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مقدمة الكتاب

للدكتور رجا حويـط
ھذا الكتاب يبرھن بصورة كتابية واضحة عن سؤالين طالما حيّر
الكثيرون من المؤمنين والغير المؤمنين عن الثالثة أيام والثالث ليال
التي ذكرھا الرب يسوع عندما طلب منه اليھود أن يريھم آية فأجابھم
ق يَ ْ
طلُبُ آيَةًَ ،والَ تُ ْع َ
اس ٌ
طى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةَ يُونَانَ
قائالِ » " :جي ٌل ِشرﱢي ٌر َوفَ ِ
40
ْ
َ
ْ
ت ثَالَثَةَ أي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَيَال،
النﱠبِ ﱢي .ألَنﱠهُ َك َما َكانَ يُونَانُ فِي بَط ِن الحُو ِ
ض ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث َليَال).متى
اإل ْن َس ِ
ھ َك َذا يَ ُكونُ ابْنُ ِ
ان فِي قَ ْلب األَرْ ِ
 .(40-39:12فالسؤال الذي يفرض نفسه ھو" :اذا كان الرب يسوع
قد دفن يوم الجمعة مساء فاين الثالثة أيام والثالث ليال".

ان ھذا الكتاب سيغيّر تفكيرك فيما كنت قد درسته أو سمعته قبال عن
يونان ،ويعطيك فكرة جدية عن ھذه األحداث ،اذ يشوّ قك لكي تعرف
الحقيقة األكيدة عن الثالثة أيام والثالث ليال ،وأيضا يعطيك الجواب
الكافي والوافي عما اذا كان يونان حيا أم ميتا في جوف الحوت.
صالتي الى الرب أن يستخدم كل من يقرأ ھذا الكتاب لكي نكون
مستعدين لمجابة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي لنا في المسيح
يسوع.

والسؤال الثاني الذي يليه  :ھل كان يونان في جوف الحوت ثالثة أيام
وثالث ليال حيا أم ميتا ؟
فقالوا " :كيف كان يونا في بطن الحوت؟ فاذا كان حيا  ،فالمسيح كان
حيا في القبر اذ كان قد أغمي عليه  .ألنه عندما طلب اليھود أن يريھم
آية قال لھم40" :ألَنﱠهُ َك َما َكانَ يُونَانُ فِي بَ ْ
ت ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث
ط ِن ْالحُو ِ
ض ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَيَال"
اإل ْن َس ِ
لَيَال ،ھ َك َذا يَ ُكونُ ابْنُ ِ
ان فِي قَ ْلب األَرْ ِ
لقد جاب األخ العزيز القس إسبر عجاج دفتي الكتاب المقدس من
التكوين إلي الرؤيا و قام ببراعة شديدة بإستخدام أدوات التحليل
المنطقي للنصوص مستخدما تقنية اإلجابة علي األسئلة الخمسة لتحليل
أي نص أو رواية  .وھي  ...أين  ..و متي  ..و كيف  ..و من ولماذا
 ...فإستخدمھا ببراعة و حكمة فكانت النتيجة ھي ھذا الكتاب ال ِمقنع
الذي بعون ﷲ ال بد أن يھدم الشك والتشكيك و اإلستھزاء من غير
المؤمنين والمش ّككين.
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تقديم
للقس باقي صدقة

