلــة لذلــك الشــاب: » أَيَُّهــا الشَّ
لـَـَك أَقـُـوُل: قـُـْم! « منحــت الحيــاة لذلــك الشــاب فــي ناييــن — فكذلــك تلــك الكلمــة 
القائلــة: » قــم مــن األمــوات « هــي حيــاة لــكل نفــس تقبلهــا. إن هللا قــد » أنقدنــا 
مــن ســلطان الظلمــة ونقلنــا إلــى ملكــوت ابــن محبتــه « )كولوســى 1: 13(. كل هــذا 

مقــدم لنــا فــي كلمتــه، فــإذا قبلنــا الكلمــة فلنــا النجــاة والخــاص.
أَقَــاَم  ـِذي  فَالّـَ ِفيُكــْم،  َســاكًِنا  األَْمــَواِت  ِمــَن  يَُســوَع  أَقَــاَم  ـِذي  الّـَ ُروُح  كَاَن  » إِْن 
ــاكِِن ِفيُكــْم «،  الَْمِســيَح ِمــَن األَْمــَواِت َســيُْحِيي أَْجَســاَدكُُم الَْمائِتَــَة أَيًْضــا ِبُروِحــِه السَّ
ِمــَن  يَْنــزُِل  َســْوَف  َوبُــوِق هللِا،  َماَئَِكــٍة  رَئِيــِس  ِبَصــْوِت  ِبُهتَــاٍف،  نَْفَســُه  » الــرَّّب  ألن 
ــَماِء َواألَْمــَواُت ِفــي الَْمِســيِح َســيَُقوُموَن أَوَّلً. ثـُـمَّ نَْحــُن األَْحيَــاَء الْبَاِقيــَن َســُنْخطَُف  السَّ
ــُحِب لُِماَقَــاِة الــرَّبِّ ِفــي الَْهــَواِء، َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع  َجِميًعــا َمَعُهــْم ِفــي السُّ
الــرَّبِّ « )روميــة 8: 11؛ 1تســالونيكي ٤: 16، 17(. هــذه هــي كلمــة العــزاء التــي 

يأمرنــا الــرب أن نعــزي بهــا بعضنــا بعضــا.
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33
» َمْن ُهْم إِْخَوتِي؟ «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 12: 22-50؛ مرقس 3: 35-20(.

إن أبنــاء يوســف كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن مناصــرة يســوع، ول كانــوا فــي 
حياتــه  عــن  وصلتهــم  التــي  واألخبــار  عملــه.  فــي  معــه  انســجام  أو  عطــف  حالــة 
كاملــة  ليالــي  يخصــص  كان  أنــه  ســمعوا  لقــد  وفزعــا.  دهشــة  مألتهــم  وخدماتــه 
للصــاة، وأنــه أثنــاء النهــار كانــت جماهيــر غفيــرة مــن الشــعب تتقاطــر عليــه مــن 
كل صــوب بحيــث لــم تكــن لديــه فرصــة حتــى لــألكل. وأحــس أصدقــاؤه بأنــه ينهــك 
نفســه بالعمــل المتواصــل، ولــم يســتطيعوا أن يعللــوا موقفــه حيــال الفريســيين. 

لئــا يكــون قــد حــدث اختــال فــي إدراكــه.  وكان آخــرون يخشــون 
الفريســيون.  بهــا  اتهمــه  قــد  التــي  بالتهمــة  ســمعوا  كمــا  بهــذا،  إخوتــه  ســمع 
حيــن قالــوا أنــه بقــوة رئيــس الشــياطين يخــرج الشــياطين، فكانــوا يحســون بقســوة 
الشــغب  مــن  كــم  عرفــوا  ثــم  ليســوع.  قرابتهــم  بســبب  بهــم  حــاق  الــذي  العــار 
تصريحاتــه  بســبب  فقــط  يفزعــوا  لــم  وأعمالــه.  أقوالــه  أحدثــت  قــد  والضجــة 
الجريئــة، بــل غضبــوا عليــه أيضــا بســبب تشــهيره بالكتبــة والفريســيين، فعقــدوا 
لــزم علــى تغييــر خطتــه فــي العمــل. وقــد  العــزم علــى أن يقنعــوه أو يجبــروه إذا 
اســتمالوا مريــم لتعاونهــم فــي ذلــك، إذ ظنــوا أنــه بســبب محبتــه لهــا ســينتصرون 

وتبصــرا. أكثــر فطنــة  فيكــون  عليــه 
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فصلوا أنفسهم عن هللا
قبيــل ذلــك بوقــت شــفى يســوع مــرة ثانيــة إنســانا بــه شــيطان وكان الرجــل أعمــى 
ــيَاِطيِن  وأخــرس. فعــاد الفريســيون إلــى اتهامهــم القديــم لــه قائليــن: » ِبرَئِيــِس الشَّ
ــيَاِطيَن! « )متــى 9: 3٤(. فأخبرهــم المســيح بــكل صراحــة أنهــم إذ نســبوا  يُْخــرُِج الشَّ
عمل الروح القدس إلى الشيطان كانوا يبعدون أنفسهم عن نبع البركة. إن من قد 
تكلمــوا ضــد يســوع نفســه لكونهــم لــم يفهمــوا صفتــه اإللهيــة كان يمكنهــم الحصــول 
على الغفران إذ كان يمكنهم بمساعدة الروح القدس أن يكتشفوا خطأهم ويتوبوا 
عنــه، حيــث مهمــا كانــت جســامة الخطيــة فــإذا تابــت النفــس وآمنــت فــإن الذنــب 
يُمحــى فــي دم المســيح. أمــا مــن يرفــض عمــل الــروح القــدس فإنــه يضــع نفســه فــي 
وضــع يســتحيل فيــه وصــول التوبــة واإليمــان إليــه. إن هللا يعمــل فــي القلــب بواســطة 
مــن  أنــه  فــي إصــرار معلنيــن  القــدس  الــروح  النــاس  رفــض  القــدس، فمتــى  الــروح 
الشــيطان فإنهــم يقطعــون القنــاة التــي يمكــن بواســطتها أن يتصــل هللا بهــم. فمتــى 

رفضــت النفــس روح هللا نهائيــا فــا يوجــد بعــد عمــل يعملــه هللا ألجلهــا.
فــي دواخــل  لــم يكونــوا  إليهــم هــذا اإلنــذار  الذيــن وجــه يســوع  الفريســيين  إن 
أنفســهم مقتنعيــن بصحــة التهمــة التــي قــد وجهوهــا إليــه. ولــم يكــن بيــن كل أولئــك 
الرؤســاء أحــد لــم يشــعر بجاذبيــة الُمَخلِّــص تجذبــه إليــه. لقــد ســمعوا صــوت الــروح 
القــدس يــرن فــي قلوبهــم معلنــا لهــم أنــه المســيح وملحــا عليهــم فــي العتــراف بأنهــم 
تاميــذه. إنهــم قــد تحققــوا فــي نــور حضرتــه مــن نجاســتهم واشــتاقوا للحصــول علــى 
بــر ليــس مــن صنعهــم. ولكــن بعدمــا رفضــوه فســيكون أمــرا فــي منتهــى اإلذلل لهــم 
أن يقبلــوه كمســيا. وإذ بــدأوا يســيرون فــي طريــق عــدم اإليمــان منعتهــم كبرياؤهــم 
مــن العتــراف بخطئهــم. ولكــي يتحاشــوا العتــراف بالصــدق حاولــوا بعنــف يائــس أن 
يجادلوا في تعاليم الُمَخلِّص، فأسخطهم برهان قدرته ورحمته. إنهم لم يستطيعوا 
أن يكفــوا يــد الُمَخلِـّـص عــن إجــراء المعجــزات ول أن يســكتوه عــن إلقــاء تعاليمــه. 
ولكنهــم بذلــوا كل مــا فــي وســعهم مــن خبــث ليصــوروه أســوأ تصويــر ويكذبــوا أقوالــه. 
ومــع ذلــك فقــد ظــل روح هللا ياحقهــم مبكتــا إياهــم. ولكنهــم حاولــوا إقامــة حواجــز 
كثيــرة وهائلــة ليصــدوه ويصــدوا قوتــه عــن ماحقتهــم. إن أقــوى عامــل يمكــن أن يؤثــر 

فــي القلــب البشــري كان يجاهــد معهــم ولكنهــم أبــوا الخضــوع. 
الــذي يقســي قلوبهــم.  النــاس ول هــو  الــذي يعمــي عيــون  ليــس هــو  إن هللا 
ولكنــه يرســل نــوره إلصــاح أخطائهــم وإرشــادهم فــي طريــق األمــان. لكــن العيــون 
تعمــى والقلــب يتقســى عندمــا يرفــض اإلنســان النــور. فــي غالــب األحيــان تكــون 
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العمليــة تدريجيــة بحيــث ل تــكاد تـُـدرَك. إن النــور يجــيء إلــى النفــس بواســطة كلمــة 
هللا أو بواســطة خدامــه أو بأيــة واســطة مباشــرة مــن وســائط روحــه. ولكــن عندمــا 
يســتخف اإلنســان بشــعاعة واحــدة مــن النــور يحــدث شــلل جزئــي فــي قــوة إدراكــه 
الروحــي. وعندمــا يجــيء النــور فــي المــرة الثانيــة فلــن يكــون واضحــا كمــا فــي أول 
مــرة. ثــم تتجمــع الظلمــة حتــى فــي النهايــة تعيــش النفــس فــي ليــل ظــام دامــس. 
هكــذا كانــت الحــال مــع أولئــك الرؤســاء اليهــود. فلقــد كانــوا مقتنعيــن بــأن قــوة 
إلهيــة ترافــق المســيح ولكــن فــي ســبيل مقاومتهــم للحــق نســبوا عمــل الــروح القــدس 
لقــد أســلموا أنفســهم  الخــداع تعمــدا.  فــإذ فعلــوا ذلــك اختــاروا  إلــى الشــيطان. 

للشــيطان ومنــذ ذلــك الحيــن تســلط عليهــم بقوتــه.

كالم المرء يدينه
هــذا، وإن التحذيــر مــن الــكام البطــال مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتحذيــر الخــاص 
فــي  يكشــف عمــا  الــذي  هــو  الــكام  إن  القــدس.  الــروح  التجديــف علــى  بخطيــة 
ولكــن   .)3٤  :12 )متــى  الَْفــُم «  ـُم  يَتََكلّـَ الَْقلْــب  فَْضلَــِة  » ِمــْن  إذ  القلــب،  داخــل 
علــى  فعــل  رد  قــوة  لــه  فــإن  الخلــق،  علــى  دليــا  يكــون  أن  مــن  أكثــر  هــو  الــكام 
الخلــق. إن النــاس يتأثــرون بكامهــم. ففــي غالــب األحيــان إذ يثيرهــم الشــيطان 
بدافــع طــارئ ينطقــون بــكام الحســد أو ســوء الظــن فيتفوهــون بمــا ل يؤمنــون بــه 
بأقوالهــم وينتهــي  إنهــم ينخدعــون  يؤثــر علــى األفــكار.  الــكام  حقــا. ولكــن ذلــك 
بهــم األمــر إلــى تصديــق مــا قيــل بإيعــاز مــن الشــيطان. فــإذا مــا عبــروا عــن رأي أو 
يبرهنــوا علــى  أن  أقوالهــم، ويحاولــون  مــن ســحب  فــإن كبرياءهــم تمنعهــم  قــرار 
أنهــم علــى صــواب حتــى ينتهــى بهــم األمــر إلــى أن يعتقــدوا ذلــك اعتقــادا راســخا. 
إنــه أمــر خطــر أن ينطــق اإلنســان بكلمــة شــك أو أن يتشــكك اإلنســان بالنــور أو 
علــى  ســيئ  تأثيــر  لهــا  وقــار  وعــدم  مبــالة  عــدم  فــي  النتقــاد  عــادة  إن  ينتقــده. 
الخلــق إذ تجعــل اإلنســان يحتضــن الوقاحــة وعــدم اإليمــان. كثيــرا مــا يحــدث أن 
إنســانا يتســاهل مــع هــذه العــادة ويظــل ممعنــا فــي ضالــه غيــر آبــه للخطــر حتــى 
ل يــرى بأســا بانتقــاد عمــل الــروح القــدس ورفضــه. ولكــن يســوع يقــول: » إِنَّ كُلَّ 
ـَك  ألَنّـَ يــِن.  الدِّ يَــْوَم  ِحَســابًا  َعْنَهــا  يُْعطُــوَن  َســْوَف  النَّــاُس  ِبَهــا  ـُم  يَتََكلّـَ بَطَّالَــٍة  كَلَِمــٍة 

تُــَداُن « )متــى 12: 36، 37(. َوِبَكاَِمــَك  ُر  تَتَبَــرَّ ِبَكاَِمــَك 
بعــد ذلــك قــدم الســيد إنــذارا آخــر، ألولئــك الذيــن تأثــروا مــن كامــه وســمعوه 
إن  قلوبهــم.  فــي  القــدس  الــروح  لســكنى  ذواتهــم  يخضعــوا  لــم  ولكنهــم  بســرور، 
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النفــس ل تهلــك بالمقاومــة فحســب بــل قــد تهلــك باإلهمــال. فلقــد قــال يســوع : 
» إَِذا َخــَرَج الــرُّوُح النَِّجــُس ِمــَن اإلِنَْســاِن يَْجتَــاُز ِفــي أََماكِــَن لَيْــَس ِفيَهــا َمــاٌء، يَطْلُــُب 
َراَحــًة َولَ يَِجــُد. ثـُـمَّ يَُقــوُل: أَرْجــُع إِلـَـى بَيِْتــي الَّــِذي َخرَْجــُت ِمْنــُه. فَيَأْتِــــي َويَِجــُدُه فَارًِغــا 
َمْكُنوًســا ُمَزيًَّنا. ثُمَّ يَْذَهُب َويَأُْخُذ َمَعُه َســبَْعَة أَْرَواٍح أَُخَر أََشــرَّ ِمْنُه، فَتَْدُخُل َوتَْســُكُن 

ُهَنــاَك « )متــى 12: ٤3-٤5(.

حصن ضد هجمات إبليس
فــي أيــام المســيح كمــا فــي أيامنــا هــذه ُوِجــد أنــاس كثيــرون بــدا فــي وقــت مــا 
أن ســلطان الشــيطان قــد انفــك عنهــم، وبنعمــة هللا تحــرروا مــن األرواح الشــريرة 
التــي قــد تســلطت علــى نفوســهم. وقــد فرحــوا بمحبــة هللا، ولكنهــم كالســامعين 
المشــبهين بــاألرض المحجــرة فــي مثــل الــزارع لــم يثبتــوا فــي محبتــه. ولــم يســلموا 
نفوســهم هلل يوميــا حتــى يســكن المســيح فــي قلوبهــم. فلمــا عــاد الــروح النجــس 
ومعــه » َســبَْعَة أَْرَواٍح أَُخــَر أََشــرَّ ِمْنــُه « ســاد عليهــم ســلطان الشــر ســيادة كاملــة.

إن النفس عندما تسلم ذاتها للمسيح تملك على القلب الجديد قوة جديدة، 
إنــه عامــل خــارق  أبــدا أن يحدثــه فــي نفســه.  ويحــدث تغييــر ل يســتطيع اإلنســان 
الطبيعــة قــد أدخــل فــي طبيعــة اإلنســان عنصــرا فــوق الطبيعــة. والنفــس المســلمة 
للمســيح تصيــر لــه حصنــا ومعقــا يملــك عليــه فــي وســط عالــم متمــرد. وهــو يقصــد 
أل تنافســه فــي امتــاك ذلــك القلــب ســلطة أخــرى معتــرف بهــا غيــر ســلطته. مثــل 
هــذه النفــس المحفوظــة بالقــوة الســماوية هــي محصنــة ضــد هجمــات الشــيطان. 
ولكــن مــا لــم نســلم ذواتنــا لســلطان المســيح فسيســود علينــا الشــرير. لبــد لنــا أن 
نكــون خاضعيــن لســلطان إحــدى القوتيــن العظيمتيــن اللتيــن تتنازعــان الســيادة علــى 
العالم. ليس من الضروري لنا أن نتعمد اختيار خدمة ملكوت الظام لنصير تحت 
ســيطرته، بــل حســبنا أن نهمــل النضمــام إلــى ملكــوت النــور. فــإذا لــم نتعــاون مــع 
القــوات الســماوية فســيتملك الشــيطان علــى القلــب ويتخــذه مســكنا لــه. والواقــي 
الوحيــد ضــد الشــر هــو ســكنى المســيح فــي القلــب باإليمــان ببــره. فمــا لــم نرتبــط بــاهلل 
ارتباطــا حيويــا فلــن نســتطيع مقاومــة اآلثــار الدنســة لحــب الــذات والنغمــاس فــي 
الشــهوات وإغــراءات الخطيــة. قــد نقلــع عــن عــادات شــريرة كثيــرة، وقــد نتــرك صحبــة 
الشيطان بعض الوقت، ولكن ما لم نرتبط باهلل ارتباطا حيا بتسليم ذواتنا له لحظة 
بعــد لحظــة فــا بــد مــن أن ننهــزم. ومــا لــم تكــن لنــا معرفــة شــخصية بالمســيح وشــركة 

مســتمرة معــه فإننــا نمســي تحــت رحمــة العــدو وفــي النهايــة نأتمــر بأوامــره.
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ــِه! هَكــَذا يَُكــوُن أَيًْضــا  قــال يســوع: » فَتَِصيــُر أََواِخــُر ذلِــَك اإلِنَْســاِن أََشــرَّ ِمــْن أََوائِلِ
يِر « )متى ٤3:12-٤5(. إن أشد القلوب صابة هي قلوب أولئك  رِّ لِهَذا الِْجيِل الشَّ
الذيــن اســتخفوا بدعــوة الرحمــة وازدروا بــروح النعمــة. إن أعظــم مظاهــر الخطيــة ضــد 
الــروح القــدس فــي انتشــارها هــو اإلصــرار علــى الســتخفاف بدعــوة الســماء النــاس 
للتوبــة. وكل خطــوة يخطوهــا اإلنســان فــي طريــق رفضــه للمســيح هــي أيضــا خطــوة 

نحــو رفــض الخــاص ونحــو ارتــكاب خطيــة التجديــف ضــد الــروح القــدس.
إن الشــعب اليهــودي إذ رفــض المســيح ارتكــب الخطيــة التــي ل غفــران لهــا. 
وكذلــك نحــن إن رفضنــا دعــوة الرحمــة فإننــا نرتكــب نفــس الخطــأ. ونحــن نهيــن رئيــس 
الحيــاة ونجلــب عليــه العــار أمــام مجمــع الشــيطان وأمــام مســكونة الســماء عندمــا 
نرفــض اإلصغــاء إلــى رســله المنتدبيــن مــن قبلــه، وبــدل مــن ذلــك نصغــي إلــى رســل 
الشيطان الذين عملهم هو إبعاد النفوس عن المسيح. فطالما اإلنسان يفعل هذا 
لــن يجــد رجــاء أو غفرانــا، وفــي النهايــة ل تعــود عنــده رغبــة فــي أن يتصالــح مــع هللا.

أقرباؤه يرفضونه
وإذ كان يســوع ل يــزال مشــغول فــي تعليــم الشــعب أخبــره تاميــذه بــأن أمــه 
وإخوتــه هــم فــي الخــارج ويريــدون أن يــروه، فعــرف مــا فــي قلوبهــم، » فَأََجــاَب َوقـَـاَل 
ــي َوَمــْن ُهــْم إِْخَوتــي؟« ثـُـمَّ َمــدَّ يـَـَدُه نَْحــَو تَاَِميــِذِه َوقـَـاَل: »َهــا  لِلَْقائـِـِل لـَـُه: »َمــْن ِهــَي أُمِّ
ــماَوات ُهــَو أَِخــي َوأُْخِتــي  ــِذي ِفــي السَّ ــُع َمِشــيئََة أَِبــي الَّ ــي. ألَنَّ َمــْن يَْصَن ــي َوإِْخَوتِ أُمِّ

ــي « )متــى 12: ٤8-50(. َوأُمِّ
إن كل الذيــن قبلــوا المســيح باإليمــان هــم مرتبطــون بــه ارتباطــا أقــرب وأوثــق مــن 
القرابــة الجســدية. إنهــم متحــدون بــه كمــا أنــه هــو متحــد بــاآلب. إن أمــه إذ كانــت 
مؤمنــة بــه ومطيعــة لكامــه كانــت علــى هــذا العتبــار الخاصــي أقــرب إليــه ممــا علــى 
اعتبــار العاقــة الطبيعيــة. ولكــن إخوتــه مــا كان لهــم أن يحصلــوا علــى أيــة فائــدة مــن 

قرابتهــم لــه مــا لــم يقبلــوه كمخلصهــم الشــخصي.
يحصــل  أن  للمســيح  يمكــن  كان  اللتيــن  والمعونــة  المعاضــدة  أعظــم  كان  مــا 
عليهمــا مــن أقربائــه األرضييــن لــو كانــوا قــد آمنــوا بــه كمــن هــو مرســل مــن الســماء 
ألقــى ظــال علــى حيــاة  القيــام بعمــل هللا. إن عــدم إيمانهــم  وتعاونــوا معــه فــي 

يســوع األرضيــة، فــزاد ذلــك مــن مــرارة كأس األلــم والويــل الــذي شــربه ألجلنــا.
لقــد أحــس ابــن هللا بقســوة العــداوة التــي اضطرمــت فــي قلــوب بنــي اإلنســان 
ضــد اإلنجيــل، وكانــت تلــك العــداوة أشــد إيامــا لــه فــي بيتــه ألن قلبــه كان مفعمــا 
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بالرأفــة والحــب، وكان يقيــم وزنــا كبيــرا لاحتــرام والتقديــر فــي العاقــات العائليــة. 
كان إخوتــه يريدونــه أن ينصــاع آلرائهــم حيــن كانــت تلــك اآلراء بعيــدة كل البعــد 
عــن الوفــاق مــع غرضــه ومهمتــه اإللهيــة. كانــوا ينظــرون إليــه كمــن هــو فــي حاجــة 
إلــى مشــورتهم. لقــد حكمــوا عليــه مــن وجهــة نظرهــم البشــرية وظنوا أنــه إذا كان 
بــأن  كفيــا  ســيكون  فذلــك  والفريســيون،  الكتبــة  يقبلهــا  التــي  باألقــوال  ينطــق 
العقــل  لقــد ظنــوه مختــل  أقوالــه.  أثارتهــا  التــي  الممقوتــة  تلــك الخصومــة  يجنبــه 
حيــن ادعــى لنفســه ســلطانا إلهيــا وأوقــف نفســه أمــام معلمــي الشــريعة موقــف 
الفــرص  يتحينــون  الفريســيين  أن  عرفــوا  ولقــد  خطاياهــم.  علــى  لهــم  المبكــت 
المجــال  للرؤســاء  أعطــى  قــد  بتصرفاتــه  أنــه  فــي حقــه، وكانــوا يحســون  للشــكاية 

الكافــي لتهامــه.
لــم يمكنهــم أن يســبروا غــور مهمتــه التــي قــد أتــى  إنهــم بمقاييســهم القصيــرة 
ليتممهــا، ولذلــك لــم يعطفــوا عليــه فــي تجاربــه. إن كامهــم الفــظ الــذي بــه عبــروا 
عــن عــدم تقديرهــم لــه برهــن علــى أنهــم لــم يفهمــوا أخاقــه علــى حقيقتهــا، ولــم 
يفطنــوا إلــى أن األلوهيــة كانــت متحــدة بالبشــرية. كانــوا فــي غالــب األحيــان يـــرونه 
مكتنفــا بالحــزن، ولكنهــم بــدل مــن أن يعــزوه فــإن روحهــم وأقوالهــم جرحــت قلبــه. 
لقــد تعذبــت طبيعتــه الحساســة وأُســيء فهــم بواعثــه ولــم يفهــم أحــد طبيعــة عملــه.

ألزق من أخ
كان إخوتــه كثيــرا مــا يــوردون فلســفة الفريســيين التــي قــد عتقــت وشــاخت، 
وادعــوا أنــه يمكنهــم أن يعلمــوه كيــف يفهــم كل الحــق ويعــرف جميــع األســرار. وبــكل 
إصــرار حكمــوا بخطــأ كل مــا اســتغلق عليهــم فهمــه. وقــد كانــت تعييراتهــم طعنــات 
أصابتــه فــي الصميــم فتضايقــت نفســه وتألمــت. لقــد اعترفــوا بإيمانهــم بــاهلل وكانــوا 

يظنــون أنهــم يبــررون هللا، مــع أن هللا كان بينهــم بالجســد ولــم يعرفــوه.
كل هــذه األمــور جعلــت طريقــه مكربــا وشــائكا. ولقــد تألــم المســيح جــدا مــن 
سوء التفاهم الذي كان في بيته بحيث لم يكن يحس بالراحة إل عندما يترك جو 
ذلــك البيــت إلــى جــو أصفــي وأنقــى، ولكــن كان هنــاك بيــت كان يســوع يحــب أن 
يــزوره — وهــو بيــت لعــازر ومريــم ومرثــا، ألن روحــه كانــت تجــد الراحــة فــي المــكان 
الــذي يســوده اإليمــان والمحبــة. ومــع ذلــك فلــم يكــن علــى األرض إنســان أمكنــه أن 
يفهــم مهمــة الســيد أو يعــرف العــبء الــذي حملــه كنائــب عــن بنــي اإلنســان. وفــي 

أحيــان كثيــرة كان يجــد راحتــه فــي النفــراد والشــركة مــع أبيــه الســماوي. 
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يمكــن ألولئــك الذيــن يتألمــون ألجــل المســيح والذيــن يتضايقــون مــن ســوء تقديــر 
النــاس لهــم وســوء الظــن بهــم والشــك فيهــم حتــى فــي بيوتهــم، أن يجــدوا العــزاء 
فــي الفكــر بــأن يســوع ســبق لــه أن تحّمــل نفــس تلــك المتاعــب. إنــه يعطــف عليهــم 
ويشــفق. وهــو يريدهــم أن يحســبوه شــريكا لهــم وأن يبحثــوا عــن الراحــة حيــث قــد 

وجدهــا هــو — فــي الشــركة مــع اآلب.
إن الذيــن يقبلــون المســيح كمخلصهــم الشــخصي هــم غيــر متروكيــن كاليتامــى 
الســماوية  فــي األســرة  يقبلهــم كأعضــاء  فهــو  الحيــاة وحدهــم،  تجــارب  ليحتملــوا 
ويأمرهــم بــأن يدعــوا هللا أبــاه أبــا لهــم. إنهــم إخوتــه األصاغــر وهــم أعــزاء علــى قلــب 
واإلشــفاق  بالرقــة  عامــر  قلبــه  إن  الباقيــة.  الوثيقــة  الربــط  بــأرق  بــه  ومرتبطــون  هللا 
عليهــم، وهــو أعظــم إشــفاقا علينــا فــي عجزنــا مــن كل حنــان آبائنــا وأمهاتنــا، بنســبة 

عظمــة هللا وســموه عــن اإلنســان.
المســيح  المعطــاة إلســرائيل يوجــد تشــبيه جميــل يفســر عاقــة  الشــرائع  فــي 
بشــعبه. فعندمــا كان اإلســرائيلي يفتقــر إلــى حــد أن يبيــع ميراثــه ويبــاع هــو عبــدا، 
كان واجــب فدائــه واســترداد ميراثــه يقــع علــى عاتــق وليــه األقــرب إليــه )انظــر لوييــن 
25: 25، ٤7-٤9؛ راعــوث 2: 20(. وهكــذا وقــع عمــل فدائنــا وفــداء ميراثنــا الــذي 
قــد خســرناه بســبب الخطيــة علــى عاتــق ذاك الــذي هــو » ولــي أقــرب « )راعــوث 
3: 12(. فلكــي يفتدينــا صــار قريبــا لنــا. إن الــرب مخلصنــا هــو أقــرب إلينــا مــن األب 
واألم واألخ والصديــق والحبيــب. وهــو يقــول لنــا: » لَ تََخــْف ألَنِّــي فََديْتـُـَك. َدَعْوتـُـَك 
ِباْســِمَك. أَنْــَت لِــي «، » إِْذ ِصــرَْت َعِزيــزًا ِفــي َعيَْنــيَّ ُمَكرًَّمــا ... َوأَنَــا قَــْد أَْحبَبْتُــَك. 

أُْعِطــي أُنَاًســا ِعَوَضــَك َوُشــُعوبًا ِعــَوَض نَْفِســَك « )إشــعياء ٤3: 1-٤(.
إن المســيح يحب الخائق الســماوية المحيطة بعرشــه. ولكن بماذا نعلل تلك 
المحبــة العظيمــة التــي بهــا قــد أحبنــا؟ ل يمكننــا إدراكهــا، ولكننــا نســتطيع أن نعرفهــا 
علــى حقيقتهــا فــي اختبارنــا. وإذا كنــا نــدرك عاقــة قرابتنــا لــه فبأيــة محبــة ورقــة 
ينبغــي لنــا أن ننظــر إلــى أولئــك الذيــن هــم إخــوة الــرب وأخواتــه! أل يجــب علينــا أن 
نســرع فــي مراعــاة عاقتنــا بــاهلل والقيــام بمطاليبهــا؟ وحيــث أننــا قــد صرنــا أولدا 

فــي أســرة هللا أل يجــب علينــا أن نكــرم أبانــا وولينــا األقــرب إلينــا؟
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 11: 30-28(.

يَــا َجِميــَع الُْمتَْعِبيــَن َوالثَِّقيلِــي األَْحَمــاِل، َوأَنَــا أُِريُحُكــْم « )متــى  إِلَــيَّ  » تََعالَــْوا 
الــذي  الجمــع  مســامع  فــي  هــذه  التعزيــة  بكلمــات  يســوع  نطــق  لقــد   .)28  :11
أن يحصــل  يمكــن  بواســطته دون ســواه  إنــه  قــال  قــد  الُمَخلِـّـص  يتبعــه. كان  كان 
النــاس علــى معرفــة هللا. وتكلــم عــن تاميــذه قائــا إنهــم هــم الذيــن قــد أعطيــت 
لهــم معرفــة األمــور الســماوية. ولكنــه لــم يــدع أحــدا يشــعر بأنــه محــروم مــن رعايتــه 

إليــه. يأتــوا  وحبــه. فــكل المتعبيــن والثقيلــي األحمــال يمكنهــم أن 
إن الكتبــة والمعلميــن الذيــن كانــوا مدققيــن فــي ممارســة طقوســهم الدينيــة 
كانــوا يحســون بحاجتهــم التــي لــم تســتطع كل طقوســهم التكفيريــة أن تشــبعها. 
الحســية  باألشــياء  بالكتفــاء  يتظاهــروا  أن  والخطــاة  للعشــارين  يمكــن  كان 
واألرضيــة، ولكــن فــي أعمــاق قلوبهــم كانــت تربــض الشــكوك والمخــاوف. نظــر 
آمالهــم  ذبلــت   قــد  الذيــن  أولئــك  القلــوب،  والمثقلــي  المتضايقيــن  إلــى  يســوع 
يســكنوا  أن  األرضيــة  وأفراحهــم  بمســراتهم  يحاولــون  كانــوا  والذيــن  وضربــت، 

فيــه. الراحــة  ليجــدوا  جميعــا  فدعاهــم  نفوســهم  أشــواق 
وبكل لطف وإشفاق أمر الشعب المتعب قائا: » اِْحِملُوا نِيرِي َعلَيُْكْم َوتََعلَُّموا 

ِمنِّي، ألَنِّي َوِديٌع َوُمتََواِضُع الَْقلِْب، فَتَِجُدوا رَاَحًة لُِنُفوِسُكْم « )متى 11: 29(.
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راحة للمتعب
إن المســيح يخاطــب كل إنســان بهــذه الكلمــات. كل النــاس هــم متعبــون وثقيلــو 
األحمــال ســواء عرفــوا ذلــك أم لــم يعرفــوه. والجميــع منحنــون تحــت ضغــط أحمالهــم 
التي يستطيع المسيح وحده أن يرفعها. إن أثقل األحمال التي نرزح تحتها هو حمل 
الخطيــة. فلــو تركنــا لنحمــل هــذا الحمــل وحدنــا لُســحقنا. ولكــن ذاك الــذي بــا خطيــة 
قــد أخــذ مكاننــا. » الــرَّبُّ َوَضــَع َعلَيْــِه إِثـْـَم َجِميِعَنــا « )إشــعياء 53: 6(. لقــد حمــل ثقــل 
ذنوبنــا، وهــو ســيرفع الحمــل عــن كواهلنــا المتعبــة ويريحنــا. وهــو أيضــا ســيحمل عنــا 
حمل الهموم واألحزان. وهو يدعونا لنلقي كل همومنا عليه ألنه يحملنا على قلبه.

إن األخ األكبــر لجنســنا هــو قريــب مــن العــرش األبــدي وهــو ينظــر نظــرة الرضــى 
بالختبــار ضعفــات  يعــرف  إنــه  كمخلصهــم.  إليــه  أنظارهــم  يوجهــون  مــن  كل  إلــى 
البشــرية ويعــرف احتياجاتنــا كمــا يعــرف أيــن تكمــن قــوة تجاربنا إلنــه قــد تجــرب فــي 
كل شــيء مثلنــا بــا خطيــة. إنــه يســهر عليــك يــا ابــن هللا المرتعــب. أأنــت مجــرب؟ 
إنــه ســيخلصك. أضعيــف أنــت؟ هــو ســيقويك. أم أنــت جاهــل؟ إنــه سيشــرق بنــوره 
عليــك. وهــل أنــت جريــح؟ هــو يشــفيك. إن الــرب » يحصــي عــدد الكواكــب « ومــع 
ذلــك فهــو يشــفي المنكســري القلــوب ويجبــر كســرهم )مزمــور 1٤7: ٤، 3( » تعالــوا 
الــرب.  أمــام  أبســط حالتــك واكشــفها  إلــّي «. فمهمــا كانــت همومــك وتجاربــك 
وستتشــدد روحــك وتتجلــد علــى الحتمــال. وســيفتح أمامــك الطريــق لتتخلــص مــن 
الرتبــاكات والصعوبــات. كلمــا ازددت معرفــة بضعفــك وعجــزك ازددت قــوة بقــوة 
الــرب. وكلمــا ثقلــت أحمالــك أحسســت بســعادة الراحــة عندمــا تلقيهــا علــى حامــل 
األثقــال. إن الراحــة التــي يمنحهــا المســيح تتوقــف علــى بعــض الشــروط، ولكــن هــذه 
الشروط محددة بكل وضوح. وهذه الشروط يمكن للجميع أن ينفذوها. إنه يخبرنا 

بدقــة كيــف يمكننــا أن نجــد راحتــه.

عون للعامل
يقــول يســوع » اِْحِملـُـوا نِيــرِي َعلَيُْكــْم «. إن النيــر هــو أداة للخدمــة. فالنيــر يوضــع 
علــى أعنــاق الثيــران لكــي تشــتغل، والنيــر لزم كل اللــزوم حتــى يمكــن أن يكــون عملهــا 
مجديا. والمسيح يعلمنا بهذا المثل أننا مدعوون للخدمة طالما نحن عائشون في 

هــذا العالــم. يجــب أن نحمــل علينــا نيــره لكــي نكــون عامليــن معــه.
إن النيــر الــذي يربطنــا بالخدمــة هــو شــريعة هللا. إن شــريعة المحبــة العظيمــة 
المعلنــة فــي جنــة عــدن والتــي نــودَي بهــا فــي ســيناء وفــي العهــد الجديــد المكتــوب 
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علــى القلــب هــو الــذي يربــط العمــال العامليــن مــن بنــي اإلنســان بــإرادة هللا. فلــو 
تركنــا لنتبــع ميولنــا ورغائبنــا ولنذهــب إلــى حيــث تقودنــا مشــيئتنا فسنســقط بيــن 
دائــرة  فــي  هللا  يحصرنــا  ولذلــك  كصفاتــه.  صفاتنــا  وســتكون  الشــيطان  صفــوف 
مشــيئته التــي هــي ســامية ونبيلــة وتســمو بالنفــس. إنــه يريدنــا أننــا بــكل صبــر وحكمــة 
لقــد حمــل  الخدمــة.  علينــا  تفرضهــا  التــي  بالواجبــات  القيــام  عاتقنــا  علــى  نأخــذ 
المســيح نفســه نير الخدمة في طبيعته البشــرية. فهو القائل » أَْن أَفَْعَل َمِشــيئَتََك 
يَــا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور ٤0: 8(، » ألَنِـّـي قَــْد 
ـِذي أَرَْســلَِني « )يوحنــا  ــَماِء، لَيْــَس ألَْعَمــَل َمِشــيئَِتي، بَــْل َمِشــيئََة الّـَ نَزَلْــُت ِمــَن السَّ
6: 38(. إن المحبــة هلل والغيــرة علــى مجــده والمحبــة البشــرية الســاقطة هــي التــي 
أتــت بيســوع إلــى األرض ليتألــم ويمــوت. كانــت هــذه هــي القــوة التــي ســيطرت 

علــى حياتــه. وهــو يأمرنــا بــأن نســير بموجــب هــذا المبــدأ.

غوث للمهموم
كثيــرون قلوبهــم متألمــة ومعذبــة تحــت نيــر الهمــوم ألنهــم يهتمــون ببلــوغ مقيــاس 
العالــم. لقــد اختــاروا خدمــة العالــم واضطلعــوا بارتباكاتــه وخضعــوا لعاداتــه وهكــذا 
طموحهــم  يُشــبعوا  فلكــي  ثقيــا.  عبئــا  حياتهــم  وأمســت  أخاقهــم  تشــوهت 
لــون أنفســهم بأحمــال جديــدة هــي  ورغائبهــم الدنيويــة يجرحــون ضمائرهــم ويحمِّ
أحمــال الحســرة والنــدم. والهمــوم المســتمرة الضاغطــة عليهــم تنهــك قــوى الحيــاة. 
ولكــن الســيد يريدهــم أن يلقــوا عنهــم نيــر العبوديــة هــذا ويدعوهــم لقبــول نيــره قائــا 
لهــم: » نِيــِري هيِّــن َوِحملِــي َخِفيــٌف « )متــى 11: 30(. إنــه يأمرهــم أن يطلبــوا أول 
ملكــوت هللا وبــره ويعدهــم بــأن كل األشــياء األخــرى الازمــة لهــذه الحيــاة ســتزاد 
لهــم. إن الَْهــمَّ أعمــى ول يمكنــه رؤيــة المســتقبل، ولكــن يســوع يعــرف النهايــة مــن 
البدايــة. وفــي كل صعوبــة قــد أعــد طريقــا للنجــدة. إن لــدى أبينــا الســماوي آلف 
الطــرق للعنايــة بنــا وإن كنــا ل نعــرف عنهــا شــيئا. إن أولئــك الذيــن يجعلــون مــن 
خدمــة هللا ومجــده المطلــب األســمى لهــم ســيجدون إن الرتبــاكات قــد اختفــت 

وســيجدون أمامهــم طريقــا واضحــا للســير فيــه.
َراَحــًة  فَتَِجــُدوا  الَْقلْــِب،  َوُمتََواِضــُع  َوِديــٌع  ألَنِـّـي  ِمنِّــي،  يقــول يســوع: » تََعلَُّمــوا 
منــه  ونتعلــم  المســيح  بمدرســة  نلتحــق  أن  علينــا   .)29  :11 )متــى  لُِنُفوِســُكْم « 
الوداعــة والتواضــع. إن الفــداء هــو العمليــة التــي بهــا يؤهــل اإلنســان للســماء. وهــذا 
اآلراء  كل  مــن  التحــرر  أيضــا  ومعنــاه  المســيح،  معرفــة  معنــاه  التــدرب  أو  التأهــل 
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والعــادات واألعمــال التــي قــد تلقنهــا اإلنســان مــن مدرســة رئيــس الظلمــة فعلــى 
النفــس أن تتحــرر مــن كل مــا يناقــض الــولء هلل.

سالم للمضطرب
فــي قلــب المســيح حيــث ســاد الــولء التــام هلل ســاد الســام الكامــل. إنــه لــم 
يتباهــى بنفســه حيــن صفــق لــه النــاس تصفيــق الستحســان، ول خــار عزمــه عندمــا 
ذمــه األشــرار أو واجــه المفشــات. ففــي وســط أشــد مقاومــة وأقســى معاملــة ظــل 
رابــط الجــأش. ولكــن كثيريــن ممــن يعرفــون بأنهــم أتباعــه تجــزع قلوبهــم وتضطــرب 
خوفــا مــن تســليم ذواتهــم هلل. إنهــم ل يخضعــون لــه خضوعــا كامــا إذ يرتعبــون مــن 
عواقــب ذلــك الخضــوع. ولكــن مــا لــم يخضعــوا لــه فــا يمكنهــم أن ينالــوا الســام.

إن األنانيــة هــي التــي ينجــم عنهــا القلــق. ولكــن عندمــا نولــد مــن فــوق فســيكون 
فينــا نفــس الفكــر الــذي فــي يســوع، ذلــك الفكــر الــذي جعلــه يضــع نفســه للمــوت 
لكــي نخلــص. وحينئــذ لــن نطلــب لنفوســنا أرفــع مكانــة بــل ســنصبو إلــى الجلــوس 
عنــد قدمــي يســوع لنتعلــم منــه. وســندرك أن قيمــة عملنــا ليســت فــي الظهــور أمــام 
النــاس وإحــداث ضجــة فــي العالــم، أو فــي أننــا نكــون نشــيطين وغيوريــن بقوتنــا 
الذاتيــة. إن قيمــة عملنــا هــى بنســبة مــا أعطــي لنــا مــن الــروح القــدس. إن ثقتنــا فــي 

هللا تمــأل عقولنــا بأفــكار مقدســة وهكــذا بصبرنــا نقتنــي أنفســنا.

راحة لثقيل الحمل
النيــر يوضــع علــى أعنــاق الثيــران لمســاعدتها علــى جــر األثقــال ولكــي يكــون 
الحمل خفيفا. وكذلك الحال مع نير المسيح. فحين تنصهر إرادتنا في إرادة هللا 
ونســتخدم عطايــاه فــي جلــب الســعادة والبركــة لآلخريــن تخــف عنــا أعبــاء الحيــاة. 
ومــن يســير فــي طريــق وصايــا هللا إنمــا يســير فــي صحبــة المســيح فيســتريح القلــب 
ـى أَْعرِفَــَك «.  فــي محبتــه. إن موســى عندمــا صلــى قائــا: » َعلِّْمِنــي طَِريَقــَك َحتّـَ
أجابــه الــرب بقولــه: » َوْجِهــي يَِســيُر فَأُِريُحــَك «. وبواســطة األنبيــاء قدمــت لنــا هــذه 
ــبُِل  السُّ َعــِن  َواْســأَلُوا  َوانْظُــُروا،  ـرُِق  الطُـّ َعلَــى  ِقُفــوا   : الــرَّبُّ قَــاَل  » هَكــَذا  الرســالة: 
لُِنُفوِســُكْم «  َراَحــًة  فَتَِجــُدوا  ِفيــِه،  َوِســيُروا  الِــُح؟  الصَّ الطَِّريــُق  ُهــَو  أَيْــَن  الَْقِديَمــِة: 
)خــروج 33: 13، 1٤؛ إرميــا 6: 16(. والــرب يقــول: » لَيْتَــَك أَْصَغيْــَت لَِوَصايَــاَي، 

فَــَكاَن كََنْهــٍر َســاَُمَك َوِبــرَُّك كَلَُجــِج الْبَْحــِر « )إشــعياء ٤8: 18(.
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لحراســته  أرواحهــم  ويســلمون  المســيح  بوعــد  يتمســكون  الذيــن  أولئــك  إن 
شــيء  العالــم  فــي  وليــس  والطمأنينــة.  الســام  ســيجدون  لتوجيهاتــه  وحياتهــم 
والطاعــة  التــام  اإلذعــان  ففــي  بحضــوره.  يســوع  يبهجهــم  عندمــا  قلوبهــم  يحــزن 
تَْحَفظُــُه  الُْمَمكَّــِن  الــرَّأِْي  » ُذو  يقــول:  الــرب  إن  الكاملــة.  الراحــة  هنــاك  الكاملــة 
تبــدو  قــد  حياتنــا  إن   .)3  :26 )إشــعياء  ُمتَــَوكٌِّل «  َعلَيْــَك  ـُه  ألَنّـَ َســالًِما،  َســالًِما 
ســيجعل  فهــو  الحكيــم  للصانــع  ذواتنــا  ســلمنا  متــى  ولكــن  ومعقــدة،  مرتبكــة 
المجــد — الــذي يعبــر عــن  الخلــق  بــه. وذلــك  يتمجــد  حياتنــا وأخاقنــا نموذجــا 

خلــق المســيح — ســيُقبل ويُرَحــب بــه فــي فــردوس هللا. إن جمــوع الُمَخلِّصيــن 
مســتحقون. ألنهــم  بيــض  ثيــاب  فــي  معــه  سيمشــون  المتجدديــن 

نحــن  هنــا.  مــن  تبــدأ  فالســماء  المســيح  بواســطة  الراحــة  إلــى  ندخــل  إذ  إننــا 
الحيــاة  تبــدأ  المجــيء  وبهــذا  منــي،  تعلمــوا  تعالــوا،  القائلــة  لدعوتــه  نســتجيب 
المســيح.  طريــق  عــن  انقطــاع  بــا  هللا  إلــى  القــدوم  هــي  الســماء  إن  األبديــة. 
وكلمــا طــال بقاؤنــا فــي ســماء الســعادة انكشــف لنــا شــيء أكثــر وأكثــر مــن المجــد 
مــع  نســير  إذ  إننــا  بالســعادة.  تمتعنــا  زاد  هلل  معرفتنــا  زادت  وكلمــا  الســماوي، 
أن  يمكننــا  بشــبهه وحضــوره.  ونشــبع  بمحبتــه  الحيــاة ســنمتلئ  هــذه  فــي  يســوع 
نحصــل فــي هــذا العالــم علــى كل مــا يمكــن أن تنالــه الطبيعــة البشــرية، ولكــن مــا 
هــذا فــي مقابــل الحيــاة العتيــدة؟ » ُهــْم أََمــاَم َعــرِْش هللِا، َويَْخِدُمونَــُه نََهــاًرا َولَيْــاً 
ِفــي َهيَْكلـِـِه، َوالَْجالـِـُس َعلـَـى الَْعــرِْش يَِحــلُّ فَْوقَُهــْم. لـَـْن يَُجوُعــوا بَْعــُد، َولـَـْن يَْعطَُشــوا 
، ألَنَّ الَْخــُروَف الَّــِذي ِفــي َوَســِط  ــْمُس َولَ َشــْيٌء ِمــَن الَْحــرِّ بَْعــُد، َولَ تََقــُع َعلَيِْهــِم الشَّ
ِمــْن  َدْمَعــٍة  كُلَّ  َويَْمَســُح هللُا  َحيَّــٍة،  َمــاٍء  يََناِبيــعِ  إِلَــى  َويَْقتَاُدُهــْم  يَْرَعاُهــْم،  الَْعــرِْش 

.)17-15 :7 )رؤيــا  ُعيُونِِهــْم « 
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35
عاصفة في الليل

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 8: 23-3٤؛ 
مرقس ٤: 35-٤1؛ 5: 1-20؛ لوقا 8: 39-22(.

لقــد كان يومــا كثيــر الوقائــع فــي حيــاة يســوع. فبجانــب بحــر الجليــل كان قــد 
ألقى أمثاله األولى، وبتشبيهات مألوفة فسر للشعب ثانية طبيعة ملكوته والكيفية 
التــي بهــا ســيثبت ويــدوم. لقــد شــبه عملــه بعمــل الــزارع، كمــا شــبه نمــو ملكوتــه بنمــو 
حبــة الخــردل وتأثيــر الخميــرة فــي أكيــال الدقيــق. وذلــك النفصــال النهائــي العظيــم 
بيــن األبــرار واألشــرار صــوره فــي مثــل الحنطــة والــزوان وشــبكة الصيــد. وقيمــة الحقائــق 
اإللهيــة الغاليــة التــي نطــق بهــا شــبهت بالكنــز المخفــي واللؤلــؤة الكثيــرة الثمــن، بينمــا 
في مثل رب البيت علّم تاميذه كيف يجب عليهم أن يكدوا ويعملوا كنواب عنه.

لقــد ظــل طــوال اليــوم يعمــل ويشــفي، فلمــا أقبــل المســاء كانــت الجمــوع ل 
تــزال تتقاطــر عليــه. ويومــا بعــد يــوم كان يخــدم أولئــك النــاس حتــى لــم يكــد يجــد 
الوقــت للراحــة أو لتنــاول الطعــام. ثــم إن انتقــاد الفريســيين الــاذع لــه وتحريفهــم 
يــوم  كل  بهــا  يتعقبونــه  كانــوا  التــي  األمــور  هــذه  لصفاتــه، كل  وتشــويههم  لكامــه 
بــا هــوادة جعلــت عملــه أشــد قســاوة وإرهاقــاً لــه. ففــي نهايــة اليــوم كان الســيد 
مضنــى ومتعبــاً جــدا حتــى لقــد عــزم علــى العتــكاف فــي مــكان منعــزل عبــر البحيــرة.

لــم يكــن شــاطئ بحيــرة جنيســارت الشــرقي خاليــا مــن الســكان فقــد كانــت بعــض 
المــدن والقــرى هنــا وهنــاك بجانــب البحيــرة، ولكــن بالمقابلــة بالشــاطئ الغربــي كان 
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هذا الشــاطئ الشــرقي يعتبر موحشــا. ثم إن غالبية الســكان كانت من الوثنيين، أما 
اليهــود فكانــوا أقليــة. ولــم يكــن لهــذا الشــاطئ اتصــال كبيــر بالجليــل. لذلــك كان ذلــك 
الجانب مائما للعزلة التي طلبها يسوع، ثم أمر تاميذه بالذهاب معه إلى هناك.

نوء في البحيرة
الســفينة وأقلعــوا بســرعة.  فــي  الجمــوع أخــذوه » كمــا كان «  بعدمــا صــرف 
ولكنهــم لــم يمضــوا وحدهــم فقــد كانــت توجــد قــوارب صيــد أخــرى علــى الشــاطئ 
ســرعان مــا امتــألت بالنــاس الذيــن تبعــوا يســوع ألنهــم كانــوا ل يزالــون مشــتاقين 

لرؤيتــه وســماع تعاليمــه.
أخيرا استطاع الُمَخلِّص أن يستريح من ضغط الجموع عليه، وإذ غلبه اإلرهاق 
والجــوع اضطجــع فــي مؤخــر الســفينة وســرعان مــا غلبــه النــوم. كان ذلــك المســاء 
هادئــا وجميــا، والســكون يخيــم علــى البحيــرة. ولكــن فجــأة اظلــم الجــو وهبــت الرياح 

مــن أعالــي الجبــال علــى الشــاطئ الشــرقي فثــارت علــى البحيــرة عاصفــة هوجــاء.
كانــت الشــمس قــد غابــت فشــمل الظــام تلــك البحيــرة المائجــة وإذا باألمــواج 
تندفــع بقــوة وتصــدم بعنــف وقــوة، جوانــب ســفينة التاميــذ وتهددهــا بالغــرق فــي 
المــاء. كان هــؤلء الصيــادون الشــجعان قــد قضــوا حياتهــم فــي البحيــرة، وكانــوا 
يســيرون بســفينتهم بســام فــي وســط عواصــف شــديدة كثيــرة. أمــا اآلن فــإن قوتهــم 
وقــد  العاصفــة  قبضــة  فــي  فكانــوا عاجزيــن وهــم  فتيــا.  تجدياهــم  لــم  ومهارتهــم 

خذلهــم األمــل عندمــا رأوا ســفينتهم تــكاد تمتلــئ بالمــاء.
وإذ كانــوا منهمكيــن فــي محاولتهــم إلنقــاذ أنفســهم نســوا أن يســوع كان علــى 
ظهــر الســفينة. أمــا اآلن فــإذ رأوا أن كل محاولتهــم إنمــا هــي إلــى العبــث، وليــس 
رجاؤهــم  كان  البحــر.  بعبــور  أمرهــم  قــد  مــْن  بأمــر  تذكــروا  المــوت  ســوى  أمامهــم 
يــا  معلــم.  » يــا  قائليــن:  صرخــوا  ويأســهم  عجزهــم  ففــي  يســوع.  فــي  الوحيــد 
معلــم! « ولكــن الظلمــة الحالكــة حجبتــه عــن أنظارهــم. وقــد ابتُلعــت صرخاتهــم فــي 
وســط زئيــر العاصفــة فلــم يكــن مجيــب. وقــد هاجمتهــم الشــكوك والمخــاوف. فهــل 
هجرهــم يســوع أو تخلــى عنهــم؟ وهــل ذاك الــذي قهــر األمــراض والشــياطين وحتــى 
المــوت يعجــز اآلن عــن تقديــم العــون لتاميــذه؟ وهــل يغفــل عنهــم فــي ضيقهــم؟

عــادوا يصرخــون مــرة أخــرى فلــم يجبهــم غيــر زئيــر ذلــك النــوء الغاضــب. وهــا 
قــد بــدأت ســفينتهم فــي الغــرق. ولقــد بــدا وكأنهــم بعــد لحظــة ســتبتلعهم الميــاه 

الفاغــرة أفواهــا.
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سيد البحر
ولكــن فجــأة يختــرق وميــض البــرق أحشــاء تلــك الظلمــات فيــرى التاميــذ يســوع 
نائمــا ل تزعجــه كل تلــك الضجــة، وإذا بهــم فــي ذهولهــم ويأســهم يصرخــون قائليــن: 
هادئــا  يســتريح  كيــف   .)38  :٤ )مرقــس  نَْهلِــُك؟ «  أَنََّنــا  ــَك  يَُهمُّ أََمــا  ـُم،  ُمَعلِـّ » يَــا 

مطمئنــا بهــذا الشــكل فــي حيــن أنهــم فــي خطــر يصارعــون المــوت؟
الســماء  البــروق رأوا ســام  نــور  لهــم  أيقــظ صراخهــم يســوع. وإذ كُشــف  وقــد 
مرتســما علــى محيــاه، وقــرأوا نظراتــه المحبــة الرقيقــة التــي ل تفكــر فــي نفســها. وإذ 
َنــا فَإِنََّنــا نَْهلِــُك! « )متــى 8: 25(. اتجهــوا إليــه بقلوبهــم صرخــوا قائليــن: » يـَـا َســيُِّد، نَجِّ

لــم يســبق ألي نفــس أن صرخــت مثــل تلــك الصرخــة ولــم يلتفــت الســيد إليهــا. 
يقــف  إنــه  يســوع.  يقــوم  آخــر مجهــود،  ليبذلــوا  بالمجاديــف  التاميــذ  يمســك  وإذ 
فــي وســط تاميــذه والعاصفــة تثــور عليهــم واألمــواج تصدمهــم والبــروق تلمــع علــى 
بــه يرفــع يــده التــي طالمــا اســتخدمها فــي أعمــال الرحمــة، ثــم يقــول  وجهــه. وإذا 
للبحــر الغاضــب الصاخــب: » اْســُكْت! اِبَْكــْم!« )مرقــس ٤: 39( وإذا بالعاصفــة 
تهــدأ واألمــواج تســكن، والســحب تنقشــع والنجــوم تلمــع فــي الســماء والســفينة 
تســير آمنــة فــي ذلــك البحــر الهــادئ. وإذ يلتفــت يســوع إلــى تاميــذه يســألهم قائــا 
فــي حــزن: » َمــا بَالُُكــْم َخائِِفيــَن هَكــَذا؟ كَيْــَف لَ إِيَمــاَن لَُكــْم؟ « )مرقــس ٤: ٤0(.

فاســتولى علــى التاميــذ صمــت مهيــب. حتــى بطــرس لــم يحــاول التعبيــر عــن 
الرهبــة التــي مــألت قلبــه. هــذا وإن الســفن التــي كانــت ســائرة فــي البحــر لمرافقــة 
ســفينة يســوع كانــت واقعــة فــي نفــس الخطــر الــذي كان محدقــا بســفينة التاميــذ. 
كان الرعــب واليــأس قــد اســتوليا علــى قلــوب كل مــن كانــوا فــي تلــك الســفن، ولكــن 
أمر يسوع أدخل السام والهدوء إلى مشهد الرعب ذاك. إن عنف العاصفة جعل 
السفن تتقارب من بعضها البعض ولذلك رأى من كانوا على ظهرها تلك المعجزة. 
ففــي غمــرة الســكون الــذي شــمل البحــر نُســي الخــوف. فجعــل النــاس يتهامســون 

ــِه! « )مرقــس ٤: ٤1(. يــَح أَيًْضــا َوالْبَْحــَر يُِطيَعانِ ــإِنَّ الرِّ قائليــن: » َمــْن ُهــَو هــَذا؟ فَ

عون في وقت الخطر
إن يســوع عندمــا أوقــظ ليواجــه تلــك العاصفــة كان يتمتــع بســام كامــل. لــم 
يكــن هنالــك أي أثــر للخــوف فــي كامــه أو نظراتــه ألن قلبــه كان خاليــا مــن الخــوف. 
إل أن راحتــه لــم تكــن بســبب قوتــه اإللهيــة الجبــارة. ولــم يكــن هادئــا أو ســاكنا ألنــه 
كان » ســيد األرض والبحــر والســماء «، فلقــد أخلــى نفســه مــن ذلــك الســلطان، 
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وهــو الــذي قــال: » أَنَــا لَ أَقْــِدُر أَْن أَفَْعــَل ِمــْن نَْفِســي َشــيْئًا « )يوحنــا 5: 30(. لقــد 
وثــق بقــدرة أبيــه. واســتراح يســوع فــي اإليمــان — اإليمــان فــي محبــة أبيــه ورعايتــه، 

وإن قــوة تلــك الكلمــة التــي هــدأت البحــر كانــت قــوة هللا.
وكما استراح يسوع باإليمان في رعاية اآلب فكذلك علينا أن نطمئن إلى رعاية 
مخلصنــا. لــو كان التاميــذ قــد اتكلــوا عليــه لكانــوا قــد ُحفظــوا فــي ســام. فكشــف 
خوفهم في ســاعة الخطر عن عدم إيمانهم. وفي محاولتهم تخليص أنفســهم نســوا 
يسوع. وإذ كانوا يائسين من العتماد على أنفسهم اتجهوا إليه فأمكنه أن يعينهم.

تتجمــع عواصــف  التاميــذ هــو اختبارنــا! فعندمــا  اختبــار  يكــون  مــرة  مــن  كــم 
التجــارب وتلمــع البــروق المخيفــة وتطغــى علينــا األمــواج فإننــا نصــارع مــع العاصفــة 
وحدنــا وقــد نســينا أن هنالــك مــن يســتطيع أن يعيننــا. إننــا نثــق بقوتنــا حتــى يخيــب 
رجاؤنــا ونوشــك علــى الهــاك، وحينئــذ نذكــر يســوع. ومتــى صرخنــا إليــه ليخلصنــا 
فلــن يكــون صراخنــا باطــا. ومــع إنــه يوبخنــا بحــزن علــى عــدم إيماننــا وثقتنــا بذواتنــا 
فإنــه دائمــا يمنحنــا العــون الــذي نحتاجــه. وســواء كنــا علــى اليابســة أو فــي عــرض 
البحــر فمتــى كان الُمَخلِّــص ســاكنا فــي قلوبنــا ليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى الخــوف. 
الخطــر  مــن  وينقذنــا  المضطــرب  الحيــاة  بحــر  يهــدئ  بالفــادي  الحــي  اإليمــان  إن 

بالكيفيــة التــي يــرى هــو أنهــا أفضــل مــن ســواها.

سالم مع هللا
اختبــار كل  إن  العاصفــة.  إســكات  معجــزة  مــن  آخــر  روحــي  وهنالــك درس 
ا األَْشــرَاُر فََكالْبَْحِر الُْمْضطَرِِب  إنســان يشــهد بصدق أقوال الكتاب المقدس: » أَمَّ
لأِلَْشــرَاِر « )إشــعياء 57:  إِلِهــي،  قَــاَل  َســاٌَم،  لَيْــَس  يَْهــَدأَ...  أَْن  يَْســتَِطيُع  ـُه لَ  ألَنّـَ
20، 21(. لقــد قضــت الخطيــة علــى ســامنا. فمــا دامــت الــذات لــم تُخضــع بعــد، 
فــا يمكننــا أن نــذوق طعــم الراحــة. ل يمكــن أليــة قــوة بشــرية أن تضبــط األهــواء 
قــد  كمــا  عاجزيــن  نمســي  هــذا  فــي  إننــا  القلــب.  علــى  المســيطرة  والشــهوات 
عجــز التاميــذ عــن تهدئــة تلــك العاصفــة الهوجــاء. ولكــن ذاك الــذي نطــق بكلمــة 
هــدأت أمــواج بحــر الجليــل ينطــق بنفــس كلمــه الســام لــكل إنســان. فمهمــا يكــن 
َنــا «  عنــف العواصــف فــإن كل مــن يصرخــون إلــى يســوع قائليــن: » يَــا َســيُِّد نَجِّ
)متــى 8: 25( ســيجدون الخــاص. إن نعمتــه التــي تصالــح النفــس مــع هللا تهــدئ 
مصارعــات األهــواء البشــرية، فيســتريح القلــب فــي محبتــه. » يُْهــِدئُ الَْعاِصَفــَة 
فَتَْســُكُن، َوتَْســُكُت أَْمَواُجَهــا. فَيَْفَرُحــوَن ألَنَُّهــْم َهــَدأُوا، فَيَْهِديِهــْم إِلـَـى الَْمرْفَــِإ الَّــِذي 
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رْنَــا ِباإِليَمــاِن لََنــا َســاٌَم َمــَع هللِا  يُِريُدونَــُه « )مزمــور 107: 29، .3(. » فَــِإْذ قَــْد تَبَرَّ
ُســُكونًا  الَْعــْدِل  َوَعَمــُل  َســاًَما،  الَْعــْدِل  ُصْنــُع  » َويَُكــوُن  الَْمِســيِح «،  يَُســوَع  ِبَربَِّنــا 

َوطَُمأْنِيَنــًة إِلَــى األَبَــِد « )روميــة 5: 1؛ إشــعياء 32: 17(.

الشياطين تهاجمهم
باكــراً فــي صبــاح اليــوم التالــي وصــل المخلِـّـص ورفاقــه إلــى الشــاطئ. وقــد 
مــا إن  الســام. ولكــن  بلمســة  البحــر واألرض  المشــرقة  الشــمس  لمســت أشــعة 
هــول  مــن  رعبــاً  أشــد  منظــر  علــى  عيونهــم  وقعــت  حتــى  الشــاطئ  إلــى  وصلــوا 
القبــور  بيــن  مــن  مخبأيــن  مــن  خرجــا  المجانيــن  مــن  اثنيــن  أن  ذاك  العاصفــة. 
واندفعــا صوبهــم كأنمــا يريــدان أن يمزقــا أجســامهم إربــا. وقــد كان عالقــا بأيديهمــا 
مــن  قــد كســراها عنــد هروبهمــا  التــي كانــا  والقيــود  بعــض الساســل  وأرجلهمــا 
نفســيهما  جرحــا  قــد  كانــا  إذ  الــدم  منــه  يســيل  ممزقــا  لحمهمــا  وكان  الحبــس. 
خــال  مــن  القادميــن  أولئــك  فــي  تحملــق  عيونهمــا  وكانــت  الحــادة.  بالحجــارة 
محيــت  قــد  فيهمــا  اإلنســانية  صــورة  كأن  بــدا  وقــد  األشــعث.  الطويــل  الشــعر 
بأيــدي الشــياطين التــي كانــت تســكن فيهمــا. فكانــا أقــرب إلــى الوحــوش الضاريــة 

النــاس. إلــى  منهمــا 
هــرب التاميــذ ورفاقهــم مــن هــول الرعــب، ولكنهــم ســرعان مــا اكتشــفوا أن 
يســوع قــد تخلــف عنهــم فعــادوا يبحثــون عنــه فوجــدوه واقفــا حيــث تركــوه. إن ذاك 
الــذي ســكن العاصفــة، والــذي ســبق أن واجــه الشــيطان وهزمــه لــم يهــرب مــن تلــك 
الشــياطين. فعندمــا كان ذانــك المجنونــان يصــران بأســنانهما والزبــد يخــرج مــن فــم 
كل منهمــا واقتربــا مــن يســوع، رفــع تلــك اليــد التــي هــدأت أمــواج البحــر، وحينئــذ 
لــم يســتطع ذانــك المجنونــان أن يقتربــا منــه أكثــر مــن ذلــك. وقفــا أمامــه وصدراهمــا 

يغليــان ولكنهمــا كانــا عاجزيــن عــن عمــل شــيء.
وبــكل ســلطان أمــر يســوع األرواح النجســة أن تخــرج منهمــا، فتغلغــل كامــه 
التعيســين، وتحققــا، وإن  مــن ذينــك الرجليــن  لــكل  فــي أعمــاق العقــل المظلــم 
يكــن بغيــر وضــوح، أن بالقــرب منهمــا شــخصا يمكنــه أن يخلصهمــا مــن الشــياطين 
عندمــا  ولكــن  أمامــه.  ســاجدين  الُمَخلِـّـص  قدمــي  عنــد  فســقطا  تعذبهمــا،  التــي 
صارخــة  فيهمــا  الشــياطين  تكلمــت  الرحمــة  منــه  لتطلــب  شــفاهما  انفرجــت 
؟ أَْســتَْحلُِفَك ِبــاهلِل أَْن لَ  بشــدة وقائلــة: » َمــا لِــي َولَــَك يَــا يَُســوُع ابْــَن هللِا الَْعلِــيِّ

.)7  :5 )مرقــس  بَِنــي! «  تَُعذِّ
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تغيير مدهش
فســأله يســوع: » َمــا اْســُمَك « فأجابــه قائــا: » اْســِمي لَِجئُــوُن، ألَنََّنــا كَِثيــرُوَن « 
لاتصــال  واســطة  المجنونيــن  ذينــك  الشــياطين  اســتخدمت  وإذ  )مرقــس 5: 9(. 
والتخاطــب توســلوا إلــى يســوع أل يرســلهم خــارج الكــورة. وعنــد ســفح جبــل غيــر 
بعيــد عــن ذلــك المــكان كان قطيــع كبيــر مــن الخنازيــر يرعــى. فطلبــت منــه الشــياطين 
السماح لها بالدخول في الخنازير فأذن لها يسوع بذلك. ففي الحال شمل الرعب 
ذلــك القطيــع فاندفعــت كل تلــك الخنازيــر بســرعة جنونيــة إلــى أســفل الصخــور، وإذ 

لــم تســتطع التوقــف علــى الشــاطئ اندفعــت إلــى أعمــاق البحيــرة وغرقــت.
علــى  النــور  أشــرق  فقــد  للمجنونيــن.  تغييــر عجيــب  ذلــك حــدث  أثنــاء  وفــي 
مشــوهين  كانــا  اللــذان  ووجهاهمــا  الــذكاء.  نــور  عيونهمــا  مــن  وأضــاء  عقليهمــا 
كوجــوه الشــياطين ســاد عليهمــا الهــدوء فجــأة. واأليــدي الملوثــة بالدمــاء صــارت 

خاصهمــا. علــى  هللا  الرجــان  ذانــك  مجــد  الفــرح  وبأصــوات  األذى،  عديمــة 
يقصــون  فأســرعوا  مــا حــدث  الخنازيــر كل  رعــاة  الصخــور شــاهد  فــوق  ومــن 
ذلــك الخبــر علــى أصحــاب الخنازيــر وكل النــاس، فتجمــع كل ســكان المدينــة حــول 
يســوع فــي خــوف ودهشــة. لقــد كان المجنونــان مبعــث الرعــب لــكل ســكان ذلــك 
اإلقليــم، فلــم يكــن أحــد يأمــن علــى حياتــه بالمــرور مــن طريقهمــا، إذ كانــا يهاجمــان 
كل عابــري الطريــق بــكل مــا فــي الشــيطان مــن غضــب واهتيــاج. أمــا اآلن فقــد صــار 
ذانــك الرجــان لبســين وعاقليــن جالســين عنــد قدمــي يســوع يصغيــان إلــى أقوالــه 
ويمجــدان اســم ذاك الــذي قــد حررهمــا وشــفاهما. ولكــن النــاس الذيــن رأوا هــذا 
المنظــر العجيــب لــم يفرحــوا. إن غــرق الخنازيــر فــي البحيــرة كان فــي نظرهــم مصيبــة 

أفــدح، ل تتناســب مــع شــفاء المجنونيــن اللذيــن كانــا تحــت أســر الشــيطان.
ولكن خسارة الخنازير كانت رحمة من هللا مقدمة ألصحابها. فلقد كانوا مرتبكين 
فــي األرضيــات ولــم يكترثــوا لمصلحتهــم العظيمــة التــي هــي مصلحــة الحيــاة الروحيــة. 
ولقد رغب يسوع في تحطيم األنانية وعدم المبالة حتى يقبلوا نعمته. ولكن حسرتهـم 

وغيظهم بسبب خسارتهم الزمنية أعمت عيونهم فلم يروا رحمة الُمَخلِّص.

يفضلون المصالح الزمنية
فــي  الخرافــات والمخــاوف  أثــارت  الطبيعــة  الفائقــة  المســيح  قــدرة  إظهــار  إن 
ظــل  لــو  جديــدة  كــوارث  وقــوع  مــن  يخشــون  كانــوا  فقــد  النــاس.  أولئــك  نفــوس 
ذلــك الغريــب بينهــم . كانــوا يخافــون مــن النهيــار القتصــادي فعقــدوا العــزم علــى 
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التخلــص مــن وجــود الســيد. إن مــن قــد عبــروا البحيــرة مــع يســوع أخبــروا أهــل تلــك 
الكــورة بمــا حــدث فــي الليلــة الســابقة عــن المخاطــر التــي اكتنفتهــم عندمــا هجمــت 
عليهــم العواصــف واألنــواء وكيــف هــدأت كلهــا. ولكــن كامهــم لــم يكــن لــه أي تأثيــر، 
فتجمهــر النــاس حــول يســوع وهــم مرتعبــون وســألوه أن يذهــب عنهــم. وقــد أجابهــم 

يســوع إلــى طلبهــم وركــب الســفينة ليعبــر البحيــرة إلــى الشــاطئ اآلخــر.
كان ماثــا أمــام عيــون أهــل جرجســة مثــال حــي علــى قــدرة المســيح ورحمتــه. 
رأوا الرجليــن اللذيــن خرجــت منهمــا الشــياطين وقــد صــارا عاقليــن. ولكنهــم كانــوا 
يخشــون مــن تعريــض مصالحهــم الدنيويــة للخطــر حتــى لقــد عاملــوا ذاك الــذي قهــر 
ســلطان الظلمــة أمــام عيونهــم كمــا لــو كان إنســانا متطفــا عليهــم، فتحــول ذاك 

الــذي هــو عطيــة الســماء بعيــدا عــن دورهــم. 
ليــس مــا يدعونــا إلــى البتعــاد عــن المســيح كمــا كانــت الحــال مــع الجرجســيين، 
تقتضــي  الطاعــة  ألن  كامــه  إطاعــة  يرفضــون  ممــن  كثيــرون  فيوجــد  ذلــك  ومــع 
التضحيــة ببعــض المصالــح الدنيويــة. كثيــرون يرفضــون نعمــة الــرب يســوع ويطــردون 

روحــه لئــا ينطــوي حضــوره علــى خســارة ماديــة تصيبهــم.
لكــن شــعور ذينــك المجنونيــن اللذيــن أعيــد إليهمــا وعيهمــا وقواهمــا العقليــة 
كان يختلــف عــن ذلــك اختافــا بينــا. كانــا يتوقــان إلــى مازمــة مــن قــد حررهمــا. 
ففــي حضرتــه كانــا يشــعران بالراحــة واألمــان مــن الشــياطين التــي عذبتهمــا ونكَّــدت 
ظــا  الســفينة  فــي  بالنــزول  يهــم  يســوع  كان  ففيمــا  رجولتهمــا.  وأذلّــت  حياتهمــا 
مازميــن لــه وجثيــا عنــد قدميــه طالبيــن منــه أن يســمح لهمــا بالبقــاء قريبــا منــه حيــث 
يتســنى لهمــا ســماع تعاليمــه. ولكــن يســوع أمرهمــا بالذهــاب إلــى بيتهمــا وأهلهمــا 

ليخبــرا بكــم صنــع الــرب بهمــا ورحمهمــا.

شاهدان هلل
هاهــو اآلن يســند إليهمــا عمــا يعمانــه، وهــو أن يذهبــا إلــى بيــت وثنــي أممــي 
ليخبــرا مــن فيــه عــن البركــة التــي نالهــا منــه. كانــا يحســان بصعوبــة النفصــال عــن 
الُمَخلِّــص. فابــد مــن أن تواجههمــا صعــاب عظيمــة بســبب معاشــرتهما لمواطنيهمــا 
الوثنييــن. ثــم أن اعتزالهمــا عــن النــاس أمــدا طويــا بــدا كأنــه يقلــل مــن أهليتهما للعمل 
الــذي أســنده إليهمــا يســوع. ولكــن حالمــا أرشــدهما الــرب إلــى واجبهمــا كانــا علــى أتــم 
اســتعداد إلطاعتــه. ولــم يكتفيــا بالتحــدث مــع عائلتيهمــا وأقربائهمــا وجيرانهمــا عــن 
يســوع ولكنهمــا جــال فــي كل المــدن العشــر يعلنــان فــي كل مــكان عــن قــدرة المســيح 
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على أن يخلص، ويصفان للناس كيف حررهما من األرواح الشريرة. وإذ قاما بذلك 
العمــل حصــا علــى بركــة أعظــم ممــا لــو بقيــا فــي حضــرة الســيد ليحصــا علــى نفــع 
ومتعــة لنفســيهما. إننــا إذ نذيــع بشــرى الخــاص نصيــر قريبيــن مــن قلــب الُمَخلِّــص.

أرســلهم  الذيــن  الرســل  فــي طليعــة  كانــا  اللذيــن شــفيا  المجنونيــن  ذينــك  إن 
أُعطــي  لقــد  األردن.  الواقــع شــرقي  اإلقليــم  ذلــك  فــي  باإلنجيــل  للكــرازة  المســيح 
لــم  إنهمــا  قليلــة.  لمــدى لحظــات  المســيح  تعاليــم  امتيــاز ســماع  الرجليــن  لهذيــن 
يســمعا مــن فمــه عظــة واحــدة، ولــم يكونــا يســتطيعان أن يعلمــا الشــعب كمــا كان 
فــي  يحمــان  كانــا  ولكنهمــا  األيــام.  كل  يازمونــه  كانــوا  الذيــن  التاميــذ  يســتطيع 
قلبيهمــا الدليــل علــى كــون يســوع هــو مســيا. كانــا يســتطيعان أن يقــول مــا يعرفانــه 
ومــا قــد رأيــاه وســمعاه وأحســا بــه مــن قــوة المســيح. وهــذا مــا يســتطيع أن يفعلــه 
كل مــن مســت نعمــة هللا قلبــه. وقــد كتــب يوحنــا التلميــذ الحبيــب يقــول: » اَلَّــِذي 
ـِذي َشــاَهْدنَاُه، َولََمَســتُْه  ـِذي رَأَيَْنــاُه ِبُعيُونَِنــا، الّـَ ـِذي َســِمْعَناُه، الّـَ كَاَن ِمــَن الْبَــْدِء، الّـَ
أَيِْديَنــا، ِمــْن ِجَهــِة كَلَِمــِة الَْحيَــاِة ... الَّــِذي رَأَيَْنــاُه َوَســِمْعَناُه نُْخِبرُكُــْم ِبــِه « )1يوحنــا 1: 
1-3(. فكشــهود للمســيح علينا أن نشــهد بما نعرفه وما قد ســمعناه بآذاننا ورأيناه 
يســوع خطــوة فخطــوة فســنقول  كنــا ســائرين وراء  لــو  بــه.  ومــا أحسســنا  بعيوننــا 
الصــواب عــن الطريــق التــي قادنــا فيهــا. يمكننــا أن نقــول للنــاس إننــا قــد جربنــا وعــد 
هللا فوجدنــاه صادقــا. ويمكننــا أيضــا أن نشــهد لمــا قــد عرفنــاه مــن نعمــة المســيح. 
هــذه هــي الشــهادة التــي يدعونــا إليهــا الســيد، والتــي لعــدم توافرهــا يهلــك العالــم.

الظلمــة  فــي  يتركهــم  لــم  فهــو  يســوع  يقبلــوا  لــم  كــورة جرجســة  أهــل  أن  ومــع 
التــي اختاروهــا ألنفســهم. فعندمــا طلبــوا منــه أن ينصــرف عــن تخومهــم مــا عــادوا 
يســمعون كامــه. لقــد كانــوا يجهلــون قيمــة مــن رفضــوه، ولهــذا أرســل إليهــم النــور 

مــرة أخــرى بواســطة الرجليــن اللذيــن مــا كانــوا ليرفضــوا ســماع كامهمــا.
إن الشيطان كان يرمي من وراء إغراق الخنازير إلى إبعاد الناس عن الُمَخلِّص 
وإلــى منــع الكــرازة باإلنجيــل فــي ذلــك القليــم. ولكــن نفــس هــذا الحــادث أيقــظ كل 
تلــك الكــورة أكثــر ممــا كان يمكــن أن يفعلــه أي حــادث آخــر فاتجــه انتبــاه الجميــع 
إلــى المســيح. فمــع أن الُمَخلِـّـص نفســه رحــل عنهــم فــإن ذينــك الرجليــن اللذيــن 
كان قــد شــفاهما ظــا شــاهدين لقدرتــه. فذانــك اللــذان كانــا آلت فــي يــد رئيــس 
الظلمــة صــارا قنــوات إليصــال النــور لمواطنيهمــا ورســولين لبــن هللا. لقــد اندهــش 
النــاس لــدى ســماعهم تلــك األخبــار المدهشــة. وانفتــح بــاب لرســالة اإلنجيــل فــي 
كل تلــك الكــورة. ولمــا عــاد يســوع إلــى المــدن العشــر مــرة أخــرى تجمهــر النــاس 
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حولــه، ولمــدة ثاثــة أيــام لــم يســمع رســالة الخــاص ســكان مدينــة واحــدة، ولكــن 
الشــيطان هــي تحــت  قــوة  المجــاورة. فحتــى  الكــورة  مــن كل أهــل  ســمعها آلف 

ســيطرة الُمَخلِـّـص، وعمــل الشــر يمكــن أن يتحــول إلــى خيــر.

الواقي من قوة الشيطان
كان اللقــاء مــع مجنونــي جرجســة درســا للتاميــذ، إذ تبرهــن لهــم إلــى أيــة دركــة 
عميقــة يحــاول الشــيطان أن يحــدر كل الجنــس البشــري، وأن مهمــة المســيح هــي 
تحريــر النــاس مــن ســلطانه. فذانــك الرجــان البائســان اللــذان كانــا يســكنان تحــت 
القبور وقد تســلطت عليهما الشــياطين وصارا مســتعبدين ألهواء وشــهوات كريهة 
وجامحــة — ذانــك الرجــان يصــوران لنــا المصيــر الــذي كان يمكــن للجنــس البشــري 
أن يصيــر إليــه لــو أُســلم لســلطان الشــيطان. إن الشــيطان يســتخدم قوتــه علــى الــدوام 
لكــي يصيــب كل قــوى اإلنســان وحواســه بالخبــل ويوجــه العقــل إلــى الشــر ويحرضــه 
علــى اللتجــاء إلــى العنــف والظلــم وارتــكاب الجرائــم. إنــه يضعــف الجســم ويظلــم 
العقــل ويشوشــه ويحــط مــن شــأن النفــس. وأينمــا يرفــض النــاس دعــوة الُمَخلِّــص فهم 
بالفعــل يخضعــون للشــيطان. إن كثيريــن مــن النــاس فــي كل نواحــي الحيــاة، فــي 
البيــت وفــي العمــل وحتــى فــي الكنيســة يعملــون نفــس هــذا العمــل فــي هــذه األيــام. 
ــت الظلمــة الخلقيــة  وألجــل هــذا انتشــرت القســوة والجرائــم فــي كل األرض، ولفَّ
عقول الناس وقلوبهم في أكفانها السوداء. إن الشيطان بواسطة تجاربه وتمويهاته 
يســوق النــاس مــن شــر إلــى مــا هــو أدهــى منــه وأســوأ حتــى فــي النهايــة يســود الفســاد 
والهــاك الشــامل. ولكــن الحــارس والواقــي الوحيــد ضــد قــوة الشــيطان هــو وجــود 
يســوع. لقــد ظهــر الشــيطان علــى حقيقتــه أمــام النــاس والمائكــة بأنــه عــدو اإلنســان 
ومهلكــه، أمــا المســيح فقــد برهــن علــى أنــه صديــق اإلنســان ومحــرره. إن روحــه يغــرس 
وينمــي فــي اإلنســان كل مــا مــن شــأنه أن يجعــل خلقــه كريمــا ونبيــا ويعظــم طبيعتــه 
لَــْم  ويســمو بهــا. وهــذا يبنــي اإلنســان فــي الجســم والــروح لمجــد هللا، » ألَنَّ هللَا 
ِة َوالَْمَحبَّــِة َوالنُّْصــحِ « )2تيموثــاوس 1:  يُْعِطَنــا ُروَح الَْفَشــِل )الخــوف(، بَــْل ُروَح الُْقــوَّ
7(. لقــد دعانــا » لقتنــاء مجــد « )وِصفــات( ربنــا يســوع المســيح، دعانــا لكــي نكــون 

» ُمَشــاِبِهيَن ُصــورََة ابِْنــِه « )2تســالونيكي 2: 1٤؛ روميــة 8: 29(.
هــذا، وإن النفــوس التــي قــد انحطــت بحيــث صــارت آلت يســخرها الشــيطان 
لمآربــه، هــذه النفــوس بعينهــا تتغيــر بقــوة المســيح حتــى يصيــر أصحابهــا رســل البــر 

يرســلهم ابــن هللا لكــي » يحدثــوا بكــم صنــع بهــم الــرب ورحمهــم «.
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 9: 18-26؛

 مرقس 5: 21-٤3؛ لوقا 8: ٤0-56(.

إن يســوع إذ عــاد مــن كــورة الجرجســيين إلــى الشــاطئ الغربــي وجــد جمعــاً مــن 
النــاس محتشــدين لســتقباله، وقــد رحبــوا بــه فرحيــن. فلبــث بجــوار الشــاطئ بعــض 
الوقــت يعلــم النــاس ويشــفي المرضــى. وبعــد ذلــك توجــه إلــى بيــت متــى الــاوي 
ليلتقــي بالعشــارين الذيــن كانــوا قــد تعرفــوا بــه فــي وليمــة متــى. وفــي هــذا المــكان 

وجــده يايــرس رئيــس المجمــع.
لقــد أتــى هــذا الشــيخ اليهــودي إلــى يســوع وهــو فــي أشــد حــالت الضيــق وخــر 
ِغيــرَُة َعلَــى آِخــِر نََســَمٍة. لَيْتَــَك تَأْتِــي َوتََضــُع يَــَدَك  عنــد قدميــه صارخــا: » ابَْنِتــي الصَّ

ــا! « )مرقــس 5: 23(. َعلَيَْهــا لِتُْشــَفى فَتَْحيَ
ففــي الحــال مضــى يســوع مــع ذلــك الرئيــس إلــى بيتــه. ولكــن مــع أن التاميــذ كانــوا 
قــد رأوا كثيــراً مــن أعمــال رحمتــه فقــد اندهشــوا مــن اســتجابته لتوســل ذلــك المعلــم 
المتعجرف. إل أنهم رافقوا معلمهم وتبعهم جمع من الناس المشتاقين المنتظرين.

المــكان، ومــع ذلــك فقــد ســار  الرئيــس يبعــد كثيــرا عــن ذلــك  بيــت  لــم يكــن 
يســوع ومرافقــوه متمهليــن، ألن الجمــع كان يزحمــه مــن كل جانــب. فنفــد صبــر 
بدافــع  مدفوعــا  كان  إذ  يســوع  ولكــن  التأخيــر،  هــذا  بســبب  الجــزع  األب  ذلــك 
أو  المتألميــن  آلم  ليخفــف  حيــن آلخــر  مــن  يتوقــف  كان  الشــعب  علــى  العطــف 

المضطربــة. القلــوب  ليعــزي 
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» قد ماتت ابنتك «
وفيمــا كانــوا ســائرين فــي الطريــق تقــدم رســول وشــق لنفســه طريقــاً إلــى حيــث 
كان يايــرس يحمــل إليــه خبــراً يقــول إن ابنتــه قــد ماتــت ول جــدوى مــن كونــه يتعــب 
المعلــم بعــد. وإذ ســمع يســوع ذلــك الــكام قــال لــه: » لَ تََخــْف! آِمــْن فََقــْط، فَِهــَي 

تُْشــَفى « )لوقــا 8: 50(.
وكان  الرئيــس —  بيــت  إلــى  معــاً  فأســرعا  الُمَخلِـّـص  مــن  يايــرس  اقتــراب  زاد 
النائحــون المأجــورون والمزمــرون قــد وصلــوا مــن قبــل إلــى ذلــك البيــت، و مــألوا 
البيــت بضجيجهــم، فأثــر وجــود ذلــك الجمــع والضجيــج الحــادث تأثيــرا ســيئا فــي 
تَُمــِت  لَــْم  َوتَبُْكــوَن؟  ــوَن  تَِضجُّ » لَِمــاَذا  بقولــه:  إســكاتهم  حــاول  وقــد  يســوع.  روح 
ِبيَّــُة لِكنََّهــا نَائَِمــٌة « )مرقــس 5: 39(، فأغضبهــم كام ذلــك الغريــب. لقــد رأوا  الصَّ
الصبيــة فــي أحضــان المــوت فضحكــوا منــه ســاخرين بــه. وإذ أمــر يســوع بإخــراج 
َهــا وتاميــذه الثاثــة بطــرس ويعقــوب ويوحنــا، ثــم  ــِة َوأُمَّ ِبيَّ ذلــك الجمــع أََخــَذ أَبَــا الصَّ

دخلــوا غرفــة المــوت معــاً.

حياة لفاقد الحياة
اقتــرب يســوع مــن الســرير وإذ أمســك يــد الصبيــة بيــده فبــكل رقــة ولطــف وبلغــة 
بيتها المألوفة نطق بهذه الكلمات: » يَا َصِبيَُّة، لَِك أَقُوُل: قُوِمي! « )مرقس ٤1: 5(.

الحيــاة.  العديــم  الُمســجَّى  الجثمــان  ذلــك  فــي  رعشــة  حدثــت  الحــال  ففــي 
ابتســامة.  عــن  الشــفتان  انفرجــت  ثــم  كانــت،  كمــا  القلــب  نبضــات  عــادت  ثــم 
وقــد فتحــت الفتــاة عينيهــا علــى ســعتهما كمــا لــو كانــت قــد أفاقــت مــن نومهــا. 
وشــخصت باندهــاش إلــى تلــك الجماعــة الواقفــة إلــى جــوار ســريرها. ثــم قامــت 

الســرور. فــرط  مــن  يبكيــان  أبواهــا وهمــا  فاحتضنهــا 

من الضعف إلى نشاط العافية
وإذ كان يســوع فــي طريقــه إلــى بيــت الرئيــس التقــى فــي وســط ذلــك الجمــع 
بامــرأة مســكينة كانــت قــد تألمــت مــدى اثنتــي عشــرة ســنة مــن مــرض جعــل حياتهــا 
ولكنهــم  والعقاقيــر  األطبــاء  علــى  معيشــتها  أنفقــت كل  لقــد  عليهــا.  ثقيــا  عبئــاً 
أجمعــوا علــى أن مرضهــا عديــم الشــفاء، إل أن آمالهــا انتعشــت عندمــا ســمعت 
عــن معجــزات الشــفاء التــي أجراهــا يســوع، وقــد كانــت مؤمنــة أنهــا لــو ذهبــت إليــه 
فستشــفى. ففــي ضعفهــا وآلمهــا ذهبــت إلــى شــاطئ البحــر حيــث كان الســيد 
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يعلــم فحاولــت أن تشــق لنفســها طريقــاً بيــن الجمــع ولكــن بــا جــدوى. ثــم ســارت 
وراءه مــن بيــت لوي متــى ولكنهــا مــع ذلــك لــم تســتطع الوصــول إليــه. فبــدأ اليــأس 

يتســلل إلــى قلبهــا، وإذا بــه وهــو يســير فــي وســط ذلــك الجمــع يقتــرب منهــا.
لقــد حانــت فرصتهــا الذهبيــة. فهــا هــي اآلن فــي حضــرة ذلــك الطبيــب العظيــم! 
ولكن في وســط تلك الضجة العظيمة لم تســتطع التحدث معه وإنما فقط لمحت 
منــه نظــرة عابــرة. فلخوفهــا مــن أن تضيــع فرصتهــا الوحيــدة للشــفاء تقدمــت إلــى 
األمــام قائلــة لنفســها: » إِْن َمَسْســُت َولـَـْو ثِيَابـَـُه ُشــِفيُت « )مرقــس 5: 28(. فــإذ كان 
مــارا فــي طريقــه تقدمــت إلــى األمــام واســتطاعت أن تلمــس هــدب ثوبــه. وفــي تلــك 
اللحظــة علمــت أنهــا قــد برئــت مــن الــداء. فــي تلــك اللمســة تركــز إيمــان حياتهــا، وفــي 

الحــال زايلهــا ضعفهــا وآلمهــا وامتــأل جســمها بقــوة نشــاط الصحــة الكاملــة.
ولكــن  الجمــع،  ذلــك  عــن  بعيــدا  تتســلل  أن  قلبهــا شــكرا حاولــت  امتــأل  وإذ 
الســيد  ثــم جعــل  الجمــع معــه.  ذلــك  فــي مكانــه ووقــف كل  فجــأة وقــف يســوع 
ـِذي  الّـَ » َمــِن  ســأل:  الجمــع  ضجيــج  فــوق  عــا  وبصــوت  وهنــاك،  هنــا  يتلفــت 
لََمَســِني؟ « )لوقــا 8: ٤5(. فأجــاب النــاس عــن هــذا التســاؤل بنظــرات بــدا فيهــا 
الندهــاش. فــإذ كان الجمــع يزحمــه مــن كل جانــب والنــاس يضيقــون عليــه ظهــر 

أن ذلــك الســؤال كان ســؤال غريبــا.
ـُم، الُْجُمــوُع  وإذا ببطــرس الــذي كان دائمــا مســتعدا للــكام يقــول لــه: » يَــا ُمَعلِـّ
ـِذي لََمَســِني؟ « )لوقــا 8: ٤5(. فقــال  يَُضيُِّقــوَن َعلَيْــَك َويَزَْحُمونَــَك، َوتَُقــوُل: َمــِن الّـَ
يسوع: » قَْد لََمَسِني َواِحٌد، ألَنِّي َعلِْمُت أَنَّ قُوًَّة قَْد َخرََجْت ِمنِّي « )لوقا 8: ٤5(. 
لقــد اســتطاع الُمَخلِّــص أن يميــز بيــن لمســة اإليمــان وبيــن التصــال العرضــي مــن ذلــك 
الشــعب العديــم الكتــراث. ومثــل تلــك الثقــة ل يمكــن أن تمــر دون أن يعلــق الســيد 
عليهــا. إنــه يريــد أن يكلــم تلــك المــرأة الوضيعــة بــكام العــزاء الــذي ســيصير نبــع فــرح 

ينبــع مــن أعماقهــا — ذلــك الــكام الــذي ســيكون بركــة لتابعيــه إلــى انقضــاء الدهــر.
وإذ اتجــه يســوع ببصــره نحــو تلــك المــرأة أصــر علــى معرفــة مــن قــد لمســه، فــإذ 
وجــدت المــرأة أنهــا عبثــا تحــاول أن تختفــي جــاءت مرتعــدة وخــرت عنــد قدميــه. وإذ 
كانــت دمــوع الشــكر تنهمــر مــن عينيهــا أخبرتــه بقصــة آلمهــا وكيــف وجــدت الشــفاء. 
فقــال لهــا بــكل رقــة: » ثِِقــي يـَـا ابَْنــُة، إِيَمانـُـِك قـَـْد َشــَفاِك، اِْذَهِبــي ِبَســاٍَم « )لوقــا 8: 
٤8(. إنــه لــم يعــط المجــال لاعتقــاد الخرافــي بــأن القــوة الشــافية أتــت نتيجــة مجــرد 
لمــس ثيابــه. لقــد وصــل الشــفاء إليهــا ليــس بواســطة اللمــس الخارجــي بــل بواســطة 

لمســة اإليمــان التــي تمســك بقــوة ألوهيتــه.
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إيمان حي
لــم يكــن يحــس بقــوة  الــذي كان يزحــم المســيح  إن ذلــك الجمــع المندهــش 
حيــاة أو نشــاط. ولكــن تلــك المــرأة المتألمــة حينمــا مــدت يدهــا لتلمســه مؤمنــة 
الروحيــة.  الناحيــة  فــي  الحــال  كذلــك  الشــافية.  بقوتــه  أحســت  ستشــفى  بأنهــا 
بــدون جــوع  فكــون اإلنســان يتكلــم عــن الديانــة فــي غيــر اكتــراث، وكونــه يصلــي 
فــي النفــس وبــدون إيمــان حــي فــكل ذلــك ل يجــدي النفــس فتيــا. إن اإليمــان 
األســمى بالمســيح الــذي يقبلــه علــى أنــه مجــرد مخلــص للعالــم ل يمكنــه أن يمنــح 
قبــول  الحــق  قبــول  مجــرد  هــو  ليــس  للخــاص  الــذي  فاإليمــان  الشــفاء.  النــاس 
عقليــا، فــذاك الــذي ينتظــر أن يعــرف كل شــيء قبلمــا يــدرب إيمانــه ل يمكنــه أن 
ينــال بركــة مــن هللا. ل يكفــي كوننــا نؤمــن عــن المســيح بــل علينــا أن نومــن بــه. إن 
اإليمــان الوحيــد الــذي يمكــن أن ينفعنــا هــو الــذي يعانــق يســوع ويقبلــه كمخلــص 
كثيــرون  ألنفســنا.  الفــادي  اســتحقاقات  يخصــص  الــذي  اإليمــان  شــخصي، 
يتمســكون باإليمــان كفكــرة أو رأي. ولكــن اإليمــان الُمَخلِّــص هــو اتفاقيــة بموجبهــا 
كل مــن يقبلــون المســيح يرتبطــون بصلــة عهــد مــع هللا. إن اإليمــان الصحيــح هــو 
حيــاة، واإليمــان الحــي معنــاه مزيــد مــن النشــاط والتــكال الواثــق الــذي بموجبــه 

تصيــر النفــس قــوة غالبــة.
بعدمــا شــفى المســيح المــرأة طلــب منهــا العتــراف بالبركــة التــي قــد نالتهــا. إن 
البــركات التــي يمنحهــا اإلنجيــل ينبغــي أل ننالهــا بالختــاس ول أن نتمتــع بهــا فــي 
 ، الخفــاء. وهكــذا الــرب يدعونــا لاعتــراف بصاحــه: » أَنْتُــْم ُشــُهوِدي، يَُقــوُل الــرَّبُّ

َوأَنَــا هللُا « )إَِشــْعيَاء ٤3: 12(.

شهود من حجارة
إن اعترافنــا بأمانــة هللا هــو الوســيلة التــي قــد اختارتهــا الســماء إلعــان المســيح 
للعالــم. علينــا أن نعتــرف بنعمتــه كمــا قــد أعلنهــا القديســون منــد القــدم. ولكــن مــا 
يمكــن أن يكــون أعظــم فاعليــة هــو شــهادتنا الختباريــة. إننــا نكــون شــهودا هلل عندمــا 
لــه حيــاة تختلــف عــن حيــاة  فــرد  القــوة اإللهيــة. إن كل  فــي ذواتنــا فاعليــة  نعلــن 
اآلخريــن واختبــار يختلــف اختافــا بينــا عــن اختباراتهــم. وهللا يرغــب فــي أن يرتفــع 
تســبيحنا إليــه وأن يكــون مميــزا لشــخصياتنا. فهــذه العترافــات الثمينــة فــي تســبيح 
مجــد نعمتــه، متــى كانــت تســندها حيــاة شــبيهة بحيــاة المســيح ســتكون لهــا قــوة ل 

تقــاوم تعمــل لخــاص النفــوس.
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بــأن  أمرهــم  الشــفاء  طلــب  فــي  يســوع  إلــى  أتــوا  عندمــا  العشــرة  البــرص  إن 
يذهبــوا ويــروا أنفســهم للكاهــن. وفيمــا هــم منطلقــون طهــروا. ولكــن واحــدا منهــم 
فقــط رجــع ليمجــده، أمــا الباقــون فمضــوا فــي طريقهــم وقــد نســوا ذاك الــذي قــد 
شــفاهم. كــم منــا مــا زالــوا يتصرفــون نفــس هــذا التصــرف! إن الــرب ل يكــف عــن 
عمــل مــا فيــه خيــر البشــرية وهــو علــى الــدوام يــوزع بركاتــه. فهــو يقيــم المرضــى 
مــن فــراش األلــم والضنــى وهــو يجنــب النــاس المخاطــر المســتورة عــن أنظارهــم 
» َوبَــٍإ  أي  مــن  ويحرســوهم  الكــوارث  مــن  ليخلصوهــم  الســماء  مائكــة  ويرســل 
َجــى « ومــن أي » َهــاٍَك يُْفِســُد ِفــي الظَِّهيــرَِة « )مزمــور 91: 6(،  يَْســلُُك ِفــي الدُّ
غيــر أن قلوبهــم ل تتأثــر. لقــد بــذل أثمــن كنــوز الســماء ليفتديهــم ومــع ذلــك فهــم 
ل يكترثــون لحبــه العظيــم. إنهــم بجحودهــم يغلقــون قلوبهــم حتــى ل تدخلهــا نعمــة 
هللا. إنهــم يشــبهون األرض البــور القاحلــة فــي الصحــراء فــا يعلمــون متــى يجــيء 

الخيــر. ونفوســهم تســكن األماكــن اليابســة فــي البريــة.
عطيــة  كل  الــدوام  علــى  ذاكريــن  نظــل  أن  الشــخصية  منفعتنــا  ألجــل  علينــا 
يمنحهــا لنــا هللا. وبهــذه الكيفيــة يتقــوى إيماننــا ليطلــب ويقبــل مــن هللا مزيــدا مــن 
تلــك الهبــات. لنــا فــي أقــل بركــة مــن البــركات التــي ننالهــا مــن هللا تشــجيع أعظــم 
مــن كل مــا نقــرأه أو نســمعه مــن أخبــار إيمــان اآلخريــن واختباراتهــم. إن النفــس التــي 
تســتجيب لنعمــة هللا تكــون كجنــة ريــا. ومثــل ذلــك اإلنســان تنبــت صحتــه ســريعاً 
الــرب وكثــرة  فلنذكــر رأفــة  الــرب. إذاً  فــي الظلمــة ويُــرى عليــه مجــد  ونــوره يشــرق 
مراحمــه. وكمــا فعــل بنــو إســرائيل علينــا أن نقيــم مــن الحجــارة أعمــدة لتكــون شــهودا 
ونكتــب عليهــا قصــة صنائــع الــرب ومراحمــه نحونــا. وإذ نراجــع معاماتــه معنــا فــي 
غربتنــا فمــن أعمــاق قلوبنــا التــي يغمرهــا ويصهرهــا الشــكر نعلــن قائليــن: » َمــاَذا أَرُدُّ 
لِلــرَّبِّ ِمــْن أَْجــِل كُلِّ َحَســَناتِِه لـِـي؟ كَأَْس الَْخــاَِص أَتََنــاَوُل، َوِباْســِم الــرَّبِّ أَْدُعــو. أُوِفــي 

نُــُذوِري لِلــرَّبِّ ُمَقاِبــَل كُلِّ َشــْعِبِه « )مزمــور 116: 12-1٤(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 10؛ مرقس 6: 7-11؛ لوقا 9: 6-1(.

فــي كل  يطــوف  وهــو  يرافقونــه  وكانــوا  يســوع  أســرة  فــي  أعضــاء  الرســل  كان 
الجليل سيرا على قدميه، كما شاركوه في تحّمل المشقات التي صادفتهم. لقد 
أصغــوا إلــى أحاديثــه وســاروا وتحدثــوا مــع ابــن هللا. ومــن بيــن التعاليــم التــي كانــوا 
يتلقونهــا كل يــوم تعلمــوا كيــف يعملــون علــى رفــع شــأن البشــرية. وإذ كان يســوع 
يخــدم الجمــوع الغفيــرة التــي ازدحمــت حولــه كان تاميــذه معــه وهــم مشــتاقون إلــى 
تنفيــذ كل أوامــره والتخفيــف مــن أعبائــه. كانــوا يســاعدون فــي تنظيــم الجمــوع وفــي 
اإلتيــان بالمتألميــن والمرضــى إلــى الُمَخلِـّـص وفــي توفيــر الراحــة والعــزاء للجميــع. 
كانــوا يراقبــون الســامعين المهتميــن ويفســرون لهــم الكتــب وبطــرق مختلفــة كانــوا 
يخدمــون مصالحهــم الروحيــة. كذلــك كانــوا يعلمونهــم مــا قــد تعلمــوه مــن يســوع. 
وفــي كل يــوم كانــوا يحصلــون علــى اختبــار عظيــم. ولكنهــم أيضــاً كانــوا بحاجــة إلــى 
ورقــة  وصبــر  كثيــر  تعليــم  إلــى  بحاجــة  يزالــون  ل  وكانــوا  العمــل وحدهــم.  اختبــار 
أخطائهــم  إلــى  لينبههــم  بشــخصه  معهــم  الُمَخلِـّـص  كان  إذ  واآلن  عظيــم.  وحنــان 

ولينصحهــم ويصلــح تلــك األخطــاء، أرســلهم كنــواب عنــه.
حيــن كان التاميــذ مــع معلمهــم كثيــرا مــا كانــت تعاليــم الكهنــة والفريســيين 
تربكهــم وتحيرهــم، ولكنهــم كانــوا يأتــون بتلــك التعاليــم المربكــة إلــى يســوع، وكان 
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هــو قــد أورد لهــم حقائــق الكتــاب ضــداً للتقاليــد. وهكــذا قــوى إيمانهــم وثقتهــم 
وعبوديتهــم  المعلميــن  مــن  الخــوف  مــن  كبيــر  حــد  إلــى  وحررهــم  هللا  بكلمــة 
مــن مجــرد  أفعــل  الُمَخلِـّـص  مثــال حيــاة  التاميــذ كان  تدريــب  وفــي  لتقاليدهــم. 
التعليــم العقائــدي. وعندمــا تركــوه وخرجــوا ليكــرزوا تذكــروا كل نظــرة ونغمــة صــوت 
أو كلمــة قالهــا يســوع. وفــي أحيــان كثيــرة عندمــا كانــوا يشــتبكون فــي صــراع مــع 
أعــداء اإلنجيــل كانــوا يــرددون أقوالــه. وعندمــا كانــوا يــرون تأثيــر تلــك التعاليــم فــي 

الشــعب كانــوا يفرحــون فرحــا عظيمــا.  

» اثنين اثنين «
وإذ دعــا يســوع إليــه الثنــي عشــر أمرهــم بــأن يذهبــوا اثنيــن اثنيــن إلــى كل المــدن 
والصديــق  أخــاه  يصاحــب  كان  األخ  ولكــن  وحــده،  واحــدا  يرســل  ولــم  والقــرى. 
صديقــه، فــكان كل منهمــا يعيــن اآلخــر ويشــدده. فكانــا يتشــاوران ويصليــان معــا، 
الســيد  أرســل  الكيفيــة  هــذه  وبنفــس  اآلخــر.  تســند ضعــف  الواحــد  قــوة  وكانــت 
أن  لهــم  ينبغــي  اإلنجيــل  رســل  أن  الُمَخلِـّـص  غــرض  كان  بعــد.  فيمــا  الســبعين 
يتصاحبــوا معــا بهــذه الكيفيــة. وفــي أيامنــا هــذه كان يمكــن أن الكــرازة باإلنجيــل 

تصيــب نجاحــا أعظــم لــو أتبــع هــذا المثــال بأكثــر دقــة.
كانت رسالة التاميذ هي نفس رسالة يوحنا المعمدان والمسيح نفسه: » قَِد 
ــماَوات «. لم يكن لهم أن يشــتبكوا في جدال مع الشــعب فيما  اقْتَرََب َملَُكوُت السَّ
إذا كان يســوع الناصــري هــو مســيا أم ل. ولكــن كان عليهــم باســمه أن يعملــوا نفــس 
أعمــال الرحمــة التــي قــد عملهــا هــو. ثــم أمرهــم قائــا: » اِْشــُفوا َمرَْضى. طَهِّــرُوا بُرًْصا. 

انـًـا أَْعطـُـوا « )متــى 10: 8(. انـًـا أََخْذتـُـْم، َمجَّ أَِقيُمــوا َمْوتـَـى. أَْخرُِجــوا َشــيَاِطيَن. َمجَّ

خدمة شفاء
المرضــى ممــا  لشــفاء  أطــول  كــرس وقتــا  فــي خــال ســني خدمتــه  إن يســوع 
للكــرازة. وقــد شــهدت معجزاتــه لِِصــْدق مــا قــال ِمــن أنــه لــم يــأِت لِيُْهلِــك بــل لِيَُخلِّــص. 
لقــد ســار ِبــرّه أمامــه ومجــد الــرب وراءه، وأينمــا ذهــب كانــت تســبقه أخبــار رحمتــه، 
وأينمــا كان يمــر كان النــاس موضــوع رحمتــه ورأفتــه يفرحــون بالصحــة، ويســتعملون 
قواهــم الجديــدة التــي منحــت لهــم مجــددا. كان جماهيــر النــاس يزدحمــون حــول 
التاميــذ ليســمعوا منهــم عــن العظائــم التــي قــد صنعهــا الــرب. فــكان صوتــه أول 
صــوت ســمعه كثيــرون منهــم، وكان اســمه أول كلمــة نطقــوا بهــا، ووجهــه أول وجــه 
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نظــروه. إذاً فلمــاذا ل يحبــون يســوع ويذيعــون تســبيحه؟ إنــه عندمــا كان يجــول فــي 
المــدن والقــرى كان يشــبه تيــارا حيويــا ينشــر الحيــاة والفــرح أينمــا ذهــب.

وعلــى أتبــاع المســيح أن يخدمــوا المســيح كمــا قــد خــدم هــو. علينــا أن نطعــم 
الجيــاع ونكســو العــراة ونعــزي المتألميــن والمتضايقيــن. علينــا أن نخــدم اليائســين 
» يَِســيُر  القائــل:  الوعــد  هــذا  أيضــاًً  نحــن  لنــا  وســيتم  بالرجــاء.  القانطيــن  ونلهــم 
ِبــرَُّك أََماَمــَك، َوَمْجــُد الــرَّبِّ يَْجَمــُع َســاقَتََك « )إشــعياء 58: 8(. إن محبــة المســيح 
المقدمــة فــي الخدمــة المنكــرة لذاتهــا هــي أفعــل فــي إصــاح فاعلــي الشــر مــن 
حــد الســيف أو منصــة القضــاء. إن القانــون الــذي ل يرحــم والســيف الــذي يهلــك، 
يفعــل  أن  يســتطيع  المحــب  الخــادم  ولكــن  القانــون،  يتعــدون  مــن  لــردع  لزمــان 
يــذوب انســحاقا  أكثــر مــن هــذا. إن القلــب يتقســى غالبــا أمــام التوبيــخ، ولكنــه 
أمــام محبــة المســيح. والرســول ل يســتطيع أن يخفــف آلم الجســم وحدهــا ومنــه 
يســتطيع أيضــاً أن يرشــد الخاطــئ إلــى الطبيــب العظيــم الــذي يســتطيع أن يطهــر 
النفــس مــن بــرص الخطيــة. وهللا يقصــد أنــه عــن طريــق خدامــه يســمع المرضــى 
يرغــب  أتباعــه  طريــق  وعــن  صوتــه.  شــريرة  أرواح  فيهــم  والذيــن  الحــظ  والعاثــرو 

الــرب أن يعــزي النفــوس بكيفيــة يجهلهــا العالــم.

أول من يسمعون
وفــي الحملــة التبشــيرية األولــى كان علــى التاميــذ أن يذهبــوا فقــط إلــى » خــراف 
بيت إسرائيل الضالة « )متى 10: 6(. فلو كرزوا باإلنجيل حينئذ لألمم أو السامريين 
لضــاع تأثيرهــم علــى اليهــود، ألنهــم إذ يثيــرون تعصــب الفريســيين فسيشــتبكون فــي 
مجادلت قد تثبط عزائمهم في بدء خدمتهم. وحتى الرسل أنفسهم كانوا متباطئين 
فــي فهــم حقيقــة كــون اإلنجيــل هــو لــكل األمــم. وقبلمــا أمكنهــم فهــم هــذا الحــق لــم 
يكونــوا متأهبيــن للخدمــة بيــن األمــم. فلــو قبــل اليهــود اإلنجيــل كان هللا يقصــد أن 
يجعلهم رسله إلى األمم. ولذلك كان يجب أن يكونوا هم أول من يسمعون الرسالة.

لتحــس  اســتيقظت  نفــوس  هنالــك  كانــت  المســيح  خدمــة  حقــل  كل  وفــي 
بحاجتهــا، نفــوس كانــت جائعــة وظمــأى إلــى الحــق. وقــد جــاء الوقــت الــذي فيــه 
ترســل أخبــار محبتــه لتلــك القلــوب المشــتاقة. وقــد كان علــى التاميــذ أن يذهبــوا 
إلــى كل أولئــك النــاس كنــواب عــن المســيح. وهــذا كان يجــب أن يقــود المؤمنيــن 
يؤخــذ  وعندمــا  هللا،  قبــل  مــن  مرســلين  كمعلميــن  إليهــم  ينظــروا  أن  إلــى  منهــم 

الُمَخلِـّـص مــن بينهــم لــن يُتركــوا بــدون معلميــن.
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ينادون بالحق
فــي تلــك الســفرة األولــى كان علــى التاميــذ أن ل يذهبــوا إل إلــى األماكــن التــي 
ذهــب إليهــا يســوع قبلهــم وكان لــه فيهــا أصدقــاء. وكان تأهبهــم للرحلــة غايــة فــي 
البساطة. لم يكن يسمح لهم بشيء من شأنه أن يبعد عقولهم عن عملهم العظيم أو 
يثير عداء الناس ومقاومتهم ويغلق باب الخدمة في المستقبل. ولم يكن يسمح لهم 
بــأن يلبســوا مابــس معلمــي الديــن أو أي زي يميزهــم عــن طبقــة الفاحيــن الوضعــاء، 
كما لم يكن مســموحا لهم بدخول المجامع ليجمعوا الشــعب لخدمة عامة، بل كان 
يجــب أن يُقصــروا عملهــم علــى الكــرازة فــي البيــوت. ولــم يكــن لهــم أن يضيعــوا الوقــت 
فــي تحيــات ل داعــي لهــا أو النتقــال مــن بيــت إلــى بيــت ليســتضيفهم النــاس. ولكــن 
فــي كل مــكان كان عليهــم أن يقبلــوا كــرم ضيافــة مــن هــم مســتحقون أي مــن يرحبــون 
بهم ترحيبا قلبيا كما لو كانوا هم المسيح نفسه. وعند دخولهم أي بيت كان عليهم 
أن يبــادروا أهلــه بهــذه التحيــة الجميلــة : » َســاٌَم لِهــَذا الْبَيْــِت « )لوقــا 10: 5(. فذلــك 

البيــت كان يُبــارَك بصلواتهــم وتســبيحاتهم وقــراءة كلمــة هللا فــي محيــط العائلــة.
لمجــيء  الطريــق  ويعــدوا  الحــق  بكلمــة  ينــادوا  أن  التاميــذ  هــؤلء  علــى  كان 
معلمهم. والرسالة التي كان عليهم أن يحملوها كانت كام الحياة األبدية، وكان 
مصيــر النــاس معلقــا علــى قبــول الســامعين للحــق أو رفضــه. ولكــى يُقنعــوا النــاس 
بعظمــة كلمــة هللا أمــر يســوع تاميــذه قائــا: » َوَمــْن لَ يَْقبَلُُكــْم َولَ يَْســَمُع كَاََمُكــْم 
فَاْخرُُجــوا َخارًِجــا ِمــْن ذلِــَك الْبَيْــِت أَْو ِمــْن تِلْــَك الَْمِديَنــِة، َوانُْفُضــوا ُغبَــاَر أَرُْجلُِكــْم. 
ــا  يــِن َحالـَـٌة أَكْثـَـُر اْحِتَمــالً ِممَّ اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: َســتَُكوُن ألَرِْض َســُدوَم َوَعُمــورََة يـَـْوَم الدِّ

لِِتلْــَك الَْمِديَنــِة « )متــى10: 1٤، 15(.

» كغنم في وسط ذئاب «
هنــا نــرى عيــن الُمَخلِـّـص تختــرق حجــب المســتقبل. فهــو يــرى الحقــول األكثــر 
اتســاعا التــي ســيكون التاميــذ شــهودا لــه فيهــا بعــد موتــه. لقــد شــملت نظرتــه النبويــة 
اختبــار خدامــه مــدى العصــور كلهــا إلــى أن يأتــي فــي مجيئــه الثانــي. إنــه يُطلــع تابعيــه 
علــى الصراعــات التــي عليهــم أن يواجهوهــا ويكشــف لهــم عــن صفــة تلــك المعــارك 
وخطتها، كما يريهم المخاطر التي ستعترضهم وإنكار الذات المطلوب منهم. وهو 
يريدهــم أن يحســبوا النفقــة حتــى ل يأخذهــم العــدو علــى حيــن غــرة. إن مصارعتهــم 
ــاَِطيِن، َمــَع ُولَِة الَْعالـَـِم َعلـَـى ظُلَْمــِة  » لَيَْســْت َمــَع َدٍم َولَْحــٍم، بـَـْل َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ
ــَماِويَّاِت « )أفســس 6: 12(. عليهــم  ــِة ِفــي السَّ ــرِّ الرُّوِحيَّ ْهــِر، َمــَع أَْجَنــاِد الشَّ هــَذا الدَّ
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أن يصارعــوا مــع قــوات فــوق قــوة البشــر، ولكــن الــرب مــع ذلــك يعدهــم بالمعونــة 
اإللهيــة. كل أجنــاد الســماء هــم فــي هــذا الجيــش الــذي يحــارب إلــى جانبهــم. كمــا أن 
بيــن تلــك الصفــوف مــن هــو أعظــم مــن المائكــة. فالــروح القــدس نائــب رئيــس جنــد 
الــرب ينــزل ليقــود المعركــة. وقــد تكــون ضعفاتنــا كثيــرة ومحزنــة، وقــد تكــون خطايانــا 
وأخطاؤنــا شــنيعة ولكــن نعمــة هللا تقــدم لــكل مــن يطلبونهــا بانســحاق. إن قــوة هللا 

القــادر علــى كل شــيء هــي فــي صــف كل مــن يثقــون بــه.
قــال يســوع: » َهــا أَنَــا أُرِْســلُُكْم كََغَنــٍم ِفــي َوْســِط ِذئـَـاٍب، فَُكونُــوا ُحَكَمــاَء كَالَْحيَّــاِت 
َوبَُســطَاَء كَالَْحَمــاِم « )متــى 10: 16(. إن المســيح نفســه لــم يخــِف أي جــزء مــن الحــق 
ولكنــه كان دائمــا ينطــق بــه فــي محبــة. فــي حديثــه مــع الشــعب اســتعمل أحســن لباقــة 
وأعظم اهتمام رقيق رصين. فلم يكن قط فظا ول نطق بكلمة قاسية البتة بدون مبرر، 
كا ول آلم نفساً حساسة إطاقا من دون داع. لم ينتقد الناس على ضعفهم. ولكنه 
كان يذم الرياء وعدم اإليمان واإلثم با خوف، إل أن دموعه كانت تخنق صوته. بكى 
علــى أورشــليم التــي أحبهــا ألنهــا رفضــت قبولــه بوصفــه الطريــق والحــق والحيــاة. لقــد 
رذلوه بوصفه الُمَخلِّص و لكنه كان رقيقا ومحبا لهم جدا، وكان حزنه عليهم من شدة 
العمق، بحيث سحق قلبه. لقد كانت كل نفس عزيزة في عينيه، ومع أنه كان دائما 
يحمل في نفسه الجال اإللهي فقد كان بكل تقدير ورفق ينحني لمساعدة كل فرد 

في أســرة هللا.  كان يرى في الجميع نفوســا ســاقطة كان هو مكلفا بتخليصها.
بحاجــة  إنهــم  الطبيعــي.  القلــب  توجيهــات  يطيعــوا  أل  المســيح  عبيــد  علــى 
إلــى الشــركة الوثيقــة مــع هللا لئــا إذا أثيــروا ترتفــع الــذات وتشــمخ فيصبُّــون ســيا 
مــن الــكام غيــر الائــق الــذي ل يشــبه النــدى أو المطــر الهــادئ المحيــي للنباتــات 
الذابلــة. هــذا مــا يريدهــم الشــيطان أن يفعلــوه ألن ذلــك هــو أســلوبه. إن التنيــن هــو 
الــذي يغضــب، وروح الشــيطان هــي التــي تعلــن عــن نفســها فــي الغضــب والتهــام، 
أمــا عبيــد هللا فهــم ممثلــوه. وهــو يريدهــم أن يتعاملــوا مــع النــاس بمعاملــة الســماء 
وحدهــا وبالحــق الــذي يحمــل صــورة هللا واســمه. إن القــوة التــي بهــا يغلبــون الشــر 
هــي قــوة المســيح. إن مجــد المســيح هــو قوتهــم، وعليهــم أن يُثبتــوا أنظارهــم فيــه 
ليتمتعــوا بجمالــه. وحينئــذ يمكنهــم أن يقدمــوا اإلنجيــل باللباقــة واللطــف اإللهييــن. 
إن الــروح التــي تظــل لطيفــة ورقيقــة أمــام اإلغاظــات ســيكون كامهــا مؤثــرا وفعــال 

فــي جانــب الحــق أكثــر مــن أيــة حجــة مهمــا تكــن قويــة أو مقنعــة.
والذيــن يلتزمــون أن يواجهــوا أعــداء الحــق ويشــتبكوا معهــم فــي مشــادة عليهــم 
أن يواجهــوا ل النــاس فقــط بــل أيضــاً الشــيطان وأعوانــه. فليذكــر أمثــال هــؤلء مــا 
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 .)13  :10 )لوقــا  ِذئَــاٍب «  بَيْــَن  ُحْمــاٍَن  ِمثْــَل  أُرِْســلُُكْم  أَنَــا  » َهــا  الُمَخلِـّـص:  قالــه 
عليهــم  وقعــت  ولــو  حتــى  هادئــة  أرواحهــم  فيحفــظ  محبــة هللا  فــي  وليســتريحوا 
إهانــات. إن الــرب سيســلحهم بســاحه الكامــل، وروحــه القــدوس ســيضبط العقــل 

والقلــب بحيــث ل تصيــر أصواتهــم كعــواء الذئــاب بــل كهديــل الحمــام.
اســتطرد يســوع فــي إلقــاء توجيهاتــه للتاميــذ فقــال: » اْحــَذُروا ِمــَن النَّــاِس « )متــى 
10: 17(. لــم يكــن لهــم أن يثقــوا ثقــة عميــاء فــي مــن لــم يعرفــوا هللا أو يطلعوهــم علــى 
مقاصدهــم ألن ذلــك يكــون فــي مصالــح أعــوان الشــيطان. إن ابتــكارات اإلنســان كثيــرا 
ما تناقض تدابير هللا. والذين يبنون هيكل هللا عليهم أن يبنوه حسب المثال الذي 
أظهر في الجبل — حسب المثال اإللهي. إن هللا يهان واإلنجيل يُفشى سره ويُغَدر 
به عندما يعتمد عبيد هللا على مشورة من ل يسيرون حسب إرشاد الروح القدس. 
إن الحكمة البشرية هي جهالة في نظر هللا فالذين يعتمدون عليها يخطئون ل محالة.

جهالة الحكمة الدنيوية
» َسيُْســلُِمونَُكْم إِلـَـى َمَجالـِـَس... َوتَُســاقُوَن أََمــاَم ُولٍَة َوُملـُـوٍك ِمــْن أَْجلِــي َشــَهاَدًة 
وخــدام  وينشــره.  النــور  يذيــع  الضطهــاد  إن  )متــى 10: 18-17(.  َولأِلَُمــِم «  لَُهــْم 
المســيح ســيوقفون أمــام عظمــاء العالــم الذيــن لــول هــذا مــا كانــوا يســمعون اإلنجيــل 
البتــة. لقــد قُــدم الحــق إلــى أولئــك الرجــال محرفــا ومشــوها، فأصغــوا إلــى التهــم 
الكاذبة ضد إيمان تاميذ المسيح وعقائدهم. وفي غالب األحيان تكون الوسيلة 
الوحيــدة التــي بهــا يعرفــون تلــك العقائــد علــى حقيقتهــا هــي الشــهادة التــي يدلــي 
بهــا أولئــك الذيــن يوقفــون أمامهــم للمحاكمــة ألجــل إيمانهــم، وعنــد الفحــص يُطلــب 
مــن هــؤلء أن يجيبــوا وعلــى القضــاة أن يســتمعوا لشــهادتهم. وســتمنح نعمــة هللا 
ــاَعِة َمــا تَــــتََكلَُّموَن  لخدامــه لدفــع تلــك التهــم. قــال يســوع: » تُْعطَــْوَن ِفــي تِلْــَك السَّ
ِبــِه، ألَْن لَْســتُْم أَنْتُــُم الُْمتََكلِِّميــَن بَــْل ُروُح أَِبيُكــُم الَّــِذي يَتََكلَّــُم ِفيُكــْم « )متــى 10: 19، 
20(. وإذ ينيــر روح هللا عقــول خدامــه فحقــه الثميــن ســيقدم فــي قوتــه اإللهيــة. 
والذيــن يقاومــون الحــق ســيتقدمون لتهــام التاميــذ واضطهادهــم. ولكــن تحــت 
طائلــة الخســائر واآللم وحتــى المــوت يجــب علــى عبيــد الــرب أن يظهــروا وداعــة 
مثالهــم اإللهــي األعلــى. وهكــذا يــرى الفــرق بيــن أعــوان الشــيطان ونــواب المســيح. 

وســيرفع اســم الُمَخلِّــص أمــام الــولة والشــعب.
ولكــن التاميــذ لــم يــزودوا بشــجاعة الشــهداء وجلدهــم إلــى أن جــاء الوقــت الــذي 
صاروا فيه بحاجة إلى تلك النعمة. وحينئذ أنجز الُمَخلِّص وعده لهم. فحين شهد 
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بطرس ويوحنا أمام مجمع السنهدريم فان أولئك الرجال » تعجبوا فعرفوهما أنهما 
كانا مع يسوع « )أعمال ٤: 13(. وقد جاء هذا القول عن استفانوس: » فشخص 
إليــه جميــع الجالســين فــي المجمــع ورأوا وجهــه كأنــه وجــه مــاك «، » ولــم يقــدروا أن 
يقاومــوا الحكمــة والــروح الــذي كان يتكلــم بــه « )أعمــال 6: 15، 10(. أمــا بولــس فــإذ 
يكتــب عــن محاكمتــه لــدى بــاط القياصــرة يقــول: » ِفــي اْحِتَجاِجــي األَوَِّل لـَـْم يَْحُضــْر 
أََحــٌد َمِعــي، بَــِل الَْجِميــُع تَرَكُونِــي... َولِكــنَّ الــرَّبَّ َوقَــَف َمِعــي َوقَوَّانِــي، لَِكــْي تُتَــمَّ ِبــي 
الِْكــرَازَُة، َويَْســَمَع َجِميــُع األَُمــِم، فَأُنِْقــْذُت ِمــْن فـَـِم األََســِد « )2تيموثــاوس ٤: 16، 17(.

 
كنوز الحق

بهــم  أُتِــَي  متــى  بهــا  ليتكلمــوا  يعــدوا خطبــا  أن  المســيح  خــدام  علــى  يكــن  ولــم 
للمحاكمة ولكن كان يجب عليهم أن يستعدوا يوما بعد يوم بكونهم يكتنزون حقائق 
كلمة هللا الثمينة في عقولهم وقلوبهم، وبالصاة يتقوى إيمانهم. فعندما كان يؤتى 
بهم ليحاكموا كان الروح القدس يذكرهم بنفس الحقائق التي كانوا يحتاجون اليها.

إن المحاولــة الجــادة الغيــورة التــي تبذلهــا النفــس كل يــوم لمعرفــة هللا ويســوع 
المســيح الــذي قــد أرســله ل بــد أن تمنــح النفــس قــوة وكفــاءة. وإن المعرفــة التــي 
فــي  حاضــرة  ســتكون  اجتهــاد  بــكل  للكتــب  فحصــه  مــن  اإلنســان  عليهــا  يحصــل 
الذهــن فــي الوقــت المناســب. أمــا مــن قــد أهملــوا التعــرف علــى أقــوال المســيح، 
فإنهــم مــا دامــوا لــم يتذوقــوا قــوة نعمتــه فــي التجربــة فــا ينتظــروا أن يذكرهــم الــروح 
يــوم  ويعبــدوه كل  يخدمــوا هللا  أن  يجــب عليهــم  المســيح. كان  بــكام  القــدوس 

بمحبــة كاملــة ومــن ثــم يثقــون بــه.
إن العــداء الــذي يضمــره العــدو لإلنجيــل هــو عــداء مســتحكم ومريــر حتــى أنــه لن 
تراعــى أرق الصــات األرضيــة فــي تلــك الحــرب. فقــد كان تاميــذ المســيح مزمعيــن 
أن يســلموا للمــوت بأيــدي أفــراد عائاتهــم. قــال لهــم الســيد: » َوتَُكونـُـوَن ُمبَْغِضيــَن 
إِلَــى الُْمْنتََهــى فَهــَذا يَْخلُــُص «  يَْصِبــُر  ـِذي  الّـَ َولِكــِن  أَْجــِل اْســِمي.  ِمــْن  ِمــَن الَْجِميــعِ 
)مرقــس 13: 13(. إل أنــه أمرهــم بــأل يعرضــوا أنفســهم لاضطهــاد مــن غيــر داع. إنــه 
هــو نفســه كان أحيانــا كثيــرة يتــرك حقــا مــن حقــول الخدمــة ويذهــب إلــى حقــل 
آخــر لينجــو بنفســه مــن شــر مــن كانــوا يريــدون قتلــه. فعندمــا رفضــه شــعب الناصــرة 
وحــاول مواطنــوه قتلــه نــزل إلــى كفرناحــوم حيــث بُِهــت النــاس مــن تعليمــه، ألن 
» كَاََمُه كَاَن ِبُســلْطَاٍن « )لوقا ٤: 32(، فعلى خدامه أل يفشــلوا أمام الضطهاد، 

بــل أن يبحثــوا عــن مــكان آخــر حيــث يواصلــون جهودهــم ألجــل خــاص النفــوس.
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تحذير من المساومة
إن التلميــذ ليــس أفضــل مــن معلمــه. فملــك الســماء قــد دعــي بعلزبــول )رئيــس 
الشــياطين(، وكذلــك سيســيء النــاس تصويــر تاميــذه علــى هــذا النســق. ولكــن 
مهمــا يكــن الخطــر فعلــى أتبــاع المســيح أن يصرحــوا بمبادئهــم وأن ينبــذوا التســتر 
والتخفــي. إنهــم ل يســتطيعون أن يظلــوا غيــر ملتزميــن أو غيــر مكلفيــن بالعتــراف 
بالحــق حتــى يضمنــوا ألنفســهم النجــاة. لقــد أقيمــوا كرقبــاء ليحــذروا النــاس مــن 
مــن  تســلموه  قــد  الــذي  الحــق  وجهــارا  مجانــا  يقدمــوا  أن  لهــم  وينبغــي  خطرهــم. 
المســيح. لقــد قــال يســوع: » اَلَّــِذي أَقُولـُـُه لَـــُكْم ِفــي الظُّلَْمــِة قُولـُـوُه ِفــي النُّــوِر، َوالَّــِذي 

ــطُوِح « )متــى 10: 27(.  تَْســَمُعونَُه ِفــي األُُذِن نَــاُدوا ِبــِه َعلَــى السُّ
إن يســوع نفســه لــم يشــتر الســام قــط بالمســاومة. لقــد كان مفعــم القلــب 
كانــت  النــاس.  خطايــا  مــع  قــط  يتســاهل  لــم  ولكنــه  كلــه  البشــري  للجنــس  حبــا 
أنهــم كانــوا  فــي حيــن  لــم يســتطع أن يظــل صامتــا  لهــم عظيمــة بحيــث  صداقتــه 
تلــك النفــوس قــد اشــتراها  إلــى هــاك نفوســهم —  يــؤدي  ســائرين فــي طريــق 
بدمــه.  لقــد  اجتهــد فــي أن يجعــل كل إنســان أمينــا لنفســه ولمصالحــه األبديــة 
أن  وعليهــم  العمــل،  هــذا  بنفــس  للقيــام  مدعــوون  المســيح  وخــدام  الســامية. 
يحترســوا لئــا وهــم يحاولــون فــض المنازعــات يضحــون بالحــق.  قــال الرســول: 
ــاَِم « )روميــة 1٤: 19(. ولكــن الســام الحقيقــي  » فَلَْنْعُكــْف إًِذا َعلـَـى َمــا ُهــَو لِلسَّ
ل يمكــن تحقيقــه بتعريــض المبــادئ للمســاومة. ول يمكــن أن إنســانا يكــون أمينــا 
للمبــادئ الصالحــة دون أن يثيــر علــى نفســه المقاومــات. إن المســيحية الحقيقيــة 
ل بــد مــن أن يقاومهــا أبنــاء المعصيــة. ولكــن يســوع يقــول لتاميــذه: » َولَ تََخافُــوا 
ِمــَن الَِّذيــَن يَْقتُلـُـوَن الَْجَســَد َولِكــنَّ النَّْفــَس لَ يَْقــِدُروَن أَْن يَْقتُلُوَهــا « )متــى 28:10(. 
ل حاجــة بمــن هــم أمنــاء هلل أن يخافــوا مــن بطــش النــاس أو عــداوة الشــيطان. 
إن ســامتهم األبديــة مكفولــة فــي المســيح. ولكــن الشــيء الوحيــد الــذي عليهــم 
أن يخافــوه ويحــذروا منــه هــو التضحيــة بالحــق، إذا فعلــوا ذلــك فإنهــم يخونــون 

األمانــة التــي قــد أكرمهــم الــرب بهــا.

موضوع اهتمام السماء
إن عمــل الشــيطان هــو أن يمــأل قلــوب النــاس بالشــكوك. فهــو يوهمهــم بــأن 
هللا ديــان صــارم. وهــو يجربهــم ألن يُخطئــوا، وحينئــذ يجعلهــم يعتبــرون أنفســهم فــي  
منتهــى الشــر والنذالــة بحيــث ل يمكنهــم القتــراب مــن أبيهــم الســماوي أو اســتدرار 
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عطفــه وحنانــه. ولكــن الــرب يفهــم كل هــذا. ويســوع يؤكــد لتاميــذه عطــف هللا 
عليهــم فــي أعوازهــم وضعفاتهــم. إنــه ل توجــد آهــة تخــرج مــن قلــب إنســان ول ألــم 

يحــس بــه ول حــزن يصيــب النفــس إل ويختلــج لــه قلــب اآلب الســماوي.
إن الكتــاب يصــور لنــا هللا فــي مقدســه العظيــم المرتفــع، ليــس كمــن هــو فــي 
حالــة ركــود أو ســكون أو اســتغراق، ول كمــن هــو معتــزل بــا عمــل، ولكنــه محــاط 
بربــوات ربــوات مــن أجنــاد الســماء القديســين الذيــن هــم علــى أتــم اســتعداد لتنفيــذ 
إرادتــه. وعــن طريــق قنــوات ل علــم لنــا بهــا هــو علــى اتصــال ناشــط مــع كل جــزء مــن 
أجــزاء ملكوتــه. ولكــن فــي بقعــة هــذا الكوكــب الصغيــر )األرض(، التــي بــذل ابنــه 
الوحيــد لكــي يخلصهــا، قــد تركــز اهتمامــه واهتمــام كل ســكان الســماء. إن هللا 
ينحنــي مــن عرشــه ليســمع أنيــن المظلوميــن. إنــه يجيــب علــى كل صــاة تقــدم مــن 
إنــه يرفــع المكروبيــن والمنســحقين. وفــي كل  قلــب مخلــص بقولــه: » هأنــذا «. 

ضيقنــا يتضايــق. وفــي كل تجربــة أو بليــة، مــاك حضرتــه قريــب ليخلــص.
بــدون علــم اآلب. إن عــداوة  إلــى األرض  وحتــى العصفــور الصغيــر ل يســقط 
الشيطان هلل تجعله يبغض كل من هم موضوع رعاية الُمَخلِّص. وهو يحاول إفساد 
عمل هللا، بل إنه يَُســْر حتى بقتل الحيوانات العجم. إن العصافير محفوظة برعاية 
هللا وحدها لكي تبهج آذاننا بألحانها الُمطِربة. فهو ل ينسى حتى العصافير. » فَاَ 

تََخافـُـوا! أَنْتـُـْم أَفَْضــُل ِمــْن َعَصاِفيــَر كَِثيــرٍَة! « )متــى 10: 31(.

يعترف بَمن يعترفون به
بكــم  أنــا  فســأعترف  النــاس  قــدام  بــي  تعترفــون  كمــا  قائــا:  يســوع  ويســتطرد 
إنكــم ســتكونون شــهودي علــى األرض وقنــوات  القديســين.  أمــام هللا والمائكــة 
تجــري فيهــا نعمتــي ألجــل شــفاء العالــم. كذلــك ســأكون أنــا نائبــا عنكــم وممثــا لكــم 
فــي الســماء. إن اآلب ل ينظــر إليكــم فــي نقائصكــم أو أخطائكــم ولكنــه يراكــم وأنتــم 
متســربلون بكمالــي. إنــي أنــا القنــاة التــي فيهــا تنحــدر بــركات الســماء إليكــم. كل مــن 
يعتــرف بــي بكونــه يشــاركني فــي التضحيــة ألجــل الهالكيــن فســيُعتَرف بــه كمــن هــو 

شــريك فــي أمجــاد المفدييــن وفرحهــم. 
ل  إنــه  قلبــه.  فــي  ســاكنا  يكــون  أن  بالمســيح  يعتــرف  مــن  علــى  يجــب  ولكــن 
يســتطيع أن يقــدم للنــاس شــيئا لــم يحصــل هــو عليــه. يمكــن للتاميــذ أن يتكلمــوا 
عــن العقائــد بــكل طاقــة وأن يــرددوا نفــس أقــوال المســيح، ولكــن مــا لــم يملكــوا 
وداعــة ومحبــة كوداعــة المســيح ومحبتــه فإنهــم ل يعترفــون بــه. إن الــروح المضــاد 

356, 357



3٤6  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

لــروح المســيح قــد ينكــره مهمــا يكــن اعترافــه. وقــد ينكــر النــاس المســيح بالطعــن 
فــي حــق اآلخريــن وبــكام الجهالــة والكــذب والقســاوة. وقــد ينكرونــه برفــض حمــل 
أعبــاء الحيــاة وانتهــاج طريــق الملــذات اآلثمــة. وقــد ينكرونــه بمشــاكلة أهــل العالــم 
وبتصرفهــم الخالــي مــن العطــف وباإلصــرار علــى أفكارهــم الخاصــة وبتزكيــة أنفســهم 
واحتضــان الشــكوك والبحــث عــن المتاعــب والســلوك فــي الظلمــة. بكلــى هــذه 
اَم  يُْنِكرُنِــي قُــدَّ َمــْن  ثــم يقــول: » َولِكــْن  ليــس فيهــم.  الوســائل يعلنــون أن المســيح 

ــماَوات « )متــى 10: 33(. ـِذي ِفــي السَّ اَم أَِبــي الّـَ النَّــاِس أُنِْكــرُُه أَنَــا أَيًْضــا قُــدَّ

المقاومة واللطف
العالــم  عــداوة  علــى  التغلــب  يمكــن  بأنــه  يأملــوا  أل  لتاميــذه  الُمَخلِـّـص  قــال 
لإلنجيــل، أو أن  النــاس ســيكفون عــن المقاومــة بعــد قليــل، فلقــد قــال: » َمــا ِجئـْـُت 
ألُلِْقَي َساًَما بَْل َسيًْفا « )متى 10: 3٤(. إن وجود هذه الحرب واشتدادها ليس 
بســبب تأثيــر اإلنجيــل بــل هــو نتيجــة مقاومتــه. ومــن بيــن كل الضطهــادات نجــد أن 
أقســى مــا يمكــن احتمالــه منهــا هــو النقســام فــي العائلــة والنفــور الــذي يفــرق بيــن 
ــا أَكْثـَـَر ِمنِّــي فَــاَ  أخلــص األصدقــاء. ولكــن يســوع يعلــن قائــا: » َمــْن أََحــبَّ أَبـًـا أَْو أُمًّ
ِني، َوَمــْن لَ يَأُْخــُذ َصلِيبـَـُه  ِني، َوَمــْن أََحــبَّ ابًْنــا أَِو ابَْنــًة أَكْثـَـَر ِمنِّــي فـَـاَ يَْســتَِحقُّ يَْســتَِحقُّ

ِني « )متــى 10: 37، 38(. َويَتْبَُعِنــي فَــاَ يَْســتَِحقُّ
إن مهمــة خــدام المســيح هــي كرامــة عظيمــة وعهــدة مقدســة. فالمســيح يقــول: 
ــُل الَّــِذي أَرَْســلَِني « )متــى 10: ٤0(. وكل  » َمــْن يَْقبَلُُكــْم يَْقبَلُِنــي، َوَمــْن يَْقبَلُِنــي يَْقبَ
تقديــر  لــه  يكــون  أن  بــد  ل  باســمه  لهــم  يقــدم  والمحبــة  الشــفقة  أعمــال  مــن  عمــل 
ومكافــأة. وبنفــس هــذا التقديــر الرقيــق هــو يجمــع أضعــف النــاس وأبســطهم إلــى 
َغــاِر « الذيــن يشــبهون األطفــال  أســرة هللا، فيقــول: » َوَمــْن َســَقى أََحــَد هــؤُلَِء الصِّ
فــي إيمانهــم ومعرفتهــم بالمســيح — » كَأَْس َمــاٍء بَــارٍِد فََقــْط ِباْســِم تِلِْميــٍذ، فَالَْحــقَّ 

ـُه لَ يُِضيــُع أَْجــرَُه « )متــى 10: ٤2(. أَقُــوُل لَُكــْم إِنّـَ
الذيــن  الثنــا عشــر  خــرج  وباســمه  تعليماتــه،  إلقــاء  مــن  المســيح  انتهــى  هكــذا 
َر الَْمَساكِيَن...  ... ألُبَشِّ اختارهم للبشارة وهم يرددون في قلوبهم: » ُروُح الرَّبِّ َعلَيَّ
ألَْشــِفَي الُْمْنَكِســرِي الُْقلـُـوِب، ألُنـَـاِدَي لِلَْمأُْســوِريَن ِباإلِطـْـاَِق ولِلُْعْمــِي ِبالْبََصــِر، َوأُرِْســَل 

ـِة، َوأَكْــِرَز ِبَســَنِة الــرَّبِّ الَْمْقبُولَــِة « )لوقــا ٤: 18، 19(. يّـَ الُْمْنَســِحِقيَن ِفــي الُْحرِّ
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38
اْستَرِيُحوا  تََعاَلْوا 

َقلِيالً
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 1٤: 1، 2، 12، 13؛

 مرقس 6: 30-32؛ لوقا 9: 10-7(.

َوأَْخبَــُروُه  يَُســوَع  إِلَــى  عنــد عودتهــم مــن حملتهــم التبشــيرية » اْجتََمــَع الرُُّســُل 
ِبــُكلِّ َشــْيٍء، كُلِّ َمــا فََعلُــوا وَكُلِّ َمــا َعلَُّمــوا. فََقــاَل لَُهْم:»تََعالَــْوا أَنْتُــْم ُمْنَفرِِديــَن إِلَــى 
َولَــْم  كَِثيِريــَن،  كَانُــوا  اِهِبيــَن  َوالذَّ الَْقاِدِميــَن  ألَنَّ  قَلِيــاً«.  َواْســتَِريُحوا  َخــاٍَء  َمْوِضــعٍ 

لِــألَكِْل « )مرقــس 6: 30، 31(.  لَُهــْم فُرَْصــٌة  ــْر  تَتَيَسَّ
لقد أتى التاميذ إلى يسوع وأخبروه بكل شيء. إن صلتهم الوثيقة به شجعتهم 
علــى أن يخبــروه بــكل اختباراتهــم المشــجعة وغيــر المشــجعة، وبفرحهــم عندمــا كانــوا 
يجــدون نتائــج حســنة ويجتنــون ثمــار جهودهــم، وحزنهــم عندمــا كانــوا يفشــلون، كمــا 
أخبــروه بأخطائهــم وضعفاتهــم. لقــد ارتكبــوا أخطــاء فــي بــدء عملهــم ككارزيــن. وإذ 
أخبروا المسيح باختباراتهم بكل صراحة رأى أنهم بحاجة  إلى كثير من اإلرشادات. 

وقــد رأى أيضــاً أنهــم قــد تعبــوا فــي عملهــم وأنهــم بحاجــة إلــى الراحــة.
ولكن المكان الذي كانوا فيه حينئذ لم يكن يصلح للخلوة التي كانوا ينشدونها. 
لِــألَكِْل «. كان  فُرَْصــٌة  لَُهــْم  ــْر  تَتَيَسَّ َولَــْم  كَِثيِريــَن،  كَانُــوا  اِهِبيــَن  َوالذَّ الَْقاِدِميــَن  » ألَنَّ 
الشعب يتجمعون حول يسوع مشتاقين إلى الشفاء وإلى سماع أقواله. وقد أحس 
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كثيــرون منهــم بجاذبيــة تجذبهــم إليــه ألنــه قــد بــدا لهــم كنبــع لــكل البــركات. وكثيــرون 
ممــن اجتمعــوا حــول المســيح لينالــوا شــفاء ألجســادهم قبلــوه مخلصــا لهــم، وكثيــرون 
غيرهــم لخوفهــم مــن العتــراف بــه بســبب الفريســيين اهتــدوا إلــى هللا عنــد حلــول 

الــروح القــدس، واعترفــوا بــه كابــن هللا أمــام الكهنــة والرؤســاء الغاضبيــن الناقميــن.

» إِلَى َمْوِضعٍ َخالٍَء «
أمــا اآلن فقــد كان يســوع يتــوق إلــى خلــوة يعتكــف فيهــا مــع تاميــذه ألنــه كان لديــه 
الكثيــر ليقولــه لهــم. إنهــم فــي عملهــم اجتــازوا فــي اختبــار المصارعــات وقــد وجــدوا 
مقاومــة فــي أشــكال مختلفــة. كانــوا قبــل ذلــك يستشــيرون المســيح فــي كل شــيء، 
ولكنهــم ظلــوا وحدهــم بعــض الوقــت. وفــي بعــض األحيــان كان يعتريهــم اضطــراب 
عظيــم إذ كانــوا فــي حيــرة مــن جهــة مــا يجــب عليهــم أن يفعلــوه. وقــد وجــدوا تشــجيعا 
كبيــرا فــي عملهــم ألن المســيح لــم يرســلهم دون أن يزودهــم بروحــه، وباإليمــان بــه 
صنعــوا معجــزات كثيــرة. ولكنهــم آنئــذ كانــوا بحاجــة إلــى أن يتغــذوا بخبــز الحيــاة. 
كانــوا يحتاجــون إلــى الذهــاب إلــى موضــع خــاء يعتكفــون فيــه ويتحدثــون مــع يســوع 

ليتقبلــوا منــه التوجيهــات الخاصــة بعملهــم فــي مســتقبل األيــام.
قلــب  إن  قَلِيــاً «.  َواْســتَِريُحوا  َخــاٍَء  َمْوِضــعٍ  إِلَــى  ُمْنَفرِِديــَن  أَنْتُــْم  » تََعالَــْوا 
المســيح مفعــم بالعطــف واإلشــفاق علــى كل الذيــن يخدمونــه. لقــد أراهــم أن هللا 
يريــد رحمــة ل ذبيحــة. إنهــم وضعــوا كل قلوبهــم فــي العمــل ألجــل الشــعب وذلــك 

بــأن يســتريحوا. أنهــك قواهــم العقليــة والجســدية، فــكان الواجــب يقضــي 
ولكن التاميذ إذ رأوا أنهم أصابوا نجاحا في عملهم صاروا في خطر أن ينسبوا 
الفخر ألنفسهم ويبقوا على الكبرياء الروحية في قلوبهم وهكذا يتعرضون لتجارب 
الشيطان. لقد كان أمامهم عمل عظيم. فعليهم أول كل شيء أن يعلموا أن قوتهم 
ليست في ذواتهم بل في هللا. فكموسى في برية سيناء وكداود بين تال اليهودية 
وكإيليــا عنــد نهــر كريــت كان علــى التاميــذ أن ينعزلــوا عــن دائــرة عملهــم ونشــاطهم 

ليتحدثوا مع المســيح ومع الطبيعة ومع قلوبهم.

تكاثف الظالل
المســيح مدنــا وقــرى  الكرازيــة زار  فــي حملتهــم  التاميــذ متغيبيــن  فيمــا كان 
أخــرى كارزا بإنجيــل الملكــوت. ونحــو هــذا الوقــت وصلــه خبــر مــوت المعمــدان، 
فأظهــرت لــه هــذه المأســاة بــكل جــاء النهايــة التــي كان هــو ســائرا إليهــا. كانــت 
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يتحينــون  الكهنــة والمعلمــون  الظلمــات وتتجمــع حــول طريقــه، فقــد كان  تتفاقــم 
الفــرص ليقضــوا عليــه بالمــوت، وكان هنالــك جواســيس يترصــدون خطواتــه، ومــن 
كل جانــب تجمعــت القــوات المتآمــرة إلهاكــه. وقــد بلغــت مســمع هيــرودس أنبــاء 
كــرازة الرســل فــي كل أنحــاء الجليــل فثــار اهتمامــه بيســوع وبعملــه. فقــال الملــك: 
» هــَذا ُهــَو يُوَحنَّــا الَْمْعَمــَداُن قـَـْد قـَـاَم ِمــَن األَْمــَواِت! « )متــى 1٤: 2(. وكان يريــد أن 
يــرى يســوع. كان هيــرودس يازمــه الخــوف مــن أن تنشــب ثــورة فــي الخفــاء يكــون 
هدفها خلعه عن العرش وكســر  نير الرومان عن أعناق الشــعب اليهودي. كانت 
روح التذمــر والثــورة متفشــية بيــن الشــعب. وقــد بــات واضحــاً أن خدمــات المســيح 
العلنيــة فــي الجليــل لــن يطــول أمدهــا. وكانــت  مشــاهد آلمــه تدنــو وتقتــرب، ولهــذا 

اشــتاق إلــى الختــاء لبعــض الوقــت بعيــداً عــن ضجيــج الجمــوع.
وبقلــوب مثقلــة بالحــزن حمــل تاميــذ يوحنــا جثتــه ليدفنوهــا. » ثـُـمَّ أَتـَـْوا َوأَْخبَــُروا 
يَُســوَع « )متــى 1٤: 13(. لقــد حســد هــؤلء التاميــذ المســيح حيــن تــراءى لهــم أنــه 
يبعــد الشــعب عــن يوحنــا. وقــد انحــازوا إلــى جانــب الفريســيين فــي اتهامــه عندمــا 
جلــس مــع العشــارين والخطــاة علــى مائــدة متــى، وســاورتهم الشــكوك فــي كونــه 
مرســا مــن قبــل هللا ألنــه لــم يطلــق ســراح يوحنــا المعمــدان. أمــا اآلن وقــد مــات 
معلمهــم وكانــوا يتوقــون إلــى الســلوان والعــزاء عــن حزنهــم العظيــم وإلــى النصــح 
واإلرشــاد فيمــا يختــص بعملهــم مســتقبا فقــد أتــوا إلــى يســوع وربطــوا مصالحهــم 
بمصالحــه. وقــد كانــوا هــم أيضــاً فــي حاجــة إلــى فتــرة هــدوء ليتحدثــوا مــع الُمَخلِّــص. 

وقت للتأمل
وبالقــرب مــن بيــت صيــدا وفــي نهايــة البحيــرة مــن الشــمال كان إقليــم خــاء. 
وكان فــي ذلــك الوقــت مزدانــا بخضــرة الربيــع اليانعــة فصــار معتكفــا مناســبا ليســوع 
البحيــرة. ففــي  المــكان وركبــوا ســفينتهم ليعبــروا  إلــى ذلــك  وتاميــذه. فانطلقــوا 
ذلــك المــكان ســيكونون بعيديــن عــن الطريــق العــام وعــن ضجــة المــدن وضوضائهــا 
المثيــرة ، كمــا كانــت مناظــر الطبيعــة فــي ذاتهــا مصــدر راحــة لهــم. فتغييــر المناظــر 
يبهــج الحــواس. وفــي هــذا المــكان كان يمكنهــم أن يصغــوا إلــى أقــوال يســوع دون 
أن يقاطعهم أحد أو يســمعوا الكام القاســي أو رد اإلهانات والتهامات من أفواه 

الكتبــة والفريســيين. هنــا يمكنهــم أن يتمتعــوا بفرصــة ثمينــة فــي صحبــة ســيدهم.
اســترخاء  راحــة  تكــن  لــم  المســيح وتاميــذه  بهــا  تمتــع  التــي  الراحــة  إن فرصــة 
أو تكاســل، فوقــت الختــاء ذاك لــم يكرســوه للملــذات الســارة ولكنهــم تحادثــوا 
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عــن عمــل هللا وإمكانيــة الحصــول علــى كفــاءات أعظــم للعمــل. كان التاميــذ مــع 
يـــكلمهم بأمثــال،  المســيح ولذلــك أمكنهــم أن يفهمــوه، ولــم تكــن ثمــة حاجــة ألن 
فصحــح أخطاءهــم وأوضــح لهــم الطريــق الصائــب لاقتــراب مــن الشــعب، وكشــف 
لهــم عــن كنــوز الحــق اإللهــي الغنيــة بأكثــر وضــوح ، فانتعشــوا ونالــوا حيــاة بقــوة هللا 

وأُلهمــوا بالرجــاء والشــجاعة.
بنفــس  تاميــذه  زود  وقــد  المعجــزات  يجــري  أن  يســتطيع  يســوع كان  أن  ومــع 
تلــك القــوة فقــد أشــار علــى خدامــه المتعبيــن أولئــك أن يمضــوا إلــى موضــع خــاء 
يُلــزم تاميــذه  لــم  ليســتريحوا. وحيــن قــال لهــم أن الحصــاد كثيــر والفعلــة قليلــون 
بضــرورة العمــل فــي الخدمــة بــدون توقــف بــل قــال لهــم: » اطْلُبـُـوا ِمــْن رَبِّ الَْحَصــاِد أَْن 
يُرِْســَل فََعلـَـًة إِلـَـى َحَصــاِدِه « )متــى 9: 38(. لقــد عيــن هللا لــكل إنســان عملــه حســب 
إمكانياتــه )أفســس ٤: 11-13(. وهــو ل يريــد أن تضطلــع جماعــة قليلــة بمســئوليات 

جســام فــي حيــن أن اآلخريــن ل يحملــون أثقــال ول يتمخضــون لتولــد نفــوس.

الحاجة إلى الصالة
هــذا، وإن المســيح يوجــه نفــس كام الرفــق والحنــان إلــى خدامــه اليــوم تمامــا 
كمــا قــد وجهــه إلــى تاميــذه. فهــو يقــول لــكل المنهوكيــن والمتعبيــن. » تعالــوا أنتــم 
منفرديــن... واســتريحوا «. ليــس مــن الحكمــة أن يكــون اإلنســان دائمــا تحــت إجهــاد 
العمــل وضغطــه المثيــر حتــى وهــو يخــدم حاجــات النــاس الروحيــة، ألن الخــادم 
فــي هــذه الحالــة يهمــل التقــوى الشــخصية ويحــل اإلرهــاق الشــديد بقــوى العقــل 
والنفــس والجســد. نعــم إنــه يُطلــب مــن تاميــذ المســيح أن ينكــروا ذواتهــم ولبــد لهــم 
مــن أن يضحــوا بأشــياء، إنمــا يجــب الحــذر لئــا بســبب الغيــرة الزائــدة عــن الحــد 

يســتفيد الشــيطان مــن ضعــف البشــرية فيشــوه عمــل هللا أو يتعطــل.
وفــي تقديــر معلمــي اليهــود كانــت خاصــة الديــن أن يعيــش اإلنســان فــي غمــرة 
الخارجيــة  الممارســات  بعــض  علــى  يعتمــدون  وكانــوا  والعمــل.  النشــاط  ضجيــج 
لإلعــان عــن تقواهــم الممتــازة. وهكــذا فصلــوا أرواحهــم عــن هللا واتكلــوا علــى 
النــاس  نشــاط  يزيــد  فــإذ  باقيــة.  المخاطــر  تلــك  نفــس  تــزال  ول  الذاتيــة.  الكفايــة 
وينجحون في أي عمل يقومون به هلل فهناك يكمن خطر الثقة بالخطط والوسائل 
البشــرية. واإلنســان فــي هــذه الحالــة يقلــل مــن الصــاة واإليمــان. فنحــن كالتاميــذ 
معرضــون لخطــر إغفــال الســتناد علــى هللا والســعي فــي جعــل نشــاطنا مخلِّصــا 
لنــا. إننــا بحاجــة دائمــة للنظــر إلــى يســوع موقنيــن بــأن قوتــه هــي التــي تنجــز العمــل. 
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ففــي حيــن أنــه ينبغــي لنــا أن نكــد ونتعــب بــكل غيــرة ألجــل خــاص الهالكيــن علينــا 
أيضــاً أن نقضــي وقتــا فــي التفكيــر والتأمــل والصــاة ودرس كلمــة هللا. إن العمــل 
الــذي يتــم بقــوة الصــاة الحــارة بــدون ملــل، والــذي يتقــدس باســتحقاق المســيح هــو 

وحــده الــذي يتبرهــن فــي النهايــة أنــه فعــال للخيــر.
لــم تكــن هنالــك حيــاة مزدحمــة باألعمــال والمســئوليات كمــا كانــت حيــاة يســوع، 
ومــع ذلــك فمــا أكثــر المــرات التــي وجــد فيهــا وهــو يصلــي! وكــم كانــت شــركته مــع هللا 
متصلــة ودائمــة! ومــرارا عديــدة فــي تاريــخ حياتــه األرضيــة نجــد مثــل هــذه الشــهادات 
ـي  يَُصلِـّ وَكَاَن  َخــاٍَء،  َمْوِضــعٍ  إِلَــى  َوَمَضــى  َوَخــرََج  قَــاَم  ا  ِجــدًّ بَاكِــرًا  بْــحِ  الصُّ » َوِفــي 
ــا ُهــَو  ُهَنــاَك «. » فَاْجتََمــَع ُجُمــوٌع كَِثيــرٌَة لَِكــْي يَْســَمُعوا َويُْشــَفْوا ِبــِه ِمــْن أَْمرَاِضِهــْم. َوأَمَّ
ــِل لِيَُصلِّــَي.  ــرَارِي َويَُصلِّــي «، » َوِفــي تِلْــَك األَيَّــاِم َخــرََج إِلَــى الَْجبَ ــَكاَن يَْعتَــزُِل ِفــي الْبَ فَ

ــاَِة هلِل « )مرقــس 1: 35؛ لوقــا 5: 15، 16؛ 6: 12(. ـُه ِفــي الصَّ َوقََضــى اللَّيْــَل كُلّـَ
مــن  أنــه  وجــد  اآلخريــن  لخيــر  بجملتهــا  التــي كرســها  فــي حياتــه  الُمَخلِـّـص  إن 
الضــروري لــه أن يعتــزل بعيــدا عــن ضجــة العالــم وضوضائــه، وبعيــدا عــن الجمــوع 
التــي كانــت تتبعــه يومــا بعــد يــوم، رأى أنــه يجــب عليــه أن يتنحــى عــن حيــاة النشــاط 
الــذي ل ينقطــع والتصــال بالنــاس المحتاجيــن ليطلــب مكانــا يعتكــف فيــه ليتحــدث 
مــع اآلب حديثــا متصــا. وكواحــد منــا يشــاطرنا حاجاتنــا وضعفاتنــا كان معتمــدا 
بالتمام على هللا، وفي مخدع الصاة كان يطلب قوة هللا لكي يتشدد في القيام 
بواجباتــه ويصمــد أمــام التجــارب. وفــي عالــم اإلثــم هــذا احتمــل يســوع المصارعــات 
والعــذاب الَنْفِســي. وفــي حديثــه مــع اآلب كان يطــرح عــن كاهلــه الهمــوم واألحــزان 

التــي كادت تســحقه. وهنــا كان يجــد العــزاء والفــرح.

القوة تأتينا من هللا
الرأفــة.  الكلــي  اآلب  إلــى  البشــرية  صرخــات  وصلــت  المســيح  طريــق  وعــن 
تيــار  بشــريته  جســم  فــي  ســرى  حتــى  هللا  عــرش  أمــام  يتوســل  جعــل  فكإنســان 
ســماوي ليوصــل ويربــط بيــن البشــرية واأللوهيــة، وبواســطة الحديــث المســتمر مــع 

اختبــاره اختبارنــا. يكــون  أن  للعالــم. فيجــب  ليمنحهــا  منــه حيــاة  أخــذ  هللا 
إلــى كامــه فســننال  انتبهنــا  فــإذا  أنتــم منفرديــن «  يأمرنــا قائــا: » تعالــوا  إنــه 
قــوة أعظــم ونصبــح أكثــر نفعــا. لقــد طلــب التاميــذ يســوع وأخبــروه بــكل شــيء، 
فشــجعهم وعلمهــم. فــإذا كنــا اليــوم نقضــي وقتــا فيــه نذهــب إلــى يســوع ونخبــره 

بحاجاتنــا فلــن يخيــب رجاءنــا بــل ســيكون عــن يميننــا ليعيننــا.

362, 363



352  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

إننــا بحاجــة إلــى مزيــد مــن البســاطة والتــكال والثقــة بمخلصنــا، هــذا الُمَخلِّــص 
يَاَســُة  ــاَِم « والمكتــوب عنــه » َوتَُكــوُن الرِّ المدعــو » إِلًهــا قَِديــرًا، أَبـًـا أَبَِديًّــا، رَئِيــَس السَّ
َعلَــى كَِتِفــِه « هــو ذلــك المشــير العجيــب الــذي يدعونــا لنطلــب الحكمــة منــه ألنــه 
» يُْعِطي الَْجِميَع ِبَســَخاٍء َولَ يَُعيُِّر، فََســيُْعطَى لَُه « )إشــعياء 9: 6؛ يعقوب 1: 5(. 
إن كل مــن هــم تحــت تدريــب هللا تظهــر فيهــم حيــاة ل تنســجم مــع العالــم أو 
عاداتــه أو أعمالــه. وكل واحــد بحاجــة إلــى أن يكــون عنــده اختبــار شــخصي بمعرفــة 
إرادة هللا. فعلــى كل منــا أن يســمع صوتــه يهمــس فــي قلبــه. وعندمــا يصمــت كل 
صــوت آخــر ونمثــل أمــام الــرب فــي خشــوع وصمــت فــإن صمــت النفــس يجعــل 
ــوا َواْعلَُمــوا أَنِـّـي أَنَــا هللُا « )مزمــور  صــوت هللا أكثــر وضوحــا. إنــه يقــول لنــا: » كُفُّ
10:٤6(. هنــا فقــط يمكــن الحصــول علــى الراحــة الحقيقيــة. وهــذا هــو اإلعــداد 
الفعــال لــكل مــن يخدمــون هللا. ففــي وســط الجمــوع المســرعة فــي ســيرها، وفــي 
وســط اإلجهــاد العظيــم الواقــع علــى قــوى اإلنســان فالنفــس التــي تحصــل علــى مثــل 
هــذا النتعــاش ســتكون محاطــة بجــو كلــه نــور وســام. وســيصعد مــن النفــس عبيــر 

زكــي منعــش وتعلــن قــوة هللا التــي تصــل إلــى قلــوب النــاس.
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39
» أَْعُطوُهْم أَْنُتْم لَِيْأُكُلوا «

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 1٤: 13-21؛ مرقس 6: 32-٤٤؛
 لوقا 9: 10-17؛ يوحنا 6: 13-1(.

كان المســيح قــد ذهــب مــع تاميــذه إلــى مــكان خــاء ليعتكفــوا، ولكــن فرصــة 
الهــدوء هــذه ســرعان مــا انقضــت. ظــن التاميــذ أنهــم فــي مــكان ل يمكــن ألحــد أن 
يعرفــه. ولكــن مــا إن أحســت الجمــوع بغيــاب المعلــم اإللهــي حتــى تســاءلوا قائليــن: 
» أيــن ذاك؟ « وقــد عــرف بعضهــم الجهــة التــي انطلــق إليهــا المســيح وتاميــذه، 
فذهــب كثيــرون إلــى هنــاك مشــاة، بينمــا ركــب غيرهــم الســفن وعبــروا بهــا البحيــرة 
مــن قريــب  المعيديــن  الفصــح قريبــا، فجــاءت جمــوع  إليهــم. وكان عيــد  ليصلــوا 
ومــن بعيــد فــي طريقهــم إلــى أورشــليم واجتمعــوا حــول يســوع. ثــم تقاطــرت إلــى 
هنــاك جمــوع أخــرى حتــى بلــغ عددهــم خمســة آلف رجــل مــا عــدا النســاء واألولد. 
فقبلمــا وصــل يســوع إلــى الشــاطئ كان جمــع غفيــر مــن النــاس فــي انتظــاره. ولكنــه 

نــزل مــن الســفينة دون أن ياحظــوه فقضــى بعــض الوقــت مــع تاميــذه منفرديــن.
ومــن جانــب الجبــل تطلــع يســوع إلــى ذلــك الجمــع القــادم إليــه فامتــأل قلبــه 
عطفــا وحنانــا عليهــم. ومــع أنــه قوطــع وضاعــت عليــه فرصــة الراحــة فإنــه لــم يتضجــر 
أو يتملمــل. إذ رأى ضــرورة أعظــم تتطلــب اهتمامــه، وعندمــا كان النــاس يأتــون إليــه 
زرافــات تََحنَّــَن َعلَيِْهــْم » إِْذ كَانُــوا كَِخــرَاٍف لَ َراِعــَي لََهــا « )مرقــس 6: 3٤(. وحيــن 
تــرك معتكفــه وجــد مكانــا مائمــا فيــه يمكنــه أن يخدمهــم. إنهــم لــم يحصلــوا علــى أي 

364



35٤  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

عــون مــن الكهنــة أو الرؤســاء ولكــن ميــاه الحيــاة الشــافية فاضــت مــن قلــب المســيح 
وهــو يعلــم ذلــك الجمــع طريــق الخــاص.

أصغــى النــاس إلــى كام الرحمــة الــذي كان يفيــض بغــزارة مــن بيــن شــفتي ابــن 
هللا، واســتمعوا إلــى كام النعمــة الــذي كان غايــة فــي البســاطة والوضــوح، فــكان 
كبلســان جلعــاد لنفوســهم. إن لمســة يــده اإللهيــة الشــافية جــاءت بالبهجــة والحيــاة 
لمــن كانــوا يحتضــرون، وبالراحــة والصحــة لمــن كانــت تعذبهــم أمراضهــم، فــكان يومهم 
كأيام السماء على األرض، إذ لم يشعروا البتة بمرور الوقت منذ أن أكلوا آخر وجبة.

سمكتان وأرغفة شعير
كان معظــم النهــار قــد انقضــى وأوشــكت الشــمس علــى األفــول، ومــع ذلــك 
لــم يتــرك النــاس أماكنهــم، فظــل يســوع يتعــب ويخــدم كل النهــار دون أن يســتريح 
أو يتنــاول طعامــا. كان شــاحب الوجــه مــن فــرط اإلعيــاء والجــوع فالتمــس منــه 
ذلــك  وســط  مــن  النســحاب  يســتطع  لــم  ولكنــه  العمــل.  عــن  يكــف  أن  التاميــذ 

الجمــع الــذي كان يزحمــه.
أخيــرا جــاء التاميــذ إليــه يلحــون عليــه أن يصــرف الجمــوع رحمــة بهــم، إذ كان 
كثيــرون منهــم قــد أتــوا مــن بعيــد ولــم يتناولــوا أي طعــام منــذ الصبــاح. فيمكنهــم أن 
يبتاعــوا طعامــا مــن المــدن والقــرى المجــاورة. ولكــن يســوع قــال لهــم: » أَْعطُوُهــْم 
» ِمــْن  قائــا:  ســأله  فيلبــس  إلــى  التفــت  وإذ   .)37 :6 )مرقــس  لِيَأْكُلُــوا؟ «  أَنْتُــْم 
أَيْــَن نَبْتَــاُع ُخبْــزًا لِيَــأْكَُل هــؤُلَِء؟ « )يوحنــا 6: 5(. قــال يســوع هــذا ليمتحــن إيمــان 
أنــه مــن  إلــى ذلــك البحــر الزاخــر مــن النــاس وقــدر  ذلــك التلميــذ. فنظــر فيلبــس 
المســتحيل تدبيــر طعــام يكفــي إلشــباع تلــك الجمــوع الغفيــرة. فأجــاب قائــا إنــه 
ل يكفيهــم خبــز بمئتــي دينــار ليأخــذ كل منهــم شــيئا يســيراً. فســأل يســوع كــم مــن 
الخبــز يمكــن الحصــول عليــه مــن ذلــك الجمــع. فأجــاب أنــدراوس قائــا: » ُهَنــا ُغــاٌَم 
َمَعُه َخْمَســُة أَْرِغَفِة َشــِعيٍر َوَســَمَكتَاِن، َولِكْن َما هَذا لِِمثِْل هؤُلَِء؟ « )يوحنا 6: 9(. 
فأمــر يســوع بــأن يحضروهــا إليــه وطلــب مــن تاميــذه أن يُجلســوا النــاس جماعــات 
للنظــام  مئــة وخمســين خمســين حفاظــا  مئــة  األخضــر  العشــب  علــى  جماعــات 
وليــرى الجميــع مــا هــو مزمــع أن يصنــع. فلمــا تــم هــذا واســتتب النظــام أخــذ يســوع 
ــَر أَْعطَــى األَْرِغَفــَة  ثــم كَسَّ َوبَــارََك  ــَماِء  األرغفــة والســمكتين » َورَفَــَع نَظَــرَُه نَْحــَو السَّ
لِلتَّاَِميــِذ، َوالتَّاَِميــُذ لِلُْجُمــوِع « » فَــأَكََل الَْجِميــُع َوَشــِبُعوا. ثُــمَّ رَفَُعــوا ِمــَن الِْكَســِر 

ــَمِك « )لوقــا 9: 16؛ مرقــس 6: ٤2، ٤3(.  ًة، َوِمــَن السَّ ــًة َمْملُــوَّ اثَْنتَــْي َعْشــرََة قُفَّ
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درس في البساطة
إن ذاك الــذي قــد علــم الشــعب طريــق الحصــول علــى الســام والســعادة كان 
مهتمــا نفــس الهتمــام بحاجاتهــم الزمنيــة قــدر اهتمامــه بحاجاتهــم الروحيــة. كان 
أذرعهــن  علــى  أطفالهــن  يحملــن  أمهــات  توجــد  كانــت  ومعييــن.  متعبيــن  النــاس 
وأولد صغــار يتعلقــون بأذيالهــن. وقــد ظــل البعــض واقفيــن علــى أقدامهــم ســاعات 
طويلــة. وكانــوا متلهفيــن لســماع أقــوال المســيح فلــم يفكــروا قــط فــي الجلــوس. كان 
الجمــع غفيــرا حتــى لقــد كان يخشــى لئــا يدوســوا بعضهــم بعضــا، لهــذا أراد يســوع 
أن يعطيهــم فتــرة راحــة فأمرهــم بالجلــوس. وكان تحــت أقدامهــم بســاط كثيــف مــن 

العشــب األخضــر فــكان يمكــن للجميــع أن يجلســوا ويســتريحوا.
إن المسيح لم يصنع قط معجزة إل ليسد حاجة حقيقية. فكانت كل معجزة من 
شأنها أن ترشد الشعب إلى شجرة الحياة التي ورقها لشفاء األمم. إن ذلك الطعام 
البسيط الذي قدمه التاميذ للشعب الجائع كانت فيه كنوز غنية بالتعاليم. فذلك 
الطعــام الــذي أمكــن تقديمــه للشــعب كان طعامــا متواضعــا، حيــث كان الســمك 
وأرغفة الشعير هى الطعام اليومي الذي اعتاد جماعة الصيادين الساكنين بالقرب 
مــن بحــر الجليــل أن يتناولــوه. لقــد كان المســيح قــادرا علــى أن يقــدم للشــعب طعامــا 
فخما دسما، ولكن مثل ذلك الطعام الذي كان الغرض منه التلذذ وإشباع النهم ما 
كان ليحمل دروسا نافعة. علَّمهم المسيح في هذا الدرس أن المؤونة الطبيعية التي 
كان هللا قد أعدها هللا للناس قد فســدت. والناس لم يتلذذوا قط بالولئم الفخمة 
المعــدة إلشــباع الــذوق الــذي فســد بقــدر مــا تمتــع هــذا الشــعب بالراحــة والطعــام 

البســيط الــذي أعــده المســيح فــي ذلــك المــكان المنقطــع البعيــد عــن العمــران.
لو كان الناس في هذه األيام يمشون بالبساطة وفي حالة انسجام مع قوانين 
المؤونــة لســد  مــن  الكثيــر  لَُوِجــد  التاريــخ  فــي فجــر  الطبيعــة كمــا كان آدم وحــواء 
حاجــة األســرة البشــرية، ولقلــت المطاليــب الوهميــة، وتوفــرت فــرص أكثــر للعمــل 
بالطــرق المعينــة مــن هللا. ولكــن األنانيــة والنغمــاس فــي اللــذات غيــر الطبيعيــة، كل 
ذلــك جلــب علــى العالــم الخطيــة والشــقاء بســبب اإلفــراط مــن الجانــب الواحــد 

والعــوز والفاقــة مــن الجانــب اآلخــر.
الرفاهيــة  إلــى  شــوقهم  بإشــباع  إليــه  النــاس  يجتــذب  أن  يريــد  يســوع  يكــن  لــم 
والتنعم. كذلك الطعام البسيط الذي قدمه لذلك الجمع العظيم المتعب الجائع 
بعــد يــوم طويــل مثيــر، كان برهانــا ل علــى قدرتــه فحســب بــل رعايتــه الرقيقــة بهــم 
فــي احتياجــات الحيــاة اليوميــة. إن الُمَخلِّــص لــم يَِعــْد تابعيــه بتنعمــات العالــم فقــد 
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يكون طعامهم بسيطا وشحيحا وقد يكون نصيبهم الفقر. ولكن كلمته كانت عهدا 
أخــذه علــى نفســه بأنــه سيســد احتياجهــم بــل لقــد وعدهــم بمــا هــو أفضــل جــدا مــن 

كل البــركات الدنيويــة — وعدهــم بالتعزيــة المرجــوة مــن حضــوره معهــم.

مصدر كل األشياء
إن يســوع بإشــباعه الخمســة اآللف يرفــع الســتار عــن عالــم الطبيعــة ويكشــف 
عــن القــوة التــي يســتخدمها أبــدا لخيرنــا. وإن هللا إذ يجعــل األرض تعطــي قوتهــا 
وثمارهــا الوفيــرة لإلنســان يصنــع كل يــوم معجــزة. وعــن طريــق العوامــل الطبيعيــة 
تتــم نفــس المعجــزة التــي أجريــت عنــد إشــباع الجماهيــر. النــاس يعــدون األرض 
ويبــذرون البــذار، ولكــن الحيــاة التــي مصدرهــا هللا هــي التــي تجعــل البــذار ينبــت. 
تجعــل  هللا،  مــن  مرســلة  وكلهــا  وحرارتهــا،  بنورهــا  والشــمس  والهــواء  فالمطــر 
ــْنبُِل « )مرقــس  ِفــي السُّ َمــآلَن  ثُــمَّ قَْمًحــا  ُســْنبُاً،  ثُــمَّ  نَبَاتًــا،  النبــات يطلــع، » أَوَّلً 
محاصيــل  مــن  النــاس  ماييــن  يشــبع  يــوم  كل  فــي  الــذي  هــو  هللا  إن   .)28  :٤
الحبــوب  رعايــة  فــي  مــع هللا  يتعاونــوا  أن  هــو  النــاس  مــن  والمطلــوب  الحقــول. 
وإعــداد رغيــف الخبــز، وألجــل هــذا ينســون يــد هللا العاملــة فــي كل ذلــك. إنهــم 
ل يعطــون هللا المجــد الــذي يســتحقه اســمه القــدوس. إنهــم ينســبون عمــل قوتــه 
هلل،  ل  لإلنســان  يعطــى  فالمجــد  نفســه،  اإلنســان  إلــى  أو  طبيعيــة  عوامــل  إلــى 
والنــاس يفســدون هبــات هللا إذ يســتخدمونها لغايــات أنانيــة وبذلــك تصيــر لعنــة 
تتنبــه  أن  فــي  يرغــب  إنــه  كلــه.  ذلــك  بتغييــر  مهتــم  ولكــن هللا  بركــة.  كونهــا  بــدل 
حواســنا البليــدة لتميــز شــفقته ورحمتــه وتمجــده ألجــل عمــل قدرتــه. إنــه يرغــب 
فــي أن نعرفــه عــن طريــق عطايــاه حتــى تكــون بركــة لنــا كمــا قــد قصــد هــو. فألجــل 

تحقيــق هــذا الغــرض أجــرى المســيح معجزاتــه.
كل  الــذي  ذاك  ولكــن  الطعــام.  مــن  كميــة  بقيــت  الجمــوع  شــبعت  بعدمــا 
مصــادر القــوة غيــر المحــدودة تحــت أمرتــه قــال: » اْجَمُعــوا الِْكَســَر الَْفاِضلـَـَة لَِكــْي لَ 
يَِضيــَع َشــْيٌء « )يوحنــا 6: 12(. كان يســوع يعنــي بهــذا القــول شــيئا أكثــر مــن مجــرد 
وضــع الكســر فــي الســال. لقــد كان الــدرس يعنــي أمريــن. ينبغــي أل يضيــع شــيء 
وعلينــا أل نفلــت مــن أيدينــا أي ربــح زمنــي. ويجــب أل نهمــل شــيئا يمكــن أن يكــون 
فيــه نفــع ألي إنســان. يجــب أن نجمــع كل مــا يمكــن أن يســد احتيــاج الجائعيــن مــن 
بنــي اإلنســان. ثــم ينبغــي أن يكــون عندنــا نفــس هــذا الحــرص بالنســبة إلــى البــركات 
الروحيــة. عندمــا جمعــت الكســر فّكــر النــاس فــي أصدقائهــم الذيــن فــي بيوتهــم، 

367, 368



» أَْعطُوُهْم أَنْتُْم لِيَأْكُلُوا «  |  357

فــأرادوا أن يشــركوهم معهــم فــي التنــاول مــن الخبــز الــذي قــد باركــه المســيح. وقــد 
وزعــت تلــك الكســر علــى ذلــك الجمــع المشــتاق فحملوهــا إلــى كل ذلــك اإلقليــم. 
فــكان علــى مــن قــد أكلــوا وشــبعوا مــن تلــك الوليمــة أن يعطــوا لآلخريــن مــن ذلــك 
يــرددوا  الخبــز النــازل مــن الســماء إلشــباع نفوســهم الجائعــة. كمــا كان عليهــم أن 
مــا قــد تعلمــوه مــن عظائــم هللا، فــكان ينبغــي أل يضيــع شــيء، وأل تســقط كلمــة 

واحــدة ممــا يتعلــق بخاصهــم األبــدي إلــى األرض بــا فائــدة.

مواعيد باإلنقاذ
إن معجــزة األرغفــة تعلمنــا درس العتمــاد علــى هللا. عندمــا أشــبع المســيح 
تكــن  لــم  الظاهــر  وحســب  اليــد.  متنــاول  فــي  الطعــام  يكــن  لــم  اآللف  الخمســة 
هنالــك أيــة وســيلة طــوع أمــره. لقــد كان هــو ومعــه الخمســة اآللف عــدا النســاء 
واألولد فــي البريــة. إنــه لــم يــدع كل ذلــك الجمــع ليتبعــه، ولكنهــم أتــوا مــن تلقــاء 
أنفســهم دون دعــوة أو أمــر، ولكنــه كان يعلــم أنهــم بعدمــا اســتمعوا لتعاليمــه طــوال 
تلــك المــدة كانــوا يحســون بالجــوع واإلعيــاء، ألنــه كان مثلهــم يحــس بالجــوع. وكانــوا 
بعيديــن عــن بيوتهــم وكان الليــل مقبــا عليهــم. وكثيــرون منهــم لــم يكــن لديهــم مــا 
يشــترون بــه طعامــا. إن ذاك الــذي ألجلهــم صــام أربعيــن يومــا فــي البريــة لــم يســمح 
بعودتهم إلى بيوتهم صائمين. فســمحت إرادة هللا وعنايته أن يكون يســوع حيث 

كان، واعتمــد هــو علــى أبيــه الســماوي ليدبــر لهــم مــا يســد تلــك الحاجــة.
ونحــن عندمــا نقــع فــي أي مــأزق علينــا العتمــاد علــى هللا، علينــا أن نتصــرف 
بحكمــة ورويــة فــي كل عمــل مــن أعمــال الحيــاة لئــا بتصرفاتنــا الطائشــة نوقــع أنفســنا 
فــي المحــن والتجــارب. علينــا أل نوقــع أنفســنا فــي الصعوبــات بإهمالنــا للوســائط 
التــي قــد أعدهــا هللا أو بإســاءة اســتعمال القــوى والمواهــب المعطــاة لنــا. علــى 
خــدام المســيح أن يطيعــوا إرشــاداته بــكل دقــة. إن العمــل هــو عمــل هللا فــإذا أردنــا 
أن نبــارك اآلخريــن علينــا باتبــاع كل تعليماتــه. علينــا أل نركــز كل شــيء فــي الــذات، 
فالــذات لــن تنــال أيــة كرامــة. وإذا كنــا نرســم خططنــا كمــا يخطــر لنــا فالــرب يتركنــا 
لنحصد ثمار أخطائنا. ولكن إذا كنا نقع في مأزق بعدما اتبعنا تعليمات الرب فإنه 
يخلصنــا. علينــا أل نستســلم لليــأس، ولكــن فــي كل مــأزق أو طــارئ لنطلــب العــون 
من ذاك الذي تحت يده موارد ل تنفد ول تنضب. إننا في كثير من األحيان نحاط 
بظــروف مغيظــة ومثيــرة وقاســية، فعلينــا حينئــٍذ أن نعتمــد علــى هللا بــكل ثقــة. إنــه 

يحفــظ كل نفــس يكتنفهــا الرتبــاك بســبب اجتهادهــا فــي حفــظ طريــق الــرب.
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بركات العطاء واإلحسان
لِيلَــَة «  الذَّ » النَّْفــَس  وتشــبع  ُخبْــزََك «  لِلَْجائِــعِ  » تَْكِســَر  بــأن  المســيح  يوصــي 
و» إَِذا رَأَيْــَت ُعْريَانًــا أَْن تَْكُســوُه « و» أن تُْدِخــَل الَْمَســاكِيَن التَّائِِهيــَن إِلَــى بَيِْتــَك « 
َواكْــِرُزوا  أَْجَمــَع  الَْعالَــِم  إِلَــى  » اْذَهبُــوا  أيضــاًً:  يقــول  وهــو   .)10-7  :58 )إشــعياء 
لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا « )مرقــس 16: 15(. ولكــن كــم مــرة تغــوص قلوبنــا فــي  ِباإلِنِْجيــِل 
أعماقنــا ويخذلنــا إيماننــا عندمــا نــرى ضآلــة المــوارد التــي بيــن أيدينــا فــي مواجهــة 
خمســة  رأى  عندمــا  أنــدراوس  مــع  نصــرخ  إننــا  الهائلــة.  العظيمــة  العالــم  حاجــة 
األرغفــة والســمكتين قائليــن: » مــا هــذا لمثــل هــؤلء؟ « كثيــرا مــا نتــردد ونحــن غيــر 
راغبيــن فــي تقديــم كل مــا نملــك ونخشــى أن ننِفــق ونُنَفــق ألجــل اآلخريــن. ولكــن 
يســوع يأمرنــا قائــا: » أَْعطُوُهــْم أَنْتُــْم لِيَأْكُلُــوا «. إن أمــره هــو وعــد، وخلــف الوعــد 

توجــد تلــك القــوة التــي أشــبعت ذلــك الجمــع بجانــب البحــر.
إن عمــل المســيح فــي ســد حاجــة ذلــك الجمــع الجائــع إلــى الخبــز ينطــوي علــى 
وأعطــى  اآلب  مــن  المســيح  أخــذ  لقــد  معــه.  العامليــن  لــكل  عميــق  روحــي  درس 
بعضــا.  بعضهــم  يعطــون  كانــوا  والجمــوع  للجمــوع،  قدمــوا  والتاميــذ  تاميــذه، 
كذلــك كل مــن هــم متحــدون بالمســيح يأخــذون منــه خبــز الحيــاة ثــم يقدمــون هــذا 

لآلخريــن. الســماوي  الخبــز 
وإذ كان يســوع معتمــدا علــى اآلب اعتمــادا كامــا أخــذ األرغفــة القليلــة، ومــع 
أنهــا لــم تكــن كافيــة لســد حاجــة التاميــذ أنفســهم فلــم يدعهــم ليأكلــوا بــل بعدمــا 
أعطاهــم الخبــز أمرهــم بــأن يوزعــوه علــى الشــعب. وقــد تكاثــر الخبــز وتبــارك بيــن 
يديــه. وأيــدي التاميــذ التــي مدوهــا إليــه الــذي هــو خبــز الحيــاة لــم ترجــع فارغــة 
قــط. لقــد كان ذلــك القليــل كافيــا إلشــباع الجميــع. وبعدمــا شــبع ذلــك الجمــع كلــه 
جمعــت الكســر الفاضلــة فــأكل المســيح وتاميــذه معــا مــن ذلــك الطعــام الثميــن 

المرســل لهــم مــن الســماء.

عاملون مع هللا
كان التاميــذ هــم قنــوات التصــال بيــن المســيح والشــعب. وهــذا ينبغــي أن 
الدائــرة  هــو مركــز  المســيح  إن  األيــام.  هــذه  فــي  لتاميــذه  يكــون مشــجعا عظيمــا 
العظيــم ونبــع كل قــوة. وعلــى تاميــذه أن يتناولــوا كل احتياجاتهــم منــه. إن أعظــم 
النــاس ذكاء ونبوغــا وروحانيــة يمكنهــم أن يعطــوا بقــدر مــا يأخــذون فقــط. إنهــم مــن 
نــوزع علــى  ذواتهــم ل يســتطيعون أن يســدوا حاجــات النفــس. ونحــن يمكننــا أن 
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لآلخريــن.  نعطــي  مــا  بقــدر  نأخــذ  ونحــن  المســيح.  مــن  فقــط  نأخــذه  مــا  اآلخريــن 
يمكننــا  وهكــذا  أكثــر.  أخذنــا  أكثــر  وزعنــا  وكلمــا  نأخــذ.  فإننــا  نــوزع  نحــن  وطالمــا 

باســتمرار أن نؤمــن ونثــق ونأخــذ ونعطــي.
إن عمــل بنــاء ملكــوت المســيح ســيتقدم إلــى األمــام وإن تكــن الظواهــر كلهــا 
تــدل علــى أنــه يتحــرك ببــطء، والمســتحيات تعيــق تقدمــه. إن العمــل هــو مــن هللا 
فهــو ســيدبر الوســائل وسيرســل مســاعدين مــن التاميــذ األمنــاء الغيوريــن الذيــن 
ســتمتلئ أيديهــم بالخبــز هــم أيضــاً ليقدمــوه للجمــوع الجائعــة. وهللا ليــس بغافــل 
عــن أولئــك الذيــن يتعبــون فــي محبــة ليقدمــوا كلمــة الحيــاة للنفــوس الهالكــة التــي 

هــي بدورهــا تمــد أيديهــا فــي طلــب الطعــام لنفــوس أخــرى جائعــة.
في خدمتنا هلل خطر منشــأه العتماد أكثر من الازم على ما يســتطيع اإلنســان 
أن يفعلــه بــكل قــواه ومواهبــه. وهكــذا يغيــب عــن عقولنــا الســيد الــذى هــو العامــل 
مســؤوليته  مــن  المســيح  ألجــل  العامــل  يتحقــق  ل  األحيــان  غالــب  فــي  األوحــد. 
الشــخصية، فيكــون فــي خطــر التحايــل بالعتمــاد علــى التنظيمــات بــدل مــن العتمــاد 
علــى ذاك الــذي هــو نبــع كل قــوة. ففــي عمــل هللا يكــون العتمــاد علــى الحكمــة 
البشرية أو كثرة العدد خطأ جسيما. إن العمل الناجح للمسيح ل يتوقف على كثرة 
العــدد أو المواهــب بقــدر مــا يســتند علــى صفــاء النيــة واســتقامة الغــرض والبســاطة 
الحقــة فــي اإليمــان الملــيء بالثقــة. فينبغــي تحمــل المســئوليات الشــخصية والقيــام 
بالواجبــات، وبــذل الجهــود لمــن ل يعرفــون المســيح. فبــدل مــن إلقــاء التبعــة علــى 

إنســان آخــر تظــن أنــه موهــوب أكثــر منــك، اعمــل بقــدر مــا تســتطيع.

التقدم بإيمان
وعندمــا يخطــر لقلبــك هــذا الســؤال: » مــن أيــن نبتــاع خبــزا ليــأكل هــؤلء؟ « 
فــا يكــون جوابــك دليــا علــى عــدم اإليمــان. إن التاميــذ عندمــا ســمعوا الُمَخلِّــص 
يأمرهــم قائــا: » أَْعطُوُهــْم أَنْتُــْم لِيَأْكُلُــوا «، ثــارت فــي عقولهــم شــتى الصعوبــات. 
لنشــتري طعامــا؟ « وكذلــك  القــرى  إلــى  يتســاءلون قائليــن: » أنذهــب  فجعلــوا 
يتســاءل أولد هللا  الحيــاة  مــن خبــز  النــاس محروميــن  يكــون  اليــوم عندمــا  الحــال 
قائليــن: » أنرســل فــي طلــب إنســان مــن مــكان بعيــد لكــي يأتــي ويطعمهــم؟ « ولكــن 
مــاذا قــال يســوع؟ قــال: » اْجَعلُــوا النَّــاَس يَتَِّكئُــوَن « ثــم أشــبعهم هنــاك. وهكــذا 
أنــت عندمــا تكــون محاطــا بنفــوس محتاجــة اعلــم أن المســيح هنــاك. فتحــدث 

معــه، ثــم ضــع أرغفــة الشــعير التــي معــك بيــن يــدي يســوع.
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قــد تبــدو الوســائل التــي فــي حوزتنــا غيــر كافيــة للعمــل. ولكــن إذا تقدمنــا إلــى 
الكافيــة لســد كل حاجــة فســتنفتح أمامنــا  بإيمــان متكليــن علــى قــوة هللا  األمــام 
ينابيــع غنيــة وفياضــة. فــإذا كان العمــل عمــل هللا فهــو بنفســه ســيدبر الوســائل 
الــذي  القليــل  إن  والبســاطة.  باألمانــة  عليــه  يتكلــون  مــن  ســيكافئ  إنــه  إلنجــازه. 
يُســتعمل بحكمــة وحــرص فــي خدمــة رب الســماء ســيزيد ويتبــارك عنــد توزيعــه. 
وإن القليــل مــن الطعــام الــذي كان فــي يــد المســيح بقــي كامــا لــم ينقــص منــه شــيء 
حتــى شــبع كل ذلــك الشــعب الجائــع. فــإذا كنــا نذهــب إلــى مصــدر القــوة ونمــد يــد 
اإليمــان منتظريــن أن نأخــذ مــا يســد الحاجــة فســنجد معاضــدة فــي عملنــا حتــى فــي 

أقســى الظــروف، وســنكون قادريــن علــى تقديــم خبــز الحيــاة لآلخريــن.
ــحِّ أَيًْضــا يَْحُصــُد،  ــحِّ فَِبالشُّ يقــول الــرب: » أَْعطُــوا تُْعطَــْوا «، » َمــْن يَــْزَرُع ِبالشُّ
َوَمــْن يـَـْزَرُع ِبالْبَــَركَاِت فَِبالْبَــَركَاِت أَيًْضــا يَْحُصــُد... َوهللُا قـَـاِدٌر أَْن يَِزيَدكـُـْم كُلَّ نِْعَمــٍة، 
ِفــي كُلِّ َعَمــل  تَــزَْداُدوَن  ِفــي كُلِّ َشــْيٍء،  َولَُكــْم كُلُّ اكِْتَفــاٍء كُلَّ ِحيــٍن  لَِكــْي تَُكونُــوا 
َصالـِـٍح. كََمــا ُهــَو َمْكتُوٌب:›فَــرََّق. أَْعطَــى الَْمَســاكِيَن. ِبــرُُّه يَبَْقــى إِلَــى األَبـَـِد‹ « )لوقــا 

6: 38؛ 2كورنثــوس 9: 11-6(.
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إن الشــعب إذ كانــوا جالســين علــى العشــب األخضــر فــي ذلــك الســهل فــي 
إحــدى أُمســيات فــي فصــل الربيــع، أكلــوا مــن الطعــام الــذي هيــأه لهــم المســيح. 
وتلــك األقــوال التــي ســمعوها فــي ذلــك اليــوم جاءتهــم كصــوت هللا. ومعجــزات 
معجــزة  ولكــن  قــوة هللا.  بغيــر  إجراؤهــا  يمكــن  يكــن  لــم  شــاهدوها  التــي  الشــفاء 
األرغفــة تأثــر بهــا كل فــرد فــي ذلــك الجمــع الغفيــر إذ كان لــكل منهــم نصيــب فــي 
بركاتهــا. فــي أيــام موســى أطعــم هللا العبرانييــن المــن فــي البريــة، فمــن هــو هــذا 
الــذي أطعمهــم فــي ذلــك اليــوم إل أن يكــون هــو ذاك الــذي ســبق موســى فتنبــأ 
أرغفــة شــعير وســمكتين  مــن خمســة  تخلــق  أن  بشــرية  قــوة  بمقــدور  ليــس  عنــه؟ 
صغيرتيــن طعامــا يكفــي إلشــباع آلف مــن النــاس الجيــاع. وقــد قــال الواحــد لآلخــر. 

» إِنَّ هــَذا ُهــَو ِبالَْحِقيَقــِة النَِّبــيُّ اآلتِــي إِلَــى الَْعالَــِم! « )يوحنــا 6: 1٤(.
لقد زاد اقتناعهم طوال ذلك اليوم، ألن ذلك العمل الذي أجراه في نهاية اليوم 
يدل دللة أكيدة على أن المحرر الذي طال انتظارهم له هو في وسطهم، فانتعشت 
آمــال الشــعب وتعاظمــت. هــذا هــو الــذي ســيجعل اليهوديــة فردوســا أرضيــا، أرضــا 
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تفيض لبنا وعسا. إنه يستطيع أن يشبع كل رغبة ويحقق كل أمل ويسحق ويحطم 
ســلطان رومــا الكريــه. هــو قــادر علــى تخليــص يهــوذا وأورشــليم، ويســتطيع أن يبــرئ 
جــروح الجنــود الذيــن يجرحــون فــي ســاحات القتــال، ويــزود جيوشــا بكاملهــا بالطعــام. 

ويقهــر األمــم ويعيــد إلــى شــعب هللا الســلطان الــذي ظلــوا ينتظرونــه طويــا.
وإذ امتــألت القلــوب حماســة كانــوا علــى أتــم اســتعداد ألن يتوجــوه ملــكا فــي 
الحــال. إنهــم يــرون أنــه ل يبــذل أي مســعى لكــي يســترعي انتبــاه النــاس إليــه ول 
يحــاول أن يحــرز لنفســه مجــدا أو كرامــة. وهــو فــي هــذا يختلــف اختافــا جوهريــا 
عــن الكهنــة والرؤســاء، ولذلــك هــم يخشــون مــن أنــه لــن يطالــب بحقــه فــي عــرش 
داود. وإذ يتشــاورون معــا تتفــق كلمتهــم علــى أن يأخــذوه قســرا وينــادوا بــه ملــكا 
عــرش  بــأن  اإلعــان  فــي  الشــعب  مــع  يتحــدون  التاميــذ  وهــوذا  إســرائيل.  علــى 
داود هــو اإلرث الشــرعي لمعلمهــم. ثــم قالــوا إن وداعــة المســيح هــي التــي تجعلــه 
يرفــض مثــل هــذا الشــرف. فليعظــم الشــعب مخلصهــم ويمجــدوه، وليُْرَغــم الكهنــة 

والرؤســاء المتغطرســون علــى إكــرام ذاك الــذي أتــى متســربا بســلطان هللا.

مطامح تفشل
وبــكل لهفــة وشــوق يحزمــون أمرهــم علــى تنفيــذ مأربهــم، ولكــن يســوع يعــرف مــا 
يجــري حولــه، ويــدرك، كمــا لــم يســتطيعوا هــم أن يدركــوا، مــاذا ســتكون عواقــب تلــك 
الحركة. فحتى اآلن يحاول الكهنة والرؤساء أن يصطادوه لكي يهلكوه. إنهم يتهمونه 
بأنــه يحــاول إقصــاء النــاس عنهــم. إن محاولــة إجاســه علــى العــرش ســتتبعها حتمــا 
ثورة وأعمال عنف وقسوة. وحينئٍذ يتعطل ويتوقف عمل الملكوت الروحي. لذلك 
وجــب أن تقمــع هــذه الحركــة فــي المهــد، فدعــا يســوع تاميــذه وأمرهــم بالنــزول فــي 

الســفينة واإلقــاع إلــى كفرناحــوم فــي الحــال وأن يتركــوه هــو حتــى يصــرف الجمــوع.
لم يســبق للمســيح أن أصدر لتاميذه أمرا ورأوا اســتحالة تنفيذه كما في هذه 
المــرة. لقــد ظــل التاميــذ طويــا يأملــون حــدوث حركــة عامــة لتنصيــب يســوع علــى 
العــرش، ولــم يســتطيعوا اآلن احتمــال فكــرة كــون كل هــذه الحماســة تتاشــى ول 
تجــدي فتيــا. والجمــوع الذيــن اجتمعــوا لممارســة عيــد الفصــح كانــوا يتوقــون لرؤيــة 
النبــي الجديــد. وقــد ظهــر ألتبــاع المســيح أن تلــك كانــت الفرصــة الذهبيــة لتثبيــت 
معلمهــم المحبــوب علــى عــرش إســرائيل. وفــي اهتيــاج هــذا الطمــوح الجديــد كان 
مــن الصعــب عليهــم أن يذهبــوا وحدهــم تاركيــن يســوع وحيــدا علــى ذلــك الشــاطئ 
الموحــش. فاحتجــوا علــى هــذا اإلجــراء، ولكــن يســوع تكلــم اآلن بســلطان لــم يســبق 
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لــه أن خاطبهــم بــه. وقــد عرفــوا أن أي اعتــراض مــن جانبهــم بعــد ذلــك ســيكون بــا 
جــدوى فاتجهــوا إلــى البحــر وهــم صامتــون.

وهاهــو يســوع اآلن يأمــر تلــك الجمــوع بالنصــراف. كانــت طريقتــه فــي الــكام 
حاســمة بحيــث لــم يجــرؤ أحدهــم علــى العصيــان. فجمــدت علــى أفواههــم كلمــات 
الثنــاء والمديــح. وفيمــا كانــوا يهمــون بأخــذه عنــوة جمــدوا فــي أماكنهــم وتاشــت 
نظــرات الفــرح والشــوق مــن وجوههــم. لقــد كان بيــن ذلــك الجمــع رجــال ذوو عقــول 
جـــبارة وعــزم ثابــت، ولكــن هيئــة يســوع الملكيــة وأمــره الهــادئ الــذي نطــق بــه فــي 
يعملــوه.  أن  ينــوون  كانــوا  مــا  وأبطــل  الحاصلــة،  الضوضــاء  أخمــد  قليلــة  كلمــات 

وهاهــم يــرون فيــه اآلن قــوة تفــوق كل ســلطان أرضــي فينصرفــون بــدون ســؤال.

ينفرد ليصلي
الجبــل منفــرًدا ليصلــي « )متــى 1٤:  إلــى  تُــرك يســوع وحــده: » صعــد  ولمــا 
23(. ولقــد اســتمر ســاعات طويلــة يصلــي إلــى هللا. ولــم يكــن يصلــي ألجــل نفســه 
لرســالته  اإللهيــة  الصفــة  للنــاس  يعلــن  بهــا  قــوة  طالبــا  فصلــى  النــاس.  ألجــل  بــل 
حتــى ل يعمــي الشــيطان أفهامهــم ويفســد حكمهــم ويبلبــل أفكارهــم. لقــد عــرف 
الُمَخلِّص أن أيام خدمته الشخصية على األرض موشكة على النتهاء وأن قليلين 
لهــم. ففــي صــراع وآلم نفســية عميقــة صلــى ألجــل  النــاس ســيقبلونه فاديــا  مــن 
تاميــذه. إنهــم ســيجربون تجــارب مــرة ومحزنــة. وآمالهــم التــي احتضنوهــا طويــا، 
والمبنيــة علــى الغــرور العالمــي ســتخيب بكيفيــة مذلــة ومفجعــة إلــى أقصــى حــد. 
فبــدل مــن أن يعتلــي عــرش داود ســيرونه مصلوبــا علــى صليــب. ولكــن هــذا اليــوم 
ســيكون يــوم تتويجــه الحقيقــي. إل أنهــم لــم يدركــوا هــذا وســيكون مــن نتائــج ذلــك 
يعتبروهــا  أن  عليهــم  الصعــب  مــن  وســيكون  ســتهاجمهم  القاســية  التجــارب  أن 
تجــارب. وبــدون الــروح القــدس الــذي ينيــر العقــل ويوســع أفــق اإلدراك فــإن إيمانهــم 
ســيخذلهم. كان أمــراً مؤلمــا لقلــب يســوع أن إدراكهــم لطبيعــة ملكوتــه كان منحصــرا 
إلــى حــد كبيــر فــي العظمــة والكرامــة العالميــة. وبســببهم صــار العــبء ثقيــا علــى 

قلبــه فســكب تضرعاتــه بدمــوع غزيــرة وعذابــات مريــرة.

فشل يسود التالميذ
لــم يكــن التاميــذ قــد أقلعــوا بســفينتهم فــي الحــال كمــا أمرهــم يســوع ولكنهــم 
أنــه ســيوافيهم قبلمــا يقلعــون. ولكنهــم إذ رأوا  أمــل  الوقــت علــى  انتظــروا بعــض 
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إِلَــى  الْبَْحــِر  َعبْــِر  إِلَــى  يَْذَهبُــوَن  وَكَانُــوا  ــِفيَنَة  السَّ » َدَخلُــوا  عليهــم  يهجــم  الظــام 
كَْفرِنَاُحــوَم « )يوحنــا 6: 17(. لقــد تركــوا يســوع بقلــوب ســاخطة وكانــوا ضجريــن 
منــه أكثــر ممــا فــي أي وقــت مضــى منــذ اعترفــوا بــه ربــا لهــم. لقــد تذمــروا ألنــه لــم 
يســمح لهــم بــأن ينــادوا بــه ملــكا، ولمــوا أنفســهم ألنهــم أذعنــوا ألمــره بســرعة. ثــم 

تحاجــوا قائليــن إنهــم لــو كانــوا أكثــر إلحاحــا لكانــوا قــد حققــوا غرضهــم.
كان عدم اإليمان قد تمكن من عقولهم وقلوبهم، وأعمى حب الكرامة عيونهم. 
لقــد عرفــوا أن يســوع كان مكروهــا مــن الفريســيين، وكانــوا هــم يتوقــون إلــى رؤيتــه 
ممجــدا كمــا ظنــوا أنــه ينبغــي أن يكــون. وحيــث أنهــم متحــدون مــع معلــم اســتطاع أن 
يصنــع آيــات ومعجــزات عظيمــة ومــع ذلــك يهانــون كمــا لــو كانــوا مخادعيــن كان ذلــك 
تجربــة قاســية عليهــم لــم يســتطيعوا احتمالهــا. فهــل ســيعتبرون دائمــا تاميــذ لمعلــم 
كاذب؟ أو ل يثبــت المســيح ســلطانه كملــك؟ كيــف حــدث أن ذاك الــذي كان لــه 
ذلــك الســلطان وتلــك القــوة ل يعلــن نفســه بصفتــه الحقيقيــة وبذلــك يصيــر طريقهــم 
أقــل مشــقة ووعــورة؟ ولمــاذا لــم ينقــذ يوحنــا المعمــدان مــن تلــك الميتــة الرهيبــة؟ 
هكــذا ظــل التاميــذ يتحاجــون حتــى جلبــوا علــى أنفســهم ظلمــة روحيــة عظيمــة. ثــم 

تســاءلوا قائليــن: هــل يمكــن أن يكــون يســوع محتــال كمــا أكــد الفريســيون؟
أجراهــا  التــي  العظيمــة  المعجــزات  اليــوم  ذلــك  فــي  التاميــذ  شــاهد  لقــد 
المســيح. فبــدا كأن الســماء قــد نزلــت إلــى األرض. وكان يجــب أن ذكــرى ذلــك 
اليــوم العجيــب المجيــد تمألهــم باإليمــان والرجــاء. فلــو أنهــم مــن فيــض قلوبهــم 
فــي  دخلــوا  لمــا  العظائــم  تلــك  عــن  معــا  يتحدثــون  ظلــوا  وتقديــرا  حبــا  المفعمــة 
تجربــة. ولكــن خيبتهــم اســتبدت بــكل تفكيرهــم. إنهــم لــم يلتفتــوا إلــى قــول المســيح: 
» اْجَمُعــوا الِْكَســَر الَْفاِضلَــَة لَِكــْي لَ يَِضيــَع َشــْيٌء «. لقــد كانــت تلــك الســاعات 
وســط  فــي  كانــوا  لقــد  كلــه.  ذلــك  نســوا  ولكنهــم  للتاميــذ  جزيلــة  بركــة  ســاعات 
الميــاه الثائــرة المضطربــة. وكانــت أفكارهــم جامحــة وغيــر معقولــة، فأعطاهــم الــرب 
شــيئا آخــر ليعــذب نفوســهم ويشــغل أفكارهــم. وكثيــرا مــا يتصــرف هللا هكــذا مــع 
النــاس حيــن يخلقــون ألنفســهم متاعبــاً واثقــالً. ولــم تكــن بالتاميــذ حاجــة ليخلقــوا 

الضطــراب، هــوذا الخطــر قــد بــدأ يدنــو منهــم ســريعا.

عاصفة هوجاء
لقــد هاجمتهــم عاصفــة هوجــاء ولــم يكونــوا متأهبيــن لهــا. كان ذلــك تغييــرا 
مفاجئــا لهــم ألن طقــس ذلــك اليــوم كان جميــا، فعندمــا هاجمهــم ذلــك النــوء 
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خافــوا. فنســوا نفورهــم وعــدم إيمانهــم وضجرهــم. وكان كل منهــم يعمــل جاهــدا 
حتــى ل تغــوص الســفينة فــي أعمــاق الميــاه. كانــت المســافة قصيــرة للذهــاب بحــرا 
الــذي كانــوا ينتظــرون أن يقابلــوا يســوع فيــه، وفــي  إلــى المــكان  مــن بيــت صيــدا 
الطقــس العــادي ل تســتغرق الرحلــة غيــر ســاعات قليلــة، أمــا اآلن فقــد ســاقتهم 

الريــاح بعيــدا جــدا عــن المــكان الــذي كانــوا يقصدونــه.
فظلــوا يكافحــون حتــى جــاء الهزيــع الرابــع مــن الليــل وهــم يجدفــون. وحينئــٍذ 
استســلم أولئــك الرجــال لليــأس مــن الحيــاة والنجــاة. ففــي وســط العاصفــة والظــام 

علمهــم البحــر أنهــم عاجــزون تمامــا فاشــتاقوا إلــى حضــور معلمهــم.
أمــا يســوع فلــم ينســهم. إن ذلــك الرقيــب الواقــف علــى الشــاطئ رأى أولئــك 
الرجــال المذعورين وهــم يصارعــون تلــك العاصفــة الهائلــة. إن تاميــذه لــم يغيبــوا 
عــن نظــره لحظــة واحــدة. بــل كانــت عينــاه تتبعــان باهتمــام عميــق تلــك الســفينة فــي 
مهــب الريــح بحمولتهــا الغاليــة الثمينــة. ألن هــؤلء الرجــال ســيكونون نــور العالــم. 
فكمــا تراقــب األم طفلهــا الصغيــر فــي حنــان وحــب كذلــك كان الســيد الرحيــم 
يراقــب تاميــذه. فلمــا أخضعــت قلوبهــم وخمــد طموحهــم العالمــي وبــكل تواضــع 

صلــوا طالبيــن النجــدة، أعطيــت لهــم.

يمشي على المياه
فــي اللحظــة التــي كانــوا يعتقــدون أنهــم ل محالــة هالكــون ظهــر نــور انكشــف عــن 
شــبح غامــض يدنــو منهــم فــوق المــاء. ولــم يكونــوا يعلمــون أنــه يســوع. فــذاك الــذي 
التــي كانــت تقبــض  إلــى نجدتهــم ظنــوه عــدوا فشــملهم الرعــب. فاأليــدي  خــف 
علــى المجاذيــف بقبضــة مــن فــولذ تركتهــا تفلــت مــن قبضتهــا فصــارت الســفينة 
تهتــز كمــا تشــاء األمــواج، وقــد حملقــوا فــي شــبح ذلــك اإلنســان الــذي كان يســير 

فــوق اللجــج المزبــدة فــي ذلــك البحــر المضطــرب.
لقــد ظنــوه خيــال ينــذر بهاكهــم فمــن الخــوف صرخــوا، فتقــدم يســوع ســائرا 
إلــى األمــام كأنمــا يريــد أن يتجاوزهــم، ولكنهــم إذ عرفــوه صرخــوا إليــه فــي طلــب 
العــون. وهنــا يلتفــت إليهــم معلمهــم المحبــوب وبصوتــه الرقيــق يســكن مخاوفهــم 

ُعوا! أَنَــا ُهــَو. لَ تََخافُــوا « )متــى 1٤: 27(. قائــاً لهــم: » تََشــجَّ
بطــرس.  بعقــل  يذهــب  الســرور  كاد  العجيبــة  الحقيقــة  بتلــك  أيقنــوا  وحالمــا 
وكمــا لــو كان غيــر مصــدق بعــد، صــرخ قائــا: » يـَـا َســيُِّد، إِْن كُْنــَت أَنـْـَت ُهــَو، فَُمرْنـِـي 

أَْن آتِــَي إِلَيْــَك َعلَــى الَْمــاِء. فََقــاَل: ›تََعــاَل‹ « )متــى 1٤: 28، 29(.
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فإذ كان بطرس ينظر إلى يسوع كان يمشي على الماء مطمئنا، ولكنه إذ ينظر 
إلــى الــوراء إلــى إخوتــه كمــن هــو معجــب بنفســه كانــت تتحــول عينــاه عــن الُمَخلِّــص. 
إن العاصفــة كانــت ل تــزال علــى شــدتها، واألمــواج تعلــو وتفصــل بينــه وبيــن ســيده 
فيخــاف. ولمــدة لحظــة يغيــب المســيح عــن نظــره فيخذلــه إيمانــه ويبتــدئ يغــرق. 
لكــن إذ ترتفــع األمــواج مــن حولــه منــذرة إيــاه بالمــوت يرفــع بطــرس عينيــه بعيــدا عــن 
ِنــي! «  نَجِّ  ، » يَــارَبُّ قائــا:  يصــرخ  يســوع  فــي  نظــره  يثبــت  وإذ  الصاخبــة،  الميــاه 
)متــى 1٤: 30(. ففــي الحــال يمســك يســوع بيــده الممــدودة قائــاً لــه: » يَــا قَلِيــَل 

اإِليَمــاِن، لَِمــاَذا َشــَكْكَت؟ « )متــى 1٤: 31(. 
وإذ يسيران معاً جنباً إلى جنب و يد بطرس في يد سيده ينزلن في السفينة 
معــا. أمــا بطــرس فــكان َمْقُهــوراً صامتــاً ألنــه لــم يكــن هنالــك مــا يدعــوه إلــى الفتخــار 
علــى زمائــه، إذ بســبب عــدم إيمانــه وتعظيمــه لنفســه كاد يمــوت. حيــث أنــه حيــن 
حــول عينيــه بعيــدا عــن يســوع لــم تثبــت خطواتــه وابتــدأ يغــوص فــي وســط األمــواج.

ضعف في القوة
عندمــا تهجــم علينــا المتاعــب والضيقــات فمــا أقربنــا شــبها إلــى بطــرس! إننــا 
ننظــر إلــى األمــواج بــدل مــن أن نثبــت أنظارنــا فــي مخلصنــا. حينئــٍذ تنزلــق خطواتنــا 
فتطغــى علــى نفوســنا الميــاه الطاميــة. إن يســوع لــم يأمــر بطــرس أن يأتــي إليــه لكــي 
يهلــك. وهــو ل يأمرنــا باتباعــه ثــم يتركنــا. ولكنــه يقــول: » لَ تََخــْف ألَنِـّـي فََديْتُــَك. 
َدَعْوتُــَك ِباْســِمَك. أَنْــَت لِــي. إَِذا اْجتَــزَْت ِفــي الِْميَــاِه فَأَنَــا َمَعــَك، َوِفــي األَنَْهــاِر فَــاَ 
تَْغُمــرَُك. إَِذا َمَشــيَْت ِفــي النَّــاِر فـَـاَ تُلـْـَذُع، َواللَِّهيــُب لَ يُْحرِقـُـَك. ألَنِّــي أَنـَـا الــرَّبُّ إِلُهــَك 

وُس إِْســرَائِيَل، ُمَخلُِّصــَك « )إشــعياء ٤3: 3-1(. قُــدُّ
إيمانهــم  ســيجرب  حــد  أي  إلــى  وعــرف  تاميــذه  صفــات  يســوع  عــرف  لقــد 
بتجــارب قاســية. وفــي هــذه الحادثــة التــي حدثــت فــي عــرض البحيــرة أراد الســيد 
أن يكشــف لبطــرس عــن ضعفــه، وأن يريــه بــأن ســامته هــي فــي اعتمــاده المســتمر 
علــى قــدرة هللا. فــي وســط عواصــف التجربــة أمكنــه أن يســير آمنــا فقــط بانصياعــه 
للمخلــص واتكالــه عليــه. وفــي اللحظــة التــي ظــن نفســه فيهــا قويــا كان ضعيفــا. ولــم 
يتحقــق مــن حاجتــه إلــى العتمــاد علــى المســيح إل بعدمــا فطــن إلــى ضعفــه. فلــو 
كان قــد تعلــم الــدرس الــذي أراد يســوع أن يعلمــه إيــاه فــي ذلــك الختبــار وهــو فــي 

عــرض البحــر لمــا فشــل عندمــا اجتــاز فــي ذلــك المتحــان القاســي فيمــا بعــد.
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هــم لتمثيــل  ـم أولده يومــا بعــد يــوم، فبظــروف الحيــاة اليوميــة يعدَّ إن هللا يُعلِـّ
دورهــم علــى المســرح األكبــر الــذي تعينــه لهــم عنايــة هللا. إن نتائــج الختبــار اليومــي 

هــي التــي تقــرر انتصارهــم أو هزيمتهــم فــي أزمــة الحيــاة العظيمــة.
إن مــن ل يعتمــدون اعتمــادا دائمــا علــى هللا ســينهزمون أمــام التجربــة. يمكننــا 
أن نفتــرض اآلن أن أقدامنــا تقــف ثابتــة وأننــا لــن نتزعــزع، ويمكننــا أن نقــول واثقيــن: 
أنــا عالــم بمــن آمنــت. ل شــيء يســتطيع أن يزعــزع إيمانــي بــاهلل وبكلمتــه، ولكــن 
الشــيطان يرســم خططــه بحيــث يســتفيد مــن أخاقنــا الموروثــة وعاداتنــا المكتســبة 
فينــا، ويعمــي عيوننــا عــن رؤيــة حاجاتنــا ونقائصنــا، فــا نســتطيع أن نســير آمنيــن 

مطمئنيــن إل إذا تحققنــا مــن ضعفنــا وثبتنــا أنظارنــا فــي يســوع.
ومــا أن اتخــذ يســوع لنفســه مكانــا فــي الســفينة حتــى هــدأت الريــح. » َولِلَْوقـْـِت 
إن   .)21  :6 )يوحنــا  إِلَيَْهــا «  َذاِهِبيــَن  كَانُــوا  الَِّتــي  األَرِْض  إِلَــى  ــِفيَنُة  السَّ َصــارَِت 
تلــك الليلــة المرعبــة المخيفــة عقبهــا نــور الفجــر. فالتاميــذ ومــن كانــوا معهــم فــي 
الســفينة جــاءوا وســجدوا عنــد قدميــه. وبقلــوب ملؤهــا الشــكر قالــوا: » ِبالَْحِقيَقــِة 

أَنْــَت ابْــُن هللِا! « )متــى 1٤: 33( .
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مواجهة األزمة
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 6: 71-22(.

إن المســيح عندمــا نهــى النــاس عــن المنــاداة بــه ملــكا كان يعلــم أنــه قــد وصــل 
إلــى نقطــة تحــول حاســمة فــي تاريخــه. فالجماهيــر التــي ترغــب فــي إجاســه علــى 
العــرش اليــوم ســتنصرف عنــه غــدا. والخيبــة التــي قضــت علــى طموحهــم األنانــي 
ســتقلب محبتهــم لــه إلــى بغضــه، وتمجيدهــم إلــى لعنــات. ولكــن مــع علمــه بــكل 
ذلــك لــم يقــم بــأي إجــراء لتفــادي األزمــة. ومنــذ البدايــة لــم يقــدم لتابعيــه أي وعــد أو 
أمــل فــي مكافــآت أرضيــة. فلقــد أجــاب الرجــل الــذي جــاءه فــي أحــد األيام يعلن عن 
ــَماِء أَوْكَاٌر،  ــوِر السَّ رغبتــه فــي أن يكــون تلميــذا لــه، بقولــه: » لِلثََّعالِــِب أَْوِجــرٌَة، َولِطُيُ
ــا ابـْـُن اإلِنَْســاِن فَلَيْــَس لـَـُه أَيـْـَن يُْســِنُد رَأَْســُه « )متــى 8: 20(. فلــو أمكــن النــاس أن  َوأَمَّ
يحتفظــوا بالعالــم مــع المســيح لــكان ألــوف منهــم يأتــون ليقدمــوا لــه ولءهــم، ولكنــه 
لــم يقبــل مثــل تلــك الخدمــة. وكثيــرون ممــن كانــت لهــم صلــة بــه حينئــٍذ كان قــد 
اســتهواهم األمــل فــي قيــام مملكــة عالميــة. فــكان عليــه أن يصارحهــم بالحقيقــة. 
إنهــم لــم يفهمــوا الــدرس الروحــي العميــق المتضمــن فــي معجــزة األرغفــة، فــكان 

يجــب إيضاحــه. ول بــد مــن أن يصحــب هــذا اإلعــان الجديــد اختبــار أدق.
لقــد ذاعــت شــهرة معجــزة األرغفــة فــي كل مــكان، ففــي صبيحــة اليــوم التالــي 
تقاطــر النــاس مــن كل األنحــاء إلــى بيــت صيــدا لكــي يــروا يســوع وكان عــدد اآلتيــن 
كبيــرا، فمنهــم مــن جــاء بــرا، ومنهــم مــن جــاء عــن طريــق البحــر. والذيــن كانــوا قــد 
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تركــوه فــي الليلــة الســابقة عــادوا إلــى هنالــك علــى أمــل أن يجــدوه، إذ لــم تكــن 
هنــاك ســفينة يعبــر بهــا إلــى الشــاطئ اآلخــر. ولكــن بحثهــم كان غيــر مجــد فوفــد 

كثيــرون منهــم إلــى كفرناحــوم بحثــا عنــه.

يسعون وراء المنافع المادية
وفــي غضــون ذلــك كان هــو قــد وصــل إلــى جنيســارت بعــد غيــاب يــوم واحــد. 
فحالما عرف الناس أنه قد أرســى: » طَافُوا َجِميَع تِلَْك الُْكورَِة الُْمِحيطَِة، َوابْتََدأُوا 

يَْحِملـُـوَن الَْمرَْضــى َعلـَـى أَِســرٍَّة إِلـَـى َحيْــُث َســِمُعوا أَنَّــُه ُهَنــاَك « )مرقــس 6: 55(. 
مــن  القادمــون  وجــده  وهنــاك  المجمــع  إلــى  ذهــب  قصيــر  وقــت  وبعــد 
بيــت صيــدا. وقــد أخبرهــم تاميــذه كيــف عبــر البحــر. ثــم أخبــروا تلــك الجمــوع 
قضوهــا  التــي  الطــوال  والســاعات  العاصفــة  شــدة  عــن  أمانــة  بــكل  المندهشــة 
فــون بــا جــدوى ضــد الريــاح المضــادة، وظهــور المســيح ماشــيا علــى  وهــم يُجذِّ
المــاء والمخــاوف التــي اســتبدت بهــم عندمــا رأوه، وكامــه المشــجع المطمئــن، 
ومجازفــة بطــرس ومــا نجــم عنهــا، وهــدوء العاصفــة فجــأة ووصــول الســفينة إلــى 
الشــاطئ بســام. وإذ لــم يقنــع النــاس بذلــك تجمهــر كثيــرون منهــم حــول يســوع 
وســألوه قائليــن : » يــا معلــم متــى صــرت هنــا؟ « )يوحنــا 6: 25(. وكانــوا يرجــون 

تلــك المعجــزة. أن يســمعوا مــن فمــه تفاصيــل 
ولكــن يســوع لــم يشــبع فضولهــم بــل قــال لهــم بحــزن: » أَنْتُــْم تَطْلُبُونَِنــي لَيْــَس 
ألَنَُّكــْم رَأَيْتُــْم آيَــاٍت، بَــْل ألَنَُّكــْم أَكَلْتُــْم ِمــَن الُْخبْــِز فََشــِبْعتُْم « )يوحنــا 6: 26(. إنهــم 
مــن أرغفــة  قــد شــبعوا  أنهــم كانــوا  لــم يطلبــوه بســبب غايــة شــريفة ولكــن حيــث 
كانــوا  إذا  زمنــي  خيــر  علــى  منــه  ســيحصلون  أنهــم  يؤملــون  زالــوا  مــا  كانــوا  الخبــز 
يازمونــه. ولكــن الُمَخلِـّـص أمرهــم قائــا: » اِْعَملُــوا لَ لِلطََّعــاِم الْبَائِــِد، بَــْل لِلطََّعــاِم 
ـِة « )يوحنــا 6: 27(. ل تطلبــوا الخيــرات الزمنيــة وحدهــا ول  الْبَاِقــي لِلَْحيَــاِة األَبَِديّـَ
يكــن اهتمامكــم الرئيســي هــو مطاليــب هــذه الحيــاة الحاضــرة. بــل اطلبــوا الطعــام 
الروحــي والحكمــة التــي تبقــى إلــى األبديــة. وهــذا مــا ل يســتطيع أن يعطيــه غيــر ابــن 

هللا وحــده، » ألَنَّ هــَذا هللُا اآلُب قَــْد َختََمــُه « )يوحنــا 6: 27(.

ثمن السماء
ـى  َحتّـَ نَْفَعــُل  » َمــاَذا  قائليــن:  وقتيــا فصاحــوا  الســامعين  اهتمــام  أوقــظ  لقــد 
نَْعَمــَل أَْعَمــاَل هللِا؟ « )يوحنــا 6: 28(. كانــوا يمارســون أعمــال كثيــرة شــاقة لكــي 
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ينالــوا استحســان هللا. وكانــوا علــى اســتعداد ألن يســمعوا عــن أي عمــل جديــد 
يمكنهــم بواســطته أن يحصلــوا علــى اســتحقاق أعظــم. وكان معنــى ســؤالهم هــو 
هــذا: » مــا الــذي نفعلــه حتــى نكــون مســتأهلين لدخــول الســماء؟ مــا الثمــن الــذي 

علينــا أن ندفعــه ليكــون لنــا الحــق فــي الحيــاة األبديــة؟ «. 
أجــاب يســوع وقــال لهــم: » هــَذا ُهــَو َعَمــُل هللِا: أَْن تُْؤِمُنــوا ِبالَّــِذي ُهــَو أَرَْســلَُه « 
هــو طريــق  الســماء  إلــى  والطريــق  يســوع.  هـــو  الســماء  ثمــن  إن  )يوحنــا 6: 29(. 

ـِذي يَرْفَــُع َخِطيَّــَة الَْعالَــِم « )يوحنــا 1: 29(. اإليمــان بيســوع ألنــه » َحَمــُل هللِا الّـَ
لكــن الشــعب رفضــوا قبــول هــدا الحــق اإللهــي. إن يســوع قــد عمــل نفــس العمــل 
الــذي ســبق لألنبيــاء بــأن تنبــأوا أن مســيا ســيفعله، ولكنهــم لــم يــروا مــا قــد صورتــه لهــم 
آمالهــم األنانيــة علــى أنــه عملــه. نعــم إن المســيح قــد أشــبع مــرة جمهــورا غفيــرا مــن 
بعــض أرغفــة الشــعير، ولكــن الشــعب ظــل يقتــات مــن المــن أربعيــن ســنة فــي عهــد 
موسى، فكانوا ينتظرون بركات أعظم من هذه على يدي مسيا. إن قلوبهم التي لم 
تكــن تعــرف القناعــة أو الشــبع كانــت تتســاءل قائلــة لمــاذا ل يســتطيع يســوع أن يمنــح 
كل شــعبه الصحــة والقــوة والغنــى مــا دام قــد اســتطاع أن يجــري كل تلــك العظائــم 
والمعجــزات التــي قــد شــاهدوها، ولمــاذا ل يحررهــم مــن ظالميهــم ومســتعبديهم 
ويســمو بهــم إلــى مراتــب الكرامــة والســلطان؟ إن حقيقــة كونــه قــد صــرح بأنــه مرســل 
مــن هللا، ورفضــه فــي نفــس الوقــت أن يكــون ملــكا علــى إســرائيل كان ذلــك ســرا 
عجزوا عن معرفته وإدراكه. فحرفوا هذا الرفض، واستنتج كثيرون أنه لم يجرؤ على 
تحقيــق ادعاءاتــه ألنــه هــو نفســه كان يشــك فــي كــون رســالته هــي مــن هللا. وهكــذا 
أفســحوا فــي قلوبهــم مجــال لعــدم اإليمــان، وذلــك البــذار الــذي ألقــاه الشــيطان فــي 

قلوبهــم أثمــر ثمــارا مــن جنســه، ثمــار ســوء الفهــم والرتــداد.

خبز من السماء
وإذا بأحــد معلمــي الشــعب يســأله بنغمــة شــاعت فيهــا الســخرية قائــا: » أَيَّــَة 
ـِة، كََمــا ُهــَو  يّـَ آيَــٍة تَْصَنــُع لَِنــَرى َونُْؤِمــَن ِبــَك؟ َمــاَذا تَْعَمــُل؟ آبَاُؤنَــا أَكَلُــوا الَْمــنَّ ِفــي الْبَرِّ

ــوا « )يوحنــا 6: 30، 31(. ــَماِء لِيَأْكُلُ ــزًا ِمــَن السَّ ــُه أَْعطَاُهــْم ُخبْ ــوٌب: أَنَّ َمْكتُ
أنــه هــو معطــي المــن وبذلــك نســبوا  لقــد أكــرم اليهــود موســى علــى اعتبــار 
قــام  الــذي  ذاك  أنظارهــم  عــن  وغــاب  آلــة،  مجــرد  غيــر  يكــن  لــم  إلنســان  المجــد 
مــن  مرســا  كونــه  فــي  وشــّكوا  موســى  علــى  آباؤهــم  تذمــر  لقــد  وأتمــه.  بالعمــل 
قبــل هللا وتنكــروا لرســالته. وبنفــس تلــك الــروح رفــض األبنــاء ذاك الــذي حمــل 
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إليهــم رســالة هللا )يســوع(، » فََقــاَل لَُهــْم يَُســوُع: ›الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: لَيْــَس 
الــذي كان قــد  ــَماِء‹ « )يوحنــا 6: 32( إن ذاك  ِمــَن السَّ الُْخبْــَز  ُموَســى أَْعطَاكُــُم 
أعطاهــم المــن كان واقفــا حينئــٍذ بينهــم، وهــذا هــو المســيح بالــذات الــذي كان 
ــن لهــم يوميــا الطعــام الــذي كان رمــزا للخبــز  قائــدا للعبرانييــن فــي البريــة وكان يَُؤمَّ
مــلء هللا غيــر  مــن  يفيــض  الــذي  الحيــاة  المانــح  الــروح  إن  الحقيقــي.  الســماوي 
ــَماِء  المحــدود هــو المــن الحقيقــي. قــال يســوع: » أَنَّ ُخبْــَز هللِا ُهــَو النَّــازُِل ِمــَن السَّ

لِلَْعالَــِم « )يوحنــا 6: 33(. َحيَــاًة  الَْواِهــُب 
وإذ كان بعــض ســامعيه ل يزالــون يظنــون أن يســوع يشــير إلــى الخبــز المــادي 
صاحــوا قائليــن: » يَــا َســيُِّد، أَْعِطَنــا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن هــَذا الُْخبْــَز « فقــال لهــم يســوع 

بــكل وضــوح: » أَنَــا ُهــَو ُخبْــُز الَْحيَــاِة « )يوحنــا 6: 3٤، 35(.
قــال  فقــد  اليهــود،  لــدى  مألوفــة  المســيح  اســتعملها  التــي  الســتعارة  كانــت 
موســى بوحــي مــن الــروح القــدس: » لَيْــَس ِبالُْخبْــِز َوْحــَدُه يَْحيَــا اإلِنَْســاُن، بـَـْل ِبــُكلِّ َمــا 
يَْخــُرُج ِمــْن فَــِم الــرَّبِّ «. وكتــب إرميــا النبــي يقــول: » ُوِجــَد كَاَُمــَك فَأَكَلْتُــُه، فَــَكاَن 
كَاَُمــَك لِــي لِلَْفــَرِح َولِبَْهَجــِة قَلِْبــي « )تثنيــة 38: 3؛ إرميــا 15: 16(. كان هنالــك 
درس  هــو  الروحــي  بالمعنــى  الخبــز  أكل  إن  ويقــول  إســرائيل  معلمــو  يــردده  مثــل 
النامــوس وممارســة األعمــال الصالحــة. وكثيــرا مــا كان يقــال أنــه عنــد مجــيء مســيا 
ســيأكل كل إســرائيل ويشــبعون. وقــد أوضحــت تعاليــم األنبيــاء الــدرس الروحــي 
أن يوضــح هــذا  يحــاول  مــن معجــزة األرغفــة. كان يســوع  يســتقي  الــذي  العميــق 
الــدرس لســامعيه فــي المجمــع. فلــو كانــوا قــد فهمــوا الكتــب لفهمــوا كامــه عندمــا 
ــاِة  «. إن ذلــك الجمــع العظيــم عندمــا كانــوا معييــن  ــُز الَْحيَ ــا ُهــَو ُخبْ قــال لهــم: » أَنَ
ومتعبيــن فــي اليــوم الســابق أكلــوا وشــبعوا مــن الخبــز الــذي قدمــه لهــم يســوع. وكمــا 
قــد حصلــوا علــى قــوة وانتعــاش ألجســادهم إذ أكلــوا مــن الخبــز فكذلــك يمكنهــم 
أن يحصلــوا مــن المســيح علــى قــوة روحيــة للحيــاة األبديــة. فلقــد قــال: » َمــْن يُْقِبــْل 
إِلَــيَّ فَــاَ يَُجــوُع، َوَمــْن يُْؤِمــْن ِبــي فَــاَ يَْعطَــُش أَبَــًدا « )يوحنــا 6: 35( ولكنــه أضــاف: 

» إِنَُّكــْم قَــْد رَأَيْتُُمونِــي، َولَْســتُْم تُْؤِمُنــوَن « )يوحنــا 6: 36(.
لقــد رأوا المســيح بشــهادة الــروح القــدس وبإعــان هللا لنفوســهم. إن البراهيــن 
الحيــة علــى قدرتــه كانــت ماثلــة أمــام عيونهــم يومــا بعــد يــوم، ومــع ذلــك طلبــوا آيــة 
أخــرى. ولكــن لــو أنــه أراهــم آيــة أخــرى لظلــوا فــي عــدم إيمانهــم كمــا كانــوا. فمــا دامــوا 
لــم يقتنعــوا بمــا قــد رأوه وســمعوه فــا جــدوى مــن كونــه يريهــم عجائــب أخــرى. إن 

عــدم اإليمــان يجــد دائمــا أعــذارا للشــك وينكــر أقطــع البراهيــن.
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الحياة األبدية مجانا للجميع
ومــرة أخــرى ناشــد المســيح تلــك القلــوب القاســية المتمــردة قائــا: » َمــْن يُْقِبــْل 
إِلَــيَّ لَ أُْخرِْجــُه َخارًِجــا « )يوحنــا 37:6(. وقــال إن كل مــن قــد قبلــوه بإيمــان لهــم 
حيــاة أبديــة، ولــن يهلــك واحــد منهــم. ل حاجــة للفريســيين والصدوقييــن أن يجــادل 
بعضهــم بعضــا عــن الحيــاة العتيــدة، ول حاجــة للنــاس بعــد أن ينوحــوا فــي حــزن 
ـِذي أَرَْســلَِني: أَنَّ كُلَّ َمــا أَْعطَانِــي لَ  يائــس علــى موتاهــم. » هــِذِه َمِشــيئَُة اآلِب الّـَ

أُتْلِــُف ِمْنــُه َشــيْئًا، بَــْل أُِقيُمــُه ِفــي الْيَــْوِم األَِخيــِر « )يوحنــا 6: ٤0(.
بْــَن  ُهــَو يَُســوَع  لكــن رؤســاء الشــعب تذمــروا واســتاءوا قائليــن: » أَلَيْــَس هــَذا 
َماِء؟ «  ِه؟ فََكيَْف يَُقوُل هَذا: إِنِّي نَزَلُْت ِمَن السَّ يُوُسَف، الَِّذي نَْحُن َعارِفُوَن ِبأَِبيِه َوأُمِّ
)يوحنــا 6: ٤2(. لقــد حاولــوا أن يثيــروا التعصــب حيــن أشــاروا بــكل احتقــار إلــى أصــل 
يســوع الوضيــع. وبــكل ازدراء لمحــوا إلــى حياتــه كعامــل جليلــي، وإلــى عائلتــه الفقيــرة 
الوضيعــة. وقالــوا إن ادعــاءات هــذا النجــار غيــر المثقــف ليســت جديــرة باهتمامهــم. 
وبالنســبة إلــى ميــاده الغامــض لّمحــوا إلــى أنــه كان مــن أصــل مشــكوك فيــه، وهكــذا 

صــوروا ظــروف ميــاده البشــرية كأنهــا وصمــة فــي تاريخــه.
لــم يحــاول يســوع أن يوضــح لهــم ســر ميــاده، ولــم يقــدم جوابــا عــن شــكوكهم 
فــي كونــه قــد نــزل مــن الســماء، كمــا لــم يجبهــم بشــيء عــن تســاؤلهم الخــاص بعبــوره 
البحــر ســيرا علــى المــاء. كمــا أنــه لــم يوجــه انتباههــم إلــى المعجــزات التــي قــد انفــردت 
بهــا حياتــه. إنــه قَِبــَل طوعــا أن يخلــي نفســه آخــذا صــورة عبــد. ولكــن أقوالــه وأعمالــه 
كشفت عن حقيقته. غير أن كل من فتحت قلوبهم لقبول النور اإللهي ميزوه كما 

ــا « )يوحنــا 1: 1٤(. هــو ممجــدا » كََمــا لَِوِحيــٍد ِمــَن اآلِب، َمْملُــوًءا نِْعَمــًة َوَحقًّ
كان تعصــب الفريســيين متأصــا فيهــم إلــى مــا هــو أعمــق ممــا دلــت عليــه 
أســئلتهم إذ كان الفســاد متأصــاً فــي قلوبهــم. فــكل كلمــة نطــق بهــا يســوع وكل 
لــم  الــروح التــي احتضنوهــا فــي قلوبهــم  أثــار خصومتهــم، ألن  عمــل مــن أعمالــه 

تجــد منــه اســتجابة.
ــُه اآلُب الَّــِذي أَرَْســلَِني،  ــْم يَْجتَِذبْ قــال يســوع: » لَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن يُْقِبــَل إِلَــيَّ إِْن لَ
ـُه َمْكتُــوٌب ِفــي األَنِْبيَــاِء: َويَُكــوُن الَْجِميــُع ُمتََعلِِّميــَن  َوأَنَــا أُِقيُمــُه ِفــي الْيَــْوِم األَِخيــِر. إِنّـَ
إِلَــيَّ « )يوحنــا 6: ٤٤، ٤5(. ل  يُْقِبــُل  ـَم  َوتََعلّـَ ِمــَن اآلِب  َمــْن َســِمَع  ِمــَن هللِا. فَــُكلُّ 
يقــدر أن يأتــي إلــى المســيح إل أولئــك الذيــن يســتجيبون لجاذبيــة محبــة اآلب. ولكــن 
هللا يجتــذب إليــه كل القلــوب، أمــا الذيــن يقاومــون جاذبيتــه فهــم وحدهــم الذيــن 

يرفضــون المجــيء إلــى المســيح.
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» من يؤمن بي «
إن يســوع قــد أشــار بقولــه: » َويَُكــوُن الَْجِميــُع ُمتََعلِِّميــَن ِمــَن هللِا « إلــى نبــوءة 
، َوَســاََم بَِنيــِك كَِثيــرًا « )إشــعياء ٤5:  إشــعياء القائلــة: » وَكُلَّ بَِنيــِك تَاَِميــَذ الــرَّبِّ
13(. وقــد طبــق اليهــود هــذه النبــوة علــى أنفســهم وكانــوا يفتخــرون بــأن هللا هــو 
معلمهــم. ولكــن يســوع أبــان لهــم بطــان هــذا الدعــاء إذ قــال: » فَــُكلُّ َمــْن َســِمَع 
ِمــَن اآلِب َوتََعلَّــَم يُْقِبــُل إِلَــيَّ «. فعــن طريــق المســيح وحــده كان يمكنهــم أن يأخــذوا 
العلــم و المعرفــة عــن اآلب. إن الطبيعــة البشــرية ل يمكنهــا احتمــال رؤيــة مجــده. 
فأولئــك الذيــن قــد تعلمــوا مــن هللا كانــوا يصغــون إلــى صــوت ابنــه، وفــي يســوع 

الناصــري عرفــوا ذاك الــذي فــي الطبيعــة والوحــي قــد أعلــن هللا اآلب.
ـٌة « )يوحنــا 6: 17(.  » اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: َمــْن يُْؤِمــُن ِبــي فَلَــُه َحيَــاٌة أَبَِديّـَ
إن يوحنــا الحبيــب الــذي كان قــد ســمع هــذه األقــوال اســتخدمه الــروح القــدس 
أَْعطَانَــا  هللَا  أَنَّ  ــَهاَدُة:  الشَّ ِهــَي  » َوهــِذِه  للكنائــس:  التالــي  اإلعــان  تقديــم  فــي 
ـًة، َوهــِذِه الَْحيَــاُة ِهــَي ِفــي ابِْنــِه. َمــْن لَــُه البْــُن فَلَــُه الَْحيَــاُة، َوَمــْن لَيْــَس  َحيَــاًة أَبَِديّـَ
لَــُه ابْــُن هللِا فَلَيَْســْت لَــُه الَْحيَــاُة « )1 يوحنــا 5: 11، 12(. وقــال يســوع: » َوأَنَــا 
أُِقيُمــُه ِفــي الْيَــْوِم األَِخيــِر «. لقــد صــار المســيح جســداً واحــداً معنــا لنصيــر نحــن 
فقــط  ليــس   — قبورنــا  مــن  ســنقوم  التحــاد  هــذا  بقــوة  إننــا  واحــداً.  روحــاً  معــه 
مــن  إن  باإليمــان.  حياتنــا  صــارت  حياتــه  ألن  بــل  المســيح،  قــدرة  إظهــار  لمجــرد 
يــرون المســيح فــي صفتــه الحقيقيــة ويقبلونــه فــي قلوبهــم لهــم حيــاة أبديــة. إن 
قلوبنــا  فــي  باإليمــان  نقبــل روح هللا  وإذ  القــدس،  بالــروح  فينــا  يســكن  المســيح 

بــداءة الحيــاة األبديــة. يكــون ذلــك 
كان الشــعب قــد وجهــوا انتبــاه المســيح إلــى المــن الــذي أكلــه آباؤهــم فــي 
البريــة، كمــا لــو أن إمدادهــم بذلــك الخبــز كان معجــزة أعظــم مــن المعجــزة التــي 
أجراهــا يســوع، ولكنــه أبــان لهــم ضآلــة تلــك العطيــة بالمقارنــة بالبــركات التــي قــد 
أتــى ليمنحهــا للعالــم. فقــد أمكــن المــن أن يســند حياتهــم األرضيــة فقــط، ولكنــه لــم 
يســتطع أن يصــد عنهــم المــوت أو يضمــن لهــم الخلــود، أمــا خبــز الســماء فيمكنــه 
ُهــَو  الُمَخلِـّـص: » أَنَــا  لهــم  قــال  بالحيــاة األبديــة.  تتمتــع  النفــس حتــى  ينعــش  أن 
ـِة َوَماتُــوا. هــَذا ُهــَو الُْخبْــُز النَّــازُِل ِمــَن  يّـَ ُخبْــُز الَْحيَــاِة. آبَاُؤكُــْم أَكَلُــوا الَْمــنَّ ِفــي الْبَرِّ
ـِذي نَــزََل ِمــَن  ــَماِء، لَِكــْي يَــأْكَُل ِمْنــُه اإِلنَْســاُن َوَل يَُمــوَت. أَنَــا ُهــَو الُْخبْــُز الَْحــيُّ الّـَ السَّ
ــَماِء. إِْن أَكََل أََحــٌد ِمــْن هــَذا الُْخبْــِز يَْحيَــا إِلَــى األَبَــِد « )يوحنــا 6: ٤8-51(. ثــم  السَّ
أضــاف المســيح إلــى هــذه الســتعارة اســتعارة أخــرى، فعــن طريــق المــوت دون 

387, 388



مواجهة األزمة  |  375

ســواه كان يمكنــه أن يمنــح الحيــاة للنــاس. وفــي الكلمــات التاليــة أشــار إلــى موتــه 
ــُه  ــِذي أَبِْذلُ ــا أُْعِطــي ُهــَو َجَســِدي الَّ ــِذي أَنَ ــُز الَّ كوســيلة للخــاص إذ يقــول: » َوالُْخبْ

ِمــْن أَْجــِل َحيَــاِة الَْعالَــِم « )يوحنــا 6: 51(. 

