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 حزن التالميذ يتحوَّل إىل فرح
33-16:16يوحنا   

 
 بفرح كبري. فيه سؤال للمناقشة: شارك بوقت يف حياتك حني شعرت

 
ا الليلة األخرية قبل صلب املسيح. وكان التالميذ قد صرفوا جزًءا من األمسية حول طاولة يتمتَّعون  إ�َّ

وكان يهوذا قد ترك املكان قبلهم ليأيت ابجلنود هم. ابلعشاء األخري مع يسوع قبل أن يسلِّم نفسه من أجل خطا�
. ويبدو من النص الذي حنن بصدد دراسته أنَّه بينما كان يسوع للقبض على يسوع وحرَّاس رئيس الكهنة والسنهدرمي

يف بستان جثسيماين. وما نقرأه يف  هؤالء اجلنود يوقدون مصابيحهم يشارك كلماته األخرية مع تالميذه، كان
لألحد عشر تلميذ  اليت قاهلا يسوع حني اخلامس عشر والسادس عشر من إجنيل يوحنا هي التعليمات األخريةاألصحا

م كانوا قد تركوا العليَّة  ثسيماين الواقعبينما كانوا سائرين إىل بستان ج على جبل الزيتون شرق اهليكل. ويبدو واضًحا أ�َّ
م إنصرفوا بعد الكالم املذكور يف األصحاح الرابع ألن يوحنا يذكر بعد أكثر من مخسة وثالثني سنة  من احلادثة أ�َّ

 ).  31:14عشر (يوحنا 
ا (يوحنا         ). وأراد يسوع تعزيتهم وتقوية 7-5:16وعندما أخرب يسوع التالميذ أنَّه سيفارقهم حزنوا وأتلَّموا جدًّ

م سريوه من جدي  د بعد قليل.                       إميا�م فأخربهم عن جميء الروح القدس وكيف أ�َّ
 

 ».ْعَد َقِليل َال تـُْبِصُروَنِين، مثَُّ بـَْعَد قَِليل َأْيًضا تـََرْوَنِين، َألّينِ َذاِهٌب ِإَىل اآلبِ "ب 
ْبِصُروَنِين، مثَُّ بـَْعَد َقِليل َما ُهَو هَذا الَِّذي يـَُقولُُه لََنا: بـَْعَد َقِليل َال تُـ «فـََقاَل قـَْوٌم ِمْن َتَالِميِذِه، بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض: 

 ». َأْيًضا تـََرْوَنِين، َوَألّينِ َذاِهٌب ِإَىل اآلِب؟
 ». َما ُهَو هَذا اْلَقِليُل الَِّذي يـَُقوُل َعْنُه؟ َلْسَنا نـَْعَلُم ِمبَاَذا يـََتَكلَُّم!«فـََقاُلوا: 
ُْم َكانُوا يُرِيُدوَن َأْن َيْسأَُلوهُ   َنُكْم، َألّينِ قـُْلُت: بـَْعَد «، فـََقاَل َهلُْم: فـََعِلَم َيُسوُع َأ�َّ َأَعْن هَذا تـََتَساَءُلوَن ِفيَما بـَيـْ

 قَِليل الَ تـُْبِصُروَنِين، مثَُّ بـَْعَد َقِليل َأْيًضا تـََرْوَنِين 
ْم َسَتْحَزنُوَن، َولِكنَّ ُحْزَنُكْم يـََتَحوَُّل ِإَىل َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم َستَـْبُكوَن َوتـَُنوُحوَن َواْلَعاَملُ يـَْفَرُح. َأنـْتُ  

 فـََرٍح. 
َة ِلَسَبِب اَْلَمْرَأُة َوِهَي تَِلُد َحتَْزُن َألنَّ َساَعتَـَها َقْد َجاَءْت، َولِكْن َمَىت َوَلَدِت الطِّْفَل َال تـَُعوُد َتْذُكُر الشِّ   دَّ

