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القراءة :لوقا 44-39:22؛ عربانيني 7 :5
التاريخ1983/1/30 :
ال ِم ُ
ونَ ،و َت ِب َع ُه �أ ْي ً�ضا َت َ
يذ ُهَ .و مَلَّا
«و َخ َر َج َو َم َ�ضى َكا ْل َعا َد ِة �إِ ىَل َج َب ِل ال َّز ْي ُت ِ
َ
ان ق َ
َال َل ُه ْم� :صَ ُّلوا ِل َك ْي َال ت َْد ُخ ُلوا يِف جَ ْت ِر َبةٍ .وَا ْن َف�صَ َل َع ْن ُه ْم
ار ِ�إ ىَل المَْ َك ِ
�صَ َ
َن ْح َو َر ْم َي ِة َح َج ٍر َو َج َثا َع َلى ُر ْك َب َت ْي ِه َو�صَ َّلى قَا ِئ ً
الَ :يا �أ َب َتا ُه� ،إِنْ ِ�ش ْئ َت �أنْ جُتِي َز
لك ْن ِل َت ُك ْن َال �إِرَا َد ِتي َب ْل �إِرَا َدت َُكَ .و َظ َه َر َل ُه َم َ
ال ٌك ِم َن
هذ ِه ا ْلكَ� َأ�سَ .و ِ
َع ِّني ِ
ال�س َما ِء ُيق َِّو ِيهَ .و�إِ ْذ َكانَ يِف ِج َهادٍ َكانَ ُي�صَ ِّلي ِب�أ�شَ ِّد جََ
ار َع َر ُق ُه
ل َ
اجةٍَ ،و�صَ َ
َّ
�ض.
َكق ََطر ِ
َات َد ٍم َن ِاز َل ٍة َع َلى الأَ ْر ِ
ات
َ�ض َع ٍ
وع َط ِل َب ٍ
ِ�صرَُاخ �شَ ِديدٍ َو ُد ُم ٍ
ا َّل ِذي ،يِف �أ َّي ِام َج�سَ ِد ِه� ،إِ ْذ ق ََّد َم ب ٍ
ات َوت رَ ُّ
َاد ِر �أنْ ُي َخ ِّل�صَ ُه ِم َن المَْ ْو ِتَ ،و ُ�س ِم َع َل ُه ِم ْن � ْأج ِل َت ْقوَا ُه».
ِل ْلق ِ
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يذكر الكتاب املقد�س �أنّ ي�سوع بكى ثالث مرات ،ومل يذكر �أنه
لكن
�ضحك مرة واحدة .ولو كان
ً
�شخ�صا عاديًا لكان بكا�ؤه عاديًاّ ،
بكاء العظماء �أمر عظيم .عندما يبكي ي�سوع الذي جاء لكي ُيدخل
البهجة والفرح �إىل قلوب النا�س ،فال بد من �أنّ الأمر ي�ستحق �أن نتوقّف
عنده .بكى من جاء لكي يكفكف الدموع ،ويجرب ك�رس القلوب .فلماذا
بكى ي�سوع؟
 w 1بكى ي�سوع عند قرب لعازر .لأنه ر�أى ما فعلته اخلطية
بالإن�سان .هذا الإن�سان الذي خلقه ي�سوع َم ْن «كل �شيء به كان وبغريه
فرحا
مل يكن �شيء مما كان» (يوحنا  .)3:1خلقه لكي يعي�ش
ً
�سعيدا ً
ً
�شوهت هذه ال�صورة
و�ضاحكا .والآن يت�أمل ما فعلت به اخلطية ،وكيف ّ
و�أ�سقطت الإن�سان �إىل هذا املقام الدينء .ر�أى ي�سوع مرمي ومرثا والنا�س
يبكون ،فبكى� ،إذ ر�أى كيف �أنّ اخلطية �أدخلت احلزن �إىل قلوب النا�س.
