العامل يكره التالميذ
يوحنا 4:16-18:15
صغريا؟ ما الذي كانوا يفعلونه؟
سؤال للمناقشة :هل عاداك أخوك أو أختك أو صديق أو أزعجك عندما كنت ً
ض ِِن قَ ْب لَ ُك ْم.
ض ُك ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّهُ قَ ْد أَبْ غَ َ
«إِ ْن َكا َن ال َْعا َملُ يُْب ِغ ُ
اصتَهُ .و ِ
لك ْن ألَنَّ ُك ْم لَ ْستُ ْم ِم َن ال َْعا َِمل ،بَ ْل أ َََن ا ْختَ ْرتُ ُك ْم ِم َن ال َْعا َِمل،
لَ ْو ُك ْن تُ ْم ِم َن ال َْعا َِمل لَ َكا َن ال َْعا َملُ ُُِي ُّ
ب َخ َّ َ
ض ُك ُم ال َْعا َملُ.
ك يُْب ِغ ُ
لِذلِ َ
َّ ِ
ضطَ ِه ُدونَ ُك ْم،
ضطَ َه ُد ِوِن فَ َسيَ ْ
س َع ْب ٌد أَ ْعظَ َم ِم ْن َسيِ ِد ِه .إِ ْن َكانُوا قَ ِد ا ْ
اُذْ ُك ُروا الْ َكالَ َم الذي قُلْتُهُ لَ ُك ْم :لَْي َ
ِ
ِ
ِ
سيَ ْح َفظُو َن َكالَ َم ُك ْم.
َوإ ْن َكانُوا قَ ْد َحفظُوا َكالَمي فَ َ
ِ
ِ
َج ِل ِْ
اْسي ،ألَنَّ ُه ْم الَ يَ ْع ِرفُو َن الَّ ِذي أ َْر َسلَ ِِن.
َّه ْم إِ ََّّنَا يَ ْف َعلُو َن بِ ُك ْم ه َذا ُكلَّهُ م ْن أ ْ
لكن ُ
ِ
لَ ْو َملْ أَ ُك ْن قَ ْد ِج ْئ ُ َّ
س ََلُ ْم عُ ْذ ٌر ِِف َخ ِطيَّتِ ِه ْم.
ت َوَكل ْمتُ ُه ْمَ ،ملْ تَ ُك ْن ََلُ ْم َخطيَّةٌَ ،وأ ََّما اآل َن فَ لَْي َ
اَلَّ ِذي ي ب ِغ ُ ِ
ضا.
ض أَِِب أَيْ ً
ُْ
ض ِِن يُْبغ ُ
ض ِوِن
َح ٌد غَ ِْرييَ ،ملْ تَ ُك ْن ََلُ ْم َخ ِطيَّةٌَ ،وأ ََّما اآل َن فَ َق ْد َرأ َْوا َوأَبْ غَ ُ
لَ ْو َملْ أَ ُك ْن قَ ْد َع ِمل ُ
ْت بَ ْي نَ ُه ْم أَ ْع َماالً َملْ يَ ْع َمل َْها أ َ
أ َََن َوأَِِب.
لكن لِ َكي تَتِ َّم الْ َك ِلمةُ الْم ْكتُوبةُ ِِف ََنم ِ
ِ
ض ِوِن بِالَ َسبَ ٍ
ب.
وس ِه ْم :إِنَّ ُه ْم أَبْ غَ ُ
ُ
َ َ َ
ْ ْ
وح ا ْْلَ ِق ،الَّ ِذي ِم ْن ِع ْن ِد ِ
اء ال ُْم َع ِزي الَّ ِذي َسأ ُْر ِسلُهُ أ َََن إِلَْي ُك ْم ِم َن ا ِ
اآلب يَ ْن بَثِ ُق ،فَ ُه َو
آلبُ ،ر ُ
« َوَم ََت َج َ
يَ ْش َه ُد ِِل.
ضا ألَنَّ ُك ْم َم ِعي ِم َن االبْتِ َد ِاء.
َوتَ ْش َه ُدو َن أَنْتُ ْم أَيْ ً
«قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِِب َذا لِ َك ْي الَ تَ ْعثُ ُروا.
سي ْخ ِرجونَ ُكم ِمن الْمج ِام ِع ،بل ََتِِْت ساعةٌ فِيها يظُ ُّن ُك ُّل من ي ْقت لُ ُكم أَنَّه ي َق ِدم ِخ ْدمةًِ ِ
هلل.
َُ ُ ْ َ َ َ
َْ َ ُ ْ ُُ ُ َ
َ َ َ َ
َْ
اآلب َوالَ َع َرفُ ِوِن.
َو َسيَ ْف َعلُو َن ه َذا بِ ُك ْم ألَنَّ ُه ْم َملْ يَ ْع ِرفُوا َ
ِ
لك ِِن قَ ْد َكلَّمتُ ُكم ِِب َذا ح ََّت إِذَا جاء ِ
اعةُ تَ ْذ ُك ُرو َن أَِِن أ َََن قُ ْلتُهُ لَ ُك ْمَ .وَملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم ِم َن الْبِ َدايَِة ألَِِن
ت َّ
الس َ
َ
ْ ْ
ََ
ت َم َع ُك ْم( .يوحنا )4:16-18:15
ُك ْن ُ
العامل يكره تالميذ املسيح
ِّ
يقدم لنا النص الذي حنن بصدد دراسته نظرة داخليَّة ع َّما حدث يف الليلة األخرية قبل أن يُصلب
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معا ،ونقرأ يف هناية األصحاح الرابع عشر َّأهنم
يسوع .وكان التالميذ ويسوع قد فرحوا بتناول العشاء األخري ً
مجيعا من العلِّيَّة إىل بستان جثسيماين (الذي يعين مكان عصر الزيتون) .وكان يهوذا قد ترك املكان
خرجوا ً
قبلهم ليسلِّم يسوع إىل القادة الدينيني .وخيربان التقليد َّ
أن العلِّيَّة كانت تقع يف اجلانب الغريب من اهليكل الواقع
يوما يف يوم اخلمسني.
على جبل أورشليم .وهي الغرفة نفسها حيث كان سيحل الروح القدس بعد مخسني ً
متا مرب ًعا إىل اجلانب الشرقي من جبل
وكانت مساحة بستان جثسيماين ما يقارب األربعمائة أو اخلمسمائة ً
املرجح أن يكون يسوع قد وقف مقابل الكرمة الذهبيَّة اليت كانت مدالَّة على العواميد
اهليكل .ولذلك من َّ