. اْلَفَرِح، ألَنَُّه َقْد ُوِلَد ِإْنَساٌن ِيف الْ   َعاملَِ
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 َحُكْم ِمْنُكْم فَأَنـُْتْم َكذِلَك، ِعْندَُكُم اآلَن ُحْزٌن. َولِكينِّ َسَأرَاُكْم َأْيًضا فـَتَـْفَرُح قـُُلوبُُكْم، َوالَ يـَْنزُِع َأَحٌد فـَرَ  
ًئا. َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما   ي يـُْعِطيُكْم.  َوِيف ذِلَك اْليَـْوِم الَ َتْسأَُلوَنِين َشيـْ ُتْم ِمَن اآلِب اِبمسِْ  طََلبـْ
ي. ُاْطلُُبوا أتَُْخُذوا، لَِيُكوَن فـََرُحُكْم َكاِمًال.  ًئا اِبمسِْ  ِإَىل اآلَن َملْ َتْطلُُبوا َشيـْ
 ْل ُأْخِربُُكْم َعِن اآلِب َعالَنَِيًة. َقْد َكلَّْمُتُكْم هِبَذا أبَِْمثَال، َولِكْن أتَِْيت َساَعٌة ِحَني َال ُأَكلُِّمُكْم َأْيًضا أبَِْمثَال، بَ « 
ي. َوَلْسُت َأُقوُل َلُكْم ِإّينِ َأَ� َأْسَأُل اآلَب ِمْن َأْجِلُكْم،    ِيف ذِلَك اْليَـْوِم َتْطُلُبوَن اِبمسِْ
ُتْم َأّينِ ِمْن ِعْنِد   ُتُموِين، َوآَمنـْ  ِهللا َخَرْجُت. َألنَّ اآلَب نـَْفَسُه حيُِبُُّكْم، ألَنَُّكْم َقْد َأْحبَـبـْ
ُرُك اْلَعاَملَ َوَأْذَهُب ِإَىل اآلبِ   ، َوَأْيًضا َأتـْ  ».َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب، َوَقْد َأتـَْيُت ِإَىل اْلَعاملَِ
 ُهَوَذا اآلَن تـََتَكلَُّم َعالَنَِيًة َوَلْسَت تـَُقوُل َمَثالً َواِحًدا. «قَاَل َلُه َتَالِميُذُه: 
 ». َك َعاِملٌ ِبُكلِّ َشْيٍء، َوَلْسَت َحتَْتاُج َأْن َيْسأََلَك َأَحٌد. ِهلَذا نـُْؤِمُن َأنََّك ِمَن ِهللا َخَرْجتَ َاآلَن نـَْعَلُم َأنَّ  
 َأآلَن تـُْؤِمُنوَن؟ «َأَجاهَبُْم َيُسوُع: 
ِتِه، َوَتْرتُُكوَنِين َوْحِدي. َوَأَ� َلْسُت ُهَوَذا أتَِْيت َساَعٌة، َوَقْد َأَتِت اآلَن، تـَتَـَفرَُّقوَن ِفيَها ُكلُّ َواِحٍد ِإَىل َخاصَّ  

 َوْحِدي َألنَّ اآلَب َمِعي. 
" ».َلْبُت اْلَعاملََ َقْد َكلَّْمُتُكْم هِبَذا لَِيُكوَن َلُكْم ِيفَّ َسَالٌم. ِيف اْلَعاملَِ َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثُِقوا: َأَ� َقْد غَ  

 )33-16:16(يوحنا 
 
 

 )22-12ين (األعداد بعد قليل ترون
 ). لكن 33:6كان يسوع قد أخرب تالميذه أنَّ هدفه كان أن يقدَّم نفسه كفدية من أجل خطا� العامل (يوحنا      

رؤيته من جديد كانت فكرة جديدة ابلنسبة هلم. وهم علموا أنَّ أخنوخ وإيليَّا ُأِخذا إىل السماء دون أن يروا املوت،  
ع للعازر من املوت، لكن كان لعازر سيموت يوًما ما. ويسهل علينا إستيعاب ما كذلك شهدوا على إقامة يسو 

 حدث تلك الليلة، لكن ابلنسبة للتالميذ كان صعًبا عليهم تصديق أن يقوم أحدهم من األموات. 
      

 الربيطانيَّة: Manchester Evening Timesإليكم قصَّة حقيقيَّة ذُكرت يف جملَّة 
ت على كتف السائق بلطف يف إحدى سيارات األجرة يف مدينة "سالفورد"، فمدَّ يده وربَّ كان رجل راكًبا  

أن يصطدم حبافلة كانت متّر من هناك، مث  ا وفقد السيطرة على سيارته وكادصرخ السائق مذعورً ليطرح عليه سؤاًال. 
ن إلتفت السائق اهللع إىل الرجل أوقف السيارة بصعوبة أمام واجهة زجاجيَّة. وساد صمت رهيب يف السيارة، إىل أ
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وسأله:"هل أنت خبري؟ أ� آسف، لكنَّك أخفتين." إعتذر الرجل منه وقال له:"مل أعرف أنَّ تربيتة لطيفة على الكتف 
، فهذا يومي األوَّل كسائق اتكسي. أن أعتذر منك جيب أ� بل ابه السائق:"فأج "ممكن أن جتفل اآلخر هلذه الدرجة.

 ة لدفن املوتى خلمس وعشرين سنة!"وكنت أقود سيار 
عابه. وهذا ما شعر به يعودة أحد املوتى إىل احلياة أمر يفوق إستكانت فكرة لسائق سيارة دفن املوتى،   ابلنسبة 

 إحتاروا بسبب كالمه. التالميذ أيًضا. واألمر ابلفعل يدعو للخوف. وال بدَّ أنَّ التالميذ 
 

 اليت ملة حتملاجلكلمة أو الابلتورية أي ) 22-16ه اليوم (األعداد النص الذي حنن بصدد دراستميكن وصف 
خر روحيًّا. فمثًال، كتب بولس إىل ص اليت حتمل معىن حرفيًّا ومعىن آوجند يف الكتاب املقدَّس عدًدا من النصو معنيني. 

