يتحول إىل فرح
حزن التالميذ َّ
يوحنا 33-16:16

سؤال للمناقشة :شارك بوقت يف حياتك حني شعرت فيه بفرح كبري.
إ هَّنا الليلة األخرية قبل صلب املسيح .وكان التالميذ قد صرفوا جزءًا من األمسية حول طاولة يتمتهعون
ابلعشاء األخري مع يسوع قبل أن يسلِّم نفسه من أجل خطاايهم .وكان يهوذا قد ترك املكان قبلهم ليأيت ابجلنود
وحهراس رئيس الكهنة والسنهدرمي للقبض على يسوع .ويبدو من النص الذي حنن بصدد دراسته أنهه بينما كان يسوع

يشارك كلماته األخرية مع تالميذه ،كان هؤالء اجلنود يوقدون مصابيحهم يف بستان جثسيماين .وما نقرأه يف
األصحاحني اخلامس عشر والسادس عشر من إجنيل يوحنا هي التعليمات األخرية اليت قاهلا يسوع لألحد عشر تلميذ
اضحا أ هَّنم كانوا قد تركوا العليهة
بينما كانوا سائرين إىل بستان جثسيماين الواقع على جبل الزيتون شرق اهليكل .ويبدو و ً
ألن يوحنا يذكر بعد أكثر من مخسة وثالثني سنة من احلادثة أ هَّنم إنصرفوا بعد الكالم املذكور يف األصحاح الرابع
عشر (يوحنا .)31:14
وعندما أخرب يسوع التالميذ أنهه سيفارقهم حزنوا وأتلهموا جدًّا (يوحنا  .)7-5:16وأراد يسوع تعزيتهم وتقوية
إمياَّنم فأخربهم عن جميء الروح القدس وكيف أ هَّنم سريوه من جديد بعد قليل.
ِ
ِ
ضا تَرونَِِن ،ألِِ ِ
ِ
ب إِ َىل ِ
اآلب».
"ب ْع َد قَليل الَ تُ ْبص ُرونَِِنُُ ،ثَّ بَ ْع َد قَليل أَيْ ً َ ْ
َّن َذاه ٌ
ِ
يذهِ ،ب ع ُ ِ
ِ ِ
ض«:ما ُهو ه َذا الَّ ِذي ي ُقولُهُ لَنَا :ب ْع َد قَلِيل الَ تُ ْب ِ
ص ُرونَِِنُُ ،ثَّ بَ ْع َد قَلِيل
فَ َق َ
ال قَ ْومٌ م ْن تَالَم َ ْ
َ
َ
ض ُه ْم لبَ ْع ٍ َ َ
ضا تَرونَِِن ،وألِِ ِ
ب إِ َىل ِ
اآلب؟».
َّن ذَاه ٌ
أَيْ ً َ ْ َ
ِ
ول َع ْنهُ؟ لَ ْسنَا نَ ْعلَ ُم ِِبَاذَا يَتَ َكلَّ ُم!».
يل الَّ ِذي يَ ُق ُ
فَ َقالُواَ «:ما ُه َو ه َذا الْ َقل ُ
ِ
ِ
ْت :بَ ْع َد
سوعُ أَنَّ ُه ْم َكانُوا يُ ِري ُدو َن أَ ْن يَ ْسأَلُوهُ ،فَ َق َ
َّن قُل ُ
يما بَ ْي نَ ُك ْم ،ألِِ
ال ََلُ ْم« :أ َ
اءلُو َن ف َ
سَ
َع ْن ه َذا تَتَ َ
فَ َعل َم يَ ُ
قَلِيل الَ تُ ْب ِ
ضا تَ َرْونَِِن
ص ُرونَِِنُُ ،ثَّ بَ ْع َد قَِليل أَيْ ً
ول لَ ُكم :إِنَّ ُكم ستَ ب ُكو َن وتَنُوحو َن والْعا ََل ي ْفرح .أَنْتُم ستَحزنُو َن ،و ِ
لك َّن ُح ْزنَ ُك ْم يَتَ َح َّو ُل إِ َىل
ْ َْ
َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َْ
اَ ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق أَقُ ُ ْ
َ
فَ َر ٍح.
ود تَ ْذ ُكر ال ِِ ِ
ِ ِ
اعتَ ها قَ ْد جاء ْ ِ
سبَ ِ
اَل َْم ْرأَةُ َو ِهي تَلِ ُد ََتْ َز ُن أل َّ
ب
َن َس َ َ
ََ
ش َّد َة ل َ
تَ ،ولك ْن َم ََت َولَ َدت الطِْف َل الَ تَعُ ُ ُ
َ
ِ
ِ
سا ٌن ِيف الْ َعا ََِل.
الْ َف َر ِح ،ألَنَّهُ قَ ْد ُول َد إنْ َ
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كِ ،ع ْن َد ُكم اآل َن ح ْز ٌن .و ِ
َح ٌد فَ َر َح ُك ْم ِم ْن ُك ْم
فَأَنْتُ ْم َكذلِ َ
لك ِِِن َسأ ََرا ُك ْم أَيْ ً
ح قُلُوبُ ُك ْمَ ،والَ يَ ْنزِعُ أ َ
ضا فَ تَ ْف َر ُ
ُ َ
ُ
ول لَ ُك ْم :إِ َّن ُك َّل َما طَلَْب تُ ْم ِم َن ِ
اآلب ِِب ِْْسي يُ ْع ِطي ُك ْم.
ك الْيَ ْوِم الَ تَ ْسأَلُونَِِن َش ْي ئًا .اَ ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق أَقُ ُ
َوِيف ذلِ َ
ْخ ُذوا ،لِيَ ُكو َن فَ َر ُح ُك ْم َك ِامالً.
إِ َىل اآل َن ََلْ تَطْلُبُوا َش ْي ئًا ِِب ِْْسي .اُطْلُبُوا ََت ُ
لكن َتِِْت س ِ
ضا ِِب َْمثَال ،بَل أُ ْخِِبُك ْم َع ِن ِ
اآلب َعالَنِيَةً.
ني الَ أُ َك ِلِ ُم ُك ْم أَيْ ً
«قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِِب َذا ِِب َْمثَالَ ،و ِ ْ َ َ َ
اعةٌ ح َ
ْ ُ
ِ
ِ
َجلِ ُك ْم،
َسأ ُ
ت أَقُ ُ
ِيف ذلِ َ
ك الْيَ ْوم تَطْلُبُو َن ِِب ِْْسيَ .ولَ ْس ُ
اآلب م ْن أ ْ
ول لَ ُك ْم إِِِّن أ َََن أ ْ
َل َ
َن اآلب نَ ْفسه ُُِيبُّ ُكم ،ألَنَّ ُكم قَ ْد أَحب ب تم ِوّن ،وآم ْن تم أَِّن ِمن ِع ْن ِد ِ
ت.
هللا َخ َر ْج ُ
أل َّ َ َ ُ
َُُْْ َ َ ُ ْ ِ ْ
ْ
ْ
ت ِم ْن ِع ْن ِد ِ
ب إِ َىل ِ
اآلب».
ت إِ َىل ال َْعا ََِلَ ،وأَيْ ً
اآلبَ ،وقَ ْد أَتَ ْي ُ
َخ َر ْج ُ
ضا أَتْ ُر ُك ال َْعا ََلَ َوأَ ْذ َه ُ
ول مثالً و ِ
اح ًدا.
قَ َ
ال لَهُ تَالَِمي ُذهُُ «:ه َوذَا اآل َن تَتَ َكلَّ ُم َعالَنِيَةً َولَ ْس َ
ت تَ ُق ُ َ َ َ
اَآل َن نَعلَم أَنَّ ِ
ٍ
ِ
ك ِمن ِ
كأ ِ
ت».
ْ ُ َ
هللا َخ َر ْج َ
ك َعاَلٌ بِ ُك ِِل َش ْيءَ ،ولَ ْس َ
اج أَ ْن يَ ْسأَلَ َ َ
ت ََتْتَ ُ
َح ٌدَ .ل َذا نُ ْؤم ُن أَنَّ َ َ
سوعُ«:أَآل َن تُ ْؤِمنُو َن؟
أَ
َجابَ ُه ْم يَ ُ
ت اآل َن ،تَت َف َّرقُو َن فِيها ُك ُّل و ِ
اعةٌ ،وقَ ْد أَتَ ِ
ت
اح ٍد إِ َىل َخ َّ
اصتِ ِهَ ،وتَ ْت ُرُكونَِِن َو ْح ِديَ .وأ َََن لَ ْس ُ
َ
َ
َ
ُه َوذَا ََتِِْت َس َ َ
َو ْح ِدي أل َّ
اآلب َم ِعي.
َن َ
ِ ِ
ضي ٌق ،و ِ
يف سالَ ٌمِ .يف الْعا ََِل سي ُكو ُن لَ ُكم ِ
ت ال َْعا ََلَ»".
لك ْن ثُِقوا :أ َََن قَ ْد غَلَْب ُ
َ ََ
قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِب َذا ليَ ُكو َن لَ ُك ْم ِ َّ َ
ْ
َ
(يوحنا )33-16:16

