ملاذا بكى ي�سوع
على �أور�شليم و�أهلها؟
القراءة :لوقا 46 – 28:19
التاريخ1996/8/30 :
«و مَلَّا ق َ
َال َ
َاجي
يمَ .و�إِ ْذ ق َُر َب ِم ْن َب ْي ِت ف ِ
َ
هذا َتق ََّد َم َ�ص ِاع ًدا �إِ ىَل � ُ
أور َ�ش ِل َ
َو َب ْي ِت َع ْن َياِ ،ع ْن َد جْ َ
ي ِم ْن َت َ
ال ِم ِيذ ِه
ونْ � ،أر َ�س َل ا ْث َن نْ ِ
ال َب ِل ا َّل ِذي ُي ْد َعى َج َب َل ال َّز ْي ُت ِ
قَا ِئ ً
ني ت َْد ُخ َ
ال ِن َها جَت َِد ِان َج ْح�شً ا
الِ :اذ َْه َبا �إِ ىَل ا ْلق َْر َي ِة ا َّل ِتي �أ َما َم ُك َماَ ،و ِح َ
َم ْر ُب ً
ا�س ق َُّط .ف َُّح َ
ال ُه َو�أ ِت َيا ب ِِهَ .و�إِنْ َ�س�أ َل ُك َما
�س َع َل ْي ِه � َأح ٌد ِم َن ال َّن ِ
وطا مَلْ َي ْج ِل ْ
َ
اج �إِ َل ْي ِه .ف ََم َ�ضى مْالُ ْر َ�س َ
� َأح ٌد :مِلَا َذا حَ ُّت َ
ال ِن
الر َّب حُ ْم َت ٌ
ال ِن ِه؟ َفقُو َال َل ُه هك َذا� :إِنَّ َّ
�ش ق َ
َو َو َج َدا َك َما ق َ
ال ِن جْ َ
يما ُه َما َي ُّح َ
َال َل ُه َما � ْأ�ص َحا ُب ُه:
ال ْح َ
َال َل ُه َماَ .و ِف َ
ال ِن جْ َ
مِلَا َذا حَ ُّت َ
وعَ ،و َط َر َحا
ال ْح َ
اج �إِ َل ْي ِهَ .و�أت ََيا ب ِِه �إِ ىَل َي ُ�س َ
الر ُّب حُ ْم َت ٌ
�ش؟ َفقَا َالَّ :

ِث َيا َب ُه َما َع َلى جْ َ
يما ُه َو َ�سا ِئ ٌر ف ََر ُ�شوا ِث َيا َب ُه ْم يِف
ال ْح ِ�شَ ،و� ْأر َك َبا َي ُ�س َ
وعَ .و ِف َ
َّ
ور ال َّت َ
ال ِم ِيذ
ون ،ا ْب َت َد�أ ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
الط ِر ِيقَ .و مَلَّا ق َُر َب ِع ْن َد ُم ْن َح َد ِر َج َب ِل ال َّز ْي ُت ِ
يفْرحونَ وي�سبحونَ َ
اهلل ب َِ�ص ْو ٍت َع ِظ ٍيمَ ،
ات ا َّل ِتي َن َظ ُروا،
لأ ْج ِل َج ِم ِيع ا ْلق َُّو ِ
َ ُ َ ِّ ُ
َ َ ُ
الر ِّب! َ�س َ
ال�س َما ِء َو جَ ْم ٌد يِف الأَ َع يِال!
