الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل

www.arabicbible.com

أين تجلس؟
عظات بفم القس بولس حذاد

All Rights Reserved
جمٌع الحقوق محفوظة
جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف وال ٌجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طرٌقة طباعٌة
أو الكترونٌة بهدف بٌعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربٌة
للكرازة باإلنجٌلٌ .مكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصً ،كما ٌمكنك أن تنسخها ألجل
توزٌعها مجانا ً لتعم الفائدة.

0

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2014

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل

www.arabicbible.com

تلخيص الكتاب
نواح عدة باختبلؾ
السإال من هذا الكتاب هو أٌن تجلس أنت؟ نتؤمل فً هذا الموضوع من
ٍ
الظرؾ وحرؾ الجرّ بعد "الجلوس على سبٌل المثال جلوس بطرس بٌن الخدام من دون هوٌة
مستترا عن معرفته بالرب او ما الذي اوقع حواء بالتجربة ألٌس الجلوس تحت الشجرة الشهٌة
للنظر؟ كما ٌذكر عن لوط الذي صاهر اهل سدوم بجلوسه بٌنهم وتعذٌب نفسه البارة باألفعال
األثٌمة فالجلوس بٌن,فً ,على,تحت اوتجاه جمٌعها تحدد اهدافنا فً الحٌاة وما نحن علٌه فجلستنا
تحدد مصٌرنا الروحً وٌا لٌتنا نقتفً أثار مرٌم الجالسة تحت اقدام الرب مستمعه لوصاٌاه.
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جلوس بطرس "بٌن"
القراءة :لوقا ٕٕٕٙ-٘ٗ:
التارٌخٔ79ٗ/ٔٔ/ٔٓ :
ٌعلّم الكتاب المقدس أن ٌسوع أجلسنا معه فً السماوٌات ،فً األعالً ،فً مق ٍام لم نكن لنحلم به
ٌوماً .أجلسنا فً السماوٌات جلسة راحة لكً نسترٌح ،وتسترٌح أعصابنا وتهدأ قلوبنا .صحٌح أننا
موجودون فً العالم ،ولكن هذا ال ٌنفً وجودنا مع المسٌح فً السماوٌات .فقصد المسٌح أن ٌرفع
أفكارنا وقلوبنا عن هذا العالم .ومع أنّ اقدامنا تسٌر فً العالم لكن رإوسنا هً دابما ً إلى فوق؛
هذا هو القصد والترتٌب اإللهً لنا .لكن السإال هو أٌن تجلس أنت؟ نتؤمل فً هذا الموضوع من
نواح عدة ،باختبلؾ الظرؾ وحرؾ الجرّ بعد "الجلوس":
ٍ
جلوس بٌن