فلوال اخلطية ما ُوجد املوت ،وال ُوجد الفراق وال الدموع .النا�س ي�سعون
وراء ال�رسور والفرح ،لكن الفرح يهرب والدموع تالقي الإن�سان يف
�شهرا� .إننا نعي�ش يف وادي
طريقه حيثما �سار .فهو ي�ضحك يو ًما ويبكي ً
البكاء والدموع .و�إن كنت ترى النا�س �أحيا ًنا وك�أنهم فرحون ،يقهقهون
عاليا وي�ضحكون ،يلهون ويلعبون ،و�أحيا ًنا يرق�صون طر ًبا ،فما هذه
ً
�إال رق�صات الطري املذبوح .فالقلب من الداخل حزين مثقل بالهموم.
ويقر
وعندما ي�أوي الإن�سان �إىل فرا�شه ،تنتابه كوابي�س الليل وخماوفهّ ،
يف قرارة نف�سه ب�أنّ مظاهر الفرح لي�ست �سوى متثيليات خارجية .كم
من ليلة تب ّلل فرا�شك بالدموع ويلفّك احلزن ،وت�شعر ب�أنك تو ّد فع ً
ال لو
حت�صل على ال�سعادة احلقيقية ،وال جتدها.
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حق لي�سوع البكاء �إزاء ما فعلته اخلطية بالإن�سان .فهو رغم املال الكثري
َّ
وال�صحة املمتازة ،وو�سائل العي�ش املتنوعة و�إمكانية اللهو واملرح ،يعي�ش
حالة من الفراغ الداخلي الرهيب .لأنّ كل هذه ال متلأ فراغ القلب� ،أو
حمطمة وعائالت ّ
تبل�سم اجلراح �أو متنع الأحزان .كم من قلوب ّ
مفككة
وجمتمعات بائ�سة يف هذه الأيام.
�سيد املوقف،
بكى ي�سوع عند قرب لعازر� ،إذ ر�أى كيف �أنّ املوت هو ّ
فيما ق�صد ي�سوع �أن يكون للإن�سان حياة �أبدية .فمهما ّ
تعظم الإن�سان
ّ
يتحكم به .هل هذه هي احلياة التي يرك�ض وراءها
وتكبرّ وجتبرّ فاملوت
الإن�سان ويتعب ويجاهد ويت�ألمّ  ،ونهايتها قرب مظلم .حياة تق�صفها يد
�صغريا ،ت�أخذ الوالد املعيل وترتك �أيتا ًما
كبريا �أو
ً
املوت الباردة ،فال توفّر ً
و�أرامل .متتد �إىل الولد ال�صغري �ضحكة البيت ،فترتك وراءها � ًّأما مفجوعة.
هذا ما فعلته اخلطية :يا �آدم «يوم ت�أكل منها موتًا متوت» (تكوين ،)17:2
ت�ستخف بالو�صايا الإلهية موتًا متوت .و�أكل �آدم
يوم تع�صى يا �آدم ،يوم
ّ
و�أخط أ� و�سقط ومات .وهكذا ،كما يقول الكتاب املقد�س« :ك�أمنا ب�إن�سان
واحد دخلت اخلطية �إىل العامل وباخلطية املوت ،وهكذا اجتاز املوت �إىل
جميع النا�س� ،إذ �أخط أ� اجلميع» (رومية .)12:5
وما دامت هذه احلياة جمبولة باملوت ،وما دام املوت ي�ضفي بظالله
على كل ما يف هذه احلياة ،فهي بعيدة عن الفرح وال�سالم .ومهما حاول
يق�ض هذا الفكر م�ضجعه ،تبقى
الإن�سان �أن ُيبعد عنه �شبح املوت كي ال ّ
«و�ضع للنا�س �أن ميوتوا مرة ،ثم
احلقيقة كما ع ّلمهاالكتاب املقد�سُ :
بعد ذلك الدينونة» (عربانيني .)27:9
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بكى ي�سوع لأنه ر�أى احلزن بدل ال�رسور ،والبكاء بدل ال�ضحك،
واملوت �سيد املوقف .لأجل ذلك قال« :و�أما �أنا فقد �أتيت لتكون لهم
حياة ،وليكون لهم �أف�ضل» (يوحنا  .)10:10ال ن�ستطيع �أن نتخ ّل�ص من
املوت اجل�سدي ،لكن ب�إمكاننا �أن نتخ ّل�ص من املوت الروحي ،املوت
الأبدي يف اجلحيم .جاء ي�سوع لكي يعطينا احلياة الأبدية .نقبل ي�سوع
رب احلياة فنح�صل على احلياة الأبدية.
