معجم الالهوت الكتابي

تُبيهاث عايت
 .1لم ٌعالج المعجم كل الموضوعات الممكنة.
 .2عنوان بعض المماالت مكتوب ب "ال" التعرٌؾ (مثبل االخرة ،االثنا عشر)..،
انًقذيت:
عندما ٌمبل الدارس على البحث فً هذا المعجم البلهوتً للكتاب الممدس ٌكتشؾ انه
امام عمل فرٌد من نوعه ،لم تسبمه كتابات اخرى فً اللؽة العربٌة لها الروح نفسها
فً البحث والدلة فً العمل .ولسوؾ ٌذكر بكل امتنان الجنود المجهولٌن الذٌن نملوه
الى العربٌة.
اوال -انكتاب انًقذس :يضًىَه ،وشكهه االدبي
نإمن كمسٌحٌٌن بؤن الكتاب الممدس هو كلمة هللا الممدسة  ،كتبها رجال من عند هللا
محمولون بالهام من الروح المدس (2بط .)21 :1ولكن اٌماننا هذا ال ٌعنً ان الروح
المدس لد محا الشخصٌة البشرٌة محوا تاما ،واال لما لٌل "كتبها رجال هللا" .ولمد
استمرت كتابة الكتاب الممدس لرونا طوٌلة ،ودعا الروح المدس شخصٌات كثٌرة،
من ببلد عدٌدة ،وخلفٌات متباٌنة لكتابته.
ثاَيا :انًفهىو انالهىتي نهكتاب انًقذس
الحظ دارسو الكتاب الممدس ان اسلوبه ٌتمٌز بكثرة استعمال صٌؽة الفعل،
وخصوصا عند الكبلم عن هللا ،فهو ٌزٌد عن عدد المرات التً تظهر فٌها الصفة،
واستنتجوا من ذلن ان الكتاب ٌتكلم عن هللا وهو ٌعمل .والحظوا اٌضا ان اهم
االفعال هً االفعال المتعلمة بالخلك والفداء .اذن فموضوع الكتاب الممدس هو هللا
نفسه ،ولكن ،ال لٌذكر صفاته االزلٌة او اسماءه الحسنى ،بل لٌعمل اما خالما او
فادٌا.
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اب
الممدمة
أوالً :اآلباء الجسدٌون
1.سٌّد -وربّ :
2.أصل السبللة:
ثانٌاً :اآلباء الروحٌون
1.تجاوز فكرة التفوق العنصري:
2.من الروح المومٌة إلى الروح العالمٌة:
3.من الوعد إلى التحمٌك:
أبوة إله اآلباء
ثالثاًّ :
1.من اآلباء إلى اآلب:
2.سمو األبوة اإللهٌة:
ٌ3.هوه ،أبو إسرابٌل:
ٌ4.هوه أبو الملن:
رابعاًٌ :سوع ٌكشؾ عن اآلب
خامساً :هللا أبو ٌسوع المسٌح
1.كشؾ هللا عن نفسه ،بواسطة ٌسوع ،أبا ً البن وحٌد:
ٌ2.عطً هللا لنفسه ،بفعل أبوته األبدٌة ،ابنا ً ٌساوٌه فً الجوهر:
3.فً وضع التجسدٌ ،بمى االبن خاضعا ً لآلب:
سادساً :هللا أب المسٌحٌٌن
الممدمة
أخوة بدون أبٌ ،كشؾ الكتاب الممدس ّ
أن األبوة هً الصفة
بٌنما ٌزعم العالم إلامة ّ
األساسٌة هلل .وانطبللا ً من االختبار البشري لآلباء واألزواج ممن توفر لهم الحٌاة
العابلٌة وسٌلة لممارسة السلطة وتحمٌك الذات فً المحبةٌَ ،كشؾ العهد المدٌم محبة
ً وسلطته من خبلل صورتً األب والزوج .وهو ٌفعل ذلن بطرٌمة تختلؾ
هللا الح ّ
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عن الطرٌمة المنحرفة التً كانت الوثنٌة تنمل بها إلى آلهتها هذه األمور البشرٌة.
وٌعود العهد الجدٌد فٌتخذ بدوره هاتٌن الصورتٌن ولكنه ٌبلػ بصورة اآلب إلى
البنوة الفرٌدة التً ٌتمتع بها ٌسوع وما تضٌفه من أبعاد سامٌة ،نظرا ً
كمالها بكشفه
ّ
أبوة هللا الشاملة لجمٌع البشر.
إلى ّ
أوالً :اآلباء الجسدٌون
1.سٌّد -وربّ :
على المستوى األفمًٌ ،عتبر األب بمثابة رأس العابلة ،ببل نزاع ،فتعترؾ الزوجة به
كسٌد ("باعال" تكوٌن  )3 :20وربّ ("آدون"  )12 :18وٌرجع إلٌه حك تربٌة
األوالد (سٌراخ  ،)13 -1 :30وعمد الزٌجات (تكوٌن )2 -1 :28 ، 3 -2 :24
والتحكم فً مصٌر البنات (خروج  ،)7 :21بل نراه لدٌما ً
ٌتصرؾ فً حٌاة األبناء
ّ
سد العابلة بؤجمعها محمما ً وحدتها (راجع
نفسها (تكوٌن  .)37 :42 ،24 :38فهو ٌج ّ
 ،)11 :32فنس ّمً حٌنبذ "بٌت آب" أي المنزل األبوي ( .)19 :34ومع الولت أخذ
لفظ البٌت ٌطلك على العشٌرة (راجع زكرٌا  ،)14 -12 :12أو على جزء هام من
الشعب (مثبلً "بٌت ٌوسؾ") أو حتى على الشعب كله ("بٌت إسرابٌل") .فؤصبحت
مصورة على نمط سلطة ربّ العابلة
سلطة لابد هذه الجماعات ،على سبٌل المٌاس،
ّ
(راجع ارمٌا  .)18 :35وفً نظام الملكٌة اعتبر الملن "أباً" لؤلمة (أشعٌا ،)5 :9
بالضبط كما أطلك على نابونٌد فً بابل لمب "أبً الوطن" .وٌطلك أٌضا ً اسم األب
على الكهنة (لضاة  ،)19 :18 ،10 :17وعلى المستشارٌن الملكٌٌن (تكوٌن :45
 ،8استٌر  ،)12 :8 ،13 :3وعلى األنبٌاء ( 2ملون  ،)12 :2و"الحكماء" (أمثال
 8 :1الخ ،راجع أشعٌا  )11 :19بسبب سلطتهم فً التهذٌب .وبواسطة إشعاعهم
األفمً ،أع ّد اآلباء الجسدٌون إسرابٌل لمبول خبلص هللا ،كشعب مو ّحد ،وأن ٌرى
فً هللا أبا ً له.
2.أصل السبللة:
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على المستوى الرأسًٌ ،عتبر األب أصبلً للسبللة كلها .فإنه بإنجاب البنٌنٌ ،خلّد ذاته
(تكوٌن  ،)16 :48 ،12 :21وٌساهم فً بماء جنسه ،مع ضمان حفظ التراث
العابلً لورثة من صلبه ()3 -2 :5؛ أما إذا توفً األب دون عمب ،فٌُع ّد ذلن
لصاصا ً من هللا (عدد  .)4 -3 :27 ،4 :3على لمة السبللة ٌموم اآلباء بالممام
األسمى ،فهم ٌحملون مسبما ً مستمبل الجنس .وكما أن لعنة ابن حام تتضمن خضوع
سر عظمته مسبّما ً فً اختٌار إبراهٌم
الكنعانٌٌن ألوالد سام كذلن ٌجد إسرابٌل ّ
وشموله بالبركة (تكوٌن  .)2 :12 ،27 -20 :9وفً مراحل حٌاة إبراهٌم وإسحاق
وٌعموب ٌتكرر بانتظام الوعد بذرٌة ال حصر لها وبؤرض خصبة ،ألن تارٌخ
إسرابٌل مرسوم ضمنا ً فً تارٌخهم كما هً الحال بالنسبة لتارٌخ الشعوب
المجاورة ،ضمن حٌاة لوط وإسماعٌل وعٌسو المستبعدٌن عن المواعٌد (تكوٌن :19
 .)1 :36 ،13 -12 :21 ،38 -30وعلى النمط نفسه ،ترجع كل لبٌلة إلى سلفها
األول ،الذي تستمد منه اسمها ،مسإولٌة وضعها فً إطار األمة (تكوٌن .)4 :49
إن سلسلة األنساب وإن كانت كثٌرا ً ما تعبّر عن صبلت ال تتفك دوما ً مع المرابة
الدموٌة ،إالّ أنها تحدّد النسب األبوي ،وتإكد هكذا أهمٌة األسبلؾ الذٌن بؤعمالهم لد
رسموا مستمبل سبللتهم وحمولها .وبوج ٍه خاص ،تضع المصادر الكهنوتٌة (تكوٌن
 5و  )11تتابع األجٌال فً عبللة باالختٌار اإللهً والخبلص ،مبرزة المواصلة بٌن
آدم ذاته واآلباء.
ثانٌاً :اآلباء الروحٌون
إذا كان رإساء األسباط هم آباء بالمعنى األسمى للشعب المختار ،فبل ٌرجع األمر
أبوتهم الجسدٌة ،ولكن إلى المواعٌد التً سوؾ تتجاوز ذرٌتهم لتشمل فً
أساسا ً إلى ّ
فؤبوتهم "من حٌث البشر" (رومة  )1 :4لم تكن إالّ
النهاٌة كل من ٌمتدون بإٌمانهمّ .
ألبوة روحٌة شاملة ،لابمة على االستمرارٌة والتناسك فً التخطٌط
شرطا ً مإلتا ً ّ
الخبلصً إلله ال ٌتولؾ عن العمل ،منذ اختٌاره إلبراهٌم حتى تمجٌد ٌسوع (خروج
األبوة الروحٌة التً تخصص بولس فً إبرازها
 ،15 :3أعمال  .)13 :3وهذه
ّ
الهوتٌاً ،كانت متضمنة منذ المدم فً العهد المدٌم.
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1.تجاوز فكرة التفوق العنصري:
ألبوة األسبلؾ أهمٌة متصاعدة فً العهد المدٌم ،بمدر ما
ٌتّخذ الجانب الروحً
ّ
تتع ّمك فكرة التضامن فً الشر وفً الخٌر .إن أهمٌة "اآلباء" التً تتزاٌد من جٌل
إلى جٌل ،ال تشمل رإساء األسباط وحدهم ،وال حتى األسبلؾ الذٌن نالوا لسطا ً من
المدٌح فً المرن الثانً فحسب (سٌراخ  ،50 :44مكابٌٌن  )61 -51 :2وإنما
تشمل أٌضا ً بعض المتمردٌن ،ومن بٌنهم ٌضع بعض األنبٌاء ٌعموب نفسه الذي
ٌعتبر اسمه كناٌة عن األمة (هوشع  ،5 -3 :12اشعٌا  .)27 :43على أن هإالء
المتمردٌن ٌلزمون أحفادهم بصفتهم متضامنٌن معهم فً عصٌانهم وفً احتمال
العماب (خروج  ،5 :25إرمٌا  ،18 :32بارون  ،5 -4 :3مراثً  ،7 :5اشعٌا
 ،7 -6 :65دانٌال  .)16 :9فمن حٌث أنهم آباء بحسب المرابة الجسدٌة ٌترتب
أبوة معنوٌة حمة،
على ذلن ،فً رأي البعض ،أنهم
ّ
ٌورثون أبناءهم ،بموجب ّ
أخطاءهم ،أو على األلل عمابهم .وٌنبا إرمٌا (إرمٌا  )30 -29 :31وٌعلن حزلٌال
(حزلٌال  )18زوال هذا المفهوم التلمابً للجزاء :فسوؾ ال ٌعالب اإلنسان إال
بممدار خطٌبته الشخصٌة .وابتداء من السبً ،نرى تمدّما ً مماثبلً ٌرتسم فٌما ٌتعلك
بالتضامن فً الخٌر .ولد ظهر هللا فً صورة األب الوحٌد لشعبه بوضوح ،فً
مر بها إسرابٌل :فمد عزا للؽرباء مٌراث إبراهٌم وٌعموب (راجع
المحنة التً ّ
حزلٌال  )24 :33وكؤنهما لد تخلٌا عن ذرٌتهم (أشعٌا  .)16 :63فإنه فً صمٌم
المحنة ٌنشؤ إسرابٌل جدٌد "إسرابٌل من حٌث الكٌؾ" ال ٌنتمً إلٌه ك ّل الذرٌة
المنحدرة من إبراهٌم بحسب الجسد ،وإنما فمط الذٌن ٌمتفون آثاره فً سعٌه للبر وفً
رجابه الوطٌد (أشعٌا  .)3 -1 :51ألٌس إسرابٌل بالفعل جنسا ً ؼٌر نمً منذ البدء
سواء من جهة اآلباء أو من جهة األرحام (حزلٌال )3 :16؟ ألم ٌعترؾ كاتب أخبار
األٌام نفسه بعبللة لرابة بٌن شعبه وبٌن العشابر الوثنٌة ( 1أٌام )55 -18 :2؟ أال
ٌعلن بعض األنبٌاء للمهتدٌن الجدد إمكانٌة انضمامهم إلى شعب المواعٌد (أشعٌا
 ،8 -3 :56راجع  2أخبار األٌام )33 -32 :6؟ ولن ٌكون الولت بعٌداً ،بالرؼم
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أبوة إبراهٌم واألسبلؾ العظام ،ال بحكم
من بعض االنتفاضات الوطنٌة ،حٌث تتحمك ّ
الجنس بعد ذلن بل بفضل اإلٌمان.
2.من الروح المومٌة إلى الروح العالمٌة:
بمدر ما ٌزداد مفهوم أبوة األسبلؾ روحانٌة ٌ ،تّخذ أٌضا ً طابعا ً عالمٌاً .هذا واضح
بالنسبة إلبراهٌم .بحسب المصدر الكهنوتً ٌ ،عنً اسمه "أب أمم كثٌرة" (تكوٌن
 ،)5 :17كذلن الوعد الوارد فً تكوٌن ٌ" : 3 :12تبارن بن جمٌع عشابر
األرضٌ "...صبح فً الترجمة الٌونانٌة "فٌن ستبارن( "...راجع سٌراخ ،21 :44
أعمال  ،25 :3ؼبلطٌة  ،)8 :3وكؤن الترجمة السبعٌنٌة ،بدالً من رفع شؤن الشعب
المختار ،ترمً إلى اإلٌحاء بؤن جمٌع الشعوب ستشترن ٌوما ً فً بركة إبراهٌم.
وهذه التٌارات ذات الطابع العالمً ،التً كثٌرا ً ما تنالضها نزعة معاكسة ذات طابع
لومً متطرؾ (عزرا  ،)2 :9تصل إلى كمالها بفضل تعلٌم ٌوحنا المعمدان
وٌسوع .فنسمع ٌوحنا ٌمول" :إن هللا لادر على أن ٌخرج من هذه الحجارة أوالدا ً
إلبراهٌم" (متى  .)9 :3وكذلن فً نظر ٌسوع ،إذا كانت هنان بنوة إلبراهٌم
ضرورٌة للخبلص ،فإنها ال تتحمك باالنتماء العرلً وإنما بالتوبة (لولا ،)9 :19
وباإللتداء بؤعمال إبراهٌم أي بإٌمانه (ٌوحنا  33 :8و  .)40-39وٌل ّمح المسٌح بؤن
هللا سوؾ ٌمٌم لآلباء ،عن طرٌك دعوة الوثنٌٌن ،ذرٌّة روحٌّة من المإمنٌن (متى :8
).11
3.من الوعد إلى التحمٌك:
لد حممت الكنٌسة بصورة جزبٌة البشرى التً أعلن عنها ٌسوع ،مما أتاح لبولس
رسول األمم ( 1تٌموتاوس  -)7 :2ولد أثارته أزمة المابلٌن بضرورة التهوٌد  -أن
ٌتع ّمك فً هذه الموضوعات نفسها .أجل ،فً نظر بولس ،ال ٌزال أعضاء "إسرابٌل
بحسب البشر" ( 1كورنتس " )18 :10أحباء هللا إكراما ً لآلباء" (رومة )28 :11
وهم ٌحتفظون بموجب المواعٌد التً سلمت لآلباء (أعمال )33 -32 ،17 :13
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بؤولوٌّة فً الدعوة إلى الخبلص(رومة  ،16 :1راجع أعمال  ،)26 :3رؼم أن
كثٌرٌن منهم ٌرفضون أن ٌإمنوا بالورٌث الحمٌمً للمواعٌد (ؼبلطٌة ،)16 :3
وبذلن ٌجعلون أنفسهم عبٌدا ً مثل إسماعٌل (ؼبلطٌة  .)25 :4ولكن فً داخل
"إسرابٌل هللا" نفسه (ؼبلطٌة  ،)16 :6ال فرق بٌن ٌهودي وأممً (أفسس .)6 :3
فالجمٌع ،سواء كانوا فً الختان أم فً الملؾٌ ،صبحون ،بانتمابهم إلى "إٌمان
إبراهٌم أبٌنا جمٌعاً ،أبناء إلبراهٌم ،وٌحظون بالبركات الموعودة لذرٌته (ؼبلطٌة
 ،8 -7 :3رومة  .)18 -11 :4فبالمعمودٌة تنشؤ ذرٌة روحٌّة جدٌدة هم أوالد
إبراهٌم بحسب الموعد (ؼبلطٌة  ،)29 -27 :3وسرعان ما ٌطلك على المإسسٌن
األوابل لهذا الشعب الجدٌد لمب "اآلباء" ( 2بطرس ).4 :3
أبوة إله اآلباء
ثالثاًّ :
1.من اآلباء إلى اآلب:
أبوة هللا .ولد ساهم
إن إبراز الطابع الروحً فً
األبوة البشرٌة لد ساعد على تف ّهم ّ
ّ
أبوة ٌهوه البالٌة (أشعٌا  .)16 :63فبرؼم
عجز اآلباء ،أٌام السبً ،فً إعبلء شؤن ّ
األبوة إلى األسبلؾ وإلى هللا :هذا ما ٌبدو أٌضا ً من خبلل التارٌخ
التباٌن ،لد تعزى
ّ
وضعَت ،على لمة سلم األجٌال ،آدم ،المخلوق
الذي تسرده المصادر الكهنوتٌة التً ِ
على صورة هللا (تكوٌن  )27 :1والمادر أن ٌنجب أٌضا ً أوالدا ً على صورته (:5
 ،)3 -1وكؤنها تمصد إرجاع التسلسل البشري إلى هللا نفسه .وفٌما بعد ،سٌسلن لولا
نفس المنهج (لولا : 23- 38). 3وأخٌرا ً سٌرى بولس فً هللا األب األسمى الذي
أبوة وجودها ولٌمتها (أفسس  .)15 -14 :3وعلٌه فإننا نرى بٌن
تستم ّد منه ك ّل ّ
اآلباء البشرٌٌن وهللا شبها ً ٌم ّكننا من أن نُط ِلك على هللا تسمٌة اآلب ،بل أكثر من
األبوة اإللهٌة هً وحدها التً تعطً ك ّل أبوة بشرٌة معناها التام فً
ذلن ،إن هذه
ّ
إطار تخطٌط الخبلص.
2.سمو األبوة اإللهٌة:
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لم ٌطلك إسرابٌل على هللا تسمٌة أب عن طرٌك البرهان والمٌاس ،بل عن اختبار
ً عاشه وربما كان هذا كر ّد فعل تجاه مفاهٌم الشعوب المجاورة .كانت جمٌع
ح ّ
األمم المدٌمة تدعو إلهها أبا ً لها ،وترجع مثل هذه العادة عند السامٌٌن إلى تارٌخ
بعٌد ،وكانت هذه الصفة األبوٌة تتضمن فً اإلله مهمة الحماٌة والسٌادة وؼالباً،
الخلك .وفً نصوص أوؼارٌت (المرن الرابع عشر) ،كان "اٌل" اإلله األسمى فً
المجموعة اإللهٌة الكنعانٌةٌ ،طلك علٌه تسمٌة "الملن األب شونم"  ،مما ٌعبّر عن
سٌطرته على اآللهة والبشر .ولعل اسم "اٌل" نفسه ،الذي هو أٌضا ً اسم إله اآلباء
(تكوٌن  )3 :46كان فٌما ٌبدوٌ ،د ّل فً األصل على الشٌخ ،وبالتالً ٌفترض
األبوة اإللهٌة الكتاب
األول دخلت فكرة
سلطانا ً على "عشٌرته" .وبهذا المعنى
ّ
ّ
الممدس .ولكن هنان معنى آخر ٌرفضه العهد المدٌم .فهذا اإلله الفٌنٌمً"اٌل"
صب زوجته وٌنجب آلهة
المرموز إلٌه بالثور ،على نحو "أٌٌس" المصري كان ٌخ ّ
أخرى .وكانت تنسب إلى " بعل " بن اٌل لوة تخصٌب األزواج من البشر
والحٌوانات ومنح الخصوبة لؤلرض ،عن طرٌك طمس ٌمثّل اتحاده بإحدى
اإلالهات .وأما ٌهوه فهو وحٌد ،ال نشاط جنسٌا ً له وال شرٌن له ،وال ابن بالمعنى
الجسدي .حما كان الشعراء ٌطلمون تسمٌة "أوالد هللا" أحٌانا ً على المبلبكة (تثنٌة
 ،8 :32مزمور  ،7 :89 ،1 :29أٌوب  ،)…6 :1أو على األمراء والملون
(مزمور  1 :82و ،)6لكنّهم كانوا ٌؽٌّرون الطابع األصلً لمصادرهم السورٌة
الفٌنٌمٌة ،بطرٌمة تظهر خضوع هذه المخلولات العادٌة هلل بدون أن تسند إلى هللا أٌّة
أبوة على المستوى الطبٌعً .وإن كان ٌهوه ٌدعى باألب الذي أنجب إسرابٌل (تثنٌة
ّ
 ،)6 :32فمن البداهة أن هذا اإلنجاب مؤخوذ بالمعنى األدبً :فهو لٌس أبا ً لآللهة
وزوجا ً إلالهة بل هو فً نفس الولت أب وزوج لشعبه ،مما ٌدل على المعنى
المجازي (هوشع ،إرمٌا .،وهو أٌضا ً أب من حٌث هو خالك (أشعٌا  ،7 :64مبلخً
 ،10 :2راجع تكوٌن  )3 -1 :5 ،7 :2ولكن لٌس بؤسلوب توالد اآللهة الفاحش،
المذكور فً األساطٌر البابلٌة .وأخٌرا ً إن إله إسرابٌل الذي بكامل سٌادته "ٌدعو
الممح" (حزلٌال  ،)29 :36ال صلة له بالبعل المخصب وبشعوذة طموسه الجنسٌّة
التً ٌبؽضها األنبٌاء ،وهو ال ٌرٌد أن ٌدعى أباً ،بنفس الطرٌمة التً بها ٌدعو أتباع
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"بعل" إلههم (ارمٌا  .)27 :2وهكذا نرى رؼبة لادة إسرابٌل واضحة فً تنمٌة فكرة
األبوة اإللهٌة السابدة عند جٌرانه من ك ّل أثر جنسً وهم ال ٌحتفظون منها إال
ّ
بالجانب االجتماعً الذي ٌلٌك نمله إلى هللا.
ٌ3.هوه ،أبو إسرابٌل:
تصور األبوة اإللهٌة خاصة بالمعنى الجماعً والتارٌخً :إن هللا لد كشؾ
لد نشؤ
ّ
عن ذاته بوصفه أبا ً إلسرابٌل أثناء الخروج كحارس له وكمن ٌم ّدم له الموت
جوادة وعناٌة
الجسدي والروحً فً الولت نفسه .فالفكرة األساسٌة هً فكرة سٌادة ّ
تتطلب خضوعا ً وثمة (خروج  ،22 :4عدد  ،12 :11تثنٌة  ،1 :14أشعٌا -2 :1
 1 :30 ،4و ،9إرمٌا ٌ .)14 :3حتفظ هوشع وإرمٌا بهذا المفهوم مع إثرابه
بالتركٌز على حنان ٌهوه العظٌم (هوشع 4 -3 :11و  ،9 -8إرمٌا :31 ،19 :3
األبوة اإللهٌة المابمة على
 .)20وابتداء من ولت السبً ،باإلضافة إلى فكرة
ّ
االختٌار (أشعٌا  ،8 -7 :64 ،16 :63 ،11 -10 :45طوبٌا  ،4 :13مبلخً :1
 )17 :3 ،6وعلى التبنً (تثنٌة  ،)10 :32نجد عند بعض أصحاب المزامٌر
(مزمور  )13 :103 ،10 :27وبعض "الحكماء" (أمثال  ،12 :3سٌراخ -1 :23
 ،4حكمة  )5 :5 ،18 -13 :2االعتبار أن كل شخص صالح هو ابن هللا بمعنى أنه
موضع حماٌته المتّسمة بالحنان .وهذا التطبٌك الفردي لن ٌش ّكل شٌبا ً جدٌدا ً على
اإلطبلق ،لو كنا نستطٌع المطع بؤن فً األسماء المدٌمة الدالّة على الصلة باهلل مثل
"ابٌعازر" (ٌشوع  ،)2 :17الجزء األخٌر من لفظ "أب" ٌدل على الشخص المتكلم،
بحٌث ٌمكن أن تكون الترجمة "أبً هو عونً".
ٌ4.هوه أبو الملن:
بؤبوة ٌهوه للملن بصفة خاصة ( 2صموبٌل -14 :7
منذ عهد داود أخذوا ٌنادون ّ
 ،15مزمور ،)2الجزء األخٌر من لفظ "أب" وهو ٌدل على الشخص المتكلم ،بحٌث
ٌمكن أن تكون الترجمة "أبً هو عونً" .جمٌع ملون الشرق األوسط المدٌم
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ٌعتبرون فً حكم األبناء بالتبنً إللههم ،وإننا نجد عبارة المزمور " : 7 :2أنت
نص بابلً .ولكن خارج إسرابٌل ،تش ّكل متطلبات اإلله ،فً
ابنً" واردة حرفٌا ً فً ّ
أكثر األحٌان ،نزوات هوابٌة كما نشاهد ذلن عند "كموش" ،حسب لوحة مٌشا
(راجع  2ملون .)3وفً مصر ٌعتبر اإلله بمثابة أب بالمعنى الجسدي .أما ٌهوه،
فعلى عكس ذلن ،هو إله ٌتسامى فوق المستوى الجسدي وٌجازي الملون على
سلوكهم األخبللً (2صموبٌل  .)14 :7إن هذه النصوص الخاصة بالتبنًّ الملكً
بالبنوة الفرٌدة لٌسوع ،بمدر ما ٌرتسم على ملون ٌهوذا وجه
تم ّهد السبٌل للوحً
ّ
تمربنا إلى هذه الفكرة نفسها صورة الحكمة (أمثال )8
المسٌا الحمٌمً .وبعد السبً ّ
الماثلة فً هٌبة شخص ابنة هللا .فهً تسبك الخلك كله وتتضمن فً ذاتها الرجاء
المعلّك على سبللة أسرة داود ،ابتداء من نبوءة ناتان.
رابعاًٌ :سوع ٌكشؾ عن اآلب
ومع التراب العصر المسٌحً ،ال ٌزال إسرابٌل مدركا ً بؤن هللا أب لشعبه وأب لكل
واحد من مإمنٌه .وٌندر جدا ً ورود تسمٌة اآلب فً الكتابات الرإٌوٌة وفً نصوص
ّ
ولكن
لمران ،ربما تحفّظا ً من استخدام هذه التسمٌة الجارٌة فً الحضارة الهلٌّنٌة،
هذه التسمٌة واردة بتواتر فً الكتابات الحاخامٌّة ،حٌث نجد هذه الصٌؽة بحرفٌتها:
أبوة
"أبانا الذي فً السموات" (متى ٌ .)9 :6صل ٌسوع المسٌح بالفكر الٌهودي فً ّ
هللا إلى ذروة كماله .على مثال ذلن المسكٌن المذكور فً المزامٌر والذي ٌرى فً
جماعة "أنمٌاء الملب"  ،إسرابٌل الحمٌمً الوحٌد (مزمور ٌ ،)1 :73ف ّكر ٌسوع فً
مكونة من "األطفال" (متى
جماعة (إذ ٌدعونا نصلً لابلٌن "أبانا" ولٌس "أبً") ّ
صهم هللا باإلعبلن عن أسراره ،وٌكون ك ّل واحد منهم شخصٌا ً ابنا ً هلل
ٌ ،)25 :11خ ّ
األبوة الشاملة
تفوله حتى على تٌار
ّ
(متى  4 :6و 6و .)18ولكنه ٌؤتً بالجدٌد ،فً ّ
أبوة هللا بعمل
الذي ظهر فً الٌهودٌة المتؤخرة .فإن كان هذا التٌار ٌربط صفة ّ
الخلك ،إالّ أنه لم ٌكن لٌستنتج مع ذلن أن هللا هو أب لجمٌع البشر ،وأن سابر البشر
جمٌعهم أخوة (راجع أشعٌا  ،7 :64مبلخً  .)10 :2وكذلن كان ٌعتمد هذا التٌار
أن الرحمة اإللهٌة تمتد لتشمل "كل ذي جسد" (سٌراخ  ،)12 :18فبل ٌنعم بها
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تماماً ،فً نظرهم ،إالّ أبناء هللا المتمثلٌن فً األبرار من إسرابٌل (حكمة -19 :12
 ،22راجع  2مكابٌٌن  .)16 -13 :6فعلٌهم وحدهم عملٌا ً كانت تطبّك اآلٌة الواردة
فً كتاب التثنٌة ( )5 :8بشؤن "تؤدٌب ٌهوه" النابع من الحب األبوي (أمثال -11 :3
 ،12راجع عبرانٌٌن  .)13 -5 :12وبالعكس ،فً نظر ٌسوع ،فإن جماعة
"األطفال" -وإن كانت ما زالت بعد ممصورة فً الوالع على الٌهود التاببٌن وحدهم،
الذٌن ٌعملون مشٌبة هللا (متى  -)33 -31 :21سوؾ تضم أٌضا ً وثنٌٌن (متى :25
ٌ )34 -22حلون محل "أبناء الملكوت" (متى  .)12 :8ونحو إسرابٌل الجدٌد هذا،
المنفتح مبدبٌا ً منذ اآلن للجمٌعٌ ،بذل اآلب بسخاء الخٌرات الضرورٌة (متى :6
26و ،)11:7 ،32وأهمها الروح المدس (راجع لولا  )13:11مظهرا ً اتساع حنانه
األبوة
الرحٌم (لولا  .)32 -11 :15فما على اإلنسان إال أن ٌعترؾ بتواضع بهذه
ّ
الوحٌدة (متى  ،)9 :23وأن ٌعٌش كطفل ٌناجً أباه ( ،)11 -7 :7وٌضع ثمته فٌه
( ،)34 -25 :6وٌخضع له ممتدٌا ً بحبه للجمٌع ( ،)45 -44 :5وبتسامحه (:18
 ،33راجع  ،)15 -14 :6وبرحمته (لولا  ،36 :6راجع الوٌٌن  ،)2 :19وبكمال
ذاته (متى  .)48 :5وإن كان موضوع االلتداء باآلب لٌس بجدٌد تماما ً (فمد ورد فً
الترجوم ما جاء فً لولا  )36 :6إالّ أن الجدٌد فٌه هو اإللحاح فً تطبٌمه على
التسامح المتبادل ،وعلى محبة األعداء .وإن هللا ال ٌظهر أبوته كاملة إال عندما ٌحبّنا
وٌؽفر لنا ،ونحن ال نكون أبناءه حماً ،إالّ عندما نسلن على نمطه فً المعاملة مع
جمٌع إخوتنا.
خامساً :هللا أبو ٌسوع المسٌح
1.كشؾ هللا عن نفسه ،بواسطة ٌسوع ،أبا ً البن وحٌد:
أبوة هللا لٌسوع معنى خاصا ً فرٌداً .هذا ما وضّحه ٌسوع بؤسلوبه فً التمٌٌز
تتخذ ّ
بٌن "أبً" (راجع متى  ،27 :11 ،21 :7لولا  )29 :22 ،49 :2و "أبٌكم"
(راجع متى  ،11 :7 ،1 :6 ،45 :5لولا  ،)32 :12وفً تمدٌم نفسه أحٌانا ً
باعتباره "االبن" (مرلس  ،)32 :13االبن الحبٌب ،بمعنى الوحٌد (مرلس 6 :12
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 ،//راجع  ،)// 7 :9 ،//11 :1كما أننا نرى ذلن خاصة عندما ٌعبّر عن شعوره
باتحاده العمٌك مع اآلب ،إلى ح ّد أنه ٌسبر ؼور جمٌع أسرار اآلب .وهو وحده
ٌستطٌع أن ٌكشفها (متى  .)27 -25 :11إن مستوى التسامً فً هذٌن اللفظٌن
"آب" و "ابن" لم ٌكن واضحا ً من تلماء ذاته .ولم ٌدركه المستمعون حتى فً لمب
"ابن هللا" الذي كان ٌسوع ٌتجنبه (فً لولا  ،41 :4تعبٌر "ابن هللا" ٌعادل لفظ
المسٌا) ،إالّ أن ما ٌإكد هذا التسامً هو تعبٌر لمب "ابن اإلنسان" ومطالبة ٌسوع
بسلطة تتجاوز مستوى المخلوق .وٌإٌده أٌضا ً تضرع ٌسوع الذي ٌخاطب أباه لاببلً
"أبّا" (مرلس  ،)36 :14الذي ٌعادل لفظنا "ٌا بابا" :وهذا النوع من الدالة لم ٌكن
ٌعرؾ لها مثٌل لبل ٌسوع ،وهً تدل على مودة حمٌمة لٌس لها نظٌر.
ٌ2.عطً هللا لنفسه ،بفعل أبوته األبدٌة ،ابنا ً ٌساوٌه فً الجوهر:
ٌبٌّن المفكرون البلهوتٌون األوابل بوضوح ما تموله األناجٌل اإلزابٌة عن "أبً ربّنا
ٌسوع المسٌح" (رومة  2 ،6 :15كورنتس  ،31 :11 ،3 :1أفسس 1 ،3 :1
بطرس  -)3 :1وكثٌرا ً ما ٌتكلمون عنه فً ظ ّل تسمٌته "أباً" وهم ٌفكرون فٌه عندما
ٌمولون ببساطة( " "ho theosراجع ،كورنتس ٌ .)13 :13عالج بولس صبلت
اآلب باالبن فً عمل الخبلص ،ولكنه ٌتكلم أٌضا ً عن "ابن هللا بالذات" بتمٌٌزه عن
األبناء بالتبنً (رومة 15 :8و29و )32وٌعزو إلى "ابنه الحبٌب" عمل الخلك ذاته
أبوة متسامٌة أزلٌة.
(كولسً 13 :1و  ،)17 -15كل هذا ٌفرض أن فً هللا ّ
سر ّ
وٌذهب ٌوحنا إلى أبعد من ذلن فٌسمً ٌسوع االبن الوحٌد والحبٌب monogene
لؤلبوة
( ٌleوحنا 14 :1و16 :3 ،18وٌ 1 ،18وحنا  .)9 :4وٌبرز الطابع الفرٌد
ّ
البنوة (ٌوحنا  ،)17 :20والوحدة الكاملة بٌنهما فً المشٌبة (:5
التً تمابل هذه
ّ
 )30والعمل ( )20 -17 :5وهً تظهر من خبلل المعجزات التً ٌولً الواحد
اآلخر أن ٌنجزها ( .)36 :5كما أنه ٌبرز تداخلهما المتبادل (-10 :14 ،38 :10
 ،)21 :17 ،11وألفتهما الحمٌمة فً المعرفة والمحبة (20 :5و،15 :10 ،23
 ،)26 -24 :17 ،31 :14وتمجٌدهما المتبادل (:17 ،32 -31 :13 ،28 :12
1و .)5 -4وإذ ٌنتمل الٌهود من مستوى العمل إلى مستوى الطبٌعة فإنهم ٌفهمون من
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تصرٌحات ٌسوع أنها إلرار بالمساواة مع هللا ( .)7 :19 ،33 :10 ،17 :5وهم
فً ذلن على صواب :حما ً هللا هو "اآلب بالنسبة لٌسوع" بنوع خاص ،إن ٌسوع
كابن من لبل إبراهٌم ( )58 -57 :8وممٌم فً حضن اآلب ( ،18 :1راجع 1
ٌوحنا ).2 -1 :1
3.فً وضع التجسدٌ ،بمى االبن خاضعا ً لآلب:
إن كانت كرامة ٌسوع تجعله مساوٌا ً هللّ ،
فإن هذا ال ٌمنع اآلب من االحتفاظ
األبوٌة ،بشهادة المسٌح نفسه (راجع متى :24 ،27 -26 :11 ،29 :26
بامتٌازاته
ّ
 ،)36وشهادة كتبة العهد الجدٌد .تنسب الكرازة األولى لٌامة ٌسوع ،إلى اآلب
(راجع أعمال  1 ،24 :2تسالونٌكً  2 ،10 :1كورنتس  .)14 :4وله ترجع
مبادرة الخبلص :هو الذي ٌختار وٌدعو المسٌحً (راجع  2تسالونٌكً -13 :2
ٌبرر (راجع رومة
 )14والرسول (راجع ؼبلطٌة  )16 -15 :1كما أنه هو الذي ّ
26 :3و .)30 :8 ،30ولٌس ٌسوع إال الوسٌط الضروريٌ :رسله اآلب (ؼبلطٌة
 ،4 :4رومة ٌ ،3 :8وحنا فً مواضع متفرلة) وٌسلمه (رومة  ،)32 :8وٌعهد إلٌه
بعمل ٌموم به (راجع ٌوحنا  ،)4 :17وبكبلم ٌموله ( )49 :12وبؤشخاص ٌخلّصهم
( .)40 -39 :6فآلب مصدر كل األشٌاء وؼاٌتها ( 1كورنتس  ،)6 :8ولذا فاالبن
الذي ال ٌعمل إال تبعا ً له (ٌوحنا  )10 :15 ،10 :14 ،19 :5سٌخضع له (1
كورنتس  )28 :15فً آخر األزمنة ،خضوعه لرأسه ().3 :11
سادساً :هللا أب المسٌحٌٌن
إن كان أعطى هللا للبشر أن ٌصٌروا أبناءه (ٌوحنا  ،)12 :1فهذا ٌرجع إلى أن
ٌسوع هو ابنه بالطبٌعة .وتمدم لنا األناجٌل اإلزابٌة الومضات األولى فً هذا األمر،
وٌمر بؤنه أخ
عندما ٌو ّحد ٌسوع نفسه مع تبلمٌذه (راجع متى ،)40 :25 ،5 :18
ّ
لهم ( ،)10 :28بل نراه مرة ٌطلك على نفسه وعلٌهم تسمٌة "بنون" المشتركة
( .)26 :17ولكن ٌرجع الفضل إلى بولس فً إلماء النور الكامل على هذه الحمٌمة.
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ففً نظرهٌ ،حررنا هللا من العبودٌة وٌتبنّانا كؤبناء له (ؼبلطٌة  ،7 -5 :4رومة :8
 ،17 -14أفسس  )5 :1بإٌماننا بالمسٌح المعلن فً المعمودٌة ،الذي ٌجعلنا كلنا
كابنا ً واحدا ً فً المسٌح (ؼبلطٌة  .)28 -26 :3وٌجعل من المسٌح االبن البكر الذي
ٌشرن أخوته فً المٌراث األبوي (رومة 17 :8و ،29كولوسً  .)18 :1أ ّما
الروح ،فؤلنه العامل الباطنً لهذا التبنً ،فهو أٌضا ً الشاهد بذلن ،وهو ٌضع على
شفاهنا صبلة المسٌح نفسها ،وٌجعلنا بها مطابمٌن له لابلٌن "أبتا" (ؼبلطٌة ،6 :4
رومة  .)29 ،16 -14 :8فمنذ الفصح ،تعبّر الكنٌسة ،بتبلوتها الصبلة الربٌّة ،عن
إدراكها الواعً بؤنها محبوبة بالمحبة نفسها التً ٌؽمر هللا بها ابنه الوحٌد (راجع 1
ٌوحنا  .)1 :3وهذا ما ٌوحً به لولا على األرجح عندما ٌجعلنا نكتفً بمولنا "أٌها
اآلب" أسوة بالمسٌح (لولا  .)2 :11وحٌاتنا البنوٌة المعلنة فً الصبلة تظهر أٌضا ً
من خبلل المحبة األخوٌة ،ألننا إن أحببنا أبانا ،فبل نستطٌع إال أن نحبّ جمٌع أبنابه
الذٌن هم إخواننا" :كل من ٌحب الوالد ٌحبّ المولود منه أٌضا ً" (ٌ 1وحنا ).1 :5

ادو
ّأوالً :آدم وأبناء آدم
1.معنى الكلمات:
2.نحو لصة الخلك وخطٌبة آدم:
آ ) إن االعتماد بعالمٌة الخطٌبة
ب ) واإلٌمان باهلل الخالك والفادي
3.آدم جدنا:
ثانٌاً :آدم الجدٌد
1.نحو البلهوت عن آدم الجدٌد:
2.آدم اآلخر والحمٌمً:
3.المسٌحً وآدم األول وآدم اآلخر:
ممدمة
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العهد المدٌم
1.لٌل اإلنماذ:
2.اللٌل والنهار:
3.فً لٌل التجربة:
العهد الجدٌد
1.لٌل عٌد المٌامة ونهاره:
2.لسنا بعد فً الظلمات ( 1تسالونٌكً ):5 :5
3.النهار وسط اللٌل:
ّأوالً :آدم وأبناء آدم
1.معنى الكلمات:
على نمٌض ما لد توحً به ترجمات الكتاب الممدسّ ،
فإن كلمة "آدم" لفظ شابع جداً،
ٌدل على مجموعة كبٌرة من المعانً .فعندما كان أحد الٌهود ٌنطك بهذه الكلمة ،فإنه
لم ٌكن ٌفكر لط فً اإلنسان األول .فإذا استثنٌنا لصة الخلك ،حٌث تلتبس داللة
اللفظ ،فإن كلمة آدم ال تدل داللة أكٌدة على اإلنسان األول إال فً خمسة مواضٌع
(تكوٌن 1 :5 ،25 :4و  ،5 -3أٌام  ،1 :1طوبٌا  .)6 :8فهذا اللفظ ٌُعبَّر به ،عادة ً
ّ
وبحك ،عن اإلنسان عامة (أٌوب  ،)1 :14أو عن الناس لاطبةً (أشعٌا  ،)12 :6أو
عن شخص ما (جامعة  12 :6راجع زكرٌا  ،)5 :13أو عن "أحدهم" ( 1ملون :8
46؛ مزمور  ،)14 :105أو عن "الذات البشرٌة" (هوشع 4 :11؛ مزمور :94
 .)11هذا ،والمعنى الجماعً هو الؽالب بشكل واضح .وٌنطبك نفس الشًء على
عبارة "ابن آدم"  ،التً ال تشٌر إلى شخص من نسل آدم كفرد ،ولكنها توازي لفظ
"إنسان" (أٌوب 6 :25؛ مزمور  ،)5 :8وتشٌر إلى شخص (ارمٌا 18 :49و 33؛
راجع حزلٌال 1:2و  )… 3أو جماعة (أمثال 31 :8؛ مزمور  1 ،3 :45ملون
39 :8و  .)42وعندما تؤتً عبارة "ابن آدم" فً تضا ٍ ّد مع "هللا" فهً تبرز ،مثل
كلمة "جسد"  ،حالة اإلنسانٌة الضعٌفة والفانٌة" :نظر الرب من السماء فرأى جمٌع
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بنً البشر" (مزمور 13 :33؛ راجع تكوٌن 5 :11؛ مزمور  ،8 :36إرمٌا :32
 .)19فإن "أبناء آدم" هم إذن البشر فً حالتهم األرضٌة .وهذا ما ٌوحً به أٌضا ً
التفسٌر الشعبً ألصل كلمة "آدم" ،إذ ٌعتبرها مشتمة من  adamahأي األرض.
آدم هو إذن الكابن األرضً المجبول من تراب األرض .وهذا الوالع التفسٌري له
انعكاس الهوتً ،فبل ٌكفً أن نرى فً آدم األول فردا ً مثل بالً األفراد .وهذا ما
ٌستنتج من االنتمال المدهش ،من صٌؽة المفرد إلى صٌؽة الجمع فً كبلم هللا
الخالك" :لنصنع اإلنسان على صورتنا كمثالنا… ولٌتسلطوا" (فً العبرانً) (تكوٌن
 .)26 :1فٌا ترى ماذا كان لصد صاحب الرواٌة فً الفصول األولى من كتاب
التكوٌن ؟
2.نحو لصة الخلك وخطٌبة آدم:
إن الفصول الثبلثة األولى من كتاب التكوٌن هً بمثابة ممدمة لمجموعة الكتب
ت دفعةً واحدة .فمد جاءت على
الخمسة األولى من التوراة .ولكن تلن الفصول لم تؤ ِ
مرحلتٌن ،وعلى أٌدي مإلفٌن متبلحمٌن :الٌهوي (تكوٌن  2و  )3والكهنوتً (تكوٌن
 .)1ومن جهة أخرى فمن الؽرٌب أن نبلحظ أن األدب السابك للمرن الثانً لبل
المٌبلد ال ٌشٌر لط بصراحة إلى هذه األجزاء .وبعد ذلن فمط ،عند الكبلم على أصل
موت اإلنسانٌ ،نسبه ابن سٌراخ إلى المرأة (سٌراخ  ،)24 :25وكتاب الحكمة إلى
إبلٌس (حكمة  .)24 :2ومع ذلن فإن هذه المصص نفسها توجز تجربة لدٌمة على
مدى أجٌال ،تبلورت ببطء منذ لبل المرن الثانً ،وٌمكن االستدالل على بعض
عناصرها فً تملٌد األنبٌاء والحكماء.
آ ) إن االعتماد بعالمٌة الخطٌبة
ٌتؤكد فً ذلن التملٌد أكثر فؤكثر .إنها ،نوعا ً ما ،الحالة اآلدمٌة التً ٌشٌر إلٌها المرنّم
"إنً فً اإلثم ولدت ،وفً الخطٌبة حبلت بً أمً" (مزمور  .)7 :51وفً موضع
آخر توصؾ خطٌبة اإلنسان بؤنها من فعل كابن عجٌب ،أشبه بمبلن ،وضع فً جنّة
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هللا ،ثم سمط بفعل خطٌبة كبرٌاء (حزلٌال  ،19 -13 :28راجع تكوٌن -10 :2
).23 -22 :3 ،15
ب ) واإلٌمان باهلل الخالك والفادي
لٌس ألل حٌوٌة من ذلن .فالذي ٌش ّكل اإلنسان هو إله ّ
خزاؾ (إرمٌا  ،5 :1أشعٌا
 ،9 :45راجع تكوٌن  ،)7 :2وهو الذي ٌعٌده إلى التراب (مزمور  ،3 :90تكوٌن
" .)19 :3ما اإلنسان حتى تذكره وابن البشر حتى تفتمده ؟ نمّصته عن المبلبكة
للٌبلً ،وكلّلته بالمجد والكرامة ،سلّطته على أعمال ٌدٌن ،وأخضعت كل شًء تحت
لدمٌه" (مزمور 7 -5 :8؛ راجع تكوٌن  .)20 -19 :2 ،28 -26 :1وبعد
الخطٌبة ،ال ٌظهر هللا فمط على أنه الرب المدٌر (حزلٌال  ،14 -13 :28تكوٌن :2
 ،)14 -10الذي ٌخلع المتكبر وٌعٌده إلى أصوله المتواضعة (حزلٌال -16 :28
 ،19تكوٌن  ،)24 -23 :3ولكنه أٌضا ً هللا الصبور الذي ٌربً ابنه على مهل
(هوشع  ،4 -3 :11حزلٌال ( ،)16راجع تكوٌن  .)21 :3 -8 :2وكذلن األنبٌاء
لد ب ّ
شروا بنهاٌة لؤلزمنة شبٌهة بالفردوس المدٌم (هوشع  ،20 :2أشعٌا -6 :11
 ،)9ففٌها الموت سٌباد (أشعٌا  ،8 :25دانٌال  ،2 :12راجع تكوٌن  ،)15 :3بل
سٌظهر على السحاب منتصرا ً ابن اإلنسان عجٌبة طبٌعته السماوٌة (دانٌال -13 :7
).14
3.آدم جدنا:
واستنادا ً إلى التمالٌد التً أشرنا إلٌها ،هاهً الخطوط العرٌضة لتعالٌم رواٌات
الخلك .ففً اجتهاد أول لتصور حالة اإلنسان ،التنع المإلؾ الٌهوي (تكوٌن 2و)3
بؤن السلؾ ٌتضمن فً ذاته كل نسله ،فٌب ّ
شر ك ّل إنسان ،كٌؾ أن اإلنسان الذي خلمه
هللا صالحاً ،أخطؤ ،وٌنبؽً أن ٌنال الفداء ٌوماً .أما الرواٌة الكهنوتٌة (تكوٌن )1
فتوحً من جهتها ،بؤن اإلنسان لد خلك على صورة هللا .ثم ٌبٌّن بواسطة تسلسل
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الموالٌد (تكوٌن  )10 ،5أن جمٌع البشر ٌإلّفون  -فٌما ٌتجاوز إسرابٌل  -وحدة
واحدة ،هً الجنس البشري ؟
ثانٌاً :آدم الجدٌد
1.نحو البلهوت عن آدم الجدٌد:
ٌعود العهد الجدٌد فٌعلن أن البشر ٌنحدرون جمٌعا ً من أصل واحد (أعمال :17
 ،)26أو أن أبوٌنا األولٌن هما مثال للزوجٌن (متى  1 ،// 5 -4 :19تٌموتاوس :2
 )14 -13اللذٌن ٌنبؽً أن ٌتجددا فً البشرٌة الجدٌدة .وتموم رسالة العهد الجدٌد فً
تمدٌم ٌسوع المسٌح أصالةً ،على أنه آدم الجدٌد .وكانت الكتب ؼٌر المعتمدة لد
وجهت األنظار إلى احتواء البشرٌة الخاطبة كلها فً آدم .وبخاصة ٌسوع الذي لدّم
نفسه على أنه ابن اإلنسان ،لٌإكد انتماءه إلى الجنس البشري ،وفً الولت نفسه
ٌحمك نبوءة دانٌال المجٌدة .وترسم األناجٌل اإلزابٌة بصورة شبه صرٌحة خطوط
التمرب بٌن ٌسوع وآدم .فٌصؾ مرلس إلامة ٌسوع مع الوحوش (مرلس .)13 :1
ّ
وٌشٌر متى إلى تكوٌن  1 : 5فً كتاب "نسب ٌسوع المسٌح" (متى  .)1 :1أما عند
لولا فالذي انتصر على التجربة هو "ابن آدم ،ابن هللا" (لولا  ،)38 :3آدم الحمٌمً
المجرب .ومن وراء نشٌد لبولس (فٌلبً ٌ ،)11 - 6 :2مكن ببل شن
الذي لاوم
ّ
التعرؾ على تضاد ممصود بٌن آدم الذي حاول أن ٌؽتصب الوضع اإللهً ،وبٌن
ٌسوع الذي لم ٌتمسن به بؽٌرة وحرص .وٌمكن أن نمرن بهذه التلمٌحات كلها ،أوجه
تمارب حدٌثة.
2.آدم اآلخر والحمٌمً:
ٌإكد بولس بموة فً ( 1كورنتس  )49 -45 :15التعارض بٌن المثالٌن اللذٌن لد
صنع اإلنسان األول ،آدم ،نفسا ً حٌة ،أرضٌا ً وبشرٌاً،
صنعنا على شبههما .فمد ُ
"فٌكون آدم اآلخر روحا ً محٌٌاً" ألنه سماوي وروحانً .فلوحة األصول تمابلها لوحة
نهاٌة األزمنة ،ولكن هوة سحٌمة تفصل الخلٌمة الثانٌة عن األولى ،الكابن الروحانً
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عن الجسدانً ،والسماوي عن األرضً .وفً (رومة ٌ )21 -12 :5مول بولس
صراحة إن آدم كان "رمزا ً لآلتً بعده" .واعتمادا ً على الٌمٌن بؤن خطٌبة آدم األول
كانت ذات أثر عالمً ،هو الموت (راجع 1كورنتس  )22 -21 :15فٌإكد بولس
كذلن عمل الفداء من جانب المسٌح ،آدم الثانً .ولكنه ٌوضح بدلة الفوارق بٌن
االثنٌن .فبآدم صارت المعصٌة والهبلن والموت ،وبالمسٌح صارت الطاعة
والتبرٌر والحٌاة .وأكثر من ذلن ،فبآدم دخلت الخطٌبة فً العالم ،وبالمسٌح فاضت
النعمة ،ألنه مصدرها .وأخٌرا ً فاتحاد آدم اتحادا ً مثمرا ً بحواء كان ٌبشر باتحاد
السر الذي علٌه ٌموم الزواج المسٌحً
المسٌح بالكنٌسة .وهذا االتحاد صار بدوره
ّ
(أفسس  ،33 -25 :5راجع  1كورنتس ).16 :6
3.المسٌحً وآدم األول وآدم اآلخر:
إن المسٌحً هو ابن آدم بحكم والدته ،وٌولد والدة جدٌدة فً المسٌح بإٌمانه .لذلن
ٌحتفظ المسٌحً بعبللة دابمة مع آدم األول وآدم اآلخر ،وإن اختلفت طبٌعة هذه
العبللة وأثرها فً الحالتٌن .والمسٌحً أمٌن على المعنى الصحٌح لمصة األصول،
وال ٌتذرع بخطٌبة اإلنسان األول لتبربة نفسه .ولكنه ٌدرن أنه هو نفسه آدم بما فٌه
من ضعؾ وخطٌبة ،وأن من واجبه أن ٌخلع عنه اإلنسان المدٌم ،وفما ً لعبارة بولس
(أفسس  ،23 -22 :4كولسً  ،)10 -9 :3لٌلبس ٌسوع المسٌح" ،اإلنسان الجدٌد"
 ،هكذا كل مصٌره مرسوم فً دراما آدم األول وآدم اآلخر .أو بعبارة أخرى فهو
ٌجد فً المسٌح اإلنسان األمثل ،وفما ً لتفسٌر المزمور  7 -5 :8الوارد فً الرسالة
إلى العبرانٌٌن  :9 -5 :2ذان الذي هبط حٌنا ً دون المبلبكة ،لكً ٌستحك خبلص كل
إنسان ،لد نال المجد الموعود به آدم الحمٌمً.
ممدمة
تموم لٌلة الفصح بمثابة مركز الرمزٌة فً الكتاب الممدس .ومن الطبٌعً أن ٌجد
المرء أٌضا ً فً اللٌل اختبارا ً بشرٌا ً ربٌسٌا ً فً جمع األدٌان .فاللٌل هو حمٌمة
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مزدوجة المعنى :مخٌفهَ كالموت ،وحتمٌّة فً مثل زمن والدة العوام .فعندما ٌختفً
نور النهار ،حٌنبذ تظهر وحوش الؽاب المفترسة (مزمور  ،)20 :104ووباء
الدّجى (مزمور  ،)6 :91ومبؽضو النور :الزناة ،أو اللصوص ،أو المتلة (أٌوب
 .)17 -13 :24وعندبذ ٌجب أن ٌتوسل المرء إلى خالك اللٌل (تكوٌن  )5 :1لكً
ٌحمى البشر من أهوال اللٌل (مزمور ٌ .)5 :91جب ان ٌتضرع الممرء أٌضا ً الٌه،
عندما ٌحل اللٌل (مزمور  ،)2 :134اللٌل الذي ٌسبّحه مثل النهار (مزمور :19
 .)3وعلى أي حال ،فإنه إن كان اللٌل مخٌفاً ،ألن النهار ٌموت بمجٌبه ،فإنه ٌجب
أن ٌخلً الطرٌك ،بدوره ،للنهار الذي ٌلٌه .لذلن ٌكون حال المإمن الذي ٌعتمد على
الرب ،حال من ترلّب الفجر (مزمور  . )6 :130هذه الرموز الؽنٌة ،الظلمة
المهٌمنة ،ورجاء النهار ،ال تجد معناها الكامل إال بتؤصلها فً اختبار وحٌد :إن اللٌل
هو الولت الذي ٌدور فٌه تارٌخ الخبلص فً أسلوب ممتاز.
العهد المدٌم
1.لٌل اإلنماذ:
بحسب تمالٌد الخروج المختلفة تولى الرب " نحو نصؾ اللٌل " تنفٌذ الخطة التً
وضعها لتحرٌر شعبه من العبودٌة (خروج  12 :12 ،4 :11و  .)29إنها لٌلة
خالدة ،تمام كل سنة لذكراها ّ سهرة فً إحدى اللٌالً ،تٌ ّمنا ً بهذه الحمٌمة أن الرب
نفسه لد
سهر على شعبه ( .)42 :12وهً لٌلة طال مداها بٌنما كان عمود السحابّ
ّ
ٌنٌر مسٌرة الهاربٌن (ٌ .)22 -21 :13بدو هنا منذبذ معنى اللٌل المزدوج .فمد كان
السحاب حالكا ً أمام المصرٌٌن ،مثل تلن اللٌلة التً سبك أن داهمتهم ،بٌنما كان
النور ٌضًء أمام العبرانٌٌن ( .)23 - 21 :10وٌعمّب كتاب الحكمة" :أما لدٌّسون
فكان عندهم نور عظٌم " (حكمة  .)1:18ثم ٌصؾ تلن اللٌلة الفرٌدة لاببلً" :وحٌنما
شمل كل شًء هدوء السكوت ،وانتصؾ مسٌر اللٌل (الذي كان مسرعا ً فً سٌره)
هجمت كلمتن المدٌرة من السماء من العروش الملكٌة " ( .)15 -14 :18وهل لنا
أن نمارن هذا الحادث اللٌلً بصبلة مرنّم المزمور الذي ٌموم فً نصؾ اللٌل لرفع
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الشكر هلل من أجل أحكام عدله (مزمور )62 :119؟ على أي حال ،فإن اللٌل ٌبدو
بداهة كولت للتجربة ،ولكنها تجربة ٌتحرر فٌها المرء بؤحكام هللا العادلة.
2.اللٌل والنهار:
كان إسرابٌل ٌحلم ببل انمطاع بذلن الٌو ّم الذي ٌحرره فٌه الرب مرة أخرى من الظلم
الذي وجد نفسه فٌه .كان هذا الرجاء مشروعاً ،لكن التصرؾ ؼٌر األمٌن كان ال
ٌفسح له المجال .ولذا كان األنبٌاء ٌماومون لابلٌن " :وٌل للمتمنٌن ٌوم الرب .لم
ذان؟ إن ٌوم الرب هو لكم ظلمة ال نور " (عاموس ٌ .)18 :5وم ظلمة وظل دامس
(صفنٌا ٌ ،15 :1وبٌل  .)2:2هنا معنى مزدوج أٌضاً ،ولكنه مبلزم هذه المرة لٌوم
الرب .فللبعض ٌكون لٌبلً ،ولكنه ٌكون نورا ً متؤللبا ً لبمٌة إسرابٌل ،التً خبلل
انتظارها إٌاه تسٌر متحسسة طرٌمها وسط ظلمة اللٌل (إشعٌا  22 :8الى ،)1 :9
مع مواصلتها الرجاء (راجع إشعٌا ).1 :60
3.فً لٌل التجربة:
لمد نمل الحكماء ومرنّمو المزامٌر الى حٌاة األفراد اختبار األحكام اإللهٌة الذكً
ٌجرى فً اللٌل وبه .إن سلكت بالعدل "حٌنبذ ٌتبلّج كالصبح شرن " (إشعٌا ،8 :58
مزمور  .)4 :112أما أٌوب فٌلعن ٌوم والدته ،وكان ٌفضّل أن ٌبمى مدفونا ً فً لٌل
بطن أمه (أٌوب  .)10 -3 :3أما المرنّم فٌتملّب على فراشه فً عمك لٌله لكً ٌدعو
الرب .فاللٌل ملن هللا (مزمور  ،)16 :74الذي ٌمدر أن ٌحرر اإلنسان منه ،كما
حدث لدٌما ً فً زمن الخروج (مزمور " ،)55 :119 ،3 :77 ،7 :63نفسً
اشتالتن فً اللٌل لكً ٌجري العدل" (إشعٌا  ،9 :26راجع مزمور .)2 :42
وامتدادا ً لهذه الدعوة للخبلص كتحرٌر من تجارب اللٌل ،وصفت الكتب الرإٌوٌة
المٌامة من األموات (إشعٌا  ،19 :26دانٌال  ،)2 :12بؤنها عودة الى النور بعد
االستؽراق فً لٌل الهاوٌة الكلً الظلمة.
العهد الجدٌد
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استطاع المرنّم أن ٌمول هلل " لدٌن ال تظلم الظلمة ،واللٌل ٌضًء كالنهار" (مزمور
 .)12 :139لمد كان عتٌدا أن ٌتم هذا الكبلم بكٌفٌة عجٌبة كخلك جدٌد ٌجرٌه ذان
الذي لال "لٌشرق من الظلمة نور" ( 2كورنتس  .)6 :4إالَّ أَنَّه عند لٌامة المسٌح
أشرق النور من اللٌل الى األبد.
1.لٌل عٌد المٌامة ونهاره:
ا دام اللولت نهارا ً جعل ٌسوع نور أعماله ٌضًء (ٌوحنا  .)4 :9وعندما أتت
الساعةّ ،سلّم نفسه لفخاخ اللٌل ( ،)10 :11ذلن اللٌل الذي تو ّ
ؼل فٌه ٌهوذا الخابن
( ،)30 :13والذي سوؾ ٌتعثّر فٌه تبلمٌذه (متى  .)//31 :26إنه أراد أن ٌواجه
بنفسه تلن "الساعة وسلطان الظبلم " (لولا  .)53 :22ولمد احتفظ لداس الكنٌسة
األول بذكرٌاتها الى األبد :فإنه " فً اللٌلة التً أسلم فٌها ،لد أسس سر العشاء
الربانً ( 1كورنتس  .)23 :11وعند موته صار نهار ذلن الٌوم ذاته ظلمة على
األرض (متى  ،//45 :27راجع أعمال ٌ =20 :2وبٌل  .)4 :3وعند جنوح اللٌل،
لما " بزغ فجر األحد" ظهر برق (نور) المبلبكة (متى ُ ،)3 :28معلنا ً انتصار
الحٌاة والنور على ظلمة اللٌل .كما سبك أن عرؾ التبلمٌذ هذا الفجر عندما جاءهم
ٌسوع ،ماشٌا ً على المٌاه الثابرة "عند الهزٌع األول من اللٌل! (متى .)//25 :14
ٌتحررون بؤعجوبة من سجنهم فً ظلمة
وسٌدرن التبلمٌذ أٌضا ً لٌل النجاة عندما
ّ
اللٌل الحالكة (أعمال  .)26 25 :16 ،7 -6 :12 ،19 :5أما بولس الذي كانت
عٌناه ؼارلتٌن فً الظبلم ،فمد عرؾ لٌل النور ،فتٌمّظ على نور اإلٌمان البهٌج
(أعمال  3 :9و  8و ).18
2.لسنا بعد فً الظلمات ( 1تسالونٌكً ):5 :5
تتخذ حٌاة المإمن من ذلن الولت معنى جدٌدا ً فً عبللاتها بٌوم عٌد الفصح الذي ال
ٌتنالص .إن هذا الٌوم ٌضًء .فً أعماق للبه ،فهو " ابن النهار" ( 1تسالونٌكً :5
 ،5راجع أفسس  ،)8 :5منذ أن لام المسٌح من بٌن األموات فؤضاء علٌه (أفسس
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 .)14 :5فإنه لد "نجا من سلطان الظلمات " (كولسً  ،)13 :1ولم ٌعد فً "ظبلم
بصابره " (أفسس  ،)18 :4بل ٌنعكس على وجهه نور مجد المسٌح ( 2كورنتس
 .)18 :3ولكً ٌسهر" ضد ربٌس الظلمة (أفسس ٌ ،)12 :6جب أن ٌلبس المسٌح
وسبلح نوره ،وٌخلع أعما ّل الظبلم (رومة ٌ 1 ،14 -12 :13وحنا ،)9 - 8 :2
ولم ٌعد هو بعد من اللٌل ،ألن لٌله ٌضًء كالنهار.
3.النهار وسط اللٌل:
بما أن المإمن لد " رجع من الظبلم الى النور" العجٌب " (أعمال 1 ،18 :26
بطرس  ،)9- 2فإنه ال ٌمكن أن ٌذهله ٌوم الرب الذي ٌجًء فً اللٌل كلص (1
تسالونٌكً  2 :5و  .)4أجل ،إنه ال ٌزال فً الولت الحاضر ٌجد نفسه "فً اللٌل ".
ّ
لكن هذا اللٌل مسرع نحو "التراب " النهار الذي ٌضع حدا ً له (رومة  .)12 :13إذا
ما أراد أن ال تتعثثّر لدماه "على الجبال المدلهمة" (إرمٌا  ،)16 :13فً ذلن اللٌل
الذي " ال ٌستطٌع أحد أن ٌعمل فٌه " (ٌوحنا  ،)4 :9فعلٌه أن ٌصؽً لدعوة المسٌح
له بؤن ٌصٌر "ابنا ً للنور" ( )36 :12وإذ ٌستنٌر المإمن مع بطرس فً فترة اللٌل
حٌث ،بحسب لولا ،تجلّى المسٌح (لولا  32 :9و ٌ ،)37رى فً الكتاب الممدس
نور كسراج مضًء فً مكان مظلم ،إلى أن ٌبدأ نور الفجر وٌشرق فً للبه كوكب
الصبح ( 2بطرس  .)19 :1لم ٌعلن ٌسوع بالتدلٌك عن النهار الذي سوؾ ٌجًء
(مرلس  .)35 :13لكن سوؾ تكون هنالن مطابمة بٌن " ذلن النهار" و"تلن اللٌلة"
(لولا  31 :17و  .)34إذ سٌؤتً المسٌح العرٌس فً نصؾ اللٌل (متى ،)6 :25
وتمول العروس ،مثل العذارى الحكٌمات اللواتً كانت معهن مصابٌحهن مضٌبة.
ّ
ولكن للبً مستٌمظ " (نشٌد  .)2:5وفً أثناء انتظارها ،تضؽط على
"إنً نابمة
نفسها لكً تظ ّل ساهرة نهارا ً ولٌبلً :التداء بالمخلولات الحٌّة (رإٌا ،)8 :4
ومختاري السماء ( ،)15 :7الذٌن ٌذٌعون التسبٌحات اإللهٌة لٌبلً ونهاراً .و بالروح
عٌنه ٌعمل بولس الرسول نهارا ً ولٌبلً ( 1تسالونٌكً  2 ،9 :2تسالونٌكً  ،)8 :3و
ٌمدّم النصابح (أعمال  ،)31 :20وٌصلًّ ( 1تسالونٌكً  .)10 :3ومنذ حٌاتهم على
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األرضٌ ،ستبك خدّام المسٌح هكذا ،بكٌفٌة ما ،ذلن الٌوم الذي ال نهاٌة له "وال لٌل
فٌه " (رإٌا ).5 :22 ،25 :21

ابراهيى
مقدمة
أوالً :دعوة إبراهٌم
1.هللا ٌختار إبراهٌم:
2.هللا ٌختبر إبراهٌم:
3.هللا ٌجزل العطاء إلبراهٌم:
ثانٌاً :نسل إبراهٌم
1.أمانة هللا:
2.البنوة الجسدٌة:
3.األعمال واإلٌمان:
4.النسل الوحٌد:
ممدمة
ٌحتل إبراهٌم  -كؤب للشعب المختار -مركزا ً ممتازا ً فً تارٌخ الخبلص .فدعوته
لٌست مجرد نمطة البداٌة فً تدبٌر هللا ،لكنها أٌضا ً تحدّد االتجاهات األساسٌة لهذا
التدبٌر.
أوالً :دعوة إبراهٌم
بدالً من أن ٌعرض كتاب التكوٌن تارٌخ حٌاة إبراهٌمٌ ،عطٌنا لصة دٌنٌة نجد فٌها
آثار تٌارات ثبلثة من التمالٌدٌ :برز التملٌد الٌهوي البركات والوعود اإللهٌة ،والتملٌد
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اإلٌلوهٌمً إٌمان إبراهٌم الذي ال ٌتزعزع ،والتملٌد الكهنوتً العهد والختان .وعلى
هذا الضوءٌ ،ظهر وجه إبراهٌم كوجه رجل اجتذبه هللا إلٌه ،ثم اختبره لٌجزل علٌه
إنعامات تفوق الوصؾ كؤب لشعب ال ٌحصى له عدد.
1.هللا ٌختار إبراهٌم:
تسٌر حٌاة إبراهٌم كلها فً ظ ّل مبادرة هللا الحرةٌ .تد ّخل هللا أوالً فٌختار إبراهٌم من
عابلة كانت "تعبد آلهة أخرى" (ٌشوع " ،)2 :24وخرج به" من أور (الكلدانٌٌن)
(تكوٌن  ،)31 :11وٌموده بطرله الخاصة إلى بلد مجهول (عبرانٌٌن .)8 :11
وهذه المبادرة هً مبادرة محبة ،فمنذ البداٌة ٌظهر هللا إلبراهٌم كرما ً ال ح ّد له،
وتب ّ
شر وعوده بمستمبل باهر .والعبارة التً تتردد مرارا ً هً" :إننً أعطً" ٌ .عطً
هللا إبراهٌم أرضا ً (تكوٌن  ،)8 :17 ،18 :15 ،17 -15 :13 ،7 :12وٌباركه
وٌكثر نسله إلى ألصى حد (تكوٌن  .)17 :22 ،10 :16 ،2 :12وفً الحمٌمة تبدو
ّ
تخطت سن
الظروؾ معاكسة لهذه اآلمال .فإبراهٌم من أهل البادٌة ،وسارة
اإلنجاب .ورؼم هذا تتجلّى مجانٌة وعود هللا بشكل أفضل .فمستمبل إبراهٌم كان
ٌتولّؾ كله على لدرة هللا وجودته .وهكذا ٌوجز إبراهٌم فً شخصه حٌاة شعب هللا
المختار بدون أي استحماق سابك .وكل ما كان مطلوبا ً منه لبل كل شًء إٌمان ٌمظ
وبطولً ،ولبول تدبٌر هللا بدون تحفّظ.
2.هللا ٌختبر إبراهٌم:
كان ٌجب تطهٌر هذا اإلٌمان وتموٌته بالشدابد .لمد اختبر هللا إبراهٌم فطلب منه أن
ٌمدّم كذبٌح ٍة ابنه اسحك ،الذي كان علٌه بالذات ٌتولؾ الوعد (تكوٌن .)2 -1 :22
"ولم ٌرفض إبراهٌم تمدٌم ابنه وحٌده" (تكوٌن 12 :22و- )16ونعرؾ أن العبادات
الكنعانٌة كانت تمدم األطفال كذبابحّ -
لكن هللا هو الذي حفظ اسحك ،وعنى بنفسه
على تدبٌر حمل للمحرلة (تكوٌن  .)14 -13 ،8 :22وهكذا تتضح تموى إبراهٌم
العمٌمة ومخافته هلل ( .)12 :22ومن ناحٌة أخرىٌ ،علن هللا فً هذا الظرؾ نفسه
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ٌسره هبلن األحٌاء" (حكمة
أن تدبٌره لم ٌكن ٌستهدؾ الموت ،بل الحٌاة .فاهلل "ال ّ
 ،13 :1راجع تثنٌة  ،31 :12إرمٌا  .)31 :7وسٌؤتً الٌوم الذي ٌهزم فٌه الموت،
وحٌنبذ تظهر ذبٌحة اسحك كمشهد له داللته النبوٌة (عبرانٌٌن -14 :2 ،19 :11
 ،17راجع رومة ).32 :8
3.هللا ٌجزل العطاء إلبراهٌم:
أدت طاعة إبراهٌٌم إلى تثبٌت الوعد (تكوٌن  )18 -16 :22فرأى بداٌة تحمٌمه
"وبارن الرب إبراهٌم فً كل شًء" (تكوٌن " )1 :24ولم ٌوجد نظٌره فً المجد"
(سٌراخ  .)20 :44ولم تكن هذه السعادة فردٌة .فدعوة إبراهٌم هً أن ٌكون أباً.
ومجده فً نسله .وبحسب التملٌد الكهنوتً كان تؽٌٌر االسم (من "أبرام" إلى
سر االسم الجدٌد بمعنى "أبو جمهور أمم"
"إبراهٌم") دلٌبلً على هذا االتجاه ،ولد فُ ّ
(تكوٌن  .)5 : 17وكانت لمصٌر إبراهٌم أصداء بعٌدة جداً .وألن هللا لم ٌكن لٌكتم
عنه شٌبا ً مما هو صانعه ،فمد بذل ك ّل جهده لٌتشفع فً المدن التً حكم هللا علٌها
بالتدمٌر (تكوٌن  .)33 -16 :18وسٌمتد أثر أبوته تدرٌجٌا ً حتى ٌشمل إشعاعه
العالم كله" :وٌتبارن فً نسلن جمٌع أمم األرض" (تكوٌن  .)18 :22وبالتؤمل فً
معنى عمٌماً" :حلؾ هللا له أن كل األمم
هذه النبوة رأى فٌها التملٌد الٌهودي
ً
سٌباركون فً نسله" (سٌراخ  ،22 :44راجع تكوٌن  ،18 :22فً الترجمة
السبعٌنٌة) .وهكذا إذا كان مصٌر البشرٌة الخاطبة لد ارتسم فً آدم الخاطا  ،فإن
مصٌر البشرٌة المفدٌّة لد ارتسم فً إبراهٌم المإمن.
ثانٌاً :نسل إبراهٌم
1.أمانة هللا:
كانت وعود هللا إلبراهٌم موجهة إلى نسله أٌضا ً ( تكوٌن ،)8 -7 :17 ،15 :13
الذي ٌحدّده االختٌار اإللهً ،لم ٌمطع هللا عهدا ً مع إسماعٌل وال بعد ذلن مع عٌسو،
بل مع اسحك وٌعموب (تكوٌن  27 ،14 -8 :21 ،22 -15 :17راجع رومة .)9
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ولد جدد هللا وعوده لهما (تكوٌن  .)14 -13 :28 ،5 -3 :26وهما بدورهما نمبل
هذه البركة كمٌراث لذرٌتهما .)24 :50 ،16 -15 :48 ،4 :28( .ولما كان نسل
إبراهٌم مضطهدا ً فً مصر ،أمال هللا أذنه إلى أنٌنهم ،ألنه "ذكر عهده مع إبراهٌم
واسحك وٌعموب" (خروج  .25 -23 :2راجع تثنٌة " .)8 :1ألنه تذ ّكر كلمته
المدوسة إلبراهٌم عبده ،وأخرج شعبه بالسرور" (مزمور  .)43 -42 :105وفٌما
بعد عزى هللا المنفٌٌن فً السبً بؤن دعاهم "نسل إبراهٌم خلٌلً" (أشعٌا .)8 :41
وفً أولات الشدة ،عندما كان كٌان بنً إسرابٌل مهدداً ،كان األنبٌاء ٌجددون فٌهم
الثمة بتذكٌرهم بدعوة إبراهٌم" :انظروا إلى الصخر الذي نحتُّم منه ،وإلى نمرة الجبّ
التً منها حفرتم .انظروا إلى إبراهٌم أبٌكم…" (أشعٌا  .2 -1 :51راجع -7 :29
 .)8وأفضل صبلة تنال رضى هللا هً التً تتشفع بإبراهٌم" :أذكر إبراهٌم…"
(خروج  ،13 :32تثنٌة 1 ،27 :9ملون  )36 :18أو "هب نعمتن إلبراهٌم"
(مٌخا ).20 :7
2.البنوة الجسدٌة:
وهنالن طرٌمة خاطبة لبلنتماء إلى إبراهٌم .فبل ٌكفً أبدا ً أن ٌكون الشخص منحدرا ً
منه جسدٌا ً لكً ٌكون وارثا ً حمٌمٌا ً له ،بل ٌجب أٌضا ً االنتماء إلٌه روحٌاً .فالثمة التً
ال تمترن بخضوع عمٌك هلل هً ثمة خاطبة .هذا ما سبك ولاله حزلٌال لمعاصرٌه
(حزلٌال  .)29 -24 :33وحارب ٌوحنا المعمدان بموة أشد هذا الوهم نفسه عند
تعلّلوا النفس فتمولوا :إن أبانا إبراهٌم.
إعبلن دٌنونة هللا بموله" :ال ٌخطر ببالكم أن ِ
ألول لكم إن هللا لادر على أن ٌخرج من هذه الحجارة أبناء إلبراهٌم" (متى .)9 :3
ت إبراهٌم"  ،فإنه لم ٌنل
وفً َمثَل الؽنً ولعازر ،عبثا ً نادى الؽنً األنانًٌ" :ا أب ِ
شٌبا ً منه ،إذ بذنبه ألٌمت بٌنهما هوة عمٌمة (لولا  .)26 -24 :16وٌإكد اإلنجٌل
الرابع هذه الحمٌمة نفسها ،فمد كشؾ ٌسوع المناع عن خطط الٌهود لمتله ،ورماهم
بنوتهم إلبراهٌم لم تمنعهم من أن ٌصٌروا فً الوالع أوالد
بهذه الحمٌمة وهً أن ّ
إبلٌس (ٌوحنا  .)44 -37 :8فالبنوة الجسدٌة ال تساوي شٌبا ً بدون األمانة.
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3.األعمال واإلٌمان:
لكً تكون هذه األمانة حمٌمٌة ٌجب تجنب انحراؾ آخر .فمد تؽنت كل األجٌال
بفضابل إبراهٌم ،وبطاعته (نحمٌا  ،58 :9سٌراخ  )20 :44وببطولته ( 1مكابٌٌن
 ،52 :2حكمة  .)6 -5 :10وسٌرا ً فً هذا االتجاه بالؽت بعض التٌارات الٌهودٌة
فً هذا االعتبار ،فركزت كل ثمتها على األعمال البشرٌة ،وعلى حفظ أحكام
الشرٌعة حفظا ً كامبلً ،حتى أنهم نسوا أن األمر الجوهري هو االعتماد على هللا.
حارب ٌسوع هذا االدّعاء الباطل فً َمثَل الفرٌسً والع ّ
شار (لولا  .)14 -9 :18ثم
هدمه بولس تماماً .فمد اعتمد الرسول على ما ورد فً تكوٌن " :6 :15فآمن إبراهٌم
بالرب فحسب له ذلن براً" لكً ٌبرهن أن اإلٌمان ال األعمال ،هو أساس الخبلص،
(ؼبلطٌة  ،6 :3رومة  .)3 :4فلٌس لئلنسان أن ٌفتخر بنفسه ،ألن كل شًء ٌؤتٌه
من هللا "مجاناً" (رومة  .)4 -1 :4 ،27 :3ونعمة هللا ال تتولؾ على أٌة أعمال
سابمة ،وما األعمال إال ثمرها .وإنما ٌجب أن ٌكون هذا الثمر متوفرا ً (ؼبلطٌة :5
 ،6راجع  1كورنتس  ،)10 :15مثلما كان متوفرا ً فً حٌاة إبراهٌم .وهذا ما ٌلفت
المدٌس ٌعموب النظر إلٌه بخصوص النص نفسه (ٌعموب  ،24 -20 :2راجع
عبرانٌٌن ).19 -8 :11
4.النسل الوحٌد:
فمن هو فً آخر األمر النسل الحمٌمً إلبراهٌم؟ هو ٌسوع المسٌح ابن إبراهٌم (متى
 ،)1 :1الذي هو مع ذلن أعظم من إبراهٌم (ٌوحنا  .)53 :8بل هو الوحٌد فً نسل
إبراهٌم ،الذي ٌعود إلٌه بالتمام مٌراث الوعد .فهو النسل الوحٌد عدا كل اآلخرٌن
(ؼبلطٌة  .)16 :3وحما ً كان إبراهٌم بطبٌعة دعوته مشدودا ً نحو مجًء ٌسوع،
وكانت بهجته أن ٌرى ذلن الٌوم من خبلل بركات حٌاته نفسها (ٌوحنا ،56 :8
راجع لولا  55 -54 :1و .)73وتركٌز هذا الموعد فً نسل واحد ،لٌس تضٌٌما ً
للوعد ،بل هو شرط تعمٌمه الحمٌمً لٌشمل الجمٌع ،والذي حدده أٌضا ً هللا بموجب
تدبٌره (ؼبلطٌة  ،31 -21 :4رومة  .)11 :9فكل الذٌن ٌإمنون بالمسٌح ،سواء
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أكانوا مختونٌن أم ؼٌر مختونٌن ،من الٌهود أم ؼٌر الٌهود ،من الممكن أن ٌكون لهم
نصٌب فً بركات إبراهٌم (ؼبلطٌة  .)14 :3وٌجعلهم إٌمانهم النسل الروحً لمن
آمن وصار منذ ذان أبا ً لجمٌع المإمنٌن (رومة " .)12 -11 :4ألنكم جمٌعا ً واحد
فً المسٌح ٌسوع .فإذا كنتم للمسٌح فؤنتم بٌن نسل إبراهٌم ،وأنتم الورثة على ما
لضى به الوعد" (ؼبلطٌة  .)29-28 :3هذا هو تاج الحً اإللهً ،ولد بلػ به روح
هللا إلى ؼاٌته .وهو أٌضا ً الكلمة األخٌرة فً هذا "األجر العظٌم" (تكوٌن )1 :15
الذي وعد هللا به إبراهٌم .فؤبوة إبراهٌم تمتد إلى كل المختارٌن .وٌصبح "حضن
إبراهٌم" (لولا  )22 :16موطن المإمنٌن األخٌر .وهذا ما تطلبه الكنٌسة لهم فً
الصبلة من أجل الرالدٌن.
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ابن االنسان
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :األسلوب المستعمل فً الكتاب الممدس
ثانٌا :األسلوب الرإٌوي
1 .كتاب دانٌال:
2.التملٌد الٌهودي:
العهد الجدٌد
أوالً :األناجٌل
1األناجٌل اإلزابٌة:2.اإلنجٌل الرابع:
ثانٌاً :الرسابل الرسولٌة
ممدمة
ٌطلك ٌسوع على نفسه عادة فً األناجٌل لمب ابن اإلنسان .وهذا اللمب عبارة
ؼامضة توحً بجانب من السمو العالك بشخصٌته وتحجبه فً الولت نفسه .وحتّى
ندرن مفهومها ،البد من أن نرجع إلى استعمالها فً العهد المدٌم وفً فترة الٌهودٌة.
العهد المدٌم
أوالً :األسلوب المستعمل فً الكتاب الممدس
إن العبارة العبرٌة واآلرامٌة ("ابن اإلنسان"( ،آدم ،بار اٌناش) تظهر فً معظم
األحٌان كمرادفة "لئلنسان" (راجع مزمور  .)18 :80إنها تشٌر إلى عضو من
أعضاء الجنس البشري ("ابن بشر") .وإذ نفكر فً ذان الذي هو أبو كل البشر
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وٌحمل اسم البشرٌ ،مكننا أن نترجم هذه العبارة "بابن آدم" .إال أن استعمال هذه
العبارة ٌبرز زوال اإلنسان (إشعٌا  ،12 :51أٌوب  ،)6 :25وصؽره أمام هللا
(مزمور  ،)4 :11وأحٌانا ً طبٌعته الخاطبة (مزمور ،)20 :31 ،3 -2 :14
وتعرضه للموت (مزمور  .)3 :90 ،48 :89عندما ٌدعو هللا حزلٌال ،وهو رجل
العبادة الصامتة المنحنً أمام المجد اإللهً ،وٌس ّمٌه "ابن البشر" (حزلٌال 1 :2و3
الخ) ،فهذه اللفظة تظهر الفوارق بٌن هللا واإلنسان ،وتذكر النبً بطبٌعته الفانٌة.
ٌوفّر لهم العدٌد من
وهذا ال ٌزٌدنا إال إعجابا ً أمام صبلح هللا نحو "أبناء آدم" فإنه َ
المعجزات (مزمور  )8 :107وتجد حكمه نعٌمها مع بنً البشر (أمثال .)31 :8
ومن المدهش أن كابنا ً ضعٌفا ً إلى هذا الحد لد تو ّجه هللا وجعله ملكا ً على كل الخلٌمة:
"ما اإلنسان حتى تذكره ،وابن البشر حتى تفتمده؟" (مزمور  ،5 :8راجع تكوٌن
ٌ .)1كمن هنا كل المفهوم الدٌنً عن اإلنسان فً العهد المدٌم :إن اإلنسان لٌس أمام
هللا سوى نسمة من فٌه ومع ذلن فمد ؼمره هللا بعطاٌاه.
ثانٌا :األسلوب الرإٌوي
1 .كتاب دانٌال:
إن دانٌال النبً فً اإلصحاح السابع من كتابه ٌستعمل تصوٌرا ً أ ّخاذا ً لٌصؾ بطرٌمة
والعٌة تعالب الممالن البشرٌة اآلٌلة إلى االنهٌار ،تاركة مكانها لمملكة هللا .فهو
ٌشبّه الممالن بحٌوانات تصعد من البحر .إنها تتجرد من سلطانها عندما تمثل أمام
عرش هللا ،الظاهر تحت سمات شٌخ لدٌم األٌام .عندبذ ٌحضر على سحاب السماء
"مثل ابن البشر" وٌتمدّم حتى عرش هللا و ٌتبوأ الملن على العالم كله (-13 :7
 .)14إن منبع هذا التصوٌر ٌكتنفه الؽموض .وعبارة "ابن اإلنسان" الواردة فً
المزامٌر أو فً كتاب حزلٌال ال تكفً لتفسٌره .وٌستشهد بعضهم لفهمها باألسطورة
اإلٌرانٌة الخاصة باإلنسان األصلً ،الذي ٌعود فً آخر األزمنة لٌموم بدور
المخلّص .ولعله ٌنبؽً توجٌه النظر إلى التمالٌد التً تموم بممام الخلفٌة لتشخٌص
الحكمة اإللهٌة أو لحمٌمة آدم المذكور فً الفصل األول من التكوٌن والمزمور
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الثامن ،الذي خلمه هللا على صورته وأنمصه للٌبلً عنه تعالى .ففً الفصل السابع من
سفر دانٌالٌ ،موم التعارض بٌن ابن اإلنسان والحٌوانات ،مثل التعارض المابم بٌن
ما هو إلهً و الموى الشٌطانٌة .وفً التفسٌر الذي ٌتبع الرإٌاٌ ،إول الملن إلى
ظاهر إذا ً أن هذا الشعب الذي ٌمثله ابن
"شعب لدٌّسً العلى" (18 :7و22و.)27
ٌ
اإلنسان ،ال ٌمثله فً وضعه المضطهد وال شن ( ،)25 :7لكن خبلل مجده فً
النهاٌة .إال أن الحٌوانات كانت تمثّل الممالن وأمراءها على السواء .ولذلن فبل
نستطٌع أن نستبعد تماما ً أن ٌكون لد أشٌر إلى ربٌس الشعب الممدس الذي تسلّم إلٌه
السٌادة ،فٌشترن فً ملكوت هللا .على كل حال ،تفوق اختصاصات ابن اإلنسان
اختصاصات المسٌا ابن داود .إن إطار النص كله ٌضعه فً عبللة بالعالم اإللهً
وٌبرز س ّموه.
2.التملٌد الٌهودي:
إن النظرة الرإٌوٌة الٌهودٌة البلحمة لسفر دانٌال لد عادت صراحة إلى رمز ابن
اإلنسان ،ولكنها ّأولته بصورة فردٌة مع تفخٌم صفاته المتسامٌة .فً أمثال أخنوخ،
ٌبدو ابن اإلنسان كابنا ً عجٌبا ً ؼامضاً ،ممٌما ً بجوار هللا ،حابزا ً على البر ومعلنا ً عن
خٌرات الخبلص المدّخرة لنهاٌة األزمنة .عندبذ سوؾ ٌتربّع على عرش مجده،
كدٌّان للجمٌع ومخلّص األبرار ومنتمم لهم؛ وهم سوؾ ٌحٌون بالمرب منه بعد
لٌامتهم من بٌن األموات .وتنسب له بعض سمات المسٌا الملن وعبد الرب (وهو
المختار من أجل الحكم ،راجع إشعٌا  ،)1 :42ولكن لٌس هنان محل لؤللم بالنسبة
إلٌه ولٌس له أصل أرضً .وبالرؼم من عدم الدلة فً تحدٌد تارٌخ أمثال أخنوخ،
فإن هذه األمثال تعتبر توسعا ً فً العمٌدة البد أن ٌكون لد ثبت لدى بعض األوساط
الٌهودٌة لبل بدء رسالة المسٌح .وعلى كل ،فالفصل السابع من دانٌال لد ترن أثرا ً
فً الكتاب الرابع من عزرا وفً األدب الربّانً .إن اإلٌمان بهذا المخلّص السماوي
الذي على وشن اإلعبلن عن نفسه ٌ ّمهد الستعمال عبارة "ابن اإلنسان" المتداولة فً
األناجٌل.
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العهد الجدٌد
أوالً :األناجٌل
وردت عبارة "ابن اإلنسان" فً األناجٌل سبعٌن مرة( .وهً صورة ٌونانٌة للفظة
آرامٌة كان ٌنبؽً ترجمتها بعبارة "ابن بشر") .ولٌست أحٌانا إال مرادؾ للضمٌر
الشخصً "أنا" (راجع متى  ،11 :5لولا  ،22 :6متى  ,21 -13 :16مرلس :8
 .)31 -27ولد تدل صٌحة اسطفانوس الذي ٌرى "ابن اإلنسان لابما ً عن ٌمٌن هللا"
(أعمال  ،)56 :7على أن هذا المفهوم كان جارٌا ً فً بعض أوساط الكنٌسة الناشبة.
ّ
ولكن تؤثٌر هذه البٌبات لم ٌكن لٌفسر جمٌع مواطن استخدام هذه العبارة فً
األناجٌل .وإن التصار استعمالها على شفتً ٌسوع ٌفترض أنه لد احتفظ بها
األولون تسمٌته بؤلماب
باعتبارها إحدى تعبٌراته الممٌزة ،بٌنما ٌفضل المسٌحٌون ّ
أخرى على ضوء المٌامة .ولد ٌحدث أال ٌطبك ٌسوع صراحة هذا اللمب "ابن
اإلنسان" على نفسه (متى  ،)//30 :24 ،27 :16ولكنه فً موالؾ أخرىٌ ،بدو
واضحا ً أنه ٌفعل ذلن عن رضى (متى ٌ ،13 :16 ،19 :11 ،//20 :8وحنا :3
 .)34 :12 ,14 -13ومن المحتمل أن ٌكون لد اختار العبارة بسبب التباسها .وهً
إذ تحتمل معنى بسٌطا ً "اإلنسان الذي أنا هو" كانت تتضمن أٌضا ً تلمٌحا ً واضحا ً إلى
التولّع الرإٌوي عند الٌهود.
1األناجٌل اإلزابٌة:أ) ترتبط الصور االسكاتولوجٌة التً ٌمدّمها ٌسوع بالنظرة الرإٌوٌّةٌ .ؤتً ابن
اإلنسان على ؼمام السماء (متى  ،)//30 :24فٌجلس على عرش مجده (،)28 :19
وٌجازي كل امرىء على لدر أعماله ( .)//27 :16وفً الوالع ،خبلل محاكمته ،إذ
ٌسؤله عظٌم األحبار لٌعرؾ إن كان هو "المسٌح ابن المبارن"ٌ ،جٌب ٌسوع عن
السإال بطرٌمة ؼٌر مباشرة ،مطابما ً ذاته مع الذي ٌجلس عن ٌمٌن هللا (مزمور
 )1 :110والذي ٌؤتً على ؼمام السماء (راجع دانٌال  ،13 :7متى ،)// 64 :26
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فٌجلب علٌه هذا اإللرار الحكم بتهمة التجدٌؾ .وفً الوالع ،إذ استبعد ٌسوع كل
تصور أرضً عن المسٌا ،فتح مجاالً إلبراز سموه .فؤصبح لمب ابن اإلنسان ،بما له
ّ
من خلفٌّة سابمة ،أهبلً للتعبٌر عن هذه الحمٌمة .ب) ومن جهة أخرى ،ربط ٌسوع
بهذه التسمٌة مضمونا ً لم ٌتولعه مباشرة التملٌد الرإٌوي .إنه ٌؤتً لٌحمّك ،خبلل
حٌاته األرضٌة ،دعوة عبد الرب ،الذي نبذه الناس ولضوا بمتله ،حتى ٌنال أخٌرا ً
المجد من هللا ،وٌخلّص الجماهٌر .وفً الوالع ،فها هوذا ،بوصفه ابن اإلنسان،
ٌتحمل كل ما تح ّمله من أجلنا (مرلس  ،//31 :8متى 22 //9 :17و:20 ،//23
2 :26 ،//18و //24و .)//45لبل أن ٌظهر فً المجد ،فً الٌوم األخٌر ،الب ّد البن
اإلنسان أن ٌمضً حٌاة أرضٌة ٌختفً فٌها مجده وراء حجاب التواضع واأللم ،كما
هً الحال فً سفر دانٌال ،حٌث ٌسبك االضطهاد مجد لدٌّسً العلى .ولذا ،فتعبٌرا ً
عن مجمل حٌاته على األرضٌ ،إثر ٌسوع لمب ابن اإلنسان على لمب المسٌا
(راجع مرلس  )31 -29 :8الذي كان ٌبرز المزٌد من التطلّعات الزمنٌة لرجاء
إسرابٌل  .جـ) وخبلل تواضع هذه الحالة المحتجبة (راجع متى :11 ،//20 :8
 )19التً لد تعطى بعض العذر للتجادٌؾ المو ّجهة ضد المسٌح (متى )//32 :12
شرع مع ذلن فً ممارسة بعض سلطات ابن اإلنسان :كؽفران الخطاٌا (متى :9
ٌُ ِ
 ،)//6والتح ّكم فً السبت (متى  .)//8 :12وإعبلن الكلمة (متى  .)37 :11وهذا
اإلعبلن عن كرامته المحجوبة ٌنبا نوعا ً ما بما سٌكون علٌه من مجد فً الٌوم
األخٌر.
2.اإلنجٌل الرابع:
فً كبلمه عن ابن اإلنسانٌ ،جمع ٌوحنا بطرٌمته الخاصة كل الزواٌا التً سجلناها
وأشرنا إلٌها فً األناجٌل اإلزابٌة ،فهو ٌبرز زاوٌة المجد :إنه بوصفه ابن اإلنسان،
سوؾ ٌمارس ابن هللا سلطة المضاء فً الٌوم األخٌر (ٌوحنا  .)29 -26 :5حٌنذان،
سنرى مبلبكة هللا صاعدٌن ونازلٌن فوله ( .)51 :1وهذا التمجٌد النهابً سوؾ
ٌظهر أصله السماوي ( ،)13 :3إذ إنه "ٌصعد إلى حٌث كان لببلً" ( .)62 :6ولكن
ٌمر بحالة من االتضاع ٌصعب على الناس
لبل البلوغ إلى هذه الحالةٌ ،جب أن ّ
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ٌتعرفوا علٌه حتى ٌإمنوا به ( . )35 :9وحتى ٌستطٌع الناس أن "ٌؤكلوا
خبللها أن
ّ
جسد ابن اإلنسان وٌشربوا دمه" ( )53 :6البد "أن ٌبذل جسده من أجل حٌاة العالم"
(راجع  .)51 :6ولكن ،من وجهة نظر ٌوحناٌ ،متزج الصلٌب بعودة ابن اإلنسان
إلى السماء حتى ٌتحمك ارتفاعهٌ" :جب أن ٌرفع ابن اإلنسان" (:12 ,15 -14 :3
 .)34بذلن ٌتم تمجٌده بطرٌمة تختلؾ عن تفكٌرنا ( ،)31 :13 ،23 :12وعن
لسره" :حٌنب ٍذ تعرفون أنً أنا هو" ( .)28 :8ومن هنا
طرٌمه ٌتحمك اإلعبلن الكامل ّ
ٌفهم أنه نظرا ً إلى هذا التمجٌد النهابًٌ ،ستطٌع ابن اإلنسان أن ٌمارس منذ اآلن
بعض سلطاته :وباألخص المضاء وإحٌاء البشر ( )27 -25 ،22 -21 :5بهبة
جسده ( ،)53 :6وهو الطعام الذي هو وحده ٌمكنه أن ٌعطٌه ،ألن اآلب لد ثبّته
بختمه ().27 :6
ثانٌاً :الرسابل الرسولٌة
ال ترد اإلشارة إلى هذا الرمز نفسه إال نادرا ً جدا ً فً بالً العهد الجدٌد ،إال أن هنان
بعض االستثناءات فً عدة نصوص رإٌوٌة .إن اسطفانوس ٌرى ٌسوع فً مجده،
على ٌمٌن هللا (راجع مزمور  )1 :110فً مركز ابن اإلنسان (أعمال -55 :7
 .)56وكذلن أٌضا ً ٌشاهد رابً بطمس (رإٌا  .)16 -12 :1مسبما ً مجًء ابن
اإلنسان للحصاد األخٌر (رإٌا  .)16 -14 :14ولعل المدٌس بولس ٌشٌر أٌضا ً إلى
هذا الموضوع عندما ٌصؾ ٌسوع بؤنه آدم السماوي الذي ٌلبس المابمون من بٌن
األموات صورته ( 1كورنتس  .)49 -45 :15وأخٌرا ً إذ تطبّك الرسالة إلى
العبرانٌٌن على ٌسوع (المزمور  ،)7 -5 :8فهً ترى فً ٌسوع "اإلنسان"" ،ابن
اإلنسان" الذي ّ
حط لبل أن ٌدعى إلى المجد (عبرانٌٌن  .)9 -5 :2عندما ٌتوصل
الفكر المسٌحً إلى هذه النمطةٌ ،ربط بٌن "ابن أدم" الذي تذكره المزامٌر وبٌن ابن
اإلنسان الذي تذكره الرإى وآدم الجدٌد (اآلخر) الذي ٌتكلم عنه المدٌس بولس.
وبوصفه ابن آدم ،لد شاركنا ٌسوع فً حالتنا من االتضاع واأللم .ولكن ،بما أنه كان
منذ ذلن الولت ابن اإلنسان ذا األصل السماوي ،العتٌد أن ٌرجع لتولً الدٌنونة،
كانت آالمه وموته الطرٌك المإدي إلى مجد المٌامة ،بوصفه آدم الجدٌد ،رأس
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البشرٌة المجددة .فتتحمك فٌه صورتا آدم المتمابلتان فً كتاب التكوٌن 1و .3ولذا
عند ظهوره فً الٌوم األخٌر ،ستؤخذنا الدهشة ألنه ال ٌكون ؼرٌبا ً علٌنا ،ألننا
سنشعر بؤنه سبك ولابلناه محتجبا ً بطرٌمة سرٌّة فً األصؽر من أخوته المعوزٌن
(متى ).33 -31 :25

ابٍ هللا
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :إسرابٌل ابن هللا
ثانٌاً :الملن ،ابن هللا
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع ،ابن هللا الوحٌد
1.فً األناجٌل اإلزابٌة:
2.لٌامة المسٌح:
3.موضوع البنوة األلهٌة:
ثانٌاً :البشر ،أبناء هللا بالتبنً
1.األناجٌل األزابٌة:
2.المدٌس بولس:
ممدمة
فً اللؽة العبرٌة ،ال تعبر لفظة "ابن" عن المرابة المباشرة فحسب ،إنما تعنً أٌضا ً
إما االنتماء إلى جماعة ،مثل "بنً إسرابٌل"" ،بنً بابل" (حزلٌال " ،)17 :23بنً
صهٌون" (مزمور " ،)2 :149بنً األنبٌاء" ( 2ملون " ،)5 :2ابن البشر"
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(حزلٌال  ،... 1 :2دانٌال  ،)17 :8وأما إحراز صفة" :ابن سبلم" (لولا ،)6 :10
"أبناء النور" (لولا ٌ ،8 :16وحنا  .)36 :12فما ٌهمنا هنا فمط هو أن الكلمة
تستعمل تعبٌرا ً عن العبللات بٌن البشر وهللا.
العهد المدٌم
فً العهد المدٌم ،تشٌر العبارة "أبناء هللا" فً مناسبات متفرلة إلى المبلبكة الذٌن
ٌكونون الحاشٌة اإللهٌة (تثنٌة  ،8 :32مزمور  ،7 :89 ،1 :29أٌوب  .)6 :1من
ّ
المحتمل أن هذا االستعمال ٌعكس عن بعد بعض األساطٌر الكنعانٌة ،التً استخدمت
هذا التعبٌر بمعناه الحمٌمً .وفً الكتاب الممدس ،بما أن هللا ال زوجة له ،ال ٌعود
لهذه العبارة إال معنى مجازي ومخفؾ .فتدل فمط على اشتران المبلبكة فً حٌاة هللا
السماوٌة.
أوالً :إسرابٌل ابن هللا
فً استعمالها بالنسبة إلسرابٌل ،تترجم هذه العبارة ،باصطبلحات المرابة البشرٌة،
العبللات بٌن هللا وشعبه .فإنه خبلل حوادث الخروج لد اختبر إسرابٌل حمٌمة هذا
التبنً (خروج  ،22 :4هوشع  ،1 :11إرمٌا  ،19 : 3حكمة  .)13 :18وٌذكر
إرمٌا النبً هذا التبنً عندما ٌبشر ،بمثابة خروج جدٌد ،بالنجاة التً ستتحمك فً
األزمنة األخٌرة (إرمٌا  9 :31و .)20ابتداء من هذا االختبارٌ ،مكن إطبلق هذا
اللمب (بصٌؽة الجمع "أبناء") على جمٌع أعضاء شعب هللا ،سواء من أجل اإللحاح
فً واجب تكرٌسهم الدٌنً للذي هو أبوهم (تثنٌة  ،2 -1 :14راجع مزمور :73
 )15أو لمإاخذتهم بمزٌد من الشدة عن خٌانتهم (هوشع  ،1 :2أشعٌا 1 :30 ،2 :1
و ،9إرمٌا  .)14 :3وأخٌراً ،فإن الوعً بالتبنً ٌصبح أحد عناصر التموى الٌهودٌة
األساسٌة .وعلٌه ٌموم الرجاء فً اإلصبلح المنتظر (أشعٌا  ،8 :63راجع :63
 ،)7 :64 ،16ورجاء الثواب بعد الموت (حكمة  .)18 ،13 :2فسوؾ ٌشترن
األبرار ،وهم أبناء هللا إلى األبد ،مع المبلبكة الذٌن هم أٌضا ً أبناء هللا (حكمة ).5 :5
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ثانٌاً :الملن ،ابن هللا
لما كان الشرق المدٌم ٌحتفل ببنوة الملون اإللهٌة ،كان ذلن دابما ً فً رإٌة أسطورٌة
من شؤنها تؤلٌه شخص الملنٌ .ستبعد العهد المدٌم جواز ذلن ،فلٌس الملن سوى
إنسان بٌن سابر الناس ،وهو خاضع لنفس الشرٌعة اإللهٌة ونفس المضاء االلهً.
ّ
ولكن داود ونسله كانوا موضع اختٌار خاص ٌشركهم نهابٌا ً فً مصٌر شعب هللا.
وحتى ٌشٌر إلى العبللة التً نشؤت هكذا بٌنه وبٌن سبللة داود الملكٌة ،لال هللا على
لسان ناتان" :أنا أكون له أبا ً وهو ٌكون لً ابناً" (2صموبٌل  ،14 :7راجع مزمور
 .)28 -27 :89ومن ذلن الولت ٌعتبر لمب "ابن هللا" بمثابة لمب ملكً ،سوؾ
ٌصبح بطبٌعة األمر لمبا ً مسٌانٌا ً (مزمور  )7 :2عندما سٌشٌر التعلٌم النبوي عن
آخر األزمنة مسبما ً إلى مٌبلد الملن المثالً (راجع إشعٌا …).1 :9 ،14 :7
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع ،ابن هللا الوحٌد
1.فً األناجٌل اإلزابٌة:
إن لمب ابن هللاٌ ،مترن عادة بلمب المسٌح (متى  ،16 :16مرلس  )//61 :14فٌبدو
أوالً لمبا ً مسٌانٌاً .وبذلن ٌتعرض لمواطن االلتباس التً سوؾ ٌعمل ٌسوع على
تبدٌدها .منذ البداٌةٌ ،برز مشهد التجربة ،التعارض بٌن تؤوٌلٌن .من جهة ،تؤوٌل
إبلٌس الذي ٌرى فً ابن هللا السلطان االعجازي والحماٌة المنٌعة (متى .)6 ،3 :4
ومن جهة أخرى ٌرى ٌسوع فً ابن هللا الشخص الذي ال ٌجد طعامه وال عونه إال
فً إرادة هللا (متى  .)7 ،4 :4فٌسوع ،إذ ٌرفض كل عرض مسٌانً ذي طابع
أرضًٌ ،ظهر منذبذ الرباط الوثٌك والثابت الذي ٌو ّحده باآلب .وٌتصرؾ بالمثل
إزاء التصرٌحات التً تصدر من الخاضعٌن لؤلرواح النجسة (مرلس :5 ،//11 :3
 .)//7وإن كانت هذه التصرٌحات من لبل األرواح النجسة اعترافا ً ؼٌر إرادي
بشخصه (مرلس  ،)34 :1إال أنها ملتبسة ،ولذلن ٌؤمر ٌسوع بالصمت .أما اعتراؾ
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بطرس "أنت المسٌح ابن هللا الحً" فهو صادر عن إٌمان حك (متى -16 :16
 .)17وٌستطٌع صاحب اإلنجٌل الذي ٌروٌه أن ٌعطٌه دون صعوبة كل بعده
المسٌحً .إال أن ٌسوع ٌتدارن مباشرة الولوع فً االلتباس :لن ٌكفل له هذا اللمب
مصٌر مجد أرضً ،بل على ابن اإلنسان أن ٌموت حتى ٌصل إلى مجده (:16
 .)21أخٌراً ،عندما طرح لٌافا رسمٌا ً السإال األساسً" :أأنت المسٌح ابن المبارن
؟" (متى  ،63 :26مرلس  ،)61 :14أحس ٌسوع بؤن هذه العبارة لد تفهم بمعنى
المٌسانٌة الزمنٌة .ولذا ،فمد أجاب بطرٌمة ؼٌر مباشرة ممدما ً اتجاها ً جدٌداًٌُ ،نبا عن
مجٌبه كدٌان أعلى بصفته ابن اإلنسان .وهكذا اتسم لمبا المسٌح وابن اإلنسان بمعنى
إلهً محض ،أبرزه لولا بوضوح فً إنجٌله" :أأنت ابن هللا ؟" فمال لهم ٌسوع" :أنا
هو كما تمولون" (لولا  .)70 :22إنه إلعبلن عجٌب :رؼم تجرد ٌسوع من كل
شًء ،وكؤنه مترون من هللا (راجع متى  )//46 :27فإنه ٌحتفظ بمطالبه كاملة.
فحتى الموت ،سوؾ ٌظل واثما ً من أبٌه (لولا  .)46 :23وعلى كلٌ ،بدد هذا الموت
كل التباس نهابٌاً :إذ إن اإلنجٌلٌٌن ،بذكرهم اعتراؾ لابد المابة (مرلس )//39 :15
ٌإكدون أن الصلٌب هو منبع اإلٌمان المسٌحً .حٌنبذ ،بالرجوع إلى الوراء ،وعلى
هذا الضوء ،نستطٌع أن نفهم أكثر من كلمة عجٌبة كان ٌسوع لد كشؾ بها طبٌعة
عبللاته مع هللا .فبالنسبة هلل هو "االبن" (متى  ،//37 :21 ،//27 :11راجع :24
 .)//36وهً عبارة مؤلوفة تسمح له بؤن ٌخاطب هللا وٌدعوه "ٌا أبتاه" (مرلس :14
 ،36راجع لولا  .)46 :23فبٌن االثنٌن ،تسود ألفة عمٌمة تتطلب "المعرفة"
المتبادلة الكاملة والمشاركة الشاملة (متى  .)//27 -25 :11وهكذا ٌسبػ ٌسوع
المعنى كامبلً على التصرٌحات اإللهٌة المعلنة" :أنت ابنً" (مرلس :9 ،//11 :1
//).7
2.لٌامة المسٌح:
وهكذا بفضل لٌامة ٌسوع أدرن الرسل أخٌرا ً سر بنوته اإللهٌة :حممت المٌامة ما
ورد فً المزمور ( 7 :2راجع أعمال  .)33 :13وجاءت تختم شهادة هللا لمطالب
ٌسوع أمام لٌافا وعلى الصلٌب .فمنذ ؼداة العنصرة تبؽً شهادة الرسل واالعتراؾ
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باإلٌمان المسٌحً كموضوع لهما اإلعبلن بؤن "ٌسوع ابن هللا" (أعمال :9 ،37 :8
 .)20وفً رواٌتهما عن طفولة ٌسوع ٌشٌر متى ولولا إلى هذا الموضوع بتحفظ
(متى  ،15 :2لولا  .)35 :1وٌصبح هذا الموضوع عند بولس نمطة انطبلق لفكر
الهوتً أكثر تعمماً :إن هللا لد أرسل ابنه إلى هذا العالم (ؼبلطٌة  ،4 :4رومة :8
 )3لكً ٌتم بموته الصلح بٌننا وبٌنه (رومة  .)10 :5أما اآلن فمد ألامه هللا فً
المدرة (رومة  )4 :1وٌدعونا لمشاركته (1كورنتس  ،)9 :1إذ انه نملنا إلى ملكوته
(كولسً  .)13 :1إن الحٌاة المسٌحٌة هً حٌاة "فً اإلٌمان بابن هللا الذي أحبنا
وض ّحى بنفسه من أجلنا" (ؼبلطٌة  )20 :2وهً انتظار الٌوم الذي فٌه ٌؤتً من
جدٌد من السموات "لٌخلصنا من الؽضب" ( 1تسالونٌكً  .)1 :1ونجد الٌمٌن نفسه
فً الرسالة إلى العبرانٌٌن ( 2 :1و 5و ،8وفً فصول أخرى).
3.موضوع البنوة األلهٌة:
وٌحتل موضوع البنوة اإللهٌة مكانا ً مرمولا ً عند المدٌس ٌوحنا .ولد تحتمل أٌضا ً
بعض اعترافات اإلٌمان من جانب بعض شخصٌات واردة فً اإلنجٌل معنى مجازٌا ً
ّ
ولكن ٌسوع ٌتحدث بعبارات واضحة
(ٌوحنا  ،51 :1 ،33 :1وخاصة .)27 :11
عن العبللات بٌن االبن و اآلب :تموم بٌنهما وحدة فً العمل والمجد (ٌوحنا 19 :5
و ،23راجع ٌ 1وحنا ٌ .)23 -22 :2منح اآلب كل ما هو له ألبنه ألنه ٌحبه
(ٌوحنا ٌ :)20 :5 ،35 :3عطٌه سلطة إحٌاء الموتى ( 21 :5و ،)26 -25وسلطة
المضاء ( 22 :5و .)27وعندما ٌرجع ٌسوع إلى هللاٌ ،مجد اآلب االبن لكً ٌمجده
االبن (ٌوحنا  ،1 :17راجع  .)13 :14هكذا تتجلى عمٌدة التجسد بكل أبعادها:
أرسل هللا ابنه الواحد إلى العالم لٌخلص العالم (ٌ 1وحنا  10 -9 :4و .)14وهذا
االبن الواحد هو الذي ٌخبر عن هللا (ٌوحنا  )18 :1وٌمنح البشر الحٌاة األبدٌة التً
تؤتً من هللا (ٌ 1وحنا  .)12 -11 :5والعمل المطلوب هو اإلٌمان باالبن (ٌوحنا
ٌ 1 ،31 :20 ،29 :6وحنا  5 :5 ،23 :3و .)10من ٌإمن باالبن له الحٌاة
األبدٌة (ٌوحنا  )40 :6ومن لم ٌإمن به ٌحكم علٌه (ٌوحنا ).18 :3
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ثانٌاً :البشر ،أبناء هللا بالتبنً
1.األناجٌل األزابٌة:
تإكد األناجٌل اإلزابٌة فً عدة موالؾ حمٌمة التبنً التً سبك وتكلم عنها العهد
المدٌم ،فبل ٌكتفً ٌسوع أن ٌعلم أتباعه أن ٌدعو هللا" :أبانا" (متى  )9 :6ولكنه ٌطلك
لمب "أبناء هللا" على الساعٌن إلى السبلم (" )9 :5على محبً المرٌب" (لولا :6
 )35وعلى األبرار بعد لٌامتهم من بٌن األموات () .36 :20
2.المدٌس بولس:
وٌوضح لنا المدٌس بولس أساس هذا اللمب .فإن كان التبنً ،من لبل ،إحدى ممٌزات
بنً إسرابٌل (رومة  ،)4 :9فالمسٌحٌون هم اآلن أبناء هللا بنوع أسمى باإلٌمان
بالمسٌح (ؼبلطٌة  ،26 :3أفسس  .)5 :1لمد نالوا روح هللا الذي ٌجعل منهم أبناء
بالتبنً (ؼبلطٌة  ،7 -5 :4رومة  .)29 :8وعٌّنهم لٌكونوا شركاء له فً المٌراث
(رومة  .)17 :8وٌتطلب هذا مٌبلدا ً ثانٌا ً حمٌمٌا ً (تٌطس  ،5 :3راجع  1بطرس :1
ٌ ،)2 :2 ،3شركهم فً حٌاة االبن .وهذا هو حما ً معنى المعمودٌة التً تحًٌ
اإلنسان حٌاة جدٌدة (رومة  .)4 :6هكذا ،اذ صرنا نحن أبناء بالتبنً فً االبن،
ٌعاملنا هللا على هذا األساس ولو اختصنا أحٌانا ً ببعض تؤدٌباته (عبرانٌٌن -5 :12
 .)12تردد كتب المدٌس ٌوحنا التعلٌم نفسه .البد لئلنسان من أن ٌولد مجددا ً من
الماء والروح (ٌوحنا  .)5 ،3 :3اذ أنه ٌولً هللا الذٌن ٌإمنون بالمسٌح سلطانا ً
لٌصٌروا أبناء هللا (ٌوحنا  .)12 :1وحٌاة أبناء هللا هذه هً بالنسبة إلٌنا حمٌمة
نعٌشها منذ اآلن ،برؼم أن العالم ٌجهلها (ٌ 1وحنا  .)1 :3وسٌؤتً الٌوم حٌث تتجلى
هذه الحٌاة عبلنٌة .وحٌنذان سنصبح شبٌهٌن هلل ألننا سوؾ نراه كما هوٌ 1( 0وحنا
 .)2 :3فبل ٌتعلك األمر بعد بمجرد لمب ٌكشؾ محبة هللا لخبلبمه بل ٌعنً أن
اإلنسان ٌشارن فً طبٌعة ذلن الذي اتخذه ابنا ً له بالتبنً ( 2بطرس ).4 :1
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اتحاد
ممدمة
العهد المدٌم
1.شعابر العبادة:
2.العهد:
3.الشرٌعة:
4.الصبلة:
5.اتحاد الملوب بٌن أفراد الشعب ثمرة لهذا العهد:
العهد الجدٌد
1.االتحاد بالرب كما عاشته الكنٌسة:
2.معنى هذا االتحاد:
أ )ٌرى المدٌس بولس:
ب ) وٌرى المدٌس ٌوحنا:
ممدمة
سر األفخارستٌا هو أحد األفعال التً ٌُظهر بها المسٌحً إٌمانه
إن االتحاد فً ّ
األصٌل ،وٌمٌنه بؤن له مع الربّ اتصاالً ٌنطوي على تمارب ووالعٌة ٌفوق ك ّل
تعبٌر .هذا االختٌار له ما ٌترجم عنه بشتى األلفاظ .ولبن خبل العهد المدٌم من لفظ
خاص للداللة علٌه ،فإن لفظة  Koinoniaالٌونانٌة تشٌر فً العهد الجدٌد إلى
اتصال المسٌحً باهلل الحك الذي كشؾ عنه ٌسوع ،وإلى اتصال المسٌحٌٌن فٌما
بٌنهم .إن السعً لبلتحاد باأللوهٌة لٌس بؽرٌب على اإلنسان .فالدٌانة التً تعرض
له بصورة رؼبة فً االتصال باهلل ،تترجم فً الؽالب بتمدٌم ذبابح أو بالمشاركة فً
وجبات ممدسة ٌبدو فٌها المعبود وكؤنه ٌشارن عباده ؼذاءهم .ومن جهة أخرى
فوجبات الطعام التً تمدَّم بمناسبة عمد األحبلؾ ترمز إلى توثٌك روابط الصدالة
واألخوة بٌن الناس .إذا كان ٌسوع المسٌح وسٌ ُ
طنا الوحٌد هو لادر دون ؼٌره على
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إشباع هذه الرؼبة ،فإن العهد المدٌم ،مع حرصه البالػ على اإلبماء على المسافات
سد ،لد مهد الطرٌك لتحمٌك هذه الرؼبة.
التً ال سبٌل الجتٌازها لبل التج ّ
العهد المدٌم
1.شعابر العبادة:
لمد كانت شعابر العبادة الٌهودٌة تعكس حاجة اإلنسان هذه إلى الدخول فً اتحاد مع
هللا ،م َّما ٌعبر عنه خاصةً بتمدٌم الذبابح المسماة بـ "ذبابح السبلم" ،أي ذبابح
ع ّد
السعادة ،حٌث كان جزء من الضحٌة ٌعود إلى صاحب التمدمة :فإذا ما تناولهاُ ،
ذلن ممبوالً فً مؤدبة هللا ،لذلن فإن كثٌرا ً من الترجمات تطلك على هذه الذبابح اسم
"ذبابح االتحاد" (راجع الوٌٌن  .)3والوالع أن العهد المدٌم ال ٌتحدث صراحة عن
اتحاد مع هللا ،إنّما ٌذكر فمط الطعام الذي كان ٌإكل "أمام هللا" (خروج ،12 :18
راجع ).11 :24
2.العهد:
كانت هذه الحاجة ستبمى حلما ً عمٌماً ،لو لم ٌعرض هللا على شعبه لونا ً حمٌمٌا ً من
التبادل والحٌاة المشتركة :فإن ٌهوه أخذ على عاتمه ،عن طرٌك العهد ،حٌاة
إسرابٌل ،إذ ٌتبنّى مصالحه (خروج  ،)22 :23وٌسعى إلى لمٌاه (عاموس ،)2 :3
وٌعمل على اكتساب للبه (هوشع  .)16 :2فمصد االتحاد هذا ٌُستدل علٌه من العهد
نفسه ،كما ٌظهر من خبلل سلسلة الوسابل التً أحاط بها مبادرته :كؤحادٌثه المطولة
مع موسى (خروج  ،)18 -12 ،24 ،25 -20 :19واسم "خٌمة االجتماع" الذي
أطلك على المكان الذي كان ٌهوه ٌلتمً به فٌه ().11 -7 :33
3.الشرٌعة:
إن الشرٌعة ،بصفتها دستور العهد ،تهدؾ إلى تعلٌم إسرابٌل ردود فعل هللا (تثنٌة
 ،18 :24الوٌٌن  .)2 :19فإنما بالطاعة للشرٌعة ،والتمٌد بوصاٌاها ،نجد الطرٌك
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إلى هللا واالتحاد به (مزمور  .)119وممابل ذلن ،فاهلل ٌمتضً من اإلنسان أن ٌحبه
وٌسعى إلٌه ،وذلن ال ٌموم إال بحفظه لوصاٌاه (تثنٌة  ،18 :24الوٌٌن ).2 :19
4.الصبلة:
إن اإلسرابٌلً الذي ٌعٌش أمٌنا ً على العهد ٌلتمً هللا فً ألفة حمٌمة متزاٌدة خبلل
ممارسة نوعٌن أساسٌٌن من الصبلة :خبلل االنطبلق التلمابً الذي به ٌندفع ،بعاطفة
من اإلعجاب والفرح ،إلى مشاهدة عجابب هللا ،مما ٌثٌر البركة والحمد والشكر؛
وخبلل التضرع الحار فً البحث عن حضوره تعالى (مزمور -2 :63 ،5 -2 :42
 ،)6إلى أن ٌجده فً لماء لن ٌموى الموت على نمضه (مزمور ،16 :49 ،9 :16
).24 :73
5.اتحاد الملوب بٌن أفراد الشعب ثمرة لهذا العهد:
فالتضامن الطبٌعً داخل األسرة ،أو العشٌرة ،أو المبٌلةٌ ،صبح اتحادا ً فً الفكر
والحٌاة هدفه خدمة هللا الذي ٌجمع شمل إسرابٌل .فاإلسرابٌلً إذا أراد أن ٌكون
مخلصا ً نحو هذا اإلله المخلّص ،وجب علٌه أن ٌنظر إلى مواطنه نظرة األخ ألخٌه
(تثنٌة  ،)20 :23 ،4 -1 :22فاالجتماع إللامة الشعابر الطمسٌة بحسب التمالٌد
الكهنوتٌة هو فً الولت نفسه اجتماع لومً سابر نحو مصٌره اإللهً (راجع عدد
 ،11 -6 :20 ،18 -16 :1أٌام  ،)2 :13هو جماعة ٌهوه و "كل إسرابٌل" (1
أخبار ).3 :15
العهد الجدٌد
إن االتحاد باهلل ٌصبح حمٌمة والعة فً المسٌح ،ألن ٌسوع المسٌح ،ولد شارن
بضعفه نفسه ،الطبٌعة البشرٌة المشتركة بٌن جمٌع البشر (عبرانٌٌن ،)14 :2
ٌمنحهم أن ٌشتركوا فً طبٌعته اإللهٌة ( 2بطرس ).4 :1
1.االتحاد بالرب كما عاشته الكنٌسة:
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لمد ض ّم ٌسوع إلٌه ،منذ بداٌة حٌاته العامة ،اثنً عشر رفٌما ً أراد أن ٌكونوا
متضامنٌن معه تضامنا ً وثٌماً ،فً رسالته التعلٌمٌة وفً أعمال الرحمة (مرلس :3
 .)13 -7 :6 ،14وهو لذلن ٌمتضً من ذوٌه أن ٌشتركوا فً آالمه ،لٌكونوا فعبلً
جدٌرٌن به (مرلس  ،//37 -34 :8متى ٌ ،22 :20وحنا :15 ،26 -24 :12
ٌكون جسدا ً واحدا ً مع شعبه .وهو ٌإكد ،فً الولت
 )18إنه حما ً المسٌَّا والملن الذي ّ
نفسه ،الوحدة األساسٌة التً تجمع بٌن وصٌَتًَ المحبة (متى  .)39 -37 :22إن
الوحدة األخوٌة التً جمعت بٌن المسٌحٌٌن األوابل ،نتجت عن إٌمانهم المشترن
بالرب ٌسوع ،وعن رؼبتهم جمٌعا ً فً تشبههم به ،وعن محبتهم له التً تترتب
علٌها بالضرورة محبتهم المتبادلة بعضهم لبعض :فمد كان لهم " للب واحد ونفس
واحدة" (األعمال  .)32 :4هذا االتحاد الذي كان ٌجمعهم لد تحمك فً الممام األول
لدى كسر الخبز ( ،)42 :2ثم تُرجم داخل كنٌسة أورشلٌم عن طرٌك المشاركة فً
األموال ( 32 :4إلى  ،)11 :5ثم بٌن الجماعات المادمة من الوثنٌة وجماعة
أورشلٌم ،وعند جمع التبرعات التً ٌوصً بها المدٌس بولس ( 2كورنتس  8إلى
 ،9راجع رومة  ،)13 :12وبمناسبة المساعدة المادٌة الممدمة للمبشرٌن باإلنجٌل.
إن هذه األمور كلها تبرز هذا االتحاد بصورة خاصة ،ولد أضفت علٌه طابع
العرفان الروحً (ؼبلطٌة  ،6 :6فٌلبً  .)25 :2ثم إن االضطهادات التً ٌعانً
منها المسٌحٌون معا ً تعمل على وحدة الملوب ( 2كورنتس  ،7 :1عبرانٌٌن :10
 1 ،33بطرس  ،)13 :4أسوة بالمشاركة فً إذاعة اإلنجٌل ونشره (فٌلبً ).5 :1
2.معنى هذا االتحاد:
أ )ٌرى المدٌس بولس:
أن المإمن الذي ٌنضم إلى المسٌح باإلٌمان وبالعماد ،إنما ٌشترن معه فً أسراره.
وبما أن المسٌحً ٌموت عن الخطٌبة مع المسٌح ،فإنه ٌموم أٌضا ً معه إلى حٌاة
جدٌدة (رومة  ،5 -3 :6أفسس  )6 -5 :2فآالم المسٌحً وموته ٌدمجانه فً آالم
الرب وموته ولٌامته ( 2كورنتس  ،14 :4رومة  ،17 :8فٌلبً 1 ،11 -10 :3
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تسالونٌكً  .)14 :4بٌنما اشتراكه فً جسد المسٌح فً األفخارستٌا ( 1كورنتس
ٌ )16 :10حمك فً الولت نفسه "اتحاده باالبن" ( ،)9 :1واتحاد األعضاء بالجسد
الواحد ( .)17 :10وتؤتً موهبة الروح المدس إلى جمٌع المسٌحٌٌن فتختم فٌما
بٌنهم بختم اتحاد وثٌك ( 2كورنتس  ،13 :13فٌلبً ).1 :2
ب ) وٌرى المدٌس ٌوحنا:
أن التبلمٌذ الذٌن ٌتمبلون البشارة "بكلمة الحٌاة" ٌدخلون فً اتحاد مع شهوده
(الرسل) ،وعن طرٌمهم ،مع ٌسوع ومع اآلب (ٌ 1وحنا  .)24 :2 ،3 :1وأخٌرا ً
فإن المسٌحٌٌن بوحدتهم فٌما بٌنهم ٌمٌمون فً محبة اآلب واالبن .كما ٌمٌم اآلب
واالبن الواحد فً اآلخر فً محبة متبادلة فٌكونان واحدا ً (ٌوحنا 4 :15 ،20 :14و
ٌ 1 ،23 -20 :17 ،7وحنا  .)12 :4إن العمل بوصاٌا ٌسوع هو العبلمة األصٌلة
الدالة على الرؼبة فً هذا االتحاد الذي ال ٌنفصم (ٌوحنا ،)10 :15 ،21 :14
وهً لدرة الروح المدس التً تحممه (ٌ 1 ،17 :14وحنا :4 ،24 :3 ،27 :2
 ،)13وهو خبز األفخارستٌا الذي ٌمنحه الؽذاء الذي ال ؼنى عنه (ٌوحنا .)56 :6
وهكذا فإن المسٌحً ٌذوق ممدما ً الفرح األبدي ،وهو حلم كل للب إنسانً ،ورجاء
إسرابٌل" :أن نكون مع الرب دابما ً ( 1تسالونٌكً  ،17 :4راجع ٌوحنا )24 :17
مشتركٌن فً مجده ( 1بطرس ).1 :5
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اخ
ممدمة
العهد المدٌم
أخوة شاملة
نحو ّ
1.فً بداٌة التارٌخ:
األخوة فً العهد:
2.
ّ
3 .نحو مصالحة األخوة األعداء:
العهد الجدٌد
الجمٌع أخوة فً المسٌح
1.بكر ألخوة كثٌرون:
2.جماعة األخوة فً المسٌح:
األخوٌة
3 .المحبة
ّ
األخوة الكاملة
4.نحو
ّ
ممدمة
إن لفظ "أخ" ٌدل ،فً ألوى معانٌه ،على األشخاص المنحدرٌن من أم واحدة (تكوٌن
 .)2 :4ولكن فً العبرانٌة وفً العدٌد من اللؽات األخرىٌ ،نطبك هذا اللفظ على
أعضاء األسرة نفسها (تكوٌن  ،8 :13أحبار  ،4 :10راجع مرلس  ،)3 :6أو على
أعضاء المبٌلة نفسها ( 2ملون  ،)13 :19أو حتى على أعضاء الشعب نفسه (تثنٌة
 ،3 :25لضاة  )3 :1تمٌٌزا ً لهم عن الؽرباء (تثنٌة  ،)3 -2 :15 ،16 :1وهو
ٌشٌر أخٌرا ً إلى الشعوب المنحدرة من الج ّد األصلً نفسه ،مثل آدوم وإسرابٌل
األخوة المابمة على الجسدٌ ،شٌر
(تثنٌة  ،4 :2عاموس  .)11 :1وبجانب هذه
ّ
أخوة اإلٌمان ( ،)29 :2فً
أخوة أخرى ذات طابع روحً ،هً
الكتاب إلى
ّ
ّ
التعاطؾ ( 2صموبٌل  ،)26 :1فً الوظٌفة المتماثلة ( 2أٌام  2 ،15 :31ملون
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 ،)2 :9فً العهد المعمود (عاموس  1 ،9 :1ملون  1 ،32 :20مكابٌٌن :12
األخوة اإلنسانٌة هً كاختٌار
 .)10وهذا االستعمال المجازي للكلمة ٌدل على أن
ّ
حٌاتً ،ال تمتصر فمط على المرابة الدموٌة ،ورؼم أن هذه األخٌرة تش ّكل دعامتها
الطبٌعٌة .فالوحً ال ٌنطلك من تفكٌر فلسفً ،بؤن كل البشر أخوة بالطبٌعة .لٌس
األخوة الشاملة ،ولكنه ٌعلم أنه
معنى ذلن أن الكتاب الممدس ٌستبعد المثل األعلى فً
ّ
ؼٌر لابل للتحمٌك وٌع ّد السعً إلٌه مخٌبا ً لؤلمل ،ما دام ال ٌبحث عنه ،من خبلل
المسٌح .ومن جهة أخرى ،هذا المثل األعلى هو ما ٌستهدفه العهد المدٌم وٌحاول
تحمٌمه ،خبلل جماعات أخوٌة محلٌّة مإسسة على العنصر أو الدم أو الدٌن .وهو فً
النهاٌة الهدؾ نفسه الذي ٌشرع العهد الجدٌد فً تحمٌمه خبلل جماعة الكنٌسة.
العهد المدٌم
أخوة شاملة
نحو ّ
1.فً بداٌة التارٌخ:
لما "فطر هللا البشر جمٌعا ً من أصل واحد" (أعمال  ،26 :17راجع تكوٌن ،)2 :1
ّ
ولكن هذه األمنٌة لن تصبح حمٌمة إال بعد
األخوة فً آدم،
أودع فً للب البشر أمنٌة
ّ
األخوة المنفصمة العرى،
مسٌرة طوٌلة .ألن لصة أبناء آدم هً فً بداٌتها لصة
ّ
فهذا لاٌٌن ٌمتل أخاه هابٌل حسداً ،حتى أنه ال ٌرٌد أن ٌعلم أٌن ٌوجد أخوه (تكوٌن
 .)9 :4فمنذ آدم ،واإلنسانٌة تحت نٌر الخطٌبة .ومع لاٌٌن ٌُرفع المناع عن الحمد
الذي كانت البشرٌة تحاول عبثا ً أن تخفٌه وراء أسطورة الطٌبة اإلنسانٌة األصٌلة.
فعلى اإلنسان أن ٌعترؾ بؤن الخطٌبة رابضة على عتبة للبه (تكوٌن  .)7 :4وال بد
له من أن ٌنتصر علٌها ،إذا كان ال ٌرٌد أن تتسلط هً علٌه.
األخوة فً العهد:
2.
ّ
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ولبل أن ٌؤتً لنا المسٌح بهذا االنتصار ،سٌمر الشعب المختار بمرحلة طوٌلة من
أخوة
التدرب على
ُّ
أخوة شاملة لكافة البشرٌة برمتها دفعة واحدة  ،بل ّ
األخوة .لٌست ّ
ّ
تجمع أبناء إبراهٌم ،وتموم على اإلٌمان بالرب الواحد ،وترتبط بالعهد نفسه .ذلن هو
المثل األعلى الذي تحدده شرٌعة المداسة" :ال تبؽض أخان … لرٌبن أحببه كنفسن"
(أحبار  .)18 -17 :19ال مشاجرات وال أحماد وال انتمامات ثؤرٌة ،بل معاونة
إٌجابٌة ،على ما تمتضٌه "شرٌعة زواج السلفة" الخاصة بواجب الخصوبة (loi de
" le`virat ):إذا مات إنسان دون عمبٌ ،كون على ألرب األلارب "أن ٌمٌم عمبا ً
ألخٌه" (تثنٌة  ،10 -5 :25تكوٌن  8 :38و .)26إن تارٌخ اآلباء ٌحمل لنا أمثلة
األخوةٌ :تدارن إبراهٌم ولوط الخصومات (تكوٌن  ،)8 :13وٌتصالح
طٌبة لهذه
ّ
ٌعموب مع عٌسو ( ،)4 :33وٌصفح ٌوسؾ عن أخوته ( .)8 -1 :45ولكن ٌصطدم
تطبٌك هذا المثل األعلى دابما ً بمساوة للوب الناس .فالمجتمع اإلسرابٌلً ،كما ٌراه
األنبٌاء ،ما ٌزال بعٌدا ً جدا ً عن هذه المثالٌة :فبل ٌوجد محبة أخوٌة (هوشع ،)2 :4
و "ال ٌشفك واحد على أخٌه" (إشعٌا  ،)20 -18 :9وٌتفشى الظلم بوجه عام،
وتنتفً كل ثمة (مٌخا  ،)6 -2 :7وال ٌمكن أن "ٌتكل إنسان على أحد من أخوته،
فإن كل أخ ٌتعمب أخاه (إرمٌا  ،)4 :9وإرمٌا نفسه ٌتؤلم من اضطهاد أخوته أنفسهم
له (إرمٌا  ،6 :12 ،18 :11راجع مزمور  ،9 :69أٌوب  .)15 :6وٌذ ّكر األنبٌاء
هذا العالم الماسً الملب بمتطلبات العدالة والرأفة والشفمة (زكرٌا  .)10 -9 :7ألٌس
لهم أب واحد؟ (مبلخً  ،)10 :2ألٌس هذا كفٌبلً أن ٌو ّحد بٌن أعضاء العهد،
ّ
األخوة المبنٌة على انتسابهم المشترن إلبراهٌم؟
أخوة تفوق لوة هذه
ّ
وٌوطد بٌنهم ّ
األخوة الحمٌمٌة .فبل شًء ٌسبب
(راجع إشعٌا  .)16 :63كذلن تمتدح كتب الحكمة
ّ
ّ
ولكن الخلٌل الحمٌمً
ألما ً أكثر من هجر األخوة (أمثال  ،7 :19أٌوب ،)13 :19
ٌحب دابما ً وال سٌما عند الضٌك (أمثال  ،)17 :17وال ٌمكن مبادلته بذهب (سٌراخ
 ،)20 :7ألن "األخ أمنع من مدٌنة محصنة" (أمثال  ،19 :18الترجمة السبعٌنٌة).
هللا ٌكره المشاجرات (أمثال  ،)19 :6وٌحب الوفاق (سٌراخ " .)1 :25ما أطٌب
وما ألذ أن ٌسكن األخوة معاً" (مزمور ).1 :133
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3 .نحو مصالحة األخوة األعداء:
األخوة
ومع ذلن ،ال تكفً عطٌة الشرٌعة اإللهٌة إلعادة بناء عالم متآخ ،ألن
ّ
اإلنسانٌة مفتمرة على جمٌع المستوٌات .ومن وراء الخصومات الفردٌةٌ ،شهد
إسرابٌل تفكن أواصر لبابله (راجع  1ملون  )24 :12وٌشعل االنشماق الحروب
بٌن األخوة (راجع إشعٌا ٌ .)9 -1 :7صطدم إسرابٌل فً الخارج مع الشعوب
الشمٌمة المجاورة مثل آدوم الذي ٌتعٌن علٌه أن ٌحبه (تثنٌة  ،)8 :23رؼم أنه أشهر
السٌؾ ضده (عاموس  ،11 :1راجع عدد  .)21 -14 :20وماذا نمول عن األمم
البعٌدة التً ّ
تكن الحمد الشدٌد بعضها لبعض؟ وإزاء هذه الخطٌبة الجماعٌة ٌلتفت
األخوة اإلنسانٌة عندما ٌحمك
األنبٌاء نحو هللا .فهو وحده المادر على استعادة
ّ
الخبلص االسكاتولوجً فً آخر األزمنة .عندبذ سٌجمع هللا ٌهوذا وإسرابٌل فً
شعب واحد (هوشع  ،)11 :1ألن ٌهوذا وإفرابٌم لن ٌحسد بعد أحدهما اآلخر (إشعٌا
 ،)14 -13 :11وسٌجمع هللا شعب ٌعموب بؤسره (مٌخا  ،)12 :2وسٌكون إله
كافة العشابر (ارمٌا  ،)1 :31وسٌسٌر "الشعبان" معا ً فً وفاق (ارمٌا ،)18 :3
تحت راٌة ملن البر ( )6 -5 :23ولن تكون هنان إال مملكة واحدة (حزلٌال :37
األخوة فً النهاٌة إلى كل األمم التً بمصالحتها المتبادلة
 .)22وسوؾ تمتد هذه
ّ
ستنعم مجدّدا ً بالسبلم والوحدة (إشعٌا ).20 -18 :66 ،4 -1 :2
العهد الجدٌد
الجمٌع أخوة فً المسٌح
أخوة شاملة تصبح حمٌمة فً المسٌح ،آدم الجدٌد .وإن تحمٌمها
إن أمنٌة األنبٌاء فً ّ
على األرض فً الكنٌسة ،مع كونه لٌس كامبلً بعد ،هو عبلمة ملموسة الكتماله
النهابً.
1.بكر ألخوة كثٌرون:
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إن ٌسوع بموته على الصلٌب أصبح "بكرا ً ألخوة كثٌرٌن" (رومة  )29 :8ولد
صالح مع هللا وفٌما بٌنهما ،الجماعتٌن المتعادٌتٌن :الشعب الٌهودي من جهة ،واألمم
من جهة أخرى (أفسس  .)18-11 :2فلهما معا ً مجال للدخول إلى الملكوت ،وال
ٌحك لؤلخ األكبر -الشعب الٌهودي  -أن ٌحسد االبن الضال العابد إلى بٌت أبٌه (لولا
 .)32 -25 :15وٌستطٌع ٌسوع بعد لٌامته أن ٌدعو تبلمٌذه أخوته (ٌوحنا :20
 ،17متى  .)10 :28تلن اآلن ،هً الحمٌمة الراهنة ،فجمٌع الذٌن ٌمبلونه ٌصٌرون
أبناء هللا (ٌوحنا  ،)12 :1وأخوة فٌما بٌنهم ،وهذا لٌس بحكم انتمابهم الجسدي
إلبراهٌم ،ولكن بفضل اإلٌمان .بالمسٌح والعمل بمشٌبة اآلب (متى -46 :12
 ،//50راجع  .)32 -28 :21بذلن ٌصبح الناس أخوة للمسٌح لٌس بالمعنى
المجازي ،ولكن بموة الوالدة الجدٌدة (ٌوحنا  .)3 :3فهم مولودون من هللا (،)13 :1
ولهم أصل واحد مع المسٌح الذي لدّسهم "والذي ال ٌستحًٌ أن ٌدعوهم أخوة"
(عبرانٌٌن  .)11 :2فالمسٌح أصبح بالفعل فً كل شًء مشابها ً لنا حتى جعلنا
جمٌعا ً أبناء معه ( .)17 -10 :2وإذ نحن حما ً أبناء هللا بالمعنى العمٌك للكلمة ،وأهل
ألن ننادٌه "أبّا"  ،فإننا نصبح شركاء المسٌح فً المٌراث ،ألننا أصبحنا أخوة له
األخوة بحسب الجسد.
(رومة  ،)17 -14 :8تجمعنا به رابطة ألوى من
ّ
2.جماعة األخوة فً المسٌح:
لمد أرسى ٌسوع األساس أثناء حٌاته ،وأعلن بنفسه شرٌعة الجماعة األخوٌة الجدٌدة:
فمد ردد الوصاٌا التً كانت تنظم العبللات بٌن األخوة وأبلؽها الكمال (متى -21 :5
 .)26وأفرد مكانة هامة لواجب النصح األخوي (متى  .)17 -15 :18وإذا كان
هذا النص األخٌر ٌترن مجاالً لتصور جماعة تنطوي على ذاتها ،وتنبذ األخ ؼٌر
المإمن ،فهنان نصوص أخرى تظهر تفتحها على الجمٌع (متى  .)47 :5فٌجب
على كل واحد أن ٌمارس المحبة نحو األصؽر من األخوة المعوزٌن ،ألن فٌهم ٌلتمً
المسٌح دابما ً (متى  .)40 :25وبعد المٌامة إذ "ثبّت بطرس أخوته" (لولا -31 :22
"أخوة" ( 1بطرس  .)9 :5وأنهم فً البداٌة،
ٌ ،)32شكل التبلمٌذ معا ً وفٌما بٌنهم
ّ
ٌستمرون فً اطبلق تسمٌة "أخوة" على الٌهود ألرانهم فً الجنس (أعمال ،29 :2
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 .)... 17 :3ولكن لن ٌرى بولس فٌهم بعد ذلن سوى أخوة له "بحسب الجسد"
(رومة  ،)3 :9فمد نشؤ جنس جدٌد ٌشمل الٌهود واألمم (أعمال ،)2 -1 :14
المصالحٌن باإلٌمان فً المسٌح .وال ٌعود هنان شًء ٌفرق بٌن أعضابه ،ولو فارق
الوضع االجتماعً بٌن السادة والعبد (فٌلٌمون  ،)16فهم جمٌعهم واحد فً المسٌح،
جمٌعهم أخوة ومإمنون وأحباء هللا (راجع كولوسً  .)2 :1هإالء هم أبناء إبراهٌم
ٌكونون جسد المسٌح ( 1كورنتس -12 :12
الحمٌمٌون (ؼبلطٌة  .)29 -7 :3إذ ّ
لؤلخوة فٌما بٌنهم.
 ،)27فإنهم وجدوا فً آدم الجدٌد األساس والٌنبوع
ّ
األخوٌة
3 .المحبة
ّ
"األخوة
تجد المحبة األخوٌة مجال الممارسة أوالً داخل الجماعة المإمنة .فهذه
ّ
المخلصة" ال تمثل مجرد المحبة الطبٌعٌة للبشر ،إذ أنها ال ٌمكن أن تؤتً إال
بواسطة الوالدة الجدٌدة ( 1بطرس  .)23 -22 :1وهً لٌست من لبٌل الحب
األفبلطونً ،ألنها وإن سعت لبلمتداد إلى كل البشر ،إال أنها تمارس نشاطها داخل
الجماعة الصؽٌرة ،بتحاشً الحزازات (ؼبلطٌة  ،)15 :5وبالتعاون المتبادل (رومة
 ،)1 :15و االحسان ( 2كورنتس ٌ 1 ،9 :8وحنا  ،)17 :3والرلة ( 1كورنتس
 ،)12 :8فهً التً ّ
تعزي بولس الرسول عندما ٌصل إلى رومة (أعمال .)15 :28
والمدٌس ٌوحنا ،فً رسالته األولىٌ ،بدو أنّه أبمى للفظ "أخ" معناه المحدود ،أال وهو
العضو فً الجماعة المإمنة .وٌجعل الحبّ األخوي منالضا ً لمسلن لاٌٌن (ٌ 1وحنا
 .)16 -12 :3وهو ٌرى فٌه العبلمة التً ال ؼنى عنها للمحبّة نحو هللا (ٌ 1وحنا
).12 -9 :2
األخوة الكاملة
4.نحو
ّ
ّ
ولكن جماعة المإمنٌن ال تتحمك أبدا ً فً كمالها ،فً هذه الحٌاة األرضٌة ،فمد تضم
بعض الناس ؼٌر المستحمٌن ( 1كورنتس  ،)11 :5كما لد ٌدخلها أخوة كذبة
(ؼبلطٌة 2 ،5 -4 :2كورنتس  .)26 :11ولكنها تعلم أنه سٌؤتً الٌوم حٌث ٌنبذ هللا
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الشٌطان الذي ٌتّهم جمٌع االخوة أمامه (رإٌا  .)10 :12وفً انتظار هذا النصر
األخوة
النهابً الذي سوؾ ٌحمك لجماعة المإمنٌن كمالها ،فهً تشهد منذ اآلن بؤن
ّ
اإلنسانٌة تسٌر سٌرها نحو اإلنسان الجدٌد الذي كانت تصبو إلٌه البشرٌة منذ البدء.

اختبار
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :اختبار شعب هللا
1.اختبار إٌمان االنسان:
2.اختبار المحبة:
3.اختبار الرجاء:
ثانٌاً :اختبار الطبٌعة البشرٌة
1 .االختبار على المستوى الشخصً:
2.االختبار على المستوى الجماعً:
العهد الجدٌد
أوالً :اختبار المسٌح
ثانٌاً :اختبار الكنٌسة
ثالثاً :اختبار المسٌحً
1.اختبار الروح:
2.االختبار عبور نحو هللا:
ممدمة
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توحً كلمة "اختبار" إلى الذهن بنوعٌن من المعانًٌ :تّجه النوع األول نحو ما ٌعمله
اإلنسان ،مثل االمتحان أو السباق .وٌرتبط النوع اآلخر بما ٌتح ّمله اإلنسان من ألم
جراء مرض أو فشل أو فمدان عزٌز .وإذا كانت الكلمة لد انتملت من المعنى
من ّ
األول إلى الثانً ،فهذا ٌرجع بدون شن إلى حكمة مستمدة من أصل دٌنً ،ترى فً
األلم اختبارا ً ٌكشؾ بواطن اإلنسان .إن المعنى المعلوم ٌتمدم على سواه فً الكتاب
الممدّس ،وهو ٌعطً الجذور الربٌسٌة للكلمة (بالعبرٌة ناساه ،باحان ،حالار،
وبالٌونانٌة : diakrineinو )  peirazeinمعنى "االمتحان" أي محاولة معرفة
حمٌمة األشٌاء العمٌمة ،الكامنة وراء المشور المتملّبة .فعلى مثال المزٌج وعلى مثال
المراهكٌ ،جب على اإلنسان أن ٌظهر ممدرته .ولٌس فً هذا ما ٌحمل فً ذاته
ّللا واإلنسان والشٌطان .فاهلل ٌختبر
معنى األلم .ولد ٌموم بمبادرة االختبار هذه ّ
اإلنسان لٌكشؾ بواطن للبه (تثنٌة  ،)2 :8ولكً ٌمنح الحٌاة (ٌعموب .)12 :1
كذلن ٌحاول اإلنسان من ناحٌته أن ٌثبت لنفسه أنه "مثل هللا" ،إال أن هذه المحاولة
ٌتحول
تؤتً نتٌجة إؼراء وتإدّي إلى الموت (تكوٌن  ،3رومة  .)11 :7وهنا
ّ
المجرب .وهكذا نرى أن
االختبار إلى تجربة بتد ّخل عصر ثالث وهو الشٌطان
ّ
االختبار مو ّجه لمنح الحٌاة (تكوٌن ٌ ،17 :2عموب  ،)12 -1 :1بٌنما تلد التجربة
الموت (تكوٌنٌ ،3عموب ،)14 -13 :1فاالختبار هو عطٌّة النعمة ،بٌنما التجربة
هً الدعوة إلى الخطٌبة .إن هذا الوالع الذي ٌختبره اإلنسان والخاضع لبلختبار
والتجربة ال ٌرتبط بالنظام األخبللً فحسب ،ولكنه ٌندرج ضمن درامة تارٌخٌة
دٌنٌة ،وٌلزم الحرٌة أن تُع ِلن مولفا ً فً الزمن لتواجه هللا والشٌطان ،ففً كل مرحلة
من مراحل تحمٌك المصد اإللهًٌ ،نتظر هللا جواب اإلنسان .عاش شعب هللا أوالً هذه
الدرامة ،وسٌكشؾ "الحكماء" عن أبعادها بالنسبة إلى الجنس البشري ،وأخٌرا ً ستجد
هذه الدرامة حلّها فً المسٌح .وإزاء ذلنٌ ،بدو هذا الوالع المزدوج من اختبار
وتجربة عمبلً من هللا ،ثم ٌشٌر العهد المدٌم فً مرحلته األخٌرة إلى الشٌطان بصفته
العلّة الشخصٌة للتجربة األولى ،لكن معنى هذه الدرامة ال ٌنكشؾ تماما ً إالّ فً
المبارزة التً تمابل فٌها المسٌح والشٌطان.
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العهد المدٌم
أوالً :اختبار شعب هللا
ّ
ولكن
بدأت الدرامة فً وعً إسرابٌل مع وعد هللا باختٌاره شعبا ً له بعهد ٌعمده معه.
هذا األمل الذي نشؤ هكذا سٌحتاج إلى مزٌد من التنمٌة.
1.اختبار إٌمان االنسان:
اختبار إلٌمانه ،كما
فً مرحلة أولىٌُ ،دعى اإلنسان إلى االلتزام تجاه الوعد فٌحدث
ٌ
حصل إلبراهٌم وٌوسؾ وموسى وٌشوع (عبرانٌٌن  ،40 -1 :11سٌراخ ،2 :44
 1مكابٌٌن  .)52 :2وتش ِ ّكل ذبٌحة اسحك دون ّ
شن االختبار األمثل (تكوٌن :)22
ولكً ٌصل هللا بالوعد إلى تمامهٌ ،جب على اإلنسان أن ٌعبّر عن إٌمانه بطاعة
وٌمر إسرابٌل ،بعد خروجه من مصر ،بتجربة عدم
حرة تموم بتطابك االرادتٌن.
ّ
ّ
اإلٌمان :إنه ّ
شن فً حضور هللا الخبلصً أثناء محنته فً البرٌة (خروج .)7 :17
وهذا الرفض لئلٌمان ٌُحا َكم إسرابٌل علٌه .فبل ٌكتمل الفصح إال للنسل المإمن .وهو
وحده الذي ٌرث أرض المٌعاد .وباإلضافة إلى ذلن ،توضّح خبرة الصحراء المٌمة
البلهوتٌة للتعبٌر عن "تجربة الرب" .ولهذا التعبٌر ،ثبلثة معان .فإما أن اإلنسان
ٌرٌد الخروج من محنته ،فٌلزم هللا أن ٌضع لها ح ّدا ً (راجع خروج :17 ،25 :15
 ،)7 -1وإما أنه ٌضع نفسه فً ورطة ال خبلص منها ،لٌرى إن كان هللا لادرا ً على
أن ٌنتشله منها ،وإما أنه ٌتثبّت ،بالرؼم من كل العبلمات الواضحة ،بطلب "آٌات"
أخرى ،دلٌبلً على الموة اإللهٌة (مزمور  ،9 :95مرلس ).13 -11 :8
2.اختبار المحبة:
كون منه شعباً .تلن هً بداٌة المرحلة الثانٌة
وٌبت هللا عهدا ً مع هذا الجمع الذي َّ
التً ت ّم فٌها اختبار أمانة الشعب للعهد ،وٌمكن تسمٌتها "اختبار المحبة" .لمد اختار
الشعب فعبلً أن ٌخدم إلهه (ٌشوع  ،)18 :24لكن ال ٌزال للبه منمسماً .فلبلختبار
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فوابده إذ إنّه ٌُلزم الشعب بإعبلن محبته هلل وإثباتها بالفعل ،وٌعمل على تنمٌة الملب
من ك ّل شواببه .وذلن ٌش ّكل عمبلً طوٌل المدى ٌباشره هللا (استعارة النار والسبّان:
بالتدرج البطًء بعض المجموعات التشرٌعٌة (شرٌعة
وتتكون
اشعٌا .)26 -25 :1
ّ
ّ
العهد ،شرٌعة المداسة و شرٌعة البلوٌٌن) ،إذ ٌو ّجه هللا إلى شعبه النداء إلى المداسة
(الوٌٌن ،فً أماكن متفرلة) .وٌمابل هذا االختبار الجدٌد حكم جدٌد :فالسبً الذي
ٌعتبر رجوعا ً إلى البرٌّة هو جزاء عبادة األوثان الممابلة للزنا (هوشع ).2
3.اختبار الرجاء:
التصرؾ اإللهً هو إٌّاه
سوؾ ترجع من األسر بمٌة صؽٌرة فمط ،ممت َ َحنَة .وسٌظ ّل
ّ
أثناء محنة إسرابٌل تحت عٌنً ٌهوه ( 1ملون  ،)18 :19وأثناء محنة ٌسوع
(رومة  .)5 -1 :11فً كلتا الحالتٌن ،لم ٌسفر االختبار عن بمٌّة ،إالّ بفضل النعمة
اإللهٌة وحدها .لمد أظهر األسر والفترة الطوٌلة التً تلته عدم إمكانٌة تحمٌك الوعد
مرت أزمنة طوٌلة وحدثت معارضات واضطهادات،
اإللهً بالوسابل البشرٌة .لمد ّ
عؾ الشعب .فلم تكن هذه كلها لتثٌر موضوع اإلٌمان بكلمة هللا أو األمانة
وظهر ُ
ض ُ
نحو العهد ،بمدر ما طرحت موضوع تنفٌذ الوعد اإللهً نفسه .هكذا منذ السبً حتى
مجًء المسٌح ،سٌصبح االختبار الذي ستتعرض له البمٌة الصؽٌرة أساسا ً الختبار
الرجاء .إن ملكوت هللا ٌبدو متؤخرا ً فً ظهوره ،ودون أجل محدد .فالتجربة هً
تجربة اللحظة الحاضرة ،تجربة هذا العصر ،أي تجربة االندماج واالستمرار فً هذا
العالمٌ .مر شعب هللا بخطر االستمرار فً هذا العالم الحاضر ،وٌعانً تجربة "هذا
الجٌل" ،تجربة العالم ولما بدا خطر العلمنة ،أخذ الشعب ٌزٌد من وعٌه لعمل
الشٌطان "سٌّد هذا العالم" ( أٌوب  .)2 -1إن اختبار الرجاء هذا هو األكثر عمما ً
واألكثر تنمٌة .فبمدر ما ٌمترب هللا من اإلنسانٌ ،زٌد هللا فً امتحانه (ٌهودٌت :8
 .)27 -25وسٌنتهً االختبار بحكم أخٌر هو مجًء الملكوت أو حلول الدهر اآلتً
فً هذا العالم الحاضر.
ثانٌاً :اختبار الطبٌعة البشرٌة
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1 .االختبار على المستوى الشخصً:
تعرض لها الشعب إلى المستوى
ٌنتمل "الحكماء" فً تؤمبلتهم من االختبارات التً ّ
الشخصً ،فٌشدّدون على مظهر آخر من مظاهر االختبار وهو األلم ،وباألخص ألم
الصدٌك .وهنا ٌبلػ االختبار ألصى حدّته وٌصٌر هللا ألرب ما ٌكون من اإلنسان،
فبل ٌعود اإلنسان ٌواجه تحدّي المستحٌل فحسب بل البلمعمول .وعندما ٌبلػ االختبار
ٌتحول إلى تجربة :ال تجربة الشن فً لدرة هللا أو الخٌانة
هذه الدرجة من الحدّة،
ّ
التمرد والتجدٌؾ علٌه ،تلن هً الطرٌمة
لعهده أو تفضٌل العالم علٌه ،بل تجربة
ّ
سر
التً ٌشهد بها الشٌطان هللٌ .فتح كتاب أٌوب باب النماش وٌختمه باللجوء إلى ّ
التهرب من
الحكمة اإللهٌة التً ال ٌمكن سبر ؼورها .وٌفعل ذلن ،ال على سبٌل
ّ
سر
الموضوع ،بل فً اعتراؾ خاشع بؤن المحبة ترفع اإلنسان لتكٌّفه تدرٌجٌا ً مع ّ
هللا (راجع تكوٌن  .)22ولد نجد أضواء متزاٌدة للر ّد على هذه المشكلة فً نشٌد
"عبد الرب" (أشعٌا  13 :52إلى  .)12 :53وخاصة فً الكتب الصادرة أثناء
متفرلة) .فً هذه
الضٌك الشدٌد (دانٌال  ،4 -1 :12 ،27 -24 :9حكمة ،فً أماكن
ّ
الكتب ،تبدو المحنة ؼٌر لابلة للح ّل على المستوى الشخصً ،ألن مصدرها نابع من
خارج اإلنسان (حكمة  ،)24 :2 ،13 :1إنها والع مبلزم للطبٌعة البشرٌة وخاص
بالجنس البشري ككل .ولكن هنان شخصا ً واحدا ً سٌستطٌع أن ٌفتح لها الطرٌك إلى
الحٌاة ،وهذا الشخص لن ٌخضع لسلطة الشٌطان ،وسٌكون متضامنا ً مع "الجماعة"
 ،ولابما ً ممامها .وسٌتحمك الحكم فً مجًء "العبد" المنتظر.
2.االختبار على المستوى الجماعً:
نرى فً هذه النتابج آثار الفكر الكهنوتً وهً تشبه إلى ح ّد كبٌر تلن النتابج التً
وصل إلٌها كتاب التكوٌن ،عندما ٌصؾ أصول األشٌاء ،والتً من شؤنها أن تجعلنا
ندرن عمك الطبٌعة البشرٌة .وٌش ّكل االختبار اإللهً أخٌراً ،أبلػ إعبلن عن محبة
هللا المجانً وحرٌّته السامٌة .ولذا ٌطلب هللا أن ٌكون جواب اإلنسان على أعظم لدر
من الحرٌة .واالختبار هو بحك المجال المتاح لهذا الجواب .وٌظهر اإلصحاح الثانً
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من كتاب التكوٌن ،بؤسلوب مجازي ،هذه العناٌة المجانٌّة التً ٌبدٌها هللا إزاء سٌّد
الخلٌمة وهو اإلنسان .إن محبة مثل هذه لابمة على االختٌار ،وال ٌمكن أن ٌفرضها
هللا على اإلنسان فرضا ً بل ٌتطلّب منه لبولها بحرٌّة .ومن هنا ،كان الب ّد من
االختبار ،خبلل شجرة المعرفة (تكوٌن  ،)17 :2وهكذا ٌكشؾ لنا الكتاب الممدس
مموماتها األساسٌة .ال ٌكون اإلنسان إنسانا ً ومسإوالً مسإولٌة
الطبٌعة البشرٌة فً ّ
كاملة إال إذا كان له المدرة الدابمة على اختٌار هللا الذي دعاه أن ٌكون "على
صورته" .إالّ أن آدم اختار نفسه كإله (تكوٌن  .)5 :3ذلن أن بٌن االختبار
واالختٌار ،حدثت األزمة أي التجربة التً تنكشؾ علّتها الشخصٌة أال وهً
الشٌطان (تكوٌن  ،3راجع أٌوب  1إلى  .)2وهكذا نرى للتجربة معنى ٌضٌؾ شٌبا ً
مجرد اختبار" :إن الخطٌبة اتخذت من الوصٌة سبٌبلً" وأدّت إلى الموت
إلى ما هو
ّ
(رومة  .)11 -9 :7لمد برزت عناصر جدٌدة :وهً الشرٌر الكذّاب الذي ٌظهر
أٌضا ً بمظهر المض ّل .ال ٌختار اإلنسان عزلته إالّ إذا اعتمد أنه سٌجد فٌها الحٌاة.
وإذا لم ٌجد فٌها إالّ العري والموت ،فهذا دلٌل على أنه انخدع .وٌتض ّمن اختباره
أساسا ً كفاحا ً ضد الكذب ،وصراعا ً مستمٌتا ً لٌحدّد ،طبما ً
ّ
للحك ،مولفا ً تجد فٌه الحرٌة
مجال ممارستها الوحٌد (ٌوحنا  .)44 -32 :8ذلن هو الجواب األخٌر على
تساإالت "الحكماء" .تخوض البشرٌة اختبارا ً ٌفولها ولن تتؽلّب علٌه إالّ بفضل وعد
أعطً على سبٌل نعمة (تكوٌن  )15 :3أي بفضل مجًء "النسل" الذي سٌصل
باالختبار إلى االنتصار النهابً.
العهد الجدٌد
أوالً :اختبار المسٌح
لمد وضع الشٌطان المسٌح فً الموالؾ التً كان لد سمط فٌها آدم والشعب ،والتً
كان ٌرزح تحت ثملها المساكٌن .فً ٌسوع المسٌح ٌتطابك االختبار مع التجربة ولد
تؽلّب علٌهما ،ألنه عندما واجههما بنجاح ،بلؽت المحبة اإللهٌة أوجها ،وهً
المحرن األول لبلختٌار أساس االختبار والتجربة لئلنسان .إن المسٌح هو "النسل"،
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وفما ً للوعد وبكر الشعب الجدٌد .ففً البرٌة (لولا ٌ ،)2 -1 :4نتصر ٌسوع على
المج ّرب فً عمر داره (راجع 8- 19). 1 :11فهو "اإلنسان" الذي ٌحٌا ،أخٌراً،
وأساسا ً بكلمة هللا وفً الولت نفسه هو الربّ "المخلّص" ،الذي ٌستمر شعبه فً
تجربته (متى  .)18 :22 ،3 :19 ،1 :16إن ٌسوع هو الملن األمٌن ،والراعً
الصالح الذي ٌحب خاصته حتى النهاٌة .والصلٌب هو االختبار األول (ٌوحنا :12
ٌ )28 -27ثبت به هللا محبته (ٌ .)16 -14 :3سوع هو البمٌة الصؽٌرة التً ٌر ِ ّكز
ٌتعرض ٌسوع
فٌها اآلب ك ّل محبته الكامنة فً االختٌار األول :فً هذه الثمة البنوٌة،
ّ
لبؽض العالم ،وٌنتصر علٌه فً الولت نفسه (ٌوحنا ٌ .)33 :16 ،18 :15سوع هو
فٌحول تجربة التجدٌؾ
"عبد الرب" وحمل هللاٌ .حمل على الصلٌب خطٌبة البشر
ّ
إلى شكوى بنوٌة ،والموت البلمعمول إلى لٌامة (متى  ،46 :27لولا ،46 :23
فٌلبً  .)9 -8 :2وبصفته آدم الجدٌد ،وصورة اآلب ،تؤخذ تجربته لٌمة تجربة
الرأس :إنها تتخلل الظهور اإللهً وبدء ممارسة رسالته (مرلس .)14 -11 :1
وعلى مدى حٌاته ،سٌمابلها كالوجه المضاد إلرادة اآلبٌ ،جدها فً ألاربه (مرلس
 )35 -33 :3وبطرس (مرلس  )33 :8وفً طلب اآلٌات المبهرة (مرلس :8
 )12وفً التحمٌك المادي للخبلص المنتظر (ٌوحنا  .)15 :6أخٌراً ،لبل إتمام
المرحلة النهابٌة من رسالته ٌتع ّرض للتجربة األخٌرة وهً نزاعه فً بستان الزٌتون
المجرب منذ البداٌة حتى النهاٌة (لولا
(لولا  40 :22و .)46هكذا ،بانتصاره على
ّ
ٌ ،)13 :4دخل المسٌح أخٌرا ً البشرٌة الجدٌدة فً وضعها الحمٌمً وفً الدعوة إلى
البنوة (عبرانٌٌن ).18 -10 :2
ّ
ثانٌاً :اختبار الكنٌسة
تبررت الجماعة بواسطة "العبد"
مبررة ،كما ّ
من اختبار المسٌح تخرج الكنٌسة ّ
(اشعٌا  .)11 :53وتتبع رسالتها سٌر المسٌح عٌنه ( 2تٌموتاوس  ،11 -9 :2لولا
 .)30 -28 :22والمعمودٌة التً فٌها ٌصبح فصح المسٌح فصح الكنٌسة تش ّكل
ٌجر وراءه محنا ً الحمة (عبرانٌٌن .)39 -32 :10
اختبارا ً (مرلس ّ )39 -38 :10
هنا تختلط المفردات التً تعبّر عن االختبار مع الكلمات التً تعبّر عن األلم
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(اضطهاد  ، diogmosمحنة أو شدة ) thlipsisوالتً تعبّر عن الصبر (ال سٌما
 hypomeneمثابرة) .ولهذا األسلوب فً العهد الجدٌد ،صدى اسكاتولوجً لبلأن ٌكون سٌكولوجٌا ً .ولرب مجًء الرب ٌجعل المماومة بٌن النور والظلمات تبلػ
تتموى األمانة فً االضطهاد
حدّها األلصى .والكنٌسة هً مكان االختبار ،حٌث ّ
(لولا  ،19 -12 :21 ،15 -13 :8متى  ،)13 -9 :24وحٌث ٌخرج اإلنسان من
الشدّة "مم ّحصاً"ٌ .حمل اختبار الكنٌسة هذا طابعا ً رإٌوٌاًٌ ،كشؾ حمابك خفٌّة عن
اإلنسان الجسدي ،ومدى المسإولٌة المسلّمة لكل األشخاص الذٌن ٌرسلهم اآلب فً
رسالته الكبرى :المسٌح (عبرانٌٌن  ،)18 -14 :2وبطرس (لولا ،)32 -31 :22
والتبلمٌذ (لولا  )13 -12 :21وكل كنٌسة أمٌنة (رإٌا  .)10 :2بهذا المعنى ٌبلػ
االختبار والرسالة ذروتهما فً االستشهاد .ولكن فً الكفاح االسكاتولوجً األخٌر
الذي ٌش ِ ّكل االختبار الخاص بالكنٌسة ،تنكشؾ علّة التجربة الحمٌمٌة :بٌنما ٌختبر هللا
ٌجربهم (لولا  ،31 :22رإٌا -9 :12 ،10 :2
خاصته ،الشٌطان وحده هو الذي ّ
 .)10وتمٌط الكنٌسة ،الوالعة تحت االختبار ،اللثام عن المضلّل ،الشاكً ،مإدٌّة
الشهادة بواسطة البارللٌط ،عن الروح المنتصر الذي ٌمودها إلى هدؾ الفصح
األخٌر (رإٌا  ،3 -2لولا ٌ ،12 -11 :12وحنا  .)15 -1 :16ولذلن تبدو
الكنٌسة ،فً كتب الرإى والعة تحت االضطهاد ،وفً الولت نفسه ،حاصلة على
الخبلص (دانٌال  ،1 :12رإٌا  2 ،10 :3بطرس  .)9 :2فٌعبّر االختبار عن
معرضة لبلمتحان وهً نمٌة ،وفً حاجة مستمرة إلى
وضع الكنٌسة التً ما تزال ّ
تطهٌر وهً مجٌدة .وتؤتً ؼالبا ً التجارب الخاصة بالكنٌسة من تجاهل أحد هذٌن
العنصرٌن المتداخلٌن فً تكوٌنهما.
ثالثاً :اختبار المسٌحً
1.اختبار الروح:
تبلزم البشارة باإلنجٌل الضٌك الشدٌد الذي سٌحصل فً آخر األزمنة (متى :24
 .)14ولذا سٌكون االختبار ضرورٌا ً بنوع خاص للمإتمنٌن على خدمة الكلمة (1
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تسالونٌكً  2 ،4 :2تٌموتاوس  ،)15 :2وإالّ تحولت رسالتهم إلى تجارة (2
كورنتس  .)17 :2والمرور باالختبار ،شرط للرسالة ( 1تٌموتاوس  ،10 :3فٌلبً
 .)22 :2ومن هناٌ ،مكن تمٌٌز المرسلٌن الكذبة (رإٌا ٌ 1 ،2 :2وحنا .)1 :4
على المستوى السكٌولوجًٌ ،سبر هللا ؼور الملوب وٌختبرها ( 1تسالونٌكً ،)4 :2
المجرب (أعمال 1 ،3 :5
وٌسمح فمط بالتجربة ( 1كورنتس  )13 :10التً ٌثٌرها
ّ
كورنتس  1 ،5 :7تسالونٌكً  )5 :3خبلل العالم (ٌ 1وحنا  )19 :5وخصوصا ً
خبلل المال ( 1تٌموتاوس  .)9 :6ولذلن ٌجب أن نطلب أالّ "ندخل فً تجربة"
(متى  ،)41 :26 ،13 :6فهً تمود إلى الموت (ٌعموب  .)15 -14 :1فشتّان بٌن
ٌجرب هللا (لولا  .)11 -1 :11إن االختبار هو
مولؾ الصبلة البنوٌة ومولؾ الذي ّ
كالتجربة التً ال ٌسمط فٌها المرء ،وتفضً به إلى الحٌاة .وهً من متطلبات الحٌاة
فً ٌسوع المسٌح" :فكل من أراد أن ٌحٌا فً المسٌح حٌاة التموى أصابه االضطهاد"
للنمو (راجع لولا )15 -13 :8
( 2تٌموتاوس  ،)12 :3إنه شرط ضروري
ّ
المجربة ( 1كورنتس
والصبلبة ( 1بطرس  :7 -6 :1فً سبٌل الدٌنونة) وللفضٌلة
ّ
 .)19 :11والتواضع ( 1كورنتس  .)12 :10وباختصار ،إن االختبار هو طرٌك
الفصح الداخلً ،طرٌك المحبة المشبّعة بالرجاء (رومة  .)5 -3 :5منذ ذلن الحٌن،
ٌعتبر اإلنسان مسٌحٌا ً مم ّحصا ً عندما ٌختبر الروح :فاالختبار ٌفتح الملب لمبول
المزٌد من عطاٌا الروح المدس وهو من خبلل االختبار ٌحررنا .وهكذا ٌعرؾ
المتحرر من لٌوده والمستنٌر بالروح المدس (ٌ 1وحنا  20 :2و )27كٌؾ
المسٌحً
ّ
ٌمٌّز وٌتحمك و "ٌختبر" كل شًء (رومة  ،2 :12أفسس  .)10 :5هذا هو األساس
الروحً لفحص الضمٌر الذي لٌس هو حسابا ً "روحٌا ً"  ،بمدر ما هو دٌنامٌكً ،فٌه
ٌختبر اإلنسان نفسه فً نور الروح المدس ( 2كورنتس  ،5 :13ؼبلطٌة ).1 :6
2.االختبار عبور نحو هللا:
ٌدعونا الكتاب الممدس إلى أن نعطً لبلختبار معنى لدسٌاً .إن االختبار هو عبور
"نحو هللا" من خبلل مخططه .تجتمع وجوه االختبار المختلفة من إٌمان وأمانة
ورجاء وحرٌة فً امتحان المسٌح األكبر الذي ٌواصله فً الكنٌسة وفً كل مسٌحً
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والذي سٌنتهً بوالدة كون جدٌد (رومة  )25 -18 :8وستكشؾ المعركة
االسكاتولوجٌة فً آخر األزمنة معنى اآلالم التً ترتّبت على االختبار فً لصد هللا،
الذي ٌهدؾ إلى جعل اإلنسان مشاركا ً فً الطبٌعة اإللهٌة ( 2بطرس  .)4 :1فً
المسٌح ،نرى تبلزما ً حتمٌا ً بٌن االختبار الذي هو من هللا والتجربة التً هً من
الشٌطان .إنهما ٌجعبلن اإلنسان ٌعبر من الحرٌة المعروضة إلى الحرٌة المعاشة،
سر هللا ،أما اإلنسان
من االختٌار إلى العهدٌ .رفع االختبار اإلنسان إلى مستوى ّ
سر
المجروح فٌزداد ألما ً كلما لرب هللا منه .وبالروح ٌستطٌع اإلنسان أن ٌدرن فً ّ
الصلٌب العبور من الخلك األول إلى الثانً ،ومن عالم األنانٌة إلى عالم المحبة .حما ً
لبلختبار طابع فصحً.
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اختيار
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً  :خبرة االختٌار
1.الحدث األصلً:
2.االختٌار االلهً:
3.االختٌار حادث متواصل:
آ ) لبل إبراهٌم:
ب ) ومن خبلل اآلباء:
جـ ) من داخل شعبه المختار:
ثانٌاً :معنى االختٌار
1.اصل االختٌار:
2.هدؾ االختٌار:
3.نتٌجة االختٌار:
ثالثاً :االختٌار الجدٌد ،االسكاتولوجً
1.اختٌار ورذل:
2.العبد المختار:
العهد الجدٌد
ّأوالًٌ :سوع المسٌح المختار من هللا
ثانٌاً :الكنٌسة شعب مختار
1.اختٌار االثنً عشر:
2.االختٌار االلهً فً الكنٌسة:
ثالثاً :مختارون أو مرذولون
ممدمة
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ّ
ولكن
بدون مفهوم االختٌار ،ال نفهم شٌبا ً عن لصد هللا ومشٌبته بخصوص اإلنسان.
اإلنسان الخاطا الذي فمد ثمته باهلل نهابٌا ً والذي ال ٌشعر إالّ بالحسد نحو أخوته
ٌرفض لبول نعمة هللا وسخابه ،بل ٌعترض علٌهما عندما ٌنعم بهما أحد ؼٌره (متى
 .)15 :20أ ّما إذا انتفع هو بهما ،فإنه ٌتباهى بها كؤنها خٌرات اكتسبها بفضله
وحده .وهنان فرق شاسع بٌن ؼضب لاٌٌن على أخٌه (تكوٌن  )5 -4 :4وؼ ّم بولس
صة للبه فً صبلة شكر
الذي ٌتؤلم من أجل بنً لومه (رومة  ،)3 -2 :9فٌصبّ ؼ ّ
هلل على "لراراته الخفٌة وطرله ؼٌر المفهومة" ( ،)33 :11فبٌن المولفٌنٌ ،مت ّد
الطرٌك كله الذي ٌمود من الخطٌبة إلى اإلٌمان ،هذه هً مسٌرة الفداء ،ومضمون
الكتاب الممدس بؤجمعه.
العهد المدٌم
أوالً  :خبرة االختٌار
1.الحدث األصلً:
تموم خبرة االختٌار عند إسرابٌل فً إدراكه أن مصٌره ٌختلؾ عن مصٌر الشعوب
األخرى ،وأنه ٌتمتّع بوضع فرٌد ٌرجع لٌس إلى الصدفة أو إلى توفٌك بشري ،ولكن
إلى مبادرة ممصودة وسامٌة من جانب ٌهوه .وإذا كانت المصطلحات األصلٌة
المعبّرة عن االختٌار (مثل الكلمة العبرٌة "باحار" ومشتمّاتها) حدٌثة العهد ،إال ّ
أن
التصرؾ االلهً لدٌم لدم وجود إسرابٌل .وال ٌنفصل هذا الوعً عن
الوعً بهذا
ّ
العهد ،بل ٌعبّر فً آن واحد عن طبٌعته الفرٌدة (إسرابٌل وحده بٌن كثٌرٌن آخرٌن)
سره الباطنً (ان هللا لد اختاره) .وهكذا فإن هذا الوعً ٌعطً عمما ً دٌنٌا ً للعهد
وعن ّ
وٌرفعه إلى مرتبة السر.
2.االختٌار االلهً:

64

ترجع االلرارات األولى باالختٌار اإللهً إلى ألدم الصٌػ المعبّرة عن إٌمان
إسرابٌل .فالصبلة الطمسٌة الخاصة بالبواكٌر التً ٌذكرها كتاب التثنٌة 11 -1 :26
تحتوي على لانون إٌمان لدٌم ج ّدا ً ٌموم جوهره على المبادرة اإللهٌّة التً أخرجت
العبرانٌٌّن من مصر لتمودهم نحو األرض المباركة .ورواٌة العهد المبرم فً شكٌم
على ٌشوع ترجع بتارٌخ إسرابٌل إلى اختٌار من هللا" :فؤخذت إبراهٌم أباكم" (ٌشوع
وتنوه بؤنّه ال ٌمكن أن تتم االستجابة لهذه المبادرة االّ بمبول حر من
،)3 :24
ّ
ّ
الشن فً أن الصٌػ المذكورة
الشعب" :فاختاروا لكم من تعبدون" (.)15 :24
بمناسبة عهد سٌناء أكثر حداثة من حٌث الزمن" :اتّخذنا ملكاً" (خروج ،)9 :34
ّ
ولكن هذا اإلٌمان المعلن
صة من جمٌع الشعوب" (،)5 :19
"فإنكم تكونون لً خا ّ
لابم من لبل فً إحدى نبوءات بلعام" :كٌؾ ألعن من لم ٌلعنه هللا … إنّه شعب
سٌسكن وحده وال ٌحسب بٌن األمم" (عدد  .)9 -8 :23وألدم من ذلن أٌضا ً نجده
فً نشٌد دبورة ،الذي ٌمرن بالتناوب عظابم "الرب إله إسرابٌل" (لضاة  3 :5و :5
 )11بسخاء المحاربٌن الذٌن لدّموا أنفسهم "للرب" (لضاة  2 :5و 9و 13و).23
3.االختٌار حادث متواصل:
ك ّل هذه اإللرارات تروي تارٌخاً ،وتشهد باستمرارٌة لص ٍد واح ٍد وتظهر اختٌار
الشعب مم ّهدا ً له بمجموعة اختٌارات سابمة ،ومواصبلً نموه بانتماء مختارٌن جدد.
آ ) لبل إبراهٌم:
ٌحتوي تصمٌم البشرٌة على تفضٌبلت إلهٌة (هابٌل ،تكوٌن  ،)4 :4ومعامبلت
بارا ً أمامً
تمٌٌزٌة (أخنوخ ،تكوٌن  ،)24 :5وحادث فرٌد (نوح "إنً إٌان رأٌتُ ّ
فً هذا الجٌل" ( ،)1 :7والبركة الممنوحة إلى سام ( .)26 :9إالّ أن ذان التصمٌم
لم ٌعرؾ بع ُد االختٌار بمعناه الدلٌك ،لكنه ٌفترضه باستمرار :فلمد بُنً كل ذلن
التارٌخ لكً ٌستطٌع هللا ،الذي ٌتتبّع بنظره كل األجٌال ،أن ٌختار ٌوماً ،من وسط
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كل هذا الجمهور البشري الوالع فرٌسة الخطٌبة والمطامح إلى فتح السماء ،مختاره
إبراهٌم" ،لٌبارن فٌه جمٌع عشابر األرض" (تكوٌن ).3 :12
ب ) ومن خبلل اآلباء:
ٌظهر هللا استمرارٌة لصده فً االختٌار .فمد اختار لذاته أ ّمة ،وأبمى على هذا
االختٌار ،ولكن لٌس الوارث الطبٌعً فً هذه األمة هو الذي سٌحمل بركة هللا ،مثل
صة من
مرة تتولّى مبادرة خا ّ
ألٌعازر أو إسماعٌل أو عٌسو أو روبٌن ،بل فً ك ّل ّ
هللا فً تعٌٌن مختارٌه :اسحك (تكوٌن  )19 :18وٌعموب وٌهوذا .وٌموم موضوع
كتاب التكوٌن على الجمع الؽرٌب بٌن النتابج الطبٌعٌّة الختٌار إبراهٌم فً البدء،
وبٌن التصرفات التً ٌملب هللا بها مشروعات اإلنسان ،وٌحتفظ هكذا فً الولت
نفسه بؤمانته فً مواعٌده مع األولوٌّة المطلمة لمبادراته .وفً هذه الرواٌات ،تثبت
صة باالختٌار .فبٌنما فً نظر البشر ،تسبب مٌزة المختار تلمابٌا ً سموط
سمة دابمة خا ّ
الذٌن استُبعدوا ،ولنا شاهد على ذلن فً البلزمة التً تتخلّل النبوءات الصادرة عن
اآلباء" :سٌكون أخوتن عبٌدا ً لن" ( )40 :27 ،29 :27 ،25 :9فإنّه فً المواعٌد
اإللهٌّة تجعل كلمة هللا من المختار بركة لؤلرض كلّها (،4 :26 ،18 :22 ،3 :12
).14 :28
جـ ) من داخل شعبه المختار:
ٌنتخب هللا لنفسه رجاالً ٌجعلهم وكبلء على رسالة ،مإلّتة كانت أو دابمة ،وٌحمل
ٌكرسهم ،سمات اختٌار إسرابٌل ،وبالنسبة لؤلنبٌاء،
هذا االنتخاب ،الذي به ٌفرزهم و ّ
ٌظهر االختٌار ؼالبا ً خبلل الدعوة أي نداء هللا المباشر ،الذي ٌعرض أسلوبا ً جدٌدا ً
للحٌاة وٌطلب جواباً .ونرى فً دعوة موسى النموذج المثالً (خروج  ،3راجع
مزمور " 23 :106مختاره") .ولكن عاموس (عاموس  ،)15 :7وإشعٌا (إشعٌا :8
مروا باالختبار عٌنه :فمد اجتذبهم
 ،)11وإرمٌا (إرمٌا  )7 :20 ،17 -16 :15لد ّ
هللا وانتزعهم من حٌاتهم العادٌّة ،ومن عشرة البشر ،فؤرؼمهم على إعبلن وجهة
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نظره ومعارضة شعبهمٌ .ختار هللا الملون .هكذا اختار شاول ( 1صموبٌل :10
 ،)24وخاصة داود الذي ت ّم اختٌاره فً الولت نفسه الذي رذل فٌه شاول (1
صموبٌل  .)1 :16وكان ذلن بمثابة اختٌار ال رجعة فٌه ،له ولذرٌّته التً لد
تتعرض لعماب صارم من هللا ،إالّ أن هللا لن ٌنبذها أبدا ً ( 2صموبٌل .)16 -14 :7
ال مجال هنا لنداء مسموع ،فاهلل ٌعرب عن اختٌاره للملن على لسان النبً (1
صموبٌل  )1 :10الذي ٌتلّماه من خبلل كلمة هللا ( 1صموبٌل  ،12 -6 :16ح ّجاي
 .)23 :2وؼالبا ً ما ٌستعمل هللا مجرى األحداث لٌرفع على العرش الملن الذي
اختاره ،مثلما فعل مع سلٌمان الذي فضّله على أدونٌّا ( 1ملون  .)15 :2ولكنّا نحن
هنا فً صدد اختٌار بمعنى الكلمة (تثنٌة  ،)15 :17لٌس فمط بسبب الكرامة الملكٌة
والصفة المدسٌة للمسحة ،ولكن أٌضا ً ألن اختٌار مسٌح الرب ٌرتبط دابما ً بعهد هللا
مع شعبه (مزمور  ،)4 :89وألن وظٌفة الملن األساسٌة تموم على إبماء إسرابٌل
أمٌنا ً على دعوته .كذلن الكهنة والبلوٌون هم أٌضا ً موضع اختٌار .فالخدمة المعهود
بها إلٌهم بؤن "ٌمفوا أمام الرب" تفترض حدوث "فرز" (تثنٌة ،)5 :18 ،8 :10
وأسلوب حٌاة مختلؾ عن أسلوب حٌاة بالً الشعب .والوالعٌ ،رجع التكرٌس إلى
مبادرة إلهٌّة .لد اختّص هللا البلوٌٌن بدالً من األبكار الذٌن كانوا من نصٌبه بحكم
الشرٌعة .ولكنه لكً ٌبٌن أنه ال ٌرٌد فرض سٌادته بطرٌمة عشواء ،وببل مباالة،
ٌهتّم بنوعٌّة معاونٌه وٌنتظر منهم تصدٌما ً فرحاً .وإذ اختار هللا البلوٌٌن لٌكونوا
خاصته ومٌراثه ،فٌجب علٌهم أن ٌتع ّهدوا بؤن ٌتخذوا هللا نصٌبا ً لهم (عدد ،20 :18
مزمور  .)6 -5 :16وإن كان هنان تواصل بٌن اختٌار الكهنة والبلوٌٌن واختٌار
إسرابٌل ،فؤلن الرب لد اختار شعبه لٌكون بؤجمعه "مملكة أحبار وشعبا ً ممدّساً"
(خروج  .)6 :19ومثلما اختار هللا شعبه ،اختار األرض واألمكنة الممدسة التً
أعدّها له .ألنه ،لٌس مثل آلهة البعل ،حبٌس الٌنابٌع أو الجبال التً ٌعمل فٌها .وكما
أنه اختار "سبط ٌهوذا" "اختار جبل صهٌون الذي أحبه" (مزمور  )68 :78و
"ابتؽاه لسكناه" (مزمور  .)13 :137 ،17 :68وخاصة اختار هٌكل أورشلٌم
"لٌح ّل فٌه اسمه" (تثنٌة ).16 -7 :16 ،… 5 :12
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ثانٌاً :معنى االختٌار
إن كتاب التثنٌة ،الذي جمع االصطبلحات عن االختٌار حول المصدر " َب َحر" لد
أبرز معناه:
1.اصل االختٌار:
ٌرجع أصل االختٌار إلى مبادرة إلهٌّة مجانٌّة .إن الرب هو الذي "لصك بكم
واختاركم" (تثنٌة  ،)7 :7ولستم أنتم الذٌن اخترتموه .والسبب الوحٌد لهذه النعمة هو
ٌبررها أي فضل وال أي امتٌاز ،من جانب إسرابٌل ،فإنه ٌم ّل عن جمٌع
المحبة :ال ّ
الشعوب "ولكن… الرب أحبكم" ( .)8 -7 :7فٌضع االختٌار عبللة حمٌمة بٌن هللا
وشعبه" :انتم بنو الرب" (تثنٌة  ،)1 :14ولكن ال تموم هذه المرابة على أي أساس
جسدي ،كما ٌحدث كثٌرا ً فً الوثنٌة بٌن اآللهة وعبّادهم ،بل إنها لرابة روحٌة ناتجة
عن اختٌار الرب ( ،)2 :14وتعبّر عن سمو من ٌكون دابما ً "حبه سابما ً لحبنا" (1
ٌوحنا ).19 :4
2.هدؾ االختٌار:
مكرس للرب ،مرتفع "فوق جمٌع األمم
وٌهدؾ االختٌار إلى تكوٌن شعب ممدسّ ،
للتسبٌح والذكر والمجد" (تثنٌة  ،)19 :26لٌنشر بٌن الشعوب عظمة الرب
وسخاءه .وتموم الشرٌعة ،خاصة عن طرٌك الحواجز التً تنصبها بٌن إسرابٌل
واألمم ،بمثابة الوسٌلة الكفٌلة بتحمٌك هذه المداسة ().6 -1 :7
3.نتٌجة االختٌار:
إن نتٌجة االختٌار الذي ٌفرز إسرابٌل على حدة من بٌن الشعوب األخرى ،هً
تمٌٌدها بمصٌر ال ٌمارن بمصٌر سابر الشعوب :ا ّما سعادة فابمة وا ّما شماء ال مثٌل
له (تثنٌة  .)28وتبمى كلمة عاموس دستورا ً لبلختٌار" :إٌّاكم وحدكم عرفت من بٌن
جمٌع عشابر األرض ،فلذلن سؤفتمدكم من أجل جمٌع آثامكم" (عاموس ).2 :3
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ثالثاً :االختٌار الجدٌد ،االسكاتولوجً
1.اختٌار ورذل:
ٌحتفظ هذا التهدٌد الشدٌد الذي ٌذكره عاموس بناحٌة إٌجابٌة مشجعة :لكً ٌعالب هللا
شعبه هكذا ،فهذا دلٌل على عدم التخلًّ عنه .وأهول ما فً األمر االحتمال أن ٌرجع
هللا عن االختٌار ،وٌترن إسرابٌل ٌذوب بٌن الشعوب األخرى .فمثلما رذل هللا
األخوة السبعة لٌختار داود ( 1صموبٌل  ،)7 :16وكما رذل افرابٌم لٌختار ٌهوذا
(مزمور  ،)68 -67 :78أال ٌحتمل أن "ٌخذل هذه المدٌنة أورشلٌم التً اختارها"
ّ
صة ارمٌا ،أن ٌف ّكروا فً هذه العالبة!
( 2ملون )27 :23؟ كم
ٌضطر األنبٌاء ،وخا ّ
فإسرابٌل مثل الفضة المرذولة التً ال ٌمكن أن تنمّى (إرمٌا :)29 :7 ،30 :6
و"هل رذلت ٌهوذا؟" ( .)19 :14وفً آخر األمر ،ستكون اإلجابة على هذا السإال
بالنفً" :إن أمكن أن تماس السماوات من فوق ،وأن ٌفحص عن أسس األرض من
تحت ،فؤنا أٌضا ً أرذل جمٌع ذرٌّة إسرابٌل" (إرمٌا  ،37 :31راجع هوشع ،8 :11
حزلٌال  .)32 :20فً الحمٌمةّ ،
أن العروس الخابنة "لد طلّمها بعلها بسبب
خطاٌاها" ،ولكن برؼم ذلن فمد ٌسؤل هللا لاببلً" :أٌن كتاب طبلق أ ّمكم؟" (اشعٌا :50
ٌ .)1بمى االختٌار لابماً ،ولكن فً صورة جدٌدة" :سٌعود الرب ٌختار أورشلٌم"
(زكرٌّا " ،)12 :2 ،17 :1وٌعود فٌصطفً إسرابٌل" (اشعٌا  ،)1 :14متجاوزا ً
خطٌبته وسموطه على صورة البمٌّة التً لن تكون نتٌجة للصدفة بل لعمل هللا المدٌر.
فهً "الزرع الممدس" (اشعٌا  ،)13 :6و "النبت" (زكرٌّا  ،)8 :3و "السبعة آالؾ
رجل الذٌن لم ٌجثوا على ركبتهم للبعل" ( 1ملون  ،)18 :19وهم الذٌن ،بحسب
تفسٌر المدٌّس بولس ،لد استبماهم الربّ لذاته (رومة ).4 :11
2.العبد المختار:
كثٌرا ً ج ّدا ً ما ٌطلك الوحً ،على لسان هللا نفسه تسمٌة "المختار" على هذه البمٌة
"إسرابٌل الجدٌد" (اشعٌا  ،10 :43 ،4 :45 ،2 :44 ،20 :43 ،8 :41راجع
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 9 :65و 15و .)22وهذا االسم مناسب ج ّدا ً لئلشارة إلى مبادرة هللا الخبلّلة،
ّ
الحك.
مكرسا ً لخدمة اإلله
المادرة على أن تخرج من وسط تشٌع فٌه الوثنٌة ،شعبا ً ّ
ففً صمٌم العالم وتارٌخه ،اختار هللا لنفسه هذا الشعب .وإلٌه تصبو أفكاره ومن
أجله ٌدبّر ك ّل العالم ،وٌختار رجبلً مثل كورش ( ،)1 :45وٌنصره على األمم
"ألجل إسرابٌل مختاري" ( .)4 :45وفً للب هذا العملٌ ،برز هللا هذا الشخص
العجٌب ،وال ٌطلك علٌه أٌة تسمٌة أخرى سوى "عبدي" (:52 ،3 :49 ،1 :42
 )13و "مختاري" ( .)1 :42لٌس هو ملكا ً وال كاهنا ً وال نبٌاًّ ،
ألن كل هإالء
المختارٌن هم ّأوالً رجال ال ٌمتازون عن ؼٌرهم فً شًء لبل أن ٌدركوا رسالتهم:
ٌسمعون نداء دعوة وٌمبلون مسحه .أما عبد الربّ فإنه ٌتبٌن دعوة هللا وهو فً بطن
أمه (راجع ارمٌا  .)5 :1واسمه لم ٌع َ
ط له من البشر بل من هللا (إشعٌا )1 :49
ومنه ٌستمد كل كٌانه ،المابم أساسا ً على االختٌار ،ولذا فلٌس هذا الوجود إالّ خدمة
وتكرٌساً :فالمختار هو بالضرورة العبد.
العهد الجدٌد
ّأوالًٌ :سوع المسٌح المختار من هللا
رؼم ّ
أن العهد الجدٌد لم ٌطلك على ٌسوع تسمٌة "المختار" االّ نادرا ً (لولا ،35 :9
 ،35 :23ومن المحتمل ٌوحنا  ،)43 :1إالّ أنّها تطلك علٌه دابما ً فً المناسبات
االحتفالٌة :العماد التجلًّ والصلب .وهً تشٌر دابما ً إلى صورة "العبد" .وإذ ٌذكرها
هللا نفسه ،فهو ٌشهد أنّه لد أت ّم فً شخص ٌسوع الناصري التدبٌر الذي شرع فٌه
ّ
استحك هذه
عندما اختار إبراهٌم وإسرابٌل .نعم ،لمد وجد المختار األوحد الذي
التسمٌة على كل وجه ،والوحٌد الذي ٌستطٌع تكلٌفه بعمله والمادر على تحمٌك
رؼبته تعالىّ .
إن عبارة أشعٌا" :هذا هو الذي اخترته" كانت تنبا بانتصار هللا،
بٌمٌنه من أنه وجد الشخص الذي لن ٌخٌّب أبدا ً أمله .وعبارة اآلب بشؤن ٌسوع "هذا
سر هذا الٌمٌن :إن هذا اإلنسان الحمٌمً لد لدّسه هللا منذ كان
هو الذي اخترته" تعلن ّ
فً أحشاء أ ّمه ودعاه ابنه (لولا  ،)35 :1وإنّه "لبل إنشاء العالم "أعدّه" لٌجمع فٌه
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ك ّل شًء" (أفسس  4 :1و 1 ،10بطرس  .)20 :1إن المسٌح وحده هو "المختار
من هللا" بكل معنى الكلمة وال ٌوجد مختارون إالّ فٌه .هو الحجر المختار ،الوحٌد
المادر على تح ّمل البناء الذي ٌشٌّده هللا ( 1بطرس  .)6 -4 :2بالرؼم من ّ
أن ٌسوع
ال ٌذكر أبدا ً هذه التسمٌة ،إالّ أنّه ٌتمتع بوعً واضح باختٌاره :هو على ٌمٌن من أنه
ٌؤتً من عالم آخر (مرلس ٌ ،38 :1وحنّا  ،)14 :8وأنّه من المؤل األعلى (ٌوحنّا
 ،)23 :8وأن علٌه أن ٌحٌا مصٌرا ً فرٌدا ً هو مصٌر ابن اإلنسان ،وأن ٌصنع عمل
هللا نفسه (ٌوحنّا  .)4 :17 ،4 :9 ،19 :5تسرد جمٌع الكتب الممدسة اختٌار
إسرابٌل ،وٌعلم ٌسوع أنها كلها تشٌر إلٌه (لولا ٌ ،27 :24وحنا  .)46 :5ولكن ال
ٌدفعه هذا الوعً إال إلى الرؼبة فً الخدمة وإتمام عمله إلى النهاٌة (ٌوحنا ).34 :4
ثانٌاً :الكنٌسة شعب مختار
1.اختٌار االثنً عشر:
منذ اختٌار ٌسوع "االثنً عشر" تظهر رؼبته فً إتمام عمله بمشاركة "الذٌن
أرادهم" (مرلس  .)14 -13 :3وهم ٌمثّلون حوله األسباط االثنً عشر للشعب
الجدٌد ،فهذا الشعب إنما ٌدٌن بنشؤته الختٌار المسٌح (لولا ٌ ،13 :6وحنا ،)70 :6
الذي ٌرجع أخٌرا ً إلى اختٌار اآلب (ٌوحنا  ،)2 :17 ،37 :6وٌت ّم بفعل الروح
المدس (أعمال  .)2 :1وفً بدء انطبلق الكنٌسة ،كما فً نشؤة إسرابٌل ،نجد اختٌار
هللا" :لم تختارونً أنتم" (ٌوحنا  ،16 :15راجع تثنٌة  .)6 :7وٌُظهر اختٌار متٌّا
(أعمال  )24 :1وبولس (أعمال  )15 :9أن هللا ال ٌنوي أن ٌبنً كنٌسته إالّ على
الشهود الذٌن ٌمٌمهم بنفسه (أعمال ).16 :26 ،41 :10
2.االختٌار االلهً فً الكنٌسة:
ٌظ ّل االختٌار اإللهً فً الكنٌسة حمٌمة معاشة .تموم الجماعات المسٌحٌة ورإساإها
باختٌار بعض األشخاص وٌكلّفونهم ببعض اإلرسالٌات (أعمال  ،)5 :6إالّ أنهم بهذا
وٌمرون بعمل روحه ( .)3 :6فإن وضع األٌدي من
ٌصدّلون فمط على اختٌار هللا
ّ
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لبل االثنً عشر على السبعة ( ،)6 :6وفرز كنٌسة أنطاكٌة لبولس وبرنابا ،ما كانا
إالّ تحت تؤثٌر الروح المدس الذي ٌرسل إلى عمله من ٌنتدبهم ( .)3 -1 :13وإن
وجود مواهب الروح المدس فً الكنٌسة لدلٌل على دوام االختٌار اإللهً .والكنٌسة
إذ تجمع هذه الدعوات الخاصة وتصهرها فً جسد واحد ،تكون هً نفسها مختارة.
إنه ال ٌمكن إرجاع موهبة اإلٌمان وتمبّل كلمة هللا إلى عوامل بشرٌة كالحكمة
والممدرة والحب والنسب ،ولكن إلى اختٌار هللا وحده ( 1كورنتس ،28 -26 :1
راجع أعمال  1 ،7 :15تسالونٌكً  .)5 -4 :1فمن الطبٌعً أن ٌس ّمً المسٌحٌّون
أنفسهم "المختارٌن" (رومة  2 ،13 :16تٌموتاوس  1 ،10 :2بطرس  ،)1 :1ولد
أدركوا أن هللا "دعاهم من الظلمات" لٌجعل منهم "ذرٌة" مختارة… وشعبا ً
مصطفى" ( 1بطرس  .)9 :2وهذا هو سبب العبللة التً وضعها الشعب بٌن كلمتً
( Ekklesiaالكنٌسة) و(  Eklelteالمختارة)( .راجع ٌوحنا  ،13رإٌا ).14 :17
ثالثاً :مختارون أو مرذولون
على لدر ما ٌتكلم العهد الجدٌد عن المختارٌنٌ ،تكلم أٌضا ً عن "مختاري هللا"،
مإ ّكدا ً هكذا الطابع الشخصً والسامً لهذا االختٌار (مرلس  20 :13و،//27
رومة  .)33 :8إالّ أنه ٌتكلم أٌضا ً عن المختارٌن بنوع عام فً أحادٌث خاصة
بنهاٌة العالم ،وٌشٌر هكذا إلى هإالء الذٌن اجتازوا مرحلة المحن ،وأصبح االختٌار
بالنسبة إلٌهم حمٌمة ملموسة ومعلنة (متى  22 :24 ،14 :22و .)24وكذلن ٌتكلم
أٌضا ً عن الهالكٌن .لد عرؾ العهد المدٌم حاالت رذل سابمة على مرحلة االختٌار،
لهإالء الذٌن استعبدوا .إالّ أن هذا الرذل كان ذا طابع مإلت ،باعتبار أن اختٌار
إبراهٌم ال ب ّد أن ٌكون بركة لجمٌع األمم .وفً إطار االختٌار ،ال ٌعتبر رذل
المذنبٌن وؼٌر المستحمٌن منالضا ً للوعد ،ذلن أ َ َّن االختٌار اإللهً ال رجعة فٌه .ففً
ٌسوع المسٌحٌ ،كمل اختٌار إبراهٌم وٌنتهً زمن رذل األمم .وفً المسٌحٌ ،تصالح
الٌهود والٌونان (أفسس  )16 -14 :2وٌصبحون "مختارٌن" من هللا لٌكونوا شعبا ً
واحدا ً "الشعب الذي افتداه هللا" (أفسس  11 :1و .)14إن االختٌار لد الشى كل
الفوارق .ولكن مع ذلنٌ ،مكن" ،بعد الحصول على معرفة الحك ،أن ندوس ابن هللا
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ً
 ..ونع ّد دم العهد الذي لدّسنا به نجسا ً  ..فنمع وما أهول الولوع فً ٌد هللا الح ّ
(عبرانٌٌن  .)31 -26 :10هنان احتمال رذل ال ٌنالض االختٌار ،ولكنه ٌعبّر ،فً
ٌتعرؾ على ذوٌه .فموله
إطار االختٌار عٌنه ،عن حكم "المختار" (المسٌح) الذي ال
ّ
"إنًّ ال أعرفكم" (متّى  )12 :25ال ٌمحو تصرٌحه السابك" :إٌّاكم عرفت"
(عاموس  ،)2 :3ولكنّه ٌعبّر عن خطورة الكبلم اإللهً" :فلذلن سؤفتمد علٌكم جمٌع
آثامكم" .ال ٌدخل هذا الرذل فً نطاق الزمن الحاضر ولكن فً نطاق األزمنة
األخٌرة .ولذلن فإنه لم ٌمع على الشعب الٌهودي .حما ً لمد ّلوثت الخطٌبة تارٌخهّ :
إن
أبناء إسرابٌل لد اصطدموا بالحجر المختار الذي وضعه هللا (رومة )33 -32 :9
إذ رفضوا "مختاره" ،ولكنّهم ال ٌزالون" ،من حٌث اختٌار هللا ،أحبّاءه إكراما ً لآلباء"
( )28 :11كما أنه ال ٌزال استعبادهم ،مثلما كان رذل األمم تحت العهد المدٌم
مإلتاً ،ومدبّرا ً من العناٌة اإللهٌّة ( .)31 -30 :11وطالما لم ٌحن مجًء الرب،
مدعوٌن إلى االهتداء رٌثما ٌدخل جمٌع الوثنٌٌّن فً دابرة االختٌار،
فهم ال ٌزالون
ّ
فٌرجع ك ّل إسرابٌل إلى سابك امتٌازه ().27 -23 :11
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ارادة هللا
ممدمة
العهد المدٌم
أوالًٌ :كشؾ هللا إرادته
1.عبر التارٌخ:
2.فً الفكر الملهم:
أ ) إرادة مستملة استمبلالً مطلما ً:
ب ) إنها إرادة حكٌمة:
جـ ) إنها أخٌرا ً خٌّرة:
ثالثاً :التصادم بٌن إرادة هللا وحرٌة اإلنسان
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح وإرادة هللا
ٌ1.كشؾ ٌسوع عن المفضَّبلت لدى أبٌه:
ٌ2.تمم ٌسوع مشٌبة أبٌه:
ثانٌاً :لتكن إرادتن
1.تمٌٌز إرادة هللا:
2.العمل بموجب مشٌبة هللا:
ممدمة
من حٌث الجوهر ،ال تتمٌز إرادة هللا عن لصده ٌذكر المدٌس بولس "إن هللا ٌرٌد أن
جمٌع الناس ٌخلصون" ( 1تٌموتاوس  ،)4 :2جامعا ً بإٌجاز األلوال النبوٌة ورسالة
السٌد المسٌح .وهكذا تتناسك جمٌع مظاهر إرادة هللا خبلل التارٌخ ،بحسب تخطٌط
شامل فً لصد حكمته .إالّ ّ
أن ك ّل مظهر منها ٌتعلك بحادث فرد .فلكً ٌمبل اإلنسان
سٌادة هللا على هذا الحادث ٌصلً لاببلً "لتكن مشٌبتن"! وهكذا ٌكشؾ التارٌخ
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المنمضً لصد هللا الذي لد حدد كل شًء لبل الدهور .وكذلن عندما ٌستسلم اإلنسان
إلرادة هللاٌ ،وجه نظره إلى المستمبل فً ثمة ،ألنه ٌعرؾ ّ
أن العناٌة اإللهٌة سبمت
ودبّرته .تتخذ هذه اإلرادة اإللهٌة صورة خاصة عندما تظهر تجاه اإلنسان الذي
ٌتوجب علٌه أن ٌمتثل لها داخلٌا ً وٌنفّذها طوعاً .فهً تعرض علٌه لٌس بصورة
الحتمٌة ،بل كنداء ووصٌة ومطلب ،تجمع الشرٌعة جمٌع الرسوم اإللهٌة المعبّر
عنها صراحة ،ؼٌر أن للشرٌعة طابع الجمود ألنها تؤخذ صورة التنظٌم الثابت .ولذا
ٌمتضً بذل مجهود فً سبٌل أن نكتشؾ وراءها هذه اإلرادة الشخصٌة التً فً كل
حٌن تظل حدثا ً ٌشرع فً الحوار وٌستدعً من جانب اإلنسان جواباً .فإذا نظرنا إلى
إرادة هللا من هذه الزاوٌة ،فإنها تبدو لرٌبة جدا ً من "كلمته" التً هً فعل على لدر
ما هً حكم .فإرادة هللا هً أوالً فعل ٌكشؾ عن رؼبة مسرته .وبهذا المعنى ،ال
ترادؾ تماما ً لصد هللا الذي ٌشملها فً تخطٌط جامع ،وال شرٌعته التً تفصح عنها
فً صورة عملٌة .وبدالً من أن نبٌّن بالتفصٌل المظاهر المختلفة لئلرادة اإللهٌة:
مثل المضاء األزلً واالختٌار ،والدعوة ،والتحرٌر ،والمواعٌد ،والعماب،
والخبلصٌ ،جدر بنا أن نبٌّن كٌؾ ٌنبؽً أن تتحمك على األرض كما هً محممة فً
السماء (متى  .)10 :6وإن كانت هذه اإلرادة التً ترٌد الخبلص فعالة بذاتها ،فهً
تتمابل وإرادة اإلنسان وال ترٌد أن تحتل مكانها ،بل أن تجعلها كاملة .وفً سبٌل
الوصول إلى ذلنٌ ،نبؽً أن ٌنتصر هللا على شر اإلنسان ،وأن ٌتوصل إلى
المشاركة فً إرادتهما.
العهد المدٌم
منذ البدء ،تظهر إرادة الخالك فً نظر آدم بمظهر مزدوج .فمن جهة ،هً بركة
سخٌة ٌصحبها التسلّط على الحٌوانات ،وتمنحه الشرٌكة المثلى ،ومن جهة أخرى،
هً لٌد ٌح ّد من حرٌة اإلنسان" :ال تؤكل" (تكوٌن  .)17 :2وعندب ٍذ تبدأ الدرامة:
فبدالً من أن ٌرى آدم فً هذا التحرٌم تجربة تربوٌة ممصود منها تثبٌت تبعٌته فً
إطار حرٌة حمٌمٌة ،إذ به ٌعزو التحرٌم إلرادة تؽار على تسلّطها ،فٌعصً المر (:3
 .)7 -6وعندما ٌعٌد هللا مبادرة الحوار ( ،)9 :3تصبح اإلرادة اإللهٌة ،لعنة بالنسبة
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للحٌة ( ،)14 :3وإعبلنا ً بعماب للرجل والمرأة ،مع ضٌاء األمل فً نصر نهابً
( .)19 -15 :3هذه هً الخلفٌة التً نطرح بشؤنها مشكلة إرادة هللا فً العهد المدٌم.
أوالًٌ :كشؾ هللا إرادته
منذ ذلن الحٌن ،لم تعد إرادة هللا تظهر بعد لئلنسانٌة الخاطبة فً صورة مباشرة
وشاملة .وإنما تعلن بصفة خاصة ،لشعب مختار ،فً صور تدّخل هللا عبر التارٌخ،
وفً هبة الشرٌعة.
1.عبر التارٌخ:
تعلّم إسرابٌل أن ٌعرؾ إرادة ٌهوه الرحٌمة والمحبّة ،أوالً عبر أحداث هللا الكبرى.
ٌحرر إسرابٌل المستعبد فً مصر (خروج  ،)8 :3حامبلً إٌاه على
ولد ص ّمم هللا أن ّ
أجنحة النسور (خروج  ،)4 :19إذ راله أن ٌجعل منه شعبه الخاص ( 1صموبٌل
 .)22 :12وبعد تجربة السبًٌ ،رٌد هللا أٌضا ً إعادة بناء أورشلٌم وتشٌٌد الهٌكل من
جدٌد ،ولو بمعونة ملن وثنً (اشعٌا  .)28 :44فٌجب إذا ً على إسرابٌل أن ٌعترؾ
بؤن هللا ٌرٌد ال الموت بل الحٌاة (حزلٌال  ،)32 :18وال الشماء بل السبلم (إرمٌا
 .)11 :29هذه اإلرادة المعبّر عنها بهذه الكلمات هً عبلمة حب .وهبة الشرٌعة
هً أٌضا ً عبلمة محبة ،ألن الشرٌعة تتٌح إلسرابٌل أن ٌفهم أن "الكلمة" التً تعبّر
عن إرادة هللا هً فً كل حٌن "بالمرب منه جدا ً فً فٌه وفً للبه ،لٌعمل بها" (تثنٌة
 .)14 :30لمد تؽنّى أصحاب المزامٌر فً اختبار الصلة باإلرادة اإللهٌة ،فهو
مصدر ملذات ال مثٌل لها (مزمور  .)2 :1فً األدب البلحك للسبً ،نرى طوبٌا
ٌرجع البركة التً نالها إلى "إرادة هللا" (طوبٌا  .)18 :12وترتفع الصبلة حارة:
"علمنً أن أعمل مرضاتن" (مزمور ).10 :143
2.فً الفكر الملهم:
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وللمزٌد من تمدٌس هذه اإلرادة السامٌة الملموسة فً حٌاتهمٌ ،ر ِ ّكز األنبٌاء و
"الحكماء" وأصحاب المزامٌر ،الواحد بعد اآلخر ،على هذا أو ذان من أوصافها.
أ ) إرادة مستملة استمبلالً مطلما ً:
هلل ٌمرر ،فمن ٌردّهه؟ إنه ما أحبت نفسه فعل (أٌوب  ،)13 :23والكلمة التً
ٌرسلها إلى األرض "تن ِفّذ كل ما ٌشاء" (اشعٌا  ،)7 :55حتى إن كان إلجراء الفناء
(اشعٌا ٌ .)23 :10عمل هللا بحسب مشٌبته ،ولٌس بإرشاد مشٌر من البشر (اشعٌا
 .)13 :40وتعبّر مثل هذه التصرٌحات الثابتة فً الكتاب الممدس ،فً الولت نفسه.
عن لدرة هللا الكلٌة وعن استمبلله المطلك من حٌث أنه خالك ،له كل سلطان فً
السماء وعلى األرض ،وتخضع ألحكامه لوى الطبٌعة (مزمور  ،6 :135أٌوب
 ،12 :37سٌراخ  .)17 -13 :43ومن حٌث هو مالن لعمله ،فهو ٌدبّر حتى حركة
للب اإلنسان (أمثال  )1 :21وٌعطً الممالن لمن ٌشاء (دانٌال  14 :4و22
وٌ ،)29رفع أو ٌخفض من ٌرٌد (طوبٌا  .)19 :4إزاء هذه اإلرادة التً تتمتع بهذا
السلطان المطلك والتً تبدو أحٌانا ً تعسفٌة (حزلٌال  ،)25 :18لد ٌشعر اإلنسان
التمرد ،على ؼرار آدم .وحٌنبذٌ ،عود الكتاب إلى عرض الصورة
بإؼراء على
ّ
ّ
للخزاؾ الذي ٌتصرؾ بالصلصال كما ٌشاء ،فٌذ ّكر اإلنسان بتبعٌّته الجذرٌة
التملٌدٌة
كمخلوق" :من ٌماوم مشٌبة هللا؟ ترى من أنت أٌها اإلنسان حتى تعترض على هللا؟"
(رومة  ،21 -19 :9راجع إرمٌا  ،6 -1 :18اشعٌا  ،9 :45 ،16 :29سٌراخ
 ،13 :33حكمة  .)12 :12فبتواضعٌ ،نبؽً للخلٌمة أن تمدس إرادة خالمها حٌثما
تظهر.
ب ) إنها إرادة حكٌمة:
ال ٌعتمد هذا الخشوع أمام السر على التنازل عن العمل ،بل على إٌمان عمٌك ببّر
ي
هللا ،وعلى معرفة للمشورة والمصد والحكمة العاملة على تنفٌذ إرادته .ال ٌستطٌع أ ّ
إدران بشري أن ٌتصورها (حكمة  ،)13 :9ولكن الحكمة تإتً فهما ً لمن ٌلتمسه
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منها ( .)17 :9عندبذ ٌعرؾ اإلنسان "أن مشورة الرب تدوم إلى األبد وآراء للبه
إلى جٌل فجٌل" (مزمور  ،)11 :33وذلن بخبلؾ آراء البشر (أمثال ).21 :19
جـ ) إنها أخٌرا ً خٌّرة:
سرة ،والعطؾ ،والجودة .فعبارة "ٌرٌد شخصاً"
تعبّر عنها ألفاظ من الرضى ،والم ّ
تعنً فً اللؽة العبرٌة كما لؽات أخرى (مثبلً فً اإلٌطالٌة) "ٌحبّه" .بهذا المعنى
"ٌرٌد" هللا عبده (اشعٌا  )1 :42وشعبه (مزمور  ،)4 :44واألبرار (مزمور :22
 ،)9فتعنً محبته لهم أنه ٌرٌد لهم الرحمة ،والؽفران ،واإلحسان (هوشع ،6 :6
مٌخا  ،8 :6اشعٌا ).7 -5 :58
ثالثاً :التصادم بٌن إرادة هللا وحرٌة اإلنسان
من المإسؾ أن إرادة هللا المحبّة تصطدم بإرادة اإلنسان الخاطبة ،فمصة آدم ال تزال
لابمة .فلنصػِ مثبلً للنبً عاموس :إنه بسبب خٌانة إسرابٌل ،تتحول اإلرادة من منح
للبركة إلى رؼبة فً إٌماع العماب (راجع عاموس  3 :1و :)… 6هذا هو الثمن
الممابل لبلختٌار ( .)2 :3فاإلنسان الذي لم ٌعترؾ بعد بربّه ( ،)11 -6 :4فلٌستع ّد
ّ
ولكن هللا
ٌتعرض لخطر تمسً الملب.
لمبول العماب النهابً ( ،)12 :4ألنه حٌنبذ
ّ
من جهته ال ٌتمسن برؼبة المعالبة :إنه دابما ً على استعداد لكً "ٌتحول" عن لراره،
وٌؽٌّر إرادته (ارمٌا  ،12 -1 :18حزلٌال  ،18خروج ٌ ،14 :32ونان -9 :3
 .)10وهو ٌعلن ّ
أن البمٌّة على األلل ستظل حٌّة (اشعٌا  .)21 :10 ،13 :6إنه
ٌسر بؤن ٌرى "المنافك ٌتوب عن طرٌمه فٌحٌا" (حزلٌال  .)23 :18لن تكون هذه
ّ
سٌحرن من
اإلرادة إال ممصدا ً عمٌماً ،إن لم ٌمم هللا نفسه للدفاع عن الخاطا .إنه
ّ
الداخل إرادة زوجته الخابنة (هوشع  .)16 :2وإذ ٌعطً إلسرابٌل للبا ً جدٌدا ً ٌجعله
ٌسلن فً رسومه (حزلٌال  ،27 -26 :36راجع ارمٌا  .)33 :31ولهذا الهدؾ،
ٌمٌم عبداً ،وٌفتح أذنٌه ك ّل صباح (اشعٌا  ،)5 :50لٌم ّكنه من الطاعة إلرادته
(مزمور  .)9 -8 :40ولذا ،بفضل هذا العبد" ،ستنجح مرضاة هللا على ٌده" (إشعٌا
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 .)10 :53من جهة أخرى ،لن ٌت ّم ذلن تحت تؤثٌر ضؽط ،اللهم إال إذا كان ضؽط
المحبة :إذ ال ٌولظ المحبوب الزوجة لبل أن ترٌد (نشٌد  .)4 :8 ،5 :3 ،7 :2ولكن
عندما ترٌد أن تعود إلى زوجها (هوشع  ،)18 -17 :2ستستحك أن ٌدعوها هللا
نفسه" :مرضاتً بها" (إشعٌا ).4 :62
العهد الجدٌد
منذ فجر العهد الجدٌد تمبل مرٌم آمة الرب والممتلبة نعمة ،إرادة هللا بتواضع
ٌخص ٌسوع ،البّر بالذّات ،فهو ٌؤتً إلى
واستسبلم (لولا  28 :1و )38أما فٌما
ّ
العالم لاببلً "هاءنذا آت ،اللهم ،ألعمل بمشٌبتن" (عبرانٌٌن  7 :10و .)9إنه ٌمتاز
على داود "الرجل الذي ارتضاه للب هللا لٌتم مشٌبته كلها" (أعمال ).22 :13
أوالً :المسٌح وإرادة هللا
ٌ1.كشؾ ٌسوع عن المفضَّبلت لدى أبٌه:
فً مواجهة عملٌة الفرٌسٌٌن المتز ّمتة التً كانت تبتؽً أن تضع حدودا ً لملب هللا،
ٌعلن ٌسوع حرٌة هللا المطلمة فً منح مواهبه ،وتتضح حرٌة المحبة .هذه فً َمثَل
أتصرؾ
صاحب الكرمة" :فإنً أرٌد أن أعطً هذا اآلخر مثلن .أفما ٌحك لً أن
ّ
ً نظرة سوء ألنً كرٌم؟" (متى -14 :20
فً أموري كما أشاء؟ أم أنن تنظر إل ّ
ٌخص الصؽار بإعبلن األسرار الخبلصٌة (:11
 .)15هكذا كانت مسرته فً أن
ّ
 ،)25وأن ٌنعم على المطٌع الصؽٌر بالملكوت (لولا  ،)32 :12ولكن لن ٌدخل هذا
الملكوت إال الذٌن ٌعملون بإرادته (متى  ،)21 :7ألن منهم وحدهم تتكون عابلته
().5 :12
ٌ2.تمم ٌسوع مشٌبة أبٌه:
فً اإلنجٌل الرابع ،ال ٌتكلم ٌسوع عن إرادة أبٌه (كما فً متى) ولكن عن إرادة
"الذي أرسلنً" .تع ّد هذه اإلرادة اإللهٌة بمثابة رسالة .وهً الطعام الذي ٌتؽذّى به
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ٌسوع (ٌوحنا  ،)34 :4هً ممصده الوحٌد ( ،)30 :5ألنه ٌفعل دوما ً ما ٌرضً
الذي أرسله ( .)29 :8وتموم هذه اإلرادة فً أن ٌعطً لكل من ٌمبلون إلٌه المٌامة
والحٌاة األبدٌة ( .)40 -38 :6وإن عرضت علٌه هذه اإلرادة على صورة "وصٌة"
( ،)18 :10فهو ٌرى فٌها ،لبل كل شًء ،عبلمة محبة األب له ( .)17 :10وما
طاعة االبن إال مشاركة إرادته مع إرادة األب ( .)10 :15هذا اإلذعان الكامل ،من
جهة ٌسوع ،لئلرادة اإللهٌة لم ٌتم بدون صراع .وهذا ما تظهره ،األناجٌل اإلزابٌة
خاصة خبلل أسبوع اآلالم .ففً الجتسمانً ٌدرن ٌسوع على التوالً ما ٌشاإه هو
وما ٌرٌده اآلب ،مع ما بٌنهما من تعارض ظاهري (مرلس  ،)36 :14ولكنّه ٌتؽلب
على هذا الخبلؾ بصبلته المتواترة إلى أبٌه" :لتكن إرادتن ال إرادتً" (لولا :22
 .)42وعلٌه حتى أثناء تخلًّ اآلب الظاهري عنه ٌبلزمه الشعور بؤنه "مرضً"
عنه (متى  -43 :27مزمور  .)9 :22لم ٌنجح ٌسوع ،أثناء حٌاته األرضٌة ،فً
تحمٌك مبتؽاه أي أن ٌجمع شمل أبناء أورشلٌم ( ،)37 :23ولكن بتمدٌم نفسه
كذبٌحة ،لد أضرم النار على األرض (لولا ).49 :12
ثانٌاً :لتكن إرادتن
منذ أن تحممت إرادة هللا على األرض كما فً السماء فً شخص ٌسوع ،صار فً
متناول المسٌحً أن ٌتؤكد من استجابة طلبته ،كلما تبل الصبلة الربٌة (متى .)10 :6
ٌتعرؾ على هذه اإلرادة وٌعمل بها.
وٌجب علٌه أٌضا ً كتلمٌذ أن
ّ
1.تمٌٌز إرادة هللا:
توجد عبللة متبادلة بٌن تمٌٌز اإلرادة اإللهٌة والعمل بموجبهاٌ :جب على اإلنسان
أن ٌعمل بإرادة هللا ،لكً ٌمدّر تعلٌم ٌسوع (ٌوحنا  ،)17 :7ولكن من جهة أخرى،
ٌجب علٌه أن ٌرى ،فً ٌسوع وفً وصاٌاه ،وصاٌا هللا نفسه ()24 -23 :14
سر لماء االرادتٌن ،إرادة اإلنسان الخاطا وإرادة هللا :ال ٌذهب
وٌرجع هذا إلى ّ
اإلنسان إلى ٌسوع ،ما لم ٌجتذبه اآلب ( .)44 :6وهذا االجتذاب ٌعنً ،بحسب اللفظ
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سر لول المدٌس أوؼسطٌنوس:
الٌونانً ،نوعا ً من الضؽط الممرون بلذّة (وهذا ما ٌف ّ
ً منً إلى نفسً") فلكً نمٌّز إرادة هللا ،ال ٌكفً أن نعرؾ الشرٌعة
"إن هللا ألرب ل ّ
فً حرفٌّتها (رومة  ،)18 :2ولكن ٌجب االتحاد بشخص حً ،وهذا لن ٌت ّم إالّ
بعمل الروح المدس الذي ٌهبه ٌسوع (ٌوحنا  .)26 :14وعندبذ ٌستطٌع العمل
المتجدّد أن "ٌمٌّز ما هً إرادة هللا :وما هو صالح وما هو مرضً وما هو كامل"
(رومة  .)2 :12وال ٌفٌد هذا االختبار الحٌاة الٌومٌة فحسب ،ولكنه ٌصل بنا إلى
معرفة إرادته "حك المعرفة فً كل شًء من الحكمة واإلدران الروحانً" (كولسً
 :)9 :1هذه هً ممتضٌات الحٌاة التً ترضً الربّ ( ،10 :1راجع أفسس :5
 .)17والصبلة نفسها ال ٌمكن أن تكون بعد إال صبلة "موافمة إلرادته" (ٌ 1وحنا :5
 .)14وتتّخذ العبارة المؤثورة" :إن شاء هللا" رنٌنا ً جدٌدا ً (أعمال 1 ،21 :18
"سر
كورنتس ٌ ،19 :4عموب  ،)15 :4حٌث أنها تنبع من التؤمل المتواصل فً
ّ
مشٌبة هللا" (أفسس ).14 -3 :1
2.العمل بموجب مشٌبة هللا:
ما فابدة معرفة إرادة الرب إن لم نعمل بها (لولا  ،47 :12متى :21 ،21 :7
)31؟ وتموم الحٌاة المسٌحٌة أساسا ً فً العمل بإرادة هللا (عبرانٌٌن )21 :13
بخبلؾ الحٌاة التً تسٌّرها الشهوات البشرٌة ( 1بطرس  ،2 :4أفسس .)6 :6
وبدلة أكبر ،إن إرادة هللا نحونا هً لداسة ( 1تسالونٌكً  ،)3 :4وحمد (،)18 :5
سر لئلنسان
وصبر ( 1بطرس  ،)17 :3وسٌرة صالحة ( .)15 :2وكل هذا مٌ ّ
"ألن هللا هو الذي ٌحدث فٌنا اإلرادة والعمل إلرضابه" (فٌلٌبً  .)13 :2حٌنب ٍذ ٌتم
اتحاد االرادتٌن والوفاق بٌن النعمة والحرٌة.
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ارسانيت
العهد المدٌم
أوالً :المرسلون من هللا
ثانٌاً :إرسالٌة إسرابٌل
ثالثاً :التمهٌد للعهد الجدٌد
العهد الجدٌد
أوالً :إرسالٌة ابن هللا
ثانٌاً :المرسلون من لبل االبن
ثالثاً :إرسالٌة الروح المدس
ممدمة
إننا نجد ،حتى فً بعض الدٌانات ؼٌر المسٌحٌة ،فكرة اإلرسال اإللهً .ففضبلً عن
ٌصرح بؤنه "رسول هللا" وأنه ٌك ّمل سلسلة أنبٌاء الكتب الممدسة ،نجد
دمحم ،الذي
ّ
ٌصور نفسه "مرسل
الفكرة بنوع ما فً الوثنٌة الٌونانٌة .وهذا أبٌكتٌت Epictete
ّ
اآللهة ،ووصٌّهم ،وداعٌتهم" ،و"نذٌر اإلله ،وكمثال ٌحتذى به" لكً ٌحًٌ عند
الناس ،بتعلٌمه وشهادته ،الروح اإللهٌة الكامنة فٌهم ،فاعتمد أنه تسلَّم رسالته هذه من
السرٌة مكلّؾ برسالة هً أن ٌجعل نفسه
السر فً الدٌانات
السماء .كما أن أمٌن
ّ
ّ
"مرشدا ً لمن هم أهل من الناس ،حتى ٌنال الجنس البشري بواسطته الخبلص من
عند هللا" .ولكن فً الكتاب الممدس ،ترتبط عمٌدة اإلرسال اإللهً باعتبارات تختلؾ
جدا ً عن ذلن .فهً كلها تتعلك بتارٌخ الخبلص ،وتفرض وجود نداء صرٌح من لبل
هللاٌ ،ظهر بشكل واضح فً كل حالة خاصة .وهً تنطبك على جماعات كما تنطبك
على أفراد .ثم إنها ترتبط ارتباطا ً وثٌما ً بمفاهٌم لضاء هللا األزلً والدعوة ،وتعبّر
ٌ
اصطبلحات تدور فً فلن فعل "أرسل".
عنها
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العهد المدٌم
أوالً :المرسلون من هللا
ٌ1.ظهر اإلرسال اإللهً بؤجلى بٌان فً حال األنبٌاء الذٌن ٌتمدّمهم موسى (راجع
إرمٌا " )25 :7إنً أرسلن…" حٌث تحدّد تلن الكلمة محور ك ّل دعوة نبوٌة (راجع
خروج  ،10 :13إرمٌا  ،7 :1حزلٌال  .)5 -4 :3 ،4 -3 :2وعلى هذا النداء
اإللهًٌ ،جٌب ك ّل منهم بحسب تكوٌنه الخاص :نرى إشعٌا ٌمدّم نفسه "هاءنذا،
فؤرسلنً" (إشعٌا  ،)8 :6بٌنما ٌثٌر إرمٌا االعتراضات (إرمٌا  ،)6 :1أما موسى
فٌطلب عبلمات تثبت إرسالٌته (خروج  ،)13 -11 :3وٌحاول أن ٌتخلّص منها
مر الشكوى ( .)22 :5إالّ أنهم جمٌعا ً فً نهاٌة األمر ٌبدون
( )13 :4وٌشكو منها ّ
الطاعة (راجع عاموس  ،)15 -14 :7باستثناء حالة ٌونان الخاصة (ٌونان -1 :10
 )3فهو ٌرفض إرسالٌته العالمٌة الشاملة ،مستنكرا ً إمكانٌة الخبلص لؤلمم .وٌتمٌّز
النبً الحمٌمً بشعوره الواعً باستبلم رسالة خاصة .وهكذا ٌختلؾ عمن ٌمولون
"كبلم هللا" بٌنما لم ٌرسلهم هللا ،كما هً حالة أولبن األنبٌاء الك َذبة الذٌن ٌماومون
إرمٌا (إرمٌا  21 :23 ،15 -14 :14و .)9 :29 ،15 :28 ،32وبمعنى أوسع،
ٌمكن الكبلم عن إرسالٌة إلهٌة بالنسبة لجمٌع من ٌلعبون ،فً تارٌخ شعب هللا دورا ً
رتّبته لهم العناٌة اإللهٌة .ولكن ال ٌمكن االعتراؾ ألحد بمثل هذا اإلرسال ،حتى
ٌشهد له أحد األنبٌاء .2.تتعلك إرسالٌة جمٌع المرسلٌن من لبل هللا بمصده
ّ
ولكن
الخبلصً .ومعظم تلن اإلرسالٌات ترتبط ارتباطا ً مباشرا ً بشعب إسرابٌل.
ّ
لحث الملوب على التوبة
ذلن ٌترن مجاالً ألعمال جد متنوعة .فاألنبٌاء مرسلون
واإلنذار بالعموبات ،أو التبشٌر بالمواعٌد :فٌرتبط دورهم ارتباطا ً وثٌما ً بكلمة هللا،
التً هم مكلّفون بإعبلنها للناس .فٌما هنان إرسالٌات ؼٌرها تخص بنوع ألرب
مصٌر إسرابٌل التارٌخًٌ :رسل هللا ٌوسؾ لٌهًء دخول أبناء ٌعموب إلى مصر
(تكوٌن  ،)5 :45وٌكلّؾ موسى بإخراجهم من مصر (خروج ،16 :7 ،10 :3
مزمور  .)26 :105وكذلن الحال بالنسبة لجمٌع رإساء شعب هللا ومحررٌه:
ٌشوع ،والمضاة ،وداود ،وزعماء النهضة الٌهودٌة بعد السبً ،ولادة المماومة
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المكابٌّة .وحتى إن كان ال ٌتحدث أصحاب التارٌخ الممدس صراحة عن إرسالٌة
بالنسبة لهم ،إالَّ أنه ٌنظر إلٌهم كمرسلٌن حمٌمٌٌن من هللا ،فبهم ٌتمدم تدبٌر الخبلص
نحو هدفه النهابً .والعناٌة اإللهٌة لادرة على أن تس ّخر حتى بعض الوثنٌٌن للمٌام
بدور خاصٌ :ختار آشور إلٌماع العماب بإسرابٌل من أجل خٌانته (اشعٌا )6 :10
وٌرسل لورش لهدم بابل وتحرٌر الٌهود (اشعٌا  .)15 -14 :48 ،14 :43وٌتحمك
التارٌخ الممدس بفضل تداخل كل هذه اإلرسالٌات الخاصة التً تتضافر لبلوغ ذات
الهدؾ.
ثانٌاً :إرسالٌة إسرابٌل
ٌ1.نبؽً التحدّث أٌضا ً عن إرسالٌة خاصة بشعب إسرابٌل ،ال سٌما إذا ذكرنا
الرابطة الوثمى المابمة دابما ً ما بٌن اإلرسالٌة والدعوة .فدعوة إسرابٌل تحدّد
إرسالٌته فً تدبٌر هللا .فهو المختار بٌن جمٌع األمم ،وهو الشعب الممدس ،الشعب
المكرس لخدمة هللا (خروج  .)6 -5 :19وهذا ٌعنً أنه ٌإدي هذه
الكهنوتً
ّ
الوظٌفة باسم سابر األمم .إالّ أنه مع تمدم الوحً ونموه ،تتطلّع األلوال النبوٌة إلى
الزمن الذي فٌه سوؾ تنضم جمٌع األمم إلى إسرابٌل ،باالشتران فً عبادة هللا
األوحد (راجع اشعٌا  :)60 ،25 -20 :45 -25 -21 :19 ،3 -1 :2فإسرابٌل
مدعو إذا ً ألن ٌصبح منارة البشرٌة جمعاء .وكذلن ،مادام أإتمن على التدبٌر
ّ
اإللهً ،فعلٌه أن ٌشرن سابر الشعوب فٌه ،ونجد أصول هذه الفكرة منذ دعوة
إبراهٌم (راجع تكوٌن  ،)3 :12وهً تزداد دلة بممدار ما تتوضح مماصد هللا
المعلنة بالوحً .2.وابتداء من السبً نبلحظ أن إسرابٌل لد أدرن رسالته إدراكا ً
واضحاً .فهو ٌعلم أنه "عبد ٌهوه" ،مرسبلً من لبله بصفته رسوالً (اشعٌا .)9 :41
ٌعرفهم بوحدانٌته تعالى (10 :43
وهو ،تجاه األمم الوثنٌة ،الشاهد المكلّؾ بؤن ّ
و .)8 :44 ، 12فالدعوة المومٌة تإدي هنا إلى الشمولٌة الدٌنٌّة .فلم ٌعد الؽرض
السٌطرة على األمم الوثنٌة (مزمور  ،)4 :47وإنما هداٌتها إلى الحك .لذلن فإن
شعب هللا ٌتفتح لمبول اآلتٌن من الوثنٌة (اشعٌا  3 :56و ،)7 -6وعلى كتبه الممدّسة
تهبُّ روح جدٌدة :فكتاب ٌونان ٌعالج موضوع إرسالٌة نبوٌة فً سبٌل الوثنٌٌن،
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وفً كتاب األمثال ،نرى الحكمة اإللهٌة ترسل جوارٌها لدعوة جمٌع الناس إلى
ولٌمتها (أمثال  .)25 -3 :9وٌمٌل إسرابٌل فً النهاٌة إلى أن ٌصبح الشعب
المرسل ،وهذا ما أدركته خاصة األوساط اإلسكندرٌة التً فً سبٌل ذلن لامت
بترجمة الكتب الممدسة إلى الٌونانٌة" :الترجمة السبعٌنٌة".
ثالثاً :التمهٌد للعهد الجدٌد
1.نجد موضوع اإلرسال اإللهً ٌظهر من جدٌد فً النبوات االسكاتولوجٌة
(الخاصة بآخر األزمنة) التً تمهد الطرٌك صراحة إلى العهد الجدٌد .فهذه إرسالٌة
العبد الذي ٌعٌّنه هللا "لٌكون عهدا ً للشعب ونورا ً لؤلمم" (اشعٌا  ،7 -6 :42راجع
 ،)6 -5 :49وهذه إرسالٌة النبً المبهم الذي ٌبعثه هللا لٌبشر المساكٌن (اشعٌا :61
 .)2 -1وهذه أٌضا ً إرسالٌة مبلنٍ ٌهٌا الطرٌك أمام الرب (مبلخً ،)1 :3
وإرسالٌة إٌلٌا الجدٌد( .مبلخً  .)5 :4وإرسالٌة الوثنٌٌن المهتدٌن إلى اإلٌمان الذٌن
ٌكشفون عن مجد هللا أمام أخوتهم من األمم (اشعٌا  .)19 -18 :66وسوؾ ٌبٌّن
العهد الجدٌد كٌفٌة تحمٌك هذه النبوات .2.وأخٌراً ،فإن التفكٌر البلهوتً عن الكلمة
سد بصورة ؼٌر متولعة هذه الحمابك اإللهٌة وال ٌتردد فً التكلم
والحكمة والروح ٌج ّ
عن إرسالٌتهاٌ :رسل هللا كلمته حتى ٌنفّذ مماصده فً هذه الدنٌا (اشعٌا ،11 :55
مزمور  ،20 :107حكمة  ،)16 -14 :18وٌرسل "حكمته" حتى تساعد اإلنسان
فً جهوده (حكمة ,)10 :9وٌرسل روحه حتى ٌجدد وجه األرض (مزمور ،104
وٌعرؾ الناس إرادته (حكمة  ،)17 :9هذه العبارات
 ،3حزلٌال )10 -9 :37
ّ
تم ّهد أٌضا ً للعهد الجدٌد ،الذي سٌتخذها لشرح إرسال ابن هللا وحكمته ،وإرسال
روحه المدوس إلى الكنٌسة.
العهد الجدٌد
أوالً :إرسالٌة ابن هللا
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1.بعد ظهور ٌوحنا المعمدان ،آخر األنبٌاء وأعظمهم ،وهو الرسول اإللهً ،إٌلٌا
الجدٌد الذي تنبؤ عنه مبلخً (متى ٌ ،)14 -9 :11تمدم ٌسوع المسٌح ،إلى الناس،
باعتباره المرسل من هللا بكل معنى الكلمة ،ذان الذي تحدث عنه اشعٌا (لولا :4
 ،21 -17راجع اشعٌا 1: 1- 2). 6وبعد مثل الكرامٌن المتلة ٌثبت اتصال إرسالٌة
ٌسوع بإرسالٌة األنبٌاء ،ولكن مع الفارق األساسً بٌن الحالتٌن .فبعد أن أرسل ربُّ
األسرة عبٌده ،أرسل أخٌرا ً ابنه (مرلس  .)//8 -2 :12لذلن فإن من ٌمبله أو ٌنبذه،
إنما ٌمبل أو ٌنبذ ذلن الذي أرسله (لولا  ،)//16 :10 ،48 :9أي اآلب نفسه الذي
أسلمه ك ّل شًء فً ٌده (متى  .)27 :11هذا اإلدران الواعً بإرسالٌته اإللهٌة،
الذي ٌوحً بعبللات حمٌمة بٌن اآلب واالبن ،تَظهر صراحةً فً عبارات لها داللتها
الخاصة" :لد أرسلت…"" ،لد جبت…"" ،جاء ابن اإلنسان…"  ،لٌب ّ
شر باإلنجٌل
(مرلس  ،)//38 :1لٌكمل الشرٌعة واألنبٌاء (متى  ،)//17 :5لٌلمً نارا ً على
األرض (لولا  ،)49 :12ال لٌمل سبلما ً بل سٌفا ً (متى  ،)//34 :10ال لٌدعو
األبرار ،بل الخاطبٌن (مرلس  ،)//17 :2لٌبحث عن الهالن فٌخلّصه (لولا :19
 ،)10لٌخدم وٌفدي بنفسه جماعة كثٌرة (مرلس  …)//45 :10إن جمٌع نواحً
عمل الفداء الذي أت ّمه ٌسوع ،تتصل هكذا بإرسالٌته التً تسلمها من اآلب من بدء
الكرازة فً الجلٌل إلى ذبٌحته على الصلٌب .وفً تدبٌر اآلب ،تبمى هذه اإلرسالٌة
مع ذلن محدودة األفك ،إذ ان ٌسوع المسٌح لم ٌرسل إال للخراؾ الضالة من آل
إسرابٌل (متى  .)24 :15وسوؾ تدرن هذه الخراؾ ،بعد اهتدابها ،اإلرسالٌة التً
أعدَّتها العناٌة اإللهٌة إلسرابٌل ،وهً الشهادة عن هللا وملكوته أمام جمٌع أمم
العالمٌ .2.ذكر اإلنجٌل الرابع بتواتر حمٌمة إرسال االبن من عند اآلب ،خبلل كل
خطب ٌسوع وأحادٌثه  40مرة( ،راجع مثبلً .)…،18 :17 ،36 :10 ،17 :3
ذلن ألن رؼبة ٌسوع الوحٌدة كانت بؤن ٌعمل إرادة الذي أرسله (-38 :6 ،34 :4
 ،)40وأن ٌتم أعماله ( ،)4 :9وأن ٌمول ما سمعه عنه ( .)26 :8فبٌن ٌسوع
واآلب الذي أرسله تموم وحدة حٌاة ( 26 :8 ،57 :6و ،)29إلى ح ّد أن ك ّل مولؾ
ٌُتّخذ تجاه ٌسوع ٌُعتبر متخذا ً تجاه هللا نفسه (،24 :14 ،45 -44 :12 ،23 :5
 .)24 -21 :15أما عن اآلالم التً هً إكمال عمله ،فإن ٌسوع ٌرى فٌها رجوعا ً
86

إلى الذي أرسله ( ،5 :16 ،33 :7راجع  .)11 :17وموضوع اإلٌمان الذي ٌطلبه
من الناس هو أنّه مرسل من اآلب ( 8 :17 ،42 :11و 21و 23و .)25وهذا ما
ٌتضمن فً الولت نفسه اإلٌمان باالبن على أنه المرسل ( )29 :6واإلٌمان باآلب
على أنه أرسله ( .)3 :17 ،24 :5فعن طرٌك إرسال االبن على األرض ،ظهر
سر الحٌاة اإللهٌة :فاهلل الحك الواحد (تثنٌة  ،4 :6راجع
للناس جانب أساسً من ّ
ٌوحنا  ،)3 :17إنما بإرساله ابنه كشؾ عن نفسه أنه اآلب .3.وال وجه للدهشة إذا
وجدنا أن الرسل ٌولون فً كتاباتهم مكانةً مركزٌة إلرسالٌة االبن هذه :لمد أرسل هللا
ابنه فً ملء الزمن لٌفتدٌنا وٌمنحنا التبنً (ؼبلطٌة  ،4 :4راجع رومة .)15 :8
أرسل هللا ابنه إلى العالم مخلصا ً وكفارة عن خطاٌانا ،حتى نحٌا به :ذلن هو الدلٌل
األسمى لمحبته لنا (ٌ 1وحنا  .)14 :10 ،9 :4وٌصبح ٌسوع هكذا المرسل
الحمٌمً بالمعنى األكمل (ٌوحنا  ،)7 :9ورسول اعتراؾ إٌماننا (عبرانٌٌن ).1 :3
ثانٌاً :المرسلون من لبل االبن
1.تمتد إرسالٌة ٌسوع عن طرٌك مرسلٌه الخصوصٌٌن وهم االثنا عشر ،الذٌن لهذا
السبب بالذات ٌحملون لمب المرسل .وفً أثناء حٌاته ٌرسلهم ٌسوع ٌتمدمونه (راجع
لولا  )1 :10لٌعلنوا ملكوت هللا وٌشفوا المرضى (لولا  ،)//2 -1 :9وهذا هو
موضوع إرسالٌته الشخصٌة .فهم الفعلة الذٌن ٌرسلهم ربّ الحصاد إلى حصاده
(متى  ،//38 :9راجع ٌوحنا  .)38 :4وهم العبٌد الذٌن ٌرسلهم الملن إلحضار
المدعوٌن لعرس ابنه (متى  .)//3 :22وٌنبؽً أالّ ٌنخدعوا بخصوص المصٌر الذي
ٌنتظرهم :ما كان رسول أسمى من مرسله (ٌوحنا  ،)16 :13وكما عامل العالم
السٌد ،هكذا سٌعامل عبٌده (متى  .)25 -24 :10وٌرسلهم ٌسوع "كالخراؾ بٌن
الذباب" ( .)//16 :10إنه ٌعلم أن "الجٌل الفاسد" سوؾ ٌضطهد من ٌرسلهم
وٌسلمهم إلى الموت ( .)//34 :23المعاملة التً ٌعاملون بها سوؾ تعود علٌه هو
ً ،ومن أعرض عنكم أعرض
نفسه ،وبالتالً على اآلب" :من سمع إلٌكم سمع إل ّ
عنً ،ومن أعرض عنً أعرض عن الذي أرسلنً" (لولا " ،)16 :10من لبلكم
لبلنً ،ومن لبلنً لبل الذي أرسلنً" (ٌوحنا  .)20 :13فالوالع أن إرسالٌة الرسل
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ترتبط أوثك ارتباط بإرسالٌة ٌسوع" :كما أرسلنً اآلب ،أرسلكم أنا أٌضاً" (:20
 .)21وهذا الكبلم ٌنٌر المعنى العمٌك إلرسال االثنً عشر األخٌر ،عند ظهور
المسٌح لهم بعد المٌامة" :اذهبوا…" .فهم ٌذهبون إذا ً لٌبشروا باإلنجٌل (مرلس :16
 ،)15ولٌتلمذوا جمٌع األمم (متى  ،)19 :28ولٌمدّموا شهادتهم فً كل مكان
(أعمال  .)8 :1وبذلن سوؾ تبلّػ إرسالٌة االبن فعبلً إلى جمٌع الناس ،بفضل
ٌمص علٌنا دعوة
إرسالٌة رسله وكنٌستهٌ .2.ؤخذ كتاب األعمال االتجاه نفسه ،عندما
ّ
بولس .فالمسٌح بعد لٌامتهٌ ،ستخدم مجدّدا ً العبارات التملٌدٌة الخاصة بالدعوات
النبوٌة ،وٌمول إلنابه المختار" :اذهب ،إنً مرسلن إلى مكان بعٌد ،إلى الوثنٌٌن"
(أعمال  ،)21 :22وهذا اإلرسال نحو الوثنٌٌن ٌندرج مباشرة فً خط إرسال "عبد
ٌهوه" (أعمال  ،17 :26راجع أشعٌا  7 :42و .)16فمد جاء هذا العبد المذكور
الذي ٌبعث مرسلٌه إلى كل األمم لٌحملوا إلٌها رسالة الخبلص التً سبك هو وأعلنها
"للخراؾ الضالة من آل إسرابٌل" دون سواهم (متى  .)24 :15على هذه اإلرسالٌة
التً تسلمها على طرٌك دمشك ،سوؾ ٌعتمد بولس دابما ً لتبرٌر صفته كرسول (1
كورنتس  ،9 -8 :15ؼبلطٌة  .)12 :1وإذ هو واثك من امتداد البشارة العالمً،
فسٌنملها إلى الوثنٌٌن ،لٌصل منهم على طاعة اإلٌمان (رومة  ،)5 :1وسٌمدّر لٌمة
إرسالٌة كل حاملً البشارة ( :)15 -14 :10فبفضلهاٌ ،نشؤ اإلٌمان بكبلم المسٌح
( .)17 : 10وعبلوة على إرسالٌة الرسل الشخصٌة ،تموم الكنٌسة ككل بمهمتها
اإلرسالٌة التً ترتبط بإرسالٌة االبن.
ثالثاً :إرسالٌة الروح المدس
1.للمٌام بهذه المهمة اإلرسالٌة ،لم ٌعتمد الرسل والمب ّ
شرون باإلنجٌل على لواهم
البشرٌة وحدها وإنما ٌإدّون مهمتهم بموة الروح المدس .ففً سبٌل تحدٌد دور الروح
بدلة ،الب ّد من التحدّث مرة أخرى عن اإلرسالٌة بالمعنى األنفذ لهذا اللفظ .فعندما
أشار ٌسوع إلى حلول الروح الممبل فً حدٌثه بعد العشاء السري ،وضّح بموله ّ
أن
المإٌّد (البارللٌط) ،الروح المدس .الذي سٌرسله اآلب باسمً سوؾ ٌعلّمكم جمٌع
األشٌاء (ٌوحنا " ،)26 :14ومتى جاء المإٌّد الذي أرسله إلٌكم من لدن اآلب…
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فهو ٌشهد لً" ( ،26 :15راجع  .)17 :16فٌشترن اآلب واالبن فً إرسال
الروح .وٌركز لولا على عمل المسٌح ،بٌنما ٌمصر عمل اآلب على الوعد الذي
لطعه ،مستشهدا ً بؤلوال الكتب الممدسة" :سؤرسل إلٌكم ما وعد به أبً" (لولا :24
 ،49راجع أعمال  ،4 :1حزلٌال ٌ ،27 :36وبٌل ).2 -1 :3

ارض
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :سر تكوٌن األرض
1.هللا خالك األرض ومالكها:
2.اإلنسان ،سٌد األرض:
3.األرض ملعونة بسبب الخطٌبة:
ثانٌاً :شعب هللا وأرضه
1.اختبار اآلباء:
2.عطٌة األرض:
3.درامة إسرابٌل فً أرضه:
أ ) شرٌعة األرض:
ب ) تجربة وخطٌبة:
جـ ) تحذٌرات وعموبات:
4.مواعٌد للمستمبل:
العهد الجدٌد
أوالً ٌ :سوع واألرض
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ثانٌاً :الشعب الجدٌد واألرض
ثالثاً :األرض فً الرجاء المسٌحً
ممدمة
تتولؾ حٌاة اإلنسان كلٌّا ً على الخٌرات الكامنة فً األرض وعلى خصب تربتها.
فاألرض هً اإلطار الذي أعدته العناٌة اإللهٌّة لحٌاته" :سماء السماوات للربّ
واألرض جعلها لبنً البش" (مزمور  .)16 :115ولكن لٌست األرض إطار حٌاة
اإلنسان فحسب ،بل هنان بٌنها وبٌنه رباط حمٌم .إن اإلنسان ناتج من هذه "آداماه"
(تكوٌن  ،19 :3 ،7 :2راجع أشعٌا  ،7 :64إرمٌا  )6 :18التً ٌستم ّد منها اسمه:
آدم .ولد أدركت جمٌع الحضارات المدٌمة هذا الرباط الصمٌم بٌن األرض
واإلنسان ،إلى ح ّد أنها عبّرت عنه بصورة ج ّد والعٌة :بصورة األرض -األم أو
األرض -الزوجة .وهكذا فعل أٌضا ً إسرابٌل .واستخدم هللا اختبار اإلنسان فً
ارتباطه مع األرض ،داخل اطار العهد ،لكً ٌجعله ٌكتشؾ العبللات التً ٌرٌد أن
ٌمٌمها معه من خبللها .ولذا ،فبل عجب أن نرى األرض وخٌراتها المادٌة تشؽل
مكانا ً هاما ً فً الوحً :فهً تشترن مع اإلنسان فً ك ّل تارٌخ الخبلص ،منذ البدء
وحتّى انتظار الملكوت اآلتً.
العهد المدٌم
أوالً :سر تكوٌن األرض
1.هللا خالك األرض ومالكها:
"فً البدء" خلك هللا السماوات واألرض (تكوٌن ٌ .)1 :1مدّم الكتاب الممدّس
مشهدٌن متتالٌٌن لهذا التكوٌن ،السابك على ظهور اإلنسان ولكن المع ّد من أجله.
فمن جهةٌ ،فصل هللا المٌاه عن الٌبس الذي ٌسمٌه "أرضاً" ،ثم ٌمؤله من الخبلبك
( .)25 -9 :1ومن جهة أخرى ،تظهر األرض كصحراء خاوٌة وجدباء (-4 :2
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 ،)6فٌجعل منها هللا جنة لٌضع فٌها اإلنسان .على ك ّل حال ،فاألرض تخضع كلٌّة
هللا ،هً ملكه" :للرب األرض" (مزمور  ،12 :89 ،1 :24راجع الوٌٌن :25
 .)23وألن هللا خالك األرض ،فله ّ
ٌتصرؾ فً خٌراتها
حك مطلك علها :هو وحده
ّ
ٌمرر لوانٌنها (خروج  )10 :23وٌجعلها تثمر (مزمور
(تكوٌن ّ ،)17 -16 :2
 .)104 ،65هو سٌّدها (أٌّوب  ،7 -4 :38اشعٌا  12 ،40و .)26 :21وهً
موطا لدمٌه (اشعٌا  ،1 :66أعمال  .)49 :7ومثل ك ّل الخلٌمة ،علٌها أن تسبّحه
بترنٌم (مزمور ،4 :98 ،96 ،4 -1 :66دانٌال ٌ )74 :3تّخذ شكله وأسلوبه على
لسان اإلنسان (مزمور ).104
2.اإلنسان ،سٌد األرض:
إذا كان هللا لد أخذ اإلنسان من األرض وأخرجه منها نافخا ً فٌه نفس الحٌاة ،فهذا
لٌعهد إلٌه بها وٌجعله سٌّدا ً علٌها .على اإلنسان أن ٌتسلّط على األرض (تكوٌن :1
ّ
منظما ً لها ( 8 :2و ،15سٌراخ  .)4 -1 :17ومن
 .)29 -28وهً كجنة جعله هللا
ذلن ،تؤتً هذه العبللة المتبادلة فً التؤثٌر بٌنهما ،تلن العبللة التً كثٌرا ً ما نلمسها
فً الكتب الممدّسة .فمن جهةٌ ،طبع اإلنسان بعمله سمته على األرض ،ومن جهة
ي ٌش ّكل نوعا ً ما نفسٌّة اإلنسانٌ .متبس
أخرى ،تظهر لنا األرض بمثابة والع حٌو ّ
اإلنسان دابما ً فً تفكٌره وكبلمه صورا ً مستمدة من األرض" :ازرعوا لكم بالعدل
تحصدوا على حسب الرحمة… لماذا حرثتم النفاق؟" (هوشع  )13 -12 :10وفً
مثل الحارث (اشعٌا ٌ ،)... 23 :28وضّح اشعٌا ،عن طرٌك لوانٌن الزراعة،
االختبارات المإدٌة للخصوبة الروحٌة ،بٌنما ٌشبّه صاحب المزامٌر نفسه الملمة
بؤرض متعطشة إلى هللا (مزمور ).6 :143 ،2 :63
3.األرض ملعونة بسبب الخطٌبة:
إذا كان الرابط بٌن اإلنسان واألرض وثٌما ً لهذه الدرجة ،فمن أٌن أتت هذه العداوة
بٌن اإلنسان والطبٌعة العموق ،التً ٌختبرها جمٌع األجٌال بالتوالً؟ لم تعد األرض
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بعد جنّة لئلنسان .لمد تد ّخلت بٌنهما محنة ؼامضة ،فؤفسدت الخطٌبة العبللات بٌنهما.
حمّا ً إن األرض ال تزال مضبوطة بنفس الموانٌن التً وضعها هللا فً البداٌة (تكوٌن
 ،)22 :8وٌشهد نظام العالم هذا لحكمة الخالك (رومة  ،20 -9 :1أعمال :14
ولكن الخطٌبة لد جلبت على األرض لعنة حمٌمٌّة ،جعلتها تنبت "شوكا ً
ّ
.)17
وحسكاً" (تكوٌن  .)18 -17 :3فصارت لذلن مكان االختبار والمحن ،حٌث ٌتؤلم
اإلنسان إلى أن ٌعود أخٌرا ً إلى األرض التً أخذ منها ( ،19 :3حكمة .)8 :15
والضراء.
السراء
وهكذا ،ال ٌزال التضامن بٌن اإلنسان واألرض ٌتؤكد فً
َّ
َّ
ثانٌاً :شعب هللا وأرضه
ّ
إن األرض ،التً تشترن مع اإلنسان فً أصولها ،سوؾ تحتفظ بدورها فً وحً
صة ،فً للب تارٌخ الخبلص.
الكتاب الممدّس :فتظ ّل بطرٌمتها الخا ّ
1.اختبار اآلباء:
بٌن بابل ،األرض الؽرٌبة المه ّدِدة التً ٌختار هللا منها إبراهٌم (تكوٌن ،31 :11
 ،)1 :12ومصر ،أرض التجربة ومكان العبودٌّة التً سوؾ ٌُخرج هللا منها نسله
(خروج  ،)… 9 :13سوؾ ٌجد اآلباء فً كنعان وطنا ً لهمٌ ،ظ ّل بالنسبة لذرٌتهم
"تدر لبنا ً وعسبلً" (خروج  .)8 :3وفً الوالعٌ ،عد
أرض المٌعاد ،تلن األرض التً
ّ
هللا إبراهٌم بهذه األرض (تكوٌن  ،)7 :12فٌعبرها آباء إسرابٌل على أثر إبراهٌم،
لبل أن تصبح مٌراثهم (تكوٌن  )8 :17إذ لٌسوا بع ُد إال ؼرباء ٌحلّون فٌها بصفة
مإلتة ،ال ٌمودهم إلٌها سوى احتٌاج لطعانهم .إالّ أنّهم ،أكثر من المراعً واآلبار،
ً .فالبلّوط (تكوٌن
ٌجد اآلباء فً هذه األرض المكان الذي ٌتجلّى لهم فٌه هللا الح ّ
 ،)18واآلبار ( ،17 -15 :26راجع  ،)4 -3 :21والمذابح الممامة ( ،)7 :12هً
شهود تحفظ ذكرى هذه التجلٌّات .وتحمل بعض هذه األمكنة االسم اإللهً :بٌت اٌل
"بٌت هللا" ( ،)19 -17 :28وفنوبٌل "وجه هللا" ( .)31 :32وٌحصل إبراهٌم على
الحٌازة المانونٌة ألول لطعة من أرض المٌعاد هذه بشراء مؽارة المكفٌلة (،)9 :23
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وسوؾ ٌطلب اسحك وٌعموب وٌوسؾ أن ٌدفنوا فٌها ،معتبرٌن هكذا كنعان وطنا ً
لهم.
2.عطٌة األرض:
لمد جدّد هللا وعده (تكوٌن  ،12 :35 ،3 :26خروج  ،)4 :6م ّما لد ثبّت فً للب
ٌستمرون فٌها .سٌخرجهم هللا من مصر،
العبرانٌٌّن رجاءهم فً األرض التً سوؾ
ّ
أرض الؽربة (راجع تكوٌن  ،)3 :46ولكن ،حتّى ٌصلوا إلى أرض المٌعاد الب ّد لهم
ٌمروا "بالخبلء المستوحش" (تثنٌة .)10 :37
من أن
ٌتجردوا التجرد التام ومن أن ّ
ّ
"إن إسرابٌل لد اصطفاه هللا من بٌن جمٌع األمم التً على وجه األرض" (تثنٌة :7
 ،)6فبل ٌجوز له أن ٌمتلن إالّ هللا .وبعد تطهٌرهٌ ،مكنه بمٌادة ٌشوع ،أن ٌؽزو
كنعان "المكان الذي ال عوز فٌه لشًء م ّما فً األرض" (لضاة  .)10 :18وٌتدخل
هللا فً ؼزو هذه األرض ،إلى ح ّد أنه ٌمكن المول ّ
إن إسرابٌل لد أحرزها "بدون
تعب" منه (ٌشوع  .)13 :24هو هللا الذي ٌعطً شعبه هذه األرض (مزمور :135
 .)12فهً عطٌة م ّجانٌة ،ونعمة أسوة بالعهد الذي تنبع منه (تكوٌن :35 ،8 :17
 ،12خروج  4 :6و .)8وذلن ٌمؤل إسرابٌل حماساً ،ألن هللا لم ٌخٌّب آماله" :إن
األرض أرض جٌّدة ج ّدا ً ج ّداً" (عدد  ،7 :14لضاة  ،)9 :18تتعارض ك ّل
التعارض مع الصحراء الجافّة المدٌمة التنوع :إنها الجنّة األرضٌة المستعادة .ولذا،
فمد تعلّك الشعب فورا ً "بهذه األرض الصالحة ،أرض ذات أنهار ماء وعٌون…
أرض حنطة وشعٌر وكرم وتٌن ور ّمان ،أرض زٌت وعسل ،أرض ال تؤكل فٌها
خبزن بتمتً" (تثنٌة  .)9 -7 :8فهً األرض التً أعطاها هللا لشعب إسرابٌل
كمٌراث (تثنٌة  ،)4 :15هذا اإلله الذي ال ٌرٌد الشعب أن ٌعبد ؼٌره (ٌشوع :24
 .)18 -16وتصٌر هذه األرض وخٌراتها ذكرى دابمة لمحبّة هللا وأمانته لعهده .من
ٌحوز األرض ٌحوز هللاّ :
ألن هللا لٌس إله الصحراء فحسب ،بل لد أصبحت أرض
مرت األجٌال ،رسخ فً ذهن إسرابٌل رباط هللا بؤرضه ،حتّى ّ
إن
كنعان ممامه .كلّما ّ
داود ٌرى من المحال أن ٌكون هللا معبودا ً فً الؽربة .فإنما الؽربة هً أرض آلهة
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أخرى ( 1صموبٌل ّ ،)19 :26
وإن نعمان لٌحمل إلى دمشك حفنة من تراب أرض
إسرابٌل حتّى ٌمكنه أن ٌتعبّد فً دمشك هلل ( 2ملون ).17 :5
3.درامة إسرابٌل فً أرضه:
أ ) شرٌعة األرض:
أعطى هللا األرض إلسرابٌل "ملكاً" له (تثنٌة  ،)14 :19 ،1 :12ملكا ً ٌحمك له
السعادة ،ولكن ،لٌس بدون جهد من جهته :فالعمل شرٌعة مفروضة على من ٌرٌد
الحصول على البركات اإللهٌّة .وال تتساهل الكتب الممدّسة إزاء الكسالى الذٌن
ّ
"ٌؽطون أثناء الحصاد" (أمثال  .)34 -30 :24 ،11 :12 ،5 :10إن إسرابٌل،
المإتمن من هللا على زراعة األرض ٌبمى فٌها ؼرٌبا ً وضٌفا ً (الوٌٌّن ،23 :25
مزمور  ،)19 :119وعلٌه أن ٌموم بالتزامات مختلفة .ففً ّأول األمر ،الب ّد له من
أن ٌمدّم هلل تسبٌحه وشكره ،وٌظهر له خضوعه .هذا هو معنى األعٌاد الزراعٌّة
(خروج  )…14 :12التً تشرن حٌاة إسرابٌل التعبّدٌة بالمدار السنوي نفسه :أعٌاد
الفطٌر والبواكٌر وجمع الحصاد .فضبلً عن ذلنّ ،
التصرؾ فً ثمار األرض
فإن
ّ
ٌخضع ألحكام واضحة :فما فضل من الحصاد فهو نصٌب المسكٌن والؽرٌب (تثنٌة
 .)21 -19 :24 ،29 :14وحتّى ال ٌستنزؾ الشعب موارد األرض ،الب ّد من
إراحة األرض وتركها فً السنة السابعة (خروج  .)11 :23وتؤخذ شرٌعة األرض
طابعا ً دٌنٌا ً واجتماعٌا ً معا ً ٌظهر سلطان هللا على األرض التً هً ملكه ببل نزاع.
ومراعاة هذه األحكام تمٌّز إسرابٌل عن المزارعٌن الوثنٌٌّن الذٌن ٌحٌطون به.
ب ) تجربة وخطٌبة:
وهنا سوؾ ٌصطدم إسرابٌل باالختبار والتجربة .إنه ربط بؤرضه نشاطه وحٌاته:
وحٌاته تستمر حول حمله وبٌته وامرأته (تثنٌة  .)7 -5 :20وإذ أصبح حضرٌا ً
ومالن أرض ،فإنه ٌمٌل تلمابٌا ً إلى تصور هللا بموجب أبعاد حمله وكرمه .وٌموم
إسرابٌل باختبار األرض ،األم واألرض ،الزوجة ،بالمعنى الوثنً الجاري فً تلن
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العصور .ففً الولت الذي ٌمتبس فٌه من الكنعانٌٌّن أسالٌب الزراعةٌ ،مٌل إلى تبنًّ
أخبللهم الدٌنٌّة ،والوثنٌّة والمادٌّة ،إلى ح ّد أن هللا ٌصبح ؼالبا ً ما بالنسبة إلٌه بعبلً
(سٌّد األرض) حارس الخصوبة وضامنها (لضاة  .)11 :2نفهم من ذلن رد الفعل
العنٌؾ لجدعون ( )32 -25 :6ولؤلنبٌاء من بعده ،عندما ٌندّدون "بالذٌن ٌصلون
بٌتا ً ببٌت وٌمرنون حمبلً بحمل" (أشعٌا  .)8 :5فهم ٌحذّرون من أخطار االستٌطان
والتملّن حٌث ٌرون مصدرا ً لبلختبلس (راجع  1ملون  )19 -3 :21واالؼتصاب
(مٌخا  )2 :2وأنواع اإلجحاؾ ،والفوارق بٌن طبمات الشعب ،واإلثراء الداعً إلى
الكبرٌاء والحسد (راجع أٌّوب  .)12 -2 :24كٌؾ ٌستطٌع هللا المدّوس أن ٌحتمل
هذا؟ فمن الواضح ّ
ٌر فً أرضه عبلمةَ جودة هللا ،فٌرفع للبه إلٌه
أن إسرابٌل ،لم َ
تعالى ،ولم ٌجد فٌها فرصة حوار مع هللا ،بل تعلّك باألرض بطرٌمة أنانٌّة مثل جمٌع
أعضاء البشرٌّة الخاطبة ،وتبرز هذه الدعوة للحوار فً الصورة المعبّرة التً
استعملها األنبٌاء ،لٌست صورة األرض ـ المرأة بل صورة األرض -الزوجة
(هوشع  ،5 :2اشعٌا  ،4 :62 ،8 :45راجع نشٌد  2 :6 ،1 :5 ،12 :4و.)11
وتشٌر األرض فً هذه الحالة إلى البشر ،ألنّه إذا كان هللا زوجها ،فلٌس هذا بالنظر
إلى األرض ،ولكن بالنظر إلى البشر (راجع  2مكابٌٌّن ).19 :5
جـ ) تحذٌرات وعموبات:
َّ
ولكن إسرابٌل لم ٌفهم بعد هذا كله .ولذا ،إزاء هذه األوضاع ،تعمب تحذٌرات
األنبٌاء الصٌحات المتو ّجعة الواردة فً كتاب التثنٌة" :احذر أن تنسى الربّ إلهن"!
(تثنٌة  .)16 :11 ،11 :8 ،13 :6فالوالع ّ
أن الشعب الذي حظً بهذه المدن
العظٌمة ( ،)11 -10 :6لد نسً من أٌن أتته هذه البركة" :ذلن ألن ٌهوه أحبّ
آباءن… أدخلن هذه األرض" ( .)20 :31 ،38 -37 :4كانت هذه المسٌرة
الطوٌلة عبر البلدان الؽرٌبة كفٌلة بؤن تجعل إسرابٌل ٌفهم أن األرض هبةٌ من هللا
وٌختبر محبته تعالى ؟ "اذكر جمٌع الطرق التً سٌّرن فٌها الرب إلهن فً البرٌة
هذه األربعٌن سنة لٌذلّن… وٌعلم ما فً للبن" (ٌ .)2 :8فرض حك الرب على
األرض مطالب متشدّدة :فبلب ّد من أن ٌبمى اإلنسان متواضعا ً وأمٌناً ،ومطٌعا ً (:5
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تصرؾ هكذا فسوؾ ٌنال البركاتٌ" :بارن ثمر أرضن
 32إلى  .)25 :6وإذا
ّ
ولطعان ؼنمن" (  ،)... 4 :28ألنها "أرض ٌتع ّهدها الربّ … وعٌنا الربّ إلهن
علٌها دابما ً من أول السنة إلى آخرها" ( .)12 :11وبالعكس ،تح ّل اللعنة على
إسرابٌل إذا انحرؾ (تثنٌة  ،33 :28هوشع  ،3 :4ارمٌا  .)28 -23 :4فهو مهدّد
بؤعظم عماب أال وهو فمدان األرض" :تُستؤصلون من على األرض التً أنتم
بموة هذا التهدٌد (عاموس :5
صابرون إلٌها" (تثنٌة  .)63 :28وٌوضّح األنبٌاء ّ
 ،27هوشع  ،5 :11ارمٌا  )18 :16الذي ٌتحمّك أخٌرا ً كعماب إلهً لاس فً وسط
ضٌمات الحرب والسبً.
4.مواعٌد للمستمبل:
ولكن ،مهما كان العماب جذرٌاً ،فبل ٌنظر إلٌه األنبٌاء ،كعماب مطلك ونهابً .بل
سوؾ ٌكون محنة مط ّهرة مثلما كانت محنة البرٌة فً الماضًٌ .بمى فً األفك
رجاء ٌتحلّى موضوعه بجمٌع سمات االختبار السابك ،وتلعب األرض فً هذا
الرجاء دورا ً أساسٌاً .هذه األرض هً أوالً أرض إسرابٌل ،حٌث ٌعٌد هللا ثانٌة
الشعب الجدٌد .وبعدما تتطهر وتتمدس تماما ً (حزلٌال  13 :47إلى ،35 :48
زكرٌّا  ،)14ستس ّمى هذه "األرض الممدسة" (زكرٌا  2 ،16 :2مكابٌٌن ،7 :1
حكمة  ،)3 :12عروس الرب ،مثل أورشلٌم عاصمتها (إشعٌا  .)4 :62ولكن
بجانب األرض الممدسة ،ستشترن األرض كلها معها فً الخبلص ،باتخاذها
أورشلٌم مركزا ً دٌنٌا ً لها (اشعٌا  ،21 -18 :66 ،4 -2 :2مزمور ،)10 -8 :47
سوؾ تصبح األرض" ،أرض ملذّات" (مبلخً  )12 :2لبشرٌّة جدٌدة ،حٌث تنض ّم
األمم إلى إسرابٌل الستعادة الوحدة األولى .وأفضل من ذلن ،لن نجد تصوٌرا ً
مناسبا ً لهذه األرض المتجدّدة إالّ فً رواٌة أصل العالم .إذ ِإن "السماوات الجدٌدة
لممر البشر
واألرض الجدٌدة" التً ٌخلمها هللا حٌنذان (اشعٌا  )17 :65تعطً
ّ
سمات الجنة األولى ،بما كان له من خصب وأوضاع حٌاة عجٌبة (عاموس ،13 :9
هوشع  ،24 -23 :2اشعٌا  ،9 -6 :11ارمٌا  ،3 :23حزلٌال ٌ ،2 -1 :47وبٌل
 ،18 :4زكرٌّا  .)11 -6 :14ومن وجهة النظر هذه ،تؤخذ ملكٌّة األرض معنى
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اسكاتولوجٌاً .والذي ٌبرز هذا المعنى أكثر فؤكثر هو االنتمال من الوضع الجماعً
سع فٌه
إلى الوضع الفردي ،الذي بدأ اشعٌا بالكبلم عنه ( ،)21 :60 ،13 :57وتتو ّ
"الحكماء"" :فاألرض" تشٌر فً الولت نفسه إلى األرض التً وعد بها هللا إبراهٌم
وذرٌّته ،وإلى حمٌمة أخرى أسمى من األولى ،وإن كانت ؼٌر موضحة بعد .هذا هو
البار الذي ٌضع كل إٌمانه فً هللا (مزمور .)…3 :37 ،13 :25
نصٌب اإلنسان
ّ
وهكذا نرى إسرابٌل ٌرتفع من االهتمامات األرضٌة إلى تطلّعات أكثر روحانٌة
فٌنضج بالكفاٌة لتمبّل رسالة ٌسوع " :طوبى للودعاء ،فإنّهم ٌرثون األرض" (متّى
).4 :5
العهد الجدٌد
أوالً ٌ :سوع واألرض
ٌتمتع ٌسوع مع هللا بالسٌادة المطلمة على األرض (كولسً  ،16 -15 :1أفسس :4
" ،)10به كان ك ّل شًء وبؽٌره لم ٌكن شًء" (ٌوحنّا  .)3 :1ولد "أولً ك ّل سلطان
فً السماء واألرض" (متّى  .)18 :28ولكن ،بصفته إنسانا ً بٌن الناس ،فهو مرتبط
باألرض بك ّل كٌانه .1.أتى ٌسوع لٌعلن للبشر رسالة خبلص شامل ،ولكنّه ٌعلنها
بؤسلوب ممٌّز لببلد خاصة وحضارة معٌّنة .إن مشاهد فلسطٌن وعاداتها لد كٌّفت
بنوع ما مخٌّلة مبدعها .ولذا ،فهو ٌلجؤ ؼالبا ً فً أمثاله إلى صور ممتبسة منها:
صورة الزارع والحصاد ،صورة الكرمة والتٌنة ،صورة الزإان وحبّة الخردل،
صورة الراعً والنعاج ،وصورة الصٌد الذي ٌمارسه الصٌّادون فً البحٌرة …
وذلن فضبلً عن التعالٌم التً ٌلمٌها بمناسبة مناظر الحٌاة " :انظروا إلى طٌر
السماء… إلى الزنبك" (متّى  ،)28 -26 :6إلى السنابل الممطوفة (متّى -1 :12
 ،)8إلى التٌنة الٌابسة (متّى  .2.)29 :21ولكن ،بتجاوز هذه الصورٌ ،مدّم ٌسوع
تعلٌما ً عن مولؾ اإلنسان إزاء الحمابك األرضٌة .وها هً شهوة التملّن تصبح عنده
تولا ً إلى امتبلن الخٌرات الروحٌّة (متّى  ،)4 :5وٌستبدل ملكوت السماوات بملكوت
األرض (متّى  )3 :5الذي كان ٌرمز إلٌه مسبّماً .فمن اآلن وصاعداًٌ ،توجب على
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اإلنسان أن ٌفضّل المسٌح واإلنجٌل على حموله (مرلس  .)30 -29 :10وهكذا لد
تجاوزنا نهابٌا ً الطابع المادي لمواعٌد األنبٌاء .وهذا ال ٌعنً ادانة أمور هذه األرض
التً نعٌش فٌها ,ولكن ترجع إلى مكانها الصحٌح ،وهو الثانوي بالنسبة إلى انتظار
ٌستمر كل شًء فً
الملكوت (متّى  .)33 :6وإن سارت األمور على هذا المنوال،
ّ
النظام ،وتت ّم مشٌبة هللا "كما فً السماء كذلن على األرض" (متّى  .)10 :6بهذه
الطرٌمة التً تبدو متنالضةٌ ،عٌد ٌسوع إلى أرض البشر لٌمتها الممدّسة ،هذه
األرض التً هً صنع ٌدٌه وعبلمة حضوره ومحبتّه .وإن كان البشر لد
استخدموها وسوؾ ٌستخدموها لٌعرضوا عن هللا ،و"ٌدفنوا فٌها وزنتهم" (متّى :25
 ،)18فالمسٌح ٌتوالّها بمحبّة (راجع كولسً  ،)20 :1وٌجعلها جدٌرة بؤن تحمل
سره :فٌبلػ به األمر إلى أن ٌؤخذ ثمرة األرض خبزا ً (مزمور  )14 :104لٌترن لنا
ّ
حضوره بالجسد تحت عبلمة محسوسة .3.جاء إلى األرض لٌلمً نارا ً (لولا :12
 .)49وحتّى ٌشعلها ،اتخذ تبلمٌذه األول من بٌن سكان أرض الجلٌل وعبر األردن،
وجعل منهم "ملح األرض" (متّى  .)13 :5وهكذا ٌنؽرس اإلنجٌل راسخا ً فً ركن
خاص من أركان عالمنا ،فً صلب هذه األرض الممدّسة التً سبك هللا وأعطاها
إلسرابٌل .وفً هذا المكان أٌضاً ،فً أورشلٌم ،العاصمةٌ ،نصب صلٌبه لٌشعل به
ً الناس أجمعٌن" (ٌوحنا
األرض كلّها :حٌنبذ" ،إذا رفعت من هذه األرض ،جذبت إل ّ
 .)32 :12وهكذا ستظ ّل األرض الممدّسة ،المركز الجؽرافً الذي ٌنطلك منه
الخبلص لٌصل إلى البشرٌّة جمعاء.
ثانٌاً :الشعب الجدٌد واألرض
1.من اآلن فصاعداً ،لد أعٌد لصد الخبلص الشامل الذي ّ
خطه هللا فً البدء .سوؾ
ٌنتشر اإلنجٌل من أرض إسرابٌل إلى العالم أجمع ،بحسب المنهاج الذي أشار به
ٌسوع" :تكونون لً شهودا ً فً أورشلٌم والٌهودٌة كلها والسامرة ،حتى ألاصً
األرض" (أعمال  ،8 :1راجع متّى  .2.)18 -16 :28وبهذاٌ ،حمك ٌسوع العبور،
لٌس فمط من أرض إسرابٌل المحصورة فً حٌّز محدود إلى ك ّل العالم ،ولكن أٌضا ً
من األرض المادٌة إلى ما كانت ترمز إلٌه ،أي إلى الكنٌسة وملكوت السماء .لد
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سبك وآمن شعب العهد المدٌم بالمواعٌد المتبلن أرض الراحة ،إال أنه لم ٌكن
االمتبلن هذا إال رمزا ً للخبلص اآلتً .ونحن اآلن باإلٌمان ندخل أرض الراحة
نتذوق
(عبرانٌٌن  ،)9 :4هذا الممر السماوي حٌث ٌمٌم ٌسوع منذ لٌامته والذي
ّ
عربونه مسبما ً فً كنٌسته .3.وفً هذه النظرة الجدٌدة ،نكتشؾ المعنى الذي ٌتعلّك
منذ اآلن بالعمل البشري وبالخدمة الطمسٌّة الدٌنٌة .فعلى أثر ٌسوع لد دخل الشعب
صه هللا بها من لبل .وهذا أمر من
الجدٌد منذ اآلن بالرجاء فً أرض الراحة التً خ ّ
شؤنه أن ٌحدث تحوٌبلً شامبلً فً نشاطه وحٌاته .إذ ال ٌزال مطلوبا ً منه أن "ٌخضع
األرض" ،وٌظل عرضة لبلنؽماس فً السعادة التً توفّرها له األرض (لولا :12
 .)34 -16لكنه اآلن ولد شخص بصره إلى المسٌح الذي صعد إلى السماء ،فعلٌه
أن "ٌرؼب فً األمور التً فً العلى ،ال فً األمور التً فً األرض" (كولسً :3
 ،)2وذلن ال عن احتمار ،ولكن "لٌستفٌد من هذا العالم وكؤنه ال ٌستفٌد" ( 1كورنتس
 .)31 :7إن المإمن بتعلمه بالسماء ال ٌتن ّكر لؤلرض ،ولكنه ٌبلػ بها إلى هدفها
وٌعطٌها معناها الحمٌمً .فهو بصبلته الطمسٌةٌ ،منح صوتا ً لؤلرض وكل ما فٌها،
وكل ما تنتجه بفضل العمل البشري .بهذه الطرٌمةٌ ،رفع اإلنسان نوعا ً ما األرض
وٌعلو بها نحو هللا .ألن الشعب الجدٌد لم ٌفمد جذوره األرضٌة ،بل بالعكس هو
"ٌملن على األرض" (رإٌا  ،)10 :5وطالما هو ٌموم بمسٌرته على هذه األرض،
فبل ٌمكنه أن ٌص ّم آذانه عن "أنٌن" الخلٌمة المادٌّة التً تنتظر هً أٌضا ً الخبلص
(رومة ).22 :8
ثالثاً :األرض فً الرجاء المسٌحً
إن األرض تشترن بالوالع فً تارٌخ الشعب الجدٌد ،مثلما اشتركت من لبل فً
درامة البشرٌة الخاطبة .فهً "تنتظر… تجلًّ أبناء هللا… ولن نمطع الرجاء ألَنها
هً أٌضا ً ستعتك من عبودٌّة الفساد لتشارن أبناء هللا حرٌتهم ومجدهم" (رومة :8
 .)21 -19ولما كانت متضامنة مع اإلنسان منذ البدء ،فهً تظ ّل مرتبطة به إلى
النهاٌة .فهً مثله ٌشملها الفداء ،ولو بطرٌمة سرٌة ،ألن األرض ،فً حالتها
الراهنة" ،تزول" (متى " .)35 :24وسوؾ تحترق بما فٌها من األشٌاء المصنوعة"
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ّ
ولكن ال ٌت ّم ذلن حتّى تح ّل محلها "أرض جدٌدة" (رإٌا :21
( 2بطرس .)10 :3
ٌ" )1مٌم فٌها البر" ( 2بطرس  ،)13 :3ننتظرها بموجب الوعد اإللهً.