جلوس على

جلوس فً

جلوس تجاه

جلوس عند جلوس عن
جلوس تحت
فلنتؤمل فً الكلمة األولى :جلوس بٌن" .ولما أضرموا ناراً فً وسط الدار وجلسوا معاً ،جلس
بطرس بٌنهم" (لوقا ٕٕ)٘٘:؛ ولنستخلص ،بنعمة الرب ،من هذه الجلسة بعض ال ِع َبر ألنفسنا.
لماذا جلس بطرس بٌن الخدام؟ معظمنا ٌلوم بطرس فً قلبه ،وأنا أخشى ،بعد أن نتؤمل فً عمل
بطرس أن تتحوّ ل هذه المبلمة الٌنا .
نجد أوالً أن بطرس جلس جلسة الخابؾ .جلس بٌن الخدام وكؤنه ٌهرب من أمر ما .لقد أحسَّ بؤن
اآلفاق الواسعة تضٌق ،وبؤن مجرى األحداث ٌتحوّ ل بشكل َخطِ ر مندفعا ً نحوه ،والنهاٌة راعبة.
رأى ٌسوع ٌسٌر فً طرٌق معٌّنة طالما تخوّ ؾ من سٌره فٌها ،فبدأت الهواجس تتسرّ ب إلى
أفكاره وكؤنه ٌقول :صدق ظنً ،ولكن ال بؤس أرٌد أن اتابع القضٌة الى النهاٌة .كثٌراً ما ٌكون
الخوؾُ سبب جلستنا بٌن الخدام .الجلسة ؼٌر طبٌعٌة ،ولو حاولنا أن نسؤل بطرس لماذا تجلس
هناك لوجدنا لدٌه أسبابا ً كثٌرة :أضرموا ناراً فً وسط الدار والجو بارد فجلسوا ٌستدفبون،
وجلست معهم أستدفا .لكن هذا ال ٌجعل الجلسة مبلبمة وفً محلها .أحٌانا ً كثٌرة تكون عندنا
ردود فعل ،ال نعرؾ كٌؾ نتصرؾ هذا التصرؾ ولكن السبب ٌكون مجرد رد فعل .نحاول أن
نتجنب أمراً ما فنقع فً أمر أصعب .نهرب من الحٌة كً ال تلسعنا فٌبلقٌنا دب .نستطٌع القول إن
نفسٌة بطرس أوصلته الى وضع ؼٌر سلٌم وال ؼرابة ،ما دام بطرس قد نام وقت الصبلة.
نجد ثانٌا ً أن بطرس جلس جلسة المتس ّتر .هل نجلس نحن أحٌانا ً هذه الجلسة فنتس ّتر بٌن الخدام
حال كهذه نفقد هُوٌتنا وبدل أن تكون النظرة إلٌنا نظرة فردٌة
ونعتقد بؤننا نستطٌع أن نضٌع؟ فً ٍ
شخصٌة ،تصبح النظرة عامة .فؤنت ضمن مجموعة من الخدام من دون هوٌة ،وإذ لم ٌكن أحد
من هذه المجموعة ٌملك أٌة صفة خاصة به ،استطاع أن ٌندسّ فً هذا الصؾ وٌضٌع .لكن عٌن
هللا تنظر وتراقب كل واحد منا فبل نستطٌع أن نختفً من أمام عٌنه .نزل بطرس الى الدهلٌز،
واختبؤ فً ؼرفة داخلٌة ،ولكن فً الوقت المعٌّن وعندما صاح الدٌك ،نظر ٌسوع الى بطرس
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وكؤنه استطاع بنظرته أن ٌخترق حاجز الخدام وأن ٌدخل الى الدهلٌز وأن ٌرى بطرس الخابؾ
والمتس ّتر وأن ٌدخل الى صمٌم قلبه .لم ٌنبس ٌسوع ببنت شفة ،ولكن كان فً نظرته كل الكبلم
الذي ٌعنً لبطرس ما عناه ،فؤخرجه الى خارج ودفعه إلى االعتراؾ بفعلته وإذ ذاك قال :إنً
فرد وٌجب أن أبقى فرداً فبل أخسر هُوٌتً ،أنا وحدي اخرج اآلن فرداً الى خارج واعبّر عن
شخصٌتً وعن هُوٌتً  .وهكذا نجد أنّ بطرس أقرّ بؤن جلسة التس ّتر هذه ،مع كل ما تحوٌه من
كلمات وشعارات ،ال ٌمكن أن تخفً حقٌقة وضع شاذ.
ونجد ثالثا ً أن جلسة بطرس بٌن الخدام كانت جلسة المعاشرات الردٌبة التً تفسد األخبلق الجٌدة.
فبطرس بدل أن ٌإثر فً مجموعة الخدام ،أثرت مجموعة الخدام فٌه .كان بطرس من ّكس الرأس
خافض النظر أمام الخدام الذٌن كانوا أسٌاد الموقؾ .وٌا للعار والخجل؛ لقد ز ّج بطرس نفسه فً
عشرة ردٌبة فانصبّت الهجمات علٌه من كل حدب وصوب .نحاول أحٌانا ً أن نخفً نفوسنا
وهوٌتنا بٌن الجماعة ولكن الجماعة نفسها ال ترضى ،إذ ترٌد لنا أن نكون جزءًا منها أو ال نكون.
نظن أحٌانا ً أننا نستطٌع أن نعاشر وأن نشارك وأن نساٌر ،لكننا فً ذلك مخطبون ،ألن الجماعة
ال ترضى ،والعالم ال ٌرضى ،والشٌطان ال ٌرضى ،والرب ال ٌرضى .لقد ظن بطرس أنه تدبّر
أمره ور ّتب أوضاعه وجلس مسترٌحاً ،لكنه فوجا حٌن وجّ ه واح ٌد ناظرٌه نحوه قاببلً :أنت منهم
وال تستطٌع أن تكون منهم وم ّنا فً آن ،أبرز هوٌتك .عندب ٍذ اضطر بطرس أن ٌخفً نفسه وراء
َ
استطعت أن تخدع نفسك وأن تخدع سٌدك
أجوبة خاطبة .وبعد قلٌل ارتفع صوت آخر قاببلً :إن
فإنك ال تستطٌع أن تخدعنا .ومرة أخرى ٌجد بطرس نفسه فً موقؾ صعب فٌتن ّكر لهوٌته .ال
موقؾ بٌن بٌن ،فإما أن أكون مع ٌسوع وإما ضد ٌسوع؛ إمّا أن أكون مع العالم مع الجماعة وإما
َ
فخر واعتزاز .وتؤتً خادمة لتشٌر إلٌه باصبع
ال أكون .ما أجمل المواقؾ التً نتخذها بكل ٍ
االتهام فٌجبن مرة اخرى ،وال ؼرابة ،ألن الضعؾ الروحً هو نتٌجة اندماجنا فً أجواء ؼٌر
روحٌة ،فنمتصّ هذه األجواء ونتؤثر بها .عندما نكون خابفٌن ومتس ّترٌن نفقد شخصٌتنا فٌستولً
علٌنا الضعؾٌ .ستؽ ّل الشٌطان ضعفنا هذا وٌشن علٌنا هجوما ً جارفا ً وهكذا ٌستطٌع بسهولة أن
ٌوقعنا فً حبابله وفً شراكه.
هذه العشرة الردٌبة تعنً الوقوؾ على حافة االرتداد .ال ُندفع دفعة واحدة ومرة واحدة من مكان
الى مكان ،بل إنّ االرتداد ٌحصل باالنزالق روٌداً روٌداً حتى نرى نفوسنا وقد أصبحنا فً وضع
ؼٌر مبلبم نفقد فٌه الشهادة ،فبل ٌبقى مجال للكبلم بعد .وأفضل ما ٌقال إن االنسان ٌعجز عن
تمجٌد سٌّده فً أوضاع كهذه ،إذ ٌجد نفسه أعقد اللسان مكتوؾ الٌدٌن ألنه جلس "بٌن" ،جلس
قرٌبا ً من التجارب.
فالقضٌة لٌست رفع شعارات واعتدا ًدا بالنفس وتعداد مآثر ،بل اتخاذ مواقؾ عملٌة شجاعة .كلنا
ٌعرؾ اندفاع بطرس وحماسته وادعاءاته .لقد صلى الرب ألجل بطرس لكً ال ٌفنى إٌمانه.
وكؤنً ببطرس ٌقول له :أتصلًّ ألجلً ٌا رب؟ ص ِّل ألجل توما وألجل فٌلبس ،ص ِّل ألجل ؼٌري
ال ألجلً" .أنً مستعد أن أمضً معك حتى إلى السجن وإلى الموت" (لوقا ٕٕ .)ٖٖ:إزاء هذا
الوضع أ ّكد له ٌسوع أن الدٌك سٌكون شاهداً على كبلمه وقبل أن ٌصٌح الدٌك مرتٌن سٌنكره
ثبلث مرّ ات.
مهما كان المإمن عظٌما ً فً إٌمانه ومتقدما ً فً اختباراته ،فهو عرضة للوقوع فً التجربة إن هو
اقترب إلٌها .فالشٌطان أقوى مِن أقوى مإمن لوال نعمة المسٌح .وهو ،بؤسالٌبه الخداعةٌ ،جعلنا
نعتقد أننا لن نتؤثر باألجواء التً نوجد فٌها ،وهكذا ٌضرب الؽرور حٌاتنا ،ونعت ّد بؤنفسنا؛ فنـز ّج
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بها فً أماكن ال ٌرضى الرب عنها .فالرب وعدنا بؤنه معنا وٌحفظنا ما دمنا فً مشٌبته .لكننا
نجد أنه ترك بطرس فً وقت التجربة ٌتدبر أموره بنفسه ،فكان عاجزاً عن فعل أي شًء ،سوى
أن ٌخرج الى خارج وٌبكً بكا ًء مرّ اً .بٌد أنّ الرب بنعمته ومحبته َق ِب َل توبته ودعاه من جدٌد.
إذاً ،جلوس بطرس بٌن الخدام ٌعنً الجلوس فً مكان قرٌب من التجربةٌ .جب أال ّ ٌؽٌب عن بالنا
أن الهرب فً كثٌر من األحٌان هو لؤلبطال الشرفاء .وكما ٌقول الكتاب" :وأمّا أنت ٌا إنسان هللا
فاهرب من هذا"
(ٔتٌموثاوس  .)ٔٔ:ٙفلو مرّ أحدنا من هناك ورأى بطرس جالسا ً بٌن الخدام سٌبادره بالقول:
"ماذا تعمل هنا ٌا رجل هللا ،تجلس بٌن المؤجورٌن الذٌن ٌخدمون رإساء الكهنة وٌنفّذون
أوامرهم ،هم ٌتجسسون على الناس محاولٌن إٌقاعهم فً حبابلهم وأشراكهم كً ٌشتكوا علٌهم .هل
ستفٌدهم بشًء ٌا بطرس؟ أنت صاحب دعوة وهم أصحاب دعوة ،أنت خادم وهم خدام أٌضاً،
لكن ش ّتان ٌا بطرس بٌن دعوتك ودعوتهم ،هم خدام نفوسهم وأسٌادهم ،أما أنت فخاد ٌم لٌسوع.
لقد كثرت فً هذه األٌام تسمٌات الخدام بحق وبؽٌر حق .علٌنا أن نحترز وال ننجرؾ وراء كبلم
وحركات وتسمٌات وشعارات ونشاطات هً بعٌدة كل البعد عن الدعوة اإللهٌة.
ما أجمل أن نعود الى الكتاب لنجد التعالٌم الصافٌة والنقٌة ،فنعمل ما ٌُعلّمنا به ،بدل أن نستخدم
ذوقنا وضمٌرنا ونصؽً إلى آراء اآلخرٌن .إنّ المإمنٌن فً هذه األٌام األخٌرة ال ٌرٌدون التعلٌم
كثٌراً ،وخصوصا ً المواضٌع التً تتطرّق الى النواحً الحساسة كالترتٌب والمبادئ والنظم
الكتابٌة ،بل ٌفضلون األمور الناعمة والمسلٌّة.
مآس حصلت جرّ اء الجلوس فً أماكن ؼٌر البقة .ما الذي أوقع داود قدٌما ً
ٌذكر لنا الكتاب سلسلة
ٍ
فً التجربة؟ ألٌس ألنه صعد لٌتمشى على السطح ،وٌراقب الناس ،فٌما الحرب على أشدها .ز ّج
نفسه فً مكان وفً وضع ؼٌر مبلبمٌن ،فكانت النتٌجة أنه سقط فً الفخ.
ما الذي أوقع حواء فً التجربة؟ لقد حذرها الرب من االقتراب من الشجرة التً فً وسط الج ّنة،
فلماذا اقتربت من وسط الجنة وتفرست فً الشجرة التً فً وسط الج ّنة؟ كان ٌنبؽً أن تبتعد عن
ذلك المكان ،وال سٌما أن امامها مساحات شاسعة من األشجار التً تحمل ما ّلذ وطاب من أنواع
الثمار .فالشٌطان ٌستؽ ّل هذه الجلسة تحت الشجرة المحرّ مة لكً ٌوقع الجالس فً التجربة
وماذا نقول عن لوط الذي كان "ٌعذب ٌوما ً فٌوما ً نفسه البارة باألفعال األثٌمة" (ٕبطرس ٕ)2:؟
ولماذا وضعت نفسك فً هذا المكان ٌا لوط وصاهرت أهل سدوم ؟ ٌسوّ غ بعضهم وجوده هناك
لعله ٌستطٌع أن ٌربحهم للرب ،لكن كانت النتٌجة أنه جلب الوٌبلت على نفسه وعلى عابلته.
وجلوس إشعٌاء النبً مع ّ
عزٌا الملك لم ٌكن بركة له ،إذ َطوال المدة التً كان إشعٌاء فٌها مع
ّ
عال .كان مشؽوالً بالملك وبالببلط الملكً بما فٌه من مركز
عزٌا لم ٌَ َر الرب جالسا ً على كرسً ٍ
وجبروت وجاه ،فٌما كان الرب محضّراً له جلسة أخرى ٌستطٌع فٌها أن ٌرى رإى هللا.
وماذا نقول عن دٌنا التً خرجت لتتفرج على بنات األرض .تعاشرهم وتجالسهم حتى تتعلم منهم
وتتثقؾ بثقافتهم ،علّها تتكسّب شٌبا ً جدٌداً ،فكانت النتٌجة مؤساة ،إذ قد جلبت العار على العابلة
وتسببت بالمشاكل والخطر والحرب واالنزعاج والتكدٌر .فقد كانت دٌنا فً مكان ؼٌر مكانها
وفً جو ؼٌر جوّ ها .أٌن تجلس أنت ،هل تجلس بٌن الخدام؟
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جلوس أفتٌخوس "فً"
القراءة :أعمال الرسل ٕٕٓٔ-9:
التارٌخٔ79ٗ/ٔٔ/ٔ9 :
لقد جلس بطرس "بٌن" الخدام ،جلسة الخابؾ والمتس ّتر ،جلس بٌن خدام مؤجورٌن وفً مكان
لٌس مكانه .ولوال نظرة المسٌح إلٌه إلنقاذه فً الوقت المعٌّن ،لكان تهوّ ر وابتعد وفشل فشبلً
ذرٌعاً.
واآلن نرٌد أن نتؤمل فً "الجلوس فً"ٌ .ذكر الكتاب المقدس أن أفتٌخوس كان جالسا ً فً الطاقة
متثقبلً بنوم عمٌق .وهذا ال ٌعنً أن جلوس أفتٌخوس كان فً ؼٌر محله ،لكننا نعلم أنه سقط من
الطبقة الثالثة ووقع مٌتاً .وهذه النتٌجة تساعدنا أن نمٌّز إن كان الوضع سلٌما ً أم ال .لذا نرٌد أن
نتعلم ال ِع َبر من حادثة جلوس أفتٌخوس فً الطاقة ،معرّ جٌن على ذكر األسباب التً أوصلت
أفتٌخوس إلى هذه الحال.
كان التبلمٌذ مجتمعٌن فً أول األسبوع ،وٌا لَ ِع َظم االجتماع إذ إنّ الرسول بولس بشحمه ولحمه
فً وسطهمٌ ،كلمهم وٌعلمهم .فرصة نادرة ٌؽتنمها الرسول لكً ٌشاركهم فً اختباراته وٌنقل
إلٌهم أخبار النهضة واإلنتعاش فً كل مكان .فً هذا االجتماع المبارك والحٌوي والمنعش نجد
أفتٌخوس ٌجلس فً الطاقة.
إنّ أول خطإٍ ارتكبه أفتٌخوس هو أنه ارتقى أعلى من اآلخرٌن .نحن ال نعرؾ ما هو السبب ،لكن
نستطٌع أن نإكد أن عند أفتٌخوس أسبابا ً خاصة جعلته ٌنفرد فً شخصٌته عن اآلخرٌن فً
الكنٌسة .وقد تكون هذه األسباب الخاصة أعذاراً شرعٌة بالنسبة إلى الفرد ،ولكنها تصبح ؼٌر
مقبولة وؼٌر شرعٌة عندما تخالؾ الترتٌب الكتابً وتجعل اإلنسان ٌرتفع بها عن مستوى
الكنٌسة .فمن لدٌه أسباب خاصة فلٌحتفظ بها لنفسه وال ٌشارك اآلخرٌن بها ألنها لٌست بركة
لآلخرٌن وال للكنٌسة.
كان الجمٌع بنفس واحدة ،جسما ً واحداًٌ ،جتمعون فً مكان واحدٌ ،جمعهم هدؾ واحدٌ ،ربطهم
مصٌر واحد ،سٌدهم واحد ،لهم خدمة واحدة .لكن أفتٌخوس انفرد عن الكنٌسة وارتفع إلى الطبقة
الثالثة .انتقى مكانا ً مرٌحا ً فً طاقة وجلس فٌها .جلس بصفة مراقب وكؤن ما ٌدور حوله ال
ٌخصه ال من قرٌب وال من بعٌد .إنّ الوضع السلٌم فً اجتماع الصبلةٌ ،ح ّتم على الجمٌع أن
ٌصلّوا بنفس واحدة ،وخبلل االسبوع التبشٌري ان ٌنشؽل الجمٌع بالخدمة التبشٌرٌة ،وفً اجتماع
درس الكتاب المقدس أن ٌر ّكز الجمٌع على تفحّ ص الحقابق اإللهٌة ،وهكذا ٌكون الجمٌع فً روح
الصبلة وفً عبلقة بالرب ،بٌد أن اناسا ً ٌتلفتون ذات الٌمٌن وذات الٌسار ،وٌرتقون إلى الطبقة
الثالثة وكؤنهم ٌحملون منظاراً فٌه ٌراقبون ما ٌدور حولهم .الجمٌع ٌتعزون بوجود الرب فً
الوسط والجمٌع ٌنتظرون كبلما ً وبركة وتعزٌة ورإى جدٌدة ،فٌما أفتٌخوس ٌجلس فً الطاقة
مراقبا ً ما ٌجري حوله؛ فإذا وجد أن ما ٌجري هناك ٌناسب أداءه نزل واندمج وإال بقً فً الطاقة
ٌراقب وٌتفرج .إنّ الكنٌسة لٌست مسرحا ً للفرجة ،لكنها مسرح للجهاد والعمل .إنها تمثل وجود
هللا فً العالم وتحمل قضٌة الصلٌب وقصة الفداء ،لذا فهً تحتاج إلى مشاركة أعضابها بعضهم
مع بعض.
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إن الكثٌرٌن فً أٌامنا هذه ٌشبهون أفتٌخوس .فهم ٌجلسون مع الجالسٌن وٌعبدون مع العابدٌن
وٌرنمون مع المرنمٌن وٌخدمون مع الخادمٌن ولكن لهم "طاقتهم" الخاصة "وطبقتهم" الخاصة
ٌجلسون فٌها باستمرارٌ .راقبون وال ٌشاركون بشكل فعلً وعملً .قد ُنشرك بعض حواسنا فً
خدمة الكنٌسة ولكن القلب ال ٌنسجم وال ٌشارك .فالكتاب المقدس ٌش ّدد على الروح الواحدة والقلب
الواحد والرأي الواحد والحس الواحد .وأحٌانا ً نظن أنه بسبب إطالة اطناب الكنٌسة وازدٌاد عدد
أعضابها تفقد الكنٌسة الى ح ٍد ما روح المشاركة .ولكن ال بد أن عدد أعضاء الكنابس التً خدم
فٌها الرسول بولس كان ٌفوق عدد أعضاء كنابسنا الٌوم ،وهذا لم ٌُفقدها روح المشاركة .إن روح
المشاركة هً نتٌجة الشركة مع الرب ،وما دام الرب فً وسط الكنٌسة وما دام الرب مع شعبه
وما دامت لنا شركة متٌنة معه فنحن فً شركة بعضنا مع بعض .لقد فقد أفتٌخوس روح الصبلة
وروح العبادة وبالتالً فقد روح المشاركة.
إنه ألمر مإسؾ أن ٌصل المإمن إلى هذه الحالة .فقد ٌصل المإمن إلى درجة ٌتمكن فٌها من
درس كلمة هللا وفهمها ،وٌتمكن بسهولة من تنسٌق المعلومات تنسٌقا ً وافٌاً ،وقد ٌتخصص فً أحد
مرافق الخدمة ،ولكن إن كان هنالك من مجال للحسد والؽٌرة ،فمإمن كهذا ال ٌُحسد ،بل ٌُحسد من
أتقن فن العبادة والدخول إلى العمق إلى قدس األقداس؛ ٌُحسد من دخل إلى بٌت الخمر فتلذذ
بالشركة مع الرب وبشركة القدٌسٌن التً هً عمود من أعمدة الكنٌسة" :وكانوا ٌواظبون على
تعلٌم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات" (أعمال الرسل ٌُٕ .)ٕٗ:حسد من ٌحب األجواء
الروحٌة وٌتشوق إلٌها وٌندمج فٌها.
ال نعلم لماذا وصل أفتٌخوس إلى ح ِّد فقدان روح الشركة ،فجلس فً الطاقة بعٌداً عمّا ٌجري
حوله ،بعٌداً عن هذه األجواء الجمٌلة المباركة .لماذا أصبح مراقبا ً متفرجا ً ال ٌتمكن من
المشاركة؟ ربما روٌداً روٌداً ومن دون أن ٌدري تسربّت إلٌه روح االنتقاد ،فراح ٌنتقد الترتٌبات
والناس جمٌعاً .بدأ بانتقاد بعض األخطاء الظاهرة متناسٌا ً نفسه ،ثم
واالنظمة واالجتماعات كلَّها
َ
بدأ ٌنتقد األخطاء اإلستنتاجٌة ونسً نفسه ،ثم بدأ ٌعتقد بؤنه فً مركز ٌستطٌع فٌه أن ٌمٌز خٌر
تمٌٌز وٌبنً نفسه .وهذه االنتقادات تبدأ همسا ً ثم تصبح وسوسة ثم ترتفع لتصبح صوتا ً وأخٌراً
تعلو ل ُتمسً َجلَ َب ًة وضجٌجاً.
كانت النتٌجة أن أفتٌخوس وجد نفسه من دون صدٌق أو رفٌق أو حتى محب .ولو حاول أن ٌجد
فً الكنٌسة مقعداً ٌجلس فٌه لوجد نفسه بجوار من انتقده فما أمكنه الجلوس .لم ٌجلس فً الطاقة
رؼبة منه فً الجلوس هناك ،لكنه أوصل نفسه إلى هذا المستوى ،فكانت النتٌجة أن الطبقة األولى
رفضته تلقابٌا ً ألنه رفضها ،وهكذا وجد نفسه منفٌا ً فً سجن إجباري ،وحٌداً متقوقعا ً فً الطاقة.
هل من عبلج؟ وهل استطٌع أن أؼٌّر الوضع؟ نعم ،لكن ٌنبؽً لك أن تؤخذ المبادرة .فإن كنت
ترٌد محبة ،فعلٌك أن تق ّدمها أوالً .وإن رؼبت فً أن ٌزورك اآلخرون وٌهتموا بك ،فعلٌك أن
