ينقلب عر� ًسا
م�أمت
ُ
القراءة :لوقا 17 – 11 :7
التاريخ1977/2/20 :
نيَ ،و َذ َه َب َم َع ُه َك ِث ُريونَ
«ويف ا ْل َي ْو ِم ال َّت يِال َذ َه َب �إِ ىَل َم ِدي َن ٍة ت ُْد َعى َنا ِي َ
َ
ت حَ ْم ُم ٌ
ِم ْن َت َ
ول،
َب ِ�إ ىَل َب ِ
اب مْال ِدي َن ِة�ِ ،إ َذا َم ْي ٌ
ريَ .ف َل َّما اق رَْت َ
ال ِم ِيذ ِه َو َج ْم ٌع َك ِث ٌ

الر ُّب
ا ْب ٌن َو ِح ٌ
يد لأ ِّم ِهَ ،و ِه َي � ْأر َم َل ٌة َو َم َع َها َج ْم ٌع َك ِث ٌ
ري ِم َن مْالَ ِدي َن ِةَ .ف َل َّما َر� َآها َّ
ن َع َل ْي َهاَ ،وق َ
َف حْ َ
حَ َت نَّ َ
ال ِام ُلونَ .
�ش ،ف ََوق َ
�س ال َّن ْع َ
َال َل َهاَ :ال ت َْب ِكيُ .ث َّم َتق ََّد َم َو مَلَ َ
ابَ ،ل َك �أق ُ
َفق َ
�س مْالَ ْي ُت َوا ْب َت َد�أ َي َت َك َّل ُم ،ف ََد َف َع ُه
َال� :أ ُّي َها َّ
ال�ش ُّ
ُول :ق ُْم! ف ََج َل َ
ف ،و جَ َّم ُدوا َ
ِ�إ ىَل �أ ِّم ِهَ .ف� َأخ َذ جْ َ
يم،
اهلل قَا ِئ ِل َ
ال ِم َ
يع َخ ْو ٌ َ
ني :ق َْد قَا َم ِفي َنا َنب ٌِّي َع ِظ ٌ
وا ْف َتق ََد ُ
هذا خْ َ
اهلل َ�ش ْع َب ُهَ .و َخ َر َج َ
ود َّي ِة َوفيِ َج ِم ِيع
ال رَ ُب َع ْن ُه فيِ ُك ِّل ا ْل َي ُه ِ
َ
ور ِة مْالُ ِح َ
يط ِة».
ا ْل ُك َ
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خريا
يجول ي�سوع من قرية �إىل قرية ومن مدينة �إىل مدينة« ،ي�صنع ً
وي�شفي جميع املت�س ّلط عليهم �إبلي�س» (اعمال  .)38:10يع ّزي احلزانى،
يكفكف الدموع ،ويجرب القلوب املك�سورة.
ولكن
و َي ِ�صل يف جتواله �إىل قرية تدعى نايني ،ومعنى نايني« ،لذيذ»،
ّ
امل�سمى� ،إذ فوجئ مب�شهد يدمي القلب� :أرملة تبكي
الت�سمية مل تطابق
ّ
وحيدها ،فلذة كبدها ،االبن الوحيد الذي �سقته من دموعها و�أطعمته
من قلبها .االبن املدلّل احلبيب الذي امتدت �إليه يد املنون ،فحو ّلت
هذا ال�شاب �إىل جثة هامدة باردة� .سارت اجلموع يف جنازته ،فبكى
الباكون وندب النادبون.
 w 1ماذا ر�أى ي�سوع .ر�أى ي�سوع �أرملة تبكي وحيدها .ويعرف
ي�سوع ما معنى حمبة الوحيد ،لأنه االبن الوحيد .ر�أى �أرملة تبكي
لأنها �أ�صبحت بدورها وحيدة ،رغم �أنها كانت ت�سري بني اجلموع.
ور�أى ي�سوع �شا ًبا يف طريقه �إىل القرب� .شاب مل تتمكن �أية قوة يف
الوجود �أن تُبعد عنه ك�أ�س املوت.