اسرائيم
العهد المدٌم
1.إسرابٌل شعب العهد
أ ) إسرابٌل اسم ممدّس:
ب ) إسرابٌل شعب المبابل االثنتً عشرة:
ج ) ٌهوه ربّ إسرابٌل ،وإسرابٌل شعب ٌهوه:
2.إسرابٌل وٌهوذا
أ ) الثنابٌة السٌاسٌة إلسرابٌل:
ب ) إسرابٌل والٌهودٌة:
3 .الوعد بإسرابٌل جدٌد
العهد الجدٌد
1.اإلنجٌل وإسرابٌل المدٌم:
2.إسرابٌل الجدٌد:
3.إسرابٌل المدٌم وإسرابٌل الجدٌد:
العهد المدٌم
إن اسم إسرابٌل (على األرجح "هللا ٌكافح"" ،هللا لوي") ٌشٌر فً العهد المدٌم إما
إلى شعب ،وإما إلى ج ّد له أعطاه اسمه ،وهو ٌتمثل فً شخص أبٌه ٌعموب (تكوٌن
 10 :35و 2 :50 ،8 :43 ،21 -20الخ) .إن النادرة ،التً تفسر ثنابٌة اسمً
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رب األسرة ،مبنٌّة على أصول اللفظ الشعبً :إسرابٌل = "رإوس عند هللا"،
(صارع هللا) (تكوٌن  ،28 :32هوشع ).4 :12
1.إسرابٌل شعب العهد
أ ) إسرابٌل اسم ممدّس:
لٌس لفظ إسرابٌل تسمٌة تدل على العنصر فحسب ،مثل آدوم وآرام ومإاب .إنه اسم
ٌكون "جماعة إسرابٌل" (خروج 3 :12
ممدّس ،اسم شعب العهد .وهذا الشعب ّ
و ،)6وبهذه الصفة توجه له مخاطبات التثنٌة ("اسمع ٌا إسرابٌل…" ،تثنٌة ،1 :5
 ،1 :9 ،4 :6راجع مزمور  ،)9 :81 ، 7 :50مثل الوعود النبوٌة (اشعٌا :41
).1 :48 ،1 :44 ،1 :43 ،8
ب ) إسرابٌل شعب المبابل االثنتً عشرة:
إن هٌكل التشكٌل الوطنً إلسرابٌل ٌموم على األسباط التً تحمل أسماء أوالد
ٌعموب االثنً عشر ،وذلن منذ إبرام العهد (خروج  .)4 :24وإذا كانت لابمة
تعرضت لتؽٌٌرات طفٌفة (لارن تكوٌن  ،49تثنٌة  ،33لضاة  ،5رإٌا
األسباط لد ّ
 ،)…5 :7إال أن عددها هو رلم ممدّس ،متصل بالخدمة العبادٌة خبلل أشهر السنة
االثنً عشر .تلن هً الصورة التارٌخٌة األولى التً اتخذها شعب هللا على األرض.
ج ) ٌهوه ربّ إسرابٌل ،وإسرابٌل شعب ٌهوه:
إن هللا لد ارتبط بنوع ما بإسرابٌل بممتضى العهد :فهو إله إسرابٌل (إشعٌا ،6 :17
إرمٌا  ،3 :7حزلٌال  ،)4 :8المدوس (اشعٌا  ،14 :43 ،4 :1مزمور ،)19 :89
الموي (إشعٌا  ،)24 :1الصخر (إشعٌا  )29 :30الملن (إشعٌا  ،)15 :43الفادي
(إشعٌا  .)6 :44إن إله الوحً ٌدخل هكذا فً تارٌخ األدٌان على أنه إله إسرابٌل
الخاص .وفً ممابل ذلن ،فإنه ٌختار إسرابٌل وحده لٌستودعه تدبٌر لصد الخبلص.
وٌبلحظ هنا أٌضا ً داللة األلماب المعطاة إلسرابٌل :فهو شعب ٌهوه (اشعٌا ،3 :1
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عاموس  ،8 :7إرمٌا  ،14 :12حزلٌال  ،9 :14مزمور  ،)7 :50وخادمه (اشعٌا
 ،)21 :44و مختاره (اشعٌا  ،)4 :45وابنه البكر (خروج  ،22 :4هوشع :11
 ،)1والممدس له (ارمٌا  ،)3 :2ومٌراثه (اشعٌا  ،)25 :19ولطٌعه (مزمور :95
 ،)7وكرمته (اشعٌا  ،)7 :5وصنٌعته (مزمور  ،)2 :114وعروسه (هوشع :2
 …)4فإسرابٌل إذا ً ال ٌنتمً فمط إلى تارٌخ اإلنسانٌة السٌاسً ،وإنما هو باالختٌار
اإللهً مركز التارٌخ الممدس.
2.إسرابٌل وٌهوذا
أ ) الثنابٌة السٌاسٌة إلسرابٌل:
إن الرابطة الممدسة الخاصة باألسباط االثنً عشر كانت تؽطً ثنابٌة سٌاسٌة
ملموسة بوضوح فً عصر الملكٌة :إن داود ٌصبح على التوالً ملن ٌهوذا فً
الجنوب ،ثم ملن إسرابٌل فً الشمال ( 2صموبٌل  .)3 :5 ،4 :2وعند وفاة سلمان
ٌنفصل إسرابٌل عن بٌت داود ( 1ملون  )19 :12على صٌحات "إلى خٌامكم ٌا
إسرابٌل !" ( 1ملون  ،16 :12راجع  2صموبٌل  .)1 :20وهكذا فإن شعب هللا
ٌتعرض للشماق .وتتؤللم لؽة األنبٌاء مع األمر الوالع المضاد لعمٌدة العهد ،فتمٌّز من
ثم بٌن ٌهوذا وإسرابٌل الذي ٌشار إلٌه بافرابٌم المبٌلة الشمالٌة المتسلطة (عاموس
 ،4 :2هوشع  ،16 -15 :4اشعٌا  ،…7 :9مٌخا  ،5 :1إرمٌا ).8 -6 :3
ب ) إسرابٌل والٌهودٌة:
بعد خراب السامرةٌ ،صبح ٌهوذا مركز تجمع كل إسرابٌل ( 2ملون ،…19 :23
 2أٌام  .)3 -1 :30وبعد خراب أورشلٌم ،سوؾ ٌبحث عن الصورة المثالٌة
للنهضة الوطنٌة فً الرابطة المدٌمة لؤلسباط االثنً عشر .إن دور ٌهوذا السابد فً
هذه النهضة ٌفسر لماذا تعطى تسمٌة ٌهود ألعضاء الشعب المشتت ،واسم ٌهودٌة
للمإسسة التً تجمعهم (ؼبلطٌة  .)14 -13 :1ولكن إسم إسرابٌل ٌعود فً الولت
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نفسه فٌجد لٌمته المدسٌة الفرٌدة (نحمٌا  ،2 -1 :9سٌراخ  ،11 :36راجع متى :2
 ،21 -20أعمال ٌ ،17 :13وحنا ).10 :3
3 .الوعد بإسرابٌل جدٌد
إن تنبإات األنبٌاء عن آخر األزمنة لد أعلنت بالفعل أن فً مستمبل إسرابٌل عودا ً
إلى الوحدة األصلٌة :اتحاد جدٌد بٌن إسرابٌل وٌهوذا (حزلٌال  ،)… 15 :37تج ّمع
اإلسرابٌلٌٌن المشتتٌن والمنتمٌن لبلثنً عشر سبطا ً (إرمٌا  ،1 :31 ،18 :3حزلٌال
 ،…21 :37 ،…24 :36إشعٌا  .)12 :27وهذا موضوع أساسً فً الرجاء
ّ
ولكن فابدة هذه الوعود سوؾ تخصص لبمٌة من
الٌهودي (سٌراخ .)10 :36
إسرابٌل (اشعٌا  ،3 :46 ،20 :10مٌخا  ،12 :2إرمٌا  ،)7 :31ومن هذه البمٌة
سوؾ ٌجعل هللا إسرابٌل جدٌداً ،سوؾ ٌخلّصه (إرمٌا  ،)10 :30وٌعٌده ألرضه
( ،)2 :31وإلٌه سوؾ ٌعطً عهدا ً جدٌدا ً ( ،)31 :31وملكا ً جدٌدا ً (.)17 :33
وعندب ٍذ ٌصبح إسرابٌل مركز تجمع األمم (اشعٌا  :)25 -24 :19حٌن تتحمك األمم
أن فٌه حضور اإلله الحمٌمً ( ،)15 :45سوؾ تتوجه حٌنبذ األمم نحوه ،وعندبذ
ٌتطابك اهتداء األمم وخبلص إسرابٌل ( )17 :45ومجده ().25 :45
العهد الجدٌد
1.اإلنجٌل وإسرابٌل المدٌم:
إن تدبٌر العناٌة اإللهٌة لؤلمور لد شاء أن ٌتحمك حدث الخبلص فً إسرابٌل ،وأن
ٌكون إسرابٌل ،كشعب العهد ،أول من ٌبلؽه إعبلن الخبر .ومن ثم فإن هذا هو هدؾ
عماد ٌوحنا (ٌوحنا  .)31 :1خبلل حٌاة ٌسوع ،تكون رسالة المخلص ،وكذلن
رسالة تبلمٌذه ،ممصورة ً على إسرابٌل وحده (متى  6 :10و .)24 :15 ،23وبعد
لٌامته تبلػ البشرى السارة إلسرابٌل أوالً (أعمال  .)10 :4 ،36 :2ذلن ّ
أن
إسرابٌل واألمم ٌكونون ،ولد اشتركوا معا ً فً درامة اآلالم ( ،)27 :4مدعوٌن حما ً
إلى اإلٌمان على لدم المساواة ( ،)15 :9ولكن فً ترتٌب معٌن :الٌهود أوالً ،وهم
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بالمٌبلد "إسرابٌلٌون" (رومة  ،)4 :9ثم ك ّل البالٌن (راجع رومة -9 :2 ،16 :1
 ،10أعمال  .)46 :13فالخبلص الذي جاء به اإلنجٌل ٌمؤل بالفعل رجاء الذٌن
ٌنتظرون تعزٌة إسرابٌل (لولا  ،)25 :2وخبلص إسرابٌل (لولا  ،)21 :24ور ّد
الملن إلسرابٌل (أعمال  :)6 :1جاء هللا لٌسعؾ إسرابٌل على ٌد المسٌح (لولا :1
 ،)54ولٌمنحه رحمة (لولا  ،)68 :1وٌسمح له باالهتداء ،وٌؽفر له خطاٌاه (أعمال
ٌ .)31 :5سوع هو مجد إسرابٌل (لولا  ،)32 :2وملكه (متى ٌ ،//42 :27وحنا
 ،)13 :12 ،49 :1ومخلّصه (أعمال  .)24 -23 :13والرجاء الجدٌد المإسس
على لٌامته ال ٌختلؾ عن رجاء إسرابٌل عٌنه (أعمال  .)20 :28فباختصار ٌشكل
إسرابٌل الرباط الحٌوي الذي ٌصل تحمٌك الخبلص بالتارٌخ اإلنسانً برمته.
2.إسرابٌل الجدٌد:
ومع ذلن فمنذ ٌسوع ،لد ظهر على األرض إسرابٌل الجدٌد الذي تعلن عنه الوعود
النبوٌة .وحتى ٌمٌم ٌسوع منه مإسسة إٌجابٌة ،اختار اثنً عشر رسوالً ،مشكبلً
بذلن كنٌسته على نمط إسرابٌل المدٌم الم ّكون من اثنً عشر سبطاً .وعلٌه سٌحكم
رسله األسباط االثنً عشر إلسرابٌل (متى  .)//28 :19هذه الكنٌسة هً إسرابٌل
األزمنة األخٌرة ،التً خصها هللا بالعهد الجدٌد (عبرانٌٌن  ،)10 -8 :8وفٌها ٌكتمل
تجمع المختارٌن المنتمٌن من االثنً عشر سبطا ً (رإٌا  .)4 :7هً مدٌنة ممدسة
ترتكز على أساس االثنً عشر رسوالً ،ولها أسماء االثنً عشر سبطا ً مكتوبة على
أبوابها (رإٌا  ،12 :21راجع حزلٌال ).34 -31 :48
3.إسرابٌل المدٌم وإسرابٌل الجدٌد:
فالكنٌسة ،التً هً إسرابٌل الجدٌد ،تك ّمل بالتالً إسرابٌل المدٌم .وكان ُّ
حك االنتماء
ٌعود إلى هذا األخٌر بالوالدة (فٌلبً  ،)5 :3وكان الوثنٌون مستبعدٌن من مواطنٌته
(أفسس  ،)12 :2ولكن لم ٌعد ٌكفً اآلن االنتماء "إلسرابٌل هذا من حٌث البشر"
( 1كورنتس  ،18 :10ؼبلطٌة  )16 :6حتى تكون التبعٌة "إلسرابٌل هللا" ألن
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جمٌع الذٌن هم من إسرابٌل لٌسوا بإسرابٌل" (رومة  .)6 :9فؤمام ٌسوع واإلنجٌل
ٌتحمك فرز (راجع لولا  :)35 -34 :2سموط البعض الذٌن ،حٌن ٌبحثون عن بر
بر اإلٌمان (رومة ،)7 :11 ،31 :9
الناموسٌ ،م ّ
سون للوبهم عندما ٌعلن لهم ّ
ٌكونون بمٌة
ونهوض اآلخرٌن "اإلسرابٌلٌٌن الحمٌمٌٌن" (ٌوحنا  )47 :1الذٌن ّ
إسرابٌل المنبؤ عنها فً الكتب الممدسة (رومة  ،)29 -27 :9وٌلحك بهم فً
إسرابٌل الجدٌد الوثنٌون المهتدون.لٌس ذلن ألن إسرابٌل المدٌم منبوذ نهابٌاً ،ولكن
ألنه فً الولت الذي أظهر فٌه عدم تفهمه لئلنجٌل ،أراد هللا أن ٌثٌر حسده (رومة
 .)19 :10وعندما سٌهتدي الوثنٌون فً مجموعهم ،ستزول لساوة إسرابٌل
الجزبٌة" ،وهكذا ٌنال الخبلص إسرابٌل بؤجمعه" (رومة  :)26 :11فٌنتمً من
جدٌد إلى إسرابٌل الروحً الذي بفضله دخل فً تدبٌر الخبلص.

اسى
العهد المدٌم
1.أسماء الناس:
2.أسماء هللا:
3.الدعاء باسم هللا:
4.االسم ،هو هللا نفسه:
العهد الجدٌد
1.اسم اآلب:
2.اسم ٌسوع:
3 .اسم الرب:
آ ) تموم الشهادة المسٌحٌة:
ب ) تهدؾ الكرازة الرسولٌة:
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جـ) تطبع كل الحٌاة المسٌحٌة باإلٌمان:
4.أسماء أخرى:

العهد المدٌم
لم ٌكن االسم ،فً نظر المدماء ،اشارة اصطبلحٌة بل كان ٌعبر عن دور الكابن فً
العالمٌ .ضع هللا آخر لمسة لخلمه بإطبلق اسم على مخلولاته :النهار واللٌل ،والسماء
واألرض والبحر (تكوٌن  ،10 -3 :1معٌّنا ً كل نجم باسمه (اشعٌا  ،)26 :40كما
أنه ٌكلّؾ آدم أن ٌعطً اسما ً لكل من الحٌوانات المخلولة (تكوٌن  .)20 :2وبدوره
سٌعطً الناس ،عادة ،اسما ً معبرا ً لؤلماكن المرتبطة بحادث هام ،حتى ولو عن
طرٌك التجانس اللفظً ،مثل اسم بابل (تكوٌن ).9 :11
1.أسماء الناس:
االسم المعطى عند الوالدة ٌعبّر عادة ً عن نشاط أو مصٌر من ٌحمله :فٌعموب مثبلً
هو "الذي عمب أخاه" (تكوٌن  ،)36 :27وٌحمل نابال اسما ً على مسمى ،ألنه
ٌنوه السم عن ظروؾ الوالدة أو
أحمك ( 1صموبٌل  .)25 :25ومن الممكن أن ّ
المستمبل الذي ٌتصوره األهل ألوالدهم :فراحٌل مثبلً ،وهً على فراش الموت،
تدعو ابنها "ابن ألمً" ،ولكن ٌعموب ٌسمٌه "بنٌامٌن" أي "ابن ٌمٌنً" (تكوٌن :35
 .)18وأحٌانا ً هو ضرب من التنبإ الذي ٌتمنى للطفل معونة إله إسرابٌل :اشعٌا
(ٌشاعٌ -هوا)" :الربّ ٌخلّص"ٌ .عبّر االسم دابما ً عن رصٌد المرء االجتماعً بحٌث
أن "االسم" لد ٌصبح كناٌة أٌضا ً عن "الشهرة" (عدد  .)2 :16فالذي ال اسم له هو
انسان تافه ال لدر له (أٌوب  .)8 :30وبالعكس إذا كان لشخص عدة أسماء ،فمد ٌدل
س ّمً أٌضا ً "ٌدٌدٌا" أي
هذا على أهمٌة رجل ٌموم بعدة مهام ،مثل سلٌمان الذي ُ
حبٌب هللا ( 2صموبٌل  .)25 :12وإذا كان االسم ٌعنً الشخص نفسه فمن أثّر على
االسم تم ّكن من السٌطرة على حامله .ولذا فمد ٌعتبر اإلحصاء ضربا ً من االستعباد
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لؤلشخاص (راجع  2صموبٌل  .)24وٌعتبر تؽٌٌر االسم بمثابة فرض شخصٌة
جدٌدة علٌه ونوعا ً من التبعٌة ( 2ملون  .)17 :24 ،34 :23هذا ،لكً ٌشٌر هللا
إلى تمل ّكه على حٌاة بعض األشخاصٌ ،ؽٌّر أسماءهم ،كما فعل مع إبراهٌم (تكوٌن
 )5 :17وساراي ( )15 :17وٌعموب ( .)29 :32وكذلن نفهم األسماء الجدٌدة
التً أعطاها هللا ألورشلٌم بعد عفوه عنها ،مثل مدٌنة العدل" ،المدٌنة األمٌنة" (اشعٌا
 ،)26 :1مدٌنة الرب ( ،)14 :60المطلوبة ( ،)12 :62مرضاتً بها (،)4 :62
وكلها أسماء تعبّر عن الحٌاة الجدٌدة لمدٌنة تجدّدت للوبها بفضل العهد الجدٌد.
2.أسماء هللا:
فً جمٌع الشعوب ،كان السم اإلله أهمٌة كبرى .وعندما كان البابلٌون ٌسبؽون على
إلههم األسمى "مردون" خمسٌن اسما ً لئللرار بانتصاره عند الخلك ،كان الكنعانٌون
ٌخفون اسم آلهتهم تحت هذا االسم العام "بعل" أي "سٌد" هذا المكان أو ذان .عند
اإلسرابٌلٌٌن ،تنازل هللا نفسه فكشؾ عن اسمه .لم ٌكن إله موسى من لبل معروفا ً إالّ
كإله األجداد ،إله إبراهٌم واسحك وٌعموب .وعندما سؤل ٌعموب المبلن الذي كان
ٌصارعه عن اسمه ،أبى أن ٌدلً به إلٌه (تكوٌن  )29 :32ولم ٌحصل أبو شمشون
إالّ على صفة لهذا االسم هً صفة "عجٌب" (لضاة  .)18 :13وكذلن للداللة على
إله إسرابٌل ،فً أٌام اآلباء ،استعملت صفات مثل "شدّاي" (إله الجبل) أو تعبٌرات
مثل "مهابة اسحك" أو "عزٌز ٌعموب" .ولكن فً ٌوم ما ،على جبل حورٌب ،أعلن
هللا نفسه عن اسمه لموسى .لد فهم البعض التعبٌر الموحى به "أنا من أنا" أو
"الكابن" كؤنه رفض ٌماثل رفض المبلن بكشؾ اسمه لٌعموب ،لكً ال ٌستسلم له
(خروج  .)3 :6 ،16 -13 :3إالّ أن الكتاب الممدس لصد أن ٌعطً هذا التعبٌر
مضمونا ً إٌجابٌاً .ونستدل من سٌاق الكبلم ،أن مهمة هذا االسم هً تؤكٌد رسالة
موسى إزاء الشعب ،فٌمول موسى "الكابن" ٌرسلنً إلٌكم وعندبذ ٌؤتً الشعب لعبادة
"الذي هو" (ٌهوه) على الجبل الممدس .على كل حالٌ ،عنً هذا االسم أن هللا حاضر
وسط شعبه .إنه "ٌهوه" (الكابن).
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3.الدعاء باسم هللا:
أوحى هللا باسمه ،لكً ٌعبده الناس بموجب هذا االسم الحمٌمً األصٌل (راجع خروج
 .)15 :3ولذا سٌش ّكل هذا االسم هتاؾ التجمع لكل األسباط ،أثناء الفتح وبعده
(لضاة  .)20 :7هذا هو اسم اإلله األحد ،بحسب تعبٌر األنبٌاء" ،إنً أنا هو ،لم ٌكن
إله لبلً وال ٌكون بعدي .أنا أنا الرب" (اشعٌا  .)10 :43وهكذا سٌكون هذا االسم
الوحٌد الذي ٌجوز ذكره على شفاه إسرابٌل (خروج  .)13 :23االسم الوحٌد الذي
سٌدعى به فً أورشلٌم ،عندما ٌجعل داود منها العاصمة الدٌنٌة ،ألن "الرب اسمه
الؽٌّور" (خروج  .)14 :34الدعاء باسم الرب ٌفٌد مباشرة عبادة هللا والتضرع إلٌه:
باسم الرب ٌدعو الشعب (اشعٌا  )4 :12وٌصرخ إلٌه (مزمور  ،1 :28راجع
إشعٌا  )25 :41وٌستؽٌث به (مزمور  .)6 :99ولكن إذا كان هللا لد عهد إلى بنً
إسرابٌل باسمه الخاص ،فٌجب على هإالء أال ٌحلفوا باسمه باطبلً (خروج ،7 :20
تثنٌة  ،)11 :5فإن هذا االسم لٌس تحت تصرفهم حتى ٌفرطوا فً استعماله وٌصل
بهم األمر إلى تجربة هللا ،وعندب ٍذ لن ٌكون استخدامه آببلً إلى خدمة هللا بل لتحمٌك
مماصد شخصٌة.
4.االسم ،هو هللا نفسه:
ٌتم تطابك وثٌك بٌن هللا واسمه ،لدرجة أن ذكر االسم ٌشٌر إلى هللا نفسه .فهذا االسم
هو الجدٌر بالمحبة (مزمور  ،)12 :5والتسبٌح (مزمور  ،)18 :7والتمدٌس (اشعٌا
 .)23 :29إنه اسم رهٌب (تثنٌة  ،)58 :28أبدي (مزمور  .)13 :135وهو،
"نظرا ً السمه العظٌم" (ٌشوع  ،)9 :7وألجل اسمه (حزلٌال ٌ ،)9 :20عمل لصالح
إسرابٌل ،ومعنى هذا أنه ٌعمل لمجده لكً ٌعترؾ الناس بعظمته ولداسته .والبراز
س ّمو هللا الذي ال ٌدنى منه والذي ٌفوق اإلدرانٌ ،كتفً الٌهود باسمه لئلشارة إلٌه
وهكذا ،لكً ٌتفادوا تحدٌدا ً ال ٌلٌك باهلل ،لالوا إن الهٌكل هو الموضع الذي "ٌحل فٌه
اسمه وٌسكن فٌه" (تثنٌة  .)5 :12فهنا ٌؤتً المرء لٌكون بٌن ٌدٌه (خروج :34
 ،)23فً هذا الهٌكل الذي "دعً باسمه" (ارمٌا  10 :7و .)14وهو االسم الذي،
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من بعٌدٌ ،ؤتً لٌؽربل األمم بؽربال التدمٌر (اشعٌا  .)28 -27 :30وأخٌراً ،فً
نص متؤخر (الوٌٌن ٌ ،)16 -11 :24شٌر "االسم" إلى هللا بدون أي تحدٌد آخر،
كما سٌكون األمر فً األسلوب الربّانً .وبدافع من االحترام المتزاٌد ،سٌصل الٌهود
فً الفترة البلحمة للسبً ،إلى عدم التجرإ على التلفّظ باالسم المعلن فً جبل
حورٌب .فؤثناء المراءة ،سٌلفظون عوضا ً عنه "ألوهٌم" (هللا) ،وفً أكثر األحٌان،
"أدوناي" (ربًّ) .وعلى هذا فالٌهود الذٌن سٌترجمون الكتب الممدّسة من العبرٌة
إلى الٌونانٌة ،لن ٌنسخوا اسم ٌهوه ولكنهم ٌستبدلون به " ،، ,, Kyriosرب" :هذا
اللمب الذي سٌثبّته العهد الجدٌد.
العهد الجدٌد
1.اسم اآلب:
فً ممابل إعبلن اسم هللا فً العهد المدٌم ،نجد فً العهد الجدٌد اإلعبلن الذي به
ٌعرؾ ٌسوع تبلمٌذه باسم أبٌه (ٌوحنا  6 :17و .)26وهو إذ ٌظهر نفسه كابن،
ّ
ٌكشؾ أن "اآلب" هو االسم الذي ٌعبّر عن الكٌان اإللهً فً أعماله .هذا اآلب الذي
أبوته لتشمل ك ّل الذٌن
بؤبوة فرٌدة (متى ٌ )27 -25 :11بسط أٌضا ً ّ
ٌخص ٌسوع ّ
ٌإمنون بابنه (ٌوحنا ٌ .)17 :20طلب ٌسوع من اآلب أن ٌم ّجد اسمه (ٌوحنا :12
 ،)28وٌدعونا أن نمدّسه (متى  :)9 :6وهذا ما سٌفعله هللا بإظهار مجده ولدرته
(رومة  ،17 :9راجع لولا  )49 :1وبتمجٌد ابنه (ٌوحنا  1 :17و 5و.)24 -23
وعلى المسٌحٌٌن واجب تسبٌح اسم هللا (عبرانٌٌن  ،)15 :13وعلٌهم أٌضا ً أن
ٌحرصوا على أالّ ٌكون سلوكهم سببا ً ألن ٌجدؾ أحد علٌه (رومة 2 ،24 :2
تٌموتاوس ).1 :6
2.اسم ٌسوع:
باسم ٌسوعٌ ،شفً التبلمٌذ المرضى (أعمال  ،)34 :9 ،6 :3وٌخرجون الشٌاطٌن
(مرلس  ،17 :16 ،38 :9لولا  ،17 :10أعمال ،)13 :19 ،18 :16وٌحممون
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كل أنواع المعجزات (متى  ،22 :7أعمال  .)30 :4فٌظهر هكذا ٌسوع ،كما ٌد ّل
علٌه اسمه مخلصا ً (متى  ،)25 -21 :1معٌدا ً الصحة لذوي العاهات (أعمال :3
 ،)16ولكن أٌضا ً وخاصة مانحا ً الخبلص األبدي للذٌن ٌإمنون به (أعمال -7 :4
).23 :13 ،31 :5 ،12
3 .اسم الرب:
لما ألام هللا ٌسوع من الموت ،وأجلسه عن ٌمٌنه ،أعطاه االسم الذي ٌفوق كل
األسماء (فٌلبً  ،9 :2أفسس  ،)21 -20 :1اسما ً جدٌدا ً (رإٌا  )12 :3ال ٌتمٌز
سموه ( .)12 :19وهذا االسم،
عن اسم هللا ( )4 -3 :22 ،1 :14وٌشترن فً
ّ
الذي ٌفوق الوصؾٌ ،مكن التعبٌر عنه بتسمٌة "الرب" التً تلٌك بالمسٌح المم ّجد
كما تلٌك باهلل (فٌلبً  =11 -10 :2أشعٌا  ،23 :45رإٌا  13 :19و =16تثنٌة
 ،)17 :10وأٌضا ً فً تسمٌته "االبن" التً ال ٌشاركه فٌها بهذا المعنى أي مخلوق
البتة (عبرانٌٌن  ،5 :5 ،5 -3 :1راجع أعمال  33 :13رومة  ،4 :1راجع
األولون فً أن ٌطلموا على ٌسوع إحدى
مزمور  .)7 :2وال ٌتردّد المسٌحٌون ّ
فنرى الرسل فً ؼاٌة الفرح "ألنهم
أخص التسمٌات الٌهودٌة فً كبلمهم عن هللاَ ،
ُوجدوا أهبلً ألن ٌلموا الهوان من أجل االسم" (أعمال  ،)41 :5كما أنه ذكر أن
مبشرٌن "خرجوا (للرسالة) من أجل االسم" (ٌ 3وحنا ).7
آ ) تموم الشهادة المسٌحٌة:
فً "اإلٌمان بؤن هللا ألام ٌسوع من بٌن األموات" "واالعتراؾ بؤن ٌسوع رب"
"والدعاء باسم الرب" ،هذه التعبٌرات الثبلثة هً بالفعل مترادفة (رومة -9 :10
األولون على أنفسهم عن طٌب خاطر تسمٌة "الذٌن ٌدعون
 .)13وٌطلك المسٌحٌون ّ
باسم الرب" (أعمال  14 :9و 1 ،21كورنتس  2 ،2 :1تٌموتاوس  ،22 :2راجع
أعمال ٌ =21 :2وبٌل  )5 :3معبّرٌن هكذا عن اعترافهم بؤن ٌسوع هو الرب
(أعمال  .)36 :2واإللرار الصرٌح باإلٌمان ضروري خاصة عند العماد الذي ٌتم
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باسم الرب ٌسوع (أعمال  1 ،5 :19 ،16 :8كورنتس  ،)11 :6أو أٌضا ً باسم
المسٌح (ؼبلطٌة  ،)27 :3أو باسم المسٌح ٌسوع (رومة  .)3 :6فالمإمن عند
عماده ٌدعو باسم الرب (أعمال  ،)16 :22واسم الرب ٌدعو به له (ٌعموب ،)7 :2
وعلى هذا النحو ٌجد نفسه تحت سٌادة الذي ٌعترؾ بربوبٌته .عند ٌوحناٌ ،نصبُّ
الموضوع الممٌّز لئلٌمان المسٌحً على اسم االبن أكثر منه على اسم الرب.
فللحصول على الحٌاة ،البد من اإلٌمان باسم ابن هللا الوحٌد (ٌوحنا ،18 -17 :3
راجع ٌ 1 ،31 -30 :20 ،23 :2 ،12 :1وحنا  5 :5 ،23 :3و 10و ،)13أي
على المإمن أن ٌتّحد بشخص ٌسوع معترفا ً بؤنه ابن هللا ،وأن هذا اللمب هو االسم
الذي ٌفصح عن كٌانه الحمٌمً.
ب ) تهدؾ الكرازة الرسولٌة:
إلى نشر اسم ٌسوع المسٌح (لولا  ،47 -46 :24أعمال 28 :5 ،18 -17 :4
و.)43 :10 ،12 :8 ،40سٌتعذّب المب ّ
شرون من أجل هذا االسم (مرلس :13
 ،)//13وسٌكون هذا لهم مصدر فرح (متى ٌ ،//11 :5وحنا  1 ،21 :15بطرس
 .)16 -13 :4وكتاب الرإٌا مو ّجه إلى مسٌحٌٌن ٌتح ّملون العذاب من اجل هذا
االسم (رإٌا  ،)3 :2ولكنهم ٌتمسكون به بموة ( )13 :2وال ٌنكرونه (.)8 :3
وتإول خدمة اسم ٌسوع خاصة إلى بولس :فمد تسلّمها كدعوة (أعمال  )15 :9مع
ما تسببه من آالم ( .)16 :9ومع ذلن ،فهو ٌموم برسالته بإلدام وعزة ( 20 :9و22
كرس حٌاته السم ربنا ٌسوع المسٌح ( ،)26 :15وهو مستع ّد ألن
و ،)28 -27ألنه ّ
ٌموت من أجله ().13 :21
جـ) تطبع كل الحٌاة المسٌحٌة باإلٌمان:
ٌجتمع المإمنون باسم ٌسوع (متى  ،)20 :18وٌمبلون الذٌن ٌؤتون باسمه (مرلس
 ،)37 :9مع الحذر من المنافمٌن (مرلس  ،)6 :13وٌشكرون هللا باسم ربّنا ٌسوع
وٌتصرفون بطرٌمة تم ّجد اسم الرب
المسٌح (أفسس  ،20 :5كولسً ،)17 :3
ّ
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ٌسوع المسٌح ( 2تسالونٌكً  .)12 -11 :1وفً اجتماعاتهم ٌو ّجهون صلواتهم إلى
اآلب باسم ابنه (ٌوحنا  24 -23 :16 ،16 :15 ،16 -13 :14و).27 -26
4.أسماء أخرى:
ٌحمل كل كابن االسم الذي ٌتفك مع الدور الذي أنٌط به .خصوصا ً عندما تكون هذه
الرسالة إلهٌة ،فٌؤتً اسمه من السماء كما حدث لٌوحنا (لولا  13 :1و .)63حتى
عندما ٌصدر االسم من اإلنسانٌ ،كون هذا االسم إشارة إلى تدبٌر إلهً :مثل زكرٌّا
( 5 :1و" :72هللا لد تذ ّكر") ،الٌصابات ( 5 :1و" :73المسم الذي حلؾ به")
ّ
المعظمة ،المرتفعة) فعندما ٌعطً ٌسوع لسمعان اسم
ومرٌم ( 27 :1و 46و:52
صه به وإلى الشخصٌة الجدٌدة التً ٌخلمها فٌه
بطرسٌ ،شٌر إلى الدور الذي اخت ّ
(متى  .)18 :16وٌعرؾ الراعً الصالح خرافه كل واحد باسمه (ٌوحنا .)3 :10
واسماء المختارٌن مس ّجلة فً السماء (لولا  ،)20 :10فً كتاب الحٌاة (فٌلبً :4
 ،5رإٌا  .)8 :17 ،8 :13 ،5 :3وفً دخولهم فً المجد ،سٌتسلّمون اسما ً جدٌدا ً
فابك الوصؾ (رإٌا  .)17 :2وإذ ٌشتركون فً حٌاة هللا ،سٌحملون على جباههم
اسم اآلب واسم ابنه ( ،)1 :14 ،12 :3وسٌدعوهم هللا أبناءه (متى  )9 :5إنهم حما ً
أبناإه (ٌ 1وحنا ).1 :3

اضطهاد
اختبر شعب هللا ،على طول امتداد تارٌخه ،االضطهاد الذي لم ٌستثن منه ابن هللا
نفسه .لد جاء لٌخلص العالم ،ومع ذلن لد أبؽضه العالم (ٌوحنا ،)18 :15 ،17 :3
ال بل ٌبلػ االضطهاد الذروة فً آالمه (متى  ،)32 -31 :23وأخٌرا ً سوؾ ٌكون
نصٌب تبلمٌذه" :فإذا اضطهدونًٌ ،ضطهدونكم أٌضاً" (ٌوحنا  .)20 :15وإن كان
سر االضطهاد ممترنا ً بسر العذاب إالّ أنه ٌظل متمٌزا ً عنه ،فالعذاب ٌخلك مشكلة
ّ
ولكن المشكلة تصبح أكثر حدة مع
ألنه ٌصٌب كل البشر ،حتى األبرار منهم.
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االضطهاد الذي ٌصٌب األبرار ألنهم أبرارٌ .تمٌز االضطهاد عن الشدابد األخرى
وٌجرب البار فً مخطط
بمصدره ،بواسطة العذاب ،وٌرٌد هللا أن ٌط ّهر الخاطا،
ّ
نابع من الحبة .بواسطة االضطهادٌ ،حاول كابن شرٌر أن ٌحول دون هذا المخطط
وٌفصل اإلنسان عن هللاٌ .بمى أن هللا ٌستخدم االضطهاد ككل عذاب لؽاٌاته
الصالحة" :إن رإساء هذا العالم ،بصلبهم لرب المجد" ،ما كانوا ٌعرفون أنهم أدوات
تستعملها حكمته اإللهٌة ( 1كورنتس  ،)8 -6 :2والبار (أعمال  )14 :3الذي
احتمل االضطهاد ،لد ؼلب العالم إلى األبد" (ٌوحنا  .)33 :16وٌبتهج التبلمٌذ
سٌتعرضون لبلضطهاد ( 2تٌموتاوس
مسبما ً (متى  )12 -11 :5لعلمهم األكٌد أنهم
ّ
 .)12 :3هذه عبلمة على أنهم ال ٌنتمون إلى العالم الجابر المضطهد (ٌوحنا :15
 ،)19ولكنهم ٌحصون بٌن أولبن الذٌن فٌهم سوؾ ٌتم ّجد الرب ٌسوعٌ ،وم ٌنتصر
على ك ّل اضطهاد ( 2تسالونٌكً ).12 -4 :1
أوالً :سر االضطهاد
1.فً العهد المدٌم ،عانى شعب هللا فً مجموعة من معارضة الوثنٌن العنٌفة ،منذ
اإللامة فً مصر (خروج  ،)14 -8 :1حتى االحتبلل الرومانً ،مع المرور
بمختلؾ األزمات الداخلٌة (راجع مزمور .)7 -5 :80 ،4 -1 :79 ،17 -10 :44
لمد أصابت االضطهادات الشخصٌات الكبٌرة من رإساء وملون وأنبٌاء ،بسبب
حبهم هلل ،وأمانتهم لكلمتهٌ :رفض الشعب موسى (خروج  ،14 :2أعمال ،27 :7
 ،)35وال ٌكفّون عن التذمر ضده (خروج :16 ،24 :15 ،12 -11 :14 ،21 :5
 …3حزلٌال  13 :20و ،21مزمور ٌُ ،)42 -17 :78طارد داود ( 1صموبٌل
 )24 :19و كذلن إٌلٌا ( 1ملون  )19 :وعاموس (عاموس  )17 -10 :7وإرمٌا
( ،)38 -37 ،26 ،6 :12 -18 :11والشهداء المكابٌون ( 2مكابٌٌن 1 ،7 :6
مكابٌٌن  ،64 -57 :1دانٌال  ،)35 -33 :11الخٌ .رى إرمٌا فً هذه
االضطهادات جزءا ً ال ٌنفصل عن رسالته وٌرى فٌها اشعٌا الوسٌلة التً بها ٌتمم
عبد الرب لصد هللا (اشعٌا  .)10 :53وبالمثل ٌبٌّن كتاب دانٌال أن اضطهاد
األبرار ،وثباتهم ،وأمانتهم ،كل هذا ٌع ّد لٌوم الدٌنونة ولمجًء الملكوت (دانٌال :7
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 .)35 -32 :11 ،25 -24 :8 ،27 -25وأخٌرا ً ٌوضح كتاب الحكمة السبب
العمٌك لكل اضطهادٌ :بؽض الشرٌر اإلنسان البار ألنه ٌرى فٌه "توبٌخا ً حٌّاً"
(حكمة  ،)14 -12 :2وفً الولت نفسه شاهدا هلل الذي ٌتجاهله ( .)20 -16 :2إن
المضطهد ،ولد انتمى إلبلٌسٌ ،ستهدؾ هللا من خبلل شهوده ،وخبلص البار سوؾ
ٌدٌن نفاق المضطهدٌن ( ،)6 -1 :5 ،10 -7 :3فً الٌوم األخٌرٌ .2.ختم ٌسوع
المضطهد وٌتّوج هذه المجموعة من المعذبٌن الذٌن عانوا االضطهاد ظلماً ،حتى من
لبل أولبن الذٌن أرسلوا إلٌهم .إنما بإدانة رإساء إسرابٌل لٌسوع ٌمؤلون كٌل جرابم
آبابهم ،وٌبرهنون فعبلً على أنهم أبناء أولبن الذٌن لتلوا األنبٌاء (متى -31 :23
ّ
ولكن هذا االضطهاد ،ككل عذابات المسٌح ،إنما هو ضروري إلتمام رسالته
،)32
ولتحمٌك تدبٌر الخبلص .3.ال ٌستطٌع التبلمٌذ أن ٌطمعوا فً معاملة تختلؾ عن
التً اللاها سٌدهم :إنهم فً أثره وعلى مثاله وبسببهٌ ،بللون االضطهادات (ٌوحنا
 ،)3 -1 :16 ،20 :15وعلٌهم أن ٌشربوا كؤسه وأن ٌتعمدوا بمعمودٌته (مرلس
 .)//39 :10فٌهم ٌجدد ٌسوع معاناة اضطهاده (أعمال  ،5 -4 :9راجع كولسً :1
 :)24فٌعدّون ذلن نعمة لهم (فٌلبً  )29 :1وبالتالً ٌرون فٌها مصدر فرح (1
بطرس  .)14 -12 :4فً البداٌة ٌضطهدهم الٌهود (أعمال ،41 -7 :5 ،31-1 :4
 ،)50 :13 ،3 -1 :8تماما ً كما كان فً الماضً "المولود بحكم الجسد ٌضطهد
سلم المسٌح بواسطة أتباعه (ٌوحنا
المولود بحكم الروح" (ؼبلطٌة  .)29 :4ومثلما ُ
 ،35 :18 ،18 :13راجع ارمٌا  ،)6 :12كذلن ٌجب أن ٌتح ّمل التبلمٌذ
االضطهاد من لبل ذوٌهم (متى  ،)36 -34 :10وهو نجد ما هو أكثر من التوازي
فً الموالؾ" :إن الٌهود الذٌن لتلوا الرب ٌسوع واألنبٌاء واضطهدونا… ٌجاوزون
الح ّد بخطاٌاهم فً ك ّل زمان ومكان" ( 1تسالونٌكً ٌ .)16 -15 :2بلحك الوثنٌون
أٌضا ً تبلمٌذ ٌسوع وسوؾ نرى روما ،بابل الجدٌدة ،بدورها" ،تسكر من دم
المدٌسٌن ومن دم شهود ٌسوع" (رإٌا  ،)6 :17وهذا ٌثبت صحة المول" :كل من
أراد أن ٌحٌا فً المسٌح حٌاة التموى أصابه االضطهاد" ( 2تٌموتاوس .4.)12 :3
عمك المشكلة:لٌس اضطهاد هللا إالّ وجها ً للحرب الدهرٌة التً تضع الشٌطان ولوى
الشر فً مواجهة مع هللا وعبٌده ،والتً سوؾ تنتهً بواسطة سحك الحٌة .فمنذ
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ظهور الخطٌبة (تكوٌن  )3وحتى الصراعات النهابٌة الموصوفة فً كتاب الرإٌا
ٌ ،2ترصد "التنٌن" للمرأة وذرٌتها (رإٌا  ،12راجع  .)19 ،17وٌمت ّد هذا
الصراع على مدى التارٌخ ،ولكن ٌتعاظم بمدر ما ٌتمدم الزمن إلى أن ٌبلػ لمته حٌن
آالم ٌسوع ،إذ نجد ذواتنا فً الولت نفسه ،أمام ساعة سلطان الظلمة ،وساعة ٌسوع،
ساعة موته وساعة مجده (لولا ٌ ،53 :22وحنا  .)1 :17 ،23 :12فً حٌاة
الكنٌسة ،تش ّكل االضطهادات العبللة والشرط للنصر النهابً الذي ٌفوز به المسٌح
وخاصته .وبالتالً فإنها تحمل معنى اسكاتولوجٌا ،ألنها ممدمة لٌوم الدٌنونة (1
بطرس  ،)19 -17 :4وإلامة الملكوت .ولما كانت االضطهادات مرتبطة بالمحنة
الشدٌدة (مرلس  13 -9 :13و ،)20 -14فهً بمثابة تمهٌد لنهاٌة العالم وشرط
لولد حمبة جدٌدة (رإٌا .)17 -13 :7ب) ولبن ثبت المضطهدون فً التجربة أمناء
(رإٌا  ،)14 :7فنالوا منذ الٌوم أكلٌل الظفر فرحٌن ،فبل ٌدعوا مصٌرهم المجٌد
ٌُنسٌهم العماب المرٌع الذي ٌح ّل بالمضطهدٌن .فإن ؼضب هللا الذي ٌظهر منذ اآلن
سوا للوبهم،
بالنسبة إلى الخطؤة (رومة  ،)18 :1سٌح ّل فً آخر األزمنة على الذٌن ل ّ
وال سٌما على المضطهدٌن لهم ( 1تسالونٌكً  2 ،16 :2تسالونٌكً ،8 -5 :1
رإٌا  )2 :19 ،6 -5 :16 ،18 -17 ،11 -9 :6وكانت نهاٌة أنطٌوخوس أبٌفانس
المفجعة ( 2مٌكابٌن  ،9دانٌال  )45 :11 ،25 :8 ،11 :7ونهاٌة هٌرودس
الكرامٌن
أؼرٌبا (أعمال  )23 -21 :12خٌر نذٌر لما سٌحل بهم .وتوضح أمثال
ّ
المتلة (متى  )//46 -3 :21وولٌمة العرس ( )14 -1 :22هذا االرتباط بٌن
الكرامون
االضطهاد والعماب االسكاتولوجً .إن الجرم األخٌر الذي ارتكبه
ّ
والمعاملة السٌبة التً نالها العبٌد اآلخرون تطفح كؤس اإلهانات وتثٌر ؼضب السٌد
أو الملن" :هذا دم المدٌسٌن واألنبٌاء الذي سفكه الناس ،فجعلتهم ٌشربونه فشربوا ما
ٌستحمون" (رإٌا ).2 :19 ،6 :16
ثانٌاً :المسٌحً فً مواجهة االضطهاد

115

إن المإمن الذي ٌُدرن سر االضطهاد بإٌمانهٌَ ،جد فً رجابه الموة على تحمله
بفرح .لمد سبك العهد المدٌم ولدم له نماذج لهذا المولؾ الذي أوصله ٌسوع إلى
كماله ،بمثاله وتعالٌمه.

اعتراف
ممدمة
العهد المدٌم
1.االعتراؾ باسم هللا:
2.االعتراؾ بالخطاٌا:
العهد الجدٌد
1.االعتراؾ بٌسوع المسٌح:
2.االعتراؾ بالخطاٌا:
ممدمة
بسر التوبة ومنبر االعتراؾ .إالّ أن
فً اللؽة الجارٌة ،ال توحً كلمة اعتراؾ سوى ّ
هذا المعنى المتداول لٌس هو نفسه إال معنى فرعٌا ً وخاصا ً جداً .أما االعتراؾ كما
نراه فً العهدٌن المدٌم والجدٌد وفً التملٌد المسٌحً فهو أوالً اإلشادة بعظمة هللا
وأعماله الخبلصٌة ،وتعبٌر علنً ورسمً عن اإلٌمان به وبمآتٌه ولن ٌكون
العتراؾ الخاطا لٌمة ،ما لم ٌكن إعبلنا ً بمداسة هللا .والمجاهرة باإلٌمان تش ّكل
مولفا ً أساسٌا ً لكل مإمن .وهً ال تحتاج إلى معرفة متمٌزة وتفصٌلٌة لك ّل أعمال هللا.
ولكنّها تتض ّمن لبل ك ّل شًء انفتاحا ً ولبوالً لمبادراته تعالى .هذا ما نراه فً عالً
الكاهن وهو ٌهتؾ "هو الرب" ( 1صموبٌل  ،)18 :3معترفا ً فً الولت نفسه
بخطٌبة أوالده وبعظمة الرب .فهذا االعتراؾ ٌمود طبٌعٌا ً اإلنسان من معرفة هللا
النظرٌة إلى اتّخاذ مولؾ واعٍ نحوه أال وهو مولؾ الشكر .وبذلن ٌُعتبر االعتراؾ
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المحرن األول للشكر والتسبٌح (مزمور  ،)23 :22والتعبٌر العلنً عنهما ،ولذلن
ّ
فإن االعتراؾ ،أسوة بكلٌهماٌ ،تجه مباشرة نحو هللا ،على خبلؾ الشهادة .فهذه تت ّخذ
أٌضا ً موضوعها أعمال هللا ،إال أنها تمصد أوالً وجهة البشر.
العهد المدٌم
1.االعتراؾ باسم هللا:
نجد صلة دابمة بٌن االعتراؾ ورفع الشكر والتسبٌح والتمجٌد .فهذه تنطلك جمٌعها
ْ
أعمال هللا ،وتجعل من وصؾ األحداث العنصر األساسً فً االعتراؾ.
من مشاهدة
تمتاز صٌػ االعتراؾ المدٌمة بإٌجازها .ولد استخدمت كعبارات لبلبتهال تو َّجه إلى
هللا أثناء العبادة ،مثل "ٌهوه هو أوالً ذان الذي أخرج إسرابٌل من أرض مصر"
(تثنٌة  ،)…14 :8 ،12 :6وهذه أكثر الصٌػ انتشاراً ،وٌهوه هو أٌضا ً "إله اآلباء"
(خروج ،تثنٌة ،أخبار) ،وفٌما بعدٌُ ،س َّمى ذان الذي "ألسم أن ٌعطً األرض لآلباء"
(تثنٌة  8 :1و .)35وأخٌراًٌ ،عرضون تارٌخ الخبلص بكل تفاصٌله (.)9 -5 :26
وحول "الخروج من أرض مصر"  ،تدور المواعٌد ،واالختٌار ،والعهد .وٌواصلون
التعبٌر عن هذه األحداث باستعارات مؤخوذة من العالم الوالعً" :هللا صخرتً
ولوتً وخبلصً" ،حتى عندما ٌعترفون أن هللا ال مثٌل له ،فهم ٌمصدون بذلن عمله
فً التارٌخ ،إذ ال ٌتعلك األمر بتفكٌر عمبلنً حول طبٌعته تعالى .فالواجب الذي
ٌإدونه هكذا نحو اسمه العظٌم (ارمٌا  ،6 :10مزمور ٌ )2 :76كفل استمرار
الذكرى وتسلٌم اإلٌمان من جٌل إلى جٌل فً إسرابٌل (تثنٌة  .)9 -6 :6وٌظ ّل
الٌهودي المعاصر لظهور المسٌحٌة أمٌنا ً على هذا التملٌد وهو ٌعترؾ ٌومٌا ً بإٌمانه
باإلله الواحد الذي ألام عهدا ً مع إسرابٌل (تثنٌة ).5 -4 :6
2.االعتراؾ بالخطاٌا:
ٌعبّر االعتراؾ بالخطاٌا تعبٌرا ً عمٌما ً عن اعتماد الٌهودي بؤن ك ّل خطٌبة هً إهانة
مو َّجهة إلى هللا (الوٌٌن  ،)4 :26حتى تلن التً ارتكبت فً حك المرٌب (الوٌٌن :5
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 2 ،21صموبٌل  .)14 -13 :12وتحول الخطٌبة دون العبللات التً ٌرؼب هللا
فً إلامتها مع اإلنسان .والمذنب نفسه الذي ٌعترؾ بمسإلٌته ،سواء كان فردا ً (أمثال
 )13 :28أو جماعة (نحمٌا  ،3 -2 :9مزمور ٌ ،)106تنكر للعمل الذي الترفه
ضد هللا ،وٌجدّد تؤكٌد الحموق الثابتة التً حاولت الخطٌبة أن تزعزعها .وبعد أن
ٌستعٌد هللا هذه الحموق التً ترتكز بنوع خاص على العهدٌ ،منح الؽفران (2
صموبٌل  ،13 :12مزمور  ،)5 :32وتنتهً المطٌعة التً سبَّبت شماء الشعب كله
(ٌشوع ).21 -19 :7
العهد الجدٌد
1.االعتراؾ بٌسوع المسٌح:
إن كان فعل المإمن ٌظ ّل أساسا ً كما هو ،إالّ أن موضوع اعترافه باإلٌمان ٌتؽٌر
تؽٌّرا ً كلٌاً .فحٌنبذ تتجلى عظمة هللا فً كل سنابها .فإن ألدم االعترافات بإٌمان
إسرابٌل (تثنٌة ٌ ،50 :26شوع  )13 -2 :24كانت تذ ّكر بؤحداث الخروج من
ّ
ّ
شر عدو كان
ولكن التحرٌر الذي ٌحدثه المسٌح ٌع ّم البشرٌة كلّها ،فهو
مصر.
ٌحطم ّ
ٌضعؾ اإلنسان من الداخل ،أي الخطٌبة .كما أنه لٌس تحرٌرا ً مإلتا ً مثلما كان
األمر فً النجدات المومٌة السابمة ،وإنما هو خبلص نهابً .وٌبٌّن اعتراؾ بطرس
(متى ٌ ،16 :16وحنا  )69 -68 :6واعتراؾ المولود أعمى ( 17 -15 :9و30
ً بٌسوع الناصري ،وٌتر ّكز إٌمان
إلى  )33أن إٌمانهما هذا ٌنشؤ من االتصال الح ّ
سر الخبلص.
الكنٌسة على ٌسوع الذي بموته ولٌامته أصبح العامل األساسً فً ّ
وٌظهر هذا اإلٌمان فً الصٌػ األولى "تعال أٌها الرب" (ماران أتا) ( 1كورنتس
 ،)22 :16و "ٌسوع رب" ( 1كورنتس  ،3 :12فٌلبً  )11 :2التً تل ّخصه،
وتستخدم تلن الصٌػ كهتافات طمسٌة وتنادي الكرازة الرسولٌة بموضوع إٌمانها فً
صٌؽة محددة موجزة  Kerygme -تش ّكل الخطوط األولى لمانون اإلٌمان (1
كورنتس  -)7 -3 :15وفً أناشٌدها الطمسٌة ( 1تٌموتاوس  .)16 :3وتعترؾ
الكنٌسة بٌسوع مخلصا ً وحٌدا ً (أعمال  ،)12 :4وإلها ً (ٌوحنا  ،)28 :20ولاضً
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العالم اآلتً (أعمال  ،)42 :10ومرسل هللا وكاهننا األكبر (عبرانٌٌن  .)1 :3وفً
هذا اإلذعان اإلٌمانً لمن وهبه هللا للعالم مسٌحا ً ومخلصاًٌ ،تّجه اعتراؾ المسٌحً
إلى هللا ذاته .ال ٌكفً أن تمبل الكلمة وأن تمٌم فٌنا (ٌ 1وحنا  ،)14 :2وإنما ٌنبؽً
االعتراؾ بها .وٌعنً هذا االعتراؾ أحٌانا ً مجرد إذعان ٌمابل نكران الذٌن
ٌرفضون رسالة ٌسوع (ٌ 1وحنا  ،)23 ،22 :2إالّ أن الممصود به فً أؼلب
األحٌان ،هو المجاهرة العلنٌة ،فهً ضرورٌة لنوال الخبلص (رومة ،)10 -9 :10
ومرؼوب فٌها فً كل حٌن (عبرانٌٌن  ،)15 :13وهً تتّخذ مثاالً لها اعتراؾ
ٌسوع الذي شهد الشهادة الحسنة أمام بٌبلطس البنطً (ٌوحنا 1 ،37 :18
تٌموتاوس  .)13 -12 :6وهً تصحب المعمودٌة (أعمال  ،)37 :8وتتطلّبها بعض
الظروؾ بصفة خاصة ،كما هً الحال عندما ٌع ّد االمتناع بمثابة إنكار (ٌوحنا :9
 :)22وال ٌعفٌنا االضطهاد من واجب االعتراؾ باإلٌمان أمام الحاكم ،كما فعل
بطرس (أعمال  ،)20 :4وإلى ح ّد االستشهاد ،كما فعل اسطفانوس (أعمال :7
تعرضنا ألن ٌنكرنا ٌسوع أمام أبٌه (متى  ،33 -32 :10مرلس :8
 ،)56وإالّ ّ
 ،)38إذا ما فضّلنا المجد البشري على المجد الذي ٌؤتً من هللا (ٌوحنا -42 :12
 .) 43وسوؾ ٌواصل المختارون االعتراؾ باهلل (رإٌا  )4 -3 :15وبٌسوع (:5
 )9فً السماء .وبما ّ
ٌكون صدى عمل هللا فً اإلنسان وٌرجع إلٌه
أن هذا االعتراؾ ّ
تعالى ،فهو ٌصدر فٌنا بفعل روح هللا ( 1كورنتس ٌ 1 ،3 :12وحنا ،)3 -2 :4
وبخاصة االعتراؾ الذي ٌلهمنا هللا به أمام محاكم االضطهاد (متى ).20 :10
2.االعتراؾ بالخطاٌا:
ال ٌبدو أن فً العهد الجدٌد نصا ً صرٌحا ً ٌثبت ضرورة االعتراؾ بالخطاٌا إلى
إنسان لد أعطً مؽفرتها :أما عن النصح األخوي وتحذٌر الكنٌسة ،فإنهما ٌحمبلن
الخاطا على اإللرار بؤخطابه الخارجٌة (متى  ،)17 -15 :18وأما من جهة
االعتراؾ المتبادل الذي ٌدعو إلٌه ٌعموب  ،16 -15 :5فمد ٌكون ممتبسا ً من
ممارسة ٌهودٌة جارٌة ،ولم تحدّد آٌة ٌ 1وحنا  9 :1الصورة التً ٌنبؽً أن تتبع فً
اإللرار المفروض .إال أن االعتراؾ بالخطاٌا ٌش ّكل دابما ً عبلمة للندامة وشرطا ً
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طبٌعٌا ً للؽفران .فنرى الٌهود الذٌن ٌمصدون ٌوحنا المعمدان ٌعترفون بخطاٌاهم
وٌمر بطرس بؤنه خاطا ؼٌر أهل لبللتراب من ٌسوع (لولا ،)8 :5
(متى .)6 :3
ّ
وٌسوع نفسه فً وصفه لتوبة االبن الشاطرٌ ،دخل فٌها اإللرار بخطٌبته (لولا :15
 .)21وهذا اإللرار الذي ٌعبّر عنه زكا بالكبلم ( ،)8 :19والمرأة الخاطبة باألفعال
( ،)50 -36 :7كما تعبّر عنه المرأة الزانٌة بصمتها وبعدم الدفاع عن نفسها (ٌوحنا
 ،)11 -9 :8إنما هو دابما ً الشرط للؽفران الذي ٌمنحه ٌسوع .هذه الحاالت هً
سر التوبة .فك ّل إنسان خاطا ،وٌجب
الجذور التً ٌعتمد علٌها االعتراؾ الدارج فً ّ
أن ٌمر بحالته هذه ،حتى ٌط ّهر (ٌ 1وحنا  .)10 -9 :1ومع ذلن ،فإن اإللرار بعدم
االستحماق ،واالعتراؾ بالشفتٌن إنما ٌستمدان لٌمتهما من توبة الملب ولذا فاعتراؾ
ٌهوذا ال ٌجدي نفعا ً (متى  .)4 :27هكذا نرى فً العهدٌن المدٌم والجدٌد أن كل من
ٌتحرر كبلهما من الخطٌبة
ٌعترؾ بإٌمانه باهلل المخلّص ،ومن ٌعترؾ بخطٌبته،
َّ
بواسطة اإلٌمان (ؼبلطٌة  .)22 :3فبالنسبة لكلٌهما ،تنطبك الكلمة" :إٌمانن لد
خلّصن" (لولا ).50 :7

اعًال
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :عمل هللا
1.عمل هللا فً التارٌخ:
2.عمل هللا فً الخلٌمة:
3.الحكمة عاملة إلهٌة:
ثانٌاً :أعمال اإلنسان
1.فً معٌن أعمال اإلنسان:
120

2.أعمال اإلنسان الكبرى:
3.هدؾ األعمال:
العهد الجدٌد
أوالً :عمل ٌسوع المسٌح
ٌ1.سوع المسٌح ،عمل هللا األعظم:
ٌ2.سوع وأعمال اآلب:
3.المسٌح ،كاشؾ النماب عن أعمال البشر:
ثانٌاً :أعمال المسٌحً
1.اإلٌمان عمل وحٌد:
2.المحبة ،عمل اإلٌمان:
3.بناء الكنٌسة ،جسد المسٌح:
ممدمة
تفٌد كلمة "أعمال" أكثر من معنى ،فمد تعنً بعض األفعال أو األشؽال أو أنواع
اإلنتاج المختلفة ،وبنوع خاص "فعل الجسد" الذي به ٌموم التوالد .فإذا ما نسبنا
األعمال إلى هللا ،فإنها تدل على كل أوجه نشاطه الخارجً .على أنه ،سواء تعلك
األمر بهذه الحالة أو بتلن ،ال ٌمكن اإلحاطة بالعمل وإدراكه إال بالرجوع إلى العامل
الذي أنتجه .ووراء ك ّل عمل بشري ،المطلوب اكتشاؾ بكر الخلٌمة :ابن هللا ،الذي
به ٌرتبط العمل ،وٌمصد التعبٌر عنه بطرٌمته.
العهد المدٌم
أوالً :عمل هللا
ساه ٌهوه )ma,aseh yahweh
ي شرح ٌنبؽً أن نبلحظ أن أعمال هللا ( َم َع ّ
لبل أ ّ
ال تندمج داخل تارٌخ ٌكون بمثابة إطار ،وإنما تش ّكل هً التارٌخ على حمٌمته .ثم إذا
ثبت بؤن عظابم هللا  magnaliaتتمثل فً مظهرٌن ،هما الخلك والخبلص ،فما ذلن
121

إال من أجل إلامة ملكوت هللا تدرٌجٌا ً على األرض .ففً العهد المدٌمٌ ،تبع الوحً
مسٌرة خاصة :إن إسرابٌل ٌتعرؾ على هللا ذاته وهو ٌعمل فً تارٌخه ،لبل أن ٌهتم
بعمل هللا الخبلّق.
1.عمل هللا فً التارٌخ:
إن العمل اإللهً ٌبدأ فً الظهور عن طرٌك أعمال وولابع خارلة ،ال ٌستطٌع أحد
المٌام بها كابنا ً من كان (تثنٌة  :)24 :3تحرٌر إسرابٌل ،أحداث الصحراء العجٌبة
حٌث "ٌرى الشعب أعمال" الرب (مزمور  ،)9 :95التوطٌن فً أرض المٌعاد
(تثنٌة ٌ ،7 -2 :11شوع  .)31 :24إن ذكر هذا الماضً ٌثٌر الحماسة" :تعالوا
وانظروا أعمال هللا !" (مزمور  ،)6 -3 :66ولكن ال ٌكفً تذ ّكر الماضً (مزمور
 ،)13 -12 :77بل ٌنبؽً االنتباه لعمل هللا الحالً (اشعٌا  ،12 :5مزمور :28
 ،)5الذي ٌصوغ كل شًء دون انمطاع (اشعٌا  .)11 :22فضبلً عن ذلن ٌجب أن
نستشؾ عملنا فً المستمبل عندما ٌؤتً ٌومه (اشعٌا  ،)21 :28سواء كان فً صدد
ّ
النفً إلى بابل (حبموق  )5 :1أو الخبلص من السبً (إشعٌا  :)11 :45فإن هللا
عندما ٌعمل بواسطة األمم (إرمٌا  )10 :51أو بواسطة المحرر كورش (إشعٌا :45
 ،)6 -1فإنه سوؾ ٌت ّمم عمله الخبلصً ( )4 :41لصالح إسرابٌل ،شعبه المختار
( .)2 :44 ،1 :43فالعمل اإللهً ٌستهدؾ أصبلً إسرابٌل كجماعة .إال أنه ال ٌتخلى
مع ذلن عن العناٌة باألفراد :لٌس فمط بؤولبن الذٌن ٌمٌمهم هللا لصالح شعبه ،أمثال
موسى وهرون ( 1صموبٌل  ،)6 :12وداود واألنبٌاء ،بل أٌضا ً العناٌة بكل إنسان
بمفرده ،فٌشمله هللا برعاٌته ،حتى فً حٌاته الٌومٌة ،كما ٌوضح كتاب طوبٌا ذلن
بالتفصٌل .ذان هو "عمل ٌدٌه"  .فهو كامل (تثنٌة  ،)4 :32وأمٌن ،وحمٌمً
(مزمور  ،)4 :33وعمٌك (مزمور  ،)6 -5 :92ومملو ٌء صبلحا ً وحبا ً (مزمور
 9 :145و ،)8 :138 ،17مما ٌولظ فً للب اإلنسان فرحا ً ؼامرا ً (مزمور :107
 ،22طوبٌا ).22 :12
2.عمل هللا فً الخلٌمة:
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ب "ب ُمبْدع السماوات واألرض" (تكوٌن :14
لمد كان إلسرابٌل ،منذ البداٌة ،أن ٌُع َج َ
 )19و "الثرٌا والجوزاء… ،بصانع الجبال وخالك الرٌح" (عاموس :4 ،8 :5
 .)13إالّ أنه مع السبً فمطٌُ ،صبح للخلٌمة سببا ً دامؽا ً للثمة بربّ التارٌخ :ألٌس هذا
العمل الثابت ،العظٌم ،الجبّار ،هو عربون لدرة هللا وأمانته (إشعٌا  )14 -12 :40؟
تُس ِبّ ُح هللا ،من أجل ك ّل ما "صنعت ٌداه" ،السماواتُ (مزمور  ،)2 :19واألرض
( ،)26 :102واإلنسان المابم على الخلٌمة جمعاء ( .)7 -4 :8فالشكر هلل على
جمٌع صنابعه ( ،)10 :145فجمالها جدٌر بك ّل إعجاب (أٌوب .)25 -24 :36
فعلى اإلنسان ،ولد أدرن أنه من صنع هللا ،أن ٌستوحً ،من ٌمٌن اإلٌمان هذا ،جرأة
حمٌمٌة ،إذ ال ٌمكن أن "ٌنبذ هللا صنع ٌدٌه" (أٌوب  ،)3 :10ولكن على اإلنسان
أٌضا ً أن ٌستوحً منه تواضعا ً عمٌماً ،فهل "الجبلة تستطٌع أن تمول لجابلها :إنً
لست صنعن ؟" (اشعٌا  ،9 :45 ،16 :29حكمة  ،12 :12رومة ).21 -2 :9
3.الحكمة عاملة إلهٌة:
إن الحركة التً تمود من إله التارٌخ ،إلى اإلله الخبلّق ،تصل بعد جهد جاهد ،إلى
أن تتل ّمس فً هللا "الكلمة" الخبلّلة ،والروح الذي ٌمود مسٌرة العالم .إن كتاب ٌشوع
بن سٌراخ ٌتؤمل عمل هللا فً الخلٌمة (سٌراخ  15 :42إلى  )33 :43وفً الزمن
( .)29 :50 -1 :44فٌما كتاب الحكمة ٌحاول البحث عن تعلٌم الهوتً فً التارٌخ
تعرؾ إلى الحكمة اإللهٌة العاملة فً
(حكمة  10إلى  .)19ذلن ألن كبل الكاتبٌن لد َّ
هذه الدنٌا .هذه الحكمة الملكٌة ،المعروفة "كمهندس" للخلٌمة (أمثال  ،)30 :8لد
صدرت عن هللا فً بدء تدابٌره ،لبل أكثر أعماله لدما ً ( .)22 :8ولد اختارت
الحكمة أن تسكن بوجه خاص فً إسرابٌل (سٌراخ  ،)8 -3 :24إال أنها كانت توجد
لبل ذلن بكثٌر ( ،)9 :24ألنها كانت "الصانعة لجمٌع األشٌاء" (حكمة :)22 :7
ٌتعرفوا ،من خبلل عملها ،ربَّ الطبٌعة والتارٌخ.
إنها هً التً تُعطً البشر أن
َّ
ثانٌاً :أعمال اإلنسان
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على اإلنسان ،وهو على صورة هللا خالمه ،أن ٌتولى العمل هو أٌضا ً دون ما
انمطاع.
1.فً معٌن أعمال اإلنسان:
إنها لٌست مجرد حاجة باطنٌة ،تلن التً تدفع اإلنسان إلى العمل ،بل هً إرادة هللا.
إنها تظهر له ،منذ وجوده فً الفردوس ،فً صورة وصٌّة تتجاوب مع لصد هللا
(تكوٌن  .)16 -15 :2فتبدو أعمال اإلنسان على هذا النحو بمثابة ازدهار للعمل
اإللهً .ومع ذلن فمن جهته الب َّد لها من جهد شخصً ،من التزام ،ومن اختٌار،
ألنها إرادة هللا تظهر ،فً الوالع ،للحرٌة البشرٌة ،فً شكل شرٌعة خارجٌة عنها،
ٌنبؽً له أن ٌخضع لها.
2.أعمال اإلنسان الكبرى:
إن لصة الخلك ،تعلن ،حتى لبل أن تُحصً وصاٌا الشرٌعة ،العملٌن األساسٌٌن،
اللذٌن سوؾ ٌمتضً على اإلنسان أن ٌحممهما :الخصوبة والعمل .فعلى اإلنسان
واجب توفٌر الخصوبة ،حتى ٌمؤل األرض بالسكان (تكوٌن  ،)28 :1أجل ،علٌه أن
ٌلد أبنا ًء على صورته ( ،)3 -1 :5وهذه بدورها تنمل صورة هللا .وبممتضى هذا
الواجب سوؾ تلد ذرٌة اآلباء األولٌن شعب إسرابٌل -الشعب الوسٌط بٌن جمٌع أسر
األرض ،ومن هذا الشعب سٌولد أخٌرا ً المسٌح" .فالفعل الجسدي" ٌستمدّ ،على هذا
النحو ،معناه من وجهتً الخلك وتارٌخ الخبلص .وٌبمى على اإلنسان أن ٌعمل
أٌضاً ،حتى ٌتسلط على األرض وٌخضعها (تكوٌن  ،)28 :1وذلن بالرؼم مما
أصاب األرض من لعنة ( )19 -17 :3بسبب خطٌبته .وٌتٌح له هذا العمل أن
ٌعٌش ( ،)19 :3إال أنه لن ٌبلػ ملء معناه الدٌنً إال بالعبادة :ألن ذروة عمل
إسرابٌل هو الهٌكل ،الذي بُنً لمجد هللا .صحٌح أن البشر لد ٌتعرضون أٌضا ً لخطر
االنحراؾ عن هدفهم ،فً العملٌن األساسٌٌن ،سواء أكان بتدنٌسهم مضجع الزواج،
(رومة  ،)27 -26 :1أم بعبادتهم ألعمال أٌدٌهم إذ ٌصنعون منها أصناما ً خرساء
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( 1كورنتس  .)2 :12إال أن الشرٌعة تحاول ،بوصاٌاها ،أن تتدارن مثل هذا
االنحطاط ،الذي لد ٌلحك باألعمال البشرٌة .كما أنها تؤمر بعدد كبٌر من األعمال
األُخرى ،التً ستذكر الٌهودٌة األخٌرة من بٌنها خاصة تلن التً تتعلك بالمرٌب:
كصنع الصدلة ،وزٌارة المرضى ،ودفن الموتى .تلن هً "األعمال الحسنة" بكل
معنى الكلمة.
3.هدؾ األعمال:
لم ٌؽب عن بال الٌهودٌة لط أن األعمال التً تؤمر بها الشرٌعة إنما لد ُر ِت ّبت
لملكوت هللا .إال أن روح الجدل التحلٌلٌة لمشاكل الضمٌر كثٌرا ً ما زٌَّفت المعنى
الحمٌمً لؤلعمال الواجب المٌام بها ،وذلن بتركٌز جهد اإلنسان على حرؾ الشرٌعة
دون روحها :إال أن روح الجدل كان كثٌرا ً ما ٌحجب عن اإلنسان المعنى الصحٌح
لؤلعمال المفروضة ،مركزا ً جهد اإلنسان كله على حرؾ الشرٌعة ،وال سٌما عندما
ٌإدي سوء فهم العهد إلى تحوٌله لعمد وإلى إعطاء "ممارسً الشرٌعة" ثمة بالؽة فً
إمكانٌاتهم البشرٌة ،كؤن األعمال التً ٌنجزها اإلنسان تعطٌه حما ً على هللا ،وتكفى
البر الباطنً .هذه الفكرة الدٌنٌة المنحطة سوؾ ٌماومها ٌسوع ،منبّها ً إلى أن
لمنحه ّ
األعمال البشرٌة لها مرمى وحٌد :إظهار مجد هللا ،إذ هللا وحده ٌعمل من خبلل
اإلنسان.
العهد الجدٌد
أوالً :عمل ٌسوع المسٌح
"ن أبً مازال ٌعمل ،وأنا أعمل أٌضاًًً " (ٌوحنا  )17 :5بهذه الكلمات ٌإكد ٌسوع
وحدة فعل اآلب واالبن ،ألن عمل اآلب ٌصدر بمبله ،بواسطة عمل االبن.
ٌ1.سوع المسٌح ،عمل هللا األعظم:
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إن ٌسوع ،صورة اآلب المنظورة ،هو الحكمة التً ٌتكلم عنها العهد المدٌم .به كان
كل شًء فً البدء ،وبه ٌتم عمل الخبلص فً التارٌخ .ولذا نراه ،فً أمثالهٌ ،حرن
مشاعر الخلٌمة ،مظهرا ً مثبلً تشابه لوانٌن نمو الحنطة والذبٌحة (ٌوحنا .)24 :12
ً
إنه ِ
ٌخلّص األعمال البشرٌّة من الخطر الذي ٌتربّص لهاُ ،مب ٌِّنا ً المعنى الخف ّ
للخصوبة الجسدٌة (لولا  ،)28 -27 :11والمعنى العمٌك للهٌكل وللعبادة (ٌوحنا
 .)24 -21 :4إنه ٌر ِ ّكز فً شخصه انتظار الملكوت والطاعة للشرٌعة .فإذا ص َّح
أن عمل اإلنسان ٌنبؽً أن ٌت َّم على صورة عمل هللا ،حسبنا أن نشاهد ٌسوع ٌعمل،
لنعرؾ كٌؾ نعمل بحسب إرادة اآلب.
ٌ2.سوع وأعمال اآلب:
إن األناجٌل اإلزابٌة الثبلثة ال تتكلم إال نادرا ً عن أعمال ٌسوع (متى  ،)2 :11وإن
أسهبت فً رواٌة معجزاته وكل األفعال التً تُع ّد لمستمبل كنٌسته .أما ٌوحنا ،فٌبٌّن
بالعكس أن المسٌح ٌت ِ ّمم األعمال التً أعطاه اآلب أن ٌعملها (ٌوحنا  .)36 :5إن
هذه األعمال تشهد له بؤنه لٌس المسٌح فحسب ،بل ابن هللا أٌضاً ،ألنها ،تطابك تماما ً
عط االبن أعماالً
أعمال اآلب ،دون ما اختبلط بٌن األلانٌم العاملة .إن اآلب لم ٌُ ِ
منجزة بكاملها ،كما لو كان هو فاعلها الوحٌد ( 22 :11 ،31 :9 ،10 :14و-41
 )42وال حتى أعماالً ٌنبؽً فمط تنفٌذها ،كؤنه ٌعطً أوامر ٌنبؽً أن تنفّذ فحسب
( .)10 :15 ،34 :4بل لبلبن رسالة هً تمجٌد اآلب بؤن ٌمود حتى التمام .فالعمل
الوحٌد الذي ٌرٌد هللا تحمٌمه فً هذه الدنٌا ،هو خبلص البشر ،وهذا التمام هو
الصلٌب ( .)4 :17وكل أعمال المسٌح تتعلك بهذه النهاٌة ،وهً لٌست بمثابة الختم
على رسالة المسٌح فحسب ( .)27 :6إنها تُظهر اآلب من خبلل االبن (-9 :14
 .)10إن االبن ٌبدو نشٌطا ً أسوة باآلب ،ولكن فً مكانته كابن ،فً المحبة التً
تو ِ ّحده مع اآلب بوحدة ال تمبل االنفصام.
3.المسٌح ،كاشؾ النماب عن أعمال البشر:
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إن ٌسوع بمجٌبه فً عالم خاطاٌ ،كشؾ النماب أٌضا ً عن أعمال البشر وهذا
الكشؾ هو إعبلن ٌموم على فرز ودٌنونة" .أما الدٌنونة فهً :أن النور جاء إلى
العالم ،فاستحب البشر الظبلم على النور ،ألن أعمالهم سٌبة فمن ٌعمل السٌبات
ٌبؽض النور ،فبل ٌمبل إلى النور ،لببل تفضح أعماله .وأما الذي ٌعمل للحك ،فٌمبل
صنعت فً سبٌل هللا" (ٌوحنا  .)21 -19 :3إن
إلى النور ،لٌظهر أن أعمالهُ ،
المسٌح بظهوره بٌن بنً البشر ٌكشؾ لهم هكذا عن حالتهم :إنهم كانوا لبل هذا اللماء
ٌعٌشون على نوع ما من الظلمات ( ،)5 :1التً لم تكن حالة خطٌبة بمعنى الكلمة
(راجع  .)24 :15 ،41 :9وعندما ٌؤتً ٌسوعٌ ،ظهر آنذان عمك كٌانهم ،فهم،
حتى تلن اللحظة ،على نصؾ وعً بحالة الصبلح أو الشر .على أن المرار الذي
ٌتخذونه إزاء ابن اإلنسان على أساس سلوكهم السابكٌ ،ل ّخص ماضٌهم وٌكشفه كما
هو على حمٌمته .إال أن ذلن ال ٌعنً أن "األعمال الصالحة" من شؤنها استحماق
االنضمام النهابً إلى المسٌح ،وإنما من شؤن هذا االنضمام إظهار صبلح األعمال
(راجع أفسس ).14 -6 :5
ثانٌاً :أعمال المسٌحً
إن المإمن ٌجعل لعمله معنًى كامبلً عندما ٌكٌّفه بحٌث ٌطابك صورة عمل ٌسوع
المسٌح؛ وٌكون له بفضل الروح المدس أن ٌُت َّم شرٌعة المحبة الجدٌدة ،وأن ٌُسهم فً
بناء جسد المسٌح السري.
1.اإلٌمان عمل وحٌد:
بحسب األناجٌل اإلزابٌة الثبلثةٌ ،طالب ٌسوع بممارسة "األعمال الصالحة" بنٌة
مستمٌمة (متى  .)16 :5وهو ٌوضح أن فً الوصٌتٌن األولٌٌن (متى -36 :22
 )//40تموم وحدة وصاٌا الشرٌعة مما ٌحدث هكذا تبسٌطا ً وتطهٌرا ً الزمٌن فً
األعمال العدٌدة التً ال حصر لها ،التً كانت مفروضة بحكم التملٌد الٌهودي .وٌبدو
هذا التبسٌط أكثر وضوحا ً فً اإلنجٌل الرابع :فعلى الٌهود الذٌن ٌسؤلونه ماذا
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ٌصنعون "لٌعملوا أعمال هللا" ٌجٌب ٌسوع "عمل هللا هو أن تإمنوا بمن أرسل"
(ٌوحنا  :)29 -28 :6فإرادة هللا ،تُل َّخص فً اإلٌمان بٌسوع ،الذي ٌعمل أعمال
اآلب .والمدٌس بولس ،المجادل الحار ،ال ٌمول شٌبا ً آخر ،عندما ٌرفض التبرٌر
بؤعمال الشرٌعة :إذ لٌست الشرٌعة ،وال األعمال كؤعمال ،هً منبع الخبلص وإنما
بمجرد
المنبع هو الصلٌب وهً النعمة ،الممبوالن باإلٌمان .إن هذا النمد للخبلص
ّ
ممارسة األعمال ،ال ٌجوز أن ٌمتصر على نمد الشرٌعة الٌهودٌة وحدها ،بل ٌص ّح
تطبٌمه على كل ممارسة دٌنٌة تدَّعً أنها تمود بذاتها إلى الخبلص.
2.المحبة ،عمل اإلٌمان:
ولكن ،إن كانت األعمال ،لٌست مصدرا ً للخبلص؛ إال أنها تبمى هً التعبٌر
نوه ٌعموب بذلن (ٌعموب  ،)26 -14 :2وبولس أٌضا ً
الضروري عن اإلٌمان .لمد ّ
(راجع أفسس  .)10 :2و "أعمال اإلٌمان" تكون ثمرا ً للروح (ؼبلطٌة -22 :5
 .)23إن اإلٌمان :الذي ٌطالب به ٌسوع هو اإلٌمان الذي "ٌعمل بالمحبة" (ؼبلطٌة
 .)6 :5على خبلؾ األعمال الشرٌرة ،الكثٌرة العدد (ؼبلطٌة  ،)21 -19 :5فإن
أعمال اإلٌمان تُل َّخص فً ممارسة الوصٌة التً تحوي كل الشرٌعة (ؼبلطٌة :5
 .)14ذلن هو "نشاط اإلٌمان وجهد المحبة" ( 1تسالونٌكً  .)3 :1على كل فمد
علمنا ٌسوع أنه ٌنبؽً ،ونحن فً انتظار عودته ،أن ٌحتفظ ك ُّل منا بسراجه مضا ًء
(متى  ،)13 -1 :25وأن نستثمر ما تسلمنا من بِ َدر (= وزنات) (،)30 -14 :25
وأن نحب إخوتنا ( .)46 -31 :25إن وجوب المحبة هو وصٌته ذاتها (ٌوحنا :13
 .)34على هذا النحو ٌجنً الرسل هذا التعلٌم ،ومنه ٌستخرجون النتابج.
3.بناء الكنٌسة ،جسد المسٌح:
إن عمل المحبة ال ٌبلػ تمامه بالتخفٌؾ من أتعاب بعض األفراد .وإنما ٌتجاوز هذا
الهدؾ المرٌب ،لٌسهم فً عمل المسٌح العظٌم المرسوم من لبل ك ّل الدهور :أال وهو
بناء جسده الذي هو الكنٌسة" ،ألنَّا من صنع هللا ،خلمنا فً المسٌح ٌسوع لؤلعمال
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سر تعاون
الصالحة ،التً أعدّها بسابك إعداده ،كٌما نمارسها" (أفسس  .)10 :2إنه ّ
اإلنسان مع عمل هللا الذي ٌفعل كل شًء فً الجمٌع ،مضفٌا ً على اإلنسان كرامته
ولٌمته األبدٌة (راجع  1كورنتس  ،58 :15 ،9 :1رومة  ،20 :14فٌلبً .)6 :1
فً إطار هذا التطلع الجدٌدٌ ،مكن تعلٌك األجر السماوي على األعمال التً لام بها
اإلنسان على األرض" :طوبى لؤلموات الذٌن ٌموتون فً رضا الرب!… ألن
أعمالهم تصحبهم" (رإٌا ).13 :14

افتقاد
ممدمة
العهد المدٌم
العهد الجدٌد

ممدمة
كثٌرا ً ما ٌمدم الكتاب الممدس تارٌخ الخبلص كسلسلة من "االفتمادات" ٌ ،عود الرب
بها شعبه أو أحد األفراد المحظوظٌن .فاهلل أخذ المبادرة بالعهد ،وهو ٌظل حاضرا ً
خبلل اعتبلن لصده ،إال أنه كثٌرا ً ما ٌتدخل فً حٌاة شعبه ،بطرٌمة ؼٌر عادٌة،
لٌباركه أو لٌعال َبه ،ولكن دابما ً لٌخلّصه .إال أن نظرة الرب هذه ،وتلن التدخبلت
الشخصٌة الظاهرة ،كلها عبلمات لحضوره وفعله ،ولتواصل ممصده الخبلصً،
ومتطلباته تجاه أمانة أتباعه أو عدم أمانتهم .إنها تهًء وتعلن ٌوم الرب األعظم ،أي
وخبلص نهابً.
مجًء هللا نفسه فً شخص ٌسوع ،وعودته فً المجد لدٌنون ٍة أخٌرة
ٍ
العهد المدٌم
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1.إن "هللا سٌفتمدكم وٌصعدكم من هذه األرض إلى األرض التً ألسم علٌها
إلبراهٌم واسحك وٌعموب" (تكوٌن  .)24 :50فاهلل الذي دعا إبراهٌم لٌجعل منه أبا ً
لجماهٌر كبٌرة ،والذي لهذا الؽرض "افتمد" سارة وأعطاها أن تكون خصبة (:21
ٌ ،)2 -1تدخل بطرٌمة فرٌدة لٌخلّص شعبه من مصر .وهذه االفتمادات التً ٌوالٌها
هللا ،الذي ٌحب شعبه فٌخلّصه ،ستتجدّد طوال تارٌخ بنً إسرابٌل ،فتشكل النسٌج
األساسً للتارٌخ ،ومظهر أمانة الرب على وعوده .فإذا ما أبدى بنو إسرابٌل عدم
أمانة على العهدّ ،
فإن تد ّخل هللا الؽٌور ٌكون بشكل عمابٌ ،بمى مرتبا ً من أجل
خبلص الشعب .وٌردد األنبٌاء جمٌعهم ،وعلى وجه الخصوص إرمٌا ،متناوبٌن،
عرض موضوع تدخبلت الرب ،المرة بعد المرة .على أنه إذا كانت االنتصارات
هً نوع من االفتماد ٌبارن به هللا المإمنٌن (صفنٌا  ،)7 :2فإن انتكاسات الشعب
هً على السواء نوع من االفتماد ٌصلح هللا به بنً إسرابٌل ورإساءهم ،وبه
ٌرجعهم إلٌه" :إٌاكم وحدكم عرفت من بٌن جمٌع عشابر األرض ،فلذلن سؤفتمد
علٌكم جمٌع آثامكم" (عاموس  ،2 :3هوشع  ،6 :4اشعٌا  ،3 :10إرمٌا ،15 :6
صً الراعً الذي ٌستعرض
 2 :23و .)34إن هذا االفتماد الذي ٌشبّهه حزلٌال بتم ّ
لطٌعه (حزلٌال  ،)34إنما دافعه على الدوام محبة هللا ،ولٌس له من ؼرض سوى
خبلص الشعب .إن األمم المجاورة :موآب ،مصر ،وال سٌما بابل ،التً تماوم إتمام
تدبٌر الخبلص اإللهً" ،سٌفتمدها" هللا هً أٌضاً ،فٌحكم علٌها وٌعالبها (ارمٌا :46
 18 :50 ،44 :48 ،…21و 27و ،)21ولكنه فً النهاٌة سٌخلّصها (إرمٌا :12
 .)21 -19 :16 ،17 -14إن العودة من السبً ،كالتحرٌر من عبودٌة مصر ،هً
عمل الرب" :عند تمام سبعٌن سنة فً بابل ،أفتمدكم وألٌم لكم كلمتً الصالحة
بإعادتكم إلى هذا الموضع" (ارمٌا  ،10 :29راجع  ،5 :32مزمور ،15 :80
زكرٌا  .2.)3 :10ومن ثم فإن كل ٌهودي سٌعً أكثر فؤكثر أنه موضع رعاٌة
خاصة وشخصٌة من هللا" :اذكرنً ٌا رب بمرضاتن على شعبن .افتمدنً بخبلصن،
لكً أعاٌن خٌر مختارٌن" (مزمور  .)4 :106ولٌست هذه االفتمادات الفردٌة
ممصورة على مجال العبادة :فاهلل ٌنٌر روح الحكماء باختبار سلوكهم (أٌوب :7
 ،18مزمور  ،)3 :17أو بموافاتهم ببعض األحبلم (سٌراخ  ،6 :34راجع لببلً
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تكوٌن  .3 .)3 :20إال أن حركة الحً ذاتها ،وال سٌما ابتداء من السبً ،تفتح
األذهان لئلعبلن عن افتماد نهابً من هللاٌ ،ؤتً لٌدٌن الشعب واألمم :إن ٌوم الرب
هذا ،الذي سبك األنبٌاء وبشروا به لبل السبً ،سٌكون ٌوم نصر للمختارٌن
المخلّصٌن بمجًء هللا ،وبافتماده وبملكوته ،الذي سٌمتد أصبلً لٌشمل كل الشعوب:
"فً ولت افتمادهم ٌتؤلأل الصدٌمون… وٌملن ربهم إلى األبد" (حكمة ،8 -7 :3
سٌراخ  .)14 :2على هذا الرجاء سٌعٌش الٌهود المرن األول (مثل لمران) .وسوؾ
ٌحمك مجًء ٌسوع وبشارته بالملكوت هذا االفتماد اإللهً الموعود والمنتظر.
العهد الجدٌد
" 1.تبارن هللا رب إسرابٌل ،ألنّه تفمّد شعبه وافتداه" (لولا  .)68 :1إن هللا ،ولد
أراد بدافع من محبته ( )78 :1أن ٌحمك وعوده ،جاء فً شخص ٌسوع ،لٌخلّص
خاصته ،وهكذا فإنه لد حمك رؼبتهم واستجاب لدعابهم .إن هذا الموضوع ٌتردد
خبلل كل صفحات اإلنجٌل .فٌوحنا السابك مثبلًٌ ،مدَّم على ضوء نبوات األنبٌاء،
على أنه آ ٍ
ت لٌع ّد للوب الناس لمجًء وإعبلن هللا فً المسٌح ٌسوع .إنه ٌبشر
بالدٌنونة األخٌرة وبمجًء الملكوت .أما ٌسوع فسوؾ ٌركز فً تعلٌمه على أن هذا
االفتماد هو ،لبل كل شًء ،ذو طابع خبلصً عام ،وعلى أنه ٌشمل جمٌع البشر.
فإذا كان هذا االفتماد ممدما ً لكل ذي جسد (لولا  ،6 :3راجع  1بطرس  ،)12 :2فلن
ٌمبله إال ذوو الملوب النمٌة ،الملوب التً ستتعرؾ علٌه" :لد ظهر فٌنا نبً عظٌم،
وافتمد هللا شعبه" (لولا  .)16 :7إال أن الجمٌع ال ٌدركونه على هذا النحو .إذ
بالرؼم من المعجزات ،فإن افتماد هللا فً ٌسوع ال ٌكون من السناء بحٌث ٌبهر
العٌون ،ومن ثم فإنه لد ٌُرفَض .ذلن هو الوجه المإلم لهذا االفتماد ،كما ٌبرزه
اإلنجٌلٌون ،وال سٌما ٌوحنا" :جاء إلى بٌته ،فما لبله أهل بٌته" (ٌوحنا  .)11 :1إن
سٌحول النعمة إلى وعٌد بالعماب .وٌل لمن ال ٌفطنون إلى
عدم االعتراؾ اآلثم هذا،
ّ
معرفة "زمن االفتماد"  ،وٌل ألورشلٌم (لولا  ،)44 -43 :19وٌل لمدن البحٌرة .إن
رفض الٌهود هذا ،خبلفا ً لمولؾ الوثنٌٌن (متى ٌ ،)12 -10 :8مدم كخاتمة مؤساة
لسلسلة طوٌلة من الرفض ومن عدم االكتراث المتكرر الفتمادات الرب ،خبلل كل
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العهد المدٌم :إن العماب سٌكون فظٌعا ً للذٌن سوؾ ٌرفضون الترحٌب بابن الملن
المرسل من لبل أبٌه "لٌؤخذ ثمار" الكرمة (متى  .)46 -33 :21إن خراب أورشلٌم
الذي كان نهاٌة العالم الٌهودي (المدٌم) ،وعبلمة بٌّنة لدٌنونة هللا ،سوؾ ٌشكل ممدمة
منظورة لهذه الدٌنونة ،وافتمادا ً مرٌعا ً من ابن البشرٌ ،بشر بمجٌبه األخٌر فً المجد
(راجع متى ).46 -31 :25

افخارستيا
أوالً :معنى الكلمة
1.شكر وبركة:
2.استخدام ٌسوع للكلمة واستخدامها فً المسٌحٌة:
ثانٌاً :التؤسٌس والممارسة األولى
1.الرواٌات:
02اإلطار التارٌخً:
3.المؤدبة الدٌنٌة وعشاء الرب:
سر للتؽذٌة
ثالثاً :اإلفخارستٌاّ ،
1.تناول الوجبة كتعبٌر دٌنً:
2.من الرموز إلى الحمٌمة:
3.مؤدبة الرب -تذكار ووعد:
رابعاً :إالفخارستٌا ،سر الذبٌحة
1.إعبلن الموت الخبلصً:
02المشاركة فً الذبٌحة:
خامساً :اإلفخارستٌا ،سر آخر األزمنة
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1.دوام ذبٌحة المسٌح فً العالم الجدٌد:
2.باإلفخارستٌا ٌشترن المسٌحً اشتراكا ً حمٌمٌا ً فً هذا العالم الجدٌد:
أوالً :معنى الكلمة
1.شكر وبركة:
تعنً كلمة "إفخارستٌا" مبدبٌاً :عرفان الجمٌل واالمتنان ،وبالتالً إبداء الشكر .هذا
المعنى ،وهو األكثر تداوالً فً اللؽة اإلؼرٌمٌة العادٌة ،نجده أٌضا ً فً النص
الٌونانً للكتاب الممدس ،خاصة فً مجال العبللات اإلنسانٌة( .حكمة 2 ،2 :18
مكابٌٌن  ،31 :12 ،27 :2أعمال  ،3 :24رومة  .)4 :16أما فً العبللة باهلل،
فإن الشكر ( 2مكابٌٌن  1 ،11 :1تسالونٌكً  1 ،9 :3كورنتس  ،14 :1كولسً
ٌ )12 :1ؤخذ عادة شكل صبلة (حكمة  1 ،28 :16تسالونٌكً 2 ،18 -17 :5
كورنتس  ،11 :1كولسً  ،17 :1الخ) ،كما فً بداٌة رسابل بولس الرسول (مثل
 1تسالونٌكً  .)2 :1فهو ٌتصل هكذا ،بطبٌعة الحال ،بالبركة التً تحتفل بعجابب
هللا ،إذ تتبدى هذه العجابب لئلنسان بمثابة هبات تزٌّن حمد الشكران .وبذلن ٌكون
الشكر مصحوبا ً "بتذكار" ،تستحضر به الذاكرة الماضً (ٌهودٌت ،26 -25 :8
رإٌا  ،)18 -17 :11وٌكون الشكر  eucharisteinمرادفا ً للتسبٌح eulogein
(1كورنتس  .)18 -6 :14وهذا التسبٌح -الشكر نصادفه على الخصوص فً
المآدب الٌهودٌة ،حٌث البركات تس ِبّح هللا وتشكره على األطعمة التً منحها للبشر،
وبهذا المعنى ٌتحدث بولس عن تناول األكل "بشكر (رومة  1 ،6 :14كورنتس
 1 ،30 :10تٌموثاوس ).4 -3 :4
2.استخدام ٌسوع للكلمة واستخدامها فً المسٌحٌة:
فً معجزة تكثٌر الخبز األولىٌ ،نطك ٌسوع "ببركة" على ما ورد فً األناجٌل
اإلزابٌة( ،متى  ،)//19 :14و "بشكر" على ما ورد فً ٌوحنا ( 11 : 6و.)23
وفً معجزة التكثٌر الثانٌة ،ما ٌذكره (متى )36 :15هو "شكر" ،بٌنما ٌتحدث
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مرلس  7 -6 :8عن "شكر" على الخبز ،وعن "بركة" على السمن .هذا التعادل
عملٌا ً بٌن اللفظٌن ٌصرفنا عن التمٌٌز ،فً العشاء األخٌر ،بٌن "البركة" على الخبز
(متى  ،//26 :26راجع لولا  )30 :24و "الشكر" على الكؤس (متى .)//27 :26
ومن جهة أخرى ٌتحدث بولس بالعكس عن "الشكر" على الخبز ( 1كورنتس :11
 ،)24و "البركة" على الكؤس ( 1كورنتس  .)16 :10وفً الوالع هً كلمة
سسه ٌسوع
"إفخارستٌا" التً سادت فً االستخدام المسٌحً للداللة على العمل الذي أ َّ
عشٌة موته .ولكن ٌبلحظ أن هذه الكلمة تعبّر عن حمد لعجابب هللا بمدر ما تعبّر ،بل
أكثر ،عن شكر على الخٌر الذي ٌحصل علٌه البشر من العجابب .بهذا العمل الحاسم
أضفى ٌسوع على أطعم ٍة (بسٌطة) المٌمة األبدٌة المابمة على موته الفدابً ،وبذلن
أكمل ٌسوع وحدّد ،لمدى األجٌال ،تمدمة ذاته وجمٌع المخلولات هلل ،وهو عمل ٌع ُّد
لوام "الدٌن"  ،وجوهر تدبٌره الخبلصً :ففً تمدٌم ٌسوع نفسه على الصلٌب وفً
اإلفخارستٌا ،إنما تحمك اإلنسانٌة كلّها ،ومعها الكون الذي ٌحٌط بها ،عودتها إلى
اآلب .وهذا الؽنى الذي تتضمنه اإلفخارستٌا ،والذي ٌموم علٌه محور العبادة
المسٌحٌة ،نجده فً نصوص مكثّفة ٌنبؽً تحلٌلها عن كثب.
ثانٌاً :التؤسٌس والممارسة األولى
1.الرواٌات:
نصوص أربعة فً العهد الجدٌد تورد تؤسٌس اإلفخارستٌا :متى ،29 -26 :26
مرلس  ،25 -22 : 14لولا  1 ،20 -15 :22كورنتس  ،25 -23 :11وإن ما
"ٌنمله" بولس هكذا بعد أن "تسلمه" ٌ ،بدو باألحرى تملٌدا ً لٌتورجٌاً ،وٌنبؽً أن نفهم
على هذا النحو أٌضا ً نصوص األناجٌل اإلزابٌة ،فهً تطؽى بؤسلوبها الممتضب
على المرٌنة ،فإنما هً انعكاسات ثمٌنة لؤلسلوب الذي به كانت الكنابس األولى
تحتفل بعشاء الرب .وتفسٌر ما نجد بٌن هذه النصوص من تشابه أو اختبلؾ،
مرجعه أصلها هذا .فصٌاؼة نص مرلس ذات الطابع اآلرامً البارز ،لد تنمل لنا
نص بولس -وهً ذات طابع أكثر هللٌنستٌّة  -لد
التملٌد الفلسطٌنً ،بٌنما صٌاؼة
ّ
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تعكس لنا تملٌد كنابس انطاكٌة أو آسٌة الصؽرى ،فٌما صٌاؼة نص متى ٌمثل لنا
على األرجح تملٌد مرلس نفسه ،مع بعض االختبلفات البسٌطة أو اإلضافات التً لد
ترجع أٌضاًًً  ،إلى أصل لٌتورجً .أما بالنسبة إلى لولا ،فإنه ٌثٌر مشاكل دلٌمة،
تمث ّل تمٌدا ً لدٌماً،
عرضت لها حلول متنوعة متضاربة  :فآٌاته من  18 -15لد ِ
مختلفا ً عن اآلخرٌن ،أو على األرجح ،إسهابا ً استمده لولا نفسه من مرلس :14
 .25وفٌما ٌتعلك باآلٌتٌن  ،20 -19اللتٌن ٌنبؽً اعتبارهما أصلٌتٌن ،بخبلؾ
الشهود التً تهمل اآلٌتٌن  19ب و ،2.فإنهما تعتبران تارة ً بمثابة توفٌك بٌن نص
مرلس ونص كورنتس األولى ،جاء به لولا بنفسه ،وتارة ً كصورةٍ أخرى لتملٌد
الكنابس الهللٌنستٌّة ٌموم به شاهد لٌتورجً ثالث  ،إلى جانب شاهد مرلس /متى،
وشاهد كورنتس األولى .على أن االختبلفات البسٌطة بٌن هذه النصوص المتنوعة
ضبٌلة األهمٌة ،فٌما عدا أمر ٌسوع بالتكرار الذي أؼفل فً مرلس /متى ،فهو
ٌحملنا على اعتباره ،منذ البداٌة ،الشاهد المابم فً كورنتس األولى /لولا ،مرجحا ً
بذلن االحتمال الباطنً على أنه عرٌك فً المدم.
02اإلطار التارٌخً:
وثمة مسؤلة أخرى ٌتعلك بها تفسٌر هذه النصوص ،وهً إطارها التارٌخً .
فبالنسبة إلى األناجٌل اإلزابٌة  ،كان ذلن فً عشاء فصحً (مرلس -12 :14
 .)//16ولكن بحسب ٌوحنا  1 4 :19 ،28 :18و  ،31لم ٌجر االحتفال بالفصح
إال فً الٌوم التالً ،أي فً مساء الجمعة ،ولد بُذلت كل المحاوالت لتفسٌر هذا
االختبلؾ  ،وذلن إما باعتبار ٌوحنا أنـه لد أخطـؤ فؤورد التؤخٌر ٌوما ً (فً العشاء
الفصحً) بمصد التوصل إلى هذه الرمزٌة بؤن ٌسوع ٌموت ساعة ذبح حمل الفصح
(ٌوحنا  14 :19و  ،)36وإما بالمول ّ
إن الفصح لد ألٌم تلن السنة ٌومً الخمٌس
والجمعة فً جماعات مختلفة من الٌهود ،وإما أخٌرا ً بافتراض أن ٌسوع لد ألام
نتصور بدون شن أن
سٌنٌٌن .ولكن األفضل أن
الفصح مساء الثبلثاء طبما ً لتموٌم األ ّ
ّ
ٌسوع ،وهو ٌعلم بؤنه سٌموت فً ولت الفصح بالذات ،لد بادر فؤلامه فً الٌوم
السابك له ،مستحضرا ً فً عشابه األخٌر طمس الفصح بصورة ٌمكنه معها أن ٌدمج
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فٌه طمسه الجدٌد ،الذي سٌصٌر طمس الفصح فً العهد الجدٌد :وهذا الحل ٌحترم
ترتٌب ٌوحنا الزمنً لؤلحداث ،وٌمٌم اعتبارا ً كافٌا ً ألسلوب العرض نً األناجٌل
اإلزابٌة.
3.المؤدبة الدٌنٌة وعشاء الرب:
فً الحمٌمة ٌبدو من خبلل نصوص تؤسٌس اإلفخارستٌا ،أن هنان هدفا َ فصحٌا ً أكثر
سٌنٌة ،على نحو ما زعم بعضهم
منه ممصدا ً بإلامة مؤدبة ٌهودٌة احتفالٌة ،بل مؤدبة إ ّ
لتفسٌر تلن النصوص .فإن تعالب الخبز والخمر مباشرة فً العشاء األخٌر ،كما كان
ٌحدث فً مآدب لمران ،ال ٌدل على شًء من ذلن ،وال صلة له بشًء من ذلن؟ فمد
ٌكون واردا ً فً النصوص اإلنجٌلٌة من باب االختزال فً اللٌتورجٌا ،احتفاظا ً فمط
بالعنصرٌن الها ّمٌن فً عشاء ٌسوع األخٌر :الخبز فً البداٌة ،والكؤس الثالثة فً
النهاٌة ،مع حذؾ كل ما عساه لد ولع فً الفترة الفاصلة بٌنهما .ومن جهة أخرى،
فلدٌنا أثر كاشؾ لهذه الفترة الفاصلة ،فً عبارة "بعد العشاء" الواردة فً 1
كورنتس  ،25 :11لبل ذكر الكؤس .وفضبلً عن ذلن ،فمآدب لمران اإلسٌنٌّة
ٌعوزها المضمون البلهوتً الفصحً الذي تعبر عنه كلمات ٌسوع  .ولٌس من سبند
ٌبرر اعتبار هذا المضمون عنصرا ً جاء الحما بتؤثٌر بولس أو الكنابس الهللٌنستٌّة.
أما ترتٌب المؤدبة اإلسٌنٌّة الدلٌك ،المشابه لترتٌب العدٌد من مآدب الجماعات
الٌهودٌة فً ذلن العصر ،فمد ٌذ ّكر على أحسن تمدٌر ،بما كانت علٌه الوجبات
العادٌة التً تناولها ٌسوع مع تبلمٌذه ،وبما كانت علٌه بعدها وجبات هإالء عمب
المٌامة ،حٌنما كانوا ٌلتبمون حول المابم من الموت  .أسوة ً بالتبامهم فٌما سبك حول
المعلّم ،واثمٌن على كل حال من وجوده فً وسطهم دوماً ،بوصفه الرب الذي لام
من بٌن األموات حٌا ً إلى األبد .ولٌس لنا فً الوالع ما ٌشٌر إلى أن اإلفخارستٌا لد
ألٌمت باستمرار خبلل تلن الوجبات الٌومٌة التً كان ٌتناولها إخوة أورشلٌم األوابل
بفرح ،مع كسر الخبز فً بٌوتهم ( أعمال  .)46 ,42 :2فإن "كسر الخبز" هذا لد
ال ٌكون إال مؤدبة عادٌة  ،دٌنٌة على األرجح أسوة بكل مؤدبة من المآدب السامٌة،
مع تركٌزها حول ذكرى المعلم المابم من بٌن األموات وحول انتظاره على أن
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تضاؾ إلٌها اإلفخارستٌا بالمعنى الدلٌك عندما كانوا ٌستعٌدون كلمات السٌد وأفعاله،
السري فً صورة الخبز والخمر ،مما تتحول معه
طلبا ً لبلشتران فً حضوره
ّ
المؤدبة العادٌة إلى "عشاء الرب" ( 1كورنتس  .)34 -2 :11أما ولد تحررت
اإلفخارستٌا من الترتٌب الطمسً الٌهودي ،فمد أصبحت تمام بالتؤكٌد أكثر من مرة
فً السنة ،بل فٌما ٌبدو أسبوعٌا ً (أعمال  7 :20و  0)11إال أن علمنا بذلن علم
لاصر ،كما أننا فً العدٌد من النصوص ،ال نستطٌع أن نجزم هل كان األمر ٌتعلك
ي ،أو باإلفخارستٌا بمعناها الدلٌك (أعمال  35 :27ومن ذلن
"بكسر خبز" عاد ّ
الحٌن لولا  30 :24و).35
سر للتؽذٌة
ثالثاً :اإلفخارستٌاّ ،
1.تناول الوجبة كتعبٌر دٌنً:
إن اإلفخارستٌا ،ولد تؤسست أثناء تناول وجبة عشاء هً رتبة للؽذاء .ومنذ ألدم
األزمنة ،وعلى الخصوص لدى الشعوب السامٌة ،اعترؾ اإلنسان بمٌمة ممدسة
للطعام ،ترجع إلى سخاء األلوهة وعبلمة توفٌر الحٌاة .فالخبز والماء والخمر
والفواكه الخ ،هً خٌرات من أجلها ٌبارن اإلنسان هللا .ولوجبة الؽذاء ذاتها لٌمة
دٌنٌة ،ألن تناول الطعام فً صورة جماعٌةٌ ،مٌم فٌما بٌن المدعوٌن ،وبٌنهم وبٌن
هللا  ،روابط ممدسة.
2.من الرموز إلى الحمٌمة:
وهكذا ٌستخدم الؽذاء والوجبة ،فً وحً الكتاب الممدس  ،للتعبٌر عن عمل هللا فً
ّ
والسبلوى ،فً الخروجْ  ،أسوة أٌضا ً بالماء المتفجر
فالمن
إٌصال الحٌاة إلى شعبه.
َ
من صخرة حورٌب (مزمور  ،)29 -2: 78هذه كلها حمابك رمزٌة ( 1كورنتس
ْ
الهبة الحمٌمٌة التً تنطلك من فم هللا (تثنٌة  ،3 :8متى
 )4 -3 :10تشٌر ممدّما ً إلى
ْ
الكلمة الخبز الحمٌمً النازل من السماء (خروج  . )4:16وفً الوالع،
 ،)4 :4أي
إن هذه الرموز تك ُمل فً ٌسوع ،فهو "خبز الحٌاة " ،أوالً بكلمته التً تفتتح الحٌاة
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األبدٌة لمن ٌإمنون (ٌو  51 -26 :6أ )  ،ثم بجسد ْه ودمه ْ اللذٌن أُعطٌا طعاما ً
وشرابا ً للمإمنٌن (ٌوحنا  51 :6ب  :)58 -فهذه الكلمات التً تعلن ممدما ً عن
اإلفخارستٌا  ،لالها ٌسوع بعد أن أطعم الجموع بمعجزته فً الصحراء (ٌوحنا :6
 .)15 -1فإن الهبة التً ٌعد بها ،والتً ٌمدمها بدالً من المن ( ٌوحنا  32 -31 :6و
 ،)50 -49تتصل هكذا بمعجزات الخروج ،وفً الولت نفسه ترتفع إلى مستوى
مؤدبة المسٌّا الموعود بها ،صورة السعادة السمابٌة المؤلوفة فً الٌهودٌة (إشعٌا :25
 ،6والكتابات الحاخامٌة) ،وفً العهد الجدٌد (متى  ،14 -2 :22 ،11 :8لولا :14
 ،15رإٌا ).9 :19 ،20 :3
3.مؤدبة الرب -تذكار ووعد:
وٌموم العشاء األخٌر بمثابة االستعداد النهابً لولٌمة المسٌّا الموعود بها حٌث ٌلتمً
ٌسوع بخاصته مجدّدا ً بعد محنته الوشٌكة الولوع  .إن "إتمام تناول الفصح" (لولا
 )16 -15 :22و"الخمرة الجدٌدة" (مرلس  ) //25 :14اللذٌن سوؾ ٌذولهما
معهم فً ملكوت هللاٌ ،هًٌّء هو لهما فً هذا العشاء األخٌر ،إذ ٌجعل الخبز والخمر
طمس عشاء الفصح الفرصة
معبرٌن عن حمٌمة جسده ودمه الجدٌدة .وٌوفر له
ُ
المبلبمة والمنشودة لتحمٌك ذلن .فالكلمات التً كان رب األسرة ٌنطك بها على
األطعمة المتنوعة ،وعلى األخص على الخبز والكؤس الثالثة ،كانت تضفً علٌهما
لوة لذكرى الماضً وللرجاء فً المستمبل ،لدرجة أن المشتركٌن فً الولٌمة ،إذ
ٌتناولون هذه األطعمة ،كانوا ٌحٌون حما ً بصورة جدٌدة المحن التً تخللت الخروج
 ،وٌعٌشون ممدما ً الوعود الخاصة بالمسٌَّا .وٌستخدم ٌسوع بدوره هذه المدرة الخبللة
وتمرها للكلمة ،بل هو ٌدعمها أٌضا ً بسلطانه األعظم.
التً تعترؾ بها روح السامٌّة
ّ
وهو إذ ٌعطً الخبز والخمر معناهما الجدٌد ،ال ٌضفً علٌهما تفسٌراً ،وإنما ٌموم
بتحوٌلهما .إنه ال ٌإول تؤوٌبلً ،ولكنه ٌمرر ،وٌمطع ،وٌؤمر " :هذا هو جسدي " ،
أي ٌصٌر ما ٌمول فورا ً منذ اآلن  .إن اللفظ الدال على الوحدة "هذا هو" ،ولد كان
على األرجح نالصا ً فً األصل اآلرامً ،ال ٌكفً هو وحده أساسا ً إلثبات والعٌة
حدوث التحوٌل ،بل انه لد ال ٌُفٌد إال المعنى المجازي :كما فً تلن العبارة "
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الحصاد هو انمضاء الدهر والحصادون هم المبلبكة " (متى  ( )39 :3فعبلً ،لٌس
الحصاد انمضاء الدهر بالرؼم من لفظ "هو" ) .إنما المولؾ هو الذي ٌحتم األخذ
بهذا المعنى الموي .فبل ٌعرض ٌسوع هنا مثبلً من األمثلة من شؤنه جعل األشٌاء
المحسوسة نساعد على تفهم حمٌمة مجردة .وإنما هو ٌرأس ولٌمة تضفً فٌها
عبارات البركات الخاصة ،على األطعمة ،لٌمةً على مستوى آخر تماماً .وفً هذه.
الحالة الخاصة ،تكون لهذه المٌمة أبعاد ووالعٌة خارلة ،مصدرها تلن الحمٌمة المابمة
الموجبة :موت للفداء ٌإدي بفضل المٌامة إلى الحٌاة األخرى.
رابعاً :إالفخارستٌا ،سر الذبٌحة
1.إعبلن الموت الخبلصً:
إنه الموت للفداء ،ألن الجسد " ٌبذل من أجلكم " ( فً لولا 1،كورنتس" :من أجلكم
فمط "  ،مع بعض اختبلفات بسٌطة ؼٌر أكٌدة)  ،والدم "ٌراق من أجلكم "( لولا )
أو " من أجل جماعة كثٌرة " (مرلس /متى)َّ .
وإن كون الخبز والخمر منفصلٌن
على المابدة ،لمشهد ٌتحضر بذاته الفصل العنٌؾ للجسد عن الدم .فٌعلن ٌسوع
ْ
كذبٌحة  ،على شبه ذبٌحة األضاحً التً ختم د ُمها،
بوضوح موته الوشٌن ،وٌمدمه
ْ
حمل الفصح،
فً سٌناء ،العه َد ًْ األو َل (خروج  ،)8 -5 :24أو باألحرى ذبٌحة
بمدر ما كانت الٌهودٌة فً ذلن الولت تعتبره هو أٌضا كذبٌحة (راجع كورنتس :5
 . )7ولكن ال بد وأن ٌسوع وهو ٌتحدث عن الدم " المراق من أجل جماعة كثٌرة "
 ،من أجل "عهد جدٌد "ٌ ،ذكر أٌضا ً عبد هللا الذي " أرٌمت " حٌاته ،وحمل آثام
"جماعة كثٌرة " (اشعٌا  ،)12 :53والذي عٌَّنه هللا " كعهد للشعب ونور لؤلمم "
فخص ٌسوع ذاته بمهمة العبد ( لولا :4
(اشعٌا  ،6 :42راجع  .)8 :49ولمد سبك
َّ
 ، )21 -17وأ ّكد أنه ٌموم برسالة التضحٌة بحٌاته ،مثل العبد  " ،لٌفدي جماعة
كثٌرة " (مرلس  ،//45 :10راجع إشعٌا  .)53وفً هذا ٌعنً ٌسوع أن موته
الوشٌن سٌح ّل مح ّل ذبابح العهد المدٌم ،وسٌخلّص البشر لً من أسر زمنً  ،ولكن

139

من عبودٌة الخطٌبة  ،كما سبك هللا فطلب ذلن من العبد .إنه على وشن أن ٌإسس
ذلن " العهد الجدٌد" الذي سبك أن ب ّ
شر به إرمٌا (ارمٌا ).34-31 :31
02المشاركة فً الذبٌحة:
ولكن الشًء الجدٌد تماما ً والذي لم ٌبك له مثٌل ،هو أن ٌسوع ٌذّخر ثرا َء هذه
الذبٌحة فً أطعمة .لمد جرت العادة فً إسرابٌل  ،كما لدي جمٌع الشعوب المدٌمة ،
على الحصول على ثمار الذبٌحة من خبلل األكل من الذبٌحة ،هكذا كان ٌموم االتحاد
بالتمدمة ،وباهلل الذي ٌمبلها ( 1كورنتس  .)21 -18 :10فبؤكل جسد ٌسوع
الضحٌة ،وبشرب دمه ،سوؾ ٌشترن المإمنون فً ذبٌحته ،فٌجعلون تمدمة حبه هو
تمدمتهم ،وٌنتفعون من العودة فً النعمة التً تحممها التمدمة .ومن أجل أن ٌتم ّكنوا
من أن ٌفعلوا ذلن فً أي مكان أو زمان ،لد اختار ٌسوع أطعمةً عادٌة جدا ً لٌصنع
منها جسده ودمه مبذولٌن ذبٌحة ،وأمر تبلمٌذه أن ٌنطموا فً إثره ،العبارات التً،
بسلطانه (وبحلول الروح المدس) ستحدث هذا التحول .وبهذا ٌمنحهم مشاركة
بالتفوٌض فً كهنوته .ومنذبذ ،ففً كل مرة ٌعٌد المسٌحٌون إتمام هذا الفعل ،أو
ٌشتركون فٌه ٌ " ،خبرون بموت الرب إلى أن ٌؤتً " ( 1كورنتس  ،)26 :11ألن
الحضور سرٌا ً الذي ٌحممونه ،هو حضور المسٌح فً حالته كضحٌة .إنهم ٌصنعون
ذلن " ذكرا ً له " ( 1كورنتس  ،25 :11لولا  ،)19 :22بمعنى أنهم باإلٌمان
ٌتذكرون عمله الخبلصً ،أو لعلهم باألحرى ٌستعٌدونه لٌتذكره الرب (راجع الوٌٌن
 ،7 :24عدد  ، 10 -9 :10سٌراخ  ،16 :50أعمال  4 :10و ، )31كتمدمة
استحضار مطبوع على
متجددة باستمرار تستدعً نعمته .إنها " تذكار" ٌنطوي على
ٍ
االنبهار والعرفان لعجابب هللا ،وأعظم هذه العجابب هً تضحٌة ابنه المبذولة
ْ
بالشركة
الستعادة الخبلص للبشر .إنها أعجوبة محبة ٌشترن هإالء فٌها باتحادهم
فً جسد الرب ،وبه ٌتحدون مع جمٌع أعضابه ( 1كورنتس  . )22 -14 :10إن
المسٌح.
سر المحبة ،سر الوحدةْ فً جسد
ْ
سر ذبٌحة المسٌحّ ،
اإلفخارستٌا ّ
خامساً :اإلفخارستٌا ،سر آخر األزمنة
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1.دوام ذبٌحة المسٌح فً العالم الجدٌد:
إن ما ٌعطً لرمزٌة هذه الحركات وهذه الكلمات كل والعٌتها ،هو حمٌمة العالم
الجدٌد ،الذي هً بمثابة الممدّمة له .فموت المسٌح ٌإدي إلى الحٌاةْ الحمٌمٌة التً ال
تنتهً (رومة  ،)10 -9 :6هذا هو عصر "الخٌرات المستمبلٌة" فً آخر األزمنة،
ولً العصر الحاضر سوى "ظل" له (عبرانٌٌن  ،1 :10راجع  ،5 :8كولسً :2
 .)17لمد تمت ذبٌحته "مرة واحدة" (عبرانٌٌن  12 :9 ،27 :7و 1 ،10 ،28-26
بطرس  ، )18 :3ولد ح ّل دمه نهابٌا ً مح ّل دم ذبابح العهد المدٌم الذي ال ٌجدي
(عبرانٌٌن  14- 12 :9و  .)10 -1 :10 ،26-18فالعهد الجدٌد الذي ٌسوع
وسٌطه (عبرانٌٌن  24 :12راجع  ،)20 :13لد أزال المدٌم (عبرانٌٌن ،)13 :8
ْ
المٌراث األبدي (عبرانٌٌن  .)15 :9واآلن ٌجلس ربٌس كهنتنا عن ٌمٌن
وهو ٌوفر
هللا (عبرانٌٌن " )12 :10 ،1 :8حٌث كسب لنا فدا ْء أبدٌاً" (عبرانٌٌن  12 :9راجع
ً باق لٌشفع لنا" (عبرانٌٌن  ،25 :7راجع " ،)24 :9له كهنوت
 ،)9 :5وهو "ح ّ
ال ٌزول" (عبرانٌٌن  .)24 :7وإن ذبٌحته ،وإن كانت لد تمت فً الماضً من حٌث
تحممها فً مبلبسات زمان عالمنا الزابل ،إال أنها حاضرة دوما ً فً العالم الجدٌد
حٌث دخل المسٌح بذبٌحة ذاته التً ال ٌكؾ عن تمدٌمها ألبٌه.
2.باإلفخارستٌا ٌشترن المسٌحً اشتراكا ً حمٌمٌا ً فً هذا العالم الجدٌد:
وفً الحمٌمة ،فإن اإلفخارستٌا توثك الصلة بٌن ربٌس الكهنة هذا ،الحً إلى األبد
العبور الجاري فٌها من الخبز إلى الجسد،
بحالته كضحٌة ،وبٌن المإمن .وٌكون
ُ
كسر من أسرار الكنٌسة ،تجدٌدا ً للعبور من العالم المدٌم إلى
ومن الخمر إلى الدم ،
ّ
العال ْم الجدٌد الذي اجتازه المسٌح ،إذ مضى بالموت نحو الحٌاة .ولمد كانت رتبة
طمس الفصح نفسه ،أسوة بالخروج الذي ٌحتفل ذلن الطمس بتذكاره ،طمس عبور:
من عبودٌة مصر إلى حرٌة أرض المٌعاد ،ثم من بعد ذلن ،أكثر فؤكثر ،من عبودٌة
ّ
ولكن خٌرات المسٌَّا
األلم والخطٌبة ،والموت ،إلى حرٌة السعادة ،والبر ،والحٌاة.
الموعود بها ظلت فً هذا الطمس موضوعا ً للرجا ْء ،وما كانت األطعمة التً كانوا
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ْ
ٌذولون تلن الخٌرات إال بشكل رمزي .أما فً فصح
ٌباركونها ،بمادرة على جعلهم
المسٌح ،فمد تؽٌّر ذلن ،ألن عصر المسٌَّا الموعود به لد ألبل فعبلً بمٌامته ،وفٌه تم
التناء الخٌرات الموعود بها .والكلمات والحركات التً لم تكن تستطٌع لببلً إال أن
ترمز إلى الخٌرات الممبلةٌ ،مكنها منذ اآلن فصاعدا ً أن تحمك خٌرات حالٌة  .وإذن
فالجسد والدم المربانٌان لٌسا التذكار الرمزي لحدث ولع وانتهى فحسب ،وإنما هما
وتزود اإلفخارستٌا المإمن،
الحمٌمة كاملة لعالم آخر األزمنة ،حٌث ٌحٌا المسٌح.
ِّ
الذي ما زال مستؽرلا ً فً العالم المدٌم ،باالتصال الحسً مع المسٌح ،فً كل والعٌة
ً" (راجع ٌوحنا ، )63 :6
كٌان المسٌح الجدٌد ،المابم من بٌن األموات " ،الروح ّ
وذلن أسوة بما ٌجري فً ترتٌب األسرار فً مجموعها ،التً تع ّد اإلفخارستٌا بمثابة
المركز بالنسبة لها .فاألطعمة التً تموم علٌها اإلفخارستٌا تتؽٌّر فً كٌانها ،فتصبح
"طعام المبلبكة " الحمٌمً (مزمور  ،25 :78راجع حكمة  ،)20 :16وؼذاء الزمن
الجدٌد .فبوجودها على المذبحٌ ،كون المسٌح المابت ثم المابم من الموت  ،حاضرا ً
حضورا ً حمٌمٌاً ،وهو فً حالة استعداده األبدي كذبٌحة .ومن أجل ذلن فإن المداس
َذبٌحة ،مطابمة لذبٌحة الصلٌب التارٌخٌة ،بواسطة تمدمة محبة المسٌح الكاملة التً
تنشا ذبٌحة المداس ،مع االختبلؾ فمط من حٌث الظروؾ العارضة فً الزمان
ْ
الكنٌسة ،فً كل مكان
والمكان التً تتجدد فٌها الذبٌحة .وبواسطة المداس تو ّحد
وحتى نهاٌة العالم ،تسابٌ َح البشر وتمدماتِهم ،مع ذبٌحة التسبٌح والتمدمة الكاملة ،أي
"ذبٌحة اإلفخارستٌا"  ،التً هً وحدها ذات لٌمة أمام هللا  ،ووحدها تضفً المٌمة
على تلن التسابٌح والتمدمات (راجع عبرانٌٌن  10 : 13و ) .15
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هللا
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :هللا هو األول
ثانٌاً :إٌل ،إٌلوهٌمٌ ،هوه
1.إٌل:
ٌ2.هوه:
ثالثاً :هللا ٌتكلم عن نفسه
ً:
1.هللا الح ّ
2.هللا المدوس:
3.إنً إله ؼٌور (خروج ):5 :20
4.ال ٌكن لن آلهة أخرى تجاهً (خروج ):3 :20
5.أنا هللا ال إنسان (هوشع ):9 :11
ّللا
رابعا ً  :األسماء التً ٌسمً اإلنسان بها ّ
العهد الجدٌد
أوالً :التمرب من هللا فً ٌسوع المسٌح
ثانٌا ً  :إعبلن هللا الحك فً شخص المسٌح
1.مولؾ عابد األصنام:
2.مولؾ الوثنً الذي ٌبحث عن هللا (أعمال ):27 :17
3.مولؾ الٌهودي:
4.هللا محبة:
ثالثاً :مجد هللا على وجه ٌسوع المسٌح
رابعا ً  :هللا الذي ٌعلنه لنا سٌدنا ٌسوع المسٌح
خامسا ً  :هللا روح
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ممدمة
ال ٌوجد فً الكتاب الممدس بحث خاص عن هللا .فهو ال ٌنظر إلى هللا عن بعد كما
لو أراد أن ٌصؾ موضوعاً ،وكذلن ال ٌدعونا إلى التكلم عنه ،بل أن نصؽً إلٌه
وهو ٌتكلم وأن نجٌب إلٌه معترفٌن بمجده  ،منصرفٌن إلى خدمته .وعلى شرط أن
نبمى فً إطار الخضوع والحمد ،فمن الممكن أن نفصح عما ٌمول هللا عن نفسه فً
الكتاب الممدس .إن هللا ال ٌتكلم عن ذاته على نفس المنوال فً العهد المدٌم والعهد
الجدٌد ،عندما ٌخاطبنا بواسطة أنبٌابه وبواسطة ابنه (عبرانٌٌن  .)2 -1 :1وأكثر
مما ٌعالجه أي موضوع آخرٌ ،جب هنا أن نمٌز تماما ً بٌن العهد المدٌم والعهد
الجدٌد ،ألن "ما من أحد رأى هللا  ،االبن الواحد الذي فً حضن اآلب هو الذي أخبر
عنه" (ٌوحنا  ، )18 :1وبمدر ما ٌجب أن نرفض بدعة التضاد بٌن هللا الحمود فً
العهد المدٌم وهللا المحب فً العهد الجدٌد ،بمدر ذلن ٌجب أن نإكد أن ٌسوع المسٌح
وحده ٌُفضً إلٌنا بسر هللا الواحد فً العهدٌن.
العهد المدٌم
أوالً :هللا هو األول
منذ البدء (تكوٌن ٌ ،1 :1وحنا  )1 :1هللا موجود ووجوده مفروض كوالع أساسً ال
ٌستدعً أي تفسٌر .فلٌس هلل بداٌة وال صٌرورة .وٌجهل العهد المدٌم مذاهب توالد
بتكون اآللهة فً أدٌان الشرق
اآللهة) ، (theogoniesالتً تفسر صنع العالم
ّ
المدٌم  .فؤلنه هو وحده "األول واآلخر"( ،إشعٌا  ، )12 :48 ،6 :44 ، 4 :41كان
العالم كله من صنعه وخلمه .وألن هللا هو األول ،فلٌس علٌه أن ٌمدّم نفسه ،فهو
ٌفرض نفسه على عمل اإلنسان بمجرد أنه هللا .فبل نجد ،فً أي مكان ،محاولة من
اإلنسان للكشؾ عن هللا أو لسعً منهٌ ،إدي تدرٌجٌا ً إلى اإللرار بوجوده تعالى.
فمعنى أن اإلنسان ٌعرؾ هللا هو أن ٌكون اإلنسان معروفا ً منه (راجع عاموس :3
 )2وأن ٌكتشفه فً مصدر وجوده نفسه ،وأن الهرب منه هو أٌضا ً الشعور بؤن هللا
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ٌبلحمه بنظره (تكوٌن  ،10 :3مزمور  .)7 :139وألن هللا هو األول ،فبمجرد أن
ٌكشؾ عن نفسه ،تبرز بوضوح شخصٌته ،وانفعاالته ومماصده .ومهما تكن معرفتنا
باهلل ضبٌلة فإننا نعرؾ ،بمجرد أن نكتشفه ،أنه ٌرٌد شٌبا ً محدداً ،وأنه ٌعلم تماما ً كنه
عمله وهدؾ نشاطه .وهذه األسبمٌة المطلمة هلل تعبر عنها التمالٌد المختلفة فً التوراة
على طرٌمتٌن متكاملتٌن .فً الرواٌة المعروفة باسم الٌهودٌةٌ ،ظهر ٌهوه منذ بدء
العالم ،ولبل حادث العلٌمة المشتعلة بزمن طوٌل ،أنه ٌعمل مواصبلً تحمٌك لصده
الوحٌد .أما الرواٌات اإلٌلوهٌمٌة ،فهً بالعكس ،تل ّح فً الجدٌد الذي ٌؤتً به إعبلن
فعرؾ نفسه
هللا باسمه إلى موسى ،ولكنها فً الولت نفسه تشٌر إلى أن هللا لد سبك ّ
تحت ألماب مختلفة تكاد تكون كلها نعوتا ً لئلسم اإللهً "إٌل" .هذا ألن موسى لم ٌكن
فً وسعه أن ٌكتشؾ أن ٌهوه هو هللا الحمٌمً ،لو لم ٌكن لد عرؾ هللا من لبل،
معرفة متمٌزة وإن ؼامضة .فاإلله الذي ٌكتشفه العمل بمجرد تٌمظه ،هو نفسه ذات
هللا الذي نعرفه بالوحً ،والكتاب الممدس ٌعبر عن هذه الحمٌمة بالتطابك المباشر
والدابم الذي ٌضعه بٌن ٌهوه وإٌلوهٌم ،أي بٌن اإلله الذي ٌكشؾ عن نفسه إلسرابٌل
واإلله الذي لد تذكره األمم .ولذا ،فكلما كشؾ ٌهوه عن نفسه ممدّما ً ذاته ،س ّمى نفسه
وت ّمٌز باسم "إٌل -إٌلوهٌم" مع كل ما ٌوحً به هذا االسم من ذكرٌات مثل :إله أبٌن
(خروج  )6 :3إله آبابكم (خروج " ،)15: 3إلهكم" (خروج " ،)7 :6إله رحٌم
ورإوؾ" (خروج " :)6 :34إلهن" (إشعٌا  )3 :43 ،10 :41أو بصورة أبسط:
"هللا" ( 1ملون  .)37 -36 ،21 :18وتنشؤ بٌن اسم هللا واسم "ٌهوه" صلة حٌة
وجدلٌّة .ولكً ٌستطٌع أن ٌكشؾ عن نفسه أنه ٌهوهٌ ،عرض إله إسرابٌل نفسه كإله،
ولكن عندما ٌعلن أنه ٌهوهٌ ،كشؾ لنا بطرٌمة جدٌدة تماما ً عن ماهٌته وجوهره.
ثانٌاً :إٌل ،إٌلوهٌمٌ ،هوه
ٌعتبر اسم "إٌل" ،عملٌا ً الممابل المدٌم والشعري إلٌلوهٌم .وكما هو الحال فً
استعمالنا للفظً إٌلوهٌم ،وهللا ،فإن لفظ "إٌل" ،هو فً الولت نفسه ،اسم جنس ٌدل
على األلوهٌة بصفة عامة ،واسم علم ٌدل عل الشخص الوحٌد والمحدد الذي هو هللا.
أما إٌلوهٌم فهو صٌؽة جمع ،ال جمع التفخٌم -فهذا ؼٌر معروؾ فً اللؽة العبرٌة -
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ولٌس أٌضا ً أثرا ً وثنٌاً ،إذ هذا ال ٌتفك مع العملٌة اإلسرابٌلٌة ،الحساسة جداً ،فً مثل
هذا الموضوع ،ولكن من األرجح أنه أثر من مذهب مشترن بٌن الشعوب السامٌة،
ٌدرن الجوهر اإللهً على شكل لوي متعدد.
1.إٌل:
كان "إٌل" معروفا ً ومعبودا ً خارج إسرابٌل .كإسم جنسٌ ،د ّل على األلوهٌة ،تمرٌبا ً
فً كل العالم السامً ،وكإسم علم ،هو اسم إله عظٌمٌ ،ظهر أنه كان اإلله األعلى،
فً المسم الؽربً من هذه .المنطمة ،خاصة فً فٌنٌمٌا وكنعان .هل كان "إٌل" ،منذ
منشؤ السامٌة ،إلها ً مشتركاً ،متسامٌاً ،عبادته نمٌة مع تعرضها للزلل ،حجبتها فما بعد
وثنٌ ْه مؽرٌة ومنحرفة ؟ أم هل كان بالحري الربٌس والمابد للعشابر السامٌة
المختلفة ،إلها ً وحٌدا ً لكل عشٌرة ،وكان ؼٌر أهل لفرض وحدانٌته عند تعرضه
لجماعات أخرى ،فانحدر إلى مستوى أحد آلهة الوثنٌة ؟ هذا الموضوع ؼٌر لابل
للفصل تماماً ،ولكن الشًء الٌد هو أن آباء األسباط ٌس ّمون إلههم "إٌل" وٌنعتونه
ي ( ،)13 :16هللا المدٌر (:17
بصفات شتى :اإلله العلً (تكوٌن ،)22 :14
ِ
الراء ّ
 ،)3 :48 ،11 :35 ،1إله بٌت إٌل ( )7 :35اإلله السرمدي ( .)33 :21وهو ،إذ
ٌكون خاصة فً حالة اإلله العلً ،إله ملكٌصادق ،ملن سالم ،فإنه ٌظهر التطابك
بٌنه وبٌن إله ابراهٌم ( .)22 -20 ،14وتدل هذه الولابع لٌس فمط على أن إله
إسرابٌل هو "دٌان كل األرض" ( ،)25 :18ولكن أٌضاًًً ًً أنه جدٌر بؤن -تعرفه
وتعبده فعلٌا ً كل الشعوب حتى خارج دابرة شعب هللا .ؼٌر أن هذه الشعوب لم تصل
إال نادرا ً إلى معرفة هللا .ففً أكثر األحٌان لم تكن آلهة األمم فً مصاؾ اآللهة
(إرمٌا  2 ،11 :2ملون  .)18 :19إن "إٌل /،إٌلوهٌم" لم ٌُعرؾ عملٌاً ،بصفته
اإلله الحمٌمً ،إال عندما كشؾ عن نفسه لشعبه تحت اسم "ٌهوه" .فالشخصٌة الفرٌدة
"لٌهوه" تعطً الوجه اإللهً -المعَّرض دابما ً للشحوب والتشوٌه تحت تؤثٌر الدٌانات
الوثنٌة المختلفة  -صبلبة وحٌوٌة سٌتمٌز دابما ً بهما.
ٌ2.هوه:
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تحت اسم "ٌهوه"ٌ ،كشؾ هللا عن ذاته وعن عمله .فعمله باهر ،ال مثٌل له ،واسمه
عجٌب .وبٌنما ٌتجلى "إٌل" إلى آباء األسباط فً أماكن مؤلوفة لدٌهم متخذا ً أشكاالً
بسٌطة ولرٌبة إلى ذهنهمٌ ،كشؾ ٌهوه عن نفسه لموسى فً إطار الصحراء
الوحشً وفً محنة الؽربة ،على صورة النار الرهٌبة (خروج  :3ا .)15 -وٌكمل
اإلعبلن المذكور فً خروج  ،23 -18 :33بإعبلن آخر ال ٌمل رعبا ً (خروج :34
ا .)7 -ؼٌر أن هذا اإلله ذا المداسة الملتهبة هو إله أمٌن ومحرر لشعبه .أو ٌتذكر
إبراهٌم وذرٌته ( ،)6 :3وٌعٌر اهتمامه لبإس العبرانٌٌن فً مصر ( ،)7 :3وهو
عازم على تحرٌرهم ( )8 :3وتؤمٌن سعادتهم .واسم ٌهوه الذي ٌكشؾ به هللا عن
نفسه ٌنسجم مع النشاط الذي ٌواصله .أجلٌ ،شتمل هذا االسم على سر وٌدل بنفسه
على شًء ممتنع المنال" :أنا هو الكابن" ( .)14 :3ال ٌستطٌع أحد أن ٌمتلكه حتى
حضور فً
وال أن ٌدركه إدراكا ً تاماً .ولكنه ٌحمل أٌضا ً معنى إٌجابٌّاًٌ ،إكد على
ْ
ؼاٌة النشاط والتٌمظ  ،وعلى لدرة حصٌنة ومحررة ،وعلى وع ٍد ؼٌر منكوث" :أنا
كابن".
ثالثاً :هللا ٌتكلم عن نفسه
إن ٌهوه ،بصٌؽة الؽابب ،هو تردٌد الناس لئلعبلن الذي لام به هللا فً صٌؽة
المتكلم :إهٌه "أنا كابن" .هذا االسم الكامل فً معناهٌ ،فسره هللا باستمرار بواسطة
التعبٌرات المختلفة التً ٌعطٌها عن نفسه.
ً:
1.هللا الح ّ
لعل التعبٌر "إنً حً" على لسان هللا ،هو تعبٌر متؤخر ٌرجع إلى حزلٌال النبً ،إال
أنه على ك ّل ،صدى لتعبٌر شعبً لدٌم جدا ً ٌفصح عن إٌمان إسرابٌل" :حً الرب"
ً" ( 1صموبٌل  26 :17و 2 ،36
(لضاة  1 ،19 :8ملون " ،) ...1 :17هللا الح ّ
ملون  .)16 :19وٌعبّر تماما ً ع ًم ًَا ٌنطبع فً اإلنسان إزاء هللا ،وهو الشعور الذي
ٌمؤل للب اإلنسان أمام كابن ٌتمٌز حضوره الدابم بنشاط فابك وتلمابٌة مباشرة
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وشاملة "ال ٌتعب وال ٌُعًٌ" (إشعٌا " ،)28 :40ال ٌنام وال ٌنعس" (مزمور :121
ٌ ،)4سرع بالمعونة ،بمجرد أن ٌمس أحد ذوٌه ( 1صموبٌل  26 :17و ،36
هوشع  ،1 :2دانٌال  .)21 :6وٌعبر كبلمه فً جبل حورٌب ،حٌن ٌكشؾ عن
اسمه ،عن هذه الحٌاة المتدفمة ،وهذا االهتمام بعمله" :نظرت ...سمعت ...علمت...
نزلت ...أبعثن" (خروج  .)10 -7 :3ولذا فهذا التعبٌر "أنا كابن" الذي مهدت له
هذه األفعال المتفجرة ،ال ٌمكنه أن ٌم ّل عنها حركة وحٌوٌة.
2.هللا المدوس:
"ألسم بمداستً" (عاموس " ،)2 :4إنً المدوس ( "...هوشع  .)9 :11وهذه الحٌوٌة
الباطنٌة التً ال تماوم ،وهنا الحماسة التً تلتهم وتُحًٌ معاً ،هما المداسة .هللا لدوس
(اشعٌا  ،)3 :6واسمه لدّوس (عاموس  ،7 :2الوٌٌن  ،3 :20إشعٌا )...15 :57
وإشعاع لداسته ٌمدس شعبه (خروج  ،)6 :19وأما لداسته هذه فتفتح أمام هللا هوة ال
ٌستطٌع أي مخلوق أن ٌتخطاها .ال ٌستطٌع أحد أن ٌحتمل االلتراب منها ،فالسماء
تترنح وتسٌل الجٌال (لضاة  ، 5 -4 :5خروج  )16 :19وٌرتعب كل ذي جسد،
لٌس فمط الخاطا الذي ٌرى أنه هالن ،بل حتى السرافٌم النارٌون ،فهم أٌضا ً ؼٌر
مستحمٌن أن ٌظهروا أمام هللا (إشعٌا ).2 :6
3.إنً إله ؼٌور (خروج ):5 :20
إن ؼٌرة هللا المتمدة هً مظهر آخر لحٌوٌته الباطنٌة .فهً الحمٌة التً ٌبدو بها فً
كل ما ٌفعل وفً كل ما ٌتصل به .ال ٌمبل أن تتدخل ٌد ؼرٌبة فتدنس ما هو عزٌز
وكرسته عناٌته .ال ٌطٌك أن ٌبإ عمل من أعماله بالفشل (راجع
لدٌه ،وما "لدسته" ّ
خروج  ،12 :32حزلٌال " ...22: 36وال ٌعطً كرامته ألحد" ( إشعٌا 11 : 48
) .وعندما ٌكتشؾ األنبٌاء أن هذه الؽٌرة اإللهٌة لعمله هً ؼٌرة الزوجٌ ،ؤخذ
الموضوع لوة وعمما ً باطنٌا ً جدٌدٌن .فالؽٌرة اإللهٌة هً فً الولت نفسه ؼضب
رٌب وحنان سرٌع التؤثر.
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4.ال ٌكن لن آلهة أخرى تجاهً (خروج ):3 :20
تنصبّ ؼٌرة هللا خاصة على "اآللهة األخرى" .فلٌس التوحٌد اإلسرابٌلً ثمرة تفكٌر
فلسفً أو توحٌدا ً سٌاسٌاً ،أو تطورا ً دٌنٌاً ،إنما هو تؤكٌد إٌمانً .وهو فً شعب
إسرابٌل ،لدٌم لدم اإلٌمان أي لدم الٌمٌن ،بؤن هللا ،الذي هو سٌد كل األمم ،لد اختاره
دون هذه األمم .ولد ٌكون هذا اإلٌمان بالتوحٌد تواجدا ً لمدة طوٌلة مع تصورات
تتضمن وجود "آلهة أخرى" ،مثل كموش فً موآب (لضاة  ،)24 -23 :11أو مع
االعتماد بتعذر عبادة هللا خارج حدود "مٌراثه" ( 1صموبٌل  2 ،19 :26ملون :5
 .)17ولكن منذ البدء لم ٌستطع هللا أن ٌمبل وجود مزاحمٌن له ،وٌسرد تارٌخ شعب
إسرابٌل انتصاراته على منافسٌه؛ آلهة ممر و بعول كنعان ،واألباطرة المإلهة فً
أشور وبابل ،حتى االنتصار النهابً الذي ٌفضح بموة بطبلن اآللهة المزٌفة وعدم
وجودها .ولبن كان هذا االنتصار ٌتحمك أحٌانا ً بواسطة معجزات فهو دوما ً انتصار
إٌمان .إن إرمٌا الذي ٌبشر بخراب شامل فً ٌهوذا وأورشلٌمٌ ،بلحظ بطرٌمة عابرة
أن آلهة األمم "لٌست بآلهة" (إرمٌا  ،)11 :2بل هً "ال وجود لها" ( .)7 :5وفً
وسط السبً ،وإزاء عظمة عبادة األصنام الباهرة ال ٌنفن هذا الشعب المهزوم،
ٌصور إله لبلً وال ٌكون
المتسربل بالعارٌ ،هتؾ بهذه التصرٌحات الماطعة" :لم
ّ
بعدي .أنا الرب وال مخلّص ؼٌري" (إشعٌا  .)...11-10 :43إن ذكرى حوادث
حورٌب تبدو واضحة .والصلة الروحٌة بٌن نصوص مختلفة كل االختبلؾ لها
داللتها :فٌهوه هو اإلله الواحد ألنه هو وحده ٌستطٌع أن ٌخلص؛ "هو األول
واآلخر" ،هو الحاضر دوماً ،والٌمظ دون انمطاع .وإذا كانت عبادة األوثان تصٌب
منه "ممتبلً" فذلن ألنها تضع لدرته على الخبلص وإرادته فً تحمٌمه موضع الشن،
وألنها تنفً دوام حضوره ،وفاعلٌته ،فتنفً أنه ٌهوه.
5.أنا هللا ال إنسان (هوشع ):9 :11
ٌختلؾ هللا تماما ً عن اإلنسان ،فاهلل روحْ واإلنسان جس ْد (راجع إشعٌا  ،)3 :31وا ٍه
ولابل للفناء مثل العشب (إشعٌا  .)8 -7 :40وهذا الفرق جذري بحٌث ٌتعذر على
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ْ
األمانة المخلصة (راجع
اإلنسان إدراكه .فٌرى ،فً لدرةْ هللا ،الموة الفعالة ولٌس
عدد  .)19 :23وال ٌرى ،بالنسبة إلى لداسته ،إال المسافة التً ال سبٌل إلى
اجتٌازها بدون أن ٌطرأ على ذهنه ،أنها لرب وحنان معاً" :أنا ...فٌن لدوس ...وال
أرؼب فً التدمٌر" (هوشع  .)9 :11إن سمو هللا ؼٌر لابل لئلدران ،وٌجعله فً
الولت نفسه "العلً الرفٌع" الذي "ٌسكن فً الموضع المرتفع الممدس ،وٌسكن مع
المنسحك والمتواضع الروح" (إشعٌا  .)15 :57هو المدٌر وإله المساكٌنٌ ،دوي
صوته فً لصؾ العاصفة (خروج  )20 -18 :19وفً صوت النسٌم ( 1ملون
ٌر وجهه (خروج  ،)23 :33ولكن،
 .)12 :19إنه ؼٌر منظور ،وموسى نفسه لم َ
ٌحرم كل
لكً ٌعلن عن نفسهٌ ،لجا ْ إلى ردود فعل الملب اإلنسانً ،فٌستسلم لنا .إنه ّ
تصوٌر له ،كل صورة ٌجعلها اإلنسان وثنا ً تعرضه لعبادة صنع ٌدٌه ،ولكنه ٌتمدم
ً اآلخر" ولٌس من
إلى مخٌلتنا على شكل صور أكثر ما تكون والعٌة .هو "الكل ّ
ٌشابهه (إشعٌا  )25 :40ولكن ،فً كل مكان هو فً بٌته ،ولٌس هو بالنسبة إلٌنا
ؼرٌباً .فهو ٌعبر عن انفعاالته وتصرفاته عن طرٌك حركاتنا العادٌة جداً :فهو
"ٌجبل" بٌدٌه اإلنسان ترابا ً من األرض (تكوٌن  )7 :2وٌؽلك على نوح باب السفٌنة
(تكوٌن  )16 :7لٌتؤكد من سبلمة كل سكانها .له النشوة االنتصارٌة لمابد الحرب
(خروج  )3 :15وعناٌة الراعً نحو ؼنمه (حزلٌال ٌ ،)15 :34حمل العالم فً ٌده
ومع ذلن ّ
الكرام ِل َك ْر ِمه( .إشعٌا ،)7 -1 :5
ٌكن لشعب إسرابٌل الصؽٌر عطؾ
َّ
وحنان األب (هوشع  )1 :11واألم ( إشعٌا  ،)15 :49وشؽؾ المحبّ (هوشع :2
 .)17 -16ولد تكون هذه التشبٌهات ساذجة ولكنها تعبر دابما ً بطرٌمة عمٌمة عن
سمة أساسٌة هلل الحمٌمً :فإذا كان لد خلك اإلنسان على صورته فهو لدٌر أن ٌكشؾ
عن نفسه بواسطة انفعاالت إنسانٌة .وإذا كان مختلفا ً عنا ،إذ هو بدون نسب أو
زوجة أو جنس ،فهو لٌس ألل إنسانٌة منا ،بل بالعكس ،هو ٌشكل المثل األعلى الذي
نحلم به لئلنسان" :لٌس هللا إنسانا ً فٌكذب وال كبنً البشر فٌندم" (عدد .)19 :23
ٌتفوق هللا دابما ً علٌنا ،ودابما ً فً االتجاه الذي ٌصعب أن نتولع ممابلته فٌه.
ّللا
رابعا ً  :األسماء التً ٌسمً اإلنسان بها ّ
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إننا نعرؾ هللا أخٌراً ،فً العهد المدٌم ،خبلل تصرؾ من ٌعرفونه ،واألسماء التً
ٌس ّمونه بهاٌ .مكن ألول وهلة ،أن نمٌز بٌن األلماب الرسمٌة ،المستعملة فً العبادة
الجماعٌة ،والصفات التً تبتكرها التموى الشخصٌة .ولكنَّا فً الحمٌمة نجد الصفات
نفسها ،بما تحتوٌه من مشاعر ،فً الصبلة الجماعٌة والصبلة الشخصٌة :فاهلل هو
"صخر إسرابٌل" (تكوٌن  2 ،24 :49صموبٌل  )...3:23كما هو صخرتً
(مزمور  )1 :144 ،4 -3:18أو فمط "صخرة" (مزمور " ،)32 :18مجنًّ"
(مزمور  )2 :144 ،3 :18و"مجننّا" (مزمور " ،)19 :89 ،10 :84راعً
ً" (مزمور  )1 :23وهذا دلٌل على أن الممابلة
شعبه" (مزمور  )14 :7و "راع ّ
مع هللا شخصٌة وحٌّة .هذه الصفات هً فً ؼاٌة البساطة ومستمدة من الحمابك
المؤلوفة فً الحٌاة الٌومٌة .فمد ٌجهل الكتاب الممدس الطلبات المتكررة ،المستعملة
فً مصر أو بابل ،واأللماب العدٌدة الموجهة إلى اآللهة الوثنٌة .إن إله إسرابٌل
المتناه فً العظمة ،ولكنه دابما ً فً متناول الٌد والصوت .هو العلً الرفٌع
(عٌلٌون) ،األزلً (عوالم) .و المدوس (لادوش) .و لكن أٌضا ً "هللا الذي رآنً= إٌل
روبً" (تكوٌن  .)13 :16إن أؼلب أسماء هللا تصفه من حٌث عبللته بذوٌه:
"مهابة اسحك" (تكوٌن " ،)53 ،42 ،31عزٌز ٌعموب" ( )24 :49إله إبراهٌم
وإله اسحك وإله ٌعموب (خروج  ،)6 :3إله إسرابٌل ،إلهنا ،إلهً ،سٌدي .حتى
صفة "المدوس" ،التً تعبر عن انفصاله المطلك عن ك ّل حلٌمة ،تصبح على شفتٌه
"لدوس إسرابٌل" (إشعٌا  )4 :1وتجعل من هذه المداسة شٌبا ً خاصا ً بشعب هللا .هذا
سر العهد  ،وٌبشر بالصلة التً تو ّحد هللا بابنه الوحٌد ٌسوع
التملن المتبادل ٌظهر ّ
المسٌح.
العهد الجدٌد
أوالً :التمرب من هللا فً ٌسوع المسٌح
كشؾ هللا عن نفسه ،بطرٌمة نهابٌة وكاملة ،فً شخص ٌسوع؛ وفً منح هللا لنا ابنه
بالذات لم ٌبكَ له شًء ٌحتفظ به لنفسه ،ولن ٌعود ٌمكنه إال العطاء (راجع رومة :8
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 .)32إن الٌمٌن األساسً الذي تحٌا به الكنٌسة ،واالكتشاؾ الذي ٌنٌر كل العهد
الجدٌدٌ ،جعبلننا نرى أن هللا ،إنما لام ،بحٌاة ٌسوع وموته ولٌامته ،بفعله األسمى،
وان كل إنسان منذ ذان ٌستطٌع أن ٌتمرب إلٌه .هذا الفعل الفرٌد والنهابً ٌستطٌع أن
ٌؤخذ أسماء مختلفة بحسب وجهات النظر ،فؤكثر التعبٌرات لدما ً تمول ببساطة:
"ٌسوع هذا الذي صلبتموه ...جعله هللا سٌدا ً ومسٌحاً ...فإن الوعد لكم ثم ألوالدكم
وجمٌع األباعد" (أعمال " )39 -36 :2على ٌده ننال التوبة وؼفران الخطاٌا"
(أعمال  .)31 :5تبدو هذه التعبٌرات متواضعة ولكنها تحمل معنى بعٌداً ،مثل أكثر
تعبٌرات بولس الرسول جبل ًء ،عن "سر هللا أعنً المسٌح" (كولسً :2 ،27 : 1
" )2ألن لنا به ...سبٌبلً إلى هللا" (أفسس  )12 :3 ،18 :2مثلها تعبٌرات ٌوحنا:
"ما من أحد رأى هللا ،االبن الواحد الذي فً حضن اآلب هو الذي أخبر عنه" (ٌوحنا
ٌمر اإلٌمان المسٌحً بؤن السموات ،التً هً مسكن هللا،
ا .)18 :منذ أول ٌومّ ،
تفتحت على ابن اإلنسان (أعمال ٌ ،56 :7وحنا  ،51 :1راجع مرلس .)10 :1
فؤساس االختبار المسٌحً واحد فً جوهره ،وإن بدا تحت صور مختلفة وأسماء
شتى" :ظهور بر هللا" (رومة " ،)21 :3المصالحة" (رومة  ،11 :5أفسس :2
" ،)16انعكاس مجد الرب على وجوهنا" ( 2كورنتس " ،)18 :3معرفة هللا"
(ٌوحنا  ،)3 :17كل هذه التعبٌرات تفٌد أن هللا فً متناول إدراكنا ،وهو ٌمدم ذاته
لكل من ٌرٌد أن ٌمبله ،فً شخص المسٌح ،الذي به ٌظهر هللا لدرته الفابمة ومحبته
العجٌبة .ولذا فإنه لشً ٌء واحد أن ٌتحد المرء بالمسٌح بواسطة اإلٌمان وأن ٌعرؾ
هللا الحك" :فالحٌاة األبدٌة هً أن ٌعرفون ،أنت اإلله الحك وحدن ،وٌعرفوا الذي
َ
أرسلته ٌسوع المسٌح" (ٌوحنا  .)3 :17فؤمام ظهور ٌسوع المسٌحٌ ،كتشؾ اإلنسان
المإمن وجه هللا الحمٌمً وحضوره الفعال ،سواء أكان هذا اإلنسان آتٌا من الٌهودٌة
أم من الوثنٌة ؛ أكان تكوٌنه مبنٌا ً على الحكمة البشرٌة أم على التراث الٌهودي.
ثانٌا ً  :إعبلن هللا الحك فً شخص المسٌح
1.مولؾ عابد األصنام:
152

أمام اإلنجٌل الذي ٌعرضه بولس الرسولٌ ،كتشؾ الوثنً ،فً شخص المسٌح،
الوجه الحمٌمً هلل وعمك خطٌبته الشخصٌة .فإنجٌل المسٌح ٌرفع المناع ،فً الولت
نفسه ،عن فساد الحكمة الوثنٌة "التً استبدلت بمجد هللا الخالد صورا ً تمثل اإلنسان
الزابل" (رومة  ،)23 :1وعن مصدر هذا الفساد الظاهر فً أن "الناس اتموا
المخلوق من دون الخالك" (" ،)25 :1ولم ٌمجدوه" ( ،)21 :1كما أن اإلنجٌل ٌبٌن
النتٌجة الحتمٌة لهذا الفساد أال وهً انحطاط اإلنسان والموت ( .)32 :1فالوثنً
ً الحك" (1
بتركه األوثان ،وهو فً انتظار ظهور السٌد المسٌحٌ ،كتشؾ "هللا الح ّ
تسالونٌكً  ،)9 :1وهو ٌعاٌن ،على وجه المسٌح  ،مجد هللا ( 2كورنتس )6 :4
الذي كان ؼرٌبا ً عنه (رومة ).23 :3
2.مولؾ الوثنً الذي ٌبحث عن هللا (أعمال ):27 :17
إن الوثنً الذي ٌبحث عن هللا بحماسة (أعمال  ،)27 :17والذي ٌمدر أن ٌصل إلى
معرفة هللا عن طرٌك الحكمة البشرٌة ( 1كورنتس  ،11 :1رومة  ،)22 :1ال ٌمل
اكتشافه هلل فً المسٌح جدة ،وال ٌم ّل اهتداإه عمماً .أجل ،إنه ٌجد فً هللا الذي أعلنه
ٌسوع المسٌح" ،الطبٌعة" اإللهٌة ،والكابن األزلً ؼٌر المتؽٌر والمادر على كل
شًء والعالم بكل شًء والكلً الخٌر والصبلح .ولكن لٌس لهذه الصفات ذان النور
ي والخافت ،الخاص بٌمٌن الحمابك المٌتافٌزٌمٌة ،بل هً تتمٌز منذ اآلن بالبهاء
السو ّ
المتؤللا والعجٌب ،بهاء المبادرات التً أظهر هللا بها نعمته وأدار نحونا وجهه
(راجع عدد  .)25 :6وٌصبح علمه الشامل تلن النظرة الشخصٌة التً تتبعنا فً
الخفٌة (متى  ،)6 -4 :6وتسبر ؼور الملوب (لولا  .)15 :16ولدرته الفابمة هً
إمكانه فً أن ٌُخرج من هذه الحجارة أبناء البراهٌم (متى " )9 :3وٌدعو إلى
الوجود ؼٌر الموجودة" (رومه  ،)17 :4سواء أكان هذا الخلك فً إٌجاد نسل
البراهٌم أو إلامة السٌد المسٌح من بٌن األموات (رومة  .)24 :4أما أزلٌته فهً
أمانة كلمته ،ومتانة وعده وهً "الملكوت الذي أعده هللا لذوٌه منذ إنشاء العالم"
(متى  ،)34 :25وأما صبلحه فٌموم فً هذا األمر المدهش للؽاٌة" :إن حب هللا لنا
سابك لحبنا" (ٌ 1وحنا  10 :4و  )19فمد أحبنا عندما كنا أعداءه (رومة .)10 :5
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ْ
معرفة هللا الطبٌعٌة ،التً لٌست ،على حمٌمتها ،سوى معرفة للعالم أعمك،
وبدالً من
فإن وحً ٌسوع المسٌح ٌتٌح لنا حضور هللا المباشر الحً ،واللماء الشخصً معه.
ألن معرفتنا هلل إنما هً أن نكون معروفٌن منه (ؼبلطٌة ).9 :4
3.مولؾ الٌهودي:
إن الٌهودي ،رؼم معرفته هلل ،كان ٌنتظر منها المزٌد .ففً االختٌار أسمعه هللا
دعوته وفً عهد سٌناء تكفّل بوجوده ،وبلسان أنبٌابه أعلن له حما ً كلمته (عبرانٌٌن
 .)1 :1لمد كان هللا أمامه كابنا ً حٌا ً ٌدعوه إلى الحوار .ولكن إلى أي مدى ٌجب أن
ٌمتد هذا الحوار ،إلى أي تعهد من لبل هللا ،وإلى أي التزام من لدن اإلنسان! لم ٌكن
فً العهد المدٌم فً ممدوره أن ٌجٌب عن هذه األسبلة .فهنان البون شاسع بٌن الرب
وأخلص خدامه .فاهلل" ،إله رحٌم رإوؾ" (خروج  ،)6 :34وفٌه شؽؾ العرٌس
وحنان األب ،لكن وراء هذه االستعارات التً تفتح المجال واسعا ً أمام مخٌلتنا ،مع
أنها ال تزال تخفً عنا الحمٌمة ،ما هو السر الذي ٌدّخره هللا لنا؟ هذا السر ٌكشفه لنا
ٌسوع المسٌح .فؤمامه ،تصٌر الدٌنونة وتنكشؾ أفكار من للوب كثٌرة .والذٌن
ٌرفضون اإلٌمان ٌسوعٌ ،تشدلون عبثا ً بإٌمانهم باهلل أبٌه لابلٌن" :إنه إلهنا" ،فهم ال
ٌعرفونه وإنما ٌرتكبون كذبا ً (ٌوحنا  ،55 -54 :8راجع  ،)19 :8أما الذٌن ٌإمنون
فبل ٌتعثرون أمام أي ؼموض  ،بل إنهم دخلوا فً سر هللا الذي ال ٌدرن ،وصاروا
ٌسر إلٌهم" :أطلعتكم على كل ما سمعته من أبً" (ٌوحنا
ٌؤلفونه ،وٌسمعون االبنَ
ّ
 .)15 :15ال داعً بعد لبلستعارات واألمثال ،فٌسوع ٌتكلم عن اآلب بكبلم واضح
( ،)25 :16فبل داعً لمزٌد من األسبلة ( ،)23 :16وال داعً ألي للك (،)1 :14
فمد رأى الرسل اآلب ().7 :14
4.هللا محبة:
هذا هو السر (ٌ 1وحنا  8 :4و  )16الذي ال نصل إلى إدراكه ،إال بٌسوع المسٌح،
عندما نعرؾ فً شخصه محبة هللا لنا ( .)16 :4فمد استطاع العهد المدٌم أن
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ٌستشعر أن المحبة ،من حٌث هً الوصٌة الكبرى (تثنٌة  ، 5 :60متى )37 :22
والمٌمة المصوى (نشٌد  )7 -6 :8هً التً ٌمكنها أن تعطً عن هللا التصور
األفضل (راجع خروج  ،)6 :34ولكن ال ٌزال األمر متعلما ً بلؽة ابتدعها اإلنسان،
وبصور ٌجب تصحٌحها .فً المسٌحٌ ،عطٌنا هللا نفسه الحجة الحاسمة ،خالصة من
كل التباس ،بؤن الحدث الذي ٌتعلك به مصٌر العالم هو من فعل محبته .إن هللا،
عندما أسلم "ابنه الحبٌب" للموت من أجلنا (مرلس  ،)6 :12 ،11 :1لد أثبت لنا
(رومة  )8 :5أن مولفه النهابً نحونا هو "أنه ٌحب العالم" (ٌوحنا  .)16 :3وإن
هذا العمل السامً للؽاٌة وؼٌر المابل للتراجع ،دلٌل على أنه ٌحبنا بنفس الحب الذي
ٌحب به ابنه الوحٌد ،وبه ٌم ّكننا من أن نحبه بالحب الذي ٌكنّه له ابنه .ولذلن فهو
ٌهبنا المحبة التً تجمع بٌن اآلب واإلبن والتً هً روحهم المدوس.
ثالثاً :مجد هللا على وجه ٌسوع المسٌح
إن الٌمٌن المسٌحً بؤن المإمن أدخل فً سر هللا نفسه لٌس مبنٌا ً على استنتاج عملً
 .لد ٌستطٌع التفكٌر توضٌحه ،فاهلل الذي "أسلم ابنه إلى الموت من أجلنا ،كٌؾ ال
ٌهب لنا معه كل شًء؟" (رومة  ،)32 :8لكن لوة ٌمٌننا لٌست مستمدة من منطمنا،
بل آتٌة من الوحً المطلك الذي ٌحممه لنا ونحن بشر نحٌا فً الجسد -وجود الكلمة
ً فً الجسد .فً شخص المسٌح ،ظهرت حما ً "محبة هللا للبشر" (تٌطس .)4:3
الح ّ
ٌكتؾ ٌسوع بؤن ٌصفه أو ٌصوره،
هذا الذي "ما من أحد رآه" (ٌوحنا  ،)18 :1لم
ِ
أو أن ٌعطٌنا عنه فكرة صحٌحة فحسب ،ولكن "إذ هو شعاع مجده وصورة جوهره"
(عبرانٌٌن  )3 :1جعلنا نراه وكؤنه محسوس" :من رآنً رأى اآلب" (ٌوحنا :14
 .)9ال ٌتعلك األمر فمط بنمل ،ولو كامل لصورة طبك األصل ،بل إذ هو االبن
الوحٌد ،هو فً اآلب واآلب فٌه ( .)40 :14ال ٌستطٌع ٌسوع أن ٌنطك بكلمة ،أو
ٌتحول نحو اآلب وبدون أن ٌتمبل منه الموة الدافعة ،موجها ً
ٌعمل حركة بدون أن
ّ
نحوه كل نشاطه ( 20 -19 :5و .)30وكما أنه ال ٌستطٌع أن ٌفعل شٌبا ً بدون أن
ٌنظر إلى اآلب ،كذلن ال ٌستطٌع أن ٌفصح عما هو ،بدون أن ٌرجع إلى اآلب (متى
 .)27 :11والنبع الذي ٌستمد منه كل كٌانه وعمله ،هو حضور اآلب ومحبته .إن
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فً هذاٌ ،كمن سر شخصٌته وسر المجد الذي ٌشع من وجهه ( 2كورنتس ،)6 :4
وبه تتسم كل تصرفاته.
رابعا ً  :هللا الذي ٌعلنه لنا سٌدنا ٌسوع المسٌح
إن هللا الذي ٌعلنه لنا ٌسوع المسٌح هو أبوه ،وعندما ٌخاطبه ٌسوع ،فهو ٌفعل هذا
بدالة الطفل وتلمابٌته" :أبّا" .ولكن هو أٌضا ً إلهه ،ألن اآلب ،الذي له األلوهٌة بدون
أن ٌستمدها من أحد آخرٌ ،عطٌها كلها لبلبن المولود منه أزلٌاً ،وللروح المدس الذي
فٌه ٌتحد كبلهما .وهكذا ٌعلن لنا ٌسوع عن مطابمة اآلب وهللا ،وعن السر اإللهً،
وعن سر الثالوث .وٌردد بولس ثبلث مرات العبارة التً تعبر عن هذا اإلعبلن:
"إله ربنا ٌسوع المسٌح وأباه"ٌ .كشفه لنا المسٌح عن الثالوث اإللهً بالطرٌمة
الوحٌدة التً هً فً متناولنا ،إذا ص ّح هذا التعبٌر ،بالطرٌمة التً اختارها لنا
بمضابه األزلً عندما خلمنا على صورته ،صورة العبللة البنوٌة .ألن االبن ،إزاء
أبٌه ،هو النموذج الكامل للخلٌمة إزاء هللا ،والسٌد المسٌح ٌعلن لنا فً اآلب الصورة
ٌعرؾ نفسه للحكمة المستمٌمة والذي كشؾ عن نفسه إلسرابٌل.
الكاملة لئلله الذي ّ
وإله ٌسوع المسٌح ٌمتلن السمات التً كان ٌعطٌها عن نفسه فً العهد المدٌم ،وهو
ٌمتلكها بملء وأصالة ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتصورهما .هو للمسٌح  -كما لٌس هو
ألي شخص منا " -األول واآلخر" الذي ٌؤتً منه المسٌح وإلٌه ٌعود ،الذي ٌعطً
معنى لكل شًء والذي ٌؤتً منه الجمٌع ،الذي ٌجب أن تتحمك إرادته بؤن ثمن وهً
تؽنً عن أي شًء آخر .فهو المدوس ،الصالح وحده ،الرب وحده .هو الوحٌد الذي
بالنسبة إلٌه ال لٌمة ألي شًء آخر .ولكً ٌبٌن ٌسوع ممدار لٌمته ،لٌعرؾ العالم أنه
ٌحب اآلب (ٌوحنا  ،)31 :14فهو ٌضحً بكل أبّهة الخلك وٌواجه لوة الشٌطان
وهوان الصلٌب .هو اإلله الحً ،الدابم النشاط ،المعتنً بكل مخلولاته ،الثسؽوؾ
بؤوالده ،وها هً حماسته تدفع ٌسوع بشدة ،طالما لم ٌسلم الملكوت ألبٌه (لولا :12
).50
خامسا ً  :هللا روح
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هذا اللماء بٌن اآلب واالبن ٌتحمك فً الروح المدس .فً الروحٌ ،سمع ٌسوع المسٌح
اآلب ٌمول له" :أنت ابنً" وٌشعر بؤنه موضوع سروره (مرلس  .)10 : 1فً
الروح ٌ ،بادل االبن اآلب فرحه ( لولا  .)22 -21 :10وكما أن السٌد المسٌح ال
ٌستطٌع أن ٌتحد باآلب إالّ فً الروح .كذلن هو ال ٌستطٌع أن ٌكشؾ عن اآلب
بدون أن ٌكشؾ عن الروح فً الولت نفسه .وإذ ٌكشؾ ٌسوع المسٌح أن الروح
ألنوم إلهً ،فهو ٌكشؾ فً الولت عٌنه "أن هللا روح" (ٌوحنا  ،)24 :4مع كل
المعانً التً ٌتضمنها هذا التعبٌر .وإذا كان اآلب واالبن ٌتحدان فً الروح ،هذا
ٌعنً أنها ٌتحدان لٌجدا سعادتهما ال فً التملٌن المتبادل بل فً البذل والعطاء .ألن
اتحادهما هو هبة وٌنبوع هبة .ولكن إذا كان الروح الذي هو هبة ٌختم اتحاد اآلب
باالبن على هذا الشكل ،فهذا ٌعنً أن كٌان كل منهما ٌموم فً هبة ذاته ،وأن
جوهرهما المشترن هو العطاء والوجود فً اآلخر ،ولوة إٌجاد اآلخر .ؼٌر أن لوة
الحٌاة هذه مع لوة المشاركة والحرٌة ،هً الروح .هللا روح :هذا ٌعنً أنه فً الولت
نفسه لادر على كل شًء ومستع ّد للعطاء ببل نهاٌة ،إنه تؤكٌد مطلك لذاته اإللهٌة،
وتحرر كامل من كل لٌد .هذا ٌعنً أنه عندما ٌمتلن هللا مخلولاتهٌ ،منحها الوجود
بكل أصالته .فمولنا هللا روح ،ال ٌعنً فمط أن ذاته اإللهٌة ؼٌر مادٌة فحسب ،بل
ٌعنً هذا التحرر من كل الحواجز ،ومن كل انطواء ،وأن ٌكون دوماً .وفً كل
لحظة ،لوة حٌاة ومشاركة جدٌدة وكاملة.

اياَت
ممدمة
العهد المدٌم
1.أمانة هللا:
2.أمانة اإلنسان:
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العهد الجدٌد
1.أمانة ٌسوع:
2.المإمنون بالمسٌح:
ممدمة
إن األمانة (بالعبرٌّة إٌمٌت) التً ٌتمٌّز بها هللا (خروج  )6 :34تبلزم ؼالبا ً محبته
األبوٌة (بالعبرٌة حٌسٌد ،إزاء شعب العهد .وتشٌر هاتان الصفتان المتكاملتان إلى أن
العهد هو فً نفس الولت هبة م ّجانٌة ورابطة ثابتة إلى جٌل فجٌل (مزمور :118
 .)9.على اإلنسان أن ٌتجاوب مع هذٌن المولفٌن اللذٌن تتل ّخص فٌهما سبل هللا
(مزمور  )10 :25بمطابمة حٌاته علٌهما .فالتموى البنوٌّة التً هو مدٌن بها إزاء
هللا ،سوؾ ٌظهر صدلها باألمانة فً المحافظة على تعالٌم العهد .طوال تارٌخ
الخبلص ،تظهر أمانة هللا ثابتة دون تؽٌٌر تجاه خٌانة اإلنسان المتواصلة ،إلى الٌوم
الذي فٌه ٌؤتً المسٌح الشاهد األمٌن للحك (ٌوحنا  ،37 :18رإٌا  )14 :3وٌمنح
البشر النعمة التً تمؤله (ٌوحنا  14 :1و  ،)16وٌجعلهم أهبلً ألن ٌستحموا إكلٌل
الحٌاة إذا ما أفتدوا بؤمانته حتى الموت (رإٌا ).10 :2
العهد المدٌم
1.أمانة هللا:
هللا هو "صخر" إسرابٌل (تثنٌة ٌ )4 :32شٌر هذا التشبٌه إلى أمانته التً ال
تتزعزع ،وصدق كلماته وصبلبة مواعٌده .تبمى كلماته إلى األبد (اشعٌا ،)8 :40
وهو ٌفً بمواعٌده (طوبٌا  .)4 :14ال ٌكذب هللا وال ٌندم (عدد  .)19 :23وٌنفّذ
ممصده (اشعٌا  )1 :25بسلطة كلمته التً تخرج كل من فمه ،فبل ترجع إال بعد أن
تنجح فما أرسلها له (اشعٌا  .)11 :55هللا ال ٌتؽٌّر (مبلخً  .)6 :3ولذا فهو ٌرٌد
أن ٌتّحد بالعروس التً اختارها بوثاق األمانة الكاملة (هوشع  )20 :2التً بدونها
ال ٌمكن أن نعرؾ هللا ( .)1 :4إذن ال ٌكفً أن نسبّح هللا على أمانته التً تتجاوز
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السماء (مزمور  ،)6 :36وال أن نجاهر بهذه األمانة حتّى نتضرع بها (مزمور
 ،)1 :143أو حتى نذ ّكر هللا بمواعٌده (مزمور  9 -1 :89وٌ .)40 -25جب
التضرع إلى هللا األمٌن ،حتّى نحصل من لدنه على األمانة ( 1ملون )58 -56 :8
ّ
فنكؾ عن ممابلة أمانته باالثم (نحمٌا  .)33 :9فاهلل وحده ٌمكنه أن ٌر ّد إلٌه شعبه
ّ
الخابن وٌمنحه السعادة بؤن ٌنبت من األرض األمانة كثمرة لها (مزمور  5 :85و
).13 -11
2.أمانة اإلنسان:
ٌطالب هللا شعبه باألمانة للعهد الذي ٌجدّده من تلماء ذاته ( ٌشوع  ،)14 :24وعلى
الكهنة خاصة أن ٌحفظوا األمانة ( 1صموبٌل  .)35 :2وباستثناء إبراهٌم وموسى
(نحمٌا  ، 8 :9سٌراخ  )4 :45اللذٌن كانا مثالٌن لؤلمانة ،فاسرابٌل فً مجموعه
ٌمتدي بخٌانة جٌل الصحراء العموق (مزمور 10 - 8:78و 6 : 106 ،37 - 36
) .والعدٌم األمانة تجاه هللا ،هو أٌضا ً ؼٌر أمٌن نحو الناس :وال ٌمكن االعتماد على
أحد (ارمٌا  .)8 -2 :9لٌس هذا الفساد خاصا ً باسرابٌل ،ألن هذا المثل ٌنطبك فً
ك ّل مكان" :أ ّما صاحب الصدق فمن ٌجده؟" (أمثال  .)6 - 20لد اختار هللا اسرابٌل
لٌكون شاهدا ً له ولكن لم ٌظهر هذا الشعب أمانة فً خدمته ،بل بمً أعمى وأص ّم
(اشعٌا  .)20 -18 :42ولكن هللا لد اختار عبدا ً ًْ آخر ،وجعل روحه علٌه (اشعٌا
البر بك ّل
ولوة الكبلم  .وٌعلن هذا العبد المختار ّ
 :42ا )3 -وأعطاه نعمة االصؽاء ّ
إخبلص  ،دون أن تفمده المحن أمانته نحو رسالته (اشعٌا  ، )7 -4 :50ألن الهه
ّ
عزته (اشعٌا ).50 :49
العهد الجدٌد
1.أمانة ٌسوع:
لمد أتى العبد األمٌن المعلن عنه فً شخص ٌسوع المسٌح :ابن هللا و"كلمته" ،الحك
واألمٌن ،متمما ً مضمون الكتاب الممدس وعمل أبٌه (مرلس  ،45 :10لولا :24
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ٌ ،44وحنا  ،30 -28 :19رإٌا  .)13-11 :19فبه تحممت جمٌع مواعٌد هللا (2
كورنتس  ،)20 :1وفٌه ٌحصل المختارون على الخبلص والمجد ( 2تٌموتاوس :2
مدعوٌن من اآلب للدخول معه فً
 ،)10وباالشتران معه ،صار جمٌع البشر
ّ
ْ
الشركة .وبه ٌثبت المإمنون وٌصٌرون أمناء تجاه دعوتهم إلى النهاٌة ( 1كورنتس
 .)9-8 :1ففً المسٌح إذا ً  ،تظهر بكمالها أمانة هللا ( 1تسالونٌكً )24 -23 :5
ْ
هبات هللا (روما .)29 :11
وٌتؤٌد المإمن ( 2تسالونٌكً  :)5 -3 :3فبل رجعة فً
ال ب ّد من االلتداء بؤمانة المسٌح بثباتنا حتّى الموت ،ومن االعتماد على أمانته ،لنحٌا
ونملن معه ( 2تٌموتاوس  .)12 -11 :2بل أكثر من ذلنٌ ،ظ ّل هو وفٌّا ً حتّى إذا
كنا خابنٌن ،ألنه لو أمكنه أن ٌنكرنا ،لما أمكنه أن ٌنكر نفسه ( 2تٌموتاوس :2
 .)13انّه هو هو باألمس والٌوم والى األبد (عبرانٌٌّن  .)8 :13هو الحبر الرحٌم
األمٌن (عبرانٌٌّن  )17 :2الذي ٌمكننا من التمدّم بثمة إلى عرش النعمة (عبرانٌٌّن
 . 16 -14 :4فكل الذٌن باعتمادهم على أمانة الوعد اإللهًٌ .حتفظون بإٌمان
ورجاء ،ال ٌتزعزعان (عبرانٌٌن ).23 :10
2.المإمنون بالمسٌح:
تكفً تسمٌة "المإمنٌن" للداللة على تبلمٌذ المسٌح ،فهم الذٌن ٌإمنون به (أعمال
 2 ،45 :10كورنتس  ،15 :6أفسس  .)1 :1وتتضمن هذه التسمٌة ببل ّ
شن
فضٌلتً اإلخبلص والصدق الطبٌعٌتٌن ،اللتٌن ال ب ّد للمسٌحٌٌن من أن ٌحرصوا
على ممارستهما (فٌلبًّ  ،)8 :4كما أنها تعبّر أٌضا ً عن هذه األمانة الدٌنٌة التً
ٌولٌها السٌد المسٌح مكانا ً مرمولا ً بٌن الوصاٌا التً ٌجب مراعاتها (متى ،)23 :23
وهً تمٌز من ٌمودهم الروح (ؼبلطٌة  ،)22 :5وال سٌما الرسل الذٌن هم وكبلء
أسرار هللا ( 1كورنتس  ،2 -1 :4لولا  .)42 :12وتظهر هذه األمانة فً تفاصٌل
الحٌاة ( لولا  ،)12 -10 :16وتهٌمن هكذا على الحٌاة االجتماعٌة بؤسرها .فً
العهد الجدٌدٌ ،بدو باعث خاص لهذه األمانة أال وهو المحبّة .كما أنها دلٌل واضح
على المحبّة الحمٌمٌة .وٌل ّح المسٌح فً ذلن لاببلً" :استمروا فً محبتً .إن حفظتم
واستمر فً محبّته" (ٌوحنا
تستمرون فً محبتً ،كما حفظت وصاٌا أبً
وصاٌاي
ّ
ّ
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 ،10 -9 :15راجع  15 :14و  21و .)24 -23وٌلمّن ٌوحنّا بؤمانة هذا التعلٌم
إلى "أبنابه" وٌدعوهم إلى أن "ٌسلكوا سبل الحك" أي وفما ً لوصٌة المحبّة المتبادلة
(ٌ 2وحنا  ،)5 -4ولكنه ٌستطرد فوراً" :وما الحبُّ إال السٌر على طرٌك وصاٌا
هللا" (ٌ 2وحنَا  .)6وممابل هذه األمانةٌ ،دّخر هللا ثواب المشاركة فً فرح الرب
(متى  21 :25وٌ ،23وحنا  .)11 :15ولكن تفرض هذه األمانة ،ضد المجرب
الشرٌر ،كفاحا ً ٌستلزم سرا ً وصبلة (متى  1 ،41 :26 ،13 :6بطرس .)9 -8 :5
فً آخر األزمنة ،ستزداد محنة هذه األمانة هوالً .وسوؾ ٌمارس المدٌّسون صبرا ً
(رإٌا  ،)12 :14 ،10 :13بفضل نعمة استحمّها لهم دم الحمل (رإٌا ،14 :7
).11 :12

ايرأة
ممدمة
العهد المدٌم
زوجة وأم
1.فً الفردوس األرضً:
2.فً التارٌخ الممدس:
3.فً كتب الحكمة:
العهد الجدٌد
عذراء وزوجة وأم
1.فجر الفداء:
2.فً المسٌح ٌسوع:
03المرأة والكنٌسة:
ممدمة
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تنظر لوانٌن إسرابٌل ولوانٌن الشرق األوسط المدٌم إلى المرأة كمخلوق لاصر بظل
تؤثٌرها مرتبطا ً بوظٌفتها فً األمومة .رؼم ذلن ،فاسرابٌل ٌتمٌز باٌمانه باهلل الخالك
الذي ٌإكد المساواة األساسٌة بٌن الجنسٌن .ولكن الوضع الحمٌمً للمرأة ال ٌتّضح
إال مع مجًء المخلّص :ذلن إنه ،إذا كانت المرأة تكتمل .بحسب نظام الخلك ،فً
وظٌفتها كزوجة وأم ٌمكنها أٌضا ً أن تكتمل فً حدود الخلك الجدٌد بواسطة بتولٌّتها.
العهد المدٌم
زوجة وأم
1.فً الفردوس األرضً:
ان الجنس من المعطٌات األساسٌة فً الطبٌعة البشرٌة :خلك هللا اإلنسان "ذكرا ً
وأنثى" (تكوٌن  .)27 :1هذا االختصار فً النص الكهنوتً ٌفترض كسابك له
النص الٌهوي حٌث ٌعرض فٌه الدور المزدوج للمرأة بالنسبة للرجل .فالمرأة على
نمٌض الحٌوانات مستخرجة من أعماق كٌان آدم ،وهً تشاركه فً طبٌعته نفسها:
ذلن هو انفعال اإلنسان أمام الشخص الذي ٌؤتٌه هللا به ،بل أكثر من ذلن ،أمام
التدبٌر اإللهً الذي ٌرٌد أن ٌمنحه "عونا ً بازابه" (ٌ ،)18 :2تعرؾ آدم على نفسه
فٌها :وحٌن ٌنطك باسمها فانه ٌعطً نفسه اسماً :فؤمامها لم ٌعد آدم فمط ،بل ٌصبح
هو امرأ (إٌش) ،وتصبح هً امرأة (إٌشاه) .إذن فعلى صعٌد الخلك ،تك ّمل المرأة
الرجل حٌن تصٌّره زوجا ً لها .وكان ٌنبؽً أن تظ ّل هذه العبللة متسمة بالمساواة
التامة رؼم ما بٌنها من اختبلؾ ،ولكن الخطٌة لد شوهت هذه العبللة باخضاع
المرأة لبعلها ( .)16:3فالمرأة ال تلمّن المرء على الحٌاة االجتماعٌة فحسب ،بل إنها
أم كل األحٌاء .فبٌنما نجد دٌانات عدٌدة تشبّه المرأة باألرض ،فإن الكتاب الممدس
ً (.)20 :3
ٌشبّهها بالحٌاة .واسمها ٌدل كل طبٌعتها .فهً "حواء" ،أي أم كل ح ّ
تورث الحٌاة إال عن طرٌك األلم ( ،)16 :3فهً مع
ولبن كانت ،بسبب الخطٌبة ،ال ّ
ذلن  ،تنتصر على الموت بضمان استمرارٌة الجنس البشري .وللحفاظ على هذا
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الرجاء ،فهً تعرؾ أن نسلها ٌوما ً ما سٌسحك رأس األفعى العدو المتوارث (:3
).15
2.فً التارٌخ الممدس:
وفً انتظار هذا الٌوم المبارن ،سٌبمى دور المرأة محدودا ً فً المنزل .تكاد حمولها
تتساوى بحموق زوجها ،على األلل بالنسبة لؤلوالد الذٌن تموم بتربٌتهم ،ولكن فً ما
عدا ذلن ،تبمٌها الشرٌعة فً المرتبة الثانٌة .ال تشترن المرأة رسمٌا ً فً العبادة ،وان
ّ
ٌحك لها أن تبدي ابتهاجها علنا ً هً أٌضا ً خبلل األعٌاد( .خروج -20 :15
كان
 ،21تثنٌة  ،12 :12لضاة  ،21 :21صموبٌل  ،) 6إالّ أنها ال تموم بخدمة
كهنوتٌة .فالذكور وحدهم هم الملزمون بفرٌضة الح ّج (خروج  .)17 :23وال ذكر
للزوجة ضمن الذٌن ٌنبؽً علٌهم المحافظة الدلٌمة للسبت ( .)10 :20أما خارج
نطاق العبادة ،فالشرٌعة تحرص بعناٌة على حماٌة المرأة ،خصوصا ً فً مجالها
الخاص أال وهو مجال الحٌاة :ألٌست هذه الشاهدة على خصب الحٌاة على هذه
األرض (راجع تثنٌة )10 -5 :25؟ فعلى الرجل أن ٌحترم دورة حٌاتها ( الوٌٌن
 ،)18 :20وتبلػ درجة احترامها له إلى أن ٌطالبها هً بؤمانة نموذجٌة فً الزواج
ال ٌتمٌّد هو بها .وخبلل تارٌخ العهد ،لعبت بعض النسوة دورا ً هاما ً سواء كان للخٌر
حولت النساء االجنبٌات للب سلمان نحو آلهتهن ( 1ملون  :11ا، 8 -
أو للشر .فمد ّ
راجع جامعة  ،26 :7ابن سٌراخ ٌ .)19 :47ظهر مثل اٌزابٌل ما تستطٌعه من
التؤثٌر على دٌانة زوجها وسلوكه ( 1ملون  :19 ،13 :18ا.)26 -25 :21 ،2 -
وسنرى بعض األوالد ٌعرفون لؽة تخاطب أ ّمهم "وال ٌحسنون التكلم بالٌهودٌة"
(نحمٌا  .)24 -23 :13هكذا ٌبدو دور المرأة فً الحٌاة الدٌنٌة التً ال تمارسها
رسمٌا ً فً العبادة .وفً اتجاه مضاد لهذه الشهادة العكسٌة ،نرى زوجات اآلباء
األولٌن ٌظهرون رؼبة حمٌدة فً الخصوبة .ثم هنان البطبلت :رؼم منعهن من
ّ
منهن ،فٌتحولن مثل الرجال إلى
دخول دور العبادةٌ ،حل روح هللا على بعض
ّ
منهن مرٌم (خروج-20 :15
نبٌّات ،داللة على أن جنسهن ال ٌعوق نفاذ الروح:
 ،)21ودبورة وٌاعٌل (لضاة  ، ) 31 :5 ،4 :4و ُحلدة ( 2ملون ).20 -14 :22
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3.فً كتب الحكمة:
نادرة هً األحكام الصادرة من النساء على النساء ،وللما تخلو من المسوة (أمثال
 .)9 -1 :31فالرجل هو الذي ،عادة فً الكتاب الممدسٌ ،م َدم لنا صورة المرأة.
فمن كون هذه الصورة ؼٌر مثالٌة دابماً ،ال نستنتج أن أصحابها من أعداء المرأة.
ان تشدّد الرجل بالنسبة للمرأة هو الوجه الممابل الحتٌاجه إلٌها ،فهو ٌصؾ أحبلمه
بهذه العبارات "من وجد زوجة صالحة وجد السعادة" (أمثال  22 :18راجع: 5
وعش ٌؤوٌه من
 ،)18 -15فهً عون بازابه ،وعمود ٌسترٌح إلٌه وسٌاج لملكه
ّ
نداء الهٌام على الوجه (سٌراخ  .)27 -24 :36وهو عبلوة على الموة الذكرٌة التً
ٌتشامخ بهاٌ ،جد فً المرأة النعمة متجسدة (أمثال  ،)16 :11وال سٌّما ان كانت هذه
المرأة فاضلة (أمثال  .)31 -10: 31 ،4 :12وٌكفً أن نتذكر وصؾ الزوجة فً
نشٌد األناشٌد ( .)10 -2 :7 ،5 -1 :4ولكن الرجل المختبر ٌخشى ضعؾ رفٌمة
حٌاته المبلزم لطبٌعتها .فالجمال لٌس كل شًء (أمثال  ،)22 :11بل انه ٌصبح
سبب خطر ،عندما ٌمترن بالدهاء ،مثل ما نراه فً حال دلٌلة (لضاة ،17 -15 :14
 ،)21 -4 :16أو عندما ٌولع اإلنسان الؽر فً حبابله (سٌراخ  9 -1 :9راجع
تكوٌن  .)6 : 3ان البنات ٌتسببن فً متاعب ألهلهن (سٌراخ ،)11 -9 :42
والرجل الذي ٌسمح لنفسه بخٌانة امرأة حداثته (راجع أمثال ٌ )20 -15 :5خشى
أٌضا ً تملّبات زوجته ومٌلها إلى الزنى (سٌراخ  13 :25إلى  ،)18 :26وهو
مزهوة متؽطرسة (أشعٌا " )24 -16 :3حممى" (أمثال -13 :9
ٌتش ّكى من كونها
ّ
 ،)22 :11 ،14 :19 ،18متشاجرة  ،منازعة  ،شرسة (أمثال 9 :21 ،13 :19
و  .)16 - 15 : 27 ،19ولكن ٌنبؽً أ ْ
ال نمتصر هنا على هذه النماذج األخبللٌة
فً فكرة "الحكماء عن المرأة" :فهً أٌضا ً بالنسبة لهم صورة للحكمة اإللهٌة (أمثال
 ،)31 -22 :8ثم هً تعلن لوة هللا الذي ٌستخدم الوسابل الضعٌفة إلظهار مجده.
ّ
فمدٌما ً
عظمت حنّة ربّ المتواضعٌن ( 1صموبٌل  .)2وتثبت ٌهودٌت بحٌاتها
"النبوٌّة" إن الجمٌع ٌستطٌعون أن ٌعتمدوا على حماٌة هللا ورعاٌته :إن جمالها
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وحذرها و براعة تصرفها وشجاعتها وعفّتها فً تر ّملها تجعل منها نموذجا ً متكامبلً
للمرأة على حسب تدبٌر هللا فً العهد المدٌم.
العهد الجدٌد
عذراء وزوجة وأم
وان كان وصؾ العهد المدٌم للمرأة ال ٌخلو من الجمال ،فإنه ال ٌضفً على المرأة
كرامتها السامٌة .وهذا ما تظهره الصبلة الٌومٌة التً ٌتلوها الٌهودي حتى الٌوم بكل
بساطة" :مبارن أنت ٌا رب ألنن لم تجعلنً ال وثنٌا ً وال امرأة وال جاهبلً" ،بٌنما
المرأة تكتفً بمولها" :مبارن أنت ٌا رب الذي خلمتنً بحسب مشٌبتن" .فالمسٌح
وٌكرسها.
وحده هو الذي ٌرفع من كرامة المرأة
ّ
1.فجر الفداء:
ولد ت ّم هذا التكرٌس فً ٌوم البشارة .أراد الرب أن ٌولد من امرأة (ؼبلطٌة .)4 :4
ان مرٌم ،العذراء واألم ،تحمّك فً نفسها مٌل النساء إلى الخصوبة ،وفً الولت
وتكرس الرؼبة فً البتولٌة التً كانت مكبوتة حتى اآلن لتمثلها
عٌنه ،فهً تعلن
ّ
بالعمر المشٌن .ففً مرٌم ٌ ،تجسد المثل األعلى للمرأة ،ألنها ولدت "ربٌس الحٌاة".
تتعرض المرأة من الوجهة الطبٌعٌة ألن تمصر إعجابها على الحٌاة
ولكن بٌنما
ّ
الجسدٌة التً وهبتها أجمل أبناء البشرٌ ،علن ٌسوع أن هنان أٌضا ً أمومة روحٌة:
الثمرة التً تنتجها البتولٌة فً اإلٌمان ( لولا  .)29 -28 :11ومن خبلل مرٌم،
ٌمكن للمرأة أن تصبح رمز النفس المإمنة .ومن هنا نفهم كٌؾ أن المسٌح ٌمبل أن
تتبعه بعض النساء المدٌسات ( لولا  ،)3 -1 :8أو أن ٌعطً كمدوة ٌحتذى بها
العذارى الحكٌمات (متى  ،)13 -1 :25أو أن ٌستودع بعض النسوة رسالة خطٌرة
(ٌوحنا  .)17 :20وهكذا تعلن الجماعة المسٌحٌة الناشبة مكانة العدٌد من النساء
والدور الذي تموم به (أعمال 36 :9 ،14 :1و)15 -14 :16 ،12 :12 ،41
لئلسهام فً عمل الكنٌسة.
165

2.فً المسٌح ٌسوع:
تمودنا هذه المشاركة إلى أن نكتشؾ بعدا ً جدٌدا ً للمرأة أال وهو البتولٌة .وهكذا لدّم
بولس نظرة الهوتٌة عن المرأة تتجاوز التفرلة الجنسٌة" :فلم ٌبك من بعد ذكر
وأنثى :ألنكم جمٌعا ً واحد فً المسٌح ٌسوع" (ؼبلطٌة  ،)28 :3فٌمكن المول أنه لد
ت ّم التؽلب نوعا ً ما على التمٌٌز بٌن الجنسٌن مثلما ت ّم التؽلب على التفرلة العنصرٌة
أو االجتماعٌة .فٌمكن أن نحٌا مسبما ً نوعا ً من الحٌاة السماوٌة ،تلن الحٌاة المبلبكٌة
التً تكلّم عنها ٌسوع (متى  )30 :22والتً ال نجد تفسٌرها إالّ على ضوء االٌمان.
التحرق" (1
صرح بحكمة متسمة بالوالعٌة "أن الزواج خٌر من
وان كان بولس ٌ ّ
ّ
ّ
ٌعظم موهبة البتولٌة ،وٌذهب لدرجة التنالض مع
كورنتس  ،)9 :7فإنه مع ذلن
كتاب التكوٌن الذي ٌمول "ال ٌحسن أن ٌكون اإلنسان وحده" (تكوٌن 1 ،18 :2
دعاهم هللاٌ ،ستطٌعون أن
كورنتس  ،)26 :7مإكدا ً أن الجمٌع ،فتٌانا ً وفتٌات ،اذا
ٍ
ٌبموا فً التبتّل .هكذا ٌضٌؾ تمٌٌزا ً جدٌدا ً بٌن المتزوجٌن والمتبتلٌن الى التمٌٌز
السابك بٌن الرجل والمرأة .فاإلٌمان والحٌاة السماوٌة تجدان فً البتولٌة المعاشة
نوعا ً والعٌا ً من الوجود ،حٌث تتصل النفس بالربّ بدون انمسام ( .)35 :7فلكً
تحمك المرأة دعوتها ،ال الزام علٌها أن تصبح زوجة وأماً ،بل ٌمكنها أن تبمى
عذراء ،للبا ً وجسداً .وإن كانت البتولٌة صارت مثبلً أعلى ،تستطٌع المرأة من ثم أن
تمصده وتحمّمه ،هذا ال ٌملّل من الوضع الطبٌعً للزواج ( 1تٌموتاوس ،)15 :2
فهً تؤتً بمٌمة تعوٌضٌّة ،تماما ً كما توازن السماء األرض وتحدّد مولعها .وأخٌرا ً
نصل إلى تعمك أسمى إذ تإسس العبللة الطبٌعٌة بٌن الرجل والمرأة على العبللة
بٌن المسٌح والكنٌسة .وهكذا لم تعد المرأة الصورة الممابلة آلدم فحسب ،بل أصبحت
صورة مواجهة للمسٌح ،وبذلن فهً فً تمثّل الكنٌسة (أفسس ).24 -22 :5
03المرأة والكنٌسة:
بالرؼم من أننا تجاوزنا باإلٌمان التفرلة الجنسٌة ،فلن تلبث أن تعود هذه التفرلة فً
مجرى الحٌاة ،وتفرض نفسها خبلل حٌاة الكنٌسة الوالعٌة .من نظام الخلٌمة نفسه،
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ٌستنتج بولس مظهرٌن من سلون المرأةٌ :جب على المرأة أن تؽطً رأسها فً
االجتماعات الطمسٌة ،معبّرة بذلن بؤن كرامتها المسٌحٌة لم تحررها من تبعٌتها
لزوجها ( 1كورنتس  ،)16 -2 :11وال من الرتبة الثانٌة التً ال تزال تحتلّها
بحسب التعلٌم الرسمً للكنٌسةٌ :جب علٌها أال تتكلّم أي ال تعلّم فً االجتماعات
الطمسٌة ( 1كورنتس  ،34 :14راجع  1تٌموتاوس  ،)12 :2تلن "وصٌة الرب"
التً تسلّمها بولس ( 1كورنتس  .)37 :14ولكن الرسول ال ٌنكر على المرأة
إمكانٌة التنبإ ( ،)5 :11ألن الروح ،كما هو الحال فً العهد المدٌم ،ال ٌعرؾ
ّ
مؽطاة الرأس وصامتة فً أثناء العبادة
المفاضلة بٌن الجنسٌن .فبٌنما تكون المرأة
مدعوة من جهة أخرى أن تمدّم الشهادة فً البٌت
محافظة على "النظام" ،فهً
ّ
بتصرفها المتسم "بالمهابة والعفاؾ" ( 1بطرس  1 ،2 -1 :3تٌموتاوس-9 :2
 .)10وعندما تتر ّمل ،وتتمدّم فً األٌّام ،من حٌث ٌختفً خطر االنتكاس ،تلعب دورا ً
هاما ً فً المجتمع المسٌحً ( 1تٌموتاوس  .)9 :5ال تنسى الرإٌا الدور الرمزي
الذي لعبته اٌزابٌل (رإٌا  )20 :2وال جرابم البؽً المش َّهرة ( 1 :17و،16 -15
 3 :18و  .)2 :19 ،9ولكنها تعظم خاصة "المرأة" المكللة بالنجوم ،تلن التً تلد
ولدها الذكر والتً ٌبلحمها التنٌن فً الصحراء ،إال أنه ٌنبؽً فً النهاٌة أن تنتصر
علٌه بواسطة نسلها (رإٌا  .)12هذه المرأة هً لبل كل شًء الكنٌسة ،حواء الجدٌدة
التً تنجب جسد المسٌح ،وٌرى فٌها التفسٌر التملٌدي العنراء مرٌم نفسها .وٌمكن
أخٌرا ً أن نرى فٌها "المرأة النموذجٌة" التً تتمنّى كل امرأة فً للبها أن تتمثّل بها.

او
ممدمة
أوالً :أُم البشر
1.الدعوة إلى الخصب:
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2.األ ّم فً األسرة:
3.الملكة األم:
4.معنى األمومة العمٌك:
ثانٌاً :األُم فً تارٌخ الخبلص
1.الحنان والحكمة اإللهٌة:
2.أُم المسٌّا:
3.أُم الشعوب:
ممدمة
إن األم ،إذ تعطً الحٌاة ،تحتل مكانة تمازة فً حٌاة الناس العادٌة ،كما فً تارٌخ
الخبلص.
أوالً :أُم البشر
تلن التً تُعطً الحٌاة ٌجب أن تكون محبوبة ،إال أن الحب الواجب نحوها ٌنبؽً أن
ٌبلػ أحٌانا ً إلى ح ِ ّد التضحٌة ،على مثال ما صنع ٌسوع.
1.الدعوة إلى الخصب:
لصد آدم بتسمٌة امرأته "حواء" أن ٌُشٌر إلى دعوتها ألن تكون "أم األحٌاء" (تكوٌن
ٌ .)20 :3روي سفر التكوٌن كٌؾ تتحمك فٌما بعد دعوة المرأة ،وأحٌانا ً رؼم
الظروؾ المعاكسة .فهكذا نرى سارة تلجؤ إلى حٌلة ( ،)2 -1 :16وتعمد ابنتا لوط
زنى بمحارم ( ،)38 -30 :19وراحٌل  ،إلى التهدٌد ،صارخة فً وجه
إلى
ً
ّ
ولكن ٌعموب ٌجٌب معترفا ً بؤنه ال ٌستطٌع
زوجها" :هب لً ولداً ،وإال فإنً أموت"
أن ٌحل محل هللا ( .)2 - 1 :30وفً الوالع ،فاهلل وحده ،الذي وضع فً للب المرأة
رؼبة األمومة المل ّحةٌ ،فتح وٌؽلك األحشاء األمومٌّة :إنه هو وحده ٌستطٌع أن
ٌتؽلب على العمم ( 1صموبٌل  2 :1إلى ).5 - 2
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2.األ ّم فً األسرة:
عندما تُصبح المرأة أ ّما ً تتهلل .إن حواء عند والدتها األولى ابتهجت فرحاً ،ولالت:
خلّده اسم لاٌٌن
"لد ُرزلتُ رجبلً من عند الرب" (تكوٌن  ،)1 :4فرحا ً سوؾ ٌُ ِ
(بالعبرٌة لاناه .وبالعربٌة "التنى") .وكذلن ٌذكرنا "اسحك" بضحن سارة وفرحها
ساعة والدته (تكوٌن  ،)6 :21وٌوسؾ ٌذكرنا برجاء راحٌل بؤن ٌكون لها ولدا ً
( .)24 :30على أن المرأة ال تدخل بؤمومتها فً تارٌخ الحٌاة فحسب ،بل وتثٌر
ّ
ٌحك
عند زوجها ً تعلما ً أوثك بها (تكوٌن  .)34 :29أخٌرا ً تعلن الوصاٌا العشر أنه
لؤلم أن تجد لها لدى أوالدها احتراماً ،مثل األب تماما ً (خروج )12 :20وٌوجب
جمٌع أنواع التهاون بالنسبة الٌها العماب نفسه (خروج ،17 :21الوٌٌن ،9 :20
تثنٌة  .)21 -18 :21وتلح كتب الحكمة بدورها بشؤن االحترام الذي ٌتوجب على
كل انسان نحو أمه (أمثال  ،22 :23 ،20 :20 ،26 :19سٌراخ ،)16 -1 :3
وتُضٌؾ أنه ٌنبؽً االستماع إلٌها واتباع تعلٌماتها (أمثال ).8 :1
3.الملكة األم:
ٌبدو أن دورا ً خاصا ً كان ٌمع على عاتك أُم الملن ،التً هً وحدها تتمتع ،بخبلؾ
الزوجة ،بكرامة خاصة عند األمٌر المالن ،فكانت تدعى بـ "السٌدة الكبٌرة" مثل
بتشابع ( 1ملون  13 :15و ،)19 :2أو معكة أم آسا الملن ( 2أٌام  )16 :15أو
َعت َ ْلٌا ( 2ملون  .)2 -1 :11لد ٌوضح هذا العُرؾ ظهور األمومة فً إطار
وجدٌر بنا أن نشٌر إلى دور أم ٌسوع ،التً اؼدلت علٌها
"المسٌانٌة الملكٌة" .هذا
ٌ
لؽة التموى المسٌحٌة اسم "سٌدتنا".
4.معنى األمومة العمٌك:
إن واجب التموى البنوٌة لم ٌبطله مجًء المسٌح ،بل أكمله :فٌحتفظ به التعلٌم
الرسولً بصورة واضحة (كولسً  ،21 -20 :3أفسس )4 -1 :6؛ وٌثور ٌسوع
ضد الفرٌسٌٌن الذٌن ٌستبعدونه على أساس حجج واهٌة تتعلك بالعبادة (متى 4 :15
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  .)// 9ومع ذلن فمن بعد ذلن ٌنبؽً ،حبّا ً لٌسوع ،أن نتجاوز التموى البنوٌة،"لٌفرق بٌن البنت وأمها" (متى :10
بتكمٌلها بالتموى نحو هللا ذاته .فمد جاء ٌسوع،
ّ
 ،)35وهو ٌعد بمابة ضعؾ كل من ترن من أجله أبا ً أو أما ً (متى .)29 :19
وعلٌه ،فمن ٌرٌد أن ٌستحك ٌسوع ٌجب أن ٌكون أهبلً ألن "ٌبؽض أباه وأمه" (لولا
 )26 :14أي أن ٌحب ٌسوع أكثر من والدٌه (متى  .)37 :10إن ٌسوع نفسه
ٌكون لنا المدوة فً تضحٌة العبللات باألم :ففً الهٌكل ،وهو بعد فً الثانٌة عشرة،
ٌدّعً الحك تجاه أمه على أن ٌكون فً بٌت أبٌه (لولا  .)50 -49 :2فلبن لبّى
أخٌرا ً فً لانا ما تطلبه أمه ،فذلن لكً ٌُفهمها أن لٌس لها بعد أن تتدخل فً شبونه،
وذلن إما ألن ساعة خدمته العامة لد أذنت ،وإما ألن ساعة الصلب لم تؤت بعد
(ٌوحنا  .)4:2على أن ٌسوع ،وإن ألام على هذا النحو فارلا ً بٌنه وبٌن أمه ،فلٌس
معنى ذلن أنه ٌتجاهل عظمة مرٌم الحمٌمٌة :بل ٌكشؾ عنها بالعكس من خبلل
اإلٌمان الذي تبدٌه" :من هً أمً ومن هم إخوتً؟" .وٌشٌر بٌده إلى تبلمٌذه (متى
)50 -48 :12؛ انه ٌشرح للمرأة المعجبة بؤمومة مرٌم الجسدٌة ،أن مرٌم هً
المإمنة بكل معنى الكلمة ،ألنها تسمع كلمة هللا وتنفّذها عملٌا ً (لولا .)28 -27 :11
ٌصرح من
سع ٌسوع دابرتها لتشمل جمٌع تبلمٌذه ،عندما
هذه األمومة الروحٌة ٌو ّ
ّ
علو صلٌبه ،للتلمٌذ الذي ٌحبه" :هذه أمن" (ٌوحنا ).27 -26 :19
ِّ
ثانٌاً :األُم فً تارٌخ الخبلص
ً
إن الصفات الممٌزة لؤلم ،نجدها منمولة مجازا ً فً صدد التعبٌر عن مولؾ إله ّ
معٌّن ،أو عن حمٌمة تتعلك بالوعود المرتبطة بالمسٌَّا ،أو أٌضا ً عن خصوبة الكنٌسة.
1.الحنان والحكمة اإللهٌة:
إن ملء الحٌاة ٌفٌض فً هللا لدرجة تدعو إسرابٌل إلى أن ٌطلك علٌه اسم األب
"ر َحمٌم" الذي ٌعنً األحشاء
واألم .وتعبٌرا ً عن حنان هللا الرحٌم " ٌستعمل لفظ َ
األمومٌة ،وٌذ ّكر باالنفعال الباطنً الذي تشعر به المرأة نحو ثمرة أحشابها (مزمور
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 .)5 :116 ،6 :25إن هللا ٌُ ّ
عزٌنا كؤم (إشعٌا  ،)13 :66ولبن ُوجد بٌن النساء من
تنسى ابن أحشابها ،فاهلل لن ٌنسى إسرابٌل أبدا ً ( :)15 :49هكذا ٌرٌد ٌسوع أن
ٌجمع أبناء أورشلٌم (لولا  .)34 :13إن الحكمة التً هً كلمة هللا المنوط بها إتمام
تدابٌره (حكمة  ،)15 -14 :18اذ تخرج من فم هللا ذاته (سٌراخ  ،)3 :24تخاطب
أبناءها كؤُم (أمثال  ،)9 -8فتوصٌهم بتعالٌمها ،وتؽذٌّهم بخبز العمل ،وتروٌهم بمابها
سٌبرونها (لولا  ،)35 :7معترفٌن بؤن ٌسوع هو
(سٌراخ  .)4 - 2 :15إن أبناءها
ّ
ع أبداً .ومن ٌإمن بً لن ٌعطش أبداً"
الذي ٌتولى وظٌفتها" :من ٌؤ ِ
ً لن ٌجو َ
ت ال ّ
(ٌوحنا  ،35 :6راجع ).47 :8
2.أُم المسٌّا:
إن التنبإات تعلن مسبما ً أن المرأة التً سٌسحك نسلها رأس الحٌّة هً أُم (تكوٌن :3
 .)15ثم فً الرواٌات الوارد فٌها أنتصار هللا على العمم ،نرى أن النسوة البلتً
أعطٌن لآلباء نسبلًٌ ،رمزن رمزا ً عن بعد للعذراء  -األم .ولد أعلن هذا الحبل
البتولً فً النبوات الخاصة بالعمانوبٌل (إشعٌا  )14 :7وبتلن التً ٌنبؽً أن تلد
(مٌخا  ،)2 :5ولد أدرن اإلنجٌلٌون منه ،على أٌة حال ،تمام النبوة فً ٌسوع
المسٌح (متى ،23 :1لولا ).36 -35 :1
3.أُم الشعوب:
إن أورشلٌم هً المدٌنة  -األم بؤسمى معنى (راجع  2صموبٌل  ،)19 :20المدٌنة
التً ٌستمد منها السكان الؽذاء والحماٌة .عنها ٌنبع على وجه الخصوص البّر
ومعرفة هللا .إنها ،مثل رفمة ،التً تمنَّى لها ذووها بؤن تتكاثر فتصٌر ألوؾ الربوات
(تكوٌن  ،)60 :24سوؾ تُصبح أ ُ ّما ً لسابر الشعوب :إن "لصهٌون ٌمول كل واحد:
"أُم" ،ألن فٌها كل واحد لد و ِلد" (مزمور  ،)5 :87سواء أكان من إسرابٌل أم من
األمم .وها هً أخٌراً ،بعد العماب الذي أبعدها عن عرٌسها ،ترفل من جدٌد بثوب
السعادة" :إندفعً بالترنٌم واصرخً ،أٌتها التً لم تتمخض ،فإن بنً المستوحشة
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أكثر من بنً ذات البعل" (إشعٌا  ،1 :54ؼبل طٌة  .)30 -22 :4إن كل شعوب
األرض ستندفع نحوها "اندفاع الحمام إلى ُكواها" (إشعٌا  ،5 -1 :2راجع -1 :60
 .)8إال أن أورشلٌم بانطوابها على ذاتها ،وبرفضها المسٌح ،لد خانت هذه األمومة
الروحٌة (لولا  ،)44 -41 :19ولد ٌنملب أبناإها علٌها لٌوبّخونها عن ذلن (هوشع
 .)4 :2ولذلن فإنه سٌُستؽنى عنها ،وتحل مكانها أورشلٌم أخرى ،تلن التً من
فوق ،والتً هً أُمنا حمٌمةً (ؼبلطٌة  ،)26 :4فتنزل من السماء ،من عند هللا (رإٌا
 .)2 :21وهذه المدٌنة الجدٌدة هً الكنٌسة التً ت ِلد أبناءها لحٌاة أبناء هللا وهً
أٌضا ً بوجه خاص كل جماعة مسٌحٌة (ٌ 2وحنا  .)1ولمد أُعدّت إلعطاء المسٌح
ملء جسده ،ولجمع كل الشعوب فً إسرابٌل الروحً (أفسس .)13 :4و باشتران
الرسل فً هذه األمومةٌ ،كونون هم األداة لهذه الخصوبة ،الفرحة من خبلل األلم
(راجع ٌوحنا  .)22-20 :16وٌمول بولس ألحبابه الؽبلطٌٌن انه ٌتمخض بهم حتى
صور فٌهم المسٌح (ؼبلطٌة  .)19 :4وٌذكر التسالونٌكٌٌن كٌؾ أنه أحاطهم
ٌُ ّ ِ
برعاٌته ،كؤم تؽذّي أوالدها ( 1تسالونٌكً  .)8-7 :2إال أن هذه األمومة ال لٌمة
لها ،إال بؤمومة المرأة التً تكون دونما انمطاع فً آالم الوالدة كما فً أفراحها.
الرمز الذي من ورابه تبدو كل األمهات .ابتداء من حواء أم األحٌاء ،إلى الكنٌسة أم
المإمنٌن ،عبورا ً بمرٌم أم ٌسوع وأمنا (رإٌا ).12

اَاة
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :أناة هللا
العهد الجدٌد
ثانٌاً :صبر اإلنسان
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1.أمام هللا:
02ازاء مضاٌمات االخوة:
ممدمة
ٌظهر هللا أناته فً معاملته لشعبه "الصلب الرلبة" ،كما فً معاملته للشعوب اآلتمة،
ألنه ٌحبهم وٌرٌد خبلصهم .وعلى اإلنسان أن ٌتمثّل باألناة اإللهٌة التً ٌمدّم عنها
ٌسوع اإلعبلن الرسمً ،واألنموذج الكامل (أفسس  ،1 :5متى  .)45 :5سوؾ
ٌواجه التلمٌذ ،على مثال معلمه ،االضطهاد والتجارب ،وعلٌه أن ٌتح ّملها فً أمانة
ؼٌر متزعزعة ،ممتلبة فرحا ً ورجاء ،بل بكٌفٌة أكثر تواضعا ً علٌه أن ٌحتمل ٌومٌا ً
عٌوب اآلخرٌن بوداعة ومحبة.
العهد المدٌم
أوالً :أناة هللا
بره.بمؽفرة الخطاٌا السالفة التً احتملها بحلمه اإللهً (رومة -25 :3
ٌظهر هللا ّ
 .)26و ٌعتبر بولس الرسول فترة العهد المدٌم زمنا ً احتمل فٌه هللا خطاٌا شعبه،
بره الخبلصً" ،فً الزمن الحاضر" (راجع بطرس
وخطاٌا األمم من أجل اظهار ّ
 ،20 :3رومة  .)24 -22 :9وأدرن الشعب المختار على مدى تارٌخه أناة هللا هذه
بعمك متزاٌد .وبمناسبة الوحً اإللهً لموسىٌ ،علن الرب أنه هو "إله رحٌم
ورإوؾ طوٌل األناة كثٌر المراحم والوفاءٌ ،حفظ الرحمة أللوؾ ،وٌؽفر الذنب
والمعصٌة والخطٌبة" .لكنّه هو أٌضا ً الذي "ال ٌتز ّكى أمامه الخاطا .وٌفتمد ذنوب
اآلباء فً البنٌن وأبناء البنٌن إلى الجٌل الثالث والرابع (خروج  ،7 - 6 :34راجع
عدد  .)18:14وسوؾ تل ّح النبوات التالٌة أكثر فؤكثر فً تؤكٌد أناة اآلب ومحبته
الرحٌمة ،فهو "العالم بجبلتنا ،الرإوؾ الرحٌم ،الطوٌل األناة والكثٌر الرحمة ...فبل
ٌعاملنا بحسب خطاٌانا" (مزمور  ،8 :103راجع سٌراخ  .)14 -8 :18وان كان
األنبٌاء ال ٌزالون ٌنذرون بالؽضب والدٌنونة ،االّ أنهم ٌر ّكزون أكثر على المؽفرة
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االلهٌة .وتظهر بعض النصوص استعداد هللا التام فً الرجوع عن تهدٌداته (ٌوبٌل
ّ
ولكن هذه األناة االلهٌة لٌست لط ضعفاً ،بل دعوة إلى
ٌ ،14 -13 :2ونان .)2 :4
التوبة" :توبوا إلى الرب الهكم ،فانه رإوؾ رحٌم ،طوٌل األناة وكثٌر الرحمة"
(ٌوبٌل  ،13 :2راجع إشعٌا .)6 :55وٌفهم اسرابٌل تدرٌجٌا ً أنه لٌس هو وحده
الذي ٌجنً ثمار هذه األناة :فاألمم أٌضا ً هم موضع محبة هللا ،وتذ ّكرنا لصة ٌونان
بؤن باب الرحمة االلهٌة مفتوح أمام كل أمة تتّمً هللا وتتوب إلٌه.
العهد الجدٌد
01ان ٌسوع ،بمولفه ازاء الخطؤة وبتعالٌمه الخبلصٌةٌ ،علن األناة اإللهٌة،
سدها فً شخصه .فهو ٌإاخذ تبلمٌذه لعدم صبرهم ومٌلهم لبلنتمام (لولا :9
وٌج ّ
 .)55وأمثال شجرة التٌن ؼٌر المثمرة ( ،)9 -6 :13واالبن الضال ( ،)15والعبد
الشرٌر (متى  ،)35 -23 :18كلها تكشؾ أناة هللا الذي ٌرٌد خبلص الخطؤة ،كلها
أنها تمدّم دروسا ً بلٌؽة لتبلمٌذه فً الصبر والمحبة .وستصبح الشجاعة التً أظهرها
ٌسوع فً آالمه ،والتً ّ
ٌعززها لولا بصفة خاصة ،المثال األعلى لكل إنسان ٌعافً
من االضطهاد ،وٌبدأ فً تف ّهم معنى هذه اآلالم ولٌمتها الفدابٌة .2.وٌرى الرسل فً
االبطاء الظاهري لمجًء ٌسوع الثانً شاهدا ً لطول أناة هللا" .الرب ال ٌإخر اتمام
وعده .ولكنه ٌصبرعلٌكم ،ألنه ال ٌشاء أن ٌهلن أحد منكم ،بل أن ٌمبل الجمٌع إلى
التوبة ( 2بطرس  9 :3و .)15لكن إن "ازدرى أحد جزٌل لطفه ورفمه وطول
أناته ،فإنه ٌذ ّخر لنفسه ،بمساوته وللبه ؼٌر التابب ،ؼضبا ً لٌوم الؽضب ،اذ ٌنكشؾ
لضاء هللا العادل" (رومة )5 :2ولهذا السبب ،فما دام زمن أناة هللا ودعوته لابماً،
ٌنبؽً أن ٌسمع المختارون كلمته ،وٌسعوا فً الدخول إلى راحة هللا (عبرانٌٌن :3
 7إلى ).11 :4
ثانٌاً :صبر اإلنسان
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ٌجب على اإلنسان أن ٌستلهم أناة هللا وأناة ٌسوع فً تصرفاته .وٌنبؽً أن ٌستمد فً
اآلالم واالضطهادات لوته من هللا ذاته الذي سمح بها ،وٌهبه فً الولت نفسه الرجاء
والخبلص .وفً حٌاته الٌومٌة ،سٌظهر ،بصبره تجاه أخوته ،محبته الحمٌمٌة.
1.أمام هللا:
الذي ٌختبر باآلالم ،أو ٌسمح باالضطهاداتٌ ،كتشؾ اإلنسان تدرٌجٌا ً معنى هذه
اآلالم ،وٌتعلم كٌؾ ٌتفاعل معها بصبر "ٌؤتً بثمار" (ٌوحنا ٌ .)2 :15درن أٌوب
أن اآلالم ال تشكل بالضرورة عمابا ً للخطٌبة ،وٌبدي الصبر ازاءها :انه بصدد
اختبار الٌمانه .وأمام هذا السرٌ ،خضع فً تواضع ،ولو أنه لم ٌدرن بعد معنى
محنته أو لدرها .وهكذا أٌضا ً ٌصبر الشعب الٌهودي ،الوالع تحت االضطهاد،
وٌحتمل محنه فً ثبات ،متطلّعا ً نحو مجًء الملكوت المسٌانً (مكابٌٌن األول
والثانً ،دانٌال  ،)12 :12وهو ٌعلم أن على التٌار المضطهد أن ٌتّكل بثبات ال
ٌتزعزع ،على كلمة هللا ومحبته (مزمور  3 :25 ،5 :130و 5و ،21سٌراخ .)2
وٌعرؾ المإمن أن المسٌح "كان ٌجب أن ٌتؤلم لٌدخل إلى مجده" ،ولذا ،فعلٌه ،التدا ًء
بمثله ،أن ٌحتمل بثبات كافة االضطهادات .فهو ٌحتملها على رجاء الخبلص ،عند
مجًء المسٌح الثانً المجٌد ،وٌعلم أنه ٌساهم هكذا ،بآالمه وصبره ،فً العمل
الفدابً ،وأنه "ٌشترن فً آالم المسٌح لكً ٌتم ّجد معه" (فٌلٌبً  ،10 :3رومة :8
 .)17وفً الشدابد ،علٌه أن "ٌمتدي باألنبٌاء الذٌن تكلموا باسم الرب فً جلدهم
وصبرهم (ٌعموب  .)10 :5وأن ٌتمثل بصفة عامة بكبار عبٌد هللا فً العهد المدٌم
(عبرانٌٌن  ،)11 ،12 :6السٌّما ابراهٌم (عبرانٌٌن  )15 :6وأٌوب (ٌعموب :5
 .)11ولكن فوق كل شًء .سوؾ ٌمتدي بصبر ٌسوع (أعمال  ،32 :8عبرانٌٌن
 2 ،3 -2 :12تسالونٌكً  ،)5 :3وٌجعله دوما ً نصب عٌنٌه" ،فٌجري بعزم فً
مٌدان التجربة التً عرضت علٌه" (عبرانٌٌن  .)2 -1 :12هذا الصبر هو ،مثل
المحبة تماما ً من "ثمر الروح" (ؼبلطٌة  ،22 :5راجع  1كورنتس،13 :10 /
كولسً ٌ )11 :1نضج بالشدابد (رومة ٌ ،5 - 5:3عموب  ،)4 -2 :1وٌنتج بدوره
"الرجاء الذي ال ٌخٌّب صاحبه" (رومة  .)5 :5واستنادا ً إلى لوة هللا والى تعزٌة
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الكتب الممدسة (رومة ٌ ،)4 :15ستطٌع المسٌحً أن ٌبمى أمٌنا ً فً احتمال
التجارب التً ٌماسٌها من أجل اسم ٌسوع (رإٌا  .)21 :3 ،10 :2وهكذا ٌستحك
التطوٌب الذي وعد به الرب من ٌثبت إلى النهاٌة (متى  ،22 :10راجع متى :5
ٌ ،12 -11عموب  ،11 :5 ،12 :1راجع دانٌال  .)12 :12وهذا ما سوؾ ٌتحمك
باألكثر ،أثناء الضٌمات الشدٌدة النً ستت ّم فً آخر األٌام (مرلس  ،13 :13لولا
 .)19 :21أما عن الرسل ،فانهم مدعوون إلى اتحاد أوثك بآالم المسٌح وصبره.
"فبصبرهم فً الشدابد والكرب والمشمات"ٌ ،ظهرون أنفسهم فً كل شًء ،بمثابة
خدّام هللا وخدّام المسٌح ( 2كورنتس  12،1 :12 ،4 :6تٌموتاوس 2 ،11 :6
تٌموتاوس  .)10 :3 ،10 :2وبآالمهم وصبرهم تظهر حٌاة المسٌح فً أجسادهم.
فالموت الذي ٌعمل فٌهم ٌحمك الحٌاة ،لمن ٌب ّ
شرونه ( 2كورنتس ).12 -10 :4
02ازاء مضاٌمات االخوة:
سوؾ ٌتذكر المإمن أن "الطوٌل األناة خٌر من الجبّار ،والذي ٌسود على روحه
أفضل ممن ٌؤخذ المدن" (أمثال  ،32 :16راجع  ،15 :25جامعة  .)8 :7وهو
بخاصة سوؾ ٌمتدي بصبر ٌسوع نحو رسله وإزاء الخطؤة .فلن ٌكون لاسٌا ً (متى
 ،)35 -23 :18بل متسامحا ً ( ،)45 :5وسوؾ تظهر محبته من خبلل ممارسته
الٌومٌة للصبر ( 1كورنتس  .)4 :13ولكً ٌحٌا وفك دعوته" ،سوؾ ٌحتمل
اآلخرٌن بمحبة ،فً كل تواضع ووداعة وصبر" (أفسس  ،2 :4كولسً -12 :3
 1 ،13تسالونٌكً  .)14 :5وهكذا سوؾ ٌصبح ابنا ً حمٌمٌا ً هلل ،الطوٌل األناة
والمحب ،الؽفور الذي ٌرٌد خبلص الجمٌع ،وتلمٌذا ً لٌسوع الودٌع والمتواضع الملب
(متى ).29 :11
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اَتقاو
ممدمة
ً الدم:
1.ول ّ
2.االنتمام الشخصً:
أ) تحرٌم األخذ بالثؤر:
ب) االستؽاثة باالنتمام اإللهً:
3.هللا المنتمم:
4.المسٌح واإلنتمام:

ممدمة
بالشر .أما فً
االنتمام فً لؽتنا الٌوم ٌعنً اٌماع العماب على التعدي بالرد على الشر
ّ
لؽة الكتاب فٌشٌر االنتمام أوالً الى استعادة البر ،وإلى االنتصار على الشر .على أنه
إن كان االنتمام من الشرٌر بدافع من البؽض ،فهو محظور على الدوام ،إال أن
الواجب ٌمضً باالنتمام للحك المهضوم .ومع ذلن فممارسة هذا الحك لد تطورت
مر التارٌخ :لد سحبت من الفرد لٌعهد بها إلى الجماعة ،ال سٌما ولد أظهر هللا
على ّ
للبر.
ذاته ،تدرٌجٌاً ،انه هو المنتمم الشرعً الوحٌد ّ
ً الدم:
1.ول ّ
كان على أعضاء المبٌلة ،فً المجتمعات الر ّحل التً كان إسرابٌل منها عند نشؤته،
أن ٌتبادلوا تولًّ الحماٌة والدفاع عن ذواتهم .أما عند حدوث لتل إنسان ،فكان "ولً
الدم" ،وٌعرؾ عندهم باسم "جوٌل" ،هو الذي ٌؤخذ بثؤر المبٌلة ،فٌمتل الماتل (عدد
 .)21 :35ؼٌر أنه بجانب باعث التضامن ،كان ثمة التناع بؤن الدم المسفون ،كدم
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هابٌلٌ ،متضً الثؤر (راجع تكوٌن  ،10 :4أٌوب  ،)18 :16ألنه ن ّجس األرض
التً ٌسكنها هللا (عدد  .)34 -5 :35على هذا النحو كان ٌنبؽً صٌانة العدل،
وحتى بعد أن صار إسرابٌل شعبا ً حضرٌاً ،لد حافظ على هذه العادة (راجع 2
صموبٌل  ،)27 -22 :3ومع ذلن فتشرٌعه (خروج  ،12 :21الوٌٌن ،)17 :24
وإن ظل ٌعتبر ولً الدم ،منفّذا ً للعدل (عدد  12 :35و ،)19إال أنه كان ٌعنً
بتنظٌم ممارسة هذا الحك ،اتماء لتطرفات الؽضب( تثنٌة  .)6 :19فمنذ ذلن ،ال
ٌعود الخاطا والعا ً تحت رحمة ولً الدم ،إالّ فً حالة المتل المتعمد وحده (تثنٌة
 .)16 :24فبل ب ًّد إذ ذان من تحرٌن الخصومة فً المدٌنة التً ٌلجؤ إلٌها الماتل
(عدد  24 :35و ،30تثنٌة  )19وعلى هذا النحو أخذ حك االنتمام ٌنتمل شٌبا ً فشٌبا ً
من الفرد إلى الجماعة.
2.االنتمام الشخصً:
وبموجب مبدأ العٌن بالعٌن والسن بالسن (خروج  ،25 -23 :21الوٌٌن ،19 :24
تثنٌة ٌ ،)21 :19كبح التشرٌع اإلسرابٌلً ،جماح الؽضب البشري المتحفز دوما ً
حرم االنتمام دون حدود ،ذان الذي ساد فً األزمنة
للرد على الشر بالشر :فإنه ٌُ ّ
الهمجٌة (راجع تكوٌن  15 :4و  .)24وأخٌراً ،فإنه ٌخ ِفّؾ حتى من مبدأ العٌن
بالعٌن ،بالسماح فً بعض الحاالت بؤن ٌكون ث َّمة تعوٌض مالً ،وهذا مبدأ معترؾ
به فً شرابع شرلٌة أخرى (خروج  19 -18 :21و  .)28 - 26إال أن شرٌعة
تعرض لخطر الحٌلولة دون أن ٌرتفع الضمٌر تدرٌجٌاً :فحتى
العٌن بالعٌن كانت ِ ّ
بعد تمنٌن االنتمام عن طرٌك العدالة االجتماعٌةٌ ،ظل االنتمام ساكنًا للب اإلنسان.
لذلن كان ال بد من تحمٌك تربٌة الضمٌر.
أ) تحرٌم األخذ بالثؤر:
إن شرٌعة المداسة تُصٌب رؼبة االنتمام فً الصمٌم" .التبؽض أخان فً للبن ...وال
تنتمم .وال تحمد على أبناء شعبن .ولرٌبن أحببه كنفسن" (الوٌٌن .)18 -17 :19
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سر
هنان بعض أمثلة من الصفح سارت لها شهرة بعٌدة كصفح ٌوسؾ ،ولد ف ّ
االضطهاد الذي كان ضحٌته ،على أنه تدبٌر من هللا ،وبالتالً فهو ٌعرؾ كٌؾ
ٌُخرج الخٌر من الشر (تكوٌن  4-3 :45و ،)19 :50 ،7وكصفح داود الذي لم
ٌنتمم من شاول ( 1صموبٌل  ،)12 -5 :26 ،5 -4 :24خشٌة أن ٌمس بٌده مسٌح
الرب .إال أن داود هذا ٌدبّر عمبلً انتمامٌا ً الحما ً ٌتم بعد موته ضد شمعً وضد ٌوآب
( 1ملون  .)46 -6 :2وعلى كل فإن واجب الصفح ال ٌزال محصورا ً فً داثرة
األخوة فً المومٌة .فكتاب المضاة ال ٌنتمد شمشون وذلن ألنه ٌنتمم بنفسه من
الفلسطٌنٌٌن (لضاة  3 :15و  .)7إن واجب الصفح هذا سٌتجه ،مع الحكماء ،نحو
الشمولٌة والتعمك" :من انتمم ٌدركه االنتمام من لدن الرب ...التحمد على لرٌبن"
(سٌراخ  .)7 -1 :28وهنا ٌبدو أن المبدأ ال ٌستثنً أحدا ً.
ب) االستؽاثة باالنتمام اإللهً:
إن السبب الذي ألجله ٌُملع البار تماما ً عن االنتمام لنفسه هوثمته باهلل" :ال تمل :أجزي
وٌفوض
على الشر ،بل انتظر الرب فٌخلصن" (أمثال  .)22 :20إن البار ال ٌنتمم،
ّ
هللا مهمة األخذ بثؤر العدل" :لً االنتمامٌ ،مول الرب" (تثنٌة  .)35 :32على هذا
"ٌفوض دعواه هلل" (إرمٌا ،)12 :20
النحو ٌتصرؾ إرمٌا فً اضطهاده ،عندما
ِّ
أجل ،إنه ٌتمنى "أن ٌُعاٌن االنتمام اإللهً" ( ،)20 :11ذلن ألنه و ّحد بٌن لضٌته
ولضٌة هللا ( .)15 :15إن ما ٌرؼب فٌه لٌس هو الشر ،بل العدل ،وهذا ال ٌمكن أن
ٌعود إلى مجراه إال بتصرؾ من هللا وحده .كذلن صاحب المزامٌر الذي ،بدوره،
ٌتمنى متشدّلا ً بلهجة سامٌة" ،أن ٌؽسل رجلٌه فً دم أعدابه" (مزمور )11 :58
وٌتفوه ضدهم بلعنات مرٌعة (مزمور  ،)8 -7 ،137 ،11 :5لكن ما ٌحدوه على
َّ
ذلن رؼبة عارمة فً احماق الحك .لد ٌكون هنان خداع فً أصالة مثل هذا الشعور،
إال أن المٌمة الدٌنٌة لمثل هذا المولؾ ال سبٌل إلى إنكارها .إنه أشبه بمولؾ أٌوب
ً ،وسٌموم آخرا ً على التراب" ،وٌحكم بالعدل
عندما ٌمول" :إنًّ لعال ٌم بؤن فاد ّ
يح ّ
(أٌوب ).25 :19
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3.هللا المنتمم:
إن رجاء أٌوب ،ومثله رجاء إرمٌا ،ال ٌذهبان سدى :فاهلل هو الماضً األسمى الذي
ٌفحص الكلى والملوب ،وٌجازي كل واحد بحسب أعماله" .ال تخؾ ٌا نفر إسرابٌل،
فادٌن هو لدوس إسرابٌل" (إشعٌا  .)14 :41ولد ٌمال عن ٌوم الرب انه "ٌوم
االنتمام" (إرمٌا  )10 :46حٌنبذ سٌثؤر هللا للعدل ،كما سٌثؤر لشرفه ؛ وبهذا المعنى
بر ،عدل ،خبلص ،انتمام :ذلن
ٌمكن المول بؤن هللا وحده ٌستطٌع أن ٌنتمم "لنفسه"ّ .
ما سٌؤتً به ٌوم الرب (إشعٌا  .)18 -17 :59فبمدر ما ٌكون شعب إسرابٌل أمٌنا ً
خلو المضاة
على العهدٌ .ستطٌع أن ٌرفع شكواه إلى (جوٌل) ،إلى "إله النممات" من ّ
البشرٌٌن من العدل ،لعله ٌظهر وٌدٌن األرض (مزمور .)94إن لم ٌبلػ هذا بع ُد
مبلػ الصفح بصورته المسٌحٌة ،إال أنه ٌمكن أن ٌعتبر إنتظارا ً لٌوم افتماد الرب ،فً
تسلٌم متواضع إلرادته.
4.المسٌح واإلنتمام:
هذا الٌوم لد أتى عندما سفن ٌسوع دمه؛ حٌث كشؾ ظلم الناس األكبر عدل هللا ؼٌر
المحدود .وإنطبللا ً من ذلن ،سوؾ ٌحدث انمبلب فً سلون المإمن تبعا ً لمثل
المسٌح ،الذي إذ "شتم لم ٌرد على الشتٌمة بمثلها" ( 1بطرس ّ .)23 :2
إن ٌسوع ال
ٌنشا شرٌعة جدٌدة فحسب ،تك ّمل مبدأ العٌن بالعٌن ،وإنما ٌوصً بعدم مماومة
الشرٌر (متى  .)42 -38 :5إنه ال ٌدٌن عدالة المحاكم البشرٌة ،التً سٌمول عنها
بولس إنها مكلّفة بمباشرة تنفٌذ االنتمام اإللهً (رومة )4 :13؛ ولكنه ٌطالب تلمٌذه
بالصفح عن الزالت وحب األعداء .وٌل ّمح على وجه الخصوص إلى أن من كان
بوسعه أن ٌح ّمل الظلم لنفسه ،هو وحده لادر على أن ٌجنّب الظلم لآلخرٌن .فبل
نفوض أمرنا لبلنتمام اإللهً ،بل ٌجب أن "نؽلب الشر
ٌكفً ،من اآلن فصاعداً ،أن ّ ِ
بالخٌر" (رومة  :)21 :12على هذا النحو" ،نركم جمرا ً متلظٌا ً على هامة العدو"،
فنضعه فً مولؾ حرج جدا ً ٌإدّي به إلى تحوٌل بؽضه إلى حب .لبن كان لد اكتمل
ت بعد .فالمحبة فً هذه الدنٌا
بر ،فٌبمى مع ذلن أن الٌوم األخٌر لم ٌؤ ِ
بدم المسٌح ك ُّل ّ
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تُمنى باإلخفاق .ولد مات ،بعد موت المسٌح ،مسٌحٌون كثٌرون ،لضوا ضحاٌا
العنؾ الظالم .فإن صفحوا عن جبلّدٌهم (أعمال  ،)60 :7فدمهم المسفون ٌصرخ
إلى هللا" :حتَّامٌ ،ا أٌها السٌد المدوس الحك ،تُرجا المصاص ،واالنتمام لدمابنا من
أهل الدنٌا؟" (رإٌا  ،10 :6راجع  .)2 :19 ،16 :16لمد أُحٌل إلى حكم التارٌخ
انتمام هللا الدٌان ،الذي سٌعٌد العدل إلى نصابه فً الملكوت األبدي ،بتفوٌض أمر
انتمام اإلله الدٌان إلى حكم التارٌخ ،سٌعٌد العدل حٌث لن تُسمع لعنة لط إلى األبد
(رإٌا ).3 :22
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1.رسول الخبر السار:
2.الخبر السار:
3.وسوؾ تموم االستجابة لئلنجٌل:
ثالثاً :الرسل
1.المرسلون:
2.الرسالة:
3.لبول اإلنجٌل:
رابعاً :المدٌس بولس
1.الرسول:
02الرسالة:
أ) لوة للخبلص:
ب) تحمٌك النبإات:
181

3.إجابة االنسان على البشارة:
خامساً :المدٌس ٌوحنا
خاتمة

ممدمة
تدل كلمة إنجٌل بالنسبة إلٌنا ،إ ّما إلى الكتاب الذي ٌروي حٌاة ٌسوع ،وإ ّما إلى
المراءة التً تُتلى أثناء المداس اإللهً .وفً اللؽة الٌونانٌة العامة ،تعنً كلمة إنجٌل
"الخبر السار" ،وبخاصة بشرى انتصار .وكان عهد السبلم الرومانً ،وكذلن
األحداث البارزة فً حٌاة األمبراطور ،اإلله والمخلص ،تعتبر إنجٌبلً ،أي بشرى
سارة .ومع ذلن ،فبل شن أن فعل "ب ّ
شر باإلنجٌل" ،التبسه األسلوب المسٌحً من
العهد المدٌم ،بالمعنى الخاص الذي كان ٌفٌده فً حٌنه :ب ّ
شر بالخبلص.
أوالً :العهد المدٌم
كان ٌوجد فً اللؽة العبرٌة اصطبلح ٌعبّر عن إعبلن األخبار السارة ،فً الحٌاة
عدو ( 2صموبٌل :18
الخاصة أو الحٌاة الوطنٌة ،ولد أُطلك على البشرى بموت
ٍّ
 20 -19و  )26أو بالنصر (مزمور  )12 :68وبخبلص ٌهوذا (ناحوم .)1 :2
وتتّخذ هذه الكلمة معنى دٌنٌا ً بحتا ً فً إشعٌا " :66 -40فالمب ّ
السار" ٌعلن
شر بالخبر
ّ
حٌنبذ ،مع انتهاء السبً ،مجًء ملكوت هللا (إشعٌا  :)7 :52فرسالته رسالة تعزٌة
ومؽفرة الخطٌبة ،وعودة هللا إلى صهٌون ( 2 - 1 :40و  .)9وهذه "البشرى" هً
لوة إلهٌة فعّالة ( )10 :52وهً وإن نودي بها على الجبل ( ،)9 :40إال أنها ته ّم
جمٌع األمم ( ،10 :52راجع مزمور  )2 :96بل تتعدى آفاق الزمن الحاضر.
وعندما تتجاوز هذه البشرى الرجوع من السبً ،فإنها تعلن كمال انتصار هللا وملكه
النهابٌن.
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ثانٌاًٌ :سوع المسٌح
1.رسول الخبر السار:
إن ٌسوع ،فً إجابته على تبلمٌذ ٌوحنا المعمدان (متى  ،)5 -4 :11كما فً حادث
مجمع الناصرة (لولا ٌ ،)21 -16 :4طبّك إشعٌا  2 -1 :61على نفسه" .وإذ مسحه
هللا بالروح المدس والمدرة" (أعمال  ،38 :10متى  ،)17 -16 :3فهو ٌؤتً "لٌب ّ
شر
المساكٌن".
2.الخبر السار:
"ان الولت والترب ملكوت اللهه" (مرلس  ،)15 :1هذا هو جوهر الرسالة .ولكن
هذه المرة ،تصبح شخصٌة الرسول ذاتها مركز الخبر السار .فالخبر السار هو
ٌسوع بنفسه (مرلس  .)1:1وتد ب ّ
شر المبلبكة .بمٌبلده ،بصفته بشرى مفرحة (لولا
 .)11 -10 :2وبمجٌبه ٌح ّل ملن هللا (متى  .)28 :12من ٌترن كل شًء من أجل
ٌسوع و "من أجل اإلنجٌل" ٌنال "فً هذه الدنٌا مابة ضعؾ" (مرلس )30 :10
وعلٌه نرى الجموع تتهافت حول رسول الخبر السار ،وتتمسن به ،خوفا ً من أن
شر أٌضا ً
ً أن أب ّ
ٌتركهم لٌذهب لؽٌرهم .إالّ أن اإلنجٌل عتٌد أن ٌنشرٌ" :جب عل ّ
سابر المدن بملكوت هللا ،فإنً لهذا أرسلت" (لولا ).43 :4
3.وسوؾ تموم االستجابة لئلنجٌل:
بالتوبة واإلٌمان (مرلس ٌ .)15 :1عرض هللا نعمة ؼفران (مرلس :2 ،//10 :2
 )//17وتجدٌد (مرلس  ،)22 -21 :2وٌنتظر من اإلنسان أن ٌعترؾ بخطٌبته
وٌتخلّى عنها فٌجازؾ بحٌاته من أجل اإلنجٌل" :من ٌرٌد أن ٌخلّص حٌاته ٌفمدها"
(مرلس  .)35 :8وسوؾ ٌتهٌؤ لمبول اإلنجٌل "الفمراء" (متى  ،3 :5مرلس :10
" ،)23 -17واألطفال" (متى  ،26 :11لولا  ،)21 :10 ،48 :9وحتى الخطؤة
(لولا  ،14 - 9 :18 ،2 - 1 :15متى  ،)31 :21بل الوثنٌون أنفسهم (متى :8
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 )28-21 :15 ،11 - 10فٌمودهم شعورهم بالضعؾ لبلستماع إلى اإلنجٌل وإلى
إدران الشفمة اإللهٌة النابعة منه (متى  ،//14 ،14 ،36 :9لولا :19 ،50 -47 :7
).10 - 1
ثالثاً :الرسل
1.المرسلون:
ٌؤمر ٌسوع رسله ،بعد المٌامة" ،بؤن ٌذهبوا فً األرض كلها وٌعلنوا البشارة إلى
الخلك أجمعٌن" (مرلس " ،)15 :16إلى جمٌع األمم" (مرلس  .)10 :13و ٌضٌؾ
كتاب أعمال الرسل مراحل هذا اإلعبلن  (kerygme).وبالرؼم من العرالٌل،
ٌنت ّ
شر الخبر السار "حتى ألاصً األرض" (أعمال  .)8 :1وبنعمة الروح المدس،
تبشر الكنٌسة "بجرأة" ( 13 :4 ،29 :2و  .)31 :28 ،31وهذه المهمة خطٌرة
لدرجة أنها تكفً لتمٌٌزأولبن الذٌن ٌمومون بها ،فٌلمب فٌلبس أحد الشمامسة السبعة
"بالبشٌر" (أعمال  ،8 :21راجع أفسس  2 ،11 :4تٌموتاوس ).5 :4
2.الرسالة:
والخبر السار هو دابما ً البشارة بملكوت هللا (أعمال :19 ،22- 21 :14 ،12 :8
 ،)23 :28 ،25 :8،20فهو ٌعلن أنا "ما وعد به آباإنا لد أت ّمه هللا" (.)32 :13
فهو نعمة الؽفران وفٌض الروح (:17 ،38 :13 ،43 :10 ،26 :2 ،38 :2
 .)30ولكنه من اآلنٌ ،مكن أن ٌسمى أٌضا ً "البشارة ٌسوع" (،)18 :17 ،35 :8
أو "باسم ٌسوع المسٌح" ( ،)12 :8أو "البشارة بالرب ٌسوع" ( ،)20 :11أو
"بشارة السبلم بٌسوع المسٌح" ( .)36 :10وتحتل لٌامة المسٌح مركز اإلنجٌل.
3.لبول اإلنجٌل:
ٌإٌَّ ُد الخبر السار "بالعبلمات" التً وعد بها ٌسوع (مرلس  ،17 :16أعمال :4
التجرد
جو من
ّ
 12 :5 ،30و  .)12 -11 :19 ،8-6 :8 ،16وٌنتشر فً ّ
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والبساطة والمحبة األخوٌة والفرح (أعمال  .)39 :8 ،41 :5 ،46 :2وٌصادؾ
اإلنجٌل فً كل مكان للوبا ً متجاوبة معه" ،راؼبة فً سماع كبلم هللا" ( 7 :13و
 ،)12وشؽوفة بمعرفة األمور الضرورٌة للخبلص ( .)30-29 :16وهً تشترن
جمٌعا ً فً استعدادها "لبلستماع" ( 22 :2و  ،23 -22 :3 ،37الخ ،)...والتمبّل
( )11 :17 ،1 :11 ،14 :8واالستجابة ( .)7 :6وبالعكس ،فإن المكابرة المتسمة
باالحتمار ( )41 :13والؽٌرة ( ،)46 -45 :13والطٌش ( ،)32 :17هً جمٌعا ً
من األمور التً تص ّد للوب البشر عن اإلنجٌل.
رابعاً :المدٌس بولس
1.الرسول:
إن بولس هو الكارز األول باإلنجٌل ببل منازع" .اصطفاه هللا لٌبلّػ بشارته" (رومة
" .)1 :1وكشؾ له ابنه لٌب ّ
شر به بٌن الوثنٌٌن" (ؼبلطٌة  .)16 -15 :1ولد "ابتمنه
على البشارة" ( 1تسالونٌكً  .)4 :2وحٌث صار بولس داعٌا ً للبشارة (كولسً :1
 ،)23فبل ب ّد له من أن ٌب ّ
شر بها ( 1كورنتس  ،)16 :9مإذٌا ً بذلن هلل "عبادة
رو ّحٌة" (رومة  ،)9 :1وممارسا ً "خدمة كهنوتٌة" (رومة ).16 :15
02الرسالة:
وهذه البشارةٌ ،دعوها بولس إما البشارة دون ما إضافة ،وإ ّما "بشارة هللا"" ،وابنه،
ٌسوع المسٌح ربنا" (رومة  5 -3 :1و )9وأ ّما "بشارة المسٌح" (رومة - 19 :15
 2 ،20كورنتس  ،12 :2الخ ،).و"مجد ٌسوع" ( 2كورنتس  ،)4 :4و"بشارة ؼنى
المسٌح الذي ال ح ّد له" (أفسس ).8:3
أ) لوة للخبلص:
إن بشارة بولس ،أسوة ببشارة الكنٌسة بؤسرها ،ولكن بموة خاصة ،تتز ّكز حول موت
المسٌح ولٌامته ( 1كورنتس  ،)5 -1 :15وتتطلّع نحو ظهوره المجٌد ( 1كورنتس
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 .)28 -22 :15فهً تش ّكل التدبٌر الجدٌد الذي ٌنتشر وٌنمو بفضل الكرازة
الرسولٌة و بالموة اإللهٌة الكامنة بداخلها" ،فهً لدرة هللا للخبلص" (رومة ،)16 :1
"وفً العالم أجمع أخذت البشارة تثمر وتنتشر" (كولسً  .)6 :1وٌشهد بموتها
الوشٌكة على ؼزو العالم ازدهار الكنابس ،ووفرة المواهب ،وتجدٌد روحً ال سابك
له .كما ٌشهد أٌضا ً بها "الٌمٌن المطلك" الذي ٌفوق الموى البشرٌة ،والذي ٌتمتع به
الرسول نفسه (ؼبلطٌة  2 ،27 -26 :4 ،5 :3كورنتس 1 ،4 :3 ،12 :2
تسالونٌكً ٌ .)5 :1موم بولس بؤعمال ٌدوٌة "وٌصٌر على كل شًء ،لببل ٌمٌم أي
حابل كان دون بشارة المسٌح" ( 1كورنتس ).12 :9
ب) تحمٌك النبإات:
وٌشدّد بولس على تواصل البشارة بالعهد المدٌم :فهً إعبلن السر الذي ظل مكتوما ً
"مدى األزل ،وكشؾ اآلن ،وبُلّػ إلى الشعوب الوثنٌة بكتب األنبٌاء" (رومة :16
 .)26 -25فوعد هللا إلبراهٌم (تكوٌن  )3 :12كان "إنجٌبلً مسبماً" ٌتحمك الٌوم فً
اهتداء الوثنٌٌن (ؼبلطٌة  ،8 :3أفسس ).6 :3
3.إجابة االنسان على البشارة:
لوتها الخبلصٌة ما لم ٌستجب اإلنسان إلٌها باإلٌمان" :فهً
التحمك بشارة اإلنجٌل ّ
بر هللا ،من إٌمان إلى إٌمان" (رومة
لدرة هللا لخبلص كل من آمن ...فإن فٌها ٌظهر ّ
 1 ،17 -16 :1كورنتس  ،18 :1و  .)21وهً تمدّم مجاالً لبلختٌار .وإذ تظهر
سر الصلٌب ( 1كورنتس  ،)5 :2 ،17 :1فإنها
لوتها الخبلصٌة فً الضعؾ محددة ّ
تشكل للبعض ،عثارا ً و"حمالة" ( 1كورنتس 18 :1و 21و  ،23رومة -32 :9
 ،33ؼبلطٌة " ،)11 :5فبل تزال محجوبة" :فهإالء أعمى بصابرهم "إله هذه الدنٌا
"فبل تضًء لهم بشارة مجد المسٌح بنورها ( 2كورنتس  ،)4 :4وهم ال ٌطٌعونها
( 2تسالونٌكً  .)8 :1أ ّما اآلخرون ،فبالعكسٌ ،مبلون بشارة اإلنجٌل فً "طاعة
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اإلٌمان" (رومة  2 ،5 :1كورنتس  .)5 :10وفً نعمة اإلنجٌلٌ ،نفتحون "لبشارة
نعمة هللا" (أعمال ).24 :20
خامساً :المدٌس ٌوحنا
ال ٌستخدم ٌوحنا لفظة "إنجٌل" سواء فً إنجٌله أو رسابله .وإنما نجد معناه فً
لفظً الكلمة والشهادة وموضوعهما هو الحك والحٌاة والنور .ولكن فً الرإٌاٌ ،رى
ٌوحنا مبلكا ً ٌطٌر فً كبد السماء ،ومعه بشارة أبدٌة ٌب ّ
شر بها أهل األرض (:14
 ،)7 -6وهً بشارة حلول ملكوت هللا النهابً.
خاتمة
عندما أخذ لفظ "إنجٌل"ٌ ،عنً فً خبلل المرن الثانً ،الرواٌة المكتوبة الخاصة
بحٌاة ٌسوع وتعالٌمه ،فإنه لم ٌفمد لذلن معناه األول .بل ظل ٌعبّر عن بشرى
الخبلص وملكوت هللا فً المسٌح" .إن هذا اإلنجٌل ،على حد ما كتب المدٌس
اٌرٌناوس ،لد كرز الرسل به أوالً ،ثم ،بحسب إرادة هللا ،نملوه إلٌنا فً الكتب
الممدسة ،حتى ٌصبح عمود إٌماننا ولاعدته" .فاإلنجٌل الذي ٌتلى خبلل اللٌتورجٌة
ٌب ّ
شر العالم بالخبر السار وبتحرره بواسطة ٌسوع المسٌح .وإذ ٌجٌب الشعب بموله
"المجد لن ٌا رب المجد لن" ،فهو ٌعبّر عن ابتهاح أول لماء للعالم مع فجر الكرازة
باإلنجٌل.
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اَساٌ
ممدمة
أوالً :على صورة هللا
1.آدم األرضً:
أ) االنسان وخالمه:
ب) اإلنسان أمام الكون:
ج) اإلنسان فً المجتمع:
د) عل صورة هللا:
2.آدم السماوي:
أ) االبن أمام اآلب:
ب) المسٌح والكون:
ج) المسٌح واالنسانٌة:
المشوهة
ثانٌاً :خبلل الصورة
ّ
1.آدم الخاطا:
أ) انمسامات األسرة اإلنسانٌة:
ب) الكون خصم لئلنسان:
ج) اإلنسان مصٌره الموت:
د) انمسام الضمٌر:
2.عبد هللا:
أ) أمٌن هلل حتى الموت:
ب) إنسان اآلالم:
جـ) أمام المجتمع:
د) العبد ٌسوع المسٌح:
ثالثاً :على صورة المسٌح
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1.طاعه اإلٌمان لٌسوع المسٌح:
أولوٌة المسٌح:
ّ 2.
3.االنسان الجدٌد:
4.وأخٌرا ً فإن الخلٌمة:

ممدمة
إن عناصر علم اإلنسان ،كما وردت فً الكتاب الممدس ،لدمت فً هذا المعجم،
خبلل بحوث مخصصة ،دراسةً لكل من األلفاظ التالٌة :نفس ،للب ،جسد ،جسم،
وروح .وطبما ً لهذا المفهوم الشمولً لئلنسان ،الذي ٌؽاٌر تماما ً العملٌة الجارٌة فً
اٌامنا ،وهً ترى فً الجسم والروح العنصرٌن المكونٌن لئلنسان ،فإن اإلنسان ٌعّبر
عن ذاته كلها ،بمختلؾ وجوهه المتنوعة :فهو نفس من حٌث ان نفخة الحٌاة ّ
تبث فٌه
الحٌاة .وهو لحم من حٌث أنه خلٌمة لابلة للفناء .وهو روح من حٌث انه منفتح على
هللا ،وأخٌرا ً هو جسم من حٌث انه ٌعّبر عن ذاته للخارجٌ .ضاؾ إلى هذا الفارق
األول بٌن كلتا العملٌتٌن ،فارق آخر أكثر منه عمماً .ففً نظر الفلسفة األؼرٌمٌة
ٌكون المطلوب تحلٌل اإلنسان ،هذا الكون الصؽٌر الذي ٌض ّم عالمٌن ،الروحً
والمادّي .أما الكتاب الممدس ،فبموجب طابعه البلهوتً ،ال ٌنظر إلى اإلنسان إال من
حٌث كونه تجاه هللا وباعتباره مخلولا ً على صورته .وبدالً من أن ٌكون الكتاب
الممدس محصورا ً داخل عالم طبٌعً مؽلك ٌشرع نوافذه على أبعاد التارٌخ ،على
تارٌخ ٌكون العب الدور األول فٌه هللا :هللا الذي خلك اإلنسان ،والذي من أجل أن
ٌفتدٌه ،صار هو نفسه إنساناً .وٌصبح علم اإلنسان ،المرتبط أصبلً بعلم البلهوت،
ؼٌر لابل لبلنفصال عن العلم الخاص بالمسٌح .وهكذا نجد أن مختلؾ أشكال السلون
البشري طوال مجرى التارٌخ ،تُجمل فً فبتٌن :فبة اإلنسان الخاطا ،وفبة اإلنسان
الجدٌد ،وهاتان الفبتان تمثبلن تمثٌبلً حالٌا ً صورتً الشخصٌتٌن المعلّنتٌن فً
لحظات ممتازة من التارٌخ الممدس .آدم ،وعبد ٌهوه ،وتكتمبلن بٌسوع المسٌح .ان
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ً ،لٌس آدم ،بل ٌسوع المسٌح ،أي لٌس ذلن الذي
النموذج األصٌل لئلنسان الح ّ
خرج من األرض ،وانما ذلن الذي هبط من السماء ؛ أو باألحرى هوٌسوع المسٌح،
المرموز الٌه بآدم .آدم السماوي المصمم على شبه آدم األرضً.
أوالً :على صورة هللا
1.آدم األرضً:
إن الفصل الثانً من كتاب التكوٌن ال ٌتعلك بتارٌخ انسان فحسب وانما بتارٌخ
االنسانٌة جمعاء ،كما ٌدل على ذلن لفظ آدم ،الذي ٌعنً اإلنسان .وبحسب عملٌة
الجماعات السامٌة ،فإن ج ّد أٌة سبللة ٌحمل فٌه الجماعة "الخارجة من كلٌتٌه" .ففً
شخصه ٌتمثل حما ً جمٌع األحفاد ،فهم مندمجون فٌه .وهذا ما أمكن تسمٌته
"بالشخصٌة االتحادٌة" .وبحسب الفصل الثانً من كتاب التكوٌنٌ ،ظهر اإلنسان فً
آدم بعبللاته األساسٌة الثبلث :مع هللا ،ومع األرض ،ومع اخوته.
أ) االنسان وخالمه:
لٌس آدم إلها ً منحدرا ً من علٌابه ،وال جزءا ً من روح هبط من السماء فً جسم :إنه
حر ،على عبللة مستمرة وجوهرٌة مع هللا ،وهذا ما ٌدل علٌه أصله :انه
مخلوق ّ
مشتك من األرض ،لكنه لٌس بوالؾ عند حدود األرض .فوجوده معلّك على روح
الحٌاة التً ٌنفخها هللا فٌه .فٌصبح بذلن نفسا ً حٌّة أي فً الولت ذاته كابنا ً شخصٌاً،
وكابنا ً تابعا ً هلل .وال ٌجًء " الدٌن " لٌك ّمل فٌه طبٌعة انسانٌة ذات كٌان تام .وإنما
الدٌن داخل منذ األصل فً تكوٌنه ذاته .وعلٌه ،فالتكلم عن اإلنسان بدون األخذ بعٌن
االعتبار عبللته مع هللا هو من المحال .وٌضٌؾ هللا إلى النفخة التً تش ّكل اإلنسان
الحً" ،كلمته" ،وهذه الكلمة األولى تتخذ صورة التحذٌر" :من جمٌع شجر الجنة
تؤكل ،وأما شجرة معرفة الخٌر والشر فبل تؤكل منها .فانن ٌوم تؤكل منها تموت
موتاً" (تكوٌن  .)17 -16 :2وهكذا فطوال وجودهٌ ،بمى اإلنسان مرتبطا ً بخالمه،
بالطاعة إلرادته .وتبدو له هذه الوصٌة بمثابة منعٍ وح ّدٍ ،مع أنها فً الوالع ضرورٌة
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لتكامله ،اذ تتٌح له أن ٌدرن أنه لٌس إلهاً ،وأنه تابع هلل الذي منه ٌستمد الحٌاة ،وان
هذه النسمة هً التً تنعشه دون أن ٌفطن إلى أمرها .إذن ٌتّحد اإلنسان بالخالك
بصفة تبعٌّة حٌوٌة وأولٌّة ،وعلى حرٌته أن تعبّر عنها بصورة الطاعة .وهذا
ً حوارا ً
الناموس المس ّجل فً للب اإلنسان هو الضمٌر الذي عن طرٌمه ٌمٌم هللا الح ّ
مع خلٌمته.
ب) اإلنسان أمام الكون:
ٌجعل هللا اإلنسان فً إطار خلٌمة جمٌلة طٌبة (تكوٌن  ،)9 :2حتى ٌزرعها
وٌحفظها ،وٌكون وكٌله علٌها .وهو ٌرٌد أن ٌإ ّكد الدم سٌادته على الحٌونات
بتسمٌتها ( ،20 -19 :2راجع  ،)29 -28 :1فٌعنً بذلن أن الطبٌعة لٌست موضع
تؤلٌه ،ولكن محل لسٌطرة وإخضاع .وإن واجب العمل فً األرض ال ٌخلؾ واجب
الطاعة هلل ،ولكن ٌرجع إلى الطاعة هلل باستمرار .وإن ّأول لصة لعملٌة الخلك تشهد
لذلن بطرٌمتها :فالٌوم السابعٌ ،وم الراحةٌ ،حدّد ممٌاس العمل اإلنسانً ،ألن عمل
ٌدي اإلنسان ٌنبؽً أن ٌعبّر عن عمل الخالك.
ج) اإلنسان فً المجتمع:
وأخٌرا ً فاالنسان كابن اجتماعً بطبٌعته (راجع جسد) ،ولٌس بممتضى وصٌّة
خارجة عنه .والفارق األساسً بٌن الجنسٌن هو فً الولت نفسه نموذج ومصدر
للحٌاة االجتماعٌة ،التً ال تموم على الموة ولكن على المحبة .فاهلل ٌنظر إلى هذه
العبللة بٌن الجنسٌن على انها عون متبادل ،وعندما ٌتضح للرجل أن فً المرأة التً
لدّمها هللا إلٌه تعبٌرا ً عن ذاته ،حٌنبذ ٌستع ّد للخروج الخطٌر عن ذاته ،خروجا ً تشكله
المحبة .فكل لماء مع المرٌب ٌجد فً هذه العبللة األولى مثله األعلى ،لدرجة أن هللا
ذاته سٌعبّر عن العهد المبرم مع شعبه ،بصورة الزواج .وكان الرجل والمرأة بؽٌر
لباس" :كانا كبلهما عرٌانٌن ...دون أن ٌخجل أحدهما أمام اآلخر" .ولذلن داللته ّ
أن
العبللة االجتماعٌة ال تزال حٌنذان ببل شاببة ،ألن االتحاد مع هللا هوكمال ٌش ّع
191

مجداً .لذلن نجد أن اإلنسان ال ٌخشى هللا ،بل هو فً سبلم مع ذلن الذي ٌتمشى دون
كلفة فً حدٌمته ،أو على حوار شفّاؾ مع رفٌمته ،ومع سابر الحٌوانات ،ومع كل
الخلٌمة.
د) عل صورة هللا:
تمدم المصة الكهنوتٌة (تكوٌن  )1تلخٌصا ً لبٌانات الكاتب الٌهوي ،إذ توضح أن خلك
اإلنسان ٌجًء لتتوٌج خلك الكون ،وتذكٌرا ً لهدؾ هللا" :ولال هللا لنصنع اإلنسان
على صورتنا كمثالنا ...أكثروا ...أخضعوا األرض وتسلّطوا على جمٌع الحٌوان"
(تكوٌن  .)28 -26 :1فاإلنسان ٌستطٌع أن ٌدخل فً حوار مع هللا ألنه مخلوق
على صورته .فهو لٌس هللا ،بل ٌعٌش فً تبعٌة هللا ،فً عبللة مماثلة لعبللة ابن
بؤبٌه (راجع تكوٌن  ،)3 :5مع هذا الفارق أن الصورة ال ٌمكن أن تبمى لابمة
مستملّة عن الذي تعبّر عنه ،كما تشٌر إلى ذلن كلمة "نفخة" فً لصة الخلٌمة.
فاإلنسان ٌباشر دوره كصورة فً نشاطٌن أساسٌٌن :فهو كصورة لؤلبوة اإللهٌة،
ٌنبؽً أن ٌتكاثر حتى ٌمؤل األرض ،وهو كصورة للسٌادة اإللهٌة ٌنبؽً أن ٌخضع
األرض لسلطانه .وألن اإلنسان هو سٌّد األرض ،فهو أٌضا ً وجود هللا على األرض.
2.آدم السماوي:
ّ
ولكن هذا المشروع ال ٌتحمك كامبلً اال فً ٌسوع
ذان هو تصمٌم مشروع هللا.
المسٌح ،ابن هللا .فالمسٌح ٌرث خصابص الحكمة" ،ضٌاء النور األزلً ،ومرآة
عمل هللا النمٌة ،وصورة جودته" (حكمة  .)29 :7لمد خلك آدم على صورة هللا،
ّ
ولكن المسٌح هو وحده "صورة هللا" ( 2كورنتس  ،4 :4راجع عبرانٌٌن .)3 :1
وٌعلّك بولس على ذلن بموله" :هو صورة هللا الذي ال ٌُرى ،وبكر الخبلبك كلها،
ففٌه خلك كل شًء ،مما فً السماوات ومما فً األرض ...كل شًء خلك به وله.
كان لبل كل شًء ،وبه لوام كل شًء ،وهو أٌضا ً رأس الجسد أي رأس الكنٌسة"
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(كولسً  .)18 -15 :1إن األبعاد الثبلثة آلدم لابمة الٌوم ،إنها واضحة ،لكن
بدرجة متسامٌة.
أ) االبن أمام اآلب:
إن من هو صورة هللا هو االبن الذي تحدث عنه بولس للت ّو (كولسً  .)13 :1فهو
لٌس فمط الصورة المربٌة لآلب ؼٌر المربً ،إنه االبن الدابم االتحاد باآلب .فكما
ٌمول هو نفسه" ،ال ٌستطٌع االبن أن ٌصنع شٌبا ً من عنده اال اذا رأى اآلب
ٌصنعه ...ألنً ال أتوخى مشٌبتً ،بل مشٌبة الذي أرسلنً" (ٌوحنا ،20 -19 :5
 ،30راجع  .)34 :4وما كان ٌنبؽً آلدم أن ٌكون علٌه ،أي خلٌمة على صلة دابمة
وتبعٌة بنوٌّة بالنسبة هلل ،حمه المسٌح على أكمل وجه .فمن ٌراه ٌرى اآلب (:14
).9
ب) المسٌح والكون:
إن اإلنسان ٌحمك عمل ٌدٌه ،بٌنما المسٌح ٌحمك عمل اآلب" .إن أبً ما ٌزال ٌعمل،
وأنا أٌضاً" (ٌوحنا  .)17 :5وهذا العمل هو فً الحمٌمة الخلك نفسه" .فكل شًء
خلك به" وتحت نظره تنشط المخلولات ،وتصبح مثبلً من أمثال ملكوت السماوات.
وكما فً لصة الخلك الذي نظم كله لئلنسان ،فها إن "كل شًء لد خلك له" ،وبالفعل
فإن سٌادته تمتد لٌس فمط على الحٌوانات ،ولكن أٌضا ً على كل خلٌمة.
ج) المسٌح واالنسانٌة:
وهو أخٌرا ً "ربٌس ورأس للجسم" وهذا ٌعنً أوالً أنه هو الذي ٌهب الحٌاة" ،آدم
اآلخر" ( 1كورنتس ،)45 :15آدم السماوي ،هذا الذي ٌنبؽً أن نلبس صورته
( .)49 :15وهو رأس األسرة التً هً الكنٌسة ،المجتمع اإلنسانً الكامل .وأكثر
من ذلن :هو مبدأ توحٌد المجتمع الذي ٌإلفه بنو البشر (أفسس  .)10 :1فآدم ال
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ٌعرؾ معنى لوجوده إال فً ٌسوع المسٌح ،ابن هللا ،الذي صار بشراً ،حتى نصبح
بدورنا أبناء هللا (ؼبلطٌة ).5 - 4 :4
المشوهة
ثانٌاً :خبلل الصورة
ّ
إن المثل األعلى الذي حددته عملٌة الخلك ،والذي ٌنبؽً أن نرجع الٌه باستمرار لم
ٌعد ٌمكن بلوؼه وال حتى استهدافه مباشرة .فاآلن ٌنبؽً لئلنسان أن ٌنتمل من
الصورة المشوهة التً هً صورة الخاطا إلى الصورة المثلى لعبد هللا .تلن هً
األوضاع الجدٌدة التً فً اطارها تدور حٌاة اإلنسان الوالعً.
1.آدم الخاطا:
إن واضع الفصل الثالث من كتاب التكوٌن لم ٌشؤ أن ٌرسم لوحة لهزٌمة ،ولكن أن
ٌبشر باالنتصار بعد الكفاح .فاهلل لبل أن ٌمرر التؽٌٌر الذي سٌصٌب اإلنسان فً
أبعاده الثبلثةٌ ،بذر الرجاء فً للبه :إن نسل المرأة سٌصاب عمبه بفعل عدوه ،ولكنه
سٌسحك رأس الحٌّة (تكوٌن  .)15 :3إن هذه البشارة المسبّمة تضفً لونا ً على
التنبإات الماتمة التً تلٌها ،وتطمبن اإلنسان بشؤن االنتصار اإللهً فً النهاٌة.
أ) انمسامات األسرة اإلنسانٌة:
ع ْر ٌَه (تكوٌن  7 :3و ،)11الذي ظ ّل
إن ما ٌكتشفه آدم الخاطا فً البدء هو أن ُ
رمزٌا حتى تلن اللحظةٌ ،صبح مصدر فرلة :فآدم إذ ٌستجوبه هللا ٌلمً االتّهام على
امرأته ،وهكذا ٌعدل عن تضامنه معها( .تكوٌن  .)12 :3فٌخبرهما هللا عندبذ بؤن
وحدتهما لد فصمت .فعبللاتهما ستتحكم فٌها الموة الؽرٌزٌة والشهوة ،والرؼبة فً
السٌطرة .وثمرة حبهما لن تعطى لهما إال بثمن آالم الوالدة ( .)16 :3وتوضح بمٌة
فصول التكوٌن كٌؾ أن االنفصام بٌن الزوجٌن األولٌن ٌعود فٌتردد صداه خبلل كل
العبللات االجتماعٌة ؛ بٌن لابٌن وهابٌل األخوٌن العدوٌن (تكوٌن  ،)4و بٌن البشر
الذٌن ال ٌعودون ٌتفاهمون فً بابل( ،تكوٌن  .)9 -1 :11إن التارٌخ الممدّس
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منسوج باالنمسامات وسلسلة الحروب بٌن الشعب واألمم ،بٌن اعضاء هذا الشعب
نفسه ،بٌن الؽنً والفمٌر ...ولكن الوعد باالنتصار باق بمثابة الفجر فً لتام اللٌل،
ٌكؾ األنبٌاء عن البشارة بؤمٌر السبلم الذي سٌصالح البشر بٌن بعضهم بعضا ً
وال
ّ
(إشعٌا ).6 - 5 :9
ب) الكون خصم لئلنسان:
بسبب خطٌبة آدم ها هً األرض تلحمها اللعنة ،فٌنبؽً لئلنسان أن ٌؤكل خبزه ،لٌس
ثمرا ً ٌخرج تلمابٌا ً من األرض ،ولكن بمشمة المتاعب وبعرق الجبٌن (-17 :3
 .)18فمد انضمت الخلٌمة إلى الباطل ،لٌس طوعا ً منها (رومة  :)20 :8فبدالً من
أن تستسلم برضى لئلنسان ،تتمرد علٌه :ال شن أن األرض كانت ،على كل حال،
ستزلزل زلزالها ،وتعطً شوكها .لكن أشواكها ونكباتها لم تعد تعنً فمط أن العالم
باطل ،ولكن تعنً أٌضا ً أن اإلنسان خاطا .ومع ذلن فاألنبٌاء ٌبشرون بحالة
فردوسٌة (إشعٌا  ،)9 -6 :11تدل على درجة بماء طبٌعة اإلنسان على حٌوٌتها كما
خرجت من ٌدي خالمها :فالرجاء لم ٌمت (رومة ).20:8
ج) اإلنسان مصٌره الموت:
"ألنن تراب وإلى التراب تعود" (تكوٌن  .)19 :3فبدالً من أن ٌؤخذ آدم الحٌاة
اإللهٌة بمثابة عطٌة ،لد أراد أن ٌتصرؾ هو فً حٌاته ،وأن ٌؤكل من ثمرة الشجرة،
حتى ٌصٌر الهاً .وبهذا العصٌان ،لمد انفصل اإلنسان عن مصدر الحٌاة .فبعد أن
كان علٌه أن ٌعانً الموت ٌوما ً عبورا ً بسٌطا ً نحو هللا فحسب ،إذا به ٌتحول إلى
مجرد ظاهرة طبٌعة .ولما صار الموت حتمٌا ً ال مرد له ،ؼدا ٌعنً العماب ،والموت
األبدي .وهذا ما ٌرمز أٌضا ً إلٌه النفً (السبً) من الفردوس .وحٌث إن اإلنسان لد
رفض الناموس الباطنً أي "ذاتٌة هللا" فٌه ،فمد صار متروكا ً لمدرته "الذاتٌة
الخاصة" الخداعة .وٌروي التارٌخ السمطات المتبلحمة لذلن الذي إذ تو ّهم أنه
معرض للموت .ومع ذلن ،فإن حلم الحٌاة
ٌتساوى مع هللا ،أفضى حتما ً إلى كابن
ّ
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المكتملة لم ٌتبلش .فاهلل ٌعود فٌفتح أمام اإلنسان مجددا ً الطرٌك المإدي إلى شجرة
الحٌاة (أمثال  :)30 :11 ،18 :3أي إلى شرٌعته وحكمته ،وهما مصدرا خصوبة
ّ
ولكن هذه الشرٌعة ،ولد هجرت للبه ،تبدو له وكؤنها
لمن ٌضعهما موضع التطبٌك ؛
آتٌة من الخارج (ؼرٌبة عن ذاته).
د) انمسام الضمٌر:
وفً الوالع ،فالشرٌعة التً تدل على موضع الخبلص ،دون أن تستطٌع توفٌره،
تحفر فً اإلنسان انمساما ً ممٌتاً ،وباعثا ً للخبلص فً الولت نفسه :فإن آدم الذي توحد
باطنٌا ً بشركته مع الخالكٌ ،هرب من ذاته بٌنما هو ٌهرب من هللا .إنه ٌختبا من
وجه من ٌنادٌه (تكوٌن  .)9 :3وهذا الخوؾ ،وهو صورة مشوهة من خوؾ هللا
األصٌل ،جالب للعدوى ،ودا ّل على انمسام فً الضمٌر .وهذا التمزق الداخلً ،ما
كان لٌستطٌع ادراكه والسٌطرة علٌه سوى كابن ٌتمتع بوحدة باطنٌةٌ :عبّر بولس
عن ذلن مستنٌرا ً بالروح :ففً الرسالة إلى أهل رومة نرى بولس ٌصؾ "األنا"
الخاضع لمبضة الخطٌبة ،والمستمر فً الوجود خالٌا ً من الروح مع أنه ال ؼنى له
عنه .وما أشبهه بمن لطع عنمه والٌزال حٌاً ،فهو واعٍ الضطرابه" :لكنً بشر بٌع
لٌكون للخطٌبة .وحما ً ال أدري ما أفعل :فالذي أرٌده ال أفعله ،وأما الذي أرؼب عنه
فؤٌاه أفعل" (رومة  .)15 -14 :7وبٌنما اإلنسان ال ٌنمطع فً لرارة نفسه عن
التعاطؾ مع ناموس هللا ،وهو الذي ترن الخطٌبة تسكن فٌهٌ ،رى أن الجسد ٌجعل
سً للبه( .أفسس  )18 :4وٌستعبد جسمه
إدركه "بشرٌاً" (كولسً  ،)18 :2وٌم ّ
بحٌث ٌدفعه إلى اإلتٌان .بؤعمال الجسد الفاسدة (رومة  .)13 :8وهكذا ٌبدو له أنه
ٌسٌر نحو الهبلن ال محالة .ولكن ال ٌظل األمر على هذا النحو ،ألنه بفعل أٌمان
ٌمكن التبلع الخاطا من عبودٌة الخطٌبة .ولكن لبل الوصول إلى فعل اإلٌمان هذا،
ٌبمى الخاطا على حالة ؼربة عن ذاته .فما ٌنمصه هو مبدأ وحدته وشخصانٌته :أي
الروح .ونراه على لسان بولس ٌنادي المخلّص بهذا الصراخ الذي سبك أن تردد
صداه طوال العهد المدٌم" :ما أشمانً من إنسان" فمن لً بمن ٌنمذنً من هذا الجسد
الذي ٌصٌر بً إلى الموت؟" (رومة  .)24 :7وبهذا الصراخ ٌصل الخاطا إلى
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خاتمة المطاؾ ،فبٌنما هو لد رفض لبول الحٌاة كعطٌةٌ ،لمس فشله فً الحصول
علٌها بمواه الذاتٌة ،فٌدٌر وجهه أخٌرا ً صوب الذي تؤتً منه النعمة .فها هو مرة
أخرى فً وضعه األساسً كمخلوق ،إال أن الحوار الذي ٌستؤنفه ٌدور من ثم بٌن
خاطا ومخلصه.
2.عبد هللا:
تعرؾ بولس على هذا المخلّص ،على أثر أبناء الجماعات المسٌحٌة األولى ،وكان
ّ
إشعٌا لد أعلن عنه فً نبوءته تحت سمات عبد هللا .إذ إنه عند فرح االنتصار
الفصحً لم ٌكن المسٌحٌون لٌدٌروا نظرهم نحو وصؾ مهٌب للمسٌح الملن ،أو
البن اإلنسان المم ّجد ،فلم ٌكونوا فً حاجة إلى إنسان خارق الطبٌعة ،بل إلى
اإلنسان الذي ٌحمل وٌرفع خطٌبة العالم.
أ) أمٌن هلل حتى الموت:
ٌسر فً عبده" :لد جعل روحه علٌه ...لٌؤتً فً أمانة بالحك لؤلمم (إشعٌا
إن هللا ّ
 .)3 -1 :42وبٌنما هو ٌبدو مستنفذا ً لواه ومتحمبلً التعب عبثاًٌ ،عرؾ أن هللا ٌمجده
باستمرار ( .)5 -4 :49وهو مطٌع أسوة بالتلمٌذ الذي ٌفتح هللا أذنٌه كل صباح ،إنه
ال ٌماوم ،حتى تحت ضؽط اإلهانات ،ألن ثمته باهلل ال تتزعزع (.)7 -4 :50
وعندما حلّت ساعة التضحٌة لُ ّدِم ،وهو خاضع ولم ٌفتح فاه ،كشاة سٌك إلى الذبح
ٌجرونه ،لم ٌفتح فاه" (إشعٌا  .)7 :53وحٌن ٌستمبل
وكحمل صامت أمام الذٌن
ّ
تماما ً مشٌبة هللا التً تلمى علٌه عبء كل جرابم البشرٌ ،سلم للموت نفسه (:53
 .)12هذا هو العبد األمٌن ،آخر البمٌة فً اإلنسانٌةٌ ،عود بطاعته إلى عمد الرباط
الذى فصمه آدم ،وبمبوله الموت إنما ٌظهر الطابع المطلك لهذا الرباط.
ب) إنسان اآلالم:
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لد حطت المتاعب واآلالم على آدم الخاطا ،والعبد ٌحمل خطاٌانا وأوجاعنا (إشعٌا
 .)3 :53وزٌادة على ذلن ،فإن الذي كان علٌه أن ٌسود على الحٌوانات ،أصبح
ٌتشوه منظره أكثر من اإلنسان" (إشعٌا  ،)14 :52إنه "دودة ال
شبٌها ً بهم" ،هكذا
ّ
إنسان" (مزمور ).7 :22
جـ) أمام المجتمع:
"مزدرى ومخذول من الناس" (إشعٌا  ،)3 :53لد لفظ الجمٌع العبد فً النهاٌة،
دهش منه معاصروه ،وذعروا فاعتمدوا أن فشبلً ولع ( .)14 :52ولكن بواسطة
نبٌه جعلهم هللا ٌتعرفون فٌعترفون بالمٌمة التكفٌرٌة والخبلصٌة لهذه التضحٌة:
"جرح ألجل معاصٌنا ،وسحك ألجل آثامنا ،فتؤدٌب سبلمنا علٌه وبشدخه شفٌنا"
( .)5 :53ومن خبلل اإلنسان المتؤلمٌ ،ستشؾ النبً هذا الوسٌط الذي ٌصلًّ من
أجل الخطؤة ،والضحٌة التً تبرر الكثٌرٌن ( .)11 :53فمن خبلل موت العبد،
بره،
ٌستطٌع آدم أن ٌعترؾ بؤن الخطٌبة لد هزمته ،وفً اللحظة التً ٌنزل فٌها عن ّ
عندبذ ٌتحمك الخبلص :إن عمل الرب ال ٌصبح مجدٌا ً إال خبلل المعاناة األخٌرة
لئلنسان الذي انصرؾ عنه جمٌع البشر .ففً الحمٌمة لٌست الحٌاة نتٌجة طمع،
ولكنها ثمرة جدٌدة على الدوام للبذل الم ّجانً.
د) العبد ٌسوع المسٌح:
إن نبوءة العبد ،ضمنٌّة فً كثٌر من الترانٌم المسٌحٌة المدٌمة .فهذه الترانٌم جمٌعها
تل ّخص وجود المسٌح فً ملحمة ذات وجهٌنٌ ،مثبلن شماء االنسان ،وعظمته:
االتضاع ،ثم االرتفاع (فٌلبً  ،11 -6 :2عبرانٌٌن  ،3 :1رومة  4 -3 :1الخ.)...
فإن الذي ظل طوال حٌاته ٌتؽذى من إرادة اآلب ،بدالً من أن ٌتمسن بؽٌرة برتبته
المساوٌة للرب ،اتخذ وضع العبد ،وصار على مثال البشر ،بل تواضع أكثر فؤطاع
حتى الموت ،والموت على الصلٌب .وألن ٌسوع كامل فً طاعته ،سلن مسلن آدم
الحمٌمً ،فدخل فً العزلة الكاملة ،لٌصبح أبا الجنس الجدٌد وٌنبوع الحٌاة الدابم.
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وهو الذي ٌمدّمه بٌبلطس البنطً فً الشرفة مرتدٌا ً لباس ملن السخربة ،لاببلً "ها
هوذا الرجل! "(ٌوحنا  .)5 :19هذا هو درب المجد .ومن خبلل تلن الصورة
المشوهة بفعل خطٌبة اإلنسانٌ ،نبؽً له أن ٌعترؾ بابن هللا الذي "جعله هللا خطٌبة
ّ
بر هللا" ( 2كورنتس ).21 :5
من أجلنا ،كما نصٌر به ّ
ثالثاً :على صورة المسٌح
إن آدم الخاطا ال ممكنه أن ٌعود بالكامل إلى ما هو فً األصل الحك" -على صورة
هللا"  -ما لم تتم إعادة تشكٌله "على صورة المسٌح" :لٌس فمط على صورة الكلمة،
ولكن على صورة المصلوب ،هازما ً الموت .إن المٌم المبٌّنة فً االصحاح الثانً من
كتاب التكوٌن سنجدها من جدٌد منمولة على شخصٌة المسٌح.
1.طاعه اإلٌمان لٌسوع المسٌح:
لم ٌعد على اإلنسان أن ٌوجه طاعته وتمجٌده نحو هللا مباشرة ،وال نحو الشرٌعة
التً أعطٌت لئلنسان الخاطا رحمة له ،ولكن ٌنبؽً أن ٌوجههما نحو الذي أتى
لٌؤخذ صورة اإلنسان (راجع رومة  .)13 -5 :1فالعمل الوحٌد الواجب هو أن
نإمن بالذي أرسله هللا (ٌوحنا " .)29 :6ألن الوسٌط بٌن هللا والناس واحد ،أال وهو
المسٌح ٌسوع اإلنسان ( 1تٌموتاوس  .)5 :2ووحٌد هو اآلب الذي نحوه ٌماد
المإمنون لتكون لهم باالبن الحٌاة وفٌرة والى األبد.
أولوٌة المسٌح:
ّ 2.
وإذا كان المسٌح ٌعطً حٌاة اآلب ،فذلن ألنه "هو البدء وبكر من لام من بٌن
األموات ...ولد شاء هللا أن ٌحل به الكمال كله ،وبه شاء أن ٌصالح كل موجود،...
فهو الذي حمّك السبلم بدمه على الصٌب (كولسً  .)20 -18 :1ان االنمسامات
التً تصٌب اإلنسانٌة الخاطبة لٌست مجهولة ،ولكنها من اآلن فصاعدا ً ٌمكن التؽلّب
لكابن فً المسٌح" :فلم ٌبك بع ُد
علٌها ،وهً تعرض لكابن جدٌد ،وفكَ بُع ٍد جدٌد ،أي
ٍ
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ذكر أو أنثى ،ألنكم جمٌعا ً واحد فً المسٌح ٌسوع"
ٌهودي أو ٌونانً ،عبد أو حرٌ ،
(ؼبلطٌة  .)28 :3كان الفارق بٌن الجنسٌن لد استحال إلى صراع ،وأخذ التمزق
بٌن الزوجٌن فً االتساع على صورة انمسامات اجتماعٌة وعنصرٌة .وعندما
اكتشؾ اإلنسان ما له من وحدة فً المسٌح ،أمكنه التؽلب على األوضاع اإلنسانٌة.
فكل من الحرٌة أو االستعباد ،الزواج أو البتولٌة ( 1كورنتس  ،)7له معناه ،وله
لٌمته فً المسٌح ٌسوع .إن بلبلة اللؽات التً كانت ترمز إلى انمسامات وتشتّت
البشر ،لد تؽلّبت علٌها لؽة روح المدس التً ٌمنحها المسٌح باستمرار .وٌتحمّك
تنوع المواهب الروحٌّة لمجد اآلب.
التعبٌر عن هذه المحبة عن طرٌك ّ
3.االنسان الجدٌد:
هو أوالً المسٌح شخصٌا ً (أفسس ،)15 :2ولكنه أٌضا ً كل مإمن فً الرب ٌسوع.
ولم ٌعد وجوده مسخرا ً للجسد ،بل هو انتصار دابم للروح على الجسد (ؼبلطٌة :5
 ،25 -16رومة  .)13 -5 :8وإذا اتحد جسم المسٌحً بالذي اتخذ "جسدا ً بشرٌاً"
(كولسً  .)22 :1واشترن بالعماد فً موت ٌشبه موت المسٌح (رومة ،)6 -5 :6
فإنه ٌصبح مٌتا ً من أجل الخطٌبة (رومة  ،)10 :8وجسده هذا الحمٌر ٌصبح على
صورة جسد المسٌح المجٌد (فٌلبً " ،)21 :3جسما روحانٌاً" ( 1كورنتس :15
 .)44ان عمله ٌتجدّد وٌتحول (رومة  ،2 :12أفسس  ،)23 :4إنه ٌعرؾ كٌؾ
ٌحكم (رومة  ،)5 :14فً ضوء الروح الذي ٌعبّر عن اختباراته :ألٌس له فكر
معرضا ً للموت العادي،
المسٌح ذانه ( 1كورنتس )16 :2؟ إن كان اإلنسان ال ٌعود ّ
ألن اإلٌمان لد أودع فً للبه بذور الخلود ،إال أنه ٌنبؽً أن ٌموت باستمرار ،عن
"اإلنسان العتٌك" ،باتحاده بٌسوع المسٌح الذي مات مرة من أجل الجمٌع .فحٌاته
جدٌدة ،وهكذا " فنحن جمٌعا ً نعكس صورة مجد الرب بوجوه مكشوفة كؤنها مرآة،
فنتحول إلى تلن الصورة ،وهً تزداد مجدا ً على مجد ،وهذا من فضل الرب الذي
هو روح ( 2كورنتس .)18 :3فاالنسان الجدٌد ٌنبؽً أن ٌنمو باستمرار ،بؤن ٌترن
المشوهة تظهر
صورة المسٌح الوحٌدة تبدّله :فمن خبلل صورة اإلنسان العتٌك
ّ
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ظهورا ً أفضل الصورة المجٌدة لئلنسان الجدٌد ،صورة ٌسوع المسٌح ربنا ،وبهذا
"ٌتجدد اإلنسان على صورة خالمه" (كولسً ).10-9:3
4.وأخٌرا ً فإن الخلٌمة:
التً أخضعت للباطل ،ال طوعاً ،والتً تبن إلى الٌوم معنا من آالم المخاض ،لم
تمطع الرجاء ،ألنها هً أٌضا ً ستعتك من عبودٌة الفساد ،لتشارن أبناء هللا حرٌتهم
ومجدهم .وإذا كان هذا السعً ٌظ ّل شالا ً من جراء الخطٌبة ،فإن الرجاء ٌعود فٌرفع
لٌمته ،إذ ٌتجلى فً المجد األخٌر (رومة  .)30 -18 :8وعندما ٌباد آخر االعداء
وهو الموت ،فإن االبن ٌسلّم الملن إلى هللا اآلب ،فٌكون هللا كل شًء فً كل شًء
( 1كورنتس ).28-24 :15
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اَشقاق
ممدمة
العهد المدٌم
تحول األلسام الطبٌعٌة إلى انشمالات:
1.الخطٌبة ّ
عرض شهادته للخطر:
2.اإلنشماق ٌهدد حٌاة اٌمان الشعب المختار وٌُ ّ
العهد الجدٌد
1.االنشمالات الناجمة عن المواهب الروحٌّة:
تشوه شهادة الكنٌسة:
2.االنشمالات ّ ِ