 w 2بكى ي�سوع �أمام �أور�شليم .بكى عندما ر�أى ما �ستفعله
اخلطية .اقرتب من �أور�شليم املدينة العظيمة ونظر �إليها وبكى .ملاذا تبكي
يا ي�سوع واملدينة يف عيدها الكبري ،يف هرجها ومرجها� .أفراح ورق�ص
و�رشب و�أ�صحاب واحتفاالت ،ومنا�سبات اجتماعية جتمع الأحباء
والرفاق جماعات جماعات ،يلهون ويفرحون؟ لأنّ ي�سوع ّ
يتطلع �إىل
خدع باملظاهر .نظر �إىل امل�ستقبل ،فر�أى ما �ستفعله
ما هو �أبعد ،فهو ال ُي َ
متر من دون عقاب .يقول الكتاب املقد�س:
اخلطية ،لأنّ اخلطية ال ّ
قلبك يف �أيام �شبابك ،وا�سلك
«افرح �أيها ال�شاب يف حداثتك ،و َلي�سرُ َّك ُ
يف طرق قلبك ومبر�أى عينيك ،واعلم �أنه على هذه الأمور كلها ي�أتي بك
اهلل �إىل الدينونة» (جامعة  .)9:11بكى ي�سوع ،لأنه ر�أى غ�ضب اهلل
الذي �سين�سكب على هذه املدينة« :ف�إنه �ست�أتي �أيام ،ويحيط بك �أعدا�ؤك
مبرت�سة ،و ُي ْح ِدقون بك ويحا�رصونك من كل جهة .ويهدمونك وبنيك
حجرا على حجر ،لأنك مل تعريف زمان افتقادك»
فيك ،وال يرتكون فيك
ً
(لوقا  43:19و.)44
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ي�سوع يبكي ،ونحن ال ن�شعر ب�شيء .ن�شعر ب�أنّ كل �شيء على ما يرام.
ال ن�شعر بحاجتنا �إىل التوبة والإميان .ال ن�شعر بحاجتنا �إىل الرب و�إىل
معرفة م�شيئته يف حياتنا.
بكى ي�سوع على �أور�شليم لأنها مل تعرف ما هو خلريها و�سالمها:
أي�ضا حتى يف يومك هذا ما هو ل�سالمك» (لوقا
«لو علمت �أنت � ً
 .)42:19يبكي ي�سوع يف هذه الأيام على جمتمعاتنا ،وعلى �أفراحنا
ال ّآنية التي تخفي وراءها امل�آ�سي والآالم .على هرجنا ومرجنا يف �ساحات
ي�ضجون وي�ضحكون ،غري
اخلطية وال�رشور .يلعب النا�س لعبة النار وهم ّ
�آبهني للعواقب .يظ ّنون �أنهم يف طريق اخلري وال�سالم وال يعلمون �أنّ
الكتاب املقد�س يقول« :لي�س �سالم قال �إلهي للأ�رشار» (�إ�شعياء .)21:57
ال �سالم مع اخلطية ،لأن اخلطية ت ِ
ُغ�ضب اهلل .كلمة اهلل وا�ضحة و�رصيحة
عدوا هلل»
حمبا للعامل فقد �صار ً
يف هذا املجال فتقول« :فمن �أراد �أن يكون ًّ
(يعقوب  .)4:4لذلك ّ
«قبلوا الإبن لئال
يحذرنا الكتاب املقد�س بالقولّ :
يغ�ضب ...لأنه عن قليل ي ّتقد غ�ضبه» (مزمور � .)12:2أي ّقبلوا االبن
قبلة امل�صاحلة� .أ�رسع وت�صالح مع اهلل قبل �أن ي�سكب غ�ضبه.
