صالة يسوع
يوحنا 26-1:17
سؤال للمشاركة :ما هي أطول رحلة قمت هبا؟ وما كان شعورك حني ودَّعت عائلتك وأصدقاءك؟

سؤال آخر للمشاركة :ختيَّل أنَّك ستذهب يف رحلة طويلة ،ما الشيء الذي ختتار أن أتخذه معك ليذكِّرك
مبنزلك؟
هتيئة التالميذ من خالل الصالة
َّ
يهيء
يتذكر يوحنا يف األصاحات األربعة األخرية من اإلجنيل الذي كتبه ما قاله يسوع وما قام به إذ كان ِّ
يوما الالحقة ،ومن مثَّ صعوده إىل اآلب .وبعد تَ ْرك يهوذا العلِّيَّة
تالميذه َّ
لألَّيم الثالثة املظلمة بعد صلبه واألربعني ً
يف العشاء األخريِّ ،
أصحاحا ونصف األصحاح ( )31:13-31:14لفرتة ما قبل اإلنصراف إىل
يكرس يوحنا
ً
بستان جثسيماين مشيًا على األقدام مسافة ميل واحد ( .)31:14وحيتوي األصحاحان اخلامس عشر والسادس
عشر على الكلمات األخرية اليت قاهلا يسوع بينما كان ميشي مع تالميذه .وتظهر تلك الكلمات الكثري عن

إنصب إهتمامه على تالميذه بينما كان يواجه ساعاته األخرية .وأراد أن ِّ
يعزي قلوهبم ببعض
شخصيَّة يسوع ،فقد
َّ
الكلمات اليت تساعدهم وسط األمل .وقد علم َّ
أن إمياهنم سوف ميتحن عندما سيسمعون عن العذاب الذي
احدا من األحدى عشر كان
َّ
سيتعرض له وعن صلبه على يد القيادة اليهوديَّة .وخيربان الكتاب املقدَّس إ َّن و ً
سيكون معه عند الصليب ،وهو الرسول يوحنا كاتب هذا اإلجنيل .فنقرأ يف األصحاح السابع ابلتفصيل كيف أراد
أن يهيئهم بواسطة الصالة.

األول (األعداد  ،)5-1يصلِّي يسوع من أجله
وتنقسم صالته إىل اآلب إىل ثالثة أجزاء .ففي اجلزء َّ
هو .ويف اجلزء الثاين (األعداد  )19-6ويركِّز يف صالته على تالميذه .ويف اجلزء الثالث (األعداد )24-20
ويركِّز يف صالته على الذين سوف يؤمنون به عرب العصور.
يسوع يصلِّي من أجل نفسه (يوحنا )5-1:17
ال«:أَيُّ َها اآلب ،قَ ْد أَتَ ِّ
َّ
ك لِّيُ َم ِّج َد َك
الس َم ِّاء َوقَ َ
ت َّ
وع ِّهب َذا َوَرفَ َع َع ْي نَ ْي ِّه ََْن َو َّ
اعةَُِّ .م ِّد ابْ نَ َ
الس َ
س ُ
ُ
تَ َكل َم يَ ُ
ضا ،إِّ ْذ أَ ْعطَْي تَهُ ُس ْلطَ ًاًن َعلَى ُك ِّل َج َس ٍد لِّيُ ْع ِّط َي َحيَا ًة أَبَ ِّديَّةً لِّ ُك ِّل َم ْن أَ ْعطَْي تَهُ.
ك أَيْ ً
ابْنُ َ
اإللهَ ا ْْل ِّق ِّيق َّي وح َد َك ويس َ ِّ
و ِّ
يح الَّ ِّذي أ َْر َسلْتَهُ.
هذهِّ ِّه َي ا ْْلَيَاةُ األَبَ ِّديَّةُ :أَ ْن يَ ْع ِّرفُ َ
وك أَنْ َ
ت ِّ َ
وع ال َْمس َ
َ
َ ْ ََ ُ
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ك َعلَى األ َْر ِّ
ض .ال َْع َم َل الَّ ِّذي أَ ْعطَْي تَ ِِّن ألَ ْع َم َل قَ ْد أَ ْك َملْتُهُ.
أ ًََن َمَّ ْدتُ َ
ك ِِّبل َْم ْج ِّد الَّ ِّذي َكا َن ِِّل ِّع ْن َد َك قَ ْب َل َك ْو ِّن ال َْعا ََِّل( .يوحنا -1:17
اآلب ِّع ْن َد ذَاتِّ َ
َواآل َن َِّم ْدِِّن أَنْ َ
ت أَيُّ َها ُ
)5
نظر يسوع إىل السماء ،ممَّا يدل على َّأهنم كانوا قد خرجوا من العلِّيَّة .ويعاين العديد من املؤمنني الذين
حصلوا على نعمة اخلالص من عادة النظر إىل أسفل وهم يصلون .لكنَّنا نقرأ َّ
أن يسوع رفع نظره حنو السماء .وال
أبدا أنَّه كان ينظر إىل أسفل بينما كان يكلِّم اآلب .إ ًذا ،من أين أتت الكنيسة هبذه الشعرية الدينية اليت
نقرأ ً
تطلب من املؤمنني النظر إىل أسفل عند الصالة؟ لقد تبنينا هذه العادة من ٍّ
نص ورد يف العهد اجلديد يف لوقا
الفريسي والعشَّار .كانت صالة ِّ
 ،14-9:18حيث نقرأ مثل ِّ
الفريسي ممتلئة كربَّيء ومتمحورة حول ذاته ،بينما
مشمئزا
العشَّار الذي كان يعتَرب من أسوأ األشرار مل جيرؤ أن يرفع عينيه حنو السماء .لكنه قرع على صدره وهو
ً
من حالة اخلطيَّة اليت كان يعيش فيها ،وصلَّى طالبًا الرمحة والغفران .ومسع هللا صالته بسبب إنكساره وحاجته.
وكل من يصلح عالقته مع هللا بسبب ما فعله املسيح من أجلنا ليس حباجة أن ينظر إىل أسفل .ووضعيَّة اجلسد