تبادر إلى ذلك أوالً" .فكل ما ترٌدون أن ٌفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أٌضا ً بهم" (متى
.)ٕٔ:9
إٌاك ٌا أخً من النقد والمذمة والكبلم على اآلخرٌن .إٌاك أن تكون كمرٌم التً همست كبلما ً فً
ؼٌر محله ،مما جعل الرب ٌؤخذ اإلجراءات البلزمة وٌُظهر برص القلب إلى الخارج .لنسرع إلى
معالجة األمر قبل أن ٌستفحل .لنكن إٌجابٌٌن فسنرى كٌؾ ستتبدل كل الظروؾ.
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ال نقدر أن نعود إلى العالم لنعٌش فٌه من جدٌد ،إذ نعلم أن فً العالم ذبابا ً ووحوشا ً ضارٌة
ومخٌفة .وكذلك نعلم أن العالم ٌسٌر بخطىً سرٌع ٍة نحو الدمار والهبلك .لقد وعى أفتٌخوس هذه
الحقٌقة ،إذ ال ٌستطٌع أن ٌرجع إلى الوراء وفً الوقت عٌنه ال ٌستطٌع أن ٌعٌش فً الكنٌسة
وٌندمج فً الكنٌسة وٌتعزى فً الكنٌسة ،لذلك وجد الحل فً التس ّتر فً الطاقة .أراد أن ٌعٌش بٌن
بٌن .نسؤل عنه ظانٌن أنه لٌس بموجود فٌجٌب من الطاقة وكؤنه شبه موجود .عضو فخري
ٌنتسب وال ٌشارك.
ال ٌمكنك أن تعرّ ج بٌن الفرقتٌن ألن "الملتوي فً طرٌقٌن ٌسقط فً إحداهما" (أمثال  .)ٔ2:ٕ2ال
ٌمكنك أن تكون فً الكنٌسة وخارجها فً آن .كم ٌشدد الكتاب على الهوٌة الواضحة ،هوٌة
اإلٌمان" .ال تزرع حقلك صنفٌن … ال تحرث على ثور وحمار معاً .ال تلبس ثوبـا ً مختلطـا ً
صوفـا ً وكتانـا ً معـاً" (تثنٌة ٕٕ .)ٔٔ-7:لتكن هوٌتك صرٌحة ،إمّا مع الرب من كل قلبك وإمّا مع
العالم .إن كان إٌمانك ذا قٌمة فهو ٌستحق أن ٌعاش ،إذاً لِ َن ِع ْش ُه كما ٌجب أن ٌعاش و ُنظهره للمبل.
ال َت ِعشْ فً عالمك الخاص ،عش فً عالم الكنٌسة ،عش فً عالم الكتاب المقدس ،عش بحسب
البرنامج اإللهً.
ربما لم ٌكن أفتٌخوس معجبا ً بوعظ الرسول بولس ،أو ربما شعر بؤن الكبلم موجّ ه إلٌه ،وٌحثه
على التؽٌٌر والتوبة ،أو ربما حمل الكبلم فً طٌّاته توجٌهات جدٌدة تدفعه نحو توجّ هات جدٌدة،
فكانت النتٌجة أنه انسحب إلى عالمه الخاص.
ماذا هنالك فً الطاقة؟ فً الطاقة أعٌش بحسب ارتٌاحً الشخصً وبحسب ما ٌملٌه عل ًّ
ضمٌري .إن وعظ الرسول بولس جمٌل جداً وال سٌما أنه ٌنبع من شخص مبارك قام بتؤسٌس
كنابس متعددة ومباركة ،ولكننً لست مستعداً لهذا النوع من اإلٌمان ،انا اختار الطرٌق الذي
ٌناسبنً ،انا اختار الطرٌق األسهل؛ امّا الرب فٌرٌد لنا ان نعٌش الحٌاة المطلوبة ،المرتكزة على
المبادئ الكتابٌة ال على استحساننا الشخصً.
ٌرسم لنا الرب ٌسوع معالم الطرٌق الذي ٌجب أن نسلكه فٌقول "ادخلوا من الباب الضٌق ،ألنه
واسع الباب ورحب الطرٌق الذي ٌإ ّدي إلى الهبلك ،وكثٌرون هم الذٌن ٌدخلون منه .ما أضٌق
الباب وأكرب الطرٌق الذي ٌإ ّدي إلى الحٌاة وقلٌلون هم الذٌن ٌجدونه" (متى ٖٔ:9وٗٔ) .ربما
كان حدٌث الرسول بولس ٌتناول الباب الضٌق ،فكان ٌتكلم بما ٌقوله الكتاب معلّما ً التعالٌم السلٌمة
والصافٌة ،أمّا اخونا أفتٌخوس فانزعج وانسحب.
ثمة تعالٌم سهلة التطبٌق مإسسة على جو المرح والتساهل ،وثمة تعالٌم عصرٌة زحفت إلى
ببلدنا تنادي بإنجٌل اجتماعً ٌصورّ لنا الحٌاة جمٌلة وممتعة ،وإذ ذاك ّ
ٌحثنا على استؽبلل كل ما
فٌها لكً نستمتع بها .ولكن كتابنا ٌعلّم بؤن نفرح بالرب ال بالعالم وما فٌه من أفراح زابفة وهمٌّة.
"افرحوا فً الرب كل حٌن وأقول أٌضا ً افرحوا" (فٌلبً ٗ.)ٗ:
ٌظنّ بعض الناس احٌانا ً أن تعالٌم الرسول بولس الصرٌحة والنقٌة تسمو فوق مستوى إدراكهم
الروحً ،فبل حاجة لهم أن ٌكلّفوا أنفسهم مشقّ َة معرفتها .وقد تدعوهم هذه التعالٌم إلى اعتماد خطة
جدٌدة فً حٌاة اإلٌمان حٌث التكرٌس والقداسة ،فٌشعرون بؤن هذا الكبلم ٌصلح لؽٌرهم ولٌس
لهم ،ولسان حالهم ٌقول ما قاله مبلك كنٌسة البلودكٌٌن قدٌماً" :إنً انا ؼنً وقد استؽنٌت وال
حاجة لً إلى شًء" (رإٌا ٖ .)ٔ9:هل نصل إلى وقت نحسّ فٌه بالتخمة ،وبؤن ما عندنا ٌكفٌنا،
ولسنا فً حاجة إلى بركة جدٌدة ولذا ال نحتاج إلى أجواء العبادة والشركة الروحٌة؟
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ربما لم ٌعد أفتٌخوس ٌحتمل كلمة الوعظ ،وكما ٌقول النبً إشعٌاء" :لم ٌشاءوا أن ٌسمعوا شرٌعة
الرب .الذٌن ٌقولون للرابٌن ال تروا وللناظرٌن ال تنظروا لنا مستقٌمات ،كلمونا بالناعمات"
(إشعٌاء ٖٓ7:وٓٔ)" .ألنه سٌكون وقت ال ٌحتملون فٌه التعلٌم الصحٌح بل حسب شهواتهم
الخاصة ٌجمعون لهم معلمٌن مست ِح ّكة مسامعهم فٌصرفون مسامعهم عن الحق وٌنحرفون إلى
الخرافات" (ٕتٌموثاوس ٖٗ:وٗ) .هإالء ٌفضّلون المواضٌع التً تلعب على أوتار العواطؾ
واآلذان وال تإثر فً القلب أو اإلرادة.
كل شًء ممتاز بالنسبة إلى هإالء  ،الترنٌم ممتاز ،والحضور ممتاز" ،وٌشفون كسر بنت شعبً
على عثم قابلٌن سبلم سبلم وال سبلم"
(إرمٌا ٌ .)ٔٗ:ٙجب أن ٌُصلَح الكسر أوالً ثم ٌُجبر .ال بد لك ٌا إرمٌا من أن تكشؾ الحق وتضع
إصبعك على الجرح" .أما أنت ّ
فنطق حقوٌك وقم وكلّمهم بكل ما آمرك به .ال ترتع من وجوههم
لببل أرٌعك أمامهم"
(إرمٌا ٔ.)ٔ9:
لكن الشعب ٌرٌد نوعا ً آخر من الكبلم ،كبلما ً ٌشنؾ آذانهم وٌطربهم" .وٌؤتون إلٌك كما ٌؤتً
الشعب وٌجلسون أمامك كشعبً وٌسمعون كبلمك وال ٌعملون بـه ألنـهم بؤفواههم ٌُظهرون أشواقا ً
وقلبهم ذاهب وراء كسبهم .وها أنت لهم كشعر أشواق لجمٌل الصوت ٌُحسن العزؾ فٌسمعون
كبلمك وال ٌعملون به" ،لكن ال تفشل
ٌا حزقٌال ألنه فً ٌوم من األٌام سٌعلمون" ،أن نبٌا ً كان فً وسطهم" (حزقٌال ٖٖ.)ٖٖ-ٖٔ:
ربما كان ألفتٌخوس َن َفسٌ قصٌر ،وهذه علة وآفة فً هذه األٌام .نبدأ بالروح ونكمَّل بالجسد .نبدأ
حارّ ٌن  ،مصلٌن ،مكرسٌن ،ثم نبرد ونفتر ونتؽٌر ،والسبب َن َفسٌ قصٌر" .ألن كثٌرٌن ٌسٌرون
ممن كنت أذكرهم لكم مراراً واآلن أذكرهم أٌضا ً باكٌاً"  -بؽصّة ،وحرقة وحزن( ،فٌلبً ٖ.)ٔ2:
وأخٌراً جلس أفتٌخوس فً الطاقة ألنه ظن أن بإمكانه االستؽناء عن الكنٌسة .الكنٌسة تعلّم وهو
استؽنى عن تعلٌمها ،الكنٌسة تتعبد وهو استؽنى عن العبادة ،الكنٌسة تخدم وهو استؽنى عن
الخدمة ،الكنٌسة تتلمذ وهو استؽنى عن التلمذة ،الكنٌسة ترعى وتحضن أما هو فلٌس فً حاجة
إلى أحد؛ فجلس وحده .لكن لوال الكنٌسة لمات وبقً مٌتاً .أفتٌخوس المستؽنً سقط من الطبقة
الثالثة فوقع مٌتاً ،ولوال صبلة الكنٌسة واحتضانها ومساعدتها لبقً مٌتاً.
ال بُد أن أفتٌخوس استفاد مما حدث ،ولم ٌرجع لٌجلس فً الطاقة بل فً الكنٌسة بٌن العابدٌن
والمصلٌّن ،وحٌث ٌجب أن ٌجلس.
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جلوس راحٌل "على"
القراءة :تكوٌن ٖٖٔٗ-ٔ9:
التارٌخٔ79ٗ/ٔٔ/ٕٗ :
أمامنا حادثة راحٌل التً سرقت آلهة أبٌها ووضعتها فوق حِداجة الجمل وجلست علٌها .وكلمة
جلوس تعنً االستراحة واالستقرار ،والخطر كلّه ٌكمن فً الجلوس واالستراحة إلى أمر خطؤ
وأوضاع شاذة .لقد جلس بطرس بٌن الخدام ،فً أجواء ؼٌر مبلبمة وفً مكان لٌس له.
وأفتٌخوس عاش حٌاة الرفعة المصطنعة وابتعد عن القدٌسٌن أوالد هللا فحصد الضرر والخسارة.
أمّا راحٌل فقد لبّت حسب الظاهر نداء هللا الذي صار إلى زوجها ٌعقوب ،حٌن ظهر له مبلك هللا
فً حلم قاببلً" :أنا إله بٌت إٌل حٌث مسحت عموداً ،حٌث نذرت لً نذراً .اآلن قم اخرج من هذه
األرض وارجع إلى أرض مٌبلدك" (تكوٌن ٖٔ .)ٖٔ:وتٌقّن ٌعقوب من صوت الرب ،حٌن رأى
أن وجه البان لٌس نحوه كؤمس وأوّ ل من أمس .وحٌن سمع تصرٌح بنات البان" :إن كل الؽنى
الذي سلبه هللا من أبٌنا هو لنا وألوالدنا" (تكوٌن ٖٔ .)ٔٙ:لبّت راحٌل نداء الرب وخرجت من
هذا المكان الذي لم ٌعد البقا ً بها وال بزوجها وال بؤوالدها" ،فاآلن كل ما قال لك هللا إفعل" (تكوٌن
ٖٔ.)ٔٙ:
خرجت راحٌل من ذلك المكان وقصدت بٌت إٌل ،وأصعدت معها أصنام أبٌها وخبّؤتها ،وفً
ُ
المحبوبة الخطٌ َة وتسترٌح إلى
الوقت المعٌّن جلست علٌها .الٌس أمرً ا ؼرٌبا ً أن تخبِّا راحٌ ُل
الوضع .أن ٌفعل اإلنسان الخطٌة هو جهالة ،لكن أن ٌخبِّا األمر وٌسترٌح هو منتهى الجهالة .أن
تسرق راحٌل األصنام وتقتنٌها هو خطٌة وشر ،لكن أن تخببها وتتمسك بها هو أشرّ  .والؽرٌب فً
األمر اٌضا ً هو أنها على عكس بقٌة النساء ،كانت كتومة لدرجة أنها خبّؤت األصنام عن زوجها
ٌعقوب "لماذا سرقت آلهتً" (تكوٌن ٖٔ)ٖٓ:؟ كان جوابه:
ولم ٌعرؾ بها .فعندما سؤل البانُ
َ
"الذي تجد آلهتك معه ال ٌعٌش … ولم ٌكن ٌعلم أن راحٌل سرقتها" (تكوٌن ٖٔ .)ٖٕ:هذا سإال
ؼرٌب بالنسبة إلٌه ،إذ ال ٌمكن أن ٌكون فً بٌته آلهة ؼرٌبة ،وفوق هذا كلّه ال ٌمكن ان ٌوجد
سارقون .ثم إن كان هنالك أي أمر مخالؾ إلرادته ،فبل بد أن ٌعرؾ به .هو رجل ٌُربًّ أوالده
تربٌة صارمة ومتمسّك بالمبادئ والوصاٌا مع جمٌع أفراد بٌته.
عندما تتسرب الخطٌة إلى الحٌاة ال ٌعلم بها ّ
أعز األعزاء وأقرب المقرّبٌن ،حتى إن راحٌل نفسها
لم تكن تدرك ما فعلت تماماً .إنه أمر طبٌعً إذ اعتادت أن ترى األصنام وتجاورها ،اعتادت أن
تعٌش معها ،من دون أن تعرؾ ما معنى هذه األصنام فً نظر هللا وبالنسبة إلى الحٌاة الروحٌة
الصحٌحة .كانت راحٌل تتم ّتع بنوع من اإلٌمان لكنه إٌمان عصري ال ٌعرؾ للخطٌة وزناً،
ولسان حالها ٌقول :ما الضرر أو المشكلة فً إقتناء هذه األصنام؟ ثم إن هذا أمر شخصً ال
ٌضرّ بؤحدٍ .إنه أمر أَستحسِ ُنه ،وأقلّه ان أتمتع بحرٌتً الشخصٌة فً اقتناء ما أرٌد .فٌا اٌتها
المإمنة العصرٌة ،إن اإلنسان مسإول عن نفسه وعن ؼٌره ،وتصرفاته المفسدة ،تإثر فٌه وفً
اآلخرٌن ،ولٌس لئلٌمان انواع وانواع ،فإما أن ٌكون كتابٌا ً وإما ال ٌكون.
كثٌراً ما نسمع هذه التعابٌر التً ال وجود لها فً كلمة هللا :إنه مإمن لكن على طرٌقته الخاصة.
إنه مإمن ٌحب الرب وٌحب األصنام .انسان كهذا هو مإمن بنفسه وبضمٌره ولٌس باهلل .فاإلٌمان
باهلل ٌعنً أن ٌعٌش اإلنسان بحسب كتاب هللا وبرنامج هللا.
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خبّؤت راحٌل األصنام وجلست علٌها ،ولكن األصنام التً نخبِّبها ؼالبا ً ما تظهر بعد مدة وجٌزة
من الزمن .تظهر حٌن تكبر وتخرّ ب وتإخر المسٌرة .كانت وجهة سٌر ٌعقوب نحو بٌت إٌل،
لكننا نجده ٌتمهّل فً سٌره وٌستكٌن فً أماكن هادبةٌ .عٌش حٌاة الخوؾ مما قد ٌواجهه من
مخاطر ومفاجآت .كانت حٌاته فً هذه الفترة سلسلة من المآسً والمخاوؾ والفضابح األخبلقٌة،
إلى أن حاصره الرب أخٌراً لٌرده إلى الطرٌق القوٌم وٌصعد به من جدٌد نحو بٌت إٌل.
"فقال ٌعقوب لبٌته ولكل من كان معه اعزلوا اآللهة الؽرٌبة التً بٌنكم وتطهّروا وأبدلوا ثٌابكم"
(تكوٌن ٖ٘ .)ٕ:ومن أٌن اآللهة الؽرٌبة؟ هل أفرخت أصنام راحٌل التً جلست علٌها ولم ٌَ ْد ِر
أحد بها؟ بقً األمر بحسب الظاهر سراً ،وال عبلقة ألحد به ،لكنها تكاثرت وتفشت وظهرت
بص َُو ٍر ومظاهر مختلفة" ،فؤعطوا ٌعقوب كل اآللهة الؽرٌبة التً فً أٌدٌهم واألقراط التً فً
آذانهم .فطمرها ٌعقوب تحت البطمة التً عند شكٌم"
(تكوٌن ٖ٘ .)ٗ:كانت النتٌجة أن الحٌاة تنجست والثٌاب تنجست واألجساد تنجست ،وأصنام
راحٌل أفرخت فتوزعت على جمٌع أهل البٌت.
كٌؾ ٌصل ابن البركة إلى هذا الوضع هو وأهل بٌته؟ كٌؾ ٌمكن اإلنسان المدقق الذي ركض
وراء البركة وأراد أن ٌحصل علٌها بجمٌع الوسابل الشرعٌة وؼٌر الشرعٌة ،أن ٌبلػ هذا الدرك؟
كل ذلك ألن راحٌل جلست على الخطٌة واستراحت علٌها .كان ٌجب أن تكون أصنام أبٌها
أشوا ًكا بالنسبة إلٌها ،ونارً ا تحرقها فبل تهدأ وال تسترٌح ما دامت تحتضنها .عجٌب كٌؾ ٌتآلؾ
اإلنسان مع الخطٌة إلى درجة أنه ٌجلس علٌها وٌسترٌح .سرقت اآللهة ولم ٌنـزعج الضمٌر من
كلمة سرقة ،أصنام وآلهة ؼرٌبة ولم تتحرك المشاعر الروحٌة أو تتؤثر .فالشٌطان ٌعرؾ كٌؾ
ٌز ّج الخطٌة فً اإلناء األضعؾ وٌدخل بها إلى المكان المقصود .وكثٌر من الخطاٌا ٌتسرّ ب إلٌنا
بسهولة ،فهً أصنام جاءتنا من األهل ،أصنام محبّبة اعتدنا علٌها فً بٌت األب .وبسهولة نمسك
بها ونخببها ،فنحن ال نسرق أصنام الجٌران بل أصنام األب .ثمة خطر كبٌر فً الخطاٌا العابلٌة
التً اعتدنا علٌها .وكؤن راحٌل ترٌد أن تبقً نوعا ً من الصلة ما بٌن البان الخ ّداع الطمّاع
السارق وما بٌن ٌعقوب صاحب الدعوة المتكررة لٌرث البركة .هذا أسلوب الشٌطان الذي ٌرٌد
لنا أن نحتفظ "بمسمار جحا" الذي ٌش ّدنا إلى الوراء .والكتاب واضح وصرٌح بقوله" :إن كان أحد
فً المسٌح فهو خلٌقة جدٌدة ،األشٌاء العتٌقة قد مضت هوذا الكل قد صار جدٌداً" (ٕكورنثوس
٘.)ٔ9:
هذا ٌعنً أنه ٌنبؽً لنا أال ّ نتمسّك بما نستحسنه أو بما اعتدنا علٌه أو بما نستصعب التخلًّ عنه،
ألنّ هنالك فاصبلً بٌن الحٌاة القدٌمة والحٌاة الجدٌدة بمبادبها ومواقفها وعبادتها وسجودها
وأخبلقها.
أحٌاناً ،قد ٌكون ما اقتنٌناه فً الماضً عزٌزاً علٌنا ،وٌخصّ أناسا ً عزٌزٌن علٌنا من أهل
وأقرباء .ولكن ال ٌجوز أن نسٌر بحسب عواطفنا أو مشاعرنا بل لنترفّع إلى مستوى المبادئ
والتعالٌم الكتابٌة ،ونقٌس تحركاتنا على أساسها ،فنقطع كل صلة عاطفٌة بالماضً بكل ما فٌه
ومن فٌه.
كٌؾ استطاع هللا أن ٌبارك إبراهٌم؟ "قال الرب ألبرام اذهب من أرضك ومن عشٌرتك ومن بٌت
ّ
وأعظم اسمك ،وتكون بركة" (تكوٌن
أبٌك إلى األرض التً أرٌك ،فؤجعلك أم ًّة عظٌمة وأباركك
ٕٔٔ:وٕ) .وحٌن انحرؾ إبراهٌم قلٌبلً عن الطرٌق ،ظهر له هللا "وقال له أنا هللا القدٌر .سر
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أمامً وكن كامبلً" (تكوٌن  .)ٔ:ٔ9ال تعوّ ج الطرٌق فؤنا إله أسٌر فً خط مستقٌم ،إذاً سر أمامً
سٌراً واضحا ً وصرٌحا ً وسلٌما ً ومستقٌماً.
كٌؾ تنتقل دودة القز من حالة الزحؾ على بطنها إلى حالة الطٌران؟ علٌها أن تصنع شرنقة
تتقوقع فٌها لوقت معٌّن تنقطع فٌه عن العالم الخارجً ،ثم تخرج من الشرنقة وإذا هً فراشة
جمٌلة تملك إمكانات جدٌدة وآفاقا ً جدٌدة ،تطٌر إلى عالم جدٌد ال تطاله األٌدي.
قد ٌبدو المإمن ،فً حٌاة اإلٌمان ،وكؤنه ٌخنق نفسه وٌتقوقع فً شرنقته ،فٌقطع كل صلة
بالماضً وبما حوله .وماذا تكون النتٌجة؟ إنه ٌنطلق شخصا ً جدٌداً فً حلّة جدٌدة بمواقؾ جدٌدة
وتطلّعات جدٌدةٌ .نتقل من مكان إلى مكان بملء الحرٌة والنشاط من دون قٌود أو ُربُط تشده أو
تثبّط عزمه.
إنّ قٌوداً كثٌرة وأصناما ً متنوعة نجلس علٌها ونقٌّد نفوسنا بها فتح ّد من إمكاناتنا وتعٌق مسٌرتنا
الروحٌة؛ فبل بؤس من تعداد بعضها.
ي شًء ٌربطنا بالماضً ال عبلقة له باإلٌمان ،إذ إن "كل ما لٌس من اإلٌمان فهو
الصنم هو أ ّ
خطٌة" (رومٌة ٗٔ.)ٕٖ:
ي إنسان أو أي شًء نحبّه ّ
وندهلل فً حٌاتنا أكثر من الرب.
والصنم هو أ ّ
ي إنسان أو أيّ شًء ٌمنعنا عن السٌر فً طرٌق الدعوة اإللهٌة.
والصنم هو أ ّ
وقد تكـون محبـة المال صنمـاً" ،ألن محبـة المال أصل لكل الشرور" (ٕتٌموثاوس  .)ٔٓ:ٙوهذا
الصنم ال ٌركض نحوه األؼنٌاء فحسب ،بل اٌضا ً الفقراء الذٌن ٌرٌدون أن ٌصٌروا أؼنٌاء.
والكتاب ّ
ٌحذرنا من السعً وراء الؽنى" :ال تتعب لكً تصٌر ؼنٌاًُ ،كؾّ عن فطنتك"
(أمثال ٖٕ.)ٗ:
هناك أٌضا ً صنم المركز ،حٌث ٌسعى اإلنسان لكً ٌكون له مقامه ومكانته واحترامهٌ .سعى نحو
المراكز االجتماعٌة ،وقد ٌسعى نحو المراكز الروحٌة .أما المطلوب فهو أن نج َّد فً إثر الخدمة
ولٌس المركز ،نخدم الخدمة الظاهرة والخدمة الخفٌة ،نخدم بصٌت حسن وبصٌت ردي.
وماذا نقول عن صنم الشهرة ،حٌث ٌسعى اإلنسان لكً ٌصبح محط األنظار ،واسمه متداوالً على
كل الشفاهٌ .مدح الناس خدمته وصبلته وإنجازاته.
وإن قلنا إنّ هذه األصنام بعٌدة عنا كل البعد ،فلنمتحن أنفسنا بشؤن أصنام سوق األباطٌل ،حٌث