األربعة للهيكل (راجع الدرس الذي حيمل عنوان "يسوع الكرمة احلقيقيَّة") .وميكن أن يكون قدَّم تعليمه عن
أنَّه الكرمة احلقيقيَّة (األصحاح  ،)15وهو واقف قبالة تلك الكرمة الذهبيَّة املدالَّة على مدخل اهليكل.
وإلتقى يسوع بيهوذا واجلنود الذين كانوا قد أتوا إىل بستان جثسيماين قبل ساعة أو ساعتني لإلمساك
به .ويف هذا اإلطار ،شارك يسوع مع تالميذه ما جيول يف قلبه لتهيئتهم للصعوابت اليت كانت إبنتظارهم.
معا هذا املشهد :فحىت يف أحلك األوقات اليت كان مير هبا يسوع تغلَّب إهتمامه
وإفتكر ابلتايل بينما نتخيَّل ً
ابآلخرين على أمله .فهذا هو يسوعنا الذي نعبد! وابلرغم من أنَّه علم ما سيحدث يف الساعات القليلة املقبلة
يفكر بتالميذه بدل أن ِّ
من تلك الليلة إالَّ أنَّه مل يغمض له جفن .لقد كان ِّ
يفكر بنفسه .ويظهر هذا األمر
إعتناء الراعي برعيته وحمبته هلم .ويقول هلم الرب َّ
إن العامل سيكرهم كما كرهه هو ألنَّه أخرجهم منه.
ما الذي كان يعنيه يسوع بقوله إ َّن العامل سيكرههم (ع )18؟ وما الذي كان يعنيه إبستخدام كلمة
"العامل"؟ أال ُيب هللا العامل؟

إنَّنا خنوض معركة ،وال يهم إن كنَّا نعتف بذلك أم ال .فالبشريَّة كلها يف خضَّم معركة كونيَّة تدور بني األرواح غري
املرئيَّة اليت تؤثِّر بعامل اللحم والدم .ويقود الشيطان الذي هو عدو املؤمنني مالئكته وأرواحه ِّ
الشريرة ليحافظ على
سيطرته على هذا العامل .وخيربان الكتاب املقدَّس َّ
أن الشيطان هو إله ورئيس هذا العامل:
"اَآل َن دي نونَةُ ه َذا الْعا َِمل .اَآل َن يطْر ِ
يس ه َذا ال َْعا َِمل َخا ِر ًجا( ".يوحنا )31:21
َ ُْ
َ
ُ َُ
ح َرئ ُ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِف َش ْيءٌ( ".يوحنا )30:14
س لَهُ ِ َّ
"الَ أَتَ َكلَّ ُم أَيْ ً
ضا َم َع ُك ْم َكث ً
يس ه َذا ال َْعا َمل ََيِْت َولَْي َ
ريا ،ألَن َرئ َ
وهناك إختالف بني العامل الفيزايئي الذي خلقه هللا ،وبني العامل الذي طلب منَّا املسيح أن ال حنبه:
ِ
ت ِف ِيه ََمَبَّةُ ِ
اآلب1( ".يوحنا )15:2
َح َّ
س ْ
بأَ
اء الَِِّت ِِف ال َْعا َِمل .إِ ْن أ َ
"الَ ُُتبُّوا ال َْعا َملَ َوالَ األَ ْشيَ َ
َح ٌد ال َْعا َملَ فَ لَْي َ
فالعامل الفيزايئي ال ميلك فكرا ،لذلك ال ميكنه أن يكون ِّ
شر ًيرا وأن يكره التالميذ .والعامل الذي يتكلَّم عنه
ً
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يسوع هو النظام العاملي الذي يكره الرب يسوع وتالميذه (والتلميذ هو الذي يعتنق تعاليم أحدهم ويعمل
على نشرها) .والنظام العاملي هو األسلوب الذي إعتمده إبليس إله هذا العامل ليقاوم الربِّ .
ويقدم يوحنا
تفصيالً عن معىن كلمة "العامل" يف النص التايل:
َن ُك َّل ما ِِف الْعا َِملَ :ش ْهوةَ ا ْْلس ِد ،و َش ْهوةَ الْعي ِ
ش ِة ،لَْيس ِم َن ِ
اآلب بَ ْل ِم َن ال َْعا َِمل.
ونَ ،وتَ َعظُّ َم ال َْم ِعي َ
َ
َ َ َ َ َ ُُ
"أل َّ َ
َ
ضي و َشهوتُه ،وأ ََّما الَّ ِذي يصنع م ِشيئةَ ِ
ِ
ت إِ ََل األَبَ ِد1( ".يوحنا )17-16:2
هللا فَ يَ ثْ بُ ُ
َ َْ ُ َ َ
َوال َْعا َملُ َيَْ َ ْ َ ُ َ
ويتألَّف العامل من جمتمعات بشريَّة ِّ
معاداي لكنيسة الرب يسوع املسيح طاملا
تنظم ذاهتا ً
بعيدا عن هللا .وسيبقى العامل ً
َّأهنا تُظهر يف النور األمور اليت تُعمل يف اخلفاء .وقد طلب منَّا الرب يسوع أن نقوم بكل ما بوسعنا لتخليص الناس
الثمينني الذي مات املسيح بدالً عنهم من براثن نظام العامل الساقط .وإن كان يراودك أي شك َّ
أن هذا العامل وأساليب
التعليم العايل فيه واملوسيقى والسياسة واألشغال وحىت الدايانت كلها معادية هلل وإلبنه فإذهب إىل اجملتمعات الراقية
َج َّ ِ
ِّ
ِ
ين يُ ِري ُدو َن أَ ْن
وبشر إبجنيل الرب يسوع وترقَّب ما سيحصل! ستواجه مقاومة وستُضطهد بسبب إميانكَ ".و َ ُ
يع الذ َ
ضطَ َه ُدو َن2( ".تيمواثوس .)12:3
شوا ِِبلتَّ ْق َوى ِِف ال َْم ِس ِ
وع يُ ْ
يَِعي ُ
س َ
يح يَ ُ