ليست مهمة ،بل املهم هو املوقف القليب الذي يراه هللا .لكن ،تساعدان تصرفاتنا ووضعيَّة أجسادان على كيفية
التقدم أمام هللا .وإن كنت معتادا على النظر حنو األسفل ،حاول أن ِّ
تتخذ وضعيَّة جديدة .إرفع رأسك إىل أعلى
ً
وإنظر إىل فوق كما فعل يسوع .فرََّّبا يساعدك هذا األمر على التفكري ابلتقدم إىل هللا أبسلوب شجاع كأحد
أوالده.

وكان يسوع منذ بداية خدمته قبل أكثر من ثالث سنوات يتكلم عن "الساعة" أو الوقت حني سي ِّ
مجد فيه
ِّ
مرات يف
كرر ذلك ثالث َّ
اع ِّيت بَ ْعد" (يوحنا  .)4:2وقد َّ
هللا .وقال ألمه يف عرس قاان اجلليلَ ":ملْ ََتِّْت َس َ
األصحاح السابع من إجنيل يوحنا (األعداد  ،)30 ،8 ،6لكنَّه اآلن قرابة منتصف الليل وقد إقرتب موعد صلبه،
الساعةَِّ .م ِّد اب ن ِّ ِّ
ِّ
ضا( ".يوحنا .)17:1
ك لي َمج َد َك ابْن َ
َْ َ
ك أَيْ ً
قال يف صالته":أَيُّ َها اآلب ،قَ ْد أَتَت َّ َ
مجد به؟ (ع  .)1كيف ميكن للصليب أن ِّ
ماذا قصد يسوع حني قال َّ
يقدم اجملد
إن الصليب هو مده وسي َّ
لآلب؟
إستخداما وقد
ماذا تعين كلمة "مد"؟ حتمل كلمة مد أو متجيد أكثر من معىن .ففي العهد القدمي الكلمة األكثر
ً

مرة للرب« :أَِّرِّين َْم َد َك»
ترمجت إىل كلمة مد هي كلمة كابود ،واليت تعين حرفيا":ثقيل الوزن" .وقد قال موسى َّ

(خروج  .)18:33ماذا كان يطلب؟ لقد اتق موسى أن يرى مجال وروعة وعظمة الرب وهو ما يزال هنا على
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األرض .أ َّما يف العهد اجلديد ،فالكلمة امل ستخدمة هي  ،doxazoوقد إستخدمت لوصف "سلَْي َمان ِّيف ك ِّل
ِّ ِّ
ِّ
مجيع ممََالِّ ِّ
يتضمن إلقاء الضوء على أمهيَّته أو على
ك الْ َعاَِّمل َوَْم َد َها" .ومتجيد أحدهم َّ
َْمده" (مىت  ،)29:6و ً
أيضا " َ َ
ثقل بعض اخلصائص اليت يتمتَّع هبا .وعندما يتكلَّم يسوع عن رغبته أبن ِّ
يتمجد هو على
ميجد اآلب وأن َّ
الصليب ،كان يعين بذلك أنَّه أراد أن يظهر أو ِّ
يعظم من خالل عمل الصليب فرادة حمبَّة هللا ورمحته .وبينما تظهر
دَّيانت العامل ِّ
املتعددة هللا كإله غاضب وصارم ،تظهر طاعة يسوع لآلب هنا هللا على حقيقته .وابلفعل ،فإنَّه إله
أيضا ،وإله الرمحة واللطف ،وقد ظهرت كل تلك اخلصائص من خالل
عظيم ،وهو سيدين اجلميع .لكنَّه إله احملبَّة ً
الثمن الكبري الذي كان مستعدا أن يدفعه لكي ِّ
يقربنا إليه .ويظهر خضوع املسيح هلل يف العمل الكفَّاري الذي قام
به على الصليب .كذلك فهو يظهر عدالة هللا ابإلضافة إىل رمحته .ولو كان يسوع مل يكمل مسريته حنو الصليب،
كان برهن عن حمدودية حمبَّة هللا .لكن يسوع أت الرحلة أبكملها ليظهر لنا َّ
أن ال حدود حملبَّة هللا ورمحته .ولو
كانت هناك وسيلة أخرى ،أمل يكن قد إختارها هللا بدل أن يبذل إبنه على الصليب؟ فالصليب يظهر ثقل أو مد
هللا وهو يصف شخصيَّته إبمتياز.
مثَّ يتكلَّم يسوع يف صالته عن عطيَّة احلياة األبديَّة اليت يعطيها لنا هللا (ع  .)2وهذه احلياة األبديَّة اليت
ِّ
أيضا .فجميع الناس سوف
إبستطاعة يسوع أن يعطيها هي أكثر من أمر حيدده الزمان ،بل هي نوعيَّة حياة ً
يعيشون إىل األبد ،لكن الفرق هو يف أي مكان سوف نقضي أبديتنا .وعطيَّة احلياة اليت ِّ
يقدمها لنا يسوع حني
ِّ
ِّ
ِّ
الر ِّب
ين َْم َد َّ
نتوب ونؤمن به تغري مصريان األبدي ،وتبدأ عمليَّة تغيري فينا من الداخل واخلارجَ " .وَْحنن َمج ًيعا َانظ ِّر َ
ٍّ
ٍّ
وح".
الر ِّ
ك ُّ
الر ِّب ُّ
ورِّة َعْينِّ َهاِّ ،م ْن َْم ٍّد إِّ َىل َْم ٍّدَ ،ك َما ِّم َن َّ
بَِّو ْج ٍّه َمكْشوفَ ،ك َما يف ِّم ْرآة ،نَتَ غَيَّ ر إِّ َىل تِّْل َ
الص َ