مأكل ومشرب 
كان اليهــود موشــكين أن يحتفلــوا بعيــد الفصــح فــي أورشــليم، تــذكارا لليلــة نجــاة 
العبرانييــن عندمـــا ضــرب المــاك المهلــك بيــوت المصرييــن. أراد الــرب أن يرشــدهم 
إلــى حمــل هللا عــن طريــق خــروف الفصــح، وعــن طريــق الرمــز يقبلــون مــن قــد بــذل 
نفسه ألجل حياة العالم. ولكن اليهود كانوا يعلقون أهمية عظيمة على الرمز بينما 
أغفلــوا معنــاه الحقيقــي. لــم يميــزوا جســد الــرب. ونفــس الحــق الــذي كان يرمــز إليــه 

فــي خدمــة الفصــح قـُـدم إليهــم فــي كام المســيح، ومــع ذلــك لــم يميــزوه.  
وهنا صاح المعلمون غاضبين: » كَيَْف يَْقِدُر هَذا أَْن يُْعِطيََنا َجَسَدُه لَِنأْكَُل؟ « 
)يوحنــا 6: 52(. لقــد تظاهــروا بأنهــم يفهمــون كامــه بالمعنــى الحرفــي الــذي فهمــه 
نيقوديموس عندما سأل يسوع قائا: » كَيَْف يُْمِكُن اإلِنَْساَن أَْن يُولََد َوُهَو َشيٌْخ؟ « 
)يوحنا ٤:3(. لقد فهموا المعنى الذي قصده يسوع إلى حد ما، ولكنهم لم يرغبوا 

فــي العتــراف بــه، إذ قصــدوا بتحريفهــم كامــه أن يهيجــوا الشــعب ضــده.
لــم يــرد المســيح أن يخفــض مــن تصويــره الرمــزي بــل ردد الحــق علــى مســامعهم 
بلغــة أقــوى، فقــال: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِْن لَــْم تَأْكُلُــوا َجَســَد ابْــِن اإلِنَْســاِن 
َوتَْشــَربُوا َدَمــُه، فَلَيْــَس لَُكــْم َحيَــاٌة ِفيُكــْم. َمــْن يـَـأْكُُل َجَســِدي َويَْشــرَُب َدِمــي فَلـَـُه َحيَــاٌة 
ــْوِم األَِخيــِر، ألَنَّ َجَســِدي َمــأْكٌَل َحــٌق َوَدِمــي َمْشــرٌَب َحــٌق.  ــا أُِقيُمــُه ِفــي الْيَ ــٌة، َوأَنَ أَبَِديَّ

ــا ِفيــِه « )يوحنــا 6: 56-53(.  ــأْكُْل َجَســِدي َويَْشــرَْب َدِمــي يَثْبُــْت ِفــيَّ َوأَنَ َمــْن يَ
إن أكل جســد المســيح وشــرب دمــه هــو قبولــه مخلصــا شــخصيا. فنؤمــن بأنــه 
يغفــر خطايانــا وأننــا كاملــون فيــه. فــإذ ننظــر إلــى محبتــه ونتأمــل فيهــا ونرشــفها نصيــر 
شــركاء فــي طبيعتــه. ينبغــي أن يكــون المســيح للنفــس كالطعــام للجســم. فنحــن 
ل ننتفــع بالطعــام مــا لــم نأكلــه ومــا لــم يصــر جــزءا مــن كياننــا. فكذلــك المســيح ل 
يمكن أن يكون ذا قيمة بالنســبة إلينا ما لم نعرفه مخلصا شــخصيا لنا. إن المعرفة 
النظريــة ل تنفعنــا فــي شــيء بــل ينبغــي لنــا أن نغتــذي بــه ونقبلــه فــي قلوبنــا بحيــث 

تصيــر حياتــه حياتنــا، كمــا ينبغــي لنــا أن نهضــم محبتــه ونعمتــه.
ولكــن حتــى هــذه األمــور تقصــر عــن إيضــاح امتيــاز عاقــة المؤمــن بالمســيح. 
، َوأَنَــا َحــيٌّ ِبــاآلِب، فََمــْن يَأْكُلِْنــي فَُهــَو  لقــد قــال يســوع: » كََمــا أَرَْســلَِني اآلُب الَْحــيُّ

388, 389



376  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

يَْحيَــا ِبــي « )يوحنــا 6: 57(. فكمــا أن ابــن هللا يحيــا باإليمــان بــاآلب كذلــك علينــا 
نحــن أن نحيــا باإليمــان بالمســيح. لقــد ســلم يســوع نفســه تســليما كامــا لمشــيئة 
هللا بحيــث لــم يظهــر فــي حياتــه ســوى اآلب. فمــع أنــه كان مجربــا فــي كل شــيء 
مثلنــا فقــد وقــف أمــام العالــم منزهــا عــن الشــر الــذي كان يحيــط بــه. كذلــك علينــا 

نحــن أيضــاًً أن ننتصــر كمــا قــد انتصــر المســيح.

كلمات الحياة
أفأنــت مــع المســيح؟ إذا فــكل مــا قــد كتــب عــن الحيــاة الروحيــة موجــه إليــك 
ويمكنــك أن تنالــه باتحــادك بيســوع. هــل فتــرت غيرتــك أو تركــت محبتــك األولــى؟ 
إذا فاقبــل مــن جديــد محبــة المســيح المقدمــة إليــك. كل مــن جســده واشــرب مــن 

دمــه وبذلــك تصيــر واحــدا مــع اآلب والبــن.
لكــن أولئــك اليهــود العديمــي اإليمــان رفضــوا أن يــروا شــيئا آخــر غيــر المعنــى 
أن  الطقســي  النامــوس  بموجــب  عليهــم  محرمــا  كان  الُمَخلِـّـص.  لــكام  الحرفــي 
أقــوال المســيح بحيــث تصيــر كامــا دنســا،  الــدم، وهــا هــم اآلن يؤوِّلــون  يشــربوا 
وبعــد ذلــك جعلــوا يجادلــون فيــه فيمــا بينهــم. بــل أن كثيريــن مــن التاميــذ أنفســهم 

قالــوا: » هــَذا الْــَكاََم َصْعــٌب! َمــْن يَْقــِدُر أَْن يَْســَمَعُه؟ « )يوحنــا 6: 60(. 
فأجابهــم الُمَخلِـّـص بقولــه: » أَهــَذا يُْعِثرُكُــْم؟ فَــِإْن رَأَيْتُــُم ابْــَن اإلِنَْســاِن َصاِعــًدا 
ــَكاَُم  ــاَ يُِفيــُد َشــيْئًا. اَلْ ــا الَْجَســُد فَ ــُث كَاَن أَوَّلً! اَلــرُّوُح ُهــَو الَّــِذي يُْحِيــي. أَمَّ إِلَــى َحيْ

ـِذي أُكَلُِّمُكــْم ِبــِه ُهــَو ُروٌح َوَحيَــاٌة « )يوحنــا 6: 63-61(. الّـَ
إن حيــاة المســيح التــي تعطــي حيــاة للعالــم هــي فــي كلمتــه. لقــد شــفى يســوع 
بكلمتــه األمــراض وأخــرج الشــياطين، وبكلمتــه هــدأ البحــر وأقــام الموتــى. وشــهد 
الشــعب بــأن كامــه كان بســلطان. لقــد تكلــم بــكام هللا، كمــا قــد تكلــم علــى أفــواه 
األنبياء ومعلمي العهد القديم. إن الكتاب كله هو إعان المسيح فأراد الُمَخلِّص 
أن يثبــت إيمــان تابعيــه فــي صــدق الكلمــة اإللهيــة. وعندمــا يتركهــم بالجســد ينبغــي 
أن تكــون الكلمــة نبــع قــوة لهــم. وكمعلمهــم كان عليهــم أن يحيــوا » ِبــُكلِّ كَلَِمــٍة تَْخــُرُج 

ِمــْن فـَـِم هللِا « )متــى ٤: ٤(. 
تســندها  الروحيــة  كذلــك حياتنــا  الجســدية،  يســند حياتنــا  الطعــام  أن  وكمــا 
كلمــة هللا. فعلــى كل إنســان أن يتنــاول الحيــاة لنفســه مــن كلمــة هللا. وكمــا يجــب 
علينــا أن نــأكل ألنفســنا وبأنفســنا لكــي نحصــل علــى غــذاء ألجســادنا، كذلــك علينــا 
أن نقبــل الكلمــة ألنفســنا. وينبغــي لنــا أل نقبلهــا عــن طريــق عقــل إنســان آخــر، بــل 
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علينــا أن نــدرس الكلمــة بــكل اهتمــام وحــرص طالبيــن مــن هللا أن يعيننــا بروحــه 
القــدوس حتــى نســتطيع فهــم كلمتــه. علينــا أن نتنــاول آيــة واحــدة ونركــز أفكارنــا 
لنتحقــق مــن الفكــرة الرئيســية التــي وضحهــا هللا فــي تلــك اآليــة ألجلنــا. وعلينــا أن 
نتعمــق فــي الفكــرة نفســها إلــى أن تصيــر هــى فكرنــا، ونعــرف » مــا يقولــه الــرب «.

مواعيد ثمينة
إن الرب يســوع في وعوده وإنذاراته يقصدني أنا. إن هللا هكذا أحب العالم 
حتــى بــذل ابنــه الوحيــد كــي ل أهلــك أنــا إذا مــا آمنــت بــل تكــون لــي الحيــاة األبديــة. 
إن الختبــارات المذكــورة فــي كلمــة هللا المقصــود منهــا أن تكــون هــي اختباراتــي 
أنــا. فالصلــوات والمواعيــد والوصايــا واإلنــذارات هــي لــي، » َمــَع الَْمِســيِح ُصلِبْــُت، 
. فََمــا أَْحيَــاُه اآلَن ِفــي الَْجَســِد، فَِإنََّمــا أَْحيَــاُه ِفــي  فَأَْحيَــا لَ أَنـَـا، بـَـِل الَْمِســيُح يَْحيَــا ِفــيَّ
اإِليَمــاِن، إِيَمــاِن ابْــِن هللِا، الَّــِذي أََحبَِّنــي َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلِــي « )غاطيــة 2: 20(. 
فــإذ يَقبَــُل اإليمــاُن مبــادئ الحــق ويهضمهــا تصيــر جــزءا مــن كيــان اإلنســان والقــوة 
المحركــة فــي الحيــاة. وإذ تُْقبَــل كلمــة هللا فــي النفــس تشــكل األفــكار وتتدخــل فــي 

تكويــن الخلــق ونمــوه.
يقــدم  هللا  إن  نتقــوى.  اإليمــان  بعيــن  يســوع  إلــى  الــدوام  علــى  ننظــر  إذ  إننــا 
للجيــاع والعطــاش مــن شــعبه أثمــن اإلعانــات. وســيجدون أن المســيح هــو مخلــص 
تاشــي  الكلمــة  إن  وحيــاة.  روح  أنهــا  ســيجدون  بكلمتــه  يتغــدون  وإذ  شــخصي. 
الطبيعــة البشــرية اآلثمــة وتمنــح اإلنســان حيــاة جديــدة فــي المســيح يســوع. والــروح 
القــدس يأتــي إلــى النفــس كالمعــزي وبقــوة نعمتــه المغيــرة تعــود صــورة هللا لتطبــع 
فــي نفــس كل تلميــذ مــن تاميــذ المســيح فيصيــر خليقــة جديــدة، فتحــل المحبــة 
فــي موضــع البغضــة ويقبــل القلــب صــورة هللا. هــذا هــو معنــى القــول: » ِبــُكلِّ 

كَلَِمــٍة تَْخــُرُج ِمــْن فَــِم هللِا « هــذا هــو األكل مــن الخبــز النــازل مــن الســماء.

امتحان اإليمان
لقــد نطــق المســيح بحــق أبــدي مقــدس عــن العاقــة الكائنــة بينــه وبيــن تابعيــه، 
كمــا عــرف صفــات أولئــك الذيــن ادعــوا أنهــم تاميــذه، وامتحــن كامــه إيمانهــم. 
قبلــوه  مــن  وكل  تعاليمــه  بموجــب  ويعيشــوا  بــه  يؤمنــوا  أن  عليهــم  أن  أعلــن  لقــد 
أنهــم  يتضمــن  وهــذا  صفاتــه.  فــي  بــه  ويتشــبهون  طبيعتــه  فــي  شــركاءه  يصيــرون 
يتركــون مطامعهــم التــي يحبونهــا كمــا يتطلــب أيضــاً تســليم ذواتهــم ليســوع تســليما 
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تامــا. لقــد ُدُعــوا ليكونــوا مضحيــن بأنفســهم وودعــاء ومتواضعــي القلــب. وعليهــم 
أن يســيروا فــي الطريــق الضيــق الــذي ســار فيــه رجــل جلجثــة إذا أرادوا أن يكــون لهــم 

نصيــب فــي هبــة الحيــاة و مجــد الســماء.
كان المتحــان فــوق أطوارهــم. إن حمــاس أولئــك الذيــن أرادوا أن يختطفــوه 
ليجعلــوه ملــكا بالقــوة قــد أخمــد، وقــد أعلنــوا أن هــذا الحديــث الــذي ســمعوه مــن 
يســوع فــي المجمــع فتــح عيونهــم. فهــم اآلن غيــر مخدوعيــن. وقــد تــراءى لهــم أن 
كامــه هــذا كان اعترافــا صريحــا منــه بأنــه مســيا وأنهــم لــن يســتطيعوا أن يحققــوا أي 
مغنــم أرضــي إذا ظلــوا أتباعــا لــه. لقــد رحبــوا بقدرتــه علــى صنــع المعجــزات، وكانــوا 
يتوقــون إلــى التخلــص مــن األمــراض واآللم، ولكنهــم لــم يريــدوا مشــاركته فــي حيــاة 
الــذي كان يتحــدث  التضحيــة. ولــم يكونــوا يكترثــون للملكــوت الروحــي الغامــض 
عنــه. فالنــاس غيــر الُمَخلِّصيــن واألنانيــون الذيــن كانــوا قبــا يطلبونــه بلهفــة مــا عــادوا 
اآلن يرغبــون فيــه أو يشــتهون الوجــود معــه. فــإذا لــم يكــرس قوتــه ونفــوذه ليحصــل 

لهــم علــى الحريــة مــن الرومــان فلــن يكــون لهــم أي شــأن بــه.
ثــم أضــاف قولــه:  يُْؤِمُنــوَن «  لَ  قَــْوٌم  بالقــول: » ِمْنُكــْم  لقــد صارحهــم يســوع 
ــْم يُْعــَط ِمــْن أَِبــي « )يوحنــا  ــيَّ إِْن لَ ــَي إِلَ ــِدُر أََحــٌد أَْن يَأْتِ ــُه َل يَْق ــُت لَُكــْم: » إِنَّ لِهــَذا قُلْ
ذلــك  فســبب  إليــه  يُجتذبــوا  لــم  إذا  أنهــم  يفهمــوا  إن  أرادهــم  ثــم   .)65  ،6٤  :6
َمــا  يَْقبَــُل  لَ  الطَِّبيِعــيَّ  » اإِلنَْســاَن  القــدس، ألن  للــروح  تفتــح  لــم  قلوبهــم  أن  هــو 
ُروِحيًّــا «  ِفيــِه  يُْحَكــُم  إِنََّمــا  ـُه  ألَنّـَ يَْعرِفَــُه  أَْن  يَْقــِدُر  َولَ  َجَهالَــٌة،  ِعْنــَدُه  ـُه  ألَنّـَ لِــُروِح هللِا 
)1كورنثــوس 2: 1٤(. فباإليمــان وحــده تبصــر النفــس مجــد يســوع. وهــذا المجــد 

بالــروح القــدس. إلــى أن يضطــرم اإليمــان فــي النفــس  مســتتر 
إن هــؤلء التاميــذ إذ وبــخ يســوع عــدم إيمانهــم أوغلــوا فــي البتعــاد عنــه. لقــد 
اســتاءوا اســتياًء عظيمــا، وإذ أرادوا أن يجرحــوا شــعور الُمَخلِـّـص ويرضــوا خبــث 
لقــد اختــاروا ألنفســهم  أنفــة وازدراء.  بــكل  الــوراء وتركــوه  إلــى  الفريســيين رجعــوا 
— تمســكوا بالصــورة دون الــروح، اختــاروا األصــداف و طرحــوا الآللــئ جانبــا. ولــم 

يعدلــوا عــن هــذا القــرار فيمــا بعــد ألنهــم لــم يعــودوا يمشــون مــع يســوع.
» الَّــِذي رَفُْشــُه ِفــي يـَـِدِه، َوَســيَُنقِّي بَيْــَدرَُه، َويَْجَمــُع قَْمَحــُه إِلـَـى الَْمْخــزَِن « )متــى 
3: 12(. كان ذلــك الوقــت هــو وقــت التنقيــة أو التذريــة. لقــد عــزل كام الحــق 
أعيــن  فــي  وأبــرارا  بأنفســهم  معجبيــن  كانــوا  فألنهــم  الحنطــة.  عــن  بعيــدا  التبــن 
جــدا  للعالــم  محبيــن  وكانــوا  التوبيــخ،  رفضــوا  بحيــث  حــد  أقصــى  إلــى  أنفســهم 
إلــى حــد أنهــم رفضــوا حيــاة التواضــع فكثيــرون منهــم تركــوا يســوع وارتــدوا عنــه. 
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إن كثيريــن مــن النــاس مــا زالــوا يعملــون نفــس العمــل. إن النفــوس تُْمتَحــن فــي 
هــذه األيــام كمــا قــد امتُِحــَن أولئــك التاميــذ فــي مجمــع كفرناحــوم. فعندمــا يمــس 
الحــق قلوبهــم يــرون أن حياتهــم ليســت منطبقــة علــى إرادة هللا. إنهــم يــرون حاجــة 
نفوســهم إلــى تغييــر شــامل، ولكنهــم ل يرغبــون فــي ذلــك العمــل المنطــوي علــى 
مســتائين  فيمضــون  خطاياهــم  تُكتشــف  عندمــا  يغضبــون  لذلــك  الــذات.  إنــكار 
َمــْن َصْعــٌب!  الْــَكاََم  هــَذا  » إِنَّ  التاميــذ:  أولئــك  مــع  قائليــن  يســوع   ويتركــون 

 يَْقــِدُر أَْن يَْســَمَعُه؟ «.
لقــد راق لهــم أن يســمعوا عبــارات المديــح والتملّــق، أمــا الحــق فغيــر مقبــول 
ولــم يقــدروا أن يســمعوه. فعندمــا تســير جماهيــر النــاس فــي ركاب الحــق ويأكلــون 
للشــبع وتســمع هتافــات النتصــار فإنهــم يهتفــون بأصــوات عاليــة. ولكــن عندمــا 
يكشــف روح هللا الفاحــص عــن خطيتهــم ويأمرهــم بتركهــا يديــرون ظهرهــم للحــق ول 

يعــودون يمشــون مــع يســوع.

من أصدقاء إلى أعداء
لــروح  مخالفــا  روحــا  فــإن  يســوع  عــن  الســاخطون  التاميــذ  أولئــك  ارتــد  وإذ 
بــه فمــا عــادوا اآلن  الــذي كانــوا قبــا مســرورين  المســيح ســيطر عليهــم أمــا ذاك 
يــرون فيــه أيــة جاذبيــة. وقــد خرجــوا يطلبــون أعــداءه الذيــن كانــت روحهــم وعملهــم 
لقــد حرفــوا كامــه وزيفــوا تصريحاتــه  المرتديــن.  التاميــذ  أولئــك  مــع  منســجمين 
بــأن جمعــوا كل عبــارة  فــي غاياتــه وأهدافــه، كمــا دعمــوا تصرفهــم هــذا  وطعنــوا 
يمكــن اســتخدامها ضــده. فأثــارت تلــك الباغــات الكاذبــة ســخطا عظيمــا بحيــث 

غــدت حيــاة يســوع مهــددة بالخطــر.
وبســرعة عظيمــة انتشــر خبــر مفــاده أن يســوع الناصــري قــد اعتــرف بفمــه أنــه 
ليــس هــو مســيا. وهكــذا انقلــب الشــعور العــام ضــده فــي الجليــل كمــا حــدث فــي 
لقــد رذلــوا مخلصهــم ألنهــم  بعــام. واأســفاه علــى إســرائيل!  قبــل ذلــك  اليهوديــة 
كانــوا يتوقــون إلــى ظهــور قائــد فاتــح يزودهــم بســلطان زمنــي. كانــوا يعملــون للطعــام 

البائــد ل للطعــام الباقــي للحيــاة األبديــة.
وبقلــب جــزع نظــر يســوع إلــى أولئــك الذيــن كانــوا تاميــذ لــه يرتــدون عنــه الــذي 
هــو حيــاة ونــور النــاس. إن عــدم تقديرهــم لشــفقته ورحمتــه وعــدم استجـــابة قلوبهــم 
لنــداء محبتــه واســتهانتهم برحمتــه ورفضهــم لخاصــه — كل ذلــك مــأل قلبــه بحــزن 

ل يمـــكن التعبيــر عنــه. مثــل هــذه التطــورات جـــعلته رجــل األوجــاع ومختبــر الحــزن.

392, 393



380  |  ُمشَتَهى اأَلْجَيال

بقية أمينة
تنفيــذ  وبيــن  المرتديــن  أولئــك  بيــن  الحيلولــة  يســوع  يحــاول  أن  مــن  وبــدل 
غرضهــم التفــت إلــى الثنــى عشــر وســألهم قائــا: » أَلََعلَُّكــْم أَنْتـُـْم أَيًْضــا تُِريــُدوَن أَْن 

 .)67  :6 )يوحنــا  تَْمُضــوا؟ « 
، إِلـَـى َمــْن نَْذَهــُب؟  فأجابــه بطــرس عــن هــذا الســؤال بســؤال آخــر قائــا: » يـَـارَبُّ
ـَك أَنْــَت الَْمِســيُح ابْــُن هللِا  ـِة ِعْنــَدَك، َونَْحــُن قَــْد آَمنَّــا َوَعرَفَْنــا أَنّـَ كَاَُم الَْحيَــاِة األَبَِديّـَ

الَْحــيِّ « )يوحنــا 6: 68، 69(. 
» إِلـَـى َمــْن نَْذَهــُب؟ « كان معلمــو إســرائيل عبيــدا للرســميات والطقــوس. كمــا 
كان الفريســيون والصدوقيــون فــي نــزاع مســتمر. فلــو تــرك الرســل يســوع فمعنــى 
أيــدي أولئــك القــوم المتشــبثين بالرســميات والطقــوس.  بيــن  ذلــك أنهــم يقعــون 
والطامعيــن الذيــن كانــوا يطلبــون مجــد أنفســهم. إن التاميــذ منــذ قبلــوا المســيح 
وجــدوا ســاما وفرحــا أكثــر ممــا وجــدوا فــي حياتهــم الســالفة. فكيــف إذا يعــودون 
إلــى أولئــك الذيــن احتقــروا محــب الخطــاة واضطهــدوه؟ لقــد ظلــوا ينتظــرون مجــيء 
مســيا أمــدا طويــا، أمــا اآلن وقــد أتــى فلــم يعــد يمنعهــم أن يرتــدوا عنــه لينضمــوا إلــى 
أولئــك الذيــن كانــوا يريــدون أن يصطــادوه والذيــن اضطهدوهــم ألجــل اتباعهــم إيــاه.

» إِلـَـى َمــْن نَْذَهــُب؟ « ل يمكننــا أن نتــرك تعاليــم المســيح أو الــدروس التــي قــد 
لقننــا إياهــا بمحبــة ورحمــة لنلقــى بأنفســنا فــي أحضــان ظلمــة عــدم اإليمــان وشــرور 
العالــم. عندمــا تــرك الُمَخلِّــص مــن قبــل كثيريــن ممــن كانــوا قــد شــاهدوا معجزاتــه 
ــر بطــرس عــن إيمــان التاميــذ حيــن قــال: » أَنْــَت الَْمِســيُح « )يوحنــا 6:  و آياتــه، عبَّ
69(. إن مجــرد التفكيــر فــي إفــات مرســاة نفوســهم هــذه مــن أيديهــم مــأل قلوبهــم 
بالخــوف والحــزن. إن حرمانهــم مــن الُمَخلِّــص لبــد أن يجعلهــم تحــت رحمــة البحــر 

الهائــج فــي ليــل حالــك الظــام.
إن كثيــرا مــن أقــوال المســيح وأعمالــه يبــدو غامضــا أمــام العقــول المحــدودة. 
ولكن كل كلمة وكل عمل كان له قصده المعين في تدبير فدائنا، وكل عمل كان 
معينــا لــه أن ينتــج ثمــاره. فلــو أمكننــا إدراك مقاصــد هللا فــكل شــيء ســيبدو هامــا 

وكامــا ومنســجما مــع مأموريــة الفــادي.
إننا وإن كنا ل نستطيع اآلن أن ندرك أعمال هللا وطرقه يمكننا أن نميز محبته 
النــاس. إن مــن يعيــش قريبــا  التــي تســتتر وراء كل معاماتــه هــذه مــع  العظيمــة 
مــن يســوع ســيفهم كثيــرا مــن ســر التقــوى وســيدرك ويعــرف الرحمــة التــي تنطــق 

بالتوبيــخ وتختبــر الخلــق وتنيــر خفايــا القلــب.
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عندمــا قــدم يســوع الحــق الفاحــص الــذي جعــل كثيريــن مــن تاميــذه يرتــدون، 
عــرف مــاذا ســينتج عــن تصريحاتــه. ولكــن كان أمامــه غــرض مــن أغــراض الرحمــة 
ليتممــه. لقــد ســبق فــرأى أنــه فــي ســاعة التجربــة ســيجرب كل واحــد مــن تاميــذه 
المحبوبيــن بتجــارب قاســية. إن آلمــه وأحزانــه فــي جثســيماني وتســليمه وصلبــه 
ســتكون بالنســبة إليهــم محنــة قاســية، فلــو لــم يكونــوا قــد امتُحنــوا مــن قبــل فــإن 
كثيريــن ممــن كانــوا مســوقين ببواعــث أنانيــة كانــوا ســيظلون مرتبطيــن بهــم. وعندمــا 
ُحكــم علــى ســيدهم فــي دار الوليــة، وعندمــا انقلــب الجمهــور الــذي كان قــد هتــف 
لــه كملــك وســخروا بــه وشــتموه، وعندمــا صـــاح النــاس مــن حولــه قائليــن فــي تهكــم 
لذع: » اصلبــه «، وعندمــا خابــت كل انتظاراتهــم الدنيويــة فــإن هــؤلء الذيــن كانــوا 
يطلبــون مــا ألنفســهم طارحيــن نيــر ولئهــم ليســوع جلبــوا علــى قلــوب التاميــذ حزنــا 
عظيمــا أثقــل قلوبهــم فــوق حزنهــم وخيبــة آمالهــم المحبوبــة التــي عاشــوا فــي انتظــار 
بــأن  تحقيقهــا. وفــي ســاعة الظلمــة تلــك كان مثــال أولئــك المرتديــن عنــه كفيــا 
بحضــوره  كان  عندمــا  األزمــة  تلــك  أحــدث  يســوع  ولكــن  يرتــدون.  كثيريــن  يجعــل 

الشــخصي يمكنــه أن يشــدد إيمــان تابعيــه األمنــاء.
مــا أعظــم فادينــا كســيد مشــفق رحيــم إذ وهــو عالــم بالحكــم الصــارم الــذي كان 
ســيحكم بــه عليــه، والمــوت الرهيــب الــذي كان سيقاســيه، مهــد بــكل رقــة وُحــب، 
الطريــق أمــام التاميــذ، وأعدهــم لمواجهــة التجربــة القادمــة عليهــم وقواهــم علــى 

احتمــال المتحــان النهائــي!
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٤2
تقاليد الناس

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 15: 1-20؛ مرقس 7: 23-1(.

لــه  إن الكتبــة والفريســيين إذ كانــوا يتوقعــون رؤيــة يســوع فــي الفصــح أعــدوا 
شــركا، ولكــن يســوع إذ كان يعلــم نياتهــم نحــوه تغيــب عــن اجتماعهــم، » َواْجتََمــَع 
يِســيُّوَن َوقـَـْوٌم ِمــَن الَْكتَبَــِة « )مرقــس 7: 1(. فــإذ لــم يذهــب إليهــم أتــوا هــم  إِلَيْــِه الَْفرِّ
إليــه. وقــد بــدا إلــى حيــن كأن شــعب الجليــل ســيقبلون يســوع كمســيا وأن ســطوة 
الكهنــة فــي ذلــك اإلقليــم ســتضمحل. إن إرســالية الثنــي عشــر التــي دلــت علــى 
مــدى اتســاع عمــل المســيح، والتــي جعلــت التاميــذ فــي نــزاع وخــاف مباشــر مــع 
إن  أورشــليم وحفيظتهــم.  مــن جديــد حســد رؤســاء  أثــار  المعلميــن — كل هــذا 
الجواســيس الذيــن كانــوا قــد أرســلوهم إلــى كـــفرناحوم فــي بــدء ســني خدمــة الســيد 
والذيــن حـــاولوا أن يلصقــوا بــه تهمــة كســر شــريعة الســبت كان نصيبهــم الرتبــاك 
والفشــل، ولكــن المعلميــن كانــوا قــد عقــدوا العــزم علــى تنفيــذ مآربهــم. فأرســلوا 

وفــدا آخــر ليراقبــوا تحــركات المســيح وليجــدوا أيــة تهمــة يوجهونهــا إليــه.
وكمــا حــدث مــن قبــل كذلــك حــدث اآلن فــكان أســاس شــكواهم عــدم اكتراثــه 
للشــرائع التقليديــة التــي كانــت معطلــة ومربكــة لشــريعة هللا. هــذه الشــرائع التــي 
كانــت  ولكنهــا  النامــوس،  لحفــظ  واقيــة  تكــون  أن  منهــا  القصــد  أعلــن عنهــا كان 
معتبــرة فــي نظرهــم أقـــدس مــن النامــوس نفســه. ولمــا كانــت تتعــارض مــع الوصايــا 

المعطــاة فــي ســيناء كانــت األفضليــة تعطــى لوصايــا المعلميــن التقليديــة.
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جهالة التقاليد
وقــد كان ضمــن تلــك الشــرائع المفــروض علــى الجميــع حفظهــا تلــك الشــرائع 
الخاصــة بالطهــارة الطقســية. فإهمــال تلــك الطقــوس التــي كان ينبغــي مراعاتهــا 
العالــم  وفــي  العالــم  هــذا  فــي  لهــا جزاؤهــا  يعتبــر خطيــة هائلــة  قبــل األكل كان 

اآلتــي، وكان قتــل وإهــاك مــن يتعــدى تلــك التقاليــد معتبــرا فضيلــة.
كانــت  وبالــكاد  تحصــى.  ول  تعــد  ل  بالتطهيــر  الخاصــة  القوانيــن  وكانــت 
فتــرة العمــر كلهــا تكفــي ألن يتعلــم اإلنســان تلــك القوانيــن كلهــا. وكانــت حيــاة 
النجاســة  ضــد  طويــا  صراعــا  المعلميــن  مطاليــب  حفــظ  يحاولــون  كانــوا  مــن 
النــاس  انشــغل  فــإذ  تنتهــي.  ل  بغســات وتطهرات  يقومــون  فكانــوا  الطقســية، 
لــم يأمــر هللا بهــا ابتعــدت قلوبهــم عــن مبــادئ  فــي خافــات تافهــة وممارســات 

العظيمــة. شــريعته 
فجعــل  الطقســية  الغســات  هــذه  يراعــون  تاميــذه  ول  المســيح  يكــن  لــم 
الجواســيس هــذا اإلهمــال أساســا لتهامهــم. قالــوا لــه علــى مســمع مــن الجمــع: 
ــيُوِخ، بَــْل يَأْكُلُــوَن ُخبْــزًا ِبأَيْــٍد َغيْــِر  » لَِمــاَذا لَ يَْســلُُك تَاَِميــُذَك َحَســَب تَْقلِيــِد الشُّ

 .)5  :7 )مرقــس  َمْغُســولٍَة؟ « 
الشــيطان  يثيــر  عظيمــة  بقــوة  إنســان  نفــس  الحــق  رســالة  لمســت  كلمــا  إنــه 
يصــرف  أن  يحــاول  بهــذا  وهــو  تافهــة.  مســائل  فــي  المنازعــات  لخلــق  أعوانــه 
صالــح  عمــل  ابتــدأ  وكلمــا  الهــام.  والمطلــب  الحقيقيــة  المســألة  عــن  النتبــاه 
فــي جــدال عــن  أتــم اســتعداد ألن يشــتبكوا  قــوم مماحكــون هــم علــى  فهنالــك 
الطقــوس والتقاليــد ليجتذبــوا عقــول النــاس بعيــدا عــن الحقائــق الحيــة. وعندمــا 
يبــدو أن هللا مزمــع أن يعمــل بكيفيــة خاصــة ألجــل شــعبه، فــا يغــررن بهــم أحــد 
للدخــول فــي جــدال تكــون عقبــاه هــاك النفــوس. فالمســائل التــي تهمنــا أكثــر 
حياتــي  وهــل  ُمخلَّصــاً؟  إيمانــا  هللا  بابــن  مؤمــن  أنــا  هــل  هــذه  هــي  غيرهــا  مــن 
ــاٌة أَبَِديَّــٌة، َوالَّــِذي َل يُْؤِمــُن  منســجمة مــع شــريعة هللا؟ » الَّــِذي يُْؤِمــُن ِبالبْــِن لَــُه َحيَ
ِبالبْــِن لَــْن يَــَرى َحيَــاًة «، » َوِبهــَذا نَْعــرُِف أَنََّنــا قَــْد َعرَفَْنــاُه: إِْن َحِفظَْنــا َوَصايَــاُه « 

.)3  :2 1يوحنــا  3: 36؛  )يوحنــا 

وصايا الناس
لــم يحــاول يســوع أن يدافــع عــن نفســه أو عــن تاميــذه. ولــم يشــر إلــى التهــم 
المتعصبيــن  أولئــك  دفعــت  التــي  الــروح  عــن  ليكشــف  تقــدم  بــل  إليــه  الموجهــة 
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للدفــاع عــن الطقــوس البشــرية، فقــدم لهــم مثــال لمــا كانــوا يحملونــه باســتمرار ومــا 
لِتَْحَفظُــوا  َوِصيَّــَة هللِا  رَفَْضتُــْم  إليــه. فقــال: » َحَســًنا!  قبيــل مجيئهــم  قــد عملــوه 
فَلْيَُمــْت  ــا  أُمًّ أَْو  أَبًــا  يَْشــِتُم  َوَمــْن  ــَك،  َوأُمَّ أَبَــاَك  أَكْــرِْم  قَــاَل:  ُموَســى  تَْقلِيَدكُــْم! ألَنَّ 
ُهــَو  ـٌة،  أَْي َهِديّـَ ــِه: قُْربَــاٌن،  أُمِّ أَْو  إِنَْســاٌن ألَِبيــِه  إِْن قَــاَل  أَنْتُــْم فَتَُقولُــوَن:  ــا  َوأَمَّ َمْوتًــا. 
ــِه « )مرقــس  الَّــِذي تَْنتَِفــُع ِبــِه ِمنِّــي فَــاَ تََدُعونَــُه ِفــي َمــا بَْعــُد يَْفَعــُل َشــيْئًا ألَِبيــِه أَْو أُمِّ
7: 9-12(. لقــد ألقــوا بالوصيــة الخامســة عــرض الحائــط كأن ل قيمــة لهــا، ولكنهــم 
كانــوا حريصيــن أشــد الحــرص علــى حفــظ تقاليــد الشــيوخ. لقــد علمــوا الشــعب 
أن تكريــس أموالهــم للهيــكل هــو واجــب أكثــر قدســية مــن إعالــة والديهــم، وأنــه 
مهمــا كانــت حاجــة الوالديــن فــإن تقديــم أي جــزء لــألب أو األم ممــا قــد كرســوه 
للهيــكل كان يعتبــر تدنيســا لألقــداس. ومــا كان علــى البــن العاصــي إّل أن ينطــق 
أن  لــه  وكان  هلل،  مكرســة  بذلــك  فتكــون  أماكــه،  علــى  » قربــان «  بكلمــة  فقــط 
لخدمــة  تخصــص  كانــت  موتــه  وبعــد  الحيــاة،  مــدى  لنفســه  بهــا  لينتفــع  يبقيهــا 
الهيــكل. وهكــذا كانــت لــه الحريــة فــي الحيــاة وبعــد المــوت ألن يهيــن أبويــه ويغــدر 

بهمــا تحــت ســتار تصنــع التكريــس هلل.
إن يسوع لم يقلل قط، سواء بالقول أو العمل، من التزام اإلنسان بأن يقدم 
عطايــاه وتقدماتــه هلل. إن المســيح هــو الــذي أعطــى كل وصايــا النامــوس الخاصــة 
بالعشــور والتقدمــات. وعندمــا كان علــى األرض مــدح األرملــة التــي قدمــت كل 
مــا كانــت تملكــه لخزانــة الهيــكل. ولكــن الغيــرة الظاهريــة هلل التــي أبداهــا الكهنــة 
والمعلمــون كانــت ادعــاء منهــم لســتر رغبتهــم فــي تمجيــد أنفســهم. وقــد خدعــوا 
بــل حتــى تاميــذ المســيح  لــم يفرضهــا هللا عليهــم.  لوهــم أحمــال  الشــعب فحمَّ
أنفســهم لــم يكونــوا أحــرارا تمامــا مــن النيــر الــذي وضعــه علــى أعناقهــم التعصــب 
روح  عــن حقيقــة  يســوع  كشــف  إذ  واآلن  الشــعب.  معلمــي  وســلطة  الممقــوت 
أولئــك المعلميــن حــاول أن يحــرر مــن عــبء التقليــد كل مــن كانــوا راغبيــن رغبــة 

صادقــة فــي خدمــة هللا وعبادتــه.
ُمــرَاُؤوَن!  المحتاليــن: » يَــا  الجواســيس  أولئــك  إلــى  قــال، موجهــا كامــه  ثــم 
َويُْكرُِمِنــي  ِبَفِمــِه،  ــْعُب  الشَّ هــَذا  إِلَــيَّ  يَْقتَــرُِب  قَائِــاً:  إَِشــْعيَاُء  َعْنُكــْم  تََنبَّــأَ  َحَســًنا 
ــا قَلْبُــُه فَُمبْتَِعــٌد َعنِّــي بَِعيــًدا. َوبَاِطــاً يَْعبُُدونَِنــي َوُهــْم يَُعلُِّمــوَن تََعالِيــَم  ِبَشــَفتَيِْه، َوأَمَّ
لــكل  انتقاضــا  المســيح  لقــد كان كام   .)9-7  :15 )متــى  النَّــاِس «  َوَصايَــا  ِهــَي 
فــوق  تعاليمهــم  جعلــوا  إذ  المعلميــن  أولئــك  أن  أعلــن  وقــد  الفريســي.  النظــام 

وصايــا هللا وشــريعته فقــد وضعــوا أنفســهم فــي مركــز أعلــى مــن مركــز هللا.
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 يبغضون الحق
امتــأل أولئــك المبعوثــون القادمــون مــن أورشــليم غضبــا. إنهــم لــم يســتطيعوا 
أن يوجهــوا إلــى المســيح تهمــة التعــدي علــى شــريعة هللا المعطــاة فــي ســيناء ألنــه 
دافــع عنهــا وحــارب تقاليدهــم. فتلــك الوصايــا، وصايــا النامــوس التــي قدمهــا بــدا 

الفــرق عظيمــا ومدهشــا بينهــا وبيــن تلــك الوصايــا التــي هــي مــن اختــراع النــاس.
أكمــل،  بكيفيــة  ذلــك  بعــد  لتاميــذه  أوضــح  كمــا  للشــعب،  يســوع  أوضــح 
أن النجاســة ل تأتــي مــن الخــارج بــل مــن الداخــل.. إن الطهــارة والنجاســة همــا 
ليــس هــو إهمــال الطقــوس  بالنفــس. فالــذي ينجــس اإلنســان  شــيئان يختصــان 
الخارجيــة التــي هــي مــن صنــع النــاس، ولكــن الــذي ينجســه هــو األعمــال واألقــوال 

والتعــدي علــى شــريعة هللا.  الشــريرة  واألفــكار 
الكاذبــة.  تعاليمهــم  فضحــت  عندمــا  الجواســيس  غضــب  التاميــذ  لحــظ 
لــم  التــي  والنتقــام  الســخط  تمتمــات  وســمعوا  الغاضبــة  النظــرات  ولحظــوا 
يجــرؤا علــى النطــق بهــا عانيــة. فــإذ نســي التاميــذ المــرات العديــدة التــي برهــن 
المســيح فيهــا علــى أنــه يعــرف أفــكار القلــب كمــا لــو كان يقــرأ مــن كتــاب مفتــوح 
بيــن يديـــه أخبــروه عــن تأثيــر كامــه فــي أولئــك الجواســيس. فــإذ كانــوا يرجــون أنــه 
ــا  يِســيِّيَن لَمَّ ــُم أَنَّ الَْفرِّ سيســترضي أولئــك المبعوثيــن الســاخطين قالــوا لــه: » أَتَْعلَ

نََفــُروا؟ « )متــى 15: 12(. الَْقــْوَل  َســِمُعوا 
ــَماِويُّ يُْقلَــُع‹ « )متــى 15:  » فَأََجــاَب َوقَــاَل: ›كُلُّ َغــرٍْس لَــْم يَْغرِْســُه أَِبــي السَّ
التــي كان المعلمــون يولونهــا أعظــم اعتبــار كانــت  العــادات والتقاليــد  13(. إن 
مــن هــذا العالــم ل مــن الســماء. ومهمــا كان ســلطانها علــى الشــعب عظيمــا فــا 
يمكنهــا أن تثبــت أمــام امتحــان هللا. فــكل اختــراع بشــري يســتعاض بــه عــن وصايــا 
هللا ســيظهر بطلــه وتفاهتــه وعــدم جــدواه فــي ذلــك اليــوم » ألَنَّ هللَا يُْحِضــُر كُلَّ 
، إِْن كَاَن َخيْــرًا أَْو َشــرًّا « )جامعــة 12: 1٤(. يُْنونَــِة، َعلَــى كُلِّ َخِفــيٍّ َعَمــل إِلَــى الدَّ

بيــن  توجــد  اليــوم  فحتــى  بعــد.  ينتــه  لــم  النــاس  بأوامــر  وصايــا هللا  إبــدال  إن 
فــي  اآلبــاء  لتقاليــد  كان  ممــا  أكثــر  لهــا  أســاس  ل  وعــادات  قوانيــن  المســيحيين 
احتلــت  قــد  البشــري  الســلطان  يســندها  التــي  القوانيــن  تلــك  مثــل  إســرائيل. 
مــكان الشــرائع التــي أقرهــا هللا. إن النــاس يتعلقــون بتقاليدهــم ويوقــرون عاداتهــم 
ويضمــرون الكراهيــة لمــن يحاولــون أن يبّصروهــم بخطئهــم. ففــي هــذه األيــام عندمــا 
يطلــب منــا أن نســترعى انتبــاه النــاس إلــى وصايــا هللا وإيمــان يســوع نــرى نفــس 
العــداوة التــي أظهــرت فــي أيــام المســيح. إنــه مكتــوب عــن البقيــة الباقيــة مــن شــعب 
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هللا: » فََغِضــَب التِّنِّيــُن َعلَــى الَْمــْرأَِة، َوَذَهــَب لِيَْصَنــَع َحْربًــا َمــَع بَاِقــي نَْســلَِها الَِّذيــَن 
يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا، َوِعْنَدُهــْم َشــَهاَدُة يَُســوَع الَْمِســيِح « )رؤيــا 12: 17(.

ــَماِويُّ يُْقلَــُع « )متــى 15: 13(. فبــدل  ولكــن » كُلُّ َغــرٍْس لَــْم يَْغرِْســُه أَِبــي السَّ
مــن قبــول ســلطان مــن يقــال عنهــم أنهــم آبــاء الكنيســة يجــب علينــا أن نقبــل كلمــة 
اآلب األبــدي رب الســماء واألرض. هنــا فقــط يوجــد الحــق غيــر مشــوب بالخطايــا. 
لـْـُت، ألَنَّ َشــَهاَداتَِك ِهــَي لََهِجــي. أَكْثـَـَر ِمــَن  قــال داود: » أَكْثـَـَر ِمــْن كُلِّ ُمَعلِِّمــيَّ تََعقَّ
ــيُوِخ فَِطْنــُت، ألَنِـّـي َحِفظْــُت َوَصايَــاَك « )مزمــور 119: 99، 100(. ليحتــرس  الشُّ
كل مــن ينحنــون أمــام الســلطة البشــرية وعــادات الكنيســة وتقاليــد اآلبــاء ولينتبهــوا 
إلــى إنــذار المســيح القائــل: » بَاِطــاً يَْعبُُدونَِنــي َوُهــْم يَُعلُِّمــوَن تََعالِيــَم ِهــَي َوَصايَــا 

النَّــاِس « )متــى 15: 19(. 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 15: 21-28؛ مرقس 7: 30-2٤(.

بعــد الصــدام مــع الفريســيين تــرك يســوع كفرناحــوم مجتــازا فــي الجليــل إلــى 
اإلقليــم الجبلــي الواقــع عنــد تخــوم فينيقيــة. وإذ اتجــه ببصــره ناحيــة الغــرب أمكنــه 
أن يــرى فــي الســهل المنبســط أمامــه مدينتــي صــور وصيــدا العريقتيــن فــي القــدم 
بهياكلهمــا الوثنيــة وقصورهمــا الفخمــة وأســواق التجــارة العامــرة وموانئهمــا التــي 
ازدحمــت فيهــا الســفن. وكان يمتــد وراءهمــا البحــر األبيــض المتوســط بمياهــه 
البشــائر  حامليــن  اإلنجيــل  رســل  فيــه  سيســافر  كان  الــذي  الزرقــاء،  الصافيــة 
ذلــك  ولكــن  األطــراف.  المتراميــة  العظيمــة  اإلمبراطوريــة  إلــى عواصــم  المفرحــة 
الوقــت لــم يكــن قــد جــاء بعــد. أمــا العمــل الــذي كان أمــام الســيد حينئــٍذ فــكان 
أن  يرجــو  كان  اإلقليــم  هــذا  إلــى  أتــى  وإذ  الرســالة.  لحمــل  التاميــذ  إعــداد  هــو 
يجــد فيــه المعتكــف الــذي لــم يجــده فــي بيــت صيــدا. ولكــن هــذا لــم يكــن غرضــه 

الوحيــد مــن تلــك الرحلــة.
قَائِلَــًة:  إِلَيْــِه  َصَرَخــْت  التُُّخــوِم  تِلْــَك  ِمــْن  َخارَِجــٌة  كَْنَعانِيَّــٌة  اْمــَرأٌَة  » َوإَِذا 
ا‹ « )متــى 15: 22(. كان  ›اْرَحْمِنــي، يَــا َســيُِّد، يَــا ابْــَن َداُوَد! اِبَْنِتــي َمْجُنونَــٌة ِجــدًّ
شــعب هــذا اإلقليــم مــن ســالة الشــعب الكنعانــي القديــم. كانــوا يعبــدون األوثــان 
وكان اليهــود يبغضونهــم ويحتقرونهــم. وكانــت المــرأة التــي أتــت إلــى يســوع مــن 
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ينعــم  التــي كان  مــن المتيــازات  الشــعب. كانــت وثنيــة، ولذلــك حرمــت  ذلــك 
الفينيقييــن،  بيــن  اليهــود ســاكنين  مــن  كثيــرون  يوجــد  يــوم. كان  اليهــود كل  بهــا 
وقــد وصلــت أنبــاء عمــل المســيح إلــى هــذا اإلقليــم، فســمع بعــض النــاس أقوالــه 
وشــهدوا آياتــه ومعجزاتــه. وقــد ســمعت هــذه المــرأة عــن هــذا النبــي الــذي قيــل 
لهــا أنــه يشــفي مــن كل األمــراض. فلمــا ســمعت عــن قدرتــه امتــأل قلبهــا رجــاء. 
وإذ ألهمتهــا محبــة األم عوَّلــت علــى أن تعــرض عليــه حالــة ابنتهــا، فعقــدت العــزم 
علــى أن تتقــدم بمحنتهــا إلــى يســوع ول بــد لــه مــن أن يشــفي ابنتهــا. كانــت قــد 
األحيــان  بعــض  وفــي  عونــا.  عندهــا  تجــد  لــم  ولكنهــا  الوثنيــة  اآللهــة  إلــى  لجــأت 
جربــت أن تفكــر قائلــة: مــا الــذي يســتطيع هــذا المعلــم اليهــودي أن يصنــع لــي؟ 
إليــه أغنيــاء أو  يأتــون  إنــه يشــفي كل مــرض، ســواء أكان مــن  فجاءهــا الجــواب: 

فقــراء. لقــد عزمــت علــى أل تضيــع رجاءهــا الوحيــد.

سياجات التعصب
لرؤيتــه  تتــوق  كانــت  أنهــا  عــرف  كمــا  المــرأة،  هــذه  موقــف  المســيح  عــرف 
فوضــع نفســه فــي طريقهــا. وهــو إذ يرثــي لحزنهــا ويجبــر قلبهــا يقــدم مثــال حيــا 
للــدرس الــذي قصــد أن يعلمــه. فألجــل هــذا أتــى بتاميــذه إلــى ذلــك اإلقليــم. 
لقــد أرادهــم أن يلمســوا مقــدار الجهــل المتفشــي فــي المــدن والقــرى المتاخمــة 
ألرض العبرانييــن. فالشــعب الــذي أعطيــت لهــم كل فرصــة لفهــم الحــق لــم يكونــوا 
أولئــك  لخيــر  مســعى  أي  يُبــذل  فلــم  حولهــم.  مــن  حاجــات  عــن  شــيئا  يعرفــون 
الكبريــاء  أقامتــه  الــذي  الفاصــل  الســميك  الســور  إن  الظلمــة.  فــي  الجالســين 
اليهوديــة حــال حتــى بيــن التاميــذ أنفســهم والعطــف علــى العالــم الوثنــي. ولكــن 

بــد مــن نقــض هــذه الســياجات. كان ل 
إن المســيح لــم يُِجــب تلــك المــرأة إلــى طلبهــا ألول وهلــة، فقــد اســتقبل هــذه 
المــرأة التــي تمثــل الجنــس المحتقــر كمــا كان يمكــن أن يســتقبلها اليهــود. وبهــذا 
قصــد أن يتأثــر تاميــذه بالمعاملــة الفاتــرة التــي كان لليهــود أن يعالجــوا بهــا مثــل 
المشــفقة  الرقيقــة  والكيفيــة  المــرأة،  لتلــك  اســتقباله  يثبتــه  كمــا  الحالــة  هــذه 
اســتجابته مــن  يظهــر  كمــا  المحنــة  هــذه  مثــل  بهــا  يعاملــوا  أن  أرادهــم   التــي 

 لطلبهــا بعــد ذلــك.
ولكــن مــع أن يســوع لــم يجبهــا بكلمــة فــإن تلــك المــرأة لــم تفقــد إيمانهــا. فــإذ 
كان سائرا في طريقه كمن لم يسمعها تبعته المرأة وجعلت تاحقه بتوساتها. 
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فــإذ تضايــق التاميــذ مــن صراخهــا ســألوه أن يصرفهــا. لقــد رأوا أن معملهــم قــد 
عاملهــا بغيــر اكتــراث ولذلــك ظنــوا أن التعصــب اليهــودي ضــد الكنعانييــن أمــر 
يُســره. ولكــن تلــك المــرأة كانــت تتوســل إلــى مخلــص شــفوق. وإجابــة علــى كام 
ــِة « )متــى  الَّ ــِت إِْســرَائِيَل الضَّ ــْم أُرَْســْل إِلَّ إِلَــى ِخــرَاِف بَيْ التاميــذ قــال يســوع: » لَ
كان  فقــد  اليهــود  لتعصــب  مطابــق  الجــواب  هــذا  كأن  بــدا  أنــه  ومــع   .)2٤  :15
يتضمــن توبيخــا للتاميــذ، وقــد فهمــوه بعــد ذلــك علــى أنــه مذكــر لهــم بمــا كان قــد 

قالــه لهــم مــرارا — أي أنــه قــد جــاء إلــى العالــم ليخلــص كل مــن يقبلــه.

فتات من المائدة
قدميــه  عنــد  جاثيــة  متزايــد  بإلحــاح  الســيد  إلــى  تطلــب  المــرأة  تلــك  ظلــت 
وكأنــه  ظــل  يســوع  لكــن   .)25  :15 )متــى  أَِعنِّــي! «  َســيُِّد،  » يَــا  تقــول:  وصارخــة 
يتغاضــى عنهــا كمــن يرفــض توســاتها. وطبقــا لتعصــب اليهــود وجحــود شــعورهم 
أجابهــا قائــا: » لَيْــَس َحَســًنا أَْن يُؤَْخــَذ ُخبْــُز الْبَِنيــَن َويُطْــَرَح لِلْــِكاَب « )متــى 15: 
26(. فــكان هــذا الجــواب فــي الواقــع تأكيــدا أنــه ليــس مــن العــدل أن يغــدق البــركات 
هــذا  إســرائيل.  عــن  والغربــاء  األجانــب،  علــى  المفضــل  هللا  لشــعب  المرســلة 
لــم يكــن فــي مثــل غيــرة وإلحــاح  الجــواب كان يمكــن أن يكــون كافيــا لتثبيــط مــن 
المــرأة. ولكــن هــذه المــرأة رأت أن فرصتهــا قــد حانــت، إذ رأت خلــف رفــض يســوع 
َوالْــِكاَُب  يَــا َســيُِّد!  لــم يســتطع إخفاءهــا، فأجابتــه بقولهــا: » نََعــْم،  الظاهــر رأفــة 
ــَدِة أَْربَاِبَهــا! « )متــى 15: 27(. ففــي  ــاِت الَّــِذي يَْســُقُط ِمــْن َمائِ أَيًْضــا تـَـأْكُُل ِمــَن الُْفتَ
حيــن أن أبنــاء البيــت يأكلــون علــى مائــدة أبيهــم، فالــكاب ل تتــرك بــدون طعــام، 
فــإن لهــا الحــق فــي الفتــات الســاقط مــن تلــك المائــدة الحافلــة بالطعــام. وكذلــك 
فــي حيــن توجــد بــركات وفيــرة تعطــى إلســرائيل أفــا توجــد بركــة ألجلهــا هــي أيضــا؟ 
لقــد كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا كلبــة، أفــا حــق لهــا فــي الفتــات الســاقط مــن المائــدة 

الــذي هــو مــن نصيــب الــكاب والــذي يفيــض مــن فيــض ســخائه؟
إن يســوع كان قــد تــرك حقــل خدمتــه ألن الكتبــة والفريســيين كانــوا يتعقبونــه 
ليقتلــوه. كانــوا يتذمــرون ويشــتكون. لقــد أظهــروا عــدم اإليمــان والمــرارة ورفضــوا 
الخــاص المقــدم لهــم مجانــا. وهنــا يلتقــي المســيح بواحــدة مــن ذلــك الجنــس 
المحتقــر المنكــود الحــظ، لــم يكــن لهــا حــق التمتــع بنــور كلمــة هللا ومــع ذلــك فهــي 
فــي الحــال تخضــع لتأثيــر المســيح اإللهــي، وغــدا إيمانهــا ثابتــا ل يتزعــزع بقدرتــه 
بالتقــاط  لهــا  يســمح  أن  تطلــب  وهــي  تطلبــه.  الــذي  اإلحســان  يمنحهــا  أن  علــى 
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الفتــات الســاقط مــن مائدتــه. فلــو ســمح لهــا بــأن تنــال حظــوة الــكاب فهــي تقبــل 
أن يحســبها كالــكاب. ليــس فــي قلبهــا أي تعصــب قومــي أو دينــي ول أي كبريــاء 
لتؤثــر فــي تصرفاتهــا، وفــي الحــال اعترفــت بيســوع كالفــادي وكمــن هــو قــادر علــى 

أن يجيبهــا إلــى كل مــا تطلبــه منــه.
بــه. وبتصرفــه معهــا  اكتفــى الُمَخلِـّـص وشــبعت نفســه. لقــد امتحــن إيمانهــا 
برهــن علــى أنهــا هــي التــي كانــت معتبــرة منبــوذة مــن إســرائيل مــا عــادت غريبــة 
بــل صــارت ابنــة فــي بيــت هللا. وكابنــة كان لهــا المتيــاز أن تشــترك فــي هبــات 
المقــدم لتاميــذه. وإذ  الــدرس  المســيح يمنحهــا اآلن طلبهــا ويختتــم  هللا. وهــا 
يَمانُــِك! لِيَُكــْن  يلتفــت إليهــا بنظــرة العطــف والمحبــة يقــول: » يَــا اْمــَرأَُة، َعِظيــٌم إِ
لَــِك كََمــا تُِريِديــَن « )متــى 15: 28(. وقــد شــفيت ابنتهــا مــن تلــك الســاعة ومــا 
عــاد الشــيطان يزعجهــا بعــد ذلــك. فعــادت المــرأة إلــى بلدهــا معترفــة بمخلصهــا 

وســعيدة ألن صاتهــا قــد اســتجيبت.

العمل ألجل اآلخرين
هــذه هــي المعجــزة الوحيــدة التــي أجراهــا يســوع فــي هــذه الرحلــة، فلكــي 
تلــك  يغيــث  أن  أراد  لقــد  صوروصيــدا.  تخــوم  إلــى  ذهــب  العمــل  ذلــك  يتمــم 
األم المعذبــة القلــب، وفــي نفــس الوقــت يقــدم مثــال فــي عمــل الرحمــة لمــرأة 
بــه عندمــا ينطلــق إلــى الســماء  مــن شــعب محتقــر لكــي يعلــم تاميــذه ويتمثلــوا 
ويتركهــم. لقــد أراد أن يخرجهــم مــن عزلتهــم اليهوديــة حتــى يهتمــوا بالعمــل لخيــر 

عــن شــعبهم. األخــرى فضــا  الشــعوب 
التــي ظلــت  تاقــت نفــس يســوع لكشــف الســتار عــن أســرار الحــق العميقــة 
مســتورة عــن العيــون واألذهــان أجيــال طويلــة، فلألمــم الحــق فــي أن يكونــوا مــع 
اليهــود ورثــة ويحصلــون علــى » نَــَواِل َمْوِعــِدِه ِفــي الَْمِســيِح ِباإِلنِْجيــِل « )أفســس 
3: 6(. كان التاميــذ متباطئيــن فــي فهــم هــذا الحــق، فقــدم لهــم معلمهــم اإللهــي 
درســا بعــد آخــر. وإذ كافــأ إيمــان قائــد المئــة فــي كفرناحــوم وكــرز باإلنجيــل ألهــل 
أنــه ل يشــارك اليهــود فــي تعصبهــم.  مدينــة ســوخار ســبق فقــدم البرهــان علــى 
أبــدى  المئــة  وقائــد  عــن هللا،  المعرفــة  بعــض  عندهــم  كانــت  الســامريين  ولكــن 
امــرأة  يقــدم لتاميــذه  شــفقة وعطفــا علــى شــعب إســرائيل. وهــا المســيح اآلن 
كنعانيــة كانــوا يعتبــرون أنــه ل يوجــد ســبب ألجلــه تنتظــر مــن الســيد إحســانا دون 
باقــي شــعبها، فقــدم لهــم مثــال لمــا يجــب أن يعامــل بــه أمثــال تلــك المــرأة. كان 
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التاميــذ يظنــون أن يســوع يغــدق هبــات نعمتــه بســخاء أكثــر ممــا يجــب. ولكنــه 
أراهــم أنــه ينبغــي أل يُقصــر محبتــه علــى جنــس واحــد أو أمــة واحــدة.

ـِة « كان يقــرر  الّـَ عندمــا قــال: » لَــْم أُرَْســْل إِلَّ إِلَــى ِخــرَاِف بَيْــِت إِْســرَائِيَل الضَّ
يتمــم مأموريتــه  الكنعانيــة كان  المــرأة  تلــك  مــع  الــذي عملــه  وفــي عملــه  الحــق. 
ورســالته. فلقــد كانــت هــذه المــرأة شــاة ضالــة وكان يجــب علــى بنــي إســرائيل أن 
يخلصوهــا ويســتردوها. كان المســيح يقــوم بهــذا العمــل الــذي كان منوطــا بهــم 

ولكنهــم كانــوا قــد أهملــوه.
فتــح هــذا العمــل أذهــان التاميــذ بدرجــة أكثــر جــاء لكتشــاف العمــل الــذي 
والعمــل  للخدمــة  األمــم، فوجــدوا حقــا متســعا  بيــن  بــه  يقومــوا  أن  كان عليهــم 
تــرزح تحــت أثقــال أحــزان  النافــع خــارج حــدود اليهوديــة. كمــا أنهــم رأوا نفوســا 
يوجــد  كان  كذلــك  عليهــم.  المنعــم  المحظوظيــن  مــن  غيرهــم  يعرفهــا  يكــن  لــم 
إلــى المعونــة  تتــوق  نفــوس  قــد تعلمــوا أن يحتقروهــم،  الذيــن كانــوا  أولئــك  بيــن 
والشــفاء مــن الشــافي المقتــدر، وكانــوا جياعــا إلــى نــور الحــق الــذي قــد أُغــدق 

بــكل ســخاء. اليهــود  علــى 
وبعــد ذلــك عندمــا انصــرف اليهــود عــن التاميــذ بــكل عنــاد ألن التاميذ أعلنوا 
أن يســوع هــو مخلــص العالــم، وعندمــا نُقــض حائــط الســياج الكائــن بيــن اليهــود 
واألمــم وانشــق حجــاب الهيــكل مــن فــوق إلــى أســفل عنــد مــوت المســيح، فــإن 
هــذا الــدرس وغيــره مــن الــدروس التــي تشــير إلــى عمــل اإلنجيــل الــذي ل ينحصــر 
فــي قوميــات خاصــة كان لــه تأثيــر قــوي فــي نــواب المســيح، وفــي توجيههــم فــي 

عملهــم وخدماتهــم.

الخالص للجميع
لهــا  كان  هنــاك  أجراهــا  التــي  والمعجــزة  لفينيقيــة  الُمَخلِـّـص  زيــارة  إن  ثــم 
غــرض أوســع. إن الســيد لــم يقــم بذلــك العمــل لتلــك المــرأة المعذبــة وحدهــا، 
ول ألجــل التاميــذ ومــن قــد تســلموا منهــم العمــل مــن بعدهــم، بــل » لِتُْؤِمُنــوا أَنَّ 
يَُســوَع ُهــَو الَْمِســيُح ابْــُن هللِا، َولَِكــْي تَُكــوَن لَُكــْم إَِذا آَمْنتُــْم َحيَــاٌة ِباْســِمِه « )يوحنــا 
عــن  وأبعدوهــم  غيرهــم  أعاقــوا  قــد  الذيــن  األشــرار  النــاس  نفــس  إن   .)31  :20
المســيح منــذ تســعة عشــر قرنــا خلــت ل يــزال مــن علــى شــاكلتهم يعملــون نفــس 
اليهــود واألمــم ل  بيــن  الســياج  أقامــت حائــط  التــي  والــروح  اليــوم.  العمــل  هــذا 
تــزال تعمــل بــكل نشــاط. لقــد أقامــت الكبريــاء والتعصــب جدرانــا قويــة للفصــل 
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المســيح ومهمتــه.  النــاس وشــوَّهوا  حــرف  كمــا  المختلفــة،  النــاس  بيــن طبقــات 
وكثيــرون يحســون بأنهــم فــي الواقــع محرومــون مــن خدمــة اإلنجيــل. ولكــن ينبغــي 
ألّ يحــس هــؤلء بأنهــم حرمــوا مــن المســيح، إذ ل توجــد حواجــز يمكــن أن يقيمهــا 

النــاس أو الشــيطان إل ويســتطيع اإليمــان أن يخترقهــا.
إن هــذه المــرأة الفينيقيــة ألقــت بنفســها باإليمــان علــى الحواجــز التــي كانــت 
قــد أقيمــت بيــن اليهــود واألمــم. لقــد وثقــت بمحبــة الُمَخلِّــص غيــر مكترثة للمثبطات 
أو الظواهر التي كان يمكن أن تســوقها إلى الشــك. وهكذا يريدنا المســيح أن نثق 
بــه. إن بــركات الخــاص هــي لــكل نفــس. ول يوجــد مــا يحــول بيــن أي إنســان مــن 

مانــع كــي يكــون شــريكا لمواعيــد المســيح باإلنجيــل إل مــا يختــاره لنفســه.
إن نظــام الطبقــات كريــه فــي عينــي هللا، فهــو يتجاهــل كل مــا يقــوم بــه مثــل هــذا 
النظــام. ويعتبــر نفــوس كل النــاس ذات قيمــة متســاوية. إنــه قــد » َصَنــَع ِمــْن َدٍم 
ــٍة ِمــَن النَّــاِس يَْســُكُنوَن َعلـَـى كُلِّ َوْجــِه األَرِْض، َوَحتـَـَم ِباألَْوقـَـاِت الُْمَعيََّنــِة  َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ
ـُه َعــْن كُلِّ  ُســونَُه فَيَِجــُدوُه، َمــَع أَنّـَ َوِبُحــُدوِد َمْســَكِنِهْم، لَِكــْي يَطْلُبُــوا هللَا لََعلَُّهــْم يَتَلَمَّ
لَيْــَس بَِعيــًدا « وبــدون تمييــز مــن ناحيــة العمــر أو المقــام أو الجنســية  ِمنَّــا  َواِحــٍد 
يُْؤِمــُن  َمــْن  إليــه ويحيــوا. » كُلُّ  يأتــوا  أو المتيــازات الدينيــة الجميــع مدعــوون ألن 
ُحــرٌّ «،  َولَ  َعبْــٌد  لَيْــَس   . يُونَانِــيٌّ َولَ  يَُهــوِديٌّ  » لَيْــَس  فَــرَْق «،  لَ  ـُه  ألَنّـَ يُْخــزَى.  لَ  ِبــِه 
» اَلَْغِنــيُّ َوالَْفِقيــُر يَتَاَقَيَــاِن، َصانُِعُهَمــا كِلَيِْهَمــا الــرَّبُّ «، » ألَنَّ َربًّــا َواِحــًدا لِلَْجِميــعِ، 
َغِنيًّــا لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يَْدُعــوَن ِبــِه. ألَنَّ ›كُلَّ َمــْن يَْدُعــو ِباْســِم الــرَّبِّ يَْخلُــُص‹ « )أعمــال 

17: 26، 27؛ غاطيــة 3: 28؛ أمثــال 22: 2؛ روميــة 10: 13-11(.
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٤٤
اآلية الحقيقية
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 15: 29-39؛

 16: 1-12؛ مرقس 7: 31-37؛ 8: 21-1(.

» ثـُـمَّ َخــَرَج أَيًْضــا ِمــْن تُُخــوِم ُصــوَر َوَصيْــَداَء، َوَجــاَء إِلـَـى بَْحــِر الَْجلِيــِل ِفــي َوْســِط 
ُحــُدوِد الُْمــُدِن الَْعْشــِر « )مرقــس 7: 31(.

فــي منطقــة المــدن العشــر كان المجنونــان اللــذان مــن جرجســة قــد شــفيا. وفــي 
تلــك المدينــة فــزع النــاس عندمــا غرقــت الخنازيــر وطلبــوا مــن يســوع أن ينصــرف 
إلــى مــا قالــه لهــم ذانــك الرســولن اللــذان تركهمــا  عــن تخومهــم. ولكنهــم أصغــوا 
الســيد هنــاك. فــكان النــاس يرغبــون أن يــروه. فلمــا عــاد إلــى ذلــك اإلقليــم اجتمــع 
حولــه جمهــور مــن النــاس. وقــد أتــى إليــه برجــل أصــم أعقــد. ولــم يشــف يســوع ذلــك 
الرجــل فــي الحــال بكلمــة كمــا هــي عادتــه، بــل أخــذه مــن بيــن الجمــع علــى ناحيــة 
ووضــع أصابعــه فــي أذنيــه ولمــس لســانه وإذ رفــع نظــره نحــو الســماء تنهــد عندمــا 
ذكــر اآلذان التــي ترفــض أن تنفتــح للحــق واأللســنة التــي ترفــض العتــراف بالفــادي. 
فــإذ قــال لــه: » انفتــح « تكلــم الرجــل مســتقيما. وإذ تغاضــى عــن أمــر المســيح لــه 

بــأل يقــول ألحــد أذاع الرجــل قصــة شــفائه فــي كل مــكان.
ثــم صعــد يســوع إلــى جبــل فجــاءت إليــه جمــوع كثيــرة وأحضــروا إليــه المرضــى 
والمقعديــن وطرحوهــم عنــد قدميــه فشــفاهم كلهــم حتــى أن النــاس مــع أنهــم وثنيــون 
مجــدوا إلــه العبرانييــن. وقــد ظلــوا متجمهريــن حولــه ثاثــة أيــام، فكانــوا فــي الليــل 
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ينامــون فــي العــراء، وفــي النهــار يزدحمــون حولــه بــكل شــوق ليســمعوا كامــه ويــروا 
آياتــه. وفــي نهايــة الثاثــة األيــام نفــد مــا كان معهــم مــن الخبــز. لــم يــرد يســوع أن يصرفهــم 
صائميــن فطلــب مــن تاميــذه أن يقدمــوا لهــم خبــزا. ومــرة أخــرى برهــن التاميــذ علــى 
عــدم إيمانهــم. لقــد رأوا فــي بيــت صيــدا كيــف أن القليــل مــن الــزاد كان كافيــا ببركــة 
المسيح إلشباع الجمع الغفير. ولكنهم في هذه المرة لم يقدموا للمسيح كل ما كان 
معهــم واثقيــن بقدرتــه علــى أن يباركــه فيكفــي إلشــباع الجمــوع الجائعــة. زد علــى ذلــك 
فــإن مــن قــد أشــبعهم فــي بيــت صيــدا كانــوا يهــودا، أمــا هــؤلء فكانــوا أممــا ووثنييــن. 
وكان التعصــب اليهــودي ل يــزال متمكنــا مــن قلــوب التاميــذ فأجابــوا يســوع قائليــن: 
يَِّة؟ « )مرقس 8: ٤(. لكنهم  » ِمْن أَيَْن يَْستَِطيُع أََحٌد أَْن يُْشِبَع هؤُلَِء ُخبْزًا ُهَنا ِفي الْبَرِّ
إطاعة لكلمته أحضروا إليه ما كان عندهم —سبعة أرغفة وسمكتين. فأكل الجميع 
وشــبعوا. ثــم رفعــوا فضــات الكســر ســبعة ســال. شــبع أربعــة آلف رجــل مــا عــدا 

النســاء واألولد. ثــم صرفهــم يســوع فعــادوا إلــى ديارهــم فرحيــن شــاكرين.

يطلبون آية
وإذ نــزل يســوع وتاميــذه فــي الســفينة جــاءوا إلــى تخــوم مجــدل، وهــي تقــع فــي 
أقصــى جنوبــي ســهل جنيســارت. فــي تخــوم صــور وصيــداء انتعشــت روح المســيح 
باإليمــان الواثــق الــذي أبدتــه المــرأة الفينيقيــة الســورية. وقــد قبلــه الشــعب الوثنــي 
في المدن العشر بسرور. واآلن بعدما أرسى في الجليل مرة أخرى حيث ظهرت 
قدرتــه للجميــع بأعظــم قــوة مدهشــة وحيــث كان قــد أجــرى أعظــم معجــزات الرحمــة 

وقــدم للشــعب التعاليــم — فــي ذلــك اإلقليــم قوبــل بالحتقــار وعــدم اإليمــان.
إن وفــدا مــن الفريســيين كان قــد انضــم إليــه ممثلــون مــن أثريــاء الصدوقييــن 
ونبائهــم وحــزب الكهنــة والمتشــككين وأشــراف األمــة. وكان بيــن تينــك الطائفتيــن 
الحاكمــة  القــوة  ود  يكســبوا  أن  يريــدون  كانــوا  فالصدوقيــون  مســتحكم.  عــداء 
األخــرى كان  الناحيــة  ومــن  بمراكزهــم وســلطتهم،  الحتفــاظ  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
الفريســيون يشــعلون فــي قلــوب الشــعب نــار العــداء للرومــان ويتوقــون لمجــيء 
الفاتحيــن.  الغــزاة  أولئــك  نيــر  عنهــم  يطرحــوا  أن  يســتطيعون  فيــه  الــذي  الوقــت 
ولكــن الفريســيين والصدوقييــن اتحــدوا اآلن معــا ضــد المســيح. وشــبيه الشــيء 
منجــذب إليــه. والشــر أينمــا يوجــد يتحالــف مــع الشــر لتحطيــم الخيــر وماشــاته.

مــن  آيــة  يريهــم  أن  منــه  طالبيــن  المســيح  إلــى  والصدوقيــون  الفريســيون  أتــى 
الســماء. عندمــا خــرج العبرانيــون فــي أيــام يشــوع لمحاربــة الكنعانييــن فــي بيــت 
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انتصــر  حتــى  القائــد  ذلــك  ألمــر  إطاعــة  الســماء  فــي  الشــمس  وقفــت  حــورون 
الشــعب، وقــد ظهــرت عجائــب أخــرى عديــدة مشــابهة لهــذه فــي تاريخهــم. فطلــب 
أولئــك الرجــال مــن يســوع اآلن أن يريهــم آيــة كتلــك اآليــات. ولكــن تلــك اآليــات لــم 
تكــن هــي مــا يحتاجــه اليهــود. إن مجــرد البرهــان الخارجــي ل يمكنــه أن يفيدهــم. لــم 

يكونــوا بحاجــة إلــى اإلنــارة العقليــة قــدر احتياجهــم إلــى التجديــد الروحــي.
ــَماِء « — فبتطلعهم  قال لهم يســوع: » يَا ُمرَاُؤوَن! تَْعرِفُوَن أَْن تَُميِّزُوا َوْجَه السَّ
ــا  » أَمَّ الجــو —  حالــة  عــن  يتنبــأوا  أن  يمكنهــم  كان  ودرس عاماتهــا  الســماء  فــي 
التــي  المســيح  أقــوال  إن   .)3  :16 )متــى  تَْســتَِطيُعوَن! «  فَــاَ  األَزِْمَنــِة  َعاََمــاُت 
نطــق بهــا بالــروح القــدس وبكتتهــم علــى الخطيــة كانــت هــي العامــة التــي قدمهــا 
هللا ألجــل خاصهــم. بــل لقــد جــاءت آيــات مــن الســماء مباشــرة لتشــهد لرســالة 
المجــوس،  قــاد  الــذي  والنجــم  الرعــاة،  ســمعها  التــي  المائكــة  فأغنيــة  المســيح. 
والحمامــة والصــوت الــذي جــاء مــن الســماء عنــد معموديتــه كانــت كلهــا شــهودا لــه.

ــَد ِبرُوِحــِه َوقَــاَل: »لَِمــاذَا يَطْلُــُب هــَذا الِْجيــُل آيَــًة؟ «، » لَ تُْعطَــى لَــُه آيَــٌة  » فَتََنهَّ
إِلَّ آيَــُة يُونَــاَن النَِّبــيِّ « )مرقــس 8: 12؛ متــى 16: ٤(. كمــا كان يونــان فــي جــوف 
الحــوت ثاثــة أيــام وثــاث ليــال كذلــك ســيكون المســيح » فــي قلــب األرض « المــدة 
نفســها. وكما كانت كرازة يونان آية ألهل نينوى كذلك كانت كرازة المســيح لذلك 
الجيل. ولكن كم كان الفرق عظيما بين الفريقين بالنسبة لقبول الكلمة! إن شعب 
تلك المدينة الوثنية العظيمة ارتعبوا عندما سمعوا ذلك اإلنذار المرسل إليهم من 
هللا. فالملــك واألشــراف تذللــوا والعظمــاء والوضعــاء معــا صرخــوا إلــى إلــه الســماء 
يــِن َمــَع هــَذا الِْجيــِل َويَِديُنونَــُه،  فمنحهــم الرحمــة. » رَِجــاُل نِيَنــَوى َســيَُقوُموَن ِفــي الدِّ

ألَنَُّهــْم تَابُــوا ِبُمَنــاَداِة يُونَــاَن، َوُهــَوذَا أَْعظَــُم ِمــْن يُونَــاَن هُهَنــا! « )متــى 12: ٤0، ٤1(.

يتجاهلون أهمية المعجزات
إن كل معجــزة أجراهــا المســيح كانــت آيــة تشــهد أللوهيتــه. لقــد كان يعمــل 
بــه عــن مســيا. ولكــن أعمــال الرحمــة هــذه كانــت  الــذي قــد أنبــئ  نفــس العمــل 
فــي نظــر الفريســيين إســاءة مباشــرة إليهــم. كان رؤســاء اليهــود ينظــرون إلــى آلم 
أنانيتهــم وظلمهــم  كانــت  الحــالت  مــن  كثيــر  وفــي  مبــالة.  وعــدم  بفتــور  النــاس 
ســببا فــي تلــك اآللم التــي شــفاها المســيح. وهكــذا كانــت عجائبــه توبيخــا لهــم.

إن ما دعا اليهود لرفض الُمَخلِّص كان من أنصع األدلة على صفته اإللهية. وإن 
ما جعل لمعجزاته تلك األهمية العظيمة هو حقيقة كونها ُصنعت لخير اإلنسانية. 
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وأعظم برهان على كونه مرسا من قبل هللا هو أن حياته أعلنت صفات هللا. لقد 
نطق بكام هللا وعمل أعماله. فمثل هذه الحياة هي معجزة المعجزات.

عندمــا تقــدم رســالة الحــق للنــاس فــي هــذه األيــام فهنالــك كثيــرون يطلبــون آيــة 
كاليهــود. اصنعــوا أمامنــا معجــزة — هكــذا يقولــون. ولكــن المســيح لــم يصنــع معجــزة 
تلبيــة لطلــب الفريســيين، وهــو لــم يصنــع معجــزة فــي البريــة نــزول علــى تحريضــات 
الشــيطان. إنــه ل يعطينــا قــوة لتزكيــة أنفســنا أو إرضــاء لعــدم اإليمــان والكبريــاء. ولكــن 
اإلنجيــل ليــس عاريــا عــن آيــات تبرهــن علــى أنــه مــن هللا. أليســت معجــزة عظيمــة 
كوننــا نتحــرر مــن عبوديــة الشــيطان؟ إن العــداوة للشــيطان ليســت أمــرا طبيعيــا فــي 
القلــب البشــري. ولكــن نعمــة هللا هــي التــي تغرســها فيــه. فعندمــا نــرى إنســانا تحــت 
ســيطرة إرادتــه المتمــردة العنيــدة ثــم يتحــرر مســلما نفســه بجملتهــا لجاذبيــة العوامــل 
اإللهيــة الســماوية — فقــد أجريــت فــي حياتــه معجــزة. وكذلــك الحــال عندمــا يكــون 
اإلنســان واقعــا تحــت تأثيــر خــداع قــوي وبعــد ذلــك يــدرك الحــق األدبــي. ففــي كل 
مرة تهتدي نفس إلى هللا وتتعلم أن تحبه وتحفظ وصاياه يتم لها وعد هللا القائل: 
» َوأُْعِطيُكــْم قَلْبًــا َجِديــًدا، َوأَْجَعــُل ُروًحــا َجِديــَدًة ِفــي َداِخلُِكــْم « )حزقيــال 36: 26(. 
فالتغييــر الــذي يتــم فــي القلــب البشــري والتبــدل الــذي يحــدث فــي أخــاق النــاس 
هــو معجــزة تعلــن عــن وجــود مخلــص حــي إلــى األبــد يعمــل علــى خــاص النفــوس. 
والحيــاة الثابتــة فــي المســيح هــي أيضــا معجــزة عظيمــة. وفــي الكــرازة بكلمــة هللا تكــون 
اآليــة التــي ينبغــي ظهورهــا فــي كل وقــت هــي حضــور الــروح القــدس ليجعــل قــوة 

مجــددة للســامعين. هــذه هــي شــهادة هللا أمــام العالــم علــى رســالة ابنــه اإللهيــة.
إن أولئــك الذيــن طلبــوا مــن يســوع آيــة كانــوا قــد قســوا قلوبهــم فــي عــدم إيمــان 
القتنــاع  يريــدوا  ولــم  بيــن صفاتــه وصفــات هللا.  الشــبه  أوجــه  يدركــوا  لــم  بحيــث 
بــأن رســالته هــي إتمــام للكتــب المقدســة. وفــي مثــل الغنــي ولعــازر قــال يســوع 
للفريســيين: » إِْن كَانُــوا لَ يَْســَمُعوَن ِمــْن ُموَســى َواألَنِْبيَــاِء، َولَ إِْن قَــاَم َواِحــٌد ِمــَن 
قـُـوَن « )لوقــا 31:16(. ومــا كان يمكنهــم أن يســتفيدوا لــو أجريــت آيــة  األَْمــَواِت يَُصدِّ

فــي الســماء أو علــى األرض.

ُزوا ِمْن َخِميِر... «  » تََحرَّ
» فَتََنهَّــَد )يســوع( ِبُروِحــِه « وإذ تــرك تلــك الجماعــة المماحكــة عــاد فنــزل فــي 
الســفينة مــع تاميــذه. وفــي صمــت حزيــن عبــروا البحيــرة مــرة أخــرى. ومــع ذلــك 
لــم يعــودوا إلــى المــكان الــذي كانــوا قــد تركــوه بــل اتجهــوا صــوب بيــت صيــدا بقــرب 
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الناحيــة  إلــى  يســوع  وصــل  وعندمــا  اآللف.  الخمســة  أشــبع  فيــه  الــذي  المــكان 
وِقيِّيــَن « )متــى  دُّ َوالصَّ يِســيِّيَن  الَْفرِّ َخِميــِر  ِمــْن  َوتََحــرَُّزوا  قــال: » انْظُــُروا،  القصــوى 
بيوتهــم  مــن  الخميــر  ينزعــوا  أن  منــذ عهــد موســى معتاديــن  اليهــود  16: 6(. كان 
فــي أيــام عيــد الفصــح، وقــد تعلمــوا أن الخميــر يرمــز إلــى الخطيــة. ومــع ذلــك فــإن 
التاميــذ لــم يفهمــوا مــراد يســوع. فإنهــم إذ رحلــوا عــن مجــدل فجــأة نســوا أن يأخــذوا 
خبــزا فلــم يكــن معهــم غيــر رغيــف واحــد، وظنــوا أن يســوع يشــير إلــى ذلــك الظــرف 
عــدم  إن  مــن صدوقــي.  فريســي ول  مــن  ل  يشــتروا خبــزا  ل  إياهــم حتــى  محــذرا 
إيمانهــم، وافتقارهــم إلــى اإلدراك الروحــي جعاهــم فــي أحيــان كثيــرة يســيئون فهــم 
أقــوال المســيح كمــا فــي هــذه المــرة. أمــا اآلن فقــد وبخهــم يســوع لكونهــم ظنــوا 
أنــه، هــو الــذي أشــبع آلفــا مــن النــاس بقليــل مــن أرغفــة الشــعير وصغــار الســمك، 
يشــير بهــذا اإلنــذار الخطيــر فقــط إلــى الطعــام البائــد. لقـــد كان هنالــك خطــر مــن أن 
مجــادلت الفريســيين والصدوقييــن الماكــرة تخمــر عقــول التاميــذ وقلوبهــم بخميــر 

عــدم اإليمــان وتجعلهــم يســتخفون بأعمــال المســيح.
كان التاميــذ يميلــون إلــى العتقــاد أن معلمهــم كان ينبغــي أن يجيــب أولئــك 
األكيــدة  بقدرتــه  يعتقــدون  الســماء. كانــوا  مــن  آيــة  إلــى طلبهــم فيريهــم  الرؤســاء 
يكونــوا  لــم  ولكنهــم  األعــداء.  أولئــك  تبكــم  قــد  اآليــة  تلــك  مثــل  وأن  ذلــك،  علــى 

القــوم المماحكيــن. يميــزون ريــاء أولئــك 
ــْعِب، َحتَّــى كَاَن بَْعُضُهــْم يَــُدوُس  وبعــد ذلــك بشــهور » إِِذ اْجتََمــَع َربَــَواُت الشَّ
ُزوا  تََحــرَّ لِتَاَِميــِذِه: » أَوَّلً  يَُقــوُل  ابْتَــَدأَ  التعليــم،  نفــس ذلــك  بَْعًضــا « ردد يســوع 

يَــاُء « )لوقــا 12: 1(. ـِذي ُهــَو الرِّ يِســيِّيَن الّـَ ألَنُْفِســُكْم ِمــْن َخِميــِر الَْفرِّ
إن الخميــر يوضــع فــي العجيــن فيعمــل عملــه خفيــة ويحــول العجيــن كلــه إلــى 
الخلــق  يتخلــل  فهــو  القلــب  فــي  بالوجــود  للريــاء  ُســمح  إذا  مثلــه. وهكــذا  خميــر 
وبخهــم  مــا  الفريســيين  ريــاء  علــى  المدهشــة  األمثلــة  ومــن  بجملتهــا.  والحيــاة 
األبنــاء  كان  بواســطته  الــذي  » القربــان «  ممارســة  فضــح  حيــن  عليــه  المســيح 
فــي  بالســخاء  التظاهــر  تحــت ســتار  اآلبــاء  نحــو  الواجــب  إهمــال  يخفــون خطيــة 
الخادعــة  المبــادئ  يروجــون  والفريســيون  الكتبــة  كان  للهيــكل.  العطــاء  تقديــم 
ويخفــون التجــاه الحقيقــي لمبادئهــم وينتهــزون كل فرصــة لكــي يبثوهـــا بــكل دهــاء 
تعمــل  فهــي  النــاس  قبلهــا  متــى  الزائفــة  المبــادئ  فهــذه  ســامعيهم.  عقــول  فــي 
عمــل الخميــرة فــي العجيــن إذ تنفــذ إلــى الخلــق وتفســده. فهــذا التعليــم الخــادع 

الــذي جعــل مــن الصعــب علــى الشــعب أن يقبلــوا أقــوال المســيح. هــو 
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ديانة إخالص
مثــل هــذه المؤثــرات تعمــل عملهــا فــي هــذه األيــام عــن طريــق أولئــك الذيــن 
مــن  الفئــة  هــذه  أعمالهــم.  مــع  تتفــق  بحيــث  هللا  شــريعة  يفســروا  أن  يحاولــون 
تقــوض  نظريــة  تعاليــم  يقدمــون  ولكنهــم  عانيــة  الشــريعة  يهاجمــون  ل  النــاس 

قوتهــا. تاشــي  بكيفيــة  الشــريعة  يفســرون  فهــم  الشــريعة.  مبــادئ 
إن نفــاق الفريســيين كان ثمــرة طلبهــم مــا ألنفســهم. لقــد كان هــدف حياتهــم 
وتطبيقــه  المقــدس  الكتــاب  إفســاد  إلــى  مــا دفعهــم  أنفســهم. وهــذا  تمجيــد  هــو 
التاميــذ  كان  المســيح.  رســالة  غــرض  اكتشــاف  عــن  وأعماهــم  خاطئــا.  تطبيقــا 
أنفســهم فــي خطــر الوقــوع فــي حبائــل هــذا الشــر الماكــر. والذيــن حســبوا أنفســهم 
ضمــن اتبــاع يســوع ولكنهــم لــم يتركــوا كل شــيء لكــي يصيــروا لــه تاميــذ تأثــروا إلــى 
حــد كبيــر بمجــادلت الفريســيين. وفــي أحيــان كثيــرة كانــوا يتأرجحــون بيــن اإليمــان 
وعدم اإليمان، ولم يميزوا أو يكتشــفوا كنوز الحكمة المّدخرة في المســيح. وحتى 
التاميــذ، مــع أنهــم فــي الظاهــر تركــوا كل شــيء ألجــل يســوع فإنهــم فــي قلوبهــم لــم 
ــوا عــن طلــب أشــياء عظيمــة ألنفســهم. وهــذا مــا أثــار بينهــم المشــاجرة فــي مــن  يكفُّ
منهــم هــو األعظــم. وهــذا مــا حــال بينهــم وبيــن المســيح إذ جعلهــم غيــر جاديــن فــي 
تأييــد رســالة انــكار الــذات التــي قــد علــم بهــا، ومتباطئيــن جــدا فــي فهــم ســر الفــداء. 
وكمــا أن الخميــرة لــو تركــت لتعمــل عملهــا ســتتلف وتفســد فكذلــك روح األنانيــة 

وطلــب مــا للــذات لــو أبقــي عليهــا فــي القلــب فهــي تنجــس النفــس وتهلكهــا.
وكمــا فــي أيــام القــدم، مــا أســرع انتشــار هــذه الخطيــة الخادعــة الماكــرة بيــن 
أتبــاع الــرب فــي هــذه األيــام! وكــم مــن المــرات تشــوه خدمتنــا للمســيح وشــركتنا 
مــع بعضنــا البعــض بالرغبــة الخفيــة فــي تعظيــم الــذات! ومــا أســرع أن تقفــز إلــى 
عقولنــا فكــرة مديــح النفــس وطلــب استحســان النــاس! إن حــب الــذات والرغبــة 
ل الوصايــا  نُبَــدِّ الــذي يجعلنــا  قــد رســمه هللا هــو  انتهــاج طريــق أســهل ممــا  فــي 
النــاس ومبادئهــم وتقاليدهــم. إن المســيح يوجــه هــذا اإلنــذار  اإللهيــة بنظريــات 

يِســيِّيَن «. ُزوا ِمــْن َخِميــِر الَْفرِّ إلــى تاميــذه حيــن يقــول: » انْظُــُروا، َوتََحــرَّ
هــي  هللا  مجــد  علــى  والغيــرة  مجســما.  اإلخــاص  هــي  المســيح  ديانــة  إن 
الباعــث الــذي يغرســه الــروح القــدس فــي النفــس، وليــس غيــر قــوة الــروح الفعالــة 
تســتطيع أن تغــرس فــي القلــب هــذا الباعــث المقــدس. إن قــوة هللا دون ســواها 
آيــة  هــو  التغييــر  وهــذا  والريــاء.  للــذات  مــا  طلــب  تطــرد  أن  تســتطيع  التــي  هــي 
إلــى  ويقودنــا  والتظاهــر  الطمــع  ياشــي  نقبلــه  الــذي  اإليمــان  كان  فــإذا  عملــه. 
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أنــه إيمــان حقيقــي صحيــح. لقــد كانــت  طلــب مجــد هللا ل مجــد أنفســنا نعلــم 
اْســَمَك! «  ــِد  َمجِّ اآلُب  » أَيَُّهــا  هــذه:  هــي  المســيح  حيــاة  فــي  الرئيســية  الطلبــة 
)يوحنــا 12: 28(. وإذا كنــا نســير فــي إثــر خطواتــه فســتكون هــذه الطلبــة هــي لغــة 
قلوبنــا علــى الــدوام. فنســلك » كََمــا َســلََك «، » َوِبهــَذا نَْعــرُِف أَنََّنــا قَــْد َعرَفَْنــاُه: 

إِْن َحِفظَْنــا َوَصايَــاُه « )1يوحنــا 2: 6، 3(.
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٤٥
ظالل الصليب
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 16: 13-28؛

 مرقس 8: 27-38؛ لوقا 9: 27-18(.

كان عمــل المســيح علــى األرض يســرع إلــى نهايتــه. لقــد ظهــرت أمامــه فــي 
قبــل  وحتــى  قدمــاه.  فيهــا  تســير  أن  ينبغــي  كان  التــي  األماكــن  واضحــة  صــورة 
قــد  مــا  يخلــص  لكــي  فيــه  يســير  أن  يجــب  كان  الــذي  الطريــق  كل  رأى  تجســده 
هلــك. فــكل وخــزة مــن الوخــزات التــي أدمــت قلبــه، وكل إهانــة وقعــت عليــه وكل 
عــوز وكل حرمــان كان عليــه أن يتحملــه — كل ذلــك كان ماثــا أمــام ناظريــه قبلمــا 
خلــع عنــه ثيــاب الجــال وتــاج الملــك ونــزل عــن العــرش ليخفــي ألوهيتــه تحــت 
رداء البشــرية. إن الطريــق مــن المــذود إلــى جلجثــة كان واضحــا أمامــه. وقــد عــرف 
اآلالم واألحــزان التــي ســتحل بــه. عــرف كل ذلــك ومــع هــذا قــال : » هأَنـَـَذا ِجئـْـُت. 
ِبــَدْرِج الِْكتـَـاِب َمْكتـُـوٌب َعنِّــى: أَْن أَفَْعــَل َمِشــيئَتََك يـَـا إِلِهــي ُســِررُْت، َوَشــِريَعتَُك ِفــي 

َوَســِط أَْحَشــائِي « )مزمــور ٤0: 7، 8(.
التــي كانــت هكــذا  أبــداً. فحياتــه األرضيــة  أمامــه  نتائــج مهمتــه ماثلــة  كانــت 
مآلنــة كلهــا تعبــا وتضحيــة كان يبهجهــا وينيرهــا الرجــاء فــي أن كل آالمــه وأوجاعــه 
لــن تذهــب هبــاء. وإذ يبــذل حياتــه ألجــل خــاص بنــي اإلنســان فســيعيد العالــم 
إلــى حالــة الــوالء هلل. ومــع أنــه ينبغــي لــه أن يقبــل صبغــة الــدم أوال، ومــع أن خطايــا 
العالــم كانــت ســتثقل وتضغــط علــى نفســه البــارة، ومــع أن ظــال الحــزن والويــل 
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الــذي ال يعبــر عنــه كانــت ســتقع عليــه فإنــه مــن أجــل الســرور الموضــوع أمامــه 
اختــار أن يحتمــل الصليــب مســتهينا بالخــزي.

كانــت المشــاهد المؤلمــة الرابضــة أمــام يســوع مســتورة عــن عيــون تاميــذه 
الذيــن قــد اختارهــم رفقــاء لــه فــي خدمتــه، ولكــن الوقــت الــذي فيــه سيشــاهدون 
آالمــه وأحزانــه كان قريبــا. إنهــم ســيرونه هــو الــذي قــد أحبــوه ووثقــوا بــه مســلما 
يتركهــم  أن  عليــه  قليــل  وبعــد  جلجثــة.  صليــب  علــى  ومعلقــا  أعدائــه  أليــدي 

بالجســد. عــزاء وجــوده معهــم  أن يحصلــوا علــى  العالــم دون  ليواجهــوا 
والكراهيــة  اإليمــان  عــدم  يواجهــون  حيــن  ســيُضطهدون  كيــف  عــرف  لقــد 

تجاربهــم. لمواجهــة  يعدهــم  أن  رأى  ولذلــك  المــرة، 

» َمْن تَُقولُوَن إِنِّي أَنَا؟ «
أتــى يســوع وتاميــذه اآلن إلــى إحــدى قــرى قيصريــة فيلبــس، وكانــوا قــد تجــاوزوا 
تخــوم الجليــل وأتــوا إلــى إقليــم تفشــت فيــه عبــادة األوثــان. وهنــا كان التاميــذ بعيديــن 
عــن تأثيــر الديانــة اليهوديــة، وهاهــم قريبــون جــدا مــن العبــادة الوثنيــة، فتمثلت حولهم 
أشكال الخرافات التي كانت منتشرة في كل أنحاء العالم. أراد المسيح أن تشعرهم 
رؤيتهم لتلك األباطيل بمسئوليتهم نحو الوثنيين. وفي أثناء وجوده في ذلك اإلقليم 

أراد أن يكــف بعــض الوقــت عــن تبشــير الشــعب ليتفــرغ لتاميــذه أكثــر مــن ذي قبــل.
ابتعــد  تنتظــره. ولكنــه قبــل ذلــك  التــي  كان علــى وشــك إباغهــم خبــر اآلالم 
عنهــم قليــا وانفــرد بنفســه وصلــى لكــي تكــون قلوبهــم مهيــأة لقبــول كامــه. وعندمــا 
عــاد إليهــم لــم يصارحهــم فــي الحــال بمــا كان ينــوي أن يقولــه لهــم. بــل قبــل ذلــك 
أعطاهــم فرصــة لاعتــراف بإيمانهــم بــه ليتشــددوا الحتمــال التجربــة القادمــة عليهــم. 

فســألهم قائــا: » َمــْن يَُقــوُل النَّــاُس إِنِـّـي أَنَــا ابْــُن اإلِنَْســاِن؟ « )متــى 16: 13(.
وبــكل حــزن اضطــر التاميــذ لاعتــراف بــأن بنــي إســرائيل قــد قصــرت أفهامهــم 
النــاس عندمــا أبصــروا معجزاتــه أعلنــوا  عــن معرفــة مســيحهم. صحيــح أن بعــض 
أنــه ابــن داود. والجمــوع الذيــن كانــوا قــد أكلــوا وشــبعوا مــن الخبــز الــذي باركــه فــي 
مدينــة بيــت صيــدا أرادوا أن ينــادوا بــه ملــكا علــى إســرائيل. وكثيــرون كانــوا علــى 

اســتعداد ألن يقبلــوه كنبــي ولكنهــم لــم يؤمنــوا بــه علــى أنــه مســيا.
أمــا اآلن فقــد وجــه يســوع إليهــم ســؤاال خاصــا بالتاميــذ أنفســهم فقــال لهــم: 
» َوأَنْتـُـْم، َمــْن تَُقولـُـوَن إِنِّــي أَنـَـا؟ « فأجابــه بطــرس قائــا: » أَنـْـَت ُهــَو الَْمِســيُح ابـْـُن هللِا 

! « )متــى 16: 1٥، 16(.  الَْحــيِّ
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لقــد آمــن بطــرس مــن البــداءة أن يســوع هــو مســيا. إن كثيريــن آخريــن ممــن 
كانــوا قــد تأثــروا بكــرازة يوحنــا المعمــدان وقبلــوا المســيح بــدأوا يشــكون فــي صــدق 
أن  فــي  يشــكون  اآلن  وهاهــم  ومــات،  الســجن  فــي  بــه  زُج  عندمــا  يوحنــا  رســالة 
الذيــن  التاميــذ  مــن  وكثيــرون  طويــا.  ينتظرونــه  ظلــوا  الــذي  مســيا  هــو  يســوع 
كانــوا بــكل حــرارة وحماســة ينتظــرون مــن يســوع أن يعتلــي عــرش داود تركــوه ومــا 
عــادوا يمشــون معــه عندمــا رأوه زاهــدا فــي الملــك. أمــا بطــرس ورفاقــه فقــد ظلــوا 
علــى والئهــم لــه. إن الموقــف المزعــزع الــذي وقفــه أولئــك الذيــن كانــوا يمجدونــه 
الُمَخلِـّـص األميــن. فلقــد  تابــع  إيمــان  يــاش  لــم  اليــوم،  يدينونــه  باألمــس وهاهــم 
! « إنــه لــم ينتظــر أمجــاد  أعلــن بطــرس قائــا: » أَنْــَت ُهــَو الَْمِســيُح ابْــُن هللِا الَْحــيِّ

الملــك لكــي يتــوج بهــا ســيده بــل قبلــه كمــا هــو فــي حالــة اتضاعــه.

مصدر المعرفة اإللهية
كان بطــرس يعبــر عــن إيمــان االثنــي عشــر، ومــع ذلــك فــان التاميــذ كانــوا ال 
يزالــون بعيديــن عــن فهــم مهمــة المســيح. إن مقاومــة الكهنــة والرؤســاء وتمويهاتهــم 
وارتبــاك  حيــرة  فــي  أوقعتهــم  فقــد  المســيح  عــن  يرتــدون  تجعلهــم  لــم  تكــن  وإن 
األولــى  تربيتهــم  تأثيــر  إن  أمامهــم.  واضحــة  الطريــق  يــرون  يكونــوا  لــم  شــديدين. 
رؤيــة  وبيــن  بينهــم  حــال  ذلــك  التقاليــد- كل  إســرائيل وســلطان  وتعاليــم معلمــي 
الحــق. ومــع أن أشــعة ثمينــة كانــت تســطع عليهــم بيــن حيــن وآخــر، فإنهــم كثيــرا مــا 
كانــوا يشــبهون قومــا يتلمســون طريقهــم فــي الظــام. ولكنهــم فــي هــذا اليــوم قبلمــا 
القــدس  الــروح  اســتقر عليهــم  العظيمــة  إيمانهــم  تجربــة  أمــام  لوجــه  وقفــوا وجهــا 
بقــوة، ولمــدى وقــت قصيــر تحولــت أنظارهــم عــن » األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـَرى... إِلـَـى الَِّتــي 

تُــَرى « )2كورنثــوس 18:٤( وتحــت رداء البشــرية رأوا مجــد ابــن هللا. الَ 
أجــاب يســوع بطــرس قائــا: » طُوبَـــى لَــَك يَــا ِســْمَعاُن بْــَن يُونـَـا، إِنَّ لَْحًمــا َوَدًمــا 

ــماَوات « )متــى 16: 17(. لَــْم يُْعلِــْن لَــَك، لِكــنَّ أَِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ
إن الحــق الــذي اعتــرف بــه بطــرس هــو أســاس إيمــان كل مؤمــن. وهــو الحــق 
الــذي أعلــن المســيح نفســه أنــه هــو الحيــاة األبديــة. ولكــن امتــاك هــذه المعرفــة 
ليــس ســببا لتمجيــد الــذات. إن هــذا اإلعــان لــم يعــط لبطــرس لحكمــة أو صــاح 
اإللهيــة.  األمــور  معرفــة  إلــى  تبلــغ  أن  أبــدا  يمكنهــا  ال  ذاتهــا  فــي  والبشــرية  فيــه. 
ــماَوات، فََمــاَذا َعَســاَك أَْن تَْفَعــَل؟ أَْعَمــُق ِمــَن الَْهاِويـَـِة، فََمــاَذا  » ُهــَو أَْعلـَـى ِمــَن السَّ
تـَـْدِري؟ « )أيــوب 8:11(. إن روح التبنــي هــو وحــده الــذي يعلــن لنــا أعمــاق هللا: 
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» َمــا لـَـْم تـَـَر َعيْــٌن، َولـَـْم تَْســَمْع أُُذٌن، َولـَـْم يَْخطـُـْر َعلَــى بـَـاِل إِنَْســاٍن... فَأَْعلََنــُه هللُا لََنــا 
ـى أَْعَمــاَق هللِا « )1 كورنثــوس 2:  نَْحــُن ِبُروِحــِه. ألَنَّ الــرُّوَح يَْفَحــُص كُلَّ َشــْيٍء َحتَـّ
9، 10(. » ِســرُّ الــرَّبِّ لَِخائِِفيــِه «. وإن حقيقــة كــون بطــرس أدرك مجــد المســيح 
كانــت برهانــا علــى أنــه مــن هــؤالء الذيــن كانــوا » ُمتََعلِِّميــَن ِمــَن هللِا « )مزمــور 2٥: 
1٤؛ يوحنــا 6: ٤٥(. نعــم بــكل تأكيــد: » طُوبَـــى لـَـَك يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، إِنَّ لَْحًمــا 

ــْن لَــَك «.  ــْم يُْعلِ َوَدًمــا لَ

ْخرَِة « » َعلَى هِذِه الصَّ
َوَعلَــى هــِذِه  بُطْــرُُس،  أَنْــَت  أَيًْضــا:  لَــَك  أَقُــوُل  واســتطرد يســوع قائــا: » َوأَنَــا 
 .)18  :16 )متــى  َعلَيَْهــا «  تَْقــَوى  لَــْن  الَْجِحيــِم  َوأَبْــَواُب  كَِنيَســِتي،  أَبِْنــي  ْخــرَِة  الصَّ
لــم يكــن هــو  إن كلمــة » بطــرس « معناهــا حجــر — حجــر متدحــرج. إن بطــرس 
أبــواب الجحيــم قويــت عليــه عندمــا  فــإن  بنيــت عليهــا الكنيســة،  التــي  الصخــرة 
أنكــر ســيده باللعــن والحلــف. ولكــن الكنيســة بنيــت علــى ذاك الــذي لــم تســتطع 

أبــواب الجحيــم أن تقــوى عليــه.
قبــل مجــيء الُمَخلِّــص بعــدة قــرون أشــار موســى إلــى صخــرة خــاص إســرائيل. 
تِــي « كمــا كتــب إشــعياء يقــول:  وقــد تغنــى صاحــب المزاميــر عــن » َصْخــرَُة قُوَّ
ــُس ِفــي ِصْهيَــْوَن َحَجــرًا، َحَجــَر اْمِتَحــاٍن،  : »هأَنـَـَذا أَُؤسِّ ــيُِّد الــرَّبُّ » هَكــَذا يَُقــوُل السَّ
إشــعياء  7؛   :62 مزمــور  ٤؛   :32 )تثنيــة  ًســا «  ُمَؤسَّ أََساًســا  كَِريًمــا،  زَاِويَــٍة  َحَجــَر 
علــى  النبــوة  هــذه  يُطبــق  ســماوي  بوحــي  يكتــب  إذ  نفســه  وبطــرس   .)16  :28
ــِه، َحَجــرًا  ــْم أَنَّ الــرَّبَّ َصالِــٌح. الَّــِذي إِْذ تَأْتـُـوَن إِلَيْ ــْم قَــْد ُذقْتُ يســوع فيقــول: » إِْن كُْنتُ
َحيًّــا َمرْفُوًضــا ِمــَن النَّــاِس، َولِكــْن ُمْختَــاٌر ِمــَن هللِا كَِريــٌم، كُونُــوا أَنْتُــْم أَيًْضــا َمبِْنيِّيــَن 

 كَِحَجــارٍَة َحيَّــةٍ  بَيْتًــا ُروِحيًّــا « )1 بطــرس 2: 3-٥(. 
ُهــَو  ـِذي  الَـّ ُوِضــَع،  ـِذي  الَـّ َغيْــَر  آَخــَر  أََساًســا  يََضــَع  أَْن  أََحــٌد  يَْســتَِطيُع  ـُه الَ  » فَِإنَـّ
ْخــرَِة أَبِْنــي  يَُســوُع الَْمِســيُح « )1 كورنثــوس 3: 11(. قــال يســوع: » َعلـَـى هــِذِه الصَّ
كَِنيَســِتي «. ففــي محضــر هللا وكل أجنــاد الســماء وفــي محضــر جيــش الجحيــم 
غيــر المنظــور بنــى المســيح كنيســته علــى الصخــرة الحيــة. وتلــك الصخــرة كانــت 
المبنيــة  الكنيســة  إن  أجلنــا.  مــن  والمســحوق  المكســور  جســده  ذاتــه،  المســيح 

علــى هــذا األســاس لــن تقــوى عليهــا أبــواب الجحيــم.
ولكــن كــم كانــت الكنيســة تبــدو ضعيفــة وواهنــة القــوى عندمــا نطــق المســيح 
بهــذا الــكام. فلــم يكــن هنــاك غيــر حفنــة مــن المؤمنيــن الذيــن اصطفــت ضدهــم 
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كل قــوة الشــيطان والنــاس األشــرار. ولكــن أتبــاع المســيح لــم يكــن لهــم أن يخافــوا. 
فــإذ كانــوا مبنييــن علــى صخــرة خاصهــم لــم يمكــن أن ينقلبــوا.

طــوال ســتة آالف ســنة بُنــي اإليمــان علــى المســيح، وطــوال ســتة آالف ســنة 
خاصنــا  صخــرة  تصــدم  الغاضــب  الحانــق  الشــيطان  وعواصــف  ســيول  كانــت 

تتزعــزع. راســخة ال  ولكنهــا ظلــت 
الكنيســة، وهــا يســوع  إيمــان  الــذي هــو أســاس  بالحــق  نطــق  قــد  بطــرس  إن 
يكرمــه اآلن علــى أنــه نائــب عــن جماهيــر المؤمنيــن فيقــول لــه: » َوأُْعِطيــَك َمَفاتِيــَح 
ــماَوات.  ــا ِفــي السَّ ــُه َعلَــى األَرِْض يَُكــوُن َمْربُوطً ــُكلُّ َمــا تَْرِبطُ ــماَوات، فَ َملَُكــوِت السَّ

ــماَوات « )متــى 16: 19(.  ـُه َعلَــى األَرِْض يَُكــوُن َمْحلُــوالً ِفــي السَّ َوكُلُّ َمــا تَُحلُـّ
الكتــاب  فــكل كام  المســيح.  ــماَوات « هــي كام  السَّ َملَُكــوِت  إن » َمَفاتِيــَح 
المقــدس هــو كامــه وهــو متضمــن هنــا. فهــذا الــكام لــه الســلطان علــى أن يفتــح 
الســماء أو يغلقهــا، وهــو يعلــن شــروط قبــول اإلنســان أو رفضــه. وهكــذا نجــد أن 
عمــل مــن يكــرزون بكلمــة هللا إمــا أن يكــون رائحــة حيــاه لحيــاة أو رائحــة مــوت لمــوت. 

فعملهــم ورســالتهم هــي رســالة لهــا خطورتهــا إذ عليهــا تتوقــف نتائــج أبديــة.

رأس الكنيسة
إن الُمَخلِّــص لــم يســند عمــل اإلنجيــل إلــى بطــرس وحــده. فبعــد مــرور زمــن إذ كــرر 
نفــس مــا قالــه لبطــرس وجــه الــكام مباشــرة إلــى الكنيســة. ومضمــون هــذا الــكام وجــه 
إلى االثني عشر كنواب عن جماهير المؤمنين. لو كان يسوع قد منح سلطة خاصة 
لواحــد مــن التاميــذ فــوق الباقيــن لمــا كنــا نراهــم مــرارا عديــدة يتشــاجرون عمــن منهــم 
يكــون األعظــم. فــا بــد أنهــم كانــوا يخضعــون إلرادة ســيدهم ويكرمــون مــن قــد اختــاره.

ولكــن بــدال مــن إقامــة واحــد ليكــون رئيســا قــال لهــم: » الَ تُْدَعــْوا َســيِِّدي «، 
.)10 ،8 الَْمِســيُح « )متــى 23:  َواِحــٌد  ُمَعلَِّمُكــْم  ُمَعلِِّميــَن، ألَنَّ  تُْدَعــْوا  » َوالَ 

» َرأَْس كُلِّ َرُجــل ُهــَو الَْمِســيُح «. إن هللا الــذي وضــع كل شــئ تحــت قدمــي 
ـاُه َجَعــَل َرأًْســا فَــْوَق كُلِّ َشــْيٍء لِلَْكِنيَســِة، الَِّتــي ِهــَي َجَســُدُه، ِمــْلُء  يَـّ الُمَخلِـّـص » إِ
ـِذي يَْمــأُ الْــُكلَّ ِفــي الْــُكلِّ « )1 كورنثــوس 11: 3؛ أفســس 1: 22، 23(. لقــد  الَـّ
المســيح  تطيــع  أن  وعليهــا  المســيح  هــو  الــذي  األســاس  علــى  الكنيســة  بنيــت 
بوصفــه رأســها. عليهــا أال تعتمــد علــى إنســان أو تخضــع لســيطرة إنســان. كثيــرون 
يدعــون أن مركزهــم المهــم فــي الكنيســة يخــول لهــم ســلطة ألن يملــوا علــى اآلخريــن 
مــا يجــب أن يعتقــدوه ومــا يجــب أن يفعلــوه. ولكــن هللا ال يصــادق علــى مثــل هــذا 
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االدعــاء. إن الُمَخلِّــص يعلــن قائــا: » أَنْتـُـْم َجِميًعــا إِْخــَوٌة « )متــى 8:23(. الجميــع 
معرضــون للتجربــة وللخطــأ. ونحــن ال نعتمــد علــى إنســان محــدود إلرشــادنا. إن 
الكنيســة. فعلــى هــذه الصخــرة  فــي  الحــي  المســيح  اإليمــان هــي وجــود  صخــرة 
هــم  النــاس  أقــوى  أنفســهم  يظنــون  والذيــن  يســتند.  أن  إنســان  ألضعــف  يمكــن 
أضعــف النــاس مــا لــم يجعلــوا المســيح قوتهــم » َملُْعــوٌن الرَُّجــُل الَّــِذي يَتَّــِكُل َعلَــى 
َصِنيُعــُه «،  الَْكاِمــُل  ْخــُر  الــرب هــو » الصَّ ِذَراَعــُه «. إن  الْبََشــَر  َويَْجَعــُل  اإِلنَْســاِن، 
» طُوبَــى لَِجِميــعِ الُْمتَِّكلِيــَن َعلَيْــِه « )إرميــا 17: ٥؛ تثنيــة 32: ٤؛ مزمــور 2: 12(.

ينبئهم بآالمه
أنــه  ألحــد  يقولــوا  أال  تاميــذه  يســوع  أوصــى  باعترافــه  بطــرس  أدلــى  بعدمــا 
علــى  أصــروا  قــد  كانــوا  والفريســيين  الكتبــة  بذلــك ألن  أوصاهــم  وقــد  المســيح. 
كانــت  أنفســهم  التاميــذ  وحتــى  الشــعب  فــإن  ذلــك  مــن  وأكثــر  مقاومتــه، 
بــه علنــا ال تُقــدم للنــاس  معرفتهــم لمســيا خاطئــة ومشــوهة بحيــث أن المنــاداة 
فكــرة صحيحــة عــن صفاتــه أو عملــه. ولكنــه يومــا بعــد يــوم كان يعلــن نفســه لهــم 

كمســيا. نفســه  عــن  صحيحــة  فكــرة  لهــم  يقــدم  أن  أراد  وهكــذا  كالُمَخلِـّـص، 
كان التاميــذ ال يزالــون ينتظــرون أن يملــك المســيح ملــكا دنيويــا. ومــع أنــه كان 
قــد أخفــى قصــده أمــدا طويــا فقــد كانــوا يعتقــدون أنــه لــن يظــل إلــى األبــد فقيــرا 
عديــم الشــهرة، فقــد دنــا الوقــت الــذي فيــه يُثبــت ملكــه. فبقــاء عــداوة الرؤســاء 
والمعلميــن قويــة لــن تُقهــر أبــدا، وبقــاء المســيح مرفوضــا مــن أمتــه ومحكومــا عليــه 
كمحتــال ومخــادع ويصلــب كفاعــل شــر- مثــل هــذا الفكــر لــم يخطــر للتاميــذ علــى 
بــال. ولكــن ســاعة ســلطان الظلمــة كانــت تدنــو ســريعا، فوجــب أن يصــارح يســوع 
تاميــذه بالصــراع القــادم عليهــم. وهــا قــد اكتنفــه الحــزن وهــو يتوقــع قــدوم التجربــة.

إلــى ذلــك الحيــن لــم يكــن قــد أطلعهــم علــى شــيء لــه عاقــة بآالمــه وموتــه. 
ــِة هَكــَذا  يَّ ــَة ِفــي الْبَرِّ ــَع ُموَســى الَْحيَّ فــي حديثــه مــع نيقوديمــوس قــال لــه: » كََمــا رَفَ
ــاُة  يَْنبَِغــي أَْن يُرْفَــَع ابْــُن اإِلنَْســاِن، لَِكــْي الَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَ
ولــو  حتــى  هــذا،  يســمعوا  لــم  التاميــذ  ولكــن   .)1٥  ،1٤  :3 )يوحنــا  ـُة «  األَبَِديَـّ
ســمعوه لمــا فهمــوه. أمــا اآلن فهــا هــم مــع يســوع يصغــون إلــى أقوالــه ويشــاهدون 
أعمالــه، حتــى أنهــم، بالرغــم مــن وضاعــة مظهــره ومقاومــة الكهنــة والشــعب لــه، 
يمكنهــم اآلن أن يشــتركوا مــع بطــرس فــي شــهادته قائليــن: » أَنْــَت ُهــَو الَْمِســيُح 
! « أمــا اآلن فقــد حــان الوقــت الــذي فيــه يكشــف لهــم الســتار عــن  ابْــُن هللِا الَْحــيِّ
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المســتقبل » ِمــْن ذلـِـَك الَْوقـْـِت ابْتـَـَدأَ يَُســوُع يُظِْهــُر لِتَاَِميــِذِه أَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن يَْذَهــَب 
ــيُوِخ َوُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة َوالَْكتَبَــِة، َويُْقتَــَل، َوِفــي  ِمــَن الشُّ ـَم كَِثيــرًا  إِلَــى أُورَُشــلِيَم َويَتَأَلَـّ

الْيَــْوِم الثَّالِــِث يَُقــوَم « )متــى 16: 21(.

يسوع ينتهر المجرب
وإذ أُبكــم التاميــذ مــن فــرط الحــزن والذهــول ظلــوا يصغــون إلــى كامــه. لقــد 
قبــل المســيح اعتــراف بطــرس بأنــه ابــن هللا، ولكــن حديثــه عــن آالمــه وموتــه بقــي 
الســكوت فأمســك معلمــه وكأنمــا هــو  بطــرس  ولــم يســتطع  تمامــا.  غيــر مفهــوم 
! الَ  يَــارَبُّ يحــاول أن يباعــد بينــه وبيــن المــوت الــذي يتهــدده فقــال: » َحاَشــاَك 

يَُكــوُن لَــَك هــَذا! « )متــى 16: 22(.
رغبتــه  إلبــداء  تلميــذه  يمتــدح  لــم  يســوع  ولكــن  ســيده،  يحــب  بطــرس  كان 
فــي أن يحــول بينــه وبيــن األلــم. إن كلمــات بطــرس لــم تكــن تحمــل عونــا أو عــزاء 
ليســوع فــي المحنــة الهائلــة القادمــة عليــه. ولــم تكــن تلــك الكلمــات علــى وفــاق 
الــذي  التضحيــة  درس  مــع  وال  الهالــك،  العالــم  نحــو  الرحيمــة  هللا  مقاصــد  مــع 
أتــى يســوع ليعلمــه للنــاس بمثالــه. ولكــن بطــرس لــم يكــن يريــد أن يــرى الصليــب 
متداخــا فــي عمــل المســيح، فــكان تأثيــر كامــه علــى نقيــض مــا أراد يســوع أن 
ــيه. تأثــر الُمَخلِّــص بحيــث اضطــر ألن ينطــق بأقســى انتهــار  يحدثــه فــي عقــول تابعـ
خــرج مــن بيــن شــفتيه إذ قــال لــه: » اْذَهــْب َعنِّــي يَــا َشــيْطَاُن! أَنْــَت َمْعثَــرٌَة لِـــي، 

.)23 ِبَمــا لِلنَّــاِس « )متــى 16:  ِبَمــا هلِل لِكــْن  ـَك الَ تَْهتَــمُّ  ألَنَـّ
كان الشــيطان يحــاول أن يثبــط عــزم يســوع ويحولــه عــن مهمتــه. وكان بطــرس 
تلــك  منشــئ  هــو  الشــر  ســلطان  كان  لقــد  التجربــة.  يســاند  األعمــى  حـــبه  فــي 
الفكــرة، وكان تحريضــه خلــف تلــك االســتغاثة المؤثــرة. إن المســيح إذ كان فــي 
البريــة قــدم لــه الشــيطان ممالــك العالــم علــى شــرط أن يتنحــى عــن طريــق االتضــاع 
والتضحيــة. واآلن هــو يقــدم نفــس التجربــة لتلميــذ المســيح. كان يحــاول أن يثبــت 
نظــر بطــرس فــي المجــد األرضــي حتــى ال يــرى الصليــب الــذي كان يســوع يريــد أن 
يوجــه نظــره إليــه. وعــن طريــق بطــرس كان الشــيطان يلــح بالتجربــة علــى يســوع. 
أقحــم  لقــد  تلميــذه.  فــي  يفكــر  كان  بــل  التجربــة  إلــى  ينظــر  لــم  الُمَخلِـّـص  لكــن 
الشــيطان نفســه بيــن بطــرس وســيده حتــى ال يتأثــر قلــب ذلــك التلميــذ مــن منظــر 
اتضــاع المســيح ألجلــه. ولــم يكــن كام المســيح موجهــا إلــى بطــرس بالــذات بــل 
إلــى ذاك الــذي كان يحــاول أن يفصلــه عــن فاديــه » اْذَهــْب َعنِّــي يَــا َشــيْطَاُن! « 
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أي ال تتدخــل فيمــا بعــد بينــي وبيــن خادمــي المغــرور. دعنــي أقــف أمــام بطــرس 
وجهــا لوجــه لكــي أعلــن لــه ســر محبتــي.

حتى الموت
لقــد كان درســا قاســيا لبطــرس، درســا تعلمــه ببــطء وهــو أن طريــق المســيح 
علــى األرض هــو طريــق محفــوف بــاآلالم المبرحــة واالتضــاع. تراجــع ذلــك التلميــذ 
عــن اتبــاع ســيده فــي طريــق اآلالم. ولكــن فــي وســط آتــون النــار المحرقــة كان عليــه 
أن يكتشــف بركــة األلــم. وبعــد زمــن طويــل انحنــت قامتــه القويــة النشــيطة تحــت 
أثقــال الســنين والكفــاح المريــر فكتــب يقــول: » أَيَُّهــا األَِحبَّــاُء، الَ تَْســتَْغِربُوا الْبَلـْـَوى 
بَــْل  َغِريــٌب،  أَْمــٌر  أََصابَُكــْم  ـُه  كَأَنَـّ اْمِتَحانُِكــْم،  ألَْجــِل  َحاِدثَــٌة،  بَيَْنُكــْم  الَِّتــي  الُْمْحرِقَــَة 
كََمــا اْشــتََركْتُْم ِفــي آالَِم الَْمِســيِح، افَْرُحــوا لَِكــْي تَْفَرُحــوا ِفــي اْســِتْعاَِن َمْجــِدِه أَيًْضــا 

ُمبْتَِهِجيــَن « )1 بطــرس ٤: 12، 13(.
أوضــح يســوع اآلن لتاميــذه أن حيــاة إنــكار الــذات التــي عاشــها كانــت مثــاال 
لهــم يجــب أن يحتــذوه. وإذ دعــا إليــه مــع تاميــذه النــاس الذيــن كانــوا قريبيــن منــه 
قــال: » إِْن أََراَد أََحــٌد أَْن يَأْتـِـَي َوَرائـِـي فَلْيُْنِكــْر نَْفَســُه َويَْحِمــْل َصلِيبَــُه َويَتْبَْعِنــي « )لوقــا 
9: 23(. لقــد كان الصلــب مــن بيــن العقوبــات التــي فرضتهــا رومــا. وكان الصليــب 
مــن أقســى آالت اإلعــدام المذلــة للنفــس. وكان علــى المجرميــن األدنيــاء أن يحملــوا 
صلبانهــم إلــى ســاحة اإلعــدام. وفــي كثيــر مــن األحيــان عندمــا كانــت الصلبــان علــى 
وشــك أن توضــع علــى أكتافهــم كانــوا يقاومــون بعنــف يائــس إلــى أن يُغلبــوا علــى 
أمرهــم وتُربــط آالت الرعــب تلــك علــى أجســامهم. ولكــن يســوع يأمــر تاميــذه أن 
لــم يدركــوا جليــا معنــى كام  يحمــل كل منهــم صليبــه ويتبعــه. ومــع أن التاميــذ 
ألــوان اإلذالل  إلــى وجــوب الخضــوع ألمــر  أنــه يشــير  المســيح حينئــٍذ فقــد فهمــوا 
واالتضــاع- الخضــوع حتــى المــوت ألجــل المســيح. كان كام الُمَخلِـّـص هــذا أبلــغ 
كام جامــع فــي وصــف الخضــوع التــام، ولكنــه هــو قَِبــَل كل هــذا ألجلهــم. إن يســوع 
لــم يكــن يحســب الســماء مكانــا مرغوبــا فيــه بينمــا نحــن علــى األَرض هالكــون. لقــد 
تــرك الســماء ليعيــش علــى األرض حيــاة مكللــة بالعــار واإلهانــات وليمــوت ألجلنــا 
موتــا مشــينا مهينــا. ذاك الــذي كان غنيــا بــكل مــا فــي خزائــن الســماء مــن كنــوز ال 
تقــدر، افتقــر مــن أجلنــا لكــي نســتغني نحــن بفقــره. وعلينــا أن نقتفــي آثــار خطواتــه.

إن محبتنــا للنفــوس التــي مــات المســيح ألجلهــا معناهــا صلــب الــذات. ومــن 
هــو ابــن هلل يجــب عليــه مــن اآلن أن ينظــر إلــى نفســه علــى أنــه حلقــة فــي السلســلة 
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المــدالة لتخليــص العالــم، وأنــه متحــد بالمســيح فــي تدبيــر الرحمــة يخــرج معــه لكــي 
يطلــب ويخلــص الهالكيــن. علــى المســيحي أن يتحقــق دائمــا مــن أنــه قــد كــرس 
نفســه هلل، وأنــه فــي أخاقــه عليــه أن يعلــن المســيح للعالــم. إن العطــف والحــب 
والتضحيــة التــي ظهــرت فــي حيــاة المســيح ينبغــي أن تعــود للظهــور فــي حيــاة كل 

مــن يعملــون ألجــل هللا.
» فَإِنَّ َمْن أَرَاَد أَْن يَُخلَِّص نَْفَســُه يُْهلُِكَها، َوَمْن يُْهلُِك نَْفَســُه ِمْن أَْجلِي َوِمْن أَْجِل 
اإلِنِْجيــِل فَُهــَو يَُخلُِّصَهــا « )مرقــس 8: 3٥(. إن األنانيــة هــي المــوت. ال يمكــن ألي 
عضو في الجســم أن يحيا إذا كان يُقصر خدمته على نفســه. فالقلب إذا لم يرســل 
الــدم إلــى اليــد والــرأس ســرعان مــا يضعــف. وكالــدم كذلــك ينبغــي أن تتغلغــل محبــة 
المســيح إلــى كل أعضــاء جســده الروحــي. فنحــن أعضــاء بعضنــا لبعــض، والنفــس 
التي ترفض أن تعطي ستهلك. » ألَنَُّه َماذَا يَْنتَِفُع اإلِنَْساُن لَْو َرِبَح الَْعالََم كُلَُّه َوَخِسَر 

نَْفَســُه؟ أَْو َمــاذَا يُْعِطــي اإلِنَْســاُن ِفــَداًء َعــْن نَْفِســِه؟ « )مرقــس 8: 36(. 

آمال تتحطم
تاميــذه  أنظــار  الســيد  وجــه  الحاضــر  الزمــن  فــي  واالتضــاع  الفقــر  بعــد  ولكــن 
بــل بمجــد اآلب واألجنــاد  فــي مجــد عــرش أرضــي  ليــس  فــي مجــده،  إلــى مجيئــه 
السماويين. ثم قال: » َوِحيَنِئٍذ يَُجاِزي كُلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَملِِه « )متى 16: 27(. 
ثــم ألجــل تشــجيعهم قــدم لهــم هــذا الوعــد قائــا. » اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّ ِمــَن الِْقيَــاِم 
هُهَنــا قَْوًمــا الَ يَُذوقـُـوَن الَْمــْوَت َحتَّــى يـَـَرُوا ابـْـَن اإلِنَْســاِن آتِيًــا ِفــي َملَُكوتـِـِه « )متــى 16: 
المجــد بعيــد  بــدا كأن  لقــد  لــم يدركــوا معنــى كام يســوع.  التاميــذ  28(. ولكــن 
جــدا. كانــت عيونهــم مثبتــة فــي المنظــر األقــرب، فــي الحيــاة األرضيــة، حيــاة الفقــر 
واالتضــاع واآلالم. فهــل يلتزمــون بــأن يتخلــوا عــن انتظاراتهــم المشــرقة عــن ملكــوت 
للمســيح  َر  قُــدِّ وهــل  داود؟  عــرش  علــى  ممجــدا  ســيدهم  يــروا  لــن  وهــل  مســيا؟ 
أن يحيــا كإنســان هائــم علــى وجهــه ووضيــع بــا بيــت يــأوي إليــه ليحتقــر ويرفــض 
ســيدهم. وضايقتهــم  يحبــون  كانــوا  ألنهــم  قلوبهــم  الحــزن  اعتصــر  لقــد  ويمــوت؟ 
الشــكوك وأزعجــت عقولهــم ألنــه بــدا لهــم أنــه مــن غيــر المعقــول أن يتعــرض ابــن هللا 
لمثــل ذلــك اإلذالل القاســي. فشــرعوا يتســاءلون فيمــا بينهــم لمــاذا يذهــب بمحــض 
اختيــاره إلــى أورشــليم لياقــي تلــك المعاملــة القاســية التــي أخبرهــم أنــه ســيعامل 
بهــا هنــاك؟ وكيــف يســلم نفســه إلــى ذلــك المصيــر ويتركهــم فــي ظلمــة داجيــة أشــد 

مــن الظلمــة التــي كانــوا فيهــا قبلمــا أعلــن نفســه لهــم؟
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فــي إقليــم قيصريــة فيلبــس كان يســوع بعيــدا عــن متنــاول يــد هيــرودس وقيافــا 
— هكــذا كان التاميــذ يتناقشــون. ليــس مــا يخافــه مــن كراهيــة اليهــود أو ســلطان 
الرومــان فلمــاذا ال يعمــل هنــا بعيــدا عــن الفريســيين؟ ولمــاذا هــو ملتــزم أن يســلم 
نفســه للمــوت؟ وإذا كان ســيموت فكيــف يمكــن أن تثبــت مملكتــه وتتوطــد بحيــث 
أن أبــواب الجحيــم لــن تقــوى عليهــا؟ كان هــذا ســرا ولغــزا محيــرا لعقــول التاميــذ.

وهاهــم اآلن مســافرون بمحــاذاة بحــر الجليــل صــوب المدينــة التــي ســتتحطم 
فيهــا كل آمالهــم وتنهــار. ولــم يتجاســروا علــى االعتــراض علــى المســيح. ولكنهــم كانــوا 
يتحدثــون معــا بأصــوات منخفضــة حزينــة عمــا ســيحدث فــي المســتقبل. وحتــى فــي 
وســط تســاؤلهم كانــوا يتعلقــون بهــذا األمــل أنــه ربمــا يحــدث حــادث لــم يخطــر ألحــد 
ولــم يكــن فــي حســبانهم يبعــد عــن ســيدهم المصيــر المرعــب الــذي ينتظــره. وهكــذا 

ظلــوا نهبــا لأحــزان والشــكوك والخــوف والرجــاء ســتة أيــام طويلــة كئيبــة.
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٤6
تََجّلي المسيح
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 17: 1-8؛

 مرقس 9: 2-8؛ لوقا 9: 36-28(.

اقتــرب وقــت المســاء عندمــا دعــا يســوع إليــة ثاثــة مــن تاميــذه هــم بطــرس 
فــي  ثــم جعلــوا يصعــدون  ويعقــوب ويوحنــا، وســار فــي طليعتهــم عبــر الحقــول، 
طريــق وعــر علــى جانــب جبــل منعــزل. كان الُمَخلِـّـص وتاميــذه قــد قضــوا اليــوم 
فــي الســفر وفــي تعليــم النــاس، وقــد زاد صعــود الجبــل مــن إرهاقهــم. كان المســيح 
قــد أزاح أثقــاال عــن كواهــل كثيريــن مــن المتألميــن وعقولهــم، وبعــث الحيــاة فــي 
أجســامهم الضعيفــة الكليلــة. وحيــث أنــه كان هــو أيضــاً محاطــا بالضعــف البشــري 

فقــد أحــس هــو وتاميــذه بالتعــب وهــم يصعــدون فــوق الجبــل.
كانــت الشــمس الغاربــة ترســل بعــض أشــعتها إلــى قمــة الجبــل فتنيــر بنورهــا 
أمــام  النــور  مــا تتراجــع أشــعة  الضعيــف طريقهــم وهــم يصعــدون. ولكــن ســرعان 
جحافــل الظــام الزاحفــة علــى الجبــل والســهل علــى الســواء، فتختفــي الشــمس 
خلــف األفــق الغربــي، ويلــف الليــل أولئــك المســافرين فــي رداء أســود مــن الظــام 
كانــت  إذ  الحزينــة،  حياتهــم  مــع  متجاوبــة  بهــم  المحيطــة  الظلمــة  كانــت  القاتــم. 

الظلمــات تتجمــع وتتكاثــف مــن حولهــم.
ألي  أو  ذاهــب  هــو  أيــن  إلــى  المســيح  يســألوا  أن  علــى  التاميــذ  يجــرؤ  لــم 
غــرض هــو ســائر فــي ذلــك الطريــق، ألنــه كثيــرا مــا كان يقضــي ليــال بكاملهــا فــوق 
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يحــب  كان  والوديــان  الجبــال  يــداه  كونــت  قــد  الــذي  فــذاك  الجبال والوديــان. 
يتبعــون  التاميــذ  وهــا  بالهــدوء.  يســتمتع  حيــث  الطبيعــة  أحضــان  فــي  الوجــود 
المســيح إلــى حيــث يســير. ومــع ذلــك فهــم يتســاءلون لمــاذا يتقدمهــم معلمهــم 
أيضــاً  هــو  أنــه  كمــا  متعبــون،  وهــم  المرتقــى  الصعــب  الجبــل  ذلــك  فــي صعــود 

الراحــة. إلــى  بحاجــة 

صالة على سفح جبل
وهنــا يخبرهــم المســيح أن ال يتقدمــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك. وإذ ينفصــل عنهــم 
فــي  يصلــي  إنــه  بدمــوع وصــراخ شــديد.  األوجــاع تضرعاتــه  رجــل  يســكب  قليــا 
طلــب القــوة الحتمــال التجربــة ألجــل البشــرية. عليــه أن يتمســك مــن جديــد بقــدرة 
قلبــه  أشــواق  يســكب  إنــه  المســتقبل.  يواجــه  أن  يســتطيع  بذلــك وحــده  إذ  هللا 
ألجــل تاميــذه حتــى إذا هجمــت عليهــم يومــا قــوات الظلمــة ال يفنــى إيمانهــم. 
فأخــذ جســمه المنحنــي يبتــل كلــه بالنــدى ولكنــه ال ياحــظ ذلــك، وهــوذا ظلمــات 
الليــل تتكاثــف مــن حولــه ولكنــه ال ياحــظ شــدة حلوكتهــا. وهكــذا تمــر الســاعات 
متلكئــة متباطئــة. لقــد شــاركه التاميــذ فــي الصــاة فــي بــادئ األمــر بــكل تكريــس 
وإخــاص، ولكــن بعــد وقــت نراهــم وقــد اســتبدَّ بهــم التعــب والضنــى، فمــع أنهــم 
قــد حاولــوا أن يولــوا ذلــك المنظــر اهتمامهــم فقــد غلبهــم النــوم. كان يســوع قــد 
أنبأهــم بآالمــه فأخذهــم معــه ليشــاركوه فــي الصــاة، وحتــى اآلن هــو يصلــي مــن 
مــن هــول  التاميــذ فتاقــت نفســه أن يخفــف  الُمَخلِـّـص حــزن  لقــد رأى  أجلهــم. 
أحزانهــم بتأكيــده لهــم أن إيمانهــم لــم يكــن باطــا. وقليلــون حتــى مــن بيــن االثنــي 
عشــر يســتطيعون أن يتقبلــوا اإلعــان الــذي يريــد أن يخبرهــم بــه. إنمــا التاميــذ 
الثاثــة فقــط الذيــن سيشــاهدون أحزانــه وآالمــه فــي جثســيماني اختيــروا للصعــود 
معــه إلــى الجبــل. وقــد توخــى اآلن فــي صاتــه أن يعلــن لهــم المجــد الــذي كان لــه 
عنــد اآلب قبــل كــون العالــم لكــي يعلــن ملكوتــه للعيــون البشــرية ويتقــوى تاميــذه 
األمــر  ألوهيتــه،  إعــان  يشــاهدوا  أن  يطلــب  وهــو  مشــاهدته.  يســتطيعوا  حتــى 
الــذي ال شــك سيســاعدهم ويعزيهــم فــي ســاعة آالمــه الرهيبــة بيقيــن كونــه ابــن 

هللا، وإن موتــه المشــين هــو جــزء مــن تدبيــر الفــداء.
لقــد ســمعت صاتــه، ففيمــا كان جاثيــا فــي تواضــع وانســحاق علــى األرض 
ــماَوات تنفتــح فجــأة واألبــواب الذهبيــة، أبــواب مدينــة هللا تفتــح  المحجــرة إذا بالسَّ
علــى ســعتها ويشــرق علــى ذلــك الجبــل نــور باهــر يحيــط بجســم الُمَخلِّــص، فيشــرق 
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بالمجــد اآلتــي مــن فــوق. وإذ  نــور األلوهيــة مــن الداخــل علــى البشــرية، ويلتقــي 
وجهــه  وإذا  الَنْفِســي.  حزنــه  زايلــه  وقــد  اإللهــي  بجالــه  يقــف  األرض  عــن  ينهــض 

ــْمِس «، وثيابــه تلمــع » بَيَْضــاَء كَالنُّــوِر « )متــى 17: 2(. يضــيء » كَالشَّ

السماوات تنفتح
الجبــل وينيــره.  يغمــر  الــذي كان  المجــد  فيــض  رأوا  التاميــذ  اســتيقظ  فلمــا 
تقــوى  وإذ  بالنــور.  يتألــق  الــذي  ســيدهم  فــي  يشــخصون  وذهــول  خــوف  وفــي 
عيونهــم علــى احتمــال ذلــك النــور العجيــب يكتشــفون أن ســيدهم ليــس وحــده إذ 
كان معــه اثنــان مــن الســماويين يتحدثــان معــه وجهــا لوجــه، وهمــا موســى الــذي 
ُمنــح امتيــازا عظيمــا،  الــذي  قــد تحــدث مــع هللا علــى جبــل ســيناء، وإيليــا  كان 
امتيــازا لــم يتمتــع بــه أحــد غيــره هــو وشــخص آخــر فقــط مــن جميــع بنــي آدم — أال 

يســود عليهمــا المــوت أبــدا.
قبــل ذلــك التاريــخ بخمســة عشــر قرنــا وعلــى جبــل الفســجة وقــف موســى ينظــر 
إلــى أرض الموعــد، ولكــن بســبب خطيتــه التــي كان قــد ارتكبهــا فــي مريبــة لــم يســمح 
ميــراث  إلــى  الشــعب  إدخــال  بامتيــاز  يتمتــع  أن  لــه  يكــن  فلــم  إليهــا.  بالدخــول  لــه 
َوأََرى  أَْعبُــْر  » َدْعِنــي  قائــا:  وانســحاق  حــزن  فــي  الــرب  إلــى  توســل  وقــد  آبائهــم. 
، هــَذا الَْجبَــَل الَْجيِّــَد َولُبَْنــاَن « )تثنيــة 3٤: 2٥(.  األَرَْض الَْجيِّــَدَة الَِّتــي ِفــي َعبْــِر األُرُْدنِّ
ولكــن طلبــه رفــض. لقــد حــرم حتــى مــن ذلــك الرجــاء الــذي أنــار ظلمــات تجوالهــم 
فــي البريــة مــدى أربعيــن ســنة. وكانــت خاتمــة تلــك الســنين ســني التعــب والمشــقة 
ذلــك  ولكــن  القفــر.  ذلــك  فــي  قبــرا  البريــة  فــي  القلــب  علــى  الضاغطــة  والهمــوم 
ــا نَطْلُــُب أَْو نَْفتَِكــُر « )أفســس  ا ِممَّ » الَْقــاِدُر أَْن يَْفَعــَل فَــْوَق كُلِّ َشــْيٍء، أَكْثَــَر ِجــدًّ
3: 20( أجــاب صــاة عبــده علــى هــذا القيــاس. لقــد خضــع موســى للمــوت ولكــن 
لــم يكــن لــه أن يبقــى فــي القبــر، فلقــد أعــاده المســيح إلــى الحيــاة. إن الشــيطان 
المجــرب كان قــد ادعــى لنفســه الحــق فــي جســد موســى ألنــه كان قــد أخطــأ. ولكــن 

المســيح الُمَخلِـّـص أخرجــه مــن القبــر )يهــوذا 9(.
علــى  المســيح  لنصــرة  شــاهدا  كان  التجلــي  جبــل  علــى  وهــو  موســى  إن 
الخطيــة والمــوت، وهــو يمثــل أولئــك الذيــن ســيخرجون مــن قبورهــم فــي قيامــة 
األبــرار. أمــا إيليــا الــذي أصعــد إلــى الســماء بــدون أن يــرى المــوت فيمثــل أولئــك 
الذيــن ســيكونون أحيــاء علــى األرض عنــد مجــيء المســيح ثانيــة، والذيــن يتغيــرون 
» ِفــي لَْحظَــٍة ِفــي طَرْفَــِة َعيْــٍن، ِعْنــَد الْبُــوِق األَِخيــِر « عندمــا » هــَذا الَْمائِــَت يَلْبَــُس 
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 .)٥3 ،٥2 َمــْوٍت « و» هــَذا الَْفاِســَد... َعــَدَم فََســاٍد « )1 كورنثــوس 1٥:  َعــَدَم 
َخِطيَّــٍة  ِبــاَ  » ثَانِيَــًة  مجيئــه  عنــد  ســيظهر  كمــا  الســماء،  بنــور  محاطــا  يســوع  كان 
)عبرانييــن  يِســيَن «  الِْقدِّ الَْماَئَِكــِة  َمــَع  أَِبيــِه  » ِبَمْجــِد  ســيأتي  ألنــه  لِلَْخــاَِص « 
الُمَخلِـّـص لتاميــذه. فعلــى الجبــل  آنئــذ وعــد  تــم  38(. لقــد  28؛ مرقــس 8:   :9
الملــك،  هــو  فالمســيح  مصغــرة-  بكيفيــة  ممثــا  العتيــد  المجــد  ملكــوت  كان 
 وموســى يمثــل القديســين المقاميــن مــن قبورهــم، وإيليــا يمثــل القديســين الذيــن 

ســتتغير أجســادهم.

ثالث مظال
إن الرســل لــم يكونــوا قــد أدركــوا المنظــر علــى حقيقتــه، ولكنهــم يفرحــون ألن 
معلمهــم الصبــور الوديــع المتواضــع الــذي كان يجــول مــن مــكان إلــى آخــر كغريــب 
ال حــول لــه وال قــوة، يحصــل علــى كرامــة مــن أولئــك الذيــن تكرمهــم الســماء. وهــم 
يعتقدون أن إيليا قد أتى لكي يعلن عن ُملك مســيا وأن ملكوت هللا على وشــك 
أن يقــام علــى األرض. وهــم ســيتخلصون مــن ذكــرى خوفهــم وفشــلهم إلــى األبــد. 
إنهــم يريــدون أن يلبثــوا هنــا حيــث قــد أعلــن مجــد هللا فهــا بطــرس يهتــف قائــا: 
: لَــَك َواِحــَدًة، َولُِموَســى  َــاََث َمظَــالَّ » يَــا َســيِِّدي، َجيِّــٌد أَْن نَُكــوَن هُهَنــا. فَلَْنْصَنــْع ثث
َواِحــَدًة، َوإِليلِيَّــا َواِحــَدًة « )مرقــس 9: ٥(. إن التاميــذ واثقــون مــن أن موســى وإيليــا 

أَرســا لحمايــة معلمهــم وتوطيــد ســلطانه كملــك.
ولكــن قبــل اإلكليــل ينبغــي أن يجــيء الصليــب. إن موضــوع حديــث موســى 
وإيليــا مــع يســوع لــم يكــن لتتويــج المســيح ملــكا بــل كان لموتــه الــذي كان عتيــدا أن 
يكملــه فــي أورشــليم. إن يســوع إذ حمــل ضعفــات البشــرية وكان مثقــا بأحزانهــا 
النــاس. فــإذ ضغطــت عليــه ظلمــة المحنــة القادمــة  بيــن  وخطاياهــا ســار وحيــدا 
كان منعــزال بروحــه فــي عالــم لــم يعرفــه. بــل حتــى تاميــذه المحبوبــون أنفســهم إذ 
كانــوا غارقيــن فــي شــكوكهم وحزنهــم وآمالهــم وطموحهــم لــم يكونــوا قــد فهمــوا ســر 
مهمتــه ورســالته. لقــد كان يعيــش محاطــاً بجــو المحبــة، أمــا فــي العالــم الــذي قــد 
خلقــه فــكان فــي عزلــة. وهــا هــي الســماء ترســل رســلها إلــى يســوع، ولــم يكــن ذانــك 
الرســوالن مــن المائكــة بــل كانــا رجليــن جــازا فــي اآلالم واألحــزان حيــن كانــا فــي 
العالــم وكانــا لذلــك قادريــن علــى أن يرثيــا للمخلــص فــي محنــة حياتــه األرضيــة. لقــد 
كان موســى وإيليــا عامليــن مــع المســيح وكانــا مثلــه تائقيــن إلــى خــاص النــاس. لقــد 
توســل موســى ألجل إســرائيل قائا: » َواآلَن إِْن َغَفرَْت َخِطيَّتَُهْم، َوإاِلَّ فَاْمُحِني ِمْن 
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ـِذي كَتَبْــَت « )خــروج 32: 32(. وقــد عــرف إيليــا حيــاة العزلــة. فمــدى  كِتَاِبــَك الَـّ
الثــاث ســنين وســتة أشــهر التــي اشــتدت فيهــا وطــأة الجــوع حمــل عــبء كراهيــة 
األمــة وكل وياتهــا. وقــد وقــف وحــده إلــى جانــب هللا علــى جبــل الكرمــل كمــا هــرب 
وحــده إلــى البريــة فــي غــم ويــأس شــديدين. هــذان الرجــان اللــذان وقــع عليهمــا 
عــن  مــع يســوع  ليتحدثــا  أتيــا  العــرش  الواقفيــن حــول  المائكــة  االختيــار دون كل 
مناظــر آالمــه وعذابــه وليعزيــاه بيقيــن عطــف الســماء عليــه. وقــد كان عمــاد هــذا 

الحديــث هــو رجــاء العالــم وخــاص كل النــاس.

الكشف عن كنوز الحق
وإذ غلــب التاميــذ النــوم لــم يســمعوا غيــر القليــل مــن الحديــث الــذي دار بيــن 
المســيح وذينك الرســولين الســماويين. فلكونهم لم يســهروا ولم يصلوا لم يحصلوا 
علــى مــا قصــد هللا أن يمنحهــم إيــاه عــن معرفــة آالم المســيح واألمجــاد التــي بعدهــا. 
لقــد خســروا البركــة التــي كان يمكنهــم الحصــول عليهــا عــن طريــق االشــتراك معــه 
فــي تضحيــة نفســه. كان هــؤالء التاميــذ بطيئــي القلــوب فــي اإليمــان، ولــم يكونــوا 

يقيمــون وزنــاً للكنــز الــذي أرادت الســماء أن تغنيهــم بــه.
ومــع ذلــك فقــد حصلــوا علــى نــور عظيــم. وتأكــد لهــم أن كل الســماء عرفــت 
أنقــى  بصيــرة  لهــم  أعطيــت  ولقــد  للمســيح.  رفضهــا  فــي  اليهوديــة  األمــة  خطيــة 
وأصفــى لمعرفــة عمــل الفــادي، فــرأوا بعيونهــم وســمعوا بآذانهــم أشــياء ال يمكــن 
أن تصــل إليهــا أفهــام النــاس. لقــد كانــوا » ُمَعاِيِنيــَن َعظََمتَــُه « )2بطــرس 1: 16(. 
لــه اآلبــاء واألنبيــاء، وأنــه  الــذي قــد شــهد  وتأكــدوا أن يســوع هــو بالحقيقــة مســيا 

هكــذا كانــت تعتبــره ديــار الســماء.
وإذ كان التاميــذ ال يزالــون شــاخصين فــي المنظــر الــذي رأوه علــى الجبــل » إِذَا 
ــَحابَِة قَائـِـاً: »هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب الَّــِذي ِبــِه  َســَحابٌَة نَيِّــرٌَة ظَلَّلَتُْهــْم، َوَصــْوٌت ِمــَن السَّ
ُســِررُْت. لـَـُه اْســَمُعوا « )متــى 17: ٥(. وإذ شــاهدوا ســحابة المجــد التــي كانــت أشــد 
بهــاء ونــورا مــن الســحابة التــي الزمــت أســباط إســرائيل فــي البريــة. وســمعوا صــوت 
هللا يتكلــم بجــال مهيــب جعــل الجبــل كلــه يهتــز ويرتجــف، ســقط التاميــذ علــى 
وجوههــم إلــى األرض كالمصعوقيــن، وظلــوا منطرحيــن ومخفيــن وجوههــم إلــى أن 
اقتــرب منهــم يســوع ولمســهم مبــددا مخاوفهــم بصوتــه المعهــود قائــا: » قُوُمــوا، َوالَ 
تََخافُوا « )متى 17: 7(. وإذ تجرأوا ورفعوا عيونهم رأوا أن المرسلين السماويين قد 

انصرفــا واختفيــا عنهــم، فصــاروا وحدهــم علــى الجبــل مــع يســوع.
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٤7
الخدمة

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 17: 9-21؛
 مرقس 9: 9-29؛ لوقا 9: 37-٤٥(.

قُِضــي الليــل كلــه فــي الجبــل، وعندمــا أشــرقت الشــمس نــزل يســوع وتاميــذه 
فــي تأماتهــم كانــوا صامتيــن وشــاعرين  التاميــذ غارقيــن  الســهل. وإذ كان  إلــى 
بالرهبــة. حتــى بطــرس نفســه لــم يكــن لديــه مــا يقولــه. لقــد كانــوا بــكل ســرور يــودون 
البقــاء فــي ذلــك المــكان المقــدس الــذي لمســه نــور الســماء والــذي فيــه كشــف ابــن 
هللا عــن مجــده. ولكــن الشــعب كانــوا بحاجــة إلــى العمــل والخدمــة، كانــوا يبحثــون 

عــن يســوع هنــا وهنــاك.
وعنــد ســفح الجبــل كان جمــع كبيــر مــن النــاس إذ اجتذبهــم إلــى هنــاك وجــود 
أيــن ذهــب  إلــى  باقــي التاميــذ الذيــن تخلفــوا فــي أســفل الجبــل، وكانــوا يعرفــون 
يســوع. وفيما كان يســوع ورفاقه الثاثة يقتربون من ذلك الجمع أوصاهم أال يقولوا 
ــْم َحتَّــى يَُقــوَم ابْــُن اإلِنَْســاِن  شــيئا عمــا قــد شــاهدوه قائــا: » الَ تُْعلُِمــوا أََحــًدا ِبَمــا رَأَيْتُ
ِمــَن األَْمــَواِت « )متــى 17: 9(. كان علــى أولئــك التاميــذ الذيــن رأوا تلــك الرؤيــا أن 
يتأملوا ويفكروا فيها في قلوبهم ال أن يذيعوها على الناس. فلو حدثوا بها الشعب 
ألثــار ذلــك الســخرية والدهشــة. حتــى التاميــذ التســعة لــم يكونــوا ليســتطيعوا معرفــة 
المنظر على حقيقته حتى يقوم المسيح من األموات. ولكي نعرف إلى أي حد كان 
التاميذ الثاثة المقربون أنفسهم بطيئي الفهم علينا أن ناحظ هذه الحقيقة وهي 
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أنــه بالرغــم مــن كل مــا قالــه لهــم يســوع عــن األحــداث التــي تنتظــره جعلــوا يتســاءلون 
فيمــا بينهــم مــاذا تعنــي القيامــة مــن المــوت. ومــع ذلــك فهــم لــم يطلبــوا مــن يســوع 
تفســيرا. إن كامــه فيمــا يختــص بالمســتقبل مــأ قلوبهــم حزنــا، فلــم يطلبــوا منــه إعانــا 

جديــدا عــن أمــر ســروا بــأن يصدقــوه ولكنهــم اعتقــدوا أنــه لــن يحــدث أبــدا.
وإذ لمــح النــاس الذيــن فــي الســهل، يســوع قادمــا إليهــم، ركضــوا للقائــه وجعلــوا 
يحيونــه بعبــارات التوقيــر والفــرح. ولكــن عينــه الســريعة أدركــت أنهــم كانــوا مرتبكيــن 
ارتبــاكا عظيمــا. لقــد بــدا االضطــراب علــى التاميــذ إذ عرضــت لهــم حالــة جلبــت 

عليهــم الخيبــة المريــرة واإلذالل المهيــن.

هزيمة التالميذ
ففيمــا كانــوا منتظريــن فــي أســفل الجبــل أحضــر رجــل ابنــه إليهــم ليحــرروه مــن 
روح نجــس أخــرس كان يعذبــه. لقــد كان الســلطان علــى إخــراج األرواح النجســة 
معطى للتاميذ عندما أرسل يسوع االثني عشر ليكرزوا في كل الجليل. فعندما 
خرجــوا وهــم أقويــاء باإليمــان خضعــت األرواح الشــريرة لســلطانهم. واآلن هــا هــم 
يأمــرون ذلــك الــروح المعــذب باســم يســوع أن يخــرج مــن الصبــي، ولكــن الشــيطان 
يســتطيعون  التاميــذ  يكــن  لــم  وإذ  جديــد.  مــن  قوتــه  بإظهــار  بهــم  يســخر  جعــل 
أن يعرفــوا ســبب هزيمتهــم أحســوا بأنهــم قــد جلبــوا العــار علــى أنفســهم وعلــى 
معلمهــم. وكان بيــن ذلــك الجمــع قــوم مــن الكتبــة الذيــن أرادوا انتهــاز تلــك الفرصــة 
إلذاللهــم. فــإذ ازدحمــوا حــول التاميــذ جعلــوا يمطرونهــم باألســئلة محاوليــن إثبــات 
كونهــم هــم ومعلمهــم قومــا مخادعيــن. ثــم أعلــن الكتبــة قائليــن بنغمــة االنتصــار: هــا 
روح شــرير ال يســتطيع التاميــذ وال المســيح نفســه أن يقهــروه. وكان النــاس يميلــون 

لانحيــاز إلــى جانــب الكتبــة فشــمل ذلــك الجمــع روح االزدراء واالحتقــار.
الثاثــة  وتاميــذه  يســوع  رؤي  فلقــد  االتهامــات،  تلــك  كفــت  فجــأة  ولكــن 
يقتربــون مــن الجمــع فحــدث انقــاب ســريع فــي مشــاعر النــاس فنهضــوا الســتقبال 
أولئــك القادميــن. إن الليلــة التــي قضوهــا فــي شــركة مــع المجــد الســماوي تركــت 
آثارهــا علــى الُمَخلِّــص ورفاقــه، فعلــى جباههــم شــوهد نــور أوقــع الرهبــة فــي قلــوب 

المشــاهدين. فتراجــع الكتبــة الخائفيــن بينمــا رحــب الشــعب بيســوع.
الصــراع  ذلــك  إلــى منظــر  مــا حــدث، فتقــدم  قــد شــاهد كل  الُمخلِـّـص  وكأن 
وثبــت نظــره علــى الكتبــة قائــا لهــم: » ِبَمــاَذا تَُحاِوُرونَُهــْم؟ « )مرقــس 9: 16( لكــن 

تلــك األصــوات التــي كانــت قبــا جريئــة ومتحديــة صمتــت اآلن.

426, 427



الخدمة  |  ٤21

وقد شــمل الصمت ذلك الجمع كله. وإذا بوالد ذلك الصبي المعذب يشــق 
لنفســه طريقــا فــي وســط الجمــع، وإذ يســقط عنــد قدمــي يســوع يفضــي إليــه بقصــة 

اضطرابــه وخيبته.
ْمــُت إِلَيْــَك ابِْنــي ِبــِه ُروٌح أَْخــرَُس، َوَحيْثَُمــا أَْدَركـَـُه  قــال الرجــل: » يـَـا ُمَعلِّــُم، قـَـْد قَدَّ

يَُمزِّقـْـُه... فَُقلـْـُت لِتَاَِميــِذَك أَْن يُْخرُِجــوُه فَلـَـْم يَْقــِدُروا « )مرقــس 9: 17، 18(. 
المماحكيــن  والكتبــة  المندهــش  الجمــع  فــرأى  حولــه  مــن  فــي  يســوع  تطلــع 
والتاميــذ المرتبكيــن. ورأى عــدم اإليمــان رابضــا فــي كل قلــب. وبصــوت شــاعت 
ــُر الُْمْؤِمــِن، إِلَــى َمتَــى أَكُــوُن َمَعُكــْم؟  فيــه نغمــة الحــزن صــاح قائــا: » أَيَُّهــا الِْجيــُل َغيْ
إِلَــى  ابَْنــَك  ِم  قائــا: » قَــدِّ المتضايــق  ذلــك األب  أمــر  ثــم  أَْحتَِملُُكــْم؟ «  َمتَــى  إِلَــى 

ُهَنــا! « )مرقــس 9: 19؛ لوقــا 9: ٤1(.

» كل شيء مستطاع «
فأتى بالصبي وحالما وقعت عليه عينا الُمَخلِّص صرعه الشيطان فوقع على 

األرض في حالة تشنج ونزاع وأخذ يتمرغ ويزبد ويمأ الجو بصرخات شيطانية.
ومــرة أخــرى تقابــل رئيــس الحيــاة مــع رئيــس قــوات الظــام فــي ســاحة القتــال 
ِباإلِطْــاَِق...  لِلَْمأُْســوِريَن  أرســلت » ألُنَاِدَي  قــال:  لرســالته  إتمامــا  فالمســيح   —
يَّــِة « )لوقــا ٤: 18(. وكان الشــيطان يحــاول التســلط  َوأُرِْســَل الُْمْنَســِحِقيَن ِفــي الُْحرِّ
علــى فريســته ويبقيهــا تحــت ســيطرته. وكان ضمــن مــن ازدحمــوا فــي ذلــك المــكان 
المائكــة  وجنــود  النــور  مائكــة  أحــد،  يرهــم  لــم  وإن  الصــراع  ذلــك  نتيجــة  ليــروا 
األشــرار. ولمــدى لحظــة ســمح يســوع للــروح الشــرير أن يســتعرض قوتــه حتــى يــدرك 

المشــاهدون الخــاص الــذي كان مزمعــا أن يصنعــه.
كان النــاس ينتظــرون وقــد حبســوا أنفاســهم، وكان أبــو الولــد مــوزع القلــب بيــن 
األمــل واأللــم. فســأله يســوع: » كَــْم ِمــَن الزََّمــاِن ُمْنــُذ أََصابَــُه هــَذا؟ « )مرقــس 9: 
21(، فأخبــره ذلــك األب بقصــة ســني األلــم الطويلــة. ثــم كمــن لــم يعــد لــه طاقــة 
فَتََحنَّــْن  َشــيْئًا  تَْســتَِطيُع  كُْنــَت  قائــا: » إِْن  مــن ذلــك صــرخ  أكثــر  علــى االحتمــال 
َعلَيَْنــا َوأَِعنَّــا « )مرقــس 9: 22(. » إِْن كُْنــَت تَْســتَِطيُع « حتــى فــي تلــك الســاعة 

كان الرجــل يشــك فــي قــدرة المســيح.
ُمْســتَطَاٌع  َشــْيٍء  كُلُّ  تُْؤِمــَن.  أَْن  تَْســتَِطيُع  كُْنــَت  » إِْن  بقولــه:  يســوع  فأجابــه 
لِلُْمْؤِمــِن « )مرقــس 9: 23(. إن المســيح ال تنقصــه القــوة ولكــن شــفاء ذلــك االبــن 
موقــوف علــى إيمــان أبيــه. فانهمــرت الدمــوع مــن عينــي األب وقــد أدرك ضعفــه 
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ولكنــه ألقــى بنفســه علــى رحمــة المســيح وصــرخ قائــا: » أُوِمــُن يـَـا َســيُِّد، فَأَِعــْن َعــَدَم 
إِيَمانِــي « )مرقــس 9: 2٤(.

فالتفــت يســوع إلــى ذلــك الصبــي المعــذب وانتهــر الــروح النجــس قائــا: » أَيَُّهــا 
، أَنـَـا آُمــرَُك: اْخــُرْج ِمْنــُه َوالَ تَْدُخلـْـُه أَيًْضــا! « )مرقــس 9: 2٥(.  الــرُّوُح األَْخــرَُس األََصــمُّ
وهنــا تســمع صرخــة ويــرى صــراع مصحــوب بالعــذاب واأللــم. إن ذلــك الشــيطان 
وهــو يخــرج بــدا كأنــه يريــد انتــزاع الحيــاة مــن فريســته. وحينئــٍذ انطــرح الصبــي بــا 
َمــاَت! «  ـُه  » إِنَـّ قائليــن:  النــاس  يتهامــس  وهنــا  الحيــاة.  فــارق  قــد  وكأنــه  حــراك 
)مرقــس 9: 26(. ولكــن يســوع يمســك بيــده ويقيمــه ويســلمه إلــى أبيــه فــي مــلء 
صحــة الجســد والعقــل. فشــكر األب وابنــه ذلــك المحــرر العظيــم، » فَبُِهــَت الَْجِميــُع 

ِمــْن َعظََمــِة هللِا « )لوقــا 9: ٤3(، بينمــا انصــرف الكتبــة مطأطئــي الــرؤوس.

من أرفع مجد إلى أدنى اتضاع
تــردد النفــوس  َوأَِعنَّــا «، مــا أكثــر مــا  تَْســتَِطيُع َشــيْئًا فَتََحنَّــْن َعلَيَْنــا  » إِْن كُْنــَت 
المثقلــة بالخطايــا هــذه الصــاة! وهــذا مــا يجيــب بــه الســيد، مشــفقا، علــى كل تلــك 
االبتهاالت: » إِْن كُْنَت تَْستَِطيُع أَْن تُؤِْمَن. كُلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لِلُْمؤِْمِن «. إن اإليمان 
هــو الــذي يربطنــا بالســماء ويمنحنــا قــوة بهــا نكافــح ضــد قــوات الظلمــة. إن هللا فــي 
المسيح قد أعد الوسائل إلخضاع كل الميول الخاطئة ومقاومة كل التجارب مهما 
كانــت قوتهــا. إال أن كثيريــن يعوزهــم اإليمــان ولذلــك يظلــون بعيديــن عــن المســيح. 
فلتلق هذه النفوس ذواتها على رحمة الُمَخلِّص الرقيق القلب، في عجزها وعدم 
اســتحقاقها. ال تنظروا إلى أنفســكم بل إلى المســيح. إن ذاك الذي شــفى المرضى 
وأخــرج الشــياطين عندمــا كان يســير بيــن النــاس هــو نفــس الفــادي القديــر اليــوم. 
إن اإليمــان يأتــي بكلمــة هللا. إذاً تمســك بهــذا الوعــد: » َمــْن يُْقِبــْل إِلَــيَّ الَ أُْخرِْجــُه 
َخارًِجــا « )يوحنــا 6: 37(. واطــرح نفســك عنــد قدميــه واصــرخ قائــا: » أُوِمــُن يَــا 

َســيُِّد، فَأَِعــْن َعــَدَم إِيَمانِــي «. إنــك لــن تهلــك أبــدا إن فعلــت ذلــك.
إن تاميــذ المســيح المقربيــن رأوا فــي فتــرة قصيــرة أرفــع مجــد وأدنــى اتضــاع. 
شــبيهة  صــارت  حتــى  منحطــة  رأوهــا  كمــا  صــورة هللا،  إلــى  متغيــرة  البشــرية  رأوا 
بالشــيطان. فمــن الجبــل حيــث تحــدث الســيد مــع الرســولين الســماويين وشــهد لــه 
بصــوت آت مــن المجــد األســنى بأنــه ابــن هللا، رأوا يســوع ينــزل ليلتقــي بمنظــر محــزن 
ومنفــر للغايــة — الولــد المجنــون بوجهــه المشــوه وهــو يصــر بأســنانه فــي نوبــات ألــم 
وتشــنج، لــم يســتطع أي إنســان أن يشــفيه أو يغيثــه منهــا. وإذا بالفــادي القديــر، 
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المندهشــين،  تاميــذه  أمــام  مجــده  مــلء  فــي  وقــف  قليلــة  ســاعات  منــذ  الــذي 
ينحنــي ليقيــم أســير الشــيطان مــن األرض المتمــرغ فيهــا. وفــي أتــم صحــة جســدية 

وقــوة عقليــة يعيــده إلــى أبيــه وإلــى عائلتــه.
كان هــذا تعليمــا عظيمــا عــن الفــداء — األقنــوم اإللهــي المتجســد )المســيح( 
ينحنــي مــن مجــد اآلب ليخلــص الهالكيــن. ثــم إن ذلــك العمــل مثــل رســالة التاميــذ 
أيضــاً. فحيــاة خــدام المســيح ينبغــي أال تقضــي كلهــا فــوق الجبــل مــع يســوع فــي 
إن  الســهل.  فــي  يعملونــه  عمــل  لهــم  بقــي  بــل  ومجــد،  وبهجــة  اســتنارة  ســاعات 

النفــوس التــي أســرها الشــيطان تنتظــر كلمــة اإليمــان والصــاة لتحررهــا.

» َحبَِّة َخرَْدل «
فشــلهم  حقيقــة  فــي  يفكــرون  مســتغرقين  يزالــون  ال  التســعة  التاميــذ  كان 
نَْقــِدْر نَْحــُن  لَــْم  المريــر. فلمــا عــاد يســوع ليجتمــع بهــم وحدهــم ســألوه: » لَِمــاَذا 
يَمانُِكــْم. فَالَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: لَــْو كَاَن لَُكــْم  أَْن نُْخِرَجــُه؟ فََقــاَل لَُهــْم يَُســوُع: ›لَِعــَدِم إِ
يَمــاٌن ِمثْــُل َحبَّــِة َخــرَْدل لَُكْنتُــْم تَُقولُــوَن لِهــَذا الَْجبَــِل: انْتَِقــْل ِمــْن ُهَنــا إِلَــى ُهَنــاَك  إِ
إِالَّ  يَْخــُرُج  فَــاَ  الِْجْنــُس  هــَذا  ــا  َوأَمَّ لََديُْكــْم.  ُمْمِكــٍن  َغيْــَر  َشــْيٌء  يَُكــوُن  َوالَ  فَيَْنتَِقــُل، 
بينهــم  الــذي حــال  إيمانهــم  19-21(. إن عــدم  ــْوِم‹ « )متــى 17:  َوالصَّ ــاَِة  ِبالصَّ
وبيــن العطــف علــى المســيح والتجــاوب معــه، وعــدم االكتــراث الــذي بــه قابلــوا 
العمــل المقــدس المســند إليهــم كان هــو الســبب فــي هزيمتهــم عندمــا اشــتبكوا 

فــي صــراع مــع قــوات الظلمــة.
إن كام المســيح الــذي نطــق بــه مشــيرا إلــى موتــه جلــب علــى التاميــذ األحــزان 
إلــى  الصعــود  فــي  ليصحبــوه  الثاثــة  للتاميــذ  المســيح  اختيــار  وإن  والشــكوك. 
الجبــل أثــار حســد التســعة الباقيــن. وبــدال مــن تقويــة إيمانهــم بالصــاة والتأمــل فــي 
كام المســيح جعلــوا يتأملــون فــي المفشــات والظلــم الواقــع عليهــم. فــإذ كانــوا 

فــي هــذه الحالــة الَنْفِســية المظلمــة الكريهــة شــرعوا فــي النضــال مــع الشــيطان.
فلكــي ينتصــروا فــي ذلــك الصــراع كان ينبغــي لهــم أن يُقبلــوا علــى هــذا العمــل 
بــروح المســيح التــي تخالــف روحهــم هــذه. كان ينبغــي أن يتقــوى إيمانهــم بالصــاة 
الحــارة والصــوم واتضــاع القلــب. كان ينبغــي لهــم أن يتخلصــوا مــن األنانيــة ويمتلئــوا 
بــروح المســيح وقوتــه. فالتضــرع إلــى هللا بغيــرة ومواظبــة وإيمــان- ذلــك اإليمــان 
الــذي يقــود إلــى االعتمــاد الكامــل علــى هللا وتكريــس النفــس لعملــه فــي غيــر تحفــظ 
القــدس فــي حربهــم مــع  الــروح  للنــاس معونــة  الــذي يضمــن  — هــذا وحــده هــو 
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الرياســات والســاطين ومــع والة العالــم علــى ظلمــة هــذا الدهــر مــع أجنــاد الشــر 
الروحيــة فــي الســماويات. 

قــال يســوع: » لـَـْو كَاَن لَُكــْم إِيَمــاٌن ِمثـْـُل َحبَّــِة َخــرَْدل لَُكْنتـُـْم تَُقولـُـوَن لِهــَذا الَْجبَــِل: 
إِلَــى ُهَنــاَك فَيَْنتَِقــُل «. ومــع أن حبــة الخــردل صغيــرة جــدا فإنهــا  ِمــْن ُهَنــا  انْتَِقــْل 
تحتــوي علــى مبــدأ الحيــاة الســري الــذي بــه تنمــو أعلــى األشــجار. وعندمــا تُلقــى حبــة 
الخــردل فــي األرض فــإن البــذرة الصغيــرة تمســك بــكل عنصــر أعــده هللا لتغذيتهــا. 
وســرعان مــا تنمــو حتــى تصيــر شــجرة عظيمــة. فــإن كان عنــدك مثــل هــذا اإليمــان 
ــوة التــي عينهــا. وهكــذا يتقــوى  فأنــت تتمســك بكلمــة هللا وبــكل العوامــل المرجَّ
إيمانــك ويأتيــك بقــوة الســماء لمعونتــك. وكل العوامــل التــي كوَّمهــا الشــيطان فــي 
طريقــك مــع أنــه يبــدو أنهــا ممــا ال يمكــن تخطيــه كالجبــال الدهريــة ســتختفي أمــام 

اإليمــان » َوالَ يَُكــوُن َشــْيٌء َغيْــَر ُمْمِكــٍن لََديُْكــْم « )متــى 17: 2(. 
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 17: 22-27؛
 18: 1-20؛ مرقس 9: 30-٥0؛ لوقا 9: ٤6-٤8(.

إن يســوع عنــد عودتــه إلــى كفرناحــوم لــم يتوجــه إلــى األماكــن المعروفــة التــي 
كان يعلــم النــاس فيهــا بــل بــكل هــدوء قصــد هــو وتاميــذه البيــت الــذي كان ســيقيم 
فيــه مؤقتــا. وفــي أثنــاء وجــوده فــي الجليــل قصــد أن يقصــر تعليمــه علــى تاميــذه ال 

علــى خدمــة الجمــوع، فــي المــدة الباقيــة لــه هنــاك.
وفيمــا كانــوا يســافرون فــي الجليــل قصــد المســيح مــرة أخــرى أن يهيــئ عقــول 
أورشــليم  إلــى  أنــه صاعــد  لهــم  فقــال  تنتظــره.  التــي  األحــداث  لمواجهــة  تاميــذه 
ليموت ويقوم ثانية. ثم أضاف إلى ذلك إعانه الغريب الخطير وهو أنه سيســلم 
إلــى أيــدي اعدائــه. ولكــن حتــى فــي هــذه المــرة لــم يفهــم التاميــذ كامــه. ومــع أن 
ظــال حــزن كئيبــة وقعــت عليهــم فقــد وجــد روح التنافــس مجــاال فــي قلوبهــم. لقــد 
تناقشــوا فيمــا بينهــم مــن منهــم يعتبــر األعظــم فــي الملكــوت، وقصــدوا أن يخفــوا 
أمــر هــذه المشــاجرة عــن يســوع. وفــي هــذه المــرة لــم يلتفــوا حولــه كمــا قــد اعتــادوا 
أن يفعلــوا مــن قبــل بــل تراجعــوا إلــى الخلــف حتــى يتقدمهــم هــو وهــم يدخلــون 
إلــى كفرناحــوم. عــرف يســوع أفكارهــم واشــتاق إلــى أن يعلمهــم وينصحهــم. ولكنــه 

انتظــر ســاعة هــدوء وســكون تكــون فيهــا قلوبهــم مهيــأة لقبــول كامــه.
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دراهم الجزية
وحالمــا وصلــوا إلــى تلــك المدينــة جــاء الرجــل الموكــول إليــه جمــع اإليــرادات 
رَْهَميْــِن؟ « )متــى 17: 2٤(.  للهيــكل إلــى بطــرس وقــال لــه: » أََمــا يُوِفــي ُمَعلُِّمُكــُم الدِّ
لــم تكــن هــذه ضريبــة مدنيــة بــل كانــت تبرعــا دينيــا يفــرض علــى كل يهــودي كل 
ســنة إعانــة للهيــكل. ومــن يرفــض دفــع هــذا التبــرع كان يعتبــر خائنــا للهيــكل — 
كان هــذا فــي نظــر معلمــي الشــريعة خطيــة هائلــة جــدا. إن موقــف الُمَخلِـّـص مــن 
قوانيــن المعلميــن وتوبيخــه الصريــح لمروجــي التقاليــد كان حجــة تســند اتهامهــم لــه 
بأنــه يريــد أن يخــرب الهيــكل ويبطــل خدماتــه. وهنــا وجــد أعــداؤه الفرصــة مواتيــة 

ليلصقــوا بــه العــار، كمــا وجــدوا فــي شــخص جامــع جزيــة الهيــكل حليفــا نافعــا.
رأى بطــرس فــي ســؤال جامــع الجزيــة تلميحــا يمــس والء المســيح للهيــكل، فــإذ 
كان بطرس يغار على كرامة ســيده أجاب دون أن يستشــير الســيد قائا إنه يدفع.

ولكــن بطــرس فهــم غــرض ســائله فهمــا جزئيــا. فقــد كان بعــض طبقــات الشــعب 
أفــرز الاويــون لخدمــة  أيــام موســى عندمــا  تلــك الضريبــة. ففــي  مــن دفــع  معفــى 
المقــدس لــم يعــط لهــم ميــراث بيــن الشــعب. قــال الــرب: » لـَـْم يَُكــْن لـِـاَِوي ِقْســٌم َوالَ 
نَِصيٌب َمَع إِْخَوتِِه. الرَّبُّ ُهَو نَِصيبُُه « )تثنية 10: 9(. وفي أيام المســيح كان الكهنة 
والاويــون ال يزالــون معتبريــن مفرزيــن خصوصــا للهيــكل فلــم يكــن يطلــب منهــم ذلــك 
التبــرع الســنوي للهيــكل، كمــا كان األنبيــاء أيضــا معفييــن مــن دفعهــا. إن المعلميــن 
إذ طلبــوا الجزيــة مــن يســوع أغفلــوا تصريحــه بأنــه نبــي ومعلــم، وكانــوا يعاملونــه كأي 
شــخص عــادي. فلــو امتنــع عــن دفــع الجزيــة العتبــر ذلــك فــي نظرهــم خيانــة للهيــكل، 
ومــن الناحيــة األخــرى لــو دفــع تلــك الضريبــة العتبــر ذلــك تبريــرا لرفضهــم إيــاه كنبــي.

قبــل ذلــك بقليــل كان بطــرس قــد اعتــرف بــأن يســوع هــو ابــن هللا، أمــا اآلن فقــد 
ضاعــت منــه فرصــة كان يمكنــه فيهــا أن يعلــن الصفــة الحقيقيــة لســيده. فــإذ قــال 
لجامــع الجزيــة بــأن يســوع ســيدفع الضريبــة كان فــي الواقــع يقــر الــرأي الــكاذب عــن 

الســيد الــذي كان الكهنــة والرؤســاء قــد أذاعــوه عنــه.
فلمــا دخــل بطــرس البيــت، لــم يشــر الســيد بشــيء إلــى مــا قــد حــدث، ولكنــه 
ــْن يَأُْخــُذ ُملـُـوُك األَرِْض الِْجبَايـَـَة أَِو الِْجْزيـَـَة،  ســأله بقولــه: » َمــاَذا تَظـُـنُّ يـَـا ِســْمَعاُن؟ ِممَّ
أَِمــْن بَِنيِهــْم أَْم ِمــَن األََجانِــِب؟ « فأجــاب بطــرس قائــا: » ِمــَن األََجانِــِب «. فقــال 
يســوع: » فَــِإًذا الْبَُنــوَن أَْحــرَاٌر « )متــى 2٥:17، 26(. عندمــا تُفــرض علــى شــعب 
أيــة مملكــة ضريبــة لمعاضــدة مليكهــم يكــون أبنــاء الملــك أنفســهم معفييــن منهــا 
بالطبــع. وهكــذا إســرائيل كشــعب هللا كان المفــروض فيهــم أن يقدمــوا مــا يلــزم 
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مــن أمــوال الســتمرار تلــك الخدمــة، أمــا يســوع ابــن هللا فلــم يكــن تحــت مثــل ذلــك 
فكــم  بالهيــكل  ارتباطهــم  بســبب  معفييــن  والاويــون  الكهنــة  كان  فــإذا  االلتــزام. 

بالحــري ذاك الــذي كان الهيــكل هــو بيــت أبيــه!
ولــو كان يســوع قــد دفــع الضريبــة بــدون اعتــراض لــكان فــي الواقــع قــد اعتــرف 
بصــدق ادعــاء المعلميــن، وكان بذلــك قــد أنكــر ألوهيتــه. ولكــن فــي حيــن رأى أنــه 
وفــي  األمــر.  ذلــك  عليــه  المبنــي  االدعــاء  أنكــر  فقــد  الطلــب  إجابــة  الصــواب  مــن 
تدبيــر الضريبــة قــدم البرهــان علــى صفتــه اإللهيــة. فقــد بــدا جليــا أنــه واحــد مــع هللا 
ولذلــك فهــو ليــس تحــت التــزام بدفــع الضريبــة كأي شــخص عــادي فــي المملكــة.

نقود في فم سمكة
ــَمَكُة الَِّتــي  فأمــر يســوع بطــرس قائــا: » اْذَهــْب إِلَــى الْبَْحــِر َوأَلْــِق ِصنَّــارًَة، َوالسَّ
تَطْلُــُع أَوَّالً ُخْذَهــا، َوَمتَــى فَتَْحــَت فَاَهــا تَِجــْد إِْســتَاًرا )قطعــة نقــود(، فَُخــْذُه َوأَْعِطِهــْم 

َعنِّــي َوَعْنــَك « )متــى 17: 27(.
فمــع أنــه كان قــد أخفــى ألوهيتــه تحــت رداء البشــرية فقــد أعلــن مجــده فــي هــذه 
المعجــزة. فاتضــح أن هــذا هــو الــذي قــد أعلــن علــى لســان المرنــم: » ألَنَّ لـِـي َحيَــَواَن 
يَّــِة  الَْوْعــِر َوالْبََهائـِـَم َعلـَـى الِْجبَــاِل األُلـُـوِف. قـَـْد َعلِْمــُت كُلَّ طُيـُـوِر الِْجبَــاِل، َوُوُحــوُش الْبَرِّ
ِعْنِدي. إِْن ُجْعُت فَاَ أَقُوُل لََك، ألَنَّ لِي الَْمْســُكونََة َوِمأََها « )مزمور ٥0: 12-10(.

وفــي حيــن أن يســوع جعــل األمــر واضحــا مــن أنــه ليــس تحــت أي التــزام بــأن 
يدفــع الضريبــة فهــو لــم يشــتبك فــي أي جــدال مــع اليهــود فــي هــذا األمــر، وإال لكانــوا 
يحرفــون أقوالــه ويســتخدمونها ضــده. وحتــى ال يكــون عثــرة بامتناعــه عــن دفــع تلــك 
الجزيــة فقــد فعــل مــا لــم يكــن يطلــب منــه عــدال. وكان هــذا الــدرس ذا قيمــة عظيمــة 
لتاميــذه. إذ كانــت ســتحدث تطــورات هامــة خاصــة بعاقتهــم بالهيــكل وخدمتــه، 
وقــد علمهــم المســيح بهــذا أال يوقفــوا أنفســهم موقــف العــداء مــن النظــام المقــرر 
بــدون داع، فــكان عليهــم أن يتجنبــوا، علــى قــدر اإلمــكان، إعطــاء األعــداء فرصــة 
لتحريــف إيمانهــم وعقيدتهــم. ففــي حيــن ينبغــي للمســيحيين أال يضحــوا بــأي مبــدأ 

مــن مبــادئ الحــق عليهــم أن يتجنبــوا المجــادالت مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيا.

» يَكُوُن آِخَر الْكُّل «
عندمــا كان المســيح وتاميــذه وحدهــم فــي البيــت حيــن ذهــب بطــرس إلــى 
البحــر دعــا التاميــذ اآلخريــن إليــه وســألهم: » ِبَمــاَذا كُْنتُــْم تَتََكالَُمــوَن ِفيَمــا بَيَْنُكــْم 
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إليهــم  وجهــه  الــذي  وســؤاله  يســوع  وجــود  إن   .)33 )مرقــس 9:  الطَِّريــِق؟ «  ِفــي 
جعــل األمــر يبــدو أمامهــم فــي نــور يختلــف اختافــا بينــا عمــا قــد رأوه عندمــا كانــوا 
يتشــاورون معــا فــي الطريــق. فخجلهــم وإدانتهــم ألنفســهم جعاهــم يصمتــون. كان 
يســوع قــد أخبرهــم بأنــه ســيموت ألجلهــم فلذلــك كان طموحهــم األنانــي يختلــف 

اختافــا مؤلمــا عــن محبتــه المنكــرة لذاتهــا.
وعندمــا أخبرهــم يســوع بأنــه ســيقتل ويقــوم ثانيــة كان يحــاول اجتذابهــم إلــى 
كانــوا  فلــو  إيمانهــم.  فيــه  ســيجوز  الــذي  الشــديد  االمتحــان  عــن  معــه  التحــدث 
مســتعدين أن يقبلــوا مــا أراد هــو أن يكشــفه لهــم لكانــوا قــد جنبــوا أنفســهم كثيــرا 
مــن الحــزن واليــأس. وكان يمكــن لكامــه أن يجيئهــم بالعــزاء فــي حزنهــم وخذالنهــم. 
ولكــن مــع أنــه كان قــد خاطبهــم بــكل وضــوح عمــا كان ينتظــره فــإن تصريحــه لهــم بأنــه 
بعــد قليــل ســيذهب إلــى أورشــليم أضــرم فــي نفوســهم األمــل بــأن الملكــوت مزمــع 
أن يقــام. وهــذا مــا دعاهــم إلــى التســاؤل عمــن منهــم هــو المزمــع أن يشــغل أعظــم 
مركــز. فلمــا عــاد بطــرس مــن البحــر أخبــره التاميــذ عــن ســؤال الُمَخلِـّـص. وأخيــرا 
تجاســر واحــد منهــم فوجــه إلــى يســوع هــذا الســؤال: » َمــْن ُهــَو أَْعظـَـُم ِفــي َملَُكــوِت 

ــماَوات؟ « )متــى 18: 1(.  السَّ
فجمــع الُمَخلِّــص تاميــذه حولــه وقــال لهــم: » إَِذا أََراَد أََحــٌد أَْن يَُكــوَن أَوَّالً فَيَُكــوُن 
آِخــَر الـْـُكلِّ َوَخاِدًمــا لِلـْـُكلِّ « )مرقــس 9: 3٥(. كان فــي هــذا الــكام جــال وقــوة تأثيــر 
عظيمــان. ولكــن التاميــذ كانــوا أبعــد مــا يكونــون عــن إدراك ذلــك. فهــم لــم يــروا مــا 
قد رآه المسيح. لم يفهموا طبيعة ملكوت المسيح، وهذا الجهل كان هو السبب 
الظاهــر لمشــاجرتهم. ولكــن الســبب الحقيقــي كان أعمــق مــن ذلــك. فلــو أوضــح 
لهــم طبيعــة الملكــوت ألمكنــه أن يهــدئ الخصومــة والنــزاع إلــى حيــن ولكــن مــا كان 
يمكنــه أن يمــس العلــة المتأصلــة فــي قلوبهــم. فحتــى بعدمــا أعطاهــم أكمــل معرفــة 
فــإن أي تســاؤل عــن األفضليــة كان يمكــن أن يثيــر النــزاع مجــددا. وهكــذا كانــت 
التنــازع علــى  إن  الســماء.  إلــى  المســيح  انطــاق  بعــد  الكنيســة  الكــوارث تصيــب 
المــكان األرفــع واألعظــم كان مــن آثــار تلــك الــروح التــي بــدأت الخصومــة والصــراع 
فــي العوالــم العليــا والتــي أنزلــت المســيح مــن الســماء ليمــوت. لقــد رأى أمامــه كمــا 
بْــِح« مكلــا بمجــد يفــوق مجــد كل المائكــة  ِبْنــَت الصُّ فــي رؤيــا لوســيفر » زَُهــرَة 
المحيطيــن بالعــرش، وكانــت لــه أوثــق صلــة بابــن هللا. قــال لوســيفر: » أَِصيــُر ِمثْــَل 
الَْعلِــيِّ « )إشــعياء 1٤: 12، 1٤(. وإن رغبتــه فــي تعظيــم نفســه هــي التــي زجــت 
بالخصومــة والنــزاع فــي الســماء وهــي التــي طــردت جمعــا غفيــرا مــن مائكــة هللا. 
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لــو كان لوســيفر قــد رغــب حقــا فــي أن يصيــر مثــل العلــي لمــا تــرك مكانــه المعيــن لــه 
فــي الســماء، ألن روح العلــي تظهــر فــي الخدمــة المنكــرة لنفســها. لقــد كان لوســيفر 
يرغــب فــي بلــوغ مركــز هللا دون صفاتــه، فطلــب لنفســه أرفــع مــكان. وكل مخلــوق 
يتأثــر بهــذه الــروح ويخضــع لهــا يعمــل نفــس العمــل. وبهــذه الكيفيــة ال يكــون هنالــك 
مفــر مــن وجــود النفــور والنــزاع والخصــام. إن الُملــك والســلطان يعطــى لأقــوى. 
فمملكــة الشــيطان هــي مملكــة العنــف والقــوة، وكل فــرد يعتبــر اآلخــر عقبــة فــي 

طريــق تقدمــه أو حجــرا يقــف عليــه ليرتفــع إلــى مــكان أعلــى.
بينما كان لوسيفر يتصور أن مساواته هلل هي شيء يستحق أن يناله ويحتفظ 
بــه فــإن المســيح العلــي الممجــد » أَْخلـَـى نَْفَســُه، آِخــًذا ُصــورََة َعبْــٍد، َصائـِـرًا ِفــي ِشــبِْه 
َمــْوَت  الَْمــْوَت  ـى  َحتَـّ َوأَطَــاَع  نَْفَســُه  َوَضــَع  كَِإنَْســاٍن،  الَْهيْئَــِة  ِفــي  ُوِجــَد  َوإِْذ  النَّــاِس. 
لِيــِب « )فيلبــى 2: 7، 8(. اآلن كان الصليــب أمامــه مباشــرة، أمــا تاميــذه فقــد  الصَّ
كانــوا مملوئيــن مــن محبــة الــذات وطلــب مــا للنفــس. وهــذا هــو نفــس مبــدأ مملكــة 
الشــيطان، وبذلــك لــم يمكنهــم أن يوجــدوا فــي حالــة عطــف أو تجــاوب مــع ســيدهم 

أو حتــى يفهمــوا كامــه عندمــا حدثهــم عــن اتضاعــه ألجلهــم.

» مثل األوالد «
بــكل رقــة ولطــف، وإن يكــن بتأكيــد مهيــب، حــاول يســوع أن يصحــح ويصلــح هــذا 
الشر. وقد أراهم ما هو المبدأ الذي يسود في ملكوت السماوات وعلى أي عظمة 
حقيقيــة ينطــوي كمــا يقــدره المغبوطــون فــي المواطــن العليــا. إن أولئــك الذيــن كانــوا 
مســوقين بــروح الكبريــاء وحــب الشــهرة كانــوا يفكــرون فــي أنفســهم وفــي المكافــآت 
التــي ســينالونها بــدال مــن أن يــردوا هلل فضــل عطايــاه التــي قــد حصلــوا عليهــا. هــؤالء 
ال يوجد لهم مكان في ملكوت الســماوات ألنهم محســوبون من صفوف الشــيطان.

قبــل الكرامــة التواضــع. إن الســماء تختــار العامــل الــذي، كيوحنــا المعمــدان، 
يأخــذ مكانــا متواضعــا أمــام هللا، ليحتــل مكانــا ســاميا أمــام النــاس. وأقــرب تلميــذ 
إلــى التشــبه بــاألوالد هــو أكفــأ إنســان فــي خدمــة هللا. إن رســل الســماء يتعاونــون 
مــع ذاك الــذي ال يطلــب مجــد نفســه بــل يطلــب خــاص النفــوس. وإن مــن يحــس 
إحساســا عميقــا بحاجتــه إلــى معونــة هللا هــو الــذي يتوســل فــي طلبهــا، والــروح 
القــدس يعطيــه لمحــات مــن يســوع التــي تعينــه وترفــع نفســه. وإذ يخــرج مــن مقــدس 
الشــركة مــع المســيح ســيذهب ليخــدم أولئك الذيــن يهلكــون فــي خطاياهــم. إنــه 
قــد يخفــق  بــد مــن أن ينجــح حيــث  ممســوح للقيــام بخدمتــه وإنجــاز مهمتــه، وال 
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كثيــرون مــن العلمــاء وجبابــرة العقــول ولكــن عندمــا يشــمخ النــاس بأنوفهــم وهــم 
شــاعرون أنــه ال يمكــن االســتغناء عنهــم لضمــان نجــاح تدبيــر هللا العظيــم فالــرب 
يتوقــف  ال  والعمــل  عليهــم.  متوقــف  غيــر  الــرب  أن  وســيتضح  جانبــا.  بهــم  يلقــي 

لكونهــم قــد أخرجــوا منــه بــل يســير إلــى األمــام بقــوة أعظــم.
كانــوا  فقــد  ملكوتــه  عــن طبيعــة  منــه  يســوع  تاميــذ  يتعلــم  أن  يكفــي  يكــن  لــم 
بحاجــة إلــى تغييــر قلوبهــم حتــى يكونــوا فــي حالــة انســجام مــع مبــادئ الملكــوت. 
فــإذ دعــا يســوع إليــه ولــدا صغيــرا أقامــه فــي وســطهم ثــم بــكل رفــق وحنــان احتضــن 
األَْوالَِد  ِمثْــَل  َوتَِصيــُروا  تَرِْجُعــوا  لَــْم  لهــم: » إِْن  قــال  ثــم  بيــن ذراعيــه  الصغيــر  ذلــك 
ــماَوات « )متــى 18: 3(. إن صفــات البســاطة ونســيان  فَلَــْن تَْدُخلُــوا َملَُكــوَت السَّ
التــي  الصفــات  هــي  الصغيــر  الطفــل  بهــا  يمتــاز  التــي  الواثقــة  والمحبــة  الــذات، 

الحقيقيــة. العظمــة  الســماء. وهــذه هــى مميــزات  تقدرهــا 
ومــرة أخــرى أوضــح يســوع لتاميــذه أن ملكوتــه ال يتميــز بالعظمــة أو المظاهــر 
والفقيــر  فالغنــي  يســوع.  قدمــى  عنــد  تُنســى  الفــروق  هــذه  كل  إن  العالميــة. 
والعالــم والجاهــل يتاقــون دون تفكيــر فــي نظــام الطبقــات أو الرفعــة العالميــة. 
بــل الجميــع يتاقــون كنفــوس مشــتراة بالــدم والجميــع يعتمــدون علــى ذاك الــذي 

قــد افتداهــم بدمــه هلل.
النــاس  يختــم  وهــو  عينــي هللا.  فــي  عزيــزة  المنســحقة  الُمَخلِّصــة  النفــس  إن 
بخاتمــه ال علــى أســاس مقامهــم أو ثروتهــم أو عبقريتهــم بــل علــى أســاس اتحادهــم 
داود:  قــال  القلــب.  والمتواضعــي  الودعــاء  عــن  راض  المجــد  إن رب  بالمســيح. 
» تَْجَعــُل لِــي تُــرَْس َخاَِصــَك... َولُطُْفــَك « الــذي هــو عنصــر مــن الخلــق البشــري 

.)3٥ — » يَُعظُِّمِنــي « )مزمــور 18: 
َوَمــْن  يَْقبَلُِنــي،  ِباْســِمي  هــَذا  ِمثْــَل  أَْوالٍَد  ِمــْن  َواِحــًدا  قَِبــَل  » َمــْن  يســوع:  قــال 
ــَماَواُت  » السَّ  .)37 )مرقــس 9:  أَرَْســلَِني «  ـِذي  الَـّ بَــِل  أَنَــا  يَْقبَلُِنــي  فَلَيْــَس  قَِبلَِنــي 
... َوإِلَــى هــَذا أَنْظُــُر: إِلَــى الِْمْســِكيِن َوالُْمْنَســِحِق  كُرِْســيِّي، َواألَرُْض َمْوِطــُئ قََدَمــيَّ

.)2 ،1 )إشــعياء 66:  كَاَِمــي «  ِمــْن  َوالُْمرْتَِعــِد  الــرُّوِح 

توبيخ التعصب
أيقــظ كام الُمَخلِّــص فــي نفــوس التاميــذ شــعورا بعــدم الثقــة فــي ذواتهــم. ولــم 
يشــر الســيد فــي جوابــه إلــى أي واحــد منهــم بالــذات. ولكــن يوحنــا ســأله مــا إذا كان 
تصرفــه صائبــا فــي حالــة مــن الحــاالت. فبــروح األطفــال بســط تلــك المســألة أمــام 
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يســوع قائــا: » يَــا ُمَعلِّــُم، رَأَيَْنــا َواِحــًدا يُْخــِرُج َشــيَاِطيَن ِباْســِمَك َوُهــَو لَيْــَس يَتْبَُعَنــا، 
فََمَنْعَنــاُه ألَنَّــُه لَيْــَس يَتْبَُعَنــا « )مرقــس 9: 38(.

كرامــة  علــى  يحرصــان  اإلنســان  هــذا  بمنعهمــا  أنهمــا  ويوحنــا  يعقــوب  ظــن 
ســيدهما. ولكنهمــا بــدأا يكتشــفان أنهمــا يغــاران علــى كرامتهمــا الشــخصية. وقــد 
أََحــٌد  لَيْــَس  ـُه  ألَنَـّ تَْمَنُعــوُه،  » الَ  قــال:  حيــن  يســوع  توبيــخ  وقبــا  بخطئهمــا  اعترفــا 
ًة ِباْســِمي َويَْســتَِطيُع َســِريًعا أَْن يَُقــوَل َعلَــيَّ َشــرًّا « )مرقــس 9: 39(. إن  يَْصَنــُع قُــوَّ
مــن يعلنــون والءهــم ومحبتهــم ليســوع بأيــة كيفيــة ينبغــي أال يصدهــم عــن عملهــم 
أحــد. كان كثيــرون قــد تأثــروا تأثــرا عميقــا بأخــاق المســيح وأعمالــه وكانــت قلوبهــم 
مفتوحة له باإليمان، وألن التاميذ ما استطاعوا تمييز البواعث الحقيقية ألولئك 
القــوم، كان عليهــم أن يحترســوا لئــا يثبطــوا عزيمــة تلــك النفــوس. وعندمــا انطلــق 
يســوع إلــى الســماء ومــا عــاد موجــودا معهــم بالجســد وتــرك العمــل أمانــة بيــن أيديهــم 
كان ينبغــي أن تتســع مداركهــم وأال يكونــوا متزمتيــن بــل كان عليهــم أن يوســعوا أفــق 

عطفهــم بحيــث يكــون شــبيها بذلــك العطــف الــذي قــد رأوه فــي معلمهــم.
إن حقيقــة كــون أي إنســان غيــر متفــق معنــا فــي آرائنــا الشــخصية ومعتقداتنــا 
وكل شــيء، ال يبــرر كوننــا نمنعــه مــن القيــام بخدمــة هللا. إن المســيح هــو المعلــم 
العظيــم، ونحــن ال حــق لنــا فــي أن نقضــي علــى أحــد أو نديــن أحــدا، بــل علــى كل 
منــا أن يجلــس فــي وداعــة عنــد قدمــي يســوع لنتعلــم منــه. فــكل نفــس جعلهــا هللا 
راغبــة ومنتدبــة هــي قنــاة يعلــن فيهــا المســيح محبتــه الغافــرة. فكــم يجــب علينــا أن 
نكــون علــى حــذر لئــا تضعــف عزيمــة شــخص مــا يحمــل نــور هللا وهكــذا نحجــز النــور 

الــذي يريــد هللا أن ينيــر بــه كل العالــم!
التــي يبديهــا أي تلميــذ نحــو إنســان يعمــل المســيح  البــرودة  إن الخشــونة أو 
مــن  إنســانا  منــع  إذ  يوحنــا  بمــا عملــه  الشــبيه  العمــل  ذلــك  مثــل  علــى اجتذابــه- 
صنــع معجــزات باســم المســيح — قــد يكــون مــن نتائجهــا أن يرتــد ذلــك اإلنســان 
النفــس.  تلــك  هــاك  فــي  فيتســبب  العــدو  معســكر  اتجــاه  فــي  قدمــاه  وتســير 
َق ُعُنُقــُه ِبَحَجــِر َرًحــى َوطُــِرَح ِفــي  قــال يســوع إنــه بــدال مــن ذلــك » َخيْــٌر لَــُه لَــْو طُــوِّ
الْبَْحــِر « ثــم أضــاف قائــا: » َوإِْن أَْعثَرَتْــَك يَــُدَك فَاقْطَْعَهــا. َخيْــٌر لَــَك أَْن تَْدُخــَل 
الَْحيـَـاَة أَقْطـَـَع ِمــْن أَْن تَُكــوَن لـَـَك يـَـَداِن َوتَْمِضــَي إِلـَـى َجَهنَّــَم، إِلـَـى النَّــاِر الَِّتــي الَ تُطَْفــأُ. 
َحيْــُث ُدوُدُهــْم الَ يَُمــوُت َوالنَّــاُر الَ تُطَْفــأُ. َوإِْن أَْعثَرَتـْـَك رِْجلُــَك فَاقْطَْعَهــا. َخيْــٌر لَــَك 
أَْن تَْدُخــَل الَْحيَــاَة أَْعــَرَج ِمــْن أَْن تَُكــوَن لـَـَك رِْجــاَِن َوتُطـْـَرَح ِفــي َجَهنَّــَم ِفــي النَّــاِر الَِّتــي 

الَ تُطَْفــأُ « )مرقــس 9: ٤3-٤٥(. 
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العثرات
لمــاذا هــذه اللغــة الغيــورة الجــادة وذلــك الــكام الــذي ال يمكــن أن يوجــد كام 
أقــوى منــه؟ » ألَنَّ ابـْـَن اإلِنَْســاِن قـَـْد َجــاَء لَِكــْي يَطْلـُـَب َويَُخلِّــَص َمــا قـَـْد َهلـَـَك « )متــى 
18: 11(. أفيكــون تاميــذه أقــل تقديــرا لنفــوس بنــي جنســهم مــن تقديــر ذاك الــذي 
هــو صاحــب الجــال فــي الســماء؟ لقــد تكلفــت كل نفــس ثمنــا غاليــا. فمــا أرهــب 
خطيــة كوننــا نضــل نفســا واحــدة أو نبعدهــا عــن المســيح، إذ بذلــك تكــون محبــة 

الُمَخلِّــص واتضاعــه وآالمــه عبثــا بالنســبة إلــى تلــك النفــس.
 .)7  :18 )متــى  الَْعثَــرَاُت «  تَأْتِــَي  أَْن  بُــدَّ  فَــاَ  الَْعثَــرَاِت!  ِمــَن  لِلَْعالَــِم  » َويْــٌل 
أن  المســيح محــاوال  أتبــاع  يقــاوم  أن  بــد  الشــيطان ال  مــن  لكونــه ملهمــا  العالــم  إن 
يقــوض إيمانهــم وياشــيه، ولكــن ويــل لذلــك اإلنســان الــذي قــد اتخــذ اســم يســوع 
المســيح ومــع ذلــك يرتكــب ذلــك الشــر. إن ســيدنا يلحقــه العــار بســبب أولئــك 
الذيــن يدعــون أنهــم يخدمونــه ومــع ذلــك يصــورون صفاتــه أســوأ تصويــر فينخــدع بهــم 

كثيــرون ويســيرون فــي طريــق الضــال.
فــكل عــادة أو عمــل مــن شــأنه أن يوقــع أي إنســان فــي الخطيــة ويجلــب العــار 
علــى المســيح يحســن بنــا طرحــه بعيــدا عنــا مهمــا تكــن التضحيــة. إن مــا يهيــن هللا ال 
يمكــن أن يكــون ذا نفــع ألي إنســان. وأن بركــة هللا ال تســتقر علــى أي إنســان ينتهــك 
مبــادئ الحــق األبديــة. وإن خطيــة واحــدة نبقيهــا فــي قلوبنــا ونعتــز بهــا كافيــة ألن 
تهــوي باألخــاق وتضــل اآلخريــن. فــإذا كان البــد مــن قطــع اليــد أو بتــر الرجــل أو قلــع 
العيــن ألجــل صيانــة الجســد مــن المــوت فكــم يجــب علينــا أن نكــون أكثــر غيــرة فــي 

طــرح الخطيــة بعيــدا عنــا حتــى ال تهلــك النفــس!
فــي الخدمــات الطقســية كان يضــاف الملــح إلــى كل تقدمــه. وهــذا، كتقديــم 
البخــور، كان يــدل علــى أن بــر المســيح وحــده هــو الــذي يجعــل خدمتنــا مرضيــة هلل. 
وقد أشــار يســوع إلى هذا العمل قائا: » كُلَّ ذَِبيَحٍة تَُملَُّح ِبِملْحٍ «، » لِيَُكْن لَُكْم ِفي 
أَنُْفِســُكْم ِملـْـٌح، َوَســالُِموا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا «، )مرقــس 9: ٤9، ٥0(. إن كل مــن يريــدون 
َســًة َمرِْضيَّــًة ِعْنــَد هللِا « )روميــة 12: 1( عليهــم  أن يقدمــوا أنفســهم » ذَِبيَحــًة َحيَّــًة ُمَقدَّ
أن يقبلوا الملح الُمَخلِّص أي بر مخلصنا وحينئٍذ يصبحون » ملح العالم « فيوقفون 
الشر المتفشي بين الناس عند حده كما أن الملح يحفظ من الفساد )متى ٥: 13(. 
ولكــن إن فســد الملــح وصــار بــا ملوحــة ولــم يبــق غيــر االعتــراف بالتقــوى دون محبــة 
المسيح فا توجد قوة تعمل للخير. وال يمكن للنفس أن تبذل مجهودا أو تأثيرا لخير 
العالم. ويســوع يقول: إن نشــاطكم ومقدرتكم على رفع شــأن ملكوتي يتوقفان على 
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قبولكم لروحي. ينبغي لكم أن تكونوا شركاء في نعمتي لكي يمكنكم أن تكونوا رائحة 
حياة لحياة. وحينئذ لن يكون هنالك مجال للتنافس أو التناحر، وال يطلب أحدكم 
مــا لنفســه وال يشــتاق أحــد إلــى احتــال أرفــع مــكان، وســتكون قلوبكــم عامــرة بالمحبــة 

التــي ال تطلــب مــا لنفســها بــل تطلــب الخيــر لآلخريــن.

احتمال أضعاف الضعفاء
ـِذي يَرْفَــُع َخِطيَّــَة  إذا ردَّد الخاطــئ التائــب هــذه الشــهادة » ُهــَوذَا َحَمــُل هللِا الَـّ
ــِم! « )يوحنــا 1: 29(، وثبــت نظــره فــي المســيح فابــد أن يصيــر إنســانا مجــددا.  الَْعالَ
فخوفــه يتبــدل إلــى فــرح وشــكوكه إلــى رجــاء. ويمتلــئ قلبــه بــروح الشــكر فيفيــض علــى 
لســانه. والقلــب الحجــري ينســحق، ويفيــض فــي النفــس ســيل دافــق مــن المحبــة. 
ويصيــر المســيح فيــه ينبــوع مــاء حــي ينبــع إلــى حيــاة أبديــة. إننــا عندمــا نــرى يســوع رجــل 
األوجاع ومختبر الحزن عاما على تخليص الهالكين وإذا به يهان ويحتقر ويستهزأ به 
ويطــرد مــن مدينــة إلــى أخــرى حتــى تنتهــي رســالته، وعندمــا نــراه فــي جثســيماني وعرقــه 
ينزل كقطرات من الدم ويموت على الصليب في آالم مبرحة — عندما نرى كل هذا 
فا تعود الذات تصخب لكي تُلفت إليها األنظار. فإذ ننظر إلى يسوع فسنخزى من 
فتورنا وعدم اكتراثنا ونومنا وتكاســلنا وطلب ما ألنفســنا. وحينئٍذ ســنرضى أن نكون 
أي شــيء أو ال شــيء بالمرة حتى نُقدم للســيد خدمة من القلب. وســنفرح إذ نحمل 

الصليــب ونتبــع يســوع أو نحتمــل التجربــة أو االضطهــاد أو العــار ألجــل اســمه العزيــز.
)روميــة 1٥:  َعَفــاِء «  الضُّ أَْضَعــاَف  نَْحتَِمــَل  أَْن  األَقِْويَــاَء  نَْحــُن  َعلَيَْنــا  » فَيَِجــُب 
1(. ينبغــي لنــا أال نســتخف بــأي إنســان يؤمــن بالمســيح مهمــا يكــن إيمانــه ضعيفــا أو 
متعثــرا فــي خطواتــه كمــا لــو كان طفــا صغيــرا. إننــا بســبب مــا عندنــا مــن امتيــازات 
قد ُحرم منها اآلخرون — سواء أكان ذلك تعليما أو تهذيبا أو أخاقا نبيلة أو تربية 
مسيحية أو اختبارا دينيا — فنحن مدينون لمن لم يكن لهم نصيب وافر مثلنا عن 
هــذه االمتيــازات. وعلينــا أن نخدمهــم بقــدر مــا نســتطيع. فــإن كنــا أقويــاء فلنســند 
أيــدي الضعفــاء. إن مائكــة المجــد الذيــن هــم فــي كل حيــن ينظــرون وجــه اآلب 
الــذي فــي الســماء يُســراون بخدمــة إخــوة الــرب األصاغــر. وهــم يعنــون عنايــة خاصــة 
بالنفــوس المرتعــدة التــي عندهــا كثيــر مــن األخــاق الشــاذة والصفــات الكريهــة. 
والمائكــة يوجــدون دائمــا فــي األماكــن حيــث الحاجــة تقضــي إلــى خدماتهــم، أي 
مــع أولئــك الذيــن يخوضــون غمــار الحــرب مــع الــذات والذيــن ال تشــجع بيئتهــم وال 
ظروفهــم علــى مواصلــة النضــال، وفــي هــذه الحــرب يتعــاون أتبــاع المســيح األمنــاء.
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الخروف الضال
ولــو انغلــب أحــد أولئــك األصاغــر وارتكــب خطــأ فــي حقــك فواجبــك يقتضيــك 
أن تســعى إلــى رده. فــا تنتظــر حتــى يخطــو هــو أول خطــوة أو يبــذل أول مســعى 
فــي ســبيل الصلــح. لقــد قــال يســوع: » َمــاَذا تَظُنُّــوَن؟ إِْن كَاَن إلِنَْســاٍن ِمئـَـُة َخــُروٍف، 
َوَضــلَّ َواِحــٌد ِمْنَهــا، أَفَــاَ يَتْــرُُك التِّْســَعَة َوالتِّْســِعيَن َعلَــى الِْجبَــاِل َويَْذَهــُب يَطْلُــُب 
ِمــَن التِّْســَعِة  ِبــِه أَكْثَــَر  ـُه يَْفــَرُح  إِنَـّ ؟ َوإِِن اتََّفــَق أَْن يَِجــَدُه، فَالَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم:  ــالَّ الضَّ
ــماَوات  . هَكــَذا لَيَْســْت َمِشــيئًَة أََمــاَم أَِبيُكــُم الَّــِذي ِفــي السَّ َوالتِّْســِعيَن الَِّتــي لـَـْم تَِضــلَّ

َغــاِر « )متــى 18: 12-1٤(.  أَْن يَْهلِــَك أََحــُد هــؤاُلَِء الصِّ
وفــي روح الوداعــة، » نَاِظــرًا إِلَــى نَْفِســَك لِئَــاَّ تَُجــرََّب أَنْــَت أَيًْضــا « )غاطيــة 
6: 1(. اذهــب إلــى ذلــك الخاطــئ » َوَعاتِبْــُه بَيَْنــَك َوبَيَْنــُه َوْحَدكَُمــا « )متــى 18: 
1٥(. احــذر مــن التشــهير بــه أو إعــان خطئــه علــى مــأ مــن النــاس، وال تجلــب 
العــار علــى المســيح بكونــك تشــهر بالخطيــة أو الخطــأ الــذي قــد ارتكبــه ذاك الــذي 
بخطئــه،  المخطــئ  مصارحــة  ينبغــي  األحيــان  غالــب  فــي  المســيح.  اســم  يحمــل 
وتبصيــره بذلــك الخطــأ كــي يســتطيع أن يصلــح نفســه. ولكــن ال حــق لــك فــي أن 
تزكيــة نفســك ولتكــن كل مســاعيك منصرفــة  تحــاول  تدينــه. وال  أو  تحكــم عليــه 
إلــى رده. ففــي معالجــة جــروح النفــس تدعــو الحاجــة إلــى أرق اللمســات وألطــف 
المشــاعر. إنمــا تلــك المحبــة الفائضــة مــن قلــب ذبيــح جلجثــة هــى التــي تجــدي 
هنــا ال ســواها فعلــى األخ أن يتعامــل مــع أخيــه بــكل رقــة وعطــف. واعلــم يقينــا 
الَْخطَايَــا «  ِمــَن  كَثْــرًَة  َويَْســتُُر  الَْمــْوِت،  ِمــَن  نَْفًســا  ـُص  يــرد خاطئــا » يَُخلِـّ الــذي  أن 

.)20 )يعقــوب ٥: 
ومــع ذلــك فقــد ال يكــون هــذا المســعى مجديــا. ولذلــك قــال المســيح: » ُخــْذ 
َمَعــَك أَيًْضــا َواِحــًدا أَِو اثَْنيْــِن « )متــى 18: 16(. فربمــا تفلــح المســاعي والجهــود 
إلــى  ينحــازان  ال  أنهمــا  وحيــث  األول.  األخ  مســاعي  تنجــح  لــم  حيــث  المتحــدة 
أحــد طرفــي النــزاع فســيقومان بمســاعيهما فــي غيــر تحيــز. وهــذه الحقيقــة تجعــل 

لمشــورتهما وزنــا وقيمــة عظيمــة فــي نظــر الشــخص المخطــئ.
فــإن لــم يســمع منهــم، حينئــذ وليــس قبــل ذلــك، ينبغــي أن تعــرض القضيــة علــى 
جمهــور المؤمنيــن. فلتتحــد الكنيســة نيابــة عــن المســيح فــي الصــاة والتوســل الحبــي 
حتى يرد المخطئ. إن الروح القدس سيتكلم في خدامه متوسا إلى الضال حتى 
يرجــع إلــى هللا. يقــول بولــس الرســول بوحــي إلهــي: » كَأَنَّ هللَا يَِعــُظ ِبَنــا. نَطْلـُـُب َعــِن 
الَْمِســيحِ: تََصالَُحــوا َمــَع هللِا « )2كورنثــوس ٥: 20(. فالــذي يرفــض هــذا الطلــب مــن 
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تلــك الهيئــة المتحــدة معــا يكــون قــد فصــم العــرى التــي تربطــه بالمســيح وهكــذا يبتــر 
نفســه من شــركة الكنيســة. ومنذ ذلك الحين، يقول يســوع: » لْيَُكْن ِعْنَدَك كَالَْوثَِنيِّ 
اِر « )متى 18: 17(. ولكن ينبغي عدم اعتباره مقطوعا أو محروما من رحمة  َوالَْعشَّ
هللا. فــا يحتقــره أو يهملــه إخوتــه الســابقون بــل يجــب معاملتــه بــكل رقــة وإشــفاق 

كأحــد الخــراف الضالــة التــي ال يــزال المســيح يســعى فــي ردهــا إلــى حظيرتــه.

إصالح المخطئين
إن إرشــادات المســيح الخاصــة بمعاملــة المخطئيــن هــي ترديــد، بشــكل قاطــع 
تُبِْغــْض  » الَ  تقــول:  وهــى  موســى  بواســطة  إلســرائيل  المســلمة  للتعاليــم  أكمــل، 
واحــد  أي  أهمــل  إذا  أنــه  هــذا  ومعنــى   .)17  :19 )الوييــن  قَلِْبــَك «  ِفــي  أََخــاَك 
الواجــب الــذي فرضــه عليــه المســيح أي محاولــة رد المخطئيــن فإنــه يصبــح شــريكا 
لهم في الخطية، ألن الشرور التي كان يمكننا أن نوقفها عند حدها ثم أهملنا في 
ذلــك، فنحــن مســئولون عنهــا كمــا لــو كنــا قــد ارتكبنــا نفــس تلــك الشــرور بأنفســنا.

ولكــن علينــا أن نكشــف للمخطــئ نفســه عــن خطئــه. يجــب أال نفســح المجــال 
للتعليقــات واالنتقــادات بيــن أنفســنا حتــى وال بعدمــا نخطــر بهــا الكنيســة إذ ال يجــوز 
لنا أن نرددها على مســامع اآلخرين. إن التشــهير بأخطاء المســيحيين من شــأنه أن 
يكــون حجــر عثــرة للعالــم العديــم اإليمــان، ومــن جهتنــا نحــن، فــإن التأمــل والتحــدث 
فقــط. فحينمــا  بالنظــر  نتغيــر  الضــرر ألننــا  بنــا ســوى  يلحقــان  األمــور ال  فــي هــذه 
مــن  إلــى حمايتــه  يرشــدنا  المســيح  فــإن روح  اإلخــوة  أحــد  نحــاول إصــاح أخطــاء 
انتقــاد النــاس حتــى أقــرب األقربيــن إليــه علــى قــدر اإلمــكان، وباألحــرى مــن تعييــرات 
العالــم العديــم اإليمــان. إننــا نحــن أنفســنا مخطئــون ونحتــاج إلــى عطــف المســيح 

وغفرانــه. وهــو يأمرنــا أن نعامــل بعضنــا بعضــا كمــا نريــده أن يعاملنــا.
َمــا تَُحلُّونَــُه  ــَماِء، َوكُلُّ  ِفــي السَّ َمــا تَْرِبطُونَــُه َعلَــى األَرِْض يَُكــوُن َمْربُوطًــا  » كُلُّ 
تتصرفــون  إنكــم   .)18  :18 )متــى  ــَماِء «  السَّ ِفــي  َمْحلُــوالً  يَُكــوُن  األَرِْض  َعلَــى 
كســفراء الســماء وســتكون لعملكــم نتائــج أبديــة ولكننــا لــن نحمــل هــذه المســئولية 
العظيمــة وحدنــا. فأينمــا تطــاع كلمــة المســيح بقلــب مخلــص فهنــاك يمكــث هــو. 
إنــه ال يوجــد فقــط فــي محافــل الكنيســة، بــل أينمــا يجتمــع تاميــذه باســمه مهمــا 
كانــوا قليلــي العــدد، فهنــاك يكــون هــو، وهــو الــذي قــال: » إِِن اتََّفــَق اثَْنــاِن ِمْنُكــْم 
ِفــي  ـِذي  الَـّ أَِبــي  ِقبَــِل  ِمــْن  لَُهَمــا  يَُكــوُن  ـُه  فَِإنَـّ يَطْلُبَانِــِه  َشــْيٍء  أَيِّ  ِفــي  األَرِْض  َعلَــى 

.)19 )متــى 18:  ــماَوات «  السَّ
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ــماَوات « وبهــذا يذكاــر تاميــذه أنــه فــي حيــن  يقــول يســوع: » أَِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ
أنه متحد بهم ببشريته ويشاركهم في تجاربهم ويرثي لهم في آالمهم، فإنه بألوهيته 
مرتبــط بعــرش هللا غيــر المحــدود. مــا أعجــب هــذا اليقيــن! إن األجنــاد الســماويين 
يتحــدون مــع النــاس، فــي عطــف وخدمــة وجهــاد، لتخليــص مــا قــد هلــك. وكل قــوة 

الســماء تتحــد مــع مقــدرة بنــي اإلنســان فــي اجتــذاب النفــوس إلــى المســيح.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 7: 1-1٥، 39-37(.

الســنة  فــي  مــرات  ثــاث  أورشــليم  إلــى  يصعــدوا  أن  اليهــود  مــن  مطلوبــا  كان 
ألغــراض دينيــة. أن قائــد العبرانييــن غيــر المنظــور والمحتجــب فــي عمــود الســحاب 
أعطــى التعليمــات والتوجيهــات الخاصــة بتلــك المحافــل. وفــي أثنــاء ســبي اليهــود 
لــم يكــن ممكنــا إقامــة تلــك االحتفــاالت ولكــن بعدمــا رد ســبيهم وعــادوا إلــى بادهــم 
ابتدأوا باالحتفال بتلك التذكارات مرة أخرى، وكان قصد هللا من تلك األعياد هو 
تذكير الشعب بالرب إلههم. ولكن، باستثناء جماعة قليلة، غاب هذا الغرض عن 
أذهــان كهنــة األمــة ورؤســائها. فــذاك الــذي قــد رســم هــذه المحافــل القوميــة وعــرف 
مدلوالتهــا رأى مواطــن الضعــف واالنحــراف فيهــا. كان عيــد المظــال خاتمــة أعيــاد 
الســنة. وقــد قصــد هللا أن يتأمــل الشــعب فــي هــذا الوقــت فــي ذكريــات خاصــه 
وصاحــه ورحمتــه. كانــت البــاد كلهــا تحــت حراســته ورعايتــه وكان النــاس ينعمــون 
ببركاته. وقد ظلت عينه الحارسة ترعاهم نهارا وليا أمدا طويا. فالشمس والمطر 
جعــا األرض تعطــي ثمارهــا، وقــد ُجمــع الحصــاد مــن كل أوديــة فلســطين وســهولها، 
وجمعــت ثمــار الزيتــون ووضــع الزيــت فــي األوانــي، كمــا أثمــرت أشــجار النخيــل ثمــارا 

وفيــرة وديســت ثمــار الكــروم- الثمــار األرجوانيــة اللــون، فــي معاصــر الخمــر.
تــرك ســكان فلســطين  العيــد  إحيــاء هــذا  أيــام. وألجــل  العيــد ســبعة  اســتمر 
وغيرهــم مــن البلــدان األخــرى بيوتهــم وأتــوا إلــى أورشــليم. فجــاء النــاس مــن قريــب 
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واألغنيــاء  والصغــار  فالكبــار  فرحهــم.  علــى  دليــا  هداياهــم  حامليــن  بعيــد  ومــن 
الســنة  كلــل  قــد  الــذي  لــذاك  بتقدماتهــم كفريضــة شــكر  أتــوا  والفقــراء جميعهــم 
بوجــوده وآثــاره تقطــر دســما. وجلبــوا مــن الغابــات كل مــا يســر النظــر ومــا يــدل علــى 

الفــرح الشــامل، وبذلــك بــدت المدينــة كغابــة جميلــة.
ولــم يكــن هــذا العيــد موســم الشــكر علــى الحصــاد وحــده، بــل كان أيضــاً تــذكارا 
لحفظ هللا ورعايته للعبرانيين في البرية. وألجل تذكار معيشــتهم في الخيام كان 
اإلســرائيليون يســكنون مظــال أو خيــام مصنوعــة مــن أغصــان األشــجار العظيمــة. 
وكانــت هــذه المظــال تقــام فــي الشــوارع وأروقــة الهيــكل أو فــوق ســطوح المنــازل. 
المحيطــة  التــال  وفــوق  الوديــان  فــي  المظــال منتشــرة  تلــك  مــن  يُــرى كثيــر  وكان 

بأورشــليم فكانــت تغــص بالســكان وتنبــض بالحيــاة والفــرح.

عيد شكر
كان العابــدون يُحيــون هــذا العيــد ويحتفلــون بهــذه المناســبة بأغانــي وتســابيح 
الشكر. وقبل هذا العيد بأيام كان يوم الكفارة، إذ بعدما يعترف الشعب بخطاياهم 
كان يُعلن لهم أنهم قد صار لهم سام مع السماء. وهكذا كان يمهد الطريق للفرح 
بالعيد: » اِْحَمُدوا الرَّبَّ ألَنَُّه َصالٌِح، ألَنَّ إِلَى األَبَِد رَْحَمتَُه « )مزمور 106: 1(. كانت 
تســبيحة االنتصــار هــذه تســمع مــن أفــواه الشــعب فــي حيــن كانــت تمتــزج نغمــات 
آالت الطــرب المختلفــة بهتافــات الشــعب القائلــة أوصنــا بفــم واحــد وقلــب واحــد. 
لقــد كان الهيــكل مركــز فــرح الشــعب كلــه. وفــي الهيــكل كانــت تتجلــى أبهــة الطقــوس 
الكفاريــة. وكانــت تـُـرى علــى جانبــي ســلم الهيــكل المصنوعــة مــن الرخــام األبيــض فــي 
ذاك البيت المقدس فرقة الترنيم المكونة من الاويين الذين كانوا يقومون بخدمة 
التســبيح. وإذ كان العابــدون يلوحــون بســعوف النخــل وأغصــان اآلس يشــتركون فــي 
التسبيح بإنشاد القرار، وهكذا كان القريبون والبعيدون يشتركون في تسبيح الرب 

فكانــت التــال تــردد صــدى ترانيــم الحمــد هلل.
وفــي الليــل كانــت األنــوار االصطناعيــة تضــيء الهيــكل وتحيــل الليــل إلــى نهــار. 
واجتمــاع  الفــرح،  وهتافــات  النخــل،  بســعوف  والتلويــح  الموســيقى،  فأصــوات 
الشعب معا حيث كانت تغمرهم أنوار مصابيح الهيكل، ومابس الكهنة وجال 
الطقــوس كل ذلــك أضفــى علــى العبــادة هيبــة وخشــوعا، وأثَـّـر فــي المشــاهدين 
تأثيرا عميقا. ومن أروع طقوس العيد والتي ســببت للشــعب فرحا عظيما كانت 

ــر الشــعب بحــادث حــدث فــي أثنــاء غربتهــم فــي البريــة. طقســا يذكِّ
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فعنــد بــدء ظهــور نــور الفجــر كان الكهنــة يبوقــون بصــوت عظيــم مجلجــل طويــل 
فــي أبواقهــم الفضيــة، واألبــواق األخــرى التــي تجاوبهــا، وهتافــات الفــرح مــن أفــواه 
الشعب الذين في المظال والتي كان يرن صداها من التال وبطون األودية- كل 
هــذه كانــت ترحــب بيــوم العيــد. حينئــٍذ كان الكاهــن يمــأ دورقــا بالمــاء الجــاري مــن 
جــدول فــي وادي قــدرون، وإذ يرفعــه عاليــا عندمــا تــدوي أصــوات األبــواق يصعــد 
يترنــم  الموســيقى بخطــوات بطيئــة ومتزنــة وهــو  العريــض علــى وقــع  الــدرج  علــى 

قائــا: » تَِقــُف أَرُْجلَُنــا ِفــي أَبَْواِبــِك يَــا أُورَُشــلِيُم « )مزمــور 122: 2(.
وكان يحمــل الــدورق إلــى المذبــح الــذي كان يتوســط دار الكهنــة. وهنــا كان 
يوجــد وعــاءان مــن الفضــة يقــف علــى جانــب كل منهمــا كاهــن ثــم يصــب المــاء 
الــذي فــي الــدورق فــي أحدهمــا ويصــب دورق خمــر فــي اآلخــر، ثــم يجــري المــاء 
والخمــر كاهمــا فــي أنبــوب متصــل بجــدول قــدرون حتــى يصــل إلــى البحــر الميــت. 
وهــذا االســتعراض للمــاء المكــرس للــرب كان يرمــز إلــى الينبــوع الــذي جــرى مــن 
الصخــرة بأمــر هللا إلرواء عطــش بنــي إســرائيل. وحينئــٍذ يــرن صــوت تلــك التســبيحة 
ــي َوتَرْنِيَمِتــي«، » فَتَْســتَُقوَن ِميَاًهــا ِبَفــَرٍح ِمــْن  تِ ــاَه يَْهــَوَه قُوَّ المبهجــة القائلــة: » ألَنَّ يَ

يََناِبيــعِ الَْخــاَِص « )إشــعياء 12: 2، 3(.