قَا ِئ ِل َ
ار ٌك مْالَ ِل ُك الآ ِتي ب ْ
نيُ :م َب َ
ال ٌم يِف َّ
ِا�س ِم َّ
ني ِم َن جْ َ
ال ِم َ
ال ْم ِع َفقَا ُلوا َل ُهَ :يا ُم َع ِّل ُم ،ا ْن َتهِ ْر َت َ
اب
َو� َّأما َب ْع ُ
�ض ا ْلف َِّر ِ
ي�س ِّي َ
يذ َك! َف� َأج َ
َال َل ُه ْم� :أق ُ
َوق َ
يما ُه َو
ُول َل ُك ْم� :إِ َّن ُه �إِنْ َ�س َك َت ه ُ�ؤ َال ِء ف حْ ِ
َال َج َ
ار ُة ت رْ ُ
َ�ص ُخ! َو ِف َ
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ْت ُب َن َظ َر �إِ ىَل مْالَ ِدي َن ِة َو َب َكى َع َل ْي َها قَا ِئ ً
ال� :إِ َّن ِك َل ْو َع ِل ْم ِت �أ ْن ِت �أ ْي ً�ضاَ ،ح َّتى
َيق رَ ِ
يِف َي ْو ِم ِك َ
هذاَ ،ما ُه َو ِل َ�س َ
لك ِن الآنَ ق َْد �أُ ْخ ِف َي َع ْن َع ْي َن ْي ِكَ .ف�إِ َّن ُه
ال ِم ِك! َو ِ

َ�س َت�أ ِتي �أ َّيا ٌم َو ُي ِح ُ
ا�صو َن ِك ِم ْن
يط ب ِِك � ْأع َدا�ؤُ ِك مِب رِْت ََ�سةٍَ ،و ُي ْح ِدقُونَ ب ِِك َو ُي َح رِ ُ
يك َح َج ًرا َع َلى َح َج ٍر،
يكَ ،و َال َي رْت ُُكونَ ِف ِ
يك ِف ِ
ُك ِّل ِج َهةٍَ ،و َي ْه ِد ُمو َن ِك َو َب ِن ِ
ين َكا ُنوا
لأَ َّن ِك مَلْ ت َْع ِر يِف َز َمانَ ا ْف ِتق ِ
َاد ِكَ .و مَلَّا َد َخ َل ا ْل َه ْي َك َل ا ْب َت َد�أ ُي ْخ ِر ُج ا َّل ِذ َ
َيبِي ُعونَ َو َي ْ�ش رَتُونَ ِف ِيه قَا ِئ ً
ال�ص َ
ال ِةَ .و�أ ْن ُت ْم
ال َل ُه ْمَ :م ْك ُت ٌ
وب� :إِنَّ َب ْي ِتي َب ْي ُت َّ
و�ص!»
ار َة ُل ُ�ص ٍ
َج َع ْل ُت ُمو ُه َم َغ َ
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بكى ي�سوع .اهلل الذي ظهر يف اجل�سد ،ي�سوع الإله العظيم الذي ال
تقف يف وجهه �أية قوة ،بكى .من �شفى املر�ضى و�أقام املوتى وع ّزى
احلزانى وكفكف الدموع ،بكى �أمام �أور�شليم ومل يقدر �أن يفعل �شي ًئا.
عجز عن فعل � ّأي �شيء ،فبكى بكاء احل�رسة واحلزن واالمل .وا�ستعاد
تلك املرثاة ال�شهرية ،التي رفعها على �أور�شليم و�أهلها« :يا �أور�شليم يا
�أور�شليم ،يا قاتلة الأنبياء وراجمة املر�سلني �إليها .كم مر ٍة �أردت ان �أجمع
�أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ،ومل تريدوا .هوذا
بيتكم ُيرتك لكم خرا ًبا» (لوقا  34:13و.)35
ملاذا بكى ي�سوع على �أور�شليم و�أهلها؟
 w 1لأجل
�رشهم الذي جعل بيت ال�صالة مغارة
ِّ
�رشهمّ .