 اَبُه َوُأمَُّه َويـَْلَتِصُق اِبْمَرَأتِِه، َوَيُكونُ ِمْن َأْجِل هَذا َيْرتُُك الرَُّجُل أَ «الكنيسة يف أفسس عن الزواج على مستويني فقال:
رُّ َعِظيٌم، َولِكنَِّين َأَ� َأُقوُل ِمْن َحنِْو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسِة.».االثـَْناِن َجَسًدا َواِحًدا . )32-31:5(أفسس  هَذا السِّ

فمن �حية يتكلَّم النيب . 18-12:28حزقيال  ونرى مثًال مشاهبًا يف النبوَّة اليت قدَّمها حزقيال إىل ملك صور يف سفر
 مع ملك أرضي، لكن من �حية أخرى يبدو واضًحا أنَّ الرّب يتكلَّم إىل شخص إبليس. 

م سرياهم من جديد. لكن املعىن اآلخر هو أنَّه  يف هذايستخدم يسوع و   النص التورية فيقول هلم إنَّه بعد ثالثة أ�َّ
د مرَّة اثنية، و� له من يوم سعيد! وخيرب� بطرس يف رسالته الثانية أنَّ يوم الرّب كألف سنة سريى كّل املؤمنني عندما يعو 

ُحيِْييَنا بـَْعَد يـَْوَمْنيِ. ِيف اْليَـْوِم الثَّاِلِث يُِقيُمَنا فـََنْحَيا )، ونقرأ كذلك يف نبوَّة هوشع التايل: "8:3بطرس 2(
 نبتهج مبجيئه.  سوف نراه من جديد وس. )2:6(هوشع ."َأَماَمهُ 
 

 )20:6ملاذا يفرح العامل مبوت املسيح؟ (يوحنا 
 

ُ يـَْفَرحُ ِإنَُّكْم َستَـْبُكوَن َوتَـ إنَّ العامل الذي يتكلَّم عنه يسوع حني قال:" هو نظام هذا العامل املعادي " ُنوُحوَن َواْلَعاَمل
إن كنَّا ككنيسة نسمح له بذلك من خالل  فروح هذا العامل يعمل على إخفاء إسم هللا من كّل نواحي اجملتمع،هلل. 

ا أقام الشياطنيعدم حترّكنا. وإّينِ أعتقد أنَّه علت فرح  حفلة عندما أسلم الرّب يسوع روحه على ة اإلبتهاج ورمبَّ
الصليب. لقد إبتهجت األرواح غري املرئيَّة اليت تسيطر على هذا العامل وحتكمه عندما ُعذِّب يسوع بوحشية أمامهم. 

م إغتاظوا عندما جتلَّت خطَّة هللا أمامهم: قال ، لكن زال فرحهم وإبتهاجهم عندما نزل الرّب إىل اهلاوية. ال بّد أ�َّ
ٍم َوَثَالَث لََيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن ِيف " يسوع:  قـَْلب اَألْرضِ ألَنَُّه َكَما َكاَن يُوَ�ُن ِيف َبْطِن اْحلُوِت َثالَثََة َأ�َّ

ٍم َوَثَالَث لََيال.ثَ   )40:12" (مىت الَثََة َأ�َّ
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حصل عندما كان يسوع يف اهلاوية، لكينِّ كنت أحّب أن أرى وجوه الشيطان ومالئكته  عن ما ال نعرف الكثري
ا ميكننا أن نرى إعادة للمشهد عندما 18:1بينما إنتشل يسوع مفاتيح املوت واهلاوية من يد العدو إبليس (رؤ�  ). رمبَّ
 نصل إىل السماء! فاحلال سيتغريَّ ابلكامل عند عودة ربِّنا وخملِّصنا. 

م غمر التالميذ فرح عظيم عندما قام يسوع من املوت. وهكذا سيتبدَّل األمل واحلزن ال ذين خنتربمها لَّ وبعد ثالثة أ�َّ
. )21:16ر مبخاض احلبلى (يوحنا يسوع األميف هذا العامل إىل فرح كامل عندما �يت ربنا وخملِّصنا اثنية. ويشبِّه 

ابلفرح لرؤية خملِّصنا، وعندما تتغريَّ أجساد� الفانية إىل أجساٍد ال  حلزن بسبب هذا العامل عندما منتلىءوسننسى األمل وا
 وإن كنت إبًنا له فستحصل على شكل مجيل يف ذلك اليوم!). 53-51:15كورنثوس1تفىن (