» أَظِْهْر نَْفَسَك لِلَْعالَِم «
لمــا اســتعد أبنــاء يوســف للذهــاب لاحتفــاء بعيــد المظــال رأوا أن المســيح لــم 
يبــُد منــه مــا يــدل علــى أنــه ينــوي حضــور العيــد. وقــد كانــوا يراقبونــه بجــزع. إنــه منــذ 
شــفى المريــض عنــد بركــة بيــت حســدا لــم يحضــر تلــك االحتفــاالت القوميــة. لقــد 
قصــر خدماتــه علــى الجليــل تجنبــا للمنازعــات التــي ال جــدوى منهــا مــع الرؤســاء 
فــي أورشــليم. وإن إهمالــه الظاهــر لتلــك المواســم الدينيــة العظيمــة والعــداوة التــي 
كان يبديهــا نحــوه الكهنــة والمعلمــون كانــا ســبب ارتبــاك للشــعب مــن نحــوه وحتــى 
لتاميــذه وأقربائــه. ففــي تعاليمــه تكلــم كثيــرا عــن بــركات الطاعــة لشــريعة هللا، ومــع 
ذلــك فإنــه هــو نفســه بــدا عليــه أنــه ال يكتــرث لتلــك الخدمــة التــي رســمها هللا. ثــم 
أن اختاطــه بالعشــارين وغيرهــم مــن ذوي الســمعة الرديئــة، وعــدم اكتراثــه لتقاليــد 
األمــور  الســبت،  بيــوم  الخاصــة  التقليديــة  الوصايــا  طــرح  مــن  وتحــرره  المعلميــن 
التــي أوقفتــه موقــف العــداء مــن الرؤســاء الدينييــن، أثــارت كثيــرا مــن التســاؤل بيــن 
النــاس. وقــد ظــن إخوتــه أنــه مــن الخطــإ أن يجافــي علمــاء األمــة وعظماءهــا. وأحســوا 
بــأن أولئــك الرجــال البــد مــن أن يكونــوا علــى صــواب وأن يســوع مخطــئ لوقوفــه 
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منهــم موقــف العــداء. غيــر أنهــم راقبــوا حياتــه التــي بــا لــوم، ومــع أنهــم لــم يكونــوا 
بيــن صــف تاميــذه فقــد تأثــروا مــن أعمالــه تأثــرا عظيمــا. إن شــهرته المطبقــة فــي 
الجليــل أشــبعت وأرضــت طموحهــم، وكانــوا ال يزالــون يؤملــون أنــه ســيقدم برهانــا 
علــى قدرتــه يقنــع الفريســيين بأنــه صــادق فــي ادعائــه. ومــاذا لــو أنــه كان هــو مســيا، 

ملــك إســرائيل! لقــد احتضنــوا هــذا الفكــر برضــى وفخــر.
كانوا مهتمين بهذا األمر اهتماما عظيما حتى لقد ألحوا على يسوع في الذهاب 
إلــى أورشــليم قائليــن لــه: » انْتَِقــْل ِمــْن ُهَنــا َواذَْهــْب إِلـَـى الْيَُهوِديَّــِة، لَِكــْي يـَـرَى تَاَِميــُذَك 
أَيًْضا أَْعَمالََك الَِّتي تَْعَمُل، ألَنَُّه لَيَْس أََحٌد يَْعَمُل َشــيْئًا ِفي الَْخَفاِء َوُهَو يُِريُد أَْن يَُكوَن 
َعاَنِيـَـًة. إِْن كُْنــَت تَْعَمــُل هــِذِه األَْشــيَاَء فَأَظِْهــْر نَْفَســَك لِلَْعالـَـِم « )يوحنــا 7: 3، ٤(. إن 
كلمة » إِْن « هذه تَُعبِّر عن الشك وعدم اإليمان. لقد نسبوا إليه الجبن والضعف. 
فــإذا كان يعــرف أنــه هــو مســيا فلمــاذا هــذا التحفــظ وهــذا الجمــود الغريــب؟ إن كان 
حقا يملك هذه القوة العظيمة فلماذا ال يذهب إلى أورشليم وبكل شجاعة يثبت 
صــدق ادعاءاتــه؟ ولمــاذا ال يصنــع فــي أورشــليم القــوات والمعجــزات التــي اشــتهر بهــا 
في الجليل؟ قالوا له: ال تُخِف نفسك في أقاليم نائية منعزلة لتجري آياتك وقواتك 
ألجــل خيــر الصياديــن والفاحيــن الجهــاء، بــل قــدم نفســك فــي العاصمــة واجتهــد 

ــد األمــة إلقامــة الملكــوت الجديد. لتظفــر بمعاضــدة الكهنــة والرؤســاء ووحِّ
إن إخــوة يســوع هــؤالء تباحثــوا معــه مدفوعيــن ببواعــث أنانيــة كالتــي توجــد 
غالبــا فــي قلــوب أولئــك الذيــن تســتهويهم المظاهــر، ولكــن هــذه الــروح هــي الــروح 
المتحكمــة فــي أهــل العالــم. لقــد اســتاءوا ألن يســوع بــدال مــن أن يحــاول الجلــوس 
علــى عــرش أرضــي أعلــن أنــه خبــز الحيــاة، وانهــارت آمالهــم عندمــا هجــره كثيــرون 
مــن تاميــذه. وهــم أنفســهم تحولــوا عنــه هروبــا مــن صليــب االعتــراف بمــا أعلنتــه 

وشــهدت بــه أعمالــه- أي أنــه مرســل مــن هللا.

اجتناب التصادم
ــا َوقْتُُكــْم فَِفــي كُلِّ ِحيــٍن  » فََقــاَل لَُهــْم يَُســوُع: »إِنَّ َوقِْتــي لَــْم يَْحُضــْر بَْعــُد، َوأَمَّ
َحاِضٌر. الَ يَْقِدُر الَْعالَُم أَْن يُبِْغَضُكْم، َولِكنَُّه يُبِْغُضِني أَنَا، ألَنِّي أَْشَهُد َعلَيِْه أَنَّ أَْعَمالَُه 
ــْم إِلَــى هــَذا الِْعيــِد. أَنَــا لَْســُت أَْصَعــُد بَْعــُد إِلَــى هــَذا الِْعيــِد، ألَنَّ  يرٌَة. اِْصَعــُدوا أَنْتُ ِشــرِّ
َوقِْتــي لَــْم يُْكَمــْل بَْعــُد«. قَــاَل لَُهــْم هــَذا َوَمَكــَث ِفــي الَْجلِيــِل « )يوحنــا 7: 6-9(. كان 
إخوتــه يخاطبونــه بهــذا الــكام بنغمــة الســلطان وكأنهــم بذلــك يرســمون لــه الطريــق 
لــم  إذ  فــي وجوههــم  بــه  وألقــى  توبيخهــم  رد عليهــم  وقــد  يســلكه.  أن  عليــه  الــذي 
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يعتبرهــم ضمــن تاميــذه المنكريــن لذواتهــم بــل حســبهم مــن العالــم إذ قــال لهــم: » الَ 
يرٌَة «.  يَْقــِدُر الَْعالـَـُم أَْن يُبِْغَضُكــْم، َولِكنَّــُه يُبِْغُضِنــي أَنـَـا، ألَنِّــي أَْشــَهُد َعلَيْــِه أَنَّ أَْعَمالـَـُه ِشــرِّ

إن العالــم ال يبغــض أولئــك الذيــن يشــبهونه فــي روحــه، بــل يحبهــم ألنهــم خاصتــه.
لــم يكــن العالــم فــي نظــر المســيح مكانــا للراحــة وتعظيــم الــذات. فلــم يكــن يتحيــن 
الفرص للحصول على سلطان أو مجد عالمي. ولم يقدم له العالم شيئا من ذلك. 
لقــد كان العالــم هــو المــكان الــذي أرســله اآلب إليــه. ولقــد بــذل ألجــل حيــاة العالــم 
وليتمــم تدبيــر الفــداء العظيــم. فــكان يتمــم عملــه ألجــل جنســنا الســاقط. ولكنــه لــم 
يكــن ليتهــور أو يلقــي بنفســه فــي الخطــر والتهلكــة أو ليخلــق أزمــة. فــكل عمــل مــن 
أعمــال حياتــه كانــت لــه ســاعته المحــددة، فــكان عليــه أن ينتظــر بصبــر. لقــد عــرف أن 
العالم ســيقابله بالكراهية والجفاء، وعرف كذلك أن نتيجة عمله ســتكون موته. أما 

أن يعــرض نفســه للمــوت قبــل األوان فهــذا مــا لــم يكــن مــن إرادة هللا.
لقــد انتشــرت أنبــاء معجــزات المســيح مــن أورشــليم إلــى كل األماكــن التــي كان 
اليهــود مشــتتين فيهــا. ومــع أنــه تغيــب عــن األعيــاد شــهورا طويلــة فــإن االهتمــام بــه 
لــم يقــل. لقــد أتــى كثيــرون مــن أنحــاء العالــم كافــة إلحيــاء عيــد المظــال علــى أمــل 
أن يــروا يســوع. وفــي بــدء أيــام العيــد جعــل كثيــرون يســألون عنــه. كان الفريســيون 
فبــكل  إلدانتــه.  ســانحة  فرصــة  يجــدوا  أن  أمــل  علــى  مجيئــه  ينتظــرون  والرؤســاء 
اهتمــام ســألوا قائليــن: » أَيـْـَن َذاَك؟ « )يوحنــا 7: 11(. ولكــن أحــدا مــن النــاس لــم 
يكــن يعــرف. أمــا الجميــع فكانــت أفكارهــم متجهــة نحــوه وبســبب خــوف الشــعب 
مــن الكهنــة والرؤســاء لــم يكــن أحــد يجــرؤ علــى االعتــراف بــه كمســيا. ولكــن فــي كل 
مــكان كانــت توجــد مباحثــات هادئــة وجــادة بخصوصــه. فقــد دافــع كثيــرون عنــه 

كمــن هــو مرســل مــن قبــل هللا بينمــا وشــى بــه آخــرون كمــن يضــل الشــعب.
وفــي تلــك األثنــاء وصــل يســوع إلــى أورشــليم بــكل هــدوء، وقــد اختــار طريقــا 
غيــر مطــروق ليســير فيــه حتــى يتجنــب مقابلــة الوافديــن إلــى المدينــة مــن كل البــاد. 
فلــو كان قــد انضــم إلــى قافلــة مــن القوافــل الصاعــدة إلــى العيــد التجهــت إليــه أنظــار 
الجماهير عند دخوله المدينة وكان الناس يلتفون حوله في مظاهرة لصالحه، وكان 

ذلــك يثيــر حنــق الســلطات ضده. فلكــي يتجنــب كل ذلــك اختــار الســفر وحــده.

كالم بسلطان
إلــى  دخــل  أشــده  بخصوصــه  االهتيــاج  بلــغ  وحينمــا  العيــد  انتصــف  وعندمــا 
دار الهيــكل أمــام جمــوع الشــعب. إنــه بســبب غيابــه مــن العيــد أكــد كثيــرون أنــه ال 
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يجــرؤ علــى أن يضــع نفســه تحــت رحمــة ســلطان الكهنــة والرؤســاء، ولذلــك فوجــئ 
الجميــع بحضــوره، فصمتــت كل األصــوات وتعجــب الجميــع مــن شــجاعته وجــال 

هيئتــه وهــو محــاط بأعدائــه األشــداء المتعطشــين لقتلــه والقضــاء عليــه.
فــإذ وقــف يســوع هكــذا فــي الوســط وتركــزت عليــه كل العيــون والعقــول جعــل 
علــى معرفتــه ودرايتــه  وقــد دل كامــه  إنســان.  أي  قــط  يتكلــم  لــم  كمــا  يخاطبهــم 
معرفتــه  وكانــت  األنبيــاء.  وتعليــم  الكفاريــة  وبالخدمــة  وقوانينــه  إســرائيل  بشــرائع 
نقــض ســياجات  لقــد  والمعلميــن.  الكهنــة  مــن معرفــة  بكثيــر  وأرفــع  أســمى  تلــك 
الطقــوس والتقاليــد، وبــدا كأنــه مطلــع علــى أســرار الحيــاة العتيــدة. وكمــن يــرى مــا 
ال يــرى تكلــم عــن األمــور األرضيــة والســماوية والجانــب البشــري والجانــب اإللهــي 
بســلطان قاطــع. كان كامــه واضحــا كل الوضــوح ومؤثــرا فــي النفــوس أبلــغ تأثيــر. 
ومرة أخرى تعجب الناس من كامه: » ألَنَّ كَاََمُه كَاَن ِبُســلْطَاٍن « )لوقا ٤: 32(، 
كمــا كان الحــال فــي كفرناحــوم. وبأمثــال متنوعــة حــذر ســامعيه مــن الكارثــة التــي 
ســتحل بــكل مــن يرفضــون الهبــات التــي جــاء إلــى العالــم ليقدمهــا لهــم. فقــدم لهــم 
كل البراهيــن الممكنــة علــى كونــه قــد خــرج مــن قبــل هللا، وبــذل كل جهــد ممكــن 
ليقودهــم إلــى التوبــة. ومــا كان ليرفــض ويقتــل بأيــدي بنــي أمتــه لــو أمكنــه أن يحــول 

بينهــم وبيــن ارتــكاب تلــك الجريمــة النكــراء.
تعجــب الجميــع مــن معرفتــه للنامــوس والنبــوات وجعــل النــاس يتســاءلون فيمــا 
بينهــم قائليــن: » كَيْــَف هــَذا يَْعــرُِف الُْكتـُـَب، َوُهــَو لـَـْم يَتََعلَّــْم؟ « )يوحنــا 7: 1٥(. لــم 
يكــن أحــد يعتبــر مؤهــا ألن يكــون معلمــا للديــن مــا لــم يكــن قــد تهــذب فــي مــدارس 
جاهليــن  معتبريــن  كاهمــا  المعمــدان  ويوحنــا  يســوع  وكان  إســرائيل،  معلمــي 
أولئــك األحبــار. فالذيــن ســمعوا كامهمــا  أيــدي  العلــم علــى  يتلقيــا  لــم  لكونهمــا 
اندهشــوا مــن معرفتهمــا للكتــب » وهمــا لــم يتعلمــا «. نعــم إنهمــا لــم يتعلمــا مــن 

النــاس ولكــن إلــه الســماء كان معلمهمــا. وقــد تلقيــا منــه أســمى حكمــة.
عندمــا تكلــم يســوع فــي رواق الهيــكل ذهــل الشــعب. إن أولئــك الذيــن كانــوا 
أشــد الناس عنفا وقســوة عليه أحســوا بعجزهم عن إيقاع أي أذى به. لقد نُســيت 

كل المصالــح والمهــام األخــرى مؤقتــا.

ينبوع الحياة
واظــب يســوع علــى تعليــم الشــعب يومــا بعــد يــوم إلــى » الْيَــْوِم األَِخيــِر الَْعِظيــِم 
متعبيــن  الشــعب  كان  اليــوم  ذلــك  وفــي صبيحــة   .)37 )يوحنــا 7:  الِْعيــِد «  ِمــَن 

452, 453



يسوع يَحُضر العيد  |  ٤٤3

وضجرين من طول موســم العيد. وفجأة رفع يســوع صوته في نغمات رن صداها 
فــي أروقــة الهيــكل قائــا:

» إِْن َعِطَش أََحٌد فَلْيُْقِبْل إِلَيَّ َويَْشرَْب. َمْن آَمَن ِبي، كََما قَاَل الِْكتَاُب، تَْجرِي ِمْن 
بَطِْنِه أَنَْهاُر َماٍء َحيٍّ « )يوحنا 7: 37، 38(. وقد جعلت حالة الشعب هذا التصريح 
قويا وفعاال. لقد كانوا منصرفين إلى مناظر ال نهاية لها من األبهة ومسببات البهجة. 
فبهــرت عيونهــم األنــوار واأللــوان الزاهيــة، وطنــت آذانهــم مــن أصــوات الموســيقى 
المطربة. ولكن لم يكن في كل تلك االحتفاالت التي ال تنتهي ما يسد حاجة الروح، 
وال شــيء يطفــئ ظمــأ النفــس إلــى األشــياء التــي ال تفنــى. فدعاهــم يســوع ليأتــوا إليــه 

ويشــربوا مــن نبــع الحيــاة الــذي يصيــر فيهــم ينبــوع مــاء ينبــع إلــى حيــاة أبديــة.
كان الكاهــن قــد أقــام االحتفــال الــذي كان تــذكارا لضــرب الصخــرة فــي البريــة. 
وكانــت الصخــرة رمــزا لــذاك الــذي بموتــه ســيجعل ينابيــع الخــاص الحيــة تفيــض 
إلرواء جميــع الظامئيــن. كان كام المســيح هــو مــاء الحيــاة. وهنــاك علــى مــرأى مــن 
ذلــك الجمــع الحاشــد أفــرز يســوع نفســه ليُضــرب حتــى تفيــض ميــاه الحيــاة للعالــم. 
ولكــن  الحيــاة.  رئيــس  يهلــك  أن  يقصــد  الشــيطان  كان  ضــرب  حيــن  المســيح  إن 
مــن تلــك الصخــرة التــي ضربــت فــاض المــاء الحــي. وإذ خاطــب يســوع الشــعب 
بهــذا الــكام اختلجــت فــي قلوبهــم أحاســيس الرهبــة، وكثيــرون كانــوا مزمعيــن أن 
يصرخــوا مــع المــرأة الســامرية حيــن قالــت: » يَــا َســيُِّد أَْعِطِنــي هــَذا الَْمــاَء، لَِكــْي الَ 

أَْعطَــَش « )يوحنــا ٤: 1٥(.
يمكنهــا  ال  والكرامــة  والغنــى  األبهــة  إن  نفــس.  كل  حاجــة  يســوع  عــرف  لقــد 
أن تُشــبع القلــب. يقــول يســوع: » إِْن َعِطــَش أََحــٌد فَلْيُْقِبــْل إِلَــيَّ «، وهــو يرحــب 
باألغنيــاء والفقــراء والعالــي والــدون علــى الســواء. إنــه يَِعــْد بالراحــة للعقــل المجهــد 
المثقــل ويُعــزي كل حزيــن ويمنــح الرجــاء لليائســين. إن كثيريــن ممــن ســمعوا أقــوال 
يســوع كانــوا نائحيــن لخيبــة آمالهــم، وآخــرون كان يربــض فــي أعماقهــم حــزن دفيــن، 
وآخــرون حاولــوا إشــباع أشــواقهم التــي ال تعــرف الشــبع بأمــور العالــم ومديــح النــاس، 
ولكنهــم بعدمــا حصلــوا علــى مــا كانــوا يشــتهون وجــدوا أنهــم كانــوا يتعبــون ليحصلــوا 
علــى آبــار مشــققة ال تضبــط مــاء، ولذلــك لــم يمكنهــم إرواء عطشــهم. ففــي وســط 
الصرخــة  فتلــك  وتعســاء.  قانعيــن  غيــر  وقفــوا  الخابــة  المفرحــة  المناظــر  بريــق 
المفاجئــة القائلــة » إِْن َعِطــَش أََحــٌد « أفزعتهــم وأيقظتهــم مــن أفكارهــم الكئيبــة. 
فلمــا ســمعوا مــا قالــه بعــد ذلــك اضطــرم فــي قلوبهــم أمــل جديــد. إن الــروح القــدس 

م إليهــم الرمــز حتــى رأوا فيــه هبــة الخــاص المجانيــة التــي ال تقــدر بثمــن. قــدَّ
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إن دعــوة المســيح للنفــوس الظامئــة ال يــزال يــرن صداهــا فــي اآلذان والقلــوب، 
وهــي اليــوم تقــدم لنــا بقــوة أعظــم ممــا إلــى أولئــك الذيــن ســمعوها فــي الهيــكل فــي 
اليــوم األخيــر العظيــم مــن العيــد. إن الينبــوع مفتــوح للجميــع. فالمتعبــون والمعيــون 
يقــدم لهــم مــاء الحيــاة األبديــة المنعــش ويســوع ال يــزال يصــرخ قائــا: » إِْن َعِطــَش أََحــٌد 
انـًـا «،  فَلْيُْقِبــْل إِلـَـيَّ َويَْشــرَْب «، » َمــْن يَْعطـَـْش فَلْيَــأِْت. َوَمــْن يـُـرِْد فَلْيَأُْخــْذ َمــاَء َحيَــاٍة َمجَّ
» َمْن يَْشــرَُب ِمَن الَْماِء الَِّذي أُْعِطيِه أَنَا فَلَْن يَْعطََش إِلَى األَبَِد، بَِل الَْماُء الَِّذي أُْعِطيِه 

يَِصيــُر ِفيــِه يَْنبُــوَع َمــاٍء يَْنبَــُع إِلَــى َحيَــاٍة أَبَِديَّــٍة « )رؤيــا 22: 17؛ يوحنــا ٤: 1٤(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 7: 16-36، ٤0-٥3؛ 8: 11-1(.

إن يســوع طوال أيام وجوده في أورشــليم في العيد كان الجواســيس يتعقبونه. 
ويومــا بعــد يــوم كانــت المؤامــرات تحــاك ضــده بقصــد إســكاته. كان الكهنــة والرؤســاء 
يراقبونه ليصطادوه. وكانت خطتهم هي منعه بالقوة، ولكن تلك القوة ولم يقتصر 

األمــر علــى هــذا، فلقــد أرادوا إذالل هــذا المعلِّــم الجليلــي وتحقيــره أمــام الشــعب.
ففي أول يوم حضر فيه يسوع إلى العيد أتاه الرؤساء وسألوه بأي سلطان كان 
يعلــم، حيــث أرادوا تحويــل انتبــاه النــاس عنــه إلــى الســؤال عــن حقــه فــي التعليــم، 

وهكــذا يوجهــون النــاس إليهــم وإلــى مكانتهــم وســلطانهم.
أََحــٌد  َشــاَء  إِْن  أَرَْســلَِني.  ـِذي  لِلَـّ بَــْل  لِــي  لَيْــَس  » تَْعلِيِمــي  يســوع:  لهــم  فقــال 
ـُم أَنَــا ِمــْن نَْفِســي «  أَْن يَْعَمــَل َمِشــيئَتَُه يَْعــرُِف التَّْعلِيــَم، َهــْل ُهــَو ِمــَن هللِا، أَْم أَتََكلَـّ
)يوحنــا 7: 16، 17(. لقــد واجــه يســوع ســؤال هــؤالء المماحكيــن ليــس باإلجابــة 
علــى تلــك المماحكــة بــل بتقديــم الحــق الــذي هــو حيــوي لخــاص النفــس. قــال 
لهــم إن فهــم الحــق وتقديــره ال يتوقــف كلــه علــى العقــل بــل باألكثــر علــى القلــب. 
ينبغــي قبــول الحــق فــي النفــس فهــو يتطلــب والء اإلرادة. فلــو أمكــن إخضــاع الحــق 
للعقــل وحــده فلــن تقــف الكبريــاء عائقــا فــي طريــق قبولــه. بــل ينبغــي قبولــه بواســطة 
عمــل النعمــة فــي القلــب، وقبولــه يتوقــف علــى نبــذ كل خطيــة يكشــفها روح هللا 
لإلنســان. إن مزايــا قبــول معرفــة الحــق مهمــا تكــن عظيمــة ســيتبرهن عــدم نفعهــا مــا 
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لــم يفتــح القلــب لقبــول الحــق ومــا لــم يكــن هنالــك تصميــم حقيقــي، كمــا يتطلــب 
الضميــر الحــي، علــى التخلــص مــن كل عــادة وعمــل مضــاد لمبــادئ الحــق. فالذيــن 
يخضعــون ذواتهــم هكــذا هلل والذيــن عندهــم رغبــة مخلصــة لمعرفــة إرادتــه والعمــل 
بهــا ينكشــف لهــم الحــق علــى أنــه قــوة هللا لخاصهــم. وهــؤالء ســيكونون قادريــن 
علــى التمييــز بيــن مــن يتكلــم فــي جانــب هللا وبيــن مــن يتكلــم فقــط ألجــل نفســه. 
ولكــن الفريســيين لــم يجعلــوا إرادتهــم تتمشــى مــع إرادة هللا. فهــم لــم يطلبــوا معرفــة 
الحــق بــل كانــوا ينتحلــون األعــذار لتجنبــه والتملــص منــه. وقــد أبــان لهــم المســيح أن 

هــذا هــو الســبب فــي عــدم فهمهــم لتعاليمــه.

حق أو خداع
واآلن قــدم لهــم اختبــارا بــه يتميــز المعلــم الحقيقــي مــن المعلــم المخــادع، فقــال: 
ــا َمــْن يَطْلُــُب َمْجــَد الَّــِذي أَرَْســلَُه فَُهــَو  » َمــْن يَتََكلَّــُم ِمــْن نَْفِســِه يَطْلُــُب َمْجــَد نَْفِســِه، َوأَمَّ
َصاِدٌق َولَيَْس ِفيِه ظُلٌْم « )يوحنا 7: 18(. إن من يطلب مجد نفســه يتكلم من نفســه 
فقــط. إن روح طلــب مــا للــذات تفضــح نفســها. ولكــن المســيح كان يطلــب مجــد هللا. 
لقد تكلم بكام هللا. وكان هذا هو البرهان على أن له سلطانا ألن يكون معلما للحق.

قــدم يســوع للمعلميــن البرهــان علــى ألوهيتــه بكونــه أراهــم أنــه قــد عــرف مــا فــي 
قلوبهــم. فمنــذ شــفى المريــض عنــد بركــة بيــت حســدا ظلــوا يتآمــرون علــى قتلــه، 
لهــم: » أَلَيْــَس  قــال  أنهــم حماتــه.  ادعــوا  الــذي  النامــوس  ينقضــون  كانــوا  وهكــذا 
ــُم النَّاُمــوَس؟ َولَيْــَس أََحــٌد ِمْنُكــْم يَْعَمــُل النَّاُمــوَس! لَِمــاَذا تَطْلُبُــوَن  ُموَســى قَــْد أَْعطَاكُ

أَْن تَْقتُلُونِــي؟ « )يوحنــا 7: 19(.
وكنــور ســريع خاطــف كشــف هــذا القــول للمعلميــن عــن هــوة الهــاك الرهيبــة 
التــي كانــوا مزمعيــن أن يطرحــوا أنفســهم فيها. وللحظــة امتــأت قلوبهــم رعبــا، ورأوا 
أنهــم فــي حالــة حــرب مــع قــوة هللا غيــر المحــدودة. ولكنهــم رفضــوا قبــول اإلنــذار. 
فلكــي يظلــوا محتفظيــن بســلطانهم ونفوذهــم علــى الشــعب كان ينبغــي أن يُبقــوا 
نواياهــم اإلجراميــة طــي الخفــاء. ولكــي يتملصــوا مــن ســؤال يســوع صاحــوا قائليــن: 
حــون إلــى  » ِبــَك َشــيْطَاٌن. َمــْن يَطْلُــُب أَْن يَْقتُلَــَك؟ « )يوحنــا 7: 2(. وهــم هنــا يُلما

أن عجائــب يســوع كان مدفوعــا إليهــا بــروح شــرير.
لــم يلتفــت المســيح إلــى هــذا التلميــح، بــل اســتمرَّ يقــول إن معجــزة الشــفاء التــي 
كان قــد أجراهــا فــي بيــت حســدا كانــت علــى وفــاق مــع شــريعة الســبت، وقــد بررهــا 
وزكاهــا التفســير الــذي فســروا بــه النامــوس. فقــال لهــم: » لِهــَذا أَْعطَاكُــْم ُموَســى 

455, 456



هزيمة المتآمرين  |  ٤٤7

ــبِْت تَْخِتُنــوَن اإلِنَْســاَن « )يوحنــا 7: 22(. كان ينبغــي أن يختــن كل  الِْختـَـاَن. فَِفــي السَّ
طفــل فــي اليــوم الثامــن بموجــب النامــوس. فــإذا وقــع ذلــك اليــوم فــي يــوم الســبت 
ـُه ِفــي  فينبغــي إجــراء تلــك الفريضــة. فمــا الخطــأ إذاً فــي أنــي » َشــَفيُْت إِنَْســانًا كُلَـّ
ــبِْت « أليــس عمــا كهــذا هــو علــى وفــاق مــع روح الشــريعة؟ ثــم أنذرهــم قائــا:  السَّ

» الَ تَْحُكُمــوا َحَســَب الظَّاِهــِر بَــِل اْحُكُمــوا ُحْكًمــا َعــاِدالً « )يوحنــا 7: 23، 2٤(. 
وإذ أبكــم الرؤســاء صــاح كثيــرون مــن الشــعب قائليــن: » أَلَيـْـَس هــَذا ُهــَو الَّــِذي 
الرَُّؤَســاَء  أَلََعــلَّ  َشــيْئًا!  لَــُه  يَُقولُــوَن  َوالَ  ِجَهــاًرا  ـُم  يَتََكلَـّ ُهــَو  َوَهــا  يَْقتُلُــوُه؟  أَْن  يَطْلُبُــوَن 

ــا؟ « )يوحنــا 7: 2٥، 26(. َعرَفُــوا يَِقيًنــا أَنَّ هــَذا ُهــَو الَْمِســيُح َحقًّ

بين الشك واإليمان
إن كثيريــن مــن ســامعي تعاليــم المســيح الســاكنين فــي أورشــليم ولــم يكونــوا 
إليــه،  تجذبهــم  تقــاوم  ال  بقــوة جاذبــة  أحســوا  الرؤســاء ضــده،  مؤامــرات  يجهلــون 
واقتنعوا اقتناعا قويا بأنه ابن هللا ولكن الشــيطان كان مســتعدا دائما ألن يمأهم 
بالشكوك، والذي مهد الطريق لهذه الشكوك آراؤهم الخاطئة عن مسيا ومجيئه. 
لقــد كان االعتقــاد الســائد عــن المســيح أنــه يولــد فــي بيــت لحــم، ولكــن بعــد وقــت 
يختفــي وعندمــا يظهــر ثانيــة ال يعلــم أحــد مــن أيــن أتــى. وكانــت هنالــك جماعــة غيــر 
قليلــة اعتقــد أفرادهــا أن مســيا لــن تكــون لــه أيــة صلــة طبيعيــة بالبشــرية. وبالنظــر 
للفكــرة الرائجــة أن للمســيح مجــدا لــم يتوافــر فــي يســوع الناصــري، فالكثيــرون قبلــوا 
ــا الَْمِســيُح  بالــرأي العــام واســتفهموا قائليــن: » َولِكــنَّ هــَذا نَْعلَــُم ِمــْن أَيْــَن ُهــَو، َوأَمَّ

فََمتَــى َجــاَء الَ يَْعــرُِف أََحــٌد ِمــْن أَيْــَن ُهــَو « )يوحنــا 7: 27(.
وفيمــا كانــوا يتأرجحــون بيــن الشــك واإليمــان التقــط يســوع أفكارهــم وقــال لهــم: 
» تَْعرِفُونَِنــي َوتَْعرِفـُـوَن ِمــْن أَيـْـَن أَنـَـا، َوِمــْن نَْفِســي لـَـْم آِت، بـَـِل الَّــِذي أَرَْســلَِني ُهــَو َحــٌق، 
ـِذي أَنْتُــْم لَْســتُْم تَْعرِفُونَــُه « )يوحنــا 7: 28(. لقــد ادعــوا أنهــم يعرفــون مــا يجــب  الَـّ
أن يكــون أصــل المســيح ولكنهــم كانــوا يجهلــون ذلــك جهــا تامــا. ولــو عاشــوا طبقــا 

إلرادة هللا لكانــوا قــد عرفــوا ابنــه عندمــا أعلــن لهــم.
تكــرارا  كانــت  إذ  المســيح  أقــوال  معنــى  يفهمــوا  أن  الســامعون  أولئــك  أمكــن 
واضحــا لمــا قــد صــرح بــه أمــام الســنهدريم منــد شــهور طويلــة عندمــا أعلــن لهــم أنــه 
ابن هللا. وكما حاول الرؤساء أن يقضوا عليه بالموت كذلك ها هم اآلن يحاولون 
أن يأخــذوه. ولكــن قــوة غيــر منظــورة منعتهــم مــن ذلــك، تلــك القــوة جعلــت حــدا 

ى « )أيــوب 38: 11(. ونهايــة لغضبهــم قائلــة لهــم: » إِلَــى ُهَنــا تَأْتِــي َوالَ تَتََعــدَّ
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كان بيــن الشــعب كثيــرون آمنــوا بــه وقالــوا: » أَلََعــلَّ الَْمِســيَح َمتَــى َجــاَء يَْعَمــُل 
آيَــاٍت أَكْثَــَر ِمــْن هــِذِه الَِّتــي َعِملََهــا هــَذا؟ « )يوحنــا 7: 31(. إن رؤســاء الفريســيين 
الذيــن كانــوا يراقبــون ســير الحــوادث بلهفــة ســمعوا مــن الجمــع كامــا يــدل علــى 
عطفهم على المســيح. فأســرعوا إلى رؤســاء الكهنة واعدوا خطتهم للقبض عليه. 
ورتبــوا أن يمســكوه حيــن يكــون وحــده ألنــه لــم تكــن لديهــم الشــجاعة الكافيــة للقبــض 
عليــه أمــام الشــعب. ومــرة أخــرى برهــن لهــم يســوع علــى علمــه بنواياهــم، فقــال 
ـِذي أَرَْســلَِني. َســتَطْلُبُونَِني  لهــم: » أَنَــا َمَعُكــْم زََمانًــا يَِســيرًا بَْعــُد، ثُــمَّ أَْمِضــي إِلَــى الَـّ
َوالَ تَِجُدونَِنــي، َوَحيْــُث أَكُــوُن أَنَــا الَ تَْقــِدُروَن أَنْتُــْم أَْن تَأْتُــوا « )يوحنــا 7: 33، 3٤(. 
فبعــد قليــل ســيجد ملجــأً بعيــدا عــن متنــاول االحتقــار والبغضــاء. ســيصعد إلــى 
اآلب ليكــون مــرة أخــرى معبــود المائكــة، ولــن يســتطيع قاتلــوه الوصــول إلــى هنــاك.

ـى الَ  قــال أولئــك المعلمــون ســاخرين: » إِلَــى أَيْــَن هــَذا ُمزِْمــٌع أَْن يَْذَهــَب َحتَـّ
ـَم الْيُونَانِيِّيــَن؟ «  ـُه ُمزِْمــٌع أَْن يَْذَهــَب إِلَــى َشــتَاِت الْيُونَانِيِّيــَن َويَُعلِـّ نَِجــَدُه نَْحــُن؟ أَلََعلَـّ
أنــه بكامهــم الســاخر  ببــال أولئــك المماحكيــن  3٥(. ولــم يكــن يخطــر  )يوحنــا 7: 
كانــوا يصــوِّرون رســالة المســيح. لقــد بســط يديــه طــول النهــار إلــى شــعب معانــد 
لــم  للذيــن  يطلبونــه وصــار ظاهــرا  لــم  الذيــن  مــن  فقــد وجــد  ذلــك  ومــع  ومقــاوم، 

 .)21 ،20 يســألوا عنــه )روميــة 10: 

اإلنسان يختار لنفسه
إن كثيريــن ممــن قــد آمنــوا بــأن يســوع هــو ابــن هللا أضلهــم الكهنــة والمعلمــون 
النبــوات  شــديدة،  بحماســة  رددوا  قــد  المعلمــون  أولئــك  كان  تفكيرهــم.  بســوء 
اَم  َوقُــدَّ أُورَُشــلِيَم،  َوِفــي  ِصْهيَــْوَن  َجبَــِل  » ِفــي  ســيملك  أنــه  مــن  بمســيا  الخاصــة 
إِلَــى أَقَاِصــي  َوِمــَن النَّْهــِر  إِلَــى الْبَْحــِر،  ِمــَن الْبَْحــِر  ُشــيُوِخِه َمْجــٌد «، وأنــه » يَْملِــُك 
األَرِْض « )إشــعياء 23:2٤؛ مزمــور 72: 8(. ثــم جعلــوا يعملــون مقارنــات محقــرة 
النبــوة  كلمــات  نفــس  إن  يســوع.  مظهــر  وتواضــع  هنــا  الموصــوف  المجــد  بيــن 
الكلمــة  قــد درســوا  الشــعب  ولــو كان  الخطــأ.  أقــرت  قــد حرفــت بحيــث  كانــت 
ألنفســهم بإخــاص لمــا انســاقوا وراء الضــال. إن األصحــاح الحــادي والســتين 
مــن إشــعياء يشــهد بــأن المســيح كان ســيعمل نفــس العمــل الــذي قــد عملــه. أمــا 
األصحــاح الثالــث والخمســون ففيــه نجــد رفــض العالــم لــه واآلالم التــي كان البــد 
التاســع والخمســين يصــف  أن األصحــاح  فــي حيــن  العالــم،  فــي  يتحملهــا  أن  لــه 

والمعلميــن. الكهنــة  أخــاق 
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إن هللا ال يرغــم النــاس علــى تــرك عــدم إيمانهــم. إن أمامهــم النــور والظلمــة، 
الحــق والخطــأ. ولهــم أن يختــاروا أي االثنيــن ليقبلــوه. إن عقــل اإلنســان مــزود بقــوة 
بهــا يمكنــه أن يميــز بيــن الصــواب والخطــإ. وهللا ال يقصــد أن يقــرر النــاس بموجــب 
دوافــع فوريــة بــل بنــاء علــى رجاحــة البرهــان بــكل حــرص مقارنيــن أقــوال الكتــاب 
ببعضهــا البعــض. فلــو أن اليهــود طرحــوا التعصــب جانبــا وقارنــوا النبــوات المكتوبــة 
بالحقائــق المميــزة لحيــاة يســوع لــرأوا توافقــا بيــن النبــوات وإتمامهــا فــي حيــاة ذلــك 

الجليلــي المتواضــع وخدمتــه.
كثيــرون ينخدعــون فــي هــذه األيــام بنفــس الطريقــة التــي قــد انخــدع بهــا اليهــود. إن 
معلمي الدين يقرأون الكتاب في نور فهمهم وتقاليدهم، ولكن الشــعب ال يفتشــون 
بــل يتخلــون عــن حكمهــم  الكتــب ألنفســهم وال يحكمــون ألنفســهم فيمــا هــو حــق 
ويســلمون نفوســهم بين أيدي رؤســائه. إن الكرازة وتعليم كلمة هللا هما من الوســائل 
التــي رســمها هللا لنشــر النــور. ولكــن علينــا نحــن أن نختبــر تعليــم كل إنســان بمحــك 
الكلمة اإللهية. فالذي يدرس الكتاب المقدس بروح الصاة مشتاقا إلى معرفة الحق 
لكــي يطيعــه ســيحصل علــى النــور اإللهــي ويفهــم الكتــب: » إِْن َشــاَء أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل 
َمِشــيئَتَُه يَْعــرُِف التَّْعلِيــَم، َهــْل ُهــَو ِمــَن هللِا، أَْم أَتََكلَّــُم أَنـَـا ِمــْن نَْفِســي « )يوحنــا 7: 17(.

وفــي اليــوم األخيــر مــن العيــد رجــع الخــدام الذيــن كان الكهنــة قــد أرســلوهم 
للقبــض علــى يســوع، بدونــه. فســألهم الرؤســاء بغضــب قائليــن: » لَِمــاَذا لَــْم تَأْتُــوا 
ِبــِه؟ « )يوحنــا 7: ٤٥(. أجابوهــم قائليــن بوقــار: » لـَـْم يَتََكلَّــْم قـَـطُّ إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثـْـَل 

هــَذا اإلِنَْســاِن! « )يوحنــا 7: ٤6(.
ومــع قســاوة قلوبهــم فقــد أذاب كامــه تلــك القلــوب. فــإذ كان يســوع يتكلــم 
فــي رواق الهيــكل انتظــر أولئــك الخــدام قريبــا لعلهــم يســمعون شــيئا يؤخــذ حجــة 
ضــده، ولكــن فيمــا كانــوا يســتمعون لكامــه نســوا الغــرض الــذي قــد أرســلوا ألجلــه، 
ووقفــوا مذهوليــن حيــث أعلــن المســيح نفســه لنفوســهم فــرأوا مــا لــم يــره الكهنــة 
أو الرؤســاء — رأوا البشــرية مغمــورة بمجــد األلوهيــة، فعــادوا ممتلئيــن بهــذا الفكــر 
ـْم قَــطُّ  ومتأثريــن بكامــه حتــى لقــد أجابــوا عــن ســؤال الرؤســاء بقولهــم: » لَــْم يَتََكلَـّ

إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثْــَل هــَذا اإلِنَْســاِن! «.

الحق ليس بكثرة العدد
إن الكهنــة والرؤســاء عندمــا مثلــوا أمــام المســيح فــي البدايــة كان عندهــم مثــل 
هــذا االقتنــاع. لقــد تأثــرت قلوبهــم تأثــرا عميقــا، ووجــد هــذا الفكــر طريقه إلى قلوبهم: 
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ــْم قَــطُّ إِنَْســاٌن هَكــَذا ِمثْــَل هــَذا اإلِنَْســاِن! « ولكنهــم أخمــدوا هــذا االقتنــاع  ــْم يَتََكلَّ » لَ
الــذي أحدثــه فيهــم الــروح القــدس. واآلن إذ كانــوا مغتاظيــن لكــون أعوانهــم أولئــك قــد 
تأثــروا مــن تعاليــم ذلــك الجليلــي المكــروه صاحــوا قائليــن: » أَلََعلَُّكــْم أَنْتُــْم أَيًْضــا قَــْد 
يِســيِّيَن آَمــَن ِبــِه؟ « )يوحنــا 7: ٤7، ٤8(. َضلَلْتـُـْم؟ أَلََعــلَّ أََحــًدا ِمــَن الرَُّؤَســاِء أَْو ِمــَن الَْفرِّ

إن أولئــك الذيــن تبلــغ إليهــم رســالة الحــق قلمــا يســألون قائليــن: » هــل هــذا هــو 
رون الحــق  الحــق؟ « بــل يســألون قائليــن: » مــن الــذي نطــق بــه؟ «. إن كثيريــن يقــدِّ
بنســبة عــدد مــن يقبلونــه. وال يــزال هــذا الســؤال يُســأل: هــل آمــن أحــد العلمــاء أو 
الرؤســاء الدينييــن؟ إن النــاس فــي هــذه األيــام ليســوا أكثــر اندفاعــا للتقــوى الحقيقيــة 
ممــن كانــوا فــي أيــام المســيح. إنهــم منصبــون علــى طلــب الخيــرات الزمنيــة فيهملــون 
الغنــى األبــدي. وليــس ممــا يؤخــذ حجــة ضــد الحــق كــون كثيريــن مــن النــاس غيــر 
مســتعدين لقبولــه أو أن عظمــاء هــذا الدهــر أو حتــى الرؤســاء الدينييــن لــم يقبلــوه.

ومــرة أخــرى شــرع الكهنــة والرؤســاء فــي رســم خطــة للقبــض علــى يســوع. وقــد 
تشــاوروا فيمــا بينهــم قائليــن إنــه لــو تُــرك ُحــرا أكثــر مــن ذلــك فســيجتذب الشــعب 
بعيــدا عــن الرؤســاء الرســميين، وإنَّ أســلم طريــق يســلكونه هــو أن يُســكتوه بــا إبطــاء. 
ففيمــا كانــوا فــي غمــرة مؤامراتهــم أوقفــوا عنــد حدهــم إذ ســألهم نيقوديمــوس قائــا: 
» أَلََعلَّ نَاُموَسَنا يَِديُن إِنَْسانًا لَْم يَْسَمْع ِمْنُه أَوَّالً َويَْعرِْف َماذَا فََعَل؟ « )يوحنا 7: ٥1(. 
فاستولى الصمت على تلك الجماعة. لقد لمس كام نيقوديموس ضمائرهم. إنهم 
فــي الحقيقــة لــم يكونــوا يســتطيعون أن يدينــوا إنســانا لــم يســمعوه. ولكــن لــم يكــن هــذا 
هو السبب الذي ألجله ظل أولئك الرؤساء المتكبرون صامتين وهم يشخصون في 
ــوا ألن واحــدا منهــم كان  ذاك الــذي تجــرأ علــى الدفــاع عــن العدالــة. لقــد فزعــوا واغتمَّ
قــد تأثــر تأثــرا بالغــا بأخــاق يســوع إلــى حــد أنــه تجــرأ أن يقــول كلمــة مدافعــا عنــه. فلمــا 
أفاقــوا مــن دهشــتهم خاطبــوا نيقوديمــوس بتهكــم جــارح قائليــن: » أَلََعلَّــَك أَنـْـَت أَيًْضــا 

ِمــَن الَْجلِيــِل؟ فَتِّــْش َوانْظـُـْر! إِنَّــُه لـَـْم يَُقــْم نَِبــيٌّ ِمــَن الَْجلِيــِل « )يوحنــا 7: ٥2(.
ومع ذلك فإن هذا االحتجاج أوقف إجراءات المجلس. فلم يستطع الرؤساء أن 
ينفذوا غرضهم ويدينوا يسوع بدون أن يسمعوا منه. فلما انهزموا إلى حين » َمَضى 

ا يَُسوُع فََمَضى إِلَى َجبَِل الزَّيْتُوِن « )يوحنا 7: ٥3؛ 8: 1(. كُلُّ َواِحٍد إِلَى بَيِْتِه. أَمَّ
تحــول يســوع بعيــدا عــن المدينــة بمــا فيهــا مــن هيجــان وتشــويش، بعيــدا عــن 
الجمــوع المشــتاقة والمعلميــن الغادريــن، وانطلــق إلــى حدائــق الزيتــون الســاكنة 
لينفــرد مــع هللا. ولكــن فــي بكــور اليــوم التالــي عــاد إلــى الهيــكل، وإذ اجتمــع الشــعب 

حولــه جلــس ليعلمهــم.
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امرأة أُمسكت في الخطية
ولكنه سرعان ما قوطع. ذلك أن جماعة من الفريسيين والكتبة اقتربوا إليه وهم 
يســحبون امــرأة مرتعبــة، وبأصــوات محمومــة قاســية راحــوا يتهمونهــا بتعــدي الوصيــة 
السابعة. فإذ دفعوها إلى أمام يسوع قالوا له باحترام تصنعي ريائي: » ُموَسى ِفي 

النَّاُمــوِس أَْوَصانـَـا أَنَّ ِمثـْـَل هــِذِه تُرَْجــُم. فََمــاذَا تَُقــوُل أَنـْـَت؟ « )يوحنــا 8: ٥(.
إن احترامهــم التصنعــي لــه كان يخفــي وراءه مؤامــرة جــد خبيثــة للقضــاء عليــه. 
لقــد انتهــزوا هــذه الفرصــة لكــي يحصلــوا علــى حكــم بإدانــة المســيح إذ ظنــوا أنــه 
مهمــا يكــن قــراره فســيجدون مجــاال التهامــه. فــإذا أطلــق ســراح تلــك المــرأة فســيُتهم 
باحتقــار شــريعة موســى، أمــا إذا أعلــن أنهــا تســتحق المــوت فســيقدمون فــي حقــه 
شــكوى إلــى الرومــان مفادهــا أنــه ينتحــل لنفســه ســلطانا هــو مــن حقهــم وحدهــم.

ولمــدى لحظــة تطلــع يســوع إلــى ذلــك المنظــر — إلــى تلــك الضحيــة المرتعبــة 
وهــي مجللــة بعارهــا، وإلــى أولئــك الرؤســاء الصارمــي الوجــوه والنظــرات، الذيــن 
خلــت قلوبهــم حتــى مــن الشــفقة اإلنســانية، فانكمشــت روحــه الكليــة الطهــارة مــن 
ذلــك المنظــر. لقــد عــرف جيــدا الغــرض الحقيقــي الــذي حداهــم علــى أن يعرضــوا 
عليــه هــذه القضيــة. لقــد عــرف مــا فــي القلــوب كمــا عــرف أخــاق وتاريــخ حيــاة كل 
عيــن الذيــن يتشــدقون قائليــن  واحــد مــن أولئــك الماثليــن أمامــه. إن هــؤالء المدا
إنهــم حمــاة العدالــة هــم أنفســهم الذيــن ســاقوا فريســتهم هــذه الرتــكاب الخطيــة 
لكــي يمكنهــم أن ينصبــوا شــركا ليســوع. وإذ لــم يبــد منــه مــا يــدل علــى أنــه قــد ســمع 

ســؤالهم انحنــى وثبَّــت عينيــه علــى األرض وجعــل يكتــب فــي التــراب.
أولئــك  منــه  اقتــرب  الظاهــري  اكتراثــه  وعــدم  تأخــره  مــن  صبرهــم  نفــد  وإذ 
المشــتكون وألحــوا عليــه فــي االلتفــات إلــى األمــر. ولكــن حالمــا راقبــت عينهــم عينــي 
يســوع نظــروا إلــى األرض عنــد قدميــه وتغيــرت مامــح وجوههــم. فلقــد رأوا أمامهــم 
ل  أســرار حياتهــم اآلثمــة ُمســطَّرًة علــى األرض. وقــد رأى الشــعب المراقــب التبــدُّ
الــذي ظهــر علــى وجــوه أولئــك الرؤســاء وتزاحمــوا ليــروا مــا هــو ذلــك الشــيء الــذي 

كانــوا ينظرونــه فــي دهشــة وخجــل.
إن هــؤالء المعلميــن مــع كل ادعائهــم بحفــظ النامــوس واحترامــه فإنهــم إذ قدمــوا 
تلــك التهمــة ضــد المــرأة كانــوا يحتقــرون نصــوص النامــوس. إن زوج تلــك المــرأة هــو 
تلــك اإلجــراءات ضدهــا وكان يجــب معاقبــة الفريقيــن  الــذي كان عليــه أن يتخــذ 
المذنبين بالتســاوي. ولكن عمل أولئك المشــتكين كان كله غير مشــروع. ومع ذلك 
قابلهم يسوع في ميدانهم. لقد نصت الشريعة على أنه في عقوبة الرجم كان على 
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الشهود في القضية أن يكونوا أول من يرمون المتهم بحجر. فلما انتصب يسوع ثبت 
عينيــه فــي أولئــك الشــيوخ المتآمريــن وقــال لهــم: » َمــْن كَاَن ِمْنُكــْم ِبــاَ َخِطيَّــٍة فَلْيَرِْمَهــا 

أَوَّالً ِبَحَجــٍر! « )يوحنــا 8: 7(. ثــم انحنــى إلــى أســفل واســتمر يكتــب علــى األرض.
لــم يغفــل النامــوس وال ألقــى بتلــك الشــريعة المعطــاة بواســطة موســى  إنــه 
تمــزق  إذ  المشــتكون، واآلن  أولئــك  انهــزم  تعــدى ســلطان رومــا.  جانبــا، كا وال 
رداء قداســتهم المتصنعــة وقفــوا مذنبيــن ومحكومــا عليهــم فــي حضــرة الطهــارة 
أمــام  العيــون  عــن  المســتورة  آثامهــم  تنكشــف  أن  خشــية  ارتعبــوا  لقــد  الكاملــة. 
جمهــور الشــعب فتســللوا واحــدا فواحــدا مطأطئــي الــرؤوس وخافضــي العيــون 

الرحيــم. الُمَخلِـّـص  أمــام  تاركيــن ضحيتهــم 

» اْذَهِبي َوالَ تُْخِطِئي أَيًْضا «
ــَن ُهــْم أُولِئــَك  ــا اْمــَرأَُة، أَيْ ثــم إذ انتصــب يســوع والتفــت إلــى المــرأة ســألها: » يَ
لََهــا  فََقــاَل  َســيُِّد!‹.  يَــا  أََحــَد،  ›الَ  فََقالَــْت:  أََحــٌد؟  َدانَــِك  أََمــا  َعلَيْــِك؟  الُْمْشــتَُكوَن 

أَنَــا أَِديُنــِك. اْذَهِبــي َوالَ تُْخِطِئــي أَيًْضــا‹ « )يوحنــا 8: 10، 11(.  يَُســوُع: ›َوالَ 
وقفــت المــرأة أمــام يســوع ثــم جثــت وهــي مرتعبــة خوفــا. عندمــا قــال للمشــتكين: 
ــٍة فَلْيَرِْمَهــا أَوَّالً ِبَحَجــٍر! «. بــدا لهــا كأن هــذه الكلمــات هــي  » َمــْن كَاَن ِمْنُكــْم ِبــاَ َخِطيَّ
حكم الموت عليها. ولم تجرؤ على أن ترفع عينيها إلى وجه الُمَخلِّص بل بكل سكون 
انتظــرت مصيرهــا. لكنهــا اندهشــت حيــن رأت أولئــك المشــتكين يخرجــون صامتيــن 
ومرتبكيــن، ثــم ســمعت مــن فــم الســيد هــذا القــول وفيــه رجــاء لهــا: » َوالَ أَنَــا أَِديُنــِك. 
اذَْهِبي َوالَ تُْخِطِئي أَيًْضا «. لقد ذاب قلبها فألقت نفسها عند قدمي يسوع ساكبة 

أمامــه محبتهــا وشــكرها. وبدمــوع غزيــرة اعترفــت بخطاياهــا وهــي مــرة النفــس.
كان ذلــك اليــوم بــدء حيــاة جديــدة بالنســبة إليهــا، حيــاة طهــارة وســام مكرســة 
لخدمــة هللا. إن يســوع إذ رفــع هــذه النفــس الســاقطة مــن أوحــال الدنــس أجــرى 
معجــزة أعظــم ممــا لــو شــفى أعظــم األمــراض المســتعصية. لقــد شــفى ذلــك المــرض 
الروحــي الــذي نهايتــه المــوت األبــدي. فصــارت هــذه المــرأة التائبــة مــن أعظــم تابعيــه 

ثباتــا. وبمحبــة مضحيــة وتكريــس كامــل وفَّــت ديــن رحمتــه الغافــرة.
إن يســوع إذ غفــر لهــذه المــرأة وشــجعها علــى أن تحيــا حيــاة أفضــل ظهــرت 
صفاتــه تتألــق فــي جمــال بــره الكامــل. ففــي حيــن أنــه ال يلتمــس عــذرا للخطيــة وال 
بــل أن يخلــص. كان العالــم  بالذنــب فإنــه ال يقصــد أن يديــن  يقلــل مــن الشــعور 
يضمــر لهــذه المــرأة المخطئــة االحتقــار واالزدراء أمــا يســوع فيكلمهــا بــكام العــزاء 
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والرجــاء. إن الســيد الــذي بــا خطيــة يعطــف علــى تلــك الخاطئــة الضعيفــة ويقــدم 
لهــا يــد المعونــة. وفــي حيــن أن الفريســيين المرائيــن يشــتكون عليهــا يقــول هــو لهــا: 

» اْذَهِبــي َوالَ تُْخِطِئــي أَيًْضــا «.
رادع  دون  إياهــم  تــاركا  المخطئيــن  عــن  الطــرف  يغــض  ال  المســيح  تابــع  إن 
ليســيروا فــي طريقهــم المنحــدر إلــى أســفل. فأولئــك الذيــن يســارعون إلــى اتهــام 
اآلخريــن ويحرصــون علــى تســليمهم ليــد العدالــة هــم فــي غالــب األحيــان أعظــم 
الوقــت  نفــس  فــي  وهــم  الخاطــئ  يبغضــون  النــاس  إن  المخطئيــن.  مــن  جرمــا 
يحبــون الخطيــة. أمــا المســيح فيكــره الخطيــة ويحــب الخاطــئ. وهــذه هــي روح 
ولكنهــا  والتوبيــخ،  االتهــام  فــي  مبطئــة  هــي  المســيحية  المحبــة  إن  أتباعــه.  كل 
مســرعة فــي ماحظــة التوبــة، ومســتعدة أبــدا ألن تغفــر وتشــجع الضــال وتعيــده 

فيهــا. وتثبــت خطواتــه  القداســة  إلــى طريــق 
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٥1
» نُوُر اْلَحَياِة «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 8: 12-٥9؛ 9(.

» ثُــمَّ كَلََّمُهــْم يَُســوُع أَيًْضــا قَائِــاً: ›أَنَــا ُهــَو نُــوُر الَْعالَــِم. َمــْن يَتْبَْعِنــي فَــاَ يَْمِشــي 
ِفــي الظُّلَْمــِة بَــْل يَُكــوُن لَــُه نُــوُر الَْحيَــاِة‹ « )يوحنــا 8: 12(.

عندمــا تكلــم يســوع بهــذا الــكام كان فــي رواق الهيــكل الــذي لــه عاقــة خاصــة 
علقــت  عاليــان  عمــودان  نصــب  الــرواق  هــذا  وســط  فــي  المظــال.  عيــد  بخدمــة 
فيهمــا منارتــان كبيرتــا الحجــم. فبعــد خدمــة المســاء كانــت تنــار المصابيــح فترســل 
أنوارهــا إلــى مدينــة أورشــليم. وكانــت هــذه الخدمــة تــذكارا لعمــود النــور الــذي قــاد 
المســاء عندمــا  إلــى مجــيء مســيا. ففــي  البريــة، كمــا كان يشــير  فــي  العبرانييــن 
أضيئــت األنــوار كانــت تلــك الــدار مســرحا للفــرح العظيــم. فالرجــال الذيــن كلــل 
الشــيب رؤوســهم وكهنــة الهيــكل ورؤســاء الشــعب اتحــدوا معــا فــي الرقــص المبهــج 

علــى أصــوات آالت الطــرب وأغانــي الاوييــن.
وإذ اســتنارت المدينــة بذلــك النــور عبــر الشــعب عــن أملهــم فــي مجــيء مســيا 
معنــى  لذلــك  كان  فقــد  يســوع  إلــى  بالنســبة  أمــا  إســرائيل.  علــى  بنــوره  ليضــيء 
أوســع. فكمــا أن مصابيــح الهيــكل المضيئــة أنــارت كل مــا حولهــا كذلــك المســيح 
الرمــز  كان  فقــد  ذلــك  ومــع  العالــم.  مبــددا ظلمــات  ينيــر  الروحــي  النــور  مصــدر 
تمثيــا  كان  الســماء  فــي جلــد  يمنــاه  ثبتتــه  الــذي  العظيــم  النــور  فذلــك  ناقصــا. 

أصــدق لمجــد رســالته.
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جــاء الصبــاح وأشــرقت الشــمس لتوهــا علــى جبــل الزيتــون ووقعــت أشــعتها 
بــة  التــي تبهــر األبصــار علــى القصــور المرمريــة، وقــد عكســت جــدران الهيــكل الُمذهَّ

أنــوار الشــمس عندمــا أشــار يســوع إليهــا قائــا: » أَنَــا ُهــَو نُــوُر الَْعالَــِم «.
إن واحــدا ممــن كانــوا يصغــون إلــى هــذا القــول عــاد فــردد صــداه فــي كامــه 
الجليــل حيــن قــال: » ِفيــِه كَانـَـِت الَْحيَــاُة، َوالَْحيَــاُة كَانـَـْت نـُـوَر النَّــاِس، َوالنُّــوُر يُِضــيُء 
ـِذي يُِنيــُر كُلَّ إِنَْســاٍن  ِفــي الظُّلَْمــِة، َوالظُّلَْمــُة لَــْم تُْدرِكْــُه «، » كَاَن النُّــوُر الَْحِقيِقــيُّ الَـّ
آتِيًــا إِلَــى الَْعالَــِم « )يوحنــا 1: ٤، ٥، 9(. وبعــد صعــود يســوع إلــى الســماء بوقــت 
طويــل كتــب بطــرس الرســول أيضــاً مســتنيرا بإلهــام الــروح اإللهــي ذاكــرا الرمــز الــذي 
ـُة، َوِهــَي أَثْبَــُت، الَِّتــي تَْفَعلُــوَن  اســتعمله المســيح فقــال: » َوِعْنَدنَــا الَْكلَِمــُة النَّبَِويَـّ
َحَســًنا إِِن انْتَبَْهتُــْم إِلَيَْهــا، كََمــا إِلَــى ِســرَاٍج ُمِنيــٍر ِفــي َمْوِضــعٍ ُمظْلِــٍم، إِلَــى أَْن يَْنَفِجــَر 

بْــِح ِفــي قُلُوِبُكــْم « )2بطــرس 1: 19(. النََّهــاُر، َويَطْلَــَع كَوْكَــُب الصُّ

النور يكتسح الظلمة
الخالقــة  وبكلمتــه  لحضــوره.  رمــزا  دائمــا  النــور  كان  لشــعبه  هللا  إعــان  فــي 
فــي عمــود الســحاب  النــور محتجبــا  لقــد كان  مــن ظلمــة.  نــور  البــدء أشــرق  فــي 
نهــارا وعمــود النــار ليــا وهــو يقــود جيــوش العبرانييــن العظيمــة. وقــد أشــرق النــور 
بجــال رهيــب حــول الــرب علــى جبــل ســيناء. واســتقر النــور علــى غطــاء التابــوت 
النــور هيــكل ســليمان عنــد تدشــينه. وأشــرق  مــأ  فــي خيمــة االجتمــاع. كذلــك 
النــور فــوق تــال بيــت لحــم عندمــا أبلــغ المــاك رســالة الفــداء للرعــاة الســاهرين 

علــى رعيتهــم.
بــاهلل  وحدانيتــه  أعلــن  الَْعالَــِم «  نُــوُر  ُهــَو  » أَنَــا  المســيح:  قــال  فــإذ  نــور،  هللا 
وعاقتــه باألســرة البشــرية جمعــاء. وهــو الــذي فــي البــدء أمــر أَْن » يُْشــرَِق نُــوٌر ِمــْن 
ظُلَْمــٍة « )2 كورنثــوس ٤: 6(. إنــه هــو نــور الشــمس والقمــر والنجــوم. كان هــو النــور 
الروحــي الــذي أضــاء علــى إســرائيل فــي الرمــوز والظــال والنبــوات. ولكــن النــور لــم 
يعــَط لأمــة اإلســرائيلية وحدهــا. فكمــا أن أشــعة الشــمس تصــل إلــى أقصــى زوايــا 

األرض كذلــك يشــرق نــور شــمس البــر علــى كل نفــس.
كان  لقــد  الَْعالَــِم «.  إِلَــى  آتِيًــا  إِنَْســاٍن  كُلَّ  يُِنيــُر  ـِذي  الَـّ الَْحِقيِقــيُّ  النُّــوُر  » كَاَن 
بحــوث عظيمــة  ولهــم  العقــول  مــن جبابــرة  رجــاال  وكانــوا  العظــام  للعالــم معلمــوه 
مدهشــة، وهــم الذيــن قــد أيقظــت أقوالهــم الفكــر اإلنســاني وفتحــت أمــام النــاس 
كقــادة  كرامــة عظيمــة  علــى  النــاس  أولئــك  الواســعة، فحصــل  المعرفــة  مجــاالت 
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ــا كُلُّ  للفكــر البشــري وكمحســنين. ولكــن هنالــك مــن يســمو عليهــم جميعــا، » َوأَمَّ
 . الَِّذيــَن قَِبلُــوُه فَأَْعطَاُهــْم ُســلْطَانًا أَْن يَِصيــُروا أَْوالََد هللِا «. » هللَاُ لَــْم يَــرَُه أََحــٌد قَــطُّ
ـِذي ُهــَو ِفــي ِحْضــِن اآلِب ُهــَو َخبَّــَر « )يوحنــا 1: 12، 18(. يمكننــا  ااَلبْــُن الَْوِحيــُد الَـّ
أن نتتبــع صفــوف معلمــي العالــم العظمــاء منــذ فجــر التاريــخ. ولكــن النــور ســبق 
وجودهــم. فكمــا أن القمــر والنجــوم فــي النظــام الشمســي تضــيء بالنــور المنعكــس 
عليهــا مــن الشــمس، فكذلــك مفكــرو العالــم العظــام علــى قــدر مــا عندهــم مــن 
تعليــم صحيــح يعكســون نــور شــمس البــر. فــكل درة مــن درر األفــكار وكل نــور مــن 
أنــوار العبقريــة والنبــوغ هــو مقتبــس مــن نــور العالــم. فــي هــذه األيــام نســمع الكثيــر 
عــن » التعليــم العالــي «، ولكــن » التعليــم العالــي « الحقيقــي هــو مســتمد مــن 
َخــِر ِفيــِه َجِميــُع كُُنــوِز الِْحْكَمــِة َوالِْعلْــِم « الــذي » ِفيــِه كَانَــِت الَْحيَــاُة،  ذاك » الُْمذَّ
َوالَْحيَاُة كَانَْت نُوَر النَّاِس « )كولوسي 2: 3؛ يوحنا 1: ٤(. لقد قال يسوع: » َمْن 

يَتْبَْعِنــي فَــاَ يَْمِشــي ِفــي الظُّلَْمــِة بَــْل يَُكــوُن لَــُه نُــوُر الَْحيَــاِة « )يوحنــا 8: 12(.

قلوب مغلقة
إن المسيح إذ قال: » أَنَا ُهَو نُوُر الَْعالَِم « أعلن عن نفسه أنه هو مسيا. وسمعان 
الشــيخ فــي نفــس الهيــكل الــذي كان يعلــم فيــه المســيح قــال: » ألَنَّ َعيَْنــيَّ قـَـْد أَبَْصرَتـَـا 

َخاََصــَك. نـُـوَر إِْعــاٍَن لِأَُمــِم، َوَمْجــًدا لَِشــْعِبَك إِْســرَائِيَل « )لوقــا 2: 30، 32(.
فلقــد أعلــن الــروح القــدس علــى لســان إشــعياء قائــا: » قَلِيــٌل أَْن تَُكــوَن لِــي 
َعبْــًدا إلِقَاَمــِة أَْســبَاِط يَْعُقــوَب، َورَدِّ َمْحُفوِظــي إِْســرَائِيَل. فََقــْد َجَعلْتُــَك نُــوًرا لِأَُمــِم 
أن  الجميــع  فهــم  لقــد   .)6  :٤9 )إشــعياء  األَرِْض «  أَقَْصــى  إِلَــى  َخاَِصــي  لِتَُكــوَن 
هــذه النبــوة تتحــدث عــن مســيا. فعندمــا قــال يســوع: » أَنَــا ُهــَو نُــوُر الَْعالَــِم « فهــم 

الشــعب أنــه يقــول عــن نفســه أنــه هــو الســيد الموعــود بــه.
رأى الفريســيون والرؤســاء أن تصريــح يســوع هــذا هــو ادعــاء وعجرفــة. إنهــم لــم 
يســتطيعوا الســكوت عندمــا رأوا إنســانا مثلهــم يقــدم علــى مثــل تلــك االدعــاءات. 
فــإذ تظاهــروا أنهــم يتجاهلــون كامــه ســألوه قائليــن: » َمــْن أَنْــَت؟ « وأصــروا علــى 
إرغامــه علــى إعــان كونــه هــو المســيح. لقــد كان مظهــره وعملــه يختلفــان عمــا كان 
يتوقعــه الشــعب حتــى، كمــا كان أعــداؤه الماكــرون يعتقــدون، إذا أعلــن عــن نفســه 

إعانــا مباشــرا أنــه هــو المســيح فــإن ذلــك يكــون مدعــاة رفضــه كمحتــال.
ولكــن عندمــا ســأله أولئــك الرؤســاء قائليــن: » َمــْن أَنـْـَت؟ « أجابهــم قائــا: » أَنـَـا 
ــْدِء َمــا أُكَلُِّمُكــْم أَيًْضــا ِبــِه « )يوحنــا 8: 2٥(. إن مــا أعلنــه بكامــه أعلنتــه أيضــاً  ِمــَن الْبَ
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صفاتــه. لقــد كان هــو تجســيداً للحقائــق التــي علــم بهــا. ثــم اســتطرد يقــول: » َمتَــى 
رَفَْعتـُـُم ابـْـَن اإلِنَْســاِن، فَِحيَنِئــٍذ تَْفَهُمــوَن أَنِّــي أَنـَـا ُهــَو، َولَْســُت أَفَْعــُل َشــيْئًا ِمــْن نَْفِســي، 
يَتْرُكِْنــي اآلُب  َولَــْم  َمِعــي،  ُهــَو  أَرَْســلَِني  ـِذي  َوالَـّ أَِبــي.  َعلََّمِنــي  ِبهــَذا كََمــا  ـُم  أَتََكلَـّ بَــْل 
َوْحــِدي، ألَنِّــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن أَفَْعــُل َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 28، 29(. إنــه لــم يحــاول 
إثبــات صــدق ادعائــه بأنــه هــو مســيا بــل كشــف لهــم عــن اتحــاده بــاهلل. فلــو كانــت 

عقولهــم وقلوبهــم مفتوحــة لقبــول محبــة هللا لقبلــوا يســوع.
كان بيــن ســامعيه كثيــرون قــد انجذبــوا إليــه بفعــل اإليمــان فقــال لهــم: » إِنَُّكــْم إِْن 
، َوالَْحــقُّ يَُحرُِّركُــْم «  ثَبَتُّــْم ِفــي كَاَِمــي فَِبالَْحِقيَقــِة تَُكونُــوَن تَاَِميــِذي، َوتَْعرِفُــوَن الَْحــقَّ

)يوحنــا 8: 31، 32(.

ناموس الحرية
األمــة  أن  عــن حقيقــة  الطــرف  لقــد غضــوا  الفريســيين.  أغضــب  الــكام  هــذا 
كانــت خاضعــة مــدة طويلــة تحــت نيــر دولــة غريبــة، فصاحــوا يقولــون فــي حنــق: 
! كَيْــَف تَُقــوُل أَنْــَت: إِنَُّكــْم تَِصيــُروَن  ـُة إِبْرَاِهيــَم، َولَــْم نُْســتَْعبَْد ألََحــٍد قَــطُّ يَـّ » إِنََّنــا ُذرِّ
أَْحــرَاًرا؟ « )يوحنــا 8: 33(. فنظــر يســوع إلــى أولئــك الرجــال الذيــن كانــوا عبيــدا 
للحقــد والذيــن كانــوا يضمــرون نيــة االنتقــام وأجابهــم بحــزن: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل 
لَُكــْم: إِنَّ كُلَّ َمــْن يَْعَمــُل الَْخِطيَّــَة ُهــَو َعبْــٌد لِلَْخِطيَّــِة « )يوحنــا 8: 3٤(. لقــد كانــوا فــي 

أحــط حــاالت العبوديــة- إذ كانــوا تحــت ســيطرة روح الشــر.
إن كل مــن يرفــض تســليم نفســه هلل هــو تحــت ســلطان قــوة أخــرى، فهــو ليــس 
ملكا لنفسه. قد يتحدث عن الحرية ولكنه في أقسى حاالت اإلذالل والعبودية فا 
يســمح لــه برؤيــة جمــال الحــق ألن عقلــه خاضــع لســلطان الشــيطان. ففــي حيــن أنــه 
يخــدع نفســه بأنــه يتبــع مــا تمليــه عليــه بصيرتــه وحكمــه فإنــه فــي الواقــع يطيــع مشــيئة 
ســلطان الظلمــة. ولكــن يســوع قــد أتــى ليحطــم أصفــاد عبوديــة الخطيــة عــن النفــس. 
» فـَـإِْن َحرََّركـُـْم االبـْـُن فَِبالَْحِقيَقــِة تَُكونـُـوَن أَْحــرَارًا « )يوحنــا 8: 36(. » ألَنَّ نَاُمــوَس ُروِح 
الَْحيَاِة ِفي الَْمِسيحِ يَُسوَع قَْد أَْعتََقِني ِمْن نَاُموِس الَْخِطيَِّة َوالَْمْوِت « )رومية 8: 2(.

فــي عمــل الفــداء ليــس إرغــام، وال تســتخدم أيــة قــوة خارجيــة. فتحــت تأثيــر 
روح هللا تتــرك لإلنســان الحريــة ليختــار الســيد الــذي ســيخدمه. وفــي التغييــر الــذي 
يحــدث عندمــا تســلم النفــس إرادتهــا للمســيح هنــاك أســمى معانــي الحريــة. ثــم إن 
طــرد الخطيــة وطرحهــا بعيــدا هــو عمــل النفــس ذاتهــا. نعــم إنــه ليســت فينــا قــوة بهــا 
نحــرر أنفســنا مــن ســلطان الشــيطان، ولكــن عندمــا نرغــب فــي التحــرر مــن الخطيــة، 
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وفــي حاجتنــا العظمــى نصــرخ فــي طلــب قــوة خارجــة عنــا وأســمى منــا فــإن قــوى 
النفــس تســتمد القــوة مــن الــروح القــدس فنطيــع أوامــر اإلرادة إلتمــام إرادة هللا.

إن الشــرط الوحيــد الــذي بموجبــه تصيــر حريــة اإلنســان فــي حيــز اإلمــكان هــو 
إن  الحــق.  هــو  والمســيح  يَُحرُِّركُــْم «،  » الَْحــقُّ  المســيح.  مــع  واحــدا  يصيــر  كونــه 
الخطيــة يمكنهــا أن تنتصــر فقــط بإضعــاف العقــل وماشــاة حريــة النفــس. ولكــن 
الحقيقييــن.  وكرامتــه  اإلنســان  لمجــد  لنفســه-  اإلنســان  إرجــاع  هــو  الخضــوع هلل 
ـِة « ولهــذا النامــوس يجــب أن نخضــع، ألنــه يتضمــن  يَـّ إننــا نُحاكــم » ِبَناُمــوِس الُْحرِّ

.)12 )يعقــوب 2:  اإللهيــة  الشــريعة 

أوالد إبراهيم
هــذا  أن  أخبرهــم  يســوع  ولكــن  إبراهيــم.  أوالد  انهــم  الفريســيون  أعلــن  لقــد 
االدعــاء ال يمكــن تأييــده مــا لــم يعملــوا أعمــال إبراهيــم. إن أوالد إبراهيــم الحقيقييــن 
البــد أن يعيشــوا كمــا عــاش هــو حيــاة الطاعــة هلل. وطبعــا ال يحاولــون اغتيــال ذاك 
الــذي كان يتكلــم بالحــق الــذي تســلمه مــن هللا. إن معلمــي إســرائيل بتآمرهــم علــى 
المســيح لــم يكونــوا يعملــون أعمــال إبراهيــم. ومجــرد كونهــم مــن نســل إبراهيــم كان 
أمــرا عديــم القيمــة إذا لــم تكــن لهــم صلــة روحيــة بــه، تلــك الصلــة التــي تظهــر فــي 

امتــاك نفــس روحــه ومباشــرة نفــس أعمالــه وإال فليســوا مــن أوالده.
هــذا المبــدأ يتســاوى فــي وزنــه وقيمتــه مــع مســألة أربكــت العالــم المســيحي 
مــدة طويلــة — وهــي مشــكلة الخافــة الرســولية. إن التناســل مــن إبراهيــم لــم يكــن 
يتبرهــن باالســم والســالة، بــل بالتشــابه فــي الصفــات. وكذلــك الخافــة الرســولية 
الحيــاة  إن  الروحيــة.  الصلــة  بــل علــى  الســلطة اإلكليريكيــة،  نقــل  ال تســتند علــى 
التــي تحركهــا روح الرســل والعقائــد وتعاليــم الحــق التــي علموهــا للنــاس- هــذا هــو 
البرهــان الحقيقــي علــى الخافــة الرســولية. هــذا هــو الــذي يقيــم النــاس لكــي يكونــوا 

خلفــاء رســل اإلنجيــل اإللهــي.
تَْعَملُــوَن  » أَنْتُــْم  لهــم:  فقــال  إبراهيــم  أوالد  بأنهــم  اليهــود  ادعــاء  يســوع  أنكــر 
أَْعَمــاَل أَِبيُكــْم «. فأجابــوه فــي ســخرية قائليــن: » إِنََّنــا لـَـْم نُولـَـْد ِمــْن زِنـًـا. لََنــا أٌَب َواِحــٌد 
َوُهــَو هللُا « )يوحنــا 8: ٤1(. هــذا الــكام الــذي يلمــح إلــى ظــروف والدة يســوع كان 
المقصــود منــه أن يكــون طعنــة موجهــة إليــه أمــام أولئــك الذيــن بــدأوا يؤمنــون بــه. ولــم 
يلــق يســوع بــاال إلــى ذلــك التلميــح الدنــيء بــل قــال لهــم: » لـَـْو كَاَن هللُا أَبَاكـُـْم لَُكْنتـُـْم 

ــِل هللِا َوأَتَيْــُت « )يوحنــا 8: ٤2(. تُِحبُّونَِنــي، ألَنِّــي َخرَْجــُت ِمــْن ِقبَ
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لقــد شــهدت أعمالهــم علــى صلتهــم بــذاك الــذي كان كذابــا وقتــاال للنــاس. 
ــوا.  ــْم ِمــْن أٍَب ُهــَو إِبْلِيــُس، َوَشــَهَواِت أَِبيُكــْم تُِريــُدوَن أَْن تَْعَملُ قــال لهــم يســوع: » أَنْتُ
ــا  . َوأَمَّ ـُه لَيْــَس ِفيــِه َحــقٌّ ـاالً لِلنَّــاِس ِمــَن الْبَــْدِء، َولَــْم يَثْبُــْت ِفــي الَْحــقِّ ألَنَـّ َذاَك كَاَن قَتَـّ
أَنَــا فَأَنِـّـي أَقُــوُل الَْحــقَّ لَْســتُْم تُْؤِمُنــوَن ِبــي « )يوحنــا 8: ٤٤، ٤٥(. إن حقيقــة كــون 
يســوع قــد نطــق بالحــق بــكل يقيــن كانــت هــي ســبب عــدم قبــول رؤســاء اليهــود لــه. 
فالحــق هــو الــذي أغضــب أولئــك الرجــال األبــرار فــي أعيــن أنفســهم. لقــد كشــف 
الحــق مغالطــة الخطــإ، كمــا دان تعاليمهــم وأعمالهــم، ولــم يكــن مقبــوال لديهــم. كانــوا 
يفضلــون أن يغمضــوا عيونهــم لكــي ال يــروا الحــق علــى أن يتواضعــوا معترفيــن بأنهــم 

علــى خطــإ. إنهــم لــم يحبــوا الحــق وال رغبــوا فيــه حتــى مــع علمهــم بأنــه الحــق.

حكم المرء على نفسه
لَْســتُْم  فَلَِمــاَذا   ، الَْحــقَّ أَقُــوُل  كُْنــُت  فَــِإْن  َخِطيَّــٍة؟  َعلَــى  يُبَكِّتُِنــي  ِمْنُكــْم  » َمــْن 
٤6(. إن أعــداء المســيح ظلــوا يتعقبونــه يومــا فيومــا  ِبــي؟ « )يوحنــا 8:  تُْؤِمُنــوَن 
حياتــه.  فــي  واحــدة  لطخــة  يجــدوا  أن  محاوليــن  ونهــارا  ليــا  ســنين  ثــاث  مــدة 
وحــاول الشــيطان وكل حلفــاء الشــر طويــا أن ينتصــروا عليــه ولكنهــم لــم يجــدوا 
كانــت  نفســها  الشــياطين  حتــى  بــل  منــه.  االســتفادة  يمكنهــم  حياتــه  فــي  شــيئا 
وُس هللِا! « )مرقــس 1: 2٤(. لقــد عــاش  مضطــرة ألن تعتــرف قائلــة: » أَنـْـَت: قـُـدُّ
يســوع بموجــب الشــريعة أمــام الســماء وأمــام العوالــم غيــر الســاقطة وأمــام النــاس 
الخطــاة. فأمــام المائكــة والنــاس والشــياطين تكلــم كامــا لــم يراجعــه فيــه أحــد، 
كامــا لــو تكلــم بــه أي إنســان آخــر كان يعتبــر مجدفــا إذ قــال: » أَنِّــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن 

أَفَْعــُل َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 29(.
إن حقيقــة كــون اليهــود لــم يقبلــوا يســوع مــع أنهــم لــم يســتطيعوا أن يجــدوا فيــه 
علــة واحــدة أو خطيــة واحــدة برهنــت علــى أنهــم هــم أنفســهم لــم تكــن لهــم أيــة صلــة 
بــاهلل. لــم يســتطيعوا أن يميــزوا صوتــه فــي رســالة ابنــه، فكانــوا يظنــون أنهــم يحكمــون 
علــى المســيح ولكنهــم برفضهــم إيــاه حكمــوا علــى أنفســهم » اَلَّــِذي ِمــَن هللِا يَْســَمُع 

كَاََم هللِا. لِذلـِـَك أَنْتـُـْم لَْســتُْم تَْســَمُعوَن، ألَنَُّكــْم لَْســتُْم ِمــَن هللِا « )يوحنــا 8: ٤7(.
إن هــذا الــدرس ينطبــق علــى كل العصــور. كثيــرا مــا يحــدث أن إنســانا، مــن 
الذيــن يســرون بالمماحكــة واالنتقــاد يطلــب مــا يســاعده علــى التســاؤل والشــك فــي 
كلمــة هللا. مثــل هــذا الرجــل يظــن أنــه بهــذا يقــدم البرهــان علــى اســتقاله بالتفكيــر 
المقــدس.  الكتــاب  علــى  حكمــه  يصــدر  أنــه  ويظــن  العقلــي،  ذكائــه  حــدة  وعلــى 
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والحقيقــة هــي أنــه إنمــا يحكــم علــى نفســه. وهــو بهــذا يبرهــن علــى عــدم أهليتــه 
لتقديــر الحقائــق التــي تصدرهــا الســماء وتتنــاول األبديــة. إن نفســه ال تخشــع أمــام ِبــرِّ 
هللا وجالــه العظيــم. وهــو يشــغل نفســه فــي جمــع العصــي والقــش، وبهــذا يكشــف 
عــن طبيعتــه األرضيــة الضيقــة وقلبــه يفقــد مقدرتــه بســرعة علــى إدراك أمــور هللا. 
أمــا الــذي اســتجاب قلبــه للمســة هللا فســيطلب مــا يزيــد معرفتــه هلل ومــا يمحــص 
الخلــق ويســمو بــه. فكمــا أن الزهــرة تتجــه نحــو الشــمس حتــى تصبــغ أشــعتها )أي 
إلــى  النفــس  تتجــه  كذلــك  الجمــال  بألــوان  الزهــرة(  تلــك  الشــمس  أشــعة  تصبــغ 

ــل أنــوار الســماء الُخلُــْق بجمــال صفــات المســيح. شــمس البِّــِر حـــتى تجمِّ

دروس من حياة إبراهيم
وقــد اســتطرد يســوع فــأورد مباينــة حــادة بيــن مركــز اليهــود ومركــز إبراهيــم فقــال 

لهــم: » أَبُوكُــْم إِبْرَاِهيــُم تََهلَّــَل ِبــأَْن يـَـَرى يَْوِمــي فَــَرأَى َوفَــِرَح « )يوحنــا 8: ٥6(.
لقــد تــاق إبراهيــم لرؤيــة المخلِـّـص الموعــود بــه فقــدم صــاة غايــة فــي الحــرارة 
الطبيعــة  فائــق  نــور  لــه  أُعِطــي  لقــد  المســيح.  فــرأى  موتــه.  قبــل  يــرى مســيا  حتــى 
فاعتــرف بصفــات المســيح اإللهيــة. لقــد رأى يومــه وفــرح، كمــا أُْعِطيــت لــه فكــرة 
عــن كفــارة هللا عــن الخطيــة. وبالنســبة إلــى هــذه الذبيحــة كان لــه مثــال مــن واقــع 
ـِذي تُِحبُّــُه،  اختبــاره. لقــد جــاءه أمــر مــن هللا يقــول لــه: » ُخــِذ ابَْنــَك َوِحيــَدَك، الَـّ
ـِذي أَقُــوُل لَــَك « )تكويــن  إِْســَحاَق. َوأَْصِعــْدُه ُهَنــاَك ُمْحرَقَــًة َعلَــى أََحــِد الِْجبَــاِل الَـّ
آمالــه  كل  تركــزت  فيــه  الــذي  الموعــد  ابــن  قُــدم  المحرقــة  مذبــح  فعلــى   .)2  :22
وانتظاراتــه. وإذ كان واقفــا منتظــرا أمــام المذبــح وقــد رفــع الســكين بيــده ليذبــح ابنــه 
ــَدَك إِلَــى الُْغــاَِم َوالَ  إطاعــة ألمــر هللا ســمع صوتــا مــن الســماء قائــا لــه: » الَ تَُمــدَّ يَ
ـَك َخائِــٌف هللَا، فَلَــْم تُْمِســِك ابَْنــَك َوِحيــَدَك  تَْفَعــْل ِبــِه َشــيْئًا، ألَنِـّـي اآلَن َعلِْمــُت أَنَـّ
َعنِّــي « )تكويــن 22: 12(. فهــذه التجربــة الهائلــة جــرب بهــا إبراهيــم حتــى يــرى يــوم 
المســيح، ويتحقــق مــن محبــة هللا الفائقــة للعالــم، محبــة بلغــت درجــة بــذل ابنــه 

الوحيــد ليقاســي موتــا مشــينا وذلــك مــن أجــل رفــع العالــم مــن االنحطــاط.
تعلم إبراهيم من هللا أعظم درس يمكن أن يتعلمه إنسان. وقد أجيبت صاته 
التي طلب فيها أن يرى المسيح. فلقد رأى المسيح، رأى كل ما يمكن أن تراه عين 
إنســان ويعيــش. فــإذ خضــع هلل خضوعــا كامــا أمكنــه أن يفهــم رؤيــا المســيح التــي 
أعطيــت لــه. لقــد أراه هللا أنــه فــي بذلــه أبنــه الوحيــد ليخلــص الخطــاة مــن الهــاك 
األبدي أقدم على تضحية أعظم وأعجب من كل ما يمكن أن يُقدم عليه أي إنسان.
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ُم إِلَــى الــرَّبِّ  لقــد جــاء اختبــار إبراهيــم جوابــا علــى هــذا الســؤال: » ِبــَم أَتََقــدَّ
ُم ِبُمْحرَقـَـاٍت، ِبُعُجــول أَبَْنــاِء َســَنٍة؟ َهــْل يَُســرُّ الــرَّبُّ  ؟ َهــْل أَتََقــدَّ َوأَنَْحِنــي لإِِللــِه الَْعلِــيِّ
ثََمــرََة  َمْعِصيَِتــي،  َعــْن  ِبْكــِري  أُْعِطــي  َهــْل  َزيْــٍت؟  أَنَْهــاِر  ِبِربَــَواِت  الِْكبَــاِش،  ِبأُلُــوِف 
َجَســِدي َعــْن َخِطيَّــِة نَْفِســي؟ « )ميخــا 6: 6، 7(. فــي كام إبراهيــم عندمــا قــال 
البنــه: » هللُا يَــَرى لَــُه الَْخــُروَف لِلُْمْحرَقَــِة يَــا ابِْنــي « )تكويــن 22: 8(، وفــي تدبيــر 
هللا للذبيحــة عوضــا عــن اســحق أعلــن أنــه ال يمكــن إلنســان أن يقــدم كفــارة عــن 
ألي  يكــن  ولــم  هللا،  لــدى  مقبــوال  يكــن  لــم  األمــم  عنــد  الذبائــح  نظــام  إن  نفســه. 
الــذي  هــو  وحــده  ابــن هللا  ولكــن  ذبيحــة خطيــة.  ابنتــه  أو  ابنــه  يقــدم  أن  إنســان 

العالــم. يحمــل خطيــة  أن  يســتطيع 
اســتطاع إبراهيــم عــن طريــق آالمــه أن يــرى مهمــة الُمَخلِـّـص المضحيــة، ولكــن 
المســيح  كام  إن  المتكبــرة.  قلوبهــم  منــه  تنفــر  كانــت  مــا  يفهمــوا  لــم  إســرائيل 
الفريســيون  يــَر  ولــم  ســامعيه،  نظــر  فــي  عميــق  معنــى  لــه  يكــن  لــم  إبراهيــم  عــن 
فيــه إال أساســا جديــدا للمماحكــة، فجاوبــوه فــي ســخرية وكأنهــم يبرهنــون علــى 
أَفََرأَيْــَت بَْعــُد،  َســَنًة  َخْمُســوَن  لَــَك  » لَيْــَس  قائليــن:  مجنــون  إنســان  يســوع   أن 

 إِبْرَاِهيــَم؟ « )يوحنــا 8: ٥7(.
فبعظمــة وجــال مقــدس أجابهــم يســوع قائــا: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: قَبْــَل 

أَْن يَُكــوَن إِبْرَاِهيــُم أَنـَـا كَائِــٌن « )يوحنــا 8: ٥8(.
اســتولى الصمــت علــى ذلــك الجمــع الغفيــر. فهــا هــو المعلــم الجليلــي يطلــق 
علــى نفســه اســم هللا المعطــى لموســى للتعبيــر عــن فكــرة وجــود هللا الســرمدي، 
وهــا هــو يعلــن عــن نفســه أنــه اإللــه القيــوم والموعــود بــه إلســرائيل الــذي » َمَخارُِجــُه 

ــاِم األَزَِل « )ميخــا ٥: 2(. ُمْنــُذ الَْقِديــِم، ُمْنــُذ أَيَّ
ومــرة أخــرى صــاح الكهنــة والمعلمــون ضــد يســوع كمــن يجــدف. إن ادعــاءه 
الســابق أنــه واحــد مــع هللا كان قــد أثارهــم حتــى حاولــوا أن يقضــوا عليــه بالمــوت، 
وبعــد ذلــك بأشــهر قليلــة قالــوا لــه بصراحــة: » لَْســَنا نَرُْجُمــَك ألَْجــِل َعَمــل َحَســٍن، 
ـَك َوأَنْــَت إِنَْســاٌن تَْجَعــُل نَْفَســَك إِلًهــا « )يوحنــا 10: 33(.  بَــْل ألَْجــِل تَْجِديــٍف، فَِإنَـّ
فأنــه كان ابــن هللا وجاهــر بذلــك صممــوا علــى إهاكــه. وقــد انحــاز كثيــرون مــن 
ــا يَُســوُع فَاْختََفــى  الشــعب إلــى الكهنــة والمعلميــن ورفعــوا حجــارة ليرجمــوه. » أَمَّ

َوَخــَرَج ِمــَن الَْهيْــَكِل ُمْجتَــازًا ِفــي َوْســِطِهْم َوَمَضــى هَكــَذا « )يوحنــا 8: ٥9(.
كان النور يضيء في الظلمة، » َوالظُّلَْمُة لَْم تُْدرِكُْه « )يوحنا 1: ٥(.
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تزييف الحق
» َوِفيَمــا ُهــَو )يســوع( ُمْجتَــاٌز رَأَى إِنَْســانًا أَْعَمــى ُمْنــُذ ِوالََدتِــِه، فََســأَلَُه تَاَِميــُذُه 
ـى ُولِــَد أَْعَمــى؟«. أََجــاَب يَُســوُع:  ـُم، َمــْن أَْخطَــأَ: هــَذا أَْم أَبَــَواُه َحتَـّ قَائِلِيــَن: »يَــا ُمَعلِـّ
أَْعَمــاَل  أَْعَمــَل  أَْن  يَْنبَِغــي  ِفيــِه.  أَْعَمــاُل هللِا  لِتَظَْهــَر  لِكــْن  أَبَــَواُه،  َوالَ  أَْخطَــأَ  »الَ هــَذا 
ـِذي أَرَْســلَِني َمــا َداَم نََهــاٌر. يَأْتِــي لَيْــٌل ِحيــَن الَ يَْســتَِطيُع أََحــٌد أَْن يَْعَمــَل. َمــا ُدْمــُت  الَـّ
ِفــي الَْعالَــِم فَأَنَــا نُــوُر الَْعالَــِم«. قَــاَل هــَذا َوتََفــَل َعلَــى األَرِْض َوَصَنــَع ِمــَن التُّْفــِل ِطيًنــا 
َوطَلـَـى ِبالطِّيــِن َعيَْنــِي األَْعَمــى. َوقـَـاَل لـَـُه: »اْذَهــِب اْغتَِســْل ِفــي ِبرْكـَـِة ِســلَْواَم« الَّــِذي 

تَْفِســيرُُه: ُمرَْســٌل، فََمَضــى َواْغتََســَل َوأَتَــى بَِصيــرًا « )يوحنــا 9: 7-1(.
كان هنالــك اعتقــاد ســائد بيــن اليهــود أن الخطيــة تعاقــب فــي هــذه الحيــاة. 
فــكل تجربــة أو بليــة كانــت تعتبــر قصاصــا لعمــل خاطــئ شــرير ارتكبــه إمــا المتألــم 
نفســه أو أبــواه. نعــم إن كل ألــم هــو نتيجــة التعــدي علــى شــريعة هللا. ولكــن هــذا 
الحــق قــد أفســد وحــرف. إن الشــيطان الــذي هــو أصــل كل خطيــة والمتســبب فــي 
كل عواقبهــا ســاق النــاس إلــى أن ينظــروا إلــى األمــراض والمــوت علــى أنهــا صــادرة 
مــن هللا — كقصــاص اســتبدادي تعســفي يحــل باإلنســان عقابــا للخطيــة. ولذلــك 
فاإلنســان الــذي تحيــق بــه تجربــة أو كارثــة عظيمــة كان يقــع تحــت عــبء إضافــي 

وهــو أنــه يعتبــر خاطئــا عظيمــا.
وهكذا صار الطريق معبدا أمام اليهود لرفض يسوع. فالذي حمل » أَْحزَانََنا... 
لََهــا « حســبه اليهــود » ُمَصابًــا َمْضرُوبًــا ِمــَن هللِا َوَمْذلُــوالً « فســتروا  َوأَْوَجاَعَنــا تََحمَّ

وجوههــم عنــه )إشــعياء ٥3: ٤، 3(. 
أعطــى هللا للنــاس درســا كان القصــد منــه أن ياشــي هــذا االعتقــاد. فلقــد برهــن 
تاريخ أيوب على أن اآلالم والضيقات تحل بالناس نتيجة لعمل الشيطان ولكن هللا 
يسيطر عليها ألغراض رحيمة. غير أن بني إسرائيل لم يفهموا هذا الدرس. فنفس 

الغلطــة التــي وبــخ هللا عليهــا أصحــاب أيــوب كررهــا اليهــود حيــن رفضــوا المســيح.
إن اعتقــاد اليهــود الخــاص بارتبــاط اآلالم بالخطيــة كان هــو االعتقــاد الــذي رســخ 
في عقول تاميذ المسيح. وفي حين أصلح يسوع خطأهم لم يوضح لهم أسباب 
البليــة التــي حلــت باألعمــى بــل أخبرهــم بنتائجهــا إذ بســبب تلــك البليــة ســتظهر 
أعمــال هللا. ثــم قــال لهــم: » َمــا ُدْمــُت ِفــي الَْعالـَـِم فَأَنـَـا نـُـوُر الَْعالـَـِم « )يوحنــا 9: ٥(. 
وبعدمــا طلــى بالطيــن عينــي األعمــى أرســله إلــى بركــة ســلوام ليغتســل فاســتعاد 
الرجــل بصــره. وبهــذا أجــاب يســوع عــن ســؤال التاميــذ بطريقــة عمليــة، كمــا اعتــاد 
أن يجيــب عــن األســئلة المقدمــة إليــه بدافــع الفضــول. إن التاميــذ لــم يطلــب منهــم 
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أن يتناقشــوا فــي الســؤال عمــن قــد أخطــأ أو مــن لــم يخطــئ بــل أن يفهمــوا ويدركــوا 
قــدرة هللا ورحمتــه فــي إعطــاء البصــر لأعمــى. كان واضحــا أن الطيــن لــم تكــن فيــه 
قــوة شــافية وال فــي البركــة التــي أرســل األعمــى ليغتســل فيهــا ولكــن القــوة الشــافية 

كانــت فــي المســيح نفســه.

أيقدر خاطئ أن يصنع معجزات كهذه؟
لــم يســع الفريســيين إالا أن يندهشــوا مــن معجــزة الشــفاء هــذه، ومــع ذلــك فقــد 
زادوا بغضــا لــه أكثــر ممــا فــي أي وقــت مضــى ألن المعجــزة أجريــت فــي يــوم الســبت.

ســأل جيــران ذلــك األعمــى والذيــن كانــوا يعرفونــه وهــو أعمــى: » أَلَيْــَس هــَذا 
ألنــه  بارتيــاب  إليــه  نظــروا   .)8  :9 )يوحنــا  َويَْســتَْعِطي؟ «  يَْجلِــُس  كَاَن  ـِذي  الَـّ ُهــَو 
وتــراءى  وســرورا  تألقــا  اكتســى  الــذي  وجهــه  هيئــة  تغيــرت  عينــاه  فتحــت  عندمــا 
لهــم كأنــه إنســان آخــر. وتناقلــت األلســنة ذلــك الســؤال. فقــال بعضهــم: » هــَذا 
ـُه يُْشــِبُهُه « وأمــا الــذي نــال البركــة العظيمــة فقــد أنهــى  ُهــَو « وآخــرون قالــوا: » إِنَـّ
كل تســاؤل إذ قــال: » إِنِّــي أَنـَـا ُهــَو «، وبعــد ذلــك أخبرهــم عــن يســوع وكيــف منحــه 
الشفاء. فلما سألوه قائلين: » أَيَْن َذاَك؟ « قال: » الَ أَْعلَُم « )يوحنا 9: 12-9(.

أبصــر.  كيــف  ُســئل  أخــرى  ومــرة  الفريســيين  إلــى مجمــع  بــه  أتــوا  ذلــك  وبعــد 
» فََقــاَل لَُهــْم: ›َوَضــَع ِطيًنــا َعلَــى َعيَْنــيَّ َواْغتََســلُْت، فَأَنَــا أُبِْصــُر‹. فََقــاَل قَــْوٌم ِمــَن 
ــبَْت‹ « )يوحنــا 9:  ـُه الَ يَْحَفــُظ السَّ يِســيِّيَن: ›هــَذا اإلِنَْســاُن لَيْــَس ِمــَن هللِا، ألَنَـّ الَْفرِّ
1٥، 16(. كان الفريســيون يريــدون أن يُظهــروا اســم يســوع كشــرير ويترتــب علــى 
ذلــك أنــه ليــس مســيا. لــم يعرفــوا أن ذاك الــذي وضــع الســبت وعــرف كل مطاليبــه 
هــو الــذي شــفى األعمــى لقــد بــدا عليهــم أنهــم يغــارون جــدا علــى كرامــة الســبت 
ولكــن  قتــل.  الرتــكاب جريمــة  يتآمــرون  كانــوا  اليــوم  ذلــك  نفــس  ففــي  ذلــك  ومــع 
الكثيــرون تأثــروا بشــدة لــدى ســماعهم نبــأ تلــك المعجــزة واقتنعــوا بــأن مــن قــد فتــح 
عينــي األعمــى هــو أكثــر مــن إنســان عــادي. وجوابــا علــى اتهــام يســوع بأنــه خاطــئ 
ألنــه لــم يحفــظ الســبت قالــوا: » كَيْــَف يَْقــِدُر إِنَْســاٌن َخاِطــٌئ أَْن يَْعَمــَل ِمثْــَل هــِذِه 

.)16 اآليَــاِت؟ « )يوحنــا 9: 
الــذي كان قبــا أعمــى قائليــن: » َمــاَذا  ومــرة أخــرى ســأل المعلمــون الرجــل 
زعــم  وقــد   .)17  :9 )يوحنــا  َعيَْنيْــَك؟ «  فَتَــَح  ـُه  إِنَـّ َحيْــُث  ِمــْن  َعْنــُه  أَنْــَت  تَُقــوُل 
الفريســيون حينئــذ أنــه لــم يكــن أعمــى فأبصــر فاســتدعوا أبويــه وســألوهما قائليــن: 
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» أَهــَذا ابُْنُكَمــا الَّــِذي تَُقــوالَِن إِنَّــُه ُولـِـَد أَْعَمــى؟ فََكيْــَف يُبِْصــُر اآلَن؟ « )يوحنــا 9: 19(. 
ولكــن كان هنالــك الرجــل نفســه الــذي كان يعلــن أنــه كان أعمــى وقــد اســترد بصــره 
غيــر أن الفريســيين كانــوا يفضلــون إنــكار برهــان حواســهم علــى االعتــراف بخطئهــم. 

إن التعصــب قــوي جــدا وبــر الفريســيين هــو االعوجــاج نفســه.

» َواآلَن أُبِْصُر «
لــم يبــق أمــام الفريســيين غيــر أمــل واحــد وهــو إلقــاء الرعــب فــي قلــب أبــوي ذلــك 
الشــاب. فبإخــاص مصطنــع ســألوهما قائليــن: » فََكيْــَف يُبِْصــُر اآلَن؟ « وكان ذانــك 
األبــوان يخشــيان مــن تعريــض نفســيهما للخطــر، ألنــه قــد أُعلــن أنــه إن اعتــرف أحــٌد 
بــأن يســوع هــو المســيح » يُْخــرَُج ِمــَن الَْمْجَمــعِ « أي يطــرد مــن المجمــع لمــدة ثاثيــن 
يومــا. وفــي خــال مــدة العقوبــة هــذه لــم يكــن يســمح بختــان طفــل أو النــوح علــى 
ميــت فــي بيــت الشــخص المذنــب. وكان هــذا الحكــم معتبــرا كارثــة عظيمــة. وإذا 
لــم ينتــج عنــه رجــوع أو توبــة فســتتلوه عقوبــة أعظــم جــدا. إن المعجــزة التــي حدثــت 
لذلــك األعمــى أقنعــت أبويــه، ولكنهمــا مــع ذلــك أجابــا قائليــن: » نَْعلـَـُم أَنَّ هــَذا ابُْنَنــا، 
ــُم. ُهــَو  ــِه فَــاَ نَْعلَ ــَح َعيَْنيْ ــُم. أَْو َمــْن فَتَ ــَف يُبِْصــُر اآلَن فَــاَ نَْعلَ ــا كَيْ ــُه ُولِــَد أَْعَمــى. َوأَمَّ َوأَنَّ
. اْســأَلُوُه فَُهــَو يَتََكلَّــُم َعــْن نَْفِســِه « )يوحنــا 9: 20، 21(. لقــد تملصــا مــن  ــنِّ كَاِمــُل السِّ
المســؤولية وألقياهــا كلهــا علــى ابنهمــا ألنهمــا لــم يجســرا علــى االعتــراف بالمســيح.

وعــدم  وتعصبهــم  وتشــككهم  الفريســيين  فيهــا جماعــة  وقــع  التــي  الورطــة  إن 
جماهيــر  عيــون  فتــح  ذلــك  كل  القضيــة،  تلــك  فــي  الواضحــة  بالحقائــق  إيمانهــم 
الشــعب وعلــى الخصــوص عامتهــم. إن يســوع كثيــرا مــا كان يصنــع عجائبــه علنــا 
فــي الشــوارع، وكانــت دومــا لتخفيــف آالم المتألميــن. والســؤال الــذي كان ماثــا 
فــي أذهــان كثيريــن هــو هــذا: هــل يمكــن أن صنــع هللا هــذه المعجــزات والقــوات 
علــى يــدي إنســان محتــال كمــا أصــر الفريســيون فــي اعتقادهــم عــن يســوع؟ وقــد 

بــدأت الحــرب تشــتد ويحمــى وطيســها بيــن الفريقيــن.
يســوع.  عملــه  الــذي  للعمــل  يروَّجــون  كانــوا  بتصرفهــم  أنهــم  الفريســيون  رأى 
إنهــم لــم يســتطيعوا إنــكار المعجــزة. لقــد كان قلــب األعمــى مفعمــا بالفــرح وفائضــا 
بالشــكر. ها هو اآلن يرى ألول مره عجائب الطبيعة فيمتلئ قلبه ســرورا وهو يرى 
جمــال األرض والســماء. وهــا هــو بــكل حريــة يحكــي اختبــاره. وهنــا يحــاول الرؤســاء 
ــُم أَنَّ هــَذا اإلِنَْســاَن  مــرة أخــرى أن يســكتوه بقولهــم لــه: » أَْعــِط َمْجــًدا ِهلِل. نَْحــُن نَْعلَ
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َخاِطــٌئ « )يوحنــا 9: 17(. وكأنمــا هــم يقولــون لــه: ال تعــد تقــول أن هــذا اإلنســان قــد 
منحــك البصــر، فــإن هللا هــو الــذي فعــل ذلــك.

فأجابهــم األعمــى قائــا: » أََخاِطــٌئ ُهــَو؟ لَْســُت أَْعلـَـُم. إِنََّمــا أَْعلـَـُم َشــيْئًا َواِحــًدا: 
أَنِّــي كُْنــُت أَْعَمــى َواآلَن أُبِْصــُر « )يوحنــا 9: 2٥(.

الكهنة يقعون في الفخ
فعــادوا يســتجوبونه قائليــن: » َمــاَذا َصَنــَع ِبــَك؟ كَيْــَف فَتـَـَح َعيَْنيْــَك؟ «. جعلــوا 
الشــيطان  وكان  ُخــدع.  قــد  نفســه  فيحســب  يربكونــه  لعلهــم  بأســئلتهم  يمطرونــه 
ــدوا كل جهودهــم وخبثهــم  وأعوانــه مــن األبالســة منحازيــن إلــى الفريســيين. وقــد وحا
مــن المحابــاة البشــرية لكــي يبطلــوا مفعــول تأثيــر المســيح. لقــد أضعفــوا االقتنــاع 
الــذي كان متأصــا فــي عقــول الكثيريــن. كمــا أن مائكــة هللا كانــوا هــم أيضــاً فــي 

ميــدان القتــال لتشــديد عزيمــة الــذي أبصــر.
كان الفريســيون موقنيــن أنهــم ال يتعاملــون مــع أي واحــد آخــر غيــر ذلــك الرجــل 
لقــد  العــداء.  يناصبونــه  الــذي كانــوا  لــم يعرفــوا ذاك  المولــود أعمــى، و  الجاهــل 
أشــرق النــور اإللهــي فــي مخــادع نفــس الرجــل المولــود أعمــى، وإذ حــاول هــؤالء 
المنافقــون أن يشــككوه فيمــا قالــه ويجعلــوه ينكــره فقــد أعانــه هللا علــى أن يبرهــن 
بقــوة إجاباتــه الســديدة علــى إنــه ال يمكــن أن يؤخــذ فــي أشــراكهم. فأجابهــم بقولــه: 
أَنْتُــْم  أَلََعلَُّكــْم  أَيًْضــا؟  تَْســَمُعوا  أَْن  تُِريــُدوَن  لَِمــاَذا  تَْســَمُعوا.  َولَــْم  لَُكــْم  قُلْــُت  » قَــْد 

تُِريــُدوَن أَْن تَِصيــُروا لَــُه تَاَِميــَذ؟ « )يوحنــا 9: 29-27(.
لقــد عــرف الــرب يســوع المحنــة التــي كان يجتــاز فيهــا ذلــك الرجــل فأعطــاه نعمــة 
وكاما بحيث صار شــاهدا للمســيح. لقد كانت إجاباته توبيخا جارحا لمســتجوبيه. 
عــون أنهــم مفســرو كلمــة هللا وقــادة األمــة الدينيــون، ومــع ذلــك فهــا هــو  لقــد كانــوا يدَّ
المسيح يصنع المعجزات ومع ذلك كانوا يجهلون جها قاطعا مصدر قوته وكل ما 
يتعلق بصفاته وتصريحاته. قال لهم الرجل: » إِنَّ ِفي هَذا َعَجبًا! إِنَُّكْم لَْستُْم تَْعلَُموَن 
. َونَْعلَُم أَنَّ هللاَ الَ يَْسَمُع لِلُْخطَاِة. َولِكْن إِْن كَاَن أََحٌد يَتَِّقي  ِمْن أَيَْن ُهَو، َوقَْد فَتََح َعيَْنيَّ
ْهــِر لـَـْم يُْســَمْع أَنَّ أََحــًدا فَتـَـَح َعيَْنــْي َمْولـُـوٍد  هللاَ َويَْفَعــُل َمِشــيئَتَُه، فَلِهــَذا يَْســَمُع. ُمْنــُذ الدَّ

أَْعَمى لـَـْو لـَـْم يَُكــْن هــَذا ِمــَن هللِا لـَـْم يَْقــِدْر أَْن يَْفَعــَل َشــيْئًا « )يوحنــا 9: 33-30(.
لقــد واجــه الرجــل مســتجوبيه فــي ميدانهــم ولــم يســتطيعوا اإلجابــة علــى حججــه، 
بــل ذهــل أولئــك الفريســيون وســكتوا — لقــد أبكمهــم الذهــول أمــام كامــه الموجــه 
القاطــع الثابــت. نعــم صمتــوا لمــدى لحظــات قصيــرة ومــن ثــم لــمَّ الكهنــة والمعلمــون 
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العابســون أطــراف ثيابهــم كأنمــا كانــوا يخشــون مــن أن تصيبهــم عــدوى ذلــك الرجــل 
ونفضوا غبار أرجلهم وجعلوا يقذفونه بوابل من شتائمهم قائلين له: » ›ِفي الَْخطَايَا 
ُولـِـْدَت أَنـْـَت ِبُجْملَِتــَك، َوأَنـْـَت تَُعلُِّمَنــا!‹ فَأَْخرَُجــوُه َخارًِجــا « )حرمــوه( )يوحنــا 9: 3٤(.

فســمع يســوع بــكل مــا حــدث، وإذ وجــد الرجــل بعــد قليــل قــال لــه: » أَتُْؤِمــُن 
ِبابْــِن هللِا؟ « )يوحنــا 9: 3٥(.

واهب النور
فــأول مــرة شــخص الرجــل فــي وجــه مــن قــد شــفاه. إنــه إذ كان واقفــا يحاكــم 
إلــى وجــوه  ينظــر  أبويــه مضطربيــن ومرتبكيــن، وكان  الفريســيين رأى  أمــام مجمــع 
المعلميــن العابســة. أمــا اآلن فهــا هــو يــرى وجــه يســوع المحــب الــذي يتجلــى فيــه 
الســام. لقد ســبق له أن اعترف بأنه مرســل من الســماء ومزود بســلطان إلهي وإن 

كان ذلــك قــد كلفــه ثمنــا غاليــا. أمــا اآلن فهــا هــو يتلقــى إعــان أســمى.
فــإذ ســأله المخلِـّـص قائــا: » أَتُؤِْمــُن ِبابْــِن هللِا؟ « أجابــه األعمــى علــى ســؤاله 
ِبــِه؟ « فأجابــه يســوع بقولــه: » قَــْد  َســيُِّد ألُوِمــَن  يَــا  ُهــَو  بســؤال آخــر قائــا: » َمــْن 
رَأَيْتـَـُه، َوالَّــِذي يَتََكلَّــُم َمَعــَك ُهــَو ُهــَو! « )يوحنــا 9: 3٥-37(. فََخــرَّ الرجــل عنــد قدمــي 
المســيح وســجد لــه. ففضــاً عــن كــون الرجــل عــاد بصيــرا فقــد فتحــت عيــن ذهنــه 
وفهمه. لقد أُعلِن المســيح لنفس ذاك الرجل فقبله كَمن هو مرســل من قبل هللا.

وكان جمــع مــن الفريســيين مجتمعيــن هنــاك، فــإذ رآهــم يســوع ارتســم فــي ذهنــه 
التبايــن الدائــم الوضــوح كنتيجــة ألقوالــه وأعمالــه. فقــال: » لَِديُْنونـَـٍة أَتَيْــُت أَنـَـا إِلـَـى هــَذا 
الَْعالـَـِم، َحتَّــى يُبِْصــَر الَِّذيــَن الَ يُبِْصــرُوَن َويَْعَمــى الَِّذيــَن يُبِْصــرُوَن « )يوحنــا 9: 39(. أتــى 
يســوع ليفتــح أعيــن العميــان ولينيــر علــى الجالســين فــي الظلمــة. لقــد أعلــن نفســه أنــه 
نور العالم، وكانت المعجزة التي أجريت حينئٍذ خير شاهد على صدق رسالته. إن 
من قد رأوا الُمَخلِّص في مجيئه، كان لهم امتياز اإلعان األكمل عن الحضور اإللهي 
أكثر مما قد تمتع به العالم من قبل. لقد أُعلنت معرفة هللا بكماٍل أوضح، ولكن في 
نفس هذا اإلعان قُضي بالدينونة على الناس إذ اختبرت أخاقهم وتقرر مصيرهم.

التــي منحــت لأعمــى بصــرا طبيعيــا وروحيــا. ذلــك  القــوة اإللهيــة  إن إعــان 
الســامعين  بعــض  فــي ظلمــة أشــد حلوكــًة. وإذ أحــس  الفريســيين  تــرك  اإلعــان 
ُعْميَــاٌن؟ «  أَيًْضــا  نَْحــُن  أن كام المســيح ينطبــق عليهــم ســألوه قائليــن: » أَلََعلََّنــا 
فأجابهــم يســوع: » لَــْو كُْنتُــْم ُعْميَانًــا لََمــا كَانَــْت لَُكــْم َخِطيَّــٌة «، أي لــو كان هللا قــد 
جعــل مــن المســتحيل عليكــم أن تــروا الحــق لمــا كان ينطــوي علــى جهلكــم خطيــة، 
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» َولِكــِن اآلَن تَُقولُــوَن إِنََّنــا نُبِْصــُر «. أنتــم تعتقــدون أنكــم قــادرون علــى أن تبصــروا 
ولكنكــم ترفضــون الوســيلة التــي بهــا دون ســواها يمكنكــم الحصــول علــى البصــر. 
ويحســون  حاجتهــم  يعرفــون  مــن  لــكل  محــدودة  غيــر  بمعونــة  المســيح  أتــى  لقــد 
ويعترفــون بهــا. أمــا الفريســيون فلــم يعترفــوا بحاجتهــم إلــى شــيء. ولذلــك رفضــوا 
تقــع عليهــم وحدهــم  الــذي  إلــى المســيح فتُرِكــوا فــي عماهــم — العمــى  اإلتيــان 

تبعتــه. فقــال لهــم يســوع: » َخِطيَّتُُكــْم بَاِقيَــٌة « )يوحنــا 9: ٤0، ٤1(.  

475



٥2
الراعي اإللهي

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 10: 30-1(.

ا أَنَا  الـِـُح يَبْــِذُل نَْفَســُه َعــِن الِْخــرَاِف «. » أَمَّ الـِـُح، َوالرَّاِعــي الصَّ » أَنـَـا ُهــَو الرَّاِعــي الصَّ
ِتي تَْعرِفُِني « )يوحنا 10: 11، 1٤(.  ِتي َوَخاصَّ الُِح، َوأَْعرُِف َخاصَّ فَإِنِّي الرَّاِعي الصَّ

وجــد يســوع مــرة أخــرى ســبيا إلــى عقــول ســامعيه عــن طريــق األشــياء المألوفــة 
لديهــم. لقــد شــبَّه تأثيــر الــروح القــدس بالمــاء البــارد المنعــش المــروي، كمــا شــبه 
نفســه بالنــور الــذي هــو مصــدر الحيــاة والفــرح للطبيعــة واإلنســان. أمــا اآلن فهــو 
بــه فــي صــورة جميلــة للراعــي ورعيتــه. وكانــت هــذه  يصــور عاقتــه بمــن يؤمنــون 
الصــورة  هــذه  المســيح،  كلمــات  ربطــت  وقــد  لســامعيه.  جــدا  مألوفــة  الصــورة 
وهــم  الرعــاة  إلــى  ينظــرون  فيهــا  التاميــذ  كان  مــرة  مــن  ومــا  األبــد.  إلــى  بشــخصه 
يحرســون أغنامهــم إال وكانــوا يتذكــرون هــذا الــدرس الــذي علمهــم إيــاه الُمَخلِـّـص. 
فكانــوا يــرون المســيح فــي شــخص كل راع أميــن، وكانــوا يــرون أنفســهم ممثليــن فــي 

كل قطيــع عاجــز يعتمــد علــى راعيــه.
الصــورة علــى رســالة مســيا. ففــي كلمــات معزيــة  النبــي هــذه  طبــق إشــعياء 
ٍة، يَــا  ــرََة ِصْهيَــْوَن. ارْفَِعــي َصْوتَــِك ِبُقــوَّ يقــول: » َعلَــى َجبَــل َعــال اْصَعــِدي، يَــا ُمبَشِّ
رََة أُورَُشلِيَم. ارْفَِعي الَ تََخاِفي. قُولِي لُِمُدِن يَُهوَذا: ›ُهَوَذا إِلُهِك... كَرَاٍع يَْرَعى  ُمبَشِّ
الُْمرِْضَعــاِت‹ «  َويَُقــوُد  يَْحِملَُهــا،  ِحْضِنــِه  َوِفــي  الُْحْمــاََن،  يَْجَمــُع  ِبِذَراِعــِه  قَِطيَعــُه. 
)إشــعياء ٤0: 9-11(. وقــد تغنــى داود قائــا: » الــرَّبُّ َراِعــيَّ فَــاَ يُْعِوزُنِــي َشــْيٌء « 
)مزمــور 23: 1(. وعلــى لســان حزقيــال أعلــن الــروح القــدس قائــا: » َوأُِقيــُم َعلَيَْهــا 
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، َوأَْســتَرِدُّ الَْمطْــُروَد، َوأَْجِبــُر الَْكِســيَر،  ــالَّ َراِعيًــا َواِحــًدا فَيَْرَعاَهــا «، » َوأَطْلُــُب الضَّ
بَْعــُد َغِنيَمــًة  َوأَْعِصــُب الَْجِريــَح «، » َوأَقْطَــُع َمَعُهــْم َعْهــَد َســاٍَم «، » فَــاَ يَُكونُــوَن 

لِأَُمــِم... بَــْل يَْســُكُنوَن آِمِنيــَن َوالَ ُمِخيــٌف « )حزقيــال 3٤: 23، 16، 2٥، 28(.
طَبَّــَق المســيح هــذه النبــوات علــى نفســه. وأبــان الفــرق بيــن صفاتــه وصفــات 
رؤســاء إســرائيل. فمنــذ قليــل طــرد الفريســيون مــن الحظيــرة واحــدا ألنــه تجــرأ علــى 
أن يشــهد لقــدرة المســيح. لقــد قطعــوا نفــس إنســان كان الراعــي الحقيقــي يجتذبــه 
إلى نفســه. وبهذا التصـــرف برهنوا على أنهم يجهلون العمل المســند إليهم وعلى 
أنهــم غيــر جديــرون بــأن يســتأمنوا كرعــاة علــى القطيــع المســلم لهــم. وقــد أبــان لهــم 
يســوع الفــرق بينهــم وبيــن الراعــي الصالــح، وأشــار إلــى نفســه كالحــارس الحقيقــي 

لقطيــع الــرب. وقبلمــا فعــل ذلــك تكلــم عــن نفســه فــي صــورة أخــرى.

الدخول من الباب
يَطْلَــُع  بَــْل  الِْخــرَاِف،  َحِظيــرَِة  إِلَــى  الْبَــاِب  ِمــَن  يَْدُخــُل  الَ  ـِذي  الَـّ لهــم: » إِنَّ  قــال 
ـِذي يَْدُخــُل ِمــَن الْبَــاِب فَُهــَو َراِعــي  ــا الَـّ . َوأَمَّ ِمــْن َمْوِضــعٍ آَخــَر، فَــَذاَك َســاِرٌق َولِــصٌّ
بهــذا  تكلــم  قــد  أنــه  لــم يفهمــوا  الفريســيين  1، 2(. ولكــن  الِْخــرَاِف « )يوحنــا 10: 
ضدهــم. وعندمــا كانــوا يتفكــرون فــي قلوبهــم عــن معنــى هــذا الــكام أخبرهم يســوع 
بــكل وضــوح قائــا: » أَنَــا ُهــَو الْبَــاُب. إِْن َدَخــَل ِبــي أََحــٌد فَيَْخلُــُص َويَْدُخــُل َويَْخــُرُج 
أَتَيْــُت  فََقــْد  أَنَــا  ــا  َوأَمَّ َويُْهلِــَك،  َويَْذبَــَح  لِيَْســرَِق  إاِلَّ  يَأْتِــي  الَ  ــاِرُق  اَلسَّ َمْرًعــى.  َويَِجــُد 
لِتَُكــوَن لَُهــْم َحيَــاٌة َولِيَُكــوَن لَُهــْم أَفَْضــُل « )يوحنــا 10: 9، 10(. المســيح هــو البــاب 
إلــى حظيــرة هللا. ومــن هــذا البــاب دخــل أوالده منــذ أقــدم العصــور. ففــي شــخص 
يســوع كمــا هــو ظاهــر فــي الصــور ومخفــي فــي الرمــوز وُمعلــن فــي نبــوات األنبيــاء، 
وواضــح فــي التعاليــم التــي قدمهــا لتاميــذه والمعجــزات التــي أجراهــا لخيــر بنــي 
اإلنســان- فــي كل هــذا رأوا فيــه » َحَمــُل هللِا الَّــِذي يَرْفـَـُع َخِطيَّــَة الَْعالـَـِم « )يوحنــا 1: 
29(. وبواســطته يؤتــى بهــم إلــى حظيــرة نعمتــه. إن كثيريــن قدمــوا مواضيــع وأغراضــا 
أخــرى إليمــان العالــم، وابتكــرت طقــوس ونظــم يأمــل النــاس أن يحصلــوا بواســطتها 
علــى التبريــر والســام مــع هللا وهكــذا يجــدون البــاب للدخــول إلــى حظيرتــه. لكــن 
المســيح هــو البــاب الوحيــد، وكل مــن أتــوا بشــيء ليحتــل مــكان المســيح، وكل مــن 

حاولــوا دخــول الحظيــرة بطريقــة أخــرى هــم ســراق ولصــوص.
آخــر  مــن موضــع  الحظيــرة  إلــى  بــل طلعــوا  البــاب  مــن  الفريســيون  يدخــل  لــم 
والكتبــة  والرؤســاء  فالكهنــة  الحقيقــي.  الراعــي  عمــل  يتممــوا  ولــم  المســيح،  غيــر 
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بــوا المراعــي الحيــة وأفســدوا آبــار المــاء الحــي. إن كلمــات الوحــي  والفريســيون خرَّ
تَُقــوُّوُه،  لَــْم  » الَْمِريــُض  دقيقــا:  وصفــا  المزيفيــن  الرعــاة  هــؤالء  تصــف  اإللهــي 
ــالُّ لـَـْم  َوالَْمْجــُروُح لـَـْم تَْعِصبُــوُه، َوالَْمْكُســوُر لـَـْم تَْجبُــُروُه، َوالَْمطـْـُروُد لـَـْم تَْســتَرِدُّوُه، َوالضَّ

 .)٤ َعلَيِْهــْم « )حزقيــال 3٤:  تََســلَّطْتُْم  َوِبُعْنــٍف  ٍة  ِبِشــدَّ بَــْل  تَطْلُبُــوُه، 

إنجيل النعمة
فــي كل العصــور كان الفاســفة والمعلمــون يقدمــون للعالــم نظريــات حاولــوا 
ونُظمهــا  العظــام  معلموهــا  لهــا  كان  وثنيــة  أمــة  فــكل  النفــس.  حاجــات  ســد  بهــا 
الدينيــة وهــذه كلهــا قدمــت وســائل أخــرى للفــداء غيــر المســيح، وبذلــك حــوَّل 
أولئــك المعلمــون أنظــار النــاس عــن وجــه اآلب ومــأوا قلوبهــم خوفــا ورعبــا مــن 
ذاك الــذي لــم يمنحهــم غيــر البــركات. فكانــوا بذلــك يحاولــون ســلب حقــوق هللا 
فــي الخلــق والفــداء. كمــا أن أولئــك المعلميــن الكذبــة يســلبون اإلنســان أيضــاً. إن 
ماييــن مــن بنــي اإلنســان مقيــدون تحــت ســلطان الديانــات الكاذبــة، تحــت عبوديــة 
حامــات  كالحيوانــات  يكدحــون  وهــم  البليــدة  المبــاالة  عــدم  أو  المــذل  الخــوف 
األثقــال بــا أمــل أو طمــوح فــي هــذه الحيــاة وليــس لهــم غيــر الكآبــة والخــوف مــن 
المســتقبل. وليــس غيــر إنجيــل نعمــة هللا يســتطيع أن يســمو بالنفــس. إن التأمــل 
فــي محبــة هللا الظاهــرة فــي ابنــه هــو الــذي يلهــب القلــب وكل قــوى النفــس أكثــر 
مــن أي شــيء آخــر. ولقــد أتــى المســيح لكــي يخلــق فــي اإلنســان صــورة هللا مــن 
جديــد. وكل مــن يبعــد النــاس عــن المســيح إنمــا يبعدهــم عــن مصــدر كل ارتقــاء 

حقيقــي ويختلــس منهــم أمــل الحيــاة وغايتهــا الحقيقييــن. إنــه ســارق ولــص.
ــا الَّــِذي يَْدُخــُل ِمــَن الْبَــاِب فَُهــَو َراِعــي الِْخــرَاِف « )يوحنــا 2:10(. المســيح  » َوأَمَّ
هــو البــاب كمــا أنــه هــو الراعــي. إنــه يدخــل بنفســه. وبواســطة كفارتــه يصيــر راعــي 
ــَة  تَْســَمُع َصْوتَــُه، فَيَْدُعــو ِخرَافَــُه الَْخاصَّ َوالِْخــرَاُف  الْبَــوَّاُب،  يَْفتَــُح  الخــراف » لِهــَذا 
ــَة يَْذَهــُب أََماَمَهــا، َوالِْخــرَاُف تَتْبَُعــُه،  ــُه الَْخاصَّ ِبأَْســَماٍء َويُْخرُِجَهــا. َوَمتَــى أَْخــَرَج ِخرَافَ

ألَنََّهــا تَْعــرُِف َصْوتَــُه « )يوحنــا 10: 3، ٤(.
إن الخــروف هــو مــن أكثــر كل الخائــق جبنــا وعجــزا. وفــي بــاد الشــرق يهتــم 
العصــور  وفــي  الكلــل.  تعــرف  ال  رعايــة  ويرعــاه  دائمــا  اهتمامــا  بقطيعــه  الراعــي 
القديمــة كمــا فــي هــذه األيــام لــم يكــن يوجــد أمــان خــارج أســوار المــدن. وإن قطاــاع 
الطــرق القادميــن مــن القبائــل المجــاورة المغيــرة أو الوحــوش الخارجــة مــن أوجارهــا 
فــي الصخــور كانــت تتربــص بالغنــم. ولكــن الراعــي كان يحــرس غنمــه مــع علمــه أن 
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ذلــك كان يكلفــه حياتــه. إن يعقــوب الــذي كان يرعــى غنــم البــان فــي حقــول حــاران 
إذ يصــف خدمتــه فــي غيــر كلــل يقــول: » كُْنــُت ِفــي النََّهــاِر يَأْكُلُِنــي الَْحــرُّ َوِفــي اللَّيْــِل 
الَْجلِيــُد، َوطَــاَر نَْوِمــي ِمــْن َعيَْنــيَّ « )تكويــن: 31: ٤0(. وإذ كان الفتــى داود يحــرس 

غنــم أبيــه قاتــل األســد والــدب وهــو أعــزل وأنقــذ الشــاة مــن أنيابهمــا.

الراعي اإللهي
الوعــرة  واألوديــة  والغابــات  الصخريــة  التــال  فــوق  قطيعــه  الراعــي  يقــود  وإذ 
الضيقة إلى المراعي الخضراء الممتدة على جانب النهر، وإذ يحرسها فوق الجبل 
فــي الليالــي الموحشــة ويحفظهــا مــن اللصــوص وبــكل رقــة يُعَنــى بالخــراف المريضــة 
ــد بينــه وبين  والهزيلــة فــإن حياتــه تتحــد وترتبــط بحياتهــا. إن الرابطــة القويــة الرقيقــة توحا
الخراف التي هي موضع رعايته. ومهما يكن القطيع كبيرا فالراعي يعرف كل شاة. 

ولــكل واحــدة اســمها وعندمــا تســمع الراعــي يناديهــا باســمها تســتجيب لندائــه.
وكما يعرف الراعي األرضي خرافه فكذلك يعرف الراعي اإللهي قطيعه المشتت 
فــي كل أنحــاء العالــم. وهــا الــرب يســوع يقــول: » َوأَنْتـُـْم يـَـا َغَنِمــي، َغَنــُم َمرَْعــاَي، أُنـَـاٌس 
ــيُِّد الــرَّبُّ « كمــا يقــول أيضــاً: » َدَعْوتُــَك ِباْســِمَك. أَنْــَت  أَنْتُــْم. أَنَــا إِلُهُكــْم، يَُقــوُل السَّ
ــيَّ نََقْشــتُِك « )حزقيــال 3٤: 31؛ إشــعياء ٤3: 1؛ ٤9: 16(. لـِـي «، » ُهــَوذَا َعلَــى كَفَّ

إن يســوع يعــرف كل فــرد منــا وهــو يرثــي لضعفاتنــا ويعــرف كا منــا باســمه، 
ويعــرف نفــس البيــت الــذي يســكنه كل واحــد واســم كل فــرد مــن العائلــة. وفــي 
بعــض األيــام يرســل أحــد خدامــه إلــى شــارع مــن شــوارع إحــدى المــدن وإلــى بيــت 

فــي ذلــك الشــارع ليجــد واحــدا مــن خرافــه ويفتقــده.
الشــخص  لــو كان هــو  تمامــا كمــا  لــدى يســوع  إنســان معروفــة  نفــس كل  إن 
الوحيــد الــذي قــد مــات الُمَخلِّــص ألجلــه. إن كــرب كل فــرد يمــس قلبــه وصراخهــم 
يصــل إلــى أذنيــه. لقــد أتــى ليجتــذب إلــى نفســه كل النــاس. وهــو يأمــر كا منهــم 
قائــا: » اتْبَْعِنــي «، وروحــه يــرف علــى قلوبهــم ليجتذبهــم لإلتيــان إليــه. إن كثيريــن 
إذ  الذيــن  أولئــك  يعــرف  كمــا  هــم،  مــن  يعــرف  ويســوع  الجاذبيــة  تلــك  يقاومــون 
يســمعون نداءه يكونون على أتم اســتعداد ليأتوا ويكونوا تحت رعايته بكل ســرور. 
إنــه يقــول: » ِخرَاِفــي تَْســَمُع َصْوتِــي، َوأَنـَـا أَْعرِفَُهــا فَتَتْبَُعِنــي « )يوحنــا 10: 27( وهــو 

يهتــم بــكل واحــد كمــا لــو كان هــو الشــخص الوحيــد علــى وجــه كل األرض.
تَْعــرُِف  ألَنََّهــا  تَتْبَُعــُه،  َوالِْخــرَاُف  َويُْخرُِجَهــا...  ِبأَْســَماٍء  ــَة  الَْخاصَّ ِخرَافَــُه  » يَْدُعــو 
َصْوتَُه « )يوحنا 10: 3، ٤(. إن رعاة الشرق ال يسوقون أغنامهم أمامهم. والراعي 

479, 480



الراعي اإللهي  |  ٤73

ال يركــن إلــى القــوة أو الخــوف، ولكنــه إذ يســير أمامهــا يدعوهــا بأســمائها. والخــراف 
تعــرف صوتــه وتطيــع نــداءه. وهــذا هــو نفــس مــا يفعلــه مخلصنــا وراعينــا مــع غنمــه. 
ــِد ُموَســى َوهــاُروَن «. ويســوع يعلــن  والكتــاب يقــول: » َهَديْــَت َشــْعبََك كَالَْغَنــِم ِبيَ
لَــِك  أََدْمــُت  ذلِــَك  أَْجــِل  ِمــْن  أَْحبَبْتُــِك،  ـًة  أَبَِديَـّ » َمَحبَّــًة  النبــي:  لســان  علــى  قائــا 
الرَّْحَمــَة « )اجتذبتــك بالرحمــة(. إنــه ال يرغــم أحــدا علــى اتباعــه: » كُْنــُت أَْجِذبُُهــْم 

ِبِحبَــاِل الْبََشــِر، ِبُربُــِط الَْمَحبَّــِة « )مزمــور 77: 20؛ إرميــا 31: 3؛ هوشــع 11: ٤(.

المحبة الجاذبة
أو  العقــاب  مــن  الخــوف  ليــس هــو  اتباعــه  إلــى  المســيح  مــا يدعــو تاميــذ  إن 
الطمــع فــي الثــواب األبــدي، لكنهــم يــرون محبــة الُمَخلِّــص التــي ال مثيــل لهــا معلنــة 
للنــاس مــدى ســني حياتــه علــى األرض مــن مــذود بيــت لحــم إلــى صليــب جلجثــة، 
والنظــر إليــه وإلــى محبتــه يجتذبهــم، وهــذا يليــن القلــب ويخضــع النفس. فتســتيقظ 

المحبــة فــي قلــوب مشــاهديه. فــإذ يســمعون صوتــه يتبعونــه.
وكمــا يتقــدم الراعــي خرافــه معرضــا نفســه لمخاطــر الطريــق كذلــك يفعــل يســوع 
ــَة يَْذَهــُب أََماَمَهــا « )يوحنــا 10: ٤(. إن  مــع شــعبه: » َوَمتَــى أَْخــَرَج ِخرَافَــُه الَْخاصَّ
الطريــق إلــى المــاء قــد تقــدس بآثــار خطــوات الُمَخلِّــص. ربمــا كان الطريــق منحــدرا 
وعــرا، ولكــن يســوع ســبق فســار فيــه. لقــد داس بقدميــه األشــواك القاســية ليمهــد 

الطريــق أمامنــا. لقــد ســبق فحمــل كل حمــل علينــا أن نحملــه.
ومــع أن يســوع اآلن قــد صعــد إلــى محضــر هللا وهــو جالــس علــى عــرش الكــون 
فإنــه ال يــزال محتفظــا بطبيعتــه الرحيمــة الرقيقــة. واليــوم نجــد أن نفــس ذلــك القلــب 
الرقيــق العطــوف ال يــزال يرثــى لــكل البشــر فــي آالمهــم وباياهــم. وتلــك اليــد المثقوبــة 
تمتد اليوم لتجزل البركات بغزارة لشعبه الذين في العالم » َولَْن تَْهلَِك إِلَى األَبَِد، َوالَ 
يَْخطَُفَها أََحٌد ِمْن يَِدي « )يوحنا 10: 28(. إن الشخص الذي قد سلم نفسه للمسيح 
هــو أغلــى فــي نظــره مــن كل العالــم. والُمَخلِّــص كان بــكل ســرور يجتــاز فــي آالم جلجثــة 
وعذاباتهــا حتــى تخلــص نفــس واحــدة وتأتــي إلــى ملكوتــه. وهــو لــن يتخلــى عــن إنســان 
مــات ألجلــه. ومــا لــم يتركــه أتباعــه بمحــض اختيارهــم فســيظل متمســكا بهــم بــكل قوتــه. 
إننــا فــي كل تجاربنــا نجــد معينــا ال يخذلنــا أبــدا. إنــه ال يتركنــا وحدنــا لنصــارع 
مــع التجربــة ونحــارب الشــر لتســحقنا أعباؤنــا وأحزاننــا فــي النهايــة. ومــع أنــه اآلن ال 
يـُـرى بالعيــن البشــرية فــإن أذن اإليمــان تســتطيع أن تســمع صوتــه قائــا: ال تخــف أنــا 
. وَكُْنــُت َميْتًــا، َوَهــا أَنَــا َحــيٌّ إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن! « )رؤيــا 1: 18(.  معــك. أنــا » الَْحــيُّ
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إنــى قــد حملــت أحزانكــم واختبــرت محارباتكــم، وجــزت فــي تجاربكــم. إنــي أعــرف 
دموعكــم فلقــد بكيــت أنــا أيضــاًً. وإنــي أعــرف األحــزان التــي هــي فــي أعمــاق النفــس 
حتى ما تســمعها أذن بشــر. ال تظنوا أنكم قد تركتم وحدكم لمعاناة آالم الوحشــة. 
ومــع أن آالمكــم ال تجــد عطفــا وال اســتجابة مــن قلــوب النــاس فالتفتــوا إلــيَّ واحيــوا، 
ــا إِْحَســانِي فـَـاَ يـَـزُوُل َعْنــِك، َوَعْهــُد َســاَِمي  » فـَـِإنَّ الِْجبـَـاَل تـَـزُوُل، َواآلكَاَم تَتَزَْعــَزُع، أَمَّ

الَ يَتَزَْعــَزُع، قَــاَل َراِحُمــِك الــرَّبُّ « )إشــعياء ٥٤: 10(.

خراف الرب
مهمــا كانــت محبــة الراعــي لخرافــه عظيمــة فــإن محبتــه لبنيــه وبناتــه هــى أعظــم 
فقــط  راعينــا  ليــس  يســوع  ولكــن  شــك.  ذلــك  فــي  مــا  يقــاس،  ال  بمــا  ذلــك  مــن 
تَْعرِفُِنــي،  ِتــي  َوَخاصَّ ِتــي  يقــول: » أَْعــرُِف َخاصَّ لنــا. وهــو  أبــدي «  بــل هــو » أب 
كََمــا أَنَّ اآلَب يَْعرِفُِنــي َوأَنَــا أَْعــرُِف اآلَب « )يوحنــا 10: 1٤، 1٥(. مــا أعظــم هــذا 
الحــق وهــذا التصريــح! — فاالبــن الوحيــد الــذي هــو فــي حضــن اآلب، دعــاه هللا بـــ 
» َرُجــِل رِفَْقِتــي « )زكريــا 13: 7(. فالشــركة التــي بينــه وبيــن اإللــه الســرمدي تمثــل 

لنــا الشــركة بيــن المســيح وأوالده علــى األرض! 
فلكوننا عطية اآلب وثواب عمله فيســوع يحبنا كأوالده. إنه يحبك أيها القارئ. 
والسماء نفسها ال يمكنها أن تمنح شيئا أعظم وال أفضل من هذا. إذا فاتكل عليه.

كان يســوع يفكــر فــي نفــوس النــاس فــي كل العالــم، فــي كل مــن قــد أضلهــم 
الرعــاة الكذبــة. أولئــك الذيــن كان يتــوق إلــى أن يجمعهــم كغنــم مرعــاه تشــتتوا بيــن 
الذئــاب. قــال: » َولـِـي ِخــرَاٌف أَُخــُر لَيَْســْت ِمــْن هــِذِه الَْحِظيــرَِة، يَْنبَِغــي أَْن آتـِـَي ِبِتلـْـَك 

ــٌة َواِحــَدٌة َوَراٍع َواِحــٌد « )يوحنــا 10: 16(. أَيًْضــا فَتَْســَمُع َصْوتِــي، َوتَُكــوُن َرِعيَّ
 .)17 أَيًْضــا « )يوحنــا 10:  نَْفِســي آلُخَذَهــا  أََضــُع  يُِحبُِّنــي اآلُب، ألَنِـّـي  » لِهــَذا 
وكأنمــا هــو يقــول: إن أبــي قــد أحبكــم حبــا عظيمــا حتــى أنــه يحبنــي باألكثــر ألنــي 
أبــذل حياتــي لفدائكــم. فــإذ أصيــر نائبــا عنكــم وضامنــا لكــم بتســليم حياتــي وتحمــل 

ضعفاتكــم وتعدياتكــم، لهــذا كلــه يحبنــي أبــي.
» أََضــُع نَْفِســي آلُخَذَهــا أَيًْضــا. لَيْــَس أََحــٌد يَأُْخُذَهــا ِمنِّــي، بَــْل أََضُعَهــا أَنَــا ِمــْن 
َذاتِــي. لِــي ُســلْطَاٌن أَْن أََضَعَهــا َولِــي ُســلْطَاٌن أَْن آُخَذَهــا أَيًْضــا « )يوحنــا 10: 17، 
كان  ولكونــه هللا  للمــوت،  قابــا  كان  البشــرية  األســرة  مــن  كفــرد  كان  فــإذ   .)18
المــوت ويرفــض  أمــام هجــوم  يثبــت  أن  يمكنــه  العالــم. كان  لــكل  نبــع حيــاة  هــو 
الحيــاة  ينيــر  حتــى  حياتــه  وضــع  اختيــاره  بمحــض  ولكنــه  لســلطانه،  الخضــوع 
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والخلــود. لقــد حمــل خطيــة العالــم واحتمــل لعنتهــا مقدمــا حياتــه ذبيحــة حتــى 
لََهــا... َوُهــَو  ال يهلــك النــاس هــاكا أبديــاً » لِكــنَّ أَْحزَانََنــا َحَملََهــا، َوأَْوَجاَعَنــا تََحمَّ
َمْجــُروٌح ألَْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا. تَأِْديــُب َســاَِمَنا َعلَيْــِه، َوِبُحبُــرِِه 
ُشــِفيَنا. كُلَُّنــا كََغَنــٍم َضلَلَْنــا. ِملَْنــا كُلُّ َواِحــٍد إِلَــى طَِريِقــِه، َوالــرَّبُّ َوَضــَع َعلَيْــِه إِثْــَم 

.)6-٤  :٥3 )إشــعياء  َجِميِعَنــا « 
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٥3
الرحيل عن الجليل 

آلخر مرة
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 9: ٥1-٥6؛ 10: 1-2٤(.

حــدث تغييــر فــي األســلوب الــذي اتبعــه المســيح فــي العمــل عندمــا أوشــكت 
لقــد  والشــهرة.  الدعايــة  يتجنــب  الحيــن  ذلــك  إلــى  كان  االنتهــاء.  علــى  خدمتــه 
آخــر  إلــى  مــكان  مــن  بســرعة  ينتقــل  وكان  الشــعب  لــه  قدمــه  الــذي  الــوالء  رفــض 
عندمــا التهبــت قلــوب الشــعب حماســة لــه بحيــث لــم يســتطيعوا الســيطرة علــى 

عواطفهــم. ومــرارا كثيــرة كان يأمــر النــاس أالا يعلنــوا عنــه أنــه هــو المســيح. 
عندمــا حــل ميعــاد عيــد المظــال ســافر إلــى أورشــليم بســرعة وبــدون أن يعلــم 
أحــد. وحيــن ألــح عليــه إخوتــه أن يعلــن علــى المــإل أنــه مســيا أجابهــم قائــا: » إِنَّ 
َوقِْتــي لـَـْم يَْحُضــْر بَْعــُد « )يوحنــا 7: 6(. ســافر إلــى أورشــليم دون أن ياحــظ النــاس 
ذلــك، ودخــل المدينــة دون أن يعلــن أحــد خبــر قدومــه ودون أن يقــدم لــه الشــعب 
اإلكــرام الائــق بــه. ولكــن رحلتــه األخيــرة كانــت تختلــف عــن ســابقاتها. لقــد تــرك 
أورشــليم بعــض الوقــت بســبب حقــد الكهنــة. أمــا اآلن فهــا هــو يعــود بطريقــة أشــد 
مــا تكــون علنيــة جهاريــة ســائرا فــي طريــق دائــري، يتقدمــه رســل ليعلنــوا عــن مجيئــه، 
األمــر الــذي لــم يســبق لــه أن فعلــه. كان يتقــدم إلــى مشــهد كفارتــه العظيــم الــذي 

كان ينبغــي أن تتجــه إليــه أنظــار النــاس جميعهــم.
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ـِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفَــَع ابْــُن اإلِنَْســاِن «  يَـّ ِفــي الْبَرِّ » وَكََمــا رَفَــَع ُموَســى الَْحيَّــَة 
)يوحنــا 3: 1٤(. فكمــا اتجهــت أنظــار كل شــعب إســرائيل إلــى الحيــة المرفوعــة 
تتجــه كل  أن  ينبغــي  مــن هللا لشــفائهم، كذلــك  المعيــن  الرمــز  التــي كانــت هــي 
بالخــاص للعالــم الهالــك. أتــت  التــي  الــذي هــو الذبيحــة  إلــى المســيح  األنظــار 

فــي  للنــاس  نفســه  إعــان  فــي  عليــه  يلحــوا  أن  إلــى  يســوع  إخــوة  دعــا  مــا  إن 
عيــد المظــال كان فهمهــم المخطــئ لعمــل مســيا وعــدم إيمانهــم بألوهيتــه. وبــروح 
مشــابهة بهــذه حــاول التاميــذ منــع الســيد مــن الســفر إلــى أورشــليم. لقــد ذكــروا 
كامــه الــذي قالــه عمــا ســيحدث لــه هنــاك، وعرفــوا العــداء الرهيــب الــذي يضمــره 

لــه الرؤســاء الدينيــون ولذلــك حاولــوا إقناعــه بالعــدول عــن الســفر إلــى هنــاك.

يسوع ينطلق إلى أورشليم
كان أمــراً مريــراً علــى قلــب المســيح أن يتقــدم إلــى األمــام غيــر عابــئ بالمخــاوف 
أمــراً  وكان  المحبوبيــن.  تاميــذه  تكتنــف  كانــت  التــي  اإليمــان  عــدم  أو  الخيبــة  أو 
شــاقا جــدا عليــه أن يســير فــي طليعتهــم إلــى األمــام حيــث األحــزان واآلالم التــي 
كانــت تنتظرهــم فــي أورشــليم. كان الشــيطان قريبــا ليمطــر ابــن اإلنســان بوابــل مــن 
لقــد  المحقــق؟  المــوت  ياقــي  أورشــليم حيــث  إلــى  اآلن  يذهــب  لمــاذا  تجاربــه- 
كانــت حولــه فــي كل مــكان نفــوس جائعــة إلــى خبــز الحيــاة. وفــي كل مــكان كان 
أنــاس متألمــون ومعذبــون ينتظــرون أن ينالــوا منــه الشــفاء. إن العمــل الــذي كان 
يجــب أن يتــم بواســطة إنجيــل نعمتــه كان فــي أول مراحلــه، كمــا أنــه هــو كان فــي 
مــلء نشــاط رجولتــه. فلمــاذا ال يذهــب إلــى حقــول العالــم الواســعة حامــا رســالة 
النــور  إيصــال  بفــرح  يتمتــع  ولمــاذا ال  للمرضــى؟  الشــفاء  بلمســته  نعمتــه ومقدمــا 
والســعادة إلــى ماييــن النــاس الجالســين فــي كــورة الظــام واألحــزان؟ ولمــاذا يتــرك 
جمــع الحصــاد لتاميــذه الضعفــاء فــي اإليمــان المتباطئيــن فــي الفهــم والمتلكئيــن 
فــي العمــل؟ ولمــاذا يواجــه المــوت اآلن تــاركا العمــل فــي بدئــه؟ إن العــدو الــذي 
نــازل المســيح فــي البريــة نــراه يحاربــه هنــا بتجاربــه القويــة الماكــرة. فلــو أذعــن لــه 
ــر اتجاهــه فــي أقــل شــيء لينجــي نفســه النتصــر أعــوان  يســوع لحظــة واحــدة، أو غيَّ

الشــيطان وهلــك العالــم.
ولكــن يســوع » ثَبَّــَت َوْجَهــُه لِيَْنطَلِــَق إِلَــى أُورَُشــلِيَم « )لوقــا 9: ٥1(. إن قانــون 
حياتــه الوحيــد هــو مشــيئة اآلب. فإنــه عندمــا زار الهيــكل فــي صبــاه قــال لمريــم: 
ــوَن ِفــي َمــا ألَِبــي؟ « )لوقــا 2: ٤9(. وإذ كان فــي قانــا  ــُه يَْنبَِغــي أَْن أَكُ ــْم تَْعلََمــا أَنَّ » أَلَ
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وهــو فــي العــرس إذ كانــت مريــم تتــوق إلــى أن يظهــر قدرتــه المعجزيــة قــال لهــا: 
» لـَـْم تـَـأِْت َســاَعِتي بَْعــُد « )يوحنــا 2: ٤(. وقــد أجــاب علــى إلحــاح إخوتــه عليــه فــي 
الذهــاب إلــى العيــد بنفــس أســلوب الــكام. ولكــن فــي تدبيــر هللا العظيــم كانــت قــد 
ُحــددت الســاعة التــي فيهــا يبــذل نفســه ألجــل خطايــا النــاس، وكانــت تلــك الســاعة 
أورشــليم حيــث ظــل  إلــى  يســير  تــردد. وهــا هــو  يفشــل. كا، وال  لــم  إنــه  قريبــة. 
أعــداؤه يتآمــرون طويــا علــى قتلــه، وبعــد قليــل ســيضع حياتــه. لقــد ثباــت وجهــه 

لينطلــق إلــى حيــث االضطهــاد واإلنــكار والرفــض واإلدانــة والمــوت.

السامريون يرفضونه
وا  ـى يُِعــدُّ ــاِمِريِّيَن َحتَـّ » َوأَرَْســَل أََمــاَم َوْجِهــِه رُُســاً، فََذَهبُــوا َوَدَخلُــوا قَْريَــًة لِلسَّ
لَــُه « )لوقــا 9: ٥1(. ولكــن أهــل تلــك القريــة رفضــوا قبولــه ألن وجهــه كان متجهــا 
الذيــن  اليهــود  ــروا هــذا علــى أن المســيح يفضــل عليهــم  إلــى أورشــليم. وقــد فسا
الهيــكل  لهــم  يبنــي  لكــي  أنــه جــاء  فلــو  الســامريون يبغضونهــم بغضــة مريــرة.  كان 
علــى جبــل جرزيــم ويعيــد إليــه العبــادة لقبلــوه بــكل ســرور، ولكنــه كان منطلقــا إلــى 
أورشــليم فرفضــوا إكرامــه والترحيــب بــه. ولــم يكونــوا يــدرون أنهــم بهــذا التصــرف 
قــد ردوا عــن أبوابهــم أثمــن هبــة يمكــن أن تقدمهــا الســماء لبنــي اإلنســان. لقــد دعــا 
يســوع النــاس لقبولــه وطلــب منهــم معروفــا حتــى يمكنــه االقتــراب منهــم ليقــدم لهــم 
أثمــن البــركات. فــكل معــروف أســدي إليــه منــح صاحبــه أثمــن النعــم وأغناهــا. ولكــن 

الســامريين خســروا كل شــيء بســبب تحاملهــم وتعصبهــم.
اغتــاظ يعقــوب ويوحنــا رســوال المســيح أشــد الغيــظ مــن جــراء اإلهانــة التــي 
ذلــك  بمثــل  عاملــوه  الســامريين  أولئــك  ألن  غضبــا  فامتــأَ  بســيدهما.  لحقــت 
الجفــاء وتلــك القســوة، مــع أنــه كان قــد أكرمهــم بمجيئــه إليهــم. لقــد كان ذانــك 
التلميــذان مــع الســيد فــوق جبــل التجلــي منــذ عهــد قريــب ورأيــاه ممجــدا مــن هللا 
ومكرما مــن موســى وإيليــا. فهــذه اإلهانــة مــن جانــب الســامريين كان ينبغــي أالا تمــر 

بــدون قصــاص رادع — هكــذا ظــن يعقــوب ويوحنــا.
فإذ أتيا إلى يسوع قصا عليه ما قاله لهما السامريون قائلين له إنهم قد رفضوا 
حتــى قبولــه ضيفــا ليلــة واحــدة، فأحســا بقســوة تلــك اإلهانــة. وإذ رأيــا جبــل الكرمــل 
، أَتُِريــُد  علــى مســافة قريبــة حيــث كان إيليــا قــد قتــل األنبيــاء الكذبــة قــاال لــه: » يـَـارَبُّ
ــا أَيًْضــا؟ « )لوقــا 9: ٥٤(.  ــَماِء فَتُْفِنيَُهــْم، كََمــا فََعــَل إِيلِيَّ أَْن نَُقــوَل أَْن تَْنــزَِل نَــاٌر ِمــَن السَّ
اندهاشــهما عندمــا ســمعاه  مــن كامهمــا، وزاد  تألــم  اندهشــا ألن يســوع  لكنهمــا 
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ينتهرهما قائا: » لَْستَُما تَْعلََماِن ِمْن أَيِّ ُروحٍ أَنْتَُما! ألَنَّ ابَْن اإلِنَْساِن لَْم يَأِْت لِيُْهلَِك 
أَنُْفــَس النَّــاِس، بَــْل لِيَُخلِّــَص « )لوقــا 9: ٥٥، ٥6(. فمضــى إلــى قريــة أخــرى.

الشــيطان  إن  قبولــه.  علــى  النــاس  ترغــم  أن  المســيح  رســالة  شــأن  مــن  ليــس 
والنــاس الذيــن يدينــون بمبادئــه هــم الذيــن يلجــأون إلــى القســر واإلرغــام إلخضــاع 
ضمائــر النــاس. فالنــاس المتحالفــون مــع المائكــة األشــرار يوقعــون اآلالم علــى بنــي 
جنســهم تحت ســتار الغيرة على البر ليجعلوهم يدينون بمبادئهم، ولكن المســيح 
يصنــع رحمــة دائمــا ويحــاول كســب القلــوب بمحبتــه التــي يظهرهــا للنــاس. إنــه ال 
يســمح بوجــود منافــس لــه فــي القلــب وال يقبــل خدمــة ناقصــة. ولكنــه يقبــل الخدمــة 
الطوعيــة وتســليم القلــب بمحــض االختيــار تحــت إلــزام المحبــة. إنــه ال يوجــد دليــل 
أنصــع يبرهــن علــى أنــه فينــا روح الشــيطان أكثــر مــن كوننــا نحــاول إيــذاء وإهــاك كل 

مــن ال يشــجعوننا فــي عملنــا ومــن يتصرفــون تصرفــا مناقضــا آلرائنــا.
كل كائــن بشــري هــو ملــك هلل جســدا ونفســا وروحــا. وقــد مــات المســيح ليفتــدي 
الكل. إنه ال يوجد شيء أكثر إغاظة هلل من أن يحاول الناس، مدفوعين بدافع التعصب 

الديني، أن يجلبوا اآلالم والمتاعب على أولئك اللذين افتداهم الُمَخلِّص بدمه.

إرسال السبعين
. فَاْجتََمــَع إِلَيْــِه  ـِة ِمــْن َعبْــِر األُرُْدنِّ » َوقَــاَم ِمــْن ُهَنــاَك َوَجــاَء إِلَــى تُُخــوِم الْيَُهوِديَـّ

 .)1 يَُعلُِّمُهــْم « )مرقــس 10:  أَيًْضــا  أَيًْضــا، وَكََعاَدتِــِه كَاَن  ُجُمــوٌع 
قضــى المســيح الجانــب األكبــر مــن أشــُهر خدمتــه فــي بيريــة » ِفــي َعبْــِر األُرُْدنِّ « 
بعيــداً عــن اليهوديــة. وفــي ذلــك المــكان تبعتــه الجمــوع كمــا حــدث عنــد بــدء خدمتــه 

فــي الجليــل كمــا ردد كثيــرا عــن تعاليمــه الســالفة.
وكمــا أرســل االثنــي عشــر كذلــك عيَّــن » َســبِْعيَن آَخِريــَن أَيًْضــا، َوأَرَْســلَُهُم اثَْنيْــِن 
اثَْنيْــِن أََمــاَم َوْجِهــِه إِلَــى كُلِّ َمِديَنــٍة َوَمْوِضــعٍ َحيْــُث كَاَن ُهــَو ُمزِْمًعــا أَْن يَأْتِــَي « )لوقــا 
10: 1(. لقــد ظــل هــؤالء التاميــذ مازميــن ليســوع بعــض الوقــت لكــي يتدربــوا 
علــى القيــام بخدمــة الملكــوت. وحيــن أرســل التاميــذ االثنــا عشــر فــي حملتهــم 
األولــى المنفصلــة كان تاميــذ آخــرون يرافقــون يســوع وهــو يجــول فــي بــاد الجليــل. 
وهكــذا تمتعــوا بامتيــاز الصحبــة الوثيقــة معــه والتعلــم منــه مباشــرة. أمــا اآلن فقــد 
حــان الوقــت الــذي فيــه يخــرج هــذا العــدد األكبــر مــن التاميــذ فــي حملــة منفصلــة.

الشــبه  قريبــة  كانــت  الســبعين  للتاميــذ  الســيد  التــي قدمهــا  التوجيهــات  إن 
بتلــك التــي قدمهــا لاثنــي عشــر، إالا إنــه ســمح لهــم بزيــارة مــدن األمــم والســامريين 
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رفضــوه  قــد  الســامريين  أن  ومــع  االثنــى عشــر.  بــه  أوصــى  لمــا  مغايــرا  هــذا  وكان 
خــرج  فلمــا  تتغيــر.  لــم  لهــم  محبتــه  فــإن  قريــب  عهــد  منــذ  تخومهــم  مــن  وطــردوه 

الســامرة. مــدن  زاروا  مــا  أول  زاروا  باســمه  الســبعون 
إن زيــارة الُمَخلِّــص نفســه للســامرة، والمثــل الــذي نطــق بــه بعــد ذلــك فــي مــدح 
الســامري الصالــح، ومجــيء الســامري األبــرص ليشــكر المســيح الــذي شــفاه إذ لــم 
يرجــع مــن أولئــك العشــرة الذيــن قــد شــفاهم ســواه ليقــدم لــه شــكر قلبــه- كل هــذه 
األمــور كانــت حــوادث ذات مغــزى فــي نظــر التاميــذ، فرســخ ذلــك الــدرس فــي 
أذهانهــم. وفــي وصيــة المســيح لهــم قبيــل صعــوده ذكــر لهــم الســامرة مــع أورشــليم 
لهــا رســالة اإلنجيــل أوال.  التــي كان عليهــم أن يقدمــوا  واليهوديــة ضمــن األماكــن 
وقــد أعدتهــم تعاليمــه لتنفيــذ تلــك الوصيــة. فلمــا ذهبــوا باســم ســيدهم إلــى بــاد 
قــد  الســامريون  كان  بهــم.  والترحيــب  لقبولهــم  مســتعدين  النــاس  كان  الســامرة 
ســمعوا عــن كلمــات المديــح التــي نطــق بهــا المســيح وأعمــال الرحمــة التــي عملهــا 
مــع بعــض مواطنيهــم، ورأوا أنــه برغــم الجفــاء الــذي عاملــوه بــه كان ال يــزال يحبهــم 
وبذلــك كســب قلوبهــم. وبعــد صعــود المســيح رحــب الســامريون برســله فجمــع 
التاميــذ حصــادا ثمينــا للنفــوس مــن بيــن أولئــك الذيــن كانــوا قبــا ألــد أعدائهــم: 
» قََصبًَة َمرُْضوَضًة الَ يَْقِصُف، َوفَِتيلًَة َخاِمَدًة الَ يُطِْفُئ. إِلَى األََماِن يُْخِرُج الَْحقَّ «، 

» َوَعلَــى اْســِمِه يَُكــوُن رََجــاُء األَُمــِم « )إشــعياء ٤2: 3؛ متــى 12: 21(.

» َويٌْل لَِك... «
وإذ أرســل يســوع تاميــذه الســبعين أمرهــم كمــا ســبق لــه أن أمــر االثنــي عشــر 
أالا يفرضــوا أنفســهم علــى مــن لــم يرحبــوا بهــم فقــال: » َوأَيَّــُة َمِديَنــٍة َدَخلْتُُموَهــا َولَــْم 
يَْقبَلُوكـُـْم، فَاْخرُُجــوا إِلـَـى َشــَوارِِعَها َوقُولـُـوا: َحتَّــى الُْغبَــاَر الَّــِذي لَِصــَق ِبَنــا ِمْن َمِديَنِتُكْم 
نَْنُفُضــُه لَُكــْم. َولِكــِن اْعلَُمــوا هــَذا إنَّــُه قـَـِد اقْتـَـرََب ِمْنُكــْم َملَُكــوُت هللِا « )لوقــا 10: 10، 
11(. ولكنهــم لــم يكونــوا ليفعلــوا ذلــك مدفوعيــن بدافــع الغضــب أو ألن كبرياءهــم 
قــد ُجرحــت، بــل لكــي يبرهنــوا لهــم علــى شــناعة رفضهــم لرســالة الــرب ورســله. فــإن 

رفضهــم لخــدام الــرب هــو رفــض للــرب نفســه.
ــٌة أَكْثَــُر  ــْوِم َحالَ ــُه يَُكــوُن لَِســُدوَم ِفــي ذلِــَك الْيَ ثــم أضــاف يســوع: » َوأَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ
ــا لِِتلـْـَك الَْمِديَنــِة « )لوقــا 10: 12(. وبعــد ذلــك انصــرف تفكيــره إلــى مــدن  اْحِتَمــاالً ِممَّ
الجليــل حيــث قضــى شــطرا طويــا مــن ســني خدمتــه. فبنغمــة حزينــة باكيــة صــاح 
ـُه لَــْو ُصِنَعــْت ِفــي ُصــوَر  قائــا: » َويْــٌل لَــِك يَــا كُوَرِزيــُن! َويْــٌل لَــِك يَــا بَيْــَت َصيْــَدا! ألَنَـّ
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َوَصيْــَداَء الُْقــوَّاُت الَْمْصُنوَعــُة ِفيُكَمــا، لَتَابَتَــا قَِديًمــا َجالَِســتَيِْن ِفــي الُْمُســوحِ َوالرََّمــاِد. 
ــا  ــا لَُكَمــا. َوأَنْــِت يَ ــٌة أَكْثَــُر اْحِتَمــاالً ِممَّ يــِن َحالَ ــَداَء يَُكــوُن لُِهَمــا ِفــي الدِّ َولِكــنَّ ُصــوَر َوَصيْ

ــَماِء! َســتُْهبَِطيَن إِلَــى الَْهاِويَــِة « )لوقــا 10: 13-1٥(.  كَْفرَنَاُحــوَم الُْمرْتَِفَعــُة إِلَــى السَّ
لقــد أغدقــت الســماء أغنــى بركاتهــا بــكل ســخاء علــى تلــك المــدن المتاخمــة 
يدخــل  الحيــاة  رئيــس  كان  يــوم  بعــد  ويومــا  بالســكان.  والمزدحمــة  الجليــل  لبحــر 
ويخــرج أمامهــم. ومجــد هللا الــذي اشــتهى ملــوك وأنبيــاء أن يــروه أشــرق علــى تلــك 

الجمــوع التــي كانــت تتبــع الُمَخلِـّـص، ومــع ذلــك فقــد رفضــوا هبــة الســماء.
مــن  الشــعب  حــذروا  الحكمــة  يدعــون  كانــوا  الذيــن  إســرائيل  معلمــي  إن 
تعاليمــه  الجديــد ألن  المعلــم  بهــا هــذا  يكــرز  التــي كان  الجديــدة  التعاليــم  قبــول 
مــا كان  بــه اآلبــاء. وقــد صــدق الشــعب  لمــا كان يعلــم  وأعمالــه كانــت مخالفــة 
يعلــم بــه الكهنــة والفريســيون بــدال مــن أن يحاولــوا فهــم كلمــة هللا ألنفســهم. كانــوا 
يكرمــون الكهنــة والرؤســاء بــدال مــن إكــرام هللا، ورفضــوا الحــق فــي ســبيل اإلبقــاء 
بموجــب  يتصرَّفــوا  لــم  يقتنعــون ولكنهــم  تأثــروا وكادوا  كثيــرون  تقاليدهــم.  علــى 
اقتناعهــم ولــم يقفــوا إلــى جانــب المســيح. فلقــد عــرض الشــيطان عليهــم تجاربــه 
الحــق  رفــض كثيــرون  بالظــام. وهكــذا  الشــبه  أمامهــم قريــب  النــور  بــدا  أن  إلــى 

الــذي كان يمكــن أن يخلــص نفوســهم.
يقــول الشــاهد األميــن: » َهأَنـَـَذا َواِقــٌف َعلـَـى الْبَــاِب َوأَقـْـَرُع... « )رؤيــا 3: 20(. 
فــكل إنــذار أو توبيــخ أو توســل فــي كلمــة هللا أو عــن طريــق رســله هــو قرعــة علــى 
بــاب القلــب. إنــه صــوت يســوع يطلــب الدخــول. وفــي كل مــرة ال يكتــرث اإلنســان 
فيهــا للقــرع يصيــر ميلــه لفتــح البــاب أضعــف ممــا كان. إن تأثيــرات الــروح القــدس 
إذا أهملــت اليــوم ال يكــون لهــا نفــس القــوة فــي الغــد. والقلــب يصبــح أقــل قبــوال 
وبمــدى  العمــر،  قصــر  تجــاه  الخطــرة  المبــاالة  عــدم  حالــة  إلــى  وينزلــق  للتأثيــرات 
األبديــة العظيــم. والحكــم علينــا فــي يــوم الديــن لــن يكــون ألننــا كنــا مخطئيــن بــل ألننــا 

أهملنــا الســماء وأضعنــا الفــرص التــي كان يمكننــا فيهــا تعلــم الحــق.

عدو مهزوم
كانــت  كمــا  لرســالتهم  الطبيعــة كختــم  فائقــة  قــوة  الســبعون  التاميــذ  أُْعِطــي 
ـى  َحتَـّ  ، » يَــارَبُّ قائليــن:  بفــرح  رجعــوا  عملهــم  أنجــزوا  فلمــا  الرســل.  مــع  الحــال 
ــيْطَاَن  الشَّ » رَأَيْــُت  قائــا:  يســوع  فأجابهــم  ِباْســِمَك! «  لََنــا  تَْخَضــُع  ــيَاِطيُن  الشَّ

.)18  ،17  :10 )لوقــا  ــَماِء «  السَّ ِمــَن  الْبَــرِْق  ِمثْــَل  َســاِقطًا 
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كانت مناظر الماضي والمســتقبل ماثلة أمام ذهن يســوع. فلقد رأى لوســيفر 
عندمــا طــرد أوال مــن المواطــن الســماوية. كمــا نظــر إلــى األمــام إلــى مشــاهد آألمــه 
هــو عندمــا ينكشــف الســتار عــن صفــات المخــادع األعظــم أمــام المســكونة كلهــا. 
لقد ســمع الصرخة القائلة: » قَْد أُكِْمَل « )يوحنا 19: 30( معلنة أن فداء جنســنا 
الســاقط صــار حقيقــة واقعــة وثابتــة إلــى األبــد. وأن الســماء صــارت بمأمــن إلــى األبــد 
مــن كل االتهامــات والمخادعــات والمزاعــم التــي يثيرهــا الشــيطان ويحــرض عليهــا.

إلــى األمــام،  بــكل آالمــه وعذاباتــه وعــاره نظــر يســوع  وخلــف صليــب جلجثــة 
إلــى اليــوم األخيــر العظيــم عندمــا ياقــي رئيــس ســلطان الهــواء هاكــه المحتــوم فــي 
األرض التــي عــاث فيهــا فســاداً أمــدا طويــا بتمــرده وعصيانــه. لقــد رأى يســوع عمــل 

الشــر ينتهــي إلــى األبــد وســام هللا يمــأ الســماوات واألرض.
أنــه عــدو  إلــى الشــيطان علــى  اتبــاع المســيح فيمــا بعــد أن ينظــروا  كان علــى 
أنهــم  فــي  النصــرة ألجلهــم، فرغــب  الصليــب كان يســوع ســيحرز  منهــزم. وعلــى 
أَنَــا أُْعِطيُكــْم ُســلْطَانًا لِتَُدوُســوا  يقبلــون تلــك النصــرة علــى أنهــا لهــم. قــال: » َهــا 

 .)19 )لوقــا 10:  َشــْيٌء «  يَُضرُّكُــْم  َوالَ   ، الَْعــُدوِّ ِة  قُــوَّ وَكُلَّ  َوالَْعَقــارَِب  الَْحيَّــاِت 
إن قــوة الــروح القــدس القــادر علــى كل شــيء هــى الحصــن الحصيــن لــكل نفــس 
منســحقة. ليس أحد يطلب حماية المســيح بانســحاق وإيمان إالا ويحفظه وال يســمح 
بوقوعه تحت رحمة العدو. إن الُمَخلِّص يقف دائما إلى جانب شعبه المجربين. وإذ 
يكونون تحت حمايته فلن يذوقوا طعم الفشل أو الخسارة أو الهزيمة، ولن يكون شيء 
غير ممكن لديهم. إننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. فعندما تهاجمك 
المحن والتجارب ال تنتظر حتى تسوى كل مشكاتك بل التفت إلى معينك يسوع.

هنالــك بعــض المســيحيين الذيــن يفكــرون ويتكلمــون عــن قــوة الشــيطان كثيــراً. 
إنهــم يفكــرون فــي خصمهــم ويتضرعــون ويتحدثــون عنــه، حتــى يبــدو لهــم قويــاً فــي 
تصورهــم. نعــم إن الشــيطان هــو كائــن قــوي، ولكــن شــكرا هلل فــإن لنــا مخلصــا قديــرا 
اســتطاع أن يطــرد ذلــك العــدو الشــرير مــن الســماء. إن الشــيطان يفــرح ويُســر عندمــا 
نُهــوِّل ونعظــم قوتــه. ولكــن لمــاذا ال نتحــدث عــن يســوع، نعظــم قدرتــه ونمجــد محبتــه؟

أنــه  علــى  أبديــة  هــي عامــة  الســماء  بعــرش  المحيطــة  الوعــد  قــزح  قــوس  إن 
» هَكــَذا أََحــبَّ هللُا الَْعالـَـَم َحتَّــى بـَـَذَل ابَْنــُه الَْوِحيــَد، لَِكــْي الَ يَْهلِــَك كُلُّ َمــْن يُْؤِمــُن ِبــِه، 
ـُة « )يوحنــا 3: 16(، وهــي شــهادة للكــون كلــه علــى أن  بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ
هللا لــن يتــرك شــعبه فــي نضالهــم مــع الشــر، وهــي اليقيــن الثابــت الــذي يضمــن لنــا 

القــوة والحمايــة طالمــا عــرش هللا نفســه بــاق.
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الروح الحقيقي للفرح
ثم أضاف يسوع قائا: » َولِكْن الَ تَْفرَُحوا ِبهَذا أَنَّ األَْرَواَح تَْخَضُع لَُكْم، بَِل افْرَُحوا 
ــماَوات « )لوقــا 10: 20(. ال تفرحــوا لكونكــم  ِبالَْحــرِيِّ أَنَّ أَْســَماءَكُْم كُِتبَــْت ِفــي السَّ
تملكــون القــوة لئــا تغيــب عــن أذهانكــم حقيقــة اعتمادكــم علــى هللا. احترســوا لئــا 
يتســلل إلــى قلوبكــم االتــكال علــى الــذات فتخدمــون بقوتكــم بــدال مــن االتــكال علــى 
روح ســيدكم وقوتــه. إن الــذات هــي أبــدا مســتعدة ألن تنفــرد بالمجــد والمديــح عندمــا 
تصيــب أي قــدر مــن النجــاح. والنفــس تنخــدع وتتكبــر فــا يعــود العقــل يقتنــع بــأن هللا 
هو الكل في الكل. يقول بولس الرسول: » ألَنِّي ِحيَنَما أَنَا َضِعيٌف فَِحيَنِئٍذ أَنَا قَِويٌّ « 
)2كورنثوس 12: 10(. فعندما نكون متحققين من ضعفنا نتعلم االستناد على قوة 
ليســت فطريــة فينــا. ليــس مــا يمكــن أن يمســك بالقلــب بــكل قــوة مثــل شــعورنا الدائــم 
بأننا مسؤولون أمام هللا. وليس هنالك ما يمكن أن يرسخ في أعماق دوافع تصرفاتنا 
كاإلحســاس بمحبــة المســيح الغامــرة. ينبغــي لنــا أن نكــون علــى اتصــال بــاهلل وحينئــذ 
نمتلئ بروحه القدوس الذي يجعلنا قادرين على االتصال ببني جنسنا. إذاً فافرحوا 
ألنكــم بواســطة المســيح صرتــم فــي صلــة مــع هللا وأعضــاء فــي األســرة الســماوية. إنــك 
عندمــا تنظــر إلــى مــا هــو أســمى مــن نفســك ستشــعر شــعورا دائمــا بضعــف البشــرية. 
وكلمــا أقللــت مــن تدليلــك للــذات ازددت إدراكا واضحــا وكامــا لعظمــة مخلصــك. 
وكلمــا كان ارتباطــك بمصــدر النــور والقــوة وثيقــا كلمــا زاد النــور عليــك إشــراقا وكلمــا 

خدمــت هللا بأكثــر قــوة. فافــرح باتحــادك بــاهلل وبالمســيح وبــكل أســرة الســماويين.
وإذ كان الســبعون يصغــون إلــى أقــوال المســيح كان الــروح القــدس يعمــق فــي 
أنهــم  ألــواح قلوبهــم. ومــع  الحــق علــى  الحيــة ويكتــب  بالحقائــق  قلوبهــم االقتنــاع 

كانــوا محاطيــن بجماهيــر الشــعب فقــد بــدا وكأنهــم منفــردون مــع هللا.
َوقَــاَل:  ِبالــرُّوِح  يَُســوُع  ـَل  » تََهلَـّ الســاعة:  وحــي  أدركــوا  أنهــم  يســوع  َعلِــَم  وإذ 
الُْحَكَمــاِء  َعــِن  هــِذِه  أَْخَفيْــَت  ـَك  ألَنَـّ َواألَرِْض،  ــَماِء  السَّ رَبُّ  اآلُب،  أَيَُّهــا  »أَْحَمــُدَك 
َوالُْفَهَمــاِء َوأَْعلَْنتََهــا لِأَطَْفــاِل. نََعــْم أَيَُّهــا اآلُب، ألَْن هَكــَذا َصــارَِت الَْمَســرَُّة أََماَمــَك... 
كُلُّ َشــْيٍء قـَـْد ُدِفــَع إِلـَـيَّ ِمــْن أَِبــي. َولَيْــَس أََحــٌد يَْعــرُِف َمــْن ُهــَو االبـْـُن إاِلَّ اآلُب، َوالَ َمــْن 

ُهــَو اآلُب إاِلَّ االبْــُن، َوَمــْن أََراَد االبْــُن أَْن يُْعلِــَن لَــُه « )لوقــا 10: 21، 22(.

عقول مستنيرة
إن شــرفاء هــذا العالــم ومــن يدعــون عظمــاء وحكمــاء بــكل حكمتهــم التــي يفخــرون 
مظهــره  عليــه حســب  لقــد حكمــوا  المســيح.  يدركــوا صفــة  أن  يســتطيعوا  لــم  بهــا 
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الخارجــي واتضاعــه كإنســان. ولكــن الصياديــن والعشــارين هــم الذيــن أُعِطــي لهــم أن 
يروا ما ال يُرى. بل حتى التاميذ أنفسهم لم يستطيعوا أن يفهموا كل ما أراد يسوع 
أن يعلنــه لهــم. ولكــن مــن حيــن آلخــر عندمــا أخضعــوا أنفســهم لقــوة الــروح القــدس 
اســتنارت عقولهــم. وتحققــوا أن هللا القديــر، متســربا بثــوب البشــرية، كان فــي 
عقــول  إدراكهــا  عــن  قصــرت  المعرفــة  هــذه  كــون  مــع  ألنــه  يســوع  فــرح  وســطهم. 
الحكمــاء والفهمــاء فقــد أعلنــت لهــؤالء النــاس المســاكين الوضعــاء. ومــرارا كثيــرة 
عندمــا كان يشــرح لهــم مــا جــاء فــي أســفار العهــد القديــم ويريهــم أن مــا ورد فيهــا 
ينطبــق عليــه وعلــى عمــل الكفــارة كان روحــه يوقظهــم ويرفعهــم إلــى جــو ســماوي. 
أمــا التعاليــم الروحيــة التــي نطــق بهــا األنبيــاء فقــد فهمهــا التاميــذ فهمــا أوضــح ممــن 
قــد كتبوهــا أصــا. وكانــوا بعــد ذلــك يقــرأون أســفار العهــد القديــم ليــس علــى أنهــا 
شــبيهة بتعاليــم الكتبــة والفريســيين وال كأقــوال الحكمــاء الذيــن قــد واراهــم التــراب 
ـِذي  بــل كانــوا يقرأونهــا علــى أنهــا إعــان جديــد مــن هللا. لقــد شــاهدوا ذاك: » الَـّ
ــا أَنْتـُـْم فَتَْعرِفُونـَـُه ألَنَّــُه َماكِــٌث  الَ يَْســتَِطيُع الَْعالـَـُم أَْن يَْقبَلـَـُه، ألَنَّــُه الَ يـَـرَاُه َوالَ يَْعرِفـُـُه، َوأَمَّ

َمَعُكــْم َويَُكــوُن ِفيُكــْم « )يوحنــا 1٤: 17(.
إن الطريقــة الوحيــدة التــي بهــا يمكننــا الحصــول علــى مزيــد مــن اإلدراك الكامــل 
للحــق هــي حفــظ القلــب رقيقــا وخاضعــا بواســطة روح المســيح. ينبغــي أن تتطهــر 
النفــس مــن الغــرور والكبريــاء ومــن كل األشــياء التــي اســتعبدتها. كمــا ينبغــي أن 
يجلــس المســيح علــى عــرش النفــس. إن المعرفــة البشــرية محــدودة بحيــث تقصــر 
عن فهم الكفارة. وإن تدبير الفداء ســاٍم جدا وشــامل حتى أن الفلســفة ال يمكنها 
تفســيره أو إيضاحــه. وســيظل إلــى األبــد ســرا يعجــز جبابــرة العقــول عــن ســبر غــوره. 
إن علــم الخــاص ال يمكــن إيضاحــه، إنمــا يمكــن معرفتــه باالختبــار. والــذي يــرى شــر 

قلبــه هــو وحــده الــذي يفهــم قيمــة الُمَخلِّــص العظيمــة.
كانــت الــدروس التــي نطــق بهــا المســيح غنيــة بالتعليــم بينمــا كان يســير علــى 
لهفــة  بــكل  كامــه  إلــى  يصغــون  النــاس  وكان  أورشــليم.  إلــى  الجليــل  مــن  مهــل 
واهتمــام. وفــي بيريــة كمــا فــي الجليــل كان تعصــب اليهــود أخــف وطــأة علــى النــاس 

ممــا فــي اليهوديــة. فاســتجابت قلــوب النــاس لتعاليمــه.

دروس من المعلم األعظم
نطــق المســيح بكثيــر مــن األمثــال فــي خــال أشــهر خدمتــه األخيــرة. وكان الكهنــة 
والمعلمــون يتعقبونــه بمــرارة زائــدة وكان هــو يخفــي إنذاراتــه لهــم تحــت الرمــوز. ولــم 
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يخطئــوا فهــم معانــي أقوالــه ومــع ذلــك فلــم يجــدوا فيهــا مــا يمكــن أن يبنــوا عليــه تهمــة 
يوجهونهــا إليــه. وفــي مثــل الفريســي والعشــار كانــت صــاة الفريســي المتــكل علــى 
نفســه وبــره التــي قــال فيهــا: » اَللاُهــمَّ أَنَــا أَْشــُكرَُك أَنِـّـي لَْســُت ِمثْــَل بَاِقــي النَّــاِس « 
أَنَــا  ارَْحْمِنــي،  » اللاُهــمَّ  قائــا:  صــرخ  الــذي  التائــب  العشــار  توســل  نقيــض  علــى 
الَْخاِطــَئ « )لوقــا 18: 11، 13(. وهكــذا وبــخ المســيح ريــاء رؤســاء اليهــود. وتحــت 
رمــز التينــة العقيمــة والعشــاء العظيــم تنبــأ عــن الهــاك العظيــم الموشــك أن ينــزل 
علــى تلــك األمــة غيــر التائبــة. وأولئــك الذيــن رفضــوا بــكل ازدراء قبــول الدعــوة إلــى 
ــَس َواِحــٌد  ــُه لَيْ وليمــة اإلنجيــل ســمعوا منــه كلمــات اإلنــذار القائلــة: » أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ

يــَن يَــُذوُق َعَشــائِي « )لوقــا 1٤: 2٤(. ِمــْن أُولِئــَك الرَِّجــاِل الَْمْدُعوِّ
كانــت التعاليــم التــي تلقنهــا التاميــذ عظيمــة القيمــة جــدا. وإن مثــل األرملــة 
لــكام  قــوة  أعطيــا  خبــزا  ملتمســا  الليــل  نصــف  فــي  الطــارق  والصديــق  اللجوجــة 
الســيد القائل: » اْســأَلُوا تُْعطَْوا، اُطْلُبُوا تَِجُدوا، اِقَْرُعوا يُْفتَْح لَُكْم « )لوقا 11: 9(. 
وفــي أحيــان كثيــرة كان إيمــان التاميــذ المتزعــزع يتقــوى عندمــا كانــوا يذكــرون قــول 
ارِِخيــَن إِلَيْــِه نََهــاًرا َولَيْــاً، َوُهــَو ُمتََمهِّــٌل  المســيح: » أَفَــاَ يُْنِصــُف هللُا ُمْختَاِريــِه، الصَّ

ـُه يُْنِصُفُهــْم َســِريًعا! « )لوقــا 18: 7، 8(.  َعلَيِْهــْم؟ أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَـّ
بعيــد  مــدى  إلــى  معنــاه  فــي  ــع  وتوسَّ الضــال،  الخــروف  مثــل  المســيح  كــرر 
يقــدرون  التاميــذ  يكــن  لــم  الضــال.  المفقــود واالبــن  الدرهــم  بمثــل  نطــق  عندمــا 
قيمــة هــذه الــدروس وال قوتهــا التقديــر الكامــل الائــق بهــا، ولكــن بعــد انســكاب 
الــروح القــدس عليهــم إذ رأوا األمــم ينضمــون إلــى حظيــرة الملكــوت أفواجــا، األمــر 
الــذي أثــار غضــب اليهــود وحســدهم، فهمــوا حينئــٍذ، فهمــا أفضــل، مثــل االبــن 
بنشــوة  يحســوا  أن  وأمكنهــم  منــه،  اســتخاصها  يمكــن  التــي  والــدروس  الضــال 
الفــرح الظاهــرة فــي كام المســيح عندمــا قــال: » كَاَن يَْنبَِغــي أَْن نَْفــَرَح َونَُســرَّ «، 
 .)2٤ ،32 َميِّتًــا فََعــاَش، َوكَاَن َضــاالًّ فَُوِجــَد « )لوقــا 1٥:  ابِْنــي هــَذا كَاَن  » ألَنَّ 
وعندمــا خرجــوا باســم ســيدهم ليواجهــوا الشــر والفقــر واالضطهــاد كانــوا كثيــرا 
مــا يســندون قلوبهــم بترديــد كامــه الــذي نطــق بــه فــي رحلتــه األخيــرة هــذه حيــن 
ِغيــُر، ألَنَّ أَبَاكـُـْم قـَـْد ُســرَّ أَْن يُْعِطيَُكــُم الَْملَُكــوَت.  قــال: » الَ تََخــْف، أَيَُّهــا الَْقِطيــُع الصَّ
ِفــي  يَْنَفــُد  َوكَْنــزًا الَ  تَْفَنــى  أَكْيَاًســا الَ  لَُكــْم  اِْعَملُــوا  َوأَْعطُــوا َصَدقَــًة.  لَُكــْم  َمــا  ِبيُعــوا 
يَُكــوُن كَْنُزكُــْم  ـُه َحيْــُث  يُبْلِــي ُســوٌس، ألَنَـّ َســاِرٌق َوالَ  يَْقــرَُب  ــماَوات، َحيْــُث الَ  السَّ

 .)3٤-32 أَيًْضــا « )لوقــا 12:  يَُكــوُن قَلْبُُكــْم  ُهَنــاَك 
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السامري الصالح

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 10: 37-2٥(.

فــي مثــل الســامري الصالــح يصــور لنــا المســيح طبيعــة الديانــة الحقيقيــة. ويرينــا 
أنهــا ال تنحصــر فــي النظــم أو العقائــد أو الطقــوس بــل فــي القيــام بأعمــال المحبــة 

وبأعظــم خيــر لآلخريــن وبالصــاح الحقيقــي.
قَائِــاً:  بُــُه  يَُجرِّ قَــاَم  نَاُموِســيٌّ  » إَِذا  الشــعب:  يعلــم  المســيح  كان  بينمــا 
فباهتمــام   .)2٥  :10 )لوقــا  ـَة؟‹ «  األَبَِديَـّ الَْحيَــاَة  ألَرَِث  أَْعَمــُل  َمــاَذا  ـُم،  ُمَعلِـّ ›يَــا 
الكهنــة  فكــر  لقــد  الجــواب.  العظيــم ســماع  الجمــع  انتظــر  ولهفــة شــديدة  عظيــم 
والمعلمــون فــي إيقــاع المســيح فــي شــرك بكونهــم أوعــزوا إلــى ذلــك الناموســي 
بــل  جــدال،  فــي  معــه  يشــتبك  لــم  الُمَخلِـّـص  ولكــن  الســؤال.  ذلــك  يســأله  بــأن 
طلــب مــن الســائل نفســه أن يجيــب عــن الســؤال فقــال لــه: » َمــا ُهــَو َمْكتـُـوٌب ِفــي 
النَّاُمــوِس. كَيْــَف تَْقــَرأُ؟ « )لوقــا 10: 26(. كان اليهــود ال يزالــون يتهمــون يســوع 
باســتخفافه بالشــريعة المعطــاة فــي ســيناء، ولكنــه أحــال الســؤال عــن الخــاص 

إلــى حفــظ وصايــا هللا.
فقــال الناموســي: » تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك، َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن 
كُلِّ قُْدرَتِــَك، َوِمــْن كُلِّ ِفْكــرَِك، َوقَِريبَــَك ِمثْــَل نَْفِســَك « )لوقــا 10: 27(. فقــال لــه 

ــَواِب أََجبْــَت. اِفَْعــْل هــَذا فَتَْحيَــا « )لوقــا 10: 28(. يســوع: » ِبالصَّ
إن ذلــك الناموســي لــم يكــن راضيــا عــن موقــف الفريســيين وأعمالهــم. فظــل 
يــدرس الكتــب المقدســة رغبــة منــه فــي معرفــة معناهــا الحقيقــي. كان مهتمــا باألمــر 
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اهتمامــا حيويــا فســأل الســيد فــي إخــاص قائــا: » َمــاَذا أَْعَمــُل «؟ وفــي جوابــه 
الفرائــض  علــى جميــع  مــرَّ  الشــريعة،  النامــوس ومطاليــب  فــي  مكتــوب  هــو  عمــاً 
م المبدأيــن  والطقــوس َمــرَّ الكــرام. فهــو لــم يعتبــر تلــك األشــياء ذات قيمــة. ولكنــه قــدَّ
الــذي  النامــوس كلــه واألنبيــاء. فهــذا الجــواب  العظيميــن اللذيــن عليهمــا يتعلــق 
امتدحــه المســيح أوقــف الُمَخلِّــص موقفــا حســنا مــع المعلميــن. فلــم يســتطيعوا أن 

يدينــوه لكونــه قــد امتــدح مــا أجــاب بــه أحــد مفســري النامــوس.
الشــريعة  قــدم  لقــد   .)28 فَتَْحيَــا « )لوقــا 10:  لــه يســوع: » اِفَْعــْل هــَذا  قــال 
أخــرى  ونقــض  وصيــة  حفــظ  يمكــن  ال  أنــه  علمنــا  الــدرس  وبهــذا  إلهيــة،  كوحــدة 
ألن نفــس المبــدأ يســري عليهــا جميعهــا. إن مصيــر اإلنســان مرهــون بحفظــه كل 
المبــدآن  لإلنســان همــا  المغرضــة  غيــر  والمحبــة  الفائقــة هلل  فالمحبــة  النامــوس. 

الحيــاة كلهــا. يســودا  أن  ينبغــي  اللــذان 

» َمْن ُهَو َقِريِبي «
المســيح  كام  أمــام  وتبكــت  للنامــوس،  كاســر  أنــه  الناموســي  ذلــك  اكتشــف 
الفاحص. إن بر الناموس الذي ادعى أنه يفهمه لم يمارسه في حياته ممارسة عملية. 
إنــه لــم يظهــر محبــة للقريــب. وكان مطلوبــا منــه أن يتــوب، ولكــن بــدال مــن ذلــك أراد أن 
يبــرر نفســه. وبــدال مــن االعتــراف بالحــق حــاول أن يبرهــن علــى مقــدار حفــظ الوصيــة 
عمليــا. وهكــذا حــاول تفــادي التبكيــت وتزكيــة نفســه فــي نظــر النــاس. وقــد برهــن كام 
الُمَخلِّص على أن ســؤاله لم يكن له داع حيث أنه هو كان يمكنه اإلجابة عنه بنفســه. 

ومــع ذلــك فقــد قــدم ســؤاال آخــر قائــا: » َوَمــْن ُهــَو قَِريِبــي؟ « )لوقــا 10: 29(.
كان هــذا الســؤال ســببا فــي كثيــر مــن المنازعــات التــي ال نهايــة لهــا بيــن اليهــود. 
ولــم يكــن عندهــم أي شــك بالنســبة إلــى الوثنييــن والســامريين، فقــد كان هــؤالء 
أقوامــا أعــداء وغربــاء. ولكــن كيــف يمكــن التمييــز بيــن شــعب أمتهــم وبيــن طبقــات 
مــن  والشــيخ  والمعلــم  الكاهــن  يعتبرهــم  أن  يجــب  الذيــن  هــم  ومــن  المجتمــع؟ 
األقربــاء؟ لقــد قضــوا حياتهــم فــي ممارســة طقــوس متشــابكة ليصيــروا طاهريــن، 
بهــم  تلصــق  االكتــراث  العديــم  الجاهــل  للشــعب  مامســتهم  أن  النــاس  وعلمــوا 
نجاســة كانــوا يلتزمــون بــأن يبذلــوا جهــودا مضنيــة للتطهــر منهــا- فهــل كان عليهــم أن 

يعتبــروا النــاس » النجســين « أقربــاء لهــم؟
ومرة أخرى تحاشــى يســوع الدخول في منازعات ومجادالت كما أنه لم يشــهِّر 
بتعصــب أولئــك الذيــن كانــوا يراقبونــه ليحكمــوا بإدانتــه. ولكنــه فــي مثل بســيط رســم 
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أمــام أذهــان ســامعيه صــورة لفيــض المحبــة الدافقــة التــي مصدرهــا الســماء. وقــد 
تأثــرت كل القلــوب وأمكنــه أن يســتخرج مــن فــم ذلــك الناموســي اعترافــا بالحــق.

إن الوســيلة الفعالــة لطــرد الظــام هــي إدخــال النــور، وأفضــل وســيلة للتعامــل 
مــع الخطــإ هــي تقديــم الصــواب والحــق. إن إعــان محبــة هللا هــو الــذي يكشــف عــن 

تشــوهات الخطيــة فــي القلــب الــذي يتركــز فــي الــذات.

يقع بين اللصوص
قــال يســوع: » إِنَْســاٌن كَاَن نَــازاِلً ِمــْن أُورَُشــلِيَم إِلَــى أَِريَحــا، فََوقَــَع بَيْــَن لُُصــوٍص، 
فََعــرَّْوُه َوَجرَُّحــوُه، َوَمَضــْوا َوتَرَكُــوُه بَيْــَن َحــيٍّ َوَميْــٍت. فََعــرََض أَنَّ كَاِهًنــا نَــزََل ِفــي تِلْــَك 
الطَِّريــِق، فـَـرَآُه َوَجــاَز ُمَقاِبلـَـُه. وَكَذلـِـَك الَِويٌّ أَيًْضــا، إِذْ َصــاَر ِعْنــَد الَْمــَكاِن َجــاَء َونَظـَـَر َوَجاَز 
ُمَقاِبلَُه « )لوقا 10: 30-32(. لم يكن ذلك منظرا خياليا بل حادثا وقع بالفعل وكان 
معروفــا بأنــه قــد حــدث كمــا صــوره المســيح تمامــا. وقــد كان الكاهــن والــاوي اللــذان 
جازا مقابل الرجل الجريح حاضرين مع الجمع الذي كان يصغي إلى كام المسيح.

إن المسافر من أورشليم إلى أريحا كان عليه أن يعبر جانبا من برية اليهودية. 
كان الطريــق ينحــدر فــي واد ضيــق موحــش صخــري وكان اللصــوص يغيــرون عليــه 
وكان أحيانــا كثيــرة مشــهدا للقســوة والجرائــم. ففــي ذلــك المــكان هوجــم المســافر 
وُجــرد مــن كل مــا هــو غــال وثميــن. وُضــرب وأُصيــب بجــروح وتـُـرك بجانــب الطريــق 
فــي  مــرَّ  الطريــق  قارعــة  علــى  ملقــى  هــو  وميــت. وفيمــا  بيــن حــي  مطروحــا وهــو 
تلــك الطريــق الكاهــن ولكنــه اكتفــى بإلقــاء نظــرة علــى الرجــل الجريــح. وبعــده أقبــل 
الــاوي. هــذا الرجــل دفعــه الفضــول لمعرفــة مــا قــد حــدث فاقتــرب مــن الجريــح 
المتألــم ونظــر إليــه. وقــد عــرف ذلــك الرجــل واجبــه ولكنــه كان واجبــا غيــر محبــب 
إلــى نفســه. وكان يتمنــى لــو لــم يمــر فــي تلــك الطريــق حتــى ال يــرى ذلــك الجريــح. 

وقــد أقنــع نفســه بأنــه ال شــأن لــه بذلــك الرجــل الجريــح.
مــن  أنهمــا  عيــان  ويدا مقدســة  خدمــة  يمارســان  الرجــان  ذانــك  كان  لقــد 
مفســري الكتــب المقدســة، ومــن تلــك الطبقــة المختــارة خصيصــا كــي تكــون نائبــة 
عــن هللا وممثلــة لــه أمــام الشــعب. فوجــب علــى كل مــن الكاهــن والــاوي » أَْن 
الِّيــَن « )عبرانييــن ٥: 2(، ويرشــد النــاس فــي فهــم محبــة هللا  يَتَرَفَّــَق ِبالُْجهَّــاِل َوالضَّ
العظيمــة لبنــي اإلنســان. إن العمــل الــذي قــد دعــي إليــه كا مــن الكاهــن والــاوي 
للقيــام بــه كان هــو نفــس العمــل الــذي وصفــه يســوع علــى أنــه عملــه عندمــا قــال: 
ــَر الَْمَســاكِيَن، أَرَْســلَِني ألَْشــِفَي الُْمْنَكِســِري  ، ألَنَّــُه َمَســَحِني ألُبَشِّ » ُروُح الــرَّبِّ َعلَــيَّ

498, 499, 500



٤90  |  مشتهى األجيال

الُْمْنَســِحِقيَن  َوأُرِْســَل  ِبالْبََصــِر،  ولِلُْعْمــِي  ِباإلِطْــاَِق  لِلَْمأُْســوِريَن  ألُنَــاِدَي  الُْقلُــوِب، 
ـِة « )لوقــا ٤: 18(. يَـّ ِفــي الُْحرِّ

» أَِحبُّوا الَْغِريَب «
علــى  هللا  أســرة  أفــراد  مــن  فــرد  كل  آالم  إلــى  يتطلعــون  الســماء  مائكــة  إن 
آالم  مــن  التخفيــف  فــي  النــاس  مــع  للتعــاون  األهبــة  تمــام  علــى  وهــم  األرض 
المتألميــن والظلــم الواقــع عليهــم. إن هللا فــي عنايتــه قــد أتــى بالكاهــن والــاوي 
فــي الطريــق الــذي كان الرجــل الجريــح ملقــى علــى قارعتــه حتــى يريــا حاجتــه إلــى 
الرحمــة والمعونــة. وقــد تطلــع كل ســكان الســماء ليــروا هــل كان ذانــك الرجــان 
هــو  الُمَخلِـّـص  كان  وباياهــم.  البشــر  آالم  علــى  واإلشــفاق  بالعطــف  ســيتأثران 
درســا  علمهــم  والنــار  الســحاب  عمــود  فمــن  البريــة.  فــي  العبرانييــن  علــم  الــذي 
والمعلميــن.  الكهنــة  مــن  يتعلمــه  اآلن  الشــعب  كان  عمــا  بينــا  اختافــا  يختلــف 
إن تعاليــم النامــوس الرحيمــة تناولــت حتــى الحيوانــات الدنيــا التــي ال تســتطيع 
أن تعبــر بالــكام عــن حاجاتهــا وآالمهــا. وهــذه التعليمــات هــي التــي قــد تلقاهــا 
ِحَمــارَُه  أَْو  َعــُدوَِّك  ثَــْوَر  لبنــي إســرائيل: » إَِذا َصاَدفْــَت  موســى مــن هللا ليبلغهــا 
َوَعَدلْــَت  ِحْملِــِه  تَْحــَت  َواِقًعــا  ُمبِْغِضــَك  ِحَمــاَر  َرأَيْــَت  إَِذا  إِلَيْــِه.  ُه  تَــرُدُّ َشــارًِدا، 
فــي  قــدم  ٤، ٥(. ولكــن يســوع  َمَعــُه « )خــروج 23:  تَُحــلَّ  أَْن  بُــدَّ  فَــاَ  ـِه،  َحلِـّ َعــْن 
ــب بالدمــاء الــذي وقــع بيــن اللصــوص، أخــاً يتألــم. فكــم  شــخص الرجــل المخضا
يتأثــر قلــب كل مــن الكاهــن والــاوي إشــفاقا عليــه وحنانــا أكثــر  كان يجــب أن 
ممــا علــى حيــوان أو دابــة مــن حامــات األثقــال! لقــد قُدمــت للشــعب الرســالة 
انـِـُع َحــقَّ الْيَِتيــِم  بواســطة موســى تقــول: » اإِللــُه الَْعِظيــُم الَْجبَّــاُر الَْمِهيــُب «، » الصَّ
ــُه  َواألَرَْملَــِة، َوالُْمِحــبُّ الَْغِريــَب « ولذلــك أمــر قائــا: » فَأَِحبُّــوا الَْغِريــَب «، » تُِحبُّ

 .)3٤  :19 الوييــن  17-19؛   :10 )تثنيــة  كََنْفِســَك « 
قال أيوب: » َغِريٌب لَْم يَِبْت ِفي الَْخارِِج. فَتَْحُت لِلُْمَساِفِر أَبَْواِبي «. وعندما 
أتــى المــاكان إلــى ســدوم فــي هيئــة بشــرية ســجد لهمــا لــوط بوجهــه إلــى األرض 
ــا « )أيــوب 31: 32؛ تكويــن 19:  ــِت َعبِْدكَُمــا َوِبيتَ ، ِميــاَ إِلَــى بَيْ ــا َســيَِّديَّ وقــال: » يَ
2(. كان الكاهــن والــاوي يعلمــان هــذا كلــه ولكنهمــا لــم يمارســاه عمليــا. فحيــث 
أنهمــا تعلمــا فــي مدرســة التعصــب القومــي صــارا أنانييــن متزمتيــن ومنعزليــن. وإذ 
نظــرا إلــى ذلــك الجريــح لــم يكونــا متحققيــن مــا إذا كان مــن أمــة اليهــود أم مــن شــعب 

آخــر، وإذ ظنــا أنــه ربمــا كان ســامريا انصرفــا عنــه.
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لــم يــَر ذلــك الناموســي فــي عمــل ذينــك الرجليــن كمــا قــد وصفــه المســيح شــيئا 
مناقضــاً لمــا تعلَّمــه عــن مطاليــب النامــوس. ولكــن جــاء بعــد ذلــك مشــهد آخــر.

» اْذَهْب... َواْصَنْع هكََذا «
إن سامريا مسافرا أتى إلى حيت كان الجريح ولما رآه تحنن عليه. ولم يسأل ما 
إذا كان ذلك الجريح يهوديا أو أمميا، مع علمه بأنه لو كان هو يهوديا وكان الجريح هو 
الســامري لــكان اليهــودي المســافر يبصــق فــي وجهــه ويتركــه بمنتهــى االحتقــار. ولكــن 
ذلــك الســامري لــم يتــردد بســبب هــذا. ولــم يفكــر فــي أنــه هــو نفســه قــد يتعــرض لخطــر 
إغــارة اللصــوص عليــه إذا توقــف فــي ذلــك المــكان — ولكــن كان يكفيــه أن يعلــم أن 
أمامه إنسانا متألما يحتاج إلى اإلغاثة. فخلع رداءه ليستر به الرجل الجريح. وكذلك 
أخــرج مــا معــه مــن الزيــت والخمــر الــذي احتفــظ بــه لرحلتــه ليطيــب بــه جــروح المريــض 
وينعــش قــواه. ثــم أركبــه علــى دابتــه وســار بــه علــى مهــل بخطــوات بطيئــة متئــدة حتــى 
ال يهتــز جســم الجريــح فتزيــد آالمــه، وأتــى بــه إلــى فنــدق واعتنــى بــه طــول الليــل ســاهرا 
عليــه بــكل رقــة ومحبــة. وفــي الغــد عندمــا بــدأ الجريــح يتعافــى أمكــن الســامري أن يتابــع 
رحلتــه. ولكــن قبــل الشــروع فــي الســفر وكَّل أمــر رعايتــه إلــى صاحــب الفنــدق ودفــع لــه 
األجــر كمــا تــرك رصيــدا ألجــل االعتنــاء بــه، ولــم يكتــف حتــى بذلــك بل أبدى اســتعداده 
إليفــاء كل النفقــات اإلضافيــة وســد كل حاجــة للمريــض إذ قــال لصاحــب الفنــدق: 

» اْعتـَـِن ِبــِه، َوَمْهَمــا أَنَْفْقــَت أَكْثـَـَر فَِعْنــَد رُُجوِعــي أُوِفيــَك « )لوقــا 10: 3٥(.
ولمــا انتهــت القصــة ثبَّــت يســوع نظــره فــي ذلــك الناموســي بنظــرة كشــفت 
ــَن  ــا لِلَّــِذي َوقَــَع بَيْ ــأَيَّ هــؤاُلَِء الثَّاَثـَـِة تـَـَرى َصــاَر قَِريبً كل مــا فــي قلبــه ثــم قــال لــه: » فَ

 .)36 اللُُّصــوِص؟ « )لوقــا 10: 
لكــن الناموســي بعــد كل هــذا لــم يــرد أن ينطــق باســم الســامري علــى شــفتيه 
أَنْــَت  لــه يســوع: » اْذَهــْب  الرَّْحَمــَة «. فقــال  َمَعــُه  ـِذي َصَنــَع  فأجــاب قائــا: » الَـّ

.)37 َواْصَنــْع هَكــَذا « )لوقــا 10:  أَيًْضــا 
وهكــذا أجيــب علــى الســؤال القائــل: » َمــْن ُهــَو قَِريِبــي « جوابــا حاســما إلــى 
األبــد. فقــد أبــان لنــا المســيح أن قريبنــا ليــس هــو فقــط أي واحــد مــن أفــراد كنيســتنا 
أو مــن يعتنــق عقيدتنــا. وال إشــارة إلــى الجنــس أو اللــون أو المقــام. ولكــن قريبنــا هــو 
نفــس اإلنســان المحتــاج إلــى معونتنــا. قريبنــا هــو كل شــخص أصابــه العــدو بجــروح 

أو أحــدث فيــه إصابــات. قريبنــا هــو كل فــرد يعتبــر خاصــة هللا.
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عاملون بالناموس
لنفســه ومهمتــه.  الصالــح صــورة  الســامري  فــي قصــة  لنــا  قــدم  يســوع  ربنــا  إن 
فالشــيطان قد خدع اإلنســان وســحقه وجرده من كل فضيلة فخســر كل شــيء وتُرك 
ليهلك. ولكن الُمَخلِّص تحنن علينا في عجزنا، فتُرك مجده ليأتي إلنقاذنا، فوجدنا 
موشــكين علــى المــوت وعــرف حالتنــا علــى حقيقتهــا، فشــفى جروحنــا وكســانا بــرداء 
بــره وأتــى بنــا إلــى ملجــإ أميــن، ودبــر لنــا كل أعوازنــا علــى نفقتــه. لقــد مــات ليفتدينــا. ثــم 
قال لتابعيه مشيرا إلى نفسه كمثال: » ِبهَذا أُوِصيُكْم َحتَّى تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا «، 

» كََمــا أَْحبَبْتُُكــْم أَنـَـا تُِحبُّــوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا « )يوحنــا 1٥: 17؛ 13: 3٤(. 
ســأل الناموســي يســوع قائــا: » َمــاَذا أَْعَمــُل؟ «. فــإذ كان يســوع يعتبــر المحبــة 
هلل واإلنســان خاصــة مطاليــب البــر قــال لذلــك الســائل: » اِفَْعــْل هــَذا فَتَْحيَــا «. 
لقــد أطــاع الســامري وحــي قلبــه المحــب العطــوف فبرهــن بذلــك علــى أنــه عامــل 
بالنامــوس. وقــد أمــر المســيح ذلــك الناموســي قائــا: » اْذَهــْب أَنـْـَت أَيًْضــا َواْصَنــْع 
هَكــَذا «. إن المطلــوب مــن أوالد هللا ليــس فقــط مجــرد الــكام أو االدعــاء بــل العمــل 
والطاعــة، َمــْن قـَـاَل: » إِنَّــُه ثَاِبــٌت ِفيــِه يَْنبَِغــي أَنَّــُه كََمــا َســلََك َذاَك هَكــَذا يَْســلُُك ُهــَو 

أَيًْضــا « )1يوحنــا 2: 6(.
إن حاجــة العالــم إلــى هــذا الــدرس اليــوم ليســت أقــل مــن حاجــة أولئــك الذيــن 
نطــق بــه يســوع فــي مســامعهم. فاألنانيــة والرســميات البــاردة كادت تخمــد نــار المحبــة 
وتطــرد الفضائــل التــي تكســب الخلــق حــاوة وعطــرا ذكيــا. إن كثيريــن مــن المعترفيــن 
باسم المسيح قد غاب عن خاطرهم أن المسيحيين ينبغي لهم أن يتمثلوا بالمسيح. 
فمــا لــم نقــدم علــى تضحيــة عمليــة ألجــل خيــر اآلخريــن فــي محيــط العائلــة وفــي البيئــة 
والكنيســة وفــي كل مــكان نوجــد فيــه، فمهمــا يكــن ادعاؤنــا، فلســنا مســيحيين بالحــق.

تعزية للحزانى
إن المســيح قــد قــرن مصالحــه بمصالــح بنــي اإلنســان وهــو يطلــب أن نتَّحــد بــه 
انـًـا أَْعطـُـوا «  انـًـا أََخْذتـُـْم، َمجَّ ونتعــاون معــه ألجــل خــاص النــاس. وهــو يقــول: » َمجَّ
)متــى 10: 8(. إن الخطيــة هــي أعظــم الشــرور. وواجبنــا يقتضينــا أن نعطــف علــى 
الخاطــئ ونقــدم لــه العــون. كثيــرون يخطئــون ويحســون بعارهــم وجهالتهــم وهــم 
ويتأملــون  وأخطائهــم  غلطاتهــم  علــى  ومتحســرون  التشــجيع،  كلمــات  إلــى  جيــاع 
نهمــل  أالا  فعلينــا  اليــأس،  حــدود  إلــى  يجرفــوا  يــكادوا  حتــى  تلــك  هفواتهــم  فــي 
هــذه النفــوس. فــإذا كنــا مســيحيين حقــا فــا يمكننــا أن نجــوز مقابلهــم مبتعديــن 
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علــى قــدر اإلمــكان عــن أولئــك الذيــن هــم فــي أشــد الحاجــة إلــى معونتنــا. عندمــا 
نــرى النــاس يقاســون أهــوال الضيــق ســواء مــن جــراء اآلالم والتجــارب أو مــن جــراء 

الخطيــة فــا يقــل أحدنــا: » هــذا ال يعنينــي «.
 .)1  :6 )غاطيــة  الَْوَداَعــِة «  ِبــُروِح  هــَذا  ِمثْــَل  الرُّوَحانِيِّيــَن  أَنْتُــُم  » فَأَْصلُِحــوا 
فباإليمــان والصــاة صــدوا قــوة العــدو، وتكلمــوا بــكام اإليمــان والتشــجيع الــذي 
كثيــرون وضعفــت  أعيــا  لقــد  والجرحــى.  المنســحقين  جــراح  يشــفي  بلســان  هــو 
مبهجــة  كلمــة  مجــرد  أن  يمكــن  كان  بينمــا  العظيــم  الحيــاة  صــراع  فــي  شــجاعتهم 
مشــجعة تقــال فــي رفــق ومحبــة تعينهــم علــى االنتصــار. ينبغــي أالا نمــر علــى إنســان 

يتألــم دون أن نقــدم لــه التعزيــة التــي نتعــزى نحــن بهــا مــن هللا.
وكل هــذا مــا هــو إالا إتمــام لمبــدا الشــريعة — المبــدأ الــذي يصــوره لنــا الســيد 
في مثل السامري الصالح والذي ظهر في حياة يسوع. إن خلقه يعلن لنا حقيقة 
معنــى النامــوس ويرينــا معنــى كوننــا نحــب قريبنــا كأنفســنا. وعندمــا يظهــر أوالد 
هللا الرحمــة والرفــق والمحبــة نحــو جميــع النــاس فهــم أيضــاً يشــهدون لصفــة شــريعة 
الســماء، ويشــهدون للحقيقــة القائلــة: » نَاُمــوُس الــرَّبِّ كَاِمــٌل يـَـرُدُّ النَّْفــَس « )مزمــور 
19: 7(. فالــذي يخفــق فــي إظهــار هــذه المحبــة هــو كاســر للنامــوس الــذي يعتــرف 
بأنــه يحترمــه ويوقــره. ألن الــروح التــي نُظهرهــا نحــو إخوتنــا تعلــن عــن مــا هــي روحنــا 
نحــو هللا. إن محبــة هللا فــي القلــب هــي نبــع المحبــة الوحيــد نحــو القريــب » إِْن 
قَــاَل أََحــٌد: »إِنِـّـي أُِحــبُّ هللَا« َوأَبَْغــَض أََخــاُه، فَُهــَو كَاِذٌب. ألَنَّ َمــْن الَ يُِحــبُّ أََخــاُه 
ـِذي لَــْم يُبِْصــرُْه؟ «، » إِْن أََحــبَّ بَْعُضَنــا  ـِذي أَبَْصــرَُه، كَيْــَف يَْقــِدُر أَْن يُِحــبَّ هللَا الَـّ الَـّ

لَــْت ِفيَنــا « )1 يوحنــا ٤: 20، 12(. ــْد تََكمَّ ــُه قَ ــُت ِفيَنــا، َوَمَحبَّتُ ــاهلُل يَثْبُ بَْعًضــا، فَ
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٥٥
 َمَلُكوُت اهلِل الَ َيْأتِي 

بُِمَراَقَبٍة
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 17: 22-20(.

َملَُكــوُت  يَأْتِــي  » َمتَــى  قائليــن:  وســألوه  الفريســيين  بعــض  يســوع  إلــى  جــاء 
هللِا؟ « )لوقــا 17: 20(. كان قــد مضــى أكثــر مــن ثــاث ســنوات منــذ أعلــن يوحنــا 
ــرََب َملَُكــوُت  ــِد اقْتَ المعمــدان رســالته التــي كانــت، كصــوت بــوق، رنــت قائلــة: » قَ
ــماَوات « )متــى 3: 2(. ومــع ذلــك فإلــى هــذا الحيــن لــم يــر هــؤالء الفريســيون  السَّ
أي دليــل علــى إقامــة الملكــوت. إن كثيريــن ممــن رفضــوا يوحنــا وفــي كل خطــوة 

كانــوا يقاومــون يســوع كانــوا يلمحــون إلــى أن مهمتــه قــد فشــلت.
أجابهــم يســوع بقولــه: » الَ يَأْتـِـي َملَُكــوُت هللِا ِبُمرَاقَبَــٍة، َوالَ يَُقولـُـوَن: ُهــَوَذا هُهَنــا، 
أَْو: ُهــَوَذا ُهَنــاَك! ألَْن َهــا َملَُكــوُت هللِا َداِخلَُكــْم « )لوقــا 17: 20، 21(. إن ملكــوت 
هللا يبــدأ فــي القلــب. ال تلتفتــوا إلــى هنــا وهنــاك لتــروا ظاهــرة مــن مظاهــر القــوة 

األرضيــة لتنبــئ بمجيئــه.
بعــد ذلــك التفــت إلــى تاميــذه وقــال: » َســتَأْتِي أَيَّــاٌم ِفيَهــا تَْشــتَُهوَن أَْن تـَـرَْوا يَْوًمــا 
َواِحــًدا ِمــْن أَيَّــاِم ابْــِن اإلِنَْســاِن َوالَ تـَـرَْوَن « )لوقــا 17: 22(. فلكــون ملكوتــي ال تصحبــه 
األبهــة العالميــة فأنتــم يُخشــى عليكــم لئــا تعجــزوا عــن إدراك أنكــم غيــر متحققيــن مــن 
عظمة امتيازكم الراهن في أن في وســطكم هذا الذي هو حياة الناس ونورهم وإن 
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يكن محتجبا في ثياب البشرية. فستأتي أيام فيها تنظرون بشوق إلى هذه الفرص 
التــي أنتــم اآلن متمتعــون بهــا، لتســيروا وتتحدثــوا مــع ابــن هللا. 

لــم  باألرضيــات  وتعلقهــم  أنانيتهــم  بســبب  أنفســهم  يســوع  تاميــذ  حتــى  إنــه 
لهــم. ولــم يســتطيعوا أن  الــذي حــاول أن يعلنــه  الروحــي  الحــق  يســتطيعوا إدراك 
يقــدروا صفــات الُمَخلِـّـص وصفــة ملكوتــه التقديــر الكامــل الائــق إالا بعــد صعــود 
المســيح إلــى أبيــه وانســكاب الــروح القــدس علــى المؤمنيــن. فبعــد قبــول معموديــة 
الــروح القــدس بــدأوا يتحققــون أنهــم كانــوا فــي محضــر رب المجــد ذاتــه. وإذ بــدأوا 
يستعيدون إلى ذاكرتهم أقوال المسيح تفتحت عقولهم لفهم النبوات والمعجزات 
التي صنعها. وقد مرت أمام أذهانهم عجائب حياته فكانوا كمن أوقظوا من حلم، 
كمــا تحقــق لهــم أن معلمهــم هــو » الَْكلَِمــُة َصــاَر َجَســًدا َوَحــلَّ بَيَْنَنــا، َورَأَيَْنــا َمْجــَدُه، 
ا « )يوحنا 1: 1٤(. لقد أتى المسيح  َمْجًدا كََما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمًة َوَحقًّ
مــن حضــن اآلب فعــا إلــى عالــم اإلثــم ليخلــص أبنــاء وبنــات أدم الســاقطين. وقــد 
بــدأ التاميــذ اآلن أقــل أهميــة فــي نظــر أنفســهم ممــا كانــوا قبلمــا تحققــوا مــن ذلــك. 
مــا عــادوا اآلن يحســون بالضجــر أو التعــب مــن تــاوة أعمالــه وترديــد تعاليمــه التــي لــم 
يكونــوا يفهمونهــا فهمــا كامــا واضحــا وقــد عــادت اليهــم كمــا لــو كانــت أعانــا جديدا. 

والكتــاب المقــدس اصبــح فــي نظرهــم كتابــا جديــدا.

تفتيش الكلمة باجتهاد
وإذ بــدأ التاميــذ يُفتِّشــون النبــوات التــي تشــهد للمســيح دخلــوا إلــى مقــادس 
الاهــوت، وتعلمــوا مــن ذاك الــذي صعــد إلــى الســماء ليتمــم العمــل الــذي كان قــد 
بــدأه علــى األرض. وعرفــوا أن فيــه تحــل الحكمــة والعلــم اللــذان ال يمكــن لبشــري 
ذاك  معونــة  إلــى  بحاجــة  كانــوا  إلهيــة.  معونــة  علــى  يحصــل  لــم  مــا  يدركهمــا  أن 
الــذي ســبق فتنبــأ عنــه الملــوك واألنبيــاء واألبــرار. وبدهشــة بالغــة قــرأوا وأعــادوا 
قــراءة األقــوال النبويــة التــي وصفــت صفاتــه وعملــه وصفــا دقيقــا. كــم كان فهمهــم 
لأقــوال النبويــة مظلمــا وغامضــا! وكــم كانــوا متباطئيــن فــي قبــول الحقائــق العظيمــة 
التــي تشــهد للمســيح، وإذ نظــروا إليــه فــي اتضاعــه إذ كان يســير فــي العالــم كإنســان 
بيــن النــاس لــم يكونــوا يدركــون ســر تجســده وال الصفــة المزدوجــة لطبيعتــه. لقــد 
أمســكت أعينهــم بحيــث لــم يســتطيعوا رؤيــة األلوهيــة فــي البشــرية، ولكــن بعدمــا 
أنارهــم الــروح القــدس وكشــف عــن بصائرهــم كــم اشــتاقوا إلــى رؤيــة الفــادي ثانيــة 
والجلــوس عنــد قدميــه! وكــم اشــتهوا أن يأتــوا إليــه ليفســر لهــم األقــوال اإللهيــة التــي 
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كان قصــد  ومــاذا  أقوالــه!  إلــى  يصغــون  كانــوا  انتبــاه  وبــأي  فهمهــا!  عســر عليهــم 
المســيح مــن قولــه لهــم: » إِنَّ لـِـي أُُمــوًرا كَِثيــرًَة أَيًْضــا ألَقـُـوَل لَُكــْم، َولِكــْن الَ تَْســتَِطيُعوَن 
أَْن تَْحتَِملُــوا اآلَن « )يوحنــا 16: 12(. وكــم تاقــت أنفســهم لمعرفــة كل شــيء! وقــد 
حزنــوا ألن إيمانهــم كان ضعيفــا جــدا وألن آراءهــم كانــت بعيــدة جــدا عــن الهــدف 

وأنهــم قصــروا كل هــذا التقصيــر عــن إدراك الحقيقــة.
لقــد أُرســل مــن قبــل هللا رســول ليعلــن عــن مجــيء المســيح وليوجــه انتبــاه األمــة 
اليهودية وكل العالم إلى رسالته ليتأهب الناس الستقباله. إن الشخص العجيب 
الــذي أعلــن عنــه يوحنــا كان فــي وســطهم أكثــر مــن ثاثيــن ســنة ولكنهــم لــم يعرفــوه 
حقــا كمــن هــو مرســل مــن قبــل هللا. أحــس التاميــذ بالنــدم ألنهــم ســمحوا لعــدم 
اإليمــان المستشــري بيــن النــاس أن يخمــر أفكارهــم ويظلــم عقولهــم وأفهامهــم. إن 
النــور الــذي أتــى إلــى هــذا العالــم المظلــم كان ينيــر مبــددا ظلماتــه ولكنهــم لــم يدركــوا 
وال فهمــوا مــن أيــن كانــت تنبعــث أشــعته. وكانــوا يســألون أنفســهم فيمــا بعــد لمــاذا 
تصرفــوا تصــرف جعــل المســيح ملزمــا بــأن يوبخهــم عليــه. ومــرارا كثيــرة كانــوا يــرددون 
أحاديثــه ويقولــون لمــاذا ســمحنا لاعتبــارات األرضيــة ومقاومــة الكهنــة والمعلميــن 
أن تربــك حواســنا حتــى لقــد غــاب عــن أفهامنــا أن شــخصا أعظــم مــن موســى كان 
كــم كان  تعليمنــا؟  أمــر  يتولــى  مــن ســليمان كان  أعظــم  فــي وســطنا، وأن معلمــا 

ســمعنا ضعيفــاً! وكــم كان فهمنــا بطيئــاً!

يفرحون في االضطهاد
إن تومــا لــم يؤمــن اآلن بعدمــا وضــع إصبعــه فــي مــكان الطعنــة التــي أحدثتهــا 
حربــة الجنــود الرومانييــن، وقــد أنكــره بطــرس عندمــا كان متضعــا ومهانــا ومــرذوال. 
لــم  ولكنهــم  معــه  كانــوا  وضــوح.  بــكل  المحزنــة  الذكريــات  تلــك  إليهــم  فعــادت 
يعرفــوا قــدره. ولكــن كــم أثــارت هــذه األمــور نفوســهم والهبــت قـــلوبهم إال بعدمــا 

اكتشــفوا عــدم إيمانهــم!
وعندمــا تضافــر الكهنــة والرؤســاء ضدهــم وأُوِقفــوا أمــام مجالــس وطُرحــوا فــي 
غياهــب الســجون فــرح اتبــاع المســيح أولئــك » ألَنَُّهــْم ُحِســبُوا ُمْســتَأِْهلِيَن أَْن يَُهانـُـوا 
ِمْن أَْجِل اْســِمِه « )أعمال ٥: ٤1(. فرحوا ألنهم برهنوا أمام الناس والمائكة أنهم 

قــد أدركــوا مجــد يســوع واختــاروا أن يتبعــوه ولــو كلفهــم ذلــك خســارة كل شــيء.
الــروح اإللهــي ال  إنــارة  بــدون  أنــه  وهــذا حــق اآلن كمــا كان فــي عصــر الرســل 
يســتطيع الناس أن يروا مجد المســيح. إن المســيحية التي تثير الشــكوك والمولعة 
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بحــب العالــم ال يمكنهــا أن تقــدر حــق هللا وعملــه كمــا يجــب. وإن أتبــاع الســيد 
ال يوجــدون بيــن أحضــان الراحــة أو الكرامــة األرضيــة أو التشــبه بالعالــم. ولكنهــم 
يتقدمــون ســائرين فــي طريــق الكــدح واالتضــاع والعــار، وإن مصارعتهــم » لَيَْســْت 
ــاَِطيِن، َمــَع ُوالَِة الَْعالَــِم َعلَــى ظُلَْمــِة هــَذا  َمــَع َدٍم َولَْحــٍم، بَــْل َمــَع الرَُّؤَســاِء، َمــَع السَّ
وإننــا   .)12  :6 )أفســس  ــَماِويَّاِت «  السَّ ِفــي  الرُّوِحيَّــِة  ــرِّ  الشَّ أَْجَنــاِد  َمــَع  ْهــِر،  الدَّ
نجــد اآلن كمــا فــي أيــام المســيح أن الكهنــة والفريســيين هــم الذيــن يســيئون فهــم 

فــي عصرهــم ويعيرونهــم ويضطهدونهــم. الذيــن  المؤمنيــن 
روح  هــي  التــي  بروحــه  نعمــة هللا  وإنجيــل  بمراقبــة.  يأتــي  ال  ملكــوت هللا  إن 
إنــكار الــذات ال يمكــن أن يكــون علــى وفــاق مــع روح العالــم. فالمبــدآن متناقضــان. 
ـُه ِعْنــَدُه َجَهالَــٌة، َوالَ يَْقــِدُر أَْن  » َولِكــنَّ اإلِنَْســاَن الطَِّبيِعــيَّ الَ يَْقبَــُل َمــا لِــُروِح هللِا ألَنَـّ

ـُه إِنََّمــا يُْحَكــُم ِفيــِه ُروِحيًّــا « )1 كورنثــوس 2: 1٤(. يَْعرِفَــُه ألَنَـّ

» لَْيَسْت ِمْن هَذا الَْعالَِم «
ولكــن يوجــد بيــن العالــم المتديــن اليــوم كثيــرون ممــن يعتقــدون أنهــم يعملــون علــى 
توطيد ملكوت المســيح كملكوت أرضي زمني، فهم يتوقون إلى تمليك يســوع على 
مملكــة هــذا العالــم فيســود علــى محاكمهــا ومعســكراتها ودور القضــاء فيهــا وقصورهــا 
وأســواقها. وينتظرون أنه يملك بواســطة أوامر شــرعية تنفذها ســلطة بشــرية. وحيث 
أن المسيح ليس بيننا اآلن بجسده فهم أنفسهم سينوبون عنه في العمل وفي تنفيذ 
قوانيــن ملكوتــه. كان اليهــود فــي أيــام المســيح يتوقــون إلــى إقامــة مثــل هــذا الملكــوت. 
فلو رغب يسوع في إقامة ملكوت أرضي وفي تنفيذ ما قد اعتبروه قوانين هللا، وفي 
جعلهــم مفســري شــريعته وإرادتــه فــي الســلطة لكانــوا قبلــوه. ولكنــه قــال: » َمْملََكِتــي 

لَيَْســْت ِمــْن هــَذا الَْعالـَـِم « )يوحنــا 18: 36(. ولــم يقبــل العــرش األرضــي. 
إن الحكــم الــذي عــاش يســوع فــي ظلــه كان حكمــا فاســدا وجائــرا. ففــي كل 
والقســوة  والتعصــب  واالغتصــاب  الصارخــة  المعاملــة  ســوء  تــرى  كنــت  مــكان 
الســاحقة. ومــع ذلــك فلــم يحــاول الُمَخلِّــص القيــام بــأي إصــاح مدنــي. ولــم يهاجــم 
ســوء المعاملــة القوميــة وال دان األعــداء القومييــن. ولــم يتدخــل فــي ســلطة ذوي 
الــذي هــو مثلنــا األعلــى ترفــع عــن التدخــل فــي  الســلطان أو سياســتهم. فــذاك 
شــؤون الحكومــات األرضيــة، ليــس ألنــه لــم يكــن يكتــرث آلالم النــاس وباياهــم بــل 
فلكــي  الخارجيــة وحدهــا.  البشــرية  اإلجــراءات  فــي  ينحصــر  يكــن  لــم  العــاج  ألن 
يكــون العــاج ناجعــا كان ينبغــي أن يصــل إلــى كل إنســان بمفــرده ويجــدد قلبــه.
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وال  التشــريعية  المحافــل  أو  المحاكــم  بأحــكام  يُثبــت  ال  المســيح  ملكــوت  إن 
برعايــة عظمــاء هــذا الدهــر ومعاضدتهــم بــل بغــرس طبيعــة المســيح فــي القلــوب 
أَْن  ُســلْطَانًا  فَأَْعطَاُهــْم  قَِبلُــوُه  الَِّذيــَن  كُلُّ  ــا  » َوأَمَّ القــدس  الــروح  بعمــل  البشــرية 
يَِصيــُروا أَْوالََد هللِا، أَِي الُْمْؤِمُنــوَن ِباْســِمِه. اَلَِّذيــَن ُولـِـُدوا لَيْــَس ِمــْن َدٍم، َوالَ ِمــْن َمِشــيئَِة 
ــْل ِمــَن هللِا « )يوحنــا 1: 12، 13(. هنــا نجــد القــوة  َجَســٍد، َوالَ ِمــْن َمِشــيئَِة رَُجــل، بَ
الوحيــدة التــي تســتطيع أن تســمو بالبشــرية. والوســيلة البشــرية إلنجــاز هــذا العمــل 

هــي تعليــم كلمــة هللا والعمــل بهــا.
الســكان  الكثيــرة  المدينــة  فــي كورنثــوس،  الرســول خدمتــه  بولــس  بــدأ  عندمــا 
الواســعة الثــراء الممتلئــة بالشــر والتــي انتشــرت فيهــا مفاســد الوثنيــة التــي ذكرهــا 
ــاُه  يَّ ــْم أَْعــزِْم أَْن أَْعــرَِف َشــيْئًا بَيَْنُكــْم إالَّ يَُســوَع الَْمِســيَح َوإِ أيضــا قبيــح، قــال: » ألَنِّــي لَ
قــد  إلــى بعــض مــن كانــوا  2(. وإذ كتــب بعــد ذلــك  َمْصلُوبًــا « )1 كورنثــوس 2: 
ْســتُْم، بَْل تَبَرَّرْتُْم ِباْســِم الرَّبِّ  تنجســوا بأقبح الخطايا قال: » لِكِن اْغتََســلْتُْم، بَْل تََقدَّ
يَُســوَع َوِبــُروِح إِلِهَنــا «، » أَْشــُكُر إِلِهــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن ِمــْن ِجَهِتُكــْم َعلَــى نِْعَمــِة هللِا 

الُْمْعطَــاِة لَُكــْم ِفــي يَُســوَع الَْمِســيِح « )1 كورنثــوس 6: 11؛ 1: ٤(. 
واآلن كمــا كانــت الحــال فــي أيــام المســيح ال ينحصــر عمــل هللا فــي أولئــك 
والشــرائع  األرضييــن  الحــكام  ومعاضــدة  الشــهرة  إلــى  شــوقا  يتحرقــون  الذيــن 
األرضيــة بــل فــي أولئــك الذيــن باســم الــرب يعلنــون للنــاس تلــك الحقائــق الروحيــة 
التــي تخلــق فــي قلــوب مــن يقبلونهــا نفــس االختبــار الــذي حــدث لبولــس عندمــا 
ــا ِفــيَّ « )غاطيــة 2:  ــا الَ أَنَــا، بَــِل الَْمِســيُح يَْحيَ قــال: » َمــَع الَْمِســيِح ُصلِبْــُت، فَأَْحيَ
20(. وحينئــٍذ ســيعملون كمــا عمــل بولــس ألجــل خيــر النــاس. فقــد قــال: » إًِذا 
نَْســَعى كَُســَفرَاَء َعــِن الَْمِســيِح، كَأَنَّ هللَا يَِعــُظ ِبَنــا. نَطْلُــُب َعــِن الَْمِســيِح: تََصالَُحــوا 

َمــَع هللِا « )2 كورنثــوس ٥: 20(. 
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٥6
يسوع يبارك 

األطفال
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 19: 13-1٥؛

 مرقس 10: 13-16؛ لوقا 18: 17-1٥(.

ومحبتهــم  الصبيانــي  عطفهــم  قبــل  وقــد  لــأوالد.  محبــا  دائمــا  يســوع  كان 
الصريحــة غيــر المتصنعــة. وتســبيحاتهم الجميلــة الخارجــة مــن شــفاه طاهــرة كانــت 
موســيقى عذبة لمســمعه انتعشــت لها روحه عندما كان محاطا بالناس الماكرين 
المنافقيــن. وأينمــا ذهــب الُمَخلِّــص كانــت الشــفقة الباديــة علــى محيــاه ومعاملتــه 

المشــفقة اللطيفــة كفيلــة بــأن تجعلــه يكســب محبــة األطفــال وثقتهــم. 
كان أمرا عاديا ومألوفا لدى اليهود أن يؤتى باألطفال إلى أحد المعلمين ليضع 
يديــه عليهــم ويباركهــم. ولكــن تاميــذ الُمَخلِـّـص ظنــوا أن عملــه أهــم مــن أن يقاطــع 
بهــذه الكيفيــة. وعندمــا قدمــت األمهــات أوالدهــن إليــه نظــر التاميــذ إلــى أولئــك 
الصغــار نظــرة ازدراء إذ ظنــوا أن األطفــال أصغــر مــن أن ينتفعــوا بمجيئهــم إلــى يســوع 
واســتنتجوا أنــه سيســتاء مــن قدومهــم إليــه. ولكنــه اغتــاظ مــن التاميــذ. لقــد عــرف 
الُمَخلِـّـص عــبء األمهــات ومســؤولية رعايتهــن لصغارهــن إذ كــن حريصــات علــى 
تربيتهــم بحســب كلمــة هللا. فســمع صلواتهــن. وهــو الــذي اجتذبهــن إلــى حضرتــه.
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إن إحدى تلك األمهات تركت بيتها وأتت بطفلها إلى حيث كان يسوع، وفيما 
كانــت ســائرة فــي طريقهــا إليــه أخبــرت إحــدى جاراتهــا بمهمتهــا فرغبــت هــذه أن تأتــي 
بأوالدهــا إلــى يســوع لينالــوا بركتــه، وهكــذا اجتمعــت كثيــرات مــن األمهــات وأتيــن 
بأوالدهــن الصغــار. كان بعــض أولئــك األطفــال قــد تخطــوا دور الطفولــة وبلغــوا دور 
الصبــا والشــباب. وعندمــا أعلنــت األمهــات عــن رغبتهــن ســمعهن يســوع بــكل عطــف 
وُهنَّ يقدمن طلبهن بكل خوف والدموع تنهمر من عيونهن. ولكنه انتظر ليرى كيف 
ســيعاملهن التاميــذ. فعندمــا رآهــم يبعــدون األمهــات بأوالدهــن ظانيــن أنهــم بذلــك 
يســدون إلــى الُمَخلِّــص معروفــا أبــان لهــم خطأهــم قائــا قولــه الخالــد: » َدُعــوا األَْوالََد 
يَأْتُــوَن إِلَــيَّ َوالَ تَْمَنُعوُهــْم، ألَنَّ لِِمثْــِل هــؤاُلَِء َملَُكــوَت هللِا « )مرقــس 10: 1٤(. فأخــذ 

األوالد بيــن ذراعيــه ووضــع يديــه عليهــم ومنحهــم البركــة التــي جــاءوا يطلبونهــا. 
تعــزت األمهــات، وعــدن إلــى بيوتهــن وقــد نلــن مــن كام المســيح قــوة وبركــة، 
كمــا تشــجعن علــى حمــل أعبائهــن بفــرح جديــد وعوَّلــن علــى خدمــة أوالدهن ممتلئة 
قلوبهــن باآلمــال المشــرقة. فعلــى أمهــات اليــوم أن يقبلــن كام الســيد بنفــس ذلــك 
اإليمــان. إن المســيح هــو بالتأكيــد مخلــص شــخصي، اليــوم كمــا كان عندمــا عــاش 
إنســانا بيــن النــاس. وهــو بــا شــك معيــن األمهــات، اليــوم كمــا كان عندمــا احتضــن 
األطفــال الصغــار بيــن ذراعيــه فــي اليهوديــة. لقــد اقتنــى أطفالنــا بدمــه كمــا اقتنــى 

األطفــال الذيــن عاشــوا قديمــا ســواء بســواء.