املقد�سات ونال ال�رشائع الإلهية،
�رشهم حتى طال
ّ
ل�صو�ص .تفاقم ُّ
واحتقر و�صايا اهلل وتالعب بالرتتيبات الإلهية .هل �أ�صبح بيت اهلل مغارة
ت�أوي الل�صو�ص؟ هل �أ�صبحت ُدور العبادة مرت ًعا للأ�رشار؟ هل �أ�صبحت
ال�صالة غطاء للخطية والف�ساد؟ «�أت�رسقون وتقتلون وتزنون وحتلفون
كذ ًبا ...ثم ت�أتون وتقفون �أمامي يف هذا البيت ،الذي دعي با�سمي
عليه وتقولون قد �أُنقذنا؟ هل �صار هذا البيت الذي دعي با�سمي عليه
مغارة ل�صو�ص يف �أعينكم؟» (�إرميا  .)11- 9:7ن�صلي�« :أبانا الذي يف
ال�سموات» ،وهل هذه ال�صالة م�سموعة ،ما دمنا ن�أتي �إىل اهلل كما نحن
بخطايانا و�رشورنا؟
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«يا قاتلة الأنبياء» .وملاذا يقتلون الأنبياء؟ لأنهم ُيعلنون �إرادة اهلل
للإن�سان ،ويدعون النا�س للتوبة والرجوع �إىل اهلل ِ
املح ّب والذي يكره
اخلطية� .أراد الإن�سان �أن ُي ِبعد اهلل من حياته ،فحاول �أن يتنا�سى و�ضعه،
ّ
جرب الإحلاد كي ين�سى فكرة
وانغم�س يف �شهواته
وملذاته و�أعمالهّ .
وجود �إله يطالب ،لكنه مل يعرف الراحة ،بل عا�ش حتت تبكيت �ضمريه.
ُدمع عينه
اخلطية ال تغيظ اهلل ،وتدمي قلبه ،وجترح م�شاعره ،وت ِ
فح�سب ،لكنها كذلك جترح م�شاعر الإن�سان وت�ؤذيه ،وجتعل �رشه ينقلب
عليه .فيعي�ش يف القلق والعبودية والفراغ وعدم الإ�ستقرار واخلوف
�رش �أور�شليم و�أهلها.
من الأبدية .بكى ي�سوع لأجل ّ
 w 2لأجل جهلهم .بكى ي�سوع على �أور�شليم و�أهلها لأجل
مربر؟ يحاول الإن�سان �أن يختبئ
جهلهم ما هو خلريهم .وهل اجلهل َّ
وراء اجلهل ،لكنه عذر غري مقبول �أمام اهلل .مل تعرف �أور�شليم ما هو
�سبب
خلريها« .لو
ِ
علمت ما هو ل�سالمك» (لوقا  .)42:19وهذا اجلهل ّ
«ه َ
لك �شعبي من عدم املعرفة»
لها الويالت .يقول الكتاب املقد�سَ :
(هو�شع  .)6:4عدم معرفتهم باخلطية و�رشها وق�صا�صها ،جلب
عليهم الهالك.
الإن�سان الذي يعي�ش يف اخلطية ال يعرف ما هو خلريه .فهو يظن �أنّ
تفرحه هي خلريه .في�سكر ويعربد ويكذب وي�رسق ،وميار�س
اخلطية التي ّ
�ش ّتى �أنواع اخلطايا ،ظ ًّنا منه �أنّ هذا خلريه .لكن هل اخلطية جملبة للخري
تربرنا بالإميان
�أو ال�سالم �أو الطم�أنينة؟ يقول الكتاب املقد�س« :ف�إذ قد ّ
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لنا �سالم مع اهلل» (رومية  .)1:5ال �سالم مع اخلطية ،وال تعزية وال فرح
وال �أمان ،وال م�صاحلة مع اهلل وال �شبع وال دخول �إىل ال�سماء .ومع ذلك
يتم�سك بخطيته.