 
 )24-23يوم الصالة اجلديد (األعداد 

إنَّ ذلك اليوم اجلديد اململوء نعمة سيقدِّم هلم وصوًال إىل اآلب ابلصالة.  23يقول هلم يسوع يف العدد 
م 1:11بينما كان يسوع على األرض لثالث سنني ونصف، كانوا يصّلون كما كان يفعل هو (لوقا ف ). ويظهر أ�َّ

ا كانوا قد طلبوا منهلقدأتثري إىل أن حّل الروح ا من دونشعروا أنَّ صلواهتم كانت  أن يعلِّمهم صلوات خاصَّة  س.ورمبَّ
م ليس نَّ كل التالميذ مضطَّرين ألن يطلبوا شيًئا، أل واحلاالت ختّص األسرة مثًال. لكن، اآلن يقول يسوع هلم إ�َّ

ًئا. َاْحلَقَّ اْحلَقَّ َأُقوُل َوِيف ذِلَك اْليَـْوِم َال َتْسأَُلوَنِين شَ "فقال هلم:  إىل اآلب من خالل الصالة. سيكون هلم وصول يـْ
ي يـُْعِطيُكْم. ُتْم ِمَن اآلِب اِبمسِْ  ). 23:16" (يوحنا َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما طََلبـْ

 
 ماذا يعين أن نصلِّي إبسم يسوع؟

 
كان قد تكلَّم فيه عن يوم الصالة ربعة أمكنة يف حديث يسوع الوداعي  املكان األخري من أ اآلية هي هذه إنَّ 

ومن الواضح أنَّه مل يقصد يوًما ). 26-23:16، 16، 7:15، 14-13:14يد يف عصر الكنيسة (يوحنا اجلد
مجيلة عن الصالة. ففي اللحظة اليت مات  اابملعىن احلريف. ولقد أعطى التالميذ األحدى عشر وأعطا� حنن أيًضا وعودً 

). 51:27نما كان الكهنة يكهنون (مىت حجاب اهليكل من األعلى إىل حتت بي فيها يسوع على الصليب، إنشقَّ 
وهو إشارة إىل إنفصال هللا القدوس عن البشرية اآلمثة. لكن عندما مات  وكان هذا احلجاب قد فصل اإلنسان عن هللا

يسوع على الصليب أظهر هللا لشعبه طريًقا جديًدا بينه وبني اإلنسان من خالل الثمن الذي دفعه يسوع مقابل 
 وميكننا. )21:5كورنثوس 2" (َجَعَل الَِّذي ملَْ يـَْعِرْف َخِطيًَّة، َخِطيًَّة َألْجِلَنا، لَِنِصَري َحنُْن ِبرَّ ِهللا ِفيِه. ألَنَّهُ "خطا��.

اآلن أن �يت إىل حمضر هللا بضمري صاحل بسبب ما عمله املسيح من أجلنا. والشرط الوحيد الذي علينا اإللتزام به هو 
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إبمسه هي  والصالة "ِإْن ثـَبَـتُّْم ِيفَّ َوثـََبَت َكَالِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما تُرِيُدوَن فـََيُكوُن َلُكْم."7:15ما قاله يسوع يف يوحنا 
ر الكتاب وقد كتب مفأن نصلِّي حبسب مشيئته. وكل ما نطلبه حبسب مشيئة هللا (إبسم يسوع)، يُعطى لنا.  سِّ

 يسوع: التايل عن الصالة إبسم "املقدس "كولني ج. كروز
ي مبا يتالئم مع شخصيَّته (وكانت األمساء يف زمن كتابة الكتاب املقدَّس صالة إبمسه ممكن أن تعين أن نصلِّ "ال

تعكس شخصيَّاهتم). لكن، تفسري مباشر أبسط لفكرة الصالة إبسم يسوع تعين "من أجل يسوع" أي ابلتوازي مع 
 .1 رغباته وأهدافه لتقدمي اجملد لآلب."

ة للفكر اليهودي وللكثريين يف احلاضر فإنَّ هللا ُيصَّور على أنَّه غاضب بسبب خطيَّة اإلنسان. لكنَّ يسوع وابلنسب   
لقد أتى يسوع ليفتح الطريق ). 9:14." (يوحنا اَلَِّذي رَآِين فـََقْد رََأى اآلبَ " أتى لُيظهر قلب هللا للبشريَّة فقال:

لنا حرية التقّدم إليه ابلصالة بسبب العمل التام الذي قدَّمه يسوع على يتمتَّع بعالقة مع اآلب، وليكون للإلنسان 
  الصليب. فنتكّلم معه بسلطان ألنَّنا واقفون أمامه ابملسيح.  