قوة لألم
إن يســوع يعــرف العــبء الــذي تحملــه كل أم علــى قلبهــا. فــذاك الــذي كانــت لــه 
أم كافحت ضد الفقر والحرمان يعطف على كل أم مكافحة. ذاك الذي سافر سفرا 
طويــا لكــي يزيــل القلــق عــن أم كنعانيــة جزعــة ويزيــح عــن قلبهــا األحــزان هــو مســتعد 
ألن يفعــل ذلــك لــكل أم فــي هــذه األيــام. وذاك الــذي أعــاد إلــى أرملــة ناييــن وحيدهــا 
والــذي إذ كان معلقــا علــى الصليــب يقاســي العذابــات ذكــر أمــه، يؤثــر فيــه فــي هــذه 

األيــام منظــر أي أم متألمــة حزينــة. وفــي كل حــزن وحاجــة يمنــح العــزاء والعــون.
فلتــأِت األمهــات بارتباكاتهــن إلــى يســوع وحينئــٍذ ســيجدن نعمــة كافيــة تعينهــن 
علــى تربيــة أطفالهــن. إن األبــواب مفتوحــة أمــام كل أم تريــد أن تطــرح أحمالهــا عنــد 
تَْمَنُعوُهــْم « لــم يــزل  قدمــي الُمَخلِـّـص. فالــذي قــال: » َدُعــوا األَْوالََد يَأْتُــوَن إِلَــيَّ َوالَ 
يدعــو األمهــات ليأتيــن بصغارهــن إليــه لكــي يباركهــم. حتــى الطفــل الــذي بيــن ذراعــي 
أمــه يمكنــه أن يبيــت فــي ظــل القديــر بواســطة إيمــان أمــه المصليــة. لقــد امتــأ يوحنــا 
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المعمدان بالروح القدس منذ والدته. فإذا كنا نعيش في شركة مع هللا يمكننا نحن 
أيضا أن ننتظر من الروح اإللهي أن يشكل أخاق صغارنا منذ أيام طفولتهم الباكرة.

رأى يســوع في األطفال الذين جيء بهم إليه الرجال والنســاء الذين ســيكونون 
ورثــة نعمتــه ورعايــا ملكوتــه. وبعــض منهــم كانــوا مزمعيــن أن يموتــوا شــهداء فــي 
ســبيله. لقــد عــرف أن هــؤالء األطفــال ســيصغون إلــى تعاليمــه ويقبلونــه فاديــا لهــم 
بأســرع ممــا يفعــل الكبــار الذيــن كان كثيــرون منهــم حكمــاء فــي أمــور هــذه الدنيــا 
ولكنهــم كانــوا قســاة القلــوب. وفــي تعليمــه للصغــار نــزل إلــى مســتواهم. فــذاك 
لهــم  ــط  ويبسِّ أســئلتهم  عــن  يجيبهــم  أن  عــن  يترفــع  لــم  الســماء  جــال  هــو  الــذي 
تعاليمــه الهامــة لتناســب فهمهــم الصبيانــي، فغــرس فــي عقولهــم بــذار الحــق الــذي 

كان لينمــو بعــد ســنين ويأتــي بثمــار للحيــاة األبديــة.
إنــه حــق ثابــت أن األطفــال هــم أكثــر النــاس قبــوال لتعاليــم اإلنجيــل وقلوبهــم 
األطفــال  إن  تقبلهــا.  التــي  بالــدروس  لتحتفــظ  وقويــة  اإللهيــة  للتأثيــرات  مفتوحــة 
إنهــم  مــع أعمارهــم.  يتناســب  يكونــوا مســيحيين ولهــم اختبــار  أن  يمكــن  الصغــار 
الفــرص  لهــم كل  يقدمــوا  أن  الوالديــن  الروحيــة، وعلــى  األمــور  تعلــم  إلــى  بحاجــة 

المســيح. علــى شــبه صفــات  تتشــكل أخاقهــم  أن  يمكــن  واالمتيــازات حتــى 

نموذج للوالدين
وعلــى اآلبــاء واألمهــات أن ينظــروا إلــى أوالدهــم كأفــراد صغــار فــي أســرة الــرب 
وهــم ودائــع بيــن أيديهــم ليربوهــم ليكونــوا أهــا للســماء. وعلينــا أن نعلمهــم نفــس 
الــدروس التــي قــد تعلمناهــا مــن المســيح علــى قــدر مــا تســتطيع عقولهــم الصغيــرة 
أن تقبــل، فنكشــف لهــم شــيئا فشــيئا عــن جمــال مبــادئ الســماء. وهكــذا يصيــر 
إشــراف  تحــت  الصغــار  المعلميــن  اآلبــاء  يكــون  فيهــا  مدرســة  المســيحي  البيــت 

المســيح نفســه الــذي هــو المعلــم األعظــم.
وفــي محاولتنــا هدايــة أطفالنــا إلــى الــرب ينبغــي أالا ننتظــر أن يكــون البرهــان 
الجوهــري علــى تبكيتهــم علــى الخطيــة هــو االنفعــال العنيــف، وكذلــك ليــس مــن 
الضــروري معرفــة الوقــت المضبــوط الــذي فيــه قــد تجــددوا. وعلينــا أن نعلمهــم أن 
يأتــوا إلــى يســوع بخطاياهــم طالبيــن منــه الغفــران ومؤمنيــن بأنــه يغفــر لهــم ويقبلهــم 

كمــا قبــل األطفــال ورحــب بهــم عندمــا كان فــي العالــم.
فهــي  لهــا  حبهــم  بدافــع  مدفوعيــن  يطيعوهــا  أن  أوالدهــا  ـم  تُعلِـّ إذ  األم  إن 
تعلمهــم أول الــدروس فــي الحيــاة المســيحية. إن محبــة األم تُمثِـّـل أمــام الطفــل 
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يثقــوا  أن  يتعلمــون  ويطيعونهــا  بأمهــم  يثقــون  الذيــن  والصغــار  المســيح،  محبــة 
ويطيعــوه. بالُمَخلِـّـص 

كان يســوع مثــاال ونموذجــا لأطفــال كمــا كان نموذجــا لآلبــاء. لقــد تكلــم كمــن 
لــه ســلطان وكان كامــه مصحوبــا بقــوة، ومــع ذلــك ففــي حديثــه مــع النــاس األشــرار 
القســاة لــم ينطــق بكلمــة قاســية أو ســمجة. إن نعمــة المســيح فــي القلــب تمنــح 
اإلنســان جــاال ســماويا وتعقــا ولياقــة. إنهــا تُليــن كل مــا هــو قــاٍس وتُخضــع كل 
عنــف وصرامــة وفظاظــة وتُرشــد اآلبــاء واألمهــات لمعاملــة أطفالهــم كخائــق عاقلــة 

كمــا يريــدون هــم أن يُعاملــوا.
التــي  الــدروس  تتعلمــوا  أن  أطفالكــم  تربــون  وأنتــم  عليكــم  الوالــدون،  أيهــا 
القرنفــل أو  بنبتــة  أيهــا األب أن تعتنــي  فــي الطبيعــة. إذا أردت  لكــم هللا  يقدمهــا 
الــورد أو السوســنة فكيــف تفعــل ذلــك؟ اســأل البســتاني فــي ذلــك عــن العمليــة 
التــي بهــا تجعــل كل غصــن وكل ورقــة تنمــو وتترعــرع وتكــون فــي عــز نضارتهــا وتنمــو 
فــي أعظــم تناســق وأبهــى جمــال فهــو يقــول لــك إنــه لــم يكــن يلمــس تلــك األغــراس 
الرقيقــة.  الرقيقــة بخشــونة وال مســكها بقســوة أو عنــف وإال النكســرت األغصــان 
ولكنــه أوالهــا اهتمامــه والتفاتاتــه البســيطة المتكــررة، وبلــل التربــة بالمــاء وحــرس 
تلــك النباتــات الناميــة مــن هبــات الريــح الشــديدة ومــن حــرارة الشــمس المحرقــة. 
فجعلهــا هللا تترعــرع وتتفتــح حتــى اكتمــل جمالهــا. ففــي معاملتكــم ألطفالكــم أيهــا 
الوالــدون اتبعــوا طريقــة البســتانى. وبلمســاتكم الرقيقــة وخدمــات المحبــة اجتهــدوا 

فــي تكويــن أخاقهــم علــى نمــوذج صفــات المســيح.

التعليم بروح المحبة
شجعوهم على التعبير عن محبتهم هلل ولبعضهم البعض. إن السبب في كثرة 
عــدد الرجــال والنســاء القســاة القلــوب فــي العالــم هــو أن المحبــة الصادقــة معتبــرة 
ضعفا، وهي من حين إلى آخر تخمد وتكبت. فالطبائع الصالحة في أولئك الناس 
ُخنقــت منــذ طفولتهــم. فــإذا لــم يمكــن لنــور المحبــة اإللهيــة وحرارتهــا أن يذيبــا أنانيتهــم 
وجحودهــم فســيُقضى علــى ســعادتهم فتتاشــى إلــى األبــد. إذا كنــا نرغــب فــي أن 
يكــون ألطفالنــا روح المســيح المحــب الرقيــق، والعطــف الــذي يبديــه لنــا المائكــة 

فعلينــا أن نشــجع دوافــع الخيــر واإلحســان الرقيقــة فــي األطفــال منــذ الطفولــة.
تحــت  الخــاء  إلــى  الطبيعــة. خذوهــم  فــي  المســيح  يــروا  أن  األطفــال  علمــوا 
األشــجار الوارفــة وفــي الحدائــق وفــي كل أعمــال الخليقــة العجيبــة علموهــم أن يــروا 
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فــي كل ذلــك تعبيــرا عــن محبــة الفــادي. علموهــم أنــه هــو الــذي وضــع القوانيــن 
التي تســوس كل الخائق الحية وأنه هو الذي وضع الشــريعة لنا، وأن القصد من 
كل هــذه الشــرائع هــو ســعادتنا وفرحنــا. ال تتعبوهــم بالصلــوات الطويلــة والمواعــظ 
الطبيعــة  مشــاهد  طريــق  عــن  ولكــن  الســآمة،  تجلــب  التــي  المملــة  والتحذيــرات 

علموهــم الطاعــة لشــريعة هللا.
أن  عليكــم  الســهل  مــن  ســيكون  للمســيح  كتابعيــن  ثقتهــم  تكتســبون  وإذ 
تبســيط  تحاولــون  وإذ  أحبنــا هللا.  قــد  بهــا  التــي  العظيمــة  المحبــة  عــن  تعلموهــم 
حقائــق الخــاص ألذهانهــم وتوجهــون التفاتهــم إلــى المســيح مخلصهــم الشــخصي، 
فالمائكــة ســيكونون إلــى جانبكــم. والــرب ســيعطي نعمــة لآلبــاء واألمهــات حتــى 
يســترعوا اهتمــام صغارهــم ويشــوقوهم لســماع قصــة وليــد بيــت لحــم الجميلــة، 

قصــة ذاك الــذي هــو فــي الحقيقــة رجــاء العالــم.
كان  إليــه  اإلتيــان  مــن  األطفــال  يمنعــوا  أالا  لتاميــذه  قــال  عندمــا  يســوع  إن 
يخاطــب تابعيــه فــي كل األجيــال- موظفــي الكنيســة والخــدام والمســاعدين وكل 
المســيحيين. إن يســوع يجتــذب األطفــال، وهــو يأمرنــا أن ندعهــم يأتــون إليــه. وكأنمــا 

هــو يريــد أن يقــول لنــا أنهــم ســيأتون إذا لــم تمنعوهــم أنتــم.

ممثلون حقيقيون
ال تجعلــوا صفــات الجفــاء التــي فيكــم تســيء تمثيــل يســوع. ال تمنعــوا الصغــار 
وال تبعدوهم عنه بجحودكم وقســوتكم، وال تجعلوهم بســوء تصرفكم يحســون بأن 
الســماء ســتكون مكانــا غيــر ســار فــي نظرهــم لــو كنتــم أنتــم هنــاك. وال تتحدثــوا عــن 
الديانــة كأنهــا شــيء ال يســتطيعون هــم أن يفهمــوه، وال تتصرفــوا تصرفــا يجعلهــم 
تجعلوهــم  وال  صباهــم.  فــي  المســيح  يقبلــوا  أن  منهــم  يُنتظــر  ال  أنــه  يعتقــدون 
الحــزن  ديانــة  هــي  المســيح  ديانــة  أن  وهــو  الخاطــئ  االعتقــاد  ذلــك  يعتقــدون 
لهــم أن ينفضــوا  الُمَخلِـّـص ينبغــي  إلــى  يأتــون  واالنقبــاض والوجــوم وأنهــم عندمــا 

أيديهــم مــن كل مــا يجعــل الحيــاة مرحــة وســعيدة.
وعندمــا يــرف الــروح القــدس علــى قلــوب األطفــال يجــب عليكــم أن تتعاونــوا 
معــه فــي عملــه وأن تعلموهــم أن الُمَخلِّــص يدعوهــم وأنــه ليــس مــا يفرحــه قــدر فرحه 

عندمــا يســلمون أنفســهم لــه فــي بكــور حياتهــم ونضــارة صباهــم.
إن الُمَخلِّــص يهتــم أعظــم اهتمــام ويبــدي أعظــم رقــة ومحبــة نحــو النفــوس التــي قــد 
اقتناها بدمه. إنهم خاصته بحق المحبة. وهو ينظر إليهم بشوق وحنين ال يعبر عنه. 
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إن قلبــه منجــذب ليــس فقــط إلــى أفضــل األطفــال ســلوكا بــل إلــى أولئــك الذيــن فيهــم 
صفــات كريهــة موروثــة. إن كثيريــن مــن اآلبــاء ال يدركــون إلــى أي حــد هــم مســؤولون عــن 
األخــاق الشــاذة التــي فــي أطفالهــم. إنــه تعوزهــم الرقــة والحكمــة اللتــان بهما يتعاملون 
مع أطفالهم المخطئين الذين أوصلوهم هم إلى تلك الحالة. ولكن يسوع ينظر إلى 

هؤالء األطفال بكل حنان وشــفقة، وهو يتتبع حياتهم من الســبب إلى النتيجة.
إن العامل المســيحي قد يكون واســطة نافعة في يد المســيح الجتذاب هؤالء 
األطفــال إلــى الُمَخلِّــص. فبالحكمــة واللباقــة قــد يربطهــم إلــى قلبــه بربــاط وثيــق، وقــد 
يلهمهــم شــجاعة ورجــاء، وبنعمــة المســيح قــد يراهــم وقــد تغيــرت أخاقهــم بحيــث 

يمكــن أن يُقــال عنهــم: » لِِمثـْـِل هــؤاُلَِء َملَُكــوَت هللِا «.
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٥7
 » ُيْعِوُزَك َشْيٌء 

َواِحٌد «
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 19: 16-22؛

 مرقس 10: 17-22؛ لوقا 18: 23-18(.

ــُم  ــُه َوَســأَلَُه: »أَيَُّهــا الُْمَعلِّ ــَض َواِحــٌد َوَجثَــا لَ » َوِفيَمــا ُهــَو َخــارٌِج إِلَــى الطَِّريــِق، َركَ
ـَة؟ « )مرقــس 10: 17(. الِــُح، مــاذا أَْعَمــُل ألَرَِث الَْحيَــاَة األَبَِديَـّ الصَّ

إن الشــاب الذي ســأل يســوع هذا الســؤال كان رئيســا وكان ذا أموال كثيرة وفي 
مركز ذي مسؤولية. رأى المحبة التي أظهرها المسيح لأطفال الذين أُتي بهم إليه، 
ورأى كيف قبلهم بكل رقة ومحبة وأخذهم بين ذراعيه فالتهب قلب ذلك الشاب 
حبــا للمخلــص، وقــد نشــأت فــي قلبــه رغبــة فــي أن يكــون تلميــذا لــه. وكان متأثــرا تأثــرا 
عميقــا حتــى أنــه عندمــا رأى المســيح ســائرا فــي طريقــه ركــض خلفــه وإذ جثــا عنــد 
قدميه سأله بكل إخاص وغيرة ذلك السؤال الهام جدا لنفسه ولنفس كل إنسان 

الـِـُح، َمــاذَا أَْعَمــُل ألَرَِث الَْحيَــاَة األَبَِديَّــَة؟ «. قائــا: » أَيَُّهــا الُْمَعلِّــُم الصَّ
قال له المسيح: » لِماذا تَْدُعونِي َصالًِحا؟ لَيَْس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوُهَو هللاُ « 
)مرقس 10: 18(. لقد رغب يســوع أن يختبر إخاص ذلك الرئيس ويســتخلص من 
فمــه الســبب الــذي جعلــه يعتبــره صالحــا. فهــل تحقــق مــن أن الشــخص الــذي كان 
يتحدث إليه هو ابن هللا؟ ماذا كان فكر قلبه الحقيقي الذي كان يجول في خاطره؟

518



٥08  |  مشتهى األجيال

كان هــذا الرئيــس يقــدر بــره الذاتــي تقديــرا عظيمــا ولــم يكــن فــي الحقيقــة يظــن 
نفســه ناقصا في شــيء، ومع ذلك فهو لم يكن راضيا عن نفســه كل الرضى فلقد 
أحــس بحاجتــه إلــى شــيء لــم يكــن يملكــه. أفــا يمكــن أن يباركــه يســوع كمــا بــارك 

األطفــال ويشــبع حاجــة نفســه.
وجوابــا علــى ســؤاله هــذا أخبــره يســوع أن الطاعــة لوصايــا هللا واجبــة عليــه جــدا 
إذا أراد أن ينــال الحيــاة األبديــة. واقتبــس عــدة وصايــا تُظِْهــر واجــب اإلنســان نحــو 
بنــي جنســه. وقــد جــاء جــواب ذلــك الرئيــس حاســما إذ قــال: » هــِذِه كُلَُّهــا َحِفظْتَُهــا 

ُمْنــُذ َحَداثَِتــي. فَمــاذا يُْعِوزُنِــي بَْعــُد؟ « )متــى 19: 20(.

قارئ القلوب
فشــخص المســيح فــي وجــه ذلــك الشــاب كأنمــا يقــرأ تاريــخ حياتــه ويفحــص 
أخاقــه. وقــد أحبــه، وكان يتــوق إلــى أن يمنحــه الســام والنعمــة والفــرح الــذي يغيــر 
َمــا لَــَك  ِبــْع كُلَّ  خلقــه تغييــرا جوهريــا فقــال لــه: » يُْعــِوزَُك َشــْيٌء َواِحــٌد: إذَهــْب 
لِيــَب «  ــَماِء، َوتََعــاَل اتْبَْعِنــي َحاِمــاً الصَّ َوأَْعــِط الُْفَقــرَاَء، فَيَُكــوَن لَــَك كَْنــٌز ِفــي السَّ

.)21 )مرقــس 10: 
لقد انجذب قلب المسيح إلى ذلك الشاب. عرف أنه كان ُمخلِصا حين قال: 
» هــِذِه كُلَُّهــا َحِفظْتَُهــا ُمْنــُذ َحَداثَِتــي « )مرقــس 10: 20(. وتــاق الفــادي إلــى أن يخلــق 
فــي نفــس الشــاب بصيــرة روحيــة تجعلــه قــادرا علــى أن يــرى ضــرورة التعبــد القلبــي 
ولــزوم الصــاح المســيحي. اشــتاق إلــى أن يــرى فيــه قلبــا متواضعــا منســحقا يحــس 

بوجــوب تقديــم المحبــة العظمــى هلل، وقلبــا يخفــي نقائصــه فــي كمــال المســيح.
إن يســوع رأى فــي هــذا الشــاب الرئيــس نفــس المعونــة التــي يحتاجهــا الفــادي 
لــو أراد الشــاب أن يصيــر عامــا معــه فــي خدمــة الخــاص. فلــو رغــب فــي أن يضــع 
نفســه تحــت إرشــاد المســيح فســيصير قــوة للخيــر. وبدرجــة ممتــازة كان يمكــن لهــذا 
الرئيس أن يكون نائبا عن المسيح ألنه كانت عنده مؤهات، لو ارتبط بالمخلاص، 
كان يمكــن أن تُصيِّــره قــوة إلهيــة بيــن النــاس. وإذ رأى يســوع أخاقــه، أحبــه. لقــد 
بــدأت المحبــة للمســيح تســتيقظ فــي نفــس ذلــك الرئيــس ألن المحبــة تلــد محبــة. 
واشــتاق المســيح إلــى أن يــراه عامــا معــه وإلــى أن جعلــه نظيــر نفســه مــرآة تنعكــس 
ــي جمــال ُخلقــه ويكرســه لخدمــة الســيد. فلــو  عليهــا صــورة هللا. اشــتاق إلــى أن ينمِّ
ســلم ذلــك الرئيــس نفســه للمســيح وقتئــذ لنمــا وترعــرع فــي جــو حضــوره. ولــو أنــه 

اختــار هــذا النهــج فكــم كان مســتقبله يختلــف عمــا صــار إليــه!
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قــال لــه يســوع: » يُْعــِوزَُك َشــْيٌء َواِحــٌد «. » إِْن أَرَْدَت أَْن تَُكــوَن كَاِمــاً فَإذَهــْب 
اتْبَْعِنــي «  َوتََعــاَل  ــَماِء،  السَّ ِفــي  كَْنــٌز  لَــَك  فَيَُكــوَن  الُْفَقــرَاَء،  َوأَْعــِط  أَْمــاَكََك  َوبــْع 
)مرقــس 10: 21؛ متــى 19: 20(. لقــد قــرأ المســيح مكنونــات قلــب ذلــك الرئيــس. 
كان يعــوزه شــيء واحــد ولكــن ذلــك الشــيء الواحــد كان أمــرا جوهريــا. كان بحاجــة 
إلــى محبــه هللا فــي نفســه. ومــا لــم تُســد تلــك الحاجــة فقــد يكــون ذلــك علــة هاكــه. 
وقد تفســد كل طبيعته، إذ باإلفراط تتقوى األنانية. فلكي يحصل على محبة هللا 

ينبغــي إخمــاد حبــه العظيــم لنفســه.

» اْخَتاُروا ألَنُْفِسكُُم الَْيْوَم َمْن تَْعُبُدوَن «
قــدم المســيح لهــذا الرجــل امتحانــا فدعــاه ليختــار بيــن كنــز الســماء أو العظمــة 
العالميــة. وكان كنــز الســماء مضمونــا لــه لــو اتبــع المســيح. ولكــن ينبغــي أن تُخَضــع 
مت لذلك  الذات وأن تكون إرادته تحت ســيطرة المســيح. إن نفس قداســة هللا قدا
الرئيس الشــاب وقُدم له امتياز أن يكون ابنا هلل ووارثا مع المســيح الكنز الســماوي. 

ولكــن ينبغــي لــه أن يأخــذ الصليــب ويتبــع الُمَخلِّــص فــي طريــق إنــكار الــذات.
وفــي الواقــع كان كام المســيح لذلــك الرئيــس هــو هــذه الدعــوة: » اْختَــاُروا 
ــْوَم َمــْن تَْعبُــُدوَن « )يشــوع 2٤: 1٥(. وقــد تـُـرك لــه حــق االختيــار. كان  ألَنُْفِســُكُم الْيَ
يســوع مشــتاقا إلــى هدايتــه وخاصــه. وقــد أبــان لــه نقطــة الضعــف فــي أخاقــه. 
وبــأي اهتمــام عميــق كان يترقــب النتيجــة عندمــا وزن الشــاب ذلــك الســؤال! فلــو 
قــرر اتبــاع المســيح لوجــب عليــه أن يطيــع كامــه فــي كل شــيء. عليــه أن يتخلــى عــن 
مشــاريعه وطموحــه. فبــأي شــوق غيــور وبــأي جــوع روحــي نظــر المخلاــص إلــى ذلــك 

الشــاب مؤمــا ن أنــه سيســتجيب لدعــوة روح هللا!
لقــد قــدم المســيح الشــروط التــي تمكاــن ذلــك الرئيــس مــن أن يصبــح ذا خلــق 
مســيحي كامــل. كان كامــه كام الحكمــة وإن كان يبــدو قاســيا وملزمــا. فلــو قبــل 
الرئيس ذلك الكام وأطاعه لكان ذلك رجاؤه الوحيد في الخاص. كان مركزه الرفيع 
وأمواله الكثيرة تبذل جهدا ماكرا لتؤثر تأثيرا شريرا على أخاقه. فلو أطاعها فستحتل 
مــكان هللا فــي عواطفــه بطريقــة خادعــة. ولــو اســتبقى لنفســه قليــا أو كثيــرا ولــم يعطــه 
هلل فمعنــى ذلــك اإلبقــاء علــى مــا مــن شــأنه أن يضعــف قوتــه األدبيــة وكفاءتــه، ألننــا إذا 
أحببنا األشياء الدنيوية مهما تكن زائلة تافهة فابد من أن تسيطر علينا كل السيطرة.

كان ذلــك الرئيــس حاضــر البديهــة ففهــم فحــوى كام المســيح كلــه، فحــزن. 
لــو أنــه عــرف قيمــة الهبــة المقدمــة لــه فســرعان مــا كان ينضــوي تحــت لــواء المســيح 
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ويصيــر تابعــا لــه. لقــد كان أحــد أعضــاء مجمــع اليهــود الموقــر وكان الشــيطان يغويــه 
بآمــال وانتظــارات المســتقبل الخادعــة. كان يرغــب فــي امتــاك الكنــز الســماوي 
ولكنــه فــي نفــس الوقــت كان يطمــع فــي المزايــا الزمنيــة التــي تحققهــا لــه أموالــه، 
فأســف لوجود تلك الشــروط. كان راغبا في الحياة األبدية ولكنه لم يكن مســتعدا 
لإلقــدام علــى تلــك التضحيــة. لقــد بــدا لــه أن كلفــة الحيــاة األبديــة عظيمــة جــدا، 

ـُه كَاَن َذا أَْمــَوال كَِثيــرٍَة « )متــى 19: 22(. فمضــى حزينــا » ألَنَـّ

قوة األنانية
إن ادعــاء ذلــك الشــاب أنــه قــد حفــظ كل الوصايــا كان خداعــا خطــرا، إذ برهــن 
علــى أن المــال هــو صنمــه الــذي كان يتعبــد لــه. لــم يســتطع أن يحفــظ وصايــا هللا 
مــا دام العالــم كان هــو األول فــي عواطفــه، فأحــب عطايــا هللا أكثــر ممــا أحــب 
معطيهــا. لقــد قــدم المســيح لذلــك الشــاب هبــة مصاحبتــه. قــال لــه: » اتْبَْعِنــي « 
ولكــن الُمَخلِـّـص لــم يكــن فــي اعتبــاره يســاوي شــهرته وأموالــه. فكونــه يتخلــى عــن 
كنــزه األرضــي المنظــور فــي مقابــل كنــز الســماء غيــر المنظــور، كان ذلــك فــي نظــره 
مخاطــرة عظيمــة غيــر مأمونــة العواقــب، فرفــض هبــة الحيــاة األبديــة ومضــى. ومنــذ 
ذلــك الحيــن صــار العالــم إلهــه الــذي يتعبــد لــه. إن آالفــا مــن النــاس يجــوزون فــي 
نفــس هــذه التجربــة وهــم يوازنــون بيــن المســيح والعالــم، وكثيــرون منهــم يختــارون 
العالــم. إنهــم، كذلــك الرئيــس الشــاب، يديــرون للمخلــص القفــا قائليــن فــي قلوبهــم 

ال نريــد أن يكــون هــذا اإلنســان رئيســا علينــا. 
لقــد  نتعلمهــا.  أن  يجــب  دروســا  الشــاب  لهــذا  المســيح  معاملــة  فــي  لنــا  إن 
أعطانــا هللا قانــون الخلــق الــذي يجــب علــى كل خدامــه أن يســيروا بموجبــه، وهــو 
الطاعــة لشــريعته، ليــس مجــرد الطاعــة القانونيــة بــل تلــك التــي تتغلغــل فــي كل 
أنســجة الحيــاة وتتمثــل فــي الخلــق. إن هللا هــو بذاتــه الــذي وضــع المقاييــس للخلــق 
لــكل مــن يريــدون أن يكونــوا ضمــن رعايــا ملكوتــه. فالذيــن يريــدون أن يكونــوا عامليــن 
مــع المســيح، والذيــن يقولــون: يــا رب أنــا وكل مــا أملــك لــك، هــم وحدهــم الذيــن 
ســيُعترف بهــم علــى أنهــم أبنــاء وبنــات هللا. علــى كل واحــد أن يتأمــل فــي معنــى 
كــون اإلنســان يرغــب فــي دخــول الســماء ثــم يرتــد ألنــه يتصــور أن الشــروط المطلوبــة 
المتاكهــا شــروط صارمــة فادحــة. فكــر فــي معنــى قولــك للمســيح: » ال «. إن ذلــك 
الرئيــس قــال للمســيح ال، فأنــا ال أســتطيع أن أتنــازل لــك عــن الــكل. فهــل هــذا هــو 
نفــس مــا تقولــه؟ إن الُمَخلِّــص يقــدم لنــا فرصــة ألن يقاســمنا فــي العمــل الــذي قــد 
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أعطانــا هللا إيــاه لنعملــه، يقــدم لنــا فرصــة اســتعمال الوســائل التــي قــد أعطاهــا لنــا 
هللا إلنجــاح عملــه فــي العالــم. بهــذه الوســيلة وحدهــا يمكنــه أن يخلصنــا.

لقــد أودعــت أمــوال ذلــك الرئيــس بيــن يديــه لكــي يبرهــن بذلــك علــى أنــه وكيــل 
أميــن، وكان عليــه أن يــوزع تلــك األمــوال لينتفــع بهــا المعــوزون فتكــون لهــم. وهكــذا 
هللا فــي هــذه األيــام يــودع بيــن أيــدي النــاس األمــوال والمواهــب والفــرص لكــي تكــون 
وســائل إلغاثــة الفقــراء والمتألميــن. فالــذي يســتثمر مــا قــد أودعــه هللا بيــن يديــه مــن 
هبات كما يريد هللا يصير عاما مع الُمَخلِّص ورابحا نفوســا للمســيح ألن صفات 

المســيح منطبعــة علــى قلبــه.
قــد يبــدو ألولئــك الذيــن يشــغلون مراكــز ســامية كذلــك الرئيــس، مراكــز هــي 
أمانــة بيــن أيديهــم، يبــدو لهــم أنهــا تضحيــة عظيمــة كونهــم يضحــون بــكل شــيء لكــي 
أن  يريــدون  مــن  لــكل  والتصــرف  العمــل  قانــون  هــو  هــذا  ولكــن  المســيح.  يتبعــوا 
يصيــروا لــه تاميــذ. فــا يقبــل شــيئا أقــل مــن الطاعــة الكاملــة. إن تســليم النفــس هلل 
هــو خاصــة تعاليــم المســيح. وفــي غالــب األحيــان يقــدم لنــا هــذا األمــر ويُطلـَـب منــا 
فــي لغــة تبــدو ملزمــة وحازمــة، ألنــه ال توجــد طريقــة أخــرى لتخليــص اإلنســان غيــر 

التخلــص مــن األشــياء التــي لــو أُبقــي عليهــا ألضعفــت اإلنســان كلــه.
إن أتباع المسيح عندما يعيدون إلى الرب حقوقه فهم يجمعون كنزا سيعطى 
الِــُح األَِميــُن! كُْنــَت أَِميًنــا ِفــي  ــا أَيَُّهــا الَْعبْــُد الصَّ لهــم عندمــا يســمعون القــول » نِِعمَّ
أَْجــِل  ِمــْن  ـِذي  » الَـّ َســيِِّدَك «،  فَــَرِح  إِلَــى  اُْدُخــْل  الَْكِثيــِر.  َعلَــى  فَأُِقيُمــَك  الَْقلِيــِل 
لِيــَب ُمْســتَِهيًنا ِبالِْخــزِْي، فََجلَــَس ِفــي يَِميــِن  ــُروِر الَْمْوُضــوِع أََماَمــُه، اْحتََمــَل الصَّ السُّ
َعــرِْش هللِا « )متــى 2٥: 23؛ عبرانييــن 12: 2(. إن الفــرح برؤيــة النفــوس تفتــدى 
وتخلــص خاصــا أبديــا هــو الجــزاء الصالــح لــكل مــن يســيرون فــي أثــر خطــوات ذاك 

الــذي قــال: » اتْبَْعِنــي «.
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٥8
» لَِعاَزُر، َهُلمَّ َخارًِجا «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 10: 38-٤2؛ يوحنا 11: 1-٤٤(.

كان لعــازر أحــد مواطنــي بيــت عنيــا مــن أعظــم تاميــذ المســيح ثباتــا. فمنــذ 
لِص يحبه  التقى المســيح أول مرة كان إيمانه قويا ومحبته له عميقة كما كان الُمخَّ
حبــا عظيمــا. فأجــل لعــازر أجــرى المســيح أعظــم عجائبــه. لقــد بــارك الُمَخلِـّـص 
كل مــن طلبــوا منــه المعونــة فهــو يحــب كل األســرة البشــرية، ولكنــه مرتبــط بالبعــض 
بصــات رقيقــة خاصــة. كان قلبــه مرتبطــا بعائلــة بيــت عنيــا بربــط قويــة وثيقــة هــي 

ربــط المحبــة الخالصــة. وألجــل أحــد أفــراد تلــك العائلــة أجــرى أعجــب معجزاتــه.
كثيــرا مــا كان يســوع يجــد راحتــه فــي بيــت لعــازر. إن الُمَخلِّــص لــم يكــن يملــك 
بيتــا لنفســه فقــد كان معتمــدا علــى كــرم أصدقائــه وتاميــذه، وفــي كثيــر مــن األحيــان 
عندمــا يكــون متعبــا وظامئــا إلــى عشــرة النــاس كان يفــرح أن يهــرب إلــى هــذه العائلــة 
فــي  يجــد  وكان  وحســدهم.  الغاضبيــن  الفريســيين  شــكوك  عــن  بعيــدا  الوادعــة 
هــذا البيــت ترحيبــا قلبيــا وصداقــة طاهــرة مقدســة، وهنــا كان يمكنــه أن يتحــدث 

خــر فــي القلــب. ببســاطة وحريــة كاملــة عالمــا أن كامــه ســيُفهم ويُدَّ
إن مخلصنــا كان يعــرف قيمــة البيــت الهــادئ ويرحــب بمــن يصغــون إلــى كامــه 
باهتمــام. كان يتــوق إلــى الرقــة اإلنســانية واللطــف والحــب. وأولئــك الذيــن كانــوا 
يقبلــون التعليــم الســماوي الــذي كان هــو أبــدا مســتعدا لتقديمــه للنــاس كانــوا ينالــون 
بركة عظيمة. وإذ كانت الجموع تتبع يســوع في الخاء كان يكشــف لهم عن جمال 
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العالــم الطبيعــي. ويحــاول أن يفتــح عيــون أذهانهــم ليــروا كيــف تســند يــد هللا العالــم. 
إلــى  انتبــاه ســامعيه  يقــدرون صــاح هللا وإحســانه كان يســترعي  ولكــي يجعلهــم 
قطــرات النــدى النازلــة فــي هــدوء وســيول المطــر ونــور النهــار المشــرق الجميــل الــذي 
يشــرق علــى األشــرار والصالحيــن. أراد أن يتحقــق النــاس تحققــا كامــا مــن االهتمــام 
الــذي يوليــه هللا للوســائل البشــرية التــي خلقهــا. ولكــن أولئــك النــاس كانــوا بطيئــي 
الســمع. أمــا فــي بيــت أحبائــه فــي بيــت عنيــا فــكان يجــد الراحــة مــن كفــاح الحيــاة 
العنايــة  ِســفر  يفتــح لســامعيه المعجبيــن  البيــت كان  العامــة المتعبــة. ففــي هــذا 
اإللهيــة. وفــي تلــك األحاديــث الخاصــة كان يكشــف لســامعيه مــا لــم يحــاول أن يخبــر 

بــه الجمهــور المختلــط. ولــم تكــن ثمــة حاجــة ألن يكلــم أصدقــاءه بأمثــال.

» الَْحاَجَة إِلَى َواِحٍد «
وإذ كان المســيح ينطــق بتعاليمــه العجيبــة كانــت مريــم تجلــس عنــد قدميــه 
لتصغــي إلــى كامــه بخشــوع وتعبــد. وفــي ذات مــرة إذ كانــت مرثــا مرتبكــة فــي 
قَــْد  أُْخِتــي  ِبــأَنَّ  تُبَالِــي  أََمــا   ، إلــى المســيح قائلــة: » يَــارَبُّ الطعــام ذهبــت  إعــداد 
تََركَتِْنــي أَْخــُدُم َوْحــِدي؟ فَُقــْل لََهــا أَْن تُِعيَنِنــي! « )لوقــا 10: ٤0(. كان ذلــك هــو 
الوقــت ألول زيــارة يقــوم بهــا المســيح لبيــت عنيــا. كان الُمَخلِـّـص وتاميــذه قــد 
انتهــوا مــن ســفرتهم المضنيــة مــن أريحــا ســيرا علــى األقــدام. وكانــت مرثــا مهتمــة 
اللياقــة والكياســة لضيفهــا.  تبــدي  لهــم، وفــي جزعهــا نســيت أن  الراحــة  بتوفيــر 
أَنْــِت  َمرْثَــا،  » َمرْثَــا،  لهــا:  قائــا  المعهــود  وصبــره  بلطفــه  يســوع  أجابهــا  وقــد 
يــَن َوتَْضطَِرِبيــَن ألَْجــِل أُُمــوٍر كَِثيــرٍَة، َولِكــنَّ الَْحاَجــَة إِلَــى َواِحــٍد. فَاْختَــارَْت َمْريَــُم  تَْهتَمِّ
ـِذي لَــْن يُْنــَزَع ِمْنَهــا « )لوقــا 10: ٤1، ٤2(. لقــد كانــت مريــم  الِــَح الَـّ النَِّصيــَب الصَّ
تختــزن فــي عقلهــا األقــوال الثمينــة التــي كان الُمَخلِـّـص ينطــق بهــا والتــي كانــت 

تعتبرهــا أثمــن مــن أثمــن آللــئ العالــم وجواهــره.
الــروح  هــو  فــكان  مرثــا  تحتاجــه  كانــت  الــذي  » الواحــد «  الشــيء  ذلــك  أمــا 
وحيــاة  المســتقبل  عــن  المعرفــة  طلــب  فــي  العميقــة  واللهفــة  الهــادئ،  المتعبــد 
الخلــود والفضائــل الازمــة للنمــو والتقــدم الروحــي. كانــت بحاجــة إلــى التقليــل مــن 
جزعهــا علــى األشــياء الزائلــة وزيــادة االهتمــام بمــا يبقــى إلــى األبــد. إن يســوع يريــد 
أن يعلــم أوالده أن ينتهــزوا كل فرصــة القتنــاء المعرفــة التــي تُحكِّمهــم للخــاص. إن 
ملكــوت المســيح يحتــاج إلــى عمــال حريصيــن نشــيطين. يوجــد حقــل واســع لمــن 
يشــبهن مرثــا فــي غيرتهــن علــى العمــل الدينــي النشــيط. ولكــن عليهــن أن يجلســن 
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بنعمــة  والنشــاط  والحــزم  االجتهــاد  ليتقــدس  يســوع.  قدمــي  عنــد  مريــم  مــع  أوال 
المســيح. وحينئــٍذ تصيــر الحيــاة قــوة عاملــة للخيــر ال تُقهــر.

على فراش الموت
ولكــن الحــزن دخــل إلــى ذلــك البيــت الهــادئ الــذي فيــه اســتراح يســوع. ذلــك أن 
ــا َســيُِّد،  لعــازر أصيــب بمــرض مفاجــئ فأرســلت أختــاه إلــى الُمَخلِّــص قائلتيــن: » يَ
ُهَوذَا الَِّذي تُِحبُُّه َمِريٌض « )يوحنا 11: 3(. لقد شاهدتا المرض يهجم على أخيهما 
بــكل قســوة، ولكنهمــا مــع ذلــك كانتــا تعرفــان أن المســيح قــد برهــن علــى قدرتــه علــى 
شــفاء كل األمــراض. وكانتــا موقنتيــن أنــه ســيعطف عليهمــا فــي شــدتهما ولذلــك لــم 
تشــددا عليــه فــي اإلســراع بالحضــور بــل اكتفتــا بإرســال تلــك الرســالة الواثقــة إليــه. 
وقد ظنتا أنه سيســتجيب لرســالتهما حاال وســيجئ إلى بيت عنيا بأســرع ما يمكن.

وبــكل جــزع جلســتا تنتظــرا رســالة مــن يســوع. وطالمــا كان أخوهمــا علــى قيــد 
الحيــاة جعلتــا تصليــان منتظرتيــن قــدوم يســوع. ولكــن الرســول عــاد بدونــه. ومــع 
ذلــك فقــد جاءهمــا برســالة تقــول: » هــَذا الَْمــرَُض لَيْــَس لِلَْمــْوِت « )يوحنــا 11: ٤(. 
فتعلقتــا بهــذا األمــل وهــو أن أخاهمــا ســيعيش. وبــكل رقــة وحــب حاولتــا التحــدث 
إلــى أخيهمــا الــذي كان يفقــد الوعــي بــكام الرجــاء والتشــجيع. فلمــا مــات لعــازر 
المســيح  نعمــة  بــأن  ذلــك كانتــا تحســان  المريــرة، ومــع  بالخيبــة  أصيبــت األختــان 

تســندهما وهــذا حفظهمــا مــن أن تعــودا بالائمــة علــى الُمَخلِـّـص.
بفتــور.  تلقاهــا  قــد  أنــه  التاميــذ  المســيح رســالة األختيــن ظــن  عندمــا ســمع 
أنــه ســيظهره. وإذ نظــر إليهــم قــال:  فلــم يبــُد عليــه الحــزن الــذي كانــوا يتوقعــون 
ــَد ابـْـُن هللِا ِبــِه « )يوحنــا  » هــَذا الَْمــرَُض لَيْــَس لِلَْمــْوِت، بـَـْل ألَْجــِل َمْجــِد هللِا، لِيَتََمجَّ
التأخيــر  هــذا  كان  يوميــن.  فيــه  كان  الــذي  الموضــع  فــي  مكــث  وقــد   .)٤  :11
المســيح  يكــون وجــود  أن  يمكــن  كــم كان  إذ  التاميــذ فهمــه.  علــى  ســرا صعــب 
الجريحيــن. كان  لقلبيهمــا  عــزاء  المتألمتيــن ســبب  الحزينتيــن  األختيــن  مــع  هنــا 
لتلــك  يضمرهــا  الفــادي  كان  التــي  العظيمــة  المحبــة  مقــدار  يعلمــون  التاميــذ 
األســرة القاطنــة فــي بيــت عنيــا، ولذلــك اندهشــوا عندمــا رأوه ال يســتجيب لتلــك 

َمِريــٌض «. تُِحبُّــُه  ـِذي  الَـّ المحزنــة » ُهــَوَذا  الرســالة 
وظهــر كأن المســيح قــد أغفــل الرســالة التــي تســلمها منــذ يوميــن، ألنــه لــم يتكلــم 
تســاءلوا  وقــد  المســيح.  المعمــدان ســابق  يوحنــا  التاميــذ  وقــد ذكــر  لعــازر.  عــن 
الميتــة  تلــك  ويمــوت  الســجن  فــي  ويذبــل  يوحنــا  يــذوي  بــأن  يســوع  ســمح  لمــاذا 
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القاســية الرهيبــة مــع مــا لــه مــن قــوة عظيمــة علــى عمــل المعجــزات المدهشــة. ومــا 
دام المســيح يملــك مثــل هــذه القــوة فلمــاذا لــم ينقــذ حيــاة يوحنــا؟ وكثيــرا مــا ســأل 
الفريســيون هــذا الســؤال وقدمــوه علــى أنــه حجــة ال تُــرَدا ضــد ادعــاء المســيح بأنــه 
ابــن هللا. كان الُمَخلِـّـص قــد أنــذر تاميــذه بوقــوع التجــارب والخســائر واالضطهــاد 
عليهــم. فهــل ســيتركهم فــي تجاربهــم؟ لقــد جعــل بعضــا منهــم يتســاءلون فيمــا إذا 

كانــوا قــد أخطــاوا فهــم رســالته. واضطربــوا جميعهــم اضطرابــا عظيمــا.

كلمات الرجاء
أَيًْضــا «  ـِة  الْيَُهوِديَـّ إِلَــى  » لَِنْذَهــْب  لتاميــذه:  يســوع  قــال  اليوميــن  نهايــة  وفــي 
)يوحنــا 11: 7( فأخــذ التاميــذ يتســاءلون إذا كان يســوع ذاهبــا إلــى اليهوديــة فلمــاذا 
انتظــر يوميــن، ومــن خوفهــم علــى المســيح وعلــى أنفســهم كان القلــق قــد تمكــن مــن 
عقولهــم. فلــم يــروا ســوى الخطــر رابضــا فــي الطريــق الــذي كان هــو مزمعــا أن يســلكه. 
ـُم، اآلَن كَاَن الْيَُهــوُد يَطْلُبُــوَن أَْن يَرُْجُمــوَك، َوتَْذَهــُب أَيًْضــا إِلَــى  فقالــوا لــه: » يَــا ُمَعلِـّ
ُهَنــاَك. أََجــاَب يَُســوُع: ›أَلَيَْســْت َســاَعاُت النََّهــاِر اثَْنتَــْي َعْشــرََة؟‹ « )يوحنــا 11: 8، 
9(. إنــي أســير بموجــب إرشــاد أبــي، وطالمــا أنــا أفعــل مشــيئته فحياتــي مصونــة. إن 
ســاعات نهــاري االثنتــي عشــرة لــم تنقــِض بعــد، وأنــا اآلن فــي الجــزء األخيــر المتبقــي 

. مــن يومــي، ولكــن طالمــا بقيــت مــن يومــي بقيــة فــا خــوف علــيَّ
ثــم اســتطرد يقــول: » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْمِشــي ِفــي النََّهــاِر الَ يَْعثـُـُر ألَنَّــُه يَْنظـُـُر نـُـوَر هــَذا 
الَْعالَِم « )يوحنا 11: 9(. إن من يعمل مشيئة هللا ويسير في الطريق الذي رسمه 
الهــادئ يعطيــه فهمــا واضحــا  نــور روح هللا  هللا ال يمكــن أن يعثــر أو يســقط. إن 
لواجبــه ويرشــده فــي طريــق الصــواب حتــى ينتهــي مــن عملــه: » لِكــْن إِْن كَاَن أََحــٌد 
يَْمِشــي ِفــي اللَّيْــِل يَْعثـُـُر، ألَنَّ النُّــوَر لَيْــَس ِفيــِه « )يوحنــا 11: 10(. فالــذي يســير فــي 
الطريــق الــذي يختــاره بنفســه والــذي لــم يدعــه هللا للســير فيــه يعثــر ويســتحيل نهــاره 

إلــى ليــل وأينمــا يكــون فليــس لــه أمــان.
أَْذَهــُب  لِكنِّــي  نَــاَم.  قَــْد  َحِبيبَُنــا  »لَِعــاَزُر  لَُهــْم:  قَــاَل  ذلِــَك  َوبَْعــَد  هــَذا  » قَــاَل 
ألُوِقظـَـُه « )يوحنــا 11: 11(. » لَِعــاَزُر َحِبيبَُنــا قـَـْد نـَـاَم «. مــا أعظــم تأثيــر هــذا الــكام! 
ومــا أعظمــه مــن كام يــدل علــى العطــف! إن التاميــذ إذ كانــوا يفكــرون فــي الخطــر 
الذي ســيتعرض له معلمهم لو ذهب إلى أورشــليم كادوا ينســون العائلة المنكوبة 
فــي بيــت عنيــا. ولكــن المســيح لــم ينــَس تلــك العائلــة. لقــد أحــس التاميــذ بــأن كام 
المســيح كان توبيخــا لهــم. كانــوا قــد أحســوا بالخيبــة ألن المســيح لــم يجــب بســرعة 
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علــى الرســالة المرســلة إليــه، وقــد جربــوا أن يفتكــروا بأنــه لــم يكــن يُعــزُّ لعــازر وأختيــه 
بالقــدر الــذي ظنــوه وإالا ألســرع فــي العــودة إلــى بيــت عنيــا مــع الرســول. ولكــن قولــه 
لهــم » لَِعــاَزُر َحِبيبَُنــا قَــْد نَــاَم « أيقــظ فــي عقولهــم مشــاعر صحيحــة. فاقتنعــوا بــأن 

المســيح لــم ينــس أصدقــاءه المتألميــن.
» فََقــاَل تَاَِميــُذُه: »يَاَســيُِّد، إِْن كَاَن قَــْد نَــاَم فَُهــَو يُْشــفي«. وَكَاَن يَُســوُع يَُقــوُل 
َعْن َمْوتِِه، َوُهْم ظَنُّوا أَنَُّه يَُقوُل َعْن رُقَاِد النَّْوِم « )يوحنا 11: 12، 13(. إن المســيح 
يَُشــباه مــوت أوالده المؤمنيــن بالنــوم، إذ أن حياتهــم مســتترة مــع المســيح فــي هللا. 

فالذيــن يموتــون يرقــدون فيــه إلــى أن يضــرب البــوق األخيــر.

» ألَْجلِكُْم «
» فََقــاَل لَُهــْم يَُســوُع ِحيَنِئــٍذ َعاَنِيَــًة: ›لَِعــاَزُر َمــاَت. َوأَنَــا أَفْــرَُح ألَْجلُِكــْم إِنِّــي لَــْم أَكُــْن 
ُهَنــاَك، لِتُؤِْمُنــوا. َولِكــْن لَِنْذَهــْب إِلَيْــِه!‹ « )يوحنــا 11: 1٤، 1٥(. أمــا تومــا فلــم يكــن 
يتوقع لسيده إالا الموت المحقق لو ذهب إلى اليهودية فمنطق روحه وقال للتاميذ 
َمَعــُه! « )يوحنــا 11: 16(. لقــد عــرف  نَُمــوَت  لَِكــْي  أَيًْضــا  نَْحــُن  رفقائــه: » لَِنْذَهــْب 
مقدار العداوة التي كان اليهود يضمرونها للسيد، حيث كان غرضهم القضاء عليه 
بالمــوت. ولكــن هــذا الغــرض لــم يتــم ألن ســاعته لــم تكــن قــد جــاءت. وفــي خــال المدة 
الباقية له على األرض كان مائكة السماء يحرسونه. وحتى في إقليم اليهودية حيث 
كان المعلمون يتآمرون في كيف يقضون عليه بالموت لم يمكن أن يمسه أحد بأذى.

اندهــش التاميــذ مــن كام المســيح عندمــا قــال: » لَِعــاَزُر َمــاَت... أَفْــَرُح... 
أصدقائــه  بيــت  إلــى  الذهــاب  الُمَخلِـّـص  تحاشــى  فهــل  ُهَنــاَك «  أَكُــْن  لَــْم  إِنِـّـي 
المتألميــن بمحــض اختيــاره؟ لقــد بــدا كأن مريــم ومرثــا ولعــازر المحتضــر قــد تُركــوا 
وحدهــم بــا معيــن. ولكنهــم لــم يكونــوا وحدهــم فلقــد رأى المســيح ذلــك المشــهد 
مــن أولــه إلــى آخــره. وبعــد مــوت لعــازر أســند بنعمتــه تينــك األختيــن المنكوبتيــن. 
لقــد رأى يســوع حــزن قلبيهمــا عندمــا كان أخوهمــا يصــارع المــوت، عــدوه القــوي، 
وكان يحــس بــكل وخــزة مــن وخــزات الحــزن عندمــا قــال للتاميــذ » لَِعــاَزُر َمــاَت «. 
بيــت عنيــا  لــم يكــن مشــغوال فــي التفكيــر فــي أحبائــه الذيــن فــي  ولكــن المســيح 
بــل كان عليــه أيضــا أن يهتــم بتدريــب تاميــذه. كان عليهــم أن يكونــوا  وحدهــم 
نوابــا عنــه أمــام العالــم حتــى تحتضــن الجميــع محبــة اآلب. فأجلهــم ســمح بمــوت 
لعــازر. فلــو أنــه كان قــد شــفاه مــن مرضــه لمــا أجــرى المعجــزة العظيمــة التــي هــي 

البرهــان اإليجابــي القاطــع علــى صفتــه اإللهيــة.
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لــو كان المســيح فــي غرفــة المــرض لمــا مــات لعــازر ألن الشــيطان مــا كان يمكــن 
أن يكــون لــه عليــه ســلطان. ومــا كان للمــوت أن يصــوب ســهامه إلــى قلــب لعــازر فــي 
حضــرة معطــي الحيــاة. لذلــك بقــي المســيح بعيــدا وســمح للعــدو باســتخدام قوتــه 
حتــى فــي النهايــة يصــده مقهــورا. لقــد ســمح للعــازر أن يجــوز تحــت ســلطان المــوت 
فرأت األختان النائحتان أخاهما الحبيب ُمسجى في قبره. عرف المسيح أن تينك 
األختيــن إذ تشــخصان فــي وجــه أخيهمــا الميــت فــإن إيمانهمــا بفاديهمــا ســيجوز فــي 
محنــة قاســية. ومنــه عــرف أيضــا أنــه بســبب ذلــك الصــراع الــذي كانتــا تجــوزان فيــه 
حينئــذ ســيتقوى إيمانهمــا ويتألــق بلمعــان أعظــم. تألــم وشــعر بــكل وخــزة مــن وخــزات 
األلــم التــي حلــت بهمــا. وإذ تأخــر عــن المجــيء إليهمــا لــم يكــن ذلــك دليــا علــى فتــور 

محبتــه لهمــا لكنــه علــم أنــه ســتكون هنــاك نصــرة لهمــا وللعــازر ولنفســه ولتاميــذه.
طريقهــم  يتلمســون  أيديهــم  يمــدون  مــن  كل  أنَّ  » لِتُْؤِمُنــوا «  » ألَْجلُِكــْم «، 
ليلمســوا يــد هللا الهاديــة ســتكون أعظــم خيبــة تحــل بهــم، هــي الوقــت الــذي تكــون 
فيــه معونــة هللا أقــرب مــا تكــون منهــم. وســينظرون إلــى الــوراء شــاكرين هللا علــى 
الظلمة التي اكتنفت طريقهم: » يَْعلَُم الرَّبُّ أَْن يُْنِقَذ األَتِْقيَاَء « )2 بطرس 2: 9(. 

فمــن كل تجربــة وكل بليــة ســيخرجهم الــرب بإيمــان أقــوى واختبــار أغنــى.
إن المســيح إذ تأخــر عــن المجــيء إلــى لعــازر كان لــه قصــد رحيــم نحــو أولئــك 
يقــدم  األمــوات  مــن  لعــازر  يقيــم  بعدمــا  حتــى  تأخــر  لقــد  بعــد.  يقبلــوه  لــم  الذيــن 
لشــعبه العنيــد العديــم اإليمــان برهانــا آخــر علــى أنــه هــو حقــا » القيامــة والحيــاة «. 
لــم يكــن قــط يرغــب فــي أن يقطــع كل أمــل مــن ذلــك الشــعب ومــن تلــك الخــراف 
قســاوة  بســبب  قلبــه  انســحق  لقــد  الضالــة.  إســرائيل  بيــت  خــراف  المســكينة، 
قلوبهــم ففــي رحمتــه قصــد أن يقــدم لهــم برهانــا جديــدا علــى أنــه هــو الــذي يــرد 
النفــوس وهــو وحــده الــذي يســتطيع أن ينيــر الحيــاة والخلــود. وســيكون هــذا برهانــا 
لــن يســتطيع الكهنــة أن يحرافــوه أو يســيئوا تأويلــه. كان هــذا هــو الســبب فــي تأخــره 
عــن الذهــاب إلــى بيــت عنيــا. فتلــك المعجــزة الختاميــة، أي إقامــة لعــازر، قصــد بهــا 

أن تُختــم بختــم هللا علــى خدمــة المســبح ودعــواه باأللوهيــة.

رسالة إلى مرثا
فــي الطريــق إلــى بيــت عنيــا كان يســوع يخــدم المســاكين ويشــفي المرضــى 
كمــا كانــت عادتــه دائمــا. وعنــد وصولــه إلــى بيــت عنيــا أرســل إلــى األختيــن رســوال 
ينبئهمــا بقدومــه، إذ لــم يــرد المســيح أن يدخــل البيــت فــي الحــال بــل ظــل فــي مــكان 
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هــادئ بجانــب الطريــق. إن مظاهــر الحــزن التــي كان اليهــود يحرصــون عليهــا عنــد 
مــوت حبيــب أو قريــب كانــت مخالفــة لــروح المســيح. لقــد ســمع أصــوات الصــراخ 
والعويــل مــن أفــواه أنــاس مأجوريــن للنــدب ولذلــك لــم يــرد أن يقابــل األختيــن فــي 
وســط مشــهد تلــك الضجــة العظيمــة. وكان بيــن األصدقــاء النائحيــن بعــض أقــارب 
العائلة، وبعض منهم يشــغلون مراكز ســامية ويضطلعون بمســؤوليات جســام في 
أورشــليم. وكان بيــن هــؤالء جماعــة مــن ألــد أعــداء المســيح. وقــد عــرف المســيح 

نواياهــم ولهــذا لــم يظهــر نفســه فــي الحــال.
أن  غيرهــا  أحــد  يســتطع  لــم  بحيــث  هــدوء  بــكل  مرثــا  إلــى  الرســالة  قُدمــت 
يســمعها. وإذ كانــت مريــم فــي غمــرة حزنهــا لــم تســمع تلــك الرســالة. فقامــت مرثــا 
فــي الحــال وذهبــت لمقابلــة ســيدها. أمــا مريــم فــإذ كانــت تظــن أن أختهــا ذهبــت 

إلــى قبــر أخيهــا اســتمرت جالســة فــي البيــت فــي حــزن صامــت وكآبــة خرســاء.
أســرعت مرثــا لماقــاة يســوع وقــد اهتاجــت فــي نفســها انفعــاالت متضاربــة. 
قــرأت فــي وجــه الســيد المعبــر نفــس مامــح الرقــة والمحبــة التــي كانــت تــرى علــى 
محيــاه دائمــا. ولــم تتزعــزع ثقتهــا بــه، إالا أنهــا فكــرت فــي أخيهــا الحبيــب الــذي كان 
يســوع أيضــا يحبــه. وكان الحــزن يغلــي فــي قلبهــا ألن يســوع تأخــر فــي المجــيء، ومــع 
ذلــك فإنهــا حتــى اآلن كانــت ترجــو أنــه قــد يعمــل شــيئا لتعزيتهمــا، فقالــت: » يَــا 
َســيُِّد، لـَـْو كُْنــَت هُهَنــا لـَـْم يَُمــْت أَِخــي! « )يوحنــا 11: 21(. لقــد ظلــت تانــك األختــان 
الحزينتــان تــرددان هــذا القــول مــرارا عديــدة فــي وســط ضجــة النائحيــن والنائحــات.

الــذي أضنتــه  الحزيــن  إلــى وجههــا  إلهــي نظــر يســوع  وبشــفقة بشــرية وحنــان 
الهمــوم. ولــم تكــن مرثــا ترغــب فــي ســرد تفاصيــل تلــك الفجيعــة التــي ألمــت بهــا 
وبأختهــا، بــل عبــرت عــن ذلــك كلــه بكلماتهــا المفعمــة حزنــا وشــجنا حيــن قالــت: 
» يـَـا َســيُِّد، لـَـْو كُْنــَت هُهَنــا لـَـْم يَُمــْت أَِخــي! « ولكنهــا إذ تطلعــت فــي وجهــه المحــب 
أضافــت قائلــة: » لِكنِّــي اآلَن أَيًْضــا أَْعلَــُم أَنَّ كُلَّ َمــا تَطْلُــُب ِمــَن هللِا يُْعِطيــَك هللُا 

ـاُه « )يوحنــا 11: 22(. يَـّ إِ

امتحان اإليمان
لــم يكــن   .)23 أَُخــوِك « )يوحنــا 11:  شــجع يســوع إيمانهــا بقولــه: » َســيَُقوُم 
يقصــد بجوابــه أن يلهمهــا بالرجــاء فــي تغييــر مباشــر. بــل حمــل أفــكار مرثــا إلــى مــا 
يأتــي بعــد قيامــة أخيهــا وثبتهــا فــي قيامــة األبــرار. فعــل هــذا لكــي تــرى مرثــا فــي قيامــة 

لعــازر ضمانــا لقيامــة كل األمــوات األبــرار وتأكيــدا بأنهــا ســتتم بقــوة الُمَخلِـّـص. 
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األَِخيــِر «  الْيَــْوِم  ِفــي  الِْقيَاَمــِة،  ِفــي  َســيَُقوُم  ـُه  أَنَـّ أَْعلَــُم  أَنَــا  َمرْثَــا:  لَــُه  » قَالَــْت 
 .)2٤  :11 )يوحنــا 

وإذ كان يســوع ال يــزال يحــاول أن يوجــه إيمانهــا إلــى الوجهــة الصحيحــة أعلــن 
الحيــاة  المســيح  فــي   .)2٥ )يوحنــا 11:  َوالَْحيَــاُة «  الِْقيَاَمــُة  ُهــَو  » أَنَــا  لهــا:  قائــا 
األصيلــة التــي ليســت مســتعارة وال مشــتقة » َمــْن لَــُه االبْــُن فَلَــُه الَْحيَــاُة « )يوحنــا 
قــال  وقــد  األبديــة.  بالحيــاة  المؤمــن  يقيــن  هــي  المســيح  ألوهيــة  إن   .)2٥  :11
ــْن  ــا وَآَمــَن ِبــي فَلَ ــْو َمــاَت فََســيَْحيَا، وَكُلُّ َمــْن كَاَن َحيًّ يســوع لمرثــا: » َمــْن آَمــَن ِبــي َولَ
يَُمــوَت إِلَــى األَبَــِد. أَتُْؤِمِنيــَن ِبهــَذا؟ « )يوحنــا 2٥:11، 26(. إن المســيح هنــا ينظــر 
إلــى األمــام إلــى مجيئــه الثانــي. حينئــٍذ ســيقام األبــرار األمــوات عديمــي فســاد، أمــا 
األبــرار األحيــاء فســيُنقلون إلــى الســماء بــدون أن يــروا المــوت. إن المعجــزة التــي 
كان المســيح مزمعــا أن يصنعهــا بإقامــة لعــازر مــن األمــوات كانــت ســتمثل قيامــة 
كل األمــوات األبــرار. لقــد أعلــن بكامــه وأعمالــه أنــه صانــع القيامــة ومبدعهــا. وذاك 
الــذي كان مزمعــا أن يمــوت علــى الصليــب وقــف وبيــده مفاتيــح المــوت ظافــرا علــى 

القبــر مؤكــدا حقــه وســلطانه علــى منــح الحيــاة األبديــة.

» لَْو كُْنَت هُهَنا «
وإذ ســأل الُمَخلِّــص مرثــا قائــا: » أَتُْؤِمِنيــَن ِبهــَذا؟ «، أجابتــه بقولهــا: » نََعــْم يَــا 
َســيُِّد. أَنـَـا قَــْد آَمْنــُت أَنَّــَك أَنْــَت الَْمِســيُح ابْــُن هللِا، اآلتِــي إِلَــى الَْعالَــِم « )يوحنــا 11: 
27(. إنهــا وإن تكــن لــم تــدرك كام المســيح بكامــل معنــاه فقــد اعترفــت بإيمانهــا 

بألوهيتــه وثقتهــا بقدرتــه علــى أن يتمــم كل مــا يريــد أن يصنعــه.
قَــْد  ـُم  »الُْمَعلِـّ قَائِلَــًة:  ِســرًّا،  أُْختََهــا  َمْريَــَم  َوَدَعــْت  َمَضــْت  هــَذا  قَالَــْت  ــا  » َولَمَّ
َحَضــَر، َوُهــَو يَْدُعــوِك « )يوحنــا 11: 28(. لقــد أبلغتهــا هــذه الرســالة بســرية تامــة 
وبــكل هــدوء معبــر ألن الكهنــة والرؤســاء كانــوا متأهبيــن للقبــض علــى يســوع حالمــا 

تســنح الفرصــة. وقــد حــال صــراخ النائحــات دون ســماع النــاس لكامهــا.
وقــد  الغرفــة  وتركــت  ســريعا  قامــت  الرســالة  تلــك  مريــم  ســمعت  عندمــا 
إلــى  ارتســمت علــى وجههــا أمــارات االشــتياق. وإذ ظنــت النادبــات أنهــا ذاهبــة 
القبــر لتبكــي هنــاك تبعنهــا. وحينمــا وصلــت إلــى المــكان الــذي كان يســوع منتظــرا 
فيــه خــرت عنــد رجليــه ثــم انفرجــت شــفتاها المرتعشــتان مــن فــرط االنفعــال عــن 
هــذا القــول: » يَــا َســيُِّد، لَــْو كُْنــَت هُهَنــا لَــْم يَُمــْت أَِخــي! « )يوحنــا 11: 32(. لقــد 
كانــت صرخــات النائحــات مؤلمــة لقلبهــا، ألنهــا كانــت تتــوق إلــى أن تتحــدث مــع 
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يســوع حديثــا قصيــرا هادئــا وحدهــا. ولكنهــا كانــت تعلــم الحســد والغيــرة اللذيــن 
كانــا رابضيــن فــي قلــوب بعــض أولئــك النــاس الموجوديــن هنــاك ضــد المســيح. 

ولذلــك ضبطــت شــعورها ولــم تعبــر عــن حزنهــا تعبيــرا كامــا. 
ــا رَآَهــا يَُســوُع تَبِْكــي، َوالْيَُهــوُد الَِّذيــَن َجــاُءوا َمَعَهــا يَبُْكــوَن، انْزََعــَج ِبالــرُّوِح  » فَلَمَّ
َواْضطَرََب « )يوحنا 11: 33(. لقد عرف قلوب كل أولئك المجتمعين، وعرف أن 
كثيريــن ممــن كان يبــدو علــى وجوههــم الحــزن كان كل ذلــك مجــرد تظاهــر وادعــاء. 
كمــا عــرف أن بيــن ذلــك الجمــع بعــض مــن كانــوا يتظاهــرون بحــزن ريائــي بينمــا كانــوا 
بــل  إيــاه فقــط  يدبــرون الخطــط للقضــاء علــى صانــع المعجــزات العظيــم، وليــس 
كانــوا ســيخططون أيضــا لقتــل ذاك الــذي هــو مزمــع أن يقيمــه مــن األمــوات. كان 
المســيح قــادرا علــى أن يجردهــم مــن ثــوب الريــاء الــذي كانــوا يســتترون بــه، رداء 
الحــزن الزائــف المتصنــع. ولكنــه كَبَــَت غضبــه العــادل. والــكام الــذي كان يســتطيع 
أن ينطــق بــه بــكل صــدق ويقيــن لــم يتفــوه بــه تقديــرا لعواطــف تلــك المحبوبــة الجاثيــة 

عنــد قدميــه فــي حــزن وانســحاق وهــي مؤمنــة بــه إيمانــا حقيقيــا.

دموع الحنان
ســألهم يســوع قائــا: »›أَيْــَن َوَضْعتُُمــوُه؟‹ قَالُــوا لَــُه: ›يَــا َســيُِّد، تََعــاَل َوانْظُــْر‹ « 
)يوحنــا 11: 33(. فســاروا جميعهــم معــه إلــى القبــر. كان المشــهد حزينــاً. لقــد كان 
لعــازر محبوبــا جــدا وقــد بكتــه أختــاه بحرقــة مــن قلبيــن منســحقين. كمــا أن أصدقــاء 
الميــت مزجــوا دموعهــم بدمــوع تينــك األختيــن المفجوعتيــن. فأمــام هــذه األحــزان 
واآلالم البشــرية، وأمــام حقيقــة كــون أولئــك األصدقــاء يبكــون علــى ذلــك الميــت فــي 
حيــن أن مخلــص العالــم كان واقفــا بينهــم — » بََكــى يَُســوُع « )يوحنــا 11: 3٥(. ومــع 
كونــه ابــن هللا فقــد اتخــذ طبيعــة بشــرية وتأثــر بأحــزان البشــر. فقلبــه الرقيــق العطــوف 
يستيقظ دوما بالعطف على المتألمين. إنه يبكي مع الباكين كما يفرح مع الفرحين.

ولكنــه بكــى ليــس فقــط بســبب عطفــه البشــري علــى مريــم ومرثــا، بــل كان فــي 
دموعــه حــزن يفــوق أحــزان البشــر كمــا علــت الســماوات فــوق األرض. إن المســيح 
لــم يبــِك علــى لعــازر فقــد كان مزمعــا أن يدعــوه ليخــرج مــن قبــره. ولكنــه بكــى ألن 
كثيريــن ممــن كانــوا يبكــون علــى لعــازر آنئــٍذ كانــوا موشــكين أن يتآمــروا علــى قتــل 
المؤمنيــن  غيــر  اليهــود  أولئــك  كــم كان  ولكــن  والحيــاة.  القيامــة  هــو  الــذي  ذاك 
عاجزيــن عــن التعليــل عــن بكائــه! إن البعــض منهــم ممــن لــم يكونــوا يــرون شــيئا 
الفــادي  لحــزن  كســبب  أمامهــم  الــذي  للمشــهد  الخارجيــة  الظــروف  مــن  أكثــر 
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 .)36  :11 )يوحنــا  يُِحبُّــُه! «  كَاَن  كَيْــَف  » انْظُــُروا  قائليــن:  يتهامســون  جعلــوا 
وآخــرون جربــوا أن يزرعــوا روح الشــك فــي قلــوب الحاضريــن فقالــوا ســاخرين: 
يَُمــوُت؟ «  الَ  أَيًْضــا  يَْجَعــَل هــَذا  أَْن  األَْعَمــى  َعيَْنــِي  فَتَــَح  ـِذي  الَـّ يَْقــِدْر هــَذا  » أَلَــْم 
)يوحنــا 11: 37( وكأنهــم يريــدون أن يقولــوا: إذا كان فــي مقــدور المســيح أن ينقــذ 

لعــازر فلمــاذا تركــه يمــوت؟
إن المســيح رأى بعيــن النبــوة عــداوة الفريســيين والصدوقييــن لــه، وعــرف أنهــم 
يتدبــرون أمــر قتلــه. وعــرف أن بعــض أولئــك الذيــن يتظاهــرون اآلن بالعطــف الشــديد 
ســيغلقون بعــد قليــل علــى نفوســهم بــاب الرجــاء وأبــواب مدينــة هللا. إن مشــهد 
إذاللــه وصلبــه صــار وشــيكا وســيكون مــن نتائجــه خــراب أورشــليم. وفــي ذلــك الحيــن 
لــن ينــوح أحــد علــى األمــوات. والقصــاص الــذي كان قادمــا علــى أورشــليم ظهــر 
واضحــا أمــام المســيح. فقــد رأى تلــك المدينــة محاطــة بجيــوش الرومــان. وعــرف أن 
كثيريــن ممــن يبكــون اآلن علــى لعــازر ســيموتون فــي حصــار المدينــة، وفــي موتهــم 

لــن يكــون لهــم رجــاء.
الــذي كان مائــا أمــام عينيــه،  لــم يبــِك فقــط مــن تأثيــر المشــهد  إن المســيح 
فلقــد كان يحمــل عبئــا ثقيــا هــو عــبء آالم النــاس وأحزانهــم مــدى األجيــال. لقــد 
رأى اآلثــار الرهيبــة لتعــدي النــاس شــريعة هللا. لقــد رأى فــي تاريــخ العالــم منــذ مــات 
هابيــل أن الصــراع الهائــل بيــن الخيــر والشــر لــم يخمــد بعــد. وإذ نظــر إلــى األمــام 
إلــى الســنين القادمــة رأى اآلالم واألحــزان والدمــوع والمــوت الــذي هــو نصيــب كل 
البشــرية فــي كل  يــرى آالم األســرة  بــاآلالم تعتصــر قلبــه وهــو  لقــد أحــس  إنســان. 
األجيــال وفــي كل البــاد. إن بايــا الجنــس البشــري الخاطــئ ثقلــت علــى نفســه 

فانفجــرت ينابيــع دموعــه عندمــا تــاق ألن يخفــف مــن هــول تلــك البايــا.

البشرية تتحد باأللوهية
» فَانْزََعــَج يَُســوُع أَيًْضــا ِفــي نَْفِســِه َوَجــاَء إِلَــى الَْقبْــِر « )يوحنــا 11: 38(. كان 
لعــازر قــد ُدفــن فــي كهــف منقــور فــي الصخــر وقــد وضــع حجــر هائــل علــى بــاب 
القبــر. فقــال المســيح: » ارْفَُعــوا الَْحَجــَر! « )يوحنــا 11: 39(. فــإذ ظنــت مرثــا أنــه 
يريــد فقــط أن يلقــي نظــرة علــى الجثمــان عارضــت فــي ذلــك قائلــة أن جثمــان أخيهــا 
لــه فــي القبــر أربعــة أيــام وأنــه قــد أنتــن ودب فيــه الفســاد. فهــذا التصريــح الــذي 
نطقــت بــه مرثــا قبيــل إقامــة لعــازر قطــع علــى أعــداء المســيح خــط الرجعــة فلــم يعــد 
لهــم مجــال ألن يقولــوا أن فــي األمــر خديعــة. كان الفريســيون فيمــا مضــى يذيعــون 
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األكاذيــب عــن أعجــب مظاهــر قــدرة هللا. فعندمــا أقــام ابنــة يايــرس كان قــد قــال: 
ِبيَّــُة لِكنََّهــا نَائَِمــٌة « )مرقــس ٥: 39(. فــإذ كانــت مــدة مرضهــا قصيــرة  » لـَـْم تَُمــِت الصَّ
لــم تمــت وأن المســيح  وأقيمــت حــاال بعــد المــوت أعلــن الفريســيون أن الصبيــة 
نفســه أعلــن أنهــا نائمــة. كانــوا قــد أوهمــوا الشــعب أن المســيح ال يقــدر أن يشــفي 
األمــراض وأنــه كان هنالــك تاعــب خبيــث شــرير فــي معجزاتــه. ولكــن فــي هــذه 

المــرة لــم يمكــن ألحــد أن ينكــر حقيقــة كــون لعــازر قــد مــات بــكل تأكيــد.
إن الــرب عندمــا يشــرع فــي عمــل فالشــيطان يحــرض أحــد النــاس لكــي يعــارض 
فــي ذلــك. قــال يســوع: » ارْفَُعــوا الَْحَجــَر! « )يوحنــا 11: 39(. وكأنمــا هــو يقــول 
الحازمــة  الطريــق ألعمــل. ولكــن طبيعــة مرثــا  لــي  أعــدوا  قــدر اإلمــكان  لهــم: علــى 
الطمــوح فرضــت نفســها علــى ذلــك الجمــع. فلــم تكــن ترغــب فــي أن ذلــك الجســم 
المتعفن يكشف لعيون الناس. إن القلب البشري بطيء في فهم كام المسيح. 

ولــم يكــن إيمــان مرثــا قــد أدرك المعنــى الحقيقــي لوعــده.
وبــخ المســيح مرثــا، ولكــن كامــه كان رقيقــا إلــى أقصــى حــد، إذ قــال لهــا: » أَلـَـْم 
أَقُْل لَِك: إِْن آَمْنِت تََريَْن َمْجَد هللِا؟ « )يوحنا 11: ٤0( لماذا تشكين في قدرتي؟ 
لمــاذا تفكريــن ضــداً لمطاليبــي؟ لقــد قدمــت لــك وعــدي فــإن آمنــت ســترين مجــد 
هللا. إن المســتحيات الطبيعيــة ال يمكنهــا أن تعيــق عمــل هللا القــادر علــى كل 
الثابــت  اإليمــان  التواضــع.  علــى  دليــا  ليســا  اإليمــان  وعــدم  الشــك  وإن  شــيء. 

بوعــد المســيح هــو الوداعــة الحقيقيــة والتســليم الحقيقــي للنفــس. 
» ارْفَُعــوا الَْحَجــَر! «. كان المســيح يســتطيع أن يأمــر الحجــر فيتدحــرج بعيــدا 
بجــواره أن يفعلــوا  الذيــن كانــوا  المائكــة  يأمــر  أن  لكلمتــه. وكان يســتطيع  إطاعــًة 
ذلــك، وامتثــاال ألمــره كانــت تلــك األيــادي غيــر المنظــورة ترفــع الحجــر. ولكــن كان 
ينبغــي أن ترفعــه األيــدي البشــرية. وهكــذا أرانــا المســيح أن اإلنســان يجــب عليــه 
أن يتعــاون مــع هللا. فمــا تســتطيع القــوة البشــرية أن تفعلــه ال يُطلــب مــن القــوة 
اإللهيــة أن تعملــه. وهللا ال يســتغني عــن معاونــة اإلنســان. ولكنــه يقويــه ويتعــاون 

معــه عندمــا يســتخدم قــواه وإمكانياتــه المعطــاة لــه.
أمــام النــاس.  وقــد أطاعــوا أمــره ورفعــوا الحجــر، وعمــل كل شــيء بتــرٍو علنــاً 
وأعطيــت للجميــع فرصــة ألن يتحققــوا مــن أن ليــس فــي األمــر أي خــداع. فهنــاك 
كان جثمــان لعــازر موضوعــا فــي قبــر صخــري، وكان بــاردا إذ أســكته المــوت، وقــد 
ســكنت ضجــة النائحيــن. وإذ كان ذلــك الجمــع ذاهــا ومترقبــا وقفــوا متجمهريــن 

حــول القبــر منتظريــن مــا ســيحدث بعــد ذلــك.
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واهب الحياة
علــى  يســود  المقــدس  الخشــوع  وهــا  القبــر،  أمــام  هادئــا  يقــف  المســيح  هــا 
الجميــع. وبعدمــا يقتــرب المســيح مــن القبــر يرفــع عينيــه نحــو الســماء ويقــول: » أَيَُّهــا 
٤1(. كان أعــداء المســيح قــد  لِــي « )يوحنــا 11:  َســِمْعَت  ـَك  أَْشــُكرَُك ألَنَـّ اآلُب، 
اتهمــوه منــذ عهــد قريــب بالتجديــف ورفعــوا حجــارة ليرجمــوه ألنــه قــال عــن نفســه 
أنــه ابــن هللا. واتهمــوه أيضــا بأنــه يصنــع المعجــزات بقــوة الشــيطان. ولكــن هــا هــو 

عــي بــأن هللا أبــوه، وبثقــة كاملــة يعلــن أنــه ابــن هللا. المســيح اآلن يدَّ
إن المســيح كان متعاونــا مــع أبيــه فــي كل عمــل عملــه. وكان حريصــا دائمــا علــى 
أن يبرهن على أنه ال يعمل مستقا. وقد أجرى معجزاته مستندا على قوة اإليمان 
والصــاة. كان المســيح يرغــب فــي أن يعــرف الجميــع صلتــه بأبيــه، فصلــى قائــا: 
» أَيَُّهــا اآلُب، أَْشــُكرَُك ألَنَّــَك َســِمْعَت لـِـي، َوأَنـَـا َعلِْمــُت أَنَّــَك ِفــي كُلِّ ِحيــٍن تَْســَمُع لـِـي. 
ـَك أَرَْســلْتَِني « )يوحنــا 11: ٤1,  َولِكــْن ألَْجــِل هــَذا الَْجْمــعِ الَْواِقــِف قُلْــُت، لِيُؤِْمُنــوا أَنَـّ
٤2(. وهنــا قــدم للتاميــذ وللشــعب أقــوى برهــان فيمــا يختــص بالعاقــة الكائنــة بيــن 

المســيح وهللا. وكان ســيتضح لهــم أن دعــوى المســيح لــم تكــن خداعــا وال تضليــا.
ــا قَــاَل هــَذا َصــَرَخ ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم: ›لَِعــاَزُر، َهلُــمَّ َخارًِجــا!‹ « )يوحنــا 11:  » َولَمَّ
٤3(. إن صوتــه الواضــح النافــذ يختــرق إذنــي الميــت. وإذ يتكلــم تتجلــى األلوهيــة 
متألقــة فــي البشــرية. فــرأى النــاس فــي وجهــه الــذي تجلــى عليــه مجــد هللا، اليقيــن 
القبــر وأصــاخ الجميــع  بــاب  العيــون نحــو  ثــم اتجهــت كل  علــى قدرتــه العظيمــة. 
بأســماعهم إلــى أخــف صــوت. وباهتمــام وتوتــر عظيــم ينتظــر النــاس كلهــم نتيجــة 
امتحــان ألوهيــة المســيح والبرهــان الــذي يدعــم بالحجــة القاطعــة دعــواه علــى أنــه 

ابــن هللا، أو يخمــد الرجــاء إلــى األبــد.
فحدثــت حركــة فــي القبــر الســاكن، وذاك الــذي كان ميتــا رؤي واقفــا فــي بــاب 
المســيح  فقــال  الحركــة.  عــن  بهــا عاقتــه  التــي كان ملفوفــا  األكفــان  ولكــن  القبــر. 
ألولئــك المشــاهدين الذاهليــن: » ُحلُّــوُه َوَدُعــوُه يَْذَهــْب « )يوحنــا 11: ٤٤(. ومــرة 
أخــرى أراهــم أن العامــل البشــري يجــب أن يكــون عامــا ومتعاونــا مــع هللا. فعلــى 
النــاس أن يخدمــوا بنــى جنســهم. وهــا هــو لعــازر بعدمــا تخلــص مــن أكفانــه يقــف 
أن أعضــاء جســمه  يبــدو  أو مريــض، وال  ليــس كرجــل مضنــى  الجمــع  ذلــك  أمــام 
بــل يقــف كرجــل فــي مــلء الصحــة وعنفــوان الشــباب ونشــاط  واهنــة أو مترنحــة 
الرجولــة الكريمــة النبيلــة، ومــن عينيــه تشــع أنــوار الــذكاء، وفــي حــب غامــر لمخلصــه 

يخــر أمامــه بخشــوع ســاجدا عنــد قدميــه.
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تعالــت  ذلــك  وبعــد  األمــر،  بــادئ  فــي  الدهشــة  أبكمتهــم  فقــد  الجمــوع  أمــا 
األختــان  تقبلــت  وقــد  عنــه.  التعبيــر  يمكــن  ال  الــذي  والشــكر  الفــرح  أصــوات 
أخاهمــا بعــد قيامتــه علــى أنــه عطيــة هللا لهمــا. وبدمــوع الفــرح عبرتــا عــن شــكرهما 
للســيد بــكل تواضــع. ولكــن فيمــا كان األخ وأختــاه وأصدقاؤهــم فرحــون باجتمــاع 
شــملهم ثانيــة انســحب يســوع بعيــدا عــن ذلــك المشــهد. وإذ كانــوا يبحثــون عــن 

مانــح الحيــاة لــم يجــدوه.
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٥9
مؤامرات الكهنة

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 11: ٤7-٥٤(.

كانــت بيــت عنيــا قريبــة جــدا مــن أورشــليم بحيــث أن نبــأ إقامــة لعــازر وصــل 
إلــى المدينــة بســرعة عظيمــة. فبواســطة الجواســيس الذيــن شــاهدوا تلــك المعجــزة 
علــم الرؤســاء بــكل مــا قــد حــدث علــى وجــه الســرعة. وفــي الحــال انعقــد مجمــع 
بــكل  برهــن  قــد  المســيح حينئــٍذ  يفعلــوه. كان  أن  ينبغــي  مــا  ليقــرروا  الســنهدريم 
العظيمــة  المعجــزة  فتلــك  والمــوت.  الهاويــة  الســلطان علــى  لــه  أن  وضــوح علــى 
كانــت هــي البرهــان النهائــي القاطــع المقــدم مــن هللا للنــاس علــى أنــه قــد أرســل 
ابنــه إلــى العالــم ليخلصهــم. لقــد كانــت دليــا واضحــا علــى قــدرة هللا وكافيــة إلقنــاع 
كل عقــل مــدرك رشــيد وكل ضمــر حــي مســتنير. وكثيــرون ممــن شــاهدوا إقامــة 
لــه زادت وتفاقمــت. لقــد رفضــوا كل  لعــازر آمنــوا بيســوع، ولكــن عــداوة الكهنــة 
البراهيــن األخــرى علــى ألوهيتــه، ولكــن هــذه المعجــزة الجديــدة زادتهــم ســخطا. إن 
لعــازر أقيــم فــي وضــح النهــار وأمــام جمــع كبيــر مــن الشــهود. فلــم يمكــن أليــة خدعــة 
أو حيلــة أن تدحــض مثــل هــذا البرهــان. ولهــذا الســبب عينــه زادت عــداوة الكهنــة 
وصــارت مميتــة إلــى أقصــى حــد. وقــد زاد إصرارهــم اآلن أكثــر ممــا فــي أي وقــت 

مضــى علــى أن يضعــوا حــدا ونهايــة ألعمــال المســيح ونشــاطه.
 إن الصدوقييــن مــع أنهــم لــم يكونــوا علــى وفــاق مــع المســيح لــم تصــل عداوتهــم 
لــه إلــى الحــد الــذي وصلــت إليــه عــداوة الفريســيين ولــم تكــن مــن الشــدة والمــرارة 
كمــا كانــت عــداوة الفريســيين. ولكــن هــا هــم اآلن يفزعــون أشــد الفــزع. لــم يكونــوا 
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إلــى أن يتحاجــوا  الــكاذب االســم  يعتقــدون بقيامــة األمــوات. وقــد قادهــم العلــم 
قائليــن إنــه مــن المســتحيل أن تعــود الحيــاة إلــى جســم ميــت. ولكــن بكلمــات قليلــة 
مــن فــم المســيح بطلــت نظريتهــم وتاشــت. فاتضــح لــكل النــاس أن الصدوقييــن ال 
يعرفــون الكتــب وال قــوة هللا. رأوا أنــه مــن غيــر الممكــن إزالــة التأثيــر الــذي حــدث 
في عقول الشــعب وقلوبهم بســبب تلك المعجزة. فكيف يرتد الناس عن يســوع 
وقــد انتصــر إذ انتــزع الميــت مــن قبــره. لقــد تناقلــت األلســنة كثيــرا مــن الباغــات 
تلــك المعجــزة، ولــم يكونــوا يعرفــون كيــف  الكاذبــة ولكــن ال يمكــن ألحــد أن ينكــر 
يعطلــون أو يبطلــون تأثيرهــا. إلــى هــذا الحــد لــم يشــجع الصدوقيــون التدبيــر الــذي 
لــن يمكــن إســكات  أنــه  قــرروا  لعــازر  إقامتــه  بعــد  المســيح، ولكــن  يســتهدف قتــل 

تشــهيره الجــريء بهــم إالا إذا مــات.

مؤامرة لقتله
هــذه  أن  يــروا  أن  إالا  يســعهم  ولــم  بالقيامــة،  يؤمنــون  فكانــوا  الفريســيون  أمــا 
المعجــزة كانــت برهانــا قويــا علــى أن مســيا نفســه فــي وســطهم. ولكنهــم كانــوا دائمــا 
يقاومــون عمــل المســيح. فمــن بــادئ األمــر أبغضــوه ألنــه فضــح ادعاءاتهــم ورياءهــم. 
لقــد مــزق رداء الطقــوس الصارمــة التــي كانــوا يخفــون تحتهــا العيــوب والنقائــص 
األخاقيــة. كمــا أن الديانــة الطاهــرة التــي علــم بهــا دانــت اعترافهــم الفــارغ بالتقــوى، 
فكانــوا متعطشــين إلــى االنتقــام منــه بســبب توبيخاتــه الجارحــة. لقــد حاولــوا إثارتــه 
ليقول أو يفعل ما يمكن أن يكون علة إلدانته. وحاولوا مرارا أن يرجموه ولكنه كان 

ينســحب بهــدوء ويغيــب عــن أنظارهــم.
ثــم أن المعجــزات التــي كان يصنعهــا فــي يــوم الســبت كانــت كلهــا للتخفيــف مــن 
آالم المتألمين ولكن الفريسيين طلبوا إدانته كمن هو ناقض السبت. وحاولوا إثارة 
الهيرودســيين ضــده. لقــد صــوروه علــى أنــه يحــاول إقامــة مملكــة منافســة فتباحثــوا 
معهــم فــي كيــف يهلكونــه. وحتــى يثيــروا ثائــرة الرومــان ضــده صــواروه كمــن يحــاول 
هــدم ســلطتهم. ولقــد اســتخدموا كل وســيلة لماشــاة تأثيــره علــى الشــعب. ولكــن 
كل محاوالتهــم بــاءت بالفشــل وأُحبطــت. فالجمــوع الذيــن شــاهدوا أعمــال رحمتــه 
وســمعوا تعاليمــه النقيــة المقدســة عرفــوا أن هــذه لــم تكــن أقــوال أو أعمــال إنســان 
ناقض للسبت أو مجدف. وحتى الخدام الذين أرسلهم الفريسيون ليمسكوه كان 
ألقواله تأثير مدهش عليهم فلم يستطيعوا أن يلقوا عليه يدا. إن اليهود في يأسهم 

وتهورهــم أصــدروا أمــرا أن كل مــن اعتــرف باإليمــان بــه يطــرد مــن المجمــع.
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وهكــذا إذ اجتمــع الكهنــة والرؤســاء مــع الشــيوخ ليتشــاوروا معــا كان قرارهــم 
التــي  العجيبــة  األعمــال  تلــك  الــذي عمــل  إســكات ذاك  القاطــع هــو  وتصميمهــم 
أدهشــت كل النــاس. وهكــذا زاد ارتبــاط الفريســيين بالصدوقييــن وتقربهــم منهــم 
عمــا كان قبــا. فمــع أنهــم كانــوا قبــا منقســمين علــى بعضهــم فقــد اتفقــت كلمتهــم 
اآلن علــى مقاومــة المســيح. لقــد اســتطاع نيقوديمــوس ويوســف الرامــي فيمــا مضــى 
أن يمنعاهم من إدانة يسوع، ولذلك لم يُدعيا اآلن إلى هذا االجتماع. وكان حاضرا 
فــي اجتماعهــم هــذا رجــال ذوو نفــوذ ممــن كانــوا قــد آمنــوا بيســوع ولكــن نفوذهــم كان 

ضئيــا وضعيفــا أمــام نفــوذ الفريســيين الحاذقيــن الماكريــن.
ومع ذلك فإن أعضاء المجمع لم تتفق كلمتهم. ولم يكن السنهدريم في ذلك 
الوقــت مجمعــا قانونيــا، والســبب فــي وجــوده هــو تســاهل الرومــان. وقــد تســاءل 
بعــض أعضائــه عــن الحكمــة فــي القضــاء علــى المســيح بالمــوت وكانــوا يخشــون مــن 
حــدوث ثــورة وشــغب فــي الشــعب فيكــون مــن نتائــج ذلــك أن يســحب الرومــان مــن 
الكهنــة امتيــازات جديــدة وأن يؤخــذ منهــم الســلطان الــذي ال يــزال بيــن أيديهــم. لقــد 
أجمع رأي الصدوقيين على كُره المسيح. ومع ذلك فقد آثروا الحذر في تحركاتهم 

لئــا يحرمهــم الرومــان مــن مركزهــم الســامي.

إنسان واحد يجب أن يموت
فــي هــذا المجمــع الــذي اجتمــع اعضــاؤه إلعــداد خطــة الهــاك المســيح، كان 
حاضــرا )الشــاهد( الــذي كان قــد ســمع كلمــات التفاخــر التــي فــاه بهــا نبوخذنصــر، 
والــذي شــاهد الوليمــة الوثنيــة التــي أقامهــا بيلشــاصر، والــذي كان حاضــرا عندمــا 
أعلــن المســيح فــي الناصــرة أنــه مســيا. كان هــذا الشــاهد يؤثــر علــى الرؤســاء بالعمــل 
الــذي كانــوا يعملونــه. فلقــد مــرت أمــام أذهانهــم حــوادث فــي حيــاة المســيح بوضــوح 
مفزع لهم. ذكروا المشهد الذي كان في الهيكل عندما وقف يسوع في صباه وهو 
ِرين في الِعلم والذين كانوا  في الثانية عشرة من عمره أمام أولئك المعلمين الُمتَبَحا
حجــة فــي النامــوس وجعــل يســألهم أســئلة أذهلتهــم. والمعجــزة التــي قــد أجراهــا 
حديثــا برهنــت بمــا ال يحتمــل الشــك علــى أنــه البــد أن يكــون هــو ابــن هللا، كمــا برقــت 
فــي أذهانهــم أقــوال أســفار العهــد القديــم فــي داللتهــا الحقيقيــة وعاقتهــا بالمســيح. 
إن الرؤســاء في حيرتهم وضيقهم وارتباكهم ســألوا قائلين: » َماذَا نَْصَنُع؟ « )يوحنا 
11: ٤7(. فحــدث انشــقاق فــي المجمــع. وتحــت تأثيــر الــروح القــدس لــم يســتطع 

الكهنــة وال الرؤســاء طــرد االقتنــاع بأنهــم إنمــا يحاربــون هللا.
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رئيــس  قيافــا  وقــف  وارتباكــه  حيرتــه  حــاالت  أقصــى  فــي  المجمــع  كان  وإذ 
الكهنــة، وكان رجــا متكبــرا وقاســيا ومتصلفــا ومتعصبــاً. وقــد كان بيــن أفــراد أســرته 
والقســوة،  بالطمــوح  قلوبهــم  امتــأت  متهــورون  حســودون  متكبــرون  صدوقيــون 
وكانــوا يخفــون ذلــك كلــه تحــت رداء البــر الذاتــي المصطنــع. كان قيافــا قــد درس 
النبــوات ومــع جهلــه بمعناهــا الحقيقــي فقــد تكلــم بســلطان ويقيــن عظيميــن قائــا: 
ـُه َخيْــٌر لََنــا أَْن يَُمــوَت إِنَْســاٌن َواِحــٌد َعــِن  » أَنْتُــْم لَْســتُْم تَْعرِفُــوَن َشــيْئًا، َوالَ تَُفكِّــُروَن أَنَـّ
ــُة كُلَُّهــا! « )يوحنــا 11: ٤9، ٥0(. قــال رئيــس الكهنــة إنــه  ــْعِب َوالَ تَْهلِــَك األُمَّ الشَّ
حتــى لــو كان يســوع بريئــا فــا بــد مــن إزاحتــه مــن الطريــق، فهــو مزعــج لنــا إذ أنــه 
يجتــذب النــاس إلــى شــخصه ويقلــل مــن ســلطة الرؤســاء. وهــو فــرد، وخيــر لنــا أن 
برؤســائهم  الشــعب  ثقــة  فــإذا ضاعــت  الرؤســاء.  ســلطة  يُضِعــف  أن  مــن  يمــوت 
فابــد مــن أن يتاشــى ســلطان األمــة. ثــم قــال قيافــا إنــه بعــد إجــراء هــذه المعجــزة 
مــن المرجــح أن يقــوم اتبــاع يســوع بثــورة وســيأتي الرومــان ويغلقــون أبــواب الهيــكل 
ويبطلــون شــرائعنا ويهلكوننــا كأمــة. فكــم تســاوي حيــاة هــذا الجليلــي بالنســبة إلــى 
حيــاة األمــة. وإن كان وجــوده عائقــا لرفاهيــة بنــي إســرائيل، ألســنا إذا بمقدميــن 
خدمــة هلل باســتئصاله مــن الوجــود؟ خيــر لنــا أن يمــوت إنســان واحــد عــن الشــعب 

وال تهلــك األمــة كلهــا.
إن قيافــا إذ أعلــن أنــه ينبغــي أن يمــوت إنســان واحــد عــن الشــعب برهــن علــى 
لــه بعــض اإللمــام بالنبــوات وإن تكــن معرفتــه محــدودة جــدا. ولكــن يوحنــا إذ  أن 
يصــف ذلــك المشــهد يأخــذ النبــوة مبينــا معناهــا الواســع العميــق، فيقــول، » َولَيْــَس 
ــِة فََقــْط، بـَـْل لِيَْجَمــَع أَبَْنــاَء هللِا الُْمتََفرِِّقيــَن إِلـَـى َواِحــٍد « )يوحنــا 11: ٥2(. يــا  َعــِن األُمَّ

لمــدى العمــى الــذي بــه اعتــرف قيافــا المتعجــرف بمرســلية المســيح!
أكذوبــة.  إلــى  اســتحال  قيافــا  بــه  نطــق  الــذي  جــدا  الثميــن  الحــق  هــذا  إن 
إذ  الوثنيــة،  مــن  مبــدأ مســتعار  علــى  تســتند  كانــت  عنهــا  دافــع  التــي  فالسياســة 
أن إحســاس الوثنييــن الغامــض بأنــه ينبغــي أن يمــوت إنســان واحــد عــن الجنــس 
تخلــص  أن  قيافــا  اقتــرح  وهكــذا  البشــرية.  الذبائــح  تقديــم  إلــى  قادهــم  البشــري 
فــي خطاياهــم  وهــم  بــل  مــن خطاياهــم  ليــس  بيســوع،  بالتضحيــة  المذنبــة  األمــة 
لكــي يداومــوا علــى ارتــكاب الخطيــة. وبهــذه المحاجــة ظــن أنــه يمكنــه أن يُســكت 
احتجاجــات أولئــك الذيــن قــد يتجــرأون علــى القــول بأنــه إلــى اآلن لــم يوجــد فــي 

إماتتــه. يســتوجب  مــا  يســوع 
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في قبضة الشيطان
فــي هــذا المجمــع نُخــس أعــداء المســيح فــي ضمائرهــم بشــدة، فلقــد أثــر الــروح 
القــدس فــي عقولهــم ولكــن الشــيطان حــاول الســيطرة عليهــم، وجعلهــم يفكــرون 
أقــل  قــد تحملوهــا بســبب المســيح، فمــا كان  التــي  فــي المضايقــات والمتاعــب 
تقديــره لبرهــم. لقــد قــدم ِبــرَّا أعظــم مــن ِبرِّهــم، الِبــرا الــذي ينبغــي أن يحصــل عليــه 
كل مــن يرغبــون فــي أن يكونــوا أوالدا هلل. وإذ لــم يكــن يحفــل بطقوســهم أو عوائدهــم 
أو تقاليدهــم شــجع الخطــاة علــى اإلتيــان إلــى هللا مباشــرة كاآلب الرحيــم ليخبــروه 
باحتياجاتهــم. وقــد فكــروا أنــه بهــذا قــد ألقــى بالكهنــوت جانبــا. لقــد رفــض االعتــراف 
بعلــوم مــدارس الاهــوت اليهوديــة، وعــرَّض بشــرور الكهنــة وفضــح رذائلهــم وأضــر 
بنفوذهــم ضــررا بليغــا ال يمكــن إصاحــه. كمــا أضــر أيضــاً بتأثيــر مبادئهــم وتقاليدهــم 
معلنا أنه مع كونها تلزم الناس بمراعاة الناموس الطقسي فقد جعلت شريعة هللا 

باطلــة. كل هــذا ذكرهــم بــه الشــيطان.
وقد أخبرهم الشيطان أيضاً أنهم لكي يحتفظوا بسلطتهم ينبغي لهم أن يقضوا 
علــى يســوع بالمــوت، فاتبعــوا مشــورته. إن حقيقــة كونهــم قــد يفقــدون ســلطانهم 
الــذي كانــوا يتمتعــون بــه ويمارســونه حينئــذ كانــت كافيــة، كمــا ظنــوا، ألن تجعلهــم 
يقومون بعمل حاســم. إن رجال الســنهدريم باســتثناء الجماعة القليلة التي لم تكن 
تجــرؤ علــى المجاهــرة بأفكارهــا، قبلــوا كام قيافــا علــى أنــه كام هللا، فارتــاح أعضــاء 
المجلــس وانتهــى النــزاع. ثــم عقــدوا العــزم علــى قتــل المســيح عنــد أول فرصــة مواتيــة. 
وإذ رفــض الكهنــة قبــول البرهــان علــى ألوهيــة يســوع حبســوا أنفســهم والرؤســاء فــي 
ظلمــة كثيفــة داجيــة. لقــد خضعــوا للشــيطان خضوعــا كامــا ليســوقهم إلــى حافــة 
الهاك األبدي. ومع ذلك فقد أحكم الشيطان خداعهم إلى حد أنهم باتوا راضين 

عــن أنفســهم. لقــد اعتبــروا أنفســهم رجــاال محبيــن لوطنهــم طالبيــن خــاص أمتهــم.

» َفاْهُربُوا «
أي  اتخــاذ  مغبــة  يخشــون  الســنهدريم  مجلــس  أعضــاء  كان  فقــد  ذلــك  ومــع 
إجــراءات طائشــة ضــد يســوع لئــا تثــور ثائــرة الشــعب ويرتــد علــى رؤوســهم الظلــم 
ــل المجلــس تنفيــذ حكمــه الــذي نطــق بــه. عــرف  الــذي فكــروا فــي إيقاعــه بــه. ولهــذا أجَّ
الُمَخلِّــص بمؤامــرات الكهنــة ضــده وعلــم أنهــم كانــوا يتوقــون للقضــاء عليــه والتخلــص 
منــه وأنهــم ســينفذون غرضهــم ســريعا. ولكــن الســيد لــم يــرد اإلســراع بإحــداث األزمــة 
فانســحب مــن ذلــك اإلقليــم ومعــه تاميــذه. وهكــذا نفــذ يســوع المبــدأ الــذي علــم بــه 
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ــوا إِلَــى األُْخــرَى « )متــى  ــْم ِفــي هــِذِه الَْمِديَنــِة فَاْهُربُ تاميــذه إذ قــال: » َوَمتَــى طَرَُدوكُ
10: 23(. لقــد كان هنــاك حقــل واســع فيــه يباشــر عمــل خــاص النفــوس. ولــم يكــن 

عبيــده ليخاطــروا بحياتهــم إالا إذا كان والؤهــم لــه يســتلزم ذلــك.
كان يســوع قــد خــدم العالــم خدمــة جهاريــة مــدة ثــاث ســنين، ومثالــه، مثــال 
اإلحســان النزيــه المنكــر لذاتــه كان ماثــا أمامهــم وحياتــه، حيــاة الطهــارة واحتمــال 
األلــم والتكريــس كانــت معروفــة لــدى الجميــع. ومــع ذلــك ففتــرة الثــاث ســنوات 

القصيــرة كانــت طويلــة بقــدر مــا يســتطيع العالــم أن يحتمــل وجــود فاديــه.
وطيلــة حياتــه احتمــل صنوفــا مــن االضطهــادات واإلهانــات. فــإذ طــرده مــن بيــت 
لحــم ملــك حســود، ورفضــه شــعبه فــي الناصــرة، وُحكــم عليــه بالمــوت ظلما بــدون 
علــة فــي أورشــليم  وجــد يســوع هــو وأتباعــه األمنــاء القليلــون مــاذا مؤقتــا فــي مدينــة 
غريبــة. فــذاك الــذي كان يتألــم دائمــا آلالم النــاس، والــذي شــفى المرضــى وأعــاد 
البصــر للعميــان والســمع للصــم وقــوة النطــق للبكــم، والــذي أشــبع الجيــاع وعــزَّى 
المحزونيــن طـُـرِد مــن بيــن شــعبه الذيــن قــد تعــب ليخلصهــم، ذاك الــذي مشــى علــى 
أ العواصــف الثائــرة، والــذي  لجــج الميــاه الثائــرة وبكلمــة أســكت البحــر الغاضــب وهــدَّ
أخــرج الشــياطين التــي فــي خروجهــا اعترفــت بأنــه ابــن هللا والــذي أيقــظ الموتــى 
وأقامهم وأعاد لهم الحياة، والذي أذهل األلوف بكام الحكمة الخارج من شــفتيه- 
لــم يســتطع الوصــول إلــى قلــوب أولئــك الذيــن قــد أعماهــم التعصــب والكراهيــة، 

وبــكل صابــة وعنــاد رفضــوا النــور.
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الجديد
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 20: 20-28؛

 مرقس 10: 32-٤٥؛ لوقا 18: 31-3٤(.

كان ميعاد عيد الفصح يقترب فسار يسوع مرة أخرى إلى أورشليم، وكان قلبه 
عامــرا بســام اتحــاده الكامــل بــإرادة هللا، فبخطــوات مشــتاقة ســريعة ســار متقدمــا 
إلــى األمــام حيــث موضــع الذبيحــة. أمــا التاميــذ فقــد ســاورهم إحســاس غامــض فيــه 
ُمُهــْم  كثيــر مــن الشــك والخــوف، » وَكَانـُـوا ِفــي الطَِّريــِق َصاِعِديــَن إِلـَـى أُورَُشــلِيَم َويَتََقدَّ

يَُســوُع، وَكَانـُـوا يَتََحيَّــرُوَن. َوِفيَمــا ُهــْم يَتْبَُعــوَن كَانـُـوا يََخافـُـوَن « )مرقــس 10: 32(. 
ومــرة أخــرى دعــا المســيح تاميــذه االثنــي عشــر إليــه، وبوضــوحٍ محــدد أكثــر ممــا 
فــي أي وقــت مضــى كشــف لهــم عــن تســليمه وآالمــه فقــال: » َوأََخــَذ االثَْنــْي َعَشــَر 
َوقَــاَل لَُهــْم: »َهــا نَْحــُن َصاِعــُدوَن إِلَــى أُورَُشــلِيَم، َوَســيَِتمُّ كُلُّ َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِباألَنِْبيَــاِء 
َعِن ابِْن اإلِنَْساِن، ألَنَُّه يَُسلَُّم إِلَى األَُمِم، َويُْستَْهزَأُ ِبِه، َويُْشتَُم َويُتَْفُل َعلَيِْه، َويَْجلُِدونَُه، 
ــا ُهــْم فَلـَـْم يَْفَهُمــوا ِمــْن ذلـِـَك َشــيْئًا، وَكَاَن هــَذا  َويَْقتُلُونـَـُه، َوِفــي الْيَــْوِم الثَّالـِـِث يَُقــوُم. َوأَمَّ

األَْمــُر ُمْخفــًى َعْنُهــْم، َولـَـْم يَْعلَُمــوا َمــا ِقيــَل « )لوقــا 18: 31-3٤(.
ألــم يُعلنــوا قبيــل ذلــك فــي كل مــكان مجاهريــن وقائليــن: » اقْتَــرََب َملَُكــوُت 
وإســحق  إبراهيــم  مــع  ســيتكئون  كثيريــن  أن  نفســه  المســيح  يقــل  لــم  أو  هللِا «؟ 

547



٥3٤  |  مشتهى األجيال

ويعقــوب فــي ملكــوت هللا؟ ألــم يَِعــْد كل مــن تــرك شــيئا ألجلــه بمئــة ضعــف فــي 
هــذا الدهــر وبنصيــب فــي ملكوتــه العتيــد؟ أو لــم يقــدم لاثنــي عشــر وعــدا خاصــا 
بأنه سيكون لهم مركز رفيع في ملكوته — أن يجلسوا على كراسي ليدينوا أسباط 
إســرائيل االثنــي عشــر؟ وهــا هــو اآلن يقــول لهــم إنــه ســيتم كل مــا هــو مكتــوب عنــه 
فــي األنبيــاء. أفلــم يتنبــأ األنبيــاء عــن مجــد ملــك مســيا؟ علــى ضــوء هــذه األفــكار بــدا 
كامــه عــن التســليم واالضطهــاد والمــوت ملتبســا ومبهمــا وغامضــا. لقــد اعتقــدوا 
أن الملكــوت ســيقام ســريعا مهمــا كانــت العقبــات والصعوبــات التــي ســتعترضه.

التماس أُم
المســيح.  تبعــا  قــد  اللذيــن  األوليــن  التلميذيــن  أحــد  زبــدي  بــن  يوحنــا  كان 
فــي  شــيء  تركــوا كل  الــذي  األول  الفريــق  مــن ضمــن  يعقــوب  وأخــوه  هــو  وكان 
ســبيل خدمتــه. وبــكل ســرور تركــوا وطنهــم وأصدقاءهــم ليكونــوا معــه. لقــد ســاروا 
العامــة.  المجتمعــات  البيــت وفــي  فــي  الخلــوة  فــي  وتحدثــوا معــه، وكانــوا معــه 
وكان هــو قــد َســكَّن مخاوفهــم وأنقذهــم مــن المخاطــر وخفــف آالمهــم وعزاهــم 
بــدا كأن قلوبهــم ارتبطــت بقلبــه،  فــي أحزانهــم. وبــكل صبــر ورقــة علمهــم حتــى 
وفــي حــرارة محبتهــم تاقــوا أن يكونــوا أقــرب المقربيــن إليــه فــي ملكوتــه. وفــي كل 
فرصــة ممكنــة كان يوحنــا يأخــذ مكانــه إلــى جــوار الُمَخلِـّـص. وكان يعقــوب يتــوق 

للتمتــع بتلــك الصلــة وتلــك الشــركة نفســها مــع يســوع.
وكانــت أمهمــا تابعــة للمســيح، وبــكل ســخاء كانــت تخدمــه مــن أموالهــا. وإذ 
كانــت امــرأة محبــة وطموحــة مــن نحــو ابنيهــا كانــت تطمــع فــي أكــرم مــكان لهمــا فــي 

ملكوتــه الجديــد، فشــجعتهما علــى أن يطلبــا ذلــك منــه.
وقد جاءت تلك األم مع ابنيها إلى يسوع طالبة منه أن يمنحها الطلبة التي قد 

وضعا قلبيهما عليها.
فســألهما قائــا: » َمــاذَا تُِريــَداِن أَْن أَفَْعــَل لَُكَمــا؟ « )مرقــس 10: 36(. فقالــت 
ِفــي  الْيََســاِر  َعــِن  َواآلَخــُر  يَِميِنــَك  َعــْن  َواِحــٌد  هــَذاِن  ابَْنــاَي  يَْجلِــَس  أَْن  » قُــْل  األم: 

.)21  :20 )متــى  َملَُكوتِــَك « 
احتملهــم يســوع بــكل رقــة ولطــف إذ لــم يوبــخ ذينــك التلميذيــن علــى أنانيتهمــا 
فــي محاولــة تفضيــل نفســيهما علــى إخوتهمــا. إنــه يقــرأ مكنونــات قلبيهمــا ويعــرف 
عمق تعلقهما به. إن محبتهما له ليســت مجرد عاطفة بشــرية، وإن تكن قد تلوثت 
بالمجــرى األرضــي الــذي جــرت فيــه فإنهــا نبــع يجــري مــن نهــر محبتــه الفاديــة. إنــه لــن 
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ينتهر أو يوبخ بل يصل إلى االعماق ويطهر. فأجاب يسوع وقال لهما: » أَتَْستَِطيَعاِن 
بَْغــِة الَِّتــــي أَْصطَبــُغ ِبَهــا  أَْن تَْشــَربَا الْــَكأَْس الَِّتــــي َســْوَف أَْشــَربَُها أَنَــا، َوأَْن تَْصطَِبَغــا ِبالصِّ
أَنَا؟ « )متى 20: 22(. لقد ذكرا كامه العجيب عندما أشار إلى المحاكمة واآلالم، 
ومــع ذلــك فبــكل ثقــة يجيبــان قائليــن: » نَْســتَِطيُع « )متــى 20: 22(. إنهمــا يحســبانه 
أعظــم شــرف أن يبرهنــا علــى والئهمــا لــه بــأن يقاســما ســيدهما فــي كل مــا ســيحل بــه.

أَنَــا  ِبَهــا  أَْصطَِبــُغ  الَِّتــــي  بَْغــِة  َوِبالصِّ فَتَْشــَربَانََها،  كَأِْســي  ــا  » أَمَّ لهمــا:  فقــال 
تَْصطَِبَغــاِن « )متــى 20: 23(. كان ينتظــره صليــب ال عــرش، وســيعلقون عــن يمينــه 
وعــن يســاره مذنبيــن. وكان علــى يعقــوب ويوحنــا أن يشــاطرا ســيدهما آالمــه. وكان 
أكبــر ذينــك األخويــن )يعقــوب( مزمعــا أن يمــوت قتــا بالســيف، أمــا اآلخــر فــكان 
ثــم اســتطرد  مــن جميعهــم  أطــول  مــدة  الكــدح والعــار واالضطهــاد  سيقاســي آالم 
ــا الُْجلُــوُس َعــْن يَِميِنــي َوَعــْن يََســاِري فَلَيْــَس لِــي أَْن أُْعِطيَــُه إاِلَّ  يســوع فقــال: » أَمَّ
لِلَِّذيــَن أُِعــدَّ لَُهــْم ِمــْن أَِبــي « )متــى 20: 23(. فــي ملكــوت هللا ال يمنــح المركــز الرفيــع 
بالمحســوبية أو المحابــاة وال ينــال باســتحقاق اإلنســان وال يعطــى كمنحــة تعســفية 
ولكنــه نتيجــة للخلــق. إن اإلكليــل والعــرش همــا عامــة لبلــوغ اإلنســان حالــة خاصــة 
وإتمامــه بعــض الشــروط. وهمــا عامــة علــى قهــر الــذات بقــوة ربنــا يســوع المســيح.

أعمدة وعروش
طريــق  عــن  المســيح  مــع  التلميــذ  تجــاوب  عندمــا  طويــل  بوقــت  ذلــك  بعــد 
مشــاركته فــي آالمــه أعطــى الــرب ليوحنــا شــرف القربــى والحظــوة فــي ملكوتــه. فلقــد 
قــال المســيح: » َمــْن يَْغلِــُب فََســأُْعِطيِه أَْن يَْجلِــَس َمِعــي ِفــي َعرِْشــي، كََمــا َغلَبْــُت أَنـَـا 
أَيًْضــا َوَجلَْســُت َمــَع أَِبــي ِفــي َعرِْشــِه «، » َمــْن يَْغلِــُب فََســأَْجَعلُُه َعُمــوًدا ِفــي َهيْــَكِل 
إِلِهــي، َوالَ يَُعــوُد يَْخــرُُج إِلَــى َخــارِجٍ، َوأَكْتُــُب َعلَيْــِه اْســَم إِلِهــي... َواْســِمي الَْجِديــَد « 
)رؤيــا 3: 21، 12(. وكذلــك يكتــب بولــس الرســول قائــا: » فَإِنِـّـي أَنَــا اآلَن أُْســَكُب 
ــْعَي،  َســِكيبًا، َوَوقُْت انِْحاَلِي قَْد َحَضَر. قَْد َجاَهْدُت الِْجَهاَد الَْحَســَن، أَكَْملُْت السَّ
، الَّــِذي يََهبُــُه لـِـي ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم،  َحِفظـْـُت اإِليَمــاَن، َوأَِخيــرًا قـَـْد ُوِضــَع لـِـي إِكْلِيــُل الِْبــرِّ

ـاُن الَْعــاِدُل « )2 تيموثــاوس ٤: 8-6(. يَـّ الــرَّبُّ الدَّ
إن َمــن يقــف قريبــاً جــداً مــن المســيح هــو ذاك الــذي تشــرب أكثــر مــن غيــره مــن 
روح محبتــه المضحيــة بذاتهــا- المحبــة التــي » الَ تَتََفآخــر، َوالَ تَْنتَِفــُخ، َوالَ تَطْلُــُب َمــا 
ْوَء « )1 كورنثوس 13: ٤، 1٥( — تلك المحبة التي  ، َوالَ تَظُنُّ السُّ لَِنْفِسَها، َوالَ تَْحتَدُّ
تحرك التلميذ كما قد حركت الرب نفسه لبذل كل شيء، وإلى أن يعيش ويتعب 
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ويضحــي حتــى المــوت ألجــل خــاص بنــي اإلنســان. هــذه الــروح ظهــرت فــي حيــاة 
بولــس، فهــو الــذي قــال: » لِــَي الَْحيَــاَة ِهــَي الَْمِســيُح « ألن حياتــه أعلنــت المســيح 
للنــاس. ثــم قــال: » َوالَْمــْوُت ُهــَو ِربـْـٌح « — ربــح المســيح. ألن المــوت نفســه ســيعلن 
قوة نعمته ويجمع له نفوســا. كما قال أيضاً: » يَتََعظَُّم الَْمِســيُح ِفي َجَســِدي، َســَواٌء 

ــاٍة أَْم ِبَمــْوٍت « )فيلبــى 1: 21، 20(. كَاَن ِبَحيَ

التسلط نقيض الخدمة
وعندما سمع العشرة بطلب يعقوب ويوحنا اغتاظوا. إن أرفع مركز في الملكوت 
كان أمنيــة كل التاميــذ الذيــن كانــوا يحلمــون بــه وكان كل منهــم يطلبــه لنفســه. وقــد 

غضبــوا ألن هذيــن التلميذيــن حصــا علــى مــا بــدا أنــه امتيــاز دونهــم جميعــا.
ومرة أخرى بدا وكأن المشاجرة عمن يكون األعظم ستعود للظهور مجددا، وإذ 
بيســوع يدعــو إليــه أولئــك التاميــذ الغاضبيــن ليقــول لهــم: » أَنْتـُـْم تَْعلَُمــوَن أَنَّ الَِّذيــَن 
يَُكــوُن  َعلَيِْهــْم. فَــاَ  يَتََســلَّطُوَن  َوأَنَّ ُعظََماَءُهــْم  يَُســوُدونَُهْم،  ُرَؤَســاَء األَُمــِم  يُْحَســبُوَن 

هَكــَذا ِفيُكــْم « )مرقــس 10: ٤2، ٤3(.
فــي ممالــك العالــم نجــد أن المركــز الرفيــع معنــاه تعظيــم الــذات. وكان مفروضــا 
أن الشــعب موجــود ألجــل منفعــة الطبقــات الحاكمــة. فالنفــوذ والثــروة والتهذيــب 
منفعــة  ألجــل  النــاس  عامــة  علــى  للســيطرة  الكثيــرة  الوســائل  ضمــن  مــن  كانــت 
أمــا  وتحكــم،  وتتمتــع  وتقــرر  تفكــر  أن  فــي  الحــق  الراقيــة  للطبقــات  كان  الرؤســاء. 
الطبقــات الدنيــا فــكان عليهــا أن تطيــع وتخــدم. وقــد كان الديــن كأي شــيء آخــر 
مســألة ســلطة، وكان علــى أفــراد الشــعب أن يعتقــدوا ويعملــوا بموجــب مــا يمليــه 
عليهــم ســادتهم. أمــا حــق عامــة الشــعب فــي أن يفكــروا ويتصرفــوا ألنفســهم كأنــاس 

عقــاء مســؤولين فــكان أمــرا غيــر معتــرف بــه.
ولكــن المســيح كان يؤســس ملكوتــه علــى مبــادئ تختلــف عــن ذلــك. فقــد دعــا 
النــاس ال ليتقلــدوا الســلطة بــل ليخدمــوا. دعــا األقويــاء ليحتملــوا أضعــاف الضعفــاء. 
فالســلطان والمركــز والمنصــب والمواهــب والتهذيــب تجعــل أصحابهــا تحــت التــزام 
أعظــم بــأن يخدمــوا بنــي جنســهم. ويمـــكن أن يقــال حتــى ألبســط تاميــذ المســيح: 

» ألَنَّ َجِميــَع األَْشــيَاِء ِهــَي ِمــْن أَْجلُِكــْم « )2 كورنثــوس ٤: 1٥(.
وبموجــب كام المســيح القائــل: » كََمــا أَنَّ ابْــَن اإلِنَْســاِن لَــْم يَــأِْت لِيُْخــَدَم بَــْل 
لِيَْخــِدَم، َولِيَبْــِذَل نَْفَســُه ِفْديَــًة َعــْن كَِثيِريــَن « )متــى 20: 28(. هكــذا كان هــو بيــن 
الفقــر،  قاســمهم  لقــد  الكلمــة.  معنــى  بــكل  األثقــال  وحامــل  كالحــارس  تاميــذه 
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وأنكــر نفســه ألجلهــم، وكان يســير فــي طليعتهــم ليمهــد ويُعبِّــد األماكــن الوعــرة فــي 
الطريــق. وبعــد قليــل كان عليــه أن يكمــل عملــه علــى األرض ببــذل حياتــه للمــوت. 
إن المبــدأ الــذي ســار عليــه المســيح هــو حــث أعضــاء الكنيســة التــي هــي جســده. 
أولئــك  أن  نــرى  المســيح  ملكــوت  ففــي  المحبــة.  هــو  الخــاص  تدبيــر  أســاس  إن 

الذيــن يتبعــون المثــال الــذي قدمــه ويتصرفــون كرعــاة للرعيــة هــم األعظــم.
إن كام بولس يكشف لنا عن العظمة والكرامة الحقيقيتين للحياة المسيحية، 
ألَْربَــَح  لِلَْجِميــعِ  نَْفِســي  اْســتَْعبَْدُت  الَْجِميــعِ،  ِمــَن  ُحــرًّا  كُْنــُت  إِذْ  » فَإِنِـّـي  يقــول:  إذ 
األَكْثَِريــَن «، وأنــا » أُرِْضــي الَْجِميــَع ِفــي كُلِّ َشــْيٍء، َغيْــَر طَالـِـٍب َمــا يَُواِفــُق نَْفِســي، بـَـِل 

الَْكِثيِريــَن، لَِكــْي يَْخلُُصــوا « )1 كورنثــوس 9: 19؛ 10: 33(. 
ولكــن فيمــا يختــص بالضميــر ينبغــي أن تُتــرك للنفــس الحريــة فــا تتقيــد بشــيء. 
فينبغــي أالا يســيطر أي إنســان علــى عقــل إنســان آخــر أو يقــرر لــه أو يفــرض عليــه 
القيــام بــأي واجــب. إن هللا يعطــي لــكل إنســان كامــل الحريــة ليفكــر ويتبــع اعتقاداتــه 
الخاصة. »كُلُّ َواِحٍد ِمنَّا َســيُْعِطي َعْن نَْفِســِه ِحَســابًا هلِِل«. ال حق إلنســان أن يدمج 
ــْن كُلُّ  شــخصيته فــي شــخصية إنســان آخــر. ففــي كل أمــر لــه مســاس بالمبــدأ »لْيَتَيَقَّ
َواِحٍد ِفي َعْقلِِه« )رومية 1٤: 12، ٥(. وفي ملكوت المسيح ال ظلم يفرضه السادة 
األشراف، وال إرغام في العادات أو التصرفات. إن مائكة هللا ال ينزلون إلى األرض 
لكــي يحكمــوا ويفرضــوا علــى النــاس الــوالء. بــل يأتــون كرســل الرحمــة، وليتعاونــوا مــع 

النــاس فــي رفــع شــأن البشــرية.
إن مبــادئ الُمَخلِّــص ونفــس األقــوال التــي نطــق بهــا فــي تعاليمــه بجمالهــا اإللهــي 
رســخت فــي أذهــان التاميــذ المحبوبيــن. إن عــبء شــهادة يوحنــا الــذي اضطلــع 
ـِذي َســِمْعتُُموُه ِمــَن الْبَــْدِء:  بــه إلــى أواخــر أيامــه كان هكــذا » ألَنَّ هــَذا ُهــَو الَْخبَــُر الَـّ
ــَة: أَنَّ ذَاَك َوَضــَع نَْفَســُه ألَْجلَِنــا،  أَْن يُِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا «، » ِبهــَذا قَــْد َعرَفَْنــا الَْمَحبَّ

فََنْحــُن يَْنبَِغــي لََنــا أَْن نََضــَع نُُفوَســَنا ألَْجــِل اإلِْخــَوِة « )1 يوحنــا 3: 11، 16(.
كانت هذه هي الروح التي سادت في قلوب أعضاء الكنيسة األولى. فبعدما 
انســكب الــروح القــدس » وَكَاَن لُِجْمُهــوِر الَِّذيــَن آَمُنــوا قَلْــٌب َواِحــٌد َونَْفــٌس َواِحــَدٌة، 
ــْم يَُكــْن ِفيِهــْم أََحــٌد ُمْحتَاًجــا «،  ــُه «، » إِذْ لَ ــِه لَ ــْم يَُكــْن أََحــٌد يَُقــوُل إِنَّ َشــيْئًا ِمــْن أَْمَوالِ َولَ
ــَهاَدَة ِبِقيَاَمــِة الــرَّبِّ يَُســوَع، َونِْعَمــٌة َعِظيَمــٌة  ٍة َعِظيَمــٍة كَاَن الرُُّســُل يُــؤَدُّوَن الشَّ » َوِبُقــوَّ

كَانَــْت َعلَــى َجِميِعِهــْم « )أعمــال ٤: 32، 3٤، 33(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 19: 10-1(.

إن يســوع إذ كان ســائرا فــي طريقــه إلــى أورشــليم »َدَخــَل َواْجتَــاَز ِفــي أَِريَحــا« 
)لوقا 19: 1(. فعلى مسافة أميال قليلة من األردن في أقصى الغرب من الوادي 
الــذي اتســع وامتــد فصــار ســها، كانــت تقــع تلــك المدينــة التــي تحيــط بهــا األشــجار 
االســتوائية والمراعي الخصبة وأشــجار نخيلها وبســاتينها الغنية التي كانت ترويها 
ينابيــع حيــة ممــا جعلهــا تتألــق كمــا لــو كانــت حجــر زمــرد فــي وســط تلــك التــال 

الجيريــة والكهــوف الموحشــة الواقعــة بيــن أورشــليم ومدينــة الســهل.
قوافــل كثيــرة وهــي ســائرة فــي طريقهــا إلــى العيــد اجتــازت فــي أريحــا. وكان 
أثــار  فقــد  اآلن  أمــا  ســعيدة،  مبهجــة  مناســبة  هنــاك  إلــى  القوافــل  تلــك  وصــول 
الشــعب اهتمــام عميــق، فلقــد عــرف النــاس أن المعلــم الجليلــي الــذي كان قــد 
أعــاد الحيــاة إلــى لعــازر منــذ عهــد قريــب كان بيــن تلــك الجمــوع. ومــع أن كثيريــن 
النــاس  كان  فقــد  ضــده  الكهنــة  مؤامــرات  عــن  مــكان  كل  فــي  يتهامســون  كانــوا 

لــه. آيــات والئهــم  إلــى تقديــم  جميعهــم مشــتاقين 
كانــت أريحــا إحــدى المــدن المفــرزة منــذ القديــم لســكنى الكهنــة. وفــي ذلــك 
الحيــن كان يســكن فيهــا عــدد كبيــر منهــم. علــى أن المدينــة كان فيهــا أيضــاً فريــق 
يختلــف اختافــا بينــا عــن الكهنــة، فقــد كانــت تلــك المدينــة مركــزا عظيمــا للتجــارة، 
وكان هناك أيضاً الموظفون والجنود الرومان، وأناس غرباء من أماكن بعيدة كانوا 

يوجــدون هنــاك، بينمــا جمــع الضرائــب جعــل منهــا موطنــا لكثيــر مــن العشــارين .
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عشار محب لالستطالع
إن زكا » رئيس للعشارين « كان يهوديا، وكان ممقوتا ومكروها من مواطنيه. 
التــي كان  الحرفــة  تلــك  يتقاضــاه عــن  الــذي كان  وكان مركــزه وثروتــه همــا األجــر 
النــاس يبغضونهــا ويترفعــون عنهــا والتــي كانــت مــن مرادفــات الظلــم واالغتصــاب. 
ومــع ذلــك فــإن جامــع الضرائــب الثــري هــذا لــم يكــن ذلــك الرجــل القاســي كمــا 
كان يبــدو عليــه. فتحــت مظهــر الماديــة والعالميــة والكبريــاء كان قلبــه ســريع التأثــر 
بالعوامــل اإللهيــة. وكان زكا قــد ســمع عــن يســوع. إن مــا أشــيع عــن ذاك الــذي 
أبــدى عطفــا ومجاملــة نحــو تلــك الطبقــات المحرومــة انتشــر خبــره فــي كل مــكان، 
فنشــأ فــي قلبــه رئيــس العشــارين هــذا، جــوع وشــوق إلــى أن يحيــا حيــاة أفضــل. 
وعلــى مســافة أميــال قليلــة مــن أريحــا كان يوحنــا المعــدان يكــرز عنــد األردن. وكان 
زكا قــد ســمع عــن دعوتــه النــاس إلــى التوبــة. وكان قــد أخبــر عــن وصيتــه للعشــارين 
زكا  أن  مــع  ولكــن   .)13 )لوقــا 3:  لَُكــْم «  فُــرَِض  ــا  ِممَّ أَكْثَــَر  تَْســتَْوفُوا  القائلــة: » الَ 
كان قــد أغفــل هــذه الوصيــة ظاهــرا فــإن عقلــه تأثــر بهــا. لقــد عــرف الكتــب واقتنــع 
لــه أن  قيــل  التــي  األقــوال  فــي طريقــة مزاولتــه لعملــه. واآلن بعدمــا ســمع  بخطــإه 
المعلــم العظيــم قــد نطــق بهــا أحــس بأنــه خاطــئ فــي نظــر هللا. ومــع ذلــك فــإن مــا 
كان قــد ســمعه عــن يســوع أضــرم فــي قلبــه نــار الرجــاء، إذ بــدا أنــه مــن الممكــن حتــى 
لــه هــو نفســه أن يتــوب ويصلــح حياتــه. أفلــم يكــن أحــد تاميــذ هــذا المعلــم الجديــد 
الموثــوق بهــم عشــارا؟ ففــي الحــال بــدأ زكا يعمــل بموجــب االقتنــاع الــذي ســيطر 

عليــه، وعــزم علــى أن يقــدم تعويضــا لــكل مــن ظلمهــم.
وقــد بــدأ بالفعــل فــي انتهــاج ذلــك الطريــق بالتراجــع عــن مســلكه، وإذا بــه يســمع 
خبــرا انتشــر فــي كل أريحــا مفــاده أن يســوع داخــل إلــى المدينــة. فعقــد زكا العــزم 
علــى أن يــراه. كان قــد بــدأ يتحقــق مــن شــدة قســوة مــرارة ثمــار الخطيــة، وعــرف 
وعــورة الطريــق علــى َمــن يحــاول االبتعــاد عــن طريــق الشــر والخطــإ. فكونــه يســاء 
فهــم بواعثــه ويقابــل بالشــك وعــدم الثقــة وهــو يحــاول إصــاح أخطائــه- كان هــذا 
أمــرا يصعــب احتمالــه. لقــد تــاق رئيــس العشــارين إلــى التطلــع فــي وجــه ذاك الــذي 

جلــب كامــه إلــى قلبــه العــزاء.
ازدحمــت الشــوارع بجماهيــر النــاس ولذلــك لــم يســتطع زكا الــذي كان قصيــر 
القامــة التطلــع إلــى مــا فــوق رؤوس الشــعب ولــم يــرد أحــد أن يفســح لــه الطريــق، 
ولذلــك ركــض متقدمــا تلــك الجماهيــر إلــى حيــث كانــت توجــد شــجرة تيــن امتــدت 
أغصانهــا إلــى هنــا وهنــاك وكانــت أغصانهــا ممتــدة فــوق الطريــق فتســلق ذلــك 
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العشــار الغنــي تلــك الشــجرة حيــث وجــد لنفســه مكانــا بيــن أغصانهــا. ومــن هنــاك 
كان يمكنــه أن يــرى الموكــب وهــو يمــر تحتــه. وهــا هــو الموكــب يقتــرب منــه. وكان 
هــو يتصفــح الوجــوه بعينيــه المشــتاقتين لعلــه يــرى الســيد الــذي كان يتــوق لرؤيتــه.

دعوة غير منتظرة
الجماهيــر،  أفــواه  مــن  الترحيــب  وهتافــات  والمعلميــن  الكهنــة  وفــوق ضجــة 
فــوق كل ذلــك فــإن تلــك الرغبــة الحــارة التــي لــم يفصــح عنهــا صاحبهــا بشــفتيه 
وصلــت إلــى قلــب يســوع. وفجــأة تتوقــف عــن الســير جماعــة تحــت تلــك الشــجرة 
تمامــا فيتوقــف الذيــن فــي الطليعــة والذيــن فــي المؤخــرة. ثــم ينظــر إلــى فــوق شــخص 
يبــدو أن نظراتــه تختــرق أعمــاق القلــوب. حينئــٍذ ســمع الرجــل الــذي علــى الشــجرة 
هــذا القــول: » يـَـا َزكَّا، أَْســِرْع َوانـْـزِْل، ألَنَّــُه يَْنبَِغــي أَْن أَْمُكــَث الْيَــْوَم ِفــي بَيِْتــَك « )لوقــا  

19: ٥(. فــكاد يُكــذِّب حواســه.
الــذي كان قبــا يســير كالــذي يحلــم  بــزكا  وهنــا يفســح الجمــع الطريــق، وإذا 
يســير اآلن متقدما الجموع إلى بيته. ولكن المعلمين كانوا ينظرون نظرات عابســة 
َخاِطــٍئ «  رَُجــل  ِعْنــَد  لِيَِبيــَت  َدَخــَل  ـُه  فــي تذمــر واحتقــار قائليــن: » إِنَـّ ويتمتمــون 

)لوقــا 19: 7(.
فــاض قلــب زكا شــكرا وُذهــل وأُبكــم أمــام محبــة المســيح وتنازلــه إذ انحنــى إليــه 
هــو العديــم االســتحقاق. واآلن فهــا محبتــه ووالؤه لصديقــه الجديــد الــذي وجــده 
يفتحــان فمــه ليتكلــم فيعلــن علــى المــإل اعترافــه وتوبتــه ففــي وســط ذلــك الجمــع 
يَــارَبُّ أُْعِطــي نِْصــَف أَْمَوالِــي لِلَْمَســاكِيِن، َوإِْن  أَنَــا  : »َهــا  » َوقَــَف َزكَّا َوقَــاَل لِلــرَّبِّ

كُْنــُت قَــْد َوَشــيُْت ِبأََحــٍد أَرُدُّ أَْربََعــَة أَْضَعــاٍف « )لوقــا 19: 8(.
ابْــُن  أَيًْضــا  ُهــَو  إِْذ  الْبَيْــِت،  لِهــَذا  َخــاٌَص  َحَصــَل  »الْيَــْوَم  يَُســوُع:  لَــُه  » فََقــاَل 

.)9  :19 )لوقــا  إِبْرَاِهيــَم « 
عندمــا مضــى الشــاب الغنــى تــاركا يســوع بهــت التاميــذ عندمــا قــال معلمهــم: 
يقولــون  بعضهــم  فصــاح  هللِا! «  َملَُكــوِت  إِلَــى  األَْمــَواِل  َذِوي  ُدُخــوَل  أَْعَســَر  » َمــا 
لبعــض: » فََمــْن يَْســتَِطيُع أَْن يَْخلُــَص؟ « أمــا اآلن فهــا هــم يجــدون مــا يثبــت صــدق 
أقــوال المســيح عندمــا صــرح قائــا: » َغيْــُر الُْمْســتَطَاِع ِعْنــَد النَّــاِس ُمْســتَطَاٌع ِعْنــَد 
هللِا « )مرقس 10: 2٤، 26؛ لوقا 18: 27(. لقد رأوا كيف اســتطاع رجل غني أن 

يدخــل الملكــوت بنعمــة هللا.
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توبة مغتصب مبتز
إن زكا قبلما شخص في وجه المسيح كان قد بدأ بالعمل الذي جعله يبرهن 
علــى صــدق توبتــه. وقبلمــا اتهمــه النــاس اعتــرف بخطيتــه. وقــد خضــع لتبكيــت 
الــروح القــدس وابتــدأ بتنفيــذ تعاليــم الكتــاب المعطــاة لشــعب هللا قديمــا كمــا لنــا 
نحــن أيضــاً. فلقــد قــال الــرب منــذ عهــد بعيــد: » إَِذا افْتََقــَر أَُخــوَك َوقَُصــرَْت يَــُدُه 
ــا أَْو ُمْســتَْوِطًنا فَيَِعيــَش َمَعــَك الَ تَأُْخــْذ ِمْنــُه ِربًــا َوالَ ُمرَابََحــًة،  ِعْنــَدَك، فَاْعُضــْدُه َغِريبً
بـَـا، َوطََعاَمــَك الَ تُْعــِط  تـَـَك الَ تُْعِطــِه ِبالرِّ بـَـِل اْخــَش إِلَهــَك، فَيَِعيــَش أَُخــوَك َمَعــَك. ِفضَّ
ِبالُْمرَابََحــِة «، » فَــاَ يَْغِبــْن أََحُدكُــْم َصاِحبَــُه، بَــِل اْخــَش إِلَهــَك « )الوييــن 2٥: 3٥-

37، 17(. هــذه األقــوال نطــق بهــا المســيح نفســه عندمــا كان محتجبــا فــي عمــود 
الســحاب. وقــد ظهــرت اســتجابة زكا األولــى لمحبــة المســبح فــي إظهــار اإلشــفاق 

والرفــق نحــو المســاكين والمتألميــن.
كانــت بيــن العشــارين تحالفــات يســتطيعون بموجبهــا أن يظلمــوا الشــعب وأن 
يســاندوا بعضهــم بعضــا فــي أعمــال االحتيــال. وفــي أعمــال االغتصــاب التــي كانــوا 
يرتكبونهــا إنمــا كانــوا ينفــذون أمــرا كاد يكــون ممارســا فــي كل األقطــار. ولكــن حتــى 
الكهنــة والمعلمــون الذيــن كانــوا يحتقــرون العشــارين كانــوا هــم أنفســهم مجرميــن 
فــي ابتــزاز األمــوال إلثــراء أنفســهم بطــرق ملتويــة تحــت ســتار الخدمــة المقدســة. 
ولكــن مــا أن خضــع زكا لتأثيــر الــروح القــدس حتــى طــرح بعيــدا عنــه كل األعمــال 

التــي تتنافــى مــع النزاهــة.
توبــة  تكــون  أن  يمكــن  ال  التصــرف  فــي  إصــاح  عنهــا  ينشــأ  ال  التــي  التوبــة  إن 
حقيقيــة، إذ أن بــر المســيح ليــس رداء يخفــي تحتــه الخطيــة التــي لــم يعتــرف بهــا 
الــذي يغيــر األخــاق ويضبــط الســلوك  بــل هــو مبــدأ الحيــاة  اإلنســان وال تركهــا، 
والحيــاة  القلــب  تســليم  وهــي  هللا،  أمــام  الكمــال  هــي  القداســة  إن  والتصــرف. 

فيهمــا. الســماء  مبــادئ  لســكنى  بالتمــام 

دليل لرجل األعمال
إن المســيحي فــي حياتــه العمليــة عليــه أن يبيــن للعالــم الكيفيــة التــي بهــا يمكــن 
للــرب أن يديــر مشــروعا تجاريــا. إنــه يبرهــن فــي كل صفقــة علــى أن هللا هــو معلمــه. 
فعلــى دفاتــر الحســابات ودفاتــر اليوميــة وعلــى الصكــوك واإليصــاالت والكمبيــاالت 
— علــى هــذه كلهــا تكتــب هــذه العبــارة » قــدس للــرب «. وأولئــك الذيــن يعترفــون 
بأنهــم أتبــاع المســيح وفــي نفــس الوقــت يتعاملــون بكيفيــة آثمــة شــريرة إنمــا يقدمــون 
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شــهادة زائفــة عــن صفــات هللا العــادل الرحيــم القــدوس. ولكــن كل نفــس متجــددة 
مهتديــة إلــى هللا تعلــن كمــا فعــل زكا أن هللا قــد دخــل إلــى القلــب بتــرك األعمــال 
الشــريرة التــي  اتصفــت بهــا تلــك الحيــاة. وكرئيــس العشــارين ذاك، يبرهــن علــى 
الــرب  إن  واختاســا.  ووشــاية  النــاس ظلمــا  مــن  أخــذه  عمــا  بالتعويــض  إخاصــه 
فَرَائِــِض  ِفــي  َوَســلََك  الُْمْغتََصــِب،  َعــِن  َوَعــوََّض  الرَّْهــَن  يُر  ــرِّ الشِّ رَدَّ  » إِْن  يقــول: 
الَْحيَــاِة ِبــاَ َعَمــِل إِثـْـٍم... كُلُّ َخِطيَِّتــِه الَِّتــي أَْخطـَـأَ ِبَهــا الَ تُْذكَــُر َعلَيْــِه... فَيَْحيَــا َحيَــاًة « 

)حزقيــال 33: 1٥، 16(.
كنــا  وإذا  ظالمــة،  تجاريــة  فــي صفقــة  باآلخريــن  الضــرر  ألحقنــا  قــد  كنــا  فــإن 
نعمــد إلــى االحتيــال فــي المعامــات التجاريــة أو إذا غششــنا أي إنســان حتــى ولــو 
كان ذلــك ضمــن حــدود القانــون، فعلينــا أن نعتــرف بخطئنــا ونعــواض عــن ذلــك 
بقــدر مــا نســتطيع. ومــن الصــواب لنــا أن نعــوض ليــس مــا أخذنــاه فقــط بــل كل مــا 
كان يمكــن أن يتجمــع لــو اســتخدم اســتخداما صائبــا وحكيمــا فــي خــال المــدة 

التــي كان فيهــا فــي حيازتنــا.
قــال الُمَخلِّــص لــزكا: » الْيَــْوَم َحَصــَل َخــاٌَص لِهــَذا الْبَيْــِت « )لوقــا 19: 9(. لــم 
يكــن زكا وحــده هــو الــذي حصــل علــى البركــة بــل كل بيتــه معــه. لقــد ذهــب المســيح 
إلــى بيتــه ليعلمــه دروس الصــدق واالســتقامة وليتعلــم أهــل بيتــه مبــادئ الملكــوت. 
كانــوا قــد حرمــوا مــن دخــول المجامــع بســبب احتقــار المعلميــن والعابديــن لهــم. أمــا 
اآلن وقــد نــال ذلــك البيــت أعظــم حظــوة دون كل البيــوت فــي أريحــا فقــد اجتمــع 

أهلــه حــول المعلــم اإللهــي ليســمعوا كلمــة الحيــاة ألنفســهم.
إن الخــاص يأتــي إلــى النفــس عندمــا تقبــل المســيح كمخلصهــا الشــخصي. إن 
زكا قــد قبــل يســوع ليــس فقــط كضيــف عابــر فــي بيتــه بــل كمــن سيســكن فــي هيــكل 
النفــس. لقــد اتهمــه الكتبــة والفريســيون بأنــه خاطــئ وقــد تذمــروا علــى المســيح 
ألنــه رضــي بــأن يكــون ضيفــه، ولكــن الــرب اعتبــره ابنــا إلبراهيــم ألن » الَِّذيــَن ُهــْم ِمــَن 

اإِليَمــاِن أُولِئــَك ُهــْم بَُنــو إِبْرَاِهيــَم « )غاطيــة 3: 7(.
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سمعان
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 26: 6-13؛ مرقس 1٤: 3-11؛

 لوقا 7: 36-٥0؛ يوحنا 11: ٥٥-٥7؛ 12: 11-1(.

وأحــد  يســوع،  تاميــذ  أحــد  محســوبا  عنيــا  بيــت  مــن  الــذي  ســمعان  كان 
اعتــرف  لقــد  المســيح.  تاميــذ  إلــى  جهــارا  انضمــوا  الذيــن  القليليــن  الفريســيين 
لــم  كمخلــص.  يقبلــه  لــم  ولكنــه  مســيا  هــو  يكــون  أن  يرجــو  وكان  كمعلــم  بيســوع 

مبادئــه. فــي  أو  أخاقــه  فــي  تغييــر  يحــدث 
كان ســمعان قــد شــفي مــن البــرص وكان هــذا هــو الســبب فــي اجتذابــه إلــى 
يســوع. كان يرغــب فــي أن يبرهــن علــى شــكره. فعندمــا زار المســيح بيــت عنيــا 
آخــر مــرة صنــع ســمعان عشــاء للمخلــص ولتاميــذه. وقــد دعــي إلــى هــذا العشــاء 
كثيــرون مــن اليهــود. وكان يوجــد فــي ذلــك الحيــن كثيــر مــن االهتيــاج فــي أورشــليم. 
ذلــك أن المســيح ورســالته اســترعيا التفــات النــاس أكثــر مــن كل مــا قــد حــدث مــن 
قبــل. كان بعــض المدعويــن إلــى هــذه الوليمــة يراقبــون حــركات الســيد عــن كثــب، 

وكان بعضهــم ينظــرون إليــه نظــرات العــداء.
كان الُمَخلِـّـص قــد وصــل إلــى بيــت عنيــا قبــل الفصــح بســتة أيــام فقــط، وكمــا 
جمــوع  فــأذاع  لعــازر،  بيــت  فــي  واالســتجمام  الراحــة  ينشــد  جــاء  عادتــه  كانــت 
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النــاس الذاهبيــن إلــى المدينــة أنبــاء تفيــد أن يســوع هــو فــي طريقــه إلــى أورشــليم 
يــوم الســبت. وقــد ســادت الحماســة علــى  بيــت عنيــا فــي  وبأنــه سيســتريح فــي 
ليســوع  بيــت عنيــا، بعضهــم حبــا  إلــى  الشــعب فتقاطــر كثيــرون منهــم  جماهيــر 
أقيــم قــد  الــذي  ذاك  ليــروا  الفضــول  بدافــع  مدفوعيــن  فجــاءوا  الباقــون   أمــا 

 من بين األموات.
كان كثيــرون يتوقعــون أن يســمعوا مــن لعــازر بيانــا مدهشــا عــن المشــاهد التــي 
قــد رآهــا بعــد موتــه، إالا أنهــم اندهشــوا لكونــه لــم يقــل لهــم شــيئا، إذ لــم يكــن لديــه 
شــيء مــن ذلــك ليخبرهــم بــه. إن كتــاب هللا الموحــى بــه يعلــن قائــا: » ألَنَّ األَْحيَــاَء 
َوبُْغَضتُُهــْم  َمَحبَّتُُهــْم  َشــيْئًا...  يَْعلَُمــوَن  فَــاَ  الَْمْوتَــى  ــا  أَمَّ َســيَُموتُوَن،  أَنَُّهــْم  يَْعلَُمــوَن 
فمــه  فــي  توجــد  كانــت  لعــازر  ولكــن   .)6  ،٥  :9 )جامعــة  َهلََكــْت «  َوَحَســُدُهْم 
شــهادة عجيبــة ليشــهد بهــا عــن عمــل المســيح، حيــث أقــم مــن األمــوات ألجــل هــذه 

الغايــة. فبــكل يقيــن وقــوة أعلــن أن يســوع هــو ابــن هللا.

مؤتمر إجرامي
إن األنبــاء التــي نقلهــا إلــى أورشــليم أولئــك الذيــن زاروا بيــت عنيــا زادت مــن 
وكان  تعاليمــه.  وســماع  يســوع  رؤيــة  إلــى  الشــعب  تــاق  لقــد  الشــعب.  اهتيــاج 
الجميــع يتســاءلون فيمــا إذا كان لعــازر ســيصحب يســوع إلــى أورشــليم، ومــا إذا 
كان النبــي ســيتوج ملــكا فــي الفصــح أم ال. وقــد رأى الكهنــة والرؤســاء أن ســلطانهم 
علــى  وســخطهم  غضبهــم  فــزاد  والتضــاؤل،  التناقــص  فــي  أخــذ  الشــعب  علــى 
يســوع شــدة ومــرارة. كانــوا علــى أحــر مــن الجمــر وهــم يتعجلــون الســاعة التــي فيهــا 
يزيحونــه إلــى األبــد مــن طريقهــم. وإذ طــال الوقــت باتــوا يخشــون لئــا يعــدل يســوع 
عــن الذهــاب إلــى أورشــليم. وقــد ذكــروا أنــه مــرارا كثيــرة أحبــط نواياهــم اإلجراميــة، 
فكانــوا يتوجســون أن يكــون قــد كشــف اآلن عــن ســوء نواياهــم ضــده فيظــل بعيــدا. 
» َمــاَذا  قائليــن:  بينهــم  فيمــا  يتســاءلون  فجعلــوا  جزعهــم  إخفــاء  يســتطيعوا  لــم 

تَظُنُّــوَن؟ َهــْل ُهــَو الَ يَأْتِــي إِلَــى الِْعيــِد؟ « )يوحنــا 11: ٥6(.
إنــه منــذ أقــام المســيح لعــازر مــن  دعــي الكهنــة والفريســيون لاجتمــاع معــا. 
القبــر انجذبــت عواطــف الشــعب إليــه بحيــث غــدا التفكيــر فــي أمــر القبــض عليــه 
علنــا أمــرا خطيــرا ال تُؤَمــن عواقبــه، ولذلــك قــررت الســلطات أن تقبــض عليــه فــي 
الخفــاء، وأن يحاكــم فــي ســرية وهــدوء تاميــن. فكانــوا يؤملــون أنــه متــى ُعــرف أنــه قــد 

تمــت إدانــة يســوع فالــرأي العــام المتــردد المذبــذب ســينحاز إلــى جانبهــم.
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فالكهنــة  لعــازر حيــا  بقــي  ولكــن طالمــا  يســوع.  إهــاك  علــى  وهكــذا عولــوا 
والرؤســاء كانــوا يعلمــون أنهــم غيــر مطمئنيــن وال آمنيــن. إن مجــرد وجــود إنســان 
كان قــد ظــل ميتــا فــي قبــره أربعــة أيــام ثــم أعيــد إلــى الحيــاة بكلمــة مــن يســوع البــد 
أن يكــون لــه رد فعــل إن عاجــا أو آجــا. فابــد للشــعب مــن أن يثــأر لنفســه مــن 
الرؤســاء إذا قضــوا علــى حيــاة ذاك الــذي أمكنــه إجــراء تلــك األعجوبــة، ولهــذا قــرر 
رجــال الســنهدريم أن يقتلــوا لعــازر أيضــاً. إلــى هــذا الــدرك األســفل يحــدر الحســد 
والتعصــب أســراهما. لقــد زادت كراهيــة رؤســاء اليهــود ليســوع وعــدم إيمانهــم 
بــه وتفاقمــا إلــى حــد أنهــم فكــروا فــي القضــاء علــى حيــاة إنســان أقامتــه مــن قبــره 

قــوة إلهيــة غيــر محــدودة. 

قنينة طيب
وتاميــذه  يســوع  ُدعــي  أورشــليم  فــي  تُحــاك  المؤامــرات  هــذه  كانــت  وإذ 
وأصدقــاؤه إلــى الوليمــة فــي بيــت ســمعان. فاتــكأ يســوع علــى المائــدة مــع ســمعان 
الــذي كان قــد شــفي مــن مرضــه الكريــه علــى هــذا الجانــب، ومــع لعــازر الــذي كان 
قــد أقامــه مــن األمــوات علــى الجانــب اآلخــر. وكانــت مرثــا تخــدم الضيــوف علــى 
المائــدة، أمــا مريــم فكانــت منصرفــة بــكل جوارحهــا لإلصغــاء إلــى كل كلمــة ينطــق بهــا 
يســوع. ففــي رحمتــه غفــر لهــا يســوع خطاياهــا. لقــد دعــا أخاهــا الحبيــب وأخرجــه 
مــن قبــره فامتــأ قلــب مريــم بالحمــد والشــكران. كانــت قــد ســمعت يســوع يتحــدث 
عــن موتــه القريــب، ففــي حبهــا وحزنهــا العميقيــن تاقــت إلــى إكرامــه. فأقدمــت علــى 
تضحيــة عظيمــة إذ اشــترت منــا مــن » ِطيــِب نَارِِديــٍن َخالِــٍص كَِثيــِر الثََّمــِن « )يوحنــا 
12: 3( لتعطــر بــه جســده. ولكــن كثيريــن كانــوا يعلنــون آنئــٍذ أنــه مزمــع أن يتــوج ملــكا. 
فاســتحال حزنهــا إلــى فــرح وتاقــت إلــى أن تكــون أول مــن يكرمــون ســيدها. فبعدمــا 
كســرت القــارورة ســكبت الطيــب علــى رأس يســوع وقدميــه. وإذ جثــت عنــد قدميــه 

باكيــة جعلــت تغســلهما بدموعهــا وتمســح رجليــه بشــعرها المسترســل.
كانت تحاول أن تتحاشى نظرات الناس، وكان يمكن أالا ياحظها أحد، ولكن 
ــه الــذي أذاع خبــر مــا عملتــه مريــم  شــذا الطيــب مــأ الغرفــة فاشــتم الضيــوف أريجـ
بيــن كل المدعويــن. فنظــر يهــوذا إلــى هــذا العمــل بســخط عظيــم. وبــدال مــن أن 
يتريــث حتــى يســمع مــا ســيقوله المســيح عــن هــذه المســألة بــدا يهمــس بتذمراتــه 
فــي آذان رفاقــه القريبيــن منــه ملقيــا اللــوم علــى المســيح ألنــه ســمح بذلــك التبذيــر. 

وبــكل دهــاء أدلــى ببعــض الماحظــات التــي مــن شــأنها أن تثيــر النفــور.
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كان يهــوذا أمينــا للصنــدوق بيــن التاميــذ. ومــن القليــل الــذي كان يوجــد فيــه 
كان يأخــذ فــي الســر بعــض المــال لنفســه، ممــا جعــل المبلــغ المتبقــى قليــا وتافهــا 
جــدا. كان يتــوق ألن يضــع فــي الصنــدوق كل مــا يســتطيع أن يحصــل عليــه. وكثيــرا 
مــا كان يُعطَــى مــا فــي الصنــدوق للفقــراء إلســعافهم، فــإذا اشــتُِرَي شــيء ممــا كان 
يهــوذا يــراه غيــر الزم أو جوهــري كان يقــول: لمــاذا هــذا التبذيــر؟ ولمــاذا لــم يوضــع 
ثمنــه فــي الصنــدوق الــذي أتولــى أمــره ليعطــي للفقــراء؟ أمــا اآلن فــإن مــا عملتــه 
كانــت عادتــه  العــار. وكمــا  بحيــث خجــل وجللــه  أنانيتــه  نقيــض  علــى  مريــم كان 
دائمــا حــاول أن يبــدي ســببا وجيهــا لتبريــر اعتراضــه علــى تقدمتهــا. فــإذ التفــت إلــى 
التاميــذ ســألهم قائــا: » لَِمــاَذا لـَـْم يُبَــْع هــَذا الطِّيــُب ِبثَاَثَِمئـَـِة ِديَنــاٍر َويُْعــَط لِلُْفَقــرَاِء؟ 
ْنــُدوُق  الصُّ وَكَاَن  َســارِقًا،  كَاَن  ـُه  ألَنَـّ بَــْل  ِبالُْفَقــرَاِء،  يُبَالِــي  كَاَن  ـُه  ألَنَـّ لَيْــَس  هــَذا  قَــاَل 
ِعْنــَدُه، وَكَاَن يَْحِمــُل َمــا يُلَْقــى ِفيــِه « )يوحنــا 12: ٥، 6(. لــم يكــن يهــوذا يعطــف علــى 
الفقــراء. فلــو بيــع الطيــب الــذي قدمتــه مريــم للســيد ووقــع ثمنــه فــي يــد يهــوذا، 

فالفقــراء مــا كانــوا ليحصلــوا منــه علــى قليــل أو كثيــر.
كان يهــوذا يقــدر مقدرتــه اإلداريــة تقديــرا عاليــا جــدا. فقــد اعتبــر نفســه أســمى 
بكثيــر مــن زمائــه التاميــذ كرجــل خبيــر بالشــؤون الماليــة. كمــا جعلهــم ينظــرون 
تأثيــر  فيهــم  لــه  وكان  بثقتهــم  فظفــر  التقديــر.  بذلــك  ويقدرونــه  النظــرة  تلــك  إليــه 
قــوي. وهكــذا انخدعــوا بعطفــه الزائــف علــى الفقــراء. ثــم جعلهــم تلميحــه الخبيــث 
ينظــرون إلــى عمــل مريــم التعبــدي التكريســي نظــرة الشــك. وتناقلــت ألســنة الذيــن 
علــى المائــدة كلمــات التذمــر قائلــة: » لَِمــاَذا هــَذا اإلِتـْـاَُف؟ ألَنَّــُه كَاَن يُْمِكــُن أَْن يُبَــاَع 

هــَذا الطِّيــُب ِبَكِثيــٍر َويُْعطَــى لِلُْفَقــرَاِء « )متــى 26: 8، 9(. 

كلمات عطف
تخشــى  وكانــت  داخلهــا.  قلبهــا  فارتجــف  االنتقــادات  تلــك  مريــم  ســمعت 
لئــا توبخهــا أختهــا علــى تبذيرهــا، بــل حتــى المعلــم نفســه قــد يعتبــر عملهــا هــذا 
مجازفــة ال داعــى لهــا. وبــدون اعتــذار أو اســتئذان كانــت موشــكة علــى التســلل 
واالنســحاب، وإذا بصــوت ســيدها يُســمع قائــا: » اتْرُكُوَهــا! لَِمــاَذا تُزِْعُجونََهــا؟ « 
إنمــا  الخدمــة  بهــذه  أنهــا  وعــرف  ومتضايقــة.  مرتبكــة  رآهــا  لقــد   .)6 )مرقــس 1٤: 
كانــت تعبــر عــن شــكرها لــه إذ غفــر لهــا خطاياهــا وأنالهــا راحــة البــال. وإذ رفــع صوتــه 
فــوق أصــوات التذمــر واالنتقــاد قــال: » قَــْد َعِملَــْت ِبــي َعَمــاً َحَســًنا! ألَنَّ الُْفَقــرَاَء 
ــا فَلَْســُت  ــا أَنَ ــرًا. َوأَمَّ ــوا ِبِهــْم َخيْ ــى أَرَْدتُــْم تَْقــِدُروَن أَْن تَْعَملُ َمَعُكــْم ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، َوَمتَ

559, 560



وليمة في بيت سمعان  |  ٥٤9

ــْد َســبََقْت َوَدَهَنــْت ِبالطِّيــِب َجَســِدي  ــْت َمــا ِعْنَدَهــا. قَ َمَعُكــْم ِفــي كُلِّ ِحيــٍن. َعِملَ
.)8-6 لِلتَّْكِفيــِن « )مرقــس 1٤: 

جثمــان  علــى  ستســكبه  أنهــا  فــي  تفكــر  مريــم  كانــت  الــذي  الطيــب  ذلــك  إن 
الُمَخلِّص بعد موته سكبته على جسده وهو بعد حي. فلو أنها سكبته على جثمانه 
عنــد دفنــه فــإن رائحتــه الطيبــة كانــت تمــأ القبــر وحــده، أمــا اآلن وهــو حــي فــإن ذلــك 
الطيب أبهج قلبه بيقين إيمانها ومحبتها. إن يوسف الرامي ونيقوديموس لم يقدما 
ليســوع عطيــة محبتهمــا فــي حياتــه فلقــد أحضــرا األطيــاب ومزجاهــا بدمــوع حزنهمــا 
المريــر لتطييــب جثمانــه البــارد الســاكن. ثــم إن النســاء اللواتــي أحضــرن األطيــاب إلــى 
القبــر فــي صبيحــة يــوم القيامــة اكتشــفن أنهــن عبثــاً أحضــرن تلــك العطــور ألن الســيد 
كان قد قام. ولكن مريم إذ سكبت محبتها مع أطيابها على رأس المخلاص وقدميه 
وهو شــاعر بتعبدها وتكريســها كانت تســكب ذلك الطيب على جســده للتكفين. 
وعندمــا نــزل إلــى أعمــاق ظلمــة محنتــه العظيمــة حمــل معــه ذكــرى ذلــك الصنيــع 

عربونــا للمحبــة التــي ســتقدم لــه مــن مفدييــه إلــى األبــد.
كثيــرون هــم الذيــن يقدمــون أثمــن تقدماتهــم للموتــى. فــإذ يقفــون أمــام ذلــك 
الجثمــان البــارد الســاكن ينطقــون بــكام المحبــة بــكل طاقــة. يغدقــون مــن كلمــات 
الرقــة والتقديــر علــى ذاك الــذي ال يــرى وال يســمع. ولــو أنهــم نطقــوا بهــذه األقــوال 
عندمــا كانــت تلــك النفــس المتعبــة فــي أشــد الحاجــة إليهــا، عندمــا كانــت اآلذان 
تســتطيع أن تســمع والقلــب يحــس ويشــعر، فكــم كان شــذا عطرهــا يفــوح وينعــش 

تلــك النفــس الخائــرة!
إن مريــم لــم تكــن تــدرك إدراكا كامــا مــدى داللــة عمــل محبتهــا. ولــم تســتطع 
المناســبة  لتلــك  إيضــاح ســبب اختيارهــا  المشــتكين عليهــا، وال أمكنهــا  مجاوبــة 
لدهــن جســد يســوع بالطيــب. لقــد رســم لهــا الــروح القــدس خطــة الســير فأطاعــت 
اإللهــام  ذلــك  إن  ذلــك.  عــن  تعليــا  ليقــدم  يتنــازل  اإللهــي ال  الوحــى  إن  إلهامــه. 
ويحــرك  والنفــس  الذهــن  يخاطــب  إنمــا  منظــور  غيــر  حضــور  هــو  الــذي  اإللهــي 

القلــب ليعمــل. إنــه هــو الــذي يزكــي نفســه.
أخبــر المســيح مريــم بمعنــى عملهــا وبذلــك أعطاهــا أكثــر ممــا أخــذ منهــا. فقــد 
ألَْجــِل  ذلِــَك  فََعلَــْت  إِنََّمــا  َجَســِدي  َعلَــى  الطِّيــَب  هــَذا  َســَكبَْت  إِْذ  » فَِإنََّهــا  قــال: 
بتلــك  البيــت  فامتــأ  الطيــب  قــارورة  فكمــا كســرت   .)12 )متــى 26:  تَْكِفيِنــي « 
الرائحــة العطــرة، كذلــك كان ينبغــي أن يمــوت المســيح ويُســحق جســده. ولكــن 
كان البــد لــه أن يقــوم ثانيــة مــن قبــره وكان البــد أن يفــوح شــذا عطــر حياتــه ليمــأ 
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أرجاء األرض. لقد أحبنا المســيح » َوأَْســلََم نَْفَســُه ألَْجلَِنا، قُْربَانًا َوَذِبيَحًة هلِل َرائَِحًة 
طَيِّبَــًة « )أفســس ٥: 2(.

مدح وتوبيخ
قال المسيح: » اَلَْحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َحيْثَُما يُْكَرْز ِبهَذا اإلِنِْجيِل ِفي كُلِّ الَْعالَِم، يُْخبَْر 
أَيًْضا ِبَما فََعلَتُْه هِذِه تَْذكَارًا لََها « )متى 26: 13(. فإذ نظر الُمَخلِّص إلى المستقبل 
تكلم بكل يقين عن إنجيله. كان سيُكرز به في كل العالم. وأينما امتد عمل اإلنجيل 
فــاح عبيــر الطيــب الــذي قدمتــه مريــم للســيد وتباركــت نفــوس كثيــرة عــن طريــق ذلــك 
العمــل االرتجالــي الــذي قامــت بــه مريــم. لقــد قامــت ممالــك وازدهــرت وطــار صيتهــا 
ثم سقطت، ونسيت أسماء الملوك والفاتحين، ولكن عمل هذه المرأة صار خالدا 
إذ سجل في السفر المقدس. وحتى انقضاء الدهر حين ال يكون زمان بعد ستذيع 

قارورة الطيب التي انكسرت قصة محبة هللا الفائضة لجنسنا الساقط.
إن ما فعلته مريم كان على نقيض ما كان يهوذا مزمعا أن يفعله. كم كان درسا 
قاســيا ذاك الــذي كان يمكــن أن يلقنــه المســيح لذلــك اإلنســان الــذي ألقــى بــذار 
االنتقاد والتفكير الشرير في عقول التاميذ! وكم هو عادل ومستقيم أن المشتكي 
يصيــر مشــتكاً عليــه! إن ذاك المطلــع علــى كل خلجــات قلــوب النــاس والــذي يفهــم 
كل عمــل كان فــي إمكانــه أن يكشــف لضيــوف تلــك الوليمــة أمــورا مرعبــة وقاتمــة فــي 
اختبــار يهــوذا. إن ذلــك التصنــع الفــارغ الــذي بنــى عليــه ذلــك الخائــن كامــه كان 
يمكــن كشــف حقيقتــه، ألنــه بــدال مــن عطفــه علــى الفقــراء كان يســلبهم المــال الــذي 
خصص إلغاثتهم. كان يمكن أن يثور عليه غضب الحاضرين في ذلك البيت على 
ظلمــه لأرملــة واليتيــم واألجيــر. ولكــن لــو أن المســيح فضــح يهــوذا وكشــف للنــاس 
عــن نوايــاه الخبيثــة العتُبــر هــذا ســببا لتســليم يهــوذا للســيد. وحتــى مــع اتهــام يهــوذا 
باالختــاس والســرقة كان يمكنــه أن يظفــر بعطــف النــاس حتــى التاميــذ أنفســهم. إن 

المســيح لــم يوبخــه وهكــذا لــم يعطــه مجــاال للغــدر والخيانــة.
ولكــن النظــرة التــي ألقاهــا يســوع علــى يهــوذا أقنعتــه بــأن الُمَخلِّــص كان مطلعــا 
علــى ريائــه وعالمــا بمــا يجــول فــي خاطــره وعليمــا بصفاتــه الدنيئــة الحقيــرة. وإذ 
امتــدح عمــل مريــم الــذي اســتهجنوه بــكل صرامــة وبــخ يهــوذا. لــم يســبق للمســيح 
أن وجــه إليــه توبيخــا مباشــرا قبــل ذلــك، أمــا اآلن فــإن ذلــك التوبيــخ ألهــب النــار فــي 
قلبــه فعــوَّل علــى أن يثــأر لنفســه. فقــام عــن العشــاء وتوجــه تــوا إلــى قصــر رئيــس 

الكهنــة حيــث وجــد المجمــع ملتئمــا فعــرض عليهــم أمــر تســليم يســوع أليديهــم.
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الِقَيم الحقيقية
فــرح الكهنــة فرحــا عظيمــا. كان قــد أعطــي لقــادة إســرائيل هــؤالء امتيــاز قبــول 
الثمينــة  بــا فضــة وبــا ثمــن. ولكنهــم رفضــوا قبــول العطيــة  المســيح كمخلصهــم 
المقدمــة لهــم بــروح المحبــة الرقيقــة اآلســرة. رفضــوا قبــول ذلــك الُمَخلِّــص الــذي هــو 

أثمــن مــن الذهــب واشــتروا ســيدهم وربهــم للمــوت بثاثيــن مــن الفضــة.
أنــه قضــى علــى كل الصفــات  إلــى حــد  كان الطمــع متمكنــا مــن قلــب يهــوذا 
الجميلة والخصال النبيلة في قلبه. فقد تذمر على تلك المرأة التي قدمت طيبها 
ليســوع، واضطرمــت فــي قلبــه نيــران الحســد للمخلــص الــذي قُدمــت لــه هديــة تليــق 

بملــوك األرض، كمــا أســلم ســيده لقــاء مبلــغ أقــل بكثيــر مــن ثمــن قــارورة الطيــب.
لــم يقــدروا  لــم يكونــوا كيهــوذا، فلقــد أحبــوا مخلصهــم. لكنهــم  لكــن التاميــذ 
صفاتــه الســامية التقديــر الائــق. فلــو كانــوا قــد تحققــوا مــا قــد صنعــه ألجلهــم لمــا 
كانــوا يعتبــرون أي عمــل أو أيــة تضحيــة تقــدم لــه علــى أنهــا تُلفــت أو ذهبــت ضياعــا. 
لــم يكونــوا يعرفــون عــن يســوع غيــر  إن المجــوس القادميــن مــن المشــرق والذيــن 
النــزر اليســير قــدروا المجــد والكرامــة الائقيــن بــه تقديــرا أصــدق، فقدمــوا للمخلــص 

هداياهــم الثمينــة وخــروا ســاجدين أمامــه وهــو بعــد طفــل مضطجــع فــي مــذود.
إن المســيح يقــدر أعمــال اللطــف والمحبــة النابعــة مــن القلــب. فمتــى أســدى 
إليــه أي إنســان معروفــا فإنــه يباركــه برقــة ولطــف ســماويين أنــه لــم يرفــض قــط أصغــر 
زهــرة قدمهــا إليــه أي طفــل صغيــر فــي محبــة. لقــد تقبــل عطايــا األطفــال وباركهــم 
وكتــب أســماءهم فــي ســفر الحيــاة. إن دهــن مريــم لجســد يســوع بالطيــب ذُكِــر فــي 
الكتــاب للتمييــز بينهــا وبيــن باقــي المريمــات. إن أعمــال المحبــة والتكريــم ليســوع 
هــي برهــان اإليمــان بــه كابــن هللا. والــروح القــدس يذكــر أن البرهــان علــى والء المــرأة 
يِســيَن، َســاَعَدِت  ــلَْت أَرُْجــَل الِْقدِّ للمســيح هــو خدمــة المحبــة » إِْن تَُكــْن قـَـْد... َغسَّ

الُْمتََضاِيِقيــَن، اتَّبََعــْت كُلَّ َعَمــل َصالِــٍح « )1 تيموثــاوس ٥: 10(.
ُســرَّ المســيح برغبــة مريــم الحــارة فــي أن تعمــل إرادة ســيدها. لقــد قبــل منهــا ثــروة 
المحبــة النقيــة الطاهــرة التــي لــم يفهمهــا تاميــذه وال أرادوا أن يفهموهــا. إن رغبــة 
مريــم فــي تقديــم هــذه الخدمــة لســيدها كانــت بالنســبة للمســيح أغلــى قيمــة مــن كل 
الطيــب الغالــي الثمــن فــي كل العالــم ألن تلــك الرغبــة عبــرت عــن تقديرهــا العظيــم 
لفــادي العالــم. كانــت محبــة المســيح تحصرهــا، وجمــال صفــات المســيح التــي ال 
مثيــل لهــا يمــأ نفســها، فــكان الطيــب رمــزا لقلــب تلــك التــي قدمتــه. كمــا أنــه كان 

المظهــر الخارجــي لتلــك المحبــة التــي تغــذت مــن ينابيــع الســماء حتــى فاضــت.
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إن عمــل مريــم كان هــو الــدرس الــذي احتاجــه التاميــذ ليريهــم أن تعبيرهــم 
عــن محبتهــم للمســيح يبهــج قلبــه. لقــد كان هــو كل شــيء لهــم، ولكنهــم لــم يكونــوا 
فيهــا  فرصــة  لهــم  تكــون  ولــن  حضــوره،  مــن  ســيُحرمون  قليــل  بعــد  أنهــم  مدركيــن 
لــه الشــكر الائــق علــى محبتــه العظيمــة لهــم. إن وحشــة المســيح وهــو  يقدمــون 
متغــرب عــن الســماء وســاكنيها وعائــش كمــا يعيــش النــاس- كل هــذا لــم يدركــه 
التاميــذ وال قــدروه كمــا كان ينبغــي لهــم أن يفعلــوا. وكان مــن دواعــي حزنــه فــي 
أحيــان كثيــرة أن تاميــذه لــم يقدمــوا لــه مــا كان يجــب أن يقدمــوه. كمــا عــرف أنهــم 
لــو كانــوا تحــت تأثيــر مائكــة الســماء الذيــن كانــوا يرافقونــه دائمــا لمــا كانــوا هــم أيضــاً 

يعتبــرون أيــة تقدمــة ذات قيمــة كافيــة للتعبيــر عــن محبــة قلوبهــم لــه.

» لَِماَذا هَذا اإلِتاْلَُف؟ «
ولكــن معرفتهــم التــي حصلــوا عليهــا بعــد ذلــك أعطتهــم إدراكا صحيحــا لأشــياء 
الكثيــرة التــي كان يمكنهــم أن يفعلوهــا ألجــل يســوع للتعبيــر عــن محبتهــم وشــكر 
قلوبهــم لــه وهــو بعــد معهــم. فعندمــا رحــل المســيح عنهــم بالجســد أحســوا يقينــا 
بأنهــم يشــبهون خرافــا ال راعــي لهــا، وابتــدأوا يــرون كيــف أنــه كان فــي مقدورهــم 
بــأن يمــأ قلبــه بهجــة  لــه علــى تقديرهــم إيــاه، األمــر الــذي كان كفيــا  أن يبرهنــوا 
وســرورا. فمــا عــادوا اآلن يوجهــون اللــوم إلــى مريــم بــل إلــى ذواتهــم. آه، يــا ليتهــم 
كانــوا يســتطيعون أن يســحبوا ألفــاظ المامــة والتأنيــب التــي كانــوا يوجهونهــا إليهــا 
واعتبارهــم الفقــراء أحــق بتلــك العطيــة مــن المســيح! عندمــا أنزلــوا جســد ســيدهم 
المســحوق عــن الصليــب أحســوا بالتبكيــت الشــديد والندامــة يعتصــران قلوبهــم.

هــذه الحاجــة نفســها ســائدة وملموســة فــي العالــم اليــوم. ولكــن الذيــن يقــدرون 
قيمــة المســيح بالنســبة ألنفســهم قليلــون. ولــو أنهــم قــدروه التقديــر الصائــب لكانــوا 
علــى  الطيــب  يســكبون  وكانــوا  مريــم  فعلــت  كمــا  للســيد  محبتهــم  عــن  يعبــرون 
جســده بــكل ســخاء. وفــي هــذه الحالــة مــا كان أحــد يقــول عــن ســكب الطيــب علــى 
جســد الســيد ورأســه أنــه إتــاف، وال تعتبــر أيــة تقدمــة أولــى مــن أن تقــدم للمســيح، 
ومــا كان أي عمــل مــن أعمــال إنــكار الــذات والتضحيــة بالنفــس أعظــم مــن أن يحتملــه 

اإلنســان ألجــل المســيح.
إن القــول الــذي نطــق بــه قائلــه فــي غضــب حيــن قــال: » لَِمــاذَا هــَذا اإلِتـْـاَُف؟ « 
أبــان للمســيح عظــم التضحيــة التــي كان ُمقِدمــاً عليهــا- تقديمــه نفســه كفــارة عــن 
العالــم الهالــك. لقــد أراد الــرب أن يكــون ســخيا ومحســنا نحــو أســرته البشــرية إلــى 
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أقصــى حــد حتــى ال يقــال فيمــا بعــد أنــه كان يمكنــه أن يفعــل أكثــر مــن هــذا. إن هللا 
إذ قــدم المســيح بــذل كل الســماء. لقــد كانــت تلــك التضحيــة، مــن وجهــة النظــر 
البشــرية، إتافــا بالغــا. وبالنســبة إلــى الفكــر البشــري يعتبــر تدبيــر الخــاص بجملتــه 
إتافــا لمراحــم الســماء ومواردهــا الســخية. إنَّ إنــكار الــذات والتضحيــة بقلــب كامــل 
ياقياننــا فــي كل مــكان. وحســنا يحملــق مائكــة الســماء بدهشــة وذهــول فــي األســرة 
البشرية التي يأبى أفرادها الرفعة والغنى عن طريق المحبة غير المحدودة الظاهرة 

فــي المســيح. وحســنا يمكنهــم أن يصرخــوا قائليــن: لمــاذا هــذا اإلتــاف العظيــم.
ولكــن الكفــارة عــن العالــم الهالــك كان ينبغــي أن تكــون كاملــة ووفيــرة وشــاملة. 
إن ذبيحــة المســيح كانــت غنيــة وكافيــة جــدا للوصــول إلــى كل نفــس خلقهــا هللا. 
فلــم يمكــن حصرهــا بحيــث، ال تزيــد علــى عــدد مــن يريــدون قبــول تلــك الهبــة الغنيــة 
)يســوع(. ليــس كل النــاس يَْخلُُصــوَن، ومــع ذلــك فــإن تدبيــر الفــداء ليــس إتافــا 

لكونــه ال يحقــق كل مــا أعــده ســخاؤه. فينبغــي أن يكــون هنالــك كفايــة وزيــادة.

ديون متروكة
تأثــر ســمعان صاحــب الضيافــة باالنتقــادات التــي نطــق بهــا يهــوذا بخصــوص 
تقدمــة مريــم فاندهــش مــن تصــرف يســوع. لقــد أهينــت كبريــاؤه الفريســية. وعــرف 
نظــرات الشــك والســخرية.  المســيح  إلــى  مــن ضيوفــه كانــوا يوجهــون  أن كثيريــن 
ــَم َمــْن هــِذِه االَمــْرأَُة الَِّتــي تَلِْمُســُه  ــا، لََعلِ ــْو كَاَن هــَذا نَِبيًّ فقــال ســمعان فــي قلبــه: » لَ

َوَمــا ِهــَي! إِنََّهــا َخاِطئَــٌة « )لوقــا 7: 39(.
إن المســيح إذ شــفى ســمعان مــن البــرص أنقــذه مــن المــوت، أمــا اآلن فهــا هــو 
يشــك فيمــا إذا كان الُمَخلِـّـص نبيــا. فلكــون المســيح ســمح لهــذه المــرأة بــأن تدنــو 
منــه، ولكونــه لــم يطردهــا شــر طــردة فــي ســخط شــديد كمــن قــد صــارت خطاياهــا 
أعظــم مــن أن تُغفــر، ولكونــه لــم يبرهــن علــى علمــه بأنهــا قــد ســقطت- ألجــل كل 
ذلــك جــرب ســمعان أن يظــن بــأن المســيح ليــس نبيــا. ثــم تفكــر فــي نفســه قائــا: 
إن يســوع ال يعــرف شــيئا عــن هــذه المــرأة التــي هــي خليعــة فــي مظهرهــا إلــى هــذا 

الحــد، وإالا مــا كان يســمح لهــا بــأن تلمســه.
إنــه  وبالمســيح.  بــاهلل  هــو جهلــه  الظــن  هــذا  إلــى  ســمعان  قــاد  الــذي  ولكــن 
لــم يكــن يعــرف أن ابــن هللا ينبغــي لــه أن يتصــرف كمــا يريــد هللا بــكل رأفــة ورقــة 
أي  وتوبتهــا  مريــم  خدمــة  المســيح  يعيــر  أالا  كانــت  ســمعان  فكــرة  إن  ورحمــة. 
اهتمــام، إذ أن عملهــا فــي تقبيــل قدمــي الســيد ودهنهمــا بالطيــب كان مغيظــا 
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لــكان يكتشــف  لــو كان المســيح نبيــا  إنــه  ومثيــرا لقلبــه القاســي. وقــد فكــر قائــا 
ويوبخهــم. الخطــاة 

وجوابــاً علــى هــذا الفكــر الــذي لــم يفصــح عنــه ســمعان قــال لــه يســوع: »›يَــا 
ِســْمَعاُن، ِعْنِدي َشــْيٌء أَقُولُُه لََك... كَاَن لُِمَداِيٍن َمْديُونَاِن. َعلَى الَْواِحِد َخْمُســِمئَِة 
ِديَنــاٍر َوَعلـَـى اآلَخــِر َخْمُســوَن. َوإِْذ لـَـْم يَُكــْن لَُهَمــا َمــا يُوِفيَــاِن َســاَمَحُهَما َجِميًعــا. فَُقــْل: 
أَيُُّهَمــا يَُكــوُن أَكْثـَـَر ُحبًّــا لـَـُه؟‹ فَأََجــاَب ِســْمَعاُن َوقـَـاَل: »أَظـُـنُّ الَّــِذي َســاَمَحُه ِباألَكْثـَـِر«. 

ــَواِب َحَكْمــَت‹ « )لوقــا 7: ٤0-٤3(. فََقــاَل لَــُه: ›ِبالصَّ
وكمــا فعــل ناثــان مــع داود كذلــك فعــل المســيح إذ أخفــي كامــه فــي َمثَــْل. لقــد 
ألقى على مضيفه مسؤولية الحكم على نفسه. إن سمعان كان قد قاد إلى الخطية 
هــذه المــرأة التــي يحتقرهــا اآلن. كان قــد أوقــع بهــا ظلمــا فادحــا. كان ســمعان والمــرأة 
يمثــان المديونيــن المذكوريــن فــي المثــل. لــم يكــن يســوع يرمــي مــن وراء هــذا إلــى أن 
يعلمنا أن كا من ذينك الشخصين ينبغي له أن يحس بدرجة مختلفة من المديونية 
أو االلتــزام، ألن كا منهمــا كان مدينــا بشــكر عظيــم ال قـُـدرة لــه بإيفائــه. ولكــن ســمعان 
أحــس أنــه أبــر مــن مريــم، أمــا يســوع فــأراده أن يــرى مقــدار هــول إثمــه. أراد أن يبرهــن 
لــه علــى أن خطيتــه أعظــم مــن خطيتهــا بنســبة زيــادة خمــس مئــة دينــار علــى خمســين.

دوافع غير متجددة
بــدأ ســمعان اآلن يــرى نفســه فــي نــور جديــد. رأى كيــف اعتبــرت مريــم فــي نظــر 
نبــي. ورأى أن المســيح بعينيــه الحادتيــن الكاشــفتين  الــذي هــو أعظــم مــن  ذاك 
للمســتقبل قــرأ مــا يكنــه لــه قلبهــا مــن آيــات الحــب والتكريــس. فاســتبد بقلبــه خجــل 

عظيــم وتحقــق أنــه فــي حضــرة شــخص يفوقــه فــي كل شــيء.
اســتطرد المســيح فقــال: » إِنِـّـي َدَخلْــُت بَيْتَــَك، َوَمــاًء ألَْجــِل رِْجلَــيَّ لَــْم تُْعــِط. 
ُمــوِع، دمــوع التوبــة مدفوعــة بالمحبــة،  ــا ِهــَي )مريــم( فََقــْد َغَســلَْت رِْجلَــيَّ ِبالدُّ َوأَمَّ
فَُمْنــُذ  تحتقرهــا،  التــي  ِهــَي،  ــا  َوأَمَّ تَُقبِّلِْنــي،  لَــْم  قُبْلَــًة  رَأِْســَها.  ِبَشــْعِر  َوَمَســَحتُْهَما 
َدَخلـْـُت لـَـْم تَُكــفَّ َعــْن تَْقِبيــِل رِْجلـَـيَّ « )لوقــا 7: ٤٤، ٤٥(. ردد المســيح علــى مســمع 
ســمعان الفــرص التــي كانــت لديــه إلظهــار حبــه لســيده وتقديــره لمــا قــد صنعــه بــه. 
وقــد أكــد الُمَخلِـّـص لتاميــذه بــكل وضــوح، وإنمــا بــكل رقــة ولباقــة، أن قلبــه يحــزن 

عندمــا يهمــل أوالده أن يقدمــوا لــه الشــكر بالــكام وأعمــال المحبــة.
أن  إلــى  مريــم  دفــع  الــذي  الدافــع  عــرف  القلــوب  فاحــص  هــو  الــذي  ذاك  إن 
تتصــرف هكــذا، كمــا عــرف الــروح التــي ألهمــت ســمعان بــأن يقــول مــا قــال. قــال لــه 
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الســيد: » أَتَْنظُــُر هــِذِه الَْمــرْأََة؟ .... إنهــا خاطئــة، » أَقُــوُل لَــَك: قَــْد ُغِفــرَْت َخطَايَاَهــا 
الَْكِثيــرَُة، ألَنََّهــا أََحبَّــْت كَِثيــرًا. َوالَّــِذي يُْغَفــُر لـَـُه قَلِيــٌل يُِحــبُّ قَلِيــاً « )لوقــا 7: ٤٤، ٤7(.

للرحمــة  تقديــره  قلــة  علــى  برهنــا  للمخلــص  وإهمالــه  ســمعان  محبــة  فتــور  إن 
الممنوحــة لــه. لقــد ظــن أنــه أكــرم يســوع بدعوتــه إيــاه إلــى منزلــه. أمــا اآلن فقــد رأى 
نفســه علــى حقيقتهــا. ففــي حيــن كان يظــن أنــه ُمطَّلــع علــى أفــكار قلــب ضيفــه كان 
ضيفه يقرأ أفكار قلبه. رأى كم كان حكم المسيح عليه صائبا وحقيقيا. لقد كانت 
ديانتــه عبــارة عــن رداء الفريســية، فاحتقــر رأفــة يســوع ولــم يقــدره علــى أنــه نائــب عــن 
هللا وممثــل لــه. ففــي حيــن كانــت مريــم خاطئــة مغفــورة اإلثــم كان هــو خاطئــا غيــر 

مغفــور اإلثــم. إن قانــون العــدل الصــارم الــذي قصــد أن يدينهــا بــه دانــه هــو.
تأثــر ســمعان مــن رفــق يســوع نحــوه إذ لــم يوبخــه علنــا أمــام ضيوفــه، فلــم يعامــل 
بمثــل مــا أراد أن تعامــل بــه مريــم. وقــد رأى أن يســوع لــم يكــن يريــد أن يُشــهِّر بإثــم 
مضيفــه أمــام اآلخريــن بــل حــاول بشــرحه حقيقــة المســألة لــه أن يقنــع عقلــه ويخضــع 
قلبــه برأفتــه وإشــفاقه. فلــو شــهر المســيح بــه فــي عبوســة لــكان قلبــه قــد تقســى 
ورفــض التوبــة. ولكــن إنــذار المســيح إيــاه فــي أنــاة أقنعــه بخطئــه. وقــد رأى الديــن 
الباهــظ الــذي كان مدينــا بــه لســيده، فأذلــت كبريــاؤه فتــاب، وصــار ذلــك الفريســي 

المتكبــر تلميــذا وديعــا ومضحيــا بنفســه.

رجاء الخاطئ
كان النــاس ينظــرون إلــى مريــم علــى أنهــا خاطئــة كبيــرة، أمــا المســيح فعــرف 
فــي  رجــاء  شــرارة  يخمــد كل  أن  يمكنــه  كان  قــد شــكلت حياتهــا.  التــي  الظــروف 
نفســها، ولكنــه لــم يفعــل، فإنــه هــو الــذي رفعهــا مــن حضيــض اليــأس والهــاك. 
لقــد رأتــه ينتهــر الشــياطين التــي تحكمــت فــي قلبهــا وعقلهــا ســبع مــرات. وســمعت 
صرخاتــه القويــة إلــى اآلب ألجلهــا. وعرفــت كــم كانــت خطاياهــا كريهــة فــي نــور 

طهارتــه التــي ال غبــار عليهــا، فانتصــرت بقوتــه.
مريــم  فــي  المســيح  رأى  منهــا  ميــؤوس  حالتهــا  أن  النــاس  لعيــون  بــدا  وحيــن 
إمكانيــات للصــاح والخيــر. رأى الجانــب األفضــل مــن أخاقهــا. إن تدبيــر الفــداء 
منــح البشــرية إمكانيــة عظيمــة، وقــد تحققــت تلــك اإلمكانيــات فــي حيــاة مريــم. 
فبنعمتــه صــارت شــريكة الطبيعــة اإللهيــة. فتلــك التــي ســقطت فأمســى عقلهــا 
مــأوى للشــياطين أصبحــت اآلن قريبــة جــدا مــن الُمَخلِـّـص فــي العشــرة والخدمــة. 
إنهــا مريــم التــي كانــت تجلــس عنــد قدميــه وتتعلــم منــه، وهــي التــي ســكبت علــى 
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إلــى  وقــد وقفــت مريــم  الثمــن وغســلت رجليــه بدموعهــا.  الكثيــر  الطيــب  رأســه 
جــوار الصليــب وتبعــت ســيدها إلــى القبــر، وكانــت أول مــن وصــل إلــى القبــر بعــد 

ــَر بقيامــة الُمَخلِـّـص. قيامتــه، كمــا كانــت أول مــن بَشَّ
تكــون  أنــا خاطــئ جــدا، وقــد  تقــول  قــد  نفــس.  يعــرف ظــروف كل  إن يســوع 
كذلــك، ولكــن علــى قــدر مــا تكــون شــريرا بقــدر مــا تحتــاج إلــى الُمَخلِّــص. إنــه ال يطــرد 
أبدا إنســانا باكيا منســحق القلب. إنه ال يُخبر أي إنســان بكل ما يمكن أن يكشــفه، 
ولكنــه يأمــر كل نفــس مرتعبــة أن تتشــجع. وهــو يغفــر مجانــا لــكل مــن يأتــون إليــه فــي 

طلــب الغفــران والرجــوع إلــى الحظيــرة.
كان يمكــن للمســيح أن يرســل مائكــة الســماء ليســكبوا جامــات غضبــه علــى 
عالمنــا الشــرير هــذا ويهلكــوا كل مــن قــد امتــأت قلوبهــم بالعــداوة هلل، وكان يمكنــه 
أن يمحــو هــذه الوصمــة الســوداء مــن عالمــه. لكنــه ال يفعــل هــذا. إنــه اليــوم واقــف 

أمــام مذبــح البخــور يقــدم هلل صلــوات أولئــك الذيــن يطلبــون معونتــه.
اتهــام  أو  شــكوى  فــوق كل  يرفعهــا  يســوع  إلــى  تلجــأ  التــي  النفــوس  تلــك  إن 
النفــوس  هــذه  يتهــم  أن  شــرير  مــاك  أو  إلنســان  يمكــن  وال  األلســن.  ومخاصمــة 
إلــى  بــل إن المســيح يوحدهــم بطبيعتــه اإللهيــة البشــرية. وهــم يقفــون  بالخيانــة، 
جــوار حامــل الخطايــا العظيــم فــي النــور المنبعــث مــن عــرش هللا: » َمــْن َسيَْشــتَِكي 
ــرُِّر. َمــْن ُهــَو الَّــِذي يَِديــُن؟ اَلَْمِســيُح ُهــَو الَّــِذي  َعلَــى ُمْختَــاِري هللِا؟ هللَاُ ُهــَو الَّــِذي يُبَ
ـِذي أَيًْضــا يَْشــَفُع  ـِذي ُهــَو أَيًْضــا َعــْن يَِميــِن هللِا، الَـّ َمــاَت، بَــْل ِبالَْحــِريِّ قَــاَم أَيًْضــا، الَـّ

ِفيَنــا « )روميــة 8: 33، 3٤(.
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 21: 1-11؛ مرقس 11: 1-10؛
 لوقا 19: 29-٤٤؛ يوحنا 12: 19-12(.

ا يَــا ابَْنــَة ِصْهيَــْوَن، اْهِتِفــي يَــا ِبْنــَت أُورَُشــلِيَم. ُهــَوَذا َملِــُكِك يَأْتِــي  » اِبْتَِهِجــي ِجــدًّ
إِلَيْــِك. ُهــَو َعــاِدٌل َوَمْنُصــوٌر َوِديــٌع، َوَراكِــٌب َعلَــى ِحَمــاٍر َوَعلَــى َجْحــٍش ابْــِن أَتَــاٍن « 

)زكريــا 9: 9(. 
قبــل ميــاد المســيح بخمــس مئــة ســنة تنبــأ زكريــا النبــي عــن مجــيء الملــك إلــى 
شــعب هللا. وهــا هــي ذي النبــوة تتــم اآلن. فــذاك الــذي ظــل أمــدا طويــا يرفــض 
أمجــاد الملــك نــراه اآلن يدخــل إلــى أورشــليم كالــوارث لعــرش داود حســب الوعــد.

ففــي أول يــوم مــن األســبوع دخــل المســيح دخولــه االنتصــاري إلــى أورشــليم. إن 
جماهيــر كثيــرة ممــن كانــوا قــد تجمعــوا حولــه ليشــاهدوه فــي بيــت عنيــا صحبــوه 
اآلن وهــم مشــتاقون لمشــاهدة اســتقباله. كان كثيــرون مــن الشــعب فــي طريقهــم 
يرافقــون  كانــوا  مــن  إلــى  انضمــوا  وهــؤالء  الفصــح،  ممارســة  ألجــل  المدينــة  إلــى 
مكتســية  األشــجار  كانــت  ومتهللــة.  مبتهجــة  كلهــا  الطبيعــة  بــدت  وقــد  يســوع. 
بالخضــرة اليانعــة، كمــا امتــأ الجــو بأريــج األزهــار، فانتعــش الشــعب بفــرح جديــد 

وحيــاة جديــدة، وامتــأت قلوبهــم برجــاء الملكــوت الجديــد مــرة أخــرى.
فــإذ كان يســوع ينــوي أن يدخــل أورشــليم راكبــا أرســل اثنيــن مــن تاميــذه ليأتــوه 
بأتــان وجحــش ابــن أتــان. إن الُمَخلِـّـص عنــد والدتــه كان يعتمــد علــى كــرم الغربــاء. 
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فالمــذود الــذي اضجــع فيــه كان مضجعــا مســتعارا. واآلن، مــع أن لــه البهائــم علــى 
آالف الجبال، نراه يعتمد على لطف إنسان غريب ليعطيه دابة يركبها وهو داخل 
إلــى المدينــة كملــك. ولكننــا نــرى ألوهيتــه معلنــة مــرة أخــرى حتــى فــي التعليمــات 
الدقيقــة التــي قدمهــا لتلميذيــه للقيــام بهــذه المهمــة. وقــد أجيــب الطلــب القائــل: 
اختــار  يســوع  إن  فأنبــأ.  هــو  ســبق  كمــا   )3 )متــى 21:  إِلَيِْهَمــا «  ُمْحتَــاٌج  » الــرَّبُّ 
فــرح  كان  وقــد  النــاس.  مــن  أحــد  عليــه  يجلــس  لــم  جحشــا  الخــاص  الســتعماله 
التاميــذ وحماســهم شــديدين حتــى لقــد فرشــوا ثيابهــم علــى الجحــش وأجلســوا 
بــدت  ســيدهم عليــه. كان يســوع قبــل ذلــك يســافر ســيرا علــى قدميــه، ولذلــك 
الدهشــة علــى التاميــذ فــي بــادئ األمــر فــي كيــف اختــار اآلن أن يدخــل المدينــة 
ســيدخل  أنــه  فــي  المبهــج  والفكــر  الرجــاء  بأنــوار  اســتنارت  قلوبهــم  ولكــن  راكبــا. 
العاصمــة ويعلــن نفســه ملــكا ويفــرض ســلطانه علــى الشــعب كملــك. وإذ كان 
التلميــذان ذاهبيــن إلنجــاز مهمتهمــا أبلغــا انتظاراتهمــا المبهجــة ألصدقــاء يســوع، 
فانتشــرت الحماســة هنــا وهنــاك، وبذلــك ارتفعــت آمــال الشــعب وانتعــش الرجــاء 

فــي نفوســهم إلــى أقصــى حــد.

موكب رائع
اتبــع المســيح العــادة الهوديــة التــي كانــت تراعــى عنــد دخــول الملــوك، فقــد 
ركــب دابــة كمــا قــد اعتــاد ملــوك إســرائيل أن يفعلــوا. وكانــت النبــوة قــد ســبقت 
فأنبــأت بــأن مســيا ينبغــي أن يدخــل مملكتــه بهــذه الكيفيــة. ومــا أن ركــب يســوع 
علــى الجحــش حتــى ارتفعــت هتافــات االنتصــار إلــى عنــان الســماء وشــقت أجــواء 
الفضــاء. وقــد حيتــه الجمــوع كمســيا ملكهــم. قبــل المســيح اآلن الــوالء الــذي لــم 
يســبق له أن ســمح به، كما قبل التاميذ هذا كبرهان على أن انتظاراتهم المفرحة 
الجمــوع تعتقــد أن ســاعة  العــرش. وقــد كانــت  يرونــه جالســا علــى  إذ  ســتتحقق 
تحررهــم قــد أذنــت، وحملهــم الخيــال علــى أجنحتــه فــرأوا كأن جيــوش الرومــان قــد 
طُــردت مــن أورشــليم وكأن دولــة إســرائيل قــد عــاد إليهــا اســتقالها. كان الجميــع 
متهلليــن وفــي حالــة اهتيــاج جعــل النــاس يتســابقون فــي إظهــار والئهــم للســيد. 
لــم يســتطيعوا إبــداء مظاهــر األبهــة والجــال الخارجييــن بــل قدمــوا لــه ســجودا مــن 
لــه فقــد  لــم يســتطيعوا تقديــم الهدايــا الغاليــة الثمــن  قلوبهــم الفرحــة. ومــع أنهــم 
فرشــوا ثيابهــم الخارجيــة فــي طريقــه كبســاط، كمــا فرشــوا أغصــان الزيتــون وســعوف 
النخــل فــي الطريــق. لــم يكونــوا يســتطيعون أن يتقدمــوا ذلــك الموكــب االنتصــاري 
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باألعــام الملكيــة ولكنهــم مــع ذلــك قطعــوا أغصــان النخــل التــي هــي رمــز النصــرة 
فــي عالــم الطبيعــة وجعلــوا يلوحــون بهــا عاليــا مصحوبــة بالهتافــات والتســبيحات.

إليهــم  لينضــم  أســرع  إذ  ويتزايــد  يكبــر  الموكــب  كان  يتقدمــون  كانــوا  وفيمــا 
كثيــرون ممــن ســمعوا بمجــيء يســوع. وكان كثيــرون مــن المتفرجيــن ينضمــون إلــى 
ذلــك الجمــع بــا انقطــاع وقــد ســألوا قائليــن: مــن هــذا، ومــا معنــى كل هــذا الهــرج 
إلــى  أنــه ســيصعد  والمــرج؟ كانــوا كلهــم قــد ســمعوا عــن يســوع وكانــوا ينتظــرون 
المحــاوالت  قــد أحبــط كل  أنــه كان قبــل ذلــك  أورشــليم، ولكنهــم كانــوا يعلمــون 
ذلــك  أن  علمــوا  حيــن  بشــدة  اندهشــوا  فقــد  ولذلــك  العــرش،  علــى  إلجاســه 
الموكــب هــو موكبــه، وتســاءلوا عــن الســبب الــذي أحــدث هــذا التحــول فيــه بعدمــا 

أعلــن أن ملكوتــه ليــس مــن هــذا العالــم.
فــردد الشــعب المشــتاق هــذا  لكــن هتافــات االنتصــار أســكتت تســاؤالتهم، 
الهتــاف مــرارا وتكــرارا، كمــا اشــترك فيــه الشــعب مــن بعيــد ومــن قريــب، فــرددت 
صــداه األوديــة والتــال المجــاورة. وهــا جمــوع كثيــرة قادمــة مــن أورشــليم تنضــم 
إلــى الموكــب. فمــن بيــن الجماهيــر المجتمعــة إلحيــاء عيــد الفصــح خرجــت آالف 
النــاس الســتقبال يســوع، وكانــوا يحيونــه بالتلويــح بســعوف النخــل وترديــد األغانــي 
المقدســة. وإذ حــان موعــد الخدمــة المســائية فــي الهيــكل جعــل الكهنــة ينفخــون 
فــي األبــواق يدعــون النــاس إليهــا، ولكــن الذيــن اســتجابوا لذلــك النــداء كانــوا أقليــة 
َذَهــَب  قَــْد  الَْعالَــُم  » ُهــَوَذا  رعــب:  فــي  لبعــض  بعضهــم  الرؤســاء  فقــال  ضئيلــة. 

.)19 َوَراَءُه! « )يوحنــا 12: 

يُزف إلى الموت
لــم يســبق ليســوع فــي حياتــه علــى األرض أن ســمح بمثــل تلــك المظاهــرة، فلقــد 
سبق فرأى النتيجة بكل جاء، ألن ذلك كله سينتهي به إلى الصليب. ولكنه قصد 
أن يقدم نفسه علنا للناس كالفادي. كما أراد أن يوجه االنتباه إلى النتيجة المزمعة 
أن تتــوج رســالته إلــى العالــم الســاقط. فــإذ كان الشــعب مجتمعيــن فــي أورشــليم 
لممارســة الفصــح أفــرز هــو نفســه كالحمــل المرمــوز إليــه بعمــل تطوعــي ليكــون قربانــا 
وذبيحــة، فــكان مــن الــازم لكنيســته فــي كل العصــور المتعاقبــة أن تجعــل موتــه ألجــل 
خطايــا العالــم موضوعــا للتفكيــر والــدرس العميــق. وكل حقيقــة متصلــة بــه ينبغــي 
النــاس  أنظــار كل  الــازم حينئــٍذ أن تتجــه  إثباتهــا فــوق كل الشــكوك. كذلــك مــن 
إليــه، وكل الحــوادث الســابقة لذبيحتــه العظيمــة كان ينبغــي أن توجــه انتبــاه الجميــع 
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إلــى المذبــوح. فبعدمــا خــرج النــاس فــي تلــك المظاهــرة لمرافقتــه فــي دخولــه إلــى 
أورشــليم اتجهــت كل األنظــار إليــه متتبعــة ســيره الســريع إلــى المشــهد الختامــي.

إن الحــوادث المتصلــة بهــذا الدخــول االنتصــاري صــار الحديــث عنهــا علــى كل 
لســان وجعلــت صــورة يســوع ماثلــة أمــام كل األذهــان. فبعــد صلبــه ذكــر كثيــرون 
هــذه الحــوادث فــي عاقتهــا بمحاكمتــه وموتــه. وهــذا جعلهــم يدرســون النبــوات 
ويقتنعــون بــأن يســوع هــو مســيا، وفــي كل البلــدان كان ســيزداد عــدد المهتديــن 

إلــى اإليمــان زيــادة عظيمــة.
وفــي هــذا المشــهد االنتصــاري الوحيــد فــي حيــاة الُمَخلِّــص علــى األرض كلهــا 
كان يمكنــه أن يظهــر وتحــف بــه مائكــة الســماء وبــوق هللا يعلــن عــن مجيئــه. ولكــن 
مثــل هــذه المظاهــرة تتنافــى مــع غــرض رســالته وتتنافــى مــع القانــون الــذي عــاش 
بموجبــه مــدى حياتــه. لقــد ظــل مخلصــا وأمينــا للنصيــب المتواضــع الــذي رضــي 
بــه. كان ينبغــي لــه أن يحمــل عــبء البشــرية حتــى يبــذل نفســه ألجــل حيــاة العالــم.

إن هــذا اليــوم الــذي بــدا للتاميــذ أنــه ُغــرة أيــام حياتهــم كان يمكــن أن تكتنفــه 
الغيــوم القاتمــة الســوداء لــو عرفــوا أن مشــهد الفــرح هــذا مــا هــو إالا مقدمــة آلالم 
يقــدم  لــه أن  بــد  بأنــه ال  أنــه كان قــد أخبرهــم مــرارا وتكــرارا  ســيدهم وموتــه. فمــع 
ذبيحــة، فإنهــم فــي غمــرة نصــرة ذلــك اليــوم نســوا أقوالــه المحزنــة ونظــروا إلــى األمــام 

إلــى ســني ملكــه الزاهــر علــى عــرش داود.

» ُهَوَذا َملِكُِك يَأْتِي «
الموكــب  ذلــك  إلــى  كثيــرة  أماكــن  مــن  القادميــن  مــن  كثيــرون  انضــم  وقــد 
فصــار كبيــرا جــدا. ومــا عــدا أناســا قليليــن فقــد اندمــج الجميــع فــي وحــي الســاعة 
وارتفعــت الهتافــات التــي رددت صداهــا الجبــال واألوديــة. لقــد ارتفعــت هتافــات 
! أُوَصنَّــا  االنتصــار بــا انقطــاع قائلــة: » أُوَصنَّــا البـْـِن َداُوَد! ُمبَــارٌَك اآلتِــي ِباْســِم الــرَّبِّ

ِفــي األََعالِــي! « )متــى 21: 9(.
لــم يســبق للعالــم أن شــهد موكــب انتصــار كهــذا. إنــه لــم يكــن يشــبه مواكــب 
الفاتحيــن المشــهورين. فلــم تكــن تــرى صفــوف األســرى النائحيــن التعســاء دليــا 
علــى شــجاعة الملــوك الفاتحيــن وبســالتهم. فلــم يكــن لمثــل تلــك المناظــر وجــود 
فــي موكــب انتصــار المســيح. ولكــن كانــت تــرى حــول الُمَخلِـّـص تــذكارات مجيــدة 
ألعمــال محبتــه للخطــاة. كان هنالــك األســرى الذيــن حررهــم مــن أســر الشــيطان 
وســلطانه وهــم يســبحون هللا علــى نجاتهــم. فالعميــان الذيــن وهبهــم البصــر ســاروا 
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فــي مقدمــة الموكــب، والخــرس الذيــن كان قــد فــك عقــدة ألســنتهم كانــوا يهتفــون 
بأعلــى أصواتهــم. والعــرج الذيــن شــفاهم كانــوا يطفــرون فرحــا، وبنشــاط بالــغ كانــوا 
كانــوا  واأليتــام  واألرامــل  الُمَخلِـّـص.  أمــام  بهــا  ويلوحــون  النخــل  أغصــان  يقطعــون 
يمجــدون اســم يســوع ويعظمونــه ألجــل أعمــال رحمتــه لهــم. والبــرص الذيــن طهرهــم 
الذيــن  وأولئــك  المجــد.  لملــك  وهتفــوا  طريقــه  فــي  الملوثــة  غيــر  ثيابهــم  فرشــوا 
أيقظهــم بكلمــة قدرتــه مــن رقــاد المــوت كانــوا ســائرين بيــن تلــك الجمــوع. إن لعــازر 
الــذي كان جســده قــد رأى فســادا فــي القبــر والــذي صــار اآلن فرحــا بقــوة الرجولــة 

ونشــاطها ســار ممســكا بزمــام الدابــة التــي ركبهــا الُمَخلِـّـص.
رأى كثيــرون مــن الفريســيين ذلــك المشــهد فالتهبــت قلوبهــم بحمــى الحســد 
والخبث وحاولوا أن يصدوا تيار الشعور العام الطاغي. فبكل ما كانوا يملكون من 
فلــول ســلطانهم حاولــوا إســكات الشــعب، ولكــن كل محاوالتهــم وتهديداتهــم زادت 
الشــعب حماســة فــوق حماســتهم، وباتــوا يخشــون مــن أن قــوة عــدد تلــك الجمــوع 
ستجعلهم قادرين على أن يقيموا يسوع ملكا. ولكنهم قاموا بمحاولة أخيرة فشقوا 
ألنفســهم طريقــا بيــن تلــك الجمــوع إلــى أن وقفــوا أمــام الُمَخلِـّـص وجهــا لوجــه. ثــم 
بــادروه بألفــاظ التوبيــخ والتهديــد قائليــن: » يـَـا ُمَعلِّــُم، انْتَِهــْر تَاَِميــَذَك! «. وقــد قالــوا 
لــه إن مثــل هــذه المظاهــرات الصاخبــة ال يبيحهــا القانــون والســلطات ال تســمح بهــا. 
ولكن جواب يسوع أبكمهم إذ قال لهم: » أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّه إِْن َسَكَت هؤاُلَِء فَالِْحَجارَُة 
تَْصــرُُخ! « )لوقــا 19: 39، ٤0(. إن هللا هــو الــذي دبــر قيــام موكــب االنتصــار ذاك 
وقد سبق النبي فأنبأ به. لذلك ليس في مقدور إنسان على وجه األرض أن يحبط 
قصــد هللا. فلــو قصــر النــاس عــن إتمــام تدبيــره تعالــى ألعطيــت الحجــارة البكــم صوتــا 
يرتفــع بالتهليــل والتســبيح. وعندمــا تراجــع الفريســيون الذيــن أبكمهــم يســوع ردَّدت 
ا يـَـا ابَْنــَة ِصْهيَــْوَن، اْهِتِفــي  مئــات األصــوات صــدى نبــوة زكريــا القائلــة: » اِبْتَِهِجــي ِجــدًّ
يـَـا ِبْنــَت أُورَُشــلِيَم. ُهــَوذَا َملِــُكِك يَأْتـِـي إِلَيْــِك. ُهــَو َعــاِدٌل َوَمْنُصــوٌر َوِديــٌع، َورَاكِــٌب َعلـَـى 

ِحَمــاٍر َوَعلَــى َجْحــٍش ابـْـِن أَتـَـاٍن « )زكريــا 9: 9(. 

ابتهاج يبله الدمع
وعندمــا وصــل الموكــب إلــى حافــة التــل وكانــوا مزمعيــن أن ينحــدروا إلــى المدينــة 
أورشــليم  مدينــة  أمامهــم  انبســطت  لقــد  معــه.  الجمــع  فتوقــف كل  يســوع  توقــف 
بــكل مجدهــا وقــد ســطعت عليهــا أشــعة شــمس األصيــل، فاجتــذب الهيــكل أنظــار 
الجميــع. ففــي فخامتــه المنقطعــة النظيــر ارتفــع الهيــكل متشــامخا فــوق كل األبنيــة 
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كأنما يشــير إلى الســماء، وكأنما هو يوجه أنظار الشــعب إلى اإلله الحي الحقيقي. 
لقــد ظــل الهيــكل موضــوع فخــر األمــة اليهوديــة وعنــوان مجدهــا أحقابــا طويلــة. بــل 
حتــى الرومــان أنفســهم كانــوا يفخــرون لفخامتــه. إن أحــد الملــوك الذيــن قــد أقامهــم 
عليــه  أغــدق  وقــد  الهيــكل وزخرفتــه.  بنــاء  إعــادة  فــي  اليهــود  مــع  اشــترك  الرومــان 
إمبراطــور رومــا هدايــاه. إن متانتــه وغنــاه وروعتــه جعلــت منــه إحــدى عجائــب الدنيــا.

بألوانهــا  الســماوات  تصبــغ  الغــروب  إلــى  المائلــة  الشــمس  أشــعة  كانــت  وإذ 
الذهبية فقد أضاء مجدها المتألق على جدران الهيكل المرمرية البيضاء فلمعت 
أعالــي أعمدتــه المذهبــة. ومــن قمــة الجبــل الــذي كان يســوع وتاميــذه واقفيــن عليــه 
الثلــج وأبراجــه المطليــة بالذهــب.  بيــاض  بنــاًء كبيــرا فــي مثــل  الهيــكل يشــبه  كان 
وعنــد مدخــل الهيــكل كانــت توجــد كرمــة مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة لهــا أوراقهــا 
الخضــراء وعناقيــد كبيــرة مــن العنــب أبدعــت فــي نقشــها أنامــل أمهــر الفنانيــن. وكان 
هــذا الرســم يمثــل بنــي إســرائيل ككرمــة نضيــرة مثمــرة. وقــد امتــزج الذهــب بالفضــة 
فــي ذوق نــادر وصنعــة متقنــة والكرمــة تلتــف برشــاقة حــول األعمــدة البيضــاء المتألقــة 
وهي تتعلق بفروعها المتألئة على زخارفها الذهبية. وانعكس عليها نور الشمس 

فــي غروبهــا فتألــق ضياؤهــا ببهــاء عظيــم كأنمــا قــد اســتعارته مــن الســماء.
هــا هــو يســوع يتطلــع إلــى ذلــك المشــهد، وهــوذا ذلــك الجمــع الغفيــر مــن 
األخــاذ.  الجمــال  منظــر  المفاجــئ،  المنظــر  ذلــك  أذهلهــم  إذ  يصمتــون  النــاس 
وهنــا تتجــه كل األنظــار إلــى الُمَخلِـّـص وهــم ينتظــرون أن يــروا علــى محيــاه لوائــح 
حــزن  ســحابة  يشــاهدون  ذلــك  مــن  بــدال  ولكنهــم  بــه.  يحســون  الــذي  اإلعجــاب 
متجمعــة علــى جبينــه، فأصابتهــم الدهشــة وخيبــة األمــل وهــم يــرون عينيــه وقــد 
امتأتــا بالدمــوع وجســمه يتمايــل ويهتــز كشــجرة أمــام ريــح عاتيــة، وإذا بشــفتيه 
مــن  ينبعــث  عــن عويــل مؤلــم ومرثــاة حزينــة، وكأن كامــه  تنفرجــان  المرتعشــين 
قلــب منســحق جريــح. يــا لــه مــن منظــر تطلَّــع عليــه المائكــة! هــا رئيســهم المحبــوب 
ينتحــب ويبكــي الدمــوع! وأي منظــر هــذا الــذي يــراه ذلــك الجمــع الفــرح الطــروب 
الذيــن وهــم يهتفــون هتافــات االنتصــار ويلوحــون بســعوف النخــل كانــوا يحفــون 
بــه ليأتــوا بــه إلــى المدينــة المجيــدة، واألمــل يراودهــم بأنــه مزمــع أن يصيــر ملــكا! 
كان يســوع قــد بكــى أمــام قبــر لعــازر، ولكــن حزنــه حينئــٍذ كان حزنــا إلهيــا عبــر بــه 
عــن عطفــه علــى بنــي اإلنســان المتألميــن المحزونيــن. أمــا هــذا الحــزن المفاجــئ 
الفــرح  ففــي وســط مشــهد  انتصــار عظيــم.  نشــيد  فــي  نغمــة عويــل  يشــبه  فــكان 
البــكاء.  أمــر  يبكــي  لــه والءهــم كان ملــك إســرائيل  الجميــع يقدمــون  حيــث كان 
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ليــس بدمــوع الفــرح الهادئــة بــل بدمــوع وأنيــن ال يمكــن أن يكبــت. وقــد شــمل تلــك 
الجمــوع حــزن مفاجــئ فكفــوا عــن الهتــاف. وكثيــرون بكــوا مشــاركًة لــه فــي حزنــه 

الــذي لــم يكونــوا يدركــون كنهــه.
أمامــه  كان  بــه.  ســتحل  التــي  اآلالم  توقعــه  بســبب  يكــن  لــم  يســوع  بــكاء  إن 
مباشــرة بســتان جثســيماني حيــث ســيكتنفه رعــب تلــك الليلــة الداجيــة. وكذلــك 
كان بالقــرب مــن ذلــك المــكان بــاب الضــأن الــذي كانــت تمــر منــه قطعــان الغنــم 
التــي كانــت تقــدم كذبائــح كفاريــة مــدى قــرون طويلــة. وبعــد قليــل كان هــذا البــاب 
ســيفتح لــه وهــو الســيد العظيــم المرمــوز إليــه الــذي كانــت كل التقدمــات تشــير إلــى 
ذبيحتــه ألجــل خطايــا العالــم. وقريبــا مــن ذلــك المــكان كانــت جلجثــة، موقــع موتــه 
القريــب. ولكــن الفــادي لــم يبــك أو يتــأوه فــي مــرارة نفســه وانســحاق روحــه بســبب 
تلــك المشــاهد التــي كانــت تذكــره بموتــه القاســي. إن حزنــه لــم يكــن حزنــا أنانيــا. 
وتفكيــره فــي موتــه لــم يكــن ليفــزع تلــك الــروح النبيلــة المضحيــة بنفســها. ولكــن مــا 
طعــن قلــب يســوع فــي الصميــم كان هــو منظــر مدينــة أورشــليم- أورشــليم التــي قــد 
رفضــت ابــن هللا واحتقــرت محبتــه كمــا رفضــت االقتنــاع بعجائبــه وآياتــه العظيمــة 
وكانــت مزمعــة أن تقضــي عليــه بالمــوت. رآهــا فــي حالتهــا الراهنــة وقــد لطخــت 
يديهــا بجريمــة رفــض فاديهــا، ومــا كان يمكــن أن تصيــر إليــه لــو أنهــا قبلــت ذاك الــذي 
كان يســتطيع دون ســواه أن يبــرئ جروحهــا. لقــد أتــى لكــي يخلصهــا فكيــف يطاوعــه 

قلبــه أن يمضــي ويتركهــا تهلــك؟

مدينة محكوم عليها بالهالك
» َجِميــُل  وهيكلهــم  غيرهــا.  عــن  متميــزة  محظوظــة  أمــة  إســرائيل  بنــو  كان 
ــَرُح كُلِّ األَرِْض « )مزمــور ٤8: 2(. وجعلــه هللا مســكنا لــه، وكانــت فيــه  االرْتَِفــاِع، فَ
طــوال ألــف عــام ويزيــد آثــار تشــهد كلهــا لرعايــة المســيح وحراســته ورقتــه وحبــه. كمــا 
يحمل األب ابنه الوحيد هكذا حمل المســيح شــعب إســرائيل. وفي ذلك الهيكل 
بالمباخــر  يلوحــون  الكهنــة  كان  الهيــكل  وفــي  الخطيــرة.  بإنذاراتهــم  األنبيــاء  نطــق 
فــكان البخــور يصعــد إلــى هللا مصحوبــا بصلــوات العابديــن. وفــي الهيــكل كانــت 
دمــاء الذبائــح تجــري كاألنهــار وكانــت ترمــز إلــى دمــاء المســيح. وهنــاك أظهــر الــرب 
مجــده مــن فــوق الغطــاء )كرســي الرحمــة(. وهنــاك كان الكهنــة يخدمــون، وكانــت 
فخامــة الرمــوز والمحافــل المقدســة تســير علــى قــدم وســاق مــدى أجيــال طويلــة. 

ولكــن هــذا كلــه كان ال بــد أن يبطــل.
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رفــع يســوع يــده- تلــك اليــد التــي طالمــا باركــت المرضــى والمتألميــن- وإذ أشــار 
بها إلى المدينة المحكوم عليها بالهاك صاح بصوت تخالجه نغمة الحزن العظيم 
ـى ِفــي يَْوِمــِك هــَذا، َمــا ُهــَو لَِســاَِمِك! «  ـِك لَــْو َعلِْمــِت أَنْــِت أَيًْضــا، َحتَـّ قائــا: » إِنَـّ
)لوقا 19: ٤2(. وهنا توقف الُمَخلِّص عن الكام، ولم يقل شيئا عما كان يمكن أن 
تصير إليه حالة أورشليم لو قبلت المعونة التي كان هللا يتوق ألن يمنحها إياها — 
هبــة ابنــه الحبيــب. فلــو علمــت أورشــليم مــا كان لهــا امتيــاز معرفتــه وقبلــت وقــدرت 
النــور الــذي أرســلته إليهــا الســماء ألمكنهــا أن تبــدو فــي مجــد نجاحهــا وكمــال عظمتهــا 
كملكــة علــى كل الممالــك، حــرة فــي مــلء قــوة الســلطان المعطــى لهــا مــن هللا. ومــا 
كان يــرى فــي أبوابهــا حــراس مســلحون وال أعــام رومانيــة تخفــق فــوق أســوارها. وقــد 
ارتســم فــي ذهــن ابــن هللا المصيــر المبــارك المجيــد الــذى كان يمكــن أن تتبــارك بــه 
أورشليم لو أنها قبلت فاديها. وقد رأى أنه كان يمكن لها أن تبرأ من دائها العضال 
وتتحــرر مــن عبوديتهــا وتتثبــت أركانهــا كعاصمــة العالــم ومجــد األرض كلهــا. ومــن 
فــوق أســوارها كان يمكــن أن تطيــر حمامــة الســام إلــى كل األمــم، وكان يمكنهــا أن 

تكــون إكليــل مجــد للعالــم كلــه.
إليــه حالــة أورشــليم  ولكــن الصــورة المنيــرة الجميلــة لمــا كان يمكــن أن تصيــر 
وتختفــي بعيــدا عــن ذهــن الُمَخلِّــص ونظــره. إنــه يعلــم علــم اليقيــن ســوء حالهــا اآلن 
وهــي رازحــة تحــت نيــر الرومــان وواقعــة تحــت طائلــة ســخط هللا ومحكــوم عليهــا 
بالدينونــة الرهيبــة. وهــا هــو يســتطرد فــي مرثاتــه فيقــول: » َولِكــِن اآلَن قَــْد أُْخِفــَي 
ِبــِك  َويُْحِدقُــوَن  ِبِمتْرََســٍة،  أَْعــَداُؤِك  ِبــِك  َويُِحيــُط  ـاٌم  أَيَـّ َســتَأْتِي  ـُه  فَِإنَـّ َعيَْنيْــِك.  َعــْن 
َحَجــرًا  ِفيــِك  يَتْرُكُــوَن  َوالَ  ِفيــِك،  َوبَِنيــِك  َويَْهِدُمونَــِك  ِجَهــٍة،  ِمــْن كُلِّ  َويَُحاِصُرونَــِك 

ـِك لَــْم تَْعرِِفــي زََمــاَن افِْتَقــاِدِك « )لوقــا 19: ٤2-٤٤(.  َعلَــى َحَجــٍر، ألَنَـّ

أمة ضالة
لقــد أتــى المســيح لكــي يخلــص أورشــليم مــع بنيهــا. ولكــن الكبريــاء الفريســية 
بينــه وبيــن إنجــاز عملــه وتحقيــق غرضــه. وقــد  والريــاء والحســد والخبــث حالــت 
عــرف يســوع القصــاص الرهيــب الــذي ســتُفتقد بــه تلــك المدينــة المحكــوم عليهــا 
بالهــاك. رأى أورشــليم محاطــة بجيــوش ورأى ســكانها يقاســون أهــوال الحصــار 
والجــوع والمــوت. ورأى األمهــات يأكلــن أوالدهــن بعــد موتهــم. ورأى اآلبــاء واألوالد 
يتخاطفون آخر كسرة خبز من بعضهم البعض. وقد قضت وخزات الجوع وآالمه 
علــى المحبــة الطبيعيــة. ورأى عنــاد اليهــود وصابــة قلوبهــم كمــا ثبــت وتبرهــن مــن 
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ورأى  الغازيــة.  للجيــوش  االستســام  يرفضــون  ســيجعلهم  هللا  لخــاص  رفضهــم 
جلجثــة التــي كان هــو ســيُرفع علــى صليــب فــي ســاحتها وإذا هــي قــد نصبــت 
فيهــا صلبــان كثيــرة جــدا كمــا لــو كانــت غابــة كثيفــة. ورأى ســكان المدينــة يقاســون 
األهــوال علــى آالت التعذيــب أو الصلبــان. ورأى القصــور الشــاهقة الجميلــة وقــد 
أحجــاره  مــن  يبــق  لــم  بحيــث  خرابــا  صــار  وقــد  والهيــكل  خرابــا  وصــارت  هدمــت 
الضخمــة حجــر علــى حجــر. أمــا المدينــة فقــد فلحــت كحقــل- ولهــذا حــق للمخلــص 

أن يبكــي بحرقــة وألــم وعــذاب وهــو يــرى ذلــك المشــهد الرهيــب.
لقــد كانــت أورشــليم موضــع رعايتــه وعطفــه. فكمــا ينــوح األب المحــب علــى 
ابنــه العاصــي كذلــك بكــى يســوع علــى تلــك المدينــة المحبوبــة. وكأنمــا هــو يقــول: 
واحــدة  نفســا  إن  إثمــك؟  مكيــال  تملئيــن  أتــركك  هــل  للهــاك؟  أســلمك  كيــف 
هــي غاليــة القيمــة جــدا بحيــث أن العوالــم بــكل مــا فيهــا ال تســاوي شــيئا بالنســبة 
إليهــا. ولكننــا هنــا نــرى أمــة كاملــة موشــكة علــى الهــاك. فعندمــا تختفــي شــمس 
ذلــك اليــوم وراء األفــق ســيكون يــوم النعمــة المقــدم ألورشــليم قــد انقضــى. عندمــا 
المقــدم  التوبــة  وقــت  يكــن  لــم  الزيتــون  منحــدر جبــل  علــى  الموكــب  وقــف ذاك 
ألورشــليم قــد فــات بعــد. واآلن مــاك الرحمــة قــد بســط جناحيــه لينــزل مــن أمــام 
عــرش الرحمــة الذهبــي ليفســح الطريــق للعــدل والدينونــة القادمــة ســريعاً. ولكــن 
يــزال يتوســل ألجــل أورشــليم التــي  قلــب المســيح الكبيــر العامــر بالمحبــة كان ال 
قــد احتقــرت مراحمــه واســتهانت بإنذاراتــه وكانــت مزمعــة أن تلــوث يديهــا بدمــه 
الكريــم. فلــو تابــت أورشــليم حينئــٍذ، إذ كانــت الفرصــة لــم تــزل ســانحة للتوبــة وإذ 
كانــت آخــر أشــعة الشــمس ال تــزال تتلــكأ علــى الهيــكل والصــروح واألبــراج، أفلــم 
يكــن هنالــك مــاك طاهــر يقــود تلــك المدينــة وســكانها إلــى محبــة الُمَخلِّــص ويبعــد 
عنهــا جامــات الدينونــة والهــاك؟ تلــك المدينــة الجميلــة النجســة التــي قــد رجمــت 
األنبيــاء ورفضــت ابــن هللا وبقســاوة قلبهــا قيــدت نفســها بقيــود األلــم والعبوديــة- 

كان يــوم الرحمــة المقــدم لهــا موشــكاً علــى االنقضــاء!

سلوا إبراهيم
ومــع ذلــك فــروح هللا خاطــب أورشــليم مــرة أخــرى. فقبــل انتهــاء اليــوم تأتــي 
فــي  النبــي  لصــوت  إجابــة  يرتفــع  الشــهود  صــوت  فهــا  للمســيح.  أخــرى  شــهادة 
أبوابهــا  مــن  الداخــل  الُمَخلِـّـص  وقبلــت  النــداء  أورشــليم  ســمعت  فلــو  القديــم. 

تخلــص. أن  ألمكنهــا 
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مــن  يقتــرب  بــأن يســوع  تفيــد  فــي أورشــليم  الرؤســاء  إلــى  وقــد وصلــت األنبــاء 
المدينة وحوله حشود كبيرة من الشعب. غير أنهم ال يرحبون بابن هللا. ففي خوف 
يخرجــون لمقابلتــه علــى أمــل أن يصرفــوا ذلــك الجمــع. وإذ يبــدأ الموكــب بالنــزول مــن 
علــى جبــل الزيتــون يفاجــأ بظهــور أولئــك الرؤســاء الذيــن يســألون عــن ســبب تلــك 
الهتافــات المدويــة. وإذ يســألون قائليــن: » مــن هــذا؟ « يجيــب التاميــذ عــن هــذا 
الســؤال مســوقين بــروح اإللهــام، وبــكل طاقــة يــرددون النبــوات الخاصــة بالمســيح:

إن آدم يخبركم، فهو يقول لكم إنه نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية —
ملــك  أي  َشــالِيَم «  َملِــُك  َصــاِدُق،  » َملِْكــي  إنــه  يجيبكــم  فهــو  إبراهيــم  ســلوا 

 .)18  :1٤ )تكويــن  الســام 
ويعقوب يقول لكم إنه شيلون من سبط يهوذا )تكوين ٤9: 11(.

انُوئِيــَل « ويدعــوه » َعِجيبًــا، ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، أَبـًـا  وإشــعياء يخبركــم بأنــه » ِعمَّ
ــاَِم « )إشــعياء 7: 1٤؛ 9: 6(. أَبَِديًّا، رَئِيَس السَّ

وإرميا يقول لكم إنه غصن داود » الرَّبُّ ِبرُّنَا « )إرميا 23: 6(. ودانيال يخبركم 
بأنه المســيح.

وهوشع يجيبكم قائا إنه » الرَّبُّ إِلُه الُْجُنوِد يَْهَوُه اْسُمُه « )هوشع 12: ٥(.
َخِطيَّــَة  يَرْفَــُع  ـِذي  الَـّ هللِا  َحَمــُل  » ُهــَوَذا  إنــه  لكــم  يقــول  المعمــدان  ويوحنــا 

.)29  :1 )يوحنــا  الَْعالَــِم! « 
واإللــه العظيــم قــد أعلــن مــن فــوق عرشــه قائــا: » هــَذا ُهــَو ابِْنــي الَْحِبيــُب « 
)متــى 3: 17(. ونحــن تاميــذه نعلــن قائليــن: هــذا هــو يســوع، مســـيا رئيــس الحيــاة 

وفــادي العالــم.
وُس  بــل إن رئيــس قــوات الظلمــة يعتــرف بــه قائــا: » أَنَــا أَْعرِفُــَك َمــْن أَنْــَت: قُــدُّ

هللِا! « )مرقــس 1: 2٤(. 
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6٤
شعب محكوم عليه 

بالهالك
 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في مرقس 11: 11-1٤، 20, 21؛

 متى 21: 19-17(.

إن دخول المســيح االنتصاري إلى أورشــليم كان رمزا ضئيا لمجيئه في ســحب 
الســماء بقــوة ومجــد كثيــر فــي وســط هتافــات انتصــار المائكــة وفــرح القديســين. 
حينئــٍذ ســيتم مــا قالــه المســيح للكهنــة والفريســيين: » إِنَُّكــْم الَ تَرَْونَِنــي ِمــَن اآلَن َحتَّــى 
! « )متى 23: 39(. لقد رأى زكريا في رؤياه النبوية  تَُقولُوا: ُمبَارٌَك اآلتِي ِباْســِم الرَّبِّ
ذلك اليوم، يوم النصرة النهائية، كما رأى أيضاً هاك أولئك الذين رفضوا المسيح 
، الَِّذي طََعُنوُه، َويَُنوُحوَن َعلَيِْه كََنائِحٍ َعلَى َوِحيٍد لَُه،  في مجيئه األول: » يَْنظُرُوَن إِلَيَّ
َويَُكونـُـوَن ِفــي َمــرَارٍَة َعلَيـْـِه كََمــْن ُهــَو ِفــي َمــرَارٍَة َعلـَـى ِبْكــرِِه « )زكريــا 12: 10(. لقــد ســبق 
المســيح فــرأى هــذا المنظــر عندمــا رأى المدينــة وبكــى عليهــا. ففــي خــراب أورشــليم 

الزمنــي رأى الخــراب النهائــي لذلــك الشــعب الــذي كان مجرمــا فــي دم ابــن هللا. 
إلــى أي  يــرون  لــم يكونــوا  اليهــود للمســيح ولكنهــم  التاميــذ كراهيــة  لقــد رأى 
مــدى ســيمضي اليهــود فــي عدوانهــم. ولــم يفهمــوا بعــد حالــة إســرائيل الحقيقيــة وال 
أدركــوا هــول العقــاب المزمــع أن يحــل بأورشــليم. وهــذا مــا كشــفه لهــم المســيح فــي 

درس محســوس لــه مغــزاه. 
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إن آخــر دعــوة قدمــت ألورشــليم كانــت عديمــة الجــدوى. كان الكهنــة والرؤســاء 
قــد ســمعوا صــوت الماضــي النبــوي مــن أفــواه الجمــوع جوابــا عــن ســؤالهم القائــل 
» َمــن هــذا؟ « ولكنهــم لــم يقبلــوه علــى أنــه صــوت الوحــي. ففــي غضــب وذهــول 
وشــى  وقــد  الجمــع  ذلــك  بيــن  رومــان  ضبــاط  كان  الشــعب.  إســكات  حاولــوا 
بالمســيح أعــداؤه ألولئــك الرومــان كمــن يتزعــم ثــورة وعصيانــاً، وصــوروه علــى أنــه 

مزمــع أن يســتولى علــى الهيــكل ويقيــم نفســه ملــكا فــي أورشــليم.
لكــن صــوت يســوع الهــادئ أســكت ضجيــج الشــعب لمــدى لحظــة عندمــا أعلــن 
مــرة أخــرى أنــه لــم يــأت ليقيــم ملكوتــا زمنيــا أو أرضيــا. فبعــد قليــل ســيصعد إلــى 
ثانيــة فــي مجــده. وحينئــٍذ  يأتــي  يــراه المشــتكون عليــه فيمــا بعــد حتــى  أبيــه ولــن 
ســيعترفون بــه ولكــن يــوم خاصهــم ســيكون قــد انقضــى. نطــق يســوع بهــذا الــكام 
بحــزن وبســلطان فريــد. وقــد أبكــم الضبــاط الرومــان وأُخضعــوا. ومــع أنهــم كانــوا 
غربــاء عــن التأثيــرات اإللهيــة فقــد تأثــرت قلوبهــم كمــا لــم يســبق لهــا أن تأثــرت. لقــد 
رأوا فــي وجــه يســوع الهــادئ الوقــور المحبــة واإلحســاس والعظمــة الهادئــة فثــار 
فــي قلوبهــم عطــف لــم يدركــوا كنهــه. وبــدال مــن أن يقبضــوا علــى يســوع كانــوا أشــد 
ميــا لتقديــم فــروض الــوالء لــه. وإذ التفتــوا إلــى الكتبــة والرؤســاء اتهموهــم بإحــداث 
الشــغب. فــإذ حــل بأولئــك الرؤســاء الغــم والهزيمــة عــادوا إلــى الشــعب بشــكواهم 

وجعلــوا ينازعــون بعضهــم بعضــا بغضــب.