(2كورنثوس  .)18:3وسوف نرى نتائج عملية التغيري هذه عندما ننتقل من هذه احلياة إىل احلياة احلقيقيَّة.
ِّ
ِّ
فنحن خملوقات أبديَّة نعيش يف خيمة اجلسد":فَِّإنَّنَا َْحنن الَّ ِّذين ِّيف ْ ِّ
ني ،إِّ ْذ لَ ْسنَا
اخلَْي َمة (اجلسد املؤقت) نَئ ُّن مثْ َقل َ
َ
ِّ
احلَيَاةِّ2( ".كورنثوس  .)4:5مث ينتقل يسوع ليصف
س فَ ْوقَ َها ،لِّ َك ْي ي ْب تَ لَ َع الْ َمائِّت ِّم َن ْ
نريد أَ ْن ََنْلَ َع َها بَ ْل أَ ْن نَْلبَ َ
ت ِّ
احلَِّق ِّيق َّي
اإل َله ْ
جوهر عطيَّة احلياة هذه اليت يهبها لشعبه .واجلوهر هو أن يعرفوا اآلب واإلبن" .أَ ْن يَ ْع ِّرف َ
وك أَنْ َ
ِّ
يح الَّ ِّذي أ َْر َس ْلتَه( ".ع  .)3وعندما حنصل على عطيَّة احلياة ،يدخل الروح القدس إىل حياتنا
َو ْح َد َك َويَس َ
وع الْ َمس َ
ويبدأ عمله يف جعل عقولنا وقلوبنا تنفتح لشخص الرب يسوع املسيح ولعمله فينا ،كذلك فهو يرينا يف الوقت
أيضا بداية عالقة حمبَّة معه تنمو مع
نفسه كيف يكون اآلب .واألمر يتخطَّى املعرفة العقليَّة لشخصيَّة هللا ،بل هو ً

مرور الزمن .نقرأ يف سفر التكوين َّ
أن آدم عرف إمرأته حواء يف جنَّة عدن (تكوين  ،)4:1أي أنَّه إخترب زوجته أو
يعرب عنها إبحتاد جنسي.
تعرف أكثر عليها .وحتمل الكلمة معىن العالقة احلميمة والعميقة بني رجل وإمرأة اليت َّ
َّ
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لكن لألسف فاليوم ال يعطى هذا النوع من احلميميَّة اإلكرام الذي يستحقه ضمن إطار الزواج املقدَّس .ويقول
يسوع يف العدد الثالث إنَّه ميكن للمؤمن أن ِّ
يكون عالقة قلبيَّة مع هللا ،وهو يستخدم صورة الزواج ليوضح هذه
العالقة املبنيَّة على العهد واليت يريدها اهله مع شعبه.
تتطور عالقة احلب بني هللا وشعبه؟ وكيف ميكن للروح القدس أن يساعدان لنخترب حمبَّة املسيح؟
كيف ميكن أن َّ
يسوع يصلِّي من أجل تالميذه (يوحنا )19-6:17
ك لِّلن ِّ َّ ِّ
ك.
ت ْ
ك َوأَ ْعطَْي تَ ُه ْم ِِّلَ ،وقَ ْد َح ِّفظُوا َكالَ َم َ
ين أَ ْعطَْي تَ ِِّن ِّم َن ال َْعا ََِّلَ .كانُوا لَ َ
اْسَ َ
«أ ًََن أَظ َْه ْر ُ
َّاس الذ َ
َواآل َن َعلِّ ُموا أ َّ
َن ُك َّل َما أَ ْعطَْي تَ ِِّن ُه َو ِّم ْن ِّع ْن ِّد َك،