2

راعي الكنيسة االنجيلية األولى بأسيوط
ھذه كلمة تحية وثناء لھذا الكتاب ولمؤلفه وھي ليست كلمة مجاملة ،
ولكنھا شھادة حق لكتاب من الواضح أن مؤلفه قد بذل جھدا كبيرا في
الدراسة الجادة ليخرج لنا ھذا الكتاب.
بعد أن شرّ فت بقراءة الكتاب قراءة متأنية ،أعترف أنني أمام كتاب
يمكن أن يعتبر مرجعا شامال وجامعا .فقد استطاع كاتبه أن يضيف
الى المكتبة العربية كتابا يجمع بين الدراسة الجادة والتأمالت الروحية
والتفسير المدقق.
ومع أننا ال نعرف شيئا عن شخصية يونان التاريخية اال ما جاء في
سفر الملوك الثاني ) .(25:14اال أن كاتب ھذا الكتاب قد سبر األغوار
وكشف عن حقائق كثيرة تھدف الى أن خالص ﷲ ال يقتصر على
شعب معيّن  ،لكنھا الدعوة التي ينبغي أن تحملھا الكنيسة .رسالة
التوبة والخالص لكل الشعوب.
وال شك أن القارئ لھذا الكتاب ستتضح أمامه أحداث صلب المسيح
وموته النيباي
أعترف بعد أن شرفت بقراءة الكتاب قراءة متأنية  ،أنني أمام كتاب
وجامعاً لكل من يرغب في دراسة سفر يونان دراسة يمكن أن يعتبر
فقد أستطاع كاتبه أن يضيف إلى المكتبة مفيدة من كل النواحي ،
والتأمالت الروحية والتفسير العربية كتاباً يجمع بين الدراسة الجادة
التفسير المدقق مع مراعاة مصداقية المراجع التاريخية وقواعد علم
 .للكتاب المقدس
ومع أننا ال نعرف شيئاً عن شخصية يونان التاريخية إال ما جاء في
الثاني )  . ( 25 : 14ومع تباين أقوال الشراح الذين قال سفر الملوك
تاريخية بينما ذھب آخرون إلى أنھا أحداث بعضھم أن أحداث السفر
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األغوار وكشف عن حقائق رمزية ؛ إال أن كاتب ھذا الكتاب قد سبر
البعيدة كثيرة تؤكد أن الوحي المقدس أراد أن ينظر الشعب إلى األفاق
التي تھدف إلى خالص الشعوب الوثنية التي تعيش حوله  .وأستطاع
بمھارة أن يبرز ما قصده الوحي من تأكيد إرسالية مؤلف الكتاب
التي ال تقتصرعلى شعب المؤمن لتوصيل رسالة التوبة والخالص
معين لكنھا الدعوة التي ينبغي أن تحملھا الكنيسة لكل الشعوب
وال شك أن القارئ لھذا الكتاب ستتضح قدامه أحداث صلب المسيح
التاريخية يوماً فيوماً في أسبوع اآلالم  ،في مقارنة تفصيلية من الناحية
يونان وموت المسيح وشرح المقصود واضحة وسھلة بين موت
الفصح وحمل ﷲ  ،بالثالثة أيام والثالث ليالي والمقارنة بين حمل
وشرح النبوات عن الصليب والقيامة  .وھى أمور تدور حولھا كثير
 ...التساؤالت من
 .ھذا كتاب جدير باالقتناء والدراسة
وھو كتاب ملھم للفكر المرسلي لتوصيل الرسالة لكل الناس في كل
مكان في العالم.
يسعدني أن أھنئ الصديق العزيز الدكتور القس اسبر عجاج مؤلف
الكتاب ،الذي أسعدني بقراءته ،وشرّ فني بأن أكتب عنه ھذه المقدمة
المتواضعة.

تقديم
ّ
بقلم القس عزت شاكر
بين يديك عزيزي القارئ كتاب متميز لكاتب متميز ھو الوالد الفاضل
الدكتور إسبر عجاج ،الذي كتب عشرات الكتب باإلنجليزية والعربية منھا:
"كأس الخالص"" ،الحياة األبدية" ،و "المسيح مركز النبوات"" ،المعمودية
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الكتابية" ،و "أجوبة ألسئلة صعبة" ،و "دروس في ربح النفوس" .إلى
جانب مئات المقاالت واألبحاث المتنوعة التي نُ ِشرت في المجالت المختلفة.
وفي ھذا الكتاب الذي بين يديك "يونان :من جوف الحوت إلى جوف
الھاوية" يأخذك الكاتب إلى أبعاد جديدة وفھم عميق لسفر يونان ،فيذكر سبع
صفات رائعة لشخص ﷲ من خالل ھذا السفر ،ويقدم مقارنة جميلة بين
حمل الفصح وحمل ﷲ ،ويذكر  50نبوة من العھد القديم تحققت بالحرف
الواحد في صلب وقيامة المسيح .ويجيب المؤلف على أسئلة صعبة جداً
كثيراً ما حيرت معظم الناس مثل:أين تذھب نفوس األموات بعد الموت؟ ھل
يوجد درجات للعذاب في الجحيم ،ودرجات للمؤمنين في السماء ؟إذا كان
صلِب مساء الجمعة وقام فجر األحد فأين الثالثة أيام والثالث ليال
المسيح قد ُ
التي بقي فيھا في القبر؟.
ويقدم الكاتب من خالل ھذا السفر مقارنة بين موت يونان وموت
المسيح ،ويبين كيف أن ھذا السفر يحتوي على سبعة أوجه للشبه بين موت
يونان وموت المسيح الكفاري عنا على الصليب.
شكراً يا والدنا الفاضل الدكتور إسبر على ھذا الكتاب القيﱢم ،وننتظر
المزيد من ھذه النوعية المتميزة من الكتب التي تجيب على أسئلتنا وتغني
حياتنا ومكتبتنا العربية.