قيما وأهدافًا وأماالً خمتلفة عن تلك اليت يسعى العامل وراءها .وإن كنت
وتراود العامل شكوًكا ابلنسبة للذين لديهم ً
تبدأ ابلقيام ابألمور بطريقة خمتلفة عن اليت يقوم هبا العامل ،فال تتفاجأ إن بدأوا ينظرون إليك نظرة الشك .وإن كنت
تتكلَّم عن إميانك جبهارة فستُواجه ابلعدائيَّة واإلضطهادَّ .
وحذر يسوع تالميذه َّ
أن هذا سيكون األمر الواقع وعلينا أن
أيضا الذين نعيش يف
نتوقَّع ذلك .وال ينطبق هذا األمر على تالميذه الذين كانوا يسمعونه يتكلَّم فقط ،بل علينا حنن ً

تتغري إىل األسوأ حىت يف البلدان الغربيَّة ،وال أقول كل هذا لكي نظن أنَّه علينا
القرن احلادي والعشرين .فاألمور َّ
السارة
كمؤمنني ابملسيح أن خنتبأ أو نتجنَّب اآلخرين .والناس من مجيع املستوايت اإلجتماعيَّة حباجة ليسمعوا األخبار َّ
عن ماذا فعله يسوع ،وعلينا أن نتَّبع تعاليم الرب يف أشغالنا ومدارسنا وحياتنا اليوميَّة.
وعلى كل مؤمن أن يتبع إرشاد الروح القدس وال خياف من العامل ،بل يسعى ِّ
ليشع نور املسيح أينما ذهب .ولكن،
إن كانت حياتنا متشابكة مع العامل فكيف ميكن أن نُظهر إختالفنا؟ وكيف ميكن أن جنذب اآلخرين بنور املسيح إن

خفضا يف حياتنا بسبب أشراك العامل؟
كان مُ ً
ويفتش الناس عن احلياة احلقيقيَّة وهي تظهر من خالل الثمر املمثل جبذب اآلخرين للمسيح .ولن حيصل هذا إن
كان من الصعب متييزك عن العامل .وإن كانت هذه حالتك ،إطلب من الرب أن يُشعل النار يف داخلك مبحبَّة
للمسيح ،ويساعدك على التحرر من حمبَّة العامل.

3

هل تواجه أشرا ًكا ِف اجملتمع يصعب عليك تفاديها؟ ما هي؟ وهل تشعر َّ
أن هذه األمور تعيقك من أن تكون

مكر ًسا ِبلكامل هلل؟
َّ

مرة برفقة زوجيت وبعض األصدقاء من كنيستنا يف إنكلتا إىل بلدة جماورة للمشاركة عن املسيح مع الذين
ذهبت َّ
نلتقي هبم على الطريق .وقد واجهنا مقاومة إذ تكلَّمنا مع مثاين أو تسع جمموعات من راكيب الدراجات الناريَّة .وبدأان
ابحلديث معهم عن املسيح فواجهوان ابلسخرية والعدائيَّة .وبينما كنَّا نتكلم معهم أخذوا ابلتباري يف من يتهكم منَّا

وتفوق واحد منهم على اآلخرين يف ذلك .فإنسحبنا هبدوء ظنًّا منَّا أنَّنا أزعجناهم وإنضممنا إىل ابقي أفراد
أكثرَّ .
فريقنا .وبعد حوايل الساعتني أتى ذلك الرجل الذي كان يهزأ منَّا مع آخرين من فريقنا .وكان يرجتف من شدَّة تبكيت
الروح القدس له .وذُ ِّهلنا من التغيري الذي جرى لذلك الرجل وقد أظهر كل لطف وتواضع .وقبِّل املسيح يف تلك
الليلة .وهناك قول يف اللغة اإلنكليزيَّة يقول ما معناه":عندما ترمي احلجارة على جمموعة من الكالب ،فالكلب الذي
ردة فعل أحدهم سلبيَّة لشهادتك أو لرسالة اإلجنيل فرَّمبا
ينبح أعلى هو الذي يكون قد أتذَى أكثر!" وعندما تكون َّ
جتاواب مع أتنيب الروح القدس يف قلبه.
يكون ذلك ً
َّ
إن الذين يعيشون من حولك أو يعملون معك غالبًا ما يكونون حتت سيطرة روح أخرى غري اليت تعيش حتت
سيطرهتا أنت:

اْلطَاَي ،الَِِّت سلَ ْكتم فِيها قَ بالً حسب ده ِر ه َذا الْعا َِمل ،حس ِ
يس س ْلطَ ِ
لذنُ ِ
" َوأَنْتُ ْم إِ ْذ ُك ْن تُ ْم أ َْم َو ًاًت ِِب ُّ
ان
َ ُْ َ ْ َ َ َ َْ
ب َرئ ِ ُ
وب َو َْ َ
َ ََ َ
وح الَّ ِذي ي ْعمل اآل َن ِِف أَبْنَ ِاء الْم ْع ِ
صيَ ِة" (أفسس )2-1:2
الر ِ
ا َْلََوا ِءُّ ،
َ
َ َُ

ردة فعل غضب أو
تتعجب من أيَّة َّ
سفريا له ،فال جيب عليك أن َّ
إنت كنت تلمي ًذا للمسيح وتسعى لتكون ً
إمشئزاز تتلقَّاهاَّ .
وحيدا ،فالرب معك وهو يعمل يف قلوب الذين تتكلَّم معهم عنه .ومن املمكن أن
تذكر أنَّك لست ً