َن الْ َكالَم الَّ ِّذي أَ ْعطَي تَ ِِّن قَ ْد أَ ْعطَي تُ هم ،وهم قَبِّلُوا و َعلِّموا ي ِّقينًا أَِِّن َخرج ُ ِّ ِّ ِّ
أل َّ
ك
آمنُوا أَنَّ َ
ْ
َْ
َ
ت م ْن ع ْند َكَ ،و َ
َ ُ َ
ْ ُْ َُْ

ت أ َْر َسلْتَ ِِّن.
أَنْ َ
ِّمن أ ِّ
َل ِّمن أَج ِّل الْعا ََِّل ،بل ِّمن أ َّ ِّ
ك.
َسأ ُ
ين أَ ْعطَْي تَ ِِّن ألَنَّ ُه ْم لَ َ
َل .لَ ْس ُ
تأْ
َجل ِّه ْم أ ًََن أ ْ
ْ ْ
َسأ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ
َج ِّل الذ َ
ك فَ ُه َو ِِّلَ ،وأ ًََن ُمَُ َّج ٌد ِّف ِّيه ْم.
كَ ،وَما ُه َو لَ َ
َوُك ُّل َما ُه َو ِِّل فَ ُه َو لَ َ
اح َفظ ُْه ْم ِّيف
ت أ ًََن بَ ْع ُد ِّيف ال َْعا ََِّلَ ،وأ ََّما ُ
هؤالَ ِّء فَ ُه ْم ِّيف ال َْعا ََِّلَ ،وأ ًََن ِّآِت إِّلَْي َ
َولَ ْس ُ
وسْ ،
ك .أَيُّ َها ُ
اآلب الْ ُق ُّد ُ
ك الَّ ِّذين أَ ْعطَي ت ِِّن ،لِّي ُكونُوا و ِّ
ِّْ
اح ًدا َك َما ََْن ُن.
اْس َ
َ َْ َ
َ
ِّ
ك .الَّ ِّذين أَ ْعطَي ت ِِّن ح ِّفظْت هم ،وََل ي ه ِّل ْ ِّ
َح َفظُ ُهم ِّيف ِّْ
َح ٌد إِّالَّ
اْس َ
ني ُك ْن ُ
ت َم َع ُه ْم ِّيف ال َْعا ََِّل ُك ْن ُ
َ َْ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ
حَ
ك م ْن ُه ْم أ َ
تأْ ْ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اب.
ابْ ُن ا ْْلَالَك ليَت َّم الْكتَ ُ
كَ .وأَتَ َكلَّ ُم ِّهب َذا ِّيف ال َْعا ََِّل لِّيَ ُكو َن َْلُ ْم فَ َرِّحي َك ِّامالً ِّف ِّيه ْم.
أ ََّما اآل َن فَِّإِِّن ِّآِت إِّلَْي َ
ت ِّم َن ال َْعا ََِّل،
كَ ،وال َْعا ََلُ أَبْغَ َ
أ ًََن قَ ْد أَ ْعطَْي تُ ُه ْم َكالَ َم َ
سوا ِّم َن ال َْعا ََِّلَ ،ك َما أَِِّن أ ًََن لَ ْس ُ
ض ُه ْم ألَنَّ ُه ْم لَْي ُ
ْخ َذهم ِّمن الْعا ََِّل بل أَ ْن ََتْ َفظَهم ِّمن ِّ
الش ِّر ِّ
ير.
َسأ ُ
لَ ْس ُ
تأْ
ُْ َ
َل أَ ْن َأت ُ ُ ْ َ َ َ ْ
ت ِّم َن ال َْعا ََِّل.
سوا ِّم َن ال َْعا ََِّل َك َما أَِِّن أ ًََن لَ ْس ُ
لَْي ُ
ك ُه َو َحق.
كَ .كالَ ُم َ
قَ ِّد ْس ُه ْم ِّيف َح ِّق َ
َك َما أ َْر َسلْتَ ِِّن إِّ ََل ال َْعا ََِّل أ َْر َسلْتُ ُه ْم أ ًََن إِّ ََل ال َْعا ََِّل،
وأل ِّ
ِّ
ِّ
ني ِّيف ا ْْلَ ِّق( .يوحنا )19-6:17
س أ ًََن ذَ ِّاِت ،لِّيَ ُكونُوا ُه ْم أَيْ ً
ضا ُم َق َّدس َ
َ ْ
َجل ِّه ْم أُقَد ُ
مرتني إىل أنَّه قدَّم لتالميذه كلمة هللا
يذكر يسوع يف صالته هنا كلمة هللا اليت نقلها إىل تالميذه .وأشار َّ
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(العددين الثامن والرابع عشر) .وابلطبع ال جيب أن نقلِّل من أمهيَّة كلمة هللا .وعندما ت ِّ
رمجت األسفار
حتررت من قبضة رجال الدين .لقد
املقدَّسة يف العصور الوسطى إىل لغة ممكن لعامة الشعب أن تفهمها َّ
بعيدا عن نور كلمة هللاَّ .أما اليوم فيحاول أن
حاول إبليس أن يبقي الناس مستعبدين لنوع من التدين ً
يبقيهم منشغلني فال جيدون الوقت لقراءة الكلمة والتأمل لينموا يف معرفة الرب يسوع .وكان يف املاضي
مدخول شخص واحد يكفي لتسديد إحتياجات العائلةَّ ،أما اليوم فال يكفي ،بل جيب على اجلميع أن
أن كلمة هللا متوفِّرة بكثرة يف معظم البلدان ،إالَّ َّ
يعملوا لدفع الفواتري وتسديد الديون .وابلرغم من َّ
أن كثرة
وسائل اإلعالم تلهينا عن قراءهتا .وعلينا أن نتنبَّه إىل َّ
أن هدف إبليس الرئيسي هو إغراق كلمة هللا أبيَّة
وسيلة ممكنة .كم هو مهم ابلنسبة لك اإلستماع إىل كلمة هللا؟ هؤالء الرجال األحدى عشر مسعوا كلمة
هللا وعملوا هبا (يوحنا .)6:17
مهمة يف زمن الكنيسة األوىل؟ عندما ولد نزاع بني العربانيني
إىل أي مدى كانت خدمة الكلمة َّ
الذين يتكلمون اللغة اليواننية وبني اليهود الساكنني يف أرض إسرائيل عن موضوع األرامل وكيف َّأهنن مل
حيصلن على املساعدات اليوميَّة إبنصاف ،رفض الرسل صرف الوقت يف إدارة تلك األمور وإختاروا جلنة
يف املقابل لتختار سبعة رجال حيملون هذه املسؤوليَّة ،قائلني":وأ ََّما َْحنن فَنو ِّ
الصالَِّة َو ِّخ ْد َم ِّة
اظب َعلَى َّ
َ
الْ َكلِّ َمة" (أعمال الرسل  .)4:6لقد رأوا َّ
أن أهم أمر يف حياة الكنيسة هو أن يكون قادهتا رجال صالة