بكى ي�سوع على �أور�شليم لأنها مل تعرف زمان افتقادها« .يا �أور�شليم
يا �أور�شليم ،يا قاتلة الأنبياء وراجمة املر�سلني اليها ،كم مرة �أردت �أن
�أجمع �أوالدك كما جتمع الدجاجة فراخها حتت جناحيها ،ومل تريدوا.
قدم لها ي�سوع
هوذا بيتكم ُيرتك لكم خرا ًبا» (لوقا  34:13وّ .)35
أحبها وبذل نف�سه لأجلها� .أراد
�إمكانية التوبة والرجوع وقبول اخلال�صّ � .
�أن ي�ساعدها ويجمع �أوالدها حتت كنف رحمته ونعمته الإلهية ،ولكنها
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رف�ضت .فهل ن�شكر الرب لأننا ما زلنا يف زمن االفتقاد والرحمة؟ وهل
ن�رسع �إليه ونحتمي يف ظالل النعمة؟
3

w

بكى ي�سوع يف جث�سيماين .بكى ي�سوع لكي يخ ّل�ص

الإن�سان ّمما فعلته اخلطية و ّمما �ستفعله .بكى و�صارع وجاهد ،وكان َع َرقُه
يت�ساقط على الأر�ض كقطرات دم ،من �أجلي ومن �أجلك .كان يرى ك�أ�س
املرارة والأمل التي ُو ِ�ض َعت فيها خطايا جميع الب�رش ،وكان عليه �أن ي�رشبها
ويتحمل ق�صا�ص خطايانا يف ج�سده على ال�صليب .البار
حتى �آخر نقطة،
ّ
خطية لأجلنا ،وحمل خطايانا».
القدو�س الذي مل يفعل خطية�« ،صار
ّ
«كلنا كغنم �ضللنا ملنا كل واحد �إىل طريقه والرب و�ضع عليه �إثم
جميعنا» (�إ�شعياء  .)60:53وجب عليه �أن يحمل ق�صا�ص �أبديتنا كلها
يف عذاب مك ّثف ،عرب ال�ساعات القليلة التي ق�ضاها على ال�صليب .ر�أى
�أنّ الآب حجب وجهه عنه لأنه ال يطيق منظر اخلطية .ك�أ�س ُم ّرة طلب
بجهاد وجلاجة لو تعرب عنه� .آالم نف�سية رهيبة �أثقلت نف�سه� ،إذ �سيحمل
وهوان ال�صليب ،وحقارة ال�صليب ،و�آالم ال�صليب ،وهو
عار ال�صليبَ ،
النف�سية حتى
املمجد� .شعر �أنه ان�سحق �أمام كل هذه الآالم
الإله العظيم
ّ
ّ
وت�رضع «للقادر �أن يخ ّل�صه من املوت»
�شديدا وبكى
املوت ،ف�رصخ
ً
ّ
(عربانيني  .)7:5حاول �أن ُيبعد عنه ك�أ�س اللعنة ،فهو املبارك الذي
يبارك� ،سيكون لعنة عندما ُيع ّلق على ال�صليب .لأنه مكتوب يف الكتاب
املقد�س« :ملعون كل من ع ّلق على خ�شبة» (غالطية  .)13:3كانت
الفكرة �صعبة واملنظر م�ؤملًا ،فبكى ي�سوع لكي ال تبكي يف اجلحيم �إىل
أفراحا
�أبد الآبدين .بكى ي�سوع لأنه يريد �أن مي�سح دموعك ويعطيك � ً
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أي�ضا فتفرح قلوبكم وال ينزع �أحد فرحكم منكم»
�أبدية�« .س�أراكم � ً
(يوحنا .)22:16
ملاذا نبكي وي�سوع بكى عنا؟ ملاذا نبقى يف اخلطية وي�سوع دفع ثمن
�آالم اخلطية يف ج�سده على اخل�شبة؟ اليوم هو زمن االفتقاد الإلهي،
فهل نعرف ما هو ل�سالمنا ون�رسع �إىل الرب ونطلب الرحمة واخلال�ص
واحلياة الأبدية؟
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