لكن الرب يرى قلوهبم وهو يشهد
يكون للناس َّ
ردات فعل خمتلفة ،لكن ال ميكننا أن نعرف ما الذي يدور يف قلوهبمَّ .
لكلمته من خالل الروح القدس .لكن ،سيتجاوب كثريون مع دعوة هللا احملبَّة ابلرغم من اآلخرين الذين سريفضوهنا.
وحيث تلمع كلمة الرب ،ستقوم حرب روحيَّة وغالبًا ما حيدث إضطهاد.
َّ
إن هللا ال يريد وجود اإلضطهاد ،لكن ملاذا يسمح به؟

فإن الرسول بولس َّ
تتعمق ثقتنا ابهلل .وكما نعلم َّ
أتمل
عندما منر إبضطهاد يظهر الضعف الذي يف دواخلنا ،لكن َّ
بسبب إميانه أكثر من أي شخص آخر يف زمن الكنيسة األوىل ،لكنَّه إقتنع َّ
أن َّقوة املسيح حتل عليه ابألكثر عندما

يشعر بضعفه وهشاشته:
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َّع ِ
يك نِ ْع َم ِِت ،أل َّ
ض َع َف ِاِت ،لِ َك ْي
"فَ َق َ
ال ِِل«:تَ ْك ِف َ
ف تُ ْك َم ُل» .فَبِ ُك ِل ُس ُروٍر أَفْ تَ ِخ ُر ِِب ْْلَ ِر ِي ِِف َ
َن قُ َّوِِت ِِف الض ْ
َُِت َّل َعلَ َّي قُ َّوةُ الْم ِس ِ ِ ِ
ات و ِ ِ
ض ِطه َ ِ
الشتَائِِم والضَّر ِ
ك أُس ُّر ِِبلض ِ
َج ِل
الضي َقات أل ْ
ورات َواال ْ َ
َ
يح .لذل َ َ
اد َ
َّع َفات َو َّ َ ُ َ
َ
ي2( ".كورنثوس .)10-9:12
ال َْم ِس ِ
يف فَ ِحينَئِ ٍذ أ َََن قَ ِو ٌّ
ض ِع ٌ
يح .ألَِِن ِحينَ َما أ َََن َ
بقوته ويستخدمنا .ثق َّ
أن هللا سيستخدم كلماتك بشكل فعَّال .لقد تكلَّم
عندما نشعر بضعفنا يغدق علينا هللا َّ
بولس الرسول ِّ
بكل جماهرة وسط املقاومة الشديدة يف مدن عديدة من العامل القدمي .وعندما أتى إىل كورنثوس الواقعة
يف جزيرة اليوانن واجه مقاومة من رجال الدين هناك الذين عاملوه بقسوة (أعمال الرسل  ،)6-5:18لكن ،ماذا
الر ُّ ِ
س بِ ُرْؤََي ِِف
كانت النتيجة؟ كان الرب يدعو آخرين من خالل كالمه وجيذب كثريين لنفسه" :فَ َق َ
ال َّ
ب لبُولُ َ
َن ِِل َشعبا َكثِريا ِِف ِ
ك ،أل َّ
هذ ِه
اللَّْي ِل«:الَ ََتَ ْ
ف ،بَ ْل تَ َكلَّ ْم َوالَ تَ ْس ُك ْ
َح ٌد لِيُ ْؤ ِذيَ َ
كَ ،والَ يَ َق ُع بِ َ
ت ،ألَِِن أ َََن َم َع َ
كأَ
ًْ ً
الْم ِدين ِة» .فَأَقَام سن ًة و ِستَّ َة أَ ْشه ٍر ي علِم ب ي ن هم بِ َك ِلم ِة ِ
هللا( ".أعمال الرسل .)11-9:18
َ َ
َ ََ َ
ُ ُ َ ُ َْ َ ُ ْ َ
شجع الرب بولس قائالً َّ
إن وسط اإلضطهاد ومقاومة كالمه كان من املوجودين كثريون ممَّن قد إختارهم هللا
َّ
للحياة األبديَّة ،وبولس سوف ينجح يف مهمته .أال يكون األمر أسهل لو أنَّه يُظهر لنا من هم املختارين للحياة؟
أحياان ال نعلم ماذا سيفعل هللا إن كنَّا مطيعني ِّ
بكل بساطة ملشاركة اإلجنيل مع اآلخرين .فاهلل قادر أن يُث مر يف
و ً

حياتنا إن كنَّا نثق به حىت خالل اإلضطهاد .خذ مثالً الرسول بولس .هل تعلم أنَّه إعتنق املسيحيَّة بعد أن كان
يهوداي ِّ
متعصبًا وبعد أن رأى إستفانوس يُرجم للموت؟ وبعد عدَّة سنوات من تسليم حياته للمسيح ،شارك َّ
أن السبب
ًّ
الرب تكلَّم معه عندما أظهر له ذاته على طريق دمشق" :فَ لَ َّما س َقطْنَا َِ
َجيعُنَا َعلَى األ َْر ِ
غري حياته هو َّ
ض،
الذي َّ
أن َّ
َ
ِ
س".
ص ْوًًت يُ َكلِ ُم ِِن َويَ ُق ُ
ول ِِبللُّغَ ِة ال ِْع ْب َرانِيَّ ِةَ :ش ُاو ُلَ ،ش ُاو ُل! لِ َما َذا تَ ْ
ب َعلَْي َ
َِْس ْع ُ
ضطَ ِه ُدِِن؟ َ
ت َ
ص ْع ٌ
س َمنَاخ َ
ك أَ ْن تَ ْرفُ َ
(أعمال الرسل )14:26
ِ
س".؟ ويسوع كان ِف
ب َعلَْي َ
ماذا كان يعِن الرب حني قال لبولس (شاول) إنَّه " َ
ص ْع ٌ
س َمنَاخ َ
ك أَ ْن تَ ْرفُ َ
السماء ،فكيف كان بولس يضطهده؟
يوما ما الذي كان يعنيه الرب حني وصف بولس أبنَّه كان يرفس مناخس؟ َّأوالً ،ما املقصود
هل تساءلت ً
ابملنخس؟ املنخس هو عامود طويل مسنن كان يُستخدم لنخز ظهر الثور خالل احلراثة ليتنبه من سهوته .وخنس
املناخس يعين أن تكون حتت وطأة تبكيت الروح القدس لكنك ترفض أو ترفس هذا التبكيت .فإن كنت حتت
اندما على حياتك السابقة قبل أن
تبكيت الروح القدس الذي حياول أن يلفت إنتباهك ،ال تعش ما تبقى من حياتك ً