ويستمروا يف تعليم الكتاب املقدَّس .ويتوقع العديد من الكنائس يف َّأَّيمنا املعاصرة أن يكون رعاهتا مدراء
تنفيذيني بينما احلاجة هي أن يركِّزوا على تعليم كلمة هللا .وعندما يركِّز القادة على الصالة وتعليم كلمة

هللا حيل الروح القدس بربكاته ومسحته على الكنيسة.
ك الَّ ِّذين أ َْعطَي تَِّين ،لِّيكونوا و ِّ
مثَّ يكلِّم يسوع اآلب عن حفظ التالميذ .قال":اح َفظْهم ِّيف ِّْ
اح ًدا َك َما
امس َ
َ ْ
َ
ْ ْ
َ
مهمة
َْحنن( ".يوحنا  .)11:17ويف زمن كتابة العهد القدمي ،كانت تعطى األمساء لإلشارة إىل أمور َّ
حتدث .فمثالً ،عندما مات عايل الكاهن وإبناه وس ِّرق اتبوت العهد خالل معركة جرت مع الفلسطيني،
ِّمسي حفيد عايل الذي ولِّد يف تلك الفرتة إخيابود وهو إسم يدعو لإلكتئاب إذ يعين زال اجملد

(1صموئيل  .)21:4كيف يكون األمر أن ينمو اإلنسان وهو حيمل إمسًا كهذا؟ وكانت األمساء تعطى
أيضا لتصف شخصية أحدهم ،كإسم الرجل انابل الذي تعامل مع داود امللك أبسلوب ٍّ
فظ .فمعىن إمسه
ً
ِّ
لودا حديثًا هبذا اإلسم؟
أمحق .كيف حصل على إسم كهذا؟ وأي نوع من َّ
األمهات ممكن أن يسمي مو ً
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هل ميكن أن تطلق على طفل اإلسم "أمحق"؟ أو هل ميكن أن يكون ذلك لقب لصق به ليالئم
شخصيَّته؟ نقرأ َّ
متاما (1صموئيل  .)25:25وهل كان يطلق اإلسم على
أن شخصيَّته كانت كإمسه ً
النبوة؟ ال أعلم ،لكن من الواضح َّ
أن يعقوب ِّمسي كذلك عند الوالدة ،ويعين إمسه املاكر أو
الرجل بروح َّ
وغري
احملتال أو املخادع ،وقد أصبح كذلك عندما كرب .فال عجب أنَّه عندما القاه هللا احلي وتواجه معه َّ
غري إمسه إىل إسرائيل (أمري هللا) .ماذا يعين إسم يسوع؟ إنَّه يكشف جانبًا من شخصيَّة
قلبه وشخصيته و َّ

هللا ،وهو يعين يهوه خالصي .لقد كشف يسوع عن شخصيَّة هللا ومَّد اآلب إذ أطاع حىت املوت وقدَّم
نفسه لكي خيلِّص شعبه.