الشجرة العديمة الثمر
وفــي تلــك األثنــاء مــر يســوع فــي وســطهم داخــا إلــى الهيــكل دون أن ياحظــوه 
وكان كل شيء هادئا هناك ألن المشهد الذي حدث على جبل الزيتون اجتذب 
الشــعب. وقــد بقــي يســوع فــي الهيــكل وقتــا قصيــرا وكان ينظــر إليــه نظــرات حزينــة. 
وحينئــٍذ انســحب ومعــه تاميــذه وانطلقــوا إلــى بيــت عنيــا. وعندمــا طلبــه الشــعب 

ليقيمــوه ملــكا لــم يجــدوه.
قضــى يســوع الليــل كلــه فــي الصــاة، وفــي الصبــاح عــاد مــرة أخــرى إلى الهيكل. 
وفــي طريقــه مــر علــى بســتان تيــن. وقــد جــاع » فََنظَــَر َشــَجرََة تِيــٍن ِمــْن بَِعيــٍد َعلَيَْهــا 
ــْم  ــْم يَِجــْد َشــيْئًا إاِلَّ َورَقًــا، ألَنَّــُه لَ ــا َجــاَء إِلَيَْهــا لَ ــُه يَِجــُد ِفيَهــا َشــيْئًا. فَلَمَّ َوَرٌق، َوَجــاَء لََعلَّ

يَُكــْن َوقْــَت التِّيــِن « )مرقــس 11: 13(.
وفــي  المواقــع.  بعــض  فــي  إالا  الناضــج  التيــن  وقــت  الوقــت  ذلــك  يكــن  لــم 
المرتفعات التي حول أورشــليم يمكن أن يقال بحق » لَْم يَُكْن َوقَْت التِّيِن « ولكن 

580, 581



شعب محكوم عليه بالهاك  |  ٥69

كانــت توجــد فــي البســتان الــذي أتــى إليــه يســوع شــجرة بــدا عليهــا أنهــا متقدمــة 
علــى كل األشــجار. كانــت مكتســية بالــورق. ومــن الطبيعــي فــي شــجرة التيــن أن 
الثمــار تظهــر قبــل ظهــور األوراق. ولذلــك فــإذ كانــت هــذه الشــجرة مكتســية بالــورق 
كان ذلــك بشــيرا بوجــود الثمــار الناضجــة. ولكــن مظهرهــا كان خادعــا. فــإذ بحــث 
الســيد بيــن أغصانهــا مــن أســفلها إلــى أعاهــا: » لـَـْم يَِجــْد َشــيْئًا إاِلَّ َورَقـًـا « فلــم يكــن 

هنــاك غيــر المظهــر الخــادع واالدعــاء الــكاذب.
وقــد لعنهــا المســيح لعنــة يبســتها إذ قــال: » الَ يَــأْكُْل أََحــٌد ِمْنــِك ثََمــرًا بَْعــُد إِلَــى 
األَبـَـِد! « )مرقــس 11: 1٤(. وفــي صبيحــة اليــوم التالــي إذ كان الُمَخلِّــص وتاميــذه 
األغصــان  أنظارهــم  اجتذبــت  المدينــة  إلــى  طريقهــم  فــي  أخــرى  مــرة  ســائرين 
المضروبــة واألوراق اليابســة. فقــال بطــرس: » يـَـا َســيِِّدي، انْظـُـْر! اَلتِّيَنــُة الَِّتــي لََعْنتََهــا 

قَــْد يَِبَســْت! « )مرقــس 11: 21(. 

عمل غريب
إن عمــل المســيح حيــن لعــن تلــك التينــة أدهــش التاميــذ. وقــد بــدا لهــم أن 
ذلــك التصــرف كان مخالفــا لمألــوف طرقــه وأعمالــه. لقــد ســمعوه يعلــن مــرارا أنــه 
لــم يــأت ليديــن العالــم بــل ليخلــص بــه العالــم. وقــد تذكــروا قولــه إن » ابْــَن اإلِنَْســاِن 
٥6(. وكانــت معجزاتــه  ـَص « )لوقــا 9:  لِيَُخلِـّ بَــْل  النَّــاِس،  أَنُْفــَس  لِيُْهلِــَك  يَــأِْت  لَــْم 
العجيبــة كلهــا لإلبــراء والشــفاء ولــم تكــن قــط لإلهــاك، كمــا عرفــه التاميــذ علــى 
أنــه الشــافي المحيــي. ولكــن هــذا العمــل كان فريــدا. فجعلــوا يتســاءلون قائليــن: 

مــا هــو غرضــه مــن هــذا؟
، إِنِـّـي الَ أَُســرُّ ِبَمــْوِت  ــيُِّد الــرَّبُّ ــا، يَُقــوُل السَّ ــِة «، » َحــيٌّ أَنَ إن هللا: » يَُســرُّ ِبالرَّأْفَ
يِر « )ميخا 7: 18؛ حزقيال 33: 11(. إن عمل الهاك وإعان هللا الدينونة  ــرِّ الشِّ
هــو فــي نظــره » فعلــه الغريــب « )إشــعياء 28: 21(. ولكنــه فــي رحمتــه ومحبتــه 

يرفــع الســتار عــن المســتقبل ويكشــف للنــاس عــن نتائــج حيــاة الخطيــة.

ال شيء إالّ الورق
إن لعن يسوع لشجرة التين كان مثا ممثا على مسرح الحقيقة. فتلك الشجرة 
العقيمــة التــي كانــت تتباهــى بأوراقهــا الخضــراء الخادعــة أمــام المســيح نفســه كانــت 
رمــزا لأمــة اليهوديــة. وكان الُمَخلِـّـص يرغــب فــي أن يوضــح لتاميــذه ســبب ويقينيــة 
هاك إسرائيل وحقيقة كون ذلك أمراً مؤكدا ومحتوما. فأجل هذا الغرض أضفى 
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على الشجرة صفات أدبية وجعل منها مفسرا وشارحا للحق اإللهي. لقد كان اليهود 
ممتازين على كل األمم األخرى وكانوا يعترفون بوالئهم هلل. وكان هللا قد أغدق عليهم 
إحسانات خاصة، وكانوا يدعون أنهم أبرار دون كل األمم األخرى. ولكن حبهم للعالم 
وطمعهــم فــي الربــح أفســد قلوبهــم وحياتهــم. كانــوا يفخــرون بمعرفتهــم ولكنهــم كانــوا 
يجهلــون مطاليــب هللا وكانــوا مشــحونين ريــاء. فكالشــجرة العقيمــة ارتفعــت أغصــان 
ادعاءاتهــم عاليــة وكانــت نضــرة فــي مظهرهــا وشــهية للنظــر، ولكــن: » لــم يكــن عليهــم 
شــيء إالا ورق «. إن الديانــة اليهوديــة بهيكلهــا الفخــم ومذابحهــا المقدســة وكهنتهــا 
بعمائمهم الطاهرة وطقوسها المؤثرة كانت في الواقع جميلة في مظهرها الخارجي 

ولكــن كانــت تعوزهــم المحبــة والوداعــة واإلحســان.
كانــت كل األشــجار المغروســة فــي بســتان التيــن بــا ثمــر، ولكــن تلــك األشــجار 
الجــرداء لــم تكــن توحــي بــأي توقعــات ولــم يشــعر العابــرون بالخيبــة حيــن لــم يجــدوا 
فيها ثمرا. وقد كانت هذه األشــجار تمثل األمم. كانوا خالين من التقوى كاليهود 
عــون أنهــم يخدمــون هللا. لــم يكونــوا يتباهــون  ســواء بســواء، ولكنهــم لــم يكونــوا يدا
يــروا أعمــال هللا وال  مدعيــن فــي أنفســهم التقــوى والقداســة. كانــوا عميانــا فلــم 
التيــن. كانــوا ال يزالــون ينتظــرون  قــد جــاء وقــت  يكــن  لــم  إليهــم  طرقــه. فبالنســبة 
ببــركات  قــد تمتعــوا  الذيــن كانــوا  اليهــود  أمــا  بالنــور والرجــاء.  يأتيهــم  الــذي  اليــوم 
أعظــم أغدقهــا عليهــم هللا فكانــوا مســؤولين عــن ســوء اســتخدامهم لتلــك الهبــات. 

واالمتيــازات التــي كانــوا يتباهــون بهــا زادت مــن هــول آثامهــم.
ثمــرا.  فيهــا  يجــد  لعلــه  جائــع  وهــو  التيــن  شــجرة  علــى  يســوع  أقبــل  لقــد 
وكذلــك قــد أتــى إلــى إســرائيل وهــو جائــع وتائــق ألن يجــد فيهــم ثمــار البــر. لقــد 
أغــدق عليهــم مــن فيــض هباتــه لعلهــم يثمــرون ثمــرا بــه يباركــون العالــم كلــه، كمــا 
أعطيــت لهــم كل الفــرص واالمتيــازات. وفــي مقابــل ذلــك كان الــرب ينتظــر منهــم 
يــرى  ألن  يتــوق  كان  فيــه.  معــه  وتعاونهــم  نعمتــه  عمــل  علــى  عطفهــم  يُبــدوا  أن 
العميــق لخــاص  القلبــي  التضحيــة والرأفــة والغيــرة هلل والحنيــن  فيهــم صفــات 
بنــي جنســهم. فلــو حفظــوا شــريعة هللا لكانــوا قــد عملــوا نفــس عمــل المســيح 
الكبريــاء  عليهمــا  طغــت  النــاس  ومحبــة  هللا  محبــة  ولكــن  األنانيــة.  مــن  الخالــي 
رفضــوا  لكونهــم  والدمــار  الويــل  أنفســهم  علــى  جلبــوا  لقــد  الذاتــي.  واالكتفــاء 
خدمــة اآلخريــن. ولــم يُشــركوا العالــم معهــم فــي اقتنــاء كنــوز الحــق التــي أودعهــا 
خطيتهــم  العقيمــة  الشــجرة  فــي  يكتشــفوا  أن  يمكنهــم  وكان  أيديهــم.  بيــن  هللا 
وقصاصهــا. إن شــجرة التيــن التــي يبســتها لعنــة الُمَخلِـّـص وكانــت واقفــة ذابلــة 
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ومضروبــة وقــد يبســت مــن األصــول- هــذه الشــجرة برهنــت علــى مــا يمكــن أن 
قــد  دامــوا  فمــا  هللا.  نعمــة  منهــم  تؤخــذ  عندمــا  اليهــودي  الشــعب  إليــه  يصيــر 
رفضــوا أن يشــركوا غيرهــم معهــم فــي البركــة فلــن ينالــوا بركــة فيمــا بعــد. يقــول 

.)9 يــا إســرائيل «* )هوشــع 13:  منــك  الــرب: » هــاكك 

إدانة األنانية
لعــن  قــد  كونــه  فــي  المســيح  فعمــل  العصــور،  لــكل  يصلــح  اإلنــذار  هــذا  إن 
المســيحيين. ال  الكنائــس وكل  لــكل  إنــذار  بقدرتــه هــو  قــد خلقهــا  التــي  الشــجرة 
يســتطيع إنســان أن يعيــش بموجــب شــريعة هللا دون أن يخــدم اآلخريــن. ولكــن 
يوجــد كثيــرون ممــن ال يعيشــون حيــاة المســيح الرحيمــة المنكــرة لذاتهــا. إن بعــض 
مــن يظنــون أنفســهم مــن أفاضــل المســيحيين ال يفهمــون معنــى خدمــة هللا. إنهــم 
يرســمون الخطــط و يدرســونها لكــي يرضــوا أنفســهم. وال يتصرفــون إالا بموجــب مــا 
يخدم الذات. فللوقت قيمته في نظرهم على قدر ما يجنون من الربح ألنفسهم. 
وهذا هو هدفهم في كل شــؤون الحياة. إنهم ال يخدمون ألجل اآلخرين بل ألجل 
أنفســهم. لقــد خلقهــم هللا فــي عالــم ينبغــي أن تقــدم فيــه الخدمــة المنكــرة لنفســها، 
وهــو يريدهــم أن يســاعدوا بنــي جنســهم بــكل وســيلة ممكنــة. ولكــن الــذات احتلــت 
كل كيانهــم وســيطرت عليهــم بحيــث ال يمكنهــم أن يــروا شــيئا آخــر. إنهــم ليســوا 
علــى اتصــال باإلنســانية. والذيــن يعيشــون هكــذا ألنفســهم يشــبهون تلــك التينــة 
التــي أبــدت كل ادعــاء ولكنهــا عقيمــة ال ثمــر فيهــا. إنهــم يراعــون طقــوس العبــادة، 
ولكن با توبة أو إيمان. يعترفون بأنهم يكرمون شــريعة هللا ولكن تعوزهم الطاعة. 
يقولــون وال يفعلــون. إن المســيح إذ نطــق بحكمــه علــى شــجرة التيــن أظهــر مقــدار 
كراهيتــه للتظاهــر واالدعــاءات الفارغــة العاطلــة. وهــو يعلــن أن الخاطــئ الصريــح 

ــن يعتــرف بأنــه يخــدم هللا ولكنــه ال يثمــر لمجــده. أخــف جرمــا ِممَّ
إن مثــل التينــة الــذي نطــق بــه المســيح قبــل زيارتــه ألورشــليم كانــت لــه عاقــة 
التينــة  العقيمــة. ألن  التينــة  لعــن  عندمــا  لتاميــذه  علمــه  الــذي  بالــدرس  مباشــرة 
يــا ســيد اتركهــا هــذه  العقيمــة المذكــورة فــي المثــل توســل الكــرام ألجلهــا قائــا: 
الســنة أيضــاً حتــى أنقــب حولهــا وأضــع زبــا. فــإن صنعــت ثمــرا وإال ففيمــا بعــد 
زائــدا  اهتمامــا  العقيمــة  الشــجرة  تلــك  يولــي  أن  مــن  للكــرام  بــد  ال  كان  تقطعهــا. 
ورعايــة خاصــة، وكان البــد مــن تقديــم كل المزايــا لتلــك الشــجرة. فــإن ظلــت علــى 

* ترجمة سنة 1878.
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عقمهــا فــا مانــع مــن قطعهــا. فــي مثــل التينــة العقيمــة لــم تذكــر نتيجــة خدمــة الكــرام 
ورعايتــه وال أنبــئ بهــا. وكانــت النتيجــة تتوقــف علــى ذلــك الشــعب الذيــن نطــق 
الــكام فــي مســامعهم. لقــد ُشــبهوا بالتينــة العقيمــة وكان عليهــم  المســيح بهــذا 
وحدهــم أن يقــرروا مصيرهــم. لقــد قدمــت لهــم كل المزايــا التــي أمكــن أن تمنحهــم 
لعــن  المنســكبة عليهــم. وإذ  البــركات  بتلــك  ينتفعــوا  لــم  إياهــا، ولكنهــم  الســماء 

المســيح التينــة العقيمــة أُعلنــت النتيجــة. لقــد حكمــوا علــى أنفســهم بالهــاك.

رفض اإلنذار
إن األمــة اليهوديــة قــد اســتهانت برحمــة هللا وغنــى لطفــه وإمهالــه مــدة تزيــد علــى 
ألــف عــام فاســتوجبوا الدينونــة علــى أنفســهم. لقــد ضربــوا بإنذاراتــه عــرض الحائــط 
وقتلــوا أنبيــاءه. فعلــى اليهــود الذيــن عاشــوا فــي أيــام المســيح تقــع مســؤولية هــذه 
المراحــم واإلنــذارات  آبائهــم، ففــي رفــض  الخطايــا جميعهــا لكونهــم ســاروا طريــق 
الحاضــرة يكمــن ذنــب ذلــك الجيــل الشــرير. فاألغــال التــي كانــت تلــك األمــة تطرقهــا 

وتصنعهــا مــدى قــرون طويلــة كان النــاس فــي أيــام المســيح يكبلــون بهــا أنفســهم.
فــي كل عصــر يُعطــى للنــاس يــوم النــور واالمتيــاز والرحمــة، ووقــت لاختبــار 
لــه  البــد  هــذا  والرحمــة  النعمــة  وقــت  ولكــن  مــع هللا.  يتصالحــوا  أن  فيــه  يمكنهــم 
مــن نهايــة وحــدود. وقــد تظــل الرحمــة تتوســل ســنين عديــدة، وقــد يســتخف بهــا 
وتُرفــض، ولكــن يأتــي وقــت فيــه تقــدم الرحمــة آخــر توســاتها. فالقلــب يتقســى 
بحيــث ال يعــود يســتجيب لنــداء روح هللا. وحينئــٍذ ال يعــود ذلــك الصــوت العــذب 

اآلســر يتوســل إلــى الخاطــئ فيمــا بعــد، وتكــف التوبيخــات واإلنــذارات.
ذلــك اليــوم جــاء علــى أورشــليم. لقــد بكــى يســوع علــى تلــك المدينــة المقضــي 
عليهــا بالهــاك ولكنــه لــم يســتطع أن يخلصهــا. لقــد اســتنفد كل وســيلة. إن بنــي 
إســرائيل إذ رفضــوا إنــذارات روح هللا رفضــوا وســيلة المعونــة الوحيــدة. فلــم تبــق 

بعــد قــوة أخــرى يمكنهــا أن تخلصهــم.
يحتقــرون  ممــن  العصــور  كل  فــي  النــاس  لــكل  رمــزا  اليهوديــة  األمــة  كانــت 
توســات المحبة غير المحدودة. ودموع المســيح التي ســكبها حزنا على أورشــليم 
كانــت ألجــل خطايــا النــاس فــي كل العصــور. فــكل مــن يرفضــون توبيخــات روح هللا 
القــدوس وإنذاراتــه ســيحكم عليهــم بنفــس الدينونــة التــي حكــم بهــا علــى إســرائيل.

وفــي هــذا العصــر كثيــرون يســيرون علــى نفــس النهــج الــذي ســار عليــه اليهــود 
العديمو اإليمان. لقد شاهدوا مظاهر قدرة هللا، كما قد كلم الروح القدس قلوبهم 
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ولكنهم متشبثون بعدم إيمانهم ومقاومتهم. وهللا يقدم لهم اإلنذارات والتوبيخات 
مــرارا وتكــرارا، ولكنهــم ال يرغبــون فــي االعتــراف بأخطائهــم فيرفضــون رســالته ورســله. 

فنفــس الوســيلة التــي يســتخدمها الــرب إلرجاعهــم تصيــر حجــر عثــرة لهــم.

يختارون الظلمة بدل النور
إن بنــي إســرائيل المرتديــن قــد أبغضــوا أنبيــاء هللا الذيــن عــن طريقهــم انكشــفت 
خطايــا الشــعب الخفيــة أمــام النــور. فآخــاب اعتبــر إيليــا عــدوا لــه ألن ذلــك النبــي 
كان أمينــا فــي توبيخــه للملــك علــى آثــام قلبــه الخفيــة. وهكــذا نجــد هــذه األيــام 
أن خــادم المســيح الــذي يوبــخ النــاس علــى الخطيــة يعامــل باالحتقــار والطــرد. إن 
األدبــي  الفســاد  تيــار  مــع  يتصارعــان  المســيح  وديانــة  الكتــاب  فــي  المعلــن  الحــق 
ثــم إن التعصــب الســائد علــى قلــوب النــاس اآلن هــو أقــوى ممــا كان  الجــارف. 
حياتــه  كانــت  فقــد  النــاس.  انتظــارات  يحقــق  لــم  الســيد  إن  المســيح.  أيــام  فــي 
توبيخــا لخطاياهــم فرفضــوه. وكذلــك نجــد اليــوم أن الحــق المعلــن فــي كلمــة هللا ال 
ينســجم مــع أعمــال النــاس وميولهــم الطبيعيــة، ولهــذا نجــد آالفــا مــن النــاس يرفضــون 
الشــكوك علــى كلمــة  يلقــون ظــال  الشــيطان  الذيــن يســتفزهم  النــاس  نــوره. إن 
هللا فيفضلــون االســتقال بأفكارهــم الخاصــة وحكمهــم وحــده. يختــارون الظلمــة 
ويرفضــون النــور ولكنهــم إذ يفعلــون ذلــك يجازفــون بأرواحهــم. إن أولئــك الذيــن 
لجــأوا إلــى االعتــراض عندمــا ســمعوا أقــوال المســيح الصريحــة وجــدوا كثيــرا مــن 
هــو  الــذي  المســيح  عــن  ارتــدوا  أن  إلــى  لاعتــراض  ذلــك  بعــد  التافهــة  األســباب 
الحــق والحيــاة. وكذلــك هــي الحــال فــي يومنــا الحاضــر، فــاهلل ال يقصــد أن يزيــل 
كل اعتــراض يمكــن أن يقدمــه القلــب الطبيعــي ضــد حقــه تعالــى. إن مــن يرفضــون 
أشــعة النــور الثميــن الــذي يمكــن أن يبــدد الظلمــات ســتظل أســرار كلمــة هللا خفيــة 
عنهــم إلــى األبــد. فــإذ يُخفــى الحــق عنهــم يتلمســون طريقهــم كالعميــان وال يــدرون 

شــيئا عــن الهــاك الــذي يربــض فــي طريقهــم.
الزيتــون،  لقــد أطــل المســيح علــى العالــم فــي كل األجيــال مــن أعالــي جبــل 
وكامــه ينطبــق علــى كل نفــس تســتهين بتوســات الرحمــة اإللهيــة. فيــا مــن تحتقــر 
محبته إنه يخاطبك اليوم. فأنت أنت الذي ينبغي لك أن تعلم ما هو لسامك. 
إن المســيح يســكب الدمــوع الغزيــرة ألجلــك أنــت الــذي قــد جفــت الدمــوع مــن 
مآقيــك فمــا عــدت تبكــي علــى شــقائك. إن قســاوة القلــب المميتــة التــي أهلكــت 
جماعــة الفريســيين قــد نمــت وترعرعــت فــي قلبــك. وكل دليــل علــى نعمــة هللا 
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وكل بصيــص مــن أشــعة نــوره إمــا أن تكــون عاملــة علــى تلييــن القلــب وإخضاعــه أو 
تثبتــه فــي تمــرده وعصيانــه الميئــوس منــه.

لقد سبق المسيح فرأى أن أورشليم ستظل متمادية في عنادها وتحجر قلبها، 
ومــع ذلــك فــإن كل إثمهــا وكل عواقــب رفضهــا للرحمــة اإللهيــة كانــت رابضــة عنــد 
بابهــا. وكذلــك ســتكون الحــال مــع كل مــن يســيرون فــي نفــس ذلــك الطريــق الوعــر. 
إن الــرب يعلــن قائــا: » هــاكك منــك يــا إســرائيل «* )هوشــع 13: 9(، » اِْســَمِعي 
ــْعِب ثََمــَر أَفَْكارِِهــْم، ألَنَُّهــْم لـَـْم يَْصَغــْوا  أَيَّتَُهــا األَرُْض: هأَنـَـَذا َجالـِـٌب َشــرًّا َعلـَـى هــَذا الشَّ

لَِكاَِمــي، َوَشــِريَعِتي رَفَُضوَهــا « )هوشــع 13: 9؛ إرميــا 6: 19( .

* ترجمة سنة 1878.
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لصوص في الهيكل

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 21: 12-16، 23-٤6؛
 مرقس 11: 1٥-19، 27-33؛ 12: 1-12؛ لوقا 19: ٤٥-٤8؛ 20: 19-1(.

دنســوه  الذيــن  أولئــك  الهيــكل  مــن  طــرد  قــد  بــدء خدمتــه  عنــد  المســيح  كان 
الرعــب  العابــس،  اإللهــي  وجهــه  ومنظــر  تصرفــه  أوقــع  وقــد  المحرمــة.  بتجارتهــم 
فــي قلــوب أولئــك التجــار المتآمريــن. وعنــد نهايــة خدمتــه عــاد أيضــا إلــى الهيــكل 
فوجــده منجســا كمــا فــي المــرة األولــى. كانــت دار الهيــكل الخارجيــة شــبيهة بحظيــرة 
فسيحة للماشية. فلقد اختلطت بأصوات الحيوانات ورنين قطع النقود أصوات 
مشــاحنات التجــار ومشــاجراتهم الغاضبــة، وكان بينهــم بعــض مــن يخدمــون فــي 
اســتبدال قطــع  والبيــع وفــي  الشــراء  فــي  الهيــكل مشــغولين  أحبــار  الهيــكل. كان 
النقــود. لقــد كانــوا مســتعبدين للطمــع وحــب المــال بحيــث أنهــم لــم يكونــوا أفضــل 

مــن اللصــوص فــي نظــر هللا.
إن الكهنــة والرؤســاء قلمــا كانــوا يقــدرون قدســية العمــل الــذي كان عليهــم أن 
يضطلعــوا بــه، ففــي كل ســنة عندمــا كان يجــيء ميعــاد عيــد الفصــح وعيــد المظــال 
كانــت تُنحــر آالف الذبائــح، وكان الكهنــة يأخــذون الــدم ويرشــونه علــى المذبــح. وكان 
اليهــود قــد أَلِفــوا تقديــم الــدم، وكادوا ينســون حقيقــة كــون الخطيــة هــي التــي أوجبــت 
سفك دماء كل تلك الحيوانات. ولم يدركوا أن تلك الدماء كانت رمزا إلى دم ابن 
هللا الحبيــب الــذي كان مزمعــا أن يبذلــه مــن أجــل حيــاة العالــم، وأن مقدمــي تلــك 

الذبائــح كان ينبغــي أن تتجــه عقولهــم وانظارهــم إلــى الفــادي المصلــوب.
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الطاعة أفضل من الذبيحة
تطلــع يســوع إلــى تلــك الذبائــح البريئــة فــرأى كيــف أحــال اليهــود تلــك المحافــل 
العظيمــة إلــى مشــاهد للقســوة وســفك الدمــاء. فبــدال مــن التوبــة واالنســحاق علــى 
الخطية أكثروا من تقديم الذبائح كما لو أن هللا يتمجد إذ تُقدم له خدمة فاترة با 
قلــب. أمــا الكهنــة والرؤســاء فقــد قســوا قلوبهــم باألنانيــة والطمــع. لقــد جعلــوا نفــس 
الرمــوز التــي كانــت تشــير إلــى حمــل هللا وســيلة للربــح القبيــح، وهكــذا ضاعــت 
قدســية خدمــة الذبائــح وتاشــت عــن أذهــان الشــعب وقلوبهــم إلــى حــد كبيــر. فثــار 
غضب يســوع إذ علم أن دمه المزمع أن يُســفك ألجل خطايا العالم سيُســتهان به 

تمامــا كمــا اســتهين بدمــاء الذبائــح التــي كانــت تســيل كنهــر دائــم الجريــان.
كان المســيح قــد ذم تلــك التصرفــات علــى أفــواه األنبيــاء. فلقــد قــال صموئيــل: 
؟ ُهَوذَا االْســِتَماُع  بَائِحِ كََما ِباْســِتَماِع َصْوِت الرَّبِّ » َهْل َمَســرَُّة الرَّبِّ ِبالُْمْحرَقَاِت َوالذَّ
ِبيَحــِة، َواإلِْصَغــاُء أَفَْضــُل ِمــْن َشــْحِم الِْكبَــاِش «. وإذ رأى إشــعياء بعيــن  أَفَْضــُل ِمــَن الذَّ
النبوة ارتداد اليهود خاطبهم كمن هم قضاة سدوم وعمورة قائا: » اِْسَمُعوا كَاََم 
الــرَّبِّ يـَـا قَُضــاَة َســُدوَم! أَْصُغــوا إِلـَـى َشــِريَعِة إِلِهَنــا يـَـا َشــْعَب َعُمــورََة: »لَِمــاذَا لـِـي كَثـْـرَُة 
َناٍت، َوِبَدِم ُعُجول  . اتََّخْمُت ِمْن ُمْحرَقَاِت كِبَاٍش َوَشْحِم ُمَسمَّ ذَبَائِِحُكْم، يَُقوُل الرَّبُّ
. ِحيَنَمــا تَأْتـُـوَن لِتَظَْهــرُوا أََماِمــي، َمــْن طَلَــَب هــَذا ِمــْن أَيِْديُكــْم  َوِخرْفَــاٍن َوتُيُــوٍس َمــا أَُســرُّ
ــوا  . كُفُّ ــْوا. اْعزِلُــوا َشــرَّ أَفَْعالُِكــْم ِمــْن أََمــاِم َعيَْنــيَّ أَْن تَُدوُســوا ُدورِي؟«، اِْغتَِســلُوا. تََنقَّ
. انِْصُفوا الَْمظْلُوَم. اقُْضوا لِلْيَِتيِم.  . تََعلَُّموا فَْعَل الَْخيِْر. اطْلُبُوا الَْحقَّ رِّ َعْن ِفْعِل الشَّ

َحاُمــوا َعــِن األَرَْملـَـِة « )1 صموئيــل 1٥: 22؛ إشــعياء 1: 12-10، 16، 17(. 
فــذاك الــذي بنفســه قــد أعطــى هــذه النبــوات يــردد اإلنــذار اآلن آلخــر مــرة. كان 
الشــعب قــد نــادوا بيســوع ملــكا علــى إســرائيل إتمامــا للنبــوة. فرحــب بوالئهــم وقبــل 
أن يكــون ملــكا. وكان البــد لــه أن يتصــرف كملــك. لقــد عــرف أن محاوالتــه إلصــاح 
الكهنــة الفاســدين محــاوالت فاشــلة ال جــدوى منهــا، ومــع ذلــك فعملــه البــد أن يتــم. 
وينبغــي أن يقــدم للشــعب العديــم اإليمــان البرهــان علــى كونــه مرســا مــن قبــل هللا.

مغارة لصوص
ومــرة أخــرى يصــوب يســوع نظراتــه الفاحصــة األعمــاق إلــى رواق الهيــكل الــذي 
إليــه الكهنــة والرؤســاء  إلــى المســيح كل االبصــار والتفــت  قــد تنجــس. فاتجهــت 
والفريسيون واألمم، التفتوا بدهشة وخشوع إلى ذاك الذي وقف أمامهم بجال 
عظيــم كمــن هــو ملــك الســماء. لقــد أشــرق نــور األلوهيــة مــن خــال البشــرية، فظهــر 
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المســيح بجــال ومجــد لــم يُريــا عليــه مــن قبــل. وأولئــك القريبــون منــه هربــوا بعيــدا 
عنــه قــدر مــا اســتطاعوا فلــم يبــق قريبــا مــن يســوع غيــر القليــل مــن تاميــذه. حــدث 
ســكوت تــام ولــم يســتطع النــاس الصبــر علــى ذلــك الصمــت. ثــم تكلــم المســيح 
بســلطان عظيــم اكتســح الشــعب كلــه كمــا لــو كان عاصفــة قويــة فقــال: » َمْكتـُـوٌب: 
ــاَِة يُْدَعــى. َوأَنْتُــْم َجَعلْتُُمــوُه َمَغــارََة لُُصــوٍص! « )متــى 21: 13(.  بَيِْتــي بَيْــَت الصَّ
وقــد رن صوتــه فــي أرجــاء الهيــكل كصــوت بــوق، وبــدا الغضــب علــى محيــاه كمــا لــو 
كان نــارا آكلــة. وبســلطان أمــر قائــا: » ارْفَُعــوا هــِذِه ِمــْن هُهَنــا! « )يوحنــا 2: 16(.

قبــل ذلــك بثــاث ســنين خجــل رؤســاء الهيــكل ألنهــم هربــوا أمــام أمــر يســوع. 
ومنــذ ذلــك الحيــن كانــوا مندهشــين مــن مخاوفهــم وطاعتهــم الناجــزة بــدون تــردد 
أو ســؤال لذلــك اإلنســان الواحــد الوضيــع. وكانــوا يحســون أن خضوعهــم الحقيــر 
لــن يتكــرر. ولكــن هــا نحــن نراهــم اآلن أشــد رعبــا وهلعــا ممــا كانــوا قبــا  الذليــل 
وأســرع فــي إطاعــة أمــره ممــا فعلــوا أول مــرة. ولــم يكــن هنالــك مــن يجــرؤ علــى أن 
يتســاءل عــن ســلطانه أو يشــك فيــه. وقــد هــرب الكهنــة والتجــار مــن حضرتــه وهــم 

يســوقون ماشــيتهم أمامهــم.
وإذ كانوا يهربون خارجين من الهيكل التقوا جمعا من الناس جاءوا بمرضاهم 
وهــم يســألون أيــن يجــدون يســوع الشــافي العظيــم. فــكان الجــواب الــذي ســمعوه 
مــن أولئــك الهاربيــن ســببا فــي رجــوع بعــض ممــن قــد جــاءوا يطلبونــه، إذ خافــوا مــن 
مقابلــة ذاك الــذي كان قويــا وعظيمــا بهــذا المقــدار بحيــث أن مجــرد نظرتــه طــردت 
الكهنــة والرؤســاء مــن حضرتــه. ولكــن عــددا كبيــرا منهــم اندفعــوا يشــقون ألنفســهم 
طريقــا فــي وســط ذلــك الجمــع المندفــع إلــى الخــارج وهــم متلهفــون للوصــول إلــى 
ذاك الــذي هــو رجاؤهــم الوحيــد. وعندمــا هربــت الجمــوع بقــي آخــرون كثيــرون 
فــي الهيــكل فانضــم إليهــم اآلن أولئــك القادميــن، فامتــأ رواق الهيــكل مــرة أخــرى 

بالمرضــى والمحتضريــن فخدمهــم يســوع.

بيت سالم
وبعد فترة جازف الكهنة والرؤساء وعادوا إلى الهيكل. وعندما خفت حدة الهلع 
كانــوا جزعيــن يريــدون أن يعرفــوا مــا الــذي ســيفعله يســوع بعــد ذلــك. كانــوا يتوقعــون 
أنه ســيعتلي عرش داود. وإذ عادوا إلى الهيكل بكل ســكون ســمعوا أصوات الرجال 
والنســاء واألوالد وهــم يســبحون هللا. فلمــا دخلــوا تســمروا فــي أماكنهــم أمــام ذلــك 
المنظر العجيب إذ رأوا المرضى يصحون والعمي يبصرون والصم يسمعون والعرج 
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يطفرون فرحا. وقد كان األطفال أول من تهللوا. لقد شفاهم من أمراضهم وأخذهم 
بين ذراعيه وسمح لهم بتقبيله شكرا له وحباً. وقد نام بعض منهم على صدره وهو 
يعلــم الشــعب. واآلن هــا هــم األوالد يســبحونه فرحــا ويــرددون هتافــات االنتصــار التــي 
كانوا يهتفون بها في اليوم السابق قائلين أوصنا، ويلوحون بسعوف النخل بانتصار 
أمــام الُمَخلِّــص. وقــد رددت جوانــب الهيــكل صــدى هتافاتهــم حيــن قالــوا: » ُمبَــارٌَك 
اآلتـِـي ِباْســِم الــرَّبِّ «، » ُهــَوذَا َملِــُكِك يَأْتـِـي إِلَيْــِك. ُهــَو َعــاِدٌل َوَمْنُصــوٌر « )مزمــور 118: 

26؛ زكريــا 9: 9(، » أُوَصنَّــا البـْـِن َداُوَد! « )متــى 21: 9(.
تلــك األصــوات الفرحــة الحــرة المنطلقــة كانــت بغيضــة لــدى رؤســاء الهيــكل 
فحاولــوا أن يوقفــوا تلــك المظاهــرات عنــد حدهــا. فصــوَّروا للشــعب أن بيــت هللا 
قــد تنجــس بوجــود األوالد فيــه وبأصــوات الفــرح التــي ُســمعت مــن جوانبــه. فــإذ 
رأى أولئــك الرؤســاء أن كامهــم لــم يؤثــر فــي الشــعب لجــأوا إلــى المســيح وقالــوا 
ِمــْن   : أََمــا قََرأْتُــْم قَــطُّ لَُهــْم يَُســوُع: ›نََعــْم!  يَُقــوُل هــؤاُلَِء؟‹ فََقــاَل  َمــا  لــه: » ›أَتَْســَمُع 
َهيَّــأَْت تَْســِبيًحا؟‹ « )متــى 21: 16(. لقــد ســبق األنبيــاء  ــعِ  أَفْــَواِه األَطَْفــاِل َوالرُّضَّ
فأنبــأوا بــأن المســيح ســيُنادى بــه ملــكا، وقــد تمــت تلــك النبــوة. ولكــن كهنــة إســرائيل 
وحكامــه رفضــوا أن يعلنــوا مجــده، غيــر أن هللا حــرك األوالد ليكونــوا شــهوده. ولــو 

ســكت األوالد لكانــت نفــس أعمــدة الهيــكل تذيــع حمــد الُمَخلِـّـص.
أصــاب الفريســيين االرتبــاك والحيــرة ألن ذاك الــذي حاولــوا أن يحملــوه علــى 
تبــوأ يســوع مركــزه كحــارس ومهيمــن  الجبــن والفشــل كان ســيد الموقــف. فلقــد 
يســبق  ولــم  الملكــي،  الســلطان  هــذا  مثــل  أحــرز  أن  لــه  يســبق  لــم  الهيــكل.  علــى 
لكامــه وأعمالــه أن كان لهــا القــوة والســلطان اللــذان لهــا اآلن. لقــد صنــع عظائــم 
وعجائــب فــي كل أورشــليم مــن قبــل، ولكــن لــم يكــن لهــا مثــل هــذه القــوة وهــذا 
التأثيــر كمــا هــي اليــوم. ولــم يجــرؤ الكهنــة والرؤســاء علــى المجاهــرة بعدائهــم لــه أمــام 
الشــعب الذيــن قــد شــاهدوا تلــك اآليــات. ومــع أنهــم اغتاظــوا وارتبكــوا إذ ســمعوا 

جوابــه فإنهــم لــم يســتطيعوا اتخــاذ أيــة إجــراءات أخــرى فــي ذلــك اليــوم.

لْطَاَن؟ « » َمْن أَْعطَاَك هَذا السُّ
وفــي صبيحــة اليــوم التالــي جعــل رجــال الســنهدريم يتباحثــون فــي مــاذا يفعلــون 
بيســوع. قبــل ذلــك بثــاث ســنين طلبــوا منــه آيــة يـــثبت بهــا أنــه مســيا. ومنــد ذلــك 
الحيــن صنــع يســوع عظائــم وعجائــب وقــوات كثيــرة فــي كل البــاد. لقــد شــفى 
المرضــى وأشــبع آالف النــاس الجيــاع بكيفيــة عجائبيــة، ومشــى علــى المــاء وســكن 
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ميــاه البحــر الهائجــة. ومــرارا كثيــرة كشــف خفايــا قلــوب النــاس كمــن يقــرأ فــي كتــاب 
مفتــوح، وأخــرج الشــياطين وأقــام الموتــى فــكان لــدى الرؤســاء براهيــن ال حصــر لهــا 
علــى أنــه مســيا. واآلن هــم ال يطلبــون منــه آيــة تبرهــن علــى ســلطانه بــل أرادوا أن 

يســمعوا منــه قــرارا أو تصريحــا يكــون علــة إدانتــه.
فــإذ توجهــوا إلــى الهيــكل حيــث كان هــو يعلــم تقدمــوا ليســألوه قائليــن: » ِبــأَيِّ 
ــلْطَاَن؟ « كانــوا يتوقعــون أنــه ســيدعي  ُســلْطَاٍن تَْفَعــُل هــَذا؟ َوَمــْن أَْعطـَـاَك هــَذا السُّ
أنــه يســتمد ســلطانه مــن هللا، وكانــوا ينــوون أن ينكــروا عليــه هــذا االدعــاء. ولكــن 
ــه إليهــم ســؤاال كان يبــدو أنــه يتنــاول موضوعــاً آخــر وقــد جعــل جوابــه علــى  يســوع وجا
ـُة يُوَحنَّــا:  ســؤالهم موقوفــا علــى إجابتهــم علــى ســؤاله. فســألهم قائــا: » َمْعُموِديَـّ

ــاِس؟ « )متــى 21: 23-2٥(. ــَماِء أَْم ِمــَن النَّ ِمــْن أَيْــَن كَانَــْت؟ ِمــَن السَّ
فــي ورطــة ال يمكــن أليــة مغالطــة أن  أنفســهم  أنهــم أوقعــوا  الكهنــة  هنــا وجــد 
تنتشــلهم منهــا. فــإن قالــوا إن معموديــة يوحنــا مــن الســماء فســيتضح تقلبهــم، وفــي 
هــذه الحالــة ســيقول لهــم يســوع: لمــاذا لــم تؤمنــوا بــه؟ لقــد شــهد يوحنــا ليســوع 
قائــا: » ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا الَّــِذي يَرْفـَـُع َخِطيَّــَة الَْعالـَـِم! « )يوحنــا 1: 29(. فلــو صــدق 
الكهنــة شــهادة يوحنــا فكيــف كان يمكنهــم إنــكار حقيقــة كــون يســوع هــو مســيا؟ ولــو 
صرحــوا بمــا كانــوا يعتقدونــه وهــو أن معموديــة يوحنــا مــن النــاس لكانــوا يثيــرون علــى 

أنفســهم عاصفــة هائلــة مــن الســخط ألن الشــعب كانــوا يؤمنــون بــأن يوحنــا نبــي.
وباهتمــام عظيــم كان الشــعب ينتظــرون جــواب الكهنــة. لقــد عرفــوا أن الكهنــة 
كانــوا قــد اعترفــوا بقبولهــم لخدمــة يوحنــا وكانــوا ينتظــرون أنهــم ســيعترفون بــدون 
ســؤال بأنــه مرســل مــن هللا. ولكــن بعدمــا تــداول الكهنــة ســرا فيمــا بينهــم قــرروا أال 
يدلــوا برأيهــم. فبــكل ريــاء أقــروا بأنهــم يجهلــون ذلــك قائليــن: » ال نعلــم « فقــال لهــم 

المســيح:. » وال أنــا أقــول لكــم بــأي ســلطان أفعــل هــذا « )متــى 21: 27(.

جالل السماء
أُبكــم الكهنــة والكتبــة والرؤســاء جميعــا. ففــي حيرتهــم وخيبتهــم وقفــوا مقطبيــن 
وعابســين وهــم ال يجســرون علــى تقديــم أســئلة جديــدة للمســيح. وبســبب جبنهــم 
وترددهم أضاعوا حقهم في توقير الشعب الذين وقفوا بالقرب منهم يتسلون برؤية 

أولئــك الرجــال المتكبريــن األبــرار فــي أعيــن أنفســهم وقــد جللتهــم الهزيمــة والعــار.
إن كل أقــوال المســيح وأعمالــه هــذه كانــت هامــة. وكان تأثيرهــا ســيمتد ويزيــد 
إلــى درجــة عظيمــة بعــد صلبــه وصعــوده. فكثيــرون ممــن كانــوا بفــارغ الصبــر ينتظــرون 
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نتيجة اســتجواب يســوع كانوا ســيُجذبون إليه أخيرا ليصيروا له أتباعا وتاميذ، وكانوا 
قــد ُجذبــوا إليــه أوالً بقــوة أقوالــه التــي كانــوا قــد ســمعوها منــه فــي ذلــك اليــوم الزاخــر 
باألحداث. وما كان المشــهد الذي رأوه في الهيكل ليزول من أذهانهم. وقد الحظوا 
الفرق العظيم بين يسوع وبين رؤساء الكهنة وهو يناقشهم. كان رئيس الكهنة المتكبر 
متسربا بثياب ثمينة غالية الثمن، وكان يلبس على رأسه إكليا يتأأل متألقا، وكانت 
طلعتــه مهيبــة وكان شــعر رأســه ولحيتــه طويــا وأشــيب مــن طــول الســنين، وكانــت 
هيئته توقع الخوف في قلوب من يرونه. فأمام هذه الشخصية المهيبة وقف جال 
الســماء عاريــا عــن كل زينــة أو تفاخــر. وكانــت ثيابــه متســخة مــن الســفر، وكان وجهــه 
شــاحبا يعبــر عــن الحــزن الصبــور. ولكــن كان يــرى مســطورا علــى ذلــك المحيــا آيــات 
العظمــة واإلحســان التــي أبانــت الفــرق الشاســع بينــه وبيــن هيئــة رئيــس الكهنــة المتكبــر 
الغضــوب الواثــق بنفســه. إن كثيريــن ممــن قــد ســمعوا أقــوال يســوع وشــاهدوا أعمالــه 
فــي الهيــكل ادخــروا كل ذلــك ككنــز فــي قلوبهــم وقبلــوه كنبــي مرســل مــن هللا. ولكــن 
عندمــا اتجــه الشــعور العــام فــي صالــح يســوع زادت كراهيــة الكهنــة لــه وتفاقمــت. وإن 
الحكمة التي بها تحاشى يسوع الوقوع في األشراك المنصوبة له والتي كانت برهانا 

جديــدا علــى ألوهيتــه زادت نــار غضــب أعدائــه اشــتعاال.
إن المســيح فــي نضالــه مــع المعلميــن لــم يكــن يرمــي إلــى إذالل خصومــه. ولــم 
يكــن ممــا يبهجــه أن يراهــم فــي مركــز حــرج. كان لديــه درس هــام أراد أن يعلمــه 
للشــعب. لقــد أذل أعــداءه بكونــه جعلهــم يؤخــذون فــي الشــرك الــذي قــد نصبــوه 
الصطياده. إن اعترافهم بأنهم يجهلون صفة معمودية يوحنا أعطاه مجاال للكام، 
وقــد أحســن اســتخدام تلــك الفرصــة بكونــه أبــان لهــم موقفهــم علــى حقيقتــه إذ قــدم 

لهــم إنــذارا جديــدا باإلضافــة إلــى كل اإلنــذارات الســالفة.

ابنان
ابِْنــي،  يَــا  َوقَــاَل:  األَوَِّل  إِلَــى  فََجــاَء  ابَْنــاِن،  كَاَن إلِنَْســاٍن  تَظُنُّــوَن؟  قــال: » َمــاَذا 
اْذَهــب الْيَــْوَم اْعَمــْل ِفــي كَرِْمــي. فَأََجــاَب َوقـَـاَل: َمــا أُِريــُد. َولِكنَّــُه نـَـِدَم أَِخيــرًا َوَمَضــى. 
َوَجــاَء إِلَــى الثَّانِــي َوقَــاَل كَذلِــَك. فَأََجــاَب َوقَــاَل: َهــا أَنَــا يَــا َســيُِّد. َولَــْم يَْمــِض. فَــأَيُّ 

االثَْنيْــِن َعِمــَل إَِراَدَة األَِب؟ « )متــى 21: 31-28(. 
هــذا الســؤال المقتضــب مــن يســوع جعــل ســامعيه يؤخــذون علــى غــرة. لقــد 
نظــره  ثبَّــت يســوع  إذ ذاك  قالــوا حــاال: » األول «.  ثــم  انتبــاه  بــكل  المثــل  تتبعــوا 
ــاِريَن  عليهــم ثــم أجابهــم بنغمــات متجهمــة وقــورة قائــا: » الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّ الَْعشَّ
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ِفــي طَِريــِق الَْحــقِّ فَلَــْم  إِلَــى َملَُكــوِت هللِا، ألَنَّ يُوَحنَّــا َجاءَكُــْم  َوالزََّوانِــَي يَْســِبُقونَُكْم 
تُْؤِمُنــوا ِبــِه « )متــى 21: 31، 32(.

ســؤال  عــن  صحيحــة  إجابــة  يقدمــوا  أن  إالا  يســعهم  لــم  والرؤســاء  الكهنــة  إن 
المســيح. وهكــذا عــرف رأيهــم فــي تفضيــل مســلك االبــن األول. إن هــذا االبــن يمثــل 
العشــارين الذيــن كان الفريســيون يحتقرونهــم ويرفضونهــم. لقــد كان العشــارون 
فاســدين جــدا. نعــم إنهــم كانــوا متعديــن شــريعة هللا، وقــد برهنــوا فــي حياتهــم علــى 
مقاومتهــم الشــديدة لمطاليــب هللا. كانــوا غيــر شــاكرين وأشــرارا، وعندمــا طلــب 
منهــم أن يذهبــوا ليعملــوا فــي كــرم هللا رفضــوا بــكل إبــاء وازدراء. ولكــن عندمــا جــاء 

يوحنــا يكــرز بالتوبــة والمعموديــة قبــل العشــارون رســالته واعتمــدوا.
أما االبن الثاني فيمثل قادة األمة اليهودية. لقد تاب بعض الفريســيين وقبلوا 
معموديــة يوحنــا، ولكــن الرؤســاء رفضــوا االعتــراف بــه كمــن هــو مرســل مــن قبــل هللا. 
ولــم تســتطع إنذاراتــه وتوبيخاتــه أن تجعلهــم يصلحــون أنفســهم وأخطاءهــم. لقــد 
 .)30 )لوقــا 7:  ِمْنــُه «  ُمْعتَِمِديــَن  َغيْــَر  أَنُْفِســِهْم،  ِجَهــِة  ِمــْن  َمُشــورََة هللِا  » رَفَُضــوا 
إليــه  الــذي عندمــا وجهــت  الثانــي  االزدراء. وكاالبــن  بمنتهــى  قابلــوا رســالته  لقــد 
لــم يذهــب، كذلــك الكهنــة والرؤســاء  يــا ســيد؟ « ولكنــه  أنــا  الدعــوة قــال: » هــا 
أعلنــوا الطاعــة ولكنهــم ارتكبــوا العصيــان. لقــد صرحــوا بتصريحــات عظيمــة عــن 
التقــوى وادعــوا أنهــم يطيعــون شــريعة هللا ولكنهــم قدمــوا طاعــة زائفــة. لقــد شــهر 
الفريســيون بالعشــارين ولعنوهــم واعتبروهــم ملحديــن، ولكــن أولئــك العشــارين 
قبــل  الســماوات  ملكــوت  لدخــول  اســتحقاقهم  علــى  وأعمالهــم  بإيمانهــم  برهنــوا 
أولئــك الرؤســاء األبــرار فــي أعيــن أنفســهم الذيــن قــد أعطــي لهــم نــور عظيــم، ولكــن 

أعمالهــم لــم تكــن مطابقــة العترافهــم بالتقــوى.
لــم يكــن الكهنــة وال الرؤســاء يرغبــون فــي االســتماع لهــذه الحقائــق الفاحصــة، 
أن  يمكــن  مــا  يســوع  مــن  يســمعوا  أن  أمــل  علــى  ظلــوا صامتيــن  فقــد  ذلــك  ومــع 

بقــي شــيء آخــر كان عليهــم أن يســمعوه. يتخــذوه ذريعــة ضــده. ولكــن 

الكرَّامون األشرار
قال المســيح: » اِْســَمُعوا َمثَاً آَخَر: كَاَن إِنَْســاٌن رَبُّ بَيٍْت َغرََس كَرًْما، َوأََحاطَُه 
ــا قَــرَُب  ِبِســيَاٍج، َوَحَفــَر ِفيــِه َمْعَصــرًَة، َوبََنــى بُرًْجــا، َوَســلََّمُه إِلَــى كَرَّاِميــَن َوَســافََر. َولَمَّ
َوقْــُت األَثَْمــاِر أَرَْســَل َعِبيــَدُه إِلَــى الَْكرَّاِميــَن لِيَأُْخــَذ أَثَْمــارَُه. فَأََخــَذ الَْكرَّاُمــوَن َعِبيــَدُه 
َوَجلـَـُدوا بَْعًضــا َوقَتَلـُـوا بَْعًضــا َورََجُمــوا بَْعًضــا. ثـُـمَّ أَرَْســَل أَيًْضــا َعِبيــًدا آَخِريــَن أَكْثـَـَر ِمــَن 
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ــا  األَوَّلِيــَن، فََفَعلُــوا ِبِهــْم كَذلِــَك. فَأَِخيــرًا أَرَْســَل إِلَيِْهــُم ابَْنــُه قَائِــاً: يََهابُــوَن ابِْنــي! َوأَمَّ
ــوا نَْقتُلْــُه َونَأُْخــْذ  ــا رَأَْوا االبـْـَن قَالُــوا ِفيَمــا بَيَْنُهــْم: هــَذا ُهــَو الْــَوارُِث! َهلُمُّ الَْكرَّاُمــوَن فَلَمَّ
ِميرَاثَــُه! فَأََخــُذوُه َوأَْخرَُجــوُه َخــارَِج الَْكــرِْم َوقَتَلُــوُه. فََمتَــى َجــاَء َصاِحــُب الَْكــرِْم، َمــاَذا 

يَْفَعــُل ِبأُولَِئــَك الَْكرَّاِميــَن؟ « )متــى 21: ٤0-33(.
والرؤســاء  الكهنــة  ولكــن  أمامــه،  الماثليــن  الشــعب  كل  يخاطــب  يســوع  كان 
ــا، َويَُســلُِّم الَْكــرَْم إِلَــى كَرَّاِميــَن  ــاُء يُْهلُِكُهــْم َهــاَكًا رَِديًّ أجابــوه قائليــن: » أُولِئــَك األَرِْديَ
آَخِريــَن يُْعطُونَــُه األَثَْمــاَر ِفــي أَْوقَاتَِهــا « )متــى 21: ٤1(. إن أولئــك المتكلميــن لــم 
ياحظــوا بــادئ ذي بــدء تطبيــق المثــل، ولكنهــم أدركــوا اآلن أنهــم إنمــا نطقــوا بحكــم 
الدينونــة علــى أنفســهم. نجــد فــي المثــل أن رب البيــت يمثــل هللا، والكــرم يمثــل 
األمــة اليهوديــة، والســياج يمثــل شــريعة هللا التــي كانــت واقيــا لهــم، والبــرج يرمــز إلــى 
الهيــكل. لقــد عمــل صاحــب الكــرم كل مــا يلــزم لنجــاح كرمــه. وهــو يقــول: » َمــاَذا 
يُْصَنــُع أَيًْضــا لَِكرِْمــي َوأَنَــا لَــْم أَْصَنْعــُه لَــُه؟ « )إشــعياء ٥: ٤(. وهكــذا صــوَّر المســيح 
رعاية هللا إلسرائيل التي ال تكل. وكما كان يجب على الكرامين أن يقدموا للسيد 
فــي مقابــل ذلــك كميــة مناســبة مــن ثمــر الكــرم كذلــك كان مــن واجــب شــعب هللا 
أن يقدمــوا لــه اإلكــرام المطابــق المتيازاتهــم المقدســة. ولكــن كمــا قتــل الكرامــون 
العبيــد الذيــن أرســلهم الســيد فــي طلــب الثمــار كذلــك قتــل اليهــود األنبيــاء الذيــن 
أرســلهم هللا إليهــم يدعونهــم للتوبــة. لقــد قتلــوا رســوال بعــد رســول. إلــى هنــا لــم يكــن 
مجــال للشــك والتســاؤل فــي تطبيــق المثــل، والــكام الــذي تــا ذلــك لــم يكــن أقــل 
وضوحــا. لقــد رأى الكهنــة والرؤســاء فــي االبــن الحبيــب الــذي أرســله صاحــب الكــرم 
أخيــرا إلــى عبيــده العصــاة والذيــن أمســكوه وقتلــوه، صــورة واضحــة ليســوع ومصيــره 
المحتــوم الوشــيك الوقــوع. لقــد كانــوا مــن قبــل يتآمــرون علــى قتــل ذاك الــذي قــد 
أرســله اآلب إليهــم كآخــر إنــذار. وفــي الهــاك الــذي حــل بأولئــك الكراميــن غيــر 

الشــاكرين ظهــرت صــورة واضحــة المعالــم لهــاك مــن ســيقتلون المســيح.

يدينون أنفسهم
ُــْم قَــطُّ ِفــي  وإذ نظــر إليهــم الُمَخلِّــص بحــزن وإشــفاق اســتطرد يقــول: » أََمــا قََرأْت
ـِذي رَفََضــُه الْبَنَّــاُؤوَن ُهــَو قَــْد َصــاَر رَأَْس الزَّاِويَــِة؟ ِمــْن ِقبَــِل الــرَّبِّ  الُْكتُــِب: الَْحَجــُر الَـّ
ــَزُع ِمْنُكــْم  ــوُل لَُكــْم: إِنَّ َملَُكــوَت هللِا يُْن كَاَن هــَذا َوُهــَو َعِجيــٌب ِفــي أَْعيُِنَنــا! لِذلِــَك أَقُ
ــُض، َوَمــْن َســَقَط ُهــَو  ــٍة تَْعَمــُل أَثَْمــارَُه. َوَمــْن َســَقَط َعلـَـى هــَذا الَْحَجــِر يَتَرَضَّ َويُْعطـَـى ألُمَّ

ــِه يَْســَحُقُه! « )متــى 21: ٤2-٤٤(. َعلَيْ
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علــى  تنطبــق  أنهـــا  علــى  المجامــع  فــي  النبــوة  هــذه  يــرددون  اليهــود  ظــل  لقــد 
مســيا. لقــد كان المســيح هــو حجــر الزاويــة فــي النظــام اليهــودي وتدبيــر الخــاص 
البنــاؤون اليهــود الذيــن هــم كهنــة إســرائيل  بجملتــه. هــذا الحجــر األساســي كان 
ورؤســاؤه يرفضونــه اآلن. وقــد وجــه الُمَخلِـّـص التفاتهــم إلــى النبــوات الدالــة علــى 
خطــر موقفهــم. وبــكل وســيلة وجهــد أراد أن يوضــح لهــم طبيعــة العمــل الــذي كانــوا 

مزمعيــن أن يعملــوه.
كان يســتهدف غرضــا آخــر فــي كامــه. فــإذ ســألهم المســيح قائــا: » فََمتَــى 
َجــاَء َصاِحــُب الَْكــرِْم، َمــاَذا يَْفَعــُل ِبأُولَِئــَك الَْكرَّاِميــَن؟ « كان يقصــد أنهــم يجيبــون 
نفــس ذلــك الجــواب وأن يدينــوا أنفســهم. فــإذ لــم يكــن إلنذاراتــه أن تســوقهم إلــى 
التوبــة فســتختم علــى هاكهــم، وكان يرغــب فــي أنهــم يــرون أنهــم هــم الذيــن جلبــوا 
االمتيــازات  انتــزاع  فــي  هللا  عدالــة  يريهــم  أن  قصــد  كمــا  أنفســهم.  علــى  الدمــار 
القوميــة منهــم، األمــر الــذي قــد بــدأ فعــا والــذي ســيكون مــن عواقبــه ليــس فقــط 

خــراب هيكلهــم ومدينتهــم بــل تشــتت األمــة كلهــا.
لقــد فطــن ســامعوه إلــى ذلــك اإلنــذار ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك الحكــم الــذي 
حكمــوا بــه علــى أنفســهم، فــإن أولئــك الكهنــة والرؤســاء كانــوا مزمعيــن أن يكملــوا 
ــوا نَْقتُلْــُه « )متــى 21: 38(. » َوإِْذ  تلــك الصــورة بقولهــم: » هــَذا ُهــَو الْــَوارُِث! َهلُمُّ
كَانـُـوا يَطْلُبـُـوَن أَْن يُْمِســُكوُه، َخافـُـوا ِمــَن الُْجُمــوِع، ألَنَّــُه كَاَن ِعْنَدُهــْم ِمثـْـَل نَِبــيٍّ « )متــى 

21: ٤6(. ألن الــرأي العــام كان فــي جانــب المســيح.

الحجر المرفوض
إن المســيح إذ اقتبــس النبــوة الخاصــة بالحجــر المرفــوض كان يشــير إلــى حــادث 
وقع بالفعل في تاريخ إسرائيل، وكان له عاقة ببناء الهيكل األول، ففي حين كان لها 
تطبيق خاص في مجيء المسيح األول وكان ينبغي أن تروق لليهود بقوة خاصة فإن 
فيها لنا نحن أيضا درسا ثمينا. عندما أقيم هيكل سليمان أُعدت الحجارة الضخمة 
التي كان سيبنى بها األساس والجدران، في مقطع األحجار، إذ بعد اإلتيان بها إلى 
مكان البناء لم يكن مسموحا بأن ترفع عليها فأس أو معول أو إزميل، ولم يكن على 
الفعلة إالا أن يضعوا كل حجر في المكان المخصص له. وقد أُتي بحجر كبير الحجم 
جــدا وغريــب الشــكل ليوضــع فــي األســاس. ولكــن الفعلــة لــم يجــدوا لــه مكانــا يناســبه 
فلــم يقبلــوه. وإذ كان ملقــى هكــذا فــي طريقهــم دون أن يُســتعمل كان مصــدر كــدر 
ومضايقــة لهــم. وقــد ظــل مرفوضــا ومطروحــا أمــدا طويــا. ولكــن عندمــا أراد البنــاؤون 
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أن يضعــوا حجــر الزاويــة بحثــوا طويــا لعلهــم يجــدون حجــرا ضخمــا ومتينــا يتناســب 
شــكله مــع شــكل الزاويــة ليشــغل ذلــك الفــراغ الخــاص ويتحمــل ثقــل البنــاء كلــه. فلــو 
أنهم اختاروا اختيارا طائشا لهذا المكان الهام فإن سامة البناء كله تتعرض للخطر. 
فينبغــي لهــم أن يجــدوا حجــرا يتحمــل حــرارة الشــمس وتأثيــر الجليــد وقــوة العواصــف. 
ففي أوقات مختلفة اختيرت عدة أحجار ولكنها كلها تحطمت تحت ثقل الضغط 
الشــديد، ولــم يكــن لأحجــار األخــرى أن تتحمــل تجربــة تقلبــات الطقــس المباغتــة. 
ولكــن األنظــار اتجهــت أخيــرا إلــى ذلــك الحجــر الــذي ظــل مرفوضــا أمــدا طويــا. لقــد 
تعــرض لحــر الشــمس والهــواء والعواصــف دون أن يظهــر فيــه شــق صغيــر. وقــد فحــص 
البنــاؤون هــذا الحجــر. لقــد صمــد لــكل امتحــان إال امتحانــا واحــدا، فلــو أمكنــه تحمــل 
الضغط الشــديد فســيقررون قبوله كحجر الزاوية. وقد أجري االمتحان وقُبل الحجر 
وُوضــع فــي المــكان المخصــص لــه وُوجــد أنــه يناســبه تمامــا. ولقــد أظهــر إلشــعياء فــي 

رؤيــا نبويــة أن هــذا الحجــر كان رمــزا للمســيح. فيقــول إشــعياء:
َوَحَجــَر  َمْقِدًســا  َويَُكــوُن  رَْهبَتُُكــْم.  َوُهــَو  َخْوفُُكــْم  فَُهــَو  الُْجُنــوِد  رَبَّ  ُســوا  » قَدِّ
فَيَْعثُــُر  أُورَُشــلِيَم.  لُِســكَّاِن  َوَشــَركًا  ــا  َوفَخًّ إِْســرَائِيَل،  لِبَيْتَــْي  َعثْــرٍَة  َوَصْخــرََة  َصْدَمــٍة 
النبــي  حمــل  وإذ  فَيُلَْقطُــوَن «.  َويَْعلَُقــوَن  فَيَْنَكِســُروَن  َويَْســُقطُوَن،  كَِثيــُروَن  ِبَهــا 
عبــر األجيــال فــي الرؤيــا النبويــة إلــى مجــيء المســيح األول أظهــر لذلــك النبــي أن 
بهــا حجــر  التــي عومــل  المعاملــة  كانــت  واختبــارات  تجــارب  المســيح ســيتحمل 
: »هأَنَــَذا  الــرَّبُّ ــيُِّد  السَّ يَُقــوُل  إليهــا، » لِذلِــَك هَكــَذا  زاويــة هيــكل ســليمان رمــزا 
ًســا «  ــُس ِفــي ِصْهيَــْوَن َحَجــرًا، َحَجــَر اْمِتَحــاٍن، َحَجــَر زَاِويـَـٍة كَِريًمــا، أََساًســا ُمَؤسَّ أَُؤسِّ

.)16 13-1٥؛ 28:  )إشــعياء 8: 

س أََساس ُمَؤسَّ
بنفســه.  اختــار حجــر األســاس ووضعــه  قــد  الامتناهيــة  فــي حكمتــه  إن هللا 
لــكل ســكان العالــم أن يلقــوا عليــه كل  ًســا «. ويمكــن  وقــد دعــاه » أََساًســا ُمَؤسَّ
أثقالهــم وهمومهــم. وهــو يســتطيع أن يصمــد لهــا كلهــا، ويمكنهــم أن يبنــوا عليــه 
بــكل اطمئنــان. إن المســيح هــو » حجــر امتحــان « )حجــر ُمجــرَّب( وهــو ال يخــذل 
مــن يتكلــون عليــه أبــدأ. لقــد ثبــت أمــام كل امتحــان وتحمــل ثقــل خطيــة آدم وخطايــا 
نســله وعظــم انتصــاره علــى قــوات الشــر. لقــد حمــل كل األثقــال التــي ألقاهــا عليــة 
كل الخطــاة التائبيــن. ففــي المســيح يجــد القلــب الخاطــئ الراحــة، إذ هــو األســاس 
الثابــت. وكل مــن يتخذونــه ســندا ومعتمــدا لهــم يســتريحون فــي طمأنينــة كاملــة.
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إن إشــعياء يعلــن فــي نبواتــه أن المســيح حجــر صدمــة كمــا أنــه أســاس مؤســس. 
إن بطــرس الرســول إذ يكتــب بوحــي الــروح القــدس يبيــن بــكل وضــوح مــن هــم الذيــن 
يكــون لهــم المســيح حجــر األســاس ومــن هــم الذيــن يصيــر لهــم صخــرة عثــرة، فيقــول:

» إِْن كُْنتُــْم قـَـْد ُذقْتُــْم أَنَّ الــرَّبَّ َصالـِـٌح. الَّــِذي إِْذ تَأْتـُـوَن إِلَيْــِه، َحَجــرًا َحيًّــا َمرْفُوًضــا 
ِمــَن النَّــاِس، َولِكــْن ُمْختـَـاٌر ِمــَن هللِا كَِريــٌم، كُونـُـوا أَنْتـُـْم أَيًْضــا َمبِْنيِّيــَن  كَِحَجــارٍَة َحيَّــةٍ  بَيْتـًـا 
ًســا، لِتَْقِديــِم َذبَائِــَح ُروِحيَّــٍة َمْقبُولَــٍة ِعْنــَد هللِا ِبيَُســوَع الَْمِســيِح.  ُروِحيًّــا، كََهُنوتًــا ُمَقدَّ
ــُن أَيًْضــا ِفــي الِْكتَــاِب: ›هَنــَذا أََضــُع ِفــي ِصْهيَــْوَن َحَجــَر زَاِويَــٍة ُمْختَــاًرا  لِذلِــَك يُتََضمَّ
ــا لِلَِّذيــَن  كَِريًمــا، َوالَّــِذي يُْؤِمــُن ِبــِه لـَـْن يُْخــزَى‹. فَلَُكــْم أَنْتـُـُم الَِّذيــَن تُْؤِمُنــوَن الَْكرَاَمــُة، َوأَمَّ
ـِذي رَفََضــُه الْبَنَّــاُؤوَن، ُهــَو قَــْد َصــاَر رَأَْس الزَّاِويَــِة‹ ›َوَحَجــَر  الَ يُِطيُعــوَن، ›فَالَْحَجــُر الَـّ
ُجِعلُــوا  ـِذي  الَـّ األَْمــُر  لِلَْكلَِمــِة،  َغيْــَر طَائِِعيــَن  يَْعثُــُروَن  الَِّذيــَن  َعثْــرٍَة.  َوَصْخــرََة  َصْدَمــٍة 

لَــُه‹ « )1 بطــرس 2: 8-3(.
الذيــن  هــم  هــؤالء  مؤسســا.  أساســا  المســيح  لهــم  يصيــر  يؤمنــون  فالذيــن 
يســقطون علــى الحجــر ويترضضــون فالخضــوع للمســيح واإليمــان بــه يمثــان هنــا. 
فالســقوط علــى الحجــر والترضــض هــو التخلــي عــن برِّنــا الذاتــي وتقديــم توبتنــا عــن 
آثامنــا للمســيح وإيماننــا بمحبتــه الغافــرة بوداعــة األطفــال. وهكــذا أيضــا يحــدث أننــا 

باإليمــان والطاعــة نُبَْنــى علــى المســيح كأساســنا.
ويمكــن لليهــود كمــا لأمــم أن يبنــوا علــى هــذا الحجــر الحــي. هــذا هــو األســاس 
الوحيــد الــذي يمكننــا أن نبنــي عليــه بــكل اطمئنــان. وهــو يتســع للجميــع، كمــا أنــه 
قــوي ومتيــن جــدا بحيــث يســتطيع أن يتحمــل ثقــل أحمــال العالــم كلــه. وباالرتبــاط 
بالمســيح الحجــر الحــي يصيــر كل مــن يبنــون علــى هــذا األســاس حجــارة حيــة. إن 
أشــخاصا كثيريــن بمجهودهــم الشــخصي يقطعــون ويصقلــون ويجملاــون ولكنهــم ال 
بالمســيح. فبــدون هــذا  يســتطيعون أن يكونــوا » حجــارة حيــة « لعــدم ارتباطهــم 
االرتبــاط ال يمكــن إلنســان أن يخلــص. فمــا لــم تكــن حيــاة المســيح فينــا ال نســتطيع 
الصمــود أمــام عواصــف التجــارب. إن ســامتنا األبديــة موقوفــة علــى كوننــا نبنــي 
علــى األســاس المؤســس. إن كثيريــن يبنــون اليــوم علــى أســس لــم تُمتحــن. فعندمــا 
تهطــل األمطــار وتــزأر العواصــف وتفيــض األنهــار يســقط بيتهــم ألنــه غيــر مؤســس 

علــى الصخــرة األزليــة، حجــر الزاويــة العظيــم، يســوع المســيح.
ولكــن  عثــرة.  صخــرة  يصيــر  فالمســيح  طائعيــن «  غيــر  يعثــرون  » للذيــن  أمــا 
» الحجــر الــذي رفضــه البنــاؤون هــو قــد صــار رأس الزاويــة «. فالمســيح إذ كان فــي 
رســالته األرضيــة كالحجــر المرفــوض احتمــل اإلهمــال واإلهانــة. قيــل عنــه: » ُمْحتََقــٌر 
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َوَمْخــُذوٌل ِمــَن النَّــاِس، رَُجــُل أَْوَجــاٍع َوُمْختَِبــُر الَْحــزَِن، وَكَُمَســتٍَّر َعْنــُه ُوُجوُهَنــا، ُمْحتََقــٌر 
يــوم تمجيــده كان قريبــا. فبقيامتــه مــن  3(. ولكــن  ِبــِه « )إشــعياء ٥3:  نَْعتَــدَّ  فَلَــْم 
مجيئــه  وفــي   .)٤ )روميــة 1:  بقــوة «  » ابــن هللا  تعيــن  قــد  أنــه  ســيعلن  األمــوات 
الثانــي ســيظهر كمــن هــو رب الســماء واألرض. وأولئــك الذيــن كانــوا اآلن مزمعيــن 
أن يصلبــوه ســيرونه ويعرفونــه فــي بهــاء عظمتــه. وأمــام المســكونة كلهــا يصيــر هــذا 

الحجــر المرفــوض رأس الزاويــة.

» يَْسَحُقُه! «
» َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعلَيْــِه يَْســَحُقُه! « )متــى 21: ٤٤(. فأولئــك القــوم الذيــن قــد 
رفضــوا المســيح كانــوا ســيرون مدينتهــم وأمتهــم وقــد هلكتــا وتاشــتا مــن الوجــود. 
كان مجدهــم سيســحق ويــذرى كالرمــاد أمــام الريــح. ومــا الــذي أهلــك اليهــود؟ إنهــا 
الصخــرة التــي لــو بنــوا عليهــا لتمتعــوا بالطمأنينــة والســام. لقــد كان هــو لطــف هللا 
الــذي اســتهانوا بــه، وبــره الــذي امتهنــوه وركلــوه، ورحمتــه التــي اســتخفوا بهــا. إن 
النــاس يناصبــون هللا العــداء ويقاومونــه ولذلــك فــكل مــا كان يمكــن أن يكــون ســبب 
مــا أراده هللا أن يكــون لهــم للحيــاة وجــدوه  خاصهــم يصيــر علــة هاكهــم. وكل 
الــذي  والــدم  أورشــليم.  خــراب  علــة  للمســيح  اليهــود  صلــب  كان  لقــد  للمــوت. 
ســفك فــي جلجثــة كان هــو حجــر الرحــى الــذي أغرقهــم فــي لجــة الهــاك فــي هــذا 
العالــم وفــي العالــم اآلتــي. وكذلــك ســيكون الحــال فــي اليــوم األخيــر عندمــا تنقــض 
صواعــق الدينونــة علــى جميــع رافضــي نعمــة هللا. فالمســيح الــذي كان بالنســبة 
لهــم صخــرة عثــرة ســيظهر لهــم كجبــل هــاك وانتقــام. إن بهــاء مجــد وجهــه الــذي 
هــو لأبــرار حيــاة وســام ســيكون نــارا آكلــة لأشــرار. فلكــون الخاطــئ قــد رفــض 

محبــة هللا وازدرى بنعمتــه فابــد مــن هاكــه.
وبأمثلة كثيرة وإنذارات متكررة أبان المسيح لليهود ماذا ستكون نتيجة رفضهم 
البــن هللا. وهــو بهــذه األقــوال يخاطــب كل مــن يرفضــون قبولــه فــي هــذا العصــر فاديــا 
ــه إليهــم، إذاً فــا عــذر لهــم. فالهيــكل الــذي تنجــس واالبــن  لهــم، فــكل إنــذار قــد ُوجِّ
نظيــر  لهــم  أولئــك  كل  المــزدرون-  والبنــاؤون  األرديــاء  والكرامــون  العــاق  العاصــي 

يشــبههم فــي اختبــار كل خاطــئ. فــإذا لــم يتــب فابــد أن تحيــق بــه الدينونــة.
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 22: 1٥-٤6؛
 مرقس 12: 13-٤0؛ لوقا 20: ٤7-20(.

لقــد اســتمع الكهنــة والرؤســاء فــي صمــت إلــى توبيخــات المســيح الســديدة. ولــم 
يســتطيعوا تفنيــد اتهاماتــه، ولكنهــم زادوا إصــرارا علــى اصطيــاده. وألجــل هــذا أرســلوا 
إليــه جواســيس » يَتَــرَاَءْوَن أَنَُّهــْم أَبْــرَاٌر لَِكــْي يُْمِســُكوُه ِبَكلَِمــٍة، َحتَّــى يَُســلُِّموُه إِلَــى ُحْكــِم 
الذيــن  القدامــى  الفريســيين  إليــه  َوُســلْطَانِِه « )لوقــا 20: 20(. ولــم يرســلوا  الَْوالِــي 
التقاهــم يســوع مــرارا، بــل أرســلوا إليــه شــباباً متحمســين وغيوريــن وكانــوا يظنــون أن 
يســوع ال يعرفهــم. فذهــب هــؤالء فــي صحبــة بعــض الهيرودســيين الذيــن كان عليهــم 
أن يســمعوا أقوال المســيح حتى يشــهدوا ضده عند محاكمته. لقد كان الفريســيون 
والهيرودسيون ألد األعداء، ولكنهم اتحدوا اآلن معا في عدائهم ومناوأتهم للمسيح.

ينصبون شركا
ظــل الفريســيون مهتاجيــن بســبب الجزيــة التــي فرضهــا عليهــم الرومــان. وكانــوا 
يعتقــدون أن دفــع الجزيــة أمــر مخالــف لشــريعة هللا. وهــا هــم اآلن يــرون الفرصــة 
مواتيــة لهــم لينصبــوا شــركا الصطيــاد يســوع. فجــاء إليــه جواسيســهم، وبإخــاص 
ـَك  أَنَـّ نَْعلَــُم  ـُم،  ُمَعلِـّ » يَــا  لــه:  قالــوا  واجبهــم  معرفــة  فــي  يرغبــون  كأنمــا  ريائــي، 
ِباالْســِتَقاَمِة تَتََكلَّــُم َوتَُعلِّــُم، َوالَ تَْقبَــُل الُْوُجــوَه، بـَـْل ِبالَْحــقِّ تَُعلِّــُم طَِريــَق هللِا. أَيَُجــوُز لََنــا 

أَْن نُْعِطــَي ِجْزيَــًة لَِقيَْصــَر أَْم الَ؟ « )لوقــا 20: 21، 22(. 
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ـُم « اعترافــا  ـُم َوتَُعلِـّ ـَك ِباالْســِتَقاَمِة تَتََكلَـّ فلــو كانــوا مخلصيــن لــكان قولهــم » أَنَـّ
الــكام للتمويــه والخــداع. ومــع ذلــك فقــد كانــت  مدهشــا. ولكنهــم نطقــوا بهــذا 
شهادتهم صادقة، فلقد عرف الفريسيون، عن يقين، أن المسيح كان باالستقامة 

يتكلــم ويعلــم وســيدانون بموجــب شــهادتهم.
لقــد ظــن أولئــك الذيــن قدمــوا ذلــك الســؤال إلــى يســوع بأنهــم قــد أحكمــوا 
إخفــاء قصدهــم وأحســنوا التنكــر، ولكــن يســوع علــم مــا فــي قلوبهــم كمــن يقــرأ 
بُونَِنــي؟ «  فــي كتــاب مفتــوح، وكشــف القنــاع عــن ريائهــم إذ قــال لهــم: » لَِمــاَذا تَُجرِّ
كشــف  قــد  أنــه  أراهــم  إذ  يطلبوهــا  لــم  آيــة  لهــم  قــدم  وبذلــك   .)23  :20 )لوقــا 
نواياهــم الخفيــة. ولقــد زاد ارتباكهــم عندمــا أضــاف قائــا: » أَُرونـِـي ِديَنــاًرا « فلمــا 
ــورَُة َوالِْكتَابَــُة؟« فَأََجابُــوا َوقَالــُوا: » لَِقيَْصــَر « ثــم أشــار  أتــو بــه ســألهم: » لَِمــِن الصُّ
إلــى الكتابــة التــي علــى الدينــار . فََقــاَل لَُهــْم: » أَْعطُــوا إًِذا َمــا لَِقيَْصــَر لَِقيَْصــَر َوَمــا 

هلِل هلِل « )لوقــا 20: 2٤، 2٥(. 
كان الجواسيس ينتظرون أن يقدم يسوع جوابا مباشرا بطريقة أو بأخرى. فلو 
قــال: ال يجــوز لكــم أن تعطــوا جزيــة لقيصــر لكانــوا يقدمــون شــكوى ضــده للســلطات 
الرومانيــة، وكان يقبــض عليــه كمحــرض علــى الثــورة والعصيــان. ولــو قــال: يجــوز لكــم 
أن تعطــوا الجزيــة، لكانــوا يشــكونه للشــعب كمــن يقــاوم شــريعة هللا. ولكنهــم أمــام 
جوابــه أحســوا باالرتبــاك والهزيمــة. لقــد تشوشــت خططهــم، فالجــواب المختصــر 

الــذي أجــاب بــه الســيد علــى ســؤالهم لــم يتــرك لهــم بابــا للــكام.
لم يكن جواب المسيح تملصا أو مراوغة بل كان جوابا صريحا على سؤالهم. 
فــإذ أمســك فــي يــده تلــك العملــة الرومانيــة التــي كان مطبوعــا عليهــا اســم القيصــر 
وصورتــه أعلــن لهــم أنهــم طالمــا هــم عائشــون تحــت حمايــة القــوة الرومانيــة فهــم 
ملتزمــون بــأن يقدمــوا لتلــك القــوات المعونــة الواجبــة طالمــا أن ذلــك ال يتعــارض 
مــع واجبهــم الرســمي. ولكــن بينمــا هــم يخضعــون مســالمين لقوانيــن البــاد عليهــم 

دائمــا أن يقدمــوا والءهــم هلل أوال.
ألولئــك  جارحــا  توبيخــا  كان   » ِ هلِلا  ِ هلِلا َمــا  » أَْعطُــوا...  الُمَخلِـّـص:  قــول  إن 
اليهــود المتآمريــن. فلــو كانــوا بــكل أمانــة قــد قامــوا بــكل التزاماتهــم هلل لمــا صــاروا 
أيــة رايــة أجنبيــة تخفــق فــوق  أمــة منهزمــة خاضعــة للحكــم األجنبــي، ومــا كانــت 
روابــي أورشــليم، ومــا كان يقــف علــى أبوابهــا حــراس مــن الرومــان، ومــا كان يحكــم 
داخــل أســوارها واٍل رومانــي. لقــد كانــت األمــة اليهوديــة حينئــٍذ تتحمــل قصــاص 

ارتدادهــا عــن هللا.
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بُــوا ِمــْن َجَواِبــِه َوَســَكتُوا « )متــى  فلمــا ســمع الفريســيون جــواب المســيح » تََعجَّ
22: 22(. لقــد وبــخ رياءهــم وغطرســتهم وبعملــه هــذا قــرر مبــدأ عظيمــا، مبــدأ يبيــن 
حــدود واجــب اإلنســان بوضــوح تلقــاء الحكومــة المدنيــة وواجبــه نحــو هللا. فلقــد 
وجــدت عقــول مرتبكــة كثيــرة جوابــا ثابتــا، وبعــد ذلــك التزمــت تلــك العقــول جانــب 
المبدأ الصائب. ومع أن كثيرين مضوا ساخطين فقد رأوا أن المبدأ الذي ينطوي 

عليــه الســؤال قــد أوضــح تمامــا. وقــد تعجبــوا مــن فطنــة المســيح البعيــدة النظــر.

انشقاق بين الفريقين 
لقــد  الخبيثــة.  بأســئلتهم  الصدوقيــون  تقــدم  حتــى  الفريســيون  أُبكــم  أن  ومــا 
كان العــداء الشــديد مســتحكما بيــن هذيــن الحزبيــن. كان الفريســيون متمســكين 
التقاليــد الخارجيــة  بــكل قوتهــم يحافظــون علــى  التمســك، كانــوا  بالتقاليــد أشــد 
ومجديــن فــي ممارســة االغتســال واألصــوام والصلــوات الطويلــة وكانــوا يفاخــرون 
كانــوا  إذ  هللا  وصيــة  أبطلــوا  قــد  أنهــم  أعلــن  المســيح  ولكــن  بصدقاتهــم.  النــاس 
يُعلامــون تعاليــم هــي وصايــا النــاس. وكطائفــة كانــوا قومــا متعصبيــن ومنافقيــن، 
ومــع ذلــك فقــد وجــد بينهــم جماعــة كانــوا متمســكين بالتقــوى الحقيقيــة. وهــؤالء 
قبلــوا تعاليــم المســيح وصــاروا لــه تاميــذ. أمــا الصدوقيــون فكانــوا يرفضــون تقاليــد 
الفريســيين وكانــوا يعترفــون بإيمانهــم بأكثــر أســفار الكتــاب معتبريــن إياهــا قانونــا 

لأعمــال، ولكنهــم كانــوا فــي الواقــع قومــا كثيــري الشــكوك ومادييــن.
الحيــاة  األمــوات وعقيــدة  المائكــة وقيامــة  ينكــرون وجــود  الصدوقيــون  كان 
مــع  نقيــض  طرفــي  علــى  كانــوا  األمــور  هــذه  كل  فــي  وعقابهــا.  بثوابهــا  العتيــدة 
الفريســيين. وكان موضــوع الجــدال الدائــم بيــن ذينــك الحزبيــن هــو القيامــة بوجــه 
خــاص. كان الفريســيون يؤمنــون بالقيامــة إيمانــا ثابتــا، ولكنهــم فــي مناقشــاتهم 
فــي نظرهــم  المــوت  فــكان  اآلتيــة ملتبســة وغامضــة.  الحيــاة  عــن  آراؤهــم  كانــت 
عــن مقارعــة  إيضاحــه. وإن عجزهــم  عــن  ســرا اســتعصى عليهــم فهمــه وعجــزوا 
وكانــت  ينقطــع.  ال  الــذي  االهتيــاج  مــن  لكثيــر  مجــاال  أعطــى  الصدوقييــن  حجــج 
الغاضبــة  بالمشــادات  تنتهــي  مــا  غالبــا  الحزبيــن  بيــن  الدائــرة  المناقشــات 
والخصومــات الشــديدة. وهكــذا كان يتفاقــم الجفــاء وتتســع شــقة الخــاف بيــن 

كانــت. ممــا  أكثــر  الفريقيــن 
كان الصدوقيــون فــي العــدد أقــل جــدا مــن خصومهــم، ولــم يكــن لهــم ســلطان 
قــوي علــى عامــة الشــعب كمــا كان للفريســيين. ولكــن كثيريــن منهــم كانــوا أثريــاء 
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فــكان لهــم النفــوذ الــذي يمكــن أن يمنحــه الثــراء. وقــد كان بيــن صفوفهــم الســواد 
األعظــم مــن الكهنــة، وكان رئيــس الكهنــة يُختــار مــن بينهــم عــادة. وكان هــذا بموجــب 
شــرط صريــح أالا ينشــروا شــكوكهم أو يجعلوهــا تســيطر علــى عقــول النــاس. ونظــرا 
لكثــرة عــدد الفريســيين وشــهرتهم كان مــن الــازم للصدوقييــن أن يوافقوهــم علــى 
معتقداتهــم ولــو ظاهــرا متــى شــغل أحدهــم إحــدى وظائــف الكهنــوت، ولكــن نفــس 

فكــرة كونهــم الئقيــن لتلــك الوظيفــة ســاعد علــى نشــر أخطائهــم.

تفكير معوج مراوغ
رفــض الصدوقيــون تعليــم يســوع. لقــد كان يحركــه روح لــم يريــدوا هــم االعتــراف 
بأنــه يُظهــر نفســه بهــذه الكيفيــة. وكان تعليمــه عــن الحيــاة اآلتيــة وعــن هللا مناقضــا 
آلرائهم ونظرياتهم. كانوا يعتقدون أن هللا هو الكائن الوحيد األسمى من اإلنسان، 
ولكنهــم كانــوا يجادلــون قائليــن إن عنايــة هللا المتســلطة وعلمــه الســابق يجــردان 
اإلنســان مــن حريــة العمــل واإلرادة وينزالنــه إلــى منزلــة العبيــد. كمــا كانــوا يعتقــدون 
أن هللا بعدمــا خلــق اإلنســان تركــه لنفســه مســتقا عــن كل نفــوذ أو ســلطان أعلــى. 
وكانــوا يعتقــدون كذلــك أن اإلنســان حــر ألن يتســلط علــى نفســه ويشــكل حــوادث 
العالــم، وأن مصيــره هــو بيــن يديــه. وكانــوا ينكــرون أن روح هللا يعمــل عــن طريــق 
المســاعي البشــرية أو الوســائل الطبيعيــة، ومــع ذلــك كانــوا يعتقــدون أن اإلنســان 
إذ يســتخدم قــواه الطبيعيــة بكيفيــة ســديدة يمكنــه أن يتســامى ويســتنير، وأن حياتــه 

يمكــن أن تتطهــر بواســطة فــرض ممارســات عنيفــة وصارمــة علــى نفســه. 
أنهــم كانــوا يعتقــدون أن  هــذا وإن آراءهــم عــن هللا شــكلت أخاقهــم. فكمــا 
هللا غيــر مهتــم باإلنســان أصبحــوا قليلــي التقديــر أحدهــم لآلخــر، وكان اتحادهــم 
بعضهــم ببعــض ضعيفــا. وإذ رفضــوا االعتــراف بتأثيــر الــروح القــدس علــى أفعــال بنــي 
اإلنســان فقــد كانــت تعوزهــم قوتــه فــي حياتهــم. وكغيرهــم مــن اليهــود كانــوا يفخــرون 
بأنهــم أوالد إبراهيــم ولهــم الحــق فــي الميــراث، كمــا كانــوا يفخــرون بتمســكهم الشــديد 
بمطاليــب النامــوس، ولكنهــم كانــوا مجرديــن عــن فهــم روح النامــوس وإيمــان إبراهيــم 
وكرمــه. وكانــت دائــرة عطفهــم اإلنســاني ضيقــة ومحــدودة جــدا. وكانــوا يعتقــدون أنــه 
مــن الممكــن للنــاس جميعــا أن يحــرزوا نصيبــا فــي متــع الحيــاة وبركاتهــا. ولــم تتأثــر 

قلوبهــم باحتيــاج اآلخريــن أو آالمهــم، بــل كانــوا يعيشــون ألنفســهم.
شــهد المســيح، بأقوالــه وأعمالــه، بوجــود قــوة إلهيــة يمكنهــا أن تأتــي بنتائــج فائقــة 
للطبيعة، وشهد بوجود حياة مستقبلة بعد هذه الحياة، وشهد بوجود هللا كآب لبني 
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اإلنسان وهو ساهر دائما على مصالحهم الحقيقية. وأعلن عن عمل القوة اإللهية في 
اإلحسان والرفق اللذين كانا توبيخا للصدوقيين على أنانيتهم وانطوائهم. وقد علَّم أن 
هللا ألجــل خيــر اإلنســان الزمنــي واألبــدي يــرف علــى قلبــه بالــروح القــدس. وأبــان خطــأ 

اإلركان إلــى القــوة البشــرية ألجــل تغييــر الخلــق الــذي ال يمكــن أن يحدثــه غيــر روح هللا.
عقــد الصدوقيــون العــزم علــى تكذيــب هــذا التعليــم. فــإذ حاولــوا االشــتباك في 
جــدال مــع يســوع أحســوا بالثقــة فــي أنهــم حتــى ولــو لــم يتمكنــوا مــن إدانتــه فعلــى 
األقــل ســيجلبون عليــه العــار. واختــاروا موضــوع القيامــة ليناقشــوا المســيح فيــه. 
فــإذا وافقــت عقيدتــه عقيدتهــم فذلــك ســيكون كفيــا بــأن يثيــر ضــده المزيــد مــن 

ســخط الفريســيين، أمــا إذا خالفهــم فسيســخرون منــه ومــن تعاليمــه.
وقــد تحاجــج الصدوقيــون قائليــن إذا كان الجســم يتكــون مــن نفــس عناصــر المــادة 
فــي كلتــا حالتــي الخلــود والمــوت، إذا فعندمــا يقــوم مــن األمــوات ينبغــي أن يتكــون مــن 
لحــم ودم، والبــد أن يســتأنف فــي عالــم الخلــود حياتــه التــي قضــى عليهــا المــوت. ثــم 
اســتنتجوا أنــه فــي هــذه الحالــة ســتعود الروابــط األرضيــة إلــى مــا كانــت عليــه فيتــزوج 
الرجل امرأته وتُعقد الزيجات وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الموت، وستُخلد، 

فــي حيــاة الخلــود الضعفــات والشــهوات والعواطــف التــي كانــت فــي الحيــاة الدنيــا.
وجوابــا عــن أســئلتهم رفــع يســوع الســتار عــن الحيــاة اآلتيــة فقــال لهــم: » ِفــي 
ــَماِء «. فأبــان  ُجــوَن، بَــْل يَُكونُــوَن كََماَئَِكــِة هللِا ِفــي السَّ ُجــوَن َوالَ يَتَزَوَّ الِْقيَاَمــِة الَ يُزَوِّ
لهــم أنهــم مخطئــون فــي اعتقادهــم، كمــا كان الفــرض الــذي قدمــوه كاذبــا. قــال 
َة هللِا « )متــى 22: 30، 29(. إنــه لــم  ــوَّ ــَب َوالَ قُ ــوَن الُْكتُ ــوَن، إِْذ الَ تَْعرِفُ لهــم: » تَِضلُّ

يتهمهــم بالريــاء كمــا اتهــم الفريســيين بــل بالخطــإ فــي العقيــدة. 
النــاس،  جميــع  دون  إنهــم،  بالقــول  أنفســهم  يخدعــون  الصدوقيــون  كان 
فهمهــم  عــدم  علــى  لهــم  برهــن  يســوع  ولكــن  تدقيــق.  بــكل  بالكتــاب  متمســكون 
لمعنــى الكتــاب الحقيقــي. فتلــك المعرفــة ينبغــي إدخالهــا إلــى القلــب بإنــارة الــروح 
الســبب  ولقــوة هللا هــو  المقدســة  للكتــب  أن جهلهــم  لهــم  أعلــن  القــدس. كمــا 
فــي تشــوش إيمانهــم وظــام عقولهــم. كانــوا يحاولــون حصــر أســرار هللا فــي داخــل 
محيــط تفكيرهــم الضيــق المحــدود، فدعاهــم المســيح ألن يفتحــوا عقولهــم لقبــول 
النــاس  مــن  آالفــا  إن  وتقويهــا.  مداركهــم  توســع  التــي  المقدســة  الحقائــق  تلــك 
إدراك ســرائر  عــن  المحــدودة عاجــزة  اإللحــاد ألن عقولهــم  فــي هاويــة  يســقطون 
هللا. ال يمكنهم إيضاح مظاهر حوادث العناية اإللهية المدهشــة ولذلك يرفضون 
براهيــن تلــك القــوة التــي ينســبونها إلــى عوامــل طبيعيــة كانــوا يفهمونهــا فهمــا أقــل 
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حتــى مــن فهمهــم لقــوة هللا. إن المفتــاح الوحيــد لمعرفــة األســرار المســتغلقة علينــا 
والمحيطــة بنــا هــو االعتــراف بوجــود هللا وقدرتــه فيهــا كلهــا. إن النــاس بحاجــة إلــى 
إنهــم  يقــول فيكــون ويأمــر فيصيــر.  الــذي  الكــون  بــاهلل كمــن هــو خالــق  االعتــراف 

بحاجــة إلــى نظــرة أوســع واشــمل لصفاتــه واســرار وســائله. 
أعلــن المســيح لســامعيه أنــه إذا لــم تكــن هنالــك قيامــة أمــوات فــا فائــدة مــن 
ــا ِمــْن ِجَهــِة األَْمــَواِت  الكتــب المقدســة التــي يعترفــون بإيمانهــم بهــا، فقــال: » َوأَمَّ
إِنَُّهــْم يَُقوُمــوَن: أَفََمــا قََرأْتُــْم ِفــي كِتَــاِب ُموَســى، ِفــي أَْمــِر الُْعلَّيَْقــِة، كَيْــَف كَلََّمــُه هللُا 
قَائِــاً: أَنَــا إِلــُه إِبْرَاِهيــَم َوإِلــُه إِْســَحاَق َوإِلــُه يَْعُقــوَب؟ لَيْــَس ُهــَو إِلــَه أَْمــَواٍت بَــْل إِلــُه 
أَْحيَــاٍء « )متــى 22: 31، 32(. أن هللا يدعــو األشــياء غيــر الموجــودة كأنهــا موجــودة 
وهــو يــرى النهايــة مــن البدايــة ويــرى نتيجــة عملــه كمــا لــو كان قــد أكمــل. فالموتــى 
األعــزاء مــن آدم إلــى أخــر قديــس يمــوت سيســمعون صــوت ابــن هللا ويخرجــون مــن 
قبورهــم لحيــاة الخلــود. إن هللا ســيكون لهــم إلهــا وهــم يكونــون لــه شــعبا وســتكون 
هنالــك صلــة وثيقــة ورقيقــة بيــن هللا وقديســيه المقاميــن. فهــذه الحالــة المنتظــرة 

مــن قصــده يراهــا هــو كمــا لــو كانــت كائنــة فعــا، فاألمــوات أحيــاء هلل.
أبكمــت أقــوال المســيح جماعــة الصدوقييــن، ولــم يســتطيعوا أن يجيبــوه. ولــم 
ينطق يســوع بكلمة واحدة يمكن مؤاخذته عليها أو ادانته بســببها بأي شــكل، فلم 

يَْجــِن خصومــه شــيئا بــل خرجــوا مجلليــن باحتقــار الشــعب.
إن الفريســيين لــم يقطعــوا األمــل، حتــى ذلــك الحيــن، مــن أن يُْجِبــروا المســيح ألن 
ينطــق بمــا يمكــن أن يأخــذوه حجــة ضــده. فأقنعــوا رجــا عالمــا مــن الكتبــة بــأن يســأل 
المســيح عن أية وصية من الوصايا العشــر في الناموس هي أعظم الكل وأهم الكل.

الوصية العظمى
لقــد عظــم الفريســيون الوصايــا األربــع األولــى التــي تتنــاول واجــب اإلنســان نحــو 
خالقــه، علــى أنهــا أعظــم بكثيــر مــن الوصايــا الســت التــي تحــدد واجــب اإلنســان 
نحــو أخيــه وكان مــن نتائــج ذلــك أن أخفــق النــاس فــي التقــوى العمليــة وأغفلوهــا. 
كان يســوع قــد أبــان للنــاس نقصهــم العظيــم وعلَّمهــم لــزوم األعمــال الصالحــة معلنــا 
الســت  للوصايــا  بتعظيمــه  اتهــم  الســبب  ولهــذا  ثمرهــا.  مــن  تُعــرف  الشــجرة  أن 

األخيــرة فــوق الوصايــا األربــع األولــى.
ِهــَي  َوِصيَّــٍة  ـُة  » أَيَـّ قائــا:  مباشــر  بســؤال  يســوع  إلــى  الناموســي  ذلــك  تقــدم 
؟ « وقــد كان جــواب المســيح مباشــرا وفعــاال إذ أجابــه قائــا: » إِنَّ أَوََّل  أَوَُّل الْــُكلِّ
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ــا إِْســرَائِيُل. الــرَّبُّ إِلُهَنــا رَبٌّ َواِحــٌد. َوتُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك  ــا ِهــَي: اْســَمْع يَ كُلِّ الَْوَصايَ
ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك، َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك، َوِمــْن كُلِّ ِفْكــرَِك، َوِمــْن كُلِّ قُْدرَتِــَك. هــِذِه ِهــَي 
منهــا:  تنبــع  األولــى ألنهــا  مثــل  هــي  الثانيــة  إن  المســيح  وقــال  األُولَــى «.  الَْوِصيَّــُة 
» ِبَهاتَيْــِن  َهاتَيْــِن «.  ِمــْن  أَْعظَــَم  أُْخــَرى  َوِصيَّــٌة  لَيْــَس  كََنْفِســَك.  قَِريبَــَك  » تُِحــبُّ 

َواألَنِْبيَــاُء «. ـُه  كُلُـّ النَّاُمــوُس  ـُق  يَتََعلَـّ الَْوِصيَّتَيْــِن 
إن الوصايا األربع األولى من الوصايا العشر مجملة في الوصية العظمى القائلة: 
» تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك « والوصايــا الســت األخيــرة متضمنــة فــي الوصية 
األخــرى وهــي: » تُِحــبُّ قَِريبَــَك كََنْفِســَك «. وكلتــا هاتيــن الوصيتيــن هــي تعبيــر عــن 
مبدأ المحبة. فا يمكن حفظ الوصية األولى بينما تكسر الثانية، كما ال يمكن حفظ 
الوصية الثانية بينما تكسر األولى. فمتى كان هللا مركزه الشرعي على عرش القلب 
فإننــا نضــع القريــب فــي الوضــع الائــق بــه فنحبــه كأنفســنا. وفقــط عندمــا نحــب هللا 

مــن كل القلــب يصبــح فــي إمكاننــا أن نحــب قريبنــا وبــدون محابــاة وبــكل إنصــاف.
وحيــث أن كل الوصايــا مجملــة فــي محبتنــا هلل وللنــاس فيتبــع ذلــك أنــه ال يمكــن 
تعــدي أيــة وصيــة دون انتهــاك هــذا المبــدأ. وهكــذا علَّــم المســيح ســامعيه أن شــريعة 
هللا ليســت وصايــا كثيــرة متفرقــة بعضهــا هــام والبعــض اآلخــر قليــل األهميــة ويمكــن 
الســت  والوصايــا  األولــى  األربــع  الوصايــا  يقــدم  ربنــا  إن  وازدراء.  بوقاحــة  تجاهلــه 

األخيــرة كوحــدة إلهيــة وهــو يرينــا أن محبتنــا هلل تتبرهــن بطاعتنــا لــكل وصايــاه.

الكاتب الذي أُعجب بالمخلِّص
إن ذلــك الكاتــب الــذي ســأل يســوع كان فاهمــا للنامــوس وقــد أدهشــته أقــوال 
الصحيحــة  العميقــة  المعرفــة  تلــك  مثــل  يظهــر  أن  منــه  ينتظــر  يكــن  لــم  المســيح. 
للكتــب المقدســة. لقــد حصــل علــى فكــرة أوســع وأشــمل للمبــادئ المنطويــة عليهــا 
بــأن  بــكل أمانــة  الكهنــة والرؤســاء المجتمعيــن اعتــرف  الوصايــا المقدســة. فأمــام 

المســيح قــدم التفســير الصحيــح للشــريعة قائــا:
» َجيِّــًدا يـَـا ُمَعلِّــُم. ِبالَْحــقِّ قُلـْـَت، ألَنَّــُه هللُا َواِحــٌد َولَيْــَس آَخــُر ِســَواُه. َوَمَحبَّتـُـُه ِمــْن 
كُلِّ الَْقلْــِب، َوِمــْن كُلِّ الَْفْهــِم، َوِمــْن كُلِّ النَّْفــِس، َوِمــْن كُلِّ الُْقــْدرَِة، َوَمَحبَّــُة الَْقِريــِب 

بَائـِـِح « )مرقــس 12: 32، 33(.   كَالنَّْفــِس، ِهــَي أَفَْضــُل ِمــْن َجِميــعِ الُْمْحرَقـَـاِت َوالذَّ
إن الحكمــة التــي أبداهــا المســيح فــي جوابــه أقنعــت ذلــك الكاتــب. لقــد عــرف 
قلبيــة.  تقــوى  فــي  ال  فــي طقــوس خارجيــة  كانــت منحصــرة  اليهوديــة  الديانــة  أن 
وكان يفهــم تفاهــة الذبائــح الطقســية وعــدم نفعهــا، وســفك الــدم فــي عــدم إيمــان 
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للتكفيــر عــن الخطيــة، كمــا بــدا لــه أن المحبــة والطاعــة هلل ومحبــة النــاس وإيثارهــم 
أعظــم قيمــة مــن كل الطقــوس. وإن االســتعداد الــذي أبــداه هــذا الرجــل وســرعة 
الســريعة  األكيــدة  واســتجابته  المســيح،  محاجــة  بصــواب  االعتــراف  فــي  بديهتــه 
أمــام الشــعب كشــفت عــن روح تختلــف اختافــا بينــا عــن روح الكهنــة والرؤســاء 
وقــد امتــأ قلــب يســوع عطفــا علــى ذلــك الكاتــب األميــن الــذي تجــرأ علــى مجابهــة 
ــا رَآُه يَُســوُع أَنَّــُه  عبوســة الكهنــة وتهديــدات الرؤســاء فتكلــم عــن اقتنــاع قلبــي » فَلَمَّ

أََجــاَب ِبَعْقــل، قَــاَل لَــُه: »لَْســَت بَِعيــًدا َعــْن َملَُكــوِت هللِا « )مرقــس 12: 3٤(.
لقــد كان ذلــك الكاتــب قريبــا مــن ملكــوت هللا لكونــه فهــم أن أعمــال البــر مقبولــة 
لــدى هللا أكثــر مــن المحرقــات والذبائــح. ولكنــه كان بحاجــة إلــى فهــم صفــة المســيح 
اإللهيــة. فباإليمــان بــه يســتطيع أن ينــال قــوة لعمــل البــر. أمــا خدمــة الطقــوس فلــم 
يكــن لهــا قيمــة حقيقيــة مــا لــم تتحــد باإليمــان الحــي. وحتــى الشــريعة األدبيــة تقصــر 
عــن إتمــام غرضهــا مــا لــم تفهــم فــي صلتهــا بالُمَخلِّــص. وقــد أرانــا المســيح مــرارا أن 
شــريعة أبيــه تشــتمل علــى مــا هــو أعمــق مــن مجــرد األوامــر الجازمــة، كمــا اشــتمل 
اإلنســان  يــري  النامــوس  إن  اإلنجيــل.  فــي  المعلــن  المبــدأ  نفــس  علــى  النامــوس 
واجبــه كمــا يريــه أيضــا ذنبــه. وعليــه أن يلتفــت إلــى المســيح فــي طلــب الغفــران 

والقــوة علــى إكمــال مطاليــب النامــوس.

» َماَذا تَظُنُّوَن ِفي الَْمِسيحِ؟ «
تجمهــر الفريســيون ملتفيــن حــول يســوع عندمــا أجــاب علــى ســؤال الكاتــب. 
ُهــَو؟ «  َمــْن  ابْــُن  الَْمِســيِح؟  ِفــي  تَظُنُّــوَن  » َمــاَذا  قائــا:  وســألهم  إليهــم  فالتفــت 
وقــد كان قصــده بهــذا الســؤال اختبــار اعتقادهــم فــي مســيا، ليــرى مــا إذا كانــوا 
واحــد  بفــم  منهــم  فأجابــه جماعــه  ابــن هللا.  يعتبرونــه  أو  إنســان  مجــرد  يعتبرونــه 
قائليــن: » ابــن داود « )متــى 22: ٤2(. هــذا كان اللقــب الــذي أطلقتــه النبــوات 
علــى مســيا. عندمــا أظهــر يســوع ألوهيتــه بآياتــه ومعجزاتــه العظيمــة، عندمــا شــفى 
» أليــس  قائليــن:  بينهــم  فيمــا  يتســاءلون  النــاس  جعــل  الموتــى  وأقــام  المرضــى 
هــذا هــو أبــن داود؟ « إن المــرأة الكنعانيــة وبارثيمــاوس األعمــى وكثيريــن غيرهمــا 
كان كٌُل يطلــب منــه قائــا: » اْرَحْمِنــي، يـَـا َســيُِّد، يـَـا ابـْـَن َداُوَد! « )متــى 1٥: 22(. 
ــا  وإذ دخــل راكبــا إلــى مدينــة أورشــليم هتفــت لــه الجمــوع الفرحــة قائلــة: » أُوَصنَّ
الهيــكل  فــي  رن  كمــا   ،)9  :21 )متــى   » ! الــرَّبِّ ِباْســِم  اآلتِــي  ُمبَــارٌَك  َداُوَد!  البْــِن 
صــدى أصــوات األوالد الصغــار وهــم يــرددون نفــس ذلــك الهتــاف. ولكــن كثيريــن 
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ابــن  لــم يعترفــوا بألوهيتــه، ولــم يعترفــوا أن  ابــن داود  ممــن كانــوا يدعــون يســوع 
داود هــو أيضــا ابــن هللا.

وجوابــا علــى قولهــم إن المســيح هــو ابــن داود قــال يســوع: » فََكيْــَف يَْدُعــوُه 
َداُوُد ِبالــرُّوِح )روح اإللهــام مــن هللا( َربًّــا؟ قَائـِـاً: قـَـاَل الــرَّبُّ لَِربِّــي: اْجلـِـْس َعــْن يَِميِنــي 
يَُكــوُن  ـا، فََكيْــَف  َربًـّ يَْدُعــوُه  َداُوُد  لَِقَدَميْــَك. فَــِإْن كَاَن  َمْوِطئًــا  أَْعــَداَءَك  أََضــَع  ـى  َحتَـّ
ابَْنــُه؟ فَلـَـْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يُِجيبَــُه ِبَكلَِمــٍة. َوِمــْن ذلـِـَك الْيَــْوِم لـَـْم يَْجُســْر أََحــٌد أَْن يَْســأَلَُه 

ـًة « )متــى 22: ٤3-٤6(. بَتَـّ
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67
الويالت على 
الفريسيين

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 23؛ مرقس 12: ٤1-٤٤؛
 لوقا 20: ٤٥-٤7؛ 21: 1-٤(.

كان ذلــك آخــر يــوم علَّــم فيــه المســيح فــي الهيــكل، وقــد اتجهــت إليــه أنظــار كل 
الجماهيــر الحاشــدة المجتمعــة فــي أورشــليم، وازدحمــت كل أروقــة الهيــكل بالنــاس 
ليشــهدوا ذلــك الصــراع المحتــدم، وبــكل شــوق ولهفــة أصغــوا إلــى كل كلمــة نطقــت 
بهــا شــفتاه. لــم يســبق للنــاس أن رأوا مثــل ذلــك المشــهد قــط. لقــد وقــف هنــاك 
ذلــك الشــاب الجليلــي وهــو ال يحمــل أي وســام ملوكــي أو مجــد أرضــي، وكان يحيــط 
بــه الكهنــة بحللهــم الغاليــة الثمــن والرؤســاء بثيابهــم المزدانــة باألوســمة الدالــة علــى 
ُســُموا مركزهــم ورفعــة شــأنهم، والكتبــة يحملــون األســفار المقدســة فــي أيديهــم وكانــوا 
يرجعــون إليهــا بيــن حيــن وآخــر. وقــف يســوع أمامهــم بــكل هــدوء وعلــى وجهــه وقــار 
ملــك. وكمــن هــو مــزود بســلطان ســماوي نظــر بــا خــوف وال وجــل إلــى خصومــه 
الذيــن قــد رفضــوه واســتخفوا بتعاليمــه وكانــوا متعطشــين لســفك دمــه. لقــد هاجمــه 
عــدد غفيــر منهــم، ولكــن كل مؤامراتهــم التــي حاكوهــا الصطيــاده أحبطــت وبــاءت 
بالفشــل. وقــد تلقــى هجومــا فــي إثــر هجــوم، وهــو يقــدم للنــاس الحــق النقــي المتألــق 
بالنــور علــى نقيــض ظلمــة أخطــاء الكهنــة والفريســيين. ثــم بســط أمــام أنظــار أولئــك 
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الرؤســاء حالتهــم علــى حقيقتهــا، والقصــاص الــذي البــد أن يعقــب إصرارهــم علــى 
ارتــكاب األعمــال الشــريرة. ثــم قــدم إليهــم اإلنــذار بــكل أمانــة، ومــع ذلــك فقــد بقــي 

للمســيح عمــل أخــر يعملــه. كان أمامــه غــرض آخــر يجــب إتمامــه.
روعــة  لقــد ســحرتهم  مطــردا.  ازديــادا  بالمســيح وعملــه  الشــعب  اهتمــام  ازداد 
تعاليمه ومع ذلك فقد كانوا في أشد ارتباك. كانوا يوقرون الكهنة والمعلمين ألجل 
ذكائهم وتقواهم المصطنعة، وفي كل الشؤون الدينية كان الشعب يقدم للرؤساء 
طاعــة كاملــة. ومــع ذلــك فهــا هــم اآلن يــرون أولئــك الرجــال يحاولــون إلحــاق اإلهانــات 
بيســوع المعلــم الــذي أضــاءت فضائلــه. ومعرفتــه وزاد نورهــا بتوالــي هجماتهــم عليــه. 
نظروا إلى وجوه أولئك الكهنة والشيوخ المتجهمة فرأوا الهزيمة واالرتباك مرتسمين 
عليهــا. وقــد ذهلــوا لكــون الرؤســاء رفضــوا اإليمــان بيســوع مــع أن تعاليمــه كانــت فــي 
غايــة الوضــوح والبســاطة. ولــم يكونــوا هــم أنفســهم يعرفــون كيــف يتصرفــون. فبجــزع 
وشــوق جعلــوا يراقبــون حــركات أولئــك الرؤســاء الذيــن كانــوا دائمــا يتبعــون مشــورتهم.

قيود التقاليد
كانــت غايــة المســيح مــن أمثالــه التــي أوردهــا غايــة مزدوجــة، فقــد كان يرمــي 
إلــى إنــذار الرؤســاء وتعليــم الشــعب الراغــب فــي التعلــم. ولكــن الحاجــة كانــت 
تدعــوه ألن يتكلــم بصراحــة أعظــم ممــا فعــل قبــا. إن الشــعب بســبب احترامهــم 
للتقاليــد وثقتهــم العميــاء برجــال الكهنــوت الفاســدين كانــوا مســتعبدين. والبــد 
الكهنــة والرؤســاء  أخــاق  يفضــح  أن  األغــال. فينبغــي  تلــك  أن يحطــم  للمســيح 

والفريســيين علنــا وبكيفيــة شــاملة.
قَالُــوا  َمــا  فَــُكلُّ  يِســيُّوَن،  َوالَْفرِّ الَْكتَبَــُة  َجلَــَس  ُموَســى  كُرِْســيِّ  » َعلَــى  فقــال: 
ألَنَُّهــْم  تَْعَملُــوا،  الَ  أَْعَمالِِهــْم  َحَســَب  َولِكــْن  َوافَْعلُــوُه،  فَاْحَفظُــوُه  تَْحَفظُــوُه  أَْن  لَُكــْم 
أنهــم  الكتبــة والفريســيون يدعــون  2، 3(. كان  يَْفَعلُــوَن « )متــى 23:  َوالَ  يَُقولُــوَن 
أخــذوا  أنهــم  ادعــوا  قــد أعطــي لموســى. كمــا  بمــا  إلهــي شــبيه  مــزودون بســلطان 
مكانــة كمفســري النامــوس وقضــاة الشــعب. ولهــذا االعتبــار طلبــوا مــن الشــعب 
أن يقدمــوا لهــم أعظــم إكــرام وطاعــة. لــذا أمــر يســوع ســامعيه أن يعملــوا مــا يطلــب 
منهــم المعلمــون حســب النامــوس ولكــن ال يتشــبهوا بهــم، ألنهــم هــم أنفســهم لــم 

للنــاس. التــي كانــوا يعلمونهــا  التعاليــم  يمارســوا 
ثم إنهم كانوا يعلمون تعاليم كثيرة مناقضة للكتاب المقدس. فقد قال يسوع: 
» فَإِنَُّهــْم يَْحزُِمــوَن أَْحَمــاالً ثَِقيلـَـًة َعِســرََة الَْحْمــِل َويََضُعونََهــا َعلـَـى أَكْتـَـاِف النَّــاِس، َوُهــْم 
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ِبإِْصِبِعِهــْم « )متــى 23: ٤(. لقــد فــرض الفريســيون علــى  أَْن يَُحرِّكُوَهــا  يُِريــُدوَن  الَ 
الشــعب كثيــرا مــن النظــم والقوانيــن المبنيــة علــى التقاليــد وكانــت تحــد مــن الحريــة 
الشــخصية إلــى حــد ال يقبلــه العقــل. فكانــوا يفســرون بعــض أجــزاء الشــريعة تفســيرا 
يفرض على الناس بعض الفرائض التي كانوا هم أنفسهم يتجاهلونها في الخفاء. 

عــون أنهــم معفــون منها حســبما تقتضيــه أهواؤهــم. وكانــوا أحيانــا يدَّ
كان الهــدف الــذي وضعــوه نصــب عيونهــم هــو اإلشــادة بتقواهــم والتظاهــر 
بهــا. وقــد بذلــوا كل جهدهــم فــي ســبيل ذلــك، ولــم يكونــوا يتورعــون عــن أي شــيء 
للوصــول إلــى غرضهــم. أمــا فيمــا يختــص بالوصايــا اإللهيــة فقــد أمــر الــرب موســى 
قائــا: » َواْربُطَْهــا َعاََمــًة َعلَــى يَــِدَك، َولْتَُكــْن َعَصائِــَب بَيْــَن َعيَْنيْــَك « )تثنيــة 6: 
ويمارســها  هللا  بكلمــة  اإلنســان  يلهــج  فــإذ  العميــق.  معنــاه  لــه  الــكام  هــذا   .)8
وفــي  والســمو.  النبــل  مــن  عظيمــة  درجــة  إلــى  يصــل  فإنــه  بموجبهــا  ســالكا 
المصادقــة  كختــم  شــريعة هللا  اليدان مبــادئ  تُظهــر  الرحيمــة  البــارة  المعامــات 
وخــداع،  فســاد  وكل  الرشــوة  قبــول  مــن  وســتحفظان  الشــفتين.  اعتــراف  علــى 
وســتجتهدان وتنشــطان فــي أعمــال المحبــة والرحمــة. والعينــان إذ تتجهــان نحــو 
اللتــان  والعينــان  المعبــر  والوجــه  وصادقتيــن.  صافيتيــن  ســتكونان  نبيــل  غــرض 
تنطقــان بأفصــح بيــان تشــهد للخلــق الــذي بــا لــوم الــذي يتصــف بــه كل مــن يحــب 
إلــى هــذا كلــه.  لــم يفطنــوا  أيــام المســيح  فــي  اليهــود  كلمــة هللا ويكرمهــا. ولكــن 
فــان األمــر الــذي صــدر إلــى موســى ُحــرِّف بحيــث فهمــه النــاس علــى أن يكتــب 
اإلنســان وصايــا هللا ويجعلهــا لباســا لــه. وتبعــا لذلــك كتبــت الوصايــا علــى رقــوق 
وكانــت تُربــط فــي مــكان ظاهــر فــي الجبهــة أو علــى اليــد. ولكــن هــذا اإلجــراء لــم 
كانــوا  النــاس  ولكــن  والقلــب.  الذهــن  فــي  تثبــت  أو  تتمكــن  يجعــل شــريعة هللا 
يلبســون تلــك الرقــوق كســمات أو شــارات لتســترعي انتبــاه اآلخريــن. وكان يظــن 
أنهــا تُكســب مــن يلبســونها هيئــة التعبــد والقداســة التــي تلــزم النــاس بإكرامهــم 

وتوقيرهــم، فوَّجــه يســوع ضربــة شــديدة إلــى هــذا االدعــاء الباطــل.

الرب يوبخ طلب تمجيد الذات
َعَصائِبَُهــْم  فَيَُعرُِّضــوَن  النَّــاُس:  تَْنظُرَُهــُم  لَِكــْي  يَْعَملُونََهــا  أَْعَمالِِهــْم  » وَكُلَّ 
ـَكأَ األَوََّل ِفــي الَْوالَئِــِم، َوالَْمَجالِــَس األُولَــى  َويَُعظُِّمــوَن أَْهــَداَب ثِيَاِبِهــْم، َويُِحبُّــوَن الُْمتَـّ
َســيِِّدي!  َســيِِّدي  النَّــاُس:  يَْدُعَوُهــُم  َوأَْن  ِفــي األَْســَواِق،  َوالتَِّحيَّــاِت  الَْمَجاِمــعِ،  ِفــي 
ــا أَنْتُــْم فَــاَ تُْدَعــْوا َســيِِّدي، ألَنَّ ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد الَْمِســيُح، َوأَنْتُــْم َجِميًعــا إِْخــَوٌة.  َوأَمَّ
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َوالَ  ــماَوات.  السَّ ِفــي  ـِذي  الَـّ َواِحــٌد  أَبَاكُــْم  ألَنَّ  األَرِْض،  َعلَــى  أَبًــا  لَُكــْم  تَْدُعــوا  َوالَ 
٥-10(. بمثــل هــذه  الَْمِســيُح « )متــى 23:  َواِحــٌد  ُمَعلَِّمُكــْم  ُمَعلِِّميــَن، ألَنَّ  تُْدَعــْوا 
األقــوال الصريحــة كشــف الُمَخلِـّـص عــن الطمــوح األنانــي الــذي كان يطلــب أبــدا 
مجــاال وســلطانا وهــو يتظاهــر بالوداعــة الكاذبــة فــي حيــن كانــت القلــوب مشــحونة 
إلــى وليمــة كان الضيــوف يجلســون  يُدعــون  النــاس  طمعــاً وحســدا. عندمــا كان 
فــي المــكان المائــم لمقامهــم. فالذيــن كان يعطــى لهــم أكــرم مــكان كانــوا يتمتعــون 
باهتمــام خــاص وينالــون حظــوة عظيمــة. وكان الفريســيون دائبيــن دائمــا فــي تدبيــر 

تلــك الكرامــات، فوبــخ يســوع هــذه التصرفــات. خططهــم للحصــول علــى 
كمــا أنــه وبــخ الغــرور الــذي جعــل أولئــك القــوم يتحرقــون شــوقاً للحصــول علــى 
يخــص  اللقــب ال  أن هــذا  أو » معلــم «. وأعلــن  مثــل » ســيد «  الشــرف  ألقــاب 
بــل: يخــص المســيح نفســه. لقــد كان الكهنــة والكتبــة والرؤســاء، مفســرو  إنســانا 
أبنــاء أب واحــد. وقــد شــدد يســوع علــى أال  النامــوس والمهيمنــون عليــه، إخــوة 
يُطلــق الشــعب أي لقــب مــن ألقــاب الشــرف علــى إنســان ليــدل علــى ســيطرته علــى 

ضمائرهــم أو إيمانهــم.
لــو كان المســيح عائشــاً علــى األرض اليــوم بيــن مــن يحملــون األلقــاب الدينيــة 
ــا أَنْتُــْم فَــاَ تُْدَعــْوا  الرنانــة التــي ال يوصــف بهــا إال هللا أمــا كان يــردد كامــه القائــل: » أَمَّ
َســيِِّدي، ألَنَّ ُمَعلَِّمُكــْم َواِحــٌد الَْمِســيُح «؟ إن الكتــاب المقــدس يعلــن عــن هللا قائــا: 
وٌس َوَمُهــوٌب اْســُمُه « )مزمــور 111: 9(. أي مخلــوق بشــري يســتحق أن يطلــق  » قُــدُّ
عليــه هــذا اللقــب؟ ومــا أقــل مــا يظهــر اإلنســان مــن الحكمــة والبــر اللذيــن يــدل عليهمــا 
هذا اللقب! وما أكثر من يطلقون هذا اللقب على أنفسهم وهم في نفس الوقت 
يمثلــون اســم هللا وصفاتــه أســوا تمثيــل! واأســفاه، فمــا أكثــر مــا يختفــي الطمــوح 
العالمي واالستبداد والتعسف وأسفل الخطايا وأنجسها تحت ستار الثياب المزينة 

التــي يلبســها أصحــاب المراكــز المقدســة الهامــة! وقــد اســتطرد الُمَخلِّــص قائــا:
» أَكْبَرُكـُـْم يَُكــوُن َخاِدًمــا لَُكــْم. فََمــْن يَرْفـَـْع نَْفَســُه يَتَِّضــْع، َوَمــْن يََضــْع نَْفَســُه يَرْتَِفــْع « 
تقــاس  الحقيقيــة  العظمــة  أن  عديــدة  مــرارا  المســيح  ـم  علـا  !)12  ،11  :23 )متــى 
بقيمــة اإلنســان األخاقيــة. فحســب تقديــر الســماء تنحصــر عظمــة الخلــق فــي كوننــا 
نعيــش لنعمــل الخيــر لبنــي اإلنســان، وفــي القيــام بأعمــال المحبــة والرحمــة. فلقــد 

كان المســيح، ملــك المجــد، خادمــا للبشــر الســاقطين.
تُْغلُِقــوَن  ألَنَُّكــْم  الُْمــرَاُؤوَن!  يِســيُّوَن  َوالَْفرِّ الَْكتَبَــُة  أَيَُّهــا  لَُكــْم  » َويْــٌل  يســوع:  قــال 
اِخلِيــَن  الدَّ تََدُعــوَن  َوالَ  أَنْتُــْم  تَْدُخلُــوَن  فَــاَ  النَّــاِس،  اَم  قُــدَّ ــماَوات  السَّ َملَُكــوَت 
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يَْدُخلُــوَن « )متــى 23: 13(. إن الكهنــة والناموســيين إذ حرفــوا الكتــب المقدســة 
فقــد أعمــوا أذهــان أولئــك الذيــن لــوال هــذا التصــرف مــن جانــب الرؤســاء، لكانــوا قــد 
عرفــوا عــن ملكــوت المســيح، وتلــك الحيــاة اإللهيــة فــي أعمــاق اإلنســان التــي هــي 

الحقيقيــة. للقداســة  جوهريــة 

عقول مظلمة وأيد جشعة
يِســيُّوَن الُْمــرَاُؤوَن! ألَنَُّكــْم تَأْكُلُــوَن بُيُــوَت األََراِمــِل،  » َويْــٌل لَُكــْم أَيَُّهــا الَْكتَبَــُة َوالَْفرِّ

ـٍة تُِطيلُــوَن َصلََواتُِكــْم. لِذلِــَك تَأُْخــُذوَن َديُْنونَــًة أَْعظَــَم « )متــى 23: 1٤(. ولِِعلَـّ
كان للفريســيين نفــوذ عظيــم علــى الشــعب وقــد اســتفادوا مــن هــذا لخدمــة 
بوجــوب  أقنعوهــن  ذاك  وإذ  التقيــات،  األرامــل  بثقــة  ظفــروا  فقــد  مصالحهــم. 
تكريــس أماكهــن ألغــراض دينيــة. وبعدمــا اســتولى أولئــك المتآمــرون المحتالــون 
علــى أمــوال األرامــل اســتخدموها لمنفعتهــم الشــخصية. ولكــي يخفــوا تلــك الخيانــة 
كانــوا يقدمــون صلــوات طويلــة جهــارا متظاهريــن بالتقــوى. وقــد أعلــن المســيح أن 
التوبيــخ ينصــبُّ علــى رؤوس  الريــاء ســيجلب عليهــم دينونــة أعظــم. وهــذا  هــذا 
كثيريــن فــي أيامنــا هــذه الذيــن يتشــدقون بالتقــوى. لقــد تلطخــت حياتهــم باألنانيــة 
والطمــع، ومــع ذلــك فهــم يخفــون هــذا كلــه تحــت رداء الطهــارة الزائفــة، وبذلــك 
إنــه  يخدعــوا هللا.  أن  يســتطيعوا  لــن  ولكنهــم  إلــى حيــن.  بنــي جنســهم  يخدعــون 

يعــرف كل نوايــا القلــب وســيدين كل إنســان حســب أعمالــه.
دان المســيح ســوء المعاملــة بــا رحمــة ولكنــه حــرص أيضــاً علــى عــدم التقليــل 
اآلخريــن  ســلبت  التــي  األنانيــة  علــى  النــاس  وبــخ  لقــد  والمســؤولية.  االلتــزام  مــن 
نفــس  وفــي  األرامــل.  عطايــا  اســتعمال  يســيئون  أصحابهــا  وجعلــت  حقوقهــم، 
الوقت امتدح األرملة التي أتت بتقدمتها إلى خزانة بيت هللا. إن سوء استعمال 

اإلنســان للعطيــة لــم يحــرم المعطيــن مــن بركــة هللا.

فلسا األرملة
كان يســوع فــي الــرواق الــذي كانــت فيــه خزانــة الهيــكل وكان يراقــب النــاس 
وكانــوا  كبيــرة  بمبالــغ  األغنيــاء  مــن  كثيــرون  أتــى  ثــم  عطاياهــم.  ليقدمــوا  اآلتيــن 
عــن  شــيئا  يقــل  ولــم  بحــزن  يســوع  إليهــم  نظــر  وقــد  وكبريــاء.  بتفاخــر  يقدمونهــا 
عطاياهــم الســخية. ولكــن فجــأة أشــرق محيــاه عندمــا رأى أرملــة فقيــرة تقتــرب بتــردد 
يتقدمــون  المتغطرســون  أحــد. وإذ كان األغنيــاء  يراهــا  أن  وخجــل كأنمــا تخشــى 
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أكثــر. ومــع ذلــك  التقــدم  ليضعــوا تقدماتهــم تراجعــت هــي كأنهــا ال تجــرؤ علــى 
كانــت تتــوق ألن تقــدم شــيئا ولــو قليــا لعمــل الــرب الــذي كانــت تحبــه. نظــرت إلــى 
التقدمــة التــي فــي يدهــا وكانــت ال تســاوي شــيئا أمــام عطايــا األغنيــاء الواقفيــن مــن 
حولهــا. ومــع ذلــك كانــت تقدمتهــا هــي كل مــا تملكــه. فانتهــزت الفرصــة وبســرعة 
فــي طريقهــا بعجلــة. ولكــن فيمــا كانــت تفعــل ذلــك  ثــم ذهبــت  ألقــت فلســيها 

التقــت عيناهــا بعينــي يســوع اللتيــن حدقتــا النظــر إليهــا باشــتياق.
ثــم دعــا الُمَخلِّــص تاميــذه إليــه وأمرهــم أن ياحظــوا فقــر تلــك األرملــة. ومــن ثــم 
ســمعت المــرأة كامــه وهــو يمتدحهــا بقولــه: » ِبالَْحــقِّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَّ هــِذِه األَرَْملَــَة 
3(. فانهمــرت مــن عينيهــا دمــوع  الَْجِميــعِ « ) لوقــا 21:  ِمــَن  أَكْثَــَر  أَلَْقــْت  الَْفِقيــرََة 
الفــرح حيــن أحســت بــأن صنيعهــا قــد فُهــم وحظــي بالتقديــر. ربمــا وجــد كثيــرون 
ممــن نصحــوا تلــك األرملــة بــأن تحتفــظ لنفســها بالقليــل الــذي معهــا لتســتخدمه 
التقدمــات  بيــن  المتزمتيــن فســيضيع  الكهنــة  أيــدي  بيــن  يوضــع  إذ  ألنــه  لنفســها. 
فلقــد  بواعثهــا،  فهــم  يســوع  ولكــن  الخزانــة.  إلــى  بهــا  يؤتــى  التــي  الغاليــة  األخــرى 
كانــت تؤمــن بــأن خدمــة الهيــكل معينــة مــن هللا وكانــت تتــوق ألن تبــذل قصــارى 
جهدهــا للمســاهمة فــي نفقاتــه. لقــد عملــت مــا اســتطاعت عملــه، وكان عملهــا 
مزمعــاً أن يصيــر نصبــا تذكاريــا لهــا مــدى الدهــر وســبب فرحهــا فــي األبديــة. لقــد 
رت قيمتهــا ال بمقــدار مــا تســاويه قطعــة النقــود،  قدمــت قلبهــا مــع تقدمتهــا التــي قـُـدِّ

بــل بمقــدار محبتهــا هلل واهتمامهــا بعملــه الــذي دفعهــا لتقديمهــا.
قــال يســوع عــن هــذه األرملــة الفقيــرة إنهــا » ألقــت أكثــر مــن الجميــع «. إن 
األغنيــاء ألقــوا مــن فضلتهــم، وكثيــرون منهــم قدمــوا مــا قدمــوه بقصــد المفاخــرة 
والمباهــاة والحصــول علــى مجــد مــن النــاس، ولــم تحرمهــم عطاياهــم الكبيــرة مــن 
لــم تســتحق أن  تتطلــب تضحيــة، ولذلــك  لــم  التــرف، فهــي  أو حتــى  الحيــاة  متــع 

تقــارن بقيمــة مــا بلغــه فلســا األرملــة.

أسمى قيمة من النقود
إن الباعــث أو الدافــع هــو الــذي يعطــى ميــزة ألعمالنــا، فإمــا أن يدمغهــا بوصمــة 
عــار أو يعطيهــا القيمــة األدبيــة التــي تســتحقها. فليســت األشــياء العظيمــة التــي تراهــا 
كل عيــن ويمتدحهــا كل لســان هــي التــي لهــا قيمــة عظيمــة فــي نظــر هللا، ولكــن 
الواجبــات البســيطة التــي نؤديهــا بفــرح والعطايــا القليلــة القيمــة التــي نقدمهــا فــي غير 
مباهــاة والتــي تبــدو للعيــن البشــرية كأنهــا عديمــة القيمــة هــي فــي الغالــب التــي لهــا 
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أســمى تقديــر فــي نظــر هللا. فالقلــب العامــر باإليمــان والنابــض بالحــب هــو أغلــى 
فــي نظــر هللا مــن أثمــن العطايــا. إن األرملــة الفقيــرة قدمــت كل معيشــتها لتعمــل 
القليــل الــذي عملتــه. لقــد حرمــت نفســها مــن الطعــام لتقــدم الفلســين لعمــل هللا 
الــذي قــد أحبتــه. وقــد فعلــت ذلــك بإيمــان، إذ كانــت تؤمــن بــأن أباهــا الســماوي 
لــن يتغاضــى عــن عوزهــا الشــديد ولــن ينســاها. فهــده الــروح المنكــرة لنفســها وذلــك 
اإليمــان الشــبيه بإيمــان األوالد همــا اللــذان اســتحقا مديــح الُمَخلِـّـص واستحســانه.

يوجــد كثيــرون مــن الفقــراء الذيــن يرغبــون فــي إظهــار شــكرهم هلل علــى نعمتــه 
فــي  منهــم  ثــراء  األوفــر  إخوتهــم  مــع  المســاهمة  فــي  الرغبــة  ويرغبــون كل  وحقــه، 
معاضــدة عمــل الــرب. فينبغــي أال يُصــد أمثــال أولئــك النــاس بــل ليُســمح لهــم بــأن 
يضعوا القليل الذي لهم في المصرف الســماوي. فمتى قُدمت هذه العطايا من 
قلــوب مفعمــة حبــا هلل فمــع أنهــا تبــدو تافهــة فإنهــا تصيــر عطايــا مكرســة وتقدمــات ال 

تقــدر بثمــن يفــرح بهــا قلــب هللا و يباركهــا.
إن يســوع عندمــا قــال إن تلــك األرملــة » أَلَْقــْت أَكْثـَـَر ِمــَن الَْجِميــعِ « كان صادقــاً 
فــي كامــه، ليــس فقــط مــن حيــث الدافــع بــل أيضــاً مــن حيــث نتائــج تلــك التقدمــة. 
إن » الفلسين اللذين قيمتهما ربع « قد جلبا إلى خزانة هللا كمية من المال أعظم 
من كل التقدمات التي أتى بها أولئك اليهود األثرياء. إن أثر تلك التقدمة البسيطة 
كان كنبــع مــاء صغيــر عنــد منبعــه، ولكــن بعــد ذلــك يصيــر واســعا وعميقــا فــي مجــراه 
وتفيــض مياهــه مــدى األجيــال. وبوســائل ال حصــر لهــا ســاهمت تلــك التقدمــة فــي 
إســعاف الفقــراء وانتشــار اإلنجيــل. إن عمــل التضحيــة الــذي قامــت بــه تلــك األرملــة 
قد أثر متفاعا في قلوب آالف الناس في كل البلدان والعصور. وكان له تأثير في 
األغنياء والفقراء، فضاعفت تقدماتهم من قيمة عطيتها. إن بركة هللا على فلسي 
األرملة جعلتهما سببا في نتائج عظيمة، وكذلك الحال مع كل تقدمة نقدمها وكل 
عمــل نقــوم بــه برغبــة مخلصــة لمجــد هللا فهــو مرتبــط بمقاصــد هللا القــادر علــى كل 

شــيء. إن نتائــج ذلــك العمــل للخيــر ال يمكــن تقديرهــا.

أحمال ال لزوم لها
الَْقــاَدُة  أَيَُّهــا  لَُكــْم  » َويْــٌل  فقــال:  والفريســيين  بالكتبــة  تشــهيره  الُمَخلِـّـص  تابــع 
الُْعْميَــاُن! الَْقائِلُــوَن: َمــْن َحلَــَف ِبالَْهيْــَكِل فَلَيْــَس ِبَشــْيٍء، َولِكــْن َمــْن َحلَــَف ِبَذَهــب 
ـِذي  الَـّ الَْهيْــَكُل  أَِم  َهــُب  أَلذَّ أَْعظَــُم:  أَيَُّمــا  َوالُْعْميَــاُن!  الُْجهَّــاُل  أَيَُّهــا  يَلْتَــزُِم.  الَْهيْــَكِل 
َهــَب؟ َوَمــْن َحلَــَف ِبالَْمْذبَــِح فَلَيْــَس ِبَشــْيٍء، َولِكــْن َمــْن َحلَــَف ِبالُْقْربَــاِن  ُس الذَّ يَُقــدِّ
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ـِذي  ـِذي َعلَيْــِه يَلْتَــزُِم. أَيَُّهــا الُْجهَّــاُل َوالُْعْميَــاُن! أَيَُّمــا أَْعظَــُم: أَلُْقْربَــاُن أَِم الَْمْذبَــُح الَـّ الَـّ
ُس الُْقْربَــاَن؟ « )متــى 23: 16-19(. لقــد فســر الكهنــة مطاليــب هللا بحســب  يَُقــدِّ
عــون أنهــم يصنعــون تفريقــا دقيقــا بالنســبة  مقياســهم المحــدود المزيــف. كانــوا يدَّ
إلــى درجــة جســامة الخطايــا المختلفــة مســتخفين ببعــض الخطايــا، ومعتبريــن بعض 
الخطايــا األخــرى التــي قــد تكــون أقــل شــأنا كأن ال غفــران لهــا. فأجــل اعتبــارات 
ماليــة أعفــوا بعــض النــاس مــن وفــاء نذورهــم، وفــي مقابــل مبالــغ كبيــرة مــن المــال 
كانــوا أحيانــا يتغاضــون عــن جرائــم خطيــرة. وفــي نفــس الوقــت كان هــؤالء الكهنــة 
والرؤســاء يصــدرون فــي بعــض الحــاالت األخــرى حكمــا صارمــا علــى هفــوات تافهــة.

عظام وقبور
يِســيُّوَن الُْمــرَاُؤوَن! ألَنَُّكــْم  أَيَُّهــا الَْكتَبَــُة َوالَْفرِّ ثــم عــاد يســوع يقــول: » َويْــٌل لَُكــْم 
َوالرَّْحَمــَة  الَْحــقَّ  النَّاُمــوِس:  أَثَْقــَل  َوتَرَكْتُــْم  ــوَن،  َوالَْكمُّ ــِبثَّ  َوالشِّ النَّْعَنــَع  ــُروَن  تَُعشِّ
تِلْــَك « )متــى 23: 23(. وفــي  تَتْرُكُــوا  يَْنبَِغــي أَْن تَْعَملُــوا هــِذِه َوالَ  َواإِليَمــاَن. كَاَن 
كل هــذا الــكام يديــن المســيح مــرة أخــرى إســاءة اســتخدام االلتزامــات المقدســة. 
وهذا االلتزام نفســه ال يغفله، فاهلل هو الذي فرض نظام العشــور وقد ُحفظ منذ 
أقــدم العصــور. فإبراهيــم أبــو المؤمنيــن قــدم عشــرا مــن كل أموالــه. وكان رؤســاء 
لــم  إســرائيل يســلمون بضــرورة دفــع العشــور، وكان هــذا العمــل صوابــا، ولكنهــم 
يتركــوا الشــعب ليتحملــوا بأنفســهم تبعــة اقتناعهــم بالواجــب، بــل وضعــت قوانيــن 
المســتحيل  مــن  غــدا  بحيــث  المطاليــب  تعقــدت كل  وقــد  لــكل حالــة.  تعســفية 
حفظهــا. ولــم يكــن أحــد يعــرف متــى تتــم عهــوده. كان ذلــك النظــام عــادال ومقبــول 

بحســب مــا أعطــاه هللا، ولكــن الكهنــة والرؤســاء جعلــوه عبئــا ممــا ثقيــا.
إن كل مــا يأمــر بــه هللا لــه أهميتــه. فلقــد اعتبــر المســيح تقديــم العشــور واجبــا، 
غيــر أنــه أبــان لســامعيه أن هــذا ال يعفيهــم مــن مســؤولية إهمالهــم للواجبــات األخــرى. 
كان الفريســيون مدققـــين جــدا فــي تعشــير األعشــاب الناميــة فــي البســاتين كالنعنــع 
والشبث والكمون، فهذا لم يكن ليكلفهم كثيرا، بل قد جعلهم يشتهرون بالتدقيق 
والقداســة. وفــي نفــس الوقــت فــإن أوامرهــم ونواهيهــم التــي ال نفــع منهــا ضايقــت 
الشــعب وأضاعــت توقيــر النــاس لذلــك النظــام المقــدس الــذي قــد أقــره هللا نفســه. 
لقــد شــحنوا عقــول النــاس بفــروق تافهــة، وأبعــدوا تفكيرهــم عــن الحقائــق الجوهريــة، 
فاألمــور العظيمــة األهميــة فــي النامــوس، كالحــق والرحمــة واإليمــان أغفلــت. وقــد 

قــال لهــم يســوع: » كَاَن يَْنبَِغــي أَْن تَْعَملـُـوا هــِذِه َوالَ تَتْرُكُــوا تِلـْـَك «.
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وهنالــك قوانيــن أخــرى أفســدها المعلمــون علــى هــذا النحــو. ففــي األوامــر 
المعطــاة للشــعب بواســطة موســى نهاهــم هللا عــن أكل كل شــيء نجــس. فــأكل 
الــدم  يمــأ  كونــه  الحتمــال  األخــرى كان محرمــاً  الحيوانــات  وبعــض  الخنزيــر  لحــم 
قــد  كمــا  النواهــي  هــذه  يتركــوا  لــم  الفريســيين  ولكــن  العمــر.  ويقصــر  بالنجاســة 
أعطاهــا هللا بــل تطرفــوا إلــى الحــدود غيــر الجائــزة وكان ضمــن األشــياء المطلــوب 
مــن الشــعب عملهــا أن يصفــوا كل المــاء الــذي يســتعملونه لئــا تكــون فيــه أصغــر 
هــذه  بيــن  يســوع  قــارن  وإذ  النجســة.  الحيوانــات  يمكــن حســبانها ضمــن  حشــرة 
الَْقــاَدُة  النواهــي التافهــة وبيــن هــول خطاياهــم الفعليــة قــال للفريســيين: » أَيَُّهــا 

.)2٤ الَْجَمــَل « )متــى 23:  َويَبْلَُعــوَن  الْبَُعوَضــِة  َعــِن  ــوَن  يَُصفُّ الَِّذيــَن  الُْعْميَــاُن! 
يِســيُّوَن الُْمــرَاُؤوَن! ألَنَُّكــْم تُْشــِبُهوَن  قــال لهــم أيضــاً: » َويـْـٌل لَُكــْم أَيَُّهــا الَْكتَبَــُة َوالَْفرِّ
قُبـُـوًرا ُمبَيََّضــًة تَظَْهــُر ِمــْن َخــارٍِج َجِميلـَـًة، َوِهــَي ِمــْن َداِخــل َمْملـُـوَءٌة ِعظـَـاَم أَْمــَواٍت وَكُلَّ 
27(. فكمــا أن القبــر المبيــض والمزيــن مــن الخــارج يخفــي  نََجاَســٍة « )متــى 23: 
فــي داخلــه الجثــث المتعفنــة، فكذلــك القداســة الظاهريــة التــي كان يتباهــى بهــا 

الكهنــة والرؤســاء كانــت تخفــي وراءهــا اآلثــام والمفاســد. ثــم قــال أيضــاً:
األَنِْبيَــاِء  قُبُــوَر  تَبُْنــوَن  ألَنَُّكــْم  الُْمــرَاُؤوَن!  يِســيُّوَن  َوالَْفرِّ الَْكتَبَــُة  أَيَُّهــا  لَُكــْم  » َويْــٌل 
ـاِم آبَائَِنــا لََمــا َشــاَركَْناُهْم ِفــي  يِقيــَن، َوتَُقولُــوَن: لَــْو كُنَّــا ِفــي أَيَـّ دِّ َوتَُزيُِّنــوَن َمَداِفــَن الصِّ
َدِم األَنِْبيَــاِء « )متــى 23: 29-31(. إن اليهــود لكــي يظهــروا تقديرهــم لأنبيــاء الذيــن 
ماتــوا جعلــوا بــكل اهتمــام وحماســة يزينــون مدافنهــم، ولكنهــم لــم يســتفيدوا مــن 

تعاليمهــم وال ألقــوا بــاال إلــى توبيخاتهــم.
ففــي أيــام المســيح اهتــم النــاس اهتمامــا خرافيــا بمدافــن الموتــى وأنفقــت 
هللا.  نظــر  فــي  أوثــان  عبــادة  هــذا  وكان  تزيينهــا.  علــى  المــال  مــن  طائلــة  مبالــغ 
بالموتــى برهنــوا علــى  النــاس فــي توقيرهــم المبالــغ فيــه وغيــر الائــق  وذلــك أن 
هــذه  ونفــس  كالنفــس  القريــب  أحبــوا  وال  القلــب  كل  مــن  هللا  يحبــوا  لــم  أنهــم 
الوثنيــة متفشــية بيــن النــاس فــي هــذه األيــام. كثيــرون مجرمــون فــي كونهــم يهملــون 
الثمــن  غاليــة  وتماثيــل  أنصابــا  يبنــوا  لكــي  والفقــراء  والمرضــى  واليتامــى  األرامــل 
للموتــى. فهــم ينفقــون الوقــت والمــال والجهــود بســخاء ألجــل هــذه األغــراض، 
فــي حيــن أنهــم يهملــون واجبهــم نحــو األحيــاء. فتلــك الواجبــات التــي قــد فرضهــا 

بــكل صراحــة قــد تركــت وأغفلــت. المســيح 
لقــد بنــى الفريســيون قبــور األنبيــاء وزينــوا مدافنهــم وقــال أحدهــم لآلخــر: لــو 
كنــا فــي أيــام آبائنــا لمــا شــاركناهم فــي ســفك دم خــدام هللا. ولكنهــم كانــوا فــي 
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نفــس الوقــت يتآمــرون لســفك دم ابنــه. ونحــن ينبغــي أن نتخــذ مــن هــذا درســا 
لنفوســنا، ويجــب أن نفتــح عيوننــا للتحقــق مــن قــوة الشــيطان علــى خــداع العقــول 
التــي تبتعــد عــن نــور الحــق. كثيــرون يســيرون فــي إثــر خطــوات الفريســيين. فهــم 
عمــى  مــن  يندهشــون  وهــم  إيمانهــم.  ســبيل  فــي  ماتــوا  الذيــن  أولئــك  يكرمــون 
اليهــود فــي رفضهــم للمســيح. ثــم يعلنــون قائليــن: لــو عشــنا فــي أيامــه لكنــا بــكل 
ســرور قبلنــا تعاليمــه ومــا كنــا اشــتركنا قــط فــي جريمــة مــن قــد رفضــوا الُمَخلِّــص. 
ولكــن عندمــا تســتلزم الطاعــة هلل إنــكار الــذات والتواضــع فــإن نفــس هــؤالء النــاس 
يخدمــون اقتناعهــم ويرفضــون الطاعــة. وهكــذا يظهــرون نفــس الــروح التــي اتصــف 

بهــا الفريســيون الذيــن دانهــم المســيح.

سافكو دم
إن اليهــود لــم يكونــوا يحســون بمســؤوليتهم الهائلــة فــي رفضهــم للمســيح. فمنــذ 
الوقــت الــذي أُهــرق فيــه دم أول إنســان عندمــا ذبــح قاييــن أخــاه هابيــل الصديــق، 
ونفــس ذلــك التاريــخ يتكــرر مــع تفاقــم الجرائــم. ففــي كل عصــر كان األنبيــاء يرفعــون 
أصواتهــم ضــد خطايــا الملــوك والــوالة والشــعب وهــم يخاطبونهــم بالــكام الــذي 
وضعــه هللا فــي أفواههــم وقــد أطاعــوا إرادتــه مخاطريــن بحياتهــم. ومــن جيــل إلــى 
جيــل تجمعــت الدينونــة والقصــاص الرهيــب علــى رؤوس رافضــي النــور والحــق. 
الكهنــة  خطيــة  إن  رؤوســهم.  فــوق  القصــاص  هــذا  يُنزلــون  المســيح  أعــداء  وكان 
النــاس فــي العصــور الســالفة.  والرؤســاء كانــت أعظــم وأثقــل مــن كل مــا ارتكبــه 
وبرفضهــم للمخلــص أوقعــوا أنفســهم تحــت مســؤولية دم كل النــاس األبــرار الذيــن 
قتلــوا مــن أيــام هابيــل إلــى أيــام المســيح. كان كأس إثمهــم قــد فــاض وكان مزمعــا أن 

ينصــب علــى رؤوســهم فــي نقمــة عــدل هللا. وقــد قــال يســوع بهــذا الصــدد:
يــِق  دِّ » لَِكــْي يَأْتِــَي َعلَيُْكــْم كُلُّ َدٍم زكِــيٍّ ُســِفَك َعلَــى األَرِْض، ِمــْن َدِم َهاِبيــَل الصِّ
إِلـَـى َدِم َزكَِريَّــا بـْـِن بَرَِخيَّــا الَّــِذي قَتَلْتُُمــوُه بَيْــَن الَْهيْــَكِل َوالَْمْذبـَـِح. اَلَْحــقَّ أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّ 

هــَذا كُلَّــُه يَأْتِــــي َعلـَـى هــَذا الِْجيــِل! « )متــى 23: 3٥، 36(.
الــكام  الذيــن ســمعوا كام يســوع أن ذلــك  الكتبــة والفريســيون  لقــد عــرف 
حــق. وقــد عرفــوا كيــف مــات زكريــا النبــي. فــإذ كان ينطــق بــكام اإلنــذار مــن قبــل 
النبــي وقــد رُش  قُتــل  المرتــد غضــب شــيطاني وبأمــره  الملــك  هللا تســلط علــى 
مــن دمــه علــى نفــس أحجــار رواق الهيــكل ولــم يمكــن محــو ذلــك الــدم بــل بقــي 
ليكــون شــهادة علــى ارتــداد إســرائيل. وطالمــا كان الهيــكل باقيــا بقيــت لطخــات 
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ذلــك الــدم الزكــي صارخــة تطلــب االنتقــام. وإذ أشــار يســوع إلــى تلــك الخطايــا 
المخيفــة ســرت فــي ذلــك الجمــع هــزة رعــب.

يوبخ في محبة
وإذ نظــر يســوع إلــى األمــام إلــى المســتقبل أعلــن أن عصيــان اليهــود ورفضهــم 

لخــدام هللا ســيبقيان كمــا كانــا فيمــا مضــى ثــم قــال: 
تَْقتُلُــوَن  فَِمْنُهــْم  َوكَتَبَــًة،  َوُحَكَمــاَء  أَنِْبيَــاَء  إِلَيُْكــْم  أُرِْســُل  أَنَــا  َهــا  » لِذلِــَك 
َمِديَنــٍة «  إِلَــى  َمِديَنــٍة  ِمــْن  َوتَطْــرُُدوَن  ِفــي َمَجاِمِعُكــْم،  تَْجلِــُدوَن  َوِمْنُهــْم  َوتَْصلِبُــوَن، 
 — القــدس  والــروح  اإليمــان  مــن  مملوئيــن  وحكمــاء  أنبيــاء   —  )3٤  :23 )متــى 
كاســتفانوس ويعقــوب وآخريــن كثيريــن — ســيحكم عليهــم ويقتلــون. فــإذ رفــع 
المســيح يــده إلــى الســماء وقــد غمــره نــور إلهــي جعــل يخاطــب النــاس الماثليــن 
أمامــه كقــاض. وصوتــه الــذي طالمــا ســمع ينطــق بالتوســات الرقيقــة، ســمع اآلن 
ينطــق بــكام التوبيــخ والدينونــة. فارتعــب الســامعون، ولــم يكــن ممكنــا أن يمحــى 

ونظراتــه. كامــه  تأثيــر 
كان غضــب المســيح منصبــا علــى الريــاء والخطايــا الشــنيعة التــي مــن خالهــا 
وفــي  هللا.  ويهينــون  الشــعب  يخدعــون  وهــم  أنفســهم،  يهلكــون  النــاس  كان 
محاجــة الكهنــة والرؤســاء الخادعــة المموهــة مــع الفــادي فطــن إلــى عمــل القــوات 
بــكام  ينطــق  لــم  ولكنــه  بالخطيــة صارمــا وفاحصــا  تشــهيره  وقــد كان  الشــيطانية. 
انتقامــي. لقــد اشــتعل غضبــه المقــدس ضــد ســلطان الظلمــة ولكــن لــم يبــد منــه 
أي اهتيــاج. وكذلــك كل مســيحي يعيــش علــى وفــاق مــع هللا ولــه صفــات الرحمــة 
والمحبــة الجميلــة البــد أن يحــس بغضــب مقــدس ضــد الخطيــة، ولكــن الغضــب 
ال يثيــره بحيــث يشــتم مــن يشــتمونه. وحتــى لــو التقــى بمــن تحركهــم قــوة شــيطانية 

ليروجــوا الكــذب ففــي المســيح البــد أن يحتفــظ بالهــدوء وضبــط النفــس.
ولقــد ارتســم اإلشــفاق اإللهــي علــى وجــه ابــن هللا عندمــا ألقــى نظــرة أخيــرة علــى 
الهيــكل ثــم علــى ســامعيه. وبصــوت خنقتــه العبــرات والحــزن القلبــي العميــق صــاح 
قائــا: » يَــا أُورَُشــلِيُم، يَــا أُورَُشــلِيُم! يَــا قَاتِلَــَة األَنِْبيَــاِء َوَراِجَمــَة الُْمرَْســلِيَن إِلَيَْهــا، كَــْم 
َولَــْم  تَْحــَت َجَناَحيَْهــا،  َجاَجــُة ِفرَاَخَهــا  أَْجَمــَع أَْوالََدِك كََمــا تَْجَمــُع الدَّ َمــرٍَّة أَرَْدُت أَْن 
تُِريــُدوا! « )متــى 23: 37(. هــذا هــو كفــاح االنفصــال. ففــي مرثــاة المســيح يســكب 

هللا قلبــه. إنــه الــوداع الخفــي لمحبــة هللا الصابــرة المتمهلــة.
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يفصلون أنفسهم عن هللا
لقــد أُبكــم الفريســيون والصدوقيــون جميعــا. ثــم دعــا يســوع تاميــذه وتأهــب 
لمغــادرة الهيــكل، ليــس كمــن قــد انهــزم وأرغــم علــى االنصــراف مــن أمــام خصومــه 

بــل كمــن قــد أتــم عملــه. لقــد خــرج مــن ذلــك الصــراع ظافــرا منتصــرا.
إن تلــك الــدرر التــي خرجــت مــن بيــن شــفتي المســيح فــي ذلــك اليــوم الكثيــر 
الوقائــع قــد أودعهــا كثيــرون فــي قلوبهــم. فبالنســبة إليهــم بــدأت فــي الحيــاة آراء 
المســيح  صلــب  وبعــد  جديــد.  تاريــخ  وبــدأ  جديــدة  أشــواق  وأُوقظــت  جديــدة 
وقيامتــه تقــدم هــؤالء النــاس إلــى األمــام وأتمــوا مأموريتهــم اإللهيــة بحكمــة وغيــرة 
النــاس،  قلــوب  إلــى  لقــد حملــوا رســالة وصلــت  العمــل.  مــع عظمــة  متناســبتين 
رســالة أضعفــت قــوة الخرافــات القديمــة التــي أتعبــت حيــاة آالف النــاس. وأمــام 
شــهادتهم بــدت النظريــات والفلســفات البشــرية كخرافــات عاطلــة. وقــد كانــت 
النتائــج التــي حدثــت مــن أثــر أقــوال الُمَخلِـّـص عظيمــة جــدا فــي نظــر ذلــك الجمــع 

أورشــليم. فــي هيــكل  المرتعــب  المندهــش 
إن إســرائيل كأمــة قــد فصلــوا أنفســهم عــن هللا. لقــد قُطعــت أغصــان الزيتونــة 
الطبيعيــة. فــإذ نظــر يســوع إلــى داخــل الهيــكل؟ ألخــر مــرة قــال بشــجن مفجــع محــزن: 
ـى  » ُهــَوَذا بَيْتُُكــْم يُتْــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا. ألَنِـّـي أَقُــوُل لَُكــْم: إِنَُّكــْم الَ تََرْونَِنــي ِمــَن اآلَن َحتَـّ
! « )متــى 23: 38، 39(. كان قبــل ذلــك يدعــو  تَُقولُــوا: ُمبَــارٌَك اآلتِــي ِباْســِم الــرَّبِّ
الهيكل بيت أبيه، أما اآلن ففيما كان ابن هللا خارجا من الهيكل انسحب حضور 
هللا إلــى األبــد مــن ذلــك الهيــكل الــذي قــد بنــي لمجــده. ومنــذ ذلــك الحيــن صــارت 

طقوســه بــا معنــى وخدماتــه ســخرية الذعــة.
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في الدار الخارجية

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 12: ٤3-20(.

َم هــؤاُلَِء  » وَكَاَن أُنـَـاٌس يُونَانِيُّــوَن ِمــَن الَِّذيــَن َصِعــُدوا لِيَْســُجُدوا ِفــي الِْعيــِد. فَتََقــدَّ
ـِذي ِمــْن بَيْــِت َصيْــَدا الَْجلِيــِل، َوَســأَلُوُه قَائِلِيــَن: »يَــا َســيُِّد، نُِريــُد أَْن  إِلَــى ِفيلُبُّــَس الَـّ
نـَـَرى يَُســوَع« فَأَتـَـى ِفيلُبُّــُس َوقـَـاَل ألَنـْـَدَراُوَس، ثـُـمَّ قـَـاَل أَنـْـَدَراُوُس َوِفيلُبُّــُس لِيَُســوَع « 

)يوحنــا 12: 22-20(.
فــي هــذا الوقــت بــدا وكان عمــل المســيح قــد أصيــب بهزيمــة قاســية. لقــد انتصــر 
فــي صراعــه مــع الكهنــة والفريســيين، ولكــن كان مــن الواضــح أنهــم لــن يقبلــوه أبــدا 
كمســيا. وهــا جــاء وقــت االنفصــال النهائــي. فقــد بــدا لعيــون التاميــذ وكأن الحالــة 
ميــؤوس منهــا. ولكــن المســيح كان يقتــرب مــن نهايــة عملــه. فالحادثــة العظيمــة التــي 
لــم تكــن تهــم اليهــود وحدهــم بــل العالــم أجمــع كانــت وشــيكة الوقــوع. فعندمــا ســمع 
يســوع هــذا الطلــب الملــح القائــل: » نُِريــُد أَْن نـَـرَى يَُســوَع « منبعثــا مــن قلــب العالــم 
َد ابُْن اإلِنَْساِن « )يوحنا  اَعُة لِيَتََمجَّ الجائع اشرق وجهه وتهلل قائا: » قَْد أَتَِت السَّ

12: 23(. لقــد رأى فــي طلــب هــؤالء اليونانييــن عربــون نتائــج كفارتــه العظيمــة.

» نُِريُد أَْن نََرى يَُسوَع «
جــاء  كمــا  حياتــه  نهايــة  عنــد  الُمَخلِـّـص  ليــروا  الغــرب  مــن  النــاس  هــؤالء  جــاء 
اليهــود  كان  المســيح  ميــاد  فعنــد  طفولتــه.  فــي  ليــروه  المشــرق  مــن  المجــوس 
منغمســين فــي أعمالهــم ومطامعهــم بحيــث لــم يعلمــوا بمجيئــه. وقــد أتــى المجــوس 
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من باد وثنية إلى المذود بهداياهم ليسجدوا للمخلص. وهكذا هؤالء اليونانيون 
الذيــن كانــوا يمثلــون أمــم العالــم وقبائلــه وشــعوبه أتــوا ليــروا يســوع. وهكــذا يجــذب 
صليــب الُمَخلِّــص النــاس مــن كل البلــدان وفــي كل العصــور. » إِنَّ كَِثيِريــَن َســيَأْتُوَن 
َملَُكــوِت  ِفــي  َويَْعُقــوَب  َوإِْســَحاَق  إِبْرَاِهيــَم  َمــَع  َويَتَِّكئُــوَن  َوالَْمَغــارِب  الَْمَشــاِرِق  ِمــَن 

ــماَوات « )متــى 8: 11(. السَّ
كان اليونانيون قد ســمعوا عن دخول يســوع االنتصاري إلى أورشــليم. وقد ظن 
البعــض، وأذاعــوا الخبــر، بأنــه قــد طــرد الكهنــة والرؤســاء مــن الهيــكل وأنــه ســيجلس 
علــى عــرش داود ويملــك علــى إســرائيل. فتــاق أولئــك اليونانيــون لمعرفــة الحقيقــة 
نَــرَى يَُســوَع «. وقــد أجيبــوا إلــى طلبهــم.  بالنســبة إلــى رســالته فقالــوا: » نُِريــُد أَْن 
وعندمــا وصــل الخبــر إلــى يســوع كان فــي الهيــكل فــي مــكان ال يُســمح لغيــر اليهــود 

بدخولــه فخــرج إلــى اليونانييــن فــي الــدار الخارجيــة وقابلهــم مقابلــة شــخصية.
الصليــب،  ظــل  فــي  واقفــا  كان  أتــت.  قــد  المســيح  تمجيــد  ســاعة  كانــت 
لــه طلــب اليونانييــن أن الذبيحــة التــي كان مزمعــا أن يقدمهــا ســتأتي  وقــد أبــان 
لــم  إلــى هللا. وعــرف أن اليونانييــن ســيرونه بعــد قليــل فــي وضــع  بأبنــاء كثيريــن 
القاتــل  اللــص  بارابــاس  جــوار  إلــى  يوضــع  ســيرونه  حينئــٍذ.  بــه  يحلمــون  يكونــوا 
الــذي ســيُطلَب إطاقــه دون ابــن هللا. وسيســمعون الشــعب يقــررون اختيارهــم 
أَفَْعــُل  » ›فََمــاَذا  قائــا:  بياطــس  ســألهم  وإذ  والرؤســاء،  الكهنــة  مــن  بتحريــض 
ِبيَُســوَع الَّــِذي يُْدَعــى الَْمِســيَح؟‹ قـَـاَل لـَـُه الَْجِميــُع: ›لِيُْصلـَـْب!‹ « )متــى 27: 22(. 
النــاس فســيكُمل ملكوتــه  يقــدم هــذه كفارة ألجــل خطايــا  أنــه إذ  عــرف المســيح 
لحظــة  ولمــدى  روحــه.  ويســود  القلــوب  العالــم. فســيرد  أنحــاء  إلــى كل  وينتشــر 
تعلــن  أصواتــا  العالــم  أنحــاء  كل  مــن  وســمع  المســتقبلة،  األحــداث  إلــى  نظــر 
رأى   .)29 يوحنــا 1:   ( الَْعالَــِم! «  َخِطيَّــَة  يَرْفَــُع  ـِذي  الَـّ َحَمــُل هللِا  » ُهــَوَذا  قائلــة: 
الســياج  ينقــض حائــط  الغربــاء عربونــا وباكــورة لحصــاد وفيــر عندمــا  فــي هــؤالء 
بيــن اليهــود واألمــم وتســمع كل األمــم واأللســنة والشــعوب رســالة الخــاص. وفــي 
ــَد ابْــُن  ــاَعُة لِيَتََمجَّ انتظــار تحقيــق هــده اآلمــال نطــق بهــذا القــول: » قَــْد أَتَــِت السَّ
اإِلنَْســاِن « ) يوحنــا 12: 23(. ولكــن الكيفيــة التــي بهــا ســيتحقق هــذا التمجيــد لــم 
تغــب قــط عــن بــال المســيح. إن جمــع األمــم إلــى الحظيــرة كان ســيجئ بعــد موتــه 
القريــب. فبموتــه فقــط يمكــن أن يخلــص العالــم. إن ابــن هللا كان ينبغــي أن يقــع 
فــي األرض ويمــوت كحبــة الحنطــة. كان يجــب أن يدفــن فــي األرض بعيــدا عــن 

ثانيــة. األنظــار ولكنــه كان ســيقوم 
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حياة من موت 
لقــد بســط المســيح أمــام تاميــذه األمــور التــي ســتحدث لــه مســتقبا ممثــا 
الحقيقيــة  النتيجــة  أقوالــه. إن  الطبيعــة حتــى يســتطيعوا فهــم  مــن  بأشــياء  لذلــك 
لرســالته لــم يكــن يمكــن الوصــول إليهــا إال بموتــه. قــال: » اَلَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: 
إِْن لَــْم تََقــْع َحبَّــُة الِْحْنطَــِة ِفــي األَرِْض َوتَُمــْت فَِهــَي تَبَْقــى َوْحَدَهــا. َولِكــْن إِْن َماتَــْت 
تَأْتِــي ِبثََمــٍر كَِثيــٍر « )يوحنــا 12: 2٤(. إن حبــة الحنطــة عندمــا تقــع فــي قلــب األرض 
بثمــر  يأتــي  أن  مزمعــا  كان  المســيح  مــوت  وهكــذا  ثمــرا.  وتحمــل  تنبــت  وتمــوت 

لملكــوت هللا. وطبقــا لنامــوس مملكــة النبــات كان ســينتج عــن موتــه حيــاة.
إن مــن يحرثــون األرض يجــدون هــذا المثــل أمامهــم دائمــا. فاإلنســان يحتفــظ 
بحنطتــه عامــا بعــد عــام بكونــه يلقــي بأفضــل جــزء منهــا كمــا يبــدو. البــد مــن أن تدفــن 
هــذه الحنطــة فــي التــراب والــرب يحرســها ويرعاهــا. وبعــد ذلــك يظهــر النبــات ثــم 
الســنبل ثــم القمــح المــآلن فــي الســنبل. ولكــن هــذه األطــوار ال تتــم إال بعــد مــا تدفــن 

الحنطــة وتختفــي وتضيــع حســب الظاهــر.
أخــرى،  مــرة  يُــزرع  الجديــد  والثمــر  يثمــر  األرض  فــي  يدفــن  الــذي  البــذار  إن 
وبهــذه الكيفيــة يربــو المحصــول ويتضاعــف. وكذلــك مــوت المســيح علــى صليــب 
جلجثــة ســيثمر للحيــاة األبديــة. وإن التأمــل فــي هــده الكفــارة ســيكون مجــدا للذيــن 

ســيحيون مــدى أجيــال األبــد كثمــرة لهــا.
إن حبة الحنطة التي تحتفظ بحياتها ال يمكنها أن تأتي بثمر بل تبقى وحدها. 
كان المســيح يســتطيع أن ينجــو بنفســه مــن المــوت لــو أراد. فلــو فعــل ذلــك لبقــي 
وحــده، ومــا كان يمكنــه أن يأتــي ببنيــن وبنــات إلــى هللا. إنمــا فقــط بتســليمه حياتــه 
األرض  فــي  ســقوطه  بغيــر  وليــس  الحيــاة.  البشــرية  يمنــح  أن  يمكنــه  كان  للمــوت 
ليمــوت، كان يمكنــه أن يصيــر الحبــة التــي أثمــرت كل ذلــك الحصــاد الوفيــر- تلــك 

الجمــوع الغفيــرة التــي قــد افتديــت هلل مــن كل أمــة وقبيلــة ولســان وشــعب.

درس في العطاء والبذل
إن المســيح يقــرن بهــذا الحــق درس التضحيــة الــذي ينبغــي للجميــع أن يتعلمــوه 
ــِم يَْحَفظَُهــا  فيقــول: » َمــْن يُِحــبُّ نَْفَســُه يُْهلُِكَهــا، َوَمــْن يُبِْغــُض نَْفَســُه ِفــي هــَذا الَْعالَ
ــٍة « )يوحنــا 12: 2٥(. فــكل مــن يريــدون أن يأتــوا بثمــر كعامليــن مــع  ــاٍة أَبَِديَّ إِلَــى َحيَ
المسيح عليهم أوال أن يقعوا في األرض ويموتوا. ينبغي أن تلقى الحياة في حقل 
الــذات والمصلحــة الشــخصية. إن قانــون  حاجــة العالــم. يجــب أن يمــوت حــب 
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تضحيــة النفــس هــو قانــون حفظهــا. إن الفــاح يحتفــظ بحنطتــه إذ يلقــي بهــا بعيــدا. 
وهــذا يصــدق علــى الحيــاة البشــرية. فالبــذل هــو الحيــاة. والحيــاة التــي تحفــظ هــي 
التــي تُبــذل بــكل ســخاء فــي خدمــة هللا والنــاس. فأولئــك الذيــن يضحــون بحياتهــم 

فــي هــذا العالــم ألجــل المســيح يحفظونهــا لحيــاة أبديــة.
فهــي  تــؤكل،  التــي  الحنطــة  حبــة  تشــبه  الــذات  ألجــل  تنفــق  التــي  الحيــاة  إن 
تختفــي ولكنهــا ال تظهــر بعــد ذلــك ومــن ثــم ال يكــون لهــا ثمــر. يمكــن إلنســان أن يجمــع 
للــذات كل مــا يســتطيع فيعيــش ويفكــر ويدبــر للــذات ولكــن حياتــه تنقضــي فــا 

يبقــى لــه شــيء. فقانــون خدمــة الــذات هــو قانــون هاكهــا.
قــال يســوع أيضــاً: » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْخِدُمِنــي فَلْيَتْبَْعِنــي، َوَحيْــُث أَكـُـوُن أَنـَـا ُهَنــاَك 
أَيْضــاً يَُكــوُن َخاِدِمــي. َوإِْن كَاَن أََحــٌد يَْخِدُمِنــي يُْكرُِمــُه اآلُب « )يوحنــا 12: 26(. إن 
فــي مجــده  التضحيــة ســيكونون شــركاءه  يســوع صليــب  مــع  قــد حملــوا  مــن  كل 
وإن ســرور المســيح فــي اتضاعــه وآالمــه كان أن تاميــذه سيشــاركونه فــي مجــده. 
إنهــم ثمــرة تضحيتــه بذاتــه. كمــا أن انطبــاع صفاتــه وروحــه فــي قلوبهــم هــو مكافأتــه 
وســيكون ذلــك موضــوع فرحــه مــدى األبديــة. وهــذا الفــرح الــذي سيشــاركونه فيــه 
كثمــرة مــن ثمــار تعبهــم وتضحيتهــم يــرى فــي قلــوب اآلخريــن وحياتهــم. إنهــم عاملــون 

مــع المســيح، واآلب ســيكرمهم كمــا يكــرم ابنــه.

في انتظار اآلالم
إن رســالة أولئــك اليونانييــن التــي ترمــز إلــى جمــع األمــم إلــى الحظيــرة صــورت 
أمــام ذهــن يســوع رســالته كلهــا. لقــد مــر أمــام ذهنــه عمــل الفــداء منــذ الوقــت الــذي 
فيــه ُوضــع التدبيــر فــي الســماء إلــى ســاعة المــوت التــي كانــت قريبــة جــدا. وقــد 
بــدا وكأن ســحابة غامقــة تحيــط بابــن هللا. فأحــس بهــا أولئــك القريبــون منــه- جلــس 
مســتغرقا فــي تفكيــره. أخيــرا قُطــع حبــل الصمــت بصوتــه الحزيــن وهــو يقــول: » اآَلَن 
ــاَعِة؟. َولِكــْن  ِنــي ِمــْن هــِذِه السَّ نَْفِســي قَــِد اْضطََربَــْت. َوَمــاَذا أَقُــوُل؟ أَيَُّهــا اآلُب نَجِّ
ــاَعِة « )يوحنــا 12: 27(. إن المســيح بإحساســه  ألَْجــِل هــَذا أَتَيْــُت إِلَــى هــِذِه السَّ
الســابق كان قــد بــدأ يشــرب كأس المــرارة. لقــد انكمشــت بشــريته مــن هــول ســاعة 
الهجــران والتــرك الرهيبــة عندمــا تــدل كل الظواهــر علــى أن هللا نفســه قــد تركــه، 
وعندمــا يــراه الجميــع مصابــا مضروبــا مــن هللا ومذلــوال. وانكمــش أيضــاً أمــام فكــرة 
كذلــك  المجرميــن،  شــر  هــو  كمــن  لــه  اليهــود  ومعاملــة  النــاس  أمــام  بــه  التشــهير 
فَــه مــن هــول الصــراع بينــه وبيــن  انكمــش أمــام المــوت المشــين المهيــن. وإن تخوُّ
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المخيــف، وغضــب اآلب  البشــرية  اآلثــام  بهــول حمــل  الظلمــة وإحساســه  قــوات 
بســبب الخطيــة- كل هــذا جعــل روح يســوع تخــور فغشــى وجهــه شــحوب المــوت.

اإللهــي إلرادة اآلب فقــال: » َولِكــْن ألَْجــِل  ذلــك جــاء خضوعــه  ولكــن عقــب 
ــِد اْســَمَك! « )يوحنــا 12: 27، 28(.  ــاَعِة. أَيَُّهــا اآلُب َمجِّ ــُت إِلَــى هــِذِه السَّ هــَذا أَتَيْ
إن مملكــة الشــيطان ال يمكــن أن تُهــزم إالَّ عــن طريــق مــوت المســيح. إذ بهــذا وحــده 
يمكــن أن يُفتــدى اإلنســان ويتمجــد هللا. فقبــل المســيح العــذاب والمــوت ورضــي 
بالتضحيــة. إن جــال الســماء قبــل أن يتألــم كحامــل الخطيــة. فقــد قــال: » أَيَُّهــا 
مــن  صــوت  جــاء  الكلمــات  بهــذه  يتكلــم  يســوع  كان  وإذ  اْســَمَك «.  ــِد  َمجِّ اآلُب 
ــُد أَيًْضــا! « )يوحنــا  ــْدُت، َوأَُمجِّ الســحابة التــي كانــت محلقــة فــوق رأســه يقــول: » َمجَّ
12: 28(. لقــد تمجــد هللا فــي حيــاة المســيح كلهــا مــن المــذود إلــى الوقــت الــذي 
فيــه جــاءه هــذا الصــوت، وفــي المحاكمــة القادمــة فــان اآلم ذلــك اإللــه المتجســد 

ســتمجد حقــا اســم أبيــه.
أن  لــو  كمــا  بالمســيح  وأحــاط  الســحابة  مــن  نــور  نــزل  الصــوت  ُســمع  وعندمــا 
الجمــع  شــاهد  وقــد  نــار.  مــن  كســور  بــه  تحيطــان  المتناهيــة  غيــر  القــدرة  ذراعــي 
الواقــف هــذا المنظــر برعــب وذهــول. ولــم يجــرؤ أحــد علــى الــكام بــل وقــف الجميــع 
صامتيــن وقــد حبســوا أنفاســهم وثبتــوا أنظارهــم فــي يســوع. فــإذ قــدم اآلب شــهادته 
ارتفعــت الســحابة وانتشــرت فــي جــو الســماء. وفــي ذلــك الحيــن انقطعــت الشــركة 

المنظــورة بيــن واآلب واالبــن.

صوت هللا
» فَالَْجْمــُع الَّــِذي كَاَن َواِقًفــا َوَســِمَع، قَــاَل: ›قَــْد َحــَدَث َرْعــٌد!‹. وَآَخــُروَن قَالُــوا: 
كانــوا  الذيــن  اليونانييــن  أولئــك  ولكــن   .)29  :12 )يوحنــا  َمــاٌَك!‹ «  كَلََّمــُه  ›قَــْد 
يــروا يســوع نظــروا الســحابة وســمعوا الصــوت وفهمــوا معنــاه وعرفــوا  يريــدون أن 

المســيح حقــا. وقــد أعلــن لهــم علــى أنــه المرســل مــن قبــل هللا.
لقد ُســِمع صوت هللا عند معمودية يســوع في بدء خدمته، ومرة أخرى ُســمع 
وهــو فــوق جبــل التجلــي، وهــا هــو اآلن يُســَمع للمــرة الثالثــة فــي ختــام خدمتــه، 
وقــد ســمعه جمــع أكبــر مــن النــاس فــي ظــروف خاصــة. كان يســوع قــد فــرغ لتــوِّه 
ثــم  إنــذار  لهــم آخــر  اليهــود، وقــدم  التحــدث بأخطــر الحقائــق الخاصــة بحالــة  مــن 
نطــق بحكــم الدينونــة عليهــم. واآلن هــا هــو هللا يضــع ختــم المصادقــة والقبــول علــى 
رســالة ابنــه. لقــد اعتــرف بــذاك الــذي رفضــه إســرائيل. قــال يســوع: » لَيْــَس ِمــْن 
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ــْوُت، بـَـْل ِمــْن أَْجلُِكــْم « )يوحنــا 12: 3(. كانــت تلــك الشــهادة  أَْجلِــي َصــاَر هــَذا الصَّ
هــي البرهــان الختامــي علــى أنــه مســيا والعامــة التــي قدمهــا اآلب علــى أن يســوع 
قد نطق بالصدق وأنه ابن هللا واستطرد المسيح قائا: » اآَلَن َديُْنونَُة هَذا الَْعالَِم. 
اآَلَن يُطْــَرُح رَئِيــُس هــَذا الَْعالَــِم َخارًِجــا. َوأَنَــا إِِن ارْتََفْعــُت َعــِن األَرِْض أَْجــِذُب إِلَــيَّ 
الَْجِميــَع«. قـَـاَل هــَذا ُمِشــيرًا إِلـَـى أَيَّــِة ِميتـَـٍة كَاَن ُمزِْمًعــا أَْن يَُمــوَت « )يوحنــا 12: 31-

33(. وكأنمــا هــو يقــول: هــذه هــي أزمــة العالــم فــإذا صــرت أنــا كفــارة ألجــل خطايــا 
النــاس فالعالــم سيســتنير وســتتحطم قبضــة الشــيطان علــى نفــوس النــاس، وصــورة 
هللا المشــوهة ســتعود إلــى البشــرية كمــا كانــت، وســترث الوطــن الســماوي أخيــراً 
الُمَخلِـّـص  إن  المســيح.  مــوت  نتيجــة  المؤمنيــن. هــذه هــي  القديســين  مــن  أســرة 
غــارق فــي التأمــل فــي مشــهد النصــرة الماثــل أمامــه، فهــو يــرى الصليــب المشــين 

القاســي بــكل مــا يصاحبــه مــن أهــوال، متوهجــا بالمجــد. 

» أَْجِذُب إِلَيَّ الَْجِميَع «
ولكــن عمــل فــداء البشــرية ليــس هــو كل مــا تــم بالصليــب. إن محبــة هللا تُعلَــن 
للكــون، ورئيــس هــذا العالــم يُطــرح خارجــا، وكل االتهامــات التــي قدمهــا الشــيطان 
ضــد هللا قــد ضاعــت وُدحضــت، واللــوم الــذي ألقــي بــه علــى الســماء قــد زال إلــى 
األبــد. والمائكــة والنــاس يُجتذبــون إلــى الفــادي. فلقــد قــال: » َوأَنَــا إِِن ارْتََفْعــُت 

ــيَّ الَْجِميــَع «. َعــِن األَرِْض أَْجــِذُب إِلَ
كان ملتفــا حــول المســيح جمــع مــن النــاس وهــو ينطــق بهــذه األقــوال. فقــال 
أحدهــم: » نَْحــُن َســِمْعَنا ِمــَن النَّاُمــوِس أَنَّ الَْمِســيَح يَبَْقــى إِلـَـى األَبـَـِد، فََكيْــَف تَُقــوُل 
ـُه يَْنبَِغــي أَْن يَرْتَِفــَع ابْــُن اإِلنَْســاِن؟ َمــْن ُهــَو هــَذا ابْــُن اإِلنَْســاِن؟ « » فََقــاَل  أَنْــَت إِنَـّ
لِئَــاَّ  النُّــوُر  لَُكــُم  َداَم  َمــا  فَِســيُروا  بَْعــُد،  قَلِيــاً  زََمانًــا  َمَعُكــْم  »النُّــوُر  يَُســوُع:  لَُهــْم 
ــُم إِلَــى أَيْــَن يَْذَهــُب. َمــا َداَم لَُكــُم  يُْدرِكَُكــُم الظَّــاَُم. َوالَّــِذي يَِســيُر ِفــي الظَّــاَِم الَ يَْعلَ
َواْختََفــى  ثُــمَّ َمَضــى  ِبهــَذا  يَُســوُع  ـَم  تََكلَـّ النُّــوِر«.  أَبَْنــاَء  لِتَِصيــُروا  ِبالنُّــوِر  آِمُنــوا  النُّــوُر 

.)36-3٤ َعْنُهــْم « )يوحنــا 12: 
ـُه كَاَن قَــْد َصَنــَع أََماَمُهــْم آيَــاٍت هــَذا َعَدُدَهــا، لَــْم يُْؤِمُنــوا ِبــِه « )يوحنــا  » َوَمــَع أَنَـّ
ـَة آيَــٍة تَْصَنــُع لَِنــَرى َونُْؤِمــَن ِبــَك؟ «  12: 37(. لقــد ســألوا المســيح مــرة قائليــن: » أَيَـّ
لكنهــم أغمضــوا عيونهــم  لهــا  آيــات ال حصــر  لهــم  قــدم  أنــه  30(. ومــع  )يوحنــا 6: 
وقسوا قلوبهم. واآلن بعدما تكلم اآلب نفسه لم يستطيعوا أن يطلبوا آية جديدة، 

ومــع ذلــك فقــد ظلــوا موغليــن فــي عــدم إيمانهــم.
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لَِســبَِب  أَنَُّهــْم  َغيْــَر  أَيًْضــا،  الرَُّؤَســاِء  ِمــَن  كَِثيــُروَن  ِبــِه  آَمــَن  ذلِــَك  َمــَع  » َولِكــْن 
يِســيِّيَن لَــْم يَْعتَرِفُــوا ِبــِه، لِئَــاَّ يَِصيــُروا َخــارَِج الَْمْجَمــعِ « )يوحنــا 12: ٤2(. لقــد  الَْفرِّ
أحبــوا مجــد النــاس أكثــر مــن رضــا هللا. فلكــي ينجــوا بأنفســهم مــن الهــوان والعــار 
أنكــروا المســيح ورفضــوا هبــة الحيــاة األبديــة. ومــا أكثــر النــاس الذيــن يفعلــون مثــل 
هــذا فــي كل العصــور! إن كلمــات التحذيــر التــي نطــق بهــا الُمَخلِّــص تنطبــق عليهــم 
» َمــْن  أيضــاً:  قــال  كمــا   )2٥ )يوحنــا 12:  يُْهلُِكَهــا «  نَْفَســُه  يُِحــبُّ  » َمــْن  قــال:  إذ 
ـِذي تََكلَّْمــُت ِبــِه ُهــَو يَِديُنــُه ِفــي  رََذلَِنــي َولَــْم يَْقبَــْل كَاَِمــي فَلَــُه َمــْن يَِديُنــُه. اَلْــَكاَُم الَـّ

.)18 الْيَــْوِم األَِخيــِر « )يوحنــا 12: 
واأســفاه علــى أولئــك الذيــن لــم يعرفــوا زمــان افتقادهــم! لقــد غــادر المســيح 

الهيــكل إلــى األبــد بتأســف وعلــى مهــل وقــد شــمله حــزن عظيــم.
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69
إزاحة الستار عن 

المستقبل
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 2٤؛ مرقس 13؛ لوقا 21: ٥-38(.

إن كام المســيح الــذي نطــق بــه فــي مســامع الكهنــة والرؤســاء حيــن قــال لهــم: 
» ُهــَوذَا بَيْتُُكــْم يُتْــرَُك لَُكــْم َخرَابًــا « )متــى 23: 38( مــأ قلوبهــم رعبــا وهلعــا. لقــد 
تظاهــروا بعــدم االكتــراث، إال أن هــذا الســؤال ظــل يتــردد فــي أذهانهــم وهــو: » يــا تــرى 
مــا معنــى هــذا الــكام ومــا فحــواه؟ « لقــد بــدا أن خطــراً َخْفيــاً يتهددهــم. فهــل مــن 
الممكن أن الهيكل الفخم الذي هو مجد األمة وفخرها يوشك أن يصير خرابا؟ كان 
التاميــذ خائفيــن ومتشــائمين كذلــك، وكانــوا ينتظــرون بجــزع أن يدلــي إليهــم يســوع 
ببعــض البيانــات الهامــة فــإذ كانــوا خارجيــن معــه مــن الهيــكل وجهــوا التفاتــه إلــى متانــة 
بنــاءه وجمالــه. لقــد كانــت حجــارة الهيــكل مــن أنقــى أنــواع الرخــام الناصــح البيــاض 
بعضهــا هائــل الحجــم. وقــد صمــد جــزء مــن الســور أمــام حصــار نبوخدنصــر. وبــدا 
فــي بنيانــه القــوي المتيــن كمــا لــو كان حجــرا واحــدا مقطوعــا مــن المحجــر. ولــم يكــن 

التاميــذ يفهمــون كيــف يمكــن أن تلــك الجــدران الهائلــة المتينــة تنهــدم؟ 
ــه التاميــذ انتبــاه الســيد إلــى فخامــة الهيــكل فمــا كان أعمــق األفــكار  عندمــا َوجَّ
التــي خطــرت لذلــك المرفــوض! نعــم إن المنظــر الــذي كان أمامــه غايــة فــي الجمــال، 
ولكنــه قــال بحــزن: إنــي أرى كل شــيء. نعــم إن المبانــي مدهشــة حقــا، وأنتــم تشــيرون 
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إلــى هــذه الجــدران كأنهــا ال يمكــن أن تنهــدم ولكــن أصغــوا إلــى مــا أقولــه لكــم. إنــه 
ــى َحَجــٍر الَ يُْنَقــُض! « )متــى 2٤: 2(. ــا َحَجــٌر َعلَ ــرَُك هُهَن ســيأتي يــوم فيــه » الَ يُتْ

نطــق المســيح بهــذا الــكام علــى مســامع جمــع غفيــر مــن النــاس. ولكــن عندمــا 
انفــرد بتاميــذه ســأله بطرس ويعقــوب ويوحنــا وأنــدراوس فيهــا كان جالســا علــى 
جبــل الزيتــون قائليــن: » قـُـْل لََنــا َمتـَـى يَُكــوُن هــَذا؟ َوَمــا ِهــَي َعاََمــُة َمِجيِئــَك َوانِْقَضــاِء 
ْهــِر؟ « )متــى 2٤: 2(. ولكنــه لــم يُجــب تاميــذه بتفصيــل عــن حــوادث خــراب  الدَّ
أورشــليم ويــوم مجيئــه العظيــم كا علــى حــدة، ولكنــه دمــج بيــن ذينــك الحادثيــن. 
تلــك الحــوادث المســتقبلة كمــا قــد رآهــا هــو لمــا  أنــه كشــف لتاميــذه عــن  فلــو 
اســتطاعوا احتمــال المنظــر. فرحمــة بهــم دمــج بيــن األزمتيــن تــاركا للتاميــذ المجــال 
ليدرســوا المعنــى ألنفســهم. وعندمــا أشــار إلــى خــراب أورشــليم تجــاوزت أقوالــه 
النبويــة تلــك الحادثــة إلــى الحريــق الهائــل فــي ذلــك اليــوم الــذي فيــه يخــرج الــرب مــن 
مكانــه ليعاقــب العالــم علــى آثامــه عندمــا تكشــف األرض دماءهــا وال تغطــي قتاهــا 
بعــد. وقــد قـُـدم هــذا الحديــث كلــه ليــس للتاميذ وحدهــم ولكــن لمــن سيعيشــون 

فــي آخــر مشــاهد تاريــخ هــذه األرض.

عالمات المنتهى
وإذ التفــت المســيح إلــى التاميــذ قــال: »انْظـُـُروا! الَ يُِضلَُّكــْم أََحــٌد. فـَـِإنَّ كَِثيِريــَن 
ـوَن كَِثيِريــَن « )متــى 2٤: ٤، ٥(.  َســيَأْتُوَن ِباْســِمي قَائِلِيــَن: أَنَــا ُهــَو الَْمِســيُح! َويُِضلُـّ
عون القــدرة علــى صنــع المعجــزات  ســيظهر مســحاء كذبــة كذلــك كثيــرون وســيدَّ
ويعلنون أن وقت خاص األمة اإلسرائيلية قد أتى. هؤالء سيِضلاون كثيرين. وقد 
تمــت أقــوال المســيح. ففــي الفتــرة التــي مــرت مــن موتــه إلــى حصــار أورشــليم ظهــر 
كثيــرون مــن المســحاء الكذبــة. ولكــن هــذا اإلنــذار مقــدم أيضــاً لنــا نحــن العائشــين 
فــي هــذا العصــر. فنفــس األكاذيــب التــي راجــت فــي الفتــرة التــي ســبقت خــراب 

أورشــليم قــد راجــت وال تــزال رائجــة فــي كل العصــور وإلــى يومنــا هــذا.
ــاِر ُحــُروٍب. اُنْظُــُروا، الَ تَرْتَاُعــوا. ألَنَّــُه الَ بُــدَّ أَْن  » َوَســْوَف تَْســَمُعوَن ِبُحــُروٍب َوأَْخبَ
تَُكــوَن هــِذِه كُلَُّهــا، َولِكــْن لَيْــَس الُْمْنتََهــى بَْعــُد « )متــى 2٤: 6( قبــل خــراب أورشــليم 
األقربيــن  وأقــرب  أباطــرة،  قُتــل  فلقــد  الســيادة.  فــي طلــب  يتقاتلــون  النــاس  كان 
إلــى الملــوك قُتلــوا وكانــت هنالــك حــروب وأخبــار حــروب. وقــد قــال المســيح: 
ــَس الُْمْنتََهــى )نهايــة األمــة  » الَ بُــدَّ أَْن تَُكــوَن هــِذِه كُلَُّهــا « )متــى 2٤: 6(، » َولِكــْن لَيْ
ــٌة َعلَــى  ـُه تَُقــوُم أُمَّ اليهوديــة كأمــة( بَْعــُد «. ثــم اســتأنف المســيح كامــه فقــال: » أَنَـّ
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ــَن. َولِكــنَّ هــِذِه  ــٌة َوزاَلَزُِل ِفــي أََماكِ ــٍة َوَمْملََكــٌة َعلَــى َمْملََكــٍة، َوتَُكــوُن َمَجاَعــاٌت َوأَْوِبئَ أُمَّ
كُلََّهــا ُمبْتـَـَدأُ األَْوَجــاِع « )متــى 2٤: 6-8(. وقــال المســيح إن المعلميــن إذ يــرون هــذه 
اآليــات ســيعلنون أنهــا أحــكام هللا علــى األمــم ألجــل اســتعبادهم لشــعبه المختــار. 
وســيعلنون أيضــاً أنهــا عامــة مجــيء مســيا. فــا تضلــوا وال يخدعنكــم أحــد فإنهــا 
مبتــدأ أحكامــه هــو. لقــد نظــر الشــعب إلــى أنفســهم ولــم يتوبــوا أو يرجعــوا حتــى 
أشفيهم. فاآليات التي يفسرونها على أنها عامات تحررهم من العبودية إنما هي 
آيــات هاكهــم ثــم قــال أيضــاً: » ِحيَنِئــٍذ يَُســلُِّمونَُكْم إِلـَـى ِضيــق َويَْقتُلُونَُكــْم، َوتَُكونـُـوَن 
ُمبَْغِضيــَن ِمــْن َجِميــعِ األَُمــِم ألَْجــِل اْســِمي. َوِحيَنِئــٍذ يَْعثـُـُر كَِثيــُروَن َويَُســلُِّموَن بَْعُضُهــْم 
المســيحيون  كابــد  لقــد   .)10 ،9 )متــى 2٤:  بَْعًضــا «  بَْعُضُهــْم  َويُبِْغُضــوَن  بَْعًضــا 
كل هــذا. وقــد ســلم اآلبــاء واألمهــات أوالدهــم، وســلم األوالد والديهــم، كمــا ســلم 
األصدقــاء أصدقاءهــم إلــى رجــال الســنهدريم. وتمــم المضطهــدون مقاصدهــم إذ 

قتلــوا اســتفانوس ويعقــوب وغيرهمــا مــن المســيحيين.

زمن اضطهاد
لقــد أعطــى هللا لأمــة اليهوديــة فرصــة أخــرى عــن طريــق خدامــه لعلهــم يتوبــون، 
فــي  القبــض عليهــم ومحاكمتهــم وطرحهــم  فــي  بواســطة شــهوده،  فأعلــن نفســه، 
أعمــاق الســجون. ومــع ذلــك حكــم عليهــم قضاتهــم بالمــوت. كانــوا رجــاال أفاضــل 
ولــم يكــن العالــم مســتحقا لهــم، وإذ قتلهــم اليهــود فقــد صلبــوا ابــن هللا مــرة أخــرى. إن 
ذلــك العمــل ســيتكرر. فالهيئــات الحكوميــة ستســن شــرائع وقوانيــن تحــد مــن الحريــة 
الدينية. وسينتحلون ألنفسهم السلطان الذي هو من حق هللا وحده. وسيسوقهم 
الوهــم إلــى أن يظنــوا أنهــم قــادرون علــى التحكــم فــي ضمائــر الـــناس التــي ينبغــي أال 
يســيطر عليهــا أحــد غيــر هللا. وهــا هــم قــد بــدأوا ذلــك اآلن وســيداومون علــى ذلــك 
العمــل ويتقدمــون فيــه شــوطا بعيــدا حتــى يصلــوا إلــى حــد ال يمكنهــم أن يتجــاوزوه. 

فــاهلل البــد مــن أن يتدخــل للدفــاع عــن شــعبه األمنــاء الُمَخلِّصيــن حافظــي وصايــاه.
فــي كل مــرة يثــور فيهــا االضطهــاد يتخــذ الذيــن يشــهدونه قــرارا إمــا إلــى جانــب 
المســيح أو ضــده. فالذيــن يبــدون عطفهــم علــى مــن يحكــم عليهــم ظلمــا يبرهنــون 
علــى تعلقهــم بالمســيح. واآلخــرون يعثــرون ألن مبــادئ الحــق تتعــارض مــع أعمالهــم. 
وكثيــرون يتعثــرون ويســقطون ويرتــدون عــن الحــق الــذي كانــوا قبــا يدافعــون عنــه. 
وأولئك الذين يرتدون في إبان المحاكمة يشــهدون زورا على إخوتهم ويســلمونهم 
ال  لكــي  هــذا  مــن  المســيح  حذرنــا  وقــد  أنفســهم.  ســامة  يضمنــوا  لكــي  وذلــك 
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نســتغرب مــن التصــرف القاســي غيــر الطبيعــي الــذي يختــاره مــن يرفضــون النــور.
لقــد أعطــى المســيح تاميــذه عامــة للخــراب القــادم علــى أورشــليم وأرشــدهم 
فَِحيَنِئــٍذ  ِبُجيُــوٍش،  ُمَحاطَــًة  أُورَُشــلِيَم  رَأَيْتُــْم  » َوَمتَــى  فقــال:  الهــروب  وســيلة  إلــى 
إِلَــى الِْجبَــاِل،  ـِة  ِفــي الْيَُهوِديَـّ ـُه قَــِد اقْتَــرََب َخرَابَُهــا. ِحيَنِئــٍذ لِيَْهــرُِب الَِّذيــَن  أَنَـّ اْعلَُمــوا 
َوالَِّذيــَن ِفــي َوْســِطَها فَلْيَِفــرُّوا َخارًِجــا، َوالَِّذيــَن ِفــي الُْكــَوِر فَــاَ يَْدُخلُوَهــا، ألَنَّ هــِذِه 
ـاُم انِْتَقــاٍم، لِيَِتــمَّ كُلُّ َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب « ) لوقــا 21: 20-22( هــذا  اإلنــذار أعطــي  أَيَـّ
ليعيــه ويعمــل بــه ســامعوه بعــد ذلــك بأربعيــن ســنة عنــد خــراب أورشــليم. وقــد أطــاع 

المســيحيون هــذا اإلنــذار ولــم يهلــك واحــد منهــم عنــد ســقوط المدينــة. 
قــال المســيح: » َوَصلُّــوا لَِكــْي الَ يَُكــوَن َهَربُُكــْم ِفــي ِشــتَاٍء َوالَ ِفــي َســبٍْت « )متــى 
2٤: 20(. إن مــن قــد صنــع الســبت لــم يبطلــه وال ســمره بصليبــه. إن الســبت لــم 
يبطــل وال ألغــي بمــوت المســيح وإال لمــا وجــب تقديســه بعــد الصلــب بأربعيــن 
ســنة. إذ كان علــى التاميــذ أن يواظبــوا علــى الصــاة لمــدة أربعيــن ســنة حتــى ال 

يكــون هربهــم فــي يــوم ســبت.

ْر تِلَْك األَيَّاُم « » لَْو لَْم تَُقصَّ
وانتقل المسيح بسرعة من الكام عن خراب أورشليم إلى الكام عن الحدث 
األعظم، وهو آخر حلقة في سلســلة تاريخ هذه األرض — أي مجيء ابن هللا في 
جالــه ومجــده. وبيــن هذيــن الحادثيــن انكشــف أمــام بصيــرة المســيح أجيــال طويلــة 
مــن الظلمــة، أجيــال مخضبــة بالدمــاء والدمــوع والعــذاب ســتجوز فيهــا كنيســته. 
لــم يكــن التاميــذ حينئــٍذ يســتطيعون احتمــال رؤيــة تلــك المناظــر المفجعــة، ولهــذا 
مــر المســيح عليهــا مــرورا ســريعا دون أن يســهب فــي الــكام عنهــا. ثــم قــال: » ألَنَّــُه 
يَُكــوُن ِحيَنِئــٍذ ِضيــٌق َعِظيــٌم لَــْم يَُكــْن ِمثْلُــُه ُمْنــُذ ابِْتــَداِء الَْعالَــِم إِلَــى اآلَن َولَــْن يَُكــوَن. 
ــُر تِلْــَك  ـاُم لَــْم يَْخلُــْص َجَســٌد. َولِكــْن ألَْجــِل الُْمْختَاِريــَن تَُقصَّ ــْر تِلْــَك األَيَـّ َولَــْو لَــْم تَُقصَّ
األَيَّــاُم «. ولمــدى أكثــر مــن ألــف ســنة كان ســيحيق باتبــاع المســيح اضطهــاد هائــل 
لــم يســبق للعالــم أن رأى لــه مثيــا. وكان ســيقتل مــن أولئــك األبــرار ماييــن فــوق 
ماييــن. فلــو لــم تمتــد يــد هللا لحمايــة شــعبه لهلــك الجميــع. ولقــد قــال الســيد: 

ـاُم « )متــى 2٤: 21، 22(. ــُر تِلْــَك األَيَـّ » ألَْجــِل الُْمْختَاِريــَن تَُقصَّ
وها هو المسيح اآلن يتكلم عن مجيئه الثاني في لغة ال يمكن أن يُساء فهمها، 
ويحــذر ســامعيه مــن المخاطــر التــي ستســبق مجيئــه إلــى العالــم فيقــول: » ِحيَنِئــٍذ 
َســيَُقوُم  ـُه  قُــوا. ألَنَـّ تَُصدِّ فَــاَ  ُهَنــاَك!  أَْو:  ُهَنــا!  الَْمِســيُح  ُهــَوَذا  أََحــٌد:  لَُكــْم  قَــاَل  إِْن 
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ُمَســَحاُء كََذبـَـٌة َوأَنِْبيَــاُء كََذبـَـٌة َويُْعطـُـوَن آيـَـاٍت َعِظيَمــًة َوَعَجائـِـَب، َحتَّــى يُِضلُّــوا لـَـْو أَْمَكــَن 
يَّــِة!  الُْمْختَاِريــَن أَيًْضــا. َهــا أَنـَـا قـَـْد َســبَْقُت َوأَْخبَرْتُُكــْم. فـَـِإْن قَالـُـوا لَُكــْم: َهــا ُهــَو ِفــي الْبَرِّ
ومــن   .)27-23 )متــى 2٤  قُــوا «.  تَُصدِّ فَــاَ  الَْمَخــاِدِع!  ِفــي  ُهــَو  َهــا  تَْخرُُجــوا.  فَــاَ 
بيــن العامــات التــي أوردهــا المســيح عــن خــراب أورشــليم قولــه إنــه ســيقوم أنبيــاء 
كثيــرون ويضلــون كثيريــن. وقــد قــام أنبيــاء كذبــة وخدعــوا النــاس وقــادوا جموعــا 
غفيــرة منهــم إلــى البريــة. وبعــض الســحرة والمنجميــن ادعــوا أن لديهــم قــوة عجائبيــة 
فاجتذبــوا الشــعب وراءهــم إلــى الجبــال المنعزلــة. ولكــن هــذه النبــوة تنطبــق أيضــاً 
علــى األيــام األخيــرة. فالمقصــود بهــذه أن تكــون عامــة لمجــيء المســيح ثانيــة. حتــى 
فــي هــذه األيــام يعطــي األنبيــاء الكذبــة والمســحاء الكذبــة آيــات وعجائــب ليخدعــوا 
تاميــذ الــرب ويضلوهــم. أال نســمع فــي هــذه األيــام الصيحــة القائلــة: » َهــا ُهــَو 
يَّــِة «؟ ألــم يخــرج آالف النــاس إلــى البريــة مؤمليــن أن يجــدوا المســيح؟ وأال  ِفــي الْبَرِّ
عــون أنهــم يتحدثــون مــع أرواح  نســمع عــن آالف الجماعــات الذيــن بينهــم مــن يدَّ
الموتــى ومنهــم مــن يقولــون: » َهــا ُهــَو ِفــي الَْمَخــاِدِع «؟ هــذا هــو االدعــاء الــذي 
يقدمــه مــن يعتقــدون بمناجــاة األرواح. ولكــن مــاذا يقــول المســيح؟ إنــه يقــول: » الَ 
قـُـوا. ألَنَّــُه كََمــا أَنَّ الْبَــرَْق يَْخــُرُج ِمــَن الَْمَشــاِرِق َويَظَْهــُر إِلـَـى الَْمَغــارِِب، هَكــَذا يَُكــوُن  تَُصدِّ

أَيًْضــا َمِجــيُء ابْــِن اإلِنَْســاِن «.

ترتيب إلهي
إن الُمَخلِـّـص يعطينــا عامــات مجيئــه، بــل أكثــر مــن هــذا فهــو يحــدد الوقــت 
ـاِم  الــذي فيــه تظهــر أول هــذه العامــات فيقــول: » َولِلَْوقْــِت بَْعــَد ِضيــِق تِلْــَك األَيَـّ
ــَماِء، َوقُــوَّاُت  ــْمُس، َوالَْقَمــُر الَ يُْعِطــي َضــْوَءُه، َوالنُُّجــوُم تَْســُقُط ِمــَن السَّ تُظْلِــُم الشَّ
ــَماِء. َوِحيَنِئــٍذ تَُنــوُح  ــماَوات تَتَزَْعــَزُع. َوِحيَنِئــٍذ تَظَْهــُر َعاََمــُة ابـْـِن اإلِنَْســاِن ِفــي السَّ السَّ
ٍة َوَمْجــٍد  ــَماِء ِبُقــوَّ َجِميــُع قَبَائـِـِل األَرِْض، َويُبِْصــُروَن ابـْـَن اإلِنَْســاِن آتِيًــا َعلـَـى َســَحاب السَّ
يـَـاِح،  ــْوِت، فَيَْجَمُعــوَن ُمْختَاِريــِه ِمــَن األَْربـَـعِ الرِّ كَِثيــٍر. فَيُرِْســُل َماَئَِكتـَـُه ِببُــوق َعِظيــِم الصَّ

ــماَوات إِلَــى أَقَْصائَِهــا « )متــى 2٤: 31-26(.  ِمــْن أَقَْصــاِء السَّ
وقــد أعلــن المســيح أنــه فــي نهايــة االضطهــاد البابــوي العظيــم ســتظلم الشــمس 
َوالَْقَمــُر الَ يُْعِطــي َضــْوَءُه وتســقط النجــوم مــن الســماء. ثــم يقــول: » فَِمــْن َشــَجرَِة 
أَنَّ  تَْعلَُمــوَن  أَْوَراقََهــا،  َوأَْخرََجــْت  َصــاَر ُغْصُنَهــا رَْخًصــا  َمتَــى  الَْمثَــَل:  تََعلَُّمــوا  التِّيــِن 
ـُه قَِريــٌب َعلَــى  ـُه فَاْعلَُمــوا أَنَـّ يْــَف قَِريــٌب. هَكــَذا أَنْتُــْم أَيًْضــا، َمتَــى رَأَيْتُــْم هــَذا كُلَـّ الصَّ

األَبْــَواِب « )متــى 2٤: 32، 33(.

631, 632



622  |  مشتهى األجيال

لقــد أورد المســيح عامــات مجيئــه، وهــو يعلــن لنــا أنــه يمكننــا أن نعــرف عندمــا 
يكــون هــو قريبــا علــى األبــواب. ويقــول عمــن يــرون هــذه العامــات: » الَ يَْمِضــي 
هــَذا الِْجيــُل َحتَّــى يَُكــوَن هــَذا كُلُّــُه « )متــى 2٤: 3٤(. هــذه العامــات قــد ظهــرت، 
ــَماُء َواألَرُْض تـَـزُوالَِن  فإننــا نعلــم عــن يقيــن أن مجــيء الــرب قريــب. وهــو يقــول: » اَلسَّ

َولِكــنَّ كَاَِمــي الَ يَــزُوُل « )متــى 2٤: 3٥(.
إن المســيح آٍت علــى الســحاب بقــوة ومجــد عظيــم. وســتحف بــه جماهيــر مــن 
المائكــة المتألقيــن بالضيــاء. وســيأتي ليقيــم األمــوات ويغيــر القديســين األحيــاء 
ويأخذهــم  وصايــاه  وحفظــوا  أحبــوه  الذيــن  ليكــرم  ســيأتي  مجــد.  إلــى  مجــد  مــن 
لنفســه. إنــه لــم ينســهم وال نســي وعــده لهــم. وســيعود شــمل األســرة ليلتئــم مــن 
الــذي  الصبــاح  ذلــك  فــي  نفكــر  أن  يمكننــا  موتانــا  إلــى  ننظــر  عندمــا  إننــا  جديــد. 
فيــه يضــرب بــوق هللا عندمــا » يَُقــاُم األَْمــَواُت َعِديِمــي فََســاٍد، َونَْحــُن نَتََغيَّــُر « )1 
كورنثــوس 1٥: ٥2(. بعــد قليــل ســنرى الملــك فــي بهائــه. بعــد قليــل سيمســح كل 
ِبــاَ َعيْــٍب ِفــي االبِْتَهــاِج «  دمعــة مــن عيوننــا. بعــد قليــل ســيوقفنا » أََمــاَم َمْجــِدِه 
ابْتَــَدأَْت  » َوَمتَــى  قــال:  مجيئــه  عامــات  لنــا  أورد  عندمــا  ولهــذا   )2٤ )يهــوذا 
فداءكــم )ألن  تَْقتَــرُِب «  نََجاتَُكــْم  ألَنَّ  ُرُؤوَســُكْم  َوارْفَُعــوا  فَانْتَِصبُــوا  تَُكــوُن،   هــِذِه 

 يقترب( )لوقا 21: 28(.
أخبــر  وقــد  يأتــي.  فيهــا  التــي  الســاعة  أو  اليــوم  عــن  يعلــن  لــم  المســيح  ولكــن 
تاميــذه بــكل صراحــة أنــه هــو نفســه ال يمكنــه أن يعلــن عــن يــوم أو عــن ســاعة مجيئــه 
الثانــي. فلــو كانــت لــه الحريــة ألن يعلــن ذلــك فمــا الــذي كان يدعــوه ألن ينبههــم 
ليكونــوا فــي حالــة االنتظــار الدائــم؟ ومــع ذلــك فإنــه يوجــد مــن يدعــون معرفــة نفــس 
يــوم وســاعة ظهــور الــرب. إنهــم غيــورون جــدا فــي رســم المســتقبل. ولكــن الــرب 
يحذرهــم مــن مثــل هــذا التصــرف وهــذا التشــبث الــذي ال أســاس لــه. إن الوقــت 

المضبــوط لمجــيء ابــن اإلنســان ثانيــة هــو ســر احتفــظ بــه هللا لنفســه.

أيام نوح
إلــى حالــة العالــم عنــد مجيئــه فيقــول: » َوكََمــا  ثــم يســتطرد المســيح مشــيرا 
كَانـَـْت أَيَّــاُم نـُـوٍح كَذلـِـَك يَُكــوُن أَيًْضــا َمِجــيُء ابـْـِن اإِلنَْســاِن. ألَنَّــُه كََمــا كَانـُـوا ِفــي األَيَّــاِم 
ـِذي  الَـّ الْيَــْوِم  إِلَــى  ُجــوَن،  َويَُزوِّ ُجــوَن  َويَتََزوَّ َويَْشــَربُوَن  يَأْكُلُــوَن  الطُّوفَــاِن  قَبْــَل  الَِّتــــي 
ـى َجــاَء الطُّوفَــاُن َوأََخــَذ الَْجِميــَع، كَذلِــَك  َدَخــَل ِفيــِه نُــوٌح الُْفلْــَك، َولَــْم يَْعلَُمــوا َحتَـّ
يَُكــوُن أَيًْضــا َمِجــيُء ابْــِن اإِلنَْســاِن « )متــى 2٤: 37-39(. إن المســيح ال يــورد هنــا 
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عصــرا ذهبيــا زمنيــا، ألــف ســنة فيهــا يتأهــب الجميــع لأبديــة. ولكنــه يقــول لنــا إنــه 
كمــا فــي أيــام نــوح كذلــك ســتكون الحــال عندمــا يأتــي ابــن اإلنســان ثانيــة.

َشــرَّ  أَنَّ  الــرَّبُّ  » َوَرأَى  الكتــاب:  يقــول  نــوح؟  أيــام  فــي  الحــال  كانــت  وكيــف 
يٌر كُلَّ يـَـْوٍم «  ِر أَفـْـَكاِر قَلِْبــِه إِنََّمــا ُهــَو ِشــرِّ اإِلنَْســاِن قـَـْد كَثـُـَر ِفــي األَرِْض، َوأَنَّ كُلَّ تََصــوُّ
)تكويــن 6: ٥(. إن ســكان العالــم الذيــن عاشــوا قبــل الطوفــان ارتــدوا عــن الــرب 
ورفضــوا عمــل إرادتــه المقدســة واتبعــوا تصوراتهــم النجســة وآراءهــم الفاســدة. 
وقــد هلكــوا بســبب شــرورهم. والعالــم اليــوم يســير علــى نفــس هــذا النهــج. إنــه 
ون شــريعة هللا  ال يرينــا عامــات خادعــة عــن مجــد العصــر الذهبــي. إن مــن يتعــدا
يمــأون األرض شــرا كل يــوم. فالمراهنــات وســباق الخيــل والمقامــرة واإلســراف 
بالظلــم  العالــم  تمــأ  هــذه  كل   — الجامحــة  واألهــواء  الشــهوانية  واألعمــال 

هائلــة. بســرعة  واالغتصــاب 
َمَحبَّــُة  تَبْــرُُد  اإلِثْــِم  » لَِكثْــرَِة  قــال:  أورشــليم  بخــراب  ينبــئ  وهــو  المســيح  إن 
الَْكِثيِريــَن. َولِكــِن الَّــِذي يَْصِبــُر إِلَــى الُْمْنتََهــى فَهــَذا يَْخلُــُص. َويُْكــَرُز ِبِبَشــارَِة الَْملَُكــوِت 
هــِذِه ِفــي كُلِّ الَْمْســُكونَِة َشــَهاَدًة لَِجِميــعِ األَُمــِم. ثـُـمَّ يَأْتِــــي الُْمْنتََهــى « )متــى 2٤: 12-

1٤(. وســتتم هــذه النبــوة مــرة ثانيــة، فاإلثــم المستشــري فــي ذلــك اليــوم يجــد لــه 
شــبيها ومثيــا فــي هــذا الجيــل. وكذلــك فيمــا يختــص بالتنبــؤ عــن الكــرازة باإلنجيــل. 
فقبــل ســقوط أورشــليم كتــب بولــس مســوقا بالــروح القــدس يقــول إن اإلنجيــل قــد 
ــَماِء « )كولوســي 1: 23( وكذلــك اآلن  كُــرز بــه » ِفــي كُلِّ الَْخلِيَقــِة الَِّتــي تَْحــَت السَّ
قبــل مجــيء ابــن اإلنســان، فالبشــارة األبديــة يبشــر بهــا كل الســاكنين علــى األرض 
ــٍة َوقَِبيلَــٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب « ) رؤيــا 1٤: 6، 1٤(. لقــد » أَقَــاَم )هللا(  مــن » كُلَّ أُمَّ
31(. والمســيح  ِبالَْعــْدِل « )أعمــال 17:  الَْمْســُكونََة  يَِديــَن  أَْن  ُمزِْمــٌع  ِفيــِه  ُهــَو  يَْوًمــا 
يخبرنــا متــى يأتــي ذلــك اليــوم. إنــه ال يقــول لنــا إن العالــم كلــه ســيهتدي إلــى هللا، 
بــل: » يُْكــَرُز ِبِبَشــارَِة الَْملَُكــوِت هــِذِه ِفــي كُلِّ الَْمْســُكونَِة َشــَهاَدًة لَِجِميــعِ األَُمــِم. ثُــمَّ 
يَأْتِــي الُْمْنتََهــى « )متــى 2٤: 1٤(. إننــا بتقديمنــا بشــارة الملكــوت للعالــم يكــون فــي 
مقدورنــا التعجيــل بمجــيء الــرب ثانيــة. ال ينبغــي لنــا فقــط أن ننتظــر بــل أن نطلــب 
» ُســْرَعَة َمِجــيِء يَــْوِم الــرَّبِّ « )2 بطــرس 3: 12(. لــو كانــت كنيســة المســيح قــد 
قامــت بعملهــا المعيــن عليهــا مــن الــرب لــكان قــد تــم إنــذار العالــم كلــه قبــل اليــوم، 

وكان الــرب يســوع قــد أتــى إلــى أرضنــا بقــوة ومجــد كثيــر.
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اسهروا وصلوا
إن المســيح بعدمــا أورد عامــات مجيئــه قــال: » َمتـَـى رَأَيْتـُـْم هــِذِه األَْشــيَاَء َصائـِـرًَة، 
ـوا «  اِْســَهرُوا َوَصلُـّ َملَُكــوَت هللِا قَِريــٌب « ) لوقــا 21: 31(. » اُنْظُــرُوا!  أَنَّ  فَاْعلَُمــوا 
)مرقــس 13: 33(. دائمــاً مــا قــدم هللا للنــاس اإلنــذار باألحــكام القادمــة. وأولئــك 
الذيــن آمنــوا برســالته لعصرهــم وتصرفــوا بموجــب إيمانهــم إطاعــة لوصايــاه نجــوا مــن 
األحــكام التــي حلــت بالعصــاة وغيــر المؤمنيــن. لقــد جــاء كام هللا إلــى نــوح يقــول: 
» اْدُخــْل أَنْــَت َوَجِميــُع بَيِْتــَك إِلَــى الُْفلْــِك، ألَنِّــي إِيَّــاَك رَأَيْــُت بَــارًّا لَــَديَّ «. وقــد أطــاع 
نــوح هللا فنجــا. لقــد جــاءت رســالة هللا إلــى لــوط تقــول: » قُوُمــوا اْخرُُجــوا ِمــْن هــَذا 
الَْمــَكاِن، ألَنَّ الــرَّبَّ ُمْهلِــٌك الَْمِديَنــَة « )تكويــن 7: 1؛ 19: 1٤(. فوضــع لــوط نفســه 
تحــت حراســة رســل الســماء فنجــا. كذلــك قــدم اإلنــذار إلــى تاميــذ المســيح عــن 
خراب أورشليم فالذين راقبوا عامات الخراب العتيد وهربوا من المدينة نجوا من 
الهاك، وكذلك نحن اآلن فقد قُدم إلينا اإلنذار عن مجيء المسيح ثانية والهاك 

القــادم علــى العالــم. فالذيــن يعــون هــذا اإلنــذار ويعملــون بــه ســيَْخلُُصوَن.
نســهر. » طُوبَــى  بــأن  أمرنــا  فقــد  لمجيئــه  المضبــوط  الوقــت  نعلــم  ولكوننــا ال 
 .)37  :12 لوقــا   ( َســاِهِريَن «  يَِجُدُهــْم  َســيُِّدُهْم  َجــاَء  إَِذا  الَِّذيــَن  الَْعِبيــِد  ألُولَِئــَك 
إن أولئــك الســاهرين إلــى يــوم مجــيء الــرب لــن يكــون انتظارهــم باطــا أو عاطــا. 
إن انتظــار النــاس لمجــيء المســيح يجعلهــم يخشــون الــرب ويخافــون مــن أحكامــه 
ودينونته على العصيان والعصاة. وهو يوقظهم ليتحفظوا من خطية رفض هبات 
رحمــة الــرب. وأولئــك الذيــن ينتظــرون الــرب إنمــا يطهــرون أنفســهم بإطاعــة الحــق. 
وهــم يقرنــون العمــل الجــاد الغيــور باالنتظــار والســهر. ولكونهــم يعلمــون أن الــرب 
علــى األبــواب فــإن غيرتهــم تنتعــش لتتعــاون مــع األجنــاد الســماويين فــي العمــل 
ألجــل خــاص النفــوس. هــؤالء هــم العبيــد األمنــاء الحكمــاء الذيــن يقدمــون ألهــل 
بيــت الــرب » الُْعلُوفَــَة ِفــي ِحيِنَهــا « ) لوقــا 12: ٤2(. إنهــم يعلنــون الحــق الــذي 
يطبقونه اآلن بكيفية خاصة. وكما أن كا من أخنوخ ونوح وإبراهيم وموسى أعلن 
الحــق لمعاصريــه كذلــك عبيــد المســيح يقدمــون اليــوم اإلنــذار الخــاص لجيلهــم.

» َسيِِّدي يُْبِطُئ ُقُدوَمُه «
ولكن المســيح يقدم لنا عينة أخرى فيقول: » َولِكْن إِْن قَاَل ذلَِك الَْعبُْد الرَِّديُّ 
ِفــي قَلِْبــِه: َســيِِّدي يُبِْطــُئ قُُدوَمــُه. فَيَبْتَــِدئُ يَْضــرُِب الَْعِبيــَد رُفََقــاَءُه َويَــأْكُُل َويَْشــرَُب 

ــَكاَرى. يَأْتـِـي َســيُِّد ذلـِـَك الَْعبْــِد ِفــي يـَـْوٍم الَ يَْنتَِظــرُُه « )متــى 2٤: ٤8-٥0(. َمــَع السُّ
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إن  يقــول  ال  إنــه  قُُدوَمــُه «.  يُبِْطــُئ  » َســيِِّدي  قلبــه:  فــي  الــرديء  العبــد  يقــول 
المســيح لــن يأتــي وال يتهكــم علــى فكــرة مجيئــه الثانــي، ولكنــه فــي قلبــه وبأعمالــه 
وبأقوالــه يعلــن أن الســيد يبطــئ قدومــه. وهــو يبعــد عــن أذهــان اآلخريــن االقتنــاع 
بســرعة مجــيء الــرب. وهــو يؤثــر علــى اآلخريــن ليلجــأوا إلــى التأجيــل فــي تصلــف 
وعــدم مبــاالة. ويجعلهــم يظلــون مطمئنيــن متماديــن فــي ســباتهم وحبهــم للعالــم. 
والشــهوات األرضيــة واألفــكار الفاســدة تتحكــم فــي الذهــن. إن العبــد الــرديء يــأكل 
ويشــرب مــع الســكارى ويشــترك مــع العالــم فــي طلــب المســرات ويضــرب العبيــد 
رفقــاءه إذ يتهــم ويديــن العبيــد األمنــاء لســيدهم. وهــو يندمــج مــع أهــل العالــم. إن 
الشــرير يتقــدم مــع َمــن يشــبهه فــي طــرق العصيــان، إنهــا مماثلــة مخيفــة. لقــد أُخــذ 
ــُه َمــَع  ــِد … فَيَُقطُِّعــُه َويَْجَعــُل نَِصيبَ فــي الشــرك مــع العالــم. » يَأْتِــي َســيُِّد ذلِــَك الَْعبْ

الُْمرَائِيــَن « )متــى 2٤: ٥0، ٥1(.
، َوالَ تَْعلَــُم أَيَّــَة َســاَعٍة أُقْــِدُم َعلَيْــَك «  » فَِإنِّــي إِْن لَــْم تَْســَهْر، أُقْــِدْم َعلَيْــَك كَلِــصٍّ
)رؤيــا 3: 3(. إن مجــيء المســيح ســيكون مفاجــأة للمعلميــن الكذبــة. إنهــم يقولــون: 
» ســام وأمــان «. فالكهنــة المعلميــن قبــل ســقوط أورشــليم كانــوا ينتظــرون هــم 
أيضــاً أن الكنيســة ســتتمتع بالنجــاح والمجــد العالمييــن. وهــم يفســرون عامــات 
األزمنــة علــى أنهــا ترمــز إلــى هــذا. ولكــن مــاذا يقــول الوحــي؟ » يَُفاِجئُُهــْم َهــاٌَك 
بَْغتَــًة « )1تســالونيكى ٥: 3(. فــكل الذيــن يعيشــون علــى وجــه كل األرض، وكل 
الذيــن يجعلــون هــذا العالــم وطنــا لهــم ســيأتي عليهــم يــوم الــرب كالفــخ وســيأتي 

كلــص يترصــد الفريســة.

وقت دمار
طمأنينتــه  فــي  يغــط  نائــم  هــو  اآلثمــة  والمســرات  بالعربــدة  الملــيء  العالــم  إن 
الجســدية. والنــاس يبعــدون عــن تفكيرهــم مجــيء الــرب ويســخرون باإلنــذارات. وهــم 
يتشــدقون فــي فخــر وكبريــاء قائليــن: » كُلُّ َشــْيٍء بَــاق هَكــَذا ِمــْن بَــْدِء الَْخلِيَقــِة «، 
ا « )2 بطــرس 3: ٤؛ إشــعياء ٥6:  » َويَُكــوُن الَْغــُد كَهــَذا الْيَــْوِم َعِظيًمــا بَــْل أَْزيَــَد ِجــدًّ
12(، وســننغمس في عمق أعمال محبة الذات. ولكن المســيح يقول: » َها أَنَا آتِي 
كَلِــصٍّ « )رؤيــا 16: 1٥(. ففــي نفــس الوقــت الــذي يقــول العالــم فيــه بــازدراء: » أَيـْـَن 
ُهــَو َمْوِعــُد َمِجيِئــِه؟ « تكــون العامــات فــي طريقهــا إلــى اإلتمــام. وفيمــا هــم يصرخــون 
المــزدري  يصيــر  وعندمــا  بَْغتَــًة «،  َهــاٌَك  » يَُفاِجئُُهــْم  َوأََمــاٌن «،  » َســاٌَم  قائليــن: 
ورافــض الحــق متغطرســا، وعندمــا يســير النــاس فــي روتيــن عملهــم اليومــي مســرعين 
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فــي جمــع المــال دون اعتبــار للمبــادئ، وعندمــا يكــون الطالــب جــادا بــكل شــوق فــي 
طلــب العلــم فيمــا عــدا معرفــة كتابــه المقــدس يأتــي المســيح كلــص.

إن كل مــا فــي العالــم هــو فــي حالــة انفعــال واهتيــاج، وعامــات األزمنــة تنــذر 
بالســوء، واألحــداث القادمــة تلقــي ظالهــا القاتمــة علــى مــا أمامهــا، وروح هللا هــو 
في طريقه لانسحاب من األرض، والنكبات تجيء متاحقة بعضها في إثر بعض 
والفيضانــات  والحرائــق  والــزالزل  األعاصيــر  فهنالــك  اليابســة.  وعلــى  البحــر  فــي 
وجرائــم القتــل بمختلــف أنواعهــا. مــن ذا يســتطيع التكهــن بالمســتقبل؟ أيــن توجــد 
الســامة واألمــان؟ ال يوجــد أمــان فــي أي شــيء بشــري أو أرضــي. والنــاس يســرعون 
لانضــواء تحــت الرايــة التــي اختاروهــا. وهــم بصبــر نافــد ينتظــرون تحــركات قادتهــم. 
هنالــك مــن ينتظــرون ســاهرين وعامليــن علــى ســرعة ظهــور الســيد وهنالــك فريــق 
آخــر يصطفــون تحــت قيــادة المرتــد العظيــم األول ُمهلــك النفــوس. وقليلــون هــم 

الذيــن يؤمنــون بوجــود جحيــم ليبتعــدوا عنــه، وســماء ليســعوا للحصــول عليهــا.
إن األزمــة تزحــف إلينــا ســريعا. والشــمس تشــرق فــي الســماء ســائرة فــي مدارهــا 
العــادي كل يــوم، والســماوات ال تــزال تحــدث بمجــد هللا. والنــاس ال يزالــوا يأكلــون 
ويشربون ويغرسون ويبنون ويتزوجون ويزوجون. والتجار ما زالوا يشترون ويبيعون، 
والناس ما زالوا يتدافعون بالمناكب أحدهم ضد اآلخر يتنازعون للوصول إلى أرفع 
المناصــب. ومحبــو الملــذات والطــرب مــا زالــوا يتزاحمــون علــى الماهــي ويتدفقــون 
علــى مياديــن الســباق وجحيــم القمــار. إن أعظــم تهيــج يســود، ومــع ذلــك فــإن ســاعة 
االنتظار واإلمهال تقترب من نهايتها وستنتهي وشيكا. ويختم إلى األبد على مصير 
كل إنســان. إن الشــيطان يعلــم أن وقتــه قصيــر ولذلــك فقــد عبــأ كل قواتــه للعمــل 
على خداع الناس وتضليلهم وإيهامهم وصرفهم عن التفكير وسلب عقولهم حتى 

تنقضــي فرصــة اإلمهــال ويغلــق بــاب الرحمــة إلــى األبــد.
فبــكل خطــورة وقــوة تأتينــا كلمــات ربنــا المحــذرة عبــر األجيــال مــن فــوق جبــل 
ــاَّ تَثُْقــَل قُلُوبُُكــْم ِفــي ُخَمــاٍر َوُســْكٍر َوُهُمــوِم  ــِرُزوا ألَنُْفِســُكْم لِئَ الزيتــون قائلــة: » فَاْحتَ
الَْحيَــاِة، فَيَُصاِدفَُكــْم ذلِــَك الْيَــْوُم بَْغتَــًة «، » اِْســَهُروا إًِذا َوتََضرَُّعــوا ِفــي كُلِّ ِحيــٍن، 
ابْــِن  اَم  َوتَِقُفــوا قُــدَّ يَُكــوَن،  أَْن  ِمــْن َجِميــعِ هــَذا الُْمزِْمــعِ  لِلنََّجــاِة  أَْهــاً  تُْحَســبُوا  لَِكــْي 

اإلِنَْســاِن « ) لوقــا 21: 30، 36(.
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َمَعــُه،  يِســيَن  الِْقدِّ الَْماَئَِكــِة  َوَجِميــُع  َمْجــِدِه  ِفــي  اإلِنَْســاِن  ابْــُن  َجــاَء  » َوَمتَــى 
فَيَُميِّــُز  ــُعوِب،  الشُّ َجِميــُع  أََماَمــُه  َويَْجتَِمــُع  َمْجــِدِه.  كُرِْســيِّ  َعلَــى  يَْجلِــُس  فَِحيَنِئــٍذ 
بَْعَضُهــْم ِمــْن بَْعــٍض « )متــى 2٥: 31، 32(. هكــذا صــور المســيح لتاميــذه وهــم 
فــوق جبــل الزيتــون مشــهد يــوم الدينونــة العظيــم. كمــا وضــح لهــم قرارهــا علــى أنــه 
يتجــه إلــى نقطــة واحــدة. فعندمــا تجتمــع أمامــه جميــع الشــعوب ســيكون هنالــك 
فريقــان ال ثالــث لهمــا، ومصيرهــم األبــدي ســيتقرر بحســب مــا قــد فعلــوه أو مــا 

الفقــراء والمتألميــن. فــي شــخص  نحــوه،  مــن واجــب  أهملــوه 
الــذي قــد  لــن يعــرض المســيح أمــام النــاس العمــل العظيــم  وفــي ذلــك اليــوم 
عملــه ألجلهــم فــي بذلــه حياتــه لفدائهــم، بــل ســيعرض أمامهــم عمــل األمانــة الــذي قــد 
فعلــوه ألجلــه. فالذيــن يقيمهــم عــن يمينــه ســيقول لهــم : » تََعالـَـْوا يـَـا ُمبَاَركِــي أَِبــي، رِثُوا 
الَْملَُكــوَت الُْمَعــدَّ لَُكــْم ُمْنــُذ تَأِْســيِس الَْعالَــِم. ألَنِـّـي ُجْعــُت فَأَطَْعْمتُُمونِـــي. َعِطْشــُت 
فَُزرْتُُمونِـــي.  َمِريًضــا  فََكَسْوتُُمونِـــي.  ُعْريَانًــا  فَآَويْتُُمونِــي.  َغِريبًــا  كُْنــُت  فََسَقيْتُُمونِـــي. 
َمْحبُوًســا فَأَتَيْتُــْم إِلـَـيَّ «. ولكــن أولئــك الذيــن يمتدحهــم المســيح ال يعلمــون أنهــم قــد 
خدمــوه. فيجيبهــم علــى تســاؤلهم الحائــر قائــا: » ِبَمــا أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه ِبأََحــِد إِْخَوتِــي 

هــؤاُلَِء األََصاِغــِر، فَِبــي فََعلْتُــْم « )متــى 2٥: 36-3٤، ٤0(.
الجميــع  مــن  ُمبَغضيــن  ســيكونون  بأنهــم  تاميــذه  أنــذر  قــد  يســوع  كان 
مضطَهديــن ومضايَقيــن. وكثيــرون منهــم ســيُطردون مــن بيوتهــم ويُشــردون بحيــث 
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بســبب  والضنــك  الضيــق  بهــم  ســيحل  وكثيــرون  مــأوى.  بــا  فقــراء  يصيــرون 
األمــراض والحرمــان. وكثيــرون ســيلقى بهــم فــي غياهــب الســجون. إال أن الســيد 
مئــة  الزمــان  هــذا  فــي  لــه  يكــون  بــأن  صديقــا  أو  بيتــا  ألجلــه  تــرك  مــن  كل  وعــد 
بركــة  أنهــم ســينالون  قــد خدمــوا إخوتهــم  مــن  لــكل  يؤكــد  ضعــف. واآلن هــا هــو 
ألجــل  يتألمــون  مــن  كل  فــي  شــخصي  علــى  تتعرفــوا  أن  يمكنكــم  قــال:  خاصــة. 
 اســمي. وكمــا تريــدون أن تخدموننــي عليكــم أن تخدموهــم، وهــذا هــو البرهــان

 علــى أنكــم تاميــذي.

مولودون من هللا
إن كل مــن ولــدوا فــي األســرة الســماوية هــم إخــوة الــرب بمعنــى خــاص. إذ أن 
محبــة المســيح تربــط أفــراد أســرته معــا بأوثــق الربــط. وأينمــا تتجلــى تلــك المحبــة 
فهنــاك تعلــن الصلــة اإللهيــة » كُلُّ َمــْن يُِحــبُّ فََقــْد ُولِــَد ِمــَن هللِا َويَْعــرُِف هللَا « )1 

يوحنــا ٤: 7(.
النــزر  يــوم الديــن قــد ال يكونــون يعرفــون إال  إن الذيــن يمتدحهــم المســيح فــي 
اليســير مــن العلــوم الاهوتيــة. ولكنهــم أحبــوا مبــادئ هللا واحتضنوهــا وبتأثيــر روح 
يتصفــون  مــن  بعــض  يوجــد  الوثنييــن  بيــن  حتــى  بــل  لعشــرائهم.  بركــة  صــاروا  هللا 
بالرفــق والرحمــة والحنــان. فقبلمــا ســمعوا كام الحيــاة صــاروا أصدقــاء للكارزيــن 
وخدموهم مخاطرين بحياتهم. وبين الوثنيين يوجد من يعبدون هللا بجهل. أولئك 
الذيــن لــم يصــل إليهــم النــور قــط بواســطة أي إنســان، ومــع ذلــك فإنهــم لــن يهلكــوا. 
فمــع جهلهــم للنامــوس المكتــوب بيــد هللا فقــد ســمعوا صوتــه يكلمهــم فــي الطبيعــة 
وتممــوا مطاليــب النامــوس. وأعمالهــم تــدل علــى أن الــروح القــدس قــد لمــس قلوبهــم 

فيعتبــرون بأنهــم أوالد هللا.
يســمعون  حيــن  والوثنييــن  األمــم  بيــن  المتواضعــون  ويفــرح  ســيندهش  وكــم 
الُمَخلِّــص نفســه قائــا لهــم: » ِبَمــا أَنَُّكــْم فََعلْتُُمــوُه ِبأََحــِد إِْخَوتـِـي هــؤاُلَِء األََصاِغــِر، فَِبــي 
فََعلْتـُـْم «! وكــم ســيفرح قلــب هللا غيــر المحــدود فــي حبــه حيــن يشــخص إليــه أتباعــه 

مندهشــين وفرحيــن حيــن يســمعون منــه كام االستحســان!
ولكــن محبــة المســيح ال تنحصــر فــي طائفــة دون أخــرى. إنــه مرتبــط بــكل واحــد 
مــن بنــي اإلنســان. فلكــي نصيــر أعضــاء فــي األســرة الســماوية صــار هــو فــردا فــي 
األســرة البشــرية. إنــه ابــن اإلنســان، ولذلــك فهــو أخ لــكل ابــن وابنــة مــن نســل آدم. 
وعلــى تابعيــه أال يحســوا بأنهــم منفصلــون عــن العالــم الهالــك حولهــم. إنهــم جــزء 
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مــن نســيج البشــرية العظيــم، والســماء تنظــر إليهــم علــى اعتبــار أنهــم إخــوة الخطــاة 
والمخطئيــن  الســاقطين  تحتضــن  المســيح  محبــة  إن  الســواء.  علــى  والقديســين 
واألثمــة. وكل عمــل مــن أعمــال المحبــة والشــفقة إلقامــة نفــس ســاقطة يُقبــل كمــا لــو 

كان قــد ُصنــع بالــرب نفســه. 