تلتقي ابملسيح كما فعل بولس .إستسلم اآلن وإجعل حياتك تتوافق مع مشيئة الرب لك .ويف ذكره رفس املناخس
كان الرب يذكِّر بولس ابلوقت الذي قضاه احلديثو اإلميان حتت اإلضطهاد من قِّبَل السطات الدينيَّة اليهوديَّة .وكان
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قادة الدين اليهود قد قاوموا إستفانوس أحد خدَّام الكنيسة األوىل ألنَّه كان يتكلَّم مبجاهرة عن املسيح ابلرغم من
اإلضطهاد (أعمال الرسل .)9:6وكان وجهه يلمع كمالك حبضور هللا فيه (أعمال الرسل  .)15:6وكان شاول أحد
املوجه خلادمه .وعندما
القادة الدينيني (وقد َّ
تغري إمسه إىل بولس) قد رأى أبم العني وجود هللا وقوته وسط اإلضطهاد َّ
إبتدأ إستفانوس ابلتكلم من جديد عن هللا ،مل يعد القادة الدينيون قادرين على اإلحتمال فرمجوه حىت املوت أمام كل
ردة فعله كانت أن طلب هلم املغفرة" :فَصاحوا بِّصو ٍ
ت َع ِّظي ٍم َو َس ُّدوا آ َذانَ ُه ْمَ ،وَه َج ُموا َعلَْي ِّه بِّنَ ْف ٍ
الشهود ،إالَّ َّ
س
أن َّ
َ ُ َْ
ِّ ٍ
ِّ ِّ
ود َخلَعوا ثِّياب هم ِّعْن َد ِّر ْجلَي َش ٍ
ال لَهُ َش ُاو ُل .فَ َكانُوا يَ ْر ُمجُو َن
اب يُ َق ُ
َواح َدةَ ،وأ ْ
ِّج الْ َمدينَة َوَر َمجُوهَُ .والش ُ
ُّه ُ ُ َ َ ُ ْ
َخَر ُجوهُ َخار َ
ْ
وحي»ُُ .ثَّ جثا علَى رْكب ت ي ِّه وصرخ بِّصو ٍ
ب يسوع اقْ بل ر ِّ
ِّ
وس َوُه َو يَ ْدعُو َويَ ُق ُ
ت َع ِّظي ٍمَ «:اي َر ُّ
ب ،الَ
ول«:أَيُّ َها َّ
ْ
َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ
الر ُّ َ ُ ُ َ ْ ُ
است َفانُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم َعلَى
تُِّق ْم َهلُْم هذه ْ
اخلَطيَّةَ»َ .وإِّ ْذ قَ َ
ك الْيَ ْوم ْ
ال ه َذا َرقَ َدَ .وَكا َن َش ُاو ُل َراضيًا بَِّقْتلهَ .و َح َد َ
اضط َه ٌ
ث ِّيف ذل َ
اد َعظ ٌ
الْ َكنِّيس ِّة الَِّّيت ِّيف أ ِّ
اجل ِّميع ِّيف ُكوِّر الْي ه ِّ
الر ُس َل( ".أعمال الرسل .)1:8-57:7
الس ِّامَرةَِّ ،ما َع َدا ُّ
وديَِّّة َو َّ
ُور َشل َيم ،فَتَ َشت َ
َّت َْ ُ َ َ ُ
ُ
َ
أعتقد َّ
أن هللا بدأ عمله يف شاول \ بولس عندما شهد على جمد هللا خالل رجم إستفانوس وغفرانه للَّذين كانوا
يرمجونه .هل ميكن أن تكون هناك شهادة أقوى من تلك الشهادة؟ ِّإين اؤمن َّ
أن إستفانوس سيشارك ابملكافآت
األبديَّة والثمار اليت نتجت عن خدمة بولس ألنَّه أظهر إميانه وسط اإلضطهاد .وقد أثَّر موقف إستفانوس ببولس حىت

عدوا ألتباع املسيح .فنحن ال نعلم ما ميكن أن يقوم به هللا خالل أي أمل ممكن أن منر به
إنَّه أتنَّب ابلرغم من أنَّه كان ًّ
من أجل إمسه.
ملاذا سيحدث اإلضطهاد على التالميذ؟

َّ ِ
ضطَ ِه ُدونَ ُك ْم،
سيَ ْ
س َع ْب ٌد أَ ْعظَ َم ِم ْن َسيِ ِدهِ .إِ ْن َكانُوا قَ ِد ا ْ
ضطَ َه ُد ِوِن فَ َ
"اُذْ ُك ُروا الْ َكالَ َم الذي قُلْتُهُ لَ ُك ْم :لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج ِل ِْ
ِ
اْسي ،ألَنَّ ُه ْم
َّه ْم إِ ََّّنَا يَ ْف َعلُو َن بِ ُك ْم ه َذا ُكلَّهُ م ْن أ ْ
سيَ ْح َفظُو َن َكالَ َم ُك ْم .لكن ُ
َوإ ْن َكانُوا قَ ْد َحفظُوا َكالَمي فَ َ
الَ يَ ْع ِرفُو َن الَّ ِذي أ َْر َسلَ ِِن( ".يوحنا .)21-20:15
ماذا يعِن أن نكون ِف العامل وال نكون من العامل؟ كيف جتد وضع إضطهاد املؤمنني اليوم؟
اإلضطهاد؟