وكان النيب إشعياء قد تكلَّم يف املاضي عن اليوم أو زمن الصالة اجلديد لشعب الرّب. فقال إنَّه سيأيت وقت حني 
، َوُذرِّيـَّتـُُهْم َمَعُهْم. َوَيُكوُن َأّينِ "ل أن تُرفع إليه: سيستجيب هللا الصلوات قب ُْم َنْسُل ُمَبارَِكي الرَّبِّ َلَما َيْدُعوَن َأل�َّ قـَبـْ

 )24-23:65، َوِفيَما ُهْم يـََتَكلَُّموَن بـَْعُد َأَ� َأْمسَُع." (إشعياء َأَ� ُأِجيبُ 
  

إستجابة  برأيك يعيق الصالة قبل أن تُرفع أمامه؟ ما الذي ماذا يعين النيب بقوله إنَّ هللا سيستجيب
 الصلوات؟

 
 :لعدَّة سنوات إليك قصَّة كتبها طبيب عمل يف إفريقيا

ا فارقت احلياة       "يف إحدى الليايل عملت جاهًدا ملساعدة إمرأة تلد. لكن ابلرغم من كل حماوالتنا إلنقاذها إالَّ أ�َّ
ا قبل أوانه وإبنة عمرها سنتني مل تتوقَّف عن البكاء. وواجهنا صعوبة يف بقاء الطفل على قيد اتركة وراءها طفًال مولودً 

احلياة إذ مل يكن لدينا حاضنة (ومل يكن لدينا كهرابء لتشغيل حاضنة). ومل يكن لدينا أيَّة معدَّات خاصَّة إلطعام 
 الطفل.  

وأحضرت إحدى القابالت التلميذات علبة أنَّ الليايل كانت ابردة.  وابلرغم من أنَّنا كنَّا نعيش على خط اإلستواء، إالَّ 
فرجعت إيلَّ قنينة ابملاء الساخن.  وتوجَّت إىل ملىءوأشعلت أخرى النار حتتوي على صوف وقطن للّف الطفل. 

نفجرت بينما كانت القنينة املصنوعة من املطاط (واملطاطا يتلف بسرعة يف املناخ اإلستوائي) إ قائلة إنَّ  مستاءة سريًعا

                                                        
1 John, by Colin G. Kruse. The Tyndale New Testament Commentaries, published by Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Page 
303. 
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وكما نقول عادة ال جدوى يف البكاء على احلليب املهراق.   متلؤها. مث أضافت:"وهذه هي القنينة األخرية لدينا."
كذلك كان ال جدوى من البكاء على قنينة مطاطية إنفجرت. لكن مل تكن لدينا أيَّة وسيلة للحصول على قنينة 

، وإستلقي يف املنطقة. أجبتها:"حسًنا، ضعي الطفل يف أقرب نقطة من النار متوفرَّة جديدة إذ مل تكن أيَّة صيدليات
   فًئا."اقربه كي متنعي عنه اهلواء من اجلهة املقابلة. مسؤوليتك هي إبقاء الطفل د

وطلبت منهم الصالة من أجل ذلك وعند الظهر ذهبت كعاديت للصالة مع األوالد املوجودين يف امليتم اجملاور.   
مثّ شرحت هلم عن ضرورة إبقاء الطفل دافًئا، وأخربهتم عن حادثة القنينة، وكيف أنَّ إلضافة إىل أمور أخرى. الطفل اب

عن أخته ذات السنتني اليت كانت تبكي بسبب موت والدهتا.  مالطفل ممكن أن ميوت إذا تعرَّض للربد. وأخربهت
عشر سنوات ابلدقَّة اليت يتمتَّع هبا األوالد األفارقة وخالل فرتة الصالة، صلَّت إحدى الفتيات البالغة من العمر 

كنت سرتسلها غًدا إذ يكون الطفل قد   للماء الساخن اليوم. ولن ينفع إذا قائلة:"� رب، أرجوك أن ترسل لنا قنينة
 وكنت أشهق يف داخلي لشجاعة تلك الفتاة حني أضافت قائلة: "وهالَّ  مات. فأرجوك أن ترسلها عصر هذا اليوم."

وكما حيصل عادة ابلنسبة للصلوات اليت يقدِّمها مع القنينة كي تعلم أنَّك حتبَّها ابلفعل؟"  ةترسل لعبة صغرية للطفل
وكنت ابحلقيقة ال أثق أنَّ مبقدور هللا فعل القول:"آمني".  أستطيع األطفال فقد تفاجأت ومل أعلم إن كنت ابلفعل

كل شيء، فالكتاب املقدَّس خيرب ذلك. لكن هناك حدود لألمور، أليس    صحيح أّينِ أعلم أنَّه يستطيع عليهذلك. 
 والطريقة الوحيدة اليت ميكن هلل أن يستجيب هبا صاليت هي أبن يرسل طرًدا بريد�ًّ من بالدي. كذلك؟ 