ت�سببت به اخلطية .فحملت لنا الأحزان والآالم
يا له من ك�أ�س مريرَّ ،
والأمرا�ض واملوت...« .اجتاز املوت �إىل جميع النا�س �إذ �أخط�أ اجلميع»
(رومية  .)12:5املوت اجل�سدي والروحي والأبدي .وبعد املوت ُيع َزل
املائت عن الأحياء مهما كان عزي ًزا .جه َّنم حقيقة وواقع و�رضورة ،لأنّ
الأموات يجب �أن ُيع َزلوا عن الأحياء .جه َّنم لي�ست مكا ًنا للت�سلية كما
يظن البع�ض ،لأنها مكان مليء بالنجوم والغواين اجلميالت اللواتي �أوقعن
ّ
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�رشاكهن الكثري من ال�شباب .لكنها مكان العذاب والظلمة الأبدية،
يف
ّ
حيث ُيطرح فيها الإن�سان مربوط اليدين والرجلني.
 w 2الوقت الذي جاء فيه ي�سوع .و�صل ي�سوع �إىل باب املدينة
مرت فيه اجلنازة� ،أي عند الفر�صة الأخرية ،فيما كان
يف الوقت الذي ّ
حمل �إىل مثواه الأخري� .إنها فر�صة نادرة ولن تعود بالن�سبة �إىل
ال�شاب ُي َ
هذا ال�شاب.
تظن �أنه ب�إمكانك �أن
ُّ
الرب يعطي كل واحد م ّنا ف َُر ً�صا �أو فر�صة .فال ّ
تطلب الرب �ساعة ت�شاء .ال ت�ستطيع �أن تفر�ض على الرب وجودك �أو �آراءك
�أو توقيتك .فالرب من رحمته وحمبته يعطي الإن�سان ف َُر ً�صا للتوبة .و�إذا
عدنا �إىل كلمة اهلل ،لوجدنا �أنّ كثريين ّممن تعامل امل�سيح معهم �أُعطوا فر�صة
واحدةّ .
مير من �أريحا لآخر
فزكا ّ
الع�شار ،على �سبيل املثل� ،سمع �أنّ ي�سوع ّ
مرة قبل ال�صليب ،فاغتنم الفر�صة وجاء لكي يرى ي�سوع .ومتّت املقابلة
زكا .لقد ترك ّ
وح�صل خال�ص لبيت ّ
زكا كل �شيء ،واعترب �أنّ مقابلة ي�سوع
�أهم من الوظيفة وحت�صيل املال ،بل �أهم من �أي �شيء �آخر يف هذا الوجود.
«لأنه ماذا ينتفع الإن�سان لو ربح العامل كله وخ�رس نف�سه» (متى .)26:16
وهكذا بارتيماو�س الأعمى ابن تيماو�س ،الذي �سمع �أنّ ي�سوع جمتاز
من هناك ولآخر مرة� .إنها فر�صة العمر ،فابتد�أ ي�رصخ «يا ي�سوع ابن
داود ارحمني» (مرق�س  .)46:10هل �رصخت يو ًما هذه ال�رصخة؟
املتقدمون لي�سكت،
هل قلت ،يا ي�سوع ارحمني �أنا اخلاطي؟ ان َت َه َره
ّ
�رصاخا .ف�سمعه ي�سوع وطلب �أن ي�أتي �إليه ،وتقابل معه
لكنه كان يزداد
ً
و�سد احتياجه.
ّ
19

ر�سالة �سالم

�أما ال ّل�صان اللذان ُ�صلبا مع ي�سوع ،فواحد منهما اغتنم الفر�صة،
فر�صة العمر ،يف ال�ساعة الأخرية بل يف اللحظة الأخرية ،حيث كانت
الفر�صة الأخرية بالن�سبة �إليه .لذلك �رصخ« :اذكرين يا رب متى جئت
يف ملكوتك ،فقال له ي�سوع :احلق �أقول لك �إنك اليوم تكون معي يف
الفردو�س» (لوقا  .)42:23رمبا تكون هذه �آخر فر�صة بالن�سبة �إليك،
تلبي الدعوة؟
حيث يدعوك ي�سوع �إليه ،فهل ّ
 w 3حنان ي�سوع« .فلما ر�آها ي�سوع نّ
حتن عليها» (لوقا .)13:7
فتحركت عواطفه
لأنه ر�آها على حقيقتها ،ور�أى ال�شاب على حقيقته.