بعد قليل ترونِن (األعداد )22-12
كان يسوع قد أخرب تالميذه أ هن هدفه كان أن يقدهم نفسه كفدية من أجل خطااي العامل (يوحنا  .)33:6لكن
رؤيته من جديد كانت فكرة جديدة ابلنسبة هلم .وهم علموا أ هن أخنوخ وإيليها أ ُِّخذا إىل السماء دون أن يروا املوت،

يوما ما .ويسهل علينا إستيعاب ما
كذلك شهدوا على إقامة يسوع للعازر من املوت ،لكن كان لعازر سيموت ً
حدث تلك الليلة ،لكن ابلنسبة للتالميذ كان صعبًا عليهم تصديق أن يقوم أحدهم من األموات.

صة حقيقيهة ذُكرت يف جملهة  Manchester Evening Timesالربيطانيهة:
إليكم ق ه
كان رجل راكبًا يف إحدى سيارات األجرة يف مدينة "سالفورد" ،فم هد يده وربهت على كتف السائق بلطف
مذعورا وفقد السيطرة على سيارته وكاد أن يصطدم حبافلة كانت متر من هناك ،مث
ليطرح عليه سؤاالً .صرخ السائق
ً
أوقف السيارة بصعوبة أمام واجهة زجاجيهة .وساد صمت رهيب يف السيارة ،إىل أن إلتفت السائق اهللع إىل الرجل
2

وسأله":هل أنت خبري؟ أان آسف ،لكنهك أخفتين ".إعتذر الرجل منه وقال له":مل أعرف أ هن تربيتة لطيفة على الكتف
ممكن أن جتفل اآلخر هلذه الدرجة ".فأجابه السائق ":بل أان جيب أن أعتذر منك ،فهذا يومي األ هول كسائق اتكسي.