. ويف حال أرسل أحدهم طرًدا فلماذا  قد  وكنت قد مكثت أربع سنني يف إفريقيا، ومل أتلَق يوًما طرًدا بريد�ًّ
بعد ظهر ذلك النهار، وبينما كنت أعّلم يف صف قنينة للماء الساخن ، فأ� أعيش على خط اإلستواء؟  فيه يضع

التمريض، وصلتين رسالة أبنَّ هناك سيارة إبنتظاري عند الباب اخلارجي ملنزيل. لكن، عندما وصلت إىل البيت، كانت 
د يزن ما يقارب اخلمسة عشر كيلوغراًما. فشعرت ابلدموع السيارة قد غادرت، لكن كان موضوًعا على الشرفة طر 

شاركوين الصالة. ففتحنا  كانوا قد  يتم الذينطرد لوحدي فأرسلت وراء أوالد املترتقرق من عيين، ومل أستطع فتح ال
. وكان احلماس يرتفع بني اجملموعة بينما ما يقارب األربعني عني حتدِّق ابلعل بة الكبرية. وبدأت العلبة مًعا إبنتباه وأتنٍّ

إبخراج كنزات ملوَّنة. وكانت العيون تلمع بينما كنت أقدِّمها هلم. مث وجدت بعض األربطة املخصَّصة ملرضى الربص، 
وبدأ األوالد ابلشعور ابلضجر. مث أخرجت علبة من الزبيب والفواكه اجملففة، فافتكرت أنَّ هذه جيدة لصنع بعض 

. نعم، وأخريًا، بينما كنت أُدخل يدي يف العلبة شعرت بشيء ما، فشهقت وسحبته املخبوزات خالل �اية األسبوع.
، حىت إينَّ مل أكن أؤمن أنَّ إبستطاعته من هللا أن يرسلها مل أطلبلقد كانت قنينة للماء الساخن. وبدأت ابلبكاء. 

   إرساهلا يل. 
سل أر ، فأسرعت قائلة:"إن كان هللا قد األماميالصف  يف ليت صلَّت من أجل القنينة واقفة وكانت روث الفتاة ا  

الدمية أيًضا!" ففتشت يف قعر العلبة وسحبت دمية مجيلة. وكانت عيناها تلمعان، وهي مل  القنينة، ال بدَّ أنَّه أرسل
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ة وتقدمي هذه الدمية للطفل تشك للحظة أنَّ الدمية ستصل إىل هناك. نظرت إّيل وسألتين:"هل أستطيع الذهاب معك
 بتها: "ابلطبع!" تعلم أنَّ يسوع حيّبها؟" أجحىت
السابق يف مدرسة األحد وقد أعطاه  أستاذي لقد إستغرق وصول الطرد مخسة أشهر طويلة، وكان قد أرسلها     

أحد القادة هذه القنينة مسوقًا إبرشاد من الروح القدس أن يرسلها إىل خّط اإلستواء! وكانت إحدى الفتيات قد 
هبدف تقدميها إىل طفلة يف إفريقيا. وحدث كل ذلك قبل مخسة أشهر إستجابة لصالة إبنة العشر وضعت الدمية 

َلَما َيْدُعوَن َأَ� ُأِجيبُ ". سنوات اليت طلبت أن تصل يف عصر ذلك اليوم  ). 24:65(إشعياء " قـَبـْ
معيَّنة يتعدَّى اإلستجابة � هلا من إستجابة للصالة رائعة. فالفرح الذي خيتربه إبن الرب حني ُتستجاب صالة 

ئن يسوع قلوب محبدِّ ذاهتا. وهي تذكري أيًضا أنَّ هللا يفي بوعوده وأبنَّه يهتم بنا وسنراه من جديد. ويط
 األحدى عشر قائالً إنَّه عند حلول الروح القدس سيأيت أيًضا زمن الصالة اجلديد هذا. 

 
 تشّتت التالميذ

م بعد ساعات قليلة سوف  حيّذر يسوع التالميذ قبل وصوهلم    يتشّتتون ويرتكونه لوحده. إىل بستان جثسيماين إىل أ�َّ
فيسوع إبن اإلله احلّي علم متاًما ما كان سيحصل يف الساعات اآلتية. وأرادهم أن يعرفوا أنَّ حمبَّته هلم ال تعتمد على 

ام هلم بسبب فشلهم يف أمانتهم له والوقوف جبنبه يف ساعة التجربة. وعلم أيًضا أنَّ العدو سيس رع بتوجيه أصابع اإلهتِّ
ِاْستَـْيِقْظ َ� "البقاء معه. وكان قد تكلَّم زكر� النيب قبل أكثر من مخسمائة سنة عن ضرب الراعي فتتبدَّد اخلراف: 

َشتََّت اْلغََنُم، َوَأرُدُّ َيِدي َعَلى َسْيُف َعَلى رَاِعيَّ، َوَعَلى َرُجِل رِفْـَقِيت، يـَُقوُل َربُّ اْجلُُنوِد. ِاْضِرِب الرَّاِعَي فـَتَـتَ 
َغاِر.  )7:13" (زكر� الصِّ