ممدمة
ُّ
(تمزق) عن البدعة .انه ٌموم على
إن فارلا ً بسٌطا ً ٌمٌز ،فً  1كورنتس ،االنشماق
خبلفات ترمز الٌها تلن التً ثارت فً إسرابٌل ،وتتنالض مع طبٌعته بوصفه
"جماعة الرب" ( 1أٌام  ،)8 :28وتصٌب الكنٌسة بالتجزبة إلى عشابر متعارضة
ومتنالضة مع جوهرها كجسد المسٌح.
العهد المدٌم
تحول األلسام الطبٌعٌة إلى انشمالات:
1.الخطٌبة ّ
ٌُ ِع ُّد انمسام (توزٌع) البشر إلى شعوب ولؽات ،وأوضاع بٌبٌة متمٌزة ،وضعا ناشبا ً
من الطبٌعة (تكوٌن  ،)10 ،1 :9 ،28 :1وممهدا ً لتارٌخ الخبلص (تثنٌة -8 :32
 .)9إال أن الخطٌبة تجعل منه مصدرا ً لعدٌد من الصراعات .ولهذا السبب فإن
تعبر عن االنمسام كثٌرا ً ما تإخذ بمعناها المستهجن الدال على تمزٌك
األلفاظ التً
ّ
للوحدة (مزمور  ،10 :55راجع تكوٌن  ،7 :49مراثً  ،)16 :4وكل تشتُّت ٌمع
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عمابا ً لكبرٌاء البشرٌة (تكوٌن  .)9 -1 :11ومع إبراهٌم الذي بذرٌته ستتبارن كل
األمم (تكوٌن  ،18 -17 ،22 ،15 :13 ،7 :12راجع ؼبلطٌة ٌ )16 :3فتتح
عهد لتجمٌع المإمنٌن (ؼبلطٌة  )9 -7 :3وإستعادة الوحدة فً البشرٌة .ولكن ما
أكثر الصراعات التً تمع مع ذلن لبل إتمام التج ّمع األخٌر من حول الحمل (رإٌا
)!9 :7
عرض شهادته للخطر:
2.اإلنشماق ٌهدد حٌاة اٌمان الشعب المختار وٌُ ّ
إن وحدة الشعب المختار ،المزعزعة من الوجهة االجتماعٌة ( 2صموبٌل ،5 :5
 6 :15و  41 :19 ،13إلى  ،)2:20كانت مإسسة على وحدة فً اإلٌمان :إنه
العهد مع هللا ،لبل أي اعتبار آخر كان ٌربط األسباط المتحدة فً شرٌعة واحدة
بعٌنها ،وفً عبادة واحدة بذاتها (خروجها ٌ ،8 -4 :24شوع  .)24إن حاالت الحج
إلى األماكن الممدسة ،والتجمعات الموسمٌة حول معبد مركزي واحد (شكٌم ،شٌلو...
ثم هٌكل أورشلٌم) كانت كفٌلة بصٌانة وحدة األسباط وبمابها على مستواها الدٌنً.
وعلى العكس ،إنها خطٌبةٌ ،مترفها سبط ،أن ٌتهرب من الحرب الممدسة (عدد :32
 ،23لضاة  ،)23 :5وأن ٌنشىء مكانا ً للعبادة ٌنافس المعبد المركزي (ٌشوع :22
 )29فٌما أن اإلنمسام إلى مملكتٌن متمٌزتٌن ،لٌس م ّما ٌإخذ علٌه من حٌث انه
حدث سٌاسً ،لكنه ٌإخذ علٌه من حٌث انه بادرة من هللا ( 1ملون ،39 -31 :11
 2 ،24 :12ملون  ،)21 :17الذي ٌعالب على هذا النحو ذنوب سلٌمان ( 1ملون
 .)33 :11ومن ثم فإن التندٌد بالمطٌعة وارد من حٌث إنها انشماق دٌنً :فخطٌبة
ٌاربْعام كانت فً تحوٌل بنً اسرابٌل عن المعبد المركزي فً أورشلٌم ،بإلامة
ُ
معابد منافسة له ( ،)28 -27 :12ثم فً تركٌز الحضور اإللهً على لاعدة على
ٌعرض بعض االلتباسات الوثنٌة ( 28 :12و :16 ،9 :14 ،32
شكل ثور ،مما ّ
 2 ،26ملون  ،16 :17 ،29 :10هوشع  ،)6 -5 :8وفً إلامة كهنة فً بٌت إٌل
من خارج سبللة الوي ( 1ملون  ،33 :13 ،31 :12راجع  2أٌام .)12 -4 :13
إن بعض النصوص ،التً ترجع إلى السبً ،وتب ِ ّ
شر بإعادة الوحدة بٌن اسرابٌل
وٌهوذا ،توحً بؤن االنشماق ٌُعٌك لٌس حٌاة إٌمان الشعب الممدس فحسب ،بل
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وأٌضا ً لوة شهادته أمام األمم (إشعٌا  .)8 :44 ،12 -10 :43وحتى تتجمع األمم
مع اسرابٌل فً صهٌون (إرمٌا  ،)17 :3ال بد لهوذا من أن ٌسٌر مع إسرابٌل (:3
 ،18راجع إشعٌا  ،14 ،12 ،11حزلٌال 12 -11 :37و .)28فوحدة الشعب
الممدس أشبه بانعكاس لوجدانٌة إلهه وبالشهادة لها.
العهد الجدٌد
"ان ٌسوع جعل آٌة (عبلمة) ٌنكرونها" (لولا  ،)34 :2فهو ٌثٌر االنمسام (:12
 )51حتى داخل األسر (راجع اآلٌتٌن  52و  ،)53فٌما بٌن من هم له ،ومن هم
عكر على هذا النحو إال
علٌه (راجع ٌوحنا  )19 :10 ،16 :9 ،43 :7ؼٌر أنه ال ٌُ ِ ّ
سبلما ً وهمٌا ً أو سبلما ً طبٌعٌا ً محضاً ،ألنه أتى "لٌجمع المتفرلٌن" (ٌوحنا ،52 :11
راجع  ،)16 :10و "لٌمهر البؽض" ،ولٌحطم الحدود التً تفرق ،ولٌمٌم السبلم
ب واحد ،وأعضاء جس ٍد واحدٌ ،حٌٌهم روح
الحمٌمً بٌن الناس ،بؤن ٌجعلهم أبناء آ ٍ
واحد بعٌنه (أفسس .)18 - 14 :2على أن االنمسام المحتمل فً هذا الجسدٌ ،بدو
على جانب .من الفظاعة ( 1كورنتس  :)25 :12إنه ثمرة من أعمال "الجسد"
(ؼبلطٌة  ،20 :5راجع  1كورنتس  )4 -3 :3وأصل للخطٌبة.
1.االنشمالات الناجمة عن المواهب الروحٌّة:
الشر فً االنمسامات بٌن المإمنٌن ،خاصة فً كورنتس (1
ٌواجه المدٌس بولس
ّ
كورنتس  ،)25 :12 ،19 -18 :11 ،10 :1فٌكتب" :أترى هل المسٌح انمسم؟".
َأولٌسوا باسمه لد نالوا العماد ؟ وهو وحده الذي خلصهم بموته؟ ( .)13 :1إن
أصحاب الدسابس لٌسوا فً الحمٌمة "بحكماء" ( )6 :2وال "بروحانٌٌن" (،)1 :3
وٌندد بولس الرسول بالخبلفات التً تثٌرها حماسة ؼٌر نظامٌة من أجل المواهب
التً تبهر األنظار .إنهم ٌنسون المنبع اإللهً الوحٌد لشتّى المواهب ،والبناء الحسن
الذي ٌهدؾ إلى الروح عندما ٌوزع كٌفما ٌشاء ( .)11 :21على أن البعض من
ذوي النهم واألنانٌن على موابد المحبةٌ ،ضاعفون معثرة االنمسام على خطورتها
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( 22 :11و  .)32 -27وأخٌراً ،فإن الجمٌع ٌتجاهلون أكبر المواهب الروحٌة
( ،)31 :12الموهبة الوحٌدة التً ال ؼنى عنها ( )3 -1 :13موهبة المحبة األخوٌة
فهً ،اذ تو ّحد االتحاد مباشرة ،وتبنً الصبلح ( ،)1 :8تستبعد االنمسام.
تشوه شهادة الكنٌسة:
2.االنشمالات ّ ِ
تمس وحدة اإلٌمان (إال أنها تهدده كلما تتبع أو تتمدّم
إن التمزلات الداخلٌة ،ولو لم
ّ
دعاٌة بدعة) ،تنالض طبٌعة الكنٌسة رؼم أنها تجرح المحبة .وٌرى ٌوحنا نتٌجة
هامة تترتب على هذا المفعول الثانً :تعطٌل الشهادة التً ٌجب أن تمدمها الكنٌسة
للمسٌح ،ما دام الناس من خبلل المحبة المتبادلة بٌن المسٌحٌٌن سٌعرفون أنهم
تبلمٌذه (ٌوحنا  .)35 :13ولعل الممٌص ؼٌر المخٌط ،والذي "لم ٌُ ّ
مزق (-23 :19
ٌ ،)24عنً أن ٌسوع هو الحبر األعظم لذبٌحته ،وأن كنٌسته ال تمبل االنمسام .وعلى
كل حال ولد ض ّحى بذاته ( ،)19 :17لٌكون أتباعه واحداً ،ولٌُظهروا على هذا
النحو للعالم شركة المحبة التً أنشؤها المرسل من لبل اآلب ( 21 :17و ).23
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اوثاٌ
أوالً :التحرر من األوثان
ثانٌاً :مفهوم عبادة األوثان
1.اآللهة األخرى:
2.بطبلن األوثان:
3.عبادة األوثان تجربة دابمة:

أوالً :التحرر من األوثان
ٌعتبر الكتاب الممدس -بنوع ما -تارٌخ تحرٌر شعب هللا من األوثان .لمد "أخذ" هللا
إبراهٌم ذات ٌوم بٌنما كان "ٌخدم آلهة أخرى" (ٌشوع ٌ ،3 -2 :24هودٌت -6 :5
 .)8وهذه المطٌعة الجذرٌة التً حممها إبراهٌم ،كان على ذرٌته أن تموم بها بدورها
(تكوٌن ٌ ،4 -2 :35شوع  )23 -14 :24وأن تجدد باستمرار اختٌارها بؤن تتبع
االله الواحد بدالً من أن "ٌمتفوا الباطل" (إرمٌا  .)5 -2 :2ولد تتسلل الوثنٌة بالفعل
داخل عبادة "ٌهوه" نفسها .فمنذ الوصاٌا العشرٌ ،حرم على إسرابٌل صنع الصور
والتماثٌل المنحوتة (خروج  ،5 -3 :20تثنٌة  )20 -15 :4ألن اإلنسان وحده هو
صورة هللا األصٌلة (تكوٌن  .)27 -26 :1وعندما نحتوا العجل الذهبً -على سبٌل
المثال -لٌمثل الموة االلهٌة ،احت ّد ؼضب هللا علٌهم (خروج  1 ،32ملون ،28 :12
راجع لضاة  )18 -17ووبخهم األنبٌاء بتوبٌخات ساخرة (هوشع .)2 :13 ،5 :8
ان هللا لٌعالب الخٌانة سواء أكان ذلن بعبادة آلهة أخرى مزٌفة أم بتصوره هو ذاته
(تثنٌة  .)13انه ٌترن الذٌن ٌتركونه أو ٌصورونه تصوٌرا ً خاطباً ،فٌسلمهم إلى
الببلٌا الوطنٌة (لضاة  2 ،15 -11 :2ملون  ،12 -7 :17إرمٌا ،35 -28 :32
حزلٌال  .)23 ،16،20وعندما حصلت نكبة السبً لتثبٌت هذه النظرة النبوٌة
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للتارٌخ ،عاد الشعب إلى صوابه دون أن ٌختفً مع ذلن ،بوجه لاطع ،كل عابد
للوثن (مزمور  ،)7 :31وكل كافر باهلل (مزمور  4 :10و  .)13 -11وأخٌراً ،فً
زمن المكابٌٌن ،لامت عبادة األوثان (1مكابٌٌن  )43 :1فً انّباع حضارة وثنٌة ال
تتفك مع اإلٌمان الذي ٌنتظره هللا من ذوٌه ،ولذا وجب االختٌار بٌن األوثان
واالستشهاد ( 2مكابٌٌن  18 :6إلى  ،42 :7راجع دانٌال ٌ .)3نهج العهد الجدٌد
النهج ذاته ،فإن المإمنٌن" ،ولد رجعوا عن األوثان لٌعبدوا هللا الحً الحمٌمً" (1
معرضٌن لتجربة السموط فً الوثنٌة التً تتفشى فً
تسالونٌكً  ،)9 :1ال ٌزالون ّ
كل أمور الحٌاة (راجع  1كورنتس  .)30 -25 :10وللدخول إلى الملكوتٌ ،تحتم
الهروب من عبادة األوثان ( 1كورنتس  2 ،14 :10كورنتس  ،16 :6ؼبلطٌة :5
ٌ 1 ،20وحنا  ،21 :5رإٌا  .)15 :22 ،8:21والكنٌسة تواصل معركتها ببل
رحمة ضد عالم ٌجذبها دوما ً نحو عبادة "صورة الوحش" (رإٌا :16 ،14 :13
 ،)2وٌستمٌلها إلى السكوت على الامة "رجاسة الخراب" فً هٌكل هللا (متى :24
 ،15راجع دانٌال ).27 :9
ثانٌاً :مفهوم عبادة األوثان
لم ٌحاول إسرابٌل أن ٌتجاوب بؤمانة مع نداء هللا له فحسب ،بل أخذ ٌفكر فً طبٌعة
"األوثان البكم" ( 1كورنتس  )2 :12التً تجتذبه .وسٌصل الشعب تدرٌجٌا ً إلى
التعبٌر الدلٌك عن بطبلن األوثان.
1.اآللهة األخرى:
ان هذا التعبٌر ،المتداول حتى عصر إرمٌاٌ ،عطً انطباعا ً بؤن إسرابٌل ٌمبل وجود
آلهة أخرى ؼٌر ٌهوه .والكبلم هنا ،لٌس عن خرافات ناجمة من دٌانات أخرى تكون
لد امتزجت بعبادة ٌهوه الشعبٌة ،كما هو الحال فً "أصنام األسرة" (ترافٌم) التً لها
مكانتها ،خاصة لدى النساء (تكوٌن  1 ،35-19 :31صموبٌل  ،)16-13 :19أو
فً الحٌة النحاسٌة (نحشتان) ( 2ملون  ،)4 :18وانما الممصود "باآللهة األخرى"
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عدد من آلهة البعل الكنعانٌٌن التً صادفها إسرابٌل عند استمراره فً أرض المٌعاد.
وبدأت حٌنبذ معركة ببل هوادة ضد البعل .وكان لجدعون الشرؾ الخالد بالامة هٌكل
ٌهوه مكان الهٌكل الذي د ّ
شنه أبوه للبعل (لضاة  .)32 -25 :6فاذا تكلم اسرابٌل
عن "آلهة أخرى" ،فإنما ٌفعل هذا لٌصؾ معتمدات اآلخرٌن (راجع  2ملون :5
 )17فهو من ناحٌته ال ٌتطرق الٌه الشن فً أن ٌهوه هو الهه األوحد (راجع خروج
 ،6 -3 :20تثنٌة ).35 :4
2.بطبلن األوثان:
وتستمر المعركة الطاحنة ضد األوثان ،متخذة طابعا ً ذهنٌا ً فً محاولة جادة الظهار
"بطبلن األوثان" (مزمور  1 ،10 :81أخبار  .)26 :16بسخر اٌلٌا ،ولو بتعرٌض
حٌاته للخطر ،من اآللهة الذٌن ال ٌستطٌعون اشعال نار المحرلة ( 1ملون :18
 .)40 -18وٌتضح للٌهود الذٌن فً السبً ان األوثان ال معرفة لها ،ما دامت
عاجزة عن التنبإ بالمستمبل (أشعٌا  ،)5 :48وأن ال خبلص ٌرتجى منها (:45
ٌصور اله لبلً وال ٌكون بعدي" ( .)10 :43فاذا كان حالها
" ،)22 -20ولم
ّ
هكذا ،فهذا ٌرجع إلى أن ال وجود لها حمٌمٌاً ،وما هً اال من صنٌع اإلنسان .وعندما
ٌسخر األنبٌاء باألوثان المصنوعة من خشب أو حجارة أو ذهب (عاموس ،26 :5
هوشع  ،6 -4 :8إرمٌا  ،5 -3 :10أشعٌا  ،)20 -9 :44 ،7 -6 :41فإنهم ال
ٌندّدون بصورة رمزٌة وحسب ،بل بالفساد المابم فً استبدال عبادة الخالك بعبادة من
صنعة الٌدٌنٌ .لمً كتاب الحكمة الضوء على نتابج عبادة األوثان هذه (حكمة ،13
 .)14انها ال تثمر اال الموت ،ما دام انها تعنً ترن هللا ،ذان الذي هو الحٌاة .وفً
الولت نفسهٌ ،مدم كتاب الحكمة هذا للمإمن تفسٌرا ً عن نشؤة هذا الفساد .لمد بدأ بتؤلٌه
الموتى والشخصٌات البارزة ( ،)21 -12 :14أو عبد لوى الطبٌعة ،التً كانت
مو ّجهة باألحرى لتمود اإلنسان نحو خالمها ( .)10 -1 :13وٌتابع بولس هذا التندٌد
بعبادة األوثان ،مرجعا ً اٌاها إلى عبادة الشٌاطٌن" :ما ٌذبح لؤلوثان إنما ٌذبح
للشٌاطٌن" ( 1كورنتس  .)21 -20 :10وأخٌراً ،فً دفاع مرٌع ٌندد بولس بخطٌبة
البشر الشاملة ،الذٌن بدالً من التعرؾ على الخالك من خبلل خلٌمته ،لد استبدلوا
208

بمجد هللا الخالد صورا ً تمثل خبلبمه ،ومن هنا كان انحطاطهم فً جمٌع المجاالت
(رومة ).32 -18 :1
3.عبادة األوثان تجربة دابمة:
لم تكن عبادة األوثان حالة عابرة تم اجتٌازها نهابٌاً .إنها تعود للظهور تحت أشكال
مختلفة :فكل مرة ٌكؾ اإلنسان عن خدمة الربٌ ،صبح عبدا ً لمختلؾ األسٌاد :المال
(متى  ،)24 :6الخمر (تٌطس  )3 :2الجشع المابم فً رؼبة السٌطرة على المرٌب
(كولسً  ،5 :3أفسس  ،)5 :5السلطان السٌاسً (رإٌا  ،)8 :13الشهوة والحسد
والبؽض (رومة  ،19 :6تٌطس  ،)3 :3الخطٌبة (رومة  ،)6 :6التمسن الحرفً
بالشرٌعة (ؼبلطٌة  .)9-8:4كل ذلن إنما ٌمود إلى الموت (فٌلبً  ،)19 :3بٌنما
ثمر الروح هو حٌاة (رومة  .)22 -21 :6ووراء كل هذه الرذابل ،التً هً نوع
من عبادة األوثانٌ ،كمن جهل االله األوحد ،الذي هو دون ؼٌره جدٌر بثمتنا.
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اورشهيى
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :الدعوة
ثانٌاً :الدرامة
ثالثاً :نحو أورشلٌم الجدٌدة
العهد الجدٌد
أوالً :أورشلٌم األرضٌّة وتحمٌك الخبلص
ثانٌاً :من أورشلٌم األرضٌة إلى أورشلٌم السماوٌة
1.إن المدٌّس بولس:األداة المختارة:
2.أما الرسالة إلى العبرانٌٌن:
3.بالنسبة لرإٌا ٌوحنا:

ممدمة
ٌكرمها الٌهود والممٌحٌون والمسلمون لدوافع تتبللى
أورشلٌم هً "مدٌنة ممدّسة"ّ .
جزبٌاً .وٌرى المسٌحٌون أن دور أورشلٌم فً المخطط اإللهً ٌتعلّك بالماضً .وأن
المعنى العمٌك الذي حدّده لها العهد الجدٌد ما ٌزال نافذا ً.
العهد المدٌم
أوالً :الدعوة
التعرؾ إلى مدٌنة أوروشالٌم الكنعانٌة ("لاعدة اإلله شالٌم") بواسطة
1.لمد ت ّم
ّ
وثابك أ ّكادٌّة من المرن الرابع عشر لبل المسٌح (رسابل ت ّل العمارنة) .فالتملٌل
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ٌتعرؾ إلٌها كمدٌنة ملكٌصادق ،المعاصر إلبرهٌم (تكوٌن
الخاص بالكتاب الممدّس
ّ
ّ
 ،)//18 :14وربّما طابك بٌن مولعها وجبل مورٌّة حٌث لدّم ابرهٌم ذبٌحته (2
أخبار األٌام  .)1 :3ففً عصر المضاة ،كانت أورشلٌم ما تزال مدٌنة وثنٌّة (لضاة
 ،)/11 :19ألن اإلسرابٌلٌٌن كانوا لد أخفموا فً محاولتهم األولى لفتحها (لضاة :1
 .)21وفً آخر األمر ،أخدها داود من ٌد الٌبّوسٌٌن ( 2صموبٌل  ،)// 6 :5وس ّمى
للعتها "مدٌنة داود" ( ،)9 :5ثم ّ
عززها وجعلها عاصمة سٌاسٌة لمملكته .ولما نمل
إلٌها تابوت العهد ( 2صموبٌل  ،)6ثبّت فٌها معبد األسباط االثنً عشر المشترن،
ولد كان سابما ً فً شٌلو .أما وعد ناتان فمد أ ّكد أن هللا ٌمبل مكان اإللامة ذلن (2
وكرسه
صموبٌل  .)7وأتى سلٌمان فؤكمل على هذا الصعٌد عمل أبٌه فثسٌّد الهٌكل ّ
رسمٌّا ً ( 1ملون  6إلى  )8وهكذا ُحدّدت الوجهة الدٌنٌة لتلن المدٌنة .2.تشؽل
أورشلٌم ،فً األرض الممدّسة .مكانا ً ممٌّزأ .فلمد بمٌت خارج اإلطار العماري
لؤلسباط االثنً عشر .باعتبارها ملكا ً خاصا بسبللة داود .وهً ترمز والعًٌّا،
كعاصمة سٌاسٌة ،إلى وحدة شعب هللا .وهً تُعدّ ،كعاصمة دٌنٌّة ،مركزا ً روحٌّا ً
إلسرابٌل ألن هللا ٌسكن فٌها .على جبل صهٌون ولد اختاره مسكنا ً له (مزمور :78
متكررة .وهذه
 ،)18 - 13 :132 ،/ 68فؤحذ المإمنون ٌصعدون نحوها فً ِحجج
ّ
العبلمة المزدوجة كانت فً أساس طابعها كمدٌنة ممدّسة وٌضفً علٌها دورا ً ربٌسًٌّا
فً إٌمان إسرابٌل ورجابه.
ثانٌاً :الدرامة
وبسبب هذه العبلمة .اجت ُ ِذ َبت أورشلٌم إلى الدرامة التً عصفت بمإسسات شعب هللا
كلّها فً زمن الملون ،فاختبرت بالتناوب نعمة هللا وؼضبه .1.حاالً بعد الذوة التً
ش ّكلها ملن سلٌمان .تح ّملت أورشلٌم عالبة االنشَماق الذي حصل بعد موته .فكتاب
الملون ٌرى فً ذلن عمابا ً من العناٌة اإللهٌة لخٌانات ال َم ِلن ( 1ملون  .)11فإثر
ربطها بٌهوذا ،لبثت المدٌنة عاصمة مملكة مح ّجمة ،وحافظت على هٌكلها .لكن
ٌاربعام أنشؤ فً إسرابٌل معابد رسمٌّة تنافس هٌكل أورشلٌم ( ،)33 26 :12وبعد
ولت ،ألام تؤسٌس السامرة ( )24 :16فً وجهها عاصمة مزاحمة .مما أدّى إلى
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سخ وحدة الدور السٌاسً والدور الدٌنً الذي حمّمه داود .2.لكن معنى أورشلٌم
تف ّ
تحولت
بمً حٌّاً ،خصوصا ً فً نظر مواطنً ٌهوذا األوفٌاء .فبعد سموط السامرةّ .
اآلمال نحوها ،وحاول حزلٌّا أن ٌستمطب إلٌه لبابل الشمال ،وحمّك أول إصبلح
دٌنً ( 2ملون  ،4 -1 :18راجع  2أخبار األٌام  29إلى  ،)31ثم اختبرت المدٌنة
فً عهده خبلصا ً ؼٌر مؤلوؾ لدى ؼزو سنحارٌب ( 2ملون  13 :18إلى :19
خبر ذلن محفورا ً فً األذهان .لمجد المدٌنة الممدّسة (مزمور 5 :48
 ،)36ولد بمً ُ
صر فٌه
  .)9و بعد لرن ،حاول ٌوشٌّا مجدّدا ً أن ٌجمع اإلسرابٌلٌٌن حول معبد تُح َالعبادة بصورة لاطعة ( 2ملون  1 :22إلى  .)25 :23ولد أ ِعدَّت هذه المحاولة
أخٌرة ً فً جملة المحاوالت التً جرت إلنماذ عمل داود الوطنً .3 .وفً الوالع "لم
ٌنثن الربُّ عن ؼضبه العظٌم الذي ؼضبه ...ولال الربّ  :أخذل هذه المدٌنة،
ِ
أورشلٌم ،التً اخترتها والبٌت الذي للت عنهٌ :كون اسمً هنان" ( 2ملون :23
 .)/ 26فرؼم اإلصبلحات الولتٌّة ،لبثت أورشلٌم فً الوالع مدٌنة ؼٌر أمٌنة إللهها،
وهذا حدّد مصٌرها .فهً خابنة من جانب ملوكها الذٌن استسلموا للوثنٌة ( 2ملون
 .)9-3 :21 ،// 2 :16واضطهدوا األنبٌاء ( 2أخبار األٌام  ،21 :24راجع إرمٌا
ي (إرمٌا
 36إلى  .)39فهً خابنة من جانب ملوكها الذٌن احتمروا التعلٌم النبو ّ
ّ
تحط رحالها فً الهٌكل ( 2ملون  /4 :21و  ،7حزلٌال .)8
 ،)20وتركوا الوثنٌّة،
ً البال عن
وهً خابنة أٌضا ً من جانب شعبها .ولد أؼوته المعاهدات الوثنٌة .خل ّ
شرٌعة هللا (إشعٌا  ،/16 :1إرمٌا  .)// 8 :7فـ"كٌؾ صارت المدٌنة األمٌنة زانٌة"
(إشعٌا )21 :1؟ فؽضب هللا سٌنمض علٌها إال فً حال توبة صادلة ،وإشعٌا ال ٌرى
خبلصا ً إال لبمٌّة ممدسة ،بٌنما ٌعد إرمٌا الهٌكل بالمصٌر الذي اللاه معبد شٌلو
(إرمٌا  .)14 :7أما حزلٌال ،فبعد أن جمع فً كلمات خٌانات المدٌنةٌ .ب ِ ّ
ب
شر بعما ٍ
لرر التخلًّ عنها (:10
لرٌب (حزلٌال  ،)14 -1 :24 ،23 ،12-1 :11ألن هللا ّ
 .4 .)// 18هذه النبوات المتوعّدة تلمً نورا ً على معنى خرابها النهابً تحت
صر .إذ هو لضاء هللا الذي ٌتحمك (راجع حزلٌال  1 :9إلى :10
ضربات نبوخذ ن ّ
 .)7وبعد الحدث ،لم ٌبكَ على "ابنة صهٌون " إال أن تعترؾ بذنبها طوٌبلً (مراثً
الشر الذي
 .)2 ،1أما أبناإها ،فإنهم ٌرفعون الدعاء إلى هللا لكً ٌنزل بالوثنٌٌن
َّ
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ألحموه بؤورشلٌم ،مٌراثه (مزمور  .)79وفً ختام هذه الدرامة ،تتعلّك المضٌة التً
تطرح بالمستمبل.
ثالثاً :نحو أورشلٌم الجدٌدة
1.بمحاذاة مجرى الدرامة ،وبمدر ما كان األنبٌاء ٌب ّ
ٌحولون
شرون بخاتمتها ،كانوا ّ
بر
أنظارهم نحو أورشلٌم أخرى .فإشعٌا كان ٌراها لد عادت .بعد المحنة" ،مدٌنة ّ
وأمانة " (إشعٌا  .)/26 :1وإرمٌا كان ٌتبٌّن الٌوم الذي ٌعود فٌه شعب إسراثٌل
لٌعبد هللا فً صهٌون (إرمٌا  6 :31و  .)12أما حزلٌال فمد وصؾ بدّلة مدٌنة
المستمبل ولد ُ
ش ٌِّدت حول صهٌون (حزلٌال  40إلى  ،)46للب بلد فردوسً (:47
مشرعة لؤلسباط االثنً عشر ( ،)35 - 30 :48وتحمل
 1إلى ،)29 :48وأبوابها
ّ
اسم "ٌهوه هو هنا" ( .)35 :48وفً زمن السبً تصبح هذه النظرات المستمبلٌة
وعودا ً عظمى :فؤورشلٌم ستستعٌد ثٌاب العٌد (إشعٌا  17 :51إلى  ،)2 :52بعد أن
فرغ كؤس الؽضب .وبعد أن تشٌّد بفخامة ،وتعود زوجة لٌهوه (.)10-4 :54
تُ َ
سترى أوالدها ٌنمون بشكل عجٌب (ٌ .2.)26 - 14 :49 // 1 :54بدو ان الترمٌم
الذي حصل إثر منشور لورش (عزرا  1إلى  ،)3ثم إعادة بناء الهٌكل (عزرا ،5
 )6لد جعل تحمٌك تلن النبوات فً متناول الٌد .فاألنبٌاء المعاصرون ٌب ّ
شرون بمجد
المدٌنة الجدٌدة وبهٌكلها .ولد دعٌا إلى أن ٌكونا مركز الكون الدٌنً (ححاي -6 :2
 ،9إشعٌا  .)62 ،60والى ح ٍ ّد ما ،أخذت اللوحة تنفصل عن الولابع العادٌّة وتختلط
بصورة الفردوس المستعاد (إشعٌا  :)18 :65فصهٌون ستلد الشعب الجدٌد لكً
تحصل على فرح ال ٌوصؾ ( .)14 -6 :66أما الوالع المحسوس فٌظ ّل مع ذلن
صتها من المحن :فالجدران ظلّت خ َِر َبةً
أل ّل لمعاناً،
واستمرت المدٌنة فً رإٌة ح ّ
ّ
طوٌبلً (راجع مزمور  ،)18 - 14 :102 ،20 :51وكان على ه ّمة نحمٌا أن تعٌد
بنٌانها (نحمٌا  1إلى  .)12فبدافع المر ّممٌن ،أصبحت أورشلٌم "للعة الشرٌعة" ،ولد
ت ّم عزلها على لدر اإلمكان من التؤثٌرات األجنبٌة (راجع نحمٌا  .)13لكن عاصمة
ً ها ّم .3.فً ذلن الولت،
المماطعة الصؽٌرة هذه ،نُ ِز َ
ع عنها مذ ذان ك ّل دور سٌاس ّ
حمّمت أورشلٌم دعوتها جوهرٌّا على الصعٌد الدٌنً .فالٌهود ٌتطلّعون نحوها من كل
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جانب (دانٌال  ،)11 :6وٌصعدون إلٌها للح ّج (مزمور  ،)122وٌفرحون جدًّا من
أن ٌمكثوا فٌها (مزمور  )84ذان الزمن هو زمن الطموس الجمٌلة فً الهٌكل
ُعً
(سٌراخ  .)21-1 :50فالمزامٌر تتؽنّى ببٌت ٌهوه (مزمور  ،)48 ،46ولد د َ
لكً ٌصبح أم األمم جمٌعا ً (مزمور  .)87ومن خبلل التبلعب بمعنى اسمها
(ٌروشاالٌم)ٌُ ،تَمنّى لها السبلم (شالوم :مزمور  ،)9 - 6 :122وتدعى لكً تسبّح
الربّ (مزمور .)//12 :147أما نصوص األنبٌاء األخٌرة ،فهً تجعل منها مسرح
الدٌنونة األخٌرة (ٌوبٌل  .)17 - 9 :4ومابدة الفرح الممدّمة لئلنسانٌة بكاملها (إشعٌا
 ،)// 6 :25وتذكر خبلصها وتجلٌّها النهابً (زكرٌا  ،)14 ،12وتدعوها إلى الثمة
(بارون  30 :4إلى  .)9 :5إذ تصؾ السعادة التً ٌخصها هللا بها بؤلفاط ؼنابٌة.
فهً ستعرؾ المحنة بعد ذان ،فً أٌام الملن أنطٌوكس الذي سٌدنّسها ( 1مكابٌّون
 .)40 -36 :1لكن أسفار الرإٌا الٌهودٌّة ستمدّم صورة خرافٌّة ج ّدا ً عن المدٌنة
المستمبلٌّة .تتنالض مع الوالع التارٌخً الباهت ؼالباً .ففً رأي األسفار الرإٌوٌة،
هنان أورشلٌم سماوٌّة ،لٌست مدٌنة داود إال نسحة نالصة عنها .ففً األٌام األخٌرة،
سٌعلن هللا عن هذه األورشلٌم وٌنزلها على األرض .فكٌؾ ٌُعَّبر بشكل أفضل عن
تعالً النظام المستمبلً نسبةً إلى اختٌار تارٌخً لد تض ّمن صورة ً مش َب َعة بالمعانً؟
العهد الجدٌد
أوالً :أورشلٌم األرضٌّة وتحمٌك الخبلص
ٌنوه بهذا
من مرلس إلى ٌوحنا ،تحت ّل أورشلٌم مكانا ً متزاٌدا ً فً األناجٌل .لكن لولا ّ
الدور أكثر من ؼٌره ،كنمطة اتصال بٌن اإلنجٌل وأعمال الرسل .1 .وفما ً إلنحٌل
مرلس ،وصل صدى بشارة ٌوحنا المعمدان حتى أورشلٌم (مرلس  .)5 :1لكن
إنجٌل الملكوت الذي ٌعلنه ٌسوع ٌبدأ أوالً فً الجلٌل وٌنحصر فٌها .وٌسوع ال
ٌحول نشاطه صوب أورشلٌم .إال بعد أن اصطدم بعدم إٌمان المدن الجلٌلٌّة (- 1 :6
ّ
 ،)3.:9 /11 :8 ،6وبعد أن أعلن ثبلثة مرات عن آالمه .فهو ال ٌصعد إلٌها إال
لكً ٌت ّمم ذبٌحته ( .)//32 :10وانطبللا من هنا ،تتسلسل الدرامة :فٌسوع ٌدخل
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منتصرا ً إلى المدٌنة كما جاء فً الكتاب ( )11-1 :11وٌموم بعمل من شٌمة األنبٌاء
بتطهٌره الهٌكل ( .)19 -15 :11لكن هذا النجاح لم ٌَدُم .ألنه اصطدم بمعارضة
السلطات الٌهودٌة ( 27 :11إلى  .)40 :12فلهذا السبب ،وفً ارتماب موته
المرٌب (ٌ ،)9 -6 :12تنبؤ بعماب المدٌنة وبتدنٌس هٌكلها ( ،)20 -14 :13كختام،
لب
ً سالط وكممدمة ،للتتمٌم النهابً ( .)27 - 24 :13وبالفعلُ ،
ص َ
لتدبٌر دٌن ّ
ٌسوع خارج المدٌنة ( ،)//20 :15بعد أن خذله الشعب ( ،)15 - 6 :15وأدانه
ّ
انشك حجاب الهٌكل ،للداللة على أن المعبد
الرإساء ( .)64 -53 :14وعند موته،
ً ( .)38 - 33 :15وهكذا صارت أورشلٌم عنوان الرفض
المدٌم فَمَ َد طاب َعه المدس ّ
األكٌد .2.فإلى هذا التصمٌمٌ ،ضٌؾ متى بضعة مبلمح .فالدرامة المستمبلٌّة تُلمً
بثملها على طفولة ٌسوع .لً ولت ٌؤتً فٌه إلى بٌت لحم وثنٌّون ٌمودهم نجم (راجع
عدد  )17 :24لكً ٌعبدوا المسٌّا (متى  //1 :2و  ،)//9لم ٌكن الكتبة لٌتعرفوا فً
شخص ٌسوع الى ذلن الذي تعلن الكتب عنه ( ،)//4 :2بٌنما ٌف ّكر الملن هٌرودس
ي ج ّداً ،ال
فً طرٌمة إرساله إلى الموت ( .)// 16 :2فاضطراب أورشلٌم البشر ّ
ٌإدّي إذا ً إلى فعل إٌمان ،والعاصمة فمدت تاجها لصالح بٌت لحم والناصرة .وكابن
لداود ،لن ٌحمل ٌسوع اسم أورشلٌم ،مدٌنة جدّه ،بل اسم الناصرة ( .)23 :2وخبلل
رسالته العلنٌّةٌ ،ؤتً أخصام ٌسوع األلدّاء من أورشلٌم ( .)1 :15ولهذا السبب ،إنه
ٌبكً على المصٌر الذي ٌنتظر المدٌنة .وهً التً تنفّذ حكم الموت بمرسلً هللا
( .)27 :23وبالنتٌجة ،كان الجلٌل موضع الظهورات التً خبللها أرسل ٌسوع
ّ
المخطط
المابم من الموت الرسل إلى األمم جمٌعا ً ( 8 :28و  .3.)20 - 16فً هذا
الذي ال ٌخرج عما هو مؤلوؾ إال للٌبلًٌُ ،دخل ٌوحنا مبلحظات ذات طاج تارٌخً،
تتمٌز بالتعمٌد .فهو ٌشٌر إلى عدّة أسفار لام بها ٌسوع إلى أورشلٌم ،حٌث ٌجري
مطوالً عدم إٌمان شعبه (ٌوحنا :2
المسم األكبر من الدرامة .واإلنجٌلً نفسه ٌعرض
ّ
 ،)25 :13والصعوبة التً ٌجدها أفضل العلماء فً اإلٌمان (،)12 -1 :3
وٌعرض أٌضا ً العجابب التً أنجزها ٌسوع هنان والتنالضات التً علٌه أن ٌتح ّملها
( 7 ،5إلى  .)10أما أعجوبته األخٌرة .فمد حدثت عند أبواب أورشلٌم ،كشهادة
أخٌرة عن عمله الخبلصً .لكن ٌسوع ٌنسحب من المدٌنة عند علمه ّ
بؤن مإامرة
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تجان ضدّه ( .)54 - 1 :11وهو لن ٌعود إال لكً ٌت ّمم ساعته (:17 ،27 :12
 .)1وٌوحنا ٌشدّد أكثر من مرلس على الرفض الذي واجهه ٌسوعُ ٌُ .4.
برز لولا
وجها ً آخر من هذه الدرامة المدرسٌّة التً تش ّكل أورشلٌم محورا ً لها ،وذلن لما
أضاؾ الكاتب إلى السرد اإلنجٌلً نظرة مسٌحٌّة .فؤورشلٌم هً ،فً حٌاة ٌسوع،
تتعرؾ
المركز الذي ٌنتهً إلٌه ك ّل شًءٌُ :مدَّم ٌسوع فٌها ،ونفوس أمٌنة تُدرن كٌؾ
ّ
إلٌه (لو  ،)28 22 :2وفً الثانٌة عشرة من عمرهٌ ،صعد إلٌها وٌُظهر حكمة بٌن
العلماء ( ،)50 -41 :2مما ٌش ّكل إعبلنا ً مستترا ً عن ظهوره وذبٌحته المستمبلٌّة.
ً ٍ أن ٌهلن فً خارج أورشلٌم" (:13
فؤورشلٌم هً ممصد حٌاته" :ال ٌنبؽً لنب ّ
 .)33وهكذا ٌبرز لولا بشكل ملفت لبلنتباه صعود ٌسوع نحو المدٌنة التً علٌه أن
ٌنجز فٌها رحٌله ( 11 :19 ،31 :18 ،11 :17 ،22 :13 ،51 :9 ،31 :9و
 .)28وأمام الرفض النهابً الذي سٌواجه رسالتهٌ ،علن عن خرابها بعبارات تزٌد
فً وضوحها عن عبارات مرلس ومتى ( )24 -20 :21 ،44 -41 :19لكن
ارتماب زمن انتمالً ،هو "زمن الوثنٌٌن"ٌ ،فصل بوضوح بٌن حادث الخراب
والتمام النهابً ( .)28 -24 :21وبالنتٌجة .إذا كانت لصة ٌسوع تنتهً فً
أورشلٌم مع ذبٌحته وظهوراته وصعوده ( ،53 - 36 :24أعمال ،)13 - 4 :1
فإن تارٌخ الشهادة الذي ٌصنعه الرٌس ٌنطلك من هنالن أٌضاً .ففً أورشلٌمٌ ،نالون
الروح المدس (أعمال  .)2ومذ ذان ،فهم مرسلون لكً ٌحملوا اإلنجٌل من أورشلٌم
إلى الٌهودٌة ،ثم إلى السامرة حتى ألاصً األرض ( ،8 :1راجع لولا .)/47 :24
وفً الوالع ،إنهم ٌعلنون أوالً البشرى فً المدٌنة وهنان ٌإسسون الجماعة المسٌحٌة
(أعمال  2إلى  .)7أما السنهدرٌم فهو ٌظهر مجدّدا ً تجاههم العداوة التً سبّبت موت
ٌسوع ( .)41 - 17 :5 ،31 - 1 :4وفً هذا اإلطار ،ومن خبلل فم إسطفانوس،
ٌعلن هللا عن خراب الهٌكل المصنوع بٌد إنسان ،كعماب لمماومة إسرابٌل للروح
المدس ولرفضه ٌسوع ( .)53 - 44 :7أما االضطهاد الذي تثٌره تلن الكلمات فإنها
تإدي إلى تشتّت لسم من الجماعة ( .)8:1وبهذه المناسبة ،وكنتٌجة ال تخلو من
نمو جدٌد إذ انتمل اإلنجٌل إلى السامرة ( ،)40 -2 :8والى لٌصرٌّة
المفارلة ،حدث ّ
( ،)10ثم حتى أنطاكٌة ( ،)26 - 19 :11حٌث لُ ِب َل أول الوثنٌٌن فً الكنٌسة.
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وكان أٌضا ً من ثمار موت الشاهد األول لئلنجٌل ،ارتداد شاول ،المضطهد ،الذي
أصبح أداة مختارة بٌن ٌدي هللا ( 58 :7إلى  .)30-1 :9 ،//1 :8ومذ ذان ،ترن
شر ( ،)/ 25 :11 ،30 :9كما تركها بطرس أٌضا ً
شاول أورشلٌم لٌبدأ دوره كمب ِ ّ
إثر حبسه ( .)17 :12وهكذا ،لم تعد أورشلٌم مركز التبشٌر باإلنجٌل ،وذان لكً
تذهب إلى المصٌر الذي أنبؤها ٌسوع به .وأخٌراً ،سٌصعد بولس ٌوما ً ما إلٌها
مجدّداً ،لكن ٌتؤلم مثل المسٌح ( ،)11 :21وٌتكبّد رفضا ً آخر (.)23 - 17 :22
فاإلنجٌل ٌترن أورشلٌم حٌنذان لكً ٌبلػ "ألاصً المعمورة" ().8 :1
ثانٌاً :من أورشلٌم األرضٌة إلى أورشلٌم السماوٌة
1.إن المدٌّس بولس:األداة المختارة:
نوه بتجاوز أورشلٌم المدٌمة
الذي ارت ّد على طرٌك دمشك (أعمال  )9هو أول من ّ
من لبل أورشلٌم جدٌدة تترسخ جذورها فً السماء .فهو ٌمدّم ،إلى أهل ؼبلطٌة،
أورشلٌم الفولٌة ،التً هً أمنّا ،والتً هً وارثة للوعود اإللهٌة ،والتً تضطهدها
أورشلٌم األرضٌة ،المدعوة أن ت ّمحى من أمامها (ؼبلطٌة ).31 - 24 :4
2.أما الرسالة إلى العبرانٌٌن:
ً (عبرانٌٌن 21 :12
فهً تستعٌد الصورة عٌنها ،فؤورشلٌم السماوٌة ،مدٌنة هللا الح ّ
 ،)//التً الترب المسٌحٌون منها فً المعمودٌة ،هً الممر اإللهً حٌث ُ
شٌِّد
الهٌكل ..الذي لم تصنعه أٌا ٍد بشرٌة ،والذي هو ؼاٌة رسالة المسٌح ( ،24 :9راجع
 .)/ 11 :9هذا الهٌكل هو النموذج ( typos): 5 :8أما الهٌكل األرضً ،فلم ٌكن
سوى نسخة وظ ّل وتملٌد وشك ٍل له ( .)1 :10 ،5 :8فهٌكل السماوات هو حمٌمة
متعالٌة ذً ًكرته أسفار الرإٌا الٌهودٌة بتعابٌر رابعة.
3.بالنسبة لرإٌا ٌوحنا:
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فإن هذا السفر ٌستعٌد وصفها لكً ٌشاهد ،فً كماله التا ّم ،الكنٌسة ،عروس الحمل
(رإٌا  :21إلى  ،)5 :22تحفةً متؤللبة ومدٌنة األحبلم ،فالنصوص النبوٌّة التً
تصؾ أورشلٌم السماوٌة ،خصوصا ً نصوص حزلٌال وكتاب إشعٌا ،لد أعٌد هنا
تفسٌرها حتى إن المدٌنة األرضٌة تختفً عن األنظار ،الممصود وحده هو النموذج
السماوي ألورشلٌم ،لكن كنٌسة األرض تحمل من اآلن صورتها علٌها ،ألنها تشارن
سرها .فهً تلن المدٌنة الممدسة التً ٌدوسها الوثنٌون باالضطهاد (.)2 :11
فً ّ
سكنى ٌهوه ها هنا ،إال
وفً ختام العهد الجدٌد ،لم ٌَعُد لعاصمة إسرابٌل ،موضع ُ
لٌمة الشكل ،ففً الولت عٌنه الذي تتحمك فٌه لها المؤساة الجدٌدة ،ولد أعلن عنها
ٌسوع ،تنتمل الوعود التً كانت مإتمنة علٌها ولتٌّا ً إلى أورشلٌم أخرى ،هً ،فً
الولت عٌنه ،فعلٌة ،فعلٌّة وتنزع إلى الكمال التا ّم ،والوطن النهابً للمفتدٌن جمٌعاً،
"أورشلٌم ،مدٌنة السماء ،رإٌا السبلم السعٌدة " (من نشٌد تكرٌس الكنابس).
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ايهيا
ممدمة
العهد المدٌم
1.عودة إلى البرٌة:
2.بطل هللا وبطل المظلومٌن:
ٌ3.شهد هللا بٌن الوثنٌٌن:
4.ارتفاع إٌلٌا إلى السماء:
5.السابك:
العهد الجدٌد
ٌ1.وحنا المعمدان وإٌلٌا:
ٌ2.سوع وإٌلٌا:
3.المإمن وإٌلٌا:

ممدمة
ً الرب ...الذي أنا والؾ أمامه" ( 1ملون  .)15 :18 ،1 :17هذا الصراخ
"ح ّ
ٌُطلمه "إٌلٌا هو" بطٌبة خاطر ،محمما ً فً وجوده ما ٌعنً اسمه " :الرب هو إلهً".
كان نبٌا ً شبٌها ً بالنار ،فجدّد عهد هللا الحً ،ألنه اشتعل " بؽٌرته للشرٌعة فرفع إلى
السماء" ( 1مكابٌٌن  ،)58 :2فً عاصفة من نار فً "مركبة تجرها خٌل نارٌة"
(سٌراخ ).9 :48
العهد المدٌم
1.عودة إلى البرٌة:
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إن البرٌة التً اضطر إٌلٌا أن ٌهرب الٌها تكشؾ له عن عناٌة إلهه به ( 1ملون
 ،)8 -4 :19 ،4 -2 :17فهو الذي م ّكنه من أن ٌصل الى حورٌب .هنالن تجلّى
هللا له فً ذات المكان الذي رأى فٌه موسى هللا من خلؾ ( ،14 -9 :19راجع
خروج  21 :33و  .)23ولمد صار التشبً (أي إٌلٌا) ،شؤن موسى 1( ،ملون :17
 )1مصدر لداسة للشعب بسبب لمابه مع هللا ( 1ملون ).18 - 15 :19
2.بطل هللا وبطل المظلومٌن:
"ننً ؼرت ؼٌرة للرب إله الجنود" ( .)10 :19وهذه الؽٌرة المكتسحة هً أل ّل ما
ٌمكن لمواجهة جبابرة ذلن الٌوم .فمد انتشوا من االنتصارات الحربٌة ،و بهاء
عاصمة الببلد الجدٌدة ،ورخاء المدن ،فؽلب علٌهم جو الكبرٌاء والعجب ورفعة
أمتهم ( .)34 -33 :16وفً المصر الملكً ،وهو "بٌت العاج" ( )39 :22لم تفكر
إٌزابل ،زوجة أخآب الوثنٌة ،إال فً المشروعات التجدٌفٌة .ألم تحتفظ فً هٌكل
البعل بمبات األنبٌاء الكذبة الذٌن كلفتهم بنشر عبادة األوثان؟ لبل إٌلٌا التحدي،
وأخزى خصومه بتدخل الرب العجٌب على جبل الكرمل ( 1ملون  .)18وهكذا
نرى انه فً كل مرة تتعرض حموق هللا للخطر كان إٌلٌا ٌخوض المعركة بتوجٌه
طعنات شدٌدة للمعتدٌن ( 2ملون  .)1لم تكن العبادة الحمٌمٌة وحدها موضوع
المعركة ،بل هنان الدفاع عن البر ومصٌر الضعفاء اٌضاً .صبَّ إٌلٌا جامات
ؼضبه على أخآب الذي لتل نابوت محب السبلم ،وفعل هذا على وجه جعل الملن
ٌرتعب ،وٌتوب أخٌرا ً ( 1ملون  .)21إن شخصٌة كهذه كانت تستحك أن تمتاز
دوما ً بهذا الطابع البلمع فً الكتاب الممدس" :لام إٌلٌا كالنار ،وتولد كبلمه كالمشعل"
(سٌراخ ).1 :48
ٌ3.شهد هللا بٌن الوثنٌٌن:
كان الكثٌرون من اسرابٌلًٌ المرن التاسع ٌرون أنه ٌجب أن تُحصر احسانات هللا
نً الشعب المختار .أما من جهة هللا الذذ أرسل إٌلٌا فإن عمل الخبلص ٌتعدى حدود
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العهد .فهنان امرأة وثنٌة تُنمذ من المجاعة ( 1ملون  ،)16 -10 :17وٌُنمذ ابنها من
الموت ().24 - 17 :17
4.ارتفاع إٌلٌا إلى السماء:
اختفى رجل هللا بطرٌمة عجٌبة عن أعٌن أصدلابه ،إذ ارتفع فً "العاصفة" معتلٌا ً
"مركبة اسرابٌل وفرسانها" تاركا ً روحه النبوٌة أللٌشاع لٌكمل عمل هللا ( 2ملون
).18 -1 :2
5.السابك:
إن هذا االنتمال العجٌب ٌمابله مجًء المسٌح مرة أخرى للدٌنونة" .هؤنذا أرسل الٌكم
اٌلٌا النبً لبل أن ٌجًء ٌوم الرب العظٌم الرهٌب" (مبلخً  .)5 :4وكان عمله فً
رد للوب اآلباء إلى بنٌهم ،وللوب البنٌن إلى آبابهم (مبلخً  )6 :4هو آخر مهلة
حددها هللا لتسكٌن الؽضب لبل أن ٌتفجر (سٌراخ ).10 :48
العهد الجدٌد
ٌ1.وحنا المعمدان وإٌلٌا:
إن هذا االنتظار األخروي (راجع مرلس  )36 -35 :15لد تم فً ٌوحنا المعمدان
(منى  )13 -10 :17لكن بطرٌمة سرٌّة ،ألن ٌوحنا لم ٌكن هو إٌلٌا (ٌوحنا 21 :1
و  ،)25وإن كانت كرازته ترد للوب االبناء إلى آبابهم فلم ٌكن هو الذي ٌسكن
ؼضب هللا.
ٌ2.سوع وإٌلٌا:
لمد حمك ٌوحنا المعمدان مثال إٌلٌا فٌما ٌختص بالمناداة بالتوبة فً البرٌة (متى :3
 .4انظر  2ملون  .)8 :1لكن ٌسوع هو الذي حمك صفاته الربٌسٌة .فمنذ الناصرة
حدّد المسٌح رسالته الشاملة بالممارنة مع رسالة اٌلٌا (لولا  )26 -25 :4فمعجزة
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امرأة صرفة تكاد تمرأها فً معجزة ناٌٌن (لولا  ،16 -11 :7راجع  1ملون :17
 .)24 -17وكان إٌلٌا لد استدعى نارا ً من السماء لتؤخذ بثؤر شرؾ هللا ( 2ملون :1
 ،14 - 9راجع لولا  .)54 :9أما ٌسوع فمد أتى بنار جدٌدة ،أي نار الروح المدس
(لولا  )49 :12وفً جبل الزٌتون ّ
ٌ
مبلن ٌسوع وشدده األمر الذي تم مع إٌلٌا
عزى
فً البرٌة (لولا  ،43 :22راجع  1ملون  5 :19و ّ .)7
لكن ٌسوع لم ٌطلب الموت
كما فعل إٌلٌا .وإٌلٌا رفع إلى السماء" ،ولد حلت روحه على ألٌشاع" ( 2ملون :2
 .)15 -1وهذا ٌمثل صعود المسٌح الذي سٌرسل لتبلمٌذه ما وعد به أبوه (لولا :24
 051انظر ).51 :9
3.المإمن وإٌلٌا:
جعل ٌعموب الرسول شفاعة إٌلٌا "وهو بشر مثلنا" نموذجا ً لطلبة البار (ٌعموب :5
 .)18 -16وكان حدٌث النبً مع ٌسوع اثناء التجلً (متى  ،)8 -1 :17كما كان
سابما ً مع الرب فً صوت نسٌم لطٌؾ ( 1ملون  .)12 :19وٌبمً للتملٌد المسٌحً
لدوة األلفة التً ٌدعو الٌها الرب كل المإمنٌن.
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ايًاٌ
ممدمة
إبراهٌم أبو المإمنٌن:
العهد المدٌم
أوالً :اإلٌمان ،مطلب ٌفرضه العهد
ثانٌاً :األنبٌاء وإٌمان إسرابٌل محفوفان بالخطر
ثالثاً :األنبٌاء وإٌمان إسرابٌل المستمبل
1.اإلٌمان ،حمٌمة آتٌة:
2.االٌمان رباط اسرابٌل المستمبل:
3.إٌمان األمم:
رابعاً :نحو تجمٌع المإمنٌن
1.إٌمان الحكماء والفمراء والشهداء:
2.إٌمان الوثنٌٌن المهتدٌن:
3.نمابص إٌمان اسرابٌل:
العهد الجدٌد
أوالً :اإلٌمان فً فكر ٌسوع وحٌاته
1.الممهدات:
2.اإلٌمان بٌسوع وبكلمته:
3.كمال اإلٌمان:
ثانٌاً :إٌمان الكنٌسة
1.اإلٌمان الفصحً:
2.اإلٌمان بالكلمة:
3.اإلٌمان وحٌاة المع ّمد:
ثالثاً :المدٌس بولس والخبلص باإلٌمان
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1.اإلٌمان والشرٌعة الٌهودٌة:
2.األٌمان والنعمة:
رابعاً :اإلٌمان بالكلمة الذي صار بشرا ً

ممدمة
إن اإلٌمان ،بالنسبة للكتاب الممدس ،هو منبع ومركز للحٌاة الدٌنٌة أجمع .وعلى
اإلنسان أن ٌتجاوب باإلٌمان مع لصد هللا الذي ٌحممه خبلل الزمن .فعلى منوال
إبراهٌم "أبً كل المإمنٌن" (رومة  )11 :4لد عاشت شخصٌات مثالٌة من العهد
المدٌم ثم ماتوا فً اإلٌمان (عبرانٌٌن  ،)11الذي "ٌتممه ٌسوع حتى الكمال"
(عبرانٌٌن  .)2 :12وتبلمٌذ المسٌح هم "الذٌن آمنوا به" (أعمال " )44 :2والذٌن
ٌإمنون" ( 1تسالونٌكً  .)7 :1وتنوع المفردات العبرٌة الخاصة باإلٌمان ٌعكس
تشعب وضع المإمن الروحً .على أن هنان أصلٌن ؼالبٌن" :أمان" (راجع آمٌن)
الذي ٌوحً بالصبلبة واالستمرار ،و" َب َ
طح" الذي ٌوحى باألمن والثمة .وأما
المفردات الٌونانٌة فهً أكثر تنوعا ً من السابمة .فالدٌانة الٌونانٌة ،لم تكن فً الوالع
عملٌةً لتجعل لئلٌمان مكاناً؛ ول ّما كانت السبعٌنٌة فً عوز للكلمات المناسبة لترجمة
المعنى العبري ،فمد أخذت تتردد فً ذلن .فلفظ األصل "بَ َ
طح" ٌمابله على األخص
( pepoitha, elipzo, elpisفً الترجمة البلتٌنٌة المعروفة بالفولجات :
)confide, sperare, spesوأما األصل "أمان" فٌمابله aletheia,
pisteuo, pistisوفً الفولجات : veritas, fides, credereوفً العهد
الجدٌد ،تصبح األلفاظ الٌونانٌة األخٌرة ،المتعلمة بمجال المعرفة هً الؽالبة
بوضوح .ودراسة المفردات توحً من أول األمر بؤن لئلٌمان ،بحسب الكتاب،
لطبٌن :الثمة التً تتجه نحو شخص "أمٌن" ،وتلزم اإلنسان بكلٌته ،ومن جهة
أخرى ،مسعى العمل الذي تتٌح له كلمة أو بعض العبلمات ،بلوغ حمابك ال ٌعانٌها
(عبرانٌٌن ).1 :11
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إبراهٌم أبو المإمنٌن:
ٌدعو ٌهوه إبراهٌم ،الذي كان أبوه "ٌعبد آلهة أخرى" فً ببلد الكلدانٌٌن (ٌشوع
 ،2 :24راجع ٌهودٌت  ،)8 -6 :5وٌعده بؤرض وذرٌة عدٌدة (تكوٌن .)2-1 :12
فابراهٌم ،وعلى عكس المتولع عادة (رومة ٌ" ،)19 :4إمن باهلل" (تكوٌن ،)6 :15
وبكلمته ،فٌطٌع هذه الدعوة ،وعلى أساس هذا الوعد ٌلتزم فً أسلوب معٌشته .وفً
ٌوم التجربة سٌكون إٌمانه لادرا ً على تضحٌة االبن الذي فٌه ٌشرع الوعد فً
التحمك (تكوٌن  .)22وفً الوالع بالنسبة لهذا اإلٌمان تكون "كلمة" هللا أعمك فً
الحك حتى من ثمارها :إن هللا أمٌن (راجع عبرانٌٌن  ،)11 :11وعلى كل شًء
لدٌر (رومة  .)21 :4من اآلن فصاعداًٌ ،كون إبراهٌم هو النموذج بعٌنه للمإمن
(سٌراخ  ،)20 :44وهو فً طلٌعة أولبن الذٌن سٌكتشفون اإلله الحمٌمً (مزمور
 ،10 :47راجع ؼبلطٌة  ،)8 :3أو ابنه (ٌوحنا  41 -31 :8و  ،)56أولبن الذٌن
سٌسلمون أمر خبلصهم هلل وحده ولكلمته ( 1مكابٌٌن  ،64 -52 :2عبرانٌٌن :11
 .)19 -8على أن الوعد سٌتحمك ٌوماً ،فً لٌامة ٌسوع ،الذي من ذرٌة ابراهٌم
(ؼبلطٌة  ،16 :3رومة  )25 - 18 :4وإذ ذان سٌكون إبراهٌم "أبا ً لشعوب كثٌرة"
(رومة  ،18 -17 :4تكوٌن  :)5 :17لكل الذٌن صوؾ ٌو ّحدهم اإلٌمان بٌسوع.
العهد المدٌم
أوالً :اإلٌمان ،مطلب ٌفرضه العهد
فً مصرٌ ،فتمد إله إبراهٌم شعبه التعس (خروج  .)16 :3فٌدعو موسى ،وٌظهر
له ،وٌعده "بؤن ٌكون معه" لٌمود إسرابٌل إلى أرضه (خروج .)15 -1 :3و"كما لو
كان ٌرى ما ال ٌرى"ٌ ،جٌب موسى على هذه المبادرة اإللهٌة بإٌمان "سٌبمى ثابتاً"
(عبرانٌٌن  ،)29 -23 :11بالرؼم من بعض التخاذالت العارضة (عدد -1 :20
ٌبلّػ الشعب لصد هللا ،فً حٌن تعلن
 ،12مزمور  .)33 -32 :106وهو كوسٌطِ ،
معجزاته عن مصدر رسالته .فإسرابٌل مدعو هكذا ألن "ٌإمن باهلل وبموسى عبده"
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(خروج  ،31 :14عبرانٌٌن  )29 :11بثمة مطلمة (عدد  ،11 :14خروج :19
 .)9وٌإكد العهد التزام هللا هذا فً تارٌخ إسرابٌل .وٌشترط بالممابل على إسرابٌل
أن ٌطٌع كلمة هللا (خروج  .)9 -3 :19إال أن "اإلصؽا ّء لٌهوه" ٌعنً أوالً "اإلٌمان
به" (تثنٌة  ،23 :9مزمور  ،)25 -24 :106فٌشترط العهد إذا ً اإلٌمان (راجع
مزمور  .)37 :78وتكون حٌاة إسرابٌل وموته هما ،من اآلن فصاعداً ،رهن أمانته
الحرة (تثنٌة  28 ،20-15 :30عبرانٌٌن  )33 :11فً االبماء ،باإلٌمان ،على
المصادلة (راجع تثنٌة  )26 -9 :27التً تجعل منه شعب هللا .وبالرؼم من
الخٌانات العدٌدة ،التً نسج منها تارٌخ عبور الصحراء ،وؼزو أرض المٌعاد،
واالستمرار فً كنعان ،فإن هذه الملحمة لد أمكن إٌجازها هكذا" :باإلٌمان ،سمطت
أسوار أرٌحا ،...وإن الولت لٌضٌك بً إذا أخبرت عن جدعون ،وباراق،
وشمشون ،وٌفتاح وداود" (عبرانٌٌن  .)32-30 :11طبما ً لوعود العهد (تثنٌة :7
 ،)8 -3 :31 ،24 -17كانت أمانة ٌهوه الكلٌة المدرة دابما ً فً خدمة إسرابٌل،
عندما كان إسرابٌل ٌإمن بها .و بالتالً فإعبلن عجابب الماضً هذه ،وال سٌما
عجابب الخروج ،كعمل من أعمال هللا ؼٌر المنظور ،كانت ،بالنسبة إلسرابٌل،
بمثابة االعتراؾ بإٌمان (عدد  ،9 -5 :26راجع مزمور ٌ ،)105 ،78تنالل من
جٌل إلى جٌل ،وبصفة خاصة فً زمن األعٌاد الكبرى السنوٌة (خروج ،26 :12
 ،8 :13تثنٌة  .)20 :6على هذا النحو كان الشعب ٌحتفظ بذكرى محبة ٌهوه إلهه
(مزمور ).136
ثانٌاً :األنبٌاء وإٌمان إسرابٌل محفوفان بالخطر
لمد كانت مصاعب حٌاة إسرابٌل حتى السبً ،تجربة لاسٌة إلٌمانه .فمد شجب
األنبٌاء عبادة األوثان (هوشع  ،15 -7 :2إرمٌا  )13 -5 :2التً كانت تمضً على
وحدة اإلٌمان ٌهوه ،وكذلن على الشكلٌة فً العبادة (عاموس  ،21 :5إرمٌا :7
 ،)23 -22التً كانت تمٌد تمٌٌدا ً لاتبلً متطلبات اإلٌمان .كما أدان األنبٌاء السعً
للخبلص عن طرٌك لوة السبلح (هوشع  ،7 :1إشعٌا  .)3-1 :31كان إشعٌا أخطر
هإالء المكافحٌن عن اإلٌمان (إشعٌا  .)15 :30فهو ٌدعو آحاز إلى االنتمال من
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الخوؾ إلى الثمة المطمبنة فً ٌهوه ( )8 -5 :8 ،9 -4 :7الذي سٌحفظ وعوده لبٌت
داود ( 2صموبٌل  ،7مزمور  .)32 -21 :89ثم ٌُلهم ِح ْزلٌّا باإلٌمان الذي سٌُتٌح
لٌهوه إنماذ أورشلٌم ( 2ملون  .)22 :18ومن اإلٌمان ٌكتشؾ حكمة هللا العجٌبة
(إشعٌا  13 :29 ،15-11 :19إلى  ،6 :30راجع  1كورنتس  .)20 -19 :1ولد
أضحى إٌمان اسرابٌل مهددا ً بنوع خاص عند سموط أورشلٌم وولوع السبً .وكاد
اسرابٌل ،ولد صار "بابسا ً ومسكٌناً" (إشعٌا  ،)17 :41ان ٌنسب مصٌره إلى عدم
لدرة هللا ،وٌتجه نحو آلهة بابل المنتصرة .وإذ ذان ٌشٌد األنبٌاء بمدرة اله اسرابٌل
الضابط الكل( ،إرمٌا  ،27 :32حزلٌال  ،)14 :37وخالك العالم (إشعٌا 28 :40
  ،29راجع تكوٌن  ،)1وسٌد التارٌخ (إشعٌا ،)25-24 :44 ،17-1 :41وصخرة شعبه ( .)10 :50 ،8 :44فاألصنام لٌست بشًء (" .)20-9 :44فبل إله
إال ٌهوه الرب" ( ،12 -8 :43 ،8 - 6 :44راجع مزمور  :)11 -7 :115فهو
بالرؼم من كل مظهر عكسًٌ ،ستحك دابما ً ثمة مطلمة (إشعٌا ).23 :49 ،31 :40
ثالثاً :األنبٌاء وإٌمان إسرابٌل المستمبل
1.اإلٌمان ،حمٌمة آتٌة:
إن إسرابٌل ،فً مجموعه ،لم ٌنصت إلى دعوة اإلٌمان التً نادى بها األنبٌاء (إرمٌا
 .)19 :29ولكً ٌصؽً إلٌها ،كان ال مناص له أوالً من اإلٌمان باألنبٌاء (طوبٌا
 ،)4 :14كما آمن فٌما مضى بموسى (خروج  .)31 :14لكن عابما ً مزدوجا ً
اعترض إسرابٌل .فؤوالً لام أنبٌاء كذبة (إرمٌا  :)31 :29 ،15 :28فما السبٌل إلى
تمٌٌزهم عن األنبٌاء الحمٌمٌٌن ( ،32 -9 :23تثنٌة )22 -9 :18 ،6 -2 :13؟ ثم
اعترضه اإلٌمان ذاته ،بسبب تطلعاته الؽرٌبة ومتطلباته العملٌة الصعبة .ولم ٌكن
هللا األمٌن لٌمتنع عن إنجاز وعوده .إال أن إتمامها ،فً إطار العهد ،كان ٌتولؾ على
اإلٌمان ،وهذا اإلٌمان كان ؼاببا ً فً إسرابٌل التارٌخً .فبالنسبة إلى األنبٌاء ،لد
أصبح اإلٌمان حمٌمة آتٌة ،سوؾ ٌمنحها هللا السرابٌل العهد الجدٌد .وسوؾ ٌجدد هللا
ٌوما ً بواطن الملوب (إرمٌا  ،40 -39 :32حزلٌال  ،)26 :36التً سوؾ تستطٌع
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بالتالً أن تعبر عن لساوة الملب (إشعٌا  )10 -9 :6إلى اإلٌمان (رومة -9 :10
 ،10راجع ٌوحنا  ،)43 -37 :12وسوؾ ٌضع فٌها المعرفة (إرمٌا -33 :31
 )34والطاعة (حزلٌال  ،)27 :36النابعتٌن من اإلٌمان.
2.االٌمان رباط اسرابٌل المستمبل:
على مثال إبراهٌم وموسى ،كان األنبٌاء ،من جهتهمٌ ،جعلون اإلٌمان بٌهوه ودعوته
ورسالته ،أساسا ً لحٌاتهم (راجع عبرانٌٌن  .)40 - 33 :11وكان هذا اإلٌمان ؼالباً،
تلمابٌاً ،ال ٌتزعزع (إشعٌا  .)18 :30 ،2 :12 ،17 :8 ،6إال أنه أحٌاناً ،كان فً
اختبار إزاء دعوة شدٌدة المطالب (إرمٌا  ،1راجع خروج -1 :4 ،12 -10 :3
ب هلل فً الظاهر ( 1ملون  ،19إرمٌا -7 :20 ،21 -10 :15
 ،)7أو تجاه ؼٌا ٍ
 ،)18فكان ٌشوبه بعض التردد ،لبل أن ٌبلػ إلى ثبات نهابً (إرمٌا ،37 ،26
 .)38إن إٌمان األنبٌاء هذا كان ،على كل حا ٍلٌ ،ش ّع على مجموعة متباٌنة االتساع،
من التبلمٌذ (راجع إشعٌا  ،16 :8إرمٌا  )45ومن السامعٌن .وعلٌه فكان اإلٌمان
ٌبدو أكثر فؤكثر بمثابة التزام ومولؾ شخصٌٌن ،كانا ٌجمعان ،منذ ساعته تلن البمٌة
البالٌة ،التً تنبؤ عنها األنبٌاء .فهإالء األنبٌاء ٌرون إسرابٌل المستمبل فً صورة
هذه الجماعات الصؽٌرة .وإذ ٌجمعه اٌمانه بصخرة صهٌون السرٌة (إشعٌا :28
مرب بٌنهم إٌمانهم باهلل
 ،16راجع بطرس  ،)7 - 6 :2سٌكون شعبا ً من الفمراءّ ٌُ ،
(مٌخا  ،7 -6 :5صفنٌا  .)18 -12 :3و " البار وحده سوؾ ٌحٌا بؤمانته (فً
السبعٌنٌة :بإٌمانه)" (حبموق  .)4 :2وبالتالً فإن ما كان ٌلمحه األنبٌاء ،لم ٌعد بعد
أ ّمة ُمخلَّصة بصفتها هذه ،وإنما مسبما ً كنٌسة ،هً جماعة فمراء ٌربط أواصرهم
اإلٌمان الشخصً .وبالنسبة إلى شعب اإلٌمان هذا ،سٌكون عبد ٌهوه شخصٌة
صلّب
مثالٌة .وهو فً اختباره الذي ٌصل إلى ح ّد الموت (إشعٌا ِ ٌُ" ،)53 ،6 :50
إٌمان باهلل مطلك (إشعٌا  " 9 -7 :50راجع لولا ٌ ،)51 :9برره
وجهه" ،فً
ٍ
المستمبل ( ،12 -10 :53راجع مزمور ).22
3.إٌمان األمم:
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تمتد رسالة عبد ٌهوه هذا إلى األمم (إشعٌا  .)6 :49 ،4 :42وعلٌه ،فما دام اإلٌمان
سٌجمع شمل اسرابٌل المستمبل ،فسوؾ ٌستطٌع أن ٌفتح ابوابه أمام األمم ،كما
وتستطٌع األمم أن تكتشؾ اإلٌمان باهلل الواحد ( ،)10 :43معترفة به الها ً واحدا ً
( ،15 :52 ،14 :45راجع رومة  ،16 :10إشعٌا  )8 -1 :56منتظرة ً الخبلص
منه وحده ().2 -9 :15
رابعاً :نحو تجمٌع المإمنٌن
فً المرون التً لحمت السبً اتجه اسرابٌل التارٌخً نحو التمثل بصورة المستمبل،
التً لمحها األنبٌاء لمحا ً عابراً ،مع عدم عدوله عن أن ٌكون أمة ،عساه ٌشكل
جماعة من المإمنٌن حما ً ( 1مكابٌٌن ).13 :3
1.إٌمان الحكماء والفمراء والشهداء:
كان حكماء إسرابٌل ،مثل األنبٌاءٌ ،عرفون ،منذ زمن طوٌل ،أنه ٌنبؽً علٌهم أال
ٌعتمدوا إال على ٌهوه حتى ٌفوزوا "بالخبلص" (أمثال  .)22 :20وحٌنما ٌتبلشى
كل خبلص على المستوى المنظور ،فإن الحكمة تتطلب ثمة كاملة فً هللا (أٌوب
"ٌعرؾ" أن هللا ٌظل على كل شًء لدٌر (أٌوب :42
 ،)26 - 25 :19فً إٌمان
ِّ
 .)2فالحكماء هنا لرٌبون جدا ً من الفمراء الذٌن تؽنّوا بثمتهم فً المزامٌر .وٌعلن
كتناب المزامٌر كله إٌمان إسرابٌل بٌهوه ،اإلله الواحد (مزمور ،)115 ،32 :18
والخالك ( ،)104 :8والكلً المدرة ( ،)29والسٌد األمٌن ( ،)89والرحٌم ()136
بشعبه ( ،)105وملن المستمبل فً العالم كله ( .)99 -96 ،47هذا وإن العدٌد من
المزامٌر تعبّر عن ثمة إسرابٌل ٌهوه ( 0)125 ،74 ،44إال أن أسمى شهادات
اإلٌمان هً صلوات ٌتفتح فٌها إٌمان إسرابٌل على ثمة فردٌّة نادرة .إنه إٌمان البار
سٌخلّصه (،31 ،27 ،11 ،7
المضطهد فً سبٌل هللا .وإن هللا ،إن عاجبلً أو آجبلً،
ِ
 )62؛ وثمة الخاطا هً فً رحمة هللا ( ،)130 ،15 ،18 - 13 :40وأمان
مطمبن فً هللا ( )131 ،121 ،23 ،4هو ألوى من الموت ( :)73 ،49 ،16تلن
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هً صبلة الفمراء الذٌن ٌجمعهم ٌمٌن بؤن وراء كل اختبار (ٌ ،)22دّخر هللا لهم
البشارة السارة (إشعٌا  ،1 :61راجع لولا  )18 :4وامتبلن األرض (مزمور :37
 ،11راجع متى .)4 :5وٌتعرض اسرابٌل ،ألول مرة على األرجح ،فً تارٌخه
(راجع دانٌال  ،)3بعد السبً ،الضطهاد دٌنً دموي ( 1مكابٌن :2 ،64 -62 :1
 ،38 -29راجع عبرانٌٌن  .)38 -37 :11فالشهداء ٌموتون لٌس فمط رؼم
إٌمانهم ،بل وبسبب إٌمانهم .ومع ما ٌواجهونه من ؼٌبة هللا الكبرى هذه عنهم ،فإن
إٌمان هإالء الشهداء ال ٌضعؾ ( 1مكابٌٌن  )62 :1؛ بل ٌزداد عمما ً إلى حد أنهم،
بفضل أمانة هللاٌ ،رجون المٌامة ( 2مكابٌٌن  ،7دانٌال  ،)3 -2 :12والخلود (حكمة
 .)9 -1 :3 ،20-19 :2وعلى هذا النحو فإن اإلٌمان الشخصً بثباته أكثر فؤكثر،
ٌجمع ،منذ ذان ،البمٌة المستفٌدة بالوعود (رومة ).5 :11
2.إٌمان الوثنٌٌن المهتدٌن:
فً هذه الحمبة نفسهاٌ ،سري فً إسرابٌل تٌار ارسال من الدعاة .فمثلما كان فٌما
سبك نعمان الشامً ( 2ملون  ،)5كذلن كثٌرون من الوثنٌٌن ٌإمنون بإله إبراهٌم
(راجع مزمور  .)10 :47عندبذ ٌكتب تارٌخ أهل نٌنوى ،الذٌن ٌمودهم الوعظ من
نبً واحد ٌ -ا لعار إسرابٌل -نحو "اإلٌمان باهلل" (ٌونان  ،5 -4 :3راجع متى :12
 ،)41وتارٌخ اهتداء نبوكد نصر (دانٌال  ،)4 ،3وتارٌخ أحٌور الذي "ٌإمن وٌُض ّم
إلى شعب إسرابٌل (ٌهودٌت  ،10 :14راجع  :)21-5 :5إن هللا ٌمهل األُمم زمنا ً
"لئلٌمان به" (حكمة  ،2 :12راجع سٌراخ ).4 :36
3.نمابص إٌمان اسرابٌل:
إن االضطهاد لد أدى بالتؤكٌد إلى بعض االستشهادات ،ولكنه أثار أٌضا ً بعض
المحاربٌن ،الذٌن أبوا أن ٌموتوا دون أن ٌماتلوا ( 1مكابٌٌن  )41 -39 :2لٌحرروا
إسرابٌل ( ،)11 :2إنهم كانوا ٌعتمدون على هللا فً ضمان النصر لهم فً صراع
ؼٌر متكافا ( ،70 -49 ،2راجع ٌهودٌت  .)14 - 11 :9كان إٌمانهم جدٌرا ً
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باإلعجاب فً ح ّد ذاته (راجع عبرانٌٌن  34 :11و  ،)39إال أنه لم ٌح ُل من بعض
الثمة فً الموة البشرٌة .وثمة نمص آخر كان ٌهدد إٌمان إسرابٌل .فهإالء الشهداء
والمحاربون كانوا لد ماتوا فً سببل األمانة هلل وللشرٌعة ( 1مكابٌٌن - 52 :1
 .)64فإسرابٌل ،فً الوالع ،كان لد انتهى به المطاؾ إلى أن ٌدرن أن اإلٌمان
الطاعةّ لمتطلبات العهد .اال أن األٌمان فً هذا االتجاه كان مهددا ً بالخطر
ٌوجب
ِ
الذي سٌسمط فٌه كثٌر من الفرٌسٌٌن :شكلٌة تتمسن بالمتطلبات الطمسٌة أكثر منها
بنداءات الكتاب الدٌنٌة والخلمٌة (متى  ،)30 -13 :23وكبرٌاء تعتمد على اإلنسان
وعلى أعماله أكثر منها على هللا وحده لنٌل التبرٌر (لولا  .)14 -9 :18ومن ثم فإن
ثمة إسرابٌل باهلل لم تكن نمٌة كل النماء ،بعضها ،نظرا ً لبماء حجاب بٌن إٌمانه ولصد
هللا المعلن فً الكتاب ( 2كورنتس  .)14 :3هذا من جهة ،ومن جهة البعض اآلخر،
فإن اإلٌمان الحمٌمً لم ٌوعد به إالّ إسرابٌل المستمبل .وأما الوثنٌون من جهتهم،
بمكان ،أن ٌشتركوا فً إٌمان كان ٌنصبّ أول ما ٌنصبّ على
فكان من الصعوبة
ٍ
رجاء لومً أو على متطلبات طمسٌة ،ثمٌلة جداً .وعلى ك ِّل ،فماذا كان عساهم أن
ٌفٌدوا من مثل هذا االشتران (متى )23 :23؟ ثم إن الوصول إلى إٌمان الفمراء
أخٌراً ،ما كان ٌمكن أن ٌترن الوثنٌٌن فً إٌمان لم ٌكن بع ُد سوى مجرد رجاء .ومن
ثم لم ٌكن إلسرابٌل -ومعه األمم -إال أن ٌنتظروا ذان الذي سوؾ ٌمود إٌمانه إلى
كماله (عبرانٌٌن  ،2 :12راجع  )4 0 -39 :11وٌنال الروح "الموعود به"
(أعمال ).33 :2
العهد الجدٌد
أوالً :اإلٌمان فً فكر ٌسوع وحٌاته
1.الممهدات:
إن إٌمان الفمراء (راجع لولا  )55 -46 :1هو الذي ٌستمبل أول إعبلن للخبلص.
فهذا اإلٌمان ،النالص عند زكرٌا ( ،20 - 18 :1راجع تكوٌن  ،)8 :15والمثالً
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عند مرٌم (لولا  37 -35 :1و  ،45راجع تكوٌن  ،)14 :18والذي ٌتماسمه
آخرون روٌدا ً روٌدا ً (لولا  ،)//2 ،1لم ٌكن تواضع المظاهر لٌحجب عنه المبادرة
اإللهٌة .كذلن الذٌن ٌإمنون بٌوحنا المعمدان هم من الفمراء المعترفٌن بخطٌبتهم،
ولٌسوا من الفرٌسٌٌن المتكبرٌن (متى  .)32 - 23 :21إن هذا اإلٌمان أخذ ٌجمعهم
ممدماً ،دون أن ٌدروا ،حول ٌسوع الذي جاء بٌنهم ( ،)// 17 -11 :3وهو ٌو ّجههم
نحو اإلٌمان به (أعمال  ،4 :19راجع ٌوحنا ).7 :1
2.اإلٌمان بٌسوع وبكلمته:
لمد كان بممدور الجمٌع "أن ٌسمعوا وٌروا" (متى  )// 13 :13كلمة ٌسوع
ومعجزاته التً تعلن مجًء الملكوت ( .)// 17 - 16 :13 ،// 6 - 3 :11ولكن،
أن "تُسمع الكلمة" ( ،))//23 - 19:13 ،// 15 :11و"ٌُعمل" بها (،//27 - 24:7
راجع تثنٌة  ،)27 :5أي أن ٌرى الناس حماً ،وباختصار :أن ٌإمنوا (مرلس :1
 ،15لولا  ،12 :8راجع تثنٌة  ،)23 :9إنما كان ذلن مٌزة اختص بها التبلمٌذ
(لولا  .)//20 :8إن الكلمة والمعجزات كان من شؤنها طرح هذا السإال" :من هذا؟"
(مرلس  6 -1 :6 ،41 :4و  .)//16 -14لمد كان هذا السإال امتحان بالنسبة إلى
ٌوحنا المعمدان (متى  ،)3 -2 :11وعثرة للفرٌسٌٌن (:21 ،//28 -22 :12
 ،)//23فاالٌمان المطلوب من أجل تحمٌك المعجزات لم ٌكن لٌجٌب على السإال،
اال إجابة جزبٌة ،باالعتراؾ بمدرة ٌسوع الكلٌة (متى  ،20 :8مرلس - 22:9
 .)23على أن اإلجابة الصحٌحة ٌمدمها بطرس" :أنت هو المسٌح" (متى - 13 :16
 )//16وهذا اإلٌمان بٌسوع ٌو ِ ّحد من ساعته بٌنه وبٌن التبلمٌذ ،وفٌما بٌنهم،
وٌجعلهم ٌشتركون فً سر شخصه ( .)// 20 - 18 :16حول ٌسوع ،الفمٌر (متى
 ،)29 :11والذي خاطب الفمراء ( ،)//5 :11 ،//10 -2 :5لد تكونت هكذا جماعة
من الفمراء ،من "الصؽار" ( ،)42 :10أثمن ما فً رابطتها اإلٌمان به وبكلمته
( .)// 10 - 6 :18واالٌمان ٌؤتً من هللا ( ،)17 :16 ،//25 :11ولسوؾ تمتسمه
األمم ٌوما ً ( .)//42 - 38 :12 ،// 13 -5 :8هكذا تتم النبوات.
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3.كمال اإلٌمان:
عندما ٌسلن ٌسوع ،العبد ،طرٌك أورشلٌم ،لكً ٌطٌع حتى الموت (فٌلً - 7 :2
سً وجهه" (لولا  ،51 :9راجع اشعٌا  .)7 :50فً مواجهة الموت ،إنه
ٌ" ،)8م ّ
"ٌتمم إٌمان" (عبرانٌٌن  )2 :12الفمراء (لولا  ،46 :23مزمور  ،1: 63متى :27
 //46مزمور  ،)22فٌبدي ثمة مطلمة "بذلن المادر" ،بالمٌامة" ،أن ٌخلصه من
الموت" (عرانٌٌن  .)7 - 5إن التبلمٌذ ،بالرؼم من معرفتهم ألسرار الملكوت (متى
 ،)//11 :13لم ٌسلكوا إال بصعوبة ،الطرٌك الذي فٌه كان ٌنبؽً لهم ،باإلٌمان ،أن
ٌتبعوا ابن اإلنسان ( .)// 23 - 21 :16ؼٌر أن الثمة النً تستبعد كل ه ّم وكل
خوؾ (لولا  )//32 - 22 :12لم تكن مؤلوفة عندهم (مرلس  ،41 - 35 :4متى
 .)//12 - 5 :16وعلٌه فإن اختبار األلم (متى  )41 :26ستكون بالنسبة الٌهم
عثرة ( .)33 :26وال ؼرو فإن ما ٌرونه إذ ذان انما ٌتطلب الكثٌر من اإلٌمان
(راجع مرلس  .)32 -31 :15إن إٌمان بطرس ذاته ،دون أن ٌتبلشى -ألن ٌسوع
كان لد صلّى من أجله (لولا  -)32 :22لم بكن لٌمدر على الثبات (62 - 54 :22
 .)//فكان ال ٌزال على إٌمان التبلمٌذ أن ٌمطع خطوة حاسمة لكً ٌصبح إٌمانا ً
للكنٌسة.
ثانٌاً :إٌمان الكنٌسة
1.اإلٌمان الفصحً:
لمد اجتاز التبلمٌذ هذه الخطوة ،عندما آمنوا بالمٌامة بعد الكثٌر من التردد خبلل
أولات ظهور ٌسوع (متى  ،17:28مرلس  ،14-11 :16لولا  .)11 :24وإذ
كانوا شهودا ً لكل ما لاله ٌسوع وصنعه (أعمال  ،)39 :10فلمد أخذوا ٌعلنونه "ربا ً
ومسٌحاً" ،ولد ت َّمت فٌه الوعود بطرٌمة ؼٌر منظورة ( .)36 -33 :2فإٌمانهم لادر
اآلن على المضً "حتى الدم" (راجع عبرانٌٌن  .)4 :12فهم ٌدعون مستمعٌهم إلى
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أن ٌشاطروهم هذا اإلٌمان لٌستفٌدوا من الموعد ،بؤن ٌنالوا مؽفرة خطاٌاهم (أعمال
 .)43 :10 ،39 -38 :2لمد ُولد إٌمان الكنٌسة.
2.اإلٌمان بالكلمة:
اإلٌمان ،لبل كل شًء ،هو لبول كرازة الشهود هذه ،هو لبول االنجٌل (أعمال :15
 1 ،7كورنتس  ،)2 :15ولبول "الكلمة" (أعمال  ،41 :2رومة 1 ،17 :10
بطرس  ،)8 :2باالعتراؾ بٌسوع كرب ( 1كورنتس  ،3 :12رومة ،9 ،10
راجع ٌ 1وحنا  .)22 :2وهذه الرسالة األولى المسلَّمة كتملٌد ( 1كورنتس -1 :15
 ،)3سوؾ تستطٌع أن تعتنً وتتحدَّد فً تعلٌم ( 1تٌموتاوس  2 ،6 :4تٌموتاوس
 :)5 -1 :4فهذه الكلمة البشرٌة ستكون دوماً ،بالنسبة إلى اإلٌمان" ،كلمة" هللا
بالذات ( 1تسالونٌكً َّ .)13 :2
وإن لبولها بالنسبة إلى الوثنً معناه هجر األصنام،
واالتجاه نحو هللا الحً والحمٌمً (تسالونٌكً  ،)10 - 8 :1وبالنسبة إلى الجمٌع
معناه االعتراؾ بؤن الرب ٌسوع ٌت ّمم لصد هللا (أعمال  26 -21 :3و ،37 -27
راجع ٌوحنا  .)24 :2ومعناه ،عند لبول المعمودٌة االعتراؾ باآلب واالبن والروح
المدس (متى  .)19 :28إن هذا اإلٌمان ،كما سٌختبره بولسٌ ،فتح أمام الذِهن
"كنوز الحكمة والمعرفة" .التً فً المسٌح (كولسً  :)3 :2أي حكمة هللا ذاتها،
الموحى بها بالروح المدس ( 1كورنتس  )2 :1والمختلفة كل االختبلؾ عن الحكمة
البشرٌة ( 1كورنتس  ،31 -17 :1راجع ٌعموب  ،18 -13 :3 ،5 -1 :2راجع
اشعٌا  ،)14 :29اال وهً معرفة المسٌح ومحبته (فٌلبً  ،8 :3أفسس ،19 :3
راجع ٌ 1وحنا ).16:3
3.اإلٌمان وحٌاة المع ّمد:
من آمن "بالكلمة" ،منمادا ً باإلٌمان ،حتى العماد ووضع األٌدي ،اللذٌن ٌإهبلنه
لبلندماج فً الكنٌسة اندماجا ً كامبلًٌ ،شترن فً التعلٌم ،وفً الروح ،وفً
"لٌتورجٌة" الكنٌسة (أعمال  .)46 -41 :2إذ إنه فً الكنٌسة ٌحمك هللا لصده بصنع
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خبلص الذٌن ٌإمنون به ( 1 ،47 :2كورنتس  ،)18 :1فاالٌمان إنما ٌزدهر فً
الطاعة لهذا الممصد االلهً (أعمال  2 ،7 :6تسالونٌكً  .)8 :1وٌمارس فً نشاط
(تسالونٌكً ٌ ،3 :1عموب  )22 -21 :1حٌاة خلمٌة أمٌنة على شرٌعة المسٌح
(ؼبلطٌة  ،2 :6رومة ٌ ،2 :8عموب  )12 :2 ،25 :1؛ وهو ٌعمل عن طرٌك
المحبة األخوٌة (ؼبلطٌة ٌ ،6 :5عموب  .)26 -14 :2وٌبمى اإلٌمان ثابتا ً فً أمانة
لادرة على مواجهة الموت على مثال ٌسوع (عبرانٌٌن  ،12أعمل ،)60 -55 :7
فً ثمة مطلمة بذان "الذي آمن به" 2( ،تٌموتاوس  .)18-17:14 ،12 :1إٌمان
بالكلمة ،وطاعة فً ثمة ،ذلن هو إٌمان الكنٌسة ،الذي ٌفصل بٌن الذٌن ٌهلكون -
ممن ٌتبع البدعة مثبلً (تٌطس  -)10 :3وبٌن الذٌن ٌخلصون ( 2تسالونٌكً - 3 :1
1 ،10بطرس  ،8-7:2مرلس ).16:16
ثالثاً :المدٌس بولس والخبلص باإلٌمان
كان اإلٌمان ،فً نظر الكنٌسة الناشبة ،كما فً نظر ٌسوع ،عطٌة من لدن هللا
(أعمال  ،14 :16 ،23-21 :11راجع كورنتس  .)3 :12ولذا فعندما اهتدى
بعض الوثنٌٌن ،كان هللا نفسه "ٌُط ِ ّهر للوبهم باإلٌمان" (أعمال ،27 :14 ،18 :11
" .)9-7 :15وألنهم آمنوا" .كانوا ٌنالون الروح الذي ناله الٌهود المإمنون (:11
 .)17ومن ثم فمد لُبلوا فً الكنٌسة.
1.اإلٌمان والشرٌعة الٌهودٌة:
ولكن سرعان ما أثٌرت هذه المسؤلة :تُرى ،أٌنبؽً أن ٌخضع هإالء للختان
والشرٌعة الٌهودٌة (أعمال  ،5 :15ؼبلطٌة )4 :2؟ ٌرى بولس ،باالتفاق مع
"ٌتهودوا"،
المسإولٌن (ؼبلطٌة  ،)6 -3:2أنه من ؼٌر المعمول إلزام الوثنٌٌن أن
ّ
ذلن ألن اإلٌمان بالمسٌح هو الذي خلّص الٌهود أنفسهم (أعمال  ،11 :15ؼبلطٌة
 .)16 -15 :2ولذا فعندما رأى البعض أن ٌلزموا مسٌحًٌ ؼبلطٌة بالختان ،أدرن
بولس من فوره أن ذلن معناه البشارة بإنجٌل آخر ( .)9 -6 :1وكانت هذه األزمة
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ك فً دور كل من الشرٌعة واالٌمان فً تارٌخ
الجدٌدة فرصة سانحة له للتؤمل بعم ٍ
الخبلص .إن البشر جمٌعاً ،منذ آدم (رومة  ،)21 - 12 :5وثنٌٌن كانوا أم ٌهوداً.
هم خطؤة أمام هللا ( 18 :1إلى  .)20 :3ومع أن الشرٌعة ذاتها وضعت للحٌاة ،فؤنا
لم تلد إال الخطٌبة والموت ( ،10 - 7 :7ؼبلطٌة  14 - 10 :3و  0)22 - 19اال
بر
أن مجًء المسٌح (ؼبلطٌة  )5 - 4 :4وموته ٌضعان ح ّدا ً لهذه الحالة بإظهار ّ
هللا (رومة  ،26 -21 :3ؼبلطٌة  )21 19 :2الذي نناله باإلٌمان (ؼبلطٌة :2
 ،16رومة  .)2 :5 ،22 :3وإذن فإن دور الشرٌعة الٌهودبة لد انتهى (ؼبلطٌة :3
 .)11 :4 -23إنه نظام الوعد -ولد تم اآلن فً ٌسوع -هو الذي ٌعود مجددا ً
ٌبرر المسٌحٌون باإلٌمان " بدون الشرٌعة
(ؼبلطٌة  :)18 -15 :3فؤسوة بإبراهٌمّ ،
(رومة  ،4ؼبلطٌة  ،9-6 :3راجع تكوٌن  .)11 :17 ،6 :15وعلى كل حال،
فطبما ً لؤلنبٌاء ،كان على البار أن ٌحٌا باإلٌمان (حبموق  =4 :2ؼبلطٌة ،11 :3
رومة  ،)17 :1وعلى بمٌة اسرابٌل (رومة  )6 -1 :11أن تُخلَّص بإٌمانها فمط
بالصخرة التً ألامها هللا (اشعٌا  =16 :28رومة  ،)11 :10 ،33 :9مما كان
ٌتٌح السرابٌل أن تنفتح على األمم (رومه  ،21 -14 :10بطرس ).10-4 :2
2.األٌمان والنعمة:
"إن اإلنسان ٌنال البر باإلٌمان دون األعمال بحسب الشرٌعة" (رومة ،28 :3
ؼبلطٌة  .)16 :2وتؤكٌد بولس هذا ٌعلن عدم الجدوى من ممارسات الشرٌعة ،فً
ظل عهد اإلٌمان ،بل بعنً بصورة أعمك أٌضا ً أن الخبلص لٌس فً حال من
األحوال ،حما ً مكتسباً ،وإنما هو نعمة من لدن هللا ،تُنال بفضل اإلٌمان (رومة 4 :4
  .)8إال أن بولس بالتؤكٌد ال ٌجهل أن اإلٌمان ٌجب أن "ٌعمل" (ؼبلطٌة ،6 :5راجع ٌعموب  )26 -14 :2فً خضوع للروح الذي ٌناله المسٌحً ولت العماد
(ؼبلطٌة  ،26 -13 :5رومة  .)13 -1 :8 ،6ولكن بولس ٌإكد أٌضا ً بموة أن
"ببره الخاص" ،وال أن ٌعتمد على
المإمن ال ٌستطٌع أن "ٌتم ّجد" (راجع عزة)
ِّ
أعماله ،كما كان ٌصنع الفرٌسً شاول (فٌلبً  2 ،9 -4 :3كورنتس  16 :11إلى
 .)4 :12بل حتى لو لم ٌب ّكته ضمٌره عن شًء أمام هللا ( 1كورنتس  ،)4 :4فهو
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ٌعتمد على هللا وحده ،الذي "ٌُحدث فٌه اإلرادة والعمل" (فٌلبً  .)13 :2ولذا فهو
فرحٍ (رومة :5
ٌعمل لخبلصه "بخوؾ ورعدة" (فٌلبى  ،)12 :2ولكن أٌضا ً برجاءٍ ِ
 :)39 -14 :8 ،11 -1إن إٌمانه ٌجعله على ٌمٌن "من محبة هللا التً ظهرت فً
المسٌح ٌسوع" (رومة  ،39 - 38 :8أفسس  .)19 :3وبفضل بولس أصبح اإلٌمان
الفصحً ،الذي عاشته الجماعة المسٌحٌة األولى ،إٌمانا ً واعٌا ً لذاته .فتحرر من
النجاسات والمٌود التً كانت تلحك إٌمان إسرابٌل .هذا هو إٌمان الكنٌسة بؤكمله.
رابعاً :اإلٌمان بالكلمة الذي صار بشرا ً
أخذ إٌمان الكنٌسة ،مع المدٌس ٌوحنا ،فً بلوغ العهد الجدٌدٌ ،تؤمل فً أصوله.
فكؤنه فً سبٌل مواجهة المستمبل مواجهة أفضلٌ ،عود إلى ذان الذي أضفى علٌه
كماله .فاإلٌمان الذي ٌتكلم عنه ٌوحنا هو عٌن اإلٌمان الذي تتكلم عنه األناجٌل
األخرى اإلزابٌة ،وهو ٌإلؾ جماعة من التبلمٌذ حول ٌسوع (ٌوحنا -26 :10
 ،27راجع  ،)8 :17وعلى أثر توجٌه ٌوحنا المعمدان (-33 :5 ،35 -34 :1
ٌ ،)34كتشؾ اإلٌمان مجد ٌسوع فً لانا (" )11 :2فٌمبل كبلمه" ()47 -46 :12
و"ٌسمع صوته" ( ،27 -26 :10راجع تثنٌة )30 :4؛ و ٌتثبت بفم بطرس فً
كفرناحوم ( .)68 :6وتمثل اآلالم بالنسبة إلى اإلٌمان اختبارا ً ( 1 :14و ،29 -28
راجع  )15 -14 :3تكون المٌامة موضوعه الحاسم ( 8 :20و .)29 -25على أن
االنجٌل الرابع ،اكثر بكثٌر من األناجٌل الثبلثة اإلزابٌة ،هو إنجٌل اإلٌمان .ففٌه
ٌتركز اإلٌمان ،أول ما ٌتركز ،بوضوح فً ٌسوع وفً مجده اإللهً .ولذا ٌنبؽً أن
نإمن بٌسوع ( ،)35 :6 ،39 :4وباسمه ( .)23 :2 ،12 :1فاإلٌمان باهلل واإلٌمان
بٌسوع أمر واحد ( ،1 :14 ،44 :12راجع  =24 :8خروج  .)14 :3ألن ٌسوع
واآلب واحد ( ،)21 :17 ،30 :10وهذه الوحدة نفسها هً موضوع إٌمان (:14
 .)11 -10فاإلٌمان ٌجب أن ٌبلػ إلى الحمٌمة ؼٌر المربٌة لمجد ٌسوع ،دون ما
حاجة إلى رإٌة العبلمات الكثٌرة التً تُظهره (.)29 :20 ،48 :4 ،12 -11 :2
على أنه إذا كان اإلٌمان ،فً الوالعٌ ،حتاج إلى رإٌة ( ،)45 :11 ،23 :2وإلى
مدعو أٌضا ً إلى أن ٌزدهر فً معرفة ( )8 :8 ،69 :6ؼٌر
لمس ( ،)27 :20فهو
ّ
237

المنظور وفً تؤمله ( .)40 :11 ،14 :1وفضبلً عن ذلن ٌركز ٌوحنا على الطابع
الحاضر لنتابج اإلٌمان ؼٌر المنظورة .فبالنسبة إلى من ٌإمن لن تكون ثمة دٌنونة
( .)24 :5فهو لابم من الموت منذ اآلن ( ،26 -25 :11راجع  ،)40 :6وهو
ٌسلن طرٌمه فً النور ( ،)46 :12وٌتمتع بالحٌاة األبدٌة ( .)47 :6 ،16 :3وعلى
العكس ،من ال ٌإمن فمد حكم علٌه ممدما ً ( .)18 :3على هذا النحوٌ ،لبس اإلٌمان
عظمة رهٌبة فً االختٌار العاجل بٌن الموت والحٌاة ،بٌن النور والظبلم ،وهو
أختٌار من الصعوبة بمكان ٌمدر تولفه على السلون األخبللً للشخص المعروض
علٌه اإلٌمان ( .)21 -19 :3وإلحاح ٌوحنا هذا على اإلٌمان ،وعلى موضوعه
لرابه على أن
الخاص ،وعلى أهمٌتهٌ ،ف ّ
سره هدؾ إنجٌله بالذات :اال وهو حمل ّ
ٌشاركوه إٌمانه بؤن "ٌسوع هو المسٌح ،ابن هللا" ( ،)31 :20وعلى أن ٌصٌروا
أبناء هللا بفضل اإلٌمان "بالكلمة" المتجسد ( .)14 -9 :1إن اختٌار اإلٌمان ٌظل
ممكنا ً خبلل شهادة ٌوحنا الراهنة (ٌ 1وحنا  .)3 -2 :1هذا اإلٌمان هو إٌمان
الكنٌسة التملٌدي :إنه ٌعترؾ بٌسوع ابنا ً أمٌنا ً للتعلٌم الذي تسلمه (ٌ 1وحنا -23 :2
 ،)1 :5 ،27وٌجب أن ٌزدهر فً حٌاة تخلو من الخطٌبة ( ،)10 -9 :3تنعشها
المحبة األخوٌة ( .)5 -1 :5 ،12 -10 :4فؤسوة ببولس (رومة ،39 -31 :8
أفسس ٌ ،)19 :3عتمد ٌوحنا بؤن اإلٌمان ٌمود إلى االعتراؾ بمحبة هللا للبشر (1
كتاب الرإٌا المإمنٌن على "الصبر
ٌوحنا  )16 :4وازاء الصراعات اآلتٌةٌ ،حث
ُ
وعلى التزام أمانة المدٌسٌن" (رإٌا  )10 :13حتى الموت .وتموم هذه األمانة فً
ً أبد
أساسها دابما ً على اإلٌمان الفصحً فمن ٌستطٌع المول" :كنت مٌتا ً وهاءنذا ح ّ
الدهور" ( ،)18 :1وتموم أٌضا ً على هللا الذي ٌثّبت ملكوته بحٌث ال ٌمكن مماومته
( ،16 -11 :19راجع أعمال  .)30 -24 :4وٌوم ٌنتهً دور اإلٌمان" ،سنرى هللا
كما هو" (ٌ 1وحنا  ،)2 :3ومن ثم فاإلٌمان الفصحً هو الذي سٌعلن أٌضا ً "هذا هو
االنتصار الذي ؼلب العالم :إنه إٌماننا" ().4 :5

باب
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العهد المدٌم
َأوالً :باب المدٌنة
ثانٌاً :باب السماء
العهد الجدٌد
ممدمة
إن الباب المفتوح ٌؤذن بالمرور ،بالدخول والخروجٌ ،تٌح حرٌة الحركة ،إنه ٌُعبّر
عن الترحٌب (أٌوب  ،)32 :31فرصة متاحة ( 1كورنتس  .)9 :16أما الباب
المؽلك فٌمنع المرور :إنه ٌحمً (ٌوحنا  ،) 19 :20أو ٌُعبر عن رفض (متى :25
 .)10وبالتالً ٌوحً أٌضا ً بفكرة الفرز.
العهد المدٌم
َأوالً :باب المدٌنة
ب ضخمُ ،محصنٌ ،حمً من هجمات العدو ،وٌُدخل
تحافظ المدٌنة على مدخلها ببا ٍ
األصدلاء" ،فالؽرٌب النزٌل داخل األبواب" (خروج ٌ )10 :20شترن فً إنعامات
إسرابٌل .بذلن ٌضمن الباب أمان السكان ،وٌسمح للمدٌنة بؤن تموم كجماعة .إن حٌاة
المدٌنة تتركز خاصة بالمرب من بابها :ففً ساحة الباب تتم اللماءات (أٌوب ،7 :29
مزمور  ،)13 :69والصفمات التجارٌة (تكوٌن  ،18 - 11 :23راعوت - 1 :4
 ،) 11والمناورات السٌاسٌة ( 2صموبٌل  ،)6 - 1 :15واإلنطاق إلى الحرب (1
ملون  ،)10 :22وال سٌما المحاكمات (تثنٌة ،7 :25 ،15 :22 ،19 :21
عاموس  ،15 - 10 :5أٌوب  ،21 :31 ،4 :5أمثال  .)7 :24 ،22 :22هذا،
ومما ٌوصؾ به الباب العدالة واألمان (إشعٌا  ،)6 :28فٌمثّل المدٌنة بنوع ما ،ولد
ٌدل اللفظ على المدٌنة ذاتها (تثنٌة  ،) 57 - 52 :28بل ولد ٌحدث أن ٌعبّر عن
لدرة المدٌنة .واالستٌبلء على الباب ٌعنً المبض على زمام األمر فً المدٌنة
(تكوٌن  ،)17 :22وتحرٌر األسرى (مزمور  ،16 :107إشعٌا  .)2 :45واستبلم
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مفاتٌحها ٌعنً تسلم السلطة (إشعٌا  .)22 :22ومن لبٌل المٌاس نتحدث عن أبواب
الجحٌم أو الموت ،لئلشارة إلى ذلن الممر السري ،الذي ٌماد إلٌه كل إنسان (مزمور
 ،18 :107إشعٌا  ،)10 :38وهللا وحده ٌعرؾ لٌس مدخله فحسب (أٌوب :38
 ،)17بل أٌضا ً لوته التً ٌستطٌع وحده أن ٌتؽلب علٌها (مزمور  ،14 :9حكمة
 ،13 :16راجع متى  .)18 :16إن أورشلٌم هً المدٌنة المثلى ،بؤبوابها المدٌمة
(مزمور  ،) 9 - 7 :24التً ٌحبها هللا حبا ً خاصا ً (مزمور  ،) 87ألنه هو نفسه
الذي ثبتها (مزمور  .)13 :147إن الحاج الذي ٌجوزها ٌحس بمشاعر الوحدة
والسبلم (مزمور  .)122ولما كانت تعتبر مدٌنة منٌعة ،فإنها تستطٌع أن تكفل
لسكانها األمان بؽلك أبوابها .ومع ذلن فهً تحتاج بع ُد إلى الكثٌر مما ٌصفونها به
لكً تستحمه (إشعٌا  .)21 :29 ،22 - 21 :1لذلن فاألنبٌاء ٌلمحون من بعٌد
أورشلٌم جدٌدة ،تكون مفتوحة لؤلمم ولابمة على العدل والسبلم ،فً آن ،ومثبتة فً
السبلم والعدل (إشعٌا  ،11 :60 ،5 -1 :26حزلٌال ،32 -30 :48زكرٌا -8 :2
).9
ثانٌاً :باب السماء
ما من شن فً أن هللا ٌفتح أبواب السماء ،لٌرسل المطر ،والمن (مزمور ،)23 :78
وشتى أنواع البركات " على األرض (مبلخً )10 :3؟ إال أن عبللة اإلنسان باهلل،
منذ أؼلك الفردوس ،لم تعد عبللة ألفة وودّ .فإنما العبادة تمٌم العبللة الحك بٌن العالم
اإللهً والعالم البشري :هكذا كان ٌعموب ٌرى فً بٌت إٌل باب السماء( ،تكوٌن
 .)17 :28إن اإلسرابٌلً ،الذي ٌتمدم إلى أبواب الهٌكل إنّما ٌرؼب فً االلتراب
من هللا (مزمور  ،)4 ،100إال أنه سٌسمع الكاهن ٌُذ ّكره بشروط الدخول :األمانة
على العهد ،والعدالة (مزمور  ،24 :1 5إشعٌا  ،)16 - 15 :33راجع مٌخا :6
 ،8-6زكرٌا " :)17-16 :8هذا باب الرب ،فٌه ٌدخل الصدٌمون" (مزمور :118
 .)20 -19إال أن إرمٌا ٌعلن من جانبه ،وهو ٌشٌر إلى هذه األبواب عٌنها .بؤن هذا
ٌتم :فمبللاة هللا وهم ،والهٌكل سٌنبذ (إرمٌا  ،7راجع حزلٌال
الشرط هو أبعد من أن َ
 8إلى  .)11ومن ثم فإن أورشلٌم ستفمد وجودها .إال أنها ستُصبح ممدسة ال ٌؽلك
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لها باب فً وجه األمم بل بالحري "سٌرفع الشر من وسطها" .عندما ُخرب الهٌكل،
أدرن إسرابٌل أن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌصعد إلى السماء ،ولذا فإنه ٌسؤل هللا فً
صبلته ،أن تنشك السماوات وٌنزل هو نفسه (إشعٌا  :)19 :63لٌتمدم على رأس
لطٌعه ،و ٌجعله ٌجتاز األبواب (مٌخا  ،13 -12 :2راجع ٌوحنا ).4 :10
العهد الجدٌد
إن ٌسوع ٌستجٌب هذه الرؼبة ،ففً اعتماده ،تنفتح السماء ،وٌصٌر هو بذاته باب
السماء الحمٌمً ،النازل على األرض (ٌوحنا  ،51 :1راجع تكوٌن ،)17 :28
الباب الذي ٌمود إلى المراعً ،التً فٌها تُمدم الخٌرات اإللهٌة عن طٌب خاطر
(ٌوحنا  ،)9 :10كما ٌصٌر الوسٌط الوحٌد الذي عن طرٌمه ٌمدم هللا ذاته للناس،
وبه ٌجد الناس سبٌلهم إلى اآلب (أفسس ،18 :2عبرانٌٌن  .)19 :10وفً الولت
نفسه ٌمبض ٌسوع ٌده مفتاح داود (رإٌا  ،)7 :3فٌحدد بعض المتطلبات :إن الدخول
إلى الملكوت سلمت مفاتٌحه لبطرس (متى  ،)19 :16فهو كالدخول إلى الحٌاة،
وإلى الخبلص ،كالدخول إلى مدٌنة ،وإلى ولٌمة" :فالباب الضٌك" ال ٌإتى إال عن
طرٌك االهتداء (متى  ،14 -13 :7لولا  ،)24 :13واالٌمان (أعمال ،27 :14
أفسس  .)12 :3ومن ال ٌحتاط لنفسه ٌجد الباب مؽلما ً (متى  ،10 :25لولا :13
 .)25إال أن ٌسوع الذي استولى على مفتاح الموت والجحٌم (رإٌا  ،)18 :1هو
المنتصر على الشر ،ولد منح كنٌسته أن تكون ألوى من الموات الشرٌرة (متى :16
 .)18فً نهاٌة األزمنة ،المدٌنة والسماء ٌتطابمان .وكتاب الرإٌا ٌبٌن لنا تحمك
إعبلنات إشعٌا وحزلٌال وزكرٌا :إن ألورشلٌم السماوٌة اثنً عشر باباً ،وهً على
الدوام مفتوحة ،ومع ذلن ال ٌدخلها الشر لط :فهنان ٌتحمك السبلم والعدل بكل
ملبهما ،وٌتحمك التبادل الكامل بٌن هللا والبشرٌة (رإٌا -14 :22 ،27 -12 :21
).15
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بابل
1.بابل كرمز أو عبلمة:
2.تؤدٌب هللا:
3.مدٌنة الشر:
4.الخروج من بابل:
5.دٌنونة بابل:
سر بابل:
6.دٌمومة ّ
ممدمة
بعكس مصر التً لها فً رمزٌة الكتاب الممدس معنى ملتبس ،فإن بابل هً دابما ً
رمز لموة الشر ،ولو استخدمها هللا أحٌانا ً لكً ٌحمك مماصده.
1.بابل كرمز أو عبلمة:
لبل أن تنشؤ عبللة مباشرة بٌن إسرابٌل والمدٌنة الكبرى" -بابل" -بٌن النهرٌن -كان
لبابل وجود فً أفك التارٌخ الممدس .فبابل هً االسم العبري "لبابلون" و برجها
المشهورة الوارد عنه الحدٌث فً تكوٌن  ،9 -1 :11ما هو إال البرج ذو الطوابك
(أي زٌككورات) بمعبدها الكبٌر .إن هذا البرج ،الذي ٌرمز تماما إلى الوثنٌة
البابلٌةٌ ،تخذ أٌضا ً رمزا ًإلى كبرٌاء اإلنسان .ولذا ترتبط بابل كرمز فً تملٌد
الكتاب بحادث "بلبلة األلسنة" ،وبذلن نرى طرٌمة هللا فً تؤدٌب البشر على وثنٌتهم
المابمة على الكبرٌاء.
2.تؤدٌب هللا:
ومع ذلن ،ومنذ بداٌة المرن السابع وبابل تموم بدور مباشر فً التارٌخ الممدس .ففً
تلن الفترة بالذات ،كان الكلدانٌون ،ولد استولوا على بابلٌ ،حلمون بانتزاع الشرق
كله من سٌادة مدٌنة نٌنوى .إنها لوة مرهوبة "تجعل من لوتها إلهها" (حبموق :1
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ّ
ولكن هللا لصد أن ٌجعل هذه الموة جزءا ً من تدبٌره :تساهم بابل فً تنفٌذ
،)11
دٌنونة هللا ضد نٌنوى (ناحوم  2 :2إلى  ،)19 :3بل تصبح أٌضا ً ضربة هللا بالنسبة
إلى إسرابٌل ،وإلى الممالن المجاورة .كل هإالء دفعهم هللا إلى ٌدي ملن بابل نبوكد
صر ،ولذلن سوؾ ٌحملون نٌره (إرمٌا  .)17 :28 -1 :27وبابل هً كؤس الذهب
ن ّ
التً سوؾ ٌُس ِكر هللا بها الشعوب (إرمٌا  ،)7 :51 ،29-15 :25وهً أٌضا ً
المطرلة التً سوؾ ٌستخدمها فً تحطٌم األرض كلها (إرمٌا -20 :51 ،23 :50
 .)27باإلضافة إلى ذلن سوؾ تموم بابل بتنفٌذ دٌنونة هللا ضد ٌهوذا (إرمٌا -3 :21
 ،)7وستصبح أرض بابل مكانا ً للسبً حٌث سٌجمع هللا بمٌة شعبه (إرمٌا -1 :29
 .)20هذه هً الحمٌمة المإلمة التً ٌصفها سفر الملون ( 2ملون  .)25 -24ولكن
على "أنهار بابل" حٌث تركت األنؽام المكان للدموع (مزمور  ،)137اختبر الٌهود
سبٌون آالما ً مطهرة ،تُع ُّد للتجدٌدات المستمبلة.
الم ّ
3.مدٌنة الشر:
دور مدٌنة بابل فً تدبٌر هللا ال ٌتعارض مع كونها مثاالً صارخا ً لمدٌنة الشر .فهً
مدعوة بكل تؤكٌد ،إلى العودة ٌوما ً ما ،لكً تتحد بشعب هللا (مزمور  ،)4 :87تماما ً
مثل بالً الشعوب ،بل مثل نٌنوى (إشعٌا  ،24 :19راجع ٌونان) .ولكنها مثل
نٌنوى وجدت ملذاتها فً لوتها الذاتٌة (إشعٌا  ،10 ،8 -7 :47راجع -7 :10
 .)14ولد انتصبت فً مواجهة هللا بكبرٌاء وصلؾ (إرمٌا  ،32 -29 :50راجع
إشعٌا  .)14 -13 :14وتكاثرت خطاٌاها :السحر (إشعٌا  ،)12 :47والوثنٌة
(إشعٌا  ،1 :46إرمٌا  ،)52 -44 :51وكل أنواع المسوة( .لد صارت حما ً معبد
النفاق (زكرٌا  )11 -5 :5بل "مدٌنة الباطل" (إشعٌا ).21 :24
4.الخروج من بابل:
إذا كان السبً هو عماب عادل إلسرابٌل العاصً ،فإنّه ٌصبح ،بالنسبة إلى البمٌة
البالٌة ،التً اهتدت باالختبار" ،أسراً" فوق طالة االحتمال ،بل وؼربة خطرة .وعند
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تمام السبعٌن سنة (وهو رلم اصطبلحً :إرمٌا  2 ،10 :29 ،11 :25أٌام :36
 )21ستؤتً سنة الؽفران (إشعٌا  ،2 :61راجع الوٌٌن  .)10 :25ولدوم هذا
التحرٌر الذي طال انتظاره ٌكون خبرا ً سارا ً لشعب هللا (إشعٌا -7 :52 ،9 :40
.)9فالمسبٌّون مدعوون ألن ٌتركوا مدٌنة الشر" :أخرجوا من بابل" (اشعٌا :48
 ،20إرمٌا  ،)8 :50اخرجوا منها ...وال تلمسوا نجسا ً (إشعٌا  .)11 :52وسوؾ
ٌتوجه هإالء بالتالً إلى اورشلٌم ،كما لو كان هذا خروجا ً جدٌداً .هذه اللحظة
سٌؽمر مجرد ذكرها الملوب بالفرح (مزمور  .)2 -1 :126وسٌكون ٌوم الخروج
ٌوما ً من التارٌخ فً ؼاٌة األهمٌة ،حتى لٌجعله متى اإلنجٌلً مرحلةً من مراحل
عصر انتظار المسٌَّا (متى )12 -11 :1
5.دٌنونة بابل:
بٌنما ٌتجه هكذا التارٌخ الممدس نحو منعطؾ جدٌد ،إذا ببابل ،سوط هللا ،تختبر
بدورها أحكام هللا .فها صورة االتهام لد تلٌت ضد مدٌنة الشر ،والحكم لد نطك به
األنبٌاء بفرح (إشعٌا  ،10 -1 :21إرمٌا  )12 -11 :51فٌنشدون على بابل مراثً
السخرٌة (أشعٌا  .)47وٌصفون مسبما ً خرابها الرهٌب (إشعٌا  ،13إرمٌا 21 :50
  .)43 -27 :51 ،28وسٌكون هذا "ٌوم 1لرب" علٌها (إشعٌا ٌ ،)...6 :13ومانتمام الرب من آلهتها( .إرمٌا  .)57 -44 :51وسٌكون دخول لورش المنتصر
وستنمض علٌها جٌوش
بمثابة الممدمة لذلن (إشعٌا .)6 -1 :45 ،5 -1 :41
ّ
أرتحششتا فً عام  485حتى تدمر المدٌنة عن بكرة أبٌها ،فبل ٌبمى فٌها حجر على
حجر (راجع احتمالٌا ً إشعٌا  .)5 -1 :25 ،18 -7 :24وعلى 1لرؼم من هذا فإنها
سوؾ تظل حٌة فً ذاكرة الٌهود ،نموذجا ً للمدٌنة الوثنٌة المحكوم علٌها بالخراب.
صر" فهو نموذج الطاؼٌة المتكبر المتهتن للمدسٌات (دانٌال 2
أما ملكها "نبوكد ن ّ
إلى ٌ ،4هودٌت ).12 -1 :1
سر بابل:
6.دٌمومة ّ
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سمطت مدٌنة بابل التارٌخٌة لبل فترة طوٌلة من ظهور العهد الجدٌد .ولكن من
بسر االثم الدابب على العمل باستمرار فً هذه
خبللها صار شعب هللا على وعً ّ
الدنٌا .صارت بابل وأورشلٌم المنتصبتان كل منهما ضد األخرى ،المدٌنتٌن اللتٌن
ٌنمسم الشر بٌنهما ،وبحسب التعبٌر المسٌحًّ ،
إن مدٌنة هللا هً فً مواجهة مدٌنة
الشٌطان .وفد الحظت الكنٌسة األولى فورا ً أنها انجذبت هً األخرى فً فاجعة
المدٌنتٌن اٌاهما .فتجاه أورشلٌم الجدٌدة تستمر بابل تعارضها كل حٌن (ؼبلطٌة :4
 ،26رإٌا  .)21ومنذ عهد اضطهاد نٌرون ،اتخذت بابل وجه رومة اإلمبرٌالٌة
(1بطرس  ،)13 :5وٌصفها كتاب الرإٌا فً هذا الصدد بؤنها هً إلى الزانٌة
المشتهرة ،الجالسة على عرش الوحش ،المرمزي ،والسكرى ب َدم المدٌسٌن (رإٌا
 ،)17فإنها تسٌر فً رفمة التنٌن الذي هو الشٌطان ،والوحش الذي هو المسٌح
الد َّجال .وهذا ما ٌحدو شعب هللا على الهرب (رإٌا  ،)4 :18ألن دٌنونة هللا لد
التربت .ومدٌنة بابل العظٌمة سوؾ تسمط( .رإٌا  ،)8 -10 :18وسوؾ تندبها
الشعوب التً تعادي هللا ،أما السماء فسوؾ تفرح (رإٌا  9 :18إلى  .)10 :19ذلن
هو المصٌر النهابً الذي ٌنتظر مدٌنة الشر ،وكل كارثة تارٌخٌة تحل بالممالن
األرضٌة المعادٌة هلل ولكنٌسته ،تكون بمثابة تحمٌك لهذه الدٌنونة اإللهٌة .وبذلن تجد
التنبإات الواردة فً العهد المدٌم على بابل تحمٌمها فً آخر األزمنة ،فً إطار كتاب
سد من جٌل
الرإٌا وتبمى التنبإات معلّمة كتهدٌد مسلط فوق األمم الخاطبة التً ت ُ َج ِ ّ
سر بابل.
إلى جٌل َّ
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باراقلٌط
ممدمة
1.الروح المدس وحضور ٌسوع:
2.روح الحك ،ذاكرة الكنٌسة الحٌّة:
3.روح الحك ،مدافع عن ٌسوع:
ممدمة
إن لفظ بارللٌط( ،بالٌونانٌة ) parakletosلفظ مؤخوذ من كتابات المدٌس ٌوحنا.
وهو ٌعبّر ،لٌس عن طبٌعة شخص ،بل عن وظٌفتهَ :من ٌُدعى إلى جانبad-
 ،vocatus, para-kaleoفهو من ٌلعب دور المساعد اإلٌجابً ،والمحامً،
والمإٌد (ومعنى "المعزي" -المشتك على األرجح من أصل لؽوي خاطا -ؼٌر وارد
فً العهد الجدٌد) .و ٌموم بهذه المهمة ٌسوع المسٌح الذي هو "شفٌع لنا عند اآلب
وهو كفارة عن خطاٌانا" فً السماء (ٌ 1وحنا  ،)1 :2كما ٌموم بها أٌضاًالروح
المدس الذي ٌحمك حضور ٌسوع فعلٌا ً من حٌث هو الشاهد والمدافع عنه بٌن
المإمنٌن (ٌوحنا  17 -16 :14و 11 -7 :16 ،27 -26 :15 ،27 -26و-13
).15
1.الروح المدس وحضور ٌسوع:
ٌرتبط مجًء البارللٌط بانطبلق ٌسوع (ٌوحنا  )7 :16الذي ٌنشىء مرحلة جدٌدة
فً تارٌخ حضور هللا ما بٌن البشر .ففً خطابه بعد العشاء السريٌ ،نبىء ٌسوع
بؤنه سوؾ ٌعود ،لٌس فمط عند نهاٌة األزمنة ( ،)3 :14ولكن خبلل حاالت ظهورا
ته الفصحٌة ( .)19 -16 :16 ،20 -18 :14سوؾ ٌؽمر الفرح التبلمٌذ ،عندما
ٌرون ٌسوع ظاهرا ً لهم بعد لٌامته ( .)22 :16إال أن حضوره ما بٌن تبلمٌذه لن
سً ،وانما "روحانً" .فحتى اآلن ،كان "ٌمٌم مع ذوٌه" (.)25 :14
ٌكون طابع ح ّ
أما اآلن ،فإن اآلب سوؾ ٌهب لهم باسم ٌسوع ( ،)26 :14ومن أجل صبلته،
"مإٌدا ً آخر" ( ،)16 :14سوؾ ٌرسله ٌسوع نفسه ()7 :16 ،26 :15فمع كون
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الروح هو "آخر" ؼٌر ٌسوع ،إال أنه ٌإدي بخضور ٌسوع إلى كماله .وأسوة
بٌسوع ،هو "فٌهم" ( ،)23 :17 ،17 :14ومثل ٌسوعٌ ،مٌم "مع" المإمنٌن (:14
 17و ،)25ولكنه سٌمكث معهم "إلى اآلبد" ( ،16 :14راجع متى  )20 :28إذ أنه
من اآلن ٌمدم مسبما ً األمكنة التً مضى ٌسوع لٌعدّها فً بٌت اآلب (.)3 -2 :14
وهو روح الحك ( ،)13 :16 ،17 :14هذا الحك الذي هو ٌسوع (,)6 :14
المضاد ألبً الكذب ( ،)44 :8وهو 1لذي ٌمٌّز من اآلن فصاعدا العبادة الصادلة
للآلب ( .)24 -23 :4كذلن الروح المدس ( )26 :14الذي استحك ٌسوع المدوس
( ,)69 :6بتمدٌسه ( )19 :17أن ٌعطٌه ألتباعه (" ،)39 :7 ،22 :20فٌمدسهم"
( .)17 :17بحٌث ال ٌكونون بعد من العالم ( .)16 :17وكما ال ٌظهر ٌسوع نفسه
للعالم ( )22 -21 :14الذي ٌبؽضه ( ،)19 -18 :15 ،7 :7كذلن الروح أٌضا ً ال
ٌستطٌع العالم أن ٌتلمّاه ().17 :14
2.روح الحك ،ذاكرة الكنٌسة الحٌّة:
وفً جماعة التبلمٌذ ٌصبح حضور البارللٌط إٌجابٌاً .فسٌموم بتمجٌد ٌسوع (:16
 ،)14وٌكون ذلن أوالً بإحٌاء تعلٌمه :سوؾ "ٌعلّمكم جمٌع األشٌاء وٌذ ّكركم جمٌع
ما للته لكم" ( .)26 :14وٌتم هذا التعلٌم وهذا التذكٌر باالتصال الوثٌك بٌسوع على
نفس المنوال الذي به أنجز ٌسوع رسالته ،متحدا ً دابما ً بؤبٌه .وكما أن ٌسوع
ٌتصرؾ بما هو لآلب ( ،)10 :17 ,15 :16فكذلن الروح "سوؾ ٌؤخذ مما لً
وٌطلعكم علٌه" ( .)15 -14 :16وسوؾ ٌذكر مما لاله ٌسوع ،ألنه "ال ٌتكلم بشًء
من عنده ،ولكن ٌتكلم .مما ٌسمع" ،كما كان ٌسوع ٌؤخذ كل شًء من عند أبٌه (:5
 ،)15 :15 ،40 :8 ،30ولم ٌكن تعلٌمه "من عنده" ( 49 :12 ،28 :8و،50
 .)10 :14وكما أن من رأى ٌسوع لد رأى اآلب ( ،)9 :14فكذلن المسحة
)(Chrismaتعلّم كل شًء (ٌ 1وحنا  ،)27 :2أي أن الروح "ٌرشد إلى الحك
كله" (ٌوحنا  :)13 :16أو"ٌمدّم تمدٌما ً جدٌداً" ،فً ضوء الفصح ،األحداث السابمة
(راجع  .)7 :13 ،16 :12 ،52 -5 1 :11 ،39 :7 ،22 :2وبذلن هو ٌشهد
للمسٌح ( ،)26 :15وٌجعل التبلمٌذ ٌشهدون معه وبه ().27 :15
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3.روح الحك ،مدافع عن ٌسوع:
ال ٌكشؾ البارللٌط فمط حما ً بنمص الباطل ،ولكنه ٌبرر الحك فً مواجهة كذب
العالم .بصفته "روح الحك" ،فإنه ٌشهد للمسٌح فً الدعوى التً ٌمٌمها العالم ضد
ٌسوع ،داخل للوب تبلمٌذه .فبٌنما تمدم األناجٌل االزابٌة الروح كمدافع عن التبلمٌذ،
إذ ٌسالون للمحاكمة أمام الملون (مرلس  ،)11 :13نرى ٌوحنا ٌمدمه مدافعا ً عن
ٌسوع :فبعد أن كان التبلمٌذ ٌمفون فً صؾ المتهمٌن ،هاهم ولد أصبحوا ٌحكمون
على لضاتهم ،على نحو ما كان علٌه ٌسوع خبلل حٌاته األرضٌة (ٌوحنا -19 :5
 .)47فالبارللٌط ٌخزي العالم على أمور ثبلثة ( :)11 -8 :16الخطٌبة ،إذ هً تموم
بر ٌسوع الذي ٌتمجد عند اآلب،
على عدم اإلٌمان بٌسوع ,والبر ،حٌث ٌظهر ّ
والحكم ،ألن اإلدانة صدرت ضد سٌّد هذا العالم .لذلن بفضل البارللٌط الذي ٌتلمّاه
المإمن وٌسمعه ،ها إن ٌمٌنا ً ٌمؤل للبه :لٌس الحك من جانب العالم بل من جانب
ٌسوع .فالمإمن إذا ً على حك هو أٌضا ً عندما ٌإمن وٌعانً الشدة من أجل معلمه.
فباالشتران معه ،لد ؼلب ،منذ اآلن ،العالم وإبلٌس ().33 :16

بتولٌة
ممدمة
العهد المدٌم
1.عمم وبتولٌة:
2.عفاؾ اختٌاري:
3.عرس هللا وشعبه:
العهد المدٌم:
1.الكنٌسة العذراء ،عروس المسٌح:
2.بتولٌة مرٌم:
3.بتولٌة المسٌحٌٌن:
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ممدمة
كان للبتولٌة فً كثٌر من األدٌان المدٌمة لٌمة ممدسة .فبعض اإللهات (مثل أنات،
وأرطمٌس ,وأثٌنا) ّ
عٌْن عذارى ،إال أن ذلن كان إلبراز صباهن األبدي،
كن ٌُد َ
وحٌوٌّتهن النضرة ،وعدم لابلٌتهن للفساد .وكان للوحً المسٌحً وحده أن ٌظهر
المعنى الدٌنً للبتولٌة فً ملبها ،ولد شرع العهد المدٌم ٌرسم خطوطا ً أولٌة عنها:
هً األمانة على محبة كلٌة هلل وحده.
العهد المدٌم
1.عمم وبتولٌة:
نموه ،كانت البتولٌة تُعادل العمم وكان العمم ٌعتبر ذالً
فً إطار تطلع شعب هللا نحو ّ
وعارا ً (تكوٌن  1 ،23 :30صموبٌل  ،11 :1لولا  :)25 :1فهذه ابنة ٌفتاح ،ولد
حكم عٌنها بؤن تموت دون ذرٌة ،تظل تبكً بتولٌتها طوال شهرٌن (لضاة :11
 ،)37ألنه لن ٌكون لها نصٌب فً المٌراث (مزمور  )3 :127وفً البركة
(مزمور  )6 -3 :128وكبلهما من ثمرة األحشاء .إال أن البتولٌة السابمة للزواج
كانت ممدّرة كل التمدٌر (تكوٌن  ،16 :24لضاة  ،)24 :19ولذا نرى أن الكاهن
األعظم (الوٌٌن  ،)14 -13 :21بل والكاهن البسٌط (حزلٌال  ،22 :44راجع
الوٌٌن  )7 :21ال ٌجوز لهما الزواج إال من عذراء .بٌد أن ذلن لم ٌكن إال اهتماما ً
بطهارة ممررة طمسٌا ً فً مجال الجنس (راجع الوٌٌن  ،)15 ،12ولٌس تمدٌرا ً
حمٌمٌا ً للبتولٌة نفسها .على أن التهٌبة الحمٌمٌة للبتولٌة المسٌحٌةٌ ،نبؽً البحث عنها
فً إطار الوعود والعهد .فاهلل إذ ٌجعل بعض النساء العمٌمات خصٌبات ،إنما ٌرٌد
بهذا التدبٌر السري أن ٌُظهر أن حاملً الوعود لم ٌممهم هللا عن طرٌك الخصوبة
العادي ،بل بتدخل لدرته الفابمة .فالمجانٌة فً اختٌار هللا ،تتجلى فً هذه األفضلٌة
السرٌة الممنوحة للعمٌمات.
2.عفاؾ اختٌاري:
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وإلى جانب هذا التٌار الربٌسً ،توجد حاالت منفردة ٌكون العفاؾ فٌها اختٌارٌاً.
فإرمٌا ،بؤمر من هللاٌ ،ضطر أن ٌزهد فً الزواج (إرمٌا  ,)2 :16إال أنه ٌبؽً بذلن
أن ٌُعلن ،بعمل رمزي كهذا ،ولوع عماب على إسرابٌل ٌُذبح فٌه عدد من النساء
واألطفال ( 5 -3 :16و .)13 -10وٌعٌش اإلسٌنٌون حٌاة العفاؾ ،ولكن بداع
خاص من الطهارة الشرعٌة .وهنان أمثلة أخرى لها لٌمة دٌنٌة أعظم :فهذه
ٌهودٌت ،إنها تستحك ،بفضل محافظتها على الترمل وعلى حٌاة التوبة (ٌهودٌت :8
 ،)22 :16 ،6 -4أن تكون كما كانت من لبل "دبورة" (لضاة  ،)7 :5األم لشعبها
(ٌهودٌت  4 :16و ،)11وهً بؤسلوب حٌاتها تهًء للتمدٌر العام ًّ
كبل من الترمل
والبتولٌة فً العهد الجدٌد .وهذه حنة ترفضى الزواج مرة ً ثانٌة ،لتتحد بالرب برباط
أوثك (لولا  .)37 :2أما ٌوحنا المعمدان فٌُع ّد لمجًء المسٌح بالتزام حٌاة النسن،
وال ٌخشى أن ٌطلك على نفسه ممدما ً لمب صدٌك العرٌس (ٌرحنا ).29 :3
3.عرس هللا وشعبه:
كان ٌوحنا السابك ٌظهر ،على هذا النحو ،أنه الوارث لتملٌد نبوي عن عرس هللا
وشعبه ،كما أنه الممهد كذلن للبتولٌة المسٌحٌة .فاألنبٌاء فً الوالع ٌطلمون ،أكثر من
مرة ،اسم عذراء على بلد ٌت ّم فتحه (إشعٌا  ،1 :47 ،12 :23إرمٌا )11 :46
والسٌما على إسرابٌل (عاموس  ،2 :25إشعٌا  ،23 :37إرمٌا  ،17 :14مراثً
 )13 :2 ،15 :1وذان حزنآ على فمدان سبلمة أراضٌه .ولكن عندما دنّس هذا
الشعب العهد هبَّ ارمٌا ٌخاطبه "على أنه عذراء إسرابٌل" (إرمٌا ،)13 :18
تذكٌرا ً هلل كٌؾ كان ٌنبؽً أن تكون أمانته .إن هذا اللمب عٌنه ٌعود كذلن فً سٌاق
الكبلم عن التجدٌد ،عندما تموم عبللات من الحب واألمانة مجدّدة ً بٌن هللا وشعبه.
(إرمٌا  4 :31و .)21وأما بالنسبة إلى إشعٌا ( ،)5 :62فٌرمز الزواج بٌن شاب
وعذراء إلى العرس بٌن هللا وإسرابٌل ،الذي سٌتم عند مجًء المخلص المنتظر .إن
هللا بمتطلباته الماطعة ،كان ٌُع ّد مإمنٌه ألن ٌحتفظوا له بكل حبهم.
العهد المدٌم:
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تحول لمب عذراء إسرابٌل إلى الكنٌسة .فالمإمنون الذٌن ٌرٌدون
ابتدا ًء من المسٌحّ ،
أن ٌحافظوا على بتولٌتهمٌ ،شتركون فً بتولٌة الكنٌسة :إن البتولٌة ،وهً حمٌمة
متصلة باألزمنة األخٌرة فً جوهرها ،لن تؤخذ كل معناها ،إال باإلتمام النهابً
للعرس المسٌانً.
1.الكنٌسة العذراء ،عروس المسٌح:
كما كان الحال فً العهد المدٌمٌ ،رتبط موضوع البتولٌة على صورة عجٌبة،
بموضوع العرس :فاتحاد المسٌح والكنٌسة هو اتحاد بتولًٌ ،رمز إلٌه أٌضا ً الزواج.
فلمد "أحب المسٌح الكنٌسة وض ّحى بنفسه من أجلها" (أفسس  .)25 :5وكنٌسة
كورنتس لد خطبت للمسٌح ،وٌرٌد بولس أن تُمَدَّم له عذرا َء طاهرة ً ال عٌب فٌها (2
كورنتس  ،2 :11راجع أفسس  ،)27 :5وٌؽار الرسول علٌها ؼٌرة هللا (2
مس سبلمة إٌمانها.
كورنتس  )2 :11ولن ٌسمح بؤن ت ُ ّ
2.بتولٌة مرٌم:
تبدأ بتولٌة الكنٌسة تتحمك عند نمطة االتصال بٌن العهدٌن ،فً مرٌم ،بنت صهٌون.
فؤُم ٌسوع هً المرأة الوحٌدة فً العهد الجدٌد ،التً تنطبك علٌها ،بمثابة لمب ،تسمٌة
عذراء (لولا  ،27 :1راجع متى  .)23 :1فبرؼبتها فً الحفاظ على البتولٌة (راجع
لولا  ،)34 :1كانت تحمل مصٌر النسوة اللواتً ظللن دون أوالد .إال أن ما كان فً
الماضً البعٌد ٌع ّد ذالً ،أخذ ٌصبح بالنسبة لها بركة (لولا  .)48 :1فحتى لبل
البشارة ،كانت مرٌم تمٌل لتكرٌس كل ذاتها هلل ،ومع ذلن لد لبلت االلتزام بالزواج،
بمثابة عبللة سرٌة لئلرادة اإللهٌة .ولكن عندما كشؾ لها المبلن أنها ستكون فً
الولت نفسه أُما ً وعذراء ،أدركت من فورها سبب هذا التوجٌه العمٌك المتمٌز
آن واحد ،ذلن التجسد
لحٌاتها :فكشفت لها دعوتها العذراوٌة مع تج ّ
سد كلمة هللا فً ٍ
الذي تكون البتولٌة فٌه عبلمة هللا .ففً بتولٌة تلن التً تصبح أُما ً هللٌ ،كمل هكذا
اإلعداد الطوٌل المدى للبتولٌة خبلل العهد المدٌم ،كما تستجاب أٌضا ً صبلة النسوة
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العالرات اللواتً أصبحن خصٌبات بتدخل من هللا .ففً مرٌم ٌظهر بوضوح ممدماً،
للبتولٌّة المسٌحٌة من معنى خاص فً األزمنة األخٌرة .إنها تعلن انفتاح عالم جدٌد
فً مجرى التارٌخ.
3.بتولٌة المسٌحٌٌن:
إن ٌسوع ،الذي ظل بتوالً ،ومعه ٌوحنا المعمدان ومرٌم ،هو الذي كشؾ كشفا ً كامبلً
عن معنى البتولٌة وطابعها الفابك الطبٌعة .على أن البتولٌة لٌست وصٌة (1
كورنتس ،)25 :7ولكنها دعوة شخصٌة من هللا ،وعطٌة من الروح المدس (.)7 :7
"فً الخصٌان من ُولدوا من بطون أُمهاتهم على هذه الحال ،وفً الخصٌان من
صوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات" (متى
خصاهم الناس ،وفً الخصٌان من خ َ
 .)12 :19على أن ملكوت السماوات وحده هو الذي ٌموم مبررا ً للبتولٌة المسٌحٌة،
وال ٌفهم هذا الكبلم إال الذٌن أُنعم علٌهم بذلن ( .)11 :19إن البتولٌة ،تبعا ً لتعلٌم
ًء لتكرٌس كامل للرب ( 1كورنتس -32 :7
بولس ،تفضل على الزواج،ألنها ته ّ
 :)35فاإلنسان المتزوج منمسم ،وأما المتبتلون فملوبهم ال تكون منمسمة،
وٌستطٌعون بالتالً أن ٌكرسوا ذواتهم بكلٌتهم للمسٌح ،وأن ٌكون همهم ولفا ً على
أمور الرب وحدها ،بدون أن ٌُلهٌهم شً ٌء عن هذا االنتباه المتواصل .إن عبارة
المسٌح فً متى "( 12 :19من أجل ملكوت السماوات") تُعطً البتولٌة بُعدها
الحمٌمً لؤلزمنة األخٌرة .وٌعتبر بولس حاالًًً موافمة "للشدة الحاضرة" (1
كورنتس  )26 :7وللزمان الذي ٌتماصر ( .)29 :7وحالة الزواج مرتبطة بالزمان
الحاضر ،إال أن صورة هذا العالم فً زوال ( .)31 :7والذٌن ٌظلون على البتولٌة
ٌكونون مجردٌن من هذا العالم .ألنهم ،كما جاء فً المثل (متى  1 :25و،)6
ٌكونون فً انتظار العرٌس وملكوت السماوات .إن حٌاتهم ،فضبلً عن كونها إعبلنا ً
دابما ً لبتولٌة الكنٌسة ،هً أٌضا ً شهادة على أن المسٌحٌٌن لٌسوا من هذا العالم،
و"عبلمة" دابمة التجاه الكنٌسة نحو األزمنة األخٌرة ،وممدمة لحالة المٌامة ،حٌث
الذٌن سٌحكم بؤنهم أهل لبلشتران فً العالم اآلتً ،سٌكونون شبٌهٌن بالمبلبكة،
عرؾ أمثل تعرٌؾ ،وجه
بؤبناء هللا (لولا  .)36 -34 :20إن حال البتولٌة إذا ً ٌُ ِ ّ
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الكنٌسة الحمٌمً .فؤسوة بالعذارى الحكٌماتٌ ،ذهب المسٌحٌون لمبللاة المسٌح
عروسهم ،لٌشتركوا معه فً ولٌمة العرس ( .)13 -1 :25ففً أورشلٌم السماوٌة
ٌُدعى كل المختارٌن عذارى( .رإٌا  ،)4 :14ألنهم رفضوا دعارة الوثنٌة ،بل
خاصة ألنهم اآلن مكرسون كلٌةً للمسٌح :فً طاعة كاملة "ٌتبعون الحمل حٌثما
ذهب" (راجع ٌوحنا  4 :10و .)27إنهم من اآلن فصاعدا ً أتباع المدٌنة السماوٌة
عروس الحمل (رإ ٌا  7 :19و).9 :21 ،9

بحث
ممدمة
أوالً :البحث عن هللا عن معناه فً العبادة إلى معناه الباطنً
ثانٌاً :بحث حمٌمً وبحث كاذب
ثالثاً :هللا ٌبحث عن اإلنسان
ممدمة
أوالً :بٌت أبناء البشر
1.بٌت األسرة:
2.ماٌبنى وما ٌهدم:
ثانٌاً :بٌت هللا الرمزي
1.بٌت إسرابٌل وبٌت داود:
2.من البٌت الحجري إلى الهكٌل السماوي:
3.مسكن إله المتواضعٌن:
ثالثاً :البٌت الروحً لآلب وأبنابه
ممدمة
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"إن اإلنسان ...مهما ج ًد فً الطلب فبل ٌدرن شٌباً" (جامعة  ،)17 :8إال أن ٌسوع
ٌعلن أن "من طلب وجد" متى ( .)8 :7على أنه ،فً حمٌمة األمر ،وراء كل للك
ولكن اإلنسان كثٌرا ً
ّ
لئلنسان ٌكون هللا دابما ً فً النهاٌة هو ضالة اإلنسان المنشودة.
ما ٌضل طرٌمه فً البحث عنه تعالى ،فٌضطر إلى تصحٌح مسٌرة سعٌه .فٌكتشؾ
إذ ذان أنه إذا ما كان هو ٌسعى على هذا النحو وراء هللا ،فؤلن هللا هو الذي جاء
أوالً ٌبحث عنه.
أوالً :البحث عن هللا عن معناه فً العبادة إلى معناه الباطنً
إن "البحث عن ٌهوه" أو "البحث عن كلمته" ،معناه فً األصل ،استشارة هللا .فمبل
مستعص
اتخاذ أي لرار خطٌر ( 1ملون  ،)8 -5 :22أو السعً لحل أي نزاع
ٍ
(خروج  ،)16 - 15 :18أو طلب االتجاه الصحٌح فً وضع حرج ( 2صموبٌل
 2 ،1 :21ملون ٌ ،)18 :22 ،8 :8 ،11 :3مصدون خٌمة االجتماع (خروج
 )7 :33أو الهٌكل (تثنٌة  ،)5 :12فٌطرحون السإال على هللا ،بصفة عامة،
ً (خروج  1 ،15 :18ملون 7 :22
بواسطة كاهن (راجع عدد  )11 :5أو نب ّ
راجع عدد  .)3 :23ولد ال ٌكون هذا السعً سوى مجرد احتٌاط بدافع من الخرافة،
أو وسٌلة إللحام هللا فً مصلحة شخصٌة .إال أن ما ورد فً سٌاق الكتاب ٌثبت أن
مثل هذا السعً لد ٌكون أٌضا ً منزها ً عن المصلحة ،ومعبرا ً عن محبة حمٌمٌة هلل.
وما ٌسعى إلٌه ذان الذي ٌحلم بؤن "ٌُمٌم بٌت الرب جمٌع أٌام حٌاته" إنما هو من
باب أن "ٌذوق نعٌم الرب"" ،وٌلتمس وجهه" (مزمور  4 :27و .)8ال شن فً أن
الكبلم هنا ٌتعلك باالشتران فً طموس المعبد (مزمور  ،6 -3 :24زكرٌا ،)21 :8
إال أن اإلسرابٌلً المإمن أمام تداول عظمة العبادة ،ومن شدة تؤثره بهاٌ ،سعى ألن
"ٌرى صبلح هللا" (مزمور  .)13 :27إن هذه الرؼبة بالتماس الحضور اإللهً هً
التً تدفع المسبٌٌن إلى الرجوع من بابل (إرمٌا  ،)4 :50وإلى بناء الهٌكل المهدوم
مجددا ً ( 1أٌام  .)9 -8 :28 ،19 :22وفً نهاٌة األمر فإن البحث عن هللا ٌعنً
تمدٌم العبادة الحك له ونبذ التعبد لآللهة الكاذبة (تثنٌة  .)29 :4فعلى هذا األساس،
سٌبدي واضع كتاب أخبار األٌام حكمه فً ملون إسرابٌل ( 2أٌام :31 ،3 :14
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 .)21إال أن نبذ اآللهة الكاذبة ٌفترض التوبة ،ذلن هو موضوع كبلم األنبٌاء
البر .إن عاموس ٌو ّحد
باستمرار .فلٌس ثمة بحث عن هللا دون بحث عن الحك وعن ّ
بٌن األمرٌن فً واحد" :اطلبونً فتحٌوا؛ وال تطلبوا بٌت إٌل" (عاموس ،)5 -4 :5
ثم "اطلبوا الخٌر ال الشر لتحٌوا ...ابؽضوا الشر وأحبوا الخٌر وألٌموا الحكم فً
الباب" ( .)15 -14 :5كذلن ٌمول هوشع" :ازرعوا لكم بالعدل ...فانه لد حان أن
تلتمسوا الرب" (هوشع  ،12 :10راجع صفنٌا " .)3 :2للبحث عن هللا ،ما دام هللا
ٌدع اإلنسان ٌجده" ال بد "أن ٌترن المنافك طرٌمه واألثٌم أفكاره" (إشعٌا -6 :55
 ،)7وأن "ٌطلبه المرء بكل للبه" (تثنٌة  ،29 :4إرمٌا  .)13 :29وٌسوع لم ٌمل
وبره" (متى ).33 :6
لوالً مختلفاً" :أُطلبوا أوالً ملكوت هللا ّ
ثانٌاً :بحث حمٌمً وبحث كاذب
لمد عرؾ البحث عن هللا ،حتى فً إسرابٌل ،بعض االنحرافات .فبعض أعضاء
الشعب المختار لد لصدوا آلهة كاذبة (كالبعل 2 :ملون  ،)2 :1والبعض اآلخر لد
(كالعرافٌن :الوٌٌن  ،31 :19واألموات :تثنٌة :18
محرمٌن
لجؤوا إلى وسطاء
ّ
ّ
 ،11و باعثً أرواح الموتى 1 :صموبٌل  ،7 :28واألشباح :إشعٌا .)19 :8
فكثٌرون أعوزتهم االستعدادات الباطنٌة األولٌة :فكانوا "كؤ ُ ّمة تبدو كؤنها تمارس
البر ،ولكنها تنسى الحك" (إشعٌا  .)2 :58إن أحدا ً من هإالء لم ٌتمكن من أن ٌجد
هللا؛ لمد كانوا جمٌعا ً منفصلٌن عنه بسبب شرورهم (إشعٌا  .)2: 59إن البحث
الحمٌمً عن هللا ٌتحمك فً بساطة الملب" (حكمة  ،)1 :1والتواضع والفمر (صفنٌا
 ،3 :2مزمور  ،)27 :22وانسحاق النفس ،وانكسار الروح (دانٌال .)41 -39: 3
حٌنبذ فإن هللا الذي هو "صالح للنفس التً تلتمسه" (مرابًٌ ،)25 :3دع النفس تجده
(إرمٌا " ،)14 :29فالبابسون ،والذٌن ٌطلبون هللا ٌفرحون" (مزمور  .)33 :69إن
ٌسوع المسٌح ،الذي ٌكشؾ األفكار الكامنة فً الملوب (لولا ٌ ،)35 :2جري التمٌٌز
بٌن البحث الحمٌمً عن هللا ،والبحث الكاذب .إن المولؾ الذي نحتار تجاهه (ٌوحنا
ٌفرق بٌن البحث الحمٌمً والكاذب .ولد أصبح اآلن البحث عن هللا
 )21 :8هو الذي ّ
والبحث عن ٌسوع متعادلٌن .على أننا "الكتساب المسٌح" و"إدراكه" (فٌلبً 8 :3
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برنا الذاتً (رومة  ،)3 :10ونسلم أنفسنا
وٌ ،)12نبؽً أن نزهد فً البحث عن ّ
لٌُم ِس َن بها هو فً اإلٌمان (فٌلبً  )12 :3فٌجب إذا ً الج ّد فً مواصلة البحث عن
ٌسوع حتى بعد رحٌله (ٌوحنا  ،)33 :13من خبلل السعً لما هو فوق (كولسً:3
).1
ثالثاً :هللا ٌبحث عن اإلنسان
إن البحث عن هللا ٌعنً أخٌرا ً أن نكتشؾ أن هللا ،ولد أحبنا أوالًٌ 1( ،وحنا :4
 ،)19وهو الذي أخذ ٌبحث عنا ،وهو الذي ٌجذبنا لٌمودنا إلى ابنه (ٌوحنا .)44 :6
فً نظرتنا إلى هذه المبادرة من جانب نعمة هللا ،ال ٌنبؽً أن نرى فمط مجرد تدبٌر
تملٌه الؽٌرة على فرض احترام حك هللا وسٌادته .إن الكتاب كله ٌُب ٌِّن أن األولوٌة فً
ذلن إنما تكون للمحبة ،وأن البحث عن اإلنسان ٌموم على حركة عمٌمة من للب هللا.
و بٌنما أُمة بنً إسرابٌل تنسى هللا ،جرٌا ً وراء عشالها ،فؤن هللا ٌفكر دابما ً فً كٌؾ
"ٌتملّك" الخابنة و"ٌتكلم إلى للبها" (هوشع  .)16 -15 :2وفٌما لٌس من كل رعاة
إسرابٌل من ٌبحث عن المطٌع المشتت (حزلٌال  ،)6 -5 :34فإن هللا ذاته ٌعلن عن
ممصده :إنه سٌنطلك لٌجمع لطٌعه ،وٌبحث عن "الخروؾ الضال" (12 :34
و .)16إن كتاب نشٌد األناشٌد ،فً زمن خٌانات شعبه ذاتهاٌُ ،م ّجد هذا الهوى إلله
مفتون بالبحث عن العروس (نشٌد  .)3 :6 ،6 :5 ،4 -1 :3إال أن ابن هللا لد كشؾ
ٍ
لنا إلى أي مدى ٌذهب هذا االفتتان ،حٌث لال" :إن ابن اإلنسان جاء إلى العالم،
لٌبحث عن الهالن فٌخلصه" (لولا  ،)10 :19لٌؤخذ فً البحث عن الخروؾ الواحد
الضال (متى  ،12 :18راجع لولا  .)10 -4 :15وفٌما ٌو ّدِع ٌسوع ذوٌهٌ ،فكر فً
اللحظة التً سٌرجع فٌها لٌبحث عنهم ،فٌؤخذهم معه" :لتكونوا حٌث أكون" (ٌوحنا
).3 :14
ممدمة
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ٌحتاج اإلنسان لمعٌشته إلى بٌبة متناسبة وملجؤ ٌؤوٌه :إلى أسرة وبٌت ،كبلهما ٌعبر
عنه بلفظ عبري واحد بعٌنه "باٌت" ("بٌت" ،فً الكلمات المركبة مثل "بٌت -إٌل".
أي بٌت هللا) .إال أن هللا ال ٌمتصر على أن ٌعطً اإلنسان أسرة طبٌعٌة ومسكنا ً
مادٌاً ،إنه ٌرٌد أن ٌدخله فً بٌته تعالى الخاص ،لٌس كعبد فحسب ،بل وبصفة ابن
أٌضاً؛ ولذا فانه بعد أن سكن هللا فً وسط إسرابٌل ،فً الهٌكل ،لد أرسل ابنه
الوحٌد ،لٌبنً له مسكنا ً روحٌاً ،مصنوعا ً من حجارة حٌة ،ومفتوحا ً لجمٌع البشر.
أوالً :بٌت أبناء البشر
1.بٌت األسرة:
حرمه" ،فً عش ،كما
إن اإلنسان ٌتوق إلى أن ٌكون له مكان ،إلى أن ٌكون "فً
ِ
ٌمول المثل المدٌم أمثال  ،)8 :27تحت سمؾ ٌحمى حٌاته الخاصة (سٌراخ :29
 ،)21وذلن فً بلده (تكوٌن  )25 :30حٌث بٌته األبوي ،ذلن المٌراث الذي
الٌجوز ألحد أن ٌؤخذه منه (مٌخا  )2 :2وال حتى أن ٌشتهٌه (خروج .)//17 :20
فً هذا البٌت ،الذي ٌتعهده بالعناٌة ،وٌتبلأل فٌه لطؾ المرأة (سٌراخ ،)16 :26
ولكن لد تحوله زوجة خبٌثة إلى مكان ال تطاق فٌه السكنى (ٌ ،)16 :25عٌش
الرجل مع أبنابه الذٌن فٌه ٌمٌمون ،فٌما الخدم لد ٌتركونه (بوحنا  .)35 :8فٌه بحبّ
أن ٌستمبل ضٌوفه ،مع اإللحاح علٌهم إذا لزم األمر (تكوٌن  ،3 -2 :19أعمال :16
لتوه ،من التمنع به؛
 .)15والبٌت له كل لٌمته ،حتى أنه الٌجوز أن ٌحرم من بناه ّ
ولذا فإن ثمة شرٌعة فً إسرابٌل ،ؼاٌة فً اإلنسانٌة ،ترفع عن مثل صاحب البٌت
هذا مخاطر الحرب ،ولو كانت حربا ً ممدسة (تثنٌة  1 ،5 :20مكابٌٌن ).56 :3
2.ماٌبنى وما ٌهدم:
على أن ،بناء بٌت الٌمؾ عند بناء جدرانه فحسب ،وإنما ٌعنً أٌضا ً تؤسٌس أ ُسرة،
وإٌبلد ذرٌة ،وتلمٌنها دروسا ً دٌنٌة وأمثلة فً الفضٌلة .ذلن هو عمل من أعمال
الحكمة (أمثال  ،)1 :14وتعب ال ب َّد للمرأة الفاضلة من المٌام به ()31 -10 :31؛
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بل إنه عمل إلهً ال ٌستطٌع اإلنسان وحده إنجازه (مزمور  .)1 :127إال أن
بشره التعاسة على بٌته (أمثال  ،)13 :17والمرأة
اإلنسان فً إمكانه أن ٌجلب
ّ
السفٌهة تخرب بٌتها ( .)1 :14ذلن ألن الخطٌبة ،لبل أن تخرب البٌت ،تكون لد
أحدثت خرابا ً آخر؛ خراب اإلنسان نفسه ،ذلن المكان الضعٌؾ الذي صنعه هللا من
طٌن (أٌوب  ،)19 :2وأحٌاه من نسمة (تكوٌن  .)7:2إن اإلنسان الخاطا ٌنبؽً أن
ٌموت وٌُسلم هللا روحه لبل أن ٌذهب لٌلحك بآبابه فً المبر ،المنزل الدابم مدى
الدهر (تكوٌن  ،8 :25مزمور  12 :49و ،20جامعة ،)7 -5 :إال أنه ٌظل مع
ذلن حٌا ً فً ذرٌته ،وهً البٌت الذي ٌبنٌه هللا لمحبٌّه (مزمور  .)127ومن هنا نفهم
كٌؾ أن بناء بٌتٍ ،دون التمكن من سكناهٌ ،كون رمزا ً لعماب هللا ،العماب الذي
تستحمه الخٌانة (تثنٌة  ،)30 :28فً حٌن أن المختارٌن سٌسكنون ،بفرح آخر
األزمنة ،منازلهم مدى األبد (إشعٌا ).23 -21 :65
ثانٌاً :بٌت هللا الرمزي
1.بٌت إسرابٌل وبٌت داود:
ٌرٌد هللا أن ٌسكن مجدّدا ً بٌن البشر الذٌن فصلتهم الخطٌبة عنه ،فٌشرع فً تدبٌره
بدعوة ابراهٌم لخدمته ،فارزا ً إٌّاه من وسط الناس الذٌن ٌخدمون آلهة أُخرى (ٌشوع
 )2 :24ومن ثم فعلى ابراهٌم أن ٌترن بلده وبٌت أبٌه (تكوٌن  .)1 :12إنه سٌسكن
الخٌام كراحل ،هو وأبناإه (عبرانٌٌن  9 :11و )13إلى الٌوم الذي فٌه سٌستمر
ٌعموب وأوالده فً مصر .إال أن إسرابٌل مع ذلن سرعان ما ٌتوق إلى الخروج من
"دار العبودٌة" هذه ،ولسوؾ ٌخلصه هللا ،حتى ٌمطع معه عهداً ،وٌسكن وسط شعبه،
فً الخباء ،الذي ٌكلؾ بإعداده له هنان ٌحط السحاب الذي ٌحجب مجده ،والذي
ٌُظهر حضوره لكل بٌت اسرابٌل (خروج  0 )38 -34 :4 0إن هذا االسم ٌنطبك
أٌضا ً على ذرٌة ٌعموب ،التً صارت أكثر عددا ً من النجوم (تثنٌة  .)22 :10إن
هذا الشعب ٌتج ّمع من حول خباء إلهه ،المدعو لذلن خباء المحضر (خروج :33
 .)7إنه فٌه ٌكلم هللا موسى ،عبده المتاح له على الدوام أن ٌدخل بٌته (،11 -9 :33
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عدد  ،)7 :12والذي سٌمود الشعب حتى أرض المٌعاد .إن ٌهوه ٌرٌد أن ٌجعل من
هذه األرض التً هً بكاملها "بٌته" (هوشع  ،15 :9 ،1 :8إرمٌا  ،7 :12زكرٌا
 ،)8 :9الممر الثابت لشعبه ( 2صموبٌل  .)10 :7وٌرٌد داود بدوره أن ٌمٌم هللا فً
بٌت شبٌه بالمصر الذي ٌسكنه ( .)2 :7إال أن هللا ٌُن ّحً جانبا ً هذا المشروع ،ألن
الخباء ٌكفٌه ( .)7 -5 :7ولكنه ٌبارن نٌة ذلن الذي مسحه .فان لم ٌرؼب تعالى فً
أن ٌسكن فً بٌت من الحجارة ،إال أنه ٌرٌد أن ٌبنً لداود بٌتاً ،وٌث ِبّت ذرٌته على
عرشه ( ،)16 -11 :7وبناء بٌت هلل محتفظ به البن داود ،الذي سٌكون هللا أبا ً له
()14 -13 :7
2.من البٌت الحجري إلى الهكٌل السماوي:
سٌطبك سلمٌان هذه النبوة السرٌة على ذاته :فمع إعبلنه أن سماوات السماوات ال
تستطٌع أن تحوي هللا الذي ٌسكنها ( 1ملون  ،)27 :8فإنه ،مع ذلن سٌبنى بٌتا ً
السم ٌهوه ٌرفع فٌه الدعاء إلٌه ،وللتابوت ،رمزا ً لحضوره ( 21 -19 :8و.)29
بمكان ما أو بؤي بٌت؛ وٌدعو إرمٌا لٌعلن ذلن فً البٌت نفسه
ذلن وهللا ال ٌرتبط
ٍ
الذي ٌحمل اسمه (إرمٌا  ،)14 -2 :7وٌثبت ذلن لحزلٌال برإٌوٌن :فً األولى
ٌفارق مجد هللا بٌته الذي ُدنّس (حزلٌال  ،)23 :11 ،18 :10وفً األخرى ٌظهر
(مجده) للنبً على األرض الوثنٌة التً نُفً إلٌها بٌت إسرابٌل (حزلٌال  .)1وهللا
ٌعلن لهذا البٌت الذي ن َّجس اسمه ،أنه سوؾ ٌط ّهره وٌجمعه وٌوحده ،وٌجعل فٌه
م ّجددا ً سكناه( 16 -15 :28،37 -22 :36و .)28 -26إن كل ذلن سٌكون ثمرة
إلضفاء روحه على بٌت إسرابٌل ( .)29 :39وتفتح هذه النبوة الكبرى مجاالً لتلمس
أٌن هو بٌت هللا الحمٌمً :لن ٌكون فمط الهٌكل المادي والرمزي ،الذي ٌصنعه النبً
بكل دلة ( 40إلى  )43بل بٌت إسرابٌل ذاته ممر إلهه الروحً.
3.مسكن إله المتواضعٌن:
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وعلى ك ٍّل ،فإن درسا ً مزدوجا ً سٌلمّن للشعب ،عند عودته من السبً ،لتحرٌره من
انعزاله فً ذاته ومن تمسكه بالشكلٌات .فمن جهةٌ ،فتح هللا بٌته لجمٌع األُمم (إشعٌا
 ،7 -5 :56راجع مرلس  ،)17 :11ومن جهة أخرى ٌُعلن أن بٌته ٌسمو على هذا
العالم وٌدوم إلى األبد :فبل بد لمن ٌدخله أن ٌكون له للب متواضع ومنسحك (إشعٌا
دخل
 ،2 -1 :66 ،15 :57راجع مزمور  .)15ولكن ،تُرى من ٌستطٌع أن ٌُ ِ
اإلنسان هذا المسكن السماوي؟ إنها الحكمة اإللهٌة ذاتها ،التً ستؤتً بٌن الناس
لتبنً بٌتها ،فتدعوهم لدخوله (أمثال ).6 -1 :9 ،31 :8
ثالثاً :البٌت الروحً لآلب وأبنابه
01إن ٌسوع المسٌح هو فً الوالع حكمه هللا ( 1كورنتس  .)24 :1وهو كلمة هللا
الذي ٌؤتً لٌسكن بٌننا ،إذ ٌصٌر بشرا ً (ٌوحنا  .)14 :1إنه من بٌت داود ،وٌؤتً
لٌملن على بٌت ٌعموب (لولا  27 :1و .)33إال أنه فً بٌت لحم ،مدٌنة داود ،حٌث
ٌولد ،ال ٌصادؾ بٌتا ً ٌستمبله ( 4 :2و .)7وإن كان ٌعٌش فً الناصرة فً بٌت
أبوٌه ( ،)51 :2فهو ٌشهد ،منذ الثانٌة عشرة من عمره ،أنه ٌنبؽً أن ٌكون عند
أبٌه ( ،)49 :2الذي كان الهٌكل بٌته (ٌوحنا  .)16 :2وفً هذا البٌت سٌدخل
بسلطان االبن الذي ٌسكنه كبٌته الخاص (مرلس  ،)//17 :11ؼٌر أنه ٌعلم أن
مصٌر البٌت الدمار ( )//2 -1 :13وعلٌه ٌزمع أن ٌبنً بٌتا ً ؼٌره هو كنٌسته (متى
 ،18 :16راجع  1تٌموتاوس ).15 :3

بحر
ممدمة
1.من الوحش األسطوري إلى خلٌمة هللا:
2.رمز البحر من الناحٌة الدٌنٌة:
3.المسٌح والبحر:
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ممدمة
خبلفا ً للفٌنٌمٌٌّن والٌونانٌٌّن ،لم ٌكن اإلسرابٌلٌٌّون شعبا ً ساحلٌاً .لمد فشلت مشارٌع
سلٌمان البحرٌّة ( 1ملون  )26 :9وكذلن مشارٌع ٌوشافاط ( .)49 :22ولم تدخل
"الجزر" فً أفك إسرابٌل الجؽرافً ولم ٌؤلؾ الٌهود األسفار البحرٌّة الطوٌلة
(ٌونان  ،)3 :1إالّ بعد اختبار الشتات .فمد كانت شٌبا ً مؤلوفا ً فً زمن العهد الجدٌد
(متّى  ،)15 :23إذ لَ ْم ٌجد بولس صعوبة ،وهو ٌهودي من شعب الشتات ،فً أن
ّ
ٌشك البحر المتوسط لٌعلن بشارة اإلنجٌل .ؼٌر أنّه ،منذ العصور الؽابرة ،توجد
نصوص كتابٌّة تتحدث عن البحر ،وتسبػ علٌه معنى دٌنٌا ً معٌّنا ً.
1.من الوحش األسطوري إلى خلٌمة هللا:
ٌشعر ك ّل إنسان أمام البحر بؤنّه إزاء لوة هابلة ال تمهر ،مرعبة عند هٌجانها ،تهدّد
الب ّحارٌن (مزمور  )30 -23 :107وس ّكان الشواطا ،وهً دابما ً على وشن أن
تؽمرهم بؤمواجها (راجع تكوٌن  11 :9 ،11 :7و .)15وهذا البحر ،أو باألحرى
صة بببلد ما بٌن النهرٌن
األولٌانوس الكونً الذي ٌحٌط بالعالم ،كانت األساطٌر الخا ّ
سده على هٌبة حٌوان وحشً ضخم .وكان هذا التنٌّن المسمى "تامات"ٌ ،مثل
تج ّ
لوى الفوضى والدمار ،التً كان على مردون ،اله النظام ،أن ٌتؽلّب علٌها حتّى
صة "بؤوجارٌت" صراعا ً بٌن "ٌ ّم"،
ٌرتّب الكون .هكذا أٌضا ً نرى فً األساطٌر الخا ّ
اله البحر ،و"بعل" ،للسٌطرة على العالم اإللهً .بعكس ذلنٌ ،متصر البحر ،فً
سم ٌهوه
الكتاب الممدّس ،على أن ٌكون
صة الخلك التملٌدٌّةٌ ،م ّ
مجرد خلٌمة .ففً ل ّ
ّ
مٌاه الهاوٌة (تهوم) إلى لسمٌن ،مثلما كان ٌفعل مردون بالنسبة إلى جسد "تٌامات"
ّ
ولكن هذه الصورة لد تخلّت عن ك ّل سمة أسطورٌّة ،ألنّه لم ٌعد
(تكوٌن .)7 -6 :1
هنان صراع بٌن هللا المدٌر والخواء المابً األصلً .فعندما ّ
نظم ٌهوه العالم ،جعل
للمٌاه بصفة ثابتة حدا ً لن تتجاوزه إالّ بؤمره (تكوٌن  ،10-9 :1مزمور -6 :104
 ،9أمثال ٌ .)29 - 27 :8طٌب لكتب الحكمة أن تصؾ ترتٌب العالم هذا الذي
ٌشمل البحرُ ،مستخدمةً لذلن معطٌات علم بدابً ،ترتكز األرض على مٌاه ؼمر
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سفلً (مزمور  ،)2 :24وتعلو هذه المٌاه األرض لتؽذّي الٌنابٌع (تكوٌن ،11 :7
 ،2 :8أٌوب  ،16 :38تثنٌة  )13 :33وتتّصل بمٌاه المحٌط .وهكذا ٌضع الكتاب
الممدّس البحر فً مكانه بٌن الخبلبك ،وٌدعوه مع جمٌع الخبلبك األخرى ،لتسبٌح
خالمه (مزمور  ،35 :69د1نٌال ).78 :3
2.رمز البحر من الناحٌة الدٌنٌة:
وإذا استمر هذا التعلٌم فً العمولٌ ،ستطٌع أصحاب الكتب الممدّسة أن ٌستخدموا
مجردة من كل شبهة وثنٌة.
مجدّداً ،دون أي خطر ،الصور المدٌمة األسطورٌّة،
ّ
دخل فً الهٌكل صورة
ولع ّل البحر المسبون بالنحاس ( 1ملون ِ ٌُ )25 -23 :7
ّ
ولكن الكتاب الممدس ٌستعمل باألحرى نوعا ً آخر من
األولً،
رمزٌة لؤلولٌانوس ّ
الرموز :إن مٌاه الؽمر العمٌك تم ّد الكتاب الممدّس بالصورة الناطمة للخطر المهلن
(مزمور  )3 :69ألن سر هذه الحمؤة بحسب التصور المدٌم ،لرٌب من الهاوٌة
(ٌونان  .)7 -6 :2وأخٌراً ،فهنان أثر لموة خبٌثة ،مختلّة ومتعجرفة ،ال ٌزال
ٌرفرؾ حول البحر ،وتمثله عند االلتضاء صورة الحٌوانات األسطورٌة .وترمز
الموات المضادّة التً ال ب ّد من أن ٌتؽلّب علٌها ٌهوه حتّى
هذه الصورة فً ذلن إلى ّ
ٌحمك لمصده االنتصار .وٌحصل هذا التصوٌر الملحمً ثبلثة تطبٌمات :أوالً ٌظهر
ّ
الخبلق تحت سمات كفاح ّأولً (إشعٌا
الكتاب الممدّس ،بؤسلوب شعري ،نشاط هللا
 ،9 :51أٌوب  .)11 -8 :38 ،12 :7وفً أكثر األحٌانٌ ،عبّر الرمز عن أحداث
ّ
لٌشك فٌه
ٌبس ٌهوه البحر األحمر
تارٌخٌة .فهكذا اختبار الخروج التارٌخً ،حٌث ّ
طرٌما ً لشعبه (خروج  ،15 ،14مزمور  17 :77و 3 114 ،20وٌ )5صبح
انتصارا ً إلهٌا ً على تنٌّن الؽمر العظٌم (إشعٌا  .)10 :51وكذلن ٌشبّه الكتاب الممدس
المتمردة ضد هللا بهدٌر البحار (إشعٌا .)12 :17 ،30 :5
لصؾ الشعوب الوثنٌّة
ّ
الموات الشٌطانٌة التً سوؾ ٌواجهها هللا فً
وأخٌراً ،فً الرإى المتؤخرة ،نتمثّل ّ
لتال أخٌر بسمات شبٌهة بسمات "تٌامات" البابلٌّة .فً عبارة عن حٌوانات صاعدة
ّ
ولكن الخالك ،الذي استطاع منذ البدء،
من الؽمر العظٌم (دانٌال .)7 -2 :7
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بسٌطرته على الكون ،أن ٌضبط كبرٌاء البحر (مزمور -3 :93 ،10 :89 ،8 :65
لوات الفوضى عبثا ً.
ٌ ،)4ملن أٌضا ً السٌادة على التارٌخ ،حٌث تهٌج جمٌع ّ
3.المسٌح والبحر:
لم ٌؽفل العهد الجدٌد عن طابع الرمزٌّة الدٌنٌّة للبحر .ونجد ذلن بطرٌمة ملموسة فً
األناجٌل نفسهاٌ :ظ ّل البحر مسكن الشٌاطٌن حٌث تثب الخنازٌر التً دخلت فٌها
ّ
ولكن ٌسوع
األرواح النجسة (مرلس  .)13 :5وهو إذا هاج ،ظ ّل ٌخٌؾ البشر،
ٌظهر إزاءه سلطة إلهٌّة ،تمهر العناصر الطبٌعٌّةٌ :جًء إلى تبلمٌذه ماشٌا ً على
1لبحر (مرلس ٌ ،50 -49 :6وحنّا  ،)20 -19 :6أو ٌعٌد البحر إلى هدوبه بكلمة
ٌزجره بها "أصمت! اخرس!" (مرلس  ،)40 -39 :4األمر الذي ٌجعل التبلمٌذ
ٌتثبّتون من أنه ٌتمتع بموة فابمة الطبٌعة ( .)41 :4أخٌراً ،ال ٌكتفً كتاب الرإٌا بؤن
ممر
الشرٌرة المزمع أن ٌواجهها المسٌح الرب على
والموات
ٌمرب بٌن البحر
ّ
ّ
ّ
ّ
التارٌخ (رإٌا  .)1 :17 ،1 :13ففً الخلك الجدٌد ،حٌث ٌمارس السٌد المسٌح
ملكه ممارسة كاملةٌ ،نوه كتاب الرإٌا بٌوم رابع "لن ٌبمى فٌه للبحر وجود" (رإٌا
ولوة فوضوٌة ،ولكن ٌبمى فً العلى
 .)1 :21سوؾ ٌختفً البحر كهاوٌة شٌطانٌّة ّ
ذلن البحر الشفّاؾ مثل البلّور ( )6 :4الذي ٌمت ّد على مد البصر ،أمام العرش
اإللهً ،رمزا ً لسبلم مضًء فً كون متجدّد.

بذعت
1.انشماق وبدعة:
2.أزمة أنصار التمسن باألصل الٌهودي:
3.البدع الناشبة:
1.انشماق وبدعة:
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إن كلمتً انشماق وبدعة تشٌران إلى انمسام فً الشعب المسٌحً انمساما ً خطٌرا ً
ومستمراً ،ولكن على مستوٌٌن مختلفٌن فً العمك :فاالنشماق هو االنفصال فً وحدة
الشركة من حٌث الترتٌب الرباسً ،وآما البدعة فهً انفصال فً اإلٌمان نفسه .فً
العهد المدٌم ،كان مضمون اإلٌمان العملً أضٌك مجاالً للبحث من أن ٌفسح الفرصة
لمٌام بدعة .ولذا فإن اإلؼراء بالنسبة إلسرابٌل لم ٌكن من حٌث "تخٌّره "
)(haireinما ٌشاء من مجموعة تعالٌم محددة ،بل من حٌث "اتّباعه" آلهة ؼرٌبة
(تثنٌة  )2 :13بارتداده عن هللا ،أو بعبادته لؤلوثان ،أكثر منه بخروجه ببدعة .إن
مخلّص إسرابٌل،لم ٌكونوا
المضلّلٌن وأتباعهم ،بابتعادهم عن هللا ،اإلله الواحد
ِ
لٌ ُ ّ
ٌعرضون أنفسهم إلخراجهم عنها
حطموا وحدة الشعب الممدس ،بل كانوا بالحري ّ
مدونات
(ثنٌة  .)6 :13ؼٌر أن المعنى الموي للفظ "بدعة" ال ٌظهر إال فً بعض ّ
العهد الجدٌد المتؤخرة ( 2بطرس  ،1 :2تٌطس  .)10 :3فبالنسبة لبولس ّ
إن لفظ
( haireseisشمالات) فً  1كورنتس ٌ ،19 :11كاد ال ٌفترق عن schismata
(التفرلات أو االنمسامات) فً اآلٌة  .18ومع ذلن فإنه ٌحتمل حدوث بعض التدرج
فً االنمسامات ) (schismataفً الجماعة بحٌث تتجه نحو التبلور فً أحزاب أو
ِش ٌَع ) haireseisلابمة فعبلً متنافسة ،لها نظرٌاتها الخاصة ،كما كان الحال فً
الٌهودٌة بوجود صدّولٌٌن (أعمال  ،)17 :5وفرٌسٌٌن ()5 :26 ،5 :15
وناصرٌٌن ( 5 :24و ،)22 :28 ،14أو فً العالم الٌونانً بمدارسه فً ببلؼة
الخطابة (وتدعى أٌضا ً ) (haireseisوعلى ذلن فمد اجتازت الكنٌسة ،فٌما ٌتعلك
باألخطاء التعلٌمٌة ،حالتٌن مختلفتٌن .ففً البداٌة كانت وحدتها مهددة بفعل أزمة
المعتدٌّن باألصل الٌهودي ،أزمة أنصار الٌهودٌة ،وفٌما بعد ،انحرؾ البعض عن
اإلٌمان بالمسٌح :فمٌل عنهم (ٌ 1وحنا " )3 :4لم تكونوا حمٌمة منَّا" (،)19 :2
أمثال أولبن التبلمٌذ الذٌن ،فً كفرناحوم ،كانوا لد رفضوا أن ٌإمنوا بٌسوع (ٌوحنا
 36 :6و )64وانمطعوا عن اتّباعه (آٌة ).66
2.أزمة أنصار التمسن باألصل الٌهودي:

264

إن لبول الوثنٌٌن فً الكنٌسة سرعان ما أثار لضٌّة مدى ضرورة الممارسات
الٌهودٌة ،التً كان المسٌحٌون من أصل ٌهودي ٌبمون علٌها .فإن فرضها على
الوثنٌٌن المهتدٌن إلى المسٌح كان ٌحمل على االعتراؾ بضرورتها للخبلص .ذلن
بالضبط كان ما ٌدَّعٌه المعتدّون باألصل الٌهودي (أعمال  .)1 :15إال أنه فً
اعتبار بولس ،كان من شؤن هذا االدّعاء أن ٌجعل المسٌح وكؤن ال جدوى منه ،وأن
بره فً تعلٌمات الشرٌعة كاد ٌإدي به
ٌجرد الصلٌب من فاعلٌته :فن ٌبحث عن ّ
ّ
األمر إلى االنسبلخ عن المسٌح وإسماط النعمة (ؼبلطٌة  .)6 -1 :5لمد أخذ االنمسام
ٌهدّد الكنٌسة .ولذا شاء بولس أن ٌحصل بؤي ثمن على موافمة كنٌسة المسٌحٌٌن من
أصل ٌهودي ،وال سٌما موافمة "ٌعموب وكٌفا (بطرس) وٌوحنا" ( )9 :2على حرٌة
الوثنٌٌن المهتدٌن إلى المسٌحٌة ( .)1 :5 ،4 :2ولمد حصل علٌها فً مجمع عام
( 49أعمال  ،15ؼبلطٌة  ،)10 -1 :2وإال لكان "لد سعى عبثاً" (ؼبلطٌة ،)2 :2
أي لكان الوحً الرسولً ٌنالض نفسه" :إن بشركم أحد بخبلؾ مما بشرناكم به،
فلٌكن ملعوناً" (ؼبلطٌة ).9 :1
3.البدع الناشبة:
إال أن رسالة بولس كان ٌنبؽً أن تواجه أٌضا ًالحكمة الٌونانٌة .فإعجاب أهل
كورنتس المفرط بهذه الحكمة لم ٌذهب دون أن ٌترن أثرا ً تعلٌمٌاً .فكانوا ٌظنون أنه
ٌسوغ االختٌار بٌن بولس وأبولس وكٌفا ،مثلما كان آخرون ٌختارون بٌن مدارس
)(haireseisلفبلسفة متنملٌن ،ولد ظلوا ٌصمون آذانهم صما ً "للكبلم عن
الصلٌب" الذي كان ٌعلنه جمٌع الرسل ( 1كورنتس  ،)18 -17 :1أو أٌضا ً كانوا
ٌعترضون على تعلٌم لٌامة الموتى ،وٌفرؼون بذلن الكرازة واإلٌمان من
مضمونهما الجوهري :لٌامة المسٌح ( 2 :15و .)16 -11وفٌما بعد ،اختلطت
المنالشات الذهنٌة النظرٌة الٌهودٌة ببعض عناصر الفكر الٌونانٌة ،مما أحاط إٌمان
أهل كولسً بالخطر فٌما ٌتعلك بؤولوٌة المسٌح (كولسً  ،15 -8 :2راجع أفسس
 ،)15 -14 :4وجعلهم ٌعودون إلى نظام الظبلل (كولسً  .)17 :2ثم إنه لرب
نهاٌة العهد الرسولً ،أخذ خطر هذٌان الفلسفة السابمة للؽنوصٌة ،المستعارة من
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الٌهودٌة ؼٌر المستمٌمة أو من الوثنٌة 1( ،تٌموتاوس  7 -3 :1و-1 :4 ،20 -19
 2 ،5-3 :6 ،11تٌموتاوس  ،4 -3 :4 ،9 -6 :3 ،26 -14 :2تٌطس -9 :1
ٌ ،16هوذا 2 ،بطرس  ،7 -3 :3 ،2رإٌا  2 :2و 6و 15 -14وٌ )25 -20زداد
ضؽطاً .وذهب بعض "األنبٌاء الكذبة" (ٌ 1وحنا  )1 :4إلى حد إنكار أن ٌسوع هو
سد" (ٌ 2 ،3 -2 :4 ،23 -22 :2وحنا  .)7وسواء فً كورنتس
ابن هللا ،الذي "تج ّ
( 1كورنتس  ،)19 -18 :4أو فً كولسً (كولسً  )18 :2أو فً ؼٌرهما (1
تٌموتاوس  2 ،4 :6تٌموتاوس  ،)4 :3فإن هذه االنحرافات المسبّبة لخصومات
وانمسامات ( 1تٌموتاوس  ،5 -3 :6تٌطس ٌ ،9 :3هوذا  ،)19كان فً منبعها
الكبرٌاء العنٌدة عند أولبن الذٌن ،بدالً من أن ٌخضعوا للتعلٌم المعلن باإلجماع فً
الكنٌسة (رومة  1 ،17 :6كورنتس  1 ،11 :5تٌموتاوس  2 ،3 :6بطرس :2
ٌشوهونه بدافع من رؼبتهم فً تجاوزه بمحاوالت نظرٌة من ابتكارهم
 ،)21أخذوا ّ
(ٌ 2وحنا  .)9ولذا فإن أخطر من لاموا بتلن المحاوالت النظرٌة ،لد أولعت الكنٌسة
علٌهم الحرمان (تٌطس  1 ،10 :3تٌموتاوس ٌ ،20 :1هوذا ٌ 2 ،23وحنا .)10
وهنه الصرامة فً العهد الجدٌد إزاء المعلمٌن الكذبة ،تُبرز كل المٌمة فً اإلبماء
على إٌمان ؼٌر مهدد بالهبلن ( 1تٌموتاوس  2 ،19 :1تٌموتاوس  ،)8 :3تجعلنا
نتعلك بالكنٌسة المنتصرة دوما ً على الضبلل الذي ٌهدد "ودٌعة الكبلم السلٌم" كما
تسلمناه من الرسل ( 2تٌموتاوس ).14 -13 :1

بــر
ممدمة
المسم األول :البر بالنسبة إلى الدٌنونة
أوالً :البر البشري
العهد المدٌم
1.العدالة االجتماعٌة:
البر كمحافظة على الشرٌعة:
ّ 2.
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3.البر كثواب:
البر بالحكمة والصبلح:
4.ارتباط ّ
العهد الجدٌد
1.تعلٌم ٌسوع:
2.المسٌحٌة فً العصر الرسولً:
ثانٌاً :البر اإللهً
العهد المدٌم:
العهد الجدٌد:
المسم الثانً :البر بالنسبة إلى الرحمة
أوالً :بر اإلنسان
العهد المدٌمالعهد الجدٌدثانٌاً :البر اإللهً
العهد المدٌم:العهد الجدٌد:ٌ1.سوع:
2.المدٌس بولس:
ممدمة
تستدعً كلمة "بر" إلى أذهاننا ،ألول وهلة ،معنًى لانونٌاً ،وتشٌر إلى عمل الماضً
الذي ٌحكم بالعدل ،وٌفرض احترام العرؾ الجاري أو الشرٌعة .إال أن مفهومها
ٌمره عرؾ
األدبً أوسع من هذا :فالبر (أو العدالة) ٌكفل لكل واحد حمه حتى وان لم ّ
أو شرٌعة وضعٌة .وفً المانون الطبٌعًٌ ،إدي االلتزام بالعدل فً النهاٌة إلى
المساواة التً تحمك من خبلل التبادل أو التوزٌع .أما فً المفهوم الدٌنً ،أي فً
شؤن عبللات اإلنسان باهلل ،فلٌس للعدالة ومشتماتها سوى تطبٌمات محدودة .فبل شن
نتصور هللا باعتباره الماضً العادل فنطلك لفظ الدٌنونة على المواجهة
أننا عادة
ّ
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البر ٌبدو
األخٌرة بٌن اإلنسان وهللا .ؼٌر أن هذا االستخدام الدٌنً لمصطلحات ّ
"بر"
محدودا ً جدا ً بالنسبة إلى بر هللا كما ٌمدّمه لنا الكتاب الممدس .ومع أن لفظة ّ
لرٌبة فً المعنى من كلمات أخرى كثٌرة مثل الصبلح ،المداسة ،االستمامة،
الكمال ...الخ ،إال أنها تتر ّكز حول هذه اللفظة مجموعة من االصطبلحات المحددة
البرٌ ،برر ،التبرٌر (بالعبرٌة "صٌدٌك" ،وبالٌونانٌة
المعنى ،مثل البار،
ّ
)(dihaiosوبحسب تٌار فكري لدٌم ٌتخلّل الكتاب الممدس كلهٌ ،عتبر البر الفضٌلة
األدبٌة المعروفة التً تتّسع لتشمل حفظ جمٌع الوصاٌا اإللهٌة ،وتُف َهم دابما ً على أنها
ح ّجة للتبرٌر لدّام هللا .وتباعا ً لذلنٌ ،ظهر بر هللا (عدله) فً نزاهته التا ّمة أوالً فً
لٌادته للشعب واألفراد ،ثم فً كونه إله المجازاة ،معالبا ً أو مكافبا ً كل واحد بحسب
أعماله .وهذا هو موضوع المسم األول :البر (العدالة) بالنظر إلى الدٌنونة .وهنان
تٌار فكري آخر فً الكتاب الممدس ٌحمل نظرة أعمك للنظام الذي ٌرٌد هللا فرضه
على خلٌمته وٌعطً للبر معنى أوسع ،ولٌمة دٌنٌة مباشرة ألوى .فلٌست االستمامة
لبر هللا األسمى وللرلة العجٌبة التً ٌمود هللا بها
البشرٌة سوى انعكاس وثمرة ّ
فبر هللا هذا الذي ٌدركه اإلنسان باإلٌمان ٌتطابك فً
المسكونة ،وٌؽفر بها مخلولاتهّ .
النهاٌة مع رحمته تعالى ،وهو مثلها ٌن ّم تارة عن صفة موجودة فً هللا وتارة أخرى
سع فً معنى البر
عن مواهبه الفعلٌة التً ٌوفرها بسخاء لمصد الخبلص .وهذا التو ّ
ال تدركه إال بعض األوساط الكهنوتٌّة المتخصصة .فالمارئ المسٌحً ،حتى المثمّؾ،
خبلل لراءته للرسالة إلى أهل رومة ٌ .25 :3عسر علٌه أن ٌعرؾ أن البر الذي
كشفه هللا فً ٌسوع المسٌح هو تماما ً بره الخبلصً ،أي رحمته األمٌنة.
وسنستعرض فً المسم الثانً مفهوم البر الخاصة بالكتاب الممدس بالنسبة إلى
الرحمة.
المسم األول :البر بالنسبة إلى الدٌنونة
أوالً :البر البشري
العهد المدٌم
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1.العدالة االجتماعٌة:
كانت شرٌعة بنً إسرابٌل المدٌمة تدعو المضاة إلى النزاهة فً ممارسهّ وظٌفتهم
(تثنٌة  18 :16 ،16 :1و ،20الوٌٌن  15 :19و .)36كذلن نرى ألدم األمثال
تشٌد بعدل الملن (أمثال  .)5 :25 ،13 :16وفً نصوص مماثلة ،نرى أن "البار"
هو صاحب الحك (خروج  ،)8 -6 :23أو فً حاالت نادرة ،هو الماضً النزٌه
(تثنٌة  )19 :16الذي ٌنبؽً ،بحكم وظٌفته ،أن ٌنصؾ البريء أي ٌمضً ببراءته،
أو ٌر ّد إلٌه حموله (تثنٌة  ،1 :25أمثال  .)15 :17وٌشجب أنبٌاء ما لبل السبً،
مرارا ً وبشدة ،الظلم الذي ٌرتكبه المضاة وجشع الملون والجور على المساكٌن
وٌنذرون بالوٌل جزاء لمثل هذه المظالم (عاموس  ،12 :6 ،7 :5اشعٌا 7 :5
و ،23ارمٌا  13 :22و .)15وأخذوا ٌنادون باألبعاد األخبللٌة والدٌنٌة للظلم ،فما
كان ٌعتبر مجرد مخالفة للمواعد المرعٌّة والعاداتٌ ،صبح اهانة لمداسة هللا شخصٌاً.
هذا هو السبب الذي ألجله تإدي المظالم إلى ما هو أجسم بكثٌر من العمابات العادٌة:
مروعا ً ٌدبّره هللا نفسه .وفً سٌاق مآخذ األنبٌاء ،ال ٌزال البار
إنها تستدعً لصاصا ً ّ
إذا ً صاحب الحك ،ومن ٌشار إلٌه ،فً أؼلب األحٌان ،وهو فً إطار وضعه الوالعً
وبٌبته :هذا البريء هو المسكٌن وضحٌة العنؾ (عاموس  ،12 :5 ،6 :2اشعٌا :5
 .)21 -20 :29 ،23وكثٌرا ً ما أضاؾ األنبٌاء على مآخذهم هذه التوجهات
اإلٌجابٌة" :أجروا الحكم بالحك والعدل" (هوشع  ،12 :10ارمٌا  .)4 -3 :23وهم،
تعرض العدل البشري للزللٌ ،تطلّعون لبل كل شًء إلى المسٌا
إذ ٌدركون خاصة ّ
البر دون ما شاببة (اشعٌا :11 ،6 :9
المنتظر ،بصفته الملن المستمٌم الذي ٌصنع ّ
 ،5 -4ارمٌا  ،5 :23راجع مزمور 5 -4 :45و 3 -1 :72 ،8 -7و).7
البر كمحافظة على الشرٌعة:
ّ 2.
البر الحفظ الكامل للوصاٌا اإللهٌة ،أي السلون المطابك
منذ ما لبل السبًٌ ،عنً ّ
للشرٌعة .هذا ما نشاهده فً عدد كبٌر من األمثال (أمثال  6 -4 :11و:12 ،19
نبوة حزلٌال (حزلٌال :3
 .)28وفً رواٌات متنوعة (تكوٌن  )19 -17 :18وفً ّ
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 .)24 -5 :18 ،21 -16وتبعا ً لذلنٌ ،عتبر باراً ،فً إطار هذه المبلبسات،
الشخص النّمً ،العبد الذي ال ٌبلم ،حبٌب هللا (أمثال  ،10 :12تكوٌن :18 ،1 :7
للبر بوضوح فً فترة
 ،32 -23حزلٌال 18: 5- 26).وٌظهر هذا المفهوم التموي ّ
ما بعد السبً ،فً المراثً (مزمور  21 :18و ،)121 :119 ،25وفً األناشٌد
(مزمور ).14 :140 ،4 -3 :24 ،2 -1 :15
3.البر كثواب:
لد حصل تطور فً المعنى منذ ما لبل السبً ،عندما كان السلون المطابك للشرٌعة
مستوجبا ً األجر والخٌرات الوفٌرة صارت كلمة "بر" ،التً كانت تعنً هذا السلون،
تنطبك أٌضا ً على مختلؾ مكافآت العدالة .فالتصرؾ بوداعة وحلم ٌعتبر برا ً لدام هللا
بمعنى أنه مستوجب أجرا ً (تثنٌة  ،13 :24راجع  .)25 -24 :6فً أمثال 21 :21
"من اتّبع العدل والرحمة ٌجد الحٌاة والعدل والمجد" .فكلمة العدل الواردة فً
الممطع الثانً من اآلٌة توازي الحٌاة والمجد .وفً مزمور  ،5 -3 :24نجد أن البر
الذي ٌناله المرء من هللا لٌس سوى البركة اإللهٌة التً تكافا الحجاج األتمٌاء (راجع
مزمور  1 :113و 3و).6 :37 ،9
البر بالحكمة والصبلح:
4.ارتباط ّ
نجد فً كتب العهد المدٌم األخٌرة كل المواضٌع التملٌدٌّة المشار إلٌها من لبل ،مع
فالبر ،بالمعنى الحصريٌ ،موم فً تنظٌم عبللات الناس فٌما
بعض المبلمح الجدٌدة.
ّ
بٌنهم (أٌوب  ،8 :35 ،3 :8جامعة  ،7 :5سٌراخ  ،)33 :38وإلى هذا المعنى
فالبر هو الحكمة فً حٌّز
ٌضٌؾ كتاب الحكمة اعتبارا ً جدٌدا ً (حكمة  1 :1و.)15
ّ
الممارسة .والتؤثٌر الٌونانً واضح فً حكمة  ،7 :8حٌث تإدي كلمة
""dikaiosyneمعنى البر بالمعنى الحصري حٌث ترشد الحكمة إلى االعتدال،
والفطنة ،والعدل والموة ،وهً الفضابل األربع الربٌسٌة التملٌدٌة .وفً الكتب
بر للداللة على الصدلة" .الماء ٌطفا النار
األخٌرة من العهد المدٌم ،تستعمل كلمة ّ
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الملتهبة ،والصدلة تكفّر عن الخطاٌا" (سٌراخ  ،30 :3طوبٌا -9 :14 ،9 -8 :12
 .)11ولهذا التطور فً معنى األلفاظ ،لد نجد تفسٌرا ً مبلبماً :فبالنسبة للعملٌة
السامٌّة ،ال تموم العدالة فً مولؾ سلبً حٌادي بمدر ما هً التزام إٌجابً من جانب
الماضً لمصلحة صاحب الحك مما ٌمتضً أن تشٌر العدالة إلى نتٌجة الحكم ،أي
اإلفراج عن المتّهم ،وألن هذا المعنى الوالعً ٌتضمن "انعاماً" فهو ٌمهد لمعنى
الصدلة .وتبعا ً لذلنٌ ،تصؾ البار بالطٌبة والمحبة (طوبٌا .)9 :14 ،6 :9 ،6 :7
"وإن الصدٌّك ٌنبؽً أن ٌكون محبّا ً للناس" (حكمة ).19 :12
العهد الجدٌد
1.تعلٌم ٌسوع:
ّ
البر ،بمعناه المانونً .فبل نجد فً اإلنجٌل ال
ال تنصبّ رسالة ٌسوع على
الحث على ّ
تنظٌما ً لواجبات العدالة ،وال دعوة مل ّحة إلى إنصاؾ طبمة من المظلومٌن ،وال
كماض عادل .نستطٌع أن ندرن بالكفاٌة أسباب إؼفال هذه الناحٌة .فإن
تمدٌما ً للمسٌّا
ٍ
لوانٌن العهد المدٌم ،وان كانت تعبٌرا ً عن األوامر اإللهٌة فمد كانت أٌضا ً دستورا ً
لحٌاة الجماعة .أما فً زمن ٌسوع ،فالرومان ٌتولون جزبٌا ً تحمٌك العدالة ولم
ٌر فً الظلم
ٌن ِ ّ
صب ٌسوع نفسه مصلحا ً اجتماعٌا ً أو مسٌّا لومٌاً .كما أنه لم َ
االجتماعً الشر األول والسابد بٌن معاصرٌه ،بل كان متف ّ
شٌا ً شر آخر ذو طابع
دٌنً محض ،أال وهو الشكلٌة والرٌاء فً العبادة .ولذا ٌحت ّل التندٌد بالروح
الفرٌسٌة ،فً كرازة ٌسوع ،المركز األساسً الذي كان ٌحتلّه شجب األنبٌاء لصور
ّ
ٌحث معاصرٌه على ممارسة العدالة فً المعاملة
الظلم .وهذا لم ٌمنع ٌسوع أن
"الٌومٌة" ،وان كنّا ال نجد أثرا ً لذلن فً النصوص؛ أما الكلمة المذكورة فً متى
 (krisis) 23 :23فتعنً العدل بالمعنى الحصري .وفً أسلوب المسٌحٌ ،حتفظ
البر بمعناه الكتابً أي التموى المابمة فً ممارسة الشرٌعة .ولو أن هذا لم ٌكن
ّ
ٌعرؾ السلون األدبً بمثابة بر حمٌمً ،وبمثابة
محور رسالته ،فلم ٌخش ٌسوع أن ّ
طاعة روحٌة لوصاٌا هللا .ونمٌّز هنا بٌن مجموعتٌن أساسٌتٌن من األلوال .فاألولى
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وٌتفوق ٌسوع على كبار األنبٌاء فً شجب الرٌاء
بر الفرٌسٌٌن المزٌّؾ.
تدٌن ّ
ّ
الدٌنً ،إذ ٌرى فٌه لونا ً من التدٌن البشري المحض المصطبػ بالكبرٌاء (متى .)23
بر التبلمٌذ (متى
وبالعكس ٌصؾ ٌسوع فً الحطاب االفتتاحً البر الحمٌمً أال وهو ّ
 )18 -1 -6 ،48 -17 :5فبه ٌتحرر التلمٌذ من المفهوم الحرفً الضٌّك للوصاٌا،
بالبر أي باألمانة لمواعد معٌنة .على أن هذه الموانٌن ،على ضوء
لتظل حٌاته متّسمة
ّ
تعالٌم ٌسوع الجدٌدة ،تلتمً من جدٌد بالشرٌعة الموسوٌة ،لكن فً روحهـا ،أي من
حٌث هً إرادة هللا النمٌة الكاملة.
2.المسٌحٌة فً العصر الرسولً:
هنا أٌضا ً ال ٌنصبّ االهتمام على البر بمعناه الحصري .فعالم الكنٌسة الناشبة ٌزٌد
عن بٌبة األناجٌل اختبلفاً ،من حٌث األوضاع التً كانت سابدة فً جماعة إسرابٌل.
فالمشاكل التً تواجه الكنٌسة هً رفض الٌهود لئلٌمان ،وعبادة األصنام عند
الوثنٌٌن ،أكثر من موضوع العدالة االجتماعٌة إالَّ أنه عندما تعرض المناسبةٌ ،ظل
الحرص على العدالة لابما ً وحٌّا ً ( 1تٌموتاوس  2 ،11 :6تٌموتاوس  .)22 :2نجد
أٌضاً ،فً العهد الجدٌد ،فكرة البر بعمك المداسة .فالتموى المابمة فً ممارسة
الشرٌعة عند أشخاص مثل ٌوسؾ (متى  )19 :1وسمعان (لولا  .)25 :2فهً
كانت تهٌبهما لمبول الوحً الخاص بمجًء المسٌّا (راجع متى  .)17 :13وإذ ٌكتب
بر"ٌ ،بدو انه ٌعلن موضوعا َ خطٌرا من
متى أن ٌسوع عند اعتماده "لد أتم كل ّ
بشارته ،أي أن ٌسوع أوصل إلى نهاٌته البر المدٌم ،أي الدٌانة المبنٌّة على الشرٌعة
(متى  .)15 :3وٌوضح مفهوم متى فً التطوٌبات أن فً المسٌحٌة صورة مجددة
للتموى الٌهودٌة ( 6 :5و :)10فالبر الذي ٌجب أن ٌبتؽٌه المرء والذي من أجله
ٌنبؽً أن ٌتؤلمٌ ،بدو انه هو األمانة لماعدة سلوكٌة تظ ّل بمثابة شرٌعة .وأخٌرا ً نجد
فً الكتب الرسولٌة معنى خاصا ً سبك والحظناه فً العهد المدٌم ،حٌث ٌعنً البر،
فً بعض األحٌان ،جزاء المحافظة على الشرٌعة .وٌصبح البر بمثابة ثمر (فٌلٌبً
 ،11 :1عبرانٌٌن ٌ ،11 :12عموب  ،)18 :3واكلٌل ( 2تٌموتاوس  ،)8 :4كؤنه
جوهر الحٌاة األبدٌة ( 2بطرس ).13 :3
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ثانٌاً :البر اإللهً
العهد المدٌم:
تم ّجد المصابد الحربٌة والدٌنٌة المدٌمة البر االلهً فً حٌثٌاته الوالعٌة .فتارة هو
حكم لصاص تؤدٌبً ضد أعداء إسرابٌل (تثنٌة  ،)21 :33وتارة أخرى (خاصة
بصٌؽة الجمع :أعمال عدالة ،أي أعمال هللا فً إنماذ الشعب المختار (لضاة ،11 :5
 1صموبٌل  ،76 :12مٌخا  .)4 -3 :6وٌردّد األنبٌاء هذا األسلوب وٌتعممون فٌه.
بره -ضد أعداء الشعب ،بمدر ما ٌوجهها ضد الخطؤة،
فاهلل ال ٌو ّجه تؤدٌباته -أي ّ
حتى من اإلسرابٌلٌٌن (عاموس  ،24 :5اشعٌا  .)... 22 :10 ،16 :5من جهة
أخرىٌ ،موم بر هللا فً الحكم الصادر لمصلحة صاحب الحك ،أي فً إنماذه (ارمٌا
"ٌبرر" (1
 .)6 :23 ،20 :11 ،23 :9ومن هناٌ ،ؤتً استخدام الفعل الممابل
ّ
ملون  .)32 :8وٌرد هذا المعنى المزدوج نفسه فً بعض المراثً ،حٌث نرى
الشخص المتؤلم تارة ٌتوسل إلى هللا بؤن ٌتفضل علٌه بالحٌاة ،بحسب أمانته (مزمور
 ،)2 -1 :71وتارة أخرىٌ ،عترؾ بؤن هللا ،بتؤدٌبه لهٌ ،كشؾ عدله الكلً النزاهة
(دانٌال  ،7 -6 :9بارون  ،)6 :2 ،15 :1وٌظهر ذاته بارا ً (عزرا  ،15 :9نحمٌا
ّ
تعظم األناشٌد بصفة خاصة
 ،33 -32 :9دانٌال  .)14 :9وإنه ألمر طبٌعً أن
للبر فً إنماذ الملتمس (مزمور  )13 :96 ،5 :9 ،18 :7فاهلل
الجانب اإلٌجابً ّ
البار العادل هو اإلله الرحمان (مزمور ).4 -3 :129 ،6 -5 :116
العهد الجدٌد:
بعكس األنبٌاء ومرنّمً المزامٌر ،فالعهد الجدٌد ال ٌفسح مجاالً لتد ّخل عدل هللا
المضابً فً حٌاة المإمن أو الجماعة .لكنه ٌركز باألحرى االهتمام على الدٌنونة
األخٌرة .والمعروؾ أنه فً تلن الدٌنونة النهابٌةٌ ،ظهر هللا باراً ،وعادالً ،إالّ أننا
متفرلة .ذلن ألن
النجد المصطلحات الخاصة بالبر (العدل) إالّ نادراً ،وفً أماكن
ّ
ٌسوع -دون أن ٌستبعد األلفاظ التملٌدٌة المتعلمة بالدٌنونة األخٌرة (متى-36 :12
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ٌ -)42 -41 ،37علن الخبلص بمثابة عطٌة إلهٌة تُمنح عند توفّر اإلٌمان،
والتواضع .وان ظلت الكنٌسة ،فً عهدها الرسولً ،محافظة على هذا األسلوب
(ٌوحنا  8 :16و 2 ،11 -10تٌموتاوس  ،)8 :4إال أنها تجد نفسها مضطرة إلى
اإللحاح على صرامة الحكم اإللهً ،كؤنها تعود مرة أخرى إلى االصطبلحات
الخاصة بالنظام األخبللً المبنً على األعمال (متى  ،14 :22 ،49 :13متى :7
 ،14 -13لولا  ،)24 :13وإلى اتّباع أسلوب ٌجمع بنوع ما بٌن موضوع الدٌنونة
وبٌن الدعوة اإلنجٌلٌة إلى الخبلص بإالٌمان .وأكثر من ذلن ،فإننا نشاهد بعض آثار
صل بولس عمٌدة النعمة
هذه الثنابٌة المتعارضة عند المدٌس بولس نفسه .حماً ،سٌف ّ
واإلٌمان بملء مداها ،كما سنرى فٌما بعد ،إال أنه ٌستمر فً استخدام التعبٌرات
الٌهودٌة فً كبلمه عن لضاء هللا العادل الذي سوؾ ٌجازي كل واحد بحسب أعماله
( 2تسالونٌكً  ،6 -5 :1رومة ).5 :2
المسم الثانً :البر بالنسبة إلى الرحمة
أوالً :بر اإلنسان
العهد المدٌمالبر وحفظ الشرٌعة .وهذا المفهوم
ٌرتكز التمٌّد بحرفٌّة المانون على المطابمة بٌن ّ
سابك تماما ً لزمن السبً .فالشرٌعة هً لاعدة الحٌاة األدبٌة .وبر المإمن ٌعطً
للمإمن حما ً فً السعادة والمجد ،إالّ أنه من األهمٌة بمكان أن نشٌر إلى بعض
النصوص التً تظهر أن هذا البر ،بحسب الشرٌعة ،باطل وعدٌم الجدوى .وتذكر
بعض النصوص المدٌمة ؼزو أرض الموعد بنبرات تنبا مسبما ً بمفهوم بولس عن
بري ،أدخلنً الرب ألملن هذه
الخبلص بإالٌمان" :ال تمل فً نفسن ...ألجل ّ
األرض" (تثنٌة  .)6 -4 :9وعلى ضوء ذلن ٌمكن تفسٌر الممطع الشهٌر فً كتاب
التكوٌن" :فآمن (ابراهٌم) بالرب فحسب له ذلن براً" (تكوٌن  .)6 :15وسواء كان
البر الوارد هنا ٌعنً السلون الذي ٌرضً هللا ،أو كان -بحسب تطور الكلمة المشار
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إلٌه ممدما ً -الثواب نفسه أو الحك فً الثواب ،فإن اإلٌمان فً كلتا الحالتٌن هو الذي
ٌحظى بالمدٌح ،بصفته الطرٌك إلرضاء هللا .وهذا االرتباط األساسً بٌن البر
والتسلٌم هلل ٌبعدنا عن المفهوم المانونً الجامد للبر ،كما وضّح ذلن المدٌس بولس.
ولد وردت هذه العبارة فً  1مكابٌٌن  ،52 :2ولنا ما هو أشبه بصدى لهذا المفهوم
فً  1مكابٌٌن  ،35 :14حٌث ٌظهر البر بمعنى "الوفاء الذي حفظه سمعان المكابً
لشعبه" .وأخٌرا ً ٌمكن أن نعتبر تساإالت أٌوب المفجعة "ونظرة التشاإم الملهمة"،
فً كتاب الجامعة التً تضع عمٌدة المجازاة موضع الشن ،تهٌبة لؤلذهان لتستمبل
وحٌا أسمى" :صدٌك ٌهلن فً بره" (جامعة  ،15 :7راجع .)2 -1 :9 ،14 :8
ٌبر اإلنسان تجاه هللا؟ (أٌوب  ،2 :9راجع …).20 :9 ،17 :4
كٌؾ ّ
العهد الجدٌد1.تعلك رسالة ٌسوع بكل تؤكٌد االهتمام الماطع على الثمة باهلل ،أكثر منه على حفظ
البر إلى اتجاه جدٌد ،لد
الوصاٌا .إال أنه ٌبدو أن ٌسوع ،دون تحوٌل مصطلحات ّ
أسبػ معنى جدٌدا ً على مفردات أخرى مثل المسكٌن ،المتواضع ،الخاطا .ومع ذلن،
فربما ٌكون ٌسوع لد س ّمى البر الحمٌمً إٌماناً ،وأشار إلى الخطؤة أنهم األبرار
وعرؾ التبرٌر بؤنه المؽفرة الموعود بها
الحمٌمٌون (راجع متى ،)13 :9
ّ
للمتواضعٌن (لولا  .2.)14 :18كان بولس ٌسعى ،لبل اهتدابه إلى اإلٌمان ،إلى بر
الشرٌعة (فٌلٌبً  .)6 :3هذا البر الذي ٌناله الصدٌّك بممدار أعماله الصالحة( ،رومة
 .)3 :10 ،31 -3 :9وعلى هذا األساسٌ ،مكن تسمٌته البر اآلتً من الشرٌعة
(رومة  ،5 :10ؼبلطٌة  ،21 :2فٌلٌبً  ،)9 :3أو من األعمال (رومة :4 ،20 :3
 ،2ؼبلطٌة  .)16 :2ولم ٌؽٌّر هذا االهتداء كل مفاهٌم الرسول دفعة واحدة .ؼٌر
أن الخبلؾ الذي ولع فً أنطاكٌة ٌعتبر نمطة تحول حاسم .فمً ؼبلطٌة -11 :2
ٌ ،21مابل بولس بٌن أسلوبٌن للتبرٌر وٌعطً للفعل "تبرر" طابعه المسٌحً:
"ونحن أٌضا ً آمنا بٌسوع المسٌح كٌما ٌبررنا اإلٌمان بالمسٌح ال العمل بؤحكام
الشرٌعة" (ؼبلطٌة  .)16 :2وعلى هذا األساسٌ ،تبدّل مفهوم بولس فً التبرٌر
تبدٌبلً كامبلً .ومنذ ذلن الحٌن ٌإمن اإلنسان باهلل ،وهللا "ٌبرره" ،أي ٌضمن له
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الخبلص باإلٌمان بالمسٌح واالتحاد به .فمنذب ٍذ أصبحت كلمة "البر" ومشتماتها تعنً
الحمابك المسٌحٌة الخاصة بالخبلص .وفد حصل المإمن على الٌمٌن من محبة هللا
بصورة ملموسة :فالروح (ؼبلطٌة  )2 :3و الحٌاة (ٌ )21 -19 :2شهدان بهذا
التبرٌر ،وٌش ّكبلنه فً آن .فمد انتمل محور االهتمام من الدٌنونة األخٌرة إلى بر
ٌعتبر حالة حاضرة ،ولكنه ٌظل فً تطلع نحو األٌام األخٌرة ألنه عربون الخٌرات
السماوٌة.
ثانٌاً :البر اإللهً
العهد المدٌم:عندما ٌمارس هللا بره الفضابًٌ ،تولى فً أؼلب األحٌان نجدة المظلومٌن .وهذا
التحرٌر ،فً ح ّد ذاتهٌ ،ظل فً إطار العدالة المضابٌة ،ولكن باعتباره إنعاما ً ٌصلح
اتّخاذه كنمطة انطبلق نحو مفهوم أسمى لبر هللا .ومن الناحٌة األخرى ،لمد أدرن
العهد المدٌم أن اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌنال رضى هللا ببره الذاتً ،وأن اإلٌمان
باألحرى هو الذي ٌجعلنا ممبولٌن من هللا .وهذه الفكرة تعتبر ركٌزة ثانٌة تصل بنا
سع
إلى مفهوم بر هللا الشاهد على رحمته ومدخبلً لتفهم سر التبرٌر .ولد ت ّم هذا التو ّ
فً المفهوم مبكراً .فحسب كتاب التثنٌة ،ال ٌكتفً هللا بؤن ٌمٌم العدل للٌتٌم :إنه ٌحب
الؽرٌب "وٌرزله طعاما ً وكسوة" (تثنٌه  .)18 :10وفً هوشعٌ )21 :2( ،بذل هللا
وعدا ً بؤن ٌخطب شعبه "بالعدل والحكم ،وبالرأفة و المراحم" .أن الشاكً ،وهو
ٌحدّث فً ضٌمه ،إذ ٌلجؤ إلى عدل هللاٌ ،ترلب مما هو أكثر بكثٌر من حكم عادل:
فهو ٌطلب الحٌاة" :أحٌنً بعدلن" (مزمور  40 :119و 106و،)11 :36 ،123
بل ٌتجاوز ذلن منتظرا ً برا ً لابما ً فً مؽفرة الخطٌبة (مزمور  ،16 :51دانٌال :9
ّ .)16
لكن تبرٌر الخاطا عمل ٌبدو ؼرٌباً ،بل متنالضا ً مع منطك العدالة المضابٌة،
حٌث إن تبربة األثٌم هً الجرم األكبر .وفً أناشٌد كثٌرة من كتب المزامٌر ،نشاهد
تنالضا ً مماثبلًٌ :ظهر هللا بره بإفاضة خٌرات مجانٌة ،كثٌرا ً ما تكون شاملة وتفوق
من كل وجه ما ٌحك لئلنسان أن ٌتولعه (مزمور 7 :140 ،3 :111 ،6 :65
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و ،17راجع نحمٌا  .)8 :9وفً أشعٌا ٌ ،66 :40تخذ تعبٌر "بر هللا" أهمٌة وبعدا ً
ٌم ّهدان لتعلٌم المدٌس بولس األساسً .ففً هذه اإلصحاحات من اشعٌاٌ ،مثّل بر هللا
تارة خبلص الشعب األسٌر ،وأخرى رحمة هللا وأمانته .هذا الخبلص ممدّم كعطٌة
تفوق بكثٌر فكرة النجدة أو الثواب .وهو ٌشمل منح الخٌرات السماوٌة مثل السبلم،
والمجد لشعب ال فضل له سوى كونه مختارا ً من هللا (اشعٌا :46 ،24 -22 :45
ٌتبرر كل
 3 -1 :51 ،13 -12و 5و .)9 :59 ،1 :56 ،17 :54 ،8وسوؾ ّ
شعب إسرابٌل ،أي ٌتمجد ( .)25 :45وهكذا ٌظهر هللا نفسه باراً ،بمعنى أنه ٌكشؾ
عن رحمته ،وٌتمم مجانا ً وعوده ( 2 :41و 6 :42 ،10و 13 :45 ،21و-19
).21
العهد الجدٌد:ٌ1.سوع:
لكً ٌعبّر ٌسوع عن اإلعبلن العظٌم بالخبلص اإللهً الذي ٌتحمك بمجٌبه إلى
العالم ،فهو ال ٌتحدث عن ظهور بر هللا ،كما فعل إشعٌا ،وكما سوؾ ٌفعل المدٌس
بولس ،ولكنه ٌستخدم تعبٌرا ً مماثبلً أال وهو ملكوت السماوات .ولد ظلّت المسٌحٌة
الناشبة باستثناء المدٌس بولس ،لرٌبة من أسلوب ٌسوع .فلم تستخدم ،هً األخرى،
تعبٌر "بر هللا" للداللة على النعمة اإللهٌة التً تجلّت فً شخص ٌسوع المسٌح.
2.المدٌس بولس:
وبعكس ذلنٌ ،شرح المدٌس بولس هنا الموضوع بوضوح ودلة .ولم ٌمم بهذا العمل
"بالتحدٌد فً مطلع خدمته ،فالرسابل التً كتبها ألهل تسالونٌكً ،وإلى أهل ؼبلطٌة
تخلو من ذكر هذا الموضوع .ولد كان تعلٌمه عن الخبلص فً البداٌة حامبلً طابعا ً
اسكاتولوجٌاً ،متفما ً فً ذلن مع مجمل الكرازة األولى ( 1تسالونٌكً  )10 :1وٌتمٌز
تعلٌمه بالتركٌز على النجاة ،أكثر منها على الؽضب ،إال أن هذا التحرٌر ٌمثل
ّ
ولكن
بر هللا المضابً.
باألكثر الجانب اإلٌجابً فً الحكم ،وٌظل األمر إذا ً فً إطار ّ
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محاوالت بولس مع المسٌحٌٌن من ذوي األصل الٌهودي ،لد أدت به إلى أن ٌحدد
البر الحمٌمً بؤنه نعمة موهوبة فً الولت الحاضر .وهذا ما ٌحمله ،فً رسالته إلى
"بر هللا" .وٌمتاز هذا التعبٌر بؤنه ٌحتفظ
أهل رومة على تعرٌؾ الحٌاة المسٌحٌة أنها ّ
بالطابع االسكاتولوجً المرتبط منذ البداٌة بالخبلص والملكوت ،وبؤنه فً الولت
نفسهٌ ،إكد على ّ
البر هو أٌضا ً نعمة حاضرة من حٌث معارضته اآلتً من
أن ّ
فبر هللا هو إذن النعمة اإللهٌة ،وهً فً حد ذاتها اسكاتولوجٌة بل رإٌوٌة،
األعمالّ .
ولكنها متحممة فعبلً ومنذ اآلن فً الحٌاة المسٌحٌة بصورة مسبّمة .وسوؾ ٌمول
المدٌر بولس إن بر هللا ٌنزل من السماء (رومة ،)3 :10 ،22 -21 :3 ،17 :1
وٌؤتً لكً ٍ ٌجدّد البشرٌة .هو خٌر خاص باهلل فً أساسهٌ ،صبح خاصا ً بنا ،دون أن
ٌفمد طابعه السماوي .وفً الولت نفسهٌ ،فرض المدٌس بولس ضمنا ً أن اشتراكنا فً
هذا البر ٌرجع إلى أمانة هللا نحو عهده ،أي فً النهاٌة إلى رحمته .بل فً بعض
األحٌانٌ ،عبّر عن هذه الفكرة بوضوح ،فنصل إلى المعنى الثانً "لبر هللا" عند
المدٌس بولس ،وٌكون مرادفا ً للرحمة كصفة إلهٌة .وهذا ما نشاهده فً رومة :3
" :26 -25وٌظهر هللا بره فً الزمن الحاضر ،لٌكون بارا ً ومبررا ً من له اإلٌمان
بٌسوع المسٌح" .وفً رومة ٌ 23 :10مارب المفهومان" :جهلوا بر هللا (النعمة
لبر هللا" (الرحمة) .وهكذا
برهم فلم ٌخضعوا ّ
الممنوحة للمسٌحٌٌن) وحاولوا إلامة ّ
نرى أن مفهوم البر فً الكتاب الممدس له طابع مزدوج .فنظرا إلى الدٌنونة اإللهٌة
التً تمارس على مجرى التارٌخٌ ،نبؽً لئلنسان أن "ٌصنع البر" .وهو ٌدرن هذا
الواجب بصورة تزداد روحانٌة ،فتنتهً إلى "العبادة بالروح والحك" (ٌوحنا :4
 .)24ومن جهة أخرى ،نظرا ً إلى تدبٌر الخبلصٌ ،درن اإلنسان عجزه فً
الحصول على هذا البر ،بفضل أعماله الشخصٌة ،لكنه ٌناله كهبة من جانب النعمة.
بر هللا إلى فعل من أفعال الدٌنونة ،إنما هو ،فوق
وفً آخر األمر ،ال ٌمكن إرجاع ّ
البر الذي
كل شًء ،رحمة وأمانة نحو لصده الخبلصً :فهو ٌخلك فً اإلنسان ّ
ٌطاله به.

278

برٌة
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :سٌرا ً نحو أرض المٌعاد
1.خطة هللا:
2.عدم أمانة الشعب:
3.انتصار الرحمة اإللهٌة:
ثانٌاً :الرجوع إلى الماضً للتؤمل فً فترة البرٌة
1.الدعوة إلى االهتداء:
2.أعد هللا العجٌبة:
3.نموذج البرٌة:
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح والبرٌة
1.المسٌح فً البرٌة:
2.المسٌح برٌتنا:
ثانٌاً :الكنٌسة فً البرٌة
ممدمة
ٌفهم المعنى الدٌنً لكلمة "برٌة" بطرق مختلفة ،حسبما فكرنا فٌها كمكان جؽرافً،
أو كعمر متمٌز فً تارٌخ الخبلص .فمن وجهة النظر األولى ،البرٌة هً أرض لم
ٌباركها هللا :تندر فٌها المٌاه والنباتات ،كما كان الحال فً جنة الفردوس لبل هطول
األمطار (تكوٌن  ،)5 :2وتستحٌل فٌها الحٌاة (إشعٌا  .)11 :6إن حولت لطعة
أرض إلى برٌة رجعت إلى حالة الخراب األصلً (إرمٌا .)26 -20 :4 ،6 :2
وهذا هو المصاص الذي كانت تستحمه خطاٌا إسرابٌل (حزلال  ،14 :6مراثً:5
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 ،18متى  .)38 :23فً هذه األرض الماحلة تسكن األرواح الشرٌرة (الوٌٌن :16
 ،10لولا  )24 :11 ،29 :8والشٌاطٌن( ،الوٌٌن  )7 :17والوحوش المإذٌة
األخرى (إشعٌا  ،16 -11 :34 ،6 :30 ،23 :14 ،21 :13صفنٌا -13 :2
 .)14وباإلٌجاز تعتبر البرٌة األرض المالحة (ملح) التً تختلؾ عن األرض
المسكونة اختبلؾ اللعنة عن البركة .والفكرة السابدة فً الكتاب الممدس هً أن هللا
أراد أن ٌجتاز شعبه هذه "األرض المخوفة" (تثنٌة  )19 :1للدخول به إلى األرض
التً تفٌض لبنا ً وعسبلً .وسٌؽٌر هذا الحدث داللة الرمز السابك .فإن كانت البرٌة
تحتفظ دوما ً بطابعها كمكان مهجور ،فهً فوق كل شًء تذ ّكر المرء بحمبة من
التارٌخ الممدس تشهد والدة شعب هللا .إن رمزٌة البرٌة فً الكتاب الممدس ال ٌمكنها
أن تختلط بحركة تصوفٌة تبتؽً العزلة والهروب من الحضارة .إنها ال تمصد
الرجوع إلى اعتزال مثالً ،ولكنها تمصد زمن عبور البرٌة ،الذي ٌجد صورته
النهابٌة فً خروج بنً إسرابٌل من أرض مصر.
العهد المدٌم
أوالً :سٌرا ً نحو أرض المٌعاد
إن ذكرٌات رحلة البرٌة لم توصؾ وصفا ً مثالٌا ً إال فً عهد متؤخر فمط ،بخبلؾ
ذكرٌات الخروج من مصر .فالتمالٌد -فً شكلها الحالً -تبٌن أن رحلة البرٌة كانت
فترة المتحان الشعب ،بل حتى فترة جحود ،ولكنها كانت دوما ً فترة ٌتجلى فٌها مجد
الرب .هنان ثبلثة عناصر تحكمت فً هذه الذكرٌات :خطة هللا ،وعدم أمانة الشعب،
وانتصار هللا.
1.خطة هللا:
كان هنان لصد مزدوج فً عبور البرٌة .فمد اتخذ الشعب هذا الطرٌك مع أنه لم
ٌكن الطرٌك األلصر ألن هللا اختاره لهم صراحة مرٌدا ً أن ٌكون هو المرشد لشعبه
(خروج  17 :13و .)21ثم كان على العبرانٌٌن أن ٌعبدوا هللا فً برٌة سٌناء
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(خروج  .)3 -1 :5 =18 -17 :3وفً الوالع لد استلموا فٌها الشرٌعة وعمدوا
العهد الذي جعل من هإالء المتشردٌن شعبا ً حمٌمٌا ً هلل ،أمكن إحصاإه (عدد -1 :1
 .)3ولمد أراد هللا لشعبه أن ٌولد فً البرٌة ،ومع ذلن فإنه وعد بإعطابه أرضاً ،مما
ٌجعل من اإللامة فً البرٌة فترة ممتازة ،لكنها ولتٌة.
2.عدم أمانة الشعب:
إن الطرٌك الذي اختاره هللا ال ٌمارن مطلما ً بؤرض مصر الطٌبة ،التً لم ٌنمص
الشعب فٌها الؽذاء أو اآلمان .ولكنه كان الطرٌك المإدي إلى اإلٌمان المطلك بالذي
ٌمود إسرابٌل .ومنذ بداٌة الرحلة تذمر العبرانٌون على تدبٌرات هللا .فبل أمان ،وال
ماء ،وال لحم! وكل أنباء الرحلة تفٌض بذكر هذه التذمرات (خروج :16 ،11 :14
 ,3 -2 :17 ،3 -2عدد  .)5 :21 ،5 -4 :20 ،14 -13 :16 ،4 -2 :14ولد
أثارها الجٌل األول ،وكذلن الثانً ،فً البرٌة .وسبب الشكوى واضحة ،فإنهم لد
ُحرموا الحٌاة العادٌة التً كانوا ٌحٌونها فً مصر والتً رؼم لسوتها ظهرت لهم
أفضل من هذه الحٌاة ؼٌر المؤلوفة الخاضعة لعناٌة هللا فمط .فالحٌاة مع العبودٌة
أفضل من تولع الموت .والخبز واللحم أفضل من المن العدٌم الطعم .وهكذا كشفت
البرٌة للب اإلنسان فهو عاجز عن االنتصار على االختبار الذي وضعه هللا له.
3.انتصار الرحمة اإللهٌة:
لكن إذا كان هللا لد سمح بهبلن كل أولبن الذٌن تمسوا فً عدم األمانة وعدم الثمة،
مع ذلن فإنه ال ٌتخلى عن خطته ،إذ ٌُخرج من الشر خٌراً .فمد أعطى للشعب
المتذمر طعاما ً عجٌباً ،وماء زالالً .وان كان ال بد له من أن ٌإدب الخطؤة فانه ٌمدم
لهم وسابل للخبلص ؼٌر متولعة ،مثل الحٌّة النحاسٌة (عدد  .)9 :21وٌعلن هللا
دوما ً لداسته ومجده بموة عظٌمة ( .)13 :20وٌتجلى هذا المجد بصفة خاصة فً
دخول الشعب أرض المٌعاد بمٌادة ٌشوع بن نون .وهذا االنتصار األخٌر ٌجعلنا
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نرى أن البرٌة لٌست فترة إلظهار تمرد الشعب بمدر ما هً زمن إبراز أمانة هللا
ورحمته ،فان هللا دوما ً ٌتدارن المتمردٌن وفك خطته.
ثانٌاً :الرجوع إلى الماضً للتؤمل فً فترة البرٌة
وعندما استمر الشعب فً أرض المٌعاد وحولها إلى بلد زاهر ،سرعان ما انشر فٌه
الفساد وعبادة الوثن ،وذلن بتفضٌله هبات العهد على عهد الواهب .وسوؾ ٌضفً
الطابع المثالً على مدة البرٌة محاطة بهالة من المجد اإللهً.
1.الدعوة إلى االهتداء:
عن طرٌك التذكر ٌعمل كتاب تثنٌة االشتراع على إحٌاء أحداث البرٌة التً تجلت
فٌها عناٌة هللا األبوٌة العجٌبة (تثنٌة  4 -2 :8و .)18 -15فلم ٌهلن الشعب ،لكن
وضع تحت االختبار ،لكً ٌدرن أنه لٌس بالخبز وحده ٌحٌا اإلنسان ،بل بكل كلمة
تخرج من فم هللا .وكذلن َّ
حث بساطة العبادة فً فترة البرٌة بنً إسرابٌل على أال
ٌكتفوا بتموى شكلٌة (عاموس  ،25 :5أعمال  .)42 :7وبالعكس ّ
فإن ذكرٌات
التمرد تدعو الشعب إلى االهتداء وتجعل رجاءهم فً هللا وحده .وتحدوهم أن ٌكفّوا
منذ اآلن عن تصلب الرلاب ،وتجربة هللا (مزمور  18 -17 :78و-7 :95 ،40
 ،9أعمال  .)51 :7وأن ٌتعلموا أن ٌصبروا لمشورته (مزمور ،)14 -13 :106
وٌتؤملوا فً انتصار رحمته (نحمٌا  ،9مزمور  ،106 :78حزلٌال ).20
2.أعد هللا العجٌبة:
ورؼم ذكرى هذه الخٌانات لم ٌكن هنان أي تفكٌر فً تصوٌر اإللامة فً البرٌة
كعماب وباألولى إذا ذكرت العجابب التً مٌزت عصر خطوبة هللا لشعبه ،ألن ذلن
العصر كان العصر الذهبً فً الماضً بالممارنة مع العصر الحاضر فً كنعان.
لذلن فل ّما ذهب إٌلٌا إلى حورٌب لم ٌذهب لمجرد البحث عن ملجؤ فً البرٌة ،بل
لٌجدد لواه من الٌنبوع األصٌل (1ملون  .)19ولما كانت العموبات لم تنجح فً رد
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العروس الزانٌة ،فمد ٌؤخذها هللا إلى البرٌة وٌخاطب للبها (هوشع )14 :2
وٌتزوجها مرة أخرى ( )20 -19 :2أي ٌعٌد إلٌها زمن خطبتها .وتلذّذت الذاكرة
بالمعجزات السابمة ،فصار المن فً أعٌن بنً إسرابٌل حنطة السماء (مزمور :78
 )24وخبزا ً ٌبلبم كل ذوق (حكمة  .)21 :16وهذه العطاٌا هً أٌضا ً عربون
لحضور هللا الحالً بٌنهم ألنه أمٌن ،ومحب (هوشع  ،)11وراعٍ (إشعٌا ،11 :40
 ،14 -11 :63مزمور  .)52 :78وبسبب هذه الفترة ،التً عاش فٌها الشعب لرٌبا ً
جدا ً من هللا ،كٌؾ ٌمكنه أال ٌكون له ثمة كاملة فً ذلن الذي ٌموده وٌطعمه؟
(مزمور ).11 :81
3.نموذج البرٌة:
ولبن كانت فترة البرٌة مثالٌة فلماذا ال ٌعمل على استمرارها هذا ما حاول الركابٌون
أن ٌعملوه عندما ارتضوا أن ٌسكنوا فً خٌام لكً ٌبٌنوا رفضهم لحضارة الكنعانٌٌن
(ارمٌا  ،)35وكذلن رهبان لمران عندما نبذوا الكهنوت الرسمً فً أورشلٌم .وهذه
الفكرة فً الهروب إلى البرٌة لها عظمتها .فٌمكن أن تعطً معنى لمولؾ إنسان
مضطهد ( 1مكابٌٌن  ،30 -28 :2عبرانٌٌن  .)38 :11ولكن بمدر ما تنعزل هذه
الفكرة عن الحادث الذي انبعثت منه ،بمدر ذلن لد تنملب إلى هروب ال جدوى منه:
ع إسرابٌل لٌعٌش فً البرٌة ،بل لٌعبرها وٌسكن أرض المٌعاد .وعبلوة
ألن هللا لم ٌد ُ
على هنا فان البرٌة تحتفظ بمٌمتها الرمزٌة .فإن الخبلص الذي كان ٌرجوه األسرى
فً بابل لد تصور لهم على شكل خروج جدٌد ،فٌه ستزدهر البرٌة تحت ألدامهم
(إشعٌا  .)20-19 :43 ،18 :41 ،2 -1 :35 ،16 -15 :32وتمدم بعض كتب
الرإٌة الخبلص فً نهاٌة الزمن على شكل تحوٌل البرٌة إلى جنة ،وعندبذ ٌظهر
المسٌح فً البرٌة (راجع متى  ،26 :24أعمال ، ،38 :21رإٌا )14 ،6 :12
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح والبرٌة
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إذا كانت جماعات األسٌنٌٌن -مثل تلن التً كانت فً لمران -تمتدح االعتزال عن
المدن والهروب إلى البرٌة ،فإن ٌوحنا المعمدان لم ٌشؤ أن ٌكرس تصوفا ً ٌموم على
التعبد فً البرٌة .ولم ٌبدأ كرازته هنان إال لسبب استرجاع مٌزات الفترة السابمة فً
عهده .وهو بعدما ٌجدد بمٌاه األردن للوب المعمدٌن ٌعٌدهم إلى أعمالهم (لولا :3
 .)14 -10فلم تكن البرٌة إال واسطة لبلهتداء استعدادا ً لمجًء المسٌح.
1.المسٌح فً البرٌة:
مر بها شعب هللا .ولد التاده
ٌكرر فً حٌاته المراحل المختلفة التً ّ
أراد ٌسوع أن ّ
الروح المدس إلى البرٌة -مثل العبرانٌٌن فً المدٌم -لٌجرب هنان (متى -1 :4
 .)//1لكنه -بعكس آبابه السابمٌن -انتصر على التجارب وظل أمٌنا ً ألبٌه ،مفضبلً
كلمة هللا على الخبز ،والثمة باهلل على المعجزات الباهرة ،وخدمة هللا على كل أمل
فً السٌطرة األرضٌة .والتجربة التً سبك أن فشلت ولت الخروج َو َج َدت لها
تفسٌراً :فإن ٌسوع هو االبن البكر الذي تم فٌه مصٌر إسرابٌل .ولد نجد فً رواٌة
إنجٌل مرلس (مرلس  )13 -12 :1فكرة استرداد الفردوس.
2.المسٌح برٌتنا:
ال شن أن ٌسوع فً حٌاته العامة كان ٌستخدم البرٌة لٌهرب إلٌها من ازدحام
الجماهٌر (متى  ،13 :14مرلس  ،31 :6 ،45 :1لولا  ،)42 :4ولٌجد مكانا ً
مبلبما ً ٌعتزل فٌه للصبلة (مرلس  .)//35 :1لكن ال تعتبر هذه التصرفات إشارة
مباشرة إلى رمز البرٌة .وبالعكس لمد لدم لنا اإلنجٌل شخص ٌسوع بصفته الحاوي
فً ذاته هبات األمس العجٌبة .فهو الماء الحً ،وهو الخبز النازل من السماء ،وهو
الطرٌك والمرشد .وهو النور فً اللٌل ،والحٌة النحاسٌة التً تهب حٌاة لكل من
ٌنظر إلٌها لٌخلص .وأخٌرا ً هو ذلن التً تتم فٌه معرفة هللا العمٌمة باالشتران فً
جسده ودمه .وٌمكن المول -بنوع ما -إن المسٌح هو برٌتنا .فإننا فٌه انتصرنا على
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التجربة ،وفٌه ننال الشركة الكاملة مع هللا .ومن ثم فمد أكملت البرٌة -كمكان
وزمان -فً شخص المسٌح.
ثانٌاً :الكنٌسة فً البرٌة
ال زال رمز البرٌة ٌلعب دورا ً هاما ً لفهم حالة الكنٌسة .فإنها تحٌا مختببة فً البرٌة
لحٌن عودة المسٌح الذي سٌضع حدا ً لسلطان الشٌطان (رإٌا  .)14 ،6 :12ولكن
ٌرتبط الرمز وثٌما ً بخلفٌة الكتاب الممدس عندما ٌكثّر ٌسوع األرؼفة فً البرٌة ،فهو
ٌبٌن لتبلمٌذه أنه لٌس من الضروري أن ٌحٌا المرء فً البرٌة ،بل أنه لد بدأ عصر
جدٌد ٌحٌا فٌه اإلنسان على وجه أسمى بكلمة المسٌح نفسها (متى .)//21 -13 :14
ولد سار بولس فً نفس هذا االتجاه .فنادى بؤن األحداث المدٌمة كانت لتعلٌمنا نحن
الذٌن انتهت إلٌهم أواخر األزمنة ( 1كورنتس  .)11 :10لدٌما ً اعتمد العبرانٌون
فً الؽمام وفً البحر .والٌوم ،نعتمد بالمسٌح ونتؽذى بالخبز الحً ،ونرتوي بماء
الروح الذي ٌنفجر من الصخرة .وهذه الصخرة هً المسٌح .فبل مجال للوهم ،فنحن
نعٌش فً البرٌة ولكن بطرٌمة رمزٌة .وال تزال صورة البرٌة ضرورٌة لنفهم
طبٌعة الحٌاة المسٌحٌة .ونحن نحٌا هذه الحٌاة تحت عبلمة التجربة ما دمنا لم ندخل
بعد إلى راحة هللا (عبرانٌٌن  .)1 :4لذلن فإننا إذ نذكر أحداث الماضً ٌجب أال
سً للوبنا .والنصرة مضمونه لٌومنا الحاضر ،ألننا "شركاء المسٌح" (عبرانٌٌن
نم ّ
 )14 :3الذي بمً أمٌنا ً فً ولت التجربة.

برص
ممدمة
1.البرص نجاسة وعماب إلهً:
2.شفاء البُرص:
ممدمة
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ٌجمع الكتاب الممدس فً فبة البرص بحصر المعنى (نٌجاع) كلمة تعنً أوالً
" ُج ْرح ،ضربة") وتحت أسماء مختلفة ،أمراضا ً جلدٌة كثٌرة ،و بصفة خاصة
ُمعدٌة ،بما فً ذلن من تعفن الثٌاب أو الحٌطان (الوٌٌن :14 ،00047 :13
...).33
1.البرص نجاسة وعماب إلهً:
إن البرص بحسب الشرٌعة هو نجاسة معدٌة ،لذلن ٌُنبذ األبرص من الجماعة لحٌن
شفابه وتطهٌره الطمسً الذي ٌستلزم تمدٌم ضحٌة عن الخطٌبة (الوٌٌن .)14 -13
وهذا البرص هو "الفرح" بالذات الذي ٌضرب (بالعبرٌة "ناجاع") هللا به الخاطبٌن.
ض ِرب به المصرٌون (خروج :9
إن إسرابٌل مهدد به (تثنٌة  27 :28و .)35ولد ُ
عزَ ٌّا ( 2أٌام .)23 -19 :26
 ،)11 -9وكذلن مرٌم (عدد  )15 -10 :12و ُ
فالبرص هو مبدبٌؤ عبلمة الخطٌبة ،ومع ذلن إذا ضرب هللا "الخادم" المتؤلم (فً
الترجمة البلتٌنٌة ) leprosumبحٌث ٌؤخذ الناس فً التحول عنه .كما عن
األبرص ،فلذلن ألنه ،رؼم براءته ٌخمل خطاٌا البشر الذٌن صوؾ ٌشفون جراحه
(إشعٌا  ،12 -3 :53راجع مزمور ).14 :73
2.شفاء البُرص:
لد ٌكون الشفاء طبٌعٌاً ،ولكنه ٌحدث أٌضا ً على سبٌل المعجزة ،كما حدث لنعمان
فً مٌاه األردن (2ملون  .)5وهذا عبلمة التعاطؾ اإللهً والمدرة النبوٌة .وعندما
ٌشفً ٌسوع البرص (متى  ،//4 -1 :8لولا  ،)19 -18 :17فإنما ٌنتصر على
المرح بالذات ،وبذلن ٌشفً البشر منه ،وٌحمل عنهم أمراضهم (متى  .)17 :8واذ
ٌطهر ٌسوع البرص وٌعٌد ضمهم إلى الجماعة ،فانه ٌلؽً بفعل المعجزة الحد
الفاصل بٌن الطاهر والنجس .وإن أمر بالتمدمات الشرعٌة ،فذلن من لبٌل تمدٌم
الشهادة :فٌتحمك الكهنة من احترامه للشرٌعة ،وفً الولت نفسه ،من لدرته على
صنع األعجوبة .إن شفاء البرص مضافا ً إلى أعمال الشفاء األخرىٌ ،موم عبلمة
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على أن ٌسوع "هو اآلتً" (متى  .)//5 :11وألجل ذلن ٌمبل االثنا عشر ،الذٌن
أوفدهم ٌسوع للرسالة ،األمر والسلطان ،حتى ٌظهروا بهذه العبلمة أنه لد الترب
ملكوت السماوات (متى ).8 :10

بركة
أوالً :ؼنى البركة
ثانٌاً :مصطلحات البركة
1.البركة:
ار َن:
َ 2.ب َ
بارن:
ُ 3.م َ
ثالثاً :تارٌخ البركة
1.حتى ابراهٌم:
2.بركة اآلباء:
3.البركة والعهد:
4.األنبٌاء والبركة:
5.أناشٌد البركة:
رابعاً :مباركون فً المسٌح
1.مبارن اآلتً:
2.كؤس البركة:
3.بركة الروح المدس:
أوالً :ؼنى البركة
ال تشٌر البركة ،ؼالباً ،إال إلى أكثر صٌػ الدٌن سطحٌة ،وإلى عبارات من التمتمة،
وممارسات خالٌة من المعنىٌ ،زداد تمسن المرء بها بمدر ما ٌمل إٌمانه .ومن ناحٌة
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أخرى ،فالتملٌد المسٌحً الحً نفسه لم ٌحتفظ من بٌن عبارات البركة الواردة فً
الكتاب الممدس ،إال بؤللها ثراء فً المعنى ،واضعا ً تلن التً هً أكثر أهمٌة فً
عداد أنواع النعمة والشكر .ومن هنا كان عدم االكتراث فعبلً لكلمات البركة ،بل
وللحمٌمة التً ٌمكن أن تعنٌها هذه الكلمات .ومع ذلن ،فإن آخر حركة مربٌة للمسٌح
على األرض ،وهً رفع ٌدٌه مودعا ً بركته لكنٌسته( ،لولا  ،)51 -50 :24هً ما
أثبتته معالم الفن المسٌحً فً بٌزنطة والكاتدرابٌات .وإن اإلسهاب فً تفصٌل ؼنى
البركة فً الكتاب ،هو فً حمٌمة األمر إظهار آلٌات السخاء اإللهً ،وللطابع الدٌنً
وسرها ،وهً
لما ٌثٌره من إعجاب لدى المخلولات .البركة هً عطٌة تتعلك بالحٌاة
ّ
عطٌة تعبّر عنها الكلمة وسرها .إن البركة كلمة على لدر ما هً عطٌة ،نطك بمدر
ما هً خٌر( .راجع اللفظ الٌونانً  eu-logiaوالبلتٌنً) ، bene-dictioألن
الخٌر الذي تؤتً به لٌس شٌبا ً محددا ً ولٌس عطٌة معٌّنة ،هذا الخٌر لٌس من عداد ما
نملن ونحوز ،بل من مستوى ما نكون علٌه ،إذ إنه ال ٌتعلك بفعل اإلنسان بل بصنع
هللا .والبركة تعنً التعبٌر عن العطٌة الخبللة والمحبة ،سواء لبل أن تحدث فً
الوجود ،فً شكل االبتهال بالصبلة ،أو بعد أن ٌتم حدوثها ،فً شكل رفع الشكر.
ولكن بٌنما تذ ّكر صبلة البركة ممدما ً السخاء اإللهً ،فإن الشكر ٌنظر إلٌه ولد ظهر
بالفعل.
ثانٌاً :مصطلحات البركة
ٌستخدم أصل واحد فً اللؽة العبرٌة (كما فً الفرنسٌة :برؼم الوهن الذي أصاب
ّ
وتمت هذه الكلمة إلى الركبة وإلى السجود،
الكلمة فٌها) :وهو الكلمة العبرٌة :برن.
ولعله أٌضا ً إلى الموة الحٌوٌة لؤلعضاء الجنسٌة للداللة على كل صور البركة ،بكل
مستوٌاتها .فثمة كلمات ثبلث بالعبرٌة تعبّر عن البركة باعتبارها فً الولت نفسه
شٌبا ً معطى ،وعطاء الشًء ،وأسلوب تمدٌم هذه العطٌة :االسم "براكاه" والفعل
"بارٌن" ،والصفة "بارون".
1.البركة:
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تنطوي هذه الكلمة ،حتى فً أكثر معانٌها الدنٌوٌة والمادٌة ،أي فً معنى "هدٌة"،
على نوع دلٌك بالػ الوضوح من اللماء بٌن إنسان وآخر .فالهداٌا الممدمة من
ابٌجابٌل لداود ( 1صموبٌل  ،)27 -14 :25ومن داود لرجال ٌهوذا ( 1صموبٌل
 ،)31 -26 :30ومن نعمان بعد شفابه إلى ألٌشاع ( 2ملون  ،)15 :5ومن ٌعموب
ّ
ولكن أكثر
لعٌسو (تكوٌن  ،)11 :33تهدؾ جمٌعها إلى ترسٌخ وحدة أو مصالحة.
استخدام الكلمة تواتراً ،إلى حد كبٌر ،واردة فً إطار دٌنً .فحٌن تُختار
ت
مناسبا ِ
ِ
كلمة بركة للداللة حتى على نواحً الفن األكثر مادٌة ،فإنما ذان ٌكون إلسنادها إلى
هللا وإلى سخابه (أمثال  6 :10و ،22سٌراخ  ،)17 :33أو أٌضا ً إلى تمدٌر رجال
الخٌر( .أمثال  ،20 :28 ،11 :11سٌراخ  .)8 :2وتوحً البركة بصورة الرفاهٌة
السوٌة ،ولكن بصورة السخاء أٌضا ً نحو البابسٌن (سٌراخ  ،32 :7أمثال :11
 ،)26و دوما ً تذ ّكر بصورة عطؾ هللا .هذه الوفرة ،وهذا الهناء هما ما ٌسمٌه
العبرانٌون السبلم ،وؼالبا ً ما تتّحد الكلمتان معاً ،إال أنه إذا كانت كلتاهما تبرزان
االكتمال عٌنه فً الؽنى ،فإن ؼنى البركة الجوهري هو ؼنى الحٌاة ،والخصوبة .إن
البركة تُز ِهر (سٌراخ  22 :11فً النص العبري) كجنة عدن (سٌراخ .)17 :40
ورمزها المفضل هو الماء (تكوٌن  ،25 :49سٌراخ  ،)22 :39والماء نفسه بركة
أساسٌة ال ؼنى عنها (حزلٌال  ،36 :34مبلخً  .)10 :3وكما ٌوحً الماء فً
الولت ذاته بالحٌاة التً ٌؽذٌها على األرض ،أنه ٌوحً أٌضاً ،نظرا ً إلى مصدره
السماوي ،بسخاء هللا ،وبم ّجانٌة عطاٌاه ،وبمدرته المحٌٌة .وتجمع نبوة ٌعموب بشؤن
ٌوسؾ كل هذه الصور :الحٌاة الخصبة ،والماء ،والسماء" :بركة السماء من العلو،
وبركات الؽمر الراكد أسفل ،وبركات الثدٌٌن والرحم" (تكوٌن  0)25 :49إن هذه
الحساسٌة إزاء سخاء هللا فً عطاٌا الطبٌعة ،ت ُ ِع ُّد إِسرابٌ َل اللتبال مآثر نعمته.
ار َن:
َ 2.ب َ
ٌتضمن الفعل تشكٌلة من االستعماالت بالؽة التنوع ،ابتداء من التحٌة العابرة
الموجهة إلى المجهول عابر الطرٌك ( 2ملون  ،)29 :4والصٌػ المعتادة للمجاملة
(تكوٌن  7 :47و 1 ،10صموبٌل  ،)10 :130إلى أسمى هبات اإلنعام اإللهً.
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وفً أؼلب األحٌان ،فإن الذي ٌبارن هو هللا ،وتبث بركته الحٌاة دوما ً (مزمور :65
 ،11تكوٌن  ،35 :24أٌوب  .) 10 :1لذلن فإن الكابنات الحٌة وحدها هً المإهلة
كرس لخدمة هللا وتُمدّس بحضوره ،ولكنها ال
اللتبالها ،أما األشٌاء الجامدة فإنها ت ُ َّ
بارن .واآلب هو ،بعد هللا ،مصدر الحٌاة ،ولدٌه المدرة على أن ٌبارن .وبركته
تُ َ
فعّالة ،أكثر من أٌة بركة أخرى ،كما أن لعنته رهٌبة (سٌراخ  ،)8 :3وال ب َّد أن
إرمٌا كان لد بلػ منتهى التَعَب حٌن تجاسر ولعن اإلنسان الذي ب ّ
شر أباه بؤن ابنا ً ولد
ُ
وٌحدث ؼالباً ،فً مفارلة فرٌدة ،أن ٌبارن
له (إرمٌا  ،15 :20راجع أٌوب .)3 :3
ي (أٌوب  ،13 :29مزمور  ،16 -13 :72سٌراخ  ،)5 :4وأن
ُ
الضعٌؾ المو ّ
ٌتجاسر اإلنسان فٌبارن هللا .ذلن أنه إذا لم ٌكن لدى الفمٌر"شًء ٌعطٌه للؽنً ،وإذا
لم ٌكن لدى اإلنسان شًء ٌعطٌه هلل ،فإن البركة تمٌم بٌن الكابنات تٌارا ً حٌوٌا ً
ومتبادالً ٌسمح لؤلصؽر بؤن ٌبصر كرم الموي ٌفٌض علٌه .فلٌس مخالفا ً للعمل أن
نبارن هللا ،وهو "المتعالً بركةً" (نحمٌا  ،)5 :9فاألمر ٌتمثّل ببساطة فً اعتراؾ
بكرمه وتمدٌم الشكر له ،وهذا هو الواجب األول (رومة ).21 :1
ُ 3.مبا َرن:
ٌكون مركز
وهو اس ُم المفعولٌُ :عت َ َبر األكثر لوة بٌن ألفاظ البركة جمٌعاً .إنه ّ ِ
الصٌؽة النموذجٌة للبركة اإلسرابٌلٌة" :مبارن فبلن ."!...هذه الصٌؽة وهً لٌست
مجرد إثبات ،وال تمنٌا ً محضاً ،بل تنطوي على الحماسة أكثر مما تنطوي علٌه
السعادة وتنطلك كصٌحة أمام شخصٌة أعلن هللا توا ً بها لدرته وسخاءه ،واختارها
"من بٌن الجمٌع"ٌ :اعٌل" ،على جمٌع الساكنات فً األخبٌة" (لضاة ،)24 :5
إسرابٌل" ،فوق جمٌع الشعوب" (تثنٌة  ،)14 :7مرٌم" ،فً النساء" (لولا 42 :1
راجع ٌهودٌت  0)18 :13انه إعجاب أمام ما ٌستطٌع هللا أن ٌصنعه فً مختاره.
إن الشخص المبارن هو فً العالم بمثابة وحً من هللا ،فهو إلٌه ٌنتمً بصفة
خاصة ،إنه "مبارن من ٌهوه" ،كما أن بعض األشخاص هم "لدٌسو ٌهوه" .ولكن،
تكرس هلل ،تفصل عن العالم الدنٌوي ،فإن البركة تجعل من
فً حٌن أن المداسة التً ّ
والمبارن ٌنتمٌان
الشخص الذي ٌعٌّنه هللا نمطة تج ّمع ومصدر إشعاع .فالمدٌس
َ
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ّ
درن ،بٌنما ٌعلن
كبلهما إلى هللا،
ولكن المدٌس ٌُعلن باألحرى عظمة هللا التً ال ت ُ َ
المبارن سخاءه الذي ال ٌنفد .وكما أن الصٌحة" :مبارن فبلن "!...ننطلك متواترة
وتلمابٌة ،فإن الصٌؽة الممابلة" :مبارن هللا!" تنطلك أٌضا ً مثلها عن الدهشة التً
ٌختبرها اإلنسان أمام مبادرة ٌكشؾ فٌها هللا لدرته .وهً ال تبرز عظمة المبادرة
بمدر ما تبرز مبلءمتها العجٌبة ،وصفتها كعبلمة .ولنملها مرة ً أخرى :إن البركة هً
استجابة اإلنسان لوحً هللا (راجع تكوٌن  20 :14ملكٌصادق ،تكوٌن 27 :24
ألٌعازر ،خروج  10 :18بترو ،راعوت  14 :4بوعز إلى راعوت) .وأخٌرا ً فإن
الصٌحتٌن" :مبارن فبلن "!...و"مبارن هللا!" تترابطان وتتجاوبان فً أكثر من
مناسبة" :مبارن أبرام من هللا العلً مالن السماوات واألرض! -وتبارن هللا العلً
الذي دفع أعداءن إلى ٌدٌن" (تكوٌن  ،20-19 :14راجع  1صموبٌل -32 :25
ٌ ،33هودٌت  .)18 -17 :13وفً هذا التناؼم الكامل ،تظهر الطبٌعة الحمٌمٌة
للبركة .إنها انفجار كله إعجاب أمام َم ْن اختاره هللا ،ولكنها ال تمتصر على اإلنسان
المختار ،بل تتصاعد حتى هللا الذي أعلن ذاته فً هذه العبلمة .إن هللا هو المبارن
بالذات ،وهو ٌحوز ملء كل بركة .فإذا بورن ،فبل مح ّل للظن بؤن شٌبا ً ما من أي
نوع ٌضاؾ إلى ؼناه ،وإنما معناه هو استسبلم اإلنسان لحمٌة ذلن الوحً ،مع دعوة
الكون لحمده .إن البركة هً دابما ً اعتراؾ علنً بالمدرة اإللهٌة وشكر على سخابها.
ثالثاً :تارٌخ البركة
إن تارٌخ إسرابٌل كله هو تارٌخ البركة التً ُو ِعد بها إبرهٌم (تكوٌن )3 :12
والممنوحة للعالم فً ٌسوع "الثمرة المباركة" " لبطن مرٌم المبارن" (لولا ا.)42 :
على أن االهتمام الموجه فً كتابات العهد المدٌم إلى البركةٌ ،شتمل على العدٌد من
معانً شتى.
الفرولات البسٌطة ،بحٌث تتضمن البركة
َ
1.حتى ابراهٌم:
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بعد أن بارن الخالك فً البداٌة (تكوٌن  )28 :1الرجل والمرأة ،إذا بهما ٌثٌران
بخطٌبتهما لعنة هللا .ومع ذلن ،فإنه إذا كانت الحٌّة ( )14 :3واألرض ( )17 :3لد
لُ ِعنَتَا ،فإن الرجل والمرأة لم ٌُل َعنا .فبعملهما،وبمعاناتها ،بل ؼالبا ً بثمن مشمّات األلم
ستواصل الحٌاة مسٌرتها( .)19 -16 :3وبعد الطوفان ،تُمنح اإلنسانٌة لدرة
وخصوبة بواسطة بركة جدٌدة ( .)1 :9على أن الخطٌبة ال تكؾ عن تفتٌت
اإلنسانٌة وتحطٌمها :ففً ممابل بركة هللا إلى سام ،هنان لعنة كنعان ().26 :9
2.بركة اآلباء:
وعلى العكس من ذلن ،فإن بركة ابراهٌم هً من طراز جدٌد .فلٌس من شن فً أنه
سٌكون البراهٌم أعداء فً عالم ما زال منمسماً ،وسٌظهر هللا له أمانته بؤن ٌلعن أي
شخص (بصٌؽة المفرد) ٌلعنه .ولكن هذه الحالة ٌنبؽً أن نظ ّل استثنابٌة ،ولصد هللا
ٌتجه إلى مباركة "جمٌع أمم األرض" (تكوٌن  .)3 :12وكل ما ٌروٌه كتاب
التكوٌن هو تارٌخ هذه البركة.أ) إن البركات الصادرة من اآلباء هً ذات طابع أكثر
لدماً ،وتظهرهم على أنهم ٌستمطرون على أبنابهم ،بصفة عامة ،ساعة رحٌلهم من
الدنٌا ،لوى الخصوبة والحٌاة" ،ندى السماء ودسم األرض" (تكوٌن ،)28 :27
وفٌض اللبن و"دم العنب" ( 11 :49و ،)12والموة لسحك مماومٌهم (،29 :27
 ،)9 -8 :49وأرضا ً ٌمٌمون فٌها ( ،28 :27راجع  )9 :49 ،39 :27وتخلٌد
اسمهم ( )...8 :49 ،16 :48وبؤسهم .وندرن فً هذه الممطوعات ذات اإلٌماع ،فً
هذه الرواٌات ،حلم المبابل البدوٌة الباحثة عن موطن ،المندفعة للذود عن استمبللها،
تكون جماعة حول بعض رإساء وعشابر محظوظة
الواعٌة ولتبذ مع ذلن بؤنها ّ
(راجع تكوٌن  .)49وفً الجملة ،هو حلم البركة ،كما ٌتوق إلٌها تلمابٌا بنو البشر،
وهم على استعداد الكتسابها بجمٌع الوسابل ،بما فٌها العنؾ والخدٌعة (-18 :27
.)19ب) و ٌمٌم كتاب التكوٌن فوق هذه الكلمات المعادة وتلن الرواٌات الشعبٌة،
الوعود والبركات التً نطك بها هللا نفسه ،ال لٌتنصل منها ،ولكن كً ٌضعها فً
مكانها المناسب داخل إطار عمل هللا .وثمة فً بركات هللا .إشارة ً إلى اسم لوي
(تكوٌن  ،)2 :12وذرٌة ببل عدد ( ،)5 :15وأرض لئللامة فٌها (.)17 -14 :13
292

ولكن هنا ٌتولى هللا بذاته زمام مستمبل خاصته ،فٌؽٌر اسمهم ( 5 :17و،)15
وٌجعلهم ٌجتازون التجربة ( )1 :22واإلٌمان ( ،)6 :15ومنذبذ ٌحدد لهم وصٌة
( 0)10 :17 ،1 :12انه ٌمصد فعبلً إشباع رؼبة اإلنسان ،ولكن بشرط أن ٌكون
ذلن داخل اإلٌمان.
3.البركة والعهد:
هذه الرابطة بٌن البركة والوصٌة هً أصل العهد ذاته :فالشرٌعة هً الوسٌلة لتوفٌر
الحٌاة لشعب "ممدس هلل" وبالتالً "مبارن من هللا" .وهذا ما تعبّر عنه رتب العهد.
فالعبادة هً ،طبما ً للعملٌة الدٌنٌة ولتذان ،الوسٌلة المفضلة لضمان توفّر البركة
اإللهٌة ،وتكون ،بفضل االتصال باألماكن واألزمنة والطموس الممدسة ،الوسٌلة
لتجدٌد -ما هً إال لوة ضعٌفة هزٌلة -الموة الحٌوٌة لئلنسان وللعالم الذي ٌعٌش فٌه.
وطبما ً لدٌن ٌهوه ،ال تكون العبادة صحٌحة إال فً إطار العهد واألمانة للشرٌعة .وإن
بركات لواعد العهد (خروج  ،)25 :23واإلنذارات لجماعة شكٌم أٌام ٌشوع (ٌشوع
 ،)19 :24والبركات العظمى فً تثنٌة االشتراع (تثنٌة  )14 -1 :28هذه جمٌعها
تفترض أساسا مٌثاق عهد ٌعلن مطالب إرادة هللا ،ثم انضمام الشعب إلٌها ،وأخٌرا ً
طمس العبادة الذي ٌثبّث االتفاق وٌسبػ علٌه لٌمة ممدسة.
4.األنبٌاء والبركة:
ال ٌعرؾ األنبٌاء لط لؽة البركة .فمع أنهم رجال الكلمة وفاعلٌتها (اشعٌا -10 :55
مدعوون ومختارون من لبل هللا ،ضمن آٌات لعمله،
 ،)11ورؼم علمهم بؤنهم
ّ
(إشعٌا  ،)18 :8فإن عمله فٌهم باطنً عمٌك ،بالػ الثمل ،ضعٌؾ الوضوح
واالنتشار ،لدرجة أنه ال ٌثٌر فٌهم وحولهم صٌحة البركة .ورسالتهم ،التً تموم على
التذكٌر بشروط العهد ،وشجب مخالفتها ،ال تدفعهم إلى المباركة .ومن بٌن األسالٌب
األدبٌة التً ٌستخدمونها ،فإن أسلوب اللعنة مؤلوؾ لدٌهم ،بٌنما أسلوب البركة
مجهول عملٌاً .ومما ٌستلفت النظر فً الممام األول ،أن نرى فً بعض األحٌان ،فً
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عمك لعنة ذات طابع تملٌدي ،ظهور صورة أو تؤكٌد ٌعلن بؤن وعد البركة ٌظل لابما ً
صحٌحاً ،وأنه من الٌؤس ستنطلك الحٌاة بمثابة "زرع ممدس" (إشعٌا .)13 :6
وهكذا ٌنطلك الوعد بحجر الزاوٌة فً صهٌون فً وسط اللعنة ضد الحكام الحممى
الذٌن ٌحسبون أن المدٌنة منٌعة (إشعٌا  ،)19 -14 :28كما أن النبوة العظمى فً
حزلٌال عن انسكاب الروح ،وهً الحافلة بصور البركة ،الماء ،واألرض
والحصاد ،تنتهً ،بحسب منطك إلهً ،بدٌنونة إسرابٌل (حزلٌال ).38 -16 :36
5.أناشٌد البركة:
تكون البركة أحد الموضوعات الكبرى لصبلة إسرابٌل ،فهً الجواب على كل عمل
ّ
هللا  -الذي ٌموم على الوحً .وهً لرٌبة جدا ً من الشكر ،والحمد أو االعتراؾ،
ولابمة على األساس نفسه ،ولكنها أكثر منها كلها لربا ً من الحدث الذي ٌكشؾ هللا
فٌه عن ذاته ،وتحتفظ بصفة عامة بنبوة أكثر بساطة" :تبارن الرب فإنه جعل لً
رحمته العجٌبة" (مزمور " ،)22 :31الذي لم ٌجعلنا ألسنانهم فرٌسة" (مزمور
" ،)6 :124الذي ٌؽفر جمٌع آثامن" (مزمور  .)2 :103وحتى ترنٌمة الفتٌة
الثبلثة فً األتون ،التً تدعو الكون ألن ٌرنّم بمجد الرب ،ال تؽفل صنٌع هللا الذي
أت ّمه تواً" :ألنه أنمذنا من الجحٌم" (دانٌال ).88 :3
رابعاً :مباركون فً المسٌح
َّ
ٌضن بابنه ،بل أسلمه إلى الموت من أجلنا ،كٌؾ ال ٌهب لنا معه
هللا اآلب ،الذي لم
كل شًء (رومة )32 :8؟ ففٌه منحنا كل شًء ،فصرنا الٌحوزنا شًء من هبات
النعمة ( 1كورنتس  ،)7 :1وأصبحنا "مع ابراهٌم المإمن" (ؼبلطٌة  9 :3راجع
" )14 :3مباركٌن لكل بركة روحٌة" (أفسس  .)3 :1وفٌه نمدم الحمد لآلب على
عطاٌاه (رومة  ،8 :1أفسس  ،20 :5كولسً  .)17 :3إن حركت َ ًْ البركة :النعمة
التً تنزل ،والشكر الذي ٌتصاعدٌ .لمٌان فً ٌسوع المسٌح .فلٌس ثمة شًء ٌجاوز
هذه البركة ،وجمع المختارٌن المتج ّمعٌن تجاه العرس وتجاه الحمل لٌرنموا
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لنصرتهم النهابٌةٌ ،صٌحون بصوت جهٌر :هلل "البركة والمجد والحكمة والشكر...
إلى أبد الدهور!" (رإٌا  .)12:7وهكذا ،فان لم ٌكن العهد الجدٌد كله سوى البركة
الكاملة ٌتلماها هللا وٌرجعها إلٌه ،لكان مع ذلن أبعد من أن ٌبمى دوما ً ممتلبا ً بؤلفاظ
التبرٌن ،نظرا ً إلى أنها نادرة نسبٌا ً ومستعملة فً مواضع معٌّنة .ذلن ٌكفً لتحدٌد
دور البركة الكتابٌة تحدٌدا ً دلٌما ً.
1.مبارن اآلتً:
ال تمدم األناجٌل سوى نموذجا ً واحدا ً لبركة موجهة إلى ٌسوع ،ذلن هو صٌحة
الجمع ولت دخوله أورشلٌم ،تبجٌل آالمه" :مبارن األتً" (متى  )//9 :21ولٌس
ثمة شخص توفرت فٌه مثل ٌسوع صورة المبارن ،الذي ٌعلن هللا فً بعبلمات
باهرة ،لدرته وصبلحه (راجع أعمال  .)38 :10إن مجٌبه فً العالم ٌثٌر موجة من
البركات :لدى ألٌصابات (لولا  ،)42 :1ولدى زكرٌا ( )68 :1ولدى سمعان (:2
 ،)28ولدى مرٌم نفسها (دون التصرٌح بلفظ بركة  ،)47 -46 :1إنه هو بداهةً
مركز تلن البركات :ألٌصابات تهتؾ" :مباركة ثمرة بطنن ( .)42 :1ولكن ،فٌما
عدا النموذج الفرٌد فً ٌوم الشعانٌن ،لم ٌبارن أحد المسٌح نفسه مباشرة .ولٌس
ؼٌاب البركة هذا من باب الصدؾ لعله ٌعكس المسافة التً لامت تلمابٌا ً فرسخت
بٌن ٌسوع والبشر .فإن باركنا أحدا ً نكون بشكل ما متحدٌن به .ولد ٌفٌد ؼٌاب البركة
أٌضا ً نمص االكتمال فً وحً المسٌح ،ما دام عمله لم ٌبلػ بعد ؼاٌته ،والؽموض
الذي ٌظل محٌطا ً بشخصه حتى موته ولٌامته .وعلى العكس من ذلن ،فً كتاب
الرإٌا ،حٌنما ٌؤتً الحمل الذبٌح لٌتولى سلطانه على العالم بتسلّمه الكتاب الذي فٌه
مصابر الكون مختومة ،تهتؾ له السماء كلها" :الحمل الذبٌح هو األهل ألن ٌنال
المدرة ...والمجد والبركة" (رإٌا  12 :5و )13وٌكون للبركة هنا نفس اتساع
المجال والوزن اللذٌن لمجد هللا.
2.كؤس البركة:
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نطك ٌسوع ببركة ،لبل أن ٌكثّر الخبزات (متى  ،)//19 :14ولبل أن ٌوزع الخبز
الذي صار جسده (متى  ،)//26 :26ولبل أن ٌكسر الخبز فً عماوس (لولا :24
 .)30ونحن أٌضا ً "نبارن كؤس البركة" ( 1كورنتس  .)16 :10فهل تعنً البركة
فً هذه النصوص إشارة خاصة أو صٌؽة معٌنة متمٌزة عن الكلمات اإلفخارستٌة
بالذات ،أم أنها تشكل مجرد عنوان للكلمات التً تلٌها؟ ألٌس فً ذلن ما ٌهمنا.
فالوالع أن العبارات الواردة بشؤن اإلفخارستٌا توثك الرابطة بٌن البركة ورفع
الشكر ،وفً هذه الرابطة تمثل البركة الجانب الطمسً والمربً اإلشارة والصٌؽة،
بٌنما ٌعبر الشكر عن مضمون اإلشارات والكلمات .إن هذا الطمس ،من بٌن جمٌع
الطموس التً أمكن الرب إتمامها فً حٌاته ،هو الوحٌد الذي ٌوفر لنا االحتفاظ به،
ألنه طمس العهد الجدٌد (لولا  .)20 :22وتجد البركة فٌه تمامها الكامل ،إنه عطٌة
ٌُعبّر عنها فً لول نافذ فوراً .إنه العطٌة الكاملة من اآلب إلى أبنابه ،أي كل نعمته،
كما هو العطٌة الكاملة من االبن إذ ٌمدم حٌاته لآلب ،وكل شكرنا نرفعه متحدا ً
بشكره ،إنه عطٌة الخصوبة ،سر الحٌاة ووحدة الشركة.
3.بركة الروح المدس:
إن كانت عطٌة اإلفخارستٌا تتضمن كل بركة هللا فً المسٌح ،وإن كان فعل ٌسوع
األخٌر هو البركة التً ٌستودعها كنٌسته (لولا  ،)51 :24وتلن التً ٌحركها فٌها
(لولا  ،)53 :24فإن العهد الجدٌد ،مع ذلن ،ال ٌمول فً أي موضع أن ٌسوع
المسٌح هو بركة اآلب .ذلن أن البركة ،فً والع األمر ،هً دابما ً إلهٌة ،الحٌاة التً
ٌتم لبولها واستٌعابها .والهبة هً ،فً الممام األول ،الروح المدس .لٌس بمعنى أن
ٌسوع المسٌح ُمع ً
طى لنا بؤلل مما ٌعطى الروح المدس ،ولكن الروح ٌُع َ
طى لنا لٌكون
فٌنا العطٌة التً ننالها من هللا .وعبارات العهد الجدٌد واضحة الداللة .إن المسٌح
ّ
ولكن الحمٌمة بنوع أخص أننا نحن للمسٌح (راجع  1كورنتس :3
لنا ،هذا حمٌمً،
 2 ،23كورنتس  .)7 :10وأما عن الروح فٌمال بخبلؾ ذلن مرات عدٌدة إنه
ٌُع َ
طى لنا (مرلس ٌ ،11 :13وحنا  ،34 :3أعمال  ،32 :5رومة  ،)5 :5وإننا
نناله (ٌوحنا  ،39 :7أعمال  ،8 :1رومة  ،)15 :8وإنه حا ّل فٌنا (رومة ،9 :8
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رإٌا  ،)1 :3لدرجة أنه ٌرد الحدٌث تلمابٌا ً عن "هبة الروح المدس" (أعمال :2
 .)7 :11 ،10 :45 ،38إن بركة هللا ،بالمعنى الكامل للكلمة ،هً روحه المدوس.
هذا ،وإن هذه الهبة اإللهٌة ،التً هً هللا نفسه ،تحمل كل سمات البركة .فمواضٌع
البركة العظمى هً :الماء الذي ٌحٌى ،والوالدة والتجدٌد ،الحٌاة والخصوبة ،الملء
والسبلم ،الفرح وشركة وحدة الملوب ،هذه كلها هً أٌضا ً ثمار الروح المدس.
ممدمة
1.البساطة

والحكمة:

2.البساطة واالستمامة:

ممدمة
البساطة التً تُمٌّز الطفل (بالعبرٌة "باتً" وبالٌونانٌة  nepiosوفً ترجمة الكتاب
البلتٌنٌة المعروفة بالفولؽا ):nnocens, parvuluلها عدة وجوه مختلفة فً
صر ،طاعة ،عدم الحسبان ،استمامة الملب التً تدفع إلى
مدلولها :للة خبرة وللة تب ّ
الصدق فً الكبلم ،وتتنافى مع اإلساءة فً النظرة والفعل .ومن ثم فهً تتعارض،
سواء مع التمٌٌز ،أو مع الرٌاء والمخاتلة.
1.البساطة والحكمة:
ومن ثم فمد تكون البساطة شاببة .فإذا ما لامت على جهل (أمثال  )18 :14تحمل
صر (أمثال  ،)3 :22وعلى تصدٌك كل كبلم (أمثال :14
على التصرؾ بؽٌر تب ّ
 ،)15والتسلٌم إلؼراءات اللذة المحرمة (أمثال  ،16 :9 ،7 :7رومة ،)18 :16
كانت خفة لاتلة (أمثال  ،)32 :1ال تلٌك بالمسٌحً ( 1كورنتس  .)20 :14إن
الحكمة ت ُ ْنمذ من هذه الخفة أولبن الذٌن ٌلبون نداءها ،فٌسمعون أمثالها (أمثال :1
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 .)4إنها تجعلهم حكماء (مزمور  ،)8 :19إذا ما تفتحوا لنور كلمة هللا (مزمور
 ،)131 -130 :119بتلن البساطة التً أعوزت حواء ( 2كورنتس ،)3 :11
وتعوز الذٌن ٌعتدون بحكمتهم الذاتٌة (متى  .)25 :11إن هذا اإلٌمان المتواضع أحد
شروط الخبلص (مرلس 1 ،15 :10بطرس  ،)2 :2هو الوجه األول لبساطة أبناء
هللا ،التً تختلؾ عن الطفولة الذهنٌة ،ألنها بالعكس تفرض االستمامة والنزاهة
(فٌلبً  ،)15 :2اللتٌن ٌبمى أٌوب مثاالً لهما (أٌوب ).3 :2 ،8 :1
2.البساطة واالستمامة:
إن من ٌبحث عن هللا ٌنبؽً أن ٌهرب من كل رٌاء ومخاتلة (حكمة  ،)1 :1بحٌث
إن شٌبا ً ال ٌنبؽً أن ٌتماسم للبه (مزمور ٌ ،113 :119عموب  ،)8 :4أو ٌُضلّل
نٌَّته ( 1ملون  ،4 :9سٌراخ  ،)30 -28 :1أو ٌح ّد من سخابه البالػ ح ّد المجازفة
بالحٌاة ( 1أٌام  1 ،17 :29مكابٌٌن  37 :2و ،)60أو ٌجعل ثمته فً حالة تردُّد
(ٌعموب  .)8 :1فبل اعوجاج فً سلوكه (أمثال  ،6 :28 ،9 :10سٌراخ ،)12 :2
وال فً كبلمه (سٌراخ  .)9 :5إنه ٌمبل عطاٌا هللا ببساطة (أعمال  ،)46 :2وٌعطً
دون ما حساب ،بحبّ ِ صادق (رومة  1 ،9 -8 :12بطرس  .)22 :1ذلن ألن عٌنه
بسٌطة .ولما كان ؼٌر أهل للشر ،أو ال ٌمصد إال إتمام إرادة هللا وإرادة المسٌح،
عندما ٌكون بصدد إطاعة البشر (كولسً  ،23 -22 :3أفسس  0)7 -5 :6إن هذا
المصد الواحد ٌنٌر حٌاته (متى  ،22 :6لولا )34 :11؛ وٌجعله أكثر فطنة من
الحٌّة ،وٌرمز إلى صفاء النٌة هذا ببساطة الحمامة (منى ).16 :10

بطرس
01الدعوة:
02األولٌّهَ:
03الرسالة:
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أ) متى :23 -13 :16
ب) لولا  32 -31 :22وأعمال الرسل:
جـ) ٌوحنا :21
 -1الدعوة:
إن اسم كٌفا الذي أطلمه المسٌح على سمعان (متى ٌ ،18 :16وحنا ا ،42 :راجع 1
كورنتس  ،5 :15 ،12 :1ؼبلطٌة ٌ )18 :1عنً "صخر" .وبفضل النعمة المعلّمة
على هذا االسم الجدٌد الذي ٌعبّر عن المه ّمة المعٌنة لهٌ ،شترن سمعان بطرس فً
هذه الصفات التً ٌنسبها الكتاب الممدس إلى هللا وإلى مسٌحه ،أال وهً الصبلبة
التً تدوم واألمانة التً ال تتزعزع .وهذا ما ٌبٌن مركزه الفرٌد .ال ٌرجع اختٌار
بطرس إلى شخصٌته مهما كانت جذّابة ،وال إلى أي فضل فٌه (حتى لبل إنكاره).
وإنما ٌرتكز هذا االختٌار المجانً وما ٌتبعه من رفعة على الرسالة التً عهد
المسٌح إلٌه بها ،والتً سوؾ ٌت ّممها فٌما بعد ،فً األمانة و الحب (ٌوحنا -15 :21
).17
02األولٌّهَ:
كان سمعان من بٌن األوابل الذٌن دعاهم ٌسوع ألتباعهٌ( ،وحنا  .)42 -35 :1بل
توحً األناجٌل اإلزابٌة بؤن بطرس هو أول المدعوٌن (متى ،)//22 -18 :4
لاصدٌن إظهار أولٌّته مسبّماً ،منذ حٌاة ٌسوع األرضٌة .وأٌّا ً كان األمرٌ ،حت ّل
بطرس مكانة فابمة ما بٌن التبلمٌذ ،فً رأس لابمة الرسل (متى  ،)2 :10ولابمة
جماعة الثبلثة المفضلٌن (راجع متى  .)//1 :17وفً كفرناحومٌ ،جعل ٌسوع من
بٌت بطرس إلامته المؤلوفة (راجع مرلس  ،)29 :1وهو الذي ٌتكلم دوما ً باسم
اآلخرٌن (متى  ،)27 :19 ،21 :18 ،23 :16وبخاصة فً اللحظة الخطٌرة التً
ٌعترؾ فٌها بؤن ٌسوع هو المسٌح المنتظر (متىٌ ،//16 :16وحنا .)68 :6
والرسالة الموجهة للنساء بعد المٌامة (مرلس  )7 :16تتض ّمن ذكرا ً خاصا ً لبطرس.
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وٌتٌح ٌوحنا له أن ٌكون أول من ٌدخل المبر (ٌوحنا  ،)10 -1 :20وأخٌراًٌ ،ظهر
المسٌح بنوع خاص بعد المٌامة لكٌفا لبل ظهوره لبلثنً عشر( لولا 1 ،34 :24
كورنتس  .)5 :15وفً كل موضع ،فً العهد الجدٌد ،تبرز أولٌّة بطرس .ولكن ال
ٌعفٌه هذا االمتٌاز من ضرورة البحث الجاد عن لصد هللا (راجع أعمال 15 -10
وؼبلطٌة  ،2فً خصوص انتشار الكنٌسة بٌن األمم) كما أنه ال ٌلؽً المسبولٌة
الجماعٌة للرسل ،وال مبادرات األشخاص اآلخرٌن مثل بولس ،فهذا األخٌر ،بعد
هداٌته ،ومع وعٌه بدعوته الخاصة (ؼبلطٌة ٌ ،)16 -15 :1صعد إلى أورشلٌم
للماء بطرس (ؼبلطٌة  .)18 :1وإن كان بولس ٌوبخ بطرس بمناسبة حادث أنطاكٌا
(ؼبلطٌة  ،)14 -11 :2لتردّده حول المولؾ الواجب إتّباعه فً حالة عملٌة ،مع
ذلن فهو ٌكلمه بهذه اللهجة ،باعتباره صاحب السلطة ولابد مسٌرة الكنٌسة.
03الرسالة:
تعتمد أولٌّة بطرس هذه على رسالته ،التً تفصح عنها نصوص إنجٌلٌة عدة.
أ) متى :23 -13 :16
ٌمٌم المسٌح بطرس صخرا ً (راجع إشعٌا  ،3 -1 :51متى  ،)9 :3وأساسا ً لجماعته
االسكاتولوجٌة ،وٌكلفه برسالة ٌنبؽً أن ٌفٌد منها جمٌع الشعب ،على مثال رسالة
ابراهٌم .والكنٌسة ،الممامة على بطرس ،تضمن االنتصار على لوى الشر ،التً هً
سلطات الموت .وهكذا لد عهد إلى بطرس ،الذي اعترؾ ّ
بؤن ٌسوع هو ابن هللا
الحً ،بؤسمى رسالة أال وهً تجمٌع بنً البشر فً جماعة تمنح لهم السعادة والحٌاة
األبدٌة .وكما أنه فً الجسم ،ال ٌمكن أن تتولؾ وظٌفة حٌوٌة ،كذلن فً الكنٌسة،
ً والمحًٌ ،ال بد لبطرس أن ٌكون حاضرا ً على الدوام ،من أجل توصٌل
الكابن الح ّ
حٌاة المسٌح إلى المإمنٌن دون ما تولؾ.
ب) لولا  32 -31 :22وأعمال الرسل:
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مع التلمٌح إلى اسمه دون شنٌ ،خبر ٌسوع بطرس بؤنه ٌنبؽً له ،بعد رجوعه عن
إنكاره ،أن "ٌثبّت" إخوته .ولن ٌزول إٌمانه ،بفضل صبلة ٌسوع .هذه هً رسالة
بطرس ،كما ٌصفها لولا فً أعمال الرسل .فهو ٌرأس الجماعة الملتبمة فً العلٌّة
(أعمال  ،)13 :1وٌشرؾ على عملٌة انتخاب متٌّا ( ،)15 :1وٌحكم على حننٌا
وسفٌرة ( :5ا ،)11 -وباسم سابر الرسل الموجودٌن معهٌ ،علن للجماهٌر تمجٌد
المسح المابم من بٌن األموات وٌبشر بفٌض الروح ( ،)36 -14 :2وٌدعو إلى
المعمودٌة جمٌع الناس ( ،)41 -37 :2ممن فٌهم "الوثنٌٌن" (،)18 :11 ،1 :10
وٌتفمّد جمٌع الكنابس ( .)32 :9وبمثابة عبلمات تإٌد سلطانه على الحٌاة ٌشفً
المرضى ( )10 -1 :3وٌمٌم مٌّتاً ،باسم ٌسوع ( .)42 -36 :9ومن جهة أخرى،
إن بعض األحداث مثل تبرٌر بطرس لمسلكه فً تعمٌد كرنلٌوس (،)18 -1 :11
وتداول مجمع أورشلٌم ( ،)35 -1 :15وكذلن بعض تنوٌهات بولس (ؼبلطٌة :1
 18إلى  ،)14 :2كل هذه توضح أن فً اإلدارة الجماعٌة لكنٌسة أورشلٌم ،كان
ّ
ولكن هذه الولابع وسردها،
ٌعموب ٌحت ّل مركزا ً هاماً ،وأن لموافمته أهمٌة عظمى.
بدالً من أن تمٌم عمبة فً سبٌل أولٌّة بطرس ورسالته ،فإنها توضّح معناها العمٌك.
صل من نفس الجذور التً ٌستمد منها بطرس
فسلطة ٌعموب ،فً الوالع ،ال تتؤ ّ
سلطته :فمند تلمّى هذا األخٌر -بناء على أساس فرٌد مع كل ما ٌترتب على ذلن-
رسالة نمل اإلٌمان سالما ً (راجع ؼبلطٌة  ،)18 :1واستإمن على مواعد الحٌاة
(متى ).19 -18 :16
جـ) ٌوحنا :21
وفً صورة رسمٌة ،ولعلها لانونٌةٌ ،عهد المسٌح بعد المٌامة ،ثبلثاً ،إلى بطرس،
بالعناٌة بالمطٌع كله ،حمبلنا ً وخرافاً .وأنه على ضوء مثل الراعً الصالح (ٌوحنا
ٌ ،)28 -1 :10نبؽً فهم هذه الرسالةٌ .خلّص الراعً الصالح خرافه ،جامعا ً إٌاها
فً لطٌع واحد ( ،)52 :11 ،16 :10وٌمنح لها الحٌاة بوفرة ،ومن أجلها ٌبذل
حٌاته الخاصة ( .)11 :10لذلن فإن المسٌح ،إذ ٌنبا بطرس باستشهاده الوشٌن،
ٌضٌؾ لاببلً" :اتبعنً" .فإن كان علٌه أن ٌسٌر على خطى سٌّده ،فبل ٌكون ذلن فمط
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ببذل حٌاته ،وإنما بتوصٌل الحٌاة األبدٌة لخرافه ،حتى ال تهلن أبدا ً (.)28 :10
ً ( 1بطرس  )4 :2وبصفته الراعً الذي
و"باتّباعه" المسٌح الصخرة والحجر الح ّ
له سلطة ض ّم المإمنٌن إلى الكنٌسة ،أي إنماذهم من الموت ،وتوصٌل الحٌاة اإللهٌة
إلٌهمٌ ،نشا بطرس وظٌفة أساسٌة فً الكنٌسة ،وٌصبح هكذا بكل ّ
حك نابب المسٌح.
تلن هً رسالته وتلن هً عظمته.