فالإن�سان ّ
يا جلهل الإن�سان و�شقاوته! ال�سالم هو يف امل�سيح  -يف الإلتجاء �إىل
امل�سيح وت�سليم احلياة له .فيقودنا يف هذه احلياة ثم يقودنا �إىل االجماد
الأبدية� .سالمنا هو يف قبول ذبيحة ال�صليب ،حمل اهلل الذي يرفع خطية
العامل .لي�س ال�سالم يف ال�شعائر الدينية ومراعاة �أحكام النامو�س ،ومظاهر
التقوى وممار�ساتها التي ال ترفع اخلطية ،بل يف قبول كفارة ي�سوع
و�صفحه وغفرانه ،حيث ميحو خطايانا �إىل الأبد .يقول لنا الرب بفمه
�صفوحا عن �آثامهم وال �أذكر خطاياهم وتعدياتهم
املبارك« :لأين �أكون
ً
يف ما بعد» (عربانيني .)12:8
والأمر الثاين الذي جهلته �أور�شليم ،هو زمان افتقادها« .مل تعريف
زمان افتقادك» (لوقا  .)44:19زمان االفتقاد هو زمان تقدمي حمبة اهلل
للجميع .يعطينا اهلل �أزمنة افتقاد علينا �أن نغتنمها .فر�ص افتقاد رمبا ال
تعود .كانت تلك �آخر مرة يزور فيها ي�سوع �أور�شليم قبل �أن يذهب
�إىل ال�صليب ،ومن ثم �إىل الأجماد ال�سماوية .وهكذا انتهى زمان االفتقاد
وخ�رست الفر�صة �إىل الأبد.
نعي�ش اليوم زمان النعمة املخ ّل�صة جلميع النا�س .النعمة التي تعر�ض
علينا اخلال�ص املجاين ،من دون �أعمال النامو�س ،بل بدم امل�سيح« .الذي
فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا ح�سب غنى نعمته» (�أف�س�س .)7:1
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نقر�أ يف الكتاب املقد�س� ،أنّ امل�سيح و ّبخ بع�ض املدن النها مل تتب.
«ويل لك يا كورزين .ويل لك يا بيت �صيدا .لأنه لو ُ�صنعت يف �صور
و�صيداء القوات امل�صنوعة فيكما ،لتابتا قدميًا جال�ستني يف امل�سوح والرماد»
(لوقا � .)13:10أي �إنّ امل�سيح كرز يف هذه املدن ،وع ّلم و�صنع عجائب
وقدم للإن�سان و�سيلة للخال�ص والرجوع �إليه.
وقوات .عبرّ عن حمبتهّ ،
ّ
ولكن كورزين وبيت �صيدا مل تعرفا زمان االفتقاد .ويخاطب كفرناحوم
أنت يا كفرناحوم املرتفعة �إىل
التي ق�ضى فيها معظم وقته بالقول« :و� ِ
َ
حبب ُت ِك
هبطني �إىل الهاوية» (لوقا ِ � .)15:10
أنت املدينة التي �أ َ
ال�سماء �س ُت َ
مت�سكت بخطاياك.
ُ
وحاولت �أن �أ�ساعدك قدر الإمكان ،لكنك ّ
لك
لذلك �ستكون لأر�ض �سدوم حالة �أكرث احتمالاً يوم الدينّ ،مما ِ
(راجع متى « ،)24:11لأنك مل تعريف زمان افتقادك».
�إنها فر�صة العمر .وقد �أعطاها الأب لالبن ال�ضال ،حتى يرجع �إىل
بيت �أبيه .وهذا االبن اغتنم الفر�صة وقال�« :أقوم و�أذهب �إىل �أبي»
نتم�سك بخطايانا؟
(لوقا  .)18:15ملاذا ال نقوم ونرجع؟ ملاذا
ّ
ونحن نعلم ماذا عملت اخلطية يف حياتنا وماذا ينتظرنا جراء اخلطية.
الفر�صة ال تزال مفتوحة �أمامنا .ملاذا ال نحذو حذو االبن ال�ضال الذي
«قام وجاء �إىل �أبيه» ،حيث ا�ستقبله يف الأح�ضان ،و�أعاده �إىل مركزه،
و�أ�شبعه وك�ساه ودعا اجلريان وعمل له وليمة وقال« :لن�أكل ونفرح
لأنّ ابني هذا كان مي ًتا فعا�ش ،وكان �ضالاً فوجد ،فابتد�أوا يفرحون»
(لوقا  23:15و .)24لقد عرف االبن زمان افتقاده.