االهتمام بالفقراء
إن مائكــة الســماء يُرَســلون لخدمــة أولئــك العتيديــن أن يرثــوا الخــاص. ونحــن 
اآلن ال نعــرف مــن هــم أولئــك النــاس إذ لــم يعلــن بعــد مــن هــم الذيــن ســينتصرون 
ويؤَهلــون لشــركة ميــراث القديســين فــي النــور، ولكــن مائكــة الســماء يجولــون فــي 
األرض طــوال وعرضــا عاكفيــن علــى تعزيــة المحزونيــن وحراســة المعرضيــن للمخاطــر 
وكســب قلــوب بنــي اإلنســان للمســيح. ال تُهمــل أو تُغفــل نفــس واحــدة، فــاهلل ال 

يُحابــي الوجــوه، وهــو يرعــى كل النفــوس التــي جبلهــا بنفــس االهتمــام والحــب.
إنمــا  فأنــت  والمتضايقيــن  المحتاجيــن  المســيح  إلخــوة  بابــك  تفتــح  إذ  إنــك 
أنــت تدعــو رفاقــا هــم خائــق ســماوية وهــم  المنظوريــن.  بالمائكــة غيــر  ترحــب 
يأتــون بجــو مشــبع بالفــرح والســام. يأتــون وفــي أفواههــم تســابيح الســماء، وفــي 
الســماء يُســمع صــدى تســبيحاتهم. فــكل عمــل مــن أعمــال الرحمــة يشــيع البهجــة 
فــي الســماء. واآلب مــن فــوق عرشــه يحصــي عــدد العامليــن المنكريــن لذواتهــم بيــن 

أفضــل كنــوزه وأغلــى جواهــره.
أما الذين عن يسار المسيح والذين أهملوه في أشخاص الفقراء والمتضايقين 
فلــم يكونــوا يحســون بجرمهــم. لقــد أعماهــم الشــيطان فلــم يدركــوا أنهــم مدينــون 

إلخوتهــم. كانــوا منطويــن علــى أنفســهم فلــم يكترثــوا لحاجــات الغيــر.
ويجلبــوا  المتضايقيــن  آالم  بهــا  يخففــوا  لكــي  لأغنيــاء  الثــروة  هللا  منــح  لقــد 
العــزاء والراحــة ألوالده المتألميــن، ولكنهــم فــي غالــب األحيــان ال يكترثــون لحاجــات 
اآلخريــن. إنهــم يظنــون أنفســهم أرفــع مــن إخوتهــم الفقــراء، وال يضعــون أنفســهم 
فــي مــكان المســاكين ليحســوا بإحساســهم، وال يُدركــون شــيئا مــن تجــارب الفقــراء 
وكفاحهــم فتمــوت الرحمــة فــي قلوبهــم. إن القصــور الفخمــة لأثريــاء والكاتدرائيــات 
العظيمــة تُغلــق فــي وجــوه الفقــراء. فالمــال الــذي قــد منحهــم إيــاه هللا ليباركــوا بــه 
الفقــراء ينفقونــه علــى ملذاتهــم وإشــباع كبريائهــم وأنانيتهــم. إن الفقــراء يُحرمــون كل 
يــوم مــن التعليــم الــذي ينبغــي أن يحصلــوا عليــه، عــن رأفــة هللا ومراحمــه ألنــه قــد دبــر 
كل مــا يلــزم لهــم لكــي يحصلــوا علــى لــوازم الحيــاة. إنهــم يحســون بشــدة وطــأة الفقــر 
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بــون ألن يصبحــوا حســودين  الــذي يجعلهــم يضيقــون ذرعــا بالحيــاة. وكثيــرا مـــا يُجرَّ
وغيوريــن، فتمتلــئ نفوســهم بالظنــون الرديئــة. إن أولئــك الذيــن لــم يتحملــوا ثقــل 
االزدراء  بمنتهــى  الفقــراء  يعاملــون  األحيــان  غالــب  فــي  الحاجــة  وضغــط  العــوز 

وينظــرون إليهــم كمــا لــو كانــوا متســولين.
والعطشــان  الجوعــان  أنــا  كنــت  لقــد  ويقــول:  كلــه  ذلــك  يــرى  المســيح  ولكــن 
علــى  جالســين  أنتــم  كنتــم  فــإذ  ومحبوســا.  مريضــا  كنــت  الــذي  أنــا  والغريــب، 
موائدكــم الحافلــة بأشــهى األطعمــة كنــت أنــا أتضــور فــي مســكني الحقيــر أو فــي 
عــرض الشــارع. وفــي حيــن كنتــم مســتريحين فــي بيوتكــم الفخمــة لــم أكــن أنــا أجــد 
الحلــل  بأغلــى  مــأى  كانــت خزائــن مابســكم  رأســي، وعندمــا  إليــه  أســند  مكانــا 
وأجمــل الثيــاب كنــت أنــا محرومــا مــن كل شــيء. وحيــن كنتــم أنتــم تركضــون وراء 

أنــا ســجينا ومتــروكا. مســراتكم وملذاتكــم كنــت 
الــذي يتضــور  الفقيــر  اليابــس علــى  الخبــز  مــن فتــات  بالقليــل  وعندمــا جدتــم 
جوعــا، وأعطيتــم العــراة المســاكين الثيــاب الرثــة الباليــة ليســتتروا بهــا ولتقيهــم شــر 
الصقيــع وزمهريــر الشــتاء ألــم تعلمــوا أنكــم إنمــا كنتــم تقدمونهــا لــرب المجــد؟ لقــد 
كنــت مــدى أيــام حياتكــم قريبــا منكــم فــي شــخص أولئــك المتألميــن المتضايقيــن. 
ولكنكــم لــم تطلبونــي، ولــم تريــدوا أن تكــون لكــم شــركة معــي. لذلــك فأنــا ال أعرفكــم.

في خطوات المسيح
كثيــرون يحســون أنــه يكــون امتيــازا عظيمــا لهــم لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لزيــارة 
الطــرق  فــي  والســير  األرض،  علــى  المســيح حيــن كان  إليهــا  تــردد  التــي  األماكــن 
التــي قــد وطئتهــا قدمــاه، وأن يتطلعــوا إلــى البحيــرة التــي أحــب الســيد أن يعلــم 
ال  ولكــن  إليهــا.  ببصــره  يرنــو  التــي كان  والتــال واألوديــة  منهــا،  بالقــرب  الجمــوع 
حاجــة بنــا للذهــاب إلــى الناصــرة وكفرناحــوم وبيــت عنيــا لنســير فــي إثــر خطــوات 
يســوع. فإننــا نــرى أثــر خطواتــه أمــام ســرير رجــل مريــض وفــي أكــواخ الفقــراء وفــي 
بشــرية  قلــوب  فيــه  توجــد  مــكان  كل  وفــي  عظيمــة  مدينــة  فــي  المزدحمــة  األزقــة 
بحاجــة إلــي العــزاء. فــإذ نتصــرف كمــا كان يســوع يتصــرف وهــو علــى األرض نكــون 

ســائرين فــي إثــر خطواتــه.
قــال يســوع: » ألَنَّ الُْفَقــرَاَء َمَعُكــْم ِفــي كُلِّ ِحيــٍن « )يوحنــا 12: 8(. إذا فبإمــكان 
الجميــع أن يجــدوا شــيئا يعملونــه مــن أجلهــم، وال حاجــة ألي واحــد أن يشــعر بــأن 
لــه ليخــدم المســيح أو يتعــب فــي ســبيله. هنــاك ماييــن وماييــن مــن  ال مجــال 
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النفــوس البشــرية الموشــكة علــى الهــاك وهــي مقيــدة بساســل الجهــل والخطيــة، 
ولــم تســمع قــط عــن محبــة المســيح لهــا. فلــو تبدلــت حالنــا فصــارت كحالهــم فمــا 
الــذي كنــا نشــتهي أن يفعلــوه ألجلنــا؟ إننــا ملزمــون بــأن نفعــل لهــم كل هــذا طالمــا 
نحن قادرون على عمله ألجلهم. إن قانون المســيح للحياة الذي بموجبه ســيثبت 
كل منــا أو يســقط فــي يــوم الدينونــة هــو هــذا: » كُلُّ َمــا تُِريــُدوَن أَْن يَْفَعــَل النَّــاُس 

ــْم أَيًْضــا ِبِهــْم « )متــى 7: 12(.  ِبُكــُم افَْعلُــوا هَكــَذا أَنْتُ
لقد بذل الُمَخلِّص حياته الغالية ليقيم كنيسة قادرة أن تعنى بالنفوس الحزينة 
المجربــة. وقــد تكــون هنالــك جماعــة مــن المؤمنيــن الفقــراء غيــر المتعلميــن وغيــر 
المعروفيــن، ومــع ذلــك ففــي المســيح يمكنهــم القيــام بعمــل فــي البيــت وفــي البيئــة 
وفــي الكنيســة وحتــى فــي األقاليــم البعيــدة، وســيكون تأثرهــم بعيــد المــدى كاألبديــة.

عاملون مع هللا
وحيــث أن هــذا العمــل ُمهمــل نــرى كثيريــن مــن التاميــذ الشــباب ال يتقدمــون 
أكثــر مــن البدايــة فــي االختبــار المســيحي. إن النــور الــذي كان يتوهــج فــي قلوبهــم 
عندمــا قــال لهــم يســوع ولــكل واحــد بمفــرده: » َمْغُفــورٌَة لـَـَك َخطَايـَـاَك « )متــى 2:9؛ 
لــو  بــه حيــا متوهجــا  يمكنهــم االحتفــاظ  ٤8( كان  20؛ 7:  لوقــا ٥:  ٥؛  مرقــس 2: 
ســاعدوا المحتاجيــن. إن النشــاط العظيــم الــذي ال يهجــع الــذي فــي غالــب األحيــان 
يكــون مبعــث خطــر علــى الشــباب يمكــن توجيهــه ليجــري فــي قنــوات، وعندمــا يفيض 

منهــا يفيــض بالبــركات. إن الــذات ستُنســى فــي العمــل الجــدي لخيــر اآلخريــن.
إن من يخدمون اآلخرين ســيخدمهم رئيس الرعاة. فهم أنفســهم سيشــربون من 
مــاء الحيــاة ويرتــوون. إنهــم لــن يشــتاقوا إلــي تســليات مثيــرة أو إلــي تغييــر فــي حياتهــم، 
فموضوع اهتمامهم الوحيد سيكون كيف يمكنهم تخليص النفوس الموشكة على 
الهاك. وسيكون اختاطهم بالمجتمع نافعا فمحبة الفادي ستوحد بين القلوب.

فــي غيــر  بمواعيــده  ننطــق  فإننــا ال  مــع هللا  أننــا عاملــون  مــن  نتحقــق  وعندمــا 
فــي قلوبنــا وتضطــرم علــى شــفاهنا. إن هللا حيــن دعــا  فإنهــا ستشــتعل  اكتــراث 
موســى ألن يخــدم شــعبا جاهــا غيــر منظــم وعاصيــا قــدم لــه هــذا الوعــد: » َوْجِهــي 
يَِســيُر فَأُِريُحــَك «، و » إِنِـّـي أَكُــوُن َمَعــَك « )خــروج 33: 1٤؛ 3: 12(. وهــذا الوعــد 
مقــدم لــكل مــن يخدمــون نيابــة عــن المســيح لتخفيــف آالم المتألميــن والمتضايقيــن.

إن محبــة المؤمــن للنــاس هــي شــهادة لــأرض علــى محبــة هللا. إن ملــك المجــد 
صــار واحــدا منــا لكــي يغــرس فينــا هــذه المحبــة وليجعلنــا أوالدا فــي أســرة واحــدة. 
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ــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا كََمــا  وعندمــا نتمــم وصيتــه الوداعيــة: » هــِذِه ِهــَي َوِصيَِّتــي أَْن تُِحبُّ
أَْحبَبْتُُكــْم « )يوحنــا 1٥: 12(، وحينمــا نحــب العالــم كمــا قــد أحبــه هــو فحينئــذ تكــون 
رســالته بالنســبة لنــا قــد تمــت علــى أكمــل وجــه، وســنكون مؤهليــن للســماء، ألن 

الســماء ســتكون فــي قلوبنــا.
أمــا إذا امتنعــت عــن أن تنقــذ » الُْمْنَقاِديــَن إِلَــى الَْمــْوِت، َوالَْمْمُدوِديــَن لِلَْقتْــِل 
... إِْن قُلـْـَت: »ُهــَوَذا لـَـْم نَْعــرِْف هــَذا«، أَفـَـاَ يَْفَهــُم َواِزُن الُْقلـُـوِب؟ َوَحاِفــُظ نَْفِســَك 
يــوم  وفــي   .)12  ،11  :2٤ )أمثــال  َعَملِــِه «  ِمثْــَل  اإلِنَْســاِن  َعلَــى  فَيَــرُدُّ  يَْعلَــُم؟  أاَلَ 
الدينونــة العظيــم فــإن أولئــك الذيــن لــم يخدمــوا المســيح والذيــن لــم يفكــروا فــي غيــر 
أنفســهم وال اهتمــوا بغيرهــم ســيجعلهم ديــان كل األرض مــع فعلــة اإلثــم، وســتقع 

عليهــم نفــس دينونــة األشــرار.
كا  العظيــم  الخــراف  راعــي  وسيســأل  وديعــة  علــى  اؤتمــن  منــا  واحــد  كل 
ِحيــَن  تَُقولِيــَن  َمــاَذا  َمْجــِدِك؟  َغَنــُم  لَــِك،  أُْعِطــَي  ـِذي  الَـّ الَْقِطيــُع  » أَيْــَن  قائــا:  منــا 

.)21  ،20  :13 )إرميــا  يَُعاِقبُــِك « 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 22: 7-18، 2٤؛ يوحنا 13: 17-1(.

بيــوت  أحــد  فــي  العليــة  فــي  مــع تاميــذه  المائــدة  إلــي  المســيح جالســا  كان 
أورشــليم، وكانــوا قــد اجتمعــوا لممارســة الفصــح، إذ رغــب الُمَخلِّــص فــي االحتفــاء 
بهــذا العيــد هــذه المــرة مــع االثنــي عشــر وحدهــم. كان يعلــم أن ســاعته قــد أتــت، 
وكان هــو نفســه خــروف الفصــح الحقيقــي. وفــي اليــوم الــذي كان الفصــح ســيؤكل 
م ذبيحــة. كان مزمعــا أن يشــرب كأس الغضــب، وكان عليــه  فيــه كان هــو ســيُقدَّ
أن يقبــل صبغــة اآلالم األخيــرة، ولكــن بقيــت لــه ســاعات هــدوء قليلــة بعــد، فــكان 
ينبغــي أن تُقضــى تلــك الســاعات فيمــا يــؤول لخيــر تاميــذه المحبوبيــن ونفعهــم.

ــْم يَــأِْت لِيُْخــَدَم بَــْل  كانــت حيــاة المســيح كلهــا حيــاة الخدمــة وإنــكار الــذات. » لَ
لِيَْخــِدَم « )متــى 20: 28( — كان هــذا هــو الــدرس الــذي ابتغــاه مــن كل عمــل عملــه، 
ولكن تاميذه لم يكونوا قد تعلموا ذلك الدرس بعد. ففي عيد الفصح األخير هذا 

كــرر يســوع هــذا الــدرس بمثــال جعلــه يرســخ فــي أذهانهــم وقلوبهــم رســوخا دائمــا.
كانــت االجتماعــات التــي تضــم يســوع وتاميــذه اجتماعــات مفرحــة للغايــة، 
وكانــوا كلهــم يقدرونهــا تقديــرا عظيمــا. وفــي كل مــرة مارســوا فيهــا عشــاء الفصــح 
كانــت هنالــك مشــاهد تتطلــب اهتمامــا خاصــا، ولكــن يســوع كان مضطربــا فــي 
هــذا العيــد. لقــد كان مثقــل القلــب، وكان يغشــي محيــاه ظــام حــزن شــديد. وإذ 
اجتمــع مــع تاميــذه فــي العليــة الحظــوا أن شــيئا مــا محزنــا كان يضغــط نفســه، ومــع 

عــدم معرفتهــم الســبب كانــوا يشــاركونه فــي حزنــه. 
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العشاء األخير
» َشــْهَوًة  مؤثــرة:  حــزن  بنغمــة  لهــم  قــال  المائــدة  حــول  معــا  اجتمعــوا  فلمــا 
ـَم، ألَنِـّـي أَقُــوُل لَُكــْم: إِنِـّـي الَ آكُُل  اْشــتََهيُْت أَْن آكَُل هــَذا الِْفْصــَح َمَعُكــْم قَبْــَل أَْن أَتَأَلَـّ

.)18-1٥ )لوقــا 22:  َملَُكــوِت هللِا «  ِفــي  يُْكَمــَل  ـى  َحتَـّ بَْعــُد  ِمْنــُه 
لقد عرف المسيح أن وقته قد حان ليرحل عن هذا العالم ويمضي إلي أبيه. فإذ 
كان قــد أحــب خاصتــه الذيــن فــي العالــم، أحبهــم إلــي المنتهــى. لقــد كان اآلن تحــت 
ظل الصليب وكان األلم يعتصر قلبه ويعذبه. عرف أن الجميع سيتركونه في ساعة 
تســليمه، وعــرف أنــه ســيموت بعمليــة فــي منتهــى اإلذالل كمــا كان يعامــل المجرمــون. 
عــرف الجحــود والقســوة اللذيــن بهمــا ســيعامله أولئــك الذيــن أتــى ليخلصهــم، وعــرف 
هــول التضحيــة التــي كان ُمْقِدَمــاً عليهــا، وكيــف أنهــا ســتكون عبثــا وبــا فائــدة ألنــاس 
كثيرين. فإذ كان عالما بكل ما سيأتي عليه فبالطبع كان البد أن يطغي عليه التفكير 
فــي اتضاعــه وآالمــه، ولكنــه مــع ذلــك نظــر إلــي االثنــي عشــر الذيــن كانــوا معــه كخاصتــه، 
والذيــن بعدمــا يشــاهدون العــار والحــزن والمعاملــة المؤلمــة القاســية التــي ســيعامل 
بهــا ســيُتركون ليكافحــوا فــي العالــم. إن تفكيــره فــي آالمــه كان مرتبطــا أبــدا بتاميــذه. 

فلــم يفكــر فــي نفســه، بــل كان اهتمامــه بهــم هــو األول واألعظــم فــي تفكيــره. 

مشاجرة بين التالميذ
وإذ كان يســوع مجتمعــا مــع تاميــذه فــي هــذه الليلــة األخيــرة كان لديــه الشــيء 
الكثيــر ليقولــه لهــم. فلــو كانــوا متأهبيــن لقبــول مــا كان يتــوق ألن يقولــه لهــم لكانــوا قد 
نجــوا مــن الحــزن الــذي يمــزق القلــب ومــن خيبــة األمــل وعــدم اإليمــان. ولكــن يســوع 
رأى أنهــم ال يســتطيعون احتمــال ســماع مــا كان عليــه أن يقولــه لهــم. فــإذ تطلــع فــي 
وجوههــم جمــدت علــى شــفتيه كلمــات التحذيــر والتعزيــة التــي َهــمَّ بــأن ينطــق بهــا، 
فمــرت عليهــم لحظــات صمــت وبــدا وكأن يســوع ينتظــر، وكان التاميــذ فــي حــال 
الملــل والســآمة. وقــد بــدا وكأن العطــف والرقــة اللذيــن أثارهمــا حــزن يســوع قــد 
اختفيــا وزاال، ولذلــك فــإن كلماتــه الحزينــة التــي كان يشــير بهــا إلــي آالمــه لــم تُحــدث 
فيهــم التأثيــر المطلــوب. ثــم إن النظــرات التــي كانــوا يحدقــون بهــا بعضهــم البعــض 

دلاــت عــن وجــود الحســد والمنازعــات والخصومــات فــي قلوبهــم.
ـُه يَُكــوُن أَكْبَــَر « )لوقــا 22:  » وَكَانَــْت بَيَْنُهــْم أَيًْضــا ُمَشــاَجرٌَة َمــْن ِمْنُهــْم يُظَــنُّ أَنَـّ
2٤(. فهــذه المشــاجرة التــي نشــبت فــي حضــور المســيح أحزنــت قلبــه وجرحتــه 
جرحــا عميقــا. كان التاميــذ متعلقيــن بفكرتهــم المحبوبــة لديهــم مــن أن المســيح 
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ســيثبت ســلطانه ويجلــس علــى عــرش داود. وكان كل منهــم يتــوق فــي قلبــه إلــي 
إحــراز أســمى مكانــة فــي الملكــوت. جعــل كل منهــم يفاضــل بيــن نفســه وإخوتــه، 
وبــدال مــن أن يعتبــر إخوتــه أفضــل منــه وأجــدر صــار كل منهــم يعتبــر نفســه األفضــل 
واألجــدر. وإن الطلــب الــذي كان قــد تقــدم بــه يعقــوب ويوحنــا إلــي المســيح فــي أن 
يجلــس الواحــد منهمــا عــن يمينــه واآلخــر عــن يســاره فــي عرشــه أثــار غضــب الباقيــن. 
وكــون ذينــك األخويــن يتجاســران لطلــب أســمى المناصــب لنفســيهما أثــار نفــوس 
فلقــد  والفرقــة.  الجفــاء  إلــي  يفضــي  األمــر  كاد  بحيــث  عليهمــا  اآلخريــن  العشــرة 
أحســوا بأنــه قــد أســيء تقديرهــم ولــم يقــدر والؤهــم وال مواهبهــم التقديــر الائــق. 

وكان يهــوذا أشــد قســوة علــى يعقــوب ويوحنــا مــن الباقيــن.
االســتياء  حــاالت  أشــد  فــي  كانــوا  للعشــاء  العليــة  التاميــذ  دخــل  عندمــا 
واالمتعــاض. جلــس يهــوذا عــن يســار المســيح وجلــس يوحنــا عــن يمينــه. فــإذا كان 
هنالــك مــكان يعتبــر أســمى األماكــن فقــد صمــم يهــوذا علــى أن يشــغله. وقــد ظــن 

أن ذلــك المــكان هــو الواقــع بجــوار المســيح. وكان يهــوذا خائنــا. 

مهمة الخادم
ثــم ظهــر ســبب آخــر للنــزاع. ففــي األعيــاد كانــت العــادة أن يتولــى الخــدم غســل 
أرجل الضيوف. وفي تلك المناسبة أُعد كل شيء لهذه الخدمة، فقد كان هنالك 
المغســل والطســت والمنشــفة معــدة لخدمــة غســل األرجــل، ولكــن لــم يكــن يوجــد 
خــادم، فــكان علــى التاميــذ أن يقومــوا بتلــك الخدمــة، ولكــن إذ كان كل واحــد منهــم 
متأثرا بكبريائه الجريحة ترفع عن القيام بعمل الخادم. وقد أبدوا جميعا عدم اكتراث 

كأنمــا هــم ال يشــعرون بــأن لهــم عمــا ليعملــوه. وفــي صمتهــم رفضــوا أن يتواضعــوا.
فكيــف يأتــي المســيح بهــذه النفــوس المســكينة إلــي حالــة ال يســتطيع الشــيطان 
فيهــا أن ينتصــر عليهــم انتصــارا حاســما؟ وكيــف يريهــم أن مجــرد االعتــراف بالتلمــذة 
لــه ال يجعلهــم تاميــذ أو يضمــن لهــم مكانــا فــي ملكوتــه؟ وكيــف يبرهــن لهــم علــى أن 
خدمــة المحبــة والوداعــة الحقيقيــة هــي عنصــر العظمــة الحقــة؟ وكيــف يضــرم نــار 

المحبــة فــي قلوبهــم ويقدرهــم علــى إدراك مــا اشــتاق إلــي أن يقولــه لهــم؟
لــم يتحــرك التاميــذ لخدمــة بعضهــم البعــض، وتريــث المســيح بعــض الوقــت 
ليــرى مــا هــم فاعلــون. وإذا بــه وهــو المعلــم اإللهــي يقــوم عــن العشــاء، وبعدمــا 
يخلــع ثيابــه الخارجيــة حتــى ال تعيقــه عــن الحركــة يأخــذ منشــفة ويتــزر بهــا. جعــل 
التاميذ ينظرون إلي معلمهم بدهشــة واهتمام، ثم انتظروا بســكوت ما ســيحدث 
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بعــد ذلــك. » ثـُـمَّ َصــبَّ َمــاًء ِفــي ِمْغَســل، َوابْتَــَدأَ يَْغِســُل أَرُْجــَل التَّاَِميــِذ َويَْمَســُحَها 
ِبالِْمْنَشــَفِة الَِّتــي كَاَن ُمتَّــِزًرا ِبَهــا « )يوحنــا 13: ٥(. هــذا الصنيــع فتــح أعيــن التاميــذ. 
وقــد امتــأت نفوســهم حزنــا وإذالال مريريــن. لقــد فهمــوا التوبيــخ الــذي لــم ينطــق بــه 

معلمهــم ورأوا أنفســهم فــي نــور جديــد تمامــا.
وهكــذا َعبَّــَر المســيح عــن حبــه لتاميــذه. لقــد مأتــه أنانيتهــم وكبرياؤهــم حزنــا، 
ولكنــه لــم يشــتبك معهــم فــي جــدال فيمــا يختــص بمشــكلتهم. وبــدال مــن ذلــك قــدم 
لهــم مثــاال لــم ينســوه طيلــة حياتهــم قــط. إن محبتــه لهــم لــم تكــن لتتأثــر أو تنطفــئ. 
لقــد عــرف أن اآلب دفــع كل شــيء إلــي يديــه وأنــه مــن عنــد هللا خــرج وإلــى هللا 
يمضــي. كان عنــده إحســاس كامــل بألوهيتــه، ولكنــه خلــع عنــه تــاج الُملــك وثيــاب 
الُملــك وأخــذ صــورة عبــد. لقــد كان بيــن آخــر أعمالــه التــي قــام بهــا علــى األرض أنــه 

تمنطــق كعبــد وقــام بعمــل العبيــد.

أرجل مغسولة
لقــد اتصــل يهــوذا بالكهنــة والكتبــة مــرة ثانيــة قبــل الفصــح، وتعاقــد معهــم علــى 
أن يســلم يســوع إلــي أيديهــم. ومــع ذلــك فقــد اندمــج فــي وســط التاميــذ كمــا لــو 
كان بريئــا مــن كل ذنــب ومهتمــا بإعــداد كل مطاليــب العيــد. لــم يكــن التاميــذ 
علــى  كان مطلعــا  الــذي  هــو  وحــده  يســوع  لكــن  يهــوذا،  نوايــا  عــن  يــدرون شــيئا 
خفايــا قلبــه، ومــع ذلــك فلــم يشــهر بــه، بــل تــاق إلــى خــاص نفســه. كان قلــب 
الفــادي مثقــا بالحــزن عليــه، كمــا أثقــل علــى أورشــليم التــي بكــى عليهــا إذ كان 
محكومــا عليهــا بالهــاك. إن قلبــه كان يصــرخ قائــا: كيــف أتخلــى عنــك وأقطــع 
األمــل منــَك؟ لقــد أحــس يهــوذا بقــوة تلــك المحبــة التــي تكتنفــه، فــإذ كانــت يــدا 
اختلــج  بالمنشــفة  وتمســحانهما  المتســختين  يهــوذا  قدمــي  تغســان  الُمَخلِـّـص 
قلبــه فــي تلــك اللحظــة عينهــا بانفعــاالت شــديدة وكاد يتحــرك لاعتــراف بخطيتــه، 
لكنــه لــم يــرد أن يتواضــع، بــل قســى قلبــه فلــم يتــب، وعــادت إليــه البواعــث التــي 
كانــت قــد زايلتــه إلــي حيــن فتحكمــت فيــه مــن جديــد. حينئــٍذ تعثــر يهــوذا حيــن 
قــد وضــع  إذا كان يســوع  يقــوم بغســل أرجــل تاميــذه. ففكــر قائــا  رأى يســوع 
ضــاع  وهكــذا  إســرائيل،  ملــك  هــو  يكــون  أن  يمكــن  فــا  الحــد  هــذا  إلــي  نفســه 
كل أمــل فــي الكرامــة العالميــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن مملكــة أرضيــة، 
فاقتنــع يهــوذا بأنــه ال يمكنــه أن ينــال نفعــاً مــن، إتباعــه المســيح. فبعدمــا رآه يحــط 
كان  بأنــه  واالعتــراف  منــه،  التبــرؤ  فــي  عزمــه  علــى  ثبــت  ظــن،  كمــا  مقامــه،  مــن 
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مخدوعــا. لقــد دخلــه الشــيطان، فعقــد العــزم علــى إتمــام العمــل الــذي كان قــد 
تعاقــد مــع األعــداء علــى القيــام بــه وهــو تســليم ســيده أليديهــم.

إن يهوذا حين اختار مكانه على المائدة حاول أن يضع نفسه في الموضع األول. 
والمســيح، كخــادم، خدمــه أول التاميــذ. أمــا يوحنــا الــذي كان يهــوذا يشــعر نحــوه 
بالنفــور والمــرارة الشــديدة فقــد تُــرك لأخيــر. ولكــن يوحنــا لــم يعتبــر ذلــك توبيخــا أو 
ازدراء موجهــا إليــه. فــإذ الحــظ التاميــذ عمــل المســيح تأثــروا تأثــرا عميقــا. ولمــا جــاء 
! « لقــد  ــا َســيُِّد، أَنْــَت تَْغِســُل رِْجلَــيَّ دور ســمعان بطــرس صــاح قائــا باندهــاش: » يَ
انسحق قلبه أمام تنازل المسيح. ومأ الخزي وجهه وقلبه ألن أحدا من التاميذ لم 
يقــم بتلــك الخدمــة، فقــال لــه المســيح: » لَْســَت تَْعلـَـُم أَنـْـَت اآلَن َمــا أَنـَـا أَْصَنــُع، َولِكنَّــَك 
َستَْفَهُم ِفيَما بَْعُد « )يوحنا 13: 6، 7(. إن بطرس لم يحتمل أن يرى سيده الذي كان 
يؤمــن بأنــه ابــن هللا يقــوم بعمــل الخــدم والعبيــد. فثــارت نفســه وكل كيانــه احتجاجــا 
علــى هــذا االتضــاع. إنــه لــم يكــن يعلــم أنــه ألجــل هــذا جــاء المســيح إلــي العالــم. فبــكل 

تشــديد قــال: » لَــْن تَْغِســَل رِْجلَــيَّ أَبـَـًدا! « )يوحنــا 13: 8(.
أَْغِســلَُك فَلَيْــَس لَــَك  بــكل وقــار أجــاب المســيح بطــرس بقولــه: » إِْن كُْنــُت الَ 
َمِعــي نَِصيــٌب « )يوحنــا 13: 8(. إن هــذه الخدمــة التــي رفــض بطــرس قبولهــا كانــت 
رمــزا لغســل أســمى وأمجــد. لقــد أتــى المســيح ليغســل القلــوب و يطهرهــا مــن وصمــة 
الخطية. فإذ رفض بطرس السماح للمسيح بأن يغسل قدميه كان يرفض االغتسال 
األســمى المتضمــن فــي االغتســال األدنــى. وفــي الحقيقــة كان يرفــض ربــه وســيده. إن 
السماح للسيد بأن يعمل ما يؤول إلي تطهيرنا ليس إذالال له. إن أصدق وداعة هي 
أن نقبــل بقلــوب شــاكرة أي تدبيــر يقــدم ألجلنــا، وبــكل غيــرة نقــدم الخدمــة للمســيح.

َمِعــي  لَــَك  فَلَيْــَس  أَْغِســلَُك  الَ  كُْنــُت  » إِْن  لبطــرس:  المســيح  قــال  فعندمــا 
نَِصيــٌب « أخضــع بطــرس كبريــاءه وعنــاده. لــم يســتطع احتمــال فكــرة االنفصــال عــن 
المســيح، إذ كان يعتبــر ذلــك كارثــة لــه أمــرَّ مــن المــوت، » قَــاَل لَــُه ِســْمَعاُن بُطْــرُُس: 
ـِذي قَــِد  ›يَــا َســيُِّد، لَيْــَس رِْجلَــيَّ فََقــْط بَــْل أَيًْضــا يَــَديَّ َورَأِْســي‹. قَــاَل لَــُه يَُســوُع: ›الَـّ
ــْم طَاِهــُروَن  ــُه. َوأَنْتُ ــْل ُهــَو طَاِهــٌر كُلُّ ــِه، بَ ــُه َحاَجــٌة إاِلَّ إِلَــى َغْســِل رِْجلَيْ ــَس لَ اْغتََســَل لَيْ

َولِكــْن لَيْــَس كُلُُّكــْم‹ « )يوحنــا 13: 9، 10(.

» أَنُْتْم طَاِهُروَن «
إن هــذا الــكام يعنــي شــيئا أكثــر مــن طهــارة الجســد. إن المســيح ال يــزال يتحــدث 
عن التطهير األســمى ممثا بالتطهير األدنى. إن من اغتســل فهو طاهر ولكن رجليه 
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المنتعلتيــن ســرعان مــا تتســخان بالغبــار وتحتاجــان للغســل مــن جديــد. وكذلــك 
بطــرس وإخوتــه كانــوا قــد اغتســلوا فــي الينبــوع العظيــم المفتــوح للخطيــة والنجاســة. 
لقــد اعتــرف بهــم المســيح كخاصتــه ولكــن التجربــة ســاقتهم إلــي الشــر فكانــوا ال يزالــون 
إلــي نعمتــه المطهــرة. إن يســوع عندمــا تمنطــق بالمنشــفة ليغســل الغبــار  بحاجــة 
عــن أرجلهــم كان يريــد بنفــس ذلــك العمــل أن يغســل مــن قلوبهــم الخصومــة والنــزاع 
والحسد والكبرياء، وكان هذا أهم بكثير في نتائجه من مجرد غسل أرجلهم. فبالروح 
التــي كانــت فيهــم حينئــذ لــم يكــن أحــد منهــم مســتحقا للشــركة مــع المســيح. فمــا لــم 
ينتقلــوا إلــي حــال الوداعــة والمحبــة لــن يكونــوا مؤهليــن لاشــتراك فــي عشــاء الفصــح 
أو فــي الخدمــة التذكاريــة التــي كان المســيح مزمعــا أن يؤسســها، فينبغــي أن تتطهــر 
قلوبهــم. إن الكبريــاء وطلــب مــا للــذات تخلقــان فــي النفــوس البغضــاء والمنازعــات، 
ولكــن يســوع غســل مــن قلــوب تاميــذه كل هــذا حيــن غســل أرجلهــم. لقــد تغيــرت 
مشــاعرهم. فإذ نظر يســوع إليهم أمكنه أن يقول: » َوأَنْتُْم طَاِهرُوَن « فاآلن توحدت 
قلوبهــم وحلــت فيهــا المحبــة كل لآلخــر. لقــد صــاروا اآلن ودعــاء وقابليــن للتعلــم. 
وفيمــا عــدا يهــوذا كان كل منهــم مســتعدا أن يتنــازل لأخــر عــن أرفــع مــكان. واآلن 
بعدمــا أُخضعــت قلوبهــم وامتــأت شــكرا صــاروا مســتعدين لقبــول أقــوال المســيح.

وكبطــرس وإخوتــه نحــن أيضــاً قــد اغتســلنا فــي دم المســيح، ومــع ذلــك فمــرارا 
إلــى  نأتــي  أن  بالشــر. فعلينــا  القلــب عــن طريــق االحتــكاك  تتلــوث طهــارة  كثيــرة 
المســيح فــي طلــب النعمــة المطهــرة. لقــد تراجــع بطــرس إذ لــم يــرد أن يجعــل رجليــه 
الملوثتيــن تامســان يــدي ســيده ومعلمــه. ولكــن كــم مــن مــرة جعلنــا قلوبنــا الملوثــة 
تامــس قلــب المســيح! ومــا أشــد الحــزن الــذي نجلبــه عليــه بحــدة طباعنــا وبطلنــا 
وكبريائنــا! ومــع ذلــك فيجــب أن نأتيــه بــكل ضعفاتنــا ونجاســاتنا إذ ال يســتطيع أن 
يطهرنــا أحــد ســواه. إننــا لــن نكــون مؤهليــن للشــركة معــه مــا لــم نتطهــر باســتحقاقه.

 :13 )يوحنــا  كُلُُّكــْم «  لَيْــَس  َولِكــْن  طَاِهــُروَن  » َوأَنْتُــْم  لتاميــذه:  يســوع  قــال 
10(. لقــد غســل رجلــي يهــوذا ولكــن يهــوذا لــم يســلم قلبــه ليســوع، ولذلــك لــم يكــن 

مطهــرا، إذ لــم يخضــع نفســه للمســيح. 

العظمة في التواضع
فلمــا كان المســيح قــد غســل أرجــل التاميــذ واخــذ ثيابــه واتــكأ أيضــاً قــال لهــم: 
ــْم تَْدُعونَِنــي ُمَعلًِّمــا َوَســيًِّدا، َوَحَســًنا تَُقولُــوَن،  ــْد َصَنْعــُت ِبُكــْم؟ أَنْتُ » أَتَْفَهُمــوَن َمــا قَ
ــيُِّد َوالُْمَعلِّــُم قـَـْد َغَســلُْت أَرُْجلَُكــْم، فَأَنْتـُـْم يَِجــُب  ألَنِّــي أَنـَـا كَذلـِـَك. فـَـِإْن كُْنــُت َوأَنـَـا السَّ
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َعلَيُْكــْم أَْن يَْغِســَل بَْعُضُكــْم أَرُْجــَل بَْعــٍض، ألَنِّــي أَْعطَيْتُُكــْم ِمثـَـاالً، َحتَّــى كََمــا َصَنْعــُت 
ِمــْن  َعبْــٌد أَْعظَــَم  لَيْــَس  ـُه  إِنَـّ لَُكــْم:  أَقُــوُل  الَْحــقَّ  اَلَْحــقَّ  أَيًْضــا.  أَنْتُــْم  تَْصَنُعــوَن  ِبُكــْم  أَنَــا 

َســيِِّدِه، َوالَ رَُســوٌل أَْعظَــَم ِمــْن ُمرِْســلِِه « )يوحنــا 13: 16-12(.
أراد المســيح أن يفهــم تاميــذه أنــه مــع كونــه قــد غســل أرجلهــم فــإن ذلــك لــم 
ينقــص مــن كرامتــه فــي شــيء. » أَنْتُــْم تَْدُعونَِنــي ُمَعلًِّمــا َوَســيًِّدا، َوَحَســًنا تَُقولُــوَن، 
ألَنِّــي أَنـَـا كَذلـِـَك «. ولكونــه متفوقــا جــدا وســاميا إلــي أقصــى حــد فقــد أضفــى علــى 
هــذه الخدمــة أهميــة ونعمــة عظيمتيــن. لــم يكــن أحــد ممجــدا كالمســيح ومــع ذلــك 
فقــد تنــازل وقــام بأحقــر خدمــة. فحتــى ال يضــل شــعبه بواســطة األنانيــة الرابضــة فــي 
القلــب الطبيعــي والتــي تقويهــا وتغذيهــا خدمــة الــذات، قــدم المســيح نفســه مثــاال 
للوداعــة. إنــه لــم يكلــف إنســانا بهــذا العمــل العظيــم، فلقــد اعتبــره ذا أهميــة عظيمــة 
جــدا بحيــث أنــه هــو نفســه المعــادل هلل، اتخــذ مــن تاميــذه موقــف الخــادم. فــإذ 
كانــوا يتنازعــون علــى أرفــع مــكان إذا بــه، هــو الــذي لــه ســتجثو كل ركبــة، والــذي 
أرجــل  ليغســل  ينحنــي  عظيميــن،  ومجــدا  كرامــة  خدمتــه  الســماء  مائكــة  يعتبــر 

أولئــك الذيــن كانــوا يدعونــه ســيدا بــل لقــد غســل رجلــي مســلمه.
التــي  لذاتهــا  المنكــرة  للخدمــة  مثــال  أكمــل  وتعاليمــه  بحياتــه  المســيح  قــدم 
مصدرهــا هللا. فــاهلل ال يعيــش لذاتــه. لقــد خلــق العالــم وفيــه يقــوم الــكل فهــو علــى 
الِِحيــَن، َويُْمِطــُر َعلَــى  الــدوام يخــدم اآلخريــن، » يُْشــرُِق َشْمَســُه َعلَــى األَْشــرَاِر َوالصَّ
األَبْــرَاِر َوالظَّالِِميــَن « )متــى ٥: ٤٥(. لقــد ســلم هللا البنــه مقيــاس ونمــوذج الخدمــة 
هــذا وقــدم يســوع لكــي يكــون رأســاً للبشــرية حتــى بمثالــه يعلاــم النــاس مــا هــو معنــى 
الجميــع وأعــان  إذ خــدم  الخدمــة.  لنامــوس  الخدمــة. كانــت كل حياتــه خاضعــة 

الجميــع. وهكــذا عــاش بموجــب شــريعة هللا وأرانــا بمثالــه كيــف نطيعهــا.
حــاول يســوع مــرارا عديــدة أن يثبــت هــذا المبــدأ فــي عقــول تاميــذه. فحيــن 
قدم يعقوب ويوحنا طلبهما لكي يحظيا بأســمى المراكز قال: » َمْن أََراَد أَْن يَُكوَن 
ِفيُكــْم َعِظيًمــا فَلْيَُكــْن لَُكــْم َخاِدًمــا « )متــى 20: 26(. وكأنمــا هــو يقــول: ال مــكان 
فــي ملكوتــي لمبــدأ األفضليــة والتســامي. فالعظمــة الحقيقيــة هــي عظمــة الوداعــة. 

والتمييــز الوحيــد هــو فــي تكريــس النفــس لخدمــة اآلخريــن. 

» أَْعطَْيُتكُْم ِمَثاالً «
بعدمــا غســل أرجــل تاميــذه قــال لهــم: » أَْعطَيْتُُكــْم ِمثـَـاالً، َحتَّــى كََمــا َصَنْعــُت أَنـَـا 
ِبُكْم تَْصَنُعوَن أَنْتُْم أَيًْضا «. إن المسيح لم يفرض عليهم بهذه الكلمات الكرم وحسن 
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الضيافــة وحســب، بــل كان يقصــد شــيئا أكثــر مــن مجــرد غســل أرجــل الضيــوف إلزالــة 
غبــار الســفر، فلقــد ســنا المســيح حينئــذ خدمــة دينيــة. والســيد إذ قــام بهــذا العمــل 
أضفــى علــى هــذه الخدمــة الوضيعــة كرامــة عظيمــة بحيــث صــار فريضــة مقدســة. 

وكان علــى التاميــذ أن يحفظــوه لكــي يذكــروا دائمــا تعاليمــه عــن التواضــع والخدمــة.
العشــاء  لخدمــة  المســيح  رســمه  الــذي  اإلعــداد  هــي  الفريضــة  هــذه  كانــت 
الرباني،ألنــه إذا أبقــى اإلنســان الكبريــاء والنفــور والنــزاع حبــا فــي الرفعــة والســمو فــي 
داخله فالقلب ال يمكنه أن يدخل في شركة مع المسيح. وحينئذ لن نكون مستعدين 
للتنــاول مــن شــركة جســده ودمــه، ولهــذا أراد يســوع أن تحفــظ ذكــرى اتضاعــه أوال.

إذ يتقــدم أوالد هللا إلــي هــذه الفريضــة عليهــم أن يذكــروا مــا قالــه رب الحيــاة 
والمجــد: » أَتَْفَهُمــوَن َمــا قَــْد َصَنْعــُت ِبُكــْم؟ أَنْتُــْم تَْدُعونَِنــي ُمَعلًِّمــا َوَســيًِّدا، َوَحَســًنا 
ـُم قَــْد َغَســلُْت أَرُْجلَُكــْم،  ــيُِّد َوالُْمَعلِـّ تَُقولُــوَن، ألَنِـّـي أَنَــا كَذلِــَك. فَــِإْن كُْنــُت َوأَنَــا السَّ
ـى  فَأَنْتُــْم يَِجــُب َعلَيُْكــْم أَْن يَْغِســَل بَْعُضُكــْم أَرُْجــَل بَْعــٍض، ألَنِـّـي أَْعطَيْتُُكــْم ِمثَــاالً، َحتَـّ
لَيْــَس  ـُه  إِنَـّ لَُكــْم:  أَقُــوُل  الَْحــقَّ  اَلَْحــقَّ  أَيًْضــا.  أَنْتُــْم  تَْصَنُعــوَن  ِبُكــْم  أَنَــا  َصَنْعــُت  كََمــا 
ِمــْن ُمرِْســلِِه. إِْن َعلِْمتُــْم هــَذا فَطُوبَاكُــْم  ِمــْن َســيِِّدِه، َوالَ رَُســوٌل أَْعظَــَم  َعبْــٌد أَْعظَــَم 
إِْن َعِملْتُُمــوُه « )يوحنــا 13: 12-17(. إن اإلنســان ميــال بطبعــه إلــي اعتبــار نفســه 
أعظــم مــن أخيــه، وإلــي خدمــة نفســه وطلــب أرفــع مــكان. وغالبــا مــا تنتــج عــن ذلــك 
أن  يجــب  الــرب  عشــاء  تســبق  التــي  الفريضــة  إن  الــروح.  ومــرارة  الرديئــة  الظنــون 
تكتســح أمامهــا كل ســوء تفاهــم وتبعــد اإلنســان عــن نطــاق األنانيــة وتجعلــه يكــف 

عــن تعظيــم الــذات ويلجــأ إلــي وداعــة القلــب التــي تدفعــه إلــي خدمــة اإلخــوة.
إن الرقيــب الســماوي القــدوس هــو حاضــر فــي هــذه الفرصــة ليجعلهــا فرصــة 
الختبار النفس والتبكيت عن الخطية واليقين المبارك بغفران الخطايا. إن المسيح 
بمــلء نعمتــه حاضــر ليغيــر اتجــاه التفكيــر الــذي كان يســير فــي قنــوات األنانيــة. والــروح 
اتضــاع  نذكــر  وإذ  مثــال ســيدهم.  يتبعــون  مــن  أحاســيس  وينعــش  يحيــي  القــدس 
الُمَخلِّــص ألجلنــا فاألفــكار ترتبــط بعضهــا ببعــض ثــم تتكــون لــدى اإلنســان سلســلة مــن 
الذكريات، ذكريات صاح هللا العظيم وفضل األصدقاء األرضيين ورقتهم. ثم تعود 
إلي الذهن ذكريات البركات المنسية والمراحم التي أسأنا استعمالها واإلحسانات 
التــي ازدرينــا بهــا. ويظهــر أصــل المــرارة الــذي تراكــم فــي تربــة القلــب فعطــل نمــو نبــات 
المحبــة الثميــن. وكذلــك نذكــر نقــص خلقنــا وإهمالنــا لواجباتنــا وجحودنا لفضل هللا 
وفتــور محبتنــا لإلخــوة. ونــرى الخطيــة التــي يراهــا هللا فــي قلوبنــا. ولــن تكــون أفكارنــا 
هــي أفــكار الرضــى عــن نفوســنا بــل لومهــا واالتضــاع أمــام هللا. ثــم إن الذهــن ينشــط 
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الشــريرة  النفــور. كمــا أن األفــكار واألقــوال  التــي أوجــدت  الســياجات  فيحطــم كل 
تنبــذ بعيــدا. وإذ نعتــرف بخطايانــا ننــال الغفــران، فتدخــل نعمــة المســيح القاهــرة إلــي 

النفــس فتجــذب محبتــه القلــوب بعضهــا إلــي بعــض فــي وحــدة مباركــة.

» ِبالَْمَحبَِّة اْخِدُموا بَْعُضكُْم بَْعًضا «
وحيــن يُفهــم الــدرس المقصــود بالخدمــة التمهيديــة تضطــرم الرغبــة فــي طلــب 
حيــاة روحيــة أســمى. فالشــاهد اإللهــي سيســتجيب لهــذه الرغبــة، والنفــس تســمو، 
ونحــن يمكننــا االشــتراك فــي المائــدة المقدســة ونحــن شــاعرون بــأن خطايانــا قــد 
ُغفــرت. وســيمأ المســيح شــمس الِبــرِّ هيــكل العقــل والنفــس بنــوره، فنقــول مــع 

ـِذي يَرْفَــُع َخِطيَّــَة الَْعالَــِم! « )يوحنــا 1: 29(. يوحنــا: » ُهــَوَذا َحَمــُل هللِا الَـّ
لــن تصيــر هــذه الخدمــة مجــرد طقــس  الذيــن يقبلــون روح هــذه الخدمــة  إن 
هــذا:  هــو  يتعلمونــه  الــذي  الدائــم  الــدرس  ولكــن  إليهــم.  بالنســبة  القــوة  عديــم 
غســل  إذ  المســيح  إن   .)13  :٥ )غاطيــة  بَْعًضــا «  بَْعُضُكــْم  اْخِدُمــوا  » ِبالَْمَحبَّــِة 
كانــت  مهمــا  خدمــة  بأيــة  القيــام  يمكنــه  أنــه  علــى  البرهــان  قــدم  تاميــذه  أرجــل 
تاميــذ  وإن  األبديــة.  الســماء  لكنــوز  معــه  وارثيــن  تجعلهــم  دامــت  مــا  وضيعــة 
المســيح وهــم يمارســون نفــس هــذه الفريضــة تعهــدوا بخدمــة إخوتهــم كذلــك. 
فــي  فــإن أوالد هللا يندمجــون  بالكيفيــة الصائبــة  الفريضــة  وكلمــا مورســت هــذه 
علــى  ويأخــذون  البعــض.  لبعضهــم  والبركــة  المعونــة  لجلــب  مقدســة  شــركة 
بخدمــة  يكتفــون  وال  مجــردة،  خدمــة  فــي  حياتهــم  يقضــوا  أن  العهــد  أنفســهم 
بعضهــم بعضــا، ولكــن حقــل خدمتهــم ســيكون واســعا جــدا كمــا كان حقــل خدمــة 
ســيدهم. إن العالــم مشــحون بمــن يحتاجــون إلــى خدمتنــا. فالفقــراء والعاجــزون 
والجهــاء موجــودون فــي كل بقــاع األرض. وأولئــك الذيــن اشــتركوا فــي المائــدة 

قــد خــرج هــو. للخدمــة كمــا  العليــة ســيخرجون  فــي  المســيح  مــع 
إن يســوع المخــدوم مــن الجميــع أتــى ليكــون خادمــا للجميــع. ولكونــه قــد خــدم 
الجميــع فســيخدمه الجميــع ثانيــة ويكرمونــه. والذيــن يريــدون أن يشــاركوه فــي صفاتــه 
اإللهيــة وفــي فــرح رؤيــة الخطــاة يفتــدون، عليهــم أن يتمثلــوا بــه فــي الخدمة المضحية.

ـى  كل هــذا تضمنتــُه أقــوال المســيح عندمــا قــال: » ألَنِـّـي أَْعطَيْتُُكــْم ِمثَــاالً، َحتَـّ
ــْم أَيًْضــا «. كانــت هــذه هــي غايــة الخدمــة التــي  كََمــا َصَنْعــُت أَنَــا ِبُكــْم تَْصَنُعــوَن أَنْتُ
ــْم  ــْم هــَذا « وعرفتــم الغــرض مــن تعاليمــه » فَطُوبَاكُ أداهــا. وهــو يقــول: » إِْن َعلِْمتُ

إِْن َعِملْتُُمــوُه «.
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72
» لِِذْكرِي «

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 26: 20-29؛ مرقس 1٤: 17-2٥؛
 لوقا 22: 1٤-23؛  يوحنا 13: 30-18(.

ــَر، َوقَــاَل:  » إِنَّ الــرَّبَّ يَُســوَع ِفــي اللَّيْلَــِة الَِّتــي أُْســلَِم ِفيَهــا، أََخــَذ ُخبْــزًا َوَشــَكَر فََكسَّ
ــرِي«. كَذلِــَك  ــوا هــَذا ُهــَو َجَســِدي الَْمْكُســوُر ألَْجلُِكــُم. اْصَنُعــوا هــَذا لِِذكْ »ُخــُذوا كُلُ
ْوا، قَائِاً: »هِذِه الَْكأُْس ِهَي الَْعْهُد الَْجِديُد ِبَدِمي. اْصَنُعوا  الَْكأَْس أَيًْضا بَْعَدَما تََعشَّ
هــَذا كُلََّمــا َشــِربْتُْم لِِذكْــرِي«. فَإِنَُّكــْم كُلََّمــا أَكَلْتُــْم هــَذا الُْخبْــَز َوَشــِربْتُْم هــِذِه الْــَكأَْس، 
المســيح  كان   )26-23 كورنثــوس 11:   1( يَِجــيَء «  أَْن  إِلَــى  الــرَّبِّ  ِبَمــْوِت  تُْخِبــرُوَن 
واقفــا عنــد نقطــة انتقــال بيــن عهديــن، والعيــد العظيــم لــكل منهمــا. فهــو كحمــل هللا 
الــذي بــا عيــب كان مزمعــا أن يقــدم نفســه ذبيحــة خطيــة وهكــذا ينهــي نظــام الرمــوز 
والطقــوس التــي لمــدى أربعــة آالف ســنة كانــت ترمــز إلــي موتــه. فــإذ أكل الفصــح مــع 
تاميذه سنَّ بدال منه الخدمة التي كانت مزمعة أن تكون تذكارا لذبيحته العظيمة. 
فذلــك العيــد اليهــودي القومــي كان مزمعــا أن يبطــل إلــى األبــد. وتلــك الخدمــة التــي 

ســنها المســيح كان علــى تابعيــه أن يحفظوهــا فــي كل البلــدان والعصــور.

فريضة الفصح
كانــت فريضــة الفصــح قــد رُســمت كتــذكار لخــاص العبرانييــن مــن عبوديــة 
مصــر. وقــد أوصــى هللا شــعبه أنــه عندمــا يســألهم أوالدهــم مــن ســنة ألخــرى عــن 
معنــى هــذه الفريضــة أن يســردوا علــى مســامعهم تاريــخ نجاتهــم. وبهــذه الكيفيــة 
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تظــل هــذه الذكــرى، ذكــرى ذلــك الخــاص العجيــب جديــدة وماثلــة فــي أذهــان 
الجميــع. أمــا فريضــة عشــاء الــرب فقــد أعطيــت تــذكارا للخــاص العظيــم الــذي تــم 
بمــوت المســيح. فينبغــي حفــظ هــذه الفريضــة إلــى يــوم مجيئــه الثانــي بقــوة ومجــد 
عظيــم. هــذه هــي الوســيلة التــي بهــا يظــل هــذا العمــل العظيــم ماثــا فــي أذهاننــا.

إن بنــي إســرائيل عنــد نجاتهــم مــن عبوديــة مصــر أكلــوا الفصــح وهــم واقفــون 
مســتعدون  وهــم  أيديهــم  فــي  وعصيهــم  مشــدودة  وأحقاؤهــم  أقدامهــم  علــى 
للرحيــل. كانــت طريقــة احتفائهــم بهــذه الفريضــة متوافقــة مــع حالتهــم ألنهــم كانــوا 
بعــد قليــل ســيُطردون مــن أرض مصــر، وكانــوا علــى وشــك البــدء فــي رحلــة مؤلمــة 
وشــاقة فــي البريــة. أمــا فــي أيــام المســيح فكانــت األحــوال قــد تبدلــت فمــا عــادوا 
اآلن يخشــون الطــرد مــن أرض غريبــة إذ كانــوا ســاكنين فــي أرضهــم. فوفقــا للراحــة 
التــي أعطيــت لهــم كان الشــعب يأكلــون الفصــح وهــم متكئــون، فكانــت المتكئــات 
توضــع حــول المائــدة، وكان الضيــوف يتكئــون عليهــا علــى اليــد اليســرى ليســتطيعوا 
تنــاول العشــاء باليــد اليمنــى الطليقــة. وفــي هــذا الوضــع كان الضيــف يســتطيع أن 
يريــح رأســه علــى صــدر مــن يتكــئ بجــواره. وإذ كانــت األرجــل علــى حافــة المتــكأ 

الخارجيــة كان يمكــن لمــن يمــر حــول الدائــرة الخارجيــة أن يغســلها.
يــزال جالســا إلــي المائــدة التــي كان قــد قُــدم عليهــا عشــاء  كان المســيح ال 
الفصــح. وكانــت أمامــه أقــراص الفطيــر التــي كانــت تــؤكل فــي عيــد الفصــح، كمــا 
يســتخدم  والمســيح  المختمــرة.  غيــر  الفصــح  خمــر  أيضــا  المائــدة  علــى  كانــت 
هذيــن الرمزيــن لتمثيــل ذبيحتــه التــي بــا عيــب. فــا شــيء ممــا أفســده االختمــار 
الــذي هــو رمــز الخطيــة والمــوت كان يمكــن أن يمثــل الحمــل الــذي » ِبــاَ َعيْــٍب َوالَ 

َدنَــٍس « )1 بطــرس 1: 19(. 
ــَر َوأَْعطـَـى التَّاَِميــَذ َوقـَـاَل:  » َوِفيَمــا ُهــْم يَأْكُلـُـوَن أََخــَذ يَُســوُع الُْخبْــَز، َوبـَـارََك وَكَسَّ
ــاً: ›اْشــَربُوا  ــوا. هــَذا ُهــَو َجَســِدي‹. َوأََخــَذ الْــَكأَْس َوَشــَكَر َوأَْعطَاُهــْم قَائِ ›ُخــُذوا كُلُ
ِمْنَها كُلُُّكْم، ألَنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِلَْعْهِد الَْجِديِد الَِّذي يُْسَفُك ِمْن أَْجِل كَِثيِريَن 
لَِمْغِفــرَِة الَْخطَايَــا. َوأَقُــوُل لَُكــْم: إِنِـّـي ِمــَن اآلَن الَ أَْشــرَُب ِمــْن نِتَــاِج الَْكرَْمــِة هــَذا إِلَــى 
ــْوِم ِحيَنَمــا أَْشــَربُُه َمَعُكــْم َجِديــًدا ِفــي َملَُكــوِت أَِبــي‹ « )متــى 26: 28-26(. ذلـِـَك الْيَ

خائن في وسطهم
كان يهــوذا الخائــن حاضــرا عنــد ممارســة فريضــة عشــاء الــرب. وقــد تنــاول مــن 
يســوع رمــزي جســده المكســور ودمــه المســفوك، وســمع قــول الســيد: » اِْصَنُعــوا 
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هــَذا لِِذكْــِري « )لوقــا 22: 19(. وإذ كان جالســا هنــاك فــي نفــس محضــر حمــل 
هللا جعــل ذلــك الخائــن يتأمــل فــي نوايــاه المظلمــة الخبيثــة، وقــد احتضــن أفــكاره 

االنتقاميــة المشــؤومة.
وعنــد غســل األرجــل قــدم يســوع الدليــل المقنــع علــى علمــه ومعرفتــه لصفــات 
)يوحنــا  كُلُُّكــْم «  لَيْــَس  َولِكــْن  طَاِهــُروَن  » َوأَنْتُــْم  قــال:  فلقــد  قلبــه.  ونوايــا  يهــوذا 
المســيح  بــأن  الــكاذب  التلميــذ  ذلــك  إلقنــاع  كافيــا  القــول  هــذا  كان   .)11  :13
كان عالمــا بنوايــاه الخفيــة. ثــم هــا هــو المســيح يتكلــم بصراحــة أعظــم. فــإذ كانــوا 
َعــْن  أَقُــوُل  » لَْســُت  وقــال:  تاميــذه  إلــي  المســيح  نظــر  المائــدة  علــى  جالســين 
ــَز  ــأْكُُل َمِعــي الُْخبْ ــاُب: اَلَّــِذي يَ ــُم الَِّذيــَن اْختَرْتُُهــْم. لِكــْن لِيَِتــمَّ الِْكتَ ــا أَْعلَ َجِميِعُكــْم. أَنَ

رَفَــَع َعلَــيَّ َعِقبَــُه « )يوحنــا 13: 18(.
ولكــن حتــى اآلن لــم يشــك التاميــذ فــي يهــوذا إال أنهــم رأوا المســيح مضطربــا 
جــدا. وقــد غشــيتهم جميعــا ســحابة حــزن وإحســاس ســابق بوقــوع كارثــة مخيفــة لــم 
يكونــوا يعرفــون نوعهــا. وفيمــا كانــوا يأكلــون صامتيــن قــال يســوع: » الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُوُل 
لَُكــْم: إِنَّ َواِحــًدا ِمْنُكــْم َسيَُســلُِّمِني! « )يوحنــا 13: 21(. فــإذ ســمعوا هــذا الــكام 
شــملهم الذهــول والرعــب. لــم يســتطيعوا أن يدركــوا كيــف أن أي واحــد منهــم يعامــل 
معلمهم اإللهي بمثل هذا الغدر. فأي ســبب يســلمونه؟ ولمن يســلمونه؟ ومن ذا 
الــذي يمكــن أن يضمــر فــي قلبــه تلــك النيــة الشــريرة؟ ال يمكــن أن يكــون ذلــك اإلنســان 
واحــدا مــن االثنــي عشــر الذيــن اختارهــم واختصهــم فــوق كل مــن ســواهم بامتيــاز 
االســتماع إلــى تعاليمــه، والذيــن كان لهــم نصيــب مــن محبتــه العجيبــة وقــد خصهــم 

باهتمامــه العظيــم إذ أدخلهــم إلــى قــدس الشــركة الوثيقــة معــه!
فلمــا تحققــوا مــن فحــوى كامــه وذكــروا صــدق أقوالــه تملكهــم الخــوف وبــدأوا 
يشــكون فــي نفوســهم. ثــم جعلــوا يفحصــون قلوبهــم ليــروا هــل كانــوا قــد ســمحوا 
بــدا  بــأن يقتحــم عقولهــم. وبانفعــال حــزن مؤلــم مريــر  لفكــر شــرير ضــد معلمهــم 
؟ « )متــى 26: 22(.  ــارَبُّ ــا ُهــَو يَ الواحــد منهــم بعــد اآلخــر يســأل قائــا: » َهــْل أَنَ
أمــا يهــوذا فبقــي صامتــا. وإذ كان يوحنــا فــي أشــد َهــم وكــرب ســأله قائــا: » يَــا 
ــَدُه  ــِذي يَْغِمــُس يَ َســيُِّد، َمــْن ُهــَو؟ « )يوحنــا 13: 2٥(. فأجابــه يســوع بقولــه: » الَّ
ْحَفــِة ُهــَو يَُســلُِّمِني! إِنَّ ابْــَن اإِلنَْســاِن َمــاٍض كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب َعْنــُه،  َمِعــي ِفــي الصَّ
ـِذي ِبــِه يَُســلَُّم ابْــُن اإِلنَْســاِن. كَاَن َخيْــرًا لِذلِــَك الرَُّجــِل  َولِكــْن َويْــٌل لِذلِــَك الرَُّجــِل الَـّ
لـَـْو لـَـْم يُولـَـْد! « )متــي 26: 23، 2٤(. كان كل مــن التاميــذ قــد تفحــص وجــه أخيــه 
؟ « واآلن فهــا صمــت يهــوذا  بدقــة وهــو يســأل الســيد قائــا: » َهــْل أَنَــا ُهــَو يَــارَبُّ
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األســئلة  كثــرة  أحدثتهــا  التــي  البلبلــة  وســط  ففــي  الجميــع.  أنظــار  إليــه  يجتــذب 
وتعبيــرات الدهشــة لــم يكــن يهــوذا قــد ســمع جــواب يســوع عــن ســؤال يوحنــا. أمــا 
يُبِْعــد عــن نفســه نظــرات التاميــذ المتفحصــة ســأل كمــا ســألوا هــم  اآلن فلكــي 
بــكل وقــار: » أَنْــَت قُلْــَت «  يَــا َســيِِّدي؟ « فأجابــه يســوع  ُهــَو  أَنَــا  أيضــا: » َهــْل 

)متــى 26: 2٥(.
فــإذ شــمل يهــوذا ارتبــاك ودهشــة ألن أمــره قــد فضــح قــام مســرعا ليتــرك ذلــك 
ــا  لَمَّ فَــَذاَك  ُســْرَعٍة ...  ِبأَكْثَــِر  تَْعَملُــُه فَاْعَملْــُه  أَنْــَت  َمــا  لــه يســوع  المــكان، » قــال 
أََخــَذ اللُّْقَمــَة َخــَرَج لِلَْوقـْـِت. َوكَاَن لَيْــاً « )يوحنــا 13: 27، 30(. لقــد كان الوقــت 

ليــا علــى الخائــن عندمــا ابتعــد عــن يســوع إلــي الظلمــة الخارجيــة. 
قبلمــا خطــا يهــوذا هــذه الخطــوة لــم يكــن قــد تجــاوز منطقــة إمكانيــة التوبــة. 
ولكــن عندمــا خــرج مــن حضــرة ربــه وصحبــة زمائــه التاميــذ كان قــد اتخــذ الخطــوة 

الحاســمة متجــاوزا الحــدود.

التماسات تَُصْد
النفــس  هــذه  مــع  يتعامــل  وهــو  عجيبيــن  أناتــه  وطــول  يســوع  صبــر  كان 
المجرمــة. لقــد عمــل كل مــا كان يمكــن عملــه لخــاص يهــوذا، فبعدمــا تآمــر مرتيــن 
مــع األعــداء لتســليم ســيده أعطــاه يســوع فرصــة أخــرى للتوبــة. فــإذ عــرف المســيح 
الغــرض الخفــي الــذي كان يضمــره ذلــك الخائــن فــي قلبــه قــدم لــه الدليــل األخيــر 
المقنــع علــى ألوهيتــه. وكان هــذا بالنســبة إلــى ذلــك التلميــذ الخائــن آخــر دعــوة 
أو وســيلة كان  بأيــة دعــوة  يضــن  لــم  اإللهــي  البشــري  المســيح  قلــب  إن  للتوبــة. 
يمكنــه أن يقدمهــا. فأمــواج الرحمــة التــي صدتهــا صخــرة الكبريــاء العنيــدة عــادت 
بأمــواج المحبــة القويــة الغالبــة. ولكــن مــع أن يهــوذا ُذهــل وفــزع عندمــا اكتشــفت 
جريمتــه فقــد زاد إصــرارا علــى إصــراره. فمــن علــى مائــدة العشــاء الربانــي خــرج 

التســليم. إجــراءات  ليســتكمل 
نحــو  رحيمــة  مقاصــد  لــه  كانــت  يهــوذا  علــى  بالويــل  نطــق  إذ  المســيح  إن 
تاميــذه. لقــد أعطاهــم بذلــك آخــر برهــان علــى كونــه مســيا. فقــد قــال: » أَقُــوُل 
لَُكــُم اآلَن قَبْــَل أَْن يَُكــوَن، َحتَّــى َمتَــى كَاَن تُْؤِمُنــوَن أَنِّــي أَنـَـا ُهــَو « )يوحنــا 13: 19(. 
فلــو بقــي يســوع صامتــا متظاهــرا بأنــه يجهــل مــا ســيأتي عليــه ربمــا كان تاميــذه 
يظنــون أن معلمهــم ليســت لــه البصيــرة اإللهيــة التــي تــرى مــا فــي الخفــاء، وكانــوا 
أيــدي الرعــاع المتعطشــين لســفك الدمــاء.  بيــن  قــد أخــذوا علــى غــرة وأًســلموا 
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االثنــي عشــر  اختارهــم  قــد  إنــه  بســنة  ذلــك  قبــل  لتاميــذه  قــال  قــد  يســوع  كان 
وواحــد منهــم شــيطان. واآلن فهــذا الــكام الــذي قالــه ليهــوذا الــذي بــه برهــن علــى 
أن معلمــه عالــم تمــام العلــم بخيانتــه يقــوي إيمــان تابعــي المســيح الحقيقييــن فــي 
أثنــاء اتضاعــه. وعندمــا تجــيء نهايــة يهــوذا المخيفــة المحتومــة فســيذكرون الويــل 

الــذي نطــق بــه يســوع علــى ُمَســلِِّمه.
كان للُمخلِـّـص غــرض آخــر، فهــو لــم يُجــرد مــن الخدمــة ذاك الــذي عــرف أنــه 
خائــن. إن التاميــذ لــم يفهمــوا كام معلمهــم حيــن قــال لهــم: » َوأَنْتُــْم طَاِهــُروَن 
ـِذي  َولِكــْن لَيْــَس كُلُُّكــْم «، وال حتــى عندمــا أعلــن وهــو علــى المائــدة قائــا: » اَلَـّ
بعــد  فيمــا  ولكــن   .)18  ،11  :13 )يوحنــا  َعِقبَــُه «  َعلَــيَّ  رَفَــَع  الُْخبْــَز  َمِعــي  يَــأْكُُل 
عندمــا اتضــح لهــم معنــى كام المســيح جعلــوا يفكــرون فــي صبــر هللا ورحمتــه 

نحــو ذاك الــذي ارتكــب أشــنع وأرهــب خطيــة.
وكان  رجليــه.  غســل  فقــد  البــدء  مــن  يهــوذا  عــرف  قــد  كان  يســوع  أن  مــع 
لذلــك الخائــن امتيــاز مشــاركة المســيح فــي الفريضــة المقدســة. لقــد اســتخدم 
الُمَخلِـّـص، الطويــل األنــاة، كل وســيلة الجتــذاب ذلــك الخاطــئ ليقبلــه وليتــوب 
ويتطهــر مــن نجاســات خطيتــه. وفــي هــذا كلــه هــو مثــال لنــا. فعندمــا نــرى إنســانا 
واقعــا فــي خطيــة يجــب أال نعتــزل عنــه، فــا نتركــه أو نعــزل نفســنا عنــه فــي غيــر 
اكتــراث لئــا يصيــر فريســة للتجربــة، وال نطــرده لينضــم إلــى حــزب الشــيطان. هــذه 
الســيد  غســل  ومخطئيــن  مذنبيــن  كانــوا  التاميــذ  فــأن  المســيح.  إرادة  ليســت 

أرجلهــم. وبهــذه الكيفيــة أقبــل االثنــا عشــر إلــي التوبــة فيمــا عــدا واحــدا فقــط.

» لَِيْمَتِحِن اإلِنَْساُن نَْفَسُه «
إن مثــال المســيح يُحــرِّم اســتثناء أي إنســان مــن التقــدم إلــي المائــدة أو إيقافــه 
أو حرمانــه. نعــم إن الخطيــة العلنيــة توجــب اســتثناء المذنــب، وهــذا مــا يعلمنــا 
إيــاه الــروح القــدس بوضــوح كمــا قــد ورد فــي )1 كورنثــوس ٥: 11(، ولكــن فيمــا 
عــدا هــذا ينبغــي أال نديــن أحــدا. إن هللا لــم يتــرك األمــر بيــد النــاس ليحكمــوا فــي 
َمــن هــم الذيــن يتقدمــون إلــي المائــدة فــي هــذه المناســبات، إذ َمــن ِمــن النــاس 
يعــرف خفايــا القلــوب؟ ومــن يســتطيع أن يميــز الــزوان مــن الحنطــة؟ » لِيَْمتَِحــِن 
َمــْن  الْــَكأِْس «، » إًِذا أَيُّ  ِمــَن  َويَْشــرَُب  ِمــَن الُْخبْــِز  يَــأْكُُل  اإِلنَْســاُن نَْفَســُه، َوهَكــَذا 
، ِبــُدوِن اْســِتْحَقاق، يَُكــوُن ُمْجرًِمــا ِفــي َجَســِد  أَكََل هــَذا الُْخبْــَز، أَْو َشــرَِب كَأَْس الــرَّبِّ

الــرَّبِّ َوَدِمــِه «، )1 كورنثــوس 11: 28، 27، 29(.
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العيــن  تراهــم  يوجــد رســل ال  الفرائــض  لممارســة  المؤمنــون  يجتمــع  وعندمــا 
البشــرية. وقــد يكــون هنــاك إنســان كيهــوذا فــي وســط تلــك الجماعــة، فــإذا كان 
يازمــون  ألنهــم  الظلمــة  ســلطان  قبــل  مــن  رســل  هنــاك  فســيكون  كذلــك  األمــر 
الســماء  مائكــة  إن  ثــم  القــدس.  الــروح  لســلطان  الخضــوع  يرفضــون  مــن  كل 
موجــودون هنــاك أيضــا. فهــؤالء الــزوار غيــر المنظوريــن يكونــون حاضريــن فــي كل 
مناســبة كهــذه. وقــد يكــون حاضــرا بيــن تلــك الجماعــة أنــاس ليســوا عبيــدا للحــق 
والقداســة بإخــاص ومــع ذلــك يرغبــون فــي االشــتراك فــي الخدمــة. فينبغــي أال 
يُمنعــوا. يوجــد شــهود كانــوا حاضريــن حيــن غســل يســوع أرجــل التاميــذ ورجلــي 

يهــوذا. لقــد شــاهدت المنظــر عيــون مــن هــم أعظــم مــن بنــي اإلنســان.
ليبكــت  ليختــم علــى فريضتــه، وهــو هنــاك  القــدس  بالــروح  والمســيح حاضــر 
القلب ويلينه. وال يمكن أن تخفي عليه نظرة أو فكر يختلج به أي قلب منسحق. إنه 
ينتظر لكي يرحب بالتائب المنسحق القلب. وكل شيء معد لقبول تلك النفس. 
فــذاك الــذي قــد غســل رجلــي يهــوذا يشــتاق ألن يغســل كل قلــب مــن أقــذار الخطيــة.

وينبغــي أال يؤخــر أي واحــد نفســه عــن المائــدة المقدســة لوجــود بعــض النــاس 
العديمــي االســتحقاق. فــكل تلميــذ مدعــو لاشــتراك علنــا، وبذلــك يشــهد بأنــه 
قــد قبــل المســيح كمخلصــه الشــخصي. إن المســيح يتقابــل مــع شــعبه فــي هــذه 
بعــض  الفرائــض  هــذه  يقــدم  وقــد  بحضــوره.  ينشــطهم  وهــو  رســميا  الفرائــض 
ليخــدم  هنــاك  المســيح  ولكــن  الطاهــرة،  غيــر  والقلــوب  األيــدي  ذوي  الخــدام 
أوالده. فــكل مــن يأتــون مثبتيــن عيــون إيمانهــم فيــه ســينالون بركــة عظيمــة. وكل 
مــن يهملــون هــذه المناســبات واالمتيــازات الروحيــة سيخســرون خســارة عظيمــة. 

وعلــى هــؤالء يصــدق هــذا القــول: » َوأَنْتُــْم طَاِهــُروَن َولِكــْن لَيْــَس كُلُُّكــْم «.

فريضة سالم
إن المســيح إذ اشــترك مــع تاميــذه فــي التنــاول مــن الخبــز والخمــر أخــذ علــى 
نفســه العهــد بــأن يكــون فاديــا لهــم. وقــد ســلمهم العهــد الجديــد الــذي بموجبــه 
كل مــن يقبلونــه يصيــرون أوالدا هلل ووارثيــن مــع المســيح. وبموجــب هــذا العهــد 
تمنــح لهــم كل بركــة يمكــن أن تمنحهــا الســماء فــي هــذه الحيــاة والحيــاة العتيــدة. 
ينبغــي أن فريضــة  بــدم المســيح. وكان  ينبغــي أن تختــم وثيقــة هــذا العهــد  كان 
فــرد  كل  ألجــل  المقدمــة  العظيمــة  بالذبيحــة  التاميــذ  تُذكــر  المقدســة  العشــاء 

منهــم شــخصيا كواحــد مــن بنــي اإلنســان الســاقطين.
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ولكــن لــم يكــن المقصــود مــن خدمــة الشــركة هــذه أن تكــون فرصــة للحــزن، ولــم 
يكــن هــذا هــو المقصــود بهــا. فــإذ يجتمــع تاميــذ الــرب حــول مائدتــه ينبغــي أال 
يذكــروا تقصيراتهــم بالحســرة والنــدم. وليــس لهــم أن يطيلــوا التفكــر فــي اختبارهــم 
الدينــي الســابق ســواء أكان ُمَشــرِّفا أو محزنــا، وأال يتذكــروا الفــروق بينهــم وبيــن 
إخوتهــم. فالخدمــة التمهيديــة قــد تناولــت كل هــذا. فامتحــان النفــس واالعتــراف 
بالخطيــة والتوفيــق بيــن الفــروق قــد تــم كلــه. أمــا اآلن فســيلتقون بالمســيح. وليــس 
نــوره الُمَخلِـّـص، وعليهــم أن يفتحــوا  بــل فــي  لهــم أن يقفــوا فــي ظــال الصليــب 
النفــس لتدخــل أشــعة شــمس البــر. فبقلــوب مطهــرة بــدم المســيح الزكــي وهــم 
أن  عليهــم  الجســدية  بعيونهــم  يــروه  لــم  وإن  بحضــوره  كامــا  إحساســا  يحســون 
يســمعوا قولــه: » َســاًَما أَتْــرُُك لَُكــْم. َســاَِمي أُْعِطيُكــْم. لَيْــَس كََمــا يُْعِطــي الَْعالَــُم 

أُْعِطيُكــْم أَنَــا « )يوحنــا 1٤: 27(.
يقــول ســيدنا: وأنتــم متبكتــون علــى الخطيــة اذكــروا أننــي قــد مــت ألجلكــم. 
وحيــن تُظلمــون وتُضطهــدون وتتضايقــون ألجلــي وألجــل اإلنجيــل اذكــروا محبتــي 
التــي كانــت عظيمــة بحيــث أننــي بذلــت حياتــي ألجلكــم. وحيــن تبــدو واجباتكــم 
شــاقة وقاســية وحيــن يتــراءى لكــم أن أعباءكــم أثقــل مــن أن تحتملوهــا فاذكــروا 
قلبكــم  يرتجــف  بالخــزي. وحيــن  الصليــب مســتهينا  قــد احتملــت  أننــي ألجلكــم 

مــن هــول المحنــة القاســية اذكــروا أن فاديكــم حــي ليشــفع فيكــم.

لئال ننسى
إن خدمــة العشــاء تشــير إلــي مجــيء المســيح ثانيــة. وكان القصــد منهــا أن تحفــظ 
هــذا الرجــاء حيــا فــي عقــول التاميــذ. وكلمــا اجتمعــوا معــا إلحيــاء ذكــرى موتــه كانــوا 
يتحدثون عن كيف: » أََخَذ الَْكأَْس َوَشَكَر َوأَْعطَاُهْم قَائِاً: ›اْشَربُوا ِمْنَها كُلُُّكْم، ألَنَّ 
هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِلَْعْهِد الَْجِديِد الَِّذي يُْســَفُك ِمْن أَْجِل كَِثيِريَن لَِمْغِفرَِة الَْخطَايَا. 
َوأَقُــوُل لَُكــْم: إِنِـّـي ِمــَن اآلَن الَ أَْشــرَُب ِمــْن نِتَــاجِ الَْكرَْمــِة هــَذا إِلَــى ذلِــَك الْيَــْوِم ِحيَنَمــا 
أَْشــَربُُه َمَعُكــْم َجِديــًدا ِفــي َملَُكــوِت أَِبــي‹ « )متــى 26: 26-29(. ففــي ضيقهــم وجــدوا 
عــزاء فــي الرجــاء برجــوع ســيدهم. وإذ كانــوا يفكــرون فــي هــذا القــول: » كُلََّمــا أَكَلْتـُـْم 
هَذا الُْخبَْز َوَشِربْتُْم هِذِه الَْكأَْس، تُْخِبرُوَن ِبَمْوِت الرَّبِّ إِلَى أَْن يَِجيَء « )1 كورنثوس 

11: 26(، كان هــذا الفكــر ثمينــا إلــي درجــة ال يمكــن التعبيــر عنهــا.
هــذه هــي األمــور التــي ينبغــي أال تغيــب عــن بالنــا أبــدا. إن محبــة يســوع بقوتهــا 
التــي تحصرنــا ينبغــي أن تظــل جديــدة فــي أذهاننــا علــى الــدوام. لقــد رســم المســيح 
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هــذه الخدمــة حتــى تتحــدث إلــي حواســنا عــن محبــة هللا التــي قــد أُظهــرت ألجلنــا. 
إن  المســيح.  عــن طريــق  إال  نفوســنا وهللا  بيــن  اتحــاد  يكــون هنالــك  أن  يمكــن  ال 
االتحــاد والمحبــة الكائنيــن بيــن األخ وأخيــه ينبغــي أن يزيــدا ثباتــا ويدومــا إلــي األبــد 
بواســطة محبــة يســوع. وال شــيء أقــل مــن مــوت المســيح أمكــن أن يجعــل محبتــه 
فعالــة ألجلنــا. إنمــا بســبب موتــه دون ســواه يمكننــا أن ننتظــر مجيئــه الثانــي بفــرح. 

إن ذبيحتــه هــي مركــز رجائنــا. فعلينــا أن نثبــت إيماننــا فــي هــذا.
إن الفرائــض التــي تشــير إلــي اتضــاع ســيدنا وآالمــه كثيــرا مــا تمــارس شــكليا، 
اإلحيــاء  إلــي  بحاجــة  هــي  حواســنا  إن  معيــن.  لغــرض  وضعــت  قــد  ولكنهــا 
أكثــر  يدركــوا،  أن  للجميــع  امتيــاز عظيــم  إنــه  التقــوى.  بســر  لتتمســك  واإلنعــاش 
ِفــي  الَْحيَّــَة  ُموَســى  رَفَــَع  الكفاريــة. » كََمــا  المســيح  آالم  نحــن،  نــدرك  ممــا  بكثيــر 
ِبــِه  يُْؤِمــُن  َمــْن  يَْهلِــَك كُلُّ  ـِة « هكــذا ينبغــي أن يُرفــع ابــن اإلنســان لكــي » الَ  يَـّ الْبَرِّ
ـُة « )يوحنــا 1٤:3، 1٥(. علينــا أن ننظــر إلــى صليــب  بَــْل تَُكــوُن لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ
جلجثــة الــذي عليــه ُعلــق مخلصنــا ومــات. إن مصالحنــا األبديــة تتطلــب منــا أن 

بالمســيح.  إيماننــا  نُظهــر 

خبز وخمر
قــال ســيدنا: » إِْن لَــْم تَأْكُلُــوا َجَســَد ابْــِن اإِلنَْســاِن َوتَْشــَربُوا َدَمــُه، فَلَيْــَس لَُكــْم 
-٥3 َوَدِمــي َمْشــرٌَب َحــٌق « )يوحنــا 6:  َمــأْكٌَل َحــٌق  َحيَــاٌة ِفيُكــْم ... ألَنَّ َجَســِدي 

٥٥(. وهــذا ينطبــق علــى طبيعتنــا الجســدية. إننــا مدينــون لمــوت المســيح حتــى 
المكســور  المســيح  بجســد  مشــترى  هــو  نأكلــه  الــذي  فالخبــز  األرضيــة.  بحياتنــا 
والمــاء الــذي نشــربه مشــترى بدمــه المســفوك. ال يمكــن أن إنســانا، قديســا كان 
أم خاطئــا، يــأكل خبــزه اليومــي إال وهــو يتغــذى بجســد المســيح ودمــه. وصليــب 
جلجثــة مرســوم علــى كل رغيــف.، وهــو ينعكــس علــى كل مجــاري الميــاه. كل 
هــذا علمــه المســيح حيــن عيــن رمــوز ذبيحتــه العظيمــة. إن النــور الــذي يشــع مــن 
خدمــة االشــتراك فــي العليــة يضفــي قدســية علــى مئونتنــا التــي نتناولهــا كل يــوم. 

فمائــدة العائلــة تصيــر مائــدة الــرب، وكل وجبــة طعــام تصيــر عشــاء الــرب.
فكــم بالحــري تصــدق أقــوال المســيح باألكثــر علــى طبيعتنــا الروحيــة! إنــه يعلــن 
قائا: » َمْن يَأْكُُل َجَسِدي َويَْشرَُب َدِمي فَلَُه َحيَاٌة أَبَِديٌَّة «. يمكننا أن نحيا حياة 
القداســة بكوننــا نقبــل الحيــاة التــي ُســكبت ألجلنــا علــى صليــب جلجثــة. ونقبــل 
بعملهــا،  أمرنــا  التــي  األعمــال  نعمــل  وعندمــا  كلمتــه  نقبــل  عندمــا  الحيــاة  هــذه 
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وهكــذا نصيــر متحديــن بــه، فهــو يقــول: » َمــْن يـَـأْكُْل َجَســِدي َويَْشــرَْب َدِمــي يَثْبُــْت 
ــا  ، َوأَنَــا َحــيٌّ ِبــاآلِب، فََمــْن يَأْكُلِْنــي فَُهــَو يَْحيَ ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــِه. كََمــا أَرَْســلَِني اآلُب الَْحــيُّ
المقدســة  المائــدة  علــى  تنطبــق  اآليــات  هــذه   .)٥7  ،٥6  ،٥٤  :6 )يوحنــا  ِبــي « 
بمعنــى خــاص. فــإذ يتأمــل المؤمــن فــي ذبيحــة مخلصنــا العظيمــة فالنفــس تهضــم 
حيــاة المســيح الروحيــة وتتمثــل بهــا وتســتوعبها. فتلــك النفــس تحصــل علــى قــوة 
روحيــة كلمــا تناولــت مــن المائــدة المقدســة. إن الخدمــة تنطــوي علــى رابطــة حيــة 
بواســطتها يتحــد المؤمــن بالمســيح، وبذلــك يرتبــط بــاآلب. وهــي بمعنــى خــاص 

توجــد رابطــة بيــن الخائــق البشــرية الضعيفــة وهللا.
المســيح  جســد  إلــي  يرمــزان  اللذيــن  والخمــر  الخبــز  مــن  نتنــاول  إذ  ونحــن 
العشــاء  مشــهد  إلــي  ننضــم  والتصــور  بالفكــر  فإننــا  المســفوك  ودمــه  المكســور 
بــاآلالم  تقــدس  قــد  الــذي  البســتان  فــي طرقــات  العليــة، ويبــدو كأننــا نســير  فــي 
الشــديدة التــي تحملهــا ذاك الــذي حمــل خطايــا العالــم، ونشــهد الصــراع الهائــل 

مصلوبــا. بيننــا  المســيح  رُســم  لقــد  هللا.  مــع  تصالحنــا  بواســطته  الــذي 
ونحــن إذ نشــخص فــي فادينــا المصلــوب نــدرك إدراكا كامــا عظمــة ومعنــى 
فــي  يتمجــد  الخــاص  وتدبيــر  الســماء.  جــال  قدمهــا  التــي  العظيمــة  الذبيحــة 
نظرنــا. كمــا أن تفكيرنــا فــي جلجثــة يوقــظ فــي قلوبنــا انفعــاالت حيــة ومقدســة. 
وتمتلــئ قلوبنــا وتنطــق أفواهنــا بالشــكر هلل وللحمــل ألن الكبريــاء وعبــادة الــذات 

ال يمكنهــا أن تنمــو أو تترعــرع فــي النفــس التــي تذكــر دائمــا مناظــر جلجثــة.
والــذي يــرى محبــة الُمَخلِّــص التــي ال تبــارى سيســمو تفكيــره ويتطهــر قلبــه وتصلــح 
أخاقــه. وســيخرج ليكــون نــورا للعالــم ويعكــس فــي حياتــه هــذه المحبــة العجيبــة إلــي 
درجــة مــا. إننــا كلمــا أطلنــا التأمــل فــي صليــب المســيح أمكننــا أن ننطــق بمــا قالــه 
الرسول بكيفية أكمل إذ قال: » َحاَشا لِي أَْن أَفْتَِخَر إاِلَّ ِبَصلِيِب َربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيحِ، 

الَّــِذي ِبــِه قـَـْد ُصلِــَب الَْعالـَـُم لـِـي َوأَنـَـا لِلَْعالـَـِم « )غاطيــة 6: 1٤(.
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ُقُلوُبُكْم «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 13: 31-38؛ 17-1٤(.

قــال  ثــم  الرقــة  فــي  غايــة  وبعطــف  إلهيــة  بمحبــة  تاميــذه  إلــى  المســيح  نظــر 
كان   .)31  :13 )يوحنــا  ِفيــِه «  هللُا  ــَد  َوتََمجَّ اإِلنَْســاِن  ابْــُن  ــَد  تََمجَّ » اآلَن  لهــم: 
يهــوذا قــد خــرج مــن العليــة وكان المســيح وحــده مــع األحــد عشــر. كان مزمعــا 
أن يحدثهــم عــن افتراقــه الوشــيك عنهــم، ولكنــه قبــل أن يفعــل ذلــك أشــار إلــى 
دائمــا.  نصــب عينيــه  التــي جعلهــا  الغايــة  هــي  هــذه  لرســالته.  العظمــى  الغايــة 
لقــد كان ســرور قلبــه أن اتضاعــه وكل آالمــه تمجــد اســم اآلب. وقــد وجــه أفــكار 

تاميــذه إلــى هــذا األمــر أوال.
بَْعــُد.  قَلِيــاً  زََمانًــا  َمَعُكــْم  » أَنَــا  قــال:  أَْوالَِدي «  » يَــا  باعتــزاز  خاطبهــم  وإذ 
َســتَطْلُبُونَِني، وَكََمــا قُلـْـُت لِلْيَُهــوِد: َحيْــُث أَْذَهــُب أَنـَـا الَ تَْقــِدُروَن أَنْتـُـْم أَْن تَأْتـُـوا، أَقـُـوُل 

.)33 أَنْتُــُم اآلَن « )يوحنــا 13:  لَُكــْم 
لــم يســتطع التاميــذ أن يفرحــوا عندمــا ســمعوا هــذا الــكام. فلقــد شــملهم 
ومعلمهــم  وصديقهــم  وربهــم  ســيدهم  إن  الُمَخلِـّـص.  حــول  والتفــوا  الخــوف 
المحبــوب كان أعــز عليهــم مــن الحيــاة. ففــي كل ضيقاتهــم ومتاعبهــم نظــروا إليــه 
مزمــع  هــو  هــا  ولكــن  أحزانهــم وفشــلهم،  فــي  العــون، وكان عزاءهــم  فــي طلــب 
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المحزنــة  المخــاوف  كانــت  لقــد  الضعيفــة.  المنعزلــة  الشــرذمة  وهــم  يتركهــم  أن 
قلوبهــم. تمــأ  الســوداء 

لكــن أقــوال المســيح التــي نطــق بهــا فــي مســامعهم كانــت مفعمــة بالرجــاء. لقــد 
عرف أن العدو سيهاجمهم، وأن حيل الشيطان ناجحة وقوية جداً ضد هؤالء الذين 
كانت تضايقهم الصعوبات. ولذلك ارتقى بهم عن األشــياء التي ترى إلى » الَِّتي الَ 
تُرَى « )2 كورنثوس ٤: 18(، فحول أنظارهم عن أرض الغربة إلى الوطن السماوي.

» أَْمِضي ألُِعدَّ لَكُْم َمكَانًا «
قــال لهــم: » الَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم. أَنْتُــْم تُؤِْمُنــوَن ِبــاهلِل فَآِمُنــوا ِبــي. ِفــي بَيْــِت أَِبــي 
َوإِْن  َمَكانًــا،  لَُكــْم  أَْمِضــي ألُِعــدَّ  أَنَــا  لَُكــْم.  قُلْــُت  قَــْد  كُْنــُت  فَإِنِـّـي  َوإاِلَّ  كَِثيــرٌَة،  َمَنــازُِل 
، َحتَّــى َحيْــُث أَكُــوُن أَنـَـا تَُكونـُـوَن  َمَضيْــُت َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم َمَكانـًـا آتـِـي أَيًْضــا وَآُخُذكُــْم إِلـَـيَّ
أَنْتُْم أَيًْضا، َوتَْعلَُموَن َحيُْث أَنَا أَذَْهُب َوتَْعلَُموَن الطَِّريَق « )يوحنا 1٤: 1: 1-٤(. إنه 
يقــول لهــم مــا معنــاه: ألجلكــم أتيــت أنــا إلــى العالــم وألجلكــم أخــدم. وعندمــا أمضــي 
سأتابع عملي الغيور ألجلكم. لقد أتيت إلى العالم ألعلن نَْفِسي لكم لكي تؤمنوا. 
وأنــا مــاض إلــى اآلب ألتعــاون معــه ألجلكــم. إن الغايــة مــن انطــاق المســيح كانــت 
علــى عكــس مــا كان يخشــاه التاميــذ. فلــم يكــن ذلــك االنطــاق انفصــاال نهائيــا. فلقد 
كان الســيد ذاهبــا ليعــد لهــم مكانــا حتــى يأتــي أيضــاً ويأخذهــم إليــه. ففيمــا كان هــو 
يبنــي لهــم منــازل كان عليهــم هــم أن يبنــوا أخاقهــم لتكــون علــى مثــال صفــات هللا.

وإذ كان التاميــذ ال يزالــون متحيريــن إذا بتومــا الــذي كانــت الشــكوك تضايقــه 
نَْعــرَِف  أَْن  نَْقــِدُر  فََكيْــَف  تَْذَهــُب،  أَيْــَن  نَْعلَــُم  لَْســَنا  َســيُِّد،  » يَــا  لــه:  يقــول  دائمــا 
الطَِّريــَق؟ قَــاَل لَــُه يَُســوُع: ›أَنَــا ُهــَو الطَِّريــُق َوالَْحــقُّ َوالَْحيَــاُة. لَيْــَس أََحــٌد يَأْتِــي إِلَــى 
اآلِب إاِلَّ ِبــي. لَــْو كُْنتُــْم قَــْد َعرَفْتُُمونِــي لََعرَفْتُــْم أَِبــي أَيًْضــا. َوِمــَن اآلَن تَْعرِفُونَــُه َوقَــْد 

.)7-٥  :1٤ )يوحنــا  رَأَيْتُُمــوُه‹ « 
إنســان أن يختــار طريقــه،  لــكل  الســماء. فليــس  إلــى  ال توجــد طــرق متعــددة 
فالمســيح يقــول: » أَنَــا ُهــَو الطَِّريــُق... لَيْــَس أََحــٌد يَأْتِــي إِلَــى اآلِب إاِلَّ ِبــي «. فمنــذ 
كــرز بــأول عظــة مــن اإلنجيــل عندمــا أعلــن فــي عــدن أن نســل المــرأة يجــب أن يســحق 
رأس الحيــة رفــع المســيح كالطريــق والحــق والحيــاة. كان هــو الطريــق عندمــا كان 
آدم حيــا، وعندمــا قــدم هابيــل هلل دم خروفــه المذبــوح كرمــز لــدم الفــادي. لقــد كان 
المســيح هــو الطريــق الــذي بــه خلــص اآلبــاء واألنبيــاء. فهــو الطريــق الــذي بــه دون 

ســواه يمكننــا االقتــراب إلــى هللا.
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تعاليم لم يفهمها التالميذ
ــْم أَِبــي أَيًْضــا. َوِمــَن اآلَن تَْعرِفُونَــُه  قــال المســيح: » لَــْو كُْنتُــْم قَــْد َعرَفْتُُمونِــي لََعرَفْتُ
َوقـَـْد رَأَيْتُُمــوُه « ومــع ذلــك فــإن التاميــذ لــم يفهمــوا بعــد فقــد صــاح فيلبــس قائــاً : 

» يَــا َســيُِّد، أَرِنَــا اآلَب وَكََفانَــا « )يوحنــا 1٤: 7، 8(.
فــإذ اندهــش المســيح مــن بــادة فيلبــس وبــطء فهمــه ســأله باندهــاش وألــم: 
تُــُه َولَــْم تَْعرِفِْنــي يَــا ِفيلُبُّــُس! « أيمكــن أنــك ال تــرى اآلب  » أَنَــا َمَعُكــْم زََمانًــا هــِذِه ُمدَّ
فــي األعمــال التــي قــد عملهــا بواســطتي؟ أال تؤمــن أننــي قــد أتيــت ألشــهد لــآلب؟ 
ـِذي رَآنِــي فََقــْد رَأَى اآلَب « )يوحنــا 1٤:  أَرِنَــا اآلَب؟ «، » اَلَـّ أَنْــَت:  تَُقــوُل  » كَيْــَف 
9(. إن المســيح لــم يكــف عــن أن يكــون إلهــا عندمــا صــار إنســاناً. فمــع أنــه وضــع 
نفســه وصــار إنســانا فقــد كان ال يــزال محتفظــا باهوتــه. فالمســيح وحــده هــو الــذي 
اســتطاع أن يمثــل اآلب لــدى البشــرية، وكان للتاميــذ امتيــاز رؤيــة هــذا التمثيــل 

لمــدى أكثــر مــن ثــاث ســنين.
قُونِــي لَِســبَِب  ، َوإاِلَّ فََصدِّ قُونِــي أَنِـّـي ِفــي اآلِب َواآلَب ِفــيَّ قــال يســوع: » َصدِّ
األَْعَماِل نَْفِســَها « )يوحنا 1٤: 11(. كان يمكن إليمانهم أن يســتند با خوف على 
البرهــان الــذي قدمتــه أعمــال المســيح، تلــك األعمــال التــي لــم يعملهــا أي إنســان 
مــن تلقــاء نفســه وال يقــدر أن يعملهــا. لقــد شــهدت أعمــال المســيح أللوهيتــه، ففيــه 

أعلــن اآلب ذاتــه.
لــو آمــن التاميــذ بهــذه الصلــة الحيويــة بيــن اآلب واالبــن لمــا خذلهــم إيمانهــم 
عندمــا رأوا آالم المســيح وموتــه لكــي يخلــص العالــم الهالــك. كان المســيح يحــاول 
يمكنهــم  كان  الــذي  االختبــار  إلــى  الضعيفــة  اإليمــان  حالــة  مــن  بهــم  يســمو  أن 
الحصــول عليــه لــو تحققــوا حقــا مــا هــو — هللا فــي جســد إنســان. كان يريدهــم أن 
يــروا أن إيمانهــم يجــب أن يقودهــم إلــى هللا ويرســو هنــاك. بأيــة غيــرة ومثابــرة حــاول 
مخلصنــا الرقيــق القلــب أن يعــد تاميــذه لمواجهــة عواصــف التجربــة التــي كانــت 

موشــكة أن تهــب عليهــم. كان يريدهــم أن يســتتروا معــه فــي هللا.
وإذ كان المســيح ينطــق بهــذه األقــوال كان مجــد هللا يشــع مــن وجهــه فأحــس 
وقــد  أقوالــه،  إلــى  ُمذهــل  بانتبــاه  يصغــون  وهــم  مقدســة  برهبــة  الحاضريــن  كل 
انجذبــت إليــه قلوبهــم بــكل قــوة. وإذ جذبــوا إلــى المســيح بمحبــة أعظــم انجذبــت 
قلوبهــم إلــى بعضهــم البعــض، وأحســوا أن الســماء قريبــة منهــم جــدا وأن الــكام 

الــذي كانــوا يســتمعون إليــه لــم يكــن إال رســالة إليهــم مــن أبيهــم الســماوي.
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أعمال هللا
ِبــي فَاألَْعَمــاُل  يُْؤِمــُن  َمــْن  لَُكــْم:  أَقُــوُل  الَْحــقَّ  اســتطرد المســيح قائــا: » اَلَْحــقَّ 
الَِّتــي أَنَــا أَْعَملَُهــا يَْعَملَُهــا ُهــَو أَيًْضــا « )يوحنــا 1٤: 12(. كان الُمَخلِـّـص يتــوق مــن 
أعمــاق قلبــه إلــى أن يفهــم تاميــذه أليــة غايــة اتحــدت ألوهيتــه بالبشــرية. لقــد أتــى 
إلــى العالــم لكــي يظهــر مجــد هللا، لكــي يرفــع اإلنســان بقــوة ذلــك المجــد المجــددة. 
تجلــى هللا فيــه لكــي يتجلــى هــو فيهــم. إن يســوع لــم يظهــر أي صفــات وال مــارس 
أيــة قــوات إال ويمكــن للنــاس أن ينالوهــا باإليمــان بــه. فيمكــن لــكل تابعيــه أن يمتلكــوا 

بشــريته الكاملــة إذا خضعــوا هلل كمــا قــد فعــل هــو.
ــَم ِمْنَهــا، ألَنِّــي َمــاٍض إِلَــى أَِبــي «. ولكــن المســيح لــم يكــن يقصــد  » َويَْعَمــُل أَْعظَ
بهــذا القــول أن عمــل تاميــذه يمكــن أن يكــون مــن نــوع أســمى ممــا قــد عمــل هــو، بــل 
قصــد أنــه ســيكون أبعــد مــدى وأوســع. إنــه لــم يشــر إلــى صنــع المعجــزات فقــط بــل 

أشــار إلــى كل مــا يمكــن أن يحــدث تحــت تأثيــر الــروح القــدس.
بعــد صعــود الــرب تحقــق التاميــذ مــن إتمــام وعــده. إن مشــاهد صلــب المســيح 
وقيامتــه وصعــوده كانــت حقائــق حيــة بالنســبة إليهــم. لقــد رأوا النبــوات تتــم حرفيــا. 
وإذ فتشــوا الكتــب قبلــوا تعاليمهــا بإيمــان ويقيــن لــم يختبروهمــا مــن قبــل. وعلمــوا 
أن معلمهــم اإللهــي كان صادقــا فــي كل أقوالــه. فــإذ أفضــوا إلــى النــاس باختبارهــم 
وعظمــوا محبــة هللا ذابــت قلــوب النــاس وخضعــت فآمنــت جماهيــر كثيــرة بيســوع.

الدهــر.  انقضــاء  إلــى  لكنيســته  وعــد  أيضــاً  هــو  لتاميــذه  الُمَخلِـّـص  وعــد  إن 
إن هللا لــم يقصــد أن تدبيــره العجيــب لفــداء بنــى اإلنســان يحقــق نتائــج زهيــدة. 
فــكل مــن يخرجــون للعمــل غيــر متكليــن علــى مــا يســتطيعون هــم عملــه بــل علــى مــا 
يســتطيع هللا أن يعملــه بواســطتهم وألجلهــم ال بــد أن يتحققــوا مــن إتمــام وعــده. 
فلقــد أعلــن الســيد قائــا: » األَْعَمــاُل الَِّتــي أَنَــا أَْعَملَُهــا يَْعَملَُهــا ُهــَو أَيًْضــا، َويَْعَمــُل 

أَْعظَــَم ِمْنَهــا، ألَنِـّـي َمــاٍض إِلَــى أَِبــي « )يوحنــا 1٤: 12(.
لــم يكــن التاميــذ إلــى ذلــك الحيــن يــدرون شــيئا عــن إمكانيــات وقــدرة الُمَخلِّــص 
غيــر المحــدودة. فقــال لهــم: » إِلَــى اآلَن لَــْم تَطْلُبُــوا َشــيْئًا ِباْســِمي « )يوحنــا 16: 
2٤(. وقــد أوضــح لهــم أن الســر فــي نجاحهــم هــو فــي كونهــم يســألون القــوة والنعمــة 
باســمه. إنــه ســيتراءى أمــام اآلب ليســأله مــن أجلهــم. إن يســوع يقــدم صــاة أي 
ُمَصــلٍّ متضــع كأنهــا رغبتــه هــو ألجــل مصلحــة تلــك النفــس. فــكل صــاة منبعثــة 
مــن قلــب مخلــص تُســمع فــي الســماء. قــد ال تكــون صــاة فصيحــة أو فيهــا ألفــاظ 
الــذي  المقــدس  إلــى  فســترتفع  القلــب  مــن  كانــت صاعــدة  متــى  ولكــن  منمقــة، 
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يخــدم فيــه يســوع وهــو يقدمهــا إلــى اآلب دون أن تكــون فيهــا كلمــة واحــدة غيــر 
مصقولــة أو فيهــا أيــة لعثمــة بــل تكــون جميلــة وعطــرة ببخــور كمالــه.

هو يعطينا القوة
إن طريــق اإلخــاص واالســتقامة ليــس ســها أو خاليــا مــن العوائــق، ولكننــا فــي 
كل مشــكلة أو صعوبــة نــرى مــا يدعونــا إلــى الصــاة. ال يوجــد بيــن األحيــاء مــن عنــده 
قــوة لــم يســتمدها مــن هللا. والنبــع الــذي منــه تأتــي، مفتــوح ألحقــر إنســان. قــال 
ــَد اآلُب ِباالبـْـِن. إِْن َســأَلْتُْم َشــيْئًا  يســوع: » َمْهَمــا َســأَلْتُْم ِباْســِمي فَذلـِـَك أَفَْعلـُـُه لِيَتََمجَّ

ِباْســِمي فَِإنِّــي أَفَْعلُــُه « )يوحنــا 1٤: 13، 1٤(.
يقــف  المســيح  فباســم  يصلــوا.  أن  تاميــذه  المســيح  أمــر  » ِباْســِمي « هكــذا 
تابعــوه أمــام هللا. إن لهــم قيمــة فــي نظــر الــرب علــى قــدر مــا للذبيحــة التــي قدمهــا 
لهــم يحســبون كرمــاء  بــر المســيح المنســوب  يســوع ألجلهــم مــن قيمــة. وبســبب 
وأعــزاء. فأجــل المســيح يغفــر الــرب لخائفيــه. وهــو ال يــرى فيهــم خســة الخطــاة أو 

ســفالتهم، بــل يــرى فيهــم صــورة ابنــه الــذي بــه يؤمنــون.
إن الــرب يحــس بالحــزن عندمــا يُقــدر شــعبه أنفســهم تقديــرا منخفضــا وضيقــا. 
فهــو يرغــب فــي أن ميراثــه المختــار يقــدرون أنفســهم بنســبة الثمــن الــذي دفعــه. إن 
هللا يحبهــم وإال مــا كان قــد أرســل ابنــه للقيــام بتلــك المأموريــة المكلفــة ليفتديهــم. 
الطلبــات  أعظــم  منــه  يطلبــون  عندمــا  الســرور  غايــة  يســر  وهــو  لــه  الزمــون  إنهــم 
ليمجــدوا اســمه. ولهــم أن ينتظــروا منــه أشــياء عظيمــة إن كان لهــم إيمــان بمواعيــده.

ولكــن الصــاة باســم المســيح تعنــي شــيئا أكثــر مــن هــذا، فهــي تعنــي أننــا نقبــل 
صفاته ونظهر روحه ونباشر أعماله. إن وعد الُمَخلِّص يقدم لنا على شرط، فهو يقول 
: » إِْن كُْنتُْم تُِحبُّونَِني فَاْحَفظُوا َوَصايَاَي « )يوحنا 1٤: 1٥(. إنه ال يخلص الناس في 

خطاياهــم بــل مــن خطاياهــم، فالذيــن يحبونــه يبرهنــون علــى محبتهــم بالطاعــة.

الطاعة الحقيقية
كل طاعــة حقيقيــة تنبــع مــن القلــب. لقــد كان المســيح يعمــل بقلبــه. وإذا نحــن 
رضينــا فهــو ســيدمج نفســه فــي أفكارنــا وأهدافنــا، وبذلــك تصيــر قلوبنــا وأفكارنــا فــي 
حالــة وفــاق وانســجام مــع إرادتــه حتــى إذ نطيعــه ال نكــون ســوى منفذيــن لبواعثنــا 
وأســمى  أعظــم  أن  نقيــة ومقدســة ســتجد  اإلرادة  تكــون  وإذ  لرغباتنــا.  ومحققيــن 
ســرورها هــو فــي القيــام بخدمــة هللا. وعندمــا نعــرف هللا، وامتيــاز معرفتــه يكــون 
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ميســور لنــا، فــإن حياتنــا تكــون حيــاة الطاعــة المســتمرة. فــإذ نقــدر صفــات المســيح 
التقدير الائق، وإذ نكون في شــركة مع هللا فســتصير الخطة كريهة بالنســبة إلينا.

وكمــا عــاش المســيح النامــوس فــي البشــرية، كذلــك يمكننــا أن نفعــل نحــن إن 
تمســكنا بــاهلل فــي طلــب القــوة. ولكــن ليــس لنــا أن نلقــي تبعــة واجباتنــا علــى اآلخريــن 
وننتظــر منهــم أن يخبرونــا بمــا يجــب أن نعمــل. فنحــن ال يمكننــا االعتمــاد علــى البشــر 
فــي طلــب المشــورة. إن الــرب ســيعلمنا واجبنــا بنفــس الرغبــة التــي هــو مســتعد أن 
يعلــم بهــا اآلخريــن. فــإن أتينــا إليــه بإيمــان فســيخبرنا بأســراره هــو بنفســه. وســتلتهب 
قلوبنا فينا مرارا عديدة إذ يقترب منا السيد ويتحدث معنا كما تحدث مع أخنوخ. 
وأولئــك الذيــن يعزمــون علــى أال يعملــوا شــيئا مغيظــا أو محزنــا لقلــب هللا، فبعدمــا 
يبســطون قضيتهــم أمامــه ســيعرفون مــا يجــب عليهــم أن يعملــوه. ولــن يحصلــوا علــى 
بهــا  قــد وعدهــم  التــي  القــوة  لهــم  قــوة، وســتعطى  بــل ســينالون  الحكمــة وحدهــا 
المســيح، للطاعــة والخدمــة. » كُلَّ َشــْيٍء « قــد دفــع للمســيح لســد حاجــات البشــر 
الســاقطين. أعطــي لــه كــرأس البشــرية ونائبهــا. » َوَمْهَمــا َســأَلَْنا نََنــاُل ِمْنــُه، ألَنََّنــا نَْحَفــُظ 

ــَة أََماَمــُه « )1 يوحنــا 3: 22(. َوَصايَــاُه، َونَْعَمــُل األَْعَمــاَل الَْمرِْضيَّ
إن المســيح قبلمــا قــدم ذاتــه ذبيحــة، بحــث عــن أعظــم عطيــة جوهريــة وكاملــة 
ليمنحهــا لتابعيــه، تلــك العطيــة التــي تجعــل فــي متنــاول أيديهــم مصــادر النعمــة التــي 
ال حــدود لهــا فقــال لهــم: » َوأَنـَـا أَطْلـُـُب ِمــَن اآلِب فَيُْعِطيُكــْم ُمَعزِّيـًـا آَخــَر لِيَْمُكــَث َمَعُكــْم 
ــا  إِلـَـى األَبـَـِد، ُروُح الَْحــقِّ الَّــِذي الَ يَْســتَِطيُع الَْعالـَـُم أَْن يَْقبَلَــُه، ألَنَّــُه الَ يـَـرَاُه َوالَ يَْعرِفُــُه، َوأَمَّ

أَنْتُــْم فَتَْعرِفُونَــُه ألَنَّــُه َماكِــٌث َمَعُكــْم َويَُكــوُن ِفيُكــْم « )يوحنــا 1٤: 18-16(.
يــرف علــى  الفــداء كان  بــدء عمــل  ذلــك. فمنــذ  قبــل  العالــم  فــي  الــروح  كان 
قلــوب النــاس. ولكــن عندمــا كان المســيح علــى األرض لــم يكــن التاميــذ يريــدون 
معينــا آخــر ســواه. ولــم يكونــوا ليشــعروا بحاجتهــم إلــى الــروح القــدس حتــى يُحرمــوا 

مــن حضــور المســيح، وبعــد ذلــك يحــل عليهــم روح هللا.
إن الــروح القــدس هــو نائــب المســيح، ولكــن ليســت لــه طبيعــة بشــرية، فهــو 
مســتقل عنهــا. لــم يكــن يمكــن للمســيح أن يوجــد فــي كل مــكان بشــخصه إذ كان 
يعرقلــه جســد بشــريته. ولذلــك كان مــن مصلحــة التاميــذ أن يمضــي المســيح إلــى 
اآلب ويرســل الــروح ليكــون خليفــة لــه علــى األرض. وحينئــذ لــم يكــن ألي إنســان أيــة 
ميــزة بســبب مركــزه أو صلتــه الشــخصية بالمســيح. فبواســطة الــروح القــدس يســهل 
علــى كل إنســان الوصــول إلــى الُمَخلِّــص. وبهــذا المعنــى كان ســيصير أقــرب إليهــم 

ممــا لــو لــم يصعــد إلــى األعالــي.
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عون عند الحاجة
» الَّــِذي يُِحبُِّنــي يُِحبُّــُه أَِبــي، َوأَنـَـا أُِحبُّــُه، َوأُظِْهــُر لَــُه َذاتِــي « )يوحنــا 1٤: 21( لقــد 
كان يســوع عالمــا بمــا ســيحدث لتاميــذه مســتقبا. رأى واحــدا منهــم معلقــا علــى 
آلــة اإلعــدام، وآخــر مصلوبــا علــى صليــب، وشــخصا آخــر منفيــا فــي جزيــرة صخريــة 
إلــى االضطهــاد والمــوت. وقــد شــجعهم  نائيــة فــي البحــر، ورأى آخريــن يســاقون 
بوعــده لهــم بأنــه ســيكون معهــم فــي كل تجاربهــم. وذلــك الوعــد لــم يفقــد شــيئا مــن 
قوتــه. إن الــرب يعــرف كل شــيء عــن خدامــه األمنــاء الذيــن ألجــل اســمه طرحــوا فــي 
الســجون أو نفــوا إلــى جــزر موحشــة وهــو يعزيهــم بحضــوره. فعندمــا يقــف المؤمــن 
أمــام محاكــم هــذا العالــم الظالمــة لكــي يحاكــم ألجــل الحــق فالمســيح يقــف معــه، 
وكل التعييــرات التــي تنهــال عليــه إنمــا تنهــال علــى المســيح، والمســيح يــدان مــرة 
ثانيــة فــي أشــخاص تاميــذه األمنــاء. وعندمــا يســجن أحــد القديســين فالمســيح 
يغــدق عليــه مــن محبتــه. وحيــن يقاســي آالم المــوت ألجــل المســيح يقــول الســيد: 
. وَكُْنــُت َميْتـًـا، َوَهــا أَنـَـا َحــيٌّ إِلـَـى أَبـَـِد اآلِبِديــَن!... َولـِـي َمَفاتِيــُح الَْهاِويـَـِة  » أنــا هــو الَْحــيُّ

َوالَْمــْوِت « )رؤيــا 1: 18(. فالحيــاة التــي تبــذل ألجلــي محفوظــة للمجــد األبــدي.
ففــي كل األوقــات وكل األماكــن، فــي كل األحــزان والتجــارب عندمــا يبــدو كل 
شــيء مظلمــا ومتجهمــا والمســتقبل محيــرا، وحيــن نحــس بعجزنــا ووحدتنــا سيرســل 
إلينا المعزي إجابة لصاة األيمان. قد تفصلنا الظروف عن كل أصدقائنا األرضيين 
ولكــن ال يوجــد ظــرف أو ســاعة لتباعــد بيننــا وبيــن المعــزي الســماوي. فأينمــا نكــون 

وأينمــا نذهــب هــو عــن يميننــا دائمــا ليســندنا ويعضدنــا ويشــجعنا ويبهــج قلوبنــا.
ولكن التاميذ ظلوا غير مدركين للمعنى الروحي لكام المســيح، فعاد يفســر 
ــا الُْمَعــزِّي، الــرُّوُح  معنــاه. وقــد أخبرهــم أنــه بالــروح ســيعلن نفســه لهــم فقــال: » َوأَمَّ
الُْقُدُس، الَِّذي َسيُرِْســلُُه اآلُب ِباْســِمي، فَُهَو يَُعلُِّمُكْم كُلَّ َشــْيٍء « )يوحنا1٤: 26(. 
لــن تقولــوا فيمــا بعــد إننــا ال نســتطيع أن نفهــم. ولــن تعــودوا لتنظــروا فــي مــرآة فــي لغــز 
يِســيَن، َمــا ُهــَو الَْعــرُْض َوالطُّــوُل  ولكنكــم ستســتطيعون أن » تُْدرِكُــوا َمــَع َجِميــعِ الِْقدِّ
َوالُْعْمــُق َوالُْعلـْـُو، َوتَْعرِفـُـوا َمَحبَّــَة الَْمِســيِح الَْفائَِقــَة الَْمْعرِفـَـِة « )أفســس 3: 18، 19(. 
كان علــى التاميــذ أن يشــهدوا لحيــاة المســيح وأعمالــه وعــن طريــق كامهــم 
كان هــو مزمعــا أن يتحــدث مــع جميــع النــاس علــى وجــه األرض. أمــا فــي الحديــث 
عــن أتضــاع المســيح وموتــه فــكان ال بــد لهــم مــن مواجهــة تجــارب كثيــرة وخيبــة أمــل 
مريــرة. ولكــن لكــي يكــون كامهــم بعــد هــذا مضبوطــا ومتقنــا فقــد وعدهــم يســوع 

قائــا: إن المعــزي » يَُذكِّرُكُــْم ِبــُكلِّ َمــا قُلْتُــُه لَُكــْم « )يوحنــا 1٤: 26(.

669, 670



660  |  مشتهى األجيال

» ُهَو يُْرِشُدكُْم إِلَى َجِميعِ الَْحقِّ «
ثــم تابــع الســيد كامــه قائــا: » إِنَّ لِــي أُُمــورًا كَِثيــرًَة أَيًْضــا ألَقُــوَل لَُكــْم، َولِكــْن الَ 
، فَُهــَو يُرِْشــُدكُْم إِلَــى  ــا َمتَــى َجــاَء ذَاَك، ُروُح الَْحــقِّ تَْســتَِطيُعوَن أَْن تَْحتَِملُــوا اآلَن. َوأَمَّ
ــْم ِبأُُمــوٍر  ــِه، َويُْخِبرُكُ ــُم ِب ــْل كُلُّ َمــا يَْســَمُع يَتََكلَّ ــُم ِمــْن نَْفِســِه، بَ ــُه الَ يَتََكلَّ ، ألَنَّ َجِميــعِ الَْحــقِّ
ا لِي َويُْخِبرُكُْم « )يوحنا 16: 12-1٤(. كان يسوع  ُدنِي، ألَنَُّه يَأُْخُذ ِممَّ آتِيٍَة. ذَاَك يَُمجِّ
قد فتح أمام تاميذه مجاال فسيحا للحق. ولكنه كان أمرا غاية في الصعوبة بالنسبة 
إليهــم أن يميــزوا بيــن تعاليمــه وتقاليــد الكتبــة والفريســيين وتعاليمهــم. كانــوا قــد تربــوا 
علــى قبــول تعاليــم المعلميــن علــى أنهــا صــوت هللا، وكان لهــا ســلطان علــى أذهانهــم 
وقــد صاغــت أحاسيســهم فاحتلــت األفــكار األرضيــة واألشــياء الزمنيــة حيــزا كبيــرا 
مــن تفكيرهــم. لــم يدركــوا طبيعــة ملكــوت المســيح الروحيــة مــع إنــه كان قــد أوضحهــا 
لهــم مــرارا هــذا عددهــا. وقــد ارتبكــت عقولهــم فلــم يدركــوا قيمــة األقــوال اإللهيــة التــي 
أوردهــا لهــم المســيح. وبــدا وكأن كثيــرا مــن تلــك التعاليــم قــد ضــاع هبــاء بالنســبة 
إليهــم. رأى المســيح أنهــم لــم يفهمــوا المعنــى الحقيقــي ألقوالــه. فبــكل رفــق وعدهــم 
بــأن الــروح القــدس ســيذكرهم بــكل مــا قالــه لهــم. ثــم إنــه أمســك عــن أن يقــول لهــم 
أشياء كثيرة مما لم يمكنهم أن يفهموها. وهذه أيضاً سيكشفها لهم روح هللا. كان 
ــا  الــروح سينشــط أفهامهــم حتــى يمكنهــم تقديــر األمــور الســماوية. قــال يســوع: » َوأَمَّ

، فَُهــَو يُرِْشــُدكُْم إِلَــى َجِميــعِ الَْحــقِّ « )يوحنــا 16: 13(. َمتَــى َجــاَء ذَاَك، ُروُح الَْحــقِّ
ويصونــه.  الحــق  يوضــح  أن  هــو  وعملــه  الَْحــقِّ «.  » ُروُح  يُدعــى  المعــزي  إن 
إنــه أوال يســكن فــي القلــب كــروح الحــق، وهكــذا يصيــر هــو المعــزي. فــي الحــق 
عــزاء وســام، ولكــن ال ســام أو عــزاء حقيقــي فــي الكــذب أو النفــاق. إن الشــيطان 
يســتمد قوتــه وســلطانه علــى العقــل عــن طريــق النظريــات والتقاليــد الكاذبــة. وإذ 
القــدس  الــروح  أمــا  الحــق.  الكاذبــة يشــوه  النظريــات  إلــى  النــاس  يوجــه الشــيطان 
فيخاطــب الذهــن بواســطة الكتــب المقدســة ويطبــع الحــق ويكتبــه فــي القلــب. 
وهكــذا هــو يفضــح الضــال ويطــرده مــن النفــس. فالمســيح يخضــع لنفســه شــعبه 

المختــار بواســطة روح الحــق العامــل بكلمــة هللا.

مصدر قوتنا
إن يســوع وهــو يصــف لتاميــذه عمــل الــروح القــدس أراد أن يبــث فــي قلوبهــم 
الفــرح والرجــاء اللذيــن كانــا يفيضــان مــن قلبــه. لقــد فــرح بســبب المعونــة العظيمــة 
التــي أعدهــا لكنيســته. لقــد كانــت عطيــة الــروح القــدس أســمى كل العطايــا التــي 
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أمكنــه أن يطلبهــا مــن اآلب ألجــل تمجيــد شــعبه. كان الــروح القــدس ســيُعطى كقــوة 
مجددة، إذ بدونه لن تجدي ذبيحة المســيح فتيا. لقد زادت قوة الشــر وتفاقمت 
أجيــاال طويلــة، وكان خضــوع النــاس لعبوديــة الشــيطان مذهــا ومحيــرا. ولــم يكــن 
ممكنــا مقاومــة الخطيــة أو االنتصــار عليهــا إال بقــوة األقنــوم الثالــث مــن الاهــوت 
الــذي ال يأتــي بقــوة ضعيفــة بــل فــي مــلء القــوة اإللهيــة. إن الــروح هــو الــذي يجعــل 
الــروح  الــروح. وبواســطة  بقــوة  أثــر فعــال. والقلــب يتطهــر  العالــم ذا  فــادي  عمــل 
يصيــر المؤمنــون شــركاء الطبيعــة اإللهيــة. لقــد أعطــى المســيح روحــه كقــوة إلهيــة 
لانتصــار علــى كل الميــول الموروثــة المتأصلــة فــي النفــس لعمــل الشــر، وليطبــع 

صفاتــه علــى قلــوب أفــراد كنيســته.
ُدنـِـي « )يوحنــا 16: 1٤(. لقــد جــاء  قــال يســوع عــن الــروح القــدس: » َذاَك يَُمجِّ
الُمَخلِّــص ليمجــد اآلب بإظهــار محبتــه، وكذلــك جــاء الــروح ليمجــد المســيح بإعــان 
نعمتــه للعالــم. فنفــس صــورة هللا ســتُخلق مــن جديــد فــي قلــوب بنــي اإلنســان. إن 

مجــد هللا ومجــد المســيح متضمنــان فــي اكتمــال خلــق شــعبه.
قــال المســيح : » َوَمتَــى َجــاَء ذَاَك يُبَكِّــُت الَْعالَــَم َعلَــى َخِطيَّــٍة َوَعلَــى ِبــرا َوَعلَــى 
َديُْنونـَـٍة « )يوحنــا 16: 18(. لــن تكــون الكــرازة بالكلمــة ذات فائــدة بــدون حضــور الــروح 
القدس ومساعدته الدائمين. هذا هو المعلم الوحيد المقتدر في تعليم حق هللا. 
فعندما يوصل الروح القدس الحق إلى القلب فهو يحيي الضمير ويغير الحياة. وال 
وسيلة تنفع غير ذلك. قد يستطيع إنسان ما أن يقدم كلمة هللا في حرفيتها، وقد 
يكــون خبيــرا بــكل أوامرهــا ومواعيدهــا، ولكــن مــا لــم يوصــل الــروح القــدس الحــق إلــى 
القلب فلن تسقط النفس على الحجر وتترضض. وال يمكن ألي قدر من التهذيب 
مهمــا عظــم، وال أيــة امتيــازات مهمــا جــل شــأنها أن تجعــل إنســانا قنــاة للنــور بــدون أن 
يتعــاون مــع روح هللا. ولــن ينجــح بــذار اإلنجيــل الــذي يلقــى مــا لــم تُبعــث فيــه الحيــاة 
بواســطة نــدى الســماء. فقبلمــا كتــب ســفر واحــد مــن أســفار العهــد الجديــد، وقبلمــا 
ألقيــت عظــة واحــدة مــن اإلنجيــل بعــد صعــود المســيح حــل الــروح القــدس علــى 
 الرسل المصلين. وحينئذ شهد األعداء عنهم قائلين: » َها أَنْتُْم قَْد َمأْتُْم أُورَُشلِيَم

 ِبتَْعلِيِمُكْم « )أعمال ٥: 28(.

النفس الخاضعة هلل
وعــد المســيح بــأن يعطــي الــروح القــدس لكنيســته، والوعــد هــو لنــا كمــا كان 
للتاميــذ األوليــن. لكنــه كأي وعــد آخــر يعطــى بموجــب شــروط. كثيــرون يعتقــدون 
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ويجاهــرون بــأن لهــم الحــق فــي وعــد الــرب، وهــم يتحدثــون عــن المســيح والــروح 
القــوى  إنهــم ال يســلمون نفوســهم لقيــادة  القــدس، ومــع ذلــك ال يجنــون فائــدة. 
ولكــن  القــدس،  الــروح  نســتخدم  أن  يمكننــا  إننــا ال  اإللهيــة وإرشــادها وســيادتها. 
الــروح هــو الــذي يســتخدمنا. فبواســطة الــروح يعمــل هللا فــي قلــوب أوالده » أَْن 
تُِريــُدوا َوأَْن تَْعَملـُـوا ِمــْن أَْجــِل الَْمَســرَِّة « )فيلبــي 2: 13(. ولكــن كثيريــن ال يخضعــون 
لهــذا الحــق فهــم يريــدون أن يديــروا حياتهــم بأنفســهم. وهــذا هــو الســبب فــي عــدم 
منــه  وينتظــرون  بتواضــع  الــرب  ينتظــرون  الذيــن  فقــط  إنمــا  الســماء.  هبــة  قبولهــم 
تنتظــر منهــم الطلــب  الــروح، فقــوة هللا  لهــم  الذيــن يُعطــى  اإلرشــاد والنعمــة هــم 
كل  أثرهــا  وفــي  تأتــى  بإيمــان  تطلــب  والتــي  بهــا  الموعــود  البركــة  هــذه  والقبــول. 
البــركات األخــرى. وهــي تعطــى بحســب غنــى نعمــة المســيح، وهــو مســتعد ألن 

يمنــح كل نفــس بحســب قدرتهــا علــى القبــول.
إن يســوع فــي حديثــه مــع تاميــذه لــم يشــر إشــارة محزنــة إلــى آالمــه وموتــه. وقــد 
كان آخــر مــا تركــه لهــم هــو تركــة الســام فقــد قــال: » َســاًَما أَتْــرُُك لَُكــْم. َســاَِمي 
أُْعِطيُكــْم. لَيْــَس كََمــا يُْعِطــي الَْعالَــُم أُْعِطيُكــْم أَنَــا. الَ تَْضطَــرِْب قُلُوبُُكــْم َوالَ تَرَْهــْب « 

)يوحنــا 1٤: 27(. 
وقبلمــا تركــوا العليــة قــاد الُمَخلِـّـص تاميــذه فــي إنشــاد تســبيحة شــكر. وقــد 
ُســمع صوتــه ليــس كمــن ينطــق بمرثــاة بــل بنغمــة تســبيحة عيــد الفصــح المفرحــة، 
ــُعوِب. ألَنَّ رَْحَمتـَـُه قـَـْد  ــُدوُه يـَـا كُلَّ الشُّ وهــي تقــول: » َســبُِّحوا الــرَّبَّ يـَـا كُلَّ األَُمــِم. َحمِّ

ْهــِر. َهلِّلُويَــا « )مزمــور 117: 1، 2(.  قَِويَــْت َعلَيَْنــا، َوأََمانَــُة الــرَّبِّ إِلَــى الدَّ

» تنكرني ثالث مرات «
بعــد االنتهــاء مــن التســبيح خرجــوا مخترقيــن الشــوارع المزدحمــة وســاروا إلــى أن 
خرجــوا مــن بــاب المدينــة إلــى جبــل الزيتــون. ســاروا علــى مهــل وكل منهــم مشــغول 
بأفــكاره. وإذ بــدأوا ينزلــون الجبــل قــال يســوع بنغمــه تعبــر عــن أعمــق الحــزن: » كُلُُّكْم 
ُد ِخــرَاُف  أَنِـّـي أَْضــرُِب الرَّاِعــَي فَتَتَبَــدَّ ـُه َمْكتُــوٌب:  ِفــي هــِذِه اللَّيْلَــِة، ألَنَـّ ِفــىَّ  تَُشــكُّوَن 
الرَِّعيَّــِة « )متــى 26: 31(. وقــد أصغــى التاميــذ إلــى كامــه فــي حــزن وذهــول. لقــد 
ذكــروا كيــف أنــه عندمــا تكلــم عــن نفســه فــي مجمــع كفرناحــوم كمــن هــو خبــز الحيــاة 
عثــر كثيــرون وتركــوه ومضــوا. ولكــن االثنــي عشــر لــم يبرهنــوا علــى عــدم إيمانهــم. 
الُمَخلِـّـص:  قــال  حينئــذ  للمســيح.  والءه  أعلــن  إخوتــه  بلســان  بطــرس  تكلــم  وإذ 
» أَلَيْــَس أَنِّــي أَنـَـا اْختَرْتُُكــْم، االثَْنــْي َعَشــَر؟ َوَواِحــٌد ِمْنُكــْم َشــيْطَاٌن! « )يوحنــا 6: 80(. 
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وفــي العليــة قــال يســوع إن واحــدا مــن االثنــي عشــر مزمــع أن يســلمه، وإن بطــرس 
ســينكره. أمــا اآلن فكامــه يشــملهم جميعــا.

باشــتداد وعنــف قائــا: » َوإِْن  يحتــج  بطــرس يســمع وهــو  واآلن فهــا صــوت 
29(. وإذ كانــوا فــي العليــة أعلــن  ! « )مرقــس 1٤:  أَُشــكُّ الَْجِميــُع فَأَنَــا الَ  َشــكَّ 
قــد  37(. كان يســوع  َعْنــَك! « )يوحنــا 13:  نَْفِســي  أََضــُع  بطــرس قائــا: » إِنِـّـي 
أنــذره أنــه فــي نفــس تلــك الليلــة ســينكر مخلصــه. واآلن فهــا المســيح يكــرر إنــذاره 
يــُك  ـَك الْيَــْوَم ِفــي هــِذِه اللَّيْلَــِة، قَبْــَل أَْن يَِصيــَح الدِّ قائــا: » الَْحــقَّ أَقُــوُل لَــَك: إِنَـّ
َــاََث َمــرَّاٍت « ولكــن بطــرس قــال بأكثــر تشــديد » َولَــِو اْضطُــِررُْت  َمرَّتَيْــِن، تُْنِكرُنِــي ثث
 ،30  :1٤ )مرقــس  الَْجِميــُع «  أَيًْضــا  قَــاَل  َوهَكــَذا  أُنِْكــرَُك!.  الَ  َمَعــَك  أَُمــوَت  أَْن 
بــه ذاك  31(. فــإذ كانــوا واثقيــن بأنفســهم أنكــروا التصريــح المتكــرر الــذي نطــق 
التجربــة تباغتهــم  فعندمــا  لامتحــان.  متأهبيــن  يكونــوا  لــم  شــيء.  بــكل   العليــم 

 ســيتحققون مــن ضعفهــم.
إن بطــرس عندمــا قــال إنــه مســتعد أن يمضــي مــع ســيده إلــى الســجن وإلــى 
المــوت كان يعنــي كل كلمــة قالهــا، ولكنــه لــم يكــن يعــرف نفســه، إذ كانــت رابضــة 
فــي قلبــه عناصــر الشــر التــي ستســاعد الظــروف علــى إحيائهــا وظهورهــا. ومــا لــم 
يحــس بخطــره فهــذه قــد تفضــي بــه إلــى الهــاك األبــدي. رأى المخلِـّـص األنانيــة 
والثقــة بالــذات متمكانتيــن مــن قلــب تلميــذه، واللتيــن قــد تتغلبــا حتــى علــى حبــه 
للمســيح. وقــد ظهــر فــي اختبــاره كثيــر مــن الوهــن والضعــف والخطيــة التــي لــم 
تُكبــح وعــدم االكتــراث الروحــي والطبــع غيــر المقــدس والتهــور فــي تعريــض نفســه 
إنــذار المســيح الخطيــر دعــوة الختبــار النفــس وفحــص القلــب.  للتجربــة، فــكان 
كان بطــرس بحاجــه إلــى أن يشــك فــي نفســه وأن يكــون لــه إيمــان أعمــق بالمســيح. 
فلــو قبــل اإلنــذار بوداعــة لــكان يصــرخ إلــى راعــي الخــراف ليحفــظ خرافــه. إنهــم إذ 
كانــوا فــي الســفينة فــي بحــر الجليــل أوشــك )بطــرس( علــى الغــرق فصــرخ قائــا: 
ِنــي! « )متــى 1٤: 30(. حينئــذ امتــدت يــد المســيح إلنقــاذه. وهكــذا  ، نَجِّ » يَــارَبُّ
لــكان قــد ُحفــظ، ولكنــه  لــو صــرخ هــو اآلن إلــى يســوع قائــا نجنــي مــن نَْفِســي، 
أحــس أن يســوع يشــك فيــه واعتبــر ذلــك قســوة منــه. كان قــد ُجــِرَح وصــار أشــد 

إصــرارا علــى الثقــة بنفســه.
نظــر يســوع إلــى تاميــذه نظــرة إشــفاق. إنــه ال يمكنــه إنقاذهــم مــن التجربــة، ومــع 
ذلــك فهــو ال يتركهــم بــا عــزاء. وهــا هــو يؤكــد لهــم أنــه ســيحطم قيــود القبــر وإن 
محبتــه لهــم لــن تخمــد. ثــم يقــول لهــم: » بَْعــَد ِقيَاِمــي أَْســِبُقُكْم إِلَــى الَْجلِيــِل « )متــى 
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لــه، يؤكــد لهــم غفرانــه. وبعــد موتــه وقيامتــه علمــوا أن  32(. وقبــل إنكارهــم   :26
خطاياهــم قــد غفــرت وصــاروا أعــزاء علــى قلــب المســيح.

دروس من الكرمة
ســار يســوع وتاميــذه فــي طريقهــم إلــى جثســيماني التــي كانــت ُمعتكفــاً عنــد 
كان  والصــاة.  للتأمــل  إليــه  المجــيء  الســيد  اعتــاد  حيــث  الزيتــون،  جبــل  ســفح 
الُمَخلِّــص يوضــح لتاميــذه رســالته إلــى العالــم والعاقــة الروحيــة بينــه وبينهــم التــي 
عليهــم أن يدعموهــا ويحرصــوا عليهــا. واآلن فهــا هــو يقــدم مثــاال. فالقمــر يرســل 
أنــواره فيكشــف لهــم عــن كــرم عنــب زاه. فــإذ يوجــه التفــات تاميــذه إليــه يســتخدم 

الكرمــة كرمــز فيقــول:
» أَنَــا الَْكرَْمــُة الَْحِقيِقيَّــُة « )يوحنــا 1٥: 1( فبــدال مــن اختيــار النخلــة الرشــيقة 
أو شــجرة األرز العاليــة أو شــجرة الســنديان القويــة اختــار يســوع الكرمــة بأغصانهــا 
المتعلقــة الممتــدة مشــبها نفســه بهــا. فالنخلــة وشــجرة األرز وشــجرة الســنديان 
كل منهــا تنتصــب لوحدهــا وال حاجــة بهــا إلــى مــا يســندها، أمــا الكرمــة فتلتــف 
فــي بشــريته كان  المســيح  الســماء. كذلــك  إلــى  تتســلق  العريشــة وهكــذا  حــول 
نَْفِســي  ِمــْن  أَفَْعــَل  أَْن  أَقْــِدُر  الَ  » أَنَــا  قائــا:  أعلــن  لقــد  قــدرة هللا.  علــى  يعتمــد 

.)30 َشــيْئًا « )يوحنــا ٥: 
قــال الســيد: » أَنـَـا الَْكرَْمــُة الَْحِقيِقيَّــُة «. كان اليهــود دائمــا يعتبــرون الكرمــة أكــرم 
األغــراس ورمــزا لــكل مــا هــو قــوي وعظيــم ومثمــر. وقــد ُشــِبه إســرائيل بكرمــة غرســها 
الــرب فــي أرض الميعــاد. كان اليهــود يبنــون رجاءهــم فــي الخــاص علــى صلتهــم 
بإســرائيل )يعقــوب(. ولكــن يســوع يقــول: أنــا الكرمــة الحقيقيــة. ال تظنــوا أن صلتكــم 
بإســرائيل تجعلكــم شــركاء فــي حيــاة هللا أو ورثــة الوعــد. إن الحيــاة الروحيــة ال تُنــال 

إال عــن طريقــي أنــا وحــدي.
1(. فعلــى  الَْكــرَّاُم « )يوحنــا 1٥:  َوأَِبــي  الَْحِقيِقيَّــُة  الَْكرَْمــُة  قــال يســوع: » أَنَــا 
تــال فلســطين غــرس أبونــا الســماوي هــذه الكرمــة العظيمــة الجميلــة. وكان هــو 
نفســه الكــرام. وقــد اجتــذب جمــال هــذه الكرمــة انتبــاه الكثيريــن الذيــن اعترفــوا 
أرض  مــن  كعــرق  إســرائيل  رؤســاء  ألنظــار  بــدت  ولكنهــا  الســماء.  مــن  نازلــة  أنهــا 
وكانــوا  النجســة.  بأقدامهــم  وداســوه  الغــرس ورضضــوه  ذلــك  فأمســكوا  يابســة. 
نظــره  عــن  يغــب  لــم  الســماوي  الكــرام  ولكــن  األبــد.  إلــى  ماشــاته  فــي  يفكــرون 
غرســه هــذا. فبعدمــا ظــن النــاس أنهــم قتلــوه أخــذه الكــرام وغرســه مــن جديــد فــي 
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الجانــب اآلخــر مــن الســور. ومــا عــاد جــذع الكرمــة يــرى بعــد ذلــك، فلقــد اختفــى 
بعيــدا عــن هجمــات النــاس القاســية. ولكــن أغصــان الكرمــة تدلــت علــى الســور 
بعــض  ــم  تُطعَّ أن  يمكــن  األغصــان كان  هــذه  وعــن طريــق  الكرمــة.  تمثــل  وكانــت 
مــة بثمــر.  األغصــان الغريبــة فــي الكرمــة وتتحــد بهــا. فأتــت تلــك األغصــان الُمطَعَّ

واقتطــف عابــرو الطريــق مــن هــذه األثمــار.
َوأَنْتُــُم األَْغَصــاُن « )يوحنــا 1٥: ٥(. فمــع  الَْكرَْمــُة  قــال المســيح لتاميــذه: » أَنَــا 
أنــه كان مزمعــا أن يؤخــذ منهــم فــإن اتحادهــم الروحــي بــه لــم يكــن ليتغيــر. قــال لهــم: 
إن ارتبــاط واتحــاد الغصــن بالكرمــة يشــبه ارتباطكــم بــي الــذي عليكــم أن تدعمــوه. إن 
الغصن مطعم في الكرمة الحية وإذ تتداخل أنســجة كل من الغصن والكرمة بعضها 
فــي بعــض ينمــو الغصــن فــي جــذع الكرمــة. وحيــاة الكرمــة تصيــر هــي حيــاة الغصــن. 
كذلــك النفــس المائتــة بالذنــوب والخطايــا تنــال الحيــاة بارتباطهــا بالمســيح، فإذ يؤمــن 
الخاطئ به كمخلصه الشخصي يتم االتحاد. إن الخاطئ يقرن ضعفه بقدرة المسيح، 
وتفاهتــه بمــلء المســيح ووهنــه بقــوة احتمــال المســيح وحينئــذ يكــون لــه فكــر المســيح. 
لقد المســت بشــرية المســيح بشــريتنا والمســت بشــريتنا األلوهية. وهكذا عن طريق 

عمــل الــروح القــدس يصيــر اإلنســان شــريك الطبيعــة اإللهيــة ويقبــل فــي المحبــوب.

» اُثُْبُتوا ِفيَّ «
ــوا ِفــيَّ  ومتــى تــم اتحادنــا بالمســيح ينبغــي المحافظــة عليــه. قــال المســيح: » اُثْبُتُ
َوأَنَــا ِفيُكــْم. كََمــا أَنَّ الُْغْصــَن الَ يَْقــِدُر أَْن يَأْتِــَي ِبثََمــٍر ِمــْن ذَاتِــِه إِْن لَــْم يَثْبُــْت ِفــي الَْكرَْمــِة، 
كَذلـِـَك أَنْتـُـْم أَيًْضــا إِْن لـَـْم تَثْبُتـُـوا ِفــيَّ « )يوحنــا 1٥: ٤(. هــذه ليســت لمســة عرضيــة وال 
ارتبــاط بيــن حيــن وآخــر. ولكــن الغصــن يصيــر جــزءاً مــن الكرمــة الحيــة. إن اتصــال الحياة 
والقــوة والثمــر مــن الجــذر إلــى األغصــان يبقــى دائمــا ال يعوقــه عائــق فالغصــن متــى 
انفصل عن الكرمة ال يعيش. قال يســوع: كذلك أنتم أيضاً ال حياة لكم بعيدا عني. 
إن الحيــاة التــي أخذتموهــا منــي يمكــن حفظهــا بالشــركة المســتمرة معــي ال بــأي شــيء 
آخــر. فبدونــي ال تســتطيعون االنتصــار علــى خطيــة واحــدة أو مقاومــة تجربــة واحــدة.

» اُثْبُتـُـوا ِفــيَّ َوأَنـَـا ِفيُكــْم «. إن الثبــات فــي المســيح معنــاه أننــا نســتمد مــن روحــه 
بصفــة دائمــة ال توقــف فيهــا، فتكــون حياتنــا حيــاة التســليم لخدمتــه فــي غيــر تحفــظ. 
وينبغــي أن تكــون قنــاة االتصــال مفتوحــة أبــدا بيــن اإلنســان وإلهــه. فكمــا أن غصــن 
نتعلــق  نحــن أن  الحيــة كذلــك علينــا  الكرمــة  الــدوام عصــارة  الكرمــة يمتــص علــى 

بيســوع ونقبــل منــه باإليمــان قوتــه وكمــال خلقــه.
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إن الجــذع يرســل غــذاءه وعصارتــه عبــر الفــرع إلــى أبعــد غصــن صغيــر. وكذلــك 
المســيح يرســل تيــار القــوة الروحيــة إلــى كل مؤمــن. وطالمــا كانــت النفــس مرتبطــة 

بالــرب فــا خطــر عليهــا مــن أن تذبــل أو تضعــف.
إن حيــاة الكرمــة تظهــر فــي الثمــر العطــر الذكــي الرائحــة الــذي تحملــه األغصــان. 
ِبثََمــٍر كَِثيــٍر، ألَنَُّكــْم ِبُدونِــي الَ  ِفــيَّ َوأَنَــا ِفيــِه هــَذا يَأْتِــي  ـِذي يَثْبُــُت  قــال يســوع: » الَـّ
تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعلُــوا َشــيْئًا « )يوحنــا 1٥: ٥(. فــإذ نحيــا باإليمــان بابــن هللا فســيظهر 

ثمــر الــروح فــي حياتنــا. وال تُفقــد ثمــرة واحــدة.

اإلتيان بثمر
ــي ِبثََمــٍر يَْنِزُعــُه « )يوحنــا 1٥: 1، 2(.  » أَِبــي )هــو( الَْكــرَّاُم. كُلُّ ُغْصــٍن ِفــيَّ الَ يَأْتِ
عندمــا يكــون الغصــن المطعــم مرتبطــا بالكرمــة ارتباطــا خارجيــا فقــد ال يكــون هنالــك 
اتحاد حيوي. وحينئذ لن يكون نمو أو ثمر. وهكذا يمكن أن يوجد ارتباط ظاهري 
النــاس  بــه باإليمــان. إن اعتــراف  بالمســيح دون أن يكــون هنالــك اتحــاد حقيقــي 
بالديانــة قــد يجعلهــم ينضمــون إلــى الكنيســة ولكــن صفاتهــم وتصرفاتهــم تبرهــن عمــا 
إذا كانــوا مرتبطيــن بالمســيح حقــا أو ال. فــإن لــم يأتــوا بثمــر فهــم أغصــان كاذبــة. وإن 
انفصالهــم عــن المســيح ينتهــي بالهــاك الشــامل كمــا هــو ممثــل بالغصــن اليابــس 
الميــت، » إِْن كَاَن أََحــٌد الَ يَثْبُــُت ِفــيَّ يُطْــَرُح َخارًِجــا كَالُْغْصــِن، فَيَِجــفُّ َويَْجَمُعونَــُه 

ــاِر، فَيَْحتَــرُِق « )يوحنــا 1٥: 6(. َويَطْرَُحونَــُه ِفــي النَّ
ــَي ِبثََمــٍر أَكْثَــَر « )يوحنــا 1٥: 2(. فمــن  به( لِيَأْتِ يــِه )يشــذا » وَكُلُّ َمــا يَأْتِــي ِبثََمــٍر يَُنقِّ
بيــن االثنــي عشــر الذيــن اتبعــوا يســوع كان هنالــك واحــد يشــبه الغصــن اليابــس 
وكان مزمعــا أن يُنــزع، أمــا الباقــون فــكان ال بــد أن يجــوزوا تحــت ســكين التشــذيب 
بمرورهم بالتجربة المرة. وبكل رقة ووقار أوضح يســوع غاية الكرام. إن التشــذيب 
ال بــد أن يُحــدث ألمــا، ولكــن الــذي يســتعمل الســكين هــو اآلب. إنــه ال يعمــل بيــد 
عابثــة أو قلــب عديــم االكتــراث. توجــد أغصــان ممتــدة علــى األرض فهــذه ينبغــي 
فصلهــا عــن كل الدعامــات األرضيــة التــي تعلــق بهــا الفــروع، إذ عليهــا أن ترتفــع إلــى 
الســماء وتســتند علــى هللا. ينبغــي تشــذيب الفــروع واألوراق الزائــدة التــي تمتــص 
عصــارة الحيــاة مــن الثمــر، كمــا ينبغــي قطــع الفــروع المفرطــة فــي النمــو لكــي يعطــى 
المجــال ألشــعة شــمس البــر الشــافية أن تغمــر الكرمــة كلهــا. إن الكــرام ينــزع الفــروع 

الناميــة المضــرة حتــى تكــون الثمــار أحلــى وأوفــر.
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ــُد أَِبــي: أَْن تَأْتُــوا ِبثََمــٍر كَِثيــٍر « )يوحنــا 1٥: 8(. إن  قــال يســوع: » ِبهــَذا يَتََمجَّ
ذلــك  ومــع  ورأفتــه وحنانــه.  وإحســانه  قداســة صفاتــه  فيــك  يظهــر  أن  يريــد  هللا 
يأمرهــم  بثمــر، ولكنــه  يأتــوا  لكــي  ويكــدوا  يتعبــوا  بــأن  يأمــر تاميــذه  فالُمَخلِـّـص ال 
ـْم ِفــيَّ َوثَبَــَت كَاَِمــي ِفيُكــْم تَطْلُبُــوَن َمــا تُِريــُدوَن  أن يثبتــوا فيــه إذ يقــول: » إِْن ثَبَتُـّ
7(. إن المســيح يثبــت فــي تابعيــه بواســطة الكلمــة.  فَيَُكــوُن لَُكــْم « )يوحنــا 1٥: 
هــذا هــو االتحــاد الحيــوي الــذي يتمثــل فــي أكل جســده وشــرب دمــه. إن كام 
الكرمــة.  تقبلــون حيــاة  إنمــا  تقبلــون كامــه فأنتــم  فــإذ  المســيح هــو روح وحيــاة. 
المســيح  وحيــاة   .)٤  :٤ )متــى  فَــِم هللِا «  ِمــْن  تَْخــُرُج  كَلَِمــٍة  » ِبــُكلِّ  تحيــون  إنكــم 
فيكــم تثمــر ثمــرا كالــذي فيــه. إن كوننــا نحيــا فــي المســيح ونتمســك بــه ونســتند 

بثمــر المســيح. ثمــرا شــبيها  نثمــر  عليــه ونســتمد غذاءنــا منــه، فإننــا 

أحبوا بعضكم بعضا
العظمــى  رغبتــه  كانــت  تاميــذه  مــع  هــذا  األخيــر  اجتماعــه  فــي  المســيح  إن 
التــي أفصــح لهــم عنهــا هــي أن يحبــوا بعضهــم بعضــا كمــا أحبهــم. وقــد خاطبهــم 
ـى تُِحبُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا «  بهــذا مــراراً. فقــد ردد هــذا القــول: » ِبهــَذا أُوِصيُكــْم َحتَـّ
)يوحنــا 1٥: 17(. إن أول وصيــة أوصاهــم بهــا كانــت قولــه لهــم: » َوِصيَّــًة َجِديــَدًة 
أَنـَـا أُْعِطيُكــْم: أَْن تُِحبُّــوا بَْعُضُكــْم بَْعًضــا. كََمــا أَْحبَبْتُُكــْم أَنـَـا تُِحبُّــوَن أَنْتـُـْم أَيًْضــا بَْعُضُكــْم 
بَْعًضــا « )يوحنــا 13: 3٤(. كانــت هــذه وصيــة جديــدة بالنســبة إلــى التاميــذ ألنهــم 
أنــه ينبغــي لهــم أن  لــم يحبــوا بعضهــم بعضــا كمــا قــد أحبهــم المســيح. وقــد رأى 
يخضعــوا آلراء جديــدة وبواعــث جديــدة وأن يمارســوا مبــادئ جديــدة. ففــي نــور 
حياتــه وموتــه كان عليهــم أن يدركــوا المحبــة إدراكا جديــداً وقــد كان ألمــره القائــل 
لهــم أن يحبــوا بعضهــم بعضــا معنــى جديــد فــي نــور ذبيحتــه الكفاريــة. إن كل عمــل 
والمنكــرة  المضحيــة  والمســاعي  المتصلــة،  الواحــدة  المحبــة  خدمــة  هــو  النعمــة 
لذاتهــا. ففــي كل ســاعة مــن ســاعات تغــرب المســيح علــى األرض كانــت ينابيــع 
محبــة هللا تفيــض مــن قلبــه فــي أنهــار دائمــة الجريــان ال تقهــر. وكل مــن هــو ممتلــئ 
بروحــه ال بــد أن يحــب كمــا قــد أحــب الســيد العالــم. ونفــس المبــدأ الــذي حــرك 

المســيح ســيحرك كل شــعبه فــي معاملتهــم لبعضهــم البعــض.
وهــذه المحبــة هــي برهــان تلمذتهــم. قــال يســوع: » ِبهــَذا يَْعــرُِف الَْجِميــُع أَنَُّكــْم 
يرتبــط  عندمــا   .)3٥  :13 )يوحنــا  لِبَْعــٍض «  بَْعًضــا  ُحــبٌّ  لَُكــْم  كَاَن  إِْن  تَاَِميــِذي: 
النــاس معــا ليــس قهــراً أو بســبب المصلحــة الشــخصية بــل بالمحبــة فإنهــم يظهــرون 
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عمل ســلطة فوق كل ســلطان بشــري. وأينما توجد هذه الوحدة فهي برهان على 
أن صــورة هللا قــد أعيــدت إلــى البشــرية، وأن مبــدأ جديــدا للحيــاة قــد ُغــرس فــي 
النفــس. وهــذا يبرهــن علــى أن فــي الطبيعــة اإللهيــة قــوة تصمــد أمــام قــوات الشــر 

العظيمــة، وأن نعمــة هللا تخضــع األنانيــة المتأصلــة فــي القلــب الطبيعــي.
هذه المحبة إذ تظهر في الكنيســة ال بد أن تثير غضب الشــيطان، إن المســيح 
لــم يرســم أمــام تاميــذه طريقــا هينــا لينــا، فلقــد قــال: » إِْن كَاَن الَْعالَــُم يُبِْغُضُكــْم 
تَــُه.  فَاْعلَُمــوا أَنَّــُه قـَـْد أَبَْغَضِنــي قَبْلَُكــْم. لـَـْو كُْنتُــْم ِمــَن الَْعالـَـِم لـَـَكاَن الَْعالـَـُم يُِحــبُّ َخاصَّ
يُبِْغُضُكــُم  لِذلِــَك  الَْعالَــِم،  ِمــَن  اْختَرْتُُكــْم  أَنَــا  بَــْل  الَْعالَــِم،  ِمــَن  لَْســتُْم  ألَنَُّكــْم  َولِكــْن 
كَانُــوا  إِْن  َســيِِّدِه.  ِمــْن  أَْعظَــَم  َعبْــٌد  لَيْــَس  لَُكــْم:  قُلْتُــُه  ـِذي  الَـّ الْــَكاََم  اُذْكُــُروا  الَْعالَــُم. 
فََســيَْحَفظُوَن  كَاَِمــي  َحِفظُــوا  قَــْد  كَانُــوا  َوإِْن  فََســيَْضطَِهُدونَُكْم،  اْضطََهُدونِــي  قَــِد 
ِمــْن أَْجــِل اْســِمي، ألَنَُّهــْم الَ يَْعرِفُــوَن  ـُه  ِبُكــْم هــَذا كُلَـّ إِنََّمــا يَْفَعلُــوَن  كَاََمُكــْم. لِكنَُّهــْم 
ـِذي أَرَْســلَِني « )يوحنــا 1٥: 18-21(. إن رســالة اإلنجيــل ستُنشــر وتُــذاع وســط  الَـّ
صــراع مريــر وفــي وجــه المقاومــات والمخاطــر والخســائر واآلالم. ولكــن مــن يفعلــون 

هــذا إنمــا يتتبعــون خطــوات ســيدهم.

» َعَبًثا تَِعْبُت «
واجــه المســيح كفــادي العالــم فشــا ظاهــرا مــدى ســني خدمتــه. إنــه هــو الــذي 
كان رســول الرحمــة لعالمنــا بــدا وكأنــه قــد عمــل قليــا ممــا كان يتــوق ألن يعملــه فــي 
رفــع النــاس مــن حضيــض الخطيــة وتخليصهــم. وقــد بــادرت كل قــوات الشــيطان 
لعرقلتــه وإعاقتــه ولكنــه لــم يفشــل. إنــه يقــول فــي نبــوة إشــعياء: » َعبَثـًـا تَِعبْــُت. بَاِطــاً 
، َوَعَملِــي ِعْنــَد إِلِهــي... فَيَْنَضــمُّ إِلَيْــِه  ــي ِعْنــَد الــرَّبِّ َوفَارًِغــا أَفَْنيْــُت قُْدرَتِــي. لِكــنَّ َحقِّ
، َوإِلِهــي يَِصيــُر قُوَّتـِـي «. وليســوع قــدم هــذا الوعــد:  ــُد ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ إِْســرَائِيُل فَأَتََمجَّ
ــِد  ــِة، لَِعبْ وُســُه، لِلُْمَهــاِن النَّْفــِس، لَِمْكــرُوِه األُمَّ ــاِدي إِْســرَائِيَل، قُدُّ ــاَل الــرَّبُّ فَ » هَكــَذا قَ
ــْعِب، إلِقَاَمــِة  :... أَْحَفظُــَك َوأَْجَعلُــَك َعْهــًدا لِلشَّ الُْمتََســلِِّطيَن:... هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
ـاَِم:  الظَـّ ِفــي  لِلَِّذيــَن  اْخرُُجــوا.  لِأَْســرَى:  قَائِــاً   ، الْبَــرَارِيِّ أَْمــاَِك  لِتَْملِيــِك  األَرِْض، 
اظَْهُروا... الَ يَُجوُعوَن َوالَ يَْعطَُشوَن، َوالَ يَْضِربُُهْم َحرٌّ َوالَ َشْمٌس، ألَنَّ الَِّذي يَرَْحُمُهْم 

يَْهِديِهــْم َوإِلَــى يََناِبيــعِ الِْميَــاِه يُورُِدُهــْم « )إشــعياء ٤9: ٤، ٥، 10-7(.
اطمــأن يســوع واســتراح لهــذا الوعــد ولــم يعــط للشــيطان مجــاال. وعندمــا كان 
المســيح يخطــو خطواتــه األخيــرة فــي وادي االتضــاع، وعندمــا اكتنــف روحــه حــزن 
ِفــيَّ َشــْيٌء « وإن  لَــُه  َولَيْــَس  يَأْتِــي  رهيــب قــال لتاميــذه إن » رَئِيــَس هــَذا الَْعالَــِم 
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» رَئِيــَس هــَذا الَْعالـَـِم قـَـْد ِديــَن «، » اآَلَن يُطـْـَرُح رَئِيــُس هــَذا الَْعالـَـِم َخارًِجــا « )يوحنــا 
1٤: 30؛ 16: 11؛ 12: 31(. إن المســيح قــد تتبــع بعيــن النبــوة المشــاهد التــي 
ــْد أُكِْمــَل «  ســتحدث فــي صراعــه األخيــر العظيــم. لقــد علــم أنــه عندمــا يقــول: » قَ
فــكل الســماء ســتنتصر، وستُســمع أنغــام الموســيقى التــي ســيحملها إليــه الهــواء 
مــن بعيــد وهتافــات الظفــر فــي ربــوع الســماء. وقــد عــرف أن صــوت جــرس الموتــى 
ســيدق مؤذنــا باندحــار مملكــة الشــيطان، وســيُنادى باســم المســيح مــن عالــم إلــى 

عالــم فــي الكــون بأســره.
فــرح المســيح ألنــه اســتطاع أن يفعــل لشــعبه أكثــر ممــا طلبــوا أو افتكــروا. وتكلــم 
بــكل يقيــن عالمــا أن أمــرا إلهيــاً عاليــاً قــد قُضــي بــه قبــل كــون العالــم. وعلــم أن الحــق 
المــزود بقــوة الــروح القــدس القــادر علــى كل شــيء ال بــد أن يُقهــر قــوات الشــر، وأن 
الرايــة الملطخــة بالــدم ســتخفق منتصــرة فــوق تابعيــه. وعــرف أيضــاً أن حيــاة تاميــذه 
فــي  تُــرى  انتصــارات متواصلــة. وهــى ال  بــه ســتكون كحياتــه - سلســلة  الواثقيــن 
العالــم علــى أنهــا انتصــارات، ولكنهــا ســتعرف علــى أنهــا انتصــارات فــي عالــم األبــد.

مواعيد بإعطاء القوة
ثــم قــال لهــم: » قَــْد كَلَّْمتُُكــْم ِبهــَذا لِيَُكــوَن لَُكــْم ِفــيَّ َســاٌَم. ِفــي الَْعالَــِم َســيَُكوُن 
ــَم « )يوحنــا 16: 33(. إن المســيح لــم  ــُت الَْعالَ ــْد َغلَبْ لَُكــْم ِضيــٌق، َولِكــْن ثُِقــوا: أَنَــا قَ
يفشــل قــط وال يئــس. فعلــى تابعيــه أن يُظهــروا إيمانــا صبــوراً كإيمانــه. عليهــم أن 
يعيشــوا كمــا عــاش هــو ويخدمــوا كمــا قــد خــدم ألنهــم يعتمــدون عليــه كمــن هــو 
ســيد العامليــن. وينبغــي أن تكــون عندهــم الشــجاعة والنشــاط والمثابــرة الازمــة 
لهــم. ومــع إن طريقهــم تكتنفــه صعوبــات يبــدو تخطيهــا مســتحيا فعليهــم بنعمتــه 
أن يتقدمــوا. وبــدال مــن أن يحزنــوا أو ينوحــوا لوجــود الصعوبــات فإنهــم مدعــوون 
للتغلــب عليهــا. عليهــم أال ييأســوا مــن شــيء بــل أن يرجــوا فــي كل شــيء. لقــد 
تُبــارى. إن غايتــه  التــي ال  ربطهــم المســيح بعــرش هللا بساســل محبتــه الذهبيــة 
هــي أن أســمى قــوة فــي الوجــود المنبعثــة مــن مصــدر كل قــوة تُعطــى لهــم. يجــب 
أن تكــون عندهــم قــوة لمقاومــة الشــر، قــوة ال تقــدر األرض أو المــوت أو الجحيــم أن 

تقهرهــا، قــوة تعينهــم علــى االنتصــار كمــا انتصــر المســيح.
إن المســيح يقصــد أن نظــام الســماء وخطــة الســماء للحكــم وانســجام الســماء 
وســط  فــي  يتمجــد  الكيفيــة  فبهــذه  األرض.  علــى  كنيســته  فــي  يتمثــل  اإللهــي 
شــعبه. وعــن طريقهــم سيشــرق شــمس البــر بنــوره الباهــر مبــددا ظــام العالــم. لقــد 
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منــح المســيح كنيســته تســهيات كثيــرة لكــي يحصــل مفدييــه، الذيــن هــم ميراثــه 
المقتنــى، علــى مجــد عظيــم. كمــا منــح شــعبه إمكانيــات وبــركات لتمثــل كفايتــه 
وغنــى نعمتــه ومحبتــه. إن الكنيســة وقــد ُوهــب لهــا ِبــرا المســيح هــي مســتودعه، 
وفيهــا ســيبدو غنــى رحمتــه ونعمتــه ومحبتــه فــي أجمــل وأكمــل مظهــر. إن المســيح 
ينظــر إلــى شــعبه فــي طهارتهــم وكمالهــم علــى أنهــم مكافأتــه عــن اتضاعــه وكمــال 
مجــده – المســيح، المركــز العظيــم الــذي منــه يتــأأل كل المجــد، وبكلمــات الرجــاء 
القويــة، أنهــى الُمَخلِّــص تعاليمــه. وبعــد ذلــك ســكب عــبء نفســه فــي صــاة ألجــل 
ــِد  ــاَعُة. َمجِّ تاميــذه. فرفــع عينيــه إلــى الســماء وقــال. » أَيَُّهــا اآلُب، قَــْد أَتَــِت السَّ
َحيَــاًة  لِيُْعِطــَي  َعلَــى كُلِّ َجَســٍد  ُســلْطَانًا  أَْعطَيْتَــُه  إِْذ  أَيًْضــا،  ابُْنــَك  ــَدَك  لِيَُمجِّ ابَْنــَك 
أَبَِديَّــًة لـِـُكلِّ َمــْن أَْعطَيْتـَـُه. َوهــِذِه ِهــَي الَْحيَــاُة األَبَِديَّــُة: أَْن يَْعرِفـُـوَك أَنـْـَت اإِللــَه الَْحِقيِقــيَّ 

ـِذي أَرَْســلْتَُه « )يوحنــا 17: 13-1(.  َوْحــَدَك َويَُســوَع الَْمِســيَح الَـّ
لقــد أكمــل المســيح العمــل الــذي أعطــي لــه ليعملــه وقــد مجــد هللا علــى األرض 
وأظهــر اســم اآلب، وجمــع الذيــن كان عليهــم أن يقومــوا بعملــه بيــن النــاس. ثــم قــال: 
ــا هــؤاُلَِء فَُهــْم ِفــي الَْعالـَـِم، َوأَنـَـا  ــٌد ِفيِهــْم. َولَْســُت أَنـَـا بَْعــُد ِفــي الَْعالـَـِم، َوأَمَّ » َوأَنـَـا ُمَمجَّ
وُس، اْحَفظُْهــْم ِفــي اْســِمَك الَِّذيــَن أَْعطَيْتَِنــي، لِيَُكونُــوا  آتِــي إِلَيْــَك. أَيَُّهــا اآلُب الُْقــدُّ
َواِحــًدا كََمــا نَْحــُن « )يوحنــا 17: 10، 11(: » َولَْســُت أَْســأَُل ِمــْن أَْجــِل هــؤاُلَِء فََقــْط، 
بَــْل أَيًْضــا ِمــْن أَْجــِل الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن ِبــي ِبَكاَِمِهــْم، لِيَُكــوَن الَْجِميــُع َواِحــًدا... أَنَــا ِفيِهــْم 
ـَك أَرَْســلْتَِني، َوأَْحبَبْتَُهــْم  لِيــَن إِلَــى َواِحــٍد، َولِيَْعلَــَم الَْعالَــُم أَنَـّ َوأَنْــَت ِفــيَّ لِيَُكونُــوا ُمَكمَّ

كََمــا أَْحبَبْتَِنــي « )يوحنــا 17: 20، 21، 23(.
لــه  مــن  بلغــة  اآلب  ذراعــي  بيــن  المختــارة  كنيســته  المســيح  يســتودع  هكــذا 
ســلطان إلهــي. فكرئيــس كهنــة مكــرس للــرب يتشــفع فــي شــعبه، وكــراع أميــن يجمــع 
قطيعــه تحــت ظــل هللا القديــر والملجــأ القــوي األميــن. وقــد بقيــت عليــه آخــر معركــة 

يخوضهــا ضــد الشــيطان. وهــا هــو يخــرج ليواجــه تلــك المعركــة.
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 26: 36-٥6؛ مرقس 1٤: 32-٥0؛
 لوقا 22: 39-٥3؛ يوحنا 18: 12-1(.

ســار المخلِّــص علــى مهــل فــي صحبــة تاميــذه إلــى بســتان جثســيماني. وكان 
نــور القمــر الفضــي فــي ليلــة الفصــح وقــد صــار بــدرا يضــيء فــي تلــك الليلة الصافية. 

وكانــت المدينــة التــي نصبــت فــي أرجائهــا خيــام الحجــاج هادئــة ســاكنة.
كان يســوع يتحــدث بــكل جــد واهتمــام مــع تاميــذه وهــو يعلمهــم. ولكنــه عندمــا 
لــه أن زار هــذه البقعــة  اقتــرب مــن جثســيماني صمــت صمتــا غريبــا. لقــد ســبق 
مــرارا للتأمــل والصــاة. ولكنــه لــم يكــن قــط مثقــل القلــب بالحــزن كمــا كان فــي هــذه 
الليلــة، ليلــة آالمــه األخيــرة. إنــه مــدى ســني حياتــه علــى األرض كان يســير فــي نــور 
حضــرة هللا. وعندمــا كان يشــتبك فــي صــراع مــع أنــاس أشــرار بتحريــض مــن روح 
ـِذي أَرَْســلَِني ُهــَو َمِعــي، َولَــْم يَتْرُكِْنــي اآلُب  الشــيطان ذاتهــا أمكنــه أن يقــول: » َوالَـّ
َوْحــِدي، ألَنِّــي ِفــي كُلِّ ِحيــٍن أَفَْعــُل َمــا يُرِْضيــِه « )يوحنــا 8: 29(. أمــا اآلن فقــد بــدا 
وكأنــه منفــي بعيــدا عــن نــور وجــه هللا المعــزي والمعيــن. هــا هــو اآلن يحصــى مــع 
أثمــة فعليــه أن يحمــل آثــام الجنــس البشــري الســاقط. فــذاك الــذي لــم يعــرف خطيــة 
ينبغــي أن يوضــع عليــه إثــم جميعنــا. إن الخطيــة تبــدو أمامــه مخيفــة جــدا، وعــبء 
اآلثــام الــذي عليــه أن يحملــه يبــدو ثقيــا وهائــا جــدا حتــى لقــد ُجــرِّب أن يخشــى 
لئــا آثامنــا تنفيــه إلــى األبــد بعيــدا عــن محبــة أبيــه. وإذ أحــس بهــول غضــب هللا ضــد 

ـى الَْمــْوِت « )مرقــس 1٤: 3٤(. ا َحتَـّ العصيــان قــال: » نَْفِســي َحِزيَنــٌة ِجــدًّ
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غمرات ألم
وإذ اقتربــوا مــن البســتان الحــظ التاميــذ التبــدل الــذي ظهــر علــى معلمهــم. لــم 
يســبق لهــم أن رأوه فــي مثــل ذلــك الحــزن وذلــك الوجــوم. وإذ كان يتقــدم فــي ســيره 
زاد هــول تلــك الكآبــة، ومــع ذلــك لــم يجســروا أن يســألوه عــن ســبب حزنــه وكآبتــه. 
كان يترنــح كأنــه يوشــك أن يســقط. وعنــد وصولهــم إلــى البســتان بحــث التاميــذ 
بــكل جــزع عــن مــكان اعتكافــه المعتــاد حتــى يســتريح معلمهــم. كل خطــوة كان 
يخطوهــا اآلن كان يبــذل فيهــا جهــدا عنيفــا. كان يتــأوه بصــوت عــال كأنمــا يتألــم مــن 

ضغــط حمــل ثقيــل. ولــوال أن تاميــذه ســندوه مرتيــن لســقط علــى األرض.
وعنــد مدخــل البســتان تــرك يســوع جميــع التاميــذ مــا عــدا ثاثــة، وطلــب منهــم 
أن يصلــوا ألجــل أنفســهم وألجلــه. دخــل إلــى ذلــك المخبــأ المنعــزل يصحبــه بطــرس 
ويعقــوب ويوحنــا. لقــد كان هــؤالء الثاثــة هــم ألصــق أصحــاب المســيح. كانــوا قــد 
رأوا مجــده علــى جبــل التجلــي ورأوا موســى وإيليــا يتكلمــان معــه وســمعوا الصــوت 
اآلتــي مــن الســماء. واآلن فهــا المســيح فــي صراعــه العظيــم يطلــب منهــم أن يكونــوا 
معــه. لقــد كانــوا مــرارا كثيــرة يقضــون الليــل معــه فــي هــذا المعتكــف. وفــي تلــك 
األوقــات كانــوا بعدمــا يقضــون وقتــا فــي الســهر والصــاة ينامــون بهــدوء علــى مقربــة 
مــن معلمهــم إلــى أن يوقظهــم فــي الصبــاح ليخرجــوا ليســتأنفوا عملهــم مــن جديــد. 
أمــا اآلن فهــو يطلــب منهــم أن يقضــوا الليلــة معــه فــي الصــاة. ومــع ذلــك فهــو ال 

يحتمــل أن يشــهد، حتــى هــؤالء التاميــذ اآلالم التــي كان عليــه أن يحتملهــا.
َمِعــي «  َواْســَهُروا  هُهَنــا  » اُْمُكثُــوا  الثاثــة:  التاميــذ  ألولئــك  يســوع  قــال 

.)38  :26 )متــى 
مضــى عنهــم قليــا، غيــر مبتعــد ليمكنهــم رؤيتــه وســماعه، وخــر علــى األرض. 
وقــد أحــس أنــه لكونــه حمــل الخطيــة فقــد انفصــل عــن أبيــه. كانــت الهــوة واســعة 
ر قوتــه اإللهيــة  وعميقــة ومظلمــة جــدا فارتجفــت روحــه أمامهــا. وينبغــي أال يَُســخِّ
للهرب من تلك اآلالم الرهيبة. فكإنسان عليه أن يتحمل قصاص خطية اإلنسان، 

وكإنســان عليــه أن يتحمــل غضــب هللا علــى العصيــان.

في صراع مع الشيطان
مــن  وقفهــا  التــي  المواقــف  كل  عــن  يختلــف  موقــف  فــي  اآلن  المســيح  كان 
قبــل. إن النبــي يصــف آالمــه أجمــل وأدق وصــف حيــن يقــول: » اِْســتَيِْقْظ يـَـا َســيُْف 
، َوَعلَــى َرُجــِل رِفَْقِتــي، يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد « )زكريــا 13: 7(. فكبديــل  َعلَــى َراِعــيَّ
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وضامــن لإلنســان الخاطــئ كان ال بــد للمســيح أن يتألــم تحــت عدالــة هللا. وقــد 
رأى، عــن اختبــار، مــا معنــى العــدل. كان قبــل ذلــك شــفيعا فــي اآلخريــن، أمــا اآلن 

فهــا هــو يتــوق إلــى مــن يشــفع فيــه.
وإذ أحس المسيح بأن اتحاده باآلب قد انفصم. كان يخشى لئا يعجز وهو 
فــي طبيعتــه البشــرية عــن الصمــود فــي الصــراع الــذي كان قادمــا عليــه ضــد قــوات 
الظلمــة. فــي بريــة التجربــة كان مصيــر الجنــس البشــري مســتهدفا للخطــر. ولكــن 
المســيح انتصــر حينئــذ. أمــا اآلن فهــا المجــرب قــد جــاء لكــي يشــتبك مــع يســوع 
ثــاث  مــدى  المعركــة  لهــذه  يتأهــب  ظــل  وقــد  الحاســمة.  األخيــرة  المعركــة  فــي 
الشــيطان.  إلــى  بالنســبة  بالخطــر  مهــددا  المســيح. كان كل شــيء  ســني خدمــة 
فــإذا أخفــق هنــا فقــد ضــاع أملــه فــي الســيادة، وممالــك العالــم تصيــر للمســيح 
فــاألرض  المســيح  انغلــب  إذا  أمــا  خارجــا.  ويُطــرح  ســيُقهر  نفســه  وهــو  أخيــراً، 
األبــد.  إلــى  ســلطانه  تحــت  البشــري  الجنــس  وســيصير  للشــيطان  مملكــة  تصــر 
بالرعــب  ممتلئــة  نفســه  كانــت  المســيح  أمــام  ماثلــة  المعركــة  نتيجــة  كانــت  وإذ 
والذهــول بســبب انفصالــه عــن هللا. وقــد قــال لــه الشــيطان إنــه إن صــار ضامنــا 
رعايــا  هــو ضمــن  وســيكون  أبديــا  عــن هللا  انفصالــه  يصبــح  فقــد  الشــرير  للعالــم 

مملكــة الشــيطان ولــن يكــون واحــدا مــع هللا فيمــا بعــد.
وأي نفع يُجتَنى من وراء هذه التضحية؟ وكم بدت ذنوب الناس وجحودهم أمرا 
ميؤوسا منه! وأظهر الشيطان الموقف للفادي في أقسى صورة إذ قال له إن الناس 
الذيــن يدعــون ألنفســهم حــق الســيادة علــى الــكل فــي االمتيــازات الزمنيــة والروحيــة قــد 
رفضــوك، وهــم يطلبــون إهــاكك أنــت أســاس ومركــز وختــم المواعيــد المقدمــة لهــم 
كشــعب هللا الخــاص. وهــا واحــد مــن تاميــذك الــذي أصغــى إلــى تعاليمــك وكان 
في طليعة العاملين في أوجه نشاط الكنيسة مزمع أن يسلمك، وها واحد آخر من 
أشد أتباعك غيرة سينكرك، والجميع سيتركونك ويهربون. كان المسيح بكل كيانه 
ينفــر مــن هــذا الفكــر ويمقتــه. فكــون أولئــك الذيــن شــرع فــي تخليصهــم، والذيــن قــد 
أحبهــم إلــى هــذا الحــد ينضمــون إلــى الشــيطان فــي مؤامراتــه — هــذا طعــن نفســه فــي 
الصميم. لقد كان صراعا رهيبا، قياسه هو إثم أمته والمشتكين عليه ومسلمه وإثم 
العالــم الــذي ُوضــع فــي الشــرير. وقــد ضغطــت خطايــا النــاس بــكل ثقلهــا علــى قلــب 

المســيح، وكاد شــعوره بغضب هللا على الخطية يســحقه ويقضي عليه.
انظروه وهو يتأمل في فداحة الثمن الذي عليه أن يدفعه لفداء نفس اإلنسان. 
وهــو فــي شــدة عذابــه يتشــبث بــاألرض البــاردة كأنمــا يحــاول منــع نفســه مــن االبتعــاد 
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عــن هللا أكثــر. وهــا نــدى الليــل الشــديد البــرودة يســقط علــى جســمه المنطــرح علــى 
األرض ولكنــه ال  يلتفــت إليــه. وهــا شــفتاه الشــاحبتان تنفرجــان عــن هــذه الصرخــة: 
» يـَـا أَبَتـَـاُه، إِْن أَْمَكــَن فَلْتَْعبُــْر َعنِّــي هــِذِه الـْـَكأُْس « ومــع ذلــك فهــو يضيــف هــذا القــول: 

» َولِكــْن لَيْــَس كََمــا أُِريــُد أَنـَـا بـَـْل كََمــا تُِريــُد أَنـْـَت « )متــى 26: 39(.
أحــس  وقــد  آالمــه.  فــي  عليــه  يعطــف  مــن  إلــى  يشــتاق  البشــري  القلــب  إن 
المســيح بهــذا الشــوق فــي أعمــاق كيانــه. ففــي غمــرة آالمــه الَنْفِســية الهائلــة أتــى إلــى 
تاميــذه برغبــة وشــوق لعلــه يســمع بعــض عبــارات التعزيــة مــن أفــواه خاصتــه هــؤالء 
الذيــن طالمــا باركهــم وعزاهــم وســترهم مــن هــول الحــزن والضيــق. فــذاك الــذي 
كان فمــه دائمــا ينطــق فــي مســامعهم بألفــاظ العطــف كان اآلن يحتمــل آالمــا فــوق 
طاقــة البشــر وكان يتــوق ألن يعــرف أنهــم يُصلاــون ألجلــه وألجــل أنفســهم. كــم ظهــرت 
الخطيــة قاســية فــي شــدة ظامهــا وخبثهــا! وكانــت تجربــة تــرك الجنــس البشــري 
يحصــد ثمــار إثمــه قاســية بينمــا يقــف هــو بــارا أمــام هللا. ولــو أمكنــه أن يعــرف أن 

تاميــذه يدركــون هــذا ويقدرونــه لــكان يتشــدد ويتقــوى.

التالميذ وسلطان الكرى )النوم(
فــإذ نهــض عــن األرض بجهــد مضــن ســار وهــو يتعثــر إلــى حيــث كان قــد تــرك 
قــد وجدهــم جاثيــن  كان  لــو   .)٤0 )متــى 26:  نِيَاًمــا «  » َوَجَدُهــْم  ولكنــه  رفقــاءه. 
يصلــون لــكان اســتراح، ولــو كانــوا قــد لجــأوا إلــى هللا حتــى ال ينهزمــوا أمــام قــوات 
الشــيطان لتعــزى بإيمانهــم الثابــت. ولكنهــم لــم يلتفتــوا إلــى إنــذاره المتكــرر القائــل 
الــذي كان  إذ رأوا معلمهــم  بــادئ األمــر اضطربــوا  فــي  ـوا «.  َوَصلُـّ لهــم: » اِْســَهرُوا 
عــادة هادئــا وجليــا، يصــارع بحــزن ال يُدركــه العقــل. كانــوا قــد صلــوا حيــن ســمعوا 
الصرخــات الشــديدة الصــادرة مــن قلــب ســيدهم المتألــم. ولــم يكونــوا يقصــدون أن 
يتركوا سيدهم، ولكن سلطان النوم بدا وكأنما قد شل أجسامهم - ذلك السلطان 
الــذي كان يمكنهــم أن يطــردوه عنهــم لــو اســتمروا يجاهــدون فــي الصــاة أمــام هللا. لــم 
يكونوا متحققين من وجوب السهر وتقديم الصاة الحارة لكي يثبتوا أمام التجربة.

إن يســوع قبلمــا بــدأ الســير فــي طريقــه إلــى البســتان كان قــد قــال لتاميــذه: 
وأقــوى  تأكيــد  بــكل  لــه  ولكنهــم صرحــوا  اللَّيْلَــِة «  هــِذِه  ِفــي  ِفــيَّ  تَُشــكُّوَن  » كُلَُّكــْم 
تشــديد بأنهــم مســتعدون للذهــاب معــه إلــى الســجن وإلــى المــوت. وقــد أضــاف 
 » ! بطــرس المســكين المكتفــي بنفســه قائــا: » َوإِْن َشــكَّ الَْجِميــُع فَأَنَــا الَ أَُشــكُّ
)مرقــس 1٤: 27، 28(. ولكــن التاميــذ اتكلــوا علــى أنفســهم. إنهــم لــم يلتفتــوا إلــى 
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معينهــم القديــر كمــا قــد أوصاهــم المســيح. وهكــذا فــي حيــن كان الُمَخلِـّـص فــي 
أشــد الحاجــة إلــى عطفهــم وصلواتهــم وجدهــم نيامــا. حتــى بطــرس كان نائمــا.

وحتــى يوحنــا التلميــذ الحبيــب الــذي كان يتكــئ علــى صــدر يســوع كان نائمــا. 
كان ينبغــي أن محبــة يوحنــا لســيده تجعلــه يبيــت ســاهرا وكان يجــب عليــه أن يمــزج 
صلواته الحارة بصلوات مخلصه الحبيب وهو في أشد حاالت الحزن واالنسحاق. 
كان الفــادي يقضــي ليالــي كاملــة مصليــا ألجــل تاميــذه حتــى ال يفنــى إيمانهــم. فلــو 
قدم يسوع ليعقوب ويوحنا السؤال الذي سبق أن قدمه لهما قائا: » أَتَْستَِطيَعاِن 
بَْغــِة الَِّتــي أَْصطَبــُغ ِبَهــا  ــَكأَْس الَِّتــي َســْوَف أَْشــَربَُها أَنَــا، َوأَْن تَْصطَِبَغــا ِبالصِّ أَْن تَْشــَربَا الْ

أَنـَـا؟ « لمــا تجــرآ علــى أن يقــوال: » نَْســتَِطيُع « )متــى 20: 22(.
اســتيقظ التاميــذ علــى صــوت يســوع ولكنهــم كادوا ال يعرفونــه. كان وجهــه 
أَنْــَت  ِســْمَعاُن،  » يَــا  بطــرس:  قــال مخاطبــا  ثــم  المبرحــة.  آالمــه  بســبب  تغيــر  قــد 
نَائِــٌم! أََمــا قـَـَدرَْت أَْن تَْســَهَر َســاَعًة َواِحــَدًة؟ اِْســَهُروا َوَصلُّــوا لِئـَـاَّ تَْدُخلـُـوا ِفــي تَْجِربـَـٍة. 
ــا الَْجَســُد فََضِعيــٌف « )مرقــس 1٤: 37، 38(. إن ضعــف  ــا الــرُّوُح فََنِشــيٌط، َوأَمَّ أَمَّ
التاميــذ أثار عطــف يســوع عليهــم. لقــد بــات يخشــى أنهــم لــن يكونــوا قادريــن علــى 
احتمــال االمتحــان القــادم عليهــم عندمــا يُســلم للمــوت. إنــه لــم يوبخهــم بــل قــال 
لهــم: » اِْســَهُروا َوَصلُّــوا لِئـَـاَّ تَْدُخلـُـوا ِفــي تَْجِربـَـٍة «. إنــه وهــو فــي شــدة آالمــه عذرهــم 

ــا الَْجَســُد فََضِعيــٌف «. ــا الــرُّوُح فََنِشــيٌط، َوأَمَّ بســبب ضعفهــم قائــا: » أَمَّ

مثل قصبة مرضوضة ُمْنَحِنية
ومــرة أخــرى حــل بابــن هللا ألــم فــوق طاقــة البشــر. فــإذ كان خائــرا ومنهــوكا ســار 
بــل قــد زادت آالمــه عمــا كانــت. فــإذ هجمــت  إلــى مــكان صراعــه األول.  متعثــرا 
عليــه اآلالم الَنْفِســية وكان فــي جهــاد شــديد » َصــاَر َعرَقُــُه كََقطَــرَاِت َدٍم نَازِلَــٍة َعلَــى 
األَرِْض « )لوقــا 22: ٤٤(. إن أشــجار الســرو والنخيــل كانــت هــي الشــهود الصامتــة 
النــدى  قطــرات  بعــض  ســقطت  وأوراقهــا  أغصانهــا  بيــن  ومــن  وعذاباتــه.  آلالمــه 
الثقيلــة علــى جســمه المحطــم، كمــا لــو أن الطبيعــة كانــت تبكــي علــى خالقهــا الــذي 

كان يصــارع قــوات الظلمــة وحــده.
عواصــف  أمــام  تتزعــزع  ال  قويــة  أرز  كشــجرة  يســوع  وقــف  بقليــل  ذلــك  قبــل 
اإلرادة  ذوو  النــاس  حــاول  لقــد  وهياجهــا.  قوتهــا  بــكل  هاجمتــه  التــي  المقاومــة 
العنيــدة والقلــوب المفعمــة بالمكــر والدهــاء أن يربكــوه أو يقهــروه ولكــن محاوالتهــم 
بــاءت بالفشــل. فوقــف بجالــه اإللهــي بوصفــه ابــن هللا. أمــا اآلن فــكان يشــبه قصبــة 
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مرضوضــة قــد التــوت أمــام عاصفــة هوجــاء. لقــد اقتــرب مــن ختــام عملــه منتصــرا، 
وفــي كل خطــوة كان يحــرز انتصــارا علــى قــوات الظــام. وكمــن قــد تمجــد فعــا قــال 
إنــه واحــد مــع هللا. وبــكام ثابــت ال أثــر فيــه للتــردد أو التلعثــم تغنــى بأغانــي الحمــد. 
ســلطان  ســاعة  أتــت  فقــد  اآلن  أمــا  ورقــة.  شــجاعة  بــكل  تاميــذه  يحــدث  وكان 
الظلمــة، اآلن يســمع صوتــه فــي ســكون الليــل وليســت فيــه نغمــة انتصــار بــل كان 
الُمَخلِـّـص  الناعســين كام  البشــرية. وقــد ســمعت آذان التاميــذ  بــاآلالم  مفعمــا 
حين قال: » يَا أَبَتَاُه، إِْن لَْم يُْمِكْن أَْن تَْعبَُر َعنِّي هِذِه الَْكأُْس إاِلَّ أَْن أَْشــَربََها، فَلْتَُكْن 

َمِشــيئَتَُك « )متــى 26: ٤2(.
كان أول خاطر خطر للتاميذ هو أن يذهبوا إلى سيدهم، ولكنه كان قد أمرهم 
أن يلبثوا في مكانهم ساهرين ومصلين. وعندما جاء إليهم يسوع وجدهم ال يزالون 
يغطــون فــي نومهــم. ومــرة أخــرى أحــس الفــادي بحاجتــه إلــى صحبــة األصدقــاء، وإلــى 
بعــض كلمــات يقولهــا لــه تاميــذه فتجلــب إليــه الراحــة وتقشــع عــن نفســه غياهــب 
الظلمــة التــي كانــت تكتنفــه وكادت تنتصــر عليــه. ولكــن أعينهــم كانــت ثقيلــة: » فَلـَـْم 
يَْعلَُمــوا ِبَمــاذَا يُِجيبُونَــُه « )مرقــس 1٤: ٤0(. ثــم أيقظهــم حضــوره فــرأوا وجهــه وإذا 
عليــه آثــار العــرق الدمــوي مــن آثــار العــذاب والجهــاد فامتــأوا خوفــا، ولــم يســتطيعوا 
أن يســبروا غــور آالمــه الَنْفِســية. » كَاَن َمْنظـَـرُُه كـَـَذا ُمْفَســًدا أَكْثـَـَر ِمــَن الرَُّجــِل، َوُصورَتـُـُه 

أَكْثـَـَر ِمــْن بَِنــي آَدَم « )إشــعياء ٥2: 1٤(.

لحظة القرار
وإذ تركهــم يســوع مضــى مــرة أخــرى إلــى معتكفــه وخــر علــى وجهــه إذ طغــي 
علــى نفســه رعــب ظلمــة عظيمــة. لقــد ارتعبــت بشــرية ابــن هللا فــي تلــك الســاعة 
الحرجــة. إنــه لــم يَُصــلِّ اآلن ألجــل تاميــذه لكــي ال يفنــى إيمانهــم بــل كان يصلــي 
ســتقرر  كانــت  التــي  المخيفــة  اللحظــة  أتــت  إذ  المعذبــة،  المجربــة  نفســه  ألجــل 
مصيــر العالــم. كان مصيــر العالــم يتأرجــح فــي كفــة الميــزان. كان يمكــن للمســيح 
حتــى اآلن أن يرفــض شــرب الــكأس التــي كان يجــب أن يشــربها اإلنســان األثيــم. لــم 
يكــن قــد مضــى الوقــت بعــد، فيمكنــه أن يمســح عــن جبينــه ذلــك العــرق الدمــوي 
تــاركا اإلنســان يهلــك فــي إثمــه. كان يمكنــه أن يقــول: ليقــع علــى اإلنســان العاصــي 
قصــاص خطيتــه وعصيانــه، أمــا أنــا فســأعود إلــى أبــي. فهــل سيشــرب ابــن هللا كأس 
الهــوان والعــذاب المريــرة؟ وهــل ســيتحمل البــار عواقــب لعنــة الخطيــة ويخلــص 
» يَــا  القــول:  بهــذا  المرتعشــتان  الشــاحبتان  يســوع  شــفتا  نطقــت  ثــم  المذنــب؟ 
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ــَر َعنِّــي هــِذِه الْــَكأُْس إاِلَّ أَْن أَْشــَربََها، فَلْتَُكــْن َمِشــيئَتَُك «. أَبَتَــاُه، إِْن لَــْم يُْمِكــْن أَْن تَْعبُ
نطــق بتلــك الصــاة ثــاث مــرات، وثــاث مــرات ارتجفــت بشــريته وانكمشــت 
أمــام التضحيــة األخيــرة العظمــى. أمــا اآلن فهــا تاريــخ الجنــس البشــري يمــر أمــام 
فــادي العالــم. وقــد رأى أن المعتديــن علــى الشــريعة لــو تُركــوا لذواتهــم فــا بــد 
مــن هاكهــم، وهــو يــرى عجــز اإلنســان، ويــرى قــوة الخطيــة، وهــا هــو يســمع عويــل 
ومراثــي العالــم المحكــوم عليــه بالهــاك. وإذ يــرى مصيــر العالــم المحتــوم يعقــد 
إذ ذاك عزمــه. فهــو ســيخلص اإلنســان مهمــا كلفــه ذلــك. إنــه يقبــل صبغــة الــدم 
تــرك عــرش الســماء  حتــى بواســطته ينــال ماييــن الهالكيــن الحيــاة األبديــة. لقــد 
العالــم  الضــال،  الواحــد  الخــروف  ليخلــص  والمجــد  والســعادة  الطهــارة  حيــث 
الواحــد الــذي ســقط بســبب العصيــان. ولــن يتراجــع عــن أداء مهمتــه وســيصير 
كفــارة عــن الجنــس البشــري الــذي أصــر علــى ارتــكاب الخطيــة. وهــا هــي صاتــه 
ال تنــم عــن شــيء ســوى التســليم، إذ يقــول: » إِْن لَــْم يُْمِكــْن أَْن تَْعبُــَر َعنِّــي هــِذِه 

الْــَكأُْس إِالَّ أَْن أَْشــَربََها، فَلْتَُكــْن َمِشــيئَتَُك «.
فلمــا كان قــد عقــد العــزم علــى ذلــك انطــرح كالمائــت علــى األرض بعدمــا كان 
قــد نهــض عنهــا قليــا. فأيــن كان التاميــذ اآلن ليســندوا رأس معلمهــم المعيــى 
بأيديهــم الرقيقــة، ويغســلوا ذلــك الجبيــن الــذي كان حقــا مشــوها أكثــر مــن بنــى 

آدم؟ لقــد داس الُمَخلِـّـص المعصــرة وحــده ومــن الشــعوب لــم يكــن معــه أحــد.
ولكــن هللا تألــم مــع ابنــه. لقــد رأى المائكــة آالم الُمَخلِّــص. رأوا ســيدهم محاطــا 
رعــب  وطــأة  تحــت  مرتجفــة  طبيعتــه  نــاءت  وقــد  الشــيطان،  قــوات  مــن  بفيالــق 
غامــض، فحــدث ســكوت فــي الســماء ولــم تســمع ألحــان موســيقية. فلــو أمكــن لبنــي 
اإلنســان أن يــروا ذهــول أجنــاد الســماء، عندمــا رأوا، بحــزن، اآلب يحجــز أشــعة نــور 
محبتــه ومجــده عــن ابنــه الحبيــب ألمكنهــم أن يدركــوا إدراكا أعمــق حقيقــة كــون 

الخطيــة كريهــة فــي نظــر هللا.

الكون بأسره يراقبه
لقــد راقــب ســكان العوالــم األخــرى غيــر الســاقطين ومائكــة الســماء بأعظــم 
اهتمــام ذلــك الصــراع وهــو يقتــرب مــن نهايتــه. ثــم إن الشــيطان وحلفــاءه األشــرار 
وجيــوش االرتــداد راقبــوا بــكل انتبــاه هــذه األزمــة العظيمــة فــي عمــل الفــداء. إن كا 
مــن قــوات الخيــر وقــوات الشــر انتظــرت لتــرى مــاذا ســتكون إجابــة الســماء علــى 
ثــاث مــرات. كان المائكــة يتوقــون لتقديــم الغــوث  التــي قدمهــا  طلبــة المســيح 
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والنجــدة لذلــك المتألــم اإللهــي. ولكــن مــا كان ذلــك ليتــاح لهــم. ولــم يكــن هنالــك 
طريــق للنجــاة مفتوحــا أمــام ابــن هللا. ففــي هــذه األزمــة المخيفــة عندمــا كان كل 
شــيء مهــددا بالخطــر، وعندمــا كانــت يــد ذلــك المتألــم ترتعــش وهــي تمســك بتلــك 
الــكأس انفتحــت الســماء وأشــرق نــور فــي وســط تلــك الظلمــة الثائــرة وســاعة األزمــة 
الخانقــة ونــزل المــاك القــوي الواقــف فــي حضــرة هللا والــذي يشــغل المركــز الــذي 
ســقط منــه الشــيطان ووقــف إلــى جــوار المســيح. أتــى المــاك ال ليأخــذ الــكأس مــن 
يــد المســيح بــل ليقويــه علــى شــربها مؤكــدا لــه محبــة اآلب. لقــد أتــى ليمنــح القــوة 
لذلــك اإللــه المتأنــس المصلــي. وقــد وجــه نظــره إلــى الســماء المفتوحــة وأخبــره عــن 
النفــوس التــي ســتخلص نتيجــة آالمــه، وأكــد لــه أن أبــاه أعظــم وأقــوى مــن الشــيطان، 
وأن موتــه ســيكون نتيجتــه الهزيمــة النهائيــة الماحقــة للشــيطان، وأن مملكــة هــذا 
العالــم ســتعطى لقديســي العلــي. وقــال لــه إنــه ســيرى مــن تعــب نفســه ويشــبع ألنــه 

ســيرى جماهيــر مــن الجنــس البشــري وقــد خلصــت خاصــا أبديــا.
لــم تنتــه آالم المســيح ولكــن حزنــه ومفشــاته زايلتــه، ولــم تخــف وطــأة العاصفــة 
بــأي حــال، ولكــن ذاك الــذي هبــت عليــه العاصفــة، تقــوَّى لمواجهتهــا فــي شــدة 
عنفهــا. فخــرج هادئــا وســاكنا وأضــاء وجهــه الملطــخ بالــدم بنــور ســام ســماوي. 
لقــد حمــل مــا لــم يكــن فــي اســتطاعة أي مخلــوق بشــري حملــه بــأي حــال ألنــه احتمــل 

آالم المــوت ألجــل كل إنســان.
اســتيقظ التاميــذ النائمــون فجــأة إذ اشــرق عليهــم النــور المحيــط بالُمَخلِـّـص. 
يرفــع  وهــو  ورأوه  األرض  علــى  المنطــرح  معلمهــم  فــوق  المنحنــي  المــاك  فــرأوا 
رأس الُمَخلِـّـص إلــى حضنــه ويشــير إلــى الســماء، وســمعوا صوتــه كأعــذب صــوت 
موســيقي وهــو ينطــق بــكام العــزاء والرجــاء. وقــد تذكــر التاميــذ المنظــر الــذي كانــوا 
قــد رأوه فــوق جبــل التجلــي، وتذكــروا أيضــاً النــور الــذي أحــاط بيســوع حيــن كان فــي 
الهيــكل والصــوت الــذي جــاء مــن الســحابة. واآلن هــا هــو نفــس ذلــك المجــد يعلــن 
ثانيــة فمــا عــادوا يخشــون علــى معلمهــم. لقــد كان تحــت رعايــة هللا إذ أرســل إليــه 
مــاك قــوي ليحرســه. ومــرة أخــرى يستســلم التاميــذ فــي إعيائهــم لذلــك النعــاس 

الغريــب الــذي غلبهــم علــى أمرهــم، وهــا يســوع يراهــم نيامــا مــرة أخــرى.

الرعاع يقبضون عليه
قَــِد  ــاَعُة  السَّ ُهــَوَذا  َواْســتَِريُحوا!  اآلَن  » نَاُمــوا  يقــول:  بحــزن  إليهــم  ينظــر  فــإذ 

.)٤٥  :26 )متــى  الُْخطَــاِة «  أَيْــِدي  إِلَــى  يَُســلَُّم  اإلِنَْســاِن  َوابْــُن  اقْتََربَــْت، 
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وفيمــا هــو ينطــق بهــذه الكلمــات ســمع وقــع أقــدام الرعــاع القادميــن للبحــث عنــه. 
فقال لتاميذه: » قُوُموا نَْنطَلِْق! ُهَوذَا الَِّذي يَُســلُِّمِني قَِد اقْتَرََب! « )متى 26: ٤6(.

وإذ تقــدم يســوع لمواجهــة مســلمه لــم يبــق أي أثــر ظاهــر فيــه للعذابــات التــي 
كان يقاســيها آنئــذ. وإذ وقــف فــي مقدمــة تاميــذه ســأل تلــك الجمــوع قائــا: » َمــْن 
تَطْلُبُــوَن؟ « أجابــوه: » يَُســوَع النَّاِصــِريَّ «. قــال لهــم يســوع: » أَنَــا ُهــَو « )يوحنــا 
٤:18، ٥(. فبعدمــا نطــق يســوع بهــذه الكلمــات تقــدم المــاك الــذي كان قــد خــدم 
الفــادي مؤخــرا وتوســط بينــه وبيــن أولئــك الرعــاع وقــد أشــرق وجــه الُمَخلِـّـص بنــور 
ســماوي وظللــه شــبه حمامــة. فأمــام هــذا المجــد اإللهــي لــم يســتطع أولئــك القــوم 
المتعطشــون لســفك الدمــاء أن يقفــوا لحظــة واحــدة بــل صعقــوا وتراجعــوا، وســقط 

الكهنــة والشــيوخ والعســكر وحتــى يهــوذا، علــى األرض كالموتــى.
بعــد ذلــك انســحب المــاك وانســحب معــه النــور. كانــت لــدى يســوع فرصــة 
فيهــا يهــرب، ولكنــه بقــي فــي مكانــه هادئــا ورابــط الجــأش. وكمــن هــو ممجــد وقــف 
فــي وســط أولئــك النــاس القســاة. وكانــوا فــي هــذه المــرة منطرحيــن عاجزيــن عنــد 

قدميــه. وكان التاميــذ يشــخصون وقــد عقــدت الدهشــة والخــوف ألســنتهم.
أقدامهــم  الرعــاع علــى  أولئــك  المشــهد، فقــد وقــف  تبــدل  مــا  ولكــن ســرعان 
مــن  خجــل  فــي  وبــدوا  ويهــوذا،  والكهنــة  الرومــان  عســاكر  يســوع  علــى  واجتمــع 
ضعفهــم وفــي خشــية مــن أن يهــرب المســيح بعــد كل ذلــك. ومــرة أخــرى يســألهم 
قائــا: » َمــْن تَطْلُبُــوَن؟ «. لقــد تبرهــن لهــم أن الشــخص الواقــف أمامهــم هــو ابــن 
بقولهــم:  تَطْلُبُــوَن؟ «  » َمــْن  ســؤاله  علــى  أجابــوه  وقــد  يقتنعــوا،  لــم  ولكنهــم  هللا 
» يَُســوَع النَّاِصــِريَّ «. فقــال لهــم يســوع: » قَــْد قُلْــُت لَُكــْم: إِنِّــي أَنـَـا ُهــَو. فَــِإْن كُْنتُــْم 
تَطْلُبُونَِنــي فََدُعــوا هــؤاُلَِء يَْذَهبـُـوَن «، )مشــيراً إلــى التاميــذ( — )يوحنــا 18: 7، 8(. 
لقــد عــرف مقــدار ضعــف إيمــان التاميــذ، ولذلــك حــاول أن يحميهــم مــن التجــارب 

والمصاعــب ألنــه ألجلهــم كان مســتعدا أن يبــذل نفســه.

قبلة الخيانة
لــم ينــس يهــوذا الخائــن الــدور الــذي كان عليــه أن يمثلــه. فعندمــا دخــل أولئــك 
الرعــاع إلــى البســتان ســار هــو فــي الطليعــة وكان رئيــس الكهنــة يتبعــه عــن قــرب. 
وقــد أعطــى يهــوذا عامــة لمطــاردي يســوع قائــا: » الَّــِذي أُقَبِّلـُـُه ُهــَو ُهــَو. أَْمِســُكوُه « 
)متــى 26: ٤8(. واآلن هــا هــو يتظاهــر بــأن ال شــأن لــه بهــم. وإذ يدنــو مــن يســوع 
ــاَُم يـَـا َســيِِّدي! «  يمســك بيــده كمــا لــو كان صديقــا حميمــا. ثــم يحييــه قائــا: » السَّ
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)متــى 26: ٤9(. ويقبلــه مــرارا ويتصنــع البــكاء كمــا لــو كان يعطــف عليــه فــي خطــره.
فقــال لــه يســوع: » يـَـا َصاِحــُب، لَِمــاَذا ِجئـْـَت؟ « ثــم ارتجــف صوتــه بالحــزن إذ 
أضــاف قائــا: » أَِبُقبْلَــٍة تَُســلُِّم ابْــَن اإِلنَْســاِن؟ « )متــى 26: ٥0؛ لوقــا 22: ٤8(. 
ولكــن  العنيــد.  قلبــه  ويلمــس  الخائــن  يحــرك ضميــر  القــول  هــذا  أن  ينبغــي  كان 
ولــم  متحديــا،  فوقــف جريئــا  تركتــه  قــد  كانــت  اإلنســانية  والرقــة  والــوالء  الشــرف 
يبــد عليــه أي ميــل للتوبــة، فقــد أســلم نفســه للشــيطان وعجــز عــن مقاومتــه، ولــم 

يرفــض يســوع قبلــة الخائــن.
زادت جــرأة أولئــك الرعــاع عندمــا رأوا يهــوذا يلمــس شــخص ذاك الــذي رأوه 
يتقدمــون  ثــم  يســوع،  علــى  األيــدي  يلقــون  اآلن  هــم  وهــا  لحظــات.  منــذ  ممجــدا 

اللتيــن كانتــا تعمــان الخيــر دائمــا. ليوثقــوا تينــك اليديــن الغاليتيــن 

األذن المقطوعة
كان التاميــذ يظنــون أن معلمهــم لــن يســمح بــأن يقبــض عليــه، ألن نفــس القــوة 
التــي جعلــت أولئــك الرعــاع يســقطون كالموتــى تســتطيع أن تجعلهــم عاجزيــن عــن 
عمــل شــيء حتــى يتمكــن يســوع ورفاقــه مــن الهــرب. ولكــن أملهــم خــاب فغضبــوا 
عندمــا رأوا األعــداء يوثقــون بالحبــال ذاك الــذي كانــوا يحبونــه. حينئــذ ثــار غضــب 
بطرس، وفي تهوره اســتل ســيفه محاوال أن يدافع عن معلمه، ولكنه فقط قطع أذن 
عبــد رئيــس الكهنــة. وعندمــا رأى يســوع مــا حــدث حــل وثــاق يديــه وإن يكــن ُممَســَكا 
بــكل قــوة بيــن أيــدي عســكر الرومــان، وقــال: » َدُعــوا إِلَــى هــَذا! «، ثــم لمــس األذن 
المقطوعــة وأبرأهــا فــي الحــال )لوقــا 22: ٥1(. ثــم قــال لبطــرس: » رُدَّ َســيَْفَك إِلَــى 
ــيِْف يَْهلُِكــوَن! أَتَظـُـنُّ أَنِّــي الَ أَْســتَِطيُع اآلَن  ــيَْف ِبالسَّ َمَكانـِـِه. ألَنَّ كُلَّ الَِّذيــَن يَأُْخــُذوَن السَّ
ــْي َعَشــَر َجيًْشــا ِمــَن الَْماَئَِكــِة؟ « — أي  ــَر ِمــِن اثَْن ــي أَكْثَ َم لِــ ــَب إِلَــى أَِبــي فَيَُقــدِّ أَْن أَطْلُ
جيشــا بــدال مــن كل تلميــذ مــن تاميــذه. فــكان التاميــذ يفكــرون قائليــن: آه لمــاذا ال 
يخلاص نفســه ويخلاصنا؟ فجوابا على الفكر الذي جال في خواطرهم ولم يصرحوا 
ــَكأُْس  ــُه هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يَُكــوَن؟ « » الْ ــُب: أَنَّ ــُل الُْكتُ ــَف تَُكمَّ بــه أضــاف قائــا: » فََكيْ

الَِّتــي أَْعطَانِــي اآلُب أاَلَ أَْشــَربَُها؟ « )متــى 26: ٥2-٥٤؛ يوحنــا 18: 11(.
عــن  يترفعــون  تجعلهــم  لــم  اليهــود  رؤســاء  يتصنعهــا  كان  التــي  العظمــة  إن 
االشــتراك مــع الرعــاع فــي مطــاردة يســوع. لقــد كان القبــض عليــه أمــرا أهــم مــن 
أن يوكلــوه إلــى اتباعهــم. فقــد ســار الكهنــة والشــيوخ الماكــرون مــع جنــد الهيــكل 
واألوبــاش وراء يهــوذا إلــى جثســيماني. يــا لهــا مــن صحبــة تليــق بأولئــك الرؤســاء 
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للســير معهم — جماعة من الرعاع المشــتاقين إلى أي شــيء مثير ومســلحين بكل 
أنــواع األســلحة كأنمــا يطــاردون وحشــا ضاريــا!

إذ التفت المســيح إلى الكهنة والشــيوخ ثبت عليهم نظرته الفاحصة. والكام 
الــذي وجهــه إليهــم حينئــذ لــم ينســوه مــدى الحيــاة فلقــد كان كالســهام المســنونة 
مصوبــة إلــى قلوبهــم مــن يــدي هللا القديــر. فبــكل جــال وعظمــة قــال لهــم: لقــد 
خرجتــم علــي بســيوف وعصــي كمــا لــو كنــت ســارقا أو لصــا. لقــد كنــت أجلــس 
كل يــوم فــي الهيــكل أعلــم. وكانــت لديكــم فــرص كثيــرة ســانحة لتلقــوا علــى األيــادي 
» هــِذِه  بعملكــم.  للقيــام  وقــت  أصلــح  هــو  الليــل  إن  شــيئا.  تفعلــوا  لــم  ولكنكــم 

َســاَعتُُكْم َوُســلْطَاُن الظُّلَْمــِة « )لوقــا 22: ٥3(.
حينئــذ ارتعــب التاميــذ عندمــا رأوا يســوع يســمح لنفســه بــأن يقبضــوا عليــه 
ويوثقــوه، وقــد آلمهــم وأســخطهم كونــه ســمح بوقــوع هــذا اإلذالل والهــوان علــى 
نفســه وعليهــم. ولــم يفهمــوا كيــف يعللــون تصرفــه هــذا، والمــوه ألنــه ســلم نفســه 
أنفســهم.  ينقــذوا  أن  بطــرس  اقتــرح  وخوفهــم  ســخطهم  ففــي  الرعــاع.  ألولئــك 
فتنفيــذاً لهــذا االقتــراح » تَرَكـَـُه الَْجِميــُع َوَهَربـُـوا « )مرقــس 1٤: ٥0(. ولكــن المســيح 
كان قــد ســبق فأنبــأ بهــذا الهجــران إذ قــال: » ُهــَوَذا تَأْتِــي َســاَعٌة، َوقَــْد أَتَــِت اآلَن، 
ِتــِه، َوتَتْرُكُونَِنــي َوْحــِدي. َوأَنَــا لَْســُت َوْحــِدي ألَنَّ  تَتََفرَّقُــوَن ِفيَهــا كُلُّ َواِحــٍد إِلَــى َخاصَّ

.)32 َمِعــي « )يوحنــا 16:  اآلَب 
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 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 26: ٥7-7٥؛ 27: 1؛
 مرقس 1٤: ٥3-72؛ 1٥: 1؛ لوقا 22: ٥٤-71؛ يوحنا 18: 27-13(.

ســاروا فــي طريقهــم مخترقيــن وادي قــدرون وعبــروا الحدائــق وبســاتين الزيتــون 
فــي الشــوارع الســاكنة  فــي ســيره  وهــم يدفعــون يســوع أمامهــم ويحثونــه ليســرع 
الليــل، ولكــن صرخــات  بعــد منتصــف  الوقــت  الهاجعــة. كان  المدينــة  تلــك  فــي 
االســتهزاء الخارجــة مــن أفــواه أولئــك الرعــاع شوشــت ذلــك الســكون الشــامل. وقــد 
أُوثــق المخلـاـص وفُرضــت عليــه حراســة شــديدة وكان يســير بــكل صعوبــة، وبلهفــة 

أَْســرَع بــه القابضــون عليــه إلــى قصــر حنــان رئيــس الكهنــة الســابق.
كان َحنَّــان هــذا رئيــس أســرة الكهنــوت القائمــة بالخدمــة، فاحترامــا لشــيخوخته 
كان الشــعب يعتبرونــه كرئيــس كهنــة. وكانــوا يلتمســون منــه المشــورة وينفذونهــا 
كمــا لــو كانــت صــوت هللا. فينبغــي أن يكــون هــو أول مــن يــرى يســوع أســيرا تحــت 
ســلطان الكهنــة. وينبغــي أن يكــون حاضــرا عنــد محاكمــة هــذا األســير لئــا يخفــق 
قيافــا غيــر المحنــك فــي تحقيــق الغايــة التــي ألجلهــا ظلــوا يعملــون ويتآمــرون طويــا، 
فينبغــي االنتفــاع بحيلتــه ومكــره ودهائــه فــي هــذه الفرصــة، ألنــه مهمــا تكــن الظــروف 

فــا بــد مــن إدانــة المســيح.
كان المســيح ســيحاكم رســميا أمــام الســنهدريم، ولكــن كان ال بــد مــن أن يحاكــم 
محاكمــة تمهيديــة أمــام َحنَّــان. ولــم يكــن فــي ســلطان الســنهدريم أن ينفــذ الحكــم 
بإعدام أحد ما دامت األمة خاضعة لحكم الرومان. وكل ما كانوا يستطيعون عمله 
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هــو أن يفحصــوا األســير ويحكمــوا عليــه. ثــم ينتظــرون مصادقــة الســلطات الرومانيــة 
عليه. لذلك كان من الازم توجيه تهم إلى المسيح يعتبرها الرومان جرائم. كذلك 
يجــب البحــث عــن تهمــة توجــه إلــى يســوع تكــون كافيــة إلدانتــه فــي نظــر اليهــود. إن 
عــددا غيــر قليــل مــن الكهنــة والرؤســاء تأثــروا مــن تعاليــم المســيح، إال أن خوفهــم مــن 
الحــرم )العــزل( منعهــم مــن االعتــراف بــه. وقــد تذكــر الكهنــة جيــدا ســؤال نيقوديمــوس 
حيــن قــال: » أَلََعــلَّ نَاُموَســَنا يَِديــُن إِنَْســانًا لَــْم يَْســَمْع ِمْنــُه أَوَّالً َويَْعــرِْف َمــاذَا فََعــَل؟ « 
تلــك  وإحبــاط  المجلــس  فــض  فــي  حاســما  الســؤال  هــذا  كان   .)٥1  :7 )يوحنــا 
المؤامــرات آنئــذ. ولــم يُــدَع يوســف الرامــي وال نيقوديمــوس لحضــور محاكمــة يســوع 
الــكام إلقــرار  فــي هــذه المــرة. ومــع ذلــك كان يوجــد آخــرون عندهــم الجــرأة فــي 
العدالــة. وكان ينبغــي الســير فــي المحاكمــة بحيــث يتألــب كل أعضــاء الســنهدريم 
ضــد يســوع. كانــت هنالــك تهمتــان أراد الكهنــة تثبيتهمــا. فلــو أمكنهــم أن يثبتــوا علــى 
يســوع تهمــة التجديــف فســيدينه اليهــود. فــإن أمكــن إثبــات تهمــة كونــه يــروج العصيــان 
ويبــث روح التمــرد فســيدينه الرومــان. وقــد حــاول حنــان أن يثبــت التهمــة الثانيــة علــى 
يسوع أوال، فسأله عن تاميذه وعن تعليمه على أمل أن يصرح أسيره بما يمكن أن 
يُعتبــر تهمــة ضــده فيتخــذه رئيــس الكهنــة ذريعــة ضــده التهامــه. حــاول أن يســتدرجه 
لعلــه ينطــق بتصريــح يبرهــن علــى أنــه كان يحــاول تكويــن جمعيــة ســرية يهــدف مــن 
ورائهــا إلــى إقامــة مملكــة جديــدة. وفــي هــذه الحالــة كان الكهنــة يســلمونه إلــى أيــدي 

الرومــان كمــن يعكــر الســام ويخلــق الثــورات.

» اِْسأَِل الَِّذيَن َقْد َسِمُعوا «
عــرف المســيح نوايــا رئيــس الكهنــة كمــا لــو كانــت كتابــا مفتوحــا أمامــه. وكأنمــا 
أيــة  ألــف مــع تابعيــه  كان يعــرف مــا بداخــل نفــس مســتجوبه فنفــى أن يكــون قــد 
جمعيــة ســرية، أو أنــه جمعهــم فــي الخفــاء تحــت ســتار الظــام ليخفــي نوايــاه عــن 
النــاس. فليــس لديــه ســر يخفيــه فيمــا يختــص بمقاصــده أو تعاليمــه فأجــاب قائــا: 
» أَنـَـا كَلَّْمــُت الَْعالـَـَم َعاَنِيَــًة. أَنـَـا َعلَّْمــُت كُلَّ ِحيــٍن ِفــي الَْمْجَمــعِ َوِفــي الَْهيْــَكِل َحيْــُث 

ـْم ِبَشــْيٍء « )يوحنــا 18: 20(. يَْجتَِمــُع الْيَُهــوُد َدائًِمــا. َوِفــي الَْخَفــاِء لَــْم أَتََكلَـّ
قــارن الُمَخلِّــص بيــن طريقتــه فــي العمــل ووســائل المشــتكين ضــده، فقــد ظلــوا 
يتصيدونــه شــهورا محاوليــن أن يمســكوه ليحاكمــوه محاكمــة ســرية حتــى يمكنهــم 
عــن طريــق االســتعانة بشــهود الــزور أن يحصلــوا علــى مــا لــم يســتطيعوا الحصــول 
عليه بااللتجاء إلى العدالة. وها هم اآلن ينفذون أغراضهم. لقد كانت وسيلتهم 
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هــي االلتجــاء إلــى الرعــاع ليقبضــوا عليــه فــي نصــف الليــل، والهــزء والســخرية بــه قبــل 
إدانتــه، بــل حتــى قبــل تقديــم الشــكوى ضــده، ولكنهــا لــم تكــن وســيلته. لقــد كان 
عملهــم انتهــاكا لحرمــة القانــون إذ أعلنــت قوانينهــم نفســها أن كل متهــم ينبغــي 
أن يُعامــل علــى إنــه بــريء إلــى أن تثبــت إدانتــه. إن نفــس قوانينهــم أدانــت الكهنــة.

ثــم التفــت يســوع إلــى ســائله وقــال: » لَِمــاَذا تَْســأَلُِني أَنَــا؟ « ألــم يرســل الكهنــة 
هــؤالء  يكــن  ألــم  قالــه؟  مــا  كل  وإباغهــم  حركاتــه  لمراقبــة  جواســيس  والرؤســاء 
الجواســيس حاضريــن فــي كل اجتمــاع للشــعب ونقلــوا للكهنــة خبــرا عــن كل أقوالــه 
وأعمالــه؟ ثــم قــال لــه يســوع: » اِْســأَِل الَِّذيــَن قـَـْد َســِمُعوا َمــاَذا كَلَّْمتُُهــْم. ُهــَوَذا هــؤاُلَِء 

يَْعرِفُــوَن َمــاَذا قُلْــُت أَنَــا « )يوحنــا 18: 21(.
وقــد أُبِْكــَم َحنَّــان ألن جــواب المســيح كان حاســما. وخيفــة أن يقــول المســيح 
شــيئا عــن أعمــال حنــان وتصرفاتــه التــي كان يفضــل بقاءهــا طــي الكتمــان لــم يقــل 
للمســيح شــيئا آخــر فــي ذلــك الحيــن. فثــار أحــد ضبــاط حنــان واحتــدم غيظــه عندمــا 
رَئِيــَس  تَُجــاِوُب  لــه: » أَهَكــَذا  قائــا  فلطــم يســوع علــى وجهــه  رأى ســيده صامتــاً 

الَْكَهَنــِة؟ « )يوحنــا 18: 22(.
فأجابــه يســوع قائــا لــه بــكل هــدوء: » إِْن كُْنــُت قـَـْد تََكلَّْمــُت رَِديًّــا فَاْشــَهْد َعلـَـى 
، َوإِْن َحَســًنا فَلَِمــاَذا تَْضِربُِنــي؟ « )يوحنــا 18: 22، 23(. إنــه لــم ينطــق بــكام  الــرَِّديِّ
االنتقــام النــاري. إن طريقتــه الهادئــة فــي الــكام والتصــرف نبعــت مــن قلــب طاهــر 

صبــور ورقيــق ال يمكــن اســتفزازه.

منع العون السماوي
تألــم المســيح آالمــا قاســية مــن الشــتائم واإلهانــات التــي انهالــت عليــه. لقــد القــى 
كل إهانة من الخائق التي قد خلقها والتي ألجلها أقدم على تلك التضحية الهائلة 
إذ قدم نفسه ذبيحة ألجلهم. تألم بنسبة كمال قداسته وبغضه للخطية. ومحاكمته 
التــي جــرت علــى أيــدي أولئــك النــاس الذيــن كانــوا يمثلــون دور الشــياطين كانــت 
بالنســبة إليــه تضحيــة دائمــة. وكونــه محاطــا بتلــك الخائــق التــي كانــت تحــت ســيطرة 
ــرا لــه. عــرف أنــه كان يســتطيع فــي لحظــة أن يطــرح معذبيــه القســاة  الشــيطان كان ُمنفا

أولئــك فــي الرمــاد بإظهــار قدرتــه اإللهيــة. وقــد زاد هــذا مــن قســوة تلــك المحاكمــة.
كان اليهــود ينتظــرون ظهــور مســيا فــي أبهــة ظاهــرة. كانــوا ينتظــرون أنــه بومضــة 
مــن إرادتــه القاهــرة ســيغير مجــرى تفكيــر النــاس ويرغمهــم علــى االعتــراف بســيادته. 
وهكــذا اعتقــدوا أنــه بهــذه الكيفيــة ســيظفر بالمجــد لذاتــه ويحقــق لهــم مطامعهــم 

699, 700



686  |  مشتهى األجيال

ليعلــن  شــديدة  تجربــة  جاءتــه  االحتقــار  بمنتهــى  المســيح  عومــل  فلمــا  وآمالهــم. 
صفتــه اإللهيــة. لقــد كان يســتطيع بكلمــة أو نظــرة إرغــام ظالميــه ومضطهديــه علــى 
ولكنهــا  والهيــكل.  والكهنــة  والرؤســاء  الملــوك  فــوق كل  وســيداً  ربــاً  بــه  االعتــراف 

كانــت مهمتــه الصعبــة أن يظــل فــي مركــزه الــذي قــد اختــاره كواحــد مــع البشــر.
رأى مائكــة الســماء كل حركــة اتخــذت ضــد قائدهــم المحبــوب، وكانــوا يتوقــون 
إلنقاذ المسيح. إن المائكة هم على أعظم جانب من القدرة في تنفيذهم مقاصد 
هللا، ففي مرة قتلوا من جيش أشور في ليلة واحدة 18٥ ألفا امتثاال ألمر المسيح. 
فكــم باألولــى يســتطيع المائكــة بــكل ســهولة وهــم ينظــرون ذلــك المشــهد المهيــن 
مشهد محاكمة المسيح أن يظهروا غضبهم بكونهم يحرقون بالنار أعداء هللا! ولكن 
لم يُؤَمروا بذلك. فذاك الذي كان يستطيع أن يقضي على أعدائه بالموت احتمل 
قســوتهم. إن محبتــه ألبيــه والعهــد الــذي أخــذه علــى نفســه منــذ تأســيس العالــم بــأن 
يصيــر حامــل الخطايــا، كل ذلــك جعلــه يحتمــل بــدون تذمــر المعاملــة القاســية مــن 
أولئك الذين قد أتى ليخلصهم. كان من ضمن رسالته أن يحمل في جسد بشريته 
كل تعييــر وإهانــة يصبهــا النــاس عليــه. وكان رجــاء اإلنســانية الوحيــد هــو فــي تســليم 

المســيح لــكل مــا كان يمكنــه احتمالــه مــن أيــدي النــاس وقلوبهــم.

يفتشون عن تهمة
لــم يقــل المســيح شــيئا يمكــن أن يتخــذه المشــتكون ذريعــة ضــده، ومــع ذلــك 
فقــد كان موثقــا للداللــة علــى كونــه مدينــا. ومــع ذلــك فــا بــد لهــم مــن أن يتظاهــروا 
بأنهــم ملتزمــون جانــب العــدل. كان مــن الضــروري أن يكــون هنالــك شــكل المحاكمــة 
القانونيــة، وهــذا مــا حرصــت الســلطات علــى اإلســراع لعملــه. لقــد عرفــوا االعتبــار 
العظيــم الــذي يكنــه الشــعب ليســوع فــكان أولئــك الرؤســاء يخشــون لئــا إذا ذاع خبــر 
القبــض عليــه فالشــعب ســيحاولون إنقــاذه. ثــم إذا لــم يســرعوا فــي المحاكمــة وتنفيــذ 
الحكــم فســيلتزمون أن يؤجلــوا إجراءاتهــم أســبوعا كامــا بســبب االحتفــال بعيــد 
الفصــح. وقــد يكــون مــن أثــر ذلــك إحبــاط كل خططهــم ومؤامراتهــم. فلكــي يتمكنــوا 
مــن إدانــة يســوع لجــأوا إلــى الشــغب الــذي تمكــن أن يصطنعــه الرعــاع، وكان كثيــرون 
منهــم مــن رعــاع أورشــليم. فلــو تأخــروا أســبوعا فســتخف وطــأة الضجــة بالطبــع ومــن 
المرجــح أن يكــون لذلــك كلــه رد فعــل. أمــا أفاضــل الشــعب فســينضمون إلــى جانــب 
المســيح، وســيتقدم كثيــرون ليشــهدوا علــى براءتــه إذ يذيعــون أخبــار اآليــات والقــوات 
التــي قــد صنعهــا. وقــد يكــون هــذا ســببا فــي إثــارة ســخط وغضــب عاميــن علــى رجــال 
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الســنهدريم. وســيوجه إليهــم اللــوم علــى إجراءاتهــم ويطلــق ســراح يســوع ليتقبــل والء 
الجمــوع مــن جديــد. ولذلــك عقــد الكهنــة والرؤســاء العــزم علــى تســليم يســوع إلــى 

أيــدي الرومــان قبلمــا تنكشــف نواياهــم.
لكــن كان عليهــم قبــل كل شــيء تلفيــق تهمــة ضــد المســيح. إنهــم لــم يحققــوا 
إلــى قيافــا. وكان هــذا أحــد رجــال  بــأن يُؤخــذ يســوع  مأربــا بعــد. لقــد أمــر حنــان 
حــزب الصدوقييــن الذيــن غــدا بعــض منهــم اآلن أشــد أعــداء المســيح تهــوراً. وقيافــا 
نفســه وإن يكــن ينقصــه الشــيء الكثيــر مــن الخلــق كان شــبيها كل الشــبه بحنــان 
يســوع.  إلهــاك  جهــده  قصــارى  ســيبذل  وهــو  واســتهتاره،  وظلمــه  قســوته  فــي 
كان ذلــك فــي بكــور الصبــاح والظــام مــا زال حالــكا جــداً، وعلــى نــور المشــاعل 
والمصابيــح ســارت فرقــة الجنــود المســلحين بأســيرهم إلــى قصــر رئيــس الكهنــة. وإذ 
كان رجــال الســنهدريم فــي طريقهــم إلــى هــذا القصــر عــاد حنــان وقيافــا يســتجوبان 

يســوع ولكــن بــدون جــدوى.

يقف هادئا وسط هياج العاصفة
الرئاســة  كرســي  علــى  قيافــا  جلــس  القضــاء  دار  فــي  المجلــس  اجتمــع  فلمــا 
وجلس على كا الجانبين القضاة ومن كانوا مهتمين بالمحاكمة اهتماما خاصا. 
وقــد أُوقــف الجنــود الرومــان فــوق المنصــة تحــت العــرش وعنــد أســفل العــرش وقــف 
يســوع الــذي اتجهــت إليــه أنظــار الجمــع كلــه. وهنــا بلــغ االهتيــاج أشــده. لــم يكــن 
بــدا وكأن كل الجــو  بيــن كل ذلــك الجمــع أحــد هادئــا ورصينــا غيــر يســوع. وقــد 

المحيــط بــه مشــمول بتأثيــر مقــدس.
أقــوال  الشــعب علــى ســماع  تلهــف  إن  لــه.  يســوع منافســا  يعتبــر  قيافــا  كان 
الُمَخلِّــص واســتعدادهم الظاهــر لقبــول تعاليمــه أثــار الغيــرة المــرة فــي قلــب رئيــس 
الكهنــة. ولكــن إذ نظــر قيافــا إلــى أســيره امتــأت نفســه إعجابــا بــه عندمــا رأى منظــره 
بــأن هــذا اإلنســان البــد أن يكــون  النبيــل ومقامــه الجليــل. وقــد راود قلبــه اقتنــاع 
مماثــا هلل. ولكنــه ســرعان مــا طــرد عنــه ذلــك الفكــر بــكل ازدراء. وفــي الحــال ُســمع 
صوته ينطق بألفاظ السخرية والعجرفة وهو يأمر يسوع بأن يصنع أمامهم أعجوبة 
واحــدة. لكــن كامــه لــم يحــرك للمخلــص ســاكنا وكأنــه لــم يســمع شــيئا. وقــد قــارن 
الشــعب بيــن التصــرف المهتــاج الخبيــث الــذي بــدا مــن كل مــن حنــان وقيافــا وبيــن 
تصــرف يســوع الملكــي الهــادئ، فثــار حتــى فــي قلــوب أقســى ذلــك الجمــع صابــة 

هــذا الســؤال: هــل يمكــن أن هــذا اإلنســان ذا المنظــر اإللهــي يــدان كمجــرم؟
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المحاكمــة.  إجــراءات  فــي  أســرع  النــاس  علــى  يســوع  تأثيــر  قيافــا  وإذ الحــظ 
إدانتــه  علــى  مصمميــن  كانــوا  عظيميــن.  وارتبــاك  حيــرة  فــي  يســوع  أعــداء  فوقــع 
ولكنهــم لــم يكونــوا يعلمــون كيــف يحققــون غرضهــم. كان أعضــاء المجلــس بعضهــم 
مــن الفريســيين والبعــض مــن الصدوقييــن وكان بيــن ذينــك الحزبيــن عــداء مريــر 
ومنازعــات ال تنتهــي. ولــم يجــرؤوا علــى المجادلــة فــي األمــور التــي هــي مثــار النــزاع 
تعصــب  لثــار  قليلــة  بكلمــات  يســوع  نطــق  فلــو  بينهــم.  مشــاجرة  وقــوع  خشــية 
الفريقيــن ضــد بعضهــم البعــض وبذلــك كان يُحــوِّل غضبهــم بعيــدا عنــه. عــرف قيافا 
هذا فأراد أن يتحاشــى إثارة أية خصومة. كان يوجد شــهود كثيرون مســتعدين ألن 
يثبتــوا أن المســيح قــد شــهر بالكهنــة والكتبــة وأنــه دعاهــم مرائيــن وقتلــة، ولكــن هــذه 
الشــهادة لــم يكــن مــن الائــق تقديمهــا. فالصدوقيــون فــي منازعاتهــم الشــديدة مــع 
الفريســيين كالــوا لهــم نفــس تلــك التهــم. ومثــل هــذه التهــم ال يقــام لهــا وزن فــي 
نظــر الرومــان الذيــن كانــوا هــم أنفســهم مشــمئزين مــن ادعــاءات الفريســيين. ولكــن 
كان هنــاك دليــل كاف علــى أن يســوع أبــدى اســتخفافه بتقاليــد اليهــود، وبــكل 
جــرأة ذم الكثيــر مــن طقوســهم. أمــا فيمــا يختــص بالتقاليــد فــكان بيــن الفريســيين 
والصدوقييــن عــداوة ومنازعــات ال تنتهــي. كمــا أن هــذا الدليــل لــم يعــره الرومــان 
أي اهتمــام. ولــم يجســر أعــداء المســيح علــى اتهامــه بنقــض الســبت لئــا ينتهــي 
االســتجواب إلــى الكشــف عــن طبيعــة عملــه. فلــو كشــفت معجــزات الشــفاء التــي 

أجراهــا الُمَخلِـّـص للنــور لــكان فــي ذلــك هزيمــة ماحقــة لغــرض الكهنــة ذاتــه.