ٌمٌل القلب وراء العالم وما ٌق ّدمه من جواذب واختراعات ومؽرٌات؛ هذه األمور الموجودة فً
العالم التً ٌزٌّنها الشٌطان وٌجمّلها وٌق ّدمها لئلنسان بحلل جدٌدة ومتنوعة فتصبح صنماً.
وماذا نقول عن صنم الجمال ،ومحبة الذات ،وحب الظهور ،وكسب االحترام بشتى االسالٌب
والوسابل المشروعة وؼٌر المشروعة؟
وقد نسمًّ أصنام راحٌل أصنام العشابرٌة ،إذ تمسكت بها راحٌل كرمز من رموز العابلة
المتوارثة من الج ّد إلى األب إلى االبن ،وهً من نصٌب االبن المدلّل والورٌث الشرعًَ .و َمن
ُّ
أحق منها ومن زوجها الذي خدم البان عشرٌن سنة؟ إنها زوجة صالحة تحبّ زوجها وتحاول
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تحصٌل حقه ،بٌد أنه كان من األفضل أن تعٌش الحٌاة الروحٌة السلٌمة أمام زوجها وعابلتها،
وأن تتمسك بالمبادئ الكتابٌة بدل أن تتمسك بؤصنام العشابرٌة .فمحبتها لزوجها بهذه الطرٌقة
عرقلت المسٌرة ّ
وأخرت الدعوة ومنعت الصعود إلى بٌت إٌل ،وأخٌراً قضت على راحٌل.
"أٌها األوالد احفظوا أنفسكم من األصنام" (ٌٔوحنا ٘ .)ٕٔ:وكما ٌقول القس برنابا نوس الطٌّب
ّ
ّ
قض على الخطٌة فستقضً علٌنا".
نحطم األصنام
الذكر" :إن لم
فستحطمنا ،وإن لم َن ِ
هللا ال ٌرضى بؤن نذهب بؤصنامنا إلى أرض الدعوة أرض البركة .عندما بارك الرب الكنٌسة
جر آٌات وعجابب باسم فتاك القدوس
األولى ،وكانت الكنٌسة تصلًّ من أجل انتعاش ونهضة "ول ُت َ
ٌسوع" (أعمال الرسل ٗ ،)ٖٓ:م ّد الرب ٌده واقتلع حنانٌا وسفٌرة.
"ولما كانت مسافة من األرض بعد حتى ٌؤتوا إلى أفراتة َولَدت راحٌل وتعسّرت والدتها .وكان
عند خروج نفسها ألنها ماتت أنها دعت اسمه بن أونً .أمّا أبوه فدعاه بنٌامٌن" (تكوٌن
ٖ٘ٔٙ:و .)ٔ2دعت اسمه بن أونً أي ابن حزنً ،وٌا لٌتها حزنت للتوبة" ،ألن الحزن الذي
بحسب مشٌبـة هللا ٌنشا توبة" (ٕكورنثوس" .)ٔٓ:9ألننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما ُحكِم
علٌنا" (ٔكورنثوس ٔٔ .)ٖٔ:دعت اسمه ابن حزنً أما أبوه فدعاه بنٌامٌن أي ابن ٌمٌنً .هذا
سٌكون بداٌة البركة وبداٌة النصرة ألننا تخلّصنا من األصنام.
علٌنا أن نقتلع األصنام بؤٌدٌنا ،فبل نصلًّ ٌا رب انزع األصنام من حٌاتً ،لببل ّ ٌؤتٌنا الجواب:
"أٌها األوالد احفظوا أنفسكم من األصنام ،اعزلوا (بؤٌدٌكم) اآللهة الؽرٌبة" .ال تجلس على
الخطاٌا التً تسرّ بت إلى حٌاتك ،ثم تصلًٌّ ،ا رب احفظنً شخصا ً روحٌاً؛ بل علٌك أن تحفظ
نفسك من األصنام ،علٌك أن ت ّتخذ القرارات الروحٌة وتصمّم أن تعزل من حٌاتك اآللهة الؽرٌبة
وتدفنها تحت البطمة وتسلك فً طرٌق الدعوة والبركة.
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جلوس مرٌم "عند"
القراءة :لوقا ٕٓٔٗ-ٖ2:
التارٌخٔ79ٗ/ٕٔ/ٔ :
دخل ٌسوع قرٌة بٌت عنٌا حٌث بٌت لعازر ومرٌم ومرثا .دخل ٌسوع البٌت فاستقبلته مرثا
وحق له اإلكرام ،بل ومن ُّ
َّ
أحق منه
استقباالً حافبلً .وأول ما تبادر إلى ذهنها إكرام ٌسوع،
باإلكرام .فذهبت إلى المطبخ وبدأت تهًّء الطعام لٌسوع وصحبه .وكانت منهمكة فً العمل إلى
حد التعب واإلرهاق .فاسرعت نحو ٌسوع تطلب إلٌه التدخل فً أمر هام جداً بالنسبة إلٌهاٌ" :ا
رب أما تبالً بؤن اختً تركتنً أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعٌننً" (لوقا ٓٔ .)ٗٓ:وإذ نظرت إلى
اختها رأتها تجلس بكل سكٌنة عند قدمً ٌسوع .فؤجابها ٌسوع بكل هدوء وبرودة أعصاب وكؤن
هذا الهدوء ٌكفً ألن ٌكون الجواب الوافً ،وقال لها" :مرثا مرثا أنت تهتمٌّن وتضطربٌن ألجل
ت أن تعٌنك) اختارت النصٌب الصالح الذي
أمور كثٌرة ،ولكن الحاجة إلى واحد (ومرٌم التً طلب ِ
لن ٌنـزع منها" (لوقا ٓٔٗٔ:وٕٗ).
جلست مرٌم عند قدمً ٌسوع وكانت تسمع كبلمه .أجلست نفسها بشكل طوعً مع تصمٌم
واع  .وٌحاول ٌسوع أن ٌُفهم مرثا أن الجهاد الحقٌقً واألصعب هو أن ٌُبقً اإلنسان
اختٌاري ٍ
نفسه فً هذه الجلسة ،عند قدمً ٌسوع .إنّ المجال مفتوح وواسع للهرب من هذه الدابرة الضٌقة
إلى دابرة أوسع ،ولكن الصعوبة تكمن فً تدرٌب أنفسنا على أن نكون إنضباطٌٌن فً الجلوس
عند قدمً ٌسوع .كما أن هذه الجلسة تحتاج إلى َن َفس طوٌل ٌبقٌنا فً هذه الجلسة م ّد ًة طوٌلة.
ٌقاوم الشٌطان هذه الجلسة محاوالً إلهاءنا بؤيّ عمل على حساب هذه الجلسة .مرثا تعمل وتخدم،
لكن الشٌطان ال ٌقاوم خدمتها بل ٌقاوم الجلوس عند قدمً ٌسوع .لقد نجح الشٌطان فً إلهاء
الكثٌرٌن بخدمات ونشاطات كثٌرة ومتنوعة ،فؤبعدهم عن هذه الجلسة الطٌبة والهادبة والمجُدٌة
والضرورٌة.
جلست مرٌم عند قدمً ٌسوع ،وبشهادة المسٌح ،اختارت النصٌب الصالح .جلست عند قدمً
ٌسوع لكً تكون قرٌبة من ٌسوع ،بل أقرب شخص الى ٌسوع .وإذا وُ جد سباق فً المٌدان
للحصول على األولٌة ،فلٌكن فً هذا المضمار ،االقتراب من شخص المسٌح .هكذا كان ٌوحنا
التلمٌذ الحبٌب ٌعطً األولوٌة للجلوس بقرب المسٌح .كان ٌتكا على صدر ٌسوع ٌسمع خفقات
قلبه النابض بالمحبة والحنان.
أرادت مرٌم أن تكتشؾ شخصٌة المسٌح عن كثب .لم تكتؾِ بما تسمع عن ٌسوع ،لكنها أرادت
أن تكتشؾ بنفسها من هو ٌسوع ،فجلست عند قدمٌه تتؤمل فً هذه الشخصٌة المباركة والمجٌدة.
ي كبلم وال ترٌد شٌبا ً من ٌسوع بل جلست تتفرس فً جمال ٌسوع األبرع جماالً من
لٌس عندها أ ّ
بنً البشر .أرادت أن تكتشؾ هذه الشخصٌة العجٌبة فتسبر أؼوارها البعٌدة واذ ذاك تؽوص فً
اعماق الحٌاة الروحٌة.
كم نحن فً حاجة إلى هذا النوع من األوقات التً نحصر فٌها تؤمبلتنا فً شخصٌة المسٌح.
فمسٌحٌتنا تدور حول شخصٌة المسٌح .وعبلقتنا باهلل ُتبنى على عبلقتنا بالمسٌح .وبمقدار ما
نتعرؾ بهذه الشخصٌة ونتقرب منها ونحبها ،نسمو فً حٌاة اإلٌمان ونحلّق.
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كم من أشخاص ٌسٌبون فهم شخصٌة المسٌح .وكم من أشخاص معرفتهم بالمسٌح معرفة ضحْ لة
وسطحٌةٌ .طلب إلٌهم الكتاب بالقول" :انموا فً النعمة وفً معرفة ربنا ومخلصنا ٌسوع المسٌح"
(ٕبطرس ٖ .)ٔ2:أَ َولم ٌكن شعار الرسول بولس " :ألعرفه وقوة قٌامته وشركة آالمه متشبها ً
بموته" (فٌلبً ٖ)ٔٓ:؟
ندرس الكثٌر من الكتب ونجمع الكثٌر من المعلومات ون ّدخر ألنفسنا الكثٌر ،ولكن األهم من هذه
كلها أن نتعرؾ فً العمق بشخصٌة المسٌح .فالمإمن الروحً ال ٌُقاس بمعرفته الكتابٌة أو
بصلواته أو بخدماته ،بل بعبلقته الحمٌمة بالرب ،وسماع صوت الرب.
ً
وثٌقة" .من هو
نرى هنا أن مرٌم تربط نفسها بالرب بل تلتصق به لتتعرؾ بهذا الشخص معرفة
هذا" ،قٌل عنه إنه ٌسوع الذي من ناصرة الجلٌل ،وقٌل عنه إنه نبً ،جاء لٌصنع خٌراً .أمّا مرٌم
فقد ارادت ان تعرؾ أسرار هذا اإلنسان .فهً كانت ترى فٌه أكثر من شخص ولد فً مكان
معٌّن وفً زمان معٌّن من التارٌخ ،كانت ترى فٌه أكثر من نبً ،إذ إنّ ما عمله ٌسوع لم تره
عٌن ولم تسمع به أذن من قبل .ال بد أنه كان أكثر من إنسان ،ولذا ارادت أن تفهم معنى إعبلن
ٌسوع عن نفسه أنه ابن هللا .من هو ٌسوع ابن اإلنسان؟ إنه صدٌقنا ورفٌقنا والذي ٌحسّ معنا.
ومن هو ٌسوع ابن هللا القدٌر المعتز؟ إنه ذاك الذي ال ٌستحٌل علٌه أمر ،إنه الموجود فً كل
مكان ،واالمور التً قالها عن نفسه ،ما استطاع انسان ان ٌقولها من قبل .إنها شخصٌة عجٌبة
حقاً ،أرادت مرٌم أن تختبر مجمل نواحٌها .أرادت أن تعرؾ ما قصده إشعٌاء النبً حٌن قال:
"وٌدعى اسمه عجٌبا ً مشٌراً إلها ً قدٌراً أبا ً أبدٌا ً ربٌس السبلم" (إشعٌاء  .)ٙ:7وتضم صوتها إلى
صوت منوح حٌن سؤل قدٌماً" :ما اسمك حتى إذا جاء كبلمك نكرمك؟ فقال له مبلك الرب لمـاذا
تسؤل عن اسمً وهو عجٌب" (قضاة ٖٔٔ9:و.)ٔ2
ما تشكو منه كنٌسة القرن العشرٌن هو ضآلة المعلومات االختبارٌة عن المسٌح .إننا نكتفً
بالمعلومات النظرٌة والفكرٌة والتارٌخٌة ،لذلك فإننا نرى الكثٌرٌن ٌترجّ حون بٌن الشك والٌقٌن،
وبٌن حٌاة اإلٌمان والعالم ،وبٌن االرض والسماء .ولكن كلما تعرّ فنا بهذه الشخصٌة ،كبر رصٌدنا
وحصدنا البركات الكثٌرة التً حصدتها مرٌم وإلٌك بعضا ً منها.
ٔ -اقتربت مرٌم من ٌسوع ألنها ترٌد أن تتعزى .أحست بؤنه الشخص الحنون واللطٌؾ والقرٌب
منا ،الذي ٌتحسّس بنفسه آالمنا ومصاببنا ومشاكلنا .ما رد إنسانا ً جاء إلٌه ،وما قصده أحد ورجع
خابباً .كان مستعداً أن ٌدعو إلٌه الجمٌع حتى ولو كانوا ثقٌلً األحمال ،متؤلمٌن ومعذبٌن ،لكً
ٌقدم لهم التعزٌة والراحة .ال تنشد الراحة والتعزٌة فً العالم أو فً األصدقاء أو فً أمور هذه
ّ
"معزون
ومرحِه وتهرٌجه .فالناس كلهم ٌَص ُدق فٌهم القول:
الحٌاة ،وال َتسْ َع وراء مباهج العالم َ
مُتعِبون كلكم"
(أٌوب  .)ٕ:ٔٙبل التعزٌة الحقٌقٌة هً فً الجلوس عند قدمً ٌسوع.
ُشبع الجسد،
ٕ -اقتربت مرٌم من ٌسوع ألنها ترٌد أن تشبع .عرفت مرٌم أن اإلنسان ال ٌَش َبع بما ٌ ِ
ألن اإلنسان مخلوق روحً ال ٌمكن أن ٌشبع إال بقربه من هللا .لقد استب ّد الجوع باإلنسان ٌوم
خرج من حضرة هللا من جنة عدن وسار فً طرٌق البعد والتٌهان .ومنذ ذلك الحٌن واإلنسان
ٌعٌش حالة من الفراغ والجوع على الرؼم من وجود امكانات هابلة للشبع والسرور .ال َش َب َع
لقلوبنا إال بٌسوع ،وعندما نشعر بالجوع فهذا دلٌل قاطع على أننا فً حاجة إلى جلسة هادبة عند
قدمً ٌسوع؛ فبل نفوّ ت الفرصة ونخسر مثل هذه الجلسات المجٌدة الطٌبة.
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لماذا َنحِنُّ أحٌانا ً إلى العالم وإلى خبز العالم؟ ذلك الننا ال نشبع من ٌسوع .عندما نتشبّع من هذه
الشخصٌة العجٌبة ،ال ٌمكن لكل جواذب العالم أن تبعدنا قٌد أنمُلة عن مركزنا بقرب المسٌح .كل
ما فً العالم ال ٌمكن أن ٌحرّ ك فٌنا أٌة عاطفة ما دامت قلوبنا ملتزمة بالمسٌح ومسترٌحة عند
قدمٌه.
ٖ -اقتربت مرٌم من ٌسوع النها ترٌد أن تتوّ جه ربا ً على الحٌاة .جلست عند قدمً ٌسوع لكً
تؤخذ التعلٌمات الضرورٌة لحٌاة اإلٌمان الصحٌحة .ترٌد أن تتعلم كٌؾ ترضً ٌسوع وكٌؾ
تحبّ ٌسوع وكٌؾ تشهد لٌسوع .ما أجمل أن نستقً من النبع مباشرة ما هو ضروري لبناء حٌاتنا
الروحٌة .وما أجمل أن نبنً حٌاتنا ِوفقا ً إلرشادات المسٌح وتوجٌهات المسٌح وتعزٌات المسٌح
وروح المسٌح وقٌادة المسٌح .ما أجمل أن تكون لنا هذه العبلقة المباشرة به" ،وال ٌعلّمون بعد كل
واحد صاحبه وكل واحد أخاه قابلٌن اعرفوا الرب ألنهم كلهم سٌعرفوننً من صؽٌرهم إلى
كبٌرهم ٌقول الرب" (إرمٌأٖ .)ٖٗ:فبل تنتظر اجتماع درس الكتاب أو سماع عظة لكً تبنً
حٌاتك ،مع أن هذه كلها ضرورٌة ،بل لتكن لك عبلقة مباشرة وشخصٌة بالرب ،حٌث تبنً حٌاتك
على اإلٌمان األقدس.
ٗ -جلست عند قدمً ٌسوع لكً تسمع كلمات النعمة التً كانت تخرج من فمه .من ساء حظه فً
هذه األٌام واضطر أن ٌسمع كبلم العالم ٌستطٌع أن ٌمٌز الفرق وٌشعر بحاجته الملّحة إلى كبلم
من نوع آخر ،أال وهو كبلم ٌسوع .كبلم العالم فً هذه األٌام ٌمجّ ه الذوق السلٌم؛ إنه كبلم
رخٌص وه ّدام .وما أحوجنا فً أٌامنا هذه إلى هذه الجلسة عند قدمً ٌسوع لكً نسمع "كلمات
النعمة الخارجة من فمه" (لوقا ٗ ،)ٕٕ:حٌث
"لم ٌتكلم قط إنسان هكذا" (ٌوحنا .)ٗٙ:9
٘ -جلست مرٌم عند قدمً ٌسوع لكً تصلًّ .وهذا هو سرّ القوة وسرّ اإلنتاج .كم من خدمات ال
نحشوها بالصبله فتكون جوفاء فارؼة .فبل َنقُ ْم بؤيّ نوع من الخدمة قبل أن نصلًّ؛ نصلًّ قبل أن
نقوم بخدمة توزٌع النبذ ،أو دعوة اآلخرٌن إلى الكنٌسة ،أو زٌارة البٌوت ،أو خدمة مدرسة
األحد ،أو الترنٌم ،أو الوعظ" ،لٌكون فضل القوة هلل ال م ّنا" (ٕكورنثوس ٗ .)9:هذا سرّ نجاح
الكنٌسة األولى التً جعلت الصبلة من أولوٌات اهتماماتها" ،وأما نحن فنواظب على الصبلة
وخدمة الكلمة"
(أعمال الرسل .)ٗ:ٙ
 -ٙجلست مرٌم عند قدمً ٌسوع لكً تعطً ٌسوع ممّا له .إن مسرة ٌسوع هً بالعطاء أكثر من
األخذ ،وما ٌهمه هو أن نعطٌه ممّا له ،نعطً الرب من خبلل ما ٌعطٌنا من بركات ومواهب
ومق ّدرات .إٌانا أن نقدم للرب ناراً ؼرٌبة ،كؤن نقدم له إمكاناتنا الشخصٌة ومجهوداتنا الذاتٌة
ومق ّدراتنا الطبٌعٌة؛ الننا بتقدٌمنا هذه للرب ،نكون قد استنفدنا ما أخذناه منه ،وهكذا نبدأ نعطً
ٌسوع المزؼول والعِكر من الزٌت أي ما اشرؾ على النفاد .وها مرثا تؤتً لتلوم قابلة :أنت لست
تعلم ما أنا فاعلة ،إنً أخدمك وأحاول أن أكرمك ،إذ أحضِّر لك الطعام والشراب .وكؤن الرب
ت تجلسٌن
ٌقول لها :مرٌم أفضل منك؛ النها أٌضا ً ترٌد أن تعطٌنً لكن بعد أن تؤخذٌ .ا لٌتكِ أن ِ
معها وتؤخذٌن ما تؤخذ لكً تستطٌعً ان تعطً ما ٌَسرّ قلب الرب.
 -9جلست مرٌم عند قدمً ٌسوع لكً تتعبد له .اندرج اسم مرٌم فً قافلة الذٌن جلسوا هذه
الجلسات الممٌَّزة .هذه الجلسات التً نقرأ عن أبطالها فً التارٌخ المسٌحً ،هذه الجلسات التً
كانت تمتد إلى ساعات وأحٌانا ً إلى أٌام .نحن الٌوم نخجل أن نذكرها لقلة اختبارنا فٌها .ومن جملة
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ما ٌشكو منه بعضنا من أعراض مرض كنٌسة القرن العشرٌن هو قلة العبادة وروح التقوى ،مع
المعرفة الجامدة والجافة والخالٌة من العواطؾ تجاه المسٌح.
ما أكثر ما نقرأ عن رجاالت هللا العظام األتقٌاء المتعبدٌن هلل .ونقرأ عن نساء متعبدات ،كح ّنة
"وهً أرملة نحو أربع وثمانٌن سنة ال تفارق الهٌكل عابدة بؤصوام وطلبات لٌبلً ونهاراً" (لوقا
ٕ.)ٖ9:
أحست مرٌم بضرورة العبادة واإلقتراب إلى هللا ،فجلست عند قدمً ٌسوع .شؤنها شؤن عروس
النشٌد التً جلست بقرب حبٌبها" ،تحت ظله اشتهٌت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقً"(نشٌد األنشاد
ٕ .)ٖ:جلست تتفٌؤ ظبلل الحبٌب ،لتسترٌح من عناء الحر وتشبع من ثمره الطٌب .أكلت حتى
الشبع ،وشربت من خمره حتى سكرت بحبه .إنه ٌّ
حق من حقوقنا أن نسكر بخمره ونمتلا منه
َ
"أدخلَنً إلى بٌت الخمر و َعلَمُه فوقً محبة" (نشٌد األنشاد ٕ.)ٗ:
حتى الفٌض،
إعتادت مرٌم هذه الجلسة حتى صارت جزءاً ال ٌتجزأ من كٌانها الروحً وشخصٌتها الروحٌة.
كوّ نت لنفسها شخصٌة عابدة ،فبل ترجُّ ح بٌن الفتور والحماسة ،أو الحرارة الروحٌة وبرودتها.
نتمتع ٌوما ً بروح الصبلة ونفقدها فً أٌام أخرى .نشعر بقابلٌة للشركة مع الرب ونبتعد عنه أٌاماً.
أمّا العابد الحقٌقً فهو من ٌحسّ بالضٌاع خارج دابرة قدمً ٌسوع ،وٌشعر بؤنه فً ؼٌر مكانه
بعٌداً عن جو العبادة.
أصبحت العبادة بالنسبة إلى مرٌم نهج حٌاة ،فكانت تعبّر عنها بشكل عفوي طبٌعً كلما سنحت
لها الفرصة .وٌذكر الكتاب فً إنجٌل ٌوحنا األصحاح الثانً عشر  ،أن ٌسوع دخل مرة أخرى
بٌت عنٌا ،وكان لعازر أحد المتكبٌن وكانت مرثا كعادتها تخدم وأمّا مرٌم فكانت كعادتها تعبّر
عن شخصٌتها العابدة" .فؤخذت مرٌم م ًنا من طٌب ناردٌن خالص كثٌر الثمن ودهنت قدمً ٌسوع
ومسحت قدمٌه بشعرها" (ٌوحنا ٕٔ .)ٖ:فمرٌم ال تعبد بتكلّؾ وال تصلًّ بتكلّؾ وال تقرأ الكتاب
بتكلّؾ وال تعطً بتكلّؾ ،بل هذه كلها ولٌدة جلسة عبادة حقٌقٌة عند قدمً ٌسوع.
ما أحوجنا إلى أن نعٌش حٌاة العبادة ،وٌكون ٌوم الرب ٌوم عبادة بكل معنى الكلمة ،ثم ننتقل
بالعبادة إلى سابر أٌام األسبوع فنصبح عابدٌن باستمرار .والمإمن العابد هو المإمن الناجح فً
شتى حقول الخدمة ،وهو الذي ٌتخذ المواقؾ الروحٌة الصرٌحة .لنحذر الخدمة من دون عبادة،
فهً مسٌبة أوالً إلى المسٌح ثم إلٌنا ،وإلى اآلخرٌن .فمرثا التً كان ٌجب أن ٌكون لدٌها الحواس
المدرَّ بة على التمٌٌز بعد عِ شرة طوٌلة مع المسٌح ،جاءت تصب اللوم على المسٌح أوالً ثم على