وكنت أقود سيارة لدفن املوتى خلمس وعشرين سنة!"
ابلنسبة لسائق سيارة دفن املوتى ،كانت فكرة عودة أحد املوتى إىل احلياة أمر يفوق إستيعابه .وهذا ما شعر به
أيضا .واألمر ابلفعل يدعو للخوف .وال ب هد أ هن التالميذ إحتاروا بسبب كالمه.
التالميذ ً
ميكن وصف النص الذي حنن بصدد دراسته اليوم (األعداد  )22-16ابلتورية أي الكلمة أو اجلملة حتمل اليت
عددا من النصوص اليت حتمل معىن حرفيًّا ومعىن آخر روحيًّا .فمثالً ،كتب بولس إىل
معنيني .وجند يف الكتاب املقدهس ً
ِ
الرجل أَِبهُ وأ َُّمهُ وي لْتَ ِ
ص ُق ِِب ْم َرأَتِِهَ ،ويَ ُكو ُن
الكنيسة يف أفسس عن الزواج على مستويني فقال«:م ْن أ ْ
َج ِل ه َذا يَ ْت ُر ُك َّ ُ ُ َ َ َ َ
ِ
الس ُّر َع ِظيم ،و ِ
ِ
ِ
ِ
يس ِة( .أفسس .)32-31:5
لكن َِِّن أ َََن أَقُ ُ
ول ِم ْن ََْن ِو ال َْم ِس ِ
ٌ َ
س ًدا َواح ًدا».ه َذا ِ
يح َوالْ َكن َ
االثْنَان َج َ
ونرى مثالً مشاهبًا يف النب هوة اليت قدهمها حزقيال إىل ملك صور يف سفر حزقيال  .18-12:28فمن انحية يتكلهم النيب
اضحا أ هن الرب يتكلهم إىل شخص إبليس.
مع ملك أرضي ،لكن من انحية أخرى يبدو و ً
ويستخدم يسوع يف هذا النص التورية فيقول هلم إنهه بعد ثالثة هأايم سرياهم من جديد .لكن املعىن اآلخر هو أنهه
سريى كل املؤمنني عندما يعود مهرة اثنية ،واي له من يوم سعيد! وخيربان بطرس يف رسالته الثانية أ هن يوم الرب كألف سنة
ِ ِِ ِ
(2بطرس  ،)8:3ونقرأ كذلك يف نب هوة هوشع التايلُُْ " :ييِينَا بَ ْع َد يَ ْوَم ْ ِ
يمنَا فَ نَ ْحيَا
نيِ .يف الْيَ ْوم الثَّالث يُق ُ
أ ََم َامهُ"(.هوشع  .)2:6سوف نراه من جديد وسنبتهج مبجيئه.
ملاذا يفرح العاَل ِبوت املسيح؟ (يوحنا )20:6
ح" هو نظام هذا العامل املعادي
إ هن العامل الذي يتكلهم عنه يسوع حني قال":إِنَّ ُك ْم َستَ ْب ُكو َن َوتَنُ ُ
وحو َن َوال َْعا ََلُ يَ ْف َر ُ
هلل .فروح هذا العامل يعمل على إخفاء إسم هللا من كل نواحي اجملتمع ،إن كنها ككنيسة نسمح له بذلك من خالل
عدم حتركناِّ .
وإين أعتقد أنهه علت فرحة اإلبتهاج ورهمبا أقام الشياطني حفلة عندما أسلم الرب يسوع روحه على
الصليب .لقد إبتهجت األرواح غري املرئيهة اليت تسيطر على هذا العامل وحتكمه عندما عُ ِّذب يسوع بوحشية أمامهم.
لكن ،زال فرحهم وإبتهاجهم عندما نزل الرب إىل اهلاوية .ال بد أ هَّنم إغتاظوا عندما جتلهت خطهة هللا أمامهم :قال
ث لَيال ،ه َك َذا ي ُكو ُن ابن ا ِإلنْس ِ
ِ
ان ِيف قَ لْب األ َْر ِ
ض
يسوع" :ألَنَّهُ َك َما َكا َن يُ َ
وَن ُن ِيف بَطْ ِن ا ْْلُوت ثَالَثَ َة أَ ََّّيٍم َوثَالَ َ َ
َ
ُْ َ
ث لَيَال( ".مَت )40:12
ثَالَثَةَ أَ ََّّيٍم َوثَالَ َ
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ال نعرف الكثري عن ما حصل عندما كان يسوع يف اهلاويةِّ ،
لكين كنت أحب أن أرى وجوه الشيطان ومالئكته
بينما إنتشل يسوع مفاتيح املوت واهلاوية من يد العدو إبليس (رؤاي  .)18:1رهمبا ميكننا أن نرى إعادة للمشهد عندما
سيتغري ابلكامل عند عودة ربِّنا وخملِّصنا.
نصل إىل السماء! فاحلال ه