وماذا ُُيفي هذا

ال جيب أن خنتىبء من العامل ،بل جيب أن نتواجه مع األرواح الشرير ونغلبها .واألرواح تعرف بعضها البعض.
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إن بعض األرواح ِّ
ماذا أعين بذلك؟ َّ
الشريرة يف هذا العامل أقوى من بعض األرواح الشريرة األخرى .وكلَّما أعطى
إنساان معيَّ نًا
اإلنسان نفسه لروح هذا العامل ،كلَّما سيطرت هذه الروح عليه وحكمته .وعندما يقود روح هذا العامل
ً
إبمكانه املالحظة ما إذا كان إسم يسوع عليهَّ .
إشتيت بثمن ،فأنت لست مل ًكا لذاتك .وعندما سلَّمت
وتذكر أنَّك ُ

ختما يشري إىل أنَّك ملك له (أفسس  .)30:4وهلذا السبب فإ َّن الروح ِّ
الشرير
حياتك للرب ،ختم روح هللا عليك ً
روحا ِّ
شر ًيرا ،علم ذلك
يقاوم مسحة الروح القدس وسلطانه عليك .فعندما حاول أبناء "سكاوا" السبعة أن يطردوا ً
الروح َّ
أن الشبَّان مل يكونوا مؤمنني ابملسيح ومل يالحظ روح املسيح عليهم .وكانت غلطة كبرية إقتفوها:
ود الطََّّوافِني الْمع ِزِمني أَ ْن يس ُّموا َعلَى الَّ ِذين ِبِِِم األَرواح ِ
ع قَ وم ِمن الْي ه ِ
الش ِريرةُ ِِب ْس ِم َّ ِ
وع،
"فَ َ
س َ
ش َر َ ْ ٌ َ َ ُ
َْ ُ
َ
الرب يَ ُ
َ
َ َُ َ ُ َ
ِ
ود ٍي رئِ ِ ٍ َّ ِ
وع الَّ ِذي ي ْك ِرُز بِ ِه بولُس!» وَكا َن سب عةُ بنِني لِس َكاوا ،رجل ي ه ِ
ني«:نُ ْق ِسم َعلَْي َ ِ
ين
س َ
ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َُ
قَائِل َ
َ
َ
يس َك َهنَة ،الذ َ
ك بيَ ُ
ُ
الروح ِ
ب
الش ِر ُير َوقَ َ
س ُ
َج َ
فَ َعلُوا ه َذا .فَأ َ
اب ُّ ُ
س أ َََن أَ ْعلَ ُمهَُ ،وأ ََّما أَنْتُ ْم فَ َم ْن أَنْتُ ْم؟» فَ َوثَ َ
ال«:أ ََّما يَ ُ
وع فَأ َََن أَ ْع ِرفُهَُ ،وبُولُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ك الْب ْي ِ
ني".
سا ُن الَّ ِذي َكا َن فِ ِيه ُّ
ت عُ َراةً َو ُُمَ َّرح َ
ي َعلَْي ِه ْمَ ،ح ََّت َه َربُوا م ْن ذل َ َ
الر ُ
وح الش ِر ُيرَ ،وغَلَبَ ُه ْم َوقَ ِو َ
َعلَْي ِه ُم ا ِإلنْ َ
(أعمال الرسل )16-13:19
قال يسوع َّإهنم سوف يعاملونكم هبذه الطريقة ألنَّه إسم هللا عليكم .فروح العامل يرى روح هللا عليكم.
املعني ِ
(املعزي) سيكون معنا
وح ا ْْلَ ِق ،الَّ ِذي ِم ْن ِع ْن ِد ِ
اء ال ُْم َع ِزي الَّ ِذي َسأ ُْر ِسلُهُ أ َََن إِلَْي ُك ْم ِم َن ِ
اآلب يَ ْن بَثِ ُق ،فَ ُه َو يَ ْش َه ُد
اآلبُ ،ر ُ
َ
"وَم ََت َج َ
ضا ألَنَّ ُك ْم َم ِعي ِم َن االبْتِ َد ِاء"( .يوحنا .)27-26:15
ِِلَ .وتَ ْش َه ُدو َن أَنْ تُ ْم أَيْ ً
كان عليهم أن ينتظروا حلول الروح القدس فهو سيكون ِّ
املعزي أو املعني الذي سيبقى ابلقرب منهم .وكان
حلول الروح القدس يف يوم اخلمسني سيُبطل املعركة الروحيَّة اليت ستقام ضدَّهم من قِّبل روح العامل .وإذ نظر يسوع
حوله يف تلك الليلة على األحدى عشر تلميذ َّ
ذكرهم َّ
أن حلول الروح القدس سيساعدهم على حتمل اإلضطهاد
واملواجهة الذي علم َّأهنما قادمانِّ .
وإين متأكد َّ
لكن الرب علم كل شيء وهم
أن التالميذ مل يفرحوا بذلك احلديثَّ ،
كانوا قد وثقوا ابلكامل بكالمه .وقد أراد أن ينبِّههم قبل حدوث األمر َّ
أبهنم سوف يُطردون من اجلوامع ،وسيظن كل

من يقتلهم أنَّه يصنع معروفًا هلل:
"قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِِب َذا لِ َك ْي الَ تَ ْعثُ ُروا.
سي ْخ ِرجونَ ُكم ِمن الْمج ِام ِع ،بل ََتِِْت ساعةٌ فِيها يظُ ُّن ُك ُّل من ي ْقت لُ ُكم أَنَّه ي َق ِدم ِخ ْدمةًِ ِ
هلل.
َُ ُ ْ َ َ َ
َْ َ ُ ْ ُُ ُ َ
َ َ َ َ
َْ
اآلب َوالَ َع َرفُ ِوِن.
َو َسيَ ْف َعلُو َن ه َذا بِ ُك ْم ألَنَّ ُه ْم َملْ يَ ْع ِرفُوا َ
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ِ
لك ِِن قَ ْد َكلَّمتُ ُكم ِِب َذا ح ََّت إِذَا جاء ِ
اعةُ تَ ْذ ُك ُرو َن أَِِن أ َََن قُلْتُهُ لَ ُك ْمَ .وَملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم ِم َن الْبِ َدايَِة ألَِِن
ت َّ
الس َ
َ
ْ ْ
ََ