أختها .فالخدمة من دون جلسات هادبة مع الرب ُتتعب األعصاب ،وتضٌّع األفكار ،وتش ِّتت
الشخصٌة ،لدرجة أن الخدمة بدل أن تكون بركة ،نسًء فٌها إلى شخص المسٌح .وعندما نخدم
من دون جلسة مع الرب أوالً ُن ْودع الرب م َّنة ،ونشعر بؤننا نخدم وحدنا ،وال أحد ٌعٌننا أو ٌحمل
الحمل معنا .ونبتدئ ُنصدر األوامر إلى ٌسوع ونعلّمه ماذا ٌنبؽً أن ٌفعل.
عرفت مرٌم أن العبادة تمجد المسٌح فجاءت تعبد .عرفت أنها بواسطة العبادة ت ّتحد بالمسٌح
فجاءت تعبد .وكما ٌقول الرسول بولس" :فإننا نحن عامبلن مع هللا" (ٔكورنثوس ٖ .)7:وما
دامت العبادة تإمّن لنا هذا اإلتحاد المجٌد ،فبل مجال للهم والؽم واالضطراب مهما حصل فً
حٌاتنا .فعندما اجتمع ملك أرام بملك إسرابٌل لمحاربة ملك ٌهوذا اضطرب هذا األخٌر وخاؾ،
"ورجؾ قلبه  ...فقال الرب إلشعٌاء ،اخرج لمبلقاة آحاز  ...وقل له .احترز واهدأ .ال تخؾ وال
ٌضعؾ قلبك" (إشعٌاء  .)ٗ-ٕ:9وهللا ٌ ّ
ُحذرنا من االنجراؾ فً مسلك الناس بقوله" :ال تقولوا
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فتنة لكل ما ٌقول له هذا الشعب فتنة وال تخافوا خوفه وال ترهبوا .قدسوا رب الجنود فهو خوفكم
وهو رهبتكم" (إشعٌاء ٕٔ:2ؤٖ).
وللعبادة نتابجها الجمٌلة ،ورابحتها الذكٌة التً تنتشر فً كل مكان بصمت وهدوء" .فامتؤل البٌت
من رابحة الطٌب" (ٌوحنا ٕٔ .)ٖ:هذه الرابحة التً كانت تمجد المسٌح وتحوّ ل األنظار إلٌه .هذه
العبادة التً كانت تمجد المسٌح أكثر من األموال المسروقة من الصندوق التً كان ٌ ّدعً ٌهوذا
أنه سٌستخدمها للخدمة.
جلست مرٌم عند قدمً ٌسوع تتعبد وتخشع وتصلًّ ،فكانت النتٌجة أنها اختارت النصٌب
الصالح" .نصٌبً هو الرب قالت نفسً" (مراثً إرمٌا ٖ .)ٕٗ:هذا هو النصٌب الذي ٌجب أن
نتمسك به ونق ّدره ونحافظ علٌه.
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جلوس ٌونان "تحت"
القراءةٌ :ونان ٖٔٓ:؛ ٗٔٔ-ٔ:
التارٌخٔ79ٗ/ٕٔ/ٔ٘ :
"وخرج ٌونان من المدٌنة وجلس شرقً المدٌنة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها فً الظل
حتى ٌرى ماذا ٌحدث فً المدٌنة" (ٌونان ٗ.)٘:
طلب الرب إلى ٌونان أن ٌذهب الى نٌنوى وٌنادي لها المناداة العظٌمة ،فكانت المناداة على هذا
الشكل" :بعد أربعٌن ٌوما ً تنقلب نٌنوى" .وقد تضم ّنت المناداة أٌضا ً دعوة إلى التوبة والرجوع
إلى هللا .وسار ٌونان فً نٌنوى متثاقبلً مسٌرة ٌوم واحد .وكانت نٌنوى مدٌنة عظٌمة مسٌرة ثبلثة
أٌام ،ولكنه سار ثلث المسافة ،وبعدها انتقى لنفسه مكانا ً قرٌباًٌ ،ستطٌع منه أن ٌراقب المدٌنة.
وجد هناك تلة مرتفعة ارتقاها وصنع لنفسه مظلة وجلس تحتها ٌراقب.
فً سٌاق تحلٌلنا لبعض الحاالت وبعض الشخصٌات فً الكتاب المقدس ،ال نبؽً النقد السلبً بل
نحاول أن نستفٌد من كل عبرة ونجاح ونتنبّه الى كل فشل .نشجّ ع نفوسنا على ما هو أفضل،
ونتج ّنب ما ٌسًء إلٌنا وإلى خدمتنا وإلى مجد المسٌح.
ففً تؤمبلتنا فً هذه الجلسة نبلحظ ما ٌلً:
ٔ -أن ٌونان جلس هناك جلوس المراقب لما ٌجري .لم تكن هذه الجلسة من ضمن البرنامج
اإللهً لٌونان .وهل ارتكب ٌونان خطؤ ً حٌن جلس هذه الجلسة الهادبة الطٌبة مستظبلً بٌقطٌنة تقٌه
الحرّ ؟
إن كل انحراؾ عن البرنامج اإللهً ولو بدا جزبٌا ً وبسٌطا ً هو انحراؾ وله نتابجه ؼٌر المشرّفة.
ٌكفً أن نستنتج أن أنظار ٌونان تحولت عن الرب وعن الخدمة ،وبدأ اآلن ٌهتم بنفسه .أشفق
ٌونان على نفسه ،فؤخذ إجازة فً ؼٌر وقتها واستعفى من الخدمة قبل أوانه .سار مسٌرة ٌوم
واحد ،والمدٌنة تقتضً مسٌرة ثبلثة أٌام .هذه بداٌة الرحلة ،وؼالبا ً ما ٌكون الحصاد فً الثلث
األخٌر.
ال نضع نفوسنا على الرؾ ونحٌل أنفسنا إلى التقاعد .هناك طرٌقتان للوصول إلى هذه الحالة.
الطرٌقة األولى ،بؤن ٌرى الرب عملنا وأتعابنا ومجهوداتنا ،وٌجد أنّ الوقت قد حان لكً نرتاح،
بعد أن نسلم الخدمة إلى آخرٌن أكفاء ،فنضمن استمرارٌة الخدمة .ونستطٌع فً هذه الحالة أن
نردد مع الرسول بولس" :قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعً حفظت اإلٌمان" (ٕتٌموثاوس
ٗ .) 9:والطرٌقة الثانٌة هً أن ٌرى الرب عدم جدارتنا وعدم أهلٌتنا للقٌام بالخدمة ،فٌضعنا هو
على الرؾ .وهذا الخوؾ كان هاجس الرسول بولس حٌن قال" :بل اقمع جسدي واستعبده حتى
بعد ما كرزت لآلخرٌن ال أصٌر أنا نفسً مرفوضاً" (ٔكورنثوس .)ٕ9:7
أمّا ٌونان فقد تفرّ د كلٌاً ،وأخذ إجازة ،وال ٌد للرب فً كل هذا .كثٌراً ما ٌحاول الشٌطان أن ٌربّت
على أكتافنا وٌقول لكل واحد منا :جاهدت كثٌراً وتعبت كثٌراً واحتملت كثٌراً واآلن ٌنبؽً لك أن
تعمل لراحة نفسك ،وراحة عابلتك ومستقبل أوالدك .عملت للرب كثٌراً والرب ال ٌطالبك بؤكثر.
سرت مسٌرة ٌوم واحد وهذا ٌكفً.
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هل هذا صحٌح؟ هل عم ِْلنا للرب ما ٌجب أن نعمله؟ ٌجٌبنا الرب عن أسبلة كهذه فً هذا المثل
قاببلً" :ومن منكم له عبد ٌحرث أو ٌرعى ٌقول له إذا دخل من الحقل تقدم سرٌعا ً واتكا .بل أال
ٌقول له أعدد ما أتعشى به وتمنطق واخدمنً حتى آكل وأشرب وبعد ذلك تؤكل وتشرب أنت .فهل
لذلك العبد فضل ألنه فعل ما أُمر به ،ال أظن .كذلك أنتم أٌضا ً متى فعلتم كل ما أُمرتم به فقولوا
إننا عبٌد بطالون .ألننا إنما عمِلنا ما كان ٌجب علٌنا" (لوقا .)ٔٓ-9:ٔ9
طلب الرب إلى ٌونان أن ٌذهب الى نٌنوى المدٌنة العظٌمة مسٌرة ثبلثة أٌام .أُوكلت علٌه
مسإولٌة الخدمة فً كل المدٌنة ،ولكنه بعد ٌوم واحد أزاح المسإولٌة عن نفسه وجلس تحت الظل
ٌراقب ما ٌجري وكؤن األمر لم ٌعد ٌعنٌه ال من قرٌب وال من بعٌد .أهكذا تكون المسإولٌات؟
أهذه هً نوعٌة الرجال فً مركز المسإولٌة؟ إنّ العبلقة السلٌمة بالرب ال تكفً بل تفرض علٌنا
عبلقة سلٌمة باآلخرٌن .هناك عبلقة بٌننا وبٌن الخدمة .نؤخذ مسإولٌة نفوسنا أمام الرب،
ومسإولٌة بنٌان شخصٌاتنا أمام الرب ومسإولٌة اآلخرٌن وبنٌانهم وخبلصهم.
لنا ٌد فً ما ٌجري فً نٌنوى ،لنا ٌد فً ما ٌجري فً بٌروت ،لنا ٌد فً ما ٌجري فً لبنان ،لنا
ٌد فً ما ٌجري فً العالم ،وال نستطٌع أن نتهرب من المسإولٌة .تساءل المر ّنم قدٌماً" :لماذا
أهان الشرٌر هللا" (مزمور ٓٔ)ٖٔ:؟ وكؤن ال ٌ َد له فً الموضوع .لماذا الخطٌة مستفحلة فً
العالم؟ نحن نتذمر مما ٌجري حولنا من انحراؾ وخطٌة وفساد وكؤن ال ٌ َد لنا فً الموضوع.
ألٌس ذلك انعكاسا ً لضعؾ الكنٌسة وقلة طهارة الكنٌسة وقداستها ،وضعؾ تؤثٌرها فً العالم،
وعدم نشر رسالة اإلنجٌل كما ٌجب .نحن ملح األرض ،والملح ٌُصلِح الفساد وٌمنع تسربّه
وامتداده .زحؾ الكنٌسة ٌوقؾ زحؾ الشٌطان ،وزحؾ الحق ٌوقؾ زحؾ الباطل ،وزحؾ النور
ٌُبطل زحؾ الظلمة.
أراد ٌونان أن ٌراقب ماذا سٌجري فً نٌنوى وكؤن األمر ال ٌخصّه .لكن هللا لم ٌقمه رقٌبا ً بل
خادما ً ومبشراً وشاهداً ومعلنا ً إرادة هللا.
سنحاسب على كل ما فعلنا وعلى ك ّل ما قمنا به من خدمات وعلى ما قدمنا من طاقات وأوقات
وأموال ومجهودات .وسنحاسب أٌضا ً على ما لم نفعل .سٌحاسب ٌونان على ما فعله خبلل ٌوم،
وعلى ما لم ٌفعله خبلل ٌومٌن .سنحاسب على تنصّلنا وعدم اهتمامنا وعدم انخراطنا فً الخدمة
وانسحابنا من البرنامج اإللهً وترك األمور تؤخذ مجراها الطبٌعً.
ٕ -نبلحظ أٌضا ً أن ٌونان جلس جلوس الٌابس ،ومن دون سبب شرعً .ولو حاولنا أن نسبر
ؼور أفكاره لنعرؾ األسباب التً أوصلته الى هذا الٌؤس ،لما وجدنا شٌبا ً ٌستحق الذكر .جلس
ّ
وخطط .كان تخطٌطه ،أن هللا ٌنفّذ وعٌده ،وبعد
تجر بحسب ما ف ّكر
جلسة الٌابس ألن األمور لم ِ
ُ
ً
أربعٌن ٌوما ً تنقلب نٌنوىٌ .رٌد أن ٌرى بؤ ِّم العٌن ما سمع عنه قدٌما كٌؾ أن هللا تكلم بالطوفان
وبالنار والكبرٌت وصبّ جام ؼضبه على الخطٌة .ونٌنوى تستحق مثل هذه المعاملة .ولكن أمنٌة
ٌونان لم تتحقّق والرب ؼٌّر فكره "وندم على الشر الذي تكلم أن ٌصنعه" .بعد "أن آمن أهل
ب ٌونان ذلك فشبلً
نٌنوى ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا ً من كبٌرهم الى صؽٌرهم" .وقد َحسِ َ
لخدمته ،فجلس ٌندب ّ
حظه وٌلوم الرب بقوله" :ألٌس هذا كبلمً إذ كنت بعد فً أرضً .لذلك
بادرت الى الهرب الى ترشٌش ألنً علمت أنك إله رإوؾ ورحٌم بطًء الؽضب وكثٌر الرحمة
ونادم على الشر .فاآلن ٌا رب خذ نفسً منً ألن موتً خٌر من حٌاتً" (راجع ٌونان ٖوٗ).
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إنه لخطؤ ٌ كبٌر أن نخدم بحسب رأٌنا ولٌس بحسب برنامج هللا ،وجهل عظٌم أن ال نعرؾ طبٌعة
هللا ،فنخدم بحسب أفكارنا وعواطفنا بدل أن نكتشؾ أفكار هللا وطبٌعته .وكان ٌونان فً حالة من
الحزن والٌؤس والفشل ،والسماء فً عرس وفرح .ربوات من النفوس رجعت إلى الرب وٌونان
فً وا ٍد آخر ،ؼار ًقا فً بحر أحزانه.
وربما جلس ٌونان جلسة الٌابس ألن َن َف َسه قصٌر ،وؼالبا ً ما ٌصل أصحاب األنفاس القصٌرة الى
حالة الٌؤس سرٌعاً .الرب ٌتعامل مع الناس بطول أناة بحسب طول شخصٌته ولٌس بحسب طولنا.
وٌتعامل مع الناس برفق ولٌونة ،وٌعطٌهم الفرصة تلو الفرصة" ،اتركها هذه السنة أٌضاً" (لوقا
ٖٔ .)2:ولكن بما أنّ لئلنسان طبٌعة متسرعة ،فإنه ٌرٌد أن ٌحقق النجاح بسرعة ،وأن ٌخلص
الناس بسرعة ،وإذا كان هناك من تقٌٌد للشٌطان فلٌكن الٌوم ،وإذا كان هناك من مجال لوضع ح ّد
للخطٌة فلٌكن الٌوم .فاإلنسان ٌرٌد أن ٌختصر األمور ،وإن أمكنه أن ال ٌعمل شٌباً ،فبل بؤس.
ولكنْ هلل توقٌته وبرنامجه فً هذا العالم .وكم من األمور التً نراها وبحسب الظاهر معاكسة
وتعمل ضدنا فتسقطنا فً بالوعة الٌؤس والفشل ،نرى هللا ٌحولها لخٌرنا ولمجده ومجد كنٌسته
لكن فً الوقت المعٌّن .لٌت الرب ٌساعدنا حتى تطول أنفاسنا وال نفشل فً عمل الخٌر ،وال نكل
فً الخدمة" ،ألننا سنحصد فً وقته إن كنا ال نكل" (ؼبلطٌة .)7:ٙ
وربما جلس ٌونان جلسة الٌابس ألنه توقع من هللا أن ٌعامله بالنعمة وٌعامل اآلخرٌن بالناموس
شؤنه شؤن الكثٌرٌن من أوالد هللا .نسً معامبلت هللا معه ،ونسً أن هللا ال ٌتؽٌّر ،فإنه ٌشرق
شمسه على األشرار والصالحٌن وٌمطر على األبرار والظالمٌن" (متى ٘ .)ٗ٘:فاهلل محبة،
وٌعامل الناس بالنعمة والرحمة والشفقة .كم مرة نتمنى أن نكون مكان الرب لكً نلقّن الناس
دروسا ً تنقصهم ،أو لكً نقاصهم القصاص الذي ٌستحقونه .لكن نشكر هللا إذ لٌس أحد منا مكان
الرب ،فلو كان األمر كذلك لرأٌنا رإوسا ً كثٌرة تدحرجت وسحقت تحت وطؤة العدالة والناموس.
أقل ما نستطٌع قوله فً ٌونان ،إنه َفرْ ٌد ،هارب ،مجهول الهوٌة .دخل السفٌنة ونام فً قاعها،
وعندما اشتد النوء أٌقظوه بقولهم :ما هو عملك ومن أٌن أتٌت ،ما هً أرضك ومن أي شعب
أنت" (ٌونان ٔ .)2:وعندما صار فً بطن الحوت لم ٌعرؾ أح ٌد بهذا اإلنسان المجهول سوى من
"عٌناه تراقبان األمم" (مزمور  .)9:ٙٙومع هذا كله عامله هللا بالمحبة واللٌن والرفق ،وعاد
فؤعطاه هوٌة خادم ومإمن ومبشر وأرسله الى نٌنوى .ولما تعامل الرب مع نٌنوى بالنعمة عٌنها
والمحبة ذاتها اؼتاظ ٌونان .ولماذا ترٌد ٌا ٌونان أن ٌتؤنى الرب علٌك وال ٌتؤنى على ؼٌرك؟
كم مرة احتمل الرب من شرورنا ومعاصٌنا وتجاوزاتنا ،ودعانا مرة بعد المرة ،والحقنا حتى
وصل بنا إلى الصلٌب؟ هذه هً النعمة التً شعر بها الرسول بولس وعاشها وق ّدمها إلى
اآلخرٌن" .وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع اإلٌمان والمحبة التً فً المسٌح ٌسوع .صادقة هً
الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسٌح ٌسوع جاء إلى العالم لٌخلّص الخطاة الذٌن أولهم أنا"
(ٔتٌموثاوس ٔٔٗ:و٘ٔ).
ٖ -نجد أن ٌونان جلس جلسة الهارب المختبا .وهذه الجلسة طبٌعٌة بالنسبة إلٌه ،ألنه اعتاد
الهرب من المسإولٌة ،كما اعتاد سد أذنٌه عن سماع صوت الرب .وهكذا نجد أن العادات تتؤصل
فً حٌاة اإلنسان ،قبٌحة كانت أم حمٌدة ،حتى إنه ٌمارسها وٌكررها بشكل طبٌعً وعفوي .لذلك
علٌنا أن نجتهد لكً ننمًّ فٌنا الفضابل المسٌحٌة ،وندرّ ب نفوسنا على حٌاة االنضباط وتحمّل
المسإولٌة ،فتتؤصل هذه المزاٌا فٌنا ونعٌشها بشكل تلقابً ومن دون تعب أو جهد.
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من الصعب الرجوع عن العادات القبٌحة خاصة بعدما تتكرر وتتؤصل فً الحٌاة .فاالنحدار
سهل ،أمّا الصعود فٌحتاج إلى مجهود .أن نؤخذ إجازة عن الشهادة والخدمة أمر سهل ،أمّا أن
نعود الى مٌدان العمل فهذا أمر شاق .لذلك وجب علٌنا أن ندرّ ب نفوسنا على العادات المسٌحٌة
التً فٌها ٌتمجد الرب.
جلس ٌونان شرقً مدٌنة نٌنوى ونظر إلٌها مترقبا ً نزول الؽضب اإللهً ،واقترب ٌسوع من
أورشلٌم ونظر إلٌها" .وفٌما هو ٌقترب نظر إلى المدٌنة وبكى علٌها" (لوقا  .)ٗٔ:ٔ7وشتان ما
بٌن النظرتٌن .بكى ٌسوع ٌوم تتوٌجه ،وبٌنما كانت األصوات ّ
تشق عنان السماء صارخة:
"مبارك اآلتً باسم الرب .سبلم فً السماء ومجد فً األعالً" (لوقا  .)ٖ2:ٔ7نظر ٌسوع فرأى
قسوة قلب اإلنسان ،وتحسّر على جهل اإلنسان وؼبابه" :نظر الى المدٌنة وبكى علٌها قاببلً :إنك
ت أٌضا ً حتى فً ٌومك هذا ما هو لسبلمكِ  .ولكن اآلن قد أخفً عن عٌنٌكِ " (لوقا:
ت أن ِ
لو علم ِ
.)ٕٗ:ٔ7
هل لنا هذه النظرة؟ كٌؾ ننظر إلى مدٌنة بٌروت ،وإلى المدن األخرى؟ كٌؾ ننظر إلى العالم؟
بؤي عٌن نتؤمل؟ رأى ٌسوع النفوس وإذا هً نفوسه ،تخصّه ،وله عبلقة بها .نجاح الخدمة
نجاحه ،وفشل الخدمة فشله .فإن تابت النفوس ورجعت إلى هللا ستنضم إلى العابلة السماوٌة،
عابلتنا ،وستذهب إلى السماء حٌث سنكون نحن .وإن لم ترجع هذه النفوس إلى ٌسوع ،فإن قلب
هللا سٌبكً علٌها .هل هذا هو إحساسنا وشعورنا؟
لماذا تفرح ٌا ٌونان هذا الفرح العظٌم؟ أألن الٌقطٌنة ارتفعت لتكون ظبلً فوق رأسك؟ ولماذا
اؼتظت كل هذا الؽٌظ حتى طلبت الموت لنفسك؟ أألن دودة ضربت الٌقطٌنة فٌبست؟
وٌعاتبه الرب بقوله" :هل اؼتظت بالصواب من أجل الٌقطٌنة .فقال اؼتظت بالصواب حتى
الموت .فقال الرب أنت شفقت على الٌقطٌنة التً لم تتعب فٌها وال ربٌّتها ،التً بنت لٌلة كانت
وبنت لٌلة هلكت .أفبل أشفق أنا على نٌنوى المدٌنة العظٌمة التً ٌوجد فٌها أكثر من اثنتً عشرة
ربوة من الناس الذٌن ال ٌعرفون ٌمٌنهم من شمالهم وبهابم كثٌرة" (ٌونان ٗ.)ٔٔ-7:
لماذا تبكً ٌا ٌسوع والجمٌع ٌهتفون بؽٌة تتوٌجك؟ ألنه "ستؤتً أٌام وٌحٌط بك أعداإك بمترسة
وٌُحدقون بك وٌحاصرونك من كل جهة .وٌهدمونك وبنٌك فٌك وال ٌتركون فٌك حجراً على حجر
ألنك لم تعرفً زمان افتقادك" (لوقا ٖٗ:ٔ7وٗٗ).
لماذا ُتسرّ ٌا رب وتفرح؟ "أما الرب َفسُرَّ بؤن ٌسحقه بالحزن :إن جعل نفسه ذبٌحة إثم ٌرى نسبلً
تطول أٌامه ومسرة الرب بٌده تنجح .من تعب نفسه ٌرى وٌشبع" (إشعٌاء ٖ٘ٔٓ:ؤٔ).
وهكذا لتكن أفراحنا أفراح السماء وأتراحنا أتراح السماء.
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جلوس العسكر "عند"
القراءة :متى ٖ2-ٕ9:ٕ9
التارٌخٔ79٘/ٔ/٘ :
"ولما صلبوه اقتسموا ثٌابه مقترعٌن علٌها  ...ثم جلسوا ٌحرسونه هناك" (متى ٖ٘:ٕ9و.)ٖٙ
صلٌب عن الٌمٌن وآخر عن الٌسار وٌسوع فً الوسط .إثنان عل ّتهما مجهولة وواحد فً الوسط
رُفعت علّ ُت ُه فوقهٌ" ،سوع الناصري ملك الٌهود" .وبالقرب من الصلٌب هذا ،نساء تبعنه من
حن .وحول
الجلٌل ٌخدمنه من أموالهن مع المرٌمات .وفً دابرة أبعد ،بنات أورشلٌم ٌبكٌن و ٌَ ُن َ
الصلٌب َتحلّق جمهور من رإساء الدٌن والشٌوخ والكتبة ،لكً ٌستهزبوا به .وبجانب الصلٌب