بغض
ممدمة
أوالً :البؽض بٌن الناس
1.العالم لابم عل البؽض:
2.البار موضع بؽض:
3.هل ٌستطٌع البار أن ٌبؽض؟
ثانٌاً :هل من بؽض فً هللا؟
ثالثاًٌ :سوع إزاء البؽض
1.بؽض العالم لٌسوع:
2.بؽض العالم للمسٌحٌٌن:
ٌ3.جب أن نبؽض الشر ال الناس:
ممدمة
تحول حب أمنون لتامار
البؽض هو نمٌض الحب ولكنه أٌضا ً لرٌب منه جداً .فإذا َّ
فجؤة إلى كراهٌة عنٌفة ،فما ذلن إال ألن حبه (هواه) كان ملتهبا ً ( 2صموبٌل :63
 .)15إن الكثٌر من الصٌػ الكتابٌة ،التً تعبر عن التعارض بصورة مطلمة بٌن
اللفظٌن المتمابلٌن حب /بؽض (متى  ،)24 :6 ،43 :5تفترض شعورا ً برد الفعل
الطبٌعً للحب ،بؤن ٌنملب إلى بؽض ذلن الشًء الذي كان أشد ما ٌتمسن به .إنها
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حالة النفس التً ٌفترض كتاب التثنٌة لٌامها ،فً حادث الزوج الذي ٌطلّك امرأته
(تثنٌة  .)16 ،13 :22فهذا العنؾ فً بعض ردود الفعل أمر أساسً فً أسلوب
اللؽة السامٌّة ،الذي كثٌرا ً ما ٌلجؤ إلى جمع اللفظٌن المتضادٌن ،دون تولؾ عد
المعانً المتوسطة بٌن مدلولٌها .إال أن الوالع المابم فعبلً ال تتمثل فٌه دابما ً هذه الموة
فً األسلوب .ففً األسرة المبنٌّة على تعدد الزوجات ،لد ٌطلك على الزوجة التً
تكون ؼٌر مفضّلة أو فمط محبوبة ألل من ؼٌرها ،أنها الزوجة المكروهة (تثنٌة
 ،15 :21راجع تكوٌن  18 :29و .)31ولد تساعد هذه المبلحظات على تفسٌر
بعض العبارات الؽرٌبة كتلن الواردة فً لولا  ،26 :14راجع متى  .)37 :10إال
أنه مع ذلن تبمى هنان معضلة دٌنٌة بشؤن البؽض :لماذا وكٌؾ ٌرد البؽض فً
البشرٌة؟ ماذا ٌمصد الكتاب عندما ٌشٌر إلى البؽض عند هللا؟ وأي مولؾ اتخذه
المسٌح إزاء البؽض؟
أوالً :البؽض بٌن الناس
1.العالم لابم عل البؽض:
إن البؽض بٌن الناس هو والع كل ٌوم .وٌبلحظ كتاب التكوٌن وجوده منذ الجٌل
األول للبشرٌة (تكوٌن  )8 -2 :4وٌستطٌع الحكماء رصده بعٌن نافذة البصٌرة
(أمثال  ،26 -24 :26 ،7 :19 ،20 :14 ،12 :10سٌراخ  .)8 :20على إن
الكتاب ٌبدي حكمة فً تمدٌر هذا الوالع .إن البؽض شر ،وهو ثمرة الخطٌبة ،ألن
هللا صنع البشر إخوة لٌعٌشوا فً محبة متبادلة .إن حادث لاٌن نموذج ٌُبٌّن تماما ً
كٌؾ ٌتحمك البؽض :إنه ٌتولد عن الحسد ،فٌتطلع إلى إبادة اآلخر ،وٌمود إلى المتل.
وهذا ٌكفً للتندٌد بؤصله الشٌطانً ،على حد تفسٌر كتاب الحكمة :فإذا كان الشٌطان
ٌحسد سعادة اإلنسان ،أخذ ٌبؽضه ،فتسبب فً موته (حكمة  .)24 :2فمنذ ذلن
الحٌن والناس ٌجرون على بؽض بعضهم بعضا ً (تٌطس ).3 :3
2.البار موضع بؽض:
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إن هذا الخط الثبلثً "حسد -فبؽض -فمتل" منذ نشؤته األولى فً األزمنة الؽابرة ،ال
ٌسٌر دابما ً على نفس االتجاه :فالشرٌر هو الذي ٌُبؽض البار وٌسلن مسلن العدو
معه .وعلى هذا النحو كان تصرؾ لاٌن نحو هابٌل ،وعٌسو نحو ٌعموب ،وأبناء
ٌعموب نحو ٌوسؾ ،والمصرٌٌن نحو بنً إسرابٌل (مزمور  ،)25 :105والملون
األشرار نحو األنبٌاء ( 1ملون  ،)8 :22واألشرار نحو األتمٌاء فً المزامٌر،
والؽرباء نحو مسٌح الرب (مزمور  ،)1 ،18ونحو صهٌون (مزمور  ،)129ونحو
أورشلٌم (إشعٌا  .)15 :60وبالتالً إنه ناموس ثابت :من ٌحبه هللا مكروه سواء كان
فرزه مثٌرا ً للحسد أم كان حامبلً توبٌخا ً حٌا ً للخطؤة (حكمة  .)20 -10 :2على ك ٍّل
فإن هللا نفسه ٌكون هو المستهدؾ ،من خبلل مختاره ،فٌصبح موضعا ً للبؽض (1
صموبٌل  ،7 :8حزلٌال ).7 :3
3.هل ٌستطٌع البار أن ٌبؽض؟
هل ٌستطٌع البار ،ممابل هذا البؽض الذي هو ضحٌته ،أن ٌبؽض؟ إنه بٌن ظهرانً
شعب هللا تموم وصٌة تؤمر بمحبة المرٌب (الوٌٌن  ،)18 -17 :19لذا فإن التشرٌع
بؤمر بمتل الماتل الذي ٌصرع بداء البؽض (تثنٌة  .)13 -11 :19فً الولت الذي
ٌحاول فٌه التلطٌؾ من عادة األخذ بثؤر الدم عن طرٌك تؤسٌس مدن ٌلجؤ إلٌها (تثنٌة
 .)10 -1 :19ولكن ثمة حاالت أخرى :كحال األشرار الذٌن ٌبؽضون األبرار،
وحال أعداء شعب هللا :فهإالء وأولبن ٌسلكون كؤعداء هللا (عدد  ،35 :10مزمور
 .)3 :83على أن السلون الذي ٌملٌه هنا حب هللا ،لد ٌبدو مذهبلً .فإن إسرابٌل
سٌبؽض أعداء هللا ،لكً ال ٌمتدي بسلوكهم :ذلن هو معنى الحرب الممدسة (راجع
جرب بحسد األشرار وااللتداء بهم
تثنٌة  .)6 -1 :7إن البار التاعس ،الذي لد ٌُ َّ
(أمثال  ،31 :3مزمور  ،)73 ،37حفظا ً لنفسه من الخطٌبة ،سٌبؽض حزب
األشرار(مزمور " )5 -3 :101 ،5 -4 :26إن حب هإالء الذٌن ٌبؽضون هللا" (2
أٌام  )2 :19معناه التحالؾ مع األشرار والتحول إلى عدم اإلٌمان (مزمور :50
 .)21 -18إن حب هللا الؽٌور ٌنبؽً أن نبادله بحب دون منازع (مزمور :119
 .) 10 :97 ،113إنه ال بد من التضامن مع هدفه فً كل شًء :بؤن نحب ما
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ٌحب ،ونبؽض ما ٌبؽض (عاموس  ،15 :5أمثال  ،13 :8مزمور  .)8 :45فكٌؾ
ال نُبؽض إذا ًالذٌن ٌبؽضونه (مزمور )22 -21 :139؟ إال أن هذا المولؾ ال ٌخلو
من اللبس ومن الخطر :أفبل ٌإدي بنا بسهولة إلى أن نرى فً كل عدو للذات أو
للوطن عدوا ً هلل ،من أجل أن نصادر عن أنانٌة مٌزات االختٌار اإللهً؟ فلم ٌكن هذا
الخطر خطرا ً وهمٌاً .فجماعة لمران المتزمتة كانت تضمر لمذهب بالٌعال "بؽضا ً
أبدٌاً" فتخلط فً الوالع بٌن "جانب هللا" وبٌن جماعتها المؽلمة" .أحبب لرٌبن
وأبؽض عدون" (متى  )43 :5لم ٌكن هذا نص الشرٌعة المدٌمة ،إال أن كثٌرٌن
كانوا ٌمبلون مثل هذا التفسٌر التعسفً ،الذي تملٌه عزلة فً الرأي ضٌّمة األفك.
ثانٌاً :هل من بؽض فً هللا؟
كٌؾ ٌمكن التحدث عن البؽض فً صدد إله المحبة؟ فً الوالع ال ٌمكن أن ٌبؽض
هللا أي كابن من الكابنات التً صنعها (حكمة  .)24 :11إنها شتٌمة إذ ٌنسب إلٌه
بؽض شعبه (تثنٌة  .)28 :9 ،27 :1إال أن إله المحبة هو أٌضا ً اإلله المدوس ،اإلله
الؽٌّور .ومحبته ذاتها تفرض كراهٌة عنٌفة للخطٌبة .إنه ٌبؽض عبادة األوثان،
سواء عند الكنعانٌٌن (تثنٌة  ،)22 :16 ،31 :12أم عند بنً إسرابٌل (إرمٌا :44
 .)4وٌبؽض الرٌاء فً العبادة (عاموس  ،21 :5إشعٌا  ،)14 :1واالختبلس
والجرٌمة (إشعٌا  ،)8 :61وٌمٌن الزور (زكرٌا  ،)17 :8والطبلق (مبلخً :2
 ،)16وبوجه عام تلن المجموعة من الخطاٌا التً ٌوردها كتاب األمثال -16 :6
 .19واآلن ،فان الخاطا ٌُش ِ ّكل ،بنوع ما ،هو وخطٌبته شٌبا ً واحداً ،إنه ٌضع نفسه
فً مولؾ العدو (أي فً مولؾ "المبؽض" هلل :خروج  ،5 :20تثنٌة ،10 :7
مزمور  ،21 :139رومة  .)30 :1إن التنافر الكامل الذي ٌنشؤ بٌنه وبٌن هللا بسبب
خطؤهٌ ،ترجمه الكتاب بلفظ "بؽض" .فاهلل ٌبؽض العنٌؾ (مزمور  ،)5 :11وعابد
الوثن (مزمور  ،)7 :31والمرابً (سٌراخ  ،)24 :27وبوجه عام كل صانعً
السوء (مزمور  .)8 -6 :5إنه ٌبؽض شعب إسرابٌل الخابن (هوشع  ،15 :9إرمٌا
 ،)8 :12كما أبؽض الكنعانٌٌن بسبب كل جرابمهم (حكمة  .)3 :12وٌصبح األمر
أكثر تعمٌدا ً نوعا ً ما عندما ٌُعلن" :لمد أحببت ٌعموب وأبؽضت عٌسو (مبلخً -2 :1
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 ،3رومٌة  .)13 :9هنا ٌشٌر لفظ ٌعموب إلى إسرابٌل ،وعٌسو إلى أدوم (مبلخً
 ،4 :1راجع تكوٌن  .)28 :32 ،30 :25فاهلل على هذا النحو ٌدٌن أعمال العنؾ
من جانب أدوم إزاء إسرابٌل (راجع مزمور  ،7 :137حزلٌال ،14 -12 :25
عوبٌدٌا )14 :10؛ كما أنه وهذه العبارة ٌُوضّح أٌضا ً أن االختٌار ٌنطوي على
تفضٌل أشبه ما ٌكون بتفضٌل الرجل الذي "ٌحب" واحدة من نسابه "وٌبؽض"
األخرى (راجع تكوٌن  ،33 -31 :29رومة  .)13 -11 :9ؼٌر أن هذا التفضٌل
وهذا النفور ،وإن كانا من الحمابك اإلٌجابٌة جداً ،والتً فٌها ٌإكد هللا ذاته بكل لوة،
إال أنه ال ٌمكن إطبلق لفظ بؽض علٌهما إال بشرط تنمٌة اللفظ من كل ما ٌحمل ،فً
عالمنا الخاطا ،من معانً الحمد الشرٌر ،ومن الرؼبة فً إٌماع األذى والتدمٌر.
ومن ثم فإذا أبؽض هللا الخطٌبة ،هل ٌمكن المول بؤنه تعالى ٌبؽض حما ًالخاطا،
وهو الذي "ال ٌرٌد موته ،بل أن ٌتوب وٌحٌا" (حزلٌال )23 :18؟ إن هللا من خبلل
االختٌار والعمابٌ ،هدؾ إلى تحمٌك ممصد محبة واحد ٌشمل كل البشر .وال ؼرو،
فالكلمة األخٌرة هً لمحبته وذلن الممصد لد أظهره هللا بتمامه فً ٌسوع .ولذا فإن
العهد الجدٌد ال ٌتكلم فمط عن بؽض من هللا.
ثالثاًٌ :سوع إزاء البؽض
1.بؽض العالم لٌسوع:
إن ٌسوع بظهوره فً عالم تحركه شهوة البؽضٌ ،رى مختلؾ صور هذا البؽض
تتجه نحوه :ابتدا ًء من بؽض مختار هللا الذي ٌحسدونه (لولا ،14 :19متى :27
ٌ ،18وحنا  ،)18 :5إلى بؽض البار الذي ٌنطوي حضوره وحده على إدانة
(اآلخرٌن) (ٌوحنا  .)24 :15 ،7 :7ورإساء إسرابٌل أٌضا ً ٌبؽضونه كذلن ،ألنهم
ٌرٌدون بدافع الؽٌرة أن ٌحتفظوا ألنفسهم باإلختٌار اإللهً (ٌوحنا  .)50 :11فضبلً
عن ذلن ،فإن وراء هإالء ٌمؾ العالم الشرٌر كله ،الذي ٌُبؽض ٌسوع (ٌوحنا :15
 :)18ففٌهٌ ،بؽض العالم الشرٌر ،ألن أعماله شرٌرة (ٌوحنا  .)20 :3على هذا
سر البؽض األعمى ،ؼٌر المابم على سبب ،الذي تكلم عنه الكتاب (ٌوحنا
النحو ٌمع ّ
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 :)25 :15على أن ما وراء ٌسوع ،فاآلب نفسه هو الذي ٌستهدفه البعض (ٌوحنا
ٌ .)24 -23 :15سوع ٌموت إذن ضحٌة البؽض ،إال أنه بموته ٌصرع البؽض
(أفسس  14 :2و )16ألن هذا الموت هو فعل حب ٌُد ِخل المحبة من جدٌد إلى
العالم ،وٌثبّتها فٌه نهابٌا ً.
2.بؽض العالم للمسٌحٌٌن:
إن كل من ٌتبع ٌسوع سٌُعاٌن نفس المصٌر .والتبلمٌذ سٌكونون مبؽوضٌن "بسبب
اسمه" (متى  .)9 :24 ،22 :10إنهم ال ٌنبؽً أن ٌدهشوا لذلن (ٌ 1وحنا ،)13 :3
شركون فً مصٌر معلمهم .إن
بل علٌهم أن ٌفرحوا (لولا  ،)22 :6فإنهم بذلن ٌُ َ
العالم ٌبؽضهم ألنهم لٌسوا من العالم (ٌوحنا  .)14 :17 ،19 :15على هذا النحو
العدو ،الذي كان ٌعمل منذ البدء (ٌوحنا  .)44 :8إال أن ٌسوع لد صلّى من
ٌظهر
ُّ
أجلهم ،لٌس لٌُرفعوا من العالم ،بل لٌحفظوا من الشرٌر.
ٌ3.جب أن نبؽض الشر ال الناس:
أسوة بٌسوع ،الذي ال ٌُعطى أمٌر هذا العالم سلطانا ً علٌه (ٌوحنا :8 ،30 :14
 ،)46ومثل هللا ،اآلب المدوسٌ( ،وحنا ٌ ،)11 :17نبؽً على التبلمٌذ أن ٌبؽضوا
الشر .إنهم سٌدركون أن ثمة عدم تبلإم جذري بٌن هللا والعالمٌ 1( .وحنا ،15 :2
ٌعموب  ،)4 :4وبٌن هللا والجسد (رومة  ،)7 :8وبٌن هللا والعالم (متى .)24 :6
ولكً ٌمطعوا دابر كل تواطإ بٌنهم وبٌن الشر ،فإنهم سٌزهدون فً كل شًء ،بل
وفً نفوسهم أٌضا ً حتى بؽضها (لولا ٌ ،26 :14وحنا  .)25 :12إال أنهم إزاء
بالً الناس فلن ٌضمروا ثمة أي بؽض فً للوبهم" :من ٌبؽض أخاه فهو فً الظبلم"
(ٌ 1وحنا  .)15 :3 ،11 -9 :2إن المحبة هً الماعدة الوحٌدة ،حتى تجاه األعداء
أنفسهم (لولا  .)27 :6إذن ،فً ختام تارٌخ البؽض هذاٌ ،كون المولؾ واضحا ً
بالنسبة للمسٌحً ،وخط السلون مرسوما ً جلٌاً :أن ٌحب جمٌع الناس وٌبعض ذاته.
واإلنسان دون المسٌح (أفسس  13 -11 :2تٌطس  )4 -3 :3كان لد ٌتصور أن
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ٌجد فً البؽض إثباتا ً لذاته ،إال أن زمن لاٌن لد ولّى وفات .وأما المسٌحً فإنه
ٌعرؾ بؤن المحبة وحدها تصنع الحٌاة وتجعله شبٌها ً باهلل (ٌ 1وحنا ).24 -11 :3

بقيت
العهد المدٌم
1.ما لبل السبً:
2.مع منعطؾ السبً:
3.نماذج البمٌة الثبلثة:
4.بعد السبً:
العهد الجدٌد
العهد المدٌم
ٌعد هللا ابراهٌم بنسل "كالكواكب" ال ٌحصى (تكوٌن  .)5 :15ولكنه على لسان
عاموس ٌنذر إسرابٌل" :كما ٌنمذ الراعً من فم األسد سالٌن أو طرفا من األذن،
هكذا ٌنمذ بنو إسرابٌل" (عاموس  .)12 :3وهللا "ٌرٌد أن ٌخلص جمٌع الناس" (1
تٌموتاوس  ،)4 :2وهو ٌعلن فً أٌام الخراب الكبٌر "ولو لم تجعل تلن األٌام
لصٌرة ،من أجل المختارٌن ،لما نجا أحد من البشر" (متى  .)22 :24هذه البمٌة،
تكون عنصرا ً أساسٌا ً من الرجاء" الكتابً.
التً أنمذها هللا من الدٌنونة أثناء العبورّ ،
والفكرة متعلمة بتجربة الحروب ومذابحها .إن إبادة المؽلوب التً كثٌرا ً ما كانت
تجري (راجع وثابك األشورٌٌن ومسلة مٌزا) ،كانت تطرح على إسرابٌل مشكلة
بمابه ،وبالتالً لٌمة الوعود اإللهٌة .وبحسب سٌاق النص ،فإن داللة كلمة "بمٌة" لد
تمٌّز مدى اتساع النكبة "إنما ترجع بمٌة منه" ،إشعٌا  -22 :10وال تكون منهم حتى
بمٌة" ،إرمٌا  ،)23 :11أو لد تذ ِ ّكر باألمل المعمود على البمٌة التً ال تزال على لٌد
الحٌاة (إرمٌا  .)11 :40وٌظهر الموضوع مع مصابب المرن التاسع (راجع 1
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ملون  ،)18 -15 :19ولكن كان هلل وجود فٌما لبل التار ٌخ :نوح (تكوٌن -5 :6
 7و  ،)18 -17الملمب "بالبمٌة" فً سٌراخ  ،17 :44وأنواع العماب النازلة على
إسرابٌل فً البرٌة ،والتً تفنً جزءا ً هاما من الشعب (خروج  ،28 :32عدد :17
).9 :25 ،6 :21 ،14
1.ما لبل السبً:
بحسب لول عاموس ،فكما أن الشدابد الحالٌة لد خفضت عدد الشعب إلى البعض
م ّمن بموا أحٌاء (عاموس  ،)15 :5كذلن العمابات المستمبلة ،إذا نظر إلٌها من حٌث
ستحول إسرابٌل إلى حفنة ( .)3 :5 ،12 :3فهً
التطلع إلى الدٌنونة اآلخرة،
ّ
كالمنخل ،سوؾ تترن الخطؤة ٌهلكون ،بٌنما ال تبمى إال على البررة (.)10 -8 :9
وفً نظر إشعٌا ،فالبمٌة ستشارن هللا فً لداسته (إشعٌا  ،3 :4راجع  ،)3 :6فاهلل
نار تفنً الكفرة ،ولكنه لآلخرٌن لهٌب منٌر ( ،)17 :10ومط ّهر (.)28 -25 :1
وهذه البمٌة ،من صنع هللا ( ،)4 :4سوؾ تعتمد على الرب وحده ()20 :10
باإلٌمان ،فتنجو هكذا من العماب ( .)16 :28 ،9 :7وهذه البمٌة موجودة من ولتها
تتكون خاصة ،على ما ٌبدو،
كنواة فً أشخاص تبلمٌذ النبً ( 16 :8و  ،)18وهً ّ
من "فمراء" شعبه ( ،)32 :14كما سوؾ ٌإكد ذلن تنبإ الحك بعد لرن من الزمن
(صفنٌا  .)13 -12 :3والمسٌح ،وكٌل هللا ،الذي ستتجمع من حوله هذه البمٌة (:10
 :21هللا الموي= المسٌا ،راجع  ،)5 :9سٌصبح لابدا ً ومجدا ً لها ( ،)2 :4وأٌضا ً
ممثبلً لها ،ألن البمٌة والمسٌح ٌوصفان باأللفاظ نفسها (راجع :11 ،1 :11 ،13 :6
 .)6 -5 :28 ،2ومع مٌخا ،المعاصر الشعٌا ،فإن كلمة بمٌة لد أصبحت مصطلحا ً
فنٌّا ً للداللة على الشعب ،ولد تطهر فً األزمنة المسٌانٌة ،حٌث أصبح "أمة لوٌة"
(مٌخا  .)7 :4وبالنسبة للوثنٌٌن ،ستصبح البمٌة تارة منبع خراب ،وطورا ً منبع
بركة ،بحسب مولفهم من البمٌة ( .)8 -6 :5وهً بهذا ترث الدور الذي كان
البراهٌم وذرٌته (تكوٌن ).3 :12
2.مع منعطؾ السبً:
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ٌستمر
إن إرمٌا ٌضٌؾ إلى عمٌدة البمٌة تعمٌما لطعٌاً ،وهو ،شؤنه شؤن من سبموه،
ّ
فً إطبلله اسم البمٌة على مجموعة صؽٌرة من أهل ٌهوذا الذٌن أفلتوا من السبً
وظلوا فً األرض الممدسة (إرمٌا  ،12 :44 ،15 :42 ،11 :40راجع عاموس
ّ
ولكن ورثة مواضٌع
 ،15 :5إشعٌا  ،4 :37صفنٌا  ،7 :2إرمٌا .)9 :15 ،9 :6
الرجاء المسٌانً وودعاءها هم المنفٌّون ( .)10 -1 :24إنهم ال ٌس ّمون "بمٌة" ،بل
ٌتعارضون معها ( ،)8 :24وبمٌت لؽتهم أمٌنة على العادات المدٌمة .ومع ذلن فمد
استخدمت بطبٌعة الحال ( )7 :31 ،3 :23كلمة البمٌة حتى توحً بمستمبل المجد
المحتفظ به للمنفٌٌن .إن هذه البمٌة لد انفصمت من ثم عن الجماعة الزمنٌة ،عن
دولة ٌهوذا .وثمة تعمك آخر أورده حزلٌال .لم ٌبد أن األنبٌاء من لبله كانوا ٌ ّمٌزون
التجارب الممبلة والدٌنونة اآلخرة ،التً سوؾ تمصر األمة على بمٌة من البررة.
فبعد نكبة عام  587كان ال بد وأن ٌبلحظ حزلٌال ،أن من بموا أحٌاء لم ٌكونوا
بؤحسن من الذٌن ماتوا (حزلٌال  .)23 -21 :14 ،16 -15 :12 ،9 -8 :6ؼٌر
أنه كان لد تنبؤ من لبل أن البررة وحدهم سوؾ ٌحاطون بالرفك (.)6 -4 :9
فدٌنونة األزمنة األخٌرة التً كان ٌشٌر إلٌها هً حمًّا الحمة مستمببلً (-35 :20
 .)17 :34 ،38وهً وحدها التً ستفصل األشرار عن البمٌة الممدسة (،38 :20
).20 :34
3.نماذج البمٌة الثبلثة:
وبذلن ترتسم معالم التمٌٌز بٌن تفسٌرٌن للكلمة :إما البعض الذٌن ٌعٌشون بعد نكبة
معٌّنة ،أي البمٌة التارٌخٌة (عاموس  ،15 :5إشعٌا  ،4 :37إرمٌا  ،9 :6حزلٌال
 8 :9الخ )...وإما الجماعة التً ستستفٌد من الخبلص فً آخر األزمنة ،أي بمٌة
األزمنة األخٌرة (مٌخا  ،8 -6 :5صفنٌا ،12 :3إشعٌا ،5 :28 ،22 :10 ،4 :4
إرمٌا  ،7 :31 ،3 :23الخ )...وهذه البمٌة األخٌرة وحدها ممدسة .أما األولى
فلٌست ألدس من البعص الذي استبعد .ولكن ابتداء من السبً ٌظهر مفهوم ثالث
ولوامه صفوة دٌنٌة داخل الشعب ،وارثة الوعود وودٌعتها .و ٌمكن تسمٌتها بالبمٌة
األمٌنة ،بالرؼم من أنها ال تحمل أبدا ً فً العهد المدٌم اسم البمٌة .بل هذه التسمٌة
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الجدٌدة ستعطى لها فً العهد الجدٌد (رومة  ،)5 :11وفً بعض الكتابات ؼٌر
المتضمنة فً الكتاب (وثٌمة دمشك  .)11 :2 ،4 :1فنحن فً الوالع أمام الفكرة
نفسها ،ولكها تتحول من المستوى المادي إلى المستوى الروحً .فالبمٌة األمٌنة هً
الفبة الحٌة من الوجهة الدٌنٌة فً نظر هللا" :إسرابٌل عبدي ،فإنً بن أتم ّجد" (إشعٌا
 .)3 :49وهً مكلّفة برسالة خاصة إلى إسرابٌل كلّه ( .)5 :49ووسط هذه الصفوة
سد مصابرها :العبد .أو فً النهاٌة،
الدٌنٌة تتؤلك صورة فردٌة تشخص كٌانها وتج ّ
وهو وحده الذي ٌك ّمل بموته الفدابً الرسالة المنوطة بهذه البمٌة ( 13 :52إلى :53
ّ
ولكن
 .)12ولكن انطبللا ً منه تتحمك الحركة العكسٌة ،فلٌس فمط إسرابٌل كله،
الوثنٌٌن أنفسهم ،سوؾ ٌندمجون فً البمٌة الممصورة على المسٌح وحده (،6 :49
).11 :53
4.بعد السبً:
إن الجماعة الصؽٌرة من المسبٌٌن العابدٌن إلى صهٌون تتخذ تسمٌة البمٌة (حجاي
 ،2 :2 ،12 :1زكرٌا  ،)6 :8وبعض التنبإات لد تتركنا نعتمد أنها هً البمٌة
الممدسة ،وإن وعود األزمنة األخٌرة (هوشع  ،24 -23 :2حزلٌال )27 -26 :34
سوؾ تتحمك لمصلحتها (زكرٌا  .)12 -11 :8ؼٌر أن التجدٌد ٌكون تجدٌدا ً مسٌانٌا ً
كبداٌة ورمز ،فبل بد للبمٌة التارٌخٌة ما بعد السبً أن تتط ّهر (زكرٌا ،9 -8 :13
 .)2 :14فإن فكرة البمٌة األمٌنة تبدو أكثر فؤكثر وضوحاً :إن شعب هللا أصبح
ٌتطابك مع "بابسً هللا" (إشعٌا  ،13 :49مزمور  .)4 :149 ،28 :18إن مزمور
ٌ 1 :73ماثل بٌن إسرابٌل ومن هم ذوو الملب الطاهر .وفً  1مكابٌٌن -52 :1
" ،53الشعب" الذي ٌشٌر إلى مجمل إسرابٌل ،هو الممابل "إلسرابٌل" الذي ٌمتصر
على البمٌة األمٌنة .والنصوص النبوٌة لما بعد السبً ،تعلن هً أٌضا ً عن البمٌة فً
األزمنة األخٌرة (إشعٌا  ،12 -8 :65عوبدٌا ٌ =17وبٌل  ،)5 :3ولكن على أن
ٌنضم اآلن إلٌهم الوثنٌون (إشعٌا  ،19 :66زكرٌا ).7 :9
العهد الجدٌد
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فً العهد الجدٌد تنطبك كلمة "البمٌة األمٌنة" ،على البعض من شعب هللا الذي آمن
بالمسٌح (رومة  .)5 :11ومفهوم البمٌة األمٌنة ،إسرابٌل الحمٌمً وحدهٌ ،توارى من
خبلل الكثٌر من نصوص العهد الجدٌد (متى  ،14 :22 ،12 -9 :3لولا ،32 :12
ٌوحنا  ،47 :1 ،12 -11 :1رومة  1 ،28 :2كورنتس  ،18 :10ؼبلطٌة :6
 ،)16ومع ذلن فلم ٌعد لهذه البمٌة كٌان لابم بذاته ،فالبمٌة اآلن هً الكنٌسة .إن
المعنى العمٌك للموضوع فً تدبٌر هللا ٌمدمه بولس فً رسالته إلى أهل رومة ،حٌث
سع فً تعلٌم الهوتً حمٌمً حول تدبٌر هللا (رومة  9إلى  .)11فبفضل البمٌة
ٌتو ّ
التً آمنت بالمسٌح ،لٌست خٌانة إسرابٌل لتبطل الوعود ،فتبمى أمانة هللا كاملة
(رومة  .)7 -1 :11ومن جهة أخرى فإن وجود بمٌة ،تحفظ هً وحدها الوعود،
ٌظهر المجانٌة المطلمة فً اختٌار األفراد ،حتى فً داخل اختٌار الشعب ككل (:9
 18 -6و .)29 -25واختٌار البعض من داخل الشعب المختار ،البعض الذي
ٌمتصر فً النهاٌة على المسٌح وحده ،مرتب تؤسٌسا ً على فداء الجمٌع ،لٌس فمط كل
إسرابٌل ( ،)26 :11ولكن أٌضا ً الوثنٌٌن ( .)25 :11وهكذا تتوافك متطلبات
العدالة اإللهٌة التً لد تبدو فً ظاهرها متعارضة :من جهة ،معالبة الخطٌبة ،ومن
جهة ثانٌة ،األمانة للوعد ،التً ال تستطٌع خطٌبة البشر أن تسمطها ،بل تظل دابما ً
هبة مجانٌة.

بناء
ممدمة
أوالً :بناء إسرابٌل المدٌم
1.بناء عابلة وتشٌٌد مبنى:
2.بناء وهدم:
ثانٌاً :األساس الجدٌد
ثالثاً :تشٌٌد جسد المسٌح
1.سؤبنً كنٌستً:
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2.البناإون:
3.الجسم فً طور البناء:
4.أما البناء الجدٌد:
ممدمة
ٌحت ّل موضوعا البناء ،والمبنى الذي ٌشٌَّد ،مكانا ً مرمولا ً فً الكتاب الممدس ،وهو
ٌخص شعبا ً ٌبنً ذاته ،وٌشٌّد البٌوت والمدن وهٌكله .فالتشٌٌد هو رؼبة
كتاب
ّ
طبٌعٌة لدى اإلنسان ،وهللا سٌجعل منه إحدى الركابز فً لصده الخبلصً.
أوالً :بناء إسرابٌل المدٌم
1.بناء عابلة وتشٌٌد مبنى:
ٌد ّل فعل "باناه" فً العبرٌّة بشكل ربٌسً على تشٌٌد المبانً المادٌّة ،كالمذبح
(تكوٌن  ،)20 :8والبٌت ( ،)17 :33والمدٌنة ( ،)17 :4وهللا ال ٌدٌن هذه
األعمال ،بشرط أال تكون هادفة إلى استثارة اإلنسان علٌه ،كما حدث و بابل (تكوٌن
مصٌر العمل
ي لكً ال ٌكون الفش ُل
َ
 .)9 -1 :11فالحضور اإللهً هو ضرور ّ
(مزمور  ،)1 :127وال وزن للمنشآت "الوثنٌة" ،أمام هللا ،إذ ٌد ّمرها ساعة ٌشاء،
مهما كانت تبدو جمٌلة ولوٌّة (عاموس  ،//1 :3صفنٌا  ،//4 :2زكرٌا .)//3 :9
ولفظ "بنى" ٌنطبك على عابلة ما ،كما على مبنى :فاهلل "ٌبنً" اإلمرأة من ضلع آدم
(تكوٌن  .)22 :2واألم "تُبنى" باألوالد الذٌن تضعهم فً الحٌاة (.)3 :30 ،2 :16
ٌحرن هذا التشٌٌد ،فهو هللا ( 1ملون  .)38 :11فمن الشخص إلى العابلة،
أما الذي ّ
إلى المبٌلة والشعب ،ومرورا ً بوجه خاص بمفهوم البٌتٌ ،صبح االنتمال من اإلنسان
إلى هللا سهبلً وطبٌعٌاً .هنا أٌضا ،هو هللا الذي ٌعمل لكً ٌبنً سبللة داود (2
صموبٌل  ،)11 :7بٌت إسرابٌل ،أو شعبه (إرمٌا ).4 :31 ،6 :24 ،16 :12
2.بناء وهدم:
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عندما ٌبارن هللا "عمل ٌدي اإلنسان" (تثنٌة االشتراع  ،)10 :15 ،29 :14فإنه
ٌمنحه الكمال والصبلبة إنه "ٌبنٌه" .لكن إذا نسً اإلنسان هللا ،فاهلل سوؾ ٌهدم العمل
الذي ُ
ش ٌِّد من دونه (إرمٌا  .)10 :42 ،6 :24فإزالة األشخاص ،والمساكن ،والمدن
ً ذلن التدمٌر ،أُر ِس َل لكً "ٌهدم
والشعوب ،سوؾ تكون عبلمة عمابه .وإرمٌا ،نب ّ
ً والذي ٌبنً (راجع اسم
وٌمتلع ،لكً ٌبنً وٌزرع" (إرمٌا  .)10 :1لكن هللا الوف ّ
العلم "ٌبنٌٌا" ،أي هللا ٌبنً) ،ال ٌهدم جذرٌا ً ودون استبناؾ .وإن أنزل على كل
استعبلء بشري (إشعٌا  ،)11 :2دفك ؼضبه المد ّمر (إشعٌا ،)28 :30 ،18 :28
ٌستمر دابما ً فً المٌام بعمل ٌبنً (إشعٌا  .)12 :58 ،26 :44فخٌمة داود التً
فإنه
ّ
ُه ِد َمت سوؾ ٌعود بناإها (عاموس  ،)11 :9والشعب سوؾ ٌعود من المنفى وٌعٌد
بناء مدنه (إرمٌا  4 :30و .)18فؤورشلٌم والهٌكل سوؾ ٌجدَّدان (حجاي ،8 :1
زكرٌا  ،13 :6إرمٌا  )38 :31والصور نفسها تصور ما ٌعاد بناإه من ناحٌة،
وتموٌة الشعب من ناحٌة أخرى ،البٌوت التً تندفع عالٌا ً والشعب الذي ٌتوافد (إشعٌا
 ،21 -19 :49إرمٌا /).18 :30
ثانٌاً :األساس الجدٌد
البناء الجدٌد ،الشعب الجدٌد ،هو تتمة للمدٌم ،إلسرابٌل ومإسساته ،لكنه ال ٌتؤسس
صصه لكً
علٌه .فهو مإسس على العنصر األساسً ،الحجر الذي كان هللا لد خ ّ
ٌكون رأس بناءٍ وتاجه ،وهو بناء شٌّده هللا فً إسرابٌل (إشعٌا  ،16 :28زكرٌا :4
 .)7لكن العمال المكلّفٌن بهذا العمل نبذوا الحجر الذي كان سبب إزعاج لهم (راجع
مزمور  ،22 :118متى  .)/41 :21لكن المدهش هو فً أن الحجر ال ُمه َمل كان
لوحده لد اؼتنى من البناء األول ،بحٌث إن هللا استعاد العمل السابك وأكمله لما
وضع ذلن الحجر فً أساس البناء الجدٌد (مزمور  .)22 :118فبسبب إرادة
العمـال الرافضة ،بنى هللا بنفسه "بنا ًء عجٌبا ً أمام أعٌننا" ،رابعةً ال وصؾ لها .حجر
الزاوٌة المنبوذ والذي أصبح "راًس الزاوٌة" (1بطرس" ،)7 :2األساس الوحٌد"
الممكن ( 1لورنتس  ،)11 :3هو ٌسوع المسٌح (أعمال  .)11 :4فٌسوع المسٌح
هو أٌضا ً الهٌكل الجدٌد .إنّه ٌنبا ،بعد إرمٌا (راجع إرمٌا  ،)15 -12 :17بتدمٌر
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البناء العجٌب ،فخر إسرابٌل ،ولد أصبح "مؽارة لصوص" (إرمٌا  ،11 :7متى
 ،)12 :21وبترمٌم هٌكل آخر -فً ثبلثة أٌام ،أي فً الملٌل من الزمن -هو جسده.
أما صانع ذلن البناء ،فٌكون هو بنفسه (ٌوحنا ).20-19 :2
ثالثاً :تشٌٌد جسد المسٌح
1.سؤبنً كنٌستً:
كحجر زاوٌة وهٌكل ممدّس .لٌس ٌسوع بنا ًء جدٌدا ً فمط ،بل إنّه البانً له .فالبناء هو
عمله ،وهو "كنٌسته" (متى  .)18 :16هو ٌختار موادّه ،وٌضعها فً مكانها .فٌمٌم
بطرس فً األساس" .وهو أٌضا ً الذي ٌعطً" ،إذا أصبح فً مجده ،لكل واحد مكانه
ووظٌفته ،وهو الذي ٌمنح إلى عناصر البناء كلّها "وباما ً وتماسكاً" ،وٌبنً هكذا
جسده الخاص فً المحبة (أفسس ).16 -11 :4
2.البناإون:
هم أولبن الذٌن وضعهم المسٌح ،فً البدء" ،أساساً" :أي الرسل (أفسس.)20 :2
فهم ،فً الولت نفسه" ،أساسات" و"مإسسٌن" للكنابس التً أنجبوها .فكما كان فعل
البناء من اختصاص الرسالة النبوٌّة بالنسبة إلرمٌا (إرمٌا  ،)6 :24 ،10 :1أصبح
الفعل نفسه من اختصاص الموهبة الرسولٌة بالنسبة لبولس ( 2لورنتس ،8 :10
 .)10 :13 ،19 :12فبصفتهم "معاونٌن فً عمل هللا" ( 1لورنتس  ،)9 :3من
واجب الرسل أن ٌزرعوا ( ،)6 :3وأن "ٌضعوا األساس" الذي هو ٌسوع المسٌح
(/).10 :3
3.الجسم فً طور البناء:
"ٌش ٌِّد الجسم نفسه بنفسه" (أفسس  ،)/15 :4بجمٌع أجزابه ،بدافع من الرأس،
المسٌح .فوظٌفته بناء الكنٌسة ال تمت ّد إلى "األنبٌاء واإلنجٌلٌٌن والرعاة والمعلّمٌن"
فمط (أفسس  ،)11 :4وهم الذٌن أو ِكلَت إلٌهم مسإولٌات محدّدة ،بل أن "المدٌسٌن"
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جمٌعهم ،الذٌن ٌش ّكلون "حمل الرب وعمارته" ( 1لورنتس  )9 :3مدعوون
للمساهمة فعلٌا ً فً عمل التشٌٌد .إنه عمل مشترن ومتبادل ،إذ الواحد ٌبنً اآلخر،
والموة (رومة ،19 :14
وٌعطٌه لٌمته الكاملة فً البناء ،وٌحصل منه على المعونة
ّ
 1 ،2 :15تسالونٌكً ٌ ،11 :5هوذا .)20وهذا العمل ٌإلّؾ واجبا ً ربٌسًٌّا،
وممٌاسا ً أساسًٌّا فً تمٌٌز المواهب :فؤفضلها هً التً تبنً الجماعة ( 1لورنتس
 .)12 :14فبناء األخوة هو بناء الكنٌسة ،بشرط البماء طبعا ً "راسخٌن ومش ٌِّدٌن"
فً المسٌح وفً تملٌده األصٌل (كولسً  .)/6 :2والنار هً التً سوؾ تمتحن فً
الٌوم األخٌر جودة الموا ّد المستعملة ( 1لورنتس ).15 -10 :3
4.أما البناء الجدٌد:
فهو المدٌنة الممدّسة ،أورشلٌم الجدٌدة (رإٌا  .)2 :21فهو ٌنزل من السماء ،من
عند هللا ألن ال أثر من بعد لما تنتجه الخطٌبة :فبل موت ،وال بكاء ،وال صراخ ،وال
وهن .فالبناء الجدٌد هو بؤكمله من صنع هللا (رإٌا  .)4 :21مع ذلن ،فهو ٌستند
سل الحمل االثنً عشر"
"على اثنً عشر أساساً ،على ك ٍّل منها اس ٌم من أسماء ُر ُ
( ،)14 :21وعلى أبوابه" ،أسماء مكتوبة هً أسماء أسباط بنً إسرابٌل اإلثنً
سسه ٌسوع المسٌح و َع ِه َد به إلى
عشر" ( .)12 :21إذاً ،هو بالفعل البناء الذي أ ّ
الرسل ،وهو الكنٌسة التً بُنٌَت بجهد المدٌسٌن جمٌعاً .والكنٌسة هً العروس،
وزٌنتها -ذلن الكتان ذو البٌاض الباهر ،وتلن الحجارة التً تعكس ،من كل صوب،
وتتبادل نور المجد اإللهً ( .)23 -19 :21فزٌنتها إذا ً هً "أعمال المإمنٌن
الحسنة" ( .)8 :19فكل شًء فً ذلن البناء هو من صنع هللا ،وهو بؤكمله لد شٌِّد
سر النعمة.
على ٌد المدٌسٌن .فذلن هو ّ

بكر
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أوالً :البواكٌر
1.الشرٌعة:
2.أوجه الطمس:
3.العشور:
ثانٌاً :األبكار
أوالً :البواكٌر
1.الشرٌعة:
تطلك تسمٌة بواكٌر (عبري :بٌ ّكورٌم .من األصل باكار المولود أوالً على ما ٌمتطع
من محاصٌل األرض "األولى" (عبري :رٌشٌتٌ ،ونانً  aparche).وكان ٌعتبر
"أفضل" ما فً المحصول .فعند بنً إسرابٌل ،كما عند شعوب أخرى (كالمصرٌٌن
والبابلٌبن والٌوناٌٌن والبلتٌن) ،كانت تمدم هذه البواكٌر لآللهة المعبودة .هذا ولد
حددت الشرٌعة الٌهودٌة روٌدا ً روٌدا ً أوضاع هذه التمدمة ،التً كانت تتم ،أصبلً،
طواعٌة ودون ترتٌب مرسوم معٌن (تكوٌن  .)4 -3 :4وٌمكن تتبع مراحل هذا
التطور ،فً بعض نصوص ترجع لعهود مختلفة :تمدمة "باكورة بٌدرن ومعصرتن
ال تإخرها" (خروج " ،)29 :22وأوابل بواكٌر أرضن" (خروج ،19 :23راجع
 ،)26 :34وٌرد وصؾ تفصٌلً لبلحتفال فً تثنٌة  ،...2 :26ثم امتداد الشرٌعة
لتشمل المحاصٌل المصنّعة ،المستخرجة من الثمار (عدد  ،20 :15حزلٌال :44
 ،30الوٌٌن  17 :23و ،20راجع  2ملون  ،42 :4تثنٌة  ،4 :18راجع طوبٌا :1
 .)6وٌذكر التشرٌع الكهنوتً تمدمتٌن أكثر شكلٌة ،هما :تمدمة أول حزمة شعٌر
خبلل األسبوع الفصحً (الوٌٌن  ،)11 -10 :23وتمدمة أوابل حصاد الممح فً
عٌد العنصرة (خروج  ،22 :34الوٌٌن 1 ،)17 :23لمدعو لهذا السبب "ٌوم
البواكٌر" (عدد ).26 :28
2.أوجه الطمس:
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أ) وٌمثل الترتٌب الطمسً (ذبٌحة فً الوٌٌن  )12 :2معنى متشعباً .فمد كانت
التمدمة تعادل فعل اعتراؾ بجمٌل هللا ،سٌد الطبٌعة ومنبع كل خصوبة .أما إعبلن
اإلٌمان الذي ،بحسب تثنٌة ٌ ،3 :26عبر عن معنى االحتفال الطمسً ،فٌضٌؾ
إٌضاحا ً هاماً .إنه ٌتضمن إشارة صرٌحة إلى الخروج من مصر ،وإلى دخول ببلد
كنعان واإلستٌبلء علٌها :و "اآلن هاءنذا آ ٍ
ت بؤوابل ثمرة األرض التً أعطٌتنٌهاٌ ،ا
رب" (تثنٌة  )10 :26إن تمدمة العبرانً هً اإلجابة على الكرم اإللهً ،خبلل
التارٌخ :فعطٌة هللا تستدعً عطٌة اإلنسان .إنه مبدأ على مستوى عالمً.ب) إال أن
ترتٌب الطمس كان ٌتضمن وجهؤ آخر .بتكرٌس الثمار األولى هللٌ ،تمدس المحصول
كله ،ألن الجزء ٌموم ممام الكل (رومه  .)16 :11وعلى هذا النحو فإن الخٌرات
األرضٌة ،بهذا الفعل الرمزي تنتمل بجملتها ،من النظام الدنٌوي إلى ممام الممدسات:
ثمار ممدسة من أجل شعب ممدس .وفكرة الجزء المكرس الذي ٌُحدث فً المجموع
تؤثٌر التمدٌس ،لابمة فً مواضع أخرى ،فً الكتاب الممدس ،ومنمولة إلى مستوى
أعلى .فعلى هذا النحو ٌكون بنو إسرابٌل (إرمٌا  ،)3 :2والمسٌحٌون (ٌعموب :1
 ،)18والسٌما المهتدون األولون (رومة  1 ،5 :16كورنتس ،)15 :16أو
العذارى (رإٌا  ،)4 :14أشبه ببواكٌر التطفت من الجموع ولدمت هلل أو للمسٌح.
إن فً تدبٌر الخبلص ثمة صفوة مكرسة ،تلعب دورا ً فعاالً فً تمدٌس العالم .على
أن المسٌح تبعا ً لما ورد فً كورنتس األولى  20 :15وٌ ،23موم من ببن األموات
"كباكورة" ،فٌتبعه فً المجد كل الرالدٌن .ربما كان بولس فً كولسً ،17 -15 :1
ٌستلهم أمثال  ،22 :8حٌث تدعى الحكمة اإللهٌة "باكورة" العمل اإللهً أو المدرة
اإللهٌة .إن فً نظام الخلك ،كما فً نظام الفداءٌ ،حمك المسٌح المظهرٌن المتضمنٌن
فً تعرٌؾ البواكٌر :األولوٌة والتؤثٌر .وتتطور هذه الصورة فً رومة ،23 :8
حٌث تشٌر بواكٌر الروح إلى تمدٌم خبلص المسٌحٌٌن األخٌر وضمانه.
3.العشور:
إن العهد المدٌم كثٌرا ً ما ٌمرن بالبواكٌر العشر (اللفظ العبري "معاشٌر" ٌشتك من
الكلمة "عشرة" .أو ربما اشتك أصبلً من الكلمة"إرالة") على أن ألدم تشرٌع ال ٌذكر
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هذه العادة (خروج  )23 -20مع أنها كانت تمارس منذ زمن بعٌد (عاموس ،4 :4
راجع تكوٌن  .)22 :28على أن العشور تبدو فً البداٌة وكؤنها تختلط بالبواكٌر
(تثنٌة  6 :12و 11و )22 :14 ،17ومن جهة أخرى ففً بعض النصوص
المتؤخرة (حزلٌال  ،30 :44عدد ٌ ،)...12 :18ضعؾ الجانب الذبابحً فً تمدٌم
البواكٌر :إذ ثمة اتجاه إلى تحوٌل البواكٌر إلى ضرٌبة ممدسة لصالح اإلكلٌروس 6
مبلخً  ،10 :3راجع سٌراخ  ،20 :45نحمٌا  .)… 36 :10وأخٌرا ً ستمٌز
عشر ثمار األرض والمطٌع.
العشور بدلة عن البواكٌر ،وستموم على االلتزام بؤداء ُ
ثانٌاً :األبكار
إن تمدمة أبكار الحٌوانات "بوكورٌم" والبشر ،أي "كل فاتح رحم" ،هً تطبٌك
خاص لشرٌعة البواكٌر .وتؤمر مجموعة شرابع العهدة "بإعطاء" الرب بكر
اإلنسان ،وبكر البهابم الكبٌرة والصؽٌرة (خروج  .)30 -29 :22وتحدد مجموعة
الموانٌن الطمسٌة السبب" :كل فاتح رحم فهو لً ،وكل ذكر من ماشٌتن من البمر
والؽنم" (خروج  .)19 :34إال أنه أسوة بالحال فً البواكٌرٌ ،ضاؾ سبب تارٌخً
إلى هذا المبدأ األساسً لسٌادة هللا المطلمة :إن العطٌة توجه إلى الرب ،مخلّص
شعبه ،وتخلّد ذكره اللٌلة التً فٌها هللا "أهلن كل األبكار فً أرض مصر :أبكار
البشر وأبكار البهابم" (خروج  .)15 :13على أن الشرٌعة ،وان كانت تمصد فً
الولت نفسه أبكار المطٌع وأبكار اإلنسان ،إال أن تنفٌذها فً كلتا الحالتٌن ٌتم بطرٌمة
مختلفة .فؤبكار الحٌوانات كانت تمدم ذبٌحة (خروج  ،15 :13راجع تثنٌة :15
 ،20عدد  )17 :18أو تعدم (خروج  ،20 :34 ،13 :13الوٌٌن  .)27 :27وأما
"ٌكرسه"
عن الطفل األول ،فاإلنسان "ٌمدمه" ،أي طبما ً لتفسٌر خروج ،2 :13
ّ
للرب .كٌؾ؟ لمد اتجه فكر البعض إلى الختان .فإن عادة تضحٌة األطفال البربرٌة،
التً تشهد بها حفرٌات جزر وتعنان ،لد دعت بعض المإلفٌن إلى إلرار لٌام مثل
هذه الذبانح فً إسرابٌل أٌضاً ،حٌث لد ٌَكون الموم اعتبروها فً البداٌة بمثابة
شرٌعة .ومن المإكد أن هذه الممارسات ،تحت التؤبٌر الفٌنٌمً ،لد أدخلت فً الشعب
( 1ملون  )14 :16فً عهد من عهود التوفٌك بٌن اآلراء الدٌنٌة .إن آحاز أجاز
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ابنه فً النار ( 2ملون  ،)3 :16والتفى منسى أثره ( 2ملون  ،)6 :21وٌل ّمح مٌخا
 7 :6إلى هذه العادة الوحشٌة .اال أن كتاب الطموس اإلسرابٌلً ٌدٌن صراحة هذا
االنحراؾ (تثنٌة  ،12 -10 :18 ،31 :12إرمٌا ،35 :32 ،5 :19 ،31 :7
الوٌٌن  .)4 -2 :20 ،21 :18أجل أن للرب الحك فً بواكٌر الحٌاة (تكوٌن :22
 ،)2إال أنه تعالى ٌرفض التضحٌة بؤبناء اإلنسان :فاألبكار لن ٌذبحوا ،بل ٌفتدون.
إن لصة ذبٌحة اسحك تشهد بشرٌعة االفتداء بالبدل ،الذي ٌؤمر به خروج ،13 :13
وفٌما بعد سٌتكفل بهذا االفتداء البلوٌون ،الذٌن سٌشؽلون مكان األبكار (عدد :3
 .)16 :8 ،13 -11ولسوؾ ٌؤتً الٌوم الذي فٌه ٌسوع ،باكورة البشرٌة ،سٌمدم
نفسه ألبٌه على ٌدي مرٌم (لولا  )24 -22 :2فٌعطً إذ ذان لمراسم الشرٌعة
المدٌمة لٌمتها الكاملة.

تابوت
أوالً :هللا حاضر بعمله
ثانٌاً :هللا حاضر بكلمته
ثالثاً :تابوت العهد فً رجاء اسرابٌل وفً العهد الجدٌد
ممدمة
ٌتجلى حضور هللا وسط اسرابٌل بطرق مختلفة .وكان تابوت العهد إحدى العبلمات
الظاهرة لهذا الحضور على وجهٌن :فً علبة من خشب أبعادها 75×75×125
سنتٌمراً ،فٌها الكلمات العشر المكتوبة بؤصبع هللا على الحجر (تثنٌة ،)5 -1 :10
هذه العلبة المؽطاة بصفٌحة ذهبٌة ،أي "الكفارة" ،وفولها الكاروبٌن ،هً عرش هللا
أو موطا لدمٌه (مزمور  ،7 :131أٌام  .)2 :28وهكذا نرى أن ٌهوه الجالس فوق
الكاروبٌن ( 1صموبٌل  ،4 :4مزمور ٌ )2 :8حمً كلمته تحت لدمٌه .إن التابوت،
الذي تظلله خٌمة االجتماع ،هو بمثابة الممدس المنتمل الذي ٌرافك بنً اسرابٌل ،منذ
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البداٌة ،عند ارتحالهم من سٌناء ،حتى تشٌٌد الهٌكل ،الذي سٌثبت فٌه .من ذلن
الولت ٌصبح الهٌكل فً الممام األول .أما التابوت فإنه ٌفمد أهمٌته :فبل نعود نسمع
عنه شٌبا ً فً الكتاب الممدس وال شن أنه ٌختفً مع الهٌكل أثناء السبً .وٌبدو أنه
عند تشٌٌد الهكٌل الثانً تحل الكفارة محل التابوت فً العبادة .وبالتابوت ٌظهر إله
وٌعرفهم كلمته ،وٌسمع صلواتهم.
العهد أنه حاضر وسط شعبهٌ -رشدهم ،وٌحمٌهم-
ّ
أوالً :هللا حاضر بعمله
سم حضور هللا الفعّال أثناء الخروج وفتح أرض المٌعاد .فإن ألدم ما ذكر
التابوت ٌج ّ
عنه (عدد ٌ )33 :10ظهر هللا نفسه وهو ٌمود تنمل شعبه فً البرٌة .وكان تنمّل
التابوت ٌمترن بنشٌد حربً ( 1 ،35 :10صموبٌل  :)5 :4فهو شعار للحرب
الممدسةٌ ،شهد باشتران هللا "صاحب الحروب" الباسل (خروج  ،3 :15مزمور
ّ
األردن ،واالستٌبلء على أرٌحا،
 )8 :24بنصٌبه فً تتمٌم الوعد ،أي عبور
ومحاربة الفلسطٌنٌٌن .وفً ممدس شٌلو ٌظهر التعبٌر "رب الجنود" ممترنا ً بالتابوت
( 1صموبٌل  2 ،4 :4 ،3 :1صموبٌل  .)2 :6من هذا التارٌخ الحربً ٌحتفظ
التابوت بصفة ممدسة رهٌبة ونافعة فً الولت نفسه .وأخذ الناس ٌمثلونه باهلل،
وٌعطونه اسمه (عدد  1 ،35 :10صموبٌل  .)7 :4إنه "مجد اسرابٌل" (1
صموبٌل  ،22 :4راجع مراثً  ،)1 :2ولوة عزٌز ٌعموب (مزمور  1 :132و،8
 ،)61 :78وحضور هللا المدوس بٌن شعبه .وبٌنما ٌتمثل فٌه شرط لداسة كل من
ٌمترب منه ( 1صموبٌل  2 ،20 -19 :6صموبٌل  ،11 -1 :6طمس الكهنوت)
فهو ٌعلن حرٌة هللا الذي ال ٌسمح بؤن ٌس ِ ّخره الشعب مع كونه ال ٌزال ٌعمل
لمصلحة الشعب ( 1صموبٌل  4إلى ٌ .)6بلػ تارٌخ التابوت لمته وؼاٌته عندما
ٌؤمر داود بحمله بمظهر العلنٌة وسط فرح الشعب إلى أورشلٌم ( 2صموبٌل :6
 ،19 -12راجع مزمور ،)10 -7 :24حٌث ٌجد مكان راحته (مزمور 2 ،132
أٌام  )42 -6 :41وحٌث ٌمٌمه سلٌمان نهابٌا ً فً الهٌكل (1ملون .)8إلى ذلن الولت
كان التابوت المتنمل بنوع ما تحت تصرؾ األسباط .وبعد نبوءة ناثان ( 2صموبٌل
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ٌ )7نتمل العهد إلى عشٌرة داود الذي ٌو ّحد الشعب :فسترث أورشلٌم والهٌكل
الممٌزات الخاصة بتابوت العهد.
ثانٌاً :هللا حاضر بكلمته
وفً الولت نفسهٌ ،كون التابوت مكان كلمة هللا .أوال ألنه ٌحوي لوحً الشرٌعة،.
فٌخلد فً اسرابٌل "الشهادة التً ٌعطٌها هللا عن نفسه ،والوحً الذي ٌوحً به
مشٌبته (خروج  ،)18 :31والجواب الذي أجاب به اسرابٌل على هذه الكلمة (تثنٌة
" .)27 -26 :31وتابوت العهد" و"تابوت الشهادة" تعبٌران ٌدالّن على التابوت فً
عبللته بمواعد العهد المنموشة على اللوحٌن .والتً تربط فٌما بٌن الطرفٌن (هللا
والشعب) .والتابوت هو ،على وجه ما ،امتداد للماء هللا مع شعبه ،الذي تم عند جبل
سٌناء .وعلٌه فكلّما أراد موسى ،أثناء تطواؾ اسرابٌل فً البرٌة ،أن ٌستشٌر الرب،
لٌتلمى منه أٌة كلمة للشعب (خروج  )22 :25أو بالعكس .أو كلما أراد أن ٌصلً
من أجل الشعب (عدد  ،)14فإنه كان ٌدخل الخباء ،فٌكلّمه الرب من فوق التابوت
"كما ٌكلم المرء صاحبه" (خروج  ،34 :34 ،11 -7 :33عد د  .)8 -4 :12وبعد
سٌصرح عاموس أن تعلٌمه آت من التابوت ،بمثابة سٌناء جدٌدة (عاموس :1
ذلن
ّ
 .)2وخبلل صبلته أمام التابوت ٌتلمى إشعٌا دعوته كنبً (إشعٌا  .)6وعلى هذا
المثال ٌلتمً المإمن باهلل "أمام" تابوت العهد ،إما لٌسمع كلمته أسوة بصموبٌل (1
حراس الشرٌعة
صموبٌل  ،)3وإما الستشارته عن طرٌك وساطة الكهنة وهم ّ
ومفسروها (تثنٌة  ،)10 :33 ،11 -9 :31و إما للصبلة إلٌه أسوة بحنّة (1
صموبٌل  ،)9 :1أو داود ( 2صموبٌل  .)8 :7وهذا النوع من التموى نحو التابوت
سٌنتمل هو أٌضا ً إلى الهٌكل (صلوات سلٌمان 1 :ملون  ،35 :8وحزلٌا 2 :ملون
).14 :19
ثالثاً :تابوت العهد فً رجاء اسرابٌل وفً العهد الجدٌد
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عد سنة  ?58787طلب إرمٌا من الشعب إال ٌتؤسؾ إلختفاء التابوت ،ألن أورشلٌم
الجدٌدة ،ولد صارت مركز األمم ،ستكون هً نفسها عرش هللا (إرمٌا -16 :3
 .)17وفً نظام العهد الجدٌد ستُنمش الشرٌعة فً الملوب (.)34 -31 :31
ممر هللا المتنمل ،حٌث ٌبٌن أن
وٌستخدم حزلٌال الوصؾ نفسه للتابوت ،فهو
ّ
"المجد" ٌهجر الهٌكل المدنّس لكً ٌلحك بالمسبٌٌن .فإن هللا سٌكون حاضرا ً من ذلن
الولت فً البمٌة البالٌة ،أي الجماعة الممدسة (حزلٌال  9إلى  .)11وٌبدو أن الٌهود
كانوا ٌرجون عودة ظهور التابوت فً نهاٌة األٌام ( 2مكابٌٌن  .)8 -4 :2وهذا ما
ٌورده كتاب الرإٌا (رإٌا  .)19 :11وٌبٌن العهد الجدٌد أن التابوت لد حمك إتمامه
فً المسٌح ،كلمة هللا ،الذي ٌسكن بٌن البشر (ٌوحنا  ،14 :1كولسً  ،)9 :2وٌعمل
من أجل خبلصهم ( 1تسالونٌكً  ،)13 :2جاعبلً نفسه مرشدا ً لهم (ٌوحنا ،)12 :8
ولد أصبح الكفارة الحمٌمٌة (رومة  ،25 :3راجع ٌ 1وحنا ).10 :4 ،2 :2

تبرير
ممدمة
أوالً :التبرٌر أمام هللا
ثانٌاً :التبرٌر بالمسٌح ٌسوع
1.عجز الشرٌعة:
ٌ2.سوع المسٌح:
3.النعمة:
4.أبناء هللا:
ثانٌاً :التبرٌر باإلٌمان
ممدمة
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ٌتبرر اإلنسان عادة ،عندما ٌنتصر بدعواه على خصمه ،وٌعلن عدالة حمه .لٌس
ضرورٌا ً أن ٌت ّم هذا اإلجراء أمام المحاكم ،وال أن ٌكون الخصم عدّواً .فمجال العدل
أوسع ببل ممارنة من مجال المانون ،أو حتى من مجال العرؾ الجاري .فكل عبللة
بشرٌة تحكمها حموق متبادلة وتخضع لنظامها الخاص .ونحترم هذا الشرع بمعاملة
اآلخرٌن باألسلوب الدلٌك المناسب لهم ،والذي ال ٌتحدّد فمط من الخارج بحسب
مركزهم االجتماعً ،والتصرفات الصادرة عنهم ،بل ٌحدد بما هو أعمك من ذلن،
بممتضى كٌانهم ذاته ،بموجب مواهبهم واحتٌاجاتهم .وٌتصؾ المرء بالعدل ،عندما
ٌتخذ مع كل إنسان المولؾ السلٌم الذي ٌناسب حاله .وهو ٌتبرر ،عندما ٌثبت فً
حالة المحنة أو المنازعة ،لٌس فمط براءته ،بمدر ما ٌثبت صواب مسلكه برمته،
هكذا تتضح عدالته أمام الجمٌع.
أوالً :التبرٌر أمام هللا
نرى فً رؼبة المرء أن ٌتبرر أمام هللا ،وفً ادّعابه أن ٌكون على حك فً مواجهته
صوره .وبدالً من التعرض لخطر كهذاٌ ،خشى المرء أن ٌبادر
تعالى أمرا ً ٌصعب ت ّ
هللا نفسه إلى محا ّجهَ ٌعرؾ مسبّما ً عالبتها الوخٌمة" :ال تدخل فً المحاكمة مع
ٌبر أمامن أحد من األحٌاء" (مزمور  ،)2 :143ألنه "إن كنت لآلثام
عبدن ،فإنه ال ّ
راصدا ً ٌا ربّ ٌ ...ا سٌد فمن ٌمؾ؟" (مزمور  .)3 :130تمتضً الحكمة أن ٌعترؾ
بره" :فٌزكو فً لضابه" (مزمور
"المرء بخطٌبته وأن ٌلوذ بالصمت ،فٌدع هللا ٌعلن ّ
ٌبرر اإلنسان على اإلطبلق أمام هللا،
 .)6:51لٌس الؽرٌب فً حمٌمة األمر ،أالّ ّ
مبرر ،دون أن ٌدٌنه فً ذلن الكتاب الممدس .ومهما
ولكن باألحرى أن
ٌتصور أنه ّ
ّ
ٌبر تجاه هللا" (أٌوب  ،)2 :9وأن "هللا لٌس
كان أٌوب ٌدرن أن "اإلنسان ال ّ
بإنسان" ،وأنه من المحال أن "ٌجاوبه أو ٌؤتً معه إلى المحاكمة" ( ،)32 :9أو ال
ٌستطٌع العدول عن "تدبٌر دعواه وهو عالم بؤنه سٌكون باراً" ( .)19 -18 :13فما
دام هللا عادالً ال ٌخشى أٌوب شٌبا ً من وراء هذه المواجهة ،ألنه واثك من أن "هللا
سوؾ ٌجد فً خصمه رجبلً مستمٌماً"" ،فٌنجو أٌوب من عند لاضٌه فابزاً" (:23
 .)7والوالع أن هللا نفسهٌ ،لزم أٌوب بالصمت ،وٌثبت علٌه حمالته وطٌشه (:38
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 ،)4 :40 ،2ومع ذلن ،ال ٌدٌنه على أمر المحا ّجة نفسها .وٌرى هللا ،إٌمان إبراهٌم
فً التصرؾ البلبك الذي كان ٌنتظره منه ،ولذلن "حسب له براً" (تكوٌن .)6 :15
ٌعتبر العهد المدٌم تبرٌر اإلنسان أمام هللا احتماالً لن ٌتحمك ،وفً الولت نفسه،
وضعا ً خلك من أجله اإلنسان .فاهلل عادل ،وهذا ٌعنى أنه ؼٌر مخطا فً تصرفاته،
وال ٌمكن أن ٌحا ّجه أحد (إشعٌا  ،16 :29إرمٌا  .)1 :12ولكن لع ّل هذا ٌعنً أٌضا ً
أنه إذ ٌعرؾ من أي طٌن جبلنا ،وإلى أٌة شركة ٌدعونا ،فباسم بره ذاته ومراعاة
لخلٌمتهٌ ،إهلنا أن نكون أبرارا ً فً نظره ،أي كما ٌجب أن نكون.
ثانٌاً :التبرٌر بالمسٌح ٌسوع
1.عجز الشرٌعة:
ٌنوه عنه العهد المدٌم ،ظن به المذهب الفرٌسً ذو الطابع
هذا الهدؾ الذي ربما كان ّ
الشرعً ،الذي نشؤ فً ظله المدٌس بولس ،أنه ٌمكن تحمٌمه ،أو على األلل ٌتو ّجب
السعً نحوه :ذلن ألن الشرٌعة هً تعبٌر عن مشٌبة هللا ،وإنها فً متناول اإلنسان
(راجع تثنٌة  ،)14 -11 :30فٌكفً لئلنسان أن ٌحافظ علٌها بؤكملها ،حتى ٌستطٌع
أن ٌتمدّم أمام هللا ،فٌتبرر .ولم ٌكن خطؤ الفرٌسً فً تفكٌره بإمكانٌة التعامل مع هللا
البر على نحو ما ٌحك له ،وإنما خطؤه فً توهمه بؤنه ٌستطٌع أن ٌصل إلى
بموجب ّ
ذلن بوسابله الذاتٌة ،أي أن ٌعتمد على ذاته التخاذ المولؾ الذي ٌبلػ به إلى هللا،
والذي ٌنتظره منه تعالى .هذا االنحراؾ األصلً فً الملب ،الذي ٌنبؽً أن ٌكون فٌه
"حك المفاخرة أمام هللا" (رومة ٌ ،)27 :3رجع إلى خطؤ أساسً فً تفسٌر العهد،
مداره الفصل بٌن الشرٌعة والمواعدٌ .رى اإلنسان فً الشرٌعة وسٌلة للتبرر أمام
هللا ،وٌتناسى أن هذه األمانة نفسها ؼٌر ممكنة دون عمل هللا الذي ٌموم به تحمٌما ً
لكلمته.
ٌ2.سوع المسٌح:
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كان ٌسوع المسٌح حما ً "البار" (أعمال  .)14 :3وكان فً نظر هللا تماما ً على على
ما كان هللا ٌنتظره منه ،أي العبد الذي وجد فبه اآلب أخٌرا ً
مسرته (اشعٌا ،1 :42
ّ
متى  .)17 :3ولد عرؾ "كٌؾ ٌتمم كل بر" (متى  )15 :3حتى النهاٌة .وأسلم
نفسه للموت فً سبٌل تمجٌد هللا (ٌوحنا  1 :17و ،)4أي ،لكً ٌظهر هللا أمام العالم
فً كل عظمته وفضله ،جدٌرا ً بكل التضحٌات ،وأهبلً أن ٌحبّ أكثر من الجمٌع
(ٌوحنا  .)30 :14وفً هذا الموت الذي بدا كموت المرذول (اشعٌا  ،4 :53متى
 ،)46 -43 :27وجد ٌسوع فً الحمٌمة تبرٌره واعترؾ هللا بالعمل الذي أتمه
(ٌوحنا  ،)10 :16معلنا ً ذلن بإلامته من الموت ،وبملبه من الروح المدس (1
ثٌموتاوس ).16 :3
3.النعمة:
برنا" (رومة  .)25 :4وما عجزت
لكن المسٌح لام من بٌٌن األموات من "أجل ّ
الشرٌعة عن إتمامه ،وما أظهرت أنه مستبعد إطبللا ،إنما لد تهبه لنا نعمة هللا ،فً
الفداء الذي أنجزه المسٌح (رومة  .)24 -23 :3وهذه العطٌة لٌست على سبٌل
المجاز " كؤننا تبررنا" ،وال على سبٌل التنازل من لبل هللا ،بمعنى أنه إذ ٌرى ابنه
مبرراًٌ ،مبل أن ٌعتبرنا مبررٌن بسبب صلتنا به .لوكان األمر مجرد لرار عفو
وتبربة ،لما استخدم بولس كلمة تبرٌر التً تفٌد بالعكس اعترافا ً وضعٌا ً بالحك
المتنازل علٌه وتؤٌٌد صواب المولؾ الممرر ،وما كان بولس ٌنسب هذا العمل الذي
به ٌتم تبرٌرنا إلى عدالة هللا ،بل إلى محض رحمته وإنما الحمٌمة هً أن هللا فً
المسٌح "أراد أن ٌظهر بره ...لٌكون بارا ً ومبررا ً من ٌحٌا باإلٌمان بٌسوع المسٌح"
(رومة ).26 :3
4.أبناء هللا:
جرراء زالتنا" (رومه  ،)25 :4والذي
بره أوالً ابنه "الذي أسلم من
ّ
علن هللا بداهة ّ
بفعل طاعته ،وبره استحك التبرٌر والبر للكثٌرٌن (رومة  .)19 -16 :5ولكن كون
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هللا لد أعطى ٌسوع المسٌح أن ٌستحك تبرٌرنا ،ال ٌعنً فمط أنه ٌرضى ،مراعاة له،
أن ٌعاملنا كؤبرار ،وإنما ٌعنً أنه فً ٌسوع المسٌح ٌإهلنا أن نتخذ المولؾ الصحٌح
الذي ٌنتظره منا ،وأن نمابله فعبلً بالبرارة البلبمة به ،وباختصار أن نكون لد تبررنا
بره نحو نفسه بؤنه ال ٌحط فً شًء من الكرامة والمجد
حما ً لدامه .هكذا ٌظهر هللا ّ
البلبمٌن به .وٌظهر أٌضا ً بره نحو البشر الذٌن ٌعطٌهم ،بفضل نعمة تتؽلؽل فً
أعمالهم ،أن ٌجدوا المولؾ العادل فً معاملتهم نحوه بصفته اآلب ،فٌكونون حما ً
أبناء له (رومة ٌ 1 ،17 -14 :8وحنا ).2 -1 :3
ثانٌاًًً  :التبرٌر باإلٌمان
ٌبررنا هللا به ،تؽٌٌرا ً سحرٌاً ،إنما ٌتحمك فٌنا ،فً
ال ٌحدث هذا التجدٌد الباطنً الذي ّ
صرفاتنا وانفعاالتنا ،وٌحررنا من حبنا لذواتنا ،ومن مجدنا الذاتً (راجع ٌوحنا :7
ت ّ
 ،)18وٌجعلنا نتعلك بٌسوع المسٌح فً اإلٌمان (رومة  .)29 -27 :3فإٌماننا
بٌسوع المسٌح ٌعنً فً الوالع أن نرى فٌه المرسل من اآلب ،وأن نتمسن بكبلمه،
وأن نخاطر بكل شًء من أجل ملكوته ،أي أن "نمبل أن نع ّد كل شًء نفاٌة لنربح
المسٌح" ،وأن نض ّحً "ببرنا الذاتً الذي ٌؤتٌنا من الشرٌعة" من أجل أن نمبل "البر
الذي أصله هللا وعمدته اإلٌمان" (فٌلٌبً  .)9 -8 :3واإلٌمان بٌسوع المسٌح ٌعنً
أٌضا ً أن نعترؾ "بمحبة هللا لنا" وأن نمر بؤن "هللا محبة" ،وأن ندركه فً عمك سره
أي أن نكون أبرارا ً.

تبع
ممدمة
1.دعوة اسرابٌل:
2.على خطى المسٌح:
أ) الخطوات األولى:
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ب) حتى التضحٌة:
جـ) إٌمان وإلتداء:
ممدمة
إتباع هللا معناه السٌر فً طرق هللا ،تلن الطرق التً من خبللها لاد هللا شعبه زمن
الخروج ،وتلن التً سٌخطها ابن هللا ،لٌؤتً بجمٌع البشر إلى نهاٌة الخروج الجدٌد،
الحمٌمً.
1.دعوة اسرابٌل:
إن الشعب بخروجه من مصر ،كان ٌلبً دعوةة ً من هللا ألتّباعه (راجع هوشع :11
 .)1ففً الصحراء ٌسٌر إسرابٌل وراء ٌهوهٌ ،موده بعمود الؽمام وعمود النار
(خروج  ،)21 :13وٌرسل مبلكه لٌشك طرٌما ً لشعبه (خروج 20 :23و.)23
وٌسمع اسرابٌل دون ما إنمطاع هذا النداء بإتباع هللا ،على نحو إتّباع المخطوبة
لخطٌبها (إرمٌا  ،)2 :2والمطٌع لراعٌه (مزمور  ،)2 :80والشعب لملكه (2
صموبٌل  )9 :17 ،13 :15والمإمن إللهه ( 1ملون  .)21 :18ففً الوالع ٌعبّر
األتّباع عن التعلُّك الكلً والخضوع المطلك ،أي عن إٌمان وطاعة .ولذا فإن هذا
الرجل ،المدعو كا ِلب ،الذي لم ٌشن أبداًٌُ ،كافؤ "إلتّباعه هللا إتباعا ً تاماً" (تثنٌة :1
 )36وأما داود ،الذي حفظ الوصاٌا ،فٌظل مثال الذٌن ٌتبعون هللا بكل للوبهم (1
ملون  .)8 :14وعندما ٌعد الملن ٌوشٌا وكل الشعب بؤن ٌحٌوا طبما ً للعهد ،فإنهم
ٌمررون "إتباع ٌهوه" .فمن اآلن وصاعدا ً سٌكون مطلب المإمن ،على الدوام،
"إتباع طرق الرب" (مزمور  .)...4 :25 ،22 :18إتّباع هللا إذا ً هو من متطلبات
األمانة .فاهلل فً الوالع هو إله ؼٌور :إنه ٌحظر إتّباع آلهة أخرى ،أي تمدٌم عبادة
لها ،وااللتداء بممارسات أتباعها (تثنٌة  .)14 :6إالّ أن إسرابٌل ٌستجٌب لنداء
اآللهة المحلٌة؛ فما أن ٌصل أرض كنعان حتى تتنازع "البعول" للبه المكرس إلله
دوي الصوت النبوي
سٌناء (تثنٌة  .)3 :4وإذا به (ٌعرج بٌن الجانبٌن" إلى أن ٌُ ّ ِ
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بعنؾ" :إن كان ٌهوه هو اإلله فاتبعوه ،وإن كان البعل إٌاه فاتبعوه" ( 1ملون :18
 .)21وعلى ؼرار إٌلٌاٌ ،إنب األنبٌاء ،دون انمطاع ،إسرابٌل على "فجوره
باالبتعاد عن هللا" (هوشع  ،)2 :1وعلى إتباعه آلهة ؼرٌبة (إرمٌا  6 :7و :9 ،9
 .)10 :11 ،13إنهم ،بوعظهم بالتوبةٌ ،دعون للعودة إلى الطرٌك الذي اتّبعه
اسرابٌل زمن الخروج (هوشع  ،)17 :2وإلى الرجوع إلى هللا.
2.على خطى المسٌح:
أ) الخطوات األولى:
ٌمول ٌسوع لسمعان وأندراوس ،و ٌعموب ،وٌوحنا ،ومتى" :اتبعونً" ،كلمة ذي
سلطان ،فبل ٌترددون (مرلس  .)14 :2 ،20 -17 :1أما ولد صاروا تبلمٌذ
فسٌدربهم تدرٌجٌا ً على سر رسالته وسر شخصٌته .فاتّباع ٌسوع ،فً
المسٌح،
ّ
الوالع ،ال ٌعنً اعتناق تعلٌم له أدبً وروحً فحسب ،وإنما مشاركته فً مصٌره
أٌضاً .وهكذا فهم على استعداد ،وال شن ،لمشاركته فً مجده" :لد تركنا نحن كل
شًء وتبعنان ،فماذا ٌكون جزاإنا؟" (متى  .)27 :19إال أنهم ٌجب أن ٌتعلموا أنه
ال مناص لهم من أن ٌشاركوه أوالً فً تجاربه وآالمه .وٌطالب ٌسوع بالتجرد
الكامل ،بزهد فً المال والطمؤنٌنة .وبترن األلارب (متى ،37 :10 ،22 -19 :8
 ،)22 -16 :19دون ما مماسمة أو رجعة (لولا  .)62 -61 :9هذا المطلب لد
ٌدعى إلٌه الجمٌع ،لكن لٌس الجمٌع ٌلبّونه ،ذلن ما كان من الشاب الؽنً (متى :19
).24 -22
ب) حتى التضحٌة:
إن التلمٌذ ،ولد زهد فً خٌرات العالم وتعلماتهٌ ،تعلّم أن ٌتبع ٌسوع حتى الصلٌب.
"من أراد أن ٌتبعنً ،فلٌزهد فً نفسه وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً" (متى .)//24 :16
وعندما ٌمتضً ٌسوع من تبلمٌذه مثل هذه التضحٌة ،ال تضحٌة خٌراتهم وحسب،
ي مدى تبلػ
بل تضحٌة أشخاصهم أٌضاً ،أو ٌظهر نفسه كإله ،وٌب ٌِّن نهابٌا ً إلى أ ّ
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مطالب هللا .لكن التبلمٌذ لن ٌستطٌعوا أداء هذه المطالب إالّ عندما ٌتمم ٌسوع أوالً
فعل هذه التضحٌة .فهذا بطرس المستعد بالروح التّباع ٌسوع حٌثما ٌذهب ،والذي
لضعفه ال ٌتورع عن تركه أسوة ببالً التبلمٌذ (متى  35 36و ،)56إنه ال ٌستطٌع
أن ٌدرن ذلن إال فٌما بعد (ٌوحنا  ،)38 -36 :13عندما ٌفتح ٌسوع الطرٌك بموته
ولٌامته :عندبذ فمط سوؾ ٌذهب بطرس إلى حٌثما لم ٌكن لٌخطر بباله (ٌوحنا :21
).19 -18
جـ) إٌمان وإلتداء:
لد نمل الهوتٌّو العهد الجدٌد هذا المجاز :ففً نظر بطرس ،إتّباع المسٌح ٌعنً
تطابك اإلنسان علٌه فً سر موته ولٌامته ،وهذا التطابك الممدّر لنا فً لضاء هللا منذ
األزل (رومة ٌ ،)29 :8تفتح لنا بالعماد (رومة  ،)5 -3 :6وٌنبؽً التعمك فٌه عن
طرٌك اإللتداء ( 1كورنتس  ،)10 :11واإلشتران باإلختٌار فً األلم الذي خبلله
تظهر لوة المٌامة ( 2كورنتس  ،4 :13 ،11 -10 :4فٌلبً  ،11 -10:3راجع 1
بطرس  .)21 :2وأما عند ٌوحنا ،فإتّباع المسٌح ٌعنً اإلٌمان به إٌمانا ً كامبلً،
تؤسٌسا ً على آٌات خارجٌة(ٌوحنا  ،)42 :4إٌمانا ً ٌتؽلب على كل تردد من جانب
الحكمة البشرٌة (ٌوحنا  2 :6و ،)69 -66وٌعنً إتّباع نور العالم وإتخاذه رابدا ً
(ٌوحنا  ،)12 :8وٌفٌد االنتظام فً صؾ الخراؾ التً ٌجمعها الراعً الواحد فً
لطٌع واحد (ٌوحنا  .)16 -1 :10خٌراً ،فإن المإمن الذي ٌتبع الرسل (أعمال
ٌ )43 :113بدأ على هذا النوع من إتّباع المسٌح "حٌثما ٌذهب" (رإٌا ،4 :14
راجع ٌوحنا  ،)22 -21 :8فً انتظار الدخول فً حاشٌته التً تخترق الحجاب إلى
حٌث دخل هو من أجلنا سابما ً (عبرانٌٌن  .)20 :6عندبذ سٌتحمك وعد ٌسوع" :من
أراد أن ٌخدمنً ٌتبعنً ،وحٌث أكون ٌكون خادمً" (ٌوحنا ).26 :12
تتمٌم
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تتمٌم
ممدمة
العهد المدٌم
تولعات إتمام
1.كلمة هللا والشرٌعة:
2.النبإات:
3.األزمنة تتم:
العهد الجدٌد
لمد ت ّم
1.النبإات:
2.الشرٌعة:
3.نهاٌة األزمنة:
ممدمة
حٌاتنا ملٌبة بالمشارٌع الفاشلة ،والمرارات التً لم تنفّذ .وهً تد ّل على الضعؾ
وعدم اإلستمرار البشريّ .
إن هللا المدٌر واألمٌن ال ٌرضى بؤعمال نالصة ،والكتاب
الممدّس كله ٌشهد على تتمٌم مماصده .معنى التتمٌم ٌفٌد أكثر من معنى العمل.
واأللفاظ التً تترجمها الكلمة توحً بفكرة الملء (بالعبرٌة "مالً" و بالٌونانٌة
)plerounأو اإلنهاء (بالعبرٌة "كاله" و بالٌونانٌة) ، teleinوالكمال (بالعبربة
"تَم" وبالٌونانٌة  teleioun ).إتمام العمل المبتدأ به ( 1ملون  ،22 :7أعمال :14
ٌ )26عنً إنها َءه جٌداً ،سواء كان كلمة ،أو أمراً ،أو وعدا ً أو لسماً :الكلمة هً
كمالب أجوؾ ٌجب أن ٌؤتً الوالع وٌنصبّ فٌه .إنها المرحلة األولى لنشاط ٌجب أن
ٌستمر حتى ٌصل إلى هدفه.
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العهد المدٌم
تولعات إتمام
1.كلمة هللا والشرٌعة:
تتجه كلمة هللا أكثر من أي كلمة أخرى ،نحواألتمام" :كذلن تكون كلمتً التً تخرج
سدًى" (حزلٌال :6
ً فارؼة (إشعٌا  .)11 :55إن هللا "ال ٌتكلم ُ
من فمً ال ترجع إل ّ
 )10وتتطلب شرٌعته وأوامره الطاعة ،وستحصل علٌها أخٌرا ً (تثنٌة ،31 -30 :4
 ،8 -6 :30حزلٌال ).27 :36
2.النبإات:
تتحمك النبإات اإللهٌة عاجبلً أم آجبلً" :إنً أخبرت باألوابل منذ ذلن الولت ..بؽتة
صنعتُها فحدثت" (اشعٌا  ،3 :48راجع زكرٌا  ،6 :1حزلٌال .)28 -21 :12
االتمام هو عبلمة هللا ،التً تضمن دعوة نبً ،وأصالة رسالته (تثنٌة ،)22 :18
والعهد المدٌم ٌشهد ،أكثر من مرة ،أن حادثا ً ما لد جرى فعبلً "تتمٌما ً لكلمة من هللا"
نملها أحد األنبٌاء .وهكذا أعلن ثبات نسل داود ،وبناء الهٌكل ( 1ملون ،)24 :8
والذهاب إلى السبً ،والرجوع من السبً إلعادة بناء الهٌكل ( 2أٌام -21 :36
 ،23عزرا  .)2 -1 :1هذه التحمٌمات الماضٌة هً عربون إتمامات المستمبل.
3.األزمنة تتم:
هما حدث اإلتمام بؽتة أحٌاناً ،إالّ أنه ال ٌحصل جزافاً ،بل "فً أوانه" (لولا :1
 ،)20فً نهاٌة نوعٍ من ال َح ْمل .فلكً تتحمك كلمة ماٌ ،جب أن ٌت ّم زمانها (مثبلً
إرمٌا  )12 :25ولكً ٌتم كل لصد هللاٌ ،جب أن ٌكون لد جاء ملء األزمنة (أفسس
 ،10 :1ؼبلطٌة  ،4 :4راجع مرلس ).15 :1
العهد الجدٌد
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لمد ت ّم
حما ً أن الزمن المثالً لئلتمام هو العهد الجدٌد .واإلنجٌلٌون ،وبخاصة متىٌ ،هتمون
بإلناعنا بذلن.
1.النبإات:
تتكرر صٌؽة "لٌت ّم ما لٌل" عشر مرات عند متى :بالنسبة إلى حبل العذراء،
والهرب إلى مصر ،وشفاء المرضى ،والتعلٌم باألمثال ،والدخول الظافر إلى
أورشلٌم ،وفضة ٌهوذا ...ونجد صٌؽا ً مماثلة فً األناجٌل األخرى .هدؾ هذه
موجه نحو وحً ٌسوع ،وأن
التؤشٌرات المف ّ
صلة تجعلنا ندرن أن العهد المدٌم كله ّ
اإلتمامات المعلنة فٌه باهتمام لم تكن إال إعدادا ً بطٌبا ً للتحمٌك الكامل لمصد هللا فً
حٌاة ٌسوع األرضٌة لٌست كل اإلتمامات فً حٌاة ٌسوع األرضٌة بالمستوى ذاته
ألن واحدا ً منها ،وواحدا ً فمطٌُ ،شار إلٌه على أنه "إتمام :هو موت ٌسوع على
الصلٌب .ففً عبارة ٌوحنا " 28 :19لٌتم الكتاب"ٌ ،حل فعل  teleiounمحل
plerounالعادي ،وسٌاق الكبلم ٌشدد على تردٌد "تم كل شًء" ( .)30 :19وال
ٌستعمل لولا هذا الفعل األخٌر إالّ بالنسبة إلى آالم المسٌح (لولا :18 ،50 :12
 .)37 :22 ،31وبحسب الرسالة إلى العبرانٌبن ،فإنما ٌسوع باآلالم لد إكتمل،
وأ ُ ِخ َذ إلى التمام (عبرانٌٌن  .)9 -8 :5 ،10 :2كل اإلتمامات فً التارٌخ الممدس
موجهة اذا ً نحو مجًء المسٌح وفً حٌاة المسٌح تبلػ إتمامات الكتاب الذروة فً
ذبٌحته" ،فإن جمٌع مواعد هللا لها صارت فٌه نَ َع ْم" ( 2كورنتس  .)20:1وهذا
اإلتمام هو أكثر من تحمٌك المنتظر ،ألن من أصول اإلتمامات االلهٌة أنها تفوق كل
تصوره ممدماًٌ .نتج عن ذلن أن إتمام العهد المدٌم فً العهد الجدٌد ال
ما كان ٌمكن
ّ
ٌسوغ ترجمته بؤلفاظ تعنى مجرد التطابك واالستمرارٌة ،بل اإلتمام ،ولد تضمن،
فً الولت نفسه ،بعض اختبلفات وانفصاالت ال بد منها فً سبٌل االنتمال إلى
تفوق) موضحة كل
مستوى أعلى .ونجد هذه العبللة الثبلثٌة (تشابه ،اختبلؾّ ،
الوضوح لدى مإلؾ الرسالة إلى العبرانٌٌن ،عندما ٌمارن بٌن موسى والمسٌح
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(عبرانٌٌن  ،)6 -1 :3وبٌن الكهنوت المدٌم وكهنوت المسٌح (-11 :7 ،10 -1 :5
 )28وبٌن العبادة المدٌمة وذبٌحة المسٌح ( )14 -1 :9الخ .ولكن هذا المفهوم عٌنه
هو الذي نجده ٌتخلل سٌاق العهد الجدٌد كله ،بما ٌفٌد أن التحمٌك األخٌر هو فً ذاته
وحً .وهو إذ ٌدمج الكلمات المدٌمة فً ُمج َمل جدٌد ما كان ٌمكن تولعه حتى ذلن
الحٌن ،إنما ٌضفً على هذه الكلمات المدٌمة امتبل ًء جدٌدا ً فً المعنى .فهكذا ٌسوع
المسٌح هو حمٌمةً خلٌفة داود الموعود به ( 2صموبٌل  ،13 -12 :7لولا -32 :1
 ،)33ولكن مملكته لٌست من هذا العالم (ٌوحنا  ،)37 -36 :18ألن فً شخصه
تحمٌما ً لنبإة العبد الذي ٌموت مخذوالً (إشعٌا  1 ،53بطرس  ،)25 -24 :2والبن
البشر اآلتً من السماء (دانٌال  ،14 -13 :7مرلس ،)62 :14ربّا ً منتصرا ً
(مزمور  ،110متى  .)64 :26هو ٌبنً هٌكبلً جدٌدا ً ٌزدحم فٌه ؼنى األمم (ح ّجاي
 ،9 -6 :2إشعٌا  7 :60و ،)13ولكنه هٌكل" لم تصنعه األٌدي" (مرلس :14
 ،)58هٌكل جسده الذي نهض من األموات (ٌوحنا  ،)21 :2الذي نصبح نحن
أعضاءه ( 1كورنتس  .)27 :12إن الطرٌمة الؽرٌبة أحٌانا ً التً ٌستخدم بها العهد
الجدٌد نصوص العهد المدٌم ،تجد ؼالبا ً هنا شرحها ..إن المإلفٌن ال ٌهتمون بالسٌاق
األول لكل كلمة من الكلمات ،بمدر ما ٌهتمون بالسٌاق الجدٌد الذي ٌحدده هللا نفسه
من خبلل األحداث.
2.الشرٌعة:
كلمة هللا لٌست فمط وعداً ،بل هً أٌضا ً التضاء .وفً عظة الجبل ٌُعلن ٌسوع فً
ت "لٌبطل بل لٌك ّمل" (متى  .)17 :5نفهم من هذا
حدٌثه عن الشرٌعة ،أنه لم ٌؤ ِ
السٌاق أن ٌسوع لم ٌفكر بتاتا ً بإلؽاء الشرٌعة الموسوٌة ،بل بدعم لوانٌنها ،ذاهبا ً إلى
ح ّد سبر ؼور النٌّة والرؼبة الخفٌّة .لكنه ،باألخصٌ ،جدد الشرٌعة ،فٌجعلها "كاملة"
(ٌعموب  ،)25 :1كاشفا ً تماما ً عن مطلبها األساسً الذي هو بمثابة المفتاح لكل
مطالبها األخرى ،إال وهو وصٌة المحبة ،التً تض ّم الشرٌعة وألوال األنبٌاء موجزة
ومرفوعة إلى مستوى كمالها (متى  .)40 :22 ،12 :7وعلى كل ،فٌسوع ال ٌكتفً
إلتمام الشرٌعة بؤن ٌعلن وصٌته ،بل هو الذي "ٌحسن به أن ٌت ّم كل بر" (متى :3
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 ،)15وٌحمك هو نفسه ،فً ذاته وفً المإمنٌن ،كل ما تتطلبه الوصٌة :إن ذبٌحته
هً لمة المحبة (ٌوحنا  )13 :15وٌنبوعها أٌضاً" .ولما ُجعل المسٌح كامبلً"
(عبرانٌٌن " ،)9 :5جعل بمربان واحد الذٌن لدّسهم كاملٌن أبداً" (عبرانٌٌن :10
 ،14راجع ٌوحنا  4 :17و .)23مثل هذا اإلتمام للشرٌعة المدٌمة ٌمكن أن ٌعتبر
بمثابة نسخ لها .فمتى جاء الكامل أبطل النالص (راجع  1كورنتس  :)10 :13تلن
هً وجهة نظر بولس .فالمحبة من جهة ،تلخص الشرٌعة ،وتصورها ،وتسودها
ملؽٌةً بذلن عبودٌة أحكامها" .من أحبَّ الؽٌر أت َّم الشرٌعة" (رومة  ،8 :13راجع
رومة  ،10 :13ؼبلطٌة  ،)14 :5ومن جهة أخرى المحبة تستؤصل روح التمسن
بحرفٌة المانون ،من جذورها ،فبل ٌمكن أن ٌدّعً اإلنسان أنه هو الذكً ٌصنع كماله
الخاص بإتمامه الشرٌعة" .ولٌتم ما تمتضٌه منا الشرٌعة" ،كان ال ب ّد أن ٌرسل هللا لنا
ّ
ابنه (رومة  ،)4 -3 :8وأن نمبل الروح من ابنه .لكننا بذلن "لسنا فً حكم الشرٌعة
بل فً حكم النعمة" (ٌ .)15 :6بمى تحمٌك األعمال مطلوبا ً بفعل دٌنامٌّة النعمة
(كولسً  .)11 -10 :1وباألعمال ٌصبح اإلٌمان كامبلً (ٌعموب  ،22 :2راجع
ّ
ولكن هذه
ؼبلطٌة  .)6 :5وهذا هو شؤن محبة هللا أٌضا ً (ٌ 1وحنا .)12 :4 ،5 :2
التحمٌمات تحدث فً اتجاه مضاد للتمسن بحرفٌة المانون التً ٌماومها بولس :لم ٌعد
فً األمر تخطٌط بشري ،بل خصومة إلهٌة (ؼبلطٌة ٌ ،23 -22 :5وحنا ).5 :15
3.نهاٌة األزمنة:
إن العمل المت ّمم على صلٌب المسٌح ٌمتد هكذا فً بعده الزمنً ،إلى أن ٌؤتً
"إنمضاء الدهر" المعلن عنه فً العهدٌن المدٌم والجدٌد (متى ٌ ،)//3 :24وم الرب
الذي سٌحمك الظهور الكامل إلتمام لصد هللا فً المسٌح (راجع  1كورنتس :15
).24 -23

تجدٌف
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ممدمة
العهد المدٌم
العهد الجدٌد
ممدمة
كل إهانة تُو ّجه إلى إنسان ،تستحك العماب (متى  .)22 :5فما أش ّد عماب التجدٌؾ
الموجه إلى هللا نفسه! فالتجدٌؾ نمٌض السجود والتسبٌح الواجبٌن على اإلنسان نحو
هللا ،وأكبر مظهر للشر بٌن البشر.
العهد المدٌم
إن وجود ُمجدّؾ واحد فً شعب هللا ٌكفً ،لٌن ّجس الجماعة بؤسرها ،ولذا تمول
الشرٌعة" :من جدَّؾ على اسم الرب فلٌمتل لتبلً ،ترجمه كل الجماعة رجماً" (الوٌٌن
 ،16 :24راجع خروج  1 ،27 :22 ،7 :20ملونً ٌ .)13 :21رد التجدٌؾ فً
ً ،عندما ٌهاجمون شعبه:
الؽالب على شفاه الوثنٌٌن ،الذٌن ٌسخرون من هللا الح ّ
أمثال سنحارٌب ( 2ملون  ،22 :16 ،6 -4 :19طوبٌا  ،)18 :1وأنطٌوكس
أبٌفانس ( 2مكابٌٌن  ،34 :10 ،28 :9 ،4 :8دانٌال  8 :7و،)36 :11 ،25
اللذٌن منهما تؤخذ على األرجح صورة نبوكد نصر الواردة فً كتاب ٌهودٌت
(ٌهودٌت  .)9 -7 :9وعلى المنوال ذاته نشاهد األدومٌٌن الذٌن ٌُص ِفّمون بشماتة
لخراب أورشلٌم (حزلٌال  ،)13 -12 :35والوثنٌٌن الذٌن ٌسبُّون الذي مسحه الرب
(مزمور  .)52 -51 :89إن هللا ٌحتفظ لنفسه بإنزال العماب الواجب على هإالء.
فسنحارٌب سٌسمط بالسٌؾ ( 2ملون  7 :19و 28و .)37وكذلن أنطٌوكس
الوحشً الشٌطانً (دانٌال  ،45 :11 ،26 :7راجع  2مكابٌٌن  )9وببلد أدوم
ستنملب صحراء لاحلة (حزلٌال  .)15 -14 :35وعلى ك ّلٌ ،نبؽً على شعب هللا
أن ٌتحاشى كل ما من شؤنه أن ٌسبّب تجادٌؾ الوثنٌٌن (حزلٌال ،20 :36إشعٌا
 ،)5 :52ألن هللا سٌنتمم من هذا اإلنتهان لحرمة اسمه.
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العهد الجدٌد
كرم اآلب
1.تتجدد الفاجعة نفسها فً العهد الجدٌد حول شخص ٌسوع .فهذا الذي ٌُ ِ ّ
ٌتَّهمه الٌهود بالتجدٌؾ ،ألنه ٌمول عن نفسه إنه ابن هللا (ٌوحنا  49 :8و:10 ،59
 ،)36 -31ولهذا السبب سٌحمكون علٌه بالموت (مرلس ٌ ،//64 :14وحنا :19
 .)7فً الوالع ،إن هذا التعامً عٌنه ٌجعل خطٌبة الٌهود تامة ،ألنهم ٌوجهون
اإلهانات لبلبنٌ( ،وحنا  ،)49 :8وعلى الصلٌب ٌوسعونه تجدٌفا ً (مرلس :15
 .)//29ولو لم ٌكن ث ّمة إال خطؤ ٌتعلك بهوٌّة ابن اإلنسان ،لكانت الخطٌبة لابلة
للؽفران (متى  ،)32 :12على أساس أنها من لبٌل الجهل (لولا  ،34 :23أعمال
 .)27 :13 ،17 :3ولكن هنان تجاهل أعظم ،ألن أعداء ٌسوع ٌنسبون إلى
الشٌطان العبلمات التً ٌت ّممها بروح هللا (متى  24 :12و :)//28ففً األمر ثمة
تجدٌؾ على الروح ،ال ٌمكن أن ٌُؽفر ،ال فً هذا العالم ،وال فً اآلخر (متى :12
 ،)//32 -31ألنه رفض إرادي للوحً اإللهً.

تجلً المسٌح
ِّ
1.الوضع:
2.السر:
3.ؼاٌة الحادث وثمرته:
1.الوضع:
إن تجلً المسٌح فً األناجٌلٌ ،مع فً لحظة حاسمة ،هً اللحظة النً ٌكشؾ فٌها
ٌسوع لتبلمٌذه ،بٌنما ٌعترفون له بؤنه المسٌح ،الكٌفٌة التً سٌتم بها عمله :إن تمجٌده
سٌكون بعثا ً (لٌامة) ،األمر الذي ٌتطلب عبور األلم والموت (متى //9 -1 :17
راجع  .)//23 -13 :16هذا اإلطار هو الذي ٌعطً هذا المشهد معناه فً حٌاة
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المسٌح ،وخصوبته فً حٌاة المسٌحً .وٌبدو ٌسوع ،فً هذا المشهد ،متمما ً الكتب
(راجع لولا  ،)46 -44 :24ونبواتها عن المسٌح ،وعن عبد هللا ،وابن البشر.
2.السر:
ٌختار ٌسوع كشهود للحادث ،أولبن الذٌن سٌكونون شهودا ً لنزاعه :بطرس (راجع
 2بطرس  ،)18 -16 :1وٌعموب وٌوحنا (مرلس  //33 :14راجع )37 :5
وٌورد المشهد الظهورات اإللهٌة ،التً كان شاهدها موسى وإٌلٌا على جبل هللا
(سٌناء -حورٌب ،راجع خروج 11 -9 :19؛  1 ،18 -15 :24ملون -8 :19
 .)18ال ٌظهر حضوره هنا بتحدثه من وسط السحاب والنار (تثنٌة ،)5 -2 :5
وإنما فً حضرة موسى وإٌلٌا ٌظهر ٌسوع لتبلمٌذه متجلٌا ً بمجد هللا .إن هذا المجد
ٌثٌر ُرعْبهم ،وهو الخوؾ الدٌنً الذي ٌعتري كل إنسان إزاء كل ما هو إلهً (راجع
لولا  ،)30 -29 :1إال أنه ٌثٌر لدى بطرس فكرة إٌحابٌة تُع ِبّر عن فرحه أمام مجد
ذان الذي اعترؾ بؤنه هو المسٌا الموعود به؛ إن هللا سٌس ُكن مع خاصته ،كما سبك
وب ّ
شر األنبٌاء بذلن فً األزمنة المسٌانٌة .إال أن هذا المجد لٌس هو مجد الٌوم
األخٌر ،إذ لم ٌكن له من تؤثٌر سوى إضاءة ثٌاب ٌسوع ووجهه ،كما سبك فؤضاء
وجه موسى (خروج  30 -29 :34و )35إنه المجد نفسه الخاص بالمسٌح (لولا :9
 ،)32الذي هو االبن الحبٌب ،كما أعلنه الصوت الخارج من السحابة .على أن هذا
الصوت ٌإٌد فً الولت عٌنه الوحً الذي أخبر به ٌسوع تبلمٌذه ،والذي كان
موضوع حدٌثه مع موسى وإٌلٌا :هو ذلن "الخروج" الذي ستكون أورشلٌم نمطة
االنطبلق فٌه (لولا  ،)31 :9وذلن العبور بالموت ،الضروري لدخول المجد (راجع
لولا )27 -25 :24؛ ألن الصوت اإللهً ٌؤمر بؤن ٌسمعوا لمن هو االبن ،مختار
هللا (لولا  .)35 :9إن الكلمة التً ّ
رن صداها على سٌناء الجدٌدة ،تعلن بؤن شرٌعة
جدٌدة فً طرٌمها لتؤخذ مكان الشرٌعة التً أُعطٌت من لبل .وتذ ّكر هذه الكلمة
بثبلث نبوات من العهد المدٌم :األولى ،تخص المسٌح وبنوته اآللهة (مزمور ،)7 :2
واألخرى تتعلك بعبد هللا واختٌاره (إشعٌا  ،)1 :42والثالثة ٌعلن فٌها عن موسى
جدٌد (تثنٌة  ,15 :18راجع ٌوحنا " :)18 -17 :1إن الرب إلهن ٌُمٌم...نبٌا ً مثلً:
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هو الذي ٌنبؽً أن تسمعوا له "فالسماع له هو فً الوالع السماع للكلمة الذي صار
جسداً ،والذي ٌرى فٌه المإمن مجد هللا (راجع ٌوحنا ).14 :1
3.ؼاٌة الحادث وثمرته:
ن التجلً ٌإٌد االعتراؾ الصادر فً لٌصرٌة (مرلس  ،)29 :8وٌإٌد وحً وحً
ٌسوع ،ابن اإلنسان المتؤلم والممجد ،والذي بموته ولٌامته ستتمم نبوات الكتب
الممدسة .ثم إنه ٌكشؾ شخص ٌسوع ،االبن الحبٌب المتسامً الممام ،الذي ٌملن
مجد هللا نفسه .وٌُظهر التجلً ٌسوع وكلمته كموام للشرٌعة الجدٌدة .وهو ٌسبك
وٌرمز إلى الحادث الفصحً ،الذي عن طرٌك الصلٌب سٌُدخل المسٌح فً كامل
ازدهار مجده وكامل كرامته النبوٌة .على أن الؽرض من هذا المشهد المسبك لمجد
المسٌح هو مساندة التبلمٌذ عد اشتراكهم فً سر الصلٌب .وإذ أصبح المسٌحٌون
بالعماد شركاء فً سر المٌامة ،الذي سبك أن لام التجلً رمزا ً له ،فإنهم مدعوون منذ
اآلن ألن ٌتجلوا على الدوام ،أكثر فؤكثر ،بموة الرب ( 2كورنتس  ،)18 :3انتظارا ً
لتجلٌهم الكامل مع أجسادهم ٌوم مجًء المسٌح الثانً المجٌد (فٌلبً .)21 :3
وخبلل مشاركتهم آلالم المسٌح فكل مبللاة صحٌحة صادلة مع الرب ٌسوع تلعب،
فً مساندة إٌمانهم ،الدور نفسه ،ولو للٌبلً ،الذي لعبه التجلً لتعزٌز إٌمان التبلمٌذ.

تحرير
ممدمة
أوالً :حرٌّة اإلنسان
ثانٌاً :تحرٌر اسرابٌل
1.الخروج من مصر:
2.هللا م ّحرر اسرابٌل (ؼوٌل):
3.انتظار التحرٌر النهابً:
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4.امتداد هذا التحرٌر على المستوى الشخصً واالجتماعً:
ّللا
ثالثاً :حرٌة أوالد ّ
1.المسٌح محررنا:
2.طبٌعة الحرٌة المسٌحٌة:
3.ممارسة الحرٌة المسٌحٌة:
ممدمة
"إنكم أٌها األخوة ،لد دعٌتم إلى الحرٌّة" (ؼبلطٌة  .)13 :5هذه الدعوة هً ركن
أساسً من أركان انجٌل الخبلص .لمد جاء ٌسوع "لٌبلػ المؤسورٌن إطبلق سبٌلهم،
وٌفرج عن المظلومٌن" (لولا  .)18 :4فكان تد ّخله فعّاالً للجمٌع :أوالً ،للوثنٌٌن
الذٌن كانوا ٌشعرون بتح ّكم المضاء والمدر على مصٌرهم ثم للٌهود الذٌن كانوا
ٌرفضون اإللرار بعبودٌّتهم ،وأخٌرا ً لعالم الٌوم الذي ٌتوق بؽموض إلى تحرٌر
نهابً .لكن هنان أنواع من الحرٌة ،ال ٌعطٌنا الكتاب الممدس تعرٌفا ً لها .وهو على
الحرة
كل حالٌ ،إكد ضمنٌا ً ثبلثة أمور ،أوالً :أن اإلنسان مزود بمدرة التلبٌة
ّ
لمماصد هللا نحوه؛ ثانٌا ً وفوق كل شًءٌ ،رسم لنا طرٌك الحرٌة الحمٌمٌة ،فهدؾ كل
تد ّخبلت هللا فً العهد المدٌم هو حرٌة شعبه؛ ثالثا ً وأخٌرا ً ٌبٌّن لنا أن نعمة المسٌح
فً العهد الجدٌد تمدّم لجمٌع البشر حرٌّة أوالد هللا.
أوالً :حرٌّة اإلنسان
ٌمٌل الكتبة الملهمون إلى إبراز سلطان إرادة هللا السامٌة بطرٌمة تطؽً على حرٌة
ّ
وكؤن ال مجال له لبلختٌار (إشعٌا  ،10 -9 :6رومة :9 ،30 -28 :8
اإلنسان
 .)36 -33 :11 ،21 -10وٌنبؽً فً مثل هذه الحاالت أن نؤخذ بعٌن االعتبار
العملٌة السامٌّة التً تتجه مباشرة إلى العلة األولى التً هً هللا ،دون ذكر العلل
الثانٌة المخلولة التً ال تنكرها (راجع خروج  :14 -13 :7 ،21 :4ولساوة للب
فرعون) .ومن ناحٌة أخرى ،هنان درجات وكٌفٌات مختلفة فً إرادة هللا ٌجب
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تمٌٌزها .فهو ال ٌرٌد بالكٌفٌة نفسها خبلص كل البشر ( 1تٌموتاوس  )4 :2والهبلن
اإللهً للخطؤة ؼٌر التاببٌن (راجع حزلٌال  .)23 :18إن تؤكٌد بولس الرسول على
حرٌّة االختبار اإللهً (رومة  )11 :9ولضاء هللا السابك ( )30 -29 :8ال ٌسمح
ً على
لنا باالستنتاج أن الحرٌّة البشرٌة أمر وهمً .والوالع أن التملٌد الكتابً مبن ّ
الحرة .فهو ٌلجؤ دوما ً إلى لدرة
افتراض أن اإلنسان لادر على اتخاذ المرارات
ّ
اختٌاره ،وٌشدّد على مسبولٌته ،وذلن منذ حادث الخطٌبة األولى (تكوٌن ،3 -2
راجع ٌ .)7 :4عود إلى اإلنسان أن ٌختار بٌن البركة واللعنة ،بٌن الحٌاة والموت
(راجع تثنٌة  ،)20 -15 :30 ،28 -26 :11وأن ٌواصل توبته حتى نهاٌة حٌاته
(حزلٌال  ،28 -21 :18رومة  1 ،23 -22 :11كورنتس  .)27 :9على كل
إنسان أن ٌسلن الطرٌك المإدي إلى الحٌاة ،وأن ٌستمر فً سلوكه (متى -13 :7
 .)14وٌرفض ٌشوع ابن سٌراخ صراحة حجج الجبرٌٌن منكري الحرٌة" :ال تمل
إن الرب هو أضلّنً ..كل رجس مبؽض عند الرب ولٌس بمحبوب عند الذٌن
صنَ َع اإلنسان فً البدء وتركه فً ٌد اختٌاره ...فإن شبت ،حفظت
ٌتّمونه .هو َ
الوصاٌا ووفٌّت مرضاته" (سٌراخ  ،16 -13 :15راجع ٌعموب .)15 -13 :1
وٌحت ّج بولس الرسول بشدّة على كلمات التجدٌؾ التً ٌتّهم الخاطا هللا بالظلم ،وهو
الدٌان العادل (رومة  .)20 -19 :9 ،8 -5 :3لم ٌجد الكتبة الملهمون حبلًّ ٌوفك
بٌن النمٌضٌن ،سٌادة هللا المطلمة من ناحٌة وحرٌة اإلنسان من ناحٌة أخرى .ولكن
الحرة أمران ضرورٌان
لالوا ما ٌكفً لٌبٌّنوا لنا أن نعمة هللا وطاعة اإلنسان
ّ
للخبلصٌ .رى بولس تطبٌك هذه الحمٌمة على حٌاته الخاصة (أعمال ،10 -6 :22
 1كورنتس  ،)10 :15كما إنها تنطبك على حٌاة كل مسٌحً (فٌلبً .)13 -12 :2
ٌحرن للبنا دون عنؾ ،وكٌؾ
ال ٌزال السر لابما ً نصب أعٌننا ،لكن هللا ٌعرؾ كٌؾ ّ
ٌجذبنا إلٌه دون الضؽط علٌنا (راجع مزمور  ،36 :119حزلٌال ،27 -26 :36
هوشع ٌ ،17 -16 :2وحنا ).44 :6
ثانٌاً :تحرٌر اسرابٌل
1.الخروج من مصر:
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لمد بدأ تارٌخ الشعب المختار بحادث أساسً طبعه بطابع خاص أال وهو تحرٌر هللا
له من عبودٌة مصر (خروج  1إلى  .)15وللتعبٌر عن هذا الحادثٌ ،ستعمل العهد
المدٌم لفظٌن ممٌّزٌن ّأولهما (جآل :خروج  ،6 :6مزمور  )16 :77 ،2 :74وهو
ٌنتمً إلى مفردات الشرع العابلً ،بٌنما الثانً باداه :تثنٌة  ،26 :9 ،8 :7مزمور
 )24 :78وهو برجع أصبلً إلى الشرع التجاري (تسلٌم شًء ممابل شًء آخر).
وٌتّخذ الفعبلن المعنى نفسه عندما ٌكون الفاعل األصلً هو هللا ،ولذا ففً معظم
الحاالت ،تستعمل الترجمة السبعٌنٌة اللفظ نفسه لترجمتها lytrousthai
ٌؽرنا اشتماق الفعل من لفظ = lytron
(وبالبلتٌنٌهredimere) ،وال ٌجوز أن ّ
فدٌة) :إذ تبٌن كل النصوص الكتابٌة أن الفداء األول كان تحرٌرا ً ظافرا ً لم ٌدفع هللا
من أجله أٌة فدٌة لمضطهدي اسرابٌل.
2.هللا م ّحرر اسرابٌل (ؼوٌل):
عندما أدّت خٌانات شعب هللا إلى خراب أورشلٌم ثم إلى السبً ،صار تحرٌر الٌهود
ثان .وهو الخبر السار الذي ٌتؽنى به إشعٌا ،وٌتض َّمن
المنفٌٌن فً بابل بمثابة فداءٍ ٍ
اإلصحاحات من  40إلى ٌ :55هوه هو لدوس اسرابٌل ،هو "محرره" (ؼوٌل)
(اشعٌا  6 :44 ،14 :43و ،4 :47 ،24راجع إرمٌا  .)34 :50فً الشرع
العبرانً المدٌمٌ ،نطبك لفظ " ُ
المحرر على ألرب شخص فً األسرة ٌمع
ؼوٌل" أي
ّ
علٌه عبء الدفاع عن ذوٌه ،سواء كان للمحافظة على المٌراث العابلً (الوٌٌن :25
 ،)25 -23أو ّ
فن أخ من العبودٌة (الوٌٌن  ،)49 -26 :25أو حماٌة أرملة
(راعوت  ،)5 :4أو أخذ الثؤر عن لرٌب ممتول (عدد  .)21 -19 :35استخدام لمب
" ُ
ؼوٌل" فً اشعٌا  40إلى ٌ 55وحً باستمرار العهد بٌن هللا واسرابٌل :ال ٌزال
الشعب المختار عروس ٌهوه (اشعٌا  )1 :50رؼم خطاٌاه ،بموجب العهد الذي تم
أثناء الخروج األول (راجع خروج  .)22 :4وبٌن التحرٌر األول والثانً ٌوجد
تشابه واضح (راجع اشعٌا  .)3 :40 ،27 -25 :10كبلهما مطبوع بطابع الم ّجانٌة
(اشعٌا  ،)3 :52 ،13 :45لكن فً التحرٌر الثانً تتجلى الرحمة بوضوح أكثر ،إذ
كان السبً عمابا ً على خطاٌا الشعب.
342

3.انتظار التحرٌر النهابً:
صب على الشعب المختار الذي لن ٌكؾ عن طلب
كانت تجارب أخرى مزمعة أن تن ّ
العون (راجع مزمور  ،)27 :44 ،21 :25وعن تذ ّكر فدابه األول ،الضمان األكٌد
صن ،الذي فدٌته من أرض
ورمز لكل فداء آخر" :ال
تنس هذا النصٌب الذي ٌخ ّ
َ
مصر" (صبلة مردكاي فً استٌر  17 :4ج ،والترجمة السبعٌنٌة راجع  1مكابٌٌِن
َ .)11 -8 :4وتتمٌز األجٌال السابمة لمجًء المسٌح بطابع االنتظار "للتحرٌر
النهابً" (الترجوم فً اشعٌا  ،17 :45راجع عبرانٌٌن  ،)12 :9كما تلتمس
الصلوات الرسمٌة من "محرر اسرابٌل" تعجٌل ٌوم االفتماد .حماً ،كان ٌهود كثٌرون
التحرر من النٌر الذي فرضته األمم على األرض الممدسة،
ٌنتظرون بنوع خاص
ّ
وربّما كان هذا تفكٌر تلمٌذي عماوس عن مه ّمة "المزمع أن ٌعتك إسرابٌل (لولا
 .)21 :24ولكن ذلن ال ٌمنع النخبة التمٌة من الشعب من أن تضفً على هذا
الرجاء مضمونا ً روحٌا ً أكثر أصالة ،كالذي ٌعبر عنه خاتمة المزمور :8 :30
"الرب ٌفتدي اسرابٌل من جمٌع آثامه" فالتحرٌر الحمٌمً كان ٌتض ّمن تطهٌر
المدعوة لئلشتران :فً لداسة إِلهها (راجع اشعٌا :59 ،22 :44 ،27 :1
"البمٌّة"
ّ
).20
4.امتداد هذا التحرٌر على المستوى الشخصً واالجتماعً:
على المستوى الشخصً ،هذا التحرٌر الذي أنجزه هللا لصالح شعبه ٌمتد وٌتجدّد
بنوع ما فً حٌاة كل مإمن (راجع  2صموبٌل " :9 :4حً الربّ الذي خلّص نفسً
من كل ضٌك") وكثٌرا ً ما تدور صبلة المزامٌر حول هذا الموضوع ،فتارة ٌعبر
عنه "المرنّم" بشكل عام دون توضٌح الخطر المحدق به (مزمور :26 ،15 :19
 ،)11وتارة أخرى ٌرى المرنم نفسه محاطا ً بؤعداء ٌمصدون إٌذاءه (مزمور :55
 ،)19 :69 ،19وأحٌانا ً أخرى ترتفع صبلته بحرارة إلى هللا المادر وحده على
إنماذه من مرضه الخطٌر (مزمور  .)4 -3 :103ولكن نجد أٌضا ً بذور رجاء متّسم
بروحانٌة أعمك (راجع مزمور .)16 :49 ،6 :31على المستوى االجتماعًٌ :ضع
343

سٌما فً الكتب المتؤثرة من
ذكر التحرٌر األول بصماته على التشرٌع الكتابً ،وال َّ
التٌار التثنويٌ :جب تحرٌر العبد العبرانً فً السنة السبتٌة ،تذكارا ً لما صنعه الرب
لذوٌه (تثنٌه  ،15 -12 :15راجع أرمٌا  .)22 -8 :34لم تنفّذ هذه الشرٌعة دوماً،
إلى ح ّد أن نحمٌا ،بعد العودة من السبً ،احت ّج على تعدٌّات بعض مواطنٌه الذٌن لم
ٌتردّدوا عن استبعاد اخوتهم "المعتمٌن" (نحمٌا  0)8 -1 :5إال أن الصوم الممبول
عند هللا هو "إطبلق المضؽوطٌن أحرارا ً وكسر كل نٌر" (إشعٌا ).6 :58
ّللا
ثالثاً :حرٌة أوالد ّ
1.المسٌح محررنا:
كان تحرٌر اسرابٌل ٌرمز مسبما ً إلى الفداء المسٌحً .فالمسٌح هو الذي ٌمٌم فعبلً
عهد الحرٌة الكاملة والنهابٌة لكل من اتحد به باإلٌمان والمحبة ،سواء كان ٌهودٌا ً أم
وثنٌاً .وأعظم من نادوا بالحرٌة المسٌحٌة هم بولس وٌوحنا .ولد أعلن عنها بولس
بصفة خاصة فً رسالته إلى أهل ؼبلطٌة" .إن المسٌح لد حررنا لنكون أحراراً...
أٌها االخوة لد دعٌتم إلى الحرٌة" (ؼبلطٌة  1 :5و ،13راجع  26 :4و1 ،31
كورنتس  2 ،22 :7كورنتس  .)17 :3وٌلح ٌوحنا على مبدأ الحرٌة الحمٌمٌة ،وهو
حرركم االبن صرتم
اإلٌمان الذي به نمبل كلمة ٌسوع" .الحك
ٌحرركم ...فإذا ّ
ّ
أحرارا ً حماً" (ٌوحنا  32 :8و).36
2.طبٌعة الحرٌة المسٌحٌة:
ومع أن الحرٌة المسٌحٌة لها انعكاساتها على المستوى االجتماعً -األمر الذي تشهد
له الرسالة إلى فلٌمون شهادة رابعة -إال أنها تموم فً ما هو أسمى من ذلن .فهً
سهلة المنال للعبٌد واألحرار ،ألنها ال تفرض تؽٌٌر الحال الذي كان علٌه المرء (1
كورنتس  .)21 :7ففً العالم الرومانً -الٌونانً ،الذي كان ٌرى فً الحرٌة المدنٌّة
األول للكرامة الشخصٌة ،كانت هذه الحرٌة المسٌحٌّة تبدو أمرا ً متنالضا ً مع
األساس ّ
العمل .لكن بهذه الطرٌمة ،ظهرت بوضوح أكبر لٌمة التحرٌر الجذري الذي ٌمدّمه
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لنا المسٌح .كما أن هذا التحرٌر ال ٌتطابك مع المثل األعلى لدى الروالٌٌن وؼٌرهم
من الحكماء ،الذٌن حاولوا بتفكٌرهم ومساعٌهم األدبٌة أن ٌتسلّطوا تماما ً على
نزواتهم الشخصٌة ،وٌحصلوا على سبلم باطنً ال ٌتزعزع .فالحرٌة المسٌحٌة ،التً
مجردة عن الزمن ،هً باألحرى نتٌجة
هً أبعد من أن تكون ثمرة عمٌدة ذهنٌة
ّ
حدث تارٌخً هو موت المسٌح الظافر ،واتّصال مباشر هو االتحاد بالمسٌح فً
المعمودٌة .والمإمن حر ،بمعنى أنه لد نال فً المسٌح لوة على أن ٌعٌش منذ اآلن
وإلى األبد فً صلة حمٌمة مع اآلب ،دون أن تعرلله لٌود الخطٌبة والموت
والشرٌعة.أ) الخطٌبة هً الموة الؽاشمة التً ٌنتزعنا ٌسوع المسٌح من نٌرها .ففً
اإلصحاحات الثبلثة األولى من رسالة بولس إلى رومةٌ .صؾ الرسول سلطان
الخطٌبة الؽاشم المطبك على العالم .وممابل ذلنٌ ،برز بجبلء عظم فٌض النعمة
(رومة  15 :5و .)2 :8 ،20وإذ تشركنا المعمودٌة بموت المسٌح ولٌامته ،تضع
حدا لعبودٌتنا (رومة ٌ .)6 :6حمك هذا التحرٌر جوهر تولعات العهد المدٌم ،كما
كانت تفهمه نخبة إسرابٌل (راجع لولا  .)75 -68 :1وإذ ٌذكر بولس ما ورد فً
إشعٌا  20 :59بحسب الترجمة السبعٌنٌةٌ ،ظهر جٌّدا ً معناه الروحً" :من صهٌون
ٌؤتً المنمذ ،وٌزٌل كل سر عن ٌعموب( ،رومة  .)26 :11كما أن الرسول فً
أماكن أخرى ٌعلن للوثنٌٌن سر اشتراكهم الكامل فً امتٌازات الشعب المختار .لمد
التحرر األول لنا أجمعٌن" :لمد ن ّجانا هللا من سلطان الظلمات ،ونملنا
تجدّدت عجابب
ّ
إلى ملكوت ابنه الحبٌب فكان به الفداء وؼفران الخطاٌا" (كولسً .)14 -13 :1ب)
الموت:لد تم أٌضا االنتصار على الموت ،الرفٌك المبلزم للخطٌبة (تكوٌن ،17 :2
حكمة  ،24 -23 :2رومة  .)12 :5لمد فمد شوكته ( 1كورنتس  .)56 :15ولم
ٌعد المسٌحٌون عبٌدا ً لمخافة الموت (عبرانٌٌن  .)15 -14 :2أجل لن ٌتم هذا
التحرر الكامل إال عند المٌامة المجٌدة ( 1كورنتس  26 :15و ،)55 -54ونحن ما
ّ
زلنا "ننتظر افتداء أجسادنا" (رومة  .)23 :8لكن األزمنة األخٌرة لد بدأت بنوع
ما ،وانتملنا من الموت إلى الحٌاة (ٌ 1وحنا ٌ .14 :3وحنا  ،)24 :5على لدر ما
نحٌا فً اإلٌمان والمحبّة.جـ) الشرٌعة:وبالفعل نفسه ،نحن لسنا فً حكم الشرٌعة ،بل
فً حكم النعمة (رومة  .)15 :6ومهما ٌظهر لول بولس هذا مذهبلً للبعض أو
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عادٌا ً للبعض اآلخر ،فعلى كل حال ،ال ٌمكن التملٌل من معناه ،بدون تشوٌه انجٌل
الخبلص الذي نادى به الرسول .وبما أنا لد متنا -سرٌّا ً -مع المسٌح ،فإننا لد "حللنا
من الشرٌعة" (رومة  ،)6 -1 :7وال نمدر أن نجد مبدأ خبلصنا بتتمٌم شرٌعة
خارجٌة (ؼبلطٌة  2 :3و .)5 -3 :4 ،13نحن اآلن فً عهد جدٌد ،نجد فٌه لاعدة
سلوكنا فً االنمٌاد للروح المدس المنسكب فً للوبنا (راجع إرمٌا  ،33 :31حزلٌال
 ،27 :36رومة  9 :8 ،5 :5و 2 ،14كورنتس  .)6 -3 :3حماً ،ال ٌزال بولس
ٌتكلّم عن "شرٌعة المسٌح" (ؼبلطٌة  ،2 :6راجع  1كورنتس  ،)21 :9إال أن هذه
الشرٌعة تتلخص فً المحبّة (رومة  ،)10 -8 :13وبانمٌاد الروح المدس ،نحن
نت ّممها تلمابٌاً ،ألنه "حٌث ٌكون روح الرب ،تكون الحرٌة" ( 2كورنتس).17 :3
3.ممارسة الحرٌة المسٌحٌة:
)عندد تحررهٌ ،متلا المإمن شجاعة وثفة وفخرا ً ٌدعوه العهد الجدٌد )(parresia
تصرؾ
تعنً هذه الكلمة الٌونانٌة حرفٌا ً الحرٌة بمول كل شًء ،وهً تشٌر إلى
ّ
ٌمٌز المإمن ،بنوع عام ،والرسول بنوع خاص ،أال وهو الولوؾ أمام هللا مولؾ
االبن (راجع أفسس ،12 :3عبرانٌٌن ٌ ( .16 :4 ،6 :3وحنا .)21 :3 ،28 :2
ألن مما نتمبله عند المعمودٌة هو "روح التبنًّ" ،ولٌس "روح العبودٌة" (رومة :8
 .)17 -4كما أن المسٌحً ٌكتسب جرأة كاملة للبشارة باإلنجٌل أمام الناس (أعمال
 13 :4 ،29 :2الخ).

تقلٌد
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :نمل ودٌعة ممدسة
ثانٌاً :طرٌمة النمل
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1.أسالٌب أدبٌة و تؤثٌر البٌبة علٌها:
مدون وتملٌد شفهً:
2.تملٌد ّ
العهد الجدٌد
أوالً :التملٌد فً فجر المسٌحٌة
ٌ1.سوع وسنّة الشٌوخ:
2.التملٌد الرسولً:
3.من التراث الشفهً إلى الكتب الممدّسة:
ثانٌاً :طابع التراث المسٌحً
ٌ1.نبوع هذا التراث ،سلطة المسٌح:
2.التراث الرسولً وتراث الكنٌسة:
أ) استمرارٌة فً الموضوع المنمول:
ب) استمرارٌة فً أجهزة النمل:
جـ) استمرارٌة فً األسالٌب األدبٌة األساسٌة حٌث استمر التراث:
ممدمة
إن وجود تراث ما هو حمٌمة مشتركة بٌن كل الجماعات البشرٌة .وهً تحمك
ارتباطها الروحً باألفكار والعادات ،الخ ،التً ٌتم نملها من جٌل إلى جٌل ،بطرٌمة
ثابتة .وفً األمور الدٌنٌة خاصة ٌت ّم تسلٌم المعتمدات والطموس وصٌػ الصلوات
والترانٌم ،الخ ،بعناٌة فابمة .وفً الجماعات التً تحٌط بشعب اسرابٌلٌ ،ندمج
التراث الدٌنً فً مجموع التمالٌد البشرٌة التً تتؤلؾ منها الحضارة .ومع ذلنّ ،
فإن
فً عصرنا الحاضر نستخدم كلمة "تراث" ،بمعنٌٌن مختلفٌن .فهو ٌعنً تارة،
مضمونا ً ما منموالً ،من عهد إلى عهد (مثال ذلن تراث مصر الثمافً) ،وتارةٌ ،عنً
طرٌمة نمل تتمٌز بوسابلها الثابتة ،وال تلعب فٌها الكتابة إال دورا ً ثانوٌاً ،بل ولد
تكون أحٌانا ً معدومة (بهذا المعنى ٌمكن أن توصؾ الحضارة السومارٌة بؤنها
تملٌدٌة ،وبؤنها من الحضارات الشفهٌة البحتة) .على أن التراث الخاص بوحً
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الكتاب الممدس ،إذا ما لارنّاه بهذا الوالع العام ،فهو ٌمدّم ،فً ولت واحد ،بعض
األمور الشبٌهة وبعض األمور الخاصة المبتكرة.
العهد المدٌم
أوالً :نمل ودٌعة ممدسة
لٌس من شن فً أنه كان هنان تسلٌم ودٌعة ممدسة ،وبالتالً تراث فً اسرابٌل ،فً
عهد الشرٌعة المدٌمة .وتشمل هذه الودٌعة ،طبما ً لنظام شعب هللا فً ذلن الزمان ،كل
مظاهر الحٌاة ،بحٌث تتض ّمن ذكرٌات التارٌخ والمعتمدات الناشبة عنها ،وصٌػ
الصبلة ونصابح الحكمة التً ّ
تنظم الحٌاة العملٌة كما أنها تتضمن الطموس وشعابر
العبادة وتمتد إلى العادات والتشرٌع .إن نمل هذه الودٌعة هو الذي ٌعطً شعب
اسرابٌل طابعه الخاص وٌضمن له استمرارٌته الروحٌة ،منذ عهد اآلباء حتى أعتاب
العهد الجدٌد .إذا كانت هذه الودٌعة ممدسة ،فلٌس ألنها تراث األجٌال السابمة
فحسب ،كما فً جمٌع التمالٌد البشرٌة ،بل بنوع خاص ،ألنها ذات أصل إلهً :تستند
المعتمدات أساسا ً على الوحً الذي أعطاه هللا لبنً اسرابٌل بواسطة مرسلٌه ،كما
ترتكز الشرابع والعرؾ الذي ٌنتظم تحتها على رسوم وضعٌة معلنة باسم هللا
بواسطة المإتمنٌن على مماصده .هذه العناصر الوضعٌة والمستمدة من الوحً ،ال
تنفً بالطبع وجود بعض العناصر األكثر لدماً ،والمستمدة من األوساط الشرلٌة،
ولد تمثّلها الوحً ،الذي وحده ٌعطً الطابع الممدس لكل تملٌد ٌهتدي به وٌخضع له.
بعد إظهار عبللة التراث بالوحً الذي ٌعطٌه أصالته ،نمول إن تراث شعب هللا
بتمٌز بصفتٌن متكاملتٌن .هنان من جهة ،ثباته :لد تحددت عناصره األساسٌة ،فٌما
ٌتعلك بالمعمدات ،والشرابع ،والعبادة (توحٌد ،عمٌدة العهد ،عادات منمولة عن اآلباء
نمو وتطور ،فنرى أن الوحً
والشرٌعة الموسوٌة الخ .)...ومن جهة أخرى ،هنان ّ
نفسه ٌنمو بممدار ما ٌك ّمل مرسلون جدد عمل من سبمهم ،طبما ً لحاجات زمانهم
الوالعٌةٌ .تبع هذا التمدّم طبعا ً سٌر التارٌخ ،إال أنه لم ٌخضع لمصادفات التطور

348

الثمافً ،كما ٌحدث فً التمالٌد الدٌنٌة األخرى ،حٌث تسود ظاهرة التوفٌك بٌن شتى
المذاهب  (syncretisme).وهذا دلٌل على أصالة تراث شعب بنً اسرابٌل.
ثانٌاً :طرٌمة النمل
1.أسالٌب أدبٌة و تؤثٌر البٌبة علٌها:
لنمل هذه الودٌعة الممدسة ،ال ب ّد من استعمال بعض األسالٌب األدبٌة ،من لصص،
وشرابع وأحكام ،وأناشٌد وطموس الخ ...وحٌث أن العرؾ هو الذي ٌحدد هذه
األسالٌب ،فهً تعتبر من هذا الوجه تملٌدٌة .إالّ أن الجزء األكبر منها ٌشبه األنواع
األدبٌة المستخدمة عند حضارات الشعوب المجاورة (كنعان ،ما بٌن النهرٌن،
مصر) .ومع ذلن ،فلتملٌد بنً اسرابٌل التعلٌمًٍ ،مٌزاته الخاصةٌ :ستعمل الكتاب
الممدس أسلوبا ً خاصا فً معالجة بعض المواضٌع العامة ،كالشرابع أو النبوات ،كما
أن له ذخٌرة أصٌلة من التعابٌر والصور التً ٌلجؤ إلٌها كل الكتبة الملهمٌن بدرجات
متفاوتة ولوالب محبّبة تبلبم الرسالة التً ٌنبؽً لهم أن ٌنملوها .ومن هنا ،تبدو
ضرورة دراسة هذه األنواع األدبٌة لفهم التراث نفسه ،من حٌث إنها تساعد على فهم
تارٌخ جرى تكوٌنه بطرٌمة حٌّة .تساعد أٌضاً ،هذه الدراسة فً التعرؾ على
المنوات التً بها ٌتم نمل التراث خبلل األجٌال .لً الوالع تتؤثر هذه األسالٌب
بالبٌبات التً ٌنتشر بٌنها هذا التراث ،وبالوظابؾ التً ٌموم بها فً حٌاة شعب هللا،
حراس الشرٌعة وشعابر العبادة ،ومن كرازة األنبٌاء ،ومن حكمة
من تعلٌم الكهنةّ ،
الشٌوخ والكتبة العملٌة ...فلك ّل بٌبة تمالٌدها الخاصة ،ولوالبها األدبٌة المحبّبة ،ومع
ذلنٌ ،مكن أن نبلحظ الكثٌر من التداخل فٌها بٌنها بسبب الصبلت بٌن مختلؾ
البٌبات والحرص على الوحدة األساسٌة للتراث اإلسرابٌلً نفسه .لمد انتملت مواد
التراث ،فً البداٌة ،بطرٌمة شفهٌة ،تحت أشكال تتبلءم مع نوع هذا النمل :لصص
دٌنٌة مرتبطة بمزارات ممدسة أو أعٌاد ،صٌػ تشرٌعٌة ،طموس ،أناشٌد ،نماذج
صبلة ،خطب كهنوتٌة أو نبوٌة ،حكم وألوال مؤثورة الخ ...أخٌراً ،فً إطار هذا
التملٌد الشفهً ،تنشؤ نصوص مكتوبة ممتبسة منه فً معظمها .على هذا النحو،
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مر الزمن أهمٌة متزاٌدة .ولما
ٌتبلور التراث روٌدا ً روٌدا ً فً كتب ممدسة تؤخذ مع ّ
كانت لد وضعت بإلهام من الروح المدس ،فهً تمدم لشعب هللا لاعدة إلهٌة إلٌمانه
وسلوكه.
مدون وتملٌد شفهً:
2.تملٌد ّ
لبل فجر المسٌحٌة بملٌل ،نجد عند الٌهود جوهر التراث المدٌم محفوظا ً تحت هذا
الشكل المكتوب .ومع ذلن لٌس شعب هللا مجرد جماعة من المإمنٌن ملتبمة حول
ّ
منظمة تنظٌما ً عضوٌاً .ولذلن ،إلى جانب الكتاب الممدسٌ .وجد
كتاب :إنه مإسسة
ً ٌواصل ،بطرٌمته الخاصة ،تملٌد األجٌال السابمة ،دون أن ٌدّعً لذاته
فٌها تراث ح ّ
نفس السلطة المانونٌة الخاصة بالكتاب الممدس .على أننا نجد هذا التراث فً
األوساط الكهنوتٌة ،وعند علماء الٌهود ،كما نجده عند كل الطوابؾ التً تتَؤلؾ منها
أمة الٌهود .وإنهم ٌستعملون لذلن فنّا ً حمٌمٌا ً فً نمله ٌستند أساسا ً إلى الصلة
الشخصٌة بٌن المعلم وتبلمٌذه :المعلم ٌنمل وٌسلّم ،والتلمٌذ ٌسلم ما ٌجب علٌه أن
ٌسلّمه بدوره .إن هذا التسلٌم بهذا المعنى الدلٌك )ٌ paradosisعرفه العهد الجدٌد:
ٌذكر المدٌس مرلس "سنّة الشٌوخ" (مرلس 5 :7و ،)//13كما ٌذكر بولس أٌضا ً
"سنن آبابً" (ؼبلطٌة  .)4 :1إن هذا التراث ٌضاؾ إلى الكتب الممدسة لٌإلؾ "ما
أورثنا موسى من سنن" (أعمال ،)14 :6فٌنسب الكتبة أصلها إلى ماض سحٌك
لتدعٌم سلطانها .على ك ّل ٌ ،م ّهد نملها الشفهً لتكوٌن أدب جدٌدٌ ،نمو حول الكتاب
الممدس ،وذلن منذ ترجمة الكتاب الممدس إلى الٌونانٌة (السبعٌنٌة) واآلرامٌة
(ترجوم) حتى مإلفات الربّانٌٌن .متضمنا ً الكتب الدخٌلة وحصٌلة أدب البدع (مثل
لمران) .إالّ أنه ال ٌجوز خلط هذا التملٌد المتؤخر الذي تشهد له هذه الكتب بالتملٌد
الشفهً المدٌم الذي تبلور فً الكتب المانونٌة.
العهد الجدٌد
أوالً :التملٌد فً فجر المسٌحٌة
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ٌ1.سوع وسنّة الشٌوخ:
منذ البداٌةٌ ،وضّح ٌسوع عدم تمٌّده بتملٌد الٌهود المعاصر له .إالّ أنه ال ٌمس جوهر
التراث التملٌدي المحفوظ فً الكتب الممدسة :فالشرٌعة واألنبٌاء ال ٌنبؽً أن ٌبطبل،
بل أن ٌتمما (متى  .)17 :5أما "سنّة الشٌوخ" فإنها ال تحظى بمثل هذا االمتٌاز،
ألنها شًء بشري تماماً ،لد ٌحمل فً ذاته خطر نسخ الشرٌعة (مرلس،)13 -8 :7
التحرر من سنّة الشٌوخ بل وٌعلن أٌضا ً بطبلنها .إال
ولذا ٌش ّجع ٌسوع تبلمٌذه على
ّ
تصرؾ معلم ٌعلّم ،ال على طرٌمة الكتبة -بتكرار تملٌد
أنه ٌتصرؾ فً الولت نفسه
ّ
منمول -بل كمن له سلطان (راجع مرلس  22 :1و ،)27وٌعهد إلى تبلمٌذه برسالة
تموم فً نمل تعالٌمه (متى  .)20-19 :28أكثر من ذلن ٌظهر التجدٌد حتى فً
أعمالهٌ :ؽفر الخطاٌا (متى  ،)8 -1 :9وٌعطً البشر نعمة الخبلص ،وٌضع
عبلمات جدٌدة ٌوصً بتكرارها من بعده ( 1كورنتس .)25 -23 :11وبذا فهو
ٌصبح ،بكلماته وأعماله ،أصل تراث جدٌد ٌستبدل سنّة الشٌوخ ،كؤساس لتفسٌر
الكتب الممدسة.
2.التملٌد الرسولً:
إننا حما ً نبلحظ فً الكنٌسة وجود هذا التملٌد .الموصوؾ بؤسلوب ممتبس من
المدرب بطبٌعة تكوٌنه
الٌهودٌة .ونبلحظ هذا الوالع بنوع خالص عند بولس.
ّ
األصلً على وسابل التعالٌم المستعملة عند الٌهود .لمد "أوصى أهل تسالوٌنكً
ببعض الوصاٌا من لبل الرب ٌسوع" ( 1تسالونٌكً  )2 :4ولد "تسلّموها منه" (1
تسالونٌكً  .)1 :4إنه ٌستحلفهم أن ٌحافظوا على السنن ، ((paradosiesالتً
أخذوها عنه ،إما مشافهة وإما مكاتبة ( 2تسالونٌكً ٌ .)14 :2مول أٌضا ً ألهل
ً ،ذلن هو
فٌلبً :إن "ما تعلمتموه منً وأخذتموه عنً وسمعتموه منً وعاٌنتموه ف ّ
ما ٌجب أن تمارسوه عملٌاً" (فٌلبً  .)9 :4وٌوضح ألهل كورنتس" :بلّؽت إلٌكم
لبل كل شًء ما تلمٌته" ( 1كورنتس " ،)3 :15فإنً تلمٌّت من الرب ما بلؽته
إلٌكم" ( ،)23 :11ففً الحالة األولىٌ ،نصبّ الكبلم على مجموعة تعالٌم خاصة
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ً عن العشاء
بموت المسٌح ولٌامته ،وفً الحالة الثانٌةٌ ،تعلّك األمر بسرد طمس ّ
الربانً ،فٌشمل التملٌد الرسولً اذا ً الممارسات كما ٌشمل التعلٌم .توحً هذه األمور
بؤن المواضٌع األساسٌة لهذا التملٌد ،كانت تخضع من لبل عصر بولس ،كما فٌما
ّ
ولكن هذه
بعد فً إطار كرازته ،لطرٌمة نمل تشبه طرق نمل التملٌد الٌهودي.
المواضٌع تإلّؾ جوهر حٌاة الكنٌسة والمادة األساسٌة لئلنجٌل الذي هو لانون
اإلٌمان والسلون المسٌحً .وعلى هذا النحو ،استطاع لولا أن ٌكتب فً ممدمة
ٌدونون رواٌة األحداث التً جرت بٌننا ،كما
إنجٌله" :ل ّما أن أخذ كثٌر من الناس ّ
نملها إلٌنا الذٌن كانوا منذ البدء شهود على الكلمة (لولا  .)2 -1 :1إذنٌ ،متصر دور
الرواٌات اإلنجٌلٌة على تدوٌن ما كان لابما ً من لبل فً التملٌد .ففً هذه الرواٌات.
تحتفظ حٌاة الكنٌسة بالمآثر والعادات التً سلّمها إلٌها المسٌح ،ووضعها الرسل
موضع التنفٌذ.
3.من التراث الشفهً إلى الكتب الممدّسة:
ٌملن التملٌد الرسولً أجهزته الخاصة بالنمل .وفً ممدمتها ٌحتل الرسل المكان
األول ،وهم الذٌن "استلموه" من المسٌح نفسه ،ومن بٌنهم أٌضا ً بولس ،وذلن بفضل
اإلعبلن الذي حصل له على طرٌك دمشك (ؼبلطٌة  1 :1و .)16بٌنهم المعلمون
وفوضوا إلٌهم السلطة فً الجماعات المسٌحٌة ( 1تٌموتاوس
الذٌن أرسلهم الرسل ّ
 2 ،11 :4 ،5 -3 :1نٌموتاوس  ،2 :4تٌطس  1 :3 ،1 :2 ،9 :1و .)8إالّ أن
هذا التملٌد ٌتخذ أشكاالً مختلفة ،تبعا ً لنوعٌته ولشتّى األدوار التً ٌموم بها فً
الكنٌسة :من رواٌات عن ٌسوع ،إلى إلرارات إٌمان ( 1كورنتس  ،)3 -1 :15ومن
دساتٌر طمسٌة ( 1كورنتس  ،25 -23 :11متى  ،)19 :28إلى الصلوات
المشتركة (متى  ،)13 -9 :6واألناشٌد المسٌحٌة (فٌلبً  ،11 -6 :2أفسس :5
 1 ،14تٌموتاوس  ،16 :3رإٌا  ،12 :7الخ) ،ومن لواعد سلون مؤخوذة عن
ٌسوع إلى مواعظ موجزة عن المعمودٌة ( 1بطرس  )...13 :1وما أشبه ذلن.
تتطلّب دراسة التملٌد الرسولً مراعاة دابمة لؤلسلوب األدبً الواضح فً العهد
تنوعه ،ما هو إالّ صٌاؼة لهذا التملٌد ،فرضتها الظروؾ وأخذت
الجدٌد .فإنه ،فً ّ
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شكلها النهابً تحت تؤثٌر اإللهام اإللهً .فكما كان الحال فً العهد المدٌم فمد أدّى هذا
التملٌد المؤخوذ عن المسٌح والمسلّم من الرسل إلى تدوٌن الكتب الممدّسة.
ثانٌاً :طابع التراث المسٌحً
ٌ1.نبوع هذا التراث ،سلطة المسٌح:
فً العهد المدٌم ،كان التراث الذي تبلور أخٌرا ً فً الكتب الممدسة ٌستند أساسا ً إلى
سلطة المرسلٌن من هللا .فً العهد الجدٌدٌ ،تمٌّز هذا التراث عن "سنّة الشٌوخ"
(متى  ،)2 :15وعن كل "تملٌد بشري" (كولسً  ،)8 :2من حٌث أنه ٌستند إلى
سلطة المسٌحٍ .فمد علّم وعمل (أعمال  ،)1 :1معطٌا ً تبلمٌذه تفسٌرا ً شرعٌا ً للكتب
الممدسة السابمة (متى  ،)48 -20 :5موصٌا ً إٌاهم بما ٌنبؽً علٌهم أن ٌعلّموه للناس
باسمه ( ،)20 :28ومعطٌا ً لهم لدوة حٌّة لما ٌنبؽً أن ٌصنعوه (ٌوحنا ،15 :13
فٌلبً  1 ،5 :2كورنتس  .)1 :11فكما أن التعلٌم الذي كان ٌكرز به لم ٌكن من
عنده ،بل من عند الذي أرسله (ٌوحنا  ،)16 :7هكذا ٌحمل التملٌد الرسولً .دوما ً
فً ذاته سمة المسٌح المخلص ،محافظا ً بدلة على روحه ورسومه وأعماله .على أنه
إذا ما أصدر رسول -فً حالة عدم وجود تحدٌد واضح من المسٌح (راجع 1
كورنتس -)25 :7رأٌا ً شخصٌا ً لٌحل مشكلة ما عملٌة تطرحها الحٌاة المسٌحٌة ،فهو
ٌصدر ذلن بنفس السلطة :أو لٌس له "فكر المسٌح" ( 1كورنتس )16 :2؟ فإن
روح المسٌح المابم من بٌن األموات ٌبمى مع تبلمٌذه ،لٌعلّمهم جمٌع األشٌاء (ٌوحنا
 ،)26 :14وٌرشدهم إلى الحك كله (ٌوحنا  .)13 :16وإذن ،لٌس ثمة فرق بٌن
ً .ومن أعرض عنكم أعرض
سلطة الرسل وسلطة معلمهم" :من سمع إلٌكم سمع إل ّ
عنً ،ومن أعرض عنً ،أعرض عن الذي أرسلنً" (لولا ).16 :10
2.التراث الرسولً وتراث الكنٌسة:
هكذا ٌحظى التراث الرسولً بسلطان فرٌد ٌمتد بوالع األمر إلى الكتب الممدسة
حٌث ٌستمر .فهذا ال ٌجٌز لنا أن نضع تعارضا ً بٌنه وبٌن تملٌد الكنٌسة ،معتبرٌن هذا
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األخٌر تملٌدا ً بشرٌا ً محضاً ،أشبه ما ٌكون بتملٌد الٌهود الذي أبطله المسٌح .فإن ثمة
استمرارٌة حمٌمٌة من الواحد إلى اآلخر (من التراث الرسولً إلى تملٌد الكنٌسة).
أ) استمرارٌة فً الموضوع المنمول:
إن التملٌد فً العهد الرسولً ،دون أن ٌكون مبدعا ً بكل معنى الكلمة ،إالّ أنه كان
ٌنمً الوحً بمدر ما كان الرسل ٌوضحون معنى كلمات ٌسوع وأعماله .وأما التملٌد
الكنسً فبل ٌتعدى دور المحافظة والصٌانة .ولد حدد العهد الجدٌد لاعدته فً لول
الرسول" :احفظ الودٌعة" ( 1تٌموتاوس  2 ،20 :6تٌموتاوس  12 :1و ،)14وهذه
الودٌعة هً التراث الرسولً الذي ال ٌمكنه أن ٌمبل بع ُد أٌة عناصر جدٌدة :لمد أكمل
الوحً .وأما نموه فً تارٌخ الكنٌسة فهو من نظام آخر ،ألنه ال ٌفعل أكثر من أن
ٌوضّح األمور المضمرة المتضمنة فً الودٌعة الرسولٌة .هذا ومن البدٌهً أن الكتب
الممدسة ،وهً الشاهد الملهم للتملٌد الرسولً تموم بدور ربٌسً فً حفظ هذه الودٌعة
بؤمانة :فهً حجر المحن األساسً .ومع ذلن فبل ضمان لنا بؤن كل عناصر الودٌعة
األصلٌة لد دونت صراحة ،بل أكثر من ذلنٌ ،حافظ التملٌد الحً وحده على شًء ال
تستطٌع الكتب الممدسة وحدها أن تعطٌه إال وهو فهم النصوص الملهمة فهما ً عمٌماً،
المدونة فً
ألن ذلن هو عمل الروح الذي ٌعمل فً الكنٌسة .فبفضلها ،تظ ّل الكلمة
ّ
الكتب الممدسة كلمة المسٌح الرب ،الحٌّة على الدوام.
ب) استمرارٌة فً أجهزة النمل:
ال ٌتم تسلٌم تملٌد الكنٌسة فً إطار جماعة مجهولة الهوٌة ،بل فً جماعة منظمة
ذات ترتٌب رباسً ،علما ً بؤنها لٌست مجرد مإسسة بشرٌة ،بل هً جسد المسٌح
ذاته الذي ٌموده بروحه المدوس ،حٌث تواصل وظابؾ التدبٌر ،عبر الدهور ،وظٌفة
الرسل باستخدام سلطانهم .هنا أٌضا ً تحدد الرسابل الرعوٌة بعض المواعد (راجع
تٌموتاوس  6 :4و 7و 2 ،14 -2 :6 ،19 -17 :5 ،16تٌموتاوس ،14 -13 :1
 14 :3 ،16 -14 :2إلى  ،5 :4تٌطس  1 :2 ،11 -9 :1و .)8 -7تبٌن هذه
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النصوص أن معٌار التؤ ّكد من صدق الودٌعة الرسولٌة ،المحفوظة فً تراث
الكنٌسة ،ال ٌموم فً الكتب الممدسة وحدها ،بل ٌضاؾ إلٌها أٌضا ً ضمان من تملدوا
رسالة السهر على الودٌعة ولبلوا النعمة للمٌام بهذا الدور .فإن الروح عٌنه الذي
أوحى الكتب الممدسة هو عٌنه ٌواصل معاونته لخلفاء الرسل ( 1تٌموتاوس ،14 :4
 2تٌموتاوس ).6 :1
جـ) استمرارٌة فً األسالٌب األدبٌة األساسٌة حٌث استمر التراث:
ٌعبّر بماء هذه األسالٌب األدبٌة بشكل محسوس عن دوام الخدمات وظروؾ الحٌاة
ستتطور األنواع األدبٌة من ؼٌر شن فً األدب الكنسً تبعا ً لؤلزمنة
فً الكنٌسة.
ّ
والثمافات .إالّ أنه ،بالرؼم من هذا التطور ،ستبمى مختلؾ الكتابات البلحمة مطبوعة
بؤسلوب التراث الرسولً المستمر فً العهد الجدٌد ،كما أننا نرى بعض الوثابك
العرٌمة فً المدم ،دون أن ترتفع إلى سلطة الكتب الممدسة ،توصل إلٌنا ،بطرٌمة
مباشرة للؽاٌة ،صدى التراث الرسولً نفسه (كموانٌن اإلٌمان والصٌػ الطمسٌة فً
عصر ما بعد الرسل).

تربٌة
ممدمة
أوالً :هللا ٌربً شعبه
1.كما ٌربً أب ابنه:
2.إن تربٌة الرب اسرابٌل:
ثانٌاًٌ :سوع المسٌح مربً اسرابٌل
1.الموحً:
2.الفادي:
ثالثاً :الكنٌسة تتربّى وتربًّ
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1.الروح المدس المربً:
2.تعلٌم وتؤدٌب:
ممدمة
ٌتم تدبٌر هللا فً الزمن ،ولذا فإن الشعب المختار ال ٌبلػ ملء لامته ،أي الكمال ،إال
من خبلل نضج بطًء .ولد شبه المدٌس بولس "تدبٌر" الخبلص هذا بتربٌة :تربٌة
الطفل الذي ٌصٌر ٌافعاً .ولمد عاش بنو اسرابٌل تحت وصاٌة الشرٌعة كطفل ٌوجهه
ُمربّ ٍ ،حتى مجًء ملء األزمنة .عندبذ أرسل هللا ابنه الوحٌد ،لٌخلع علٌنا نعمة
التبنًٌ :شهد بذلن الروح الذي أعطً لنا (ؼبلطٌة  .)25 -24 :3 ،7 -1 :4ؼٌر
أن تربٌة بنً اسرابٌل لم تتم بمجًء المسٌح :فواجبنا أن "نصٌر اإلنسان الكامل
ونبلػ المامة التً توافك سعة المسٌح" (أفسس  .)13 :4فمنذ بداٌة العالم ،وحتى
نهاٌة األزمنة ٌموم العمل اإللهً على تربٌة الشعب المختار .وإذ ٌشرؾ المسٌحً
عن طرٌك إٌمانه على تداول التربٌة اإللهٌةٌ ،ستطٌع أن ٌبٌن مراحلها وٌبٌن
ممٌزات طبٌعتها .وٌمكن ربط هذا الموضوع بالمعلومات الواردة هنا وهنان فً
أبحاث هذا المعجم المتصلة بالموضوع :فالمحبة مثبلً ،وهً حوار بٌن شخصٌن،
"ٌعلّم وٌوحً وٌكشؾ وٌعظ ،وٌعد وٌعالب وٌكافا،
هً أساس كل تربٌة ،فالمربً
ِ
وٌعطً المثل .ومن أجل ذلن ٌجب أن ٌكون أمٌنا ً على مخططه ،وصبورا ً من أجل
النتابج المنشودة .ولكن ٌبدو أن من األفضل االلتصار على مفردات "التربٌة" فً
إطارها المحدود .إن كلمة "موسار" فً العبرٌة تعنً فً آن واحد التعلٌم (هبة
الحكمة) والتهذٌب (توبٌخ ،عماب) ،ونجدها فً كتب الحكمة مستخدمة بصدد التربٌة
العابلٌة ،وفً كتب األنبٌاء (وفً تثنٌة االشتراع) لوصؾ مولؾ من موالؾ هللا .لى
أن السبعٌنٌة ،بترجمتها كلمة "موسار" بلفظ  ، paideiaالٌونانٌة (راجع
disciplinaالبلتٌنٌة) ،لم تمصد مساواة التربٌة الكتابٌة بالتربٌة بالمفهوم الهللٌنً.
فالمربًّ فً هذا المفهوم هو رجل ٌحاول إٌماظ شخصٌة فر ٍد ما فً ظل أفك أرضً
محدود .وأما فً الكتاب الممدس ،فاهلل هو المربً المثالً األول ،الذي ٌحاول أن
ٌحصل على طاعة شعبه (وبالتبعٌة طاعة األفراد) للشرٌعة أو فً اإلٌمان ،طاعة
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مرنة ،وذلن ال بالتعلٌم فحسب ،بل عن طرٌك التجارب أٌضاً .فإن كانت التربٌة
التً ٌوفرها الحكماء أو األسرة تبدو علمانٌة ،إال أنه من سٌاق ما ورد فً كتب
الحكمة ،فً الوالعٌ ،تضح أنها تمصد أن تكون تعبٌرا ً عن التربٌة اإللهٌة (أمثال :1
 ،7سٌراخ  .)1 :1فاهلل هو مثال المربٌن ،عمله التربوي ٌتحمك على ثبلث مراحل،
تبٌن كٌؾ ٌنفذ المربً أكثر إلى أعماق من ٌربٌه.
أوالً :هللا ٌربً شعبه
1.كما ٌربً أب ابنه:
لد وصؾ الفكر المتضمن فً تثنٌة االشتراع مسلن هللا مع شعبه فً تحرٌره وتكٌٌفه
هكذا" :فاعلم فً نفسن أنه كما ٌإدب المرء ولده ،لد أدّبن الرب إلهن" (تثنٌة :8
 .)5ومن ٌموم بالبشارة ٌظهر نفسه أنه بمثابة ورٌث لؤلنبٌاء .لمد سبك هوشع فؤعلن:
ً ...إنً
"إذا كان اسرابٌل حبٌبا ً أحببته ...وأنا درجت إفرابٌم وحملتهم على ذراع ّ
أجتذبهم بحبال البشر بربط الحب ...وأم ّد له وأطعمه" (هوشع  .)4 -1 :11مثل هذا
الحب نلمسه فً تربٌة الطفل الذي وجد على لارعة الطرٌك ،بحسب استعارة
حزلٌال (حزلٌال  )16وذلن ما هو إالّ استنتاج منطمً بصور تعبٌرٌة من الوحً
األساسً" :كذا لال الرب :اسرابٌل ابنً البكر" (خروج  .)22 :4ومن أجل فهم
المضمون الممصود بهذه الكلماتٌ ،همنا معرفة اإلطار الثمافً الذي تجري خبلله
تربٌة النشىء عمد بنً اسرابٌل .فالتربٌة تتمٌز بمظهرٌن :فالؽاٌة هً الحكمة،
والوسٌلة المفضلة هً التهذٌب .المعلم علٌه أن ٌعلم تلمٌذه الحكمة ،والفطنة،
و"التؤدٌب" (أمثال  .)3 .)23 :23وٌعبر هذا اللفظ األخٌر بصفة خاصة عن ثمرة
التربٌة :إنها حسن التدبٌر ( )2 :1وأسلوب تصرؾ سلٌم فً الحٌاةٌ ،جب تفهمه
والحفاظ علٌه ( ،13 :4راجع  :)17 :10 ،23 :5على أنه لبلوغ الحٌاة ال ب ّد من
مطابمة الملب على "التؤدٌب" ( ،13 -12 :23راجع سٌراخ .)21 :21للوالدٌن
والمعلمٌن تجاه األطفال سلطان تمره الشرٌعة (خروج ٌ :)2 :)12 :20نبؽً السماع
لؤلب واألم (أمثال  ،)22 :23تفادٌا ً للتعرض لجزاءات صارمة ( 17 :30تثنٌة
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 .)21 -18 :21إن التربٌة فن صعب ،ألن السفه راسخ فً للب الصبً (أمثال
 ،)15 :22والمجتمع فاسد وٌجر إلى الشر(-20 :6 ،14 -7 :5 ،12 -10 :1
 ،)35حتى إن الوالدٌن ٌكونان متملبٌن بالهموم (سٌراخ .)11 -9 :42 ،6 -3 :22
من ثم تكون التوبٌخات أمراًًً ضرورٌاً ،وأكثر منها استخدام السوط ،ألنه ال ٌشترط
فٌه ،خبلفا ً لها ،تحٌّن ظروؾ مبلبمة" .أما السٌاط والتؤدٌب فهما فً كل ولت
حكمة" (سٌراخ  ،13 -1 :30 ،6 :22أمثال  .)14 -13 :23تلن هً الخبرة
األساسٌة التً تساعد على فهم أسلوب تربوي.
2.إن تربٌة الرب اسرابٌل:
تعكس فً الوالع مظهري فن التربٌة العابلٌة :تلمٌن الحكمة والتؤدٌب ،مع تحوٌرهما
لمواجهة الخطٌبة.أ) إن "دروس الرب" لشعبه هً اآلٌات -العبلمات التً تمت فً
صمٌم مصر ،وعجابب الصحراء ،وعمل التحرٌر العظٌم بجملته (تثنٌة -2 :11
مر بها فً أثناء مسٌرته خبلل
 .)7ومن ثم فعلى اسرابٌل أن ٌفكر فً المحنة التً ّ
جرب معاناة الجوع حتى ٌدرن أن "اإلنسان ال ٌحٌا بالخبز وحده ،بل
الصحراء :لمد ّ
بكل ما ٌخرج من فم الرب" .فمن خبلل اختباره التبعٌة الٌومٌة ،كان على اسرابٌل
أن ٌتعلم كٌؾ ٌعترؾ باهتمام الرب أبٌه برعاٌته :إنه خبلل األربعٌن سنة ،لم ٌبل
علٌه ثٌابه ،ورجله لم ترم (تثنٌة  .)6 -2 :8وكان الؽرض من وراء هذا االختبار
الكثٌؾ عما فً لرارة للب اسرابٌل ،وإلامة حوار مع الرب .وإلى جانب ذلن ،تُمدَّم
الشرٌعة هً األخرى على ّ
أن ممصدها هو التربٌة" :من السماء أسمعن الرب صوته
لٌعلمن" (تثنٌة  ،)36 :4لٌس ذلن تعبٌرا ً عن اإلرادة اإللهٌة فمط ،فً صورة وصاٌا
موضوعة ،بل لكً تكون على ٌمٌن بؤن هللا لد أحبن ( ،)38 -37 :4وٌرٌد أن
ٌمنحن "السعادة وطول األٌام فً األرض التً ٌعطٌن الرب إلهن مدى الدهر" (:4
ب ًٍ صالح ،فً وعده بالمكافؤة عن حفظ الشرٌعة .وأخٌرا ً فإن
 .)40وٌُعَ ُّد الرب كمر ّ ٍ
الشرٌعة -مثل المحبةٌ -جب أن تعنً حضور كلمة المإدّب ذاتها :فالكلمة لٌست فً
السماوات البعٌدة ،وال وراء البحار ،بل "بالمرب منن جداً ،فً فٌن وفً للبن"
(.)14 -11 :30ب) والتؤدٌب ،الذي لد ٌذهب من التهدٌد إلى العماب ،مارا ً
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بالتوبٌخٌ ،جب أن ٌضمن فاعلٌة "دروس الرب" ،ألن الخطٌبة لد صنعت من
اسرابٌل شعبا ً صلب الرلبة ،أشبه ما ٌكون بالسفه الراسخ فً للب الطفل .وعلى ذلن
ٌؤخذ الرب نبٌا ً من ٌده ،فٌتحول عن الطرٌك الذي ٌسٌر فٌه الشعب (إشعٌا ،)11 :8
وٌصٌر فم الرب ذاته ،ال ٌكؾ لٌبلً ونهاراً ،فً صبر ال ٌكل ،عن تذكٌر الناس
بإرادة هللا وحبه .وٌبٌن هوشع الطابع التربوي فً العمابات المرسلة من لبل الرب
(هوشع  ،)10 :10 ،12 :7مشٌرا ً إلى المحاوالت ؼٌر المجدٌة من جانب العرٌس،
فً سعٌه هكذا إلرجاع الخابنة ( ،)15 -4 :2راجع عاموس  .)11 -16 :4وٌعود
إرمٌا دون انمطاع إلى ذلن" :تؤدبً ٌا أورشلٌم" (إرمٌا  ،)8 :6ولكن عبثا ً لؤلسؾ:
فاألبناء المتمردون ال ٌمبلون الدرس ،وٌرفضون الخضوع للتعلٌم (28 :7 ،35 :2
صفنٌا  2 :3و" .)7لمد صلّبوا وجوههم أكثر من الصخر" (إرمٌا  .)3 :5ندبذذ
ٌتحول التؤدٌب إلى عمابٌ ،ضرب مباشرة (الوٌٌن  18 :26و 24 -23و،)28
ولكن بمدر معتدل ،ولٌس تحت طابلة الؽضب الذي ٌمتل (إرمٌا :30 ،24 :10
 ،28 :46 ،11راجع مزمور  ،)2 :38 ،2 :6فٌمكن أن ٌتبع ذلن االهتداء .فٌنبؽً
المروض" .وتنتهً ندامته
السرابٌل أن ٌعترؾ لاببلً" :أدبتنً كالعجل الؽٌر
ّ
بالتضرع" :أعدنً فؤعود ،فإنن أنت الرب إلهً" (إرمٌا  .)18 :31وٌعترؾ
صاحب المزامٌر بدوره بمٌمة التؤدٌب اإللهً" :فً اللٌالً وعظتنً كلٌتاي" (:16
ّ
تنبذن تؤدٌب المدٌر" (أٌوب
 ،)7وٌعلن الحكٌم" :طوبى للرجل الذي ٌإاخذه هللا فبل
 .)17 :5ذلن هو أسلوب هللا فً سٌاسته للشعوب (مزمور  10 :94راجع إشعٌا
.)26 -23 :28جـ) وهكذا إن التربٌة لن تكمل:إالّ ٌوم تحفظ الشرٌعة فً أعماق
الملب" :وال ٌعلّم بعد كل واحد لرٌبه ...ألن جمٌعهم سٌعرفوننً ،من صؽٌرهم إلى
كبٌرهم (إرمٌا  .)34 -33 :31إالّ أنه لبلوغ هذا الهدؾ ال مناص من ولوع التؤدٌب
على العبد" ،فتؤدٌب سبلمنا علٌه ،وٌشدخه شفٌنا" (إشعٌا  .)5 :53إذ ذان سٌنذرن
إلى أي مدى "حنّت أحشاء الرب إلٌه" عندما كان ٌنبؽً أن ٌبوح بتهدٌداته نحو "ابنه
الحبٌب" (إرمٌا  ،20 :31راجع هوشع ).9 -8 :11
ثانٌاًٌ :سوع المسٌح مربً اسرابٌل
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إن العبد ٌُم ّدِم نفسه بصورة "معلّم" ٌعلّم تبلمٌذه كؤبناء .وعن طرٌمه ٌعلن هللا
بشخصه إتمام ممصده .فضبلً عن ذلن فإن هذا العبد ٌحمل على نفسه التؤدٌبات التً
استحممناها ،ألنه هو مخلّص اسرابٌل .أجل ،لٌس ثمة مفردات نوعٌة خاصة لتؤكٌد
هذه الصورة المزدوجة ،ولكن لد ترشدنا إلٌها اإلعبلنات الرمزٌة الواردة فً العهد
المدٌم.
1.الموحً:
ٌكفً ،لمراجعة "األسلوب التربوي" الذي سلكه ٌسوع ،أن ننظر إلى الخلفٌّة التً
ٌمدمها لنا اإلنجٌلٌون ،وال سٌما متى :إن ٌسوع مربً إٌمان الرسل ٌمود تدرٌجٌا ً إلى
االعتراؾ بؤنه المسٌح .فتعلٌمه ،بحسب إنجٌل متىٌ ،نمسم لسمٌن كبٌرٌن .إن
بطرس "ابتداء من الٌوم" الذي فٌه اعترؾ بؤنه المسٌحٌ ،ؤخذ فً تعدٌل تصرفه
(متى  .)21 :16فالمسٌح ٌرٌد أن ٌمود معاصرٌه إلى أن ٌو ّحدوا بٌن شخصه
والملكوت المب ّ
شر به (راجع  .)17 :4وعلى ذلن فإنه ٌثٌر حول شخصه سإاالً،
بتعلٌمه الذي ٌمدمه بسلطان (متى  ،29 -28 :7مرلس  ،)27 :1وبمعجزاته (متى
 ،27 :8لوتا  ،)36 :4حتى إن أدى ذلن إلى أن ٌخامر ٌوحنا المعمدان شن (متى
 .)3 :11وهو ٌوزع تعلٌمه طبما ً لتمبل سامعٌه ،كما فً أمثاله ،التً ٌمصد بها ،ال
التعلٌم فحسب ،بل وإثارة أسبلة لشرحها (متى  13 -10 :13و ،)36حتى ٌتوصلوا
إلى "فهمها" ( .)51 :13وٌجعل التبلمٌذ" ٌتحممون من عجزهم ومن لدرته على
إعطاء الخبز فً الصحراء ( ،)21 -15 :14وٌستخلص من الخبز درسا ً كان ٌنبؽً
أن "ٌفهموه" ( ،)12 -8 :16وٌشركهم فً رسالته بعد تزوٌدهم بتعلٌمات محددة
( ،)16 -5 :10وٌدعوهم لتمدٌم حساب عن العمل الذي تولوا تنفٌذه (مرلس :6
 ،30لولا  .)17 :10وبعد ذلن ٌستطٌع ،ولد اعترفوا به أنه المسٌح ،أن ٌكشؾ لهم
سرا ً ٌصعب علٌهم لبوله أال وهو سر الصلٌب .وتصبح تربٌته أكثر تشددا ً فً
مطالبها ،فٌإدّب بطرس الذي ٌجرإ وٌعاتبه (متى  ،)23 -22 :16وٌرثً لعدم
إٌمان التبلمٌذ ( ،)17 :17ولكن مع بٌان سبب فشلهم ( ،)20 -19 :17وٌستخلص
الدرس من الحسد الذي ٌظهر فً صؾ الجماعة الصؽٌرة ( .)28 -24 :20إن كل
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تصرفه ٌكاد ٌكون تربٌة تهدؾ إلى نمش الدروس فً النفوس نمشا ً نهابٌاً :من هذا
المبٌل أٌضا ً سإاله الثبلثً لبطرس" :أتحبنً؟" ،ولد أراد به أن ٌشفً ما فً للبه من
جرح تركه اإلنكار المثلث (ٌوحنا ).17 -15 :21
2.الفادي:
إن ٌسوع لم ٌكتؾ بؤن ٌمول ما بجب عمله ،فهو كرب كامل ،لد أعطى المثال .فهكذا
أعطانا مثاالً عن الفمر ،فمن ٌكن له حجر ٌسند إلٌه رأسه (متى  ،)20 :8وعن
األمانة نحو الرسالة ،فتإدي به إلى الولوؾ فً مواجهة الٌهود ورإسابهم ،فٌطرد
مثبلً الباعة من الهٌكل ،وستجلب هذه الؽٌرة علٌه الموت (ٌوحنا  ،)17 :2وعن
المحبة األخوٌة فٌؽسل هو نفسه أرجل تبلمٌذه ،وهو المعلم (ٌوحنا .)15 -14 :13
و بما أن هدا المثل ٌذهب إلى أبعد من ذلنٌ ،جعل ٌسوع نفسه واحدا ً مع من ٌنبؽً
أن ٌرٌهم ،عندما ٌتحمل بنفسه "التؤدٌب" والعماب الوالع عبإه علٌهم (إشعٌا :53
 ،)5وٌحمل أسمامهم (متى ٌ )17 :8رفع خطٌبة العالم (ٌوحنا  .)29 :1على هذا
النحو فمد شاء أن ٌختبر ضعفنا ،هو الذي "امتحن فً كل شًء مثلنا ما عدا
الخطٌبة" (عبرانٌٌن  ،)15 :4وهو الذي "تعلّم الطاعة ،وهو االبن بما لمً من
األلم ...وجعل كامبلً" ( .)9-8 :5وبذبٌحته ،أكمل ٌسوع تربٌة اسرابٌل ،ولمد فشل
فً الظاهر ،وهو الذي كان لد سبك وأعلن كل ما سٌحدث له (ٌوحنا .)4 -1 :16
ولكنه لم ٌستطع بنفسه أن ٌجعل تبلمٌذه ٌفهمونه تماما ً (ٌوحنا  ،)13 -12 :16إنه
لخٌر لهم أن ٌنطلك وأن ٌترن المكان للروح المدس ().8 -7 :17
ثالثاً :الكنٌسة تتربّى وتربًّ
1.الروح المدس المربً:
إن البارللٌط هو الذي ٌمود فعبلً عمل هللا التربوي إلى كماله األخٌر .فالشرٌعة لم تعد
بعد مإدبا ً لنا (ؼبلطٌة  ،)2 :4 ،19 :3بل الروح ،المابم فً باطننا تماماً ،هو الذي
ٌجعلنا نمول" :ابا أٌها اآلب" (ؼبلطٌة  :)6 :4فنحن لم نعد بعد عبٌداً ،بل أحٌاء
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(ٌوحنا  ،)15 :15وأبناء (ؼبلطٌة  .)7 :4ذلن هو العمل الذي ٌحممه البارللٌط
بتنبٌه ذاكرة المإمنٌن إلى تعالٌم ٌسوع (ٌوحنا  ،)15 -13 :16 ،26 :14وبدفاعه
عن لضٌة ٌسوع ضد العالم الذي ٌمارس االضطهاد ( .)11 :8 :16إن الجمٌع
حٌنذان "سٌلبّون" نداء اآلب ( .)45 :6تلن هً فاعلٌة المسحة على للب المسٌحً
(ٌوحنا  .)27 -20 :2والمربً الحمٌمً ،فً النهاٌة ،هو هللا ؼٌر المنظور كلٌة
والكابن فً باطن اإلنسان.
2.تعلٌم وتؤدٌب:
ومع ذلن فإنه إلى نهاٌة األزمنة تحتفظ التربٌة بطابعها التؤدٌبً ،الذي كانت تبدو
علٌه فً العهد المدٌم .فالرسالة إلى العبرانٌٌن تذكر المسٌحٌٌن" :إن هللا ٌعاملكم
معاملة البنٌن ،وأي ابن ال ٌإدبه أبوه؟ فإذا لم ٌكن لكم نصٌب فً هذا التؤدٌب كنتم
أوالد زانٌة ،ال بنٌن" (عبرانٌٌِن  .)8 -7 :12وعلى ذلن ٌنبؽً أن نتولع افتماد هللا
لنا بالتؤدٌب ،إذا كنا فاترٌن (رإٌا  .)9 :3ومثل هذه األحكام اإللهٌة ،التً ال تمتل
( 2كورنتس  ،)9 :6تعفٌنا من اإلدانة بالهبلن ( 1كورنتس  ،)32 :11و بعد أن
نتؤلم ،تهبنا فً النهاٌة الفرح (عبرانٌٌن  .)11 :12والكتب الممدسة كذلن هً
مصدر للتعلٌم والتؤدٌب ( 1كورنتس  ،11 :10تٌطس  2 ،12 :2تٌموتاوس :3
 .)16وبولس نفسه ٌربً مراسلٌه بدعوتهم لبللتداء به ( 1تسالونٌكً 2 ،16 :1
تسالونٌكً  1 ،9 -7 :3كورنتس  .)1 :11 ،16 :4وأخٌراً ،فإن على المإمنٌن أن
ٌمارسوا عمل التؤدٌب األخوي ،طبما ً لوصٌة الرب ٌسوع (متى  ،15 :18راجع 1
تسالونٌكً  2 ،14 :5تسالونٌكً  ،15 :3كولسً  2 ،16 :3تٌموتاوس ،)25 :2
ذلن ما كان ٌفعله بولس بموة ،دون أن ٌخشى استخدام العصا ( 1كورنتس :14
 ،)21وأن ٌإلم إذا لزم األمر ( 2كورنتس  ،)11 -8 :7مإاخذا ً ومحذرا ً أوالده ببل
انمطاع ( 1كورنتس  ،14 :4أعمال  .)3 1 :20وما الوالدون بصدد تربٌة أبنابهم،
إالّ وكبلء عن هللا المربً الواحد ،وال ٌنبؽً أن ٌؽٌظوا أوالدهم ،بل ٌإنبوهم
وٌإدبوهم على ؼرار طرٌمة هللا نفسه (أفسس ).4 :6
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تشتٌت
ممدمة
ٌكون األمة الواحدة:
1.تشتٌت الشعب الذي ّ
تفرق الشعب -الكنٌسهَ:
ّ 2.
ممدمة
ّ
إن تشتٌت البشرٌّة على وجه األرض ٌبدو منذ فصول كتاب التكوٌن األولى .وكؤنه
حدث ٌسوده االلتباس .فإن كان ٌحدث نتٌجة البركة اإللهٌة التً تدفع اإلنسان إلى أن
ٌتكاثر وٌمؤل األرض (تكوٌن  ،1 :9راجع  ،)28 :1فإنّه ٌت ّم فً إطار الوحدة .وإن
وأول انفصال بٌن أفراد البشرٌّة
كان عمابا ً على الخطٌبة فٌصبح عبلمة االنمسامّ ،
(تكوٌن  .)8 -7 :1هذه النظرة المزدوجة ترد فٌما بعد خبلل تارٌخ الخبلص.
ٌكون األمة الواحدة:
1.تشتٌت الشعب الذي ّ
اختار هللا لنفسه شعبا ً ومنحه أرضاً .ؼٌر ّ
أن اسرابٌل تشتّت بسبب عدم أمانته نحو
هللا ( 2ملون  ،)23 -7 :17فٌعود إلى السبً كما كان فً الماضً فً مصر (تثنٌة
 .)68 -64 :28لمد عّبرت الترجمة السبعٌنٌّة عن المصابب التً صاحبت السبً
بكلمة( ، diasporaتثنٌة  ،4 :30 ،25 :28اشعٌا  ،)...6 :49وهذا اللفظ الذي
أصبح ٌعنً "التشتّت" سٌطلك فٌما بعد على مجموع الٌهود الذٌن كانوا منتشرٌن فً
التفرق لد استهدؾ التطهٌر (حزلٌال ،)15 :22
العالم الوثنً بعد سبً بابل .هذا
ّ
وبعد أن ٌت ّم التطهٌر سٌتحمّك التج ّمعٍ (حزلٌال  .)24 :36ورٌثما ٌت ّم ذلنٌ ،بمى
التفرق أمرا ً مإلما ً ٌملك النفوس التمٌّة (مزمور  :)44فلٌؤت الولت حٌث ٌجمع هللا
ّ
شمل شعبه (سٌراخ  .)10 :36ؼٌر ّ
الشر خٌرا ً ٌفوله:
أن هللا ٌُخرج من هذا
ّ
ّ
الحك إلى الؽرباء (طوبٌا  .)6 -3 :17فمنذ
فاسرابٌل المشتّت ٌحمل معرفة اإلٌمان
زمن السبً ٌبدأ التبشٌر باإلٌمان (إشعٌا  .)3 :56وٌرؼب كتاب الحكمة فً العصر
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الٌونانً .فً أن ٌسمعه الوثنٌّونّ ،
ألن هذه فً رأٌه هً دعوة اسرابٌل (حكمة :18
 .)4وفً هذا التطلّع الجدٌد ٌحاول اسرابٌل أن ٌتخلّى عن وضعه كؤ ّمة ،لٌتّخذ
صورة الكنٌسة :لم تعد السبللة بل اإلٌمان هو الذي ٌضمن له الوحدة الحٌّة التً
تتجلّى فً حركات الح ّج إلى أورشلٌم (أعمال ).11 -5 :2
تفرق الشعب -الكنٌسهَ:
ّ 2.
مع المسٌح سٌتجاوز شعب هللا حدود اإلطار المومً الٌهودي لٌصبح بالفعل كنٌسة:
ّ
إن الروح ٌإ ّكد ٌوم العنصرة اإلتّحاد بٌن األمم ،إذ ٌهب معرفة األلسن والمحبّة .فمنذ
اآلن فصاعداً ،لم ٌعد البشر لٌعبدوا هللا هنا أو هنان ،ولكن "بالروح والحك" (ٌوحنّا
ٌ ،)24 :4عبدون هللا الذي ٌو ّحد بنً البشر ،ولم ٌعد المإمنون ٌخشون االضطهاد
الذي ٌشتّتهم بعٌدا ً عن أورشلٌم (أعمال  ،)19 :11 ،1 :8وسوؾ ٌعملون على
إشعاع إٌمانهم ،كما أمرهم المسٌح المابم من بٌن األموات بؤن ٌجمعوا ك ّل األمم فً
إٌمان واحد ،بواسطة معمودٌّة واحدة (متّى  .)20 -19 :28هنان إذن تشتٌت آخر
تفرق الٌهودٌ ،رٌده هللا فً سبٌل اهتداء العالم .وهذا الشتات هو الذي
ٌح ّل مح ّل ّ
ٌو ّجه إلٌه ٌعموب رسالته (ٌعموب  ،)1 :1وهم الذٌن ٌعود بطرس فٌجدهم ضمن
ٌكونون مع الٌهود المإمنٌن شعب هللا الجدٌد (1
الوثنٌٌّن المهتدٌن لئلٌمان ،م ّمن ّ
بطرس  ،)1 :1من أجل إعادة البشرٌّة المشتّتة إلى الوحدة (أعمال ّ )11 -1 :2
ألن
وحدة "اإلٌمان" فً نظر المسٌحٌٌّن تنتصر على التفرلةّ .
نن أبناء هللا تجمعهم ذبٌحة
المسٌح (ٌوحنا  :)52 :11ومن اآلن ٌجذبهم "المسٌح الذي رفع من األرض" إلٌه
حٌثما ٌكونون (ٌوحنا  )32 :12مانحا ً إٌّاهم روح المحبّة الذي ٌجمعهم فً جسده
الواحد ( 1كورنتس ).12

تعلٌم
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ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :أشكال مختلفة للتعلٌم
ثانٌاًٌ :هوه ،المعلم األسمى
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح المعلم
ثانٌاً :التعلٌم الرسولً
ممدمة
فً كبل العهدٌنٌ ،رتكز اإلٌمان على وحً إلهًٌ ،حمله األنبٌاء (األنبٌاء بالمعنى
العام للكلمة) .إالّ أن هذا الوحً ٌجب أن ٌصل إلى معرفة الناس بكل تفاصٌله
ونتابجه العملٌة .ومن هنا تبرز أهمٌة دور التعلٌم فً شعب هللا :دور ٌمدّم علم
األشٌاء اإللهٌة ،عن طرٌك التلمٌن .هنا التعلٌم هو ،بادئ ذي بدء ،بشارة تعلن
خبلص هللا ،كما ٌتحمك فً التارٌخ) ، (Kerygmeثم إنه ٌمدّم عن الخبلص مفهوما ً
أكثر عمماً ،وٌبٌن كٌؾ تحمك عملٌا ً حالة العهد الذي ألامه هللا ،فً مختلؾ أوضاع
حٌاتنا.
العهد المدٌم
فً العهد المدٌمٌ ،تم هذا الدور بطرق شتى ،تبعا ً لصفة الذٌن ٌمومون به .إالّ أن هللا،
من خبلل هإالء جمٌعاً ،هو الذي ٌعلّم شعبه على الدوام.
أوالً :أشكال مختلفة للتعلٌم
1.إن رب األسرة مسبول عن تربٌة أوالده ،وعلٌه بهذه الصفة أن ٌنمل إلٌهم التراث
الدٌنً لتارٌخهم الوطنً .ولٌس الممصود من ذلن أن ٌلمّنهم تعلٌما ً متعمماً ،بل تعلٌما ً
أولٌاًٌ ،حوي عناصر اإلٌمان األساسٌة ،ألصد تعلٌما ً أخبللٌا ً ٌنصبّ حول الشرٌعة
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كررها على بنٌن" (تثنٌة :11 ،7 :6
اإللهٌة" :هذه الكلمات التً أنا آمرن بهاّ ،
 ،)19تعلٌما ً طمسٌا ً وتارٌخٌاً ،فٌنتهز فرصة أعٌاد شعب إسرابٌل ،لشرح معناها
وٌستعٌد ذكرى الحوادث الجلٌلة إلى ٌحتفلون بها ،مثل ذبٌحة الفصح (خروج :12
 ،)26وطموس الفطٌر (خروج  )8 :13الخ .إن أسبلة األطفال بخصوص العادات
والطموس تمود األب طبٌعٌا إلى تعلٌمهم لانون اإلٌمان اإلسرابٌلً (تثنٌة -20 :6
 .)25كما أن على األب أٌضا ً أن ٌعلم أوالده األناشٌد المدٌمة ألنها تش ّكل جزءا ً من
التراث (تثنٌة  19 :31و 2 ،22صموبٌل  .)19 -18 :1وهكذا ٌبدأ التعلٌم الدٌنً
فً إطار األسرة .2.وللكهنة فً هذا الحمل مسبولٌة أوسع .وبما أنهم مكلّفون
بموجب وظٌفتهم باالهتمام بشبون العبادة والشرٌعة ،فإنهم بصفتهم هذه ٌمومون
بدور تعلٌمً .على جبل سٌناء ،استلم موسى الشرٌعة ومع الشرٌعة مهمة تعرٌفها
للشعب ،وعلى ذلن النحو ،صار موسى أول معلم فً إسرابٌل (خروج 3 :24
و .)12وعلى البلوٌٌن بدورهم ،مهمة تعلٌم هذه الشرٌعة وتفسٌرها حتى ٌمكن
تطبٌمها فً الحٌاة (تثنٌة  ،10 :33 ،11 -10 :17راجع  2أٌام  .)3 :15ولد لام
رجل كصموبٌل بهذا الواجب بضمٌر حً ( 1صموبٌل  .)23 :12كما أن كهنة
آخرٌن أهملوا هذا الواجب ،فاستحموا توبٌخ األنبٌاء (هوشع  ،1 :5 ،6 :4إرمٌا :5
 ،31مبلخً  .)7 :2اإلطار الوالً لهذا التعلٌم هو األعٌاد التً ٌحتفلون بها فً
المعابد ،كحفل تجدٌد العهد فً شكٌم (تثنٌة ٌ ،10 -9 :27شوع  ،)24 -1 :24ولن
تكون إذاعة الشرٌعة على ٌد عزرا إالّ صورة مماثلة له (نحمٌا ٌ .)8نصببّ تعلٌم
الكهنة على الشرٌعة التً ٌجب لراءتها وشرحها (تثنٌة  ،)13 -9 :31وعلى تارٌخ
التعلٌم لٌحمل
المصد اإللهً (راجع ٌشوع  .)24وطبٌعً أن ٌصحب اإلرشا ُد
َ
الشعب على أن ٌحٌا حٌاة اإلٌمان وٌنفذ الشرٌعة عملٌاً .ونجد صدى لهذه الكرازة
الكهنوتٌة فً الفصول  4إلى  11من كتاب تثنٌه االشتراع ،حٌث نبلحظ
اصطبلحات كثٌرة تفٌد التعلٌم" :اسمع ٌا اسرابٌل" (تثنٌة " ،)1 :5 ،1 :4اعلم"..
س ْل" ،)32 :4( "...احذر أن تنسى .)12 -11 :8 ،9 :4( "...فمن
(َ " )39 :4
ٌعرؾ الكهنة شعب إسرابٌل بكلمة هللا لكً تكون على الدوام
األهمٌة بمكان أن ّ
نصب عٌنٌه (تثنٌة  .3.)21 -18 :11أما األنبٌاء فلهم رسالة مختلفة .فهم ال
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ٌستمون كلمة هللا التً ٌبلّؽونها ،من التملٌد المتوارث بل ٌستلمونها من هللا مباشرة،
ّ
ّ
ٌمت إلى
وٌعزون ...كل هذا ،ال
وإذ هم ٌعلنونهاٌ ،توعدون ،وٌعظون ،وٌعدون،
التعلٌم مباشرة ،ومعٍ ذلن ٌستند األنبٌاء دوما ً على مبادئ تعلٌمٌة معروفة سابما ً
(لارن هوشع  2 -1 :4والوصاٌا العشر) معٌدٌن إلى األذهان مواضٌعها األساسٌة.
ولؤلنبٌاء تبلمٌذ ٌذٌعون نبإاتهم ،فتؤتً رسالتهم لتضاؾ إلى التعلٌم المتوارث،
إلثراء معطٌاته .وعلى هذا النحوٌ ،دخل التعلٌم النبوي نفسه فً إطار التملٌد .هذا
وال ٌخفى أن هنان تواصبلً بٌن نبً وآخرٌ ،برزه إرمٌا صراحة (إرمٌا .)8 :28
وٌظهر ذلن بنوع ملموس عندما ٌؤخذ نبً ما ،لتمدٌم رسالته ،عبارات ٌستعٌرها ممن
سبموه (كما ٌفعل حزلٌال بالنسبة لكتاب إرمٌا) ،أو عندما ٌمبل كتبة "تثنٌة االشتراع"
التفسٌر النبوي للتارٌخ وٌدمجونه فً نظرٌتهم البلهوتٌة .4.مإلفو كتب الحكمة:
الحكماء .معلمون بطبٌعتهم( ،جامعة  )9 :12وٌمومون إزاء تبلمذتهم بدور تربوي،
ال ٌختلؾ عن الدور الذي ٌموم به كل أب نحو أبنابه (سٌراخ  ،3 :30راجع أمثال
 17 -1 :4 ،21 :3و ،)...2.ووٌل للتبلمٌذ الذٌن ال ٌسمعون لهم (أمثال -12 :5
 !)13وٌبدو تعلٌم "الحكمة" مستندا ً إلى خبرة األجٌال ،أكثر منه إلى الكلمة اإللهٌة
إال أنه بالتدرٌج ٌستوعب أٌضاً ،محتوى الشرٌعة والكتب النبوٌة ،وٌفصلها لصالح
الجمٌع .وهكذا ،ولد تؽذى المعلم بالتعلٌم المتوارث .فهو ٌرٌ ِد أن ٌسلّم "أبناءه"
الحكمة الحمٌمٌة (أٌوب  )33 :33والمعرفة ،ومخافة الرب (أمثال  ،5 :2مزمور
 ،)12 :33وباإلٌجاز ،المعرفة الدٌنٌة الضرورٌة للحٌاة السعٌدة .أو لٌس بتعلٌمه
المنافمٌن طرق الربٌ ،مودهم إلى التوبة (مزمور )15 :51؟ وهكذا نرى أن الجهد
التعلٌمً المبذول فً أوساط الكتبة ٌلحك بدوره بالجهد المبذول من الكهنة واألنبٌاء.
فً "منزل التؤدٌب" (سٌراخ ٌ ،)23 :51لمً المعلمون على الجمٌع تعالٌم راسخة
(سٌراخ  )26 -25 :51تسمح لهم بؤن ٌجدوا هللا.
ثانٌاًٌ :هوه ،المعلم األسمى
ٌ1.همنا أن نكتشؾ من وراء كل هإالء المعلمٌن البشرٌٌن ،المعلم األوحد الحمٌمً
الذي منه ٌستمدون جمٌعا ً سلطتهم ،أال وهو ٌهوه .فهو الذي ٌلهم موسى واألنبٌاء.
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كما أن كلمته هً التراث نفسه الذي ٌسلمه لنا ،أرباب األسر واألنبٌاء والحكماء.
وهو تعالى الذي من خبلل هإالءٌ ،علّم الناس المعرفة والحكمة ،بتعرٌفهم طرله
وشرٌعته (مزمور  .)12 -10 :92 ،9 :25وبواسطة حكمته التً تتمثّل كشخص،
ٌخاطب الناس لتعلٌمهم (أمثال  11 -1 :8و ،)36 -32كما ٌفعل أي نبً أو أي
معلم ،وبها ٌحصل البشر على كل خٌر (حكمة  .)13 -11 :7و لذا ٌدرن كل
ٌهودي تمً أن هللا هو مصدر تعلٌمه منذ صباه (مزمور  ،)17 :71وهو فً ممابل
ذلنٌ ،سؤله دون انمطاع أن ٌعلّمه طرله ووصاٌاه ومشٌبته (مزمور :143 ،4 :25
 7 :119 ،10و 12الخ) .وانفتاح الملب هذا للتعلٌم اإللهً ٌفوق ببل لٌاس المعرفة
النظرٌة للشرٌعة والكتب الممدسة ،فإنه ٌفترض التصالا ً حمٌماًٌ ،سمح بإدران رسالة
هللا بعمك ،وبتنفٌذها عملٌا ً فً الحٌاة .2.ومع ذلن ،لم ٌتّسم دوما ً مولؾ شعب
حول الشعب المفا ،ورفضوا لبول
إسرابٌل تجاه هللا بطاعة الملب هذه .فكثٌرا ً ما ّ
تعالٌمه ،التً لم ٌكؾ عن إلمابها علٌهم (إرمٌا  .)23 :32ولهذا السبب أنزل هللا
العموبات الرادعة على أتباعه المتمردٌن .لكً ٌتدارن هللا لساوة الملب هذه ،فهو ٌعد
بواسطة أنبٌابه ،أنه ،فً األزمنة األخٌرة ،سٌظهر للناس كالمعلم األمثل (إشعٌا :30
 ،)21 -20وأنه سٌعمل فً أعماق كٌانهم ،بحٌث أنهم سٌعرفون شرٌعته دون ما
حاجة إلى أن ٌعلمها بعضهم بعضا ً (إرمٌا  .)34 -33 :31وفً لبولهم التعلٌم من
هللا مباشرة ،سٌجدون السعادة (إشعٌا  .)13 :54تلن نعمة سامٌة ستكلل بنجاح كل
الجهود المبذولة فً التعلٌم من لبل المرسلٌن من هللا ،وبالتالً ،ستنال صبلة مرنمً
المزامٌر استجابتها الكاملة.
العهد الجدٌد
إن السٌد المسٌح هو المعلم المثالً .وهو إذا ً ٌؤتمن رسله على كلمته ،فٌكلّفهم برسالة
تعلٌمٌة تواصل رسالته.
أوالً :المسٌح المعلم
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ٌ1.ولً السٌد المسٌح ،فً حٌاته العلنٌة ،لسطا ً وافرا ً من نشاطه للتعلٌم .إنه ٌعلّم فً
المجامع (متى ٌ ،//23 :4وحنا  ،)59 :6وفً الهٌكل (متى ٌ ،//23 :21وحنا :7
 )14وٌموم بهذه المهمة فً مناسبة األعٌاد (ٌوحنا  ،)20 :8بل وكل ٌوم (متى :26
 .)55ال تختلؾ أنماط تعلٌمه عن تلن التً ٌستخدمها معلمو الناموس عند بنً
إسرابٌل ،منهم من عاشرهم أثناء شبابه (لولا  ،)46 :2ومنهم من تجمعهم به
الصدؾ (ٌوحنا  2 -1 :3و ،)10وٌوجهون إلٌه األسبلة أكثر من مرة (متى :22
 17 -16و .)//36لذلن ٌلمب الجمهور ٌسوع ،أسوة بالكتبة ،بلمب رابً أي معلم،
وهو بمبل هذا اللمب (ٌوحنا  ،)13 :13مع أنه ٌوبخ كتبة عصره على جرٌهم
وراءه ،كما لو لم ٌكن للناس معم واحد ،إال وهو هللا (متى  .2.)8 -7 :23وإن ظهر
ٌسوع للجماهٌر كؤي معلم آخر من المعلمٌن ،إالّ أنه ٌتمٌز عنهم من عدة وجوه.
فتارة ٌتكلم وٌتصرؾ كنبً .وتارة ٌمدّم نفسه كمفسر رسمً للشرٌعة التً جاء ال
لٌبطلها بل لٌكملها (متى  .)17 :5وبخصوص ذلن ،فإنه ٌعلم بسلطان فرٌد (متى
 ،)//54 :13على خبلؾ الكتبة الذٌن كانوا ٌكتفون باالعتماد على سلطة المدماء
(متى  .)//29 :7باإلضافة إلى ذلنٌ ،حمل تعلٌمه طابعا ً من الجدة ٌذهل السامعٌن
(مرلس  ،)18 :11 ،27 :1سواء كان التعلٌم خاصا ً بإعبلن الملكوت أم بمواعد
السلون التً ٌمدّمها .فهو إذ ٌترن جانبا ً المشاكل المدرسٌة المختلفة الخاصة بتمالٌد
ٌعرؾ الناس رسالة هللا
بشرٌة وٌرفضها (راجع متى ٌ ،)//9 -1 :15رٌد أن ّ
األصٌلة ،وٌحملهم على لبولهاٌ .3 .كمن سر هذا االتجاه الجدٌد كل الجدّة فً كون
تعلٌمه ،على خبلؾ المعلمٌن الرسمٌٌن ،لٌس منه بل من الذي أرسله (ٌوحنا :7
 .)17 -16أو ال ٌمول إال ما ٌعلّمه له اآلب (ٌوحنا  .)28 :8ولذا فمبول تعالٌمه
ٌعنً إطاعة هللا نفسه .إالّ أنه للوصول إلى ذلن ،فبل بد من استعداد ما فً الملب،
ٌجعل السامعٌن ٌمٌلون إلى إتمام اإلرادة اإللهٌة (ٌوحنا  .)17 :7ومن ناحٌة أخرى
أكثر أهمٌة ،فبل بد من لبول تلن النعمة الباطنٌة التً ،طبما ً لوعد األنبٌاء ،تجعل
اإلنسان ٌتجاوب مع تعالٌم هللا (ٌوحنا  0)45 -44 :6إننا هنا نلمس سر الحرٌة
البشرٌة فً صراعها مع النعمة ،هذا الصراع الذي ٌجعل كلمة المسٌح -المعلم
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تصطدم بالعمى اإلرادي ،عند أولبن الذٌن ٌدّعون أنهم ٌبصرون وهم ال ٌبصرون
(راجع ٌوحنا ).41 -39 :9
ثانٌاً :التعلٌم الرسولً
1.أرسل ٌسوع ،خبلل حٌاته العلنٌة ،تبلمٌذه فً بعثات تبشٌرٌة ولتٌة ،تتعلك
بإعبلن بشارة الملكوت ،دون الدخول فً التفاصٌل التعلٌمٌة (متى  .)//7 :10ولم
ٌكلّفهم بؤمر محددٌ ،جعل منهم فً آن واحد "مبشرٌن ورسبلً ،ومعلّمٌن" إالّ بعد
لٌامته (راجع  2تٌموتاوس " :)11 :1اذهبوا ،وتلمذوا جمٌع األمم ...وعلّموهم أن
ٌحفظوا كل ما أوصٌتكم به" (متى  .)20 -19 :28و للمٌام بهذه المهمة ،ذات
األبعاد الشاسعة ،وعدهم ٌسوع بإرسال الروح المدس ،الذي سٌعلمهم كل شًء
(بوحنا  .)26 :14وإذ تتلمذوا للروحٌ ،صبحون تبلمٌذ كاملٌن للمسٌح ،وبذلن
ٌسلّمون للناس تعلٌما ً ال ٌؤتً من عندهم ،بل من عند هللا .من أجل ذلن ٌمكنهم أن
ٌتكلموا بسلطان :إذ سٌكون الرب نفسه معهم إلى منتهى الدهور (متى ،20 :28
ٌوحنا ).19 -18 :14

تقوى
ممدمة
العهد المدٌم
1.الموى فً العبللات البشرٌة:
2.التموى فً عبللاتنا باهلل:
العهد الجدٌد
1.لوى المسٌح:
2.تموى المسٌحً:
ممدمة
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التموى ،فً عرؾ المعاصرٌن ،هً األمانة فً أداء الواجبات الدٌنٌة ،الممتصرة
ؼالبا ً على الرٌاضات التموٌة .وأما فً الكتاب الممدس ،فلها معنًى أوسع ،فهً تشمل
أٌضا ً عبللات اإلنسان بسابر البشر.
العهد المدٌم
1.الموى فً العبللات البشرٌة:
ثٌر التموى (فً العبرٌة" :حٌسٌدد )" hesedأوالً إلى العبللات المتبادلة بٌن
األلارب (تكوٌن  )29 :47واألصدلاء ( 1صموبٌل  ،)8 :20والحلفاء (تكون:21
 .)23إنها رباط ٌستوجب مساعدة متبادلة فعّالة وأمٌنة .وتدل عبارة "صنع حٌسٌد/
إٌمٌت" على أن التموى تظهر فً األعمال .وفً مزدوج كلمتً "حٌسٌد /إٌمٌت" أي
"تموى /أمانة" (تكوٌن  ،49 :24أمثال  ،28 :20مزمور ٌ ،)10 :25تداخل
اللفظان :فٌشٌر ثانٌهما إلى استعداد فً النفس بدونه ال ٌستمٌم الصبلح ،الذي ٌعبّر
عنه اللفظ األول ،بمعناه كامبلً .وفً السبعٌنٌة حٌث ٌترجم حٌسٌد بلفظ =( eleos
شفمة)ٌ ،بدو أن جوهر التموى لوامه الصبلح الرحٌم.
2.التموى فً عبللاتنا باهلل:
إن هذا الرباط البشري الموي إلى هذا الحد المابم فً لفظ "حٌسٌد" ٌبٌح لنا إدران
ذلن الرباط الذي ألامه هللا بٌنه وبٌن شعبه ،بموجب العهد .وممابل تموى هللا ،أي
إزاء حبه الرحٌم إلسرابٌلِ ،بكره (خروج ،6 :34راجع  ،22 :4إرمٌا ،3 :31
إشعٌا ٌ ،)10 :54نبؽً التجاوب بتموى أُخرى ،هً تعلَّك إسرابٌل ال َبنَوي ،الذي
تترجمه طاعته األمٌنة ،وعبادته بمحبة (راجع تثنٌة  .)13 -12 :10بالنتٌجة ،من
هذه المحبة البادٌة نحو هللاٌ ،نبؽً أن تنشؤ محبة أخوٌة بٌن البشر ،بااللتداء بصبلح
هللا وباهتمامه بالمساكٌن .ومن ثم فإن مٌخا ،فً تعرٌفه للتموى الحمٌمٌةٌ ،جمع بٌنها
وبٌن العدالة والمحبة والتواضع (مٌخا  .)8 :6وهذا التعرٌؾ هو تعرٌؾ األنبٌاء
والحكماء .فعند هوشع،ال تموم التموى على ممارسة الطموس ،بل على المحبة الدافعة
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لها (هوشع  =6 :6متى  ،)13 :9التً ال تنفصل عن البر (هوشع )7 :12
واألمانة ،نحو الشرٌعة (هوشع  .)2 -1 :4 ،22-21 :2عند إرمٌا إن اللله ٌمدّم لنا
نفسه كمثال للتموى والعدالة (إرمٌا  .)24 :9وعند ؼٌرهما ،تكون التموى ممتهنة
متى كان الفمراء مضطهدٌن والعدالة مهدورة (مٌخا  ،2 :7إشعٌا  ،1 :57مزمور
 .)6-2 :12العبادة من جانب اإلنسان التمً (بالعبرٌة حاسٌدد ،وبالٌونانٌة hosios
أوٌُ ، euseebesعبّر عنها فً المزامٌر بتسبٌح ُمحبّ  ،كله ثمة وفرح (مزمور
ٌ ،)149 ،24 :31بدي تعظٌما ً لتموى هللا (مزمور  .)103ومع ذلن فإن هذه
العبادة ال تكون ممبولة إالّ إذا الترنت باألمانة (مزمور  .)50وٌعطً هللا الحكمة
(سٌراخ  )33 33 :43لؤلتمٌاء الذٌن ال ٌفصلون العبادة عن المحبة (سٌراخ :35
 ،)10 -1وٌستخلصون الفابدة من كل الخٌرات التً خلمها هللا (سٌراخ .)27 :39
هذه التموى الكاملة ،هً التً كانت ،فً عهد المكابٌٌن ،تحًٌ الحسٌدٌن (من
حسٌدٌم" :أتمٌاء"؛  1مكابٌٌن  :)42 :2إنهم ٌكافحون فً سبٌل إٌمانهم حتى الموت،
والتموى التً تجعلهم ألوٌاء إنما تموم على ٌمٌن من أمر المٌامة ( 2مكابٌٌن :12
 .)45تلن هً أٌضا ً "التموى األعظم لدرة من كل شًء" التً تتؽنى الحكمة
بنصرها فً الدٌنونة األخٌرة (حكمة  ،12 :10راجع تعارض لف َ
ظ ًْ بار وشرٌر فً
حكمة  2إلى  .)5و بمثل هذه التموى سٌتجلّى المسٌح الذي سٌمٌم على األرض
ملكوت هللا (إشعٌا  ،2 :11السبعٌنٌة(eleos).
العهد الجدٌد
1.لوى المسٌح:
إن انتظار الذٌن كانوا ٌرؼبون فً "خدمة هللا بالتموى ) (hosiotesوالبر"،
مستجاب بموى  eloseهللا بإرساله المسٌح ) لولا  75 :1و .)78فالمسٌح هو
"التمً" األعظم (أعمال  ،: hosios35 :13 ،27 :2مزمور  ،10 :16حاسٌد).
وتمواه ال َبنَوٌة تجعله ٌُت ّمم إرادة هللا أبٌه (ٌوحنا  )31 :9 ،29 :8فً كل شًء،
الحارة.
وتموده نحو تعلمه الكامل به (عبرانٌٌن  .)10 -5 :10وتُلهمه بصبلة نِزَ اعه
ّ
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و بتمدمة ذبٌحة آالمه التً بها ٌمدسنا (مرلس  .)//36 -35 :14وإذ هو على هذا
النحو الكاهن األعظم التمً ،الذي كنا نحتاج إلٌه (عبرانٌٌِن  ،)26 :7فمد استجابه
هللا "بسبب تمواه" ( .)7 :5ولذا فإن سر المسٌح ٌُسمى "سر التموى" ( 1تٌموتاوس
 ،: euseebeia)16 :3إن فٌه تُحمّك تموى هللا لصدها الخبلصً ،وفٌه تجد تموى
المسٌح ٌنبوعها ومثالها.
2.تموى المسٌحً:
منذ ذلن الولت رضً هللا عن الناس الذٌن من كل أُمة بصلواتهم وصدلاتهم النابعة
عن مخافة هللا ،فكانوا ٌشتركون فً التموى الٌهودٌة ،فً كبل عنصرٌها األساسٌٌن،
عنصر العبادة اإللهٌة ،وعنصر ممارسة البر ،أمثال الٌهودي سعمان (لولا ،)25 :2
والرجال الذٌن لصدوا إلى أورشلٌم بمناسبة العنصرة (أعمال  ،)5 :2ولابد المبة
كورنٌلٌوس (أعمال  2 :10و 4و 22و .)35 -34ولد تجددت هذه التموى بٌسوع
المسٌح وبهبة الروح .ونشاهد فً سفر األعمال بعضا ً من هإالء الرجال األتمٌاء
)(eulaabesمثل حنانٌا (أعمال  ،)12 :22أو المسٌحٌٌن الذٌن ٌمبلون لدفن
اسطفانوس (أعمال  .)2 :8فبحسب أسلوب بولس ،أصبح باعث عبادتهم اآلن روح
بنوٌة تجاه هللا (راجع ؼبلطٌة  .)6 :4وبرهم هو بر اإلٌمان الذي ٌعمل بالمحبة
(ؼبلطٌة  .)5 :6تلن هً تموى ) (hosiotesاإلنسان الجدٌد ،التموى المسٌحٌة
الحمٌمٌة (أفسس  )24 :4التً ٌحث علٌها بولس بدالً من الممارسات الباطلة الناتجة
عن تموى كاذبة ومحض بشرٌة (كولسً  ،)23 -16 :2فبواسطتها تُمدَّم هلل عبادة
مرضٌة ،بتموى ) (eulabesوورع (عبرانٌٌن  .)28 :12وفً الرسابل الراعوٌة،
وفً رسالة بطرس الثانٌة ،تدخل التموى ) (eulabeiaفً عداد الفضابل األساسٌة،
التً على الراعً ،رجل هللا ،أن ٌتحلّى بها ( 1تٌموتاوس  ،11 :6تٌطس .)8 :1
وهً أٌضا ً ضرورٌة لكل مسٌحً (تٌطس  2 ،12 :2بطرس  .)7 -6 :1وهنان
مٌزتان من مٌزاتها ٌشار إلٌهما إشارة خاصة .فؤوالً التحرر من حب المال،
وااللتناع بالضروري ،على النمٌض من التموى الكاذبة المتهافتة على المكاسب،
وبمكسبها ،الذي هو تلن الحرٌة بذاتها ( 1تٌموتاوس  .)10 -5 :6ثم إنها تُعطً
373

الموة الحتمال االضطهادات ،التً هً نصٌب أولبن الذٌن تتمثّل تمواهم بتموى
المسٌح ( 2تٌموتاوس  .)12 -10 :3ودون هذا التجرد وهذا الثبات ،فلن ٌكون لنا
إال مظاهر التموى ( .)5 :3وٌعد هللا أصحاب التموى الحمٌمٌة بؤن ٌعضدهم فً
تجارب الحٌاة ،كما ٌعدهم بالحٌاة األبدٌة ( 2بطرس  1 ،9 :2تٌموتاوس -7 :4
 .)8بهذا المفهوم ،تدل التموى أخٌرا ً على الحٌاة المسٌحٌة بكل متطلباتها (راجع 1
ً الوحٌد"
تٌموتاوس  ،3 :6تٌطس  :)1 :1وتتجاوب مع حب ذان الذي هو "التم ُّ
(رإٌا  hosios). 4 :15فعلى المسٌحً أن ٌمتدي به ،وبذلن ٌكشؾ إلخوته وجه
أبٌهم السماوي.
ممدمة
1.التكفٌر
2.التكفٌر

والخطٌبة:
والشفاعة:

3.التكفٌر والؽفران:

ممدمة
إن الترجمات الفرنسٌة للكتاب الممدس نستخدم كثٌرا ً لفظ ) (expiationأو أحٌانا ً
) ،(propitationوفً العبرانٌة) ، (Kipperوفً الٌونانٌة ) (hilaskesthaiفً
العهد المدٌم وذلن إما عند الكبلم عن الذبابح التً تمدم "عن الخطٌبة" ،حٌث ٌمال أن
الكاهن "ٌتمم طمس التكفٌر" (مثبلً فً الوٌٌن  ،)4وإما بصفة أخص بمناسبة العٌد
السنوي فً  10تِشري .الذي ٌسمى عادة "ٌوم الكفارة" .أو "ٌوم الكفارة العظٌم"،
والذي نجد وصؾ طموس بالتفصٌل فً (الوٌٌن  .)16ومع هذا فإن اللفظ ٌندر
وروده فً العهد الجدٌد (رومة  ،25 :3عبرانٌٌن ٌ 1 ،17 :2وحنا )10 :4 ،2 :2
إالّ أن الفكرة ترد كثٌراً ،لٌس خبلل كل الرسالة إلى العبرانٌٌن فمط ،والتً تشبّه
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عمل المسٌح الفدابً بوظٌفة ربٌس الكهنة فً "ٌوم التكفٌر" ،بل بصفة أكٌدة -نوعا ً
ما -كلما ٌرد التصرٌح بؤن المسٌح "مات من أجل خطاٌانا" (مثبلً  1كورنتس:15
 )3أو بؤن "دمه ٌراق لمؽفرة الخطاٌا" (مثبلً متى ).28 :26
1.التكفٌر والخطٌبة:
فً عدة لؽات حدٌثة ٌختلط مفهوم التكفٌر بمفهوم العماب ،حتى ولو لم ٌكن العماب
ٌهدؾ إلى اإلصبلح ،وبعكس ذلن فإن كلمة "كفّر" فً عرؾ جمٌع األلدمٌن -وهكذا
معنى فعل ) (expiareفً الترجمة البلتٌنٌة الشابعة وفً الطموس ،تعنً أساسا ً
"ط ّهر" -وبمعنى أدق ،جعل شٌبا ً ما ،أو مكانا ً ما ،أو شخصا ً ما مرضٌا ً هلل ،بٌنما
كان لبل ذلن ؼٌر مرض له .ولذلن فإن كل تكفٌر ٌفترض وجود خطٌبة ٌسعى إلى
محوها .ولما كانت هذه الخطٌبة ال تعنى تلوثا ً مادٌاً ،فً ممدور اإلنسان أن ٌزٌله،
وإنما تتمثل فً تمرد اإلنسان على هللا" ،فعلى التكفٌر أن ٌمحو الخطٌبة وٌعٌد اتحاد
اإلنسان مع هللا بتكرٌسه له" بموجب معنى طمس رش الدم .وبما أن الخطٌبة ،من
جهة أخرى ،تثٌر ؼضب هللا ،فكل تكفٌر ٌضع حدا ً لهذا الؽضب" ،وٌجعل هللا
ّ
ولكن الكتاب الممدس ٌنسب عادة هذا المفعول إلى الصبلة ،بٌنما تهدؾ
راضٌاً".
ذبٌحة التكفٌر إلى جعل اإلنسان ممبوالً لدى الرب.
2.التكفٌر والشفاعة:
فً النصوص الملٌلة التً ٌمترن فٌها لفظا ً التكفٌر والؽضب ٌكون الموضوع فً
الوالع عن الصبلة ،مثل تكفٌر موسى (خروج  .30 :32راجع ،)13 -11 :32
وتكفٌر هارون (عدد  ،)13 -11 :17وفك تفسٌر حكمة  ،25 -21 :18ومثل
تكفٌر فنحاس (مزمور  ،)30 :106و بصورة أوضح تكفٌر عبد الرب "الذي ذكر
دوره أربع مرات (بحسب الترجمة األرامٌة إلشعٌا،11 ،7 ، targum 53: 4
12).وبموجب مفهوم التكفٌر نفسه ،استطاع المدٌس اٌرونٌموس أن ٌترجم الفعل
العبرانً الذي ٌعنً "أتم التكفٌر" بفعل معناه "ٌصلً" أو"ٌتشفع" (الوٌٌن ،20 :4
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 31 ،26الخ) .وعلٌه ،فبل وجه للؽرابة أن تمدم الرسالة إلى العبرانٌٌن ،عندما
تصؾ المسٌح "داخبلً إلى السماء لٌإكد خدمته الكهنوتٌة الربٌسٌة المابمة فً
"الشفاعة" (عبرانٌٌن  ،)24 :9 ،25 :7وتشبّهه بربٌس الكهنة الذي ٌجتاز داخل
الحجاب لٌتمم طمس الذبٌحة الربٌسٌة برش الدم على ؼطاء تابوت العهد ،وأن تمدم
موت المسٌح ذاته كممة الشفاعة (عبرانٌٌن  .)7 :5ولد جاء مثل هذا التفسٌر لٌإكد،
أن ال لٌمة ألي تكفٌر حمٌمً دون االستعداد الداخلً لدى من ٌمدمه .فهو أوالً عمل
روحً ٌعبّر عنه العمل الخارجً دون أن ٌح ّل محله .وهو أٌضا ً ٌستبعد كل مزاعم
اإلنسان بؤن ٌجبر هللا على أن ٌرضى علٌه .وعند وصؾ شفاعة هارون ،حرص
كتاب الحكمة على أن ٌوضح بؤن صبلته لامت فً تذكٌر هللا بوعوده وألسامه
(حكمة  )22 :18حتى إن مثل هذه الصبلة تصبح فعل إٌمان بؤمانة هللا .وإذا فهم
التكفٌر على هذا النحو ،فإنه ال ٌستهدؾ (ألله من الناحٌة البشرٌة) تؽٌٌر مشاعر هللا،
بل تهٌبة اإلنسان لٌتمبل عطٌة هللا.
3.التكفٌر والؽفران:
وعلٌه فإن الٌهود فً وجدانهم الدٌنً كانوا ٌرون "فً ٌوم التكفٌر" "ٌوم الؽفران".
وعندما ٌشٌر المدٌس ٌوحنا فً مجالٌن مختلفٌن ،مرة إلى شفاعة المسٌح فً السماء
لدى اآلب (ٌ 1وحنا  ،)2 :2ومرة أخرى إلى العمل الذي أتمه هنا (على األرض)
ٌصرح بؤن اآلب جعل ابنه ٌسوع كفارة
كموته ولٌامته (ٌ 1وحنا  ،)10 :4فإنه
ّ
hilasmosعن خطاٌانا ،وهذا االصطبلح ٌحمل ٌمٌنا ً نفس المعنى الوارد دابما ً فً
النسخة الٌونانٌة للعهد المدٌم (مثبلً مزمور  )4 :130والمتضمن فً الكلمة البلتٌنٌة
) ،(propitiatioفً استعمالها الطمسً :بالمسٌح ،وفً المسٌحٌ ،ت ّم اآلب تدبٌر
محبته األزلٌة (ٌ 1وحنا " )8 :4بإظهار رأفته" ،أي ؼافرا ً للبشر ؼفرانا ً حمٌمٌا ً
كفٌبلً بؤن ٌبٌد الخطٌبة حما ً و"ٌط ّهر" اإلنسان ،و ٌمنحه حٌاته اإللهٌة ذاتها (ٌ 1وحنا
).9 :4
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تلمٌذ
ممدمة
العهد المدٌم
1.تبلمٌذ األنبٌاء والحكماء:
2.تبلمٌذ هللا:
3.معلّمون وتبلمٌذ فً الٌهودٌة:
العهد الجدٌد
1.تبلمٌذ ٌسوع:
2.شروط التلمذة الحمٌمٌة:
أ) دعوة:
ب) تعلّك شخصً بالمسٌح:
جـ) مصٌر وكرامة:
3.تبلمٌذ ٌسوع وتبلمٌذ هللا:
ممدمة
التلمٌذ هو من ٌتبع باختٌاره معلّما ً و ٌشاركه أفكاره .والكلمة العبرٌّة (تلمٌذ) نكاد ال
نجد لها أثرا ً فً كتب العهد المدٌم ،ولكنها جارٌة االستعمال فً فترة الٌهودٌة
المتؤخرة ،كنهاٌة لتطور التملٌد المتواصل فً الكتاب الممدس ،وهً ترد فً كتب
العهد الجدٌد تحت لفظ ) (mathetesالٌونانً ،ولكن بالمعنى الذي استحدثه له
ٌسوع.
العهد المدٌم
1.تبلمٌذ األنبٌاء والحكماء:
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بٌن الحٌن والحٌن ،نجد أشخاصا ً ٌتبعون معلما ً مثل ألٌشاع الذي ٌتبع إٌلٌا ( 1ملون
 ،)21 -19 :19كما أننا نشاهد جماعة التبلمٌذ المتح ّمسٌن الذٌن ٌحٌطون بإشعٌا
وٌتلمّون ودٌعة شهادته ووحٌه (إشعٌا  .)16 :8وٌعتاد كتبة الحكمة أن ٌجذبوا إلٌهم
تبلمٌذٌ ،دعونهم "أبناءهم" (أمثال  ،)1 :3 ،1 :2 ،10 -8 :1وٌلمّنونهم التعالٌم
المؤثورة المتوارثة .ؼٌر أن األنبٌاء والحكماء لم ٌتجرأوا أبدا ً على إحبلل تعلٌمهم
محل كلمة" هللا .فعلى هذه الكلمة وحدها ،ولٌس على التراث المنمول من معلّم إلى
تلمٌذٌ ،موم العهد.
2.تبلمٌذ هللا:
ل ّما كانت الكلمة اإللهٌة هً ٌنبوع ك ّل حكمة ،كان الكمال المنشود هو أن ٌتبع التلمٌذ
ال معلّما ً بشرٌاً ،بل هللا نفسه .على هذا النحو ،فإن الحكمة اإللهٌة ،ولد أخذت صورة ً
بشرٌة ،تنادي الناس أن ٌسمعوا لها وٌسٌروا بموجب تعالٌمها (أمثال ،22 -20 :1
 6 -4 :8و .)23 -22وأخٌرا ً تعلن النبإات االسكاتولوجٌة أن هللا فً نهاٌة
األزمنة ،سٌكون هو نفسه معلّم الشعب ،بحٌث ال ٌحتاج أحد بعد إلى معلّمٌن
الرب" (إشعٌا :54
أرضٌٌن (إرمٌا  ،)34 -31 :31بل ٌكون جمٌع الناس "تبلمذة ّ
 .)13لذلن فإن عبد الرب نفسه ،المكلّؾ بتعلٌم األحكام اإللهٌة (إشعٌا  1 :42و)4
ٌنبّه هللا أذنه ك ّل صباح ،وٌؤتٌه لسان العلماء (إشعٌا  .)4 :50وعمبلً بهذه النبإة،
ٌسؤل المرنّم ببل انمطاعٌ" :ا ربّ  ،علّمنً" (مزمور  12 :11 9و 27 -26و-33
...).9 -4 :2 5 ،34
3.معلّمون وتبلمٌذ فً الٌهودٌة:
بعد العودة من السبً ،أصبحت الشرٌعة الموضوع األول للتعلٌم .ولذلن صار
المعلّمون المكلّفون بهذا التنظٌم األساسً ٌس ّمون "معلّمً الشرٌعة" .ؼٌر ّ
أن هإالء
المعلّمٌن أضافوا شٌبا ً فشٌبا ً سلطتهم الشخصٌة إلى سلطة كلمة هللا ،موضوع
شروحاتهم (متى  2 :23و ،)22 -16والسٌّما عند نمل التملٌد الذي استلموه هم
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أنفسهم من معلّمٌهم .وفً زمن العهد الجدٌدٌ ،ذكر بولس أنه كان هو ذاته تلمٌذا ً
لجمبلبٌل (أعمال  .)3 :22ومن ث َّم ،فإن الٌهودٌّة ،بعد اكتمال التوراة ،ستنتظم على
أساس هذا "التلمود" ،أي التعلٌم.
العهد الجدٌد
1.تبلمٌذ ٌسوع:
فً ما عدا بعض اإلشارات إلى تبلمٌذ موسى (ٌوحنا  ،)28 :9وتبلمٌذ ٌوحنا
الفرٌسٌٌن
المعمدان (مرلسٌ ،18 :2وحنا  ،35 :1أعمال  ،)3 -1 :19وتبلمٌذ ّ
صص العهد الجدٌد اسم " تلمٌذ" لمن اعترفوا بٌسوع معلّماً.
(متى ٌ ،)16 :22خ ّ
ففً األناجٌلٌ ،شٌر هذا االسم أوالً إلى اإلثنً عشر (متى  .)...1 :12 ،1 :10ثم
ٌشٌر ،خارج نطاق هذه الحلمة الخاصة ،إلى كل من ٌتبع ٌسوع (متى  ،)21 :8وال
سٌّما إلى االثنٌن والسبعٌن الذٌن بعثهم فً رسالة للبشارة (لولا  .)1 :10وما من
ّ
شن فً أن هإالء التبلمٌذ كانوا عدٌدٌن (لولا ٌ ،37 :19 ،17 :6وحنا ،)60 :6
إالّ أن كثٌرٌن منهم تراجعوا (ٌوحنا  .)67 :6وفً العهد الجدٌد ،لٌس ألحد أن
ٌطمع فً أن ٌصٌر معلّماً ،فإذا كان على أحد أن "ٌتلمذ" ،فهو ٌتلمذ ال لنفسه ،بل
للمسٌح وحده .وهكذا ،روٌدا ً روٌداً ،ابتداء من الفصل السادس من كتاب األعمال،
ٌثٌر لمب "تلمٌذ" إلى ك ّل مإمن ،سواء عرؾ ٌسوع خبلل حٌاته األرضٌة أم لم
ٌعرفه (أعمال  .)...26 -10 :9 ،2 -1 :6ومن ث ّم ٌعتبر المإمنون ،من هذه
الوجهة ،فً وضع االثنً عشر أنفسهم (ٌوحنا ).29 :20 ،31 :8 ،11 :2
2.شروط التلمذة الحمٌمٌة:
رؼم تشبّه ٌسوع الظاهري بمعلمً عصره ،كان له ،بالنسبة إلى تبلمٌذه ،متطلّبات
فرٌدة.
أ) دعوة:
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إن ما ٌطلب من اإلنسان لكً ٌصٌر تلمٌذا ً للمسٌح ،ال االستعدادات الذهنٌة .وال حتّى
األدبٌة ،بل النداء الحر الذي ٌوجهه له ٌسوع (مرلس ٌ ،20 -17 :1وحنا -28 :1
 )50ومن خبلله ،اآلب الذي "ٌعطً" لٌسوع تبلمٌذه (ٌوحنا ،29 ،10 ،39 :6
 6 :17و).12
ب) تعلّك شخصً بالمسٌح:
لٌس من الضروري أن ٌكون اإلنسان عالماً ،لكً ٌصٌر تلمٌذا ً للمسٌح .إذ إن العبللة
التً تربط بٌن التلمٌذ والمعلّم ال تموم فمط ،وال حتى أساسٌاً ،على مستوى ذهنً.
ٌمول ٌسوع لتلمٌذه" :اتبعنً" .وفً األناجٌلٌ ،د ّل دوما ً لفظ "ٌتبع" على التعلّك
بشخص ٌسوع (متى  .)...19 :8إن اتّباع ٌسوع ،بالنسبة إلى صفوة تبلمٌذهٌ ،عنً
لطع ك ّل عبللة بالماضً لطعا ً باتاً ،كما ٌعنً االلتداء بمثاله وسماع تعالٌمه،
ومطابمة الحٌاة على سٌرة المخلّص (مرلس  21 :10 ،35 -34 :8و،45 -42
لؤلولٌن،
ٌوحنا  .)26 :12وٌختلؾ تبلمٌذ المعلّمٌن الٌهود عن تبلمٌذ ٌسوع .لد كان ّ
بعد تفمههم فً الشرٌعة ،أن ٌنفصلوا عن معلّمٌهم ،وأن ٌعلّموا بدورهم .أما تلمٌذ
ٌسوع ،فإنه ال ٌرتبط بتعلٌم ،بل بشخص ولذا فهو ال ٌستطٌع أن ٌترن معلمه الذي
أصبح مرتبطا ً به أكثر من أبٌه وأمه (متى  ،37 :10لولا ).26 -25 :14
جـ) مصٌر وكرامة:
إذن ٌطالب تلمٌذ ٌسوع بمثساركة المعلم فً المصٌر نفسه :علٌه أن ٌحمل صلٌبه
(مرلس  ،)//34 :8و ٌشرب كؤسه (مرلس  ،)39 -38 :10وٌنال منه أخٌرا ً
الملكوت (متى  ،29 -28 :19لولا ٌ ،30 -28 :22وحنا  .)3 :14ولذلن ،فمنذ
اآلن ،كل من سمى تلمٌذاً ،ولو كوب ماء ،ألنه تلمٌذ ،فؤجره لن ٌضٌع (متى :10
ٌعرض للخطٌبة أحد هإالء الصؽار
 .)//42وبالعكس ،فما أعظم ذنب "من
ّ
المإمنٌن" (مرلس //).42 :9
3.تبلمٌذ ٌسوع وتبلمٌذ هللا:
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فإذا كان تبلمٌذ المسٌح ٌتمٌّزون على هذا النحو عن تبلمٌذ المعلّمٌن الٌهود ،فذلن
ٌرجع إلى أن هللا نفسه هو الذي ٌكلّم الناس عن طرٌك ابنه .ؼٌر أن المعلّمٌن الٌهود
لم ٌكونوا ٌنملون إالّ تمالٌد محض بشرٌة ،كثٌرا ً ما كانت تنمض كلمة هللا (مرلس :7
سدة الذي ٌعد تبلمٌذه بالراحة فً نفوسهم
 .)...1أ ّما ٌسوع فهو الحكمة اإللهٌة المتج ّ
(متى  .)29 :11عندما ٌتكلّم ٌسوع تت ّم نبوءة العهد المدٌم :فإننا من خبلله نسمع هللا
نفسه .وعلى هذا النحوٌ ،تٌسر للجمٌع أن ٌصٌروا "تبلمذة الرب" (ٌوحنا ).45 :6

تواضع
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :فً أصل ترتٌب طموس التوبة
ثانٌاً :رسالة األنبٌاء بالدعوة إلى االهتداء
ثالثاً :طموس التوبة واهتداء الملب
العهد الجدٌد
أوالً :خاتم األنبٌاء
ّللا
ثانٌاً :االهتداء والدخول فً ملكوت ّ
ثالثاً :االهتداء والمعمودٌة
رابعاً :الخطٌبة والتوبة فً الكنٌسة
ممدمة
إن هللا ٌدعو البشر لٌدخلوا فً شركة معه .إال أن األمر ٌتعلك ببشر خطؤة ،خطؤة
بالوالدة (مزمور  :)7 :51فبمعصٌة أبٌهم األول ،دخلت الخطٌبة العالم (رومة :5
 ،)12ومنذ ذان وهً تسكن فٌهم داخل عمك أعماق الـ "أنا" ( .)20 :7هم خطؤة
بذنب شخصً ،ألن كل واحد منهم" ،وهو مبٌع لسلطان الخطٌبة" ( ،)14 :7لد لبل
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برضاه نٌر الشهوات الخاطبة هذا (راجع  .)5 :7ومن ثم فإن تلبٌة نداء هللا سٌتطلب
منهم ،بادئ ذي بدء ،اهتداء ،ثم على امتداد الحٌاة ،استعدادا للتوبة .فمن أجل ذلن
ٌحتل االهتداء والتوبة مكانا ً بارزا ً فً وحً الكتاب .ومع ذلن فان المفردات التً
نعبّر عنهما لم تكتسب ملء معناها إال ببطء ،على لدر السٌر فً تعمٌك مفهوم
وتنوه بعض الصٌػ بمولؾ اإلنسان الذي ٌُع ّد ذاته طواعٌة للسٌر
الخطٌبة تدرٌجٌاً.
ّ
مع هللا :عن طرٌك "البحث عن الرب" (عامومس  ،4 :5هوشع  ،)12 :10عن
"البحث عن وجهه" (هوشع  ،15 :5مزمور  ،)8 :27 ،6 :24عن "االتضاع
أمامه" ( 1ملون  2 ،29 :21ملون  ،)19 :22عن "توطٌد الملب فٌه" (1
صموبٌل  ...)3 :7إالّ أن اللفظ األكثر استعماالً هو فعل "شوب" ،الذي ٌُع ِبّر عن
فكرة تؽٌٌر الطرٌك ،والعودة ،والتراجع .وهو ٌعنً ،فً اإلطار الدٌنً ،أننا نحٌد
عما هو شرٌر ونتجه نحو هللا .فهذا تعرٌؾ جوهر االهتداء ،الذي ٌمتضً تؽٌٌرا ً فً
السلون ،واتجاها ً جدٌدا ً فً أسلوب التصرؾ بالحٌاة كله .وفً حمبة متؤخرة ،أخذ
التمٌٌز ٌتضح وضوحا ً متزاٌدا ً بٌن وجه التوبة الباطنً ،وبٌن األفعال الخارجٌة التً
تفرضها .ومن ثم تستخدم النسخة الٌونانٌة من الكتاب الممدس على السواء فعل
epistrepheinالذي ٌعنً العودة إلى هللا ،وٌنجم عنها تؽٌٌر فً السلون العملً،
وفعل  metanoeinالذي ٌستهدؾ الرجوع الذاتً فً الباطن (فالمطانٌة هً الندم،
التوبة) .وعند تحلٌل النصوص الكتابٌة ٌنبؽً أن نمٌم اعتبارا ً لهذٌن الوجهٌن
المتمٌزٌن ،مع كونهما متكاملٌن أوثك تكامل.
العهد المدٌم
أوالً :فً أصل ترتٌب طموس التوبة
1.منذ لدٌم الزمان ،وفً رإٌة تعلٌم العهد ،نعرؾ أن الرباط بٌن الجماعة وهللا
مع ّرض لبلنمطاع بمعصٌة البشر ،سواء بخطاٌا جماعٌة أم بخطاٌا فردٌة ،تلزم
بشكل ما الجماعة بؤسرها .ولذا فإن النكبات العامة هً فرصة لتنبٌه الوعً إلى
المعاصً الممترفة (ٌشوع  1 ،7صموبٌل  .2.)6 ،5فضبلً عن ذلن ،ما دامت
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الضربة نازلة (أو تجنبا ً لولوعها) كان الناس ٌلتمسون العفو اإللهً كممارسات
نسكٌة ،وترتٌبات طمسٌة خاصة بالتوبة ،مثل الصوم (لضاة  1 ،26 :20ملون
 ،)10 -8 :21وتمزٌك المبلبس ،ولبس المسوح ( 1ملون  2 ،32 -31 :20ملون
 ،2 -1 :19 ،30 :6إشعٌا  ،12 :22راجع ٌونان  ،)8 -5 :3افتراش الرماد
(إشعٌا  ،5 :58راجع  2صموبٌل  .)16 :12وأما فً اجتماعات العبادة ،فتسمع
التنهدات وصرخات الحداد (لضاة ٌ ،4 :2وبٌل  .)17 :2 ،13 :1كما تع ّد مسبما ً
بعض صٌػ المراثً والتضرعات ،التً ٌحتفظ كتاب المزامٌر بؤكثر من مثال لها
(راجع مزمور  83 ،79 ،74 ،60مراثً  ،5الخ) وٌلجؤ الناس إلى طموس وذبابح
تكفٌرٌة (عدد  .)15 -6 :16وعلى األخص ،إنهم ٌمومون باعتراؾ جماعً
بالخطٌبة (لضاة  1 ،10 :10صموبٌل  ،)6 :7وإذا ما التضى األمر ٌلجؤون إلى
شفاعة ربٌس أو نبً ،مثل موسى (خروج  .3.)33 -30 :32والممارسات التً من
هذا النوع مشهودة فً كل العصور .فالنبً إرمٌا ٌشترن بنفسه فً طموس التوبة،
بصفته وسٌطا ً (إرمٌا  1 :14إلى  .)4 :15وبعد السبً نشاهد الممارسات ولد
أخذت تنمو نموا ً ملحوظاً ،ووجه الخطر فٌها ٌتفالم بؤن تظل مجرد ممارسات
خارجٌة ،دون أن ٌلتزم التابب فٌها بعمك للبه ،ودون أن ٌُترجم فٌما بعد توبته إلى
أعمال .إالّ أن خطر الطمسٌة السطحٌة هذا ،سوؾ ٌتولى األنبٌاء مواجهته بشدة،
برسالتهم الداعٌة إلى االهتداء.
ثانٌاً :رسالة األنبٌاء بالدعوة إلى االهتداء
منذ عصر داودٌ ،تدخل ناتان لدى الملن الزانً ،فٌعلن التعلٌم النبوي عن التوبة:
فٌُدعى داود إلى االعتراؾ بإثمه ( 2صموبٌل  ،)13 :12ثم ٌموم هو بؤعمال التوبة،
تبعا ً للمواعد الممررة ،وٌمبل فً النهاٌة العماب اإللهً ( .)23 -13 :12إال أن
الدعوة إلى االهتداء ،من جانب األنبٌاء ،ستو َّجه ابتدا ًء من المرن الثامن خاصة ،إلى
كل الشعب بؤسره .لمد انتهن إسرابٌل العهد" ،ترن هللا واحتمر لدُّوس إسرابٌل"
(إشعٌا )4 :1؛ وبالتالً سٌكون من حك هللا أن ٌتركه ،اللهم إالّ إذا اهتدى .ولذا فإن
الدعوة إلى التوبة ستكون الجانب الجوهري من الكرازة النبوٌة (راجع إرمٌا :25
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 .1.)6 -3ال ٌكتفً عاموس نبً العدالة ،بشجب خطاٌا معاصرٌه .وعندما ٌمول إنه
ٌجب "البحث عن هللا" (عاموس  ،)6 -4 :5ال ٌمصد صٌؽة طابعها العبادة فمط ،بل
ٌعنً البحث عن الخٌر بدالً من الشر ،وبؽض الشر وحب الخٌر (،)15 -14 :5
األمر الذي ٌتطلب تموٌما ً للسلون ،وممارسة صادلة للبرارة .إن مثل هذا الرجوع
وحده ٌمكنه أن ٌجعل هللا "ٌرأؾ ببمٌة ٌوسؾ" ( .)15 :5وٌطالب هوشع كذلن
باالبتعاد حمٌمة عن الشر ،والسٌما عن عبادة األوثان ،وٌعد بؤن هللا ،فً ممابل ذلن.
سٌعٌد رضاه مجددا ً وٌصرؾ ؼضبه (هوشع  .)9 -2 :14وبٌنما هو ٌشجب
االهتداءات السطحٌة التً ال ٌمكن أن تؤتً بثمر ،فإنه ٌر ّكز على الطابع الباطنً
لبلهتداء الحك ،الذي تلهم به محبة هللا ومعرفته ( ،6 -1 :6راجع .2.)9 :2
وٌشجب إشعٌا ارتكاب مواطنً ٌهوذا خطاٌا من كل نوع :انتهاكات للعدالة،
وانحرافات فً العبادة ،واعتماد على السٌاسة البشرٌة ،الخ .على أن االهتداء
الحمٌمً وحده هو الذي ٌستطٌع أن ٌؤتً بالخبلص ،فالعبادة لٌست بشًء (إشعٌا :1
 ،15 -11راجع عاموس  ،)25 -21 :5ما لم ٌتوفر الخضوع اإلٌجابً للمشٌبة
اإللهٌة" :اؼتسلوا! تط ّهروا! أزٌلوا شر أعمالكم من أمام عٌنً! كفّوا عن اإلساءة،
تعلموا اإلحسان! التمسوا اإلنصاؾ ،أؼٌثوا المظلوم ،انصفوا الٌتٌم ،وحاموا عن
بٌض كالثلج ،ولو كانت حمراء كصبػ
األرملة ...إن خطاٌاكم ،ولو كانت كالمرمز ت َ ّ
الدود تصٌر كالصوؾ" (إشعٌا  .)18 ،16 :1إال أن إشعٌا ٌعلم لسوء الحظ ،أن
رسالته ستصطدم ال محالة بمساوة الملوب (" :)10 :6بالهداٌة والراحة تخلصون...
لكنكم لم تشاءوا" ( .)15 :30ومن ثم فان درامة إسرابٌل ستسٌر شطر نهاٌة
مفجعة .ؼٌر أن إشعٌا لعلى ثمة فمط بؤن "بمٌة سترجع ...إلى هللا الموي" (،21 :10
راجع  .)3 :7إن الشعب الذي سٌنعم أخٌرا ً بالخبلص ،سٌكون شعبا ً مإلفا ً من
المهتدٌن دون سواهم .3.وعلٌه ،فان اإللحاح على االستعدادات الباطنٌة التً ٌنبؽً
أن نتمدم بها إلى هللا ،سرعان ما ٌصبح من األمور المرددة دابما ً فً الكرازة النبوٌة.
فمٌخا ٌتكلم عن :العدل والتموى والتواضع ( ،)8 :6فً ولت ٌتحدّث فٌه صفنٌا عن
التواضع واإلخبلص (صفنٌا  .)13 -12 :3 ،3 :2إال أن أكثر من جال فً هذا
المضمار هو إرمٌا .فلمد أمعن فً السٌر على طرٌك الفكرة التً وضعها هوشع.
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مسهبا ً كل اإلسهاب فً موضوع االهتداء .فلبن كشؾ النبً عن المصابب التً تهدد
ٌهوذا ،فذلن "لكً ٌرجع كل واحد عن طرٌمه الشرٌر ،فٌعفو هللا عن اثمه" (إرمٌا
ولكن األنبٌاء ٌعٌّنون دابما ً
ّ
 .)3 :36تلن النداءات "بالرجوع" تتخلل فعبلً كل الكتاب
بدلة شروط هذا الرجوع .فعلى إسرابٌل المتمرد "أن ٌعترؾ باثمه" ،إذا ما أراد أال
ٌظل هللا عابس الوجه تجاهه ( ،13 -11 :3راجع  .)23 :2فاألبناء المتمردون ال
ٌنبؽً أن ٌكتفوا بالبكاء والتضرع واالعتراؾ بخطاٌاهم ( ،)25 -21 :3بل ٌجب
علٌهم أن ٌؽٌّروا سلوكهم ،وٌختنوا" للوبهم ( .)4 -1 :4وإن النتابج العملٌة الناجمة
عن تؽٌٌر السلون ال تؽٌب بحال عن أنظار النبً (راجع  .)11 -3 :7ومن ثم فمد
ٌحدث له أن ٌشن فٌما إذا كانت التوبة الحمٌمٌة ممكنة .فالموم الذٌن ٌدعوهم إلٌها إنما
ٌفضلون إتّباع لساوة للوبهم الشرٌرة ( ،12 -11 :18راجع  .)25 -23 :2وهم
أبعد من أن ٌدٌنوا شرهم ،هذا إن لم ٌنؽمسوا فٌه انؽماسا ً ( .)7 -4 :8ولذا فإن النبً
ال ٌستطٌع إالّ أن ٌنذر أورشلٌم بعماب ٌحل بها إن لم تهتد ( .)27 -20 :13ومع
ذلن فإن نظرته إلى المستمبل ال تزال مطبوعة على الرجاء .وال ؼرو ،فسٌؤتً الٌوم
الذي فٌه سٌمبل الشعب المنكسر العماب ،وٌلتمس هداٌة الملب نعمةً" :أَعدنً ،فؤعود"
( ،)19 -18 :31وسوؾ ٌستجٌب هللا لهذا الطلب المتواضع ،ألنه ،عندما ٌبرم
العهد الجدٌد" ،سٌكتب شرٌعته فً الملوب" (" :)33 :31وأوتٌهم للبا ً لٌعرفونً أنً
ً بكل للوبهم" (:24
أنا الرب ،فٌكونون لً شعبا ً وأكون لهم إلهاً ،ألنهم ٌرجعون إل ّ
 .4.)7أما حزلٌال ،األمٌن على التملٌد النبوي نفسه ،فٌر ِ ّكز رسالته ساعة تتحمك
تهدٌدات هللا بشؤن االهتداء المطلوب" :أنبذوا عنكم جمٌع معاصٌكم التً عصٌتم بها،
واصنعوا لكم للبا ً جدٌداً ،وروحا ً جدٌداً .فلماذا تموتون ٌا آل إسرابٌل؟ فإنً ال
أرتضً برد من ٌموت :فاستتٌبوا واحٌوا" (حزلٌال  .)32 -31 :18ما من شن فً
أن هذا النبً ،عندما ٌحدد المطالب اإللهٌةٌ ،جعل لمراسم العبادة مكانا ً أوسع مما
جعل لها أسبلفه ( ،)31 -1 :22كما أنه ٌكون أٌضا أكثر منهم إلحاحا ً حول الطابع
الشخصً كلٌا ً للهداٌة :ال ٌمكن أن ٌجٌب كل واحد إال عن نفسه ،وكل واحد
سٌجازى بحسب سلوكه الخاص ( .)20 -10 :33 ،18 ،21 -16 :3وعلى
األرجح أن إسرابٌل هو "طبمة منبوذة من المتمردٌن" ( .)8 -4 :2إالّ أن هللا
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ٌستطٌع أن ٌُعطً هإالء الناس من ذوي الملوب المتحجرة ،بمثابة نعمة ما ٌطالبهم
به بلهجة آمرة :ففً العهد الجدٌد سٌعطٌهم للبا ً جدٌداً ،وسٌضع روحه فٌهم ،بحٌث
أنهم سٌتعلمون بشرٌعته وٌؤسفون على سلوكهم الشرٌر ( ،31 -26 :36راجع :11
 .5.)20 -10وعلى ذلن فإن تعلٌم االهتداء ،من عاموس إلى حزلٌال ،لد أخذ،
بصفة متواصلةٌ .زداد عمماً ،وذلن بالتوازي مع إدران الخطٌبة .على أنه فً نهاٌة
السبًٌُ ،سجل خطاب التعزٌة هداٌة إسرابٌل الفعلٌة ،أو على األلل هداٌة بمٌته
البالٌة .فالخبلص الذي ٌعلنه إنما ٌكون من أجل "الذٌن ٌمتنون البر ،وٌلتمسون
الرب" (إشعٌا " ،)1 :51وفً للوبهم شرٌعة الرب" ( .)7 :51لمثل هإالء ٌستطٌع
سخرة لد انتهت والخطٌبة لد كفَّر عنها" ( .)6 :40إن الرب ٌمول
أن ٌإ ّكد بؤن "ال ُ
ً فإنً لد افتدٌتن" (:44
إلسرابٌل عبده" :لد محوت كالسحاب معاصٌن ...ارجع إل َّ
 .)22وفً هذا اإلطار الجدٌد الذي ٌفترض أن شعب هللا لد ثُبّت فً األمانةٌ ،تطلع
النبً إلى توسع عظٌم فً وعود الخبلص لم ٌخطر ببال .بعد إسرابٌل ،ستهتدي
األمم بدورها ،فتترن أصنامها وتتجه كلها نحو هللا الحً ( 15 -14 :45و-23
 ،24راجع إرمٌا  .)21 -19 :16إن الفكرة ستسٌر فً طرٌمها ،ولٌس فمط ستفتح
الٌهودٌة بعد السبً لمبول مهتدٌن مستجدٌن من الوثنٌة (إشعٌا  3 :56و ،)6بل
المصورة عن المصٌر فً آخر األزمنة لن ٌفوتها أٌضا ً ذكر هذا الشمول
واللوحات
ّ
العالمً الدٌنً (راجع مزمور  .)28 :22أجل ،إن كتاب ٌونان سٌُب ٌِّن كٌؾ تُوجه
الكرازة النبوٌة إلى الوثنٌٌن مباشرة "لكً ٌهتدوا وٌحٌوا" .إننا ،فً ختام مثل هذا
التطور التعلٌمً ،نرى كٌؾ تعممت فكرة التوبة؛ فنحن أبعد ما نكون عن المشكلة
الطمسٌة المحضة ،التً كانت نحتل مكانا ً واسعا ً فً إسرابٌل المدٌم.
ثالثاً :طموس التوبة واهتداء الملب
1.إن اهتداء إسرابٌل اهتداء جماعة لوٌة ،كان ثمرة الكرازة النبوٌة واختبار السبً
معاً ...فمد كان السبً فرصة أتاحتها العناٌة اإللهٌة لكً ٌتنبّه الوعً لمعنى الخطٌبة
ولبلعتراؾ الصادق بها ،على ما تذكر النصوص األخٌرة فً أدب التثنٌة ( 1ملون
 ،)51 -46 :8واألدب الكهنوتً (الوٌٌن  )40 -39 :26على السواء .على أن
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معنى التوبة لما بعد السبً ،لد أصبح راسخا ً فً النفوس ،بحٌث إنه لد أخذ ٌضفً
طابعه على الروحانٌة الٌهودٌة كلها .ولمد بمٌت طموس اللٌتورجٌا فً التوبة (راجع
صموبٌل  )2 ،1كما هً ،إالّ ّ
أن التعلٌم النبوي لد جدّد مضمونها .فكتب ذلن الزمن
تحتفظ بصورة مكررة ال تتؽٌر ،نرى الجماعة فٌها تعترؾ بكل خطاٌا الموم
الممترفة مند نشؤتهم ،وتلتمس بالتالً الؽفران من هللا ومجًء خبلصه (إشعٌا 7 :63
إلى  ،11 -64عزرا  ،15 -5 :9نحمٌا  ،9دانٌال  4إلى  ،19بارون  15 :1إلى
 .)8 :3ولد تؤلفت المراثً الجماعٌة فً كتاب المزامٌر على هذا النمط (مزمور
 ،)106 :79وٌتردد ذكر أنواع عدم التوبة فً الماضً بشكل متزاٌد (راجع
مزمور  .)11 -8 :95فنشعر بؤن إسرابٌل ٌسعى ،بجهد جهٌد ،إلى اهتداء عمٌك ال
ٌنفن ٌتجدّد .إنها حمبة طموس التكفٌر ٌمت ّد نطالها ،هً أٌضاً ،إلى بعد شاسع ،ألن
وسواس الخطٌبة لد بلػ من الشعب كل مبلػ (الوٌٌن  .2.)16 ،5 ،4إال أن االجتهاد
على المستوى الفردي ،لٌس بؤلل منه على المستوى الجماعً ،ألن دروس حزلٌال
لد وجدت آذانا ً صاؼٌة ،ومزامٌر المرضى والمضطهدٌن تإدي أكثر من مرة إلى
االعتراؾ بالخطٌبة (مزمور ،)2 -1 :143 ،4 -3 :103 ،38 ،32 ،2 :6
وٌبدي واضعٍ كتاب أٌوب إحساسا ً عمٌما ً جدا ً بنجاسة اإلنسان جذرٌا ً (أٌوب -30 :9
 .)4 :14 ،31على أن أكمل تعبٌر عن هذه المشاعر هو المزمور 51
"ارحمنً ،"...حٌث التعلٌم النبوي الخاص باالهتداء ٌتحول بر ّمته إلى صبلة ،فً
إطار حوار مع هللا (راجع آٌة  .)6اعتراؾ باآلثام (آٌة  ،)7 -5والتماس التط ّهر
باطنٌا ً (آٌة  4 -3و ،)9واستدعاء النعمة التً تستطٌع وحدها أن تؽٌّر الملب (آٌة
حارة (آٌة  .)19 -15وطموس التوبة أصبح مركزها
 ،)14 -12واتجاه أو حٌاة ّ
ذبٌحة "الملب المنكسر" (آٌة  .)19 -18فً هذا السٌاق ٌفهم المرء بصورة جلٌّة
كٌؾ أن أعضاء شٌعة "لمران" ،ولد تدربوا فً تكوٌنهم على مثل هذا النص،
وورثوا كل التملٌد السابك له ،لد فكروا فً أن ٌختلوا فً الصحراء ،لٌهتدوا
بإخبلص إلى شرٌعة هللا "وٌُعدّوا الطرٌك إلٌها" .ؼٌر أن جهدهمْ ،
وإن تمٌّر ببعض
الشكلٌة الشرعٌة لم ٌبتعد كثٌرا ً عن تلن التً سنصادفها فً العهد الجدٌد.
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العهد الجدٌد
أوالً :خاتم األنبٌاء
فً مطلع العهد الجدٌد نجد الدعوة إلى االهتداء التً حملها األنبٌاء بكل نماوتها ،فً
كرازة ٌوحنا المعمدان ،آخر األنبٌاء .وهذا لولا ٌلخص رسالته بموله" :وٌهدي كثٌرا ً
من بنً إسرابٌل إلى هللا ربّهم" (لولا  ،17 -16 :1راجع مبلخً .)1 :3 ،6 :2
وإن جملة واحدة لتلخص رسالته بكاملها" :توبوا ،لد الترب ملكوت السماوات" (متى
ٌ .)2 :3فتح مجًء الملكوت بابا ً للرجاء؛ ولك ّن ٌوحنا ٌركز خاصة على الدٌنونة
التً ستسبك هذا الرجاء .إن أحدا ً لن ٌستطٌع أن ٌفلت من الؽضب اآلتً فً ٌوم
الرب (متى  7 :3و 10و )12واالنتماء إلى ذرٌة ابراهٌم لن ٌُجدي نفعا ً (متى :3
 .)9 :3فجمٌع البشر ٌنبؽً أن ٌعترفوا بؤنهم خطؤة ،وأن ٌثمروا ثمرا ً ٌلٌك بالتوبة
(متى  ،)8 :3وٌتبنّوا سلوكا ً جدٌدا ً مبلبما ً لحٌاتهم الجدٌدة (لولا .)14 -10 :3
وٌعرض ٌوحنا عبلمة لهذه الهداٌة بمنح معمودٌة الماء التً تُع ّد التاببٌن لمعمودٌة
النار والروح المدس ،التً سٌمنحها المسٌح (متى //).11 :3
ّللا
ثانٌاً :االهتداء والدخول فً ملكوت ّ
ال ٌكتفً ٌسوع بإعبلن التراب ملكوت هللا بل ٌحممه بمدرته .فمعه ٌبدأ تؤسٌس هذا
الملكوت وإن كان ال ٌزال موجها ً شطر إنجازات سرٌة .إال أن النداء باالهتداء،
الذي أطلمه ٌوحنا المعمدان ،ال ٌزال مطابما ً للساعة .وٌردده ٌسوع حرفٌا ً فً مطلع
رسالته (مرلس  ،15 :1متى  .)17 :4فلبن جاء ،فإنما "لٌدعو الخاطبٌن إلى
التوبة" (لولا  .)32 :5هذا هو وجه أساسً إلنجٌل الملكوت .ولذا فاإلنسان الذي
تعرؾ على حالته كخاطاٌ ،مكنه أن ٌدٌر وجهه نحو ٌسوع بثمة ،ألن "ابن اإلنسان
َّ
له سلطان على ؼفران الخطاٌا" (متى  .)//6 :9ؼٌر أن رسالة الهداٌة هذه تصطدم
بعجب اإلنسان فً كل صورها ،ابتداء من التعلك بالمال (مرلس )25 -21 :10؛
إلى الكبرٌاء ،والثمة بالذات عند الفرٌسٌٌن (لولا  .)9 :18إن ٌسوع ٌموم "كعبلمة
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ٌونان" فً وسط جٌل شرٌر ،ألل استعدادا ً تجاه هللا ،مما كانت علٌه نٌنوى فٌما
مضى (لولا  .)//32 -29 :11ولذا فإنه ٌوجه إلى هذا الجٌل الشرٌر تمرٌعا ً ملٌبا ً
بالتهدٌدات .إن رجال نٌنوى سوؾ ٌحكمون علٌه فً ٌوم الدٌنونة (لولا ،)32 :11
وصور وصٌدا سٌكون مصٌرهما أخؾ وطؤة من مصٌر مدن البحٌرة (لولا :10
 .)//15 -13وعدم توبة إسرابٌل حالٌا ً هو فً الوالع عبلمة لساوة للبه (متى :13
 ،//15راجع إشعٌا  .)10 :6فإن لم ٌؽٌّر سامعو ٌسوع ،ؼٌر التاببٌن سلوكهم،
سٌهلكون (لولا  ،)5 -1 :13مثل التٌنة العمٌمة (لولا  ،9 -6 :13راجع متى :21
 .2.)//22 -18وعندما ٌطالب ٌسوع باالهتداء ،ال ٌنوه لط بالممارسات الطمسٌة
للتوبة ،بل ٌُحذِّر بشدةٍ من المظاهر التً تلفت النظر (متى  .)18 -16 :6ذلن ألن
تحول الملب الذي ٌجعل صاحبه ٌعود كطفل صؽٌر (متى :18
ما ٌُعت ّد به إنما هو ّ
 .)//3ثم ٌلً ذلن االجتهاد المتواصل فً سبٌل "البحث عن ملكوت هللا وبره" (متى
 ،)33 :6أي فً سبٌل تنظٌم الحٌاة طبما ً للشرٌعة الجدٌدةَّ .
لكن فعل االهتداء ذاته
ٌُذكر فً أمثال بلٌؽة ،ناطمة .فإن تض َّمن رؼبة فً تؽٌٌر أخبللً ،فإنه ٌموم خاصة
على نداء متواضع ،وفعل ثمة" :إلهً ارحمنً ،أنا الخاطا" (لولا .)13 :18
فاالهتداء نعمة ٌرجع الفضل فٌها إلى المبادرة اإللهٌة التً تكون هً السابمة دابماً:
فالراعً هو الذي ٌنطلك للبحث عن الخروؾ الضال (لولا  ،6 -4 :15راجع :15
 ،)8وتحلٌل اإلجابة البشرٌة على هذه النعمة وارد بصورة إٌجابٌة ،فً مثل االبن
الضال ،الذي ٌبرز إبرازا ً مدهشا ً رحمة اآلب (لولا  .)32 -11 :15ألن إنجٌل
الملكوت ٌبدي هذا الوحً المذهل" :هكذا ٌكون الفرح فً السماء بخاطا واحد
ٌتوب ،أكثر منه بتسعة وتسعٌن من األبرار ال ٌحتاجون إلى التوبة" (لولا 7 :15
و .)10ولذا فبل عجب إذا ما أبدى ٌسوع للخطؤة مولؾ ترحٌب ٌشكن الفرٌسٌٌن
(متى  ،//13 -10 :9لولا  ،)2 :15ولكنه ٌجلب الكثٌر من االهتداءات .وٌطٌب
إلنجٌل لولا أن ٌذكر بالتفصٌل بعض تلن االهتداءات كرجوع الخاطبة (لولا :7
 ،)50 -36ورجوع زكا ().9 -5 :19
ثالثاً :االهتداء والمعمودٌة
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لمد بادر ٌسوع فؤرسل خبلل حٌاته األرضٌة الرسل لٌكرزوا بالتوبة وٌبشروا بإنجٌل
الملكوت (مرلس  .)12 :6ثم بعد لٌامته ٌجدد لهم هذا التكلٌؾ بالرسالة .ولذا فإنهم
سٌنطلمون للدعوة باسمه بٌن جمٌع األم ،إلى التوبة لؽفران الخطاٌا (حما ،)47 :24
ألن الخطاٌا ستؽفر لكل من ٌؽفرونها لهم (ٌوحنا  .)23 :20إن كتاب أعمال الرسل
والرسابل تجعلنا نشاهد كٌؾ ت َّم تنفٌذ هذا األمر اإللهً .إال أن االهتداء ٌتخذ مع ذلن
شكبلً ٌختلؾ باختبلؾ هوٌة المهتدٌنٌ ،هودا ً كانوا أم وثنٌٌن .1.فإن ما ٌُطلب أوالً
من الٌهود هو االهتداء أخبللٌاً ،ولد كان ٌسوع لد سبك فدعاهم إلٌه .على أن هللا
سٌر ّد على هذه الندامة  ((metanoiaبمنح ؼفران الخطاٌا (أعمال :3 ،38 :2
 )31 :5 ،19وسوؾ ٌختم االهتداء بمبول العماد وهبة الروح المدس (أعمال :2
التحول األدبًٌ ،نبؽً أن ٌتضمن االهتداء أٌضا ً فعل
 .)38ومع ذلن فإنه فضبلً عن
ّ
إٌمان إٌجابً بالمسٌح :ومن ثم فإن على الٌهود أن ٌرجعوا ) (epistrepheinإلى
الرب (أعمال  .)35 :9 ،19 :3على أن مثل هذا االنتماء إلى المسٌح ،كما سٌختبر
ذلن المدٌس بولس ،هو من أعسر األمور مناالً .فثمة ؼشاوة على للب الٌهود ،و إذا
ما اهتدوا ،سمطت ( 2كورنتس  .)16 :3ولكن بحسب نص إشعٌا (إشعٌا -9 :6
 .)10تج ّمدهم لساوتهم عند عدم اإلٌمان (أعمال  .)27 -24 :28وبما أنهم خاطبٌن
كالوثنٌٌن ،ومهدّدون مثلهم بالؽضب اإللهً ،فإنهم ال ٌفهمون أن هللا إنما ٌبدي
الصبر نحوهم ،لدفعهم إلى التوبة (رومة  .)4 :2إن بمٌة فمط تستجٌب للكرازة
الرسولٌة (رومه  .2.)5 -1 :11وٌجد اإلنجٌل ترحٌبا ً أفضل عند األمم الوثنٌة.
فمنذ عماد لابد المابة كورنٌلٌوسٌ ،بلحظ المسٌحٌون ،الذٌن من أصل ٌهودي،
مدهوشٌن أن "التوبة التً تهدي إلى سبٌل الحٌاة لُدّمت للوثنٌٌن كما لُد ّمت للٌهود"
(أعمال  ،18 :11راجع  .)30 :17وفً الوالع ٌُبشر بالتوبة بنجاح فً أنطاكٌة
وأماكن أُخرى (أعمال  3 :15 ،21 :11و)19؛ بل هذا هو هدؾ رسالة بولس
الخاص (أعمال  18 :26و .)20إال أن االهتداء ،فً هذه الحالٌ ،تطلب مع التوبة
األخبللٌة ) (metanoiaاالبتعاد عن األصنام ،والرجوع ) (epistrepheinإلى
ً (أعمال  1 ،18 :26 ،15 :14تسالونٌكً  ،)9 :1طبما ً لنمطٍ من
هللا الح ّ
االهتداء ،سبك وتطلع إلٌه إشعٌا الثانً .وبعد أن تتم هذه الخطوة األولىٌ ،دعى
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الوثنٌون كالٌهود إلى أن "ٌرجعوا إلى المسٌح راعً نفوسهم وحارسها" ( 1بطرس
).25 :2
رابعاً :الخطٌبة والتوبة فً الكنٌسة
01إن فعل االهتداء المختوم بالعماد ٌت ّم مرة واحدة كاملة ،وٌستحٌل أن تجدّد نعمة
االهتداء (عبرانٌٌن  .)6 :6والحال أن المع ّمدٌن ما ٌزالون عرضة للسموط مجدّدا ً
فً الخطٌبة سرعان ما اختبرت الجماعة الرسولٌة ذلن .وفً هذه الحال ،تكون
الندامة ضرورٌة ،إذا ما أُرٌد ،رؼم كل ذلن ،االشتران فً الخبلص .وٌدعو بطرس
ّ
وٌحث ٌعموب المسٌحٌٌن األتمٌاء على أن
إلٌها سمعان الساحر (أعمال .)22 :8
ٌعملوا على رد الخطؤة عن ضبللهم (ٌعموب  .)20 -19 :5أما بولس فٌفرح بندم
أهل كورنتس ( 2كورنتس  ،)10 -9 :7وإن كان ٌخشى أن بعضهم لم ٌب ِد هذا الندم
ّ
ٌحث تٌموتاوس على تؤدٌب المخالفٌن ،عسى أن ٌهدٌهم هللا
( ،)20 :12وهو
فٌتوبوا ( 2تٌموتاوس  .)25 :2وأخٌراً ،إذ نمرأ فً الرسابل الموجهة إلى الكنابس
السبع ،والتً ٌُفتتح بها كتاب الرإٌا ،نجد نداءات واضحة للتوبة ،مما ٌفترض
بالتالً سموط بعض المخاطبٌن من حرارتهم األولى (رإٌا  ،5 :2و 16و-21
 .)22ودون أن تتكلم هذه النصوص صراحة عن التوبة ،تُبٌّن أن فضٌلة التوبة ٌجب
أن تكون لها مكانتها فً الحٌاة المسٌحٌة ،بمثابة امتداد لبلهتداء بالمعمودٌة.
+++

ثقة
ممدمة
1.الثمة واإلٌمان باهلل:
2.الثمة والصبلة المتواضعة:
3.ثمة وٌمٌن بفرح:
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ممدمة
ٌحتاج اإلنسان ،فً مواجهته لمسبولٌات الحٌاة ومخاطرها إلى معتمدات ٌستطٌع أن
ٌستند الٌها (بالعبرٌة "باطاح") ،والى مبلذ ٌحتمً فٌها (بالعبرٌة "حاساه") ،ولكً ال
ٌشله الملك ولكً ٌثبت رؼم التجارب وال ٌفمد األمل فً بلوغ هدفه ،ال ب َّد له من
الثمة ،ولكن ،فٌمن ٌضع ثمته؟
1.الثمة واإلٌمان باهلل:
ّ
ٌحظر تعالى على
إن المسؤلة مطروحة منذ البدء ،وهللا ٌعطً الجواب عنها :فإذ
اإلنسان األكل من ثمر شجرة المعرفةٌ ،دعوه إلى أن ٌضع ثمته فٌه تعالى وحده فً
كل ما ٌتعلك بالتمٌٌز بٌن الخٌر والشر (تكوٌن  .)17 :2فاإلٌمان بالكلمة اإللهٌة
معناه أن نختار بٌن حكمتٌن ،فنضع الثمة فً حكمة هللا ،ونعدل عن االعتماد على
حكمتنا الذاتٌة (أمثال  ،)5 :3ومعناه أٌضا ً الثمة بمدرة الخالك ضابط الكل ،وبعناٌته
ألن كل ما فً السماء وعلى األرض هو من صنع ٌدٌه (تكوٌن  ،1 :1مزمور
 3 :115و ،)15ومن ثم فلٌس لئلنسان أن ٌخشى شٌبا ً من المخلولات ،بل بالعكس
خوله هللا مه ّمة إخضاعها (تكوٌن  .)28 :1إال أن الرجل والمرأة اللذٌن آثرا
فمد ّ
الثمة بمخلوقٌ ،تعلمان بالخبرة أنهما بذلنٌ ،ضعان الثمة بالكذب (تكوٌن ،6 -4 :3
ٌوحنا  ،44 :8رإٌا  .)9 :12وها هما ٌذولان ثمار ثمتهما الباطلة :انهما ٌخافان من
هللا ،وٌستحً كل منهما من اآلخر .أما خصوبة المرأة ،وخصوبة األرض ،فتصٌران
ٌمرا باختبار الموت (تكوٌن 7 :3
محفوفتٌن باآلالم .وأخٌرا ً فإنه ال بد لهما من أن ّ
و 10و .)19 -16بالرؼم من مثل ابراهٌم ،المابم على ثمة إلى حد الذبٌحة (تكوٌن
 .14 -8 :22عبرانٌٌن  ،)17 :11لتؤكده من أن "هللا ٌدبّر" ،ال ٌثك شعب اسرابٌل
بالمدٌر الذي خلّصه ،وال بمحبته التً اختارته مجانا ً كابن (تثنٌة  6 :32و-10
سر
 .)12وفً حرمانه من سند مخلوق فً وسط الصحراء (خروج ٌ ،)3 :16تح ّ
على عبودٌته المفمودة وٌتذ ّمر .إنه طوال تارٌخه ،ال ٌرٌد أن ٌثك بإلهه (إشعٌا :30
ضل علٌه األصنام ،التً ٌُن ّدِد األنبٌاء "بكذبها" (إرمٌا :13
 ،)10 :15،50وٌُف ِ ّ
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" ،)25وعدمها" (إشعٌا  ،4 :59راجع مزمور  .)8 :115وٌإكد الحكماء أٌضا ً أنه
باطل االعتماد على الؽنى (أمثال  ،28 :11مزمور  ،)8 -7 :49وعلى العنؾ
(مزمور  ،)11 :62وعلى العظماء (مزمور  ،)3 :146 ،9 -8 :118فجاه ٌل
االنسان الذي ٌتكل على للبه (أمثال  .)26 :28و باختصار" :ملعون الرجل الذي
ٌتو ّكل على البشر ...ومبارن الرجل الذي ٌتوكل على الرب( "...إرمٌا 5 :17
و .)7إن ٌسوع ٌت ّم كشؾ ما تتطلبه هذه الحكمةٌ :ذ ّكر بضرورة االختٌار من
البداٌة ،بؤن ٌرفض كل سٌد عدا ذان الذي لدرته وحكمته وحبه األبوي تستوجب منّا
ثمة مطلمة (متى  .)34 -24 :6وعوضا ً عن االعتماد على برنا الخاص (لولا :18
بر ملكوت السماوات (متى ،)33 :6 ،20 :5
ٌ ،)14- 9نبؽً أن نبحث عن ّ
الصادر عن هللا وحده ،والذي ال ٌُطال إال باإلٌمان (فٌلبً ).9 -4 :3
2.الثمة والصبلة المتواضعة:
صل فً هذا االٌمان ،تزداد رسوخا ً على لدر ما تزداد
إن الثمة باهلل ،التً تتؤ ّ
تواضعاً .إذ إنه لٌس الممصود بالثمة أن نتجاهل عمل الموات الشرٌرة فً العالم،
وهً الموات التً تدّعً انها تسٌطر علٌه (متى ٌ 1 ،9 -8 :4وحنا  ،)19 :5وال
من باب أولى أن ننسى أننا خطؤة .بل المطلوب االعتراؾ بمدرة الخالك ورحمته،
وهو الذي ٌرٌد أن ٌخلّص كل البشر ( 1تٌموتاوس  ،)4 :2وأن ٌجعل منهم أبناء له
بالتبنً بٌسوع المسٌح (أفسس  .)5 -3 :1كانت ٌهودٌت من ولتها تدعو إلى إبداء
ثمة ؼٌر مشروطة ،ولد أعطتنا عنها مثبلً ال ٌُنسى (ٌهودٌت :13 ،17 -11 :8
كمخلّص للبابسٌن الذٌن حالتهم
آن واح ٍد
ِ
)19؛ ذلن ألنها كانت تدعو إلهها فً ٍ
مٌإوس منها ،وكإله للمتواضعٌن ( .)11 :9فالثمة والتواضع فً الوالع ال ٌفترلان.
هاتان المضٌتان ٌُعبَّر َعنهما فً صبلة المساكٌن الذٌن مثل سوسنة ،دون ما حماٌة
وفً خطر ممٌت ،تكون للوبهم واثمة باهلل (دانٌال  .)35 :13ومن ثم فإنه "من
أعماق الهاوٌة" (مزمور  ،)1 :130تنطلك نداءات المزامٌر بثمة" :وأنا بابس
ومسكٌن ،السٌد ٌهتم بً" (مزمور " ،)18 :40وأنا على رحمتن توكلت" (:13
" ،)6أما المتوكل على الرب فالرحمة تكتنفه" (" ،)10 :32طوبى لجمٌع
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المعتصمٌن به" ( .)12 :2والمزمور  131هو التعبٌر الصادق عن هذه الثمة
المتواضعة ،التً سوؾ ٌعطٌها ٌسوع كمالها األخٌر .ان ٌسوع ٌدعو ،فً الوالع،
تبلمٌذه لبلنفتاح كؤطفال لعطٌة هللا (مرلس  ،)15 :10حٌنبذ ستكون الصبلة الى
اآلب السماوي على ٌمٌن من نٌل كل شًء (لولا  ،)//13 -9 :11وبواسطتها ٌنال
الخاطا التبرٌر والخبلص (لولا  ،)14 -13 :18 ،50 :7وبواسطتها ٌستعٌد
اإلنسان مجدّدا ً سلطانه على الخلٌمة (مرلس  ،23 -22 :11راجع حكمة )24 :16
 .ومع ذلن فإن على أبناء هللا أن ٌتولعوا من الكفَّار ألوانا ً من الهزء والسخرٌة
واالضطهاد ،بسبب ثمتهم البنوٌة ذاتها ،فٌسوع نفسه لد اختبر ذلن (متى ،43 :27
راجع حكمة  ،)18 :2إذ بٌنما هو ٌتمم تمدٌم ذبٌحته ،أسلم روحه بصرخة كلها حب
وثمة (لولا ).46 :23
3.ثمة وٌمٌن بفرح:
فبفعل المحبة هذا ،المملوء ثمة ،انتصر ٌسوع على كل لوات الشر ،وجذب إلٌه
للوب البشر أجمعٌن (ٌوحنا  .)33 :16 ،32 -31 :12فلم ٌكن لٌثٌر ثمتهم فحسب،
بل ألام األساس على ٌمٌنهم .وال ؼرو فالتلمٌذ الذي ٌثكٌ ،صبح فً الوالع شاهدا ً
أمٌناً ،وهو ٌمٌم أمانته على أساس أمانة هللا ،فٌثك بؤن النعمة اإللهٌة ستك ّمل عمله
(أعمال  2 ،32 :20تسالونٌكً  ،4 -3 :3فٌلبً  1 ،6 :1كورنتس  .)9 -7 :1إن
هذه الثمة التً ٌإكدها الرسول ،تعطٌه ،حتى فً ساعات األزمة (ؼبلطٌة ،)10 :5
ٌمٌنا ً ال ٌضعؾ ،لٌب ّ
شر بكلمة هللا ( 1تسالونٌكً  ،2 :2أعمال  )31 :28بكل حرٌة
parresia ).وإذا كان التبلمٌذ األولون لد أدّوا ،من أول األمر ،الشهادة بكل
شجاعة الٌمٌن ،فما ذلن إال ألن ثمتهم كانت لد نالت النعمة عن طرٌك الصبلة
(أعمال  .)31 -24 :4إن هذه الثمة التً ال تتزعزع ،هً أحد شروط األمانة
(عبرانٌٌن  ،)14 :3وهً تعطً لشهود المسٌح ٌمٌنا ً فرحا َ وفخورا ً ( .)6 :3إنهم
ٌعلمون أن لهم منفذا ً إلى عرش النعمة ( ،)16 :4طرٌمه مفتوح لهم بدم ٌسوع (:10
)19؛ فلٌس لجرأتهم أن تخشى شٌبا ً ( ،)6 :13ألنهم ٌعلمون على َمن اتكلوا (2
تٌموتاوس  .)12 :1ولذا فإن شٌبا ً لن ٌفصلهم عن محبة هللا (رومة ،)39 -38 :8
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بررتهم ،تتؽلؽل فٌهم ،فتجعلهم فخورٌن وثابتٌن فً االختٌار (رومة :5
التً بعد أن َّ
 ،)5 -1بحٌث إن كل شًء -وهم على ٌمٌن من ذلنٌ -عاونهم للخٌر (رومة :8
 .)28ؼٌر أن الثمة ،التً هً شرط لؤلمانة ،تتثبت بدورها باألمانة -ألن المحبة،
التً دلٌلها األمانة الثابتة (ٌوحنا  ،)10 :15تُعطً للثمة كل ملبها .ولذا فإن الذٌن
ٌثبتون فً المحبة هم وحدهم الذٌن سٌكون لهم ملء الٌمٌن فً ٌوم الدٌن ومجًء
المسٌح ،ألن المحبة الكاملة تنفً الخوؾ (ٌ 1وحنا  . )18 - 16 :4 ،28 :2إن
هإالء ٌعرفون منذ اآلن أن هللا ٌسمع وٌستجٌب لصبلتهم ،وأن حزنهم الحاضر
سٌنملب إلى فرح ،فرح لن ٌنزعه عنهم أحد ،ألنه فرح ابن هللا (ٌوحنا -20 :16
).13 :17 ،22

جبل
ممدمة
أوالً :خلٌمة هللا
1.ثبات:
2.لدرة:
3.حمٌمتها أمام هللا:
ثانٌاً :الجبال الممدّسة
ثالثاً :المسٌح والجبال
ممدمة
تعتبر أؼلب األدٌان الجبل منطمة التبللً بٌن السماء واألرض .ولع ّل السبب فً ذلن
والسر الذي ٌكتنفه .كثٌرة هً الببلد التً لها جبلها الممدّس ،من حٌث ٌبدأ
ارتفاعه
ّ
العالم فً الوجود ،وحٌث تسكن اآللهة ،ومنه ٌؤتً الخبلص .وأبمى الكتاب الممدّس
كل هذه المعتمدات ،إالّ أنّه طهرها .ففً العهد المدٌم ،لٌس الجبل إالّ خلٌمة من بٌن
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سابر الخبلبك .وإن كان ٌهوه ببل شن "إله الجبال" (ربما ٌكون هذا معنى لفظة
"الشدّاي") إالّ أنه أٌضا ً له السهول ( 1ملون  23 :20و .)28أ ّما مع المسٌح ،فلم
تعد صهٌون "مركز األرض" (حزلٌال  ،)12 :38ألن هللا ال ٌرٌد أن ٌعبده الناس
ّ
والحك (ٌوحنّا ) .24 -20 :4
ال فً هذا الجبل وال فً ذان ،بل الروح
أوالً :خلٌمة هللا
1.ثبات:
نرى البشر ٌزولون ،وبٌنما الجبال تدوم .وٌمودنا هذا االختبار إلى أن نرى تلمابٌا فً
الجبال رمز العدل هللا األمٌن (مزمور  ،)7 :36حتّى إن الجبال التً عرفها اآلباء
لد س ّمٌت "باآلكام الدهرٌة" (تكوٌن  ،26 :49ثنٌة  .)15 :33ولكن ،مهما كان من
روعها ،إالّ أنّه ال ٌجوز تؤلٌهها ،وهً لٌست إال خبلبك عادٌة" :من لبل أن ولدت
الجبال ،من األزل إلى األبد أنت هللا" (مزمور  ،2 :90راجع أمثال ّ . )25 :8
ان
الخالك "الذي وزن الجبال بالمبّان ،والتبلل بالمٌزان" (إشعٌا  )12 :40هو الذي
بموته" (مزمور ٌُ ،)7 :65زحزحها كما ٌشاء (أٌوب  ،)5 :9وٌعطً
"ٌثبّت الجبال ّ
هذه السلطة ألصؽر المإمنٌن به (متّى  ،20 :17راجع  1كورنتس .)2 :13
فٌهتؾ الجمٌع لابلٌن" :باركً الربّ أٌتها الجبال والتبلل" (دانٌال  ،75 :3مزمور
).9 :148
2.لدرة:
المعرضة للكوارث ،وبذلن تستطٌع أن تمدّم الملجؤ
ترتفع الجبال فوق السهول
ّ
األمٌن ،مثبلً فً حالة لوط (تكوٌن  ،)17 :19وهً تستهوي البار المضطهد الذي
ٌف ّكر فً الهروب الٌها كالعصفور (مزمور  ،1 :11راجع حزلٌال  ،16 :7متّى
البار أن ٌحترس ،ألنّه عندما ٌرفع عٌنٌه نحو الجبال
 .)16 :24ولكن على هذا
ّ
تؤتٌه النجدة من هللا وحده ،خالك السماء واألرض (مزمور  ،2 - 1 :121راجع
إرمٌا  .)23 :3وإالّ فٌكون لد وضع ثمته فً خلٌمة تتحول حٌنذان من مجرد رمز
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للموة (دانٌال  ،)45 -35 :2إلى رمز للكبرٌاء ،مثل بابل الشامخة ،السابدة على
العالم (إرمٌا  ،)25 :51فبل بد من أن ٌنخفض كل مرتفع وٌتعالى هللا وحده (إشعٌا
).15 -11 :2
3.حمٌمتها أمام هللا:
"السمن ٌرنّم تابور وحرمون" (مزمور  .)13 :89عدما ٌفتمد الربّ األرض،
لتندفع الجبال بترانٌم الفرح (إشعٌا  ،)23 :44ولتمفز أمام مآثره (مزمور ،)6 :29
ولتدع السبلؾ الجدٌد ٌمطر على منحدراتها ،ولٌنضج الممح على لممها (عاموس :9
 ،13مزمور  !)16 :72ولكن سرعان ما ٌمهدها هللا وٌساوٌها بالسهل (إشعٌا :45
 ،11 :49 ،2بارون  ،7 :5لولا  !)5 :3فلن تش ّكل بعد ذلن الملجؤ الناجح فً ٌوم
الؽضب (هوشع  ،8 :10لولا  ،30 :23 ،21 :21رإٌا " .)16 -14 :6نظرت
سها
إلى الجبال فإذا هً ترتجؾ" (إرمٌا  .)24 :4إنها تتحول إلى دخان إذا ما م ّ
الذي ٌمكنه أن ٌفنٌها بالنار (مزمور  ،32 :104تثنٌة  .)22 :32تذوب كالشمع
(مزمور  )5 :97وتسٌل (لضاة  )5 :5تحت لدمٌه (مٌخا  )4 :1وأمام وجهه
ّ
وتندن (حزلٌال )20 :38
(إشعٌا " .)19 :63تتبدد جبال الدهر" (حبموق ،)6 :3
وتزول فً آخر األزمنة (رإٌا ).20 :16 ،14 :6
ثانٌاً :الجبال الممدّسة
لمد خص هللا بعض الجبال للمٌام بدور دابم ومجٌد ،بالرؼم من أن مصٌرها ،مثل
الخلٌمة كلها ،آٌل إلى التحوٌل الشامل .1:من حٌث هو مهبط الوحً األسمىٌ .ش ّكل
"جبل هللا" حورٌب ،فً طور سٌناء ،أرضا ً ممدّسة ،حٌث دعا هللا موسى (خروج :3
 1و .)5ولد لدّسها تعالى باعطاء شرٌعته (خروج  )18 -12 :24وحلول مجده
علٌها ( .)16 :24وهنان أٌضا ً صعد اٌلٌّا ( 1ملون  ،)8 :19برؼبة االستماع إلى
صوت هللا :وكان هذا ما ٌبتؽٌه األنبٌاء أٌضا ً ببل ّ
شن ،عند جلوسهم وإلامة صلواتهم
على ل ّمة الجبال :مثل موسى فً طور سٌناء (خروج  ،)10 -9 :17واٌلٌّا وألٌشع
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على جبل الكرمل ( 1ملون  2 ،42 :18ملون  .2 .)25 :4 ،9 :1كمكان خاص
العلو
بالعبادةٌ .سمح الجبل ،المرتفع فوق األرض ،بمبللاة الربّ  .فعلى مكان للٌل
ّ
(مذبح)ٌ ،جب أن تمام الذبٌحة (خروج  ،)5 -4 :24وعلى جبل جارٌزٌم وجبل
هٌبالٌ ،نبؽً تبلوة البركة واللعنة (تثنٌة ٌ ،29 :11شوع  .)35 -30 :8وعلى
أكمة أٌضاًٌ ،مام التابوت ،بعد رجوعه من عند الفلسطٌنٌٌّن ( 1صموبٌل ،)1 :7
وعمبلً بتملٌد جلٌل ٌموم كل من جدعون (لضاة  )26 :6وصموبٌل ( 1صموبٌل :9
 )11وسلٌمان ( 1ملون  )4 :3واٌلٌّا ( 1ملون  )20 -19 :18بتمدٌم الذبابح مع
الشعب على "المشارؾ" ( 1ملون  .)2 :3ولد التبس بنو إسرابٌل هذه الطموس من
صوا بها ٌهوه اإلله األحد ،ولكنهم تعرضوا لخطر الوثنٌّة من
الكنعانٌٌن إالّ أنهم خ ّ
جراء تعدد المشارؾ (إرمٌا  .)23 :3 ،20 :2ولذا انتهوا إلى تركٌز العبادة فً
ّ
مكان واحد (تثٌة  .)9 -2 :12وما هوذا الجبل الذي لم ٌبنه االنسان لٌرتمً إلى
السماء (تكوٌن  ،)11وها هً ذي األكمة ،الجمٌلة الذروة ،التً اختارها هللا بٌن
الجبال المنحدرة (مزمرر .)17 :68 ،3 -2 :48وبٌنما لد تتسالط الجبال األخرى
فً للب البحار (مزمور ٌ ،)3 :46نتصب صهٌون ملجؤ أمٌنا ً (ٌوبٌل  ،)5 :3ثابتا ً
إلى األبد (مزمور  .)1 :125فلٌس لبلنسان أن ٌمول فً للبه" :انًّ أصعد إلى
السماء ،أرفع عرشً فوق كواكب هللا ..أصعد فوق أعالً السحب وأكون شبٌها ً
بالعلً" (إشعٌا  .)14 -13 :14فمد تسمطه تلن األفكار إلى أعماق الهاوٌةّ .
ان هللا
ذاته "لد مسح ملكه على صهٌون جبل لدسه" (مزمور  ،)6 :2فً المكان نفسه الذي
لرب فٌه ابراهٌم ابنه على جبل المورٌّا ( 2أٌام  ،1 :3راجع تكوٌن .)2 :22
ّ
وعلى هذا الجبل الممدّس ،الؽنً بذكرٌات الهٌة عدٌدةٌ ،نبؽً للمإمن أن ٌصعد
(مزمور  ،)3 :24مرتبلً "أناشٌد المرالً" (مزمور  120إلى  )134وٌرجع إلٌه
ببل انمطاع (مزمور  .)3 ،43راجٌا ً أن ٌمٌم فٌه إلى األبد مع الربّ (مزمور :15
 .3.)2 :74 ،1فً آخر األزمنة .ماذا ٌكون مصٌر هذه األمكنة التً لدسها هللا
ذاته؟ فً التطلعات الخاصة بنهاٌة العالم ،لم ٌعد مكان لطور سٌناء .فبل ٌنظر إلٌه إالّ
كمكان ألمى منه هللا لدٌما ً "كلمات الحٌاة" ،وحٌث خرج منه ،لاصدا ً إلى سكناه
الحمٌمٌّة أي صهٌون (مزمور  .)18 -16 :68بخبلؾ طور سٌناء الذي ٌختفً
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ؼارلا ً فً الماضًٌ ،حتفظ جبل صهٌون بمٌمة اسكاتولوجٌة" .وٌكون فً آخر األٌام
ّ
ٌوطد فً رأس الجبال ،وٌرتفع فوق التبلل ،وتجري إلٌه جمٌع
أن جبل بٌت الرب
األمم ...هل ّموا نصعد إلى جبل الربّ "إشعٌا  ،)3 -2 :2إلى هذا الجبل الممدّس
( ،9 :11دانٌال  .)16 :9وسوؾ ٌملن هللا فً جبل صهٌون (إشعٌا ،)23 :24
وٌصنع فٌه مآدبة عظٌمة ( )10 -6 :25لبلخوة المشتّتٌن الذٌن تجمعوا أخٌرا ً (:27
تتحول الببلد
 )20 :66 ،13وحتى لبنً الؽرٌب ( .)7 -6 :56وفً الوالع ،بٌنما
ّ
إلى سهل ،سوؾ ترتفع أورشلٌم ،ساكنة فً مكانها (زكرٌّا ٌ .)10 :14مصدها
الجمٌع وٌصعدون إلٌها على الدوام ().18 -16 :14
ثالثاً :المسٌح والجبال
1.تختلؾ األناجٌل االزابٌّة فً نظرتها إلى الجبال ،من حٌث دورها فً حٌاة
ٌسوع .فهً تتّفك فً المول على ّ
أن ٌسوع كان ٌحب االعتزال فً الجبل لٌصلًّ
(متى  23 :14لولا  ،)28 :9 ،12 :6وأن عزلة البرٌة (لارن بٌن لولا 4 :15
ومتى  )12 :18التً ٌبحث عنها هً ببل شن ملجؤة من الدعاٌة الصاخبة (راجع
ٌوحنا  ،)15 :6وتتفك أٌضا ً هذه األناجٌل على اؼفال جبل صهٌون .وذكر جبل
الزٌتون .وجبل التجلًّ .ولكن من نظرة مختلفة .فً نظر متّى ،تش ّكل جبال الجلٌل
المكان المفضّل لحاالت ظهور المخلّص .وتدور حٌاة ٌسوع العلنٌة فً إطار
مشهدٌن ٌت ّمان على الجبل .فً بداٌتهاٌ ،عرض الشٌطان على ٌسوع السلطان على
العالم أجمع (متّى  ،)8 :4وفً نهاٌتهاٌ .منح فٌه ٌسوع تبلمٌذه السلطان الذي أواله
أبوه إٌّاه ( .)16 :28وما بٌن هذٌن المشهدٌن ،نرى ٌسوع ٌختار هذا أو ذان الجبل
لٌعلّم الجم َع ( )1 :5وٌشفً المساكٌن وٌعطٌهم خبزا ً عجٌبا ( ،)...29 :15أخٌراً،
ّ
وكؤن ٌسوع لد حذّره
ٌت ّم حادث التجلًّ .إال أن متّى لم ٌخبرنا باسم أحد هذه الحبال،
من خطر تمٌٌد سكناه بواحد منها .فالذكرى وحدها تظ ّل حٌّة لدى الذٌن "عاٌنوا
جبلله" ولد تحممت ألوال األنبٌاء عن "الجبل الممدّس" ( 2بطرس ،)19 -16 :1
ّ
ولكن ٌسوع ال ٌعلك رسالته على مكان ما من أمكنة األرض ،بل على شخصه
بالذات .أ ّما لولا فٌرى فً "الصعود" إلى أورشلٌم طرٌك المجد بواسطة الصلٌب.
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مجرد الح ّج الذي ٌموم به أتمٌاء إسرابٌل (لولا :2
ولٌس الؽرض من هذا الصعود
ّ
 ،)46وإنما هو الصعود المصٌري الذي ٌشمل حمبة من حٌاة ٌسوع ( 51 :9إلى
 ،38 :21راجع  .)13 :18وإ ْذ ٌتجاهل لولا جبال الجلٌل حٌث ألمى ٌسوع تعالٌمه
وأجرى عجاببهٌ ،ر ّكز ك ّل انتباهه على جبل الزٌتون .وان كان ال ٌذكر ّ
أن ٌسوع
ألمى منه خطابه عن نهاٌة العالم (لارن مت ّى  ،3 :24مرلس  )3 :13فهو ٌَع ّد هذا
الجبل هدؾ الصعود إلى أورشلٌم (لولا  ،)29 :19ومنه ،بحسب التمالٌد الرإٌوٌة
(زكرٌّا ٌ ،)4 -3 :14نطلك الربّ لٌؽزو العالم :فٌه ٌحفل به الشعب رسمٌا ً (لولا
 ،)37 :19وفٌه أٌضا ً تبدأ مرحلة اآلالم ( ،)39 :22ومنه أخٌرا ً ٌصعد إلى السماء
(أعمال  .)12 :1إذا أشار الكتاب الممدّس إلى جبل معٌّن ،فٌبدو انّه لم ٌفعل ذلن إالّ
"رفع" من األرض
لٌعلّمنا أن "نرفع" أعٌننا نحو السماء أو باألحرى نحو الذي ُ
(ٌوحنّا  ،)37 :19 ،14 -13 :3بحسب الفكر البلهوتً للمدٌس ٌوحنّا.