مثَّ يصلِّي يسوع يف العدد اخلامس عشر لكي حيفظنا هللا ،ليس أبن خيرجنا من هذا العامل بل أبن حيمينا
َسأَل أَ ْن ََتْخ َذه ْم ِّم َن الْ َعاَِّمل بَ ْل أَ ْن َْحت َفظَه ْم ِّم َن
من الشرير بينما حنن موجودون يف هذا العامل" .لَ ْست أ ْ
ِّ
الش ِّر ِّير( ".يوحنا  .)17:15لقد علم يسوع َّ
أن تالميذه حباجة للحماية من الشرير الذي ما زال يعمل
يف هذا العامل احلاضر الشرير .ومن الرائع أن ِّ
نفكر أن يسوع مل ِّ
يصل فقط من أجل تالميذه ،بل من أجل
أن هللا يعيش خارج إطار الزمن .وإن كنت تلمي ًذا له ،ف َّ
الذين سيؤمنون به يف املستقبل! و َّ
لنتذكر َّ
تذكر أنَّه
صلَّى من أجلك وهو يف طريقه إىل جثسيماين .لقد كان مهتما ألمرك يف تلك الليلةَّ .ي له من أمر رائع!
وأود أن أشارك حادثة ال ميكن أن أنساها حصلت معي وأظهرت محاية هللا يل:
يوما من أحد صانعي السفن أن يبين له سفينة جتاريَّة .وقد إستغرق أمر بنائها ثالث
طلب والدي ً
قدما على وشك اجلهوز بدأ فصل صيد
سنوات .وبينما كانت السفينة املمتدة على طول مخسة وأربعني ً
األمساك على الشاطىء الشرقي ملدينة هارويش يف مقاطعة أسكس اإلنكليزيَّة الواقعة على حبر الشمال.
فأخذان السفينة بسرعة إىل املياه ،وإصطدان مباشرة كميَّة كبرية من األمساك قارب وزهنا األربعة والثالثني
طنا .ومألان السفينتني اللتني منلكهما بتلك األمساك .وسحبنا الشبكة الكبرية بني السفينتني ،وكان إسم
السفينة األوىل "ملا القلق" وإسم السفينة الثانية "جاين ماري" .وبينما َّ
تثقلت "جاين ماري" ابحلمولة
الكبرية من األمساك بدأت ابلنزول يف املياه وبدأ الطقس يسوء وإشتدَّت الرَّيح لسرعة مثانية عقد .وبينما
كنَّا متَّجهني حنو الشاطىء ،بدأت األمواج ابلدخول إىل السفينة بسبب نزوهلا يف املياه .عندها إنتبهنا
كبريا إذ مل نكن قد أقمنا أيَّة فتحات لعبور املياه اليت تدخل إىل السفينة .ولذلك ،بدأت
أنَّنا إرتكبنا خطأ ً
السفينة ابلغرق .وكانت السفينة جاين ماري (وقد أمساها والدي ذلك تيمنًا أبخيت) مؤلَّفة من قسمني،

وقد أصبح اجلزء اخللفي منها حتت املياه ابلكامل .وَّي له من شعور خميف أن ترى السفينة اليت أنت على
6

بعيدا .خلعت جزميت كي ال متتلىء ابملاء وتسبب
متنها تغرق .وكانت الشبكة عائمة فوق املياه وتتجه ً
إبنزالقي إىل داخل املياه .وكانت غرفة احملرك ما تزال عائمة على وجه املياه ،لكن مل يكن بوسعنا التحكم
ِّ
ابحملرك .فسحبتنا سفينة "ملا القلق" إىل الشاطىء .ويف تلك اللحظة َّقررت أنَّه جيب علي أن أتعلَّم
السباحة! ولطاملا أنظر إىل حوادث مثل هذه جرت يف حيات وأرى يد هللا حترسين ومالئكته حتفظين.
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
"أَلَْي ِّ
ين أَ ْن يَ ِّرثُوا ْ
ص!( ".عربانيني )14:1
احا َخاد َم ًة ُم ْر َسلَ ًة للْخ ْد َمة أل ْ
س ََجيعُ ُه ْم أ َْرَو ً
اْلَالَ َ
َج ِّل ال َْعتيد َ
َ
أن النص أعاله يتكلَّم عن مالئكة خادمة أ ِّ
الحظ َّ
رسلت لتخدم الذين سوف يرثون اخلالص يف املستقبل.
فقبل أن أنت إىل املسيح ،يعمل هللا يف حياتنا ليحمينا حىت ولو كنَّا مل ِّ
نكرس حياتنا ليسوع بعد .فاآلب الذي هو
خارج إطار الزمن يعلم الذين سيتجاوبون مع دعوة اإلجنيل داخل إطار الزمن ،وهو حيميهم من ِّ
الشرير .لقد صلَّى
بد أن نرى َّ
يسوع من أجلنا كي حيمينا هللا .ويستطيع كل واحد منَّا حنن املؤمنون أن ننظر إىل املاضي وال َّ
أن هللا
كان يعمل فينا حىت قبل أن نؤمن ابملسيح.
مرة .هل يستخدم املالئكة فقط ليحمينا؟
بعضا كيف حفظكم الرب من الشرير أكثر من َّ
شاركوا مع بعضكم ً
تشاركوا قصصكم بينما ِّ
تدخل الرب ليحفظكم.
تفكرون كيف َّ
قال يسوع إنَّه جيب أن نكون يف العامل ولكن ليس من العامل (يوحنا .)17-15:17وعلى املؤمن أن
يشبه قارب صيد والدي ،فكلَّما بقيت املياه خارجه كان وضعه جيِّ ًدا ،لكن تسوء األمور يف اللحظة اليت تبدأ
املياه ابلتسرب إىل داخله .وهكذا جيب على العامل أن يبقى خارج حياتنا .ويف اللحظة اليت نبدأ فيها ابلسماح
ألمور العامل أن تكون جزءًا من حياتنا نبدأ خبسارة فرحنا وسالمنا.
يسوع يصلِّي من أجل الذين سيؤمنون به (يوحنا )26-20:17