ّ
حتركت على قرب لعازر ،حيث بكى ي�سوع عندما ر�أى النا�س يبكون
كما ّ
يحبنا ،و�أنه ي�ضع عواطفه
و�أختا امليت تبكيان .متى نقتنع ب�أنّ ي�سوع ُّ
بعيدا عنا ،وي�شعر ب�أحا�سي�سنا،
مع عواطفنا؟ متى نقتنع ب�أنّ ي�سوع لي�س ً
ويعرف حقيقة جتاربنا؟
يحب اخلطاة .يكره النتانة ال�صاعدة
يكره ي�سوع اخلطية ولكنه
ّ
حب
من هذا ال�شاب امليت ،ولكنه
يحب هذا ال�شاب« .لي�س لأحد ٌّ
ّ
�أعظم من هذا �أن ي�ضع �أحد نف�سه لأجل �أحبائه» (يوحنا .)13:15
أي�ضا
«ف�إنه باجلهد ميوت �أحد لأجل بار .رمبا لأجل ال�صالح يج�رس �أحد � ً
ولكن اهلل بينّ حمبته لنا ،لأنه ونحن بعد خطاة مات امل�سيح
�أن ميوت.
َّ
لأجلنا» (رومية  7:5و.)8
 w 4قوة ي�سوع .ر�أى ي�سوع دموع هذه الأرملة ،فاغرورقت عيناه
بالدموع .ر�أى قلبها املك�سور ،فانك�رس قلبه .ر�أى عواطفها اجلريحة
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فاجنرحت عاطفته .اقرتب �إليها وحاول �أن يع ّزيها بهذه الكلمة:
«ال تبكي» .كيف ال تبكي ،وملن تُبقي دموعها؟ كيف ال تبكي ولو
ع ّزت الدموع؟ كيف ال تبكي وقد فقدت العزيز والوحيد؟
تكررت هذه الكلمة على م�سامعها من اجلريان واجلارات
كم ّ
لكن كلمة ي�سوع
و�أهل القرية ،من دون �أن ي�ستطيعوا فعل �أي �شيءّ .
تبك فهو لأنه ي�ستطيع �أن يكفكف
الآن تختلف ،فعندما يقول لك ال ِ
تقدم مَ
رب
دموعك« .ثم ّ
�س النع�ش» (لوقا  .)14:7موكب احلياةُّ ،
ولَ َ
احلياة ومعطي احلياة يجابه الآن كارنفال املوت .وهذا البطل املخيف
الذي ميتطي �صهوة احل�صان الأ�سود ،ترتعد فرائ�سه ويقف �أمام ي�سوع
�صاغرا ذليلاً  .مل َي َخف ي�سوع من املوت يو ًما ،لكنه جاء لكي يواجه
ً
تهديدا� ،أنه مزمع �أن يقتله
املوت وينت�رص عليه� .أر�سل �إليه هريود�س
ً
ثعلبا جبا ًنا
�إذا اجتاز احلدود �إىل �أور�شليم .فكان هريود�س بالن�سبة �إليه ً
«ام�ضوا وقولوا لهذا الثعلب ،ها �أنا �أُخرج �شياطني
خائفًا ،وكان جوابه:
ُ
ُ
كمل ... .لأنه ال ميكن �أن يهلك
و�أ�شفي اليوم ً
وغدا ويف اليوم الثالث �أ َّ
خارجا عن �أور�شليم» (لوقا  32:13و.)33
نبي
ً
�إنّ حمبة ي�سوع للإن�سان ،دفعته لينزل من ال�سماء ويواجه املوت يف عامل
عب عنه الر�سول بول�س عندما قال« :ابن اهلل الذي
اخلطية وال�رش .وهذا ما رّ
إ�صفع ال�شيطان الذي يقول
�أحبني و�أ�سلم نف�سه لأجلي» (غالطية ِ � .)20:2