جحٌم/جهنم
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :التصورات األساسٌة
ممر الموتى:
1.الجحٌم ّ
2.لوات الجحٌم المندفعة على األرض.
ثانٌاً :جهنم الخاطبٌن
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح ٌتكلم عن جهنم
ثانٌاًٌ :سوع المسٌح نزل إلى الجحٌم
ثالثاً :تدمٌر أبواب الجحٌم
ممدمة
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ممر األموات .وأما الهالن فٌنزل إلى جهنم :إن
ان ٌسوع المسٌح لد نزل إلى الجحٌم ّ
هذٌن التعبٌرٌن ٌشٌران إلى فعلٌن متباٌنٌن ،وٌفترضان حالتٌن مختلفتٌن .إن أبواب
الجحٌم ،حٌث نزل المسٌح ،لد انفتحت لتترن أسراها ٌذهبون فً حال سبٌلهم ،بٌنما
جهنم ،حٌث ٌنزل الهالن ،تنؽلك علٌه إلى األبد .ومع ذلن فالتعبٌران متماربان ،لٌس
من لبٌل التمارب اللفظً بالمصادفة ،بل بمنطك على جانب من العمك ،وكتعبٌر عن
حمٌمة أساسٌة .فالجحٌم أسوة بجهنم ،هو مملكة الموت .ولوال المسٌح لما كان فً
العالم إال جهنم واحدة ،وموت واحد ،هو الموت األبدي ،الموت بكامل سلطانه .فإذا
ثان" (رإٌا  )8 :21منفصل عن األول ،فما ذلن إال ألن ٌسوع
كان ثمة "موت ٍ
بموته لد هدم سلطان الموت .فؤلنه نزل إلى الجحٌم ،لم تعد الجحٌم جهنماً ،ولكنها
تستمر فً حمل سماتها .ولذا ففً الدٌنونة األخٌرة ،الجحٌم والهاوٌة ٌلحمان بجهنم
وبمكانهما الطبٌعً الذي هو بحٌرة النار (رإٌا  .)14 :20ولذلن ،فبالرؼم من بماء
صور جهنم ؼامضة فً العهد المدٌم ،وعدٌمة الوضوح بطابعها المطلك ،فإن ٌسوع
ص َور ،وتمثل الوضع
ٌستخدمها مع ذلن لئلشارة إلى الهبلن األبدي ،فً أكثر من ُ
الحمٌمً لما لد ٌكونه العالم بدون المسٌح.
العهد المدٌم
أوالً :التصورات األساسٌة
ممر الموتى:
1.الجحٌم ّ
ً" (أٌوب :30
فً اسرابٌل المدٌم ،الجحٌم "الشٌول " sheolهو "دار مٌعاد كل ح ّ
 .)23وٌتصور إسرابٌل ،ككثٌر من الشعوب األخرى ،أن بماء األموات فً العالم
اآلخر أشبه بظل للوجود ،عدٌم المٌمة وبدون فرح .فالشٌول هو بالتالً اإلطار الذي
ٌجمع تلن الظبلل .إنه أشبه بمبر" ،فجوة"" ،جبّ  ،حفزة" (مزمور ،10 :30
حزلٌال  ،)8 :28فً عمك أعماق األرض (تثنٌة  ،)22 :32ما وراء الهاوٌة التً
تحت األرض (أٌوب  ،)17 -16 :38 ،5 :26حٌث ٌُخٌّم ظبلم دامس (مزمور
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 7 :88و ،)13وحٌث "اشرالها كالظبلم الحالن" (أٌوب  .)22 -21 :10هنان
"ٌنزل" كل األحٌاء (إشعٌا  ،18 :38حزلٌال )14 :31؛ ولن ٌصعدوا منها ابدا ً
(مزمور  ،10 :88أٌوب  ،)9 :7فلٌس بعد فً ممدورهم أن ٌسبّحوا هللا (مزمور
 ،)6 :6أو أن ٌرجوا عدالته ( )13 -11 :88أو أمانته ( ،10 :30إشعٌا :38
 .)18إنه التخلً التام (مزمور ).6 :88
2.لوات الجحٌم المندفعة على األرض.
إن نزول اإلنسان إلى هذا الجحٌم ،بعد أن ٌكون لد أشبعته األٌام ،فً ختام شٌخوخة
سعٌدة" ،لمبللاة آبابه" هنان (تكوٌن  ،)8 :25ذلن هو مصٌر البشرٌة العام (إشعٌا
ّ
ولكن الشٌول،
 ،15 -9 :14أٌوب  ،)21 -11 :3وال ٌستطٌع أحد أن ٌشكو منه.
فً أؼلب األحٌان ،ال ٌنتظر هذه الساعة إنه كوحش ال ٌشبع (أمثال :30 ،20 :27
ٌ ،)16تربّص بفرٌسته ،فٌختطفها فً عنفوان لواها (مزمور .)16 :55إن حزلٌا
الملن ٌرى "فً منتصؾ أٌامه"" ،أبواب الشٌول" (إشعٌا  ،)10 :38وهً تنفتح.
فاجتٌاح لوات الجحٌم "أرض األحٌاء" ( ،)11 :38هو الدرامة والعثار (مزمور
).5 -4 :88 ،6 :18
ثانٌاً :جهنم الخاطبٌن
ّ
إن هذا العثار هو أحد حوافز الوحً .ووجه الفاجعة فً الموت ٌدل على فوضى
العالم .وإن أحد محاور الفكر الدٌنً اإلسرابٌلً ٌموم على أن ٌكتشؾ أن هذه
الفوضى هً ثمرة الخطٌبة .وبمدر رسوخ هذا اإلحساس تزداد مبلمح جهنم صورا ً
ورح ،وداثان ،وأبٌرام (عدد  27 :16و،)33 -32
كبٌبة .إنها تفتح فاهها لتبتلع لُ َ
صرح فٌها"
وتحرن كل لواتها لتلتهم "وجهاء صهٌون وعامتها وجمهورها وكل
ِّ
ِ
(إشعٌا  .)14 :5إنها تُفنً األشرار فً األهوال (مزمور  .)19 :73ولمد عرؾ
إسرابٌل ،من هذه العوالب المرٌعة ،صورتٌن معبرتٌن أٌَّما تعبٌر ،هما :حرق سدوم
وعامورة (تكوٌن  ،23 :19عاموس  ،11 :4مزمور  ،)6 :11وتدمٌر مولع
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توفت ،فً وادي جهنم ،مكان المتعة ،الممدَّر له أن ٌتحول إلى مكان هول ،حٌث
"ٌرون جثث الناس الذٌن عصونً ،ألن دودهم ال ٌموت ونارهم ال تطفؤ" (إشعٌا
 .)24 :66إن الموت فً النار ،واستمراره إلى ما ال نهاٌة فً الفساد ،هما ممدما ً
صورتان إنجٌلٌّتان لجهنم .إنها جهنم التً لم تعد بعد جهنم "العادٌة" ،إذا جاز لنا
المول ،التً كانت هً الشٌول ،وإنما هً جهنم التً ٌمكن أن نمول عنها إنها سمطت
من السماء" ،آتٌة من عند ٌهوه" (تكوٌن  .)24 :19فإذا مما جمعت ببن "الهاوٌة
التً ال لاع لها" و"مطر النار" (مزمور  ،)11 :140وبٌن صورة الشٌول وذكر
سدوم ،فما ذلن إال ألن جهنم هذه لد أشعلتها "نفخة ٌهوه" (إشعٌا )33 :30
و"اضطرام ؼضبه" ( .)27 :30إن جهنم هذه وعٌد الخاطبٌن ،ما كانت لتكون
مصٌرا ً لؤلبرار ،وال سٌما إذا عرفنا أن هإالء ،لكً ٌظلوا أمناء هلل ،كان علٌهم أن
ٌحتملوا اضطهاد الخطؤة ،بل الموت أحٌاناً .ومن ثم كان من المنطك أن من "بلد
التراب" ،الشٌول التملٌدي ،حٌث ٌنام األبرار واألشرار مختلطٌنٌ ،نهض األشرار
إلى "الرذل األبدي" ،بٌنما ٌنهض ضحاٌاهم إلى "الحٌاة األبدٌة" (دانٌال .)12 :2
وفما ٌسلّم الرب األبرار مكافؤتهم "ٌسلّح الخلك لبلنتمام من أعدابه" (حكمة -15 :5
 .)18وعلٌه لم تعد جهنم بعد محدودة بمكان ،فً أعمك أعماق األرض ،بل هً
"الكون الذي ٌحارب مع هللا أولبن الجهال" ( .)21 :5وتستعٌد األناجٌل هذه
ً" ،من مكان إلامة الموتى" ،حٌث "ٌعانً اشد العذاب فً ذلن
الصورة :فالؽن ّ
ّ
ولكن "هوة عمٌمة" (لولا -23 :16
السعٌر"ٌ ،لحظ لعازر "فً حضن إبراهٌم"،
 ،)26ال ٌمكن إجتٌازها ،تفصل بٌنهما نار وهوة ،ؼضب السماء واألرض التً
تنفتح ،لعنة هللا وعداوة الخلك ،تلن هً جهنم.
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح ٌتكلم عن جهنم
إن ٌسوع ٌعلّك على فمدان الحٌاة واالنفصال عنه ،أهمٌةً أكبر منها على وصؾ
جهنم على ما هو جار فً بٌبته .ولد ٌكون من الجسارة أن نستنتج من مثل الؽنً
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الجاهل ،تؤكٌدا ً لاطعا ً عن جهنم ،إال أنه البد ،على أٌة حال ،أن نعٌر جدٌّةً
كبلم
َ
ٌسوع ،عندما ٌستخدم فً هذا الشؤن أكثر الصور الكتابٌة عنفا ً وأكثرها لسوة:
"البكاء وصرٌؾ األسنان ،فً أتون النار" (متى " ،)42 :13جهنم ،حٌث ال ٌموت
دودهم وال تطفؤ النار" (مرلس  ،48 -43 :9راجع متى  ،)22 :5حٌث ٌستطٌع هللا
أن "ٌهلن النفس والجسد" (متى  .)28 :10على أن ما ٌعطً ثمبلً لهذه التؤكٌدات،
إنما هو لابلها نفسه ،ذلن الذي له سلطان أن ٌلمً فً جهنم .ؼٌر ان ٌسوع ال ٌتكلم
عن جهنم كوالع ٌحمل طابعا ً تهدٌدٌا ً فحسب ،بل ٌعلن أٌضا ً أنه هو نفسه "سٌرسل
مبلبكته ،لٌلموا فً أتون النار صانعً اإلثم" (متى  ،)42 -41 :13وانه هو نفسه
سٌنطك بهذه اللعنة" :إلٌكم عنً ،أٌها المبلعٌن ،إلى النار األبدٌة" (متى .)41 :25
وان الرب ٌسوع هو نفسه الذي سٌمول" :إنً ال أعرفكن! " ( ،)12 :25و "ألموه
البرانٌة" (متى ).30 :25
فً الظلمة ّ
ثانٌاًٌ :سوع المسٌح نزل إلى الجحٌم
إن نزول المسٌح إلى الجحٌم هو لضٌة إٌمانٌة ،وهو فعبلً من حمابك العهد الجدٌد
األكٌدة .على أنه إذا كان من الصعب تحدٌد لٌمة بعض النصوص ،وما كان
مضمون "بشارته لؤلرواح التً فً السجن ،لهإالء الذٌن رفضوا فٌما مضى أن
ٌإمنواٌ ...وم كان نوح ٌبنً الفلن" ( 1بطرس  ،)20 -19 :3فإنه لمن األكٌد أن
آن واحد ،حمٌمة موته كإنسان ،وانتصاره
نزول ٌسوع إلى الجحٌم هذا ٌعنً ،فً ٍ
على الموت .فإِذا كان هللا لد "أنمذه من أهوال الجحٌم" (أي من الشٌول ،أعمال :2
 ،)24فذلن لكونه لد ز ّجه فٌها أوالً ،ولكن دون أن ٌتركه أبدا ً لتلن األهوال (:2
 ،)31وإذا كان المسٌح ،فً سر الصعود "لد صعد فوق السماوات كلها" ،فهذا ٌعنً
أٌضا ً أنه "كان لد نزل إلى أسافل األرض" ،وكان البد من هذا النزول الكبٌب لكً
ٌستطٌع "أن ٌمؤل كل شًء" ،وأن ٌملن كسٌد على الكون (أفسس .)10 -9 :4
وٌعترؾ اإلٌمان المسٌحً بؤن ٌسوع المسٌح هو الرب فً السماء ،بعد أن صعد من
بٌن األموات (رومة ).10 -6 :10
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ثالثاً :تدمٌر أبواب الجحٌم
إن المسٌح بموته لد انتصر على آخر عدو ،وهو الموت ( 1كورنتس ،)26 :15
ودمر أبواب الجحٌم .ولمد كان الموت والجحٌم كبلهما على الدوام مكشوفٌن أمام
نظر هللا (عاموس  ،2 :9أٌوب  ،)6 :26وهما اآلن مضطران إلى رد األموات
الذٌن ٌحفظان بهم (رإٌا  ،13 :20راجع متى  .)53 -52 :27كان الجحٌم ،إلى
ً" ،نمطة االلتماء الحتمٌة لبشرٌة مبعدة عن هللا.
ٌوم موت الرب" ،مكان تجم ُّع كل ح ّ
وما كان فً ممدور أحد أن ٌخرج منها لبل المسح "بثورة الرالدٌن" ( 1كورنتس
 ،)23 -20 :15و"بكر المولودٌن من بٌن األموات" (رإٌا  .)5 :1على أن الفداء،
بالنسبة إلى البشرٌة المحكوم علٌها فً آدم بالموت واالنفصال عن هللا ،هو انفتاح
أبواب الجحٌم ،وهبة الحٌاة األبدٌة .أما الكنٌسة فهً ثمرة وأداة هذا النصر (متى
 .)18 :16إالّ أن المسٌح ،حتى لبل مجٌبه ،كان موعودا ً به ومنتظراً .وإنسان العهد
المدٌم .بمدر لبوله لهذا الوعد ،كان ٌرى جحٌمه ٌضًء ببرٌك .ال ٌلبث أن ٌصبح
ٌمٌنا ً بالخبلص .وبالعكس ،بمدر ما ٌرفض هذا الوعد ،بمدر ما ٌتحول جحٌمه إلى
جهنم حمٌمٌة ،وٌؽوص فً هوة تزداد فٌها لدرة إبلٌس هوالً .أخٌراً ،عندما ٌظهر
ٌسوع المسٌح ،فان "هإالء الذٌن ال ٌطٌعون إنجٌلهٌُ ...عالبون بالهبلن األبدي،
مبعدٌن عن وجه الرب" ( 2تسالونٌكً  .)9 -8 :1فإنهم ٌذهبون لمبللاة الموت
والجحٌم "فً مستنمع النار" (رإٌا ).15 -14 :20

جدٌد
ممدمة
أوالً :جدَّة ولداسة
ثانٌاً :انتظار األزمنة الجدٌدة
1.خروج جدٌد:
2.تحمل المدرة التً ٌبسطها هللا:
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3.عهد جدٌد:
ثالثاً :العهد الجدٌد المسٌحً (المسٌاوي)
1.تعلٌم جدٌد:
2.العهد الجدٌد:
3.اإلنسان الجدٌد:
رابعاً :أورشلٌم الجدٌدة
ممدمة
ٌعبّر عن معنى الجدَّة فً الٌونانٌة لفظان مختلفان  neosومعناه حدٌث فً الزمن،
جدٌد ،ناشىء (وتتصل بهذا المعنى فكرة عدم النضج) ،و Kainosومعناه جدٌد فً
طبٌعته ،وبالتالً أضاؾ من حٌث الكٌفٌّة .تُسند الكلمتان فً الكتاب الممدس إلى
حمابك الخبلص :فبٌنما تبرز الكلمة األولى طابع الحداثة فً وجود هذه الحمابك،
بالنسبة إلى الماضً ،توضح الكلمة الثانٌة ،وهً األكثر استعماالً ،وصفها ،كحمابك
مؽاٌرة تماماً ،عجٌبة وإلهٌّة ،ألن فً هللا كل شًء جدٌد وال شًء باطل ،بٌنما
االنسان واألرض ٌبلٌان مثل الثوب (سٌراخ  ،18 :14إشعٌا ).6 :51 ،9 :50
أوالً :جدَّة ولداسة
بما ّ
أن هللا ٌملن الخلٌمة كلها ،فلؤلشٌاء الجدٌدة ؼٌر المدنّسة باالستعمال طابع ممدّس:
للرب باكورة الثمار وكل فاتح رحم (تثنٌة  ،11 -1 :26خروج.)13 -11 :13
وتمدم الذبابح بحٌوانات لم ٌمع علٌها نٌر بعد (عدد  ،2 :19تثنٌة  ،)3 :21وال ب ّد
تجرها حٌوانات لم تستخدم بعد ( 1صموبٌل
من حمل تابوت العهد على عربة جدٌدة ّ
 2 ،7 :6صموبٌل  ،)3 :6وٌستعمل ألٌشاع لصعة جدٌدة ملٌبة بالملح ( 2ملون :2
 ،)20لكً ٌرمز إلى تطهٌر المٌاه من الموت والجدب .وهكذا ٌُدفن ٌسوع فً لبر
جدٌد "لم ٌوضع فٌه أحد بعدُ" (متى ٌ ،60 :26وحنا  )41 :19نتٌجة لنفس
االحترام لما هو ممدس.
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ثانٌاً :انتظار األزمنة الجدٌدة
ٌعجب االسرابٌلٌون للتجدٌد الموسمً للطبٌعة ،وٌنسبونه إلى روح هللا (مزمور
 .)30 :104وٌنتظرون عند مجًء أزمنة المسٌح ،تجدٌدا ً شامبلً ٌكون فٌها
"الجدٌد" أعظم من المدٌم ،بخبلؾ ما ٌتم فً الطبٌعة.
1.خروج جدٌد:
ٌمابل كتاب التعزٌة اآلٌات التً ستتم عند الرجوع من السبً ،باآلٌات السابمة (إشعٌا
 ،)9 :42وستفوق عجابب الخروج الجدٌد عجابب الخروج من مصر :ها ّ
إن هللا
ٌؤتً بالجدٌد ...وٌجعل فً البرٌّة طرٌما ،وفً المفر أنهارا ً ( .)19 :43و بهذه
وٌإسس
اآلٌات سٌر ّد الربُّ اسرابٌ َل إلى فلسطٌن ( ،)5 -3 :40لٌكشؾ فٌه مجده
َ
منذب ٍذ سلطانه على جمٌع األمم ( 17 - 45:14و  .)25 - 20وٌجب االحتفال بهذه
الحمابك الجدٌدة بنشٌد جدٌد ( ،10 :42مزمور  ،)1 :149ترنمهُ األرض كلها
(مزمور ).1 :96
2.تحمل المدرة التً ٌبسطها هللا:
على احتساب الخبلص بالمسٌح (بالمسٌا) خلما ً جدٌدا ً (إشعٌا ،8 :45 ،20 :41
 ،)7 - 6 :48فإن محرر إسرابٌل هو خالمه ( 1 :43و ،)5 :54 ،15وهو األول
واألخٌر ( .)12 :48 ،6 :44 ،4 :41ستكون فلسطٌن المستمبل كجنة عدن (:51
 ،3حزلٌال  .)35 :36وٌصفها األنبٌاء بؤلوان فردوسٌة (إشعٌا :65 ،9 - 6 :11
 ،25حزلٌال  .)12 -7 :47وٌبلػ األمل ألن تكون بعد السبً "سموات جدٌدة ً
وأرضا ً جدٌدة" (إشعٌا ).22 :66 ،17 :65
3.عهد جدٌد:
تتخذ الكثٌر من الحمابك الهامة التً للعهد المدٌم لٌمة رمزٌة ،معلنة لؤلزمنة الممبلة
نمو العهد وكماله .وٌنتظر األنبٌا ُء داو َد جدٌدا ً (حزلٌال  ،)24 -23 :34ومعبدا ً
ّ
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جدٌدا ً ( 40إلى  .)43وأرضا ً ممدسة جدٌدة ( 48 -13 :47و  ،)29وأورشلٌم
جدٌدة ،وستكون صفتها الممٌّزة حبّ هللا األزلً (إشعٌا  ،)17 -11 :54وحضوره
وسط شعبه (حزلٌال  .)35 :48وستُد َعى صهٌون باسم جدٌد (إشعٌا :65 ،2 :62
 ،)15ولن ٌمال لها من بعد "مهجورة" بل "ذات بعل" (إشعٌا  .)4 :62وسٌستؤنؾ
هللا وإسرابٌل عشمهما (" :)10 - 4 :54فإن الرب ٌخلك شٌبا ً جدٌدا ً فً األرض:
األنثى (إسرابٌل) تحٌط برجلها (الرب)" (إرمٌا  .)22 :31وهذا العهد سٌكون أبدٌا ً
(إشعٌا  .)8 ،61 ،3 :55لٌس سٌكون فً الولت ذاته عهدا ً جدٌدا ً (إرمٌا -31 :31
 ،)34مختلفا ً عن عهد سٌناء ،متمٌّزا ً بالنماوة من الخطاٌا ،وبااللتزام الداخلً
بالشرٌعة (حزلٌال  .)27 -26 :36سٌكون مثل هذا العهد ممكنا ً ألن الرب سٌعطً
اإلنسان للبا ً جدٌداً ،وٌجعل فً أحشابه روحا ً جدٌدة (:36 ،31 :18 ،19 :11
 .)26أخٌرا ً فإن الحكمة" اإللهٌة هً التً تحمك التجدٌد فً كل شًء ،وهً تحل فً
النفوس المدٌسة ،فتجعل منها أحباء هلل (حكمة ).27:7
ثالثاً :العهد الجدٌد المسٌحً (المسٌاوي)
1.تعلٌم جدٌد:
منذ بداٌة كرازة ٌسوع دهش سامعوه من جدَّة تعلٌمه (مرلس  ،)27 :1فإنه جاء
لٌك ّمل الشرٌعة واألنبٌاء (متى ٌ :)17 :5مابل تعلٌم المدماء بتعلٌمه (متى -21 :5
ق لدٌمة تتعارض مع خمر جدٌدة
 ،)48بمثابة لباس عتٌك ممابل نسٌج جدٌد ،وكزلا ٍ
 ،(neosمتى  .)//17 -1 6 :9جوهر الشرٌعة ٌبمى ثابتاً ،ولكنّه ٌجب أن ٌج َدد
بكماالت اإلنجٌل بروح الملكوت الجدٌدة .فالتبلمٌذ هم مثل سٌّد بٌت "ٌخرج من
كنزه كل جدٌد ولدٌم" (متى  . )52 :13إن وصٌة المحبة هً فً اآلن ذاته لدٌمة
وجدٌدة (ٌ 1وحنا ٌ 2 ،8-7 :2وحنا  :) 5هً وصٌة لدٌمة ،ال من حٌث إنها
مذكورة فً الشرٌعة (الوٌٌن  ،)18 :19بل ألن المإمنٌن ٌحوزونها منذ هداٌتهم.
لمد سماها ٌسوع "وصٌته" (ٌوحنا  :)12 :15ولذلن فهً وصٌة جدٌدة (،)34 :13
ألن هذه المحبة ٌجب أن تمتدي من اآلن فصاعدا ً بمحبة المسٌح ،الذي أسلم ذاته عنا
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( 1 :13و  ،)13 -12 :15 ،34وفٌه ظهرت محبة اآلب (ٌ 1 ،16 :3وحنا :4
 :)9إنها محبة اإلخوة بعضهم لبعض ،مشاركة فً محبة االتحاد بٌن اآلب واالبن
(ٌوحناٌ 1 ،26 :17 ،10 -9 :15وحنا ).16 :4
2.العهد الجدٌد:
السري" :هذه الكؤس هً العهد الجدٌد بدمً ،الذي ٌراق من
ٌعلن ٌسوع فً العشاء
ّ
أجلكم " (لولا  1 ،20 :22كورنتس  )25 :7وكما أن عهد سٌناء ختم من لبل بدم
الذبابح (خروج  ،)8 -3 :24كذلن العهد الجدٌد الذي ٌكمل وٌتمم العهد المدٌم،
(عبرانٌٌن  1 :8إلى  )18 - 10ولد ختم على الصلٌب بدم ٌسوع ،الذبٌحة الكاملة،
الحبر الكما مل ،وسٌط العهد الجدبد (عبرانٌٌن  .)24 :12 ،15: 9لمد تحممت
مؽفرة الخطاٌا المعلن عنها باألنبٌاء بذبٌحة المسٌح (عبرانٌٌن .)18 -11 :10
ولكن هذا العهد الجدٌد ُمعطى لنا فً اإلفخارستٌا ،ولكن خمر اإلفخارستٌا لٌست إال
ممدمة للخمر الجدٌدة التً ستُشرب فً السماء ،فً ولٌمة آخر األزمنة (متى :26
ٌ .)//29تمٌّز العهد الجدٌد بطابع آخر ُمعد منذ العهد المدٌم (هو الشرٌعة التً هً
فً الملب ،تثنٌة  ،14 :30ألنها ال تكتب فً ألواح من حجر ،بل فً للوب ،من
لحم 2 ،كورنتس  ،3 :3راجع إرمٌا  ،33 :31حزلٌال  .)27-26 :36وٌإكد
بولس التضاد بٌن العهدٌن :فشرٌعة موسى هً " العهد المدٌم " ( 2كورنتس:3
 ...)14وهو ٌمابل الشرٌعة التً تمتل ،بالروح الذي ٌحًٌ ( ،)6 :3عتك الحرؾ
بجدة الروح (رومة  0 )6 :7العهد الجدٌد هو عهد الروح .والذٌن ٌستحوزهم
الروح ٌفٌمون بؤلسنة جدٌدة (مرلس  ،17 :16أعمال  ،)4 :2أي بلؽة سماوٌة
ملهمة من الروح.
3.اإلنسان الجدٌد:
عمل الفداء كله تجدٌد عظٌم ،والخلك الجدٌد الذي تحدَّث عنه األنبٌاء ،تتّضح معالمه
بؤنه فً أول األمر تجدٌد لئلنسان ،ومن خبلله تجدٌد الكون فً المستمبل.أ) المسٌح
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آدم الجدٌد ٌعطً حٌاته للجمٌع ( 1كورنتس  22 :15و  .)49 -44بآدم ،رأس
البشرٌة السالطة ،كان اإلنسان العتٌك عبدا ً للخطٌبة (رومة  6 :6و  ،17أفسس :4
 .)22منذ الفداء ،أصبح اإلنسان الجدٌد إنسانٌة مجددة فً المسٌح .لمد جعل المسٌح،
الوثنٌٌن والٌهود إنسانا ً واحدا ً وجدٌدا ً (أفسس .)15 :2و بمثل ما تم
فً جسده ذاته،
ِ
آلدمُ ،خلك هذا اإلنسان الجدٌد مرة أخرى فً البر ،ولداسة الحك (أفسس.)24 :4
ومن ذلن الحٌن ،أصبح الجسمٌع واحدا ً فً المسٌح (كولسً .)11 :3ب) من
الممكن تسمٌة كل مسٌحً ،أٌضاً" ،صنع هللا " (أفسس )10 :2بموجب تجدد خلمه.
"إذا كان أحد فً المسٌح فهو خلك جدٌد ،لمد زال كل شًء لدٌم ،و ها هوذا كل
شًء جدٌد ( 2كورنتس  ،17 :5ؼبلطٌة  .)15 :6تتم الوالدة الجدٌدة بالعماد
(ٌوحنا  .5 :3تٌطس ،)5 :3بل بكلمة الحك أٌضا ً (ٌعموب  1 ،18 :1بطرس :1
 ،)23أي باإلٌمان ،هبة الروح (ٌوحنا ٌ 1 ،5 :3وحنا 1 :5و ٌ .)4تحدث بولس
تدرج تمدٌس المإمنٌن " :إٌماننا الباطنً ٌتجدد ٌوما ً
خصوصا ً عن التجدٌد ،عند ذكر ّ
بعد ٌوم ( 2كورنتس ٌ .)16 :4جب أن ٌتطهر المعمدون من الخمٌرة المدٌمة
لٌكونوا عجٌنا ً جدٌدا ً  (neos 1كورنتس  ،)7 :5بجب أن ٌخلعوا اإلنسان المدٌم
وٌلبسوا اإلنسان الجدٌد (كولسً  ،10 :3أفسس  ،)24 -22 :4وأن ٌحٌوا حٌاة
جدٌدة (رومة  )4 :6مشابهٌن للمسٌح الذي هو صور ة هللا ،ومهتدٌن " به (رومة
 2 ،29 :8كو ر نتس  ،4 :4 ،18 :3كولسً  .)15 :1فإذا جددنا فً أنفسنا
صورة الخالك (كولسً  ،10 :3تكوٌن  ،27 :1نلبس المسٌح بالحمٌمة (رومة :13
 .)14هذا التحول هو لبل كل شًء عمل الروح (رومة  ،16 -1 :8 ،6 :7ؼبلطٌة
 0 )25 -16 :5إن ما هو ضروري للخبلص لٌس ؼسل المٌبلد الثانً فمط ،بل
الوالدة بحسب الروح أٌضا ً (ٌوحنا  5 :3و  ،)8وهً عمل تجدٌد الروح (تٌطس :3
 ،)5ووسٌلة هذا التجدٌد هً لبن كلمة هللا (1بطرس  ،)2 :2الحمٌمة التً تعمل فٌنا
البر و المداسة (أفسس  ،)24 :4واإلٌمان (ؼبلطٌة  .)6 -5 :5وهكذا ٌتوجه
المإمن نحو هذه المعرفة التً تجدد فٌه تدرٌجبا ً صورة خالمه (كولسً .)10:3جـ)
ومن خبلل المسٌحً ٌجب أن ٌمتد عمل التجدٌد إلى المسكونة كلها .لمد صالح "
المسٌح مع هللا كل ما على األرض وما فً السموات (كولسً  1 ،20 :1فسس :1
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 ،)10والخلٌمة كلها تبن وتتمخض منتظرة الفداء (رومة  ،)23 -19 :8ولكن هذا
التجدٌد الشامل لن ٌتم إال فً آخر األزمنة ،فً السموات الجدٌدة واألرض الجدٌدة
التً ٌمٌم فٌها البر ( 2بطرس ).13 :3
رابعاً :أورشلٌم الجدٌدة
بصعوده إلى السموات ،فتح المسٌح فً شخصه سبٌبلً جدٌدا ً حٌا ً ندخل به إلى المدس
السماوي (عبرانٌٌن ٌ .)20-19 :10روي لنا كتاب الرإٌا هذه المرحلة األخٌرة من
التجدٌد الذي سٌتم فً آخر األزمنة .مدٌنة هللا هً أورشلٌم الجدٌدة (رإٌا ،12 :3
 ،)2 :21الممتلبة بالحضور" اإللهً (حزلٌال  ،)35 :48المزٌّنة كعروس ،مسكن
" هللا مع البشر " :سٌسكن هللا معهم (رإٌا  .)3 :21هذا هو التحمٌك األسمى للعهد.
ستشترن فً ذلن الخلٌمة كلها ،ألنه عندب ٍذ ستظهر سماء جدٌدة وأرض جدٌدة ،ألن
السماء األولى واألرض األولى لد زالتا ( .)1 :21تظهر هنا ثانٌة النصوص النبوٌة
عن التجدٌد الممبل ،ؼنٌة بكل معانٌها .فكما حدث عندما عاد فً الماضً
العبرانٌٌون من السبً (إشعٌا  ،)10 :42كذلن ٌنشد هنا الشٌوخ وإلى تارون نشٌدا ً
جدٌدا ً لبلحتفال بالفداء الذي تم أخٌرا ً (رإٌا  .)3 :14 ،9 :5وكما ٌفعل أهل
صهٌون المسٌحٌة (المسٌاوٌة) (إشعٌا  ،)15 :65 ،2 :62كذلن المسٌحٌون
(روٌا  .)17 :2هذا
المنتصرون ٌؤخذون "حصاة بٌضاء منموش فٌها اسم جدٌد
ّ
االسم سٌكون له هذه المرة طابع مسٌحً بطرٌمة خاصة :اسم هللا ( ،)12 :3إنه اسم
الحمل واسم اآلب ،الذي سٌحمله إلى تارون على جباههم (،)4 -3 :22 ،1 :14
كعبلمة انتمابهم إلى هللا وإلى المسٌحٌ .نتهً كتاب الرإٌا .عن مشهد أخٌر ٌعلن فٌه
هللا " :هاءنذا أجعل كل شًء جدٌداً ...أنا األلؾ والٌاء ،البدء والنهاٌة (.)6 -5 :21
هذه الصفحة األخٌرة من الوحً تُعلن بكل وضوح أن أساس كل جدة هو هللا ذاته.
إن العمل العظٌم لتجدٌد الخبلبك هو عمل الخبلص الذي تم بالمسٌح " :لمد أفتى
المسٌح بكل جدة عندما أتى بذاته إلٌنا" (المدٌس إرٌناوس) .ولذا لٌس ؼرٌبا ً أن
تدعونا الكنٌسة ،أثناء احتفالها بفدابنا ،فً اسبوع الفصح ،إلى الصبلة" ،فإذا ما
تط ّهرنا من كل عتٌكٌ ،مكننا أن نصبح خبلبك جدٌدة"
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جرى
ممدمة
1.كلمة هللا تجري:
2.الحٌاة سباق:
ممدمة
فضبلً عن المعنى الحرفً لفعل جرى -مثبلً فً حالة ركوض الحرس الملكً (1
صموبٌل  )17 :22لئلسراع بإعبلن أنباء المعركة ( 2صموبٌل -)27 -19 :18
ٌورد الكتاب الممدس معنى مجازٌا ً للفعل (بالٌونانٌة ،trecho) ،وأحٌانا ً dioko
بمعنى "ٌسرع نحو" أو ٌواصل مسٌرته " وبالتالً "ٌضطهد") ،وذلن لتمٌٌز الموة
الفعالة لكلمة هللا ،أو الطابع الحماسً عند الذٌن ٌذٌعونها .وفٌما بعد ،تحت تؤثٌر
المبارٌات الرٌاضٌة التً كان ٌمارسها العالم الٌونانً ،أصبحت الكلمة تنطبك على
"مجرى" الحٌاة أي سٌر الحٌاة نحو هدؾ معٌن.
1.كلمة هللا تجري:
إن كلمة هللا سرٌعة ،وفعالة ودٌنامٌكٌة" :هجمت كلمتن المدٌرة من السماء من
العروش الملكٌة" (حكمة  ،15 :18راجع  1صموبٌل  .)17 :22فهً "تهجم على
أٌوب هجوم الجبّار" (أٌوب  ،)15 :16طبما ً لصورة المفز التً حلت محل إسراع
الركضٌ" :رسل هللا كلمته إلٌنا ،وكلمته تركض مسرعة" (مزمور ،15 :147
راجع إشعٌا  .)11 :55ولعل بولس كان ٌستلهم هذا النص عندما طلب الصبلة من
أجل "أن ٌتابع كبلم الرب جرٌه" ( 2تسالونٌكً  .)1 :3واألنبٌاء هم أٌضا ،أسوة
بفرسان الملن ( 1صموبٌل ٌ ،)11 :8ركضون إلذاعة الكلمة " وكانت ٌد الرب مع
إٌلٌا ،فشذ َمتنٌه وجرى أمام آحاب حتى وافى ٌزراعٌل" ( 1ملون  .)46 :18وحتى
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األنبٌاء الذٌن لم ٌرسلهم هللا ٌفعلون بالمثل" :إنً لم أرسل األنبٌاء وها إنهم منطلمون
ٌجرون ولم أكلمهم وها إنهم ٌتنبؤون (إرمٌا ).21 :23
2.الحٌاة سباق:
كثٌرا ً ما تشب الحٌاة البشرٌة بالمسٌرة (ٌوحنا ٌ 1 ،12 :8وحنا  ،)7-6 :1ولد
تصبح سبالاً ،عندما ٌراد التنوٌه بسرعة الطاعة أو بمهمة عاجلة .وفً بعض
األحٌانٌ ،تعلك األمر أٌضا ً بإذاعة كلمة هللا ،كما حدث بالنسبة لٌوحنا المعمدان الذي
أنهى سعٌه (أعمال  ،.) 25 -24 :13أو لبولس الذي ٌموم سعٌه فً تبلٌػ البشارة
( . )24 :20ولد ٌشٌر الفعل (ٌجري) إلى الطابع المرح والنشٌط الذي تتًم به حٌاة
البر ،مضٌفا ً إلى استعارة "السٌرفً طرق هللا ،نبرة فرح وحٌوٌة" :أسرع فً طرق
وصاٌان حٌن تشرح للبً" (مزمور " 0)32 :11:9أما من ٌرجون الرب...
فٌرتفعون بؤجنحة كالنورٌ .عدون وال ٌعٌون" (إشعٌا  .)31 :40وفً أسلوب نشٌد
األناشٌد ،تصبح هذه الؽٌرة المتواصلة فً خدمة هللا بمثابة همة العروس التً
ٌؽمرها الفرح لدى سماع صوت الرٌح" :اجذبنً وراءن فنجري" (نشٌد  .)4 :1ولد
ٌوحً إلٌها جري بطرس وٌوحنا إلى لبر السٌد بصورة مشابهة (ٌوحنا .)4:20
وفً لؽة المدٌس بولسٌ ،صبح هذا الجري سبالا ً رٌاضٌا ًٌ ،تطلب أنواعا ً من
الحرمان فً سبٌل الفوز بالنصر ( 1كورنتس  .)27 -24 :9وتستخدم الصورة
نفسها ،ولو باستعمال فعل مختلؾ ،للتعبٌر عن مؽامرة بولس برمتها .ففً طرٌمه
إلى دمشك ،إذ كان ٌسعى diokoبمعنى ٌضطهد) فً اللحاق بالمسٌحٌٌنٌ ،لتك به
ٌتصور حٌنذان أنه لد بلػ ؼرضه بعد :بل أسعى  diokoلعلً أستولً
المسٌح ،وال
ّ
كما استولى علً "ٌسوع المسٌح ...أنسى ما ورابً وأتمطى إلى األمام فؤسعى إلى
الؽاٌة ،إلى الجابزة التً ٌدعونا هللا إلٌها ،لننالها من عل فً المسٌح ٌسوع" (فٌلبً
 .)14 -12 :3وبدالً من التراجع أمام العرالٌل التً تواجهنا (ؼبلطٌة " ،)7 :5إذ
ٌحدق بنا مثل هذا الجمهرة من الشهود (مثل الجالسٌن فً مسرح األلعاب الرٌاضٌة،
فلنجر ) (trechomenبحزم وثبات فً مٌدان الجهاد الذي
األبطال السابمٌن)،
ِ
عرض علٌنا ،ولنجعل نصب أعٌننا رأس إٌماننا (عبرانٌٌن  ،)2 -1 :12السابك فً
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الركض ( .)20 :6حٌنب ٍذ ال ٌكون جرٌنا عبثا ً ( 1كورنتس  ،26 :9ؼبلطٌة ،2 :2
فٌلبً  ،)16 :2فنستطٌع أن نمرر مع بولس :جاهدت جهادا ً حسنا ًإلى النهاٌة،
وأتممت شوطً ،وحافظت على اإلٌمان" ( 2تٌموتاوس  .)7 :4لكن فً كل هذا،
ٌنبؽً إال تنسى أن كل شًء ٌؤتً من هللا وحده" .فلٌس األمر إذا ً لمن ٌشاء ،وال لمن
ٌسعى ،بل هلل الذي ٌرحم" (رومة ).16:9

جزاء
ممدمة
أوالً :الجزاء أو األجر
ثانٌاً :مراحل الوحً
1.تضامن ومسبولٌة:
2.اإلنسان مسبول عن مصٌره:
3.سر عدل هللا:
4.الجزاء الشخصً:
ثالثاً :المسٌح والجزاء
1.بماء الجزاء الفردي:
2.المكافؤة الحمٌمٌة:
ممدمة
ٌفهم اإلنسان الجزاء على أنه مسؤلة عدالة :فكل نشاط ٌستحك أجراً .أما فً المجال
الدٌنً ،فبالعكسٌ ،بدو أنه ٌنبؽً أن ٌذهب التجرد إلى حد استبعاد فكرة المكافؤة
كلٌة .ومع ذلن فإن السٌد المسٌح ٌطالب بمثل هذه المثالٌة الوهمٌة ،ولو أنه ٌشترط
فً تلمٌذه نماوة كاملة فً هللا.
أوالً :الجزاء أو األجر
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إن الجزاء من المعطٌات األساسٌة فً الحٌاة الدٌنٌة .ولكن ال بد لنا حتى نفهم معناه
الصحٌح ،من تحلٌل كٌؾ نشؤ داخل الوجدان .فؤسوة بمفاهٌم كثٌرة أخرىٌ ،تؤصل
هذا المفهوم ،فً االختٌار البشري خبلل العبللة بٌن السٌد والعبد .إال أنه ٌتفوق هنا
مستوى الوجدان كلٌة ،ألن هللا نفسه هو الذي ألامه أساساً .وٌعبر عن مفهوم الجزاء
ببل شن بؤلفاظ تدل على "األجرة .إال أنه ال ٌمؾ عند حد ما نفهمه الٌوم باألجر
المستحك عن عمل ما :فبٌنما ٌترتب األجر على عمدٌ ،موم الجزاء نتٌجة افتماد من
لبل هللا ،الذي ٌتولى بحكمة تمٌٌم عمل عبده .فمنذ البداٌة واإلنسان موجود على
األرض حتى ٌعمل من أجل هللا (تكوٌن  ،15 :2راجع أٌوب  ،6 :14متى -1 :20
 ،)15وهذا العمل ٌفرض أجرا ً (أٌوب  .)2 -1 :7فاهلل أٌضا ً سٌد عادل ،ال ٌمكنه
إال أن ٌعطً كل من ٌإدّي المهمة الموكولة إلٌه ما ٌستحمه .ومن جهة أخرى ،فإن
اإلنسان لٌس بشخص ذي لدرٌ ،حوز من وسابل العٌش الشخصٌة ،ما ٌمكنه من أن
الفمٌر ،والشحاذ ،والخادم ،بل
ٌمدم هلل مجانا ً مساعدة مجردة .فاإلنسان أمام هللا هو
ّ
والعبد الذي ال تملن ٌداه سوى ما ٌمنحه سٌّده إٌاه ٌوما ً بٌوم .ومن ثم ٌبدو أن الجزاء
لٌس بمثابة الؽاٌة من الحٌاة الدٌنٌة ،بل هو ثمرة طبٌعٌة لخدمة هللا .ولذا فإنه منذ
بداٌة تارٌخ الخبلصٌ ،عد هللا ابراهٌم بؤجر (تكوٌن  .)1 :15وهذا "األجر المناسب
للعمل" ٌظهر مجددا ً فً السطور األخٌرة من الكتاب الممدس (رإٌا .)12 :22
وٌردد الكتاب ،دون ما ملل ،أن هللا ٌجازي كل واحد بحسب أعماله (أمثال :12
 ،14إرمٌا  ،16 :31مزمور  2 ،4 :28أٌام  ،7 :15أٌوب  ،11 :34اشعٌا :59
 ،18سٌراخ  ،30 :51لولا ٌ ،7 :10وحنا  ،36 :4رومة  2 ،6 :2تٌموتاوس :4
 ،)14جزاء ٌرجع على إي حال إلى هللا وحده (تثنٌة  ،35 :32أمثال ،22 :20
راجع رومة .)20 -17 :12وهذا التعلٌم هو من األهمٌة بمكان ،بحٌث أن ما ٌمٌز
الشرٌر هو إنكاره الجزاء (حكمة  .)22 :2واإلٌمان باهلل الذي "ٌجازي من
ٌتبعونها ،تكملة ال بد منها لئلٌمان بوجود هللا (عبرانٌٌن  .)6 :11وإذا كان اإلنسان
الذي ٌتمم خدمتهٌ ،ستطٌع أن ٌعتمد على أجره ،فإن من ٌرفض العمل المعروض
علٌهٌ ،رى نفسه وهو محروم من هذا األجر ،ومجرد فً النهاٌة من حك المثول أمام
جارى المرء على أعمالهٌ ،عنً مثوله لدى دٌنونة" هللا وبالتالً
هللا .وعلٌه ،أن ٌُ َ
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نواله الثواب أو العماب .حسب نوعٌة عمله :تلن حالة تحٌّر ٌعرض لها اإلنسان،
فٌختار بٌن الحٌاة والموتٌ .بمى أن حكم هللا هذا ٌفوق ببل لٌاس حكم اإلنسان .وال
عجب ،فاهلل وحده هو الذي ٌسبر ؼور الكلً والملوب .وأما اإلنسان فهو أعجز من
أن ٌنفذ إلى سر هللا ،الذي هو رحمة وؼضب وأمانة ،وعدل وحب.
ثانٌاً :مراحل الوحً
على أنه إن كان والع الجزاء ٌمٌنا ً أساسٌاً ،إال أن طبٌعته ال تزال سرٌَة ،فلم ٌكشؾ
هللا عنها إال تدرٌجٌا ً.
1.تضامن ومسبولٌة:
فمنذ البدء ،تبدو أعمال البشر فً الولت نفسه منوطة بمسبولٌة شخصٌة ،ولها أثر
جماعً .فً جود اإلنسان ،فً الوالع ،ال ٌنفصل عن األسرة والمبٌلة والشعب.
ولذلن فان نظرة هللا وحكمه فً النصوص المدٌمة والعان إجماال على " اإلنسان
(تكوٌن  )7 -5 :6وعهد ٌهوه وأمانته تعلمان أوالً بالشعب .ولو أن هنا البعد
الجماعً سابد فالمسبولٌة الشخصٌة لٌست مجهولة .وال أدل على ذلن من وجود
لانون للعموبات .وواضح أن التجارب المدٌمة التً كانت تجري على المذنبٌن حتى
ٌستشؾ بهم حكم هللا من خبلل ظواهر طوعٌة (راجع عدد  ،)30 -11 :5والتحمٌك
الذي تواله هللا فً رواٌة الفردوس (تكوٌن  ،)13 -11 :3كلها تدل على الرؼبة فً
الكشؾ عن المسبول وإٌماع الجزاء علٌه .وببٌَن حادث عاكان جٌدا ً المصد المتواصل
بعدم استبعاد ،ال المسبولٌة الشخصٌة ،وال األثر الجماعً.فبل بد ،بمعونة هللا ،من
اكتشاؾ المذنب ،الذي كانت هزٌمة الشعب بؤكمله دلٌبلً على وجوده (ٌشوع -5 :7
 .)12والعماب الشخصً الذي ٌمع علٌه ٌمس على السواء أسرته وأمواله (،24 :7
راجع تكوٌن  .)19 -16 :3وهكذا ٌمتد أٌضا ً ثواب البار إلى ذوٌه :كذلن حدث مع
نوح (تكوٌن  ،)1 :7 ،18 :6ولوط ( ،)12 :19وعبٌد أدوم ( 2صموبٌل .)12 :6
(ٌتورط الشعب بسبب واحد من
إن العماب والرحمة ٌنتمل صداهما فً المكان
ّ
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أعضابه) وفً الزمان (تتورط سبلالت بؤكملها بسبب واحد من أجٌالها) ،ولو أن
المٌزان ٌمٌل بوضوح لصالح الرحمة .فهذه تدوم أكثر إلى ما ال نهاٌة (خروج :20
 .)7 :34: 9 -65وفً هذا الضوء ٌبدو كشؾ المعنى الدٌنً لؤلحداث متٌسراً .فإن
إلها ً عادالً ٌسوس العالم ،فإذا ما كنت أنا تاعسا ً أو مثمبلً بالصعاب،فما ذلن إال بسبب
ذنوبً أو ذنوب كابن آخر أتضامن أنا معه (راجع ٌوحنا " .)2 :وبالعكس ،فإن
خبلصً الذي ال أتولعه عمب أفظع الجرابم ،لد ٌؤتً بفضل تضامنً مع أحد
األبرار .فلو كان لد وجد فً سدوم عشرة أبرار ،لما كان حل بسكانها ما حل بسبب
خطٌبتهم (تكوٌن  ،33 -1 6 :18راجع  .)22 -20 :"1إن مثل هذا النهج فً تلن
الحمبة ،كان ٌمٌم فٌما ٌبدو اعتبارا ً لجمٌع األوضاع .ومع ذلن فم ٌكن ٌصلح لكل
زمان.
2.اإلنسان مسبول عن مصٌره:
الوالع أن الشعب ،تحت ضؽوط مشمات السبً ،لد استخرج من هذا النهج الشدٌد،
مثبلً مؤثوراً" :إن اآلباء أكلوا الحصرم وأسنان البنٌن ضرست" (إرمٌا .)29 :31
بر هللا وعدالته .فٌعلن إرمٌا أنه ال
تلن نتٌجة أدعى إلى التشكٌن ،وتثٌر الجدل حول ّ
ٌنبؽً أن ٌردد هذا المثل بع ُد (إرمٌا  .)30 :31وبالنسبة إلى حزلٌال لم ٌعد له
معنى (حزلٌال  .)32 :18وحٌن ٌتفك حزلٌال مع تملٌد ٌرد فً تثنٌة 10 -" :7
بشٌر إلى التضامن عند الثواب ،وإلى العماب الشخصً عند الخطٌبةٌ ،ستند فً
الولت نفسه إلى تعلٌم االهتداء ،لٌعلن أن األبرار ال ٌستطٌعون أن ٌخلّصوا إال
أنفسهم :فنوح الذي خلص فٌما مضى أبناءه (تكوٌن  ،)7 :7لن ٌعود ٌخلَصهم من
اآلن فصاعداً .فتدبٌر هللا لد عبر مرحلة جدٌدة (حزلٌال  .)20 -12 :14ثم ٌحلل
حزلٌال كل األحداث المحتملة ( :)18إن كل إنسان ٌتح ّمل فً كل لحظة مصٌره
ٌعرضه للخطر أو أن ٌحسنه .إال أن هللا ،فً هذه
الخاص ،وٌستطٌع باستمرار أن ّ
الدرامة ،لٌس معادٌاً ،وال حتى محاٌداً" :إنً ال أسر بموت كابن من كان ،فتوبوا
لتحبوا" (حزلٌال ).32 :18
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3.سر عدل هللا:
إذا كان اإلنسان مسبوالً مسبولٌة كاملة عن مصٌره ،فإن حٌاته تكتسب مزٌدا ً من
الجدٌة .ولكن عندبذ تظهر مشكلة أخرى ،لن ٌُعرؾ لها حل كامل إال بفضل الوحً
عن الحٌاة ما بعد الموت .فإذا كان الجزاء ٌمع منذ هذه الحٌاة الدنٌا ،فلم ال ٌستمر
ثابتاً؟ فالفكرة التملٌدٌة بؤن البار سعٌد على الدوام (مزمور )112 ،92 ،19 ،37
ٌنالضها االختبارٌ .بٌّن الكتاب أن معاناة الوجدان هذه لابمة داخل للب جمٌع الذٌن
ٌحاولون عن ضمٌر سلٌم التوفٌك بٌن إٌمانهم وبٌن خبرة حٌاتهم .ولم ٌحظ إرمٌا
برد آخر على اضطرابه ،سوى التشجٌع على مواصلة السٌر فً طرٌمه بثبات
(إرمٌا  .)51 :12وأما أٌوب ،والجامعة ،وأصحاب المزامٌر ،فمد واجهوا المشكلة،
وحاولوا أن ٌجدوا لها حبلً.أ) تمسن بعض الحكماء خبلل فترة طوٌلة من الزمن،
بؤهداب الحل التملٌدي ،محاولٌن تكٌٌفه .فالجزاء المإ ّخر أجبلً طوٌبلً ،سٌظهر أٌضا ً
على األرض ،وٌتركز خصوصا ً فً لحظة الموت الدرامٌة التً ستحمل كثافة ؼٌر
مؤلوفة من السعادة أو األلم (مزمور،18 -17 :49ابن سٌراخ ،36 :7 ،13 :1
 .)28 -18 :11ذلن هو دون شن االفتراض المهزوز الذي ٌنبذه صاحب المزامٌر:
"ال أوجاع لهم فً موتهم" (مزمور  ،4 :73طبما ً للنص العبري).ب) وأما كتاب
الجامعة ،الذي "سبر الحكمة والجزاء" (جامعة  )25 :7ولم ٌخرج إال بتنالض
صارخ ٌكذب المبادئ التملٌدٌة ( ،)14-12 :8فإنه ٌمترح اتضاعا ً إٌجابٌا ً فً محاولة
اإلستفادة من الحٌاة ٌوما ً بٌوم ،ألصى استفادة ممكنة ( ،)10 -9 :9فً ثمة باهلل تظل
مسالمة ،ولكن تعدل عن أن تحل المشكلة.جـ) وبالنسبة إلى الذٌن ٌتؤلمون ،فً سبٌل
إٌمانهم،و ٌتحدون بالرب ،دون ما لٌد أو شرطٌ ،بدو بصٌص من النور .فاهلل هو
"نصٌبهم" ،وهو ضوء هم ،و"صخرتهم " فً وسط ما ٌحٌط بهم من شماء (مزمور
 ،6 :1 42 ،26 :73 ،2 -1 :27 ،3 -1 :18 ،6-5 :16مرابً  ،)24 :3إن
أمثال هإالء لٌس لهم ؼرض وال رؼبة فً مكافؤة أخرى ،سوى عمل إرادة هللا
(مزمور  ،57 :"11ابن سٌراخ  .)22 -20 :51 ،18 :2إن ذلن ٌفترض وجود
جو من اإلٌمان المكثّؾ ،كالجو الذي ٌعٌش فٌه أٌوب :فإنه "رأى هللا" ،وهذا
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االتصال السري بمداسته ٌجعله متواضعا ً وعابداً ،عالما ً بخطٌبته ومبهورا ً بصورة
جدٌدة من معرفة هللا (أٌوب . )6 - 5 :42د) أخٌرا ً ٌشعر البعض شعورا ً مسبما ً
بؤنه ،لتفسٌر ألم البار ،ال بد من توسع األفك واالنتمال من مستوى الجزاء إلى
مستوى الفداء .ذلن هو معنى الملحمة األخٌرة من المبلحم الشعرٌة للعبد" أشعٌا
 ،10 :53راجع مزمور  .)22إال أنه كما فً رإٌا العظام الٌابسة والمابمة من بٌن
األموات (حزلٌالٌ ،)14 -1 :37بدر أن الجزاء ال ٌخص بع ُد إال الشعب الذي
طهرته آالم السبً.
4.الجزاء الشخصً:
وفً مرحلة أخٌرة ،فإن اإلٌمان بالمٌامة الشخصٌة فً آخر األزمنة ،هو الذي ٌمدم
الحل للمشكلة المطروحة ،فحسب بعض النصوص العسٌرة التفسٌرٌ ،بدر أن هللا هو
المسبول فً الوالع عن إرواء اإلنسان من عطشه للعدالة :والسٌما أنه ال ٌمكنه
تعالى ترن البار ،ولو اضطره األمر إلى إخراجه من الشٌول حٌنا ً لٌكافؤه (أٌوب
 . )27- 25 :19ال ٌمكن كذلن أن ٌظل هللا دون استجابة النداء من اإلنسان
الراؼب فً االتحاد به نهابٌا ً (راجع مزمور  :)11 -9 :16فإذا كان هللا لد "أخذ"
معه اٌلٌا وأخنوخ ،فلم ال ٌإخذ البار أٌضا ً إلى جواره (مزمور :73 ،16 :49
 .)24إن اضطهاد أفٌبوكس أبٌفانس لد ٌدفع البعض إلى الشهادة ،ولد دعا المإمنٌن
إلى االعتماد اعتمادا مإكدا ً بمكافؤة فٌما وراء الموت ،بفضل المٌامة ( 2مكابٌٌن ،7
راجع دانٌال  . )3 - 1 :12إن هذا اإلٌمان بالمٌامة متضمن فً كتاب الحكمة ،من
خبلل اإلٌمان بالخلود (حكمة  :)1 :4 ،1 :3فلدى افتماد هللا فً الٌوم األخٌر ،سوؾ
ٌحٌا األبرار إلى األبد فً صدالة هللا ،ذلن هو "أجرهم" (راجع حكمة :5 ،22 :2
 ،)15أجر هو أٌضا ً نعمة (راجع  ،)15 :4 ،14 ،" :3تفوق لٌمة الجهد البشري
بما ال نهاٌة.
ثالثا ً :المسٌح والجزاء
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بمجًء المسٌح ٌجد الجزاء ملء معناه وؼاٌته.
1.بماء الجزاء الفردي:
إن البعض فً إسرابٌل (متى  ،23 :22أعمال  ،)8 :23بل حتى ما بٌن تبلمٌذ
المسٌح ( 1كورنتس ،)12 :15ما ٌزالون ٌشكون فً حمٌمة المٌامة والحٌاة األبدٌة،
والملكوت الذي ال نهاٌة له ،والذي سٌكون مكافؤة األبرار ،ولكن ٌسوع ورسله
ٌحافظون بثبات على تفلٌد إسرابٌل األصٌل (متى ،46 -31 :25 ،32 -31 :22
 1كورنتس  ،19 -13 :15أعمال  .)16-14 :24فإله ٌسوع المسٌح ،بإلامة ابنه
من بٌن األمواتٌ ،ظهر أنه بار ( 1عمال  ،16 -14 :3كولسً  .)13 -12 :2ولذ
 1فإن المإمن ٌعرؾ أنه سٌنال أجرا ً عن أعماله (راجع متى  ،27 :16مرلس :9
 2 ،41تٌموتاوس ٌ 2 ،14 :4وحنا  2 ،8بطرس  ،13 :2رإٌّا  ،)6 :18وأن
"الملن" فً ٌوم الدٌن سوؾ ٌرسل الناس ،تبعا ً ألعمالهم ،إلى الحٌاة أو إلى العماب
(متى  ،)46 :25إلى السماء أو إلى جهنم .ومن ثم فإن األمر ٌتعلك بإدارة المعركة
بحماسة ،للفوز باإلكلٌل ( 1كولسً  ،27 -24 :9ؼبلطٌة  2 ،7 :5تٌموتاوس :4
).7
2.المكافؤة الحمٌمٌة:
فإذا كان األمر كذلن ،فٌنشؤ الخطر مجدداً ،بالعودة إلى مفهوم لابم عند الفرٌسٌٌن،
ٌعتمد أن المكافؤة اإللهٌة تماس بالجهد البشري المبذول فً حفظ الوصاٌا .إال أن
هنان ما ٌحذر المإمن باستمرار من مثل هذا التشوٌه فً تعلٌم الجزاء .ولبل كل
شًء ،ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌبحث عن المنافع األرضٌة ،ال عن المجد ،والعن
الشهرة أو عن االعتراؾ بالجمٌل أو المصلحة ،فإن من ٌصنع البر جرٌا ً وراء مثل
هذه األهداؾ ،لد أخذ أجره مسبما ً (متى  ،18 -1 :6لولا  ،14 -12 :14راجع 1
كورنتس  .)18 -17 :9ؼٌر أن ما ٌرمً إلٌه المسٌحً ،بصفة خاصة ،بجعله
المسٌح مركزا ً لكل شًء ،لٌس هو سعادته ،بل وال حتى الروحٌة ،ولو كانت
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مكتسبة بالزهد وبذل الذات ،وإنما هدؾ المسٌحً هو المسٌح (فٌلبً )26 -21 :1
وإن أجر المسٌحً هو المٌراث اإللهً (كولسً  ،)24 :3وهذا المٌراث ٌجعله لبل
كل شًء شرٌكا ً فً المٌراث ،وأخا ً للمسٌح (رومة  0)17 :8إن اإلكلٌل الذي
ٌنتظره الرسول سٌناله بمجًء المسٌح ذاته الذي ٌنتظره بحب ( 2تٌموتاوس .)8 :4
وبعبارة موجزة ،إن ما ٌرٌده المسٌحً هو أن ٌكون على الدوام مع ٌسوع (1
تسالونٌكً  ،17 :4راجع فٌلبً  ،23 :1لولا  ،43 :23رإٌا  .)4 -3 :2 1ولذا
فإن جهاد حٌاته إنما هو األمانة نحو عماده :وإذ أصبح واحدا ً مع موت المسٌح ،فإنه
ٌستعد لٌموم معه (رومة  ،8 -5 :6كولسً  .)4-1 :3ومن ثم فان الخبلص الذي
ٌنتظره اإلنسان المبرر (رومة  ،)10 -9 :5لٌس سوى محبة هللا ،التً ظهرت .فً
شخص المسٌح (رومة  .)39 -38 :8ذلن ما ٌعبر عنه ٌوحنا بكلمات أخرى :إن
ر ّد ٌسوع على جوع البشر وعطشهم ،وعلى رؼبتهم الملتهبة فً االنتصار على
والنور،
الموتٌ ،رجع إلى شخصه بالذات ،فهو ٌنبوع الماء "الحً" ،وهو الخبز،
ّ
والحٌاة (ٌوحنا  .)25 -23 :11 ،12 :8 ،35 -26 :6 ،38 -37 :7إنه بالحٌاة
فً المسٌح ،نجد الحلول لكل التنالضات التً كانت تنشؤ عن تعلٌم الجزاء .حما ً أن
تلن الحٌاة ،تعطى لئلنسان فً ختام سعٌه وجهوده ،إال أنها مع ذلن تموم على
مجانٌة مطلمة تفوق فً النهاٌة كل تولع وكل استحماق .إذ أن تلن الحٌاة التً
ننتظرها بحرارة وفً الرجاء ،نحصل عٌها مسبما ً عند التبرٌر" .إنها ٌمٌنا ً تبعث
على السبلم ،وتظل معتمدة على شهادة هللا وحدها ،متمبلة فً عتمة اإلٌمان
واختباره .وإذ تمس كل إنسان فً عمك أعماق شخصٌته ،تصل إلٌه وسط جسد
المسٌح .فبل تنالض بٌن مفهوم أخبللٌات الجزاء وأخبللٌات الحب ،ألن الحب هو
ذاته ٌتطلب الجزاء.

جسد
ممدمة
أوالً :جسد ٌسوع الشخصً
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ٌ1.سوع فً حٌاته الجسدٌة:
2.موت ٌسوع بجسده:
3.تمجٌد جسد ٌسوع:
ثانٌاً :سر جسد المسٌح
1.هذا هو جسدي:
2.أبعاد سر المربان الممدس فً اختبار الكنٌسة:
ثالثاً :الكنٌسة ،جسد المسٌح
1.أعضاء الجسد الواحد:
2.جسد المسٌح ،الذي هو الكنٌسة:
3.جسد المسٌح وأجسادنا:
ممدمة
ّ
ولكن هذا
بحسب العهد الجدٌدٌ ،موم جسد المسٌح بدور ربٌسً فً سر الفداء.
التعبٌر ٌتضمن عدة معان ،فٌشٌر تارة إلى جسد ٌسوع الفردي ،وتارة إلى جسده فً
سر المربان الممدس ،وأخرى إلى هذا الجسد الذي نحن أعضاإه إال وهو الكنٌسة.
أوالً :جسد ٌسوع الشخصً
ٌ1.سوع فً حٌاته الجسدٌة:
إن ٌسوع لد شاركنا فً حٌاتنا الجسدٌة ،وتعلن كل صفحات العهد الجدٌد هذه الحمٌمة
األساسٌة .فبحسب الجسد ،على حد لول بولس الرسول ،هو ٌنحدر من اآلباء ومن
ذرٌة داود (رومة  .)5 :9 ،3 :1وهو مولود من امرأة (ؼبلطٌة  .)4 :4و األناجٌل
توضح حمٌمة طبٌعته البشرٌة فً كل موضع دون ما حاجة إلى ذكر جسده صراحة،
فهً تظهره عرضة للجوع (متى  . )//2 :4وللتعب (ٌوحنا  ،)6 :4وللعطش (:4
 ،)7وللنوم (مرلس  ،)38 :4ولؤللم ...ولتؤكٌد هذه الظواهر عٌنهاٌ ،فضل ٌوحنا
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الكبلم عن جسد ٌسوع (راجع ٌوحنا  ،)14 :1راشما ً بالضبلل كل من ال ٌعترؾ بؤن
"ٌسوع لد أتى فً الجسد" (ٌ 1وحنا ٌ 2 ،2 :4وحنا ).7
2.موت ٌسوع بجسده:
ٌتضاعؾ هذا التركٌز حول جسد ٌسوع فً رواٌة اآلالم .فمنذ عشا بٌت عنٌا،
ٌفاض الطٌب على جسده ،ألجل دفنه (متى  ،)//12 :26وأخٌرا ً ٌموت على
الصلٌب ( .)// 50 :27وٌوضع فً المبر (متى ٌ .// 60 -58 :27وحنا "-38 :
 )40تبدو هذه النهاٌة العادٌة جدا ً مماثلة لنهاٌة جمٌع البشر .إال أنها تتضمن معنى
خاصا ً فً سر الخبلص :إذ إن ٌسوع على الصلٌب " حمل خطاٌانا" فً جسده (1
بطرس  .)24 :2ولد صالحنا هللا فً جسده البشري إذ أسلمه إلى الموت " (كولسً
 .)22 :1فجسد المسٌح حمل "فصحنا الحك ( 1كورنتس .)75 ،كان إذاً .وسٌلة
لفدابنا" ،ومن جنبه المطعون بالحربة تف ّجر الدم والماء (ٌوحنا  .)35 -33 :1فً
تمدٌمها لذبٌحة المسٌح ،خصصت الرسالة إلى العبرانٌٌن عناٌة فرٌدة بحسده .فمنذ
دخوله العالم ،كان ٌسوع ٌهٌا ذاته للتضحٌة بنفسه ،ما دام أن هللا سبك "فؤعد له
جسداً" (عبرانٌٌن  .)5 :10وأخٌرا ً "بالمربان الذي لرب فٌه جسده لدسنا به مرة
واحدة" ().10 :10
3.تمجٌد جسد ٌسوع:
إال أن هذا السر لم ٌكن لٌنتهً عند موت ٌسوع الجسدي ،وإنما أكتمل بمٌامته .فٌبرز
اإلنجٌلٌون فً حوادث الظهور ،أن جسد المسٌح الذي ألٌم من بٌن األموات ،هو
جسد حمٌمً (لولا  3 :42وٌ ،42وحنا  ،)27 :20إال أنه أٌضا ً لم ٌعد خاضعا ً
لشروط الوجود نفسها كما كان لبل اآلالم (ٌوحنا  1 :20و .)26فلم ٌعد بعد ذلن
جسدا ً بشرٌا ً ( 1كورنتس  ،)44 -15وأنما هو "جسد مجٌد" (فٌلبً  ،)21 :3أي
"جسد روحانً" ( 1كورنتس  .)44 :15وفً ذلن ٌنكشؾ ،بشكل ساطع ،المعنى
سد :فل ّما هدم جسده وأعٌد بناإه
المدسً لجسد ٌسوع فً التدبٌر الجدٌد الذي نشؤ بالتج ّ
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مجدّد أي ثبلثة أٌام ،ح ّل مح ّل الهٌكل المدٌم كعبلمة لحضور هللا ما بٌن البشر (ٌوحنا
).22 -18 :2
ثانٌاً :سر جسد المسٌح
1.هذا هو جسدي:
بعد المٌامة ،لم ٌعد لجسد المسٌح وجود سماوي ؼٌر منظور "عن ٌمٌن هللا فحسب
(عبرانٌٌن  ،)12 :10إذ إن ٌسوع لبل أن ٌموت ،لد أنشؤ رتبة طمسٌة ،حتى ٌخلد،
تحت صور معٌنة ،حضورا ً منظورا ً لجسمه الممرب كذبٌحة .وتبرز الرواٌات التً
تصؾ تؤسٌس اإلفخارستٌا ،ارتباط هذا الترتٌب الطمسً بالصلب الوشٌن حدوثه
معلنة بذلن معنى موت ٌسوع :أهذا هو جسدي الذي ٌكسر ألجلكم! ( 1كورنتس
" ،)//24 :11هذا هو دمً ،دم العهد الذي ٌراق من أجل جماعة كثٌرة" (مرلس
 .)//24 :14فما سٌكون حاضرا ً منذ اآلن فصاعدا ً على شكلً الخبز"والخمر" ،إنما
هو جسد المسٌح الذي أسلم ،ودمه الذي أرٌك.
2.أبعاد سر المربان الممدس فً اختبار الكنٌسة:
ذلن أن هذا الطمس عٌنه ،الذي تجدده الكنٌسةٌ ،بمى ذكرا ً لموت المسٌح (1
كورنتس  .)26 -24 :11لكنه ٌمام اآلن فً ضوء المٌامة التً بها أصبح جسد
المسٌح "روحا ً محٌٌا ً" ( ،)45 :15وفضبلً عن ذلنٌ ،تخذ بعدا ً اسكاتولوجٌا ً من
حٌث إنه ٌبشر بمجًء الرب؟ وٌدعو إلى انتظاره ( .)26 :11فبفضل هذا الطمس،
تموم الكنٌسة إذا ً باختبارله طابع خاص" :فالشركة فً جسد المسٌح كلها تحٌا بنوع
جدٌد جمٌع المراحل األساسٌة لسر الخبلص.
ثالثاً :الكنٌسة ،جسد المسٌح
1.أعضاء الجسد الواحد:
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وبفضل االختبار الذي نحصل علٌه من جراء تناولنا األسرار الممدسة ،ندرن أننا
أعضاء فً جسد المسٌح" .ألٌس الخبز الذي نكسره مشاركة فً جسد المسٌح؟ فنحن
جسد واحد ألنه لٌس هنان إال خبز واحد" ( 1كورنتس  .)17 -16 :10فوحدتنا مع
المسٌح ٌنبؽً إذا ً أن نفهم على صورتها الوالعٌة تماماً ،فنحن حما ً أعضاإه،
والمسٌحً الذي ٌسمط فً الزنا "ٌؤخذ عضوا ً من المسٌح وٌجعل منه عضو بؽً"
نكون جمٌعا ً جسدا ً واحدا ً ( ،)12 :12وإننا
( .)15 :6وعندما ٌمول بولس إننا َ
أعضاء بعضنا لبعض (رومة  ،)5 :12ال ٌكون األمر مجرد استعارة ،كما فً
المصة الٌونانٌة عن "األعضاء والمعدة" التً ٌستؽلها لهذه المناسبة ( 1كورنتس
 .)26 -1 4 :12وإنما هو جسد المسٌح بعٌنه الذي ٌو ّحد بٌن مختلؾ األعضاء
للجسم الذي ٌكونه كل المإمنٌن بفضل المعمودٌة ( 1كورنتس 13 :12و )27
وبفضل الشركة فً جسد الرب ( 1كورنتس  .)17 :10فٌه ٌموم كل مسٌحً
بوظٌفته الخاصة من أجل الخٌر العام ( 1كورنتس  27 :12و ،30رومة .)4 :12
وباختصار "حول جسد ٌسوع الشخصً ،تتحمك الوحدة بٌن بنً البشر المدعوٌن
إلى االندماج فً هذا الجسد.
2.جسد المسٌح ،الذي هو الكنٌسة:
فً رسابل األسرٌ ،عود بولس إلى نفس التعلٌم فً نظرة متكاملة ،تبرز دورا ً المسٌح
بصفته رأسا ً للجسد ،وبالتالً للكنٌسة (كولسً  .)18 :1وٌركز فً نفس الولت على
دوره الكونً بوصفه الخالك (كولسً  .17-16 :1وأفسس  ،)22 :1وعلى رباسته
بالنسبة للمبلبكة (كولسً  ،10 :2 ،16 :1أفسس  .)21 :1وكما أن الزوج ٌحب
زوجته "حبه لجسده" (أفسس  ،) 28 :5فهو الربٌس والرأس بالنسبة إلٌها (:5
 ،)23فكذلن المسٌح لد أحب الكنٌسة وض ّحى بنفسه من أجلها ( ،)25 :5إذ هو إلى
لص للجسد ( .)23 :5لذلن فالكنٌسة جسده ،وملإه ( ،23 :1كولسً  .)24 :1وهو
نفسه رأسها (( ،)18 :1أفسس  )22 :1الذي ٌكفل الوحدة لهذا الجسد (كولسً :2
 .)19وفً هذا الجسد الذي نحن أعضاإه (أفسس ،)30 :5ال نكون سوى جسد
واحد (كولسً  ،)15 :3ألنه مهما كان أصلنا ،فإننا لد صولحنا جمٌعاً ،لنصبح شعبا ً
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واحداً ،إنسانا َ واحدا ً جدٌدا ً (أفسس .)16 -1 4 :2ذلن هو اتساع جسد المسٌح فً
جمٌع أبعاده .فاالختبار المسٌحً ،المبنً على حمٌمة التجسد التارٌخٌة ،ومستندا ً إلى
ممارسة االفخارستٌاٌ ،سمح لنا بالتعبٌر عن سر الكنٌسة فً كل عممه.
3.جسد المسٌح وأجسادنا:
وإذ طؽت أجسادنا فً المسٌح ،فؤصبحت أعضاءه وهٌاكل الروح المدس1( ،
كورنتس  ،)"1 :6صارت مدعوة هً األخرى ،لدخول هذا العالم الجدٌد :إنها سوؾ
تموم مع " المسٌح ،الذي ٌبدل أجسادنا الحمٌرة فٌجعلها على صورة جسده المجٌد"
(فٌلبً  .)21 -20 :3بذلن ٌكتمل دور جسد المسٌح فً عمل فدابنا.

جشع
ممدمة
العهد المدٌم
1.المظاهر والنتابج:
2.الجوهر الدٌنً:
العهد الجدٌد
1.المظاهر والنتابج:
2.الجوهر الدٌنً:
ممدمة
إن كلمة "جشع" هً أكثر األلفاظ مطابمة للفظ الٌونانً(  pleonexiaمن pleon
echeinأي الحصول على أكثر) الذي ٌُشٌر فً السبعٌنٌة ،وفً العهد الجدٌد ،إلى
عطش فً التملن ال ٌمؾ عند حدّ ،دون التفات إلى اآلخرٌن ،بل أحٌانا ً على حسابهم.
إن الجشع ٌتفك أكثر ما ٌتفك مع الطمع ،وهو فساد الرؼبة) ، (epithymiaولكن
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فٌما ٌبدو مع تضاعؾ بعض الممٌزات :فهو طمع عنٌؾٌ ،كاد ٌكون جنونٌا ً (أفسس
ٌ ،)19 :4ضاد بنوع بارز محبة المرٌب ،وال سٌما الفمراء ،وٌنصب أوالً على
الخٌرات المادٌة ،الؽنى والمال .إن الكتاب الممدس ،أسوة بالفبلسفة الٌونانٌٌن،
ٌصؾ الشرور الناجمة عن الجشع ،ولكنه ٌنفذ حتى صمٌم جوهره الدٌنً ،فٌحكم
علٌه من مستوى عال ال تستطٌع الوثنٌة بلوؼه وفضبل ًعن أن الجشع ٌجرح
المرٌب ،فإنّه ٌتش ّكل بحكم إدانته إله العهد وضعا ً وثنٌا ً حمٌمٌا ً.
العهد المدٌم
1.المظاهر والنتابج:
إن رواة وأنبٌاء وحكماء ٌشجبون االعتداءات على حموق المرٌب التً تنجم عن
الجشع .فالجشع هو الذي ٌمود التاجر ،ؼٌر النزٌه فً الؽالب (سٌراخ  29 :26إلى
الؽش فً الموازٌن والمضا ربة وكسب المال بكافة الوسابل (عاموس
 ،)2 :27إلى
َ
 ،)65 :8وٌدفع الؽنً إلى اؼتصاب أنواع الفدٌة ( ،)12 :5واحتكار األمبلن
(إشعٌا  ،8 :5مٌخا  2 :2و ،9راجع  1ملون  ،)21وإلى استؽبلل الفمراء (نحمٌا
 ،51 :5راجع  2ملون  ،1 :4عاموس ،)6 :2إلى حد رفض أداء األجر المستحك(
إرمٌا  ،)13 :22وٌإدي بالربٌس و بالماضً إلى المطالبة بالرشاوى (إشعٌا :33
 ،15مٌخا  11 :3أمثال  )16 :28فً سبٌل انتهان الحك (إشعٌا ،23 :5 ،23 :1
مٌخا  1 ،3 :7صموبٌل  .)3 :8وعلى هذا النحو ٌبدو الجشع على تنالض مع محبة
المرٌب ،وال سٌما الفمراء الذٌن ٌنبؽً للشرٌعة أن تحمٌهم منه
(خروج ،26 17:20،24:22تثنٌة  .)21 -10 :24وفً حٌن ٌؤمر هللا" :ال تمس
للبن" (تثنٌة ٌ ،)7 :15كون الجشع إنسانا ً شرٌرا ً جفت نفسه (سٌراخ ،)9 -8 :14
فٌبدو مجردا ً من كل رحمة ( .)1 :27إن الرإساء الجشعٌن ،ولد صاروا أسرى
لمصالحهم وحدهاٌ" ،شبهون ذبابا ً تنهش فرٌستها" ،بل إنهم ٌلجؤون إلى العض،
لٌزٌدوا "مكاسبهم" (بالعبرٌة "بٌصاع" ،وبالٌونانٌةpleonexia ،حبموق 9 :2
إرمٌا  ،)17 :22و لٌإكدوا رؼبتهم فً السٌطرة (حزلٌال ).27 :22
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2.الجوهر الدٌنً:
إال أن الخراؾ التً تنهشها الذباب هً ملن الرب ِإله العهد (حزلٌال .)16-6 :34
ومن ثم فإنه هو (أي هللا نفسه) الذي ٌجرحه الجشع فً نهاٌة األمر وال ؼرو،
فالجشع تجدٌؾ مستهجن (مزمور  .)3 :10بل أكثر من ذ لنٌ ،شٌر العهد المدٌم
إلى طابعه الوثنً ،بٌنما ٌُظهر التملٌ ُد الٌهودي طابع الطمع (تكوٌن  )6 :3فً الفعل
الذي به آدم وحواء ،ولد أرادا أن ٌكونا "كآلهة" ( ،)5 :3ورفضا إبداء ثمتهما فً
النحو ٌُش ِعر كتاب التكوٌن بؤن
هللا ،ولم ٌعترفا بتابعٌتهما له كخبلبك .وعلى هذا
ُ
الجشع هو أصل كل خطٌبة (راجع ٌعموب  :)15 -14 :1فإذا أراد الخاطا أن ٌرى
فً ما ٌؤتٌه من محبة هللا لخدمته ،منعة له صادرة ً عنه ،فإنه ٌضع خٌرا ً مخلولاً ،ثم
ذاته ،فً النهاٌة ،مكان هللا .ولذا فإن الترجوم فً تفسٌره وصٌة ال تشت ِه (خروج
 ، 17 :20تثنٌة ٌ ،)21 :5عتبر األوثان أي الخطؤة بالذات (ؼبلطٌة  ،)15 :2هم
و"الذٌن ٌشتهون" سواء بسواء .أما بولس فإنه وهو ٌستحضر على األرجح لصة
التكوٌنٌُ ،رجع هذه الوصٌة عٌنها إلى الشرٌعة كلها (رومة  ،)7 :7وٌلخص كل
خطاٌا جبل الصحراء ( 1كورنتس  )6 :10بالجشع (راجع عدد  4 :11و،)34
المعبر عن رفض اإلختبار الروحً الذي فرضه هللا (تثنٌة  ،3 :8راجع متى :4
ٌجره وراء خٌرات زابلة (جامعة  ،2 :6أمثال ،5 -4 :23
 .)4على أن الجشع ّ
 ،)22 :28وهو على الدوام ؼٌر راض (أمثال  ،20 :27جامعة  ،)8 :4سٌعالب
على استهانته باهلل ،وعلى األضرار التً ٌولعها بالمرٌب" :إن الطمع ٌذهب بؤنفس
أربابه إلى الهبلن (أمثال  ،)19 :1فً حٌن أن من ٌبؽض الطمع ٌطٌل أٌامه" (:28
).16
العهد الجدٌد
إن العهد الجدٌد ٌُع َمك رسالة العهد المدٌم حول ثبلث نماط أساسٌة :إنه بإظهاره أبعاد
"ولٌمة المحبة" ،التً ٌعد الجشع نمٌضا ً لها ،وبإزاحة اللثام عن الوثنٌة التً تختفً
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فٌهٌ ،نفذ إلى صمٌم خبثه .ثم إنه باإلعبلن عن الحٌاة اآلتٌة التً تُهون من لٌمة
الخٌرات األرضٌةٌ ،كشؾ بوضوح كل ما فً اإلنسان من جشع.
1.المظاهر والنتابج:
إن األناجٌل ال تستخدم لفظ  pleonexiaإال فً مرلس  ،22 :7فً وسط لابمة
خطاٌا ٌكشؾ ٌسوع عن منبعها الباطنً ،وٌمول فً لولا  " :15 :12حذار وإٌاكم
صؾ اآلٌة هذا ،ملخص تعلٌم ُمفضل لدى لولا ،هو بمثابة االنتمال
كل طمع" .وإن نِ َ
ما بٌن رفض السٌد المسٌح أن ٌكون حكما ً فً نزاع خاص بمٌراث( اآلٌتان 13
و ،)14وبٌن المثل الذي ٌصؾ جهل ذلن الؽنً المستمتع بمدخراته ،كما لو كان
الؽد فً حوزته (اآلٌات  15ب .)21 -وعلٌه فإن الجشع ،بحسب لولاٌ ،موم فً آن
واحد ،على الرؼبة فً اإلستزادة دابما ً مما نحوزه أكثر فؤكثر ولو على حساب
اآلخرٌن ،وعلى التعلك عن "بخل " بالخٌرات التً هً فً حوزتا فعبلً (راجع 2
كورنتس  .)5 :9وٌردد بولس ذكر الجشع أكثر من ذلن ،وٌمرب بٌنه وبٌن
االضطرابات فً الجنس ( 1كورنتس  ،10 -9 :6 ،11 -1 :15رومـة ،29 :1
كولسً  ،5 ،3أفسس  3 :5و ،)5راجع تسالونٌكً pleonektein 6 :4
"استؽ َل" ،بصدد النجاسة) .ذلن تمرٌب له مؽزاه :سواء تعلك األمر بالكسب
المادي،أم باللذة الحسٌة ،فالمرٌب ٌُستخ َدم بدالً من أن ٌُخ َدم .وفً كبل الحالٌن ٌموم
"طمع " أثٌمٌ ،خنك كلمة هللا (مرلس  .)19 :4وٌوضح الخاطا فً عداد الوثنٌٌن
(رومة  24 :1و  ،)29وٌنماد وراء تٌار هذا العالم (تٌطس ٌ 1 ،12 :2وحنا :2
 2 ،17-16بطرس  ،)4 :1وٌمع فً براثن الشر (كولسً  ،)5 :3وفً أعمال
الجسد (ؼبلطٌة  ،16 :5رومة  ،14 :13أفسس  1 ،3 :2بطرس  ،)11 :2وفً
اإلنسان العتٌك (أفسس  )22 :4والجسد الفانً( رومة  .)12 ،6إن اإلنسان الجشع
ٌُض ّحً باآلخرٌن فً سبٌل ذاته ،باستخدام العنؾ إذا لزم األمر" :أنتم تشتهون وال
تنالون ،فتمتلون" (ٌعموب  .)2:4وعلى عكس المسٌح ،الذي فً حبه لنا " لم ٌَعُد
مساواته هلل ؼنٌمة" (فٌلبً  ،)6 :2فإن الجشع " ٌسلب" وٌتمسن بشؽؾ شدٌد ،بما
تثٌر فٌه رؼباته .وبعكس ٌسوع الذي افتمر ألجلنا ،وهو الؽنً ،لنؽتنً بفمره (2
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كورنتس  .)9 :8فإن اإلنسان الجشع ٌجرد الفمراء فً سبٌل منفعته (ٌعموب -1 :5
 ،6لولا  .)//47 :20على أن الجشع ،وهو ال ٌلٌك بؤي مسٌحً ،بُصبح ُمشككا ً إن
ُوجد لدى الرسول ،ألنه ٌجب أن ٌكون ،بحكم دعوته" ،عبدا ً للجمٌع" (مرلس :10
 1 ،44كورنتس  .)19 :9وٌإّ كد بولس من جانبه ،أنه لم ٌضمر لط ألل نٌة طمع
( 1تسالونٌكً  ،)5 :2وأنه أبعد من أن ٌشتهً شٌبا ً من أموال المإمنٌن (أعمال
 ،)23 :20ولد كان ٌعمل بٌدٌه ،لببل ٌكون فً أمرمعٌشته عببا ً علٌهم ،مع أنه كان
ٌحك له ذلن ( 1 ،34 :20تسالونٌكً  1 ،9 :2كورنتس  2 ،14 -6 :9كورنتس
 ،)18 -16 :12 ،10 -9 :11ولكً ٌجعل تجرده على هذا النحو فرق كل شن (1
كورنتس  ،12 :9راجع فٌلبً ٌ .)17 :4نبؽً أن ٌكون هذا السلونً مثاأل للخدام
الصؽار (أعمال  ،)35 -34 :20ال ٌجوز أن ٌكون ال األسمؾ ( 1تٌموتاوس :3
 ،3تٌطس  ،)7 :1وال الشمامسة ( 1تٌموتاوس  ،)8 :3محبٌن للفضة والكسب
الخسٌس! بعكس ذلن ،فإن الطمع ٌطبع المعلمٌن الكذبة (تٌطس 2 ،11 :1
تٌموتاوس  )2 :3الذٌن ،تحت ستار التموىٌ ،جدون فً إثر الكسب ،دون أن ٌمنعوا
بما تملن أٌدٌهم ( 1تٌموتاوس  .)6 -5 :6وفً  2بطرس  3 :2و ٌ ،14طلك لفظ
جشع على إفاضتهم بالكبلم الكاذب ،الذي ال ٌخلو من مماصد مخلة باآلداب (2
بطرس  1 .2 :2و ،3 :3 ،18راجع ٌهوذا  .)16والمثل األعلى لخدام اإلنجٌل
الحمٌمٌٌن ٌنبؽً أن ٌموم دابما ً على اعتبارهم أناسا ً ال ٌملكون شٌباً ،هم الذٌن ٌملكون
كل شًء ( 2كورنتس ).10 :6
2.الجوهر الدٌنً:
على أن بولس ،إذا ما نسب للطمع خطورة خاصة ،فؤلنه كان لد فهم بوضوح ما لم
ٌمم العهد المدٌم إال بالتلمٌح إلٌه" :الطمع من عبادة األوثان" (كولسً . )5 :3فهو
بذلن ٌسٌر فً إثر ٌسوع ،الذي ٌعتبر أن "محب الفضة" (لولا  )14 :16هو من
ٌعلك بالخٌرات إلى لولة للبه الذي هو ملن هللا وحده (متى  ،)//12 :6فٌجعل من
هذه الخٌرات سٌدا ً علٌه ،مستهٌنا ً بالسٌد الواحد الحمٌمً الذي هو هللا ( .)//24 :6إن
المثل المابل" :أصل كل الشرور هو حب المال" ( 1تٌموتاوس ٌ ،)10 :6بلػ حٌنبذ
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فً عممه حد الفاجعة :فمن ٌختار لنفسه إلها ً كاذباًٌ ،نفصل عن اإلله الواحد الحمٌمً،
فٌتعرض لمصٌر الهبلن ( ،)9 :6مثل ٌهوذا ،الطماع الؽادر (ٌوحنا  ،6 :12متى
" ،)//15 :26ابن الهبلن"ٌ( ،وحنا  . )12 :17هذا ومن جهة أخرى لد فمدت
الخٌرات الزابلة من لٌمتها اآلن بالنظر إلى الحٌاة اآلتٌة (لولا  20 :6و ،)24التً
كانت ،فً الزمن الؽابر ،مجهولة لدى الحكماء .ولذا فإن العهد الجدٌد ٌبٌن بطرٌمة
فضلى ،إلى أي مدى ٌعد جنونا ً مسلن المرء الجشع ( ،20 :12أفسس ،17 :5
راجع مرلس  :)//36 :8إن إله المال "ظالم" (لولا  9 :16و  ،)11أي طبما ً للممابل
األرامً األرجح -كاذب وخذاع ،ومن ثم ٌكون من الجنون اإلعتماد على خٌرات
زابلة ،أٌة كانت (راجع متى ،)20 -19 :6ألن الموت ،وهو العبور نحو الحٌاة
األبدٌة ،ولد ٌؽري الؽنً بنسٌانه،سوؾ ٌملب األوضاع رأسا ً على عمب(لولا :16
).26 -20 :6 ،26 -19

جُس
ممدمة
أوالً :الجنس والوضع البشري
ثانٌاً :الجنس ،والمدسً والمداسة
ثالثاً :المسلن العملً والممصد
ممدمة
بالرؼم من أن العدٌد من نبذات هذا المعجم تشٌر عرضا ً إلى الجنس .فمكن المفٌد
عنا تجمٌع المعطٌات الكتابٌة المختلفة التً تتعلك به .فكلمة جنس ؼٌر واردة فً
ّ
ولكن الفارق بٌن الجنسٌن ٌشار إلٌه كثٌرا ً من أجل إلماء الضوء
الكتاب الممدس،
على سر عبللات الرجل بالمرأة .ومع احترام المعانً الخاصة التً حملها العهد
المدٌم ثم العهد الجدٌد حول مفهوم الجنسٌ ،بدو من األفضل إال نعرض لها بحسب
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ترتٌبها الزمنً فما أكثر معطٌات العهد المدٌم التً ال تجد اكتمال معناها إال بمجًء
ٌسوع المسٌح.
أوالً :الجنس والوضع البشري
أمام تؤكٌد سفر التكوٌن "ذكرا ً وأنثى خلمهم" (تكوٌن ٌ ،)27 :1علن بولس" :فلم ٌبك
من بعد ...ذكر وأنثى ،ألنكم جمٌعا ً واحد فً المسٌح ٌسوع" (ؼبلطٌة .)28 :3
وٌبدو هنا تباٌن بٌن هذٌن التؤكٌدٌن ،ومع ذلن فها ال ٌتعارضان بل ٌتكامبلن وٌرتبط
الواحد منهما باآلخر" .1.ذكرا ً وأنثى خلمهم" (تكوٌن :)27 :1إن اختبلؾ الجنس
فً العهد المدٌم ٌرتبط أوالً بااللتناع بؤن اإلنسان خلك على صورة هللا .إن اإلطار
المباشر لهذا الممطع الذي مرجعه المحرر الكهنوتً)ٌ ، (pكتفً بؤن ٌربط الفارق
الجنسً بٌن الذكر واألنثى ،بخصوبة هللا الذي ٌهب الحٌاة وٌسود الكون (تكوٌن :1
 .)28أما وجهة نظر المحرر الٌهودي ) (Jفهً أكمل .فؤساس الفارق الجنسً فً
نظره هو حاجة اإلنسان الضرورٌة بؤن ٌعٌش فً جماعة"،ال ٌحسن أن ٌكون
اإلنسان وحده فؤصنع له عونا ً بإزابه" (تكوٌن  .)18 :2وإلى جانب معنى الخصوبة
الذي ال ٌؽٌب عن الكاتب ( )20 :3تضاؾ صلة االختبلؾ بٌن الجنسٌن .وهذان
السببان هما اللذان ٌحددان وضع الفرد فً إطار جماعً .ومن الناحٌة المثالٌة ،فً
مناخ فردوسً ،نجد أن اللماء بٌن الشخصٌن ٌتم فً بساطة ،:وكانا كبلهما عرٌانٌن
آدم وامرأته وهما ال ٌخجبلن" ( .)15 :2ولكن الخطٌبة ،وهً االنفصال عن هللا،
تُدخل هنا التباعد والخوؾ .ومن ثم تصبح العبللة الحسٌة ملتبسة .وهً ال تزال
طٌبة فً أساسها ،ولكنها والعة تحت لبضة لوة الشماق أي الخطٌبة .وبدالً من
الفرحة أمام الفرق الذي ال ٌمكن إزالته لدى الشخص اآلخر ،تموم الرؼبة عند
الطرفٌن فً التملن األنانً ( .)16 :3إن االندفاع الجنسً الذي كان ٌتمٌز
باالنطبلق إلى الخارجٌ ،لتبس فً حركة انطوابٌة ،وبدالً من التحول نحو اآلخر نراه
ٌطوي اإلنسان على نفسه .إن الكتاب الممدس ال ٌشن أبدا ً فً طٌبة ولٌمة العبللة
الجنسٌة فً الزواج ،فنحن نجد فً سفر نشٌد األناشٌد فمط (نشٌد :6 ،" :5 ،1 :4
 ،)4ولكن فً معظم األسفار األخرى أٌضاً ،إشارة فً شؤن الزواج إلى مظهري
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االختبلؾ والخصوبة" :افرح بامرأة حداثتن" (أمثال  ،18 :5راجع حزلٌال :24
 ،15سٌراخ ،18 -16 :26جامعة  .)9 :9فعم ٌبحث الشخص الواحد الذي ّكونه
هللا انطبللا ً من الرجل والمرأة "زرعا ً هلل" (مبلخً  .)16- 14 :2وٌسوع ٌعود
فٌستخدم عبارات سفر التكوٌن نفسها ،مإكدا ً عدم انفصام الثنابً الذي تكون" :فبل
ٌكونان اثنٌن بل جسدا ً واحداً" (متى  .)64 :19وأخٌرا ً نجد بولس ،الذي ٌُنعت
عادة ،وعلى ؼٌر صواب ،بالزاهد الذي ٌعادي الحٌاة الزوجٌةٌ ،عطً األزواج
إرشادات ال تّزال ذات لٌمة حتى بالنسبة إلى المعاصرٌن الٌوم ( 1كورنتس :7
 .)61فهو فً مواجهة رؼبات العفة الوهمٌة التً ٌبدٌها الكورنتسٌون ٌذكر بالطرٌك
الطبٌعً للزواج ،أي بواجب المٌام بالعبللات الزوجٌة" :ال ٌمتنع أحدكما عن اآلخر،
إال على اتفاق بٌنكما ،وإلى حٌن ،لكً تتفرؼا للصبلة ،ثم عودا إلى الحٌاة المشتركة
ٌجربكا الشٌطان" ( ،5 :7راجع  1تٌموتاوس  0)14 :5 ،3 :4إذن
مخافة أن
ّ
ق بل وٌزداد لٌمة .وجماعة الزوجٌن تصل بعد ذلن
فالمولؾ الناشىء عن الخلك با ٍ
الٌوم إلى مجال الصبلة المفضّل" .2.فلم ٌبك من بعد ...ذكر وأنثى ألنكم جمٌعا ً
واحد فً المسٌح ٌسوع" (ؼبلطٌة  .)28 :3وهذا التؤكٌد ال ٌطرح جانبا ً أٌة من
النظرات السابمة الذكر ،ولكن مجً ،المسٌح لد أحدث ،فً الوضع الخاص بكل من
الرجل والمرأة ،تبدالً سٌعطً الحٌاة الجنسٌة بُعدها الحمٌمً .إن ٌسوع لم ٌمم
بصٌاؼة نظرٌة هذا التبدّل ،بل اختار لنفسه مسلكا ً خاصا ً فو ّجه نداء إلى اإلنسانٌة.
فالمسٌح فً والع األمر لم ٌعش مثل المعلمٌن الٌهود الذٌن كانوا بحسب العادة ال بد
وأن ٌتزوجوا .ولعل ممارسة الحٌاة البتولٌة التً كانت معروفة عند األسٌنٌٌن
(لمران) لد أسهمت فً ازالة الدهشة أو الفضٌحة التً كان من الممكن أن تتسبب
عن هذا الوضع .ولكن عند ٌسوع ال ٌعنً هذا الزهد إي عداء للمرأة .وٌمكن أن
نفهم سبب ذلن األمر فً هذا اإلعبلن الذي ٌعتبر تلمٌحا ً محجوباً" :وفً الخصٌان
ص ّوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات" (متى  .)12 :19هذه الكلمة هً
َمن خ َ
بمثابة دعوة "للذٌن ٌمدرون على فهمها" ،وهً تمدم عند المدٌس لولا ممارنة فاصلة
جرٌبة :ال بد حتى تصبح رسول المسٌح ،من أن تترن امرأتن (لولا  .)29 :18إن
هذا المخطط الجدٌد للحٌاة ال ٌمكن فهمه إال فً ضوء حمٌمة جدٌدة تمبل مع المسٌح:
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وهً مجًء ملكوت هللا الذي ندخله "بالسٌر وراءه" .إن ولوج هذا النظام الجدٌد
لؤلمور لد ٌدعونا إلى أن نتمبل وصٌة الحمٌمة ،وذلن بإعطاء العفة االختبارٌة معنى
كامبلً .وفً الطرٌك الذي شمه ٌسوع ،نجد أن بولس ،الذي ربما كان لد تزوج،
ٌتحول إلى محام عن البتولة .وهنان مبرران لهذا السلون الجدٌد :موه ِبة الروح
المدس التً تؤخذ شكل نداء خاص ٌشبه النداء الذي سمعه هو ( 1كورنتس ،)7 :7
والمولؾ الذي توجده نهاٌة األزمنة التً افتتحها ٌسوع .فإن تواجدنا فً "األزمنة
األخٌرة" ٌإدي إلى التمٌٌز بٌن طبمتٌن فً المجتمع اإلنسانً :فإلى المتمابلٌن
المدٌمٌن رجل /،امرأة ٌضاؾ الٌوم متماببلن جدٌدان ،متزوج /بتول وإن هذٌن
النوعٌن من الرجال والنساء ضرورٌان لتؤسٌس ملء ملكوت السموات والتعبٌر عنه
بشكل تكاملً ،لذلن فمن الخطؤ أن نمول ،استنادا ًإلى تؤكٌدات العهد المدٌم ،إن الرجل
والمرأة ال ٌستطٌعان أن ٌكتشفا ازدهارهما إال عن طرٌك إتحاد كل منهما فعبلً
بالجنس اآلخر .ففً الجماعة اإلنسانٌة الكاملة ،التً ٌجمعها مجددا ً المسٌح ٌسوع،
من الممكن اإلتحاد باآلخر مع العدول عن ممارسة العبللة الجنسٌة الجدٌة.
ثانٌاً :الجنس ،والمدسً والمداسة
1.كانت دٌانات الشعوب المحٌطة ببنً إسرابٌل لد حولت الحٌاة الجنسٌة حتى
أدخلتها على العالم اإللهً ،بحٌث نشاهد فٌها كثرة اآللهة من آباء وأمهات ،وآلهة
الحب التً تتزوج بعضها من بعض أو من البشر .كما كان هنان مٌاس لدسٌة تموم
بتشخٌص األلوهة .ولد عرؾ إسرابٌل آلهة بعل عشتروت ،واألوتاد المؽروسة فً
األرض التً ترمز إلى عبللة السماء باألرض .بل تواطؤ إسرابٌل مع هذه اآللهة
ّ
ولكن
الزابفة بمدر ما ،وصهر "العجل الذهبً" (خروج  )4 :32رمز لوة الذكر.
الصراع ضد هذه الدٌانات الؽرٌبة ،لد انتهى بانتصار دٌانة هللا ،وإن كان لم ٌزل
ٌشار إلى وجود مٌامس لدسٌة ،رؼم التحذٌر المنصوص علٌه فً سفر التثنٌة :23
 1( ،18ملون  12،47:22،2 :24:14،15ملون  ،7 :23هوشع  ،4 :4مٌخا
 .)7 :1وحتى بعد ما لام إسرابٌل بتطهٌر هذه العادات الوثنٌة ،فمد ظل محتفظا ً
بعبللة بٌن الجنس والمدسً .ولكن مصدر هذا التمدٌس لد انتمل ،فلم ٌعد األمر مجرد
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محاكاة للجنس المإله ،بل أصبح ممارسة لوظٌفة أوجدتها كلمة هللا من خبلل
االشتران فً لدرته الذاتٌة على الخلك .إن حواء عندما أصبحت أما ً صرخت "لد
رزلت رجبلً من عند الرب" (تكوٌن  .)1 :4وتظهر أول نتٌجة لهذا النوع الجدٌد
من التمدٌس فً استخدام هذه الرمزٌة الجنسٌة (األبوٌة أو الزوجٌة) للتعبٌر عن
عبللة اسرابٌل بربه .وإلٌها ٌمكن أن نرجع استخدام الختان " للداللة على العهد مع
هللا (تكوٌن  ،14 -" :17الوٌٌن  .)3 :12وهنان مظهر آخر من مظاهر التمدٌر
التً ٌحاط بها الجنس ٌتصل بالشعابر الخاصة بالطاهر" والد نس والتً ورثها بنو
إسرابٌل من الطموس الشرلٌة المدٌمة ،فعند والدة طفل ،تعتبر المرأة دنسة وال
تستطٌع دخول المعبد (الوٌٌن  ،)6 :12وهذا شؤنها طول الطمث ()30 -1 9 :15
أو شؤن الذكر عند االحتبلم اللٌلً (،17 -1 :15تثنٌة  .)11 :23والعبللات
الجنسٌة نفسها تجعل الفرد ؼٌر مهٌؤ للعبادة (الوٌٌن  ،18 :15خروج 1 ،15 :19
صموبٌل  2 ،6-5 :21صموبٌل  ،)11 :11خصوصا ً بالنسبة إلى الكهنة (خروج
 ،42 :28 ،26 :20تثنٌة  .)2 :23وهذه الوصاٌا ال تنبثك من تحمٌر للجنس ،بل
من تمدٌسه ،أو باألحرى من ؼموض فً المدسٌة فً هذا المجال ،ومن التباس فً
معنى التطهٌر للعبادة .وأخٌراً ،فلٌس هنان تعارض بٌن فعل ٌشترن جسمٌا ً فً لدرة
هللا على الخلك ،وبٌن فعل تعبدي ٌحاكً العبللة باأللوهٌة؟  .2لمد زالت جمٌع هذه
تحول من التمدٌس المدٌم إلى
التحرٌمات بحلول اإلٌمان المسٌحً .بل باألحرى تحمك ّ
مفهوم جدٌد للمداسة .وعلى هذا األساس ٌمكن أن نفهم بعض تؤكٌدات بولس" :ألن
الزوج الكافر ٌتمدس بامرأته ،والمرأة الكافرة تتَمدس بالزوج المإمن ،و إال فإن
أوالدكم أنجاساً ،مع أنهم لدٌسون " ( 1كورنتس  .)14 :7وهذا المولؾ
الموضوعً لم ٌعد مستمدا ً من الخاصٌة المدسٌة للعبللة الجنسٌة بل من اإلنتماء إلى
شعب ممدس ،وفً النهاٌة من حلول الروح المدس .وبهذه الموهبة من الروح المدس
ٌنبؽً أن نربط التوصٌات التً ٌوجهها بولس الرسول ،على االرجح إثر التعلٌم
األول ،إلى متطلبات الطهارة الجنسٌة التً تمٌز الحٌاة المسٌحٌة " :إن
المسٌحً ّ
مشٌبة هللا إنما هً لداستكم ،ذان بؤن تجتنبوا الزنى ،وأن ٌحسن كل منكم صون
جسده فً المداسة والحرمة ،فبل ٌدع الشهوة تستولً علٌه كالوثنٌٌن الذٌن ٌجهلون
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هللا" ( 1تسالونٌكً  .)5 -3 :4وابتداء من هنا ،وبعطٌة الروح المدسٌ ،تمدس الجسد
"ولٌس هو للزنى ،بل للرب " ( 1كورنتس  .)13 :6وأما الرمزٌة الجنسٌة ،فإنها
تنتمل إلى المسٌح وكنٌسته" :أٌها الرجال ،أحبوا نساءكم كما أحب المسٌح الكنٌسة"
(أفسس  .)25 :5وٌذكر بولس بوصٌة الخالك" :ولذلن ...الرجلٌ ...لزم امرأته،
فٌصٌر اإلثنان جسدا ً واحداً" فٌضٌؾ" :إن هذا السر لعظٌم ،وأعنً به سر المسٌح
والكنٌسة "(أفسس  )32 -31 :5والرمزٌة عٌنها تشٌر إلى عبللة الحب التً تجمع
بٌن هللا والمإمن .إنها البؽً التً تركب الوحش (رإٌا  ،)17بٌنما المإمنون
الحمٌمٌون ٌتبعون الحمل ألنهم لم ٌتنجسوا بالنساء ().4 :14
ثالثاً :المسلن العملً والممصد
1.إن األخبللٌة الخاصة بالجنس هً موضع العدٌد من إال حكام فً العهد المدٌم-
وهذا الوضع ال ٌنجم عن رؼبة ما فً إدانة الجنس أو توجٌه انتباه أخبللً مفرط
لهذا المجال ،بل من وجود هالة التمدٌس المشار إلٌها أعبله .ومن جهة أخرى فهنان
رد فعل دفاعً حٌال عالم منحل كان ٌخفً شؽفه بؤمور الجنس ،متسترا ً برداء
الدٌن .وأخٌرا ً فٌنبؽً عدم تجاهل دور الشرٌعة التربوي الساهرة أٌضا ً على صحة
شعب هللا .ولد ٌكون سرد جمٌع هذه األحكام ممبلً .فنذكر هنا لابمة كتاب البلوٌٌن
 21-10 :20حٌث ٌدان الفسك (راجع تثنٌة  ،)29 -23 :22واالتصال بالمرأة
أثناء طمثها ،والزنى (راجع تثنٌة  ،)22 :22 ،18 :5مع ذكر الشهوة فً خروج
 ،17 :20وأمثال  ،57-55 :7 ،25 :6 ،16 :2وابن سٌراخ " " :ومضاجعة
ذوى المربى (راجع تثنٌة  ،)1 :23واللواط (راجع تكوٌن ،)5 :19 ،20 :28
ومجامعة الحٌوان (راجع تثنٌة  .)18 :22وأما إدانة ما نسمٌه االستنماء .فلٌس
أساسها خطٌبة أونان .الذي امتنع عن أن ٌنجب خلفاء ألخٌه المتوفً (تكوٌن :38
 .)10-9وهنان أٌضا ً أحكام خاصة بالكهنة :فبل ٌجوز لهم الزواج من مومس أو من
امرأة مطلمة (الوٌٌن  7 :21و  .)14 -13فلنبلحظ أخٌرا ً أنه خارج حاالت البؽاء
المدسً ،لٌس البؽاء مشجوبا ً بصفة خاصة (تكوٌن  ،23 -1 5 :38لضاة :1 6
 )...1وإن كاتب آداب الحكمة تظهر تمدما ً محسوسا ً بالنسبة للنصوص السابمة،
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فتحذر من األخطار المتمثلة فً الدعارة (أمثال  ،27 :23ابن سٌراخ "،4 -3 :
).2 :19

جنون
ممدمة :الجنون فً الكتاب الممدس ٌتعارض مع الحكمة (كما فً أمثال 1 :10
و .)14ومثلها ٌُعرؾ نسبة إلى سلون الحٌاة ومعرفة هللا .فالمجنون هو الجاهل،
وعدٌم الحرص ،وهو أٌضا ً الشرٌر (أمثال  ،32 -22 :1سٌراخ ،)18 -9 :22
الذي ال ٌعترؾ بالشرٌعة (العهد المدٌم) ،وال بالمسٌح (العهد الجدٌد) .1.إن الحكماء
ٌحذرون الشباب النالصً الخبرة من المؽاوي التً لد تجره إلى مسلن جنونً:
مسلن النساء الشرٌرات( .أمثال  ،)17 -5 :7وسٌدة المجون ،التً تشخص الوضع
الشرٌر (أمثال  .)18 -13 :9إنهم ٌرسمون صورة الجهبلء ،لكً ٌبٌنوا لتبلمٌذهم
ما لد ٌسمطون فٌه عند افتمادهم التؤدٌب (سٌراخ  ،)20 -14 :21أفبل ٌإدي بهم
األمر إلى التفكٌر بؤن الرب ال ٌمٌم العدالة؟ أو بؤنه ال ٌبصر شٌبا ً (سٌراخ -17 :16
 ،)23بل انه شرٌر موجود (مزمور )1 :14؟ وبالتالً لد تحسبون الصدٌمٌن
جهبلء (حكمة  ،)4 :5وٌعتبرون الموت شماء ال مرد له (حكمة  .2.)2 :3وإزاء
ملكوت هللا ،الحاضر فً شخص المسٌحٌ ،موم الجنون ،لٌس فمط فً الشر الذي،
ٌتمثل فً نبذ شرٌعة هللا ،ولكن أٌضا ً فً حكمة تنؽلك على ذاتها دون نعمته .إنه ال
بد للجمٌع من توبة جذرٌة ،لمبول كبلم المسٌح والعمل به ،و إال لسمطنا فً الجهل
(متى  .)26 :7فالجنون ٌموم فً االعتماد على الؽنى ،مثل اعتداد ذلن الجشع
األحمك بؽناه (فً لولا  ،)20 :12والجنون أٌضا ً ٌموم على عدم االستجابة لمطالب
هللا ،على نحو العذارى الجاهبلت (متى  ،)13 -1 :25أو فً محاولة التحاٌل على
تلن المطالب ،على نحو الفرٌسٌٌن (متى  .)17 :23وهذا وفً نظر من ٌرى
ارتباطا ً ما بٌن المرض والخطٌبة واألرواح الشرٌرة ،فإن الجنون الذي ٌصبح حباً،
لد ٌرمز إلٌه بمصة الممسوس فً أرض الجراسٌٌن ،ذلن المجنون الهابج الذي بعد
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أن أشاع الذعر فً المنطمةٌ ،رٌد أن ٌتبع ٌسوع مخلصه (مرلس  .)//20-1 :5وأما
عند بولس فالجنون الحمٌمً ٌموم فً عدم اإلٌمان بحكمة هللا التً تتجلى فً المسح
المصلوب ،وفً جنون كرازته ( 1كورنتس  .)29 -18 :1إال أنه ٌنبؽً للمإمن أن
ٌرضى بؤن ٌعتبر أحمك فً نظر العالم ( 1كورنتس  ،)20 -18 :3على مثال
المسٌح نفسه (مرلس  .)21 :3فمد اعتبر بولس هكذا كمجنون ( 1كورنتس ،10 :4
أعمال  ،)24 :26وكل رسول للمسٌح المصلوب ،ال بد وأن ٌكون له المصٌر عٌنه،
ألنه ٌكرز بخبلص هو من فعل جنون هللا ،جنون المحبة ،الذي هو الحكمة األسمى

جنً العنب
ممدمة
1.بركة هللا:
2.رمز للعماب اإللهً:
ممدمة
بعد أن كان أبناء إسرابٌل أنصاؾ بنو رحل ،أصبحوا فً أرض الموعد فبلحٌن
ٌعٌشون على زراعة الحبوب والعناٌة بالكروم .لطؾ العنب ،شؤنه شؤن الحصاد،
ٌكون عبلمة للفرح ومصدرا ً للبهجة ولكنه لد ٌرمز أٌضا ًإلى الشماء.
1.بركة هللا:
إن عٌد الحصاد (خروج  ،)22 :34 ،16 :23ولد أصبح عٌد المظال (تثنٌة :16
 ،)13صار " العٌد األسمى "( 1ملون  2 :8و )65وذلن على األرجح ألنه العٌد
األكثر شعبٌة ،الذي ال عبللة له البتة بعبادة باخوس ،ولكن ٌرجع أصله فً الؽالب
رأى حتى فً العنب
إلى عٌد المطاؾ عند الكنعانٌن (لضاة " .)27 :وألن إسرابٌل
َ
آٌة فً الحكمة اإللهٌة .فمد لد لدم شكره هلل فً أفراحه الشعبٌة :برلصات (لضاة
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 ،)21 -"1 :21وبهتافات العمال فً الكروم وحول المعصرة (إشعٌا ،10 :16
إرمٌا  ،)33 :48وبالفرحة التً تعطٌها الخمرة الجدٌدة (مزمور  ،)8 :4بل ربما
بالسكر ( 1صموبٌل  .)15 -1 4 :1هذا بالنسبة إلى المإمنٌن من أهل العهد .أما
ؼٌر المإمنٌن لد أصابتهم اللعنة :فالكرمة تدمر (هوشع  ،)"3 :28و"تذوي" (إشعٌا
 ،)7 :24والرجال والنساء بدالً من أن ٌرلصوا وٌشربوا ٌرثون لحالتهم(إشعٌا :32
ٌ ،13 -10وبٌل  ،)5 :1ولدى مإّاب المتكبر ال ابتهاج وال هتاؾ وال فرح (إشعٌا
 ،1 0 -" :16إرمٌا  .)33 -32 :48ؼٌر أنه عندما ٌكفر الشعب عن خظاٌاه
فاآلكل لن ٌجعل الكرم عمٌما ً (مبلخً  ،)11 :3بل ستزدهر وتٌنع (إرمٌا ،12 :13
حجاي  ،)19 :2وتعود فتعطى خمرا ً ممتازا ً (هوشع  .)8 :14وهكذا باختصار
ٌعبر المطؾ أحسن تعبٌر عن فرحة عهد المسٌا (عاموس  ،13 :9حزلٌال :28
ٌ ،26وبٌل 24 :2إشعٌا ).6 :25
2.رمز للعماب اإللهً:
كما أن الحصاد الذي ٌفترض دراسة وتذرٌةٌ ،رمز إلى عماب الخاطا المصاب
بالمساوة ،هكذا ٌكون شؤن المطاؾ بالنسبة لؽٌر المإمنٌن :فالمطؾ تسبمه تعرٌة
الكرمة من أورالها وهرس العنب فً المعصرة .ولكً ٌزٌل هللا العماب على الثوب
الذي تنكر له ،فإنه ٌدعو الؽازي إلى الجنً الثانً فٌما بمً من إسرابٌل (إرمٌا :6
 ،)9وهو ٌدوس بنفسه فً المعصرة العذراء ابنة ٌهوذا (مراثً  .)15 :1وكذلن
تصور عماب األم،
لطؾ العنب وتنمٌته ودوسه فً المعصرة :فهً أٌضا ً تشبٌهات
ً
وبخاصة أمة آدوم التً امتنعت عن نجدة ٌهوذا عند سموط أورشلٌم .سوؾ ٌؤتً
الماطفون ولن ٌتركوا شٌبا ً للجنً الثانً (إرمٌا  ،9 :49عوٌدبا  .)605سوؾ
ٌدوس ٌهوه أدوم فً المعصرة ،والدّم الذي سٌتفجر بالحمرة لباسه (إشعٌا -1 ،63
 .)6إذن فصورة المطؾ ترمز إلى دٌنونة هللا فلشفابهم سوؾ ٌسمً ٌهوه األمم بكؤسه
المسكرة (إرمٌا  ،)30-15 :25أو بحسب كتاب الرإٌا سوؾ ٌمطؾ العنالٌد مبلن
ٌحمل منجبلً مسنوناً ،وسوؾ ٌسكب الكل فً معصرة ؼضب هللا العظمى (رإٌا
).15 :19 ،19 -17 :14
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جوع وعطش
ممدمة
العهد المدٌم
1.الجوع والعطش تجربة لئلٌمان:
2.الجوع والعطش نداء المحبة:
العهد الجدٌد
ممدمة
إن الجوع والعطش ،بحكم تعبٌرهما عن احتٌاج حٌويٌ ،وحٌان بضعؾ الوجود
اإلنسانً أمام هللا .ولذلن فهما من ثم ٌحمبلن نوعا ً من اإلزدواج فً المدلول (أمثال
 .)9 :30فالشعور بالجوع والعطش اختبار إٌجابً ال بد وأن ٌساعد على االنفتاح
إلى هللا .ولكن حالة الجابع شر ال ٌرٌده هللا ،وال بد من السعً إلزالتها ،فإذا ما اتخذ
الجوع أبعاد الظاهرة الجماعٌة( ،كالمجاعة مثبلً) ،فإن الكتاب الممدس ٌرى فً ذلن
كارثة وعبلمة دٌنونة ،إلهٌة.
العهد المدٌم
1.الجوع والعطش تجربة لئلٌمان:
أ) فً البرٌة :إن هللا لد ترن شعبه ٌجتاز الجوع اختبارا ً وتجربة له ،لسبر أؼوار
للبه (تثنٌة  .)3 -1 :8وكان على إسرابٌل أن ٌتعلّم أنه ٌتبع هللا تبعٌة كلٌة فً
وجوده ،أو وحده ٌمنحه ؼذاءه وشربه .ولكن فٌما وراء هذه االحتٌاجات الطبٌعٌة
وفً أعمالهاٌ ،نبؽً إلسرابٌل أن ٌكتشؾ احتٌاجا ً أكثر الحاحاً ،وهو احتٌاجه إلى هللا
نفسه .إن ال ّمن الذي ٌؤتً من السماء ،إنما ٌشعر أٌضا ً بما ٌخرج من فم هللا ،أي
بكلمته ،بالشرٌعة ،التً فٌها ٌجد الشعب الحٌاة (نثنٌة 46 :32 ،17 -1 5 :30
440

 .)47ولكن الشعب ال ٌفهم وال ٌف ّكر إال فً "لحوم مصر " ٌا لها من ذكرٌات! "
ٌجرب إسرابٌل تجربة الجوع المإدٌة إلى
(عدد  .)5 -4 :11وهللا ،بدالً من أن
ّ
الخبلصٌ ،نتهً بؤن ٌتخم إسرابٌل لحما ً "حتى ٌخرج من أنوفهم" ( ،20 :11راجع
مزمور  . )31 - 26 :78ب) ولما استوطن إسرابٌل فً أرضه ،وأتخم بخٌراتها،
نسً "درس البرٌة" ،وأخذ ٌنسبها إلى استحماله وٌفتخر بذلن أمام هللا (تثنٌة 0 :32
،1 5 -1هوشع  .)8 -4 :13فبل بد وأن ٌعٌد هللا شعبه إلى الصحراء (هوشع :2
المخربة ( 11 :2و
 ،)5حنى إذا مات عطشا ً وبكى على ؼلته المفمودة وكرومه
ّ
ٌ ،)14صحو للب إسرابٌل ( ،)16 :2فٌحس بالجوع والعطش األساسٌٌن ،أي
"بسماع كلمة هللا" (عاموس )11 :8جـ) إن األنبٌاء والحكماء ٌجمعون هذه الدروس.
ص الرب بهما محبٌهٌ ،كون التعبٌر
فاالحتٌاج للخٌرات والرؼبة فٌها ،اللذان ٌخ ّ
عنهما باستمرار فً صور الوجبة ،والحر .والماء ،والخمر .فما أكثر الجماهٌر
جوعا ً إلى الولٌمة التً ٌعدها هللا على جبله من أجل جمٌع الشعوب (إشعٌا .)6 :25
الخمر
وما أكثرنا عطشا ً إلى الحكمة التً تروي (أمثال  ،)5 :9 ،15 :5وإلى
ّ
المسكر ،أي الحب (نشٌد  ،)10 :4 ،4 :1فالجمٌع ٌهرعون لٌؤخذوا من هللا "دون
ّ
ولكن العطش أكثر
ممابل " مشروب العطاش ،والطعام الذي ٌُشبع (إشعٌا )31 :55
السكر به حٌاة ،حٌاة هللا:
ما ٌكون إلى الماء األطهر ،إلى الخمر الوحٌد الذي ٌكون
ّ
(مزمور  .)2 :42وهللا نفسه ٌجعل ذاته مستعدا ً إلرواء هذه الرؼبة" :فؤوسع فان
وأمؤله" (مزمور ).11 :81
2.الجوع والعطش نداء المحبة:
إن محبة الجوع والعطش ٌنبؽً أن تحتفظ بطابعها اإلستثنابً .فالفمراء  1الذٌن لن
ٌختفوا من الببلد (تثنٌة ٌ ،)11 :15شكلون نداءات حٌة موجهة لمن ٌدنون منهم.
فمن واجبات اإلسرابٌلً األولٌة أن ٌعطً الخبز والماء إلى أخٌه ومواطنه (خروج
 ،)11 :23وإلى كل من ٌحتاج الٌهما (طوبٌا  ،)17 -16 :4وحتى إلى عدوه
(أمثال  :)21 :25و بهذا إنما ٌمارس البر (حزلٌال  7 :18و  ،)16وٌجعل صٌامه
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ممبوالً لدى الرب (إشعٌا  7 :58و :)10وفً النهاٌة سٌتدخل هللا نفسه لخٌر الجٌاع،
فٌدعوهم إلى ولٌمة تشبع جوعهم وظمؤهم (إشعٌا  ،6:25راجع ).13 :65
العهد الجدٌد
ٌ1.سوع المسٌح ،المسٌا الموعود به للفمراء (لولا ٌ ،)35 :1علن أن الجٌاع
والعطاش ٌشبعون ( .)2 1 :6إنه ٌفتح رسالته وٌؤخذ على عاتمه وضع الجٌاع
جرب أسوة بإسرابٌل فً البرٌةٌ ،إكد وٌثبت أن حاجة اإلنسان
والعطشان .فهو ولد ّ
األساسٌة هً لكلمة هللا ،ولمشٌبة اآلب (متى  ،)4 :4وأنه ٌجعل منها ؼذاءه فٌحٌا
بها (ٌوحنا  .)34 -32 :4وعلى الصلٌب "حٌن ٌشرب الكؤس التً جعلها له أبوه"
(ٌوحنا  ،)11 :18وفً وضعه كمصلوب ،ال ٌنفصل عطشه عن رؼبته فً "إكمال
كل شًءٍ " (ٌوحنا  ،)28 :"1وفً إتمام عمل أبٌه ،ولكن أٌضا فً "الظهور أمام
وجهه" (مزمور ).3 :42

حجر
ممدمة
1.الحجارة الممدسة ومذبح المسٌح:
2.النصب التذكارٌة ودوام العهد:
3.صخرة البرٌة والمسٌح المخلص:
4.المسٌح حجر الزاوٌة والمسٌحٌّون حجارة حٌّة:
5.المسٌح حجر عثرة ودمار:
6.الحجارة الكرٌمة وأورشلٌم الجدٌدة:
ممدمة
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تكثر الحجارة فً فلسطٌن وهً دابما ً فً متناول العبرانٌٌن وفً ذهنهم .فضبل ًعن
ذلن ،ففً لؽة الرموز المشتركة بٌن جمٌع الشعوب وال سٌما عند البدابٌٌن ،ترمز
الحجارة إلى الموة لما فٌها من صبلبة وثبات وثمل .وهذا هو السبب الذي جعل
الكتاب الممدس ٌستخدم صورة مؤخوذة من الحجارة ،تحت أشكالها المختلفة ،لٌطبّمها
على المسٌح.
1.الحجارة الممدسة ومذبح المسٌح:
لد حرم هللا فً اسرابٌل عبادة الحجارة الممدسة ،الشابعة كثٌرا ً فً الدٌانات البدابٌة.
ولكن تحت تؤثٌر الشعوب الوثنٌة المجاورة ،تعددت الزالت وبالتالً التحذٌرات
(الوٌٌن  ،1 :26تثنٌة  ،22 :16إشعٌا  .)6 :57وبعد أن خرج استخدام الحجارة
الممدسة من إطاره الوثنً ،ظل بالٌاً ،فالدا ً طابعه السحري وحافظا ً مدلوالً رمزٌاً،
مستمدا ً كل فاعلٌته من اإلله المتسامً .هكذا ألام ٌعموب نصبة فً بٌت إٌل (تكوٌن
 ،)18 -16 :28وألام موسى نصبة (خروج  )4 :24ترمز إلى األسباط االثنً
عشر الذٌن تمدموا بفضل لربهم من المذبح ( 10 :28و .)21وهكذا تستعمل حجارة
ؼٌر منحوتة إللامة المذابح التً بواسطتها ٌتصل هللا باألرض وٌمدسهـا (خروج
 ،25 :20راجع متى  .)19 :23والوالع أن كل هذه الحجارة الممدسة التً هً
عبلمات " تشٌر إلى الحضور اإللهً بشكل أو بآخرٌ ،عطً كل منها مثاالً عن
المسٌح الذي فٌه ٌحضر هللا على األرض فعبلً .وهنان مطابمة بٌن المسٌح والمذبح
ٌشٌر إلٌها العهد الجدٌد (راجع عبرانٌٌن  1 ،10 :13كورنتس  ،)18 :10وٌصرح
وتكرسها اللٌتورجٌة.
بها آباء الكنٌسة
ّ
2.النصب التذكارٌة ودوام العهد:
ومع أنه ال ٌتضح دابما ً التمٌٌز بٌن الحجر الممدس والنصب التذكارٌةٌ ،بدو أن فكرة
الثبات والدوام هً الممصودة من هذه الحجارة سواء أكانت ممامة ،شهادة ً لمعاهدة
معٌّنة (تكوٌن  ،)52 -45 :31أو تخلٌدا ً لذكرى بعض األموات (ٌشوع 2 ،29 :8
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صموبٌل  ،)17 :18أو كانت ممامة للتذكٌر بالعهد المبرم بٌن هللا وشعبه (ٌشوع :4
 7و ،)26 :24 ،24ذلن العهد الذي س ّجل هللا شرٌعته على لوحٌن من الحجر
(خروج .)12 :24ولكن ما كان رمزا ً لدوام العهد لد انحط نوعا ً ما بصلته
باإلسرابٌلٌٌن ذوي الملوب الصلبة كالحجر (حزلٌال  ،)19 :11حتى إنه أصبح
عبلمة لمساوة الملب هذه وللعبادة الخارجٌة الخالٌة من الحرارة .وبعكس هذه
األوضاعٌ ،نمش الروح المدس الشرٌعة الجدٌدة ( 2كورنتس  )3 :3ال فً ألواح من
حجر بل فً ألواح من لحم ودم أي فً للوبنا ،كما تنبؤ بذلن إرمٌا وحزلٌال (إرمٌا
 ،33 :31حزلٌال ).26 :36 ،19 :11
3.صخرة البرٌة والمسٌح المخلص:
فً صخرة البرٌّة التً أخرج منها موسى الماء ،رأى بولس شخص المسٌح الذي
ٌف ّجر من جوفه ماء الخبلص المحًٌ ( 1كورنتس  .)4 :10وبذلن لم ٌتّبع بولس
التؤوٌبلت الربانٌة التً كانت تطابك بٌن هذه الصخرة وٌهوه المرافك لشعبه فحسب،
بل كان فً ّ
خط تملٌد العهد المدٌم كله .وفً الوالع ،كان ٌطٌب لكتبة العهد المدٌم أن
ٌذكروا بمعجزة موسى هذه (مزمور  ،41 :105 ،15 :78حكمة  4 :11الخ)،
وألنهم رأوا فٌها لدرة ٌهوه الرحٌمة ،الخلٌمة بؤن تف ّجر الماء الؽزٌر والمحًٌ من
صخرة ٌابسة وعدٌمة الحٌاة .ولع ّل هذه الصخرة كانت أٌضا ً بالنسبة لهم صورة
ٌهوه الذي ٌسبػ بركاته ،على الجمٌع (راجع حزلٌال  ،12 -1 :47زكرٌّا ،8 :14
رإٌا  .)1 :22وهنان أٌضا ً عبللة تمارب ببن ماء الصخرة وماء الخبلص ،الذي
نوه عنها المدٌس ٌوحنا
خرج من جنب المسٌح المابت على الصلٌب ،ربما ٌكون َ
(ٌوحنا  ،34 :19راجع  ،)38 - 37 :7ولد صرح عنها العدٌد من آباء الكنٌسة.
4.المسٌح حجر الزاوٌة والمسٌحٌّون حجارة حٌّة:
ٌحصل الخبلص الذي أتى به المسٌح من خبلل المحن والفشل الظاهري .فمد سبك
أن أعلن المزمور " :22 :118الحجر الذي رذله البناإون هو صار رأسا ً للزاوٌة".
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الكرامٌن المتلة ،لد صار حجر
إن المسٌح ،بعدما رذله ذووه ،كما سبك وأنبؤ فً مثل ّ
الزاوٌة ،أي أساس البناء أو باألحرى حجر الذروة األساسً (متى  ،42 :21أعمال
سك بناء
 1 ،11 :4بطرس  .)7 ،4 :2وهكذا ٌكفل تماسن الهٌكل الممدس ،وبه ٌن ّ
مسكن هللا وٌرتفع (أفسس  .)21 - 20 :2إن المسٌح ،بحسب استعارة أخرى حجر
ال ٌتزعزع (إشعٌا  ،1 6 :28رومة  1 ،33 :9كورنتس  1 ،11 :3بطرس :2
ٌ ،)6مكننا أن نركن إلٌه بإٌمان ،حتى إن المإمنٌن ،كالحجارة الحٌةٌ ،ندمجون فً
بناء البٌت الروحانً ( 1بطرس  ،5 :2أفسس ).21 :2
5.المسٌح حجر عثرة ودمار:
ٌعلن المسٌح محبة هللا ولداسته ،فٌفرض على اإلنسان الخٌار بٌن النور والظلمات.
فبالنسبة للمتكبرٌن ؼٌر المإمنٌنٌ ،صبح صخرة صدم (إشعٌا  ،1 4 :8رومة :9
 1 ،33بطرس  ،)8 :2وحجرا ً للعشار .وهو ٌنتهً بتحطٌم أعدابه .وٌواصل لولا
صورة الحجر المرذول الذي أصبح حجر الزاوٌة" :من ولع على ذلن الحجر ته ّ
شم،
ومن ولع علٌه حطمه (لولا  .)18- 17 :20ولع ّل هذا النص ٌشٌر هنا إلى الحجر
الذي ٌرمز به دانٌال إلى المسٌح وملكوته المنتصر على سبلطٌن هذا العالم" :وإذ
فجؤة انمطع حجر ال بالٌدٌن ،فضرب التمثال على لدمٌه اللتٌن من حدٌد وخزؾ
وسحمهما ...أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جببلً كبٌرا ً ومؤل األرض كلها"
(دانٌال ).35- 34 :2
6.الحجارة الكرٌمة وأورشلٌم الجدٌدة:
ها هً العبلمة الساطعة للتحول المجٌد الذي ٌعدّه هللا ألورشلٌم الجدٌدة :سوؾ تبنً
المدٌنة الممدسة بحجارة كرٌمة (إشعٌا  ،12 -11 :54طوبٌا  ،17 -16 :13رإٌا
).21 -10 :21

حج
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ممدمة
العهد المدٌم
1.نحو المزارات المدٌمة:
2.نحو المعبد الواحد:
العهد الجدٌد
ممدمة
تمارس عادة الحج فً أكثر األدٌان ،وهً سابمة بكثٌر لتدوٌن الكتاب الممدس .فالحج
بظهور إلهً ،أو بنشاط معلم دٌنً ،من
َّس
ٍ
رحلة ٌمصد بها المإمنون إلى مكان تمد َ
أجل تمدٌم صبلتهم فً إطار مبلبم لذلن بصفة خاصة .وزٌارة المكان الممدس ،التً
بها ٌُختتم الحجٌ ،جري التمهٌد لها عادة ً ٌبعض طموس التطهٌر .وتتم الزٌارة فً
تجمع من شؤنه أن ٌظهر للمإمنٌن الجماعة الدٌنٌة التً ٌنتمون إلٌها .وبذلن ٌكون
إطار عبادة.
الحج بحثا ً عن هللا ،ولماء معه ،فً
ِ
العهد المدٌم
1.نحو المزارات المدٌمة:
تم على ٌد ٌوشٌا وورد
لبل أن تتحمك وحدة المعبد المدسً ،بفضل اإلصبلح الذي َ
ذكره فً سفر التثنٌةٌ ،صادؾ وجود مراكز كثٌرة للحج .وفً إسرابٌل توجد أماكن
الشعب إلٌها بحثا ً عن إلهه .وال ٌذكر تارٌخ
ممدسة ،مرتبطة بالتارٌخ الممدسٌ ،مصد
ُ
اآلباء إال حجا ً واحدا ً بالمعنى الحصري (تكوٌن  .)7 -1 :35إال أنه عند عرض
الظهورات اإللهٌة التً حظً بها إبراهٌم (تكوٌن  7 -6 :12فً شكٌم 1 :18 ،فً
مصر) ،واسحك (تكوٌن  24 :26فً ببر سبع) ،وٌعموب (تكوٌن :35 ،1 2 :28
 9فً بٌت إٌل 31 :32 ،فً فنوبٌل)ٌ ،حاول الرواة أن ٌثبّتوا شرعٌة تبنًّ المعابد
الكنعانٌة ،على أساس أن أولبن اآلباء لد استخدموها .إنهم ٌتولون شرح ممٌزات هذه
المعابد :مذابحها (تكوٌن  ،)20 :33 ،25 :26 ،4 :13 ،8 -7 :12وأنصابها
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(تكوٌن  ،)18 :28وأشجارها الممدسة (تكوٌن ...)33 :21 ،1 :1 8 ،6 :12
وٌضعون لواعد الطموس التً ٌموم بها هنان الحجاج البلحمون :الدعاء ألمم هللا
تحت عدة ألماب (تكوٌن  ،)25 :33 ،33 :21 ،4 :13 ،8 :12ومسحا الزٌت
(تكوٌن  ،) 14 :35 ،18 :28والتطهٌرات (تكوٌن  ،)3 -2 :35و العشور
(تكوٌن  .)22 :28 ،2 0 :14وٌُبل َحظ فٌما بعد استمرار اإلجتماعات الدٌنٌة ألمد
طوٌل ،ومن ثم مواصلة تدفك الحجاج على مزارات متفاوتة األهمٌة :شكٌم (ٌشوع
 ،25 :24لضاة  1 ،6 :9ملون  ،)9 -1 :12وبٌت إٌل ( 1صموبٌل ٌ 3 :10بٌُن
أن ثمة حجاجاً 1 ،ملون  ،31 - 29 :12عاموس )13 :7 ،5 :5وببر سبع
صرعة أي
اري ُ
ع ْفرة (لضاة  )24 :6و ُ
(عاموس  .)5 :5ونرى أٌضا ً ظهور مزَ َ
الصخرة( ،لضاة  ،)20 -19 :13وفٌهما ٌحتفل بذكرى ظهورات مبلن الرب،
ومزار شٌلو ،حٌث ممر التابوت ،وحٌث ٌحتفل كل سنة بعٌ ٍد للرب (لضاة - 21
 :)19فإلى هذا العٌد "ٌصعد" فً الوالع ألمانة مع نسابه ( 1صموبٌل  .)3 :1وتذكر
المصص المدٌمة اجتماعات دٌنٌة أخرى فً المصفاة ( 1صموبٌل  ،)6 -5 :7وفً
الجلجال ( 1صموبٌل  ،)15 :11وفً جبعون ( 1ملون  ،)4 :3وفً دان ( 1ملون
 ،)29 :12إال أنه منذ أن أدخل داود التابوت إلى أورشلٌم ( 2صموبٌل  ،)6ومنذ
أن بُنً هٌكل سلٌمان ( 1ملون  5إلى  .)8تتخذ زٌارات الحج إلى أورشلٌم مكانة
من األه ّمٌة الؽالبة ( 1ملون  )27 -12فمنذ زمن طوٌل إذن ،تفرض مدونّات
تشرٌع العهد المدٌمة (ٌهووٌّة :خروج  23 -18 :34إلوهٌم ٌِّة :خروج-14 :23
 )17على الذكور من السكان .أن ٌتمدموا ثبلث مرات فً السنة أمام الرب اإلله.
وٌجب إتمام هذه الفرٌضة فً مختلؾ معابد البلد بمناسبة األعٌاد
2.نحو المعبد الواحد:
إن إصبلح ٌوشٌا ،الذي كان حزلٌال لد شرع فً رسم خطوطه األولى ( 2ملون
 4 :18و 2 ،22أخبار األٌام ٌ ،)31 :29لؽً المعابد المحلٌة ،وٌمرر اإلحتفال فً
ي األسابٌع والمظال (تثنٌة
أورشلٌم بعٌد الفصح ( 2ملون  2 ،23أٌام  ،)35وبعٌ َد ْ
 .)17 -1 :16فٌُحاول هذا اإلصبلح أن ٌجمع شمل الشعب أمام إلهه ،مع ولاٌته من
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عدوى اإلنحرافات الوثنٌة المحلٌة .وٌتعرض هذا اإلصبلح على األرجح إلعادة
النظر فٌه عند موت ٌوشٌا .إال أنه بعد العودة من السبًٌ ،صبح هٌكل أورشلٌم
المعبد الوحٌد ببل ُمنازع .وبمناسبة األعٌاد السنوٌة الكبرىٌ ،مصد إلٌه الحجاج من
مر الزمن .وتعبّر
كل أنحاء فلسطٌن ،وأٌضا ً من الشتات الذي ٌزداد امتدادا ً على ّ
مزامٌر الصعود إلى أورشلٌم (المزمور من  120إلى  )134عن صبلة الحجاج،
وعن مشاعرهم :تعلمهم ببٌت الرب وبالمدٌنة الممدسة ،وإٌمانهم ،وسجودهم،
وفرحهم بتحمٌك وحدة الشركة الحمٌمٌة لشعب هللا لً اجتماع الصبلة الطمسٌة.
وٌورد االختبار المؤلوؾ عند بنً إسرابٌل تعبٌرا ً رابعا ً عن رجاء األزمنة األخٌرة:
كٌوم اجتماع الشعب واجتماع الوثنٌٌن،
مصور على مثال الحج،
فٌموم الخبلص،
ٍ
َّ
ولد تم اتحادهم أخٌرا معا ً (إشعٌا  ،21 -18 :66 ،60 ،5 -2 :2مٌخا ،12 :7
زكرٌا  ،19-16 :14طوبٌا )11 :13
العهد الجدٌد
فً البدء ال ٌؤتً العهد الجدٌد بوضع جدٌ ٍد فً هذا الصدد؛ فعند بلوغ ٌسوع االثنً
عشرة سنة من عمره "ٌصعد" مع أبوٌه إلى أورشلٌم ،احتراما ً ألمر الشرٌعة (لولا
 ،)42-41 :2وطوال مدة رسالته "ٌصعد" إلٌها أٌضا ً بمناسبة مختلؾ األعٌاد
(ٌوحنا  .)12 :12 ،23 -22 :10 ،14 :7 ،1 :5 ،13 :2وبولس نفسه ،بعد
مرور أكثر من خمس وعشرٌن سنة على صلب المسٌحٌ ،صمم على المٌام بحج
العنصرة (أعمال  .)11 :24 ،16 :20ال أن ٌسوع تنبؤ عن خراب الهٌكل (مرلس
 ،)//2 :13والرفض من جانب جانب إسرابٌل ٌجعل المطٌعة تامة بٌن الكنٌسة
والٌهودٌة .بل أكثر من ذلن ،فإنه بمٌامة ٌسوع تتزكز عبادة المإمنٌن فً شخصه
الممجد ،هٌك ّل المسٌحٌة الجدٌد ،ولٌس بعد فً أي مكان من األرض (ٌوحنا -19 :2
 .)23 -2 1 :4 ،2 1فمنذ المٌامة تتمثل بها حٌاة شعب ،باعتبارها الحج الحمٌمً
إلى األزمنة األخٌرة ( 2كورنتس  ،8 -6 :5عبرانٌٌن  )14 :13وهذا الحج هو
أٌضا ً خروج " ٌموده الرب ٌسوع (أعمال  ،31 :5 ،15 :3عبرانٌٌن ،)10 :2
وتكون ؼاٌته حمابك روحٌة :جبل صهٌون ،وأورشلٌم السماوٌة ،وجماعة األبكار
448

المكتوبة أسماإهم فً السموات (عبرانٌٌن  ،)24 -22 :12والهٌكل الذي هو"الرب
اإلله سٌد الكل ...كما أنه هو أٌضا ً الحمل" (رإٌا  .)26 -22 :21وتعلُّك الكنٌسة
بالتارٌخ هو أشد من أن تنكر كل تمدٌر للزٌارات إلى األماكن التً عاش المسٌح فٌما
حٌاته األرضٌة ،أو إلى تلن التً ظهر فٌها خبلل حٌاة لدٌسٌه :إنها ترى فً هذه
التجمعات عند أماكن نشاط المسٌح فرصة مانحة أمام المإمنٌن لبلشتران فً وحدة
اإلٌمان والصبلة .فهً تحاول على األخص تذكٌرهم فٌها بؤنهم على مسٌرة نحو
الرب وتحت لٌادته.

حرب
ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :حروب بشرٌة ومعارن هللا
ثانٌاً :اسرالٌل فً خدمة حروب هللا
ثالثاً :حروب هللا فً التارٌخ
1.هللا ٌحارب من أجل شعبه:
2.هللا ٌحارب ضد الخطؤه:
رابعاً :معارن آخر األزمنة
1.هجوم الموى المعادٌة:
2.تعمٌب هلل:
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع
ثانٌاً :كنٌسة ٌسوع
1.الكنٌسة المجاهدة:
2.األسلحة المسٌحٌة:
ثالثاً :المعركة النهابٌة
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1.ممدمات:
2.صور المتال األخٌر:
ممدمة
ّ
ولكن وجودها فً عالم الكتاب
الحرب لٌست فمط حدثا ً بشرٌا ً ٌثٌر مشكبلت أدبٌة،
الممدس ٌفسح المجال للوحً كً ٌوضح ،انطبللا ً من اختبار مؤلوؾ ،وجها ً أساسٌا ً
من الدرامة التً تزج فٌها اإلنسانٌة وتعلك علٌها خبلصها :أي المتال الروحً بٌن
هللا والشٌطان .حما ً إن هدؾ مخطط هللا هو السبلم ،ولكن هذا السبلم نفسه ٌفترض
انتصارا ً ٌؤتً الفوز به بعد كفاح.
العهد المدٌم
أوالً :حروب بشرٌة ومعارن هللا
1.الحرب هً ،كصورة من صور العنؾ ،عنصر هام فً الوضع البشري .لمد
كانت فً الشرق المدٌم مرضا ً مستوطناً ،فعلى مدار السنة ،كان الملون ٌخرجون فً
حملة ( 2صموبٌل  ،)1 ،11وعبثا ً كانت اإلمبراطورٌات تحاول ،فً أولات
الحضارة البهٌرة ،أن تبرم معاهدات سبلم دابم " فتطور األحداث سرعان ما كان
ٌنمض هذه االتفالات الهشة ،وسوؾ ٌشتمل تارٌخ إسرابٌل فً هذا اإلطار على
اختبارات للمعارن البشرٌة ،هً مثٌرة أحٌاناً ،ووحشة أحٌانا ً أخرى .ولكن بإدخال
هذه االختبارات فً تطلعات مماصد هللا ،تكتسب معنًى دٌنٌا ً خاصاً :فتظهر الحرب
كحمٌمة دابمة من حمابك هذا العالم ،وك ّ
شر ،فً الولت نفسه .2.مع ذلن فحٌن نمل
الشرق المدٌم نتابج اختباره االجتماعً إلى المجال الدٌنً ،لم ٌكن لٌُؽفل عن إدخال
الحرب فً مفهومه للعالم اإللهً .كان ٌتخٌل ببساطة أن فً األزمنة األولى حربا ً
لامت بٌن اآللهة ،تكون كل الحروب البشرٌة امتدادا ً ومحاكاة أرضٌة لها .واسرابٌل
مع أنه لد وضع حدا ً لتعدد اآللهة التً تموم مثل هذه الصور على افتراض وجودها،
ٌحتفظ مع ذلن بصورة هللا المحارب (مزمور ،)11 -1 0 :89 ،15 -13 :74
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ولكنه ٌشكلها بحٌث ٌطابمها مع إٌمانه بالتوحٌد ،وٌعطٌها مكانة فً تحمٌك لصد هللا
على األرض.
ثانٌاً :اسرالٌل فً خدمة حروب هللا
1.إن التطلعات التً أتاحها عهد سٌناء ،لٌست تطلعات سبلم وإنما تموم على لتال:
فاهلل ٌعطً شعبه وطناً ،ولكن على هذا الشعب أن ٌؽزوه ؼزوا ً (خروج -27 :23
 .)33إنها حرب هجومٌة ،وهً ممدسة ،ولها ما ٌبررها فً تطلعات العهد المدٌم:
كنعان بحضارته الفاسدة ،الممرونة بعبادة لموى الطبٌعةٌُ ،شكل فخا ً إلسرابٌل (تثنٌة
 ،)4 -3 :7ولذا ٌوافك هللا على إفنابه (تثنٌة  .)2 -1 :7وهكذا ستصبح حروب
إسرابٌل المومٌة "حروب هللا" ،وٌمع الحرم على ما تسفر عنه من ؼنٌمة (ٌشوع .)6
وأكثر من ذلن ،فإن هللا ،بإنشابه إسرابٌل فً التارٌخ ،إنما ٌمٌم ملكه " الخاص فً
هذه الدنٌا ،عن طرٌك شعب ٌرتب له عبادة ،وٌحفظ شرٌعته .وإسرابٌل بدفاعه عن
استمبلله ضد المعتدٌن علٌه من الخارج ،إنما ٌدافعٍ فً الولت نفسه عن حك هللا:
وكل لتال دفاعً هو أٌضا "حرب هللا" .2.وهكذا ٌختبر إسرابٌل خبلل لرون ،حٌاة
حرب ،حٌث ٌسخر الحماٌة المومٌة فً خدمة لضٌة دٌنٌة .حروب هجومٌة ضد
سٌحون وعوج (عدد ( )35-21 :21تثنٌة  26 :2إلى  ،)17 :3ثم ؼزو كنعان
بواسطة ٌشوع (ٌشوع  6إلى  .)12ثم حروب دفاعٌة ضد مدٌن (عدد  ،)31وضد
طؽاة عهد المضاة (لضاة  3إلى  )12وحرب تحرٌر لومً ،مع شاول وداود (1
صموبٌل  11إلى 28 ،17إلى  2 ،30صموبٌل  8 ،5و .)1 .وٌظهر إسرابٌل ،فً
مجموع هذه األحداث ،كمدافع عن هللا فً هذه الدنٌا ،وملكه هو وكٌل هللا فً
التارٌخ .فحرارة اإلٌمان تتطلب أعماالً حربٌة وشجاعةًٌ ،ساندها الٌمٌن المعتمد على
العون اإللهً ،واألمل فً نصر سٌاسً ودٌنً معا ً (راجع مزمور ،64 :45 ،2
 .)110 ،14 -7 :60إال أن التجربة سوؾ تكون كبٌرة ،بالخلط بٌن حك هللا
ورفاهٌة إسرابٌل على األرض.
ثالثاً :حروب هللا فً التارٌخ
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1.هللا ٌحارب من أجل شعبه:
لٌست حروب هللا التً خاض ؼمارها إسرابٌل إال وجها ً من معارن خاضها هللا فً
التارٌخ البشري .فمنذ البدء ،وهو شخصٌا ً فً صراع مع الموى الشرٌرة التً
تناهض مماصدهٌ .ظهر هذا األمر بوضوح فً تارٌخ شعبه ،عندما ٌحاول أعداء
مختلفون إعالة سٌر تلن المماصد .عندبذ ٌتدخل هللا ،مإكدا ً سٌطرته على األحداث
فٌباشر سلطانه ،وٌعٌش إسرابٌل حاالت نجاة عجٌبة :فحٌن الخروج من مصر،
ٌحارب هللا ضد مصر وٌنزل بها آٌات من كل نوع (خروج ٌ ،)20 :3ضربها فً
أبكارها (خروج  ،)...4 :11وفً فرعون حاكمها (خروج  .)...18 :14وفً
كنعان ،إذ ٌساند هللا جٌوش إسرابٌل (لضاة  4 :5وٌ ،20شوع ،14 -13 :5
 2 ،14 -10:10صموبٌل  .)24 :5وعلى مر األجٌال ٌساعد الملون (مزمور 20
و  ،)21وٌنجً مدٌنته الممدسة (مزمور  2 ،8 -4 :48ملون  .)36 -32 :19فكل
تلن األعمال تبٌن كٌؾ أن الصراعات البشرٌة ال تصل إلى ؼاٌتها إال بموته تعالى:
فالبشر ٌماتلون ،ولكن هللا وحده ٌعطً النصر (مزمور 2 :121 ،14 -1 .:118و
).24
2.هللا ٌحارب ضد الخطؤه:
إال أن معارن هللا على األرض لٌست ؼاٌتها األخٌرة النصر الزمنً إلسرابٌل.
فمجده من طبٌعة أخرى ،وملكه من نظام آخر .فما ٌصبو إلٌه هو إلامة ملكوت
الرخاء والعدالة .على نحو تحدده شرٌعته .وتموم رسالة إسرابٌل على تحمٌك هذا
الملكوت .على أنه إذا تخلؾ عن ذلن ،فإن هللا ٌضطر إلى محاربة شعبه الخاطى
على الطرٌمة التً ٌحارب بها الموى الوثنٌة .ولذا ،ففً ممابل خٌانات إسرابٌل،
ٌعٌش هذا خبرة االنكسارٌات الحربٌة :فً زمن مكوثه فً البرٌة (عدد 39 :14
 .)44وفً عهد ٌشوع (ٌشوع  ).،...2 :7والمضاة ( 1صموبٌل  .)4وشاول (1
صموبٌل ا .)3وفً زمن الملون تعود األوضاع إلى سٌرتها األولى بشكل دوري،
وبعد التخرٌب بالؽزوات المتعددة " سٌنتهً األمر باسرابٌل وٌهوذا إلى اختبار دمار
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لومً شامل .فً نظر األباء ،تلن تكون نتابج ضربات الدٌنونة اإللهٌة :هو هللا
ٌضرب شعبه الخاطا (إشعٌا  ،)9 -4 :1وهو الذي ٌدفع الؽزاة إلى إنزال العماب
علٌه (إرمٌا  5 2 :6 ،17 :5 .5 :4إشعٌا  .)30-26 :5فجٌوش بابل تكون فً
إمرته( ،إرمٌا  )38 -14 :25ونبوخذ نصر ٌكون فً خدمته (إرمٌا .)8 -6 :27
خبلل هذه األحداث الرهٌبةٌ ،فهم إسرابٌل اآلن أن الحرب هً فً أساسها شر،
وهً كنتٌجة للبؽض بٌن الشر تبلػ ح َّد لتل األخ ألخٌه (راجع تكوٌن  ،)4وتكون
مرتبطة بمصٌر سبللة من الملون خاطبة :إنها نكبة من هللا ،وهً لن تختفً من
الدنٌا تماما ً إال حٌنما تكون الخطٌبة ذاتها لد اختفت (مزمور  ،، 10 :46حزلٌال
 ،)10 -9 :39ولهذا ،فإن وعود األنبٌاء عن آخر األزمنة تنتهً جمٌعها برإٌة
عجٌبة لسبلم شامل (إشعٌا  9 -6 :11 ،4 :2الخ) .ذلن هو الخبلص الحمٌمً الذي
ٌنبؽً إلسرابٌل أن ٌصبو إلٌه ،أكثر منه إلى حروب ممدسة مإداها الؽزو والخراب.
رابعاً :معارن آخر األزمنة
1.هجوم الموى المعادٌة:
إن هذا الخبلص لن ٌؤتً مع ذلن بدون لتال ،إال أنه ،حٌنذان ،سوؾ ٌخلو طابع
الكفاح الدٌنً فً أساسه من المإثرات الزمنٌة ،أكثر مما كان فً الماضً .ال شن
أن اإلشارة إلٌه ممدما ً تتخذ أٌضا ً طابع هجوم عسكري من جانب الوثنٌٌن ضد
أورشلٌم (حزلٌال  .38زكرٌا ٌ 3 -1 :1 5هودٌت  1إلى  .)7إال أنه فً رإٌا
دانٌال التً كتبت خبلل االضطهاد الدموي الذي شنه أنطٌوكوسٌ ،تضح أن الموة
المعادٌة ،المتمثلة فً صورة مبلمح حٌوانات فظٌعة ،تهدؾ أول ما تهدؾ إلى "شن
الحرب عام المدٌسٌن" ومهاجمة هللا ذاته (دانٌال 545 -40 :11 ،25 -19 7
راجع ٌهودٌت  .)8 :3وخلؾ المتال السٌاسً تلوح معالم المتال الروحً الذي ٌشنه
الشٌطان وحلفاإه ضد هللا.
2.تعمٌب هلل:
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أمام هذا الهجوم الذي تشنه إمبراطورٌة وثنٌة مستبد على إٌمان الٌهودٌة ،تستطٌع
هذه األخٌرة أن تماوم أٌضا ً ثورة عسكرٌة لها صلة بتمالٌد الحرب الممدسة (1
مكابٌٌن  2إلى  2 ،4مكابٌٌن  8إلى .)10و بالفعل تدرن الٌهودبة أنها انخرطت فً
لتال أسمى ،علٌها من أجله أن ٌعتمد أوالً على عون هللا (راجع  2مكابٌٌن :15
ٌ ،24 -22هودٌت  .)9فاهلل هو الذي فً الزمن المرسوم ،سٌمضً بموت الوحش
(داٌنال  11 :7و  ،)26وٌحطم سلطانه (دانٌال  .)45 :11 ،25 :8هذه الرإٌا
تتخطى مستوى الحروب الزمنٌة ،و تإدي إلى المعركة السماوٌة التً بواسطتها
سٌتوج هللا كل الذٌن ساندهم من لبل فً التارٌخ (راجع إشعٌا :63 ،20 -1 5 :59
 ،)6 -1وكل الذٌن ٌساندهم حالٌاً ،دفاعا ً عن األبرار ضد أعدابهم (مزمور -1 :35
 .)3وسوؾ ٌكون لهذه المعركة إطارها .فً صورة الدٌنونة األخٌرة .سٌضع حدا ً
فً الدنٌا لكل جور (حكمة  ،)23 -17 :5وبذلن سوؾ ٌمهد مباشرة لملن هللا على
األرض .ولذا فسوؾ ٌعمب ذلن سبلم أبديٌ ،شترن فٌه جمٌع األبرار (دانٌال :12
 ،3 -1حكمة ).16 -15 :5 ،9 -7 :4
العهد الجدٌد
ٌتمم العهد الجدٌد هذه الوعود .فحرب آخر األزمنة تدور فً مٌادٌن ثبلثة :فً حٌاة
ٌسوع األرضٌة ،وفً تارٌخ كنٌسته ،وفً المنتهى األخٌر.
أوالًٌ :سوع
تظهر تماما ً فً ٌسوع طبٌعة لتال آخر األزمنة فً عممها إذ لٌس فً األمر لتال
زمنً إللامة مملكة فً هذا العالم (لولا  51 -50 :22وٌوحنا  .)38 :1 8لذلن
ٌنبذ ٌسوع كل عنؾ بشري فً سبٌل الدفاع عنه (متى ٌ ،52 :26وحنا .)11 :18
وإنما المتال روحً ضد الشٌطان ،وضد العالم ،وضد الشرٌ .سوع هو الموي الذي
ٌؤتً لٌذعر سٌّد هذا العالم على األرض (متى  ،//29 -27 :12 ،//11 -1 :4لولا
 )20 -18 :11ولذا ٌماوم هذا األخٌر بالشروع فً هجوم أخٌر على ٌسوع :فالحكم
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بموت ٌسوع هو محاولته األخٌرة (لولا ٌ ،3 :22وحنا  2 :13و .)30 :14 ،27
إنه هو الذي ٌثٌر حركة الموى األرضٌة المتآمرة ضد مسٌح الرب (أعمال -25 :4
 ،28راجع مزمور  .)2ولكن بعمله هذا ،إنما ٌعجل بهزٌمته .ومن الؽرابة أن ٌكون
صلٌب "ٌسوع فً الوالع تؤكٌدا ً لنصره" (ٌوحنا  .)3 1 :12وحٌنما ٌموم من
األموات فإن الموى المعادٌة ،الشرٌرة ،المجردة من سٌادتها تحضر فً موكبه
المنتصر (كولسً  )15 :2فهو إذ ٌمهر العالم بموته (ٌوحنا ٌ ،)33 :16تولى منذ
ّ
ولكن المتال الذي لاده بشخصه سوؾ
ذلن الحٌن السٌادة على التارٌخ (رإٌا ،)1 :5
ٌمت ّد خبلل األجٌال فً حٌاة كنٌسته.
ثانٌاً :كنٌسة ٌسوع
1.الكنٌسة المجاهدة:
إن الكنٌسة كٌان له لدره ،ولٌس داخبلً فً إطار النظام الزمنً ،على نحو ما ظل
ّ
ولكن
علٌه شعب إسرابٌل المدٌم .وبالتالً الحروب البشرٌة ال تعود من شؤنها.
الكنٌسة على مستواها الخاص ،تكون هً فً حالة جهاد سوؾ ٌمتد امتداد تارٌخ
العالم الحاضر .فما ٌجلبه ٌسوع بواسطتها للبشر هو فعبلً ،من زاوٌة معٌّنة ،السبلم
مع هللا والسبلم فٌما بٌنهم (لولا ٌ ،1 4 :2وحنا  .)33 :16 ،27 :14ولكن مثل
هذا السبلم ،لٌس من هذا العالم .ولذا إن بنً البشر الذٌن ٌإمنون به سوؾ ٌواجهون
دوما ً بؽض العالم (ٌ 1وحنا  :)2 1 -18 :15فعلى المستوى الزمنً ،لم ٌجلب
ٌتعرض للعنؾ (متى
ٌسوع لهم سبلما ً بل سٌفا ً (متى  ،)//34 :10ألن ملكوت هللا
ّ
 .)//12 :11ومن الناحٌة الفردٌةٌ ،توجب على كل مسٌحً أن ٌخوض ؼمار لتال،
لٌس ضد أعداء من لحم ودم ،ولكن ض ّد الشٌطان وأعوانه (أفسس 1 ،12 -10 :6
بطرس  .)9 -8 :5ومن الناحٌة الجماعٌة ،ستتعرض الكنٌسة لهجمات لوى هذا
العالم ،التً ستتحالؾ والشٌطان ،كما كانت رومة اإلمبراطورٌة ،بابل الجدٌدة
(رإٌا  17 :12إلى )17 ،10:13،
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2.األسلحة المسٌحٌة:
فً هذا المتال ،لم تعد الكٌسة وأعضاإها لٌلجؤوا إلى أسلحة زمنٌة ،ولكن إلى تلن
التً وهبها ٌسوع .فالفضابل المسٌحٌة هً أسلحة النور التً ٌتسلح بها جندي
المسٌح ( 1تسالونٌكً  ،8 :5أفسس  11 :6و ،)17 -13إنه اإلٌمان بالمسٌح الذي
ٌمهر الشرٌر والعالم (ٌ 1وحنا  .)54 :5 -4 :4 ،14 :2وفً الظاهر ٌستطٌع العالم
أن ٌنتصر على المسٌحٌٌن عندما ٌضطهدهم وٌمتلهم (رإٌا  .)1 .-7 :11ولكن هذا
نصر ولتً ٌمهد إلنمبلب فً األوضاع ،كما كان صلٌب المسٌح ٌعد لمٌامته بالمجد
(رإٌا  11 :11و  .)18 -15فٌكون الحمل بموته لاهرا ً إلبلٌس ،وعلى المنوال
ذاتهٌ ،نتصر أتباع المسٌح على إبلٌس باستشهادهم (رإٌا .)5 -1 :14 ،11 :12
البطولة فً مثل هذه المعارن تفوق كثٌرا ً البطولة فً حروب هللا المدٌمة ،وال
تستوجب لدرا ً ألل من البسالة.
ثالثاً :المعركة النهابٌة
1.ممدمات:
على هذا النحو ،تتخذ "األزمنة األخٌرة" التً بدأها ٌسوع ،صورة حرب ضروس
حتى الموت بٌن معسكرٌن :معسكر المسٌح ،ومعسكر المسٌح الدجال .لٌس من شن
أن الكفاح ٌجب أن ٌزداد دلةً ،ولساوة ً وح ّدةً ،كما تمدم التارٌخ والترب من نهاٌته.
ّ
ولكن العالم الشرٌر ،عالم الخطٌبة ،إنما ٌمع تحت لضاء دٌنونة إلهٌة ،وٌحمل
مصٌره عبلمة تلن الدٌنونة منذ اآلن .حٌنبذ ٌظهر على الحروب البشرٌة ملء
معناها .فً صلب الخبرة الزمنٌة التً ٌجتازها بنو البشر ،تسجل الحروب عبلمات
الدٌنونة الممبلة (منى  ،//6 :24رإٌا  .)11 -1 :9 ،4 -1 :6وتكشؾ المتنالضات
الداخلٌة الممتضى بها على اإلنسانٌة الخاطبة بمدر عدم لبولها سبلم المسٌح.
2.صور المتال األخٌر:
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إن الزمن ٌمضً ٍ بشكل أكٌد نحو نهاٌته .فإن كان من جهة المسٌح ٌجمع روٌدا ً
روٌدا ً فً كنٌسته كل أبناء هللا الممربٌن (ٌوحنا  ،)52 :11فمن الجهة األخرى
ٌحاول الشٌطان أٌضا ً ،محاكاة ً له ،أن ٌوحد فً جٌش واحد كل البشر الذٌن أؼراهم.
وفً نهاٌة األجٌالٌ ،ظهرهم لنا سفر الرإٌا ،مجتمعٌن تحت لٌادته لشن معركتهم
ّ
ولكن المسٌح المنتصر سوؾ ٌُظهر بوضوح
األخٌرة (رإٌا .)9 -7 :20 ،19 :19
سٌادته ،كلمة هللا المتجلى فً مجده ممارسا ً وظٌفة المهلن (رإٌا 16 - 11 :19
و ،21راجع متى  .)//30 :24إن الوجه الزمنً لؤلحداث آالتٌة ٌختفً بالنسبة إلٌنا
خلؾ هذه اإلشارة الفابمة الطبٌعة ،التً تنفتح ،فٌما بعد الزمن ،على العماب األبدي
للشٌطان وألعوانه (رإٌا  .)10 :20 ،20 :19ثم ،وبعد التؽلَب على كل تنالض،
سواء بٌن هللا والبشر ،أو بٌن المجموعات البشرٌة المختلفة ،فإن سبلم أورشلٌم
الجدٌدة الكامل ،سوؾ ٌدخل ثانٌة مع اإلنسانٌة المخلصة إلى الفردوس (رإٌا .)21
إن رإٌا النصر النهابً هً التً ٌموم على أساسها ثبات المدٌسٌن وثمتهم (رإٌا :12
 .)10ألنه عندب ٍذ سوؾ تتحول الكنٌسة المجاهدة إلى األبد ،كنٌسة منتصرةً ،مجتمعةً
حول المسٌح المنتصر (رإٌا ).7 -21 :3
حرم
ّ
و"ٌحظر استعماله
ً الذي ٌشتك منه لفظ ِح ْرمٌ ،عنً "التنحٌة جانباً"،
ألصل السام ّ
الدنٌوي" .هذا وتشٌر استخداماته الكتابٌة ،بصفة أساسٌة ،إلى تكرٌس هللا .العهد
المدٌمفً النصوص األكثر لدماً ،لٌست عادة الحرم ،التً ٌتماسمها إسرابٌل مع
جٌرانه مثل موآب ،لابمة على لتل العدو المنهزم فحسب ،بل هً لاعدة من المواعد
الدٌنٌة للحرب الممدسة .إن إسرابٌل الذي ٌحارب حروب ٌهوه ،لكً ٌنال النصر،
بنذر
ٌولع على الؽنٌمة حرماً ،أي أنه ٌزهد فً أن
ّ
ٌخص ذاته باإلنتفاع بها ،وٌتع ّهد ٍ
أن ٌكرسها لٌهوه (عدد ٌ ،3 -2 :21شوع  .)6وٌترتب على هذا التكرٌم اإلجهاز
على الؽنٌمة إجهازا ً تاماً ،سواء كانت من الكابنات الحٌة أو من األشٌاء المادٌة على
السواء ،وعدم تنفٌذ هذا التكرٌس ٌستوجب العماب ( 1صموبٌل  ،)15وكذلن انتهان
حرمته ٌجلب الهزٌمة (ٌشوع  .)7وٌبدو أن التطبٌك ،فً الحٌاة العملٌة ،كان نادرا ً
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للؽاٌة .فعظم المدن الكنعانٌة لد احتلها إسرابٌل احتبلالً (ٌشوع  ،13 :24لضاة :1
 ،)35 -27مثل جازر (ٌشوع  1 ،10 :16ملون  )16 :9وأورشلٌم (لضاة :1
 2 ،21صموبٌل  )6 -5 :6بل إن بعض تلن المدن لد أبرم مع إسرابٌل معاهدات،
كجبعون (ٌشوع  )9وشكٌم (تكوٌن  .)34إن مإرخً التثنٌة كانوا ٌعلمون بؤن
الحرم لم ٌكن مطبما ً فً حالة الؽزو (لضاة  1 ،6 -1 :3ملون  .)21 :9ومع ذلن
فمد صاؼوا منه الشرٌعة العامة ،مماومةً منهم للتضلٌل الذي كانت تثٌره الدٌانة
الكنعانٌة على شعب إسرابٌل ،ودعما ً لمداسة الشعب المختار (تثنٌة  .)6 -1 :7ومن
هنا كان العرض النظامً الدلٌك لتارٌخ الؽزو :فلمد نُمل إلى الماضً ر ّد فعل دٌنً،
كان الممصود منه أساسا ً هو سٌادة هللا المطلمة على األرض الممدسة وعلى سكانها.
وٌبدو أن تطور لفظ حرم لد أدى إلى الفصل بٌن عنصرٌه :فمن جهة ،اإلبادة
والعماب اللذان تضربان خاصة الخٌانة تجاه هللا (تثنٌة  ،18 -13 :13إرمٌا :25
 ،)9ومن جهة أخرى ،فً األدب الكهنوتً ،تكرٌس كابن بشري أو شًء هلل ،دون
جواز افتدابه (الوٌٌن  ،29 28 :27عدد .)14 :18العهد الجدٌدفً العهد الجدٌد لم
ٌعد فً األمر مجال لئللدام على حرب ممدسة ،أو إلٌماع نذر على األعداء بالحرم.
إال أن اللفظ ال ٌزال لابما ً للتعبٌر به عن اللعنة (وفً لولا  5 :21تعبٌر عن
التمدمات النذرٌة فً هٌكل أورشلٌم) .وٌشٌر اللفظ على شفاه الٌهود ،فً بعض صٌػ
المسم (مرلس  ،71 :14أعمال  ،)1 2 :23إلى اللعنة التً ٌجعلها صاحب الٌمٌن
على نفسه فً حالة حنثه بٌمٌنه .وأما عند بولس فهً صٌؽة من صٌػ اللعنة ،التً
تُعبر عن حكم هللا على الكفرة (ؼبلطٌة  1 ،98 :1كورنتس  .)22 :16ولكنه من
المحال أن ٌنطك بها مسٌحً ضد ٌسوع ( 1كورنتس  .)3 :12وأما عندما ٌمول إلى
الرسل إنه لد ٌتمنى أن ٌكون ملعوناً ،لو أمكن إخوته بحسب الجسد أن ٌنالوا
الخبلص بهذه الوسٌلة ،فإنه ٌُوضح أن ذلن ٌعنً .بالنسبة إلٌه ،اإلنفصال عن المسٌح
(رومة  .)3 :9فهذه الصٌؽة الؽرٌبة تحدد هكذا اللعنة التً لٌس بعدها لعنة.

حصاد
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أوالً :فرح ال َّحصادٌن
ثانٌاً :الحصاد والبذار
ثالثاً :الحصاد ،حكم هللا
1.فً ٌوم الرب:
2.فً أزمنة المسٌا:
أ) الزارع والحاصد:
ب) فعلة الحصاد:
جـ) فً انتظار الحصاد األخٌر:
ممدمة
إن الحصاد ،أسوة بجنً العنبٌ ،عنً فً نظر الفبلح ثمر عمله ،وضمان لوته
السنوي ،وحكم الطبٌعة هذا على عمل اإلنسان لد ٌعنً أٌضا ً حكم هللا.
أوالً :فرح ال َّحصادٌن
إن حصاد الشعٌر (فً أبرٌل= نٌسان) وحصاد الممح (فً ماٌو -أٌار) هما من
مناسبات األفراح الشعبٌة .وال ؼرو ،فؽناء صفوؾ الحصادٌن ٌنتشر من أكمة إلى
أكمة ،فٌجعلهم ٌنسون تعب العمل الشاق وهم ٌحصدون بالمنجل تحت شمس ُمرهمة
(راعوت  ،2إشعٌا  ،2 :9إرمٌا  ،12 :31مزمور  .)6 :126وفً هذا الفرح ،ال
ٌنسون الرب :فالحصاد هو عبلمة البركة اإللهٌة وثمرتها .فعلى هللا معطً النمو (1
كورنتس ٌ ،)7 6 :3نبؽً رفع الشكر (مزمور  .)13 :85 ،7 :67وهذا الشكر
ٌُعبَّر عنه بعٌد الحصاد الطمسً ،أي العنصرة ،حٌث تمدم بواكٌر" الحصاد (خروج
صاد
 ،)22 :34 ،16 :23وال سٌما الحزمة األولى (الوٌٌن  .)10 :23وعلى الح ّ
أٌضا ً أن ٌُشرن اآلخرٌن فً فرحه ،بإظهار كرمه وسخابه .ولذا تؤمر الشرٌعة " :ال
تك ّم الثور فً دٌاسه " (تثنٌه  1 ،4 :25كورنتس  ،)9 :9وعلى وجه الخصوص:
"ال تستمص إلى أطراؾ حملن الحصاد ،ونثار حصٌدن ال تلمطه" (الوٌٌن ،9 :19
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تثنٌة  ،)19 :24لٌكون ذلن من نصٌب الفمٌر والؽرٌب .إن هذا الكرم هو الذي أتاح
لبوعز مبللاة راعوت الؽرٌبة والزواج منها ،وراعوت هذه تُع ّد الجدة البعٌدة لداود
والمسٌح (راعوت  ،17-15 :2متى  .)5 :1إال أن هذا الفرح المشروع واألخوي،
ٌنبؽً أن ال ٌجعل نظرة الفبلح ممصورة على األرض .ذلن على األرجح ما كانت
ترمً شرٌعة السنة السبتٌةّ إلى أن تلمّنه وهً التً كانت تلزم بترن األرض
لتسترٌح ،كل سبع سنوات (الوٌٌن  ،)5 -4 :25داعٌة الفبلح إلى العودة إلى الحٌاة
الراعوٌة ،وإلى تفوٌض أمره إلى هللا وحده .وذلن ما ٌُوضحه ٌسوع :صعب أن
نعتمد على هللا أبٌنا السماوي ،مثل "الؽربان التً ال تزرع وال تحصد" (لولا :12
ّ
ّ
ٌكزن
ٌضعن الفبلح أمنه ورجاءه فً أهرابه الملٌبة بالممح ،وال
 .)//24ومن ثم فبل
لنفسه ،بل "من أجل هللا" الذي ذات ٌوم ،سٌحصد نفسه (لولا  ،21-16 :12راجع
إرمٌا ).11:17
ثانٌاً :الحصاد والبذار
1.إن الحصاد هو ثمرة البذار ،وبٌنهما تجاوب على درجات متفاوتةٌ :حصد
اإلنسان ما زرع (ؼبلطٌة  ،)7 :6فبل حصاد دون تعب (أمثال " ،)4 :20من زرع
الظلم ٌحصد السوء" (أمثال  ،)8 :22إن الزارع بالعدل ٌحصد على حسب الرحمة
(هوشع  .)13-12 :10إن كل هذا ٌعنً أن "هللا ٌجزي كل إنسان بحسب ثمر
أعماله" (إرمٌا  .)10 :17هذا وال جدوى من االحتجاج مع العبد الكسبلن ،إذ ٌمول:
"إن هللا ٌحصد ما لم ٌزرع" (لولا ،)21 :19ألن هللا وهو ٌخلك البشر وٌؽذٌهم ،لد
ؼرس كلمته فً كل الملوب (ٌعموب  ،21 :1مرلس  .2.)20 :4ومع أن الحصاد
على عبللة بالبذار ،فإنه كثٌرا ً ما ٌتحمك فً مناخ روحً مختلؾ" :الذٌن ٌزرعون
بالدموع ٌحصدون بالترنٌم" (مزمور  .)5 :126وهو ٌختلؾ أٌضا ً فً المدر ،أجل،
إن "من ٌزرع للٌبلً ٌحصد للٌبلً ،ومن ٌزرع كثٌرا ً ٌحصد كثٌراً" 2( .كورنتس :9
 ،)6إال أن الحصاد ،على طرٌمة هللا ،الذي ٌفٌض عطاء على الدوام فً أعماله ،لد
ٌتجاوز لدر البذرة ،فٌذهب إلى مابة ضعؾ لدرها ،كما كان الحال بالنسبة إلى
إسحك (تكوٌن  )12 :26لفابدة األرض الطٌبة التً تمبل كلمة هللا (متى  8 :13و
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 .3.)//23وأخٌراً ،ولو أن المطلب األمثل هو أن ٌحصد اإلنسان ما زرع (إشعٌا
 ،)30 :37فإن هللا لد جعل أزمنة للبذار وأخرى للحصاد (تكوٌن  ،22 :8إرمٌا :5
 ،)24و إذا كان ال مفر لئلنسان من أن ٌصبر حتى نضوج البذرة (مرلس -26 :4
 ،)29ولكن بثمة كاملة ،بالرؼم من المثل المابل" :إن واحدا ً ٌزرع وآخر ٌحصد"
(ٌوحنا ).37 :4
ثالثاً :الحصاد ،حكم هللا
لبره وعدله .وإن هذا الحكم ،الذي
إن هللا ،إذ ٌحصد أعمال البشرٌ ،حكم فٌها طبما ً ّ
سٌؤتً عند نهاٌة األزمنة والع ممدما ً بمجًء المسٌح.
1.فً ٌوم الرب:
إن للحصاد وجهٌن .إنه ٌجمع ،فٌكون الفرح .ولد ٌمطع أو ٌطرح أرضا ً أو ٌداس
بالنورج ،وأخٌرا ً ٌحرق التبن (إشعٌا  ،)28 -27 :28وهذا ٌكون العماب .فاهلل أشبه
بالمابم بالحصادٌ ،مطع وٌسحك ،وٌؽربل ،عندما ٌعالب إسرابٌل (إشعٌا ،5 :17
إرمٌا  ،)24 :13أو بابل (إرمٌا  2 :51و  .)33وعندما ٌبلػ خبث البشر أشدّه ،فبل
مناص من "إعمال المنجل :فإن الحصٌد لد بلػ" (ٌوبٌل  ،)13 :3حصٌد دٌنونة
الشعوب .إال أنه ،فً الولت نفسه ،بتباٌن جذري تعكسه إعبلنات األنبٌاءٌ ،حدث
بؽتة إعبلن الحصاد الفَرح ،الذي ٌؤتً مباشرة عمب التعب (ٌوبٌل  ،183عاموس
 ،13 :9هوشع  ،11 :6مزمور).6 -5 :126 :
2.فً أزمنة المسٌا:
ٌصبح هذا اإلعبلن حمٌمة بمجًء ٌسوع.
أ) الزارع والحاصد:
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بٌنما المسٌح بالنسبة إلى السابك ،هو المؽربل الذي ٌُن ِمًّ بٌدره ،وٌعزل الممح عن
التبن (متى ٌ ،)//12 :3رى المسٌحٌون أن ٌسوع هو فً آن واحد ،الزارع األمثل،
الذي ٌنشر الكلمة فً للوب البشر (مرلس  ،)//93 :4والحاصد الذي ٌُنثر المنجل
فً الحمل ،حٌث ٌكون الحصاد لد حان ( .)29 :4فلٌس ثمة داع لئلنتظار:
ضت للحصاد ،...وبهذا ٌشارن الزارع الحاصد فرحه" (ٌوحنا :4
"فالحمول لد ابٌ ً
).36 -35
ب) فعلة الحصاد:
فإذا ما بلػ الحصاد نضجهٌ ،دعو المعلم الفعلة إلى العمل (متى  .)//38 :9فالتبلمٌذ
ولد أرسلوا فً العالم ،سٌجمعون ثمر عمل سابمٌهم ،وال سٌما ثمر عمل ٌسوع،
الذي دفع بدمه ثمن تكفٌر حبة الحنطة .وفً ذلن ٌصدق المثل الذي ٌ ّمر بٌن الزارع
والحصادٌن (ٌوحنا  .)37 :4ومع ذلن فإن الحصادٌن أنفسهم "سٌؽربلون" باالختبار
واالضطهاد (لولا ).31 :22
جـ) فً انتظار الحصاد األخٌر:
على أنه إن كانت العنصرة" الجدٌدة تفتتح عهد حصاد الكنٌسة ،إال أن هذا الحصاد
لن ٌكمل إال فً ٌوم الرب ،حٌث ٌؤتً ابن اإلنسان وٌُ ْعمل منجله فً الحصاد الذي
بلػ أخٌرا ً نضجه (رإٌا  ،16 -14 :14مرلس  .)29 :4فحتى مجًء تلن الساعة،
سٌبمى الزإان مختلطا ً بالحنطة ال ّجٌدة ،وعلى الكنٌسة أن تدٌن الشر وتشجبه ،ولكن
لٌس من رسالتها إلماء الشرٌر فً النار .إن ابن اإلنسان هو الذي سٌرسل مبلبكته
فً آخر األزمنة لتنفٌذ الحكم ،الذي ٌكون لد أصدره على أعمال البشر (متى :13
 30 -24و 36و).43

حضور هللا
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ممدمة
العهد المدٌم
أوالً :الوعد بحضور هللا
ثانٌا ً عبلمات حضور هللا
ثالثاً :شروط حضور هللا
1.البحث عن هللا:
2.عطٌة هللا:
العهد الجدٌد
أوالً :عطٌة حضور هللا فً شخص ٌسوع المسٌح
سر الحضور فً الروح المدس
ثانٌاًّ :
ثالثاً :كمال الحضور فً مجد اآلب
ممدمة
لٌس إله الكتاب الممدس هو العلً فمط ،بل هو المرٌب جدا ً (مزمور .)151 :119
إنه كابن أعلى ال ٌعزله كماله عن العالم ،وفً اآلن ذاته ٌتمٌز عنه .هو اإلله الخالك،
الحاضر فً عمله (حكمة  ،25 :11رومة  ،)20 :1اإلله المخلص الحاضر فً
شعبه (خروج  ،)6 -4 :19واإلله اآلب الحاضر فً ابنه (ٌوحنا  ،)29 :8وفً
جمٌع الذٌن ٌحٌٌهم روح ابنه ،والذٌن ٌحبونه حبا ً بنوٌا ً (رومة  .)28 ،14 :8إنه
حاضر فمط كل األزمنة ،ألنه ٌسٌطرعلى الزمن ،.هو األول واآلخر (إشعٌا ،6 :44
 ،12 :48رإٌا  .)13 :22 ،17 ،8 :1إن حضور هللا حمٌمة والعٌة وإن كانت
ؼٌر مادٌة .وإن ظهر بعبلمات محسوسة ،إال أنه بظل حضور الكابن الروحً الذي
ٌؽمر خلٌمته بحبه (حكمة  ،24 :11مزمور  )139وٌهبها الحٌاة (أعمال 25 :17
 ،)28وٌرؼب حبه فً أن ٌمنح ذاته لئلنسان لٌجعل منه شاهدا ً نٌّرا ً لحضوره(ٌوحنا ).21 :17
العهد المدٌم
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إن هللا الذي خلك اإلنسان ٌرٌد أن ٌكون حاضرا ً فٌه .وإن كان اإلنسان بالخطٌبة
ٌهرب من هذا الحضور ،فإن هللا ال ٌزال ٌبلحمه بندابه خبلل التارٌخ" :أٌن أنت ٌا
آدم" (تكوٌن ).9 -8 :3
أوالً :الوعد بحضور هللا
ٌتجلى هللا أوالً ألناس محظوظٌن ٌموٌهم وٌثبتهم بحضورهٌ ،ظهر لآلباء الذٌن ٌبرم
معهم عهدا ً (تكوٌن  ،)15 :28 ،4 :26 ،7 :17ولموسى الذي ٌكلفه بتحرٌر شعبه
(خروج  .)12 :3وٌوحً لهذا الشعب باسمه وبمعنى هذا االسم ،وٌضمن له هكذا
ٌعرؾ ذاته
أن إله آبابه سوؾ ٌكون معه مثلما كان معهم .إذ ٌسمً هللا نفسه ٌهوهّ ،
هكذا" :أنا الكابن" ومعناه أنا األزلً الذي ال ٌتؽٌر واألمٌن ،وأٌضاً":أنا الذي هو".
أي الكابن هنا ،دابما ً وفً كل مكان ،المرافك لشعبه ( .)16 :33 ،15 -13 :3إن
الوعد بهذا الحضور الكلً المدرة ،الذي نطك به هللا ،أثناء إلامة العهد (-9 :34
 ،)10لد ٌجدده هللا لمختارٌه الذٌن ٌمود بهم شعبه :مثل ٌشوع والمضاة (ٌشوع :1
 ،5لضاة  1 ،16 :6صموبٌل  ،)19 :3والملون واألنبٌاء ( 2صموبٌل 2 ،9 :7
ملون  ،7 :18إرمٌا  8 :1و  .)19وكم ٌحمل معنى بعٌدا ً أٌضا ً اسم الطفل الذي
أنبؤ إشعٌا بمٌبلده ،والذي علٌه ٌموم خبلص الشعب :إن اسمه عمانوبٌل ،ومعناه "هللا
معنا" (إشعٌا  ،14 :7راجع مزمور  .)8 :46وحتى عندما ٌضطر هللا أن ٌعالب
شعبه بالسبً ،أو ال ٌتركه .ولهذا الشعب ،الذي ال ٌزال خادم هللا وشاهدا ً له (إشعٌا
ٌ ،)12-1 .:43 ،10 -8 :4 1ظل هللا هو الراعً (حزلٌال  16ُ -1 5 :34وا.3
إشعٌا  ،)11 -10 :40والملن (إشعٌا  ،)7 :52والعرٌس والفادي (إشعٌا -5 :54
 .)16 :60 ،6فٌعلن هللا بؤنه سٌحمك خبلصه مجانا ً حتى ٌظل أمٌنا ً على وعوده.
(إشعٌا  ،)6 ،3 :52وبؤن مجده سوؾ ٌرجع إلى المدٌنة الممدسة التً تسمى من
اآلن فصاعدا ً "الرب هنان" (حزلٌال  ،)35 :48فهكذا سوؾ ٌعلن حضوره لجمٌع
األمم (إشعٌا 4 :45ا ،)15 -وٌجمعها فً أورشلٌم وٌضٌبها بنوره (إشعٌا  .)6.وفً
النهاٌة ،فً الٌوم األخٌر ،سوؾ ٌكون حاضرا ً كدٌان وكملن على العالم كله (مبلخً
 ،1 :3زكرٌا ).9 ،5 :14
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ثانٌا ً عبلمات حضور هللا
ٌتجلى هللا بعبلمات مختلفة .إن ظهور هللا فً جبل سٌناء ٌثٌر رهبة ممدسة مما
ٌصحبه من عاصفة ،ووعد ،ونار ،ورٌاح (خروج  ،)20 -18 :20مما نصادفه فً
جو سبلم عدن ،حٌث
جو ٌختلؾ َعما سبك ،فً ّ
تدخبلت ولكن هللا ٌظهر أٌضا ً فً ّ
ٌهبّ نسٌم خفٌؾ (تكوٌن  ،)8 :3عندما ٌتحدث هللا مع أخبلبه ،إبراهٌم (تكوٌن 8
 ،)33 -23 :1وموسى (خروج  ،)11 :33وإٌلٌا ( 1ملون  .)13 -11 :19ولكن
مهما كانت عبلمات حضور هللا متسمة بالنور (مزمور  )2 :104فهو ٌتشح بهالة
من السر والؽموض .فهو على شكل عمود ؼمام ونارٌ ،مود شعبه فً الصحراء
(خروج  ،)21 :13وهو ٌمٌم فً وسط شعبه ،ومجده ٌمؤل الخٌمة التً تحوي تابوت
العهد (خروج  ،)34 :40وسٌمؤل فٌما بعد لدس األلداس ( 1ملون ).12 -10 :8
ثالثاً :شروط حضور هللا
والمدسً ،من شروط ٌجب توافرها ،وال بد
ال ب ّد للدنو من هذا الحضور الخفً
َ
لئلنسان أن ٌتلمنها من هللا.
1.البحث عن هللا:
ال ب ّد لئلنسان من أن ٌتجاوب مع العبلمات التً ٌدعوه هللا بها .ولذا فاإلنسان ٌمدم هلل
 1عبادة فً أمكنة ترتبط بذكرى ظهور إلهً ،مثل ببر سبع أو بٌت إٌل (تكوٌن
 .)19 -16 :28 ،25 -23 :26ؼٌر أن هللا ال ٌتمٌد بؤي مكان وال بؤي مسكن
مادي .بل إن حضوره الذي ٌرمز إلٌه تابوت العهدٌ ،رافك الشعب وٌموده خبلل
الصحراء جاعبلً منهم مسكنه الحً والمدوس (خروج 5:19،2صموبٌل 6-5 :7
و .)16 -11وٌرٌد هللا أن ٌسكن مع نسل داود الذي هو بٌته .وإذ لبل أن ٌبنً له
سلٌمان هٌكبلً ،فإنه ٌصرح أن هذا الهٌكل ؼٌر لادر على أن ٌسعه (ملون ،27 :8
راجع إشعٌا  .)1 0 66ولن ٌلتمً الناس به هنان ،إال بمدر ما ٌدعون اسمه بالحك
( 1ملون  30 -29 :8و ،43 -41مزمور ،)18 :145أي بمدر ما ٌبتؽون
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حضوره عن طرٌك عبادة حمٌمٌة ،عبادة الملب األمٌن .ومن أجل الحصول على مثل
هذه العبادة مع استبعاد عبادة المشارؾ العلٌا وفسادها ،لررت حركة اإلصبلح ،التً
لامت بها مدرسة التثنٌة ،الصعود ثبلث مرات فً السنة للحج فً أورشلٌم ،وإلؽاء
تمدٌم الذبابح فً ؼٌر هذا المكان (تثنٌة  .)16 :16 ،5 :12وال ٌعنً هذا أنه ٌكفً
الصعود إلى الهٌكل للماء مع الرب ،ولكن ال ب ّد من تمدٌم عبادة تعبر عن اإلحترام
البلبك باهلل الذي ٌرانا ،وعن األمانة البلبمة باهلل الذي ٌحدثنا (مزمور .)24 ،15
وإال لكان للبنا بعٌدا ً عن هللا (إرمٌا  .)2 :12وفً مثل هذه الحالٌ ،هجر هللا الهٌكل
منببا ً بتدمٌره ،ألن الناس لد جعلوا منه مؽارة للصوص (إرمٌا  ،15 -1 :7حزلٌال
 .)11وبعكس ذلن ،،فاهلل لرٌب من الذٌن ٌسٌرون معه ،مثل رإساء اآلباء (تكوٌن
 ،)15 :48 ،9 :6 ،22 :5وٌمومون أمامه مثل إٌلٌا ( 1ملون  )1 :17وٌحٌون
بثمة تحت نظره (صموبٌل  ،)168 :1 19 ،4 :23 ،8 :16الذٌن ٌستؽٌثون به فً
مضاٌمهم (مزمور  ،)20- 18 :34وٌطلبون الخٌر (عاموس  4 :5و  .)14بملب
متواضع ومنسحك (أشعٌا  ،)15 :57وٌكسرون خبزهم للجٌاع (إشعٌا :)7 :58
هإالء هم األمناء الذٌن سوؾ ٌعٌشون بدون فساد لدى الرب إلى األبد (حكمة ،9 :3
).19 :6
2.عطٌة هللا:
ولكننا نتساءل :هل ٌستطٌع اإلنسان أن ٌبلػ هذه األمانة؟ فً حضور اإلله المدوس،
ٌشعر اإلنسان أنه خاطا (إشعٌا  ،)5 -1 :6وٌدرن عمك الفساد الذي ٌستطٌع هللا
وحده أن ٌشفٌه منه (ارمٌا  .)14 ،1 :17فاهلل وحده ٌستطٌع أن ٌؽٌّر للب اإلنسان،
وٌضع فٌه شرٌعته وروحه (إرمٌا  ،33 :31حزلٌال  .)28 -26 :36وٌبشر
األنبٌاء بهذا التجدٌد الروحً ،ثمرة لعهد جدٌد سوؾ ٌجعل من الشعب الممدس
مسكنا ً هلل (حزلٌال  .)28 -26 :37وتعلن كتب الحكمة أٌضا ً أن هللا سوؾ ٌرسل
آلً الناس حكمته وروحه المدوس ،حتى ٌعرفوا مشٌبته ،وٌصبحوا أصدلاءه ،إذا
لبلوا فً أنفسهم هذه الحكمة ،التً ٌموم نعٌمها فً السكنى مع بنً البشر (أمثال :8
 ،31حكمة ).28 -27 :7 ،19 -17 :9
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العهد الجدٌد
أوالً :عطٌة حضور هللا فً شخص ٌسوع المسٌح
إن الروح المدس بحلوله فً العذراء مرٌم ٌحمك الهبة التً وعد هللا بها إسرابٌل،
وهً أن الرب صار معها ،وهللا صار معنا :عمانوبٌل (لولا  28 :1و  ،35متى :1
 .)23-2 1فالوالع أن ٌسوع ابن داود ،هو أٌضا ً الرب (متى  ،)44 -43 :22ابن
هللا الحً (متى  )16 :16الذي كشؾ عن حضوره لؤلطفال ( .)27 -25 :11هو
كلمة هللا الذي ح ّل فً الجسد لٌسكن بٌننا (ٌوحنا  ،)14 :1وٌجعل مجد أبٌه حاضرا ً
فً جسده الذي هو الهٌكل الحمٌمً هلل (ٌوحنا  . )21 :2وأن ٌسوع على مثال أبٌه
الذي ٌبلزمه دابماًٌ ،سمً نفسه" :أنا هو" (ٌوحنا  ،)32 :16 ،29 28 :8وهكذا
تحمك الوعد بالحضور الدابم الذي كان ٌتضمنه هذا االسم .وفٌه حما ً ٌحل كمال
األلوهٌة (كولسً  .)9 :2وعندما أتم رسالته ،أكد لتبلمٌذه أنه ،رؼم وداعه لهم،
سٌكون معهم طوال األٌام (متى  ،20 :28راجع لولا ).43 -42 :23 ،30 :22
سر الحضور فً الروح المدس
ثانٌاًّ :
لبن تراءى ٌسوع بعد لٌامته من بٌن األموات لتبلمٌذه ،فلٌس لٌرجع إلٌهم حضوره
الجسمً ،الذي ٌحسن أن ٌحرموا منه من اآلن فصاعدا ً (ٌوحنا  ،)7 :16ولكن
لٌحثهم على أن ٌبحثوا عنه باإلٌمان حٌث ٌحٌا :وهو ٌحٌا مع أبٌه ( ،)17 :20وهو
حاضر أٌضا ً فً كل البابسٌن الذٌن ٌرٌد أن نخدمه فٌهم (متى  ،)40 :25وحاضر
فً جمٌع من ٌحملون كلمته ،الذٌن ٌرٌد أن نسمع له عندما ٌتكلم على لسانهم (لولا
ّ
ولكن
 ،)16 :10وهو فً وسط من ٌجتمعون للصبلة باسمه (متى .)20 :18
المسٌح لٌس لابما ً فمط ما بٌن المإمنٌن ،بل هو فٌهم ،كما أوحى بذلن إلى بولس
الرسول فً نفس الولت الذي كشؾ له مجده" :أنا ٌسوع الذي تضطهده" (أعمال :9
 .)5فهو ٌحٌا فً الذٌن لبلوه باإلٌمان (ؼبلطٌة  ،20 :2أفسس  ،)17 :3والذٌن
ٌؽذٌهم بجسده ( 1كورنتس  .)17 -16 :10إن روحه ٌحل فٌهم ،وٌحٌٌهم (رومة
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 ،)14 ،9 :8وٌجعل منهم هٌكل هللا ( 1كورنتس  ،19 :6 ،17 -16 :3أفسس :2
 )22 -21وأعضاء المسٌح ( 1كورنتس  .)27 ،13 -12 :12وبواسطة هذا
الروح عٌنهٌ ،حٌا ٌسوع فً الذٌن ٌؤكلون جسده وٌشربون دمه (ٌوحنا 57 -56 :6
و  .)63هو فٌهم كما أن اآلب فٌه (ٌوحنا  .)20 -19 :14تفترض هذه الشركة أن
ٌسوع لد عاد إلى أبٌه وأرسل روحه (ٌوحنا  .)18 -16 :14 ،28 :16لهذا
السبب ،من الخٌر لهم أن ٌتؽٌّب عنهم بالجسد (ٌوحنا  ،)7 :16وهذا الؽٌاب هو
شرط لحضور باطنً ٌتحمك بعطٌة الروح .بفضل هذه العطٌةٌ ،نال التبلمٌذ المحبة
التً تجمع بٌن اآلب واالبن (ٌوحنا  .)26 :17ولذلن ٌمٌم هللا فٌهم (ٌ 1وحنا :4
).12
ثالثاً :كمال الحضور فً مجد اآلب
إن حضور الرب هذا ،الذي ٌتمناه بولس للجمٌع (2تسالونٌكً  2 ،16 :3كورنتس
 )11 :13لن ٌتحمّك كامبلً ،إال بعد هجر أجسادنا الفانٌة ( 2كورنتس .)8 :5
حٌنذان ،إذ ألامنا الروح الحا ّل فٌنا (رومة  ،)11 :8سوؾ نرى هللا الذي سٌكون
كل شًء فً كل شًء ( 1كورنتس  .)28 :15 ،12 :13وفً المكان الذي أعده
ٌسوع لنا بالمرب منه ،سوؾ نشاهد مجده (ٌوحنا  .)24 :17 ،3 -2 :14فنور
أورشلٌم الجدٌدة التً فٌها ٌسكن هللا مع البشر (رإٌا  )23 -21 ،3 -2 :21فً ذلن
الحٌنٌ ،كمل فٌنا حضور اآلب واإلبن بفضل عطٌة الروح المدس (ٌ 1وحنا ،3 :1
 .)24 :3هذا هو الحضور الذي ٌمدمه الرب لكل مإمن" .ها أنذا والؾ على الباب
ألرعه" (رإٌا  )20 :3لكنّه لٌس حضورا ً ٌسهل على الخلٌمة البلوغ إلٌه (متى :16
 ،)17وال مدّخرا ً لشعب معٌّن (كولسً  )11 :3وال مرتبطا ً بمكان ما (ٌوحنا :4
 ،)21إنّما هو عطٌة من الروح (رومة ٌ ،5 :5وحنا  ،)63 :6ممدمة للجمٌع فً
جسد المسٌح حٌث هً بكمالها (كولسً  ،)9 :2وهً تعمل فً للب المإمن الذي
ٌمتلا إلى كل ملء هللا (أفسس  .)19 -17 :3وٌهب الرب هذه العطٌة لمن ٌجٌبه
مع العروس بموة الروح :تعال! ،أٌها الرب ٌسوع (رإٌا ).20 -17 :22
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حق
ممدمة
العهد المدٌم
1.الحك الذي تفرضه السلطة:
2.الحك والبّر:
3.حك المسكٌن:
العهد الجدٌد
ممدمة
للحك لطبان ،أحدهما جماعً واآلخر فردي .إنه النظام الذي ٌحكم نوع العبللات
البشرٌة داخل جماعة معٌّنة ،وهو فً الولت نفسه اعتراؾ ٌكفل لكل فرد إمكانٌات
معٌنّة ،.إن لكل جماعة لانونها الخاص بهاٌ ،تمٌز باألسلوب الذي به تحده وتكفل
الحموق الشخصٌة ألعضابها .وجماعة بنً إسرابٌل لٌس لها لانونها فمط ،بل لانونها
هو موضع فخرها أٌضاً ،فتعتبره واحدا ً من اإلنعامات السامٌة جدا ً التً نالتها من
هللا (تثنٌة ).8 -6 :4
العهد المدٌم
إن اللفظ العبري "مٌشبات" .وإن كان ال ٌؽطً بالضبط المعانً المعبر عنها بلفظنا
الحالً "الحك"ٌ .نطبك إلى حد ما على ممٌزات اللفظ الحالً األساسٌة.
1.الحك الذي تفرضه السلطة:
إن "المشبط" هو المرار الذي ٌصدره من له سلطان النطك بالحكم ،أي صاحب
السلطة المعترؾ به .وفً صٌؽة الجمع ٌكون مدلول اللفظ مرتبطا ً فً الؽالب بسابر
األلفاظ التً تدل على األوامر والوصاٌا والتعلٌمات والمراسٌم ...فً لؽة لانونٌة
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تهتم بتحدٌد مختلؾ صور السلطة .ومن الطبٌعً جدا ً أن تصبح هذه المصطلحات
مفردات شرٌعة هللا ،ما دام أنه بممتضى العهد ،تكون كل حٌاة بنً إسرابٌل خاضعة
إلرادة هللا .ومن الناحٌة العملٌة ،تشكل "المشبطٌم" المعطاة من هللا لشعبه ،المانون
بالنسبة إلسرابٌل .وهو الحك الذي ٌمكن أن نمول عنه إنه ممدس ،ألنه ٌعبر عن
إرادة هللا المدوس .ولكنه ٌتجاوز من كل النواحً المجال المدسً أي دابرة العبادة
بالمعنى الحصري ،لٌشمل إطار الحٌاة كلها.
2.الحك والبّر:
إن لٌام اإلرادة اإللهٌة الشمولً هذا فً نظام ،الحك ،عند بنً إسرابٌل ،لم ٌكن ٌبدو
أمرا ً ؼٌر عادي فً الشرق المدٌم .إال أن ما كان مدعاة للفخر عند الشعب وكان
ٌتسم بسمة اإلله الحمٌمً ،هو أنه ما من أمة من األمم الكبرى التً كانت تسود
العالم ،تسلمت من آلهتها لانونا ً عادالً بمدر عدالة لانون ٌهوه (تثنٌة  .)8 -6 :4هذا
وإن اإلرتباط بٌن لف َ
ظً حك وعدل ،خبلل كل الكتاب الممدس ،لٌإ ّكد أنهما مطلبان
حتمٌان دابمان من مطالب الضمٌر .هكذا كانت كرازة األنبٌاء (عاموس 7 :5
و ،...12 :6 ،24إشعٌا  7 :5و ،...16إرمٌا  ،)...23 :9 ،2 :4وذلن كان تعلٌم
الحكماء (أمثال  ،)9 :2وتلن هً إحدى المٌزات األساسٌة للرجاء فً المسٌا (إشعٌا
 .)...17 :28 ،5 :11 ،27 :1على أن أول من سٌحمك هذا المطلب المثالً هو هللا
نفسه (مزمور " .)...7 :119 ،15 :89 ،10 :19أدٌّان كل األرض ال ٌدٌن
بالعدل؟" (تكوٌن ).25 :18
3.حك المسكٌن:
إن الصلة بٌن الحك والعدل تبدو لنا صلة طبٌعٌة .إذ ما لٌمة حك ال ٌضع فً
اعتباره العدل؟ وما لٌمة عدل ال ٌضمن الحك؟ إال أن لوة وأصالة هذه الصلة فً
الكتاب الممدس تنشآن عن الطابع الوالعً والشخصً الذي ٌتمٌز به الحك والعدل
فً الكتاب .فالعدل ال ٌموم لط على احترام لاعدة ما ،مها كانت كاملة ،وال حتى
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على ضمان المساواة فً الؽرض ،أو معاملة كل واحد تبعا ً الستحمالاته ،وإنما ال ب ّد
فً العدل من أن ٌكتشؾ الحاجة الحمٌمٌة عند كل فردٍ ،وما ٌُعوزه من عناٌة دلٌمة،
لكً ٌجد مكانه بٌن بنً جنسه .إن هذا المطلب الجوهري ،األكثر إلحاحا ً من الخبز،
هو األساس الذي ٌموم علٌه الحك ،بحٌث أن العدل ال ٌعتبر عدالً ،ما دام ال ٌُلبً هذا
النداء .لذلن فإن هذا الحك ٌتعلك أول ما ٌتعلك بؤولبن الذٌن فً وضع ال ٌمكنهم من
اإلعتماد على أنفسهم ،أي الفمراء والحزانى (خروج  ،6 :23إشعٌا  ،2 :10إرمٌا
 ،28 :5أٌوب  6 :36و )17إن إسرابٌل المذنب لٌجد ،فً شمابه ،هذا الحك الناجم
عن البإس( .إشعٌا ).4 :49 ،27 :40
العهد الجدٌد
ٌختلؾ أفك العهد الجدٌد عن المدٌم اختبلفا ً كبٌراً .فإذا كان العدل ال ٌزال ٌحتفظ فٌه
بمجال واضح ،إال أن فكرة الحك نفسها تبدو وكؤنها تتبلشى :ربما كان ذلن ألن
شعب هللا لم ٌعد شعبا ً سٌاسٌاً ،منظما ً اجتماعٌا ً فً دولة .فحتى رسالة ٌعموب ذاتها،
المرٌبة من عهد األنبٌاء ،والمعنٌّة بؤمر الفمراء ،ال تشٌر إلى حك لهم .والنص
الوحٌد ،فً العهد الجدٌد ،الذي ٌستند إلى "المٌشٌبات" هو صٌؽة ٌُحد ُد فٌها المسٌح
بثبلث كلمات الزم ما فً الشرٌعة :العدل "، (krisisمٌشبات") ،والرحمة، eleos
واألمانة( " pistisمتى ،23 :23راجع مٌخا  .)8 :6هذا برهان على تؤكٌد ٌسوع
على المٌمة الكاملة إللحاح العهد المدٌم على الحك ،ولكن أٌضا ً على اتصال هذا اللفظ
بالعهد المدٌم أكثر منه بالعهد الجدٌد .إن تبلشً الحك هذا ٌرجع إلى أن مشاكل
العدالة االجتماعٌة ،كانت فً الكنٌسة الناشبة ألل حدة منها فً عهد األنبٌاء .كما
ٌرجع أٌضا ً إلى األهمٌة المتزاٌدة المعطاة لئلستعدادات الداخلٌة ،التً عنها تنشؤ
التصرفات العملٌة .ومن الواضح أن سبب هذا التبلشً ٌعود أٌضا ً إلى أن اإلنجٌل
ٌحدث تبدالً هاما ً فً مفهوم الحكَ نفسه .وإن بمً شخصٌا ً للؽاٌة وفك تصور العهد
المدٌم .فإن لاعدته الذهبٌة تمرر" :افعلوا للناس ما أردتم أن ٌفعله الناس لكم" (متى
لبعض كما أنا
 .)12 :7وأما وصٌة ٌسوع الخاصة فهً" :لٌكن حبّ بعضكم
ٍ
أحببتكم" (ٌوحنا  .)34 :13فلٌس فً العهد الجدٌد ما ٌُبطل أو ٌملل من مراعاة حك
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اآلخرٌن .وهو ما ٌطالب به العهد المدٌم .وإنما ثمة إلهام جدٌد ،هو دعوة إلى اتحاد
الذات باآلخر ،والسهر على االلتسام والمشاركة إلى حد التضحٌة ك ّل التضحٌة ألن
الحدث وحده فً النهاٌة هو ركٌزة الحك.
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فً اللؽة الجارٌةٌ ،طلك لفظ حك أو حمٌمة على كل فكر وكل كلمة تطابك الوالع.
وأٌضا ً على والع الشًء ذاته حٌنما ٌنكشؾ بجبلء ووضوح للعمل (بالٌونانٌةa-
=lethesؼٌر خفً) .ذلن هو المفهوم العملً عند الٌونان ،الذي ال ٌزال سابدا ً فً
الؽرب .وأما تعرٌؾ الكتاب الممدس للحمٌمة فؽٌر ذلن ،ألنه ٌستند إلى اختبار دٌنً
ٌموم فً المبللاة مع هللا .ومع ذلن ٌجب أن نمول إن ذلن المفهوم لد عرؾ ،على مر
األجٌال ،تطورا ً ملحوظاً :فً حٌن أنه فً العهد المدٌم كان ٌعنً ،لبل كل شًء،
أمانة نحو العهد ،فمد صار ٌعنً ،فً العهد الجدٌد ،ملء الوحً الذي ٌجد مركزه فً
المسٌح.
العهد المدٌم
إن الفعل العبري "آمان( "راجع لفظة أمٌن الطمسٌة 2 :كورنتس  0 )20 :1الذي
منه تشتك لفظة "إٌمٌت" (حمٌمة) ٌعنً أساسا ً أن ٌكون الشًء صلباً ،أكٌداً .جدٌرا ً
بالثمة .فالحمٌمة إذا ً هً صفة ما هو ثابت .ومجرب ،وما ٌمكن أن نستند إلٌه .فالسبلم
الناتج عن الحمٌمة (إرمٌا  .)13 :14هو سبلم ثابت .ودابم .وطرٌك الحمٌمة (تكوٌن
 )48 :24هو طرٌك لوٌمٌ ،مود أكٌدا ً إلى الؽاٌة .فلفظة " بالحمٌمة " تعنً أحٌانا ً
(إشعٌا  )5 :16بطرٌمة ثابتة .دابمة .وأما إذا نسبنا الكلمة إلى هللا أو الناس فتعنً
فً الؽالب أمانة ،ذلن ألن أمانة شخص ما هً التً تحثنا على الثمة به.
1.حمٌمة هللا:
أن "حمٌمة" (إٌمٌت) هللا ترتبط بتدخله فً التارٌخ لصالح شعبه .فالرب هو اإلله
األمٌن (تثنٌة  ،4 :32 ،9 :7مزمور  ،6 :31إشعٌا  .)7 :49إن أهمٌة هذه الصفة
ال ٌمكن تفسٌرها جٌداً ،إال فً إطار للعهد والمواعد " إن الرب الهن هو هللا ،االله
األمٌن ٌحفظ العهد والرحمة لمحبٌه إلى ألؾ جٌل" (تثنٌة  .)9 :7وٌنصب المزمور
 89بجملته على تمجٌد أمانة هللا ،بمناسبة عهد هللا مع داود .على أن المعنى
األساسً للفظ ٌبدو بوض ِوح كلً فً المزمور  "( 11 :132ألحم الرب لداود بالحك
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(إٌمٌت) وال ٌخلؾ ") حٌث وصؾ المسم باسم "إٌمٌت "؟ وبالتالً ال ٌموت نمضه.
وكثٌرا ً ما ٌؤتً اللفظ " إٌمٌت " مصحوبا ً باللفظ " حٌسٌد= رحمة " (راجع مزمور
 ،)2 :1 38 ،89لئلشارة إلى مولؾ هللا األساسً بخصوص العهد :إنه عهد نعمة،
لم ٌخلؾ فٌه هللا لط (خروج  ،7 -6 :34راجع تكوٌن  2 ،27 :34صموبٌل :2
البر (هوشع -2 1 :2
 .)20 :15 ،6فً مواضٌع أخرى ،ترتبط األمانة بصفات ّ
 ،22نحمٌا  ،33 :9زكرٌا  )8 :8أو المداسة (مزمور  ،)22 :71ولد تؤخذ معنى
أكثر اتباعاً ،دون ما ارتباط بالعهد .فً كثٌر من المزامٌرٌ ،صور المرنم الثبات
اإللهً كحماٌة وملجؤ للبار الذي ٌطلب العون اإللهً :ومن هنا تشابٌه الحصن،
والخوذة ،والم ّجن (مزمور  ،)91التً تبٌن بوضوح صبلبة المإازة اإللهٌة (راجع
مزمور  ) 8:61، ،7: 3،54 ، 3 -2 :43 ،12 :40تطلك أٌضا ً كلمة "الحمٌمة"
(إٌمٌت) على كلمة هللا وشرٌعتهٌ .مول داود للرب " :إن كبلمن حك " ( 2صموبٌل
 ،)28 :7ألن المواعٌد اإللهٌة تضمن لبٌته الدوام .وتشٌد المزامٌر بحمٌمة الشرٌعة
اإللهٌة (مزمور  86 :119 ،8-7 :111 ،10 :19و  138و  142و 151
و ،)160فطبما ً آلخر نص ذكرناه ،تعنً الحمٌمة ما هو جوهري وأساسً فً كلمة
هللا :فبل رجعة فٌها ،وتبمى إلى األبد.
2.حمٌمة النّاس:
هنا أٌضا ً ٌشٌر الكبلم إلى األمانة كمولؾ أساسً لئلنسان (راجع هوشع " .)2 :4
صٌن
فرجال الحك " (خروج  ،21 :18نحمٌا  )2 :7هم رجال ثمة ،إال أن الن ّ
ٌضٌفان "أتمٌاء هللا " ،األمر الذي ٌعطً لهذا التمدٌر الخلمً طابعا ً دٌنٌاً .وأما
"الحمٌمة" فً الناس فتعنً مباشرة أمانتهم للعهد وللشرٌعة اإللهٌة .فهً تصؾ
تصرفات األبرار فً مجملها ،ومن هنا نفهم ارتباطها بالكمال (ٌشوع  )14 :24و
والبر
بسبلمة الملب ( 2ملون  )3 :20والصبلح واإلستمامة ( 2أٌام )20 :31
ّ
(إشعٌا  ،14 :59راجع مزمور  )5 :45والمداسة (زكرٌا  " .)3 :8فصنع الحك "
( 2أٌام  ،20 :31حزلٌال  )9 :18و"سلن فً الحك " ( 1ملون 2 ،6 :3 ،4 :2
ملون  ،3 :20أشعٌا ٌ )3 :38عنٌان أن ٌكون اإلنسان محافظا ً أمٌنا ً على شرٌعة
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الرب (راجع طوٌبا  .)5 :3أما فً عبللات البشر بعضهم ببعض ،فتعنً عبارة
"صنع الرحمة والحك " (تكوٌن ٌ ،29 :47شوع  )14: 2التصرؾ برفك وصدق
ومحبة مخلصة ،كما تعنً " الحمٌمة " أٌضا ً احترام لواعد الحك فً ممارسة العدالة
(أمثال  ،14 :29حزلٌال  ،8 :18زكرٌا  ،)9 :7والصدق التام فً الكبلم ،إال أننا
"شفةّ الحك تثبت إلى األبد" (أمثال
هنا أٌضا ً نجد الفكرة األساسٌة ألصل الكلمة:
ِ
).19 :12
3.الحمٌمة الموحى بها:
فً كتب الحكمة والرإٌةٌ ،تّخذ مفهوم الحمٌمة معنى جدٌدا ً بعض الشًء ٌع ّد للعهد
الجدٌد :فهو ٌعنً تعلٌم الحكمة أي الحمٌمة الموصى بها .وفً بعض المزامٌر (:25
 ،)11 :86 ،3 :26 ،5نجد عبارة " السلون طبما ً لحك هللا " فا ّ
لحك هنا لٌس هو
الشرٌعةّ ذاتها التً ٌؤمرنا هللا بحفظها .على الكهنة أن
مجرد السلون األخبللً ،بل
ِ
ٌسلموا "شرٌعة الحك " (مبلخً  )6 :2أي التعلٌم الصادر من هللا .إال أن " الحك "
هنا ٌرادؾ كلمة حكمة " :اشتر الحك وال تبعه ،وكذلن الحكمة والتؤدٌب والفطنة "
( 1مثال  ،23 :23راجع  ،21 :22 ،7 :8جامعة  " ،)10 :12جاهد عن الحك
إلى الموت " (سٌراخ  ،33 :4فً السبعٌنٌة) .ولما كانت كلمة " حك " تشٌر إلى
مخطط هللا ولصده ،كان المعنى لرٌبا ً أٌضا ً من كلمة سر (طوبٌا  ،11 :12حكمة
 )22 :6فً ٌوم الدٌنونة" ،سٌدرن األبرار الحك " (حكمة  ،)9 :3ال بمعنى أنهم
سٌختبرون أمانة هللا لمواعٌده ،أو أنهم ٌرون كٌان هللا ذاته ،بل.بمعنى أنهم سٌفهمون
المدون
لصد عناٌته بالبشرٌ .رى دانٌال فً "كتاب الحك " (دانٌال  )21 :10الكتاب
ّ
فٌه لصد هللا .أما حك هللا فهو إعبلن لصده ( ،)13 :9وهو أٌضا ً رإٌة سماوٌة أو
تفسٌر لمعناها ( )2 :11 ،1 :10 ،26 :8وأخٌرا ً هو اإلٌمان الحمٌمً أي دٌانة بنً
إسرابٌل ( .)12 :8إال أن استخدام هذه الكلمة بهذا المعنى ستحتفظ به أٌضا ً الٌهودٌة
المتؤخرة فً كتبها الحكمٌة والرإٌوٌة .فً جماعة لمران ،نرى أن " فهم حمٌمة هللا "
ٌرادؾ معرفة األسرار (أناشٌد لمران) التً ال ٌتم الحصول علٌها إال بتفسٌر
الشرٌعة تفسٌرا ً صحٌحاً " :فالعودة إلى الحك " (كتاب التربٌة) هً " العودة إلى
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شرٌعة موسى" .باعتبارها تعلٌما ً موصى به ،تضمن الحمٌمة أٌضا ً معنى أخبللٌا ً
ٌضاد البؽً والظلم" :أبناء الحك " هم الذٌن ٌتبعون "طرق الحك " .وعلى هذا
النحو ،تشٌر الحمٌمة ،فً عرؾ جماعة لمران ،إلى مجموع التعالٌم الدٌنٌة التً
ٌعتمد بها "أبناء العهد".
العهد الجدٌد
1.تراث العهد المدٌم:
ٌستعمل بولس ،أكثر من أي كاتب آخر فً العهد الجدٌد ،لفظ "حمٌمة"،aletheia ،
بكل المعانً الممٌّزة التً كانت لها فً الترجمة السبعٌنٌة .وعلى ذلنٌ ،ستخدمها
الرسول بعمك الصدق ( 2كورنتس  ،10 :11 ،14 :7فٌلبً  1 ،18 :1كورنتس
 ،)8 :5أو فً العبارة " ألول الحك " (رومة  2 ،1 :9كورنتس  ،6 :12أفسس :4
 1 ،25تٌموتاوس  .)7 :2وها هو ذا تعبٌرآخر كتابً بكل معنى الكلمة " صدق هللا
" المستخدم لئلشارة إلى أمانة هللا فً مواعٌده (رومة  ،7 :3راجع ،8 :15 ،3 :3
 2كورنتس  :2018 :1إن مواعد هللا األمٌن كانت كلها "نعم " فً المسٌح) .وكذلن
ٌستعمل بولس لفظ ) (aletheiaبمعنى الحمٌمة األدبٌة واإلستمامة بصفتها مضادة
للظلم ( 1كورنتس  )6 :13ومرادفة للبر (أفسس  ،)14 :6 ،9 :5فهً تمٌز
السلون الذي ٌنتظره بولس من المسٌحٌٌن (كولسً  2 ،6 :1كورنتس .)8 :13
وسٌتمٌز حكم هللا أٌضا ً بالحك والعدل (رومة  .)2 :2تنبع لضٌة "حك هللا " المضادة
لبطبلن " األوثان " (رومة  ،25 :1راجع  1تسالونٌكً  )9 :1من جدال الٌهودٌة
مع الوثنٌة (إرمٌا  ،25 :13 ،14 :10بارون  7 :6و  47و :) 50اإلله الحمٌمً
هو اإلله ال ّحً الذي ٌمكن اإلتكال علٌه ،والذي ٌستجٌب دعاء شعبه وٌخلصه.
2.حمٌمة اإلنجٌل:
هنا ٌتضح مفهوم الحمٌمة المسٌحٌة .فهً ترتبط بموضوع الحمٌمة الموحاة كما جاءت
فً كتب الحكمة وكتب الرإى .كان الٌهود ٌفاخرون بؤنهم ٌملكون التعبٌر الكامل
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لهذه الحمٌمة فً الشرٌعة (رومة  ،)20 :2حٌث نودع كل إرادة هللا ( .)18 :2إال
أن بولس ٌدل عبارة "حمٌمة الشرٌعة " بعبارة " حمٌمة اإلنجٌل (ؼبلطٌة  5 :2و
 )14أو بعبارة "كبلم الحك " (كولسً  ،5 :1أفسس  2 ،13 :1تٌموتاوس .)5 :2
فحمٌمة اإلنجٌل على ؼرار السر هً موضوع الوحً ( 2كورنتس  ،2 :4رومة
 ،26 :16كولسً  )3 :4 ،26 :1وهً كلمة هللا التً ٌبشر بها الرسول ( 2كور
نتس  2 :4و ).5
أ) الحمٌمة واإلٌمان:
ٌجب على الناس الذٌن توجه إلٌهم هذه الرسالة أن ٌسمعوا الكلمة (أفسس ،13 :1
رومة  ،)14 :10كما ٌجب علٌهم أن ٌتوبوا لٌصلوا إلى معرفة " الحمٌمة " (2
تٌموتاوس  .)25 :2وهم ٌمبلون حمٌمة اإلنجٌل بواسطة اإلٌمان ( 2تسالونٌكً :2
 ،13تٌطس  ،1 :1راجع  2تسالونٌكً  ،12 :2ؼبلطٌة  ،7 :5رومة  ،)8 :2إال
أن هذا اإلٌمان ٌتطلب ،فً الولت نفسه ،حب " الحك " ( 2تسالونٌكً .)10 :2
ومع مرور الزمن ،ستعنً عبارة "الوصول إلى معرفة الحك " ( 1تٌموتاوس :2
 2 ،4تٌموتاوس  ،7 :3راجع عبرانٌٌن  )26 :10اإلنضمام إلى اإلنجٌل واعتناق
المسٌحٌة ،ألن المإمنٌن هم فً الوالع من ٌعرفون الحك ( 1تٌموتاوس  )3 :4الذي
ال ٌختلؾ فً شًء عن اإلٌمان المسٌحً (تٌطس ).1 :1
ب) الحمٌمة والحٌاة المسٌحٌة:
طبما ً للرسابل الكاثولٌكٌةٌ ،ولد المإمنون للحٌاة الجدٌدة بكلمة الحك (ٌعموب ،18 :1
 1بطرس  ،)23 :1ولد تمدست نفوسهم بإطاعة الحك فً المعمودٌة ( 1بطرس :1
 .)22ولذا ٌجب علٌهم أّال ٌحٌدوا عن هذا الحك الذي اعتنموه مرة (ٌعموب :5
 ،)19وأن ٌثبتوا فً الحك الحاضر ،فً انتظار الظهور المجٌد ( 2بطرس :1
 ،)12كما ٌنبؽً أن ٌستمروا فً طلب لبن الكلمة ،لكً ٌنموا من أجل الخبلص "
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"ٌلبس المسٌحً اإلنسان
( 1بطرس  .)2 :2على هذا النحو ،بحسب لول بولس،
ّ
الجدٌد وفك المداسة التً ٌطالب بها الحك " (أفسس ).24 :4
جـ) التعلٌم الصحٌح والضبلل:
فً الرسابل الرعوٌة ٌضفً الجدال مع الهراطمة صبؽة جدٌدة على الموضوع.
فمنذب ٍذ ٌموم الحك فً التعلٌم السلٌم ( 1تٌموتاوس  2 ،6 :4 ،10 :1تٌموتاوس :4
 ،3تٌطس  )1 :2 ،9 :1المضاد للخرافات ( 1تٌموتاوس 2 ،7 :4 ،4 :1
تٌموتاوس  ،4 :4تٌطس  )14 :1التً ٌروجها معلمو الكذب ( 1تٌموتاوس .)2 :4
لمد حاد هإالء عن الحك (تٌطس  ،14 :1راجع  1تٌموتاوس  2 ،5 :6تٌموتاوس
 ،)4 :4 ،18 :2بل ولاوموه ( 2تٌموتاوس  .)8 :3بٌد أن كنٌسة هللا الحً ال تزال
" عمود الحك ولاعدته " ( 1تٌموتاوس ).15 :3
د) الحمٌمة والمسٌح:
لٌس موضوع رسالة الرسول تعلٌما ً نظرٌا ً بل هو شخص المسٌح ذاته ( 2كورنتس
 ،5 :4راجع ؼبلطٌة  1 ،16 :1كورنتس  2 ،23 :1كورنتس ،4 :11 ،19 :1
أفسس ،20 :4فٌلبً  :)15 :1إن المسٌح " الذي أُظهر بشراً ...وبُ ّ
شر به عند
الوثنٌٌن وأومن به فً العالم " هو الحك الذي تسهرالكنٌسة علٌه وهوسر التموى (1
تٌموتاوس  .)16 :3فالمسٌح الحك الذي ٌبشر به اإلنجٌل لٌس كابنا ً سماوٌا ً بالمعنى
الؽنوصً ،بل هو ٌسوع " الشخص التارٌخً الذي مات ولام ألجلنا " :إن الحمٌمة
هً فً ٌسوع " (أفسس ).21:4
3.المدٌس ٌوحنا:
ٌحتل مفهوم الحمٌمة عند المدٌس ٌوحنا مكانة مرمولة ،حٌث إن تفكٌره البلهوتً
ٌنصب على موضوع الوحً وٌفسر البعض لفظة حمٌمة  aletheiaعند ٌوحنا
بالمعنى األفبلطونً أو المعنى الؽنوصً ،كما لو كانت تشٌر إلى كٌان هللا ذاته ،أو
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إلى الذات اإللهٌة التً تكشؾ عن نفسها لئلنسان .إال أن ٌوحنا ال ٌطلك البتة لفظ
"الحك" على هللا ،األمر الذي لد ٌكون أساسٌا ً بموجب هذه المذاهب الفلسفٌة السابمة
الذكر .وفً الحمٌمة ،ال ٌموم ٌوحنا إال بشرح موضوع الحمٌمة الموحاة ،طبما ً لكتب
الرإى وكتب الحكمة وبعض كتب أخرى من العهد الجدٌد ،إال أنه ٌتمٌز بإبراز
طابع الوحً للحمٌمة ولوتها الباطنٌة.
أ) كلمة اآلب والمسٌح بصفته الحك:
لٌس الحك ،بالنسبة إلى ٌوحنا ،هو كٌان هللا ذاته ،بل هو كلمة اآلب (ٌوحنا :17
 ،17راجع ٌ 1وحنا " 8 :1لم تكونوا على الحك" و ،10 :1و "لم ٌكن كبلمه
فٌكم") .هذه الكلمة التً سمعها المسٌح من اآلب (ٌوحنا  26 :8و ،40راجع :3
 ،)33وهً الحك الذي أتى "ٌنادي به" ( 40 :8و  ،)46 -45وٌشهد له (:1 8
 ،37راجع  .)33 :5فالحك إذا ً هو ،فً الولت ذاته ،الكلمة التً ٌوجهها إلٌنا المسٌح
نفسه ،والتً ٌجب أن تمودنا إلى اإلٌمان به ( 32 -31 :8و  .)46 -45على أن
الفرق بٌن هذا الوحً ووحً العهد المدٌم ٌبٌنه بوضوح النص األتً" :لد أتتنا
الشرٌعة على ٌد موسى ،وأما النعمة" والحك ،فمد بلؽا إلٌنا على ٌد ٌسوع المسٌح "
( ،)17 :1إذ به وفٌه لد ظهر الوحً الكامل والنهابً .وفً حٌن أن الشٌطان هو أبو
الكذب ( ،)44 :8فإن المسٌح بالعكس ٌعلن الحك ( ،)45 :8وهو"مملوء نعمة
وحماً" ( .)14 :1على أن الشًء الجدٌد الذي جاءت به المسٌحٌة عن المسٌح أنه هو
نفسه الحك ( ،)6 :14فهو كذلن ال بصفته اإللهٌة ،بل من حٌث إنه الكلمة الذي
صار بشراًٌ ،حمل فً ذاته ملء الوحً ،وٌخبرنا عن اآلب (ٌ .)18 :9شرح ٌسوع
معنى هذا اللمب بإدخاله بٌن لمبٌن آخرٌن :هو " الطرٌك والحك والحٌاة " ،أو
الطرٌك المإدي إلى اآلب :لهذا السبب بالذات وبصفته اإلنسانٌة ،هو الحك ،فٌستطٌع
أن ٌنمل إلٌنا فً ذاته وحً اآلب 8 :17( :و  14و  ،)17وهكذا ٌشركنا فً الحٌاة
اإللهٌة ( 40 :6 ،16 :43 ،4 :1و  47و ٌ 1 ،2 :17 ،63وحنا .)13-11 :5
على أن هذا اللمب ٌفصح أٌضاً ،بطرٌك ؼٌر مباشر ،عن شخص المسٌح اإللهً،
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فإذا كان ٌسوع هو الوحٌد بٌن الناس ،الذي ٌمكنه أن ٌكون الحك ،فؤلنه فً الولت
نفسه ،هو الكلمة" ،الكلمة التً فً حضن اآلب " (ٌوحنا  )18 :1أي االبن الوحٌد.
ب) روح الحك:
بعدما أت ّم ٌسوع وحٌه للعالم (ٌوحنا  ،)50 :12أخذ ٌنبا تبلمٌذه عن مجًء روح
الحك البارللٌط ( .)13 :16 ،26 :15 ،17 :14وسٌموم عمل الروح األساسً ،فً
نظر ٌوحنا .على الشهادة للمسٌح (ٌ 1 ،26 :15وحنا  ،)6 :5وإرشاد التبلمٌذ إلى
معرفة كل الحك ( ،)14 :16وعلى إعادة كل ما لاله المسٌح إلى أذهانهم لٌجعلهم
ٌحركون المعنى الحمٌمً أللواله ( .)26 :14ولما كان دور الروح المدس أن ٌمود
البشر إلى فهم حمٌمة المسٌح ،فً اإلٌمان ،فهو أٌضا ً ٌدعى " الحك " (ٌ 1وحنا :5
 .)6وهو الشاهد للمسٌح فً الكنٌسة ،وبالتالً هو باعث اإلٌمان فٌنا.
جـ) الحمٌمة والمداسة:
ٌوضح ٌوحنا بموة دور الحمٌمة فً حٌاة المإمن ،الذي ٌلزمه أن ٌحاول أن "ٌكون
من الحك " ٌوحنا ٌ 1 ،37 :1 8وحنا  ،)19 :3أي أن على المسٌحً ،بعد بلوؼه
إلى الحٌاة الجدٌدة باإلٌمان (راجع ٌعموب  1 ،18 :1بطرس  ،)23-22 :1أن
ٌجتهد فً أن ٌظ ّل فً حٌاته الٌومٌة ،تحت تؤثٌر الحك الثابت فٌه (ٌ 2وحنا ،)4
لٌصبح إنسانا ً مولودا ً من الروح (ٌوحنا  5 :3و  0 )8إن الذي ٌثبت " على هذا
النحو فً كلمة ٌسوع ،هو الذي ٌستطٌع وحده أن ٌصل إلى معرفة الحك وإلى
التحرر الباطنً من الخطٌبة بموة هذه الحمٌمة (ٌوحنا  :) 32 - 31 :8ألن اإلٌمان
ٌط ّهر (أعمال  ،)9 :15وبالتالً فإن كلمة المسٌح (ٌوحنا  ،)3 :15هً التً تجعلنا
نؽلب الشرٌر (ٌ 1وحنا  .)14 :2عندما ٌدع المإمن زرع الكلمة "ٌتؤصل " فٌه
بفاعلٌّة ،فبل ٌرتكب الخطٌبة بعد (ٌ 1وحنا  )9 :2وٌمدس " نفسه فً الحك (ٌوحنا
 17 :17و  .)19على هذا النحوٌ ،رى ٌوحنا فً الحمٌمة ) (aletheiaمبدأ
السلون الباطنً ،إنه ٌشحن العبارات الكتابٌة بملء المعنى المسٌحً :فتصبح عبارة
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"ٌعمل الحك " تعنً تجول وتبنً حك ٌسوع ( )21 :3أو الرجوع إلٌه بإلرارنا
بخطبنا (ٌ 1وحنا  .)6 :1أما "السلون فً سبٌل الحك " (ٌ 2وحنا ٌ 3 ،4وحنا -3
ٌهدي من الحك
 )4فٌعنً السٌر فً طرٌك المحبة (ٌ 2وحنا  ،)6واإلنمٌاد فً العمل
َ
واإلٌمان .كذلن تكمن محبة األخوة "فً الحك " (ٌ 2وحنا ٌ 3 ،1وحنا  )1فً أن
نحبهم بموة الحك الثابت فٌنا (ٌ 2وحنا  3 :1راجع ٌ 1وحنا  .)18 :3ؼٌر أن
السجود "بالروح والحك " (ٌوحنا  )24- 23 :4هو سجود" ٌنبع من الداخل .عبادة
ٌبعثها الروح وحك ٌسوع العامل بموة روح الحك فً أولبن الذٌن نالوا الوالدة
الجدٌدة :وهكذا ٌصٌر ٌسوع الذي هو الحك .الهٌكل الجدٌد ،حٌث تإدي العبادة
الممٌزة لؤلزمنة المسٌانٌة .وأخٌراً ،تفرض الحمٌمة على المإمن التزامات رسولٌة" :
فالتعاون فً سبٌل الحك " (ٌ 3وحنا ٌ )8متضً اإلشتران مع الكنٌسة على نشر
رسالة المسٌح .فالحمٌمة ،بالمعنى المسٌحً ال تموم فً الؽزو الفكري لحمل الكٌان
الذي ال حد له ،بل هً حك اإلنجٌل أي الكلمة التً ٌوحً بها اآلب والتً تموم فً
ٌسوع المسٌح والتً ٌضٌبها الروح المدس ،وٌتعٌن علٌنا أن نمبلها باإلٌمان ،لتؽٌٌر
حٌاتنا .هذه الحمٌمة الخبلصٌة تمدمها لنا الكتب الممدسة الموثوق بها " وتسطع لنا فً
شخص المسٌح الذي هو ،فً آن واحد ،وسٌط الوحً كله وملإه.

حكمة
الممدمة
العهد المدٌم
أوالً :حكمة بشرٌة وحكمة بموجب هللا
1.منشؤ الحكمة فً بنً إسرابٌل:
2.الحكمة الممصودة فً هذا البحث:
3.نحو الحكمة الحمٌمٌة:
ثانٌاً :مظاهر الحكمة
1.فن للنجاح فً الحٌاة:
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2.تؤ ّمل فً الوجود:
3.العبللة ما بٌن الحكمة والوحً:
ثالثاً :حكمة هللا
1.تجسٌد الحكمة:
2.الحكمة اإللهٌة:
3.نشاط الحكمة اإللهٌة:
4.مواهب الحكمة:
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع والحكمة
ٌ1.سوع معلم الحكمة:
ٌ2.سوع حكمة هللا:
ثانٌاً :حكمة العالم والحكمة المسٌحٌة
1.رذل حكمة العالم:
2.الحكمة الحمٌمٌة:
ثالثاً :مظاهر الحكمة المسٌحٌة
1.حكمة ووحً:
2.حكمة وحٌاة خلمٌة:
الممدمة
تشترن كل ثمافات الشرق المدٌم فً البحث عن الحكمة .ولد تركت لنا مصر ،وببلد
ما بٌن النهرٌن (العراق) تراثا ً ؼنٌا ً فً آداب الحكمة .وأما أسطورة الحكماء السبعة
فهً ذابعة الصٌت .تتو ّخى ،هذه الحكمة هدفا ً عملٌّاً :أن ٌتصرؾ اإلنسان بفطنة
ومهارة لٌنجح فً الحٌاةٌ .تطلب ذلن نظرة فاحصة عن العالم ،كما أنه ٌمود أٌضا ً
إلى تنظٌم لواعد أخبللٌة ال تخلو من ارتباط بالدٌن (السٌّما فً مصر) .فً المرن
السادس ق .مٌ ،.تجه هذا التؤمل فً ببلد الٌونان اتجاها ً ٌؽلب علٌه الطابع النظري،
وتتحول الحكمة إلى فلسفة .فإلى جانب العلم الذي ال ٌزال فً طور الجنٌن ،والفنون
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التً تبدأ فً النمو ،تإلؾ الحكمة عنصرا ً هاما ً من عناصر المدنٌة .فهً بمثابة
الثمافة اإلنسانٌة للشعوب المدٌمة .فً الكتاب الممدس ،تتخذ كلمة هللا هً أٌضا ً
صورة حكمة .وهو أمر له أهمٌته ،ولكن ٌنبؽً أن نفسره تفسٌرا ً صحٌحاً .إن ذلن
ال ٌعنً أن الوحً فً مرحلة ما من مراحل نموه ،لد تحول إلى ثمافة إنسانٌة.
فالحكمة الملهمة ،حتى عندما تمتلن ما هو جلٌل فً الحكمة البشرٌة؟ فإنها تختلؾ
عنها تماما ً فً طبٌعتها .إن هذا األمر الذي نستشفه فً العهد المدٌمٌ ،صبح واضحا ً
فً العهد الجدٌد.
العهد المدٌم
أوالً :حكمة بشرٌة وحكمة بموجب هللا
1.منشؤ الحكمة فً بنً إسرابٌل:
باستثناء ٌوسؾ (تكوٌن  )40 -39 :4 1وموسى (خروج ،10 :2راجع أعمال :7
 ،)22- 21لم ٌتعرؾ بنو إسرابٌل على حكمة الشرق ،إال بعد استمرارهم فً أرض
كنعان ،وال ب ّد من أن ننتظر بزوغ العهد الملكً ،لنشاهد انفتاحهم على تلن الثمافة
اإلنسانٌة السابدة فً عصرهمٌ .ؤخذ سلٌمان المكان األول فً هذا المضمار" :إن
حكمة سلٌمان فالت حكمة كل الشرلٌٌن ،وحكمة كل مصر" ( 1ملون ،14 -9 :5
ر  1جع  76 :10و  .)24 -23وتشٌر كلمة "الحكمة" هنا فً آن واحد ،إلى ثمافته
الشخصٌة وفنه الفرٌد فً حسن المٌادة .وال تخلك هذه الحكمة الملكٌة أي مشكل
بالنسبة إلى المإمن ،فهً هبة من عند هللا ،نالها سلٌمان بصبلته ( 1ملون -6 :3
 .)14ذلن تمدٌر فٌه كثٌر من التفاإل ،نجد له صدى فً أماكن أخرى :فحٌثما كان
ٌتدربون على ممارسة شتّى ضروب الحكمة (راجع العناصر المدٌمة فً
كتبة الببلط ّ
كتاب األمثال  15إلى  25 ،22إلى  .)29كان المإرخون الملهمون ٌثنون على
ٌوسؾ المدبَر المدرب .الحاصل على حكمته من عند هللا (تكوٌن"  41و ).47
2.الحكمة الممصودة فً هذا البحث:
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إالّ أن هنان حكمة وحكمة :حكمة حمٌمٌة ،وهً التً من عند هللا فهو تعالى الذي
ٌهب اإلنسان " للبا ً لادرا ً على التمٌٌز بٌن الخٌر والشر" ( 1ملون  .)9 :3على أن
البشر جمٌعاً ،على ؼرار أبٌهم األول ،مجربون بتجربة اؼتصاب هذه المٌزة
اإللهٌة ،أي اكتساب "معرفة الخٌر والشر" (تكوٌن  )6 -5 :3بمواهما الخاصة.
وحكمة باطلة ،وهً التً تجذبهم نحوها الحٌّة بحٌلها (تكوٌن  .)1 :3تلن هً حكمة
الكتبة الذٌن ٌحكمون لً كل شًء ،طبما ً لوجهات نظر بشرٌة ،و"ٌحولون إلى كذب
شرٌعة الرب" (إرمٌا  .)8 :8وتلن هً حكمة المستشارٌن الملكٌٌن الذٌن ٌتبعون
سٌاسة محض بشرٌّة (راجع إشعٌا ٌ .)17 -15 :29ماوم األنبٌاء هذه الحكمة
األخٌرة" :وٌل للذٌن هم حكماء فً أعٌن أنفسهم ،عمبلء أمام وجوههم " (إشعٌا :5
 .)2 1وسٌعمل هللا على إبادة حكمتهم (إشعٌا  .)14 :29إنهم سٌسمطون فً الفخ،
ألنهم رذلوا كلمة الرب (إرمٌا  .)9 :8ألن هذه الكلمة هً المنبع الوحٌد للحكمة
الحمٌمٌة ،وهً التً سوؾ تتعلمها األرواح التً ضلّت الطرٌك ،بعد إنزال العماب
بها (إشعٌا  .)24 :29وأما الملن ،ابن داود ،الذي سٌملن " فً آخر األزمنة فسوؾ
ٌحوزها حٌازة كاملة ،ولكنه سٌستمدها من روح " الرب (إشعٌا  .)2 :11وعلى هذا
النحوٌ ،نبذ التعلٌم البنوي تجربة الجهد اإلنسانً الذي ٌدعً اإلكتفاء الذّاتً :إن
خبلص اإلنسان هو من عند هللا وحده.
3.نحو الحكمة الحمٌمٌة:
لد أٌّد خراب أورشلٌم وعد األنبٌاء ،فمادت حكمة المستشارٌن الملكٌٌن الكاذبة إلى
الخراب والدمار ،وما أن أزٌل هذا اإللتباس ،حتى تم ّكنت الحكمة الحمٌمٌة من
اإلزدهار بحرٌة فً بنً إسرابٌل .وٌموم أساسا على الشرٌعة اإللهٌة التً تجعل من
شعب إسرابٌل الشعب الوحٌد الحكٌم والفهٌم (تثنٌة  .)6 :4أما مخافة الرب فهً
رأس هذه الحكمة وكمالها( .أمثال  ،10 :9سٌراخ  .)20 :19 ،18 -14 :1إن
الكتبة الملهمٌن ،دون أن ٌهملوا ،فً حال من األحوال ،تطلعات هذه الحكمة الدٌنٌة،
سوؾ ٌدمجون فٌها من اآلن وصاعداً ،كل ما لد ٌمدمه التؤمل البشري من خبرات
مفٌدة .وتظهر فً كتب الحكمة المنشورة أو المإلفة بعد السبً ثمرة هذا الجهد .وال
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ؼرو ،إن الفكر اإلنسانً ،بعد شفابه من ادعاءاته المتعجرفة ،لد أخذ ٌزدهر على
ضوء اإلٌمان.
ثانٌاً :مظاهر الحكمة
1.فن للنجاح فً الحٌاة:
ٌتمٌز الحكٌم برؼبته فً معرفة الطبٌعة ( 1ملون  .)13 :5إنه ٌعجب بها ،وعلى
ٌرى فٌها ٌد هللا المدٌرة (أٌوب  22 :36إلى  38 ،18 :37إلى " 41
ضوء إٌمانه،
َ
سٌراخ  15 :42إلى  .)33 :43إال أن ما ٌشؽله .فوق كل اعتبار آخر .هو أن
ٌعرؾ كٌؾ ٌعٌش حٌاته ،لٌحظى بالسعادة الحمٌمٌة .وٌستحك لمب حكٌم أٌضا ً كل
إنسان خبٌر فً صناعته (إشعٌا  ،20 :40إرمٌا  1 ،16 :9أٌام  ،)15 :22إال أن
الحكٌم أٌضا ً هو الخبٌر الماهر فً فن حسن التصرؾٌ .نظر إلى العالم من حوله
نظرة ثالبة ،ومتحررة من األوهام وٌعرؾ ما فً العالم من شرور ،دون أن ٌرضى
عنها (راجع أمثال  ،7 :13سٌراخ  .)23 -21 :13والحكٌم ،وهو الخبٌر فً النفس
البشرٌةٌ ،عرؾ ما ٌخفٌه للب اإلنسان ،ما ٌفرحه وما ٌحزنه (راجع أمثال :13
 ،13 :14 ،12جامعة  .)6 -2 :7على أنه ال ٌكتفً بدور الرلٌب هذا .فهو كمربّ
موهوب بالفطرةٌ ،ضع لواعد السلون لتبلمٌذه ،من حٌث الفطنة ،واإلعتدال فً
الرؼبات ،والعمل ،والتواضع ،والرصانة ،والمناعة والصراحه فً الكبلم الخ ...فكل
آداب الوصاٌا العشر متضمنة فً نصابحه العملٌة .وبوحً من الروح االجتماعٌة
الواضحة فً كتاب التثنٌة وكتب األنبٌاءٌ ،لمً "الحكٌم النصابح الخاصة بالصدلة
(سٌراخ  ،34 32 :7طوبٌا  ،)117 :4وتمدٌس العدالة (أمثال ،)15 :17 ،1 :11
والعناٌة بالفمراء (أمثال  ،5 :17 ،31 :14سٌراخ  .)10 -1 :4ثم ٌدعّم نصابحه،
مستشهدا ً بالخبرة ،والسٌما خبرة الشٌوخ ،إال أن إلهامه العمٌك ٌؤتٌه من مصدر آخر
أعظم بكثٌر من الخبرة .ولما كان لد حصل على هذه الحكمة بجهد شاق ،فإنه ال
ٌبؽً شٌبا ً سوى تسلٌمها إلى ؼٌره (سٌراخ  ،)30 13 :51داعٌا ً تبلمٌذه إلى
التدرب بشجاعة على هذه الصناعة الشالة (سٌراخ ).37 -18 :6
ّ
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2.تؤ ّمل فً الوجود:
ال ٌنبؽً أن ننتّظر من معلم الحكمة اإلسرابٌلً تفكٌرا ً نظرٌا ً (مٌتافٌزٌمٌاً) عن
اإلنسان ،وطبٌعته ،ولواه ،الخ .إال أنه ،عوضا ً عن ذلنٌ ،متاز بشعور حاد
بخصوص وضعه فً الوجود ،وٌبحث باهتمام عن مصٌره .كان األنبٌاء ٌعطون
أهمٌة خاصة لمصٌر شعب هللا ككل ،وكبلم حزلٌال عن المسبولٌة الفردٌة ال ٌمثل
إال اإلستثناء عن الماعدة ُ
(حزلٌال  .)20 - 10 :33 ،18 ،2 ،12 :14ال ٌنبؽً أن
ننتّظر من معلم الحكمة اإلسرابٌلً تفكٌرا ً نظرٌا ً (مٌتافٌزٌمٌاً) عن اإلنسان،
وطبٌعته ،ولواه ،الخ .إال أنه ،عوضا ً عن ذلنٌ ،متاز بشعور حاد بخصوص وضعه
فً الوجود ،وٌبحث باهتمام عن مصٌره .كان األنبٌاء ٌعطون أهمٌة خاصة لمصٌر
شعب هللا ككل ،وكبلم حزلٌال عن المسبولٌة الفردٌة ال ٌمثل إال اإلستثناء عن
ُ
(حزلٌال  .)20 - 10 :33 ،18 ،2 ،12 :14وأما "الحكماء" فإنهم ،دون
الماعدة
أن ٌهملوا التؤمل فً المصٌر الجماعً لشعب العهد (سٌراخ  44إلى :36 ،50
 .117حكمة  10إلى  15 ،12إلى ٌ ،)19ولون اهتمامهم األكبر إلى حٌاة األفراد .
ّ
ٌرق للبهم إزاء عظمة اإلنسان (سٌراخ  24016الى  .) 14 :17كما إزاء ضعفه
(سٌراخ  ،)11-1 :40وشعوره بالعزلة (أٌوب ،)22- 13 :19 ،30 -11 :6
وللمه " تجا 5األلم (أٌوب  ،)16 ،7والموت (جامعة  ،3سٌراخ  ،)41 :41كذلن
إزاء انطباع الفراغ الذي ٌشعر به خبلل حٌاته (أٌوب  ،17 ،121 :14جامعة :1
 ،8 -4سٌراخ  ،)14 -8 :18واضطرابه إزاء هللا الذي ٌبدو له تارة ككابن ٌفوق
إدراكه (أٌوب  ،)10وأخرى كؤنه ؼابب عنه ( .)23 - 20 30 ،23فً هذا
اإلطار ،ال ٌمكن إؼفال مسؤلة الجزاء ،والسٌما ألن المفاهٌم التملٌدٌة تمود إلى إنكار
العدالة (أٌوب  ،26 -7 :21 ،24 -22 :9جامعة .)3-2 :9 ،14 :8 ،15 :7
ولكن ال ب ّد من جهود طوٌلة ،لكً تجد المسؤلة حلّها فً اإلٌمان بالمٌامة" (دانٌال
 )3 -2 :12والحٌاة األبدٌة (حكمة  ،)15 :5بتجاوز الجزاء األرضً الذي طالما
ٌخٌب اآلمال.
3.العبللة ما بٌن الحكمة والوحً:
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لما كان "الحكماء" ٌفسحون مكانا ً هكذا رحبا ً للخبرة والتؤمل البشري ،كان من
الواضح أن ٌكون لتعلٌمهم صبؽة خاصة تختلؾ عن الكلمة" النبوٌة ،الصادرة عن
إلهام إلهً ال ٌخفى على النبً نفسه .ذلن ال ٌمنعه من إثراء العمٌدة أٌضا ،بإلمابه
على المشاكل المطروحة أمامه ضوء الكتب الممدسة التً طالما تؤملها طوٌبلً (راجع
ابن سٌراخ  .)3 -1 :39ؼٌر أنه فً األزمنة البلحمة ،تتبللى النبوة والحكمة فً
أدب الرإى ،لتعلمنا أسرار المستمبل .فإذا كان دانٌال ٌكشؾ األسرار" اإللهٌة
(دانٌال  30 -28 :2و  ،)47فإنه ٌموم بهذا ؼٌر مدفوع بحكمة بشرٌة (،)30 :2
بل ألن الروح اإللهً الذي ٌسكن فٌه ٌهبه حكمة فابمة ( 11 :5و  0)14إن حكمة
العهد المدٌم ،ذات الطابع الدٌنً ،تؤخذ هنا شكبلً ممٌزاً ،كان التملٌد العبرانً المدٌم
ٌوحً به (راجع تكوٌن ٌ .)39 -38 :41بدو الحكٌم حٌنذان وكؤنه ملهم من هللا
على ؼرار النبً.
ثالثاً :حكمة هللا
1.تجسٌد الحكمة:
ٌصل تمدٌس الحكمة عند كتبة ما بعد السبً إلى أن ٌلذ لهم ،إلبرازها بوضوح أكبر،
أن ٌجسدوها على هٌبة شخص (ذلن منذ أمثال  .)1 :14فً المحبوبة التً ٌنبؽً
البحث عنها باشتٌاق (سٌراخ  )24 -22 :14واألم الرإوم (،)27 -26 :1 4
والعروس التً تطعم خبز العمل وتسمً ماء الحكمة ( ،)32 :15والمضٌفة الكرٌمة
التً تدعو إلى مؤدبتها (أمثال  ،)6 -1 :9بعكس المرأة الماجنة ،التً لٌس بٌتها إال
رواق الموت ().1813 :9
2.الحكمة اإللهٌة:
وعلٌنا أال نفهم هذا التجسٌد كمجرد أسلوب أدبً .فلحكمة اإلنسان أصل إلهً
ٌستطٌع هللا أن ٌمنحها لمن ٌشاء ،ألنه تعالى هو الحكٌم بالذات .وعلى ذلن ٌشاهد
الكتبة الملهمون ،فً هللا ،هذه الحكمة التً منها تصدر حكمتهم .وهً كابن إلهً
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ٌوجد منذ األزل وٌدوم مدى األزل (أمثال  ،26 -22 :8سٌراخ  .)9 :24ولما
كانت الحكمة لد خرجت من فم العلً كنسمة منه أو ككلمة (سٌراخ  ،)3 :24فهً
"بخار لوة هللا وصدور مجد المدٌر الخالص ،فلذلن ال ٌشوبها شًء نجس ،ألنها
ّللا النمٌة ،وصورة جودته" (حكمة .)26 -25 :7
ضٌاء النور األزلً ،ومرآة عمل ّ
إنها تسكن فً السماء (سٌراخ  ،)7 :24تجلس على عرش هللا (حكمة  ،)4 :9وتحٌا
فً عبللة حمٌمة معه ().3 :8
3.نشاط الحكمة اإللهٌة:
لٌست هذه الحكمة مبدأ جمود .إنها تشترن فً كل ما ٌصنعه هللا فً العالم .لمد كانت
حاضرة عند الخلك وكانت تلعب أمامه (أمثال  ،31 -27 :8راجع ،20 -19 :3
مر تارٌخ الخبلص
سٌراخ  ،)5 :24وهً تواصل تدبٌر العالم (حكمة  )1 :8وعلى ّ
ٌبعثها هللا فً رسالة إلى األرض .ولمد استمرت فً بنً إسرابٌل ،وفً أورشلٌم مثل
شجرة حٌاة (سٌراخ  ،)19-7 :24مبدٌة ذاتها بشكل ،والعً فً الشرٌعة (سٌراخ
 .)34 -23 :24منذ ذان وهً تمٌم فً ألفة بٌن الناس (أمثال  ،31 :8بارون :3
 .)38 -37تلن الحكمة هً العناٌة التً تو ّجه التارٌخ (حكمة  1 :10إلى ،)4 :11
وتضمن للناس الخبلص ( .)18 :9إنها تلعب دورا ً ٌماثل دور األنبٌاء ،ملمٌة
توبٌخها على األؼرار الذٌن تعلنهم بالدٌنونة (أمثال  ،)33 -20 :1داعٌة أبناء
الطاعة للتمتع بكل خٌراتها (أمثال 21 -1 :8و  ،)36 -32والجلوس إلى مابدتها
(أمثال  ،6 -4 :9سٌراخ  .)22 -19 :24وٌعمل هللا بواسطتها كما ٌعمل بواسطة
روحه (راجع حكمة  ،)17 :9وإذن ،فبل فرق بٌن لبولها واإلنمٌاد للروح .على أن
كل هذه النصوص ،والتً لم تجعل من الحكمة شخصا ً إلهٌا ً بالمعنى الذي ٌمدمه
العهد الجدٌد ،إال أنها تتعمك فً البحث عن صمٌم سر حٌاة هللا الواحد ،وتعد لوحً
أكثر دلة.
4.مواهب الحكمة:
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لٌس من المستؽرب أن تكون هذه الحكمة للناس كنزا ً ٌفوق كل ما سواه (حكمة :7
 .)14 -7وبرا أنها هً ذاتها هبة من عند هللا ( ،)21 :8فهً الموزعة لكل
الخٌرات (أمثال  ،21 :8حكمة  :)11 :7حٌاة وسعادة (أمثال :8 ،18 -13 :3
 ،36 -32سٌراخ  ،)27 -25 :14أمان (أمثال  ،)26 -21 :3نعمة ومجد (-8 :4
 )9ؼنى وبر ( ،)20 -18 :8وجمٌع الفضابل (حكمة  ...)8 -7 :8فكٌؾ ال ٌحاول
اإلنسان أن ٌتخذها له عروسا ً ()2 :8؟ فهً التً ،فً الوالع ،تصنع أصدلاء هللا (:7
 .)28-22ال فرق بٌن معاشرتها ومعاشرة هللا نفسه .عندما سٌعمل العهد الجدٌد
على التطابك بٌن الحكمة والمسٌح .ابن هللا وكلمته ،فإنه ٌجد فً هذا التعلٌم اإلعداد
الدلٌك لوحً كامل :إن اإلنسان ،باتحاده بالمسٌحٌ ،شترن فً الحكمة اإللهٌة وٌجد
نفسه لد دخل فً عشرة حمٌمة مع هللا.
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع والحكمة
ٌ1.سوع معلم الحكمة:
ّ
ٌحث على التوبة ،إال أنه
لمد لدّم ٌسوع نفسه لمعاصرٌه بمظاهر متعددة :ظهر كنبً
أعظم من نبً (متى  ،)41 :12لدم نفسه كمسٌا ،إال أنه ال بد له من أن ٌمر بآالم
عبد الرب ،لبل أن ٌتمتع بمجد ابن اإلنسان (مرلس  ،)31 -29 :8وظهر أخٌرا ً
كمعلم ،ولكن لٌس على طرٌمة الكتبة (مرلس  .)22 - 21 :1على أن خٌر ما ٌذكر
بطرٌمة تعلٌمه ،نجده فً طرٌمة معلمً الحكمة فً العهد المدٌم :إنه عن طٌب خاطر
ٌستخدم أسلوبهم فً العبر واألمثال ،وٌمدم مثلهم لتابعٌه لواعد سلون للحٌاة (راجع
متى  .)7 :5ال ٌخطا شهود العٌان فً فراستهم ،إذا ما تعجبوا من هذه الحكمة التً
ال نظٌر لها ،والمإٌدة بصنعٍ المعجزات (مرلس  ،)2 :6وهذه الحكمة ٌبلحظها
أٌضا لولا منذ صبا المسٌح (لولا  .)52 ،40 :2وٌمدّم ٌسوع ،من جهته ،حكمته
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كموضوع مثٌر للتفكٌر" :ملكة الجنوب ...جاءت من ألاصً األرض لتسمع حكمة
سلٌمان ،وههنا أعظم من سلٌمان " (متى ).42 :12
ٌ2.سوع حكمة هللا:
ما من شن فً أن ٌسوع ،باسمه الخاصٌ ،عد تابعٌه بهبة الحكمة (لولا .)15 :21
وبعد أن رفضه جٌله ؼٌر المإمن ،ولبله ذوو الملوب المطٌعة هللٌ ،ختم تعلٌمه عن
برها جمٌع نبٌها" (لولا  35 :7أو 9
الحكمة بهذا المول العجٌب :ولكن الحكمة لد ّ
زكتها أعمالها" (متى  .)19 :11وٌنكشؾ إسلوبه بوضوح أعظم ،عندما ٌطبك على
نفسه األسلوب الذي كان ٌنسبه العهد المدٌم إلى الحكمة اإللهٌة " :تعالوا إلً" ...
(متى  ،30 -28 :11راجع سٌراخ  ،)19 :24من ٌؤتنً ال ٌرجع أبداً ،ومن ٌإمن
بً ال ٌعطش أبداً" (ٌوحنا  ،35 :6راجع  ،37 :7 ،14 :4إشعٌا .،3 -1 :55
أمثال  ،6 -1 :9سٌراخ  .)22- 19 :24تتعدى هذه النداءات ما نتولعه من حكٌم
بٌن نظرابه الحكماء ،إنها تجعلنا نستكشؾ سر شخصٌة االبن (راجع متى -25 :11
 .)//27وهذا المصد لم ٌخؾ على الرسل الذٌن ٌسمون ٌسوع فً كتبهم "حكمة هللا
( 1كورنتس  24 :1و ،)3.وذلن ألنه ال ٌشرن الناس فً الحكمة فحسب ،بل
وأٌضا ً ألنه هو بالذات الحكمة .ولذا عندما ٌتكلم الرسل عن وجوده السابك عند
اآلبٌ ،ستخدمون األلفاظ نفسها التً كانت تستخدم فٌما مضى لتعرٌؾ الحكمة
اإللهٌة :أو بكر كل خلٌمة ،وصانع الخلك (كولسً  ،17 -15 :1راجع أمثال :8
 ،)31 -22ضٌاء مجد هللا وصورة جوهره (عبرانٌٌِن  ،3 :1راجع حكمة :7
 .)2625إن اإلبن هو حكمة اآلب كما هو أٌضا ً كلمته (ٌوحنا  .)3 -1 :1كانت هذه
الحكمة الشخصٌة مجربة فً هللا ،وإن كانت تسوس العالم ،وتو ّجه التارٌخ ،ولد
ظهرت بطرٌك ؼٌر مباشر فً الشرٌعة وفً تعلٌم " الحكماء" .أما اآلن فمد ظهرت
فً ٌسوع المسٌح .وهكذا فً شخصه ،تبلػ كل نصوص العهد المدٌم الحكمٌة هدفها
النهابً.
ثانٌاً :حكمة العالم والحكمة المسٌحٌة
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1.رذل حكمة العالم:
فً اللحظة التً تتجلّى فٌها "الحكمة" على هذا الوجه األسمى ،تتجدد الدرامة التً
تحولت حكمة هذا العالم إلى حمالة ،منذ تجاهلت هللا
سبك األنبٌاء وأبرزوا معالمهاّ .
ً (رومة  1 ،22- 21 :1كورنتس  .)2 1 :1ولد بلؽت ألصى جنونها عندما
الح ّ
"صلب الناس رب المجد " ( 1كورنتس  .)8 :2من أجل ذلن ،فمد رذل هللا حكمة
الحكماء هذه ( ،)20 -1 9 :3 ،20 -19 :1ألنها حكمة " دنٌوٌة بشرٌة شٌطانٌة"
(ٌعموب  .)15 :3فحتى ٌسخر هللا بها ،جزم أن ٌخلّص العالم بجهالة الصلٌب (1
كورنتس  .)25 -17 :1ولذا عندما ٌكرز المبشرون بإنجٌل الخبلص ،،فهم ال
ٌحتاجون إلى الحكمة البشرٌة ،أو الثمافة ،أو جمال األسلوب ( 1كورنتس ،17 :1
 :)5 -1 :2إن حمالة الصلٌب ال تحتمل الؽش وال اإللتباس.
2.الحكمة الحمٌمٌة:
إذن ٌبلػ إعبلن الحكمة الحمٌمٌة بطرٌمة ؼرٌبة وؼٌر متولعة .فبل ٌهبها هللا للحكماء
والفهماء ،بل للصؽار (متى  .)25 :11فإذالالً للحكماء المتكبرٌن ،اختار هللا ما
ٌعتبره العالم حمالة ( 1كورنتس  .)27 :1وعلى هذا النحوٌ ،نبؽً أن نصٌر حممى
فً نظر العالم ،لكً نصٌر حكماء بحسب هللا ( .)18 :3ألن الحكمة المسٌحٌة ال
تكتسب بالجهد البشري ،بل بوحً من اآلب (متى  .)27 -25 :11وهً ،فً حد
ذاتها ،شًء إلهً ،عجٌب وخفً ،ومن المحال سبر ؼورها بالعمل البشري (1
كورنتس  ،9 -7 :2رومة  ،35 -33 :11كولسً  .)3 :2وإن كانت هذه الحكمة
لد ظهرت فً تحمٌك الخبلص التارٌخً (أفسس  ،)10 :3فبل ٌمكن منحها إال
بواسطة روح هللا ،ألولبن الذٌن ٌنمادون له ( 1كورنتس ،8 :12 ،16- 10 :2
أفسس ).17 :1
ثالثاً :مظاهر الحكمة المسٌحٌة
1.حكمة ووحً:
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ٌوجد تمارب واضح بٌن الحكمة المسٌحٌة ،كما وصفناها ،وبٌن ما جاء فً كتب
الرإى الٌهودٌة ،فهً لٌست لبل كل شًء لاعدة سلون ،بل إعبلن لسر هللا (1
كورنتس  ،)8 -6 :2وهً لمة المعرفة الدٌنٌة التً ٌطلبها بولس من هللا للمإمنٌن
(كولسً  ،)9 :1والتً ٌستطٌع هإالء أن ٌعلّموها بعضهم بعضا ً (" )16 :3بكبلم
مؤخوذ عن الروح " ( 1كورنتس ).13 :2
2.حكمة وحٌاة خلمٌة:
ومع ذلن فوجه الحكمة الخلمً ال ٌستبعد تماماً .فعلى ضوء وحً المسٌح ،حكمة هللا،
تكتسب كل لواعد السلون التً كان العهد المدٌم ٌلحمها بالحكمة بموجب هللا ملء
معناها .وتشمل هذه المواعد ال الواجبات الرسولٌة المرتبطة بالعمل فمط (1
كورنتس 10،2 :3بطرس )15 :3؟ بل وكل ما ٌتعلك بالحٌاة المسٌحٌة الٌومٌة
(أفسس  ،15 :5كولسً  .)5 :4حٌث ٌنبؽً االلتداء بسلون العذارى الحكٌمات ،ال
العذارى الجاهبلت (متى  .)121 :25وهذه اإلرشادات الخلمٌة العملٌة التً ٌختم بها
المدٌس بولس رسابله ،تموم هنا ممام تعلٌم الحكماء المدامى .وٌبدو هذا األمر
بوضوح أكثر فً رسالة المدٌس ٌعموب الذي ،بهذا الصدد بالذاتٌ ،مابل الحكمة
الكاذبة "بالحكمة التً تنزل من فوق " (ٌعموب .)17- 13:3فهذه األخٌرة تتطلّب
استمامة خلمٌة كاملة على المرء أن ٌجهد فً المطابمة بٌنها وبٌن أعماله ،مع
التماسها من هللا فً الولت نفسه كعطٌة (ٌعموب  .)5 :1هذا هو االتجاه الوحٌد الذي
ٌسمح لثمار الثمافة اإلنسانٌة باالندماج فً الحٌاة والفكر المسٌحٌٌنٌ .جب على
اإلنسان الخاطا أن ٌصلب نفسه وٌرفض حكمته المتعالٌة ،إن شاء أن ٌولد ثانٌةً فً
المسٌح .إنه إذا ما صنع ذلن سٌتخذ جهده البشري بجملته معنى جدٌداً ،ألنه ٌتم تحت
إرشاد الروح.