ت َم َع ُك ْم( ".يوحنا )4-1:16
ُك ْن ُ
وكان الطرد من اجلامع ِّ
ألي يهودي يف زمن يسوع يُعترب مصيبة .فاحلياة اإلجتماعيَّة والصداقات كانت تُبىن هناك.
اضحا جدًّا ابلنسبة للتالميذ .وال جيدر بنا أن نغلِّف اإلجنيل بغالف ذهيب للَّذين نقودهم إىل
وكان ما يقوله يسوع و ً
املسيح .فرَّمبا ستأيت أوقات صعبة للَّذين يؤمنون به .وخيربان الكتاب املقدَّس أنَّه يف هناية الزمن سوف يرجع كثريون عن
اإلميان.
ٍِ ِ
َج ِل ِْ
ِ
ِ
ني ِمن َِ
اْسي.
َجي ِع األ َُم ِم أل ْ
"حينَئذ يُ َسل ُمونَ ُك ْم إِ ََل ضيق َويَ ْقتُ لُونَ ُك ْمَ ،وتَ ُكونُو َن ُم ْب غَض َ ْ
ِ ٍِ
ِ
ضا
ض ُه ْم بَ ْع ً
س ِل ُمو َن بَ ْع ُ
ضا( ".مَت  10-9:24وراجع أي ً
ض ُه ْم بَ ْع ً
ضو َن بَ ْع ُ
ضا َويُْب ِغ ُ
َوحينَئذ يَ ْعثُ ُر َكثريُو َن َويُ َ
2تسالونيكي .)3:2
تقوى التالميذ بسبب حلول الروح القدس عليهمَّ ،
خاصة من
بقوة َّ
فإن الكنيسة ستحظى َّ
ِّإين أؤمن أنَّه كما َّ
مدعوين للمرور بظروف مماثلة .وعندما ِّ
األعايل عند حدوث اإلضطهاد ،إن كنَّا ِّ
نفكر بكلمة "شهداء" َّ
فإن أفكاران
غالبًا ما تذهب إىل املاضي وإىل زمن الكنيسة األوىل .لكن ،هل تعلم أن كلمة "شهيد" تنطبق على زمننا أكثر من أي
أي قرون ماضيةِّ .
زمن آخر؟ فخالل هذا القرن فقط ،قُتِّل عدد أكرب من املؤمنني بسبب إمياهنم أكثر من ِّ
فكر بذلك
للحظة ،فاملؤمنون واجهوا اإل ضطهاد يف بلدان مثل الصني واإلحتاد السيوفيايت ورومانيا وألبانيا وكواب ونيكاراغوا
ونيجرياي وأفغانستان وابكستان وإيران والسودان واهلند وسوراي ومصر ودول أخرى.
يف العام  ،1563بدأ جون فوكس ابلقيام خبدمة تذكاريَّة للشهداء إبتداء إبستفانوس وإنتهاء بشهداء عصره
الذين قُتِّلوا خالل حكم امللكة ماري الشريرة .وقد أُضيفت على كتاب فوكس "الشهداء" أمساء الذين أتلَّموا من أجل
أيضا إىل إضافات إذ َّ
إن اإلضطهاد إزداد منذ وقت نشره يف العام .2001
املسيح يف هذا القرن .لكنَّه حيتاج اآلن ً

صة رجم إستفانوس .وقد حدثت خلف الستارة احلديدية يف العام
قصة من النسخة اجلديدة لكتابه تشبه ق َّ
وإليكم َّ
 ،1969وهي نقل شاهد عيان عن موت العديد من املؤمنني يف خيام التعذيب .وقد ُربطت رجال ويدا فتاة شابة
وأُجربت على الركوع يف وسط دائرة حىت يتسىن للَّذين تلقوا األمر برمجها أن يرموا عليها احلجارة ،وإالَّ فكانوا سيموتون

رميًا ابلرصاص .ورفض العديد من املؤمنني القيام بذلك فأُطلقت النار عليهم على الفور .وماتت الفتاة حتت رمجة
احلجارة وكان وجهها يلمع كما ُو ِّصف وجه إستفانوس عند رمجه .ويف وقت الحق ،إستسلم أحد الذين ألقوا احلجارة
ِّ
صا.1
عليها وقبِّل املسيح خمل ً
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َّ
بقوة
إن الرب مل يتكنا لوحدان ،فهو معنا  ،وقد قال لنا إنَّه لن يتكنا ولن يهملنا .وكما قال للتالميذ َّإهنم سيُجاهرون َّ
أيضا.
إبسم املسيح ،هكذا سنواجه الشرير َّ
بقوة حنن ً
يوما العدائيَّة أو اإلحتقار بسبب إَيانك ِبملسيح؟ شارك ماذا حدث.
هل إختربت ً
خيرب بطريرك قربص ثيودورت عن رجل يُدعى تليماخوس عاش حوايل سنة  400م .وكان قد َك ُرب من دون
اإلهتمام ابألمور الدينيَّة وإنغمس يف َّ
ملذات العامل .وبقي لسنوات عديدة يفتِّش عن معىن حلياته ،إالَّ أن علم َّ
أن يسوع
غريت حياته بطريقة واضحة جدَّا ،ودخل الدير
مات على الصليب ليخلِّصه من خطاايه .وعندما آمن ابملسيح ،ت َّ
مرة أنَّه بينما كان يصلِّي يف العام  402م  ،شعر الراهب الشاب َّ
أن الرب يطلب منه أن يتك
ليصبح راهبًا .وحدث َّ