مقدمة
الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد كتاب واحد مترابط ومتكامل
ويحتوي على تفاصيل منسجمة تاريخيا وروحيا وال يجوز أن نتعامل
معه بشكل جزئي خوفا من تشويه الصورة الحقيقية التي من أجلھا
دوّ ن ھذا الكتاب .فالكتاب المقدس مليء بالنبوات التي ت ّم تحقيق
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معظمھا ولكن ھناك نبوات لم يت ّم تحقيقھا بعد .وھذا سرّ عظمة ھذا
الكتاب اذ أنه بالرغم من تدوينه منذ أكثر من ألفي سنة اال أنه ال يزال
يكشف ويثبت آيات تنبأ عنھا الرب يسوع وأنبياء ﷲ القديسين
20
ب لَ ْي َس ْ
ت
المسوقين بالروح القدس .عَالِ ِمينَ ھ َذا أَ ﱠوالً :أَ ﱠن ُك ﱠل نُبُ ﱠو ِة ْال ِكتَا ِ
21
ت نُبُ ﱠوةٌ قَ ﱡ
ان ،بَلْ َت َكلﱠ َم أُنَاسُ
ير خَ اصﱟ  " .ألَنﱠهُ لَ ْم تَأْ ِ
ط بِ َم ِشيئَ ِة إِ ْن َس ٍ
ِم ْن تَ ْف ِس ٍ
ْ
ُ
ُس2) ".بطرس .(21:1
وح القد ِ
ﷲِ ْالقِدﱢيسُونَ َمسُوقِينَ ِمنَ الرﱡ ِ
فرغم تعدد كتّاب ومدوّني الكتاب المقدس اال أنه يسير في خط واضح
والى ھدف واحد" .كل الكتاب ھو موحى به من ﷲ وھو نافع للتعليم
والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون انسان ﷲ كامال ومتأھبا
لكل عمل صالح" )2تيموثاوس .(17-16:3
فالكتاب المقدس يتعامل مع تفاصيل كثيرة تغطي الخليقة والسقوط
والخالص والتبشير لتحضير لمجيء الرب يسوع الثاني الختطاف المؤمنين.
وان تعذر فھم ـأجزاء منه على البعض ربما من المسيحيين الذين لم
يدرسوا ويتعمقوا في فھم الكتاب المقدس أو أناس من خلفيات دينية أخرى
فھذا ال يعني أن الكتاب المقدس عسير الفھم أو فيه تناقض .فالوسيلة الوحيدة
لفھم مضمون ھذا الكتاب العظيم ھو دراسته بتأني وبتسلسل وفوق كل شيء
بعقل مفتوح وموضوعي ال لمجرد النقاش والجدال الذي ال يوصل الى
الحقيقة.
فالكتاب المقدس في متناول الجميع وفيه آيات تشجع على البحث
والتفتيش وھذا ما قاله الرب يسوع لليھود" :فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن
لكم فيھا حياة وھي تشھد لي" )يوحنا  .(39:5فليس في العقيدة المسيحية
اسرار نخفيھا  ,بل الكل مدعوا للبحث واالستفسار وطلب االيضاح لبعض
األمور التي تبدوا غامضة للبعض .فالمؤمن المسيحي عليه واجب أن يكون
دائما مستعدا لالجابة شريطة أن يكون متفھما للكتاب المقدس حتى يتسنى له
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اعطاء الجواب الصحيح" .مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب
الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف" )1بطرس .(15:3
ولكن لألسف الشديد ھناك فئة من الناس ممن لھم نوايا سيئة وغير
صادقة اذ يسألون لمجرد الجدال والتعصب بعيدا عن الموضوعية ورافضين
مسبقا أليّة اجابة مھما كانت دامغة ومقنعة.
ّ
ورغم ذلك على المؤمن المسيحي أن يتحلى بالحكمة والمحبة
واللطف والصبر عندما يتحاور مع مثل ھؤالء الناس  ،ألن واجبنا
كمؤمنين أن نزرع بذرة االيمان والخالص ،والرب وحده القادر أن
ين ّمي ويغيّر الفكر والقلب5" .اُ ْسلُ ُكوا بِ ِح ْك َم ٍة ِم ْن ِجھَ ِة الﱠ ِذينَ ھُ ْم ِم ْن
6
ح،
جُ ،م ْفتَ ِدينَ ْال َو ْقتَ  .لِيَ ُك ْن َكالَ ُم ُك ْم ُك ﱠل ِح ٍ
خَ ِ
ين بِنِ ْع َم ٍةُ ،مصْ لَحً ا بِ ِم ْل ٍ
ار ٍ
َ
اح ٍد)".كولوسي .(6-5:4
اوبُوا ُك ﱠل َو ِ
لِتَ ْعلَ ُموا َك ْيفَ يَ ِجبُ أ ْن تُ َج ِ
وحيث أننا نعيش في ھذه األيام في عصر الكومبيوتر واالنترنت
والفضائيات والذي كثرت فيه المناقشات والمناظرات ،شعرت
بالحاجة الى نشر ھذا الكتيّب الذي يحتوي على بعض المواضيع التي
عسر فھمھا أو ربما أسيء فھمھا واتخذت كسالح يصوّب الى الكتاب
المقدس على أنھا أخطاء قصدت منه تصحيح ھذه المفاھيم.
فاألسئلة التي تتردد على ألسنة الكثيرين من اخواننا من عقائد
أخرى والتي تبدوا لھم غامضة وفيھا تناقض ستجد اجابات شافية لھا
من الكتاب المقدس قارنين الروحيات بالروحيات .وھذه المواضيع ھي
موت يونان لثالثة أيام وثالث ليالي وقيامته بعد أن قذفه الحوت الى
البر مؤكدا كلمات الرب يسوع 40":ألَنﱠهُ َك َما َكانَ يُونَانُ فِي َب ْ
ط ِن
ت ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ان فِي قَ ْلب
ْالحُو ِ
اإل ْن َس ِ
ث لَيَال ،ھ َك َذا َي ُكونُ ابْنُ ِ
ض ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَيَال) ".متى .(40:12
األَرْ ِ
ففي ھذا الكتاب تجد ـأجوبة ألسئلة طالما ترددت على ألسنة
المشككين وھي:
•
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ھل كان يونان حيا في بطن الحوت أم كان ميتا وأقامه ﷲ بعد
أن قذفه الحوت الى البر ؟