وبعد ثالثة هأايم غمر التالميذ فرح عظيم عندما قام يسوع من املوت .وهكذا سيتبدهل األمل واحلزن اللهذين خنتربمها
يف هذا العامل إىل فرح كامل عندما أييت ربنا وخملِّصنا اثنية .ويشبِّه يسوع األمر مبخاض احلبلى (يوحنا .)21:16
ٍ
أجساد ال
تتغري أجسادان الفانية إىل
وسننسى األمل واحلزن بسبب هذا العامل عندما منتلىء ابلفرح لرؤية خملِّصنا ،وعندما ه
تفىن (1كورنثوس .)53-51:15وإن كنت إبنًا له فستحصل على شكل مجيل يف ذلك اليوم!
يوم الصالة اجلديد (األعداد )24-23

يقول هلم يسوع يف العدد  23إ هن ذلك اليوم اجلديد اململوء نعمة ِّ
سيقدم هلم وصوالً إىل اآلب ابلصالة.
فبينما كان يسوع على األرض لثالث سنني ونصف ،كانوا يصلون كما كان يفعل هو (لوقا  .)1:11ويظهر أ هَّنم
صة
شعروا أ هن صلواهتم كانت من دون أتثري إىل أن حل الروح القدس.ورهمبا كانوا قد طلبوا منه أن يعلِّمهم صلوات خا ه
حلاالت ختص األسرة مثالً .لكن ،اآلن يقول يسوع هلم إ هَّنم ليسوا مضطهرين ألن يطلبوا شيئًا ،أل هن كل التالميذ
ول
ك الْيَ ْوِم الَ تَ ْسأَلُونَِِن َش ْي ئًا .اَ ْْلَ َّق ا ْْلَ َّق أَقُ ُ
سيكون هلم وصول إىل اآلب من خالل الصالة .فقال هلمَ " :وِيف ذلِ َ
لَ ُك ْم :إِ َّن ُك َّل َما طَلَْب تُ ْم ِم َن ِ
اآلب ِِب ِْْسي يُ ْع ِطي ُك ْم( ".يوحنا .)23:16
ماذا يعِن أن نصلِِي إبسم يسوع؟
إ هن هذه اآلية هي املكان األخري من أربعة أمكنة يف حديث يسوع الوداعي كان قد تكلهم فيه عن يوم الصالة
يوما
اجلديد يف عصر الكنيسة (يوحنا  .)26-23:16 ،16 ،7:15 ،14-13:14ومن الواضح أنهه مل يقصد ً
وعودا مجيلة عن الصالة .ففي اللحظة اليت مات
ابملعىن احلريف .ولقد أعطى التالميذ األحدى عشر وأعطاان حنن ً
أيضا ً
فيها يسوع على الصليب ،إنش هق حجاب اهليكل من األعلى إىل حتت بينما كان الكهنة يكهنون (مىت .)51:27

وكان هذا احلجاب قد فصل اإلنسان عن هللا وهو إشارة إىل إنفصال هللا القدوس عن البشرية اآلمثة .لكن عندما مات
جديدا بينه وبني اإلنسان من خالل الثمن الذي دفعه يسوع مقابل
يسوع على الصليب أظهر هللا لشعبه طري ًقا
ً
صري ََْنن بَِّر ِ
ف َخ ِطيَّةًَ ،خ ِطيَّةً أل ْ ِ ِ ِ
هللا ِف ِيه2( ".كورنثوس  .)21:5وميكننا
خطاايان".ألَنَّهُ َج َع َل الَّ ِذي ََلْ يَ ْع ِر ْ
َجلنَا ،لنَ َ ُ
اآلن أن أنيت إىل حمضر هللا بضمري صاحل بسبب ما عمله املسيح من أجلنا .والشرط الوحيد الذي علينا اإللتزام به هو
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ت َكالَِمي فِي ُك ْم تَطْلُبُو َن َما تُ ِري ُدو َن فَ يَ ُكو ُن لَ ُك ْم ".والصالة إبمسه هي
ُّم ِ َّ
يف َوثَبَ َ
ما قاله يسوع يف يوحنا "7:15إِ ْن ثَبَ ت ْ
أن نصلِّي حبسب مشيئته .وكل ما نطلبه حبسب مشيئة هللا (إبسم يسوع) ،يُعطى لنا .وقد كتب مف ِّسر الكتاب
املقدس "كولني ج .كروز" التايل عن الصالة إبسم يسوع:
"الصالة إبمسه ممكن أن تعين أن نصلِّي مبا يتالئم مع شخصيهته (وكانت األمساء يف زمن كتابة الكتاب املقدهس
تعكس شخصيهاهتم) .لكن ،تفسري مباشر أبسط لفكرة الصالة إبسم يسوع تعين "من أجل يسوع" أي ابلتوازي مع
رغباته وأهدافه لتقدمي اجملد لآلب.1 ".
صور على أنهه غاضب بسبب خطيهة اإلنسان .لك هن يسوع
وابلنسبة للفكر اليهودي وللكثريين يف احلاضر فإ هن هللا يُ ه
ِ
اآلب( ".يوحنا  .)9:14لقد أتى يسوع ليفتح الطريق
أتى ليُظهر قلب هللا للبشريهة فقال" :اَلَّذي َر ِآّن فَ َق ْد َرأَى َ
لإلنسان ليتمتهع بعالقة مع اآلب ،وليكون لنا حرية التقدم إليه ابلصالة بسبب العمل التام الذي قدهمه يسوع على
الصليب .فنتكلم معه بسلطان ألنهنا واقفون أمامه ابملسيح.
وكان النيب إشعياء قد تكلهم يف املاضي عن اليوم أو زمن الصالة اجلديد لشعب الرب .فقال إنهه سيأيت وقت حني
َّن قَ ْب لَ َما يَ ْدعُو َن
سيستجيب هللا الصلوات قبل أن تُرفع إليه" :ألَنَّ ُه ْم نَ ْس ُل ُمبَ َاركِي َّ
بَ ،وذُ ِِريَّتُ ُه ْم َم َع ُه ْمَ .ويَ ُكو ُن أِِ
الر ِِ
ِ
ِ
َْسَ ُع( ".إشعياء )24-23:65
يما ُه ْم يَتَ َكلَّ ُمو َن بَ ْع ُد أ َََن أ ْ
يبَ ،وف َ
أ َََن أُج ُ
ماذا يعِن النيب بقوله َّ
إن هللا سيستجيب الصالة قبل أن تُرفع أمامه؟ ما الذي يعيق برأيك إستجابة
الصلوات؟
صة كتبها طبيب عمل يف إفريقيا لعدهة سنوات:
إليك ق ه