يحبك ،وانظر �إىل ال�صليب ،حيث جت ّلت حمبة امل�سيح
لك �إنّ ي�سوع ال ّ
أحب اهلل العامل ،حتى بذل ابنه الوحيد ،لكي
ب�أبهى ُ�ص َو ِرها« .لأنه هكذا � َّ
ال يهلك كل من ي�ؤمن به بل تكون له احلياة الأبدية» (يوحنا .)16:3
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وعندما وقف احلاملون ،تط ّلع ي�سوع �إىل امليت و�أ�صدر �أمره الإلهي:
«�أيها ال�شاب لك �أقول قُم ،فجل�س امليت» (لوقا  14:7و.)15
ال توجد قوة يف الكون ت�ستطيع �أن تعاند كالم ي�سوع .قال
للبحر املخيف�« :أُ�سكت �إبكم ،ف�سكنت الريح و�صار هدوء عظيم»
(مرق�س  .)39:4يوجد قوة يف كالم ي�سوع ويف �صليب ي�سوع ويف دم
يطهر من كل خطية.
ي�سوع ،الذي ي�ستطيع �أن ّ
هل اختربت هذه القوة الإلهية؟ هل �أنت مائت يف خطاياك وحتتاج
�إىل كلمة من ي�سوع؟ هل حتتاج �إىل معاملة خا�صة من ي�سوع؟ لقد
�شخ�صيا مع هذا ال�شاب فقال له�« :أيها ال�شاب لك �أقول قُم»
تعامل
ً
خارجا»
هلم
(لوقا  .)14:7وتعامل
ً
�شخ�صيا مع لعازر فقال له« :لعازر ّ
ً
(يوحنا .)43:11
 w 5ح�صيلة عمل ي�سوع .يخاف بع�ض النا�س �أن ي�أتوا �إىل
الكني�سة� ،أو يقر�أوا كلمة اهلل �أو ي�س ّلموا حياتهم للم�سيح .يخافون �أن
ي�سلبهم امل�سيح �شي ًئا .ماذا عندنا حتى ي�سلبنا امل�سيح؟ لقد جاء ي�سوع
لكي يعطينا حياة ويعطينا �أف�ضل .جاء لكي يغيرّ �أو�ضاعنا فيقلب امل�أمت
ويبدل الأحزان �إىل �أفراح.
�إىل عر�سّ ،
غيرّ و�ضع هذا ال�شاب من نائم �إىل جال�س :كان غاف ً
ال عن كل ما
اً
حممول ال ر�أي له ،ف�أقامه و�أعاده �إىل و�ضعه ال�صحيح.
يجري حوله،
غيرّ ي�سوع وجهة ال�سري :كان يف طريقه �إىل ظلمة القرب والآن �إىل بيته.
غيرّ هذا ال�شاب ال�صامت �إىل متك ّلم« :فجل�س امليت وابتد�أ يتكلم»
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عما عمله امل�سيح يف حياته،
(لوقا  .)15:7ال ّ
بد �أ ّنه ابتد�أ ي�شهد ّ
وي�شكر النعمة التي تفا�ضلت عليه وغيرّ ت حياته ،ويعلن ت�صميمه على
اتّباع امل�سيح.
لقد جاء ي�سوع لكي ينق�ض �أعمال �إبلي�س ،وينق�ض اخلطية و�أعمال
اخلطية ونتائج اخلطية .جاء ي�سوع لكي نّ
يتحن علينا ويلم�سنا ونحن يف
تدب احلياة فينا ،فتتغيرّ حياتنا
وتتبدل وجهة
ّ
نتانتنا ،وي�أمر بقوة �إلهية �أن ّ
�سرينا .فهل نغتنم الفر�صة؟
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