مرٌم مع ٌوحنا التلمٌذ الحبٌب الذي أراد أن ٌراقب ٌسوع وهو ٌلفظ انفاسه األخٌرة .وعند قاعدة
الصلٌب جلس قابد المبة مع ثلّة من الجنود ٌحرسونه هناك .ونرٌد أن نتؤمل فً جلسة العسكر هذه
عند قاعدة الصلٌب.
فنجد فً هذه الجلسة:
ٔ -أن العسكر تمموا إرادة هللا من حٌث ال ٌدرون .كل ما فً الكون ومن فٌه ّ
ٌسخره هللا ألجل
ً
وخاصة القصد اإللهً األساسً فً فداء الجبلة البشرٌة .فقد نفّذوا إرادة هللا من
إتمام مقاصده
ناحٌتٌن .فمن الناحٌة األولى جلسوا هناك لكً ٌتٌقّنوا من موت المسٌح .كانوا ٌحرسون ٌسوع منذ
ساعة صلبه حتى ساعة وفاته ،لكً ٌتؤ ّكد لهم أنه فعبلً مات ،ظنا ً منهم أنهم ٌُسْ ُدون خدمة إلى
بٌبلطس أو إلى رإساء الكهنة .ولكنهم فً الواقع كانوا ٌقومون بخدمة هلل ولنا ولخبلص العالم.
فبل خبلص من دون ٌقٌنٌة موت المسٌح .فالكتاب المقدس ٌعلّم أننا بجلدته ُ
شفٌنا (راجع ٔبطرس
ٕ ،)ٕٗ:وأنه "مجروح ألجل معاصٌنا مسحوق ألجل آثامنا تؤدٌب سبلمنا علٌه وب ُحبُره شفٌنا"
(إشعٌاء ٖ٘ .)٘:لكن الكتاب ٌعلّم أٌضا ً أن هذه هً المراحل األولى فً عملٌة الخبلص .لذلك
ٌإكد الكتاب أن ٌسوع أُسلم ثم مات من أجل خطاٌانا" .وأعرفكم أٌها اإلخوة باإلنجٌل الذي
بشرتكم به  ...أن المسٌح مات من أجل خطاٌانا حسب الكتب" (ٔكورنثوس ٘ٔ .)ٖ-ٔ:وٌإكد
الرسول بولس ذلك بقوله" :المسٌح هو الذي مات بل بالحري قام أٌضا ً الذي هو أٌضا ً عن ٌمٌن
هللا الذي أٌضا ً ٌشفع فٌنا" (رومٌة  .)ٖٗ:2وٌقول الرسول فً ؼبلطٌة األصحاح الثانً والعدد
العشرٌن" :مع المسٌح صلبت فؤحٌا ال أنا بل المسٌح ٌحٌا فًّ  .فما أحٌاه اآلن فً الجسد فإنما أحٌاه
فً اإلٌمان إٌمان ابن هللا الذي أحبّنً وأسلم نفسه ألجلً" .فموت المسٌح ضروري لٌكون بدٌبلً
عن موت اإلنسان ،وؼاٌة فداء المسٌح هً أن ٌمنحنا الحٌاة ،وهذه الحٌاة ال تكون إال عبر موت
المسٌح.
ومن ناحٌة اخرى جلس العسكر ٌحرسونه هناك منفِّذٌن مشٌبة هللا ،لٌس من جهة موت المسٌح
فقط بل لببل ّ ٌنـزل عن الصلٌب أو ٌ َ
ُنـزل عن الصلٌب .وكؤنهم ٌحرسونه هناك لكً ٌتؤكد لهم
موته ،بل لٌإكدوا للجمٌع على مر العصور واألجٌال حقٌقة موت المسٌح على الصلٌب .وهكذا
تمموا إرادة هللا تحقٌ ًقا للنبوة القابلة" :ثقبوا ٌديّ ورجلًّ  ،أُحصً كل عظامً ،وهم ٌتفرسون فًّ "
(مزمور ٕٕٔٙ:و .)ٔ9كان ٌقتضً أنَّ ٌسوع ٌموت على الصلٌب ،ال هزٌمة وال ضعفا ً بل قوة
وانتصاراً .وٌإكد الرسول بولس أن ٌسوع فً موته على خشبة الصلٌب حمل ع ّنا اللعنة ،لعنة
الناموس" ،ألن المعلق ملعون من هللا" (تثنٌة ٕٔ .)ٕٖ:كان أمراً ضرورٌا ً أن ال ٌموت المسٌح
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رجما ً أو رمٌا ً بالرصاص ،أو خنقا ً أو بالسٌؾ ،أو إنحبلالً طبٌعٌاً .لكن كان ٌنبؽً أن "ٌُقطع من
أرض األحٌاء" (إشعٌاء ٖ٘ .)2:وذلك بواسطة الصلٌب" .فؤخذ عسكر الوالً ٌسوع إلى دار
الوالٌة وجمعوا علٌه كل الكتٌبة  ...وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثٌابه ومضوا
به للصلب" (متى ٕ9:ٕ9ؤٖ) .أٌها الجنود لقد نفذتم إرادة هللا من حٌث ال تدرون.
ٕ" -ثم جلسوا ٌحرسونه هناك" لكً ٌسمعوا آخر كلماته .ؼالبا ً ما اعتاد العسكر فً حالة كهذه أن
ٌسمعوا كبلما ً ؼرٌبا ً وعجٌباً .ذلك ألن اإلنسان المحزون والمتؤلم والذي قلبه ملًء حقداً وؼضباً،
ؼالبا ً ما ٌفجّ ر أحقاده على من ِّفذي الحكم فٌه .وعند قاعدة الصلٌب جلس العسكر لكً ٌسمعوا آخر
كلمات ٌسوع ٌصبّها ؼضبا ً وحقداً علٌهم .لكن ما سمعوه ٌكاد ال ٌصدق " .فقال ٌسوع ٌا أبتاه
اؼفر لهم ألنهم ال ٌعلمون ماذا ٌفعلون" (لوقا ٖٕ .)ٖٗ:وٌحار العسكر فً أمرهم :هل نحن فً
الخٌال أم فً حُلم؟ هل هذا كبلم َمنْ َس َرت فً عروقه دماء الملوك؟ هل هذا كبلم إنسان أم إله؟
وآخر كلمة ر ّنت فً آذانهم وتر ّدد صداها عبر األجٌال حتى وصلت إلى مسامعنا" :قد أُكمل"
(ٌوحنا .)ٖٓ:ٔ7
ٖ" -ثم جلسوا ٌحرسونه هناك" لكً ٌتحسّبوا ال ّدعاءاته .إن اللصٌن اللذٌن إلى الٌمٌن وإلى الٌسار
هما إلى حد كبٌر مجهوالن ،ولكن التحسّب كلّه موجّ ه إلى الشخص الذي فً الوسط .هذا الشخص
الذي ا ُتهم أنه ٌجعل نفسه ابن هللا .وهذه التهمة أثارت مخاوؾ بٌبلطس" :فلما سمع بٌبلطس هذا
القو َل ازداد خوفاً" (ٌوحنا " .)2:ٔ7فقال لهم بٌبلطس خذوه أنتم واصلبوه ألنً لست أجد فٌه علة
 ...وقال لٌسوع من أٌن أنت  ...أما تكلمنً" (ٌوحنا ٙ:ٔ7و7وٓٔ) .خاؾ بٌبلطس أن تنـزل
اآللهة إلٌنا وتتشبّه بالناس ،وهذه كانت العقٌدة السابدة آنذاك ،وهذا ٌ ّدعً أنه ابن هللا فارتعب
بٌبلطس .والتارٌخ دوّ ن قدٌما ً عن أربعة رجال ٌتمشون فً وسط النار "ومنظر الرابع شبٌه بابن
اآللهة" (دانٌال ٖ .)ٕ٘:وإذ حاول بٌبلطس أن ٌُخفً مخاوفه قال لٌسوع" :ألست تعلم أن لً
سلطانا ً أن أصلبك وسلطانا ً أن أطلقك .أجاب ٌسوع لم ٌكن لك علًَّ سلطان البتة لو لم تكن قد
أعطٌت من فوق .لذلك الذي أسلمنً إلٌك له خطٌة أعظم"
(ٌوحنا ٔٓ:ٔ7ؤٔ) .أي أن الذي أسلمنً إلٌك له دٌنونة ودٌنونة عظٌمة ،وهذا الكبلم ٌخفً
تهدٌداً مخٌفا ً للحراس الموكل علٌهم أمر الحماٌة والحراسة .أما زال ٌرن فً آذانهم ما سمعوه عن
ٌسوع حٌن قال لبطرسُ " :ر ّد سٌفك الى مكانه  ...أتظن أنً ال أستطٌع اآلن أن أطلب إلى أبً
فٌق ّدم لً أكثر من إثنً عشر جٌشا ً من المبلبكة" (متى ٕ٘:ٕٙوٖ٘) .وال ؼرابة إن كانت عٌون
العسكر مرتفعة نحو السماء ،منتظر ًة بٌن الفٌنة واألخرى ظهور ربوات من المبلبكة تنـزل لكً
ُتثبت ا ِّدعاءات هذا الشخص.
ٌسوع هو ابن هللا ،ولم ٌكن كبلمه مجرد ا ّدعاء فارغ بل حقٌقة دامؽة .سرُّ عظمة خبلصنا وأبدٌ ّته
هو أنّ من تعلّق على الصلٌب هو ابن هللا" .هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد ٌ( "...وحنا
ٖ .)ٔٙ:لم ٌكن هذا حقا ً مكتسباً ،أو مركزاً ٌتملّقه ٌسوع من البلهوتٌٌن وخصوصا ً العصرٌٌن
الذٌن ٌحترمون ٌسوع لدرجة الكفر ،إذ ٌجرّ دونه من الهوته وهو على الصلٌب.
أمّا اإلدعاء الثانً فكان أن ٌسوع جعل نفسه ملكاً ،وهذا ٌعنً التمرد والعصٌان .أجل ،فقد كان
ٌسوع متمرّ داً ،لكن على الشر والفساد .واجه الخطٌة بصراحة وبصراحة قاسٌة .قاوم من عصى
القوانٌن اإللهٌة ومن ابتعد عن شرابع هللا .صبّ الوٌبلت على من تمسك بالتقلٌد المزٌّؾ فؤبطل
وصٌة هللا.
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أهكذا تكون نهاٌة من ادعى أنه ملك؟ أهذا هو ٌسوع ملك الٌهود؟ ٌسوع ملك وسٌبقى ملكا ً
وسٌتوّ ج ملك الملوك .سٌؤتً الٌوم الذي فٌه تصٌح السماء بؤعلى صوتها" :قد صارت ممالك
العالم لربنا ومسٌحه فسٌملك إلى أبد اآلبدٌن" (رإٌا ٔٔ.)ٔ٘:
دخل ٌسوع أورشلٌم عاصمة الملك راكبا ً على أتان وجحش ابن أتان ،دخلها من جبل الزٌتون
حٌث سٌؤتً مرة أخرى" ،وتقؾ قدماه فً ذلك الٌوم على جبل الزٌتون الذي قدام أورشلٌم"
(زكرٌا ٗٔ" .)ٗ:والجموع الذٌن تقدموا والذٌن تبعوا كانوا ٌصرخون قابلٌن أوصنا البن داود.
مبارك اآلتً باسم الرب .أوصنا فً األعالً" (متى ٕٔ .)7:وٌحتج الفرٌسٌون على ٌسوع لكً
ٌُسكت تبلمٌذه ،فهذه بداٌة ثورة ،وإعبلن ملكوت جدٌد .وهل ٌستطٌع التبلمٌذ أن ٌسكتوا؟ وهل
تسكت الحقٌقة؟ فٌسوع ملك وهذه حقٌقة أرفضوها أم قبلوها .وإن سكت بعض البلهوتٌٌن
فالحجارة تصرخ والتارٌخ ٌخبر ،والمستقبل سٌكون شاهداً ،والرب ٌدعو ابنة صهٌون بلسان
النبوة ألن تبتهج وتهتؾ لملِكها" :هوذا َملِ ُكك ٌؤتً إلٌك هو عادل ومنصور ودٌع وراكب على
حمار وعلى جحش ابن أتان"
(زكرٌا " .)7:7ومن ٌسوع المسٌح الشاهد األمٌن البكر من األموات وربٌس ملوك األرض .الذي
أحبنا وقد ؼسلنا من خطاٌانا بدمه وجعلنا ملوكا ً وكهنة هلل أبٌه له المجد والسلطان الى أبد اآلبدٌن.
آمٌن"
(رإٌا ٔ٘:و .)ٙهللا أحبنا ،وله كل الشكر ،لٌس بواسطة مبلك أو ربٌس مبلبكة ،بل فً شخص
ابنه ،أحبنا وأعطانا امتٌازاً أن نملك معه .وقد رآه ٌوحنا على حقٌقته فً سفر الرإٌا" :ثم رأٌت
السماء مفتوحة وإذا فرس أبٌض والجالس علٌه ٌدعى أمٌنا ً وصادقا ً وبالعدل ٌحكم وٌحارب.
وعٌناه كلهٌب نار وعلى رأسه تٌجان كثٌرة  ...وله على ثوبه وعلى فخـذه اسم مكتوب ملك
الملوك ورب األرباب" (رإٌا ٔٔ:ٔ7ؤٕو" .)ٔٙلذلك رفّعه هللا أٌضا ً وأعطاه اسما ً فوق كل
اسم .لكً تجثو باسم ٌسوع كل ركبة ممّن فً المساء و َمن على األرض و َمن تحت األرض.
وٌعترؾ كل لسان أن ٌسوع المسٌح هو رب لمجد هللا اآلب" (فٌلبً ٕ.)ٔٔ-7:
هل اعترفنا هذا االعتراؾ؟ هل ٌسوع ملك على حٌاتنا؟
ٗ" -جلسوا ٌحرسونه هناك" ،لكن كؤصنام ببل حراك أو شعور .اعتادوا هذا المنظر .ضحٌّة
جدٌدة ُتق َّدم على مذبح الصلٌب ،و ُه ْم أداة تنفٌ ٍذ ألحكام ال ٌَهمُّهم إن كانت جابرة أم عادلة ،باطلة أم
صاببة ،فاألمر ال ٌعنٌهم ال من قرٌب وال من بعٌد .ولكن ،من ٌجلس عند قاعدة الصلٌب ستكون
له عبلقة مباشرة بالصلٌب سلبٌة كانت أم إٌجابٌة .كان لبٌبلطس موقؾ معٌّن من المصلوب ،فهو
على األقل حاول أن ٌظهر بمظهر من ٌبرّ ر نفسه ،ملقٌا ً ب َت ِبعة هذا العمل على أناس آخرٌن.
وكذلك كان لٌهوذا اإلسخرٌوطً موقؾ من صلٌب المسٌح .فعندما اقترب إلى الصلٌب وأحسّ
بدنوّ أجل المسٌح ،وعرؾ ما هً نتٌجة فعلته الشنٌعة ،ندم وذهب إلى رإساء الكهنة واعترؾ،
"قاببلً قد أخطؤت إذ سلّمت دما ً برٌبا ً  ..ثم مضى وخنق نفسه" (متى ٗ:ٕ9و٘) .أما زوجة
بٌبلطس فلم تستطع الصمت إزاء موت المسٌح .فؤرسلت إلى زوجها" ،قابلة إٌاك وذلك البار"
(متى .)ٔ7:ٕ9والعسكر ٌجلسون هناك من دون أٌة مشاعر ،تجاه ما ٌتكرر من افعال :بصق
العسكر فً وجه ٌسوع ولم ٌُن َّد لهم جبٌن؛ أخذوا القصبة من ٌده وضربوه على رأسه ولم تحمرّ
لهم وجنة؛ دقوا المسامٌر فً ٌدٌه ورجلٌه الطاهرتٌن ولم تدمع لهم عٌن .واآلن ٌقتسمون ثٌابه
مقترعٌن علٌهاٌ ،قامرون وٌضحكون وٌلعبون فٌما قطرات الدم الزكً تتساقط قطرة قطرة من
جسد ٌسوع الطاهر .وكؤنً بهم ٌقولون إن هذا كل ما نستطٌع أن نستفٌده من ٌسوع.
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ما أسخؾ اإلنسان وما أقصر نظره .وأمام َقسوة قلب اإلنسان وفجوره وخطٌته وما ّدٌته ونفعٌّته،
كؤنً بالسماء تتٌقّن من ضرورة الصلٌب ،ومن ضرورة موت المسٌح وفدابه.
ٌا من تحتفلون بذكرى موت المسٌح وآالمه وقٌامته ،هل تدخلون أجواء هذه المؤساة فً عمقها
وفً جوهرها وفً أهدافها؟ هل استفدتم من مضامٌنها وانتصاراتها؟ أم أننا نقوم بهذه األعمال
كؤنها تمثٌلٌة تتكرر عاما ً بعد عام .هل كلمات المسٌح على الصلٌب" :اؼفر لهم ٌا ابتاه"ُ ،تحرِّ ك
فً قلوبنا أيَّ مشاعر؟ هل صرخته العظٌمة" :قد أُكمل" ما زال صداها ٌدوّ ي فً أرجاء قلوبنا؟
من ال ّ
ٌتؤثر بالصلٌب لن ٌتؤثر بؤي شًء آخر ،ال بتعالٌم المسٌح وال بقراءة اإلنجٌل ،وال بالتدٌّن،
وال حتى بشخصٌة المسٌح ّ
الفذة.
٘" -جلسوا ٌحرسونه هناك" ،لكنّ واحداً منهم تفرّد فً جلسته .جلس ٌحرس وٌراقب وٌسمع
وٌتحسب ،لكن بإخبلص .أحسّ بؤن هذا الشخص لٌس مجرّ د ضحٌة جدٌدة ،أو رقما ً آخر ٌضاؾ
الى األرقام األخرى .إنه لٌس مجرد إنسان عادي .كلماته مختلفة ونظراته مختلفة ومعامبلته
مختلفة .اهت َّم بؤمه وأودعها لمحبة ٌوحنا الذي استقى محبته من ٌسوع .اهتم ِبلِصٍّ إلى جانبه كان
ٌوجّ ه إلٌه التعٌٌر مع اللص رفٌقه (راجع متى  .)ٗٗ:ٕ9وهو اآلن ٌوجّ ه إلٌه كلمات تحمل فً
طٌّاتها كل معانً األمل والرجاء والخبلص" ،الٌوم تكون معً فً الفردوس" (لوقا ٖٕ.)ٖٗ:
رأى الطبٌعة تع ِّتم على قسوة قلب اإلنسان ،وكؤنها ترٌد أن تضع هذه الحادثة بٌن هبللٌن ،كً ال
ُتضٌؾ إلى فجور اإلنسان فجوراً وإلى خطٌته خطٌة .واألرض تتزلزل احتجاجا ً والصخور
تتشقق والقبور تتفت ّح معلنة الرجاء الكامل ،وهو ٌراقب!
ّ
الحق أمامه فصرخ بصوت جهوري معلنـا ً أمام الجمٌع:
وأمام ما رأى وسمع وأحسّ  ،انكشؾ
"حقا ً كان هذا اإلنسان ابن هللا" (مرقس ٘ٔ .)ٖ7:ال فُضّ فوك أٌها البلهوتً األصٌلٌ .ا من
فهمت الحق و َق ِب ْل َته وأعلنته.
أَعلن إٌمانه أمام العسكر ،وأمام النسوة ،وأمام رإساء الدٌن ،وأمام المجتازٌن ،وأمام المستهزبٌن،
وأمام الملحدٌن .عبل صوت الحق لٌدحض الباطل وصوت الؽلبة واالنتصار لٌدحر آثار الهزٌمة
والتقهقر.
الصلٌب انتصار وؼلبة وخبلص .أٌن تجلس؟ أمع العسكر الذٌن ٌحرسون المسٌح كؤصنام ال
تتحرك أو تتؤثر؟ أم تنفرد كقابد المبة ،وتعلن إٌمانك جهاراً معترفا ً بفضل المسٌح ومحبته
وخبلصه.
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جلوس ٌسوع "على"
القراءةٌ :وحنا ٖٗٓ-ٔ:
التاٌخٔ79٘/ٔ/ٔ7 :
أمامنا جلسة من جلسات المسٌح ،جلسة على الببرٌ .جتاز ٌسوع السامرة ،وٌؤتً إلى مدٌنة اسمها
سوخار بالقرب من شكٌم التً وهبها ٌعقوب لٌوسؾ ابنه" .وكانت هناك ببر ٌعقوب .فإذ كان
ٌسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على الببر .فجاءت امرأة من السامرة لتستقً ماءً".
ٌجلس المسٌح جلسة تبشٌرٌة ٌتعامل فٌها معاملة فردٌة مع امرأة سامرٌةٌ .ستؽ ّل الفُ َرص لكً
ٌعرّ ؾ الناس بالحق أي بالمسٌح .فالتعالٌم المسٌحٌة تبقى نظرٌات ما لم ُتطبّق على الحٌاة.
صل فً ٌوم معٌّن وفً مكان معٌّن ،ما لم استفد منه عملٌاً .أموت
والصلٌب ٌبقى َحدَثا ً تارٌخٌا ً َح َ
مع المسٌح وأَدفن خطاٌاي مع المسٌح وأقوم معه وأ ّتخذه مخلّصا ً ور ّبا ً على حٌاتً.
ٌذكر الكتاب فً هذه الحادثة أن ٌسوع تعب من السفر .ومما ال شك فٌه أن الكلمة "تعب" بمعناها
الحرفً أبعد ما تكون عن شخصٌة المسٌح ،وهو الذي ٌنادي" :تعالوا إلً ٌا جمٌع المتعبٌن
والثقٌلً األحمال وأنا أرٌحكم" (متى ٔٔ .)ٕ2:لكن ٌسوع وخبلل تجواله فً الخدمة كإنسان من
لحم ودم ٌجوع وٌعطش وٌتعب ،حتى إنه لمّا وصل الى ببر ٌعقوب أحسّ بؤنه مُنهك أضناه
التعب ،فكؤ ّنه تهالك على أول مقعد وصل إلٌه فجلس على حافة الببر لكً ٌسترٌحٌ .سوع ابن هللا
الذي اتعبته خطٌة اإلنسان كما ٌذكر عنه إشعٌاء بروح النبوة فٌقول" :اس َتخدم َتنً بخطاٌاك
وأت َعب َتنً بآثامك" (إشعٌاء ٌٖٗ .)ٕٗ:سوع الذي ٌقول" :أبً ٌعمل حتى اآلن وأنا أعمل" (ٌوحنا
ٌ٘ ،)ٔ9:جلس لكً ٌسترٌح .فبعدما استراح هللا فً الٌوم السابع من جمٌع أعماله ،نراه ٌعاود
العمل بعد سقوط اإلنسان .ما أبشع خطٌة اإلنسان فهً ُتتعب اإلنسان و ُتتعب هللاُ ،تشؽل اإلنسان
و ُتشؽل هللا .فعملٌة فداء اإلنسان من الخطٌة أشؽلت السماء .ربوات من المبلبكة فً العهد القدٌم
عملت ضمن خطة الفداء .اآلب عمل واالبن عمل والروح القدس ال ٌزال ٌعمل" .الحصاد كثٌر"،
مضن والخدمة واسعة وشاقة .ونرٌد بنعمة الرب أن نتعلم الدروس من جلسة ٌسوع على
والعمل
ٍ
الببر.
ٔ -جلس ٌسوع لٌسترٌح بعد تعب وجهاد ومشقة أسفار .لم تكن استراحة لمجرد الترفٌه ،والكتاب
ّ
ٌحذرنا بقوله" :وٌل للمسترٌحٌن فً صهٌون والمطمبنٌن فً جبل السامرة" (عاموس " .)ٔ:ٙمن
مخز" (أمثال ٓٔ.)٘:
ٌنام فً الحصاد فهو ابن
ٍ
المسٌح ٌطلب الى تبلمٌذه أن ٌسترٌحوا ،لكن بعد جولة تبشٌرٌة طوٌلة ومضنٌة" ،فقال لهم تعالوا
أنتم منفردٌن إلى موضع خبلء واسترٌحوا قلٌبلً"
(مرقس  .) ٖٔ:ٙهل تعبنا إلى هذه الدرجة؟ هل وضعنا جمٌع إمكاناتنا وطاقاتنا ومجهوداتنا فً
خدمة الرب؟
ٕ -جلس ٌسوع على الببر لكً ٌجدد نشاطه ،ألنه عرؾ أنّ خدمة كبٌرة كانت تنتظره .اآلن
سٌقوم بخدمة فردٌة ،وهذه الخدمة ستكون مفتاحا ً لخدمة كبٌرة وجلٌلة فً مدٌنة السامرة.
استراحة مإقتة لكً ٌستعٌد نشاطه ،لٌتمكن من القٌام بخدمات مستقبلٌة .ال نطلب الراحة الدابمة،