جاهدا ملساعدة إمرأة تلد .لكن ابلرغم من كل حماوالتنا إلنقاذها إاله هأَّنا فارقت احلياة
"يف إحدى الليايل عملت ً
لودا قبل أوانه وإبنة عمرها سنتني مل تتوقهف عن البكاء .وواجهنا صعوبة يف بقاء الطفل على قيد
اتركة وراءها طفالً مو ً
صة إلطعام
احلياة إذ مل يكن لدينا حاضنة (ومل يكن لدينا كهرابء لتشغيل حاضنة) .ومل يكن لدينا أيهة معدهات خا ه
الطفل.
وابلرغم من أنهنا كنها نعيش على خط اإلستواء ،إاله أ هن الليايل كانت ابردة .وأحضرت إحدى القابالت التلميذات علبة

إيل
حتتوي على صوف وقطن للف الطفل .وأشعلت أخرى النار وتو هجت إىل ملىء قنينة ابملاء الساخن .فرجعت ه
سر ًيعا مستاءة قائلة إ هن القنينة املصنوعة من املطاط (واملطاطا يتلف بسرعة يف املناخ اإلستوائي) إنفجرت بينما كانت
1
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متلؤها .مث أضافت":وهذه هي القنينة األخرية لدينا ".وكما نقول عادة ال جدوى يف البكاء على احلليب املهراق.
كذلك كان ال جدوى من البكاء على قنينة مطاطية إنفجرت .لكن مل تكن لدينا أيهة وسيلة للحصول على قنينة

جديدة إذ مل تكن أيهة صيدليات متوفهرة يف املنطقة .أجبتها":حسنًا ،ضعي الطفل يف أقرب نقطة من النار ،وإستلقي
قربه كي متنعي عنه اهلواء من اجلهة املقابلة .مسؤوليتك هي إبقاء الطفل دافئًا".
وعند الظهر ذهبت كعاديت للصالة مع األوالد املوجودين يف امليتم اجملاور .وطلبت منهم الصالة من أجل ذلك
الطفل ابإلضافة إىل أمور أخرى .مث شرحت هلم عن ضرورة إبقاء الطفل دافئًا ،وأخربهتم عن حادثة القنينة ،وكيف أ هن
الطفل ممكن أن ميوت إذا تعهرض للربد .وأخربهتم عن أخته ذات السنتني اليت كانت تبكي بسبب موت والدهتا.
وخالل فرتة الصالة ،صلهت إحدى الفتيات البالغة من العمر عشر سنوات ابلدقهة اليت يتمتهع هبا األوالد األفارقة
غدا إذ يكون الطفل قد
قائلة":اي رب ،أرجوك أن ترسل لنا قنينة للماء الساخن اليوم .ولن ينفع إذا كنت سرتسلها ً