ام املؤمنني بفشلهم.     ، فهو الذي متَّ وصفه فإسرتاتيجّيته وغالًبا ما يستخدم اليوم إبليس هذه اإلسرتاتيجية إبهتِّ مل تتغريَّ
ال لقهر اخلطيَّة بعد أن نسقط فيها مرَّة. ويوجَّه وهو يريد أن يقنعنا أبنَّه ال جم). 10:12حبقٍّ "املشتكي" (رؤ� يوحنا 

إلينا الدينونة مشريًا إىل أنَّنا وصلنا إىل القعر، فيهمس قائًال:"لقد إرتكبت اخلطيَّة، وهي خطيَّة ال تُغتفر. لقد فشلت 
 هلا من كذبة مفربكة �أبن تقدِّم الطاعة ليسوع فاألفضل لك أن تتخلَّى عن إميانك ابلكامل ألنَّ هللا مل يعد حيّبك." 

الصعاب على تالميذه سينهار إميا�م، لكن كانت األمور ستتغري مع حلول  يف جهنَّم! وقد علم الرّب أنَّه عندما تشتدّ 
الروح القدس إذ سيقوِّي قلوهبم. وقد تطلَّع يسوع إىل أبعد من فشلهم حني سيغلبون نظام العامل وسط اإلضطهاد 

ُهَوَذا أتَِْيت َساَعٌة، "). وأكمل يسوع قائًال: 37:8قوى من منتصرين مبن أحبَّنا (رومية الذي سيمرون وسطه. فنحن أ
" نَّ اآلَب َمِعي.َوَقْد َأَتِت اآلَن، تـَتَـَفرَُّقوَن ِفيَها ُكلُّ َواِحٍد ِإَىل َخاصَِّتِه، َوَتْرتُُكوَنِين َوْحِدي. َوَأَ� َلْسُت َوْحِدي ألَ 

ا . )32:16(يوحنا  ا قاله على الصليب:"إهلي، إهلي فيذكِّر� مب يسوع يناقض نفسه هبذه العبارة إنَّ  ل البعضيقو رمبَّ
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، َوَال "). لكن حبقوق النيب وصف لنا هللا ابلتايل:46:27ملاذا تركتين؟" (مىت  َناَك َأْطَهُر ِمْن َأْن تـَْنظَُرا الشَّرَّ َعيـْ
بولس الرسول قائًال إنَّ الرّب يسوع محل جبسده وهو على  وكتب. )13:1" (حبقوق َتْسَتِطيُع النََّظَر ِإَىل اْجلَْورِ 

  2" (، لَِنِصَري َحنُْن ِبرَّ ِهللا ِفيِه.َخِطيًَّة َألْجِلَناألَنَُّه َجَعَل الَِّذي ملَْ يـَْعِرْف َخِطيًَّة، "الصليب خطا�ك وخطا�ي: 
ه  ، لكينِّ أؤمن أنَّ حيمل كحمل هللا خطا�� البديهي أن يدير هللا وجهه عن إبنه الذي كانومن . )21:5كورنثوس 

َمَىت رَفـَْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن، َفِحينَِئٍذ «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:"كان مايزال موجوًدا معه. وكان يسوع قد قال يف بداية خدمته: 
ًئا ِمْن نـَْفِسي، َبْل َأَتَكلَّ  ، َوَملْ َوالَِّذي َأْرَسَلِين ُهَو َمِعيُم هِبَذا َكَما َعلََّمِين َأِيب. تـَْفَهُموَن َأّينِ َأَ� ُهَو، َوَلْسُت َأفْـَعُل َشيـْ

 )29-28:8يوحنا (».َيْرتُْكِين اآلُب َوْحِدي، َألّينِ ِيف ُكلِّ ِحٍني َأفْـَعُل َما يـُْرِضيهِ 
  

 )33وسالم يف هذا العامل (عدد  ضيق
(يوحنا  ."َأَ� َقْد َغَلْبُت اْلَعاملََ َولِكْن ثُِقوا:  ِضيٌق،. ِيف اْلَعاملَِ َسَيُكوُن َلُكْم مٌ لَِيُكوَن َلُكْم ِيفَّ َسالَ َقْد َكلَّْمُتُكْم هِبَذا "

33:16( 
، وأنَّ هللا ال ايعتربو�ا قصاصً  وهمالصعوابت.  كمؤمنني  ن نواجهنني الذين يقولون إنَّه لمغالًبا ما ألتقي ببعض املؤ     

كتابيًّا، فال نقرأ يف أّي مكان يف الكتاب املقدَّس أنَّ هللا يصف الصعوابت اليت   يقتّص منَّا. لكن هذا ليس تعليًما
نزال غضبه عليها. والكلمة اليو�نيَّة املــُستخدمة يف هذا النص تشري إىل ما سيحتمل إبستواجه الكنيسة ابلقصاص أو 