36

ملاذا بكى ي�سوع على �أور�شليم و�أهلها؟

وكذلك �أعطى اهلل الّل�صني اللذين �صلبا معه فر�صة التوبة .فامل�سيح
قريب من اجلميع ،من الل�صو�ص واملذنبني وكل اخلطاة .واحد منهما
عرف زمان افتقاده ،فالتفت �إىل امل�سيح وقال له« :اذكرين يا رب متى
جئت يف ملكوتك» (لوقا  .)42:23و�أت�صوره يقول ما يقوله ب�أ�رسع
ما ميكن ،كيال تفوته الفر�صة .ف�أجابه امل�سيح« :اليوم تكون معي يف
الفردو�س» (لوقا  .)43:23هني ًئا لك لأنك عرفت زمان افتقادك
واغتنمت فر�صة العمر الأخرية.
 w 3لأجل رف�ضها .بكى ي�سوع على �أور�شليم لأنها رف�ضت التعامل
أردت �أن �أجمع �أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت
معه« .كم مرة � ُ
جناحيها ،ومل تريدوا» (لوقا  .)34:13دعوتكم للمجيء �إ ّ
يل ،دعوتكم
للراحة ،دعوتكم لل�سالم والتعزية ،دعوتكم للم�صاحلة وال�رشكة معي،
ومل تريدوا� .أنا �أردت �أما �أنتم فال .وك�أين بامل�سيح يقف مقابل �أور�شليم
مكتوف اليدين ،ال ي�ستطيع �أن يفعل �أي �شيء �سوى البكاء .بكى بح�رسة
ووعاظ ومعلمون،
و�أمل ،لأنه يحرتم �إرادة الإن�سان .جاءهم �أنبياء ومر�سلون ّ
وجاءهم امل�سيح وعر�ض نف�سه عليهم ،ومل يريدوا.
كم مرة �سمعت عن امل�سيح؟ كم مرة عر�ض امل�سيح نف�سه عليك؟ كم
مرة �سمعت عن التوبة والإميان؟ كم مرة ت�أ ّثرت ولكنك مل ت�أخذ �أية خطوة
�إيجابية؟ امل�سيح ال يقدر �أن يقتحم �إرادتك ويك�رسها .يقف امل�سيح قبالتك
ويبكي .يقول امل�سيح يف �سفر الر�ؤيا« :هنذا واقف على الباب و�أقرع.
�إن �سمع �أحد �صوتي وفتح الباب� ،أدخل �إليه و�أتع�شى معه وهو معي»
(ر�ؤيا  .)20:3و�إن مل ي�سمع ويفتح الباب ،فال يدخل امل�سيح عنوة.
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هل تريد �أن تقبل امل�سيح وخال�ص امل�سيح ونعمة امل�سيح؟ هل تريد
فرح الأب� .أم تريد �أن يحزن
تفرح ال�سماء؟ رجوع االبن ال�ضال ّ
�أن ّ
�رشك وعلى عنادك.
امل�سيح ويبكي؟ يبكي عليك وعلى خطاياك وعلى ّ
َ
خاط َب امل�سيح النا�س �أيام جت�سده بالقول« :وال تريدون �أن ت�أتوا �إ َّ
يل لتكون
لكم حياة» (يوحنا � .)40:5أال تقدر يا ي�سوع �أن تو ّزع احلياة وترميها
على النا�س؟ ف�أنت �أتيت لتعطي حياة .ال ،هو يو ّزع احلياة على طالبيها،
الذين يريدون .ويقول يف �سفر الر�ؤيا« :من ُي ِرد فلي�أخذ ماء حياة جما ًنا»
(ر�ؤيا  .)17:22يا جلهل الإن�سان وغبائه حني يرف�ض نعمة امل�سيح املجانية.