مات .فأرجوك أن ترسلها عصر هذا اليوم ".وكنت أشهق يف داخلي لشجاعة تلك الفتاة حني أضافت قائلة" :وهاله
ترسل لعبة صغرية للطفلة مع القنينة كي تعلم أنهك حتبهها ابلفعل؟" وكما حيصل عادة ابلنسبة للصلوات اليت ِّ
يقدمها
األطفال فقد تفاجأت ومل أعلم إن كنت ابلفعل أستطيع القول":آمني" .وكنت ابحلقيقة ال أثق أ هن مبقدور هللا فعل
ذلك .صحيح ِّأين أعلم أنهه يستطيع عليه كل شيء ،فالكتاب املقدهس خيرب ذلك .لكن هناك حدود لألمور ،أليس
يداي من بالدي.
طردا بر ًّ
كذلك؟ والطريقة الوحيدة اليت ميكن هلل أن يستجيب هبا صاليت هي أبن يرسل ً
طردا فلماذا قد
طردا بر ًّ
يداي .ويف حال أرسل أحدهم ً
يوما ً
وكنت قد مكثت أربع سنني يف إفريقيا ،ومل َ
أتلق ً
يضع فيه قنينة للماء الساخن  ،فأان أعيش على خط اإلستواء؟ بعد ظهر ذلك النهار ،وبينما كنت أعلم يف صف
التمريض ،وصلتين رسالة أب هن هناك سيارة إبنتظاري عند الباب اخلارجي ملنزيل .لكن ،عندما وصلت إىل البيت ،كانت
موضوعا على الشرفة طرد يزن ما يقارب اخلمسة عشر كيلوغر ًاما .فشعرت ابلدموع
السيارة قد غادرت ،لكن كان
ً
ترتقرق من عيين ،ومل أستطع فتح الطرد لوحدي فأرسلت وراء أوالد امليتم الذين كانوا قد شاركوين الصالة .ففتحنا
وأتن .وكان احلماس يرتفع بني اجملموعة بينما ما يقارب األربعني عني ِّ
العلبة معا إبنتباه ٍ
حتدق ابلعلبة الكبرية .وبدأت
ً
إبخراج كنزات مل هونة .وكانت العيون تلمع بينما كنت ِّ
صصة ملرضى الربص،
أقدمها هلم .مث وجدت بعض األربطة املخ ه

وبدأ األوالد ابلشعور ابلضجر .مث أخرجت علبة من الزبيب والفواكه اجملففة ،فافتكرت أ هن هذه جيدة لصنع بعض
أخريا ،بينما كنت أُدخل يدي يف العلبة شعرت بشيء ما ،فشهقت وسحبته .نعم،
املخبوزات خالل َّناية األسبوع .و ً
إين مل أكن أؤمن أ هن إبستطاعته
لقد كانت قنينة للماء الساخن .وبدأت ابلبكاء .مل أطلب من هللا أن يرسلها ،حىت ه

إرساهلا يل.
وكانت روث الفتاة اليت صلهت من أجل القنينة واقفة يف الصف األمامي ،فأسرعت قائلة":إن كان هللا قد أرسل
أيضا!" ففتشت يف قعر العلبة وسحبت دمية مجيلة .وكانت عيناها تلمعان ،وهي مل
القنينة ،ال ب هد أنهه أرسل الدمية ً
6

تشك للحظة أ هن الدمية ستصل إىل هناك .نظرت إيل وسألتين":هل أستطيع الذهاب معك وتقدمي هذه الدمية للطفلة
حىت تعلم أ هن يسوع حيبها؟" أجبتها" :ابلطبع!"
لقد إستغرق وصول الطرد مخسة أشهر طويلة ،وكان قد أرسلها أستاذي السابق يف مدرسة األحد وقد أعطاه
أحد القادة هذه القنينة مسوقًا إبرشاد من الروح القدس أن يرسلها إىل خط اإلستواء! وكانت إحدى الفتيات قد
وضعت الدمية هبدف تقدميها إىل طفلة يف إفريقيا .وحدث كل ذلك قبل مخسة أشهر إستجابة لصالة إبنة العشر
ِ
يب" (إشعياء .)24:65
سنوات اليت طلبت أن تصل يف عصر ذلك اليوم" .قَ ْب لَ َما يَ ْدعُو َن أ َََن أُج ُ
اي هلا من إستجابة للصالة رائعة .فالفرح الذي خيتربه إبن الرب حني تُستجاب صالة معيهنة يتعدهى اإلستجابة
ِّ
أيضا أ هن هللا يفي بوعوده وأبنهه يهتم بنا وسنراه من جديد .ويطمئن يسوع قلوب
حبد ذاهتا .وهي تذكري ً
أيضا زمن الصالة اجلديد هذا.
األحدى عشر قائالً إنهه عند حلول الروح القدس سيأيت ً
تشتِت التالميذ

حيذر يسوع التالميذ قبل وصوهلم إىل بستان جثسيماين إىل أ هَّنم بعد ساعات قليلة سوف يتشتتون ويرتكونه لوحده.
متاما ما كان سيحصل يف الساعات اآلتية .وأرادهم أن يعرفوا أ هن حمبهته هلم ال تعتمد على
فيسوع إبن اإلله احلي علم ً
أمانتهم له والوقوف جبنبه يف ساعة التجربة .وعلم أيضا أ هن العدو سيسرع بتوجيه أصابع ِّ
اإلهتام هلم بسبب فشلهم يف
ً
ِ
ظ ََّي
البقاء معه .وكان قد تكلهم زكراي النيب قبل أكثر من مخسمائة سنة عن ضرب الراعي فتتبدهد اخلراف" :ا ْستَ ْي ِق ْ
الر ِ
ف علَى ر ِ
ب ا ْجلنُ ِ
ض ِر ِ
َّت الْغَنَ ُمَ ،وأ َُر ُّد يَ ِدي َعلَى
اع َّيَ ،و َعلَى َر ُج ِل ِرفْ َق ِِت ،يَ ُق ُ
ب َّ
اع َي فَتَ تَ َ
ود .اِ ْ
شت َ
ول َر ُّ ُ
َس ْي ُ َ َ
الصغَا ِر( ".زكرَّي )7:13
ِِ
وغالبا ما يستخدم اليوم إبليس هذه اإلسرتاتيجية ِّ
تتغري ،فهو الذي مته وصفه
إبهتام املؤمنني بفشلهم .فإسرتاتيجيته مل ه
ً
ٍ
حبق "املشتكي" (رؤاي يوحنا  .)10:12وهو يريد أن يقنعنا أبنهه ال جمال لقهر اخلطيهة بعد أن نسقط فيها مهرة .ويو هجه