المشتكون يقعون في ورطة
وقــد قدمــت رشــوة لشــهود الــزور ليشــهدوا كذبــا علــى يســوع بأنــه يثيــر التمــرد 
أن شــهادتهم غامضــة  اتضــح  ولكــن  إقامــة حكومــة منفصلــة،  ويحــاول  والعصيــان 

ومتناقضــة. وبعــد الفحــص كــذب أولئــك الشــهود مــا قــد قــرروه.
ثثَاَثَــِة  َوِفــي  الَْهيْــَكَل،  بــدء خدمتــه قــد قــال: » انُْقُضــوا هــَذا  كان المســيح فــي 
ــا ُهــَو  ـاٍم أُِقيُمــُه « ففــي هــذه النبــوة المجازيــة أنبــأ المســيح بموتــه وقيامتــه، » َوأَمَّ أَيَـّ
فـَـَكاَن يَُقــوُل َعــْن َهيْــَكِل َجَســِدِه « )يوحنــا 2: 19، 21(. وقــد فهــم اليهــود هــذا القــول 
فهمــا حرفيــاً علــى أنــه يشــير إلــى هيــكل أورشــليم. فبيــن كل أقــوال المســيح لــم يجــد 
الكهنــة مــا يؤاخذونــه عليــه غيــر هــذا. فبتحريفهــم لمعنــى هــذا الــكام كانــوا يؤملــون 
أنهــم ســيظفرون بمرادهــم. لقــد اشــتغل الرومــان فــي بنــاء الهيــكل وزخرفتــه وكانــوا 
يفخرون به جدا، فأي احتقار يوجه إلى الهيكل كـان كفيا بأن يثير غضبهم. فحول 
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هذه النقطة كان يمكن للرومان واليهود والفريسيين والصدوقيين أن يجتمعوا، ألن 
الجميــع كانــوا يوقرونــه توقيــراً عظيمــا. وقــد تقــدم اثنــان ليشــهدا فــي هــذه المســألة 
ولــم تكــن شــهادتهما متناقضــة كمــا كانــت شــهادة مــن ســبقوهما. فــإذ كان أحــد 
ذينــك الرجليــن قــد أخــذ رشــوة وقــف يشــهد علــى يســوع قائــا: » هــَذا قَــاَل: إِنِـّـي 
ـاٍم أَبِْنيــِه « )متــى 26: 61(. وهكــذا ُحــرِّف  أَقْــِدُر أَْن أَنُْقــَض َهيْــَكَل هللِا، َوِفــي ثثَاَثَــِة أَيَـّ
كام المســيح. فلــو نُقــل كامــه كمــا قــد نطــق هــو بــه تمامــا لمــا اســتوجب ذلــك إدانتــه 
حتــى مــن رجــال الســنهدريم. فلــو كان يســوع مجــرد إنســان كمــا ادعــى اليهــود لمــا دل 
إعانــه هــذا إال علــى روح التفاخــر غيــر المعقــول، ولكــن لــم يكــن باإلمــكان تأويلــه علــى 
أنــه تجديــف. وحتــى بعدمــا حــرف شــاهدا الــزور كامــه لــم يكــن يوجــد فيــه مــا يمكــن أن 

يعتبــره الرومــان علــة تســتوجب المــوت.
ولــم  المتناقضــة  الشــهادات  تلــك  إلــى  يســوع  أصغــى  عجيــب  صبــر  وفــي 
ينطــق بكلمــة دفاعــاً عــن نفســه. أخيــراً أصيــب المشــتكون عليــه بالحيــرة واالرتبــاك 
والجنــون. فلــم يكــن هنالــك أي تقــدم فــي المحاكمــة، وبــدا وكأن كل مؤامراتهــم قــد 
أصابهــا الفشــل، فتســرب اليــأس إلــى قلــب قيافــا ولــم يبــق أمامــه غيــر ملجــأ واحــد 
يلــوذ بــه. ينبغــي أن يُرغــم المســيح علــى إدانــة نفســه. قــام رئيــس الكهنــة عــن كرســي 
القضــاء مقطــب الوجــه غاضبــا، ودل صوتــه وهيئتــه علــى أنــه لــو كان فــي مقــدوره 
أن يضــرب أســيره الماثــل أمامــه الضربــة القاضيــة لفعــل، فصــاح قائــا: » أََمــا تُِجيــُب 

ِبَشــْيٍء؟ َمــاَذا يَْشــَهُد ِبــِه هــَذاِن َعلَيْــَك؟ « )متــى 26: 62(.
َّــَل َولَــْم يَْفتَــْح فَــاُه. كََشــاٍة تَُســاُق إِلَــى  ــا ُهــَو فَتََذلث ولكــن يســوع ظــل ســاكتا: » أَمَّ

يَهــا فَلَــْم يَْفتَــْح فَــاُه « ) إشــعياء ٥3: 17(.  بْــِح، وَكََنْعَجــٍة َصاِمتَــٍة أََمــاَم َجازِّ الذَّ

» أنت قلت «
أخيــرا رفــع قيافــا يمنــاه إلــى الســماء وخاطــب المســيح فــي هيئــة قســم مقــدس 
قائــا لــه: » أَْســتَْحلُِفَك ِبــاهلِل الَْحــيِّ أَْن تَُقــوَل لََنــا: َهــْل أَنْــَت الَْمِســيُح ابْــُن هللِا؟ « 

)متــى 26: 63(.
فأمام هذا االستشهاد لم يستطع المسيح أن يظل صامتا. كان هنالك وقت 
للســكوت ووقــت للــكام. إنــه لــم يتكلــم حتــى وجــه إليــه ســؤال مباشــر. عــرف أن 
إجابتــه اآلن ســتجعل موتــه أمــراً محتومــاً، ولكــن وجــه إليــه هــذا االستشــهاد مــن أعلــى 
ســلطة معتــرف بهــا مــن األمــة وباســم هللا العلــي. إن المســيح لــم يقصــر فــي إظهــار 
االحتــرام الائــق بالنامــوس. وأكثــر مــن هــذا فــإن صلتــه بــاآلب كانــت مثــار التســاؤل. 
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فعليــه أن يعلــن بــكل وضــوح صفتــه ورســالته. لقــد قــال يســوع لتاميــذه: » فَــُكلُّ 
ــماَوات «  اَم أَِبــي الَّــِذي ِفــي السَّ اَم النَّــاِس أَْعتـَـرُِف أَنـَـا أَيًْضــا ِبــِه قـُـدَّ َمــْن يَْعتـَـرُِف ِبــي قـُـدَّ

)متــى 10: 32(. وهــا هــو اآلن بمثالــه يكــرر الــدرس.
يســوع  وجــه  فــي  عيونهــم  الجميــع  وثبــت  ليســمع،  بأذنيــه  إنســان  كل  أصــاخ 
عندمــا أجــاب قائــا: » أَنْــَت قُلْــَت! «. وقــد بــدا وكأن نــورا مــن الســماء قــد أضــاء 
وجهــه الشــاحب عندمــا أردف قائــا: » َوأَيًْضــا أَقُــوُل لَــــُكْم: ِمــَن اآلَن تُبِْصــُروَن ابْــَن 
ــَماِء « )متــى 26: 62(. ِة، وَآتِيًــا َعلَــى َســَحاب السَّ اإلِنَْســاِن َجالًِســا َعــْن يَِميــِن الُْقــوَّ

ولمــدى لحظــة ســطعت ألوهيــة المســيح فــي ثــوب بشــريته، وقــد جبــن رئيــس 
قــد  النظــرة  تلــك  وبــدا وكأن  الفاحصتيــن.  الُمَخلِـّـص  أمــام عينــي  وارتعــب  الكهنــة 
كشــفت أفــكاره الخفيــة وأحرقــت قلبــه. ولــم ينــس إلــى نهايــة حياتــه تلــك النظــرة 

الفاحصــة التــي وجههــا إلــى قلبــه ابــن هللا المضطهــد المظلــوم.
قــال يســوع: » ِمــَن اآلَن تُبِْصــرُوَن ابـْـَن اإلِنَْســاِن َجالًِســا َعــْن يَِميــِن الُْقــوَِّة، وَآتِيًــا َعلـَـى 
ــَماِء «. وبهــذه الكلمــات عــرض المســيح منظــراً آخــر هــو عكــس المنظــر  َســَحاب السَّ
الــذي كان يــرى فــي ذلــك المــكان. فــإذ هــو رب الحيــاة والمجــد ســيجلس عــن يميــن 
هللا وسيكون ديان كل األرض، وال مرد لحكمه وال يستأنف ضده. وحينئذ ستكشف 

كل األســرار فــي نــور وجــه هللا وســيحكم علــى كل إنســان كمــا يكــون عملــه.
إن كام المســيح هــذا أفــزع رئيــس الكهنــة. ففكــرة أنــه ســتكون هنــاك قيامــة  
لأمــوات عندمــا يقــف الجميــع أمــام عــرش دينونــة هللا ليجــازوا حســب أعمالهــم، 
كانــت فكــرة مفزعــة ومرعبــة لقيافــا. لــم يــرد أن يصــدق بأنــه فــي المســتقبل ســيحكم 
ســينمائياً  شــريطاً  كانــت  لــو  كمــا  عينيــه  أمــام  مــرت  لقــد  أعمالــه.  حســب  عليــه 
مشــاهد الدينونــة األخيــرة. ولمــدى لحظــة أبصــر ذلــك المنظــر المخيــف منظــر القبــور 
وهــي تســلم موتاهــا، كمــا انكشــفت األســرار التــي كان هــو يرجــو أنهــا ســتظل إلــى 
األبــد طــي الكتمــان، ولمــدى لحظــة أحــس كأنــه أمــام الديــان الســرمدي الــذي عينــه 
المطلعــة علــى كل شــيء تقــرأ مــا فــي أعمــاق نفســه، وتكشــف للنــور أســراراً كان 

يظــن أنهــا ســتظل مدفونــة مــع أصحابهــا.
ذلــك المنظــر غــاب عــن ذهــن رئيــس الكهنــة وقلبــه، ولكــن كام المســيح كان قــد 
نفــذ إلــى قلــب ذلــك الصدوقــي. لقــد أنكــر قيافــا عقيــدة قيامــة األمــوات والدينونــة 
والحيــاة العتيــدة. أمــا اآلن فقــد أصيــب بجنــون الغضــب الشــيطاني. فهــل هــذا 
األســير الماثــل أمامــه يجــرؤ علــى مهاجمــة نظرياتــه التــي يعتــز بهــا ويحبهــا أعمــق 
حــب؟ فــإذ مــزق ثيابــه كــي يــرى النــاس رعبــه المصطنــع أمــر بإدانــة هــذا األســير علــى 
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ــْد َســِمْعتُْم  ــا بَْعــُد إِلَــى ُشــُهوٍد؟ َهــا قَ تجديفــه بــدون مقدمــات ثــم قــال: » َمــا َحاَجتَُن
تَْجِديَفــُه! « فجميعهــم إذ ذاك أدانــوه )متــى 26: 6٥، 66(. 

الثوب الذي ُمزِّق
إن التبكيــت الممــزوج بالغضــب هــو الــذي قــاد قيافــا إلــى فعــل مــا قــد فعــل. 
أن  مــن  وبــدال  المســيح،  أقــوال  صــدق  قــد  لكونــه  نفســه  علــى  غيظــا  يتميــز  كان 
يمــزق قلبــه لشــعوره العميــق بالحــق واالعتــراف بــأن يســوع هــو مســيا، مــزق رداءه 
الكهنوتــي وهــو مصــر علــى المقاومــة. كان لهــذا التصــرف داللتــه العميقــة، ولــم يكــن 
قيافــا يفهــم معنــاه. ففــي هــذا العمــل الــذي عملــه ليؤثــر بــه علــى القضــاة ويحصــل 
منهــم علــى حكــم بإدانــة المســيح، دان رئيــس الكهنــة نفســه. وبموجــب شــريعة هللا 

لــم يكــن أهــا للكهنــوت. لقــد حكــم علــى نفســه بالمــوت.
النامــوس  وبموجــب  ثيابــه.  يمــزق  أن  الكهنــة  رئيــس  علــى  محظــوراً  كان  لقــد 
الــاوي كان ذلــك العمــل محرمــاً تحــت حكــم المــوت. لــم يكــن يُســمح لرئيــس الكهنــة 
أن يمــزق ثيابــه فــي أيــة ظــروف وال ألي اعتبــار. كانــت العــادة عنــد اليهــود أن يمزقــوا 
ثيابهــم عنــد مــوت صديــق عزيــز. ولكــن الكهنــة لــم يكــن يســري عليهــم هــذا العــرف. 

وإننــا نجــد فــي الوييــن )10: 6( أمــراً صريحــاً واضحــاً مــن المســيح بهــذا الشــأن.
يكــون ســليما وبــا عيــب، فتلــك  الكاهــن كان يجــب أن  مــا كان يلبســه  كل 
الثيــاب الرســمية الجميلــة كانــت رمــزا لصفــة المرمــوز إليــه العظيــم يســوع المســيح. 
التــام فــي اللبــس والهيئــة والــكام والــروح.  يُقبــل أمــام هللا غيــر الكمــال  لــم يكــن 
إنــه قــدوس فينبغــي أن يظهــر مجــده وكمالــه فــي الخدمــة األرضيــة. وال شــيء غيــر 
الكمــال يمكــن أن يمثــل قداســة الخدمــة الســماوية أصــدق تمثيــل. يمكــن لإلنســان 
اإلنســان  هــذا  واالنســحاق.  التواضــع  روح  يبــدي  بكونــه  قلبــه  يمــزق  أن  المحــدود 
ثيــاب الكهنــوت ال يجــوز تمزيقهــا ألن هــذا يشــوه صــورة  يــراه هللا ويميــزه. ولكــن 
السماويات. إن رئيس الكهنة الذي كان يتجرأ على الظهور في الخدمة المقدسة 
واالشــتراك فــي خدمــة المقــدس وهــو فــي ثيابــه الممزقــة كان يُنظــر إلهيــه كمــن قــد 
بتــر نفســه مــن هللا. فبتمزيــق ثيابــه كان يقطــع نفســه ويحرمهــا مــن أن تكــون شــخصية 
نائبــة )رمزيــة(، وال يعــود هللا يقبلــه ككاهــن قائــم بالخدمــة. إن هــذا التصــرف مــن 

قبــل قيافــا أظهــر غضــب اإلنســان ونقصــه علــى حقيقتهمــا.
إن قيافــا إذ مــزق ثيابــه أبطــل شــريعة هللا لكــي يتبــع تقاليــد النــاس. فالشــريعة 
التــي وضعهــا النــاس اشــترطت أنــه فــي حالــة التجديــف يمكــن للكاهــن أن يمــزق 
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ثيابــه رعبــا مــن تلــك الخطيــة ويكــون مــع ذلــك بريئــاً، وهكــذا أُبطلــت شــريعة هللا 
بواســطة وصايــا النــاس.

كان الشــعب بــكل اهتمــام يراقبــون تصرفــات رئيــس الكهنــة. وقــد فكــر قيافــا فــي 
أن يباهــي بتقــواه، ولكنــه بهــذا العمــل الــذي كان يرمــي مــن ورائــه إلــى اتهــام المســيح 
كان يشتم ذاك الذي قال هللا عنه: » اسمي فيه « )خروج 23: 21(. لقد كان هو 

نفســه يجــدف. وإذ كان واقعــاً تحــت دينونــة هللا حكــم علــى المســيح بأنــه مجــدف.
وعندمــا مــزق قيافــا ثيابــه كان عملــه يــدل علــى الوضــع الــذي كان علــى األمــة 
اليهوديــة كأمــة أن تشــغله حيــال هللا بعــد ذاك. فذلــك الشــعب الــذي كان قبــا 
محبوبــا مــن هللا بــدأوا يفصلــون أنفســهم عنــه، وكانــوا يتخــذون خطــوات ســريعة 
فــي االنفصــال عــن هللا. وعندمــا صــرخ المســيح وهــو علــى الصليــب قائــا » قــد 
الســاهر  أعلــن  اثنيــن  إلــى  الهيــكل  حجــاب  وانشــق   )30  :19 )يوحنــا  أُكِمــل « 
القــدوس أن األمــة اليهوديــة قــد رفضــت ذاك المرمــوز إليــه بــكل رموزهــم وظالهــا. 
لقــد انفصــل إســرائيل عــن هللا. إذاً فنعمــا فعــل قيافــا بتمزيــق ثيابــه الرســمية التــي 
كانــت تــدل حينئــذ علــى أنــه يمثــل رئيــس الكهنــة األعظــم، ألن تلــك الثيــاب مــا عــاد 
لهــا أي معنــى، ال لــه وال للشــعب. حســنا فعــل رئيــس الكهنــة بتمزيــق ثيابــه مــن فــرط 

الرعــب علــى نفســه وعلــى األمــة.

يعامل كمجرم
أصــدر الســنهدريم حكمــه بــأن يســوع يســتوجب المــوت. ولكــن محاكمــة أي 
أســير فــي الليــل كانــت نقضــا للشــريعة اليهوديــة. ففــي المحاكمــات القانونيــة مــا 
كان يمكــن عمــل شــيء إال فــي نــور النهــار وأمــام المجمــع بكامــل أعضائــه. ولكــن 
بالرغــم مــن ذلــك كلــه عومــل الُمَخلِـّـص كمــا لــو كان مجرمــا مقضيــا عليــه، فأُســلم 
أليــدي أحــط النــاس وأنجســهم ليســخروا ويمثلــوا بــه. وكان فــي داخــل قصــر رئيــس 
الكهنــة دار فضــاء اجتمــع فيهــا الجنــد والجمــع، فأُخــذ يســوع عبــر هــذه الــدار إلــى 
غرفــة الحــراس. وكان النــاس مــن كل جانــب يســخرون بــه ألنــه قــال أنــا ابــن هللا. 
ِة «،  وجعلــوا يــرددون كامــه الــذي فــاه بــه حيــن قــال: » ... َجالًِســا َعــْن يَِميــِن الُْقــوَّ
ــَماِء « فــي تهكــم الذع. وإذ كان فــي غرفــة الحــراس منتظــرا  » وَآتِيًــا َعلـَـى َســَحاب السَّ
محاكمتــه القانونيــة لــم يكــن يوجــد مــن يدفــع عنــه األذى. لقــد رأى الرعــاع األغبيــاء 
كيــف عومــل يســوع بــكل قســوة أمــام المجمــع، ومــن أجــل هــذا صرحــوا ألنفســهم 
بأن يظهروا كل ما في قلوبهم من عناصر شــيطانية. إن نفس نبل المســيح ومنظره 
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اإللهــي ســاقهم إلــى الجنــون. ووداعتــه وبراءتــه وصبــره اإللهــي — كل ذلــك مأهــم 
بالكراهيــة الشــيطانية. لقــد داســوا علــى الرحمــة والعــدل. إنــه لــم يســبق ألي مجــرم 

أن عومــل بمثــل تلــك القســوة المجــردة مــن اإلنســانية كمــا عومــل ابــن هللا.
التــي  الضربــة  إن  يســوع.  قلــب  لــه  تمــزق  أقســى  عــذاب  هنالــك  كان  ولكــن 
أحدثــت فــي نفســه أقســى اآلالم لــم يكــن أي عــدو يســتطيع أن يوقعهــا عليــه. فــإذ 

كان يحاكــم تلــك المحاكمــة الزائفــة أمــام قيافــا كان أحــد تاميــذه يُنكــره.

الديك الذي صاح
بعدمــا تــرك التاميــذ معلمهــم فــي البســتان وهربــوا تجــرأ اثنــان منهــم علــى اتبــاع 
الرعــاع الذيــن قبضــوا علــى يســوع، ولكــن مــن بعيــد. كان ذانــك التلميــذان همــا 
بطــرس ويوحنــا. وقــد عــرف الكهنــة يوحنــا علــى أنــه تلميــذ معــروف تمــام المعرفــة مــن 
تاميــذ يســوع فســمحوا لــه بالدخــول إلــى الــدار علــى أمــل أنــه عندمــا يــرى اإلذالل 
ثــم تكلــم يوحنــا لمصلحــة  ابــن هللا.  بــه ســيده ســيحتقر فكــرة كونــه  الــذي يعامــل 

بطــرس فُســمح لــه هــو أيضــا بالدخــول.
أشــد ســاعات  كانــت  الســاعة  تلــك  ألن  نــاراً  قــد أضرمــوا  كانــوا  الــدار  وفــي 
الليــل بــرودة إذ كانــت قبيــل الفجــر فالتــف جماعــة حــول النــار، وبــكل جــرأة جلــس 
بطــرس معهــم. ولــم يكــن يريــد أن يُعــرف بأنــه تلميــذ ليســوع. فــإذ يندمــج فــي وســط 
ذلــك الجمــع فــي غيــر اكتــراث كان يرجــو أن يحســبه مــن حولــه واحــدا ممــن أتــوا 

بيســوع إلــى تلــك الــدار.
ولكن عندما أشرق النور على وجه بطرس نظرت إليه المرأة حارسة الباب نظرة 
فاحصة. وقد الحظت أنه دخل مع يوحنا ورأت الكآبة مرتسمة على وجهه فرجحت 
أن يكون تلميذا ليســوع، وحيث كانت إحدى جواري بيت قيافا تاقت إلى معرفة 
الحقيقــة. فقالــت لبطــرس: » أَلَْســَت أَنـْـَت أَيًْضــا ِمــْن تَاَِميــِذ هــَذا اإلِنَْســاِن؟ « ففــزع 
بطــرس وارتبــك إذ اتجهــت إليــه كل األنظــار علــى التــو، فتظاهــر بأنــه لــم يفهــم ســؤالها. 
ولكنها كانت مصرة على كامها، وقالت لمن حولها إن هذا الرجل كان مع يسوع. 
ــا اْمــرَأَُة! «  ــُه يَ فاضطــر بطــرس إلــى أن يجيــب قائــا للجاريــة بغضــب: » لَْســُت أَْعرِفُ
)يوحنــا 18: 17؛ لوقــا 22: ٥7(. كان هــذا أول إنــكار، وللوقــت صــاح الديــك. آه يــا 

بطرس. أبهذه الســرعة تســتحي بمعلمك وتنكر ســيدك! 
أمــا يوحنــا فعنــد دخولــه إلــى دار المحاكمــة لــم يحــاول إخفــاء حقيقــة كونــه تابعــا 
ليســوع، ولــم يختلــط بأولئــك األجــاف الذيــن كانــوا يشــتمون معلمــه. ولــم يســأله أحــد 

710, 711



69٤  |  مشتهى األجيال

ِعــي أنــه شــخص آخــر وإال لــكان جعــل نفســه هدفــا للشــكوك، إذ  شــيئا ألنــه لــم يَدَّ
اعتــزل فــي مــكان منعــزل بعيــداً عــن الرعــاع لكــي يكــون قريبــا مــن ســيده مــا أمكــن. ففي 

مثــل ذلــك المــكان يســتطيع أن يــرى ويســمع كل مــا يحــدث عنــد محاكمــة ســيده.
بعــدم  يعرفــه علــى حقيقتــه. وإذ تظاهــر  يريــد أن أحــداً  يكــن  لــم  لكــن بطــرس 
االكتــراث أقحــم نفســه علــى أرض العــدو فصــار فريســة ســهلة المنــال للتجربــة. لــو 
دعــي ليحــارب عــن ســيده لبرهــن علــى أنــه جنــدي شــجاع. ولكــن عندمــا أشــار إليــه 
إصبــع الســخرية واالحتقــار برهــن علــى جبنــه. إن كثيريــن ممــن ال ترهبهــم الحــرب 
الحاميــة الوطيــس دفاعــا عــن ســيدهم تدفعهــم الســخرية إلــى إنــكار إيمانهــم. فــإذ 
طريــق  فــي  أنفســهم  يضعــون  يتجنبوهــم  أن  يجــب  كان  الذيــن  النــاس  يعاشــرون 
أو  يقولــوا  أن  إلــى  يســوقهم  ليجربهــم، وهــذا  العــدو  يدعــون  بهــذا  التجربــة. وهــم 
يفعلــوا مــا ال يمكــن أن يرتكبــوه فــي ظــروف أخــرى. إن أي تلميــذ للمســيح يخفــي 
إيمانــه فــي أيامنــا هــذه خوفــا مــن اآلالم والعــار إنمــا ينكــر ســيده كمــا فعــل بطــرس 

فــي ليلــة محاكمــة ســيده.
حــاول بطــرس أن يخفــي اهتمامــه بمحاكمــة ســيده، ولكــن قلبــه كان يتعــذب 
هــذا  مــن  وأكثــر  للفــادي.  تــكال  اإلهانــات  ويــرى  التعييــرات  يســمع  وهــو  حزنــا 
فقــد كان مندهشــا وغاضبــا ألن يســوع أهــان نفســه وتاميــذه باستســامه لتلــك 
المعاملــة. فلكــي يخفــي مشــاعره الحقيقيــة حــاول االشــتراك مــع مضطهــدي يســوع 
فــي ســخريتهم الاذعــة. ولكــن مظهــره كان غيــر طبيعــي. لقــد كان يمثــل أكذوبــة 
خطــرة. وفيمــا كان يحــاول أن يتكلــم فــي غيــر اهتمــام لــم يســتطع أن يمنــع نفســه مــن 

التعبيــر عــن غضبــه عندمــا رأى اإلهانــات تنهــال علــى ســيده.
التفت الناس إليه للمرة الثانية فاتُِهَم مرة أخرى بكونه من تاميذ يسوع فأنكر 
بقســم قائــا: » لَْســُت أَْعــرُِف الرَُّجــَل! « )متــى 26: 72(. وبعــد ذلــك قدمــت لــه 
فرصــة أخــرى. فبعــد ســاعة عندمــا ســأله واحــد مــن عبيــد رئيــس الكهنــة وهــو نســيب 
ــا أَنـْـَت  الــذي قطــع بطــرس أذنــه قائــا: » أََمــا رَأَيْتُــَك أَنَــا َمَعــُه ِفــي الْبُْســتَاِن؟ « » َحقًّ
ـَك َجلِيلِــيٌّ أَيًْضــا َولَُغتُــَك تُْشــِبُه لَُغتَُهــْم! « )يوحنــا 18: 26؛ مرقــس 1٤:  ِمْنُهــْم، ألَنَـّ
70(. وهنا اهتاج بطرس وثارت نفســه. لقد اشــتهر تاميذ يســوع بطهارة ألســنتهم 
ولغتهــم المهذبــة. فلكــي يمعــن بطــرس فــي خــداع ســائليه ولكــي يزكــي ادعــاءه بأنــه 
شــخص آخــر أنكــر ســيده بقســم ولعــن، وهنــا صــاح الديــك مــرة أخــرى، حينئــٍذ ســمع 
يــُك  ــَل أَْن يَِصيــَح الدِّ بطــرس صيــاح الديــك فتذكــر كام يســوع الــذي قالــه لــه: » قَبْ

َــاََث َمــرَّاٍت « )مرقــس 1٤: 30(. َمرَّتَيْــِن، تُْنِكرُنِــي ثث
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بطرس المتهالك ندما
ففيمــا كانــت األقســام المهينــة علــى شــفتي بطــرس وصيــاح الديــك ال يــزال يــرن 
في أذنيه تحول الُمَخلِّص عن قضاته العابسين وحدق بنظره إلى تلميذه المسكين. 
وفــي نفــس الوقــت التقــت عينــا بطــرس بعينــي ســيده. ففــي ذلــك المحيــا الرقيــق قــرأ 

بطــرس آيــات العطــف والحــزن، ولكــن لــم يكــن هنالــك أثــر للغضــب.
إن منظــر ذلــك الوجــه الشــاحب المتألــم وتينــك الشــفتين المرتعشــتين ونظــرة 
فثــار ضميــره ونشــطت  بطــرس كســهم حــاد.  قلــب  اإلشــفاق والغفــران طعنــت 
ذاكرتــه. تذكــر بطــرس وعــده لســيده منــذ ســاعات قليلــة بأنــه مســتعد ألن يذهــب 
معــه إلــى الســجن وإلــى المــوت، كمــا تذكــر حزنــه عندمــا قــال لــه الُمَخلِـّـص وهــم 
مجتمعــون معــا فــي العليــة بأنــه ســينكره ثــاث مــرات فــي نفــس هــذه الليلــة. وهــا 
بحــزن  يكــن  اآلن وإن  لــه  تأكــد  وقــد  يســوع.  يعــرف  أنــه ال  اآلن  يعلــن  بطــرس  هــو 
القلــب  ذلــك  دقيقــة،  معرفــة  قلبــه  ويعــرف  جيــدا  يعرفــه  كان  ســيده  أن  عميــق 

الخــادع الــذي كان يجهلــه بطــرس نفســه.
جاءتــه الذكريــات متاحقــة بعــد ذلــك. فرأفــة الُمَخلِّــص ورحمتــه وطــول أناتــه 
ورقتــه وصبــره علــى تلميــذه المخطــئ - كل هــذا عــاد فتذكــره، كمــا تذكــر إنــذار 
ــيْطَاُن طَلَبَُكــْم  الُمَخلِّــص لــه عندمــا خاطبــه قائــاً: » ِســْمَعاُن، ِســْمَعاُن، ُهــَوَذا الشَّ
يَمانُــَك «  إِ يَْفَنــى  الَ  لَِكــْي  أَْجلِــَك  ِمــْن  طَلَبْــُت  َولِكنِّــي  كَالِْحْنطَــِة!  يَُغْرِبلَُكــْم  لَِكــْي 
وأقســامه  وكذبــه  جحــوده  فــي  تفكــر  شــديد  فبرعــب   .)32  ،31  :22 )لوقــا 
الباطلــة. ثــم نظــر إلــى معلمــه مــرة أخــرى فــرأى يــدا نجســة معتديــة تمتــد لتلطمــه 
علــى وجهــه. فــإذ لــم يتمكــن مــن احتمــال ذلــك المنظــر اندفــع خارجــا مــن ذلــك 

القلــب. الــدار منكســر 
تقــدم ســائراً وحــده فــي الظــام ولــم يعــرف وال اهتــم بــأن يعــرف إلــى أيــن هــو 
ذاهــب. أخيــراً وجــد نفســه فــي جثســيماني. وقــد عــاد إلــى ذهنــه المنظــر الــذي 
حــدث منــذ ســاعات قليلــة واضحــا. فوجــه ســيده المتألــم والملطــخ بالعــرق الــذي 
ماثــا  األلــم كان  فــرط  مــن  يرتعــش  والــذي كان  مــن جبينــه كقطــرات دم،  نضــح 
بينمــا  الصــاة وحــده  فــي  وتألــم  بكــى  قــد  يســوع  أن  النــدم  بفــرط  وتذكــر  أمامــه. 
نيامــا.  القاســية كانــوا  الســاعة  تلــك  فــي  يشــاركوه  أن  يجــب  الذيــن كان  أولئــك 
وتذكــر أيضــا وصيتــه المقدســة حيــن قــال لهــم: » اِْســَهُروا َوَصلُّــوا لِئـَـاَّ تَْدُخلـُـوا ِفــي 
تَْجِربـَـٍة « )متــى 26: ٤1(. ثــم عــاد إلــى ذهنــه المشــهد الــذي حــدث فــي دار رئيــس 
الُمَخلِـّـص  أنــه وضــع علــى كاهــل  الدامــي حيــن علــم  تعــذب قلبــه  الكهنــة. وقــد 

712, 713



696  |  مشتهى األجيال

التــي  البقعــة  نفــس  ففــي  يعانيــه.  الــذي كان  والحــزن  اإلذالل  فــوق  عــبء  اثقــل 
ســكب فيهــا يســوع نفســه أمــام اآلب فــي حــزن شــديد ســقط بطــرس علــى وجهــه 

وتمنــى المــوت لنفســه.
أن يســهر ويصلــي  فيــه أوصــاه معلمــه  الــذي  الوقــت  فــي  نــام  إذ  بطــرس  إن 
نــام كل التاميــذ فــي تلــك الســاعة  كان قــد أعــد الطريــق لخطيتــه الهائلــة. وإذ 
الحرجــة خســروا خســارة فادحــة. لقــد عــرف المســيح البلــوى المحرقــة التــي كانــوا 
تخديــر  علــى  الشــيطان  ســيعمل  كيــف  أيضــا  وعــرف  فيهــا،  يجــوزوا  أن  مزمعيــن 
كان  فلــو  أنذرهــم.  الســبب  ولهــذا  المحنــة،  لتــك  يتأهبــوا  ال  حتــى  حواســهم 
بطــرس قــد قضــى الســاعات التــي مــرت عليــه فــي البســتان ســاهرا مصليــاً، لمــا 
تُــرك ليســتند علــى قوتــه الواهنــة ولمــا أنكــر ســيده. لــو كان التاميــذ ســهروا مــع 
آالمــه  لمشــاهدة  تأهبــوا  لكانــوا  واأللــم  الحــزن  حــاالت  أشــد  فــي  وهــو  المســيح 
علــى الصليــب. وكانــوا قــد فهمــوا، إلــى حــد مــا، طبيعــة عذاباتــه الرهيبــة، وكانــوا 
اســتطاعوا أن يتذكــروا أقوالــه التــي أنبــأت عــن آالمــه وموتــه وقيامتــه. وفــي وســط 
الظلمــة الداجيــة، ظلمــة أقســى ســاعة، كان يمكــن ألنــوار الرجــاء أن تبــدد ظلمــة 

إيمانهــم. التاميــذ وتســند  يــأس 

محاكمة عند طلوع الشمس
إلــى قاعــة  ثانيــة وأتــي بيســوع  التــأم مجمــع الســنهدريم  النهــار  وحالمــا طلــع 
االجتمــاع. كان قــد أعلــن عــن نفســه انــه ابــن هللا. ولكنهــم حرفــوا أقوالــه لتكــون 
تهمــة يوجهونهــا ضــده. إال أنهــم لــم يســتطيعوا إدانتــه بموجــب هــذا ألن كثيريــن 
منهــم لــم يكونــوا حاضريــن فــي جلســة الليلــة الســابقة فلــم يســمعوا أقوالــه، وقــد 
عرفــوا أن القضــاء الرومانــي لــن يجــد فــي هــذه التهمــة علــة تســتوجب المــوت. 
ولكــن لــو أنهــم كلهــم يســمعونه يــردد نفــس كامــه بشــفتيه ألمكنهــم بلــوغ مأربهــم. 
إثــارة  منــه  القصــد  ادعــاء  أنــه  يمكنهــم تحريفــه علــى  بأنــه مســيا  ادعــاءه  أن  ذلــك 

سياســية. فتنــة 
فقالــوا لــه: » إِْن كُْنــَت أَنْــَت الْمِســيَح، فَُقــْل لََنــا! « ولكــن المســيح ظــل صامتــا 
للعواطــف  بنغمــة محزنــة محركــة  أجابهــم  أخيــر  بأســئلتهم.  يلحــون عليــه  فجعلــوا 
قُوَن، َوإِْن َســأَلُْت الَ تُِجيبُونَِني َوالَ تُطْلُِقونَِني «.  قائا لهم: » إِْن قُلُْت لَُكْم الَ تَُصدِّ
ولكــن حتــى ال يكــون لهــم عــذر أضــاف قائــا: » ُمْنــُذ اآلَن يَُكــوُن ابـْـُن اإلِنَْســاِن َجالًِســا 

ِة هللِا « )لوقــا 22: 69-67(. ــوَّ َعــْن يَِميــِن قُ

713, 714



محاكمة في الليل  |  697

فســألوه بصــوت واحــد قائليــن: » أَفَأَنْــَت ابْــُن هللِا؟ « فأجابهــم قائــا: » أَنْتُــْم 
تَُقولـُـوَن إِنِّــي أَنـَـا ُهــَو «. فصاحــوا قائليــن: » َمــا َحاَجتَُنــا بَْعــُد إِلـَـى َشــَهاَدٍة؟ ألَنََّنــا نَْحــُن 

َســِمْعَنا ِمــْن فَِمــِه « )لوقــا 70:22، 71(.
وهكــذا بموجــب إدانــة الســلطات اليهوديــة ليســوع للمــرة الثالثــة كان ال بــد أن 
يمــوت. وقــد ظنــوا أنــه ال يلزمهــم إال مصادقــة الرومــان علــى هــذا الحكــم وحينئــذ 

يســلمونه إلــى أيديهــم.

يصرخون: اقتلوه
ثــم تــا ذلــك المشــهد الثالــث إلهانــة المســيح والســخرية بــه، وكان ذلــك أردأ 
وأشــد إيامــا لــه حتــى ممــا القاه مــن الرعــاع. فأمــام الكهنــة والرؤســاء وبمصادقتهــم 
حــدث كل ذلــك. لقــد انتُزعــت مــن قلوبهــم كل مشــاعر الرفــق واإلنســانية. فــإذ 
كانــت حججهــم واهيــة وقــد عجــزوا عــن إســكات صــوت يســوع لجــأوا إلــى أســلحة 
الذيــن  إلســكات  المتعاقبــة  التاريــخ  عصــور  فــي  اســتخدمت  التــي  كتلــك  أخــرى 

ُحســبوا هراطقــة - أي إيقــاع اآلالم والظلــم، والحكــم بالمــوت عليــه.
وعندمــا نطــق القضــاء بالحكــم علــى يســوع شــمل الشــعب هيــاج شــيطاني، 
فــكان زئيرهــم يشــبه زئيــر الضــواري. فاندفــع ذلــك الجمــع نحــو يســوع صارخيــن 
وقائليــن إنــه مجــرم. اقتلــوه! ولــوال وجــود جنــود الرومــان لمــا عــاش يســوع حتــى 
كبحــت  التــي  الرومانيــة  الســلطات  تدخــل  ولــوال  جلجثــة.  صليــب  علــى  يعلــق 
أمــام  إربــا  إربــا  يســوع  لمزقــوا  المهتاجيــن  الرعــاع  أولئــك  جمــاح  الســاح  بقــوة 

القضــاة. أولئــك 
تثبــت  لــم  الــذي  ذاك  بهــا  عومــل  التــي  المعاملــة  بســبب  الوثنيــون  غضــب 
ضــده أيــة تهمــة. وقــد أعلــن الضبــاط الرومــان أن اليهــود إذ أصــدروا حكمهــم بإدانــة 
يســوع كانــوا بذلــك يتعــدون علــى ســلطان الرومــان، وإن إدانــة إنســان والحكــم عليــه 
بالمــوت بنــاء علــى اعترافــه كان انتقاضــا علــى الشــريعة اليهوديــة. فهــذا التدخــل 
عقبتــه فتــرة توقــف فــي اإلجــراءات. ولكــن قلــوب رؤســاء اليهــود كانــت قــد تحجــرت 

فمــا عــاد فيهــا أي عطــف ومــا عــادوا يحســون بــأي خجــل.
لقــد نســي الكهنــة والرؤســاء جــال مركزهــم وجعلــوا يهينــون ابــن هللا بنعــوت 
نجســة كريهــة. جعلــوا يعيرونــه بنســبه وأعلنــوا أن ادعــاءه أنــه مســيا جعلــه مســتحقا 
ألشــنع ميتــة مهينــة. إن أنجــس النــاس الفاســقين أهانــوا الُمَخلِّــص إهانــات مخجلــة. 
فغطــوا وجهــه بثــوب بــال وجعــل معذبــوه يلطمونــه علــى وجهــه قائليــن: » تََنبَّــأْ لََنــا 
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أَيَُّهــا الَْمِســيُح، َمــْن َضَربـَـَك؟ « )متــى 26: 68(. فلمــا نزعــوا عــن وجهــه ذلــك الثــوب 
بصــق فــي وجهــه رجــل حقيــر.

لقــد ســجل مائكــة الســماء، بــكل أمانــة، كل إهانــة وكل نظــرة وكل عمــل ضــد 
قائدهــم المحبــوب. وفــي يــوٍم آٍت، وكل آت قريــب، ســينظر أولئــك النــاس األدنيــاء 
الذيــن احتقــروا المســيح وبصقــوا فــي وجهــه الهــادئ الشــاحب — ســينظرون ذلــك 

الوجــه فــي مــلء مجــده وهــو يشــع بلمعــان أشــد مــن نــور الشــمس.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 6: 70؛ 13: 27؛ متى 26: ٤8؛ 27: ٤(.

إن تاريــخ يهــوذا يرينــا الخاتمــة المؤلمــة لحيــاة كان يمكــن أن تكــون مكرمــة مــن هللا. 
لــو كان يهــوذا قــد مــات قبــل الرحلــة األخيــرة إلــى أورشــليم العتبــر جديــرا بمكانــة بيــن 
االثني عشر، وألحسوا بالخسارة عند موته. والمقت الذي ظل ياحقه مدى أجيال 
التاريــخ مــا كان يكــون لــه وجــود لــوال صفاتــه التــي نضجــت وظهــرت علــى حقيقتهــا فــي 
نهايــة تاريخــه. ولكــن كان هنالــك غــرض ألجلــه انكشــفت أخاقــه للعالــم، فلقــد صــار 

إنــذارا لــكل مــن تســول لهــم أنفســهم أن يخونــوا األمانــة المقدســة الُمَســلََّمة لهــم.
قبــل الفصــح بقليــل جــدد يهــوذا اتفاقــه مــع الكهنــة علــى أن يســلم يســوع إلــى 
أيديهــم، وتــم االتفــاق علــى أن يقبــض علــى الُمَخلِّــص فــي أحــد المعتكفــات التــي كان 
يتــردد عليهــا للتأمــل والصــاة. ومنــذ إقامــة الوليمــة فــي بيــت ســمعان كانــت لــدى 
يهــوذا فرصــة للتأمــل فــي الــدور الــذي تعهــد أن يقــوم بــه، ولكنــه لــم يغيــر رأيــه. فبثاثيــن 

مــن الفضــة — التــي هــي ثمــن عبــد- بــاع رب المجــد للعــار والمــوت.
كان يهــوذا محبــا للمــال بطبعــه، ولكنــه لــم يكــن دائمــا فاســدا إلــى حــد القيــام بمثــل 
هذا العمل. لقد ظل محتضنا تلك الروح الشريرة، روح الجشع حتى غدت الدافع 
المســيطر علــى حياتــه. فلقــد طغــت محبتــه للمــال علــى محبتــه للمســيح. فلمــا صــار 
عبدا لرذيلة واحدة ســلم نفســه للشــيطان لينســاق في تيار الخطية إلى أبعد مدى.

انضــم يهــوذا إلــى التاميــذ عندمــا كانــت تتبــع المســيح جمــوع كثيــرة، حيــث 
حركــت تعاليــم المســيح قلوبهــم وذُهلــوا مــن كامــه الــذي نطــق بــه فــي المجمــع أو 
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علــى شــاطئ البحــر أو مــن فــوق الجبــل. وقــد رأى يهــوذا العــرج والعمــى والمرضــى 
يتقاطرون على يسوع من القرى والمدن. رأى المحتضرين عند قدميه. ورأى قوات 
الُمَخلِّص ومعجزاته لشفاء المرضى وإخراج الشياطين وإقامة الموتى. فأحس هو 
في نفســه ببرهان قوة المســيح. كما الحظ أن تعاليم المســيح تفوق كل ما ســبق أن 
ســمعه. فأحــب المعلــم العظيــم واشــتاق إلــى أن يكــون معــه. وأحــس بالرغبــة فــي أن 
تتغيــر أخاقــه وحياتــه وكان يرجــو أن يختبــر هــذا التغييــر عــن طريــق ارتباطــه بيســوع. 
ولــم يــرده الُمَخلِـّـص، بــل أعطــاه مكانــا بيــن التاميــذ االثنــي عشــر، ووكل إليــه عمــل 
المبشــر وأعطــاه ســلطانا لشــفاء المرضــى وإخــراج الشــياطين. ولكــن يهــوذا لــم يصــل 
إلــى حــد تســليم نفســه للمســيح تســليماً كامــاً. فلــم يطــرد عــن نفســه حــب المــال أو 
األطمــاع الدنيويــة. ومــع أنــه قبــل أن يكــون فــي مركــز خــادم المســيح لــم يخضــع نفســه 
للتأثيــرات اإللهيــة ليصوغــه الــرب كمــا يريــد. وقــد أحــس أن بإمكانــه االحتفــاظ بحكمــه 

وآرائــه الخاصــة، فربــى فــي نفســه ميــا لانتقــاد واالتهــام.

كفء في نظر نفسه
كانــت ليهــوذا مكانــة مرموقــة بيــن التاميــذ وكان لــه عليهــم تأثيــر عظيــم. وكان 
يهنــئ نفســه علــى مواهبــه الفــذة ويعتبــر إخوتــه أدنــى منــه بمــا ال يقــاس فــي أصالــة 
الــرأي والمواهــب. وكان يفكــر قائــا إنهــم ال يــرون الفــرص الســانحة المقدمــة لهــم 
ولذلــك فهــم ال يســتفيدون منهــا. إن الكنيســة ال يمكنهــا أن تنجــح أو تتقــدم وفيهــا 
أمثــال هــؤالء القــادة القصيــري النظــر. إن بطــرس رجــل متهــور، فهــو يتحــرك ويعمــل 
كان  التــي  الحقائــق  وقلبــه  عقلــه  فــي  يختــزن  كان  الــذي  يوحنــا  أمــا  تفكــر،  بــدون 
المســيح ينطــق بهــا فــكان يهــوذا يــرى أنــه ال يصلــح ألن يكــون رجــاً اقتصاديــاً. ومتــى 
الــذي علمتــه مهنتــه الســابقة أن يكــون دقيقــا فــي كل شــيء كان مدققــا جــداً فــي 
أمــر األمانــة، وكان دائــم التفكيــر فــي أقــوال المســيح وكان مشــغوالً بهــا جــدا حتــى، 
كمــا حكــم عليــه يهــوذا، لــم يكــن يوثــق بــه لاضطــاع بعمــل ناجــح مســتمر. وهكــذا 
أجمــل يهــوذا التاميــذ كلهــم، وكان يهنــئ نفســه بالقــول أنــه لــوال خبرتــه فــي اإلدارة 
والتدبيــر لوقعــت الكنيســة فــي ورطــة وارتبــاك مالــي مــرارا عديــدة. فاعتبــر يهــوذا 
نفســه الشــخص الكــفء الــذي ال يمكنــه أن يُخــدع. ففــي تقديــره كان هــو مفخــرة 

عمــل الــرب، وهكــذا كان يصــور نفســه دائمــا.
لكــن يهــوذا عمــي عــن ضعــف خلقــه. وقــد أوجــده المســيح فــي وضــع خــاص 
بحيــث تكــون لــه فرصــة ألن يــرى هــذا الضعــف ويصلحــه. وكأميــن صنــدوق للتاميــذ 
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كان مطلوبــا منــه أن يدبــر حاجــات تلــك الجماعــة الصغيــرة ويســد حاجــات الفقــراء. 
وعندمــا كان فــي العليــة فــي عيــد الفصــح قــال لــه يســوع: » َمــا أَنْــَت تَْعَملُــُه فَاْعَملْــُه 
مــا  يشــتري  بــأن  أمــره  الســيد  أن  التاميــذ  فظــن   ،)27 )يوحنــا 13:  ُســرَْعٍة «  ِبأَكْثَــِر 
يحتاجــون إليــه للعيــد أو أن يعطــي شــيئا للفقــراء. وإذ كان يهــوذا يخــدم اآلخريــن كان 
ينبغــي أن يربــي فــي نفســه روحــا خاليــة مــن األثــرة. ولكــن فيمــا كان يصغــي كل يــوم 
إلــى تعاليــم المســيح ويــرى حياتــه التــي ال أثــر فيهــا لأنانيــة انغمــس فــي ميولــه للطمــع. 
والمبالــغ الضئيلــة التــي كانــت تصــل إلــى يــده كانــت تجربــة دائمــة لــه. ومــرارا عندمــا 
كان يقــدم للمســيح خدمــة صغيــرة أو يكــرس بعــض وقتــه ألغــراض دينيــة كان يبيــح 
لنفســه أن يأخــذ جــزءا مــن ذلــك القليــل الــذي كان فــي الصنــدوق أجــرا لــه. وكانــت 

تلــك األعــذار كافيــة فــي نظــره لتبريــر عملــه، ولكنــه فــي نظــر هللا كان ســارقا ولصــا.
كان يهــوذا يســتاء عندمــا كان المســيح يــردد هــذا المبــدأ مــرارا وهــو أن ملكوتــه 
ليــس مــن هــذا العالــم. وقــد رســم فــي ذهنــه خطــة كان ينتظــر أن المســيح سيســير 
عليها. لقد قرر أنه ينبغي إطاق سراح يوحنا المعمدان بإخراجه من سجنه. ولكن 
هــا هــو يوحنــا يظــل ســجينا إلــى أن يقطــع رأســه، وهــا هــو يســوع بــدال مــن أن يثبــت 
حقــه الملكــي وينتقــم لمــوت يوحنــا يذهــب مــع تاميــذه ليعتكفــوا فــي موضــع خــاء. 
أمــا يهــوذا فــكان يريــد إثــارة حــرب أشــد عدوانــا. وقــد فكــر أنــه إذا كان يســوع ال يمنــع 
تاميــذه مــن تنفيــذ خططهــم فالعمــل ال بــد أن ينجــح. الحــظ يهــوذا عــداوة قــادة اليهود 
المتزايــدة للمســيح ورأى عــدم مبــاالة يســوع بهــم عندمــا تحــدوه طالبيــن منــه آيــة مــن 
الســماء. وقــد أفســح فــي قلبــه مجــاال لعــدم اإليمــان فأدخــل العــدو إلــى ذلــك القلــب 
كثيــرا مــن أفــكار الشــك والتمــرد. فــكان يتســاءل مثــا قائــا: لمــاذا يســهب المســيح 
كثيــرا فــي الــكام عــن األمــور المثبطــة للهمــم؟ ولمــاذا يتنبــأ عــن وقــوع التجــارب عليــه 
وعلــى تاميــذه؟ إن أمــل يهــوذا فــي أن يكــون لــه مركــز ســام فــي الملكــوت الجديــد 
ســاقه إلــى تأييــد دعــوى المســيح، فهــل تخيــب آمالــه؟ إن يهــوذا لــم يكــن قــد قــرر بــأن 

يســوع ليــس ابــن هللا ولكنــه كان يتســاءل مرتابــا ويحــاول أن يجــد تعليــا لمعجزاتــه.

محبة الذات تعمي بصيرته
كــون  فكــرة  يــروج  دائمــا  كان  يهــوذا  فــإن  الُمَخلِـّـص  تعاليــم  مــن  الرغــم  وعلــى 
المســيح ســيملك علــى عــرش داود فــي أورشــليم. وعندمــا أشــبع يســوع الخمســة 
اآلالف حــاول يهــوذا إتمــام هــذا األمــر. وفــي تلــك الفرصــة ســاعد يهــوذا فــي توزيــع 
الطعــام علــى ذلــك الجمــع الجائــع. وكانــت لديــه فرصــة ألن يــرى مقــدار النفــع الــذي 
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فــي مقــدوره أن يقدمــه لآلخريــن. وأحــس بالرضــى والشــبع الــذي يأتــي مــن خدمــة 
هللا. كذلــك أعــان فــي اإلتيــان بالمرضــى المتألميــن مــن بيــن الجمــع إلــى حيــث كان 
المســيح. وقــد رأى مقــدار الراحــة والفــرح والبهجــة التــي تحــل فــي قلــوب البشــر 
عــن طريــق قــوة يســوع الشــافية، وكان يمكنــه أن يــدرك طــرق المســيح. ولكــن أنانيتــه 
وأغراضــه الذاتيــة أعمــت عينيــه. كان يهــوذا أول مــن حــاول االســتفادة مــن الحماســة 
التــي أثارتهــا معجــزة األرغفــة. وكان هــو الــذي دبــر مشــروع خطــف يســوع وجعلــه 

ملــكا. كانــت لــه آمــال عاليــة، ولذلــك كانــت خيبتــه مريــرة.
كان حديــث المســيح عــن خبــز الحيــاة فــي المجمــع هــو نقطــة التحــول فــي تاريــخ 
يهــوذا. لقــد ســمع هــذا القــول: » إِْن لَــْم تَأْكُلُــوا َجَســَد ابْــِن اإلِنَْســاِن َوتَْشــَربُوا َدَمــُه، 
فَلَيْــَس لَُكــْم َحيَــاٌة ِفيُكــْم « )يوحنــا 6: ٥3( ورأى يهــوذا أن يســوع يقــدم للنــاس نفعــاً 
روحيــاً ال زمنيــاً. وقــد اعتبــر يهــوذا نفســه رجــا بعيــد النظــر، وظــن أنــه اســتطاع أن يــرى 
أن يســوع لــم يكــن يحظــى بالكرامــة، ولذلــك ال يســتطيع أن يقــدم لتابعيــه رتبــا عاليــة، 
فعقــد العــزم علــى أال يرتبــط بالمســيح عــن قــرب إال بدرجــة تمكنــه مــن التراجــع، فعــزم 

علــى أن يترقــب الفــرص، وقــد فعــل.
مــن ذلــك الوقــت بــدأ يجاهــر بشــكوكه التــي أربكــت التاميــذ وحيرتهــم. لقــد 
خلــق الخصومــات والمشــادات والمبــادئ المضللــة مــرددا الحجــج التــي كان يوردهــا 
الكتبــة والفريســيون ضــد دعــوى المســيح. فــكل المتاعــب والمضايقــات والصلبــان 
الكبيــرة والصغيــرة والصعوبــات والمعطــات الظاهــرة لتقــدم اإلنجيــل - كل هــذا 
فســره يهــوذا علــى أنــه برهــان علــى عــدم صــدق اإلنجيــل. وكان يــورد آيــات كتابيــة لــم 
يكــن لهــا ارتبــاط بالحقائــق التــي كان يســوع يعلــم بهــا. وهــذه اآليــات عندمــا كانــت 
تخــرج عــن ســياقها والمعنــى الــذي قيلــت ألجلــه كانــت تُحيِّــر التاميــذ وتزيــد مــن 
المفشــات التــي كانــت تصدمهــم بــا انقطــاع. ومــع ذلــك فــإن يهــوذا عمــل هــذا 
كلــه بكيفيــة تظهــره علــى أنــه رجــل حــي الضميــر. وعندمــا كان التاميــذ يبحثــون عــن 
برهــان إثبــات صــدق أقــوال المعلــم العظيــم إذا بيهــوذا يقودهــم دون أن يشــعروا 
إلــى طريــق آخــر. وهكــذا فبطريقــة دينيــة وحســب الظاهــر حكيمــة كان يهــوذا يقــدم 
المســائل فــي نــور يختلــف عمــا قدمــه بــه المســيح. ويقــرن بكامــه معنــى يختلــف عــن 
المعنــى الــذي قصــده يســوع. فكانــت مقترحاتــه دائمــا تثيــر الطمــوح والرغبــة فــي 
التفــوق العالمــي، وهكــذا كان يحــول أفــكار التاميــذ عــن األمــور الهامــة التــي كانــت 
عليهــم االهتمــام بهــا. إن المنازعــات حــول مــن منهــم يكــون األعظــم كانــت تحــدث 

فــي أغلــب األحيــان بإيعــاز مــن يهــوذا.
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» َواِحٌد ِمْنكُْم َشْيطَاٌن «
وعندمــا قــدم يســوع لذلــك الرئيــس الغنــي شــرط التلمــذة اســتاء يهــوذا وظــن أن 
خطــأ قــد وقــع. فلــو أن رجــاال مــن أمثــال هــذا الرئيــس ينضمــون إلــى المؤمنيــن لكانــوا 
يعضــدون المســيح ويســاهمون فــي نشــر رســالة إنجيلــه. وقــد فكــر قائــا إنــه لــو طلــب 
منه أن يكون ناصحا ومشــيرا لكان يبتكر وســائل كثيرة لخير تلك الكنيســة الصغيرة. 
قــد تختلــف مبادئــه وطرقــه قليــا عــن مبــادئ المســيح وطرقــه، ولكنــه كان يظــن نفســه 

أحكــم مــن المســيح فــي تلــك الشــؤون.
وفــي كل مــا كان يقولــه المســيح لتاميــذه كان هنالــك شــيء يخالفــه فيــه يهــوذا 
فــي قلبــه، فبتأثيــره كانــت خميــرة النفــور تعمــل عملهــا. لــم يكــن التاميــذ يرون العامل 
الحقيقــي فــي كل هــذا. ولكــن يســوع عــرف أن الشــيطان كان يطبــع صفاتــه علــى 
قلــب يهــوذا، وكان بذلــك يفســح المجــال لــه ليؤثــر علــى باقــي التاميــذ. وقــد أعلــن 
المســيح قبــل تســليمه بعــام قائــا: » أَلَيْــَس أَنِّــي أَنَــا اْختَرْتُُكــْم، االثَْنــْي َعَشــَر؟ َوَواِحــٌد 

ِمْنُكــْم َشــيْطَاٌن! « )يوحنــا 6: 70(.
أنــه كان يشــك فــي  لــم يجاهــر بالمقاومــة، كا وال ظهــر  مــع ذلــك فــإن يهــوذا 
تعاليــم الُمَخلِـّـص، كمــا لــم يجاهــر بالتذمــر حتــى جــاء وقــت الوليمــة التــي أقيمــت 
فــي بيــت ســمعان. فعندمــا دهنــت مريــم بالطيــب قدمــي الُمَخلِّــص ظهــرت أطمــاع 
يهــوذا. وعندمــا ســمع يهــوذا توبيــخ يســوع بــدا كأن روحــه قــد صــارت كتلــة مــن المــرارة، 
فكبريــاؤه الجريحــة وتعطشــه لانتقــام نقضــا الســياجات، وتحكــم فيــه الطمــع الــذي 
احتضنــه فــي قلبــه أمــدا طويــا. وهــذا ســيكون اختبــار كل مــن يصــر علــى مداعبــة 
الخطيــة والتحــرش بهــا. إن عناصــر الفســاد التــي ال تُقــاَوم وتغلــب تســتجيب لتجــارب 

الشــيطان فيستأســر الشــيطان إرادة اإلنســان.
إال أن يهــوذا لــم يكــن قــد تقســى بعــد تمامــا. وحتــى بعدمــا تعهــد مرتيــن بــأن يســلم 
الُمَخلِـّـص كان أمامــه المجــال للتوبــة. وعنــد عشــاء الفصــح أعلــن يســوع ألوهيتــه 
بكشــفه لنوايــا الخائــن. إنــه بــكل رقــة شــمل يهــوذا فــي خدمتــه التــي قــام بهــا ألجــل 
التاميــذ. ولكنــه لــم يكتــرث آلخــر توســات المحبــة. وحينئــذ تقــرر مصيــر يهــوذا، وتلك 

الرِّجــان اللتــان غســلهما يســوع خرجتــا إلتمــام تدبيــر الخيانــة والتســليم.
جعــل يهــوذا يتحــاج قائــا إنــه إذا كان يســوع ســيصلب فــا بــد مــن حــدوث ذلــك، 
لــن يمــوت فــإن  لــن يغيــر النتيجــة. فــإذا كان يســوع  وعملــه فــي تســليم الُمَخلِـّـص 
التســليم ســيضطره لتخليــص نفســه. وعلــى كل حــال فــإن يهــوذا ســيربح شــيئا بغــدره 

وخيانتــه. وقــد حســب أنــه قــد عقــد صفقــة رابحــة بتســليمه ســيده.
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نوايا الخائن
ومــع ذلــك فــإن يهــوذا لــم يكــن يعتقــد أن المســيح سيســمح لأعــداء بالقبــض 
عليــه. إنــه بتســليمه إيــاه كان يقصــد أن يُعلــم يســوع درســا. لقــد قصــد أن يلعــب 
الــذي  باالحتــرام  معاملتــه  علــى  الحيــن  ذلــك  مــن  الُمَخلِـّـص حريصــا  يجعــل  دورا 
يســتحقه. ولكــن يهــوذا لــم يكــن يعلــم أنــه إنمــا يســلم المســيح للمــوت. كــم مــن مــرة 
عندمــا كان الُمَخلِّــص يعلــم بأمثــال أذهلــت تلــك األمثــال الكتبــة والفريســيين! وكــم 
مــن مــرة حكمــوا هــم علــى أنفســهم! فــي أحيــان كثيــرة عندمــا كانــت قلوبهــم تقتنــع 
بالحــق امتــأوا حنقــا ورفعــوا حجــارة ليرجمــوه ولكنــه مــراراً كثيــرة كان ينجــو بنفســه. 
ففكــر يهــوذا قائــا: مــا دام يســوع قــد نجــا مــن أشــراك هــذا عددهــا فهــو بالتأكيــد لــن 

يســمح ألحــد بالقبــض عليــه.
يســوع هــو مســيا حقــا  إذا كان  قــال:  تجربــة.  إجــراء  يهــوذا علــى  عــزم  لذلــك 
فالشــعب الذيــن قــد عمــل معهــم كل هــذا سيحتشــدون حولــه وينــادون بــه ملــكا. 
ليهــوذا  وســيكون  الشــكوك،  تســاورها  كانــت  كثيــرة  عقــوال  نهائيــا  ســيقنع  وهــذا 
فضــل إجــاس الملــك علــى عــرش داود، وهــذا الصنيــع ســيضمن لــه أســمى مكانــة 

بعــد المســيح فــي الملكــوت الجديــد.
لقــد مثاــل ذلــك التلميــذ الخائــن دوره بتســليم يســوع، فعندمــا قــال لقــادة الرعــاع 
فــي البســتان: » الَّــِذي أُقَبِّلـُـُه ُهــَو ُهــَو. أَْمِســُكوُه « )متــى 26: ٤8( كان يهــوذا يعتقــد 
تمامــا أن المســيح ســينجو مــن أيديهــم. فــإذا المــوه حينئــذ كان ســيجيبهم قائــا: ألــم 

أقــل لكــم امســكوه بســرعة؟
إذ شــدوا وثاقــه جيــداً.  القابضيــن علــى يســوع يعملــون بمشــورته  يهــوذا  رأى 
وبــكل ذهــول رأى يهــوذا الُمَخلِّــص يستســلم لهــم وهــم يمضــون بــه، فتبعــه بجــزع مــن 
البســتان إلــى المحاكمــة أمــام رؤســاء اليهــود. وفــي كل لحظــة كان يهــوذا ينتظــر أن 
يســوع ســيباغت أعــداءه إذ يظهــر أمامهــم كابــن هللا ويحبــط كل مؤامراتهــم ويشــل 
لأعــداء  مستســلم  ويســوع  ســاعات  وتلتهــا  ســاعة  مــرت  بعدمــا  ولكــن  قوتهــم. 
محتمــا كل إهانــة وقعــت عليــه، اســتولى علــى ذلــك الخائــن خــوف رهيــب لئــا 

يكــون قــد بــاع معلمــه للمــوت.
تعذيبــات  احتمــال  يهــوذا  يســتطع  لــم  االنتهــاء  علــى  المحاكمــة  أوشــكت  وإذ 
ضميــره المذنــب أكثــر مــن ذلــك. وفجــأة رن فــي أرجــاء تلــك الــدار صــوت أجــش، 
فســرت فــي كل القلــوب هــزة رعــب. وإذا بذلــك الصــوت يقــول: إنــه بــريء، فأطلــق 

ســراحه يــا قيافــا.
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» أَْخطَأُْت «
وســط  فــي  الطــول  الفــارع  بجســمه  لنفســه طريقــا  يشــق  يهــوذا  شــوهد  وقــد 
قطــرات  جبينــه  علــى  تجمــدت  وقــد  الوجــه  شــاحب  كان  الفــزع.  الجمــع  ذلــك 
كبيــرة مــن العــرق. وإذ تقــدم مــن كرســي القضــاء طــرح أمــام رئيــس الكهنــة قطــع 
إليــه  توســل  لهفــة  بــكل  قيافــا  بثيــاب  أمســك  وإذ  لســيده.  خيانتــه  ثمــن  الفضــة 
أن يطلــق ســراح يســوع معلنــا أنــه لــم يفعــل شــيئا يســتحق ألجلــه المــوت. فبــكل 
غضــب نحــى قيافــا يهــوذا بعيــدا عنــه، ولكنــه كان متحيــرا ال يــدري مــاذا يقــول. هــا 
قــد فُضحــت خيانــة الكهنــة وغدرهــم. لقــد بــات واضحــا أنهــم قــد أعطــوا رشــوة 

معلمــه. إليهــم  ليســلم  الخائــن  التلميــذ  لذلــك 
ومــرة أخــرى قــال يهــوذا: » أَْخطـَـأُْت إِذْ َســلَّْمُت َدًمــا بَِريئـًـا «. ولكــن بعدمــا اســتعاد 
رئيس الكهنة رباطة جأشه أجاب يهوذا قائا باحتقار: » َماذَا َعلَيَْنا؟ أَنَْت أَبِْصر! « 
)متــى 27: ٤(. كان الكهنــة يرغبــون فــي جعــل يهــوذا آلــة فــي أيديهــم. ولكنهــم احتقــروا 

نذالتــه. فلمــا ارتــد إليهــم راجعــا معترفا ركلــوه وطردوه.
أمــا اآلن فهــا يهــوذا ينطــرح عنــد قدمــي يســوع معترفــا بأنــه ابــن هللا ومتوســا إليــه 
أن يخلــص نفســه. ولــم يوبخــه الُمَخلِـّـص علــى خيانتــه لــه. لقــد عــرف أن يهــوذا لــم 
يتــب، فلقــد أجبــر علــى ذلــك االعتــراف الخــارج مــن أعمــاق نفســه المجرمــة بواســطة 
إحساســه الرهيــب بالدينونــة وانتظــار يــوم الهــاك المخيــف، ولكنــه لــم يكــن يحــس 
بالحــزن العميــق الــذي يمــزق القلــب لكونــه قــد أســلم للمــوت ابــن هللا الــذي بــا 
عيــب وأنكــر قــدوس شــعبه. ومــع ذلــك فــإن يســوع لــم ينطــق بالدينونــة عليــه بــل نظــر 

إليــه بــكل إشــفاق وقــال: ألجــل هــذا أتيــت إلــى هــذه الســاعة.
سرت بين ذلك الجمع همهمة اندهاش. إنهم بدهشة بالغة رأوا صبر المسيح 
علــى ذلــك الخائــن. ومــرة أخــرى ســاد عليهــم االقتنــاع بــأن هــذا اإلنســان البــد أن يكــون 
أكثــر مــن إنســان عــادي. ولكنهــم عــادوا يتســاءلون: ولكــن إذا كان هــو ابــن هللا فلمــاذا 

لــم يحطــم الساســل والقيــود وينتصــر علــى مــن يــزدرون بــه.
رأى يهــوذا أن كل توســاته قــد ذهبــت هبــاء فاندفــع خارجــا مــن تلــك الــدار وهــو 
يصــرخ قائــا: فــات األوان! فــات األوان! وقــد أحــس أنــه ال يمكنــه أن يعيــش ليــرى 

يســوع معلقــا علــى الصليــب. ففــي يأســه خــرج وشــنق نفســه.
وبعــد مــرور ســاعات قليلــة مــن ذلــك اليــوم نفســه، وفــي الطريــق مــن دار واليــة 
بياطــس إلــى جلجثــة إذ كان النــاس األشــرار يقــودون يســوع إلــى مــكان الصلــب 
وهــم يصيحــون صيحــات الســخرية واالحتقــار كفــوا عــن ذلــك فجــأة. فــإذ عبــروا 
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مــن بقعــة خــاء رأوا تحــت شــجرة يابســة جثــة يهــوذا. لقــد كان منظــرا يدعــو إلــى 
أشــد االشــمئزاز. إن ثقــل جســم ذلــك الرجــل قطــع الحبــل الــذي كان مشــنوقا بــه 
وهــو مدلــى مــن الشــجرة. فــإذ ســقط تمــزق جســمه تمزيقــا مريعــا، وكانــت الــكاب 
تنهــش جثتــه. ففــي الحــال أخــذوا الجثــة ودفنوهــا بعيــدا عــن األنظــار. ولكــن النــاس 
قللــوا مــن ســخريتهم بعــد ذلــك. وقــد دل شــحوب وجوههــم علــى مــا كان يجــول فــي 
نفوســهم مــن خواطــر. إذ بــدا وكأن الدينونــة قــد بــدأت تنســكب علــى أولئــك الذيــن 

كانــوا مجرميــن فــي دم يســوع.
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دار والية بيالطس

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 27: 2، 11-31؛ مرقس 1٥: 1-20؛
 لوقا 23: 1-2٥؛ يوحنا 18: 28-٤0؛ 19: 16-1(.

الوالــي  بياطــس  واليــة  دار  فــي  كأســير  اليديــن  موثــق  يقــف  المســيح  هــو  هــا 
الرومانــي. وحــول المســيح يقــف حــراس مــن الجنــود، وهــا النــاس يتقاطــرون علــى 
الــدار التــي كادت تغــص بالمشــاهدين. وخــارج البــاب قضــاة الســنهدريم والكهنــة 

والرعــاع. والشــيوخ  والرؤســاء 
حتــى  بياطــس  إلــى  أتــوا  يســوع  بإدانــة  بعدمــا حكمــوا  الســنهدريم  رجــال  إن 
يثبــت الحكــم وينفــذه. ولكــن هــؤالء الرؤســاء اليهــود لــم يريــدوا دخــول دار الواليــة 
دار  إلــى  لــو دخلــوا  يُحســبون نجســين  الطقســية  الرومانيــة. فبموجــب شــريعتهم 
الواليــة، وبذلــك يُحرمــون مــن االشــتراك مــع الشــعب فــي االحتفــاء بعيــد الفصــح. 
إنهــم فــي عماهــم لــم يــروا أن عداوتهــم القاتلــة ليســوع قــد نجســت قلوبهــم. ولــم 
يــروا أن المســيح هــو خــروف الفصــح الحقيقــي، فحيــث قــد رفضــوه فيكــون العيــد 

العظيــم بالنســبة إليهــم قــد فقــد معنــاه وداللتــه.
وعندمــا أُتــي بالُمَخلِـّـص إلــى دار القضــاء لــم ينظــر إليــه بياطــس نظــرة ِود. لقــد 
اُســتُدعي ذلــك الحاكــم الرومانــي مــن حجــرة نومــه علــى عجــل فصمــم علــى أن ينهــي 
عملــه بأســرع مــا يمكــن. كان علــى اســتعداد ألن يعامــل أســيره بقســوة واســتبداد. 
وإذ طبــع علــى وجهــه أقســى مظاهــر العبوســة التفــت ليــرى أي نــوع مــن النــاس هــذا 
اإلنســان الــذي ســيفحصه حتــى أنــه أوقــظ مــن نومــه فــي مثــل هــذه الســاعة المبكــرة 
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لكــي يحكــم فــي أمــره. وقــد عــرف أنــه البــد أن يكــون واحــدا ممــن كان رؤســاء اليهــود 
يتوقــون إلــى محاكمتهــم وإيقــاع القصــاص بهــم بســرعة.

أمام الحاكم الروماني
التفــت بياطــس إلــى الرجــال القابضيــن علــى يســوع ثــم نظــر إلــى أســيره نظــرة 
فاحصــة. لقــد ســبق لــه أن تعامــل مــع كل أنــواع المجرميــن ولكــن لــم يــؤت إليــه قــط 
بإنســان كهــذا ارتســمت علــى محيــاه آيــات النبــل والصــاح. لــم يــَر علــى وجهـــه أي 
أثــر ينــم عــن أنــه آثــم، أو أي تعبيــر عــن الخــوف أو الجســارة أو التحــدي بــل رأى أمامــه 
إنســانا عليــه ســيماء الهــدوء والعظمــة. فلــم تكــن علــى وجهــه آثــار اإلجــرام بــل كان 

عليــه طابــع الســماء.
إن منظــر يســوع جعــل أســارير بياطــس تنفــرج، فأُوقظــت طبيعتــه الصالحــة. 
كان قــد ســمع عــن يســوع وأعمالــه. وكانــت امرأتــه قــد أخبرتــه عــن بعــض األعمــال 
العجيبــة التــي أجراهــا النبــي الجليلــي الــذي كان يشــفي المرضــى ويقيــم الموتــى. 
ذكــر بياطــس هــذا كلــه كمــا لــو كان يحلــم. وذكــر اإلشــاعات التــي كان قــد ســمعها 
مــن مصــادر مختلفــة، فعــزم علــى أن يطلــب مــن اليهــود أن يخبــروه بالتهــم التــي 

يقدمونهــا ضــد هــذا األســير.
شــكاية  وأيــة  هنــا،  إلــى  بــه  أتيتــم  ولمــاذا  اإلنســان،  هــذا  مــن  قائــا:  ســألهم 
تقدمونهــا ضــده؟ فارتبــك اليهــود. وإذ كانــوا يعلمــون أنهــم ال يســتطيعون إثبــات أيــة 
تهمــة ضــد المســيح لــم يكونــوا يرغبــون فــي أن يكــون الفحــص علنيــا. فأجابــوه قائليــن 

إنــه مضــل يدعــى يســوع الناصــري.
هــَذا  َعلَــى  ُمــوَن  تَُقدِّ ِشــَكايٍَة  ـَة  » أَيَـّ قائــا:  أخــرى  مــرة  بياطــس  فســألهم 
اإلِنَْســاِن؟ « فلــم يجبــه الكهنــة عــن ســؤاله بــل أجابــوه بــكام دل علــى شــدة انفعالهــم 
إذ قالــوا: » لَــْو لَــْم يَُكــْن فَاِعــَل َشــرا لََمــا كُنَّــا قَــْد َســلَّْمَناُه إِلَيْــَك! « )يوحنــا 18: 29، 
30(. وكأنهــم يقولــون: عندمــا يقــدم إليــك رجــال الســنهدريم الذيــن هــم رؤســاء 
إلــى الســؤال عــن  مــا يدعــو  للمــوت فهــل هنالــك  األمــة رجــا يعتبرونــه مســتحقا 
التهمــة الموجهــة إليــه؟ أرادوا بهــذا أن يشــعروا بياطــس بأهميــة مكانتهــم، وهــذا 
يســوقه إلــى إجابــة طلبهــم بــدون حاجــة إلــى أمــور تمهيديــة أو أيــة تفاصيــل. كانــوا 
يتوقــون علــى مصادقــة بياطــس علــى حكمهــم ألنهــم كانــوا يعلمــون أن الشــعب 
الذيــن شــاهدوا معجــزات المســيح كان يمكنهــم أن يســردوا قصــة أخــرى تختلــف 

اختافــا بينــا عــن األكاذيــب التــي كان أولئــك الرؤســاء يرددونهــا.
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كان الكهنــة يظنــون أنهــم أمــام بياطــس الضعيــف المتقلــب ســيكونون قادريــن 
علــى تنفيــذ خططهــم بــدون عناء كبيــر. لقــد ســبق لبياطــس أن وقــع علــى حكــم 
الموت بسرعة إذ أدان رجاال كان الكهنُة أعلم الناس بأن أولئك الرجال ال يستحقون 
المــوت، إذ كانــت حيــاة أي أســير قليلــة األهميــة فــي تقديــره، وســواء أكان بريئــا أو 
مذنبــا فذلــك لــم يكــن أمــرا بالــغ الخطــورة. كان الكهنــة يؤملــون أن بياطــس ســيقضي 
بالمــوت علــى يســوع بــدون أن يعطيــه فرصــة للدفــاع عــن نفســه. هــذه هــي المنــة التــي 

طلبوهــا مــن بياطــس بمناســبة حلــول عيدهــم القومــي العظيــم.

تأخير حكم الموت
ولكــن بياطــس رأى فــي هــذا األســير شــيئا منعــه مــن التهــور فلــم يجــرؤ علــى 
عمــل ذلــك. لقــد عــرف نوايــا الكهنــة، وذكــر كيــف أن يســوع منــذ أيــام قليلــة أقــام 
لعــازر الرجــل الــذي ظــل مدفونــا فــي قبــره أربعــة أيــام. ولذلــك عــزم علــى أال يلقــي 
عليــه حكمــا باإلدانــة قبلمــا يعــرف مــا هــي التهــم الموجهــة ضــده، ومــا إذا كان يمكــن 

إقامــة الدليــل علــى صدقهــا.
فقــال لهــم: إذا كان حكمكــم كافيــا فلمــاذا جئتمونــي بهــذا األســير؟ » ُخــُذوُه 
أَنْتُــْم َواْحُكُمــوا َعلَيْــِه َحَســَب نَاُموِســُكْم « )يوحنــا 18: 31(. فــإذ أحرجهــم بياطــس 
أجابــوه قائليــن إنهــم قــد حكمــوا عليــه ولكــن ال بــد مــن أن ينطــق هــو بحكمــه ليكــون 
قائليــن: حكمنــا  فأجابــوه  وبمــاذا حكمتــم؟  بياطــس:  فســألهم  شــرعيا.  حكمهــم 
عليــه بالمــوت، ولكــن ال يجــوز لنــا أن نقتــل أحــدا. التمســوا مــن بياطــس أن يُصــدق 

قولهــم بــأن المســيح مجــرم فينفــذ حكمهــم وهــم يتحملــون مســؤولية ذلــك.
لــم يكــن بياطــس قاضيــا عــادال أو رجــا حــي الضميــر. ولكــن مــع ضعــف خلقــه 
األدبــي فقــد رفــض إجابــة هــذا الطلــب. إنــه ال يقضــي بالمــوت علــى يســوع حتــى 

تثبــت عليــه تهمــة.
وهنا وقع الكهنة في ورطة. لقد رأوا أنه ينبغي لهم إخفاء ريائهم تحت أسمك 
قناع. ينبغي أال يسمحوا بإذاعة حقيقة كون المسيح قد قُبض عليه ألسباب دينية. 
فلــو قــدم هــذا كعلــة لإلدانــة فلــن يكــون إلجراءاتهــم أي وزن فــي نظــر بياطــس. ينبغــي 
لهــم أن يصــوروا يســوع علــى أنــه يعمــل ضــد القانــون العــام، وفــي هــذه الحالــة يمكــن 
إدانتــه علــى إنــه مجــرم سياســي. كانــت الفتــن والثــورات تقــوم بيــن اليهــود ضــد الحكــم 
الرومانــي بــا انقطــاع. وكان الرومــان يقمعــون تلــك الثــورات بــكل صرامــة وقســوة، 

وكانــوا أبــدا يقظيــن ليقضــوا علــى كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى قيــام الثــورات.
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قبــل هــذا بأيــام قليلــة فقــط حــاول الفريســيون أن يوقعــوا المســيح فــي الفــخ 
أَْم الَ؟ « ولكــن المســيح  لَِقيَْصــَر  ِجْزيَــًة  نُْعِطــَي  أَْن  لََنــا  إذ ســألوه قائليــن: » أَيَُجــوُز 
خيبــة  رأوا  كانــوا حاضريــن حينئــٍذ  الذيــن  والرومــان  نفاقهــم.  عــن  الســتار  كشــف 
أولئــك المتآمريــن وهزيمتهــم المنكــرة عندمــا أجابهــم المســيح بقولــه: » أَْعطُــوا إًِذا 

َمــا لَِقيَْصــَر لَِقيَْصــَر َوَمــا هلِل هلِل « )لوقــا 20: 22، 2٥(.
فــاآلن هــا هــم الكهنــة يظنــون أنهــم فــي تلــك الحادثــة يســتطيعون أن يجعلــوا 
النــاس يصدقــون أن المســيح علاــم بمــا أرادوه هــم أن يعلِّــم بــه. ففــي كربهــم الشــديد 
يُْفِســُد  الــزور أن يشــهدوا ضــده قائليــن: » َوَجْدنَــا هــَذا  طلبــوا مــن بعــض شــهود 
ــَة، َويَْمَنــُع أَْن تُْعطـَـى ِجْزيـَـٌة لَِقيَْصــَر، قَائـِـاً: إِنَّــُه ُهــَو َمِســيٌح َملِــٌك « )لوقــا 23: 3(.  األُمَّ
هــذه ثــاث تهــم ال أســاس لهــا مــن الصحــة. لقــد عــرف الكهنــة هــذا ولكنهــم كانــوا 

مســتعدين ألن يشــهدوا زورا للوصــول إلــى غرضهــم. 
ق إن هذا األسير تآمر ضد الحكومة. إن منظره  أدرك بياطس غرضهم فلم يُصدا
الــدال علــى الوداعــة والطهــارة ال يمكــن أن يتفــق مــع تلــك التهمــة بــأي حــال، وكان 
بياطس مقتنعا بأن هنالك مؤامرة هائلة إلهاك إنسان بريء اعترض طريق أولئك 
الرؤساء. فالتفت إلى يسوع وسأله قائا: » أَنَْت َملُِك الْيَُهوِد؟ فَأََجابَُه َوقَاَل: ›أَنَْت 
تَُقوُل‹ « )لوقا 23: 3(، وإذا بشعاع برَّاق يندفع من محياه فيضيء مثل نور الشمس.

سالم وسط هياج األمواج
عندمــا ســمعوا هــذا الجــواب أشــهد قيافــا ومــن معــه بياطــس علــى أن يســوع 
والرؤســاء  والكتبــة  الكهنــة  فجعــل  إليــه.  وجهوهــا  التــي  التهمــة  بصــدق  اعتــرف 
ردد  ولقــد  بالمــوت.  يســوع  علــى  الحكــم  منــه  طالبيــن  عاليــة  يصرخــون صرخــات 
الرعــاع تلــك الصرخــات وكان صــوت الضجيــج يصــم اآلذان، فتحيــر بياطــس. وإذ 
ــْر  رأى أن يســوع ال يدفــع تلــك التهــم عــن نفســه قــال لــه: » أََمــا تُِجيــُب ِبَشــْيٍء؟ اُنْظُ

كَــْم يَْشــَهُدوَن َعلَيْــَك! فَلَــْم يُِجــْب يَُســوُع أَيًْضــا ِبَشــْيٍء « )مرقــس 1٥: ٤، ٥(.
فــإذ كان يســوع واقفــا خلــف بياطــس وهــو يــرى كل مــن فــي الــدار ســمع كل 
الشــتائم، ولكنــه لــم يجــب بكلمــة علــى كل تلــك التهــم. كانــت هيئتــه تبرهــن علــى 
إحساســه ببراءتــه. وقــف ثابتــا أمــام هيــاج األمــواج التــي كانــت تصطخــب مــن حولــه. 
وقــد بــدا وكأن أمــواج الغضــب التــي كانــت تعلــو وترتفــع كأمــواج المحيــط الصاخبــة 
جعلــت تهــدر مــن حولــه ولكنهــا لــم تمســه. وقــف صامتــا ولكــن صمتــه كان أبلــغ مــن 

كل كام. كان كنــور يشــع مــن إنســانه الداخــل إلــى إنســانه الخــارج.
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أدهشت طلعته بياطس فجعل يسائل قائا: هل هذا الرجل ال يكترث لهذه 
اإلجــراءات ألنــه ال يهتــم بإنقــاذ حياتــه؟ وإذ نظــر إلــى يســوع وهــو يتحمــل اإلهانــات 
والســخرية دون أن يفكــر فــي الثــأر لنفســه أحــس بأنــه ال يمكــن أن يكــون إنســانا آثمــا أو 
ظالما كما كان الكهنة الصاخبون. فإذ كان يرجو أن يعلم الحقيقة منه ويتخلص من 
صخــب الشــعب أخــذ بياطــس يســوع جانبــا وســأله ثانيــة: » أَنـْـَت َملِــُك الْيَُهــوِد؟ «.

مــع  يجاهــد  كان  القــدس  الــروح  أن  عــرف  لقــد  مباشــرة.  يســوع  يجبــه  فلــم 
بياطــس فأعطــاه فرصــة لاعتــراف بمــا يعتقــده. فقــال لــه: » أَِمــْن َذاتـِـَك تَُقــوُل هــَذا، 
أَْم آَخــُروَن قَالـُـوا لـَـَك َعنِّــي؟ « أي — هــل هــذه هــي اتهامــات الكهنــة، أم أن الرغبــة 
فــي الحصــول علــى النــور منــي هــي التــي ألهمتــك بهــذا الســؤال؟ فهــم بياطــس 
مرمــى كام المســيح، ولكــن الكبريــاء قفــزت إلــى قلبــه فلــم يــرد أن يعتــرف باالقتنــاع 
تُــَك َوُرَؤَســاُء الَْكَهَنــِة أَْســلَُموَك  ؟ أُمَّ الــذي كان يلــح عليــه فقــال: » أَلََعلِّــي أَنـَـا يَُهــوِديٌّ

. َمــاَذا فََعلْــَت؟ « )يوحنــا 18: 3٥(.  إِلَــيَّ
ضاعــت فرصــة بياطــس الذهبيــة. إال أن يســوع لــم يتركــه دون أن يعطيــه مزيــدا 
مــن النــور. ففــي حيــن أنــه لــم يقــدم جوابــا مباشــرا صريحــا علــى ســؤال بياطــس فقــد 

أوضــح لــه رســالته، وأفهــم بياطــس أنــه لــم يكــن يطلــب عرشــا أرضيــا.
هــَذا  ِمــْن  َمْملََكِتــي  كَانَــْت  لَــْو  الَْعالَــِم.  هــَذا  ِمــْن  لَيَْســْت  لــه: » َمْملََكِتــي  قــال 
لَيَْســْت  َولِكــِن اآلَن  الْيَُهــوِد.  إِلَــى  أَُســلََّم  لَِكــْي الَ  يَُجاِهــُدوَن  اِمــي  لَــَكاَن ُخدَّ الَْعالَــِم، 
َمْملََكِتــي ِمــْن ُهَنــا. فََقــاَل لَــُه ِبياَطُــُس: »أَفَأَنْــَت إًِذا َملِــٌك؟« أََجــاَب يَُســوُع: أَنْــَت 
 . تَُقــوُل: إِنِّــي َملِــٌك. لِهــَذا قـَـْد ُولـِـْدُت أَنـَـا، َولِهــَذا قـَـْد أَتَيْــُت إِلَــى الَْعالَــِم ألَْشــَهَد لِلَْحــقِّ

كُلُّ َمــْن ُهــَو ِمــَن الَْحــقِّ يَْســَمُع َصْوتِــي « )يوحنــا 18: 36، 37(.
أكــد المســيح أن كلمتــه هـــي فــي ذاتهــا مفتــاح يفتــح ويكشــف الســر لمــن هــم 
انتشــار  ســر  هــو  وهــذا  لهــا،  الداعيــة  القــوة  تكمــن  فيهــا  إذ  لقبولهــا،  مســتعدون 
الحــق  قبــول  بواســطة  أنــه  يــدرك  أن  بياطــس  مــن  يطلــب  كان  الحــق.  ملكــوت 

أخــرى. وســيلة  بأيــة  ال  الهالكــة  طبيعتــه  تتجــدد  أن  يمكــن  وامتاكــه 

» لَْسُت أَِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدًة «
كانــت لــدى بياطــس رغبــة فــي معرفــة الحــق. كان عقلــه مرتبــكاً. إنــه بــكل شــوق 
فهــم أقــوال الُمَخلِـّـص، واســتيقظ فــي نفســه شــوق عظيــم لمعرفــة مــا هــو الحــق 
؟ « إال أنــه لــم ينتظــر  وكيــف يمكــن الحصــول عليــه. فســأله قائــا: » َمــا ُهــَو الَْحــقُّ
الكهنــة  الســاعة، ألن  بمشــكلة  ذكــره  الخــارج  فــي  والشــغب  الصخــب  إن  جوابــا. 
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كانــوا يلحــون فــي طلــب عمــل حاســم ســريع. فــإذ خــرج إلــى اليهــود أعلــن قائــا بــكل 
ـًة َواِحــَدًة « )يوحنــا 18: 38(. تشــديد: » أَنَــا لَْســُت أَِجــُد ِفيــِه ِعلَـّ

إن هــذا الــكام الــذي نطــق بــه هــذا القاضــي الوثنــي كان تعنيفــا قاســيا لغــدر 
الكهنــة  ســمع  فــإذ  الُمَخلِـّـص.  علــى  يشــتكون  كانــوا  إذ  وكذبهــم  إســرائيل  رؤســاء 
والشــيوخ هــذا الــكام مــن فــم بياطــس أحســوا بخيبــة آمالهــم وأطلقــوا لهياجهــم 
وغضبهــم العنــان. لقــد ظلــوا طويــا يتآمــرون فــي انتظــار هــذه الفرصــة. فــإذ رأوا أن 
هنــاك أمــا فــي إطــاق ســراح يســوع بــدا وكأنهــم يريــدون أن يمزقــوه إربــا. فجعلــوا 
الســلطات  لــدى  فيــه  بالطعــن  ويتهددونــه  عاليــة،  بأصــوات  ببياطــس  يَُشــهِّرون 
الرومانيــة، واتهمــوه بأنــه ال يريــد أن يقضــي بالمــوت علــى يســوع الــذي كانــوا يؤكــدون 

أنــه ثائــر علــى القيصــر.
يســوع  ينشــره  الــذي  التمــرد  تأثيــر  أن  تُعلــن  غاضبــة  صيحــات  تُســمع  كانــت 
ــْعَب  الشَّ يَُهيِّــُج  ـُه  » إِنَـّ الكهنــة:  وقــال  البــاد،  فــي  مــكان  كل  فــي  جيــدا  معــروف 
لــم   )٥  :23 )لوقــا  ُهَنــا «  إِلَــى  الَْجلِيــِل  ِمــَن  ُمبْتَِدئًــا  ـِة  الْيَُهوِديَـّ كُلِّ  ِفــي  ـُم  يَُعلِـّ َوُهــَو 
يكــن بياطــس يفكــر فــي ذلــك الوقــت فــي إدانــة المســيح، حيــث علــم أن اليهــود 
كانــوا يشــتكون ضــده مدفوعيــن بدافــع الكراهيــة والتعصــب، وقــد عــرف واجبــه. 
إن العــدل يتطلــب إطــاق ســراح يســوع فــي الحــال، ولكــن بياطــس كان يخشــى 
نوايــا الشــعب الشــريرة. فلــو رفــض تســليم يســوع إلــى أيديهــم فــا بــد مــن حــدوث 
شــغب، وكان هــو يخــاف مــن مواجهــة الشــعب الغاضــب الثائــر. فحيــن علــم أن 
فــي  كان  الــذي  الجليــل  حاكــم  هيــرودس  إلــى  إرســاله  علــى  عــزم  جليلــي  يســوع 
يُلقــي عــن نفســه  تلــك األيــام. إذ بهــذا اإلجــراء حــاول بياطــس أن  أورشــليم فــي 
مســؤولية الحكــم علــى يســوع إلــى هيــرودس، كمــا كان بهــذا يحــاول أن يقضــي علــى 
العــداوة والخصومــة القديمــة التــي كانــت بينــه وبيــن هيــرودس. وقــد تــم لــه مــا أراد 

الُمَخلِـّـص. بســبب محاكمــة  المتخاصمــان صديقيــن  الحاكمــان  ذانــك  فصــار 

هيرودس يفحص يسوع
سلم بياطس يسوع ثانية إلى أيدي الجند. وفي وسط تهكم الرعاع وسخريتهم 
ا « )لوقــا  ــا رَأَى يَُســوَع فـَـرَِح ِجــدًّ ــا ِهيــرُوُدُس فَلَمَّ أســرعوا بــه إلــى قصــر هيــرودس. » َوأَمَّ
23: 8(. لــم يســبق لــه أن رأى الُمَخلِّــص. ولكنــه » كَاَن يُِريــُد ِمــْن زََمــاٍن طَِويــل أَْن يـَـرَاُه، 
ــى أَْن يَــرَي آيَــًة تُْصَنــُع ِمْنــُه « )لوقــا 23: 8(. كان  لَِســَماِعِه َعْنــُه أَْشــيَاَء كَِثيــرًَة، َوتَرَجَّ
هيــرودس هــذا هــو الرجــل الــذي لطــخ يديــه بــدم يوحنــا المعمــدان. إنــه عندمــا ســمع 
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ــا الَّــِذي قَطَْعــُت أَنَــا رَأَْســُه.  عــن يســوع أول مــرة تملكــه الفــزع وقــال: » هــَذا ُهــَو يُوَحنَّ
ـُه قَــاَم ِمــَن األَْمــَواِت! «، » َولِذلِــَك تُْعَمــُل ِبــِه الُْقــوَّاُت « )مرقــس 6: 16؛ متــى 1٤:  إِنَـّ
2(. ومع ذلك فقد تاق هيرودس لرؤية يســوع. واآلن ها الفرصة مواتية إلنقاذ حياة 
هــذا النبــي. تمنــى الملــك أن يبعــد عــن عقلــه إلــى األبــد منظــر ذلــك الــرأس الــذي قــد 
أتــى بــه إليــه علــى طبــق، كمــا أراد إشــباع فضولــه، ففكــر قائــا إنــه إذا قــدم ليســوع أي 

أمــل فــي إطــاق ســراحه فهــو بــكل ســرور ســيفعل كل مــا يطلــب منــه.
وقــد تبــع يســوع إلــى قصــر هيــرودس جمــع كبيــر مــن الكهنــة والشــيوخ. وعندمــا 
أُدخــل الُمَخلِّــص أمــام الملــك بــدأ هــؤالء األحبــار بتقديــم شــكاياتهم ضــده باهتيــاج 
أن  الجميــع  فأمــر  التهــم.  بتلــك  كبيــرا  اهتمامــا  يبــد  لــم  هيــرودس  ولكــن  شــديد. 
يصمتــوا لتكــون لديــه فرصــة فيهــا يســتجوب المســيح. وأمــر بــأن يُحــل المســيح مــن 
وثاقــه. وفــي نفــس الوقــت اتهــم أعــداءه بالقســوة فــي معاملتــه. وإذ نظــر برفــق إلــى 
وجــه فــادي العالــم الوقــور رأى مرتســما عليــه ســيماء الحكمــة والطهــارة. وعلــم كمــا 
علــم بياطــس مــن قبــل أن المســيح قــد أشــتكي عليــه بدافــع مــن الخبــث والحســد.

جانــب  ملتزمــا  ظــل  الُمَخلِـّـص  ولكــن  كثيــر  بــكام  المســيح  هيــرودس  ســأل 
الصمــت طــول الوقــت. وبنــاء علــى أمــر الملــك أُدخــل العــرج والمقعــدون، ثــم أمــر 
المســيح أن يبرهــن علــى صــدق ادعاءاتــه بإجــراء معجــزة. قــال لــه هيــرودس: النــاس 
يقولــون عنــك إنــك تســتطيع أن تشــفي المرضــى، وأنــا أتــوق ألن أرى أن شــهرتك 
التــي طبقــت اآلفــاق ليســت أمــرا كذبــاً أو مبالغــا فيــه. ولــم يســتجب يســوع لطلــب 
هيــرودس. وظــل هيــرودس ياحقــه بطلباتــه وإلحاحــه فقــال لــه: إن كنــت تســتطيع 
أن تصنــع المعجــزات ألجــل خيــر اآلخريــن فاصنعهــا اآلن ألجــل خيــرك أنــت وهــذا 
ســيكون فــي مصلحتــك. ومــرة أخــرى أمــره قائــا: أرنــا آيــة تبرهــن علــى إنــك تملــك 
القــوة التــي بهــا صنعــت المعجــزات العظيمــة المنســوبة إليــك. ولكــن المســيح كان 
كمــن ال يســمع وال يــرى. لقــد اتخــذ ابــن هللا طبيعــة اإلنســان فينبغــي أن يعمــل كمــا 
يجــب علــى اإلنســان أن يعمــل فــي مثــل تلــك الظــروف. ولذلــك ينبغــي أال يصنــع 
معجــزة لينقــذ نفســه مــن اآلالم واإلذالل الــذي ينبغــي أن يتحملــه اإلنســان عندمــا 

يوضــع فــي مثــل ذلــك الموقــف.

بصمته يذل كبرياء الملك
وقــد وعــد هيــرودس المســيح أنــه إذا صنــع أمامــه معجــزة فســيطلق ســراحه. 
لقــد رأى المشــتكون علــى يســوع بعيونهــم العجائــب التــي صنعهــا بقوتــه، وســمعوه 
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وهــو يأمــر القبــر أن يســلم الموتــى الذيــن فيــه، كمــا رأوا الموتــى يخرجــون إطاعــة 
لصوتــه. وأكثــر مــا كانــوا يخشــونه اآلن هــو أن يصنــع معجــزة يُظهــر بهــا قدرتــه، ألن 
القضــاء علــى كل خططهــم وقــد يكلفهــم حياتهــم. ومــرة أخــرى  فــي إظهــار قوتــه 
قــدم الكهنــة والرؤســاء شــكاياتهم فــي جــزع شــديد، ثــم رفعــوا أصواتهــم قائليــن عــن 
يســوع إنــه خائــن ومجــدف وإنــه يصنــع معجزاتــه بقــوة بعلزبــول رئيــس الشــياطين. 
لقــد صــارت تلــك القاعــة مســرحا لارتبــاك والتشــويش، فالبعــض كانــوا يصرخــون 

بشــيء وغيرهــم بشــيء آخــر.
أقــل حساســية ممــا كان عندمــا اهتــز رعبــا حيــن  كان ضميــر هيــرودس اآلن 
النــدم  بوخــزات  يحــس  وقتــا  ظــل  لقــد  المعمــدان.  يوحنــا  رأس  هيروديــا  طلبــت 
بســبب  انحطاطــا  ازدادت  األدبيــة  أحاسيســه  ولكــن  المريـــع،  عملــه  علــى  األليمــة 
حيــاة الخاعــة التــي عاشــها. أمــا اآلن فقــد تقســى قلبــه إلــى حــد أن صــار يفتخــر 
بالقصــاص الــذي أوقعــه علــى يوحنــا ألنــه تجــرأ علــى توبيخــه. وهــا هــو اآلن يهــدد 
يســوع إذ أعلــن مــرارا أن لــه ســلطانا أن يطلقــه وســلطانا أن يحكــم عليــه. ولكــن لــم 

يَبــُد علــى يســوع أنــه قــد ســمع شــيئا.
أثــار هــذا الصمــت ثائــرة هيــرودس، إذ دل صمتــه علــى عــدم اكتراثــه لســلطانه. 
إن تجاهلــه لهــذا الملــك الفخــور المزهــو بنفســه ســيكون أشــد إيامــا لــه مــن مجــرد 

توبيخــه. ومــرة أخــرى هــدد يســوع بغضــب، ولكنــه ظــل صامتــا وثابتــا.
إن رســالة المســيح إلــى هــذا العالــم لــم تكــن لمجــرد إشــباع الفضــول العاطــل. لقــد 
أتــى لكــي يشــفي المنكســري القلــوب، فلــو كان هنالــك مجــال ألن يتكلــم كامــا يكــون 
مــن نتائجــه شــفاء النفــوس المريضــة التــي جرحتهــا الخطيــة لمــا ظــل صامتــا. ولكــن لــم 

يكــن لديــه مــا يقولــه ألولئــك الذيــن يدوســون الحــق تحــت أقدامهــم النجســة.
كان المســيح يســتطيع أن يكلــم هيــرودس كامــا يختــرق مســمع ذلــك الملــك 
أمــام عينيــه كل  بالخــوف والرعــب إذ يكشــف  القاســي، وكان يمكنــه أن يصعقــه 
صمــت  ولكــن  القادمــة.  دينونتــه  وهــول  حياتــه  مــدى  فــي  ارتكبهــا  التــي  خطايــاه 
المســيح كان أقســى توبيــخ يمكــن أن يوجهــه إليــه. لقــد رفــض هيــرودس الحــق الــذي 
قدمــه إليــه أعظــم األنبيــاء. ولذلــك فلــن تقــدم إليــه رســالة أخــرى. لــم يكــن لــدى جال 
الســماء مــا يقولــه لــه. إن تلــك األذن التــي كانــت أبــدا مفتوحــة لســماع كل شــيء 
عــن ويــات البشــر وباياهــم لــم يكــن لديهــا مجــال لســماع أوامــر هيــرودس. وتلــك 
العينــان اللتــان كانتــا دائمــا تسســتقران علــى الخاطــئ فــي محبــة مشــفقة غافــرة 
لــم تلتفتــا إلــى هيــرودس. وتلــك الشــفتان اللتــان كانتــا تنطقــان بأقــوى حــق مؤثــر 
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واللتــان جعلتــا تنــذران الخطــاة المنحطيــن فــي توســل رقيــق كانتــا مطبقتيــن أمــام 
الملــك المتكبــر الــذي لــم يكــن يحــس بحاجتــه إلــى مخلــص.

الواقــف  الجمــع  إلــى  التفــت  وإذ  الغضــب،  فــرط  مــن  هيــرودس  وجــه  اِكَْمــدا 
أمامــه أعلــن أن يســوع إنســان محتــال دجــال. وبعــد ذلــك قــال ليســوع إذا لــم تقــدم 
برهانــا علــى صــدق دعــواك فسأســلمك إلــى العســكر والشــعب فقــد يفلحــون فــي 
حملــك علــى الــكام. فــإن كنــت محتــاالً فإنــك ال تســتحق غيــر المــوت بأيديهــم. أمــا 

إن كنــت ابــن هللا فخلــص نفســك بعمــل معجــزة.

هيرودس يتبكت
مــا أن نطــق هيــرودس بهــذا الــكام حتــى هجــم النــاس علــى المســيح. لقــد هجــم 
ذلــك الشــعب علــى يســوع كمــا تهجــم الوحــوش الضاريــة علــى الفريســة. فجعلــوا 
يســحبونه هنــا وهنــاك، وقــد شــارك هيــرودس جمهــور الرعــاع فــي إذالل ابــن هللا، 
التراجــع  علــى  المخبــول  الشــعب  ذلــك  وإرغامهــم  الرومــان  جنــود  تدخــل  ولــوال 

لتمــزق جســد الُمَخلِـّـص إربــا.
ِبــِه، َوأَلْبََســُه لِبَاًســا الَِمًعــا « )لوقــا  » فَاْحتََقــرَُه ِهيــُروُدُس َمــَع َعْســَكرِِه َواْســتَْهزَأَ 
اســتطاع  مــا  إن كل  اإلهانــات.  تلــك  فــي  الرومــان  اشــترك جنــد  وقــد   .)11  :23
أولئــك الجنــود األشــرار الفاســدون أن يبتكــروه مــن إهانــات بمســاعدة هيــرودس 

لــم يخذلــه. وأحبــار اليهــود انصــب علــى الُمَخلِـّـص، ولكــن صبــره اإللهــي 
حاول مضطهدو المســيح أن يقيســوا أخاقه على أخاقهم. لقد صوروه على 
إنــه فــي مثــل ســفالتهم. ولكــن خلــف كل ذلــك المظهــر الحاضــر ظهــر منظــر آخــر- 
منظــر ســيرونه فــي مــلء مجــده يومــا مــا. كان يوجــد بعــض مــن ارتعبــوا فــي حضــرة 
تراجــع  ســخرية  فــي  أمامــه  يجثــون  العنيــف  الجمــع  ذلــك  كان  فعندمــا  المســيح، 
بعــض مــن تقدمــوا ليســخروا بــه وهــم خائفــون صامتــون، وقــد تبكــت هيــرودس. 
لقــد كانــت آخــر أشــعة نــور رحمــة هللا تســطع علــى قلبــه الــذي تقســى بالخطيــة، 
وأحــس بــأن هــذا األســير ال يمكــن أن يكــون إنســانا عاديــا ألن ألوهيتــه أشــرقت مــن 
خــال بشــريته، ففــي نفــس الوقــت الــذي كان المســيح فيــه محاطــا بالمســتهزئين 

والزنــاة والقتلــة أحــس هيــرودس بأنــه يــرى أمامــه إلهــا متربعــا علــى عرشــه.
ومــع أن هيــرودس كان رجــا قاســيا فإنــه لــم يجــرؤ علــى المصادقــة علــى إدانــة 
المســيح، فقــد كان يرغــب فــي إخــاء نفســه مــن المســؤولية الرهيبــة فأعــاد يســوع 

إلــى دار القضــاء الرومانــي.
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أحــس بياطــس بالخيبــة واغتــم كثيــرا. فلمــا عــاد إليــه اليهــود بأســيرهم ســألهم 
بضجــر عمــا يريدونــه أن يفعــل. فجعــل يذكرهــم بأنــه كان قــد فحــص يســوع ولــم يجــد 
فيــه علــة، وأخبرهــم بأنهــم قــد قدمــوا شــكاوى ضــده ولكنهــم لــم يســتطيعوا إثبــات 
تهمــة واحــدة ضــده، وقــد أرســل يســوع إلــى هيــرودس حاكــم الجليــل وأحــد بنــي 
أمتهــم ولكنــه هــو أيضــا لــم يجــد فيــه علــة تســتوجب المــوت. ثــم قــال لهــم: » فَأَنَــا 

أَُؤدِّبُــُه َوأُطْلُِقــُه « )لوقــا 23: 16(.
وهنــا برهــن بياطــس علــى ضعفــه. لقــد أعلــن أن يســوع بــريء ولكنــه أراد أن 
يجلــده لكــي يهــدئ ثائــرة المشــتكين عليــه. لقــد آثــر أن يضحــي بالعدالــة والمبــادئ 
القويمــة لكــي يتواطــأ مــع أولئــك الرعــاع. هــذا التصــرف أوقفــه فــي مركــز حــرج، فقــد 
ثــار ذلــك الجمــع عليــه بســبب تــردده وازدادوا صراخــا مطالبيــن بمــوت األســير. فلــو 
وقــف بياطــس ثابتــا مــن البدايــة ورفــض إدانــة ذلــك اإلنســان الــذي لــم يجــد فيــه ذنبــا 
وال علة لكان قد حطم األغال المميتة التي كان سيوثق بها مكبا باإلثم والندامة 
مــدى حياتــه. لــو نفــذ اقتناعــه بالصــواب لمــا تجــرأ اليهــود علــى إمــاء إرادتهــم عليــه. 
كان المســيح ســيموت ولكــن الجــرم مــا كان ليســتقر علــى رأس بياطــس. ولكــن 
بياطــس انحــدر شــيئا فشــيئا فــي طريــق مخالفــة ضميــره. لقــد اعتــذر لنفســه عــن 
الحكــم بالعــدل واإلنصــاف، وهــا هــو اآلن يــكاد يكــون عاجــزا تمامــا بيــن أيــدي الكهنــة 

والرؤســاء. إن تذبذبــه وتــردده أفضيــا إلــى هاكــه.

آالم في حلم
جاءتــه  لقــد  تبصــر.  غيــر  فــي  ليتصــرف  بياطــس  يُتــرك  لــم  اآلن  حتــى  ولكــن 
ارتكابهــا.  علــى  قادمــا  كان  التــي  الجريمــة  ارتــكاب  مــن  تحــذره  هللا  مــن  رســالة 
فإجابــة لصــاة المســيح افتقــد مــاك مــن الســماء امــرأة بياطــس فــرأت الُمَخلِّــص 
فــي الحلــم وتحدثــت معــه. لــم تكــن تلــك الســيدة يهوديــة، ولكــن فيمــا كانــت تنظــر 
إلــى يســوع فــي الحلــم لــم يكــن عندهــا أي شــك فــي صفاتــه أو رســالته. عرفتــه بأنــه 
ابــن هللا. ورأتــه يُحاكَــم فــي دار القضــاء وهــو موثــق اليديــن كمــا لــو كان مجرمــا. 
ورهيبــة.  الذعــة  ســخرية  منــه  ويســخرون  بــه  يهــزأون  وعســاكره  هيــرودس  ورأت 
عليــه  يشــتكون  وهــم  وحســدا  خبثــا  المملوئيــن  والرؤســاء  الكهنــة  وســمعت 
يَِجــُب  نَاُموِســَنا  َوَحَســَب  نَاُمــوٌس،  » لََنــا  يقولــون:  بغضــب جنونــي. وســمعتهم 
7(. ورأت بياطــس يســلم يســوع ليُجلــد بعدمــا أعلــن  أَْن يَُمــوَت « )يوحنــا 18: 
ـًة «. وســمعت بياطــس ينطــق بالحكــم عليــه  ِفيــِه ِعلَـّ أَِجــُد  قائــا: » أَنِـّـي لَْســُت 
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ورأتــه وهــو يســلم المســيح لقاتليــه. ورأت الصليــب مرفوعــا فــوق جبــل جلجثــة. 
الغامضــة:  الصرخــة  تلــك  وُســمعت  والظــام،  بالمســوح  متشــحة  األرض  ورأت 
30(. وبعــد ذلــك رأت مشــهدا آخــر. رأت المســيح  أُكِْمــَل « )يوحنــا 19:  » قَــْد 
الفضــاء،  فــي  تســبح  األرض  كانــت  بينمــا  بيضــاء  عظيمــة  ســحابة  علــى  جالســا 
ورأت قاتليــه يهربــون مــن بهــاء مجــده فصرخــت صرخــة فــزع ثــم اســتيقظت وفــي 

الحــال أرســلت إلــى بياطــس رســالة إنــذار.
ففيما كان بياطس مترددا فيما كان ينبغي أن يفعل تقدم رسول وشق لنفسه 
طريقا في وســط ذلك الجمع وســلم لبياطس رســالة من امرأته تقول فيها: » إِيَّاَك 

، ألَنِّــي تَأَلَّْمــُت الْيَــْوَم كَِثيــرًا ِفــي ُحلـْـٍم ِمــْن أَْجلِــِه « )متى 27: 19(. َوذلـِـَك الْبَــارَّ

يفضلون عليه لصا قاتال
شــحب وجــه بياطــس إذ كان متحيــرا بســبب العوامــل التــي كانــت تتصــارع فــي 
نفســه. ولكــن فيمــا كان هــو يتلــكأ فــي عملــه كان الكهنــة والرؤســاء دائبيــن فــي إضــرام 
نار التعصب ضد المسيح في عقول الشعب. فاضطر بياطس إلى أن يعمل شيئاً 
مــا . فكــر فــي عــادة اصطلحــوا عليهــا قــد يكــون فيهــا إطــاق ســراح المســيح، ذلــك أنــه 
كانت هنالك عادة مألوفة تقضي بإطاق سراح أحد األسرى الذي يختاره الشعب 
في ذلك العيد. كانت تلك العادة عادة وثنية، ولم يكن فيها أي أثر من آثار العدل، 
ولكــن اليهــود كانــوا يقدرونهــا تقديــرا عظيمــا. وكان يوجــد فــي ذلــك الحيــن أســير لــدى 
الســلطات الرومانيــة يدعــى بارابــاس، كان محكومــا عليــه بالمــوت. ادعــى هــذا الرجــل 
أنــه هــو مســيا، كمــا ادعــى أن لــه الســلطان علــى أن يغيــر األنظمــة وأن يصلــح األوضــاع 
المقلوبــة فــي العالــم. وإذ خدعــه الشــيطان ادعــى أن كل مــا يمكنــه االســتياء عليــه 
بالســرقة أو بالســلب هــو مــن حقــه. وقــد عمــل أعمــاال عجيبــة بقــوة الشــيطان وتبعــه 
بعض الشــعب، مما أثار فتنة ضد الحكومة الرومانية. وتحت ســتار الحماية الدينية 
صــار وغــدا قاســيا متهــورا مصــرا علــى التمــرد والقســوة. فــإذ أعطــى بياطــس الشــعب 
حــق االختيــار بيــن هــذا الرجــل وبيــن الُمَخلِّــص البــريء ظــن أنــه سيحمســهم ألن يلزمــوا 
جانــب العــدل. وكان يرجــو أنــه ســيظفر بعطفهــم علــى يســوع ضــد الكهنــة والرؤســاء. 
وهكــذا إذ التفــت إلــى الجمــع ســألهم باهتمــام عظيــم قائــا: » َمــْن تُِريــُدوَن أَْن أُطْلِــَق 

لَُكــْم؟ بَارَابـَـاَس أَْم يَُســوَع الَّــِذي يُْدَعــى الَْمِســيَح؟ « )متــى 27: 17(.
فجــاء جوابهــم كزئيــر الوحــوش الضاريــة قائــا: » أَطْلِــْق لََنــا بَارَابـَـاَس! « )لوقــا 23: 
18( وقــد زاد صراخهــم وارتفــع عاليــا وهــم يقولــون: بارابــاس! بارابــاس! وإذ ظــن أن 
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الشــعب لــم يفهمــوا ســؤاله عــاد يســألهم: » أَتُِريــُدوَن أَْن أُطْلِــَق لَُكــْم َملِــَك الْيَُهــوِد؟ « 
ــْق لََنــا بَارَابَــاَس! « )لوقــا  )مرقــس 1٥: 9(، فصرخــوا ثانيــة قائليــن: » ُخــْذ هــَذا! َوأَطْلِ
23: 18(. فســألهم بياطــس قائــا: » فََمــاذَا أَفَْعــُل ِبيَُســوَع الَّــِذي يُْدَعــى الَْمِســيَح؟ « 
)متــى 27: 23(، ومــرة أخــرى ارتفــع زئيــر تلــك الجمــوع كمــا لــو كانــوا شــياطين. إن 
الشــياطين أنفســهم اندســوا بيــن النــاس فــي هيئــة بشــر، ومــا الــذي كان يُنتظــر منهــم 

إال أن يصرخــوا بصــوت واحــد قائليــن: » لِيُْصلَــْب! « )متــى27: 23(.
اضطــرب بياطــس، إذ لــم يكــن فــي حســبانه أن األمــر ســيصل إلــى تلــك الدرجــة 
ميتــة  أقســى  لياقــي  بــريء  إنســان  تســليم  فكــرة  مــن  ارتعــب  لقــد  الخطــورة.  مــن 
مهينــة ومشــينة يمكــن إيقاعهــا بإنســان. فلمــا هــدأ زئيــر تلــك الصرخــات التفــت إلــى 
الشــعب قائــا: » َوأَيَّ َشــرا َعِمــَل؟ « )مرقــس 1٥: 1٤(. ولكــن األمــر كان قــد تفاقــم 
وزاد فــي خطورتــه بحيــث لــم تعــد تجــدي فيــه الحجــة. إنهــم لــم يكونــوا يريــدون معرفــة 

البراهيــن علــى بــراءة المســيح بــل كانــوا يطلبــون إدانتــه.
لكــن بياطــس ظــل يحــاول إطــاق ســراح المســيح وإنقــاذه مــن المــوت: » فََقــاَل 
أَُؤدِّبُــُه  فَأَنَــا  لِلَْمــْوِت،  ـًة  ِعلَـّ ِفيــِه  أَِجــْد  لَــْم  إِنِـّـي  هــَذا؟  َعِمــَل  َشــرا  ›فَــأَيَّ  ثَالِثَــًة:  لَُهــْم 
َوأُطْلُِقــُه‹ « )لوقــا 23: 22(. ولكــن مجــرد ذكــر كلمــة إطاقــه أثــار الشــعب وزاد فــي 
هياجهــم عشــرة أضعــاف فصرخــوا قائليــن: اصلبــه، اصلبــه! وقــد زاد اشــتداد تلــك 

العاصفــة وتفاقــم هيــاج الشــعب بســبب تــردد بياطــس.
ثــم جلــد علــى  أُخــذ يســوع وهــو خائــر وُمْعــٍي، وقــد غطــت الجــروح جســمه 
ِهــَي  الَِّتــي  اِر،  الــدَّ َداِخــِل  إِلَــى  الَْعْســَكُر  ِبــِه  » فََمَضــى  الجمــوع:  تلــك  مــن  مــرأى 
َداُر الِْوالَيَــِة، َوَجَمُعــوا كُلَّ الَْكِتيبَــِة. َوأَلْبَُســوُه أُْرُجَوانًــا، َوَضَفــُروا إِكْلِيــاً ِمــْن َشــْوٍك 
ــَك الْيَُهــوِد!«...  ــا َملِ ــاَُم يَ ــِه قَائِلِيــَن: »السَّ ــَدأُوا يَُســلُِّموَن َعلَيْ ــِه، َوابْتَ َوَوَضُعــوُه َعلَيْ
َويَبُْصُقــوَن َعلَيْــِه، ثُــمَّ يَْســُجُدوَن لَــُه َجاثِيــَن َعلَــى ُركَِبِهــْم « )مرقــس 1٥: 19-16(. 
فــي  قــد وضعــت  التــي كانــت  القصبــة  آثمــة وتختطــف  يــد  تمتــد  وأحيانــا كانــت 
يــده وتضربــه علــى رأســه المكلــل بإكليــل الشــوك فــكان الشــوك ينغــرز فــي جبينــه 

فكانــت قطــرات الــدم تنــزل علــى وجهــه ولحيتــه.

الظالم والمظلوم
تعجبــي أيتهــا الســماوات وتحيــري واقشــعري أيتهــا األرض. هــا هــم الظالمــون 
وهــا هــو المظلــوم. هاهــم جماعــة مــن المعتوهيــن المجانيــن يحيطــون بمخلــص 
والتجاديــف.  الســمجة  األقســام  تتخللهــا  والتهكــم  الســخرية  هــي  وهــا  العالــم، 
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وهاهــم الرعــاع العديمــو الشــعور ينتقــدون ميــاد المســيح الوضيــع وحيــاة التواضــع 
التــي عاشــها. وهــا هــم يســتهزئون بدعــواه بأنــه ابــن هللا، وهاهــي األفــواه تتناقــل 

النــكات الســمجة والتهكــم الــاذع المهيــن!
كان  لقــد  الُمَخلِـّـص.  إهانــة  إلــى  الرعــاع  أولئــك  قــاد  الــذي  هــو  الشــيطان  إن 
غرضــه أن يغيظــه لينتقــم إذا أمكــن، أو يدفعــه إلــى عمــل معجــزة ليطلــق نفســه حــرا، 
وهكــذا ينهــار تدبيــر الخــاص ويتحطــم. فأقــل لطخــة علــى حياتــه البشــرية، وإخفــاق 
بشــريته، ولــو مــرة واحــدة فــي احتمــال المحنــة الرهيبــة كان ذلــك كفيــا بــأن يجعــل 
حمــل هللا ذبيحــة ناقصــة، وهكــذا يخفــق المســيح فــي فــداء بنــي اإلنســان. ولكــن 
ذاك الــذي كان يســتطيع بأمــره أن يجــيء باألجنــاد الســماويين لمعونتــه، الــذي كان 
يســتطيع أن يطرد أولئك الرعاع فيفرون هاربين مرتعبين من منظره عندما يرهبهم 

بنــور جــال ألوهيتــه، استســلم بهــدوء كامــل لإلهانــات واالعتــداءات الســمجة.
لقــد طلــب أعــداء المســيح منــه آيــة إلثبــات ألوهيتــه، ولكــن كان أمامهــم برهــان 
أعظــم بكثيــر مــن كل مــا طلبــوه. فكمــا أن القســوة جعلــت معذبــي يســوع ينحطــون 
إلــى أحــط درجــة مــن اإلنســانية فصــاروا كالشــياطين، كذلــك وداعــة يســوع وصبــره 
رفعــا مقامــه فــوق بنــي اإلنســان، وبرهنــا علــى صلتــه بــاهلل. إن اتضاعــه كان ضمانــا 
لرفعتــه وتمجيــده. وإن قطــرات الدمــاء التــي نزلــت مــن جبينــه إلــى وجهــه ولحيتــه 
كانــت ضمانــا لتطييبــه » بزيــت االبتهــاج « )عبرانييــن 1: 9( كرئيــس كهنتنــا العظيــم.

انهالــت  التــي  اإلهانــات  كل  أن  رأى  حيــن  جــدا  وغضــب  الشــيطان  اهتــاج 
علــى الُمَخلِـّـص لــم تســتطع أن تجعلــه ينطــق بكلمــة تذمــر واحــدة. فمــع أنــه اتخــذ 
طبيعــة اإلنســان فقــد أســندته قــوة الجلــد واالحتمــال اإللهــي، ولــم يمــل عــن إرادة 

أبيــه فــي صغيــرة أو كبيــرة.
إن بياطــس عندمــا أســلم يســوع للجلــد والســخرية كان يظــن إنــه بذلــك يثيــر 
عطــف الشــعب عليــه، وكان يرجــو أنهــم ســيعتبرون ذلــك قصاصــا كافيــا. وكان 
يظــن أيضــا أنــه حتــى الكهنــة الحاقــدون ســيقنعون بذلــك. ولكــن أولئــك اليهــود رأوا 
بذكائهــم الحــاد ضعــف بياطــس فــي تأديبــه إلنســان أعلــن هــو مــرارا أنــه بــريء. وقــد 
يبــذل جهــوده إلنقــاذ حيــاة األســير فصممــوا علــى عــدم إطــاق  رأوا أن بياطــس 
يســوع. وقــد جعلــوا يفكــرون قائليــن: إن بياطــس أمــر بجلــد يســوع لكــي يرضينــا، 

فــإذا كنــا نمضــي بإصرارنــا حتــى نصــل إلــى نتيجــة حاســمة فســنبلغ مأربنــا.
أمــا بياطــس فقــد أرســل اآلن يطلــب اإلتيــان ببارابــاس إلــى دار القضــاء. فلمــا 
جــيء بــه أوقــف ذينــك األســيرين جنبــا إلــى جنــب. وإذ أشــار إلــى الُمَخلِـّـص قــال 
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بصــوت التوســل المهيــب: » ُهــَوَذا اإلِنَْســاُن! «، » َهــا أَنَــا أُْخرُِجــُه إِلَيُْكــْم لِتَْعلَُمــوا 
ـًة َواِحــَدًة « )يوحنــا 18: ٥، ٤(.  أَنِـّـي لَْســُت أَِجــُد ِفيــِه ِعلَـّ

هنــاك وقــف ابــن هللا وعليــه ثــوب الســخرية وإكليــل الشــوك. وإذ كان معــرى 
إلــى الحقويــن بانــت علــى ظهــره آثــار الجلــدات الطويلــة القاســية التــي جــرى الــدم 
منهــا غزيــرا. وكان وجهــه ملطخــا بالــدم، وبــدت عليــه آثــار اإلرهــاق واأللــم الشــديد. 
ولكنــه كان حينئــٍذ أجمــل ممــا كان فــي أي وقــت مضــى. لــم يكــن منظــر الُمَخلِـّـص 
مفســدا أمــام أعدائــه، وقــد عباــرت كل تقاســيم وجهــه عــن الرقــة والتســليم وأرق 
قــوة وعظمــة  بــل  الضعــف  أو  الجبــن  يبــد عليــه  لــم  القســاة.  أعدائــه  نحــو  الحنــان 
االحتمــال وطــول األنــاة. كان الفــرق عظيمــا بينــه وبيــن األســير الواقــف إلــى جــواره. 
فــكل تقاطيــع وجــه بارابــاس دلــت علــى أنــه وغــد قــاس، وقــد ظهــر الفــرق واضحــا 
لــدى كل المشــاهدين. كان بعــض أولئــك النــاس يبكــون. فــإذ نظــروا إلــى يســوع 
فاضــت قلوبهــم بالعطــف عليــه. وحتــى الكهنــة والرؤســاء اقتنعــوا بصــدق دعــواه.

لــم يكــن كل الجنــود الرومــان المحدقيــن النظــر إلــى المســيح قســاة، فقــد كان 
ليــروا دليــا واحــدا ينبــئ عــن كونــه مجدفــا أو  بــكل اهتمــام  بعضهــم ينظــرون إليــه 
شــخصا خطــرا. ومــن وقــت إلــى آخــر كانــوا ينظــرون إلــى بارابــاس نظــرات االزدراء. ولــم 
تكــن هنالــك حاجــة إلــى فراســة عميقــة لمعرفــة خبايــا أخاقــه. ثــم بعــد ذلــك كانــوا 
يلتفتــون إلــى ذاك الواقــف ليُحاكــم، وقــد نظــروا إلــى ذلــك المتألــم اإللهــي بإشــفاق 
عميــق. إن استســام المســيح الصامــت طبــع علــى أذهانهــم منظــرا لــن يُمحــى، إمــا 

إلــى أن يعترفــوا بأنــه هــو مســيا، أو إلــى أن يختمــوا علــى مصيرهــم برفضهــم إيــاه.
امتــأ بياطــس دهشــة مــن صبــر الُمَخلِّــص فــي غيــر تذمــر أو شــكوى. ولــم يكــن 
يشــك فــي أن منظــر هــذا اإلنســان الــذي يختلــف اختافــا بينــا عــن منظــر بارابــاس 
الكراهيــة  مقــدار  يفهــم  يكــن  لــم  ولكنــه  يســوع.  علــى  بالعطــف  اليهــود  ســيحرك 
والتعصــب المريــر الــذي كان يضمــره الكهنــة للمســيح الــذي لكونــه نــور العالــم فقــد 
كشــف عــن ظلمتهــم وشــرهم. لقــد أهاجــوا الرعــاع ليثــوروا عليــه ثــورة جنونيــة. ومــرة 
أخــرى صــرخ الكهنــة والرؤســاء والشــعب تلــك الصرخــة المخيفــة قائليــن: » اْصلِبْــُه! 
اْصلِبْــُه! «. أخيــرا إذ نفــذ صبــر بياطــس أمــام قســوتهم غيــر المعقولــة صــاح قائــا: 

ــًة « )يوحنــا 19: 6(. ــوُه، ألَنِّــي لَْســُت أَِجــُد ِفيــِه ِعلَّ ــْم َواْصلِبُ » ُخــُذوُه أَنْتُ
إن هــذا الحاكــم الرومانــي مــع إنــه كان معتــادا رؤيــة مناظــر القســوة فقــد تحــرك 
قلبــه بالعطــف علــى ذلــك األســير المتألــم الــذي مــع إنــه حكــم عليــه وجلــد وكان 
دامــي الجبهــة وممــزق الظهــر، فقــد كانــت هيئتــه لــم تــزل هيئــة ملــك علــى عرشــه. 
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ولكــن الكهنــة أعلنــوا قائليــن: » لََنــا نَاُمــوٌس، َوَحَســَب نَاُموِســَنا يَِجــُب أَْن يَُمــوَت، 
ـُه َجَعــَل نَْفَســُه ابْــَن هللِا « )يوحنــا 19: 7(. ألَنَـّ

يُرى فيه شخصا إلهيا
فــزع بياطــس. فهــو لــم تكــن لديــه فكــرة صحيحــة عــن المســيح ورســالته، ولكنــه 
كان يؤمــن إيمانــا مبهمــا بــاهلل وبخائــق أســمى مــن بنــي اإلنســان. وإن فكــرًة، كانــت 
قــد مــرت قبــا بذهنــه بــدأت اآلن تتخــذ لهــا هيئــة معينــة، فجعــل يتســاءل مــا إذا 
لــم يكــن ذلــك الشــخص الماثــل أمامــه شــخصا إلهيــا مــع إنــه يلبــس ثــوب أرجــوان 

لــازدراء والســخرية وعلــى رأســه إكليــل مــن شــوك.
عاد إلى ساحة القضاء وسأل يسوع قائا: » ِمْن أَيَْن أَنَْت؟ « )يوحنا 19: 9(. أما 
يســوع فلــم يعطــه جوابــا. كان الُمَخلِّــص قــد تحــدث مــع بياطــس بــكل حريــة موضحــا لــه 
رسالته كمن جاء ليشهد للحق، أما بياطس فاحتقر النور. لقد أساء استخدام مركزه 
الســامي كقــاٍض إذ تنحــى عــن مبادئــه وســلطته نــزوال علــى مطاليــب الرعــاع. ولــم يكــن 
لــدى يســوع نــور آخــر يعطيــه إيــاه. فــإذ اغتــاظ مــن صمــت الفــادي قــال لــه بــكل غطرســة:
» أََما تَُكلُِّمِني؟ أَلَْسَت تَْعلَُم أَنَّ لِي ُسلْطَانًا أَْن أَْصلِبََك َوُسلْطَانًا أَْن أُطْلَِقَك؟ «

ـَة، لَــْو لَــْم تَُكــْن قَــْد أُْعِطيــَت ِمــْن  »أجــاب يســوع: لَْم يَُكــْن لَــَك َعلَــيَّ ُســلْطَاٌن الْبَتَـّ
فَــْوُق. لِذلـِـَك الَّــِذي أَْســلََمِني إِلَيْــَك لَــُه َخِطيَّــٌة أَْعظَــُم « )يوحنــا 19: 10، 11(. وهكــذا 
نجــد أن الُمَخلِّــص المشــفق الرحيــم فــي وســط آالمــه وأحزانــه المــرة َوَجــَد عــذراً بقــدر 
المســتطاع لذلــك الحاكــم الرومانــي فعلتــه، وهــو الــذي أســلمه ليصلــب. فمــا أعظــم 
هــذا مــن مشــهد يمكــن تقديمــه للعالــم مــدى العصــور! ومــا أعظــم النــور الــذي يريقــه 
على صفات ذاك الذي هو ديان كل األرض! قال يسوع: » الَِّذي أَْسلََمِني إِلَيَْك لَُه 
َخِطيٌَّة أَْعظَُم «، وكان المســيح بذلك يقصد قيافا الذي، بصفته رئيســا للكهنة، كان 
يمثل األمة اليهودية. لقد كانوا يعرفون المبادئ التي كانت مسيطرة على السلطات 
الرومانية. أما هم فقد أعطي لهم النور من النبوات التي شهدت عن المسيح، ومن 
تعاليمــه ومعجزاتــه. وقــد حصــل قضــاة اليهــود علــى براهيــن ال تخطــئ علــى ألوهيــة 

ذاك الــذي حكمــوا عليــه بالمــوت، وقــد دينــوا بموجــب النــور المعطــى لهــم. 
إن أعظــم جــرم وأثقــل مســؤولية كانــت هــي مســؤولية أولئــك الذيــن احتلــوا أرفــع 
المناصب في األمة الذين أودعت بين أيديهم أقدس الودائع التي خانوها وسلموا 
فيهــا بــكل نذالــة. لقــد كان بياطــس وهيــرودس وعســاكر الرومــان يجهلــون حقيقــة 
يســوع بالقياس إلى هؤالء، وقد فكروا في إرضاء الكهنة والرؤســاء بإهانتهم ليســوع 
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ومعاملتــه بالقســوة. إنهــم لــم يحصلــوا علــى النــور الــذي حصلــت عليــه األمــة اليهوديــة 
بــكل ســخاء. ولــو أعطــي النــور للعســكر لمــا عاملــوا المســيح بمثــل تلــك القســوة.

» إِنِّي بَِريٌء ِمْن َدِم هَذا الَْبارِّ «
اقتــرح بياطــس مــرة أخــرى أن يطلــق الُمَخلِّــص: » َولِكــنَّ الْيَُهــوَد كَانـُـوا يَْصرُُخــوَن 
قَائِلِيــَن: ›إِْن أَطْلَْقــَت هــَذا فَلَْســَت ُمِحبًّــا لَِقيَْصــَر‹ « )يوحنــا 19: 12(. وهكــذا كان 
أولئــك المنافقــون يتظاهــرون بغيرتهــم علــى ســلطان القيصــر. لقــد كان اليهــود ألــد 
أعــداء الحكــم الرومانــي، وكانــوا قســاة فــي عدائهــم. وعندمــا لــم يكــن هنالــك خطــر 
عليهــم مــن إرغــام الرومــان علــى إجابــة مطاليبهــم القوميــة والدينيــة كانــوا يفعلــون 
ذلــك بــكل اســتبداد وطغيــان. ولكــن عندمــا كانــوا يريــدون تحقيــق غــرض ينطــوي 
علــى القســوة كانــوا يمجــدون ســلطان القيصــر. فلكــي يتحقــق لهــم إهــاك المســيح 

أعلنــوا والءهــم للحكــم األجنبــي الــذي كانــوا يمقتونــه.
وقــد عــادوا يصيحــون قائليــن: » كُلُّ َمــْن يَْجَعــُل نَْفَســُه َملِــًكا يَُقــاِوُم قَيَْصــَر! « 
)يوحنــا 19: 12(. لمــس هــذا القــول نقطــة الضعــف فــي بياطــس. فلقــد كانــت 
فيهــا  الشــكوى  تلــك  مثــل  أن  يعــرف  هــو  وكان  فيــه،  تشــك  الرومانيــة  الحكومــة 
إلــى  لــو أُحبطــت أغــراض اليهــود ولــم يجابــوا  أنــه  القضــاء عليــه، كمــا كان يعــرف 
طلبهــم فســينقلبون ضــده ولــن يتركــوا وســيلة لانتقــام منــه. وهــا هــو يــرى أمامــه 
بــا ســبب. بــه طلبــوا القضــاء علــى ذاك الــذي أبغضــوه  مثــاال إلصرارهــم الــذي 

حينئــٍذ جلــس بياطــس علــى كرســي الواليــة وقــدم يســوع لليهــود مــرة أخــرى 
قائليــن:  المجنونــة  صرختهــم  صرخــوا  أخــرى  ومــرة  َملُِكُكــْم! «  » ُهــَوَذا  قائــا: 
» ُخْذُه! ُخْذُه! اْصلِبُْه! « )يوحنا 19: 1٤، 1٥(. فســألهم بياطس بصوت ســمعه 
الجميــع قائــا: » أَأَْصلِــُب َملَِكُكــْم؟ « فخرجــت مــن أفواههــم النجســة المجدفــة 
إذ  وهكــذا   .)1٥  :19 )يوحنــا  قَيَْصــَر! «  إاِلَّ  َملِــٌك  لََنــا  » لَيْــَس  الكلمــات:  هــذه 
اختارت األمة اليهودية أن يحكم عليها ملك وثني انســحبت من تحت حكم هللا. 
لقــد رفضــوا ُملــك هللا عليهــم. ومــن ذلــك الحيــن لــم يكــن لهــم ُمْنِقــذ. لــم يكــن لهــم 
ملــك إال قيصــر. فقــاد الكهنــة والمعلمــون الشــعب إلــى هــذا المصيــر، كمــا كانــوا 
مســؤولين عــن هــذا وعــن كل مــا تــاه مــن عواقــب مخيفــة، وهكــذا تســبب الرؤســاء 

الدينيــون فــي جلــب الخطيــة والهــاك علــى تلــك األمــة.
ـُه الَ يَْنَفــُع َشــيْئًا، بَــْل ِبالَْحــرِيِّ يَْحــُدُث َشــَغٌب، أََخــَذ َمــاًء  ــا رَأَى ِبياَطُــُس أَنَـّ » فَلَمَّ
! أَبِْصــرُوا أَنْتـُـْم!‹ « )متــى  اَم الَْجْمــعِ قَائـِـاً: ›إِنِّــي بـَـرِيٌء ِمــْن َدِم هــَذا الْبَــارِّ َوَغَســَل يََديـْـِه قـُـدَّ
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27: 2٤(. نظــر بياطــس إلــى الُمَخلِّــص بخــوف مســتذنبا نفســه. ومــن بيــن ذلــك البحــر 
الزاخر من الوجوه المتطلعة إلى فوق لم ير السام أو الطمأنينة إال على وجه يسوع. 
وبــدا وكأن هالــة مــن النــور الهــادئ تحيــط برأســه. وقــال بياطــس فــي قلبــه: إنــه إلــه. 
وإذ التفــت إلــى الجمــع أعلــن قائــا: إنــي بــريء مــن دمــه. خــذوه أنتــم واصلبــوه. ولكــن 
اســمعوا أيهــا الكهنــة والرؤســاء إنــي أعلــن أنــه بــار. فعســى أن ذاك الــذي يقــول هــو إنــه 
أبوه يدينكم أنتم وال يدينني أنا على جريمة هذا اليوم. ثم التفت إلى يسوع وقال له: 
اغفر لي هذا الخطأ فأنا ال أستطيع إنقاذك. وبعدما جلده مرة ثانية أسلمه ليصلب.

كان بياطــس يتــوق إلنقــاذ يســوع، ولكنــه رأى أنــه إذا أراد االحتفــاظ بمنصبــه 
وكرامتــه فلــن يســتطيع إنقــاذه. فلكــي ال يخســر ســلطته الدنيويــة اختــار التضحيــة 
بحياة شــخص بريء. ما أكثر الذين يضحون بالمبدأ لكي يجنبوا أنفســهم الخســائر 
واآلالم. إن الضميــر والواجــب يوجهاننــا فــي اتجــاه خــاص، أمــا المصلحــة الذاتيــة 
فتوجهنــا فــي اتجــاه آخــر. إن التيــار يســرع فــي االتجــاه الخاطــئ، فالــذي يتواطــأ مــع 

الشــر ويرضــى بــه ســيجرفه التيــار إلــى ظلمــة اإلثــم المخيفــة.
استســلم بياطــس لمشــيئة أولئــك الرعــاع. فبــدال مــن المخاطــرة بمنصبــه أســلم 
يســوع للصلــب. ولكــن بالرغــم مــن كل حــذره وحيطتــه فقــد أصابــه بعــد ذلــك نفــس 
ُجــرد مــن كل أوســمة الشــرف وهــوى مــن ذلــك المنصــب  لقــد  مــا كان يخشــاه. 
الرفيــع. وإذ كان يتعــذب مــن تبكيــت ضميــره وكبريائــه الجريحــة مــات منتحــرا بعــد 
صلــب المســيح بقليــل. وهكــذا نجــد أن كل مــن يتواطــأ مــع الخطيــة لــن ينــال ســوى 
الحــزن واأللــم والهــاك. » تُوَجــُد طَِريــٌق تَظَْهــُر لإِِلنَْســاِن ُمْســتَِقيَمًة، َوَعاِقبَتَُهــا طُــرُُق 

الَْمــْوِت « )أمثــال 1٤: 12(.

» َدُمُه َعلَْيَنا «
عندمــا أعلــن بياطــس أنــه بــريء مــن دم المســيح أجابــه قيافــا متحديــا: » َدُمــُه 
َعلَيَْنا َوَعلَى أَْوالَِدنَا « )متى 27: 2٥(. وقد ردد الكهنة والرؤساء نفس تلك الكلمات 
المخيفــة، كمــا دوت بهــا أصــوات الجمــوع الوحشــية. » َدُمــُه َعلَيَْنــا َوَعلـَـى أَْوالَِدنـَـا «.

اختــار شــعب إســرائيل ألنفســهم. فــإذ أشــاروا إلــى يســوع قالــوا: » لَيـْـَس هــَذا بـَـْل 
بَارَابـَـاَس! « )يوحنــا 18: ٤0(. إن بارابــاس الــذي كان لصــا قاتــا كان رمــزا للشــيطان، 
أمــا المســيح فــكان يمثــل هللا. وقــد رفضــوا المســيح واختــاروا بارابــاس. وكان بارابــاس 
ســيُطلق لهــم. وهــم إذ وقــع اختيارهــم علــى بارابــاس فقــد اختــاروا ذلــك الــذي كان 
من البدء كذابا وقتاال للناس. لقد كان الشــيطان قائدا لهم. وكأمة نفذوا كل أوامر 
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الشــيطان. لقــد عزمــوا علــى أن يعملــوا أعمالــه وال بــد أن يخضعــوا لحكمــه القاســي. 
وذلــك الشــعب الذيــن اختــاروا بارابــاس ورفضــوا المســيح كان ال بــد لهــم أن يجرعــوا 

تلــك الــكأس المريــرة كأس قســوة بارابــاس إلــى انقضــاء الدهــر.
إن اليهــود إذ نظــروا إلــى حمــل هللا المضــروب والمتألــم صرخــوا قائليــن: » َدُمــُه 
َعلَيَْنــا َوَعلـَـى أَْوالَِدنـَـا « وقــد صعــدت تلــك الصرخــة المخيفــة إلــى عــرش هللا. وذلــك 
الحكــم الــذي حكمــوا بــه علــى أنفســهم كتــب فــي الســماء. فأجيبــت تلــك الطلبــة، 

إذ صــار دم ابــن هللا لعنــة دائمــة علــى أوالدهــم وأوالد أوالدهــم.
كل ذلــك تحقــق بكيفيــة مرعبــة فــي خــراب أورشــليم، وأُظهــر ذلــك كلــه بكيفيــة 
مخيفــة فــي األحــداث التــي مــرت باألمــة اليهوديــة مــدى ثمانيــة عشــر قرنــا- إذ كانــوا 
غصنــا مقطوعــا مــن الكرمــة، غصنــا يابســا وعقيمــا ليُجمــع ويُطــرح فــي النــار ويحتــرق. 
وإذ كانــوا يجولــون فــي كل العالــم مــن أرض إلــى أرض ومــن قطــر إلــى قطــر كانــوا 

أمواتــا، نعــم أمواتــا بالذنــوب والخطايــا. 
وســتجاب تلــك الطلبــة بكيفيــة مرعبــة فــي يــوم الديــن العظيــم. إذ عندمــا يجــيء 
المســيح إلــى األرض ثانيــة فالنــاس لــن يــروه كمــا كان أســيرا يحــدق بــه الرعــاع: ولكنهــم 
ســيرونه كمــن هــو ملــك الســماء. إنــه ســيأتي فــي مجــده ومجــد أبيــه ومجــد المائكــة 
القديســين. وســتكون حاشــيته التــي ترافقــه فــي طريقــه ربــوات ربــوات وألــوف ألــوف 
مــن المائكــة الذيــن هــم أبنــاء هللا الحســان المنتصــرون وعليهــم مســحة مــن الجمــال 
والمجد ال تباري. وحينئٍذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. 
حينئــٍذ ســتراه كل عيــن والذيــن طعنــوه. وعوضــا عــن إكليــل الشــوك ســيلبس إكليــل 
المجــد- إكليــل فــي داخــل إكليــل. وبــدال مــن ذلــك الــرداء األرجوانــي البالــي سيتســربل 
ــاٌر َعلَــى األَرِْض أَْن يُبَيِّــَض ِمثْــَل ذلِــَك «  بثــوب أشــد بياضــا مــن النــور: » الَ يَْقــِدُر قَصَّ
)مرقــس 9: 3(. » َولَــُه َعلَــى ثَْوِبــِه َوَعلَــى فَْخــِذِه اْســٌم َمْكتُوٌب:›َملِــُك الُْملُــوِك َورَبُّ 
األَْربـَـاِب‹ « )رؤيــا 19: 16(. وســيكون هنــاك أولئــك الذيــن ســخروا بــه وضربــوه. ومــرة 
أخــرى ســيرى الكهنــة والرؤســاء ذلــك المشــهد الــذي قــد رأوه فــي دار القضــاء. وكل 
حــادث ســيظهر أمامهــم كمــا لــو كان مكتوبــا بحــروف مــن نــار. وحينئــٍذ فالذيــن صرخــوا 
قائلين: » َدُمُه َعلَيَْنا َوَعلَى أَْوالَِدنَا « ســيجابون إلى طلبهم. وحينئٍذ ســيعرف العالم 
كلــه ويــدرك. وحينئــٍذ ســيتحققون مــن شــخصية ذاك الــذي كانــوا يحاربونــه مــع إنهــم 
بشر ضعفاء. ففي رعب وعذاب هائلين سيصرخون إلى الجبال والصخور قائلين: 
» اْسُقِطي َعلَيَْنا َوأَْخِفيَنا َعْن َوْجِه الَْجالِِس َعلَى الَْعرِْش َوَعْن َغَضِب الَْخرُوِف، ألَنَُّه 

قـَـْد َجــاَء يـَـْوُم َغَضِبــِه الَْعِظيــُم. َوَمــْن يَْســتَِطيُع الُْوقُــوَف؟ « )رؤيــا 16:6، 17(.
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موت على قمة جبل

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 27: 31-٥3؛ مرقس 1٥: 20-38؛
 لوقا 23: 26-٤6؛  يوحنا 19: 30-16(.

ُهَنــاَك «  َصلَبُــوُه  يُْدَعــى »ُجْمُجَمــَة«  ـِذي  الَـّ الَْمْوِضــعِ  إِلَــى  ِبــِه  َمَضــْوا  ــا  » َولَمَّ
.)33  :23 )لوقــا 

ــْعَب ِبــَدِم نَْفِســِه، تَأَلَّــَم َخــارَِج الْبَــاِب « )عبرانييــن 13:  َس الشَّ يســوع، » لَِكــْي يَُقــدِّ
12(. إن آدم وحواء إذ تعديا على شــريعة هللا طردا من جنة عدن. فكان لزاما على 
المســيح نائبنــا أن يتألــم خــارج حــدود أورشــليم. لقــد مــات خــارج البــاب حيــث كان 
يعــدم المجرمــون والقتلــة. إن كلمــات الرســول القائلــة: » اَلَْمِســيُح افْتََدانَــا ِمــْن لَْعَنــِة 
النَّاُموِس، إِذْ َصاَر لَْعَنًة ألَْجلَِنا « )غاطية 3: 13( هي كلمات لها داللتها العميقة.

وقــد تبــع يســوع مــن دار القضــاء إلــى جلجثــة جمــع غفيــر مــن الشــعب. وذاع 
نبــأ الحكــم عليــه فــي أورشــليم كلهــا، فتقاطــر إلــى مــكان الصلــب جماهيــر مــن كل 
الطبقــات والرتــب. وكان الكهنــة والرؤســاء مرتبطيــن بوعــد أال يزعجــوا أتبــاع المســيح 
إذا أســلم هــو إلــى أيديهــم. فانضــم إلــى ذلــك الجمــع تاميــذ الســيد وكل مــن قــد آمنــوا 

بــه مــن المدينــة واإلقليــم المجــاور. الجميــع تبعــوا الُمَخلِّــص.

سمعان القيرواني
كان  الــذي  الصليــب  وضــع  بياطــس  واليــة  دار  بــاب  مــن  يســوع  خــرج  وإذ 
معــدا لبارابــاس علــى كتفيــه الممزقتيــن الداميتيــن. وكان هنــاك اثنــان مــن شــركاء 
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علــى  فوضــع  الوقــت،  نفــس  فــي  يســوع  مــع  بالمــوت  عليهمــا  محكومــا  بارابــاس 
بــه  النهــوض  يســتطيع  أن  مــن  أثقــل  الُمَخلِـّـص  وكان صليــب  أكتافهمــا صليبــان. 
وهــو فــي حالــة اإلعيــاء واأللــم. فعندمــا تنــاول عشــاء الفصــح مــع تاميــذه لــم يــذق 
طعامــا وال شــرابا. وقــد اشــتبك فــي صــراع هائــل مــع قــوات الشــيطان فــي بســتان 
جثســيماني فتعذبــت نفســه، كمــا احتمــل آالم التســليم والخيانــة، ورأى تاميــذه 
يتركونــه ويهربــون. لقــد أخــذ مــن أمــام حنــان إلــى قيافــا إلــى بياطــس، ومــن هنــاك 
أخــذ إلــى هيــرودس ثــم أعيــد إلــى بياطــس مــرة أخــرى. وقــد انهالــت عليــه ألــوان مــن 
اإلهانــات والســخرية، كمــا تعــذب مــن آالم الجلــد مرتيــن. وطــوال تلــك الليلــة كان 
يـُـَرى مشــهد بعــد آخــر وكانــت كلهــا ممــا يصعــب علــى النفــس احتمالــه إلــى أقصــى 
لــم يفشــل، فلــم ينطــق إال بمــا يمجــد هللا. وطيلــة ســاعات  حــد. ولكــن المســيح 
تلــك المحاكمــة المزيفــة المهينــة ظــل معتصمــا بثباتــه وعظمتــه. ولكــن عندمــا وضــع 
الصليــب علــى منكبيــه ليحملــه بعدمــا جلــد ثانــي مــرة لــم تســتطع طبيعتــه البشــرية 

أن تحتمــل أكثــر مــن ذلــك فســقط تحــت حملــه مــن اإلعيــاء.
رأى الجمــع الــذي كان يتبعــه خطواتــه الضعيفــة المتعثــرة، ولكنهــم لــم يبــدوا 
نحــوه أي عطــف أو رفــق، بــل جعلــوا يعيرونــه وينتهرونــه لعجــزه عــن حمــل صليبــه 
الثقيــل. ومــرة أخــرى وضــع عليــه الصليــب ولكنــه ســقط علــى األرض مــرة أخــرى 
مغشــيا عليــه. فــرأى ظالمــوه ومضطهــدوه اســتحالة كونــه يتقــدم حامــا صليبــه إلــى 
أبعــد مــن ذلــك. وقــد تحيــروا فــي البحــث عمــن يرضــى بحمــل ذلــك الحمــل المــذل. 
فاليهــود أنفســهم لــم يكونــوا يســتطيعون ذلــك خشــية أن يتنجســوا بحمــل الصليــب 
فيحرمــون مــن ممارســة الفصــح. وحتــى الرعــاع أنفســهم لــم يكــن بينهــم مــن يرضــى 

بــأن يتنــازل لحمــل الصليــب.
وفــي ذلــك الوقــت التقــى بهــذا الجمــع رجــل غريــب يدعــى ســمعان القيروانــي 
الجمــع،  ذلــك  مــن  الصــادرة  البذيئــة  التعييــرات  فســمع  الحقــل.  مــن  آتيــا  كان 
وســمعهم وهــم يــرددون هــذا القــول بــكل ازدراء: أفســحوا الطريــق لملــك اليهــود! 
ويضعــون  يمســكونه  إشــفاقه  عــن  ومعبــرا  المنظــر  ذلــك  مــن  مندهشــا  يقــف  فــإذ 

منكبيــه. علــى  الصليــب 
كان ســمعان هــذا قــد ســمع عــن يســوع، وكان ابنــاه يؤمنــان بالُمَخلِّــص أمــا هــو 
نفســه فلــم يكــن تلميــذا، فــكان حملــه للصليــب إلــى جلجثــة بركــة لــه، وقــد ظــل مــدى 
حياتــه بعــد ذلــك يشــكر هللا علــى هــذه العنايــة، إذ قادتــه العنايــة إلــى أن يأخــذ علــى 

نفســه صليــب المســيح بمحــض اختيــاره ويقــف دائمــا فرحــا تحــت حملــه.
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حزن وعطف
كان بيــن مــن تبعــوا المســيح إلــى ســاحة المــوت القاســي عــدد غيــر قليــل مــن 
ثبَّتــن أنظارهــن فــي يســوع. وبعــض منهــن كــن قــد رأينــه قبــل ذلــك،  النســاء وقــد 
بعــض منهــن كــن قــد حملــن إليــه مرضاهــن المتألميــن، وبعــض منهــن كــن قــد شــفين 
مــن أمراضهــن، وكانــت تتلــى علــى مســامعهن قصــة المشــاهد التــي حدثــت. وهــن 
يندهشــن مــن العــداوة التــي يضمرهــا أولئــك النــاس للمســيح مــع أن قلوبهــن تــذوب 
وتــكاد تتمــزق حزنــا عليــه. وبالرغــم مــن تصــرف ذلــك الجمــع الــدال علــى الجنــون، 
وكام الغضــب الــذي ينطــق بــه الكهنــة والرؤســاء، فــإن هــؤالء النســوة يظهــرن عطفهــن 
عليــه. وإذ يســقط يســوع مغشــيا عليــه تحــت الصليــب ينفجــرن نائحــات مولــوالت.

كان هــذا هــو الشــيء الوحيــد الــذي اســترعى انتبــاه الُمَخلِـّـص. فمــع إنــه كان 
يقاســي أشــد اآلالم وهــو يحمــل خطايــا العالــم فهــو لــم يَُكــنَّ عديــم االكتــراث لهــذا 
الحــزن وهــذا العطــف مــن جانــب أولئــك النســاء، فالتفــت إليهــن بعطــف ورقــة. 
لــم يَُكــنَّ مؤمنــات بــه. وكان يعلــم أنهــن يبكيــن عليــه ال كمــن هــو مرســل مــن هللا، 
بــل ثــارت فــي نفوســهن أحاســيس اإلشــفاق البشــري. لــم يحتقــر هــو هــذا العطــف 
منهــن، فلقــد أثــار عطفهــن عليــه فــي قلبــه عطفــا أعمــق عليهــن، فقــال يخاطبهــن: 
َوَعلَــى أَْوالَِدكُــنَّ «  أَنُْفِســُكنَّ  بَــِل ابِْكيــَن َعلَــى  تَبِْكيــَن َعلَــيَّ  بََنــاِت أُورَُشــلِيَم، الَ  » يَــا 
)لوقــا 23: 28(. لقــد حــوَّل المســيح نظــره عــن المشــهد الماثــل أمامــه ونظــر إلــى 
األمــام إلــى أيــام خــراب أورشــليم. ففــي ذلــك المشــهد المخيــف كان كثيــرون ممــن 

يبكــون عليــه اآلن ســيهلكون هــم وأوالدهــم. 
دينونــة  مشــهد  إلــى  أورشــليم  ســقوط  مشــهد  مــن  المســيح  فكــر  انتقــل  ثــم 
للهــاك األخيــر  رمــزا  العاصيــة  المدينــة  تلــك  فــي خــراب  لقــد رأى  أعــم وأوســع. 
ــاِل: اْســُقِطي  المزمــع أن يأتــي علــى العالــم، فقــال: » ِحيَنِئــٍذ يَبْتَِدئُــوَن يَُقولُــوَن لِلِْجبَ
ــوَن هــَذا، فََمــاَذا يَُكــوُن  ــِب يَْفَعلُ ــُه إِْن كَانُــوا ِبالُْعــوِد الرَّطْ َعلَيَْنــا! َولِــآلكَاِم: َغطِّيَنــا! ألَنَّ
ِبالْيَاِبــِس؟ « )لوقــا 23: 30، 31(. وقــد رمــز المســيح بالعــود الرطــب إلــى نفســه 
كالفــادي البــار. لقــد ســمح هللا بــأن غضبــه علــى اإلثــم ينصــب علــى ابنــه الحبيــب، 
فــكان يســوع مزمعــا أن يُصلــب ألجــل خطايــا النــاس. فــأي آالم ســيتحملها الخاطــئ 
المتمــادي فــي خطايــاه؟! إن غيــر التائبيــن وغيــر المؤمنيــن جميعهــم ســيختبرون 

حزنــا وشــقاء ال يمكــن وصفهمــا بالــكام.
وكان بيــن مــن ســاروا مــع المســيح إلــى جلجثــة كثيــرون ممــن كانــوا منــذ أيــام 
قليلــة يحفــون بــه وهــم يــرددون هتافــات الفــرح واالنتصــار ويلوحــون بســعوف النخــل 
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فــي دخولــه منتصــرا إلــى أورشــليم. ولكــن عــددا غيــر قليــل منهــم ممــن كانــوا يهتفــون 
لــه ويمجدونــه ألن ذلــك كان أمــرا شــائعا بيــن الجمــع، ضمــوا أصواتهــم إلــى مــن كانــوا 
يصرخــون ضــده قائليــن: » اْصلِبْــُه! اْصلِبْــُه! «. عندمــا كان المســيح داخــا إلــى 
أورشــليم انتعشــت آمــال التاميــذ وســمت إلــى القمــة. وكانــوا يحفــون بمعلمهــم 
وهــم يحســون أن انتســابهم إليــه شــرف مــا بعــده شــرف. أمــا اآلن وهــو فــي حــال 
الــذل والهــوان فكانــوا يتبعونــه مــن بعيــد. كانــت قلوبهــم مفعمــة حزنــا ونفوســهم 
قــال:  حيــن  يســوع  كام  تحقــق  قــد  وهــا  المنهــارة.  آمالهــم  ثقــل  تحــت  منحنيــة 
ُد  ـُه َمْكتُــوٌب: أَنِـّـي أَْضــرُِب الرَّاِعــَي فَتَتَبَــدَّ » كُلُُّكــْم تَُشــكُّوَن ِفــىَّ ِفــي هــِذِه اللَّيْلَــِة، ألَنَـّ

ِخــرَاُف الرَِّعيَّــِة « )متــى 31: 26(. 

يسمر على الصليب
إذ وصــل الموكــب إلــى مــكان اإلعــدام أُوثــق األســرى إلــى آالت التعذيــب. كان 
اللصــان يتصارعــان مــع مــن وضعوهمــا علــى الصليبيــن، أمــا يســوع فلــم تبــد منــه 
أيــة مقاومــة. وقــد تبعــت مريــم أم يســوع ابنهــا إلــى جلجثــة مســتندة علــى يوحنــا، 
التلميــذ الحبيــب. كانــت قــد رأتــه مغشــيا عليــه تحــت حمــل الصليــب وكانــت تتــوق 
إلى أن تســند رأســه الجريح بيدها وترطب جبينه الذي طالما اســتند إلى حضنها. 
تــزل ترجــو أن  لــم  المؤلــم. كانــت كالتاميــذ  لهــا بذلــك االمتيــاز  يُســمح  لــم  ولكــن 
يُظهــر يســوع قدرتــه ويخلــص نفســه مــن أيــدي أعدائــه. ومــرة أخــرى غــاص قلبهــا فــي 
أعماقهــا حيــن ذكــرت األقــوال التــي فيهــا أنبــأ بالحــوادث التــي كانــت تجــري حينئــٍذ. 
وإذ أُوثــق اللصــان كل إلــى صليبــه كانــت هــي تنظــر بقلــق وعــذاب. فهــل ذاك الــذي 
وهــب للموتــى الحيــاة يســمح بــأن يــدع نفســه يُصلــب؟ وهــل يمــوت ابــن هللا تلــك 
الميتــة القاســية وهــل ال بــد لهــا أن تتخلــى عــن إيمانهــا بــأن يســوع هــو مســيا؟ وهــل 
البــد لهــا أن تشــاهد عــاره وأحزانــه دون أن يُســمح لهــا حتــى بــأن تخدمــه فــي ضيقــه؟ 
فــإذ  والمســامير،  بالمطرقــة  أُتــي  وقــد  الصليــب  علــى  ممدودتيــن  يديــه  رأت  لقــد 
اخترقــت تلــك المســامير لحمــه الرقيــق فــإن التاميــذ المحطمــي القلــوب حملــوا أم 

يســوع بعيــدا حتــى ال تقــع عيناهــا علــى ذلــك المنظــر المفجــع القاســي.
والرصانــة  الهــدوء  ظــل  بــل  شــكوى،  أو  تذمــر  كلمــة  المخلـاـص  مــن  تبــدر  لــم 
مرتســمين علــى وجهــه. ولكــن العــرق كان يتصبــب مــن جبينــه. ولــم تكــن هنــاك 
والــوالء  العطــف  المــوت، وال كام  عــرق  عــن وجهــه  لتمســح  يــد مشــفقة رحيمــة 
المخيــف  بعملهــم  يقومــون  العســكر  كان  وإذ  البشــري.  قلبــه  ليثبــت  الثابــت 
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الَ  ألَنَُّهــْم  لَُهــْم،  اْغِفــْر  أَبَتَــاُه،  » يَــا  قائــا:  أعدائــه  ألجــل  يســوع  صلــى  القاســي 
يَْعلَُمــوَن َمــاَذا يَْفَعلُــوَن « )لوقــا 23: 3(. لقــد انتقــل تفكيــره بعيــدا عــن آالمــه إلــى 
خطيــة معذبيــه والجــزاء الرهيــب الــذي يحــل بهــم. لــم يُنــزِل اللعنــات علــى العســكر 
الذيــن عاملــوه بمنتهــى الخشــونة والقســوة. كا وال اســتنزل النقمــة علــى الكهنــة 
والرؤســاء الذيــن كانــوا ينظــرون ويتفرســون فــي يســوع المصلــوب فرحيــن بتحقيــق 
أغراضهــم، بــل رثــى المســيح لهــم فــي جهالتهــم وإثمهــم، ولكنــه فقــط قــدم هــذا 

يَْفَعلُــوَن «.  َمــاَذا  يَْعلَُمــوَن  الَ  االلتمــاس عنهــم: » أَنَُّهــْم 
لــو علمــوا أنهــم إنمــا كانــوا يعذبــون ذاك الــذي قــد أتــى لكــي يخلــص البشــرية 
الســاقطة مــن الهــاك األبــدي، الســتولى عليهــم النــدم والرعــب، ولكــن جهلهــم لــم 
يمــح جريمتهــم ألنــه كان امتيــازا لهــم أن يعرفــوا يســوع ويقبلــوه مخلصــا لهــم. إن 
البعــض منهــم كانــوا سيكتشــفون خطيتهــم ويتوبــون ويهتــدون، بينمــا البعــض اآلخــر 
بســبب قســاوة قلوبهــم جعلــوا اســتجابة صــاة المســيح ألجلهــم أمــرا مســتحيا. 
ومــع ذلــك، ســواء كان هــذا أو ذاك، فــإن مقاصــد هللا كانــت فــي طريقهــا إلــى 

اإلتمــام. وقــد صــار ليســوع الحــق فــي أن يصيــر شــفيعا للنــاس عنــد اآلب.
إن صــاة المســيح ألجــل أعدائــه شــملت العالــم كلــه. لقــد شــملت كل خاطــئ 
عــاش أو قــد يعيــش منــذ إنشــاء العالــم إلــى انقضــاء الدهــر. إن خطيــة صلــب ابــن 
يُــرِْد «  » َمــْن  للجميــع.  يقــدم مجانــا  والغفــران  الجميــع.  تســتقر علــى رؤوس  هللا 

يمكنــه أن يحصــل علــى الســام مــع هللا ويــرث الحيــاة األبديــة. 

العنوان غير المرغوب فيه
حالمــا ُســمر يســوع علــى الصليــب، رفــع رجــال أشــداء الصليــب وبعنــف شــديد 
غــرزوه فــي المــكان المعــد لــه. وهــذا ســبَّب البــن هللا أشــد العــذاب. حينئــٍذ كتــب 
بياطــس عنوانــا بالعبرانيــة والاتينيــة واليونانيــة ووضعــه فــوق الصليــب، فــوق رأس 
يســوع. وهــذه هــي الكتابــة: » يَُســوُع النَّاِصــِريُّ َملِــُك الْيَُهــوِد «، فأثــار هــذا العنــوان 
قائليــن:  صرخــوا  بياطــس  واليــة  دار  فــي  كانــوا  عندمــا  إنهــم  وأهاجهــم.  اليهــود 
» اْصلِبْــُه « » لَيْــَس لََنــا َملِــٌك إاِلَّ قَيَْصــَر! « )يوحنــا 19: 1٥(. وأعلنــوا أن كل مــن 
يعتــرف بملــك آخــر يعــد خائنــا. فكتــب بياطــس الــرأي الــذي عبــروا عنــه، إذ لــم 
يقدمــوا علــى يســوع علــة إال كونــه ملــك اليهــود لــذا كانــت تلــك الكتابــة اعترافــا 
حقيقيــا بــوالء اليهــود لســلطان الرومــان، إذ أعلــن ذلــك العنــوان أن أي مــن يدعــي 
أنــه ملــك إســرائيل فســيحكمون عليــه بأنــه مســتوجب المــوت. لقــد خــدع الكهنــة 
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أنفســهم. فعندمــا كانــوا يتآمــرون علــى قتــل المســيح أعلــن قيافــا أنــه مــن الائــق أن 
يمــوت إنســان واحــد لينقــذ األمــة. فهــا هــو رياؤهــم ينكشــف اآلن. فلكــي يهلكــوا 

المســيح كانــوا مســتعدين للتضحيــة حتــى بكيانهــم القومــي.
وقــد رأى الكهنــة اآلن فعلتهــم علــى حقيقتهــا وطلبــوا مــن بياطــس أن يغيــر 
َملِــُك  أَنَــا  قَــاَل:  َذاَك  إِنَّ  بَــْل:  الْيَُهــوِد،  َملِــُك  تَْكتُــْب:  » الَ  لــه:  فقالــوا  العنــوان 
الْيَُهــوِد! « )يوحنــا 19: 21(. ولكــن بياطــس نقــم علــى نفســه اآلن بســبب ضعفــه 
الســابق وكان احتقاره عظيما للكهنة والرؤســاء الجســورين الماكرين فأجابهم بكل 

فتــور قائــا: » َمــا كَتَبْــُت قَــْد كَتَبْــُت « )يوحنــا 19: 22(.
إن قــوة أســمى وأعظــم مــن قــوة بياطــس أو قــوة اليهــود هــي التــي قــادت إلــى 
وضــع ذلــك العنــوان فــوق رأس يســوع. فقــد قصــدت عنايــة هللا أن يوقــظ ذلــك 
العنــوان تفكيــر النــاس ويجعلهــم يفتشــون الكتــب. كان الموضــع الــذي صلــب فيــه 
المســيح قريبــا مــن المدينــة، وكان آالف النــاس مــن كل البلــدان فــي أورشــليم فــي 
تلــك األيــام فكانــوا ال بــد أنهــم ســياحظون العنــوان القائــل إن يســوع الناصــري هــو 

مســيا. لقــد كان ذلــك العنــوان حقــا حيــا كتبتــه يــد بإرشــاد هللا.

سخرية األعداء
في آالم المســيح التي قاســاها على الصليب تمت النبوة، إذ ســبق الُمَخلِّص 
فأنبــأ قبــل ذلــك بقــرون طويلــة عــن نــوع المعاملــة التــي كان ســيعامل بهــا، فلقــد 
ـُه قَــْد أََحاطَــْت ِبــي كِاٌَب. َجَماَعــٌة ِمــَن األَْشــرَاِر اكْتََنَفتِْنــي. ثََقبُــوا يَــَديَّ  قــال: » ألَنَـّ
ثِيَاِبــي  يَْقِســُموَن   . ِفــيَّ َويَتََفرَُّســوَن  يَْنظُــُروَن  َوُهــْم  ِعظَاِمــي،  كُلَّ  أُْحِصــي   . َورِْجلَــيَّ
بَيَْنُهــْم، َوَعلَــى لِبَاِســي يَْقتَِرُعــوَن « )مزمــور 22: 16-18(. إن النبــوة الخاصــة بثيابــه 
تمــت بــدون مشــورة أو تداخــل أصدقــاء المصلــوب أو أعدائــه. فلقــد أعطيــت ثيابــه 
للعســكر الذيــن رفعــوه علــى الصليــب، وســمعهم المســيح يتنازعــون وهــم يقســمون 
ثيابــه فيمــا بينهــم. وكان قميصــه بغيــر خياطــة منســوجا كلــه مــن فــوق. فقــال بعضهــم 

ــِه لَِمــْن يَُكــوُن « )يوحنــا 19: 2٤(. ــِرُع َعلَيْ ــْل نَْقتَ ُه، بَ لبعــض: » الَ نَُشــقُّ
وفــي نبــوة أخــرى أعلــن الُمَخلِـّـص قائــا: » الَْعــاُر قَــْد كََســَر قَلِْبــي فََمرِْضــُت. 
يــَن فَلَــْم أَِجــْد. َويَْجَعلُــوَن ِفــي طََعاِمــي َعلَْقًمــا، َوِفــي  ـًة فَلَــْم تَُكــْن، َوُمَعزِّ انْتَظَــرُْت رِقَـّ
َعطَِشــي يَْســُقونَِني َخــاُ « )مزمــور 69: 20، 21(. كان الذيــن يُحكــم عليهــم بالمــوت 
صلبــا يُســمح بإعطائهــم جرعــات مخــدرة حتــى ال يحســوا باأللــم. وقــد قُدمــت تلــك 
يتجــرع شــيئا  يــرد أن  لــم  يــرد أن يشــربها.  لــم  لكنــه عندمــا ذاقهــا  الجرعــة ليســوع، 
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يشــوش عقلــه أو يُربكــه، إذ ينبغــي أن يُثبــت إيمانــه فــي هللا، ففــي هــذا كانــت قوتــه 
الوحيــدة. إن تخديــر حواســه كان ســيعطي للشــيطان ميــزة.

صــب أعــداء يســوع جامــات غضبهــم عليــه وهــو معلــق علــى الصليــب. لقــد 
اشــترك الكهنــة والرؤســاء والكتبــة مــع الرعــاع فــي الســخرية بالُمَخلِّــص فــي ســاعة 
احتضــاره. عنــد معموديــة المســيح وتجليــه ُســمع صــوت هللا معلنــا أن المســيح 
هــو ابنــه. ومــرة أخــرى قُبيــل تســليمه تكلــم اآلب شــاهدا أللوهيــة ابنــه. أمــا اآلن 
فقــد صمتــت الســماء، ولــم تســمع أيــة شــهادة لصالــح المســيح، فاحتمــل وحــده 

إهانــة األشــرار وســخريتهم.
لِيــِب! «،  الصَّ َعــِن  فَانْــزِْل  هللِا  ابْــَن  كُْنــَت  » إِْن  قائليــن:  يعيرونــه  وجعلــوا 
ـْص نَْفَســُه إِْن كَاَن ُهــَو الَْمِســيَح ُمْختَــاَر هللِا! « )متــى 27: ٤0؛ لوقــا 23:  » لْيَُخلِـّ
3٥(. فــي بريــة التجربــة قــال لــه الشــيطان: » إِْن كُْنــَت ابـْـَن هللِا فَُقــْل أَْن تَِصيــَر هــِذِه 
الِْحَجارَُة ُخبْزًا «، » إِْن كُْنَت ابَْن هللِا فَاطَْرْح نَْفَســَك إِلَى أَْســَفُل « من على جناح 
الهيــكل )متــى ٤: 3، 6(. وقــد كان الشــيطان وجنــوده حاضريــن أمــام الصليــب فــي 
هيئــة بشــرية. كان رئيــس الشــياطين وجنــوده يتعاونــون مــع الكهنــة والرؤســاء. إن 
معلمــي الشــعب أثــاروا الرعــاع الجهــاء حتــى يدينــوا ذاك الــذي لــم يســبق لكثيريــن 
منهــم أن رأوه، كمــا أرغمــوا علــى الشــهادة ضــده. لقــد تحالــف الكهنــة والرؤســاء 
الرؤســاء  تحالــف  شــيطاني.  جنــون  فــي  القلــب  القســاة  الرعــاع  مــع  والفريســيون 

الدينيــون مــع الشــيطان وجنــوده وكانــوا يأتمــرون بأمــره.
أعلنــوا  حيــن  الكهنــة  بــه  نطــق  مــا  ســمع  يحتضــر  وهــو  يتألــم  يســوع  كان  وإذ 
َملِــَك  ُهــَو  إِْن كَاَن  يَُخلَِّصَهــا!  أَْن  يَْقــِدُر  فََمــا  نَْفُســُه  ــا  َوأَمَّ آَخِريــَن  ـَص  قائليــن: » َخلَـّ
كان   .)32 ،31 )مرقــس 1٥:  ِبــِه! «  فَُنْؤِمــَن  لِيــب  الصَّ َعــِن  اآلَن  فَلْيَْنــزِِل  إِْســرَائِيَل 
فــي غفــران هللا  الخاطــئ  ينــزل عــن الصليــب، ولكــن رجــاء  المســيح يســتطيع أن 

نفســه. يخلــص  أن  يــرد  لــم  المســيح  كــون  فــي  ينحصــر  ورضــاه 
إن أولئــك الرجــال الذيــن ادعــوا أنهــم مفســرو النبــوات كانــوا وهــم يســخرون 
بالُمَخلِـّـص يــرددون نفــس األقــوال التــي ســبق الوحــي فأنبــأ بأنهــم ســيقولونها فــي 
تلــك المناســبة. ومــع ذلــك فإنهــم فــي عمــى قلوبهــم لــم يــروا أنهــم كانــوا يُتممــون 
النبــوات. وأولئــك الذيــن قالــوا فــي ســخرية: » قَــِد اتَّــَكَل َعلَــى هللِا، فَلْيُْنِقــْذُه اآلَن 
لــم يكونــوا يفكــرون فــي أن   )٤3 ابْــُن هللِا! « )متــى 27:  أَنَــا  ـُه قَــاَل:  أََراَدُه! ألَنَـّ إِْن 
قيــل علــى  الــكام  إن هــذا  مــع  شــهادتهم ســيتردد صداهــا عبــر األجيــال. ولكــن 
ســبيل الســخرية فقــد كان دافعــا للنــاس ألن يفتشــوا الكتــب كمــا لــم يفعلــوا مــن 
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قبــل. وقــد ســمع الحكمــاء منهــم وفتشــوا وتفكــروا وصلــوا. وكان يوجــد بعــض مــن 
ورأوا  ببعــض  بعضهــا  المقدســة  األســفار  قارنــوا  حتــى  راحــة  أنفســهم  يعطــوا  لــم 
معنــى رســالة المســيح ولــم يســبق أن انتشــرت معرفــة النــاس ليســوع بصــورة عامــة 
كمــا حــدث عندمــا ُعلــق علــى الصليــب. لقــد أشــرق نــور الحــق فــي قلــوب كثيريــن 

ممــن رأوا مشــهد الصلــب وســمعوا أقــوال المســيح.

توبة لص
العــذاب علــى الصليــب أشــرقت علــى  ألــوان  وإذ كان يســوع يعانــي أقســى 
نفســه شــعاعة مــن نــور العــزاء. تلــك كانــت صــاة اللــص التائــب. كان كا اللصيــن 
المصلوبيــن مــع يســوع يعيرانــه فــي البدايــة ولكــن أحدهمــا وهــو متأثــر بآالمــه أمعــن 
فــي تهــوره وتحديــه. أمــا رفيقــه فلــم يتمثــل بــه. لــم يكــن هــذا الرجــل مجرمــا قاســي 
القلــب. لقــد ضــل الســبيل بتأثيــر العشــراء األشــرار ولكنــه كان أقــل جرمــا مــن أولئــك 
رأى  قــد  كان  الُمَخلِـّـص.  يعيــرون  الصليــب  تحــت  واقفيــن  كانــوا  الذيــن  الرجــال 
يســوع وســمع تعاليمــه وقــد بكتتــه تلــك التعاليــم، ولكــن الكهنــة والرؤســاء أبعــدوه 
عــن الســيد. وإذ حــاول أن يكبــت اقتناعــه غــاص فــي الخطيــة أعمــق فأعمــق إلــى أن 
قبــض عليــه وحوكــم كمجــرم وحكــم عليــه بالمــوت صلبــا، وقــد كان بصحبــة يســوع 
فــي دار القضــاء وفــي طريقــه إلــى جلجثــة، وســمع بياطــس يصــرخ قائــا: » أَنِـّـي 
لَْســُت أَِجــُد ِفيــِه ِعلَّــًة َواِحــَدًة « )يوحنــا 19: ٤(. و قــد الحــظ هيئتــه اإللهيــة وغفرانــه 
يــرى كثيريــن مــن رجــال الديــن يطلقــون  ورحمتــه لمعذبيــه. وعلــى الصليــب كان 
يهــزون  النــاس  أولئــك  رأى  يســوع.  بالــرب  ويســخرون  باحتقــار  أللســنتهم  العنــان 
رؤوســهم وســمع تعييــرات المعيريــن التــي جعــل اللــص اآلخــر يرددهــا إذ قــال: » إِْن 
ــا! « )لوقــا 23: 39(. وكان يســمع مــن  ــْص نَْفَســَك َوإِيَّانَ كُْنــَت أَنْــَت الَْمِســيَح، فََخلِّ
بيــن المجتازيــن كثيريــن يدافعــون عــن يســوع وهــم يــرددون أقوالــه ويتحدثــون عــن 
أعمالــه فيعــود إليــه اقتناعــه بــأن هــذا ال بــد أن يكــون المســيح. فيلتفــت إلــى اللــص 
اآلخــر ويقــول لــه: » أََوالَ أَنْــَت تََخــاُف هللَا، إِْذ أَنْــَت تَْحــَت هــَذا الُْحْكــِم ِبَعيِْنــِه؟ « 
إن ذينــك اللصيــن المحتضريــن مــا عــادا يخافــان النــاس فــي شــيء. ولكــن االقتنــاع 
بوجــود إلــه يُخَشــى، ومســتقبل يدعــو إلــى الرعــب يضغطــان علــى نفــس أحدهمــا، 
واآلن فهــا حياتــه التــي كانــت كلهــا ملوثــة بالشــر واإلثــم موشــكة علــى االنتهــاء. ثــم 
ــا هــَذا فَلَــْم  َوأَمَّ َمــا فََعلَْنــا،  نََنــاُل اْســِتْحَقاَق  نَْحــُن فَِبَعــْدل، ألَنََّنــا  ــا  تــأوه قائــا: » أَمَّ

ـِه « )لوقــا 23: ٤0، ٤1(. يَْفَعــْل َشــيْئًا لَيْــَس ِفــي َمَحلِـّ
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ــا حكــم علــى ذلــك اللــص بالمــوت  ال ســؤال وال شــكوك أو تعييــرات اآلن. لما
أمســى يائســا بــا رجــاء. ولكــن هــا األفــكار الغريبــة الرقيقــة تقفــز إلــى ذهنــه بــكل مــا 
كان قــد ســمعه عــن يســوع وكيــف شــفى المرضــى وغفــر الخطايــا. وقــد ســمع أقــوال 
مــن آمنــوا بيســوع وتبعــوه باكيــن نائحيــن. ورأى العنــوان المكتــوب فــوق صليــب 
وشــفاههم  يردونــه  بعضهــم  وكان  يرددونــه  المجتازيــن  وســمع  وقــرأه.  الُمَخلِـّـص 
ترتجــف مــن فــرط التأثــر والحــزن، بينمــا كان آخــرون يســخرون هازئيــن. وهــا الــروح 
القدس ينير عقل ذلك اللص شــيئا فشــيئا فتتصل حلقات األدلة بعضها ببعض. 
لقــد رأى فــي يســوع المســحوق المــزدرى بــه والمعلــق علــى الصليــب حمــل هللا 
الــذي يرفــع خطيــة العالــم. وامتــزج الرجــاء بالعــذاب فــي صــوت ذلــك اللــص العاجــز 
المائــت وهــو يلقــي بنفســه علــى الُمَخلِـّـص المائــت صارخــا وقائــا: » اذْكُرْنِــي يَــا 

رَبُّ َمتَــى ِجئْــَت ِفــي َملَُكوتِــَك « )لوقــا 23: ٤2(.

في الفردوس
والحنــان  الحــب  ملــؤه  عــذب  رقيــق  فبصــوت  الجــواب.  أتــاه  مــا  وســرعان 
ِفــي  َمِعــي  تَُكــوُن  الْيَــْوَم  إِنَـّـَك*  لَــَك:  أَقُــوُل  الُمَخلِـّـص: » الَْحــقَّ  لــه  قــال  والســلطان 

 .)٤3  :23 )لوقــا  الِْفــرَْدْوِس « 
وطــوال ســاعات العــذاب الطويلــة كانــت أذنــا يســوع تصطــكان بســماع الشــتائم 
وألفــاظ الســخرية. وإذ كان معلقــا علــى الصليــب كان يســمع التعييــرات واللعنــات 
اإليمــان  عــن  تعبــر  إلــى ســماع كلمــات  تنهــال عليــه. وبقلــب مشــتاق كان يصبــو 
مــن أفــواه تاميــذه. ولكنــه لــم يســمع غيــر هــذه العبــارة المحزنــة: َونَْحــُن كُنَّــا نَرُْجــو 
يَْفــِدَي إِْســرَائِيَل )لوقــا 2٤: 21(. إذاً فكــم كان مفرحــا لقلــب  ُهــَو الُْمزِْمــُع أَْن  ـُه  أَنَـّ
الُمَخلِّــص كونــه يســمع تلــك االســتغاثة الدالــة علــى اإليمــان والحــب مــن فــم ذلــك 
اللــص المحتضــر! ففــي حيــن أن رؤســاء اليهــود ينكــرون ويتنكــرون لــه، حتــى تاميــذه 
يشــكون فــي ألوهيتــه فــإن هــذا اللــص المســكين الواقــف علــى حافــة األبديــة يدعــو 
يســوع ربــاً. لقــد كان كثيــرون علــى أتــم اســتعداد ألن يدعــوه ربــاً عندمــا كان يصنــع 
المعجــزات وبعــد قيامتــه مــن األمــوات. ولكــن وال واحــد دعــاه ربــا وهــو معلــق علــى 

ــَص فــي الســاعة الحاديــة عشــرة. الصليــب إال ذلــك اللــص التائــب الــذي َخلُ
ربــا،  يســوع  يدعــو  وهــو  اللــص  إلــى كام  الصليــب  تحــت  الواقفــون  أصغــى 
كانــوا  الذيــن  وأولئــك  التائــب.  اللــص  ذلــك  كام  نغمــة  انتباههــم  واســترعت 

* كلمة » إِنََّك « ليست موجودة يف األصل اليوناين. انظر مقدم الكتاب املقدس املشوهد الكبري.
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يتشــاجرون عنــد قاعــدة الصليــب علــى ثيــاب المســيح وهــم يقترعــون علــى قميصــه 
كفــوا عــن الشــجار ليصغــوا وخفتــت أصواتهــم الغاضبــة. وقــد نظــروا إلــى المســيح 

وهــم صامتــون وانتظــروا الجــواب الــذي ســتنطق بــه تلــك الشــفتان المائتتــان.
وعندما نطق السيد بذلك الوعد إذ بتلك السحابة القاتمة التي بدا إنها تكتنف 
الصليــب يخترقهــا نــور المــع محــي. فقــد حصــل ذلــك اللــص التائــب علــى الســام 
الكامــل، ســام القبــول لــدى هللا، وتمجــد المســيح وهــو فــي أشــد حــاالت االتضــاع 
واإلذالل. فذلــك الــذي رآه الجميــع منهزمــا قــد انتصــر. لقــد اعتــرف بــه كمــن هــو حامــل 
الخطايــا. يمكــن للنــاس أن يعملــوا مــا يشــاؤون بجســده، يمكنهــم أن يكللــوا جبينــه 
المقدس بإكليل الشوك وأن يجردوه من ثيابه ويتشاجروا وهم يقتسمونها. ولكنهم 
ال يســتطيعون أن يجــردوه مــن ســلطانه علــى أن يغفــر الخطايــا. إن فــي موتــه شــهادة 
على ألوهيته وعلى مجد اآلب. إن أذنه لم تثقل عن أن تسمع وال قصرت يده عن أن 

تخلــص. إن مــن حقــه كملــك أن يخلــص إلــى التمــام مــن يتقدمــون بــه إلــى هللا.
الحق أقول لك اليوم، تكون معي في الفردوس. إن المسيح لم يَِعْد ذلك اللص 
بأنــه ســيكون معــه فــي الفــردوس فــي ذلــك اليــوم، فهــو نفســه لــم يذهــب إلــى الفــردوس 
في ذلك اليوم. لقد رقد في القبر وفي صباح يوم القيامة قال: » لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى 
أَِبي « )يوحنا 17:20(. ولكن ذلك الوعد قُدم للص في يوم الصلب الذي كان يبدو 
أنــه يــوم الهزيمــة والظلمــة. إن المســيح يقــول لذلــك اللــص: اليــوم وأنــا فــي هــذه الحالــة 

أمــوت علــى الصليــب كفاعــل شــر أؤكــد لــك أنــك ســوف تكــون معــي في الفــردوس.
إن اللصين اللذين صلبا مع يسوع كان أحدهما على جانبه من هنا واآلخر على 
جانبــه مــن هنــاك وهــو فــي الوســط. وكانــت هــذه هــي تعليمــات الكهنــة والرؤســاء. 
إن مركز المســيح على الصليب األوســط كان ليدل على أنه أشــر المجرمين الثاثة. 
وهكــذا تــم الكتــاب القائــل: » أُْحِصــَي َمــَع أَثََمــٍة « )اشــعياء ٥3: 12(. ولكــن الكهنــة لــم 
يفطنــوا إلــى المعنــى الكامــل لعملهــم. فكمــا أن يســوع المصلــوب بيــن لصيــن وضــع 
» فــي الوســط « فكذلــك نُصــب صليبــه فــي وســط العالــم الــذي وضــع فــي الخطيــة. 
وكلمــات الغفــران التــي قيلــت للــص التائــب أشــعلت نــورا أضــاء إلــى أقصــى األرض.

» ُهَوَذا أُمَُّك «
نظر المائكة بذهول إلى المحبة غير المحدودة التي أظهرها الفادي الذي إذ 
كان يقاســي أشــد ألــوان العــذاب فــي ذهنــه وجســده لــم يكــن يفكــر إال فــي اآلخريــن. 
بنــات  خاطــب  اتضاعــه  ففــي  اإليمــان.  علــى  التائبــة  النفــس  تلــك  شــجع  وقــد 

751, 752



موت على قمة جبل  |  73٥

أورشــليم كنبــي، وككاهــن وشــفيع طلــب مــن اآلب أن يغفــر لقاتليــه، وكالُمَخلِـّـص 
المحــب غفــر لذلــك اللــص التائــب خطايــاه.

وإذ كان يســوع يجــول ببصــره فــي ذلــك الجمــع المجتمــع حولــه اســترعى انتباهــه 
أحــد األشــخاص. فعنــد أســفل الصليــب كانــت مريــم أمــه مســتندة علــى تلميــذه 
يوحنــا. لــم تســتطع البقــاء بعيــدا عــن ابنهــا. وإذ كان يوحنــا يعلــم أن النهايــة قريبــة 
أعادهــا إلــى موضــع الصلــب. وهنــاك ذكــر المســيح أمــه فــي ســاعة احتضــاره، فــإذ 
نظــر إلــى وجههــا المضــروب بالحــزن ونظــر إلــى يوحنــا قــال لهــا: » يَــا اْمــَرأَُة، ُهــَوَذا 
ــَك « )يوحنــا 19: 26، 27(. وقــد فهــم يوحنــا  ابُْنــِك «، وقــال ليوحنــا: » ُهــَوَذا أُمُّ
كام المســيح وقبــل أن يكــون أمينــا علــى تلــك الوديعــة. ففــي الحــال أخــذ مريــم 
إلــى خاصتــه. وظــل مــن تلــك الســاعة يرعاهــا بــكل رقــة ومحبــة. يــا لــه مــن ُمَخلِّــص 
محــب رحيــم، ففــي غمــرة آالمــه الجســدية وعذاباتــه الذهنيــة كان يهتــم بأمــه ويفكــر 
فــي راحتهــا! لــم يكــن لديــه مــال بــه يدبــر مــا يكفــل لهــا الراحــة، ولكــن يوحنــا كان يحبــه 
أعمــق الحــب فــوكل إليــه أمــر أمــه ليحتفــظ بهــا كإرث ثميــن. وهكــذا ضمــن لهــا مــا 
كانــت فــي أشــد الحاجــة إليــه — أي العطــف الرقيــق مــن شــخص يحبهــا ألنــه أحــب 
يســوع. وإذ قبلهــا كأمانــة مقدســة حصــل علــى بركــة عظيمــة. فلقــد كانــت مذكــرا 

دائمــا لــه بمعلمــه الحبيــب.
إن المســيح يقــدم لنــا مثــاال كامــا للمحبــة البنويــة، وهــذا المثــال يضــيء بلمعــان 
قــوي ال تســتطيع غشــاوة األجيــال وضبابهــا أن تخفيــه. لقــد ظــل قرابــة ثاثيــن عامــا 
يضطلــع بأعبــاء البيــت. واآلن، حتــى وهــو فــي أشــد حــاالت الكــرب والنــزع األخيــر، 
ال ينســى أن يكفــل مــا فيــه راحــة أمــه األرملــة الحزينــة. ونفــس هــذه الــروح ال بــد أن 
بــأن  يشــعروا  أن  مــن  بــد  المســيح ال  يتبعــون  فالذيــن  الــرب.  فــي كل تاميــذ  تُــرى 
ديانتهــم توجــب عليهــم إكــرام والديهــم وإعالتهــم. فالقلــب الــذي تملــك عليــه محبــة 

ــر فــي رعايــة الوالديــن والعطــف واإلشــفاق عليهــم. المســيح ال يمكــن أن يُقصِّ

خطايا العالم تسحق قلبه
واآلن فهــا رب المجــد يمــوت كفــارة عــن البشــرية. وإذ أســلم المســيح حياتــه 
الغاليــة لــم يدعمــه فــرح النصــرة، فــكل مــا كان حولــه كان ظامــا يصعــب احتمالــه. 
إن مــا كان يضغــط علــى نفســه لــم يكــن هــو الخــوف مــن المــوت، ولــم يكــن عــار 
الصليب هو الذي ســبب له عذاباً ال يوصف. فقد كان المســيح ســيد المتألمين. 
ولكــن آالمــه كان ســببها إحساســه بشــر الخطيــة وعلمــه أنــه لكــون الشــر صــار أمــرا 
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مألوفــا لــدى اإلنســان فقــد عمــي اإلنســان عــن شــناعته وهولــه، كمــا رأى المســيح 
مقــدار تحكــم الخطيــة فــي القلــب البشــري وقلــة عــدد مــن يرغبــون فــي التحــرر مــن 
عبوديتهــا. وعــرف أنــه بــدون معونــة هللا البــد مــن هــاك بنــي اإلنســان. رأى جماهيــر 

كثيــرة مــن النــاس يهلكــون وهــم قريبــون مــن المعونــة اإللهيــة العظيمــة.
لقــد ُوضــع علــى المســيح نائبنــا وضامننــا إثــم جميعنــا. ُحســب مذنبــا ليفتدينــا 
مــن دينونــة النامــوس ولعنتــه، فلقــد كان إثــم كل واحــد مــن نســل أدم يضغــط علــى 
قلــب الفــادي. إن غضــب هللا علــى الخطيــة وإعانــه لســخطه العظيــم علــى اإلثــم 
مــأ نفــس ابنــه حزنــا ورعبــا. والمســيح مــدى ســني حياتــه كلهــا ظــل يعلــن للعالــم 
الســاقط األخبــار الســارة عــن رحمــة اآلب ومحبتــه الغافــرة. وكان موضــوع حديثــه 
هــو الخــاص ألشــر الخطــاة. أمــا اآلن وهــو يحمــل أثقــال خطايــا البشــرية الهائلــة فــا 
يمكنــه أن يــرى وجــه اآلب المصالــح. إن احتجــاب وجــه هللا عــن الُمَخلِّــص فــي هــذه 
الســاعة، ســاعة العــذاب الــذي ال يطــاق جعــل ســهام الحــزن العميــق تختــرق قلبــه، 
ذلــك الحــزن الــذي ال يمكــن إلنســان أن يدركــه إدراكا كامــا. وقــد كان هــذا العــذاب 

الَنْفِســي عظيمــا جــدا بحيــث لــم يكــد يحــس بآالمــه البشــرية.
الُمَخلِـّـص أن  اعتصــر الشــيطان بتجاربــه القاســية قلــب يســوع. ولــم يســتطع 
يختــرق ببصــره أبــواب القبــر. ولــم يصــور لــه الرجــاء أنــه ســيخرج مــن القبــر ظافــرا، وال 
أخبــره عــن قبــول اآلب لذبيحتــه. وكان يخشــى أن تكــون الخطيــة كريهــة جــدا فــي 
نظــر هللا بحيــث يكــون انفصــال أحدهمــا عــن األخــر أبديــا. ولقــد أحــس المســيح 
بالعــذاب الــذي يحــس بــه الخاطــئ عندمــا ال تعــود الرحمــة تتوســل، ألجــل الجنــس 
البشــري األثيم. إن إحساســه بالخطية وهي تصب غضب اآلب على يســوع بديل 

الخطــاة هــو الــذي جعــل الــكأس التــي شــربها مــرة جــدا وســحق قلــب ابــن هللا.

الصليب المحتجب
ذهل المائكة وهم يرون عذابات الُمَخلِّص ويأسه. وحجب األجناد السماويون 
وجوههــم حتــى ال يــروا ذلــك المنظــر المخيــف. بــل حتــى الطبيعــة الجامــدة عبــرت عن 
عطفهــا علــى مبدعهــا المهــان وهــو يحتضــر. فالشــمس رفضــت أن تنظــر إلــى ذلــك 
المشــهد الرهيــب. لقــد كانــت أشــعتها تمــأ األرض نــورا فــي وقــت الظهيــرة، ولكنهــا 
فجــأة بــدت أنهــا اختفــت عــن الوجــود وقــد غطــت الصليــب ظلمــة داجيــة كمــا لــو 
ــاَعِة التَّاِســَعِة « ) لوقــا  كانــت غطــاء نعــش. » كَانـَـْت ظُلَْمــٌة َعلـَـى كُلِّ األَرِْض إِلـَـى السَّ
23: ٤٤(. لــم يكــن كســوف الشــمس أو أي ســبب آخــر طبيعــي هــو علــة هــذا الظــام 
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الــذي كان كثيفــا كظــام نصــف الليــل دون أن يضــيء فيــه القمــر أو النجــوم، بــل كان 
شــهادة معجزيــة قدمهــا هللا ألجــل تثبيــت إيمــان األجيــال القادمــة.

فــي الظلمــة الداجيــة اســتتر وجــه هللا. إنــه يجعــل الظلمــة مظلتــه ويخفــي مجــده 
عــن العيــون البشــرية. لقــد كان هللا ومائكتــه األبــرار بجــوار الصليــب. وكان اآلب مــع 
ابنه، ومع ذلك فهو لم يعلن حضوره. فلو كان مجده قد أشرق من خلف السحابة 
لهلك كل من رآه من الناس. وفي تلك الساعة الرهيبة لم يكن المسيح ليجد عزاء 

بحضــور اآلب. لقــد داس المعصــرة وحــده ومــن الشــعوب لــم يكــن معــه أحــد.
ابنــه. إن  أخفــى هللا فــي ذلــك الظــام الدامــس آخــر عــذاب بشــري يقاســيه 
رآه  قــد  إذ  الوجــه  فذلــك  بألوهيتــه،  اقتنعــوا  آالمــه  فــي  المســيح  رأوا  قــد  مــن  كل 
النــاس لــم ينســوه قــط. وكمــا ارتســم علــى وجــه قاييــن ســيماء جريمــة القتــل كذلــك 
وجــه المســيح ارتســم عليــه ســيماء الِبــرِّ والوقــار والمحبــة واإلحســان - أي صــورة 
هللا. ولكــن المشــتكين عليــه لــم يلقــوا بــاال إلــى مصادقــة الســماء. لقــد كانــت تلــك 
الجمــوع الســاخرة تحملــق فيــه مــدى ســاعات عذابــه الطويلــة. أمــا اآلن فهــا الرحمــة 

اإللهيــة تخفيــه تحــت رداء هللا.
وقــد بــدا وكأن صمــت القبــور قــد شــمل جبــل جلجثــة. واكتنــف ذلــك الجمــع 
الواقــف عنــد الصليــب رعــب لــم يعــرف أحــد كنهــه، فتوقــف النــاس عــن لعناتهــم 
وشتائمهم إذ جمدت على ألسنتهم التعابير بينما هم ينطقون بها، وانطرح الرجال 
والنســاء واألوالد علــى األرض، وومضــت البــروق مــن قلــب تلــك الســحابة مــن آن 
آلخــر وكشــفت عــن الصليــب والفــادي المصلــوب، فــكان الكهنــة والرؤســاء والكتبــة 
والجــادون والرعــاع جميعهــم يعتقــدون أن وقــت العقــاب قــد حــان. وبعــد قليــل 
جعــل البعــض يتهامســون قائليــن إن يســوع ينــزل اآلن عــن الصليــب. وبعــض منهــم 
حاولــوا أن يتلمســوا طريقهــم إلــى المدينــة وهــم يقرعــون صدورهــم ويولولــون رعبــا.

ظــل  الُمَخلِـّـص  ولكــن  النــاس  عــن  الظلمــة  انقشــعت  التاســعة  الســاعة  وفــي 
اللذيــن كانــا يضغطــان  للعــذاب والرعــب  الظلمــة رمــزا  تلــك  بهــا. كانــت  مكتنفــا 
يحيــط  كان  الــذي  الظــام  ببصــره  يختــرق  أن  إنســان  أي  يســتطع  ولــم  قلبــه  علــى 
بالصليــب. ولــم يمكــن لبشــر أن يختــرق الظــام األعمــق الــذي التــف حــول نفــس 
معلــق  وهــو  ترشــقه  كانــت  الغاضبــة  البــروق  وكأن  بــدا  وقــد  المتألمــة.  المســيح 
علــى الصليــب. حينئــٍذ: » َصــَرَخ يَُســوُع ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم قَائِــاً: »إِيلِـــي، إِيلِـــي، لَِمــا 
َشبَْقتَِنـــي؟« أَْي: إِلِهــي، إِلِهــي، لَِمــاَذا تَرَكْتَِنــي؟ « )متــى 27: ٤6(. وإذ اســتقرت 
الظلمــة الخارجيــة علــى الُمَخلِـّـص صــرخ كثيــرون قائليــن: لقــد حلــت عليــه نقمــة 
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الســماء. إن ســهام غضــب هللا تنتشــب فيــه ألنــه ادعــى أنــه ابــن هللا. وكثيــرون ممــن 
آمنــوا بيســوع ســمعوا صرخــة اليــأس التــي نطــق بهــا، وقــد تركهــم الرجــاء. فــإذا كان 

هللا قــد تــرك يســوع فبَمــن يثــق تابعــوه؟

» أَنَا َعطَْشاُن «
حين انقشعت الظلمة بعيدا عن روح المسيح المتضايقة أحس بآالمه الجسدية 
فصرخ قائا: » أَنَا َعطَْشاُن « )يوحنا 19: 28(. فإذ رأى أحد الجنود الرومان شفتي 
الُمَخلِّــص المحترقتيــن عطشــا أخذتــه الشــفقة فتنــاول إســفنجية ووضعهــا علــى زوفــا 
وغمســها فــي إنــاء بــه خــل وقدمهــا ليســوع. أمــا الكهنــة فكانــوا يهــزأون بآالمــه وعذابــه. 
حــدة  خفــت  فلمــا  وهلعــا.  رعبــا  قلوبهــم  امتــأت  األرض  الظلمــة  غطــت  عندمــا 
الخــوف والرعــب عــاد إليهــم الخــوف مــرة أخــرى لئــا يهــرب يســوع منهــم. وقــد حرفــوا 
كام المســيح عندمــا صــرخ قائــا: » إِلـُـِوي، إِلـُـِوي، لَِمــا َشــبَْقتَِني؟ « فباحتقــار وازدراء 
عظيمين قالوا: » ُهَوذَا يَُناِدي إِيلِيَّا «. وقد رفضوا آخر فرصة أتيحت لهم إلغاثته بل 
قالوا: » اتْرُْك. لَِنرَى َهْل يَأْتِي إِيلِيَّا يَُخلُِّصُه! « )مرقس 1٥: 3٤، 3٥؛ متى 27: ٤9(. 
إن ابــن هللا الــذي بــا عيــب ُعلــق علــى الصليــب وتمــزق جســمه مــن أثــر الجلــد. 
الصليــب  علــى  ســمرتا  النــاس  تبــاركا  لكــي  امتدتــا  طالمــا  اللتــان  اليــدان  وتلــك 
الخشــبي، وتلــك القدمــان اللتــان لــم تــكا مــن االنتقــال مــن هنــا إلــى هنــاك للقيــام 
بخدمات المحبة دقت فيهما المســامير التي نفذت إلى خشــبة الصليب، وذلك 
الــرأس الملكــي الــذي وخــزه إكليــل الشــوك، وتلــك الشــفتان المرتعشــتان وهمــا 
تصرخان صرخات األلم والويل، وكل ما احتمله — قطرات الدم النازلة من رأســه 
ويديــه وقدميــه، والعــذاب، الــذي صهــر كل جســمه، واآلالم التــي ال ينطــق بهــا والتــي 
غمرت نفســه عندما حجب اآلب وجهه عنه — كلها تنطق بأفصح لســان لتُحدث 
كل فــرد مــن بنــي اإلنســان معلنــة وقائلــة: ألجلــك رضــي ابــن هللا أن يحمــل عــبء 
الذنــوب الثقيــل هــذا. وألجلــك يُســلب أســاب المــوت ويفتــح أبــواب الفــردوس. 
فــذاك الــذي ســكن أمــواج البحــر الصاخبــة ومشــى فــوق لجــج الميــاه الثائــرة، والــذي 
أرعــب الشــياطين وجعــل األمــراض تهــرب مــن حضرتــه، والــذي فتــح أعيــن العميــان 
وأعــاد للموتــى الحيــاة — يقــدم نفســه علــى الصليــب ذبيحــة وذلــك حبــا بــك. إنــه 

هــو حامــل الخطايــا يحتمــل غضــب هللا العــادل وألجلــك صــار خطيــة بذاتهــا.
وقــف أولئــك المشــاهدون صامتيــن يرقبــون نهايــة ذلــك المشــهد المخيــف وقــد 
عــادت الشــمس لتشــرق مــن جديــد، ولكــن الصليــب ظــل مكتنفــا بالظــام. تطلــع 
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الكهنــة والرؤســاء إلــى أورشــليم، وإذا بهــم يــرون الســحاب الكثيــف ينعقــد فــي ســماء 
نــوره  المدينــة وفــوق ســهول اليهوديــة. إن شــمس البــر ونــور العالــم كان يســحب 
بعيــدا عــن أورشــليم المدينــة التــي كانــت قبــا محبوبــة وقــد تمتعــت بإحســانات 
كثيــرة. أمــا اآلن فهــوذا ســهام بــروق غضــب هللا الشــديدة تصــوب إلــى تلــك المدينــة 

المحكــوم عليهــا بالهــاك.

الحجاب المنشق
وفجــأة انقشــعت الظلمــة عــن الصليــب. فبصــوت واضــح كصــوت بــوق بــدا 
» يَــا  أُكِْمــَل «،  » قَــْد  قائــا:  يســوع  صــرخ  المســكونة  أرجــاء  كل  فــي  يــرن  وكأنــه 
أَبَتَــاُه، ِفــي يََديْــَك أَْســتَْوِدُع ُروِحــي « )يوحنــا 19: 30؛ لوقــا 23: ٤6(. وقــد أحــاط 
بالصليــب نــور وأشــرق وجــه الُمَخلِـّـص بمجــد عظيــم كنــور الشــمس. حينئــٍذ نكــس 

يســوع رأســه علــى صــدره وأســلم الــروح.
إن المســيح إذ كان محاطــا بالظلمــة المخيفــة وكان يبــدو وكأن هللا قــد تركــه 
شــرب كأس الويــل واأللــم البشــري حتــى الثمالــة. وفــي تلــك الســاعات المخيفــة 
كان معتمــدا علــى برهــان قبــول اآلب لــه المعطــى لــه إلــى تلــك اللحظــة. كان خبيــرا 
بصفــات أبيــه، وإدراك عدالتــه ورحمتــه وحبــه العظيــم. وباإليمــان اســتند علــى اآلب 
الــذي كان دائمــا يُســر بطاعتــه. وإذ اســتودع نفســه بــكل خضــوع بيــن يــدي هللا فقــد 

زايلــه اإلحســاس بفقــدان رضــى أبيــه. لقــد انتصــر المســيح باإليمــان.
لــم يســبق لــأرض أن شــهدت مثــل ذلــك المنظــر. وقــد وقــف كل الجمــع ذاهليــن 
كالمصعوقيــن وشــخصوا فــي الُمَخلِّــص بأنفــاس الهثــة. ومــرة أخــرى غطــت الظلمــة 
األرض وســمعت دمدمــة كقصــف الرعــد الثقيــل ثــم حدثــت زلزلــة مخيفــة عنيفــة. 
ذلــك  وتبــع  أكــوام.  فــوق  أكوامــا  بعضهــم  علــى  وســقطوا  وتمايلــوا  النــاس  واهتــز 
تشــويش وحشــي ورعــب عظيــم ال مثيــل لهمــا. وفــي الجبــال المجــاورة تشــققت 
الصخور وتدحرجت إلى السهول بصوت تحطيم شديد. وتفتحت القبور ولفظت 
موتاها. وبدا وكأن الخليقة كلها ترتجف وتتحطم وتتطاير شظاياها. وانطرح الكهنة 
والرؤســاء والجنــد والجــادون والشــعب علــى األرض وقــد عقــد الرعــب ألســنتهم.

ــْد أُكِْمــَل « كان الكهنــة يخدمــون فــي الهيــكل.  عندمــا صــرخ المســيح قائــا: » قَ
إلــى  الــذي يرمــز  أُتــي بالحمــل  وكان الوقــت وقــت تقديــم الذبيحــة المســائية وقــد 
المســيح ليُذبح. وإذ كان الكاهن متســربا بمابســه المقدســة الجميلة وقف شــاهرا 
الســكين كمــا فعــل إبراهيــم عندمــا كان مزمعــا أن يذبــح ابنــه. وكان الشــعب ينظــرون 
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إليــه باهتمــام عظيــم. ولكــن هــوذا األرض يرتجــف وتتزلــزل ألن الــرب نفســه يقتــرب مــن 
المــكان. وإذا بيــد غيــر منظــورة تشــق حجــاب الهيــكل الداخلــي مــن فــوق إلــى أســفل 
بصــوت تمزيــق شــديد فينكشــف لعيــون الشــعب المــكان الــذي كان هللا يمــأه قبــا 
بحضــوره. فــي هــذا المــكان كان يســكن مجــد الشــكينا. وفــي هــذا المــكان أعلــن هللا 
مجــده فــوق الغطــاء )غطــاء التابــوت(. ولــم يرفــع أحــد قــط هــذا الحجــاب الذي يفصل 
بيــن هــذا المســكن وبيــن باقــي الهيــكل إال رئيــس الكهنــة. وكان يدخــل إلــى قــدس 
ــر عــن خطايــا الشــعب. ولكــن هــا هــو  األقــداس هــذا مــرة واحــدة فــي الســنة لكــي يُكفِّ

الحجــاب ينشــق إلــى اثنيــن. فمــا عــاد قــدس أقــداس المســكن األرضــي مقدســا.
لقــد ســيطر الرعــب والتشــويش علــى كل شــيء. فالكاهــن يوشــك أن يذبــح 
الذبيحــة ولكــن الســكين تســقط مــن يــده المضطربــة فيهــرب الخــروف بعيــدا. لقــد 
التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه بمــوت ابــن هللا. لقــد قُدمــت الذبيحــة العظيمــة وانفتــح 
الطريــق إلــى قــدس األقــداس. وأعــد للجميــع طريــق جديــد حــي. وال حاجــة للبشــرية 
الحيــن  بعــد. ومنــذ ذلــك  الكهنــة فيمــا  رئيــس  تنتظــر مجــيء  الحزينــة أن  الخاطئــة 
فصاعــدا ســيخدم الُمَخلِّــص ككاهــن وشــفيع فــي ســماء الســماوات. وقــد بــدا وكأن 
صوتــا حيــا يخاطــب المصليــن قائــا: لقــد انتهــت مــن اآلن كل الذبائــح والتقدمــات 
عــن الخطيــة. لقــد جــاء ابــن هللا كمــا قــال هأنــذا أجــيء )فــي درج الكتــاب مكتــوب 
إِلَــى األَقْــَداِس،  َواِحــَدًة  َمــرًَّة  َدَخــَل  نَْفِســِه،  يــا هللا » ِبــَدِم  عنــي( ألفعــل مشــيئتك 

ـا « )عبرانييــن 10: 7؛9: 12(.  فََوَجــَد ِفــَداًء أَبَِديًـّ
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» َقْد أُْكِمَل «

إن المســيح لــم يســلم الــروح إال بعدمــا أكمــل العمــل الــذي قــد أتــى إلــى العالــم 
ليعملــه. وفيمــا هــو يســلم الــروح قــال: » قـَـْد أُكِْمــَل « )يوحنــا 19: 30(. لقــد كســب 
المعركــة. إن يمينــه وذراع قدســه قــد منحتــاه النصــرة. وكمنتصــر غــرس رايتــه علــى 
المرتفعــات الدهريــة. ألــم يكــن هنالــك فــرح بيــن المائكــة؟ لقــد انتصــرت الســماء 

كلهــا بنصــرة الُمَخلِّــص. أمــا الشــيطان فقــد انهــزم وعلــم أن مملكتــه قــد ضاعــت.
لــه معنــى عميــق عنــد المائكــة والخائــق غيــر  إن القــول » قَــْد أُكِْمــَل « كان 
الســاقطة، إذ عمــل الفــداء العظيــم قــد أكمــل ألجلهــم كمــا ألجلنــا فهــم يشــتركون 

معنــا فــى ثمــار نصــرة المســيح.
إن ُخلُــق الشــيطان لــم يُْعــرف علــى حقيقتــه للمائكــة أو العوالــم غيــر الســاقطة 
إلــى أن مــات المســيح. لقــد ارتــدى رئيــس المرتديــن ثيــاب الخــداع حتــى أن الخائــق 

المقدســة نفســها لــم تــدرك مبادئــه ولــم يــروا بــكل وضــوح طبيعــة عصيانــه.
لقــد كان مخلوقــا ذا قــوة ومجــد عجيبيــن ذاك الــذي وقــف يحــارب هللا. يقــول 
الــرب عــن لوســيفر: » أَنـْـَت َخاتـِـُم الَْكَمــاِل، َمــآلٌن ِحْكَمــًة وَكَاِمــُل الَْجَمــاِل « )حزقيــال 
28: 12(. كان لوســيفر هــو الكــروب المظلــل. وكان يقــف فــي نــور وجــه هللا. لقــد 
كان أســمى كل الخائــق وفــي مقدمــة مــن أعلنــوا مقاصــد هللا للمســكونة. وبعدمــا 
أخطــأ زادت وتفاقمــت قوتــه علــى الخــداع فصــار مــن الصعــب اكتشــاف خلقــه 

بســبب المركــز الســامي الــذي كان لــه عنــد اآلب.

758, 759



7٤2  |  مشتهى األجيال

كان هللا يســتطيع أن يهلك الشــيطان والذين شــاطروه الشــعور بمثل الســهولة 
يكــن  لــم  هــذا.  يفعــل  لــم  ولكنــه  األرض.  علــى  حصــاة  اإلنســان  يلقــي  بهــا  التــي 
يمكــن االنتصــار علــى العصيــان بالعنــف. إن قــوة اإلرغــام ال توجــد إال تحــت حكــم 
الشــيطان. أمــا مبــادئ الــرب فليســت هكــذا، فســلطته ترتكــز علــى الصــاح والرحمــة 
والمحبــة. وكان إبــراز هــذه المبــادئ هــو الوســيلة التــي اســتخدمت. إن حكــم هللا 

حكــم أدبــي، والحــق والمحبــة همــا القــوة الغالبــة.
أبــدي راســخ، وفــى مجالــس  كان قصــد هللا هــو وضــع األشــياء علــى أســاس 
التــي ســتكون  المبــادئ  الكافــي ليظهــر  الوقــت  تقــرر أن يعطــى الشــيطان  الســماء 
أساس نظام حكمه. ولقد أدعى أن مبادئه هذه كانت أسمى من مبادئ هللا، وقد 
أعطــي الوقــت الكافــي لتفعيــل مبــادئ الشــيطان لكــي تراهــا المســكونة الســماوية.

ولمــدى  العمــل.  فــي  الفــداء  تدبيــر  فبــدأ  الخطيــة  إلــى  النــاس  الشــيطان  قــاد 
الشــيطان يعمــل  بينمــا كان  لرفــع اإلنســان  أربعــة آالف ســنة كان المســيح يعمــل 

كلــه. ذلــك  الســماوية  المســكونة  وشــاهدت  وانحطاطــه.  هاكــه  علــى 

هجمات شيطانية
وعندمــا جــاء يســوع إلــى العالــم عبــأ الشــيطان كل قواتــه لمحاربتــه. فمنــذ ظهــر 
كطفــل فــي بيــت لحــم حــاول ذلــك المغتصــب إهاكــه، وبــكل وســيلة ممكنــة حــاول 
أن يمنــع يســوع مــن النمــو إلــى الطفولــة الكاملــة والرجولــة التــي بــا لــوم أو القيــام 
بالخدمــة المقدســة والذبيحــة التــي بــا عيــب. ولكنــه انهــزم إذ لــم يســتطع أن يســوق 
يســوع إلــى ارتــكاب الخطيــة، وال أمكنــه أن يضعــف عزمــه أو يثنيــه عــن العمــل الــذي 
جــاء إلــى العالــم ليعملــه. ولقــد هبــت عليــه عواصــف غضــب الشــيطان مــن البريــة 
إلــى جلجثــة، ولكــن علــى قــدر مــا زادت تلــك العواصــف قســوة زاد تعلــق ابــن هللا 
بيــد أبيــه، فســار متقدمــا فــي الطريــق المخضــب بالــدم. وكل محــاوالت الشــيطان 

لمضايقتــه واالنتصــار عليــه أظهــرت صفاتــه التــي بــا عيــب فــي نــور أنقــى وأكمــل.
فبــأي  الصــراع.  لذلــك  شــهوداً  الســاقطة  غيــر  والعوالــم  الســماء  كل  كانــت 
رأوا  لقــد  الصــراع!  لذلــك  الختاميــة  المشــاهد  تتبعــوا  وعميــق  عظيــم  اهتمــام 
الظلمــة  هــول  مــن  منحنيــة  ونفســه  جثســيماني  بســتان  إلــى  داخــا  الُمَخلِـّـص 
فَلْتَْعبُــْر  أَْمَكــَن  إِْن  أَبَتَــاُه،  » يَــا  قــال:  المــرة حيــن  وقــد ســمعوا صرختــه  الداجيــة. 
َعنِّــي هــِذِه الـْـَكأُْس « )متــى 26: 39(. وعندمــا احتجــب عنــه وجــه اآلب رأوه وإذا 
هــو يتألــم مــن حــزن أشــد مــرارة مــن مــرارة صراعــه األخيــر العظيــم مــع المــوت. لقــد 
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نضــح مــن جســمه عــرق كقطــرات دم نازلــة علــى األرض، وثــاث مــرات اْعتُِصــرَْت 
مــن بيــن شــفتيه صــاة فــي طلــب النجــاة. وإذ ذاك لــم تســتطع الســماء أن تحتمــل 

ذلــك المنظــر فأُرســل إلــى ابــن هللا رســوال يعزيــه.
رأت الســماء الضحيــة تســلم إلــى أيــدي الرعــاع المجرميــن الذيــن كانــوا يدفعــون 
والظلــم  بالســخرية  يشــيع  وهــو  أخــرى  إلــى  محكمــة  مــن  ســريعا  دفعــا  الُمَخلِـّـص 
أيضــا  وســمعت  مولــده،  اتضــاع  علــى  مضطهديــه  تهكمــات  وســمعت  والعنــف، 
واحــدا مــن تاميــذه ينكــره وهــو يحلــف ويلعــن، ورأت التحريضــات المجنونــة التــي 
كان الشــيطان يحــرض بهــا النــاس، وقوتــه التــي كان بهــا يلهــب خبثهــم وغضبهــم- يــا 
له من منظر مخيف!- أن يُقبض على الُمَخلِّص في منتصف الليل في جثسيماني 
مرتيــن  للمحاكمــة  ويُســتدعى  دار قضــاء،  إلــى  مــن قصــر  هنــا وهنــاك  ويســحب 
أمــام الكهنــة ومرتيــن أمــام الســنهدريم ومرتيــن أمــام بياطــس ومــرة أمــام هيــرودس، 
ويســتهزأ بــه ويجلــد ويحكــم عليــه، ويُؤخــذ ليُصلــب حامــا صليبــه الثقيــل فــي وســط 

عويــل بنــات أورشــليم وتهكمــات الرعــاع.
لقــد رأت الســماء المســيح ُمعلقــا علــى الصليــب فشــملها الذهــول والحــزن 
بالــدم يتجمــع علــى جبينــه،  مــن وجهــه والعــرق المصبــوغ  الــدم يقطــر  حيــن رأت 
والــدم ينــزف مــن يديــه ورجليــه وينــزل قطــرة بعــد قطــرة علــى الصخــور التــي نقــرت 
يديــه  الــذي ضغــط علــى  ثقــل جســمه  إن  ثــم  الصليــب.  ليوضــع فيهــا  نقــرة  فيهــا 
ورجليــه جعــل ثقــوب المســامير تنشــق وتتســع. وإن أنفاســه المنهوكــة زادت ســرعة 
وعمقــا عندمــا كانــت نفســه تلهــث تحــت ثقــل خطايــا العالــم. وقــد امتــأ كل ســكان 
الســماء دهشــة عندمــا قــدم المســيح صاتــه وهــو يقاســي هــول العــذاب المريــر إذ 
قــال: » يـَـا أَبَتـَـاُه، اْغِفــْر لَُهــْم، ألَنَُّهــْم الَ يَْعلَُمــوَن َمــاَذا يَْفَعلـُـوَن « )لوقــا 23: 3٤(. ومــع 
ذلــك فالنــاس المخلوقــون علــى صــورة هللا اتفقــوا علــى ســحق ابنــه الوحيــد. مــا 

أرهــب هــذا المنظــر الــذي رآه ســكان المســكونة الســماوية!
لِتُلقــي  الصليــب  حــول  مجتمعيــن  كانــوا  الظلمــة  وســاطين  رياســات  إن 
هــذه  خلــق  عندمــا  هللا  إن  اإلنســان.  بنــي  قلــوب  علــى  اإليمــان  عــدم  ظلمــات 
الخائــق لتقــف أمــام عرشــه كانــت جميلــة ومجيــدة. وكان جمالهــم وقداســتهم 
َوَمْنطَقهــم  حكمتــه  مــن  عليهــم  هللا  أغــدق  لقــد  مراكزهــم.  ســمو  مــع  يتناســبان 
بحلــة ســماوية. وكانــوا خــدام الــرب. ولكــن مــن ذا الــذي يســتطيع أن يميــز فــي 
 المائكــة الســاقطين صــورة الســرافيم الممجديــن الذيــن كانــوا قبــا يخدمــون أمــام

 عــرش الســماء؟
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الشــعب  فــي تضليــل  األشــرار  النــاس  مــع  الشــيطانية  القــوات  تحالفــت  لقــد 
لكراهيتهــم  هدفــا  يصيــر  وبذلــك  الخطــاة  رئيــس  هــو  المســيح  أن  يعتبــروا  حتــى 
واحتقارهــم. إن مــن كانــوا يســخرون بالمســيح وهــو معلــق علــى الصليــب كانــت 
روح العاصــي العظيــم األول مطبوعــة علــى قلوبهــم. وقــد مــأ أفواههــم باأللفــاظ 
الســافلة البذيئــة وأوعــز إليهــم بالتعييــرات. ولكنــه لــم يَجــِن شــيئا مــن وراء ذلــك كلــه.

الشر يفضحه الِبرُّ
لــو خضــع للشــيطان فــي شــيء  ولــو وجــدت فــي المســيح خطيــة واحــدة، أو 
صغير لينجو من العذابات الهائلة النتصر عدو هللا واإلنسان. لقد نكس المسيح 
رأســه وأســلم الــروح ولكنــه ظــل ثابتــا علــى إيمانــه وخضوعــه هلل، » َوَســِمْعُت َصْوتـًـا 
َوُســلْطَاُن  َوُملُْكــُه  َوقُْدرَتُــُه  إِلِهَنــا  َخــاَُص  َصــاَر  »اآلَن  ــَماِء:  السَّ ِفــي  قَائِــاً  َعِظيًمــا 
ـِذي كَاَن يَْشــتَِكي َعلَيِْهــْم أََمــاَم  ـُه قَــْد طُــِرَح الُْمْشــتَِكي َعلَــى إِْخَوتَِنــا، الَـّ َمِســيِحِه، ألَنَـّ

إِلِهَنــا نََهــاًرا َولَيْــاً « )رؤيــا 12: 10(.
تمــزق،  قــد  حقيقتــه  تحتــه  يخفــي  كان  الــذي  القنــاع  أن  الشــيطان  رأى 
ســكان  وأمــام  الســاقطين  غيــر  المائكــة  أمــام  الخادعــة  سياســته  فانكشــفت 
نفســه  حــرم  فقــد  هللا  ابــن  دم  أهــرق  فــإذ  كقاتــل.  نفســه  عــن  وأعلــن  الســماء، 
عملــه  صــار  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  ومحبتهــم.  الســماوية  الكائنــات  عطــف  مــن 
محصــوراً. ومهمــا يكــن الموقــف الــذي يتخــذه فإنــه مــا عــاد ينتظــر المائكــة عنــد 
عودتهــم مــن الســماء ليتهــم أمامهــم إخــوة المســيح بأنهــم يلبســون ثيــاب الســواد 
 ونجاســة الخطيــة. لقــد انفصمــت آخــر حلقـــة مــن حلقــات العطــف بيــن الشــيطان

 والعالــم الســماوي.
لــم  الحيــن  ذلــك  إلــى  حتــى  إذ  يُهلــك حينئــٍذ،  لــم  الشــيطان  فــإن  ذلــك  ومــع 
يكــن المائكــة كلهــم يدركــون مــا اشــتمل عليــه ذلــك الصــراع العظيــم. فالمبــادئ 
المعرضــة للخطــر كان البــد أن تنكشــف أكثــر. وألجــل اإلنســان كان البــد أن يظــل 
الشــيطان باقيــا. وكان البــد للنــاس والمائكــة أن يلمســوا الفــرق بيــن ســلطان النــور 

وســلطان الظلمــة. وكان علــى اإلنســان أن يختــار لنفســه أي االثنيــن يخــدم.
يمكــن  ال  هللا  شــريعة  أن  الشــيطان  أعلــن  العظيــم  الصــراع  ذلــك  بــدء  عنــد 
حفظهــا، وأن العــدل علــى نقيــض الرحمــة، وأنــه لــو تعــدى الخاطــئ الشــريعة فمــن 
المســتحيل أن تُغفــر خطايــاه، وأنــه البــد لــكل خطيــة مــن أن تنــال قصاصهــا - هكــذا 
العــدل  إلــه  يكــون  فلــن  الخطيــة  عــن معاقبــة  تجــاوز هللا  إذا  وإنــه  الشــيطان،  قــال 
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والحــق. فعندمــا نقــض النــاس شــريعة هللا وتحــدوا إرادتــه تهـــلل الشــيطان وأعلــن 
قائــا: لقــد تبرهــن أن الشــريعة ال يمكــن أن تُطــاع وال يمكــن أن تُغفــر خطيــة اإلنســان. 
فطالــب الشــيطان بــأن ينفــى كل الجنــس البشــري إلــى األبــد بعيــدا عــن رضــى هللا 
حيــث أنــه هــو قــد نُفــي مــن الســماء بعــد مــا أخطــأ. ثــم قــال: إن هللا لــو رحــم الخاطــئ 

ال يمكــن أن يكــون عــادال.

رحمة وعدل
موقــف  عــن  يختلــف  موقــف  فــي  كان  فقــد  خاطئــا  اإلنســان  كــون  مــع  ولكــن 
الشــيطان. لقــد أخطــأ لوســيفر وهــو فــي الســماء فــي نــور مجــد هللا. وأعلنــت لــه 
محبــة هللا بمقــدار أعظــم ممــا لــم يحــظ بــه أي مخلــوق أخــر. ومــع إدراكــه لصفــات 
هللا ومعرفتــه لصاحــه اختــار أن يتبــع إرادتــه األنانيــة المســتقلة. كان هــذا االختيــار 
نهائيــا وقاطعــاً. ولــم يكــن هنالــك مــا يســتطيع هللا أن يفعلــه ألجلــه أكثــر مــن ذلــك 
ليخلصــه. أمــا اإلنســان فقــد ُخــدع إذ أظلمــت عقلــه مغالطــات الشــيطان. ولــم يكــن 
يعــرف شــيئا عــن علــو محبــة هللا وعمقهــا. وكان لــه رجــاء فــي معرفــة محبــة هللا، إذ 

حيــن يــرى صفــات هللا علــى حقيقتهــا قــد يجتــذب إليــه ثانيــة.
إن رحمــة هللا للبشــر أُعلنــت بواســطة يســوع. إال أن الرحمــة ال تلغــي العــدل أو 
تلقيــه جانبــا. إن الشــريعة تعلــن صفــات هللا وال يمكــن تغييــر نقطــة واحــدة أو حــرف 
واحــد ليتفــق واإلنســان فــي حالتــه الســاقطة. لــم يغيــر هللا شــريعته ولكنــه ضحــى 
بنفســه فــي المســيح ألجــل فــداء اإلنســان. فــإن » هللَا كَاَن ِفــي الَْمِســيِح ُمَصالًِحــا 

الَْعالَــَم لَِنْفِســِه « )2كورنثــوس ٥: 19(.
ال  مــا  وهــذا  الكامــل.  والُخلُــق  البــارة  الحيــاة   — الِبــرَّ  تتطلــب  الشــريعة  إن 
يســتطيعه اإلنســان إذ هــو ال يســتطيع القيــام بمطاليــب شــريعة هللا المقدســة. 
ولكــن المســيح إذ أتــى إلــى األرض كإنســان عــاش حيــاة مقدســة واتصــف بالكمــال 
تنــوب  حياتــه  إن  يقبلــه.  مــن  لــكل  مجانيــة  هبــة  كلــه  هــذا  يقــدم  وهــو  الخلقــي. 
بواســطة  الماضيــة  النــاس. وهكــذا يحصلــون علــى غفــران خطاياهــم  عــن حيــاة 
علــى  هللا  صفــات  يطبــع  المســيح  فــإن  ذلــك  مــن  وأكثــر  واحتمالــه.  هللا  صبــر 
بنــاء  وهــو  هللا،  صفــات  مثــال  علــى  اإلنســان  خلــق  يبنــي  وهــو  النــاس.  قلــوب 
يتــم  النامــوس  بــر  نفــس  أن  نــرى  وهكــذا  الروحييــن.  والجمــال  القــوة  مــن  فخــم 
َر َمــْن ُهــَو ِمــَن اإِليَمــاِن  فــي مــن يؤمــن بالمســيح. فيمكــن هلل أن: » يَُكــوَن بَــارًّا َويُبَــرِّ

 ِبيَُســوَع « )روميــة 3: 26(.
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وقــد َعبَّــر عــن محبــة هللا فــي عدلــه بقــدر مــا َعبَّــر عنهــا فــي رحمتــه. إن العــدل 
هــو أســاس كرســيه وثمــرة محبتــه. لقــد كانــت غايــة الشــيطان أن يفصــل الرحمــة 
عــن الحــق والعــدل. وحــاول أن يبرهــن علــى أن بــر شــريعة هللا هــو عــدو الســام، 
بينهمــا، فالواحــد  انفصــال  تدبيــر هللا متحــدان ال  فــي  أنهمــا  يرينــا  المســيح  لكــن 
ــاَُم تَاَثََمــا «  منهمــا ال وجــود لــه بــدون اآلخــر » الرَّْحَمــُة َوالَْحــقُّ الْتََقيَــا. الِْبــرُّ َوالسَّ

) مزمــور 8٥: 10(. 
لقــد برهــن المســيح بحياتــه وموتــه علــى أن عــدل هللا لــم يُنقــض رحمتــه، بــل أن 
الخطيــة يمكــن أن تغفــر، وأن الشــريعة عادلــة ويمكــن إطاعتهــا طاعــة كاملــة. وقــد 
ُدحضــت اتهامــات الشــيطان، كمــا قــدم هللا لإلنســان برهانــا ال يخطــئ علــى محبتــه.

محاربة شريعة هللا
وهنــاك خديعــة أخــرى كانــت ســتظهر. لقــد أعلــن الشــيطان أن الرحمــة تنتقــص 
العــدل وأن مــوت المســيح ألغــى شــريعة اآلب. فلــو أمكــن تغييــر الشــريعة أو إلغاؤهــا 
لمــا كانــت هنالــك حاجــة ألن يمــوت المســيح. ولكــن إلغــاء الشــريعة معنــاه تأييــد اإلثــم 
ل،  وتخليده وإخضاع العالم لسلطان الشيطان. فأن الشريعة ال يعتريها تغير أو تبدا
وألن اإلنســان ال يمكنــه أن يخلــص بــدون الطاعــة لوصاياهــا. لهــذا رُفــع يســوع علــى 
الصليــب. ولكــن الشــيطان شــوه نفــس الوســيلة التــي بهــا أثبــت المســيح الشــريعة، 
قائا إنها تنقضها. وهنا يبدأ آخر صراع في الحرب العظيمة بين المسيح والشيطان.

إن الشــيطان يدعــي أن الشــريعة التــي نطــق بهــا هللا بفمــه مخطئــة، وأن هنالــك 
شــرطاً أُغفــل وأُلقــي بــه جانبــا. هــذا هــو االدعــاء الــذي يقدمــه إبليــس. وهــذه هــي 
آخــر خدعــة ينشــرها فــي العالــم. ال حاجــة بــه إلــى مهاجمــة الشــريعة بجملتهــا. فــإذا 
أمكنــه أن يســوق النــاس إلــى إهمــال وصيــة واحــدة فقــد نــال بغيتــه » ألَنَّ َمــْن َحِفــَظ 
كُلَّ النَّاُمــوِس، َوإِنََّمــا َعثَــَر ِفــي َواِحــَدٍة، فََقــْد َصــاَر ُمْجرًِمــا ِفــي الْــُكلِّ « )يعقــوب 2: 
الشــيطان.  رحمــة  تحــت  يمســون  واحــدة  بكســر وصيــة  النــاس  يرضــى  فــإذ   .)10
ل شــريعة هللا بوصايــا النــاس.  والشــيطان يحــاول أن يســود علــى العالــم بكونــه يُبــدا
تمثــل  التــي  العظيمــة  المرتــدة  الســلطة  عــن  أعلــن  لقــد  األنبيــاء  تنبــأ عنــه  مــا  هــذا 
، َويَظـُـنُّ  يِســي الَْعلِــيِّ الشــيطان بهــذا القــول: » َويَتََكلَّــُم ِبــَكاٍَم ِضــدَّ الَْعلِــيِّ َويُبْلِــي ِقدِّ

ــنََّة، َويَُســلَُّموَن لِيَــِدِه « )دانيــال 7: 2٥(. ـُه يَُغيِّــُر األَْوقَــاَت َوالسُّ أَنَـّ
إن الناس بكل تأكيد سيضعون شرائعهم ليبطلوا شريعة هللا وسيحاولون التحكم 

في ضمائر اآلخرين، وفي غيرتهم على تنفيذ شرائعهم سيقاومون بنى جنسهم.
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إن الحرب التي أُثيرت ضد شريعة هللا والتي بدأت في السماء ستظل مستعرة 
إلــى انقضــاء الدهــر. وســيُمتحن كل إنســان. وعلــى كل إنســان فــي العالــم أن يحكــم 
لنفســه فيمــا إذا كان سيســلك فــي ســبيل الطاعــة أو ينحــرف إلــى طريــق العصيــان، 
وعلــى الجميــع أن يختــاروا إمــا شــريعة هللا أو شــرائع النــاس وســيكون هنالــك فاصــل 
يفصــل بيــن الفريقيــن. ولــن يكــون أكثــر مــن فريقيــن، وستنكشــف أخــاق كل إنســان. 

وســيبرهن كل واحــد إمــا أنــه قــد أختــار طريــق الــوالء أو طريــق العصيــان.

إزالة الخطية نهائيا
وبعد ذلك تجيء النهاية وســيزكي هللا شــريعته ويخلص شــعبه. أما الشــيطان 
وكل مــن قــد انحــازوا إليــه فســيقطعون وســتهلك الخطيــة والخطــاة فــا يبقــى لهــم 
أصــل وال فــرع )راجــع ماخــي ٤: 1( — فالشــيطان هــو األصــل وأتباعــه هــم الفــروع. 
ـَك  أَنَـّ أَْجــِل  يقــول هللا: » ِمــْن  إذ  الشــر  الــوارد عــن ســلطان  القــول  وحينئــذ ســيتم 
ِحَجــارَِة  بَيْــِن  ِمــْن  ـُل  الُْمظَلِـّ الَْكــُروُب  أَيَُّهــا  أُِبيــُدَك  اآللَِهــِة...  كََقلْــِب  قَلْبَــَك  َجَعلْــَت 
يُر.  ــرِّ النَّــاِر... َوتَُكــوُن أَْهــَواالً َوالَ تُوَجــُد بَْعــُد إِلَــى األَبَــِد «، » بَْعــَد قَلِيــٍل الَ يَُكــوُن الشِّ
تَطَّلِــُع ِفــي َمَكانِــِه فَــاَ يَُكــوُن « )حزقيــال 28: 6-19؛ مزمــور 37: 10؛ عوبديــا 16(. 
ليــس هــذا عمــا تعســفيا مــن جانــب هللا، ولكــن الذيــن رفضــوا رحمتــه البــد 
أن يحصــدوا مــا قــد زرعــوه. إن هللا هــو منبــع الحيــاة. فمتــى اختــار البعــض خدمــة 
ــوَن  الخطيــة فهــم يفصلــون أنفســهم عــن هللا ويقطعــون مــن الحيــاة، ألنهــم » ُمتََجنِّبُ
)أفســس ٤:  الَْمــْوَت «  يُِحبُّــوَن  ُمبِْغِضــيَّ  المســيح » كُلُّ  يقــول  َحيَــاِة هللِا «.  َعــْن 
18؛ أمثــال 36: 8(. إن هللا يعطــي النــاس حيــاة إلــى حيــن حتــى تنضــح أخاقهــم 
ومبادئهــم. وإذ يتــم هــذا ينالــون جــزاء اختيارهــم. أمــا الشــيطان وكل مــن يتحــدون بــه 
فــإذ يقضــون حياتهــم فــي عصيــان هللا يضعــون أنفســهم فــي مركــز عــدم الوفــاق أو 
االنســجام مع هللا بحيث أن نفس وجوده ســيكون بالنســبة إليهم نارا آكلة، حيث 

أن مجــد ذاك الــذي هــو محبــة ســيهلكهم. 
عنــد بــدء النــزاع العظيــم لــم يفهــم المائكــة كل هــذا. فلــو تــرك الشــيطان وكل 
جنوده وقتئذ ليحصدوا كل ثمار خطيتهم لهلكوا، ولكن ما كان هذا ليوضح للكائنات 
السماوية أن هذه هي النتيجة الحتمية للخطية، وكان الشك في صاح هللا سيظل 

رابضــا فــي أذهانهــم كبــذار شــرير، وكان يثمــر ثمــاره المريــرة وهــى الخطيــة والويــل.
لكــن الحــال لــن يكــون هكــذا عنــد نهايــة الصــراع الرهيــب. فبعــد إتمــام تدبيــر 
الفــداء تنكشــف صفــات هللا لــكل الخائــق العاقلــة. وســيرى أن وصايــا الشــريعة 
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اإللهيــة هــي كاملــة ال تتغيــر. وحينئــذ تظهــر الخطيــة علــى حقيقتهــا، والشــيطان 
تنكشــف خفايــاه ويعــرف علــى حقيقتــه. وحينئــٍذ يُزكــي اســتئصال الخطيــة محبــة 
وشــر إرادتــه  بعمــل  يســرون  الذيــن  المســكونة  ســكان  أمــام  كرامتــه  وتثبــت   هللا 

يعتــه فــي قلوبهــم.
ــا فــرح المائكــة عندمــا نظــروا إلــى صليــب الُمَخلِّــص ألنــه مــع كونهــم  إذاً فِنِعمَّ
والشــيطان  الخطيــة  أن هــاك  فقــد علمــوا  يدركــوا كل شــيء علــى حقيقتــه  لــم 
تحقــق إلــى األبــد، وأن فــداء اإلنســان قــد تحقــق، وأن الكــون قــد صــار فــي أمــان 
أبــد الدهــر. إن المســيح نفســه قــد أدرك تمــام اإلدراك نتائــج الذبيحــة المقدمــة 
فــي جلجثــة. وقــد نظــر إلــى األمــام إلــى ذلــك كلــه عندمــا صــرخ وهــو معلــق علــى 

الصليــب قائــاً: » قَــْد أُكِْمــَل «.
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والعــذاب.  العــار  يــوم  الطويــل  اليــوم  انقضــى  فلقــد  يســوع،  اســتراح  أخيــرا 
وإذ أعلنــت آخــر أشــعة الشــمس الغاربــة قــدوم الســبت كان ابــن هللا مضجعــا 
واســتراح  فــي ســام.  يديــه  فطــوى  عملــه  أكمــل  لقــد  يوســف.  قبــر  فــي  بســكون 

المقدســة. الســبت  يــوم  ســاعات  طــوال 
الخلــق.  أتمــا عمــل  الســبت بعدمــا  يــوم  فــي  البــدء اســتراح اآلب واالبــن  فــي 
ــَماَواُت َواألَرُْض وَكُلُّ ُجْنِدَها « )تكوين 2: 1( فرح الخالق  فعندما: » أُكِْملَِت السَّ
وكل الخائق السماوية وهم يتأملون في ذلك المنظر المجيد، » تَرَنََّمْت كََواكُِب 
بْــِح َمًعــا، َوَهتَــَف َجِميــُع بَِنــي هللِا؟ « )أيــوب 38: 7(. واآلن فهــا يســوع يســتريح  الصُّ
مــن عمــل الفــداء، ومــع أن محبيــه علــى األرض قــد امتــأت قلوبهــم حزنــا فقــد شــمل 
بــدا لعيــون األجنــاد الســماوية أن المســتقبل يبشــر  الفــرح ســاكني الســماء. لقــد 
بمجــد عظيــم. رأى هللا ومائكتــه وإذا الخليقــة قــد أُعتقــت والجنــس البشــري قــد 
افتُــدَي. فبعدمــا غلبــوا الخطيــة لــن يمكــن أن يســقطوا- وهــذه النتيجــة نبعــت مــن 
عمــل المســيح الــذي قــد اكتمــل ورآه هللا والمائكــة. وقــد اقتــرن بهــذا المنظــر إلــى 
األبــد اليــوم الــذي فيــه اســتراح يســوع: » الَْكاِمــُل َصِنيُعــُه «، وقــد عرفــت العوالــم 
 .)1٤ ٤؛ جامعــة 3:  )تثنيــة 32:  األَبَــِد «  إِلَــى  يَُكــوُن  ـُه  أَنَـّ يَْعَملُــُه هللُا  َمــا  كُلَّ  » أَنَّ 
أنبيائــه  التــي تكلــم عنهــا هللا بفــم جميــع  فعندمــا تجــيء أزمنــة » رد كل شــيء « 
الــذي فيــه اســتراح  21( فــإن ســبت الخليقــة  القديســين منــذ الدهــر )أعمــال 3: 
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يســوع فــي قبــر يوســف، ســيظل هــو يومــا للراحــة والفــرح. وستشــترك األرض مــع 
الســماء فــي التســبيح عندمــا » ِمــْن َســبٍْت إِلـَـى َســبٍْت « )إشــعياء 66: 23( يســجد 

شــعوب الُمَخلِّصيــن فــي تعبــد مفــرح هلل والخــروف.