حمامة
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تحت اسم الجنس "حمامة" (بالعبرٌةٌ ،وناه)ٌ .جمع الكتاب الممدس أربعة أنواع
أساسٌة من الطٌور ،سواء أكانت برٌة أم ال ،وهً الٌمام والورشان والممري
والحمام .وهً الطٌر الوحٌد الذي ٌمدّمه الناس ذبٌحة فً الهٌكل .وهً تمدمة الفمراء
وٌستعمل خاصة فً طموس التطهٌر (الوٌٌن  7 :5 ،14 :1و 11وعدد ،10 :6
لولا  ،24 :2مستشهدا ً ببلوٌٌن  .)8 :12ومن هنا نفهم وجود باعة الحمام فً
الهٌكل (متى ٌ ،12 :26وحنا  .)16 ،14 :2ألؾ الٌهود عادات الحمام ،فكثٌرا ً ما
استوحوا منها الكثٌر من التشبٌهات .فمثبلًٌ ،هدر إسرابٌل كالحمام ،فً انتظار
خبلص ال ٌؤتً (إشعٌا  ،11 :59 ،14 :38ناحوم  .) 8 :2وفً بؤسهٌ ،و ّد أن
ٌطٌر إلى الصحراء (مزمور  .)8 -7 :55وتعرؾ الحمامة موالٌت الرحٌل
الموسمٌة بإدران ؼرٌزي ٌفتمر إلٌه إسرابٌل فهً تعرفه على هللا (إرمٌا .)7 :8
وتوحً هذه الرحبلت الموسمٌة تارة بالهروب نحو الجبال (حزلٌال  ،)6 :7وأخرى
بالتجمع فً الوطن (هوشع  ،11 :11إشعٌا  .)8 :60ومن جهة أخرى "فمد صار
إفرابٌم كحمامة حمماء ال لبّ لها" (هوشع ٌ )11 :7ذعر من الخطر .ولم ٌتولّؾ
ٌسوع عند أي من هذه الممارنات ،وإنّما ٌتبع أسلوب التضاد ،وٌطلب من تبلمٌذه أن
ٌكونوا حكماء كالحٌّات وودعاء كالحمام (متى  .)16 :10وأخٌراً ،ففً الكتاب
الممدس ،كما هً الحال لدى شعراء كثٌرٌن ،لد ترمز الحمامة إلى الحب .فٌرى
الحبٌب فً حبٌبته "حمامته " (نشٌد  .)2 :5 ،14 :2وٌطلك إسرابٌل على نفسه هذا
اللمب" :ال تسلم إلى الوحوش نفس حمامتن " (مزمور  .)19 :74وأثناء عماد
ٌسوعٌ ،هبط روح هللا على شكل حمامة وٌح ّل علٌه (متى  .)36 :3وال نجد تفسٌرا ً
أكٌدا ً لهذا الرمز .ال نجد هنا أكثر من احتمال فً صدد أي تنوٌه بالحمامة التً
عادت إلى نوحٍ فً السفٌنة (تكوٌن  .)12 -8 :8فبعض النماد ،إعتمادا ً على بعض
التمالٌد الٌهودٌةٌ ،طابمون بٌن الحمامة وإسرابٌل .والبعض اآلخر ،اتفالا ً مع تمالٌد
ٌهودٌة أخرى ،كانت ترى شكل حمامة فً روح هللا الذي ٌرفرؾ على وجه المٌاه
(تكوٌن ٌ ،)2 :1عتبرون أن هذا الرمز ٌوحً بالخلك الجدٌد الذي تم أثناء عماد
ٌسوع ..ولكن أال توحً باألحرى بمحبة هللا النازلة بصورة رمزٌة إلى األرض؟
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حمد
ممدمة
أوالً :إله الحمد
ثانٌاً :ممومات الحمد
1.حمد واعتراؾ:
2.حمد وترانٌم:
3.الحمد وآخر األزمنة:
ثالثاً :حمد وعبادة
رابعاً :الحمد المسٌحً
ممدمة
نمٌز فً الصبلة عادة بٌن الحمد ،والطلب ،والشكر .والوالع أن الحمد والشكر
ٌتواردان فً الكتاب الممدس ؼالبا ً من حركة واحدة للنفس ،ومن الناحٌة األدبٌة ،فً
النصوص نفسها .ذلن ألن هللا ٌبدو جدٌرا ً بالحمد على النعم التً ٌؽدلها على
اإلنسان .عندب ٍذ ٌصبح الحمد بصفة عادٌة عرفانا ً بالجمٌل وبركة .وحاالت التمابل
عدٌدة (مزمور  ،30 :109 ،31 :69 ،18 :35عزرا  .)11 :3فالحمد والشكر
ٌدفعان إلى ذات المظاهر الخارجٌة من الفرح ،وبخاصة فً طموس العبادات،
فكبلهما ٌبدٌان مجدا ً هلل (إشعٌا  ،12 :42مزمور  ،23 :50 ،24 :22أٌام :16
 ،40لولا  ،،18 -15 :17أعمال  ،18 :11فٌلبً  ،11 :1أفسس  6 :1و  12و
 ،)14بٌنما ٌعتَرؾ بعظمته .على أنه بمدر ما تدعو النصوص والمفردات إلى شًء
ٌنوه بشخصٌة هللا أكثر منه بعطاٌاه :فإنه ٌركز
من التمٌٌزٌ ،مكن المول بؤن الحمد ّ
باألكثر على هللا بل ٌذوب فٌه وهو ألرب إلى السجود ،متحوالً شٌبا ً فشٌبا ً إلى
انخطاؾ .و أناشٌد الحمد ال ترتبط عادة بإطار محدد ،وتتؽنى باهلل ألنه هللا وحسب.
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أوالً :إله الحمد
إن ترانٌم الحمد النابعة من الحماسة المتدفمة ،تكثر من األلفاظ ،فً محاولة لوصؾ
هللا وعظمته .إنها تتؽنى بطبٌة ٌهوه وعدالته (مزمور  ،)7 -6 :145وبخبلصه
(مزمور  ،)15 :71وبنجدته ( 1صموبٌل  ،)1 :2وبحبه وأمانته (مزمور ،2 :89
 ،)2 :117وبمجده (خروج  ،)21 :15وبموته (مزمور  ،):29وبعجٌب تدبٌره
(إشعٌا  ،)1 :25وبؤحكامه التً تحرر (مزمور  ،)7 :146وكل ذلن ٌتجلى بهاإه
فً عجابب ٌهوه (مزمور  ،)3 :96وفً أفعاله السامٌة والبطولٌة (مزمور :105
 ،)2 :106 ،3 -1وفً جمٌع أعماله (مزمور  ،)6 -5 :92بما فٌها معجزات
المسٌح (لولا  .)37 :19وٌرتمً اإلنسان من األعمال إلى صاحبها" :الرب عظٌم،
وجدٌر بكل تسبٌح ،ولٌس لعظمته استمصاء" (مزمور " ،)3 :145أٌها الرب الهً
لمد عظمت جداً ،جبلالً وبهاء لبست" (مزمور  ،1 :104راجع  2صموبٌل ،22 :7
ٌهودٌت  .)13 :16وتتزنم األناشٌد باس ِ ّم الرب العظٌم (مزمور ،2 :145 ،4 :34
إشعٌا  .)1 :25وحمدنا هلل إنما ٌعنً تعظٌمنا إٌاه (لولا ،46 :أعمال ،)46 :10
واإلعتراؾ بسموه الذي ال ٌدانى ،ما دام هو الساكن فً أعلى السموات (لولا :2
 ،)14وما دام هو المدوس .وٌنطلك الحمد من الشعور بمدسٌة هللا ،الذي ٌمؤل النفس
بهجة (مزمور  ،3 :105 ،5 :99 ،12 :97 ،5 :30را جع إشعٌا  ،)3 :6وهذا
اإلبتهاج الصافً فً الورع ٌحمل على االتحاد العمٌك باهلل.
ثانٌاً :ممومات الحمد
1.حمد واعتراؾ:
الحمد لبل كل شًء هو االعتراؾ بعظابم هللا ..وٌتمدمه دابما ً إعبلن احتفالً ،فً
صور متنوعة وجدٌدة (راجع إشعٌا  ،5 -4 :12إرمٌا  ،7 :31مزمور ،2 :89
 ،6 :145 ،2 -1 :105 ،3 -1 :96راجع  .)13 :79وهذا اإلعبلن ٌفترض
جمهورا ً ٌكون على أهبة للتجاوب واألتحاد :إنها جماعة األبرار (مزمور 23 :22
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و  ،26راجع  ،)1 :33إنها الملوب المستمٌمة ،إنهم المتواضعون الذٌن ٌستطٌعون
إدران عظمة هللا وإنشاد الحمد له (مزمور  )17 -16 :66 ،3 :34 ،5 :30ال
األؼبٌاء (مزمور  .)7 :92وٌنطلك الحمد من االتصال باهلل الحً ،فٌولظ اإلنسان
كله (مزمور  )6 -2 :108 ،8 :57وٌموده نحو تجدٌد حٌاته .وفً سبٌل تسبٌح هللا
ٌلتزم اإلنسان التزاما ً كلٌاً ،فإذا كان التسبٌح حمٌمٌا ً وال ٌنمطع (مزمور ،2 -1 :145
 ،2 :146أعمال  .)8 :4فهو بمثابة تف ّجر حٌاة :فلٌس الموتى الذٌن هبطوا إلى ممر
األموات ،وإنما األحٌاء وحدهم ٌستطٌعون أن ٌحمدوا هللا (مزمور ،10 :30 ،6 :6
 ،18 -17 :1 15 ،13 -1 :88إشعٌا  ،18 :38بارون  ،17:2سٌراخ 27:17
 .)28لمد حفظ العهد الجدٌد لمشاعر االعتراؾ بعظمة هللا هذه المكانة السابدة فً
الحمد .فحمد هللا على الدوام ٌكمن أوالً فً إعبلن عظابمه حولنا بحفاوة وعلى نطاق
واسع (متى  ،31 :9لولا  ،38 :2رومة  ،9 :15مزمور  ،50 :18عبرانٌٌن :13
 ،15راجع فٌلبً ).11 :2
2.حمد وترانٌم:
الحمد ٌنبع من التعجب واإلنبهار فً حضرة هللا .فهو ٌفترض فً النفس أن تكون
منبسطة ومؤخوذة :ولد تعبر عن شعورها بصرخة أو هتاؾ فرح (مزمور  2 :46و
 .)4 :98 ،...1 :95 ،17 -16 :89 ،2 :8، 6ومن حٌث إنه ٌجب أن ٌكون فً
العادة مفهوما ً من الجماعة ،فهو ٌتحول بٌسر وهو ٌنمو ،إلى ترنٌم ونشٌد مصحوبٌن
بالموسٌمى فً أؼلب األحٌان وحتى بالرلص (مزمور  ،3 -2 :33راجعٍ مزمور
 1 ،6 :98أٌام  .)5 :23إن الدعوة إلى الؽناء كثٌرا ً ما ترد فً بداٌة الحمد (خروج
 21 :15إشعٌا  ،10 :42مزمور  ،...1 :105راجع إرمٌا  .)13 :20ومن بٌن
األلفاظ الممٌزة والؽنٌة الواردة فً مفردات الحمد ،نجد كلمة  hillelالعبرٌة ،التً
ترجمتها بالفرنسٌة  louerولد وردت فً المزامٌر بالبلتٌنٌة لفظة(  laudateمثبلً
فً مزامٌر  .)13 ،117 ،113وفً أؼلب الحاالت ٌكون موضوع الحمد أو سببه
واضحا ً صرٌحاً ،وأحٌانا ً ال ٌكون كذلن ،إذ ال ٌستند التسبٌح إال على ذاته :تلن هً
الحال خاصة فً الهتاؾ "هللوٌا أي "هللواٌ -اه" ،ومعناه " سبحوا ٌهوه " .عرؾ
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العهد الجدٌد ذاته ألفاظا ً جدٌدة للتعبٌر عن الحمد المرنّم ،مع التركٌز تارة ً على
الترنٌم (فً الٌونانٌة  aido:رإٌا  ،)3 :15 ،3 :14 ،9 :5وتارة على مضمون
النشٌد (فً الٌونانٌة  hymneoمتى  ،30 :26أعمال  ،)25 :16أو على العزؾ
على الموسٌمى (بالٌونانٌة  pssallo :رومة  ،9 :15مزمور 1 ،50 :18
كورنتس  .)15 :14ؼٌر أنه فً نص كالوارد فً أفسسٌ ،19 :5بدو أن هذه
األلفاظ المختلفة تتوارد متوازٌة .ومن جهة أخرى فً الترجمة السبعٌنٌة لفظة
hillelمترجمة فً أؼلب األحٌان ، aineoالتً نصادفها فً العهد الجدٌد و
بخاصة عند لولا (لولا  13 :2و ،53 :24 ،37 :19 ،20أعمال -8 :3 ،47 :2
).9
3.الحمد وآخر األزمنة:
ٌخص الكتاب الممدس إسرابٌل أوالً بمهمة الحمد .وهً نتٌجة طبٌعٌة لكون الشعب
المختار هو المستفٌد من الوحً ،وبالتالً هو الوحٌد الذي ٌعرؾ هللا الحك .ما فٌما
بعد فالحمد أخذ شٌبا ً فشٌبا ً ٌصطبػ بالعالمة .فالوثنٌون أٌضا ً ٌشاهدون مجد ٌهوه
ولدرته ،وهم مدعوون إلى أن ٌضموا أصواتهم إلى صوت إسرابٌل (مزمور
 0)117إن مزامٌر الملكوت لها معنى خاص فً هذا الصدد (مزمور  3 :96و -7
 .)4 -3 :98 ،1 :97 ،8ولٌس فمط شعوب األرض باسمها مدعوة إلى االنتباه
النتصارات هللا ،كما فً العودة من السبً ،بل الطبٌعة ذاتها تشارن فً هذه الملحمة
"إشعٌا  ،10 :42مزمور  ،148 ،8 :98دانٌال  . 90 - 51 :3فالطابع العالمً
ٌُع َد عدته لؤلزمنة األخٌرة .فهذا الحمد الذي أنشدته جمٌع الشعوب بعد الرجوع من
السبً ،ما هو إال فاتحة للحمد العظٌم الممبل الذي سٌنمو "على مدى األجٌال " .إن
أناشٌد العهد المدٌم ترمز ممدما ً إلى النشٌد األبدي ٌوم ٌهوه الذي ٌبدأ إنشاده اآلن مع
أنه دابما ً مرتمباً .وإن " األناشٌد الجدٌدة " فً كتاب المزامٌر ال بد وأن تجد صداها
األخٌر فً " النشٌد الجدٌد " بكتاب الرإٌا (رإٌا ).3 :14 ،9 :5
ثالثاً :حمد وعبادة
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ٌبدو التسبٌح فً إسرابٌل مرتبطا ً دابما ً بطموس العبادة .ؼٌر أن هذه العبللة تظهر
حمٌمتها بوضوح أكثر ،مع بناء الهٌكل ،حٌث تكون شبون العبادة لابمة على تنظٌم
ألوى .إن مشاركة الشعب فً مراسٌم العبادة فً الهٌكل أصبحت أكثر حٌوٌة
وبهجة .وعندب ٍذ باألخص بمناسبة األعٌاد" السنوٌة أو لدى الساعات الكبرى من حٌاة
الشعب (تتوٌج الملن ،احتفال بنصر ،تدشٌن الهٌكل ،الخ )...كانت تتوافر كل
عناصر الحمد :الجماعة الملتبمة ،الحماسة التً تحاول الهتافات التعبٌر عنها :آمٌن،
هللٌلوٌا ( 1أٌام  ،36 :16نحمٌا  ،6 :8راجع  ،)13 :5البلزمات " :ألن حبه ٌدوم
إلى األبد( " ...مزمور  ...:136عزرا  ،) :3عطر ،البخور ،الموسٌمى،
واألؼانً ...لذلن فعلى األرجح لمواجهة احتٌاجات حمد العبادة فمد وضع العدد
الكبٌر من المزامٌر واألؼانً الموزعة اآلن فً مجموعة مزامٌرنا ،ولكننا نجدها
بصورة أكثر تمٌٌزا ً فً المجموعات التملٌدٌة الثبلث" :الهلل الصؽٌر" (مزمور
 113إلى  ،)118و"الهلل الكبٌر" (مزمور  ،)136و"الهلل األخٌر" (مزمور 146
إلى  .)150وفً الهٌكل ٌصاحب نشٌد المزامٌر خاصة"  todahذبٌحة الحمد "
(راجع الوٌٌن  2 ،30 -29 :22 000 12 :7أٌام  ،)16 :33وهً ذبٌحة سبلمٌه
تتبعها وجبة" ممدسة مشمولة بالفرح الكبٌرٌ ،جري تناولها فً ملحمات الهٌكل .وفً
األوساط المسٌحٌة ٌكون الحمد أٌضآ حمدا ً ظاهراً .والرجوع إلى مماطع أعمال
الرسل و الرسابل (أعمال 1 ،47 46 :2كورنتس  .26 :14أفسس ٌ )19 :5ذ ّكر
بمحافل المراسٌم الطمسٌة لدى المسٌحٌٌن األولٌٌن .وكذلن الحال فً وصؾ العبادة
والحمد السرمدي مما ٌرد فً كتاب الرإٌا.
رابعاً :الحمد المسٌحً
ٌظل التسبٌح فً تداوله األساسً كما هو بٌنما ٌنتمل من العهد المدٌم إلى العهد
الجدٌد .فً ِ أنه ٌتمٌز بالطابع المسٌحً أوالً ألن ،ما ٌحر ِكه هو عطٌة المسٌح.
بمناسبة ظهور المدرة الخبلصٌة فً المسٌح .هذا هو المعنى فً تسبٌح المبلبكة
والرعاة فً المٌبلد (لولا  14 - 13 :2و  )20كما فً تسبٌح الجموع بعد إتمام
المعجزات (مرلس  ،37 -36 :7لولا  .)37 :19 ،43 :18بل هذا هو المعنى
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األساسً لعبارة "هوشعنا" فً ٌوم الشعانٌن (راجع متى  ،17 - 16 :21مزمور
 ،)32 :8وكذلن فٌما ٌتعلك بنشٌد الحمام فً كتاب الرإٌا (راجع رإٌا  .)3 :15إن
بعض أجزاء من األناشٌد األولٌة .المحفوظة فً الرسابل ،تردد صدى هذا الحمد
المسٌحً الموجه إلى هللا اآلب الذي سبك وكشؾ عن سر التموى ( 1تٌموتاوس :3
 )16والذي سٌبعث عودة المسٌح ( 1تٌموتاوس  .)16 -15 :6إله حمد ٌعترؾ
بسر المسٌح (فٌلبً  ...5 :2كولسً  ،)...15 :1أو سر الخبلص ( 2تٌموتاوس :2
 ،)13 -11وٌصبح هكذا أحٌانا ً إعترافا ً حمٌمٌا ً باإلٌمان وبالحٌاة المسٌحٌة (أفسس
 .)14 :5إن حمد العهد الجدٌد المابم على عطٌة المسٌح ،هو مسٌحً أٌضا ً بمعنى
أنه ٌصعد إلى هللا مع المسٌح وفً المسٌح (راجع أفسس ،)21 :3إنه حمد بنوي فً
أثر صبلة المسٌح ذاتها (راجع متى  ،)25 :11حمد موجه مباشرة إلى المسٌح
شخصٌا ً (متى  ،9 :21أعمال  ،17 :19عبرانٌٌن  ،21 :13أعمال  .)9 :5وعلى
كل فمن الحك أن نإكد أنه منذ اآلن ٌكون الرب ٌسوع هو حمدنا .فالحمد الذي ٌنمو
انطبللا ً من الكتاب الممدس كان ٌنبؽً أن ٌظل دابما ً فعبلً أساسٌا ً فً المسٌحٌة ،كفٌبلً
بالتناؼم مع الصبلة الطمسٌة ،وانطبللات لفظة " هللٌلوٌا " ،وابتهاالت " المجد لآلب
" مما ٌلهب النفوس خبلل صلواتها ،إلى حد االستحواذ علٌها واصطفابها " للتسبٌح
بمجد هللا( ،راجع أفسس).12: 1

حمل هللا
1.عبد الرب:
2.حمل الفصح:
3.الحمل السماوي:
ممدمة
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تجد فً كثٌر من كتب العهد الجدٌد أن المسٌح ٌمثل بالجمل (ٌوحنا ،أعمال1 ،
بطرس وخاصة الرإٌا) وٌؤتً هذا التصوٌر من العهد المدٌم على اتجاهٌن مختلفٌن.
1.عبد الرب:
عندما كان إرمٌا النبً ٌعانً اضطهاد أعدابه ،أخذ ٌشبه نفسه "بحمل ٌساق إلى
الذبح" (إرمٌا  .)19 :11وطبمت هذه الصورة فٌما بعد على عبد الرب الذي ،إذ
كان مزمعا ً أن ٌموت لٌكفر عن خطاٌا شعبهٌ ،ظهر "كشاة سٌك إلى الذبح ،وكحمل
صامت أمام الذٌن ٌجزونه -ولم ٌفتح فاه " (إشعٌا  .)7 :53وهذا النص إذ ٌبٌن
تواضع العبد وخضوعه ،كان ٌنبا على أحسن وجه عن مصٌر المسٌح ،على نحو
ما لام فٌلبّس بتفسٌره إلى خصً ملكة الحبش (أعمال  .)35 -31 :8وٌرجع
أصحاب األناجٌل إلى هذا النص عندما ٌوضحون أن المسٌح "ظل صامتا ً " أمام
المجلس (متى  ،)63 :26وأنه لم ٌجب بٌبلطس بشًء (ٌوحنّا  .)9 :19ومن
ٌنوه بذلن ،عندما ٌشٌر ،بحسب اإلنجٌل
المحتمل أن ٌكون ٌوحنا المعمدان أٌضا ً ّ
الرابع ،إلى ٌسوع لاببلً " :هوذا حمل هللا الذي ٌحمل خطٌبة العالم " ( ،29 :1راجع
اٍشعٌا  7 :53و  ،12عبرانٌٌن ).28 :9
2.حمل الفصح:
عندما لرر هللا أن ٌخلص شعبه األسٌر لدى المصرٌٌن ،أمر العبرانٌٌن بؤن تذبح كل
أسرة منهم حمبلً صحٌحاً ،ذكراً ،حولٌا ً (خروج  ،)5 :12وتؤكله لٌبلً ،وتنضح بدمه
عضادتً بابها .بفضل هذه العبلمة ٌفتدٌهم مبلن الهبلن عندما ٌؤتً لٌضرب كل
المصرٌٌن .وأثرى التملٌد الٌهودي هذا التملٌد األول ،وأضفى لٌمة فدابٌّة على
أبكار
ّ
دم الحمل "بسبب دم عهد الختان ،وبسبب دم الفصح ،لد خلصتكم من مصر"
(بٌركٌه ر .ألٌعازر  ،29راجع مٌخٌلته ،مفسرا ً خروج  .)12إنه بفضل دم حمل
الفصح لد افتدى هللا العبرانٌٌن من عبودٌة مصر ،فؤمكنهم أن ٌصبحوا " شعبا ً ممدّسا ً
" و" مملكة أحبار " (خروج ٌ )6 :19ربطهم باهلل مٌثاق عهد وتحكمهم شرٌعة
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موسى .إن التملٌد المسٌحً لد رأى فً المسٌح "حمل الفصح الحمٌمً " (أنافورة
لدّاس الفصح فً الطمس البلتٌنً) ،ودوره الفدابً ٌوضحه التعلٌم الخاص
بالموعوظٌن ،وهذا ما نستشفه من رسالة بطرس األولى التً ٌتردّد صداها فً
كتابات المدٌّس ٌوحنا وفً الرسالة إلى العبراٌٌٌن .إن المسٌح هو الحمل ( 1بطرس
ٌ ،19 :1وحنّا  ،29 :1رإٌا  )6 :5الصحٌح (خروج  ،)5 :12أي ببل عٌب وال
دنس ( 1بطرس ٌ ،19 :1وحنا ٌ 1 ،46 :8وحنا  ،5 :3عبرانٌٌن  )14 :9الذي
ٌفدي البشر بثمن دمه ( 1بطرس ،19 -18 :1رإٌا  ،10 -9 :5عبرانٌٌّن 12 :9
  0)15إنه لد افتداهم هكذا من " األرض " (رإٌا  ،)3 :14ومن العالم " الشرٌرالمستسلم للفساد نتٌجة عبادته لؤلصنام ( 1بطرس  14 :1و )3 -2 :4 ،18
وٌمكنهم من اآلن فصاعدا ً تجنب الخطٌبة ( 1بطرس ٌ ،16-1 5 :1وحنا ،29 :1
لٌكونوا "مملكة األحبار " الجدٌدة و"األمة الممدسة" الحك (1
ٌ 1وحنا ّ )9 -5 :3
بطرس  9 :2و ،10رإٌا  ،10 -9 :5راجع خروج  ،)6 :19ممدمٌن إلى هللا عبادة
روحٌة ،نابعة من حٌاة العٌب فٌها ( 1بطرس  ،5 :2عبرانٌبن  .)14 :9لد ترن
المإمنون ظلمات الوثنٌة لٌسٌروا فً شر ملكوت هللا ( 1بطرس  )9 :2وذلن ٌعتبر
بمثابة خروج من الناحٌة الروحٌة .و بما أنهم ،بفضل دم الحمل (رإٌا  )11 :12لد
لهروا الشٌطان الذي كان ٌمثّله فرعون ،فٌمكنهم أن ٌرتلوا "نشٌد موسى ونشٌد
الحمل " (رإٌا  109 :7 ،3 :15و  1 ،17-14راجع خروج  )15هذا النشٌد
الذي ٌع َ
ظم أمر خبلصهمٌ .رجع التملٌد الذي ٌرى فً المسٌح حمل الفصح الحمٌمً،
إلى بدء المسٌحٌّة ذاتها .فٌحث بولس الرسول مإمنً كنٌسة كورنتس على أن
ٌعٌشوا كفطٌر فً الطهارة والحك ،بما أنه "لد ذبح حمل فصحنا وهو المسٌح" (1
كورنتس  .)7 :5وال ٌعرض الرسول هنا تعلٌما ً جدٌدا عن المسٌح -الحمل ،ولكنه
ٌستند إلى تمالٌد طمسٌّة خاصة بالفصح المسٌحً ترجع إلى ما لبل تحرٌر رسالته
أي لبل سنة  .57فإذا أخذنا بعٌن االعتبار الترتٌب الزمنً الذي ٌتبعه ٌوحنا نرى أن
حادث موت المسٌح ذاته هو أساس هذا التملٌد .لد أسلم ٌسوع للموت عشٌة عٌد
الفطر (ٌوحنا  14 :19 ،28 :18و )31أي ٌوم تهٌبة الفصح ،بعد الظهر (:19
 ،)14فً الساعة ذاتها التً تفرض الشرٌعة ذبح الحمبلن فً الهٌكل .وبعد موته ،لم
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ٌكسر الجنود سالٌه مثلما كسروا سالً المصلوبٌن اآلخرٌن ( .)33 :19وٌرى
اإلنجٌلً فً هذه الوالعة تطبٌما ً لشرٌعة طمسٌة بشؤن الحمل الفصحً (،36 :19
راجع خروج ).46 :12
3.الحمل السماوي:
وإذا احتفظت الرإٌا أساسٌّا ً بموضوع المسٌح ،الحمل الفصحً (رإٌا ،)10 -9 :5
فمد ألامت تعارضا ً أ ّخاذا ً بٌن ضعؾ الحمل المذبوح والمدرة التً ٌملده إٌاها ارتفاعه
حرر
إلى السماء .إن المسٌح حمل هللا فً موته الفدابً ،ولكنه فً نفس الولت أسد ّ
بانتصاره شعب هللا ،أسٌر لوات الشر ( .)11 :12 ،6 -5 :5وإذ هو ٌشارن هللا
حالٌا ً فً عرشه ( 1 :22و  )3وفً تمبل عبادة الكابنات السماوٌة ( 8 :5و :7 ،13
 ،)10ها هوذا لد تملد سلطة إلهٌة .فهو الذي ٌنفذ أحكام هللا ضد الكفار ( )...1 :6و
ٌولعهم ؼضبه فً الرعب ( )16 :6وهو الذي ٌمود الحرب " اإلسكاتولوجٌة ض ّد
صبه نصره " ملن الملون ورب األرباب " (،14 :17
لوات الشر المتحالفة ،و ٌن ّ
ّ
 .)...16 :19ولن ٌعود إلى وداعته األولى ،إال عندما ٌحتفل بعرسه مع أورشلٌم
فٌتحول الحمل حٌنذان إلى
السماوٌة ،التً ترمز إلى الكنٌسة ( 7 :19و )9 :21 ،9
َ
راع لٌمود المإمنٌن نحو ٌنابٌع ماء الحٌاة التً تمنح السعادة السماوٌة (،17 :7
راجع).4 :14 -

حنان
ممدمة
1.حنان هللا:
2.حنان هللا فً المسح وبه:
3.حنان هللا فً المسٌحً وبه:
ممدمة
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"ر ِحم" وهو مستودع الجنٌن ،وهً
األحشاء (بالعبرٌة "راحامٌم") اسم جمع مفرده ِ
تعنً الحنان :حنان األمهات على ثمرة أحشابهن ( 1ملون  ،)26 :3وحنان بنً
البشر جمٌعهم على فلذة أكبادهم أو ألربابهم (تكوٌن  ،)30 :43وال سٌما حنان هللا
نفسه على مخلولاته.
1.حنان هللا:
هللا فً الوالع هو أب (مزمور  )13 :103وأم (إشعٌا )13 :66 ،15 -14 :49
وحنا نه ،الذي ٌفوق حنان البشر سمواً ،خبلّق بنٌن ٌحبلون على صورته (تكوٌن :1
ً (دانٌال  ،)18 :9ساهر على الدوام (هوشع
 ،)3 -1 :5 ،26وهو حنان مجان ّ
 ،8 :11إرمٌا  ،2 0 :31إشعٌا  ،)15 :63ؼٌر محدود (إشعٌا  ،7 :54بارون :2
 ،27سٌراخ  ،)3 :51ال ٌنفذ (مزمور  ،10 :77نحمٌا  1 9 :9و  27و،) 31
جدٌد كل صباح (مرابً  ،)23 -22 :3أمٌن ال ٌتؽٌر (مزمور  ،6 :25لولا :1
 ،)50نحو الجمٌع دون استثناء (سٌراخ  ،12 :18مزمور  ،)9 :145وخاصة نحو
المحرومٌن أكثر من ؼٌرهم .والٌتامى (هوشع  .)4 :14أخٌرا ً هو حنان لادر على
جمع شمل المإمنٌن األمناء حتى ما بعد الموت ( 2مكابٌٌن  .)29 :7إن هذا الحب،
الذي ال ٌُعٌمه شًءٌ ،ظهر بشتى ألوان الخٌرات (إشعٌا  ،)7 :63بهبة الحٌاة
(مزمور  77 :119و  )156والخبلص ،واإلعتاق من العبودٌة (تثنٌة ،3 :30
زكرٌا  ،)16 :1بل و باالختبارات التهذٌبٌة (مرابً  ،32 :3حكمة  .)9: 11على
أنه فوق كل ذلن ،الصفح "هو الذي ٌظهر حنان الرب ؼٌر المحدود ،ورحمته"
(إشعٌا  ،7 :55دانٌال  .)9 :9فكل خاطا ،سواء أكان الشعب بجملته (هوشع :2
 ،)25أم الفرد (مزمور ٌ ،)3 :51ستطٌع بل ٌنبؽً له وعلى الدوام ،أن ٌعتمد على
هذه الجودة المذهلة ،بالتؤكٌد ال لٌخطا أكثر (سٌراخ  ،)74 :5بل لٌعود لآلب الذي
ٌنتظره (مزمور  ،8 :79لولا " .)20 :15هللا رحٌم ورإوؾ" ،ذلن هو اللمب
األول الذي ٌتمسن به هللا ،والذي سٌعترؾ له به ،بعد الخروج ( ،)6 :64فً كل
من التثنٌة ( ،)31 :4والمزامٌر (،)8 :145 ،4 :111 ،8 :103 ،1 5 :86
واألنبٌاء (ٌوبٌل ٌ ،13 :2ونان  ،)2 :4ومن ثم فإن صفة "رحٌم " التً لم تطبك
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مرة واحدة ،على سبٌل االستثناء (مزمور  ،)4 :112هً صفة
على اإلنسان إال ّ
مخصصة هلل (راجع مزمور  .)5 :116 ،38 :78فٌستطٌع المإمن أن ٌستند إلى
سٌده استناد الطفل إلى أمه (مزمور  ،)131وهذا المولؾ النبوي سٌكون مولؾ
ٌسوع ،الذي فٌه وبه ٌظهر تماما ً حنان هللا.
2.حنان هللا فً المسح وبه:
ففً ٌسوع لد ظهر صبلح هللا (لولا  ،78 :1تٌطس  ،)74 :3وفٌه لد أظهر أبو
المراحم ذاته 2( .كورنتس  ،3 :1رومة  ،)1 :12وهو الذي أعطانا ،بمٌامة ابنه،
عربون لٌامتنا ،أسمى شهادة لحنانه (أفسس 1 ،6-4 :2بطرس  .)3 :1فٌسوع ،فً
الوالع ،ال ٌتمتع بالحنان اإللهً فحسب ،بل وٌجعل من ذلن الحنان حنانه الذي
ٌفٌضه علٌنا :وهو نظٌر هللا إزاء لطٌعه البابس (حزلٌال ٌ ،)6 :34شعر بالحنان
تجاه الخراؾ الجابعة لئلنجٌل (مرلس  ،)34 :6جوعها للخبز ( ،)2 :8وتؤخذه
الشفمة تجاه المحرومٌن أكثر من ؼٌرهم :البرص (مرلس  ،)4 :1والعمٌان (متى
 ،)34 :20واألمهات الثكالى واألخوات الحزٌنات (لولا ٌ ،13 :7وحنا .)33 :11
إن حنان ٌسوع ،مثل حنان هللا ،ال ٌتعب وال ٌك ّل ،فٌنتصرعلى الخطٌبة ،وٌصل إلى
حد الصفح عن أكثر الناس بإساً :أعنً الخطؤة (لولا ).34 :23
3.حنان هللا فً المسٌحً وبه:
إن هللا ٌرٌد أال ٌُدخل حنانه فً للب البشر (زكرٌا  ،9 :7مزمور  1 :112و ،4
سٌراخ  .)7-1 :28ولما كانوا أعجز من أن ٌحصلوا على هذا الحنان بذواتهم ،فإنه
تعالى ٌهبهم إٌاه (زكرٌا  )10 :12كهبة خطوبة (هوشع  ،)21 :2فً العهد الجدٌد،
المختوم بدم ٌسوع .وإذ أصبح حنان هللا حنان ابن هللا الذي صار بشراً ،فإنه ٌمكنه
من ذلن الحٌن أن ٌصٌر حنانا ً للبشر الذٌن ُولدُوا ثانٌةً أبناء هللا فً ٌسوع .فلٌس
للمدٌس بولس إال رؼبة واحدة :أن نصبح مشاعر المسٌح مشاعره (فٌلبً ،8 :1
فلٌمون  .)20ولذا فبل عجب ،إن دعا المسٌحٌٌن لكً "ٌلبسوا األحشاء الرحٌمة"،
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أحشاء هللا وأحشاء ابنه (كولسً  ،12 :3أفسس  ،32 :4راجع  1بطرس .)8 :3
ٌتكلم اإلنجٌلٌون فً المعنى ذاته ،فٌمولون :إن إؼبلق األحشاء دون اإلخوة ،أكرم
من محبة اآلب (ٌ 1وحنا  .)17 :3ورفض الصفح عن المرٌب ٌمابله رفض صفح
هللا لنا (متى  .)35 -23 :18فإن على أبناء هللا جمٌعهم أن ٌمتدوا بؤبٌهم السماوي
(لولا  ،)36 :6بؤن ٌكون لهم للب مثل للبه ،كله شفمة وحنان نحو المرٌب (لولا
 20 :15و  ،)31أي نحو جمٌع بنً البشر ،دون استثناء ،على نحو محبة السامري
الصالح المثالٌة ،ولم تكن عاطفٌة فحسب ،بل إٌجابٌة أٌضا ً (لولا  .)33 :10إنهم
على هذا النحو فمط ٌندمجون فً حركة الحنان اإللهً ،الذي ٌؤتٌهم من عند اآلب،
ٌسوع المسٌح ،بفضل روح المحبة (فٌلبً  ،)1 :2وهو ٌرفعهم نحو السعادة التً ال
نهاٌة لها ،بالتفوق على الخطٌبة والموت ،طبما ً للرجاء الذي تُعبر عنه صبلة
اإلفخارستٌا ،الواردة فً كتاب المداس البلتٌنً "أما نحن الخطؤة ،الذٌن نضع رجاءنا
فً رحمتن (حنانن) التً ال تفنى وال تبلى"

حٌاة
ممدمة
أوالً :الخبر الٌومً
1.فً مجرى الحٌاة الٌومٌة:
2.الخبر هبة هللا:
ثانٌاً :الخبز فً العبادة
ثالثاً :خبز الكلمة
ممدمة
لوة له (مزمور ،)15 - 14 :103
إن الخبر ،الذي وهبه هللا لئلنسان ،هو مصدر ّ
ووسٌلة أساسٌة للحٌاة لدرجة أن العوز إلى الخبز ٌرادؾ الحرمان من كل شًء
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(عاموس  ،6 :4راجع تكوٌن  .)20 :28ولذلن ففً الصبلة التً ٌعلمها المسٌح
لتبلمٌذهٌ ،بدو الخبز شامبلً لكل الهبات التً نحن فً احتٌاج إلٌها (لولا ،)3 :11
وباإلضافة إلى هذا فلمد اتخذه السٌّد المسٌح عبلمة ألعظم هباته لنا (مرلس :14
).22
أوالً :الخبر الٌومً
1.فً مجرى الحٌاة الٌومٌة:
ٌمٌّم الكتاب الممدس كل حالة بما ٌضفٌه من طعم للخبز .فإن المتؤلم والذي ٌشعر بؤن
هللا نسٌه ٌؤكل خبز "الدموع" والكرب "والرماد" (مزمور :101 ،6 :79 ،4 :41
 ،10إشعٌا  ،)20 :30أما المبتهج فٌؤكل عٌشه فً هناء (جامعة  .)7 :9وٌمال عن
الخاطا إنه ٌؤكل خبز النفاق والكذب (أمثال  )17 :4وعن الكسول إنه ٌؤكل خبز
الكسل (أمثال  .)27 :31ومن جهة أخرى ،فالخبز لٌس ضرورٌا للحٌاة فمط ،بل
هو وسٌلة للمشاركة .فكل مؤدبة تفترض تجمعاً ،بل شركة ،وأكل الخبز بشكل منتظم
مع شخص ما معناه أننا اتخذناه صدٌما ً بل حبٌبا ً (مزمور ٌ -1 :41وحنا .)18 :13
ٌحول خبز كل فرد إلى خبز لعابر السبٌل المرسل
فإن واجب الضٌافة ممدس وهو ّ
من هللا (تكوٌن  ،5 :18لولا  .)11 ،5 :11ومنذ السبً خاصةٌ ،إكد الكتاب
الممدّس على ضرورة التسام الخبز مع الجابع ،فتجد التموى الٌهودٌة هنا أفضل
تعبٌر عن المحبة األخوٌة (أمثال  ،9 :22حزلٌال  -7 :18و  " 16أٌوب :31
 ،17إشعٌا  ،7 :58طوبٌا  .)16 :4وعندما ٌوصً بولس الرسول أهل كورنتس
بؤن ٌجمعوا الهبات من أجل "المدٌسٌن" ،فإنه ٌذكر الجمٌع بؤن كل الهبات وأولها
الخبز هً من هللا ( 2كورنتس  .)1 .-9وفً الكنٌسة المسٌحٌةٌ ،شٌر "كسر الخبز"
إلى طمس األفخارستٌا حٌث ٌتم تمسٌم الخبز لصالح الجمٌع :فٌصبح جسد المسٌح
المصدر األساسً لوحدة الكنٌسة (أعمال  1 ،42 :2كورنتس ).17 :10
2.الخبر هبة هللا:
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ن هللا بعد أن خلك اإلنسان (تكوٌن  ،)29)29 :1ومرة أخرى بعد الطوفان (،)3 :9
ٌمدم له ما ٌصلح ألن ٌكون طعاما له ،وعلى اإلنسان الخاطا أن ٌوفّر لنفسه الموت
الضروري ( ،بعرق وجهن تؤكل خبزاً" ( .)19 :3ومن ثم تؤخذ فترات المحط
والوفرة طابع الرمز :فالوفرة بركة من هللا (مزمور  ،15 :131 ،25 :36أمثال
 .)11 :12أما المحط فعماب للخطٌبة (إرمٌا  ،17 :5حزلٌال  ،17 -1 64مرابً
 .)12 :2 ،11 :1فعلى اإلنسان أن ٌلتمس بتواضع خبزه من هللا وأن ٌنتظره بثمة.
وفً هذا الصدد ،تؤخذ رواٌات تكثٌر الخبز معناها .فالمعجزة التً صنعها ألٌشاع
( 2ملون  )44 -42 :4تعبّر عن فٌض العطاء اإللهً" ،سنؤكل وٌفضل عنا".
وتعطٌنا الرواٌة اإلنجٌلٌة درسا ً أساسٌا ً فً الثمة المتسمة بالتواضع وباستعارتها من
المزمور  78العبارة" :فؤكلوا كلهم حتى شبعوا" (متى  ،37 :15 ،20 :1 4راجع
ٌوحنا  ،)12 :6تشٌر إلى " خبز األلوٌاء" ،الذي أشبع به هللا شعبه فً البرٌة .وفً
نطاق التفكٌر هذاٌ ،دعو ٌسوع تبلمٌذه إلى طلب الخبز الٌومً (متى  ،)11 :6شؤن
األبناء الذٌن ٌنتظرون بثمة كل شًء من أبٌهم السماوي (راجع متى  .)23 :6وٌعبر
الخبز أخٌرا ً عن أسمى عطٌة فً األزمنة األخٌرة ،سواء لكل واحد بصفة خاصة
(إشعٌا  )23 :30أو فً الولٌمة المسٌانٌة المعدة للمختارٌن (إرمٌا  .)12 :31إن
الطعام الذي أخذه ٌسوع مع بعض أخصابه ٌشٌر إلى الولٌمة اإلسكاتولوجٌة (متى
 ،)19 :11والسٌّما إلى المابدة اإلفخارٌستٌة حٌث ٌعطً المسٌح لتبلمٌذه الخبر
الذي هو جسده .عطٌة هللا الحمٌمٌة (لولا ).19 :22
ثانٌاً :الخبز فً العبادة
1.تعطً الشرٌعة الكهنوتٌة أهمٌة كبرى "لخبز الوجوه " الموضوع فً الهٌكل
على مابدة مع األوانً الخاصة للسكب ( 1ملون  2 ،48 :7أٌام  1 ،11 :13راجع
خروج  .)30 -23 :25وٌرجع تارٌخ هذه التمدمة ( 1صموبٌل  )7 -5 :21إلى
عهد لدٌم .ولعلها أثر الشعور الدٌنً المدٌم الذي كان ٌمدم الطعام لآللهة .أما عند
إسرابٌل الذي ٌرفض إلهه أي طعام (لضاة  ،)16 :13فتصبح هذه األرؼفة رمز
الشركة بٌن هللا وشعبه المإمن .وستكون من نصٌب الكهنة (الوٌٌن .2.)9-5 :24
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ٌدخل " خبز البواكٌر" ضمن تمدمة عٌد األسابٌع (الوٌٌن  .)17 :23وعبارة "
ٌحمل إلى بٌت الرب " تظهر ّ
أن باكورة األرؼفة تعنً االعتراؾ بالجمٌل نحو هللا،
شؤنها فً ذلن شؤن كان طمس البواكٌر (راجع خروج  ،16 :23و  .)19وفً
ترجمة هذه الباكورة للكاهن بطبٌعة الحال باعتباره ممثل هللا (الوٌٌن ،20 :23
راجع حزفٌال  ،30 :44عدد  ،)13 :18كذلن نرى فً تمدمة الخبز والخمر التً
لام بها الملن -الكاهن -ملكٌصادق تمدمة شكر هلل الخالك( .تكوٌن .3.)20-18:14
منذ ألدم الموانٌن ،كان لربان الفطر ٌصاحب كل الذبابح (خروج :34 ،18 :23
 )25وكان ٌشكل ؼذاء إسرابٌل خبلل أعٌاد الربٌع ( .)18 :34 ،1 5 :23وكان
الخمٌر مستبعدا ً من التمدمات الطمسٌة (الوٌٌن  ،)11 :2ربما ألنه كان ٌرمز فً
نظرهم إلى الفساد .وعلى كل حال ،عندما الترن عٌد الفطٌر الراعً بعٌد الفصح،
أصبح استخدام الفطٌر مرتبطا ً بالخروج من مصر .كان علٌه أن ٌذكر بالرحٌل
المفاجا الذي لم ٌسمح باختمار العجٌن (خروج  8 :12و 11و  .)39وربما ٌرجع
أصل هذا الطمس إلى عادة تنتمً إلى الحٌاة البدوٌة ،ولد عدل اإلسرابٌلٌون عنها فً
حٌاة االستمرار فً كنعان .ولد أضٌؾ بعد ذلن إلى هذا الطمس فكرة التجدد :فإن
الخمٌرة المدٌمة ٌنبؽً أن تختفً ( .)15 :12وٌستعٌر المدٌس بولس التشبٌه نفسه
لٌحث المعمدٌن على الحٌاة ة " الجدٌدة" ( 1كورنتس  .)8 -7 :5إن استخدام الخبز
فً العبادة ٌصل إلى لمته فً اإلفخارستٌا :فبعد ما كان ٌسوع الخبز مستعمبلً
السري ،بتكرار هذا
حركات طمسٌة (متى ٌ ،)19 :14ؤمر رسله ،أثناء العشاء
ّ
العمل الذي بواسطته جعل من الخبز جسده الذبٌح وسر وحدة المإمنٌن ( 1كورنتس
).26 -23 :11 ،22 -16 :10
ثالثاً :خبز الكلمة
ند إعبلن النبً عاموس عن زمن الرجوع إلى كلمة هللا (ٌ ،)11)11 :8مارن الخبر
ّ
المن) .وفٌما بعد ،عند اإلشارة إلى الولٌمة
بالكلمة (راجع تثنٌة  3 :8بالنسبة إلى
اإلسكاتولوجٌةٌ ،تكلم األنبٌاء والحكماء عن الخبز الذي ٌشٌر إلى كلمة هللا الحٌة
(إشعٌا  ،)3-1 :55وهً الحكمة " اإللهٌة نفسها (أمثال  ،6 -5 :9سٌراخ :24
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 ،22 -19راجع  ،)31 :15وبالنسبة إلى ٌسوع أٌضاًٌ ،شٌر الخبز إلى الكلمة
اإللهٌة التً ٌجب أن تكون جوهر ؼذابنا الٌومً (متى  .)4 :4ور ّدا ً على راؼب فً
تناول الطعام فً ملكوت هللا (لولا ٌ ،)15 :14جٌب ٌسوع بمثل المدعوٌن للولٌمة،
الذي ٌرمً لبل كل شًء إلى لبول الشخص ورسالته .وحٌن ٌروي مرلس معجزة
تكثٌر الخبز فً إطار تعلٌمً ،فهو ٌنوه بؤن هذه األرؼفة ترمز فً الولت نفسه إلى
كلمة ٌسوع وجسده المبذول عن الجمٌع (مرلس  .)34 -30 :6وبحسب المدٌس
ٌوحناٌ ،علن ٌسوع عن معنى هذه المعجزة بتصرٌحه بؤنه الخبر الحمٌمً (ٌوحنا :6
 .)33 -32أو ٌمدم نفسه أوالً على أنه " الكلمة" التً ٌجب اإلٌمان ،بها (-35 :6
 .)47وألن هذه " الكلمة " المتجسدة تمدم نفسها ذبٌحةٌ ،حتّم اإلٌمان بضرورة
الشركة فً هذه الذبٌحة فً طمس اإلفخارستٌا ( .)58 -48 :6وباعتبار الخبز ؼذاء
ضرورٌا ً وهبة من هللا ،حتى فً شكله العادي ،فالمإمن الذي ٌطلبه من ربه كل ٌوم،
ٌمكنه أن ٌعنً به ،مع نمو اإلٌمان ،الكلمة اإللهٌة وشخص المخلّص نفسه الممدم
ذبٌحة وهو خبز السماء الحمٌمً وخبز الحٌاة ال ّحً والمحًٌ ( 32 :6و 35و).51

ختى
1.معنى الختم واستخدامه:
2.ختم الرب:
1.معنى الختم واستخدامه:
لٌس الختم حجرا ً ثمٌنا ً منموشا ً بفن فحسب (سٌراخ  ،)65 :32بل إنه رمز للشخص
(تكوٌن  ،)18 :38وعبلمة سلطته( .تكوٌن  1 ،42 :4 1مكابٌٌن  .)15 :6ولذلن
فكثٌرا ً ما تثبته بحلمة ال نتخلى عنها إالّ لداعٍ خطٌر ((حجاي  23 :2راجع إرمٌا
 .)24 :22فالطابع الذي ٌولع المرء علٌه بخاتمه ٌشهد بؤن شٌبا ً ٌخصه (تثنٌة :32
 ،)34وإن إشارة بذلن صدرت منه ( 1ملون  ،)8 :21وأن أحد ممتلكاته محظور
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دخوله (دانٌال .)10 :14 :فالطابع الممهور بخاتمه هو إذا ً تولٌعه المإذن بصحة
السرٌة ،كما هً الحال بالنسبة
وثٌمة (إرمٌا  ،)10 :32وأحٌانا ً ٌسبػ علٌها لونا ً من
ّ
ملؾ مدموغ بالشمع األحمر ال ٌملن أحد أن ٌمرأه إال من ٌحك له أن ٌفض
إلى
ّ
الخاتم ( 1إشعٌا ) .11 :29
2.ختم الرب:
أ) إن خاتم الرب رمز شعري لسلطانه على مخلولاته وعلى التارٌخ ،فهو ٌستطٌع أن
ٌختم على الكواكب (أٌوب  ،)7 :9فٌعم اللٌل الحالن .وٌختم كتاب " مماصده (رإٌا
سوى الحمل الذي ٌتمم تدابٌر هللا.
 1 :5إلى  .)108فبل ٌستطٌع أحد أن ٌفض سره
َ
وهللا ٌختتم الخطاٌا ،بمعنى أنه ٌضع لها حداً ،سواء الخطاٌا الفردٌة (أٌوب :14
 ،)17أو المعاصً الجماعٌة (تثنٌة  .)24 :9وفً هذه الحالة األخٌرة ٌختم فً
الولت نفسه "النبوءة " بمعنى أنه ٌضع لها حدا ً بتحمٌمها.

ختاٌ
العهد المدٌم
1.الختان عبلمة انتماء إلى جماعة:
2.الختان عبلمة العهد:
3.ختان الملب:
العهد الجدٌد
1.ممارسة الختان:
2.الختان الروحً:
العهد المدٌم
1.الختان عبلمة انتماء إلى جماعة:
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وتمارس الختان شعوب كثٌرة ،وهو مرتبط عامة بالدخول فً زمرة البالؽٌن ،أو فً
ّ
سن الزواج .وال ب ّد أن ٌكون بنو إسرابٌل لد اتخذوه بمثابة عادة لدٌمة :فهو ٌظهر
فً نصوص طابعها لدٌم جداً ،تشٌر إلى استخدام السكاكٌن الحجرٌة (خروج :4
ٌ ،26 -24شوع  ،)9 :5ومع ذلن فهو ال ٌبدر فرضا ً ممررا ً إلزاما ً فً أي من
النصوص المدٌمة حمٌمة .فهو والع لٌس محل نماش أو تبرٌر .على أنه من دواعً
"الخجل " لئلنسان أن ٌكون ؼٌر مختون (ٌشوع  ،9 :5تكوٌن  .)14 :34ولذا
ٌشعر بنو إسرابٌل حٌال الملؾ دابما ً بالنفور (لضاة  1 ،3:14صموبٌل  26 :17و
 1 ،36أٌام  ،4 :10حبموق .16 :2 :حزلٌال  ،)9 -7 :44أي إن ؼٌر المختون
فً نظرهم لٌس فً الحمٌمة إنسانآ ،فالختان هو أوالً رتبة طمسٌة تفٌد إالنتماء إلى
جماعة.
2.الختان عبلمة العهد:
وهذه الرتبة الطمسٌة لها مع ذلن بالضرورة معنى دٌنً :إنهم ٌُختنون بنا ًء على أمر
من هللا (ٌشوع  ،)2 :5أو تفادي الؽضبه (خروج  .)24 :4وتمطع خظوة حاسمة فً
هذا الصدد ،عندما تصٌر هذه الرتبة ،فً األدب الكهنوتً بنوع خاص ،العبلمة"
الجدٌة للعهد ،التً ٌجب على كل إسرابٌلً ذكر أن ٌحملها فً جسده ،منذ الٌوم
الثامن لوالدته .والدم المراق إذ ذان (راجع خروج )26 :4سٌحصل ؼالبا ً (على
األلل فً الٌهودٌة البلحمة) اسم " دم العهد" .الختان الذي ٌرجعونه إلى إبراهٌمم،
أبً الشعب (تكوٌن  ،)4 :21 ،14 -9 :17والمعلن للشرٌعة (الوٌٌن  ،)3 :12هو
الشرط الذي ال بد منه إلمكان االحتفال بالفصح ،حٌث ٌعلن بنو إسرابٌل أنهم شعب
مختار خلصه هللا (خروج  44 :12و  . )48لد حظر من جانب السلطة الوثنٌة فً
زمن االضطهاد ( 1مكابٌٌن  ،)48 :)48 :1ولكنه سٌصبح عبلمة بالذات الختٌار
المذهب الٌهودي .البعض سٌحاولون إخفاءه ( 1مكابٌٌن  .)15 :1فً حٌن سٌمارسه
اآلخرون آخرون بإجرابه على أبنابهم ،مع تعرٌض حٌاتهم للخطر ( 1مكابٌٌن :1
بالموة على المتردّدٌن ( 1مكابٌٌن ).46 :2
 2 ،60مكابٌٌن  ،)10 :6وسٌفرضونه ّ
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3.ختان الملب:
كان بنو إسرابٌل إذ ذان معرضٌن لئلعتماد بؤنه ٌكفً أن ٌكونوا مختونٌن ،حتى
ٌتمتعوا بوعود العهد واألرجح أن إرمٌا كان أول من ذكرهم بؤن الختان بالجسد،
الذي ٌمارسه كثٌر من الشعوب ،لٌس له فً حد ذاته أٌة لٌمة (إرمٌا  ،)24 :9وأن
ما ٌجدر االهتمام به هو إزالة الملفة من الملوب (إرمٌا  ،)4 :4طبما إلستعارة
مستخدمة فً حاالت أخرى عدٌدة ( ،10 :6الوٌٌن  .)23 :19و ٌعلن كتاب التثنٌة
النداء نفسه بختان الملب ،أي بمحبة الرب وحده ،و بالمحبة األخوٌة (تثنٌة -12 :10
 .)22وفً التملٌد الكهنوتً نفسه صدى لهذا التعلٌم (الوٌٌن  ،41 :26حزلٌال :44
 .)9 -7وختان الملب هذا ،الذي ٌعجز بنو إسرابٌل عن تحمٌمه ،سوؾ ٌعطٌه هللا فً
ٌوم " الخبلص" :وٌختن الرب إلهن للبن ...لتحب الرب إلهن ...لكً تحٌا " (تثنٌة
 .)6 :30وسوؾ ٌح َدد بولس بحك خبلل هذا الخطاب نفسه ( ،)14-12 :30إعبلن
الخبلص بواسطة النعمة واإلٌمان( ،رومة ).8 -6 :10
العهد الجدٌد
1.ممارسة الختان:
إن ٌسوع ،شؤنه شؤن المعمدان ،لد اختن (لولا  .)2 1 :2 ،59 :1ولد كان أوالً
(متى  ،)//24 :15أسوة بتبلمٌذه " ،فً خدمة المختونٌن " (رومه  .)8 :15إال أن
إنجٌله كان ال ب ّد من أن ٌُعلن أٌضا لؤلمم " (رومة  ،)12 -9 :15وكان هذا التوسع
مدعاة ً لتعرض على بساط البحث مشكلة ممارسة الختان :تُرى ،هل من الواجب أن
ٌُطالب الجمٌع بالرتبة الدالة على اإلنتماء إلى ذرٌة ابراهٌم؟ وكما ٌحدث كثٌراًّ ،
فإن
اإلجابة العملٌة كانت لد سبمت النظرٌة .فمد كانت المعمودٌة تمنح للوثنٌٌن الذٌن
ٌهتدون ،هنا وهنان ،دون أن ٌُفرض علٌهم الختان (أعمال  .)11-10ورؼم الضؽط
من جانب بعض المسٌحٌٌن الذٌن من أصل ٌهودي ،أصدر مجمع أورشلٌم لراره
بالتصدٌك على الخزٌة التً كانوا ٌتصرفون بها من لبل بالنسبة إلى الخنان (أعمال
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صرح بها خبلل وحً لبطرس (أعمال  .)47-45 :15هذا
 " )15والتً كان ُ
المرار الذي ٌكون لد اعتبر كتدبٌر مناسب لمبلبساته (تسهٌل دخول الوثنٌٌن الذٌن
ٌنفرون من عمل ٌعتبرونه نوعآ من البتر) كان ٌحمل فً الوالع ممصدا تعلٌماً .ولد
اتفك أن أوضحه بولس بمناسبة أزمة مماثلة فً ؼبلطٌة .أجل ،إن الوثنً ؼٌر
المختون ٌحٌا بعٌدا ً عن هللا (راجع كولسً  ،)13 :2ولكنه إذا ما اختتن ،وجب علٌه
احتمال ثمل كل الممارسات الممررة فً الشرٌعة ،التً ال ٌستطٌع فً الوالع إتمامها
(ؼبلطٌة  :)13 :6وعلٌه فهو ٌتعرض للهبلن .أكثر من ذلن ،فإن ربط الخبلص
بالختان ،معناه عدم إعطاء أي وزن للوعد الذي ناله ابراهٌم مجانا ً من هللا لبل أن
ٌختن :والختان الذي ورد فٌما بعد ،لٌس مصدراً ،بل تصدٌما للبرارة المكتسبة أوالً،
بفضل الوعد واإلٌمان (ؼبلطٌة  ،29 -6 :3رومة  .)12 -9 :4وإن ذلن معناه
فوق كل اعتبار آخر ،إبطال صلٌب " المسٌح الذي ٌخلصنا بتحمٌك هذا الوعد
المجانً (ؼبلطٌة ).12 -11 :5
2.الختان الروحً:
والنداء النبوي ،الداعً إلى "ختان الملب " ،بفضل التصدٌك داخلٌا ً على الرتبة
الخارجٌة ،سٌُنفذ من اآلن فصاعدا ً بصورة أخرى ،عن طرٌك تخطً التمٌٌزات
العنصرٌة التً كان الختان ٌفترض وجودها " .فبل لٌمة للختان وال للملؾ ،فً
المسٌح ٌسوع ،وإنما المٌمة لئلٌمان العامل بالمحبة "( ،ؼبلطٌة  .)6 :5فما ٌعتد به،
هو " أن ٌكون اإلنسان خلما ً جدٌدا ً " (ؼبلطٌة " .)15 :6وأن ٌحفظ وصاٌا هللا " (1
كورنتس  .)19 :7ومن ثم فبل أهمٌة للحالة التً كنّا علٌها عندما دُعٌنا .فاإلٌمان
ٌبرر المختونٌن ،كما ٌبرر ؼٌر المختونٌن ،ألن هللا هو إله الجمٌع (رومة -29 :3
 .)30إن المسٌح " هو كل شًء وفً كل شًء" (كولسً  .)11 :3والوالع مع أنَ
معنى .فالمإمنون ٌمكنهم أن
الرتبة الطمسٌة لد ألؽٌت " إال أن اللفظ ما ٌزال له
ً
ٌصرخوا" :إنما نحن ذوو الختان ،ألن عبادتنا عبادة بروح هللا " (فٌلبً .)3 :3
وبهذا الععك تت ّم النداءات البنوٌة :إن الختان الحمٌمً ،والخفً ،و الروحً ،و
الباطنً (رومة  ،)29 -28 :2لن ٌصنع بعد ٌد بشر (كولسً  .)11 :12إن مثل
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هذا الختان الروحً ٌكون واحدا ً مع المعمودٌة (العماد) ،التً تجعل المإمن شبٌها ً
"بختان المسٌح" ،فتحدث فً المع َمد "خلع الجسد البشري خلعا ً كلٌاً" (كولسً :2
 ،)12 -11لجعله ٌحٌا مع المسٌح إلى األبد.

خزي
أوالً :حاالت الخزي
1.الخزي والهزٌمة:
2.الخزي والعري:
3.الخزي والعمم:
4.الخزي وعبادة األوثان:
ثانٌاً :البار ولد خلّص من الحزي
1.عن طرٌك هللا ،وعن طرٌك المسٌح:
2.عن طرٌك المحبة األخوٌة:
أوالً :حاالت الخزي
إن األلفاظ الدالة على الخزي لٌس لها فً الكتاب الممدس من مدلول مالها تماما ً فً
لؽتنا (الفرنسٌة) .إنها تتصل عن لرب بمفهوم الخذالن أو اإلنخداع " .فالسموط على
األرض ،أو التعري ،أو التمهمر ،أو التواجد العدٌم الفابدة :كلها أوضاع ممٌزة
للخزي ،إال أن هذا اإلحساس ٌتسع فٌشتمل فً الكتاب الممدس ،على كل أنواع األلم.
هكذا فإن محنة المجاعة ذاتها (حزلٌال  )30:36سٌعبَر .عنها بلفظ العار و بالنسبة
مرأى من أآلخرٌنٌ ،جلب له من
إلى إنسان الكتاب الممدس ،كل عذاب ٌعٌشه على
َ
جهنم حكم دٌنونة وبالتالً ٌتصل بالخزي .ولذلن فإن مفهومً الخزي والدٌنونة
ٌكونان فً الؽالب مترابطٌن ،فالدٌنونة هً اللحظة ،التً ،فً سٌاق هذه الحٌاة كما
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وفً نهاٌتها ،خبلل هذه الحٌاة تكشؾ فٌهاللجمٌع على الضون اإللهً بطبلن أمل أو
صحته.
1.الخزي والهزٌمة:
كان هنان اعتماد ،بعلم الجمٌع ،على نجدة خارجٌة ،أو مخطط ،أو سبلح ،وال تلبث
أن تتوارى أو تحجب أو تظهر عدٌمة الجدوى .وعند الفشل ٌذهب ماء الوجه مما
ٌتٌح للناس أن ٌهزأوا أو ٌضحكوا .وعلٌه فإن مفهوم الخزي ٌتصل ،اتصال
المتضادٌن بمفهوم التوكل (مزمور  6 -4:22بالعبرٌة " ٌثك فً ") ،واألمل،
البار
واإلٌمان الواثك ،وهذا ما ٌفسر التوسع فً استخدام لفظ الخزي .ونحن نعلم أن
ّ
ٌتوكل على هللا ،ولكن إذا ظهر أن توكله لم ٌؤت بجدوى ،استحوذ علٌه الخجل من
هنا كان اإلنسان ٌضرع إلى هللا تكراراً ،طالبا ً منه بؤال ٌخزى (مزمور ،3 -2 :25
 ،...6 :22راجع إشعٌا  .)23 :49وبالعكس ،عندما ٌتحطم توكله الزاٌؾ مثل
سرون ،مظهرٌن فً دٌنونة
فرعون (إشعٌا  )53 :30 ،5 :20أو األصنام ،وهم ٌتك ّ
عدمهم ،حٌنبذ ٌخجل األؼبٌاء ،لخٌبة أملهم وخزٌهم معا ً (إشعٌا ..)29 :1
و"سٌرتدّون إلى الوراء بالخزي" (إشعٌا  ،17 :42مزمور )4 :70 ،11 :61
وسٌموم خزٌهم ؼالبا ً فً مشاهدتهم (انتصار ذلن الذي كانوا ٌظنون أنهم لد رأوه
(حكمة  )31 :5 ،20 :2أو سوؾ ٌرونه ٌوما ً مخزٌا ً (مزمور)26 :35
2.الخزي والعري:
إن الخزي من اإلنسان الذي ال ٌرتدي لباسا ً (تكوٌن ٌ )23 :9دخل ضمن األمور
السرٌة التً ترجعها لصة الفردوس إلى الخطٌبة األولى .إنها لمسة الضمٌر بالعزلة
الناشبة عندما ٌخت ّل العرؾ والنظام ،فتكون التعرٌة من اللباس نوعا ً من الخزي ٌمع
ّ
ؼٌرهن ،على سبٌل العماب( ،حزلٌال  .29 :23إشعٌا :47
على بنات إسرابٌل أو
).3 -1
3.الخزي والعمم:
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ٌبرر وجوده .ولو بثمرة واحدة ،أمام اآلخرٌن ،فذان ٌكون فً حالة خزي
كان من ال ّ
وعار .تلن هً ،فً الدرجة األولى ،حالة ،المرأة التً ال تلد (لولا  25 :1تكوٌن
 ،)23 :30كما أٌضا ً حالة التً تظل وحٌدة ال زوج لها (إشعٌا ).1 :4
4.الخزي وعبادة األوثان:
إن لفظ خزي هو على وجه التمرٌب بمثابة اسم علم خاص بالصنم (بعل2 :
صموبٌل  8 :2بالعبرٌة) ألن هذا هش ووهم ،كذب وعمم (حكمة  ،11 :4إشعٌا
 ،)19 0 44 ،24 -23 :41فً حٌن أن توجٌه النظر نحو وجه هللا ٌنمذ من
الخزي (مزمور ).6 :34
ثانٌاً :البار ولد خلّص من الحزي
1.عن طرٌك هللا ،وعن طرٌك المسٌح:
فٌتحول الناس عنه (إشعٌا  ،3 :53حكمة  ،4 :5مزمور
البار،
ٌنمض الخزي على
ّ
ّ
ّ
ّ
البار
ولكن
 ،)8 :69وٌجعلونه هو والخزي واحدا ً (مزمور،)25 :109 ،7 :22
ّ
ٌجعل وجهه مثل الحجر (إشعٌا  ،7 :50راجع لولا  .)51 :9وٌستخدم العهد الجدٌد
كثٌر الفظ "ال تخز" وأشباهه فً معنى ٌشمل الرؼبة اإلٌجابٌة فً اإلٌمان وبالتالً
معرض للعار (متى -11 :5
فً العمل وفً الكبلم دون خشٌة الخزي .إن المإمن ّ
 ،)12ولذلن ٌجب أن ال ٌخجل ال من ٌسوع وال من كبلمه (لولا  .)26 :9إن
المدٌس بولس ال ٌخجل من اإلنجٌل (رومة  ،16 :1راجع  2تٌموتاوس  :)8 :1ولو
كان ال ٌزال ٌنتظر الدٌنونة التً سوؾ تجعل أمله ٌتحمك كامبلً .إال أنه ٌتمسن
بثبات بهذا األمل ،وٌعمل ،و ٌتكلم بموجبه .هذا االستعداد ٌطلك علٌه بالٌونانً لفظ
parresiaأي الجرأة أو التؤكٌد (والبعض ٌترجمه بالفخر أو عزة النفس) فً الكبلم
وفً العمل ،لدى اإلنسان المحرر من الخزي باإلٌمان .إنه فً اإلٌمان بٌسوع ٌنبذ
الخزي" :وإنً أتولع وأرجو أال أخزى ،بل أكون جرٌبا ً فً كل أمر ،لٌتحد المسٌح
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دابما ً فً جسدي " (فٌلبً  .)20 :1فٌسوع بالفعل هو أول من استخؾ بالعار
(عبرانٌٌن )2: 12
2.عن طرٌك المحبة األخوٌة:
لؽة المدٌس بولس بشؤِن الخزي ؼنٌّة بشكل مدهش ،وتثبت أهمٌتها فً إحساس
الرسول المرهؾٌ .حس بولس ،على نحو أناس العهد المدٌم ،بالناحٌة اإلجتماعٌة فً
كل محنة ( 1كورنتس  ،)13 :4فبفضلها سٌختبر المحبة عند الذٌن لن ٌزدروا به
ي جزء من جزء آخر (1
(ؼبلطٌة  .)14 :4فالكنٌسة جسم ٌجب أن ال ٌخجل فٌه أ ّ
كورنتس ٌ :)23 :12حمل بولس عار المسٌح (عبرانٌٌن  )26 :11الذي حمل
عارنا ولم ٌخجل من أن ٌدعونا إخوته ( :)11 :2هذا هو األساس لهذا المفهوم عند
المحبة ،وتلن تكون الماعدة فً شؤن من لد نتعرض إلحتمارهم (رومة ).10 :14

خصوبة
ممدمة
أوالً :الدعوة إلى الخصوبة
1.األمر والبركة:
2.حماٌة منابع الحٌاة:
3.شرابع وأناشٌد:
ثانٌاً :بحثا ً عن ذرٌة
ثالثاً :الخصوبة فً المسٌح
ٌ1.سوع المسٌح واألجٌال البشرٌة:
2.حٌاة إٌمان وخصوبة بتولٌة:
3.خصوبة الكنٌسة:
ممدمة
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إن هللا ،الذي ٌفٌض امتبلإه خصوبة تتَجاوز كل حد ،لد خلك آدم على صورته ،على
صورة ابنه الواحد ،الذي مع ذلن ٌستنفد هو وحده الخصوبة اإللهٌة واألبدٌة.
وتحمٌما ً لهذا السر ،فاإلنسان وهو ٌتولى نمل الحٌاة ،إنما ٌنمل عبر الزمان ،صورته
الخاصة ،فٌبمى على هذا النحو حٌا ً على مدى األجٌال".
أوالً :الدعوة إلى الخصوبة
منذ بدء األزمنة ٌتردد دون انمطاع نداء الخالك" :إنموا واكثروا! " ،فبالخلٌمة تمؤل
األرض.
1.األمر والبركة:
البركةّ ،التً بعد أن تؽلؽلت
إن هللا إذ ٌدعوٌ ،مد بالوسٌلة اإلستجابة .وذلن هو معنى
ِ
فً األشجار والحٌوانات ،تإهل الرجل والمرأة "لخلك" كابنات على صورتهما .ولذا
فإن فرح الخصوبة ٌجعل حواء ،أم األحٌاء ،تهلل ساعة ولدت والدتها األولى،
فتمول" :لمد رزلت ولدا ً من لدن ٌهوه" (تكوٌن  .)1 :4إن كتاب التكوٌن هو تارٌخ
أجٌال بنً اإلنسان :أنساب ،حكاٌات ،موالٌد مشتهاة وأخرى صعبة أو ؼٌر ممكنة،
مشارٌع زواج ،مسابمة حمٌمٌة فً الوالدة ،أشبه بسمفونٌة تضاعؾ اإلبتبلؾ
األساسً الذي وضعه الرب فً فجر الزمان .إن الرب تد ّخل فً هذا التارٌخ
بالبركات ،التً فضبلً عن أرض المٌعاد .تنبا بذرٌة تعادل كثرتها نجوم السماء،
والرمل الذي على شاطا البحر" (تكوٌن  .)17 :22وٌكون األمر على هذا النحو
بالنسبة أٌضا ً إلى أورشلٌم ما بعد السبً ،التً ترى أبناءها ٌؤتون نحوها من بعٌد
(إشعٌا  4 :60 ،31 :54 ،21 :49و ).4 :62 ،15
2.حماٌة منابع الحٌاة:
ثمة رواٌتان تبٌنان ،ضمن تعالٌم أخرى ،االحترام الواجب أن تحاط به مصادر
الحٌاة .ال بجوز للمرء أن ٌنظر إلى عورة أبٌه وإن كان سكران ،تحت طابلة العماب
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باللعنة (تكوٌن  )27 -20 :9وهللا بنفسه ٌتد ّخل عندما ٌهدد حجر نساء اآلباء .ألن
سارة ورفمة هما جدتا الشعب المختار إسرابٌل :كٌؾ ٌتجرأ فرعون (تكوٌن :12
 )20 -12أو أبٌملن (تكوٌن  )13 -7 :26 ،20على خلط أعمالهما البشرٌة بعمل
هللا؟ وإن كان أونان ،فً أنانٌتهٌُ ،حول مجرى زرعه وٌمنعه من دفع الحٌاة ،فهو
الذي ٌفمد الحٌاة (تكوٌن ).10 -8 :38
3.شرابع وأناشٌد:
المحرمات :لواعد
وتؤتً الشرٌعة بدورها لتحمً الخصوبة البشرٌة بإعبلن بعض
ّ
خاصة بمفرزات حٌض المرأة (الوٌٌن )18 :20؛ حماٌة الشابات والمخطوبات
(تثنٌه  ،)29 -23 :22جزاءات خاصة عن بعض األفعال (مثل تثنٌة -11 :25
 .)12حتى ولو كانت هذه المواعد ،وهً على األرجح سابمة لموسى ،لد استمدت
من محرمات بحكم الؽرٌزة ،إال أنه ٌإخذ بها مجددا ً وتُوجه تبعا لحماٌة خصوبة
بارن ثمرة بطنن"
الشعب المحتار .وتمرر الشرٌعة" :إذا أطعت أمر الرب إلهنَ ٌُ ،
(تثنٌة  .)4 :28وتردد المزامٌر بدورها جماعٌاً" :إن البنٌن مٌراث من الرب،
وثمرة البطن ثواب منه " (مزمور  ،3 :127راجع مزمور  ،3 :1 28أمثال :17
 .)6من ذلن التحٌة التملٌدٌة التً تُوجه لعروس شابة" :أنت أختنا ،كونً ألوؾ
ربوات!" (تكوٌن  ،60 :24راجع راعوت ).12 _11 :4
ثانٌاً :بحثا ً عن ذرٌة
إن حلم كل امرئ ،ولد حدته البركة اإللهة ،واشتهته أمنٌة البشر ،هو أن ٌُخلد اسمه
بعد الموت .1.تعبّر عن رؼبة الطبٌعة رواٌة هً أدعى إلى التشكٌن ،إال أنها أثارت
إعجاب التملٌد الربانً المتؤخر (تكوٌن  :)38-30 :19إن ابنتً لوط ،ولد انفردتا
مع أبٌهما فً مكان موحش ،عرضة ألن تذببل وتذوٌا دون أن تؤتٌا بثمر ،سولت
لهما النفس بؤن ٌنجبالهما من أبٌهما نسبلً دون أن ٌعلم ولصة زنا األلارب هذا ،الذي
تشجبه الشرٌعة دون ما شن (راجع الوٌٌن ٌ ،)186 :18هدؾ إلى هجو الموآبٌٌن،
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مع شًء من التمدٌر لمكر بنات حواء اللواتً أتممن على هذا النحو رؼبة الخالك.2.
وشرٌعة زواج السلفة (تثنٌة  )10-5 :25تحمً ذان الذي مات دون ذرٌة (راعوت
 5 :4و  .:)10فعلى أخً زوج أرملة لم تنجب ذرٌة ،أن ٌُمٌم له ذرٌة ،بشروط ولد
كتبت لصة راعون لتمجٌد الخصوبة ،التً تكفل النسل رؼم الموت أو السبً ،وهً
امتداد لتارٌخ تامار التً ال تتردد فً أن تبدو كبنات الهوى فً سبٌل أن تحمك
الخصوبة ،بالرؼم من أنانٌة أخً زوجها أونان ،وظلم حمٌها ٌهوذا (تكوٌن :38
 ،26راجع راعوت  ،12 :4متى  .3.)3:1ولمحاربة العمم كانوا ٌلجؤون إلى التبنً
عن طرٌك الحٌلة ،الممبولة شرعا ً إذ ذان ،المابمة على جعل الجارٌة تلد على ركبتً
سٌدتها بحٌث تعتبر هذه األخٌرة ابنا ً خاصا ً لها مولودا ً لزوجها (تكوٌن ،2:16
 )… 3:30أو مولودا ً البنته (راعوت .)17 -16 :4وال تهتم جداول األنساب كثٌرا ً
بتتبع سلسلة األجٌال " من أب إلى ابنه ،ولو كانت هبة الحٌاة بالطبٌعة تموم أساسا ً
األبوة ،إال أنهاال تستنفد معنى األبوة ،ألن البركة اإللهٌة ال تنتمل برباط الدم
على
ّ
فمط .فعندما ٌمص علٌنا كتاب التكوٌن كٌؾ انتشر الناس على األرض ،فمد ٌجعل
سبلسل األنساب من رجل واحد أبالمدٌنة أو أمة :فٌرمً المإلؾ إلى الشعور أنه عند
منشؤ الشعوب ،لم ٌكن ثمة تكاثر من ذرٌة واحدة فمط ،بل وكان هنان أٌضا ً هجرات
وزٌجات وتحالفات وؼزوات .ولذا ٌمكن التوسع فً مفهوم سبللة العنصر بإضفاء
الروحٌة علٌها :ففً ذرٌة إبراهٌم سٌؤتً بعض المهتدٌن فٌنضمون إلى صفوؾ
السبط صاحب االمتٌاز .وعلى هذا النحو ،التارٌخ الكتابً هو أوالً سبللة أنساب،
وطبما لهذه النظرة فً الوجودٌ ،كون توجٌه اإلنسان كله نحو المستمبل ،نحو " َمن "
ٌنبؽً أن ٌؤتً .ذلن هو معنى الدافع الذي ؼرسه الخالك فٌه :لٌس فمط حتى ٌمتد
شماإه ،ولكن لكً ٌشاهد ٌوما ً فً "ابنه اإلنسان" ،صورة هللا الكاملة.
ثالثاً :الخصوبة فً المسٌح
ولمد ظهرت هذه الصورة فً ٌسوع المسٌح ،الذي ال ٌبطل الرؼبة فً الخصوبة ،بل
ٌكملها بإعطابها معناها الكامل.
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ٌ1.سوع المسٌح واألجٌال البشرٌة:
بحسب العهد المدٌمٌ ،كمل تارٌخ اإلنسان فً ذرٌته (راجع تكوٌن ،10 :11 ،1 :5
 ،)...19 :25وٌتجه التارٌخ بؤسره فً للك نحو المستمبل الذي فٌه سٌتحمك الموعد.
فٌسوع لٌس له نسل بحسب الجسد ،ولكن له جدود وذرٌة روحٌة.أ) ٌؤتً المسٌح فً
ختام التارٌخ الممدسس ،فً ملء األزمنة (ؼبلطٌة  .)4 :4وطبمالحساب رإٌوي
بكتاب أخنوخٌ ،فتتح ٌسوع األسبوع السابع ،أسبوع المس ٌِا ،منذ بدء دعوة ابراهٌم.
فربما لصد متى هذا التصور فً سرده  14 ×3جٌبلً ٌتشكل منها نسب المسٌح
(متى  . )17 -1 :1وٌجًء ٌسوع بصفته الوارث النهابً ،الذي كانت األجٌال
تنتظره منذ عصور طوٌلة.ب) ٌحمك المسٌح الشمولٌة العالمٌة ،التً شرع العهد
المدٌم فً رسم خطوطها األولى ،فٌتخلل نسب المسٌح ،أسماء ألربع نساء لسن
زوجات آلباء ،بل ؼرٌبات ،أو أمهات لد أصبن فً ظروؾ ؼٌر شرعٌة :تامار
(تكوٌن  .)38وراحاب (ٌشوع  .)11 :2وراعوت (راعوت )12 :12 ،16 .1
وبتشاج ( 2صموبٌل  .)3 :11فالمسٌح زهرة إسرابٌل ،له بٌن أسبلفه جدود
ٌربطونه بؤصل ؼٌر ٌهودي ،وؼٌر بار مما ٌجعله ورٌثا ً فً الولت نفسه لمجد البشر
و خطٌبتهم .إن فً ذلن تنالضا ً بٌن الخصوبة بحسب الجسد ،وبٌن أمومة كلٌة
الطهارة ،إلهٌة ،هً العذراء التً تلد بموة الروح المدس.جـ) المسٌح هو ؼاٌة
التارٌخ ،ألنه آدم ،الجدٌد ،الذي ٌروي متى "عناصر أصله " (متى  ،1 :1وتكوٌن
 .)1 :5فمد تحمك المستمبل ،من اآلن فصاعدأ ،فً ذان الذي كان عتٌدا ً أن ٌؤتً.
والماضً ٌجد فٌه معناه .فٌسوع ٌحمك فً والدة روحٌة ،نمبلً أرضً البركات هللا.
فٌما إسرابٌل ٌنمو بوالدة أبناء بشر ،كان جسد المسٌح ٌنمو بالوالدة الروحٌة ألبناء
هللا.
2.حٌاة إٌمان وخصوبة بتولٌة:
ٌر ٌسوع من المناسب أن ٌجدد وصٌة كتاب التكوٌن بشؤن واجب الخصوبة .وهو
لم َ
إذ ٌنفصل عن التملٌد الٌهودي ،الذي ٌباهر" :بؤن عدم اإلنجاب ٌإول إلى إرالة دم
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بشري " ،سٌشجع على العمم االختٌاري (متى  ،)12 :19بل بما هو أعمك من ذلن،
مما كشؾ عن معنى الخصوبة ذاتها .لمد كشؾ ٌسوع ذلن أوالً بالنسبة لمرٌم " ،أنه
ال ٌنكر جمال دعوتها لؤلمومة .إال أنه ٌخاطب المرأة التً تعجب لسعادة مرٌم
بوالدته ،فٌكشؾ لها معنى الخصوبة العمٌك" :بل طوبى لمن ٌسمع كبلم هللا وٌحفظه
!" (لولا  11و  . )27إن مرٌم تستحك هذه الطوبى ألنها آمنت؟ إنها بؤمومتها
العذراوٌة تكون مثاال لجمٌع الذٌن بإٌمانهم ٌتّحدون باهلل وحده دون تحفظ .بل ٌوضح
ٌسوع بؤي معنى ٌكون اإلٌمان خصوبة روحٌة ،إنه ٌبدي تجاهبلً نحو ألاربه بحسب
الجسد ،فٌعلنَ " :من أمً؟ و َمن هم إخوتً؟ إن كل من ٌعمل ومشٌبة هللا ،فذان هو
أخً ،وأختً ،وأ ّمً " (متى  .)//50.48 .12إن هللا بوالدته ابنه ٌتمم كل لول وكل
فعل .ولذا فإن المإمن الذي ٌتحد باهلل ٌشترن فً والدة ابن هللا .إن الخصوبة
الروحٌة تفترض بتولٌة اإلٌمان.
3.خصوبة الكنٌسة:
إن المإمنٌن بتؤمٌنهم على خصوبتهم الروحٌةٌ ،شتركون فً الوالع فً خصوبة كل
الكنٌسة بؤسرها .وإن عملهم لهو عمل المرأة التً تلد ،أم " الطفل الذكر (رإ ٌا
 .)12ذلن هو بادئ ذي بدء دور الرسول ،كما عاشه وعلمه بولس على وجه
ممتاز .إنه كؤمٌ ،لد مجددا ً فً األلم(ؼبلطٌة  )19 :4وٌُؽذي صؽاره ،وٌعتنً بهم
( 1تسالونٌكً  1 ،7 :2كورنتس  ،)2 :3وهو كؤب وحٌد ،لد ولدهم فً المسٌح (1
كورنتس  ،)15 :4وٌرشدهم فً حزم ( 1تسالونٌكً  .)11 :2هذه الصور لٌست
مجرد استعارات ،إنها تُعبّر عن اختبار حك فً العمل الرسولً فً الكنٌسةّ .
إن على
كل مإمن كذلن ،فً الكنٌسة ،باعتباره ؼصنا ً حمٌمٌا ً فً الكرمة الحمٌمٌة (بوحنا :15
 2و  ،)8أن ٌؤتً بثمر" ،إنه بهذه األعمال ٌم ّجد ٌنبوع كل خصوبة ،اآلب " الذي
فً السموات (متى ).16 :5
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الخصومة
ممدمة
أوالً:

المدٌم
العهد
فً
وشعبه
هللا
بٌن
الخصومة
هللا:
مع
خصومة
فً
1.الخاطا
شعبه:
مع
خصومة
فً
2.هللا
هللا:
مع
مخاصمة
فً
3.أٌوب
الخصومة
هللا
ٌُنهً
المسٌح
ٌسوع
فً
ثانٌاً:
ثالثاً :لضٌة ٌسوع

ممدمة
إن كانت الخصومة تحتل مكانا ً هاما ً فً الكتاب الممدس وإذا كان هللا كثٌرا ً ما ٌظهر
فً شتى األدوات بمثابة مدعى علٌه أو لاض أو مدّع أو محام ؟ فلٌس معنى ذلن أن
إسرابٌل كان مٌاالً للمنازعات والمخاصمات بصورة ملحوظة " شؤن أي شعب آخر،
فذلن ألن إله الكتاب ٌبؽً البرارة والعدل والحك .فاهلل ٌنتظر من اإلنسان الذي خلمه
على صورته أن ٌبدي نحوه عرفانا ً بالجمٌل مع الشكر ،وتجاوبا ً فً الخزٌة ،ووحدة
اتحاد فً الحمٌمة .وحتى بعد السمطة ،ال ٌمطع هللا أمله ورجاءه من للب اإلنسان
ٌضطر إلى رفضهٌ ،ستنفد أوالً كل وسٌلة فً سبٌل
خلٌمته ،ومن عمله .ولبل أن
ّ
اضطر إلى المضاء علٌه ،فلن ٌكون ذلن لبل أن ٌسمعه ،وإنما بعد
متابعته ،وإذا ما
ّ
أن ٌمنعه بؤنه على ضبلل ،وأنه تعالى على حك " .وإذا ما انتصر هللا ،فلن ٌكن ذلن
إال بموة الحمٌمة وحدها .فالخصومة تفترض لٌام نزاع وخصام بٌن األطراؾ ،كما
تفترض أٌضاً ،حدا ً أدنى من التفاهم حول بعض المبادئ األساسٌة .فما دامت
الخصومة لابمة ،لم ٌفصل فٌها بعدٌ ،بمى األمل فً الصلح .وحتى بعد لرار الفصل
فٌها ،تظل أضواء المنالشات السابمة لابمة ،فٌضطر"كل فم إلى السكوت "(رومة :3
 ،)9فٌظهر بوضوح عدل هللا وبره  .إن العهد المدٌم ،أي دستور العهد والصلة التً
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ٌمٌمهاٌ ،تخلله الجدال الذي ٌدور بٌن هللا وشعبه .ومجًء ٌسوع المسٌح ٌضرب حدا ً
خزي الخطٌبة؟ ٌفرض كل الخاطبٌن
للجدال ،بمبادرة فرٌدة من جانب هللا .ففٌما هو ٌُ
َ
أن ٌتبرروا لمجرد انضمامهم إلى ابنه باالٌمان .هذا االنمبلب الطارئ ٌفتح مرحلة
جدٌدة :فبعدها ،إنما حول لضٌة ٌسوع ،وٌجسب الدور الذي ٌتخذه ،تدور خصومة
اإلنسان أمام هللا.
أوالً :الخصومة بٌن هللا وشعبه فً العهد المدٌم
1.الخاطا فً خصومة مع هللا:
إن الدخول فً مخاصمة هللا ،وتوجٌه شبهة الكذب أو الشر إلٌه هو التجربة
األساسٌة ،التً تلمح بها الحٌة تلمٌح الملب حواء" :كبل! لن تموتا! " إن هللا ٌسخر
منكما (تكوٌن  ،)5-3 :3وهو أول رد فعل آلدم الخاطا" :المرأة التً جعلتها معً
 " 000إن كل الشر ٌؤتً منن ( ،)12 :3وهً خطٌبة إسرابٌل المستمرة فً
الصحراء ،فٌنسى أن الرب إلهه هو الذي خلصه من مصر ،وٌثٌر شكا ً فً لدرته
تعالى وأماتته .ن حادث "مرٌبا"" ،عند الخروج من البحر األحمر (خروج 17 :17
واسم العَلَم ٌبعث أصل اسم "رٌب " ،منع الخصومة) لٌنبا بجمٌع انحرافات "الجٌل
المتملب " (تثنٌة  .)20:32وبكل الدعاوى الممامة على هللا من جانب شعبه (إرمٌا
 .)29 :2فاألمر ٌتعلك دابما ً باإلٌمان :فمن ٌرفض اإلٌمان ٌدعً حما لذاته فً
جربه.
مواجهة هللا .وٌثٌر جدالً حول هللا نفسه ،وٌُ َ
2.هللا فً خصومة مع شعبه:
ال ٌستطٌع هللا أن ٌحتمل مثل هذا التعرض للجدل ،وصمة تلحك بحبه .فهو بدوره
"ٌدخل فً خصومة" مع إسرابٌل (هوشع  ،3 :12 ،1 :4إشعٌا  ،13 :3مٌخا :6
 ،2إرمٌا  .):2وتفترض الخصومة ،تبعا للتملٌد النبوي ،لٌام العهد أساسا ً مع األدلة
التً ٌمدمها لئلٌمان :فاهلل ٌدخل فً خصومة مع مختارٌه .ومع ذلن ،فإنه على لدر
ما ٌظهر العهد بمثابة المركز بالنسبة إلى العالمٌ ،تسع مجال الخصومة ،التً تصبح
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"خصومة األم ِ ّم " (إرمٌا  ،)31 :25ثم خصومة فً مواجهة كل اآللهة الكاذبة
(إشعٌا  .)8 -6 :44 ،13 -8 :43 ،24 -21 :41إن الخصومة هً جدال علنً،
فً أوسع إطار و أبعد مدى ،فً "الجبال والروابً ،وأساسات األرض" (مٌخا :6
 ،2 -1راجع مزمور  ،)4 :50والعالم أجمع ٌدعى للشهادة وكذلن لٌدار وجزر
كتٌم (إرمٌا  ،)10 :2سواء بسواء مع أول عابر سبٌل لادم من أورشلٌم أو ٌهوذا
(إشعٌا .)3 :5:فاهلل ٌظهر مصطحبا ً شهوده (إشعٌا  ،)8 :44 ،10 :43بمثابة موجه
لئلتهام (مزمور  7 :50و ،21هوشع  ،)5 -1 :4ولكن أٌضا ً كؽرٌم ال حٌلة له ولد
استنفد كل الوسابل األخرى (مٌخا  ،4 -30 :6إرمٌا  ،... 9 :2إشعٌا -22 :43
 .)25إنه ٌدعو إسرابٌل لٌمدم حججه (إشعٌا  ،26 :43 ،18 :1مٌخا  .)3 :6ولكنه
ال ٌنال سوى التنكرات الكاذبة (إرمٌا  .)35 :2وال ٌستطٌع امرإ أن ٌؤتً هللا
بإجابة" ،إن حٌا ً مماال ٌستطٌع أن ٌتبرر" أمامه (مزمور  .)2 :143ومن ثم فبل
ٌبمى له إال أن بمضً بالحكم ،وهو ال ٌكون إال لضاء باإلدانة (هوشع -1 :4 ،4 :2
 ،2إرمٌا  9 :2و  ،)29فٌُظهر أنه هو وحده الذي ٌستطٌع أن ٌتكلم ،وأن الحك كله
بجانبه (إشعٌا  ،7 :44 ،13 -1 2 :43 ،24 :41مزمور  7 :50و.)6 :51 ،21
ومع ذلن فإنه فً للب اإلدانة ذاتها ،نلمح مع ذلن وجهاللتظلمٌ ،نبا بتحول جذري:
تبٌض كالثلج" (إشعٌا ،18 :1
"تعالوا نتحاجج  ...إنه ولو كانت خطاٌاكم كالمرمز،
ّ
راجع هوشع ).25 -16 :2
3.أٌوب فً مخاصمة مع هللا:
ال بد من االعتراؾ بؤنه إذا كان توجٌه إتهام هلل هو الخطٌبة الربٌسٌة ،فإنه مع ذلن
مفر منها أمام طرق هللا التً
تجربة ،وإن لم ٌكن لها ما ٌبررها ،فهً على األلل ال ّ
نعجز عن تفسٌرها .أفبل ٌدفع األلم والشر فً العالم إلى الدخول فً مجادلة مع هللا ؟
إن وضع أٌوب هو نموذج للتجربة؟ التً تذهب إلى أبعد حد ،كما أن كل كتابه
الشعري ال ٌبدو سوى مخاصمة موجهة هلل .فإذا كان من هللا ٌؤتً كل الشر الذي
ٌماسٌه أٌوب (أٌوب  ،)21 :19 ،12 :16 ،2 :10 ،4 :6أفبل ٌكون على هللا أن
ٌبرر ذاته؟ ال ٌجهل أٌوب أنه من الوهم أن ٌتخٌّل أنه صاحب حك فً مواجهة هللا
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( .)13 -1 :9ولكن لو كان فً ممدوره أن "ٌدافع عن نفسه (" ،)14 :9وٌبرر
سلوكه أمامه " ( ،)21 :13أو أن ٌظهر فمط أمامه ،لعلم أنه حٌنذان ٌنتصر فً
دعواه ( ،)7 -3 :23وأن محامٌه ...سٌكون إلى جانبه .)27-25 :19( ،تلن هً
ّ
ولكن أٌوب فً الوالعٌ ،تولؾ عند اللحظة بالضبط التً
لؽة الخصومة وأسلوبها،
توشن فٌها شكواه أن تصبح مخاصمة ،وتساإله اتّهاماً .إنه ال ٌستطٌع أن ٌفهم هللا،
وهو ال ٌستسلم لتجربة اتهام هللا! ،بل بالعكس ٌإكد أن هللا بجانبه ،وأما هو فٌظل
عبده .فمن البدٌهً أن ٌطرح اإلنسان على هللا مثل هذه التساإالت الرهٌبة (راجع
إرمٌا  .)1 :12ولذا فإن أٌوب لم ٌخطا إذ أثارها ،ومع ذلن فإن علٌه أن ٌتعلم كٌؾ
ٌستبعدها عن تفكٌره .فاهلل ذاته ٌتدخل ،فٌدرن اإلنسان ضبلله ،فٌسحب كل تؤوالته
( :)6 :42ودون ما حاجة إلى لضاء بؤي حكمٌ ،كفٌه أن هللا سٌكون حاضرا ً حتى
ٌكون لكل أمر تفسٌره.
ثانٌاً :فً ٌسوع المسٌح ٌُنهً هللا الخصومة
إن الخصومة التً أثارتها خطٌبة اإلنسان ،وسالها هللا وعدالته ،لتجد فً ٌسوع
المسٌح نمطة ختامها .فٌؤتً الحل اإللهً إعجازا ً فً الجرأة ،ومع ذلن ٌحترم
احتراما ً دلٌما ً متطلبات العمل والحك ،التً بدونها ال ٌكون للخصومة معنى.
ضً علٌها دون تظلَم أو مساومة ،ألنها فً كل صورها وفً ظل كل
فالخطٌبة مم َ
األنظمة ،سواء فً الوثنٌة أم فً الٌهودٌة ،تبدو نجاة المسٌح بمثابة الشر الذي لٌس
بعده شر ،والتجاهل الجنري هلل ،وفساد لئلنسان ال مرد له (رومة  18:1إلى :3
 .)20إن المداسة التً ظهرت فً إنجٌل ٌسوع المسٌح تمٌط اللثام عن الكذب
المتخفً فً الملوب ( ،)4 :3وٌضطر كل فم إلى السكوت ( ،)19 :3وتعلن ببهاء
نصر اإلله الحك ( .)4 :3ؼٌر أن هذا النصر هو ،فً الولت نفسه ،خبلص
اإلنسان .فالخاطا الذي ٌفشل فً خصومته فٌتمبل الهزٌمة ،وٌعدل عن الدفاع عن
بره الخاص (فٌلبً  ،)9 :3وٌإمن بالؽفران وبالنعمة ،وببر هللا وعدالته فً ٌسوع
ّ
المسٌحٌ .نال تبرٌره بذلن فورا ً (رومة  ،)26 -21 :3وٌسترد لٌمته ولدره أمام هللا.
إن اإلٌمان بٌسوع المسٌح ،وبما لموته من لدرة خبلصٌة ،لهو فً الوالع وبذات
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الفعل ،إنكار لخطٌبتنا الخاصة ،المسببة لهذا الموت ،واعتراؾ بؤننا محل محبة ال
تدرن ،من لبل إله ٌمكنه أن ٌبذل ابنه الوحٌد فً سبٌل أعدابه (رومة ،10 -6 :5
 .)32 :8كما أنه ٌعنً أٌضا ً العدول عن الدفاع عن الذات ،وعن مخاصمة هللا ،من
أجل اإلستسبلم الكامل للحب ،مع رفع الشكر .وعلى هذا النحو تنتهً المخاصمة
بمصالحة كلٌة.
ثالثاً :لضٌة ٌسوع
ال تتم هذه المصالحة إال باإلٌمان ،ومحل هذا اإلٌمان هو المسٌح فً موت وفً
لٌامته .على أنه للتؽلب على اإلنتفاضة التلمابٌة ،التً تدفعنا إلى اتهام هللا ،ال بد لنا
من أن نتعرؾ فً ٌسوع على االبن الحبٌب ،الذي بذله اآلب من أجلنا .ولكن رد
فعل الخاطا ٌكون بؤنه ٌرفض سخاء هللا ،وٌنبذ ذان الذي أرسله ،وأنه ٌرى فً
العبلمات التً ٌمدمها عن رسالته ،تجادٌؾ .هذا وإن المضٌة الممامة من لٌافا
والمطروحة أمام كل محاكم أورشلٌم ،هً النموذج الكامل للخصومة التً ٌثٌرها
اإلنسان إزاء هللا ،ابتداء من الخطٌبة األولى .والخاطا إذ ال ٌمكنه أن ٌثك فً هللا،
ٌملب ضده رأسا ً على عمب ،كل مآثر الحب التً ٌنالها منه.
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االزمنة
ممدمة
أوالً:

األزمنة

خطٌبة
1.فخطٌبة
2.عوالب
خطٌبة

ثانٌاً:

للعجل

1.السجود
2.لبور
تعلٌم
1.شجب

ثالثاً:

إهانة

2.الخطٌبة
3.عبلج
رابعاً:

العهد

تعلٌم

ٌ1.سوع
2.خطٌبة
3.الهوت الخطٌبة بحسب المدٌس بولس:

األولى
آدم:
الخطٌبة:
إسرابٌل
الذهبً:
الشهوة:
األنبٌاء
الخطٌبة:
هلل:
الخطٌبة:
الجدٌد
والخطؤة:
العالم:

ممدمة
إن الكتاب الممدس ٌتكلم عن هذه الحمٌمة الوالعٌة التً نسمٌها عامة الخطٌبة ،فً كل
صفحة تمرٌبا ً من صفحاته .واأللفاظ التً ٌشٌر بها العهد المدٌم إلى الخطٌبة كثٌرة،
وهً مؤخوذة عادة من مفردات العبللات البشرٌة :مخالفة ،إثم ،تمرد ،ظلم ..الخ،
وتضٌؾ الٌهودٌة إلٌها لفظ " َدٌن" ،الذي سوؾ ٌستخدمه كذلن العهد الجدٌد .وبصفة
عامة ٌمدم الكتاب الممدس الخاطا على أنه "من ٌصنع الشر أمام عٌنً هللا" ،وممابل
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"البار" (بالعبرٌة" :صادٌك") ٌموم عادة "الشرٌر" (بالعبرٌة" :راشاع") .إال أن
طبٌعة الخطٌبة الحمٌمٌة ،وشرها ،وأبعادها ،نظهر خاصة خبلل التارٌخ الممدس.
ونتعلم فٌه أٌضا ً أن هذا الكشؾ الخاص باإلنسان ٌنطوي فً الولت نفسه على كشؾ
عن هللا ،عن محبته التً تموم الخطٌبة بمنالضتها ،وعن رحمته التً تفسح الخطٌبة
مجاال لممارستها .ذلن أن تارٌخ الخبلص لٌس سوى تارٌخ المحاوالت التً ال ٌمل
هللا الخالك من تجدٌدها إلنتزاع اإلنسان من براثن الخطٌبة.
أوالً :خطٌبة األزمنة األولى
بٌن كل لصص العهد المدٌم نمدم لصة السموط ،فاتحة تارٌخ البشرٌة ،تعلٌما ً ؼنٌا ً
ؼٌر عادي وإن أردنا إدران ماهٌة الخطٌبة ال بد لنا من أن نبدأ من هذا التعلٌم ولو
لم ٌرد فً ذكر اللفظ صراحة.
1.فخطٌبة آدم:
ظاهرة فً هذا التعلٌم بصفة أساسٌة على أنها معصٌة ،أي فعل ٌماوم به اإلنسان هللا،
عن معرفة وإرادة ،بمخالفته واحدة من الوصاٌا (تكوٌن  .)3 :3إالّ أن الكتاب
الممدسٌ ،ذكر صراحة فضبلً عن التمرد الخارجً ،فعبلً باطنٌا ً ٌصدر عنه هذا
الفعل الخارجً :فآدم وحواء عصا هللا ،ألنهما بمبولهما مشورة الحٌة أرادا أن ٌصٌرا
كاهلل ،عارفً الخٌر والشر" ( ،)5 :3أي تبعا للتفسٌر الؽالب ،أن ٌموما ممام هللا للبت
فً الخٌر والشر .فهما إذ اعتبرا ذاتٌهما الممٌاس" ،ادّعٌا" أنهما هما السٌدان
الوحٌدان لحكم مصٌرهما ،ولهما أن ٌتصرفا فً شخصٌهما كما ٌحلو لهمـا.
فٌرفضان أن ٌكونا تابعٌن لمن خلمهما ،فٌفسدان على هذا النحو العبلمة التً كانت
تربط اإلنسان باهلل .ؼٌر أن هذه العبللة ،بحسب تكوٌن  ،2لم تكن عبللة تبعٌة
فحسب ،بل كانت عبللة صدالة أٌضاً .إن إله الكتاب لم ٌبخل بشًء على اإلنسان،
الذي خلمه "على صورته كمثاله" (تكوٌن  ،)27 -26 :1ولم ٌحتفظ لنفسه بشًء،
وال حتى بحٌاته (راجع حكمة  ،)23 :2على عكس اآللهة المشار إلٌهم فً
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األساطٌر المدٌمة (مثبلً جٌلجامٌش  .)3 :10وها أن حواء أوالً ،ثم آدم ،بؽواٌة
الحٌة ،أخذهما الشن فً هذا اإلله السخً سخاء ال نهابٌاً :كؤن الوصٌة الصادرة
لصالح اإلنسان (رومة  )10 :7ال تكون سوى حٌلة ابتدعها هللا للمحافظة على
امتٌازاته ،وٌكون التهدٌد الملحك بالوصٌة مجرد أكذوبة " :ال ولن تموتا ،إنما هللا
عالم بؤنكما فً ٌوم تؤكبلن منه ،تنفتح أعٌنكما وتصٌران كآلهة عارفٌن الخٌر،
الشر"( .تكوٌن .)5 -4 :3فبل ٌثك اإلنسان بإله صار منافساله .إن مفهوم هللا ٌلحمه
المنزه عن المصلحة نزاهة فابضة ،بحكم كونه كامبلً
ّ
الفساد :فبدالً من مفهوم هللا
كماالً فابماً ،وال ٌنمصه شًء وال ٌمكنه إال أن ٌعطًٌ ،حل محله مفهوم كابن معوز،
له أؼراضه ،شؽله الشاؼل حماٌة نفسه من خلٌمته .فمبل أن تحرن الخطٌبة اإلنسان
على الفعل ،لد ألحمت الفساد بروحه .وبما أنها تمسه فً صمٌم عبللته باهلل ،الذي
ٌجره وراءه من
اإلنسان صورته ،فبل نتصور فسادا ً أعمك رسوخا ً وال نعجب لما ّ
عوالب جسٌمة للؽاٌة.
2.عوالب الخطٌبة:
فكل ما بٌن اإلنسان وهللا لد تؽٌر ،ذلن هو حكم لضاء الضمٌر" .فمبل حلول العماب
بمعناه الحمٌمً (تكوٌن  )25 :2 //23 :3بٌن ُهم آدم وحواء اللذان كانا ٌتمتعان حتى
تلن اللحظة بالعشرة األلهٌة (راجع  .)2:25أن ٌختببا من وجه الرب اإلله بٌن شجر
الجنة ( . )8 :3لمد جاءت المباشرة من اإلنسان ،فعلٌه ٌمع عبء المسبولٌة" عن
ذنبه .إنه هو الذي شاء أن ٌنبذ هللا وٌهرب من وجهه ،وسٌكون طرده من الفردوس
تصدٌما ً على مشٌبة اإلنسان هذه .إال أنه سوؾ ٌختبر إذ ذان أن الوعٌد بالعماب لم
ٌكن أكذوبة :فبعٌدا ً عن هللا ،ال سبٌل للبلوغ إلى شجرة الحٌاة ( ،)22 :3فبل ٌبمى
بعد ذلن سوى الموت الذي ال رجعة فٌه .وفضبلً عن المطٌعة بٌن اإلنسان وهللا،
تدخل الخطٌبة لطٌعة بٌن أعضاء المجتمع البشري ،ابتداء من الفردوس األرضً،
بٌن الزوجٌن األولٌن بالذات .فعمب ارتكاب المعصٌة مباشرةٌ ،تنكر آدم لتضامنه
مع هذه التً اعطاها هللا له معٌنة (" )18 :2عظما ً من عظمه ولحما ً من لحمه "
( ،)23 :2وذلن بإلمابه تبعة تلن المعصٌة علٌها ،فٌؤتً العماب تثبٌتا لهذه المطٌعة" :
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إلى بعلن تنماد أشوالن ،وهو ٌسود علٌن .)16 :3( ،وفٌما بعد تمتد هذه المطٌعة
فتشمل أبناء آدم :فٌمع لتل هابٌل ثم ٌسود العنؾ وشرٌعة األلوى التً ٌتؽنى بها نشٌد
المن الوحشً ( .)24 :4على أن هنان ما هو أبعد من ذلن .فإن سر الخطٌبة
ٌتجاوز العالم البشري .فبٌن هللا واإلنسان لد ظهر على المسرح شخص آخر ،ال
ٌتكلم عنه العهد المدٌم لط ،على األرجح خشٌة أن ٌمام منه إلها ثانٌاً ،ولكن كتاب
الحكمة (حكمة  )24 :2سوؾ ٌحدد أنه الشٌطان أو إبلٌس ،الذي سوؾ ٌعود ٌظهر
خبلل العهد الجدٌد .وأخٌرا ً فإن لصة الخطٌبة األولى ال تنتهً دون أن ٌحصل
اإلنسان على رجاء :ال شن أن العبودٌة التً حكم اإلنسان بها على نفسه ،بٌنما ظن
أنه ٌفوز بالخزٌة ،هً فً حد ذاتها نهابٌة :فالخطٌبة ،ولد دخلت العالم مرة ،ال ٌمكن
إال أن تنمو وتتكاثر ،وبمدر ما ستتضاعؾ فالحٌاة ستنمص بالفعل ،حتى تتبلشى
تماما ً مع الطوفان (تكوٌن  )15 -13 :6وإذ أتت المبادرة بالمطٌعة من اإلنسان،
فمن الواضح أن مبادرة المصالحة ال ٌمكن أن تؤتً إال من هللا .على أنه منذ هذه
المصة األولى على وجه التحدٌد ،جعل هللا أمبلً ٌلوح فً األفك ،بؤنه تعالى سٌتخذ
هو ٌوما ً هذه المبادرة ( . )15 :3على أن صبلح هللا ،الذي تنكر له اإلنسان ،سوؾ
ٌؽلب فً النهاٌة" ،سوؾ ٌمهر الشر بالخٌر" (رومة  .)21 :12وٌحدد كتاب الحكمة
بالضبط أن آدم "لد أنمذ من زلته " (حكة  .)2 :10وعلى كل فإن كتاب التكوٌن
ٌرٌنا مسبّما ً هذا الصبلح ٌعمل :فهو الذي ٌحفظ نوحا ً وأسرته من الفساد العام ومن
عمابه (تكوٌن  ،)8 -5 :6لٌخلك به ،لو جاز التعبٌر ،عالما ً جدٌدا ً ( 17 :8و-20
 22بالممارنة مع  22 :1و  .)17 ،3 ،28وعلى األخص ،عند اتفاق لفٌؾ األم
على الشر (حكمة  ،)5 :10اختار ابراهٌم فؤخرجه من العالم الخاطا (تكوٌن :12
 1راجع بشوع  32 :24و  ،)14لكً "ٌتبارن به جمٌع عشابر األرض " (تكوٌن
 3 -2 :12ردا ً ظاهرا ً على لعنات ) .16 - 14 :3
ثانٌاً :خطٌبة إسرابٌل
كما وصمت الخطٌبة أصول تارٌخ البشرٌة منذ بداٌته ،فمد وصمت أٌضا ً تارٌخ
شعب بنً إسرابٌل .فمنذ نشؤته أخذ هذا الشعب ٌعٌش درامة آدم .إنه بدوره ٌتعلم من
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اختباره الخاطا ،وٌعلمنا كٌؾ تكون الخطٌبة ،فهنان حادثان ٌبرران على جانب
خاص من المؽزى.
1.السجود للعجل الذهبً:
مثل ما لٌل عن آدم ،بل بمزٌد من المجانٌة إن أمكن المول لد أؼدق هللا النعمة على
شعب إسرابٌل :فبدون أي استحماق من جانبه (تثنٌة  ،64 :9 ،7 :7حزلٌال :16
 ،)5 -2وبمحض محبة هللا لط ،ألن شعب إسرابٌل كان خاطبا ً مثل سابر الشعوب،
سواء بسواء( ،راجع ٌشوع  2 :24و  ،14حزلٌال  8 -7 :20و  ،)18اختٌر
لٌكون الشعب الخاص ،الممٌز بٌن جمٌع شعوب األرض (خروج  ،)5 :19فؤلٌم
"ابنا بكر هللا" ( .)22 :4وفً سبٌل خبلصه من عبودٌة فرعون ومن أرض
الخطٌبة (تلن التً ال ٌمكن أن ٌخدموا هللا فٌها ،حسب  ،)1 :5ضاعؾ هللا من
معجزاته .ؼٌر أنه فً ذات اللحظة التً فٌها "ٌعمد هللا عهدا ً مع شعبه ،وٌرتبط معه
بتسلٌم موسى "لوحً الشهادة" ( ،)18 :31بطلب الشعب إلى هارون " :اصنع لنا
إلها ً ٌسٌر أمامنا " ( .)1 :32وبالرؼم من األدلة التً لدمها هللا إثباتاً" ،ألمانته "،
فإن شعب إسرابٌل ٌراه بعٌدا ً البعد كله ،وأعظم من "أن ٌرى" فبل ٌإمن به ،وٌفضل
علٌه إلها ً ٌكون فً متناول ٌدٌه ،لٌستطٌع أن ٌهدئ ثورة ؼضبه بالذبابح ،وعلى أي
حال إلها ً ٌحتمل النمل بحسب هواه ،بدالً من اإللتزام بإتباعه وإطاعة وصاٌاه (راجع
 .)38 -36 :40فبدالً من أن "ٌسٌر مع هللا "ٌ ،رؼب فً أن ٌسٌر هللا معه .إن
خطٌبة إسرابٌل األصلٌة هً رفض الطاعة هلل ،بل أعمك من ذلن رفض اإلٌمان
باهلل واالستسبلم له ،وهً الخطٌبة األولى التً ٌذكرها كتاب التثنٌة فً ،7 :9
وستتجدد فً الوالع عند كل تمرد من تلن التمردات العدٌدة التً ٌدٌرها "الشعب
لاسً الرلاب " .عندما ٌسمط هذا األخٌر فً األؼراء ،فٌما بعد ،بتمدٌم عبادة
"للبَ ْعلٌم" بجوار تلن التً ٌمدمها هللا ،سوق ٌكون ذلن دابما ألنه ٌرضى أن ٌرى أن
هللا هو الواحد "الكافً" ،واإلله الذي ٌدٌن له بالوجود ،وٌرفض أن ٌخدمه هو وحده
(تثنٌة  ،13 :6راجع متى  .)10 :4وعندما ٌصؾ المدٌس بولس الشر الخاص
533

المتمثل بخطٌبة عبادة األصنام ،حتى عند الشعوب الوثنٌة ،فإنه لن ٌتردد فً اإلشارة
إلى خطٌبة إسرابٌل هذه األولى (رومة  =23 :1مزمور ).20 :106
2.لبور الشهوة:
ٌذكر كتاب التثّنٌة  ،22 :9بعد حادث العجل الذهبً مباشرة ،خطٌبة أخرى لشعب
بنً إسرابٌل ،سوؾ ٌذكرها المدٌس بولس أٌضا ً على أنها بمثابة نموذج "خطاٌا
البرٌة" ( 1كورنتس  .)6 :10فمعنى المصة واضح بما فٌه الكفاٌة :إن شعب بنً
إسرابٌل ٌفضلون على الطعام المختار من هللا والموزع علٌهم إعجازاً ،طعاما ً معدا ً
بحسب اختٌارهم" :من ٌطعمنا لحماً ... ،واآلن فنفوسنا ٌابسة ،ال شًء أمام عٌوننا
ّ
المن (عدد ٌ . )6 -4 :11رفض بنو إسرابٌل أن ٌمودهم هللا ،وأن ٌستسلموا له،
ؼٌر
وأن ٌخضعوا لما كان فً فكر هللا عتٌدا ً بؤن ٌش ّكل اإلختٌار الروحً فً البرٌة (تثنٌة
 ،3 :8راجع متى  .)4 :4إن جشعهم سوؾ ٌنال بؽٌته ،ولكنهم مثل آدم ،سوؾ
ٌعرفون مدى ما ٌتكبده اإلنسان إذا ما استدل بطرق هللا طرله الخاصة (عدد :11
).33
ثالثاً :تعلٌم األنبٌاء
ٌكؾ هللا عن تلمٌنه لهم تكرارا ً بواسطة أنبٌابه .فكما
ذلن هو بالضبط الدرس الذي لن
ّ
أن اإلنسان الذي ٌحاول أن ٌبنً نفسه بنفسه ،ال ٌمكن أن ٌإدي به األمر فً النهاٌة
سوى إلى تدمٌر نفسه ،كذلن فإن شعب هللا ٌهدم نفسه بمجرد حٌاده عن الطرق التً
رسمها هللا له :على هذا النحو تبدو الخطٌبة العابك األكبر ،بل حما ً العابك الوحٌد
الذي ٌحول دون تحمٌك مخطط هللا بشؤن إسرابٌل ،ودون تحمٌك "مجده " المتفك
اٌجابٌا ً مع مجد إسرابٌل شعب هللا .وال شن من هذا الوجه أن خطٌبة الربٌس ،أو
خطٌبة الملن ،أو الكاهن ترتب مسبولٌة خاصة ،ونفهم أنها تذكر فً الممدمة ،ولكن
ال تموم وحدها .ومن لبل ،خطٌبة عاكان كانت لد حالت دون دخول جٌش إسرابٌل
ً (ٌشوع  ،)7وكثٌرا ً ما ٌنسب األنبٌاء مصابب األمة إلى خطاٌا
برمته مدٌنة الع ّ
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الشعب بجملته" :إن ٌد الرب ال تمصر عن الخبلص ،ووأذنه ال تثمل عن السماع،
فرلت بٌنكم وبٌن إلهكم " إشعٌا ().2 -1 :59
لكن آثامكم ّ
1.شجب الخطٌبة:
ومن ثم فإن كرازة األنبٌاء ستموم فً معظمها على شجب الخطٌبة ،خطٌبة الرإساء
(مثبلً  1صموبٌل  11 :3و  2 ،14 -13صموبٌل  ،15 -1 :12إرمٌا )13 :22
وخطٌبة الشعب .وعلٌه ترد لوابم سرد الخطاٌا ،التً تتردد فً األدب النبوي ،عادة
مع التنوٌه بعبللاتها المباشرة أو ؼٌر المباشرة بالوصاٌا العشر ،والتً ٌزداد تردٌدها
فً أدب الحكماء (مثبلً تثنٌة  ،26 -15 :27حزلٌال ،26 -25 :33 ،9 -5 :18
مزمور  ،15أمثال  .)14 -11 :30 ،19 -16 :6وتصبح الخطٌبة حمٌمة والعٌة
للؽاٌة ،فنتعرؾ على ما ٌترتّب على هجر اإلنسان ربه :أحداث العنؾ ،والنهب،
واألحكام الجابرة ،واألكاذٌب ،وحاالت الزنى ،وشهودات الزور ،والمتل عمداً،
والربا الفاحش ،واؼتصاب الحموق ،وباختصار كل أنواع الفوضى واإلخبلل بالنظام
اإلجتماعً ..إن "االعتراؾ" فً إشعٌا ٌ 59بٌن ما هً فً الوالع هذه اآلثام " التً
"فرلت بٌن الشعب وبٌن هللا" (" :)2 :59إن معاصٌنا معنا وآثامنا لد عرفناها:
ّ
العصٌان والكذب على الرب ،واالرتداد بعٌدا ً عن إلهنا ،والنطك بالجور ،والكفر،
وتردٌد كبلم الزور والهذٌذ به .فؤرتد اإلنصاؾ إلى الوراء ،وولؾ العدل بعٌداً ،ألن
الحك تعثر فً الساحة ،واالستمامة لم تستطع الدخول " (إشعٌا .)14 -12 :59
ولبل ذلن بزمن طوٌل ،لم ٌكن هوشع ٌتكلم بطرٌمة مخنلفة" :لٌس فً األرض حك
وال رحمة ،وال معرفة هللا ،بل اللعنة والكذب ،والمتل ،والسرلة ،والفسك ،والعنؾ،
لد فاضت ،والدماء تلحك بالدماء" (هوشع  ،2 -1 :4راجع إشعٌا ،8 :5 ،17 :1
 ،7 -6 :65عاموس  ،15 -7 :5 ،1 :4مٌخا  .)2 -1 :2إنه درس ؼاٌة فً
األهمٌة :من ٌحاول أن ٌبنً ذاته وحده ،بعٌدا ً عن هللا سٌفعل ذلن فً الؽالب ،على
حساب ؼٌره ،وال سٌما الصؽار والضعفاء .ذلن ما ٌعلنه المرتل :إن والرجل الذي
لم ٌجعل هللا له حصناً" (مزمورٌ" ،)9 :52ردد الحدٌث عن الجرم النهار كله!
(اآلٌة  ،)4فً حٌن أن البار "ٌتوكل على رحمة هللا مدى الدهر وإلى األبد"
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(اآلٌة .)10أو لٌس ذلن ما كان من لبل ٌشعر به زنى داود (2صموبٌل )12؟ من
هذا الممطع ،ونحن نعلم المكان الذي ٌشؽله فً المفهوم الٌهودي عن الخطٌبة (راجع
المزمور "ارحمنً ٌا هللا " ،تنطلك حمٌمة أخرى ال تمل أهمٌة عن األولى :إن خطٌبة
اإلنسان ال تمتهن حموق هللا فحسب ،بل إنها تطعنه ،إذا جاز التعبٌر ،فً للبه.
2.الخطٌبة إهانة هلل:
ال ٌستطٌع الخاطا ببل شن أن ٌصٌب هللا فً ذاته ،إنه لشدة اهتمام الكتاب الممدس
باحترام التسامً اإللهً احتراما ً فابماال ٌفوته أن ٌذكر ذلن فً حٌنه" :إنهم ٌسكبون
سكباآللهة أخرى لكً ٌسخطونً .ألعلهم ٌسخطونً ٌمول الرب؟ ألٌس ذلن على
أنفسهم لخزي وجوههم؟" (إرمٌا " )19 -18 :7فإن أنت خطبت ،فماذا تإثر فٌه،
وإن أكثرت من المعاصً فإذا تلحك به؟" (أٌوب  .)6 :35إن اإلنسان بإرتكابه
الخطٌبة ضد هللا ال ٌنتهً إال إلى هدم ذاته .فإذا وضع هللا لنا لوانٌن ،فإنه ٌصنع ذلن
اللصالحه ،بل لصالحنا ،ولكً نصٌب خٌرا ً و ...نحٌا" (تثنٌة  .)24 :6ؼٌر أن إله
الكتاب لٌس هو إله ،أرسطو .الذي ال ٌهمه أمر اإلنسان والعالم.أ) فالخطٌبة ،وإن
كانت ال تجرح هللا فً ذاته ،إال أنها تجرحه ،فً كل شًء ،بمدر ما تصٌب الذٌن
ٌحبهم هللا .ذلن أن داود " بمتل أورٌا الحثً بالسٌؾ وبؤخذه زوجته " ،كان ٌظن وال
شن أنه لد اعتدى على إنسان فمط ،هو ،فضبلً عن ذلن ،ؼٌر إسرابٌلً :إال أنه لد
نسً أن هللا لد ألام من ذاته ضامنا لحموق كل شخص بشري ،فناتان ٌذ َكره .باسم
هللا نفسه .و بؤنه بالتالً سٌعالب ( 2صموبٌل )11-9 :12
هللا .بؤنَه " لد ازدرى َ
.ب) بل أكثر من ذلن ،إن الخطٌبة بتفرٌمها بٌن اإلنسان وهللاٌ ،نبوع الحٌاة الوحٌد،
تصٌب بذات الفعل هللا فً تدبٌر محنته" :إن شعبً استبدل مجده .بما ال فابدة فٌه!...
تركونً أنا ٌنبوع الحٌاة الحٌة واحتمروا لهم آباراً ،آبارا ً مشممة ال تمسن الماء!
(إرمٌا .)13 -11 :2جـ) ومع تدرج الوحً الكتابً ،فً كشؾ أعماق هذا الحب
بإطراد ،سٌسمح بؤن ندرن بؤي معنى ٌمكن أن "تهٌن " الخطٌبة هللا :إنه جحود االبن
إزاء أب محب للؽاٌة (مثبلً إشعٌا  ،)7 :64بل تجاه أم ال ٌمكن "أن تنسى
مرضعها ...ولو أن هإالء نسٌن " (إشعٌا  ،)15 :49وخاصة عدم أمانة العروس
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التً تسلَم جسدها لكل عابر سبٌل ،ؼٌر عاببة بحب عرٌسها األمٌن فً ؼٌر ملل:
"هل رأٌت ما فعلت المرتدة إسرابٌل؟ ...كنت أظن :أنها بعد أن صنعت ذلن كله،
أحول وجهً
ً ،ولكنها لم ترجع ،ارجعً أٌها المتمردة إسرابٌل! فبل ّ
سترجع إل َّ
ضدكم ،ألنً رحٌم " (إرمٌا  7 :3و  ،12راجع حزلٌال  .)23 ،16عند هذه
المرحلة من الوحً تبدو الخطٌبة بمثابة الخٌانة لعبللات شخصٌة ،الرفض من جهة
اإلنسان الذي ٌؤبى تسلٌم ذاته لحب هللا الذي ٌتؤلم ألنه ؼٌر محبوب ،وكؤن الحب
جعله إذا جاز التعبٌر " لاببل للتجرٌح " إنه لن ٌكشؾ عنه كلٌة ،إال فً العهد الجدٌد.
3.عبلج الخطٌبة:
ال ٌشجب األنبٌاء الخطٌبة وال ٌبٌّنون جسامتها إال ألجل أن ٌدعوا الناس دعوة أعمك
إلى التوبة واالهتداء .ذلن أنه إن كان اإلنسان ؼٌر أمٌن ،فاهلل ٌبمى على الدوام أمٌناً،
فٌرفض اإلنسان حب هللا ،ولكن هللا ال ٌكؾ عن عرض هذا الحب علٌه ،وطالما
ٌظل اإلنسان لاببل للرجوع إلٌه ،فاهلل ٌحثه على أن ٌعود .فكما ورد فً مثل االبن
الضالٌ ،رتّب هللا كل شًء تٌسٌرا لهذا الرجوع المرؼوب فٌه ،والمرتمب" :لذلن
هاءنذا أسٌج طرٌمها بالشون وأحوطه بحابط ،فبل تجد سبٌلها فتمفو إثر محبٌها فبل
تدركهم ،وتطلبهم فبل تجد ،فتمول أنطلك وأرجع إلى رجلً األول ألنه حٌنبذ كان لً
خٌرا ً من اآلن" (هوشع  ،7 -6 :2راجع حزلٌال  ،11 :14الخ) .فإذا كانت
الخطٌبة ،فً الوالع ،تموم على رفض الحب ،فمن الواضح أنها لن تؽفر وال تمحى
وٌصفح عنها ،إال بمدر ما سٌمبل اإلنسان أن ٌحب من جدٌد .على أن افتراض أن
تكون هنان مؽفرة ٌمكن أن ٌُعفى معها اإلنسان من الرجوع إلى هللا ،هو تماما ً كما
لو لدّرنا أن اإلنسان لد ٌحب مع إعفابه من أن ٌحب ...فحب هللا بعٌنه ٌمنعه من أن
ال ٌشترط هذا الرجوع .فإن كان هللا ٌعلن عن نفسه أنه "إله ؼٌور " (خروج :20
 ،5أٌة  5تثنٌة  ،9الخ) ،فذلن ألن ؼٌرته أثر من آثار حبه (راجع إشعٌا،15 :63 .
زكرٌا  .)14 :1وإن لال إنه هو وحده ٌعطً السعادة لئلنسان الخلوق على صورته،
فؤلنه هو وحده ٌستطٌع ذلن .أما عن شروط هذا الرجوع ،فإننا نجدها مبٌنة تحت
ألفاظ :رماد ،اعتراؾ ،كفارة ،إٌمان ،مؽفرة ،توبة1 ،هتداء ،فداء .فالشرط األول من
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جهة اإلنسان هو بداهة أن ٌزهد فً رؼبته فً اإلستمبلل ،وٌمبل أن ٌستسلم لعمل هللا
فٌه ولحبه له ،وبعبارة أخرى أن ٌزهد فً األساس الذي تموم علٌه الخطٌبة فً
صمٌمها .على أنه ٌلمس أن ذلن فً ذاته ٌفوق لدرته .فلكً ٌصفح عن اإلنسان ،ال
ٌكتفً أن ٌتنازل هللا فبل ٌعود ٌنبذه ،وإنما تدعو الحاجة إلى المزٌد" :أن ٌعٌدنا إلٌه
فنعود" (مرابً .)21 :5فاهلل نفسه سٌسعى إذن فً البحث عن الخراؾ الضالة
(حزلٌال  ،)34وهو الذي سٌعطً اإلنسان " للبا ً جدٌدا ً " ،وروحا ً جدٌداً" ،روحه
هو" (حزلٌال  .)27 -26 :36حٌنبذ سٌكون العهد الجدٌد" ،عندما ال تعود الشرٌعة
مكتوبة بعد على ألواح من حجر ،بل فً للب الناس (إرمٌا  ،33 -31 :31راجع 2
كورنتس  .)3 :3فلن ٌكتفً هللا بتمدٌم حبه ،وال بالمطالبة بحبنا" :إن الرب إلهن
سٌختن للبن وللب نسلن ،لتحب الرب إلهن بكل للبن وبكل نفسن لكً نحٌا" (تثنٌة
 .)6 :30لذلن فإن المرتل ،إذ ٌعترؾ بخطٌبتهٌ ،سؤل هللا نفسه أن "ٌؽسله "
و"ٌطهره " و"أن ٌخلك فً للبا ً نمٌاً" (مزمور  ،)51ألنه على ٌمٌن بؤن التبرٌر من
الخطٌبة ٌتطلب فعبلً إلهٌا ً محضاً ،شبٌها ً بفعل الخلك .وأخٌرا ً ٌعلن العهد المدٌم أن
هذا التؽٌٌر الباطنً لئلنسان ،الذي ٌنتشله من الخطٌبة ،سٌتم بفضل تمدمة ذبابحٌة
من عبد" سري ،لم ٌكن من لبل تحمٌك هذه النبوة ،فً طالة أحد أن ٌتلمس حمٌمة
شخصٌته.
رابعاً :تعلٌم العهد الجدٌد
ٌكشؾ لنا العهد الجدٌد أن هذا العبد الذي جاء لٌخلص من الخطٌبة (إشعٌا :53
 ،)11لٌس سوى ابن هللا عٌنه .وإذا فبل ؼرابة ،أن تحتل الخطٌبة فٌه مكانا ال ٌمل
عن مكانها فً العهد المدٌم ،وال على الخصوص أن ٌسمح الكشؾ الكامل لما فعله
حب هللا فً سبٌل اإلنتصار على الخطٌبة ،باكتشاؾ البعد الدلٌك للحمٌمة" وفً
الولت نفسه دورها فً مخطط الحكمة اإللهٌة.
ٌ1.سوع والخطؤة:
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أ) منذ بداٌة تعلٌم األناجٌل الزاابٌة ،نرى ٌسوع وسط الخطؤة .فهو فً الوالع لد أتى
من أجلهم ،ال من أجل األبرار (مرلس  .)17 :2إنه ٌعلن لهم ،مسخدما ً
المصطلحات الٌهودٌة الجارٌة فً ذلن العهد .إنهم " مبرأون " من خطاٌاهم (أي
أنما مؽفورة لهم)ْ .
فإن شبَّهَ على هذا النحو الخطٌبة " ِب َدٌْن" بل إن استخدم هذا اللفظ
أحٌانا ً (متى  ،)25 -23 :18 ،12 :6أو ال ٌمصد بذلن أن ٌشٌر إلى أنه كان ٌمكن
أن تؽفر (الخطٌبة) بفعل من هللا دون شرط تؽٌٌر روح اإلنسان وللبه .فؤسوة
باألنبٌاء وٌوحنا المعمدان (مرلس ٌ ،)1 :4كرز ٌسوع بالتوبة ،باالهتداء بتؽٌٌر
جذري للروحٌ ،جعل اإلنسان فً حالة من االستعداد لتمبل الخطوة اإللهٌة والتسلٌم
بعمل هللا فٌنا" :حان الولت والترب ملكوت هللا ،فتوبوا وآمنوا باإلنجٌل" (مرلس :1
 .)15وممابل ذلن ٌبمى ٌسوع عاجزاً ،تجاه من ٌرفض النور (مرلس  ،)//29 :3أو
تجاه من ٌتصور أنه فً ؼٌر حاجة إلى صفح ،كالفرٌسً فً المثل الذي ٌذكره (لولا
 . )11 - 9 :18ب) لذلن ،فإنه أسوة باألنبٌاء أٌضاًٌ ،شجب الخطٌبة أٌنما وجدت،
حتى لدى من ٌظنون أنهم أبرار ألنهم ٌحافظون على رسوم شرٌعة خارجٌة .إذ إن
الخطٌبة هً فً داخل الملب الذي منه تنبعث مماصد السوء :الفحش ،والسرلة،
والمتل ،والزنى والجشع ،والخبث ،والؽش ،والفجور ،والحسد ،والنمٌمة ،والكبرٌاء
والسفه .هذه المنكرإت تخرج من باطن اإلنسان فتن ّجسه (مرلس .)//23-21 :7
ذلن ألنه إنما لد جاء "لٌك ّمل الشرٌعة" فً ملبها ،اللٌبطلها (متى  .)17 :5ؼٌر أن
تلمٌذ ٌسوع ال ٌمكن أن ٌكتفً "ببر الكتبة والفرٌسٌٌن" ( .)20 :5وال شن فً أن
بر ٌّسوع لد ٌل ّخص فً النهاٌة فً وصٌة واحدة هً وصٌة المحبة ( .)1 :7إال أن
تلمٌذ المسٌح ،وهو ٌرى سلون معلمه ،سٌعرؾ وٌدا ً روٌدا ً ما ٌعنٌه "الحب "،
وبالتبعٌة ما هً الخطٌبة .رفض الحب.جـ) إنه سٌعرؾ ذلن خاصة وإنه ٌسمع
ٌسوع وهو ٌبٌن له رحمة هللا نحو الخطاة التً ال تدرن .للٌلة هً النصوص ،فً
العهد الجدٌد .التً تبٌن ما معنى أن الخطٌبة تهٌن هللا .وكم ٌكون شاذأ التفكٌر فً
صفح من لبل هللا ال ٌتطلب رجوعا ً من جانب الخاطا بصورة أفضل من تلن
الواردة فً مثل االبن الضال " أو بالحري مثل األب الرحٌم (لولا ،)13 -11 :15
المرٌب جدا ً من التعلٌم البنوي .ففٌما عدا فعل عدم الطاعة ،الذي ٌمكن افتراضه
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ضمنا ً ولو أن األخ األكبر وحده ٌشٌر إلٌه لٌمابل به طاعته الشخصٌة (اآلٌتٌن 29
و .)30فإن ما "أحزن " األب هو رحٌل ابنه ورؼبته فً أن ال ٌكون ابنا ً بعد ،وفً
أن ال ٌتٌح بعد لبؤٌه أن ٌحبه حبا ً اٌجابٌاً :لمد "أهان " أباه بحرمانه من وجوده كابن.
فكٌؾ ٌمكن أن "ٌعوض " هذه األهانة ،إن لم ٌكن بعودته ،ولبوله من جدٌد فً أن
ٌعامل كماالبن ؟ ولذا ٌبرز المثل خاصة فرح األب .فخارج مثل هذا الرجوع ،ال
ّ
ولكن
ٌمكن أن ٌتصور أي صفح ،أو باإلحرى منذ البداٌة كان األب لد صفح،
الصفح ال ٌصٌب خطٌبة االبن اٌجابٌا ً إال فً حالة رجوع هذا األخٌر ،وبفعل
رجوعه.د) على أن مولؾ هللا هذا بإزاء الخطٌبةٌ ،ظهره ٌسوع بؤعماله أٌضا ً أكثر
منه بؤلواله .فهو ال ٌمبل فمط الخطؤة بنفس الحب وبنفس الرلة البادٌٌن من األب فً
هذا المثل (مثبل لولا  ،5 :19 ،38 36 :7مرلس ٌ 17 ،15 :2وحنا -10 :8
تعرضه الٌماع العثار لدى من ٌشهدون مثل هذه الرحمة وهم عاجزون
 ،)11رؼم ّ
عن إدراكها على نحو عجز االبن األكبر (لولا  .)3. 28 :15وإنما ٌعمل أٌضا ً
مباشرة ضد الخطٌبة :فٌنتصر ،هو أوالً ،على الشٌطان فً ساعة التجربة ،ثم خبلل
حٌاته ،العامة ٌنتزع من ساعته الناس فورا ً من سلطان إبلٌس والخطٌبة ،المابم فً
المرض وفً سٌطرة إبلٌس (راجع مرلس  ،)23 :1فشرع بذلن فً أداء وظٌفة
العبد (متى  ،)17 -1 6 :8رٌثما "ٌفتدي بنفسه" (مرلس " ،)45 :10وٌسفن دمه،
دم العهد الجدٌد ،من أجل جماعة كثٌرة لؽفران الخطاٌا"( .متى ).28 :26
2.خطٌبة العالم:
ٌتكلم المدٌس ٌوحنا عن المسٌح اآلتً "لٌحمل خطٌبة العالم" (ٌوحنا  ،)29 :1أكثر
منه عن ؼفران الخطاٌا ،رؼم علمه بهذا التعبٌر التملٌدي (ٌوحنا ٌ 1 ،23 :20وحنا
 . )12 :2فإنه ٌكتشؾ فٌما ٌتجاوز األفعال الشاذة ،الوضع الوالعً السري الذي
تتولد عنه :إنه لدرة معادٌة هلل ولملكوتهٌ ،مؾ المسٌح نفسه على مواجهتها.أ)
وتفرض هذه المدرة المعادٌة أوالً بصورة إٌجابٌة فً رفض النور رفضا ً مختاراً.
وال ؼرو فللخطٌبة عتمة الظبلم" :إن النور جاء إلى العالم ،فاستحب الناس الظبلم
على النور ألن أعمالهم سٌبة" (ٌوحنا  .)19 :3إن الخاطا ٌماوم النور ألنه ٌخشى
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"أن تفتضح أعماله " ،وهو ٌبؽض النور ألن من ٌعمل السٌبات ٌبؽض النور (ٌوحنا
 .)20 :3إنه عمى اختٌاري ،عمى محبب ،ألنه ال ٌعترؾ به كعمى ،كما هو فً
والعه" :لو كنتم عمٌانالما كان علٌكم خطٌبة .ولكنكم تمولون إننا نبصر ،فخطٌبتكم
ثابتة" (ٌوحنا .)41 :9ب) إن مثل هذا العمى العنٌد ال تعلٌل له إال بفرض التؤثٌر
الخبٌث من جانب الشٌطان .فالخطٌبة فً الوالع تجعلنا عبٌدا للشٌطان" :من ٌرتكب
الخطٌبة ٌكن عبدا" (ٌوحنا  .)34 :8فكما أن المسٌحً هو ابن هللا ،كذلن الخاطا
هو "ابن إبلٌس الخاطا منذ البدء" ،وٌعمل أعماله (ٌ 1وحنا  .)10 -8 :3ومن بٌن
هذه األعمالٌ ،كشؾ ٌوحنا عن اثنٌن ،المتل والكذب" ،كان منذ البدء مهلكا للناس ،لم
ٌثبت على الحك ،ألنه لٌس فٌه شًء من الحك ،فإذا نطك بالكذب نضح بما فٌه ،ألنه
كذاب وأبو الكذب " (ٌوحنا  .)44 :8ولمد كان لاتبلً ،إذ ألحك الموت باإلنسان
(راجع حكمة  ،)24 :2وكذلن عندما أوعز إلى لاٌٌن بمتل أخٌه (ٌ 1وحنا -12 :3
 .)15وهو لاتل الٌوم إذ ٌدفع الٌهود على لتل من ٌمول لهم الحمٌمة" :إنكم ترٌدون
لتلً ،أنا الذي لال لكم الحك الذي معه من هللا ...إنكم تعملون أعمال أبٌكم ،وأنتم
ترٌدون إتمام شهوات أبٌكم " (ٌوحنا  .)44 -39 :8جـ) وإن المتل والكذب بدور
هماال ٌمكن تعلٌلهما إال بالبؽض .فالكتاب الممدس ،بصدد إبلٌسٌ ،تكلم عن الحسد
(حكمة  ،)24 :2وٌوحنا ال ٌتردد فً الكبلم عن البؽض :فكما أن ؼٌر المإمن العنٌد
"ٌبؽض النور" (ٌوحنا  ،)20 :3هكذا ٌبؽض الٌهود المسٌح وهللا أباه (-22 :15
 :)23الٌهود بمعنى العالم المستعبد للشٌطان ،أي كل من ٌرفض االعتراؾ بالمسٌح.
وهذا البؽض سٌإدي فً الوالع إلى لتل ابن هللا (.)37 :8د) ذلن هو مدى خطٌبة
العالم ،هذه التً ٌنتصر ٌسوع علٌها .فهو ٌستطٌع ذلن ألنه دون خطٌبة (ٌوحنا :8
 ،46راجع ٌ 1وحنا  ،)5 :3وهو واحد مع هللا أبٌه (ٌوحنا  ،)30 :10و"نور" نمً
"ال ظبلم فٌه" ( ،)12 :8 " 5 :1وحك دون أدنى أثر لكذب أو لؽش فٌه (:14 :1
 ،)40 :8وأخٌراً ،وربما فوق كل اعتبار آخر ،ألنه محبة وألن هللا محبة (ٌ 1وحنا
 .)8:4وإذا كان خبلل حٌاته لم ٌكؾ عن أن ٌحب ،فإن موته سٌكون فعل حب ،ما
من حب أعظم منه" ،تمام " الحب (ٌوحنا  ،13 :15راجع  .)30 :19 ،1 :13ولذا
فإن هذا الموت كان نصرا ً على "ربٌس هذا العالم " ولد ٌظن اللعٌن أنه ٌكسب
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الجولة ،ولكنه ضد ٌسوع ال ٌستطٌع شٌبا ً ( ،)30 :14بل هو الذي "لد نبذ" (:12
 .)3 1لمد ؼلب ٌسوع العالم (ٌوحنا .)33 :16هـ) وما ٌثبت ذلن ال أن ٌسوع
ٌستطٌع فمط "أن ٌرتجع الحٌاة التً ٌبذلها " (ٌوحنا  ،)17 :10بل ربما أكثر من
ذلن ،إنه ٌشرن تبلمٌذه فً نصره :إن المسٌحً ولد صار "ابنا هلل " بمبوله ٌسوع
(" )12 :1ال ٌمترؾ الخطٌبة ،ألنه مولود من هللا " (ٌ 1وحنا  .)9 :3وباألكثر فإنه
ما دام ٌستمر فٌه "الزرع اإللهً " أي باألرجح على حد تعبٌر المدٌس بولس ،ما دام
" ٌنماد إلى روح هللا! (رومة  ،15 -14 :8راجع ؼبلطٌة " ،)16 :5ال ٌسعه أن
ٌخطؤ "  .ففً الوالعٌ ،سوع "ٌحمل خطٌبة العالم" (ٌوحنا  ،)29 :1وٌعمده فً
"الروح" (اآلٌة  ،)33أي وهو ٌشركه فً الروح ،الذي ٌرمز إلٌه الماء السري
الخارج من طعن جنب المصلوب ،مثل خروجه من الٌنبوع الذي تكلم عنه زكرٌا
"المفتوح لبٌت داود من أجل الخطٌبة والطمث " (ٌوحنا  ،37 -35 :19راجع
زكرٌا  )1 :13 ،10 :12والذي كان حزلٌال ٌراه "ٌخرج من تحت عتبة البٌت "
وٌحول شواطا البحر المٌت إلى فردوس جدٌد (حزلٌال  ،12 -1 :47رإٌا :22
 .)2إنه بكل تؤكٌد لد ٌمع المسٌحً فً الخطٌبة ،وإن كان مولودا ً من هللا (ٌ 1وحنا
 ،)1 :2إال أن "ٌسوع لد صار كفارة لخطاٌانا " (ٌ 1وحنا  ،)2 :2ولد أشرن
الرسل فً الروح خصٌصا ً بحٌث ٌستطٌعون "أن ٌؽفروا الخطاٌا" (ٌوحنا 22 :20
 ) .233.الهوت الخطٌبة بحسب المدٌس بولس:
أ) بفضل المفردات الؽزٌرة ٌستطٌع بولس أن ٌمٌّز بمزٌد من الدلة بٌن "الخطٌبة"
(بالٌونانٌة فً صٌؽة المفرد ) (hamartiaو"األفعال الخاطبة" بتسمٌاتها الخارجة
عن العبارات التملٌدٌة " الذنوب " (حرفٌا ً السمطات) بالٌونانٌة paraptiomaأو "
المخالفات " (بالٌونانٌة) ، (parabasisدون لصد اإلنماص بشًء لط من ثمل هذه
األخٌرة .وعلى هذا النحو ،فإن الخطٌبة التً ارتكبها آدم فً الفردوس ،والتً نعلم
المدر الذي ٌعلمه الرسول علٌها من خطورةٌ ،سمٌها على التوالً "مخالفة ،ذنباً،
معصٌة" (رومة  14 :5و  17و  . )19على كل ،فإن الفعل الخاطا ،فً تعلٌم
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األخبلق عند بولس ،لٌس على مستوى خطورة أدنى من مستوى خطورته فً
األناجٌل اإلزابٌة ،مما هو ظاهر بوضوح من لوابم الخطاٌا التً ٌتردد ذكرها فً
رسابله 1 :كورنتس  2 ،10 -9 :6 ،11 -1 .:5كورنتس  ،20 :12ؼبلطٌة :5
 ،31 -19رومة  ،31 -29 :1كولسً  8 -5 :3أفسس  1 ،3 :5تٌموتاوس ،9 :1
تٌطس  2 ،3 :3تٌموتاوس  .5 -2:3إن كل هذه الخطاٌا تحرم من دخول ملكوت
هللا ،كما ٌمرر الرسول ذلن أحٌانا ً صراحة ( 1كورنتس  ،9 :6ؼبلطٌة .)2 1 :5
هذا وٌبلحظ ،تماما ً كما ورد فً الموابم المماثلة فً العهد المدٌم ،مدى التمارب بٌن
أوجه اإلختبلل فً األمور الجنسٌة وبٌن عبادة األوثان ،وحاالت التراؾ الظلم
االجتماعً (راجع رومة  ،32 -21 :1والموابم فً  1كورنتس ،وؼبلطٌة،
وكولسً ،وأفسس) .كما ٌنبؽً أٌضا مبلحظة درجة الجسامة التً بنسبها بولس إلى
" الجشع " (بالٌونانٌة ) (pleonexiaتلن الخطٌبة التً تموم على الرؼبة فً حٌازة
المزٌد أكثر فؤكثر ،وهً الرذٌلة التً كان لدماء البلتٌن ٌدعونها "بخبلً" ،والتً تشبه
تحرمه الوصاٌا العشر (خروج  )17 :20تحت تعبٌر "األشتهاء" (راجع
كثٌراً ،ما ّ
رومة  :)7 :7إن بولس ال ٌكتفً بالتمرٌب بٌن هذه الخطٌبة وخطٌبة عبادة األوثان،
بل ٌجعل كلٌهما واحداً" :ذلن الجشع الذي هو عبادة األوثان"(كولسً ،5 :3راجع
أفسس ) .5 :5
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1.االختبار
األزمنة:
آخر
2.وعود
إسرابٌل
صلوات
فً
هللا
خبلص
ثانٌاً:
الخبلص:
ٌ1.مٌنٌة
المخلص:
ّّللا
إلى
2.االلتجاء
الجدٌد
العهد
الخبلص
إعبلن
أوالً:
البشر:
مخلص
المسٌح
ٌ1.سوع
الخبلص:
2.إنجٌل
ثانٌا ً
الخبلص
فً
المسٌحً
البلهوت
المسٌح:
حٌاة
1.معنى
المسٌحٌة:
الحٌاة
2.معنى
3.انتظار الخبلص النهابً:

ممدمة
ٌعبّر عن فكرة الخبلص (بالٌونانٌة  sozoومشتماتها) ،وفً اللؽة العبرٌة بمجموعة
مصادر ترجع إلى نفس اإلختبار األساسً :أن ٌخلص المرء ،أن ٌُنشل من خطر كاد
ٌهلن فٌه .وبحسب طبٌعة الخطر تمارب عملٌة اإلنماذ الحماٌة ،أو التحرٌر ،أو
فسر
الفداء ،أو الشفاء ،وتمارب عملٌة الخبلص النصر ،أو الحٌاة ،أو السبلم ...ولد ّ
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الوحً انطبللا ً من مثل هذا اإلختبار البشري ،وبالرجوع إلى األلفاظ نفسها التً
تعبَر عنه .أحد المظاهر الجوهرٌة عن عمل هللا على األرض :إن هللا ٌخلص البشر،
وأن المسٌح هو مخلصنا (لولا  ،)11 :2واإلنجٌل ٌمدّم الخبلص لكل مإمن (رومه
 .)16 :1فلنا إذا ً كلمة ربٌسٌة من تعابٌر الكتاب الممدس ،ولكن ثمل ولعها النهابً
ٌجب أن ال ٌجعلنا ننسى عملها البطًء فً النمو.
العهد المدٌم
أوالً :خبلص هللا فً مجرى التارٌخ وفً األزمنة األخٌرة
إن فكرة َ إل ٍه ٌخلص المإمنٌن هً فكرة مشتركة بٌن كل الدٌانات .وفً العهد المدٌم
نجد الفكرة ضابعة ولدٌمة ،كما نشهد أسماء علم تحمل فً تركٌبها أصبلً معنى
"الخبلص" (ٌسوع .إشعٌا ،ألشٌاع ،هوشع ،إذا التصرنا على األصل العبري
"ٌشع")ّ .
لكن اإلختبار التارٌخً لشعب هللا ٌضفً على الكلمة لونا ً خاصا ً ٌفسر
تفسٌرا ً جزبٌا ً استخدام الكلمة فً التنبإ عن آخر األزمنة.
1.االختبار التارٌخً:
عندما وجد شعب إسرابٌل أنفسهم فً مركز حرج أنمذهم هللا منه ،سواء بسلسلة من
الظروؾ لد تصل إلى وصفها بالمعجزة ،أو بإرسال لابد من البشر ٌمودهم إلى
النصر ،فبهذا أو بذان ٌكونون لد اختبروا "خبلص هللا" .فكان حصار سنحارٌب
ألورشلٌم مثبلً بارزا لهذا المولؾ .فإن ملن أشور لد تحدى هللا أن ٌخلص إسرابٌل
( 2ملون  ،)35 -30 :18وإشعٌا وعد بالخبلص ( 2ملون .)6 :20 ،34 :1 9
والوالع أن هللا خلص شعبه .ولد أعلن كاتبو التارٌخ الممدس الكثٌر من مثل هذه
االختبارات فً العصور الماضٌة .فاهلل لد خلص داود (أي وهبه النصر) أٌنما توجه
( 2صموبٌل  8و  6و  10 :23 ،14و  :)12ولد استخدم داود نفسه كوسٌلة
خلص به شعبه من أٌدي أعدابهم ( 2صموبٌل  ،)18 :3كما سبك أن فعل على ٌدي
شاول ( 1صموبٌل  ،)13 :11وعلى ٌدي صموبٌل ( 1صموبٌل  ،)8 :7وشمشون
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(لضاة  ،)5 :13وجدعون (لضاة  ،)14 :6وكل المضاة (لضاة  16 :2و . )18
وفًّ زمن الخروج بصفة خاصة ،خلص هللا إسرابٌل بإفتدابهم وتحرٌرهم (خروج
 ،13 :14راجع إشعٌا  ،9-8:63مزمور  8 :106و10و .)21وبرجوعنا إلى
الماضً إلى تارٌخ أبعد من هذا االختبار الجوهري ،نجد أن هللا ٌخفص بنً ٌعموب
بواسطة ٌوسؾ (تكوٌن  ،)5 :45وٌنمذ حٌاة لوط (حكمة  ،)6 :10وٌنمذ نوح ولت
الطوفان (حكمة  ،4 :10راجع تكوٌن  ...)23 :71من هنا نفهم لماذا كان
اإلسرابٌلٌون ٌرجعون إلى الرب فً أولات النكبات "لكً ٌخلصوا" (إرمٌا ،)14 :4
ولماذا اشتكوا لما كان الخبلص المنتظر ال ٌؤتً (إرمٌا  .)20 :8لمد كانوا ٌدركون
أنه لٌس لهم مخلص آخر سوى هللا (إشعٌا  ،11 :43راجع  ،15 :47هوشع :13
 .)4وإذ كانوا ٌذكرون حوادث الخبلص فً الماضً ،كانوا ٌحبون أن ٌطلموا على
هللا تسمٌة المخلّص (راجع إشعٌا  1 ،8 :63مكابٌٌن  .)30 :4أجل ،إنه ٌمكننا اًن
نرى أكر من مرة ،رسما ً أولٌا لشرٌعة إلهٌة سوؾ تظهر نتابجها فً إطار أحد
األزمنة .ففً وسط األخطار التً سببتها -خطٌبة البشر ،لم ٌخلص إال بمٌة" ضبٌلة
(مثل نوح ولت الطوفان) .والخبلص ال ٌؤتً دون أن ٌكون ممترنا ً بالدٌنونة اإللهٌة،
وفرز األبرار عن الخطؤة.
2.وعود آخر األزمنة:
إنه فً ساعة محن األمة الشدٌدة ،كان إسرابٌل ٌتطلع إلى هللا بثمة تامة فً أنه سوؾ
ٌتدخل لٌخلّصه (راجع مٌخا  .)7 :7وٌصبح لمب "المخلّص " سر الكبلم عن نهاٌة
األزمنة التً تنبؤ عنها األنبٌاء (صفنٌا  ،17 :3إشعٌا 15 :45 ،3 :43 ،22 :33
وا ،16 :60 ،2بارون  .)22 :4أما التنبّإات المتعلمة "باألٌام األخٌرة" ،فإنها
تصؾ خبلص إسرابٌل النهابًء بمظاهر مختلفة .لال إرمٌا إن الرب سوؾ ٌخلص
شعبه بإعادتهم إلى أرضهم (إرمٌا  ،)7 :31وإرسال الملن "المسٌا" إلٌهم (إرمٌا
.)6 :23ولال حزلٌال إن الرب سوؾ ٌخلّص ؼنمه بإرجاعهم إلى مراعٍ حسنة
(حزلٌال  .)22 :34سوؾ ٌخلّص شعبه من كل نجاساتهم بإعطابهم موهبة روح ِهّ
(حزلٌال  .)29 :36إن رسالة العزاء ،والكتب المماثلة ،تتحدث دوما ً عن اإلله الذي
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ٌؤتً لٌخلص شعبه (إشعٌا  ،)4 :35وكل األرض عبلوة على إسرابٌل (إشعٌا :45
 .)22الخبلص هو النتٌجة الجوهرٌة لبره الظافر (راجع  .)1 :63ولكً ٌتممه
سوؾ ٌرسل عبده (إشعٌا  6 :49و  .)8ولذا فإن هاتٌن الكلمتٌن " البر " و"
الخبلص " تتجهان إلى التعبٌر تعبٌرا ً فنٌا ً ونوعا ً عن عمله فً آخر األزمنة ،والذي
سبك الوعد به من لبل بحماسة (إشعٌا ،17 :59 ،1 :56 ،10 -7 :52 ،13 :46
 .)1 :62 ،10 :61بل إنه أكثر مما حدث فً تارٌخ إسرابٌل ،سٌكون اختبار هذا
الخبلص محفوظا لبمٌة مختارة (عاموس  ، 8 :9 ،15 :5 ،12 :3إشعٌا  :10إلى
 :)5 :28 ،21ولبل أن ٌؤتً الخبلص ٌتم هنا على األرض لضاء هللا .أما
األوصاؾ البلحمة للسبً عن ٌوم الرب ،فإنها ستتؽنى بفرح الخبلص (إشعٌا :12
 ،)9 :25 ،2الذي ٌعطى لكل من ٌدعون باسم الرب (ٌوبٌل  )5 :3وكل المكتوبٌن
فً كتابه (دانٌال  .)1 :12وأخٌرا ً تصؾ حكمة اإلسكندرٌة خبلص األبرار فً
الٌوم اآلخر (حكمة  .)2 :5وهكذا نرى فً هذه اآلٌات الكثٌرة أن فكرة الخبلص
تزداد ثراء بفضل سلسلة من المتناؼمات .ولعبللتها بملكوت هللا ،تكون مرادؾ
للسبلم وللسعادة (اٍشعٌا  )7 :52و للتطهٌر (حزلٌال  )29 :36وللتحرٌر (إرمٌا
 .)7 :31أما الوسٌط البشري فً الخبلص ،وهو ملن آخر األزمنة ،فإنه ٌستحك
أٌضا ً أن ٌطلك علٌه لمب "المخلص" (زكرٌا  9 :9بحسب الترجمة السسبعٌنٌة).
ألنه سوؾ ٌخلص البابسٌن المساكٌن (مزمور  4 :72و  .)13وكل هذه العناصر
من التنبإات تعتبر تمهٌدا ً مباشرا للعهد الجدٌد.
ثانٌاً :خبلص هللا فً صلوات إسرابٌل
وإذ لنا مثل هذه الخلفٌة من االختبارات والنبإات التارٌخٌة ،فإننا نجد أن صبلة
إسرابٌل تخص موضوع الخبلص بمكانة رابعة جدا ً.
ٌ1.مٌنٌة الخبلص:
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الخبلص هبة من هللا .هو الٌمٌن الربٌسً .ولكً ندعمه ٌمكن أن نذكر اختبارات
ؼزو شعب هللا ألرضهم (مزمور  4 :44و  .)8 -7ال فابدة من الثمة" بكبرٌاء لً
المدرة" البشرٌة (مزمور  .)19 -16 :33فخبلص الصدٌمٌن ٌؤتً من الرب
(مزمور  ،)40 -39 37إنه هو نفسه الخبلص (مزمور :62 ،3 :35 ،1 :27
 .)7هذه العمٌدة تإٌدها اختبارات كثٌرة .كم من شخص كان فً األخطار فخلصه هللا
لما صرخ إلٌه (مزمور  13 :107و  19و  ،28راجع  .)6 :22وهنالن صلوات
شكر كثٌرة تشهد لتصرفات كهذه (مثبلً مزمور  ،)14 :118وصلوات أشخاص
خلّصوا من الخطر (مزمور  ،)20 :18ومن المحن والشدابد (سٌراخ ،)11 :51
ومن الموت الذي كان على وشن أن ٌحدث (مزمور  .)6 :116إن األسفار األخٌرة
فً الكتاب الممدس ٌطٌب لها أن تتحدث مرارا ً عن أحداث كهذه :خبلص الفتٌة
الثبلثة من النار (دانٌال  ،)95-28 :3وإخراج دانٌال من جب األسود (دانٌال :6
 .)28ألن هللا ٌخلص دومؤ اإلنسان الذي ٌرجوه (دانٌال  ،)6 :13وهو ٌكفل هذالكل
خدامه (مزمور  ،)16 -1 4 :91كما وعد به شعبه (مزمو ر  )36 :69و مسٌحه
(مزمور  .)7 :20ولد ذكرت المزامٌر ك ّل طالبً هللا ،الذٌن اعتاد أن ٌخلصهم
عندما ٌطلبونه :كاألبرار (مزمور  16 :34و  )19والمساكٌن (مزمور ،7 :34
 ،)31 :109والمتواضعٌن ( ،)41 -49 ،10 :76 ،28 :18والصؽار (:116
 ،)6والمضطهدٌن ( ،)17 :55والمستمٌمً الملوب ( ،)11 :7والمنسحمً األرواح
( ،)19 :34وبصفة عامة كل متّمٌه ( .)19 :145هذا ما ٌبعث فً النفس الثمة،
وٌدفعها إلى الصبلة.
2.االلتجاء إلى ّّللا المخلص:
ٌتوسل المتضرعون إلى هللا على أساس أنه هو المخلص (سٌراخ " ،)1 :51مخلص
من لٌس لهم رجاء" (ٌهودٌت  ،)11 :9أو هو "إله خبلص" (مزمور ،16 :51
 .)9 :79وتموم صبلتهم على كلمة واحدة "ٌا رب خلّص" (مزمور ،)25 :118
"خلّصنً فؤخلص" (إرمٌا  .)14 :17أما بمٌة صلواتهم فإنها تذكر عادة الظروؾ
الوالعٌة ،مثل تلن التً ٌجد فٌها كل امرئ نفسه فً بعض األولات :فً اختبار وللك
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(مزمور  ،)2 :86أو فً أخطار داهمة وممٌتة ( 2 :69و ،)25أو فً اضطهاد"
من األعداء ( 12 :31 ،22 :22و  .)2 :59 ،1 :43 ،16وفً بعض األحٌان
ٌستجٌب الرب نفسه الصبلة بنبإة عن الخبلص (مزمور  2:12و  .)6وعبلوة على
الصلوات الفردٌة ،فإن الروح اإلسرابٌلٌة تبهل فً أمانٌها ملتمسة خبلص آخر
األزمنة الذي وعد به األنبٌاء (راجع مزمور  43 :80 ،7 :14و  8و :)20
"خلصنا أٌها الرب إلهنا واجمعنا من األمم" (مزمور  .)47 :106وهنا أٌضا ً لد
ٌستجٌب الرب بنبَإة (مزمور  5 :85و  8و .)10وكان لرسالة العزاء تؤثٌر لوي
جداً ،حتى إن بعض المزامٌر ترنّمت ممدما ً عن ظهور الخبلص الذكً تنبات به
الرسالة (مزمور  .)3 -1 :98 ،2 :96ببنما تعبر مزامٌر أخر عن رجاء الشعوب
بالفرح بهذا الخبلص (مزمور  . )14 :51وخبلل كل هذه اآلٌات نرى كٌؾ أن
روح إسرابٌل ،على عتبة العهد الجدٌد ،كانت تنزع إلى الخبلص الذي كان المسٌح
على وشن المجًء به إلى العالم.
العهد الجدٌد
أوالً :إعبلن الخبلص
ٌ1.سوع المسٌح مخلص البشر:
أ) بؤعمال لها مؽزاها أوأل ً ٌعلن ٌسوع عن نفسه بؤنه هو المخلص .أنه ٌخلّص
وٌخلّص
المرضى إذ ٌشفٌهم (متى  ،//21 :9مرلس.)56 :6 ،23 :5 ،4 :3
ِ
بطرس وهو ٌمشً على الماء ،و التبلمٌذ ولد هبت علٌهم العاصفة (متى ،25:8
 .)30:14وجوهر المطلوب أن ٌتوفر اإلٌمان بالمسٌح :فإٌمانهم " هو الذي ٌبرئ
المرضى (لولا  ،):18 ،19 :17 ،48 :8وٌبلحظ التبلمٌذ أنه ٌوبخهم على شكهم
(متى  . )31 :14 ،26 :8هذه الحمابك تظهر من ساعتها خطة الخبلص ومع ذلن
فإنه ٌنبؽً أن نتطلعٍ إلى أبعد من الخبلص الجسدي .فٌسوع ٌمدم للبشر
خبلصا ًأعظم أهمٌة بكثٌر :فالمرأة الخاطبة تخلَص ألنه ؼفر لها خطاٌاها (لولا :7
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 ،)50 -48والخبلص ٌدخل بٌت زكا المعترؾ والتابب (لولا  .)9 :19فلكً ٌنال
المرء الخبلص ٌنبؽً إذا ً أن ٌمبل باإلٌمان إنجٌل الملكوت (راجع لولا  .)12 :8أما
ٌسوع فإن هدؾ حٌاته هو الخبلص :ألنه جاء على األرض لٌبحث عن الهالن
فٌخلصه (لولا  ،)10 :19 ،56 :9لٌخلص العالم ،ال لٌحكم علٌه (ٌوحنا ،17 :3
 .)47 :12وإذا ما تكلّم فلٌخلَص البشر (ٌوحنا  .)34 :5هو الباب ،من ٌدخل منه
ٌنال الخبلص (ٌوحنا .)9 :10ب) هذه الكلمات تساعدنا لكً نرى أن خبلص البشر
هو المشكلة الربٌسٌة .فالخطٌبة تجعلهم فً خطر الهبلن .والشٌطان لرٌب منهم
متحفز لكل محاولة من أجل هبلكهم وهو ٌمنعهم من أن ٌخلصوا (لولا .)12 :8
هإالء هم خراؾ ضالة (لولا  4 :15و  ،)7لكن ٌسوع مرسل إلٌهم بصفة خاصة
(متى  :)24 :15وإذا ما انضموا إلى لطٌعه فلن ٌعودوا ٌضلون (ٌوحنا ،28 :10
راجع .)9 :18 ،1 2 :17 ،39 :6والخبلص الذي ٌمدمه ،له وجه مضاد :فمن ال
ٌنتهز الفرصة لهذا الخبلصٌ ،كون على شفٌر هبلن داهم ببل عبلج .فعلى المرء أن
ٌتوب ما دام هنالن ولت ،إن أراد أن ال ٌهلن (لولا  3 :13وٌ .)5نبؽً أن ٌدخل
من الباب الضٌك ،إن أراد أن ٌكون من عداد من ٌنالون الخبلص (لولا -23 :13
حتى النهاٌة (متى .)13 :24
 .)24وٌنبؽً أن ٌثابر على السٌر فً هذا الطرٌك
ِ
واألمر بالتجرد جوهري جداً ،حتى إن التبلمٌذ ٌتساءلون لابلٌن" :من تراه ٌستطٌع
أن ٌخلص إذاً؟ فً الوالع إن هذا عسٌر على البشر؟ ولذلن كانت الحاجة ماسة إلى
تدخل من لبل هللا ،بمدرته الكلٌة (متى  .)//26 -25 :19وأخٌرا ً إن الخبلص الذي
ٌمدّمه ٌسوع ٌبدو وكؤنه ٌنالض بعضه بعضاًًً  :فان "من حفظ حٌاته ٌفمدها ،ومن
فمد حٌاته فً سبٌلً ٌجدها" (متى  ،39 :10لولا ٌ ،24 :9وحنا  .)25 :12هذه
هً الشرٌعة ،ولد خضع لها ٌسوع نفسه .فإن من خلص آخرٌن لم ٌشؤ أن ٌخلّص
نفسه فً ساعة الصلٌب (مرلس  .)31 -30 :15أجل إن اآلب كان ٌمدر أن ٌخلصه
من الموت (عبرانٌٌن  ،)7 :5لكنه ألجل تلن الساعة جاء على األرض (ٌوحنا :12
 .)27ومن سٌطلب الخبلص باإلٌمان بهٌ ،نبؽً له أن ٌتبعه إلى هذا الحد.
2.إنجٌل الخبلص:
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أ) بعد المٌامة وحلول الروح المدس ،وفك تعالٌم الكتاب الممدس .فإن هللا بمٌامة
ٌسوع ،ألامه "لابدا ً ومخلصاً! (أعمال  ،31 :5راجع  .)23 :13والمعجزات " التً
منحها الرسل تإٌد رسالتهم .وإن كان بعض المرضى لد شفوا بفضل اسم ٌسوع،
ب للناصري نستطٌع به أن ندرن
فذلن ألنه "ما من اسم آخر تحت السماء ُو ِه َ
الخبلص " (أعمال  ،12 -9 :4راجع  .)3 :14وٌوصؾ اإلنجٌل بؤنه هو "كلمة
الخبلص " (أعمال  ،26 :13راجع  ،)14 :11ولد وجه أوالً إلى الٌهود (أعمال
 ،)26 :13وبعد ذلن إلى األمم األخرى (أعمال  .)28 :28 ،47 :13وٌطلب من
الناس ،ممابل هذا ،أن ٌإمنوا لكً "ٌخلصوا من هذا الجٌل الفاسد أعمال .)40 :2
وشرط الخبلص هو اإلٌمان بالرب ٌسوع (أعمال  ،31 -30 :16راجع مرلس
 ،)16 :16والدعاء باسمه (أعمال  ،21 :2راجع ٌوٌبل  .)5 :3وعلى هذا األساس
ٌكون الٌهود واألمم فً وضع واحد .فهم ال ٌخلّصون أنفسهم ،لكن نعمة الرب ٌسوع
هً التً تخلصهم (أعمال  .)11 :15إذن فالرسل ٌمدّمون للبشر " سبٌل الخبلص "
الفرٌد (أعمال  .)17 :16وكان المهتدون حدٌثا ً ٌدركون جٌدا ً هذه الحمٌمة ،حتى
إنهم اعتبروا أنفسهم البمٌة" التً ٌنبؽً أن تخلص (أعمال .)47 :2ب) وأهمٌة
موضوع الخبلص هذه فً بداٌة الكرازة هً التً تفسر لماذا أراد اإلنجٌلٌان متى
ولولا أن ٌشدّدا على دور ٌسوع المستمبل كمخلّص ،منذ كبلمهما عن طفولته .فإنَ
متى ٌظهر عبللة هذا الدور باسمه ،الذي معناه "الرب ٌخلص " (متى ،)21 :1
ولولا ٌلمبه "بالمخلّص " (لوتا  .)11 :2وٌبٌّن أن زكرٌا ٌر ّحب ببزوغ فجر
الخبلص الذي وعد به األنبٌاء ( 69 :1و  71و  ،)77وإن سمعان ٌ ّحًٌ ظهور
ذلن الخبلص على األرض فً تطلع عالمً ٌشمل الكون كله ( .)30 :2وأخٌرا ً
تمهد كرازة ٌوحنا المعمدان ،بحسب الكتاب الممدس ،لسبل الربّ  ،بحٌث إن "كل
بشر ٌرى الخبلص اآلتً من لدن هللا" ( ،62 :3راجع إشعٌا :52 ،5 -3 :40
 .)10وإن الذكرٌات المحفوظة فً تتابع األناجٌل لتمدّم إلٌنا ،بطرٌمة إٌجابٌة ،إعبلن
الخبلص هذا الذي ٌبلػ ولته بالصلٌب والمٌامة من األموات.
ثانٌا ً البلهوت المسٌحً فً الخبلص
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مع أن الكتابات الرسولٌة تلجؤ إلى عبارات متنوعة لوصؾ عمل ٌسوع الخبلصً،
إال أننا نستطٌع محاولة بناء تعلٌم مسٌحً جامع حول فكرة الخبلص.
1.معنى حٌاة المسٌح:
"هللا ٌرٌد أن ٌخلص جمٌع الناس" ( 1تٌموتاوس  ،4 :2راجع  .)10 :4ألجل هذا
أرسل ابنه كمخلص للعالم (ٌ 1وحنا  .)14 :4ولما ظهر على األرض إلهنا
ومخلّصنا (تٌطس  ،)131 :2هو الذي جاء لٌخلص الخطؤة ( 1تٌموتاوس ،)15 :1
فان نعمة م ّخلّصنا ومحبته ظهرتا (تٌطس  ،)4 :3 ،11 :2ألن المسٌح بموته
ولٌامته ،صار لنا " علة خبلص أبدي " (عبرانٌٌن  .)9 :5مخلصا ً للجسم الذي هو
الكنٌسة (أفسس  .)23 :5وهكذا نجد أن لمب "المخلَص" هذا ٌناسب أٌضا اآلب (1
تٌموتاوس .10 :403 :201 :1 -تٌطس  .)10 :2 ،3 :1وٌسوع أٌضا ً (تٌطس
 2 ،6 .3 ،13 :2 ،4 :1بطرس  2 ،30 ،20 :2 ،11 :1و  .)18وهذا هو
الذي ألجله ٌعد اإلنجٌل الذي ٌروي لنا كل هذه الحمابك .بمثابة "لدرة هللا
السبب
َ
لخبلص كل من آمن" (رومة  .)16 :1وإذا كرز رسول به ال ٌكون لدٌه هدؾ
سوى خبلص البشر ( 1كورنتس 1 ،33 :10 ،22 :9تٌموتاوس  ،)15 :1سواء
الوثنٌون منهم (رومة  )11 :11أم الٌهود الذٌن خلصت منهم بمٌة" على األلل
(رومة  ،)14 :11 ،27 :9إلى أن ٌخلص كل بنً إسرابٌل أخٌرا ً (رومة :11
).26
2.معنى الحٌاة المسٌحٌة:
إذا ما لدّم اإلنجٌل للبشر بكرازة الرسل ،فإن على هإالء ٌمع االختٌار الذي سوؾ
ٌحدد مصٌرهم :الخبلص أو الهبلن ( 2تسالونٌكً  2 ،10 :2كورنتس :)15 :2
الحٌاة أو الموت .فالذٌن ٌإمنون وٌعترفون بإٌمانهم ٌخلصون (رومة  10-9 :10و
)13؟ إذ ٌُخضع إٌمانهم عبلوة على هذا بالمعمودٌة" ،التً هً اختبار حك للخبلص
( 1بطرس  .)21 :3وهللا ٌخلّصهم بالرحمة فمط ،دون أي اعتبار ألعمالهم (2
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تٌموتاوس  ،9 :1تٌطس  ،)5 :3بالنعمة (أفسس  5 :2و  ،)8بمنحهم الروح المدس
( 2تسالونٌكً  ،13 :2أفسس  ،13 :1تٌطس  .)6 -5 :3ومن هذه اللحظة ٌنبؽً
للمسٌحً أن ٌحتفظ بؤمانة "بالكلمة" الذي فً إمكانه أن ٌخفص نفسه (ٌعموب :1
 .)21وٌنبؽً أن ٌؽذي إٌمانه بمعرفة الكتب (ٌ 2موتاوس  ،)15 :3وأن ٌدعه ٌثمر
باألعمال " الصالحة (ٌعموب  .)14 :2وٌنبؽً له أن ٌجاهد بخوؾ " ورعدة "لٌثمر
خئلصه " (فٌلبً  .)12 :2وهذا ٌفترض تدرٌبا ً مستمرا ً على الفضابل النافعة (1
تسالونٌكً  ،)8 :5التً بفضلها ٌمكنه أن ٌنمو ألجل الخبلص ( 1بطرس ،)2 :2
والحذر من أي إهمال .فالخبلص حاضر فً كل لحظة من الحٌاة (عبرانٌٌن .)3 :2
"ها هوذا اآلن ٌوم الخبلص" ( 2كورنتس ).2 :6
3.انتظار الخبلص النهابً:
إن كنا نحن هكذا ورثة الخبلص (عبراِنٌٌن  .)14 :1وتبررنا تماما ً (رومة .)1 :5
فإننا ال نزال إلى اآلن .رؼم كان هذا .ؼٌر مخلصٌن إال فً الرجاء (رومة :8
 0)24لمد أفرزنا هللا للخبلص ( 1تسالونٌكً  0)9 :5لكن مٌراثنا لن ٌظهر إال فً
نهاٌة األزمنة ( 1بطرس  .)5 :1والجهاد فً الحٌاة المسٌحٌة واجب مفروض .ألن
كل ٌوم ٌمر بنا ٌمرب المٌراث إلٌنا (رومة  .)11 :13فالخبلص إذأ .بكل ما فً
الكلمة من لوةٌ .جب أن ٌنظر إلٌه فً تطلع إلى آخر األزمنة فً ٌوم الرب (1
كورنتس  .)5 :5 ،14-13 :3وإذ لد تصالحنا مع هللا بموت ابنه ،وتبررنا بدمه
فإننا سنخلص به من الؽضب (رومة  .)11-9 :5والمسٌح سٌظهر لٌمدم لنا
الخبلص (عبرانٌٌن  .)28 :9و نحن أٌضا ً ننتظر هذا الظهور األخٌر للمخلص،
تحول فً جسدنا (فٌلبً  .)21 -20 :3وعلى هذا األساس
الذي تكامل عمله بحدوث َ
ٌكون خبلصنا موض َع رجاء (رومة  .)25 -23 :8وعندبذ نخلص من المرض،
والعذاب ،والموت .وستزول نهابٌا ً كل هذه الشرور التً سؤل المرنمون أن ٌنجوا
منها والتً انتصر عٌها المسٌح بمعجزاته فً حٌاته .وإن تتمٌم مهمة كهذه سٌكون
انتصارا ً مبٌنا هلل وللمسٌح .وبهذا المعنى تشهد هتافات كتاب الرإٌا" :النصر
إللهنا ...وللحمل" (رإٌا ).1:19 ،10 :12 ،10 :7
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الخلك
العهد
أوالً:
ثانٌاً:

ثالثاً:

رابعاً:

السماء
تصور

خالك
فً

الخلك
الرواٌة
1.تهتم
ذات
الرواٌة
2.فً
تراث
3.فً
فً
الخلك
1.الخلك
2.الخبلص
اإلنسان
1.حالة

العهد
أوالً:

الكتاب
األكثر
المصدر
الكتب
لصد

والخلك
أمام

هللا
1.تراث
2.السٌد

ثانٌاً:
2.من
3.فً انتظار النصر:

الخلك

العهد
المسٌح
الخلك
1.فً
األول

العهد المدٌم
أوالً :خالك السماء واألرض
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إلى

الخلك

المدٌم
واألرض
الممدس
لدما ً:
الكهنوتً:
الممدس:
هللا
والتارٌخ:
الجدٌد:
الخالك
اإلنسان:
الجدٌد
الخالك
المدٌم:
والخلك:
الجدٌد
المسٌح:
األخٌر:

إن لراءة األسفار األولى من الكتاب الممدس تترن فً المرء االنطباع بؤن
اإلسرابٌلٌٌن المدماء كانوا ٌمٌلون إلى اعتبار هللا كمخلص إسرابٌل ومإسس العهد
أكثر منه خالك العالم واإلنسان " .ؼٌر أنه من األكٌد أن فكرة الخلك ترجع فً
إسرابٌل إلى ألدم الزمن .فمد كانت موجودة لبل عصر ابراهٌم بمدة طوٌلة فً
األوساط الشرلٌة حٌث ظهر الوحً .وفً مصر نجد لصة الخلك بواسطة " أتوم "
منموشة على جدران األهرامات .وفً ما بٌن النهرٌن ،تسرد نصوص أ َكادٌّة ،ترتكز
هً نفسها على تمالٌد سومرٌة ،عدة رواٌات عن الخلك .وفً أوؼارٌت ،كان ٌسمى
اإلله األعظم " إٌل " أي "خالك المخلولات " وال شن أن فً هذه الحاالت الثبلث،
كانت النظرٌات عن أصل العالم مختلطة بمفاهٌم خاصة ،بمذهب تعدد اآللهة .ففً
ما ٌٌن النهرٌن مثبلً ،كانت مرتبطة ارتباطا ً جوهرٌا ً بحرب اآللهة التً كانت
األساطٌر تضعها فً أول الزمن .ولكن بالرؼم من ذلن ،كانت هذه األساطٌر نفسها
ومعان لم ٌكن فً وسع إسرابٌل أن ٌجهلها .ولد افترض
شاهدة على أهتمامات
ٍ
البعض أن االسم اإللهً ٌهوه كان له معنً سببً فً األصل" :هو الذي ٌعطً
الوجود" ،أي "الخالك" .هذا فرض محتمل .ولكن سفر التكوٌن ٌعطٌنا إشارة أكثر
وضوحاً ،إذ ٌمنح ملكٌصادق ابراهٌم بركة من هللا العلً مالن السماوات واألرض
(تكوٌن  .)19 :14ولد وردت هذه العبارة بالذات فً النصوص الفٌنٌمٌة .ونرى
إبراهٌم هو أٌضا ً ٌستشهد باهلل العلً مالن السماوات واألرض (تكوٌن .)22 :14
الذي
وٌعنً هذا الحادث أن اآلباء كانوا ٌتعرفون إلى إلههم الخاص فً اإلله الخالك
َ
أشار الٌه ملكٌصادق وإن كان الشرن لد شوه بعض معالمه.
ثانٌاً :الخلك فً تصور الكتاب الممدس
ٌفتتح كتاب التكوٌن برواٌتٌن متكاملتٌن عن الخلك .وهما بمثابة ممدمة للعهد مع نوح
وابراهٌم وموسى ،أو باألحرى ٌمكن اعتبارهما كالفصل األول لهذه الدرامة التً
تكون تارٌخ الخبلص ،من خبلل المظاهر المختلفة لمحبة هللا وعدم أمانة اإلنسان.
ّ
1.تهتم الرواٌة األكثر لدما ً:
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(تكوٌن  )25 -4 :2بصفة خاصة بموضوع خلك الزوجٌن البشرٌٌن األولٌن،
وبإطار معٌشهماٌُ .خرج هللا من األرض ماء سوؾ ٌمنحها الخصوبة ،وٌزرع فٌها
جنة عدن أي الفردوس ،وبتراب األرضٌ ،ش ّكل جسم اإلنسان ثم جسم الحٌوانات "،
ومن جسم الرجل ٌستخرج المرأة .هكذا ،كل ما هو موجود ناتج من نشاطه
الشخصً ،وٌنوه النص ،على طرٌمته الخاصة ،بالطابع الوالعً لهذا العمل .وعلى
مثال الصانع البشريٌ ،عمل هللا ،إال أن عمله كامل من أول وهلة .خلك اإلنسان لكً
ٌعٌش سعٌداً ،تخدمه الحٌوانات ،وترافمه شرٌكة هً صورة لنفسه .والخطٌبة وحدها
هً التً ستدخل الخلل واللعنة فً عالم كان فً األصل طٌبا ً.
2.فً الرواٌة ذات المصدر الكهنوتً:
(تكوٌن  ،)1تبدو الصورة أكثر روعة .فً البدءٌ ،خرج هللا العالم (السماء
واألرض) من الخواء األصلى ( .)1 :1ثم ٌوجد فٌه كل ما ٌجعله متنوعا ً وجمٌبلً.
ولد لفت نظر الكاتب نظا ُم الخلك انتظام حركة الكواكب ،تمٌٌز الكابنات بعضها عن
بعض ،لانون التكاثر .كل هذا من عمل الخالك الذي ،بموة كلمته وحدها ،وضع كل
شًء فً مكانه (مزمور  . )5 :148وٌصل هذا العمل إلى لمته فً خلك اإلنسان
الذي سٌكون على صورة هللا كمثاله ،والذي سٌتمتع بالخصوبة والتسلّط على العالم.
وأخٌراً ،بعد ما أنهى هللا عمله ،استراح وبارن الٌوم السابع الذي صار منذ هذا
الولت ٌوم الراحة .تكشؾ هذه المبلحظة األخٌرة عن معنى اإلطار الزمنً للخلك،
أعنً األسبوع ،والذي ٌعطً حٌاة اإلنسان طابعا ً ممدساً ،حٌث ٌنتظم العمل اإلنسانً
على مثال العمل اإللهً الخبلّقْ .
وإن كانت هذه الرواٌة الثانٌة تشترن فً الكثٌر من
النماط مع التمالٌد البابلٌة (االنتصار على الهاوٌة ،الفصل بٌن المٌاه العلٌا والمٌاه
السفلى ،خلك النجوم) ،إال أنها تخلو من كل أثر وثنً .فاهلل ٌعمل وحده ،ال ٌشاور إال
نفسه .ولٌس انتصاره على الخواء نتٌجة نضال حمٌمً .فالهاوٌة لٌست (تهوم) إلها ً
شرٌرا ً مثل "تٌامات" البابلٌة ،وال أثر هنا لوحوش أو شٌاطٌن هزمها هللا أو وضعها
فً األؼبلل .فالخلك عمل تلمابً إلل ٍه لدٌر وهو ٌعمل بحسب تخطٌط محدد لخٌر
اإلنسان الذي خلمه على صورته.
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3.فً تراث الكتب الممدس:
لمد سٌطرت فكرة الخلك التً تشهد لها هذه الرواٌة المزدوجة ،على الفكر
اإلسرابٌلً حتى لبل أن تؤخذ شكبلً محددا ً فً رواٌات الكتاب الممدس الموجودة لدٌنا
اآلنٌ .ستشهد بها األنبٌاء فً جدالهم ض ّد األوثان ،عندما ٌؤخنون على هذه أنها
أشٌاء عدٌمة الحٌاة ،صنعتها ٌد اإلنسان ،ؼٌر لادرة أن تخلص (إرمٌا ،5 -1 :10
إشعٌا  ،)20 -9 :44 ،20 -19 :40بٌنما هللا هو خالك العالم (عاموس ،13 :4
 ،6 -5 :9 ،9 -8 :5إرمٌا  ،16 -6 :10إشعٌا  .)26 -21 :40بعد السبًٌ ،ذهب
"الحكماء" فً تفكٌرهم البلهوتً إلى مدى أبعد من هذا .فبل ٌكتفً صاحب األمثال
ٌصرح أن هللا خلك العالم بحكمة وفطنة وعلم (أمثال  ،20 -19 :3راجع
بؤن
ّ
سدة العمل األول المولود من هللا منذ
مزمور  ،)24 :104بل ٌرى فً الحكمة ،المج ّ
البدء (أمثال  .)24 -22 :8كانت حاضرة عندما خلك كل شًء ،فً دور
"المهندس" (أمثال  ،)30 -24 :8وكانت تلعب فً المسكونة ،لبل أن تنعم .بعاشرة
البشر (أمثال  .)3 1 :8ولد تؽذى ابن سٌراخ من هذا التعلٌم ،إذ ٌل ّح بدوره على
خلك الحكمة لبل كل شًء (سٌراخ  .)9 :24 ،9 :1وكذلن ٌرى فٌها كتاب الحكمة
صانعة الكون (حكمة  ،6 :8راجع  .)9 :9وفً منهج فكري لرٌب جدا ً من هذا
األتجاهٌ ،حزو أصحاب ،المزامٌر الخلك إلى الكلمة وروح هللا المجسدٌن (مزمور
 ،30 :104 ،6 :33راجع ٌهودٌت  .)14 :16ولهذه النظرٌات الجدٌدة أهمٌتها،
ألنها بمثابة بشابر بالوحً عن الكلمة والروح المدس .وأخٌراً ،فً العصر الٌونانً،
نصل إلى الفكرة الواضحة لخلك العالم من العدم! انظر إلى السماء واألرض وإذا
رأٌت عمل كل ما فٌهما فؤعلم أن هللا صنع الجمٌع من العدم وكذلن أوجد جنس
البشر" ( 2مكابٌٌن  .)28 :7ولكن فً هذا العهدٌ ،رتبط الفكر البلهوتً الخاص
بالخلك بمهمة الدفاع عن الدٌن .فإزاء عالم وثنً كان ٌنظر إلى كل شًء كؤنه إله،
ما عدا هللا نفسه ،أخذ إسرابٌل ٌإكد عظمة اإلله الواحد الذي نستشفه من خبلل
أعماله (حكمة ) .5 -1 :13
ثالثاً :الخلك فً لصد هللا
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1.الخلك والتارٌخ:
ال ٌهتم العهد المدٌم بالخلك بؽٌة إرضاء حبّ استطبلع اإلنسان لحل مشكلة أصل
العالم فهو ٌرى فٌه لبل كل شًء نمطة انطبلق لمصد هللا و التارٌخ الخبلص ،وأول
أعمال هللا العظٌمة التً تمتد سلسلتها فً تارٌخ إسرابٌل .وهنان عبللة بٌن الموة
الخالمة والهٌمنة على التارٌخ .فبصفته خالك العالم وسٌّدهٌ ،ستطٌع هللا أن ٌختار
صر (إرمٌا  )7 -4 :27أو كورش (إشعٌا  )13 -12 :4 5لتحمٌك مماصده
نبوكد ن ّ
فً هذا العالم .ال تتم األحداث إال بؤمره تعالى ،فهو ،بكل معنى الكلمةٌ ،خلمها (إشعٌا
 .)7 -6 :48وهذا ٌنطبك خاصة على األحداث البارزة التً حدّدت مجرى مصٌر
إسرابٌل ،مثل اختٌار شعب هللا الذي خلمه الرب وهذّبه (إشعٌا ،)7 -1 43
والخبلص الذي ل ّدمه له فً الخروج من أرض مصر (راجع .)19 -16 :43
ولهذاٌ ،ض ّم أصحاب المزامٌر هذه األحداث ،فً تؤمبلت فً التارٌخ الممدس ،إلى
عجابب الخلك ،لٌرسموا بها صورة كاملة لمعجزات هللا (مزمور ،12 -5 :1 35
 . )26 - 4 :1 36وإذ ٌدخل فعل الخلك فً مثل هذا اإلطار ،فهو ٌتنمى تماما ً من
التصورات األسطورٌة التً كانت تشوهه فً الشرق المدٌم .ومنذبذٌ ،ستطٌع
المإلفون الملهمون ،لكً ٌكسوه ثوبا ً شعرٌاً ،أن ٌستعٌنوا بدون خوؾ ،بصور
األساطٌر المدٌمة التً لد فمدت لدرتها على األذى .فٌصبح الخالك بطبلً فً معركة
"رهَب أو الوٌثان " .لد سحك هللا (مزمور
رهٌبة ضد الوحوش التً تمثَل الخواءَ :
 )11:89هذه الوحوش ،وطعنها (إشعٌا  ،9 :51أٌوب  )13 :26وهشمها (مزمور
 .)13 :74لم ٌدمرها نهابٌا ً بل تركها ؼافٌة (أٌوب  ،)8 :3ممٌدة (أٌوب ،12 :7
 )13 :9مبعدة فً البحار (مزمور  .)26 :104وكان الخلك هلل بمثابة النصر
األول .وفً التارٌخ ،تمتد سلسلة المعارن التً لد تصفها الصور عٌنها :أال ٌتضمن
الخروج نصرا ً جدٌدا ً على وحش الؽمر العظٌم (إشعٌا )10 :51؟ وهكذا نجد دابماً،
عن طرٌك الرموز ،تمثل األحداث التارٌخٌة العجٌبة ذاتها لعمل هللا األصلى
واألعظم.
2.الخبلص والخلك الجدٌد:
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ال ٌنهً التارٌخ الممدس فً الزمن الحاضر .فهو ٌسٌر نحو هدؾ تنبا به النبإات
اإلسكاتولوجٌة .هنا أٌضا ً ٌتحتم علٌنا أن نشٌر إلى فعل هللا الخبلق ،إذا أردنا أن نفهم
بدله فٌما سٌموم الخبلص " النهابً .وسٌكون اهتداء شعب إسرابٌل بمثابة خلك جدٌد
حمٌمً" :فإن الرب لد خلك شٌبا ً جدٌدا ً فً األرض :أنثى تحٌط برجل" (إرمٌا :31
 .)22وٌمكن المول بالمثل عن الخبلص الممبل (إشعٌا  )8 :45الذي سٌكون
مصحوبا ً بمعجزات خروج جدٌد (إشعٌا  .)20 :41وفً أورشلٌم الجدٌدة ،سٌختبر
الشعب الجدٌد سعادة الفردوس (إشعٌا  ،)18 :65وإن ثبات الموانٌن التً أرساها
هللا فً الكون هً ضمان مإكد الستمرار هذا النظام الجدٌد إلى األبد (إرمٌا :31
 . )37 -35وأخٌراً ،سٌشترن العالم كله فً هذا التجدٌد ،ألن الرب سٌطلك لوات
جدٌدة وأرضا ً جدٌدة (إشعٌا  .)23-22 :66 ،17 :65هذه لوحة ال تخلو من
عظمة ،فٌها ٌرتبط لصد هللا فً هدفه بكمال البداٌة ،متجاوزة فترة الشماء التً
سببتها خطٌبة اإلنسان .ال ٌستعمل حزلٌال صراحة لفظ "خلك " ،إال أنه لد عٌّر عن
معناه ،عندما أشار إلى أن الرب ٌؽٌر ،فً األزمنة اإلخٌرة ،للب اإلنسان ،لٌمٌمه
مجددا ً فً بهجة الفردوس (حزلٌال  ،35 -26 :36راجع  .)19 :11ولهذا ٌعتمد
صاحب المزامٌر على هذا الوعد ،لكً ٌطلب من هللا أن ٌخلك فٌه للبا ً طاهراً"
(مزمور  .)12 :51أو فً تجدٌد كٌانه هذاٌ ،ختبر مسبماً ،بطرٌمة عملٌة ،الخلك
الجدٌد الذي سٌحدث فً المسٌح.
رابعاً :اإلنسان أمام الخالك
1.حالة اإلنسان:
ال ٌتخذ تعلٌم الكتاب الممدس عن الخلك طابعا ً نظرٌا ً مجردأ ،بل هو مفهوم دٌنً
ٌتطلّب مولفا ً روحٌا ً معٌناً .فمن خبلل العملٌ ،كتشؾ المرء صانعه (راجع حكمة
 ،)5 :13فٌنشؤ عنده شعور عمٌك باإلعجاب وعرفان الجمٌل .وفً بعض المزامٌر،
ٌإدي التؤمل فً جمال األشٌاء إلى التسبٌح المفعم بالحماسة (مزمور ،7 -1 :19
 .)104 ،15-6 :89وفً مواضٌع أخرىٌ ،بدو المرء وكؤنه مذهول من أثر
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العظمة اإللهٌة التً ٌكتشفها من خبلل هذه العجابب المدهشة .وهذا هو معنى خطاب
هللا فً كتاب أٌوب ( 38إلى  .)41فكٌؾ ال ٌؽوص أٌوب فً تواضع عمٌك ،ولد
عرؾ حمٌمة نفسه؟ وفً النهاٌةٌ ،ضع اإلنسان نفسه فً وضعه الحمٌمً كخلٌمة .فمد
صنعه هللا وش ّكله مثل الطٌن (أٌوب  ،10 -8 :10إشعٌا  ،7 :64إرمٌا ،)6 :18
فما هو إزاء هللا وهو فً حاجة ماسة إلى رحمته (سٌراخ )14 -8 :18؟ عبثا ً
ٌحاول أن ٌهرب من حضور هللا ،فهو فً كل لحظة بٌن ٌدي خالمه ،وال شًء مما
ٌفعله ٌخفى عن هللا (مزمور  .)139هذا هو المولؾ األساسً لكل تموى" حمٌمٌة،
وهو ٌتخلل كل عبادات العهد المدٌم .2.وعندما ٌعً اإلنسان ،على هذا الشكل ،حالته
الحمٌمٌة إزاء هللاٌ ،ستطٌع أن ٌجد طرٌك الثمة .وٌردد إشعٌا مرارا ً أن هللا الذي خلك
السماء واألرضٌ ،رٌد ،هو أٌضاً ،إبادة أعداء شعبه " وأن ٌمنحه الخبلص وأن ٌمٌم
أورشلٌم الجدٌدة (إشعٌا  ،28 24 :44راجع إشعٌا  .)11-9 :51فٌجب على
المإمن أن ٌطرد كل خوؾ ،إذ إن العون ٌؤتٌه من عند الرب الذي خلك السماء
واألرض (مزمور ).2:121
العهد الجدٌد
أوالً :هللا الخالك
هذا المفهوم عن اإلله الخالك الذي وصل إلٌه العهد المدٌم ٌحتفظ فً العهد الجدٌد
بمركزه األساسً بل ٌجد فٌه تكامبلً وإثراء.
1.تراث العهد المدٌم:
عندما خلك هللا العالم بكلمته (راجع  2كورنتس  ،)6 :4دعا ما هو ؼٌر كابن إلى
الوجود( .رومة  .)17 :4وهو ٌواصل هذا العمل األول بمنحه الحٌاة لمخلولاته" :به
نحٌا ونتحرن ونوجد" (أعمال  1 ،28 :17تٌموتاوس  .)13 :6فمد خلك العالم
"وكل ما هو فٌه" (رإٌا  ،6 :10أعمال  ،)24 :17 ،15 :14كل شًء موجود به
وله ( 1كورنتس  ،6 :8رومة  ،36 :11كولسً  ،16 :1عبرانٌٌن . )10 :2
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ولهذا كل مخلوق حسن .وكل ما هو هلل طاهر ( 1كورنتس  ،26 -25 :10راجع
كولسً  .)22 -20 :2ولذا ٌجب على اإلنسان أن ٌحترم لوانٌن النظام الطبٌعً،
فٌخالؾ ،مثبلً ،فً الطبلق لصد هللا الذي خلك فً البدء الرجل والمرأة (متى :19
 .)8 -4وٌشؽل طبعا ً هذا التعلٌم مكانا ً هاما ً فً الكرازة المسٌحٌة الموجهة للوثنٌٌن،
وفً هذا المضمار ،تواصل الكنٌسة األولى عمل الدٌانة الٌهودٌة (أعمال ،15 :14
كون العالمٌن بكلمة منه " (عبرانٌٌن
 .)28 -24 :17ألننا " باإلٌمان ندرن أن هللا ّ
 ،)3 :11كما أن كماالت هللا ؼٌر المربٌة هً واضحة لكل إنسان لادر أن ٌكتشؾ
معنى المخلولات (رومة  .)20-19 :1وٌإدي هذا اإلعتماد عند المإمن إلى التسبٌح
(رإٌا  )11-8 :4وإنعاش الثمة (أعمال ).24 :4
2.السٌد المسٌح والخلك:
فً نمطة ربٌسٌةٌ ،وضح العهد الجدٌد ما كان متضمنا ً فً العهد المدٌم .فاهلل الخالك
الذي كان ٌعرفه بنً إسرابٌل ،لد كشؾ اآلن عن نفسه كآب لٌسوع المسٌحٌ .شترن
ٌسوع اشتراكا ً وثٌما ً مع اآلب فً نشاطه الخبلق ،فهو "الرب الواحد ..الذي به كان
كل شًء وبه نحن لابمون" ( 1كورنتس  ،)6 :8وهو مبدأ أعمال هللا (رإٌا :3
 .)14وبما أنه حكمة هللا ( 1كورننس " )24 :1وشعاع مجده وصورة جوهره"
(عبراٌٌن  )3 :1و"صورة هللا الذي ال ٌرى وبكر الخبلبك كلها" (كولسً،)15 :
فهو "ٌحفظ كل شًء بموة كبلمه (عبرانٌٌن  ،)3 :1ألن به خلك كل شًء وبه ٌثبت
الجمٌع (كولسً .)17 -16 :1وبما أنه كلمة هللا ،الكلمة الموجودة منذ البدء مع هللا
لبل أن ٌتجسد فً نهاٌة األزمنة (ٌوحنا  2 -1 :1و ،)14لد صنع كل شًء ،وهو
منذ البدء ،حٌاة ونور فً العالم (ٌوحنا  ،)4 -3 :1وعلى ذلن ٌجد التعلٌم عن الخلك
تكامله فً مشاهدة ابن هللا حٌث فٌه الصانع والنموذج والهدؾ لجمٌع األشٌاء.
ثانٌاً :الخلك الجدٌد
1.فً المسٌح:
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ٌعً العهد الجدٌد بإدران أكثر من العهد المدٌم الدرامة التً دخلت فً هذا الكون
البالػ الجمال ،إثر خطٌبة اإلنسان .وهو ٌعام أن مصٌر العالم الحاضر إلى الزوال
واإلضمحبلل ( 1كورنتس  ،31 :7عبرانٌٌن  ،12 -11 :1رإٌا ،14-12 :6
 .)11 :20ولكن ،فً المسٌح ،لد ابتدأ خلك جدٌد" ،كانت تب ّ
شر به النبوات .هذا
صحٌح أوالً بالنسبة إلى اإلنسان الذي ٌتجدد داخلٌا ً بالمعمودٌة على صورة خالمه
(كولسً  ،)10 :3وأصبح فً المسٌح "خلما ً جدٌدا ً " (ؼبلطٌة  :)15 :6ففٌه اختفى
الكابن العتٌك ،وظهر كابن جدٌد ( 2كورنتس  .)17 :5وٌنطبك ذلن أٌضا ً على
العالم ،ألن لصد هللا هو أن ٌضع كل األشٌاء تحت رباسة لابد واحد هو المسٌح
(أفسس  ،)10 :1مصالحا ً إٌاها معه بالمسٌح ( 2كورنتس  ،19-18 :5كولسً :1
 .)20وعلى ذلن عندما نتكل عن دور المسٌح بالنسبة إلى العالم ،نننمل بطرٌمة
الشعورٌة من عمله فً الخلك األصلً إلى عمله فً الخلك الجدٌد لؤلشٌاء ،العتٌد أن
ٌتم فً آخر العالم .فهنان رابطة بٌن الخلك والفداء .فنحن "من صنع هللا ،خلمنا فً
المسٌح ٌسوع لؤلعمال الصالحة" (أفسس ).10 :2
2.من الخلك األول إلى الخلك األخٌر:
بسبب الرابطة الموٌة بٌن الخلك األول والخلك األخٌر ،نستطٌع أن نضٌؾ بطرٌمة
ّ
أدق الكٌفٌة التً ٌتم بها خلك هذه اإلنسانٌة الجدٌدة (راجع أفسس )24 :4 ،15 :2
فً ٌسوع المسٌح .ألنه ٌوجد تواز مدهش بٌن الخلك األول والخلك األخٌر .ففً
البدء ،كان هللا لد جعل آدم ربٌس جنسه ،وسلَم إلٌه العالم لكً ٌخضعه تحت سلطانه.
وفً نهاٌة األزمنة ،دخل ابن هللا المتجسد فً التارٌخ كآدم جدٌد ( 1كورنتس :15
 21و ،45رومة  12 :5و ،)18جعله هللا ربٌس الجنس البشري المفدى الذي هو
جسده (كولسً ،18 :1أفسس  ،)23-22 :1وأعطاه كل سلطان على األرض (متى
ٌ ،18 :28وحنا  ،)2 :17ووضع كل شًء بٌن بدٌه ،وجعله وارثا لكل شًء
(عبرانٌٌن  ،)-6 :2 :،2 :1بحٌث إن كل شً ٌجب أن ٌجدّد فً المسٌح ،ما فً
السموات وما على األرض (أفسس  .)1:10ألن المسٌح ،إذ هو حاصل على مل ِ ّء
الروح (مرلس  ،10 :1لولا ٌ ،)1 :4ستطٌع أن ٌمنحه لسابر الناس لكً ٌجددهم
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داخلٌا ً وٌجعل منهم خلٌمة جدٌدة (رومة  ،17-14 :8ؼبلطٌة  ،28 -26 :3راجع
ٌوحنا).12 :1
3.فً انتظار النصر:
وهذا الخلك الجدٌد الذي ابتدأ فً العنصرة ،لم ٌصل بعد إلى ملء لامته .فاإلنسان
الذي خلك من جدٌد داخلٌاًٌ ،بن منتظرا ً فداء جسده " فً ٌوم المٌامة (رومة :8
 .)23ومن حوله تتوق الخلٌمة بؤسرها ،الخاضعة اآلن إلى الباطل ،إلى التحرر من
عبودٌة الفساد لكً تصل إلى حرٌة مجد أوالد هللا (رومة ٌ .)22-18 :8سٌر
التارٌخ نحو هذا الهدؾ ،نحو هذه السموات الجدٌدة وهذه األرض الجدٌدة التً تنبؤت
بها الكتب الممدسة لدٌما ً ( 2بطرس  )13 :3والتً ٌعطً عنها كتاب الرإٌا ممدما ً
وصفا ً أ ّخاذاً" :السماء األولى واألرض األولى لد زالتا ...ولال الجالس على العرش:
هاءنذا أجعل كل شًء جدٌداً" (رإٌا  .)51 :21هكذا سٌتم الخلك النهالً لعالم
متجدّد بعد نصر الحمل النهابً.
خمر
ممدمة
أوالً:

الخمر
1.فً
2.فً

الحٌاة

فً
الحٌاة
حٌاة

الٌومٌة
الدنٌوٌة:
العبادات:

ثانٌاً :رمزٌة الخمر

ممدمة
ٌعتبر الخمر الناتج عن األرض الممدسة ،مع الممح والزٌت ،جزءا ً من الؽذاء الٌومً
(تثنٌة  1 ،4 :11 ،8 :8أٌام  ،)41 :12وهو ٌتمٌز خاصة بكونه "ٌفرح للب
563

اإلنسان " (مزمور  ،15 :104لضاة  .)13 :9فهو ٌكون أحد عناصر الولٌمة
الخاصة بالمسٌا ،ولكن أٌضاً ،ولبل كل شًء جزءا ً من عشاء اإلفخارستٌا ،حٌث
ٌؽترؾ المإمن الفرح من منبعه :فً محبة المسٌح.
أوالً :الخمر فً الحٌاة الٌومٌة
1.فً الحٌاة الدنٌوٌة:
عندما ٌنسب اكتشاؾ زراعة الكرمة إلى نوح ثم عندما ٌمدمه منذهبلً من آثار الحمر
(تكوٌن ٌ ،)21-20 ،9إكد التملٌد الٌهودي فً نفس الولت طابع اإلفادة وطابع
الضرر فً الخمر معاً .ألنه عبلمة الرخاء (تكوٌن  .12 -11 :49أمثال .)10 :3
فالحمر ٌُع ُّد من الخٌرات الثمٌنة إذ ٌجعل فً الحٌاة بهجة (سٌراخ :40 ،6: 32
 .)20بشرط تناوله ،فً اعتدال ولناعة .وهذا ما ٌدخل فً التوازن اإلنسانً الذي
تمتدحه كتابات الحكمة باستمرار .فمن مسلمات ابن سٌراخ أن "الخمر حٌا لئلنسان
إذا اعتدلت فً شربها" (سٌراخ  .)32-31مما ٌضفً مزٌدا ً من التوضٌح على ذلن
(راجع  2مكابٌٌن  .)40 :15وفً الرسابل الراعوٌة تتكاثر نصابح االعتدال (1
تٌموتاوس  3 :3و  ،8تٌطس  .)3 :2على أن تناول اإلنسان الخمر عن وعً أمر
محبّذ ( 1تٌموتاوس  .)23 :5ولد أراد ٌسوع نفسه أن ٌشرب الخمر رؼم نعرضه
لسوء الحكم علٌه (متى  .)//19 :11واإلنسان الذي ٌفرط بدالً من االعتدال ٌتعرض
لكل أنواع الخطر .فاألنبٌاء ٌشجبون بشدة الرإساء الذٌن ٌحبون الشرب بكثرة،
ألنهم بذلن ٌنسون هللا ومسبولٌاتهم الحمٌمٌة ازاء شعب ٌكون مظلوما ً ومنمادا ً إلى
الشر( .عاموس  ،8 :2هوشع  ،5 :7إشعٌا .)12 :56 ،1 :28 ،12 ،11 :5
والحكماء ٌوجهون أكبر اهتمامهم نحو العوالب الشخصٌة لحاالت التطرؾ.
فالشرٌب تآله إلى الفمر (أمثال  ،)17 :21وإلى العنؾ (سٌراخ ،)31 -30 :31
والخبلعة ( )2 :19والظلم فً الكبلم (أمثال  .)35 -30 :23وٌإكد المدٌس بولس
أن السكر ٌإدي إلى التهتن وٌإذي حٌاة الروح عند المسٌحً (أفسس ).8 :5
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2.فً حٌاة العبادات:
وألن الخمر ٌؤتً من هللا ،شؤنه شؤن كل منتَجات األرض ،فإنه ٌكون له مجاله فً
الذبابح .ومنذ لدٌم الزمن كانت تمدم فً معبد شٌلو تمدمات النبٌذ ( 1صموبٌل :1
 )24التً تنٌح إرالة المسكوبات المفروضة عند تمدٌم األضاحً (هوشع  ،4 :9عدد
 5 :15و .)10فالخمر ٌدخل ضمن البواكٌر التً تإول إلى الكهنة (تثنٌة ،4 :18
عدد  2 ،12 :18أٌام  .)5 :31وسٌكون له أخٌرا ً مكانه فً ذبٌحة العهد الجدٌد
ً
التً ستضع حدا لهذه الترتٌبات الطمسٌة .ومن جهة أخرى فمد ٌدفع الممصد الدٌّن ّ
البعض إلى اإلمتناع عن الخمر .فاذا كان الكهنة ملزمٌن باإلمتناع من تعاطٌها أثناء
ممارسة وظابفهم ،فٌرجع ذلن إلى أن هذه الممارسة تتطلب ضبط النفس كامبلً ،وال
شما فً شؤن التعلٌم والمضاء (حزلٌال  ،23 -21 :44الوٌٌن .)10 -9 :10
واإلمتناع عن الخمر لد ٌكون أٌضا ً تذكرة لذلن الزمن الذي لد حرم فٌه إسرابٌل من
الخمر ،فؤخذ ٌمترب من هللا فً حٌاة تمشؾ (تثنٌة  .)5 :29بل إن عشٌرة الرٌكابٌٌن
لد أرادت بعدما استوطن الٌهود زمنا ً طوٌبلً فً أرض كنعان ،أن تحافظ على أمانة
البداوة فً اإلبتعاد عن الخمر (ارمٌا  .)11 -6 :35ولنفس الؽرض كانت هنان
عادة فً الزهد تموم على اإلمتناع عن تناول أي نتاج من الكرم ،تدلٌبلً على
التكرٌس هلل وهذا ما ٌسمى عادة النذراء (راجع عاموس  .)12 :2وكان شمشون
حتى من لبل مولده مكرسا ً هكذا بموجب مشٌبة هللا (لضاة  .)5 -4 :13وتعتبر حالة
صموبٌل ( 1صموبٌل  )11 :1وحالة ٌوحنا المعمدان (لولا  ،15 :1راجع )33 :7
من الحاالت المماثلة .وعند تنظٌم وضع النذراء فً الناموس الكهنوتً ،لد ٌكون
اإلمتناع ممررا ً بمثابة نذر مإلت (عدد  . )20 - 2 :6ونجد ذلن فٌما بعد عند
الجماعة الٌهودٌة -المسٌحٌة (راجع أعمال  .)24 -23 :21وأخٌرا ً كان المإمنون
مدعوٌن كثٌرا ً إلى اإلمتناع عن الخمر لتحاشً أي اشتباه بالتمثل بالوثنٌة :وهذا ما
تشهد به الٌهودبة ما بحد السبً (دانٌال  ،8 :1راجع ٌهودٌت  .)5 :10ولعل رؼبة
فً الزهد لد حفزت فٌما ٌبدو بعض المسٌحٌٌن على حرمان أنفسهم من الخمر (1
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تٌموتاوس  .)23 :5وٌذكر بولس ببساطة أنه ال بد للحكمة والمحبة من أن تنظما
مثل هذا الزهد (رومة  ،21 :14راجع  1كورنتس ).31 :10
ثانٌاً :رمزٌة الخمر
1.من وجهة نظر دنٌوٌة ٌرمز الخمر إلى كل ما فً الحٌاة من بهجة :الصدالة
(سٌراخ  ،)10 :9الحب اإلنسانً( .نشٌد  ،)10 :4 ،4 :1وعموما ً كل الفرح الذي
ٌحظى به على األرض ،مع ما ٌحٌطه من ؼموض (جامعة  ،19 :10زكرٌا :10
ٌ ،7هودٌت  ،13 :12أٌوب  .)18 :1ولذلن فالخمرة تشٌر تارة إلى السكر الفاسد
فً العبادات الوثنٌة (إرمٌا  ،7 :51رإٌا  ،)3 :18وطورا ً إلى سعادة تلمٌذ الحكمة
(أمثال ).2 :9
خٌبة امل
ممدمة
أوالً:

خزي،
1.الكذب
2.خجل

ثانٌاً:
ثالثاً :هللا ال ٌخدع أحدا ً

كذب،
األشٌاء

فً
المرء

من

كل

أجل
شًء

وتفاهة
الواهٌة:
خزٌه:
خداع

ممدمة
إن الكتاب الممدس ال ٌتكلَم فمط عن خٌبة األمل " بل ٌجاهر بها بطٌبة خاطر.
والٌونانٌون هم أٌضا ً ٌتؤثرون أعمك التؤثر بعوارض الفشل فً الحٌاة .ؼٌر أنهم إن
كانوا ٌشٌرون كثٌرا ً إلى تولع حدوثها ،ففً شًء من الخفٌة وبخاصة مع التفكٌر فً
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ّ
ولكن الكتاب الممدس ال ٌبدي مثل هذا اإلتزان الحرٌص،
مواجهتها بصورة كرٌمة.
وٌبدو وكؤنه ٌحلو له صراخ أٌوب ،وتهكمات واضع كتاب الجامعة ،فهنان فارق فً
الطباع وفً الثمافة بٌن اعتدال اإلنسان الٌونانً ،وعاطفٌة اإلنسان العبري ،وفارق
خاصة فً االستعداد الدٌنً .فإسرابٌل ٌستمد من إٌمانه إحساسا ً مرهفا ً بمٌمة الخلٌمة
ورفعة شؤنها مع ما ٌبلبسها من عدم االستمرار وتولع للفشل األلٌم مع عدم،
االستسبلم لط ،بل الٌمٌن المطلك بالنصرة فً النهاٌة.
أوالً :خزي ،كذب ،وتفاهة
فً المفردات العبرٌة عن خٌبة األمل ،نجد جانبٌن متمٌّزٌن بصفة خاصة :تفاهة
الشًء الذي ٌخ َدع (بفتح الٌاء) ،وخزي لدى الشخص الذي ٌُخ َدع (بضم الٌاء وفتح
الدال).
1.الكذب فً األشٌاء الواهٌة:
فاإلنسان العبري ٌشعر بحاجة ماسة إلى الثبات والصبلبة ،وبامتعاض أمام األمور
التافهة والمظاهر الوهمٌة ،وهو ٌرذل الكذب لمٌامه على العدم أساسا ً أكثر منه
لجنوحه عن الصدق .فالكذب .والباطل ،والعدم ،كلها من األلفاظ الجارٌة فً وصؾ
الكابنات المؽّررة ،العمٌمة اإلنتاج "لوم بنو بلٌعال" (ولد نملت السبعٌنٌة اللفظ
العبري نمبل حرفٌا درن أن تترجمه إلى الٌونانٌة .راجع ثنٌة  .)14 :13والصور
األكثر ترددا ً هً صور الرٌح( ،بالعبرٌة "هٌبٌل" بمعنى "باطل" فً كتاب الجامعة)
وصور العفار ("عافار" بالعبرٌة) ،وصور الحواء ("رٌك" بالعبرٌة).
2.خجل المرء من أجل خزٌه:
فً عالم تجري فٌه أوضاع الحٌاة كلها تحت أنظار الؽٌرٌ ،كون من شؤن الخدٌعة أن
تؽمر فرٌستها بالخجل ال محالة :فمن وضع ثمته فٌها هو ؼٌر جدٌر بهاٌ ،ظهر
مخزٌا ً بصورة واضحة .إنها لتجربة مرٌرة لعزة نفس اإلنسان ،وهو أحوج إلى
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التمدٌر من لبل أنداده ،لذلن فإن المترادفات الجارٌة للداللة على االنخداع ،هً
األلفاظ المعبرة عن الخزي واالرتبان ،بخاصة المشتمات من األصل العبري "بوش"
وكثٌرا ً ما ٌؽٌب عنا فً بساطة هذا التمٌٌز الدلٌك ،فنترجم مثبلً كبلم بولس بؤن
"الرجاء ال ٌخٌّب صاحبه" (رومة  ،)5 :5بٌنما ٌكون من األنسب المول بؤن
"الرجاء ال ٌجلب خزٌاً" (بالٌونانٌه ) (ou kataiskyneiمما ٌعلل اعتزاز الرسول
بالبشارة باإلنجٌل وبالصلٌب.
ثانٌاً :كل شًء خداع
هنان اثنان خاصةً من الكابنات بسببان التضلٌل ،مع ادّعابهما بالتمتع بثمة الناس
وضمان مصٌرهم :السلطات العلٌا ،واآللهة الكاذبة ،وبعبارة أخرى ،هما مصر،
البرالة ،مصر" ،راحاب العاطلة" لٌست سوى
واألوثان .فرؼم المظاهر الخارجٌة ّ
"فراغ وعدم" (اشعٌا  )7 :30وخٌلها الموٌة لٌست سوى جسد ،والمصري لٌس
سوى بشر (إشعٌا  ،3 -1 :31راجع إرمٌا َّ .)37 :2
لكن هذه الخٌول وهإالء
الجنود هم كابنات فعلٌة ،أما اآللهة الكاذبة لٌست سوى عدم ،وأصنامها كذب
وعجز ،لذلن فخدامهم وصانعوهم مآلهم الخزي (إرمٌا  ،28 :2إشعٌا - 9 :44
ّ
ولكن كتاب الجامعة ٌذهب إلى أبعد من ذلن ،وٌع ّمم أختبار االنخداع( :تحت
. )11
الشمس ...كل شًء باطل ...وباطل األباطٌل" على حد تردٌده ( 2 :1و 14الخ)،
ولد ذاق فً الحٌاة مرارة االنخداع ،لدرجة أنه ٌضع على لسان سلٌمان ،الملن
الخمرة المؽمورة بجمٌع العطاٌا .إعبلن هذا االعتماد .ومع ذلن فان كتاب الجامعة ال
ٌزدري أشٌاء هذا العالم ،بل بالعكس ٌتولع منها الكثٌر وعلٌه نشؤتت مرارته
األصلٌة التً مع ذلن ٌكون لها مخرج :أن نتعلّم كٌؾ نمبل كل شًء من هللا الشر
مثل الخٌر () .14 -13 :7
ثالثاً :هللا ال ٌخدع أحدا ً

568

اإلنسان هو مصدر خٌبة أمل لئلنسان (إرمٌا  ،5 :17مزمور  ،)8 :118ولكنه هو
هكذا أٌضا ً بالنسبة هلل .فالكرمة التً كانت موضوع عناٌة بمحبة ،ما أعطت إال كرما ً
برٌا ً (إشعٌا  .)4 :5وٌسوع الذي كان ٌعلم ما فً داخل اإلنسان (ٌوحنا  )25 :2ولد
اختبر خٌبة األمل ،ولد أنكرته خاصته (متى ٌ ،)4 -3 :6رى الملوب تنؽلك كلما
حاول الوصول إلٌها (متى ٌ ،38 -37 :23وحنا  ،)40 -37 :12وٌشاهد تبلمٌذه
ٌهربون فً اللحظة التً ٌسلم فٌها ذاته من أجلهم (مرلس .)50 :14وهللا ذاته ٌبدو
فً بعض األحٌان وكؤنه خادع .فؤكثر خدامه أمانةً ٌجتازون تجربة الظن بؤن
مساعٌهم لد فشلت ،وبؤن هللا لد تركهم لذواتهم ،فإٌلٌا ٌتمنى أن ٌموت وهر ٌكتشؾ
أنه لٌس أفضل من آبابه ( 1ملون  .)4 :19وإرمٌا ٌذهب إلى حد الشن فً لوة هللا:
"هل صرت لً كنهر كاذب وكمٌاه ال تدوم؟ " (إرمٌا  ،18 :15وٌمابل بإرمٌا :2
 ،13إشعٌا  ..)11 :58وٌسوع نفسه لد اختبر مدى ما لد ٌصل إلٌه تخلً هللا
تتفوق
(مرلس  .)34 :15والتؤكٌد أن هللا وحده ال ٌخدع إنما هو خطوة ٌنبؽً أن ّ
على جمٌع الظواهر المعاكسة ،وإنه اختبار ٌجتاز .اإلٌمان ،الذي كثٌرا ً ما ٌكون لد
عبر الظلمات .وثمن اكتساب اإلٌمان هو ما ٌجتازه المرء من مبلبسات خادعة.
وٌمٌن اإلٌمان هذا ال ب ّد له حتى ٌستمر فً اإلنسان من أن ٌمبل الخبلص اإللهً
اآلتً من ٌسوع المسٌح ،ل َما أسلم المسٌح الروح بٌن ٌدي اآلب (لولا .)46 :23
فكشؾ عن أمانة اإلله الذي بدا وكؤنه فً خٌبة وعدم مباالة .وإن اعتمدنا على مثل
هذا اإلٌمان ،فبل سبٌل ألي شًء أن ٌخدعنا (راجع رومة  ،)34 -31 :8ألن هللا
أمٌن ،وعربون هذه األمانة ،وحصانتنا من أي انخداع ،إنما تكون هبة ابنه الذي فٌه
ندعى ونحفظ حتى مجٌبه ( 1كورنتس  1 ،9 :1تسالونٌكً ).24 -23 :5
mal
خٌر وشر Bien et malممدمة"رأى هللا جمٌع ما صنعه فإذا هو حسن جداً"
(تكوٌن  .)3 1 :1ولكن ،لكً ٌستعجل مجًء الملكوت االسكاتولوجً ٌطلب منا
السٌد المسٌح أن نردد فً الصبلة الربانٌة" :نجنا من الشرٌر" (متى .)13 :6
وٌطرح تضاد هذٌن النعبٌرٌن على معاصرٌنا سإاالً نجد فً الكتاب الممدس نفسه
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عناصر لحله ،من أٌن ٌؤتً الشر فً هذا العالم الذي خلك حسناً؟ متى وكٌؾ
سٌنهزم؟أوالً :الخٌر والشر فً العالم .1تبدو بعض األشٌاء لمن ٌراها أو ٌختبرها
حسنة أو سٌبة من وجهة نظره الشخصٌة.والكلمة العبرٌة "طوب" ،وٌمابلها
بالٌونانٌة بدون تفرلة كلمتان  agathos, kalosأي حسن وصالح (راجع لولا:6
 ،)35 -27تعنً أصبلً األشخاص أو األشٌاء التً تسبب رإٌاها احساسات ممتعة
أو الشعور باالرتٌاح للكابن كله ،مثل طعام طٌب (لضاة  1 ،9 -6 :19ملون :21
 ،7راعوت  )7 :3أو شابة جمٌلة (استٌر  ،)11 :1أو أناس أسخٌاء (تكوٌن :40
 .)14ولصارى المول ٌدعى خٌرا ً كل ما ٌسبب السعادة أو ٌسهل الحٌاة فً الصعٌد
الجسدي أو السٌكولوجً (راجع تثنٌة  .)15 :35وعلى عكس ذلن ،كل ما ٌإدي
إلى المرض أو األلم بجمٌع أشكاله ،وباألخص إلى الموت ،هو (بالعبرٌةَ ،رع
بالٌونانٌةkalos, poneros) .2. ،هل من الممكن أن نتكلم أٌضا ً عن صبلح
موضوعً للمخلولات بالمعنى الذي كان ٌمصده الفبلسفة الٌونانٌون؟ كانوا
ٌتصورون لكل شًء مثبلً أعلى ٌجب االلتداء به أو تحمٌمه ،كانوا ٌمدمون لئلنسان
مثاالً  kalos-kagathosأعلى ،حاوٌا ً فً نفسه جمٌع الصفات األدبٌة الجمالٌة
منها واالجتماعٌة ،وهو بالتالً منشرح ولذٌذ العشرة ونافع للمجتمع .من هذه الزاوٌة
الخاصة ،كٌؾ نستطٌع أن نتصور الشر؟ هل كنمص ،كمجرد شًء سبً آم هو عدم
الخٌر؟ أو بالعكس كحمٌمة لها وجودها الخاص ،ناتجة من هذا المبدأ الشرٌر الذي
كان ٌلعب دورا ً كبٌرا ً فً الفكر اإلٌرانً؟ أما الكتاب الممدس فهو ال ٌفهم الصبلح
الحمٌمً لؤلشٌاء على هذا الشكل .فعندما ٌمول" :رأى هللا أنه حسنا ً (تكوٌن ،)4 ،1
ٌمصد أن هذا الصبلح ال ٌماس بالنسبة إلى خٌر مجرد ،بل بالنسبة إلى اإلله الخالك
الذي وحده ٌعطً األشٌاء حسنها وصبلحها .3.وٌجب اعتبار صبلح اإلنسان
اعتبارا ً خاصا ألنه مرتبط جزبٌا ً بحكمه الشخصً .فمنذ الخلك " ،وضعه هللا أمام
شجرة" معرفة الخٌر والشر ،تاركا له إمكانٌة الطاعة والتمتع بشجرة الحٌاة ،أو
العصٌان والتعرض للموت (تكوٌن  9 :2و ،)17وهً تجربة حاسمة للحرٌة تتكرر
لكل إنسان .إذا رذل الشر واختار الخٌر (إشعٌا  ،15 :7عاموس  ،14 :5راجع
إشعٌا  )17 -16 :1ومارس شرٌعة هللا وامتثل إلى إرادته (راجع تثنٌة ،18 :6
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 ،28 :12مٌخا  ،)8 :6صار صالحا ً وممبوالً عند هللا (تكوٌن  ،)8 :6وإالّ كان
ً الرب ( .)7 :38ولما كان اإلنسان مسبوأل ،فعلٌه أن
شرٌرا ً وؼٌر ممبول فً عٌن ّ
ٌختار عن وعً األمر الذي ٌحدد نوعٌته األخبللٌة وبالتالً مصٌره .4.ولد اختار
اإلنسان الشر منذ البدء تحت اؼراء الشرٌر (راجع شٌطان) ،فبحث عن خٌره فً
أشٌاء مخلولة "طٌبة للمؤكل وشهٌة للعٌون (تكوٌن  ،)6 ،3متعدٌا ً على إرادة هللا،
مرة لابمة فً
وفً هذا ٌموم أساسا ً ثمر الخطٌبة .ولم ٌجد فً عمله هذا إال ثمارا ً ّ
األلم والموت (تكوٌن  .)19-16 :3وعلى أثر .خطٌبته ،دخل الشر فً العالم
وانتشر .ولد تمادى أبناء آدم فً الشر لدرجة أن هللا ندم على خلمهم (تكوٌن -5 :6
 :)7إذ لٌس هنان واحدا ً ٌعمل الخٌر على األرض (مزمرر  ،3 -1 :14رومة :3
 .)62-10هذا هو اختبار اإلنسانٌ :صاب ٌخٌبة أمل لعدم إشباع أشواله الجشعة
(جامعة  ،)7 :6 ،11 -9 :5وحرم علٌه أن ٌتمتع تماما ً بخٌرات األرض (جامعة
 ،)6 -2 :11 ،14 :5ؼٌر لادر على صنع الخٌر دون خطؤ (جامعة  )20 :7إذ
ٌخرج الشر من أعماق للبه (تكوٌن  ،5 :6مزمور  ،3 :28إرمٌا  ،24 :7متى
9 :15ا .)20-ولد أصٌب فً حرٌته (رومة  )19 :7وأصبح عبدا ً لئلثم (،)17 :6
ً الخٌر شرا ً والشر
ثم امتد اإلختبلل إلى عمله أٌضاً :أو ٌفسد نظام األشٌاء ،وٌسم ّ
َ
خٌرا ً (إشعٌا  ،20 :5رومة  )25 -21 :1وأخٌراً ،تحت وطؤة المنوط وخٌبة األمل،
ٌرى أن كل شًء باطل (جامعة  ،)2 :1وٌختبر بمرارة "أن العالم كله تحت حكم
كمجرد
الشرٌر" (ٌ 1وحنا  ،19 :5راجع ٌوحنا  .)7 :7وٌظهر الشر فعبل لٌس
ّ
ؼٌاب للخٌر ،ولكنه كموة حمٌمٌة تستعبد اإلنسان وتفسد العالم (تكوٌن .)18 17 :3
لم ٌحممه هللا ولكن بما أنَه لد ظهر ،أو ٌماومه .وتبدأ حرب ببل هوادة ،تدوم دوام
التارٌخ :فلكً ٌخلص هللا اإلنسانٌ ،جب علٌه وهو المدٌر أن ٌنتصر على الشر
والشرٌر (حزلٌال  39 ،38رإٌا .)17 -7 :12ثانٌاً :هللا وحده صالح.1إن صبلح
هللا هو أسمى ما ٌعلنه لنا العهد المدٌم .إن إسرابٌل ،تحت ثمل العبودٌة التً لاساها
فً أرض مصر ،اكتشؾ الخٌر فً هللا مخلصه .فهو ٌنمذهم من الموت (خروج :3
 ،)9 :18 ،8 -7ثم ٌمودهم إلى أرض المٌعاد" ،هذه األرض الصالحة" (تثنٌة :8
 )10 -7التً تدر " لبنا ً وعسبلً" وحٌث ٌو ّجه هللا دابما ً نظره .وفٌها سٌجد إسرابٌل
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السعادة (راجع تثٌة  ،)40 :4إذا حافظ على أمانته للعهد (تثنٌة :11 ،19-11 :8
 12 -8و.2 .)28 -18هللا ٌضع شرطا لهباتهٌ :جد إسرابٌل نفسه كما كان آدم فً
الفردوس ،موضوعا ً أمام اختٌار سٌحدد مصٌرهٌ .ضع هللا أمامه البركةّ واللعنة
(تثنٌة  ،)28 -26 :11ألن الخٌر المادي والخٌر األدبً كبلهما مرتبط باهلل :فإذا
"نسً إسرابٌل هللا" وكؾ عن محبته وعن العمل بوصاٌاه ولطع العهد ،سٌحرم فً
الحال من هذه الخٌرات األرضٌة (تثنٌة  ،)13 :11وٌعود مجددا ً إلى العبودٌة ،بٌنما
تتحول أرضه إلى صحراء جدباء (تثنٌة  2 ،20 -15 :30ملون ،23 7 :17
هوشع  .)14 -4 :3وٌختبر إسرابٌل ،عبر تارٌخه ،صدق هذا التعلٌم األساسً عن
العهد .فمثل ما حدث فً درامة الفردوس ،إنَ اختبار الشماء تابع حتما الختبار
الخطٌبة  .3.سعادة األشرار وشماء الصالحٌن :ولكنَ هنان نمطة ربٌسٌة لد ٌتعذر
فٌها تطبٌك هذا المبدأ :أال ٌظهر هللا كؤنه ٌؽمر األشرار بالخٌرات وٌترن الصالحٌن
فً البإس والشماء؟ نرى األبرار ٌتعذبون واألنبٌاء ٌمتلون وعبد الرب ٌُضطهد
(راجع إرمٌا  ،18 -15 :15 ،2 -1 :12إشعٌا  ،53مزمور  22أٌوب .)24 ،23
وهذا اختبار ألٌم وؼامض للعذاب ،وال ٌفهمه المرء من أول وهلة ،ؼٌر أن
بواسطتهٌ ،تعلّم مساكٌن ٌهوه تدرٌجٌا ً أن ٌتجردوا عن خٌرات هذا العالم العابرة
المتملبة (صفنٌا  ،13 -11 :3راجع متى  ،21 -19 :6لولا  ،)34 -33 :12لكً
ٌجدوا لوتهم وحٌاتهم وخٌرهم فً هللا الذي وحده ٌبمى لهم ،عندما ٌضٌع كل شًء،
فٌتمسكون به بإٌمان ورجاء عظٌمٌن (مزمور  ،25 :73 ،6 :42 ،20 :22إرمٌا
 .)11 ،20ثم ،إنهم ال ٌزالون معرضٌن للشر ،ولكن ٌرافمهم مخلصهم الذي سٌفوز
بالنصر ٌوم الخبلص .عندبذ ،سٌنالون هذه الخٌرات التً وعد بها هللا المإمنٌن
(مزمور  ،27 :22إرمٌا  .)14 -10 :31فً الحمٌمة" ،ال صالح إالّ هللا وحده"
(مرلس  . )18 :10ثالثاًٌ :نتصر هللا كل الشركشؾ هللا عن نفسه كمخلّص ،ولذلن
بادر عن إعبلن انتصاره الممبل على الشر .ؼٌر أنه كان ال بد من إظهار هذا
اإلنتصار فً صورة نهابٌة ،بجعله اإلنسان صالحا ً وبانتزاعه أن حكم الشرٌر (1
ٌوحنا " ،)19 -18 :5سٌد هذا العالم" (لولا ٌ ،6 :4وحنا .1. )30 :14 ،31 :12
نعم ،لد سبك هللا وأعطى الشرٌعة التً كانت صالحة ومعدة لمنح الحٌاة (رومة :7
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 ،)14 -12إذا حافظ اإلنسان على الوصاٌا ،استطاع أن ٌصنع الخٌر وٌنال الحٌاة
األبدٌة (متى  )17 -16 :19ولكن هذه الشرٌعة ظلت ؼٌر مجدٌة من تلماء ذاتها،
طالما لم ٌتؽٌر للب اإلنسان المستعبد للخطٌبة .فً متناول اإلنسان أن ٌرٌد الخٌر،
ولكنه عاجز عن تحمٌمه ،فهو ال ٌفعل الخٌر الذي ٌرٌده (رومة  .)20-18 :7وتكاد
الشهوة تجرفه بالرؼم منه ،فتتحول الشرٌعة التً وضحت لخٌره إلى سبب لموته
(رومة  ،13 -12 :7ؼبلطٌة  .)19 :3وٌجعله هذا النضال الداخلً فً منتهى
التعاسة ،فلن ٌستطٌع أن ٌنمذه (رومة  )14 - 14 :7؟" .2ربنا ٌسوع المسٌح" هو
وحده (رومة  )25 :7الذي ٌستطٌع أن ٌصل إلى جنور الشر ،منتصرا ً علٌه فً
عمك للب اإلنسان (راجع حزلٌال  .)27 -26 :36هو آدم الجدٌد (رومة -1 2 :5
 )21الخالً من كل خطٌبة (ٌوحنا  ،)46 :8وؼٌر الخاضع البتة لسلطة الشٌطان،
ولد جعل نفسه مطٌعا ً حتى الموت على الصلٌب (فٌلٌبً  )8 :2وبذل حٌاته لكً.
تجد خرفانه المرعى (ٌوحنا  ،)18 -9 :10وصار لعنة ألجلنا ،كٌما تنال باإلٌمان
الروح الموعود به" (ؼبلطة  .3.)14 -13 :3ثمار الروح :وهكذا بتضحٌة السٌد
المسٌح بحٌاته وبالخٌرات األرضٌة (عبرانٌٌن  ،)2 :12وبإرساله لنا الروح المدس،
لد زودنا "بالعطاء الحسن" الذي ٌجب علٌنا أن نطلبه من اآلب (متى  ،11 :7راجع
لولا  .)13 :11وال ٌموم هذا العطاء بعد فً الخٌرات المادٌة مثل التً وعد بها هللا
لدٌما ً العبرانٌٌن ،بل فً "ثمار الروح فً داخلنا" (ؼبلطٌة  .)25 -22 :5فبعد أن
تحول اإلنسان بواسطة النعمةٌ ،ستطٌع اآلن أن ٌعمل الخٌر (ؼبلطٌة ،)10 -9 :6
وٌعمل الصالحات (متى  1 ،16 :5تٌموتاوس  ،19 -18 :6تٌطس  8 :3و )14
وٌمهر الشر بالخٌر" (رومة  .)21 :12ولكً ٌصبح اإلنسان أهبللهذه الخٌرات
الجدٌدة ،ال بد له من التجرد ،أي بٌع كل ما ٌملن وإتباع المسٌح (متى ،)21 :19
وعلٌه أٌضا ً أن ٌكفر بنفسه وٌحمل صلٌبه (متى .4.)26-24 :16 ،39-38 :10
انتصار الخٌر على الشر :إن المسٌحً ،باختٌاره أن ٌحٌا هكذا مع المسٌح ،اذعانا
إللهامات الروح المدسٌ ،نكر تضامنه مع مولؾ آدم .وعلى هذا ٌكون لد ؼلب حما ً
الشر األدبً فً شخصه .ثم ،تستمر نتابجه الجسدٌة والنفسٌة ما دام العالم الحالً
بالٌاً ،ولكن المإمن ٌفتخر بتجاربه ألنها تكسبه الصبر (رومة  ،)4 :5معتبرا ً "أن
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آالم هذه الدنٌا ال توازي المجد " الذي سٌتجلى فٌنا" ( )1 :8لمد حصل ذلن كله منذ
اآلن ،بواسطة االٌمان ورجاء الؽنى الذي ال ٌفسد (لولا  ،)34 -33 :12الذي
ٌُعطى بواسطة المسٌح" ،حبر الخٌرات المستمبلة" (عبرانبٌن .)1 :10 ،11 :9
لٌس هذا إال البداٌة ،ألن اإلٌمان لٌس برإٌة ،ولكنه ضمان الخٌرات التً تُرجى"
(عبرانٌٌن  ،)1 :11وهً خٌرات الوطن السماوي (عبرانٌٌن  ،)16 :11خٌرات
العالم الجدٌد الذي سٌخلمه هللا لمختارٌه (رإٌا ) .3 - 1 :21
+++
داود
ممدمة
1.مختار
2.بطل

هللا:
إسرابٌل:

3.المسٌا (المسٌح) ابن داود:

ممدمة
كانت شخصٌة داود ،كإنسان وكملن ،بارزة جداً ،حتى انه سٌبمى إلسرابٌل إلى األبد
مثال المسٌا (المسٌح) الذي ٌولد من نسله .ومنذ عصر داود صار العهد مع الشعب
عهدا ً بوساطة الملن ،كما ذكر ابن سٌراخ فً نهاٌة الممطع الذي وصفه فٌه (سٌراخ
 .)11 -2 :47ولذلن صار عرس إسرابٌل عرس داود (إشعٌا  ،6 :9لولا .)32 :1
أما انتصارات داود فٌمكن المول إنها كانت تنبا عن االنتصار الذي ٌُحرزه المسٌا
على الظلم ،وهو ممتلا بالروح الذي استمر على ابن ٌسى ( 1صموبٌل ،13 :16
إشعٌا  .)9 -1 :11وٌسوع بنصرة لٌامته ٌكمل الوعود التً أعطٌت لداود (أعمال
 ،)37 -32 :13وٌكشؾ عن معانً التارٌخ (رإٌا  .)5 :5كٌؾ أمكن لشخص
داود أن ٌحتل هذا المركز الربٌسً فً تارٌخ الخبلص؟
574

1.مختار هللا:
وكرس بدهن المسحة ( 1صموبٌل )13 -1 :?16 :16
لد دُعً داود من لبل هللاّ ،
فهو دابما ً " بارن " هللا ،وهو الشخص الذي ٌمصده هللا بحضوره " وألن هللا كان
معه فمد نجح فً كل مساعٌه ( ،)18 :16فً محاربته لجلٌات (،)47 -45 :17
وفً حروبه التً لام بها فً خدمته لشاول ( ،)16 -14 :18وفً الحروب التً لام
بها كملن ومحرر إلسرابٌل" :وولى الرب داود حٌثما توجه" ( 2صموبٌل .)14 :8
لمد أوصى هللا داود -مثلما أوصى موسى -بؤن ٌرعى إسرابٌل ( 2صموبٌل ،)2 :5
فورث الوعود التً أعطٌت لآلباء ،وأولها ذلن الوعد الخاص بامتبلن أرض كنعان.
ولد امتلكها بمحاربته للفلسطٌنٌٌن ،األمر الذي بدأ فً عمر شال ،واستمر كل أٌام
حكم داود ( ،25 -17 :5راجع  ،)12 -10وتوجت نصرته الكاملة باالستٌبلء على
أورشلٌم ( ،)10 -6 :5التً تدعى "مدٌنة داود" .وصارت هذه المدٌنة عاصمة لكل
إسرابٌل ،وحولها تمت وحدة األسباط .أتى داود بتابوت العهد إلى أورشلٌم ،فصارت
مدٌنة" ممدسة جدٌدة ( ،)19 -1 :6وفٌها مارس داود وظٌفته الكهنوتٌة (-17 :6
كون "داود وكل بٌت إسرابٌل" شعبا ً موحدا ً حول إلههم.
 .)18وهكذا ّ
2.بطل إسرابٌل:
لبى داود دعوته باالتصال باهلل اتصاالً عمٌماً .ولد تمٌز تدٌنه بانتظار الساعة التً
حددها هللا .ولذلن امتنع عن لتل شاول ،مع أن الفرصة كانت سانحة للتخلص من
مضطهده 1( .صموبٌل  24و  .)26لمد أسلم نفسه إلرادة هللا ،فكان ٌمبل كل ما
ٌرسله إلٌه ( 2صموبٌل  ،)26 -25 :15واثما ً بؤن الرب سٌحول كل الشرور التً
تحل به إلى بركات ( .)12 -10 :16لمد استمر فً أن ٌكون الجد الوضٌع ،مؽمورا ً
باالمتٌازات التً ٌمنحه هللا إٌاها ( 2صموبٌل  .)29 -18 :7لهذا صار نموذجا ً
"للمسكٌن" الذي ٌمتدي بخضوع داود هلل ،وبثمته الكاملة فٌه ،فٌستمر فً تمدٌم
صبلته بتسابٌح وابتهاالت المزامٌر .لكن المشاعر العمٌمة التً تتصؾ بها تمواه ،ال
تخفّؾ شٌبا ً من الطابع المدٌم فً تدٌنه ،سواء أكان ذلن باستخدام األفود كؤداة عرافة
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( 1صموبٌل  ،)7 :30 ،9 :23أم باإلبماء على الترافٌم فً بٌته (ٌ .)13 :19نسب
البلاّوٌّون "لمرنّم إسرابٌل العذب" ( 2صموبٌل  ،)1 :23عبلوة على مزامٌر
كثٌرة ،أنه هو الذي وضع تصمٌم الهٌكل ( 1أٌام  22و  ،)28ونظام العبادة (-23
 )25وترانٌمها (نحمٌا  24 :12و  ،)36بل حتى اختراع اآلالت الموسٌمٌة ،األمر
الذي ذُكر منذ أٌام عاموس النبً (عاموس ٌ .)5 :6جب أن ال تكون سمعة داود
الدٌنٌة المجٌدة سببا ً فً أن نتؽاضى عن النظر إلى شخصٌته األنانٌة .فمد كانت له
سٌباته وحسناته .كان جندٌا ً فظاً ،ومخادعا ً أٌضا ً ( 1صموبٌل ،)12 -10 :27
فارتكب أخطاء جسٌمة ،وأظهر نفسه ضعٌفا ً مع بنٌه حتى لبل شٌخوخته .وكانت
تصرؾ
صفاته األدبٌة ال تزال تحتاج إلى تهذٌب .ففً أثناء إلامته مع الفلسطٌنٌٌن
ّ
كلص محنن ( 1صموبٌل  ،)12 -8 :27بل كان مخادعا ً جداً ،حتى إنه لم ٌدع
عادي .بعد أن مكث عنده أكثر من سنة (.)7 - 6 :29
آكٌش ٌبلحظ علٌه شٌبا ً ؼٌر
َ
كذلن ال ٌمكننا أن نؽض النظر عن تصرفه ببل رحمة بعد حرق صمبلج (:30
 ،)17وال عند محاربته للموآبٌٌن ( 2صموبٌل  .)2 :8وأخٌرا ً ترن البنه سلٌمان أن
ٌنتمم بعد وفاته ممن أساءوا إلٌه .فمد كان مرتبطا ً بكلمته وال ٌستطٌع أن ٌمسو على
أي واحد منهم ( 1ملون  ،)9 -5 :2ولكن بالشهامة وعزة نفسه فً صدالته "
األمٌنة لٌوناتان ،وفً تعبٌره عن احترامه الدابم لشاول! وهنالن بعض التفاصٌل
التً تكشؾ عن سر عظمة نفسه ،مثل تولٌره لتابوت العهد ( 2صموبٌل -24 :15
 ،)29واحترامه لحٌاة جنوده ( )17 -13 :23وكرمه ( 1صموبٌل )25 -21 :30
وصفحه عن المسٌبٌن إلٌه ( 2صموبٌل  .)24 -16 :19وعبلوة على هذا كان
سٌاسٌا ً ذكٌا ً ٌظفر بالتعاطؾ مع حاشٌة شاول وشٌوخ ٌهوذا ( 1صموبٌل -26 :30
 ،)31إذ لم ٌوافك على لتل أبنٌر (2صموبٌل  )37 -28 :3وانتمم من لاتلً
اشبوشت ().12 - 9 :4
3.المسٌا (المسٌح) ابن داود:
لد ٌبعث نجاح داود على االعتماد بؤن وعود هللا لد تمت .إال أن نبإة جدٌدة خطٌرة
لد جاءت تضفً على رجاء إسرابٌل اندفاعا ً جدٌدا ً ( 2صموبٌل  .)16 -12 :7كان
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داود ٌخطط لبناء هٌكل،فؤخبره هللا بؤنه ٌربد أن ٌبنً له ذرٌة أبدٌة" :إنً أبنً لن
بٌتاً" ( ،)27 :7وفعل "باناه " بالعبرٌة ٌنطبك بالسراء على بٌت من حجر .وعلى
بٌت أبناء ("بٌن " بالعبرٌة) .وهكذا لفت هللا نظر إسرابٌل إلى المستمبل .وهو وعد
ؼٌر معلك على شرط ،ال ٌنسخ عهد سٌناء ،بل ٌإٌده إذ ٌركزه فً شخص الملن
( .)24 :7لذلن أراد هللا عن طرٌك أسرة داود ،وهو تعالى حاضر فٌها ،أن ٌرشد
هذه األسرة وٌبمٌها على الوحدة .وٌترنم المزمور ( )132بالرباط بٌن تابوت العهد-
الذي كان ٌرمز لحضور هللا -وخلؾ داود .وعلى هذا األساس تفهم أهمٌة مشكلة
الخبلفة على عرش داود ،وما أثارته هذه الخبلفة من مإامرات (راجع  2صموبٌل
 1 ،20 -9ملون  .)1وهكذاٌ ،مكن أٌضا ً فهم مركز داود زٌادة فً ألوال األنبٌاء
(هوشع  ،5 :3إرمٌا  ،9 :30حزلٌال  .)24 -23 :34فإن ذكر اسم داود فً تلن
األلوال ٌعتبر تؤٌٌدا ً لمحبة هللا الؽٌّور على شعبه (إشعٌا  ،)6 :9وأمانته لعهده
(إرمٌا  " :)22 -20 :33فإنً أعاهدكم عهدا ً أدبٌا ً على مراحم داود األمٌنة" (إشعٌا
 )3 :55إذ لم ٌكن ممكنا ً أن ٌشن أحد فً هذه األمانة ،حتى فً وسط االختبار "
(مزمور  5 -4 :89و  .)46 -20لما تم الزمان ،دعً المسٌح "ابن داود" (متى 1
 .)1: 1:وٌسوع لم ٌرفض هذه التسمٌة المسلوبة ،ولكنها لم تعبّر تعبٌرا ً كامبلً عن
سر شخصه .ولذلن فٌما أن ٌسوع ٌؤتً لٌتمم الوعود التً بذلت لداود ،فهو ٌعلن أنه
أعظم من داود ،إنه رب داود (متى  .)45 -42 :22فٌسوع لٌس فمط " داود العبد "
وراعً شعب هللا (حزلٌال  ،)24 -23 :34بل هوهللا نفسه جاء لٌرعى شعبه
وٌخلّصهم (ٌ ،)16 -15 :34سوع هذا هو من "نسل سبللة داود" ،الذي ٌنتظره
الروح والعروس وٌستعدان لمجٌبه الثانً (رإٌا ).17 -16 :22
دفن
1.وفً إسرابٌل:أسوة بالحال عند مجاورٌهمٌ ،عتبرون الحرمان من العناٌة بالدفن
شماء مرٌعا ً (مزمور  )3 :79فهذا من أشنع العمابات التً ٌنذر األنبٌاء بها األشرار
( 1ملون  ،13 -11 :14إرمٌا  .)19 -18 :22لذلن فاإلسرابٌلً ٌعتنً عناٌة
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خاصة بالتهٌبة لدفنه ،على مثال ابراهٌم (تكوٌن ٌ 23روي إنشاء ممبرة لآلباء).
فالدفن هو الواجب األمثل المفروض على أبناء الموتى (تكوٌن :35 ،1 0 -8 :25
 ،13 -12 :50 ،29طوبٌا  .)12 -10 :14 ،15 :6 ،43 :4وهو عمل تموي
ٌكون إنجازه فرٌضة على الجٌش فً زمن الحرب ( 1ملون  ،)15 :11وعلى كل
إسرابٌلً مإمن (وٌلح كناب طوبٌا بشؤن هذا الواجب،8 -4 :2 ،20 -17 :1 :
 . )13 -:12ومراسم الحداد متشعبة جداً ،ونجدها لدى الشعوب المجاورة :الصوم
( 1صموبٌل  2 ،13 :31صموبٌل  ،)35 :3 ،1 2 :1تمزٌك الثٌاب (تكوٌن :37
2 ،34صموبٌل  ،)31 :31،13 :30 -11 :1ضد المسح (تكوٌن 2 ،34 :37
صموبٌل  ،2 :14 ،31 :3حزلٌال  )18 :7لرع على الرأس وجز الشعر (عاموس
 .10 :8مٌخا  ،16 :1إشعٌا  ،12 :22إرمٌا 3 :49 ،37 :48 ،6 :16 ،29 :7
ولكن هذه العادة سوؾ تكون محظورة فً تثنٌة االشتراع  ،1 :14وكتاب البلوٌٌن
 ،28 -27 :19على األرجح ألنها كانت تمارس فً اطار عبادة البعل) ،والمناحة
( 2صموبٌل  12 :1و  1 ،36 :13، 34 -33 :3 ،27 -17ملون 30 :13
،عاموس  ،16 :5إرمٌا  .)5 :34 ،18 :22وهذه العادات المختلفة لٌست فمط
مظاهر تعبر عن آالم الحداد ،ولكنها تشمل جانبا ً طمسٌا ً نجهل مؽزاه األصلً (خدمة
شعابر الموتى ،تولًّ اللعنات .)...وفً إسرابٌل حٌث تستبعد الشرٌعة الٌهودٌِة كل
خدمة شعابر من أجل الموتى ،تهدؾ هذه الطموس لبل كل شًء إلى توفٌر الوضع
الهادئ للمتوفى و"ضمه إلى لومه " (تكوٌن  .)29 :35 ،8 :25عندما ٌضجع مع
آبابه " ( 1ملون  .2 .)43 :11 ،10 :2وفً األناجٌلٌ:حافظ معاصرو ٌسوع على
عادات العهد المدٌم فً شؤن الدفن (مرلسٌ :38 :5وحنا  . )44 -38 :11وال
ٌستنكر ٌسوع هذه العادات ،حتى عندما ٌعلن أن الدعوة باتباعه ٌنبؽً أن تُرجح
على الواجب المدسً بدفن الوالد (متى  .)22 -21 :8وهو ٌشعر مسبما ً بمذلة موته
مٌت ٍة محكوم علٌه .محروم من مراسم الدفن (مرلس  .)8 :14وفً الوالع ،لد عنً
ٌوسؾ الرامً بتكرٌمه بالتكفٌن ،على عجل ،بسبب التراب موعد العٌد .إال أنه عند
حضور النسوة صبٌحة الفصح الستكمال هذا التكفٌن العاجل بمسحة من الطٌب
(مرلس  ،2 -1 :16وعند ٌوحنا  40 -39 :19كان جسد ٌسوع لد طٌب مساء
موته) ،فإنهن سوؾ ٌسمعن المبلن ٌعلن لهن " :لمد لام ،إنه لٌس ههنا " .والعادة
578

التملٌدٌة فً دفن األموات عند المسٌحٌٌن داخل الدٌامٌس والممابر ("المنامات "
راجع  1تسالونٌكً ٌ )13 :4رجع أصلها إلى ما ورد فً هذه الرواٌات ،فهً تتٌمن
بمظاهر اإلكرام التً أحٌط بها الجسد الممدس بموة الروح ،بل أٌضا ً بالرجاء الذي
افتتح ٌوم الفصح
دم

ممدمة
العهد
2.االمتناع
3.استعمال

1.نحرٌم
عن
الدم

أكل
فً

العهد
1.األناجٌل
2.المدٌس
إلى

3.الرسالة

المدٌم
المتل:
الدم:
العبادة:
الجدٌد
اإلزابٌة:
بولس:
العبرانٌٌن:

4.المدٌس ٌوحنا:

ممدمة
فً عصر الٌهودٌة المتؤخرة وفً العهد الجدٌد ،تد ّل الكلمتان لحم ودم على اإلنسان
من حٌث طبٌعته الفانٌة (سٌراخ  31 :17 ،18 :14متى ٌ ،17:16وحنا ،)13 :1
هذا هو الوضع الذي اتّخذه ابن هللا بمجٌبه إلى األرض (عبرانٌٌن  .)14 :2إال أن
الكتاب الممدس ،باستثناء هذه الحالة ،ال ٌهتم إال بالدم المسفون (بالبلتٌنٌة)، cruor
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المرتبط دوما ً بالحٌاة المفمودة أو المبذولة ،على خبلؾ الفكر الٌونانً الذي ٌربط
الدم (بالبلتٌنٌة ) sanguisبالمرابة وانفعاالت اإلنسان.
العهد المدٌم
على ؼرار األدٌان المدٌمة ،تعطً الدٌانة اإلسرابٌلٌة للدم طابعا ً لدسٌاً ،ألن الدم هو
الحٌاة (الوٌٌن  11 :17و  ،14تثنٌة  ،)23 :12وألن كل ما له عبللة بالحٌاة له
عبللة وثٌمة باهلل ،سٌد الحٌاة األوحد .ومن هنا برزت النتابج الثبلث :تحرٌم المتل،
واالمتناع عن أكل الدم ،واستعمال الدم فً العبادة.
1.نحرٌم المتل:
لمد صنع هللا اإلنسان على صورته ،ولذا فهو وحده له السلطان على حٌاته ،وكل من
ٌسفن دم اإلنسانٌ -حاسبه هللا كابنا ً من كان (تكوٌن  .)6 -5 :9ذلن هو األساس
الدٌنً للوصٌة الواردة ضمن الوصاٌا العشر" :ال تمتل" (خروج  .)13 :20فً
حالة المتلٌ ،صرخ دم الضحٌة طالبا ً االنتمام من الماتل ،كما كان الحال فً ممتل
هابٌل (تكوٌن  ،11 -14:10راجع  2صموبٌل  ،1 :21حزلٌال :35 ،8 -7 :24
 .)6وٌعتبر العرؾ عندبذ فعل المنتمم للدم شرعٌا ً (تكوٌن  ،)6 :9إال إنه ٌحاول
التخفٌؾ من شدة االنتمام بؤن ٌجعل هللا نفسه ٌتكفل بهذا االنتمام ،فٌرد الدم البريء
على رأس الدٌن أرالوه (لضاة  1 ،24 -23 :9ملون  .)32 :2من أجل ذلنٌ ،لجؤ
إلٌه المإمنون المضطهدون ،لٌنتمم لدم عبٌده (مزمور  2 ،10 :79مكابٌٌن ،3 :8
راجع أٌوب  )21 -18 :16وهو نفسه ٌعد بؤنه سٌفعل ذلن عندما ٌؤتً ٌومه (إشعٌا
).6 - 1 :63
2.االمتناع عن أكل الدم:
إن تحرٌم أكل الدم واللحم .الذي ال ٌراق طمسٌا ً (تثنٌة  ،23 :15 ،16 :12راجع
صموبٌل ٌ )35 -32 :14سبك زمن الوحً اإللهً (راجع تكوٌن  .)4 :9ومع أن
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هذا التحرٌم .أٌا ً كان معناه األصلًٌ ،جد فً العهد المدٌم مبررات دلٌمة :فالدم ،مثل
الحٌاة ،ملن هلل وحده ،وٌكون نصٌبه الخاص من الذبابح (الوٌٌن  ،)17 :3وال
ٌستطٌع اإلنسان أن ٌستخدمه إال ألؼراض تكفٌرٌة (الوٌٌن  .)12 -11 :17سٌظل
تحرٌم الدم هذا لابما ً فترة من الزمن ،فً بداٌة المسٌحٌة ،تٌسٌرا ً للشركة فً المابدة
بٌن الٌهود والوثنٌن المهتدٌن (أعمال ).29 -20 :15
3.استعمال الدم فً العبادة:
وأخٌرا ً ٌحدد الطابع المدسً للدم مختلؾ استخدامات فً طموس العبادة.أ) ٌختم العهد
بٌن الرب وشعبه بذبٌحة طمسٌةٌ :رش دم الضحاٌا ،نصفه على المذبح الذي مثل هللا
والنصؾ اآلخر ،على الشعب ،وٌشرح موسى هذا الطمس" :هوذا دم العهد الذي
عاهدكم الرب به("...خروج  .)8 -3 :24هكذا ٌمام رباط ؼٌر لابل لبلنفصام بٌن
هللا وشعبه (راجع زكرٌا  ،11 :9عبرانٌٌن ٌ .)21 -16 :9ش ّكل الدم فً الذبابح
العنصر األمانً .وسواء تعلك األمر بالنحر أم بذبٌحة السبلم أو ببعض طموس
التكرٌس ،فالكهنة ٌرضّونه على المذبح وحوله (الوٌٌن  5 :1و 11و  ،12 :9ألخ).
وأما فً طمس الفصح ،فٌؤخذ دم الحمل معنى آخر :فرشه على لابمتً الباب وعتبته
العلٌا (خروج  7 :12و  )22عمل البٌت من الضربات المهلكة ( 13 :12و
.)23جـ) للدم أهمٌة كبرى فً طموس التكفٌر ألن الدم مكفر عن النفس (الوٌٌن
 .)11 :17بنضحه الكهنة بالرش ( ،7 -6 :4ألخ) .وفً ٌوم الؽفران بنوع خاص،
ٌدخل عظٌم األحبار لدس األلداس بدم الضحاٌا الممدّمة عن خطاٌاه وخطاٌا الشعب
(.)16د) وأخٌراً ،لدم الذبابح لٌمة خاصة فً أعمال التكرٌس .ففً طموس تكرٌس
الكهنة (خروج  ،21 -20 :29الوٌٌن  24 -23 :8و  )30وتكرٌس المذبح
(حزلٌال ٌ ،)20 :23شٌر إلى االنتماء التام هلل.
العهد الجدٌد
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ٌضع العهد الجدٌد حدا ً للذبابح الدموٌة المستخدمة فً العبادة الٌهودٌة ،وٌبطل
الترتٌبات الشرعٌة الخاصة باالنتمام للدم ،وذلن ألنه ٌعترؾ بمعنى ولٌمة " الدم
البريء " و" الدم الكرٌم "( 1بطرس  ،)19 :1المراق لفداء البشر.
1.األناجٌل اإلزابٌة:
إن ٌسوع ،فً لحظة مواجهته للموت مواجهة واعٌةٌ ،ف ّكر فً مسبولٌة أورشلٌم،
التً اؼتالت األنبٌاء من لبل ،وهو نفسه سٌسلم للموت ،وسٌمتل مرسلوه بدورهم،
وال ٌمكن لحكم هللا على المدٌنة األثمة إال أن ٌكون رادعاً ،سٌمع على هذا الجٌل كل
الدم الزكً ،المسفون على األرض ،ابتدا ًء من دم هابٌل (متى  .)36 -29 :23ثم
تدخل آالم المسٌح فً هذا اإلطار الدرامً :فٌهوذا ٌعترؾ بؤنه أسلم الدم الزكً
( ،)4 :27وبٌبلطس ٌبرئ نفسه منه فٌؽسل ٌدٌه ،فً حٌن ٌؤخذ الشعب المسبولٌة
ّ
ولكن للدرامة وجها ً آخر .فمً العشاء األخٌر ،لدم
على نفسه (.)25 -24 :27
ٌسوع كؤس اإلفخارستٌا ،كدم العهد المراق من أجل جماعة كثٌرة لؽفران الخطاٌا
(ّ .)28 :26
فإن جسده الممدم ودمه المسفون ٌجعبلن إذا ً من موته ذبٌحة ذات مؽزى
مزدوج :ذبٌحة عهد" تمٌم العهد الجدٌد بدالً من عهد سٌناء ،وذبٌحة تكفٌر" تبعا ً لنبوة
عبد الرب ،وٌصبح هكذا الدم المسفون ظلما ً دم الفداء.
2.المدٌس بولس:
ٌعبّر بولس عادة عن معنى صلٌب المسٌح ،بذكر دمه الفادي .فٌسوع ،الخضب
بدمهٌ ،موم من اآلن فصاعداً ،بالنسبة إلى كل الشر ،بالدور الذي كان ٌموم به فما
مضى الؽشاء (ؼطاء التابوت) ،فً رتبة الكفارة (رومة  :)25 :3إنه موضع
الحضور اإللهً ،كما أنه ٌحمك ؼفران الخطاٌا ،ألن لدمه لوة خبلصٌّة .بفضله
حصل لنا البر (رومة  ،)9 :5وكان لنا الفداء (أفسس  ،)7 :1وصرنا ملكا ً هلل
(أعمال  .)28 :20به تتم الوحدة بٌن الٌهود واألمم (أفسس  ،)13 :2و بٌن الشر
والموات السماوٌة ( 1كولسً  .)20 :1على أن دم العهد الجدٌد هذا ٌستطٌع البشر
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أن ٌشتركوا فٌه ،عندما ٌشربون من كؤس األفخارستٌا ( 1كورنتس ،17 -16 :10
 .)28 -25 :11عندبذ ٌصبح بٌنهم وبٌن الرب اتحاد عمٌك ذو طابع اسكاتولوجً،
ألنهم ٌخبرون بموت الرب وٌب ّ
شرون بمجٌبه ().26 :11
3.الرسالة إلى العبرانٌٌن:
ترى الرسالة إلى العبرانٌٌن فًٍ دخول الكاهن األعظم لدس األلداس بدم الكفّارة
صورة نبوٌة للمسٌحٍ الداخل إلى السماء بدمه الخاص ،لٌكتسب لنا فداء أبدٌا ً
(عبرانٌٌن  .)14 :9وتمترن هذه الصورة بصورة ذبٌحة العهد التً لدّمها موسى
على جبل سٌناء :فدم ٌسوع ،دم العهد الجدٌدٌ ،مدم لٌؽفر خطاٌا البشر (عبرانٌٌن :9
 ،)28 -18به ٌجد الخطؤة سبٌبل ًإلى هللا ( .)19 :10وإذ هو أفضل من دم هابٌل
( ،)24 :12فهو ٌحمك تمدٌسهم ( )12 :13 ،29 :10ودخولهم ضمن لطٌع راعً
الخراؾ العظٌم
4.المدٌس ٌوحنا:
ٌردد كتاب الرإٌا صدى التعلٌم المشترن فً الكنٌسة ،عندما ٌتكلم عن دم الحمل :لد
ؼسلنا هذا الدم من خطاٌانا (رإٌا  ،5 :1راجع  ،)14 :7وبافتدابنا هلل ،جعل منا
مملكة من الكهنة (ٌ .)9 :5تّخذ هذا التعلٌم أهمٌة عظمى ،إذا الحظنا الزمن الذي
ٌكتب فٌه الرابً ففً أٌامه هذه ،تسكر بابل ،مدٌنة الشر ،من دم الشهداء (:18
 .)24أما هإالء فمد ؼلبوا الشٌطان بفضل دم الحمل ( ،)11 :12إال أن دمهم
المسفون ال ٌزال ٌصرخ ،طالبا ً تنفٌذ العدالة .إن هللا سٌنتمم لهذا الدم إذ ٌسبمه للذٌن
سفكوه ( ،)7 -3 :16رٌثما ٌسفن دمهم بدوره ،فٌصبح زٌنة النصر لكلمة هللا الدٌان
( ،13 :19راجع إشعٌا  .)3 :63عن هذه الرإٌة ٌختلؾ تماما ً تؤمل ٌوحنا اإلنجٌلً
فً دم ٌسوع .فمن جنب المسٌح المطعون بالحربة ،رأى الماء والدم ٌخرجان (ٌوحنا
 :)37 -31 :19شهادة مزدوجة حب هللا ،مإٌدة لشهادة الروح (ٌ 1وحنا -6 :5
 .)8وال ٌزال هذا الماء وهذا الدم ٌظهران فً الكنٌسة لوتهما المحٌٌة .فالماء هو
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عبلمة الروح الذي ٌعطٌنا الحٌاة الجدٌدة بالمٌبلد الثانً وٌروي عطشنا (ٌوحنا :3
 .)14 13 :4 ،5والدم ٌوزع على البشر فً اإلحتفال باإلفخارستٌا " :من أكل
جسدي وشرب دمً ألام فً وألمت فٌه " (ٌوحنا ).56 - 53 :6
دٌنونة
ممدمة
العهد
أوالً:
ثانٌاً:
العهد
أوالً:

لضاء
الدٌنونة

هللا
فً

الدٌنونة
1.فً
ٌ2.توسع
ثانٌاً :الدٌنونة فً الكرازة الرسولٌة

فً
آخر
فً
األناجٌل
إنجٌل

المدٌم
التارٌخ
األزمنة
الجدٌد
األناجٌل
اإلزابٌة:
ٌوحنا:

ممدمة
إن انتظار عودة المسٌح كدٌّان لؤلحٌاء واألموات هو جزء ال ٌتجزأ من لانون
اإلٌمان المسٌحً .فكل إنسان سٌظهر أمامه ،لٌمدم حسابا ً عن أعماله .إن هذا
الموضوع لٌس بموضوع استثنابً فً تارٌخ األدٌان :فمصر أٌضاً ،والٌونان ،كانتا
تعرفان "دٌنونة األموات" .إالّ أن كٌفٌة تصور العهد الجدٌد لهذا المضاء الذي ٌصدر
عن المسٌح فً الٌوم اآلخر ،ال تُفهم إال اعتمادا ً على ما توصل إلٌه مفهومه فٌما
سبك .فدٌنونة هللا ،فً العهد المدٌم ،كانت لد ثبتت كمضٌة إٌمانٌة :فالتارٌخ كان ٌمدم
عنها مجموعة كبٌرة من األمثلة الوالعٌة ،وكان التعلٌم عن األزمنة األخٌرة ٌفترض
تحمٌمها بصورة جلٌة.
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العهد المدٌم
إن اللفظ األصلً "شافاط" الذي ٌلً عادة "حكم" ٌحتمل معنى موسعاً" :فالشوفٌط"
هو الحاكم الذي ٌسوس شعبا ً ما (راجع دانٌال  .)12 :9هكذا كان حكام لرطاجنة،
وكذلن لضاة إسرابٌل ،منذ ؼزو أرض المٌعاد إلى عهد الملكٌة (راجع لضاة :2
 .)16إالّ أن إحدى الوظابؾ الهامة لكل الحكام تموم خاصة على البت فً النزاعات
لكً تسود العدالة فً المجتمع ،وعلى إصدار األحكام "مٌشٌاط " التً تُح ّدِد حك كل
واحد ،وتعٌده عند الضرورة ،فً حالة االعتداء علٌه ،بإدانة المعتدي .فعمل المضاء
هذا ،المعبّر عنه تعبٌرا ً ٌوازي األصلٌن "شافاط" و"دٌْن" لد مارسه موسى والشٌوخ
معاونوه (خروج  ،)26 -13 :18وصموبٌل ( 1صموبٌل ،)3 :8 -16 :7
والملون ( 2صموبٌل  1 ،6 -1 :15ملون  ،)28 -16 :3وبعض المضاة
المحلٌٌن ،والسٌما الكهنة (تثنٌة  .)13 -8 :17 ،20 - 18 :16على أنه بالرؼم
موم،
من المواعد المبٌنة فً التشرٌع ،فإننا عملٌا ً بعٌدون عن أن نرى دابما ًاألخطاء ت ُ َّ
حترم ،والعدالة تؤخذ مجراها بدله .إالّ أن هذا ٌبمى المثل األعلى الذي
وحموق الفرد ت ُ َ
ال تخلو منه أبدا ً الصورة فً رسم مبلمح المسٌح الملن (مزمور  ،2 -1 :72إشعٌا
 ،4 -3 :11إرمٌا  ،)5 :23وفً اإلشارات إلى شعب األزمنة األخٌرة (إشعٌا :1
 .)26 -17وٌستلهم مدونو الكتاب الممدس هنا االختبار البشري عندما ٌتحدثون عن
دٌنونة هللا.
أوالً :لضاء هللا فً التارٌخ
1.اإلٌمان بمضاء هللا هو مفهوم أساسً ُمسلم به ،لم ٌكن أبدا ً موضع جدل .إن هللا
ٌسوس حكم العالم ،وال سٌما البشر .وكلمته تبٌن الحك ،وتُرسً لواعد العدالة .إنه
"ٌفحص ال ُكلى والملوب " (إرمٌا  ،)10 :17 ،25 :11وٌعرؾ على هذا النحو
معرفة كاملة األخٌار واألشرار .ولما كان من جهة أخرى ٌسٌطر على مجرى
األحداث ،فبل ٌمكن إال أن ٌإثر فً توجهها بحٌث ٌستطٌع األبرار أن ٌخرجوا من
تجاربهم منتصرٌن ،وٌنال األشرار العماب الذي ٌستحمون (راجع تكوٌن -23 :18
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موم
 .)25وعلى ذلن ٌلجؤ العباد إلٌه تلمابٌاً ،باعتباره مو ّجه العدالة األعلى و ُم ّ ِ
األخطاء (تكوٌن  1 ،49 :31 ،5 :16صموبٌل  ،16 :24إرمٌا  .)20 :11وهذا
فً الوالع هو الهدؾ الجوهري لوظٌفته كماضً أعلى .فعندما ٌرفع الناس أمر
لضٌتهم إلٌه ،طلبا ً النتمامه ،فإنهم ٌفعلون ذلن ،ألل بعاطفة االنتمام ،منهم بمصد تموٌم
دوي بالنداءات التً ٌوجهها إلٌه بعض األبرار
الحك المعتدى علٌه .إن المزامٌر ت ُ ّ
المضطهدٌن (مزمور  1 :35 ،1 :26 ،20 :9و  ،1 :43 ،24الخ .)...فتارة
تمجده ،ألنه ٌدٌن األرض أجمع ( 1صموبٌل  ،10 :2مزمور  ،)5 :67وتارة
أخرى تلتمس منه العمل ،لتدارن مظالم المضاة البشرٌٌن (مزمور  .2.)82والخبرة
التارٌخٌة تمدّم إلى كل المإمنٌن بعض األمثلة الوالعة عن هذه الدٌنونة اإللهٌة ،التً
ٌخضع لها كل البشر وكل الشعوب .لً زمن الخروج" ،أدان هللا مصر" ،أي أنه
عالب ،من اضطهد شعب بنً إسرابٌل الذي كان هللا ٌرٌد إعطاءه الحرٌة (تكوٌن
 ،14 :15حكمة  .)10 :11ومن طرؾ آخر عالب هللا إسرابٌل فً الصحراء،
عمابات هً عبلمات ملموسة للؽضب اإللهً ،كلها لضاء صادر ضد شعب خابن.
آن واحد،
إن إبادة الكنعانٌٌن خبلل ؼزو أرض المٌعاد هً مثل آخرٌ ،بٌّن فً ٍ
صرامة األحكام اإللهٌة واعتدالها (حكمة  .)22 -10 :12وإذا ما رجعنا إلى
األزمنة السابمة ،نجد لرارا ً من هللا الدٌّان فً أصل كل الكوارث التً تحٌك بالبشرٌة
األثٌمة :خراب صدوم (تكوٌن  ،)13 :19 ،20 :18وولوع الطوفان (تكوٌن :6
 ،)13وخطٌبة األصول (تكوٌن  ....)19 - 14 :3ومن ثم فإن دٌنونة هللا تُشكل
تهدٌدا ً متواصبلً مسلطا ً على رلاب البشر ،ال فً اآلخرة .بل فً التارٌخ ،حتى
لٌستحٌل على خاطا واحد أن ٌفلت منها.
ثانٌاً :الدٌنونة فً آخر األزمنة
1.إن التذكٌر بالمضاء المهدّد ،واإلنذار بولوعه الوشٌن ،هما جزء من المواضٌع
النبوٌة األساسٌة :فاهلل ،الذي هو فً خصومة مع شعبهٌ ،سوله إلى محكمته ،وٌصدر
علٌه لضا َءهٌ ،تؤهب لتنفٌذه (إشعٌا  ،)15 -13 :3إن هذا التصور كامن فً طٌات
كل نبوات العماب (راجع إشعٌا  .)6 - 5 :5 ،25- 24 :1وابتداء من زمن عاموس
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ٌتحول انتظار ٌوم الرب إلى تولع مخٌؾ وشٌن (عاموس  .)20 -18 :5وإسرابٌل،
الزوجة الخابنة ،ستحاكم على ممتضى المانون الذي ٌُطبك على حوادث الزنى
(حزلٌال  ،)24 :23 ،38 :16وسٌحاكم أبناإها تبعا ً لسلوكهم وأعمالهم (:36
 .) 19فاذا ما بدت هذه النظرة للمستمبل مظلمة ،فبل ٌنبؽً مع ذلن أن ننسى أن هللا،
عندما ٌنفذ حكمه ،سٌُمٌز بٌن لضٌة األبرار ولضٌة األشرار :إنه تعالى ال ٌرمً من
وراء معالبة البعض ،إال خبلصا ً أفضل للبعض اآلخر (حزلٌال .)22 -17 :34
ولذا فإن بمٌة من األبرار ،فً شعبه ،ستنجو من الدٌنونة .على كل فان أحكامه ال
تنزل على إسرابٌل وحده إن كل الشعوب تخضع لهذه األحكام ،كما ٌشهد بذلن
عاموس من لبل فً أسلوب لضابً دلٌك (عاموس  ،)3 :63 :1نصادفه حتى عند
حزلٌال (حزلٌال  .)17 :25أما إرمٌا فٌرسم لوحةً عامة عن دٌنونة األمم هذه
(إرمٌا  .)38 -30:25على أن وراء إعبلن هذه الكوارث المستمبلةٌ ،نبؽً أن نمرأ
تولع أحداث تارٌخٌة ،ستعنً ،على المستوى االختباري ،استٌاء هللا بسبب خطٌبة
البشر .وأول تلن الكوارث سوؾ تكون خراب أورشلٌم وتشتٌت إسرابٌل .2.وعند
األنبٌاء بعد السبً ،ممن تطورت أسالٌب تعبٌرهم نحو النظرة الرإٌوٌةٌ ،كون
التذكٌر بدٌنونة أخٌرة شامل خطؤة العالم بؤسره ،وكل الجماعات المناهضة هلل
ولشعبه ،بمثابة الممدمة الضرورٌة لنبوات الخبلص .إن هللا ٌدٌن العالم بالنار (إشعٌا
 ،)16 :66إنه سٌجمع األمم فً وادي ٌوشافاط ("هللا  -الدٌان") :إذ ذان ٌكون
الحصا ِ ّد وجنً العنب فً األزمنة األخٌرة (ٌوبٌل  . )14 - 12 :4وٌصؾ كتاب
دانٌال بصور مذهلة هذه الدٌنونة التً ستختتم الزمن وتفتتح ملكوت ابن البشر
األبدي (دانٌال  12 -9 :7و  ،)26وٌذهب تعلٌم آخر األزمنة هذا إلى ما وراء
األرض والتارٌخ .وٌنطبك ذلن أٌضا ً على كتاب الحكمة ،حٌث نرى األخٌار
واألشرار ٌمثلون معا ً ألداء الحساب (حكمة  .)23 :5 -20 :4والخطؤة وحدهم
الذٌن ٌنبؽً إذ ذان أن ٌرتاعوا ،ألن األخٌار سٌحمٌههم هللا نفسه (،16 -15 :4
راجع  ،)9 -1 :3ولدٌسو العلىً سٌكون لهم نصٌب فً ملكوت ابن اإلنسان (دانٌال
البشرٌة الخاطبة،
 .)27 :7وعلى هذا النحو ،فإن المضاء الذي ٌصدر عن هللا على
ّ
مر التارٌخ ،بل
لن ٌتحمك فعبلً فمط فً دٌنونات خاصة تصٌب األفراد واألمم على َ
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وسٌفضً أٌضا ً إلى مواجهة أخٌرة تشكل الدٌنونة الحك عند مجًء ٌوم الرب.3.
هذا وٌنبؽً أن ال تؽٌب عن األذهان هذه النظرة النبوٌة ،عندما نمرأ مزامٌر ما بعد
السبً ،فإن استدعاء اإلله -الدٌان ،فً هذه المزامٌرٌ ،ظهر أكثر من مرة كطلب
ٌهدؾ إلى تعجٌل ساعة الدٌنونة األخٌرة" :ارتفع ٌا دٌان األرض! كافا المتكبرٌن
بصنٌعهم!" (مزمور  .)2 :94وٌتؽنى الموم ممدما ً دما ً بمجد هذه الجلسات العلنٌة
(مزمور  ،)9 -7 :98 ،13 -1 2 :96 ،11 -2 :75وهم على ٌمٌن من أن هللا
سٌنصؾ أخٌرا ً فمراءه المتؤلمٌن (مزمور  .)14 - 13 :140وعلى هذا تكون
الدٌنونة منتظرة برجاء من لبل المضطهدٌن ضحاٌا األشرار ،من جانب إسرابٌل
أسٌر الوثنٌٌن .إال أنه ٌبمى رؼم كل ذلن ثمة احتمال مخٌؾ" :ال تُنافذ عبدن إلى
المضاء ،فإنه ال ٌَبر أمامن أحد من األحٌاء (مزمور  .)2 :143فكل إنسان خاطا.
وكٌؾ نتصور دون جزع ،المواجهة بٌن الخاطا وهللا؟ ومن ٌستطٌع أن ٌنجو من
دٌنونة هللا ،إال بفعل من رحمة هللا؟
العهد الجدٌد
فً الٌهودٌة المعاصرة لٌسوع ،كان انتظار دٌنونة هللا ،بمعنى الكلمة الخاص بآخر
األزمنة ،حدثا ً عاماً ،وإن لم ٌكن تصورها اإلٌجابً واحدا ً ومتّسماً .وفً مطلع
اإلنجٌلٌ ،شٌر ٌوحنا المعمدان إلى الدٌنونة ،عندما ٌنذر سامعٌه بالؽضب اآلتً،
وٌحثهم على لبول معمودٌته ،عبلمة للتوبة (متى  .)//12 -7 :3ومع ارتباط كرازة
ٌسوع ،ثم كرازة رسله ،ارتباطا ً وثٌما ً بالدٌنونة المتولعة ،فإن معطٌاتِها تَؽٌَّرت
جذرٌّا ً ألن ساعة األزمنة األخٌرة لد بدأت مع الساعة التً ظهرفٌها ٌسوع فً
العالم ،فدٌنونة األزمنة األخٌرة هً حاضرة منذ تلن الساعة ،وإن كان ٌنبؽً انتظار
عودة المسٌح المجٌدة ،حتى نراها مت ّممة فً ملبها.
أوالً :الدٌنونة فً األناجٌل
1.فً األناجٌل اإلزابٌة:
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كثٌرا ً ما تشٌر كرازة ٌسوع إلى دٌنونة الٌوم األخٌر .فكل البشر ال بد وأن ٌإدوا
الحساب (راجع متى  .)30 -14 :25إن حكما ً صارما ً ٌنتظر الكتبة المرابٌٌن (متى
 ،)//40 :12ومدن البحٌرة التً لم تستجب لكرازة ٌسوع (متى ،)24 -20 :11
والجٌل ؼٌر المإمن الذي لم ٌهت ِد باإلصؽاء إلى صوته ( ،)42 -39 :12والمدن
التً لم تر ّحب بمرسلٌه ( .)15 -14 :10إن دٌنونه سدوم وعمورة ال تعادل شٌبا ً
بالمٌاس إلى دٌنونة تلن المدن ()24 -23 :15؟ فسٌحكم علٌها بعماب جهنم (:23
 .)33وهذه التعالٌم المفعمة بالتهدٌدات تبرز سبب الدٌنونة اإللهٌة األساسً ،أال وهو
المولؾ الذي ٌمفه الناس إزاء اإلنجٌل ،كذلن المولؾ الذي ٌمفونه من المرٌب ،على
حد سواء :إن كل لاتل تبعا ً للشرٌعة الموسوٌه ٌستوجب محاكمة إنسانٌة .وأما تبعا ً
للشرٌعة اإلنجٌلٌة فؤلل ما ٌستوجب نارجهنم (متى  )22 -21 :5فبل بد من أداء
الحساب عن كل وشاٌة إذ ( )36:12سٌدان كل واحد طبما ً للدٌنونة التً ٌكون لد
دان بها المرٌب ( .)5 -1 :7هذا وإن لوحة تلن المجالس العلنٌة الً سٌموم فٌها ابن
اإلنسان بدور الماضً ( ،)46 -31 :25تظهر الناس ُملتبمٌن فً الملكوت ،أو
ُمسلّمٌن للعذاب األبدي ،تبعا ً لما أبدوه من محبة للؽٌر أو عدم اكتراث لحاله .ومع
ذلن فثمة جرٌمة ،أكثر من كل سواها ،تستدعً الدٌنونة اإللهٌة .تلن إلى أكمل بها
عدم اإلٌمان من البشر مكٌال خبثه ،فً شكل صوري لحكم شرعً ،وهو الخصومة
والحكم بالموت على ٌسوع (مرلس  ،//63 :14راجع لولا  ،20 :24أعمال :13
 .)28وخبلل هذه المحاكمة الجابرة ،أسلم ٌسوع أمره إلى ذان الذي ٌحكم بالعدل (1
بطرس  ،)23 :2ولذا فإن هللا ،لد ألامه من بٌن األموات ،معٌدا ً إلٌه كل حموله .إالّ
أن تنفٌذ هذا الحكم ؼٌر العادل لد جر ،فً ممابل ذلن ،حكما ً من هللا على البشرٌة
وت
المذنبة .هذا ولٌس خالٌا ً من الداللة أن اإلطار الذي ٌجعل فٌه إنجٌل متى َم َ
ٌسوع ،هو منطبك على صورة المشهد التملٌدي للدٌنونة ،فً تعلٌم العهد المدٌم بشؤن
آخر اِألزمنة (متى  45 :27و  .)53 :51موت ٌسوع إذا ً هو اللحظة التً دٌن فٌها
العالم .ولذا فلن ٌفعل التارٌخ البلحك ،وحتى الٌوم األخٌر ،شٌبا ً سوى توضٌح مرمى
هذا الحكم .فتبعا ً لشهادة ٌسوع ستح ّل الدٌنونة أول ما ستحل " بالذٌن فً الٌهودٌة"،
باكورة المذنبٌن ( .)//17 -15 :24إال أن ذلن لن ٌكون إال كممدمة وعبلمة تنبا
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عن البر النهابً البن اإلنسان ،دٌان الٌوم الكبٌر ( .)31 -29 :24فالمحكوم علٌه
فً اآلالم ،هو ضحٌة عن خطٌبة العالم ،وسٌمٌم إذ ذان ضد العالم الخاطا إدانة
علنٌة صارخة.
ٌ2.توسع إنجٌل ٌوحنا:
فً هذا التعلٌم البلهوتً ،ملحا ً على تحمٌك الدٌنونة ً
حاال فً صلب التارٌخ ،منذ زمن
ٌسوع .فهو ال ٌجهل أن ٌسوع بوصفه ابن اإلنسان لد ألٌم من اآلب دٌانا ً فً الٌوم
األخٌر (ٌوحنا  .)30 -26 :5إال أن الدٌنونة فً الوالع ستحمك منذ اللحظة التً
ٌرسل فٌها اآلب االبن إلى العالم .وهذا ال ٌعنً أنه لد أرسل لٌدٌن العالم :إنه
بالعكس ٌؤتً لٌخلصه ( ،17 :3راجع  .)16 -15 :8ولكن تبعا ً للمولؾ الذي
ٌختاره كل واحد تجاهه ،تتم الدٌنونة فوراً :فمن ٌإمن ال ٌُدان ،ومن ال ٌإمن فمد
دٌن ،ألنه رفض النور ( .)20 - 18 :3فالدٌنونة إذا ً هً كشؾ خطاٌا الملوب
البشرٌة ،أكثر منها حكم إلهً .فالموم الذٌن أعمالهم شرٌرةٌ ،فضّلون الظبلم على
النور ( ،)20 -9 :3ولٌس هلل إال أن ٌترن هإالء الناس المكتفٌن بذواتهم ،على
عماهم ،هإالء الذٌن ٌفتخرون بؤنهم ٌرون األمور بوضوح .وأما اآلخرون ،فٌؤتً
ٌسوع لٌشفً عٌوبهم ( ،)39 :9حتى إذا ما عملوا للحكٌ ،مبلون إلى النور (:3
 .)21إن الدٌنونة األخٌرة لن ٌكون لها إال أن تُظهر علنا ً ما لد ت ّم منذ اآلن من
تفرٌك من حٌث خفاٌا الملوب .ؼٌر أن إنجٌل بوحنا لٌس بؤلل انتباها ً فٌما ٌتعلك
بالمضٌة ضد ٌسوع وموته .لً إنجٌله ٌطول عرض الخصومة بمدر طول الخدمة
ذاتها ،وعبثا ً ٌحاول ٌسوع أن ٌحمل الٌهود ،زبانٌة الشٌطان والعالم الشرٌر" ،على
أن ٌحكموا بالعدل" ( . )24 :7ففً الوالع سٌُسلم إلى بٌبلطس لكً ٌحكم علٌه
بالموت ( ،)16 -12 :9إال أن موت ٌسوع سٌعنً إدانة العالم وهزٌمة إبلٌس (،12
 ،)31كما لوكان رفعه على الصلٌب لد استبك بنوع ما عودته المجٌدة بصفته ابن
اإلنسان .إنه ابتدا ًء من هذه اللحظة ٌستطٌع أن ٌرسل لخاصة الروحٍ :البارللٌط الذي
دون ما انمطاع ،سٌبكت العالم ،معلنا ً أن ربٌسه لد دٌن ،أي ُحكم علٌه بالهبلن (:16
 8و .)11تلن هً الطرٌمة التً بها ٌحمك دٌنونة األزمنه األخٌرة ،المعلن عنها من
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األنبٌاء .إنها ابتداء من زمن المسٌح تموم حدثا ً ثابتا ً وحاضرا ً بتواصل ،ال ٌنتظر بعد
ذلن سوى اكتماله النهابً.
ثانٌاً :الدٌنونة فً الكرازة الرسولٌة
01ابتداء من الحك فً كتاب األعمال لؽاٌة كتاب الرإٌا ،جمٌع شهود الكرازة
الرسولٌة ٌخصصون مكانة هامة لئلعبلن عن الدٌنونة ،الذي ٌدعو إلى االهتداء .فمد
ح َدد هللا ٌوما ً لٌدٌن العالم فٌه بعدل بالمسٌح الذي ألامه من ببن األموات (أعمال :17
 ،31راجع  1 ،25 :24بطرس  ،5 :4عبرانٌٌِن  .)2:6حتى بعد االهتداء ٌرشد
التراب هذه الدٌنونة المتواصل (ٌعموب  :19 :5إن الدٌان على األبواب) ،إلى
المولؾ الذي ٌسوع اختاره ،ألن الدٌنونة ستبدأ فً بٌت هللا ،لبل أن تمتد إلى
األشرار( 1بطرس  ،)17 :4وسٌدٌن هللا كل واحد بحسب أعماله ،دون ما محاباة
للوجوه ( 1بطرس  ،17 :1راجع رومة  .)6 :2إنه تولع مخٌؾٌ ،نبؽً أن ٌجعل
المتمردٌن ٌرتعدون( .عبرا نٌٌن  ،31 -27 :10راجع رومة  .)19 :12وسٌمع
ساق (عبرانٌٌِن  ،)4 :13وكل الذٌن
تحت وطاة هذه الدٌنونة الصارمة :الزناة والف ّ
ٌكونون لد رفضوا أن ٌإمنوا ،والذٌن تحٌزوا للشر ( 2تسالونٌكً ،)12 :2
والمنافمون والمعلمون الكذبة ،بل والمبلبكة المتمردون أنفسهم ( 2بطرس -4 :2
 ،)10واألسالفة األشرار ( 1تٌموتاوس  ،)6 :3واألرامل الخابنات اللواتً ال ٌلبثن
فً حالة ترملهن ( .)12 :5فً ٌوم الؽضب هذا ،ستظهر دٌنونة هللا العادلة (رومة
 ،)5 :2التً ال ٌمكن الهرب منها بحال ( ،)3 :2ألن هللا سٌدٌن أٌضا ً أعمال البشر
الخفٌّة ( 1 ،1602كورنتس  .)4 :4والمسٌح هو الذي سٌموم إذ ذان بوظٌفة دٌان
األحٌاء واألموات ( 2تٌموتاوس  ،1 :4را جع رومة  ،1 -6 :2رإ ٌا .)11 :19
هذا وٌرسم كتاب الرإٌا لهذه المجالس األخٌرة لوحة مرعبة (رإٌا ،13 -12 :20
عدوة هللا
راجع ٌ ،)...5 :16 ،18 :11مهد لها فً التارٌخ بدٌنونة بابل ،المدٌنة
ّ
( )24 -2 :18 ،1 :17 ،8 :14فاهلل بمبوله مطالب الشهداء الذي ٌسؤلونه أن ٌحكم
فً لضٌتهم ( ،)20 :18 ،10 -9 :6سٌنتمم من بابل لدماءعبٌده ( .)2 :19وأخٌرا ً
فإن جمٌع البشر ،فً آخر الزمن ،سٌمرون بالنار التً ستمتحن لٌمة أعمالهم (1
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كورنتس  2 ،13:3بطرس  .)7 :3ترى ،كٌؾ سنتكون لاعدة هذا الفحص؟ ...هً
الشرٌعة" الموسوٌة بالنسبة إلى من ٌلتمسون هذه الشرٌعة (رومة ،)12 :2
والشرٌعة المكتوبة فً الضمٌر إلى من لم ٌعرفوا ؼٌر هذه الشرٌعة (،)15 -14 :2
ّ
ولكن الوٌل لمن ٌكون لد
وشرٌعة الحرٌة إلى من لبلوا اإلنجٌل (ٌعموب .)12 :2
أدان المرٌب (رومة )3 -1 :2؟ إنه سٌدان هو نفسه طبما ً للممٌاس الذي طبمه على
اآلخرٌن (ٌ ،12 -10 :14عموب ) 12 :5 ،12 -11 :4 ،3 :2
+++
ذاق
1.التمٌٌزٌ:شمل الذوق صورا ً شتى للحكمة" ،منها :حسن التصرؾ ( 1صموبٌل
 ،)33 :25واللبالة (أمثال  ،)22 :11والحكم الرصٌن (أمثال  .)16 :26على أن
الذوق هوعطٌة من عند هللا (مزمور ٌ ،)66 :119مكن أن ٌستردها (أٌوب :12
 ،)20وهو فً الولت نفسه ثمرة العمر والخبرة (أٌوب  .)12 -11 :12إنه ٌُرشد
اإلنسان إلى السلون السوي ،فً المٌادٌن العملٌة جداً( .أمثال  .)18 :31إال أن
التمٌٌز بٌن الخٌر والشر فً صورته العلٌا ،لٌس مجرد لٌمة ُخلُمٌة فحسب ،بل
ودٌنٌة أٌضاً ،تستند إلى اإلٌمان (مزمور  ،)66 :119وتنتهً بجاذبٌّة نحو"كلمة"
ِ
هللاّ حٌث نجد الحبلوة واللذة (حزلٌال  ،)3 :3وكذلن نحو وصاٌاه (مزمور :119
 ،16رومة  .2 .)22 :7االختبار الدٌنً:على أنه فضبلً عن تمٌٌز الحكمة ،ثمة
االختبار الذي ٌعاش فً المحبة التً ٌبدٌها هللا نحونا .إن البركات الزمنٌة تنشا
الملذات للبار فً العهد المدٌم ،حٌث ٌطٌع الشرٌعة اإللهٌة (نحمٌا  ،25 :9إشعٌا
ّ
المن المتنوعة تنوعا ً ال نهابٌا ً (حكمة  ،)21 -20 :16و
 .)2 :55إنه ٌتذوق لذابذ
ٌختبر كم هو طٌَب الرب (مزمور  ،)9 :34و ٌتعلك به تعلمه بكنزه الوحٌد (أٌوب
 .)26 :22إن كل حٌاة ال ُمع َّمد ،فً العهد الجدٌد ،هً اتحاد بالمسٌح المابم من بٌن
األموات ،إال أن لبول المعمودٌة ٌنطوي على االختبار اللذٌذ الذي ٌكون لد بلػ
بصفة نهابٌة خٌرات الخبلص السماوٌة :االشتران فً الروح المدس ،وكلمة اإلنجٌل
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المستوعبة عن إٌمان ،وتجلٌات لدرة هللا التً تخلك من اآلن العالم الجدٌد (عبرانٌون
 .)54 :6وكل هذه تكون عربونا ً سامٌا ً للؽاٌة لصبلح هللا ( 1بطرس  .)3 :2وهذه
تذوق
الحبلوة ،مصدرها مرارة الموت التً ذالها ٌسوع (عبرانٌٌن  ،)9 :2لٌُجنبنا ّ
الموت األبدي (ٌوحنا  .)52 :8إنها اللذة المسبمة للسعادة الطوباوٌة (رإٌا ) 17 :2
++
ذاكرة
األحداث:الحدث األول هو الخلك ،تلن العبلمة المعروضة على الدوام على اإلنسان
حتى ٌتذكر هللا (سٌراخ  15 :42إلى  33 :43رومة  .)21 -20 :1إن اإلنسان
نفسه هو أكثر من عبلمة .إنه صورة هللا .ولذا ٌسنطٌع أن ٌتذكره تعالى .إن عهود
هللا المتتابعة مع اإلنسان (نوح ،إبراهٌم ،موسى ،داود) لد صدرت عن ذاكرة هللا،
عندبذ تذ ّكر ،ووعد بؤن ٌتذكر (تكوٌن  ،17 -15 :9 ،1 :8خروج 2 ،24 :2
صموبٌل  ،)7لكً ٌُخلص (تكوٌن  ،29 :19خروج .)5 :6أما الحدث الخبلصً،
الذي سٌوجه على الدوام ذاكرة شعب هللا ،أو الفصح (هوشع .)6 -4 :13ب) تذكار
األحداث:للذاكرة وسابل عدٌدة المتداد فاعلٌة الماضً فً الحاضر .فمعانً فعل
"ذكر" ،فً العبرٌة ،فً شتى صوره ،تعطٌنا فكرة عن ذلن ،تذ َّكر ،استرجع ،ذكر،
وكذلن حافظ ،واستدعى ...كل هذه أفعال تلعب دورا ً من أبرز األدوار فً الحٌاة
الزوجٌة والحٌاة اللٌتورجٌة (الطمسٌة) .إن الدعاء "باالسم" ال ٌنفصل عن تذكار
الفصح (خروج  ،)2 :20ألن " ٌهوه " بإعبلنه عن " اسمه" لد أنشؤ الفصح (خروج
 ،)3والخبلص الحالً الذي ٌطالب بهذا الدعاء (مزمور ٌ ،)8 :20فهم منه على أنه
تجدٌد للعجابب المدٌمة (مزمور ٌ :77وبٌل  .)3وان العبادة تشمل أٌضا ً وجها ً
تذكارٌاً ،بإٌماظ " ذكرى عهده " .فهذه العبارة المحببة فً التملٌد الكهنوتً ،توضح
بجبلء أن هللا ٌتذكر شعبه ،وأن على الشعب أن ٌتذكر هللا فً طموس العبادة الدورٌة
(األعٌاد ،السبت) ،أو فً أماكن لماءاتهم (الحجر ،المذبح ،السفٌنة ،الخٌمة ،الهٌكل).
ؼٌر أن الصبلة ولد تؤسست على أحداث خبلصٌة .تسبح ال محالة فً فعل الشكر،
وهو لحن التذكار الطبٌعً تجاه هللا (خروج  ،15مزمور  .)136على أن الحفاظ
على الذكرٌات مكفول بنمل الكلمة ،الشفوٌة أو المكتوبة (خروج ،27 -25 :12
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 ،)14 :17وال سٌما فً كتب الشرٌعة (خروج  ،27 :34تثنٌة )21 - 19 :31إن
تؤمل الشرٌعة هو ذان األسلوب المبلزم للتذكر عند المإمن (تثنٌةٌ ،شوع)8 :1؟
وهذا االنتباه المتٌمظ ٌمود إلى الحكمة (أمثال  .)3 -1 :3أما الطاعة" للوصاٌا فهً
فً النهاٌة التعبٌر األصلً عن هذا التذكر ،الذي ٌموم على "حفظ طرق الرب"
(مزمور  ،119حكمة  ،18 :6إشعٌا  .2.)8 :26درامة النسٌان:على أنه هنا
بالضبط تبدو ذاكرة اإلنسان عاجزة ،فً حٌن ال ٌنسى هللا "كلمته" وال اسمه (إرمٌا1
 ،12:حزلٌال  .)14 :20فبالرؼم من تحذٌرات كتاب التثنٌة (تثنٌة ،11 :8 ،9 :4
" :)7 :9احذر أن تنسى الرب إلهن ...تذكرهٌ ،" ...نسى الشعب إلهه ،وتلن هً
خطٌبته (لضاة  ،34 :8إرمٌا  ،13 :2هوشع  .)15 :2حٌنبذ ٌبدو أن هللا ،وفما ً
لمنطك المحبةٌ ،نسى عروسه الخابنة ،لعل هذا المصاب خلٌك بؤن ٌجعلها تعود
(هوشع  ،6 :4مٌخا ،4 :3إرمٌا  .)9 :14ففً الوالع ،كل مصاب ٌنبؽً أن ٌحرن
ذكر هللا فً اإلنسان ( 2أٌام  ،4 -2 :15هوشع ٌ .)15 :5 ،9 :2ضاؾ إلى ذلن،
التعلٌم النبوي ،الذي ما هو إال"تذكٌر" متواصل (مٌخا  ،5 -3 :6إرمٌا -22 :13
ٌ ،)15هدؾ إلى إعادة للب اإلنسان إلى حالة التمبل ،التً ٌستطٌع هللا فٌها أن ٌُحمّك
فصحه (حزلٌال  ،36 :16تثنٌة  .)14 -2 :8والتوبة فضبلً عن كونها تذكر
للزالت ،تكون فً الولت نفسه التماسا ً موجها ً لذاكرة هللا (حزلٌال ،63 -61 :16
نحمٌا  ،)9 -7وعند الصفح ٌذكر هللا العهد بفضل ذاكرته التً هً ذاكرة الحب (1
ملون  ،29 :21إرمٌا  ،)20 :31وٌنسى الخطٌبة (إرمٌا  .3.)34 :31من التذكار
إلى االنتظار:وها هً المفارلة :إن الفصح ،ولد مضى ،ما ٌزال آتٌاً ،إن الشعب
ٌتذكر كل ما صنعه الرب من أجله .فالماضً ٌثبت أمانة هللا ،إال أن الحاضر مخٌب
لؤلمل .وإذن ،فإن الوعود ،التً سبك وتحمّمت جزبٌاً ،لن تتم إال فً المستمبل ،فً
من آتٍ" .فاألمانة وخٌبة األمل تو ّجهان وعً شعب هللا نحو التطلّع شطر "
"ز ٍ
األزمنة األخٌرة " الحاسمة .وهذا اإلحساس الحاد جدا ً بالمستمبل ،من خبلل
الماضً ،هو ما ٌمٌز ذاكرة الشعب بعد عودته من السبً إنه ثمة نوع من التؽٌٌر،
فالتذكار ٌصبح انتظاراً ،وتصب الذاكرة فً التصور الرإٌوي .والحالة النموذجٌة
فً ذلن هً حالة حزلٌال ( 40إلى  )48الذي ٌحذو حذوه كل من زكرٌا ودانٌال
والبشٌر الرابع مإلؾ سفر الرإٌا .فعلى مستوى الجماعةٌُ ،شكل الماضً المجٌد،
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وسط التعاسة الحاضرة .عربونا ً للخبلص (إشعٌا  15 :63إلى  ،11 :64مزمور
 .)89 ،80 ،79 ،77وأما على المستوى الشخصً ،فإن المسكٌن المنسً من هللا
فً الظاهر (مزمورٌ ،)2 ،13 ،12 :10حب بالرؼم من ذلن أن ٌكون على بمٌن
أنه حاضر فً محبته (إشعٌا  ،2 :66مزمور  .)19 :9فاالختبار ٌُلهب الذاكرة (1
مكابٌٌن  ،51 :2بارون  ،)27 :4وما ذلن إال لكً ٌهٌبها للحدث الجدٌد (إشعٌا
 .4.)19 -18 :43من الحضور إلى الشفافٌة:أ) عندما "ٌكون هللا حاضراً" (حزلٌال
 ،35 :48متى  ،)23 :1فإن الذاكرة تنطبك على الحاضر ،وهذا االنطباق هو
ٌتحول إلى فعل ،فً حدث المسٌح الذي ٌستعٌد
اإلتمام .على أن تذكر الوعود والعهد
ّ
الزمن " ( 2كورنتس  ،20 :1لولا  54 :1و  .)72ففٌه تنح ّل درامة النسٌان
المزدوج ،برجوع اإلنسان ،وعفو هللا (كولسً  .)13 :3و بما أن هللا ،فً المسٌح،
حاضروهو ٌتذكر اإلنسان ،فلم ٌعد على اإلنسان أن ٌبحث بعد عن هللا فً الماضً،
بل فً الٌوم الحاضر ،فً المسٌح (ٌوحنا  2 ،76 :14كورنتس  .)17 -16 :5إن
ٌسوع المسٌح هو ،فً الوالع ،اإلنسان الحاضر هلل حضورا ً ال رجعة فٌه ،واإلله
الحاضر لئلنسان حضورا ً نهابٌاً .إن المسٌح ،الكاهنٌ ،جعلنا نصل إلى اآلب (أفسس
 ،182عبرانٌٌن  ،)19:1وٌجعلنا روحه فً وحدة شركة معه (رومة ،16 -15 :8
.)27 -26 :8ب) ؼٌر أن الزمن لم ٌتم بعد ،وإن كان هللا من اآلن فصاعداً،
حاضرا ً فً عهد جدٌد وأبدي ،فاإلنسان ؼالبا ً ال ٌزال ؼاببا ً عن إلهه ،وفً حاجة ألن
ٌتذكر .ولذا "ٌذ ّكر" الروح بسرالمسٌح ،السٌما فً كتاب ،بل فً الحالة الراهنة
الشخصٌة " للكلمة " الحٌة :التملٌد (ٌوحنا  .)13 :16 ،26 :14فالروح ٌحمك سر
المسٌح فً جسده ،لٌس كمجرد ذكرى ،بل فً الحالة الفعلٌة السرٌة لهذا الجسد،
لابما ً من الموت وحاضرا ً فً العالم فً الولت نفسه (لولا 1 ،20 -19 :22
كورنتس  ،)26 -24 :11أي فً اللٌتورجٌا (الطمس) .إن هذا الحضور "مجدداً"
بالفصح ،تماما ً كما كان فً العهد المدٌم ،هو والع من أجل العمل ،من أجل الحٌاة،
فالذاكرة المسٌحٌة تموم فً "المحافظة على طرق الرب" ،وفً المحافظة على
وصٌة الرب ،أي فً االستمرار فً الحب (ٌوحنا 1 ،12 ،15 :15 ،34 :13
ٌوحنا  .)24 :3وأخٌراً ،فإن المطابمة النهابٌّة لذاكرة اإلنسان على ذاكرة هللا ،تموم
على أنه بمدر ما ٌتؽلؽل الروح فً حٌاة المسٌحً ،بمدر ما ٌجعله ساهرا ً وواعٌا ً
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"لعبلمات اإلزمنة" ،وشاهدا ً ٌتٌح استشفاؾ حضور الرب العامل ،والتراب مجٌبه
(رإٌا  ،3 :3فٌلبً  1 ،14 -13 :3تسالونٌكً )10 - 1 :5
++
ذبٌحة
1.من البساطة األصلٌة:فً حمبة بعٌدة المدمٌ ،شٌر إلٌها تارٌخ الكتاب الممدس،
الر ّحل أو نصؾ
سنمٌز مجموعة الطموس بالبساطة البدابٌة التً تناسب عادات البدو ُ
َ
الر َحل :إلامة مذابح ،رفع الدعاء لبلسم اإللهً ،تمدمة حٌوانات أو محصوالت
ُ
األرض (تكوٌن  .)8 -7 :12 ،3 :4فلٌس من أماكن ثابتة بل تنحر الذبٌحة فً
المكان الذي ٌظهر هللا فٌه .إن المذبح الترابً البدابً ،والخٌمة المتنملة (خروج :20
ٌ )15 :23 ،24شهدان بطرٌمتهما الخاصة ،على الطابع ؼٌر الثابت والمإلت
ألماكن العبادة المدٌمة .كذلن لٌس هنان خدام متخصصون :إن رب األمة أو ربٌس
المبٌلة ،والملن فً العهد الملكً ،هم الذٌن ٌنحرون الذبابح .إال أنه من زمن مب ّكر،
أخذ بعض الرجال المختارٌن خصٌصا ً ٌمومون بهذه الوظٌفة (تثنٌه ،10 -8 :33
لضاة  .)17فكما أن الهٌكل على عهد ٌو ّ
شٌا ،سٌصبح المركز الوحٌد لكل نشاط
خاص بالذبابح ،كذلن الكهنة بمعاونة البلوٌٌن أو دون معاونتهم ،سٌجعلون إلامة
الذبابح ولفا ً على أنفسهم .2.إلى تشعب الطموس:إن هذا التشعب لد نجم عما أتى به
التارٌخ من تجدٌدات متوالٌة .فإننا نلمس ،فً الوالع ،تطورا ً فً االتجاه نحو الكثرة
ضص فً الذبابح .وهنان أسباب كثٌرة توضح هذا التطور :االنتمال
والتنوع والتخ ُ
ُّ
من الحٌاة البدوٌة والرعوٌة إلى حٌاة االستمرار والزراعة ،التؤثٌر الكنعانً،
ّ
الكهنوت المتزاٌدة .فشعب إسرابٌل ٌتبنى عناصر ٌمتبسها من جٌرانه :فهو
وصورة
ٌُنمٌها ،وٌُص ّححها ،وٌُ َر ْو ِحنُ َها .ورؼم مظاهر التمادي فً الدٌانة الشعبٌة (مٌخا :6
 ،7لضاة  1 ،31 -30 :11ملون ٌ ،)34 :16رفض إسرابٌل تمدٌم الضحاٌا
البشرٌة (تثنٌة  1 ،10 :18 ،31 :12صموبٌل  33 :15الذي ال ٌصؾ ذبٌحة ،بل
إٌماع حرم) .لمد اؼتنى شعب إسرابٌل بااللتباس من تُراث الشعوب األخرى فً
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العبادات ،ممارسا ً بذلن وظٌفته كوسٌط ،موجها ً من جدٌد نحو اإلله الحك بعض
ممارسات طرأ علٌها تحرٌؾ خبلل المفاهٌم الوثنٌة .وبذا تؤخذ مجموعة طموسه فً
التكامل والتشعب.ثانٌاً :جوانب الذبٌحة المختلفة .1من أنواع مختلفة تظهر فً
التار ٌِخ:شهد الكتاب الممدس ،منذ البداٌة ،بوجود أنواع مختلفة (من الذبابح).
عولَه) ،الذبٌحة ؼٌر المعروفة لدى سكان ما بٌن النهرٌن ،والتً
فالمحرلة (بالعبرٌة ُ
دخلت مصر فً ولت متؤخر ،تظهر أول ما تظهر فً التمالٌد المدٌمة ،وفً عهد
المضاة (تكوٌن  ،20 :8لضاة  .)19 :13 ،31 :11 ،21 :6فكانت الضحٌة
تُحرق بجملتها (ثور ،خروؾ ،جدي ،طابر ،تعبٌرا ً عن الهبة الكاملة التً ال رجعة
فٌها) .وهنان نوع آخر من الذبابح كثٌر االنتشار عند السامٌٌن ،كان ٌموم أساسا ً كل
مؤدبة ممدسة ( َذبح شٌلَمٌم) (ذبٌحة السبلمة) ،فٌؤكل المإمن وٌشرب "أمام الرب"
(تثنٌة  .)26 :14 ،18 :12ولد ختم عهد سٌناء بذبٌحة من هذا النوع (خروج:24
 .)8 -4ومن المإكد أن كل مؤدبة ممدسة ال تفرض بالضرورة وجود ذبٌحة ،إال أنه
فً الوالع ،والبم مشاركة االتحاد ،هذه ،فً العهد المدٌم كانت تشتمل على ذبٌحة،
فجزء من الضحٌة (سواء أكانت حٌوانا ً كبٌرا ً أو صؽٌراً) ،كان ٌُصبح من حك هللا،
"طعام ٌهوه ") ،فً حٌن كان
سٌد الحٌاة (دما ً مرالاً ،شحوما ً محرلة" ،ؼذاء هللا "،
ِ
للمدعوٌن .هذا و لم ٌلبثوا طوٌبلً حتى أخذوا ٌمارسون بعض
ٌستخدم اللحم كطعام
ِّ
الطموس التكفٌري ( 1صموبٌل  2 ،19 :26 ،14 :3صموبٌل  ،...15 :24راجع
هوشع  ،8 :4مٌخا  .)7 :6وبحسب صٌؽة طمسٌة عتٌمة (تكوٌن  )21 :8احتفظ بها
فواحة
وأضفٌت علٌها صٌؽة روحانٌة (الوٌٌن  ،)16 :3 ،9:1كان هللا ٌُسر بتمادم ّ
"بعطر التهدبة" .2.نحو صورة جامعة فً كتاب البلوٌٌن:إن حب البلوٌٌن ٌعرض
بؤسلوب فنً وصورة نظامٌة "،العطاٌا" الممدمة هلل (الوٌٌن  1إلى -17 :22 ،7
 )30الدموٌة وؼٌر الدموٌة (ٌن َحب) ،محرلة ،تمادم من األؼذٌة ،ذبابح وحدة الشركة
(إفخارستٌا ،نذرٌة ،طوعٌة) ،ذبٌحة ممابل الخطٌبة (خ َ
طؤة) ،ذبٌحة تعوٌض (أشَم).
إال أن الرتب الطمسٌة لم تكن تطؽً على الروح .فالحركات الدلٌمة تحمل معنًى
ممدساً ،كرفع الشكر ،والرؼبة فً التكفٌر (الوٌٌن  ،4 :1راجع أٌوب  )5 :1اللذٌن
ٌلهمان بتمدٌم المحرلة .وفً خلفٌة بعض اصطبلحات مثٌرة أحٌاناًٌ ،كتشؾ شعور
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دلٌك بمداسة هللا ،وخوؾ مبلزم من الخطٌبة ،وحاجة ملحة للتطهٌر .إن مفهوم
الذبٌحة ،فً هذه المجموعة الطمسٌةٌ ،تجه إلى التمٌٌز حول فكرة التكفٌر .وإن الدم
فً ذلن ٌلعب دورا ً هاماً ،إال أن فاعلٌته تتعلك فً النهاٌة بالمشٌبة اإللهٌة (الوٌٌن
 ،11 :17راجع إشعٌا  ،)25 :43وتفرض توفر مشاعر التوبه .إن التعوٌض عن
النجاسات الطمسٌة واألخطاء ؼٌر الممصودة كان ٌدفع المإمنٌن عملٌا ً نحو تطهٌر
للوبهم ،كما أن الشرابع الخاصة بالطاهر والنجس كانت توحً للنفوس باالبتعاد عن
الشر .إن ولٌمة الشٌلمٌم (السبلمة) تترجم وتحمك فً الفرح واالبتهاج الروحً وحدة
الشركة بٌن المدعوٌن بعضهم مع بعض ومع هللا ،ألن الجمٌع ٌشتركون فً الضحٌة
عٌنها.ثالثاً :من الطموس إلى الذبٌحة الروحٌة .1الطموس كعبلمة "للذب ٌِحة
الروحٌة":إن إله الكتاب ال ٌستم ّد فابدة له من الذبابح فبل ٌُعت َبر الرب مدٌنا ً لئلنسان،
بل اإلنسان هو الذي ٌُعتبر بمثابة مشتر من هللا .فتجعل الطموس بعض المشاعر
الباطنٌة مربٌة ،كالسجود (محرلة) ،واالهتمام بالوحدة الحمٌمة مع هللا (شٌلمٌم
سبلمة) ،واالعتراؾ بالخطٌبة ،والتماس الؽفران (طموس تكفٌرٌة) .وتدخل الذبٌحة
فً االحتفاالت بالعهد مع المعبود اإللهً (راجع تكوٌن  ،)22 -20 :8وال سٌما فً
سٌناء (خروج  .)8 -5 :24إنها نمدس الحٌاة المومٌة ،واألسرٌة ،والفردٌة،
وخصوصا ً بمناسبة مزارات الحج واألعٌاد ( 1صموبٌل  2 ،6 :20 ،3 :1ملون
 .)15 :16وإن الحوارات (خروج ،)84 :24 ،8 :13 ،26 :12واالعتراؾ
باإلٌمان (تثنٌة  ،)11 -5 :26واالعتراؾ بالخطاٌا ( 1صموبٌل  ،6 :7راجع
الوٌٌن  ،)5 :5وتبلوة المزامٌر (راجع مزمور ،)8 :54 ،6 :27 ،30 -23 :22
تبرز أحٌانا ً المعنى الروحً ضمن الحركة المادٌة .وطبما ً لتكوٌن  ،22ولعله بمثابة
المٌثاق بالنسبة إلى ذبابح الهٌكلٌ ،رفض هللا الضحاٌا البشرٌة ،وٌتمبل الذبابح
ٌسر بهذه العطاٌا ،إال إذا لدمها اإلنسان بملب أهل للتضحٌة ،فً
الحٌوانٌة .إال أنه ال ّ
إٌمان ،بؤؼلى ما عنده ،على مثال أبً اآلباء ابراهٌم .2.أولوٌة الدٌانة الباطنٌة:بمٌت
هنان تجربة :التعلك بالرتبة الطمسٌة مع إهمال العبلمة المتعلمة بها .ومن هنا جاءت
تحذٌرات األنبٌاء .ولد ٌخطبنا التوفٌك أحٌانا ً فً تبٌن نٌّاتهم .إنهم ال ٌشجبون الذبٌحة
فً ذاتها ،ولكن ٌنددون باالنحرافات الطاربة علٌها ،وعلى وجه الخصوص
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الممارسات الكنعانٌة الدخٌلة (هوشع  .)13 :4 ،15 :2فكرة الطموس لٌست فً ح َد
ذاتها ،تمجٌدا ً هلل .بل إن هذا التعدد لم ٌوجد فٌما مضى (عاموس  ،25 :5إشعٌا
 ،24 -23 :43إرمٌا  .)27 - 22 :7فإن الذبٌحة ،إذا تجردت من استعدادات
الملب ،تنملب عمبلً باطبلً ورٌا ًء ،فضبلً عن أنها تُؽضب هللا إن صاحبها مشاعر
شرٌرة (عاموس  ،4 :4إشعٌا  .)16 -11 :1وٌركز األنبٌاء بشدة ،بحسب ببلؼهم
فً اللؽة ،على أولوٌة النفس (عاموس  ،24 :5هوشع  ،6 :6مٌخا  .)8 :6إنهم ال
ٌدخلون تجدٌدا ً فتعلٌمهم لٌس إال امتدادا ً لتملٌد لدٌم (خروج ،)8 -7 :24 ،5 :19
وثابت ( 1صموبٌل  ،22 :15أٌام  ،17 :29أمثال  3 :21 ،8 :15و ،27
مزمور  ،32 -23،31:69 -9،16:50 7:40سٌراخ  .)20 -18 :34إن الذبٌحة
الباطنٌة لٌست بدٌبلً ،بل هً الجوهر (مزمور  .)19 -18 :51فهً تموم أحٌانا ً
ممام الطمس (سٌراخ  ،10 -1 :35دانٌال  .)40 -38 :3وهذا التٌار الروحً ،الذي
ٌظهر مجددا ً فً لمران ،لد ٌشجب التموى السطحٌة المابمة على المصلحة ،أو
المخالفة للحٌاة ،ولد أثار فً النهاٌة جدالً حول الطموس ذاتها .وكان األنبٌاء فً ذلن
بمثابة المم ّهدٌن للعهد الجدٌد بشؤن جوهر الذبٌحة .3.ل ّمة الدٌانة الباطنٌة فً العهد
المدٌم:إلى جانب التصور الجامع الشرعً الوارد فً كتاب البلوٌٌنٌُ ،مدّم الكتاب
الممدس تصورا جامعا ً آخرٌ ،تمٌز بالحٌوٌة ألنه متجسد فً شخص .فإن عبد هللا،
بحسب إشعٌا  ،53سٌجعل من موته تمدمةً لذبٌحة تكفٌر ،وان التصرٌح النبوي
ٌُس ّجل تمدما ً ملحوظا ً بالنسبة للمفاهٌم الواردة فً الوٌٌن  .16وكبش الفداء ،فً ٌوم
التكفٌر العظٌم ،كان ٌحمل وزر خطاٌا الشعب .إال أنه ،بالرؼم من رتبة وضع
األٌدي ،لم ٌكن لٌصٌر هو وضحٌة الذبٌحة واحداً .إن تعلٌم اإلنابة فً المصاص لم
ٌكن على صلة بهذه اللٌتورجٌا .وأما العبد ،بالعكس ،فإنه ٌُسلَم نفسه طواعٌة نٌابة
عن الخطؤة .وتمدمته الحالٌة من العٌوب تعود بالفابدة على "كثٌرٌن" بحسب تدبٌر
هللا .هنا تلتمً ألصى الباطنٌة ،مع ألصى العطاء ،وألصى الفاعلٌّة.العهد الجدٌدإن
ٌسوع ٌرجع إلى الفكرة النبوٌة عن أولوٌة النفس على الطمس (متى -23 :5
،24مرلس ،)33 :12وبرجوعه هذا ٌع ّد األذهان لتفهم معنى ذبٌحته الخاصة .فمن
وتفوق :أما االستمرار فٌبدو فً انطباق عناصر
عهد إلى عهد ٌموم استمرار
ّ
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التفوق فٌظهر بفضل طابع
الذبٌحة ،فً العهد المدٌم ،على موت المسٌح وأما
ّ
التفوق ٌُدخل لً العالم حمٌمة
األصالة المطلمة فً تمدمة ٌسوع .والوالع أن هذا
ّ
جدٌدة فً جوهرها.أوالًٌ :سوع ٌمدم نفسه كذبٌحةٌنبا ٌسوع عن آالمه باستخدامه
الكلمات واأللفاظ عٌنها التً كانت تتمٌز بها ذبٌحة عبد هللا التكفٌرٌة :إنه ٌؤتً "
لٌخدم " " ،وٌبذل حٌاته " ،و ٌموت " فداء " عن كثٌرٌن (مرلس  ،//45 :10لولا
،37 :22إشعٌا  .)12 -10 :53فضبلً عن ذلن فإن اإلطار الفصحً فً عشاء
الوداع " (متى ٌ ،2 :26وحنا ٌ )1:13 ،...1 :12 ،57 -55 :11إكد وجود
عبللة ممصودة ومحدَّدة ،بٌن موت المسٌح وذبٌحة الحمل الفصحً .وأخٌرا ً فإن
ٌسوع ٌرجع صراحة إلى خروج  ،8 :24متبنٌّا ً الصورة التً استخدمها موسى" :دم
العهد" (مرلس  .)//24 :14على أن اإلشارة المثلثة إلى الحمل الذي ٌخلص بدمه
الشعب الٌهودي وإلى ضحاٌا سٌناء التً تثبت العهد" المدٌم ،وإلى موت العبد
التكفٌري ،هً إشارة ت ِإكد بوضوح طابع الذبٌحة فً موت ٌسوع :إن هذا الموت
كرس العهد النهابً ومٌبلد شعب " جدٌد ،وٌكفل
ٌُفٌد الجموع بؽفران الخطاٌا ،وٌُ ِ ّ
الفداء .فالموت ٌصبح إذ ذان ٌنبوعا ً للحٌاة .إن الصٌؽة الملٌبة بالمعانً الواردة فً
ٌوحنا  19 :17تُل ِ ّخص هذا التعلٌم" :وألدّس نفسً من أجلهم ،لٌكونوا هم أٌضا ً
ممدّسٌن فً الحك" .أ ّما األفخارستٌا التً أسست لتجعل لربان الصلٌب الواحد
حاضرا ً بالذاكرة (راجع الوٌٌن  ،)7 :24فً إطار مؤدبة ،فهً تربط طمس
المسٌحٌٌن الجدٌد بذبابح وحدة االتحاد المدٌمة .وعلى هذا النحو فإن تمدمة ٌسوع،
فً والعها الدموي وتعبٌرها السري ،توجز وتُتمم تدبٌر الضحاٌا فً العهد المدٌم:
(من َحه) ،وتمدمة كفّارٌة ،وذبٌحة اتحاد .فاالستمرارٌة
فهً فً ولت واحد ،محرلة ِ
بٌن العهدٌن لابمة ال جدال فٌها .إال أن لربان المسٌح ،بحكم وحدته الفرٌدة ،ورفعة
لدر ابن هللا وكمال تمدمته ،وأخٌرا ً بفضل فاعلٌته العالمٌة الشاملة ،لٌفوق كل ذبابح
العهد المدٌم المختلفة والمتحدة .فالمصطلحات لدٌمة ،والمضمون جدٌد ،والحمٌمة
الوالعٌّة تتجاوز نوعٌّات الفكر المستخدمة للتعبٌر عنها.ثانٌاً :الكنٌسة تتؤمل فً
ذبٌحة ٌسوع .1من ذبٌحة الجلجلة إلى مابدة اإلفخارستٌا:تتوسع المإلفات الرسولٌة
فً عرض هذه األفكار األساسٌة بصور مختلفة .فٌسوع ٌصٌر"فصحنا" (1
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كورنتس ٌ ،7 :5وحنا  ،)36 :19و"الحمل الذبٌح" ( 1بطرس  ،19 :1رإٌا :5
ٌ .)6فتتح بدمه العهد الجدٌد ( 1كورنتس  ،)25 :11وٌفتدي المطٌع (أعمال :20
 ،)28وٌحمّك التكفٌر عن الخطاٌا (رومة  ،)25 -24 :3والمصالحة بٌن هللا والناس
( 2كورنتس  ،21 -19 :5كولسً  .)14 :2ومثل ما ورد بالبلوٌٌنٌ ،بدو اإللحاح
فً إبراز دور الدم (رومة  ،9 :5كولسً  ،20 :1أفسس  1 ،13 :2 ،7 :1بطرس
 ،2 :1وٌ 1 ،19 -18وحنا  ،8 -6 :5 ،7 -1رإٌا  .)9 :5 .5 :1إال أن هذا الدم
ٌسفكه االبن بمشٌبة أبٌه .وعلى هذا النحو ٌسرع الرسل فً إلامة تمارب بٌن ذبٌحة
اسحك وذبٌحة ٌسوع .وهذا التوازي ٌُظهر كمال لربان الجلجلة ،فإن المسٌح االبن "
الحبٌب( "  " "agapetosراجع مرلس ٌ ،)7 :9 ،11 :1 ،6 :12سلم نفسه
للحوت ،واآلب ال ٌضن بابنه الوحٌد فً سبٌل محبة البشر (رومة ٌ ،32 :8وحنا
 .)16 :3وعلى هذا النحو ٌُظهر الصلٌب صمٌم طبٌعة الذبٌحة "الرابحة الطٌبة"
(أفسس  :)2 :5فالذبٌحة ،فً جوهرها الروحانً ،هً فعل محبة .وٌكون الموت "،
مصٌر البشرٌة الخاطبة ،من اآلن فصاعداً ،مركزا ً فً تطلع فرٌد للؽاٌة (رومة .)5
وفً الهٌكل كانت تُعد مابدة لخبز التمدمة ،وكذلن تتوفر لدى الجماعة المسٌحٌة
"مابدة الرب" .وٌشبّه بولس صراحة اإلفخارستٌا بمآدب بنً إسرابٌل الممدسة (1
كورنتس  .)8 :10ولكنٌ ،ا له من فارق ،فإن المسٌحٌٌن لم ٌعودوا ٌشتركون فمط
فً أشٌاء "ممدسة" بل "ممدسة للؽاٌة" ،وإنما ٌشتركون فً جسد ودم المسٌح (1
كورنتس  ،)16 :10مبدأ الحٌاة األبدٌة (ٌوحنا  .)58 -53 :6وإن هذا االشتران
ٌؽنً وٌنشا وحدة المإمنٌن فً جسد واحد ( 1كورنتس  ،)17 :10فتتحمك على
هذا النحو ،فً الوالع الذبٌحة المثالٌة التً تنبؤ عنها مبلخً ( )11 ،1الذبٌحة
الصالحة للجمٌع ،ولكافة األزمنة .2.الرموز والحمٌمة:إن اإلشارات الكثٌرة ،الواردة
فً األناجٌل والمإلفات الرسولٌة ،إلى مصطلحات العهد المدٌم الخاصة بالشعابر
الطمسٌة ،تكشؾ المعنى العمٌك للٌتورجٌا المدٌمة التً كانت تمهد لذبٌحة الفداء،
وترمز إلٌها .وتوضح الرسالة إلى العبرانٌٌن هذا التعلٌم عن طرٌك التشبٌه
المتواصل بٌن التدبٌرٌن .فٌسوع ،الكاهن األعظم والضحٌةٌُ ،نشا ،مثل موسى على
جبل سٌناء ،عهدا ً بٌن هللا وشعبه .إنه اآلن عهد كامل ونهابً (عبرانٌٌن ،13 -6 :8
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 . )18 :10 -15 :9وفضبلً عن ذلنٌ ،موم المسٌح ،مثل الكاهن األعظم فً ٌوم
الكفّارة ،بعمل تطهٌري ،إال أنه ،فً هذه المرةٌ ،زٌل الخطٌبة بسفن دمه ،وهو
أجدى فاعلٌة من دم ضحاٌا الهٌكل .فبل ٌعود المإمنون ٌحصلون فمط على "طهارة
الجسد " ،وإنما على " طهارة الضمابر" ( .)14 -12 :9وإن شخصٌة الحبر،
وعظمة الممدس الذي تتم فٌه الذبٌحة -والممدس هو السماء -كبلهما ضامنان للمٌمة
الفرٌدة لمربان المسٌح ولفاعلٌته المطلمة والعالمٌة .إن هذه الذبٌحة ،وهً المثل
األعلى لكل الذبابح األخرى التً لم تكن إال ظبلً لحمٌمتها لٌست فً حاجة إلى أن
تكرر من بعد ( 1 :10و .)10واللٌتورجٌا التً بحسب الرإٌا (رإٌا  ،)...6 :5تمام
فً السماء من حول الحمل الذبٌح ،تطابك الصورة المرسومة فً الرسالة إلى
العبرانٌٌن .3.من ذبٌحة الرأس إلى "ذبٌحة األعضاء الروحٌة":كان األنبٌاء
ٌر ّكزون على صور امتداد الشعابر الطمسٌة فً الحٌاة الٌومٌة .بل أكثر من ذلن كان
ابن سٌراخ ٌُشبه السلون الفاضل بالذبٌحة (سٌراخ  .)3 -1 :35ونجد فً العهد
الجدٌد نفس التطبٌك الروحً على الحٌاة المسٌحٌة والرسولٌة (رومة :15 ،1 :12
 .16فٌلبً  ،18 :4 ،17 :2عبرا ٌٌن  .)15 :13إن المإمنٌن ،إذ ٌحثّهم الروح
الذي ٌعمل فٌهمٌ ،ش ّكلون باشتراكهم الحٌوي مع ربهم" ،كهنوتا ً ممدساً ،كما ٌمربوا
ذبابح روحٌة مرضٌّة عند هللا إكراما ً لٌسوع المسٌح" ( 1بطرس ) .5 :2
++
ذراع وٌد
ذراع هللا وٌده:إن ٌد هللا لد صنعت السماء واألرض (إشعٌا  ،)2 :66ومثل ٌد
الفخاري هً تتولى الصنع والتشكٌل (أٌوب  ،8 :10إرمٌا  ،6 :18را جع تكوٌن
 .)7 :2وهكذا ٌظهر هللا لدرة ذراعه ،بل "ذراعه" بصفة مطلمة (إشعٌا ،)1 :53
فً الخلك (إرمٌا  ،)17 :32وفً التارٌخ (تثنٌة  ،34 :4لولا  .)51 :1وكثٌرا ً ما
ٌعمل "بذراع مبسوطة وٌد لدٌرة" .إن "ذراع لدسه" (إشعٌا " )10 :52وٌده
الصالحة" (عزرا  ،)9 :7و"ظل ٌده" (إشعٌا  ،)2 :49وٌده المرفوعة إلى السماء
للمسم (تثنٌة  ،)29 :32كلها تدل على حماٌته المادرة (راجع ٌوحنا  .)29 :10وفً
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ٌد هللا نصادؾ األمن (حكمة  ،1 :3راجع مزمور  ،6 :31لولا  .)46 :23وعندما
ً" فمن أجل أن ٌمتلكه ،كما لو أنه ٌبث فٌه روح الرإٌة
تكون "ٌد هللا على نب ّ
(حزلٌال  .)...3 :1فٌد هللا لٌست "بالمصٌرة جدا ً حتى ال تموى على اإلنماذ (إشعٌا
 .)2 :50ولد تصبح ثمٌلة (مزمور  ،)4 :32وتضرب (إشعٌا  ،25 :5راجع أٌضا ً
عبرانٌٌن  ،)31 :10عند اإلزدراء بالمحبة الملحة البادٌة فٌها (راجع إشعٌا :65
 ،2ر ومة  .)21 :10ومثل ٌد هللاٌ ،د المسٌح هً أٌضا ً كلٌة المدرة (مرلس،2 :6
راجع ٌوحنا  ،)28 :10ولمد جعل اآلب فً كل شًء (ٌوحنا  .)35 :3وٌتمثل فٌها
العون الفعال (متى  .2. )3 :8ذراع اإلنسان وٌده :إن "ذراع البشر" ،عاجزة حٌال
ذراع هللا ( 2أٌام  ،)8 :32راجع إشعٌا  ،12 :40أمثال  .)4 :30ومع ذلن ففً
اإلنسان أٌضاً ،الذراع أداة للحركة النشٌطة ورمزها(مزمور .)35 :17فحركة الٌد
تعبر عن تحرن النفس :سواء بالفرح ( 2ملون  ،)12 :11أو بالضٌك (إرمٌا :2
 ،)37أو بالبركة (تكوٌن  ،)14 :48أو بالمسم (تكوٌن  ،)22 :14وخصوصا ً
بالصبلة ،والسجود (مزمور  1 ،2 :28تٌموتاوس  ،8 :2أٌوب  .)27 :31وأخٌرا ً
فٌدا المتوسل ٌنبؽً أن تكونا طاهرتٌن (مزمور ٌ ،4 :24عموب  ،8 :4راجع
(إشعٌا  .)15 :1فإن كانت الٌد اإللهٌة "هً مع" أحد (راجع لولا  ،)66 :1فمن
أجل حماٌته أو إضفاء لدرة المحبة على حركة هذا اإلنسان (أعمال :5 ،21 :11
 .)12وهكذا ٌستطٌع الرسل بوضع األٌدي ،.إحبلل روح هللا ذاته (أعمال ،6 :19
راجع  1تٌموتا وس 14 :4
+++
رإٌة
ممدمة
العهد
أوالً:
ثانٌاً:
العهد

هللا

الرؼبة

فً
الرإٌة
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رإٌة

المدٌم
هللا
واإلٌمان
الجدٌد

أوالً:

هللا
1.إن

3.إن
ثانٌاً :رإٌة هللا كما هو

هللا
هللا

المنظور
ٌُظهر
2.رإٌة
نراه

بٌسح

بٌسوع
المسٌح

فً

ٌسوع

المسٌح
العظابم:
وإٌمان:
المسٌح:

ممدمة
بٌنما األصنام "لها عٌون وال ترى" (مزمور ،)16 :135فإن هللا ٌرى "كل ما تحت
السماء" (أٌوب  ،)24 :28وعلى وجه الخصوص "أبناء آدم" (مزمور -13 :33
 ،)14الذٌن ٌفحص منهم الكلى والملوب ( .)10 :7إال أنه ٌظل بالنسبة إلى اإلنسان
"إلها ً خفٌاً" (إشعٌا " ،)15 :45لم ٌره إنسان وال ٌستطٌع أن ٌراه" ( 1تٌموتاوس :6
ٌ 1 ،17 :1 ،16وحنا  .)12 :4ومع ذلن فمد اختار هللا له شعبا ً "جعله ٌراه" (عدد
 ،)14 :14حتى إنه ظهرله فً شخص ابنه الواحد (ٌوحنا  )45 :12 ،18 :1لبل
أن ٌدخله ٌوما ً فً السماء "لٌرى وجهه" (رإٌا )4 :22
العهد المدٌم
أوالً :الرؼبة فً رإٌة هللا
إن "نظر هللا عٌاناً" (إشعٌا  )8 :52هو الرؼبة" األعمك فً العهد المدٌم .فالحنان
إلى الفردوس ،الذي ٌسود الكتاب كله ،هو أوالً الوعً بفمدان االتصال المباشر
واأللفة مع هللا ،ثم هو الخوؾ الدابم من ؼضبه ،ولكنه أٌضا ً الرجاء الذي ال ٌعرؾ
الملل لً مبللاة وجهه ورإٌة هذا الوجه مبتسماً .إن االختبارٌن الدٌنٌٌن الكبٌرٌن
إلسرابٌل ،أي اختبار "كلمة" هللا باألنبٌاء ،واختبار حضوره فً العبادةٌ ،تجهان
كبلهما نحو هذا االختبار الممتاز فً رإٌة هللا .1.إن المبلٌّات اإللهٌة النبوٌة تُمثل
604

الم ّمة فً وجود األنبٌاء وفً رسالهم .فموسى وإٌلٌا لد عرفا هذا االختبار فً أجلى
صورة رفعة .لكن هللا مع استجابته لدعاء موسى الذي لال له" :أرنً مجدن"
(خروجٌُ ،)18 :33جٌبه لاببلً :إنً "أظللن بٌدي إبان اجتٌازي ...فتنظر لفاي ،وأما
وجهً فبل ٌُرى" (خروج  .)23 -22 :33وأما إٌلٌا فهو عند التراب هللاٌ" ،ستر
وجهه" ،وال ٌسمع إال صوتا ً ( 1ملون  ،13 :19راجع تثنٌة  .)12 :4إذن فإن أحدا ً
لم ٌستطع أن ٌرى هللا ،ما لم ٌظهر له هللاّ نفسه .وٌبدو أن هذا اإلنعام على موسى
فرٌد فً نوعه .ومع ذلن فموسى ال ٌُعاٌن إال "صورة هللا" (عدد  .)8 :12وعلى
مستوٌات مختلفة ،ولكن أدنى بكثٌرٌ ،رى األنبٌاء فً األحبلم والرإى ()6 :12
شٌبا ً ما لٌس من هذا العالم (عد د  4 :24و 2 ،16أٌام  ،18 :18عاموس ،1 :9
حزلٌال  1إلى  .3دانٌال  10 :7الخ) .أما إبراهٌم وٌعموب فمد عرفا ،هما أٌضاً،
اختبارات مماثلة (تكوٌن  ،)13 :28 ،1 :17 ،17 :15وكذلن جدعون (لضاة :6
 ،)24-11و َمنُ َوحْ وآصاؾ ( .)23 -2 :13حتى شٌوخ إسرابٌل السبعون،
ٌشتركون إلى ح ٍ ّد ما فً إنعام موسى ،وعلى الجبل "ٌرون إله إسرابٌل" (خروج
 ،10 :24إال أن الترجمة السبعٌنٌة تورد هذ ه العبارة" :رأوا المكان الذي كان ٌُوجد
فٌه هللا")  .2إن العبادة ،فً األماكن التً جعل هللا نفسه فٌها حاضرا ً (خروج :25
 ،)24تثٌر لدى أفاضل الناس الرؼبة فً مشاهدة هللا" ،والبحث عن وجهه" (مزمور
 ،)6 :24وفً "رإٌة لطفه" ( )4 :27و"لدرته ومجده" ( ،)3 :63وفً النظر ،ولو
من بعٌد ،نحو الهٌكل (ٌونان  .)5 :2إالَّ ّ
أن رإٌا إشعٌا ،المرٌبة جدا ً من المبلٌات
اإللهٌة لموسى ،تجعل الرإٌا النبوٌة التً ترتكز على كلمة ورسالة،تطابك رإٌا
العبادة النً نرتكز على الحضور (إشعٌا  ،6راجع  2أٌام  ،18 :18حزلٌال -10
).11
ثانٌاً :الرإٌة واإلٌمان
لبن كانت الرؼبة فً مشااهدة هللا ال تتحمك إال نادرا ً وجزبٌاً ،فما ذلن إال ألن هللا هو
"إله خفً" (إشعٌا ٌُ ،)15 :45ظهر نفسه باإلٌمان ولكً نعرفه علٌنا أن نسمع
"كلمته" ونرى أعماله ،فإن "صفاته الخفٌة ظاهرة للبصابر" (رومة  ،)20 :1فً
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عجابب مخلولاته .فمشهد النجوم مثبلً ٌجعلنا نستشعر لدرته (إشعٌا ،)26 -25 :40
والتؤمل فً العالم (أٌوب  38إلى  ،)41إنما هو بدء مشاهدته .إالَّ أن اإلله الخفً
أكثر ما ٌظهر نفسه فً التارٌخ من خبلل العظابم التً صنعها ألجل شعبه (خروج
 ،13 :14تثنٌة ٌ ،21 :10شوع  .)17 :24وهً عبلمات لم ٌُ َر مثلها من لبل أبدا ً
(خروج  ،)10 :34إذ أن إسرابٌل بها "رأى مجد هللا" (خروج  .)7 :16وعلٌه
فمعرفة هللا تعنً "مشاهدة مآثره الكبرى" ،و"إدران كنهه" (مزمور ،11 -9 :46
راجع إشعٌا  ،)10 :43 ،18 :42 ،20 :41ورإٌة مآثره واإلٌمان به (خروج
 ،31 :14مزمور ٌ ،4 :40هودٌت  ،)10 :14إذ لٌس "أحد آخر" معه "هو هللا"
ص ٌّم وعمٌان (إشعٌا  ،)18 :42كماألصنام الؽبٌة،
(تثنٌة  .)39 :32إال أن البشر ُ
"لهم عٌون وال ٌبصرون ،ولهم آذان وال ٌسمعون" (إرمٌا  ،21 :5حزلٌال :12
سٌهم مع ذلن فً عماهم.
 .)2فعبلمات هللا ومواهبه ،التً ُجعلت إلنارتهم ،لد تُم ّ
وٌنهً إنذار األنبٌاء إلى أن "ٌُؽلظ للب هذا الشعب ،وٌُثمل أذنٌه ،وٌؽمض عٌنٌه،
لببل ٌُبصر بعٌنٌه ...وٌفهم بملبه"( .إشعٌا ).10 :6
العهد الجدٌد
أوالً :هللا المنظور بٌسوع المسٌح
1.إن هللا ٌُظهر بٌسح المسٌح العظابم:
التً لم ٌُسمع بمثلها لط ولد ُوعد بها األنبٌاء (أشعٌا ،)8 :66 ،3 :64 ،15 :52
فهً أشٌاء "لم ت ُ َر أبداً" (متى  .)33 :9وإن سمعان ٌستطٌع أن ٌنطلك بسبلم بعدما
"أبصرت عٌناه الخبلص" (لولا .)30 :21و"طو بى للعٌون التً ترى" مآثر
ٌسوع :إنها ترى "ما اشتهى أن ٌراه كثٌر من األنبٌاء والصدٌمٌن ولم ٌروا" (متى
 .)17 -16 :13إنهم ٌَرون عن لرب ،ما رآه ابراهٌم "عن بعد" (عبرانٌٌن :11
 ،)13فسبك وفرح" ،لٌوم" ٌسوع (ٌوحنا  .)56 :8إنهم سعداء بشرط أال ٌتشككوا

606

من ٌسوع ،وأن ٌروا ما ٌحدث فً الحمٌمة" :إن العمٌان ٌُبصرون ...واإلنجٌل ٌُبشر
به" (متى ).6 -5 :11
2.رإٌة وإٌمان:
فؤوالً فً األناجٌل اإلزابٌة ،ثم و بوضوح أص أكثر فً ٌوحنا تشكل رإٌة ما
ٌصنعه ٌسوع وما ٌحممه هللا فً ،دعوة إلى اإلٌمان وإلى الوصول باإلٌمان إلى
الجانب ؼٌر المنظور من تارٌخ الخبلص .وأحرى بالعبلمات التً صنعها ٌسوع أن
تمود إلى اإلٌمان (ٌوحنا  ،4 5 :11 ،41 :10 ،23 :2راجع لولا  15 :17و.)19
ولمد رفض إعطاء عبلمات أخرى لمن ٌطلبها ،فذلن على األرجح ألنه على األلل
بالنسبة للبعض لم ٌكونوا لٌصلوا بذلن إلى اإلٌمان (متى  ،39 -38 :12راجع
مرلس  ،)32 :15أجل ،أجل ،إن اإلٌمان الكامل ٌنبؽً معه االستؽناء عن رإٌة
العبلمات (ٌوحنا  ،)38 :4إال أن الوالع بعٌد عن هذه المثالتٌة .فإن كثٌرٌن فعبلً،
بالرؼم من اآلٌات العدٌدة الوالعة أمام أعٌنهم ،ال ٌستطٌعون ال أن ٌإمنوا (ٌوحنا
 ،)37 :12وال حتى أن ٌروا (متى ٌ ،15 -14 :13وحنا  ،40 :12راجع إشعٌا
 .)10-9 :6إن نور العالم (ٌوحنا  )5 :9 ،12 :8بالنسبة التٌهم ٌصبح ظبلماً،
والبصٌرة تصبح ع َمى" :لو كنتم عمٌانا ً لما كانت علٌكم خطٌبة .ولكنكم تمولون إننا
نبصر ،فخطٌبتكم ثابتة (ٌوحنا  .)41 -39 :9هذه المواضٌع نفسها نجدها فً
عرض األحداث عمب المٌامة .فرإ ٌة المبر الفارغ (ٌوحنا  ،)28 :20والظهورات
التً فٌها ٌسوع "ٌُري نفسه " ophte:أعمال  1 ،31 :13كورنتس ،8 -5 :15
متى  7 :28و  )1/10لشهود مختارٌن (أعمال  ،)49 -40 :10كان ٌنبؽً أن
تإدي بهم إلى اإلٌمان (ٌوحنا  ،29 :20راجع متى  .)17 :28إال أنه لد ٌتفك أن
نرى أو نسمع الذٌن رأوا ،ونظل مع ذلن على عدم اإلٌمان (لولا :27 ،12 :24
 ،41 -39مرلس  ،)14 -11 :16بٌنما هنا أٌضا ً ٌكون اإلٌمان األمثل فً أن نإمن
دون أن نرى (ٌوحنا ).29 :20
3.إن هللا نراه فً ٌسوع المسٌح:
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إذا كان ثمة رإٌة تسبك االٌمان ،فاإلٌمان بدوره ٌإدي إلى معرفة وإلى رإٌة .لً
الوالع .لٌست السماوات منفتحة فمط على ابن البشر (ٌوحنا  ،51 :1راجع متى :3
 ،)16وأسرار هللا معلنة ،والحٌاة معطاة للذٌن ٌإمنون به (ٌوحنا  21 :3و،)36
وإنما مجد هللا ذاته ،المجد الذي لم ٌستطع موسى أن ٌراه إال بصورة عابرة وجزبٌة
(خروج  2 ،23 -22 :33كور نتس ٌ ،)11 :3ش ّع بثبات .دون ما حجاب ،من
شص الرب ( 2كورنتس " :)18 :3رأٌنا مجده مجد اإلبن الواحد " (ٌوحنا :1
 .)14وان رإٌة ٌسوع هً رإٌة "الكلمة" ممدماً ،رإٌة "الحٌاة إلى كانت عند اآلب
والتً ظهرت لنا" (ٌ 1وحنا  .)31 :1و"بما أنً فً اآلب واآلب فً ...فمن رآنً،
فمد رأى اآلب (ٌوحنا  ،10 9 :14راجع ).45 :12 ،18 :1
ثانٌاً :رإٌة هللا كما هو
على أنه حتى تجسد الكلمة ال ٌمكن أن ٌشبع رؼبتنا فً رإٌة هللا ،إذ إن ٌسوع وهو
لم ٌعد بعد إلى اآلب (ٌوحنا  12 :14و  ،)28لم ٌكشؾ بعد عن كل المجد الذي
ٌإول التٌه فً األصل ( 1 :17وٌ .)5نبؽً أن ٌختفً ٌسوع ،وأن ٌعود إلى العالم
ؼٌر المنظور ،الذي منه أتى ،إلى عالم "الحمابك التً ال تُرى" ،ألنها مصدر الحمابك
التً نراها (عبرانٌٌن  ،)2 -1: 11عالم هللا .ولذا ٌنبؽً أال ٌراه أحد بعد (ٌوحنا
 ،)19 -10 :16وأن ببحث ،عنه الناس دون أن ٌجدوه ( .)21 :8 ،34 :7وعندما
"ٌراه" التبلمٌذ للمرة األخٌرة ولت صعوده (أعمال ٌ ،)11 -9 :1بدأ الزمن الذي
ٌجب فٌه على "الذٌن لم ٌروه" أن ٌحبَوه وٌفرحوا ،وٌإمنوا به دون أن ٌروه (1
بطرس .)9 -8 :1سٌؤتى ٌوم نرى فٌه ابن الشر جالسا ً عن ٌمٌن المدرة" (متى :26
 ،)//64و"آتٌا ً على ؼمام السماء" (متى  24و .)//30إن اسطفانس "ٌرى" مسبما ً
ٌوم الرب " ذان كحمٌمة والعة (أعمال  ،)56 -55 :7وٌوحً سفر الرإٌا ٌؤن هذا
المجًء ٌرى ممدما ً على مدى كل التارٌخ" :ها هوذا آت تواكبه الؽٌوم .ستراه كل
عٌن ،حتى عٌون الذٌن طعنوه "( 000رإٌا  ،7 :1راجع  .)37 :19إالّ أننا فً
الحمٌمة "لسنا نرى بعد" ،اللهم إال باإلٌمان ،و"أن كل شًء خاضع له" (عبرانٌٌن :2
ي ،بنا أن نشهد بؤننا سنراه
 0)8إنما اآلن لٌس ولت "النظر إلى السماء ،بل حر ّ
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ٌعود مثلما اختفى (أعمال  ،)11 :1وأن نحٌا فً هذا االنتظار المزدوج بؤن نكون
على الدوام مع الرب ( 1تسالونٌكً  ،17 :4فٌلبً  ،)3 :1وبؤن نرى هللا (متى :5
" ،)8نرى وجهه" (رإٌا " ،)4 :22نراه .كما هو" (ٌ 1وحنا  ،)2 :3فً سره"
الذي ال ٌُرلى التٌه ،فً أنه أعطى ذاته تماما ً ألوالده.
راع ورعٌة
دمة
العهد
ٌ1.هوه

المطٌع

لابد
2.المطٌع

العهد
الراعً

ٌ1.سوع
2.الكنٌسة ورعاتها:

المدٌم
وأبوه:
ورعاته:
الجدٌد
الصالح:

ممدمة
إن استعارة الراعً الذي ٌمود لطٌعه ،تتؤصل بجذورها ،فً خبرة رإساء آباء
إسرابٌل الذٌن ٌصفهم الكتاب "باآلرامٌٌن التابهٌن" (تثنٌة  )5 :26والذٌن عاشوا فً
إطار حضارة الرعاة (راجع تكوٌن  .)2 :4وتعبر هذه االستعارة بشكل رابع عن
ناحٌتٌن من السلطة"ٌ ،تعارضان فً ظاهرهما وللّما ٌجتمعان معاً .إن الراعً هو
ي ،لادر على أن ٌدافع عن لطٌعه ضذ
فً الولت نفسه لابد ورفٌك .هو رجل لو ّ
الحٌوانات الضارٌة ( 1صموبٌل  ،37 -34 :17راجع متى  ،16 :1أعمال :20
 .)29وهو أٌضا ً ٌعامل نعاجه برلة ،فٌعرؾ وجوهها (أمثال  ،)23 :27وٌتكٌؾ
ّ
وٌعز
وفك حالها (تكوٌن  ،)14 -13 :33وٌحملها على راعٌه (إشعٌا ،11 :40
الواحدة واألخرى "كابنته" ( 2صموبٌل  .)3 :12ال جدال فً سلطته ،فهً مإسسة
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على البذل والمحبة .فً الشرق المدٌم (بابل وأشور) كان الملون ٌعتبرون أنفسهم،
عن طٌبة خاطر ،رعاة لد عهدت التٌهم آلهتهم بجمع نعاج المطٌع واالهتمام بها.
على هذه الخلفٌةٌ ،فضل الكتاب الممدس العبللات التً تربط ببن هللا وإسرابٌل،
خبلل المسٌح ووكبلبه.
العهد المدٌم
ٌ1.هوه لابد المطٌع وأبوه:
بعكس ما ٌتجه التٌه التفكٌر ،ال ٌحمل هللا إال نادرا ً جدا ً لمب الراعً ،وال نجد هذه
التسمٌة إال فً نصٌن لدٌمٌن (تكوٌن  )15 :48 ،24 :49وابتهالتٌن فً كتاب
المزامٌر (مزمور  .)2 :80 ،1 :23وٌبدو أن هذا اللمب سٌظ ّل محفوظا ً لذلن
المزمع أن ٌؤتً .وممابل ذلن ،إن لم ٌحمل ٌهوه هذا اللمب مجازٌاً ،إال أنه ٌمكن
تطبٌك مثل الراعً الصالح على عبللة هللا مع شعبه .وأثناء الخروج" ،لاد هللا شعبه
البرٌة" (مزمور ،)53 -5 2 :78
وؼنمه" (مزمور " ،)7 :9 5مثل لطٌع فً ّ
ٌرعاه "كالراعً" ٌجمع الحمبلن بذراعه وٌحملها فً حضنه وٌستاق المرضعات
روٌداً" (إشعٌا  .)11 :40وهكذا ٌواصل هللا رعً شعبه (مزمور  .)2 :80إال أن
إسرابٌل ٌشبه عجلة جامحة أكثر مما ٌشبه حمبلً فً الرحاب (هوضع  .)16 :4فبل
بد من انمٌاده إلى السبً (إرمٌا  .)17 :13حٌنذان سٌورده ٌهوه مجددا ً إلى ٌنابٌع
المٌاه الحٌة (إشعٌا  )10 :49وٌجمع النعاج المشتّتة (راجع " )8 :56وهو ٌصفر
لها" (زكرٌا  .)8 :10وٌبدي العناٌة نفسها إزاء كل مإمن ،بحٌث ال بعوزه شًء
وال ٌخاؾ سوءا ً تحت ظل ع ّكاز هللا (مزمور  .)4 1 :23أخٌرا ً تمت ّد رحمة هللا إلى
ك ّل ذي جسد (سٌراخ ).13 :18
2.المطٌع ورعاته:
ّ
إن الرب ٌعهد إلى عبٌده بالنعاج التً ٌرعاها هو بنفسه (مزمور :79 ،3 :100
 ،1 :74 ،13مٌخا ٌ :)14 :7هدٌها "على ٌد موسى" (مزمور  ،)21 :77ولببل
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تبمى "جماعة الرب كؽنم ال راعً لما"ٌ ،عٌن ٌشوع لابدا ً خلفا ً لموسى (عدد :27
 .)20-15وٌؤخذ داود من حظاثر الؽنم ،لٌرعى شعبه (مزمور 2 ،72 -7 0 :78
صموبٌل  ،8 :7راجع  .)17 :24 ،2 :5وبٌنما ٌحصل المضاة ( 2صموبٌل :7
 ،)7ورإساء الشعب (إرمٌا  ،)8 :2وكبراء األمم (إرمٌا  ،36 -34 :25ناحوم :3
 ،18إشعٌا  ،)28 :4 ،4على لمب الراعً ،فإن هذا اللمب ،كما أنه لم ٌنسب إلى
ٌهوه ،كذلن لم ٌإل صراحة إلى ملون إسرابٌل ،ومع ذلن فان هذا الدور ٌنسب
التٌهم ( 1ملون ،17 :22إرمٌا  ،2 -1 :23حزلٌال  ،)1-1 :34ذلن ما ٌبًٌن أن
اللمب محفوظ لداود الجدٌد ،مما ٌشكل عنصرا ً من عناصر رجاء األزمنة األخٌرة.
تلن هً رسالة حزلٌال التً مهدت لها رسالة إرمٌا ،ان ٌهوه ٌستعٌد لٌادة لطٌعه،
وسوؾ ٌعهد بها إلى المسٌّا .حما ً لمد خان رعاة إسرابٌل رسالتهم ،فلم ٌلتمسوا الرب
(إرمٌا  ،)21 :10وتمردوا علٌه ( )8 :2ولم ٌرعوا الؽنم ،بل رعوا أنفسهم
(حزلٌال  ،)3 :34وشتتوا الؽنم و بددوها (إرمٌا  ،6 :5 ،2 -1 :23حزلٌال :34
ً
 .)10و"استرعى الرٌح جمٌع هإالء الرعاة" (إرمٌا  .)22 :22وبحسب أمنٌة النب ّ
(مٌخا  )15 -14 :7سٌتولّى ٌهوه أمر المطٌع (إرمٌا  ،)3 :23وٌجمعه (مٌخا :4
 ،)6وٌعٌده إلى مرتعه (إرمٌا  ،)19 :50وأخٌرا ً ٌحفظه (إرمٌا  ،10 :31حزلٌال
 .)22 -11 :34ثم ٌحاول أن ٌوفر له "رعاة على وفك للبه فٌرعونه بعلم وعمل" -
(إرمٌا  .)4 :23 ،15 :3أخٌراً ،وبحسب لول حزلٌال ،لن ٌكون هنان إال راعٍ
واحد ،هو داود الجدٌد ،وإله واحد ،هو الرب (حزلٌال  .)24 -23 :34هكذا ٌكون
"ؼنم مرعاي" ( )3 1 :34وٌكثرعددا ً ( ،)38 -37 :36وتحت سلطة هذا الراعً
الواحد ،سٌصبح ٌهوذا وإسرابٌل ،برؼم عداوتهما السابمة ،أمة واحدة ( 22 :37و
 ،24راجع مٌخا  .)13 -12:2ؼٌر آنه ،بعد السبً ،لم ٌتجاوب رعاة الجماعة مع
اننظار ٌهوه ،وعاد زكرٌا إلى محاجته ضدهم .منببا ً بمصٌر الراعً المزمع أن
ٌؤتً .سوؾ ٌفتمد هللا فً ؼضبه هإالء الرعاة األشرار (زكرٌا -4 :11 ،3 :10
 ،)17وٌبرز علٌهم السٌؾ ( ،)7 :13وبعد تنمٌة اسرابٌل ،تبمى منه بمٌَة (-8 :13
النبوة أن نرى فً الراعً المضروب (بالسٌؾ) ( ،)7 :13ال
 .)9وٌدعونا إطار
ّ
الراعً األحمك ( ،)17 -15 :11ولكن الراعً المطعون المذكور فً ،10 :12
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الذي سٌخلص الكثٌرٌن بموته (ّ .)6 -1 :13
إن هذا الرعً ٌتطابك والعٌا ً مع العبد
ٌبرر ،بذبٌحته ،النعاج المٌتة (إشعٌا 76 :53
الذي ،مثل نعجة لم تفتح فاها ،علٌه أن ّ
و).12 -11
العهد الجدٌد
فً زمن المسٌح ،كان الرعاة موضوع أحكام متعارضة ،فالبعض ٌرون فٌهم
لصوصا ً ولتلة نظرا ً للشرٌعة التً لم ٌكن فً استطاعتهم ممارستها ،ؼٌر أن البعض
اآلخر كانوا ٌحتفظون فً ذاكرتهم بنبوة الراعً المزمع أن ٌؤتً.ولد أتم ٌسوع هذه
النبإة وٌبدو أنه أراد وضع الرعاة فً صفوؾ "الصؽار" الذٌن ،مثل العثشارٌن
سارة .وٌمكننا أن نفسر بهذا المعنى ترحٌب
والبؽاٌاٌ ،مبلون بطٌبة خاطر البشارة ال ّ
رعاة بٌت لحم بٌسوع،الذي ٌرجح أن ٌكون لد ولد فً حظٌرتهم (لولا .)10-8 :2
وبؤمانة إزاء تملٌد الكتاب الممدسٌ ،صؾ بسوع عناٌة هللا الرحٌمة ،تحت سمات
الراعً الذي ٌمضً فً طلب النعجة الضالة (لوتا  .)7 -4 :15ومع ذلن ،فً
شخصه ٌتحمك انتظار الراعً الصالح ،وهو ٌكلؾ بعض الرجال بخدمة رعوٌة فً
الكنٌسة.
ٌ1.سوع الراعً الصالح:
تمدّم األناجبل اإلزابٌة مبلمح كثٌرة تشٌر إلى اإلستعارة الواردة فً المدٌس ٌوحنا:
إن مٌبلد ٌسوع فً بٌت لحم لد حمك نبوة مٌخا (متّى  ،6 :2مٌخا  ،)1 :5وتكشؾ
رحمته أنه الراعً الذي كان ٌرٌده موسى (عدد  )17 :27والذي ٌؤتً لنجدة نعاج
ال راعً لها (متى  ،36 :9مرلس  .)34 :6وٌعتبر ٌسوع نفسه مرسبلً إلى
الخراؾ الضالة من آل إسرابٌل (متى  ،6 :10 ،24 :15لولا  ،)10 :19وٌجمع
حوله " الفطبع الصؽٌر" ،أي التبلمٌذ (لولا  ،)32 :12وهم نواة جماعة األزمنة
األخٌرة التً وعدها هللا بملكوت المدٌسٌن (راجع دانٌال  .)27 :7وسوؾ ٌلمى
المطٌع اضطهادات الذباب الحاطفة من الخا رج (متى  ،16 :7رومة ،)36 :8
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والذباب الممنعة فً ثوب النعاج من الداخل (متّى  .)15 :7وسوؾ ٌتفرق ،ولكن،
بحسب نبوة زكرٌّا ،سٌجمعه الراعً المطعون فً جلٌل األم (متى ،32 -31 :26
زكرٌا  .)7 :13وأخٌراً ،فً آخر األزمنة ،سوؾ ٌفصل رب النعاج األبرار عن
األشرار ( ّمتى  .)32 -31 :25وٌمدم كتبة آخرون للعهد الجدٌد بهذه الروح عٌنها
"راعً الخراؾ العظٌم" (عبرانٌٌن  ،)20 :13وهو أكبر من موسى ،و"راعً
الرعاة" ( 1بطرس  ،)4 :5وراعً النفوس وحارسها ،الذي أرجع النفوس الضالة
وشفاها بجراحه ( 1بطرس  .)25-24 :2أخٌراً ،فً كتاب الرإٌا ،الذي ٌتبع ،فٌما
ٌبدو ،تملٌدا ً دخٌبلً ٌبرز صفة المسٌا المنتظرٌ ،صبح المسٌح الحمل راعٌا ً ٌهدي إلى
ٌنابٌع ماء الحٌاة (رإٌا  ،)17 :7وٌمرب الوثنٌٌّن بعصا من حدٌد (:12 :15 :19
المتفرلة مشهدا ً عظٌماًٌ ،مدم فٌه صورة
 .)5وفً اإلنجٌل الرابع ،تشكل هذه البٌانات
ّ
الكنٌسة الحٌّة تحت عصا الراعً الواحد (ٌوحنا .)10ولكن ببدو فٌه فارق دلٌك:
لٌس الملن هو الممصود ،سٌد المطٌع ،بمدر ما هو ابن هللا الكاشؾ لذوٌه محبّة اآلب،
حٌث ٌسترجع ٌسوع فً كبلمه المعطٌات السابمة وٌتع ّمك فٌها .فمثلما ورد فً
حزلٌال ٌ ،17 :34تعلك األمر بموضوع دٌنونة (ٌوحنّا  ،)39 :9وٌشبه إسرابٌل
"لسراق ولصوص" (ٌوحنا 1 :10
نعاجا ً مستنزفة (حزلٌال  ،)3 :34مسلمة
ّ
و ،)10مشتتة (حزلٌال  65 :34وٌ ،12وحنا  .)12 :10فإن ٌسوع ،مثل ما لٌل
عن ٌهوهٌ ،خرجها و"فً مرعى صالح ٌرعاها" (حزلٌال ٌ ،14 -10 :34وحنا
 11 :10و 3و 9و .)16فحٌنبذ تعرؾ الربّ (حزلٌال  27 :34وٌ ،30وحنا :10
 )15الذي ٌخلصها (حزلٌال ٌ ،22 :34وحنا  0)9 :10إن "الراعً الواحد"
المنتظر (حزلٌال ٌ ،)23 :34علن ٌسوع أنه هو بالذات (ٌوحنا  .)11 :10وٌوضّح
ٌسوع أٌضا ً أنّه هو الوسٌط الوحٌد ،الباب الذي به نصل إلى الخراؾ ()7 :10
ومنه نخرج إلى المرعى ( .)10 -9 :10هو وحده الذي ٌموض السلطة الرعوٌة
(راجع  ،)17 -15 :21وهو وحده الذي ٌعطً الحٌاة فً ملء حرٌة الدخول
والخروج (راجع عدد  .)17 :27وعلى المعرفة" المتبادلة بٌن الراعً وخرافه
(ٌوحنّا  4 -3 :10وٌ ،)15 -14مٌم ٌسوع حٌاة جدٌدة مبنٌة على المحبة المتبادلة
التً توحد بٌن اآلب واالبن ( 9 -8 :17 ،10 :15 ،20 :14و .)23 -18وأخٌراً،
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فإنَ ٌسوع هو الراعً المثالتً ،ألنه ٌبذل نفسه عن الخراؾ ( 15 :10و.)18 -17
ى  ،31 :26زكرٌا  ،)7 :13بل إنّه بذل نفسه
فهو لٌس "مضروباً" فحسب (مت ّ
باختٌاره (ٌوحنا  .)18 :10والنعاج المشتتة التً ٌجمعها تؤتً على السواء من
حظٌرة إسرابٌل ومن األمم ( .)52 :11 ،16 :10أخٌراً ،فإن المطٌع الواحد الذي
جمعه ٌسوع هكذا ٌظ ّل مو ّحدا ً إلى األبد ،ألن م ّحبة اآلب المدٌر هً التً تحفظه
وتكفل له الحٌاة األبدٌة ().30 -27 :10
2.الكنٌسة ورعاتها:
فً نطر المدٌس ٌوحناٌ ،عتبر الحدٌث عن الراعً الصالح اإلنطبللة األولى لتؤسٌس
الكنٌسةٌ .ر ّحب ٌسوع بالمولود األعمى بعد شفابه ،ولد طرده من المجمع رإساء
إسرابٌل األشرار .وٌكلؾ بطرس ،بعد المٌامة ،برسالة رعاٌة الكنٌسة جمعاء (:21
 .)16وٌتولى "رعاة " آخرون (أفسس  )11 :4مهمة السهر على الكنابس وهم
الشٌوخ واألسالفة ( 1بطرس  ،31 :5أعمال  )28-20والتداء بالربٌ ،جب على
هوالء الرعاة أن ٌطلبوا " النعجة الضالة (متى  ،)14-12 :18وٌكونوا على ٌمظة
من الذباب الخاطفة م ّمن لم ٌشفموا على المطٌع" ،ومن العلماء الكذبة الذٌن ٌجذبون
مجرد تسمٌة "الراعً " بفضابل
الناس إلى الضبلل (أعمال  .)30-28 :20وتوحً
ّ
الرعاة ومسلن ٌهوه فً العهد المدٌم .وٌذكر العهد الجدٌد ببعض سمات هذا المسلن:
ٌجب على الرعاة أن ٌرعوا كنٌسة هللا بحمٌة ونزاهة (راجع حزلٌال ،)3 -2 :34
وأن بصبحوا مثاالً للمطٌع .حٌنذان ٌمنحهم "ربٌس الرعاة أكلٌبلً من المجد ال ٌذوى"
( 1بطرس ).4-3:5
++
رحمة
ممدمة
العهد

المدٌم
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أوالً:

إله
1.نجدته
2.خبلص
االعبلن
رحمة
رحمة
استؽاثة
3.رحمة

أ)
ب)
جـ)
د)
ثانٌاً:
العهد
أوالً:

ٌطلب

ٌ1.سوع،

هللا

مبلمح
األحبار
ربٌس
2.للب
3.الرحمة

الرحمة
(عبرانٌٌن
الرحٌم
هللا

الرأفات
للبابسٌن:
للخطؤة:
األساسً:
وعماب:
وتوبة:
الخاطا:
شاملة:
الرحمة
الجدٌد
اإللهٌة
):17
:2
اآلب:
المتفاضلة:

ثانٌاً :كونوا رحماء

ممدمة
إن المصطلحات المتدوالة .المتؤثرة ببل شن باللؽة البلتٌنٌة المستعملة لدٌما ً فً
الكنٌسة .ال تمٌَز بٌن الرحمة والرأفة والصفح .وهذه المطابمة ،وإن كان لها ما
تعرضنا إلهمال المعانً العملٌة والمتنوعة التً كان بنو إسرابٌل
ٌبررها ،فهً ّ
ٌعلمونها على ما نطلك علٌه هذه التسمٌة،بموجب خبرتهم الطوٌلة .ففً عرفهم فعبلً،
تمع "الرحمة" فً ملتمى تٌارٌن من الفكرهما :الرأفة واألمانةٌ .عبّر اللفظ األول
"الرأفة" بالعبرٌة (راحامٌم) على االرتباط الؽرٌزي الكابن بكابن آخر .وٌتمركز هذا
االحساس .بحسب العملٌة السامٌة فً بطن األم (رحٌم) ( 1ملون  ،)26 :3وفً
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أحشاء (راحامٌم) ،لد نمول للب األب (إرمٌا  ،20 :31مزمور  )13 :103أو األخ
(تكوٌن  .)30:43وهو الحنان الذي ٌظهر تلمابٌا ً فً التصرؾ من إبداء الشفمه
بمناسبة حادث التٌم (مزمور  ،)45 :106أو الصفح عن اإلها نة (دانٌال .)9 :9
أما الكلمة العبرٌة الثانٌة (حٌسٌد) فتترجم فً التٌونانٌة  eleosوتعنً هً األخرى
الرحمة ولكنها تشٌر إلى التموى أي العبللة الروحٌة التً تربط كابنٌن معاً،
وتتضمن األمانة .وبذلن تتخذ الرحمة أساسا ً راسخا ً فبل تعود بع ُد مجرد طٌبة
ؼرٌزٌة لد ٌخطبها التوفٌك فً شؤن موضوعها أو مضمونها .بل تظل طٌبة واعٌة
وممصودة ،هً استجابة اللتزام داخلً .فهً اذاً ،أمانة نحو الذات .والترجمة لهذه
األلفاظ العبرٌة والتٌونانٌة ،فً اللؽات الحدٌثة تتراوح بٌن الرحمة والمحبة ،مجتازة
معان مختلفة :الحنان ،الشفمة ،والرأفة ،والحلم ،والطٌبة ،بل حتى النعمة (بالعبرٌة:
حٌن) وإن كان هذا اللفظ ٌتضمن مفهوما ً أوسع .وبالرؼم من هذا التنوع ،فلس من
المحال أن نحٌط بمفهوم الكتاب الممدس ععن الرحمة .فمن البداٌةحتى النهاٌة ٌظهر
هللا حنانه تجاه الشماء البشري .وعلى اإلنسان .بدوره ،أن ٌظهر رحمة نحو لرٌبه،
تمثبلً بخالمه.
العهد المدٌم
أوالً :إله الرأفات
عندما ٌدرن اإلنسان أنه تاعس أو خاطا ،حٌنبذ ٌنكشؾ له -بوضوح متزاٌد -وجه
الرحمة البلنهابٌة.
1.نجدته للبابسٌن:
ال ٌتولؾ مرنم المزامٌر من أن ٌطلك صراخ النجدة "ارحمنً ٌا رب" (مزمور :4
 .)16 :25 ،14 :9 ،3 :2،6وتسابٌح الشكر "احمدوا الرب ألن إلى األبد رحمته
(حٌسٌد)" (مزمور  .)1 :107وهذه الرحمة ال ٌتوفؾ هللا عن ابدابها نحو
الصارخٌن التٌه فً ضٌماتهم ،مثبلً نحو البحارة المحفوفٌن بالمخاطر (مزمور
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 .)23 :107كما ٌبدي رحمته لسابر "بنً آدم" أٌا ً كانوا .وهو ٌظهر نفسه ،فً
الوالع ،المدافع عن المسكٌن ،واألرملة ،والتٌتٌم ،فهو ٌشملهم بعطؾ خاص .وٌبدو
أن هذا االلتناع الراسخ لدى الرجال األتمٌاء ،مإسس على اختبارات بنً إسرابٌل،
ولت الخروج من أرض مصر .ومع أن كلمة "رحمة" ال ترد فً سرد لصة
الخروج ،إال أن تحرٌرهم من مصر لد وصؾ بؤنه عمل من أعمال الرحمة اإللهٌة.
والرواٌات األولى بشؤن دعوة هللا لموسى توحً بذلن بوضوح" ،إنً لد نظرت إلى
مذلة شعبً ...وسمعت صراخهم ....وعلمت بكربهم .فنزلت ألنمذهم" (خروج -7:3
سر التملٌد الكهنوتً لرار هللا بؤمانته للعهد (:6
 8و .)17 -16وفٌما بعد ،سوؾ ٌف ّ
 .)5فاهلل ،فً رحمته ،ال ٌحتمل مذلّة شعبه المختار .وكؤنه ،إذ دخل فً عهد مع
إسرابٌل ،جعله كابنا ً من جنسه (راجع أعمال  ،)29 28 :17إذ هو ٌرتبط به إلى
األبد بحنان فطري.
2.خبلص للخطؤة:
ومع ذلن ،فماذا ٌحدث لو أن ذلن الشعب المختار فصل نفسه عن هللا ٌخطٌبته؟ إن
الرحمة سوؾ تؽلب أٌضاً ،أللّه إن لم ٌمسوا للوبهم ،ألن هللا ،إذ ٌفجع للعماب المرٌع
المترتب على الخطٌبةٌ ،رؼب فً أن ٌخلص الخاطا .وهكذا تكون الخطٌبة نفسها
وسٌلة إلدخال اإلنسان ،بمزٌد من العمك ،فً سر الحنان اإللهً.
أ) االعبلن األساسً:
على جبل سٌناء ،سمع موسى هللا ٌكشؾ عن عمك ذاته .بعد جحود الشعب المختار
حر فً أن ٌرحم من ٌشاء (خروج  ،)19 :33وٌعلن بؤنه،
مباشرةٌ ،إكد هللا ،أنه ّ
دون مساس بمداستهٌ ،ستطٌع حنانه اإللهً أن ٌتؽلب على الخطٌبة" .الرب إله
رحوم وحنون طوٌل األناة ،كثٌر المراحم والوفاءٌ ،حفظ الرحمة أللوؾ ،وٌؽفر
الذنب والمعصٌة والخطٌبة .وال ٌتز ّكى أمامه الخاطا وٌفتمد ذنوب اآلباء ...حتى
الجٌل الثالث والرابع" (خروج ٌ .)7 -6 :34دع هللا عوالب الخطٌبة تح ّل بالخاطا
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حتى الجٌل الرابع .وبهذا ٌبٌن جدٌة الخطٌبة .أما رحمته ،فإذ تبمى كاملة أللؾ جٌل،
تجعله ٌصبر إلى ما ال نهاٌة .تلن هً الوتٌرة التً سوؾ تسٌر علٌها عبللات هللا
بشعبه حتى مجًء ابنه.
ب) رحمة وعماب:
طوال كل التارٌخ الممدس فعبلًٌ ،ظهر هللا أنه ،وإن كان علٌه أن ٌعالب شعبه عن
خطاٌاهم ،إال أنه تؤخذه الشفمة بهم ،بمجرد أن ٌصرخوا التٌه من أعماق شمابهم
(مزمور  .)1 :130وٌبرز كتاب المضاة هذا التتابع بٌن الؽضب اإللهً الذي ٌلتهب
ضد الشعب المتمرد ،وبٌن الرحمة التً ترسل له مخلصا ً (لضاة  .)18 :2وسوؾ
ٌلك اختبار األنبٌاء على هذا التارٌخ نبرات ذات طابع إنسانً رفٌع .فٌعلن هوشع
أنه ،رؼم أن هللا لرر أال ٌعود ٌرحم إسرابٌل بعد (هوشع  ،)6 :1وأن ٌعالبهم ،إال
أنه "ٌنثفب فٌه فإاده وتضطرم مراحمه " ،فٌعتزم أال ٌدع ؼضبه ٌتفالم (-8 :11
 .)9وعلٌه فإن هذه العروس الخابنة سوؾ تدعى من جدٌد "مرحومة" (روحامه)
أي أنها نالت رحمة ( .)23 :2وبٌنما ٌنذر األنبٌاء بؤبشع الوٌبلت ،فإنهم ٌعرفون
رلة للب هللا" .التٌس أفراٌم ابناً" لً عزٌزاً ،ولدا ً ٌلد لً؟ فإنً منذ كلَمته لم أزل
أتذكره ،فلذلن حنت أحشابً التٌه .إنً سؤرحمه رحمة " (إرمٌا  ،20 :31راجع
اشعٌا ).15،7:54 14 :49
جـ) رحمة وتوبة:
وإن كان هللا ٌعدل هكذا عن لصده ،أمام مشهد الشماء الذي تسببه الخطٌبة ،فذلن
راجع إلى أنه ٌرٌد رجوع الخاطا التٌه وتوبته .وإن كان ٌمود شعبه إلى البرٌة مرة
أخرى ،فذلن ألنهٌ .رٌد أن "ٌتكلم إلى للوبهم" (هوشع  .)16 :2وبعد السبًٌ ،هدؾ
الرب أن ٌكون رجوعهم إلى األرض رمزا ً إلى رجوعهم التٌه أي إلى الحٌاة (إرمٌا
 ،26 :33 ،10 :12حزلٌال  ،25 :39 ،11 :33إشعٌا  .)13 :49 ،1 :14كبل،
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"ال ٌحمد هللا إلى األبد" (إرمٌا  ،)13 -12 :3إنما ٌرٌد أن ٌعترؾ الخاطا بشره.
"لٌتب المنافك إلى الرب فٌرحمه ،وإلى إلهنا فإنه ٌكثر الؽفران" (إشعٌا ).7 :55
د) استؽاثة الخاطا:
ٌحتفظ اسرابٌل فً صمٌم للبه بااللتناع برحمة إلهٌة ال تماس بما هو بشري" .ألنه
ٌضرب وٌشفًٌ ،جرح وٌعصب" (هوشع " .)2 :6من هو إله مثلن ،ؼافر لئلثم،
وصافح عن المعصٌة لبمٌّة مٌراثه ،ال ٌمسن إلى األبد ؼضبه ،ألنه ٌحب الرحمة.
ٌرجع وٌرأؾ بنا وٌدوس آثامنا ،وٌطرح فً أعماق البحر جمٌع خطاٌانا" (مٌخا :7
تدوي ،ببل انمطاع ،صرخة صاحب المزامٌر" :إرحمنً ٌا هللا
 .)19 -18وهكذا ّ
ً" (مزمور )1 :51
بحسب رحمتن ،وبحسب كثرة رأفتن أمح معاص ّ
3.رحمة شاملة:
ال ٌح ّد الرحمة اإللهٌة سوى لساوة للب الخاطا (إشعٌا  ،16 :9إرمٌا  5 :16و
ّ
ولكن هللا،
 ،)13إال أن الشعب اإلسرابٌلً ظ ّل مدة طوٌلة ٌعتبرها ولفا ً علٌه وحده.
بسخابه المذهل ،بدّد أخٌرا ً هذه البمٌّة من التفكٌر البشري الضٌك (راجع هوشع :11
 .)9وبعد انتهاء السبً ،فهم الشعب هذا الدرس .وتتهكم لصة ٌونان النبً بذوي
اآلفاق الضٌفة الذٌن بضعون حدا ً لحنان هللا البلنهابً (ٌونان  .)2 :4وبصرخ كتاب
ٌشوع بن سٌراخ بوضوح" :رحمة اإلنسان لمرٌبه ،أما رحمة هللا فلكل ذي جسد"
(سٌراخ  .)13 :18وأخٌراًٌ ،جمع صاحب المزامٌر التملٌد اإلجماعً لبنً اسرابٌل
(خروج  ،6 :34ناحوم ٌ ،3 :1وبٌل  ،13 :2نحمٌا  ،17 :9مزمور ،15 :86
 ،)8 :140بكٌفٌة رابعة تخلو من كل انؽبلق" :الرب رإوؾ رحٌم طوٌل األناة
وكثٌر الرحمة ،لٌس على الدوام ٌسخط ،وال إلى األبد ٌحمد .ال على حسب خطاٌانا
عاملنا ،وال على حسب آثامنا كافؤنا .كرأفة أب ببنٌه ربؾ الرب بالذٌن ٌتمونه ،ألنه
عالم بجبلتنا ،وذاكر أننا تراب" (مزمور  108 :103و " ،)14 -13طوبى لجمٌع
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الذٌن ٌنتظرونه ألنه ٌترأؾ بهم" (إشعٌا " ،)18 :35فإن إلى األبد رحمته" (مزمور
" ،)136فإن عند الرب الرحمة " (مزمور ).7 :130
ثانٌاًٌ :طلب هللا الرحمة
إن كان هللا كلً الرأفة ،فكٌؾ ال ٌطالب خبلبمه أن ٌعاملوا بعضهم بعضا ً برأفة
متبادلة؟ إال أن هذه العاطفة لٌست طبٌعٌة عند البشر .ولدٌما ً لال المثل البلتٌنً:
"اإلنسان ذبب ألخٌه اإلنسان" .ولد عرؾ داود ذلن تماما ،وهو الذي فضل أن "ٌمع
فً ٌد الرب ألن مراحمه كثٌرة ،من أن ٌمع فً أٌدي الناس" ( 2صموبٌل :24
 .)14وفً هذه الناحٌة أٌضا ً سوؾ ٌتولى هللا تهذٌب شعبه تدرٌجٌاً .ؾ ٌوببّخ
الوثنٌٌن ألنهم أفسدوا المراحم (عاموس  .)11 :1ومشٌبته هً أن ٌتمم اإلنسان
وصٌة المحبة األخوٌة (راجع خروج  ،)26 :22مفضبلً إٌاها على تمدٌم الذبابح
متوجا ً بالمحبة الرلٌمة
والمحرلات (هوشع  ،)6 :6 ،2 :4وأن ٌكون إجراء العدل ّ
(مٌخا  .)8 :6وٌموم الصوم الحمٌمً فً العطؾ على المسكٌن ،واألرملة ،والتٌتٌم،
وآال ٌتوارى اإلنسان عن لحمه (إشعٌا  ،11 -6 :58أٌوب  .)23 -16 :31حماً،
ظ َل مضمون المحبة األخوٌة عصورا ً فً نطاق العنصر أو المعتمد الذي ٌنتمً التٌه
ّ
ولكن هللا بمثاله ٌرفع الحواجز و ٌوسع الملب البشري
اإلنسان (الوٌٌن ،)18 :19
تدرٌجا ً على مستوى للبه اإللهً "أنا هللا ،ال إنسان (هوشع  ،8 :11راجع إشعٌا
 ):55وسوؾ ٌتسع األفك ،خاصة بفضل وصٌة تحرٌم االنتمام ،وتجنّب الحمد .ولكن
لن تتوضح الرإٌة تماما ً إال مع ظهور كتب الحكمة األخٌرة التً تم ّهد مسبما ً لرسالة
ٌسوع فً هذا الشؤن .فالصفح ٌجب أن ٌمد إلى كل إنسان " (سٌراخ 3 0 :27إلى
).7 :28
العهد الجدٌد
أوالً :مبلمح الرحمة اإللهٌة
ٌ1.سوع ،ربٌس األحبار الرحٌم (عبرانٌٌن ):17 :2
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فلما كان على ٌسوع أن ٌتمم المصد اإللهً ،أراد أن ٌشابه إخوته فً كل شًء ،لكً
ٌختبر شماء هإالء الذٌن جاء لٌبنمذهم .لذا اتّسمت كل تصرفاته بالرحمة اإللهٌة ،ولو
أن اإلنجٌلٌٌن لم ٌطلموا علٌها هذه التسمٌة .ولمد اهتم لولا اإلنجٌلً اهتماما ً خاصا ً
ٌتوضٌح هذا الجانب فالمفضلون إلى للب ٌسوع هم الفمراء (لولا ،)22 :7 ،18 :4
وٌجد الخطؤة فٌه "صدٌماً" لهم ( ،)34 :7وهو ،من ناحٌته ،ال ٌخشى معاشرتهم (:5
 27و .)17 :19 ،2 -1 :15 ،30وهذه الرحمة التً ٌبدٌها ٌسوع بصفة عامة نحو
الجموع (متى  ،)32 :9 5 ،14 :14 ،36 :9تتمٌز فً إنجٌله بطابعها الشخصً.
فنراه تارة ٌصنع رحمة نحو أرملة نابٌن الثكلى فً "ابنها الوحٌد" (لولا ،)13 :7
وتارة نحو هذا األب المفجوع فً ابنه ( 38 :9 ،42 :8و .)42وأخٌراًٌ ،عامل
ٌسوع المرأة والؽرٌب معاملة تتمٌز بالرحمة .وٌصل الطابع الشامل للرحمة إلى
كماله "فكل بشر ٌعاٌن خبلص هللا" ( .)6 :3وإن كان ٌسوع لد أشفك هكذا على
الجمٌع ،فبل نعجب إن كان البابسون ٌمصدونه كؤنهم ٌمصدون هللا نفسه ،صارخٌن
التٌه "رحمان سٌدي( ) " (kyrie eleisonمتى -30 :20 ،15 :17 ،22 :15
).31
2.للب هللا اآلب:
وهذا الوجه من الرحمة اإللهٌة الذي أظهره ٌسوع خبلل تصرفاته ،لد أراد رسم
معالمه لكل زمان .فحتى الخطؤة الذٌن حرمهم الفرٌسٌون المتزمتون من الملكوت،
وٌسر
ٌعلن لهم بشارة الرحمة البلنهابٌة ،بحسب اتجاه وعود العهد المدٌم األصلٌة.
ّ
للب هللا ،ال هإالء األبرار فً أعٌن أنفسهم ،بل الخطؤة التاببون الذٌن شبههم
بالخروؾ أو الدرهم اللذٌن عشر علٌهما بعد ضٌاعهما (لولا  7:15و ٌ .)10ترلّب
األب بشوق جزٌل عودة ابنه الضال ،وإذ ٌراه من بعٌد تتحرن عواطفه وٌركض
لٌحتضنه ( )20 :15لمد انتظر هللا طوٌبلً ،وال زال ٌنتظر بصبر بنً إسرابٌل الذٌن
ال ٌرجعون عن ضبللهم ،وهم أشبه بشجرة التٌن التً ال تثمر ().9 -6 :13
3.الرحمة المتفاضلة:
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هللا حما ً هو "أبو المراحم" ( 2كورنتس ٌ ،3 :1عموب  ،)11 :5الذي منح بولس
رحمته ( 1كورنتس  2 ،25 :7كورنتس  1 ،1 :4تٌموتاوس  ،)13 :1وعد بها
جمٌع المإمنٌن (متى  1 ،7 :5تٌموتاوس  2 ،2 :1تٌموتاوس  ،2 :1تٌطس ،4 :1
ٌ 2وحنا  .)3وهذا التحمٌك لمصد هللا الرحٌم فً الخبلص والسبلم الذي تؽنت به
األناشٌد فً فجر اإلنجٌل (لولا  50 :1و 54و 72وٌ ،)78علنه بولس بوضوح،
بكل مافٌه من سعة وسخاء .ولمة رسالته إلى أهل رومة لابمة على هذا اإلعبلن.
فبٌنما وصل األمر بالتٌهود إلى حد تجاهل الرحمة اإللهٌة ،معتبرٌن أنهم ٌنالون
البر ،بفضل أعمالهم ،وحفظهم الشرٌعةٌ ،صرح بولس بؤنهم هم أٌضا ً خطؤة،
ٌحتاجون إلى الرحمة عن طرٌك التبرٌر باإلٌمان .وممابل هإالء التٌهود ،فإن
الوثنٌٌن الذٌن لم ٌحظوا بمواعٌد من هللا ،بدأوا بدورهم ٌُجتَذبون نحو مجال الرحمة
البلنهابٌة .فٌنبؽً أن ٌعترؾ الجمٌع بؤنهم خطؤة حتى ٌنعموا كلهم برحمته" .ألن هللا
أؼلك على جمٌع الناس فً العصٌان لٌصنع الرحمة بهم جمٌعاً" (رومة ).32 :11
ثانٌاً :كونوا رحماء
إن الكمال الذي ٌتط َلبه المسٌح من تبلمٌذه ،بحسب متى ٌ ،48 :5موم ،وفما ً إلنجٌل
لولا  ،36 :6فً إبداء الرحمة" :كونوا رحماء كما أن أباكم رحٌم" (لولا .)36 :6
هذا شرط أساسً لدخول ملكوت السموات (متى ٌ ،)7 :5ردده ٌسوع من جدٌد بعد
هوشع النبً (متى  .)7 :12 ،13 :9هذا الحنان ٌجب أن ٌجعلنً أنا ،أسوة
بالسامري الصالح (لولا  ،)37 -30 :10لرٌبا ً من الشخص البابس الذي تجمعنً
به الصدؾ ،ورحٌما ً بمن ٌكون لد أساء التً (متى  ،)35 -23 :18ألن هللا لد
منحنً رحمته (متى  .)33 -32 :18وهكذا سوؾ تدان بمدر الرحمة التً نكون
أظهرناها لشخص ٌسوع ذاته ،ولو على ؼٌر علم منا (متى  .)46 - 31 :25وبٌنما
ٌنصب الؽضب اإللهً على الوثنٌٌن لتجردهم من الرحمة (رومة ٌ ،)31 :1جب
على المسٌحً أن ٌبدي المحبة و"العطؾ" (فٌلبً  ،)1 :2وأن ٌكون للبه عامرا ً
بالشفمة (أفسس  1 ،32 :4بطرس  .)8 :3فبل ٌجوز له أن ٌؽلك أحشاءه ألخ ٌمع
فً عوز ،ألن محبة هللا ال تستمر إال فٌمن ٌمارسون الرحمة (ٌ 1وحنا ).17 :3
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رسل
ممدمة
أوالً:

ثانٌاً:

عشر
االثنا
الكنٌسة
رسول

االثنا
1.الرسل
2.رسالة
بولس
1.سفٌر
2.وضع

4.فهم
ثالثاً :رسالة المإمنٌن

بولس
3.رسول
بولس

سر
ّ

والرسالة
عشر:
الناشبة:
األمم
المسٌح:
الفرٌد:
األمم:
المسٌح:

ممدمة
ٌعطً العهد الجدٌد لمب "رسول" لعدٌد من الشخصٌات :أوالً للتبلمٌذ االثنً عشر
الذٌن اختارهم ٌسوع لتؤسٌس كنٌسته (متى  ،2 :10أعمال  ،)14 :21ثم لبولس
رسول األمم (رومة  .)13 :11ولكن ٌعتاد بولس أن ٌعطً لكل من سلوانس،
وتٌموتاوس ( 1تسالونٌكً  )7 :2وبرنابا (1كورنتس  )6 :9اللمب نفسه الذي
ٌحمله هو .فبجانب بطرس واالثنً عشر ،نرى "ٌعموب وجمٌع الرسل" (1
كورنتس  ،7 -5 :15راجع ؼبلطٌة  ،)19 :1ولندع جانبا ً الكبلم عن عطٌة
الرسالة ( 1كورنتس  ،28 :12أفسس  ،)11 :4أو عن الرسل الكذابٌن ،أو "الرسل
األكابر" الذٌن ٌندّد بهم بولس ( 2كورنتس  5 :11و  .)11 :12 ،13فاستخدام هذا
اللمب بهذا المدر من التوسع ،من شؤنه أن ٌشٌر مشكلة :ما هً الصلة التً تربط بٌن
هإالء "الرسل" المتنوعٌن؟ ولحل هذه المشكلة ،حٌث إننا ال نجد تعرٌفا ً واضحا ً فً
العهد الجدٌد للعمل الرسولً ٌناسبهم جمٌعاًٌ ،نبؽً أن ندرس كل الشخصٌات
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المختلفة على حدة ،بعد أن نكون لد جمعنا البٌانات المتعلمة بهذا اللفظ وبهذه الوظٌفة
فً المجاالت ؼٌر المسٌحٌة .فاالسم ) (apostolosال ٌفٌد ،فً التٌونانٌة
الفصحى ،المعنى الذي نعطٌه إٌاه (فٌما عدا هٌرودتس وٌوسٌفوس اللذٌن،فٌما ٌبدو،
ّ
ٌشتك منه)ٌ" ،(apostelloرسل "،
ٌنمبلن اآلسلوب المسٌحً)،ولكنَ الفعل الذي
ٌعبر عن مضمونه تماماً ،ونستطٌع توضٌحه بما ٌمابله فً العهد المدٌم والعادات
الجارٌة فً التٌهودٌة .فالعهد المدٌم ٌتضمن إشارات إلى السفراء الذٌن ٌنبؽً
احترامهم لدر احترام الملن الذي ٌوفدهم ( 2صموبٌل  ،)10و ٌمارس األنبٌاء
ارسالتٌات " من النوع نفسه (راجع إشعٌا  ،8 :6إرمٌا  ،7 :1إشعٌا ،)31 :61
ولو أنه لم ٌطلك علٌهم لمب رسول .إال أن ٌهود مدرسة الربانٌٌن ،بعد عام ،70
ألفوا نظام المرسلٌن الرسمٌٌن (شلٌحٌن) ،وٌبدو أن هذا النظام كان مستخدما ً من لبل
هذه الفترة .وتشهد بذلن نصوص العهد الجدٌد ذاتها .فبولس "ٌلتمس رسابل إلى
مجامع دمشك " ،حتى ٌضطهد أتباع ملّة ٌسوع (أعمال  :)//2 :9فهو مندرب شرٌر
ٌحمل رسابل رسمٌة (راجع أعماد  .)22 21 :28وتمتبس الكنٌسة هذا العرؾ،
عندما ترسل من أنطاكٌا وأورشلٌم ،برنابا وسٌبل ومعهما رسابلهما الرسمٌة (:15
 ،)22أو عندما تجعل من برنابا وبولس مندوبٌهما (أعمال :14 ،3 :13 ،30 :11
 .)2 :15 ،26وٌرسل بولس نفسه أخوٌن هما رسوال  apostoloiإلىالكنابس (2
كورنتس  .)23 :8وبحسب كلمة ٌسوع التً لها ما ٌماثلها من لبل فً األدب
التٌهوديٌ ،مثل الرسول من ٌرسله" :ماكان عبد أعظم من سٌده ،والكان رسول
أعظم من مرسله " (ٌوحنا  .)16 :13لذلن ،فإذا لدرنا األمور بما جرى علٌه
العرؾ فً تلن الحمبة ،ال ٌكون الرسول أوالً مرسبلً ،وال رجبلً بدفعه الروح ،بل
وال حتى شاهداً :إنما هو مبعوث ومندوب ،ومفوض بمطلك الصبلحٌة ،وسفٌر.
أوالً :االثنا عشر والرسالة
لبل أن نعطً "الرسالة" حما ً فً لمب ،فهً أساسا ً عمل ووظٌفة .إذ (نه فً الوالع،
لم ٌطلك لمب "رسول " بصورة متمٌزة على االثنً عشر (متى  ،)2 :10إال بعد
مرور فترة من التطور البطًء ،كما أنه لم ٌوضح على لسان ٌسوع إال بعد فترة
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متؤخرة (لولا  .)13 :6ورؼم هذا اللمب السامً ال ٌإول إال إلى االثنً عشر ،فإننا
نرى أٌضؤ أن آخرٌن ؼٌرهم ٌمارسون معهم وظٌفة جدٌرة بؤن توصؾ
"بالرسولٌة".
1.الرسل االثنا عشر:
منذ مطلع حٌاته العامة ،أراد ٌسوع أن ٌتضاعؾ حضوره وأن ٌنشر رسالته بواسطة
االول ،لكً ٌصبحوا
رجال ٌكونون مسحاء آخرٌن .فهو ٌدعو التبلمٌذ األربعة ّ
صٌادي بشر (متى  .)//22 -18 :4ولد اختار اثنً عثسر لٌكونوا "معه " ،ولكً،
على مثالهٌ ،بشروا بئلنجٌل وٌطردوا الشٌاطٌن (مرلس  )// 14 :3وٌوفدهم فً
إرسالتٌة" خاصة لكً ٌتكلموا باسمه (مرلس ،)13 -6 :6مزودا ً اٌاهم بسلطانه:
"من لبلكم لبلنً ،ومن لبلنً ،لبل الذي أرسلنً" (متى  ،)//10/4وهو ٌكلفهم
بتوزٌع الخبز فً البرٌة (متى  ،)//19-14وٌولٌهم سلطة خاصة على الجماعة التً
ٌنبؽً أن ٌدبروها (متى  .)18 :18 ،18 :16و باحتصارٌ ،ش ّكل االثنا عشر ر
أسسه إسرابٌل الجدٌد الذي سوؾ ٌدٌنونه فً التٌوم األخٌر (متى  ،)//28 :19وهذا
ما ٌرمز التٌه عدد 12فً الجماعة الرسولٌة .وإٌاهم ٌكلؾ المابم من بٌن األموات
والحاضر معهم إلى منتهى الدهر.،كلمة إٌجاد تبلمٌذ له وتعمٌد جمٌع األمم (متى
 .)2018 :28لذلن ٌظهر أنه ال بد من اختٌار رسول فً محل ٌهوذا ،حتى تعود
صورة إسرابٌل الجدٌد فً الكنٌسة الناشبه (أعمال  .)16-15 :1فٌجب أن ٌكونوا
شهودا ً للمسٌح ،أي أن ٌشهدوا أن المسٌح الذي لام من بٌن األموات هو ٌسوع نفسه
الذي صاحبوه وعاٌشوه ( 8 :1وا ،)2وهذه هً الشهادة الوحٌدة التً تضفً إلى
عملهم الرسولً -بالمعنى األلوى -للفظ طابعه الفرٌد .وهكذا ٌصبح االثنا عشر
أساس الكنٌسة إلى األبدٌ" :موم سور المدٌنة على اثنً عشر أساساً ،على كل منها
اسم من أسماء رسل الحمل االثنً عشر" (رإٌا ).14 :21
2.رسالة الكنٌسة الناشبة:
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وإن كان االثنا عشر هم الرسل بالمعنى األمثل وهذا ما ٌجعلنا أن نمول بؤن الكنٌسة
" رسولٌة " إال أن رسالة الكنٌسة بالمعنى األعم ال تنحصر فً نشاط االثنً عشر.
فكما أن المسٌح " الرسول"  " apostolosفً (عبرانٌٌن  ،)1 :3لد أراد أن
ٌإسس هٌبة .خاصة تنشر حضوره وكبلمه ،فكذلن ٌنمل االثنا عشر إلى آخرٌن ،ال
امتٌازهم كهٌبة شهود للمٌامة وهو ؼٌرلابل للنمل وإنما كممارسة التكلٌؾ الرسولً.
ومن لبل ،رأٌنا موسى فً العهد المدٌمٌ ،سلم كامل سلطاته إلى ٌشوع (عدد :27
 ،)18وكذلن ،أراد ٌسوع أن ٌستمر التكلٌؾ الرعابً المسلم إلى االثنً عشر خبلل
األجٌال :فمع احتفاظه برابطة خاصة تربطه بهم ،فإن حضوره وهو لابم من بٌن
األموات سوؾ ٌتجاوز بما ال نهاٌة ،دابرتهم الضٌّمة .فمنذ حٌانه العامة ،لد م ّهد
ٌسوع نفسه الطرٌك أمام هذا االمتداد فً التكلٌؾ الرسولً .فعلى جانب التملٌد السابد
الذي كان ٌذكر رسالة االثنً عشر ،لد حفظ لولا تملٌدا ً آخر ،بموجبه "ألام ٌسوع
اثنٌن وسبعٌن (تلمٌذاً) آخرٌن ثم أرسلهمٌ ...تمدمونه" (لولا  .)1 :10وتتضمن هذه
اإلرسالتٌة الموضوع نفسه الخاص باالثنً عشر ،والطابع الرسمً نفسه" :من
سمعكم سمعنً ،ومن أعرض عنكم أعرض عنً ،ومن أعرض عنً ،أعرض عن
الذي أرسلنً" (لولا  ،16 :10راجع متى  .)40:10ففً فكر ٌسوع ،ال ٌمتصر
التكلٌؾ الرسولً إذن على االثنً عشر .وٌعمل االثنا عشر أنفسهم بهذه الروح،
فمنذ اختٌارهم متٌّاٌ ،عرفون أن عددا ً كبٌرأ من التبلمٌذ ٌمكنههم توفٌر الشروط
البلزمة :فالذي ٌعٌنه هللا لٌس رسوالً بالمعنى الحصري ،إنما هو شاهد ٌكمل االننً
عشر (أعمال  .)22 -21 :1وهنان رسول ٌستمتع بشهرة بولس نفسه (:14
4و ،)14وهنان أٌضا ً السبعة شمامسة الذٌن اختارهم االثنا عشر ،كمعاونٌن لهم،
فإنهم ال ٌسمون رسبلً ( ،)61 :6إال أنهم ٌستطٌعون مع ذلن تؤسٌس كنٌسة جدٌدة:
مثل فٌلبس فً السامرة ،رؼم أن سلطته محددة من لبل االثنً عشر (.)25 -14 :8
فالنشاط الرسولً باعتباره تمثٌبلً رسمٌا ً للمسٌح المابم من بٌن األموات ،ببمى إلى
األبد مإسسا ً على جماعة االثنً عشر ،ولكن ٌمارسه جمٌع الناس الذٌن ٌكلفونهم
وٌمنحونهم السلطة.
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ثانٌاً :بولس رسول األمم
ٌإٌد اختٌار بولس ،بطرٌمته الخاصة ،ما ألمح التٌه ٌسوع على األرض ،عندما
أرسل االثنٌن والسبعٌن فضبلً عن االثنً عشر .فمن السماءٌ ،رسل المابم من بٌن
األموات ،بولس باإلضافة إلى االثنً عشر ،وخبلل هذا التكلٌؾ الرسولً ،نستطٌع
أن نوضح طبٌعة العمل الرسولً.
1.سفٌر المسٌح:
عندما ٌإكد بولس مرارا ً أنه "دعً" لٌكون رسوالً (رومة  ،1 :1ؼبلطٌة ،)15 :1
حٌث تراءى له المابم من بٌن األموات (ؼبلطٌة  1 ،16 :1كورنتس :15 ،1 :9
 ،8راجع أعمال  5 :9و  ،)27فإنه ٌبٌَن أن أصل رسالته راجع إلى دعوة خاصة.
سل" من لبل البشر (حتى وإن كان هإالء هم الرسل) وإنما من لبل ٌسوع
فلم "ٌر َ
شخصٌاً .وهو ٌذ ّكر بهذا األمر خاصة عندما ٌتمسن بسلطانه الرسولً" :فنحن
سفراء المسٌح ،وكؤن هللا ٌعظ بؤلسنتنا" ( 2كورنتس " ،)20 :5ما أسمعناكم ...لم
تتمبلوه على أنه كبلم بشر ،بل على أنه كبلم هللا" ( 1تسالونٌكً  .)13 :2فالؽبطة
لمن "لبلوه كؤنه مبلن هللا ،بل المسٌح ٌسوع" (ؼبلطٌة  .)14 :4فالرسل "عاملون
مع هللا" ( 1كورنتس  1 ،9 :3تسالونٌكً  .)2 :3وأكثر من ذلن ،تتم خبللهم خدمة
المجد الخالد ( 2كورنتس  .)117 :3وحتى ال ٌحول السفٌر هذا السلطان ،وهذا
المجد ،لصالحه الخاصٌ ،تعرض الرسول لبؽض العالم ،وها هو ذا ٌضطهد من
أعدابه ،وٌسلم للموت حتى ٌعطً الحٌاة للبشر ( 2كورنتس  ،10 :6 ،7 :4راجع
 1كورنتس  .)13 -9 :4ومن الناحٌة العملٌةٌ ،مارس الرسول السلطة من حٌث
تعلٌم العمٌدة ،والحدمة والتدبٌر .وكثٌرا ً ما ٌستعٌن بولس بسلطته التعلٌمٌة التً
تإهله ،فً رأٌه ،إللماء الحرم "على كل من عساه ٌبشر بإنجٌل" خبلؾ إنجٌله
(ؼبلطٌة  .)9 -8 :1وٌعلم بولس أنه لادر على تفوٌض سلطاته الخاصة إلى ؼٌره،
كما هو الحال عندما ٌرسم تٌموتاوس بوضع ٌدٌه علٌه ( 1تٌموتاوس 2 ،14 :4
تٌموتاوس  ،)6 :1األمر الذي ٌستطٌع هذا التلمٌذ أن ٌموم به بدوره ( 1تٌموتاوس
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 .)22 :5وأخٌراًٌ ،باشر الرسول بولس هذه السلطة بممتضىسلطان حمٌمً على
الكنابس التً أسسها ،أو تلن التً كلؾ بها :فهو ٌحكم وٌفرض جزاءات
(1كورنتس1 ،53 :5تٌموتاوس  )20 :1وٌسوي كل األمور أثناء مروره مرحلٌا ً
( 1كورنتس  2 ،34 :11كورنتس  2 ،16 -13 :10تسالونٌكً  ،)4 :3وٌعلم
كٌؾ توجب الطاعة على الجماعة (رومة  1 ،1 8 :15كورنتس 2 ،37 :14
ّ
ولكن
كورنتس  ،)3 :13فً سبٌل اإلبماء على وحدة الشركة ( 1كورنتس .)4 :5
هذه السلطة لٌست طاؼٌة ( 2كورنتس  ،)24 :1و إنما هً خدمة ( 1كورنتس :9
ٌ ،)19توالها راع " (أعمال  1 ،28 :2 0بطرس ٌ ،)5 -2 :5علم عند االلتضاء
كٌؾ ٌتنازل عن حموله ( 1كورنتس  .)12 :9فبدالً من أن ٌثمل على المإمنٌن،
ٌعاملهم معاملة األب ،وٌعطؾ علٌهم عطؾ األم ( 1تسالونٌكً  ،)12 -7 :2وٌمدم
لهم لدوة فً اإلٌمان ( 1تسالونٌكً  2 ،6 :1تسالونٌكً  1 ،9 :3كورنتس :4
).16
2.وضع بولس الفرٌد:
فً هذا الوصؾ األمثل لعمل الرسول ،لد ٌرى بولس عن طٌب خاطر ،ماكان
ٌنتظره من معاونٌه ،من تٌموتاوس (راجع  1تسالونٌكً  )2 :3وسلوا نس اللذٌن
ٌصفهما بؤنهما رسوالن ( ،)75 :2أو اٌضا ً من ستنٌس وأبلس ( 1كورنتس .)9 :4
ولكن لد كان لبولس مكانة فرٌدة فً نشاط الكنٌسة الرسولٌة ،فهو رسول األمم ،وله
فهم خاص لسر المسٌحٍ ،وإذا كان هذا الدور الفرٌد فً التدبٌر المسٌحً مرتبطا
بشخصه ،ومن لبٌل المواهب الروحٌة ،فبل ٌمكن تسلٌمه إلى ؼٌره.
3.رسول األمم:
لم ٌكن بولس األول فً حمل اإلنجٌل إلى الوثنٌٌن .فمن لبل ،لد بشر به فٌلبس
السامرٌٌن (أعمال  ،)8ولد نزل الروح المدس على الوثنٌٌن فً لٌصرٌة (أعمال
 .)10ولكن لد أراد هللا ،أن ٌعٌن ،عند نشؤة كنٌسته ،رسوالً مكلّفا ً خصٌصا ً ببشارة
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الوثنٌٌن ،بجانب بشارة التٌهود .وهذا ما طلبه بولس من بطرس أن ٌعترؾ به .ال
ألنه كان ٌرٌد بذلن أن ٌكون مرسبلً من بطرس :فإنه ظ ّل المرسل من المسٌح
مباشرةً ،ولكنه حرص أن ٌرجع إلى ربٌس االثنً عشر ،حتى "ال ٌسعى عبثاً" ،وال
ٌتسبب فً انمسام الكنٌسة (ؼبلطٌة ).2 ،1
سر المسٌح:
4.فهم بولس ّ
أال وهو "المسٌح فً األمم" (كولسً  .)27 :1ولد سبك وتٌمن بطرس فً رإٌا أنه
لٌس هنان طعام نجس ،أي ال ٌوجد شًء ٌفصل بٌن التٌهود واألمم (أعمال :10
 11 -10و .)18ولكن نال بولس ،بنعمة من هللا ،معرفة "خاصة لهذا السر" (أفسس
 ،)4 :3وهو مكلؾ بؤن ٌعلنه إلى الناس .وفً سبٌل إتمام هذا السرٌ ،تحمل
االضطهاد ،وٌعانً اآلالم وٌلمى فً السجن (كولسً  ،29 -24: 1أفسس -1 :3
 .)21هذه هً النعمة الخاصة ببولس ،هً ؼٌر لابلة للنمل إلى ؼٌره .أما مهمة
السفارة عن المسٌح ،وحتى الوعً الروحً للعمل الرسولً ،فٌمكن أن ٌهبهما الروح
لجمٌع الرسل ( 1كورنتس ).16-6 :2
ثالثاً :رسالة المإمنٌن
ال نجد فً العهد الجدٌد تعلٌما ً صرٌحا ً عن رسالة المإمنٌن ،ولكن نجد بعض ولابع
تعتبر أساسا ً لهذه الرسالة الخاصة .فمع أنها وظٌفة االثنً عشر وبولس ،فمد كانت
الكنٌسة كلها تمارسها منذ أول عهدها .فعلى سبٌل المثال كانت الكنٌسة لابمة فً
أنطاكٌا ورومة لبل أن ٌصل التٌهما أحد الرسل .وبمعنى أوسعٌ ،شمل العمل
الرسولً كل أتباع المسٌح" ،وهم نور العالم وملح األرض" (متى .)14 -13 :5
وٌجب علٌهم جمٌعاً ،كل فً مستواه ،أن ٌشتركوا فً نشاط الكنٌسة الرسولً
األولٌن ،فً ؼٌرتهم الرسولٌة.
ممتدٌٌن ببولس واالثنً عشر ،والرسل ّ
رؼبة
ممدمة
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أوالً:
ثانٌاً:
ثالثاً:
رابعاً :رؼبة فً اإلتحاد

فً

الرؼبة
انحرافات
تحول
ّ

الحٌاة
الرؼبة
الرؼبة

ممدمة
إن لمة الكمال فً البوذٌة هً أن "تمتل الرؼبة" .وكم تبدو شخصٌات الكتاب
الممدس ،حتى ألربها إلى هللا ،بعٌدة عن هذا الحلم .فالكتاب الممدس ،بعكس ذلن،
ملًء بالصخب والتنازع بٌن كل أنواع الرؼبات .وهو بالطبع ال ٌمرها كلها،
فالرؼبات األكثر نماوة ٌنبؽً أن ٌجري تطهٌرها جذرٌاً ،وهً بذلن تستمد كل لوتها
وتجعل لوجود اإلنسان كل لٌمته.
أوالً :الرؼبة فً الحٌاة
فً أساس كل رؼبات اإلنسان ٌموم فمره األساسً واحتٌاجه الجذري لتكون له الحٌاة
فً الكمال وازدهار كٌانه .هذه المعطٌات الطبٌعٌة تعتبر من مكونات النظام الممرر،
ً"
وهللا ٌمدسها .فإن شعار ابن سٌراخ" :ال تخسر ٌوما ً صالحا ً وال ٌفتن حظ خٌر شه ّ
(سٌراخ  ،)14 :14ال ٌعبرعن الحكمة الكتابٌة العلٌا ،ولكنه إن كان لم ٌمنن بمثابة
مثل أعلى ،إال أن ٌسوع المسٌح ٌفترض ذلن أساسا ً على األلل ،كرد فعل طبٌعً
ألنه إذ ضحى بحٌاته ،فإنما "لتحٌا الخراؾ وتفبض فٌها الحٌاة" (ٌوحنا .)10 :10
إن لؽة الكتاب الممدس تإكد هذا الوجود الطبٌعً وهذه المٌمة اإلٌجابٌة للرؼبة .فإن
تحرن أحر الرؼبات" ،كما ٌشتاق األٌل إلى مجاري المٌاه"
الكثٌر من الممارنات
ّ
(مزمور "،)2 :42وكما أن عنً األمة إلى ٌد سٌدتها" (مزمور  ،)2 :123أشد من
انتظار الرلباء للصبح" (" ،)6 :130تسمعنً سرورا ً وفرحاً" ( .)10 :51وفً
أكثر من مرة فً األنبٌاء وصاحب سفر التثنٌة ٌنسون وعٌدهم أو وعودهم على
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األمانً الثابتة لئلنسان :أن ٌزرع وأن ٌبنً وأن ٌتزوج (تثنٌة -5 :20 ،30 :28
 ،7عاموس  ،14 :9 ،11 :5إشعٌا  ،)21 :65حتى الشٌخ الذي "أراه هللا مضاٌك
كثٌرة وشدٌدة"ٌ ،نبؽً أال ٌصرؾ النظر عن ترلبه مجًء هللا أٌضا ً "لٌزٌد فً لدره
ّ
فٌعزٌه" (مزمور ).21 -20 :71
وٌرجع
ثانٌاً :انحرافات الرؼبة
وألن الرؼبة شًء أساسً ال ٌمكن التبلع جذوره ،فمد تكون بالنسبة لئلنسان محنة
مستمرة ومحفوفة بالخطر .وإن كانت حواء لد خطبت فؤلنها استسلمت إلؼراء
الثمرة المحرمة ،التً "كانت طٌبة المؤكل ،وشهٌة للعٌون ،ومنٌة للعمل" (تكوٌن :3
 .)6وألنها هكذا رضخت لرؼبتها ،ستكون المرأة من ثم ضحٌة هذه الرؼبة التً
تدفعها نحو زوجها ،وستخضع لناموس البعل ( .)16 :3ففً اإلنسانٌة تكون
الخطٌبة بمثابة رؼبة متو ّحشة رابضة لبلنمضاض ،فٌنبؽً أن ٌحكم ضبطها بكل لوة
( .)7 :4إن هذه الرؼبة الهابجة هً الجشع أو الشهرة" ،شهوة الجسد ،وشهوة
العٌن ،وكبرٌاء الؽنى" (ٌ 1وحنا  ،16 :2راجع ٌعموب  ،)15 -14 :1وسٌادتها
على اإلنسانٌة ،أنها هً العالم ،ملكوت الشٌطان .وألن الكتاب الممدس ٌعرض تارٌخ
اإلنسان ،فهو ملًء بالرؼبات العارمة التً تعصؾ بالخاطا .وباعتباره كلمة هللا،
ٌورد فً فصوله وصؾ عوالب الرؼبات الوخٌمة .ففً البرٌّة ،نجد شعب إسرابٌل
ٌتؤلم من الجوع ،وبدالً من أن ٌتؽذى باإلٌمان فً كلمة هللا (تثنٌة  ،)5 -1 :8فهو ال
ٌفكر إال فً البكاء والنحٌب على لحوم مصر ،وٌوجه اهتمامه إلى السمان .وهكذا
ٌهلن اآلثمون ،وٌذهبون ضحٌة مطامعهم (عدد  .)34-4 :11وٌخضع داود لشهوته
وٌؤخذ بتشاج امرأة ً له ( 2صموبٌل  ،)42 :11وبذلن تدلى سلسلة من الخطاٌا
وصنوؾ الدمار .ونجد آحاب ٌمضً بإعدام نسله ألنه رضخ إلى نصٌحة اٌزابل
ونهب كرم نابوت ( 1ملون  .)21والشٌخان ٌرؼبان فً سوسنة حتى إنهما ٌفمدان
العمل (دانٌال  8 :13و  ،)20وٌدفعان ثمن هذه الخطٌبة بحٌاتهما .وبشكل لاطع إذ
ّ
تحظر الرؼبة اآلثمة" :ال تشته بٌت...
تخاطب الشرٌعة الملب ،مصدر الخطٌبة،
631

امرأة ...لرٌبن( " ...خروج  .)17 :20وسٌعود المسٌح فٌكشؾ مرمى هذا المطلب
الضروري ،ولكنه ال ٌخلمه (متى ).28 :5
تحول الرؼبة
ثالثاًّ :
إن التجدٌد الذي حممه اإلنجٌل هو أوالً فً محاولة استخبلص ماكان مؽلّفا ً فً العهد
المدبم ،واخراجه بوضوح كلً" :ان ما ٌنبعث من الملب هوما ٌنجس اإلنسان " (متى
 .)18 :15ثم ٌعلن اإلنجٌل خاصة كؤمر أكٌد ،التحرر من الشهوات التً كانت تكبل
الموت " (رومة .)6 :8
اإلنسان بالسبلسل .فهذه األطماع" ،هذا الجسد ٌنزع إلى
ِّ
ولكن المسٌحً الذي ٌفوز بروح هللا ٌستطٌع أن ٌسلن " سبٌل رؼبة الروح " ،وأن
"ٌصلب جسده وما فً فٌه من أهواء وشهوات" (ؼبلطٌة ،24 :را جع رومة :6
 ،14 :13 ،12أفسس )22 :4بحٌث ٌنماد "سالكا سبٌل الروح (ؼبلطٌة .)16 :5
إن "رؼبة الروح" ولد حررها المسٌح .كانت لابمة من ولتها فً الشرٌعة التً هً
تحرن العهد المدٌم هو رؼبة عمٌمة
"روحٌة" بطبٌعتها (رومة  .)14 :7و إن كل ّ
عند هللا وخبلل الرؼبة فً اكتساب الحكمة (أمثال  .19 :5سٌراخ  )20 :1والحنٌن
إلى أورشلٌم (مزمور  .)5 :137و بدافع الرؼبة فً الصعود إلى المدٌنة الممدسة
( )5 :128وإلى الهٌكل ( ،)1 :121والرؼبة فً معرفة كلمة هللا خبلل كل
صورها ( 20 :119و 131و  " )174إنما تجري فً العمك رؼبة تستمطب كل
الطالات وتمكن من كشؾ النماب عن األوهام والتملٌدات المزٌفة (راجع عاموس :5
 .18إشعٌا  ،)2 :58ومن التؽلب على كل الخداعات ،وهً الرؼبة الوحٌدة فً هللا:
"من لً فً السماء ؼٌرن؟ وعلى األرض لم أبػِ معن أحداً ،لد فنً جسدي وللبً،
هللا هو صخرة للبً وحظً إلى اإلبد " (مزمور  26- 25 :73راجع :63 ،2 :42
).2
رابعاً :رؼبة فً اإلتحاد
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وإذا كان فً ممدورنا أن نرؼب فً هللا أكثر منا فً كل شًء فً العالم ،فإنما ذلن
ٌكون باإلتحاد برؼبة ٌسوع المسٌح فالمسٌح ٌتملكه شوق ملتهب وللك لن ٌهدأ إال
فً عماده وآالمه (لولا  ،)50-49 :12أي رؼبته فً أن ٌرفع المجد إلى اآلب
(ٌوحنا  ،)4 :17وأن ٌظهر للعالم إلى أي حد ٌستطٌع أن ٌحبه (.)31 -30 :14
ولكن رؼبة االبن هذه الهادفة نحو اآلب ،ال ٌمكن فصلها عن الرؼبة التً تدفعه نحو
صابه وذوٌه ،وتجعله وهو ٌمبل على آالم الفداءٌ ،مول" :اشتهٌت أن أتناول عشاء
أخ ّ
هذا الفصح لبل أن أتالم" (لولا  .)15 :22إن هذه الرؼبة اإللهٌة فً اإلتحاد مع
البشر" ،أنا على لرب منه وهوعلى لرب منً " (رإٌا  ،)20 :3تشٌر فً العهد
الجدٌد صدى عمٌماً .فان الرسابل البولسٌة بوجه خاص ،ملٌبة برؼبة الرسول نحو"
األخوة الذٌن ٌحبهم وٌودهم " (فٌلبً  ،)11 :4وهو "شدٌد الحنان علٌهم جمٌعا ً فً
للب ٌسوع المسٌح " ( )8 :1وهً رؼبة ملٌبة بفرح بولس عندما ٌشعر .خبلل
شهادة تٌطس " ،بالشوق والحمٌة" نحوه من جانب أهل كورنتس ( 2كونتس ،)7 :7
مما هو الثمرة األكٌدة لعمل هللا ( .)11 :7إن هذه الرؼبة هً وحدها كفٌلة بؤن
توازن رؼبة بولس الجوهرٌة؟ الرؼبة فً المسٌح ،وبدلة أكثررؼبة األتحاد به،
"الرؼبة فً الذهاب لٌكون مع المسٌح" (فٌلبً  .)23 :1فى أن "ٌمٌم فً جوار
الرب" ( 2كورنتس .)8 :5إن صرخةَ " إنسان الرؼبة" ،ونداء الروح والعروس
هٌا تعال " (رإٌا  .)17 :22ذلن أن رؼبة اإلنسان الجدٌد ،المعمد فً موت ولٌامة
المسٌح ،تجد كل ؼزدهلرها فً رجاء اإلتحاد باهلل .الذي ٌتخلل كل فصول الكتاب
الممدس
ركبة
1.الجثو أثناء الصبلة :وهو الوضع األبسط للسجود التامٌ ،مٌز حالة نفسٌة تختلؾ
عنها فً وضع الجلوس أو الولوؾ .فالصبلة التً تإدي حٌنذان ال صلة لها مطلما ً
بالخطاب أو باإلرشاد أو بالتبرٌن :إنها ابتهال ،لد ٌكون صامتاً ،وتضرعا ً عمٌماً.
وٌروي العهد المدٌم أربع حاالت لمثل تلن الصبلة ،رسمٌة أو خاصة ،فً نهاٌة حفل
تدشٌن الهٌكلٌ ،دٌر سلٌمان وجهه نحو الشعب الوالؾ ،فٌباركه وٌوجه إلٌه خطابا ً
لصٌرا ً ( 1ملون  ،)21 -14 :8ثم ٌستدٌر تجاه الهٌكل ،وفً أثناء صبلته الطوٌلة
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(ٌ )53 -22 :8ظل "راكعا ً وٌداه مرفوعتان نحو السماء" ( ،)54 :8وأخٌرا ً ٌنهض
والفا ً وٌبارن الشعب وهو ٌرشده ( .)61 -55 :8وٌستشعر إٌلٌا عمب انتصاره على
كهنة بعل أن فترة الجفاؾ التً جاءت عمابا ً على اسرابٌل أوشكت على اإلنماء،
وخر على األرض ،وجعل وجهه بٌن ركبتٌه" (1
صعد "إلى رأس جبل الكرمل
ّ
ملون  ،)42 :18وتسالط المطر .وبعد هذا الحدٌث بعدة لرون ،عندما بلػ عزرا
خبر الزٌجات التً عمدها الٌهود مع األجنبٌاتٌ ،بمى "جالساً ،ولد أعماه الحزن حتى
ي نحو
ً وبسطت ٌد ّ
تمدمة المساء" ،عندبذ "خرجتُ من ذهولً ،وجثوت على ركبت ّ
السماء وللت( " ...عزرا  )5 -4 :9صبلة اتّحد بها الشعب مذرفا ًالدموع (:10
 .)1وأخٌرا ً فإن دانٌال ،وهو وحٌد فً علٌّتهٌ" ،جثو على ركبتٌه ثبلث مرات فً
الٌومٌ ،صلً وٌعترؾ هلل كما كان ٌفعل من لبل " (دانٌال  .)11 :6وال نرى ٌسوع
ذاته جاثٌا على ركبتٌه إال فً صبلة النزاع فً بستان الزٌتون (لولا ،)41 :22
"مطروحا ً على األرض" (مرلس " ،)35 :14سالطا ً على وجهه" (متى )39- 26
ؼٌر أن لولا ٌذكر الركوع فً الظروؾ االحتفالٌة :اسطفان وهو ٌؽفر لراجمٌه
(أعمال  ،)60 :7وبطرس لبل أن ٌمٌم طابٌتا من الموت ( ،)40 :9وبولس بعد
خطاب الوداع الطوٌل الذي و ّجهه إلى شٌوخ أفسس ( ،)36 :20وكل المسٌحٌٌن
المجتمعٌن على الشاطا ،فً لحظة الفراق ( :21ه) .فالجثو على الركبتٌن هووضع
التضرع أثناء العبادة (أفسس ).14 :3
طبٌعً فً الصبلة تعبٌرا ً عن
ّ
+++
رماد
endreممدمةإن الرماد الذي ٌشٌر معناه األصلً جدالً شدٌدا ً ،بالرؼم من ذٌوع
استخدامه فً أؼلب الدٌانات المدٌمة ،كثٌرا ً ما ٌمترن بالتراب (فالترجمة السبعٌنٌة
تترجم "تراب" بـ "رماد" فً أكثر من مناسبة) ،وهو ٌرمز فً الولت نفسه إلى
ا أوالً شبٌه بالرماد .وٌمرر إشعٌا
خطٌبة اإلنسان وضعؾ كٌانه .1.فملب الخاط ِ ّ
النبً أن الوثنً " هو إنسان ٌرعى رمادا ً " (إشعٌا  .)20 :44وٌمول كتاب الحكمة
عنه" :للبه رماد ،وحٌاته أحمر من الطٌن"(حكمة .)10 :15لهذا السبب ٌمال إن أجر
الخطٌبة ال ٌمكن إال أن ٌكون رماداً .وسوؾ ٌرى المتكبرون أنفسهم "ولد تحولوا
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رمادا ً على األرض" (حزلٌال  ،)18 :28واألشرار ٌدوسهم األبرار على األرض
باأللدام مثل الرماد (مبلخً  .)2 1 :3وإن الخاطا الذي بدالً من أن ٌمسً للبه فً
كبرٌابه (سٌراخ  )9 :15علٌه أن ٌدرن خطؤه وبالتالً ٌعترؾ بؤنه لٌس سوى
"تراب ورماد" (تكوٌن  ،27 :18سٌراخ  .)32 :17ولكً ٌظهر لنفسه ولآلخرٌن
صدق شعوره هذا فإنه ٌجلس على الرماد (أٌوب ٌ ،6 :42ونان  ،6 :3مدى :11
ّ
وٌؽطً به رأسه (ٌهودٌت  ،1 :9 ،15 -11 :4حزلٌال .2.)30 :27
.)/121
وٌُسنخدم رمز التوبة هذا أٌضا ً للتعبٌر عن حزن اإلنسان الذي انسحك تحت الشماء،
ألنه هنان اعتماد بؤنه توجد ببل شن عبللة بٌن الشماء والخطٌبة .فعندما أذلت تامار
( 2صموبٌل  )19 :13جعلت رمادا ً على رأسها ،وهكذا فعل الٌهود الذٌن هُددوا
بالموت (استٌر  .4 -1 :4راجع  1مكابٌٌن  .)39 :4 ،47 :3بهذه الكٌفٌة ٌرٌد
اإلنسان أن ٌظهر الحالة إلى انحدر إلٌها (أٌوب  .)19 :30بل ٌصل به الحال إلى
أن ٌؤكل الرماد (مزمور  ،10 :102مرابً  ،)16 :3إال ان المرء ٌشعر خاصة
بضعفه وعدمه عندما ٌفجع فً عزٌز لدٌه ،فٌعبر عن ذلن بتؽطٌة رأسه بالتراب
والرمادٌ" .ا بنت شعبً ،شدّي المسح ،وتمرؼً فً الرماد ،ألٌمً مناحة " (إرمٌا
 .)26 :6هكذا كانت تؽطٌة الرماد تعمل نوعا ً من االعتراؾ العلنً عن طرٌك
العبلمات الخارجٌة (راجع لداس ٌوم األربعاء للرماد فً الطمس البلتٌنً) .واإلنسان
باستعماله هذه المادة المجردة من الحٌاة والتً تعود إلى التراب ٌعبّر وٌعترؾ بؤنه
خاطا وضعٌؾ ،وبهذه الطرٌمة ٌتمً دٌنونة هللا وؼضبه وٌستمطر رحمته .ومن
ٌمر بعدمه بهذه الكٌفٌةٌ ،تهٌؤ لسماع وعد المسٌح الذي ٌؤتً منتصرا ً على الخطٌبة
والموت" :لٌعزي جمٌع النابحٌن وٌمنحهم بدل الرماد تاجاً" (إشعٌا )3 -2 :61
روح
ممدمة
العهد
أوالً:

الروح
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المدٌم
والخبلص
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والشهادة
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ثانٌاً:
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عبد
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ٌنبوع
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5.روح هللا:

ممدمة
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الٌمكن أن ٌنفصل روح هللا عن اآلب واالبن ،ومعهما ٌكشؾ عن ذاته فً ٌسوع
المسٌح ،ولكن له طرٌمته الخاصة فً الكشؾ عن ذاته ،كما له شخصٌته المتمٌزة.
وفً انسانٌة شبٌهة بإنسانٌتنا ٌكشؾ االبن ،فً نمس الولت ،عن ذاته وعن اآلب
الٌكؾ عن مشاهدته .ونستطٌع أن نرسم مبلمح االبن اآلب ،ولكن الروح ال
الذي
ّ
صورة له ،وال حتى اسم ٌمكن أن ٌوحً بوجه إنسانً .ففً جمٌع اللؽاتٌ ،عبّر عنه
"رووح" ،وفً الٌونانٌة ، pneumaوفً البلتٌنٌة،
باسم عام (فً العبرٌة
َّ
spiritusوهو ممتبس من الظواهر الطبٌعٌة كالرٌح والتنفس ،بحٌث إن النص
نفسه" :ترسل روحن فٌخلمون ،وتجدد وجه األرض " (مزمور  ،)30 :104لد
ٌوحً ،بالمدر نفسه من الصواب ،بالنسمة اإللهٌة التً ترتب تداول المواسم ،بإفاضة
الروح الذي ٌحًٌ الملوب .ومن المتعذر أن نتحكم فً الروح .إننا "نسمع صوته "،
ونتبٌّن عبوره خبلل ظواهرؼالبا ً ما تكون خارلة ،ولكن ال ندري "من أٌن ٌؤتً وإلى
أٌن بذهب " (ٌوحنا  .)8 :3وهو ال ٌعمل أبدا ً إال خبلل شخص آخر ،عن طرٌك
االستحواذ علٌه وتحوٌله .وهو ببل شن ٌحدث ظواهر خارلة " تجدد وجه األرض "
ونتعرؾ علٌه أٌضا ً من
(مزمرر  ،)30 :104ولكن عمله ٌنطلك دابما ً من الباطن،
ّ
الباطن" :تعرفونه ألنه ممٌم معكم وهو فٌكم " (ٌوحنا  .)17 :14والرموز األساسٌة
المشٌرة إلى الروح ،وهً الماء ،والنار ،والهواء ،والرٌح ،تنتمً إلى عالم الطبٌعة،
وال تتضمن مبلمح متمٌّزة .إنها تشٌر خاصة إلى حضور ؼامر وإلى نمو ال ٌماوم،
متجها ً دوما ً نحو العمك .ومع ذلن ،فإن الروح لٌس أكثر أو ألل سرا ً واعجازا ً من
اآلب واالبن ،ولكنه ٌذكرنا بموة بؤن هللا هو السر الذي ال ٌدرن ،وٌحول دون أن
ننسى أن " هللا روح " (ٌوحنا  ،)24 :4وأن " الرب هو الروح " ( 2كورنتس :3
).17
العهد المدٌم
كمو ِة ّ إلهٌة تحول الشخصٌات
فً العهد المدٌم ،ال ٌظهر بعد روح هللا كؤلنوم ،ولكن ّ
البشرٌة ،فتجعلها جدٌرة بتصرفات خارلة .وتهدؾ تلن التصرفات دابما ً إلى تثبٌت
الشعب فً دعوته ،وجعله خادما ً ومعاونا ً لئلله المدوس .وإذ ٌؤتً الروح من هللا
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وٌوجه نحو هللا فهو روح لدس .وإذ ٌؤتً من إله إسرابٌل وٌكرس إسرابٌل إلله
العهد .فهو روح ٌمنح المداسة .وهذا العمل وهذا الوحً ٌتؤكدان خاصة فً اتجاهات
ثبلثة :اتجاه مستانً للخبلص ،واتجاه نبوي للكلمة والشهادة عادة ،واتجاه للخدمة
والتكرٌس المبنً على الذبٌحة .وفً هذه االنجاهات الثبلثةٌ ،دعى شعب إسرابٌل
بؤسره لمبول الروح.
أوالً :الروح والخبلص
1.المضاة:
ٌمٌم رو ُح هللا لضاة َ إسرابٌل مثل شمشون وجدعون وشاول .فنرى بعض أوالد
الفبلحٌن البسطاء ٌتحولون فجؤة وكلٌة ،بدون أي تولع أو تمهٌد أو إمكانٌة المماومة.
فٌصبحون ال أهآل لئلتٌان بؤعمال خارلة فً الجرأة والموة فمط " بل ٌتمتعون أٌضؤ
بشخصٌة جدٌدة تمكنهم من المٌام بدور لٌادي وإتمام رسالة تحرٌر شعبهم .وعلى
والبرٌة ،وٌكفل وحدة إسرابٌل
أٌدٌهم وبروحهمٌ ،جدد روح هللا ملحمة الخروج
ّ
وخبلصه ،عامبلً بذلن على إنشاء الشعب الممدس .فمنذ ذلن الولتٌ ،موم عمله فً
الباطن ،ولو أنه ٌشار إلٌه فً صور تبرز االستحواذ الفجابً والؽرٌب :فالروح
"كان " على عتنبٌل وٌفتاح (لضاة " ،)29- 11 ،10 :3وٌحل " كالوحش على
فرٌسته (لضاة  1 ،6 :14صموبٌل  ،)6 :11و"ٌتملن " على اإلنسان (لضاة :6
).34
2.الملون:
لٌس المضاة إال محررٌن ولتٌٌن ،فالروح ٌتركهم على أثر اتمام رسالت ّهم .وٌخلفهم
الملون " ،مكلّفٌن بمهمة دابمة .وتدل المسحة التً كانوا ٌكرسون بموجبها على
طابع ال ٌمحىٌ ،منحه الروح وتسبػ علٌهم جبلالً لدسٌا ً ( 1صموبٌل :16 ،1 :10
).93
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3.المسٌا:
ال تكفً المسحة الطمسٌة لجعل الملون خداما ً أوفٌاء هلل لادرٌن على أن ٌكفلوا
إلسرابٌل الخبلص والعدالة والسبلم .ولكن إلنجاز هذه األعباء ،تظهر الحاجة إلى
عمل من الروح أكثر عمماً ،أال وهو مسحة هللا المباشرة التً سوؾ تمٌز المسٌا.
فعلٌه أن ال ٌنزل الروح لط ،بل ٌستمر (إشعٌا  ،)2 :11وفٌه سوؾ ٌفجر كل
مواهبه" :حكمة وفهم" بصبلبٌل (خروج  )31 :35وسلٌمان ،و"مشورة ولوة" فً
داود ،و"معرفة ومخافة هللا" ،وهً جمٌعها المثل العلٌا ألتمٌاء إسرابٌل .وستكون
هذه المواهب فتحا ً لعهد سعادة ولداسة (إشعٌا ).9 :11
ثانٌاً :الروح والشهادة
1.بنواألنبٌاء:
سبك وجود األنبٌاء ،بمعنى الكلمة ،جماعة من األتمٌاء الذٌن انخذوا من االنخطاؾ
الدٌنً حرفة لهم .فهإالء لم ٌمٌزوا دابما ً بٌن الممارسات البشرٌة التً تخرجهم عن
طورهم و بٌن العمل اإللهً .هوالء هم "أبناء األنبٌاء" .وهم إحدى الدعامات الحٌة
فً إسرابٌل ،ألنهم ٌشهدون لمدرة ٌهوه .وكان الموم ٌتعرفون ،خبلل الموة التً تدلهم
إلى الكبلم باسم اإلله الحمٌمً ،إلى حضور روحه (خروج  ،20 :15عدد 25 :11
 1 ،27صموبٌل  1 ،6 :10ملون ).22 :18
2.األنبٌاء:
ال ٌنسب األنبٌاء الكبار ،وعلى األلل المدامى منهم ،عملهم إلى الروح مباشرة ،بل
ٌفضلون ؼالبا ً أن ٌرجعوا الموة التً تحركهم إلى ٌد هللا (إشعٌا  ،11 :8إرمٌا :1
 ،17 :15 ،9حزلٌال  .)14 :3فلٌس ذلن لعدم اعتمادهم بؤنهم ٌمتلكون الروح،
ولكن إلدراكهم أنهم ٌحصلون علٌه بنوع مؽاٌر لحال أبناء األنبٌاء أسبلفهم .واذ
ٌمارسون مهنة ،وٌتنبوإن مركزاً ،فإنهم ٌشعرون عن وعً كامل ،وأحٌانا ً عن تمرد
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ٌشمل كٌانهم كله ،بموة أعظم منهم تجبرهم على الكبلم (عامرس -14 :7 ،8 :3
 ،15إرمٌا  .)9 -7 :20والكلمة التً ٌعلنونها تصدر عنهم ،وٌعرفون ممدار ما
كلفتهم ،إال أنها لم تولد بداخلهم ،بل هً بالذات كلمة هللا الذي ٌرسلهم .وهكذا نتبٌّن
الرابطة التً تظهر أوالً عند إٌلٌا ( 1ملون  ،)13 -12 :19ولن تنمطع بعد ذلن
الرابطة بٌن كلمة هللا وروحه .وهكذا ال ٌكتفً الروح بخلك شخصٌة جدٌدة لخدمة
عمله ،وإنما ٌشركها فً تفهم سرعمله .فبل ٌعود الروح "فهما ً ولوة" فحسب ،بل
صر الروح األنبٌاء
أٌضا ً "معرفة هللا " وطرله (راجع إشعٌا  .)3 :11وبٌنما ٌب ّ
بكلمة هللا إلى حد كشؾ المجد اإللهً لهم (حزلٌال  )3 :8 ،12 :3فهو "ٌمٌمهم على
ألدامهم ( ،)24 :3 ،1 :2للتحدث إلى الشعب ( )5 :11وإنذاره بالدٌنونة" اآلتٌة.
وهكذا ٌجعل منهم شهودا ً وٌإدّي هو ذاته شهادة هلل (نحمٌا  30 :9راجع زكرٌا :7
).12
ثالثاً :الروح والتكرٌس ،عبد ٌهوه
هنان تبلق بٌن دور الروح المسٌانً والمحرر ،ودوره النبوي فً إعبلن الكل ًمة
والدٌنونة .فهذا التبللً ،الذي ظهر أوالً فً المسٌا الذي ٌنبا عنه إشعٌا ،تؤكد تماما ً
فً "عبد ٌهوه" .وألن هللا لد "جعل روحه علٌه" ،فسوؾ "ٌبدي عبد ٌهوه الحكم
لؤلمم" (إشعٌا  ،1 :42راجع  .)3 1 :61على النبً أن ٌعلن العدل " ،ولكن على
الملن أن ٌحممه .والحال أننا نرى العبد الذي "ٌفضل آالمه سوؾ ٌبرر جموعا ً
كثٌرة" ( ،)53 :11أي أنه سوؾ ٌمٌمهم فً البر .فتتخذ رسالته طابعا ً سلوكٌاً،
وتتبللى المهمات النبوٌة والمهمات المسٌانٌة ،حٌث ٌحممها الروح عٌنه .ولما كان
سر به نفس هللا" ( ،)1 :42فإن هذه المرة
"العبد" من جهة أخرى هو ذلن الذي "ت ّ
التً ٌنتظرها من تمدٌم الذبابح الواجبة له ،تشمل حٌاة عبده هذا وموته ،لما فٌها من
لداسة وتكفٌر عن الخطؤة وخبلص الجموع .وهكذا ٌمبل دور الروح المدس فً
التمدٌس.
رابعاً :حلول الروح على الشعب
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ٌتخذ عمل الروح فً األنبٌاء وعبٌد هللا طابعا ً نبوٌا ً فً حد ذاته .اذ هو ٌبشر،
بإفاضته على الشعب بؤسره ،أشبه بنزول الؽٌث الذي ٌعٌد الحٌاة لؤلرض الجرداء
(إشعٌا  ،3 :44 ،15 :32حزلٌال ٌ ،25 :36وبٌل  ،)21 :3و أشبه بنسمة الحً ة
التً تؤتً لتنعش وتحًٌ العظام الٌابسة (حزلٌال  .)37تعتبر إفاضة الروح هذه
بمثابة خلك جدٌد ،تمٌم الحك والعدل " فً أرض متجددة ،وتحدث ،فً الملوب
المطهرة ،حساسٌة خاصة لسماع صوت هللا ،وأمانة تلمابٌة نحو كلمته ( 1أشعٌا
 ،21 :59مزمور  ،)10 :143وعهده (حزلٌال  ،)27 :36وشعورا ً حٌّا ً بالتفرع
(زكرٌا  ،)10 :12والتسبٌح (مزمور  .)17 :51وإذ ٌتجدد إسرابٌل بالروح،
ٌتعرؾ على إلهه ،وسوؾ ٌجد هللا شعبه الضال" :لن أحجب وجهً عنهم بعد
سوؾ
ّ
ألنً أكون لد أفضت روحً على آل إسرابٌل" (حزلٌال  .)29 :39ولٌست هذه
الرإٌة بعد سوى من لبٌل الرجاء .ففً العهد المدٌم ال ٌستطٌع الروح أن ٌمٌم ،ألنه
"لم ٌع َ
ط بعد" (ٌوحنا  .)39 :7ومعلوم ببل شن أنه منذ العهود األولى فً زمن
البحر األحمر والسحاب ،كات الروح المدس ٌعمل فً موسى وٌمود إسرابٌل إلى
مكان راحته (إشعٌا  .)14- 9 :63ولكن نرى أٌضا ً أن الشعب لادر دابمؤ على
" ِإحزان الروح المدس" ( )10 :63وتعطٌل عمله .وحتى نصبح الهبة كاملة ونهابٌة،
ٌنبؽً أن ٌؤتً هللا بتصرؾ خارق ،فٌتدخل شخصٌاً" :إنن أنت ٌا رب أبوناِ ...ل َم
أضللنا ٌا رب عن طرلن؟ لٌتن تشك السماوات وتنزل:16 ،19 -15 :63( "...
 .)1أن تنفتح السمارات وأن ٌنزل إله على األرض ،وأن تتحول الملوب ،هذا ما
سوؾ ٌش ّكل فعبلً عمل الروح المدس ،لدى ظهوره النهابً فً ٌسوع المسٌح.
خامساً :الخاتمة ،الروح والكلمة
فمن أول العهد المدٌم إلى آخره ،الٌتولؾ الروح وكلمة هللا عن العمل سوٌاً .إن كان
المسٌا ٌستطٌع المحافظة على كلمة الشرٌعة التً أعلنها هللا إلى موسى ،وتحمٌك
البر ،فؤلنه حاصل على الروح .وإن كان النبً ٌإدي الشهادة للكلمة فؤلن الروح
استولى علٌه.وإن كان "عبد الرب" ٌستطٌع أن ٌحمل إلى الشعوب كلمة الخبلص،
فؤلن الروح ٌستمر علٌه .وإن كان اسرابٌل ٌستطٌع ٌوما ً حفظ هذه الكلمة فً للبه،
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فلن ٌكون ذلن إالّ فً الروح .وإن كانت هاتان الموتان ؼٌرمنفصلتٌن ،إالّ أن لكلٌهما
صفات متمٌزة تماماً ،فالكلمة تنفذ من الخارج ،مثل السٌؾ الذي ٌخترق األجساد ،أما
ّ
ولكن الروح
فٌتسرب بشكل ؼٌر محسوس .إن الكلمة لابلة أن تسمع وتعرؾ،
الروح
ّ
التحول الباطنً .الكلمة تمؾ
ٌظل ؼٌر منظور .الكلمة تنٌر ،أما الروح فٌعمل على
ّ
ثابتة ،وتظل لابمة بذاتها ،أما الروح فٌهبط وٌفٌض وٌؽمر .ونجد بوضوح هذا
التوزٌع فً األدوار التً ٌمتاز بها األلانٌم الثبلثة ،والمشاركة المابمة بٌنها ،فً العهد
الجدٌد :فكلمة هللا إذ صار جسداً ،بفعل الروح ،الٌعمل شٌبا ً دون الروح ،كما أن
إتمام عمله هو موهبة الروح.
العهد الجدٌد
أوالً :عمل الروح فً ٌسوع
1.عمل الروح المدس فً عماد ٌسوع:
كان ٌوحنا المعمدان ،فً انتظار المسٌاٌ ،نتظر ،فً الولت نفسه ،الروح فً كمال
لدرته .فهو العتٌد أن ٌستبدل بؤعمال االنسان عمل هللا الذي ال ٌردّ" :أنا أعمدكم
بالماء من أجل التوبة ....أما هو فسوؾ ٌعمدكم بالروح المدس والنار" (متى :3
 .)11فمن الرموز التملٌدٌةٌ ،ختار ٌوحنا أبعادها عن المادٌة إال وهً اللهٌب .وال
ٌنمض ٌسوع هذا االعبلن ،بل ٌنجزه فً صورة تذهل ٌوحنا .فهو ٌمبل العماد منه،
وٌنزل علٌه الروح المدس فً صورة بسٌطة جدا ً وإلهٌة فً الولت نفسه ،ظاهرا ً مع
الماء والرٌح ،فً رإٌة السماء التً تفتح ،والحمامة التً تنزل علٌه .فالعماد فً
الماء الذي ظنه ٌوحنا لد بطلٌ ،صبح بفعل ٌسوع العماد بالروح .ففً هذا االنسان
الذي ٌختلط بصفوؾ الخطؤةٌ ،علن الروح المسٌا الموعود به (لولا =22 :3
مزمور ،)7 :2الحمل الممدم كذبٌحة من أجل خطٌبة العالم (ٌوحنا  ،)29 :1واالبن
الحبٌب (مرلس  .)11 :1ولكنه ٌكشؾ عنه بطرٌمته الخاصة السرٌة ،دون أن
ّ
ولكن الروح ال ٌتكلم
ٌظهر عمله ،فبلبن ٌعمل وٌمبل العماد ،واآلب ٌخاطب االبن،
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وال ٌعمل .ومع ذلن ،فبل بد من حضوره لكً ٌتم الحوار بٌن اآلب واالبن .فمع أنه
الؼنى عنهٌ ،ظل الروح صامتاً ،وؼٌر عامل فً الظاهر ،فبل ٌض ّم صوته إلى
صوت اآلب ،وال ٌمرن بعمل ٌسوع أي عمل من لبله .فماذا ٌعمل إذاً؟ ،إنه ٌعمل
على تحمٌك اللماء ،فهو ٌبلّػ ٌسوع كلمة الرضا والفخر والحب ،التً تؤتٌه من اآلب،
وٌمٌمه فً مولفه كابن .وٌُص ِعد الروح نحو اآلب تكرٌس المسٌح ،باكورة ذبٌحة
االبن الحبٌب.كان ٌوحنا المعمدان ،فً انتظار المسٌاٌ ،نتظر ،فً الولت نفسه،
الروح فً كمال لدرته .فهو العتٌد أن ٌستبدل بؤعمال االنسان عمل اللهالذي ال ٌردّ:
"أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة ....أما هو فسوؾ ٌعمدكم بالروح المدس والنار"
(متى  .)11 :3فمن الرموز التملٌدٌةٌ ،ختار ٌوحنا أبعادها عن المادٌة إال وهً
اللهٌب .وال ٌنمض ٌسوع هذا االعبلن ،بل ٌنجزه فً صورة تذهل ٌوحنا .فهو ٌمبل
العماد منه ،وٌنزل علٌه الروح المدس فً صورة بسٌطة جدا ً وإلهٌة فً الولت نفسه،
ظاهرا ً مع الماء والرٌح ،فً رإٌة السماء التً تفتح ،والحمامة التً تنزل علٌه.
فالعماد فً الماء الذي ظنه ٌوحنا لد بطلٌ ،صبح بفعل ٌسوع العماد بالروح .ففً
هذا االنسان الذي ٌختلط بصفوؾ الخطؤةٌ ،علن الروح المسٌا الموعود به (لولا :3
 =22مزمور ،)7 :2الحمل الممدم كذبٌحة من أجل خطٌبة العالم (ٌوحنا ،)29 :1
واالبن الحبٌب (مرلس  .)11 :1ولكنه ٌكشؾ عنه بطرٌمته الخاصة السرٌة ،دون
ّ
ولكن الروح ال
أن ٌظهر عمله ،فبلبن ٌعمل وٌمبل العماد ،واآلب ٌخاطب االبن،
ٌتكلم وال ٌعمل .ومع ذلن ،فبل بد من حضوره لكً ٌتم الحوار بٌن اآلب واالبن .فمع
أنه الؼنى عنهٌ ،ظل الروح صامتاً ،وؼٌر عامل فً الظاهر ،فبل ٌض ّم صوته إلى
صوت اآلب ،وال ٌمرن بعمل ٌسوع أي عمل من لبله .فماذا ٌعمل إذاً؟ ،إنه ٌعمل
على تحمٌك اللماء ،فهو ٌبلّػ ٌسوع كلمة الرضا والفخر والحب ،التً تؤتٌه من اآلب،
وٌمٌمه فً مولفه كابن .وٌُص ِعد الروح نحو اآلب تكرٌس المسٌح ،باكورة ذبٌحة
االبن الحبٌب .كان ٌوحنا المعمدان ،فً انتظار المسٌاٌ ،نتظر ،فً الولت نفسه،
الروح فً كمال لدرته .فهو العتٌد أن ٌستبدل بؤعمال االنسان عمل اللهالذي ال ٌردّ:
"أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة ....أما هو فسوؾ ٌعمدكم بالروح المدس والنار"
(متى  .)11 :3فمن الرموز التملٌدٌةٌ ،ختار ٌوحنا أبعادها عن المادٌة إال وهً
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اللهٌب .وال ٌنمض ٌسوع هذا االعبلن ،بل ٌنجزه فً صورة تذهل ٌوحنا .فهو ٌمبل
العماد منه ،وٌنزل علٌه الروح المدس فً صورة بسٌطة جدا ً وإلهٌة فً الولت نفسه،
ظاهرا ً مع الماء والرٌح ،فً رإٌة السماء التً تفتح ،والحمامة التً تنزل علٌه.
فالعماد فً الماء الذي ظنه ٌوحنا لد بطلٌ ،صبح بفعل ٌسوع العماد بالروح .ففً
هذا االنسان الذي ٌختلط بصفوؾ الخطؤةٌ ،علن الروح المسٌا الموعود به (لولا :3
 =22مزمور ،)7 :2الحمل الممدم كذبٌحة من أجل خطٌبة العالم (ٌوحنا ،)29 :1
واالبن الحبٌب (مرلس  .)11 :1ولكنه ٌكشؾ عنه بطرٌمته الخاصة السرٌة ،دون
ّ
ولكن الروح ال
أن ٌظهر عمله ،فبلبن ٌعمل وٌمبل العماد ،واآلب ٌخاطب االبن،
ٌتكلم وال ٌعمل .ومع ذلن ،فبل بد من حضوره لكً ٌتم الحوار بٌن اآلب واالبن .فمع
أنه الؼنى عنهٌ ،ظل الروح صامتاً ،وؼٌر عامل فً الظاهر ،فبل ٌض ّم صوته إلى
صوت اآلب ،وال ٌمرن بعمل ٌسوع أي عمل من لبله .فماذا ٌعمل إذاً؟ ،إنه ٌعمل
على تحمٌك اللماء ،فهو ٌبلّػ ٌسوع كلمة الرضا والفخر والحب ،التً تؤتٌه من اآلب،
وٌمٌمه فً مولفه كابن .وٌُص ِعد الروح نحو اآلب تكرٌس المسٌح ،باكورة ذبٌحة
االبن الحبٌب.
2.عمل الروح الدس فً والدة ٌسوع:
إن حضور الروح فً ٌسوع ،الذي ظهر فمط ساعة العمادٌ ،رجع إلى أصول كٌانه
ذاتها .فعماد ٌسوع لٌس مشهدا ً ٌروي نشؤة دعوته ،وإنما هو حما ً حفل تنصٌبه كمسٌّا
وفٌه ٌمدّم هللا ابنه" ،العبد" الذي كان محتفظا ً به منذ األزل ،كما كانت تنبا بذلن
العبارات النبوٌة المستهلّة بلفظ "هذا هو" (إشعٌا  .)13 :52 ،1 :42ونجد المضاة
األنبٌاء والملون ٌؽمرهم الروح فً لحظة معٌّنة من حٌاتهم ،وٌحل الروح على
ٌوحنا المعمدان لبل والدته بثبلثة أشهر ولكن فً ٌسوع ال ٌمٌم الروح شخصٌة
جدٌدة ،وهو ٌسكن فٌه ،وٌمنحه الوجود من أول لحظة له .فمنذ تكوٌنه فً أحشاء
األولً (متى ،20 :1
أمهٌ ،مٌم من ٌسوع ابنا ً هلل .وتبرر بشارتا الطفولة هذا الفعل ّ
لولا  .)35 :1وبممارنة البشارة لمرٌم بالبشابر السابمةٌ ،ظهر لولا بوضوح أن عمل
كرس شمشون (لضاة  ،)13:5وصموبٌل(1
الروح هنا ٌتجاوز مجرد التكرٌس .فمد ّ
644

صموبٌل  ،)11 :1وٌوحنا المعمدان (لولا  )15 :1منذ الحبل بهم بصورة ؼٌر
كاملة ومباشرة .أما ٌسوع ،فبدون أٌّة مراسٌم ،ودون تد ّخل أي انسان ،بل ٌعمل
الروح وحده فً مرٌم العذراء ،بحٌث ال ٌصبح فمط مكرسا ً هلل ،وإنما "لدوساً" بذات
كٌانه (لولا ).35 :1
3.الروح المدس ٌمود ٌسوع فً تصرفاته:
ٌُظهر ٌسوع فً كل مسلكه عمل الروح فٌه (لولا  .)14 :4فهو فً الروحٌ ،واجه
شر الفمراء ،معلنا ً
إبلٌس (متى  ،)1 :4وٌحرر ضحاٌاه من لبضته ( ،)28 :12وٌب ّ
لهم كلمة هللا (لولا  ،)18 :4وفً الروحٌ ،تصل باآلب (لولا  .)21 :10وفً
معجزاته التً تنمض الشر والموت ،وكلمته الموٌة الحك ،وعبللته الحمٌمة مع اآلب،
نرى الدلٌل على أن روح هللا مستمر علٌه (إشعٌا  ،)1 :61وأنه فً الولت نفسه هو
المسٌا المخلّص ،والنبً المنتظر" ،والعبد" الحبٌب .وعند الملهمٌن من بنً اسرابٌل،
كان حلول الروح ٌحمل دابما ً طابعا ً عارضا ً ومإلتاً ،ولكن عند ٌسوع ٌتمٌز بصفة
الدوام .فانه ال ٌتلمّى كلمة هللا ،وإنما ٌفصح عنها فً كل ألواله .وال ٌنتظر تولٌتا ً ما
لٌموم بمعجزة ،بل تصدر عنه المعجزة ،كما تتؤتّى عنا أبسط األعمال .وهو ال ٌتلمى
أسرار هللا ،وإنما ٌعٌش دابما ً فً حضرته تعالى فً شفافٌّة تامة .لم ٌحز أحد لط
الروح المدس بمدر ما ٌمتلكه هو" ،بؽٌر حساب" (ٌوحنا  .)34 :3وما من أحد أٌضا ً
لد حاز الروح لط بالصورة التً حازه هو بها .فالملهمون فً العهد المدٌم ،حتى
عندما ٌحتفظون بوعٌهمٌ ،عرفون أنهم تحت سٌطرة من هو ألوى منهم .ولكن ال
نرى فً ٌسوع أي أثر لضؽط ،لد نرجعه إلى الهام خارجً .فئلتمام أعمال هللاٌ ،بدو
كما لو كان ال ٌحتاج إلى روح .ولٌس معنى ذلن أنه ٌستطٌع أبدا ً االستؽناء عنه ،كما
أنه ال ٌستطٌع أٌضا ً االستؽناء عن اآلب ،ولكن كما أن اآلب كان "معه فً كل حٌن"
(ٌوحنا  ،)29 :8فكذلن الروح ال ٌمكن أن ٌؽٌب عنه .ال تظهر على ٌسوع الظواهر
التً تصحب الروح ،وهذا دلٌل أكٌد على ألوهٌة .فهو ال ٌختبر الروح كموة تؤتٌه
من الخارج لتؽمره ،وإنما طبٌعٌاً ،هو فً الروح ،والروح فٌه :فهو روحه الخاص
(راجع ٌوحنا ).15 -14 :16
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ثانٌاً :سسٌوع ٌعد بمنح الروح
ومع أن ٌسوع مملوء من الروح المدس ،وال ٌعمل إالّ به ،إالّ أنه ال ٌتكلم لط عنه.
إنه ٌظهره عن طرٌك كل أعماله ،ولكنه ما دام ٌحٌا بٌننا ،الٌستطٌع أن ٌظهره
عرؾٌ ،نبؽً لٌسوع أن ٌمضً (ٌوحنا ،39 :7
متمٌّزا ً عنه .فحتى ٌفاض الروح وٌُ ً
عرؾ من هو الروح ،ومن هو مرسله .ولذلن فإن ٌسوع ال
 ،)7 :16فحٌنبذ سوؾ ٌُ َ
ٌتحدث عن الروح إالّ لدى افتراله حسٌّا ً عن تبلمٌذه ،بصورة ولتٌة (متى :10
 ،)10أو نهابٌة (ٌوحنا  16 :14و 15و .)15 -13 :16 ،26وفً االناجبل
االزابٌةٌ ،بدو أنه لٌس على الروح أن ٌظهر إالّ فً الموالؾ الخطٌرة ،وسط أخصام
منتصرٌن أي أمام المحاكم (مرلس  .)11 :13ولكن فً خطابه بعد العشاءٌ ،فضً
ٌسوع لرسله بسرابر للبه ،وهً تنطوي على لدر كبٌر من الدلابك :فعداء العالم
لٌسوع لٌس والعة عارضة ،وإن كان ال ٌظهر دوما ً بصورة اضطهادات عنٌفة ،إالّ
أن أتباعه سوؾ ٌشعرون كل ٌوم بثمل تهدٌد العالم لهم (ٌوحنا ،)21 -18 :15
ولذلن أٌضا ً سوؾ ٌكون الروح معهم ،كل األٌام ( 16 :14و .)17وكما أن ٌسوع
لد شهد ألبٌه بكل حٌاته (ٌوحنا  ،)49 :12 ،50 :8 ،41 :5كذلن سوؾ ٌكون
على أتباعه أن ٌإدوا الشهادة للرب (مرلس ٌ ،9 :13وحنا  .)27 :15طالما كان
ٌسوع ٌعٌش بٌنهم ،ما كانوا لٌخشوا شٌباً ،فكان هو بالنسبة الٌهم البارللٌط ،الحاضر
دابما ً إلبداء الدفاع عنهم وانماذهممن مضاٌفهم (ٌوحنا  .)32 :17أما بعد مضٌّه،
فإن الروح سوؾ ٌح ّل محله ،لٌكون لهم البارللٌط ( .)7 :16 ،16 :14وإذ ٌتمٌز
هو عن ٌسوع ،إالّ أنه لن ٌتكلم باسمه الخاص ،وإنما دابما ً عن ٌسوع الذي ال
ٌنفصل عنه والذي "سوؾ ٌمجده" .)14 -13 :16( .كذلن سوؾ ٌذ ّكر التبلمٌذ
بؤعمال الرب وألواله ،وٌعطٌهم نعمة فهمها ( ،)26 :14وسوؾ ٌسبػ علٌهم الموة
حتى ٌواجهوا العالم باسم ٌسوع وٌكتشفوا معنى موته ،ولٌإدّوا شهادة السر اإللهً
الذي تحمك خبلل هذا الحادث الشابن ،إذ فٌه إدانة الخطٌبة ،وهزٌمة إبلٌس،
وانتصار بر هللا ().11 -8 :16
ثالثاًٌ :سوع ٌمنح الروح
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بعد موته ولٌامتهٌ ،هدي ٌسوع الكنٌسة هبة الروح .فؤي انسان ٌموت ،مهما عظم
لدره ،ومهما ترن من األثر العمٌكٌ ،تحتم مع ذلن علٌه ،أن ٌدخل فً طٌات
الماضً .ولد ٌصمد عمله بعده ،ولكنه ال ٌظل ملكا ً له ،وال حول وال لدرة له علٌه،
مفر من أن ٌترن مصٌره ألهواء الناس وتملباتهم .وعلى عكس ذلن ،فعندما
وال ّ
"ٌحوله" فً الولت نفسه إلى الكنٌسة (ٌوحنا
ٌموت ٌسوع وٌسلّم روحه "إلى هللا"،
ّ
 .)30 :19فحتى موته ،كان الروح ٌبدو محصورا ً داخل حدود ذاتٌته البشرٌة،
ودابرة نشاطها .واآلن ،ولد ارتفع ابن االنسان بمجد إلى ٌمٌن اآلب (،)23 :12
فإنه ٌجمع البشرٌة التً نالت الخبلص وٌفٌض علٌها الروح ( 22 :20 ،39 :7و
 ،23أعمال ).33 :2
رابعاً :الكنٌسة تمبل الروح
إن الكنٌسة ،وهً الخلٌمة الجدٌدة ال ٌمكن أن تولد إال من الروح الذي منه ٌولد كل.
مولود من هللا (ٌوحنا  .)6 -5 :3و ٌعتبركتاب "أعمال الرسل" بمثابة "إنجٌل
الروح" .وفٌه نجد عمل الروح متمٌزا ً بالظاهرتٌن اللتٌن الحظناهما منذ العهد المدٌم.
فمن جهة أخرى نرى آٌات وأعمال خارلة :ملهمون تؤخذهم النشوة (أعمال 4 :2
و 6و ،)11ومرضى وممسوسون ٌحررون ( 12 :5 ،7 :3و )...15وثمة بطولٌة
ٌظهرها التبلمٌذ ( 13 :4و .)20 :10 ،20 :5 ،31ومن جهة أخرى ،تعلن هذه
اآلٌات وهً عبلمات الخبلص النهابً -أن التوبة ممكنة وأن الخطاٌا لد ؼفرت وأنه
لد حانت الساعة حٌث ٌفٌض هللا فً الكنٌسة روحه (:5 ،12 :4 ،26 38،3 :2
 .)43 :10 ،32هذا الروح هو روح ٌسوع ،وهو ٌعمل على استعادة أعمال ٌسوع
والتبشٌر بكلمته (،)20 -10 :19 ،5 :18 ،20 :9 ،7 :6 ،42 :5 ،30 :4
وتردٌد صبلته (أعمال  -60 -59 :7لولا  34 :23و ،46أعمال  -14 :21لولا
 ،)42 :22كما أنه ٌعطً للرسل أن ٌخلّدوا سر َشكر ٌسوع ،فً كسر الخبز ،وهو
ٌحفظ ما بٌن األخوة الوحدة (أعمال  )32 :4 ،42 :2التً كانت تجمع التبلمٌذ
سخت من كثرة االتصال به
حول ٌسوع .ومن العبث إرجاع هذا كله إلى عادات تر ّ
وإلى اإلرادة الواعٌة فً إعادة وجوده .فؤثناء حٌاة ٌسوع على األرض مع رسله،
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كانت شخصٌته الموٌة لادرة وحدها على حفظهم حوله ،أما اآلن والتبلمٌذ لم ٌعودوا
ٌتعرضون له ،فهم ٌمتفون آثاره عن طٌب خاطر :لمد
ٌرونه ،ومع علمهم بكل ما
ّ
لبلوا روح ٌسوع .فالروح المدس هو الموة التً تدفع بالكنٌسة الناشبة "إلى ألاصً
األرض" ( ،)8 :1فتارة ٌحل مباشرة على الوثنٌٌن ( ،)44 :10فٌثبت بذلن أنه لد
"ٌفاض على الناس أجمعٌن " ( ،)17 :2وأخرى ٌبعث للرسالة أولبن الذٌن
اختارهم :فٌلبس ( 26 :8و ،)30 -29وبطرس ( ،)20 :10وبولس وبرنابا (:13
 2و .)4وال ٌمؾ دوره عند بداٌة الخدمة :إنه ٌبلزم الرسل وٌو ّجه نشاطهم (6 :16
و ،)7وٌسبػ على لراراتهم من سلطانه ( .)28 :15فإن كانت الكلمة "تنمو وتنتشر"
( ،)24 :12 ،7 :6فترجع الموة الداخلٌة لهذا االنطبلق المتسم بالفرح ،إلى الروح
().52 :13
خامساً :اختبار الروح لدى المدٌس بولس
1.الروح مجد المسٌح فٌنا:
إن "الذي ألام ٌسوع المسٌح من بٌن األموات" (رومة  ،)11 :8بموة روح المداسة
(رومة  .)4 :1وجعل منه "روحا محٌٌاً" ( 1كورنتس .)45 :15 -جعل فً الولت
نفسه من الروح "مجد الرب" المابم من بٌن األموات ( 2كولسً .)18 :3فهبة
الروح المدس هً حضور مجد الرب فٌنا .الذي ٌحولنا إلى صورته .لذلن فإن بولس
ال ٌفصل ما بٌن المسٌح والروح ،ما بٌن الحٌاة "فً المسٌح" والحٌاة "فً الروح".
الحٌاة للمسٌحً "هً المسٌح" (ؼبلطٌة  .)20 ،2وهً أٌضؤ الروح (رومة 2:8
و .)10فمن ٌكون "فً ٌسوع المسٌح" (رومة ٌ )1 :8سلن فً سبٌل "الروح" (:8
...).5
2.عبلمات الروح:
وال تجعلنا الحٌاة فً الروح ندرن الروح إدراكا ً مباشراً ،فهً حٌاة فً ظل اإلٌمان.
إال أنها اختبار فعلً وٌمٌن والعً؟ لحضور ما ،من خبلل العبلمات .وهذه العبلمات
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متنوعة للؽاٌة .إال أنها كلها .ابتداء من المواهب الظاهرة خارجٌا ً مثل موهة
األلسن ..أو الشفاء ( 1كورنتس  28 :12و  )12 :14 ،29إلى " المواهب السامٌة
" ( ،)31 :12مثل اإلٌمان والرجاء والمحبة ،تمنح لخدمة اإلنجٌل الذي تإدي له
الشهادة ( 1تسالونٌكً  1 ،6 -5 :1كورنتس  ،)65 :1ولخدمة جسده المسٌح الذي
تعمل على بنٌانه ( 1كورنتس  .)30 -4 :12فجمٌع هذه العبلمات تجعلنا نرى
أٌضاً ،خبلل أعمال اإلنسان ومواهبه ،وخبلل "المواهب التً نلناها من هللا" (1
كورنتس  ،)12 :2حضورا ً شخصٌا ً لكابن ٌحل (رومة  )11 :8فٌنا وٌشفع لنا (:8
 )26و"ٌشهد مع أرواحنا" ( ،)16 :8و"ٌنادي فً للوبنا" (ؼبلطٌة ).6 :4
3.الروح ٌنبوع الحٌاة الجدٌدة:
وفً إطار أشكال متنوعةٌ ،ظل اختبار الر ِوح واحدا ً فً جوهره .فحٌث تسود
الدٌنونة والموت تحل الحٌاة .وبدل الشرٌعة" التً كانت تؤسرنا فً نظام الحرؾ
المدٌم ،أصبحنا نعمل فٌا نظام الروح الجدٌد" (رومة  ،)6 :7وتحل ،بدل لعنة
الشرٌعة ،بركة ابراهٌم فً الروح الموعود به (ؼبلطٌة  .)14-13 :3بعد عهد
الحرؾ الذي ٌمٌتٌ ،ؤتً عهد الروح الذي ٌحًٌ ( 2كورنتس  .)6 :3وبدل
الخطٌبة التً كانت تمتضً شرٌعة الجسد ،تح ّل شرٌعة الروح والبر (رومة 18 :7
و .)4 -2 :8 ،25وبدل أعمال الجسد تظهر ثمار الروح (ؼبلطٌة ،)23 -19 :5
وبدالً من اإلدانة التً كات تثمّل على الخاطا " شدة الؽضب اإللهً وضٌمه "
(رومة ٌ )9 :2حل السبلم والفرح بالروح المدس ( 1تسالونٌكً  ،6 :1ؼبلطٌة :5
 .)..… 22هذه الحٌاة لد منحت لنا ،وفً الروح ال ٌعوزنا شًء من الهبات (1
كورنتس  ،)7 :1ولكنها تعطً لنا خبلل الكفاح ،ألننا فً هذا العالم ،لم نحظ بعد إال
"بعربون" الروح ( 2كورنتس  ،5 :5 ،22 :1أفسس  ،)14 :1و"الباكورة" (رومة
 .)23 :8وٌدعونا الروح إلى محاربة الجسد .وتمترن العبارات التً تإكد حضوره
بواجب االمتثال لمتطلباته" .إذا كنا نحٌا بالروح ،فعلٌنا أن نمتفً آثار الروح"
ٌحول "البشر
(ؼبلطٌة  ،9 :6 ،25 :5رومة  9 :8و .13أفسس  .)4 :30وندعه ّ
الذٌن هم كؤطفال فً المسٌح" إلى "أناس روحانٌٌن" ( 1كورنتس ).1 :3
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4.الروح والكنٌسة:
والخلٌمة الجدٌدة ،المولودة من الروح هً الكنٌسة .فالكنٌسة والروح ال ٌنفصبلن،
وٌتم اختبار الروح فً الكنٌسة ،وٌدخل إلى سر الكنٌسة .وتزداد لٌمة المواهب على
لدر مساهمتها الفعّالة فً بنٌان الكنٌسة ( 1كورنتس  ،)...4 :14 ،7 :12وفً
تمدٌس هٌكل هللا ( 1كورنتس  ،16 :3أفسس  .)22 :2وإذ ٌجدد الروح باستمرار
عمله ومواهبهٌ ،عمل دون تولّؾ على المحافظة على وحدة جسد المسٌح (1
كورنتس  .)13 :12فمن حٌث هو روح الشركة (أفسس  ،3 :4فٌلبًٌ ،)1 :2
ٌفٌض موهبة المحبة الفابمة فً الملوب ( 1كورنتس  2 ،13كورنتس ،6 :6
ؼبلطٌة  ،22 :5رومة  ،)5 :5وٌجمعها كلها فً وحدته (أفسس ).4 :4
5.روح هللا:
"جسد واحد وروح واحد ...رب واحد ...وإله واحد" (أفسس  .)64 :4إن الروح
ٌو ّحد ألنه روح هللا ،والروح ٌمدّس ( 2كورنتس  ،)22 :1ألنه روح ابنه المدوس.
وٌموم عمل الروح فً تمرٌبنا إلى هللا ،ووضعنا فً صلة حٌة معه وفً إدخالنا إلى
أعماله الممدسة ،وإعبلن "أسراره اإللهٌة" لنا ( 1كورنتس  10 :2و .)11لً
الروح ،نتعرؾ على المسٌح ،ونعترؾ بؤن "ٌسوع هو رب" ( )3 :12ونتضرع
إلى هللا (رومة  ،)26 :8وننادٌه باسمه "أبّاً" أٌها اآلب (رومة  ،15 :8ؼبلطٌة :4
 .)6وما دمنا لد نلنا الروح ،فبل شًء فً العالم ٌمدر علٌنا .ألن هللا لد وهب ذاته
إلٌنا ،و نحن نحٌا فٌه
++++
زرع
أوالً:

الزراعة
1.عمل
2.دور
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األرضٌة
هللا:
االنسان:

أ)
ب)
ثانٌاً:

الزراعة
1.الزرع

مسإولٌته:
رجاإه:
اإللهٌة
اإللهً:

2.كلمة هللا:

ممدمة
تطور الطبٌعة وتارٌخ البشر ،كما ٌسٌر عمل الخلك والفداء ،على المنوال
ٌسٌر
ّ
والنمو ثم إتٌان الثمار ،وأخٌرا ً الحصاد .هنان تطابك كامل بٌن
نفسه :بذر البذور
ّ
المعنى المجازي والمعنى الحمٌمً لكلمة "ٌزرع".
أوالً :الزراعة األرضٌة
1.عمل هللا:
فً ٌوم الخلك ،أعطى هللا األرض أن تنتج نباتا ً لادرا ً على التكاثر "لتنبت نباتاً"
(تكوٌن  .)29 ،12 ،11 :1وان الذي على الدوام "ٌرزق الزارع زرعا ً ...
سٌرزلكم زرعكم" ( 2كورنتس  ،)10 :9فهو ّ
ٌنظم زمن الزرع والحصاد (تكوٌن
 ،)22 :8وٌبارن زرع البار فٌطرح مابة ضعؾ (تكوٌن  ،)12 :26أو بالعكس
ٌخٌّب رجاء األشرار (إشعٌا  ،10 :5مٌخا  ،)15 :6فالذٌن "زرعوا حنطة"
"ٌحصدون شوكاً" (إرمٌا  ،13 :12راجع تكوٌن  .)18 :3فااالنسان التابب،
"سٌصبّ هللا المطر على زرعه الذي ٌزرع به األرض" (إشعٌا  ،)23 :30فتصٌر
صالحة للحرث والزرع (حزلٌاتل  .)9 :36وبركة هللا التً تتجلّى فً ازدهار
الزرع ،ترتبط دابما ً فً الكتاب الممدس بؤمانة الشعب على العهد.
2.دور االنسان:
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حما ً ٌبارن هللا الزرع ،ولكن على االنسان أن ٌتوالّه.
أ) مسإولٌته:
فمد كلّؾ هللا االنسان بؤن ٌحافظ على كل أنواع النباتات ،وأن ٌنمذها من الطوفان (
تكوٌن  .)3 :7وٌنبؽً له فً حالة المجامعة أن ٌبحث عن البذر ( تكوٌن ،)19 :47
وأن ٌحمٌه من أي تبلمس نجس ( الوٌٌن " .)38 -37 :11ازرع زرعن بالؽداة،
ً" (جامعة  .)6 :11وإلى االنسان أٌضا ً ٌإول الحرث العسٌر
وال تكفؾ ٌدن بالعش ّ
الذي ٌتم عادة ،بحسب العرؾ الجاري فً فلسطٌن ،بعد موعد بذر البذور .هذا هو
الطرٌك الذي ٌجب أن نسلكه للحصول على الحكمة" :فإنن تتعب فً حراثتها للٌبلً،
وتؤكل من ؼبلتها سرٌعاً" (سٌراخ  .)19 :6وبالمعنى المجازي تمت ّد هذه المسإولٌة
إلى اختٌار البذور واألرض ،إذ "ٌحصد االنسان ما ٌزرع" (ؼبلطٌة .)7 :6
وؼرس الشتلة الؽرٌبة (األصنام) فمد ٌجعلنا نحصل على زهر سرٌعاً ،ولكن دونما
ثمر (إشعٌا  .)11 -10 :17من زرع الظلم أو الجور ٌحصد السوء سبعة أضعاؾ
(امثال  ،8 :22أٌوب  ،8 :4سٌراخ " )3 :7من ٌزرع الرٌح ٌحصد الزوبعة"
(هوشع  .)7 :8ولنستوعب دوما ً دروس الخبرة" :من ٌزرع للٌبلً ٌحصد للٌبلً ،ومن
ٌزرع كثٌرا ً ٌحصد كثٌرا ً ( 2كورنتس  .)6 :9وبدالً من أن نزرع فً الجسدٌ ،نبؽً
أن نزرع فً الروح (ؼبلطٌة  ،)8 :6ال بٌن الشون (ارمٌا  ،)3 :4وإنما بالسبلمة
والبر (هوشع  ،12 :10أمثال ).18 :11
(ٌعموب )18 :3
ّ
ب) رجاإه:
إن كان من البلبك أن ٌنال الحارث نصٌبه من الؽلة ( 1كورنتس  ،)10 :9وإن من
المفروض أن ٌحصد االنسان ما ٌزرع ،فهنان مثل كثٌرا ً ما ٌتحمك" :إن واحدا ً
ٌزرع زآخر ٌحصد" (ٌوحنا  .)37 :4فعلى الزارع أن ٌضع ثمته فً األرض
الخصبة ،ورجاءه فً الماء النازل من السماء ،بدون أن ٌعتمد على إخضاع هذه
العناصر .ولٌزرع إذا ً دون رصد الربح (جامعة  ،)4 :11وإالّفإنه لن ٌفعل شٌباً.
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وٌستطٌع أصؽر الحبوب أن ٌصبح شجرة كبٌرة (مرلس  ،)32 ،31 :4كما أن
الحبّ الخصب لد ٌعطً مابة ضعؾ (متى  ،)8 :13وعلى اإلنسان وهو العامل
اإلٌجابً فً إلماء الحب أال ٌنسى أن الحبّ  ،متى ٌبذر فً األرض "ٌنبت وٌنمو
وحده " تلمابٌا ً( ) (automateمرلس  .)27 :4وااللتزام بالنسبة السبتٌة (السابعة)
حٌث ترتاح األرض (الوٌٌن  )4 :25كان ٌتطلّب ثمة مطلمة فً الرب ،الذي كان لد
أنعم فً العام السابك بحصاد مضاعؾ .وحتى ٌعلّم ٌسوع تبلمٌذه التسلٌم الكامل
لعناٌة اآلب السماوي ،ضرب لهم مثبلً طٌر السماء "كٌؾ ال تزرع وال تحصد"
(متى  .)26 :6هذه الثمة تشجع اإلنسان على ؼرس الحبّة فً األرض وتركها
تموت حتى تخرج ثمرا ً (ٌوحنا  .)24 :12إن الذي ٌحمل البذر "ٌذهب باكٌا ً " لكنه
ٌعم جٌدا ً أنه " سٌرجع مرنّما ً حامبلً ُحزَ َمه " (مزمور  .)6 -5 :126وتنطبك هذه
الصورة على الخدمة لسد حاجات المدٌسٌن (ؼبلطٌة 2 ،107 :6كورنتس -6 :9
 ،)13والجهد الرسولً (ٌوحنا  1 ،38 :4كورنتس  2 ،8 :3كورنتس -10 :9
 .)12وأخٌراً ،إذا كان ال ب ّد للحب من أن ٌموت حتى ٌحٌا ثانٌةً ( 1كورنتس :15
 " )36فهذه أٌضا حال اإلنسان الفانً ٌنبؽً أن ٌموم من بٌن األموات .و"ٌكون
زرع الجسم بفساد .والمٌامة بؽٌر فسادٌ ...زرع جسم بشري فٌموم جسما ً روحانٌا ً "
( ،)44-42 :15إذ ٌوارى الجمٌع فً األرض ،وٌموم فً مجد المسٌح.
ثانٌاً :الزراعة اإللهٌة
وإن كنا نستطٌع أن نشبه عمل الخالك بعمل الزارع ،فإن الكتاب الممدس لم ٌمدّمه لنا
تحت سمات الزارع إال فً إطار االسكاتولوجٌة .وإذ ٌعلم المسٌحً أن االبن هو فً
الولت نفسه كلمة هللا و" النبت " اإللهً ،فهو ٌستطٌع أن ٌرى فً هللا الشخص الذي
ٌزرع كلمته فً للب بنً البشر والذي ٌؽرس فً األرض "النبت " الذي هو نسله
الحمٌمً.
1.الزرع اإللهً:
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بارن هللا آدم إذ جعله خصباً .وٌستعمل لفظ "زرع! (بالٌونانٌة ) spermaللداللة
على الذرٌة والنسل والنسب وال ِعرق .فمنذ البداٌة نجد أن هنان تضادا ً بٌن زرع
اإلنسان الذي ٌنتمل خبلل األجٌال ،والنسل الذي سٌنتصر على الحٌة (تكوٌن :3
 .)15وسٌتحمك هذا االنتصار بفضل ٌسوع ،الفرع الناشا عن التماء السبللتٌن :ابن
هللا من ناحٌة ،وابن آدم وإبراهٌم وداود من ناحٌة أخرى .فمن جهة ،البركة مكفولة
لنسل نوح (تكوٌن  )9 :9وإبراهٌم (تكوٌن  )7 :12وإسحاق ( )4 :26و ٌعموب
( ،)13 :32بحٌث ٌصٌر كثٌراً ،كثرة تراب األرض ( )16-15: 13والرمل الذي
على شاطا البحر ( ،)17 :22وكنجوم السماء ( .)4 :26 ،5 :15ومن جهة
أخرى ،هً مكفولة أٌضا ً لذرٌة داود الملكٌة ( 2صموبٌل  .)51 :22 ،12 :7وهذا
ما ٌتم.كممتضى عهد مبرم ،ال مع السلؾ المدٌم فمط ولكن أٌضا ً مع "نسله" .وسواء
كان األمر متعلما ً بذرٌة ابراهٌم أو بنسل داود ،فان عدم أمانة الشعب وملوكه تجبر
الرب الذي نزع بركته .فإن شجرة ٌسى ٌجب أن تمطع ،ولكن ٌنبت من أصلها ساق
َ
تكون " زرعا ً ممدساً" (إشعٌا  ،)13 :6إذ إن الرب سوؾ ٌعود بمثابة الزارع
(هوشع  ،25 :2إرمٌا  )27 :31الذي سوؾ ٌعمر مجددا ً ٌهوذا ،هذا الشعب
المجرم (إشعٌا  )4 :1الذي استنزفه العماب .وبلفظ أدق ،سوؾ ٌتر َكز هذا الزرع
فً نبتٌ .صبح اسمه من أسماء المسٌا "هوذا الرجل الذي اسمه النبت  ،إنه ٌنبت
من ذاته" وٌبنً هٌكل الرب ( 1زكرٌا ).13 -12 : 6
2.كلمة هللا:
بتعبٌر مجازي صرٌح ترمز البذرة إلى كلمة هللا .ولد سبك إشعٌا فً رسالة تعزٌة
إلسرابٌل ،وأنبؤ عن لوة كلمة هللا الفعّالة ،بتشبٌهها بالمطر الذي ٌخصب الزرع
(إشعٌا  .)11-10 :55وإذ ٌلمً ٌسوع.بمثل الزارعٌ ،ربط واجب إنتاج الثمر ال
بالحصاد .وإنما بإلماء البذور :وبذلن ٌرجع بنظره إلى بداٌة األزمنة األخٌرة (راجع
سر اللماء
هوشع  )25 :2التً تنشؤ فعبلً فً الولت الذي ٌتكلم فٌه .هذا هو ّ
االسكاتولوجً بٌن الزرع اإللهً وشعب هللا ،فإن وجب أن نكون أرضا ً جٌّدة ،فؤلن
البذرة لد ألمٌت مع كلمة ٌسوع ذاتها ،وهذا ٌحمك أروع النجاح .ومع ذلن ،فبجوار
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النبت الصالح الذي زرعه ابن اإلنسان ،هنان أٌضا ً إلى الزإأن الذي ٌزرعه الشرٌر
(متى  30 24 :13و  .)43 -36هذه الكلمة هً المسٌح شخصٌا ً الذي أراد أن
تعرفت الكنٌسة
ٌموت فً األرض حتى ٌخرج ثمرا ً (ٌوحنا  24 :12و  .)32لمد ّ
ولوت إٌمانها بنظرها مسبما ً إلى المجد
على تارٌخها الخاص خبلل أمثال ٌسوعّ ،
النهابً ،خبلل البداٌة المتواضعة لملكوت السماوات .فحبة الخردل تصبح شجرة
كبٌرة (متى  32 - 31 :13راجع حزلٌال  23 :17دانٌال  .)19-7 :4طبما ً للوعد
المعطى البراهٌم بنسل ال عدد له كنجوم السماء .وأخٌراً ،نرى الكنٌسة ،وهً "
زرع " ٌسوع (رإٌا  ،)17 :12تماوم التنٌن وتنتصر علٌه ،ألن المسٌح ممٌم فٌها
(ٌ 1وحنا ).9:3
زمن
ممدمة
بداٌة الزمن
1.فً البدء:
2.زمن وأزلٌَة:
أ) الزمن:
ب) األزلٌّة:
العهد المدٌم
أوالً :الزمن الكونً
1.مماٌٌس الزمن:
2.تمدٌس الزمن:
ثانٌاً :الزمن التارٌخً
1.الدورات الكونٌّة والزمن التارٌخً:
2.تمدٌس الزمن التارٌخً:
ثالثاً :نهاٌة الزمن
1.البداٌة والنهاٌة:
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تصور العهد المدٌم عن نهاٌة الزمن:
ّ 2.
3.تولٌت النهاٌة:
العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع والزمن
ٌ1.سوع ٌحٌا فً الزمن التارٌخً:
2.زمن ٌسوع هو ملء األزمنة:
ثانٌاً :زمن الكنٌسة
1.امتداد الزمن االسكاتولوجً:
2.معنى زمن الكنٌسة:
3.تمدٌس زمن الكنٌسة:
ثالثاً :منتهى الدهور
1.االسكاتولوجٌة المسٌحٌة:
2.تولٌت زمن النهاٌة:

ممدمة
ٌبدأ و ٌُختم الكتاب الممدّس ،وحً هللا العلً ،بإشارات زمنٌة " :فً البدء ،خلك هللا
السماوات واألرض " (تكوٌن " .)1 :1نعم إنً آ ٍ
ت على عجل " (رإٌا .)20 :22
وهكذا فهو ال ٌمدّم لنا هللا بصورة مجردة ،أي فً جوهره األزلً ،كما نرى ذلن لدى
أفبلطون وأرسطو ،وإنَما ٌمدمه لنا خبلل تد ّخبلته على هذه األرض ،مما ٌجعل من
تارٌخ العالم تارٌخا ً ممدّساً .ولهذا السببٌ ،ستطٌع الوحً اإللهً أن ٌجٌب على
األسبلة الدٌنٌّة التً ٌطرحها الوجدان البشري بخصوص هذا الزمان ،المطبوع
بطابع الصٌرورة ،ما دام ّ
أن هذا الوحً نفسه ٌتسم بالطابع التارٌخً.
بداٌة الزمن
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1.فً البدء:
ٌبدأ كتاب التكوٌن بذكر عمل هللا الخبلق .هذا العمل ٌشكل بداٌة مطلمة ،حتى إنه
التصور
انطبللا ً منه ٌرجع كل لٌاس زمنً ٍ إلى نظام األشٌاء المخلولة .وٌعتبر هذا
ّ
لؤلمور تبدٌبلً كلٌا ً لمفهوم "البدء" ،كما نجده فً الدٌانات الوثنٌة المجاورة .فعلى
سبٌل المثال ،فً لصٌدة الخلك البابلٌة ،نرى اإلله " مردون " ٌضع إطارات الزمن
الكونً والبشري :الكواكب والنجوم ودورات الطبٌعة ،وإذ ذان ٌبدأ الزمن الفلكً
المابل للمٌاس .ولكن ،لبل ذلن ،فً زمن ّأولً ٌع ّد بمثابة المثال النموذجً للزمن
اآلخر ،كان لآللهة تارٌخ هو التارٌخ الممدّس الوحٌد الذي ٌعرفه الفكر البابلً،
والذي ٌرجع إلى عالم األساطٌر .فمن إلهٌن متزاوجٌن " ،أبسو" و"تٌامات "،
خرجت سبلالت متعالبة ،ودار صراع بٌن اآللهة ،أدّى نهابٌا ً إلى ظهور العالم
والبشر .هكذا ٌندمج اآللهة مع الكون كله ،فً أصل واحد ،وكؤنهم لم ٌتحرروا من
سمو هللا بصفة
طابع الزمن إال بصفة جزبٌة .وبعكس ذلن ،لً كتاب التكوٌن ٌتجلى
ّ
مطلمة" :فً البدء ،خلك هللا( " ...تكوٌن ٌ" ،)1 :1وم صنع الرب اإلله األرض
والسماوات " ( .)4 :2لٌس هنان زمن أولً لد ٌدور فٌه تارٌخ إلهًّ ،
ألن صور
الصراع الكونً الرهٌبة ،حٌث ٌواجه هللا لوى الخواء (مزمور :89 ،14 13 :74
 ،)11ال تشٌر إلى تارٌخه تعالى ،بل إلى تارٌخ الكون الذي ٌتولّى هو ترتٌبه .هو
عمل الحلك الذي ٌحدد البداٌة المطلمة لزمننا نحن .وهذا الزمن حسن ،مثل سابر
الخلٌمة ،ولكن كان وجود هللا سابما ً لهذا الزمن .وما سوؾ ٌدور فً الزمن هو تحمٌك
لصده األزلً الذي ٌنظم أوالً ك ّل الخلك من أجل اإلنسان ،ث ّم ٌو ّجه مصٌر اإلنسان
نحو ؼاٌة خفٌّة.
2.زمن وأزل ٌَة:
أ) الزمن:
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هو الزمن ،باعتباره من صنع هللاٌ ،عطً اإلطار للتارٌخ البشري .وهذا واضح منذ
رواٌة الكتاب الممدّس عن الخلك .حما ً ٌمكننا أن نجد فً أٌام الخلٌمة السبعة هدفا ً
تربوٌاً :فً تلمّننا تمدٌم ٌوم السبت " ،ولكنها تكفل أٌضا ً رإٌة دٌنٌة للزمن الذي
ٌكتمل العالم خبلله شٌبا ً فشٌباً .فٌدخل هللا خبلبمه تدرٌجٌا ً فً الزمن .وروٌدا ً روٌداً،
ٌمتلا اإلطار الذي سٌستمبل فً آخر األمر اإلنسان الذي ٌسبػ ظهوره معنى لك ّل ما
سبمه فً الوجود .نرى من ذلن ّ
أن الزمن لٌس شكبلً خاوٌا ً أو مجرد تعالب لحظات
متتالٌة ،بل أنه ممٌاس مدة األرض كما تظهر فً الوالع :أوالً م َدة كونٌةٌ ،ستمطبها
مجًء اإلنسان ،ث ّم مدة تارٌخٌة ٌنظمها تعالب األجٌال وتسٌر فٌها البشرٌة نحو
ؼاٌتها.
ب) األزلٌّة:
ٌبمى هللا متسامٌا ً بالنسبة إلى هذه المدة المزدوجةٌ .حٌا اإلنسان فً الزمن ،وٌحٌا هللا
فً األزل .واللفظة العبرٌّة "عولم" المترجمة بطرق مختلفة (دهر ،أزل ،عالم)...
تشٌر إلى مدّة تفوق المٌاس البشري حٌث ٌحٌا هللا "إلى األبد"" ،فً دهر الدهور".
ولكً ٌوضح لنا الكتاب الممدس طبٌعة هذه المدّة التً ال خبرة لنا بهاٌ ،مابلها
بنمٌضها أي بالطابع المإلت للزمن الكونًّ :
إن ألؾ سنة فً عٌنٌن كٌوم أمس العابر
وكهجعة من اللٌل (مزمور  ،)4 :90وبالزمن البشري" :أٌامً كظ ّل مابل ...وأنت
ٌا ربّ ثابت إلى األبد" (مزمور  .)13 -12 :102وإن تؤ ّمبل من هذا النوع لٌشحذ
االحساس بالتسامً االلهً الذي ٌعبّر عنه بوضوح النصوص الممدسة المتؤخرة.
فٌما كان كتاب "التكوٌن" ٌنظر إلى هللا "فً البدء" فً عمله الخبلّق ،نرى كاتب
"األمثال" ٌتؤمل فٌه لبل وجود الزمن" ،منذ األزل" ،عندما لم ٌكن بالمرب منه إال
"الحكمة" (أمثال  .)24 -22 :8وٌنذهل أٌوب أمام هذه األزلٌة (راجع أٌوب :38
 ،)4وٌعلن صاحب المزامٌر" :من األزل إلى األبد أنت هللا" (مزمور .)2 :90
وهكذا ٌفلح الكتاب الممدّس فً التوفٌك بٌن فكرة التسامً اإللهً وبٌن تؤكٌد تد ّخل
هللا فً التارٌخ ،وٌتجنّب بذلن مؤزلا ً مزدوجاً :من ناحٌة ،تؤلٌه الزمن (اإلله خرونس
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من بٌن آلهة الٌونانٌٌن) ،ومن ناحٌة أخرى ،إنكار ك ّل معنى للزمن إزاء هللا ،على
نحو ما ٌفعل اإلسبلم.
العهد المدٌم
ّ
تنظمه دورات
للزمن وجهان متوازٌان فً االختبار البشري :وجه الزمن الذي
الطبٌعة (الزمن الكونً) ،والزمن الذي ٌجري مع سٌر الحوادث (الزمن التارٌخً).
وٌحكم هللا كلٌهما على السواء ،وٌو ّجههما معا ً نحو ؼاٌة واحدة.
أوالً :الزمن الكونً
1.مماٌٌس الزمن:
عٌّن هللا الخالك بنفسه النظام الدوري الذي تخضع له الطبٌعة :تناوب النهار واللٌل
(تكوٌن ( ،)5 :1وحركات النٌّرات التً تفصل بٌن النهار واللٌل ( ،)14 :1وعودة
الفصول (ّ .)22 :8
إن رجوع هذه الدورات على فترات منتظمة عبلمة للترتٌب
الذي وضعه هللا فً خلمه (راجع سٌراخ  .)43ولد أخذت جمٌع الشعوب هذه
ي
الدورات لاعدة ً لممٌاس الزمن .ومن وجهة النظر هذه ،الٌتمٌّز التموٌم الٌهودي بؤ ّ
ٌخص اتّباع نظام االسبوع الذي ٌختتمه ٌوم السبت .أ ّما عن سابر
ابتكار ،إ ّل فٌما
ّ
مر
األمور األخرى ،فٌموم على ممتبسات عدٌدة ،وٌبدو أنّه لد تؽٌّر كثٌرا ً على ّ
العصور .وفً العهد المدٌمٌ ،تردّد التولٌت بٌن الحساب الشمسً والحساب الممري.
ّ
ولكن الشهر ،من حٌث
إن تمسٌم السنة إلى اثنى عشر شهرا ً ٌطابك الدورة الشمسٌّة.
أسمه وتمسٌمه ،فإنَّه ٌتبع الدورة الممرٌّة ،ألَّنَّه ٌبدأ بظهور الهبلل (سٌراخ -6 :43
 .)8بدأت السنة االسرابٌلٌّة ّأوالً فً الخرٌؾ بشهر تشرٌن (خروج :34 ،6 :23
 ،)22ث ّم فً الربٌع (نٌسان) (خروج  .)2 :12أ ّما السنوات ،فكانت تحسب ّأوالً
طبما ً ألحداث ها ّمة :تولٌة الملن (إشعٌا  ،)1 :6أو حوادث طبٌعٌّة (عاموس .)1 :1
ولم ٌلجؤ الٌهود إلى اختٌار التولٌت بالعصور إالّ فً زمن متطؤخر :عصر اسلولٌٌن
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( 1مكابٌٌّن  .)14 :16 ،1 ،14 ،10 :1وأخٌرا ً فً زمن الرابٌٌنٌ ،ظهر التموٌم
الٌهودي الذي ٌبدأ من خلك العالم.
2.تمدٌس الزمن:
لٌس الزمن الكونً الذي ٌماس فً التموٌم أمرا ً دنٌوٌا ً محضاًّ .
إن ك ّل الدٌانات المدٌمة
تمرر لدورات الطبٌعة معنى ممدّساً ،ألنها ترى أن لدرات
تعطٌه طابعا ً لدسٌاً .فهً ّ
الهٌّة تحكمها وتتجلّى خبللهاٌ .حكم هذا التمدٌس األسطوري لابمة األعٌاد :فهً تتبع
تواتر الفصول واألشهر .ولد ش ّكل هذا التصوٌر لؤلزمنة الممدّسة ،بالنسبة إلى
مستمرة ٌشجبها األنبٌاء (هوشع  .)13 :2ولكن عندما ألصى العهد
اسرابٌل ،تجربة
ّ
المدٌم من تموٌمه الدٌنً ك ّل االشارات إلى األساطٌر الوثنٌّة ،لم ٌستبعد هو أٌضا ً
صفمة المدسٌة الطبٌعٌة فً الدورات الكونٌّة .ولد احتفظ العهد المدٌم باالحتفال برأس
الشهر ( 1صموبٌل  ،5 :20إشعٌا  ،)1:13وبعٌد الفصح فً الربٌع (خروج .)12
واحترام العادات الزراعٌة التً ٌشٌر إلى التموٌم الكنعانً :أعٌاد الفطٌر فً الربٌع،
فً بداٌة حصاد الشعٌر (خروج  ،15 :23راجع تثنٌة  ،)8 :16وتمدّمه البواكٌر
(تثنٌة  ،13 :16والحزمة الولى (الوٌٌن  ،)11 -1 :23ثم عٌد الحصاد الذي ٌس ّمى
باألسابٌع أو العنصرة (خروج  ،22 :34 ،16 :23الوٌٌن  ،)16 :23وعٌد جمع
الؽبلّت فً الخرٌؾ ،بابتهاجاته عند نهاٌة الموسم (خروج  ،16 :23تثنٌة :16
ّ
ولكن الوحً أسبػ شٌبا ً فشٌبا ً على هذه االحتفاالت
 ،13الوٌٌن .)43 -34 :23
محوالً طابعها المدسً ،إذ ٌجعل منها ذكرٌات األعمال هللا
التملٌدٌّة مضمونا ً جدٌداً،
ّ
العظٌمة فً التارٌخٌ :حفظ الفصح والفطٌر ذكرى الخروج من أرض مصر (
خروج  17 :12و ،)27 -26ودخول أرض كنعان (ٌشوع  ،)12 -10 :5وتحفظ
العنصرة ذكرى العهد فً سٌناء ،وٌحفظ عٌد المظا ّل ذكرى االلامة فً الصحراء
(الوٌٌن  .)43 :23ثم جاءت أعٌاد جدٌدة لتذ ّكر بؤحداث أخرى من التارٌخ الممدّس
(مثبلً عٌد التجدٌد 1 :مكابٌٌّن  .)59 -36 :4وبعد الدورة السنوٌّة ،نجد مكانا ً
لدورات أخرى أكثر امتداداً :تمدٌم األعشار كل ثبلث سنٌن (تثنٌة ،)29 -28 :14
السنة السبتٌة وسنة الٌوبٌل (الوٌٌن  .)25ومن عٌد إلى آخر ،تجري دورة األسابٌع
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المنتظمة .وأخٌراً ،تؤخذ الدورة الٌومٌة نفسها طابعا ً لدسٌا ً حٌث تفرض كتب
الطموس ساعات معٌّنة اللامة الذبابح والمرابٌن والصلوات ( 2ملون ،15 :16
حزلٌال  ،14 -13 :46عدد  .)8 -3 :28وهكذا تنحصر كل حٌاة االنسان
بمجموعة طموس تمدّسها .وٌعطً الٌهود التموٌم الممدّس أهمٌة كبرى لدرجة أنهم
اعبروا أنطٌوخوس أبٌفانٌوس مماوما ً هلل نفسه ،عندما حاول النٌل منه (دانٌال :7
الممرر
 1 ،25مكابٌٌّن  39 :1و 43و ،)55عندما شاء أن ٌستٌدل بتمدٌس الزمن
ّ
فً الوحً تمدٌسا ً ذا طابع وثنً.
ثانٌاً :الزمن التارٌخً
1.الدورات الكونٌّة والزمن التارٌخً:
ٌخضع الزمن الكونً للنظام الدوري .ولد تؤثر الفكر الشرلً والٌونانً بتداخل
الحٌاة البشرٌّة فً دورات الكون هذه ،إلى ح ّد أنه جعل من العودة األزلٌة لؤلشٌاء
لانونا ً أساسٌّا للزمن .ودون أن ٌذهب كتاب الجامعة إلى اعتماد هذه النتٌجة على
المستوى الكٌانً ،فمد تؤثَّر تؤثُّرا ً بالؽا ً بهذا األمر عٌنهّ .
إن الحٌاة البشرٌة تسٌطر
علٌها أزمنة حتمٌّة ،إذ "للوالدة زمنها وللموت زمنه" (جامعة  ،)8 -1 :3وتكرار
مستمر لنفس األحداث "ما كان فهو الذي سٌكون ،وما صنع فهو الذي سٌصنع" (:1
ّ
 .)15 :3 ،9وهكذا ترتسم حدود الجهد البشري بل ٌصبح أٌضا ً من العسٌر ادران
عمل العناٌة اإللهٌّة ،خبلل عودة األشٌاء األزلٌة .ولكن تش ّكل هذه النظرة التشاإمٌّة
تصوره للتارٌخ .الٌخضع
االستثناء ،ألن للكتاب الممدّس مفهوم آخر للزمنٌ ،طابك
ّ
التارٌخ لمانون العودة األزلٌة ،بل ٌوجهه ،أساساً ،تدبٌر الهً ٌنتشر تدرٌجٌاً ،خبلله
تتكرر بل ترسب فً ذاكرة
وفٌه ٌتجلّى .فٌتش ّكل التارٌخ بؤحداث ذات طابع فرٌد ال
ّ
الناس .وإذ اإلنسانٌّة روٌدا ً روٌدا ً باختباراتها المتعددة ،تصبح لادرة على االرتماء.
ٌختلؾ عندبذ الزمن التارٌخً فً نوعٌّته عن الزمن الكونً الذي ٌجارٌه ،مع
صة المرتبطة بالحٌاة
تحوٌله على صورة اإلنسان .لهذا الزمن التارٌخً مماٌٌسه الخا ّ
فٌإرخ
ٌتصوره األسرة:
البشرٌّة .ففً البدء ،كتن مفهوم الزمن مرتبطا ً فً اسرابٌل
َّ
ّ
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باألجٌال (ولفظ تولٌدوت العبري ٌشٌر بالفعل إلى التارٌخ (تكوٌن 1 :5 ،4 :2
الخ) .وابتداء من زمن الملون ،أخذ الحساب ٌجري بموجب سنة تولٌّهم الملن .ولم
متؤخر ،وخبلل هذه التمدٌرات
ٌعرؾ الحساب بموجب العصور إالّ فً عهد
ّ
مرة نزعة إلى استعمال األرلام .ولكن ،لعدم وجود
التارٌخٌّة ،أخذت تظهر أكثر من ّ
مماٌٌس موثوق بها ،التنطبك األعداد المذكورة مع متطلبات التارٌخ الحدٌث .فبعض
األعداد تمرٌبٌّة أو إجمالٌّة (مثبلً األربعمابة سنة ،الوارد ذكرها فً تكوٌن :15
 .)13وهنان أخرى لٌس لها إالّ لٌمة رمزٌّة (كعدد  365سنة فً حٌاة أخنوخ،
تكوٌن  .)23 :5ولنّها تبٌّن مع ذلن مدى اهتمام الكتبة الملهمٌن بإظهار تد ّخل هللا فً
الزمن.
2.تمدٌس الزمن التارٌخً:
ً ،إالّ بمدر ما ٌجدّد حادث
فً الدٌانات الوثنٌّة ،لٌس للزمن التارٌخً طابع لدس ّ
خاص بتارٌخ اآللهة السابك للخلك ،مثلما تفعل دورات الطبٌعة .فنحن هنا بصدد
ّ
لدسٌّة أسطورٌة .وفً هذا الشؤنٌ ،ؤتً وحً الكتاب الممدّس بتجدٌد جذري .ففٌه
ٌتجلّى هللا بواسطة التارٌخ الممدّس ،وهو الذي ٌحٌن احداثه .لذلن ٌتخذ الزمن الذي
األولً الذي ت ّم فٌه خلك العالم
تجري فٌه األحداث لٌمة ممدّسة :ال ألنه ٌعٌد الزمن ّ
بطرٌمة نهابٌة ،ولكن ألنّه ٌؤتً بجدٌد ،معتعالب مراحل تدبٌر هللا فٌه ،تحمل كل
الخاص .وما ٌعطً معنى لك ّل هذه اللحظات فً الزمن ،لٌس على ك ّل
منها معناها
ّ
حان تشابن العوامل التارٌخٌة التً تتبللى فٌها والتً ال ٌعٌرها الكتاب الممدس
اهتماما ً كبٌراً ،وإنما هو الممصد االلهً وحده الذي ٌو ّجهها نحو ؼاٌة سرٌّة ،حٌث
سوؾ ٌبلػ الزمن ،فً الولت نفسه ،نهاٌته وملبه.
ثالثاً :نهاٌة الزمن
1.البداٌة والنهاٌة:
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الذي ٌشمل كل مصٌر شعب هللا ٌمت ّد بٌن أجلٌن متبلزمٌن :بداٌة
إن التارٌخ الممدس
َ
ونهاٌة .فالفكر المدٌم عدما تمثل الكمال البشري ،وضعه بصنعة عامة فً بدء العالم،
كما فً عصر ذهبً " أعمبه تدهور تدرٌجً بمرور الزمن .ولد تطلع هذا الفكر
أحٌانا ً إلى إحٌاء هذا العصر الذهبً مع رجوع السنة الكبرى التً ٌذكرها الشاعر
فرجٌل .والً ال تزل تنم عن مفهوم دوري للزمن .وٌجعل الكتاب الممدس بدوره فً
أصول اإلنسانٌة كماالً أولٌا ً (تكوٌن  .)2ولكن بالنسبة إلٌه ال ٌرجع أبدا ً فمدان هذه
الحالة األولٌة إلى حركة طبٌعٌة لتطور كونً ولكنه ٌرجع كل الدرامة إلى خطٌبة
اإلنسان .منذ ذان الحٌن .تتخلل التارٌخٍ حركتان متضادتان :فمن جهة .نبلحظ فٌه
تصاعدا ً تدرٌجٌا ً للشر وانحطاطا ً روحٌاً .مما ٌدعو حتما ً إلى دٌنونة هللا .هكذا كان
الحال فٌما لبل التارٌخ .منذ البداٌة حنى الطوفان الذي ٌعتبر مثاالً لكل دٌنونة آتٌة.
مما ٌتٌح للكتب الرإٌوٌة أن تم َد إلى الحاضر والمستمبل هذا التؤوٌل التشاإمً للزمن
(دانٌال  .)7 :2ولكن ،من جهة أخرى نبلحظ أٌضا ً صٌرا ً حثٌثا ً نحو الخٌر ٌمهد ال
محالة لخبلص البشر ،وهكذا كان األمر فً الماضً ،فٌما لبل التارٌخ ،عندما اختار
هللا نوحا ً لٌخلّصه وٌبت عهدا ً معه .وهذا ما سٌت ّم أخٌرا ً عندما ٌعود ا الكمال األصلً
على األرض فً نهاٌة التارٌخ الممدس .وذلن بالتؤكٌد لٌس مجرد رجوع تلمابً إلى
األصول ،ولكن بعمل سام من فً هللا الذي ٌتولّى فً الولت نفسه دٌنونة العالم
الخاطا وخبلص األبرار فحتى ٌخلص األنبٌاء بنً إسرابٌل من إؼراء الوثنٌة
ونظرتها إلى التارٌخ البشري ،سوؾ ٌلحون على نهاٌة الزمن وما ٌتطلّبه من
استعدادات أدبٌّة.
تصور العهد المدٌم عن نهاٌة الزمن:
ّ 2.
ٌش ّكل ٌوم الربّ أول تعبٌر صرٌح خاص بآخر األزمنة (عاموس  ،18 :5إشعٌا
مستمر ،معلَك فوق العالم الخاطا .ومع ذلن
2:2ا)ٌ ،ظهر أوالً كتهدٌد وشٌن
ّ
فتولٌته محدود ،إال أنه ٌظل محفوظا ً ضمن أسرار هللا .وٌكتفً األنبٌاء لتعٌٌنه بعبارة
"آخر األٌام! (إشعٌا  ،)2 :2أو ٌمابلون بٌن "الزمان األول" أي الماضً ،و"الزمان
األخٌر" الذي سوؾ ٌكون نمٌضا ً له (إشعٌا  .)1:9سوؾ تنتهً الحمبة الحالٌة .فترة
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العالم الخاطا ،بحدوث دٌنونة نهابٌة .فٌبدأ حٌنذان عهد جدٌد ،تمدم لنا عنه
النصوص أوصافا ً خبلبة :عهد عدل وسعادة ٌدخل ثانٌة على األرض كمال
الفردوس( 8 -هوشع ،22 -20 :2إشعٌا .)9 -1 :11لن ٌكون هنان سبٌل إلى
لٌاس مشترن بٌن المستمبل والزمن الحاضر .على أن األنبٌاء .فً البداٌة ،لم ٌمٌموا
فصبلً جذرٌا ً بٌن االثنٌن :-فاألزمنة الجدٌدة ،ذات المدة ؼٌر المحدودة (إشعٌا )6 :9
تتوج التارٌخ  ،دون االرتفاع عن ذات مستواه .وبعد السبً ٌتوضح الفرق
سوؾ َ
تدرٌجٌا ً بٌن الدهر أو ( العالم ) الحاضر وبٌن " الدهر اآلتً "  :سوؾ ٌفتتح هذا
األخٌر بخلك سماوات جدٌدة ز" أرض جدٌدة " ( إشعٌا  ، ) 17 : 65وبعبارة
أخرى سوؾ ٌموم الدهر اآلتً على مستوى جدٌد تماما ً  ،مستوى األسرار اإللهٌة
التً تتمٌز الكتب الرإٌوٌة بمحاولة كشفها.
3.تولٌت النهاٌة:
تتطلع الرإى بلهفة نحو هذا األجل (دانٌال  " .)2 :9 -1ولت االنمضاء " (:11
 ،)40الذي ٌترجاه الٌهود وٌنتظرونه بفارغ الصبر .وتتولع الرإى دابما ً هذا اآلجل
فً مستمبل لرٌبٌ ،عمب ،بدون تمهٌد ،الوالع الذي ٌعٌشونه .ولكن " األزمنة
واآلونة " التً حددها هللا ال تزال سره الخاص (راجع أعمال  .)7 :1واألعداد التً
ٌعرضها األنبٌاء فً هذا الصدد ،تعتبر .بمثابة رموز ،منها السبعون سنة التً
ٌذكرها إرمٌا (إرمٌا  ،)10 :29والسبعون أسبوعا ً من السنوات التً ٌذكرها دانٌال
(دانٌال  ،)9وهى حمبات ترتبط معناها بمعنى السنة السبتٌة وسنة الٌوبٌل (راجع
إشعٌا  ،2 :61الوٌٌن  .)10 :25وهكذا ٌتمٌز إعبلن الكتاب الممدس عن األزمنة
األخٌرة تمٌٌزا ً تاما ً عن االجتهادات الفكرٌة االسكاتولوجٌة التً تنشؤ دوما ً على أثر
الحمبات المضطربة .ال ٌحدد العهد المدٌم بطرٌمة حسابٌة التارٌخ الذي سوؾ ٌولد
فٌه ٌسوع المسٌح أو مٌعاد نهاٌة العالم .ما ٌهمه باألحرى هو إعطاء رإٌة عمٌمة
للزمن فً جملته -من حٌث الماضً والحاضر والمستمبل -تكشؾ عن اتجاهه
السري ،وتبٌن معناه الخاص .فلن ٌحصل منها اإلنسان على معرفة ترضً فضوله
الملك ،بل على إدران المتطلبات الروحٌة التً ٌمتضٌها عمره.
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العهد الجدٌد
أوالًٌ :سوع والزمن
ٌ1.سوع ٌحٌا فً الزمن التارٌخً:
مع ظهور ٌسوع ،حلّت النهاٌة التً كانت تتّجه نحوها األزمنة التمهٌدٌةٌ .ندرج هذا
العمل اإللهً األخٌر فً مدة تارٌخٌة معٌّنة بكل دلة .ولد ٌسوع " على عهد الملن
هٌرودس " (متى  :2ا) .و بدأت كرازة ٌوحنا "فً السنة الخامسة عشر من ملن
المٌصر طٌبارٌوس ( لولا  ،)1 :3و" شهد (ٌسوع) أحسن شهادة بمحضر من
بٌبلطس البنطً " ( 1تٌموتاوس  .)13 :6وحٌث إن هذا االعتراؾ ٌشكل أخطر
مرة واحدة " (رومة  ،10 :6عبرانٌٌن :9
حدث فً التارٌخ الممدس ولد تحمك " ّ
ّ ،)12
فان ك ّل إلرارات اإلٌمان المسٌحٌة تذكر تولٌته خبلل الزمن البشري .ولد لبل
ٌمر بالفترات الطبٌعٌة التً ٌستدعٌها كل نضج
ٌسوع أثناء حٌاته على األرض ،أن ّ
إنسانً (لولا  40 :2و  .)52فلمد شاركنا تماما ً فً اختبارنا للزمن إال ّ
أن وعٌه
النبوي ٌجعله ٌسود سٌر األحداث ،إلى حد أنه كان ٌحٌا وعٌناه شاخصتان أو الموت
الذي "ال بد" أن ٌنتهً إلٌه ،لٌموم بعده من بٌن األموات (مرلس ،31 :9 ،31 :8
 .)//34 -33 :10هذه هً ساعته (ٌوحنا  :17ا) التً منعته الطاعة لآلب أن
ٌَست َ ِبمَها (ٌوحنّا ).4 :2
2.زمن ٌسوع هو ملء األزمنة:
إنه ألمر جوهري أن نفهم معنى زمن ٌسوع .فمنذ بدابة كرازته ،لد أعلن هذا المعنى
بوضوح " :تم الزمان والترب ملكوت هللا "(مرلس  ،15 :1راجع لولا  :4ا ..)2
ّ
ٌحث ٌسوع سامعٌه على إدران عبلمات الزمن الذي
ولذلن ،فطوال رسالته،
ٌجٌبون فٌه (متّى  :16ا  ..)3وأخٌراً ،سٌبكً على أورشلٌم ألنها لم تعرؾ زمن
افتمادها من لدن هللا (لولا  .)44 :19لذا ّ
فإن ٌسوع ٌتوج انتظار الٌهود ،به لد "تم
الزمان" (ؼبلطٌة  ،4 :4أفسس  .)10 :1ولد أدخل فً تارٌخ إسرابٌل هذا العنصر
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بر هللا بمعزل
النهابً الذي ستبرزه بكل وضوح بشارة اإلنجٌل" .أ ّما اآلن ،فمد ظهر ّ
عن الشرٌعة ،تشهد له الشرٌعة واألنبٌاء" (رومة  .)21 :3فخبلل تحمٌك تدبٌر هللا،
ولع حدث ٌمسم تارٌخ البشر بلفظتً " لبل " و" بعد " :و" اذكروا أنكم كنتم ٌومب ٍذ
من دون المسٌح ...ؼرباء عن عهود الموعد" (أفسس " ،)12 :2فها هوذا الٌوم لد
صالحكم فً جسده البشري" (كولسً  .)22 :1ال ٌتوسط إذا ً زمن المسٌح المدة
األرضٌة فحسب ،ولكنه ،إذ ٌمود الزمن نحو تمامهٌ ،سود علٌه بكل أبعاده.
ثانٌاً :زمن الكنٌسة
1.امتداد الزمن االسكاتولوجً:
كان العهد المدٌم ٌنظر إلى نهاٌة الزمن فً صورة إجمالٌة ،بمعنى أن تدبٌر هللا
سوؾ ٌبلػ إلى ؼاٌته ،عندما ٌمٌم على األرض فً الولت نفسه الدٌنونة والخبلص.
ولد أدخل العهد الجدٌد عناصر متشعبة داخل هذه النهاٌة .مع المسٌح ،لد تحمك
حدث الزمن الحاسم "إال أنه لم ٌؤت بعد بكل ثماره .فبمجٌبه ،بدأت فمط األزمنة
األخٌرة ،ولكن انطبللا ً من المٌامة ،سوؾ تمتد بطرٌمة لم ٌعلن عنها األنبٌاء والرإى
نستشؾ خبلل أمثاله سٌر الملكوت نحو
بوضوح .ولد أتاح لنا السٌّد المسٌح أن
ّ
اكتمال آ ٍ
ت مستمببلًٌ ،متضً لبلوؼه مدة من الزمن (متى  ،30 :13مرلس -26 :4
  .)29و بعد المٌامةٌ ،كلؾ ٌسوع رسله بمهمة تفترض هً أٌضا ًامتداد الفترةاالسكاتولوجٌة (متى  ،20 -19 :28أعمال ا . ) 8 - 6 :أخٌراًٌُ ،مٌز حادث
الصعود بوضوح بٌن الزمن الذي فٌه ٌجلس ٌسوع عن "ٌمٌن هللا " وبٌن الزمن
الذي فٌه ٌعود فً مجده ،إلتمام تحمٌك المواعٌد النبوٌة (أعمال ا .)11 :وٌح ّل ،بٌن
االثنٌن ،زمن أوسطٌ ،ختلؾ نوعٌّا ً سواء عن " زمن الجاهلٌة! الذي كان الوثنٌّون
ؼارلٌن فٌه (أعمال  ،)30 :17أم عن زمن التؤدٌب الذي كان ٌعٌش فً ظله حتى
ذلن الولت الشعب اإلسرابٌلً (ؼبلطٌة  :4 ،25 -23 :3ا .)3 -وهذا الزمن هو
زمن الكنٌسة.
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2.معنى زمن الكنٌسة:
ٌتمتع زمن الكنٌسة بؤكبر االمتٌازات .فهو زمن الروح (ٌوحنا  ،15 -5 :16رومة
 ،)17 -15 :8الزمن الذي نبلػ فٌه البشارة إلى جمٌع الناسٌ ،هودا ً كانوا أم وثنٌٌن،
حتى ٌمكنهم أن ٌنعموا بالخبلص .وهذا الزمن ٌحمل طابعا ً عجٌبا ً حماً .فمن جهة،
فهو ٌنتمً إلى نظام األمر النهابً الذي أنبؤت عنه الكتب الممدسة .فبالنسبة إلٌنا نحن
الذٌن دخلنا بالعماد فً هذا الزمن ،لد بلؽنا "منتهى األزمنة" ( 1كورنتس :10
 .)11ولكن من جهة أخرى ،فهو ٌتواجد مع "هذا الدهر" (تٌطس  )12 :2الذي الب ّد
له من الزوال ،كما سوؾ تزول صورة هذا العالم ( 1كورنتس .)31 -29 :7
وبالنسبة إلى كل انسانٌ ،ش ّكل االهتداء إلى انجٌل ٌسوع المسٌح تؽٌٌرا ً من عصر
إلى عصر ،فهو عبور من "العالم الخاضر" إلى "العالم اآلتً" ،من الزمن المدٌم
الذي ٌسارع نحو انهٌاره إلى الزمن الجدٌد الذي ٌسٌر نحو تمام ازدهاره .وتؤتً
أهمٌّة زمن الكنٌسة من أنّه ٌمكننا من هذا االعبور .هو "الولتالمرتضىٌ" ،وم
الخبلص" الذي وضعه هللا منذ اآلن فً متناول الجمٌع ( 2كورنتس  .)2 -1 :6هو
الٌوم الذي ٌدعو هللا فٌه كل انسان إلى االهتداء ،والذي ٌجدر بنا أن نصؽً فٌه إلى
الصوت اإللهً (عبرانٌٌن  7 :3إلى  .)11 :4ومثلما كان فً العهد المدٌم،
ٌسٌرتدبٌر هللا طبما ً لمماصد هللا السرٌّة ،هكذا ٌخضع زمن الكنٌسة هو أٌضا ً إلى
نستشؾ تدبٌره من خبلل بعض النصوص الكتابٌة .سوؾ ٌكون أوالً
مخطط ما
ّ
"عهد الوثنٌٌّن" الذي ٌحتوي على اعتبارٌن :من جهة" ،تداس أورشلٌم (رمز
اسرابٌل المدٌم كلّه) تحت ألدام الوثنٌٌّن" (لولا  ،)24 :21ومن جهة أخرى ،سوؾ
ٌهتدي هإالء الوثنٌّون أنفسهم تدرٌجٌا ً إلى االنجٌل (رومة  .)25 :11ثم ٌؤتً زمن
اسرابٌل :وحٌنذان بدورهٌ" ،نال الخبلص اسرابٌل بؤجمعه" (رومة .)26 :11
سر الزمن ،فً تداوله،شامبلً تارٌخ
وعند ذلن سوؾ تكون النهاٌة .هكذا سٌكون ّ
البشرٌّة بؤسره .وٌسود ٌسوع على التارٌخ ،ولذا هو الوحٌد المادر على أن ٌفتح
الكتاب المختوم بسبعة خواتم ،التوب فٌه ألدار العالم (رإٌا ).5
3.تمدٌس زمن الكنٌسة:
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لمجرد انتمابه إلى "العالم
ٌحمل زمن الكنٌسة فً ح ّد ذاته طابعا ً لدسٌاً ،وذلن
ّ
اآلتً" .ولكنّنا نعلم أٌضا ً أنه ،لكً ٌمدس البشر الزمن فعلٌّاًٌ ،نبؽً أن ٌظروا ذن
بعبلمات منظورة ،مثل "االزمنة الممدسة" و"األعٌاد الدٌنٌة" التً ٌتّفك عودتها مع
دورة الزمن الكونً المنتظمة .وكان العهد المدٌم من لبل لد وجد متبعا ً جدٌدا ً لمدسٌّة
هذه العبلمات ،فً أحٌاء ذكرى األحداث الكبرى فً التارٌخ الممدّس .ومنذ مجًء
المسٌح على االرض ،لم ٌعد لهذه األحداث إالّلٌمة الرمزّ ،
ألن حادث الخبلص لد
اندرج فً الزمن التارٌخً .فهذا هو الحادث الفرٌد الذي تجدده الكنٌسة فً دورات
تموٌمها الطمسً من أجل تمدٌس الزمن البشري .فكل ٌوم أحد وهو ٌوم الرب (رإٌا
 ،10 :1اعمال  1 ،7 :20كورنتس ٌ )2 :16صبح فً اطار االسبوع احتفاالً
بمٌامة ٌسوع .وٌؤخذ االحتفالطابعا ً أكثر جدالً عندما ٌح ّل سنوٌا ً ٌوم الفصح وهو العٌد
األسمى (1كورنتس  )8 :5الذي ٌعٌد ذكرى موت الربّ ولٌامته (راجع .)7 :5
األولٌة للدورات الطمسٌّة المسٌجٌّة التً
فهكذا نجد فً العهد الجدٌد الخطوط العا ّمة ّ
بسر
سوؾ تنمو وتتّسع فً الكنٌسة .وبهذه الطرٌمة ،سو ترتبط ك ّل الحٌاة البشرٌة ّ
الخبلص الذي تحمك فً التارٌخ ،هذا هو الزمن الحمٌمً المثالً الذي ٌح ّل أخٌرا ً
األولً" ،المذكور فً األساطٌر الوثنٌّة.
محل " الزمن ّ
ثالثاً :منتهى الدهور
1.االسكاتولوجٌة المسٌحٌة:
ول ّكن زمن الكنٌسة ال ٌكتفً بذاته .فإن كان داخبلً منذ اآلن بالنسبة إلى العهد المدٌم،
فً حمبة من حمبات "االزمنة االخٌرة" ،إالّ أنه مع ذلنٌ ،نزع نحو كمال ٌمبل،
وٌتطلّع نحو أجل ،هو ٌوم الربّ  .فاآلن ،ولد لبل البشر الروح ،تنتظر الخلٌمة
بؤسرها ،بفارغ الصبر ،تجلًّ أبناء هللا النهابً وافتداء اجسادهم (رومة -18 :8
 .)24حٌنذانٌ ،كتمل عمل المسٌح الذي هو األلؾ والٌاء وهو "الكابن والذي كان
والذي سٌؤتً" (رإٌا  .)8 :1وفً ذلن الٌومٌ ،نتهً معا ً ك ّل من الدهر الحاضر
األول بسموطه فً كارثة نهابٌّة ،عندما ٌرٌك المبلن السابع كوبه
وزمن الكنٌسةّ .
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وٌدوي صوت ٌمول" :لضً األمر" ( .)17 :16والثانً ببلوؼه إلى تجدٌده التا ّم،
ّ
عندما تظهر السماوات الجدٌدة واألرض الجدٌدة (.))1 :21وهنان لن ٌكون شمس
وال لمر لتعٌٌن الزمن ،مثلما كانت الحال فً العالم المدٌم (ّ ،)23 :21
ألن البشر
ٌكونون لد دخلوا فً عالم هللا األزلً.
2.تولٌت زمن النهاٌة:
سر ال
لم ٌكشؾ ٌسوع عن الٌوم الذي ٌتم فٌه منتهى الدهور ،أي نهاٌة العالم .فهذا ّ
ٌعرفه إالّ اآلب (مرلس  .)//32 :13ولٌس للبشر أن ٌعرفوا "األزمنة واآلونة التً
ولتّها اآلب بذات سلطانه" (أعمال  .)1:7ولد عاشت الكنٌسة األولى ،وهً ترجو
بحرارة مجًء الرب الثانً ،متولعة دوما ً حدوثه الوشٌن " :إن الزمان ٌتماصر" (1
كورنتس  ،)29 :7و" إن الخبلص اآلن ألرب إلٌنا منه ٌوم آمنا .لد تناهى اللٌل
والترب النهار " (رومة  .)12 -11 :13وكان هذا الشعور لوٌا ً إلى ح َد أن بولس،
رؼم استعماله مثل هذا األسلوب ،لد اضطر أن ٌحذر أهل تسالونٌكً من كل محاولة
تحدٌد بدلة للٌوم الممدّر ( 2تسالونٌكً  :2ا .)3 -فروٌدا ً روٌداً ،بمرور الزمن،
أدرن الناس من خبلل خبرتهم امتداد "األزمنة األخٌرة" .ولكن ظلّت فكرة مجًء
الرب المرٌب عنصرا ً أن أساسٌّا ً فً ممومات الرجاء :سٌؤتً ابن اإلنسان كاللص
لٌبلً (متى  1 ،43 :24تسالونٌكً  ،2 :5رإٌا  .)3 :3إن زمن الكنٌسة الذي نعٌشه
اآلن ٌتمٌز هو ذاته بعبلمات تنبا بنهاٌته ( 2تسا لونٌكً  ،12 -3 :2رإٌا  6إلى
 .)19فهكذا ٌكمل العهد الجدٌد النظرة النبوٌّة للتارٌخ البشري التً سبك أن رسم
األولٌة.
العهد المدٌم خطوطها ّ

زنى
1.الزواج والزنى:
إن الزنى ،ولد ُح ِ ّرم تحرٌما ً باتا ً (خروج  ،14 : 20تثنٌة  ،18 :5إرمٌا ،9 :7
مبلخً  ،)5 :3له فً الشرٌعة تعرٌؾ حمري :إنه الفعل الذي ٌنهن حرمة تابعٌة
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إمرأة لرجلها أو خطٌبها (الوٌٌن  ،10 :20تثنٌة  .) 24 - 22 :22إن المرأة تبدو
خاص بالرجل (خروجٍ  ) 17 :20أكثر مما نبدو كشخص فتكون هً وهو
كشً ًء
ٍ
واحدا ً فً أمانة متبادلة (تكوٌن  .)24 23 :2على أن هبوط المرأة إلى هذا المستوى
ارتبط بظهور تعدد الزوجات ،الذي ٌُعزى إلى أحد أحفاد لاٌٌن ،الذي كان ٌتمٌز
بعنفه " (تكوٌن  .)19 :4إن تعدُّد الزوجات ٌجري التؽاضً عنه لحمبة طوٌلة من
الزمن (تثنٌة  ،15 :21راجع و  ،17 :17الوٌٌن  .)18 :18ؼٌر أن الحكماء،
الذٌن ٌبٌنون جسامة زنى الزوجٌن (أمثال  ،29 -24 :6سٌراخ ،)26 -22 :23
ٌدعون الرجل إلى أن ٌحتفظ بحبه المرأة حداثته (أمثال  ،19 -15 :5مبلخً :2
 )15-14وفضبلً عن ذلنٌ ،دٌنون التردُّد على المومسات ،وإن لم ٌجعلوا من
الرجل .زانٌا ً (أمثال  ،27 :23سٌراخ  3 :9و َّ .)6
لكن ٌسوع ،الذي برحمته
ٌخلّص المرأة الزانٌة بع إدانته لخطٌبتها (ٌوحنا  :8اٌ ،)11 -كشؾ عن كل أبعاد
األمانة الزوجٌة (متى  28 -27 :5و :)//9 :19 ،32- 31فهً تُلزم الرجل
إلزامها للمرأة (مرلس  ،)11 :10ثم هً تربط الزوجٌن برباط ؼٌر لابل لبلنفصام
(متى  )6 :19ومن الباطن (متى  ،)28 :5فٌزنً من ٌتزوج ثانٌة عمب طبلق،
وٌزنً بالملب من ٌشتهً اإللتران بؽٌر لرٌنته .وتجنبا ً لهذه الخطٌبة التً تحرم
دخول الملكوت ( 1كورنتس ٌ ،)9 :6نبه بولس إلى أنه ٌجب أن نبحث فً الحب
عن منبع األمانة (رومة  .-913ا) .وبذلن سنُجنّب لداسة الزواج التدنٌس (عبرانٌٌن
 .2.)4 :13عهد وزنى:إن العهد الذي ٌنبؽً أن ٌجمع بٌن اإلنسان وهللا برباط حب
أمٌنٌُ ،مدمه األنبٌاء تحت رمز زواج ؼٌر لابل للفسخ (هوشع  ،22- 21 :2إشعٌا
( )65 :54راجع عرٌس) .وعلٌه فإن خٌانة الشعب توهم أنها بمثابة زنى وفجور
(هوشع  ،)4 :2ألن الشعب ٌستسلم لعبادة األصنام ،كما تستسلم المرأة الفاجرة
لع ّ
شالها ،لمصلحة تعود عٌنها (هوشع  ،10 :4 ،7 :2إرمٌا ،27 :13 ،7 :5
حزلٌال  ، 45 43 :23إشعٌا  .)3 :57وٌعود ٌسوع فٌستخدم التشبٌه نفسه ،فً
شجبه لملة اإلٌمان .إنه ٌدعو " جٌبلً فاسما ً " الموم عدٌمً اإلٌمان الذٌن ٌطالبون
بآٌات ،وؼٌر األمناء الذٌن ٌستحون به وبإنجٌله (متى  ،4 :1 6 ،39 :1 2مرلس
 .)38 :8والمدٌس ٌعموب بدوره ٌصؾ بالفجور كل مساومة بٌن حب هللا وحب
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العالم (ٌعموب  .)4 :4ومن خبلل هذه اإلدانات ٌسلّط الضوء على األمانة المطلمة،
التً هً فً الولت نفسه ثمرة الحب وشرطه الحتمً.

زواج
العهد المدٌم
أوالً :الزواج فً تدبٌر الخالك
ثانٌاً :الزواج فً شعب هللا
1.الحب الزوجً واإلكراه االجتماعً:
2.تعدّد الزوجات والزوجة الواحدة:
3.ثبات الزواج وأمانة الزوجٌن:
4.المطلب الدٌنً فً الزواج:
العهد الجدٌد
أوالً :المسٌح والزواج
1.الشرٌعة الجدٌدة:
2.سر الزواج:
ثانٌاً :الزواج والبتولٌة
العهد المدٌم
أوالً :الزواج فً تدبٌر الخالك
تنتهً رواٌتا الخلك بمشهد ٌموم علٌه نظام الزواج .لً الرواٌة الٌَهودٌِة (تكوٌن ،)2
ٌظهر المصد اإللهً صراحة فً هذه األلفاظ " :ال ٌحسن أن ٌكون اإلنسان وحده،
فؤصنع له عونا ً بإزابه " ( .)18 :2فبل ٌستطٌع اإلنسان ،وهو ٌفوق كل الحٌوانات
( 9 :2ا ،)20 -أن ٌجد هذا العون إال فً تلن التً هً "لحم من لحمه وعظم من
عظامه " ( )23 - 21 :2لذا فإنه ،وهو ٌترن أباه وأمه ٌلتصك بها بالحب،
ٌصٌران " :جسدا ً واحدا ً " ( .)24 :2على هذا النحو ٌجد الجنس  ،معناه بالتعبٌر فً
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الجسد عن الوحدة بٌن كابنٌن ٌدعوهما هللا للتعاون معا ً فً حب متبادل .على أن
الجنس بعد أن كان فً كٌانه األصلً ( )25 :2خالصا ً من كل شعور بالخجل،
سٌصٌر عرضة لبلضطراب نتٌجة للخطٌبة ( ،)7 :3وحٌاة الزوجٌن البشرٌٌن
سٌتربص بها ،من اآلن فصاعداً ،األلم وؼواٌات الشهوة ،والسٌطرة ( .)16 :3إال
أنه بالرؼم من ذلن فبالنسبة إلى "أم األحٌاء" ( )20 :3ستبمى الخصوبة خٌرا ً إلهٌا ً
ثابتا ً ( 1 :4و  .)26 -25وأما الرواٌة الكهنوتٌة (تكوٌن  )1فتحمل الملٌل من
عناصر الدرامة .فاإلنسان ،الذي خلك على صورة هللا ،لٌتسلط على األرض
وٌُعمرها ،ما هو فً الوالع ،إال الزوجان معا ً ( .)27 -26 :1وتبدو الخصوبة هنا
وكؤنها الؽاٌة بالذات بالنسبة إلى الجنس ،الذي هو شًء ممتاز أسوة بالخلٌمة كلها
( :1ا  .)3على هذا النحو ٌظهر الهدؾ اإللهً من تؤسٌس الزواج ،لبل أن تفسد
الخطٌبة الجنس البشري.
ثانٌاً :الزواج فً شعب هللا
عندما شرع هللا فً تربٌة شعبه بإعطابه الشرٌعة" ،لم ٌكن الزواج على مستوى ذلن
الكمال الذي كان علٌه لً البداٌة .ولذا فإن الشرٌعة من الناحٌة العملٌة ،توابم
مواءمة جزبٌة بٌن متطلباتها وبٌن "لسوة الملوب " (متى  .)8019فتع ّد الخصوبة
بمثابة لٌمة أولى ٌخضع لها كل البالً :بٌد أنه مع تؤكٌد هذا األمرٌ .حتفظ ترتٌب
الزواج ببعض آثار عادات األجداد ،البعٌدة البعد كله عن الزواج النمطً األول فً
تكوٌن .2 ،1
1.الحب الزوجً واإلكراه االجتماعً:
تتمٌز النصوص المدٌمة تمٌزا ً ظاهرا ً بعملٌة ٌؽلب علٌها خٌر الجماعة على خٌر
األفراد ،الذٌن تفرض علٌهم الجماعة لوانٌنها ومتطلباتها .فالوالدون ٌزوجون األبناء
دون استشارتهم (تكوٌن  ،23 :29 ،4 -2 :24طوبٌا  .)13 :6وتعتمد الجماعة
حصر بعض الزٌجات داخل حدود المرابة ( الوٌٌن  ،)19 -6 :18أو حظرها
672

خارج حدود األمة (تثنٌة  ،4 -1 :7عزرا  .)9وتكون بعض الزٌجات محكوما ً
علٌها بممتضى ضرورة استدامة العنصر (السبللة) ،ومنها إلزام زواج األرملة التً
ال أطفال لها بالمرٌب األلرب (زواج السلفة :شرٌعة عبرانٌة تفرض على الشمٌك أن
ٌتزوج امرأة أخٌه المتوفى ببل ذرٌة (تثنٌة  ،10 -5 :25تكوٌن ،9 -7 :38
راعوت  .) 20 :2وبالرؼم من ذلن ،فإنه وراء مظاهر الضؽط هذه ،ال تزال
الصفة التلمابٌة فً الحب لابمة بكل حٌوٌتها .فمد ٌتوافك الملب أحٌانا ً مع لران
مفروض (تكوٌن  ،67 -62 :24راعوت  ،)10 :3وأحٌانا ً ٌتّحد رجل وامرأة،
ألنهما اختارا أحدهما اآلخر (تكوٌن  1 ،20 15 :29صموبٌل :25 ،26 20 :18
 ،)42 -40فً أحوال معٌّنة ضد إرادة الوالدٌن (تكو ٌن  ،35 -34 :26لضا ة
 .)10 - 1 :14ونجد أسرا ً ٌجمعها حب عمٌك ( 1صموبٌل  ،)8 :1وحاالت وفاء
ٌظل مستمرا ً اختٌارٌا ً حتى ما بعد الموت (ٌهودٌت  .)22 :16ورؼم المهر المدفوع
ألسرة الزوجة (تكوٌن  ،12 :34خروج  ،)16 -15 :22ولمب السٌد أو المالن
الذي ٌحمله الزوج (عبري بعل) ،فالزوجة لٌست مجرد سلعة ٌمكن شراإها وبٌعها.
فهً تبدي جدارة بتحمل المسبولٌات ،وتستطٌع أن تسهم إٌجابٌا ً فً نجاح الزواج
وفً حسن سمعة زوجها (أمثال  .)31 -10 :31وما ٌمدمه لنا كتاب نشٌد األناشٌد
حرٌن ،فً حوار عاطفً ال ٌخضع للضؽط .ولو أن أسلوبه
هو حب رفٌمٌن ّ
مجازي ،وٌتعلك بحب هللا لشعبه ،إال أنه ٌتحدث عنه باأللفاظ والموالؾ الجارٌة فً
زمانه بالنسبة إلى الحب (راجع نشٌد ).4 : 8 -4 : 6، 17 -12: 1
2.تعدّد الزوجات والزوجة الواحدة:
إن المطلب األمثل للخصوبة ،واالهتمام بضمان أسرة لوٌة ،لمما ٌجعبلن الرج َل
ٌشتهً أن ٌكون له أوالد كثٌرون (راجع لضاة  2 ،8 :12 ،30 :8ملون ،)1 :10
األمر الذي ٌدعوه بصورة عادٌة إلى طلب تعدد الزوجات .إن المإلؾ الٌَهودِي،
الذي كان مثله األعلى الزوجة الواحدة (تكوٌن ٌ ،)24 -18 :2شجب تعدد
الزوجات ،حٌنما ٌنسب أصله إلى مبادرة المن البربري ( .) 19 :4ومع ذلن فإننا
نجد على مدى الكتاب ،عادة اتخاذ زوجتٌن ( 1صموبٌل ا ،2 :راجع تثنٌة :21
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 ،)15أو سرٌات ،بل وزو جات من اإلماء (تكوٌن  ،3 :30 ،2 :16خروج :21
 ،117لضاة  ،1 :19تثنٌة  .)14 -10 :21وٌعمد الملون عددا ً كبٌرا ً من المرانات
سواء بدافع الحب ( 2صموبٌل  )4 -2 :11أو المصلحة السٌاسٌة ( 1ملون ،)1 :3
ومن هنا ظهرت األحرام " الكبٌرة ( 1ملون 2 ،3 :11أخبار  ،)21 :13حٌث
ٌكون الحب الحمٌمً مستحٌبلً (راجع استٌر  .)17-12 :2إالّ أن التعلك بامرأة
واحدة كذلن ،لٌس باألمر النادر ابتدا ًء من اسحك (تكوٌن  ،)28 -19 :25وٌوسؾ
(تكوٌن  ،)50 :41إلى ٌهودٌت (ٌهودٌت  ،)8 -2 :8فطوبٌا الكبٌر وطوبٌا الصؽٌر
(طوبٌا  ،)15-5 :11مرورا ً بحزلٌال  ،)18 -15 :24وأٌوب (أٌوب )10 9 :2
وتذكر كتب الحكمة أفراح األسر ذات الزوجة الواحدة وصعابها (أمثال -15 :5
 ،13 :19 ،22 :18 ،20جامعة  9 :9سٌراح  13 :25إلى  " )18 : 26وصت
الواضح أن حب الزوجٌن ،فً كتاب نشد األناشٌد ،هو حب ال مشاركة فٌه .و ٌشٌر
كل ذلن إلى تطور حمٌمً فً العادات .وعند ظهور العهد الجدٌد ،أصبحت الزوجة
الواحدة هً الماعدة الجارٌة فً الزٌجات الٌهودٌة.
3.ثبات الزواج وأمانة الزوجٌن:
ولد ٌكون االهتمام بإنجاب ذرٌة ،الداعً إلدخال الطبلق من أجل حالة العمم .إال أن
تعدد الزوجات كان ٌُتٌح ح ّل هذه الصعوبة (تكوٌن  .)16و إذ نظمت الشرٌعة
ممارسة الطبلق ،لم تحدد أي "عٌب " ٌسمح للرجل بطبلق امرأته (تثنٌة -1 :24
 .)2إال أن الحكماء ،بعد السبً ،أخذوا ٌتؽنون باألمانة نحو "عروس الصبا" (أمثال
 ،)19-15 :5وٌثنون على ثبات الزوجٌة (سٌراخ  .)27 25 :36بل إذ ٌمرب
مبلخً بٌن عهد (برٌت) الزواج وعهد (برٌت) ٌهوه وإسرابٌلٌ ،إكد أن هللا
"ٌبؽض الطبلق" (مبلخً  .)16 -14 :2على أنه بالرؼم من هذه المسٌرة نحو
سلم بجواز
كمال أكثر ضبطاً ،فإن الٌهودٌة المعاصرة للعهد الجدٌد كانت ال تزال ت ُ َ
الطبلق ،وٌنالش علماإهم األسباب التً ٌمكن أن تبرره (راجع متى  .)3 :19وفٌما
ٌتعلك باألمانة الزوجٌة ،كان العرؾ (تكوٌن  )24 : 38ولد صدّلت علٌه الشرٌعة
المكتوبة فٌما بعد (تثنٌة  ،22 :22الوٌٌن ٌ ،)10 :20عالب بالمتل المرأة الزانٌة،
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هً وشرٌكها فً اإلثم .إال أن تحرٌم الزنا هذا (خروج  )14 :20كان ٌهدؾ،أول ما
حرم صراحةً على الرجل
ٌهدؾ ،إلى احترام حموق الزوج ،ألن شٌبا ً لم ٌكن ٌُ ِ ّ
العبللة بنساء طلٌمات أو مومسات .وال ؼرو ،كانت ممارسة تعدد الزوجات من
شؤنها السماح بمثل هذه اإلباحات .ؼٌر أنه كما كانوا ٌتجهون نحو الزواج بواحدة،
أخذ ٌحدث تمدم فً هذا األمر أٌضاً ،فالزنا محرم على الرجل أٌضا ً (أٌوب ،9 :31
سٌراخ  5 :9و 8و  .)24 -22 :41 ،9وداخل هذه الحدود أخذ األنبٌاء ٌشجبون
بشدة ممارسة الزنا (حزلٌال  .)6 :18حتى ولو كان المذنب هو الملن داود نفسه
( 2صموبٌل  .)12كما حذَّر الحكما ُء من فتنة المرأة الماجنة (أمثال 6: 7 ،6- 1:5
 ،27سٌراخ  ،)12-9:26بهدؾ تهٌبتهم لؤلمانة الزوجة.4.المطلب الدٌنً فً الزواج:
ولو أن الزواج لبل كل شًء وضع من أوضاع الترتٌب المدنً ،ولم تشر النصوص
المدٌمة إلى أٌة رتبة طمسٌة معٌّنة ،فإن اإلسرابٌلً ٌعرؾ جٌدا ً أن هللا ٌموده فً
اختٌار زوجته (تكوٌن ،)52- 42 :24وأنه تعالى ٌتكفّل باسم العهد بفرض الوصاٌا
التً تنظم الزواج(مثل الوٌٌن  .)18فتكفل الوصاٌا العشر ،شرٌعة إسرابٌل
األساسٌة ،لدسٌّة هذا النظام(خروج ،14 :20راجع أمثال  .)17 :2وبعد السبً،
ٌُمدم كتاب طوبٌا رإٌة روحانٌة عالٌة عن األسرة المهٌؤة بٌد هللا (طوبٌا ،)16 :3
المإسسة تحت نظره فً اإلٌمان والصبلة ( )94 :8 ،11 :17طبما ً للنمط الذي
ٌرسمه كتاب التكوٌن ( ،6 :8راجع تكوٌن  ،)18 :2والذي حافظت علٌه األمانة
الٌومٌة نحو الشرٌعة ( .)13-8 :14وإن كمال نموذج الزواج فً الكتاب ٌجتاز،
ببلوؼه هذا المستوى ،النمابص التً كانت الشرٌعة الموسوٌة تجٌزها مإلتا ً.
العهد الجدٌد
تسٌطر على فكرة الزواج فً العهد الجدٌد ،مفارلة حٌاة ٌسوع ذاتها" :المولود من
امرأة" (ؼبلطٌة  ،4 :4راجع لولا  )27 :11الذي بحٌاته فً الناصرة (لولا :2
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ٌ )52-51مدّس األمة ،على ما كانت مهٌّؤة علٌه فً العهد المدٌم كله .إالّ أنه وهو
المولود من أم عذراء ،ولد عاش هو نفسه فً البتولٌةٌ ،شهد لمٌمة الزواج السامٌة.
أوالً :المسٌح والزواج
1.الشرٌعة الجدٌدة:
إن ٌسوع برجوعه صراحةً إلى ما وراء شرٌعة موسى ،إلى ممصد الخالك على ما
جاء فً كتاب التكوٌنٌ ،إكد الطابع المطلك لً الزواج ،وعدم لابلٌته النفصام (متى
 :19ا :)9 -فاهلل نفسه هو الذي ٌُو َحد الرجل والمرأة ،مضفٌا ً على اختٌارهما الحر
تكرٌسا ً ٌفولهما .إنهما أمامه "جسد واحد" ،ولذا فإن الطبلق الذي كان ٌتؽاضى عنه
"بسبب لسوة الملوب "ٌ ،نبؽً حظره فً ملكوت هللا ،حٌث ٌعود العالم إلى كماله
األصلً .وأما استثناء "حالة الزنى" (متى  ،)9 :19فهو ؼٌر ممصود به على
األرجح" ،تبرٌرا ً " للطبلق (راجع مرلس  ،12 - 11 :10لولا 1 َ،18 :16
كورنتس  .)11 -10 :7وإنما ٌتعلك دون شن بطرد المرٌنة ؼٌر الشرعٌة ،أو
بالحري بانفصال ال ٌمكن أن ٌتبعه أي زواج آخر .ومن هنا جزع الرسل أمام
صرامة الشرٌعة الجدٌدة" :إذا كانت حالة الرجل مع المرأة هكذا ،فخٌرله آال ٌتزوج
" (متى  .)10 :19إال أن هذه الصرامة فً المبادئ ،ال تحول دون معاملة الخطؤة
برحمة .إن ٌسوع ،مرارا ً وتكراراًٌ ،لتمً بزانٌات وبؤناس ؼٌر أمناء على مثالٌة
الحب (لولا ٌ ،37 :7وحنا ،5 -3 :8 ،18 :4راجع متى .)32 -31 :21فهو
ٌر ّحب بهم ،لٌس تؤٌٌدا لسلوكهم ،بل لٌؤتٌهم هداٌةً وصفحاًٌ ،إكدان أكثر ما ٌإكدان
سمو لدر المثل األعلى الذي خانوه (ٌوحنا ).11 :8
2.سر الزواج:
إن ٌسوع ال ٌكتفً برد نظام الزواج إلى ذلن الكمال األصلً ،الذي كانت الخطٌبة
ٌمرر له أساسا ً جدٌدا ً ٌضفً علٌه معناه الدٌنً فً ملكوت
شوهته .إنما ّ
البشرٌة لد ّ
هللا .فإنه ،بالعهد الجدٌد الذي ٌإسسه فً دمه الخاص (متى ٌ ،)28 :26صٌر هو
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نفسه عرٌس الكنٌسة .ولذا فإن الزواج بالنسبة إلى المسٌحٌٌن ،الذٌن صاروا بالعماد
هٌاكل الروح المدس ( 1كورنتس  ،)19 :6هو " هذا السر العظٌم بارتباطه بسر
اتحاد المسٌح بالكنٌسة" (أفسس .) 32 :5فخضوع الكنٌسة للمسٌح ،وحب المسٌح
المخلص للكنٌسة ،التً افتداها ببذل ذاته من أجلها ،هما الماعدة الحٌة التً ٌجب
تمس حبهما
على الزوجٌن االلتداء بها .وإنهما لمادران على ذلن ،ألن نعمة الخبلص
ُّ
ذاته ،مكرسة له مثله األعلى ( .)33 -21 :5فالجنس بطابعه البشري الذي ٌنبؽً
تمدٌر مطالبه بحكمة( 1كورنتس  ،)6 -1 :7أصبحت تشمله حمٌمة والعٌة ممدّسة
تتجلى بها صورته.
ثانٌاً :الزواج والبتولٌة
ٌمول كتاب التكوٌن فً " :18 :2ال ٌحسن أن ٌكون اإلنسان وحده .إال أنه تظهر
مثالٌة جدٌدة فً ملكوت هللا النً أسسه ٌسوع .فبعض الناس ،فً سبٌل الملكوت،
"سٌخصون طواعٌة أنفسهم " (متى  .)12 -11 :19تلن هً مفارلة البتولٌة
المسٌحٌة .فإن بٌن زمن العهد المدٌم ،الذي كانت الخصوبة فٌه تعتبر من الواجبات
األولٌة ضمانا ً الستمرارٌة وجود شعب هللا ،وبٌن ظهور المسٌح الثانً المجٌد ،حٌث
سٌُبطل الزواج (متى  ،)//30 :22تموم صورتان للحٌاة ،متعاٌشتٌن معا ً فً
الكنٌسة :حٌاة الزواج التً ٌتجلّى وجهها بفضل س المسٌح والكنٌسة ،وحٌاة العزوبة
المكرسة ،التً ٌعتبرها بولس الحٌاة األفضل ( 1كورنتس  8 :7و  .)28 -25فلٌس
الممصود االستهانة بالزواج (راجع  ،)1 :7بل جعل الحٌاة فً ملء سر العرس
السماوي ،الذي ٌشترن فٌه كل مسٌحً مسبما ً بالعماد ( 2كورنتس .)2 :11
فباالتحاد بالرب اتحادا ً ال مشاركة فٌه ،بحٌث ال ٌرضى أحد سواه ( 1كورنتس :7
 ،)35 -32نشهد بؤن صورة هذا العالم الحاضر ،الذي ٌرتبط به نظام الزواج ،تسٌر
نحو نهاٌتها ( .)31 :7وتطلعا ًإلى ذلن ٌُبدي بولس على األرجح هذه األمنٌة" :الذٌن
لهم نساء فلٌحٌَوا كالذٌن ال نساء لهم " ( ،)29 :7واألرامل فبل ٌتزوجن .إال أن كل
ذلن ٌخضع فً النهاٌة إلرادة هللا :إننا بصدد دعوات متنوعة ومت ِ ّممة بعضها بعضا ً
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فً جسم المسٌح .فً هذا المضمار ،كما فً ؼٌره" ،كل إنسان ٌنال من هللا موهبة
مخصوصة له ،فبعضهم هذه وبعضهم تلن " ( ،7 :7راجع متى ).11 :19

زٌت
الزٌت هبة هللا:
ٌع ّد الزٌت ،مع الؽبلل والنبٌذ ،أحد األطعمة األساسٌة ،فٌشبع هللا به شعبه الوفً
(تثنٌة  ،)14 :11فً األرض الؽنٌة بؤشجار الزٌتون (تثنٌة  ،)8 :8 ،11 :6التً
أسكنه مجانا ً فٌها .وٌبدو الزٌت إذ ذان بركة إلهٌّة (تثنٌة  ،1413 :7إرمٌا :31
ٌ .،)12حرم هللا منه عمابا ً من ٌخون الوفاء (مٌخا  ،15 :6حبموق  )17:3كما أن
وفرة الزٌت عبلمة خبلصٌة (ٌوبٌل  ،)19 :2ورمز النعٌم فً آخر األزمنة (هوشع
 ،)34 :2ومن جهة أخرى فالزٌت لٌس فمط ؼذاء ال ؼنى عنه حتى فً أٌام المحط
( 1ملون  4 :17ا 15 -و  2ملون  ،)7-1 :4وإنما هو عطر ٌطٌب به الجسم
(عاموس  ،6 :6استٌر  ...)12 :2وٌموي األعضاء (حزلٌال  ،)9 :16وٌخفؾ
المروح (إشعٌا  ،6 :1لولا  .)34 :10وأخٌرا ً فزٌت المشاعل مصدر إضاءة
(خروج ،2 1 2 0 :27متى  .)8 -3 :25وال ٌجوز استخدام الزٌت فً عبادة آلهة
بعل ،كما لو كانت خصوبة األرض تؤتً منهم ،وال فً عمد تحالفات مع األباطرة
الوثنٌٌن ،كما لو كان خبلص شعب هللا ال ٌتولؾ فمط على الوفاء بالعهد (هوشع :2
 7و .)2 :12 ،1 .وهكذا حتى تتوفر األمانة على العهد ،ال ٌكفً أن ٌحجز للكهنة
أحسن زٌت (عدد  ،)12 :18وال أن ٌُخلط الزٌت بالتمدمات وفك ترتٌبات الطموس
(الوٌٌن  :2ا :....عدد  ،)29-28 ،4 :15وال حتى أن ٌراق الزٌت ربوات أنهار.
إن مثل هذه الشعابر ال ٌتمبّلها الرب إال إذا سرنا على طرٌك العدالة والمحبة معه
(مٌخا  .2.)87 :6رمزٌة الزٌت:وإذا كان الزٌت عبلمة البركة اإللهٌة ،فشجرة
الزٌتون الخضراء رمز للصالحِ المبارن من لبل هللا (مزمور ، 3 :128 :10 :52
راجع سٌراخ  .)10 :50ورمز للحكمة اإللهٌة التً تكشؾ فً الناموس طرٌك البر
والسعادة (سٌراخ  14 :24و  .)23 -19أما الزٌتونتان اللتان تمدان بزٌتهما المنارة
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ذات الفروع السبعة (زكرٌا  )14-11 :4فهما تمثبلن "ابنً الزٌت " مسٌ َحً هللا.
الملن وربٌس الكهنة اللذٌن عهد هللا إلٌهما بتنوٌر الشعب وتوجٌهه إلى طرٌك
الخبلص .وإذا كان الزٌت ٌمارن ،بصفة عارضة ،بما ٌشبهه من حٌث تمطره وتعذر
نرى فٌه دُهنا ً ٌبهج
لمسه (أمثال  53 :5مزمور  18 :109أمثال  ،)16 :27فإننا
َ
وٌُفرح بعطره ،وهو رمز جمٌل للحب (نشٌد  )3 :1وللصدالة (أمثال ،)9 :27 -1
ولسعادة العبللة األخوٌة (مزمور  .)2 :133فالزٌت أٌضا ً رمز للفرح " ،ألنه أسوة
بنوره ٌجعل الوجه مشعا ً (مزمور  .)15 :104لذلن فإنن تبذل أمانً الفرح
والسعادة إلنسان ،وتمدم له الصدالة والفخر ،عندما تسكب الزٌت على رأسه
(مزمور  .11 :92 ،5 :23لوتا  ،46 :7متى  .)7 :26إن زٌت المسحة الملكٌة
ٌستحك ،فً أعلى درجة ،لمب "دهن البهجة" (مزمور  .)8 :45فهو عبلمة خارجٌة
لبلختبار اإللهً ،وٌصاحبه حلول الروح الذي ٌستحوذ على المختار ( 1صموبٌل
 .)13 :16 ،6 -1 :10وهذه العبللة بٌن المسحة والروح هً أصل رمزٌة الزٌت
األساسٌة فً األسرار المسٌحٌة ،والسٌما فً سر مسحة المرضى الواردة اإلشارة
إلٌها فً رسالة ٌعموب (ٌعموب  14 :5راجع مرلس  .)13 :6وتضفً الزٌوت
الممدسة على المسٌحً نعمة الروح المدس المتعددة الصور ،هذا الروح الذي جعل
ٌسوع حامل المسحة األمثل؟ وابن هللا (عبرانٌٌن  ،9 :1تطبٌك للمزمور 8 :45
،على إعبلن الهوته).