مشريا إىل أنهنا وصلنا إىل القعر ،فيهمس قائالً":لقد إرتكبت اخلطيهة ،وهي خطيهة ال تُغتفر .لقد فشلت
إلينا الدينونة ً
أبن ِّ
تقدم الطاعة ليسوع فاألفضل لك أن تتخلهى عن إميانك ابلكامل أل هن هللا مل يعد حيبك ".اي هلا من كذبة مفربكة
يف جهنهم! وقد علم الرب أنهه عندما تشتد الصعاب على تالميذه سينهار إمياَّنم ،لكن كانت األمور ستتغري مع حلول
الروح القدس إذ ِّ
سيقوي قلوهبم .وقد تطلهع يسوع إىل أبعد من فشلهم حني سيغلبون نظام العامل وسط اإلضطهاد
اعةٌ،
الذي سيمرون وسطه .فنحن أقوى من منتصرين مبن أحبهنا (رومية  .)37:8وأكمل يسوع قائالًُ " :ه َوذَا ََتِِْت َس َ
اصتِ ِه ،وتَ ْت رُكونَِِن وح ِدي .وأ َََن لَس ُ ِ
ِ
ِ
ٍِِ
اآلب َم ِعي".
َْ
ت َو ْحدي ألَ َّن َ
َ ْ
َوقَ ْد أَتَت اآل َن ،تَتَ َف َّرقُو َن ف َيها ُك ُّل َواحد إ َىل َخ َّ َ ُ
(يوحنا  .)32:16رهمبا يقول البعض إ هن يسوع يناقض نفسه هبذه العبارة فيذكِّران مبا قاله على الصليب":إهلي ،إهلي
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اك أَط َْه ُر ِم ْن أَ ْن تَ ْنظَُرا َّ
ملاذا تركتين؟" (مىت  .)46:27لكن حبقوق النيب وصف لنا هللا ابلتايلَ ":ع ْي نَ َ
الش َّرَ ،والَ
ِ
يع النَّظََر إِ َىل ا ْجلَْوِر" (حبقوق  .)13:1وكتب بولس الرسول قائالً إ هن الرب يسوع محل جبسده وهو على
تَ ْستَط ُ
صري ََْنن بَِّر ِ
ف َخ ِطيَّةًَ ،خ ِطيَّةً أل ْ ِ ِ ِ
هللا ِف ِيه2( ".
الصليب خطاايك وخطاايي" :ألَنَّهُ َج َع َل الَّ ِذي ََلْ يَ ْع ِر ْ
َجلنَا ،لنَ َ ُ
كورنثوس  .)21:5ومن البديهي أن يدير هللا وجهه عن إبنه الذي كان حيمل كحمل هللا خطاايانِّ ،
لكين أؤمن أنهه
ال ََلُم يسوعُ«:مَت رفَ ْعتُم ابن ا ِإلنْس ِ
ان ،فَ ِحينَئِ ٍذ
كان مايزال
ً
ََ َ ُ َْ َ
موجودا معه .وكان يسوع قد قال يف بداية خدمته" :فَ َق َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّن أ َََن ُه َوَ ،ولَ ْس ُ
تَ ْف َه ُمو َن أِِ
ت أَفْ َع ُل َش ْي ئًا م ْن نَ ْفسي ،بَ ْل أَتَ َكلَّ ُم ِِب َذا َك َما َعلَّ َم ِِن أَِِبَ .والَّذي أ َْر َسلَ ِِن ُه َو َمعيَ ،وََلْ
ِ
ني أَفْ عل ما ي ر ِ
ض ِيه»(.يوحنا )29-28:8
اآلب َو ْح ِدي ،ألِِ
يَ ْت ُرْك ِِن ُ
َّن ِيف ُك ِِل ح ٍ َ ُ َ ُ ْ
ضيق وسالم يف هذا العاَل (عدد )33
ِ ِ
ضي ٌق ،و ِ
يف سالَ ٌمِ .يف الْعا ََِل سي ُكو ُن لَ ُكم ِ
ت ال َْعا ََلَ"( .يوحنا
لك ْن ثُِقوا :أ َََن قَ ْد غَلَْب ُ
َ ََ
"قَ ْد َكلَّ ْمتُ ُك ْم ِب َذا ليَ ُكو َن لَ ُك ْم ِ َّ َ
ْ
َ
)33:16
قصاصا ،وأ هن هللا ال
غالبًا ما ألتقي ببعض املؤمنني الذين يقولون إنهه لن نواجه كمؤمنني الصعوابت .وهم يعتربوَّنا
ً
تعليما كتابيًّا ،فال نقرأ يف أي مكان يف الكتاب املقدهس أ هن هللا يصف الصعوابت اليت
يقتص منها .لكن هذا ليس ً
ستواجه الكنيسة ابلقصاص أو إبنزال غضبه عليها .والكلمة اليواننيهة املـُستخدمة يف هذا النص تشري إىل ما سيحتمل
األايم اآلتية .إ هَّنا كلمة  thlipsisاليت تُ ِّ
رمجت إىل  troubleيف اللغة اإلنكليزيهة واليت تعين"الضيق"
التالميذ خالل ه