َل ِّمن أَج ِّل ُ ِّ
ضا ِّمن أ َّ ِّ
ين يُ ْؤِّمنُو َن ِِّب بِّ َكالَِّم ِّه ْم،
« َولَ ْس ُ
هؤالَء فَ َقطْ ،بَ ْل أَيْ ً ْ ْ
َسأ ُ ْ ْ
تأْ
َج ِّل الذ َ
ضا و ِّ
لِّي ُكو َن ا ْْل ِّميع و ِّ
يف وأ ًََن فِّ َ ِّ
اح ًدا فِّينَا ،لِّيُ ْؤِّم َن
اح ًداَ ،ك َما أَنَّ َ
ك أَنْ َ
ت أَيُّ َها ُ
َ
يك ،ليَ ُكونُوا ُه ْم أَيْ ً َ
اآلب ِّ َّ َ
َ َُ
اح ًدا َكما أَنَّنا ََْنن و ِّ
ك أَرسلْت ِِّن .وأًَن قَ ْد أَ ْعطَي ت هم الْمج َد الَّ ِّذي أَ ْعطَي ت ِِّن ،لِّي ُكونُوا و ِّ
اح ٌد.
ال َْعا ََلُ أَنَّ َ ْ َ َ َ َ
ُْ ُ ُ َ ْ
َْ َ
َ َ َُ
َ
يف لِّي ُكونُوا م َك َّملِّني إِّ ََل و ِّ
َحبَ ْب تَ ِِّن.
اح ٍدَ ،ولِّيَ ْعلَ َم ال َْعا ََلُ أَنَّ َ
أ ًََن فِّ ِّيه ْم َوأَنْ َ
َحبَ ْب تَ ُه ْم َك َما أ ْ
ك أ َْر َسلْتَ ِِّنَ ،وأ ْ
ت ِّ َّ َ
ُ َ َ
َن ُ ِّ َّ ِّ
اآلب أ ُِّري ُد أ َّ
ث أَ ُكو ُن أ ًََن ،لِّيَ ْنظُُروا َْم ِّدي الَّ ِّذي أَ ْعطَْي تَ ِِّن،
ين أَ ْعطَْي تَ ِِّن يَ ُكونُو َن َم ِّعي َح ْي ُ
أَيُّ َها ُ
هؤالَء الذ َ
ك أَحب ب ت ِِّن قَبل إِّنْ َ ِّ
هؤالَ ِّء َع َرفُوا
اآلب الْبَ ُّ
كَ ،و ُ
ك ،أ ََّما أ ًََن فَ َع َرفْ تُ َ
ار ،إِّ َّن ال َْعا ََلَ ََلْ يَ ْع ِّرفْ َ
شاء ال َْعا ََِّل .أَيُّ َها ُ
ألَنَّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
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ُع ِّرفُهم ،لِّي ُكو َن ِّف ِّيهم ا ْْل ُّ ِّ
َحبَ ْب تَ ِِّن بِّ ِّهَ ،وأَ ُكو َن أ ًََن
ت أ َْر َسلْتَ ِِّنَ .و َع َّرفْ تُ ُه ُم ْ
اْسَ َ
أَنَّ َ
ك أَنْ َ
ب الَّذي أ ْ
ك َو َسأ َ ُ ْ َ
ُ ُ
فِّ ِّيه ْم»( .يوحنا )26-20:17
ِّ
احدا .هل تعتقد َّ
أن ذلك سيحصل قبل ميء يسوع
يصلي يسوع يف العدد  21كي يكون الذين يؤمنون به و ً
اثنية؟ إن كانت اإلجابة نعم فكيف سيحصل ذلك؟ ملاذا الوحدة بني املؤمنني أساسيَّة؟
ِّ
سيحقق الوحدة بني املؤمنني الذين ِّ
ِّإين أؤمن َّ
األَّيم األخرية .وبينما
أن الرب
يشكلون جسد املسيح يف َّ
يوما حني ال يهم إذا كنت معمدانيًا أو مشيخيا أو
يتسارع روح العامل امل عادي للمسيح ابلنمو ،أؤمن أنَّنا سنشهد ً

مثودَّي أوما إىل هناك من طوائف .وسيكون املهم هو أن تعطي يسوع املسيح املقام الرئيسي يف حياتك ،كما أن