م اآلتية.  ا كلمةالتالميذ خالل األ�َّ  "الضيق"يف اللغة اإلنكليزيَّة واليت تعين trouble اليت تُرِمجت إىل thlipsis إ�َّ
يف اللغة العربيَّة. وهي نفسها الكلمة املــُستخدمة لوصف الوقت قبل جميء يسوع الثاين حني سريسل هللا مالئكته جلمع 

 خمتاريه من زوا� األرض األربعة:
ِم ُتْظِلُم الشَّْمسُ  ِضيقِ َولِْلَوْقِت بـَْعَد "   ، َواْلَقَمُر َال يـُْعِطي َضْوَءُه، َوالنُُّجوُم َتْسُقُط ِمَن السََّماِء، تِْلَك اَأل�َّ

 َوقـُوَّاُت السََّماَواِت تَــتَـَزْعزَُع. 
يُع قـََباِئِل اَألْرِض، َويـُْبِصُرونَ   َساِن  اْبَن اِإلنْ َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعَالَمُة اْبِن اِإلْنَساِن ِيف السََّماِء. َوِحيَنِئٍذ تـَُنوُح مجَِ

ٍة َوَجمٍْد َكِثٍري.   آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء بُِقوَّ
سََّماَواِت ِإَىل ِمَن اَألْرَبِع الّرَِ�ِح، ِمْن َأْقَصاِء ال فـََيْجَمُعوَن ُخمَْتارِيهِ َفُريِْسُل َمالَِئَكَتُه بُِبوق َعِظيِم الصَّْوِت،  

 )31-29:24" (مىت َأْقَصائَِها.
لقد   هذا ما فعله يسوع؟لنغلب. أليس أن نتوَّقع أن نرتك هذا العامل قبل أن يصري الضيق. وقد ُدعينا وبرأيي ال جيب    

حلول الروح  ا معالصليب أنَّه غلب العامل، وأنَّه ميكننا أن نفعل ذلك أيضً  كانت كلماته األخرية قبل أن يتوجَّه إىل
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َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم "فعل التالميذ األوَّلون.فعل سّيد�، وكما كما   thlipsis)(زمن الضيق  يف نغلبلالقدس. لقد ُدعينا 
 )11:12" (رؤ� اْخلَُروِف َوِبَكِلَمِة َشَهاَدهِتِْم، َوَملْ حيُِبُّوا َحَياهَتُْم َحىتَّ اْلَمْوِت.

امات العدو  كانلكن مهما        يف تلك الليلة، الضيق فإنَّنا سنشعر بسالمه خالله. وكان التالميذ سيشعرون إبهتَّ
 لكن يسوع كان قد قال هلم عنها مسبًقا حىت يكون هلم سالم فيه. 

وقت أتّلمه  إذ عرف أنَّ  العذاب الفكري تخيَّل األمل الذي مرَّ به يسوع من أجلنا إضافة إىلتهل ميكنك أن 
و معّلق على الصليب وه له اآلب رفضمن أجل البشريَّة قد حضر؟ وكان عليه أن حيتمل األمل اجلسدي إضافة إىل 

 حامًال خطا� البشريَّة. 

مل تقرتفه؟ شارك هذا األمر مع اآلخرين  ألمرت عقااًب غري عادل ل سبق وتلقيّ مت أبمر مل تفعله؟ وههل سبق وإهتُّ 
 إن كان ذلك ممكًنا. 

هللا األمر، لكن تذكَّر أنَّ  قصاص خطا� البشريَّة. ومن الصعب ختّيل هذا إنَّ يسوع مل يعرف خطيَّة، إالَّ أنَّه محل    
وبينما ُعلِّق يسوع بني األرض والسماء محل ثقل قصاص خطا� البشريَّة على مّر العصور. وقد  غري حمدود ابلوقت.

سيكون هناك حياة بسبب موته وأنَّ األمل سيتحوَّل إىل  هإستطاع اإلحتمال بسبب الفرح املوضوع أمامه ألنَّه عرف أنَّ 
علينا حنن أيًضا أن نتطلَّع بشوق إىل هذا الفرح املوضوع أمامنا كي يكون لنا سالم يف هذا العامل كذلك، إبتهاج.  

 ابلرغم من الظروف اليت منّر هبا. 

 هل تبحث عن سالم هللا؟ صلَّوا مع بعضكم وألجل بعضكم من أجل من حيتاج أن خيترب سالم هللا اآلن.  

ذي هتبه ألوالدك وسط الضيق. وإنَّنا نتطلَّع بشوق إىل اليوم الذي صالة: أشكرك أيّها اآلب من أجل سالمك ال
 نلقاك فيه! آمني!
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