ساعة
الساعة االسكاتولوجبة:
كان الٌهود فً كتبهم الرإٌوٌة ممتنعٌن بمرب األزمنة األخٌرة ،أزمنة االكتمال،
سمون الزمن المتوخى للتد ّخل اإللهً إلى أٌّام وساعات .فتتخذ كل لحظة
فكانوا ٌم ّ
ّ
لٌمتها ،عند التراب النهاٌةٌ .عم دانٌال ّ
وأن
تخص "الولت المحدود"
أن الرإٌا
ّ
السخط سٌتم فً "المٌعاد المحدود" (دانٌال  17 :8و" .)19ألنه ٌبمى زمان إلى
المٌمات" ( .)35 :11فً الوالع ،سوؾ تكون ساعة حاسمة ،ساعة االنمضاء ،التً
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العدو ( 40 :11و ،45راجع رإٌا  10 :18و 17و .)19كذلن
ستشهد دمار
ّ
ٌحسب كتاب أخنوخ الدخٌل الساعات التً ٌتعالب فٌها رعاة ٌهوذا .فً مثل هذا
الجو ،لد أعلن ٌسوع ساعة االنتصار النهابً البن اإلنسان .إنّها الساعة الخافٌة على
البشر تماماً ،وهً ساعة الدٌنونة (متّى  36 :24و 44وٌ ،50وحنّا  25 :5و)28
أي ساعة الحصاد (رإٌا  .)17 -15 :14وكذلن تظل ؼٌر معروفة ساعة
االفتفادات المختلفة التً سوؾ تإذن بالساعة األخٌرة.،مما ٌصحبها من محن عامة
صة ( .)15 :9فعلى المإمن أن ٌستع ّد لهذه الساعة الخطٌرة
(رإٌا  )10 :3أو خا ّ
وإن كانت ؼٌر معلومة (متى  .)13 :25وهو على ك ّل حالٌ ،علم ّ
أن الساعة لرٌبة،
بل انّها ،بنوع ما ،لد حضرت اآلن (ٌوحنّا  ،)23 :4وأنها آتٌة ( 25 :5و :)28هً
"الساعة األخٌرة" (ٌ 1وحنا  ،)18 :2ساعة االستٌماظ من النوم (رومة ،)11 :13
ولكنّها أٌضا ً ساعة العبادة الكاملة ،فً صدالة حمٌمة مع اآلب بالروح المدس (ٌوحنا
 .2.)23 :4ساعة المسٌح المنتظر:فً الوالع ،وبطرٌمة ال تلفت األنظار ،لد أتت
صة ساعة آالمه
الساعة بمجًء ٌسوع :ساعة إعبلن الملكوت (ٌوحنا  ،)4 :2وخا ّ
ومجده التً فٌها تحمّك تماما ً تدبٌر هللا الخبلصً .تشٌر إلٌها األناجٌل اإلزابٌة
بؤسلوب بسٌط ورحمً معاً" :لد التربت الساعة ،الخ( "...متّى  .)45 :26وهذه
تتوج مجمل المرحلة العظمى من
الساعة ال تحدّد ولتا ً معٌَنا من الزمن ،بمدر ما ّ
عمل المسٌح ،على نحو ما تكون علٌه ساعة المرأة التً تشٌر أوجاعها إلى ظهور
لاس ًٍ (مرلس
حٌاة جدٌدة (ٌوحنا  :16ا  .)2إنها ساعة آالم ٌبدأ معها كفاح باطنً ِ
العدو ْ واالنتصار الظاهري للظبلم (لولا .)53 :22
 .)35 :14وهً أٌضا ً ساعة
ّ
ولكن أكثر من ذلن ،هً ساعة هللا ،التً حدّدها بنفسه وعاشها ٌسوع طبما ً لمشٌبة
اآلب .وإذ جاء لٌت ّمم هذه اثمشٌبة ،فهو ٌمبل هذه الساعة ،برؼم االضطراب الذي
جرابها (ٌوحنّا  .)27 :12وال ننسى أنها أٌضا ً ساعة مجده (:12
ٌستحوز علٌه من ّ
 )23وكمال رسالته الخبلصٌة ( .)24 :12وعند ٌوحنّا ،نرى ٌسوع نفسه ٌسمً
هذه الساعة "ساعتً" ،لشدّة مطابمة إرادته مع إرادة هللا .ما من أحد ٌمكنه ،وال أ ّم
ٌسوع ذاتها ،مخالفة التخطٌط اإللهً والتماس معجزة دون أن ٌشٌر ٌسوع إلى حلول
ساعته( ،سواء لتؤكٌدها أو لنفٌها ،طبما ً لبلَراء المتعارضة لمختلؾ النمّاد) .وتبعا ً
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لساعته هذهٌ ،ترتب كل نشاطه سواء كان فً صنع المعجزات أو فً ممارسة
ً أسلوب التعمٌم عندما ٌتحدّث عن "ساعته"
وظٌفته النبوٌّةٌ .ستعمل ٌوحنّا اإلنجٌل ّ
(ساعة المسٌح) .فكل محاولة إللماء المبض على ٌسوع أو لرجمه تظ ُّل بدون جدوى
ت ساعته ( :)20 :8 ،30 :7وتتحطم مخططات البشر فً مواجهة هذا
طالما لم تؤ ِ
التحدٌد اإللهً .ولكن ،عندما تؤتً "ساعة انتماله عن هذه الدنٌا إلى أبٌه" ( :13ا)،
أي عند ساعة الحب الذي ٌبلػ ذروته ،نرى الربّ ٌذهب إلى الموت بملء حرٌته،
مسٌطرا ً على جمٌع األحداث ،بمثابة كاهن ٌموم بإتمام المراسٌم الطمسٌة (راجع
 :17 ،30 -29 :14ا) .هكذا ،وراء األحداث التً تتعالب دون ترابط ظاهري،
ٌتّجه ك ّل شًء نحو هدؾ سوؾ ٌت ّم بلوؼه فً زمنه وفً ٌومه وفً ساعته .إن
ساعات هذه المسٌرة مولوتة ،على نحو الجداول الزمنٌة التً نضعها ،فً أٌّامنا
ٌمر بها
الحاضرة ،لك ّل مشروع التصادي أو سٌاسً .وهنان بعض ساعات لاسٌة ّ
ٌسوع ،مثل الساعة التً ٌتركه فٌها تبلمٌذه (ٌوحنّا  ،)32 :16إال أنها تنزع فً
جملتها نحو المجد ،أي نحو رجوع الربّ فً مجده .وكلّها تشهد بذات دلتها لمصد
هللا الذي ٌمود التارٌخ (أعمال ).7 :1

سبت
العهد المدٌم
1.تؤسٌس السبت:
2.دوافع السبت:
3.ممارسة السبت:
العهد الجدٌد
العهد المدٌم
1.تؤسٌس السبت:
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ً ،فتظهر ممارسته منذ
إن لفظ السبت ٌُشٌر إلى ولفة عن العمل ممّررة لؽرض دٌن ّ
ألدم أصول الشرٌعة (خروج  .)21 :34 ،12 :23 ،8 :20والراجح أن أصله
ٌرجع إلى عهد ما لبل موسى ،وال ٌزال محفوفا ً بالؽموض .وفً الكتابٌ ،رتبط
بالوتٌرة الممدسة لمجرى األسبوع ،حٌث ٌرتّب فً نهاٌته ٌوم راحة ،وفرح،
واجتماع للعبادة (هوشع  2 ،13 :2ملون  ،23 :4إشعٌا ).13 :1
2.دوافع السبت:
إن لانون العهد كان ٌبرز الجانب اإلنسانً لهذه الراحة ،التً كانت تتٌح للعبٌد أن
ٌلتمطوا أنفاسهم (خروج  .)12 :23ذلن هو أٌضا ً االتجاه فً كتاب التثنٌة (تثنٌة :5
 .)...12إال أن التشرٌع الكهنوتً ٌُعطً للراحة معنى آخر .فاإلنسان بعمله ٌمتدي
بنشاط هللا الخبلق .فراحته فً الٌوم السابع تحاكً راحة هللا المدسٌة (خروج :31
 ،...13تكوٌن  .)3 - 2 :2وهكذا لد أعطى هللا السبت لبنً إسرابٌل كعبلمة ،لكً
ٌعلموا أن هللا إنما ٌُم ّدِس شعبه (حزلٌال ).12 :20
3.ممارسة السبت:
كانت الشرٌعة تفهم راحة السبت بصورة صارمة جداً :تحرٌم إشعال النار (خروج
 ،)3 :35أو جمع الحطب (عدد  .)...32 :15أو إعداد الطعام (خروج :16
 .)...23وحسب شهادة األنبٌاء ،كان احترامه شرطا ً ٌتعلّك به تحمٌك الوعود
الخاصة بآخر األزمنة (إرمٌا  ،27 -19 :17إشعٌا  .)14 -13 :58ولذا نرى
سن بش ّدةٍ بحفظ السبت حفظا ً كامبلً (نحمٌا  .)22 -15 :13وفً سبٌل
نحمٌا ٌتم َّ
"تمدٌس" هذا الٌوم (تثنٌة  ،)12 :5كان ّ
ٌنظم " محفل ممدّس " (الوٌٌن ،)3 :23
وتمدمة ذبابح (عدد  ،)10 -9 :28وتجدٌد خبز التمدمة (الوٌٌن  ،8 :24أٌام :9
 .)32أما خارج أورشلٌم ،فكانت تُبدَّل هذه الطموس باجتماع فً المعبد الٌهودي،
صص للصبلة الجماعٌة ولمراءة الكتب الممدّسة مع شرحها .وفً عهد المكابٌٌن،
ٌُخ َّ
كانت المحافظة على راحة السبت ،من الصرامة بحٌث إن الحسٌدٌٌن لد آثروا أن
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ٌتركوا أنفسهم للموت على أن ٌدنّسوا السبت بحمل السبلح ( 1مكابٌٌن -32:2
 .)38ولرب زمن العهد الجدٌد ،نعم أن اآلسٌنٌٌن ٌحفظونه أش ّد حفظ وأكمله ،بٌنما
علماء الفرٌسٌٌّن ،أخذوا ٌصٌؽون بشؤنه الكثٌر من الفتاوى المؽالى فً دلتها.
العهد الجدٌد
1.إن ٌسوع ال ٌلؽً صراحةً شرٌعة السبت:فهو ٌتردّد فً هذا الٌوم على المجمع،
وٌنتهزها فرصة لٌبشر باإلنجٌل (لولا  .)...16 :4إال أنه ٌإاخذ علماء الفرٌسٌٌن
على تشدّدهم الشكلً" :إن السبت جعل لبلنسان ،وما جعل اإلنسان للسبت" (مرلس
 .)27 :2وواجب المحبة ممدم على التمسن مادٌا ً براحة السبت (متى  ،5 :12لولا
 :14 ،16 -10 :13ا .)5 -فضبلً عن ذلنٌ ،مرر ٌسوع لنفسه سلطانا ً على السبت:
إن ابن اإلنسان هو رب السبت (مرلس  .)28 :2وهذا أحد المآخذ التً ٌؤخذها
العلماء علٌه (راجع ٌوحنا  )...9 :5ولكنه ،وهو ٌعمل الخٌر فً ٌوم السبت ،أال
ٌمتدي بؤبٌه ،الذي ،وإن دخل إلى راحته فً نهاٌة الخلك ،ال ٌزال ٌسوس العالم
وٌنعش حٌاة البشر؟ (ٌوحنا ).17 :5

None
ممدمة
أوالً :السبً ،عماب عل الخطٌبة
1.السبً ألصى عماب:
2.السبً كشؾ عن الخطٌبة:
3.سبً واعتراؾ:
ثانٌاً :السبً محنة مخصبة
1.التشجٌع من األنبٌاء:
2.إعداد إسرابٌل الجدٌد:
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3.خروج جدٌد:
4.النفً والعهد الجدٌد:

سبً
ممدمة
كان النفً فً الشرق المدٌم عادة كثٌرا ً ما ٌجري اتّباعها ضد الشعوب المؽلوبة
(راجع عاموس ا) .فمنذ سنة  734عانت بعض المدن فً مملكة إسرابٌل من هذه
المحنة الماسٌة ( 2ملون  .)29 :15ثم فً عام  721كان ذلن نصٌب المملكة
بؤسرها ( 2ملون  .)6 :17ؼٌر أن حاالت النفً التً كان لها أش ّد الوطؤة على
صر عمب حمبلته ضد ٌهوذا
تارٌخ شعب العهد هً تلن التً أنزلها نبوكد ن ّ
وأورشلٌم فً عام  597و 587و 2( 582ملون  ،11 :15 ،14 :24إرمٌا :52
 .) 30 -28ولد أطلمت على حمبلت النفً هذه إلى بابل تسمٌة "السبً " .ولم تكن
أوضاع المسبٌٌن المادٌة دانما ً على جانب كبٌر من السإ ،بل لمد خفّت وطؤتهامع
مرور الزمن ( 2ملون ٌ .)30 -27 :25خر أن طرٌك العودة ظل مع ذلن موصدا ً.
ولم تكن لٌفتح إال بعد سموط بابل وإعبلن مرسوم كورش عام  1( 538أٌام :36
 .)23 -22هذه الفترة الطوٌلة من العناء كان لها أثر هابل فً حٌاة إسرابٌل الدٌنٌة.
ففً أثنابها كشؾ هللا عن ذاته (أوالً) فً لدسٌّته ببل هوادة ،و(ثانٌاً) عن وفابه
العجٌب.
أوالً :السبً ،عماب عل الخطٌبة
1.السبً ألصى عماب:
تصوره ،ألنه كان ٌنطوي على
كان احتمال النفً فً منطك التارٌخ الممدّس ال ٌمكن
ّ
اختبلل لمصد هللا وتدبٌره بؤسره ،الذي تحمك أثناء الخروج واستلزم حدوث العدٌد
من الؽرابب .فالسبً كان بمثابة تكذٌب لكافة الوعود :التخلًّ عن أرض المٌعاد،
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وخلع الملن الذي من سبللة داود ،وانمطاع العبادة عن الهٌكل بعد تدمٌره .فحتى بعد
أن ح ّل السبً ،كان ر ّد الفعل الطبٌعً عدم تصدٌمه واالعتماد بؤن الحالة سوؾ تعود
دون إبطاء سٌرتها األولى .إال أن إرمٌا لد شجب هذا التخٌّل الباطلّ :
إن السبً عتٌد
أن ٌطول أمده (إرمٌا ).29
2.السبً كشؾ عن الخطٌبة:
كان ال ب ّد من استمرار الكارثة لكً ٌفطن الشعب ورإساإه إلى فسادهم الذي ال دواء
له (إرمٌا  .)13 -12 :16 ،23 :23وإن وعٌد األنبٌاء ،ولد استمر ٌإخذ
باستخفاؾ ،لد تحمك بالحرؾ الواحد .فمد بدا النفً على أنه عماب ألخطاء طالما ندّد
بها األنبٌاء :أخطاء المادة الذٌن بدالً من أن ٌعتمدوا على العهد اإللهً ،لد لجؤوا إلى
حسابات سٌاسٌة بشرٌة (إشعٌا  :30 ،6 :8ا ،2 -عزرا  ،)21 -19 :17أخطاء
الكبار الذٌن ذهب بهم الجشع إلى ح ّد أنهم حطموا وحدة الشعب األخوٌة بواسطة
العنؾ والتدلٌس (إشعٌا ا ،)1 :10 ،0008 :5 ،23 :أخطاء الجمٌع من فجور
وعبادة أصنام تدعو للشكون (إرمٌا  ،19 :5عزرا  ،)22مما وصم أوراشلٌم
بوصمة المولع الموبوء .وؼضب هللا الكلً المداسة الذي طالما أثاره إسرابٌلٌ ،تف ّجر
آخر األمر " :لم ٌبك شفاء " ( 2أٌام  .)16 :36إن كرمة ٌهوه أصبحت زرعا ً
مفسودا ً (إشعٌا) ،والعروس الزانٌة جردت من زٌنتها و ُ
شدد علٌها العماب (هوشع ،2
المتمرد ُ
ش ْ
طرد من أرض ْه و ُ
تت ما بٌن األمم
عزرا  ،)38 :16والشعب العاصً
ّ
(تثنٌة  .)68 -63 :28وإن لسوة الجزاء لتشهد على جسامة الخطؤ .لم ٌعد فً
اإلمكان اإلبماء على الوهم ،وال تمدٌم مشهد للكرامة أمام الوثنٌٌن" :لنا خزي الوجوه
هذا الٌوم " (بارون ا).15 :
3.سبً واعتراؾ:
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منذ ذلن الولت ٌصبح االعتراؾ بالخطاٌا بتواضع أمرا ً مؤلوفا ً فً إسرابٌل (إرمٌا
 ،19 :31عزرا  ،...6 :9نحمٌا ا 16 :29 ،6 :و ،21دانٌال  .)5 :9فكان النفً
ً هلل " ،وكشفا ً لم ٌسبك له مثٌل لمداسته ونفوره من اإلثم.
بمثابة "التجلًّ السلب ّ
ثانٌاً :السبً محنة مخصبة
بطردهم من األرض الممدسة ،وبحرمانهم من الهٌكل ومن العبادة ،كان المسبٌون
معرضٌن لبلعتماد بتخلًّ هللا عنهم تماماً ،ولبلستؽراق فً بؤس لاتل (عزرا :11
11 :37 ،15إشعٌا  .)1 4 :49ولكن فً الوالع لد ظ ّل هللا فً للب أولات المحنة
واستمر بوفابه العجٌب ٌعمل فورا ً على إنهاضهم من عثرتهم (إرمٌا :24
حاضراً،
ّ
).14 - 11 :29 ،6 -5
1.التشجٌع من األنبٌاء:
إن تحمٌك نبوات الوعٌد لد دفع المسبٌٌن إلى أن ٌؤخذوا خدمة األنبٌاء مؤخذ الجدّ.
ؼٌر أنهم فٌما ٌكررون على بعضهم بالذات ألوال األنبٌاء ،لد أخذوا ٌجدون فٌها
دواعً الرجاء .ذلن ألن التنبٌه بالعماب دابما ً ٌكون ممرونا ً بدعوة إلى االهتداء
وموعد بالتجدٌد (هوشع  ،2 -1 :2إشعٌا  ،11 :11إرمٌا ا  .)3فمد كانت شدّة هللا
مظهرا ً معبّرا ً عن حب ؼٌور :فاهلل حتى وهو ٌعالب ،ال ٌرؼب إال فً أن ٌعود
حنانه األول فٌزدهر (هوشع  ،)17 - 16 :2وأن أنات االبن المعالب تحزن للبه
كؤب (هوشع  ،10 -8 :11إرمٌا  .)20 :31إن نداءات األنبٌاء هذه ،التً للما
التفتوا الٌها فً فلسطٌن ،لد وجدت لبوالً حارا ً فً أوساط المسبٌٌن فً بابل .وإرمٌا
المضطهد باألمس ،لد أصبح أكثر األنبٌاء منزلة وتمدٌراً .وما بٌن المسبٌٌن أنفسهم
بعث هللا خلفاء له أرشدوا الشعب وساندوه وسط عناءاته .فكانت انتصارات الجٌوش
الوثنٌة تبدو وكؤنها من انتصارات آلهتهم ،واشت ّد إؼراء العبادات البابلٌة على
المسبٌٌن .لكن التملٌد النبوي كان ٌلمن المسبٌٌن احتمار األصنام (إرمٌا  ،10إشعٌا
 ،...9 :44راجع بارون  .)6بل أكز من ذلن :إذا بكاهن من المسبٌٌن ٌتلمى فً
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رإى جلٌلة وحٌا ً ٌثٌر إلى أن ٌهوه لٌس جامداً ،وأن مجده ال ٌحجز داخل الهٌكل
(حزلٌال  ،)1وأن حضوره هو معبد ؼٌر مربً بالنسبة إلى المنفٌٌن (حزلٌال :11
).16
2.إعداد إسرابٌل الجدٌد:
على أساس كلمة هللا وحضوره ،أصبح من الممكن تنظٌم وتنمٌة طموس للعبادة ال
تموم على الذبابح ،وإنما على طموس تجمع إسرابٌل فً لماءات تهدؾ إلى االستماع
لكلمة هللا (عن طرٌك لراءة وتفسٌر النصوص الممدسة) والتحدث إلٌه فً الصبلة.
تتكون جماعة روحٌّة من الفمراء تتجه كلٌة إلى هللا وتنتظر منه وحدة
وهكذا أخذت ّ
الخبلص .وأخذت طبمة الكهنة تمص التارٌخ الممدّس على مسامع هذه الجماعة،
وتعلّهم الشرٌعة .ولد انتهى هذا الجهد إلى السند الكهنوتً ،وهو ٌموم على تجمٌع
وتجدٌد الذكرٌات والوصاٌا المدٌمة ،التً كانت تجعل من إسرابٌل األمة الممدّسة
والملكوت الكهنوتً لٌهوه .وهكذا بدالً من أن ٌترن إسرابٌل عدوى الوثنٌة تجتاحه،
أصبح هو المب ّ
شر باإلله الحك على أرض وثنٌة .ولما ألدم إسرابٌل بملب منفتح على
رسالته هذه باعتباره " نورا ً لؤلمم " (إشعٌا  ،)6 :49 ،6 :42أخذ ٌتّجه نحو الرجاء
فً األزمنة األخٌرة لملكوت ٌهوه العالمً (إشعٌا ).14 :45
3.خروج جدٌد:
لكن هذا الرجاء ظل مر ْكزا ً على أوراشلٌم :وحتى ٌتحمك الرجاء كان ٌنبؽً أوالً أن
ٌوضع ح ْد للسبً .وهذا هو بعٌنه ما ُوعد به شعبه ،فً كتاب التعزٌة (إشعٌا :40
 )55الذي ٌصؾ ممدّما ً عجابب خروج ثان .ومرة أخرى سوؾ ٌجعل ٌهوه ذاته
راعٌا ً إلسرابٌل ،وسٌذهب بنفسه ٌبحث عن المسبٌٌن لٌمودهم كراعٍ (عزرا :34
 )13 -11إلى الحظٌرة (إشعٌا  7 :40و 52و .)12وسٌط ّهرهم من مفاسدهم
وٌمنحهم للبا ً جدٌدا ً (عزرا  ،)28 -24 :36وسٌبرم معهم عهدا أبدٌا ً (حزلٌال :37
 ،26إشعٌا  )3 :55وٌؽدق عٌهم بجمٌعٍ الخٌرات (إشعٌا  .)12 -11 :54ذلن
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سٌكون نصرا ً كبٌرا ً هلل (إشعٌا  ،)17 -10 :42م ّما ٌؽطً ك ّل المعجزات التً
صاحبت الخروج من مصر (إشعٌا :49 ،21 -16 :43 ،20 -17 :42 ،41 :35
 .)10 -7وبالفعل أعلن مرسوم كورش عام  ،538فؤثارت الٌهود موجة من
المتطوعٌن " الهاربٌن من السبً " (عزرا :1
الحماسة ،وأخذت جماعات كبٌرة من
ّ
 )4تعود إلى أورشلٌم ،ولد كان لهم أثر حاسم فً تنظٌم شمل األمة الٌهودٌة،
وتوجٌهها االتجاه الروحً المناسب .ت ّم ذلن كله وسط صعاب عدٌدة ،وكان بمثابة
لٌامة بالنسبة للشعب (راجع حزلٌال  ،)14 -1 :37وهً شهادة مذهلة على أمانة
هللا التً تؽنّى بها إسرابٌل أمام األمم ولد أخذها العجب (مزمور ).126
4.النفً والعهد الجدٌد:
هذا االختبار الذي عاشه إسرابٌل ،اختبار موت ولٌامة ،حٌث كانت المؽادرة إلى
المنفى ثم بعدها العودة منه بنشوة النصر ،لهما أكثر من عبللة بالسر األساسً لمصد
هللا (راجع إشعٌا  .)53وتظ ّل هذه األحداث ؼنٌة بالتعالٌم بالنسبة إلى المسٌحٌٌن ،فبل
شن أن هنان طرٌما ً حٌّا ً ٌضمن لهم اآلن حرٌّة بلوغ المعبد الحمٌمً (عبرانٌٌن :10
ٌ ،19وحنا  .)6 :14ؼٌر أن هذه الحرٌة فً بلوغ المعبد ال تعنً الوصول فعبلً إلى
الؽاٌة " .فما دمنا فً هذا الجسد ،فإننا نظ ّل ،نوعا ً ما ،فً دار ؼربة عن الرب" (2
كورنتس  .)6 :5فٌنبؽً للمسٌحٌٌن وهم ٌعٌشون فً هذا العالم ،مع أنهم لٌسوا من
هذا العالم (ٌوحنا  ،)16 :17أن ٌذكروا دابما ً لداسة هللا التً ال ٌمكن أن تتحالؾ مع
الشر ( 1بطرس  ،)12 -11 :2 ،15 :1وأن ٌعتمدوا على أمانة هللا الذي سٌمودهم
فً المسٌح ،حتى الوطن السماوي (راجع عبرانٌٌن ).16 :11

سحاب
ممدمة
1.عمود السحاب والنار:
2.السحاب ومجد الرب:
3.السحاب فً آخر األزمنة:
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4.المسٌح والسحاب:
5.المسٌحٌون فً السحاب:
ممدمة
السحاب -مثل اللٌل أو الظلٌ -مكن أن ٌرمز إلى اختبار روحً مزدوج :إ ّما التمرب
من هللا المفعم خٌرات لنا ،من هللا النافع لنا ،أو التؤدّب من لبل ذان الذي ٌخبًء
سر وجود هللا
وجهه عنا .وفضبلً عن ذلن ،فالسحاب هو رمز مفضل إلشارة إلى ّ
معنا :إنه ٌعلن هللا لنا ،مع حجبه عنا ،فً آن .إن الرمزٌة الطبٌعٌة للسحاب ،التً
تساعد على التؤمل فً الحكمة الكلٌة المدرة (أٌوب  22 :26إلى  ،)24 :37كان من
شؤنها إعانتنا ببل شن على التعبٌر عن اختبار حضور هللا بٌننا .وللسحب فً الوالع
وجهان ربٌسٌان .فإن كانت خفٌفة وسرٌعة (إشعٌا  ،)8 :60فهً تحمل رسالة،
وتكون أحٌانا ً خادعة (أٌوب  ،9 :7هوشع ٌ ،3 :13 ،4 :6هوذا  ،)12وفً أحٌان
أكثر تب ّ
شر بهطول األمطار النافعة ( 1ملون  ،45 -44 :18إشعٌا  ،6 :5مزمور
 .)23 :78ومن هذا ٌفهم أنها لد تكون "مركبة هللا( ،مزمور  .)3 :104ومن جهة
أخرى إن كانت السحب مظلمة وكثٌفة وثمٌلة ،كالضباب ،فهً تنشر حجابا ً معتّما ً
حول السماء (أٌوب  ،)14 -13 :22وحول مسكن هللا (مزمور  ،)12 :18فتؽطً
األرض بظ ّل مرعب (حزلٌال  9 :38 ،12 :34و ،)16أشبه بعاصفة مخٌفة
(ناحوم  ،3 :1إرمٌا ).13 :4
1.عمود السحاب والنار:
ارتحالهم عمود له
وفك الوصؾ الٌهووي فً الخروج ،كان ٌمود العبرانٌٌن فً
ٍ
صورة مزدوجة" :وكان الرب ٌسٌر أمامهم نهارا فً عمود سحاب لٌهدٌهم الطرٌك،
ولٌبلً فً صورة عمود من نار لٌضًء لهم " (خروج  .)22 -21 :13الرب ٌرافك
شعبه فً كل زمان لكً ٌهدوا به فً رحلهم .وهو عبلوة على هذا ٌكفل لهم الحماٌة
إزاء أعدابهم .والعمود ٌكٌّؾ ظهوره لٌس وفما ً للزمن ،بل وفما ً للناس" .كان من هنا
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سحابا ً مظلماً ،وكان من هنان ٌنٌر اللٌل " (خروج  .)20 :14بل لمد تحدّث الكتاب
الممدّس عن " عمود النار والسحاب " (خروج  ،)24 :14مبٌّنا ً هكذا الوجه
المزدوج للسر اإللهً :لداسة ال ٌمكن الخاطًء بلوؼها ،ونعمة بالنسبة إلى
المختارٌن .فالمتنالضات تجد حلّها فً هللا .وهً بالنسبة إلى اإلنسان تعبر عن لٌام
الخطٌبة أو عدمها .وتواجد السحاب والنار المزدوج ،وذلن هو عزٌز على التموى
السرٌة ،لد تكرر فً التمالٌد البلحمة (تثنٌة  ،33 :1نحمٌا  ،12 :9مزمور :78
 ،39 :105 ،14حكمة  20 :17إلى  :)4 :18فلم ٌتكلّم هللا مع تمثال صنعه
اإلنسان ،بل "من وسط النار ،والسحاب ،والظبلم " (تثنٌة ).22 :5
2.السحاب ومجد الرب:
لمد تكلّم هللا من سٌناء ،وكانت سحابة لد ّ
ؼطت الجبل مدة ستة أٌّام ،بٌنما الرب لد
هبط علٌه بالنار( .خروج  .)18 -16 :19ووفما ً للتمالٌد األلوهٌة والكهنوتٌة ،التً
كان فً نظرها عمود السحاب هو "مبلن العهد" ( ،)19 :14فعلى حٌن ٌكون
السحاب هو "روح هللا المدوس" (إشعٌا  ،)14 :63من شؤنه أن ٌزٌد السمو اإللهً
رفعة .لم تعد هنان نار وسحاب ،بل نار فً السحاب :فتصبح السحابة حجابا ً ٌحمً
مجد هللا من النظرات المنحرفة ،ال رؼبة فً إبراز تفرلة بٌن البشر بمدر ما هً
إلبراز المسافة المابمة بٌن هللا واإلنسان .فالسحاب ٌمكن بلوؼه وٌتعذّر ولوجه فً
آن ،فهو ٌسمح لنا بالتوصل إلى هللا دون رإٌته وجها ً لوجه ،تلن الرإٌة لد تكون
ّ
ٌؽطً الجبل ،دعا الرب موسى ،الذي
لاتلة (خروج  .)20 :33فمن السحاب الذي
هو وحده ٌستَطٌع الدخول هنان ( .)18 -14 :24ومن جهة أخرى ،إن كان
السحاب ٌحوي المجد ،فهو أٌضا ً ٌعلنه" :فإذا مجد الرب لد ظهر فً السحاب "
ٌتحرن عند مدخل خٌمة االجتماع (-9 :33
( ،)10 :16وٌظل السحاب ثابتا ً ال
ّ
 ،)10أو ٌوجه تحركات الشعب ( .)38 -34 :40وهو إذ ٌتصل ولو للٌبلً بالرمزٌة
السابمةٌ ،رتبط بالمجد الذي هو نار (عدد  :)15 :9وفٌه تشتعل نار طوال اللٌل
(خروج  .)38 :40وفٌما بعد ،عند تكرٌس الهٌكل على ٌد سلٌمان " ،امتؤل" سحاباً،
وامتؤل مجدا ً ( 1ملون  ،12 -10 :8راجع إشعٌا  .)5 -4 :6سٌرى حزلٌال هذا
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السحاب وهو ٌحمً " المجد " العتٌد لبل أن ٌؽادر الهٌكل (حزلٌال ،4 -3 :10
راجع  .)4 :43وسوؾ تعلم الٌهودٌة بعودته وعودة المجد معه.
3.السحاب فً آخر األزمنة:
على نحو حاالت ظهور هللا فً الخروجٌ ،كون ٌوم " الرب ممترنا ً بالؽمام والسحب،
وهً ترمز إلى مجًء هللا كدٌّان (راجع عدد  ،)7 :17سواء خبلل رمزٌتها
الطبٌعٌّة ،أو بفضل استعارة المركبة السماوٌة .فمثبلً ان "الظلمة الكثٌفة" (ٌشوع
 ،)7 :24تستخدم فً وصؾ مجًء الرب "بؤنه ٌوم سحاب وضباب " (صفنٌا :1
 ،15حزلٌال  3 :30و ،12 :34 ،18ناحوم ٌ .،3 :1وبٌل  .)2 :2والسحاب ٌعلن
حٌنبذ عن زوبعة (إرمٌا  ،)13 :4متى عبرت ،تركت وراءها ذكرى حجاب ٌستتر
الرب خلفه" :إلتحفت بسحاب لببل تبلػ الصبلة" الٌن (مراثً  .)44 :3والسحاب
أٌضا ً لد ٌعلن عن عصر خروج نافع جدٌد (إشعٌا  ،)5 :4وٌإكد رجاء الخبلص:
صورت لنا الرب
لتمطر الؽٌوم العدل " (إشعٌا  .)8 :45وابتدأ من االستعارة التً ّ
لادما ً على مركبته (مزمور ٌ" ،)3 :104ركب على سحابة سرٌعة" (إشعٌا )1 :19
بٌن حرسه ( 2صموبٌل  ،12 :22مزمور  ،)2 :97نمشت صورة فً األدب
الرإٌوي " :فإذا بمثل ابن البشر آتٌا ً على سحاب السماء" (دانٌال  )13 :7وسلطانه
ي ال ٌزول.
أبد ّ
4.المسٌح والسحاب:
لبل أن ٌؤتً ابن البشر على سحاب السماء ،حبل به فً بطن العذراء مرٌم ،التً
ٌحل بها ظل الروح المدس ولدره العلً (لولا  .)35 :1وعندما تجلى ٌسوع ،أظهر
السحاب حضور هللا ،كما كان ٌحدث فً العهد المدٌم ،وأٌضا ً مجد االبن (متى :17
ا .)//8 -وبعد ذلن ٌحجبه السحاب عن أنظار التبلمٌذ ،مما ٌبرهن على أنه ساكن
فً السماء ،بعٌدا ً عن األشٌاء المنظورة (أعمال  ،)9 :1مع أنه ماثل أمام مشاهدٌه
( .)6 -5 :7وكما كان فً العهد المدٌم ،سوؾ ٌكون السحاب أٌضا ً مركبته
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السماوٌة ،عندما ٌجًء ابن البشر فً الٌوم األخٌر "مع" السحاب أو "علٌه" (متى
 .)//64 :26 ،//30 :24وفً خبلل ذلن فإن الرابً المذكور فً كتاب الرإٌا ٌرى
ابن البشر "راكبا ً على سحابة بٌضاء" (رإٌا  ،)14 :14وآتٌا ً تواكبه الؽٌوم (:1
 .)7وهذا هو عتاد رب التارٌخ.
5.المسٌحٌون فً السحاب:
ّ
ٌؽط السحاب ٌسوع واألشخاص السماوٌٌن فمط ،بل التبلمٌذ أٌضا ً
عند التجلً ،لم
(لولا  .)34 :9وهو ٌو ّحد بٌن السماء واألرض ،مكرسا ً اجتماع التبلمٌذ الذي أسسه
ٌسوع حول كلمته .وحالما دخلوا فً الؽمامة السماوٌة أدرن التبلمٌذ أنهم من تلن
اللحظة ٌشكلون جماعة واحدة مع ٌسوع ،بل مع السماء ،بمدر ما كانوا ٌسمعون
كلمته .ووفما ً لتملٌد آخر أفسح المثال الطرٌك أمام الحمٌمة ،وأفسح السحاب الطرٌك
النبوة( -إشعٌا  .)14 :63وبٌنما لبل العبرانٌون
أمام الروح -على نحو ما تنبؤت
ّ
المعمودٌة باسم موسى فً السحاب وفً البحر ( 1كورنتس ،)2 -1 :10
فالمسٌحٌون ٌعتمدون باسم المسٌح فً الروح المدس وفً الماء .والسحابة الحمٌمٌة
هً الروح الذي ٌعلّم (ٌوحنا  ،)26 :14وٌرشد ( .)13 :16أما " الحجاب " -مثله
ّ
ٌؽطً وجه موسى ،فٌش ّع منه مجد مإلت ،لد سمط بالنسبة
مثل السحاب -الذي كان
تحولوا نحو الرب الذي هو الروح ( 2كورنتس  .)18 -12 :3وٌبمى
إلى الذٌن ّ
ي حال صحٌحا ً أن الصورة عن سحب آخر األزمنة تحتفظ بمٌمها ،فترمز إلى
على أ ّ
أن المإمنٌن فً الٌوم األخٌر ٌخطفون هم أٌضا ً من األرض لٌذهبوا أمام الرب اآلتً
( 1تسالونٌكً  ،17 :4راجع رإٌا ).12 :11

صخر
1.هللا متٌن كالصخرة:
إن صبلبة الصخر تجعل منه ملجؤ أمٌنا ،كما هو الجبل بالنسبة إلى الهاربٌ .جد فً
اإلنسان فً جوؾ الصخرة مؤوى وخبلصا ً (ارمٌا  )28 :48وهللا ٌسمً صخرة
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إسرابٌل ،ألنّه ٌكفل له الخبلص وهنان ألماب إلهٌة أخرى تتمشى مع هذا اللمب
األخٌر وتبرز هذا المعنى :فاهلل معمل ومؤوى وملجؤ ومجن وبرج حصٌن ومعتصم
( 2صموبٌل  ،2 :22مزمور  3 :18و  .)2 :144 ،4 :61 ،4 031 ،32فبل
بدّمن أن نضع ثمتنا فً ،5ألنه صخرة الدهور (إشعٌا  )29 :30 ،4 :26الوحٌدة
( .)8 :44إذا كانت الصخرة معتصما أمٌنا فهً أٌضا ً أساس متٌن :إن هللا صخرة
بؤمانته (تثنٌة  ،4 :32مزمور  .)16 :92فمن آمن به لن ٌتزعزع (إشعٌا :28
 .)16ولكن من ٌرفض أن ٌركن إلى هذه الصخرة ٌصطدم بها وٌتهشم على حجر
العثار" (إشعٌا  .)14 :8فالمسٌح هو ،فً العهد الجدٌد " حجر" األساس (رومة :9
 1 ،33بطرس  6 )8 -6 :2وهو الذي به ٌمكننا أن نثبت ،ال بفضاء ثمة بشرٌة فً
أنفسنا .بل بنعمة هللا ألمٌن ( 1كورنتس  .)12 -13 :10إن اإلنسان الذي ٌستمع
إلى كلمته ٌبنً على الصخر (متى  .)24 :7وبطرس وهو الصخر الذي تبنى علٌه
ٌشارن فً هذا الثبات ( .2.)18 :16الصخر تحت ٌد هللا:إن الصخر ال ٌنبت علٌه
شًء وبالتالً هو رمز للعمم .كان إبراهٌم صخراً ،ألنه كان وحٌدآ ،لبل أن ٌباركه
هللا وٌكثره (إشعٌا  ،21 :51راجع متى  .)9 :3فوجود شعب إسرابٌل ،الذي نحته
هللا من هذا الصخر ،هو آٌة لمدرة ّ هللا العظٌمة .كذلن تحت ٌد هللا ،تنبت حجارة
البرٌةّ نفسهاٌ ,إكد هللا
فلسطٌن محصوالت وفٌرة (تثنٌة  .)13 :32ال بل فً جفاؾ َ
سلطانه على عناصر تبدو فً أعٌننا متنالضة ،وٌخرج الماء السابل من األرض
الماحلة ،إذ ٌتفجر الماء من صخر الخصومة (خروج  ،6 :17عدد .)11 -10 :20
فً عمل هللا هذاٌ ،رى أتمٌاء إسرابٌل صورة مسبّمة للعجابب األسكاتولوجٌة أي التً
ستتم فً نهاٌة األزمان (مزمور  ،41 :105 ،20 -15 :78إشعٌا  .)20 :43ففً
وٌحول األرض الممدّسة إلى فردوس (حزلٌال
زمن الخبلصٌ ،خرج نهر من الهٌكل
ّ
 ,12 -1 :47زكرٌّا  )8 :14ولد تحممت هذه المعجزة فً اإلنجٌل فؤن ٌسوع الذي
حل علٌه الروح المدس الذي ٌتٌح لذوٌه الوصول إلى ٌنبوع الماء الحً(ٌوحنا :7
 .)34 :19 ،39 -37وهو صخرة الشعب الجدٌد فً مسٌرته نحو الخبلص كما أنه
كان ،منذ العهد المدٌم,الصخرة التً استمد منها الشعب بركات البرٌة الحمٌمٌة1:
كورنتس )4 :10
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سراج
1.السراج رمز للحضور اإللهً":أنن أنت سراجً ٌا ربّ ًّ" ( 2صموبٌل :22
 .)29بهذا النداء ٌعلن صاحب المزامٌر ّ
أن هللا وحده ٌستطٌع أن ٌعطً النور
والحٌاة .ألٌس هو خالك الروح الساكن داخل اإلنسان بمثابة "سراج من الربّ "
(أمثال  )27 :20؟ ألٌس هو الذي ٌضًء كسراج طرٌك المإمن " بكلمته "
(مزمور  ،)105 :119وبوصاٌاه (أمثال )23 :6؟ ألٌست الكتب النبوٌّة "مصباحا ً
ٌضًء فً مكان مظلم ،حتى ٌتنفس النهار وٌشرق كوكب الصبح فً للوبنا " (2
بطرس )19 :1؟ وعندما سٌؤتً هذا الٌوم الفابك ،لن ٌكون هنان " لٌل ،فلن ٌحتاج
(عباد هللا) إلى مصباح أو شمس لٌستضٌبوا "ّ ،
ألن "الحمل لام ممام مشعل المدٌنة "
(رإٌا  02 .)23 :21 ،5 :22السراج رمز للحضور اإلنسانً:إن رمزٌة السراج
تعود للظهور على مستوى الحضور اإلنسانً المتواضع للؽاٌة .فٌعد هللا داود
بسراج ،أي بسبللة ال تنمطع ( 2ملون  1019 :8ملون  .)4 :15 ،36 :11وعلى
نمٌض ذلن ،عندما ٌكون البلد ؼٌر مإمن ،فإن هللا ٌهدّد بؤن ٌبٌد منهم" ...نور
ً الذي ٌنطفا سراجه
السراج "( :إرمٌا  ،)10 :25وعندبذ فبل سعادة تدوم للشم ّ
بسرعة (أمثال  ،9 :13أٌوب  .)65:18وحتى ٌعبّر إسرابٌل عن أمانته نحو هللا
ومداومته على الصبلة ،نراه ٌولد باستمرار سراجا ً داخل الهٌكل (خروج -20 :27
 1 ،22صموبٌل  .)3 :3وإذا ترن السراج ٌنطفا ،فكؤنهم بذلن ٌُشعرون هللا بؤنهم
ٌهجرونه ( 2أٌام  .)7 :29وعلى عكس ذلن ،فطوبى للذٌن ٌسهرون " فً انتظار
الربّ  ،أمثال العذارى العالبلت (متى  :25ا ،)8 -أو مثل الخادم األمٌن (لولا :12
 ،)35ممن تبمى مصابٌحهم مولدة .وهللا ٌنتظر أكثر من ذلن من المإمن به :فبدالً
من أن ٌولد سراجه وٌضعه تحت المكٌال (متى ٌ ،)// 16 -15 :5نبؽً أن ٌجعله
ٌنٌر مثل ضٌاء النٌّرات ،فً الكون الفاسد (فٌلبً  ،)15 :2كما حدث فٌما مضى
للنبً إٌلٌا ،الذي " تولد كبلمه كالمشعل " (سٌراخ  ،)1 :48وكذلن لٌوحنا المعمدان
الذي كان "سراجا ً متمدا ً ومنٌراً" (ٌوحنا  ،)35 :5لٌشهد للنور الحك (.)8 -7 ،1
وهكذا الكنٌسة المإسسة على بطرس وبولس" ،هما الزٌتونتان والمنارتان فً
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حضرة ربّ األرض " (رإٌا ٌ ،)4 :11نبؽً لها حتى منتهى الدهور أن تش َّع مجد
ابن اإلنسان ().13 -12 :1

سكر
ممدمة
1.السكر والشماء:
سكر والٌمظة:
2.ال ُ
3.سكر وروح:
None
ممدمة
العهد المدٌم
1.من عهد إلى آخر:
2.المفردات:
3.تارٌخ الشكر:
العهد الجدٌد
1.المفردات المسٌحٌة:
2.شكر الربّ :
ُ 3.
شكر التبلمٌذ:
ممدمة
سكر فً رواٌات كثٌرة :فهو ٌدفع باإلنسان إلى شهواته أو إلى
تظهر مخاطر ال ُ
أعدابه ،وؼالبا ً ما ٌرتبط بالعبادات ؼٌر المشروعة ،هذا ما نجده عند األنبٌاء
(عاموس  8 :2؛ هوشع  ،11 :4أنظر رإٌا  .)2 :17وبمنكرات الكنعانٌٌن الذٌن
ال ناموس لهم (تكوٌن  23 :9و 25أنظر  )32 :19أو بحالة المجتمع المتخلّفة.
وانطبللا ً من بعض العادات المعاشة ٌؤخذ السكر لٌمة رمزٌة.
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1.السكر والشماء:
ٌعرض للسخرٌّة ،فالكتاب الممدّس رأى دابما ً فً الشماء وجهه المخجل:
ال ُ
سكر ِ ّ
اإلنسان السكران ،واإلنسان المضروب بالشماء .فهذان التعٌسان ٌضطربان وٌفمدان
مكانتهما وكل ما ٌحمً من األنظار ،وٌصٌران كبلهما محط أنظار .كان باإلمكان
سمً أح ٍد والبلوغ به إلى هذه الحالة ،التً ٌنطلك حبموق ( 15 :2وما ٌلٌه) منها
لٌصؾ الشماء الذي ٌعده ٌهوه .فٌشرب اإلنسان حٌنبذ من كؤس الؽضب (إرمٌا :25
كسكران "ألجل ٌهوه وألجل كلماته الممدّسة"
 27وما ٌلٌه .)7 :51 ،إرمٌا ٌبدو
ٍ
تنذر بالشماء فً ألسى أشكاله .وٌبدو كؤن األرض تترنح
(إرمٌا  )9 :23ألنها
ُ
(إشعٌا  19 :24وما ٌلٌه) وك ّل مماومة باطلة ،وك ّل المعالم تختفً :إنه إعبلن الٌوم
األخٌر.
سكر والٌمظة:
2.ال ُ
مبلحظة أخبللٌةٌ :مكن أن ٌتا َبع السكر الذي ٌولع فً النسٌان حتى بلوغ الحمابك
األعمك .ترى والدة ملنٍ عربً اسمها الموبٌل ّ
أن المشروبات الروحٌّة هً وسٌلة
للنسٌان .فَلتُع َ
ط للحزانى لكن فلٌتجنّبها الملون واألمراء مخافة أن ٌنسوا شرابعهم
وٌحرفوا العدل (األمثال  .)7 -4 :31أما إشعٌا فٌذهب إلى أبعد من ذلن:
الخاصة
ِّ
سكر هو عبلمة وصورة
اإلنسان السكران ٌنسى حتى لصد ٌهوه (إشعٌا  ،)12 :5فال ُ
لروح الخمول والتفكن (إشعٌا  ،10 :29 ،14 :19إرمٌا ٌ ،13 :13وبٌل .)5 :1
سكر ،التخلًّ عن الٌمظة التً بها ٌثبت
العهد الجدٌد ٌرى فً هذا السٌاق ،فً ال ُ
المسٌحً فً الخبلص الذي ٌحصل وسٌحصل على األرض .ال ٌَس ُك ُر إال من م َّل
من انتظار مجًء المسٌح (متى  .)51 -45 :24لتحاشً عدم الشعور بمجًء
المسٌح ،على المرء أن ٌكون متحفّظا ً وواعٌا ً بحسب مشورة المدٌس بطرس (1
بطرس  ،)8 :5التً تتردّد فً صبلة ما لبل النوم ،وٌبمً عٌْنٌه مفتوحتٌن" :فالذٌن
ٌنامون فباللٌل ٌنامون والذٌن ٌسكرون فباللٌل ٌسكرون " ( 1تسالونٌكً  6 :5وما
ٌلٌه ،رومة ).13 :13
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3.سكر وروح:
سكر ٌمنع بلوغ الملكوت ( 1كورنتس  10 :6 ،11 :5؛ رومة  13 :13؛
ال ُ
ؼبلطٌة  1 ،21 :5بطرس  )3 :4إال أنه ٌحاول الدخول فً دابرة المدسٌات
فٌشركه المورنثٌون فً طعام المحبة ( 1كورنتس  .)21 :11وبٌن الجموع التً
سكر إلى أعمال الروح ،على
كانت فً أورشلٌم ٌوم العنصرة ،هنان من نسب ال ُ
سبٌل السخربة (أعمال  .)15 -13 :2والذي ٌدعو إلى السخرٌة هنا لٌس الشماء ،بل
المحررة .وبولس بشٌر إلى ذات العبللة عدما ٌدعو إلى الهرب من
زٌارة الروح
ّ
سكر عن
سكر للبحث عن كمال الروح (أفسس ٌ .)18 :5بحث اإلنسان فً ال ُ
ال ُ
والتحرر من ك ّل ما ٌعٌك تعابٌره وكل كٌانه .فٌجد فٌه فرحا ً
إظهار ذاته كما هو،
ّ
ٌشركه نشٌد األناشٌد بالحب (نشٌد  .)1 :5إال ّ
أن الروح وحده هو المادر على
إعطابه هذا الكمال حما ً.
None
شكر
ممدمة
ٌسلَم التارٌخ الممدس ،بشكل ربٌسًّ ،
بؤن عطٌّة هللا هً مجانٌَة تفٌض عن الكفاٌة،
وأبدٌة .فاللماء مع هللا ال ٌضع اإلنسان فً حضور المطلك فمط .بل ٌؽمره وٌحول
حٌاته .وفعل الشكر ٌبدو كجواب لهذه النعمة المندفعة والمتواصلة التً ستجد كمالها
ٌوما ً ما فً المسٌح .فالشكر هو ،فً الولت عٌنه .وعً بعطاٌا هللا .واندفاع ال شاببة
فٌه للنفس التً سبٌت من الدهش بهذا الجود .وعرفان الجمٌل أمام العظمة اإللهٌة
هو أساسً فً الكتاب الممدس بؤنه ٌشكل ردة فعل دٌنٌة عمٌمة للخلٌمة التً تكتشؾ.
وهً ترتعد .من الفرح واالحترام شٌبا ً ما من هللا ،من عظمته ومجده .فخطٌبة
الوثنٌٌن الربٌسٌة فً نظر المدٌس بولس تكمن فً أنهم عرفوا هللا ولم ٌمجدوه وال
شكروه " (رومة :21ا) .وفً الوالع ٌبدو فعل الشكر أمرا ً استثنابٌا ً فً إطار
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األناشٌد التً استحدثتها التموى فً ببلد ما بٌن النهرٌن ،بٌنما ٌعد مؤلوفا ً فً الكتاب
الممدس ،حٌث ٌثٌر زخما ً لوٌا ً.
العهد المدٌم
1.من عهد إلى آخر:
الشكر فً العهد المدٌم ما ٌماثله فً العهد الجدٌد بمدر ما هو توق نحو المستمبل
ٌعلن
ُ
ونحو نعمة أكثر ارتفاعاً .وبمدر ما هو عرفان بالجمٌل .من ناحٌة أخرى .لما دلَت
ساعة العهد الجدٌد ،بؤن فعل الشكر جلٌاً .إذ أصبح ذا ثمل فً صبلة المسٌحٌٌن
وحٌاتهم بصورة لم ٌكن فٌها ظاهرا ً أسدا الصدٌمٌن فً السابك .فالتنكر .وفك مفهوم
ً فً األساس ،لكنه لم ٌحمل هذه الصفة بشكل حصري
الكتاب الممدس ،هو مسٌح ّ
حتى ّ
إن "اإلسرابٌلً ٌحمد بدون أن ٌشكر" .كما ُكتِب فً العهد المدٌم .فً حمٌمة
األمر ،إذا لم ٌكن العهد المدٌم لد عرؾ الشكر فً كماله فؤلنَه لم ٌكن لد تذوق بعد
ملء النعمة .وإذا كان الحمد" .وٌُعبر عنه بصورة أكثر عفوٌة .لد أخذ مكانا ً أكثر
من الشكر ،بحصر المعنى ،وهو ٌتطلب المزٌد من التفكٌر والمزٌد من االنتباه
إلشارات هللا ونواٌاه ووحٌه ،فر ّد ذلن إلى أن هللا المدّوس لم ٌعلن عن ذاته إال
تدرٌجٌاً ،كاشفا ً شٌبا ً فشٌبا ً عن أهمٌة عمله وعظمة عطاٌاه.
2.المفردات:
ٌإدي اكتشاؾ الشكر فً الكتاب المم َدس إلى استعادة الروح (مزمور 31 :33
و .)21والحمد والتهلٌل (عزرا  ،11 :3مزمور  )31 :69وتمجٌد هللا (مزمور
 .)12 :86 ،23 :50وبكبلم أكثر دلّة ٌموم فعل الشكر على أنه اعتراؾ علمً
بإشارات إلهٌة معٌنة .فحمد هللا ٌودي إلى إعبلن العظابم التً ٌجترحها وإلى الشهادة
ألعماله .أما فعل الشكر ،فإنه ٌسٌر بمحاذاة الوحً ،فٌصبح كصدى له فً الملوب.
ولهذا السب ،فهو ٌتضمن ؼالبا ً اإلشارة إلى جماعة الصدٌمٌن أو إلى جملة الشعوب
التً دعٌت لكً تسمع فعل الشكر (مزمور  ،)30 :109 ،10 :57 ،18 :35ولكً
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تشارن فً تبلوته (مزمور  :105 ،//2 :92ا .)/أما اللفظ العبري الذي ٌعبر عن
والمعترؾ بالجمٌل ،أو "توداه" بنوع خاص،
نوعٌة هذا االعتراؾ المندهش
ِ
ي
وٌوازٌه فً اللؽة الفرنسٌة لفظ remercierأي َ
ش َك َر ،دون أن ٌفً اللفظ العبر ً
حمّه .أما اللفظ الذي ٌبدو أنه ٌجسم فعل الشكر فً العهد المدٌم وٌترجم بصورة دلٌمة
المولؾ الدٌنً الممصود ،فهو عبارة " بركة " (فً العبرٌة " باران ،،التً تفصح
عن " التبادل الجوهري " بٌن هللا واإلنسان .فصدى بركة هللا الذي ٌهب خلٌمته
الحٌاة والخبلص (تثنٌة االشتراع  ،19 :30مزمور  ،)9 :28هو البركة التً ٌشكر
اإلنسان بواسطتها خالمه (دانٌال  ،90 :3راجع مزمور  20 :68و ،27نحمٌا :9
 ،//5أخبار األٌام  ،)//10 :29ولد حركت تلن المدرة وذلن الجود خواطره.
3.تارٌخ الشكر:
خاص بالشكرٌ ،ظهر بوجه خاص فً المزامٌر وٌكشؾ
هنان تصمٌم أدبً تملٌدي
ّ
بشكل دلٌك عن طبٌعة الشكر كردة فعل على إشارة من هللا .فاالعتراؾ بعرفان
الجمٌل على الخبلص المحصول علٌه ٌنبسط عادة ً فً "الرواٌة" على ثبلثة ألسام:
األول هو كناٌة عن وصؾ لخطر استهدؾ الراوي (مزمور  ،)3 :116الثانً
ٌشتمل على صبلة للمة (مزمور  ،)4 :116والثالث على تذكٌر بتدخل هللا الرابع
ً ٌتواجد هو عٌنه فً
( ،6 :116راجع مزامٌر  .)124 ،40 ،30فهذا النوع األدب ّ
الكتاب الممدس ،وٌخضع للمفردات التملٌدٌة نفسها التً تستمر ظاهرة فً المزامٌر
واألناشٌد والتراتٌل النبوٌّة .وإذا كان الشكر واحداً ،فؤلنه جواب على عمل هللا
الواحد .فكل عطٌّة خاصة من جانب ٌهوه تصور دوما ً وبشكل ٌؽلب الؽموض علٌه
كؤنها محطة من تارٌخ عظٌم فً طور اإلنجاز .فالشكر ٌحتضن التارٌخ الممدس
وٌحٌله إلى الرجاء األخٌر(راجع خروج ،18 :15تثنٌة  ،43 :32مزمور ،8 :66
 .)96فالشكر ال ٌوحً فمط ببعض أجزاء أدبٌة لدٌمة جدا ً تختصر إٌمان إسرابٌل
بؤمره كنشٌد موسى (خروج  ،)21 -1 :15أو نشٌد دبوره (لضاة  ،)5بل إنه من
الممكن جدا ً أن ٌكون فً أساس التمالٌد األولى وحتى فً تارٌخ إسرابٌل ،اعتراؾ
أٌمانً ذو طابع طمسً ٌعلن فً إطار الشكر العظام التً أفاضها هللا على شعبه،.
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هكذا ٌكون اإلٌمان الحك ،منذ البدء اعترافا ً فً إطار الشكر ،.هذا التملٌد ٌنمو
بصورة متواصلة بمدر ما ٌزٌد وعً إسرابٌل " نحو هللا ،ثم ٌظهر فً كافة المٌادٌن:
فً األدب النبوي (إشعٌا  ،//7 :63 ،//10 :42 ،25 ،12إرمٌا ،)13 :20
الكهنوتً ( 1أخبار األٌام  ،19 - 10 :29 ،//8 :16محمٌا  ،)37 -5 :9وفً
المنظومات الطوٌلة التً تتضمنها كتب العهد المدٌم األخٌرة (طوبٌا ،8 -1 :13
ٌهودٌت  17 -1 :16سٌراخ  ،12 -1 :51دانٌال  45 -26 :3و).90 -51
العهد الجدٌد
ما أن العهد الجدٌد هو وحً النعمة التامة وعطٌتها (راجع ٌوحنا  )17 :1فً ٌسوع
المسٌح .فهو أٌضا ً إعبلن للشكر ؼٌر المنموص الذي ٌرفع لآلب فً الروح المدس.
1.المفردات المسٌحٌة:
هذه المفردات ترث ،بواسطة الترجمة السبعٌنٌة ،تملٌد العهد المدٌم .ففعل الشكر ال
ٌنفصل عن االعتراؾ (بالٌونانٌة  homologeoمتى  ،25 :11لولا ،38 :2
الرسالة إلى العبرانٌٌن  )15 :13وعن الحمد بالٌونانٌة ، aineoلولا  13 :2و،20
رومة  )11 :15والتمجٌد (بالٌونانٌة  doxazoمتى  )8 :9 ،16 :5وٌرتبط بشكل
متمٌز ومستدٌم بالبركة (بالٌونانٌة  eulogeoلولا  64 :1و1 ،28 :2 ،86
لورنتس ٌ ،16 :14عموب  .)9 :3لكن عبارة جدٌدة ال ٌعرفها العهد المدٌم
(بالٌونانٌة ) eucharistia , eucharisteoتمؤل العهد الجدٌد (أكثر من 60
مرة) ،تعبر عن أصالة الشكر المسٌحً وأهمٌّته كجواب للنعمة ) (charisالتً
وهبها هللا فً ٌسوع المسٌح .فالشكر المسٌحً هو أفخارستٌاّ ،والتعبٌر النهابً عنها
ٌكمن فً األفخارستٌا السرٌة ،وهً شكر الرب ،ولد أعطاها لكنٌسته.
2.شكر الربّ :
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ّ
ٌكرس ٌسوع فٌها حٌاته لآلب
إن عمل الرب األول هو فعل شكر .فالذبٌحة التً ّ
لتمدٌس خاضته (ٌوحنا  )19 :17هً أفخارستٌا .ففً العشاء السر ي وعلى
الصلٌبٌ ،كشؾ ٌسوع عن هدؾ حٌاته وموته ،أال وهو الشكر من للبه كابن .فلمد
كان من الواجب أن ٌتؤلم وٌموت لكً ٌستطٌع تمجٌد اآلب بصورة تامة (ٌوحنا :17
 .)1لكن حٌاته كلها تع ُّد فعل شكر متواصلٌ ،ظهر أحٌانا ً بصورة جلٌة ومهٌبة لكً
ٌحمل البشر على اإلٌمان وعلى مشاركته فً الشكر (راجع ٌوحنا  .)42 :11وما
ٌدعو إلى فعل الشكر هو عمل هللا واإلنجازات المسٌانٌّة التً تظهر خصوصا ً لً
العجابب (راجع ٌوحنا  ،)//41 :11 ،11 :6وفً ما لام به هللا لما وهب كلمته
للبشر (متى ).25/1 :11
ُ 3.
شكر التبلمٌذ:
تعبّر األفخارستٌا كعطٌة عن حمٌمة جوهرٌةٌ :سوع المسٌح وحده هو شكرنا ،كما
أنه هو حمدنا .هر الذي ٌرفع أوالً الشكر إلى اآلب والمسٌحٌون ٌرفعون الشكر بعده
وفٌه" :به ومعه وفٌه" .ففً الشكر المسٌحً ،كما فً كل صبلة مسٌحٌةٌُ ،ع ُد المسٌح
مثاالً وحٌدا ً ووسٌطا ً وحٌدا ً (راجع رومة  1 ،25 :7 ،8 :1تسالونٌكى ،18 :5
أفسس  ،20 :5كولسً  .)17 :3فبعد أن أدرن المسٌحٌون معنى العطاء الذي
حصلوا علٌه ،وبعد أن اجتُذِبوا مثله ،جعلوا من الشكر لُحمة حٌاتهم المتجددة :ففً
تعدد مظاهر الشكر ما ٌُثٌر الدهشة .تعبر عن ذلن أناشٌد لولا فً الفصل األول
والفصل الثانً ،ولد أوحاها التؤمل المتؤنً والدٌنً لؤلحداث ،على مثال ما كان
ٌحصل فً العهد المدٌم .وت َعبر عنها أٌضا ً البساطة لدى الرسل والجماعات المسٌحٌة
األولى فً فعل الشكر (أعمال  ،15 :28راجع  ،20 :21 ،41 :5رومة ،25 :7
 2لورنتس  ،11 :1أفسس ،20 :5كولسى 1 ،17 :3وتسالونٌكً  .)18 :5وتفٌد
بوجه خاص عن هذه المظاهر نصوص بولس الكبرى ،التً تُذ َكر دون التباس
بشكره "المتواصل" ( 1لورنتس  ،4 :1فٌلبً  ،3 :1كولسً  1 ،3 :1تسالونٌكً
 2 ،13 :2 ،2 :1تسالونٌكً  ،)3 :1فتؤخذ أحٌانا ً شكل البركة االحتفالً .فعلى
الحٌاة المسٌحٌة كلها وحٌاة الكنٌسة بؤسرها ،أن تكونا مدعومتٌن ومؽمورتٌن بنظام
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سل والشكر (ا تسالونٌكً  ،/17 :5 ،/9 :3رومة  .)//8 :1والهدؾ
دابم من التو ّ
من فعل الشكر ،من خبلل كل األنواع من األحداث والعبلماتٌ ،بمى هو نفسه ،ومن
الممكن أن نتبٌّنه فً الشكر العمٌك الذي ٌتصدر الرسالة إلى أهل أفسس :فهو
ملكوت هللا ،ولٌام اإلنجٌل ،وسر المسٌح ،ثمرة الفداء ،المنتشر فً الكنٌسة
(أفسس .)14 -13 :1أما سفر الرإٌا فإنه ٌوسع آفاق الشكر إلى حدود الحٌاة
األبدٌة ،ففً أورشلٌم السماوٌة ،وبعد أن ٌكتمل العمل المسٌانًٌ ،صبح الشكر حمدا ً
خالصا ً للمجد ومشاهدة منبهرة هلل وعظابمه األبدٌَة (راجع رإٌا :11 ،9/1 :4
).8 -1 :19،/3:15 ،/16

سالم
ممدمة
أوالً :السبلم ،سعادة كاملة
1.سبلم وهناء:
2.سبلم وسعادة:
3.سبلم وتحٌة:
4.سبلم وبِ ّر:
ثانٌاً :السبلم عطٌة هللا
1.إله السبلم:
2.أعط السبلمٌ ،ا رب:
3.الكفاح من أجل السبلم:
أ) الصراع النبوي:
ب) السبلم اإلسكاتولوجً:
ثالثاً :سبلم المسٌح
ممدمة
أوالً :السماء واألرض
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ثانٌاً :السماء التً لٌست هً األرض
ثالثاً :السماء مسكن هللا
رابعاً :السماء ،مصدر البركات
خامساً :فً شخص المسٌح ،السماء حاضرة على األرض
ٌ1.تكلم ٌسوع عن السماء:
ٌ2.سوع ٌؤتً من السماء:
3.كما فً السماء كذلن على األرض:
4.السماوات مفتوحة:
سادساً :السماء موضوع الرجاء
ممدمة
ٌرؼب اإلنسان من أعماق للبه فً السبلم .ولكنّه ؼالبا ً ما ٌجهل طبٌعة الخٌر الذي
ٌصوب نحوه ك ّل أمانٌه .والسبُل التً ٌسلكها اللتناء السبلم لٌست هً دابما ً سبُل هللا.
ّ
ولذا ،فبل ب ّد له من أن ٌتعلّم من التارٌخ الممدّس كٌؾ ٌمكن السعً إلى السبلم
الحمٌمً ،وأن ٌصؽً إلى هللا المع ِلن عطٌة هذا السبلم فً ٌسوع المسٌح.
أوالً :السبلم ،سعادة كاملة
نحس بنكهة
وحى نُمدر الحمٌمة المتضمنة فً هذا اللفظ تمدٌرا ً كامبلً ،ال ب ّد لنا من أن
َّ
التربة السامٌة التً نشؤ فٌها والتً ال تزال لابمة فً التعبٌر عن السبلم حتى فً
مفهومه الروحً العمٌك ،كما نجدها فً الكتاب الممدس بجملته.
1.سبلم وهناء:
ّ
ّ
ٌشتك من مصدر ٌدل ،تبعا ً لمواطن استعماله ،على وجود
إن اللفظ العبري "شالوم"
الشًء فً وضعه السلٌم ،الكامل (أٌوب  ،)4 :9مثل تشٌٌد منزل ( 1ملون :9
 ،)25أو ٌشٌر إلى الفعل الذي به تعاد األشٌاء إلى وضعها المدٌم السلٌم ،مثل
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ترضٌة داثن (خروج  ،)34 :21أو الوفاء بنذر (مزمور  .)14 :50لذلن ،فلٌس
السبلم فً الكتاب الممدس هو مجرد " المٌثاق " الذي ٌتٌح حٌاة هادبة ،وال " زمن
الصلح " ممابل " زمن الحرب " (جامعة  ،8 :3رإٌا  ،)4 :6وإنما السبلم ٌدل على
هناء الحٌاة الٌومٌة ،ووضع اإلنسان الذي ٌعٌش فً وبام مع الطبٌعة ،مع نفسه ،ومع
هللا .وبصورة والعٌة ،هو بركة ،وراحة ،ومجد ،وؼنى ،وخبلص ،وحٌاة.
2.سبلم وسعادة:
أن أكون "صحٌح الجسد" ،أو أن "أكون فً سبلم" .هذان تعبٌران .متوازٌان
(مزمور  .)4 :38وٌكون االستفهام عن الصحة وعن الحال لئلنسان بالسإال" :هل
هو سالم" ( 2صموبٌل  ،32 :18تكوٌن  .)27 :43وٌمول الكتاب الممدس عن
ابراهٌم الذي "مات بشٌبة صالحة شٌخا ً ولد شبع من الحٌاة" (تكوٌن  ،)8 :25إنه لد
ذهب بسبلم إلى آبابه (تكوٌن  ،15 :15راجع لولا  .)29 :2وبتعبٌر أوسع ،السبلم
هو األمان .لٌس على جدعون أن ٌخاؾ الموت أمام الرإٌة السماوٌة (لضاة :6
 ،23راجع دانٌال  )19 :10ولٌس على إسرابٌل أن ٌخشى األعداء ،بفضل ٌشوع
الظافر (ٌشوع  ،)1 :23 ،44 :21وداود ( 2صموبٌل  ،)1 :7وسلٌمان ( 1ملون
 ،4 :5أٌام  ،9 :22سٌراخ  .)13 :47وأخٌراً ،السبلم هو الوبام فً حٌاة أخوٌة:
ّ
إن عشٌري ،صدٌمً ،هو " صاحب سبلمً " (مزمور  ،10 :41إرمٌا .)10 :30
والسبلم هو ثمة متبادلة ،مثبتة ؼالبا ً بعهد (عدد  ،12 :25سٌراخ  )24 :45أو
مٌثاق حسن الجوار (ٌشوع  ،15 :9لضاة  1 ،17 :4ملون  ،26 :5لولا :14
 ،32أعمال ).20 :12
3.سبلم وتحٌة:
ك ّل هذه الخٌرات المادٌة والروحٌة ،متضمنة فً التحٌة ،فً الدعاء بالسبلم
(بالعربٌة :السبلم علٌكم) الذي ٌلمى ،سواء فً العهد المدٌم أو فً العهد الجدٌد ،فً
تعبٌر ٌعادل" :نهارن سعٌد" و"إلى اللماء" ،سواء فً المخاطبة الشفوٌة (تكوٌن :26
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 2 ،29صموبٌل  ،)29 :18أو فً المراسبلت (مثبلً فً دانٌال  ،98 :3فٌلمون
 .)3على أنه ،إذ حسن أن ٌرجو اإلنسان السبلم ،أو أن ٌسؤل عن استعداد الزابر
إزاء السبلم ( 2ملون  ،)18 :9فذلن ّ
ألن السبلم هو حالة ٌجب اكتسابها أو الدفاع
عدو ماٌ .رجو جدعون وآحاب أن ٌرجعا بسبلم .أو أن ٌنتصرا
عنها .إنه نصر على ّ
فً الحرب (لضاة  1 ،9 :8ملون  .)28 -27 :22وكذلن ٌلمى السبلم لنجاح حملة
استطبلعٌّة (لضاة  ،)6 -5 :18أو للتؽلب على العمم ( 1صموبٌل  ،)17 :1أو
للتمنًّ بالشفاء (إرمٌا  ،14 :6إشعٌا  .)19 -18 :57وأخٌراً ،تمدّم "ذبابح سبلم"
للتعبٌر عن الشركة بٌن هللا واإلنسان (الوٌٌن ).1 :3
4.سبلم وبِ ّر:
ّ
شر (أمثال  ،20 :12مزمور :28
إن السبلم هو أخٌرا ً الخٌر بالتعارض مع ما هو ّ
 ،3راجع مزمور " .)15 :34ال سبلم للمنافمٌن " (إشعٌا  ،)22 :48وبالعكس،
"الحظ الكامل وانظر المستمٌم فإن الذرٌّة لصاحب السبلم " (مزمور .)37 :37
وأٌضا ً " أما الودعاء فٌرثون األرض وٌتلذّذون بكثرة السبلم " (مزمور ،11 :37
البار.
راجع أمثال  .)2 :3إن السبلم هو مجموعة الخٌرات التً ٌمنحها هللا للرجل
ّ
وهذه الخٌرات تموم فً امتبلن أرض خصبة ،واألكل حتى ال ّ
شبع ،والسكنى فً
األمان ،والنوم بدون إزعاج ،واالنتصار على األعداء والحصول على ذرٌة وفٌرة
العدد ،فٌت ّم ك ّل ذلن فً آخر األمر بفضل وجود هللا معنا (الوٌٌن .)13 -1 :26
فالسبلم ،بعٌدا ً عن أن ٌكون عدم الحرب فحسب ،هو باألحرى كمال السعادة.
ثانٌاً :السبلم عطٌة هللا
إن كان السبلم هو ثمرة ال ِب ّر ،فهل ٌكون األشرار فً سبلم (مزمور )3 :73؟
سٌتوارد الجواب على هذا السإال المثٌر للملك ،خبلل التارٌخ الممدّس كلّه .لمد اعتبر
اإلنسان السبلم أوالً سعادة أرضٌة ،وفٌما بعد ،بدا له خٌرا ً ٌزداد روحانٌة أكثر
فؤكثر ،بحكم مصدره السماوي.
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1.إله السبلم:
المدون فً الكتاب الممدّس ،نرى جدعون ٌبنً مذبحا ً للرب
منذ بداٌة التارٌخ
ّ
وٌدعوه "سبلم الرب" (لضاة  .)24 :6إن هللا الذي له السلطان والهٌبة (أٌوب :25
ٌ ،)2مكنه أن ٌجري السبلم (إشعٌا  .)7 :45ومنه إذا ً ننتظر هذا الخٌر" .تَعَ َّ
ظ َم
الربُّ الذي ٌهوى سبلم عبده" (مزمور ٌ :)27 :35منح السبلم إلسرابٌل (عدد :6
 ،)26شعبه (مزمور  ،)11 :29وٌعطً بٌت داود سبلما ً ( 1ملون .)32 :2
وكذلن الكهنوت (مبلخً  .)5 :2ولذلن ،من اعتمد على الرب ٌمكنه أن ٌنام بسبلم
(مزمور  ،9 :4راجع إشعٌا " .)3 :26إسؤلوا السبلم ألورشلٌم! لٌسعد :الذٌن
ٌحبونن" (مزمور  ،6 :122راجع مزمور ).6 :128 ،5 :125
2.أعط السبلمٌ ،ا رب:
ٌحصل اإلنسان على هذه العطٌة اإللهٌّة بالصبلة المفعمة ثمة ،ولكن أٌضا ً بممارسة
" أعمال البر"ّ ،
ألن علٌه ،بحسب تدبٌر هللا عٌنه ،أن ٌشارن فً تؤسٌس السبلم على
األرض .وتبدو مشاركته ملتبسةً من جراء الخطٌبة الحاضرة دابماًّ .
إن تارٌخ زمن
المضاة هو تارٌخ هللا الذي ٌمٌم محررٌن ٌكلفهم بؤن ٌعٌدوا السبلم الذي فمده إسرابٌل
بخطاٌاه .لد ظن داود أنه لام بواجبه لما أراح البلد من كل أعدابه ( 2صموبٌل :7
 )1إال أن الملن المثالً هو سلٌمان ،ومعنى اسمه :رجل سبلم ( 1أٌام  .)9 :22ولد
اتحد خبلل ملكه شعبا الشمال والجنوب اتحادا ً أخوٌا ً ( 1ملون ).5
3.الكفاح من أجل السبلم:
أ) الصراع النبوي:
ّ
ولكن هذا المثل األعلى سرعان ما ٌفسد .فٌحاول الملون أن ٌحمموا السبلم ،ال كثمر
للبر اإللهً ،بل على أساس أحبلؾ سٌاسٌة تخلو من اإلٌمان .إنه لسلون خدّاع تسنده
ّ
ي صادرة عن بعض رجال ،ال ٌعنون بسماع كبلم هللا ،لدر
كلمة ذات مظهر نبو ّ
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مباالتهم بمن " ٌلمّمهم فً أفواههم" (مٌخا  .)5 :3وهم رؼم حالة الخطٌبة السابدة،
ٌتجاسرون على إعبلن سبلم ثابت (إرمٌا  .)13 :14فحوالى سنة ٌ ،850نتصب
مٌخا بن ٌملة منكرا ً على هإالء األنبٌاء ال َك َذبة كلمة السبلم وحمٌمتها ( 1ملون :22
 .)28 -13وٌصبح الصراع حامٌا ً بمناسبة حصار أورشلٌم (راجع إرمٌا -9 :23
 .)40فعطٌة السبلم تتطلب هجر الخطٌبة ،وبالتالً تسبمها عموبةٌ .و ّجه إرمٌا
االتهام لاببلً" :وٌداوون كسر بنت شعبً باستخفاؾ ،لابلٌن سبلم سبلم ،ولٌس سبلم"
(إرمٌا  .)14 :6وٌصٌح حزلٌال :كفانا تطٌٌن برديء المبلط ...ال ٌبمى السور
(حزلٌال  .)16 -15 :13ولكن عندما ولع السور ،أخذ الذٌن كانوا ٌتنبؤون
بالخرابٌ ،علنون السبلم من جدٌد ،لٌمٌنهم أنه لم ٌعد بعد محل للخداعٌ .علن هللا
ضر،
للمنفٌٌّن" :ألن أفكاري التً أف ّكر فٌكم ،أنا أعلمهاٌ ،مول الرب ،أفكار سبلم ال ّ
ألبمً لكم بالٌة ورجاء " (إرمٌا  ،11 :29راجع ٌ .)9 :33بت هللا لهم عهد سبلم،
وٌكؾ عنهم الوحش الضاري ،مما ٌكفل لهم أمانة وبركة (حزلٌال .)30 -25 :34
ّ
ّ
ألن هللا ٌمول" :وٌكون مسكنً معهم " ().26 :37
ب) السبلم اإلسكاتولوجً:
إن هذا الجدال حول السبلم كامن فً الرسالة النبوٌة بر ّمتها .وإذ أصبح السبلم
الحمٌمً عنصرا ً أساسٌا ً من عناصر الكرازة المتعلمة باألزمنة األخٌرة ،فإنه ٌتحرر
من لٌوده األرضٌة وشبُهاته الشرٌرة المزٌّفة .وتنتهً عادة تهدٌدات األنبٌاء بإعبلن
تجدٌد وافر (هوشع  ...20 :2عاموس  00013 :9الخ) .وٌحلم إشعٌا "بربٌس
السبلم" (إشعٌا  ،6 :9راجع زكرٌا  )10 -9 :9الذي سٌهب "سبلما ً ال انمضاء له"
(إشعٌا  ،)6 :9وٌفتح فردوسا ً جدٌداً ،ألنه "ٌكون هو سبلماً" (مٌخا  .)5 :5سوؾ
تخضع الطبٌعة إلنسان ،وتتصالح المملكتان المنفصلتان (ٌهوذا وإسرابٌل) ،وتحٌا
األمم فً سبلم (إشعٌا  ،20 -15 :32 ،... 1 :11 ،... 2 :2راجع .)25 :65
"وٌنبت فً أٌامه الصدٌّك " (مزمور ّ .)7 :72
إن إنجٌل السنبلم هذا (ناحوم )1 :2
أي الخبلص من سبً بابل (إشعٌا ٌ ،)12 :55 ،7 :52حممه عبد الرب المتؤلم
( ،)5 :53الذي سوؾ ٌعلن بذبٌحته ممدار ثمن السبلم .حٌنبذ ٌكون "السبلم للبعٌد
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وللمرٌب ،لال الرب ،وسؤشفٌه" ( .)19 :57وسٌتمٌز والة الشعب بالسبلم والعدل
(" .)17 :60ها أنذا أدٌر إلٌها (أورشلٌم) السبلم كالنهر ،ومجده األمم كالسٌل
الجارؾ" ( ،12 :66راجع  ،18 :48زكرٌا .)12 :8جـ) أخبراًّ ،
إن التؤمل فً
كتب الحكمة ٌتناول مسؤلة السبلم الحمٌمً .فمن جهة ٌإكد اإلٌمان "أن الذٌن ٌحبون
شرٌعتن لهم سبلم جزٌل ،وما لهم من معثرة " (مزمور  ،)165 :119ولكن من
جهة أخرى ٌبدو ّ
أن الوالع ٌنفً ذلن (مزمور ،)3 :73فتبرز حٌنب ٍذ مشكلة الجزاء،
ولن تجد هذه المشكلة حلّها كامبلً إال مع االعتماد فً بماء اإلنسان ما بعد الموت بما ًء
كامبلً وشخصٌاً" :أما نفوس الصدٌمٌن فهً بٌد هللا ...وفً ظن الجهال أنهم ماتوا...
أما هم ففً سبلم " (حكمة  ،)3 -1 :3أي فً كمال الخٌرات واالتحاد بواهبها،
وهذه هً السعادة الحمٌمٌة.
ثالثاً :سبلم المسٌح
ٌصبح رجاء األنبٌاء والحكماء حمٌمة ممنوحة فً شخص المسٌح ٌسوع ،ألنه به
ت الربّ فً
وفٌه لهرت الخطٌبة .ولكن ،مالم تمت الخطٌبة فً ك َل إنسان ،ومالم ٌؤ ِ
ٌوم ظهوره األخٌرٌ ،ظل السبلم خٌرا ً
مرجواً .فتحتفظ الرسالة النبوٌة بمٌمتها" :ثمرة
ّ
البر تزرع فً السبلم للذٌن ٌعملون من أجل السبلم" (ٌعموب  ،18 :3راجع إشعٌا
 .)17 :32هذه هً الرسالة التً ٌعلنها ك ّل العهد الجدٌد.
ممدمة
ورواد الفضاء ،فإنه ٌنطبك
إن كان لفظ "السماء" ٌدل على مٌدان اهتمام الفلكٌٌّن
ّ
أٌضا ً على الممر الذي ٌجمع هللا فٌه مختارٌه ،ولٌس ذلن من باب الخلط الفاحش
الذي لد ٌرجع إلى األسلوب البدابً المستعمل فً الكتاب الممدّس ،ولكنّه انعكاس
الختٌار بشري عالمً وحتمً .فإن هللا ٌتجلّى لئلنسان خبلل خلمه بر ّمته ،بما فً
مكوناته المنظورة .وٌمدّم الكتاب الممدّس هذا الوحً فً صورة متشعبة أحٌاناً،
ذلن ّ
ولكنّها خالٌة من ك ّل أنواع االلتباس .وٌمٌز الكتاب الممدّس تماما ً السماء الطبٌعٌّة
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التً هً من نفس طبٌعة األرض" :السماء واألرض" ،عن سماء هللا" :السماء التً
لٌست هً األرضً" .ولكن المعنى األول ٌتٌح لئلنسان عادة أن ٌف ّكر فً الثانً.
أوالً :السماء واألرض
ٌعتبر الشعب العبرانً مثلنا ّ
أن السماء لسم من الكونٌ ،ختلؾ عن األرض ،ولكنّه
وٌكون معها العالم .وهذا العالم،
ي
ّ
ٌتّصل بها ،وهو ٌحٌط بها على شن نصؾ دابر ّ
لعدم وجود لفظة خاصة تد ّل علٌهٌ ،طلك علٌه "السماء واألرض " (تكوٌن ،1 :1
ً ٌتؤثر ببهاء السماء ،وٌتوق إلى نورها :وٌعجب
متى  .)35 :24وإذا كان اإلسرابٌل ّ
بنمابها (خروج  ،)10 :24إال أن صبلبة جلد السماء الراسخة ،لها ولع خاص على
نفسه (تكوٌن  .)18 :1إنّه ٌعتبر السماء بناء ال ٌم ّل عن األرض متانة ،لابما ً على
ومزودا ً بخزابن للمطر
أعمدة (أٌوب  )11 :26وأسس ( 2صموبٌل ،)8 :22
ّ
والثلج والبرد والرٌاح ،ومج ّهزا ً " بمنافذ" و"كوى" تتف ّجر منها ،فً الولت المناسب،
العناصر المختزنة (تكوٌن  2 ،11 :7ملون  ،2 :7مبلخً  .)10 :3وتشهد
النٌّرات المثبّتة فً جلد السماء وجلد الكواكب التً ال تُحصى (تكوٌن ،)5 :15
بتناسك ترتٌبها البدٌع ،على عظمة هذا البنٌان (راجع إشعٌا  ،26 :40أٌوب :38
).32 -31
ثانٌاً :السماء التً لٌست هً األرض
إن السماء ،مثلما تتراءى للنظر ،بسعتها ونورها وتناسمها البدٌع والمحٌّر ،تفرض
سر
على اإلنسان ،بطرٌمة ظاهرة ودابمة ،انطباعا ً مباشرا ً بك ّل ما ٌحوٌه الكون من ّ
ال ٌسبر ؼوره .ال شن أن اإلنسان ال ٌدرن أٌضا ً أعماق األرض والؽمر (أٌوب
 6 -4 :38و ،)18 -16ولكن ال ٌزال لؽز السماء معروضا ً علٌه وكؤنه متمثّل
أمامه بطرٌمة منظورةٌ .نتسب اإلنسان إلى األرض ،أ ّما السماء فتخفى علٌه" :لم
ٌصعد أحد إلى السماء" (ٌوحنا  ،13 :3راجع أمثال  ،4 :30رومة  .)6 :10وكان
من لبٌل الجنون أن ٌحلم ملن بابل بالصعود إلى السماء (راجع تكوٌن :)4 :11
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ً (إشعٌا  .)14 -13 :14هكذا تمام تلمابٌا ً عبللة بٌن
ٌعتبر ذلن بمثابة التشبّه بالعل ّ
ممر إلامة هللا" :سماء السماوات للربّ  ،واألرض جعلها لبنً
السماء وهللا :فالسماء ّ
البشر" (مزمور  .)16 :114وهذا االنطباع الدٌنً الذي تتركه السماء تلمابٌا ً فً
سر لنا صٌؽة الجمع "السماوات " المستعملة فً الترجمة السبعٌنٌة .ولد
النفس ٌف ّ
أبرز ك ّل من كتبة الٌهودٌة والعهد الجدٌد المٌمة الدٌنٌّة لهذا الجمع ،إلى ح ّد أن
ملكوت السماوات أصبح مطابما ً لملكوت هللا .إال أنّه ال ٌمكن أن تسستخرج ال من
الترجمة السبعٌنٌّة وال من العهد الجدٌد ،كماعدة عامةّ ،
أن صٌؽة المفرد تد ّل على
ممر إلامة هللا .ولد ٌتّفك ّ
أن هذا الجمع ٌعبّر
السماء الطبٌعٌة ،وصٌؽة الجمع على ّ
عن المفهوم المنتشر فً الشرق عن سماوات عدٌدة متطابمة (راجع  2كورنتس
ّ
ٌشن ؼالبا ً إال تعبٌرا ً عن الحماسة الؽنابٌّة
 ،2 :12أفسس  ،)10 :4إال أنه ال
والشعرٌّة (راجع تثنٌة  1 ،14 :10ملون  .)27 :8فالكتاب الممدّس ال ٌعرؾ
ي واآلخر روحً .ولكنّه ٌكتشؾ فً السماء
نمطٌن من السماوات ،الواحد ماد ّ
وسر صنعه.
سر هللا
ّ
المنظورة ّ
ثالثاً :السماء مسكن هللا
ّ
إن السماء ،مسكن هللا ،بعد أن بسطها كسجؾ ،وسمّؾ بالمٌاه عبللٌّها (مزمور
ٌ ،)3 -2 :104ندفع جاعبلً السحاب مركبة له (مزمور  ،3 :45 :68تثنٌة :33
وٌدوي صوت الربّ علً المٌاه المتدفّمة ،فً لصؾ الرعد (مزمور .)3 :29
.)26
ّ
ٌمٌم فٌها عرشه وٌدعو إلٌها حاشٌته " ،جند السماوات " الذٌن ٌرسلون وٌنجزون
أوامره إلى ألاصً األرض ( 1ملون  19 :22راجع إشعٌا  2 -1 :6و ،8أٌّوب :1
 .)12 -6هو حمٌمة إله السماء (نحمٌا  ،4 :1دانٌال  .)37 :2لٌست هذه الصٌػ
صورا ً صبٌانٌّة أو مبالؽات شعرٌّة ،بل هً رإى ،شعرٌّة بالطبع ،ولكنّها عمٌمة
وصحٌحة ،من والع عالمنا ،ومن والع كون ٌخضع بر ّمته لسلطة هللا وٌنكشؾ أمام
نظره تعالى .إذا كان الربّ "ٌجلس على عرشه فً السماوات " ،فؤلنه ٌضحن على
ملون األرض وٌستهزئ بمإامراتهم (مزمور  ،4 -2 :2راجع تكوٌن :)7 :11
العلو الشاهك
"وجفناه ٌختبران بنً البشر" (مزمور  .)5 :10إنه ٌحتاج إلى هذا
ّ
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حتى ٌنصؾ الجمٌع ،وإلى " مجد فوق السماوات " حتّى "ٌنهض المسكٌن عن
"تضرع كل عبد له وشعبه
التراب" (مزمور  ،)6 -4 :113وحتى ٌصل إلٌه
ّ
إسرابٌل" ( 1ملون  .)...3 .:8إذا كان ٌهوه إلها ً عن لرب ،فهو أٌضا ً إله عن بعد
(إرمٌا  ،)24 :23ال ألن "األرض كلّها مملوءة من مجده" فمط .وال أٌضا ً ّ
ألن ال
شًء فً العالم ،حتّى "السماوات وسماوات السماوات" ٌستطٌع أن ٌسعه ( 1ملون
ٌسموه المطلك ،ولكنّه ٌشٌر
 .)27 :8حما ً ٌوحً مسكن هللا السماوي ،لبل كل شًء،
ّ
أٌضاً ،على مثال إحاطة السماء حول اإلنسان من ك ّل جانب ،إلى حضوره المرٌب
نص ٌربط بطرٌمة واضحة بٌن ذلن البعد البلمتناهً وهذا
والشامل .فؤكثر من
ّ
المرب ،ابتداء من السلّم التً رآها ٌعموب فً بٌت إٌل "منتصبة على األرض
ورأسها إلى السماء" (تكوٌن  ،)12 :28حتّى اإلعبلنات النبوٌّة " :السماء عرشً...
ي بٌت تبنون لً؟ ...الذي أنظر إلٌه هو المنسحك والمتواضع الروح " (إشعٌا
فؤ ّ
).15 :57 ،2 -1 :66
رابعاً :السماء ،مصدر البركات
بما أن إله إسرابٌل هو إله مخلّصّ ،
ممر إلامته ،فهو لابم فٌها بكلمته
وأن السماء ّ
(مزمور  )90 -89 :119ونعمته وأمانته ،وٌوجد فٌها لٌنشر الخبلص على
األرض .وكما أن السماء هً رمز حضور هللا السامً والمكتنؾ ك ّل شًء ،هً
أٌضا ً رمز الخبلص الذي أعدّه هللا لؤلرض .فمنها ٌنزل ،بمثابة بركة لؤلرض،
المطر المخصب والندى المب ّكر ،تعبٌرا ً عن سخاء هللا وعطاٌاه الم ّجانٌّة .تتضافر
ثآ ٍ
الرموز الطبٌعٌّة والذكرٌات التارٌخٌة لتجعل من رجاء إسرابٌل انتظارا ً لحد ٍ
ت
ّ
تشك السماوات وتنزل "! (إشعٌا  ،1 :64راجع  .)8 :45ولنا
من السماء" :آه! لٌتن
من لبل فً ارتفاع أخنوخ (تكوٌن  )24 :5واختطاؾ إٌلٌا نحو السماء ( 2ملون :2
 ،)11ما ٌدعو إلى البحث فً هذا االتّجاه عن الشركة الدابمة مع هللا الذي أدخلهما
فٌها .وٌتسلّم بدورهم أصحاب الرإى ،حزلٌال ،وزكرٌّا وخصوصا ً دانٌال ،من هللا
صة بمصٌر الشعوب (دانٌال  .)28 :2وهكذا
الممٌم فً السماء ،وحً األسرار الخا ّ
وٌنمض جبرابٌل من
ٌكون خبلص إسرابٌل مس ّجبلً فً السماء وسوؾ ٌؤتً منها.
ّ
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السماء على دانٌال ( )21 :1لٌعده بنهاٌة الخراب ( .)25 :9وعلى سحاب السماء،
سوؾ ٌظهر ابن البشر لٌعطً الملن للمدٌّسٌن ( .)27 -13 :7وأخٌراًٌ ،رسل هللا
من السماء جبرابٌل" ،المابم فً حضرته " (لولا  ،)19 :1إلى زكرٌّا ،ومرٌم .والى
السماء ٌعود المبلبكة الذٌن أتوا لٌحتفلوا " بمجد هللا فً العلى وبالسبلم فً األرض "
أن هللا ّ
( .)15 -11 :2فٌش ّكل حضور مبلبكة هللا فٌما بٌننا العبلمة على ّ
شك
السماوات حمٌمة ،وأنه عمانوبٌل أي هللا معنا.
خامساً :فً شخص المسٌح ،السماء حاضرة على األرض
ٌ1.تكلم ٌسوع عن السماء:
ّ
إن السماء لفظة تتردّد كثٌرا ً على لسان ٌسرع ،ولكنّها ال تعنً أبدا ً حمٌمة توجد
بذاتها ،مستملة عن هللاٌ .تكلّم ٌسوع عن ملكوت السماوات وعن األجر المدّخر فً
السماوات (متّى  ،)12 :5وعن الكنز الواجب توفٌره فً السماء (:19 ،20 :6
 ،)21وذلن ألنه ٌف ّكر دابما ً فً اآلب الذي فً السماوات ( 16 :5و-1 :6 ،45
 ،)9الذي ٌعلم ،والذي "ٌرى فً الخفٌة" (ّ .)18 - 6 :6
وإن السماء هً حضور
اآلب ؼٌر المنظور والساهر الذي ٌشمل بجوده الؽزٌر العالم وطٌر السماء (:6
 ،)26واألخٌار واألشرار ( .)45 :5ولكن فً األوضاع الطبٌعٌّةٌ ،خفى هذا
الحضور أمام أعٌن البشر .وحتّى ٌصبح هذا الوجود حمٌمة حٌّة وظاهرة ،وحتّى
ٌؤتً ملكوت السماوات ،جاء ٌسوع لٌتكلّم بما ٌعلم ،ولٌشهد بما رأى (ٌوحنا :3
).11
ٌ2.سوع ٌؤتً من السماء:
فالوالع أنه عندما ٌتكلّم ٌسوع عن السماء ،ال ٌذكرها كحمٌمة عجٌبة وبعٌدة ،ولكن
باعتبار أنها عالمه الخاص والتً تش ّكل بالنسبة إلٌه الحمٌمة العظمى والتً تستحك
أكبر االهتمام فً عالمنا .إنه حابز على أسرار ملكوت السماوات (متّى .)11 :13
وله عن اآلب الذي فً السماوات معرفة خاصة ،معرفة االبن ألبٌه (:16 ،50 :12
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 .)19 :18 ،17وحتّى ٌتكلّم هكذا عن السماء ال ب ّد من أن ٌكون آتٌا ً منها ،ألنه "لم
ٌصعد أحد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ،أعنً ابن اإلنسان الذي هو فً
السماء" (ٌوحنّا  .)13 :3وألنّه ابن اإلنسان أي إنسان ٌنتمً مصٌره إلى السماء،
وألنه إنسان أتى من السماء من أجل أن ٌعود إلٌها (ٌوحنّا ّ ،)62 :6
فإن أعماله هً
من السماء وعمله األساسً ،أي الذبٌحة التً ٌمدّم بها جسده ودمه ،إنّما هو الخبز
الذي ٌعطٌنا هللا إٌاه ،الخبز " الذي من السماء " (ٌوحنّا  ،)58 -33 :6والذي ٌعطً
الحٌاة األبدٌّة ،حٌاة اآلب ،حٌاة السماء.
3.كما فً السماء كذلن على األرض:
إذا كان ٌسوع آتٌا ً من السماء وٌعود إلٌها ثانٌةً ،وإذا ص ّح أٌضا ً المول ّ
إن المسٌحٌٌّن
هم منذ اآلن ،معه فً السماءّ ،
وإن اآلب "ألامهم من الموت وأجلسهم فً السماوات"
(أفسس  ،6 :2راجع كولسً  ،)4 -1 :3 ،12 :2إال ّ
أن عمل ٌسوع ٌستمر وٌموم
فً اتحاد األرض بالسماء اتحادا ً ال ٌنفصم ،وفً "تحمٌك الملكوت" وفً تتمٌم مشٌبة
هللا "كما فً السماء كذلن على األرض" (متى  ،)10 :6وفً "مصالحة ك ّل موجود،
سواء فً األرض وفً السماوات" (كولسً  .)20 :1وبما أنّه حاز بمٌامته على ك ّل
سلطان فً السماء واألرض (متّى  ،)18 :28واجتاز بدم ذبٌحته لدس هللا أي
السماء (عبرانٌٌن  ،)24 :9 ،14 :4وبما أنه ارتفع إلى "أعلى من السماوات" (:7
 ،)26وجلس عن ٌمٌن هللا ،فمد ألام بٌن األرض والسماء العهد الجدٌد (،)25 :9
وفوض إلى كنٌسته بسلطانه ،مصدّلا ً فً السماء على ما تعمله الكنٌسة على األرض
ّ
(متى ).19 :18 ،19 :16
4.السماوات مفتوحة:
أعطانا هللا عبلمات لهذه المصالحة التً أت ّمها ٌسوع .فمد انفتحت علٌه السماوات
(متى  ،)16 :3ونزل الروح (ٌوحنّا  .)32 :1وبدورهم م ّد رسل المسٌح بهذا
ي عظٌم (أعمال  )2 :2أو
االختبار :تنفتح السماء علٌهم ،وٌنزل الروح سواء بدو ّ
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فً برٌك نور (أعمال  ،)3 :9وعلى شكل رإٌة ( .)11 :10فٌتحمك وعد ٌسوع:
"سترون السماء منفتحة ...فوق ابن اإلنسان" (ٌوحنّا ).51 :1
سادساً :السماء موضوع الرجاء
"أ ّما نحن فموطننا فً السماوات ،ومنها ننتظر بشوق مجًء المخلّص ٌسوع
المسٌح ،الذي سوؾ ٌبذل جسدنا الحمٌر ،فٌجعله على صورة جسده المجٌد ،بما له
ممومات
من لدرة ٌخضع بها ك ّل شًء" (فٌلبًّ  .)21 -20 :3فمد تج ّمعت هنا ك ّل ّ
السماء المتضمنة فً الرجاء المسٌحً .إنّها مدٌنة وجماعة مجعولة ألجلنا ،وهً
أورشلٌم الجدٌدة (رإٌا  3 :21 ،12 :3و .)12 -10وهً منذ اآلن مدٌنتنا ،وٌبنً
هللا فٌها مسكنا ً ّ
نبن حنٌنا ً إلٌه ( 2كورنتس  .)1 :5إنها عالم جدٌد (رإٌا ،)5 :21
مركب ،مثل كوننا ،من "سماوات جدٌدة وأرض جدٌدة" ( 2بطرس  ،13 :3رإٌا
 ،)1 :21ولكن حٌث "لن ٌبمى فٌها للموت وجود ،وال للبكاء وال للصراخ وال لؤللم"
(رإٌا  ،)4 :21وال "لشًء نجس" ( ،)27 :21وال "اللٌل" ( ،)5 :22لٌح ّل محلها
مكان للسعادة والفرح دون حدود .وبظهور هذا العالم الجدٌدٌ ،زول الكون المدٌم ،بما
ً
فٌه من سماء أولى ،وأرض أولى ( )1 :21وٌهرب ( ،)11 :20وٌطوي ط ّ
السج ّل ( .)14 :6ومع ذلن ،ستكون السماء عالمنا الجدٌدّ ،
سد
ألن عالم الكلمة المتج ّ
وعالم جسده أصبح عالمنا .ولن تكون السماء شٌبا ً لنا إن لم تكن اتحادا ً ال مع الربّ
( 1تسالونٌكً  2 ،17 :4كورنتس  ،8 :5فٌلبًّ  ،)23 :1الذي ٌخضع لنفسه كل
شًء ،لٌسلّم ك ّل شًء هلل اآلب ( 1كورنتس ).28 -24 :15

سهر
ممدمة
أوالً :على أهبة االستعداد لعودة الرب
1.فً األناجٌل اإلزابٌة:
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2.فً رسابل بولس األولى:
3.وفً كتاب الرإٌا:
ثانٌاً :الحذر من التجارب الٌومٌة
ثالثاً :تمضٌة اللٌل فً الصبلة
الخبلصة:
ممدمة
لفظ سهر بالمعنى الحصري ٌفٌد عدل عن النوم لٌبلً .ولد ٌكون السهر بمصد
العدو المفاجا (مزمور .)2 -1 :127
مواصلة العمل (حكمة  ،)15 :6أو لتحاشً
ّ
ومن هنا ٌنشؤ المعنى المجازي :السهر هو الٌمظة ،والكفاح ضد الخمول واإلهمال،
من أجل بلوغ الؽرض المستهدؾ (أمثال  .)34 :8وبالنسبة إلى المإمن ،الهدؾ هو
أن ٌكون مستعدا ً للماء الرب ،عندما فً ٌومه .من أجل ذلن فهو ٌسهر وٌكون ٌمظاً،
حتى ٌعٌش اللٌل وهو لٌس من اللٌل.
أوالً :على أهبة االستعداد لعودة الرب
1.فً األناجٌل اإلزابٌة:
نجد ّ
أن الحث على الٌمظة هو التوصٌة األساسٌة التً ٌبدٌها ٌسوع لتبلمٌذه فً ختام
حدٌثه إلٌهم عن األزمنة األخٌرة ،وعن عودة ابن اإلنسان (مرلس .)37 -33 :13
ي ٌوم ٌؤتًّ سٌّدكم" (متى  .)42 :24وتعبٌرا ً عن
" فاسهروا إذاً،
ٍ
ألنكم ال تعلمون أ ّ
عدم إمكان التك ّهن بعودتهٌ ،ستخدم ٌسوع عدة تشبٌهات وأمثلة تموم أساسا ً لتصرٌؾ
فعل سهر (أي امتنع عن النوم)ّ .
فإن مجًء ابن اإلنسان سٌكون فجابٌاً ،شؤن مجًء
لص اللٌل (متى  ،)44 -43 :24ومثل السٌد الذي ٌعود أثناء اللٌل دون إخطار
سابك لخدمه (مرلس  .)36 -35 :13والمسٌحً شؤنه تماما ً شؤن رب العابلة الٌمظ
أو الخادم األمٌنٌ ،نبؽً أال ٌترن نفسه ولد ؼلب علٌها النعاس والنوم ،بل ٌنبؽً له
أن ٌسهر ،أي أن ٌمكث متؤ ّهبا ً وٌظل على استعداد الستمبال الرب .فالٌمظة إذن تمٌّز
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مسلن التلمٌذ على الرجاء ،رالبا ً عودة ٌسوع ،فتموم لبل كل شًء على البماء فً
حالة الحذر ،ومن ثم تتطلّب االنسبلخ عن الملذات والخٌرات األرضٌة (لولا :21
 .)36 -34وما دامت ساعة العودة ال ٌمكن تولّعها ،فبل ب ّد أن تع ّد التدابٌر لمواجهة
احتمال طول أمد انتظارها :وهذا هو التعلٌم فً مثل العذارى (متى ).13 - 1 :25
2.فً رسابل بولس األولى:
ّ
لحث
التً ٌؽلب علٌها طابع التطلع إلى المصٌر فً آخر األزمنة ،نجد الصدى
اإلنجٌل على الٌمظة والسهر .وبخاصة فً  1تسالونٌكً " .7 -1 :5لسنا نحن من
َّ
تنامن كما ٌفعل سابر الناس ،بل علٌنا أن نسهر وفً
اللٌل وال من الظلمات ،فبل
صاحون" ( .)6 -5 :5وألن المسٌحً لد اهتدى إلى هللا ،فهو "ابن النور" .فلذلن
ٌتعرض ألن ٌدهمه
الشر ،حتى ال
ٌنبؽً أن ٌظ ّل فً ٌمظة وأن ٌماوم الظمات رمز
ّ
ّ
مجًء المسٌح الثانً .ومولؾ الٌمظة هذا ٌتطلّب المناعة ،أي التخلًّ عن اإلفراطات
"اللٌلٌّة" .وعن ك ّل ما من شؤنه أن ٌلهً عن انتظار الرب .وٌستلزم فً نفس الولت،
حمل الدرع الروحً" :البسٌن درع اإلٌمان والمحبة ،وخوذة رجاء الخبلص" (:5
 .)8وفً رسالة الحمة ٌخشى بولس أن ٌهجر المسٌحٌون تمواهم األولى ،فٌدعوهم
إلى النهوض والتٌمّظ من نومهم ،وإلى االستعداد الستمبال الخبلص النهابً (رومة
).14 -11 :13
3.وفً كتاب الرإٌا:
نجد ّ
أن الرسالة التً ٌوج ّهها لاضً األزمنة األخٌرة إلى جماعة سردٌس ،تموم على
حثّهم بإلحاح على الٌمظة (رإٌا  .)3 -1 :3وإذ تنسى هذه الكنٌسة أن المسٌح ال ب ّد
وأن ٌعود ،فإن لم تستٌمظ ،فسوؾ ٌفاجبها على نحو ما ٌفاجا اللص .وعلى نمٌض
ذلن "فطوبى للذي ٌسهر وٌحرس ثٌابه" ( ،)15 :16فسوؾ ٌستطٌع أن ٌشترن فً
موكب انتصار الرب.
ثانٌاً :الحذر من التجارب الٌومٌة
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إن الٌمظة التً هً مثابرة االنتظار لعودة ٌسوع ،جدٌرة بؤن تمارس طوال الحٌاة
المسٌحٌة ،فً الكفاح ضد التجارب الٌومٌة التً تسبك الصراع الكبٌر فً آخر
األزمنة .1.ففً اللحظة التً ٌزمع ٌسوع أن ٌحمك فٌها مشٌبة اآلب الخبلصٌة،
ٌكون علٌه أن ٌواصل فً جتسمانً كفاحا ً ألٌما ً ، agoniaنزاعا ً هو صورة مسبمة
والنص الوارد فً األناجٌل اإلزابٌة ٌظهر ٌسوع نموذجا ً بارزا ً
لكفاح نهاٌة األزمنة.
ّ
للٌمظة فً لحظة التجربة ،بمدر ما ٌظهر تخاذل التبلمٌذ مهملٌن توصٌات معلّمهم:
"إسهروا وصلّوا لببل تمعوا فً التجربة " (متى  :)41 :26فهذه التوصٌة تتجاوز
إطار جتسمانً ،وتخاطب جمٌع المسٌحٌٌن عامة ،وآخر طلب فً الصبلة الربٌة
ٌنطبك على ذلن :أو ٌلتمس العون اإللهً ،ال لحظة صرا آخر األزمنة فمط ولكن
أٌضا ً على مدى كفاح الحٌاة المسٌحٌة .2.إن الحث على التٌمظ إزاء أخطار الحٌاة
الحاضرةٌ ،عود فٌرد عدة مرات فً الرسابل الرسولٌة ( 1كورنتس ،13 :16
كولسً  ،2 :4أفسس  ،)20 -10 :6فٌرد التعبٌر عنه فً صٌؽة معبّرة تعبٌرا ً
بارزاً ،فً ممطع ٌُمرأ ك ّل لٌلة فً صبلة النوم" .كونوا متزهدٌن ،أٌماظاًّ ،
إن إبلٌس
خصمكم كاألسد الزابرٌ ،رود فً طلب فرٌسة له " ( 1بطرس  .)8 :5وهنا كما فً
العدو بوضوح :الشٌطان ومعاونوه ٌرصدون التلمٌذ
أفسس ٌ ،12 -10 :6عنً
ّ
باستمرار ،والحمد علٌه تؽلً فٌهم أمواجه ،لٌحملوه على إنكار المسٌح .فلٌكن
بتجرده مكابد العدو ! وهذه
المسٌحً دابما ً على حذر ،ولٌصل بإٌمان ،ولٌتجنَّب
ّ
الٌمظة موصى بها خصوصا ً بالنسبة إلى المادة الذٌن ٌتولون مسإولٌّة الجماعة.
فعلٌهم الدفاع عنها ضد "الذباب الخاطفة " (أعمال ).31 -28 :20
ثالثاً :تمضٌة اللٌل فً الصبلة
فً أفسس  18 :6وكولسً ٌ ،2 :4شٌر المدٌّس بولس على األرجح إلى عادة فً
الجماعات األولٌة .بعمد سهرات الصبلة " :ألٌموا ك ّل ولت ،الصبلة واالبتهال فً
الروح ،وتنبّهوا لذلن ،وأحٌوا اللٌل فً الدعاء( " ...أفسس  .)18 :6فاالحتفال
بالبٌرمون تحمٌك إٌجابً للٌمظة المسٌحٌة ،والتداء بما كان ٌفعله ٌسوع (لولا :6
 ،12مرلس ).38 -14
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الخبلصة:
ّ
إن الٌمظة باعتبارها من متطلبات اإلٌمان بٌوم الرب ،هً الطابع الممٌز للمسٌحً
الذي ٌنبؽً له أن ٌماوم الجحود فً آخر األزمنة ،وأن ٌظ ّل مستع ّدا ً الستمبال المسٌح
الذي ٌؤتً .ومن جهة أخرى ،فما دامت التجارب فً الحٌاة الحاضرة ممدّمة لوٌبلت
الدهر اآلخرّ ،
فإن الٌمظة المسٌحٌة ٌنبؽً أن تمارس ٌوما ً بٌوم فً الكفاح ضد
الشرٌر .فهً تطالب التلمٌذ بالصبلة والمناعة المتواصلتٌن" :إسهروا وصلّوا وكونوا
لنوعٌن"

شرٌر
ممدمة
العهد المدٌم
1.األشرار تجاه هللا:
2.األشرار والصدٌّمون:
3.جزاء األشرار:
العهد الجدٌد
1.الشر الحمٌمً:
2.دعوة األشرار إلى الخبلص:
3.ؼضب هللا على األشرار:
ممدمة
ٌصؾ لنا الكتاب الممدّس مفردات متنوعة سواء كان فً العبرٌة أم فً الٌونانٌة"
حالة روحٌة على عكس روح التموى .تضٌؾ إلى االستهانة بالته وبشرٌعته ط نوعا ً
من العداوة والتح ّدِي .وٌعلن بولس عن مجًء "إنسان اإللحاد" بالذات ،الذي
سٌناصب العداء ،فً آخر األزمنة "كل ما ٌحمل اسم هللا ...وٌظهر نفسه أنه إله" (2
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تسالونٌكً  4 -3 :2و )8؟ وٌضٌؾ لاببلً" :إن سر اإللحاد لد أخذ فً العمل" خبلل
العالم ( .)7 :2والوالع أنه لد أخذ فً العمل ،منذ بدء التارٌخ ،مذ عصى آدم وصٌة
هللا (تكوٌن  5 :3و).22
العهد المدٌم
1.األشرار تجاه هللا:
إن الكفر والع عالمً لابم فً البشرٌة الخاطبة :كما فً جبل الطوفان (تكوٌن :6
 ،11راجع -أٌوب  ،)17 -15 :22وجٌل بُناة برج بابل (تكوٌن ،)4 :11وسكان
سدوم (حكمة  ...)6 :10إالّ ّ
أن الكفر ٌبدو بوضوح خاص عند الشعوب الوثنٌة
عدوة إسرابٌل ،ابتداء بن فرعون المابم باالضطهاد (راجع حكمة :11 ،20 :10
 ،)9إلى الكنعانٌٌن الوثنٌٌن (حكمة  ،)9 :12ومن سنحارٌب المج ّدِؾ (إشعٌا :37
 )17إلى بابل الشامخة بؤنفسها (إشعٌا  ،)4 :14 ،11 :13وإلى لابد االضطهاد
أنطٌوكس أبٌفانس ( 2مكابٌٌن  .)34 :7ومع ذلن فإن شعب هللا ال ٌخلو من الكفر:
فؤشرارهم المتمردون فً الصحراء! مزمور  ،)33 -13 :106وأٌضا ً هم سكان
أرض المٌعاد الخونة (مزمور )40 -34 :106؟ وشرٌرة هً األمة الخاطبة التً
ٌرسل هللا ضدها عب َدة األوثان لمعالبتها (إشعٌا  ،6 :10راجع ا .)4 :ورؼم اهتداء
األمة ،سوؾ ٌظل أصحاب المزامٌر والحكماء ٌن ّدِدون بمٌام الكفر ،فً وسط الشعب
المإمن حتى ما بعد السبً .ولسوؾ تشٌر أزمة المكابٌٌن فً الطلٌعة إلى بعض
الٌهود المنحرفٌن (راجع ا مكابٌٌن ،21 :6 ،15 :3 ،23 :2ا الخ).
2.األشرار والصدٌّمون:
ٌبدو الجنس البشري ،فً أدب الحكمة ،منمسما ً طبمتٌن :طبمة الصدٌمٌن والحكماء،
وأمامها طبمة الكفرة والمصابٌن بالجنون (الماجنٌن) .وبٌن الطبمتٌن تنازع وحرب
لتل األخ أخٌه ،تخط بداٌة الدرامة بٌن المدٌنتٌن .وإذ تبدأ هذه الدرامة فً األصل
الشرٌر
بماٌٌن وهابٌل (تكوٌن  ،)...8 :4تظل تحدث فً كل زمان .فٌستسلم
ّ
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لؽرابزه :بالمكر ،والعنؾ ،والشهوانٌة ،والكبرٌاء (مزمور  ،52 :36حكمة :2
 ،)106وٌستهٌن باهلل (مزمور  :14 ،43 :10ا) وٌنفعل ضد الصدٌّمٌن والفمراء
(مزمور  ،12 -9 :17 ،11 -6 :10حكمة  ...)20 -10 :2وٌنجح نجاحا ً
ظاهرٌاً ،لد ٌستمر أحٌاناً ،فٌسب ضٌما ً حمٌمٌا ً للنفوس المتدٌنة (مزمور  :94ا،6 -
أٌوب  .)13 -7 :21فإنه بداع من روح العدالة أوالً ٌطلب المضطهدون من هللا
هبلن أولبن المنحرفٌن المسٌبٌن (مزمور :109 ،19 -18 :31 ،18 12 :10
 ،)..6فٌتذولون ممدما ً انتماما ً ٌثٌر فٌنا التعجب (مزمور ).11 :58
3.جزاء األشرار:
ّ
إن المإمنٌن األوفٌاء ٌعرفون جٌدا ً أن مصٌر األشرار هو الدمار (راجع مزمور ا:
 10 -9 :37 ،22 :34 ،6 -4و 17 -12و .)20إال أن هذا التؤكٌد الهادئ للجزاء
الذي ما زال ٌُصور بنظرة زمنٌةٌ ،صطدم بولابع تثٌر العثار .فثمة أشرار ناجحون
(إرمٌا  ،21 :12أٌوب  ،16 -7 :21مزمور  ،)12 -2 :73كما لو كان المصاص
اإللهً ال وجود له (جامعة  .)14 -10 :8 ،15 :10إن النظرة النبوٌة إلى آخر
األزمنة تإ َكد جدا ً أنه بآخر "الزمان سوؾ ٌؤتً الملن ،المسٌح" ،لهإالء المنافمٌن
(إشعٌا  ،4 :11مزمور  ،)3 :72وأن هللا سٌفنٌهم فً ساعة الدٌنونة( ،راجع إشعٌا
 :24ا :25 ،13 -ا  ،)2إال أنها ما لبل هذا الٌوم األخٌر ،ال تُوضح كٌؾ ٌجب على
األشرار أن ٌك ِفّروا عن جرابمهم .ومع ذلن فإنه على المستوى الفردي ٌجب إٌجاد
ح ّل للمشكلة بالنسبة إلى الجمٌع ،وٌنبؽً االنتظار حتى زمن متؤخر لكً ٌلمى
الضوء على المشكلة .ففً عهد المكابٌٌن ،نتبٌن أخٌرا ً أن جمٌع األشرار سوؾ
ٌمثلون شخصٌا ً لدى منبر هللا ( 2مكابٌٌن  ،)35 -34 :7وأنه لن تكون لهم لٌامة
للحٌاة ( 2مكابٌٌن  ،14 :7راجع دانٌال  .)2 :12ومن ثم ٌستطٌع كتاب الحكمة أن
ٌرسم لنا لوحة عن عمابهم األخٌر ،ما وراء الموت " (حكمة -3 :4 ،12 -10 :3
 .)14 - 7 :5 ،6وهذا الشهادة المهٌبة تصلح مصدرا ً لتؤمل مفٌد .فاهلل ،فً الوالع،
ال ٌرٌد الموت للكافر ،بل أن ٌتوب وٌحٌا (حزلٌال  ،11 :33راجع 27 20 :18
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وأٌضا ً  .)19 -8 :33وسوؾ ترد مثل هذه النظرة الرحٌمة ثانٌة خبلل العهد
الجدٌد.
العهد الجدٌد
1.الشر الحمٌمً:
ٌشار إلى الحالة الروحٌة التً ٌشجبها العهد المدٌم بتعبٌر أكثر دلة فً العهد الجدٌد
بؤسلوبه الٌونانً :فهو الشر ) (asebeiaوعدم العدالة) ، (adikiaورفض
الفرٌسٌٌن ٌظهر فورا ً
الشرٌعة  (anomia).إالّ أنه خبلل مجادالت ٌسوع مع ّ
مفهومان متعارضان لهذه االستهانة باهلل .فبالنسبة إلى الفرٌسٌٌّن ،حجر الزاوٌة فً
التموى ٌموم على احترام المراسم.المفروضة فً الشرٌعة والتمالٌد ،المحٌطة بهم؛
ّ
وإن الجهل فً هذا الصدد ٌعد فً ذاته كفرا ً (راجع بوحنا )49 :7؛ ومن ث ّم فإنَ
ٌسوع ٌخطا عندما ٌؤكل مع الخطؤة (متى  ،)//11 :9وٌصادلهم (متى :11
 ،)//19وٌنزل فً بٌوتهم (لولا  .)7 :19ؼٌر ّ
أن ٌسوع ٌعلم جٌدا ً أنَ كل إنسان
ً وبار ،واإلنجٌل الذي ٌؤتً
خاطا و وأن أحدا ً ال ٌستطٌع أن ٌمول من ذاته إنه تم ّ
به ٌتٌح للخطؤة بالذات إمكانٌة التوبة والخبلص (لولا  .)32 :5ومن ثم سٌكون محن
التموى الحمٌمٌة المولؾ الذي ٌختاره اإلنسان من هذا اإلنجٌل.
2.دعوة األشرار إلى الخبلص:
والمشكلة المابمة هً عٌنها منذ أكمل المسٌح ذبٌحته بموته "بؤٌدي الكافرٌن" (أعمال
"بار من أجل ف َّجار" (ا بطرس ،)18 ،3ولو أنه أراد "أن ٌحصى
 .)23 :2مات
ُّ
مع المجرمٌن" (لولا  .)37 :22ولد مات من أجل لوم كافرٌن (رومه  ،)6 :5لكً
ٌتبرر هإالء باإلٌمان به (رومة ). 5 :4هإالء هم أبرار العهد الجدٌد :كافرون
تعرفوا فً اإلنجٌل على الدعوة للخبلص ،كفوا عن الكفر
بُ ِ ّرروا بالنعمة .هإالء إذ ّ
(تٌطس  ،)12 :2لٌتجهوا نحو المسٌح .فالكفرة الحمٌمٌون ،من اآلن فصاعداً ،هم
الناس الذٌن ٌرفضون هذه الرسالة ،أو الذٌن ٌفسدونها :المعلمون الك َذبة الذٌن
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ٌثٌرون االضطرابات لدى المإمنٌن ( 2تٌموتاوسٌ ،16 :2هوذا  4و  ،18بطرس
 :2ا .)4 -3،3:3 -وٌستحمون اسم المسٌح الدجال (ا ٌوحنا  )22 :2ة وؼٌر
المكترثٌن الذٌن ٌعٌشون فً جهل إرادي ( 2بطرس  ،5 :3راجع متى ،37 :24
لولا  ،)30 26 :17ومن باب أولى الموات الوثنٌة التً ستثٌر ضد الرب الملح َد
األكبر ( 2تسالونٌكً  3 :2و  .)8ذلن ،هو اإلطار الذي ٌظهر خبلله من اآلن
فصاعدا ً الكفر.
3.ؼضب هللا على األشرار:
على أن عماب هذا الكفر هو اآلن أمر مإكد أكثر منه فً العهد المدٌم .فٌظهر ؼضب
هللا " بصفة دابمة ،على كل كفر وظلم للناس (رومة ا .18 :راجع )8 :2وذلن
ٌتحمك بنوع خاصة فً األزمنة األخٌرة والدٌنونةّ العامة النهابٌة .ندب ٍذ سٌبٌد الرب
الكافر بضٌاء مجٌبه ( 2تساولونٌكً  )8 :2وكل م وكل من ٌشتركون فً سر الكفر
سٌنالهم الخزي والعماب (ٌهوذا  2 ،15بطرس  .)7 :2على أنه إذا ما تؤخر العماب
فؤلن هللا ٌبدي صبرا ً على األشرار لعلهم ٌتوبون ( 2بطرس ).9 :2
شرٌعة
ممدمة
المسم األول الشرٌعة الطبٌعٌة لؽاٌة موسى
1.العهد المدٌم:
2.العهد الجدٌد:
المسم الثانً موسى والشرٌعة المدٌمة
تنوع الشرٌعة
أوالًّ :
ثانٌا ً :دور الشرٌعة فً العهد المدٌم
ثالثاً :إسرابٌل تجاه الشرٌعة
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رابعاً :نحو شرٌعة جدٌدة
المسم الثالث ٌسوع والشرٌعة الجدٌدة
أوالً :مولؾ ٌسوع الشخصً
ثانٌاً :لضٌة الشرٌعة فً المسٌحٌة األولى
ثالثاً :فكر المدٌس بولس
رابعاً :الكتابات الرسولٌة األخرى
ممدمة
التعبٌر العبري "توراه" له مدلول واسع رؼم أنه ألل اتصاال بالطابع المانونً
الصرؾ ،من التعبٌر الٌونانًَ "نوموس" الوارد فً الترجمة السبعٌنٌة .وهو ٌعنً
"تعلٌماً" أعطى هللا للبشر سلوكهم .وٌنطبك أول ما ٌنطبك على المجموعة التشرٌعٌة
التً ٌنسبها تملٌد العهد المٌم د إلى موسى .واستنادا ً إلى هذا المعنى التملٌدي فً
الٌهودٌةٌ ،طلك العهد الجدٌد اسم "الشرٌعة" على النظام كلّه الذي كان هذا التشرٌع
ٌش ّكل الجزء األساسً فٌه (رومة  ،)2 :5تمٌٌزا ً له عن تدبٌر النعمة الذي أسسه
ٌسوع المسٌح (رومة ٌ ،15 :6وحنا ا ،)17 :ولو أن العهد الجدٌدٌ ،تكلم هو أٌضا ً
عن "شرٌعة المسٌح" (ؼبلطٌة  .)2 :6وعلٌه فإن البلهوت المسٌحً ٌمٌز بٌن
العهدٌن بتسمٌتهما "الشرٌعة المدٌمة" و"الشرٌعة الجدٌدة" .إال أنه فً تؽطٌة مجموع
تارٌخ الخبلص إجماالًٌ ،عترؾ فضبلً عن ذلن بوجود نظام "الشرٌعة الطبٌعٌة"
(راجع رومة  ،)15 -14 :2الذي ٌصلح لكل الناس الذٌن عاشوا أو ٌعٌشون على
هامش النظامٌن المتمدمٌن .على هذا النحوّ ،
فإن مراحل ثبلث أساسٌة ،فً لصد هللا
ٌدل علٌها نفس لفظ "الشرٌعة" ذاته ،الذي ٌبرز الوجهٌن األدبً والتنظٌمً فً ك َل
منها .وهذه المراحل الثبلث تمثل خط السٌر فً دراستنا.
المسم األول الشرٌعة الطبٌعٌة لؽاٌة موسى
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ّ
إن عبارة "شرٌعة طبٌعٌة" لٌست واردة بالذات فً الكتاب الممدّس إال أن حمٌمة
مدلولها فً الوالع لابمة فٌه بوضوح ،وإن وردت اإلشارة إلٌها فً أسالٌب مختلفة.
1.العهد المدٌم:
لدم لنا الفصول من ا إلى 11من كتاب التكوٌن (والنصوص المتوازٌة النادرة)
صورة مجازٌة عن النظام الدٌنً الذي ساد بنً البشر ،لؽاٌة المرحلة الحاسمة
بصدور المواعد (البراهٌم ولؤلنبٌاء) ،ثم الشرٌعة الموسوٌة) .فمنذ األصول ٌجد
اإلنسان نفسه وهو ٌواجه وصٌة إٌجابٌة تعبر بالنسبة له عن مشٌبة" هللا (تكوٌن :2
 :)17 -16وإنه فً صدد ذلن بالذات لد عرض امتحان الفردوس ،فولعت مخالفة
الوصٌة ،فترتب عٌها دخول الموت إلى العالم ( ،19 -17 :3راجع حكمة ،24 :2
رومة  .)12 :5من الواضح أن هللا لم ٌترن اإلنسان بعد ذلن دون شرٌعة .فثمة
لاعدة أخبللٌة لئلنسانٌ ،ذكر هللا بها لاٌٌن (تكوٌن  ،)7 :4وٌعتدي عٌها جٌل
الطوفان ( .)5 :6ثم هنان أٌضا ً وصاٌا دٌنٌة أعطٌت لنوح مع العهد اإللهً (:9
 ،)63وترتٌبات للعبادة مارسها رجال ذلن الزمان ( .)2 :8 ،4 -3 :4فتبعا ً لموالؾ
هإالء الناس من تلن الشرٌعة األولٌةٌ ،عتبرون أبرارا ً  ،)9 :6 ،24 :5 ،3 :41أو
أشرارا ً ( 5 :6 ،4 :4و ،91 :11 ،12 -11راجع حكمة ).5 -3 :10
2.العهد الجدٌد:
إن عرض تدبٌر الخبلص فً تعلٌم بولس ،ال ٌجهل هذه المرحلة فً التارٌخ
الممدس ،إلى تمت ّد من آدم إلى موسى (رومة  .)14 -13 :5فالنظام الدٌنً ،فً
الوالع ،الذي تمثله هذه المرحلةٌ ،ظل هو نفسه سابدا ً فً األم الوثنٌة ،التً لم ٌكن
لها نصٌب فً دعوة بنً إسرابٌل .ولبن ترن هللا الوثنٌٌن ٌتبعون طرلهم (أعمال
 ،16 :14راجع رومة  ،)31 -24 :1وٌبحثون عنها متحسسٌن وجودها (أعمال
 )27 :17خبلل زمن الجهالة ( ،)30 :17إال أنهم لم ٌظلوا مع ذلن محرومٌن من
معرفة إرادتهّ ،
فإن شرٌعته كانت تظهر لهإالء الوثنٌٌن عن طرٌك ضمٌرهم (رومة
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 .)15 -14 :2على ّ
أن بولس ٌمصد هنا ،بالشرٌعة أساساً ،بعض الفروض
األخبللٌة :فبناء علٌها ٌدٌن هللا الوثنٌٌن (ا ،)12 :2 ،18 :وتبعا ً لها حكم علٌهم،
ألنهم مع معرفتهم لضاء هللا على اآلثام البشرٌة ،ال ٌكفون عن ارتكابها (رومة ا:
 ،32راجع مسبما ً عاموس ا 2 :إلى  .)3 :2إالّ ّ
أن بولس ٌندد أساسا ً بمصدر هذه
األخطاء الخلمٌة ،متمثّبلً فً الخطٌبة الدٌنٌة التً تدل على الطبٌعة الحمٌمٌة لمخالفة
الشرٌعة :فهً معرفة هللا دون تمجٌده (رومة ا).21 :
المسم الثانً موسى والشرٌعة المدٌمة
لمد وضع هللا شعب العهد المدٌم ،المفروز من األمم ،تحت نظام آخر :نظام شرٌعة
وضعٌة ،موحى بها من هللا نفسه ،هً توراة موسى.
تنوع الشرٌعة
أوالًّ :
ٌ1.نبؽً البحث عن هذه الشرٌعة فً كتب التوراة الخمسة وحدها دون سواهاّ .
إن
التارٌخ الممدس ،الذي ٌسطر تدبٌر هللا منذ األصول حنى وفاة موسى ،تتخلّله
نصوص تشرٌعٌّة ،وردت فً إطار الكبلم عن الخلٌمة (تكوٌن  ،)3 -2 :2وعن
معاهدة نوح ( :9ا ،)7 -ومعاهدة إبراهٌم ( 4 -9 :17ا) ،والخروج (خروج 2ا :ا-
 28و  ،)51 -43وعهد سٌناء واإللامة بالصحراء (خروج  :20ا-22 :17،20 -
 23و  25 ،32إلى  35 ،28 ،10 :34 ،31إلى  ،40كتاب البلوٌٌن بؤكمله ،عدد
ا ،ا و  17 ،15 ،28إلى  26 ،19إلى  ،35 ،30ومعظم كتاب التثنٌة) .2.إن مثل
هذه المجموعة من التشرٌعات تشمل موادا ً من كل صنؾ ،ذلن ألن التوراة تنظم
حٌاة شعب هللا ،فً كل المطاعات .فهنان ثمة توصٌات خلمٌة ،تبرز خاصة فً
الوصاٌا العشر (خروج  ،17 -2 :20تثنٌة  ،)21 -6 :5تذكر بمطالب الضمٌر
البشري األساسٌّة ،فً دلة واستمرار ،لم ٌبلؽهما فبلسفة العصور الوثنٌة المدٌمة
دابما ً فً كل النماط .كما ّ
أن لواعد لانونٌة ،موزعة فً مجموعات عدٌدة ،ترتب
العمل بنظم المعامبلت المدنٌة (األسرٌة ،واالجتماعٌة ،وااللتصادٌة ،والمضابٌة).
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وأخٌرا ً توصٌات خاصة بالعبادة تحدد كٌؾ ٌجب أن تكون العبادة عد بنً إسرابٌل،
فً طموسها ،وخدامها ،وشروط إلامتها (لواعد خاصة بالتطهٌر) .إن شٌبا ً لم ٌترن
للمصادفة .ولما كان شعب هللا ٌرتكز على أمة خاصة وٌتعهد بهٌاكلها التنظٌمٌة ،فإن
النظم الزمنٌة لهذه األمة هً أٌضا ً للمانون (الحك) الدٌنً الوضعً. 3.ونبلحظ نفس
التنوع فً الصٌاؼة األدبٌة للشعراء .فبعض المواعد عد التً تحمل طابع الفتاوى
العملٌة (مثبلً خروج  )...18 :21تتعلك بنوعٌة جارٌة فً مجموعات الشرابع
الشرلٌة المدٌمة ،وهً أشبه بؤحكام المضاء التً نشؤت عنها تلن المواعد .وبعضها
اآلخر (مثبلً خروج ٌ )17 :21ذكرنا باللعنات الشعبٌة التً كانت تصاحب االحتفال
بتجدٌد العهد (تثنٌة  .)...15 :27والوصاٌا ذات الصبؽة اإللزامٌة (مثل الوصاٌا
العشر) تشكل أوامر مباشرة ،بها ٌعرؾ هللا مشٌباته لشعبه .وأخٌرا ً بعضا الوصاٌا
المسببة التً تمرب من تعلٌم الحكمة (مثل خروج  .)26 -25 :22وفً الجملة ّ
فإن
الوصاٌا هً التً تعطً طابعها فً كان وضع .وعلى هذا النحو فإن توراة إسرابٌل
تتمٌز تمٌٌزا ً واضحا ً عن سابر مجموعات الشرابع ،التً تشكل فً الؽالب،
مجموعات أحكام لضابٌة فتبدو التوراة أول ما تبدو تعلٌما ً
معطى بصفة آمرةِ باسم
ً
التنوع ،أطلمت على الشرٌعة فً العهد المدٌم تسمٌات مختلفة:
هللا نفسه .4.فؤمام هذا ّ
تعلٌم (توراة) ،وشهادة ،وأمر ،ووصٌة .وحكم (أو لضاء) ،وكلمة ،ومشٌبة ،وطرٌك
هللا (راجع مزمور  119 :11 -8 :19آٌات متفرلة )...ومن ذلن ٌتضح أنها
ي حال حدود التشرٌعات البشرٌة.
تتجاوز على أ ّ
ثانٌاً :دور الشرٌعة فً العهد المدٌم
1.إن الشرٌعة متصلة اتصاالً وثٌما ً بالعهد :عندما ٌجعل هللا بنً إسرابٌل شعبا ً
خاصا ً له ٌمرن بهذا االختٌار وعوداً ،سوؾ ٌسود تحمٌمها كل التارٌخ البلحك
(خروج  ،33 22- :23الوٌٌن  ،13 -3 :26تثنٌة  .)14 -1 :28إال أنَ هللا ٌضع
أحٌانا ً بعض الشروط :فعلى إسرابٌل أن ٌطٌع صوته ،وٌحافظ على تعالٌمه ،وإال
ّ
فإن اللعنات اإللهٌة سوؾ تحل به (خروج  ،21 :23الوٌٌن  45 14 :26تثنٌة
 .)68 -15 :28ال جرم ،إن االحتفال بالعهد ٌتطلب فً الوالع التزاما ً " الشرٌعة
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اإللهٌة" (خروج  ،7 :24 ،8 -7 :19راجع ٌشوع  2 ،24 21 :24ملون :23
 .)3إذن ّ
فإن هذه الشرٌعة هً عنصر أساسً فً التدبٌر الدٌنً " الذي ٌع ّد شعب
إسرابٌل لمجًء المخلَص .كما أن متطلباتها ذاتها ،وإن بدت صارمة ،هً فً الوالع
نعمة ،ألنها ترمً إلى جعل بنً إسرابٌل الشعب الحكٌم األمثل (تثنٌة ،)8 -5 :4
وإلى وضعه فً مشاركة مع مشٌبة" هللا .تلن المتطلّبات تإلّؾ مدرسة لاسٌة ،لها
الفضل فً تدرٌب "الشعب الماسً الرلبة" على السٌر فً طرٌك المداسة ،التً
ٌدعوه هللا إلٌها .وذلن ٌسري لبل ك ّل شًء على .األوامر الخلمٌة فً الوصاٌا
العشر ،مركز التوراة ،كما ٌسري أٌضا ً على األوامر المدنٌة وعلى تلن الخاصة
بالعبادة ،التً تترجم إٌجابٌا ً المثل األعلى فً إطار النظم اإلسرابٌلٌّةّ .2 .
إن هذه
سر لنا أنه لٌس به إسرابٌل بشرٌعة أخرى سوى
الرابطة بٌن الشرٌعة والعهد ،تف ّ
شرٌعة موسى ،ألن موسى هو وسٌط العهد الذي ٌموم علٌه التدبٌر المدٌم ،ومن ثم
فهو أٌضا ًالوسٌط الذي عن طرٌمه ٌبٌّن هللا لشعبه المتطلبات الناجمة عن ذلن العهد
(مزمور  .)7 :103وهذا األمر الجوهري تعبّر عنه النصوص فً صورتٌن :ما
منَ شرع بشري .وال حتى فً عهد داود أو سلٌمانٌ ،جعل سلطته بدٌلة أو مضافة
لسلطة مإسس األمة (إن حزلٌال ذاته 40 .إلى  48مع ك َل إلهامه الموسوي ،لم
ٌدمج فً التوراة) .وبالعكس ،فإن النصوص موضوعة جمٌعها على فم موسى ،وفً
إطار الكبلم عن اإللامة فً سٌناء .3.ذلن ال ٌعنً أن التوراة لم تح َ
ظ بالتوسع على
مر الزمانّ .
فإن النمد الداخلً ٌرى بصواب أنها تحوي مجموعات أدبٌة مترعة،
مختلمة فما بٌنها من حٌث األسلوب والطابع " وذلن ٌبدو على ّ
أن تراث .موسى لد
سلّم عن طرٌك لنوات مختلفة ،تبعا ً لمصادر كتب التوراة الخمسة .ولد أعٌد جمع
هذا التراث وت ّم تطوٌره أكثر من مرة حنى ٌتبلءم وضرورات الزمن ،وأضٌفت إلٌه
النماط التفصٌلٌةّ .
فإن الوصاٌا العشر (خروج :20ا )17 -وكتاب العهد (خروج 0
 22 :2إلى ٌ .)33 :23عود كتاب التثنٌة ٌردّدها هكذا مع التوسع (تثنٌة :5
 ،)28 -120212وهو ٌجعل من محبة ٌهوه الوصٌة األولى التً تتفرع عنها جمٌع
الوصاٌا األخرى ( .)94 :6وكتاب المداسة (الوٌٌن 17إلى  )26هو محاولة،
صٌاؼة مجموعة أحرؾ تسودها فكرة االهتداء باهلل المدوس ( :19ا) .أما
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اإلصبلحات المتتابعة التً لام بها الملون (ا ملون  2 ،14 -12 :15ملون :18
 :6،22 -3ا  23 -و  )25فإنها تتخذ أساسا ً لها دابما ً توراة موسوٌة ٌجري التوسع
والتعمك ،فٌها .وعم عزرا األخٌر المتصل على األرجح بالوضع النهابً لكتب
التوراة الخمسة .ال ٌهدؾ إال إلى تؤكٌد لٌمة سلطات الشرٌعة التملٌدٌة (راجع عز :7
ا 26 -نحمٌا  )8التً حدّد موسى أسسها وتوجهها األصلً.
ثالثاً :إسرابٌل تجاه الشرٌعة
تواكب الشرٌعة طوال العهد المدٌم كل األحداث ،وٌواجه الشعب متطلباتها دون ما
انمطاع .وهً تبدو عند الكتاب الم َهمتٌن .باستمرار فً خلفٌَة تفكٌرهم .1.وإنَ الكهنة
بحكم وظٌفتهم ،هم المإتمنون على التوراة والمتخصصون فً شرحها (هوشع  :5ا
إرمٌا  ،18 :18حزلٌال  :)26 :7وٌجب علٌهم أن ٌعلَموا الشعب أحكام ٌهوه
وأوامره (تثنٌة  .)10 :33إن هذا التعلٌم المعطى فً المعبد (تثنٌة )11 -10 :31
ٌتعلك بداهة بمواد العبادة (الوٌٌن  11 -10 :10حزلٌال  ،26 :22حجاي -11 :2
 ،13زكرٌا  ،)3 :7إال ،أنه ٌشمل أٌضا ً كل ما ٌتعلَك بسلوكٌة الحٌاة .فالكهنة،
سري ودٌعة ممدسة؟ مكلفون بنمل العم الدٌنً ومعرفة طرق هللا (هوشع
باعتبارهم مف ّ
 ،6 :4إرمٌا  .)5 -4 :5فعنهم إذن تصدر مجموعة األحكام التشرٌعٌة .وتحت
إشرافهم لد ٌتم التوسع فً التوراة .2.أما األنبٌاء ،رجال "الكلمة" ،المدفوعون بروح
هللا ،فٌعترفون بسلطة هذه التوراة ،بل ٌوبخون الكهنة عن إهمالها (راجع هوشع :4
 ،6حزلٌال  .)26 :22وٌعرؾ هوشع وصاٌاها العدٌدة (هوشع  ،)12 :8والخطاٌا
التً ٌندد بها هً لبل كل شًء مخالفات للوصاٌا العشر ( .)2 -1 :4ما إرمٌا فٌعظ
بإطاعة "كلمات العهد" (إرمٌا  :? :11ا ،)12 -لمساندة اإلصبلح بكتاب التثنٌة (2
ملون  .)22وأما حزلٌال فٌعدد بعض الخطاٌا التً تبدو لابمتها مؤخوذة من كتاب
المداسة (حزلٌال  :22ا 16 -و  .)26وعلى ذلن فما ٌعترؾ به لهم من أخبلق
عالٌة سوى تردٌد مع التعمك فً المعنى " لمتطلبات التوراة الموسوٌة .3.ولذا فبل،
أولٌس العهد
مإرخً بنً إسرابٌل.
ً نفسه عند
ّ
َ
عجب إن وجدنادنا االستعداد الذهن ّ
السٌناوي عند جامعً التمالٌد المدٌمة ،هو نمطة االنطبلق الحمٌمٌة لوجود األمة؟ أما
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عن المإرخٌن الذٌن كان لهم دور فً تحرٌر كتاب التثنٌة (تثنٌة .لضاة صموبٌل.
ملون) .فإنهم ٌحللون معنى األحداث الماضٌة على ضوء المعاٌٌر التً وضعها
كتاب تثنٌة اإلشتراع .والمإرخ الكهنوتً لكتب ا لتوراة ٌموم بنفس البحث بحسب
التملٌد التشرٌعً الخاص ببٌبته .وأخٌرا ً فإن واضع أخبار األٌام حٌنما ٌكتب مجددا ً
على طرٌمته الخاصة .تارٌخ حكم بنً إسرابٌل اإللهًٌ ،تؤثر بالمثالٌة المتضمنة فً
األسفار الخمسة بوضعها الثابت نهابٌاً .وعلى كل فإن التوبٌخ والمدٌح ٌوجهان
ألولبن الموم السابمٌن تبعا ً لمولؾ كل منهم من التوراة .فالتارٌخ ،مفهوما ً على هذا
النحوٌ .صبح وعظا ً ٌدفع شعب هللا إلى األمانة والوفاء .4.وعند الحكماء ،نرى تعلٌم
التوراة نفسها ممدما ً بصور جدٌدة :بشكل حكم فً كتاب األمثال وفً كتاب ابن
سٌراخ ،وبصورة سٌرة حٌاة نموذجٌة فً كتاب طوبٌا ،بل أكثر من ذلن ٌعلن ابن
سٌراخ صراحة أن الحكمة الحمٌمٌة لٌست شٌبا ً آخر سوى الشرٌعة (سٌراخ :24
 ،)...23وأنها ،أي الحكمة ،لد نصبت خٌمتها فً بنً إسرابٌل ،عندما أعطى موسى
الشرٌعة ( .)...8 :24وعلى ذلن ،فبٌن لوم الٌهودٌة الذٌن أصبحوا أخٌرا ً أمناء بعد
تجربة السبًٌ .ستطٌع أصحاب المزامٌر أن ٌتؽنوا بعظمة الشرٌعة اإللهٌة (مزمور
 ،)...8 :19تلن الهبة السامٌة التً لم ٌمن هللا مثلها على أٌة أمة أخرى (مزمور
َؾ حبهم هلل ذاته،
 .)20 -19 :147وبإعبلنهم حبهم لها (مزمور ٌُ )119ستَش ّ
مترجمٌن هكذا أروع ترجمة ما ٌع ّد فً ذلن الزمن أساسا ً للعبادة الٌهودٌة .5.وبعد
عزرا تضع جماعة بنً إسرابٌل التوراة نهابٌآ فً محور حٌاتها .وٌمكن لٌاس
حرارة هذا التعلك عندما نشاهد أنطٌوكس أبٌفان ٌحاول تؽٌٌر األزمنة" الممدّسة
والشرٌعة (دانٌال  125 :7مكابٌٌن .)51 -41 :1عندبذ نشاهد حب التوراة ٌدفع
الكثٌرٌن إلى الشهادة (ا مكابٌٌن ا 2 ،38 63،29:2 57:مكابٌٌن :7 ،28 -18:6
 .)...2أجل ،لمد كان إلى جانب هإالء بعض األشمٌاءٌ .ندمجون فً تٌار الٌونانٌٌن
المستعمر .إال ّ
أن ثورة المكابٌٌن التً لامت بدافع "الؽٌرة على الشرٌعة" (ا مكابٌٌن
 .)27 :2ال تلبث حتى تعٌد مجددا ً النظام التملٌدي " الذي لن ٌثار من حوله أي جدل
فٌما بعد .إن المسؤلة الوحٌدة التً ستكون مثارا ً للخصومة بٌن العلماء والشٌع سوؾ
تموم على تفسٌر هذه التوراة التً ٌرى فٌها الجمٌع الماعدة اإللهٌة الواحدة للحٌاة.
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ففً حٌن ٌتمسن الصدّولٌون بالتوراة المكتوبة وفً نظرهم الكهنة وحدهم هم
سروا الشرٌعة الشرعٌون؟ فإنَ الفرٌسٌٌن ٌعشو ن كذلن بالحجة ذاتها للتوراة
مف ّ
الشفوٌة .أي بتملٌد األجداد .وسوؾ تذهب شٌعة لمران (واألرجح أنها من األسنٌٌن)
إلى أبعد من ذلن ،فتؽالً فً تكرٌمها للمشرع (أي موسى) .مع تفسٌرها إٌاه تبعا ً
لمماٌٌسها الخاصةّ .
إن هذا التعلّك بالشرٌعة هو سبب عظمة التعلٌم الٌهودي.إالّ أنه
تعلّك ٌتعرض ألخطار كثٌرة .أول هذه األخطار ،وضع كل الوصاٌا الدٌنٌة
واألخبللٌة والمدنٌة والعبادٌة -على لدم المساواة ،دون جعل ترتٌب دلٌك بٌنها ٌشٌر
ي منها ٌجب أن ٌعتبر دابما ً المحور بالنسبة للبالٌة (تثنٌة  .)...4 :6إن التعلك
إلى أ ّ
بالشرٌعة ،ولد تحولت إلى لواعد فً دلتها متروكة لتفسٌرات المحللٌن ،لما ٌثمّل
العبء على البشر بنٌر ال ٌطاق (متى  ،24 :23أعمال ).10 :15
رابعاً :نحو شرٌعة جدٌدة
وٌبدو أن العهد المدٌم ذاته كان ٌشهد بؤنه بحلول العهد الجدٌد ،فً آخر األزمنة،
ستخضع الشرٌعة عٌنها أٌضا ً لتؽٌٌر عمٌك .فتلن التوراة التً سوؾ ٌعلَمها إله
إسرابٌل لجمٌع الشعوب على جبله الممدس (إشعٌا  ،)3 :2وتلن الماعدة التً سٌؤتً
بها إلى األرض عبد هللا " (إشعٌا  :42ا و  " )4أفبل تفولان فً المٌمة الدٌنٌة تلن
التً أعطت على ٌد موسى ؟ أجل ،لم تؤت نبإات األنبٌاء بشًء مجدّد عما سوؾ
تضمنه بالضبط حكم تلن الماعدة :إن حزلٌال وحده ٌحاول اإلشارة بنظرة أولٌّة عن
تلن التوراة الجدٌدة فً روح تملٌدٌة إلى ألصى حد (حزلٌال  40إلى  .)48إالّ ّ
أن
ما هو مإكد أن صلة الناس بالشرٌعة سٌطرأ علٌها تعدٌل .فلن ٌعود األمر متعلّما ً
بشرٌعة خارجة عن اإلنسان؟ مرسومة على لوحً حجر ،وإنما ستكون شرٌعة
مكتوبة فً أعماق الملوب؟ بحٌث إن الجمٌع سٌعرفون هللا (إرمٌا  )33 :31معرفة
كان ٌفتمر إلٌها إنسان العهد المدٌم (هوشع  )2 :4ذلن ألن الملوب أٌضا ً ستتؽٌر،
وبتحرٌن باطنً من الروح اإللهً سٌحفظ الناس أخٌرا ً شرابع هللا ووصاٌاه
(حزلٌال  .)27 -26 :36تلن تكون الشرٌعة الجدٌدة التً سٌؤتً بها المسٌح إلى
العالم.
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المسم الثالث ٌسوع والشرٌعة الجدٌدة
أوالً :مولؾ ٌسوع الشخصً
ا .إن مولؾ ٌسوع من الشرٌعة المدٌمة واضح ولكن مع بعض التنوع .فهو ٌماوم
بعنؾ تملٌ ّد الشٌوخ الذي ٌتمسن به الكتبة والفرٌسٌون .ولكن األمر ٌختلؾ بشؤن
الشرٌعة ،فالعكس هو الصحٌح ،إذ هو ٌنبذ ذلن التملٌد ألنه ٌمود الناس إلى مخالفة
الشرٌعة وإبطال كلمة هللا (مرلس  .)// 34 -28 :12والحال ّ
أن الشرٌعة ،فً
ملكوت هللا ،ال ٌنبؽً أن تُلؽى ،بل أن تتمم حتى آخر ٌاء أو نمطة (متى -17 :5
 ،)19وٌسوع نفسه ٌحفظها (راجع  .)4 :8ولذا فإن الكتبة ما داموا أمناء على
تعالٌم موسىٌ ،نبؽً االعتراؾ بسلطتهم وإن كان ال ٌنبؽً االلتداء بسٌرتهم (:23
 .)3 -2ومع ذلن فإن ٌسوع ،وهو ٌعلن إنجٌ ّل الملكوتٌ ،فتتح نظاما ً دٌنٌا ً جدٌدا ً كل
ّ
المعمدان (لولا  ،)//16 :16وخمر
الجدة :فالشرٌعة واألنبٌاء أمر ٌنتهً مع ٌوحنا
اإلنجٌل ال ٌمكن صبها فً آنٌة عتٌمة خاصة بالنظام السٌناوي (مرلس-21 :2
 .)//22ففٌم إذن ٌموم إتمام الشرٌعة الذي ٌؤتً ٌسوع به إلى العالم إنه ٌموم بادئ ذي
بدء ،فً وضع ترتٌب بٌن مختلؾ الوصاٌا ،وهو ترتٌب ٌختلؾ تماما ً عن جدول
المٌم الذي حدده الكتبة ،ولد أهملوا فٌه ما هو أساسً (العدل والرحمة والن ٌَة
الصالحة) ،لٌهتموا مما هو ثانوي (متى  .)26 -16 :23فضبلً عن ذان فإن
النمابض التً كانت الصمة بالشرٌعة المدٌمة "بسبب لساوة الملوب" ( )8 :19لم ٌعد
لها مكان فً الملكوت السماوي .فماعدة السلون الواجب اتباعها فً هذا الملكوت هً
شرٌعة كمال ،التداء بكمال هللا ( .)48 -21 :5انه لهدؾ متعذّر المثال إذا ما لسناه
بوضع اإلنسان الحاضر (راجع  .)10 :19لذلن فإنَ ٌسوع ٌم َدم فً الولت نفسه،
مع هذه الشرٌعة ،مثاالً جذابا ً ولوة باطنٌة سوؾ تساعد على حفظها :هً لوة الروح
(أعمال اٌ 8 :وحنا  .)13 :16أخٌرا ً فإنَ شرٌعة الملكوت تلخَص فً الوصٌة
المزدوجة ،التً سبك وحددت لببلً ،والتً تلزم اإلنسان بؤن ٌحب (محبة) هللا ،وأن
ٌحبّ المرٌب كنفسه (مرلس .)//34 -28 :12وكل األمور تن َ
ظم من حول ذلن
وكلها تشتك منه .وفً عبللات البشر بعضهم ببعض،هذه الماعدة الذهبٌة فً المحبة
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اإلٌجابٌة تحوي كل الشرٌعة واألنبٌاء (متى  .2.)12 :7وٌبدو ٌسوع ،من خبلل
المشرع .فبدالً من أن ٌنالض موسى" فً شًء،
اتخاذه هذه الموالؾ ،متسما ً بمبلمح
ّ
ٌتولى تفسٌره وٌم َد عمله ،وٌكمل تعالٌمه ،كما هً الحال عند إعبلنه أن اإلنسان
أعظم من السبت (مرلس  //27 -23 :2راجع ٌوحنا  .)23 -21 :7 ،18 :5ومع
ذلن فمد ٌحدث أن ٌتخطى الحرؾ فً النصوص ،وٌضع ممابلها لوانٌن جدٌدة ،فمثبلً
ٌملب رأسا ً على عمب لواعد كتاب التطهٌر (مرلس  .)//23 -15 :7إنَ مثل هذه
وتبرر الوعً
الموالؾ تثٌر دهشة سامعٌه ،ألنها تتؽلب على موالؾ الفرٌسٌٌن،
ّ
بمٌام سلطان له حجة فرٌدة (اّ .)//22 :
فإن موسى ٌتبلشى اآلن :فنً ملكوت
السماوات لٌس سوى معلم واحد (متى  .)10 :23وٌتعٌن على البشر أن ٌصؽوا
لكلمته وأن ٌعملوا بها ( ،)26 -24 :7ألنهم بذلن إنما ٌعملون مشٌبة هللا اآلب (:7
 .)23 -21وكما أن الٌهود المإمنٌن ،طبما ً للعبارة الحاخامٌة ،كانوا ٌحملون نٌر
الشرٌعة ،كذلن ٌنبؽً اآلن حمل نٌر المسٌح ،واالنتماء إلى مدرسته ( .)29 :11بل
أكثر من ذلن؟ فكما أن مصٌر الناس األبدي .حتى تلن الساعة ،كان ٌتحدد تبعا ً
لمولفهم من الشرٌعة ،فإنه من اآلن فصاعدا ً سٌتحدّد تبعا ً لمولفهم من ٌسوع (:10
 .)33 -32فما من شن بؤنَ هنا أعظم كل من موسى ،وأن الشرٌعة الجدٌدة التً أنبؤ
عنها األنبٌاء هً معلنة اآلن.
ثانٌاً :لضٌة الشرٌعة فً المسٌحٌة األولى
1.إن ٌسوع لم ٌشجب ممارسة الشرٌعة الٌهودٌة! باب كان فٌما ٌتعلك بجوهرها
ٌخضع لها ،سواء بخصوص ضرٌبة الهٌكل (متى  .)27 24 :17أو فً شرٌعة
الفصح (مرلس  .)14 -12 :14كذلن كان أٌضاً ،فً البداٌة مولؾ الجماعة
الرسولٌة ،فً مواظبتها على الصبلة فً الهٌكل (أعمال  ،)46 :2والتً كانت
ّ
"تعظم شؤنها" ( .)13 :5ؼٌر أنهم ،مع استخدامهم على مثال الرب
الجموع األودٌة
ٌسوع ،بعض الحرٌات ( )43 :9كانوا ٌحافظون على المراسٌم الشرعٌة ،وٌلزمون
أنفسهم أٌضا ً ببعض الممارسات التموٌة اإلضافٌة ( ،)24 -23 :21 ،18 :18بل
إن جماعة المإمنٌن لم تخ ُل من أنصار مإٌدٌن للشرٌعة ( .2.)20 :21إالّ أن لضٌة
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جدٌدة لد فرضت نفسها ،عندما انضم إلى اإلٌمان بعض الوثنٌٌن الملؾ ،دون أن
ٌمروا بالدٌانة الٌهودٌة .ولد ع َمد بطرس نفسه لابد المابة كرنٌلٌوس ،بعد رإٌا إلهٌة
أمرته بؤن ٌعتبر أطهارا ً الذٌن ط ّهرهم هللا باإلٌمان وبهبة الروح(.أعمال  .)10وإزاء
وضوح هذا التدخل اإللهً ( ،)8 - 14 :11فمد سمطت معارضات الؽٌورٌن على
الشرٌعة ( .)3 - 2 :11ؼٌر ّ
أن اهتداء بالجملة لعدد كبٌر من الٌونانٌٌن بؤنطاكٌة
( ،)20 :11بموافمة برنابا و بولس ( ،)26 22 :11لد أشعل الخصومة مجدداً.
ذلن أن بعض المحافظٌن المادمٌن من أورشلٌم ،وعلى وجه التحدٌد من صحب
ٌعموب (ؼبلطٌة  ،)12 :2كانوا ٌرٌدون إلزام أولبن المهتدٌن بحفظ التوراة (أعمال
 :15ا 2 -و .)5وإذ كان بطرس ٌزور كنٌسة أنطاكٌة ،لبث إزاء هذه الصعوبة
متر َددا ً (ؼبلطٌة  .)12 -11 :2فً حٌن أن بولس انبرى وحده ٌدافع عن حرٌة
الوثنٌٌن المهتدٌن تجاه الترتٌبات التً تؤمر بها الشرٌعة (ؼبلطٌة .)21 -14 :2
وفً مجمع عمد بؤوشلٌم أٌَد الجمٌع ،وألر بطرس وٌعموب فً النهاٌة ،تعلٌم بولس
(أعمال  ،)19 -7 :15حتى إن تٌطس،رفٌك بولس،لم ٌلزم بالختان .ولم ٌوضع
األم (ؼبلطٌة  :2ا .)10 -ولد
شرط للشركة ،المسٌحٌة ،سوى تمدٌم صدلة" للكنٌسة َ
أضٌفت إلى ذلن لاعدة عملٌة ،الؽرض منها تسهٌل االشتران فً المابدة فً كنابس
سورٌة (أعمال  .)25 :21 ،21 -20 :15على أن هذا المرار المطبوع على
التحرٌر ،لد أحدث مع ذلن عند الؽٌورٌن على الشرٌعة رد فعل خفٌا ً ضد بولس
(راجع ).21 :21
ثالثاً :فكر المدٌس بولس
وما أسرع ما سٌلمى بولس .فً رسالته فً أرض وثنٌة ،هإالء المعارضٌن من
الٌهود المتنصرٌن وال سٌما فً إللٌم ؼبلطٌة ،حٌث نظموا وراءه حملة مضادة
(ؼبلطٌة  .)18 -17 :4 ،76 :1ذلن مما أتاح للرسول فرصة سانحة لشرح فكره
عن الشرٌعة .1.إن بولس لابم بالبشارة باإلنجٌل الواحد ،على أنه بحسب هذا
اإلنجٌل ،ال ٌتبرر اإلنسان إال عن طرٌك اإلٌمان بالمسٌح ٌسوع ،وال بموة األعمال
بحسب الشرٌعة (ؼبلطٌة  ،16 :2رومة  .)28 :3وإن مضمون هذا المبدأ مزدوج:
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فمن جهة ٌعلن بولس عدم جدوى ترتٌبات العبادة الخاصة بالٌهودٌة ،من ختان
(ؼبلطٌة  )12 :6وحفظ فرابض معٌنة ( ،)10 :4و بهذا المفهوم تكون الشرٌعة
ممتصرة على تنظٌمات العهد المدٌم .ومن جهة أخرى ٌشجب بولس التصور الخاطا
ٌرى أن اإلنسان ٌستحك التبرٌر بحفظه الشرٌعة اإللهٌة فً
لتدبٌر الخبلص الذي
َ
حٌن أنه فً الحمٌمة ٌتم تبرٌره مجانا ً بذبٌحة -المسٌح (رومة - 4 :4 ،26- 21 :3
 .)4وحتى الوصاٌا المتعلمة باألخبلق تكون حٌنبذ محل نظر .2 .فإذا ثبت ذلن ،لنا
أن نتساءل :ترى ماذا كان سبب وجود هذه الشرٌعة فً لصد الخبلص إذ ال شن أنَ
مصدرها هو هللا .فرؼم أنها كانت لد أعطٌت للبشر عن طرٌك المبلبكة .وهذا دلٌل
على ضعفها (ؼبلطٌة  ،)19 :3إال أنها ممدّسة وروحا نٌة (رومة  12 :7و.)14
وهً امتٌاز من االمتٌازات الممنوحة لبنً إسرابٌل ( .)4 :9ولكنها فً حد ذاتها
أضعؾ من أن تخلص اإلنسان المتعلك بالجسد ،المباع لسلطان الخطٌبة (.)14 :7
وحتى إذا نظرنا إلٌها من وجهتها األخبللٌة ،فإنها تعطً معرفة الخٌر ولٌس الموة
البلزمة لصنعه ( .)17 -16 :7وتبٌن ماهٌة الخطٌبة ( 1 ،7 :7 ،20 :3تٌموتاوس
 )8 :1ولكن ال تعطً المدرة للتؽلّب علٌها :إن الٌهود الذٌن ٌحوزون الشرٌعة و
ٌطلبون بواسطتها البراءة (رومة  )31 :9هم خطؤة كالوثنٌٌن سواء بسواء (-17 :2
 .)20 -1 :3 ،24إنها بدالً من أن تخلص البشر من الشر .تكاد لو جاز هذا التعبٌر،
سوى المسٌح ٌحملها على
تؽمسهم فٌه ،وتع َدهم للعنة،ال ٌستطٌع أن ٌنمذهم منها
َ
عاتمه (ؼبلطٌة ّ .)14 -10 :3
إن الشرٌعة باعتبارها مإدّبا ً وحارسآ لشعب هللا فً
مرحلة الطفولة ( ،)3 -1 :4 ،24 23 :3كانت تجعله ٌشتهً برا ً ٌستحٌل تحمٌمه،
وذلن حتى ٌدرن بطرٌمة أفضل حاجته المطلمة إلى مخلص العالمٌن األوحد.3.
وبمجًء ذلن المخلَص ،لم ٌعد شعب هللا خاضعآ لمإدب (ؼبلطٌة  .)25 :3على أن
المسٌح بتحرٌره اإلنسان من الخطٌبة (رومة  )19 -1 :6حرره أٌضا ً من وصاٌة
الشرٌعة ( .)6 -1 :7أكثر من ذلن .فإنه ٌرفع التنالض الباطنً؟ الذي كان ٌجعل
الضمٌر اإلنسانً أسٌرا ً للشر ( ،)25 -14 :7وبذا ٌكون لد أنهى النظام المإلت:
فهو :بمثابة الشرٌعة ( ،)4 :10بما أنه ٌجعل المإمنٌن ٌبلؽون بر اإلٌمان (-5 :10
ترى ،أٌعنً أنه لم ٌعد هنان من اآلن فصاعدآ ،لاعدة سلون
 .)13فما معنى ذلن
َ
734

محددة ،للذٌن ٌإمنون بالمسٌح حاشى ،وكبل .ألنه وإن كانت المواعد الشرعٌة و
الطمسٌة الخاصة بتنظٌمات بنً إسرابٌل ،لد تمادمت إال ّ
أن المثل األعلى األخبللً
فً الوصاٌا ال ٌزال لابماً ،مل ّخصا ً فً وصٌة المحبة التً هً تمام الشرٌعة وكمالها
( .)10 -8 :13إال أن هذا المثل األعلى عٌنه ٌنفصل عن التدبٌر المدٌم .إذ إنه
تحول إلى ما هو أسمى .ذلن المثل ،ولد
بحضور المسٌح ،الذي حممه فً حٌاته ،لد ّ
صار "شرٌعة المسٌح" (ؼبلطٌة  ،)2 :6راجع  1كورنتس )11 :9كما لم ٌعد أمرا ً
خارجا ً عن اإلنسان :ألن روح هللاّ ٌطبعه فً للوبنا ،حٌنما ٌفٌض فٌها المحبة (رومة
 ،5 :5راجع  .)16 -14 :8إن تنفٌذ هذا المثل األعلى عملٌا ً هو ثمرة من ثمار
الروح المإكدة (ؼبلطٌة  .)23 - 16 :5إن المدٌس بولس ٌواجه األمر من هذه
الرإٌة العمٌمة الشامة ،حٌنما ٌرسم لنا لوحة الكمال الخلمً الذي ٌنبؽً أن ٌسعى إلٌه
المسٌحً .ومن ث ّم ٌمكنه وضع بعض لواعد السلون ،التً تشت ّد مطالبها بمدر ما
تكون ؼاٌتها المداسة المسٌحٌة ( 1تسالونٌكً  .)3 :4بل ٌمكنه أٌضا ً أن ٌدخل فً
مجال الفتاوى طالبا ً الهداٌة من خبلل تعالٌم ٌسوع ( 1كورنتس  .)10 :7فهذه
الشرٌعة الجدٌدة لم تعد تشبه الشرٌعة المدٌمة .إنها تحمك الموعد بعهد مكتوب فً
الملوب ( 2كورنتس ).3 :3
رابعاً :الكتابات الرسولٌة األخرى
1.تعرض الرسالة إلى العبرانٌٌن للشرٌعة ،أي للنظام المدٌم ،من زاوٌة العبادة،
فٌعرؾ المإلؾ الطموس التً ٌحتفل بها طبما ً لمراسٌمها (عبرانٌٌن ،4 :8 ،6 -57
 19 :9و .)8 :10 ،22إال أنه ٌعرؾ أٌضا ً أنَ هذه الشرٌعة لم تستطع بلوغ الهدؾ
الذي كانت ترمً إلٌه ،أال وهو تمدٌس البشر :إن الشرٌعة لم توصل لط إلى الكمال
( .)19 :7فهً لم تشتمل .فً الوالع إال على ظل الخٌرات المستمبلة (،)1 :10
فهً رمز نالص لذبٌحة ٌسوع .وأما النظام الجدٌد ،بالعكس ،فٌحوي حمٌمة هذه
الخٌرات ،موضوعة فً متناول أٌدٌنا فً شكل صورة ( ،)1 :10تنمل إلٌنا هذه
الخٌرات بإظهارها حسٌاً .فمن أجل ذلن فإنه فً الولت نفسه الذي ٌؤخذ فٌه كهنوت
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ٌسوع مكان كهنوت الوي المإلت ،حدث تؽٌر فً الشرٌعة ( .)12 :7و بذا لد
تحمك الوعد ،النبوي الخاص بشرٌعة مكتوبة فً الملوب ().16 :10 ،10 :8
+++

شهادة
العهد المدٌم
أوالً :شهادة الناس
ثانٌاً :شهادة هللا
1.هللا شاهد:
2.شهادة هللا لذاته فً الشرٌعة وشهادته عن طرٌك األنبٌاء:
ثالثاً :شهود هللا
العهد الجدٌد
أوالً :من شهادة الناس إلى شهادة هللا
ثانٌاً :شهادة ٌسوع
ثالثاً :شهود ٌسوع
1.شهادة الرسل:
2.من الشهادة إلى االستشهاد:

العهد المدٌم
أوالً :شهادة الناس
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تموم الشهادة فً اإللرار بحمٌمة حادث ما ،بالطرٌمة الرسمٌة التً تتطلبها الظروؾ.
وٌدعو األمر إلٌها خاصة أثناء الدعوى أو النزاع بٌن أطراؾ مختلفة ،ولد تموم
ممامها بعض األشٌاء بموة اتفاق ما :مثل كومة جلعاد ،بالنسبة لمعاهدة ٌعموب والبان
(تكوٌن  ،)52 -45 :31والرهابن المسلمة لتامار عندما اتَهمت بالفسك (-18 :38
 .)25على ّ
أن الكتاب المم َدس ٌهتم أكثر ما ٌهتم بشهادة الناس مبٌَنا ً خطورة هذه
الشهادة وتنظم الشرٌعة استخدامها :ال ٌجور الحكم على أحد ،دون شهادة بعض
الشهود (عدد  ،)13 :5فسواء أكان تداركا ً للخطؤ أم لسوء النٌة ،تطلب الشرٌعة أن
ٌكون هنان على األلل شاهدان (عدد  ،30 :35تثنٌة  15 :19 ،6 :17راجع متى
 ،)16 :18وٌموم الشهود فً الدعاوى الكبرى ،ببدء تنفٌذ الحكم إذ إنهم أول من
ٌحملون مسبولٌته (تثنٌة  .7 :17راجع أعمال .)58 :7ولد ٌسرب الكذب إلى هذا
الفعل الذي فٌه ٌلتزم اإلنسان بكلمته :ومن هنا شكون أصحاب المزامٌر من
الشهادات الكاذبة التً تضنٌهم (مزمور  .)11 :35 ،12 :27وٌروي لنا الكتاب
الممدس بعض محاكمات مؤسوٌة ،تموم فٌها تلن الشهادات بالدور األساسً ( 1ملون
 ،13 -10 :21دانٌال  .)41 -34 :13الوصاٌا العشر تحرم بشدة شهادة الزور
(تثنٌةة  ،)20 :5وأما كتاب التثنٌة فٌح ّدد عموبتها تبعا ً لمبدأ "المثل بالمثل" (تثنٌة
 )19 -18 :19و ٌن َدد بها "الحكماء" (أمثال  5 :14و 5 ،19 :25و،28 ،21 ،9
 ،)18 :25 ،28 :24ألنها أمر ٌرذله الرب (أمثال ).19 :6
ثانٌاً :شهادة هللا
1.هللا شاهد:
فوق شهادة البشر ،هنان شهادة هللا التً ال ٌستطٌع أحد أن ٌنمضها .ففً الزواج،
ٌموم هللا ممام الشاهد .بٌن الرجل وامرأة صباه (مبلخً  .)14 :2وهو ضامن العهود
التً ٌعمدها البشر فً حضرته (تكوٌن  ،54 - 53 :31أرمٌا  .)5 :42ثم انه ٌمكن
اتخاذه تعالى كشاهد فً اإللرارات الرسمٌة (ا صموبٌل  .)12 :20 ،5 :12وهو
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الشاهد األسمى الذي ٌمكن رفع الدعوى إلٌه لتفنٌد شهادات البشر الكاذبة (أٌوب
 8 -7 :16و).19
2.شهادة هللا لذاته فً الشرٌعة وشهادته عن طرٌك األنبٌاء:
ولكن تإخذ شهادة هللا فً أؼلب األحٌان بمعنى آخر ٌرتبط ارتباطا ً وثٌما ً بمفهوم
الكلمةّ .فؤوالًٌ ،شهد هللا لنفسه .سواء عندما ٌكشؾ لموسى معنى اسمه( ،:خروج :3
ٌصرح بؤنه هو اإلله الواحد (خروج  .)32 :20وهذه الشهادة
 )14أو عندما
َ
المإٌدة بمسم (إشعٌا  )24 -21 :45هً أساس عمٌدة التوحٌد عد بنً إسرابٌل .إال
أن هللا ٌشهد أٌضا ً على الوصاٌا التً تحوٌها الشرٌعة ( 2ملون  ،13 :17مزمور
 9ا 5 :78 ،8 ،و  ،11.9 ،5 6فً أماكن متفرلة) .من أجل هذا تس َمى لوحا
سمى تابوت العهد بتابوت
الشرٌعة "الشهادة" (خروج  .)18 :31 ...16 :25وٌُ َ
الشهادة ،من حٌث أنه ٌتضمن لوحً العهد ( 3 :40 ،22 :25و 5و،)22 -21
وتصبح المظلة مسكن الشهادة ( ،21 :38عدد  .)53 -50 :1وهنان أخٌرا ً شهادة
إلهٌّة ٌنملها إلٌنا األنبٌاء .إنها عبارة عن شهادة رسمٌة (راجع إشعٌا  10 :43فً
السبعٌنٌة) تتم فً إطار الدعوى المرفوعة من هللا على شعبه الجاحد (راجع
مزمور .)7 :50بصفته الشاهد الذي ال ٌخفى علٌه شًءٌ ،شهر هللا كل خطاٌا بنً
إسرابٌل (إرمٌا  )23 :29جاعبلً من نفسه شاهد إثبات (مٌخا  2 :1عاموس 13 :3
مبلخً  ،)5 :3لٌحصل على رجوع الخطؤة عن طرٌك الشرٌر
ثالثاً :شهود هللا
مثلما هً الحال فً العهود البشرٌة ،تثبت بعض األشٌاء تعهدات شعب إسرابٌل هلل
فهذه األشٌاء لها لوة الرمز وتشهد ضد هذا الشعب فً حالة خٌانته :من لبٌل ذلن
نجد كتاب الشرٌعة (تثنٌة  )26 :31ونشٌد موسى (تثنٌة  ،)21 - 19 :31ولد تموم
السماء واألرض بمثل هذه الشهادة (تثنٌة  .)28 :31 ،26 :4ومع ذلن فهنان
شهادة ال ٌمكن أن ٌموم بها إال البشر وحدهم .على أنه ال ب َد لما من دعوة ٌخصهم
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بها هللا .وهذه الحال فً دعوة األنبٌاء ،وهذا ما نراه أٌضا ً فً دعوة داود الذي جعله
هللا شاهدا ً أبنا ً (مزمور ،38 -37 :89راجع  1صموبٌل  .)5 :12أمام األمم (إشعٌا
 .)4 :55هذا أٌضا ً حال شعب إسرابٌل بؤسره ،فهو كشعب مكلَؾ على هذه األرض
بؤن ٌشهد هلل أمام الشعوب األخرى وأن ٌمر بؤنه وحده هو هللا (إشعٌا -10 :43
 .)8 :44 ،12عكس األصنام الذٌن ال ٌستطٌعون أن ٌمٌموا شهودا ً فً عكس
صالحهم ( )9 :43وال تلؽً خٌانات شعب إسرابٌل لدعوته هذه امتٌازاته كشعب
مختار ،بل علٌه أن ٌجد فً تلن الدعوة ٌنبوع ثمته ().8 :44
العهد الجدٌد
أوالً :من شهادة الناس إلى شهادة هللا
على ؼرار العهد المدٌمٌ ،شجب العهد الجدٌد شهادة الزور التً نجد لها أمثاالً فً
محاكمة ٌسوع (متى  )65 -59 :26ومحاكمة اسطفانوس (أعمال .)13 -11:6
وتتخذ الجماعة المسٌحٌة لنظامها الداخلً لاعدة الشاهدٌن أو الشهود الثبلث التً
ٌنص علٌها كتاب التثنٌة (متى  1 ،16 :18تٌموتاوس  .)19 :5لكن مفهوم الشهادة
ٌتسع خاصة فً اتَجاه ٌبتعد عن المجال المانونًّ .
إن الرجل الصالح ٌنال الشهادة
الحسنة ممن ٌعرفونه على هذا النحوٌ :شهد الٌهود لٌسوع (لولا  )22 :4ولكرنٌلوس
(أعمال  )22 :10و لحناٌا ( ،)12 :22وعلى هذا النحو ،تشهد الجماعة المسٌحٌة
للشمامسة األولٌن ( )3 :6ولتٌموتاوس ( )2 :16ولدٌمترٌوس (ٌ 3وحنا  ،12راجع
 )6 :3ولبولس نفسه ( 1تسالونٌكً  .)10 :2وٌشهد بولس من جهته لكنابس
كورنتس ( 2كورنتس  )3 :8وؼبلطٌة (ؼبلطٌة  .)15 :4فهنا تؤخذ الشهادة لٌمة
دٌنٌة محضة .فحٌاتا المسٌحٌة ال تعزلنا بعضنا عن بعض ولكننا نحٌاها فً حضرة
جمهور ؼفٌر من الشهود ٌشجعونا على المزٌد من الحرارة فً العبادة ،منهم األحٌاء
( 1تٌموتاوس  ،)12 :6ومنهم أٌضا ً الذٌن سبمونا فً اإلٌمان (عبرانٌٌن .)31 :12
إن هللا ذاته هو على لمة هإالء الشهود :لد شهد شهادة حسنة لمدٌسً العهد المدٌم
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(أعمال  ،22 :13عبرانٌٌن  2 :11و 54و )39كما شهد للمإمنٌن الجدد الذٌن أتوا
من الوثنٌة (أعمال ).8 :15
ثانٌاً :شهادة ٌسوع
ٌنصبّ اآلن موضوع الشهادة حول ٌسوع ،بالمعنى الذي كان له فً الشرٌعة وفً
كرازة األنبٌاءٌ ،سوع هو الشاهد األمٌن األسمى (رإٌا  .)14 :3 ،5 :1لمد جاء إلى
العالم لٌشهد للحك (ٌوحنا  .)37:18إنه ٌشهد بما رأى وسمع عند اآلب (11 :3
وٌ ،)33 -32شهد ضد العالم الشرٌر ( )7 :7وٌشهد لنفسه ( .)14 -13 :8صل
لمة شهادته لً اعترافه أمام بٌبلطس (( 1تٌموتاوس  )13 :6كاشفا ً بذلن عن تدبٌر
هللا الخبلصً ( .)6 :2وفً الوالع ،تتمتع هذه الشهادة المرفوضة من العالم ؼٌر
المإمن (ٌوحنا  )13 :8 ،11:3بمٌمة شرعٌّة ال جدال فٌها ،إذ تسندها ش ِهادات
أخرى :مثل شهادة ٌوحنا المعمدان التً تل ّخص كل رسالته ( 8 -6 :1و 15و،19
 ،)36 -33 :5 ،28 -26 :3وشهادة األعمال التً صنعها ٌسوع ،بتكلٌؾ من أبٌه
السماوي ( ،)25 :10 ،36 :5كما أنها مإٌدة بشهادة اآلب نفسه (32 -31 5
و ،)18 -16 :8 ،38 -37ومعلنة بوضوح فً الكتب الممدسة ( ،39 :5راجع
عبرانٌٌن  8 :7و ،17أعمال  1 ،43 :10بطرس  ،)11 :1والتً ال ب ّد من
تصدٌمها إن لم نرد أن نجعل هللا كاذبا ً (ٌ 1وحنا  .)11 -9 :5إلى ذلن كله ٌضٌؾ
االختبار المسٌحً شهادة ماء المعمودٌة ودم الذبٌحة اإللهٌة .اللذٌن ٌشٌران بلؽة
الرموز إلى الحمٌمة نفسها التً ٌعلنها لنفوسنا الروح المدس (ٌ 1وحنا 0)8 -6 :5
ألن الروح الذي أعطً لنا ٌشهد لٌسوع (ٌوحنا  )26 :15وٌشهد أٌضا ً بؤنا أبناء هللا
(رومة  .)16 :8تلن هً مجموعة الشهادات التً تإٌد شهادة ٌسوع .إننا بمبولها
نتمبّل بخضوع شهادة ٌسوع وندخل ح ٌِاة اإلٌمان.
ثالثاً :شهود ٌسوع
1.شهادة الرسل:
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تؤخذ الشهادة ،لكً تصل إلى الناس ،صورة والعٌة ،أال وهً التبشٌر باإلنجٌل (متى
 .)14 :24ومن أجل نشر اإلنجٌل فً العالم أجمع ،ألام ٌسوع الرسل شهودا ً له
(أعمال  .)8 :1ومن ثم علٌهم أن ٌجهروا رسمٌا ً أمام الناس ،بكل األعمال التً
حدثت ،ابتداء من معمودٌة ٌوحنا حتى صعود ٌسوع ،والسٌما بمٌامته التً جاءت
مصدالا ً على سٌادته المطلمة ( ،32 :2 ،22 :1الخ ،)...وبعبارة مماثلةٌ ،مكننا
وصؾ رسالة بولس :فمد ألٌم ،على طرٌك دمشك ،شاهدا ً للمسٌح أمام كل البشر
( .)16 :26 ،15:22فً كل مكان من البلدان الوثنٌةٌ ،جاهر بمٌامة ٌسوع (1
كورنتس  ،)15 :15وٌنشؤ اإلٌمان فً الجماعات المسٌحٌة بمبول هذه الشهادة (2
تسالونٌكً  1 ،10 :1كورنتس  .)6 :1هذه الرابطة الوثٌمة بٌن اإلنجٌل
والشهادة،نجدها أٌضا ً فً كتب ٌوحنا .تموم الرواٌة اإلنجٌلٌة على مستندات تارٌخٌة
ٌمدّمها شاهد عٌان (ٌوحنا  ،)24 :21 ،35 :19لكن من حٌث ّ
إن هذه الشهادة
ٌلهمها الروح المدس (ٌوحنا  ،)13 :16فً تنصبّ أٌضا ً نحو السر الذي ٌختفً
سر كلمة الحٌاة الذي جاء فً الجسد (ا ٌوحنا :4 ،2 :1
وراء األحداث ،أال وهو ّ
ّ .)14
إن المإمنٌن ،بمبولهم هذه الشهادة الرسولٌةٌ ،حصلون منذ ذلن الحٌن فً
أنفسهم على شهادة ٌسوع التً هً نبإة األزمنة الجدٌدة (رإٌا .)21 :19 ،17:12
ولذا ٌتخذ الشهود المكلفون بتوصٌلها مبلمح األنبٌاء السابمٌن ().7 -3 :11
2.من الشهادة إلى االستشهاد:
ٌبدو دور شهود ٌسوع ،بوضوح أكثر ،عندما ٌترتب علٌهم أن ٌشهدوا أمام السلطات
والمحاكم تبعا ً للرإٌة التً تنبؤ بها ٌسوع مستبما ً اإلثنً عشر (مرلس  ،9 :13متى
 ،18 :10لولا  .)14 -13 :21عندبذ تؤخذ الشهادة طابعا ً رسمٌا ً إال أنها ؼالبا ً ما
تعمبها اآلالم "فبسبب الشهادة لٌسوع" (رإٌا ٌ )9 :1حتمل المإمنون االضطهاد،
وأولهما اسطفانوس الذي ختم شهادته بدمه المسفون (أعمال  .)20 :22وٌتولع
شهود اإلنجٌل نفس المصٌر على هذه األرض (رإٌا  .)7 :11فما أكثر الذٌن
سٌسفكون دمهم "فً سبٌل كبلم هللا والشهادة التً شهدوها" (.)6 : 17 ،9 :6
ستسكر بابل ،رمز الموة الشرسة المعادٌة للمدٌنة السمابٌة ،بدم هإالء الشهود (:17
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 .)6ولكن لن ٌكون لها النصر إال فً الظاهر أما فً الحمٌمة هم الشهداء الذٌن
باالشتران مع المسٌح ،سٌؽلبون إبلٌس" ،بدم الحمل وبكلمة شهادتهم" (.)11 :12
ولٌس االستشهاد سوى شهادة اإلٌمان الممهورة بشهادة الدم.
artyr
1.المسٌح ،الشهٌدٌ:عتبر المسٌح شهٌد هللا على أسمى مستوى ،وبالتالً هو نموذج
الشهٌد .إذ هو فً ذبٌحته الطوعٌةٌ ،إدّي شهادة أمانته العظمى نحو الرسالة التً
أواله إٌاها اآلب .فبحسب المدٌس ٌوحنا ،لم ٌعلم ٌسوع مسبما ً بموته فحسب ،بل لبله
برضاه ،تعبٌرا ً عن والبه الكامل ألبٌه (ٌوحنا  )18 :10وهو ٌعلن ساعة محاكمته:
ّ
للحك" ( 37 :18راجع رإٌا  .)14 :30 ،5 :1وٌبرز
"ولدت وأتٌت للعالم ألشهد
تعرؾ الشهٌد :تشدٌد العزٌمة بالنعمة
المدٌس لولا فً آالم ٌسوع السمات التً سوؾ َ
اإللهٌة ساعة الضٌك (لولا  ،)43 :22الصمت والصبر أمام االتهامات واإلهانات
ٌمر بها بٌبلطس وهٌرودس ( 4 :23و 15 -14و،)22
( ،)9 :23البراءة التً ّ
التؽاضً عن آالمه الخاصة ( ،)28 :23ترحٌبه باللص النادم (،)43 :23
مسامحته لبطرس ( ،)61 :22ولجبلّدٌه أنفسهم ( .)34 :23 ،51 :22وبطرٌمة
أكثر ٌرى العهد الجدٌد بمجمله فً ٌسوع " .العبد المتؤلم" الذي تنبؤ عنه إشعٌا.
وعلى هذا الضوء ،تبدو آالم ٌسوع جزءا ً أساسٌا ً من رسالته .فكما ٌنبؽً فعبلً أن
"لٌبرر كثٌرٌن" (إشعٌا ٌ )11 :53نبؽً لٌسوع أن ٌعبر الموت
ٌتؤلم العبد وٌموت
ّ
"لٌفدي بنفسه جماعة كثٌرة" (متى  .)28 :20هذا هو معنى كلمة "ٌنبؽً" التً
ٌرددها ٌسوع مراراً :إن لصد هللا الخبلصً ٌت ّم عن طرٌك آالم وموت شاهده (متى
 54 :26 ،21 :16و ،56لولا  7 :24 ،37 :22 ،25 :17و 26و .)44وعلى
كل حال .ألم ٌكن االضطهاد والموت نصٌب جمٌع األنبٌاء (متى -30 :23 ،12 :5
 ،31أعمال  1 ،52 :7تسالونٌكً  15 :2عبرانٌٌن  ،)38 -36 :11فبل ٌمكن أن
ٌكون ذلن على سبٌل الصدفة ،بل ٌرى ٌسوع فً ذلن تخطٌطا ً إلهٌاًٌ ،تم تحمٌمه فً
شخصه (متى  .)32 -31 :23لذلن فإنه "عزم على المضً" إلى أورشلٌم (لولا :9
" )51ألنه ال ٌنبؽً أن ٌهلن نبً خارج أورشلٌم" ( .)33 :13ولد جعلت هذه
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اآلالم من ٌسوع الضحٌّة التكفٌرٌة بدل جمٌع ا الضحاٌا المدٌمة (عبرانٌٌن-12 :9
 .)14وٌكتشؾ المإمن فً ذلن لاعدة االستشهاد" :ما من مؽفرة بؽٌر إرالة دم"
(عبرانٌٌن  .)22 :9وال عجب إذا أطلمت الكنٌسة فٌما بعد على مرٌم لمب سلطانة
الشهداء ،وهً التً اشتركت اشتراكا ً وثٌما ً إلى ألصى حد فً آالم ابنها (ٌوحنا :19
 ،25راجع لولا  .2.)35 :2الشهٌد المسٌحً :إن استشهاد المسٌح المجٌد هو أساس
ً الناس أجمعٌن" (ٌوحنا .)32 :12
الكنٌسة" :فإذا رفعتُ من هذه األرض جذبتُ إل َّ
فالكنٌسة ،وهً جسده المسٌح مدعوة ألن تمدّم هلل شهادة الدم من أجل خبلص البشر.
ومن لبل .كان للجماعة الٌهودٌة شهداإها ،وبخاصة فً عهد المكا ِبٌٌن ( 2مكابٌٌن
 .)7 ،6ولكن فً الكنٌسة المسٌحٌةٌ ،تّخذ االستشهاد معنى جدٌداًٌ ،كشؾ عنه ٌسوع
نفسه :إنه اإللتداء التام بالمسٌح ،واالشتران الكامل فً شهادته وفً عمله الخبلصً:
"ما كان عبد أعظم من سٌّده .فإذا اضطهدونً ٌضطهدونكم أٌضاً" (ٌوحنا:15
ا ٌسوع أخصاءه الصمٌمٌن الثبلثة أنهم سوؾ ٌتبعونه فً آالمه (مرلس
 ،)20وٌُ ْنب ُ
ٌ //39 :10وحنا  .)20 -18 :21وٌكشؾ للجمٌع أن حبة الحنطة التً تموت فً
األرض هً وحدها التً تخرج ثمرآ كثٌرا ً (راجع ٌوحنا  .)24 :12فهكذا كان
استشهاد اسطفانوس الذي ٌذكر كثٌرا ً بآالم الرب دافعا ً ألول انتشار للكنٌسة (أعمال
 )19 :11 ،5 - 4: 8ولهداٌة بولس ( .)20 :22وٌعتبر كتاب الرإٌا أخٌراً ،بكل
حك كتاب الشهداء ،أولبن الذٌن التفوا أثر الشاهد األمٌن الصادق(رإٌا ،)14 :3
فمدموا للكنٌسة والعالم شهادة دمهم .وٌشد الكتاب كله بتجربتهم ومجدهم ،وترمز
إلٌها آالم شاه َدي الرب ومجدهما (لولا ،12 -11 :11 ،17 14 :7 ،10 -9 :6
)6 -4 :20

شٌاطٌن
ممدمة
العهد المدٌم
1.نشؤة هذا المعتمد:
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2.عبادة الشٌاطٌن فً الدٌانات الوثنٌة:
3.جٌش الشٌطان:
العهد الجدٌد
1.المسٌح ،لاهر ،إبلٌس والشٌاطٌن:
2.معركة الكنٌسة:
ممدمة
الشٌاطٌن هً هذه الكابنات الروحٌة الشرٌرة التً لم ٌوضح الوحً مبلمحها إال
تدرٌجٌآ وببطء شدٌد .ففً البداٌة استخدمت النصوص الكتابٌة بعض العناصر
بسر إبلٌس وفً النهاٌة ،اتضح
المنمولة ،من المعتمدات الشعبٌة ولكن دون ربطها َ
لكل شًء معناه .على ضوء الذي آتى إلى العالم لكً ٌحرر اإلنسان من إبلٌس
وأذنابه.
العهد المدٌم
1.نشؤة هذا المعتمد:
الموى الؽامضة التً كان ٌتصورها وراء الشرور
كان الشرق المدٌم ٌش ّخص آالؾ
َ
التً تصٌب اإلنسان .كان للدٌانة البابلٌة تعلٌم متشعّب عن الشٌاطٌن حٌث كان الموم
ٌمارسون تعاوٌذ عدٌدة من أجل تخلٌص األشخاص الممسوسٌن واألشٌاء واألماكن
المسكونة .وكانت هذه الشعابر السحرٌة أساسا تشك َل جانبا ً مهما ً من الطب إذ كان
ٌمر العهد المدٌم ،منذ بداٌته ،بوجود مثل
كل مرض ٌنسب إلى فعل روح شرٌرةّ .
هذه الكابنات ونشاطها .إنه ٌساٌر االعتمادات الشعبٌة التً تمؤل المناطك الخربة
والجهات الممفرة ،بالحٌوانات المتوحشة والكابنات الؽامضة :مثل األشاعر (إشعٌا
 13 :34 :21 :13فً السبعٌنٌة) ،والؽول (إشعٌا  .)14 :34وٌخصها العهد المدٌم
بؤماكن ملعونة ،مثل بابل (إشعٌا  )13أو ببلد آدوم (إشعٌا  .)34و تفرض مراسٌم
التكفٌر تسلٌم التٌس المحمل بخطاٌا إسرابٌل إلى الشٌطان عزرابٌل (الوٌٌن :16
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 .)10وٌتشبه بعضهم فً أن لوى شرٌرة تحوم حول اإلنسان المرٌض فتعذبه .فً
البداٌة ،اعتبرت بعض الشرور كالطاعون (مزمور  ،6 :91حبموق ،)5 :3
والحمى (تثنٌة  24 :32حبموق  )5 :3كؤنها وباء من عند هللا ٌدفعها على المذنبٌنَ،
كما ٌد فع روحا ً شرٌرا ً على شاول (ا صموبٌل  15 -14 :16و،10 :18 ،23
 ،)9 :19وكما ٌرسل المبلن المهلن على مصر وعلى أورشلٌم أو على الجٌوش
األشورٌة (خروج  2 ،23 :12صموبٌل  2 ،16 :24ملون  .)35 :19إالّ أنّه بعد
السبًٌ ،بدو التمٌٌز أكثر وضوحا ً بٌن عالم المبلبكة وعالم الشٌاطٌنٌ .علم كتاب
طوبٌا أن الشٌاطٌن هً التً تعذّب اإلنسان (طوبٌا  )8 :6وأن المبلبكة مكلفون
أشرهم ،أال وهو المتالٌ ،ستلهم
بمحاربتهم (طوبٌا  .)3 :8ومع ذلن ،لكً ٌستعرض ّ
المإلؾ المصص الشعبٌة الفارسٌة ،مطلما ً علٌه اسم "ازموداوس" (طوبٌا :6 ،8 :3
 .)14وهكذا نرى أن العهد المدٌم ٌإكد وجود األرواح الشرٌرة وعملها ،تؤكٌده على
وجود المبلبكة وعملهم ،إال أنه لم ٌكن له خبل ل مدة طوٌلة سوى فكرة ؼٌر واضحة
عن طبٌعتهم وعبللتهم باهلل .وحتى ٌتحدث عنهمٌ ،ستخدم صورا ً جارٌة اصطلح
علٌها العرؾ العام.
2.عبادة الشٌاطٌن فً الدٌانات الوثنٌة:
كانت هنان تجربة تُراود دابما ً الوثنٌٌن ،بؤن ٌسعوا إلى استمالة هذه األرواح
الشرٌرة ،بتمدٌم ذبابح لها ،وهكذا ٌعملون على تؤلٌهها .ولم ٌكن إسرابٌل فً منؤى
عن هذه التجربة .فعندما كان ٌترن خالمه .كان ٌولً وجهه هو أٌضا ً شطر اآللهة
األخرى (تثنٌة  3 :13و 7و )14أي شطر الشٌاطٌن ( ،)17 :32متمادٌا ً فً ذلن
لدرجة تمدٌم الذبابح البشرٌة لهم (مزمور  .)37 :106وكان ٌمارس الفجور باتباعه
الشٌاطٌن (الوٌٌن  )7 :17التً كانت تسكن مشارفه العلٌا ؼٌر الشرعٌة ( 2أخبار
األٌام  .)15 :11ولد كرست الترجمة الٌونانٌة للكتاب الممدس هذا التفسٌر
الشٌطانً لعبادة األصنام فو َحدوا الصورة صراحة بٌن الشٌاطٌن وبٌن اآللهة الوثنٌة
(مزمور ،5 :96بارون ُ )7 :4مدرجٌن هذه اآللهة فً سٌاق بعض النصوص حٌث
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لم ٌعد األصل العبري ٌتكلم عنها (مزمور  ،6 :91إشعٌا .)3 :65 ،21 :13
وهكذا تحول عالم الشٌاطٌن إلى عالم منافس هلل.
3.جٌش الشٌطان:
ٌنتظم عالم الشٌطان هذا فً فكر ٌهود ما بعد السبً فً صورة أكثر رتابة .فكانوا
ٌنظرون إلى الشٌاطٌن على أنهم مبلبكة سالطون .شركاء إبلٌس ولد أصبحوا
أعوانه .ولتفسٌر سمطتهمٌ ،ستعملون تارة الصور األسطورٌة للحرب المابمة بٌن
النجوم (راجع إشعٌا  )12 :14أو المعركة األولٌة بٌن ٌهوه والوحوش التً تشخص
البحر ،وتارة أخرى ٌعودون إلى التملٌد المدٌم بشؤن أبناء هللا الذٌن سمطوا فً حبّ
بنات الناس (تكون  ،31 :6راجع  2بطرس .)4 :2وطورا ً ٌمثَلونهما فً صورة
مرد أثٌم على هللا (راجع إشعٌا  ،14 -13 :14حزلٌال  .)2 :28وعلى كل حال،
ت ّ
إنهم ٌنظرون إلى الشٌاطٌن كؤرواح نجسة تتمٌز بالكبرٌاء والفجور إنها تع َذب البشر
وتسعى إلٌماعهم فً الشر .ولمحاربتها ٌلجؤ المرء إلى التعاوٌذ (طوبٌا :8 ،8 :6
 ،3 -2راجع متى  .)27 :12ولم تعد التعاوٌذ كما كانت لدٌما ً فً بابل سحرٌة فً
التضرع ،فإنه ٌرجى من هللا أن ٌمهر إبلٌس وأعوانه
طابعها ،ولكنها أخذت طابع
ّ
بموة اسمه (راجع زكرٌا ٌ ،2 :3هوذا  .)9ومن المعروؾ أٌضا ً أن مٌخابٌل و
جنوده السماوٌٌن فً حرب دابمة ضدهم وأنهم ٌسرعون لنصرة الشر (راجع دانٌال
 .)13 :10هكذا فً األدب الرإٌوي ،أسوة بالحال فً االعتمادات الشعبٌة نشهد
تطورا ً كبٌرا ً فً األسلوب المستعمل للتعبٌر بطرٌمة رمزٌة عن فاعلٌة لوى الشر فً
هذه الدنٌا دون الوصول ذلن إلى حد التناسك الكامل.
العهد الجدٌد
1.المسٌح ،لاهر ،إبلٌس والشٌاطٌن:
ٌجب أن ننظر إلى حٌاة ٌسوع وعمله من زاوٌة هذا الصراع الذي ٌموم بٌن عالمٌن،
والذي ٌرتهن به فً نهاٌة األمر خبلص اإلنسان .وٌواجه ٌسوع شخصٌا ً إبلٌس
746

وٌنتصر علٌه (متى ٌ ،11 :4وحنا  .)31 :12وٌواجه أٌضا ً األرواح الشرٌرة ذات
السلطان على البشرٌة الخاطبة ،وٌهزمها فً عمر دارها .هذا هو المعنى فً العدٌد
من المشاهد حٌث ٌظهر ممسوسون :ممسوس كفرناحوم (مرلس ،)27 -23 :1
وممسوس الجراسٌٌن (مرلس  ،)20 -1 :5وابنة المرأة الكنعانٌة (مرلس -25 :7
 ،)30والصبً المصروع (مرلس  ،)29 -14 :9والممسوس األخرس (متى :12
 ،)24 -22ومرٌم المجدلٌة (لولا  )2 :8وفً أؼلب األحٌانٌ ،ختلط االستحواذ
الشٌطانً مع المرض (راجع متى  .)18 -15 :17ولهذا ٌمال أحٌانا ً إن المسٌح
ٌشفً الممسوسٌن (لولا ،)21 :7 ،18 :6وأحٌانا ً إنه ٌطرد الشٌاطٌن(مرلس:1
 .)39 -34وإن كنّا ال نثٌر ش ّكا ً حول بعض حاالت االستحواذ الواضحة جدا ً
(مرلس  ،)6 :5 ،24 -23 :1إال أنه ٌنبؽً أن نضع فً اعتبارنا الرأي الجاري فً
ذلن الزمان الذي كان ٌعزو إلى الشٌاطٌن مباشرة ظواهر تدخل الٌوم :فً نطاق
الطب النفسانً (مرلس  ،)22 -20 :9وٌجب أن نذكر بوجه خاص أن كل مرض
هو عبلمة لمدرة إبلٌس على البشر (راجع لولا  .)11 :13إن المسٌح إذ ٌواجه
المرض إنما ٌواجه إبلٌس .وفً منحه الشفاء ،إنما ٌظهر انتصاره على الشٌطان .لد
تصورت الشٌاطٌن أنها استمرت كؤسٌاد فً هذه الدنٌا ،فجاء ٌسوع ٌهلكها (مرلس
ّ
 .)24 :1وأمام السلطان الذي ٌظهره تجاهها ،تدهش الجموع (متى  ،23 :12لولا
 ،)37 -35 :4وٌتّهمه أعداإه أنه ببعل زبول سٌّد الشٌاطٌنٌ ،طرد الشٌاطٌن
(مرلس " )//22 :3أالّ ٌكون هو نفسه به روح نجس؟" (مرلس ٌ ،30 :3وحنا :7
 49 -48 :8 ،21و .)21 -20 :10 ،52ولكن ٌمدّم ٌسوع التعلٌل الحمٌمً :إنه
بروح هللا ٌطرد الشٌاطٌن ،وهذا ٌد ّل على أن ملكوت هللا لد وافى البشر (متى :12
 .)// 28 -25كان إبلٌس ٌحسب أنه لوي ،ولكن طرده من هو ألوى منه (متى :12
 .)29من اآلن فصاعداً .سٌتم إذن طرد الشٌطان باسم ٌسوع (متى  ،22 :7مرلس
 .)39 -38 :9وهو إذ ٌوفد التبلمٌذ للرسالة ٌمنحهم سلطانا ً على األرواح الشرٌرة
(مرلس  .)7 :6و بالفعل ٌتحمك التبلمٌذ أن الشٌاطٌن لد أخضعت هلل :هذا برهان
جلً على سموط إبلٌس (لولا  .)20 -17 :10هكذا سٌشك ّل إخراج الشٌاطٌن ،على
َ
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مدى األجٌال ،عبلمة من العبلمات التً ستصاحب ا لبشارة باإلنجٌل ،باإلضافة إلى
المعجزات.
2.معركة الكنٌسة:
فعبلًٌ ،شهد كتاب أعمال الرسل على حاالت إخراج الشٌاطٌن (أعمال ،7 :8
 .)17 11،19ومع ذلن فإن صراع مرسلً المسٌح ضد الشٌاطٌن ٌتخذ له حٌنب ٍذ
أشكاالً أخرى :مكافحة السحر ،والخرافات الباطلة من كل نوع (أعمال ،108 :13
العرافة (أعمال  .)16 :16وهم ٌحاربون
 )19 -18 :19واالعتماد فً األرواح
ّ
الوثنٌة التً تمدّم العبادة للشٌاطٌن (رإٌا  )20 :9الداعٌة الناس إلى مابدتها (1
كورنتس  ،)21 -20 :10وهم ٌعلنون الحرب أٌضا ً على الحكمة الزابفة (ٌعموب
 ،)15 :3وعلى المعتمدات الشٌطانٌة التً تعمل جاهدة فً كل زمان على خداع
الناس ( 1تٌموتاوس  ،)1 :4وعلى فاعلً العجابب الخادعة ،المابمٌن بخدمة الوحش
(رإٌا ٌ .)14 -13 :16عمل إبلٌس وأعوانه وراء .كل هذه األحداث البشرٌة التً
تعترض تمدم انتشار اإلنجٌل " ولد ٌعزو الكتاب الممدس محن الرسول نفسها إلى
مبلن إبلٌس ( 2كورنتس  .)7 :12ولكن بفضل الروح المدس ،نعرؾ اآلن كٌؾ
نمٌّز بٌن األرواح ( 1كورنتس  ،)10 :12وال تستسلم لخداع العالم الشٌطانً وآٌاته
الزابفة (راجع  1كورنتس  .)30 -1 :12إن الكنٌسة لد دخلت ،على أثر ٌسوع ،فً
حرب حتى الموت ضد األرواح الشرٌرة ،وهً تدّخر رجاء ال ٌمهر :فمد انهزم
إبلٌس ولم ٌعد له إال سلطان محدود ،وستشهد آخر األزمنة هزٌمته النهابٌة وهزٌمة
كل أعوانه (رإٌا  3 -1 :20و).10 -7

شٌخوخة
1.سعادة جدٌدة والتراب من الموت:
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ولبن كانت الحٌاة مهددة بالموت فهً ال تزال عطٌة من هللا ،ولذا فالحٌاة الطوٌلة
أمر مرؼوب فٌه ولد وعد هللا بها من ٌكرم والدٌه (خروج .)12 :20وهً بمثابة
التاج للبار (أمثال  ،)31 :16 ،27 :10الذي سٌسعد برإٌة األبناء واألحفاد (أمثال
 .)6 :17وعلى مثال ابراهٌم الذي شبع من الحٌاة (تكوٌن ٌ ،)8 :25ستطٌع البار،
عمب شٌخوخة سعٌدة ومزدهرة أن ٌرلد بسبلم شاعرا ً بؤنه لضى حٌاة ملٌبة ونافعة
(تكوٌن  ،15 :15طوبٌا  :14ا ،سٌراخ  .)14 :44ولد ٌحدث أٌضا ً أن ٌعتبر
الموت نوعا ً من النجاة (سٌرا خ  )2 :41عندما ٌشعر الشٌخ بانحبلل لواه (مزمور
 ،9 :71جامعة  )5 :12وبفمدان طعم الحٌاة ( 2صموبٌل  .2.)36 :19خبرة
طوٌلة ومزٌد من الحكمة:إن جمٌع الشعوب علموا أهمٌة كبرى على الشٌخوخة
بفضل ما تحمله .من خبرة .وفً الكتاب الممدس أٌضا ً نشاهد الشٌوخ على رأس
الجماعات (خروج  2 ،12 :18 ،16 :3صموبٌل ،3 :5عزرا  ،7 :6أعمال :11
 .)4 :15 ،30ومع أن بعض الشٌوخ ٌظهرون فً حٌاتهم فسادا ً وظلما ً مشٌنٌن
(سٌراخ  ،2 :25دانٌال  ،)5 :13فالشٌبة تستحك الولار واالحترام (الوٌٌن :19
 1 ،32تٌموتاوس ،)2 -1 :5وعلى األبناء أن ٌتولوا إعانة آبابهم فً شٌخوختهم
(سٌراخ ٌ .)12 :3ستطٌع الشٌخ أن ٌتكلم بموة لما ٌتمتع به من حكمة وأمانة للتملٌ ّد
(سٌرأخ )5 -4 :25ومع ذلن فعلٌه أن ٌفعل ذلن باتَزان وفطنة (سٌراخ ،3 :32
 .)8 :42والوالع أن هنان خطرا ً ٌهدد الشٌوخ وهو أن ٌؽلموا ذواتهم عن كل ما هو
جدٌد بدالً من أن ٌظلوا منفتحٌن للحك .وهذه األمانة الزابفة لتعلٌم األلدمٌن (متى
 )62 :15هً التً حملت شٌوخ الشعب على الولوؾ فً صفوؾ أعداء المسٌح
الذٌن كالوا له اإلهانات وهو معلّك على الصلٌب (متى  .)41 -1 :27فالسنون
الطوٌلة وحدها ال تكفً لجعل الشٌخ جدٌراً.مما ٌحاط به من اإلكرام ،بل أكثر من
ذلن ،لد تكون الحكمة من نصٌب الشباب (مزمور  ،100 :119وحكمة ،98 :4
 ،)16ولدخول ملكوت السموات ٌجب أن نمبله كؤطفال صؽار (مرلس .)15 :10
فعلى المسٌحٌٌن المتمدمٌن فً السن أن ٌتبعوا نصابح بولس الشٌخ (فٌلٌمون .)9
وٌسطعوا بضوء فضابلهم (تٌطس  .)52 :2وأخٌرا ً ترمز الشٌخوخة إلى األبدٌة ولد
ظهر هللا األزلً لدانٌال النبً على شكل شٌخ لدٌم األٌام (دانٌال  .)9 :7وفً كتاب
749

الرإٌا ٌرمز األربعة والعشرون شٌخا ً إلى الحاشٌة السماوٌة التً تنشد مجد الرب
إلى األبد( .رإٌا ).14 :5 ،4 :4

صدقة
العهد المدٌم
1.معنى الكلمة:
2.واجب الصدلة:
3.الصدلة والحٌاة الدٌنٌّة:
العهد الجدٌد
1.ممارسة الصدلة:
2.الصدلة والمسٌح:
3.الصدلة فً الكنٌسة:
العهد المدٌم
1.معنى الكلمة:
لٌس فً اللؽة العبرٌة لفظ خاص للداللة على الصدلة .وأما اللفظ الفرنسً ع ا  3ا،
فمشتكَ من الفظ الٌونانً الذي ٌشٌر فً الترجمة السبعٌنٌة ،إما إلى رحمة هللا
(مزمور 24؟ ،5 :إشعٌا  )19 :59وإما ،وذلن فً النادر إلى " البر" جواب
اإلنسان الخالص على هللا (تثنٌة  :،)625إ َما أخٌرا إلى رحمة اإلنسان ألخٌه
اإلنسان (تكوٌن  .)29 :47وهذه الرحمة األخٌرة ال تكون صادلة إال إذا ترجمت
إلى أعمال .تحتل المساعدة المادٌة بٌنها مكانا ً بارزآ ،ممدمة للمعوزٌن .إال ّ
أن اللفظ
الٌونانً سٌنتهً بؤن ٌكون ممصورا ً على هذا المعنى المحدد بالضبط" :الصدلة"،
فً العهد الجدٌد بل وفً بعض كتب العهد المدٌم المتؤخرة :دانٌال ،طوبٌا ،وأبن
سٌراخ .إال أن هذه الكتب الثبلثة تذكر أٌضا صدلة  eleemosyneهللا نحو
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اإلنسان (دانٌال  ،16 :9طوبٌا  ،2 :3سٌراخ  .)29 :17 ،14 :16لكن الصدلة،
وهً بادرة صبلح من اإلنسان نحو أخٌه هً فً عرؾ ك ّل الكتاب؟ ولبل أي شًء
إلتداء بمآثر هللا الذي هو أوالً آب َدى دلٌل الصبلح نحو اإلنسان.
2.واجب الصدلة:
إن فكرة الصدلة وإن ورد لفظها متؤخرا فكرة موؼلة فً ال ِم َدم؟ لدر لدم الدٌن فً
الكتاب ،الذي منذ البداٌة ٌطالب بمحبّة األخوة والفمراء" .وعلى هذا النحو تعرؾ
الشرٌعة؟ صورا ً ممنَعة للصدلة لدٌمة بكل تؤكٌد ..كواجب ترن جزء المحاصٌل
ولمط السنابل وتعفٌر الكرمه (الوٌٌّن  ،22 :23 ،9 :19تثنٌه 21 -20 :24
صة بهم
راعوت  .)2وعشور كل ثبلث سنٌن لصالح اللذٌن ال ٌملكون أرضا ً خا ّ
كاآلوٌٌن والؽرباء ،واألٌتام واألرامل (تثنٌة  29 -28 :14راجع طوبٌا ا .)8 :إنَ
الفمٌر موجود ومن الواجب أن نستجٌب لسإال ،5بكرم (تثنٌة  .11 :15أمثال :3
 )21 :14 ،28 -27ولطؾ (سٌرخ ).17 -15 :18
3.الصدلة والحٌاة الدٌنٌّة:
ٌنبؽً أال تكون هذه الصدلة مجرد فعل عطؾ بشري ،بل بادرة دٌن ٌَة .فالكرم نحو
الفمراء الذي كثٌرا ً ما ٌرتبط بترتٌبات االحتفاالت الطمسٌة ؼٌر العادٌة ( 2صموبٌل
 2 ،19 :6أٌّام  ،9 -7 :35 ،26 -21 :30نحمٌا ٌ )12 -10 :8عتبر جزء من
مجرى األعٌاد (عٌد) العادي (تثنٌة  11 :16و ،14طوبٌا  .)2 -1 :2به أكثر من
ذلن تستمد هذه البادرة لٌمتها من أنها تمرب إلى هللا نفسه (أمثال  ،)17 :19وتتٌح
ّ
الحك فً الجزاء( ،حزلٌال  ،7 :18راجع  49 :16أمثال ،)27 :28 ،13 :21
له
وفً الصفح عن الخطاٌا (دانٌال  ،24 :4سٌراخ  .)20 :3إنّها تعادل ذبٌحة ممدمة
إلى هللا (سٌراخ  .)2 :35فاإلنسان ،بحرمان ذاته من لسط من أموالهٌ .رتب لنفسه
كنزا ً (سٌران" .)12 :29طوبى لمن ٌراعً المسكٌن والبابس" (مزمور 42 :41
راجع أمثال ٌ .)21 :14حث طوبٌا الشٌخ ابنه بحرارة على هذا النحو ،لاببلً" :ال
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تحول أبدا ً وجهن عن فمٌر ،وحٌنبذ فالربّ ال ٌحول وجهه عنن ...إن كان لن كثٌر،
ّ
فابذل كثٌراً ،وإن كان لن للٌل فاجتهد أن تبذل الملٌل عن نفس طٌّبة( "...طوبٌا :4
 1 -7و).17 -16
العهد الجدٌد
بمجًء المسٌح نحتفظ الصدلة بمٌمتها ،إال أنها توضع فً إطار تدبر جدٌد ٌعطٌها
معنى جدٌدا.
1.ممارسة الصدلة:
ٌنظر المإمنون إلٌها بإعجاب ،والسٌما عندما تمارس من الؽرباء "الذٌن ٌخافون هللا
" .فٌظهرون على هذا النحو تعاطفهم مع -اإلٌمان (لولا  ،5 :7أعمال :10 ،36 :9
 .)2على كل ،فإن ٌسوع لد عدها مع الصوم والصبلة كواحدة من أعمدة الحٌاة
الدٌنٌّة الثبلثة (متى  .)18 -1 :6إالّ ّ
أن ٌسوع إذ ٌوصً بهاٌ ،طالب بؤن تُصنع
بتجرد تام ،دونما تبا ٍه (متى " ،)4 -1 :6من ؼٌر أن ٌُرجى من ورابها شًء" (
لولا  ،)14 :14 ،35 :6بل بدون حدود أٌضاً(لولا  .)30 :6ففً الوالع ،ال ٌمكن
االكتفاء بالوصول إلى ممٌاس لٌمً ممنن مهما كان مرتفعاًٌ :بدو أن ٌوحنا المعمدان
ٌستبدل بالعشر التملٌدي مماسمة بالنصؾ(لولا ٌ ،)11 :3نفذها زكا بالفعل(لولا :19
ي نداء (متى :5
 .)8أما ما ٌنتظره المسٌح من أتباع ،5فهو أال ٌلبثوا صما أل ّ
 .)//42ألن الفمراء هم معنا فً كل حٌن (متى  .)/111 :26وإن لم ٌؤت لدٌهم ما
ٌمدمونه (راجع أعمال  .)4544 :2فٌبمى علٌهم أن ٌشركو اآلخرٌن بما عندهم من
عطاٌا المسٌح (أعمال  ،)6 :3وأن ٌعملوا (عمل) لكً ٌستطٌعوا أن ٌساعدوا
المعوزٌن (أفسس ).28 :4
2.الصدلة والمسٌح:
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إالّ ّ
أن الصدلة وإن كانت واجبا ً أساسا .فعناها لابم فً اإلٌمان بالمسح ،مع تفاوت فً
درجة العمك .أ) فإذا ما أٌد المسٌح تؤٌٌدا لتملٌد الٌهودي  ,بؤن الصدلة مصدر جزاء
سماوي (متى  ،)4 -2 :6وأنَها تحمل كنزا ً فً السماء (لولا  21 :12و)34 -33
بفضل األصدلاء اللذٌن نتَخذهم لنا بها(لولا  ،)9 :16فلٌس مراعاة لمصلحة نفع ٌَة.
بل ألنّنا من خبلل إخوتنا التعساء نصل إلى ٌسوع شخصٌّاً" .كلَما صنعتم شٌا من
ذلن لواحد من هإالء الصؽار( " ...متى .)31 -46 :25ب) وإن وجب على التلمٌذ
أن ٌعطً كل ماله صدلة (لولا  )22 :18 ،33 :12 ،41 :11فذلن ّأوالً لكً
ٌستطٌع أن ٌتبع ٌسوع دون ما تبانٍ على ما أعطى (متى  ،)//22 -21 :19ثم
ٌكون سخٌا ً على مثال ٌسوع نفسه" :الؽنً الذي افتمر ألجلنا لنؽتنً بفمره" (2
فإن ٌسوع ،لكً ٌبٌّن ّ
كورنتس .)9 :8ج) أخٌرا ً ّ
أن الصدلة المسٌحٌّة تخضع لموانٌن
ٌخش أن ٌدافع ضد ٌهوذا ،عن صنٌع المرأة
أخرى ؼٌر العطؾ البشري ،لم
َ
المجانً ،التً بسكبها ال َ
طٌب الثمٌن "تهدر" ممابل أجر عامل فً ثبلثمابة ٌوم" :أما
الفمراء فهم عندكم دابما .وأ َما أنا فلست عدكما دابما ً أبدا" (متى  .)11/1 :26على
ِ
ّ
أن الفمراء ٌدخلون فً دابرة التدبٌر العادي (تثنٌة  )11 :15والطبٌعً على مستوى
بشرٌة خاطبة .وأ ّما ٌسوع ،فٌهت ّم بالتدبٌر المتصل بالمسٌا والفابك الطبٌعة .على أن
األول (الطبٌعً) ال ٌستمٌم معناه الحمٌمً إال على ضوء التدبٌر الثانً (الفابك
التدبٌر َ
الطبٌعة) .فالفمراء ال ٌصادفون اإلسعاؾ المسٌحً إال باالعتماد على محبّة الل،5
التً ظهرت خصوصا ً فً آالم ٌسوع المسٌح ،وموته.
3.الصدلة فً الكنٌسة:
على أنّه وإن ظهرت بعض األفعال المجانٌّة ضرورٌّة ،لتجنب الخلط بٌن إنجٌل
الملكوت وبٌن المضاء على الفمر الجماعً ،فمد بمً أنه للوصول إلى "العرٌس الذي
رفع عنا" (راجع متى  ،)15 :9ال مناص لنا من أن نسعؾ لرٌبنا" .فكٌؾ تمٌم
محبّة هللا فً ذان الذي ٌؽلك أحشابه دون أخٌه المحتاج؟ " (ٌ 1وحنا  ،17 :3راجع
بسر وحدة المناولة "األفخارستٌا" دون مماسمة
ٌعموب  .)15 :2ثم كٌؾ نحتفل
ّ
أموالنا أخوٌا ً ( 1كورنتس  )22 -20.11أالّ ّ
أن الصدلة ٌمكن أن ٌكون لها معنى
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أوسع ،فتعنً وحدة الكنابس .ذلن ما ٌرٌد بولس أن ٌمول ،5عدما ٌختار اسما ممدسا ً
للمة ،ولجمع التبرعات الذي ٌموم به لصالح الكنٌسة األ ّم بؤورشلٌم :إنّها "خدمة" (2
كورنتس  1 :9 ،48و ،)13 -12وبمثابة "شعابر طمسٌة" لٌتورجٌا ( .)12 :9فً
للهوة التً أخذت تفصل بٌن الكنٌسة التً من أصل وثنً ،والكنٌسة
الوالع ،فتؽطٌة ّ
التً من أصل ٌهوديٌ ،عنى بولس بإظهار الوحدة بٌن هاتٌن الطابفتٌن من أعضاء
تبرعات عامة (راجع أعمال ،29 :11
جسد المسٌح الواحد ،عن طرٌك جمع َ
ؼبلطٌة  ،10 :2رومة  1 ،27 -26 :15كورنتس  ،)4 -1 :16فهو بك َل حرارة
ٌلمً "خطاب محبة" حمٌمٌّاً ،على مسامع أهل كورنتس ( 2كور نتس .)9 :8فٌبنً
السعً إللامة المساواة بٌن األخوة ( )13 :8إلتداء بجود المسٌح ( .)9 :8وحتّى
ٌتمجد هللا ( )14 -11 :9ال بدلنا من أن نزرع كثٌرا" .ألن هللا ٌحث من أعطى
مبلً" ().7 -6 :9

صدٌق
"الصدٌك األمٌن ال ٌعادله شًء" (سٌراخ  ،)18 :7 ،//15 :6ألنه "ٌجب فً كل
حٌن" (أمثال  ،)17 :17فتصٌر الحٌاة بهٌجة على ٌدٌه (مزمور  ،133أمثال :15
 .)17وكٌؾ ٌنسى اإلنسان الصدالة الموٌة التً ربطت بٌن داود وٌوناتان ،فً
صورة تدفك عفوي ( 1صموبٌل  ،)4 -1 :18والتً استوت فً أٌام المحنة (1
صموبٌل  )20 ،19وحتى الموت ( 2صموبٌل  ،)//25 :1ث ّم بمٌت خالدة فً
ذاكرة" الملب ()7 :21 ،1 :9؟ ولكن .إذا توطدت صدالات من هذا الطراز فإن
هنان صدالات أخرى ال تدوم .ف ِل َم ٌكثر األصدلاء حول األؼنٌاء ،بٌنما ٌم ُل عددهم
لرب الفمراء ،والمرضى .والمضط َهدٌن (أمثال  ،20 :14مزمور :55 ،12 :38
 ،//109:4 ،19 :88،//13أٌوب )19 :19؟ ولماذا "الذي أكل خبزي ،هو رفع
ً" (مزمور  )10 :41فهذه التجارب المرٌرة تعلم المرء أن ٌكون ثالب
َع ِمبَهُ عل َّ
النظر فً اختٌار أصدلابه " حتى إنه ٌنبؽً االحتراس أحٌانا (سٌراخ ،13 -5 :6
 8 :12إلى  .)5 -1 :37 ،23 :13أفلن تودي الصدالة ،حتى وإن كانت مخلصة
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(أٌّوب  ،)//12 :2إلى خٌبة األمل ،وإلى االنزالق نحو الشر (تثنٌة  ،7 :13سٌراخ
 ،14 :12راجع  2صموبٌل )15 -3 :13؟ والواضح أٌضا أن "الصدالة تزداد
عتُمَت لذ لن شربها"
مناعة عندما تشٌخ :فـ "الصدٌك الحدٌث خمر جدٌدة ،إذا َ
(سٌراخ  .)10 :9فهً تستطٌب التوبٌخ المباشر (أمثال  )//5 :27وتمتات ،بوجه
صل على صدالة صالحة ،ألن صدٌمه ٌكون
ك الربّ ٌَح ُ
خاص من مخافة هللاَ " :من ٌت َّ ِ
نظٌره" (سٌراخ  .)//16 :6وفً الولع ،تجد الصدالة الحمٌمٌة نموذجا لها ومنبعا ً فً
الصدالة التً ٌوطدها هللا مع اإلنسان مع إبراهٌم (إشعٌا  ،8 :41تكوٌن :18
 ،)//17ومع موسى (خروج ،)11 :33ومع األنبٌاء (عاموس  .2.)7 :3لمد أظهر
هللا نفسه "صدٌما للبشر" (تٌطس  ،)4 :3لما أرسل ابنه بٌننا .أما ٌسوع فمد صوره
كذان الذي ٌترن الصدٌك المزعج ٌضاٌمه (لولا  .)8 -5 :11وبوجه خاص ،أعطى
ٌسوع لهذه الصدالة وجها حسنا :فمد أحب الشاب الؽنً (مرلس  )21 :10وأظهر
عاطفته تجاه لعازر ،ومن خبلله تجاه جمٌع الذٌن علٌهم الخروج من المبر بواسطة
إٌمانهم (ٌوحنا  3 :11و 11و .)//35لمد كان له رفمه! لاسموه عٌشته (مرلس:3
 ،)14لكنهم لم ٌصبحوا جمٌعا "أصدلابه" (بالٌونانٌة  philos).فٌهوذا لم ٌس َّم إال
"رفٌما" (بالٌونانٌة  ،)12 :22 ،13 :20 ،50 :26فً حٌن أعلن فٌه لبمٌة التبلمٌذ:
"ال أدعوكم عبٌدا ً بعد الٌوم ( ،)...فمد دعوتكم أحبابً" (ٌوحنا  .)15 :15فمد
شاطروه تجاربه ،وكانوا مستعدٌن لمجابهة لٌل اآلالم (لولا  ،)//28 :22ال كان من
ٌسوع إال أن لاسمهم أسرار اآلب (ٌوحنا  ،)15 :15كما ٌفعل الصدٌك مع صدٌمه.
فمثال صدٌك ٌسوع ،المخلص حتى الصلٌب ،هو ذان "التلمٌذ الذي أحبه ٌسوع"
(ٌوحنا  ،23 :13راجع  7 :21و ،)20والذي عهد إلٌه بؤمه ( .)26 :19أما الذٌن
اختارهم ٌسوع أصدلاء ،له ،فإنه ال مناص من أن ٌشعروا بؤن الصدالة هً الرابط
بٌنهم .لكن هذه الصدالة لٌست.بمنؤى عن العواصؾ :فبولس ٌواجه مصاعب لاسٌة
مع بر نابا (أعماال ،)39 -36 :15وحتى مع بطرس نفسه (ؼبلطٌة -11 :2
 ،)14رؼم أنه كان متحدا ً بإخوته بؤوثك الروابط (رومة  ،)16 -1 :16ومهتما أشد
االهتمام وبصورة دابمة بكل ما ٌتعلك بهم (راجع تسالونٌكً 2 ،12 -7 :2
لورنتس .)// 28 :11وفً ختام مسٌرت ،5شعر بنفسه وحٌدا ً إلى ح ّد ما ،ومحروما ً
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من أٌة صدالة ( 2تٌموتاوس  .)14 -9 :4ولكن ٌبمى الٌمٌن ّ
بؤن الرب ٌرٌد أن
صابه (ٌوحنا  .)//12 :15فصورة الصدالة التً كانت
ٌتحمّك الحبّ األخوي بٌن أخ ّ
تسود الجماعة المسٌحٌة األولى (أعمال .)32 :4 ،44 :2تبمى مثاال ولوة لجمٌع
المسٌحٌٌن .3.صدٌك العرٌس :كانت عادات الزواج فً إسرابٌل تمتضً حضور
"صدٌك للعرٌس " تنحصر مه ّمته فً تحضٌر لماء العروسٌن وفً لعب دور الوسٌط
بٌن الخطٌب وخطٌبته حتى ساعة العرس ،حٌث ٌموم بتمدٌم العروس إلى عرٌسها.
فً هذا الساق ،نجد إشارات إلى هذه العادة فً النصوص اإلنجٌلٌة التً ٌوصؾ فٌها
ي ٌموم بدور الصدٌك الذي ٌنشد نشٌد خٌانة الزوجة
الرب "بعرٌس إسرابٌل " .فالذ ّ
متؤلما (إشعٌا  :5ا  .)7وٌموم أٌضا ً بهذا الدور ٌوحنا المعمدان الذي ٌُع ّد البشر
ثم ٌحتجب ،بعد أن ٌتشارن وٌسوع فً الفرح (ٌوحنا .)28 :3
لمبللاة الربَ ،
وأخٌراً؟ ٌموم بهذا الدور بولس الذي ٌجعل جماعة لورنتس خطٌبة لٌسوع (2
لورنتس  .)2 :11ولكن الرسول ٌعرؾ .بعد فترة ،وهو ٌتفحص الصورة نفسها
مج َددا أن العرٌس هو الذي ٌملن المبادرة فً الوالع .2فهو الذي "ٌمدم لنفسه"
العروس ،وهً لن تلٌك به إال إذا أؼدق علٌها أوالً بكل عطاٌاه (أفسس .)27 :5
صة " الصدٌك سابما ً.
فالعرٌس نفسه إذا ٌلعب الدور الذي كان من ح َ

صعود
ممدمة
أوالً :المسافة بٌن السماء واألرض
ثانٌاً :صعود المسٌح إلى السماء
1.نزول ثم صعود:
2.نصر على المستوى الكونً:
3.ساعة الصعود:
4.كٌفٌة الصعود:
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ثالثاً :الصعود ،توطبة للمجًء الثانً
رابعا :الروحانٌة المسٌحٌة للصعود
ممدمة
من لضاٌا اإلٌمان أن المسٌح المابم من بٌن األموات لد دخل المجد .إال أننا بصدد
سر ٌفوق االختبار الحسً ،وال ٌمكن حصره ،مثبلً ،فً مشهد جبل الزٌتون وحده،
ّ
حٌث شاهد الرسل معلّمهم ٌتركهم وٌعود إلى هللا .ففً الوالع تعبّر النصوص
الممدسة عن معنى رفع المسٌح السماوي ،وعن ولته ،وكٌفٌته ،وذلن بتفاصٌل
متنوعة ؼنٌة بمؽزاها التعلٌمً .وسنحاول على ضوء هذه المعطٌات ،تل ّمس حمٌمة
السر العمٌمة من خبلل أصول األسلوب األدبً المختار للتعبٌر عنه.
أوالً :المسافة بٌن السماء واألرض
طبما ً لمفهوم تلمابً وعام ٌتبنّاه الكتاب الممدس ،السماء هً مسكن األلوهٌة ،إلى ح ّد
أن اللفظ ٌستخدم كناٌة دالة على هللا .وأما األرض موطا لدمٌه (إشعٌا  .)1 :66فً
مسكن البشر (مزمور  ،16 :115جامعة  .)1 :5وإن هللا ،لٌفتمد الناس "ٌنزل" إذن
من السماء (تكوٌن  5 :11خروج  ،13 -11 :19مٌخا  3 :1ت مزمور :144
 )5ثم "ٌصعد" إلٌها ثانٌة (تكوٌن  .)22 :17وأما السحاب فهو مركبة (عدد :11
 ،25مزمور  ،10 :18إشعٌا  )1 :19والروح الذي ٌرسله ٌنبؽً كذلن أن ٌنزل
(إشعٌا  15 :32مدى  1 ،16 :3بطرس  .)12:1كذلن "الكلمة" ٌرجع ألٌه بعد أن
ٌتمم عمله (اشعٌا  ،10 :55حكمة  .)15 :18والمبلبكة أنفسهم ،الذٌن ٌسكنون
السماء مع هللا ( 1ملون  ،19 :22أٌوب  ،6 :1طوٌا  ،15 :12متى )10 :18
ٌنزلون لتمموا رسالتهم (دانٌال  ،10 :4متى  ،2 :28لولا  )43 :22وٌصعدون
ثانٌة بعد ذلن (لضاة  ،20 :13طوبٌا .)10 :12صعود ،ونزول بها ٌموم الرباط
بٌن السماء واألرض (تكوٌن  ،12 :28بوحنا  .)51 :1أما المسافة بالنسبة لبنً
البشر ففً ح َد ذاتها ٌستحٌل عبورها .فلكبلم عن الصعود إلى السماء ٌعادل التعبٌر
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عن البحث عما ال ٌطال (تثنٌة  ،12 :30مزمور  ،8 :139أمثال  ،4 :30بارون
 ،)29 :3هذا إن لم ٌكن ادّعاء كبرٌاء جنونٌة (تكوٌن  .4 :11إشعٌا ،14 :14
رمٌا  ،53 :51أٌوب  6 :20متى  .)23 :11إنه ما ٌزال أمرا كبٌرا أن تصعد
صلواتنا إلى السماوات (طوبٌا  ،12 :12سٌراخ  ،17 -16 :35أعمال )4 :10
وأن ٌسمح هللا بممابلة البشر على جبال ،حٌث هو ٌنزل وهم ٌصعدون ،مثل جبل
سٌناء (خروج  )20 :19أو جبل صهٌون (إشعٌا  .)5 :4 ،3 :2فبعض المختارٌن
فمط كؤخنوخ (تكوٌن  ،24 :5سٌراخ ،)14 :49 ،16 :44أو إٌلٌا ( 2ملون :2
 ،11سٌراخ  1 ،12 -9 :48مكابٌن  ،)58 :5نالوا اإلنعام بؤن ٌختطفوا إلى
السماء بالمدرة اإللهٌة .وفً دانٌال  ،13 :17نحو "المدٌم" من األٌام ٌتم مجًء أبن
اإلنسان .وهذا المجًء ٌشٌر أٌضا إلى صعود ،وإن كانت نمطة بداٌته تظل سرٌة،
ولد ال ٌمثل ؼمام السماء هنا مركبة ،بل مجرد إطار للجمال الفنً للمسكن اإللهً.
ثانٌاً :صعود المسٌح إلى السماء
أن ٌسوع ,طبما لترتٌب الكون هذا .كما وردفً الكتاب,لد رفع فً المٌامة إلى ٌمٌن
األب (أعمال  ,34 :2رومة  ,34 :8أفسس  1 ،21 -20 :1بطرس  22 :3راجع
مرلس,)//62 :14 ,//37 -35 :12حٌث كان ٌجلس على العرش كالملن (رإٌا :1
 )17 :6 ،6 :5 ،21 :3 ،5فكان والبد أن "ٌصعد" إلى السماء,ولذا فؤن صعوده
ٌبدو فً تؤكٌدات األٌمان األولً ,لٌس ظاهرة معتبرة لذاتها ,بمدر ما هً تعبٌر البد
منه عن مجد المسٌح السماوي (راجع أعمال  ,34 :2مرلس  1 ،19 :16بطرس
 .)22 :3أال أنه مع التمدم فً ظهور الوحً وتفسٌر األٌمان ,فمد أتخذ الصعود ذاتٌة
خاصة الهوتٌة وتارٌخٌة ,متمٌزة أكثر فؤكثر.
1.نزول ثم صعود:
بٌنما كان وجود المسٌح السابك فً فجر اإلٌمان مضمراً ،فمد أخذ ٌنجلً شٌبا ً فشٌباً.
وساعد ذكر وجوده السابك فً الكتب الممدسة ،على تلمس كٌنونته السابمة .لبل أن
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ٌعٌش على األرض ٌمكن المول إنه كان عند هللا كابن ،و"كلمة" ،وحكة .وعلٌه فنَ
ارتفاعه السماوي لم ٌكن نصرا إلنسان رفع إلى مرتبة إلهٌة ،كما لد ٌوحً بذلن
تعلٌم بدابً عن المسٌح (أعمال  ،)42 -36 :10 ،36 -22 :2وإنما هو عودة إلى
العالم السماوي الذي منه سبك ونزل .إن ٌوحنا هو الذي عبّر بوضوح تام عن هذا
المول من السماء (ٌوحنا  33 :6و 38و 42 -41و 51 -50و ،)58وألام العبللة
بٌنه و بٌن االرتفاع ثانٌة بالصعود (ٌوحنا  .)62 :6 ،1 -3 :3وأما الرسالة إلى
رومة  )76 :10فبل ٌمكن االستشهاد بها هنا ،ألن الحركة الواردة فٌها على أنها
الحمة للنزول بالتوحد ،هً فً حمٌمتها ارتفاع من جدٌد من ملكوت األموات ،أكز
منه صعود إلى السماوات .وبالعكس فً أفسس  10 -9 :4تعرض رحلة أطول،
حٌث النزول إلى مناطك األرض السفلٌة (أو إلى األرض؟) ٌلٌه صعود ٌجعل
المسٌح فوق كل السماوات .وهذه الرحلة ذاتها هً التً تفرضها تسبٌحة فٌلبً :2
.11 -6
2.نصر على المستوى الكونً:
وثمة دافع آخر لد دعا إلى اعتبار الصعود مرحلة من مراحل التمجٌد ،متمٌزة عن
السماوي ،أال وهو إٌجاد تعبر أفضل للداللة على تسامً المسٌح
المٌامة" والجلوس
َ
على الكون .فلما كانت بدعة الكولسٌٌن لد تعرضت إلنزال المسٌح إلى مرتبة
المؤمور الذي عٌن من بٌن مصاؾ المبلبكة ،فمد اضطر بولس إلى أن ٌعٌد المول
بؤكثر صراحة بما سبك ولاله عن نصر المسٌح على الموات السماوٌة ( 1كورنتس
 )24 :15فؤكد لنا هذا النصر لد سبك واكتسبه المسٌح بالصلب (كولسً .)15 :2
وأنه منذ اآلن ٌجلس على العرش فً السماوات .فوق تلن الموات ،مها كان من
مركزها (أفسس  .)21 -20 :1وهو حٌنبذ ٌستؽل المزمور  ،1 9 :68لٌبٌن أن
ارتفاع المسٌح فوق السماوات كان لٌتملد السٌادة على الكون،الذي هو "ٌمؤله"
المستوى
(أفسس )10: 4مثلما "ٌجمعه" (أفسس  )10 :1بصفة ربٌسٌة .إن هذا
َ
الكونً ٌظهر و تسبٌحة تٌموتاوس :16 :3فاالرتفاع إلى المجد ٌؤتً بعد الظهور
للمبلبكة والمعالم .وتصور الرسالة إلى العبرانٌٌن بدورها صعود المسٌح فً ضوء
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نظرتها لعالم سماوي تموم فٌه حمابك الخبلص ،ونحوه تتجه مسٌرة البشر .إن
الكاهن األعظم ،لكً ٌجلس هنان عن ٌمٌن هللا (عبرانٌٌن -12 :10 ،1 :8 ،3 :1
 )2 -12 ،13فوق المبلبكة ( ،)9 -7 :2 ،13 -4 :1صعد أول الجمٌع ،مجتازا ً
لسماوات ( ،)14 :4ومخترلا ً فما وراء الحجاب ( )20 -19 :6إلى المدس الحمٌمً،
حٌث ٌشفع فٌنا فً حضرة هللا ().24 :9
3.ساعة الصعود:
إن ارتفاع المسٌح إلى السماء،الذي َ ٌتمٌز عن الخروج من المبر كمظهر كونً كان
ٌنبؽً أن ٌكون منفصبلً عن ،5بحكم ضرورة تربوٌة تمتضً التحدث فً إطار
الزمن البشري ،عن حادث ٌفوق الزمن ،وأٌضا ً من أجل حساب فترة الظهورات .ال
شن أن شٌبا ً ال ٌمنع بل كل شًءٌ ،فرض أن ٌسوع من أجل أن ٌظهر ذاته لتبلمٌذه،
لد رجع .من عالم المجد الذي كان لد دخله منذ لحظة لٌامته .فإننا فً الوالع ال نفهم
جٌدا ً أٌن ٌمكن أن ٌمٌم فً الفترة التً تخللت هذه الظهورات .فما بٌنه لهم أنما هو
ٌتصور األمور على هذا
فعبلً حالة دخوله فً مجده .ولذا ٌبدو أن متى اإلنجٌلً
َ
النحو :إنه ال ٌتكلم عن الصعود ،ولكن إذ ٌسوع ٌكشؾ السلطان الذي ٌتمتع به فً
السماء وعلى األرض (متى ٌ ،)18 :28دعنا فهم أن تملَده العرش السماوي كان لد
تم فعبلً عند لحظة ظهوره على جبل الجلٌل .وٌعلم ٌوحنا الشًء علٌه بطرٌمة
أخرى :فإذا كان ٌسوع ٌنبه تبلمٌذه بواسطة مرٌم المجدلٌة .إلى أنَه ٌصعد إلى اآلب
(ٌوحنا  .)17 :20فمعنى ذلن أنه عندما سٌظهر لهم فً تلن اللٌلة عٌنها (:20
 ،)19سٌكون لد صعد ثم نزل .فهذه الفترة الفاصلة بٌن المٌامة والصعود والتً ال
تتعدى بشكل الساعات لها هدفها التربوي ،فتتٌح لٌسوع أن ٌفهم مرٌم المجدلٌة أنه
إنما ٌدخل حالة جدٌدة ،حٌث عبللاته فٌما مضى (لارن  17 :2و)3 :12 ،2 :1
ستكون مصطبؽة بصبؽة روحانٌة ( .)62 :6 ،58 :6وفً نصوص أخرىٌ ،تمٌز
ولت الصعود عن ولت المٌامة أكثر من ذلن .فنص لولا  ،51 -50 :24الوارد ما
بعد اآلٌات  13و 33و 36وٌ 44عطً انطباعا ما بؤن الصعود ٌحدث فً مساء أحد
الفصح ،بعد محادثات متنوعة لٌسوع مع تبلمٌذه .وفً خاتمة مرشح ،19 :16
760

المدٌنة إلى حد كبٌر بالتبعٌة للولا ٌ,رد عرض الصعود عمب ظهورات متبلحمة ،ال
نعلم كانت استؽرلت ٌوما ً واحدا ً أو أكثر .وأخٌرا ً بحسب أعمال  ،11 -3 :1فً
ختام األربعٌن ٌوما ً التً حدثت خبللها ظهورات ولماءات ٌترن ٌسوع ذوٌه وٌصعد
إلى السماء .فالصعود كما تروٌه هذه النصوص الثبلثةٌ ،هدؾ بوضوح إلى إنهاء
فترة الظهورات ،ولٌس وصؾ دخول المسٌح األول فً المجد ،بعد فترة متراوحة
ٌتعذر تفسٌرها .وإنما ٌرمً باألحرى إلى بٌان انطبلله األخٌر ،الذي ٌضع حدا
نهابٌا لظهوره على األرض .وعدم التؤكٌد فً تحدٌد هذه الفترة مرجعه مبلبسات
الحادث .فعدد األربعٌن ٌوما لد تحدد فً أعمال سن بالنسبة إلى الخمسٌن ٌوما ً
الخاصة بالعنصرة .فلبن كان ٌسوع ٌصعد إلى السماء نهابٌاً ،فلكً كان ٌرسل روحه
إلى السماء :لٌح ّل محلّه من بعد لدى التبلمٌذ .وإن تنوع التلٌم فً النصوص الممـدسة
لٌدعو إلى كشؾ جانبٌن فً هذا السر مترابطٌن ولكن متمٌزٌن :فمن جهة تمجٌد
المسٌح فً السماء تمجٌدا متطابما مع لٌامته ،ومن جهة أخرى انطبلله ألخرى بعد
لترة ظهورات ،انطبللا وعودة نحو اآلب ،كان الرسل شهودا ً لهما على جبل
الزٌتون ،فتمرر االحتفال بهما بنوع خاص فً العٌد الطمسً للصعود.
4.كٌفٌة الصعود:
إن أعمال  9 :1هو النص الوحٌد المعتمد الذي ٌصؾ نوعا ً ما ارتفاع ٌسوع إلى
السماء .وفً رلة تعبٌره البسٌط تؤكٌد ألنه لم ٌمصد به تصوٌر دخول المسٌح األول
إلى المجد .إنه تصوٌر فً ؼاٌة االعتدال ،لم ٌكن لٌتؤثر لط بصور االحتفاالت
بتمجٌد األبطال الوثنٌٌن ،مثل رومولس ومترا ،وال حتى بسابمة ارتفاع إٌلٌا فً
الكتاب .وألن ورد ذكر السحابة ،المؤثورة فً حاالت تجلً هللا ،مع كبلم المبلن
شرحا ً للمشهد ،إال أن النص ٌنؤى عن وصؾ السر وصفا والعٌا ً ؼٌر لبك ،على نحو
ما سوؾ تختلك بعض الكتابات المنحولة ،و إما ٌمتصر على المعطٌات الضرورٌة
ألداء المعنى .إال أن ذلن ال ٌعنً أن هذا المشهد ،المحدّد مكان حدوثه على وجه
الدلة على جبل الزٌتون ،ال ٌعتبر بمثابة تذكار تارٌخً ،أو نوعا ً من االختبار
الحسً لعودة ٌسوع إلى هللا منحه لتبلمٌذه .المصد من تدوٌن هذه الرواٌة لٌس لطعا
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وصفا ً لنصر لد تم فعبلً منذ لحظة المٌامة ،بل تعلٌم بؤن المابم من األموات ،بعد أن
لضى فترة معٌّنة فً لماءات ودٌة مع تبلمٌذ ،5لد لطع حضوره الظاهر فً العالم،
على أن ٌعٌده بالتالً آخر األزمنة.
ثالثاً :الصعود ،توطبة للمجًء الثانً
إن "ٌسوع هذا الذي رفع عنكم سٌعود كما رأٌتموه وهو ذاهبا ً إلى السماء" (أمثال :1
سر مبلبسات الصعود ،تمٌم
 .)11وهذه العبارة المبلبكٌة ،فضبلً عن كونها تف ّ
ارتباطا ً عمٌما ً بٌن ارتفاع المسٌح إلى السماء وبٌن عودته ثانٌة فً آخر األزمنة.
ولما كان الناس ٌنتظرون هذه العودة ،فإن ممام المسٌح فً السماء ،وهو نهابً فً
ح ّد ذاته فٌما ٌخصه ،إنما ٌظل مرحلة انتمالٌة فٌما ٌتعلك بتدبٌر الخبلص العام :فهو
ٌبمى محتجبا ً فً البشر إلى حٌن ظهوره األخٌر (كولوسً  )41 :3عند التجدٌد
الكلً الشامل (أعمال  1 ،21 :3تسالونٌكً  .)10 :1حٌنذان سٌؤتً كما انطلك
(أعمال  ،)11 :1نازالً من السماء ( 1تسالونٌكً  2 ،16 :4تسالونٌكً )7 :1
على الؽمام (رإٌا  ،7 :1راجعٍ  ،)16 -14 :14بٌنما ٌصعد مختاروه لمبللته ،هم
أٌضا على ؼمام ( 1تسالونٌكً  ،)17 :4مثلما ضل من لبل الشاهدان فً الرإٌا
(رإٌا  .)12 :11وٌرد باستمرار العرض الكونً عٌنه .المبلزم لمخٌلتنا البشرٌة،
موجزا ً فً كل حال إلى ألصى حد .على أن ما نراه ،ثابتا ثبوتا ً عمٌما ً استنتاجا من
كل هذه المسابل ،هو أن المسح بانتصاره على الموت ،لد أسس تدبٌرا ً جدٌدا للحٌاة
لدى هللا .فمد دخل هو أوالً تلن الحٌاة ،لٌعذ لمختارٌه مكاناً ،ثم ٌؤتً وٌؤخذهم إلى
هنان لٌكونوا على الدوام معه (ٌوحنا ).22 :14
رابعا :الروحانٌة المسٌحٌة للصعود
إن على المسٌحٌٌن وهم فً انتظار تلن الساعة ،أن ٌظلوا متحدٌن بفضل اإلٌمان
وأسرار الكنٌسة ،بسٌدهم المم ّجد .فهم منذ اآلن ،وتد ألٌموا (لٌامة) من الموت ،بل
وجلسوا فً السماوات معه (أفسس ٌ ،)6 :2سعون "لؤلمور التً فً العبل" ،ألن
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حٌاتهم الحك "محتجبة مع المسٌح فً هللا" (كولسً  ،)3 -1 :3ومدٌنتهم كابنة فً
السماوات (فٌلبً  .)20 :3والبٌت السماوي الذي ٌنتظرهم ،والذي ٌتطلعون إلى
ارتدابه ( 2كورنس  ،)31 :5ما هو إال المسٌح المم ّجد نفسه (فٌلبً ،)21 :3
"اإلنسان السماوي" ( 1كورنتس  .)49 -45 :15من هنا تنع روحانٌة الصعود
متكاملة ،مإسسة على الرجاء ،ألنها تجعل المسٌحً ٌحٌا منذ اآلن فً حمٌمة العالم
الجدٌد الذي ٌملن المسٌح فٌه .على أن المسٌحً لٌس لذلن كل منسلخا ً عن العالم
المدٌم الذي ال ٌزال ٌضمه ،بل بالعكس ،له رسالة ولدرة على أن ٌحٌا فٌه بطرٌمة
جدٌدة ،تحرن العالم نحو تحول المجد الذي ٌدعوه هللا إلٌه.
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2.صبلته وآالمه:
3.صبلة ولٌامته:
4.مساء العشاء األخٌر:
خامساً :صبلة الكنٌسة
1.الجماعة:
2.المدٌس بولس:
آ) جهاد:
ب) الصبلة الرسولٌة:
ج) الشكر:
د) الصبلة بحسب روح االبن:
أوالً :الصبلة فً تارٌخ إسرابٌل
إن المٌزة الثابتة فً صلوات العهد المدٌم هً على األرجح ارتباطها المباشر
باألحداث :تنبع انطبللا ً مما حدث ،أو ٌحدث ،أو لكً ٌحدث شًء ما ،حتى ٌمنح هللا
خبلصه لؤلرض .فمضمون صبلة إسرابٌل ٌحدّد صلتها بالتارٌخ .والتارٌخ الممدس
من جهته مطبوع على الصبلة :المدهش أننا نبلحظ كٌؾ تبدو الفترات الحاسمة من
هذا التارٌخ ممرونة بصبلة الوسطاء أو الشعب بؤسر ،5استنادا ً إلى معرفة لصد هللا،
طلبا ً لتدخله فً اللحظة الراهنة .وسنكتفً بسرد بعض األمثلة عن تلن الصبلة ،التً
تم ّهد لمجًء صبلة المسٌح وصبلة الكنٌسة مصدلة علٌها.
1.موسى:
إن صورة موسى ؼالبة على سابر وجوه المصلٌن فً العهد المدٌم .وتعتبر صبلته
نموذج لصبلة التشفع .فهً بذلن الممدّمة لصبلة ٌسوع .فمراعاة له ٌخلص هللا
الشعب (خروج  .)17 :33إذ إن موسى ٌتمٌز عن الشعب هذا (:33 ،10 :32
 .)16وإن صبلة موسى تحمل طابعا درامة ( .)32 :32وحججها تسٌر خط ك ٍّل
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تضرع .ابتهال لمحبة هللا" :هذه األمة هً شعبن" ( ،13 :33راجع  ،11 :32عد د
 )12 :11إلى ألتماس عدالة هللا وأمانته" :فلتعرفن األمم تذ َكر أفعالن السابمة"
واعتماد على مجد هللا" :ماذا عسى أن ٌمول الناس إذا أنت تخلٌت عنها" (خروج
 .)14 -11 :32ومن الصبلة أٌضاً ،ومن عممها فً التؤمل ٌحدث تحوال لمصلحة
اآلخرٌن (ٌ ،)35 -29 :34نبع عمل موسى التشرٌعً وأخٌرآ فإن المجموعة
المنسوبة إلى موسى تحفظ ذكرى نوع من الصبلة المعرضة للفساد "تجربة هللا ".
فترى الصبلة لد تنحدر مع الشهوات ،بعكس نداء النعمة الذي ٌتجه نحو تحمٌك تدبٌر
هللا .ففً حادث "مرٌبا" وحادث "السمان" ٌضعون هللا موضع التجربة (خروج 6
 ،7 :1مزمور  ،)32 :106 ،78بمعنى أنه ٌمال له" :سوؾ نإمن إذا حمت
إرادتنا" (راجع ٌهودٌت  )17 -11 :8إنها حما ً الصبلة المضادة.
2.ملون وأنبٌاء:
إن لبشارة بالمسٌح اآلتً بلسان النبً ناتان لد أثارت لدى داود صبلة خبلصتها "
افعل كما للت " ( 2صإٌل  ،25 :7رجع  1ملون  .)26 :8وكذلن سلمان وهو
ٌدشن الهٌكلٌ .شمل فً صبلته كل األجٌال الممبلة (خدمة تكرٌس الكنابس 1 :ملون
 ،)61 -10 :8وعنصر الندامة ٌؽلب علٌها ( 1ملون  ،)47 :8وهو شعور
نصادفه بعد تموٌض الهٌكل(بارون  8 :3 -1 :2نحمٌا  .)9ولد حفظت لنا صلوات
أخرى للملون ( 2ملون  2 ،19 -15 :19أٌام 12 :23 ،12 -6 :20 ،10 :14
و .)18واألرجح أن الصبلة من أجل الشعب كانت تدخل ضمن مهام الملن الرسمٌة.
وإن لدرة ابراهم على التشفع (تكوٌن  )32 -22: 18هً التً كانت سببا ً فً دعوته
نبٌا ( .)7 :20وكان األنبٌاء رجال صبلة (إٌلٌا 1 :ملون  .37 -36 :18راجع
ٌعموب  .)18 -17 :21وكانوا على نحو صموبٌل (راجع أرمٌا) و عاموس
(عاموس .)6 -1 :7و بخاصة أرمٌا ،من المتشفعٌن .وسوؾ ٌعتبر التملٌد أنَ هذا
األخٌر هو "الذي ٌكثر الصلوات من أجل الشعب" ( 2مكابٌٌن  .)14 :15إن مهمة
المتشفع تمَتضً إدراكا كامبل فً نفس الولت للفارق الممٌز والعبللة الرابطة بٌن
الفرد وجماعته .وإن هذا اإلدران (راجع أٌضا أرمٌا  )51 :45هو الذي الثراء على
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صبلة أرمٌا من عدة أوجه لصبلة موسى .ولكن مع الوفرة الؽزٌرة فً سرد األمثلة
فتارة ٌطلب الخبلص للشعب ( 9 -7 :14 ،23 :10و،)...3 :37 ،22 -19
فٌتبنى آالمه ( ،)18 -17 :14 ،23 -18 :8 ،19 :4وتارة ٌشكو منه (،10 :15
 ،)5 -1 :12بل ٌصرخ طالبا االنتمام ()23 -19 :18 ،18 :17 ،15 :15
ٌحن على مصٌره ( .)...11 -7 :20وكثٌرا ما تشبه هذه الصلوات شكبلً
ّ
وأخرى
ومضمونا ً مع مجموعة المزامٌر .ونرى كذلن عزرا ونحمٌا ٌصلٌان فً آن واحد
ألجل نفسٌهما -وألجل األخرٌن (عزرا  ،15 -6 :9نحمٌا  .)11 -4 :1وكمان
المكاٌون فٌما بعد ال ٌشرعون فً المعركة دون أن ٌصلوا ( 1مكابٌون ،33 :5
 2 ،71 :11مكابٌن  .)28 -20 :15 ،29 :8وهكذا فإن أهمٌة الصبلة الشخصٌة
بصٌؽتها التعبٌرٌة ال تنفن تتّضاعؾ فً الكتب الممدسة البلحمة للسبً التً تحمل
شهادة ذات لٌمة عالٌة (ٌونان  ،10 -3 :2طوبٌا ٌ ،16 -11 :3هودٌت -2 :9
 ،14استٌر .)17 :4ولد كتبت هذه الصلوات لتمرأ فً سٌاق عرض كما ٌمكن بعد
ذالن اعتبارها صبلة خاصة ،والكنٌسة تشجع على ذلن .ؼٌر أن الهدؾ الذي توخاه
واضعو المزامٌر تؤلٌؾ مجموعة تضمها ،هو أن ٌتخذ هذا العرض بمثابة صبلة.
وما من صبلة إلسرابٌل ٌمكن ممارنتها بكتاب المزامٌر .بسبب ما ٌمتاز به من طابع
عالمً.
ثانٌاً :المزامٌر صبلة الجماعة
إن عجابب ٌهو (مزمور  ،)...104ووصاٌاه (مزمور ،)...81 :15والنبوات
(مزمور  ،)...50والحكمة (مزمور  ،)...37والكتاب الممدس برمتهٌ ،صبّ فً
المزامٌر أسوة بالروافد فً النهر ،فٌتحول فٌها إلى صبلة ودعاء .وإن الوحدة فً
صبلة الشعب المختار ،هً التً سادت صٌاؼة هذا الكتاب ،كما أدّت بالكنٌسة إلى
تبنٌه .وهللا وهو ٌعطٌنا مجموعة المزامٌرٌ ،ضع على أفواهنا العبارات التً ٌرؼب
فً سماعها منا وٌبٌّن لنا أبعاد الصبلة.
1.الصبلة الجماعٌة والصبلة الشخصٌة:
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كثرا ً ما نجد أن األمة هً التً تبهج أو تتذكر أو ترثً "نذكر" ،إلى متى؟ (مزمور
 .)77 ،74 ،44وكذالن تفعل جماعهَ األتمٌاء (مزمور  ,5 :42أناشٌد الصعود.)...
والهٌكل الحاضر أو البعٌد ،المكان الذي تدوي فٌه صبلة الجماعة ،كثٌرا ً ما ٌرد
ذكره فً هذا الممام (مزمور 2 :28 ،8 :5و .)... 10 :8 ،4وٌعتمد المصلون على
األبرار (مزمور  , )63 :119وٌتّخذون منهم حجة ٌ:نبؽً أن ال ٌفمدوا اإلٌمان إذا
ما شاهدونا ونحن نسمط (مزمور  ،)7 :69وإذا ما استجٌب لنا فسٌخبرون (مزمور
 -23 :22عبرانٌٌن  .)12 :2إن كتاب المزامٌر ،رؼم ما فٌه ت تردٌد لبعض
مجرد مجموعة صٌػ أو عبارات مراسم .فطابع التلمابٌة
العبارات ,ال ٌعتبر بمثابة
ّ
الظاهر فٌه ٌدل على صدوره عن اختبار شخصً .وفضبل عن الصلوات الفردٌة
الصرفة فإن المكانة فان المكانة المخصصة للملن بالذات هً الدلٌل على األهمٌة
المتساوٌة الممررة للفرد وللجماعة :فالملن هو من حٌث المركز السامً شخص
وحٌد ،وفً نفس الولت تجد الجماعة فٌه رمزها الحً .وإسناد كتاب المزامٌر فً
العرؾ إلى داود ،الذي كان أول تبل المزامٌر لٌشٌر إلى عبللته بصبلة شفاعة ٌسوع
ابن داود.
2.صبلة المحنة:
ٌشتم منها
إن صبلة المزامٌر تنطلك من الحٌاة فً أوضاعها المختلفة .فملٌبلً ما
َ
رابحة صبلة العزلة (مزمور  )1 :11 , 7 :55وكثٌرا ما تر َدد على آذاننا ضوضاء
المٌادٌن العامة وضجٌج ساحات الحروب (مزمور 14 -13 :22 , 59 :55
و )17وهذا من شؤنه أن ٌضفً على نصها صخبا ً ال ٌتولعه البعض فً كتاب
صلوات .ولبن استدعى فٌها اإلنسان هللا بالصراخ والزبٌر (مزمور ،7 :6 ،4 :59
 ،)6 :102 ،2 :22فذلن ألن الخطر الداهم ٌحٌك به من كل جانب ،وألنه ٌحتاج
إلٌه تعالى بكل كٌانه روحا ً وجسدا ً (مزمور  .)2 :63والجسد بكل ما ٌصٌبه من
فرد وترحٌ ،شؽل فً هذه الصبلة الحٌز ذاته الذي ٌشؽله فً الحٌاة (مزمور :22
 .)...38إن صاحب المزامٌر ٌبحث عن كل الخٌرات :بالعبرٌة " طوب" (مزمور
 ،)4وال ٌنتظرها إال من هللا .ومن حٌث إنه ال ٌتخلّى ال عن العٌش مع هللا وال عن
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مواصلة مسٌرة الحٌاة الدنٌا ،فهو ٌستعد الختباره فً بوتمة المحنة .ونحن ال نستطٌع
أن نفهم صبلته خارج هذا التطلّع  ,اختبار أسلوب هللا خبلل دروب الحٌاة التً
سلكها اإلنسان .إن صرخات التضرع تنطلك من اللحظات التً ٌكون فٌها انتظار
تعرض للفشل
معرضا ً للتجربة :هل لصد هللا بالنسبة للفرد أو بالنسبة للشعب ّ
اإلٌمان ّ
أم ال؟ إن محٌط المتضرع ٌجهل الصبلة (مزمور  ،)5 :53وهم ٌتابعونه سابلٌن:
"أٌن إِلَ ُه َن؟" (مزمور  .)4 :42وهو بدوره ٌسابل نفسه (مزمور .)73 ،43 ،42
وإن ٌمٌنه لٌس من أنواع الٌمٌن الذي ال تستطٌع الحٌاة أن تسلب منه شٌبا ً وال تضٌؾ
سر المواضع التً تكون فٌها البراءة ساطعة من ذاتها ،لٌس
إلٌه شٌبا .هذا ما ٌف ّ
لمجرد المجاملة ،ولكن أمام حالة الخطر ،وألن العدو الحاضر متربعا ً دابماًٌ ،نكرها
(مزمور ).26 ،6 -4 :7
3.الصبلة الواثمة:
العبارة التً تتردد فً صبلة المزامٌر بالعبرٌة "بطح" ومعناها الثمة(مزمور :25
باّلل وبعناٌته التً تنتمل من الضحن .إلى الدموع
 .)...24 :55 ،2وهذه الثمة ّ
وبالعكس (مزمور  ،)143 ،119 ،10 :116 ،4 :23تتراوح بٌن التوسل ورفع
راجع
الشكر ،بل ٌشكر المرء لبل أن ٌستجاب (مزمور ،1 4 :14 0 ،27 -25 :2
ٍ
ٌوحنا  .)41 :11وما ٌنطوي على الحمد ،لط ٌش ّكل جزءا هاما من كتاب المزامٌر.
الشبان الثبلثة الذٌن ٌحمدون هللا ثبلثتهم معا ،فً أتون النار ٌمثلون وضعا ً عاما ً فً
كتاب المزامٌر.
4.الصبلة بحثا ً عن الخٌر الحمٌمً:
فً انتظار الخٌر ،أٌا كان.الذي ٌطلب من هللا .على اإلنسان أن ٌتعالى على نفسه
فٌكتشؾ أن هللا ٌعطً ذاته بإعطابه هذا الخٌر المطلوب .وصبلة المزمور تعلن فرح
اإلنسان وهو ٌعٌش تحت نظر هللا ،وٌكون معه ،وٌسكن فً بٌته (مزمور ،23 :16
 .)35 23 :1 -19 ،91 ،5 :65 ،14 :25ؼٌر أننا ال نستطٌع أن نجزم أن هذه
768

الصبلة لد تؽذّت بالرجاء فً أن ٌرفع هللا اإلنسان إلى حٌاته ذاتها ،ولكن ٌبدو أن
هنان إحساسا بهذه الهبة المجانٌة (مزمور  .)16 ،26 -24 :73واإلنسان الذي
ش َّكل نفسه تبعا ً لصبلة المزامٌر ٌكون مهٌبا ً لتمبل هذه الهبة ،وسوؾ ٌجد فً
المزامٌر ما ٌعبر عن هذا االختبار.
5.كتاب المزامٌر ،صبلة ٌسوع:
بتحول وبإكثار ؼنى آمال صاحب المزامٌر .ؼٌر
إال آن الوحً بٌسوع سوؾ ٌسمح
ّ
أنه لن ٌمضً على جذور هذه اآلمال فً أوضاع معٌشتنا اإلنسانٌة .ومن جهة أخرى
فٌمكن تطبٌك المزامٌر بالشبة إلى المسٌح لبل أن تحول فً اآلمال .فسوؾ تصبح
المزامٌر صبلته الشخصٌة (راجع متى  ،)30 :26وسوؾ ٌنشؤ هو وٌتكون بها،
شؤنه شؤن جمٌع المحٌطٌن به .فهل التموى إذا ما رؼبت فً أن "تتعلم من هو
المسٌح" (أفسس ٌ )20 :4جوز لها إهمال هذا السند األساسً؟
ثالثا :الصبلة كما ٌعلمها ٌسوع
إن ابن هللا بتجسده ٌرتكز وضعه وسط طلبات البشر المتواصلة .وهو ٌؽذٌها باألمل
عندما ٌستجٌب لها ،وفً ذات الولت ٌثنً على اإلٌمان وٌشجعه أو ٌهذبه (لولا9 :7
,متى  22 :9و ،)28 :15 ،29وعلى أساس وضع معٌشته ٌمتد تعلٌمه أوال إلى
األسلوب الذي ٌتبع فً الصبلة ،أكثر منه إلى ضرورة الصبلة" :إذا صلٌتم فمولوا...
" (لولا ).2 :11
1.األناجٌل االزابٌة:
إن الصبلة الربانٌة تعتبر للب هذا التعلٌم (لولا  ،4 -2 :11متى .)13 -9 :6
وتكون حالة المصلً مستمدة كلها من االبتهال إلى هللا بصفته أب ،بما ٌعذ امتدادا ً
لؤللفة المكفولة بالمزامٌر ،بل ٌفوق علٌها (مزمور  ،13 :103 ،10 :27راجع
إشعٌا  .)7 :64 ،16 :63وهذا االبتهال هو فعل إٌمان ،وهبة ذات ،من شانها
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إدخال اإلنسان فً نطاق المحبة .فالصبلة تبلزم خط صبلة العهد المدٌم تماما ،فتمدم
االهتمام بمصد هللاِّ على أي اعتبار آخر .االهتمام باسمه وبملكوته (راجع متى :9
 ،)38وبتحمٌك إرادته .ولكنها صبلة تطلب أٌضا هذا الخبز (الذي ٌمدّمه فً ش
األفخارستٌا) ،ثم المؽفرة بعد إتمام المصالحة مع أبناء هذا األب الواحد ،وأخٌرا ً
تطلب عدم االنزالق فً محن الزمن الممبل .أما التوصٌات األخرى فهً بمثابة
اإلطار للصبلة الربانٌة أو التكملة ،وتذكر كثٌرا اآلب .واالنطباع الؽالب فٌها هو أن
التٌمّن من استجابة الصبلة ٌكون منبع الصبلة وشرطها (متى ،22 :21 ،19 :18
ّ
ٌشن فً للبه بل
لولا  .)50 :8وٌعبّر مرلس عن ذلن بصورة مباشرة تماماً" :من ال
ٌإمن بؤن ما ٌموله سٌكون ٌ،تم له ذلن" (مرلس  ،23 :11راجع  23 :9وخاصة
ٌعموب  .)8 -5 :1فمن ٌكن متٌمّناً ،ة دلن ألنه ٌدعو اآلب (لولا  ،13 :11متى :7
 .)11وإن العمك الباطنً ٌعتمد على حضور اآلب الذي ٌرى فً الخفٌة (متى :6
 ،6راجع  :)18 -4 :6ال ٌنبؽً أن ٌكثر المصلً من الكبلم أو ٌطٌله عبثا ً (متى :6
 )7كؤن هللا بعٌد عنه ،كما كان شؤن بعل الذي سخر منه إٌلٌا ( 1ملون -26 :18
 ,)28فً حٌن أن هللا هو أبونا .والصفح (مرلس  ،//25 :11متى .)14 :6
والصبلة فً اتحاد مع األخوة( .متى  ،)19: 18وتذ ّكر اإلنسان خطاٌاه فً صبلة
كلها ندامة (لولا ٌ .)14 -9 :18جب المداومة على الصبلة (لولا  ،1 :18راجع
 :)8 -5 :11فبل ب ّد وأن نختبر مواظبتنا وأن نظهر ٌمظة للوبنا .لمد علمنا ٌسوع أننا
فً حاجة كلٌة إلى الصبلة فً إطار األزمنة األخٌرة (لولا  ،)7 -1 :18ولد جعلتنا
آالمه لرٌبة .وإال فسوؾ تؽرلنا "جمٌع األمور التً ستحدث" (لولا  ،36 :21راجع
 .)46 -39 :22وتنتهً الصبلة الربانٌة بالتضرع إلى هللا كً ٌنمذنا من تجربة
األزمنة األخٌرة التً ٌتعذّر تحملها ،بالتضرع إلى هللا كً ٌنمذنا من تجربة األزمنة
األخٌرة التً ٌتعذر تحملها
ٌ2.مدم ٌوحنا:
فً تناسك كبٌر خطة هللا التربوٌة فً الصبلة ،أي االنتمال من صبلة الطلب إلى
الصبلة الحمٌمٌة ،ومن الرؼبة فً عطاٌا هللا إلى الرؼبة فً أن ٌهب هللا ذات ،5كما
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كان ٌمرأ من ولته فً كتاب المزامٌر .فهكذا نرى المرأة السامرٌة تماد من رؼبتها
الخاصة نحو الرؼبة فً عطاء هللا (بوحنا  ،)10 :4والجمهور ٌماد نحو "الؽذاء
البالً للحٌاة األبدٌة" (ٌوحنا .)27 :6لذلن فلٌس اإلٌمان شرطا ً فمط للصبلة ،إنه
نتٌجتها ومفعولها :فالرؼبة فً الولت نفسه تستجاب وتتنمى (ٌوحنا  50 :4و،53
 27 -25 :11و).45
رابعا :صبلة ٌسوع
1.صبلته ورسالته:
لٌس فً اإلنجٌل ما ٌكشؾ أن الصبلة ضرورة مطلمة ،أفضل من المكانة التً
تحتلها فً حٌاة ٌسوع .إنه ٌصلًّ كثٌرا ً على الجبل (متى  ،)23 :14وحده (المرجع
السابك) على انفراد (لولا ،)18 :9حتى بٌنما "جمٌع الناس ٌطلبونه" (مرلس :1
 .)37ولٌس من الصواب اعتبار هذه الصبلة لاصرة على مجرد الرؼبة فً الخلوة
الصامتة باآلب :إنها تتعلك برسالة" ٌسوع أو بتربٌة تبلمٌذ ،5كما ورد فً أربع
إشارات إلى الصبلة ،اختص بها لولا :عندما اعتمد ٌسوع ( ،)21 :3ولبل اختٌاره
اإلثنً عشر ( ،)12 :6وعند التجلًّ ( ،)29 :9وتجل أن ٌعلّم الصبلة الربانٌة
( .)1 :11لمد كانت صبلته هً السر الذي اجتذب إلٌه أشد الناس لربا ً منه والذي
ٌعمل على إدخالهم فٌه أكثر فؤكثر ( .)18 :9فالصبلة تتعلك بهم :ولد صلّى من أجل
إٌمان ذوٌه  ,6والعبللة بٌن صبلته ورسالته تبدو جلٌة واضحة فً فترة األربعٌن
ٌومؤ التً افتتح بها عمله فً الصحراء ألنها تجدد فً األذهان مثال موسى مع
تفولها علٌه .وهذه الصبلة محنة للمصلى ،وٌسوع سٌنتصر أكثر من موسى على
سا) ،وهو لبل
مشروع الشٌطان فً أن ٌجرب الرب (متى  =7 :4تثنٌة  :16 :6م ّ
اجتٌازه فترة آالمهٌ ،بٌن لنا أنواع المصاعب التً ٌنبؽً لصبلتنا نحن أن ننتصر
علٌها.
2.صبلته وآالمه:
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إن المحنة الفاصلة هً محنة النهاٌة ،عندما ٌصلى ٌسوع وٌرٌد أن ٌجعل تبلمٌذه
ٌصلون معه على جبل الزٌتون .هذه اللحظة تستوعب الصبلة المسٌحٌة كلها :صبلة
البنوةٌ" :ا أبتا " ،والثمة" :إنن على كل شًء لدٌر" ،وتجربة الطاعة حٌث ٌر ّد
ّ
المجرب مدحورا" :ال كما أنا أشاء ،بل كما أنت تشاء" (مرلس  .)36 :14صبلة
ّ
مترددة مثل صلواتنا ،فً بحثها عن ؼرضها الحمٌمً.
3.صبلة ولٌامته:
لمد استجٌبت صبلته آخر األمر فوق ما كان متواً .كان تشجٌع المبلن له (لولا :22
 )43بمثابة االستجابة الفورٌّة من لبل اآلب بالنسبة للّحظة الحاضرة ،ؼٌر أن
الرسالة إلى العبرانٌٌن تبٌن لنا بٌانا حاسما وجرٌباً ،إن المٌامة هً التً استجابت
لهذه البشرٌّة حما ً من جانب المسٌح :وهو الذي فً أٌام حٌاته البشرٌة ،رفع الدعاء
واالبتهال بصراخ شدٌد ودموع ذوارؾ ،إلى الذي بوسعه أن ٌخلصه من الموت،
فاستجٌب طلبه لتمواه" (عبرانٌٌن  .)17 :5وإن لٌامة المسٌح وهً اللحظة األساسٌة
لخبلص اإلنسانٌة ،هً االستجابة لهذه الصبلة من ٌسوع البشر اإلل ،5التً
تستوعب ك ّل الطلبات اإلنسانٌة فً تارٌخ الخبلص (مزمور " :8 :2سلنً...").
4.مساء العشاء األخٌر:
هنا ،وبعد أن لال ٌسوع من بٌن ما لال ،كٌؾ ٌنبؽً أن تكون الصبلةٌ ،صلً هو
نفس ،5إن تعلٌمه ٌعود إلى تعلٌم األناجٌل اإلزابٌة فما ٌتعلك بالثمة فً االستجابة
ا parresiaفً ٌ 1وحنا  .)14 :5 ،21 :3ؼٌر أن الشرط "باسمً" ٌفتح آفالا ً
جدٌدة .فالمفروض االنتمال من الطلب الفطري إلى الصبلة الحك .ولول المسٌح
"حتى اآلن لم تطلبوا شٌبا ً باسمً" (ٌوحنا  ،)24 :16لد ٌنطبك بالتالً على كثٌر
من المعمدٌن .فالصبلة " باسم " المسٌح تفترض أكثر من صٌؽة معٌّنة ،كما أن
تولً عمل ما باسم "شخص ٌمتضى لٌام عبللة حمٌمٌة معه .والصبلة فً هذه الحالة
ال تعنً أن ٌمتصر الطلب على األمور السماوٌة ،بل أن ٌشاء اإلنسان ما ٌشاءه
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ٌسوع ،ومشٌبة ٌسوعٍ إنما هً إنجاز رسالته" :أن ٌصبح اتحاده "باآلب أساسا
ً (ٌوحنا :17
التّحاده
ّ
بالمدعوٌن" لٌكونوا واحدا ً كما نحن واحد :أنا فٌهم وأنت ف ّ
 .)24 -22فؤن نكون باسمه وأن نرٌد ما ٌرٌده ٌعنً أن نعمل بوصاٌا ،5وأولى هذه
الوصاٌا تفرض المحبة المطلوبة .فالمحبة إذا هً كل شًء فً الصبلة :شرطها
ونهاٌتها .واآلب ٌمنح كل شًء من أجل هذه الوحدة .وهكذا فما تإكده األناجٌل
المتمابلة من أن كل صبلة مستجابة ٌتؤكد هنا الفابدة الملوب المتجدّدة" ،دون ضرب
ّ
ٌحك ًّق ٌوم ٌهوه ،حٌث
مثل" (ٌوحنا  .)29 :16إننا هنا أمام وضع جدٌد ،مع أنه
"كل من ٌدعو باسم الرب ٌخلص" (ٌوبٌل  -3 :5رومة  .)13 :10فإن صبلة
العشاء األخٌر تعلن عن العهد المنتظر حٌث تتناسب نعم السماء مع رؼبات األرض
(هوشع  ،25 -23 :2إشعٌا  ،23 -19 :3زكرٌا  2 :8ا ،1 5 -عاموس .)13 :9
هذه هً صبلة ٌسوع التً تسمو بصبلتنا .فملّما ٌمول " أصلًّ " .وعامة ٌمول "
أطلب " ،ومرة واحدة " :أرٌد " (فً آخر حٌاتهٌ :وحنا  .)24 :17هذه الصبلة تعبر
عن شفاعته (األبدٌة بحسب عبرانٌٌن  ،)25 :7وتكشؾ عن المضمون الداخلً
سواء لآلالم أو للعشاء السري ،ألن األفخارستٌا هً عربون حضور" هللا الكلً فً
عطابه وفً إمكانٌة التبادل تماما معه.
خامساً :صبلة الكنٌسة
1.الجماعة:
تبدأ حٌاة الكنٌسة داخل إطار صبلة إسرابٌل .فإنجٌل لولاٌ .نتهً فً الهٌكل ،حٌث
كان الرسل " ٌبلزمونه ...لته مسبّحٌن " لولا  ،53 :24أعمال  .)12 :5وبطرس
ٌصلً فً الساعة السادسة (أعمال  .)9 :10بطرس وٌوحنا ٌذهبان ألداء الصبلة
الساعة التاسعة ( ،1 :3راجع مزمور  :18 :55مما ٌد َل على الترتب ّ
الطمسً).
والرسل ٌرفعون األٌدي نحو السماء ( 1تٌموتاوس  ،8 :2راجع ا ملون ،22 :8
إشعٌا اٌ ،)15 :مومون وأحٌانا ً ٌجثون على الركبتٌن (أعمال  ،40 :9لارن ا ملون
ٌ .)54 :8رنّمون بالمزامٌر (أفسس ،19 :كولسً " .)16 :3وكانوا ٌواظبون
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جمٌعا ً على الصبلة بملب واحد" (أعمال  .)14 :1وهذه الصبلة الجماعٌة التً لمام
استعدادا ً لعٌد الخمسٌن ،تهٌّا من بعد ذلن لكل اللحظات الحاسمة فً حٌاة الكنٌسة
من خبلل أعمال الرسل :فً اختٌار البدٌل لٌهوذا ( ،)26 -24 :1وفً إنشاء هٌبه
السبعة ( ،)6 :6والؽرض منها تٌسٌر أداء الصبلة بمعرفة االثنى عشر (.)4 :6
ولد صلوا لكً ٌفرج عن بطرس ( ،)3024 :4ومن أجل المع ّمدٌن على ٌد فٌلبس
فً السامرة ( .)15 :8ونرى بطرس ٌصلً ( ،)9 :10 ،40 :9وكذلن بولس (:9
 .)...5 :21 ،36 :20 ،23 :14 ،3 :13 ،11وٌشٌر كتاب الرإٌا إلى صبلة
األنشاد التً كانت تإدٌها الجماعة (رإٌا ...).14 -6 :5
2.المدٌس بولس:
آ) جهاد:
ٌمرن بولس األلفاظ الدالّة على الصبلة ،بعبارة "دون انمطاع" ،أو "فً ك ّل حٌن"
(رومة  ،10 :1أفسس  2 ،18 :6تسالونٌكً  3 :1و  ،13 :2 ،11فٌلمون ،4
كولسً  ،)9 :1أو "لٌل نهار" ( 1تسالونٌكً  1 ،10 :3تٌموتاوس  .)5 :5فهو
ٌتصور الصبلة على أنها جهاد" :جاهدوا معً بصلواتكم التً ترفعونها هلل من
أجلً" (رومة  ،30 :15كولسً  .)12 :4وهو جهاد ٌتفك مع الجهاد الرسولً
(كولسً  .)1 :2فهو "ٌصلً أكثر من الكثٌر" حتى "ٌرى وجه" أهل تسالونٌكً (1
تسالونٌكً  ،)10 :3وٌستخدم صٌؽة المبالؽة ذاتها التً ال سبٌل إلى ترجمتها،
لٌحدّد الطرٌمة التً بها ٌستجٌب هللا لنا (أفسد  ،)20 :3فٌمول "سؤلت الرب ثبلث
مرات" (فً  2كورنتس  ،)8 :12طالبا ً بؤن ٌبعد عنه تلن الشوكة المؽروسة فً
الجسد.
ب) الصبلة الرسولٌة:
هذا المثل الذي سردناه وحٌد من نوعه .ألن فً صبلته المرتبطة ارتباطا ً ال ٌنفصم
بالتدبٌر اإللهً الذي ٌتحمك خبلل رسالت ،5كل الطلبات الموضّحة صراحة تتعلّك
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نموه .وهذا ٌستتبع رؼبا ت اٌجابٌة :جمع
بملكوت هللا الذي ٌنبؽً العمل على َ
تبرعات من أجل أورشلٌم (رومة  ،)31 - 30 :15أو الخروج من محنة (2
كورنتس  ،)11 :1أو إطبلق حرٌته (فٌلمون  .)22فلهذه األهداؾ ولؽٌرها (فٌلبً
 1 ،19 :1تسالونٌكً ٌ )25 :5طلب بولس صلوات اآلخرٌن ،كما ٌذكر ألهل
كولسً ( )12 :4أن أ َ َبفراس ٌجاهد من أجلهم فً الصبلة .إن الصبلة تبدو بوضوح
فً نظره وكؤنها همزة الوصل فً داخل جسد المسبح الجاري بناإه (راجع أٌضا
ٌوحنا ).16 :5
ج) الشكر:
نبلحظ باستمرار عند بولس التراوح التملٌدي بٌن التضرع والحمد"" :كلما صلٌتم
وابتهلتم وحمدتم" (فٌلبً  ،6 :4راجع  1تسالونٌكً  1 ،19 -17 :5تٌموتاوس :2
 .)1وهو نفسه ٌستهل رسابله (باستثناء ؼبلطٌة و  2كورنتس وذلن ألسباب دلٌمة)
بحمد هللا على تمدم المرسل إلٌهم ،وٌعرض صلواته لكً ٌتمم هللا نعمه علٌهم (فٌلبً
 .)9 :1وٌبدو أن رفع الشكر ٌجلب معه سابر ممومات الصبلة :فبعد كل ما تلمٌناه
دفعة واحدة فً المسٌح ٌسوع ،ال ٌمكننا أن نصلً إال إذا بدأنا بالشكر على هذا
العطاء ،فنطلب أن نستطٌع الشكر ( 2كورنتس )15 -11 :9
د) الصبلة بحسب روح االبن:
ٌؤتً بولس بضوء دلٌك عن دور الروح فً الصبلة التً توحدنا بالثالوث األلدس.
وكما نفعل جمٌعنا اآلن فً ساعات الصبلة الطمسٌة؟ ٌرفع بولس صلواته ،بالمسٌح،
إلى اآلب .وٌندر ،أن ٌتّجه إلى "الرب" أي إلى ٌسوع ( 2كورنتس  ،8 :12راجع
أفسس  ،19 :5ؼٌر أنه فً كولسً 16 :3وٌوازى النص السابكٌ ،تحدث عن "هللا"
بدالً من الرب) .ؼٌر أن الذي ٌجعلنا نصلً بالمسٌح (أممً باسمه) ،إنما هو خاصة
روح التبنً (رومة  .)15 :8فبه ،أسوة بٌسوع ،نمول "أبانا" خبلل الصورة األلوفة
"ٌا أبتا" وهو لفظ كان ٌهودي ٌخصون به آباءهم األرضٌٌن ،والراجح أنهم لم
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ٌستخدموه لآلب السـماوي .فهذا االمتٌاز ال ٌموت أن ٌمكن أن ٌؤتً إال من العبل:
"إن هللا أرسل فً للوبنا روح ابنه الذي ٌنادي ٌا أبتا" (ؼبلطٌة  ،6 :4راجع مرلس
 .)36 :14وهكذا فإن الحاجة التً تشعر بها اإلنسانٌة إلى تبرٌر صبلتها باالستناد
إلى مبادرة إلهٌة ،تصبح مستجابة حما :إنه فً صمٌم صبلتنا ،أكز بكثٌر من شعور
بنويٌ ،موم كابن هو أبن .لذلن وخبلل تردادنا (رومة  ،)26 :8فإن الروح الذي
ٌصلً فٌنا ٌصؽً على صبلتنا الثمة (عبرانٌٌن ٌ ،16 -14 :4عموب  )53 :4فً
وصولنا إلى األعماق التً ٌنادٌنا هللا فها ،وهً أعماق المحبة .ونعلم كٌؾ نس ّمً هذا
العطاء الذي هو أصل الصبلة وؼاٌتها :إنه روح المحبة الذي لد أفٌض علٌنا (رومة
 )5 :5ومع ذلن نطلبه(لولا  .)13 :11ونطب به عالما ً جدٌداً ،حٌث نثك فً أننا
سنجاب .ومن دونه نصلً "كما ٌصلى الوثنٌون " .إن الصبلة بالروح تكون على
نمٌض الهروب ،إنها دعوة نحو تبللً السماء باألرضٌ :مول الروح و العروس:
تعال .. .آمٌن ...تعال أٌها الرب ٌسوع (رإٌا  17 :22و ).20

صلٌب
ممدمة
أوالً :صلٌب ٌسوع المسٌح
1.عثار الصلٌب:
2.سر الصلٌب:
3.الهوت الصلٌب:
4.الصلٌب ارتفاع نحو المجد:
ثانٌاً :الصلٌب عبلمة المسٌحً
1.صلٌب المسٌح:
2.الحٌاة المصلوبة:
3.الصلٌب عنوان مجد للمسٌحً:
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ممدمة
لمد مات ٌسوع مصلوباً ،فؤصبح الصلٌب ،الذي كان أداة للفداء ،مع الموت ،واأللم،
والدم ،أحد األركان األساسٌة التً تساعد على تذكٌرنا بخبلصنا" .إنه لم ٌعد عاراً،
بل أصبح مطلباً ،وعنوانا ً للمجد ،للمسٌح أوالً ثم للمسٌحٌٌن من بعده.
أوالً :صلٌب ٌسوع المسٌح
1.عثار الصلٌب:
ففؤنا ننادي بمسٌح مصلوب ،عثار للٌهود وحمالة للوثنٌٌن ( 1كورنتس أ .)23 :بهذه
الكلمات ٌعبر بولس عن رد الفعل الطبٌعً لكل إنسان ٌجد نفسه أمام صلٌب الفداء.
تُرى ،أٌؤتً الخبلص للعالم الٌونانً الرومانً عن طرٌك الصلب ،عن هذا العذاب
المعد للعبٌد (راجعٍ فٌلبً  ،)8 :2والذي لم ٌكن موتا وخشٌا فحسب ،بل عارا أٌضا ً
(راجع عبرانٌٌن )13 :13 ،2 :12؟ ترى أٌحصل الٌهود على الفداء عن طرٌك
جثة ،تلن النجاسة التً كان ٌتحتم التخلص مها فً ألرب ولت (ٌسوع 26:10
 27،2صموبٌل ٌ ،11 -9 :21وحنا  ،)31 :19بواسطة محكوم علٌه بالموت،
معلَك على خشبة التعذٌبٌ ،حمل عبلمة اللعنة اإللهٌة على عاتمه (تثنٌة -22 :21
 ،23ؼبلطٌة )13 :3؟ على المجلجلة ،كان لهو الحاضرٌن استهزا ًء بهٌ ،دعوه إلى
أن ٌنزل من على الصلٌب (متى  .)//44 39 :27وأما عن التبلمٌذ ،فٌمكنا أن
نتصور ر َد فعلهم المتو َج خوفاً .أما بطرس ،فلم ٌكن ،رؼم اعترافه توا ً بؤن ٌسوع
هو المسٌحٌ ،تحمل وال حتى اإلنجار عن آالمه وموته (متى :17 ،//23 -21 :16
 :)//23 -22فكٌؾ كان بمكنه أن ٌمبل بالصلب؟ ولذا فإن ٌسوع فً عٌشة آالمه
ٌعلن بؤن الجمٌع سٌشكون فٌه (متى//)31 :26 :
2.سر الصلٌب:
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إذا كان ٌسوع ،ومن بعده تبلمٌذه ،لم ٌخففوا من عثار الصلٌب ،فؤلن سر ما خفٌا ً
كان ٌضفً علٌه معنى .فمبل الفصح ،كان ٌسوع وحده الذي ٌإكد ضرورته تحمٌما ً
لطاعة مشٌبة األب (متى  .)//21 :16وأما بعد العنصرة فٌعلن التبلمٌذ بدورهم ولد
أنٌروا بمجد المابم من بٌن األموات عن هذه الضرورة ،واضعٌن عثار الصلٌب فً
مكانه الحمٌمً فً تدبٌر لصد هللا .وإن كان المسٌح لد صلب (أعمال :4 ،23 :2
 ،)10و"علك على خشبة" ( ،)39 :10 ،30 :5عن طرٌك معثرة (راجع تثنٌة
 ،)23 :21فمد كان ذلن على األرجح بسبب بؽض إخوته .أما بعد أن أوضحت
النبوة هذا الحادث ،فإنه ٌكتسب بُعدا ً جدٌداً :فإنه ٌتمم "ما كتب عن مصٌر المسٌح"
(أعمال  .)29 :13من أجل ذلن فإن الرواٌات اإلنجٌلٌة عن موت ٌسوع تحوي بٌن
طٌاتها إشارات كثٌرة إلى المزامٌر (متى ٌ ،//60 -33 :27وحنا  24 :19و28
و" :)37 -36كان ٌجب على المسٌح أن ٌعانً هذه اآلالم" وفما للكتب الممدسة ،كما
سٌوضح ذلن المابم من بٌن األموات لتلمٌذي عماوس (لولا ).26 - 25 :24
3.الهوت الصلٌب:
لمد تل َمى بولس عن التملٌد األصلً أن "المسٌح مات من أجل خطاٌانا كما جاء فً
الكتب" ( 1كورنتس .)3 :15إن هذا المعطى التملٌدي ٌمدم لتؤمله البلهوتً نمطة
انطبلق ،إذ إنه باعترافه بؤن فً الصلٌب الحكمة" الحمٌمٌة ،ال ٌرٌد أن ٌعرؾ إال
ٌسوع مصلوبا ً ( .)2 :2فبذلن تضًء لمعانا ً حكمة تدبٌر هللا؟ التً سبك و أعلن
عنها العهد المدٌم ( .)20 -19 :1فمن خبلل ضعؾ اإلنسان تظهر لو ِة ّ هللا (:1
 .)25وبفضل توسعه فً هذه النظرة األساسٌة ٌكشؾ بولس معنى ألوضاع الصلٌب
ذاتها .فإذا ما "علّك ٌسوع على عود شجر" كملعون ،إنما كان ذلن لٌشترٌنا من لعنة
الشرٌعة (ؼبلطٌة  .)13 :3وأما جثتـه المعروضة على الصلٌب ،وهو حسد شٌَبه
بجس ّد الخطبة" ،فمد أتاحت هلل أن "ٌحكم على الخطبة فً الجسد" (روت ،)3 :8
وبذا فؤن صن الشرٌعة فمد نفذ ،إال أن هللا فً الولت نفسه لد "ألؽى الصن بتسمٌره
على الصلٌب،وخلع أصحاب الرباسة والسلطة " (كولسً  .)15 - 14 :2وعلى هذا
النحو فإن هللا لد صالح كل الكابنات "بدم صلٌبه" ( ،)20 :1مزٌبلً كل االنمسامات
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المدٌمة التً كان سببها الخطٌبة ،وألام السبلم والوحدة بٌن الٌهود واألمم ،لكً ال
ٌكونوا بعد إال جسدا ً واحدا ً (أفسس  .)18 -14 :2فٌرتفع الصلٌب إذن فوق الحدود
الفاصلة بٌن تدبٌري العهد المدٌم والعهد الجدٌد.
4.الصلٌب ارتفاع نحو المجد:
مجرد ألم أو مذلة فحسب -حتى ولو أنه كذلن
إن الصلٌب فً فكر ٌوحنا ،لم ٌعذ
ّ
تكون له لٌمته بفضل تدبٌر هللا ومفاعٌله الخبلصٌة ،-بل إنه منذ اآلن ٌحمك مجد لد
هللا ممدماً .وعلى كل فإن التملٌد السابك لم ٌكن لذكر الصلٌب ،إال وٌشٌر بعده إلى
تمجٌد ٌسوع .ولكن بالنسبة لٌوحنا ،فإن ٌسوع ٌنتصر به فورا .وعندما ٌردّد للداللة
علٌه نفس اللفظ الذي كان ٌشٌر حٌنبذ إلى رفع ٌسوع إلى السماء (أعمال ،33 :2
ٌ ،)31 :5وضح أن به أذنت اللحظة التً فٌها "رفع " (ٌوحنا -32 :12 ،28 :8
 )33ابن اإلنسان ،،كحٌة نحاسٌة! ،عبلمة للخبلص ( ،14 :3راجع عدد -4 :21
 .)9فً رواٌة ٌوحنا لآلالمٌ ،بدو ٌسوع وكؤنه ٌتمدّم لمبللاة آالمه بعظمة وعزة .إنه
ٌصعد على الصلٌب منتصراً ،ألنه باآلالم ٌإسس كنٌسته "الفظا لروح" (:19
 ،)30وجاعبلً الدم والماء ٌجربان من جنبه ( .)34 :19فمن اآلن وصاعدا ً ٌنبؽً
"النظر إلى ذان الذي طعنه" ( ،)37 :19ألن اإلٌمان ٌتّجه نحو ذلن المصلوب
الذي جعل صلٌبه عبلمة حٌّة للخبلص .وبهذه الروح نفسهاٌ ،بدو أن كتاب الرإٌا لد
رأى من خبلل هذه " الخشبة" المخلصة" ،خشبة الحٌاة" ،ومن خبلل " شجرة
الصلٌب " "شجرة الحٌاة" (رإٌا  2 :22و 14و).15
ثانٌاً :الصلٌب عبلمة المسٌحً
1.صلٌب المسٌح:
إن كتاب الرإٌا بإنبابه بؤن الشاهدٌن لد استشهدا "حٌث صلب المسٌح" (رإٌا :11
ٌ ،)8و ّحد بٌن مصٌر التبلمٌذ ومصٌر المعلم .ذلن ما كان بتطلبه ٌسوع فً حٌنه:
"من أراد أن ٌتبعنً ،فلٌزهد فً نفسه ،وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً" (متى .)//24 :16
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فٌنبؽً للتلمٌذ أال ٌموت فً ذاته فحسب :فإن الصلٌب الذي ٌحمله هو العبلمة على
أنه ٌزهد فً الدنٌا أٌضا ،وأنه لد لطع كل عبللاته الطبٌعٌة (متى ،)//39 -33 :10
وٌمبل وضعه كمضطهد لد تنزع منه الحٌاة (متى  ،2423إالّ أن الصلٌب فً الولت
نفسه هو أٌضا ً عبلمة مجده المسبك (راجع ٌوحنا )26 :12
2.الحٌاة المصلوبة:
إن صلٌب المسٌح الذي ٌفصل ،بحسب بولس ،بٌن عالمً الشرٌعة واإلٌمانٌ ،صبح
فً للب المسٌحً ،الحد الفاصل بٌن عالم الجسدي وعالم الروح .إن تبرٌره الوحٌد
وحكمته الوحٌدة .على ّ
أن المسٌحً إذا كان لد اهتدى ،فمد حدث ذلن ألنه لد ترسمت
نصب عٌنٌه صورة المسٌح المصلوب (ؼبلطٌة  .)1 :3وإن كان لد تبرر ،فلم ٌكن
ذلن بفضل األعمال بحسب الشرٌعة ،بلى بإٌمانه بالمصلوب .ألنه هو ذاته لد صلب
مع المسٌح فً المعمودٌة ،إلى حد أنه لد مات عن الشرٌعة لٌحٌا هلل (ؼبلطٌة :2
 ،)19ولم ٌعد له أي تعلك بالعالم ( .)14 :6ومن ثم فإنه ٌضع ثمته فً لوة المسٌح
وحدها ،وأال فإنه سٌظهر بمظهرٌن هو"عدو صلٌب المسٌح " (فٌلبً ).18 :3
3.الصلٌب عنوان مجد للمسٌحً:
إن اإلنساان المدٌم لد صلب" (رومة  ،)6 :6فً حٌاة المسٌحً الٌومٌة ،إلى ح ّد أنه
لد صار ٌتمتع بحرٌة كاملة إزاء الخطٌبة .إن حكمه لد تؽٌر أٌضا ً بموة حكمة
الصلٌب ( 1كورنتس  .)2بواسطة هذه الحكة ،سٌصٌر على مثال ٌسوع ،متواضعا ً
و"مطٌعا ً حتى الموت ،الموت على الصلٌب" (فٌلبً  .)8 -1 :2وعلٌه بوجه عام أن
ٌتؤمل "مثال المسٌح" الذي حمل خطاٌانا فً جسده على خشبة الصلٌب ،لكً نعرض
عن خطاٌانا ،فنحٌا للبر ( 1بطرس  .)24 -21 :2أخٌرا إذا صح أنه واجب علٌه
أن ٌخشى احتمال الردة ،التً لد تموده إلى "صلب ابن هللا ثانٌة لخسرانه" (عبرانٌٌن
 ،)6 :6فإنه ٌستطٌع مع ذلن أن ٌصرخ بفخر مع بولس" :أما أنا فمعاذ هللا أن أفتخر
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إال بصلٌب ربنا ٌسوع المسٌح .وعندي أصبح العالم به مصلوباً ،وأصبحت أنا
مصلوبا ً به عند العالم"( .ؼبلطٌة ).14:6

Silence
1.صمت هللا":فً البدء ،كان الكلمة هللا" (ٌوحنا  ،)1 :1ولكن على سبٌل سر ظل
مكتوما ً مدى األزل (رومه  )25 :16إلى حٌن ٌكشؾ عن نفسه لئلنسان .هذه الموة
الخفٌة الكامنة فً الكلمة تنجلً فً الزمن فً انتخاب المختارٌن األزلً ،لبل أن
ٌكلّمهم ،عرفهم هللا وهم فً أحشاء أمهاتهم (ارمٌا  ،5 :1راجع رومة  .)29 :8ومع
ذلن ،فهنان أٌضا ً صمت آخر هلل ،صمت لم ٌعد مشحونا بسر الحب ،ولكنه مثمل
بالؽضب اإللهً .وفً سبٌل إزعاج شعبه الخاطاٌ ،كؾ هللا عن التكلّم بواسطة
أنبٌابه (حزلٌال  .)26 :3فلماذا بعد أن تكلم هللا كثٌرا ً هكذا وبك ّل لوةٌ ،صمت اآلن،
أمام انتصار الشر (حبموق ،)3 :1وال ٌعود ٌستجٌب لصبلة أٌوب (أٌوب ،)20 :3
وال لدعاء أصحاب المزامٌر (مزمور  :109 ،2 :83ا)؟ إن إسرابٌل الذي ٌرٌد أن
ٌستمع إلى إلهه ٌعتبر هذا الصمت عمابا ً (إشعٌا  ،)11 :64إنه ٌعنً ابتعاد سٌّده
(مزمور  ،)22 :25إنه ٌعادل لضاء الموت (راجع مزمور  ،)1 :28إنه ٌنبا
"بصمت" الهاوٌة حٌث ٌتولؾ الحدٌث بٌن هللا واإلنسان (مزمور :115 ،17 :94
 .)17ومع ذلن ،لم ٌنمطع الحوار نهابٌاً ،فمد ٌكون صمت هللا انعكاسا لصبره على
خٌانة البشر (إشعٌا  .2.)11 :57صمت اإلنسان:للصمت ولت وللنطك ولتت"
(الجامعة ٌ .)7 :3مكن فهم هذه الحكمة على مستوٌات مختلفة من العمك .فعلى مر
األٌام ،هذا الصمت لد ٌعنً التردد (تكوٌن  .)21 :24أو الموافمة (عدد -5 :30
 )16أو االرتبان (نحمٌا  ،)8 :5أو الخوؾ (أستٌر  .)14 :4ولد ٌُظهر اإلنسان
حرٌته بتحكمه فً لسانه لكً ٌتجنب الزلل (أمثال  ،)19 :10وبخاصة فً المجالس
الحافلة بالثرثرة أو األحكام الطابشة (أمثال  ،28 :17 ،12 :11راجع ٌوحنا :8
 .)6وبعد هذه الحكة ،التً لد تظل بشرٌة محضة ،فاهلل هـو الذي ٌمٌم لئلنسان أولاتا ً
للسكوت وأخرى للكبلم ،إذ ٌعبّر الصمت أمام هللا عن الخجل عمب الخطٌبة (أٌوب
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 ،6 :42 ،4 :40راجع  ،24 :16رومة  ،19 :3متى  .)12 :22أو عن الثمة فً
الخبلص (مرابً ارمٌا  ،26 :3خروج  ،)14 :14إنه ٌعنً ،إزاء مظالم بنً
البشر ،أن المسٌح سٌسلم أمره هلل بصفته العبد األمٌن (متى 12 :27 ،64 :26
و .)14ولكن فً ظروؾ أخرى ،بكون االمتناع عن الكبلم افتمارا ً
ّ
للعزة وعدم
االعتراؾ باهلل (متى  ،64 :26أعمال  2 ،9 :18كورنتس  ،)13 :4فبل ٌجوز
حٌنبذ السكوت (إرمٌا  ،9 :20 ،19 :4إشعٌا  ،6 :62لولا  )40 :19وأخٌرا
عندما ٌؤتً هللا الفتماد اإلنسان ،تلزم األرض الصمت (حموق  ،20 :2صفنٌا ،7 :1
إشعٌا  ،1 :41زكرٌا  ،13 :2مزمور  ،9 :76رإٌا  .)1 :8وعند حضورهٌ ،عبّر
اإلنسان عن عبادته بصمت ملإه الخشٌة واالحترام (مراثً  ،10 :2خروج :15
 ،16لولا  .)36 :9وإذ ذانٌ ،نملب هذا الصمت المتواضع ،عند الذي ٌتؤمل فً للبه
(لولا  19 :2و ،)52إلى صمت الودعاء ،ذان الذي لٌس فمط مدخبلً للراحة
(مزمور  ،)2 :131بل أٌضا انفتاحا لمبول الوحً الذي وعد الرب بكشفه لؤلطفال
(متى ).52 :11

صىو
1.معنى الصوم:لما كان اإلنسان نفسا ً وجسداً ،كان من العبث أن نتصور دٌانة
روحٌة محضة .إن النفس ،لكً تلتزم بشًء ما ،تحتاج إلى أفعال الجسد وأوضاعه
الخارجٌة .فالصوم المصحوب دابما ً بصبلة التضرع إنما ٌعبّر عن تواضع اإلنسان
أمام هللا .وال ؼرو ،فالصوم (الوٌٌن ٌ )31 :16عادل " إذالل النفس " (.)29 :16
إذن فلٌس الصوم بمؤثرة نسكٌة ،وال من أهدافه الحصول على حالة من االختطاؾ
النفسً أو الدٌنً وإن كان لمثل هذه االستخدامات شواهد فً تارٌخ األدٌان .أما فً
الكتاب الممدس ،رؼم أن اإلنسان ٌعتبر الطعام هبة من لدن ا هلل (لضاة 2 ،26 :20
صموبٌل ٌ ،17 -16 :12ونان  ،7 :3تثنٌة  ،)3 :8فهو بامتناعه لٌوم كامل ٌموم
بعمل دٌنًٌ ،نبؽً أن نفهم دوافعه بدلة؟ األمر الذي ٌنطبك أٌضا ً على االمتناع عن
العبللات الزوجٌة (ٌوبٌل  .)16 :2إننا بالصوم نتّجه نحو الرب (دانٌال ،3 :9
عزرا  )21 :8فً وضع تبعٌة واستسبلم كامل :لبل المٌام.بمهمة شالة (لضاة :20
782

 ،26استٌر  )16 :4أو لطلب الصفح أٌضا ً عن خطا ً ( 1ملون  ،)27 :21أو
اللتماس شفاء ( 2صموبٌل  ،)22 ،16 :12أو فً االنتخاب أثناء مناحة (دفن) (1
صموبٌل  2 ،13 :31صموبٌل  ،)12 :1أو بعد ترمل (ٌهودٌت  ،5 :8لولا :2
 ،)37أو بعد نكبة وطنٌة ( 1صموبٌل  2 ،6 :7صموبٌل ا ،12 :بارون ،5 :1
زكرٌا  ،)19 :8أو لنٌل ولؾ كارثة (ٌوبٌل ٌ ،17 -12 :2هودٌت ،)13 -9 :4
وتفتح الملب للنور اإللهً (دانٌال  ،)12 :10أو ترلب النعمة الضرورٌة إلتمام
رسالة ما (أعمال  ،)3 -2 :13واالستعداد لمبللاة هللا (خروج  ،28 :34دانٌال :9
 .)3من ذلن ٌتضح أن األسباب والدوافع هً متنوعة .إال أن األمر فً جمٌع هذه
األحوال ٌتعلك بوضع الذات بإٌمان فً مولؾ ،لحمته وسداه التواضع ،لتمبل عمل
هللا والولوؾ بٌن ٌدٌه .إن هذه النٌة العمٌمة تكشؾ عن معنى األربعٌنات التً
لضاها موسى (خروج  )28 :34وإٌلٌا ( 1ملون  )8 :1 9دون طعام .وأما
بخصوص األربعٌن ٌوما ً التً صامها ٌسوع فً البرٌة ،والتً تتّخذ لها مثاالً ذلن
النموذج المزدوج ،فلم ٌكن الؽرض منها إعداد ٌسوع لتمبّل روح الل ،5وهو المملوء
منه الملء الكامل ا لولا  ،)4 - 1 :4بل لٌفتتح ٌسوع رسالته المسٌانٌة بفعل تسلٌم
ألبٌه بثمة كاملة (متى  .2.)4 -1 :4ممارسة الصوم:كانت اللٌتورجٌا الٌهودٌة تمٌم
صوما ً كبٌراً ،فً ٌوم الكفارة (راجع أعمال  )9 :27وكانت ممارسته شرطا ً
لبلنتهاء إلى شعب هللا (الوٌٌن  .)29 :23كانت ثمة أصوام جماعٌة أخرى فً
الذكرى السنوٌة للنكبات الوطنٌة .فضبلً عن ذلن ،كان الٌهود األتمٌاء ٌصومون
بدافع من تمواهم الخاصة (لولا  ،)37 :2مثل تبلمٌذ ٌوحنا المعمدان والفرٌسٌٌن
(مرلس  ،)18 :2الذٌن كان ٌصوم بعضهم ٌومٌن فً األسبوع (لولا .)12 :18
إنهم كانوا ٌحاولون بذلن إتمام عنصر البر كما حدّدته الشرٌعة واألنبٌاء .على أن
ٌسوع ،وإن لم ٌفرض على تبلمٌذه شٌبا ً من هذا النوع من البر ،فهذا ال ٌعنً أنه
ٌزدري ،5أو أنه ٌرٌد أن ٌلؽً ،5بل أنه أتى لٌكمله من أجل ذلن فإنه ٌمنع اإلعبلن
عن ،5وٌدعو إلى تجاوزه فً بعض النماط (متى  .)1 :6 ،20 ،17 :5وٌلح ٌسوع
التجرد من حبّ المال (متى  :19ا  .)2وعلى ممارسة العفة
أكثر ما ٌلح على
ّ
االختٌارٌة (متى  ،)12 :19والسٌما على إنكار الذات لحمل الصلٌب (متى :10
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 .)39 -38إالّ أن ممارسة الصوم ،فً الوالع ،ال تخلو من بعض األخطار ،كخطر
التمسن بالشكلٌات ،الذي سبك وندد به األنبٌاء (عاموس  ،21 :5إرمٌا ،)12 :14
وخطر الكبرٌاء والتظاهر ،إذا صام الصابم" لٌظهر للناس " (متى  .)16 :6لكً
ٌرضً اللٌ ،5جب أن ٌكون الصوم ممرونا ً بحب المرٌب ،وأن ٌتضمن سعٌا ً وراء
البر الحمٌمً (إشعٌا  ،)11 -2 :58كما ال ٌجوز فصله بعد عن الصدلة والصبلة.
وأخٌراًٌ ،جب أن ٌكون حبنا هلل الدافع األول لصومنا .كذلن ٌدعو ٌسوع إلى المٌام به
فً تكتم تام ،فمثل هذا الصوم المعروؾ من هللا وحد ،5سٌكون التعبٌر الصادق عن
رجابنا فٌه .هذا هو الصوم المتواضع الذي ٌفتح الملب للبر الباطنً ،الذي هو عمل
اآلب وهو الذي ٌرى وٌعمل فً الخفاء (متى  .)18 -17:6حافظت كنٌسة المسٌح
فً العهد الرسولً ،فما ٌتعلك بالصوم ،على العادات الٌهودٌة ،المإداة طبما ً للروح
التً أمبلها ٌسوع .وتذكر أعمال الرسل بعض احتفاالت العبادة ،التً تتطلب الصوم
والصبلة (أعمال  14 ،4 -2 :13و .)23وال ٌكتفً بولس ،خبلل عمله الرسولً
المضنً ،باحتمال الجوع والعطش ،اللذٌن تفرضهما علٌه الظروؾ ،بل ٌضٌؾ إلى
ذلن أصوامؤ عدٌدة ( 2كورنتس  .)27 :11 ،5 :6وظلت الكنٌسة أمٌنة على حفظ
هذا التملٌد ،وهً تحاول بفرض ممارسة الصوم -أن تضع المإمنٌن فً حالة تفتح
كامل لنعمة الرب ،إلى أن ٌجا .فان كان مجًء المسٌح األول لد وضع حدا ً النتظار
إسرابٌل ،إال أن الزمن الذي ٌتبع لٌامته لٌس هر بعد زمن الفرح الكامل ،الذي
ٌستؽنى فٌه عن أعال التوبة .إن ٌسوع نفسهٌ ،دافع عن تبلمٌذه ،لعدم لٌامهم
بفرٌضة الصوم ،بموله:ا أٌستطٌع أهل العرس أن ٌصوموا والعرٌس بٌنهم؟ فما دام
العرٌس بٌنهم ،ال ٌستطٌعون أن ٌصوموا ،ولكن سٌؤتً زمن فٌه ٌرفع العرٌس من
بٌنهم ،ففً ذلن الٌوم ٌصومون " (مرلس  .)20 -19 :2وإذن فإن الصوم الحمٌمً
هو صوم اإلٌمان أي الحرمان من مشاهدة الحبٌب ،والبحث الدابم عنه .فإلى أن ٌؤتً
العرٌس إلٌناٌ ،حتفظ صوم التوبة بمكانته بٌن ممارسات الكنٌسة.
++

ضحك
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1.ضحن األحمك:
هنان الضحن باألمور النجسة (سٌراخ  )14 :27أو فمط المهمهة السخٌفة (:21
 ،)33بٌنما ضحن الحكٌم ٌتسم بالرصانة .وهنان خاصة ضحن الساخر الذي ٌتمٌّز
بالتّمرد أمام التؤدٌب (مزمور  ،1 :1أمثال  )......12 :15 ،1 :13والتعلٌم ،وتمبل
اإلٌمان .والساخر هو الوجه المضاد للحكٌم (أمثال  .)8 :29 ،12 :9إنه ٌجٌب
باستهزابه على كبلم هللا (إرمٌا  ،)...7 :20كما حدث بالنسبة ٍالصبلح حزلٌّال (2
أٌّام  ،)10 :30وفٌما بعد إعبلن بولس بمٌامة الموتى (أعمال  .)32 :17وختاما ً فً
األٌام األخٌرة سٌش ّكن لوم مستهزبون ( 2بطرس  )3 :3فً المواعٌد االٍلهٌة .فمد
ٌعادل االستهزاء عندبذ رفض اإلٌمان .وهم ٌسلّطون أٌضا ً سخرٌتهم ضد البار،
السٌما عند آالمه (مزمور  ،26 :35 ،8 :22مراثً  ،)14 :3كما تسلّطها األمم
ضد بنً إسرابٌل .وتتردّد تعبٌرات المستهزبٌن على الجلجلة (مر لس -29 :15
 ،30لولا  .2.)36 -35 :23ضحن المإمن:وإن كان كتاب الجامعة ٌعتبر الضحن
ٌمرر مع ذلن أن
حمالة (الجامعة  )2 :2وٌدعو باألحرى إلى العبرات ( ،)3 :7فهو ّ
هنان ولت للضحن ( .)4 :3وفً الوالعٌ ،ختلؾ معنى الضحن بحسب األشخاص
واألولات .،ففً الولت المناسب ،سٌضحن الصد ٌّك من الشرٌر (مزمور )8 :52
كما ٌستهزء هللا من المستهزبٌن (مزمور  ،4 :3أمثال  .)34 :3ولد ٌستعمل الهزء
كسبلح ُمش َهر فً مواجهة اآللهة الكذبة ،هكذا استخدمه إٌلٌا فً الكرمل ( 1ملون
 )27 :18وبارون النبً (بارون  .)6بهذا المصدٌ .بدي الشهداء المكابٌون السخرٌة
ضد المضطهدٌن ( 2مكابٌن  .)39 :7ولد ٌتخلص ضحن الصدٌّك من طابع
ببر هللا (مزمور ،2 :126 ،28 :35
التحدّي ط وٌعبّر عن ارتٌاح النفس المؽمورة ّ
أٌوب  ،)21 :8أو الملٌبة بالثمة ،كالمرأة الفاضلة التً تضحن من األٌام اآلتٌة
صرح ٌسوع أن بعض الضحن من جانب مؽموري الولت
(أمثال  .)25 :31لمد
ّ
الحاضر لن ٌدوم (لولا  ،25 :6راجع ٌعموب  .)9 :4ولكنه وعد الذٌن ٌبكون ههنا
بضحن وفرح دابمٌن (لولا ٌ .)21 :6ش ّكل مثل هذا الضحن النهابً صدى لضحن
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الحكة الطاهر تماماً ،وهً تلعب منذ البدء (تلعب= تضحن)( :أمثال )31 -30 :8
أمام هللا وبٌن البشر.
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