الدير وأن يشارك مع اآلخرين اخلالص ابملسيح كما عرف هو عن هذا األمر .وحدَّد الرب له املكان الذي جيب أن
طائعا دون أن يكون متأكِّ ًدا من سبب ضرورة سفره إىل هناك.
يذهب إليه ،وكان يقع عدَّة أميال غرب روما .فذهب ً
وعندما وصل إىل روما ،إنضم بدافع من احلشرية إىل جمموعة كبرية مؤلفة من مئات من الناس .ومل يكن يعلم إىل أين
كانوا متَّجهني إال أنه إستمر ابلسري ،فلم يكن يريد أن خيسر ما ميكن أن ِّ
يفوته من محاس .وبعد وقت قصري ،وجد
مدرج روماين .وكان الرومان قد هزموا القوطيني وكانوا حيتفلون على شرف اإلمرباطور .وكان يقف أمام
نفسه داخل َّ
معا":حنن الذين سنموت قريبًا ،حنييك ".وفجأة َّ
تذكر تليماخوس عن
َّ
منصة اإلمرباطور جمموعة من املالكمني يصرخون ً
لكن الرهبان كانوا يعتقدون َّأهنا خرافة .وقد وجد اآلن َّأهنا حقيقيَّة.
لعبة املالكمةَّ ،
تشجيعا .وكان الرجال ميوتون أمام
إبتدأ املالكمون ابملصارعة وكان الدم يتطاير يف كل مكان واجلمهور يصرخ
ً
مشمئزا ممَّا حيصل يف الباحة ويف صفوف
تليماخوس وكان اجلمع ينتشي من الوحشية اليت كانت ُمتارس أمامهم .وكان
ً
أيضا .وتنبَّه يف تلك اللحظة َّ
أن ما حيدث جيب أن يتوقف .فصرخ إىل املالكمني من مقعده":إبسم
املشاهدين ً

يسوع!" لكن ،مل يسمع أحد بسبب الضوضاء وجنون اجلمع.
وقفز دون أن ِّ
يفكر فوق السور إىل ابحة املعركة .وتفاجأ املالكمون بتدخله غري املتوقع وتوقفوا فجأة عن
وظن مجهور املشاهدين َّ
أن هذا كان جزءًا من املباراة وبدأوا
العراك بينما صرخ أبعلى صوته":توقَّفوا إبسم يسوع!" َّ
مهرجا يقوم بعمله وسط الدماء .وإلتفت أحد املالكمني حنو تليماخوس ِّ
ابلضحك على ما َّ
موج ًها سيفه
فكروا أنَّه ِّ ً
حنوه ،إالَّ أنَّه مل يصبه .فهجم املالكمون اآلخرون حنوه بسيوفهم فصرخ تليماخوس أبعلى صوته من جديد":إبسم
يسوع ،توقَّفوا!"

9

عندها ،توقف اجلمع عن الضحك إذ مسعوا أنَّه أيمرهم إبسم الرب .وأزاح سيف املالكم وهو يصرخ دون
ِّ
اقعا على األرض بعد
تقطع":توقفوا من أجل املسيح! إبسم يسوع ،توقَّفوا!" وعندما إنقشع الغبارُ ،وجد تليماخوس و ً
يتدد صدى كلماته":إبسم
أن إختق السيف صدره .وأطبق صمت كبري على اجلمع .ويُقال إنَّه يف تلك اللحظة كان َّ
املسيح توقفوا ".وبعد ما ظهر كأنَّه وقت طويل بدأ الرجال ابإلنسحاب من مقاعدهم الواحد تلو اآلخر ،ورحلوا
بصمت غري ِّ
مصدقني ما حدث.
وردة فعل اجلمهور إىل أن يقف اإلمرباطور وضيوفه وخيرجون بصمت.
َّأدى مشهد الراهب امليت يف وسط املدرج َّ
بعد حلظات ،رمى املالكمون سيوفهم وتركوا املكان ،وبقي جسد ذلك الراهب وسط املدرج الكبري .ويُقال ،حبسب
السرد التارخييَّ ،
غريت ذكرى ذلك الرجل الصارخ وصورة اجلمع املتعطَّش
إن تلك كانت آخر لعبة مالكمة تُقام .وقد َّ
إىل الدماء قلوب وأفكار الرومان يف تلك اللحظة .ومل ِّ
املدرج بعد تلك احلادثة ،ومل تُقام أيَّة مبارايت
جير أي قتال يف َّ

مالكمة يف روما .ومل يعد القتال جزءًا من الرايضة .وكان كل ذلك بسبب رجل وقف وقال":توقفوا إبسم يسوع!"

لقد أتى يسوع ليمشي بعكس التيَّار ،وليأخذ موق ًفا جتاه الروح الذي يعمل يف هذا العامل ،وليطلق كل من يتجاوب
مع رسالة احملبَّة اليت ِّ
إن روح العامل يريدان أن نساوم بدل أن نقف ونصرخ بوجه ِّ
يقدمها .إخويت وأخوايتَّ ،
الشرير كما

فعل تليماخوس":توقفوا إبسم يسوع!" رَّمبا منوت بسبب إمياننا ،لكن هذا العامل ليس هناية القصة ،بل سنفرح ابألبديَّة
مع ربِّنا .وعلينا أن ننظر إىل طرق هذا العامل ونتخذ موق ًفا ضد األمور اليت ِّ
تؤدي إىل الظلم واألمل واملرارة والغضب
والقتل .إبسم يسوع توقفوا! علينا أن نقف ونصرخ قائلني :إبسم يسوع توقفوا ،عندما نرى الظلم الذي يتعرض له

جرياننا ،وظلم قادتنا ،وفشل أنظمتنا.
تنجيهم ِّ
يتعرض اليوم لإلضطهاد بسبب إميانه ابملسيح .أرجو أن ِّ
وتنجينا
صالة :أيها اآلب ،نصلِّي من أجل كل من َّ
أيضا من الشرير .وإن كنت مسحت حبدوث اإلضطهاد للَّذين يقرأون هذه الكلمات ،نصلِّي لكي تنعم عليهم
حنن ً
بنعمتك وسط الضعف .لتحل َّقوتك وجمدك على كنيستك املتألِّمة ،إبسم يسوع آمني.
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Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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