فالراحة الدابمة هً فً المجد مع ٌسوع إلى أبد اآلبدٌن .هناك لن تكون خدمات ،ال تبشٌرٌة وال
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تعلٌمٌة وال عابلٌة ،بل راحة أبدٌة عند أقدام المسٌح .فالوقت الٌوم هو وقت جهاد وعمل ،وإن
أضعناه ،أضعناه إلى األبد.
"فإذ كان ٌسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على الببر .وكان نحو الساعة السادسة" ،أي الساعة
الثانٌة عشرة ظهراً ،وقت حرّ النهار .وبٌنما هو فً هذه الجلسة الهادبة ،تتقدم امرأة من السامرة
لتستقً ماء .وٌنسى ٌسوع تعبه وٌنسى نفسه وٌنسى كل مشؽولٌات أفكاره وٌبدأ معاملة جدٌّة مع
هذه المرأة .الفرق بٌننا وبٌن ٌسوع هو أننا ونحن فً ّ
عز الخدمة نسترٌح ،وامّا ٌسوع ففً ع ّز
راحته ٌخدم .ال ٌمكن للمإمن الذي ٌعٌش إٌمانه أن ٌبرمج وقته دابما ً بشكل ّ
منظم ودقٌق ،إنْ من
جهة المؤكل أو المشرب أو الراحة أو الترفٌه .فالمإمن فً حالة استنفار وجهوزٌة ألي طارئ
أربعا ً وعشرٌن ساعة.
نستؽرب أحٌانا ً عندما نسمع عن بعض الخدام الذٌن ٌحصرون فترة استقبالهم فً أوقات معٌّنة،
وٌرفضون من ٌؤتً فً ؼٌر المواعٌد المحددة .مسكٌن ٌسوع الذي لم ٌكن لدٌه مف ّكرة مواعٌد
لكنه ٌقول" :من ٌُقبل إل ًّ ال أُخرجه خارجاً" (ٌوحنا .)ٖ9:ٙ
خدمة ٌسوع كانت وما زالت خدمة دابمة نابعة من شخصٌته الخادمة .والعظمة فً ٌسوع أنه
ٌستطٌع أن ٌهتم بكل نفس محتاجة ،فً أي مكان وُ جدت وكٌفما كان وضعها أو حالتها .ما رأى
ٌسوع حاجة إال وتحركت أحشاإه ،أٌنما وجدت هذه الحاجة ومهما كانت .والكبلم هنا عن امرأة
سامرٌة ،والمرأة السامرٌة آخر من ٌجب أن تجذب اهتمام ٌسوع .والمرأة فً ذلك الزمان كانت
أقرب إلى السلعة منها إلى كابن بشري ٌتحرك ،فكٌؾ بها إذا كانت امرأة سامرٌة .وٌسوع ٌتحرك
لمساعدة هذه المرأة.
ال نظن ٌوما ً أننا أصؽر أو أحقر من أن تتحرك أحشاء ٌسوع من نحونا .هل ٌخالجك شعور بؤن
ٌسوع ٌهتم بالروحٌٌن والقدٌسٌن والمهمٌّن ،وأمّا أنت فوحٌد ومنبوذ ،ال تجذب انتباه أحد .تؤكد
أنك تجذب انتباه ٌسوع وهو مهتم بك .تحس َّر المُق َعد قدٌما ً قاببلًٌ" :ا سٌّد لٌس لً إنسان" (ٌوحنا
٘ ،)9:وحٌد من دون أب ٌحنّ علًّ أو أ ّم ترعانً أو أخ ٌهتم بً أو صدٌق ٌلتفت إلًَّ  .وتحرّ كت
أحشاء ٌسوع نحو هذا اإلنسان ،فكان صدٌقه ورفٌقه ومعٌنه ،وٌا نِع َم الصدٌق والمعٌن .فهو ٌحبّ
من ال ٌ َُحبّ وٌصادق من ال صدٌق لهٌ .ق ّدم نفسه لمن خلت حٌاته من كل مشاعر الصداقة
والمحبة والحنان ،هكذا عرفناه وهكذا سٌبقى.
ٖ -جلس ٌسوع على الببر مستؽبلً هذه الجلسة لٌخدم ،ولكن خدمة طوعٌة .إنّ خدمة ٌسوع للبشر
هً خدمة المحبة التً تعلو فوق المنطق .ثمة تساإالت كثٌرة ترتسم إزاء تجسد المسٌح :لماذا؟
وبؤي منطق؟ وهل ٌستحق اإلنسان هذه المعاملة؟ وٌؤتً الجواب" :ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى
بذل ابنه الوحٌد" (ٌوحناٖ .)ٔٙ:محبة طوعٌة إرادٌة؛ فمعامبلت المسٌح معنا هً ولٌدة تفكٌره
ولكن من خبلل عاطفة المحبة التً تؽلً فً أحشابه.
إٌانا والظن  ،فً أي محنة أوظرؾ كنا فٌه ،أننا نضارب الهواء فً صلواتنا ،أو أن ٌسوع
شخص ؼرٌب وبعٌد ،وأننا نحاول أن ننتزع االستجابة منه انتزاعاً .هذا ال ٌنطبق على واقع
المسٌح ،فهو قرٌب منا" ،والقادر أن ٌفعل فوق كل شًء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر" (أفسس
ٖ" .)ٕٓ:وٌكون أنً قبلما ٌدعون أنا أجٌب وفٌما هم ٌتكلمون بعد أنا أسمع" (إشعٌاء ٘.)ٕٗ:ٙ
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وال نظن ٌوما ً أن ٌسوع ٌعجز عن إعطابنا ما نحتاج إلٌه .منطقنا فً أحٌان كثٌرة ٌتطابق مع قول
المرأة السامرٌةٌ" :ا سٌد ال دلو لك والببر عمٌقة .فمن أٌن لك الماء الحً؟"نحن نجهل اإلمكانات
اإللهٌة ،وأحٌانا ً ننسى أنه ال ٌستحٌل على الرب أمر .كما أننا نجهل شخصٌة المسٌح" :ألعلك
أعظم من أبٌنا ٌعقوب؟" وٌحاول المسٌح أن ٌُظهر لنا نف َسه من جدٌد" :الحق الحق أقول لكم قبل
أن ٌكون إبراهٌم أنا كابن" (ٌوحنا " .)٘2:2أبوكم إبراهٌم تهلل بؤن ٌرى ٌومً فرأى وفرح"
(ٌوحنا  .)٘ٙ:2رأى اإلمكانات اإللهٌة الهابلة والعجٌبة ،و"هل ٌستحٌل على الرب شًء" (تكوٌن
.)ٔٗ:ٔ2
بهذه الشخصٌة العجٌبة ٌقترب منا الرب .اقترب من هذه المرأة متودداً ،وبمبادرة شخصٌة وبشكل
طوعً .كم ٌنبّر الكتاب المقدس على محبة هللا لئلنسان وكم ٌنفر اإلنسان من هللا باستمرار نتٌجة
خطٌته وابتعاده عن هللا" .هللا بعدما كلّم اآلباء باألنبٌاء قدٌما ً بؤنواع وطرق كثٌرة ،كلّمنا فً هذه
األٌام األخٌرة فً ابنه" (عبرانٌٌن ٔٔ:وٕ) ،إنه ٌتودد إلٌنا من خبلل ٌسوع المسٌح.
جلس ٌسوع على الببر .جاءت المرأة ولم تتوقع أن ٌتكلم الرب إلٌها .لكنه لم ٌتكلم إلٌها فحسب،
بل حاول أن ٌرفع من معنوٌاتها فطلب منها خدمة ،وهً التً تظن أنها ال تصلح لشًء وال تملك
شٌبا ً تقدمّه لآلخرٌن" .فقال لها ٌسوع أعطٌنً ألشرب" (ٌوحنا ٗ .)9:عجٌبة محبة ٌسوع التً
تتنازل لتبحث عنا لكً ترفعنا" .من مثل الرب إلهنا الساكن فً األعالً الناظر األسافل فً
ؾ
السموات وفً األرض ،المقٌم المسكٌن من التراب .الرافع البابس من المزبلة لٌجلسه مع أشرا ٍ
مع أشراؾ شعبه" (مزمور ٖٔٔ.)2-٘:
ٌتقرب الرب منا وٌتودد إلٌنا ،فهو ٌرٌد أن ٌإمّن نوعا ً من العبلقة العاطفٌة بٌننا وبٌنه .ألٌس هذا
هو الرباط الذي ٌش ّدنا إلى المسٌح ،رباط المحبة؟ ألٌس هذا هو الرباط الذي ٌحفظنا وسط
التجارب والصعوبات ،رباط المحبة؟
ٗ -جلس ٌسوع هكذا على الببر منتظراً نفسا ً جابعة ،فٌشبعها .وتؤتً هذه المرأة المسكٌنة والت ِع َسة
والجابعة .فاإلنسان البعٌد عن هللا ٌعٌش حالة من عدم االستقرار أو االكتفاء .وهو ٌحاول أن ٌؽبّ
من هذا العالم فٌزداد جوعا ً ومرارة وٌؤساً .وٌؤتً ٌسوع لكً ٌعرض نفسه كوسٌلة لس ّد كل
حاجات العالم.
إنه ألمر مستؽرب أن بعض المعلمٌن فً هذه األٌام ٌنادون بالمسٌح إلى جانب أشٌاء أخرى ،لكً
ٌُشبعوا شبٌبة القرن العشرٌن .ما لم نشبع بٌسوع فبل ٌمكن ألي مصدر آخر أن ٌشبعناٌ .سوع هو
مصدر الشبع الحقٌقً والوافرٌ ،شبع منه الجمٌع و ٌَفضُل عنهم .فهو نبع لقوة ال ٌمكن أن
َ
ستنـزؾ وطاقة ال ٌمكن أن تنفد .فهو الباب للتابهٌن والخبز للجابعٌن والنور للضالٌن والراعً
ُت
الصالح الذي ٌقود الخراؾ إلى بٌتهم األمٌن إلى السماء .إنه ٌق ّدم نفسه لهذه المرأة المابته كماء
الحٌاة الذي ٌنعش وٌشبع وٌُروي.
هذه المرأة المسكٌنة حاولت أن ُتشبع نفسها من خبلل ابتعادها وانحرافها وانحدارها ،وانؽماسها
ّ
وٌحثنا على
فً العالم .فالشٌطان ٌحاول خداعنا فٌعرض علٌنا أموراً ٌوهمنا بؤنها تشبع القلب
اإلكثار منها ،كتجمٌع المال والممتلكات واإلنؽماس فً الشهوات والملذات ،ووسابل الترفٌه
والتسلٌة المختلفة األشكال واألجناس .وتبقى هذه المرأة المسكٌنة خاوٌة القلب جابعة تتلّمس
طرٌقها لعلّها تمسك بمن ٌستطٌع حقا ً أن ٌشبع حٌاتها .وها هً أمامه وجها ً لوجه تنظر إلى عٌنٌه
فترى فٌهما برٌق الحٌاة ،وٌتفجّ ر من قلبه نبع من الحنان والمحبة لم ترهما من قبل .من هو هذا
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اإلنسان الذي ٌصرّ ح قاببلً" :ك ُّل من ٌشرب من هذا الماء ٌعطش أٌضاً .ولكن من ٌشرب من الماء
الذي أعطٌه أنا فلن ٌعطش إلى األبد .بل الماء الذي أعطٌه ٌصٌر فٌه ٌنبوع ماء ٌنبع إلى حٌاة
أبدٌة" (ٌوحنا ٖٗٔ:وٗٔ) .من هو هذا اإلنسان الذي استطاع أن ٌكشؾ علّة القلب وأمراضه
المزمنة ماضٌا ً وحاضراً ومستقببلً .وٌقدم نفسه بلسما ً ودوا ًء وشفاءً" :قال لها ٌسوع أنا الذي
أكلمك هو .فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدٌنة وقالت للناس هلموا انظروا إنسانا ً قال لً
كل ما فعلت ألع ّل هذا هو المسٌح" (ٌوحنا ٕٗٙ:وٕ2و.)ٕ7
ؼٌّر ٌسوع حٌاتها ،ب ّدل كبلمها ،حوّ ل سلوكها ،رفّع أهدافها ،أطلق لسانها فً تبشٌر أهل مدٌنتها:
تعالوا انظروا وكلوا واشربوا واستفٌدوا كما استفدت أنا ،ال تدَعوا هذه الفرصة الذهبٌة تفوتكم.
٘ -جلس ٌسوع هكذا على الببر ،فخدم خدمة فردٌة جاءت بالنتابج المجٌدة .إن كنا نسعى نحو
نهضة وانتعاش فً كنابسنا ،فبل ب ّد لنا من أن ُنحًٌ الشهادة بالخدمة الفردٌة .كان سهبلً على
المسٌح أن ٌجمع اآلالؾ وٌتكلم إلٌهم ،لكنه لم ٌقلل ٌوما ً من قٌمة المعاملة الفردٌة .لقد ق ّدم ٌسوع
أسمى تعالٌمه خبلل معامبلته الفردٌة .ق ّدم لهذه المرأة أعظم الحقابق البلهوتٌة عن كنٌسة هللا
وعن السجود الحقٌقً وعن الساجدٌن الحقٌقٌٌن .وق ّدم لنٌقودٌموس لبّ اإلنجٌل" :ألنه هكذا أحب
هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك كل من ٌإمن به بل تكون له الحٌاة األبدٌة" (ٌوحنا
ٖ.)ٔٙ:
اهتـ َّم ٌسوع باألفراد وشجّ ع على االهتمام بهم .وكم من أناس فً تارٌخ الكنٌسة ّ
هزوا العالم وكانوا
هم نتٌج َة خدم ٍة فردٌة ومعامل ٍة خاص ٍة معهم .كان بطرس الرسول واعظا ً المعا ً استقطب الجماهٌر
وربحهم للمسٌح .لقد ربحه اندراوس للمسٌح واختفى اسمه.
ال ُنشؽل الكنٌسة بالخدمات العامة على حساب الخدمة الفردٌةٌ .قول البلهوتٌون إنه عندما
انشؽلت الكنٌسة عن العمل الفردي نزل المسٌح من السماء وربح شاول الطرسوسً بمعاملة
فردٌة وجاء به إلٌه ،وكؤنه ٌقول لنا ،هكذا تكون الخدمة الصحٌحة .والرب استخدم شاول بشكل
معجزي فكان بركة للكثٌرٌن.
دعونا نشجع نفوسنا على الخدمة الفردٌة التً ٌمكن أن تكون مفتاحا ً لخدمات كبٌرة .وما لم ننجح
فً الخدمة الفردٌة فلن ننجح فً الخدمات األخرى.
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جلوس ٌسوع "تجاه"
القراءة :مرقس ٕٔٗٗ-ٗٔ:
التارٌخٔ79٘/ٔ/ٕٙ :
"وجلس ٌسوع تجاه الخزانة ونظر كٌؾ ٌلقً الجمع نحاسا ً فً الخزانة" (مرقس ٕٔ .)ٗٔ:جلس
ٌسوع جلسة المعلّم والمب ّ
شر وها هو الٌوم ٌجلس جلسة االهتمام بالعابدٌن .فالمسٌح لم ٌُؽفل ناحٌة
من نواحً حٌاة اإلٌمان لكً ٌهتم بناحٌة أخرى .كما أن ٌسوع ال ٌحسب أن النجاح فً ناحٌة
معٌّنة ّ
نواح أخرى ،إذ كان ٌعلّمٌ" :نبؽً أن تعملوا هذه وال
ٌؽطً على الفشل والضعؾ فً
ٍ
تتركوا تلك" (متى ٖٕ.)ٕٖ:
جلس ٌسوع تجاه الخزانة ،حٌث ٌُلقً العابدون قرابٌنهم وتقدماتهم ،جلس لكً ٌبلحظ هإالء
العابدٌن .جلس ٌسوع وسط الشعب لٌراقب األفراد الذٌن ٌمارسون نوعا ً من التحركات الدٌنٌة
والروحٌة ،ولٌهت ّم بكل عابد بمفردهٌ .راقب وٌقٌس لكً ٌعطً النتابج .ولكن مقاٌٌس المسٌح
تختلؾ عن مقاٌٌسنا ألنها روحٌة وسماوٌة" ،وألن اإلنسان ٌنظر إلى العٌنٌن وأما الرب فإنه
ٌنظر إلى القلب" (ٔصموبٌل  .)9:ٔٙجلس المسٌح تجاه الخزانة لٌقٌس العابدٌن ثم دعا تبلمٌذه
ورفع إلٌهم تقرٌراً فٌه الكثٌر من التعالٌم .وٌتطرق المسٌح إلى النواحً المادٌة والتً لها عبلقة
كبٌرة بالنواحً الروحٌة .فالطرٌقة التً نتصرؾ فٌها مادٌا ً قد تعبّر كثٌراً عن مكوّ نات حٌاتنا
الروحٌة وأبعادها.
ٌق ّدم المسٌح تقرٌره وٌؤتً على الشكل التالً" :إن هذه األرملة الفقٌرة قد ألقت أكثر من جمٌع
الذٌن ألقوا فً الخزانة" (مرقس ٕٔ.)ٖٗ:
نجد فً هذا التقرٌر ما ٌلً:
ٔ -إن ٌسوع ٌتح ّدث عن كمٌة العطاء .وعندما ٌتح ّدث ٌسوع عن العطاء ال ٌقصد العطاء المادي
فحسب ،بل العطاء بشكل عام .ذلك ألن العطاء ال ٌتجزأ ،فمن ٌُعطً من ماله ٌعطً من وقته
ومن طاقاته ومن إمكاناته .فعندما جلس المسٌح لٌراقب العطاء  ،كان ٌراقب الشخصٌة والتصرؾ
ً
والمواقؾ ،وكان ٌراقب الحاضر والمستقبل وحالة العابدٌن حاضراً ومستقببلً
نتٌجة لهذا العطاء.
أتى تقرٌر المسٌح على النحو التالً" :هذه األرملة الفقٌرة ألقت (كمٌّة) أكثر من الجمٌع" .على أٌة
صل إلى هذه النتٌجة؟ ٌقول المسٌح إن هذه األرملة ق ّدمت
أسس اعتمد المسٌح فً حساباته حتى تو ّ
من إعوازها ،أما أولبك فق ّدموا من فُضالتهم .هذه ق ّدمت ماالً ا ّدخرته من معٌشتها ،أما أولبك فممّا
فاض عنهم .ق ّدموا لنفوسهم ولس ّد حاجاتهم وشراء كمالٌاتهم وما تقتضٌه حٌاة البذخ والبطر؛ ومن
جملة ما قدموا ،شٌبا ً فً الخزانة .اذاً ،هً قدمت الكل وهم ق ّدموا الجزء.
ور ٌَعان الصِّبا للمسٌح؟ هل نستخدم حٌاتنا وأجسادنا وقوانا
هل نقدم نضارة الحٌاة وزهرة الشباب َ
فً العالم ،وما بقً من فضالة نقدمه للرب؟ أن ُنكرم الرب من مالنا ومن باكورات ؼلّتنا شًء،
وأن نق ّدم للرب ما تٌسّر بدافع الخجل والحٌاء شًء آخر .أن نبدأ صباحا ً بإعطاء نفوسنا للرب
وتكرٌسها له من جدٌد شًء ،وأن نصلًّ فً آخر النهار بضع كلمات هً مزٌج من الشكر
والطلبات والواجبات شًء آخر.
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فكمٌة العطاء التً ٌطلبها الرب هً أن نق ّدم كل ما عندنا وال نبخل على الرب بشًء ،وال ُنبقً
ألنفسنا شٌباً .فعندما ٌرٌد المسٌح أن ٌرفع تقرٌراً عن عطابنا ال ٌجمع ما ق ّدمنا ،بل ما بقً عندنا.
وهذه الحسابات ال ٌعرفها إال الرب ،إذ هو عالم بما ق ّدمنا وبما كنا نستطٌع أن نقدمه بعد.
ألقى الجمٌع فً الخزانة ،ودخلت الحسابات فً سرٌّة المصارؾ .وٌسوع ٌكشؾ الحسابات
وٌقول :إن هذه األرملة ألقت كل رصٌدها حتى وصلت إلى درجة اإلفبلس ،لذا فإنها ألقت أكثر
من الجمٌع.
هل نسمع نحن هذا الكبلم من ٌسوع ،لو جلس تجاه الخزانة التً ُنلقً فٌها خدماتنا وأموالنا
وأوقاتنا ومجهوداتنا وعلومنا ،هل ٌقول ،إن هذا ألقى كل ما عنده ،ألقى من إعوازه ،وصل الى
درجة اإلفبلس؟
ٕ -إن ٌسوع ٌتح ّدث عن أسلوب العطاء ولٌس فقط عن الكمٌة" .جلس ٌسوع تجاه الخزانة ونظر
كٌؾ ٌلقً الجمع" (مرقس ٕٔ .)ٗٔ:وهذا األسلوب ال ٌراه إال ٌسوع .وفً تقرٌر المسٌح نجد أن
األسلوب كان أوالً ،بإٌمان .هذه األرملة ألقت كل ما عندها بإٌمان ال ٌهت ّم للؽد .والرب ٌؽبّط
اإلٌمان كثٌراً ،إذ "بدون إٌمان ال ٌمكن إرضاإه" (عبرانٌٌن ٔٔ" ،)ٙ:وأما البار فباإلٌمان ٌحٌا"
(رومٌة ٔ.)ٔ9:
وٌه ّم المسٌح كثٌراً أن نتجرد من كل سند ٌُضعؾ حٌاة اإلٌمان فٌنا .فهذه المرأة كانت أرملة
وفقٌرة ومسكٌنة ال سند لها ،وال رصٌد ،وال تؤمل بدخل للؽد ،ومع هذا كله لم تهتم للؽد ألنها
ص ّدقت كبلم المسٌح حٌن قال" :فبل تهتموا للؽد ألن الؽد ٌهتم بما لنفسه" (متى  .)ٖٗ:ٙتؤملت
زنابق الحقل ،وطٌور السماء كٌؾ أنها ال تزرع وال تحصد واآلب السماوي ٌقوتها ،وآمنت بقول
المسٌح" :وأما أنتم فحتى شعور رإوسكم جمٌعها محصاة" (متى ٓٔ .)ٖٓ:فؤلقت كل ما عندها
بإٌمان ومن دون تردد.
كثٌراً ما ٌمنعنا التحفظ من العطاء ،وننسى قول المسٌح" :من وجـد حٌاته ٌضٌعها .ومن أضاع
حٌاته من أجلً ٌجـدها" (متىٓٔ ،)ٖ7:وهذا ٌقتضً إٌماناً.
وهذا األسلوب كان ثانٌاً ،بسرور  .ق ّدمت بسرور ولكن بؽصّة ،شعوراً منها بؤن ما تق ّدمه ضبٌل
وضبٌل جداً .أمّا ما ّ
ٌعزٌها فهو أنها
قدمت كل ما عندها ،وبسرور" ،ألن المعطً المسرور ٌحبه هللا"
(ٕكورنثوس .)9:7
ال نخدم كالعبد الذي ٌتمّم واجباته المفروضة علٌه فرضاً .فإن كنا نق ّدم أي مجهود أو نشاط أو
صدقات ،وال نق ّدمها بسرور ،فهً ؼٌر مقبولة أمام الرب .فإن كنا نعظ أو نعلّم أو ندبّر أو نوزع
النشرات ،فهل نقوم بكل هذه الخدمات بكل سرور؟ هل نشعر بالؽصّة ونتمنى لو أننا نستطٌع أن
نق ّدم المزٌد؟
وهذا األسلوب كان ثالثاً ،بشكل طوعً ومن القلب .أعطت بحماسة ومن دون ندامة .وعندما نق ّدم
للرب بشكل طوعً ومن القلب ،نحسّ بنوع من االكتفاء الروحً والشبع الروحً .وهذا النوع
من العطاء هو الذي ٌدوم وٌستمر فً حٌاتنا ،فنحن ال نصطنعه بل ٌؤتً بشكل اختٌاري ومن دون
تردد.
31