حتب عائلة املؤمنني .وسيكون ذلك الوقت مشاهبًا إىل ما إختربته الكنيسة األوىل حيث نقرأ َّأهنم كانوا بنفس
بقوة يف يوم اخلمسني .والكلمة امل ستخدمة يف اللغة األصليَّة
وحل الروح القدس َّ
واحدة (أعمال الرسل َّ ،)14:1
لوصف حالة املؤمنني يف ذلك الوقت هي  Homothumadonواليت حتمل معىن ِّ
اإلحتاد .وتتألَّف هذه
الكلمة من كلمتني ،تعين الكلمة األوىل "اإلنطالق بسرعة" وتعين الكلمة الثانية "إبِّحتاد" .و َّ
كأن الصورة اليت
ِّ
بعضا .فأن نكون
عددا من النواتت املختلفة لكنَّها متناغمة مع بعضها ً
تقدمها هذه الكلمة موسيقيَّة ،إذ تظهر ً
احدا ابلروح يعين أن نكون آالت يف إحتفال موسيقي ضخم بقيادة املايسرتو الرئيس
بنفس واحدة أو أن نكون و ً
الروح القدس الذي ِّ
يوحد حياة أعضاء كنيسة املسيح .وعندما تسيطر الوحدة يف الكنيسة ،حيضر هللا يف الوسط

ََجَل أَ ْن يَ ْس ُك َن ِّ
الد ْه ِّن الطَّيِّ ِّ
س ،الن ِّ
الرأْ ِّ
اإل ْخ َوةُ َم ًعا! ِّمثْ ُل ُّ
َّازِّل َعلَى
ب َعلَى َّ
إبمتيازُ " :ه َو َذا َما أ ْ
َح َس َن َوَما أ ْ َ
َّازِّل إِّ ََل طَر ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّازِّل َعلَى جب ِّل ِّ
ف ثِّيَابِّ ِّهِّ .مثْ ُل نَ َدى َح ْرُمو َن الن ِّ
ارو َن ،الن ِّ
اك أ ََم َر
ص ْهيَ ْو َن .ألَنَّهُ ُهنَ َ
ََ
الل ْحيَةْ ،لْيَة َه ُ
َ
ب ِِّبلْبَ َرَك ِّةَ ،حيَاةٍ إِّ ََل األَبَ ِّد( .مزمور )3-1:133
الر ُّ
َّ

بعضا وعليه .وستنمو روح الوحدة واحملبَّة
سيسمح الرب َّبرور أوقات صعبة لكي نتعلَّم أن نتكل على بعضنا ً

متاما كإنسكاب الروح
بني املؤمنني خالل هذه األوقات الصعبة.
َّ
وستتوحد القلوب والعقول من أجل ملكوت هللا ً
على رئيس الكهنة هارون عندما م ِّسح كاهنًا .فوجود الزيت يشري إىل إنسكاب الروح القدس على حياته ،وهناك
أمر الرب ابلربكة ،حياة إىل األبد.
عندما ننظر إىل اتريخ كنيسة يسوع املسيح خالل األلفي سنة املنصرمة جند سجالً خمزًَّي نتيجة عمل إبليس
اهلادف إىل تقسيمناِّ .
كل صالة رفعها يسوع سوف تستجاب َّ
لكين متيقن َّ
كل واحدة منها إنبثقت من
ألن َّ
أن َّ
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ِّ
ِّ
ِّ
اآلب الَّ ِّذي أ َْر َسلَِّين ه َو أ َْعطَ ِّاين َو ِّصيَّةًَ :ما َذا أَقول َوَِّّبَا َذا
قلب اآلب .قال يسوع":ألَِّين َملْ أَتَ َكلَّ ْم م ْن نَ ْفسي ،لك َّن َ
أَتَ َكلَّم(".يوحنا  .)49:12وحنن نعيش اليوم يف الوقت الذي سوف سيستجيب هللا لصالة املسيح ِّ
ويوحد

كنيسته .ورََّّبا تريد أن تصلِّي للروح القدس لكي ميدَّان هبذه الوحدة اليت تظهر للعامل مدى مسو رسالة املسيح" :أ ََان
يف لِّيكونوا م َك َّملِّني إِّ َىل و ِّ ٍّ ِّ
ِّ
َحبَ ْب تَِّين( ".يوحنا
احدَ ،وليَ ْعلَ َم ال َْعا ََلُ أَن َ
َ
ف ِّيه ْم َوأَنْ َ
َحبَ ْب تَ ه ْم َك َما أ ْ
َّك أ َْر َس ْلتَِّينَ ،وأ ْ
ت ِّ َّ َ
َ
.)23:17
أيُّها اآلب ،نطلب منك أن ِّ
تدرب شعبك ِّ
األَّيم .إستخدم كل
وتقويه لنكون كما تريدان أن نكون يف هذه َّ
منَّا لنظهر وحدة الروح ولنربهن للعامل أنَّك أرسلت إبنك لكي تتصاحل مع الناس .آمني.
Keith Thomas
Email: keiththomas7@gmail.com
Website: www.groupbiblestudy.com
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