أخريا ،ما هي النتيجة؟ ما هي نتيجة �رشّ الإن�سان وجهله وعناده؟ يا للنتيجة
� ً
حدقون بك
املخيفة�« :ست�أتي �أيام ويحيط ِ
بك �أعدا�ؤك مبرت�سة ،و ُي ِ
ويحا�رصونك من كل جهة .ويهدمونك وبنيك فيك ،وال يرتكون فيك
حجرا على حجر» (لوقا  43:19و .)44خراب و�سحق وموت،
ً
وامل�سيح واقف عاجز عن فعل � ّأي �شيء .لي�س من يدافع �أو ُي�شفق
�أو يخ ّل�ص.
ال يقدر امل�سيح �أن ي�ساعدنا ما مل نطلب منه امل�ساعدة .جاء لكي يخ ّل�صنا
وهو يدعونا لقبول هذا اخلال�ص ،وعلينا �أن نتجاوب مع هذه الدعوة.
َ�ض �أهل �أور�شليم النعمة فجاءهم النامو�س« :يحيط بك �أعدا�ؤك
رف َ
مبرت�سة ...ويهدمونك وبنيك فيك» .يقول الكتاب املقد�س« :اهلل �أقام
يو ًما هو فيه مزمع �أن يدين امل�سكونة بالعدل» (�أعمال  .)31:17هذا هو
عدل اهلل� ،أما اليوم فيوم النعمة .يقول الكتاب املقد�س« :لأنه مل ير�سل اهلل
ابنه �إىل العامل ليدين العامل بل َلي ْخ ُل�ص به العامل» (يوحنا  .)17:3جاء لكي
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يعالج م�شكلة اخلطية .جاء لكي يحمل خطايانا يف ج�سده على ال�صليب،
وي�أخذ عنا الدينونة والغ�ضب الإلهي� ،رشط �أن نقبل هذه النعمة ،و�إال
تقت�ص من اخلطية وتدينها.
�سنحمل ق�صا�ص عدالة اهلل ،التي
ّ
يقول الوحي املقد�س للذين رف�ضوا التوبة�« :أم ت�ستهني بغنى لطفه
و�إمهاله وطول �أناته ،غري عامل �أنّ لطف اهلل �إمنا يقتادك �إىل التوبة.
غ�ضبا يف
َذخر لنف�سك
ولكنك من �أجل ق�ساوتك وقلبك غري التائب ،ت َ
ً
يوم الغ�ضب ،وا�ستعالن دينونة اهلل العادلة» (رومية  4:2و� .)5أمل ُينبئ
امل�سيح �أور�شليم بالغ�ضب الإلهي عندما قال« :يهدمونك وبنيك فيك؟»
يقول امل�ؤرخون� :إنّ ن�صف مليون ن�سمة ماتوا يف �أور�شليم �سنة 70م على
يد تيط�س القائد الروماين.
ال ن�ستخف بق�صا�ص اهللّ .
يحذرنا الكتاب املقد�س بالقول« :خميف
حيا
هو الوقوع يف يدي اهلل احلي» (عربانيني  .)31:10وما دام اهلل ًّ
فعقابك �أبدي ،وال جمال لربوز ملك �آخر يجلب لك العفو� .إ ّيانا �أن
نرف�ض النعمة ،فرنف�ض امل�سيح ونرف�ض خال�صه .يقول الكتاب املقد�س
أ�رش تظ ُّنون� ،أنه ُيح�سب م�ستحقًّا من دا�س
يف هذا ال�صدد« :فكم عقا ًبا � ّ
دن�سا ،وازدرى بروح النعمة»
ابن اهلل َ
وح ِ�س َب دم العهد الذي ق ُّد�س به ً
(عربانيني .)29:10
م�رسعا �إليه وقل
بكى ي�سوع على �أور�شليم فال تدعه يبكي عليك .تعال
ً
له :يا رب ارحمني� ،أنا خاطي� ،أنا ُمتعب� ،أنا جاهل� ،أنا مل �أغتنم الفر�صة،
جديدا ،و�ساعدين حتى �أعي�ش لك.
قلبا
ً
�ساحمني وغيرّ ين واعطني ً
39