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2014

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل

www.arabicbible.com

أخال هذه األرملة المسكٌنة تتر ّدد بٌن حٌن واآلخر إلى الخزانة ،وهً تحسّ بدافع شدٌد ورؼبة
ملحّ ة لكً تعبّر عن محبتها للرب ولكً تق ّدم ما جمعت من فلس أو فلسٌن ،من القلب وبشكل
طوعً.
ٖ -إن ٌسوع ٌتح ّدث عن دوافع العطاء .والدوافع هً التً تقرر الكمٌة والطرٌقة .أعطت هذه
المرأة أوالً ،لكً تشارك فً خدمة الرب ،وكان لدٌها هذا الشعور بؤنها من خبلل هذه التقدمة
البسٌطة المق ّدمة بإٌمان وسرور ومن كل القلب تساهم مساهمة فعّالة فً الخدمة .وهذا أعظم
امتٌاز ٌُعطى ألي إنسان أن ٌكون له حق المشاركة فً خدمة الرب .إذاً ،فاالشتراك فً الخدمة
ٌقتضً تقدٌم االمكانات المتوافرة لدٌنا.
ثانٌاً ،أعطت لكً ٌكون لها كنـز فً السماء  .أعطت ألنها كانت تإمن بؤن الكنـز الحقٌقً ال
ٌُكنـز فً هذا العالم بل فً السماء .لذلك فإن كل مجهود نضعه فً هذا العالم وال ٌكون له أي
تؤثٌر روحً أو أبدي ،سٌفقد قٌمته فً األبدٌـة .إصبلح المجتمـع ،تربٌة األوالد ،تعلٌم الناشبة،
االهتمام بالفقراء والمرضى… كل هذه ما لم ٌكن لها الطابع الروحً وتبؽً النتابج الروحٌة ،فبل
قٌمة لها.
ثم نجد أن هذه األرملة كانت تتمتع بنوع من االستقبلل الذاتً والتفرد فً شخصٌتها .فهً لم
تقارن تقدمتها بجسامة الخدمة والحاجة الملحّ ة المادٌة ،بل أحست بمعاملة خاصة بٌنها وبٌن الرب
فؤعطت وق ّدمت .ال نحتقر إمكاناتنا مهما كانت محدودة أو بسٌطة بل لنق ّدم الفلسٌن .كما أنها لم
تقارن عطاءها بعطاء اآلخرٌن .قد َنفشل أحٌانا ً إن كنا نقارن خدمتنا وعطاءنا بخدمة رجال عظام
فً التارٌخ المسٌحً .لكنها أحسّت بؤنها ما دامت تق ّدم كل ما عندها ،فما تقدمه له قٌمته ومكانته
فً عمل الرب.
وثالثاً ،أعطت ألنها تحب الرب .األؼنٌاء قدموا للهٌكل أما هً فق ّدمت للرب .إنها تعطً كل ما
عندها للرب ألنها أعطت نفسها أوالً للرب.إنها تعبّر بشكل عملً عن أنّ ما تملكه هو للرب .ال
نقدر أن نفصل نفوسنا عن عطابنا ،نحن للرب وما نعطٌه ٌجب أن ٌكون للرب.
ال نتطلع إلى ما ٌق ّدمة اآلخرون من عطاء وتضحٌات ومجهودات" ،وأما أنا فؤقل شًء عندي أن
ٌُح َكم فًَّ منكم أو من ٌوم بشر … ولكن الذي ٌَح ُكم فًَّ هو الرب" (ٔكورنثوس ٖٗ:وٗ) .سٌؤتً
الٌوم الذي سٌُصدِر فٌه الرب حكمه على دوافعنا وسٌكون الحُكم على أساس المحبة ،وإال كان
العطاء "نحاسا ً ٌطنّ أو صنجا ً ٌرنّ " (ٔكورنثوس ٖٔ.)ٔ:
وأخٌراً ،ال بد من التوضٌح ،أن الرب عندما وضع ترتٌب العطاء المادي ،وضعه لكً ٌساعدنا
حتى تبقى حٌاتنا روحٌة بعٌدة كل البعد عن تجارب محبة المـال .فالعطـاء ٌقتلـع منـا جـذور محبة
المال التً هً "أصل لكل الشرور" (ٔتٌموثاوس  )ٔٓ:ٙوالتً "تؽرق الناس فً العطب
والهبلك"(ٔتٌموثاوس .)7:ٙ
هل نعبّر فً عطابنا عن اتحاد كامل بالمسٌح وأن ما ٌخصه ٌخصنا ،وما عطاإنا سوى مساهمة
ومشاركة تإكد هذا االتحاد؟
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الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل هً هٌئة إرسالٌة شغفها نشر كلمة هللا فً العالم العربً
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونٌة أخرى .وتقوم بتوزٌع الكتاب المقدس مجانا ً للجالٌة
العربٌة فً أمٌركا الشمالٌة والقطر العربً وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التً تحتوي على كتب روحٌة ،عظات ،تراتٌل والكتاب المقدس.
لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
ٌحفظكم هللا وٌمأل حٌاتكم بالصحة والسعادة والسالم.

أسرة الخدمة العربٌة للكرزة باإلنجٌل
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