شهادة جندي وثني
النبــوات  إتمــام  علــى  جديــد  برهــان  جــاء  الصلــب  يــوم  حــوادث  ختــام  وفــي 
وجــاءت شــهادة جديــدة علــى ألوهيــة المســيح. فعندمــا انقشــعت الظلمــة عــن 
ــا  الصليــب وصــرخ الُمَخلِّــص صرخــة المــوت، فــي الحــال ُســمع صــوت يقــول: »َحقًّ

كَاَن هــَذا ابْــَن هللِا!« )متــى 27: ٥٤(.
وهــذه الشــهادة لــم ينطــق بهــا صاحبهــا همســا. فــإذ ســمعها النــاس اتجهــت كل 
األنظــار هنــا وهنــاك لمعرفــة مــن نطــق بهــا ومــن أيــن أتــت. فمــن ذا الــذي قــال هــذا 
القــول؟ كان ذلــك الرجــل هــو قائــد المئــة الجنــدي الرومانــي. إن الصبــر اإللهــي الــذي 
أبداه الُمَخلِّص، وموته الفجائي مع صيحة النصرة التي نطق بها كان لها تأثيرها في 
قلــب ذلــك الرجــل الوثنــي. لقــد اكتشــف قائــد المئــة فــي ذلــك الجســم المســحوق 
المرضــوض المعلــق علــى الصليــب صــورة ابــن هللا فلــم يســعه إال االعتــراف بإيمانــه. 
وهكــذا قُــدم برهــان جديــد علــى أن فادينــا ســيرى مــن تعــب نفســه. ففــي نفــس يــوم 
موتــه رأينــا ثاثــة رجــال مختلفيــن عــن بعضهــم البعــض اختافــا بينــا يعلنــون إيمانهــم- 
وهــم قائــد المئــة الــذي كان علــى رأس الحــرس الرومانــي، وســمعان القيروانــي الــذي 

حمــل صليــب الُمَخلِّــص، واللــص الــذي مــات مصلوبــا إلــى جــوار الســيد.
وعندمــا أقبــل المســاء شــمل موضــع جلجثــة ســكون غيــر طبيعــي. وقــد تفــرق 
الجمــع وعــاد كثيــرون إلــى أورشــليم وحــدث فــي أرواحهــم تغييــر عجيــب لــم يختبــروه 
فــي صبيحــة ذلــك اليــوم. كان كثيــرون قــد تقاطــروا علــى موضــع الصلــب مدفوعيــن 
بدافــع الفضــول ال ألنهــم كانــوا يبغضــون المســيح. ولكنهــم كانــوا ال يزالــون يعتقــدون 
بصــدق اتهامــات الكهنــة للمســيح، فكانــوا ينظــرون إليــه علــى أنــه فاعــل شــر. وقــد 
اشــتركوا مــع الرعــاع فــي توجيــه الشــتائم إلــى المســيح مدفوعيــن إلــى ذلــك بدافــع 
اهتيــاج غيــر طبيعــي. ولكــن عندمــا اتشــحت األرض بالمســوح والســواد وبــدأت 
ضمائرهــم تبكتهــم أحســوا أنهــم قــد ارتكبــوا جرمــاً عظيمــاً. فلــم تســمع فــي غضــون 
تلــك الظلمــة المخيفــة أيــة كلمــة هــزل أو ضحكــة ســاخرة، فلمــا أشــرق النــور مــن 
بــأن  اآلن  اقتنعــوا  وقــد  رهيــب.  وصمــت  وجــوم  فــي  بيوتهــم  إلــى  رجعــوا  جديــد 
التهــم التــي قدمهــا الكهنــة ضــد يســوع كانــت تهمــاً كاذبــة وأن يســوع لــم يكــن إنســاناً 
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مدعيًّــا. وبعــد أســابيع قليلــة عندمــا كان بطــرس يكــرز فــي يــوم الخمســين كان هــؤالء 
النــاس بيــن ألــوف مــن اهتــدوا إلــى المســيح.  

ولكــن قــادة اليهــود لــم يتغيــروا وال أثــرت فيهــم األحــداث التــي شــاهدوها، ولــم 
عنــد  فــي وشــاحها  األرض  ــت  لفَّ التــي  والظلمــة  ليســوع.  وطــأة كراهيتهــم  تخــف 
الصلــب لــم تكــن أشــد حلوكــة مــن تلــك التــي كانــت لــم تــزل مخيمــة علــى عقــول 
الكهنــة والرؤســاء. عنــد ميــاد المســيح عرفــه النجــم وقــاد المجــوس إلــى المــذود 
الجنــد الســماوي وتغنــوا مســبحين  الــذي كان مضجعــا فيــه. وقــد عرفــه جمهــور 
فــوق ســهول بيــت لحــم. والبحــر عــرف صوتــه وامتثــل ألمــره. واألمــراض والمــوت 
عرفــوا ســلطانه وســلمته قتاهــا. وقــد عرفتــه الشــمس فعندمــا شــاهدت عذابــات 
فارتعــدت  عرفتــه  والصخــور  ونورهــا.  وجههــا  يعانيهــا حجبــت  كان  التــي  المــوت 
وتشــققت عندمــا ســمعت صرختــه. والطبيعــة الجامــدة عرفــت المســيح وشــهدت 

أللوهيتــه. أمــا كهنــة إســرائيل ورؤســاؤهم فلــم يعرفــوا ابــن هللا.
لقــد  مســتريحين.  وال  مطمئنيــن  يكونــوا  لــم  والرؤســاء  الكهنــة  فــإن  ذلــك  ومــع 
حققــوا غرضهــم إذ قتلــوا المســيح إال أنهــم لــم يكونــوا يحســون بنشــوة الظفــر التــي 
كانــوا ينتظرونهــا. حتــى فــي ســاعة انتصارهــم المزعــوم كانــت الشــكوك تزعجهــم عمــا 
ســيتمخض عنــه المســتقبل. لقــد ســمعوا صرخــة المســيح القائلــة: » قــد أكمــل « 
وقولــه: » يـَـا أَبَتـَـاُه، ِفــي يََديـْـَك أَْســتَْوِدُع ُروِحــي « )يوحنــا 19: 30، لوقــا 23: ٤6( ورأوا 
الصخــور تتشــقق وأحســوا بالزلزلــة العظيمــة فلــم يكونــوا مســتريحين وال مطمئنيــن.

لقــد كانــوا يحســدون المســيح بســبب النفــوذ الــذي كان لــه علــى الشــعب حيــن 
كان حيا، وحسدوه حتى في موته. ولقد باتوا يخافون من المسيح الميت أكثر كثيرا 
ممــا كانــوا يخافــون مــن المســيح الحــي، وأمســوا يخشــون لئــا يتجــه انتبــاه النــاس بعــد 
ذلك إلى الحوادث المرافقة للصلب وكانوا يخافون من نتائج عمل ذلك اليوم. ولم 
يكونــوا يريــدون ألي اعتبــار أن يظــل جســده معلقــا علــى الصليــب فــي يــوم الســبت. 
وكان ميعــاد يــوم الســبت يقتــرب، فبقــاء أجســاد المصلوبيــن معلقــة علــى الصلبــان 
كان فيــه انتهــاك لكرامــة الســبت. فاتخــذ رؤســاء اليهــود هــذا ذريعــة تقدمــوا بهــا إلــى 

بياطــس حتــى يعجــل بمــوت المصلوبيــن وإنــزال أجســادهم قبــل غــروب الشــمس. 

دم وماء
وكان بياطــس مثلهــم ال يرغــب فــي بقــاء جســد يســوع معلقــاً علــى الصليــب. 
يعجلــوا  لكــي  المصلوبيــن  اللصيــن  ســيقان  كســروا  منــه  إذن  علــى  حصلــوا  وإذ 
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بموتهمــا. أمــا يســوع فوجــدوا أنــه قــد مــات. إن الجنــد القســاة النــت قلوبهــم بســبب 
مــا قــد ســمعوه ورأوه مــن يســوع فامتنعــوا عــن كســر ســاقيه. وهكــذا فــي تقديــم 
بَــاِح َوالَ يَْكِســُروا  حمــل هللا تمــت شــريعة الفصــح القائلــة: » الَ يُبُْقــوا ِمْنــُه إِلَــى الصَّ

َعظًْمــا ِمْنــُه. َحَســَب كُلِّ فَرَائِــِض الِْفْصــِح يَْعَملُونَــُه « )العــدد 9: 12(.
وقــد ُدهــش الكهنــة والرؤســاء حيــن علمــوا أن يســوع قــد مــات. إن المصلوبيــن 
كانــت تطــول مــدة عذابهــم قبلمــا يســلمون الــروح. وكان مــن الصعــب الحكــم فــي 
الوقــت الــذي تنتهــي فيــه الحيــاة. لقــد كان أمــرا لــم يســمع بــه أن يمــوت إنســان بعــد 
صلبــه بســت ســاعات، وكان الكهنــة يريــدون التأكــد مــن مــوت يســوع. فبنــاء علــى 
اقتراحهــم طعــن أحــد العســكر جنــب الُمَخلِـّـص بحربتــه، فخــرج مــن ذلــك الجــرح 
نبعــان غزيــران منفصــان، أحدهمــا مــن الــدم واآلخــر مــن المــاء. والحــظ الواقفــون 
كلهــم هــذا، كمــا ســجل يوحنــا هــذا الحــادث بــكل وضــوح قائــا: » لِكــنَّ َواِحــًدا ِمــَن 
الَْعْســَكِر طََعــَن َجْنبـَـُه ِبَحْربـَـٍة، َولِلَْوقـْـِت َخــَرَج َدٌم َوَمــاٌء. َوالَّــِذي َعايـَـَن َشــِهَد، َوَشــَهاَدتُُه 
َحــٌق، َوُهــَو يَْعلَــُم أَنَّــُه يَُقــوُل الَْحــقَّ لِتُْؤِمُنــوا أَنْتُــْم. ألَنَّ هــَذا كَاَن لِيَِتــمَّ الِْكتَــاُب الَْقائِــُل: 

ــٌم الَ يُْكَســُر ِمْنــُه‹ « )يوحنــا 19: 37-3٤(. ›َعظْ
ولكــن بعــد قيامــة المســيح أعلــن الكهنــة والرؤســاء أن المســيح لــم يمــت علــى 
الصليــب وإنمــا فقــط ُغشــي عليــه ثــم أُنعــش بعــد ذلــك وعــاش. وأكــد آخــرون أن 
الــذي ُدفــن فــي القبــر لــم يكــن جســدا حقيقيــا مــن لحــم وعظــام بــل كان صــورة جســد. 
ولكن ما عمله عســاكر الرومان يدحض كل هذه األكاذيب. إنهم لم يكســروا ســاقيه 
ألنهم رأوه قد مات. ولكنهم إرضاء لليهود طعنوا جنبه بحربة. فلو لم يكن قد مات 

مــن قبــل لكانــت هــذه الطعنــة كفيلــة بالقضــاء عليــه فــي الحــال.
لكــن الحقيقــة هــي أنــه ال طعنــة الحربــة وال آالم الصلــب هــي التــي تســببت 
فــي مــوت يســوع. إن تلــك الصرخــة التــي صرخهــا » ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم « )متــى 27: 
٥0؛ لوقــا 23: ٤6( فــي لحظــة المــوت، وينبــوع الــدم والمــاء الــذي ســال مــن جنبــه 
أعلنــا أنــه مــات بقلــب كســير. نعــم لقــد انكســر قلبــه مــن شــدة الحــزن، ولقــد قتلتــه 

خطيــة العالــم. 
وبمــوت المســيح هلكــت وتاشــت كل آمــال تاميــذه. لقــد نظــروا إلــى عينيــه 
المغلقتيــن ورأســه المنكــس وشــعره المخضــب بالــدم ويديــه ورجليــه المثقوبتيــن 
فــكان حزنهــم شــديدا ال يعبَّــر عنــه. لقــد ظلــوا إلــى النهايــة متمســكين بأملهــم أنــه لــن 
يمــوت وكادوا ال يصدقــون بأنــه قــد مــات. ففــي غمــرة الحــزن لــم يذكــروا كامــه الــذي 
فيــه أنبأهــم بهــذا المشــهد الماثــل أمامهــم. ال شــيء ممــا قالــه لهــم فــي الماضــي 
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اســتطاع أن يعزيهــم وقتئــذ، فلــم يــروا غيــر الصليــب والمصلــوب الدامــي الجســم. 
إيمانهــم بيســوع،  باليــأس. وقــد هلــك  بــدا المســتقبل أمامهــم متجهمــا ومكتنفــا 
ولكنهــم لــم يســبق لهــم أن أحبــوه كمــا أحبــوه اآلن. ولــم يســبق لهــم أن عرفــوا قيمتــه 

وحاجتهــم إلــى حضــوره كمــا أحســوا اآلن.
مــع أن الســيد كان عديــم الحيــاة فقــد كان عزيــزا جــدا علــى قلــوب التاميــذ. 
كانــوا يتوقــون إلــى أن يدفنــوه بــكل إكــرام ولكنهــم كانــوا حائريــن فــي كيــف يفعلــون 
ذلــك. لقــد ُحكــم علــى يســوع بالمــوت بنــاء علــى تهمــة الخيانــة للحكــم الرومانــي، 
والذيــن يموتــون ألجــل هــذا الذنــب كانــوا يُدفنــون فــي القبــور المخصصــة لهكــذا 
مجرميــن. ظــل يوحنــا والنســاء القادمــات مــن الجليــل بجــوار الصليــب. إنهــم لــم 
يســتطيعوا تــرك جســد ســيدهم ليســلم أليــدي العســكر العديمــي الشــعور ليدفنــوه 
يســتطيعوا  ولــم  ذلــك،  منــع  يســتطيعون  يكونــوا  فلــم  ذلــك  ومــع  قبــر حقيــر.  فــي 
الحصــول علــى تأييــد مــن الســلطات اليهوديــة، وال كان لهــم نفــوذ لــدى بياطــس.

يُدفن بكل إكرام
ففي هذه الساعة الحرجة خف يوسف الرامي ونيقوديموس لنجدة التاميذ. 
كان هــذان الرجــان عضويــن فــي مجمــع الســنهدريم ولهمــا صلــة ببياطــس. وكانــا 
كاهمــا غنييــن ويتمتعــان بنفــوذ عظيــم. وقــد صممــا علــى أن يدفــن جســد يســوع 
بــكل إكــرام. فذهــب يوســف إلــى بياطــس بــكل شــجاعة وطلــب جســد يســوع. 
فــأول مــرة علــم بياطــس أن يســوع مــات حقــاً. كانــت قــد وصلتــه أخبــار متضاربــة 
عــن األحــداث التــي جــرت عنــد الصلــب، ولكــن خبــر مــوت المســيح كان قــد أُخفــي 
عنه تعمدا. كان الكهنة والرؤســاء قد حذروا بياطس لئا يخدعه تاميذ المســيح 
فيمــا يختــص بجســده. فــإذ تقــدم إليــه يوســف بذلــك الطلــب أرســل يســتدعي قائــد 
المئــة الــذي كان يحــرس الصليــب وتحقــق مــن مــوت المســيح. وطلــب منــه فأخبــره 

عــن المشــاهد التــي حدثــت فــي جلجثــة وبذلــك تثبتــت شــهادة يوســف. 
أجيــب يوســف إلــى طلبــه. ففيمــا كان يوحنــا مضطربــا ومتحيــرا فــي كيــف يدفــن 
جسد سيده عاد يوسف وبيده ترخيص من بياطس بأخذ جسد المسيح ودفنه. 
وجــاء أيضــاً نيقوديمــوس حامــا مزيــج مــر وعــود غالــي الثمــن نَْحــَو ِمئَــِة َمًنــا لتحنيــط 
الجثمــان. إن أعظــم أشــراف أورشــليم مــا كان ليظفــر جســده بإكــرام أعظــم مــن هــذا 
عنــد موتــه. فاندهــش التاميــذ حيــن رأوا هذيــن الرئيســين الغنييــن مهتميــن مثلهــم 

تمامــا بدفــن جســد ســيدهم بــكل إكــرام.
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إنــه ال يوســف وال نيقوديمــوس جاهــر بقبولــه للمخلـاـص فــي حياتــه. لقــد عرفــا 
أن مثــل تلــك الخطــوة كفيلــة بطردهمــا مــن مجمــع الســنهدريم، وكانــا ينويــان أن 
يحميــا المســيح بنفوذهمــا فــي جلســات ذلــك المجمــع. وقــد بــدا أنهمــا نجحــا إلــى 
حيــن. ولكــن الكهنــة الماكريــن إذ رأوهمــا يعطفــان علــى المســيح عرقلــوا خططهمــا. 
ففــي غيابهمــا ُحكــم علــى يســوع وأســلم ليصلــب. أمــا اآلن وقــد مــات فمــا عــادا 
يخفيــان حبهمــا لــه. ففــي حيــن كان التاميــذ يخشــون المجاهــرة بأنهــم أتباعــه خــف 
يوســف ونيقوديمــوس إلــى مســاعدتهم. كانــوا فــي أشــد الحاجــة إلــى معونــة هذيــن 
الرجليــن الغنييــن الشــريفين. فلقــد أمكنهمــا أن يقومــا للمعلــم المائــت بمــا كان 
يســتحيل علــى التاميــذ الفقــراء أن يقومــوا بــه، كمــا قامــا بحمايتهــم بواســطة ثروتهمــا 

ونفوذهمــا مــن حقــد الكهنــة والرؤســاء وأذاهــم.
وقــد  الصليــب.  علــى  مــن  يســوع  جســد  بأيديهمــا  أنــزال  ووقــار  رقــة  وبــكل 
انهمــرت دمــوع العطــف مــن مآقيهمــا وهمــا ينظــران إلــى ذلــك الجســد المرضــض 
والممــزق. وكان يوســف يملــك قبــرا جديــدا منحوتــا فــي صخــرة. وكان محتفظــا 
بــه لنفســه. ولكونــه قريبــا مــن جلجثــة فقــد أعــده لجســد يســوع. وبــكل حــرص لــف 
الفــادي  فــي األكفــان. وحمــل  بهــا نيقوديمــوس  أتــى  التــي  مــع األطيــاب  الجســد 
اليديــن  وطــووا  الممزقــة،  األعضــاء  تلــك  الثاثــة  التاميــذ  فمــدد  القبــر.  إلــى 
المثقوبيــن علــى صــدره الــذي توقــف فيــه القلــب عــن الخفقــان. وقــد أتــت النســاء 
الجليليــات ليريــن أن كل مــا يمكــن أن يُعمــل قــد ُعمــل لجثمــان معلمهــن العديــم 
الحيــاة. ورأيــن الحجــر الثقيــل يدحــرج ويوضــع علــى بــاب القبــر، ويُتــرك الُمَخلِّــص 
ليســتريح. كانــت النســاء آخــر مــن تركــن الصليــب وآخــر مــن تركــن قبــر المســيح. 
وإذ كانــت ظــال المســاء تتجمــع ظلــت مريــم المجدليــة والمريمــات األخريــات 
باقيــات عنــد موضــع راحــة َســياِدهنَّ يســكبن دمــوع الحــزن والحســرة علــى المصيــر 
َوأَطْيَابًــا.  َحُنوطًــا  َوأَْعــَدْدَن  » فََرَجْعــَن  أحببنــه،  قــد  الــذي  ذاك  إليــه  صــار  الــذي 

ــبِْت اْســتََرْحَن َحَســَب الَْوِصيَّــِة « ) لوقــا 23: ٥6(. َوِفــي السَّ

يوم يصعب نسيانه
كان يــوم ذلــك الســبت يومــا لــم يمكــن أن ينســاه التاميــذ الحزانــى، وكذلــك 
يــوم  مســاء  فــي  الشــمس  غــروب  وعنــد  والشــعب.  والكتبــة  والرؤســاء  الكهنــة 
كمــا  الفصــح  مــورس  وقــد  الســبت.  بقــدوم  إيذانــا  األبــواق  ُضربــت  االســتعداد 
ســبق أن مــورس منــذ قــرون طويلــة خلــت، بينمــا ذاك الــذي كان الفصــح يرمــز إليــه 
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قتــل بأيــدي أثمــة ودفــن بقبــر يوســف. وفــي يــوم الســبت امتــأت أروقــة الهيــكل 
بأبهــى  متســربا  هنــاك  كان  جلجثــة  مــن  الكهنــة  رئيــس  عــودة  وبعــد  بالعابديــن. 
ثيابــه المقدســة، بينمــا الكهنــة الابســون العمائــم البيــض الممتلئــون نشــاطا كانــوا 
يقومــون بواجباتهــم. ولكــن بعــض مــن كانــوا حاضريــن لــم يكونــوا مســتريحين إذ كان 
بــأن الرمــز قــد  لــم يكونــوا يحســون  دم الثيــران والتيــوس يقــدم عــن الخطيــة. إنهــم 
التقى بالمرموز إليه، وبأن ذبيحة سرمدية قُدمت ألجل خطايا العالم. ولم يعلموا 
أنــه لــم تبــق قيمــة لممارســة الخدمــة الطقســية. ولكــن لــم يســبق لتلــك الخدمــة أن 
شــوهدت بمثــل تلــك المشــاعر المتضاربــة. وكانــت األبــواق واآلالت الموســيقية 
وأصــوات المغنيــن عاليــة وواضحــة كالعــادة. ولكــن شــعورا بالتنافــر والشــذوذ ســاد 
علــى كل شــيء. وجعــل الواحــد يســأل اآلخــر عــن حــادث غريــب قــد حــدث. كان 
قــدس األقــداس قبــل ذلــك مصونــا ومحروســا مــن كل تطفــل، أمــا اآلن فقــد بــدا 
مكشــوفا لعيــون الجميــع. فالحجــاب الســميك المصنــوع مــن القمــاش المزركــش 
ومــن الكتــان النقــي والمنســوج بالذهــب واإلســمانجوني واألرجــوان انشــق مــن فــوق 
إلــى أســفل، فذلــك المــكان الــذي كان الــرب يتقابــل فيــه مــع رئيــس الكهنــة ليعلــن 
لــه مجــده، المــكان الــذي كان غرفــة اســتقبال هللا المقدســة — صــار مكشــوفا لــكل 
عيــن، مكانــا مــا عــاد الــرب يقيــم لــه أي اعتبــار. وكان الكهنــة يخدمــون أمــام المذبــح 
وقــد امتــأت قلوبهــم بالوســاوس المحزنــة. إن انكشــاف قــدس األقــداس مأهــم 

بالرعــب والخــوف مــن توقــع حــدوث كارثــة.
انشــغل كثيــرون بأفــكار أوحــت بهــا مشــاهد جلجثــة. فمنــذ يــوم الصلــب إلــى يــوم 
القيامــة كان كثيــرون ســاهرين يفتشــون النبــوات، بعــض منهــم كانــوا يفتشــون الكتــب 
ليعرفوا المعنى الكامل للعيد الذي كانوا يحتفلون به، والبعض اآلخر ليجدوا برهانا 
على أن يسوع ليس كما كان يدعي، بينما غيرهم كانوا بقلوب مثقلة بالحزن يبحثون 
عــن براهيــن تــدل علــى أنــه مســيا الحقيقــي. ومــع أنهــم كانــوا يفتشــون الكتــب ألغــراض 
متباينــة فقــد اقتنعــوا كلهــم بنفــس الحــق- وهــو أن النبــوات قــد تمــت فــي الحــوادث 
التــي جــرت فــي األيــام القليلــة الماضيــة وأن المصلــوب هــو فــادي العالــم. وكثيــرون 
ممــن اشــتركوا فــي الخدمــة فــي ذلــك الحيــن لــم يشــتركوا بعــد ذلــك قــط فــي طقــوس 
الفصــح، وكثيــرون حتــى مــن الكهنــة أنفســهم اقتنعــوا بصفــات يســوع الحقيقيــة. إن 

تفتيشــهم للكتــب لــم يكــن عبثــا، وبعــد قيامتــه اعترفــوا أنــه ابــن هللا.
إن نيقوديمــوس عندمــا رأى يســوع مرفوعــا علــى الصليــب ذكــر كام الســيد 
الــذي قالــه لــه فــي تلــك الليلــة وهمــا معــا فــي جبــل الزيتــون. فلقــد قــال المســيح: 
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ـِة هَكــَذا يَْنبَِغــي أَْن يُرْفَــَع ابْــُن اإلِنَْســاِن، لَِكــْي  يَـّ » وَكََمــا رَفَــَع ُموَســى الَْحيَّــَة ِفــي الْبَرِّ
 .)1٥ ،1٤ ـُة «. )يوحنــا 3:  لَــُه الَْحيَــاُة األَبَِديَـّ تَُكــوُن  بَــْل  ِبــِه  يُْؤِمــُن  َمــْن  يَْهلِــَك كُلُّ  الَ 
وفــي يــوم الســبت عندمــا كان المســيح مدفونــا فــي القبــر كانــت لــدى نيقوديمــوس 
فرصــة للتأمــل. لقــد اســتنار عقلــه اآلن بنــور أوضــح، ومــا عــاد الــكام الــذي خاطبــه بــه 
يســوع غامضــا، كمــا أحــس بأنــه خســر كثيــرا لكونــه لــم يرتبــط بالُمَخلِّــص مــدى حياتــه. 
واآلن هــا هــو يتذكــر حــوادث جلجثــة. فصــاة المســيح ألجــل قاتليــه وجوابــه علــى 
توســل اللــص المائــت — كل ذلــك تحــدث إلــى قلــب هــذا المستشــار المتعلــم، 
إلــى الُمَخلِـّـص وهــو يعانــي ســكرات المــوت وســمع  ثــم نظــر أيضــاً  بقــوة عظيمــة. 
صرختــه القائلــة: » قــد أكمــل « التــي نطــق بهــا كقائــد منتصــر، ثــم رأى األرض تتزلــزل 
فثبــت  تتشــقق  والصخــور  ينشــق  الهيــكل  وحجــاب  الظــام  يغطيهــا  والســماوات 
إيمانــه إلــى األبــد. إن نفــس الحادثــة التــي هدمــت آمــال التاميــذ أقنعــت يوســف 
ونيقوديمــوس بألوهيــة يســوع. لقــد تبــددت مخاوفهمــا وانتصــرت عليهــا شــجاعة 

إيمانهمــا الثابــت الــذي ال يتزعــزع.

» نريد المسيح الشافي «
راقــد  قبــل كمــا حــدث اآلن وهــو  مــن  الجمــوع  انتبــاه  لــم يســترع  المســيح  إن 
أتــى الشــعب بمرضاهــم والمعذبيــن منهــم  فــي القبــر. فكمــا كانــوا يفعلــون قبــا 
أن يخبرنــا  يســتطيع  مــن  قائليــن:  يتســاءلون  الهيــكل وهــم  أروقــة  فــي  ووضعوهــم 
عــن يســوع الناصــري؟ وقــد أتــى كثيــرون مــن أماكــن بعيــدة ليجــدوا ذاك الــذي كان 
يشــفي المرضــى ويقيــم الموتــى. ومــن كل جانــب كانــت تُســمع هــذه الصرخــة: إننــا 
نريــد المســيح الشــافي! وفــي تلــك الفرصــة كان الكهنــة يفحصــون أولئــك الذيــن 
كان يظــن أن أعــراض البــرص قــد ظهــرت عليهــم، وكثيــرات مــن النســاء كــن يســمعن 
الحكــم علــى أزواجهــن، واألزواج علــى زوجاتهــم واآلبــاء علــى أوالدهــم بأنهــم قــد 
أصيبــوا بالبــرص وأنــه محكــوم عليهــم بالخــروج مــن كنــف بيوتهــم واالبتعــاد عــن رعايــة 
القائلــة:  المبكيــة  الصرخــة  بتلــك  غريــب  كل  يحــذروا  أن  عليهــم  وأن  أصدقائهــم 
» نجــس. نجــس «. ولكــن يــدي يســوع الناصــري المحبتيــن اللتيــن لــم ترفضــا قــط 
أن تلمســا أي أبــرص كريــه بتلــك اللمســة الشــافية، همــا اآلن مطويتــان علــى صــدره. 
والشــفتان اللتــان كانتــا تخاطبــان األبــرص بــكام العــزاء قائلتيــن » أُِريــُد، فَاطُْهــْر! « 
)متــى 8: 3( همــا اآلن صامتتــان. وعبثــا لجــأ الكثيــرون إلــى الكهنــة والرؤســاء فــي 
طلــب العطــف والراحــة. وبــدا وكأنهــم مصممــون علــى أن يكــون المســيح حيــا بينهــم 

775, 776



في قبر يوسف  |  7٥7

ثانيــة. وبغيــرة وإصــرار ســألوا عنــه وقــد أبــوا أن ينصرفــوا، ولكنهــم طُــردوا مــن أروقــة 
الهيــكل وأوقــف الجنــد علــى األبــواب ليمنعــوا دخــول الجمــوع الذيــن أتــوا بالمرضــى 

والمحتضريــن طالبيــن الدخــول.
غاصــت قلــوب المتألميــن الذيــن أتــوا يطلبــون الشــفاء مــن الُمَخلِّــص فــي أعماق 
هــوة اليــأس والخيبــة. وامتــأت الشــوارع بالصــراخ والعويــل والبــكاء. وكاد المرضــى 
يموتــون افتقــارا إلــى لمســة يســوع الشــافية. وعبثــا استشــاروا األطبــاء إذ لــم يكــن 

بينهــم أحــد ماهــرا كــذاك الــذي كان مدفونــا فــي قبــر يوســف.
هــذا، وإن النــوح والبــكاء الــذي كان يُســمع مــن كل مــكان أقنــع ألــوف النــاس 
بــأن نــورا عظيمــا قــد انطفــأ مــن العالــم. فبــدون المســيح كانــت األرض قتامــا وظامــا 
ومكتنفــة باألحــزان. وكثيــرون ممــن كانــوا قــد رفعــوا أصواتهــم قائليــن: » اصلبــه، 
يصرخــوا  أن  فــي  ورغبــوا  بهــم،  حلــت  التــى  الكارثــة  هــول  اآلن  تحققــوا  اصلبــه « 

قائليــن: أعيــدوا إلينــا يســوع! لــو كان مــا زال حيــا.
وعندما علم الشــعب أن يســوع قد قُتل بأيدي الكهنة جعلوا يستفســرون عن 
موتــه. وقــد أبقيــت تفصيــات محاكمتــه ســرا علــى قــدر اإلمــكان، ولكــن المــدة التــي 
كان السيد فيها مدفونا في القبر كان اسمه يتردد على أفواه ألوف من الشعب. 
وتناقلــت األلســنة فــي كل مــكان أنبــاء تلــك المحاكمــة المــزورة الكاذبــة ووحشــية 
الكهنــة والرؤســاء. وقــد دعــا األذكيــاء بيــن الشــعب جماعــة الكهنــة ليوضحــوا لهــم 
النبــوات الــواردة عــن مســيا فــي العهــد القديــم، فــإذ حــاول الكهنــة االلتجــاء إلــى 
الكــذب فــي إجابتهــم صــاروا كالمجانيــن ولــم يســتطيعوا شــرح النبــوات التــي كانــت 
بــأن  مــن أولئــك المستفســرين اقتنعــوا  إلــى آالم المســيح وموتــه. وكثيــرون  تشــير 

المكتــوب قــد تــم.

ُذْعر المعلمين الدينيين
بهــا  أنهــم سيســعدون  المســيح وظنــوا  الكهنــة علــى  أوقعهــا  التــي  النقمــة  إن 
كانــت مــرارة لهــم، وقــد علمــوا أنهــم إنمــا يواجهــون لــوم الشــعب الشــديد، كمــا علــم 
النــاس أن أولئــك الذيــن حرضوهــم ضــد يســوع صــاروا اآلن يرتعبــون مــن فعلتهــم 
المشــينة الشــنعاء. لقــد حــاول هــؤالء الكهنــة أن يقنعــوا أنفســهم بــأن يســوع مخــادع 
ولكنهــم عبثــا حاولــوا، فلقــد وقــف بعــض منهــم أمــام قبــر لعــازر ورأوه يخــرج مــن 
قبــره حيــا. وكانــوا هــم يرتعبــون خوفــا مــن أن المســيح ســيقوم مــن األمــوات ويظهــر 
أن  وســلطانا  حياتــه  يضــع  أن  ســلطانا  لــه  أن  يعلــن  ســمعوه  لقــد  ثانيــة.  أمامهــم 
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ــاٍم أُِقيُمــُه « )يوحنــا  َــِة أَيَّ ــَكَل، َوِفــي ثثَاَث يأخذهــا. وذكــروا قولــه: » انُْقُضــوا هــَذا الَْهيْ
2: 19(. كذلــك أخبرهــم يهــوذا بمــا قالــه يســوع لتاميــذه وهــم مســافرون فــي آخــر 
ســفرة إلــى أورشــليم إذ حدثهــم قائــا: » َهــا نَْحــُن َصاِعــُدوَن إِلَــى أُورَُشــلِيَم، َوابْــُن 
اإلِنَْســاِن يَُســلَُّم إِلَــى ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة َوالَْكتَبَــِة، فَيَْحُكُمــوَن َعلَيْــِه ِبالَْمــْوِت، َويَُســلُِّمونَُه 
إِلـَـى األَُمــِم لَِكــْي يَْهــزَأُوا ِبــِه َويَْجلِــُدوُه َويَْصلِبُــوُه، َوِفــي الْيَــْوِم الثَّالـِـِث يَُقوُم « )متى20: 
18، 19(. عندمــا ســمعوا هــذه األقــوال أول مــرة ســخروا واســتهزأوا، ولكنهــم اآلن 
يذكــرون أن كل نبــوات المســيح تمــت. لقــد قــال إنــه ســيقوم مــن األمــوات فــي اليــوم 
الثالــث، ومــن يســتطيع أن يؤكــد أن هــذا أيضــاً لــن يحــدث؟ كانــوا يتوقــون إلــى أن 
يطــردوا تلــك األفــكار بعيــدا عنهــم ولكنهــم لــم يســتطيعوا. وكأبيهــم الشــيطان كانــوا 

يؤمنــون ويقشــعرون.
أمــا اآلن وقــد زايلهــم جنــون االهتيــاج فقــد بــدأت صــورة المســيح تحتــل مكانهــا 
فــي عقولهــم. فتصــوروه وهــو واقــف رصينــا أمــام أعدائــه ال يشــكو مــن أحــد محتمــا 
تعييراتهــم وإهاناتهــم بــدون تذمــر، كمــا عــادت إلــى ذاكرتهــم كل حــوادث محاكمتــه 
وصلبــه بقــوة إقنــاع عظيمــة قاهــرة بأنــه ابــن هللا. وأحســوا بأنــه قــد يقــف أمامهــم فــي 
أيــة ســاعة فيصيــر المشــكو فــي حقــه شــاكيا، والمــدان ديانــا، والمقتــول يطالــب 

بإجــراء العــدل بإهــاك قاتليــه.
لــم يســتطيعوا أن يســتريحوا فــي يــوم الســبت إال قليــا. ومــع أنهــم لــم يكونــوا 
يســتطيعون دخــول بيــت أممــي خشــية التنجــس فقــد عقــدوا مجلســا للتشــاور فــي 
مــاذا يفعلــون بجســد المســيح. ينبغــي للمــوت والقبــر أن يمســكا جســد ذاك الــذي 
يِســيُّوَن  قــد صلبــوه، » َوِفــي الَْغــِد الَّــِذي بَْعــَد االْســِتْعَداِد اْجتََمــَع ُرَؤَســاُء الَْكَهَنــِة َوالَْفرِّ
: إِنِّــي  ــاَل َوُهــَو َحــيٌّ ــا أَنَّ ذلِــَك الُْمِضــلَّ قَ ــْد تََذكَّرْنَ ــا َســيُِّد، قَ إِلَــى ِبياَطُــَس قَائِلِيــَن: ›يَ
تَاَِميــُذُه  يَأْتِــَي  لِئَــاَّ  الثَّالِــِث،  الْيَــْوِم  إِلَــى  الَْقبْــِر  ِبَضبْــِط  فَُمــْر  أَقُــوُم.  ـاٍم  أَيَـّ ثثَاَثَــِة  بَْعــَد 
اَلَــُة األَِخيــرَُة  ـُه قَــاَم ِمــَن األَْمــَواِت، فَتَُكــوَن الضَّ ــْعِب: إِنَـّ لَيْــاً َويَْســرِقُوُه، َويَُقولُــوا لِلشَّ
أََشــرَّ ِمــَن األُولَــى! ›فََقــاَل لَُهــْم ِبياَطُــُس: ›ِعْنَدكُــْم ُحــرَّاٌس. اِْذَهبُــوا َواْضبُطُــوُه كََمــا 

تَْعلَُمــوَن‹ « )متــى 27: 62-6٥(.

القبر المختوم
علــى  كبيــر  حجــر  َوُوضــع  وحراســته.  القبــر  لضبــط  تعليماتهــم  الكهنــة  أعطــى 
بــاب القبــر. وأمــام هــذا الحجــر ثبتــوا حبــاال فــي نهايــة الصخــرة مــن هنــا ومــن هنــاك 
وختموهــا بالختــم الرومانــي. ولــم يكــن يمكــن تحريــك الحجــر دون كســر الختــم. وأُتــي 
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بفرقــة مــن الحــرس قوامهــا مئــة جنــدي اصطفــوا حــول القبــر ليحولــوا دون العبــث 
بــه. وقــد بــذل الكهنــة قصــارى جهدهــم ليبقــوا جســد المســيح حيــث كان مدفونــا. 

فظــل مختومــا عليــه بــكل حــرص كأنمــا ليظــل هنــاك إلــى انقضــاء الدهــر.
هكــذا كان البشــر الضعفــاء يتشــاورون ويدبــرون. ولــم يتحقــق أولئــك القتلــة مــن 
عــدم جــدوى كل محاوالتهــم. ولكــن هللا تمجــد فــي عملهــم هــذا. إن نفــس الجهــود 
إلثباتهــا.  المقنعــة  البراهيــن  أعظــم  مــن  هــي  المســيح  قيامــة  لمنــع  بُذلــت  التــي 
وبقــدر كثــرة عــدد الجنــود المصطفيــن حــول القبــر كان قــدر قــوة الشــهادة علــى أنــه 
قــد قــام. وقبــل مــوت المســيح بمئــات السنـــين أعلــن الــروح القــدس علــى لســان 
ــُعوُب ِفــي الْبَاِطــِل؟ قـَـاَم  ــِت األَُمــُم، َوتََفكَّــَر الشُّ صاحــب المزاميــر قائــا: » لَِمــاَذا ارْتَجَّ
ُملُــوُك األَرِْض، َوتَآَمــَر الرَُّؤَســاُء َمًعــا َعلَــى الــرَّبِّ َوَعلَــى َمِســيِحِه، قَائِلِيــَن: »لَِنْقطَــْع 
ــماَوات يَْضَحــُك. الــرَّبُّ يَْســتَْهِزئُ  ــاكُِن ِفــي السَّ قُيُوَدُهَمــا، َولَْنطـْـَرْح َعنَّــا ُربُطَُهَمــا. اَلسَّ
ِبِهــْم « )مزمــور 2: 1-٤(. لقــد عجــز جنــود الرومــان وأســلحة الرومــان عــن أن تبقــي 

رب الحيــاة فــي القبــر. فلقــد حانــت ســاعة خروجــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 28: 2-٤، 11-1٥(.

كانــت ليلــة أول أيــام األســبوع تقتــرب مــن نهايتهــا ببــطء، وقــد جــاءت أحلــك 
ســاعات تلــك الليلــة قبــل انبــاج الصبــح، وكان المســيح ال يــزال ســجينا فــي قبــره 
الرومانــي كان ســليما،  فــي مكانــه، والختــم  يــزال  الكبيــر ال  الحجــر  الضيــق، وكان 
مــكان حراســتهم. وكان هنــاك حــراس ال  فــي  الرومــان  غيــر مكســور، وكان جنــد 
يراهــم أحــد. فقــد كان هنــاك جنــد مــن المائكــة األشــرار مجتمعيــن حــول ذلــك 
المــكان. ولــو كان ذلــك فــي اإلمــكان لــكان ســلطان الظلمــة، يعاونــه جيشــه المرتــد، 
يبقــون القبــر الــذي كان ابــن هللا فيــه مختومــا إلــى األبــد. ولكــن جيشــا ســماويا كان 
يُعســكر حــول القبــر. إن المائكــة المقتـــدرين قــوة كانــوا يحرســون القبــر منتظريــن 
ليرحبــوا برئيــس الحيــاة. » َوإَِذا زَلْزَلَــٌة َعِظيَمــٌة َحَدثَــْت، ألَنَّ َمــاََك الــرَّبِّ نَــزََل ِمــَن 
ــَماِء « )متى 28: 2(. إن هذا الماك نزل من الســماء متســربا بحلة الســماء،  السَّ
وقــد تقدمتــه أنــوار مجــد هللا وأنــارت طريقــه. » وَكَاَن َمْنظـَـرُُه كَالْبَــرِْق، َولِبَاُســُه أَبْيَــَض 

كَالثَّلْــِج. فَِمــْن َخْوِفــِه ارْتََعــَد الُْحــرَّاُس َوَصــاُروا كَأَْمــَواٍت « )متــى 28: 3، ٤(.
أيــن قــوة حراســكم أيهــا الكهنــة والرؤســاء؟ هــا الجنــود البواســل الذيــن لــم يخافــوا 
من أية قوة بشرية قد صاروا اآلن أسرى با سيف أو رمح. إن الوجه الذي ينظرون 
إليــه ليــس وجــه أي محــارب بشــري ولكنــه وجــه أقــوى جنــدي فــي جيــش الــرب. إن 
هــذا الرســول هــو الــذي يشــغل المركــز الــذي ســقط منــه الشــيطان. إنــه نفــس مــاك 
الــرب الــذي أعلــن مــن فــوق تــال بيــت لحــم خبــر ميــاد المســيح. وقــد ارتجفــت 
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األرض عنــد قدومــه، وولــت جيــوش الظــام األدبــار. وإذ كان يدحــرج الحجــر بــدا 
وكأن الســماء قــد نزلــت علــى األرض. والحــراس يرونــه وهــو يدحــرج الحجــر كمــا 
لــو كان حصــاة ويســمعونه يصــرخ قائــا: يــا ابــن هللا اخــرج. إن أبــاك يدعــوك. ثــم 
يــرون يســوع وهــو يخــرج مــن القبــر ويســمعونه يعلــن مــن فــوق القبــر المفتــوح قائــا: 
» أَنـَـا ُهــَو الِْقيَاَمــُة َوالَْحيَــاُة « ) يوحنــا 11: 2٥(. وإذ يخــرج بجــال ومجــد عظيــم يخــر 

المائكــة ســاجدين أمــام الفــادي ويرحبــون بــه بأغانــي الحمــد.
حدثــت  كمــا  زلزلــة،  حدثــت  حياتــه  المســيح  فيهــا  وضــع  التــي  الســاعة  فــي 
غلــب  الــذي  فــذاك  منتصــرا.  حياتــه  أخــذ  فيهــا  التــي  اللحظــة  فــي  أخــرى  زلزلــة 
المــوت والهاويــة خــرج مــن القبــر بخطــوات قائــد منتصــر فــي وســط تزلــزل األرض 
ســيزلزل  ثانيــة  األرض  إلــى  يأتــي  وعندمــا  الرعــود.  وقصــف  البــروق  ووميــض 
ــْكرَاِن،  كَالسَّ تَرَنًُّحــا  األَرُْض  » تَرَنََّحــِت  أَيًْضــا «،  ــَماَء  السَّ بَــِل  فََقــْط  األَرَْض  » الَ 
العناصــر  » تنحــل  كَــَدْرٍج «،  ــَماَواُت  السَّ » َوتَلْتَــفُّ  كَالِْعــْرزَاِل «،  َوتََدلَْدلَــْت 
َملَْجــأٌ  الــرَّبَّ  » َولِكــنَّ  فيهــا «،  التــي  والمصنوعــات  األرض  وتحتــرق  محترقــة 
 لَِشــْعِبِه، َوِحْصــٌن لِبَِنــي إِْســرَائِيَل « )عبرانييــن 12: 26؛ اشــعياء 2٤: 20؛ 3٤: ٤؛

 2 بطــرس 3: 10 ؛ يوئيــل 3: 16(.

يخرج من القبر ممجدا
فــي وقــت الظهــر،  بالظــام  عنــد مــوت يســوع رأى العســكر األرض ملتحفــة 
أمــا عنــد قيامتــه فقــد رأوا لمعــان نــور المائكــة ينيــر ظــام الليــل وســمعوا ســكان 
الظلمــة.  وقــوات  الشــيطان  لقــد غلبــت  قائليــن:  وانتصــار  بفــرح  يغنــون  الســماء 

ابتلعــت المــوت إلــى غلبــة!
خــرج المســيح مــن القبــر ممجــدا ورآه الحــراس الرومــان فحدقــوا النظــر إلــى وجــه 
ذاك الذي كانوا يهزأون به ويسخرون منه منذ عهد قريب. وقد تحققوا من أن هذا 
الكائــن الممجــد هــو نفــس األســير الــذي رأوه فــي دار الواليــة، والــذي ضفــروا إكليــا 
مــن شــوك ووضعــوه علــى رأســه. هــذا هــو الــذي وقــف مستســلما أمــام بياطــس 
وهيــرودس وقــد تمــزق جســده مــن أثــر الجلــدات القاســية، هــو الــذي ُســمر علــى 
الصليــب والــذي كان الكهنــة والرؤســاء وهــم راضــون كل الرضــى يهــزون رؤوســهم 
ــا نَْفُســُه فََمــا يَْقــِدُر أَْن يَُخلَِّصَهــا! « )متــى 27: ٤2(. هــذا  قائليــن: » َخلَّــَص آَخِريــَن َوأَمَّ
هــو الــذي ُوضــع فــي قبــر يوســف الجديــد. إن حكــم الســماء قــد أطلــق األســير. ولــو 

تكدســت فــوق قبــره جبــال فــوق جبــال لمــا أمكنهــا أن تمنعــه مــن الخــروج.
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فلمــا رأى حــراس الرومــان المائكــة والُمَخلِّــص الممجــد غشــي عليهــم وصــاروا 
علــى  ووقفــوا  قامــوا  أنظارهــم  عــن  الســماوي  الموكــب  اختفــى  فلمــا  كأمــوات. 
أقدامهــم وبســرعة عظيمــة علــى قــدر مــا اســتطاعت أرجلهــم المرتعــدة أن تحملهــم 
المدينــة  إلــى  يترنحــون كالســكارى أســرعوا  البســتان. وإذ كانــوا  بــاب  إلــى  ســاروا 
وأخبــروا مــن صادفهــم بالخبــر العجيــب. كانــوا ســائرين فــي طريقهــم إلــى بياطــس، 
ولكن الخبر وصل إلى أسماع السلطات اليهودية فأرسل الكهنة والرؤساء يطلبون 
مثولهــم أمامهــم أوال. وكان منظــر أولئــك الحــراس غريبــا. فــإذ كانــوا يرتجفــون خوفــا 
بــكل شــيء  الحــراس  أخبرهــم  المســيح.  لقيامــة  وقــد شــحبت وجوههــم شــهدوا 
كمــا قــد رأوه تمامــا. ولــم يكــن لديهــم وقــت ألن يفكــروا أو يقولــوا شــيئا غيــر الحــق. 
وبأصــوات بــان فيهــا األلــم قالــوا: إن المصلــوب هــو ابــن هللا، فلقــد ســمعنا مــاكا 

يعلــن أنــه جــال الســماء وملــك المجــد.

بلبلة ورعب
بــدت وجــوه الكهنــة كوجــوه الموتــى، وحــاول قيافــا أن يتكلــم وانفرجــت شــفتاه 
غرفــة  مــن  الخــروج  أهبــة  علــى  الحــراس  كان  وإذ  َشــَفٍة.  ببنــِت  ينبــس  لــم  ولكنــه 
المجلس إذا بصوت يســتوقفهم. فقد اســتطاع قيافا أخيرا أن يتكلم فقال ألولئك 

الحــراس: انتظــروا، انتظــروا. ال تخبــروا أحــدا بشــيء ممــا رأيتــم.
» قُولُــوا  الكهنــة:  لهــم  قــال  فلقــد  كاذب.  بــاغ  الجنــود  ألولئــك  أُعطــي  ثــم 
الكهنــة  13(. وهنــا نجــد  نِيَــاٌم « )متــى 28:  َونَْحــُن  َوَســرَقُوُه  لَيْــاً  أَتَــْوا  تَاَِميــَذُه  إِنَّ 
يخادعــون أنفســهم، إذ كيــف يقــول الحــراس إن التاميــذ ســرقوا الجســد وهــم نيــام؟ 
وكيــف يمكنهــم معرفــة ذلــك مــا دامــوا نيامــا؟ ولــو كان التاميــذ قــد ســرقوا جســد 
المســيح حقــا، أفمــا كان الكهنــة أول مــن يحكمــون عليهــم؟ وإذا كان الحــراس قــد 

نامــوا عنــد القبــر أمــا كان الكهنــة أول مــن يشــتكون عليهــم أمــام بياطــس؟
ارتعــب الحــراس مــن فكــرة كونهــم يثبتــون علــى أنفســهم تهمــة النــوم فــي مركــز 
فيخدعــون  كذبــا  يشــهدون  فهــل  القتــل.  الجريمــة  هــذه  جــزاء  كان  إذ  حراســتهم 
طــوال  ســاهرون  وهــم  القبــر  يحرســوا  ألــم  للخطــر؟  حياتهــم  ويعرضــون  الشــعب 

الليــل، فكيــف يثبتــون أمــام المحكمــة لــو حلفــوا زورا ولــو طمعــا فــي المــال؟
فلكــي يُســكت الكهنــة الشــهادة التــي كانــوا يخافونهــا وعــدوا الحــراس أن يعملــوا 
مــا يكفــل ســامتهم قائليــن إن بياطــس مثلهــم تمامــا ال يرغــب فــي انتشــار هــذا 

الخبــر، فبــاع أولئــك الجنــود الرومــان صدقهــم وأمانتهــم لليهــود بالمــال.
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لقــد وقفــوا أمــام الكهنــة مثقليــن بأرهــب أخبــار الحــق، ولكنهــم خرجــوا محمليــن 
بالمــال، وعلــى ألســنتهم خبــر كاذب لقنهــم إيــاه الكهنــة.

وفــي أثنــاء ذلــك وصــل خبــر قيامــة المســيح إلــى بياطــس. ومــع أن هــذا الوالــي 
كان مســئوال عــن تســليم المســيح للمــوت كان قليــل االكتــراث نســبيا. ففــي حيــن 
أنــه حكــم علــى الُمَخلِّــص وهــو كاره وبــه عطــف شــديد عليــه، إال أن ضميــره لــم يبكتــه 
حتــى ذلــك الحيــن. فبرعــب شــديد حبــس نفســه فــي بيتــه وعــزم علــى أال يــرى أحــدا. 
لكن الكهنة شقوا طريقهم إليه وأخبروه باألكذوبة التي كانوا قد اخترعوها وألحوا 
عليــه أن يتغاضــى عــن إهمــال الحــراس لواجبهــم. وقبلمــا يطابــق معهــم راح يســأل 
الحــرس بنفســه عــن القضيــة. أمــا الحــراس فإنهــم خوفــا علــى ســامتهم لــم يجســروا 
علــى إخفــاء شــيء عــن الوالــي إذ طلــب منهــم أن يخبــروه بــكل مــا حــدث. أمــا هــو 

فلــم يثــر تلــك المســألة فيمــا بعــد، إال أنــه بعــد ذلــك لــم يعــد يعــرف طعــم الســام.
لــن  عندمــا ُدفــن يســوع فــي القبــر انتصــر الشــيطان. وكان يؤمــل أن المســيح 
يســتعيد حياتــه ثانيــة. وادعــى إبليــس أن لــه الحــق فــي جســد الــرب، لذلــك أقــام 
حراســة حــول القبــر محــاوالً أن يبقــي جســد المســيح فــي أســره. ولكنــه غضــب أشــد 
الغضــب عندمــا هــرب مائكتــه لــدى قــدوم رســول الســماء. وعندمــا رأى المســيح 

يخــرج ظافــرا عــرف أن ُملكــه ســينقضي وأنــه ال بــد ســيموت فــي النهايــة.

» أنا هو القيامة «
إن الكهنــة إذ صلبــوا المســيح وقتلــوه جعلــوا أنفســهم آالت فــي يــد الشــيطان. 
واآلن هــا هــم يصيــرون تحــت ســيطرته التامــة. لقــد أوقعــوا أنفســهم فــي شــرك لــم 
يكونــوا يجــدون بابــا للنجــاة منــه إال بمواصلــة حربهــم ضــد المســيح. فعندمــا ســمعوا 
بنبأ قيامته باتوا يخشــون غضب الشــعب وأحســوا بأن حياتهم في خطر. وظنوا أن 
أملهــم الوحيــد هــو فــي إثبــات كــون المســيح مخادعــا بإنــكار قيامتــه. فرشــوا الحــراس 
وضمنــوا ســكوت بياطــس، كمــا نشــروا األخبــار الكاذبــة فــي كل مــكان. ولكــن كان 
هنالك شهود لم يستطيعوا إسكاتهم. إن الكثيرين كانوا قد سمعوا شهادة الحراس 
لقيامــة المســيح، كمــا أن بعــض األمــوات الذيــن خرجــوا مــن قبورهــم مــع المســيح 
ظهــروا لكثيريــن وأعلنــوا أنــه قــد قــام. وقــد وصلــت األخبــار إلــى الكهنــة عــن أنــاس رأوا 
هــؤالء الذيــن قــد قامــوا وســمعوا شــهادتهم. فــكان الكهنــة والرؤســاء فــي رعــب دائــم 
لئــا يقفــوا وجهــا لوجــه أمــام المســيح وهــم ســائرون فــي الشــوارع أو وهــم فــي خلــوة 
فــي بيوتهــم. وأحســوا بأنــه ال أمــان لهــم. إن المزاليــج واألبــواب المغلقــة بــكل إحــكام ال 
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يمكنها أن تحمي اإلنســان من ابن هللا. وفي النهار والليل ظل ذلك المشــهد الذي 
حدث في دار القضاء حين صرخوا قائلين: » َدُمُه َعلَيَْنا َوَعلَى أَْوالَِدنَا « )متى 27: 
2٥( ماثــا أمــام عيونهــم ال يفارقهــم البتــة. إن ذكــرى ذلــك المشــهد لــم تفــارق عقولهــم 

قــط. ومــا عــادوا يذوقــون طعــم النــوم الهنــيء بعــد ذلــك أبــدا.
عندما ُســمع صوت الماك العظيم أمام قبر المســيح قائا إن اآلب يدعوك، 
خــرج الُمَخلِّــص مــن القبــر بالحيــاة التــي كانــت لــه فــي ذاتــه. وقــد تحقــق اآلن صــدق 
بَــْل  ِمنِّــي،  يَأُْخُذَهــا  أََحــٌد  لَيْــَس  أَيًْضــا.  نَْفِســي آلُخَذَهــا  قــال: » أََضــُع  كامــه حيــن 
أََضُعَهــا أَنـَـا ِمــْن َذاتـِـي. لـِـي ُســلْطَاٌن أَْن أََضَعَهــا َولـِـي ُســلْطَاٌن أَْن آُخَذَهــا أَيًْضــا. ". وقــد 
تحققــت اآلن النبــوة التــي كان قــد أنبــأ بهــا الكهنــة والرؤســاء عندمــا قــال لهــم انُْقُضــوا 

هــَذا الَْهيْــَكَل، َوِفــي ثثَاَثـَـِة أَيَّــاٍم أُِقيُمــُه « )يوحنــا 10: 17، 18؛ 2: 19(.
هــو  » أنــا  انتصــار:  بــكل  قائــا  المســيح  أعلــن  المشــقوق  يوســف  قبــر  وفــوق 
القيامــة والحيــاة « ولــم يكــن يمكــن لغيــر هللا أن يفــوه بهــذا الــكام. فــكل الخائــق 
بــإرادة هللا وقدرتــه. إنهــم يعتمــدون علــى هللا إذ يســتمدون الحيــاة منــه.  تعيــش 
فمــن أســمى الســرافيم إلــى أدنــى الخائــق الحيــة- الجميــع يشــبعون ويرتــوون مــن 
نبــع الحيــاة. إنمــا فقــط ذاك الــذي هــو واحــد مــع هللا هــو وحــده الــذي اســتطاع 
أن يقــول: » لِــي ُســلْطَاٌن أَْن أََضَعَهــا )حياتــي( َولِــي ُســلْطَاٌن أَْن آُخَذَهــا أَيًْضــا «. إن 

المســيح بقــوة ألوهيتــه كان لــه الســلطان أن يحطــم قيــود المــوت.

باكورة الحصاد
قــام المســيح مــن األمــوات كباكــورة للراقديــن. لقــد كان هــو المرمــوز إليــه بحزمــة 
الترديــد. وكانــت قيامتــه فــي نفــس اليــوم الــذي كانــت حزمــة الترديــد ســتقدم فيــه 
ألــف ســنة.  عــن  تزيــد  مــدة  يمــارس  الرمــزي  الطقــس  هــذا  وقــد ظــل  الــرب.  أمــام 
فمــن حقــول الحصــاد كانــت تجمــع أول الســنابل التــي تنضــج قبــل غيرهــا. وعندمــا 
كان الشــعب يذهبــون إلــى أورشــليم فــي عيــد الفصــح كانــت حزمــة الباكــورة تــردد 
كتقدمــة شــكر للــرب. وقبــل تقديــم حزمــة الباكــورة هــذه لــم يكــن يُســمح باســتعمال 
المنجــل فــي حصــاد حقــل الحنطــة وال حزمهــا فــي حــزم. وتلــك الحزمــة المكرســة 
الروحــي  الحصــاد  يمثــل  الباكــورة  المســيح  كذلــك  الحصــاد.  تمثــل  كانــت  للــرب 
كل  لقيامــة  وعربــون  رمــز  هــي  وقيامتــه  هللا.  لملكــوت  ســيُجمع  الــذي  العظيــم 
الرَّاِقــُدوَن  فََكذلِــَك  َوقَــاَم،  َمــاَت  يَُســوَع  أَنَّ  نُْؤِمــُن  كُنَّــا  إِْن  ـُه  » ألَنَـّ األبــرار،  األمــوات 

ِبيَُســوَع، َســيُْحِضرُُهُم هللُا أَيًْضــا َمَعــُه « )1 تســالونيكي ٤: 1٤(.
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مــن األســرى.  القبــر جماعــة  مــن  أقــام  إذ  فقــد ســبى ســبيا  المســيح  قــام  وإذ 
فالزلزلــة التــي حدثــت عنــد موتــه فتحــت قبــور هــؤالء النــاس. وعندمــا قــام خرجــوا 
مــن قبورهــم معــه. لقــد كانــوا عامليــن مــع هللا وشــهدوا للحــق وقدمــوا أرواحهــم ثمنــا 

لذلــك. فــاآلن عليهــم أن يشــهدوا لمــن أقامهــم مــن األمــوات.
إن يســوع فــي أثنــاء خدمتــه أعــاد الحيــاة للموتــى. فقــد أقــام ابــن أرملــة ناييــن 
وابنــة رئيــس المجمــع ولعــازر، ولكــن هــؤالء لــم يتســربلوا بالخلــود فبعــد قيامتهــم 
كانــوا ال يزالــون خاضعيــن للمــوت. ولكــن أولئــك الذيــن خرجــوا مــن قبورهــم عنــد 
قيامــة المســيح أقيمــوا لحيــاة أبديــة. لقــد صعــدوا معــه كتــذكارات لنصرتــه علــى 
فلقــد  الشــيطان  أســرى  عــادوا  مــا  هــؤالء  المســيح:  قــال  وقــد  والهاويــة.  المــوت 
افتديتهــم. لقــد أخرجتهــم مــن القبــور كباكــورة لقوتــي ليكونــوا معــي حيــث أكــون. 

لــن يذوقــوا المــوت أو الحــزن فيمــا بعــد.
هــؤالء دخلــوا المدينــة وظهــروا لكثيريــن وأعلنــوا قائليــن: لقــد قــام المســيح مــن 
األمــوات وقمنــا نحــن معــه. وهكــذا تأيــدت حقيقــة القيامــة. فالقديســون المقامــون 
شــهدوا لصــدق هــذا القــول: » تحيــا أمواتــك تقــوم الجثــث «. وقــد كانــت قيامتهــم 
مثــاال إلتمــام النبــوة القائلــة: » اْســتَيِْقظُوا، تَرَنَُّمــوا يـَـا ُســكَّاَن التُّــرَاِب. ألَنَّ طَلَّــَك طَــلُّ 

أَْعَشــاٍب، َواألَرُْض تُْســِقُط األَْخِيلَــَة « )إشــعياء 26: 19(.

لحظة رقاد
بالنســبة للمؤمــن، المســيح هــو القيامــة والحيــاة. ففــي مخلصنــا أعيــدت لنــا 
الحيــاة التــي ضاعــت بســبب الخطيــة ألن لــه حيــاة فــي ذاتــه ليحيــي مــن يشــاء. 
فــي  )بذلهــا(  وضعهــا  التــي  فالحيــاة  الخلــود.  يهــب  ألن  الســلطان  مطلــق  ولــه 
ــاِرُق الَ يَأْتِــي  جســم بشــريته يأخذهــا ثانيــة ويعطيهــا للبشــرية. ولقــد قــال: » اَلسَّ
لَُهــْم  َولِيَُكــوَن  َحيَــاٌة  لَُهــْم  لِتَُكــوَن  أَتَيْــُت  فََقــْد  أَنَــا  ــا  َوأَمَّ َويُْهلِــَك،  َويَْذبَــَح  لِيَْســرَِق  إِالَّ 
ـِذي أُْعِطيــِه أَنَــا فَلَــْن يَْعطَــَش إِلَــى األَبَــِد، بَــِل  أَفَْضــُل «، » َمــْن يَْشــرَُب ِمــَن الَْمــاِء الَـّ
يَــأْكُُل  ـٍة «، » َمــْن  أَبَِديَـّ َحيَــاٍة  إِلَــى  يَْنبَــُع  َمــاٍء  يَْنبُــوَع  ِفيــِه  يَِصيــُر  أُْعِطيــِه  ـِذي  الَـّ الَْمــاُء 
ـٌة، َوأَنَــا أُِقيُمــُه ِفــي الْيَــْوِم األَِخيــِر « )يوحنــا  َجَســِدي َويَْشــرَُب َدِمــي فَلَــُه َحيَــاٌة أَبَِديَـّ

.)٥٤ 1٤؛ 6:  10؛ ٤:   :10
إن المــوت بالنســبة إلــى المؤمــن هــو أمــر زهيــد. والمســيح يتكلــم عنــه كمــا لــو كان 
أمــرا قليــل الخطــورة. » إِْن كَاَن أََحــٌد يَْحَفــُظ كَاَِمــي فَلَــْن يَــرَى الَْمــْوَت إِلَــى األَبَــِد «. 
» لَــْن يَــُذوَق الَْمــْوَت « والمــوت للمســيحي إن هــو إالا رقــاد، فتــرة ســكون وظــام. 
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الحياة مســتترة مع المســيح في هللا. » َمتَى أُظِْهَر الَْمِســيُح َحيَاتَُنا، فَِحيَنِئٍذ تُظَْهرُوَن 
أَنْتُــْم أَيًْضــا َمَعــُه ِفــي الَْمْجــِد « ) يوحنــا 8: ٥1، ٥2؛ كولوســى 3: ٤(.

أُكِْمــَل«  » قَــْد  قائــا:  الصليــب  علــى  المســيح  صرخهــا  التــي  الصرخــة  إن 
يقومــوا.  أن  األمــوات  وأمــرت  القبــور  جــدران  فاخترقــت  األمــوات.  بيــن  ُســمعت 
الصــوت  وهــذا  الســماء،  مــن  المســيح  صــوت  يُســمع  عندمــا  ســيحدث  وكذلــك 
قيامــة  عنــد  المســيح.  فــي  األمــوات  ويقــوم  مغاليقهــا  ويحطــم  القبــور  ســيخترق 
الُمَخلِّــص فُتحــت قبــور قليلــة ولكــن فــي مجيئــه الثانــي سيســمع صوتــه كل الموتــى 
األعــزاء ويخرجــون لحيــاة الخلــود المجيــدة. فنفــس القــوة التــي أقامــت المســيح مــن 
األمــوات ســتقيم كنيســته وتمجدهــا معــه فــوق كل الرياســات والســاطين وفــوق 

كل اســم يســمى ليــس فــي هــذا العالــم فقــط بــل فــي العالــم اآلتــي أيضــاً.
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82
» لَِماَذا تَْبِكيَن؟ «

 )يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 28: 1، ٥-8؛ مرقس 16: 1-8؛
 لوقا 2٤: 1-12؛ يوحنا 20: 18-1(.

إن النســاء اللواتــي كــن واقفــات إلــى جــوار صليــب المســيح ظللــن ينتظــرن مــرور 
ســاعات يوم الســبت. وفي أول أيام األســبوع وفي الصباح الباكر ســرنا في طريقهن 
إلــى القبــر حامــات الحنــوط واألطيــاب ليدهــنَّ جســد الُمَخلِّــص. ولــم يكــنَّ يفكــرن فــي 
قيامتــه مــن األمــوات. لقــد غربــت شــمس آمالهــنَّ وجثــم الليــل بظامــه وحزنــه علــى 
قلوبهن. وفيما كن سائرات جعلن يردادن ذكرى أعمال رحمة المسيح وكام التعزية 

الــذي نطــق بــه. ولكنهــن نســين قولــه: » َولِكنِّــي َســأَرَاكُْم أَيًْضــا « ) يوحنــا 16: 22(.
وإذ كــن يجهلــن حتــى الحــوادث الجاريــة حينئــٍذ اقتربــن مــن البســتان. وفيمــا 
هــن ســائرات كــن يقلــن: » َمــْن يَُدْحــِرُج لََنــا الَْحَجــَر َعــْن بـَـاِب الَْقبْــِر؟ « )مرقــس 16: 
3(. لقــد كــن يعرفــن أنهــن عاجــزات عــن أن يدحرجــن الحجــر، ولكنهــن مــع ذلــك 
ــماَوات تضــيء بغتــة بلمعــان عظيــم لــم  تقدمــن ســائرات فــي طريقهــن. وإذا بالسَّ
يكــن منبعثــا مــن شــروق الشــمس، وإذا بــاألرض تتزلــزل. وقــد رأيــن الحجــر العظيــم 

مدحرجــا، أمــا القبــر فــكان فارغــا.

القبر المفتوح
لــم تكــن النســاء كلهــن قــد أتيــن مــن اتجــاه واحــد، وكانــت مريــم المجدليــة هــي 
أول مــن وصلــت إلــى ذلــك المــكان. ولمــا رأت الحجــر مدحرجــا عــادت مســرعة 
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لتخبــر التاميــذ. وفــي تلــك األثنــاء جــاءت المرأتــان األخريــان. وكان يـُـرى نــور يضــيء 
لــم يكــن هنــاك. وفيمــا همــا فــي ذلــك المــكان  حــول القبــر، ولكــن جســد يســوع 
وجدتــا فجــأة أنهمــا لــم تكونــا وحدهمــا. ذلــك أن شــابا بثيــاب براقــة كان جالســا إلــى 
جــوار القبــر. وكان هــو المــاك الــذي دحــرج الحجــر وقــد اتخــذ هيئــة بشــرية حتــى 
ال تخــاف منــه صديقتــا يســوع هاتيــن. ولكــن نــورا ســماويا مجيــدا كان لــم يــزل يحيــط 
بــه فخافــت المرأتــان. وكانتــا مزمعتيــن أن تهربــا. ولكــن المــاك اســتوقفهما قائــا: 
» الَ تََخافـَـا أَنْتَُمــا، فَِإنِّــي أَْعلـَـُم أَنَُّكَمــا تَطْلُبَــاِن يَُســوَع الَْمْصلـُـوَب. لَيْــَس ُهــَو هُهَنــا، ألَنَّــُه 
ــا انْظـُـرَا الَْمْوِضــَع الَّــِذي كَاَن الــرَّبُّ ُمْضطَِجًعــا ِفيــِه. َواْذَهبَــا َســِريًعا  قـَـاَم كََمــا قـَـاَل! َهلُمَّ
ـُه قَــْد قَــاَم ِمــَن األَْمــَواِت « )متــى 28: ٥-7(. وإذا تتطلــع النســوة  قُــوالَ لِتَاَِميــِذِه: إِنَـّ
إلــى القبــر ثانيــة يســمعن نفــس ذلــك الخبــر العجيــب. إذ يوجــد هنــاك مــاك آخــر 
بهيئــة بشــرية يقــول للنســاء: » َوإِْذ كُــنَّ َخائَِفــاٍت َوُمَنكَِّســاٍت ُوُجوَهُهــنَّ إِلـَـى األَرِْض، 
ــرَْن  ــاَم! اُذْكُ ــُه قَ ــَس ُهــَو هُهَنــا، لِكنَّ ــَن األَْمــَواِت؟  لَيْ ــَن الَْحــيَّ بَيْ : ›لَِمــاَذا تَطْلُبْ ــاالَ لَُهــنَّ قَ
ـُه يَْنبَِغــي أَْن يَُســلََّم ابْــُن اإلِنَْســاِن ِفــي  كَيْــَف كَلََّمُكــنَّ َوُهــَو بَْعــُد ِفــي الَْجلِيــِل قَائِــاً: إِنَـّ

ــْوِم الثَّالِــِث يَُقــوُم‹ « )لوقــا 2٤: ٥-7(. ــاٍة، َويُْصلَــَب، َوِفــي الْيَ أَيْــِدي أُنَــاٍس ُخطَ
قــد قــام، قــد قــام! كــررت النســاء هــذا القــول مــرارا وتكــرارا. إذا فــا حاجــة إلــى 
األطيــاب أو العطــور أو الحنــوط فَالُمَخلِـّـص حــي وليــس ميتــاً. وهاهــن اآلن يذكــرن 
كيــف أنــه عندمــا كان يتكلــم عــن موتــه كان يقــول إنــه ســيقوم ثانيــة. أى يــوم هــذا 
للعالــم! انطلقتــا ســريعا مــن ذلــك المــكان » ِبَخــْوٍف َوفـَـَرٍح َعِظيــٍم، َراكَِضتَيْــِن لِتُْخِبــرَا 

تَاَِميــَذه « )متــى 28: 8(.
لتخبــر  الســار. فذهبــت  الخبــر  ذلــك  قــد ســمعت  تكــن  لــم  المجدليــة  ولكــن 
ــيَِّد ِمــَن الَْقبْــِر، َولَْســَنا  بطــرس ويوحنــا بذلــك الخبــر المحــزن قائلــة: » أََخــُذوا السَّ
فوجــداه  القبــر  إلــى  التلميــذان  فأســرع   .)2  :20 )يوحنــا  َوَضُعــوُه! «  أَيْــَن  نَْعلَــُم 
يجــدا ســيدهما.  لــم  أنهمــا  إال  لقــد وجــدا األكفــان والمنديــل  كمــا قالــت مريــم. 
ولكــن حتــى فــي هــذا كانــت توجــد شــهادة علــى أنــه قــد قــام. لــم تكــن األكفــان 
منهمــا  وكل  وعنايــة،  حــرص  بــكل  ملفوفــة  كانــت  بــل  اكتــراث  غيــر  فــي  ملقــاة 
وحــده. جــاء يوحنــا: » َوَرأَى فَآَمــَن « )يوحنــا 20: 8(. إنــه لــم يكــن قــد فهــم بعــد 
الكتــاب القائــل، إن المســيح ينبغــي أن يقــوم مــن األمــوات. ولكنــه اآلن يذكــر أقــوال 

بقيامتــه. أنبــأ  فيهــا  التــي  المخلِـّـص 
إن المســيح نفســه هــو الــذي لــف تلــك األكفــان بمثــل ذلــك الحــرص. فعندمــا 
مــاك آخــر كان معــه يحــرس  تبعــه  القبــر  إلــى  الســماء  مــن  العظيــم  المــاك  نــزل 
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القبــر  الثانــي  المــاك  المــاك األول الحجــر دخــل  الــرب. فعندمــا دحــرج  جســد 
بيديــه  األكفــان  لــف  الــذي  هــو  الُمَخلِـّـص  ولكــن  يســوع.  عــن جســد  الربــط  وحــل 
ووضــع كا منهــا فــي مكانــه. فــذاك الــذي يُســيِّر الكواكــب كمــا يُحــرك الــذرات ال 
يوجــد شــيء عديــم األهميــة فــي نظــره. إن النظــام والكمــال يُريــان فــي كل أعمالــه.   

صوت السيد الرب
وقــد تبعــت مريــم بطــرس ويوحنــا إلــى القبــر، فلمــا رجعــا إلــى أورشــليم ظلــت 
الحــزن قلبهــا. وإذ  مــأ  الفــارغ  القبــر  إلــى داخــل  تتطلــع  هــي هنــاك. وإذ كانــت 
تطلعــت رأت الماكيــن واحــدا عنــد الــرأس واآلخــر عنــد الرجليــن حيــث كان جســد 
يســوع موضوعــا. فســأالها قائليــن: » ›يـَـا اْمــَرأَُة، لَِمــاَذا تَبِْكيــَن؟‹ قَالـَـْت لَُهَمــا: ›إِنَُّهــْم 

أََخــُذوا َســيِِّدي، َولَْســُت أَْعلَــُم أَيْــَن َوَضُعــوُه!‹ « )يوحنــا 20: 13(.
وبعــد ذلــك اتجهــت إلــى ناحيــة أخــرى بعيــدا عــن الماكيــن إذ ظنــت أنهــا ال بــد 
أن تجــد مــن يخبرهــا عمــا ُصنــع بجســد يســوع. وإذا بصــوت آخــر يســألها قائــا: » يـَـا 
اْمــَرأَُة، لَِمــاَذا تَبِْكيــَن؟ َمــْن تَطْلُِبيــَن؟ « )يوحنــا 20: 1٥( فمــن خــال الدمــوع التــي 
امتــأت بهــا عيناهــا رأت رجــا. » فََقالـَـْت لـَـُه: ›يـَـا َســيُِّد، إِْن كُْنــَت أَنـْـَت قـَـْد َحَملْتـَـُه 
فَُقــْل لِــي أَيْــَن َوَضْعتَــُه، َوأَنَــا آُخــُذُه‹ « )يوحنــا 20: 1٥(. إذا كان قبــر هــذا الرجــل 
الغنــي أكــرم مــن أن يدفــن فيــه جســد يســوع فســتجد هــي نفســها مكانــا لــه. هنــاك 
قبــر خــرج منــه ســاكنه بكلمــة المســيح حيــث كان لعــازر مضطجعــا. أفــا يمكنهــا 
أن تجــد قبــرا هنــاك تدفــن فيــه ســيدها؟ وقــد كانــت تحــس أن احتفاظهــا بجســد 

ســيدها المصلــوب العزيــز يكــون عــزاء عظيمــا لهــا فــي حزنهــا.
ولكــن اآلن هــا هــو يســوع يقــول لهــا بصوتــه المألــوف لديهــا: » يَــا مريــم « وقــد 
عرفــت اآلن أن الــذي يخاطبهــا لــم يكــن إنســانا غريبــا. فلمــا نظــرت إليــه رأت أمامهــا 
المســيح الحــي. ففــي فرحهــا نســيت أنــه قــد ُصلــب. فوثبــت إليــه كأنمــا لتحتضــن 
رجليه وقالت: » َربُّونِي « ولكن المســيح رفع يديه قائا لها: » التعيقيني «. » قَاَل 
لََهــا يَُســوُع: ›الَ تَلِْمِســيِني ألَنِـّـي لَــْم أَْصَعــْد بَْعــُد إِلَــى أَِبــي. َولِكــِن اذَْهِبــي إِلَــى إِْخَوتِــي 
َوقُولِــي لَُهــْم : إِنِـّـي أَْصَعــُد إِلَــى أَِبــي َوأَِبيُكــْم َوإِلِهــي َوإِلِهُكــْم‹ « )يوحنــا 20: 16، 17(. 
فســارت مريــم راجعــة فــي طريقهــا إلــى التاميــذ وفــي فمهــا تلــك الرســالة المفرحــة.

رفــض يســوع قبــول الــوالء مــن أتباعــه حتــى أيقــن أن اآلب قــد قبــل ذبيحتــه. لقــد 
صعــد إلــى المواطــن الســماوية وســمع مــن هللا نفســه تأكيــدا أن كفارتــه التــي قدمهــا 
عــن خطايــا النــاس كافيــة وأن الجميــع يمكنهــم أن ينالــوا بدمــه الحيــاة األبديــة. وقــد 
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أقــر اآلب عهــده مــع المســيح وأنــه ســيقبل التائبيــن المطيعيــن ويحبهــم كمــا يحــب 
ابنــه. كان علــى المســيح أن يتمــم عملــه وينجــز عهــده كمــا قــال: » َوأَْجَعــُل الرَُّجــَل 
َهــِب اإِلبِْريــِز، َواإلِنَْســاَن أََعــزَّ ِمــْن َذَهــِب أُوِفيــَر « )اشــعياء 13: 12(.  أََعــزَّ ِمــَن الذَّ
وقــد ُدفــع كل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض إلــى رئيــس الحيــاة. ثــم عــاد إلــى 

تابعيــه فــي عالــم الخطيــة ليــوزع عليهــم مــن قوتــه ومجــده.
كان  كنيســته  ألجــل  العطايــا  يتقبــل  هللا  حضــرة  فــي  الُمَخلِـّـص  كان  عندمــا 
الــذي  اليــوم  فذلــك  ويبكــون.  ينوحــون  وهــم  الفــارغ  قبــره  فــي  يفكــرون  التاميــذ 
كان يــوم بهجــة وفــرح لــكل الســماء كان يــوم شــكوك وحيــرة وارتبــاك للتاميــذ. 
إن عــدم تصديقهــم لشــهادة النســاء يرينــا إلــى أي حــد هبــط إيمانهــم وضعــف. 
وخبــر قيامــة المســيح كان يختلــف اختافــا بينــا عمــا كانــوا يتوقعونــه بحيــث لــم 
لقــد  إلــى حــد يصعــب تصديقــه.  ــرا  مسا الخبــر خبــراً  ذلــك  لقــد ظنــوا  يصدقــوه. 
العلميــة حتــى أن  التعاليــم ومــا يســمى نظريــات الصدوقييــن  مــن  ســمعوا كثيــرا 
لــم  إنهــم  وغامضــا.  ملتبســا  كان  أذهانهــم  فــي  القيامــة  خبــر  طبعــه  الــذي  األثــر 
يكونــوا يعرفــون إال اليســير عــن معنــى القيامــة مــن األمــوات. وكانــوا عاجزيــن عــن 

العظيــم. الموضــوع  بهــذا  اإللمــام 

» لَِتالَِميِذِه َولُِبطْرَُس «
ـُه يَْســِبُقُكْم إِلَــى  قــال المــاكان للنســاء: » اذَْهبْــَن َوقُلْــَن لِتَاَِميــِذِه َولِبُطْــرَُس: إِنَـّ
الَْجلِيــِل. ُهَنــاَك تَرَْونـَـُه كََمــا قـَـاَل لَُكــْم « )مرقــس 16: 7(. كان ذانــك المــاكان يازمــان 
لقــد شــاهدا كيــف حوكــم وصلــب  المســيح مــدى حياتــه علــى األرض لحراســته. 
وســمعا كامــه الــذي قالــه لتاميــذه. وهــذا يظهــر مــن رســالتهما للتاميــذ وكان ينبغــي 

لهــم أن يصدقوهــا، فهــذا الــكام ال يمكــن أن يقولــه إال رســل ســيدهم الُمقــام.
َولِبُطْــرَُس «. إن بطــرس منــذ مــات المســيح  قــال المــاكان: » قُلْــَن لِتَاَِميــِذِه 
المشــوبة  المحبــة  ونظــرة  لســيده  المشــين  فإنــكاره  ندمــا.  القلــب  منســحق  ظــل 
بالحــزن واأللــم التــي وجههــا إليــه الُمَخلِـّـص كانــا ماثليــن أمامــه علــى الــدوام، ودون 
جميــع التاميــذ قاســى بطــرس أمــر اآلالم، فأعطــى لــه اليقيــن بــأن توبتــه قــد قُبلــت 

وأن خطيتــه قــد ُغفــرت. وقــد ذُكِــَر باالســم.
إن  تََرْونَــُه «.  ُهَنــاَك  الَْجلِيــِل.  إِلَــى  يَْســِبُقُكْم  ـُه  إِنَـّ َولِبُطْــرَُس:  لِتَاَِميــِذِه  » قُلْــَن 
بــه  التاميــذ كلهــم تركــوا يســوع، فالدعــوة الموجهــة إليهــم مــرة أخــرى لاجتمــاع 
تشــملهم جميعــا. إنــه لــم يطرحهــم وال رفضهــم. ولمــا قالــت لهــم مريــم المجدليــة 
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إنهــا قــد رأت الــرب كــررت لهــم نفــس الدعــوة إلــى االجتمــاع فــي الجليــل. وقــد 
إلــى اآلب ظهــر المرأتيــن  الثالثــة. فبعدمــا صعــد يســوع  وصلتهــم الرســالة للمــرة 
ــُه...  ــِه َوَســَجَدتَا لَ ــا َوأَْمَســَكتَا ِبَقَدَميْ َمتَ أخرييــن وقــال لهمــا: » ›َســاٌَم لَُكَمــا‹. فَتََقدَّ
الَْجلِيــِل،  إِلَــى  يَْذَهبُــوا  أَْن  إلِْخَوتِــــي  قُــوالَ  اِْذَهبَــا  تََخافَــا.  ›الَ  يَُســوُع:  لَُهَمــا  فََقــاَل 

.)10 ،9 يََرْونَِنــــي‹ « )متــى 28:  َوُهَنــاَك 

شك وحيرة
كان أول عمــل للمســيح علــى األرض بعــد قيامتــه هــو أن يُقنــع تاميــذه بمحبتــه 
أنــه  لهــم علــى  ليبرهــن  مــرارا وتكــرارا  لهــم  لهــم. وقــد ظهــر  الرقيــق  الكاملــة واعتبــاره 
مخلصهم الحي وأنه قد حطم قيود القبر وما عاد الموت عدوه، يُمسكه بعد. ولكي 
يعلن لهم أنه ال يزال يكن لهم نفس المحبة التي كانت في قلبه نحوهم، كما كانت 
عندما كان هو معلمهم الحبيب ظهر لهم مرارا. لقد أراد أن يُمكِّن أواصر المحبة بينه 
وبينهــم أكثــر ممــا كانــت. قــال للمرأتيــن: اذهبــا قــوال إلخوتــي أن ياقونــي فــي الجليــل.

عندمــا ســمع التاميــذ بهــذا الموعــد الــذي حــدده الســيد بــكل تأكيــد ابتــدأوا 
يذكــرون أقوالــه التــي أنبأهــم فيهــا بقيامتــه. ولكــن حتــى إلــى اآلن لــم يجــد الفــرح 
طريقــه إلــى قلوبهــم إذ لــم يســتطيعوا أن يطرحــوا عنهــم شــكوكهم وحيرتهــم. حتــى 
بعدمــا أخبرتهــم المرأتــان بأنهمــا قــد رأتــا الــرب لــم يصدقهمــا التاميــذ، وظنــوا أنهمــا 

قــد وقعتــا تحــت تأثيــر خــداع.
لقد بدا وكأن ضيقا يتلوه ضيق. ففي اليوم السادس من األسبوع رأى التاميذ 
ســيدهم يمــوت، وفــي اليــوم األول مــن األســبوع لــم يجــدوا جســده فــي القبــر، كمــا 
اتُهموا بسرقة الجسد لخداع الناس. وقد كانوا يائسين من تصحيح تلك األكاذيب 
التــي أُشــيعت ضدهــم ووصلــت إلــى كل األســماع. وكانــوا يخشــون عــداوة الكهنــة 

وغضــب الشــعب فتاقــوا إلــى حضــور يســوع الــذي أعانهــم فــي كل مشــكاتهم.
ـُه ُهــَو الُْمزِْمــُع أَْن  مــرارا كثيــرة كانــوا يــرددون هــذا القــول: » َونَْحــُن كُنَّــا نَرُْجــو أَنَـّ
كَانُــوا  إِْن  ـُه  » ألَنَـّ قولــه:  ذكــروا  قلوبهــم  وحــزن  وحدتهــم  ففــي  إِْســرَائِيَل «.  يَْفــِدَي 
ِبالُْعــوِد الرَّطْــِب يَْفَعلُــوَن هــَذا، فََمــاَذا يَُكــوُن ِبالْيَاِبــِس؟ « )لوقــا 2٤: 21؛ 23: 31(. 
وقــد اجتمعــوا معــا فــي العلايــة وأغلقــوا خلفهــم األبــواب وأوصدوهــا جيــدا إذ كانــوا 

يعلمــون أن مصيرهــم ســيكون كمصيــر معلمهــم المحبــوب.
لكن كان يمكنهم أن يكونوا فرحين طول تلك المدة لعلمهم بأن مخلصهم قد 
قــام. لقــد وقفــت مريــم فــي البســتان باكيــة فــي حيــن كان يســوع قريبــا منهــا جــدا. 
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إن الدمــوع أعمــت عينيهــا فلــم تُميــزه. وكذلــك كانــت قلــوب التاميــذ مفعمــة حزنــا 
بحيــث لــم يصدقــوا رســالة المائكــة وال كام المســيح نفســه.

كــم مــن النــاس ال زالــوا يفعلــون نفــس مــا فعلــه التاميــذ! وكــم منهــم يــرددون 
صرخــة اليــأس التــي نطقــت بهــا مريــم حيــن قالــت: » أََخــُذوا َســيِِّدي، َولَْســُت أَْعلـَـُم 
هــذا  إليهــم  يَُوجــه  أن  يمكــن  النــاس  مــن  وكــم   .)13 )يوحنــا 20:  َوَضُعــوُه! «  أَيْــَن 
الســؤال — لمــاذا تبكــون؟ إنــه قريــب منهــم جــدا ولكــن عيونهــم المليئــة بالدمــوع لــم 

تُميــزه. إنــه يخاطبهــم ولكنهــم ال يفهمــون كامــه.
حبــذا لــو أن الــرؤوس المنحنيــة تنتصــب والعيــون تتفتــح لتــراه، واآلذان تصغــي 
ـُه قَــْد قَــاَم ِمــَن األَْمــَواِت «. قــوال لهــم أال  لصوتــه! » اْذَهبَــا َســِريًعا قُــوالَ لِتَاَِميــِذِه: إِنَـّ
ينظــروا إلــى قبــر يوســف الجديــد الموضــوع علــى بابــه حجــر كبيــر والمختــوم بختــم 
الرومــان. إن المســيح ليــس هنــاك. ال تنظــروا إلــى القبــر الفــارغ. ال تنوحــوا كمــن هــم 
عاجــزون وال رجــاء لهــم. إن يســوع حــي وألنــه حــي فســنحيا نحــن أيضــاً معــه. فمــن 
تلــك  التــى لمســتها الجمــرة المقدســة لترتفــع  أعمــاق القلــوب الشــاكرة والشــفاه 
األغنيــة المفرحــة قائلــة: المســيح قــام، وهــو حــي ليشــفع فينــا. تمســكوا بهــذا الرجــاء 

ليســند نفوســكم كمرســاة ثابتــة وأمينــة. آمنــوا فتــروا مجــد هللا.
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في الطريق إلى 

ِعْمَواس
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2٤: 33-13(.

فــي  التاميــذ ســائرين  مــن  اثنــان  الغــروب كان  القيامــة وقُبيــل  يــوم  أَِصيــِل  فــي 
طريقهما إلى عمواس التي هي بلدة صغيرة تبعد عن مدينة أورشليم مسافة ثمانية 
أميــال. ومــع أن هذيــن التلميذيــن لــم يكونــا يحتــان مركــزا ممتــازا أو مكانــة مرموقــة فــي 
عمــل المســيح فقــد كانــا يؤمنــان بــه إيمانــا قويــا. كانــا قــد أتيــا إلــى المدينــة إلحيــاء عيــد 
الفصــح، ولكــن الحــوادث األخيــرة ســببت لهمــا ارتبــاكا عظيمــا. كانــا قــد ســمعا الخبــر 
الذي أشيع في الصباح عن سرقة جسد الرب من القبر، كما سمعا خبر رؤية النسوة 
للماكين ومقابلتهن ليسوع. وهاهما اآلن يعودان إلى بلدتهما ليقضيا بعض الوقت 
فــي التأمــل والصــاة. كانــا ســائرين فــي ذلــك المســاء وقلباهمــا مثقــان بالحــزن وكانــا 
يتحدثــان عــن مشــاهد المحاكمــة والصلــب. لــم يســبق لهمــا مــن قبــل أن خــار عزمهمــا 
كمــا حــدث لهمــا اآلن. ففــي يأســهما وعــدم إيمانهمــا كانــا يســيران فــي ظــل الصليــب.

الرجل الغريب
ومــا أن تقدمــا فــي ســيرهما قليــا حتــى انضــم إليهمــا ثالــث وكان رجــا غريبــا، 
يتبينــا هيئتــه جيــدا  لــم  آمالهمــا حتــى  كآبتهمــا وخيبــة  فــي  كانــا غارقيــن  ولكنهمــا 
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وقــد اســتأنفا الحديــث معبريــن عــن أفــكار قلبيهمــا. كانــا يتباحثــان فيمــا يختــص 
بالتعاليــم التــي نطــق بهــا المســيح والتــي بــدا أنهمــا ال يفهمانهــا. وفيمــا كانــا يتحدثــان 
عــن تلــك األحــداث التــي جــرت أخيــرا كان يســوع يتــوق إلــى تعزيتهمــا. لقــد رأى 
حزنهمــا وفهــم األفــكار المتضاربــة المحيــرة التــي جعلتهمــا يفكــران قائليــن هــل يمكــن 
أن هــذا اإلنســان الــذي رضــي أن يُــذل ويُهــان إلــى هــذا الحــد يكــون هــو المســيح؟  
واســتبد بهمــا الحــزن فلــم يســتطيعا أن يُمســكا نفســيهما عــن البــكاء. علــم يســوع 
أن قلبيهمــا مرتبطــان بــه بربــط المحبــة فاشــتاق إلــى أن يمســح دموعهمــا ويمأهمــا 

بالفــرح والســعادة. ولكــن عليــه أوال أن يقــدم لهمــا دروســا ال ينســيانها أبــدا.
» فََقــاَل لَُهَمــا: ›َمــا هــَذا الـْـَكاَُم الَّــِذي تَتَطَارََحــاِن ِبــِه َوأَنْتَُمــا َماِشــيَاِن َعاِبَســيِْن؟‹ 
فَأََجــاَب أََحُدُهَمــا، الَّــِذي اْســُمُه كَلْيُوبـَـاُس َوقـَـاَل لـَـُه: ›َهــْل أَنـْـَت ُمتََغــرٌِّب َوْحــَدَك ِفــي 
أُورَُشــلِيَم َولَــْم تَْعلَــِم األُُمــوَر الَِّتــي َحَدثـَـْت ِفيَهــا ِفــي هــِذِه األَيَّــاِم؟‹ « )لوقــا 2٤: 17، 
ــِدًرا  ــا ُمْقتَ 18(. ثــم أخبــراه عــن خيبــة آمالهمــا فــي معلمهمــا » الَّــِذي كَاَن إِنَْســانًا نَِبيًّ
ُرَؤَســاُء  » أَْســلََمُه  ذلــك  ومــع  ــْعِب «،  الشَّ َوَجِميــعِ  هللِا  أََمــاَم  َوالَْقــْوِل  الِْفْعــِل  ِفــي 
وأثقلتهمــا  الحــزن  أدماهمــا  وبقلبيــن  َوَصلَبُــوُه «  الَْمــْوِت  لَِقَضــاِء  َوُحكَّاُمَنــا  الَْكَهَنــِة 
خيبــة األمــل قــاال: » َونَْحــُن كُنَّــا نَرُْجــو أَنَّــُه ُهــَو الُْمزِْمــُع أَْن يَْفــِدَي إِْســرَائِيَل. َولِكــْن، َمــَع 

ــاٍم ُمْنــُذ َحــَدَث ذلِــَك « )لوقــا 2٤: 27-19(. َــُة أَيَّ ــُه ثثَاَث ــْوَم لَ ــِه، الْيَ هــَذا كُلِّ
والغريــب أن التاميــذ لــم يتذكاــروا أقــوال المســيح وال تحققــوا مــن أنــه قــد ســبق 
فأنبــأ بالحــوادث التــي حدثــت. ولــم يتحققــوا مــن أن الجــزء األخيــر مــن إعانــه ســيتم 
بــكل تأكيــد كمــا تــم الجــزء األول وأنــه ســيقوم فــي اليــوم الثالــث. هــذا هــو الجــزء الهــام 
الــذي كان يجــب عليهــم أن يتذكاــروه. إن الكهنــة والرؤســاء لــم ينســوا هــذا التصريــح، 
يِســيُّوَن إِلـَـى ِبياَطـُـَس  » َوِفــي الَْغــِد الَّــِذي بَْعــَد االْســِتْعَداِد اْجتََمــَع ُرَؤَســاُء الَْكَهَنــِة َوالَْفرِّ
: إِنِّــي بَْعــَد ثثَاَثـَـِة أَيَّــاٍم  ــا َســيُِّد، قَــْد تََذكَّرْنَــا أَنَّ ذلِــَك الُْمِضــلَّ قَــاَل َوُهــَو َحــيٌّ قَائِلِيــَن: »يَ

أَقُــوُم « )متــى 27: 62، 63(. أمــا التاميــذ فلــم يتذكاــروا تصريــح المســيح هــذا.
» فََقــاَل لَُهَمــا: »أَيَُّهــا الَْغِبيَّــاِن َوالْبَِطيئَــا الُْقلُــوِب ِفــي اإِليَمــاِن ِبَجِميــعِ َمــا تََكلَّــَم ِبــِه 
ــُم ِبهــَذا َويَْدُخــُل إِلَــى َمْجــِدِه؟ « )لوقــا2٤:  األَنِْبيَــاُء! أََمــا كَاَن يَْنبَِغــي أَنَّ الَْمِســيَح يَتَأَلَّ
يعــرف دواخــل  الغريــب حتــى  يكــون هــذا  مــن  فــي  التلميــذان  2٥، 26(. تســاءل 
الحنــو  وذلــك  الغيــرة  تلــك  بمثــل  ويتحــدث  قلبيهمــا  فــي  مــا  ويكتشــف  نفســيهما 
والعطــف والرجــاء؟  فــأول مــرة بعــد تســليم المســيح بــدآ يحســان بالرجــاء. وكثيــرا 
كان  مــا  نفــس  هــي  أقوالــه  أن  ويفكــران  رفيقهمــا  إلــى  باهتمــام  يتطلعــان  كانــا  مــا 
ســيحدثهما بــه المســيح، فامتــآل دهشــة وابتــدأت اآلمــال المشــرقة تنيــر قلبيهمــا.
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موسى واألنبياء
وإذ ابتــدأ مــن موســى الــذي هــو أول تاريــخ الكتــاب المقــدس جعــل يفســر لهمــا 
قــد عرافهمــا بنفســه مــن األول  الكتــب. ولــو كان  بــه فــي جميــع  األمــور المختصــة 
لــكان قلباهمــا قــد ارتاحــا. وفــي مــلء فرحهمــا مــا كانــا يتوقــان إلــى أي شــيء آخــر. 
ولكــن كان مــن الــازم لهمــا أن يفهمــا الشــهادة المقدمــة لــه فــي رمــوز العهــد القديــم 
ونبواتــه. فينبغــي أن يثبتــا إيمانهمــا علــى هــذه األمــور. لــم يصنــع المســيح معجــزة 
إلقناعهمــا، ولكــن عملــه األول كان أن يفســر لهمــا الكتــب. لقــد ظنــا أن موتــه كان 
ضربــة قاضيــة لــكل آمالهمــا وانتظاراتهمــا. أمــا اآلن فقــد أراهمــا مــن األنبيــاء أن هــذا 

هــو أول برهــان لتثبيــت إيمانهمــا.
إن يســوع بتعليمــه لهذيــن التلميذيــن برهــن علــي أهميــة العهــد القديــم كشــاهد 
العهــد  ينبــذون  فــي هــذه األيــام  بالمســيحية  مــن المعترفيــن  لرســالته. إن كثيريــن 
القديــم مدعيــن أنــه مــا عــادت لــه فائــدة. ولكــن هــذا مــا ال يُعلاــم بــه المســيح. إنــه يُقــدر 
العهــد القديــم تقديــرا عظيمــا حتــى لقــد قــال مــرة » إِْن كَانـُـوا الَ يَْســَمُعوَن ِمــْن ُموَســى 

قـُـوَن « )لوقــا 16: 31(. َواألَنِْبيَــاِء، َوالَ إِْن قـَـاَم َواِحــٌد ِمــَن األَْمــَواِت يَُصدِّ
إلــى  اآلبــاء واألنبيــاء منــذ عهــد آدم  فــي  يتكلــم  الــذي  المســيح هــو  إن صــوت 
انقضــاء الدهــر. إن الُمَخلِـّـص معلــن فــي العهــد القديــم كمــا فــي العهــد الجديــد، 
بــكل وضــوح ســواء بســواء. إن النــور المقتبــس مــن النبــوات الماضيــة هــو الــذي 
وجمــال.  وضــوح  بــكل  الجديــد  العهــد  فــي  وتعاليمــه  المســيح  حيــاة  لنــا  يَبســط 
ومعجــزات المســيح هــي برهــان ألوهيتــه. ولكــن البرهــان األعظــم علــى كونــه فــادي 

العالــم هــو فــي المقارنــة بيــن نبــوات العهــد القديــم وتاريــخ العهــد الجديــد.
فكــرة  أعطاهمــا  النبــوات  فــي  ورد  فيمــا  تلميذيــه  مــع  حــواره  فــي  المســيح  إن 
عرشــه  علــى  ســيجلس  كان  الــذي  لمســيا  انتظارهمــا  إن  بشــريته.  عــن  صحيحــة 
ويأخــذ ســلطانه بحســب رغبــة النــاس كان أمــرا مضلــا. إذ أن هــذا يتعــارض مــع 
مــكان  أحقــر  إلــى  المجيــد  العظيــم  الســامي  عــن مقامــه  لنزولــه  الصحيــح  اإلدراك 
وأدنــى منزلــة يمكــن أن يصــل إليهــا إنســان. رغــب المســيح أن تكــون أفــكار تلميذيــه 
طاهــرة وصادقــة فــي كل شــيء. كان عليهمــا أن يفهمــا بقــدر اإلمــكان مــا يختــص 
الــذي  أبــان لهمــا أن الصــراع الهائــل  بــكأس اآلالم المعيــن عليــه أن يشــربها. وقــد 
لــم يفهمــاه بعــد، كان إتمامــا للعهــد الــذي أُبــرم قبلمــا ُوِضعــت أساســات العالــم. 
إذ وجــب أن يمــوت المســيح كمــا وجــب أن يمــوت كل مــن يتعــدى الشــريعة إذا 
ظــل متماديــاً فــي عصيانــه وخطايــاه. كان هــذا أمــرا البــد منــه ولكنــه مــا كان لينتهــي 
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بهزيمــة بــل بنصــرة أبديــة مجيــدة. وقــد أخبرهمــا يســوع أنــه ينبغــي بــذل كل الجهــد 
هــو  عــاش  كمــا  تاميــذه  يعيــش  أن  وينبغــي  الخطيــة.  مــن  العالــم  خــاص  ألجــل 

ويخدمــوا كمــا خــدم بجهــد شــديد ومثابــرة عظيمــة.
وهكــذا ظــل المســيح يتحــدث مــع تلميذيــه وفتــح ذهنهمــا ليفهمــا الكتــب. وقــد 
أحس التلميذان باإلعياء ولكن الحديث لم ينقطع. لقد نطق الُمَخلِّص بكام الحياة 
واليقيــن، ولكــن أعينهمــا كانــت ال تــزال ممســكة عــن معرفتــه. وإذ أخبرهمــا عــن خــراب 
أورشــليم نظــرا إلــى المدينــة المحكــوم عليهــا بالهــاك وبكيــا. ولكنهمــا لــم يســتطيعا 
معرفة ذلك الرفيق. ولم يكونا يعلمان أن الشخص الذي كان موضوع حديثهما كان 
ســائرا معهمــا جنبــا إلــى جنــب، ألن المســيح أشــار إلــى نفســه كأنــه إنســان آخــر. وقــد 
ظنــا أنــه ربمــا كان أحــد الذيــن حضــروا العيــد العظيــم وهــو اآلن عائــد إلــى وطنــه. وكان 
نظيرهما يمشي بكل حذر على الطريق الصخري الوعر، وبين حين وآخر كان يتوقف 
معهما ليستريح قليا. وهكذا ظلوا سائرين على الطريق الصخري، بينما ذاك الذي 
بعــد قليــل كان ســيجلس علــى يميــن هللا والــذي اســتطاع إن يقــول: » ُدِفــَع إِلَــيَّ كُلُّ 

ــَماِء َوَعلَــى األَرِْض « كان ســائرا إلــى جوارهمــا )متــى 28: 18(. ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ

الضيف المدعو
وفيمــا كانــوا ســائرين غربــت الشــمس، وقبــل وصــول المســافرين إلــى مــكان 
راحتهــم تــرك الفعلــة المشــتغلون فــي الحقــول عملهــم. وإذ كان التلميــذان مزمعــان 
أن يدخــا بيتهمــا تظاهــر الغريــب وكأنــه يريــد أن يواصــل الســفر إلــى مــكان أبعــد. 
جائعتيــن  نفســاهما  كانــت  فلقــد  إليــه.  تجذبهمــا  بقــوة  أحســا  التلميذيــن  ولكــن 
لســماع المزيــد مــن كامــه، فقــاال لــه: » اْمُكــْث َمَعَنــا « ولــم يكــن يبــدو عليــه أنــه قــد 
قبــل دعوتهمــا. فألحــا عليــه قائليــن: » ألَنَّــُه نَْحــُو الَْمَســاِء َوقـَـْد َمــاَل النََّهــاُر «، فأجــاب 

المســيح طلبهمــا » فََدَخــَل لِيَْمُكــَث َمَعُهَمــا « )لوقــا 2٤: 29(.
لــو أن التلميذيــن لــم يلحــا فــي دعوتهمــا لمــا كانــا قــد عرفــا أن رفيقهمــا فــي الســفر 
هــو الــرب المقــام. إن المســيح ال يفــرض نفســه أبــدا علــى أي إنســان. إنــه يهتــم بمــن 
يحتاجــون إليــه. إنــه بــكل ســرور يدخــل أحقــر بيــت ليفــرح أشــد القلــوب تواضعــا. 
أمــا إذا كان النــاس عديمــي االكتــراث بحيــث ال يفكــرون فــي الضيــف الســماوي وال 

يســألونه أن يمكــث معهــم فهــو يتحــول ويعبــر.
وهكــذا يخســر كثيــرون خســارة عظيمــة. إنهــم ال يعرفــون المســيح كمــا لــم يعرفــه 

ذانــك التلميــذان وهــو ســائر معهمــا فــي الطريــق.

799, 800



في الطريق إلى ِعْمَواس  |  779

وســرعان ما أعد طعام العشــاء البســيط من الخبز، ووضع أمام الضيف الذي 
أخــذ مكانــه علــى رأس المائــدة. واآلن هــا هــو يبســط يديــه ليبــارك الطعــام. وإذا 
بالتلميذيــن يتراجعــان فــي دهشــة، وإذا برفيقهمــا يبســط يديــه كمــا اعتــاد معلمهمــا 
أن يفعــل تمامــا. ثــم إذ ينظــران إلــى يديــه ثانيــة يريــان فيهمــا أثــر المســامير. فيصيحــان 

كاهمــا فــي الحــال: إنــه الــرب يســوع! لقــد قــام مــن األمــوات!
وإذ يقومــان ليخــرا عنــد قدميــه ويســجدا لــه يختفــي عــن نظرهمــا. ثــم ينظــران إلــى 
المــكان الــذي كان يجلــس فيــه ذاك الــذي كان جســمه مدفونــا فــي القبــر منــذ عهــد 
قريــب، ويقــول أحدهمــا لآلخــر: » أَلَــْم يَُكــْن قَلْبَُنــا ُملْتَِهبًــا ِفيَنــا إِْذ كَاَن يَُكلُِّمَنــا ِفــي 

الطَِّريــِق َويُوِضــُح لََنــا الُْكتُــَب؟ « )لوقــا 2٤: 32(.
الخبــر  هــذا  عندهمــا  وصــار  الجميــل  االختبــار  هــذا  علــى  حصــا  إذ  ولكــن 
المفــرح ليبلغــاه لــم يســتطيعا الجلــوس ليتحدثــا معــا، بــل مــا عــادا يحســان بالجــوع 
أو اإلعيــاء، فيتــركان الطعــام دون أن يذوقــا منــه شــيئا، وإذ يمتلــئ قلباهمــا فرحــا 
يخرجــان تــوا عائديــن فــي نفــس الطريــق التــي قدمــا منهــا متجهيــن إلــى أورشــليم، 
مســرعين ليخبــرا التاميــذ فــي المدينــة بمــا قــد رأيــاه وســمعاه. فــي بعــض أجــزاء 
االنحــدار،  الشــديدة  األماكــن  يتســلقان  ولكنهمــا  مأمونــا  الســير  يكــن  لــم  الطريــق 
وكانــت أرجلهمــا تنزلــق علــى الصخــور الملســاء. إنهمــا ال يريــان وال يعرفــان أنهمــا 
الطريــق. وإذ يمســك كل  نفــس  فــي  الــذي كان ســائرا معهمــا  فــي حراســة ذاك 
منهمــا عصــاه ليتــوكأ عليهــا جعــا يحثــان الخطــى وهمــا يتمنيــان لــو يســرعان فــي 
الســير. ومــع أنهمــا كانــا يضــان الطريــق بعــض الوقــت فإنهمــا يعــودان إليــه ثانيــة. 
أحيانــا كانــا يركضــان وأحيانــا أخــرى كانــا يتعثــران ولكنهمــا كانــا دائمــا يجــدان فــي 

الســير، وكان رفيقهمــا غيــر المنظــور بجانبهمــا دائمــا.
الليــل قاتــم الظــام ولكــن شــمس البــر يشــرق عليهمــا بنــوره. إن قلبيهمــا يــكادان 
يقفــزان مــن شــدة الفــرح، ويبــدو وكأنهمــا فــي عالــم جديــد. إن المســيح مخلــص 
حــي. مــا عــادا ينوحــان عليــه كمــن هــو ميــت. لقــد قــام المســيح! — وهمــا يــرددان 
هــذا القــول مــرارا عديــدة. هــذه هــي الرســالة التــي يحمانهــا إلــى التاميــذ النائحيــن 
المحزونيــن. والبــد أن يخبراهــم بتلــك القصــة العجيبــة قصــة الســير إلــى عمــواس، 
والبــد أن يخبراهــم عمــن كان رفيقــا لهمــا فــي الســفر. إنهمــا يحمــان أعظــم رســالة 
أعطيــت للعالــم، رســالة بشــرى مفرحــة عليهــا تتوقــف آمــال األســرة البشــرية فــي 

الزمــن الحاضــر وفــي األبديــة.
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8٤
» َسالٌَم َلُكْم «

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2٤: 33-٤8؛ يوحنا 20: 29-19(.

عندما وصل التلميذان إلى أورشليم دخا من الباب الشرقى الذي يبقى مفتوحا 
طــول ليالــي األعيــاد والمواســم. إن البيــوت يســودها الظــام والســكون، ولكــن ذينــك 
المسافرين يسيران مخترقين الشوارع الضيقة علي نور القمر الطالع ويتوجهان إلى 
العلية حيث قضى يسوع آخر الساعات في الليلة األخيرة قبل موته. وهما يعرفان 
أن إخوتهمــا فــي ذلــك المــكان. ومــع أن الوقــت كان متأخــرا جــدا فإنهمــا يعلمــان أن 
التاميذ لن يناموا حتى يعلموا علم اليقين ماذا حدث لجسد سيدهم. وإذ يجدان 
بــاب العليــة موصــدا بــكل إحــكام يقرعــان البــاب طالبيــن الدخــول، ولكــن ال يجيبهمــا 
أحد، وكل شيء ساكن. حينئٍذ يذكران اسميهما فيفتح الباب بكل حذر فيدخان، 
 ويدخــل معهمــا شــخص ثالــث وإن يكــن غيــر منظــور. ثــم يغلــق البــاب ثانيــة خيفــة 

دخول أحد الجواسيس.
إن أصــوات  فــي حالــة دهشــة واهتيــاج.  الجميــع وإذ هــم  المســافران  فيجــد 
قَــاَم  الــرَّبَّ  » إِنَّ  يقولــون:  وهــم  والحمــد  بالشــكر  ترتفــع  العليــة  فــي  المجتمعيــن 
ِبالَْحِقيَقــِة َوظََهــَر لِِســْمَعاَن! « )لوقــا 2٤: 3٤(. وحينئــٍذ يتقــدم ذانــك المســافران 
وهمــا يلهثــان إذ كانــا يســرعان فــي ســيرهما إلــى أورشــليم، ليخبــرا الباقيــن بقصتهمــا 
العجيبــة وكيــف ظهــر لهمــا يســوع. فمــا أن انتهيــا مــن حديثهمــا حتــى قــال البعــض 
إنهــم ال يصدقــون هــذا الــكام، ألنــه خبــر طيــب، حيــث يصعــب تصديقــه أحــد، وإذا 
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بشــخص آخــر يقــف أمامهــم. فاتجهــت كل األنظــار إلــى هــذا الغريــب. لــم يقــرع 
أحــد البــاب طالبــا الدخــول، ولــم يُســمع وقــع خطــوات أحــد. وهنــا يفــزع التاميــذ 
غيــر  يكــون  أن  يمكــن  ال  صوتــا  يســمعون  وحينئــٍذ  ذلــك.  معنــى  عــن  ويتســاءلون 
صــوت ســيدهم، فتنطــق شــفتاه بالقــول: »َســاٌَم لَُكــْم!« )لوقــا 2٤: 36( بصــوت 
واضــح ونغمــة عذبــة » فََجِزُعــوا َوَخافُــوا، َوظَنُّــوا أَنَُّهــْم نَظَــُروا ُروًحــا. فََقــاَل لَُهــْم: »َمــا 
: إِنِّــي أَنَــا  ــُروا يَــَديَّ َورِْجلَــيَّ ــَكاٌر ِفــي قُلُوِبُكــْم؟ اُنْظُ ــُر أَفْ بَالُُكــْم ُمْضطَِرِبيــَن، َولَِمــاَذا تَْخطُ
ــونِي َوانْظُــُروا، فَــِإنَّ الــرُّوَح لَيْــَس لَــُه لَْحــٌم َوِعظَــاٌم كََمــا تَــَرْوَن لِــي«. َوِحيــَن  ُهــَو! ُجسُّ

قَــاَل هــَذا أََراُهــْم يََديْــِه َورِْجلَيْــِه « )لوقــا 2٤: ٤0-37(.

يعرفون الُمَخلِّص
لقــد رأوا يديــه ورجليــه التــي ثقبتهــا المســامير القاســية، وميــزوا صوتــه الــذي لــم 
بُــوَن،  ِقيــن ِمــَن الَْفــَرِح، َوُمتََعجِّ يكــن يشــبهه أي صــوت آخــر، » َوبَيَْنَمــا ُهــْم َغيْــُر ُمَصدِّ
، َوَشــيْئًا ِمــْن  ــْم هُهَنــا طََعــاٌم؟« فََناَولُــوُه ُجــزًْءا ِمــْن َســَمٍك َمْشــِويٍّ قَــاَل لَُهــْم: »أَِعْنَدكُ
اَمُهــْم «، » فََفــِرَح التَّاَِميــُذ إِْذ رَأَْوا الــرَّبَّ « ) لوقــا 2٤:  َشــْهِد َعَســل. فَأََخــَذ َوأَكََل قُدَّ
٤1-٤3؛ يوحنــا 20:20(. لقــد حــل اإليمــان والفــرح بــدل عــدم اإليمــان. وبمشــاعر ال 

يمكــن التعبيــر عنهــا اعترفــوا بمخلصهــم الُمقــام.
عند مياد يســوع أعلن الماك الســام لأرض وللناس المســرة. واآلن عندما 
ظهــر لتاميــذه أول مــرة بعــد قيامتــه خاطبهــم الُمَخلِـّـص بتلــك الكلمــات المباركــة 
قائــا » َســاٌَم لَُكــْم! « إن يســوع مســتعد أبــدا ألن يتكلــم بالســام للنفــوس المثقلــة 
بالشــكوك والمخــاوف. إنــه ينتظــر منــا أن نفتــح لــه أبــواب قلوبنــا قائليــن » امكــث 
معنــا « إنــه يقــول: » هأَنـَـَذا َواِقــٌف َعلَــى الْبَــاِب َوأَقـْـَرُع. إِْن َســِمَع أََحــٌد َصْوتِــي َوفَتَــَح 

ــى َمَعــُه َوُهــَو َمِعــي « )رؤيــا 3: 20(. ــِه َوأَتََعشَّ الْبَــاَب، أَْدُخــُل إِلَيْ
إن قيامــة يســوع هــي رمــز للقيامــة األخيــرة لــكل الراقديــن فيــه. لقــد كان وجــه 
الُمَخلِّــص المقــام وتصرفاتــه وحديثــه كلهــا مألوفــة لــدى تاميــذه؟ فكمــا قــام يســوع 
مــن األمــوات كذلــك كل الراقديــن فيــه يقومــون ثانيــة. وســنعرف أصدقاءنــا كمــا 
قــد عــرف التاميــذ يســوع. ربمــا كانــت صورهــم مشــوهة أو عليلــة أو متعبــة فــي 
هــذه الحيــاة الفانيــة، فــإذ يقومــون فــي مــلء الصحــة والجمــال فإنهــم فــي أجســادهم 
الممجــدة ســيحتفظون بشــخصياتهم فــي كمالهــا إذ يقــول الرســول » َســأَْعرُِف كََمــا 
ُعرِفـْـُت « )1كورنثــوس 13: 12(. ففــي الوجــوه المشــرقة بالنــور المنبعــث مــن وجــه 

يســوع ســنميز تقاطيــع وجــوه مــن نحبهــم.
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وعندمــا اجتمــع يســوع بتاميــذه ذكرهــم باألقــوال التــي قالهــا لهــم قبــل موتــه 
أنــه البــد أن يتــم جميــع مــا هــو مكتــوب عنــه فــي نامــوس موســى واألنبيــاء والمزاميــر. 
» ِحيَنِئــٍذ فَتَــَح ِذْهَنُهــْم لِيَْفَهُمــوا الُْكتُــَب. َوقَــاَل لَُهْم:»هَكــَذا ُهــَو َمْكتُــوٌب، َوهَكــَذا 
يُْكــَرَز  َوأَْن  الثَّالِــِث،  الْيَــْوِم  ِفــي  ِمــَن األَْمــَواِت  َويَُقــوُم  ـُم  يَتَأَلَـّ الَْمِســيَح  أَنَّ  يَْنبَِغــي  كَاَن 
ِباْســِمِه ِبالتَّْوبَــِة َوَمْغِفــرَِة الَْخطَايَــا لَِجِميــعِ األَُمــِم، ُمبْتَــَدأً ِمــْن أُورَُشــلِيَم. َوأَنْتُــْم ُشــُهوٌد 

.)٤8-٤٥ لِذلِــَك « )لوقــا 2٤: 
بــدأ التاميــذ يتحققــون طبيعــة عملهــم ومــدى اتســاعه. كان عليهــم أن يعلنــوا 
للعالــم الحقائــق التــي ائتمنهــم المســيح عليهــا. إن حــوادث حياتــه وموتــه وقيامتــه 
تدبيــر  وأســرار  هللا  شــريعة  وقدســية  الحــوادث،  تلــك  إلــى  المشــيرة  والنبــوات 
الخــاص وقــوة يســوع علــى غفــران الخطايــا- كانــوا هــم شــهودا لــكل هــذه األمــور، 
وكان عليهــم أن يعلنوهــا لأمــم. كان عليهــم أن يعلنــوا إنجيــل الســام والخــاص 

بالتوبــة واإليمــان بقــوة الُمَخلِـّـص.

خدام هلل
ــا قـَـاَل هــَذا نََفــَخ َوقـَـاَل لَُهــُم: ›اقْبَلـُـوا الــرُّوَح الُْقــُدَس. َمــْن َغَفرْتـُـْم َخطَايـَـاُه تُْغَفــُر  » َولَمَّ
لـَـُه، َوَمــْن أَْمَســْكتُْم َخطَايـَـاُه أُْمِســَكْت‹ « )يوحنــا 20: 22، 23(. لــم يكــن الــروح القــدس 
ــَد بعــد. إن عطيــة الــروح القــدس  قــد أُعلــن بعــد بكمالــه ألن يســوع لــم يكــن قــد ُمجِّ
الكاملــة الفائضــة لــم تنســكب فــي كمالهــا إال بعــد صعــود المســيح. ولــم يكــن التاميــذ 
ليســتطيعوا االضطــاع بالمأموريــة الملقــاة علــى عواتقهــم أال وهــي الكــرازة باإلنجيــل 
فــي كل العالــم إال بعــد حصولهــم علــى تلــك العطيــة. ولكــن أعطــي لهــم الــروح آنئــذ 
لغــرض خــاص. فقبلمــا يتمــم التاميــذ واجباتهــم الرســمية فــي صلتهــم بالكنيســة نفــخ 
المســيح مــن روحــه عليهــم. لقــد وضــع بيــن أيديهــم أمانــة ذات قداســة خاصــة لذلــك 
أراد إقناعهم بهذه الحقيقة وهي أنه بدون الروح القدس ال يمكن إتمام هذا العمل.

إن الــروح القــدس هــو نســمة الحيــاة الروحيــة فــي النفــس. وإعطــاء الــروح هــذا 
أولئــك  إن  المســيح.  بصفــات  يقبلــه  مــن  يــزود  وهــذا  المســيح.  إعطــاء حيــاة  هــو 
المتعلميــن هكــذا مــن هللا، والذيــن يعمــل روح هللا فــي دواخلهــم والذيــن تظهــر 
العالــم  يواجهــوا  أن  يســتطيعون  الذيــن  فــي حياتهــم هــم وحدهــم  المســيح  حيــاة 

الكنيســة. للــرب وأن يخدمــوا لصالــح  كممثليــن 
قــال المســيح » َمــْن َغَفرْتـُـْم َخطَايـَـاُه تُْغَفــُر لـَـُه، َوَمــْن أَْمَســْكتُْم َخطَايـَـاُه أُْمِســَكْت « 
)يوحنــا 20: 23(. إن المســيح ال يجيــز ألي إنســان بموجــب هــذا الــكام أن يديــن 
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اآلخريــن. فإنــه فــي موعظتــه التــي ألقاهــا علــى الجبــل نهــى عــن ذلــك، ألن هــذا مــن 
حــق هللا وحــده. ولكنــه يلقــي هــذه المســؤولية تجــاه كل فــرد مــن أعضائهــا علــى 
الكنيســة فــي مقدرتهــا المنظمــة. إن علــى الكنيســة واجبــا نحــو مــن يســقطون فــي 
يقــول:  الــرب  أمكــن تســترد. إن  تنــذر وتعلــم وإن  الواجــب هــو أن  الخطيــة. وهــذا 
» َوبِّــخِ، انْتَِهــْر، ِعــْظ ِبــُكلِّ أَنـَـاٍة َوتَْعلِيــٍم « )2 تيموتــاوس ٤: 2(. تصرفــوا بــكل أمانــة نحــو 
. وانــذروا كل نفــس واقعــة فــي خطــر. ال تعطــوا المجــال ألي إنســان ليخــدع  كل تََعــدٍّ
نفســه، وصفــوا الخطيــة بأوصافهــا الحقيقيــة. وأعلنــوا مــا قالــه هللا عــن الكــذب وكســر 
يوم السبت والسرقة وعبادة األوثان وكل شر آخر. » إِنَّ الَِّذيَن يَْفَعلُوَن ِمثَْل هِذِه الَ 
يَرِثـُـوَن َملَُكــوَت هللِا « )غاطيــة ٥: 21(. فــإن أصــروا علــى البقــاء فــي الخطيــة فالحكــم 
الــذي تحكمــون بــه علــى أســاس كلمــة هللا يُحكــم عليهــم بــه فــي الســماء ألنهــم إذ 
يختــارون الخطيــة ينكــرون المســيح. وينبغــي أن تبرهــن الكنيســة علــى أنهــا ال تصــادق 
علــى أعمالهــم، وإال فإنهــا هــي نفســها تهيــن ســيدها. عليهــا أن تقــول عــن الخطيــة 
نفــس مــا يقولــه هللا، وعليهــا أن تتصــرف حيالهــا كمــا يوجههــا هللا، والســماء تصــادق 

عليهــا. والــذي يــزدري بســلطان الكنيســة إنمــا يــزدري بالمســيح نفســه.

الرب وحده يغفر الخطايا
َخطَايَــاُه  َغَفرْتُــْم  » َمــْن  قولــه:  وهــي  إشــراقا،  أشــد  ناحيــة  الصــورة  فــي  ولكــن 
الــذي نبذلــه مــع  لَــُه «. ينبغــي أن تعطــى األوليــة لهــذا الفكــر. وفــي جهدنــا  تُْغَفــُر 
المخطئيــن لتتجــه كل عيــن إلــى المســيح. علــى الرعــاة أن يقدمــوا كل رعايــة رقيقــة 
الغافــرة  الُمَخلِـّـص  رحمــة  عــن  المخطئيــن  مــع  يتحدثــوا  أن  وعليهــم  الــرب  لقطيــع 
وليشــجعوا الخاطــئ علــى التوبــة واإليمــان بــذاك الــذي يســتطيع أن يغفــر. ليعلنــوا 
ـى  هــذا القــول بســلطان كلمــة هللا: » إِِن اْعتَرَفَْنــا ِبَخطَايَانَــا فَُهــَو أَِميــٌن َوَعــاِدٌل، َحتَـّ
ْــٍم « )1 يوحنــا 1: 9(. إن كل مــن يتوبــون لهــم  ــا ِمــْن كُلِّ إِث ــا َويُطَهِّرَنَ ــا َخطَايَانَ يَْغِفــَر لََن
هــذا الضمــان: » يَُعــوُد يَرَْحُمَنــا، يَــُدوُس آثَاَمَنــا، َوتُطْــَرُح ِفــي أَْعَمــاِق الْبَْحــِر َجِميــُع 

.)19 َخطَايَاُهــْم « )ميخــا 7: 
لتقبــل الكنيســة توبــة الخاطــئ بقلــوب شــاكرة. لينقــل التائــب مــن ظلمــة عــدم 
اإليمــان إلــى اإليمــان والبــر. لتوضــع يــده المرتجفــة فــي يــد يســوع المحــب. إن مثــل 

هــذا الغفــران تصــادق عليــه الســماء.
بهذا المعنى وحده للكنيسة الحق في أن تغفر للخاطئ. فغفران الخطايا ينال 
بواســطة اســتحقاقات المســيح وحدهــا. إنــه لــم يعــط الســلطان إلنســان أو لجماعــة 

805, 806



» َسَاٌم لَُكْم «  |  78٥

مــن النــاس ليحــرروا النفــس مــن اإلثــم. لقــد أوصــى المســيح تاميــذه أن يكــرزوا بغفران 
الخطايا باسمه بين كل األمم، ولكنهم هم أنفسهم لم يكونوا مزودين بسلطان لمحو 
َماِء، قَْد  لطخة واحدة من لطخات الخطية. إذ جاء أنه: » لَيَْس اْسٌم آَخُر تَْحَت السَّ

أُْعِطــَي بَيـْـَن النَّــاِس، ِبــِه يَْنبَِغــي أَْن نَْخلـُـَص « )أعمــال ٤: 12(.

توما المشكك
عندمــا التقــى يســوع بالتاميــذ فــي العليــة أول مــرة لــم يكــن تومــا معهــم. لقــد 
ســمع األخبــار مــن اآلخريــن وقُــدم لــه البرهــان الكافــي علــى أن يســوع قــام، ولكــن 
يمــآلن قلبــه. وعندمــا أخبــره التاميــذ عــن الظهــورات  الكآبــة وعــدم اإليمــان كانــا 
العجيبــة للمخلــص المقــام، هــذا جعلــه يغــوص إلــى عمــق أعمــاق اليــأس. فــكان 
يفكــر قائــا: إذا كان يســوع قــد قــام حقــا مــن األمــوات فلــم يعــد هنالــك رجــاء فــي 
مــن دونــه هــو جارحــا  إقامــة ملكــوت أرضــي. وقــد اعتبــر ظهــور معلمــه للتاميــذ 
لغــروره. فأصــر علــى عــدم اإليمــان. ولمــدى أســبوع كامــل ظــل محتضنــا تعاســته 

التــي بــدت أشــد حلوكــة مقارنــة مــع رجــاء إخوتــه وإيمانهــم.
أَثَــَر  يََديْــِه  ِفــي  أُبِْصــْر  لَــْم  » إِْن  القــول:  يــردد  ظــل  المــدة  هــذه  غضــون  وفــي 
الَْمَســاِميِر، َوأََضــْع إِْصِبِعــي ِفــي أَثَــِر الَْمَســاِميِر، َوأََضــْع يَــِدي ِفــي َجْنِبــِه، الَ أُوِمــْن « 
)يوحنا 20: 2٥(. لم يرد أن يبصر بعيون إخوته أو يلجأ إلى اإليمان المســتند على 
شــهادتهم. لقــد أحــب ســيده حبــا عظيمــا ولكنــه ســمح للغيــرة وعــدم اإليمــان بــأن 

يســيطرا علــى عقلــه وقلبــه.
أمــا اآلن فــإن عــددا مــن التاميــذ جعلــوا العليــة المألوفــة بيتهــم المؤقــت، وعنــد 
المســاء كانــوا كلهــم يجتمعــون فيهــا عــدا تومــا. وفــي ذات مســاء عقــد تومــا العــزم 
علــى أن يجتمــع مــع التاميــذ اآلخريــن. وبالرغــم مــن عــدم إيمانــه كان عنــده أمــل 
ضعيف في أن يكون الخبر السار الذي سمعه صحيحا. فإذ كانوا يتناولون طعام 
العشــاء جعلــوا يتحدثــون عــن البراهيــن التــي قــد أوردهــا لهــم المســيح مــن النبــوات، 

» فََجــاَء يَُســوُع َواألَبـْـَواُب ُمَغلََّقــٌة، َوَوقـَـَف ِفــي الَْوْســِط َوقـَـاَل: ›َســاٌَم لَُكــْم!‹ «.
، َوَهــاِت  وإذ التفــت إلــى تومــا قــال لــه: » َهــاِت إِْصِبَعــَك إِلَــى ُهَنــا َوأَبِْصــْر يـَـَديَّ
يـَـَدَك َوَضْعَهــا ِفــي َجْنِبــي، َوالَ تَُكــْن َغيْــَر ُمْؤِمــٍن بـَـْل ُمْؤِمًنــا «. هــذا الــكام برهــن علــى 
أن يســوع كان عالمــا بأفــكار تومــا وكامــه. فذلــك التلميــذ المشــكك علــم أنــه وال 
واحــد مــن زمائــه رأى يســوع منــذ أســبوع، ولذلــك فــا يمكــن أن يكونــوا قــد أخبــروا 
معلمهــم بشــكوك تومــا. ولهــذا فقــد عــرف أن الــذي أمامــه هــو ســيده وربــه. ولــم تكــن 
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لــه رغبــة ومــا عــادت بــه حاجــة إلــى برهــان جديــد. وقــد وثــب قلبــه فرحــا وخــر عنــد 
قدمــي يســوع قائــا: » َربِّــي َوإِلِهــي! « )يوحنــا 20: 28-26(. 

قَِبــَل يســوع اعترافــه ولكنــه وبــخ عــدم إيمانــه بلطــف قائــا لــه: » ألَنَّــَك رَأَيْتَِنــي يـَـا 
تُوَمــا آَمْنــَت! طُوبـَـى لِلَِّذيــَن آَمُنــوا َولـَـْم يـَـَرْوا « ) يوحنــا 20: 29(. كان يمكــن أن يكــون 
إيمــان تومــا مرضيــا للمســيح أكثــر لــو كان قــد آمــن بنــاء علــى شــهادة إخوتــه. ولــو 
أن العالــم اليــوم يتمثــل بتومــا فلــن يكــون هنــاك مــن يؤمــن للخــاص، ألن كل مــن 

يقبلــون المســيح عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بنــاء علــى شــهادة اآلخريــن. 
إن كثيريــن ممــن يستســلمون للشــك يعتــذرون قائليــن إنــه لــو كان يعطــى لهــم 
البرهــان المقــدم لتومــا مــن رفقائــه لكانــوا يؤمنــون. ولكنهــم ال يــدرون أن لديهــم ليــس 
ذلك البرهان وحده بل أكثر منه بكثير. إن كثيرين ممن ينتظرون إزالة كل أسباب 
الشــكوك كتومــا، لــن تتحقــق رغباتهــم. إنهــم بالتدريــج يُمعنــون فــي عــدم إيمانهــم. 
المظلــم ويتذمــرون ويشــتكون ال  الجانــب  يعــوداون أنفســهم رؤيــة  الذيــن  فأولئــك 
يعرفــون مــا هــم صانعــون. إنهــم يبــذرون بــذور الشــك وســيحصدون حصــاد الشــك. 
ففــي الوقــت الــذي يكــون فيــه اإليمــان والثقــة جوهرييــن ســيجد كثيــرون أنفســهم 

عاجزيــن عــن أن يرجــوا أو يؤمنــوا.
إن يســوع فــي معاملتــه لتومــا يقــدم درســا ألتباعــه. فمثالــه يرينــا كيــف يجــب 
علينا أن نعامل ضعفاء اإليمان والذين يسمحون للشكوك أن تتسلط عليهم. إن 
يســوع لــم ينتهــر علــى تومــا وال وبخــه وال اشــتبك معــه فــي جــدال. ولكنــه أعلــن نفســه 
لتلميــذه المتشــكك. إن تومــا كان غيــر معقــول البتــة فــي إمــاء شــروط إيمانــه، ولكــن 
يســوع بمحبتــه الســخية واهتمامــه وتقديــره نقــض كل الســياجات. ينــدر االنتصــار 
علــى عــدم اإليمــان بالجــدال، ولكنــه علــى العكــس يجعــل صاحبــه يهــب للدفــاع 
عــن نفســه ويجــد لنفســه ســندا وعــذرا لآلخريــن. ولكــن دع يســوع فقــط فــي محبتــه 
الشــفاه  مــن  كثيــراً  ونــرى  نســمع  وحينئــٍذ  المصلــوب،  كالُمَخلِـّـص  يُعلــن  ورحمتــه 

المعترضــة تنطــق باعتــراف تومــا قائلــة: » َربِـّـي َوإِلِهــي! «.
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فطور على الشاطئ

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في يوحنا 21: 22-1(.

كان يســوع قــد رتــب أن يجتمــع بتاميــذه فــي الجليــل. فحالمــا انقضــى أســبوع 
الفصــح انطلــق التاميــذ إلــى هنــاك. إن غيابهــم عــن أورشــليم فــي أثنــاء العيــد كان 
يفســر علــى أنــه نفــور وســخط وهرطقــة. لذلــك ظلــوا هنــاك حتــى انتهــى العيــد. ولكــن 
حالما انقضت تلك األيام عادوا إلى وطنهـم فرحين لمقابلة الُمَخلِّص كما أوصاهم.

الصياديــن  ثيــاب  البســين  وكانــوا  بعضهــم.  مــع  التاميــذ  مــن  ســبعة  كان 
الوضيعــة. ولكــن مــع كونهــم فقــراء فــي الماديــات فقــد كانــوا أغنيــاء فــي معرفــة الحــق 
وممارســته، ممــا جعلهــم فــي اعتبــار الســماء معلميــن فــي أســمى مرتبــة. إنهــم لــم 
يتتلمــذوا فــي مــدارس األنبيــاء، ولكنهــم لمــدى ثــاث ســنين كانــوا تاميــذ ألعظــم 
معلــم عرفــه العالــم. وقــد رفعتهــم تعاليمــه فصــاروا عامليــن أذكيــاء ومهذبيــن أمكــن 

أن يهتــدي النــاس بواســطتهم لمعرفــة الحــق.
إن المســيح كان قــد قضــى جانبــا كبيــرا مــن وقتــه بجانــب بحــر الجليــل. فــإذ 
اجتمــع التاميــذ فــي موضــع حيــث لــم يكــن ينتظــر أن يزعجهــم أحــد وجــدوا أنفســهم 
محاطيــن بأشــياء ذكرتهــم بيســوع ومعجزاتــه. ففــي عــرض هــذا البحــر عندمــا امتــأت 
قلوبهــم رعبــا وكانــت العاصفــة الهوجــاء تســرع بهــم إلــى الهــاك ســار المســيح فــوق 
األمــواج وأتــى لنجدتهــم، وقــد هــدأ هــذا البحــر نفســه أمــام ســلطان كلمتــه. وعلــى 
مــدى البصــر كان يــرى الشــاطئ حيــث أشــبع أكثــر مــن عشــرة آالف نفــس مــن قليــل 
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مــن الخبــز وصغــار الســمك. وعلــى مســافة ليســت بعيــدة كانــت كفرناحــوم التــي 
المشــهد  ذلــك  إلــى  التاميــذ  نظــر  فعندمــا  معجزاتــه.  مــن  لكثيــر  مســرحا  كانــت 

عــادت إلــى عقولهــم أقــوال الُمَخلِّــص وذكريــات أعمالــه.

يخرجون للصيد
كان وقــت المســاء جميــا، وإذا ببطــرس الــذي كان ال يــزال يحــن إلــى قواربــه 
وصيــده يقتــرح علــى رفقائــه أن يخرجــوا إلــى عــرض البحــر ويلقــوا شــباكهم للصيــد. 
الطعــام  إلــى  حاجــة  فــي  كانــوا  إذ  الفكــرة  تلــك  لتنفيــذ  مســتعدين  الجميــع  وكان 
واللبــاس اللذيــن يمكــن أن يســدهما الصيــد الناجــح فــي تلــك الليلــة. وهكــذا خرجــوا 
فــي الســفينة ولكنهــم لــم يمســكوا شــيئا. لقــد ظلــوا يكــدون طــوال الليــل بــا جــدوى. 
وفــي غضــون ســاعات تلــك الليلــة المضنيــة ظلــوا يتحدثــون عــن ســيدهم الغائــب 
وكانــوا  البحــر.  بجانــب  شــهدوها  التــي  العجيبــة  الحــوادث  ذكريــات  ويســتعيدون 
يتســاءلون عــن مســتقبلهم، وقــد حزنــوا عندمــا ذكــروا مــا ينتظرهــم فــي األيــام القادمــة.

ولكن طوال تلك المدة كان على الشاطئ رقيب فريد يراقبهم بنظره وإن يكونوا لم 
يروه. أخيرا انبثق نور الفجر وكانت السفينة قريبة من الشاطئ فرأى التاميذ شخصا 
غريبا واقفا هناك، وقد بادرهم بهذا السؤال: » يَا ِغلَْماُن أَلََعلَّ ِعْنَدكُْم إَِداًما؟ « فلما 
ِفيَنِة األَيَْمِن فَتَِجُدوا«.  بََكَة إِلَى َجانِِب السَّ أجابوه قائلين: » الَ! فََقاَل لَُهْم: »أَلُْقوا الشَّ

َمِك « )يوحنا 21: ٥، 6(.  فَأَلَْقْوا، َولَْم يَُعوُدوا يَْقِدُروَن أَْن يَْجِذبُوَها ِمْن كَثْرَِة السَّ
! «. ففــرح بطــرس  عــرف يوحنــا ذلــك الغريــب فصــاح يقــول لبطــرس » ُهــَو الــرَّبُّ
وابتهــج حتــى أنــه مــن شــدة شــوقه ألقــى بنفســه فــي المــاء وســرعان مــا كان بجــوار 
أتــى التاميــذ اآلخــرون فــي الســفينة ومعهــم الشــبكة  ثــم  معلمــه علــى الشــاطئ. 
ــا َخرَُجــوا إِلَــى األَرِْض نَظَــُروا َجْمــرًا َمْوُضوًعــا َوَســَمًكا َمْوُضوًعــا  مآلنــة ســمكا. » فَلَمَّ

َعلَيْــِه َوُخبْــزًا « )يوحنــا 21: 9(.
أتــى الجمــر  أيــن  مــن  بالغــة عقــدت ألســنتهم عــن أن يســألوا  اعترتهــم دهشــة 
ـِذي أَْمَســْكتُُم « ) يوحنــا 21:  ــَمِك الَـّ ُمــوا ِمــَن السَّ والطعــام: » قَــاَل لَُهــْم يَُســوُع: قَدِّ
10(. فاندفــع بطــرس إلــى الشــبكة التــي كان قــد تركهــا وأعــان إخوتــه فــي ســحبها 
إلــى الشــاطئ. فبعدمــا أتمــوا العمــل وأعــدوا كل شــيء أمرهــم يســوع أن يتغــدوا. 
ثــم كســر الخبــز وقســمه بينهــم فعرفــه التاميــذ الســبعة واعترفــوا بــه، فعــادت إلــى 
أذهانهــم اآلن ذكــرى إشــباع الخمســة اآلالف بجانــب الجبــل. ولكــن خوفــا غامضــا 

وقــع عليهــم فجعلــوا يشــخصون فــي الُمَخلِـّـص المقــام وهــم صامتــون.
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وبــكل وضــوح ذكــروا المنظــر الــذي حــدث بجانــب البحــر عندمــا دعاهــم يســوع 
ليتبعــوه. لقــد ذكــروا كيــف أنهــم امتثــاال ألمــره بعــدوا فــي العمــق وألقــوا الشــبكة، وكيــف 
أنها أمســكت ســمكا كثيرا جدا حتى بدأت تتمزق. وحينئٍذ دعاهم يســوع ألن يتركوا 
ســفن صيدهــم ووعدهــم بأنــه ســيجعلهم صيــادي النــاس. وقــد كــرر نفــس المعجــزة 
اآلن ليجعــل ذلــك المنظــر ماثــا فــي أذهانهــم ويعمــق تأثيــره فــي نفوســهم. كان عملــه 
هــو تجديــد إرســاليته لتاميــذه. وقــد أبــان لهــم أن موتــه لــم يقلــل مــن التزامهــم بالقيــام 
بالعمــل الــذي عينــه لهــم. ومــع أنهــم كانــوا ســيحرمون مــن عشــرته ورفقتــه الشــخصية 
لهــم، ومــن مــوارد الــرزق الــذي كانــوا يحصلــون عليــه مــن حرفتهــم األولــى فــإن الُمَخلِّــص 
المقام سيرعاهم. ففيما كانوا يقومون بعمله تكفل هو بتدبير أعوازهم. كان ليسوع 
غــرض خــاص عندمــا أمرهــم بإلقــاء الشــبكة إلــى جانــب الســفينة األيمــن، فقــد كان 
واقفــا علــى الشــاطئ علــى الجانــب األيمــن الــذي كان جانــب اإليمــان. فــإذا عملــوا 
وخدموا وهم مرتبطون به- واتحدت قوته اإللهية مع جهدهم البشري- فلن يفشلوا.

توبة بطرس
وكان هنالــك درس آخــر كان علــى يســوع أن يقدمــه، ولــه صلــة خاصــة ببطــرس. 
لقــد كان إنــكار بطــرس المشــين لســيده متناقضــا تمامــا مــع ادعائــه الســابق بالــوالء 
لــن  أنــه  للســيد. لقــد أهــان المســيح وتعــرض الرتيــاب إخوتــه فيــه. وكانــوا يظنــون 
يســمح لــه بــأن يحتــل مكانتــه التــي كانــت لــه بينهــم مــن قبــل. وكان هــو نفســه يشــعر 
بأنــه قــد خــان األمانــة. فقبلمــا يدعــى ليســتعيد مركــزه مــن جديــد ويضطلــع بعملــه 
الرســولي عليــه أن يبرهــن أمامهــم جميعــا علــى توبتــه. وبــدون هــذا فــإن خطيتــه، مــع 
أنــه قــد تــاب عنهــا، قــد تُاشــي تأثيــره كخــادم للمســيح، فأعطــاه الُمَخلِّــص الفرصــة 
ليســتعيد ثقــة إخوتــه، وبقــدر اإلمــكان يمحــو العــار الــذي قــد جلبــه علــى اإلنجيــل.

هنــا درس مقــدم لــكل تابــع للمســيح. إن اإلنجيــل ال يمكــن أن يُســاوم الشــر، 
ســرا  بهــا  االعتــراف  يجــب  الســرية  فالخطايــا  الخطيــة.  عــن  التغاضــي  يمكنــه  وال 
بهــا  االعتــراف  يكــون  أن  فينبغــي  العلنيــة  بالخطايــا  يختــص  فيمــا  أمــا  هللا.  أمــام 
يجعــل  إنــه  المســيح.  علــى  يقــع  بخطيتــه  التلميــذ  جلبــه  الــذي  العــار  إن  علنيــا. 
توبتــه  علــى  التلميــذ  يبرهــن  فلكــي  تتعثــر.  المتــرددة  والنفــوس  ينتصــر  الشــيطان 

العــار. بقــدر اإلمــكان أن يمحــو هــذا  عليــه 
الُمَخلِـّـص  قــال  معــا  الغــداء  يتناولــون  جالســين  وتاميــذه  المســيح  كان  فــإذ 
ــَر ِمــْن هــؤاُلَِء؟ « قــال هــذا مشــيرا إلــى  ــا، أَتُِحبُِّنــي أَكْثَ ــَن يُونَ ــا ِســْمَعاُن بْ لبطــرس: » يَ
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إخوتــه التاميــذ. لقــد أعلــن بطــرس مــرة قائــا: » َوإِْن َشــكَّ ِفيــَك الَْجِميــُع فَأَنَــا الَ 
33(. ولكنــه اآلن يعــرف نفســه معرفــة أعمــق وأصــدق.  أَبَــًدا « )متــى 26:  أَُشــكُّ 
عــن  حــارا  تأكيــدا  يعطــى  أن  أُِحبُّــَك « دون  أَنِـّـي  تَْعلَــُم  أَنْــَت  يَــارَبُّ  » نََعــْم  أجــاب 
محبتــه التــي تفــوق محبــة إخوتــه للســيد وال يعبــر اآلن عــن اندفاعــه بــل يتــرك تقديــر 
إخاصــه إلــى ذاك الــذي يقــرأ بواعــث القلــب والضميــر بقولــه: » أَنْــَت تَْعلَــُم أَنِـّـي 

أُِحبُّــَك «. وهنــا يأمــره يســوع قائــا: » اْرَع ِخرَاِفــي « )يوحنــا 21: 1٥، 16(.  
ومرة أخرى قدم يسوع نفس االمتحان لبطرس مكررا كلماته السابقة، قائا: » يَا 
ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، أَتُِحبُِّنــي؟ « وفــي هــذه المــرة لــم يســأل بطــرس مــا إذا كان يحبــه أكثــر 
مــن إخوتــه. فجــاء جــواب بطــرس الثانــى كاألول ال ريــب فيــه للتأكيــد المبالــغ فيــه فقــال: 
، أَنـْـَت تَْعلَــُم أَنِّــي أُِحبُّــَك « قــال لــه يســوع: » اْرَع َغَنِمــي «. وللمــرة الثالثــة  » نََعــْم يـَـارَبُّ
سأله الُمَخلِّص ذلك السؤال الفاحص قائا: » يَا ِسْمَعاُن بَْن يُونَا، أَتُِحبُِّني؟ « فحزن 
بطــرس إذ ظــن أن يســوع يشــك فــي محبتــه. لقــد عــرف أن لســيده الحــق فــي أن يشــك 
، أَنْــَت تَْعلَــُم كُلَّ َشــْيٍء. أَنْــَت  فيــه. فمــن أعمــاق قلبــه المتألــم أجــاب قائــا: » يَــارَبُّ
تَْعرُِف أَنِّي أُِحبَُّك «. فقال له يسوع مرة أخرى: » اْرَع َغَنِمي « )يوحنا 21: 16، 17(.

لذلــك جعلــه  النــاس،  أمــام  مــرات جهــارا  ثــاث  أنكــر ســيده  قــد  بطــرس  كان 
المســيح يعتــرف أمامــه ثــاث مــرات مؤكــدا لــه حبــه ووالءه، إذ جعــل ذلــك الســؤال 
يتغلغــل فــي أعماقــه كســهم مســنون إلــى قلبــه الدامــي. لقــد كشــف يســوع أعمــاق 
ذلــك  أن  كيــف  وأراهــم  المجتمعيــن،  التاميــذ  أولئــك  عيــون  أمــام  بطــرس  توبــة 

التلميــذ الــذي كان قبــا متفاخــرا قــد اتضــع وأُذل تمامــا.
كان بطــرس مقدامــا وســريع االندفــاع بطبعــه، وقــد اســتفاد الشــيطان مــن تلــك 
ــيْطَاُن  النقائــص ليســقطه. ولكــن قبيــل ســقوط بطــرس قــال لــه يســوع: » ُهــَوذَا الشَّ
طَلَبَُكــْم لَِكــْي يَُغْرِبلَُكــْم كَالِْحْنطَــِة! َولِكنِّــي طَلَبْــُت ِمــْن أَْجلِــَك لَِكــْي الَ يَْفَنــى إِيَمانُــَك. 
َوأَنـْـَت َمتـَـى رََجْعــَت ثَبِّــْت إِْخَوتـَـَك « )لوقــا 22: 31، 32(. ثــم جــاء ذلــك الوقــت وظهــر 
التغييــر واضحــا فــي بطــرس. إن تلــك األســئلة المتقاربــة الفاحصــة التــي قدمهــا الــرب 
لبطــرس لــم يجــب عنهــا بأيــة عبــارة جريئــة وال قــدم جوابــا يــدل علــى االكتفــاء بالــذات. 

وبســبب اتضــاع بطــرس وتوبتــه أُعــد إعــدادا أفضــل مــن األول ليكــون راعيــا للقطيــع.

رعاية الخراف
إن أول عمــل أســنده المســيح إلــى بطــرس بعــد إعادتــه إلــى الخدمــة كان رعايــة 
الخــراف. كان بطــرس قليــل الخبــرة فــي هــذا العمــل إذ كان العمــل يتطلــب عنايــة 
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منــه أن  يتطلــب  العمــل  الصبــر والمثابــرة. كان هــذا  مــن  ورقــة عظيمتيــن ومزيــدا 
يخــدم الحديثــي اإليمــان ويعلــم الجهــال ويفســر لهــم آيــات الكتــاب ويدربهــم علــى أن 
يكونــوا نافعيــن فــي خدمــة المســيح. ولــم يكــن بطــرس قبــل ذلــك الئقــا لهــذا العمــل 
أو حتــى إلدراك أهميتــه. ولكــن هــذا هــو العمــل الــذي أســنده إليــه المســيح اآلن. 

وقــد أعــده اختبــاره الــذي جــاز فيــه حيــن اختبــر مــرارة اآلالم والتوبــة للقيــام بــه.
إن بطــرس قبــل ســقوطه كان دائمــا بــروح االندفــاع يتكلــم كامــا طائشــا. وكان 
دائمــا يتطــوع إلصــاح أخطــاء اآلخريــن والتعبيــر عمــا فــي فكــره قبلمــا يفهــم نفســه 
اختلــف  ورجوعــه  توبتــه  بعــد  ولكــن  يقولــه.  أن  عليــه  يجــب  مــا  أو  فهمــا صحيحــا 
عمــا كان اختافــا عظيمــا. لقــد ظــل محتفظــا بغيرتــه األولــى ولكــن نعمــة المســيح 
ضبطــت تلــك الغيــرة ونظمتهــا. مــا عــاد ســريع االندفــاع كمــا فــي األول وال واثقــا 
بنفســه وال ممجــدا لذاتــه، بــل صــار هادئــا ضابطــا لنفســه وقابــا للتعلــم. وهكــذا 

اســتطاع أن يرعــى الخــراف والغنــم فــي قطيــع المســيح.
لقــد  لــه وإلخوتــه.  فيهــا درس  لبطــرس كان  فــي معاملتــه  المســيح  إن طريقــة 
علمتهــم أن يعاملــوا المخطئيــن بالصبــر والعطــف والمحبــة الغافــرة. إن بطــرس مــع 
لــم تضعــف  لــه فــي قلــب يســوع  التــي كانــت  كونــه قــد أنكــر ســيده فــإن المحبــة 
قــط. هكــذا ينبغــي لجميــع خــدام المســيح أن يحســوا بمثــل تلــك المحبــة نحــو الغنــم 
أن  عليــه  كان  وفشــله  ضعفــه  بطــرس  يتذكــر  فــإذ  لرعايتهــم.  المســلمة  والخــراف 

يعامــل أفــراد قطيعــه بنفــس الرقــة التــي قــد عاملــه بهــا المســيح.
إن الســؤال الــذي قدمــه المســيح لبطــرس كان لــه مغــزاه. لقــد ذكــر شــرطا واحــدا 
أن  فمــع  الجوهــري.  المؤهــل  هــو  هــذا  » أَتُِحبُِّنــي؟ «  فقــال  والخدمــة  للتلمــذة 
بطــرس كان يمكــن أن يكــون لــه مؤهــل آخــر فإنــه بــدون محبــة المســيح مــا كان يمكنــه 
أن يكــون راعيــا أمينــا علــى قطيــع الــرب. فالمعرفــة واإلحســان والفصاحــة والشــكر 
والغيــرة كلهــا أمــور تســاعد علــى تأديــة العمــل العظيــم، ولكــن بــدون محبــة يســوع فــي 

القلــب فــإن عمــل الخــادم المســيحي يمســي عمــا فاشــا. 

في رفقة يسوع
بعــد ذلــك ســار يســوع مــع بطــرس وحدهمـــا ألنــه كان يريــد أن يحادثــه علــى 
انفراد. كان يسوع قد قال له قبيل موته: » َحيُْث أَْذَهُب الَ تَْقِدُر اآلَن أَْن تَتْبََعِني، 
َولِكنَّــَك َســتَتْبَُعِني أَِخيــرًا. قـَـاَل لـَـُه بُطـْـرُُس: ›يـَـا َســيُِّد، لَِمــاَذا الَ أَقـْـِدُر أَْن أَتْبََعــَك اآلَن؟ 
إِنِـّـي أََضــُع نَْفِســي َعْنــَك!‹ « )يوحنــا 13: 36، 37(. عندمــا قــال بطــرس هــذا لــم 
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يكــن يعلــم إلــى أي المرتفعــات والمنخفضــات ســتقوده خطــوات المســيح. وقــد 
فشــل بطــرس فــي االمتحــان. ومــع هــذا فقــد بقيــت فرصــة أخــرى فيهــا يبرهــن بطــرس 
علــى محبتــه للمســيح. ولكــي يقــوى علــى احتمــال االمتحــان النهائــي إليمانــه كشــف 
لــه الُمَخلِّــص الســتار عــن المســتقبل. فقــال لــه إنــه بعــد حيــاة يقضيهــا فــي عمــل نافــع 
وتدركــه الشــيخوخة وتضعــف قــواه فســيتبع ســيده حقــا. قــال لــه يســوع: » اَلَْحــقَّ 
ــا كُْنــَت أَكْثـَـَر َحَداثـَـًة كُْنــَت تَُمْنِطــُق ذَاتـَـَك َوتَْمِشــي َحيْــُث تََشــاُء.  الَْحــقَّ أَقـُـوُل لَــَك: لَمَّ
ــُث الَ تََشــاُء«.  َولِكــْن َمتَــى ِشــْخَت فَإِنَّــَك تَُمــدُّ يََديْــَك وَآَخــُر يَُمْنِطُقــَك، َويَْحِملُــَك َحيْ
ــَد هللَا ِبَهــا « )يوحنــا 21: 18، 19(. قـَـاَل هــَذا ُمِشــيرًا إِلـَـى أَيَّــِة ِميتـَـٍة كَاَن ُمزِْمًعــا أَْن يَُمجِّ

بهــا،  يمــوت  أن  التــي كان مزمعــا  الكيفيــة  نفــس  لبطــرس  يســوع  أعلــن  هكــذا 
بــل لقــد أنبــاه عــن مــد يديــه علــى الصليــب. ثــم قــال لــه: » اتْبَْعِنــي « )يوحنــا 21: 
19(. ولــم يضعــف قلــب بطــرس بســبب هــذا اإلعــان. فلقــد أحــس بأنــه علــى أتــم 

االســتعداد الحتمــال أيــة ميتــة ألجــل ســيده.
يعرفــه كثيــرون  الجســد كمــا  المســيح حســب  يعــرف  ذلــك  قبــل  بطــرس  كان 
اليــوم. ولكــن لــم يكــن لــه أن يظــل محــدود األفــق. مــا عــاد اآلن يعــرف ســيده كمــا قــد 
عرفه في معاشــرته له في الجســد البشــري. لقد أحبه كإنســان وكمعلم مرســل من 
الســماء، أمــا اآلن فيحبــه كاهلل. كان قــد تعلــم أن المســيح بالنســبة إليــه هــو الــكل 
فــي الــكل. أمــا اآلن فهــو مســتعد ألن يقاســم ســيده خدمــة التضحيــة. وعندمــا جــيء 
بــه إلــى الصليــب صلبــوه منكــس الــرأس كطلبــه. فلقــد أحــس أنــه لــو صلــب كمــا قــد 

صلــب ســيده لــكان ذلــك شــرفا ال يســتحقه.

دروس ليومنا
كان قــول المســيح لبطــرس: » اتْبَْعِنــي « غنيــا بالتعاليــم. وقــد أعطــي لــه الــدرس 
ليــس فقــط ألجــل ســاعة موتــه بــل ألجــل كل خطــوات حياتــه. كان بطــرس قبــل اآلن 
يميل ألن يعمل مســتقا. لقد حاول أن يرســم الخطط ألجل عمل هللا بدال من أن 
ينتظــر ليعمــل بموجــب تدبيــر هللا. ولكنــه لــم يكســب شــيئا مــن اندفاعــه أمــام الــرب. 
وهــا يســوع يأمــره قائــا » اتْبَْعِنــي «. ال تركــض أمامــي حتــى ال تلتــزم أن تواجــه قــوات 

الشــيطان وحــدك. دعنــي أســير أمامــك حتــى ال تنهــزم أمــام العــدو.
وفيمــا كان بطــرس ســائرا بجــوار يســوع رأى يوحنــا يتبعهمــا، إذ كان يرغــب فــي 
، َوهــَذا َمــا لـَـُه؟‹ قـَـاَل لـَـُه يَُســوُع: ›إِْن كُْنــُت  معرفــة مســتقبله: » قـَـاَل لِيَُســوَع: ›يـَـارَبُّ
أََشــاُء أَنَّــُه يَبَْقــى َحتَّــى أَِجــيَء، فََمــاَذا لـَـَك؟ اتْبَْعِنــي أَنـْـَت!‹ « )يوحنــا 21: 21، 22(. 
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كان علــى بطــرس أن يعلــم أن ســيده يريــد أن يعلــن لــه كل مــا هــو لخيــره أن يعلمــه. 
المعيــن  بالعمــل  يختــص  فيمــا  جــزع  بــدون  المســيح  يتبــع  أن  واحــد  لــكل  ينبغــي 
لآلخريــن. إن قــول يســوع عــن يوحنــا: » إِْن كُْنــُت أََشــاُء أَنَّــُه يَبَْقــى َحتَّــى أَِجــيَء « لــم 
يكــن فيــه أي تأكيــد أن هــذا التلميــذ ســيبقى إلــى مجــيء المســيح ثانيــة. إنمــا هــو 
فقــط أكــد ســلطانه المطلــق، وأنــه حتــى لــو كان يشــاء حــدوث هــذا فإنــه ال يؤثــر فــي 
عمــل بطــرس بــأي حــال، أن مســتقبل كل مــن يوحنــا وبطــرس هــو فــي يــد ســيدهما 

وكان علــى كل منهمــا أن يطيعــه ويتبعــه.
مــا أكثــر َمــن يشــبهون بطــرس فــي هــذه األيــام! إنهــم مهتمــون بشــئون اآلخريــن 
ويشــتاقون لمعرفــة واجبهــم فــي حيــن أنــه يُخشــى عليهــم مــن إهمــال واجباتهــم. 
إلــى المســيح واتبــاع خطواتــه. إننــا ســنرى أخطــاء فــي حيــاة  إن عملنــا هــو النظــر 
اآلخريــن ونقصــا فــي أخاقهــم. إن البشــرية مكتنفــة بالضعــف ولكننــا نجــد الكمــال 

فــي المســيح. فــإذ نشــخص إليــه نتغيــر.
عــاش يوحنــا حتــى صــار شــيخا هرمــا. لقــد شــاهد خــراب أورشــليم وخــراب 
الهيــكل العظيــم- رمــزا لخــراب العالــم فــي النهايــة. وظــل يوحنــا يتبــع آثــار خطــوات 
ســيده عــن أقــرب قــرب إلــى نهايــة حياتــه. وكانــت خاصــة شــهادته للكنائــس هــي 
ــْت  ــِة، يَثْبُ ــْت ِفــي الَْمَحبَّ ــاُء، لُِنِحــبَّ بَْعُضَنــا بَْعًضــا «، » َوَمــْن يَثْبُ هــذه: » أَيَُّهــا األَِحبَّ

ِفــي هللِا َوهللُا ِفيــِه « )1 يوحنــا ٤: 7، 16(.
لقــد أعيــد بطــرس إلــى رتبــة الرســولية ولكــن الكرامــة والســلطان اللذيــن أعطيــا لــه 
مــن المســيح لــم يخــواله حــق الســيادة علــى إخوتــه. وهــذا أوضحــه المســيح جيــدا، إذ 
عندمــا ســأل بطــرس يســوع قائــا: » َوهــَذا َمــا لَــُه؟ « أجابــه الســيد بقولــه: » فََمــاَذا 
لـَـَك؟ اتْبَْعِنــي أَنـْـَت! « )يوحنــا 21: 22(. لــم يَُكــرَّم بطــرس كــرأس الكنيســة ورئيســها. 
إن اإلحســان الــذي أبــداه لــه المســيح إذ غفــر لــه ارتــداده، وتكليفــه برعايــة القطيــع، 
وأمانــة بطــرس فــي اتبــاع المســيح — كل ذلــك جعلــه يظفــر بثقــة إخوتــه. وقــد كان 
لــه نفــوذ كبيــر فــي الكنيســة. ولكــن الــدرس الــذي علمــه المســيح لبطــرس عنــد بحــر 
الجليــل ظــل راســخا فــي ذهنــه مــدى الحيــاة. وإذ يكتــب إلــى الكنائــس بإلهــام الــروح 
ــاِهَد  ــيَْخ رَِفيَقُهــْم، َوالشَّ ــيُوِخ الَِّذيــَن بَيَْنُكــْم، أَنـَـا الشَّ القــدس يقــول: » أَطْلـُـُب إِلـَـى الشُّ
آلالَِم الَْمِســيِح، َوَشــِريَك الَْمْجِد الَْعِتيِد أَْن يُْعلََن، اْرَعْوا َرِعيََّة هللِا الَِّتي بَيَْنُكْم نُظَّاًرا، 
َعلَــى  يَُســوُد  َوالَ كََمــْن  ِبَنَشــاٍط،  بَــْل  لِِربْــٍح قَِبيــٍح  َوالَ  ِباالْخِتيَــاِر،  بَــْل  َعــِن اْضِطــرَاٍر  الَ 
األَنِْصبـَـِة، بـَـْل َصائِِريــَن أَْمِثلـَـًة لِلرَِّعيَّــِة. َوَمتـَـى ظََهــَر رَئِيــُس الرَُّعــاِة تََنالـُـوَن إِكْلِيــَل الَْمْجــِد 

الَّــِذي الَ يَبْلَــى« )1 بطــرس ٥: 1-٤(.  
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في متى 28: 20-16(.

مــن عرشــه الســماوي أوصــى تاميــذه قائــا:  إن المســيح إذ كان قريبــا جــدا 
ــَماِء َوَعلَــى األَرِْض «، » َوقَــاَل لَُهــُم: »اْذَهبُــوا إِلَــى  » ُدِفــَع إِلَــيَّ كُلُّ ُســلْطَاٍن ِفــي السَّ
الَْعالـَـِم أَْجَمــَع َواكْــِرُزوا ِباإلِنِْجيــِل لِلَْخلِيَقــِة كُلَِّهــا « )متــى 28: 18، مرقــس 16: 1٥(. 
وقــد ردد هــذه األقــوال مــرارا عديــدة حتــى يــدرك التاميــذ معناهــا. كان ينبغــي أن 
يضــيء نــور الســماء فــي شــدة لمعانــه وصفائــه علــى كل ســاكني األرض، العالــي 
مــع  عامليــن  يكونــوا  أن  التاميــذ  علــى  كان  والفقــراء.  واألغنيــاء  والــدون،  منهــم 

فاديهــم فــي عمليــة تخليــص العالــم.
كانــت هــذه المأموريــة قــد أســندت إلــى االثنــي عشــر عندمــا اجتمــع المســيح 
بهــم فــي العليــة، ولكــن كان ينبغــي إســنادها اآلن إلــى عــدد أكبــر. فعندمــا اجتمعــوا 
معا على أحد جبال الجليل كان هناك جميع المؤمنين الذين أمكن دعوتهم إلى 
ذلك االجتماع. كان المســيح نفســه قبل موته قد ســبق فحدد زمان هذا االجتماع 
ومكانــه. وقــد ذكَّــر المــاك الــذي كان عنــد القبــر التاميــذ بوعــد الســيد لهــم أن 
يلتقــي بهــم فــي الجليــل. وتكــرر هــذا الوعــد للمؤمنيــن المجتمعيــن فــي أورشــليم فــي 
أســبوع عيــد الفصــح، وعــن طريــق هــؤالء وصــل إلــى كثيريــن مــن الموجوديــن الذيــن 
كانــوا ينوحــون بســبب مــوت ســيدهم. وكان الجميــع ينتظــرون هــذا اللقــاء باهتمــام 
شــديد. وقــد ذهبــوا إلــى مــكان االجتمــاع فــي طــرق دائريــة قادميــن مــن اتجاهــات 
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أتــوا بقلــوب مندهشــة  يثيــروا شــكوك اليهــود الحســودين. وقــد  مختلفــة حتــى ال 
وهــم يتحدثــون بــكل اهتمــام وغيــرة عــن الخبــر الــذي قــد ســمعوه عــن المســيح.

اجتماع المؤمنين
وفــي الوقــت المعيــن اجتمــع حوالــي خمــس مئــة مــن المؤمنيــن فــي جماعــات 
صغيــرة علــى الجبــل وهــم مشــتاقون لمعرفــة كل مــا يمكنهــم أن يعرفــوه ممــن قــد 
أخــرى  إلــى  مــن جماعــة  يمــرون  التاميــذ  وقــد جعــل  قيامتــه.  بعــد  المســيح  رأوا 
فــي  ممــا  يناقشــونهم  وكانــوا  يســوع.  عــن  وســمعوه  رأوه  قــد  مــا  بــكل  يخبرونهــم 
الكتــب كمــا قــد فعــل هــو معهــم. وســرد تومــا قصــة عــدم إيمانــه وكيــف تاشــت 
شــكوكه. وفجــأة وقــف يســوع فــي وســطهم. ولــم يســتطع أحــد منهــم أن يعــرف مــن 
أيــن وال كيــف جــاء. وكثيــرون ممــن كانــوا مجتمعيــن هنــاك لــم يســبق لهــم أن رأوه 
كوجــه  وكانــت طلعتــه  ورجليــه.  يديــه  فــي  الصلــب  آثــار  شــاهدوا  ولكنهــم  قــط، 

هللا. فعندمــا رأوه ســجدوا لــه.
ولكــن بعضهــم شــكوا كمــا هــي الحــال دائمــا. إذ هنــاك أنــاس صعــب عليهــم 
أن يدربــوا إيمانهــم فيضعــون أنفســهم فــي صفــوف المتشــككين. هــؤالء يخســرون 

كثيــرا بســبب عــدم إيمانهــم.
كان هــذا هــو اللقــاء الوحيــد بيــن يســوع وكثيريــن مــن المؤمنيــن بعــد قيامتــه، 
َوَعلَــى  ــَماِء  السَّ ِفــي  ُســلْطَاٍن  كُلُّ  إِلَــيَّ  » ُدِفــَع  قائــا:  وخاطبهــم  إليهــم  فتقــدم 
ولكــن  كلمهــم،  قبلمــا  لــه  ســجدوا  قــد  التاميــذ  كان   .)18  :28 )متــى  األَرِْض « 
كامــه هــذا الــذي خــرج مــن بيــن شــفتيه اللتيــن كان قــد أغلقهمــا المــوت مأهــم 
بقــوة خاصــة. لقــد كان اآلن هــو الُمَخلِـّـص المقــام. كان كثيــرون منهــم قــد رأوه 
يســتخدم قوتــه فــي شــفاء المرضــى وإخــراج الشــياطين. وكانــوا يؤمنــون أن عنــده 
قــوة يســتطيع بواســطتها أن يقيــم ملكوتــه فــي أورشــليم، وقــوة علــى إخمــاد كل 
مقاومــة، وقــوة علــى عناصــر الطبيعــة. لقــد ســكَّن البحــر الصاخــب ومشــى علــى 
ُســلْطَاٍن «  الثائــرة وأعــاد للموتــى الحيــاة. واآلن هــا هــو يعلــن أن » كُلُّ  أمواجــه 
قــد دفــع إليــه. وانتقــل كامــه بأذهــان ســامعيه مــن األمــور األرضيــة والزمنيــة إلــى 
األمــور الســماوية األبديــة. لقــد حلقــت أذهانهــم فــي األعالــي إلــى أســمى إدراك 

ومجــده. لعظمتــه 
كان كام المســيح علــى ذلــك الجبــل إعانــا بــأن ذبيحتــه التــي قدمهــا ألجــل 
النــاس كاملــة. وقــد تمــت كل شــروط الكفــارة، وأكمــل العمــل الــذي ألجلــه أتــى 
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إلــى هــذا العالــم، وكان هــو فــي طريقــه إلــى عــرش هللا ليمجــده ويكرمــه المائكــة 
متســربا  كان  فــإذ  كوســيط.  عملــه  إلــى  دخــل  لقــد  والســاطين.  والرياســات 
بســلطان ال حــد لــه كلــف التاميــذ بهــذه المأموريــة قائــا لهــم: » فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا 
أَْن  َوَعلُِّموُهــْم  الُْقــُدِس.  َوالــرُّوِح  َواالبْــِن  اآلب  ِباْســِم  ُدوُهــْم  َوَعمِّ األَُمــِم  َجِميــَع 
ْهــِر «  ـاِم إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ يَْحَفظُــوا َجِميــَع َمــا أَْوَصيْتُُكــْم ِبــِه. َوَهــا أَنَــا َمَعُكــْم ُكلَّ األَيَـّ

.)20 ،19 )متــى 28: 
لقد كانت األمة اليهودية مســتودعاً للحق المقدس. ولكن المبادئ الفريســية 
جعلتهــم أشــد أمــم األرض انطــواء وتعصبــا. فــكل مــا كان يختــص بالكهنــة والرؤســاء 
— مابســهم وعاداتهــم وطقوســهم وتقاليدهــم — جعلتهــم غيــر مســتأهلين ألن 
يكونــوا نــورا للعالــم. لقــد نظــرت تلــك األمــة إلــى نفســها علــى أنهــا هــي العالــم، ولكــن 
المســيح أرســل تاميــذه ليكــرزوا بإيمــان وعبــادة ال أثــر فيهمــا لنظــام الطبقــات أو 

القوميــة، إيمــان يائــم كل الشــعوب واألمــم وكل طبقــات النــاس.

يبتدئون من أورشليم
وقبلمــا تــرك المســيح تاميــذه أوضــح لهــم طبيعــة ملكوتــه. وقــد ذكرهــم بمــا 
ســبق أن قالــه لهــم عــن هــذا الملكــوت. وأعلــن لهــم أنــه ال يريــد أن يُقيــم فــي هــذا 
العالــم ملكوتــا زمنيــا بــل ملكوتــا روحيــا. إنــه لــن يملــك علــى عــرش داود كملــك 
أرضــي. ومــرة أخــرى أوضــح لهــم الكتــب مبرهنــا لهــم أن كل مــا قــد حــدث لــه كان 
وقــد ســبق  وبيــن اآلب.  بينــه  التــي  المقــررات  فــي  الســماء ومرســوما  فــي  معينــا 
رجــال هللا الملهمــون بالــروح القــدس فأنبــأوا بــكل هــذا. قــال لهــم: هــا أنتــم تــرون 
أن كل مــا قــد أعلنتــه لكــم عــن رفــض األمــة لــي كمســيا قــد حــدث. وثبــت كل مــا 
أعلنتــه لكــم فيمــا يختــص بــاإلذالل الــذي احتملتــه والمــوت الــذي قاســيته. وفــي 
قــد  مــا  كل  أن  لتــروا  واجتهــاد  بجــد  الكتــب  فتشــوا  ثانيــة.  قمــت  الثالــث  اليــوم 

حددتــه النبــوات عنــي قــد تــم. 
وقــد أوصــى المســيح تاميــذه أن ينجــزوا العمــل الــذي تركــه أمانــة بيــن أيديهــم 
وأن يبتدئــوا مــن أورشــليم. لقــد كانــت أورشــليم مســرح اتضاعــه وتنازلــه المذهــل 
ألجــل الجنــس البشــرى، وفيهــا تألــم ورُفــض وُحكــم عليــه بالمــوت. لقــد ولــد فــي 
مــن  النــاس، وقليلــون  بيــن  إذ أخــذ جســما بشــريا ســار  اليهوديــة، وهنــاك  أرض 
النــاس كانــوا يُدركــون إلــى أي مــدى اقتربــت الســماء مــن األرض عندمــا عــاش 

يســوع بيــن النــاس. فينبغــي للتاميــذ أن يبــدأوا خدمتهــم مــن أورشــليم.
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وبالنظر إلى كل اآلالم التي احتملها المسيح هناك، واألتعاب والجهود التي 
بذلهــا ولــم يقدرهــا النــاس كان يمكــن للتاميــذ أن يطلبــوا مــن الســيد أن يُرســلهم 
إلــى حقــل أفضــل يبشــر بالنجــاح، ولكنهــم لــم يتقدمــوا إليــه بذلــك الطلــب. كان 
ينبغــي للتاميــذ أن يتولــوا بالغــرس والرعايــة نفــس الحقــل الــذي ألقــى المســيح 
فيــه بــذار الحــق. وســينمو البــذار ويأتــي بثمــر كثيــر. كان علــى التاميــذ أن يحتملــوا 
االضطهــاد وهــم يقومــون بعملهــم بســبب حســد اليهــود وعداوتهــم. ألن هــذا مــا 
تقــدم  أن  وينبغــي  مــن االضطهــاد،  يهربــوا  أال  ســبق معلمهــم واحتملــه، فعليهــم 

أول هبــات الرحمــة لقاتلــي الُمَخلِـّـص.
وكان فــي أورشــليم كثيــرون ممــن كانــوا قــد آمنــوا بيســوع وكثيــرون ممــن كان 
الكهنــة والرؤســاء قــد غــرروا بهــم، فــكان البــد أن يُقــدم اإلنجيــل لهــؤالء أيضــاً، وكان 
يجــب أن يدعــوا للتوبــة. وكان ينبغــي إيضــاح هــذا الحــق العجيــب وهــو أنــه ال يمكــن 
الحصــول علــى غفــران الخطايــا إال عــن طريــق المســيح وحــده. وإذ هاجــت كل 
أورشــليم بســبب الحــوادث المثيــرة التــي وقعــت فــي األســابيع القليلــة الماضيــة، 

فــإن الكــرازة باإلنجيــل كانــت مزمعــة أن تحــدث فــي النفــوس أعمــق التأثيــرات.

الوعد بالقوة والحماية 
بــل كان  واليهوديــة وحدهمــا  أورشــليم  ليقتصــر علــى  العمــل  يكــن  لــم  ولكــن 
ينبغــي أن يمتــد إلــى أقصــى األرض. قــال المســيح لتاميــذه: لقــد كنتــم شــهودا 
الــذي  وتعبــي  عملــي  وشــاهدتم  العالــم،  ألجــل  قدمتهــا  التــي  التضحيــة  لحيــاة 
كابدتــه ألجــل إســرائيل. فمــع أنهــم لــم يريــدوا أن يأتــوا إلــيَّ لتكــون لهــم حيــاة، ومــع 
أن الكهنــة والرؤســاء قــد عملــوا بــي مــا أرادوا، ومــع أنهــم رفضونــي كمــا قــد تنبــأت 
الكتــب — فســتعطى لهــم فرصــة أخــرى لقبــول ابــن هللا. لقــد رأيتــم كيــف أننــي 
أقبــل مجانــا كل مــن يأتــون إلــيَّ معترفيــن بخطاياهــم: مــن يقبــل إلــيَّ فــا أخرجــه 
فيــا  األبديــة.  الحيــاة  وينــال  مــع هللا  يتصالــح  أن  يمكنــه  يريــد،  مــن  فــكل  خارجــا. 
أوال  إلســرائيل  تقديمهــا  يجــب  هــذه.  الرحمــة  رســالة  أســتودعكم  إنــي  تاميــذي 
وبعــد ذلــك لــكل األمــم واأللســنة والشــعوب. يجــب أن تقدموهــا لليهــود ولأمــم. 

وكل مــن يؤمنــون تجمعهــم كنيســة واحــدة.
مدهشــة.  بقــوة  ســيزودون  التاميــذ  كان  القــدس  الــروح  عطيــة  وبواســطة 
وكانــت شــهادتهم ســتُثبت باآليــات والعجائــب. وكانــت ســتُصنع معجــزات ليــس 
قــال  رســالتهم.  قبلــوا  مــن  بواســطة  أيضــاً  ولكــن  الرســل وحدهــم  بواســطة  فقــط 
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يَْحِملُــوَن  َجِديــَدٍة.  ِبأَلِْســَنٍة  َويَتََكلَُّمــوَن  ِباْســِمي،  ــيَاِطيَن  الشَّ » يُْخِرُجــوَن  يســوع: 
الَْمرَْضــى  َعلَــى  أَيِْديَُهــْم  َويََضُعــوَن  يَُضرُُّهــْم،  الَ  ُمِميتًــا  َشــيْئًا  َشــِربُوا  َوإِْن  َحيَّــاٍت، 

.)18  ،17  :16 )مرقــس  فَيَبْــَرأُوَن « 
فــي ذلــك الحيــن كان القتــل بالســم أمــرا شــائعا وكان النــاس ذوو المبــادئ 
الســافلة ال يتــرددون أو يتورعــون عــن اســتخدام الســموم فــي القضــاء علــى مــن 
ســتتعرض  تاميــذه  حيــاة  أن  يســوع  عــرف  وقــد  أطماعهــم.  طريــق  فــي  يقفــون 
لذلــك الخطــر. وكثيــرون مــن األشــرار ســيظنون أنهــم إذا قتلــوا شــهود هللا فإنمــا 

مــن هــذا الخطــر. بالوقايــة  لــه. ولذلــك وعدهــم يســوع  يقدمــون خدمــة 
يشــفوا  حتــى  ليســوع  كانــت  التــي  القــوة  بنفــس  ســيزودون  التاميــذ  كان 
ــْعب «. وإذ يشــفون أمــراض الجســد باســمه  » كُلَّ َمــرٍَض َوكُلَّ َضْعــٍف ِفــي الشَّ
أيضــاً  انظــر   .23  :٤ )متــى  النفــس  شــفاء  علــى  لقدرتــه  يشــهدون  بذلــك  فإنهــم 
بيــن  6(. واآلن هــا هــو يعدهــم بهبــة جديــدة. كان علــى التاميــذ أن يكــرزوا   :9
الرســل ومــن  أخــرى. كان  بألســنة  للتكلــم  قــوة  األمــم األخــرى، فكانــوا ســيعطون 
معهــم قومــا أمييــن ومــع ذلــك فبواســطة انســكاب الــروح القــدس عليهــم فــي يــوم 
الخمســين صــار حديثهــم طاهــرا وبســيطا ومتقنــا وصحيحــا ســواء فــي اســتعمال 

بــأي لغــة أجنبيــة. الكلمــات أو فــي اللفــظ بلغتهــم أو 

عمل ألجل الجميع
وهكــذا أعطــى المســيح لتاميــذه تفويضــا، وأعــد كل مــا يلزمهــم إلتمــام ذلــك 
العمــل وأخــذ علــى نفســه مســؤولية نجــاح العمــل. وطالمــا كانــوا مطيعيــن لكامــه 
العالــم  إلــى  اذهبــوا  لهــم  قــال  يفشــلوا.  فلــن  بــه  مرتبطــون  وهــم  بعملهــم  وقامــوا 
معكــم.  ســأكون  أنــي  اعلمــوا  ولكــن  المســكونة،  فــي  مــكان  أقصــى  إلــى  أجمــع، 

اخدمــوا بإيمــان وثقــة ألنــه لــن يأتــي وقــت أترككــم فيــه.
كل  يشــمل  وهــو  المؤمنيــن،  كل  لتاميــذه  الُمَخلِـّـص  تفويــض  شــمل  وقــد 
المؤمنيــن بالمســيح فــي كل العصــور. إن الظــن بــأن عمــل ربــح النفــوس وتخليصهــا 
ام المرســومين وحدهــم هــو خطــأ قاتــل. إن كل مــن قــد أتــى  مقتصــر علــى الخــدَّ
إليهــم الوحــي اإللهــي قــد اســتؤمنوا علــى اإلنجيــل. وكل مــن يقبلــون حيــاة المســيح 
هــم معينــون ألن يعملــوا علــى خــاص بنــي جنســهم. لقــد أقيمــت الكنيســة ألجــل 
ارتبطــوا  قــد  المقدســة  أنفســهم عهودهــا  علــى  يأخــذون  مــن  العمــل، وكل  هــذا 

بموجــب تلــك العهــود أن يكونــوا عامليــن مــع المســيح.
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» الــرُّوُح َوالَْعــُروُس يَُقــوالَِن: »تََعــاَل!«. َوَمــْن يَْســَمْع فَلْيَُقــْل: »تََعــاَل! « )رؤيــا 
22: 17(. علــى كل مــن يســمع أن يكــرر الدعــوة. مهمــا تكــن حرفــة اإلنســان فــي 
الحيــاة ينبغــي أن يكــون اهتمامــه األول هــو ربــح النفــوس للمســيح. قــد ال يكــون 
قــادرا علــى مخاطبــة الجماهيــر فــي كنيســة، ولكنــه يســتطيع أن يخــدم بيــن األفــراد. 
ال  فالخدمــة  ســيده،  مــن  أخذهــا  التــي  التعاليــم  األفــراد  هــؤالء  يبلــغ  أن  ويمكنــه 
تنحصــر فــي الكــرازة وحدهــا. إن أولئــك الذيــن يخففــون آالم المرضــى والمتألميــن 
ويســاعدون المعوزيــن ويشــجعون اليائســين والقليلــي اإليمــان بــكام العــزاء- كل 
أولئــك يخدمــون. فهنــا وهنــاك توجــد نفــوس منحنيــة تحــت أثقــال آثامهــا. والــذي 
يحــط مــن قــدر اإلنســان ليــس هــو المشــقة أو التعــب أو الفقــر، ولكنــه اإلثــم وعمــل 
الشــر. هــذا يجلــب علــى اإلنســان التعــب والتبــرم. إن المســيح يطلــب مــن خدامــه 

أن يخدمــوا المرضــى بالخطيــة.
كان علــى التاميــذ أن يبــدأوا عملهــم حيــث كانــوا. فــا يجــب إغفــال الحقــل 
يبــدأ  أن  للمســيح  خــادم  علــى كل  منــه خيــر. وهكــذا  يرجــى  ال  الــذي  األصعــب 
خبــز  وإلــى  العطــف  إلــى  جائعــة  نفــوس  عائاتنــا  بيــن  توجــد  فقــد  هــو.  حيــث 
أنــاس وثنيــون  الحيــاة. وقــد يكــون هنالــك أوالد يجــب تربيتهــم للمســيح. يوجــد 
واقفــون علــى أبوابنــا. فلنقــم بالعمــل األقــرب إلينــا بــكل أمانــة. وبعــد ذلــك يمكننــا 
أن نمــد جهودنــا ومســاعينا إلــى أبعــد مــكان يمكــن أن يرســلنا إليــه هللا. إن كثيريــن 
يبــدو عملهــم محصــورا بحكــم الظــروف، ولكــن أينمــا يكــن ذلــك العمــل، فــإذا كنــا 
نعملــه بإيمــان واجتهــاد فســيكون لــه أثــره إلــى أقصــى األرض. إن عمــل المســيح 
حيــن كان علــى األرض بــدا وكأنــه منحصــر فــي حيــز ضيــق، ولكــن جماهيــر مــن كل 
البلــدان اســتمعوا لرســالته. أحيانــا كثيــرة يســتخدم هللا أبســط الوســائل لتحقيــق 
األجــزاء  علــى كل  يعتمــد  فــي عملــه  جــزء  أن كل  هــو  تدبيــره  إن  النتائــج.  أعظــم 
األخــرى، كعجلــة فــي داخــل عجلــة والــكل يعمــل فــي تناســق تــام. إن أبســط عامــل 
يحركــه روح هللا يمكــن أن يلمــس أوتــار غيــر منظــورة فترســل أشــجى األنغــام إلــى 

أقاصــي األرض، وتبعــث أنغامهــا علــى مــدى الدهــور.
الَْعالَــِم  إِلَــى  » اْذَهبُــوا  القائــل:  الــرب  أمــر  بالنــا  عــن  يغيــب  أال  يجــب  ولكــن 
أَْجَمــَع «. الــرب يدعونــا إلــى أن نرفــع أنظارنــا إلــى األقاليــم البعيــدة. إن المســيح 
أن  ويعلمنــا  لانقســام،  الموجــب  القومــي  والتعصــب  الســياج  حائــط  ينقــض 
نحــب كل األســرة البشــرية، وهــو يرفــع النــاس فــوق األفــق الضيــق الــذي تعرضــه 
األنانيــة، ويبطــل كل الحــدود اإلقليميــة وفــروق المجتمــع المصطنعــة. وال يجعــل 

822, 823



المأمورية العظيمة  |  801

فارقــا بيــن قريــب وغريــب أو عــدو وصديــق. وهــو يعلمنــا أن ننظــر إلــى كل نفــس 
محتاجــة علــى أنهــا نفــس أخ لنــا، وأن نعتبــر العالــم حقلنــا.

المواهب الموعود بها
عندمــا قــال الُمَخلِّــص: » اذهبــوا... تلمــذوا جميــع األمــم « قــال أيضــاً: » َوهــِذِه 
ــيَاِطيَن ِباْســِمي، َويَتََكلَُّمــوَن ِبأَلِْســَنٍة َجِديــَدٍة.  اآليَــاُت تَتْبَــُع الُْمْؤِمِنيــَن: يُْخرُِجــوَن الشَّ
َعلَــى  أَيِْديَُهــْم  َويََضُعــوَن  يَُضرُُّهــْم،  الَ  ُمِميتًــا  َشــيْئًا  َشــِربُوا  َوإِْن  َحيَّــاٍت،  يَْحِملُــوَن 
ــَرأُوَن «. إن هــذا الوعــد بعيــد المــدى كالتفويــض. ولكــن ليــس معنــى  الَْمرَْضــى فَيَبْ
هــذا أن يُــزود كل مؤمــن بــكل المواهــب. إن الــروح يقســم لــكل واحــد بمفــرده كمــا 
يشــاء )1 كورنثــوس 12: 11( ولكــن هبــات الــروح موعــود بهــا لــكل مؤمــن بحســب 
حاجتــه لعمــل الــرب. والوعــد ال يــزال قويــا يركــن إليــه اآلن كمــا كان فــي أيــام الرســل: 
تَتْبَــُع الُْمْؤِمِنيــَن « هــذا هــو امتيــاز أوالد هللا. وعلينــا باإليمــان أن  » هــِذِه اآليَــاُت 

نتمســك بــكل مــا يمكننــا الحصــول عليــه كهبــة مــن هبــات اإليمــان.
ــَرأُوَن «. إن هــذا العالــم هــو مستشــفى  » يََضُعــوَن أَيِْديَُهــْم َعلَــى الَْمرَْضــى فَيَبْ
المرضــى  ليشــفي  أتــى  المســيح  ولكــن  المســتعصية  المعديــة  لأمــراض  كبيــر 
لقــد كان هــو نفســه الصحــة والقــوة. ولقــد  بالعتــق.  الشــيطان  ولينــادي ألســرى 
قــدم حياتــه للمرضــى والمصابيــن ومــن فيهــم شــياطين، ولــم يطــرد أي إنســان أتــاه 
ليحصــل علــى قوتــه الشــافية. عــرف أن أولئــك الذيــن أتــوا إليــه فــي طلــب المعونــة 
كانــوا قــد جلبــوا علــى أنفســهم المــرض، ومــع ذلــك فهــو لــم يرفــض أن يشــفيهم. 
يتبكتــون  كانــوا  المســكينة  النفــوس  تلــك  تامــس  المســيح  قــوة  كانــت  وعندمــا 
علــى الخطيــة وكان كثيــرون منهــم يحصلــون علــى شــفاء الــروح كمــا علــى شــفاء 
الجســد مــن األمــراض المســتعصية. وال يــزال اإلنجيــل يملــك نفــس هــذه القــوة. 

فلمــاذا ال نشــهد اليــوم نفــس هــذه النتائــج؟
الشــريرة  األرواح  تمــزق  فعندمــا  مريــض.  كل  بويــات  يحــس  المســيح  إن 
ــة  جســما بشــريا فالمســيح يحــس باللعنــة. وعندمــا تلتهــب منابــع الحيــاة بنــار الُحمَّ
فالمســيح يحــس بذلــك العــذاب. وهــو ال يــزال اآلن راغبــا فــي شــفاء المرضــى كمــا 
كان وهــو علــى األرض بذاتــه. وخــدام المســيح هــم نوابــه والقنــوات التــي يعمــل 

عــن طريقهــا، فهــو يرغــب فــي اســتخدام قوتــه الشــافية عــن طريقهــم. 
كان فــي الطريقــة التــي اســتخدمها الُمَخلِـّـص فــي الشــفاء دروس لتاميــذه. 
فــذات مــرة طلــى بالطيــن عينــي األعمــى وأمــره قائــا: » اْذَهــِب اْغتَِســْل ِفــي ِبْركَــِة 
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بَِصيــرًا « )يوحنــا 9:  َوأَتَــى  َواْغتََســَل  ُمرَْســٌل، فََمَضــى  تَْفِســيرُُه:  ـِذي  الَـّ »ِســلَْواَم« 
ذلــك  ومــع  العظيــم،  الشــافي  عــن طريــق  إال  الشــفاء  نــوال  يمكــن  يكــن  ولــم   .)7
فقــد اســتخدم المســيح وســائط الطبيعــة البســيطة. ففــي حيــن أنــه لــم يــرض عــن 
الشــفاء بالعقاقيــر فقــد صــادق علــى اســتعمال العاجــات الطبيعيــة البســيطة. 
لقــد قــال المســيح لكثيريــن ممــن كانــوا معذبيــن ونالــوا الشــفاء علــى يديــه: » الَ 
تُْخِطــْئ أَيًْضــا، لِئَــاَّ يَُكــوَن لَــَك أََشــرُّ « )يوحنــا ٥: 1٤(. وهكــذا علمنــا أن المــرض 
هــو نتيجــة انتهــاك شــرائع هللا الطبيعيــة والروحيــة. إن الشــقاء العظيــم الــذي يمــأ 

العالــم مــا كان يوجــد لــو أن النــاس عاشــوا علــى وفــاق مــع تدبيــر الخالــق.

الطبيب األعظم
لقــد كان المســيح هــو مرشــد العبرانييــن ومعلمهــم منــذ القــدم، وقــد علمهــم 
أن الصحــة هــي مكافــأة الطاعــة لشــريعة هللا. إن الطبيــب العظيــم الــذي شــفى 
المرضــى فــي فلســطين كان قــد كلــم شــعبه مــن عمــود الســحاب مخبــرا إياهــم عمــا 
يجــب عليهــم عملــه ومــا يريــد هللا أن يصنعــه ألجلهــم. قــال: » إِْن كُْنــَت تَْســَمُع 
َوتَْحَفــُظ  َوَصايَــاُه  إِلَــى  َوتَْصَغــى  َعيَْنيْــِه،  ِفــي  الَْحــقَّ  َوتَْصَنــُع  إِلِهــَك،  الــرَّبِّ  لَِصــْوِت 
ــا َوَضْعتـُـُه َعلـَـى الِْمْصِريِّيــَن الَ أََضــُع َعلَيْــَك. فَِإنِّــي أَنـَـا  َجِميــَع فَرَائِِضــِه، فََمرًَضــا َمــا ِممَّ
الــرَّبُّ َشــاِفيَك « )خــروج 1٥: 26(. وقــد أعطــى المســيح إلســرائيل وصايــا خاصــة 
بعاداتهــم فــي الحيــاة اليوميــة فأكــد لهــم قائــا: » َويَــرُدُّ الــرَّبُّ َعْنــَك كُلَّ َمــرٍَض « 
)تثنيــة 7: 1٥(. وعندمــا تممــوا كل الشــروط تثبــت لهــم الوعــد إذ يقــول الكتــاب: 

ــٌر « )مزمــور 10٥: 37(. ــْم يَُكــْن ِفــي أَْســبَاِطِهْم َعاثِ » َولَ
يريــدون  لمــن  ينبغــي  شــروط  فهنالــك  أيضــاً.  نحــن  لنــا  هــي  الــدروس  هــذه 
حفــظ صحتهــم أن يراعوهــا. وعلــى كل واحــد أن يعــرف مــا هــي هــذه الشــروط. 
إن الــرب ال يرضــى بــأن نجهــل شــريعته، طبيعيــة كانــت أو روحيــة. كمــا ينبغــي لنــا 

أن نكــون عامليــن مــع هللا لكــي نســترد صحــة أجســادنا وأرواحنــا.
يصونــون صحتهــم  بهــا  التــي  الكيفيــة  إلــى  اآلخريــن  نرشــد  أن  كذلــك  وعلينــا 
قــد أعدهــا هللا  التــي  نقــدم للمرضــى العاجــات  وكيــف يســتردونها. فعلينــا أن 
يعيــد  أن  وحــده  يســتطيع  الــذي  ذاك  إلــى  أنظارهــم  نوجــه  وأن  الطبيعــة،  فــي 
علــى  المســيح  إلــى  والمعذبيــن  المرضــى  تقديــم  هــو  إن عملنــا  إليهــم صحتهــم. 
نتمســك  أن  نحــن  وعلينــا  العظيــم.  بالشــافي  يؤمنــوا  أن  لنعلمهــم  إيماننــا  أيــدي 
بوعــد الــرب ونصلــي طالبيــن منــه أن يظهــر قدرتــه. إن جوهــر اإلنجيــل هــو الشــفاء 
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والُمَخلِـّـص يريدنــا أن نأمــر المرضــى واليائســين والمعذبيــن أن يتمســكوا بقوتــه.
كانــت قــوة المحبــة متجليــة فــي كل معجــزات الشــفاء التــي أجراهــا المســيح. 
ونحن إذ نشــترك مع المســيح في تلك المحبة يمكننا باإليمان أن نكون آالت إلنجاز 
عمله. أما إذا أهملنا االرتباط بالمسيح برباط إلهي فإن تيار النشاط المعطي الحياة 
ال يمكــن أن يجــري بفيضــه منــا إلــى الشــعب. كانــت هنــاك بعــض األماكــن التــي لــم 
يستطع الُمَخلِّص نفسه أن يصنع فيها قوات كثيرة لعدم إيمانهم. وهكذا اآلن نجد 
أن عــدم اإليمــان يفصــل الكنيســة عــن الَمعيــن اإللهــي، ألن تمســكها بالحقائــق األبديــة 

واهــن وضعيــف. فلعــدم إيمانهــا يخيــب أمــل هللا ويُســلب مجــده.
أمــر  لقــد  عملــه.  تعمــل  وهــي  معهــا  يكــون  بــأن  الكنيســة  يعــد  المســيح  إن 
المســيح تاميــذه أن يذهبــوا ويتلمــذوا جميــع األمــم. ووعدهــم قائــا: » َوَهــا أَنَــا 
ْهــِر «. ومــن بيــن الشــروط األولــى للحصــول علــى  َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّــاِم إِلـَـى انِْقَضــاِء الدَّ
قــوة الــرب كوننــا نحمــل نيــره. إن نفــس عنصــر حيــاة الكنيســة يتوقــف علــى أمانتهــا 
فــي إتمــام المأموريــة التــي كلفهــا الــرب بهــا. فإهمــال هــذا الواجــب يتبعــه حتمــا 
ضعــف وانحــال روحــي. فحيــث ال يوجــد عمــل نشــيط ألجــل اآلخريــن فالمحبــة 

تتضــاءل، واإليمــان يُمســي ضعيفــاً.

» َعلِّموا الناس «
إن المســيح يقصــد أن خدامــه يعلمــون الكنيســة رســالة اإلنجيــل. عليهــم أن 
يعلمــوا الشــعب كيــف يطلبــون ويَُخلُِّصــوَن مــا قــد هلــك. فهــل هــذا مــا يفعلونــه؟ 
واأســفاه! مــا أقــل أولئــك الذيــن يحاولــون أن ينفخــوا شــرارة الحيــاة فــي كنيســة 
الكافيــة  الرعايــة  تجــد  التــي  الكنائــس  عــدد  أقــل  ومــا  المــوت!  علــى  موشــكة 
كالحمــان المريضــة مــن أولئــك الذيــن ينبغــي أن يطلبــوا الخــروف الضــال! ويوجــد 

دائمــا ماييــن فــوق ماييــن مــن النــاس الذيــن يهلكــون بــا مســيح.
لقــد أثيــرت محبــة هللا التــي ال يســبر غورهــا إلــى عمــق أعماقهــا ألجــل النــاس. 
وإن المائكــة ليندهشــوا حيــن يــرون أولئــك الذيــن تغــدق عليهــم هــذه المحبــة ال 
يقدمــون إال شــكرا ضئيــا تافهــا، يســتغربون ألن النــاس ال يقــدرون محبــة هللا إال 
البشــرية  بالنفــوس  الاحــق  اإلهمــال  علــى  لتســخط  الســماء  إن  تقديــرا ضئيــا. 
وهــل نريــد أن نعــرف كيــف يعتبــر المســيح ذلــك؟ مــاذا يكــون شــعور أب أو أم لــو 
عرفــا أن ابنهمــا الــذي ضــل فــي وســط الثلــوج فــي البــرد القــارس قــد مــر بــه أولئــك 
ويغضبــان  جــدا  يحزنــان  أال  ليهلــك؟  فتركــوه  ينقــذوه،  أن  يمكنهــم  كان  الذيــن 
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ملتهــب  بغضــب  القلــوب  القســاة  القتلــة  بأولئــك  يشــهران  أال  جنونيــا؟  غضبــا 
كدموعهمــا وقــوي كحبهمــا؟ إن آالم كل إنســان هــي آالم كل ابــن هلل. وأولئــك 
الذيــن ال يمــدون يــد المعونــة لبنــي جنســهم الهالكيــن يثيــرون غضــب هللا العــادل. 
هــذا هــو غضــب الخــروف. إن أولئــك الذيــن يدعــون أن لهــم شــركة مــع المســيح 
وهــم فــي نفــس الوقــت ال يكترثــون لحاجــات بنــي جنســهم، لمثــل هــؤالء ســيقول 
الــرب فــي يــوم الدينونــة األخيــر الرهيــب: » الَ أَْعرِفُُكــْم ِمــْن أَيـْـَن أَنْتـُـْم، تَبَاَعــُدوا َعنِّــي 

يَــا َجِميــَع فَاِعلِــي الظُّلْــِم! « )لوقــا 13: 27(.
لهــم  أجمــل  بــأن  يكتــف  لــم  لتاميــذه  المســيح  أســندها  التــي  المأموريــة  وفــي 
عملهم بل قدم لهم الرسالة فقال لهم: » َعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما أَْوَصيْتُُكْم 
ِبــِه «. كان علــى التاميــذ أن يعلامــوا نفــس مــا علاــم بــه المســيح. فمــا تكلــم بــه، ليــس 
فقــط مــا قالــه شــخصيا بــل أيضــاً بواســطة أنبيــاء ومعلمــي العهــد القديــم، ينبغــي أن 
يكــون ضمــن هــذه التعاليــم. كل تعليــم بشــري يجــب إبعــاده، وال مــكان للتقاليــد أو 
إقحــام نظريــات اإلنســان واســتنتاجاته وال للتشــريع الكنســي. إن الوصايــا التــي قــد 
وضعتهــا الســلطة اإلكليريكيــة غيــر متضمنــة فــي كام المســيح لتاميــذه، فينبغــي 
ــم أي خــادم للمســيح وصايــا النــاس. فالنامــوس واألنبيــاء مــع كام المســيح  أال يعلا
وأعمالــه هــي األمانــة المســلمة للتاميــذ ليبلغوهــا للعالــم. إن اســم المســيح هــو 
كلمــة الســر والشــعار المميــز لهــم وربــاط االتحــاد وســلطانهم فــي مجــرى أعمالهــم 

ومصــدر نجاحهــم. ال شــيء ممــا ال يحمــل اســمه لــه أي اعتبــار فــي ملكوتــه.

قوة حية
ينبغــي تقديــم اإلنجيــل ال كنظريــة عديمــة الحيــاة بــل كقــوة عاملــة علــى تغييــر 
الذيــن  فأولئــك  لقوتهــا.  يشــهدون  نعمتــه  يقبلــون  مــن  أن  يريــد  هللا  إن  الحيــاة. 
مــن  يعطيهــم  يتوبــون  بهــم. عندمــا  يقبلهــم مرحبــا  لــه جــدا  كان تصرفهــم مغيظــا 
روحــه اإللهــي ويضعهــم فــي أســمى مراكــز الثقــة ويرســلهم إلــى معســكر العصــاة 
يشــهدوا  أن  عبيــده  مــن  يطلــب  وهــو  المحــدودة.  غيــر  عــن رحمتــه  لهــم  ليُعلنــوا 
لهــذه الحقيقــة وهــي أنــه بواســطة نعمتــه يمكــن للنــاس أن يحصلــوا علــى صفــات 
أن  يريدنــا  وهــو  محبتــه.  بيقيــن  يفرحــوا  أن  ويمكنهــم  المســيح،  بصفــات  شــبيهة 
نشــهد لهــذه الحقيقــة وهــي أن الــرب ال يســتطيع أن يُســتريح حتــى يُســترد الجنــس 
للنــاس امتيازهــم المقــدس وهــو أن  إلــى مركــزه الســابق ليكــون  البشــري ويعــود 

يكونــوا بنيــن وبنــات لــه. 
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إن فــي المســيح رقــة قلــب الراعــي ومحبــة اآلب ونعمــة الُمَخلِّــص الرحيــم التــي 
ال تبــارى. إنــه يقــدم بركاتــه بأكثــر الوســائل جاذبيــة. وهــو ال يكتفــي بمجــرد اإلعــان 
عــن هــذه البــركات، ولكنــه يقدمهــا بطريقــة تجعلهــا علــى أشــد جانــب مــن الجاذبيــة 
لتوقــظ فــي النفــوس الرغبــة فــي امتاكهــا. وهكــذا يجــب علــى خدامــه أن يقدمــوا 
غنــى مجــد العطيــة التــي ال يعبــر عنهــا. إن محبــة المســيح العجيبــة تذيــب القلــوب 
وتخضعهــا فــي حيــن أن مجــرد تكــرار العقيــدة ال يجــدي شــيئا وال يأتــى بنتيجــة. 
ــرََة  » َعــزُّوا، َعــزُّوا َشــْعِبي، يَُقــوُل إِلُهُكــْم «، » َعلَــى َجبَــل َعــال اْصَعــِدي، يَــا ُمبَشِّ
قُولِــي  تََخاِفــي.  الَ  ارْفَِعــي  أُورَُشــلِيَم.  ــرََة  ُمبَشِّ يَــا  ٍة،  ِبُقــوَّ َصْوتَــِك  ارْفَِعــي  ِصْهيَــْوَن. 
يَْجَمــُع الُْحْمــاََن،  ِبِذَراِعــِه  يَْرَعــى قَِطيَعــُه.  إِلُهــِك«... كَــرَاٍع  يَُهــوَذا: »ُهــَوَذا  لُِمــُدِن 
َوِفــي ِحْضِنــِه يَْحِملَُهــا « )إشــعياء ٤0: 1، 9، 11(. أخبــروا النــاس عــن ذاك الــذي 
إن   .)16  ،10 )نشــيد ٥:  ُمْشــتََهيَاٌت «  ـُه  والــذي » كُلُـّ ِربْــَوٍة «  بَيْــَن  ـم  هــو » ُمَعلَـّ
أخاقنــا  علــى  المســيح  صفــات  تنعكــس  أن  ينبغــي  بــل  يكفــي  ال  وحــده  الــكام 
وتظهــر فــي حياتنــا. إن المســيح ينتظــر مــن كل تلميــذ أميــن أن يعكــس صورتــه. 
)روميــة 8:  ابِْنــِه «  ُصــورََة  ُمَشــاِبِهيَن  أوالده » لِيَُكونُــوا  قــد ســبق فعيــن كل  وهللا 
وقداســته  األنــاة  الطويلــة  المســيح  حيــاة  أن  ينبغــي  واحــد  حيــاة كل  وفــي   .)29

ووداعتــه ورحمتــه وحقــه تعلــن للعالــم.
خرج التاميذ األولون ليكرزوا بالكلمة فأظهروا المسيح في حياتهم. وكان الرب 
يعمل معهم، » يُثَبُِّت الَْكاََم ِباآليَاِت التَّاِبَعِة « )مرقس 16: 20(. إن هؤالء التاميذ 
أعــدوا أنفســهم لعملهــم. وقــد اجتمعــوا معــا قبــل يــوم الخمســين وطرحــوا عنهــم كل 
الخافات. كانوا جميعهم معا بنفس واحدة وكانوا يؤمنون بوعد المسيح بإعطائهم 
البركــة فصلــوا بإيمــان. إنهــم لــم يطلبــوا البركــة ألنفســهم فقــط، فلقــد كانــوا مثقليــن 
بحمــل عظيــم لخــاص النفــوس. كان ينبغــي أن يُحمــل اإلنجيــل إلــى أقصــى األرض، 
وقــد طلــب التاميــذ الحصــول علــى القــوة التــي قــد وعدهــم المســيح بهــا. وهكــذا 

انســكب عليهــم الــروح القــدس وآمــن آالف مــن النــاس فــي يــوم واحــد.
الخــدام  ليكــرز  النــاس  آراء  مــن  وبــدال  اآلن.  ذلــك  يحــدث  أن  يمكــن  وهكــذا 
وليســلموا  ومنازعاتهــم  انقســاماتهم  عنهــم  المســيحيون  وليطــرح  هللا.  بكلمــة 
أنفســهم هلل ليســتخدمهم فــي خــاص الهالكيــن. ليطلبــوا البركــة بإيمــان فتأتــي. 
كانــت  وقــد  الُْمبَكِّــَر «  » الَْمطَــَر  هــو  كان  الرســل  أيــام  فــي  الــروح  انســكاب  إن 
نتائجــه مجيــدة. أمــا » المطــر المتأخــر « فســيكون أغنــى وأغــزر )يوئيــل 2: 23(.
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ُمكَملون في المسيح
ســيحصلون  هلل  وأرواحهــم  وأجســادهم  أنفســهم  يكرســون  مــن  كل  إن 
باســتمرار علــى هبــة القــوة الجســدية والعقليــة. ومــوارد الســماء التــي ال تنفــد هــي 
تحــت طلبهــم. إن المســيح يعطيهــم نســمة مــن روحــه وحيــاة مــن حياتــه. والــروح 
توســع  هللا  ونعمــة  والعقــل.  القلــب  فــي  لتعمــل  قواتــه  أســمى  يقــدم  القــدس 
معونتهــم.  إلــى  يخــف  اإللهيــة  الطبيعــة  كمــال  وكل  وتكثرهــا.  وتزيدهــا  قواهــم 
البشــري  ضعفهــم  وفــي  فيــه،  كامليــن  يكونــون  المســيح  مــع  التعــاون  وبواســطة 

القديــر. هللا  عمــل  يعملــوا  أن  علــى  قادريــن  يكونــون 
إن الُمَخلِّــص يتــوق إلــى إظهــار نعمتــه وإلــى أن يطبــع صفاتــه علــى كل العالــم. 
إنــه مقتنــاه، وهــو يرغــب فــي أن يجعــل النــاس أحــرارا وأطهــارا. ومــع أن الشــيطان 
المســفوك ألجــل  الــدم  الغــرض ويعرقلــه فبواســطة  ليعطــل هــذا  يبــذل قصــاراه 
بهــا هللا والخــروف. ولــن  انتصــارات يجــب إحرازهــا حتــى يتمجــد  العالــم توجــد 
َويَْشــبَُع « )اشــعياء  يَــَرى  نَْفِســِه  تََعــِب  يقنــع المســيح حتــى تكمــل النصــرة » ِمــْن 
٥3: 11(. وستســمع كل أمــم األرض إنجيــل نعمتــه. ومــع أن الجميــع ال يقبلــون 
نعمــة الــرب لكــن الذريــة » تَتََعبَّــُد لَــُه. يَُخبَّــُر َعــِن الــرَّبِّ الِْجيــُل اآلتِــي « )مزمــور 22: 
ــَماِء تُْعطـَـى لَِشــْعِب  ــلْطَاُن َوَعظََمــُة الَْمْملََكــِة تَْحــَت كُلِّ السَّ 30(، » َوالَْمْملََكــُة َوالسُّ
الِْميَــاُه  ـي  تَُغطِـّ كََمــا  الــرَّبِّ  َمْعرِفَــِة  ِمــْن  تَْمتَلِــُئ  األَرَْض  » ألَنَّ  الَْعلِــيِّ «.  يِســي  ِقدِّ
ــْمِس َمْجــَدُه «  ، َوِمــْن َمْشــرِِق الشَّ الْبَْحــَر «، » فَيََخافُــوَن ِمــَن الَْمْغــرِِب اْســَم الــرَّبِّ

)دانيــال 7: 27؛ إشــعياء11: 9؛ ٥9: 19(.
ــِر،  ــِر ِبالَْخيْ ــاَِم، الُْمبَشِّ ــِر، الُْمْخِبــِر ِبالسَّ ــاِل قََدَمــِي الُْمبَشِّ » َمــا أَْجَمــَل َعلَــى الِْجبَ
ُمرَاِقِبيــِك.  َصــْوُت  إِلُهــِك!«.  َملَــَك  »قَــْد  لِِصْهيَــْوَن:  الَْقائِــِل  ِبالَْخــاَِص،  الُْمْخِبــِر 
ــٍن ِعْنــَد ُرُجــوِع الــرَّبِّ إِلَــى  يَرْفَُعــوَن َصْوتَُهــْم. يَتَرَنَُّمــوَن َمًعــا، ألَنَُّهــْم يُبِْصــُروَن َعيًْنــا لَِعيْ
َشــْعبَُه.  َعــزَّى  قَــْد  الــرَّبَّ  ألَنَّ  أُورَُشــلِيَم،  ِخــرََب  يَــا  َمًعــا  تَرَنَِّمــي  أَِشــيِدي  ِصْهيَــْوَن. 
َر الــرَّبُّ َعــْن ِذَراِع قُْدِســِه أََمــاَم ُعيـُـوِن كُلِّ األَُمــِم، فَتـَـَرى كُلُّ  فـَـَدى أُورَُشــلِيَم. قـَـْد َشــمَّ

أَطْــرَاِف األَرِْض َخــاََص إِلِهَنــا « )اشــعياء ٥2: 10-7(.
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» إَِلى أَبِي َوأَبِيُكْم «
)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في لوقا 2٤: ٥0-٥3؛ أعمال 1: 12-9(.

حــان الوقــت الــذي يصعــد المســيح فيــه إلــى عــرش أبيــه. فكمنتصــر إلهــي كان 
قبــل  أعلــن  قــد  كان  الســماوية.  المواطــن  إلــى  التــذكاري  بنصــره  يعــود  أن  مزمعــا 
ـِذي أَْعطَيْتَِنــي ألَْعَمــَل قَــْد أَكَْملْتُــُه « )يوحنــا 17: ٤(.  موتــه قائــا ألبيــه: » الَْعَمــَل الَـّ
وبعــد قيامتــه ظــل باقيــا علــى األرض بعــض الوقــت حتــى يتعــرف عليــه تاميــذه فــي 
جســده المقــام الممجــد. أمــا اآلن فقــد اســتعد لانطــاق. لقــد أثبــت حقيقــة كونــه 
مخلصــا حيــا. لــم يكــن بالتاميــذ حاجــة ألن يربطــوا بينــه وبيــن القبــر، ولكنهــم بــدأوا 

يفكــرون فيــه كمــن هــو ممجــد فــي نظــر ســكان الســماء.
اختــار يســوع لمــكان صعــوده بقعــة طالمــا قدســها بحضــوره حيــن كان يعيــش 
بين الناس. إنه لم يختر جبل صهيون حيث مدينة داود وال جبل الُْمِريَّا حيث يرى 
الهيــكل، فهنــاك ســخر الشــعب بالمســيح ورفضــوه، وهنــاك بعدمــا عــادت أمــواج 
الرحمــة بقــوة محبــة أعظــم صدتهــا تلــك القلــوب التــي هــي أقســى مــن الصخــر. فــإذ 
كان يســوع متعبــا ومثقــل القلــب خــرج مــن هنــاك ليســتريح فــي جبــل الزيتــون. 
إن الشــكينا المقــدس إذ ارتحــل عــن الهيــكل األول اســتقر علــى الجبــل الشــرقي 
كأنمــا كان يأبــى تــرك المدينــة المقدســة. فهكــذا وقــف المســيح فــوق جبــل الزيتــون 
بقلــب مشــتاق وهــو يشــرف علــى أورشــليم. لقــد تقدســت أحــراش الجبــل وأوديتــه 
بصلواتــه ودموعــه. وقــد رددت جوانبــه صــدى هتــاف النصــرة مــن الجماهيــر معلنــة 
أنــه ملــك إســرائيل. وعنــد ارتحالــه وجــد مكانــا يســتريح فيــه فــي بيــت لعــازر ببيــت 
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عنيا. وفي بســتان جثســيماني الواقع عند أســفل الجبل كان الســيد يصلي معذبا 
وحــده. فــكان صعــوده إلــى الســماء مــن فــوق هــذا الجبــل. وحيــن يأتــي مــرة أخــرى 
ستســتقر قدمــاه فــوق قمــة هــذا الجبــل نفســه. ولــن يأتــي كرجــل أوجــاع بــل كملــك 
منتصــر ومجيــد عندمــا يقــف علــى جبــل الزيتــون، عندمــا ترتفــع أصــوات هتافــات 
العبرانييــن قائلــة هللويــا ممتزجــة بتســبيحات األمــم قائلــة أوصنــا، وأصــوات هتــاف 

جماهيــر المفدييــن العظيمــة ســترتفع منشــدة وقائلــة: توجــوه ربــا علــى الــكل.

على جبل الزيتون
اآلن ســار يســوع وتاميــذه األحــد عشــر إلــى الجبــل، وإذ مــروا مــن بــاب أورشــليم 
جعــل كثيــرون مــن النــاس ينظــرون نظــرات تســاؤل واســتفهام إلــى تلــك الجماعــة 
الصغيــرة التــي يقودهــا واحــد كان الرؤســاء منــذ أســابيع قليلــة قــد حكمــوا عليــه 
بالمــوت وصلبــوه. ولــم يكــن التاميــذ يعلمــون أن هــذا اليــوم هــو آخــر يــوم يجتمعــون 
وصايــاه  مــرددا  معهــم  الحديــث  فــي  الوقــت  يســوع  صــرف  وقــد  بمعلمهــم.  فيــه 
الســابقة. وعندمــا اقتربــوا مــن جثســيماني توقــف المســيح عــن الســير لكــي يتذكــروا 
ليلــة آالمــه العظيمــة. ومــرة أخــرى  التــي كانــوا قــد تلقوهــا منــه فــي  الــدروس  هــم 
ألقــى نظــره علــى الكرمــة التــي جعلهــا رمــزا لاتحــاد بينــه وبيــن كنيســته واآلب. ومــرة 
أخــرى ردد علــى مســامعهم الحقائــق التــي كان قــد أعلنهــا لهــم. كل مــا كان حولــه 
كان يذكرهــم بمحبتــه التــى لــم يكافــأ عليهــا. حتــى التاميــذ الذيــن كان يحبهــم حبــا 

عظيمــا جلبــوا عليــه العــار فــي ســاعة اتضاعــه وموتــه إذ تركــوه وهربــوا.
لقــد تغــرب المســيح فــي العالــم ثاثــا وثاثيــن ســنة. واحتمــل احتقــار العالــم 
وإهاناتــه وســخريته، وقــد رُفــض ُوصلــب. فــاآلن وهــو مزمــع أن يصعــد إلــى عــرش 
مجــده - إذ يســتعيد فــي ذهنــه جحــود الشــعب الــذي جــاء ليخلصــه- فهــل يحرمهــم 
مــن عطفــه وحبــه؟ أال يركــز محبتــه فــي تلــك المملكــة التــي تقــدره، حيــث المائكــة 
األبــرار رهــن إشــارته لينفــذوا أوامــره؟ كا، فــإن وعــده ألحبائــه الذيــن يتركهــم علــى 
ْهــِر « )متــى 28: 20(. األرض هــو هــذا: » َوَهــا أَنـَـا َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّــاِم إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ

ولــدى وصولهــم إلــى جبــل الزيتــون تقدمهــم يســوع عبــر القمــة إلــى جــوار بيــت 
عنيــا. وهنــا وقــف يســوع واجتمــع التاميــذ حولــه. وإذ كان ينظــر إليهــم بــكل محبــة 
أضــاء وجهــه بنــور باهــر. لــم يوبخهــم علــى أخطائهــم وســقطاتهم. ولكــن آخــر كلمــات 
نطــق بهــا الــرب فــي مســامعهم كانــت كامــا عميقــا فــي رقتــه ولطفــه. وإذ بســط 
يديــه ليباركهــم ويؤكــد لهــم رعايتــه وحراســته ابتــدأ يصعــد إلــى الســماء ببــطء وقــد 
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اجتذبتــه إليهــا قــوة أعظــم مــن أيــة جاذبيــة أرضيــة. وفيمــا كان يصعــد تــاركا إياهــم 
نظــرة  ليلقــوا  المتعبــة  بأنظارهــم  المرتعبــون محدقيــن  المشــدوهون  التاميــذ  نظــر 
أخيــرة علــى ســيدهم الصاعــد. وقــد أخذتــه ســحابة مــن المجــد عــن أعينهــم. وإذ 
اســتقبلته مركبــة الســحابة المائكيــة ســمع التاميــذ هــذا الصــوت ثانيــة: » َهــا أَنَــا 
ْهــِر «. وفــي نفــس الوقــت حمــل النســيم إليهــم  ـاِم إِلَــى انِْقَضــاِء الدَّ َمَعُكــْم كُلَّ األَيَـّ

أعــذب األصــوات الموســيقية مــن أجــواق المائكــة. 

» آتي أيضاً «
وإذ كان التاميــذ ال يزالــون يحدقــون بأنظارهــم إلــى فــوق ســمعوا أصواتــا رنــت 
كأعــذب األنغــام الموســيقية، فلمــا التفتــوا رأوا ماكيــن فــي هيئــة بشــرية فكلماهــم 
إِنَّ  ــَماِء؟  السَّ إِلَــى  تَْنظُــُروَن  َواِقِفيــَن  بَالُُكــْم  َمــا  الَْجلِيلِيُّــوَن،  الرَِّجــاُل  قائليــن: » أَيَُّهــا 
ــَماِء َســيَأْتِي هَكــَذا كََمــا رَأَيْتُُمــوُه ُمْنطَلًِقــا إِلـَـى  يَُســوَع هــَذا الَّــِذي ارْتََفــَع َعْنُكــْم إِلـَـى السَّ

ــَماِء « )أعمــال 1: 11(. السَّ
إن هذيــن الماكيــن كانــا ضمــن ذلــك الجمــع الــذي كان منتظــرا فــي ســحابة نيــرة 
لمرافقــة يســوع إلــى موطنــه الســماوي. كان هــذان المــاكان أرفــع أجنــاد الســماء 
وهمــا اللــذان أتيــا إلــى القبــر عنــد قيامــة المســيح، وكانــا معــه مــدى حياتــه التــي 
عاشها على األرض. كان كل السماويين مشتاقين ومتلهفين النقضاء مدة وجود 
الســيد فــي عالــم شــوهته الخطيــة وجلبــت عليــه اللعنــة. وهــا قــد جــاء الوقــت الــذي 
فيــه يســتقبل ســكان الســماء مليكهــم. ألــم يكــن هــذان المــاكان يتحرقــان شــوقا 
لانضمــام إلــى الجمــع الــذي رحــب بيســوع؟ ولكنهمــا رفقــا وحبــا بأولئــك الذيــن قــد 
تركهــم الســيد انتظــرا ليقدمــا لهــم رســالة العــزاء. » أَلَيْــَس َجِميُعُهــْم أَْرَواًحــا َخاِدَمــًة 

ُــوا الَْخــاََص! « )عبرانييــن 1: 1٤(. ُمرَْســلًَة لِلِْخْدَمــِة ألَْجــِل الَْعِتيِديــَن أَْن يَرِث
صعد المســيح إلى الســماء في هيئة البشــر، وقد رأى التاميذ الســحابة وهي 
تأخــذه. يســوع نفســه الــذي تحــدث وصلــى معهــم والــذي كســر لهــم الخبــز والــذي 
كان معهــم فــي ســفنهم وهــم فــي عــرض البحيــرة، والــذي فــي نفــس ذلــك اليــوم 
جاهــد للتســلق معهــم فــوق جبــل الزيتــون- يســوع هــذا نفســه صعــد إلــى الســماء 
ليجلــس مــع أبيــه فــي عرشــه. وقــد أكــد لهــم المــاكان أن ذاك الــذي قــد رأوه صاعــدا 
ــَحاِب، َوَســتَْنظُرُُه كُلُّ  إلــى الســماء ســيأتي ثانيــة كمــا قــد صعــد. ســيأتي » َمــَع السَّ
َعيـْـٍن « ويقــول الرســول أيضــاً إن » الــرَّبا نَْفَســُه ِبُهتـَـاٍف، ِبَصــْوِت رَئِيــِس َماَئَِكــٍة َوبـُـوِق 
وقــال  أَوَّالً «.  َســيَُقوُموَن  الَْمِســيِح  ِفــي  َواألَْمــَواُت  ــَماِء  السَّ ِمــَن  يَْنــزُِل  َســْوَف  هللِا، 
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يِســيَن  المســيح كذلــك: » َوَمتـَـى َجــاَء ابـْـُن اإلِنَْســاِن ِفــي َمْجــِدِه َوَجِميــُع الَْماَئَِكــِة الِْقدِّ
َمَعُه، فَِحيَنِئٍذ يَْجلُِس َعلَى كُرِْســيِّ َمْجِدِه « )رؤيا 1: 7؛ 1تســالونيكي ٤: 16؛ متى 
2٥: 31(. وحينئــٍذ يتــم وعــده لتاميــذه حيــن قــال: » إِْن َمَضيْــُت َوأَْعــَدْدُت لَُكــْم 
ــْم أَيًْضــا « )يوحنــا  ــا تَُكونُــوَن أَنْتُ ــوُن أَنَ ــُث أَكُ ، َحتَّــى َحيْ ــْم إِلَــيَّ ــي أَيًْضــا وَآُخُذكُ ــا آتِ َمَكانً

1٤: 3(. إذاً يحــق للتاميــذ أن يفرحــوا برجــاء رجــوع ســيدهم.

مفعمون حمدا وشكرا هلل
وذهــول.  بدهشــة  إليهــم  النــاس  نظــر  أورشــليم  إلــى  التاميــذ  رجــع  وعندمــا 
واالنكســار  الغــم  عليهــم  ســيبدو  أنــه  يظــن  كان  وصلبــه  المســيح  محاكمــة  فبعــد 
والخجــل. وكان أعداؤهــم يظنــون أنــه ســيبدو علــى وجوههــم الحــزن وعــار الهزيمــة، 
ولكــن بــدال مــن ذلــك كان يــرى علــى وجوههــم الفــرح والنصــرة. كانــت تتألــق علــى 
وجوههــم أنــوار ســعادة ليســت مــن هــذه األرض. إنهــم لــم ينوحــوا حزنــا علــى آمالهــم 
وانتظاراتهــم التــي خابــت، ولكــن قلوبهــم كانــت مفعمــة حمــدا وشــكرا هلل. وبفــرح 
عظيــم أخبــروا النــاس بذلــك الحــادث العجيــب، حــادث قيامــة المســيح وصعــوده 

إلــى الســماء وقــد قبــل كثيــرون شــهادتهم.
لــم يعــد التاميــذ يرتابــون بالمســتقبل. لقــد عرفــوا أن يســوع فــي الســماء، وأن 
عواطفــه ال تــزال معهــم. وقــد أيقنــوا أن لهــم صديقــا أمــام عــرش هللا فاشــتاقوا إلــى 
أن يقدمــوا طلباتهــم إلــى اآلب باســم يســوع. ففــي رهبــة مقدســة جثــوا للصــاة 
وهــم يكــررون هــذا الوعــد األكيــد عندمــا قــال لهــم المســيح أن: » كُلَّ َمــا طَلَبْتُــْم 
ِمــَن اآلِب ِباْســِمي يُْعِطيُكــْم. إِلَــى اآلَن لَــْم تَطْلُبُــوا َشــيْئًا ِباْســِمي. اُطْلُبُــوا تَأُْخــُذوا، 
لِيَُكــوَن فََرُحُكــْم كَاِمــاً « )يوحنــا 16: 23، 2٤(. لقــد مــدوا يــد اإليمــان إلــى أعلــى 
بَــْل  َمــاَت،  ـِذي  الَـّ ُهــَو  » اَلَْمِســيُح  القويــة:  الحجــة  هــذه  أفواههــم  وفــي  فأعلــى 
ِفيَنــا «  يَْشــَفُع  أَيًْضــا  ـِذي  الَـّ يَِميــِن هللِا،  َعــْن  أَيًْضــا  ُهــَو  ـِذي  الَـّ أَيًْضــا،  قَــاَم  ِبالَْحــِريِّ 
3٤(. وقــد أتاهــم يــوم الخمســين بمــلء الفــرح فــي محضــر المعــزي،  )روميــة 8: 

كمــا قــد وعدهــم المســيح. 

في ديار السماء 
إلــى الديــار الســماوية. فــإذ  كانــت الســماء كلهــا منتظــرة لترحــب بالُمَخلِـّـص 
صعــد ســار فــي المقدمــة وكان فــي أثــره جمهــور الســبايا الذيــن تحــرروا عنــد قيامتــه. 

وقــد تبــع األجنــاد الســماويون ذلــك الموكــب الفــرح بهتافاتهــم وأغانــي حمدهــم.
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يســوع  مــع  الصاعديــن  موكــب  قــدم  هللا  مدينــة  مــن  يقتربــون  هــم  وفيمــا 
األَبْــَواُب  أَيَّتَُهــا  َوارْتَِفْعــَن   ، ُرُؤوَســُكنَّ األَرْتَــاُج  أَيَّتَُهــا  » اِرْفَْعــَن  قائليــن:  الطلــب  هــذا 
ْهِريَّــاُت، فَيَْدُخــَل َملِــُك الَْمْجــِد «. فأجــاب الحــراس المشــتاقون قائليــن: » َمــْن  الدَّ
ُهــَو هــَذا َملِــُك الَْمْجــِد؟ « إنهــم يســألون هــذا الســؤال ال ألنهــم ال يعرفــون مــن هــو 
بــل ألنهــم يريــدون أن يســمعوا صــوت التســبيح والبهجــة القائــل: » الــرَّبُّ الَْقِديــُر 
، َوارْتَِفْعــَن أَيَّتَُهــا  ـاُر ِفــي الِْقتَــاِل. اِرْفَْعــَن أَيَّتَُهــا األَرْتَــاُج ُرُؤوَســُكنَّ ـاُر، الــرَّبُّ الَْجبَـّ الَْجبَـّ
ـاُت، فَيَْدُخــَل َملِــُك الَْمْجــِد «. ومــرة أخــرى يســمع الســؤال » َمــْن  ْهِريَـّ األَبْــَواُب الدَّ
ُهــَو هــَذا َملِــُك الَْمْجــِد؟ « ألن المائكــة ال يتعبــون أبــدا مــن أن يســمعوا أن اســمه 
يمجــد ويســبح. فالمائكــة الذيــن يرافقــون الــرب يجيبــون قائليــن: » رَبُّ الُْجُنــوِد ُهــَو 

.)10-7 الَْمْجــِد « )مزمــور 2٤:  َملِــُك 
حينئــٍذ تنفتــح أبــواب مدينــة هللا علــى ســعتها فيدخــل جماهيــر المائكــة مــن 

األبــواب فــي وســط عاصفــة قويــة مــن الموســيقى المطربــة.

مقبول من هللا
هنــاك العــرش وقــوس قــزح الوعــد. وهنــاك الكاروبيــم والســرافيم. فيجتمــع 
المجلــس  إن  الســاقطة.  غيــر  العوالــم  وممثلــو  هللا  وأبنــاء  المائكــة  جنــد  رؤســاء 
الســماوي الــذي قــد وقــف أمامــه لوســيفر متهمــا هللا وابنــه، وممثلــو العوالــم التــي 
كان الشــيطان يريــد أن يقيــم ســلطانه فيهــا — جميعهــم هنــاك للترحيــب بالفــادي. 

إنهــم يتوقــون لاحتفــاء بنصرتــه ولتمجيــد ملكهــم.
إنــه ال يســتطيع أن  يــأت الوقــت بعــد.  لــم  لكنــه يشــير عليهــم بالتنحــي جانبــا. 
يلبــس إكليــل المجــد أو ثــوب الُملــك. فهــو يدخــل فــي حضــرة أبيــه. ومــن ثــم يشــير 
إلــى رأســه الجريــح وجنبــه المطعــون وقدميــه المثقوبتيــن، ويرفــع يديــه اللتيــن فيهمــا 
آثــار المســامير ويشــير إلــى دالئــل نصرتــه ويقــدم لــآلب حزمــة الترديــد أي أولئــك الذيــن 
أقيمــوا معــه كممثليــن للجمــع العظيــم الذيــن ســيخرجون مــن قبورهــم فــي مجيئــه 
الثانــي. حينئــٍذ يقتــرب مــن اآلب الــذي يفــرح بخاطــئ واحــد يتــوب، الــذي يفــرح بترنــم 
ألجــل واحــد. قبــل وضــع أساســات األرض كان اآلب واالبــن قــد تعاهــدا معــا علــى 
فــداء اإلنســان فيمــا لــو غلبــه الشــيطان. وقــد تصافحــت أيديهمــا فــي عهــد مقــدس 
ليكــون المســيح ضامنــا للجنــس البشــري. ولقــد تمــم المســيح هــذا العهــد فــإذ كان 
معلقــا علــى الصليــب صــرخ مخاطبــا اآلب قائــا » قَــْد أُكِْمــَل « وقــد نفــذ االتفــاق 
كامــا. وهــا هــو اآلن يعلــن قائــا: » أيهــا اآلب، قــد أكمــل. لقــد فعلــت مشــيئتك يــا 
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إلهــي وقــد أتممــت عمــل الفــداء. إذا كان عدلــك قــد اكتفــى فأنــا: » أُِريــُد أَنَّ هــؤاُلَِء 
الَِّذيــَن أَْعطَيْتَِنــي يَُكونُــوَن َمِعــي َحيْــُث أَكُــوُن أَنَــا « )يوحنــا 19: 30؛ 17: 2٤(.

هــا صــوت هللا يســمع معلنــا أن العــدل قــد اكتفــي فانهــزم الشــيطان. إن أحبــاء 
المسيح الكادحين المصارعين على األرض قد أنعم عليهم )قبلوا( في المحبوب 
)راجــع أفســس 1: 6( وأمــام مائكــة الســماء وممثلــي العوالــم غيــر الســاقطة أعلــن 
أنهــم قــد تبــرروا، فحيــث يكــون هــو تكــون كنيســته: » الرَّْحَمــُة َوالَْحــقُّ الْتََقيَــا. الِْبــرُّ 
وحينئــٍذ  ابنــه.  يحتضنــان  اآلب  ذراعــي  إن   .)10  :8٥ )مزمــور  تَاَثََمــا «  ــاَُم  َوالسَّ

يصــدر هــذا األمــر: » لْتَْســُجْد لَــُه كُلُّ َماَئَِكــِة هللِا « )عبرانييــن 1: 6(.
إن الرؤســاء والســيادات والســاطين تعتــرف بفــرح ال ينطــق بــه بســيادة رئيــس 
الحيــاة. وجماهيــر المائكــة ينطرحــون أمامــه بينمــا يصعــد هتــاف الفــرح ويمــأ كل 
الديــار الســماوية قائــا: » ُمْســتَِحٌق ُهــَو الَْخــرُوُف الَْمْذبـُـوُح أَْن يَأُْخــَذ الُْقــْدرََة َوالِْغَنــى 

ــَة! « )رؤيــا ٥: 13(.  َة َوالَْكرَاَمــَة َوالَْمْجــَد َوالْبَرَكَ َوالِْحْكَمــَة َوالُْقــوَّ
إن أغانــي االنتصــار تمتــزج بالموســيقى التــي تبعثهــا قيثــارات المائكــة حتــى 
لتبــدو أن الســماء قــد امتــأت فرحــا وحمــدا. لقــد غلبــت المحبــة وقــد وجــد الضــال 
الَْعــرِْش  َعلَــى  » لِلَْجالِــِس  قائلــة:  تعلــن  وهــي  عاليــة  أصــوات  تــرن  الســماء  وفــي 
ــلْطَاُن إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن « )رؤيــا ٥: 13(. َولِلَْخــُروِف الْبَرَكَــُة َوالَْكرَاَمــُة َوالَْمْجــُد َوالسُّ

ومــن منظــر الفــرح الســماوي هــذا، يعــود إلينــا علــى األرض صــدى قــول المســيح 
العجيــب: » إِنِّــي أَْصَعــُد إِلَــى أَِبــي َوأَِبيُكــْم َوإِلِهــي َوإِلِهُكــْم « )يوحنــا 20: 17(. لقــد 
اتحــدت أســرة الســماويين بأســرة األرضييــن. إن ربنــا ألجلنــا قــد صعــد وألجلنــا يحيــا: 
ُمــوَن ِبــِه إِلَــى هللِا، إِْذ ُهــَو  ـَص أَيًْضــا إِلَــى التََّمــاِم الَِّذيــَن يَتََقدَّ » فَِمــْن ثَــمَّ يَْقــِدُر أَْن يَُخلِـّ

َحــيٌّ ِفــي كُلِّ ِحيــٍن لِيَْشــَفَع ِفيِهــْم « )عبرانييــن 7: 2٥(. 
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