•

مقارنة بين موت يونان وموت المسيح

•

أين الثالثة أيام والثالث ليالي ؟

•

ذھاب مريم المجدلية الى القبر

•

أين تذھب نفوس األموات بعد الموت وھل يوجد درجات
للعذاب في الجحيم؟

•

الصليب والقيامة في النبوات

وفي الختام أريد أن أشجع كل من لديه أسئلة تحتاج الى المزيد من
االيضاح االتصال عن طريق البريد االكتروني :
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لقد كثرت التساؤالت والمساءالت حول محور ومركز االيمان
المسيحي وعلى األخص صلب المسيح وموته وقيامته حيث تحيّر الكثيرون
وتعثر الكثيرون عن استيعاب خطة ﷲ لخالص البشرية من خالل الصليب،
فكان الصليب لليھود عثرة ولليونانيين جھالة  .وقد استخدم البعض اقوال
واستشھادات الرب يسوع المسيح في محاولة يائسة وفاشلة لتح ّدي فكرة
امكانية الصلب والقيامة ،ومن ھنا أتت فكرة ھذا الكتيّب ،اال وھو ايضاح
االمور الروحية مقارنين الروحيات بالروحيات .فلكل مشكك نردد مع
الكتاب المقدس" :ھلك شعبي لعدم المعرفة ".آملين ان الطالبين الحقيقيين
للمعرفة يجدون االجابة عن اسئلتھم المخلصة ،وللمشككين الذين ھمھم
وھدفھم تح ّدي االيمان المسيحي والطعن في مبادئه ورسالته من خالل طرح
التساؤالت المضادة والمعادية للفكر المسيحي ليس لمجرد المعرفة والحوار
الموضوعي بفكر مفتوح بل منقادين بروح التعصب والعداء غير آبھين
للردود الكتابية الدقيقة لھذه التساؤالت.