يف اللغة العربيهة .وهي نفسها الكلمة املـُستخدمة لوصف الوقت قبل جميء يسوع الثاين حني سريسل هللا مالئكته جلمع
خمتاريه من زوااي األرض األربعة:
ْت ب ْع َد ِ
ِ ِ
ضِ
ْك األَ ََّّيِم تُظ ِْل ُم َّ
الس َم ِاء،
وم تَ ْس ُق ُ
ط ِم َن َّ
يق تِل َ
سَ ،والْ َق َم ُر الَ يُ ْع ِطي َ
ُّج ُ
ض ْو َءهَُ ،والن ُ
" َولل َْوق َ
الش ْم ُ
السماو ِ
ات تَ تَ َز ْع َزعُ.
َوقُ َّو ُ
ات َّ َ َ
صرو َن ابن ا ِإلنْس ِ
و ِحينَئِ ٍذ تَظْهر َعالَمةُ اب ِن ا ِإلنْ ِ
ِ
السم ِاء .و ِحينَئِ ٍذ تَنُ ِ
يع قَبَائِ ِل األ َْر ِ
ان
َُ َ ْ
وح ََج ُ
ُ
سان ِيف َّ َ َ
َ
ضَ ،ويُْب ُ ْ َ َ
َ
الس َم ِاء بُِق َّوةٍ َوََْم ٍد َكثِ ٍري.
آتِيًا َعلَى َس َحاب َّ
الرَّي ِحِ ،من أَق ِ
ِِ
سماو ِ
فَ ي ر ِسل مالَئِ َكتَهُ بِبوق َع ِظ ِيم َّ ِ
ات إِ َىل
ْ َ
ُ
ُْ ُ َ
الص ْوت ،فَ يَ ْج َمعُو َن ُُمْتَا ِريه م َن األ َْربَ ِع َِِ
ْصاء ال َّ َ َ
ْصائِ َها( ".مَت )31-29:24
أَق َ

وبرأيي ال جيب أن نت هوقع أن نرتك هذا العامل قبل أن يصري الضيق .وقد ُدعينا لنغلب .أليس هذا ما فعله يسوع؟ لقد
أيضا مع حلول الروح
كانت كلماته األخرية قبل أن يتو هجه إىل الصليب أنهه غلب العامل ،وأنهه ميكننا أن نفعل ذلك ً
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القدس .لقد ُدعينا لنغلب يف زمن الضيق ( (thlipsisكما فعل سيدان ،وكما فعل التالميذ األ هولونَ ".و ُه ْم غَلَبُوهُ بِ َدِم
ْ ِ ِ ِ
ادِتِِم ،وََل ُُِيبُّوا حياتَهم ح ََّت الْمو ِ
ت( ".رؤَّي )11:12
اْلَُروف َوبِ َكل َمة َش َه َ ْ َ ْ
ََ ُ ْ َ َ ْ
لكن مهما كان الضيق فإنهنا سنشعر بسالمه خالله .وكان التالميذ سيشعرون إب ههتامات العدو يف تلك الليلة،
لكن يسوع كان قد قال هلم عنها مسب ًقا حىت يكون هلم سالم فيه.
هل ميكنك أن تتخيهل األمل الذي مهر به يسوع من أجلنا إضافة إىل العذاب الفكري إذ عرف أ هن وقت أتلمه
من أجل البشريهة قد حضر؟ وكان عليه أن حيتمل األمل اجلسدي إضافة إىل رفض اآلب له وهو معلق على الصليب
حامالً خطااي البشريهة.
ُّ
عقاِب غري عادل ألمر َل تقرتفه؟ شارك هذا األمر مع اآلخرين
هل سبق وإِتمت ِبمر َل تفعله؟ وهل سبق وتلقيِت ً
إن كان ذلك ممكنًا.

إ هن يسوع مل يعرف خطيهة ،إاله أنهه محل قصاص خطااي البشريهة .ومن الصعب ختيل هذا األمر ،لكن تذ هكر أ هن هللا
غري حمدود ابلوقت .وبينما عُلِّق يسوع بني األرض والسماء محل ثقل قصاص خطااي البشريهة على مر العصور .وقد
إستطاع اإلحتمال بسبب الفرح املوضوع أمامه ألنهه عرف أنهه سيكون هناك حياة بسبب موته وأ هن األمل سيتح هول إىل
أيضا أن نتطلهع بشوق إىل هذا الفرح املوضوع أمامنا كي يكون لنا سالم يف هذا العامل
إبتهاج .كذلك ،علينا حنن ً
ابلرغم من الظروف اليت منر هبا.

هل تبحث عن سالم هللا؟ صلَّوا مع بعضكم وألجل بعضكم من أجل من ُيتاج أن خيتِب سالم هللا اآلن.
صالة :أشكرك أيها اآلب من أجل سالمك الذي هتبه ألوالدك وسط الضيق .وإنهنا نتطلهع بشوق إىل اليوم الذي
نلقاك فيه! آمني!
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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