يونان
الصورة والحقيقة

ان االساليب التي اتّبعھا بعض المشككين ھو أخذ بعض من اقوال
الرب او قسم من الكتاب واستخدامه في غير موضعه او استخدامه في
كتابات بعض العلماء في االديان االخرى والتي خصّ صھا البعض ضد
اإليمان المسيحي .اذ اننا نسمع أن الكثير من فلول "العلماء" متح ّديا" :إذا
كان المسيح قد صلب مساء الجمعة كما ت ّدعون فأين الثالثة أيام والثالث ليال
التي بقي فيھا في القبر؟" .مع العلم اننا ندرك تمام االدارك ان مساءلتھم
ليست في سبيل المعرفة الحقيقة وال تنطلق من سعي مخلص في ادراك
الحقيقة التي تأتي بالنفس والقلب الى التوبة الحقيقية المغيرة للحياة والتي
تأتي بالناس الى معرفة الحق ،مع ھذا فاننا نقول مع بولس الرسول" ،ان ﷲ
يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ".سنحاول االجابة
على اسئلة مثل التي سبقت وعلى اخر مثل" :اذا كان يونان قد بقي حيا في
بطن الحوت كما ھو مكتوب في سفر يونان االصحاح الثاني  ،فالمسيح ايضا
كان حيا اذ كان قد أغمي عليه وھو في القبر".
وإذ ال نلوم الشخصيات اذا التبس عليھم األمر في ايجاد الجواب
الواضح والمقنع لھذه التساؤالت ألن الكثيرين من المسيحيين لم يستطيعوا

5
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تفسير ھذا األمر .فتعال معي أخي القارىء في رحلة دراسية لنبحث معا عن
الجواب من خالل كلمة ﷲ.
يجيب الرب يسوع على سؤال الفريسّيين عندما سألوه أرنا آية لنؤمن
بك بقوله" :جيل فاسق شرير يطلب آية وال تعطى له إال آية يونان النبي،
ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال ھكذا يكون ابن
اإلنسان في بطن األرض ثالثة أيام وثالث ليال ؟" )متى  .(40-39:12في
ھذا الكتاب أردنا أن نبحث عن الحقائق الروحية العميقة التي يتضمنھا سفر
يونان النبي ،وعلى صلته مع صلب المسيح وقيامته .مع أن سفريونان
يحتوي على أربع اصحاحات لكنه يتضمن دروسا ترتبط بالخالص ،وبعمل
المسيح الفدائي الذي أكمله بموته على الصليب .وقبل أن نبدأ الحديث عن
سفر يونان ،نرى لزاما علينا أن نقدم شرحا مقتبضا في ھذه المقدمة عن
الكتاب المقدس في مجموع كتبه واسفاره.
جميع أسفار الكتاب المقدس تتمحور حول شخص واحد ھو يسوع
المسيح ورسالة واحدة ھي سقوط االنسان في الخطية وكيفية امكانية
خالصه منھا .فأنبياء العھد القديم جميعھم كانوا ينادون بمجئ المسيح
ويقولون أن المسيح سيأتي ثم يقدمون تفاصيل صفاته وأحداث مجيئه .فمثال:
ميخا النبي تنبأ عن أزليته بقوله" :بأن مخارجه منذ القديم منذ أيام األزل "
)ميخا  ..(2:5واشعياء النبي تنبأ عن والدته من عذراء فقالَ 14" :ول ِك ْن
يل”.
ْطي ُك ُم ال ﱠسيﱢ ُد نَ ْف ُسهُ آيَةً :ھَا ْال َع ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوتَلِ ُد ا ْبنًا َوتَ ْدعُو ا ْس َمهُ “ ِع ﱠمانُو ِئ َ
يُع ِ
)اشعيا  .(14:7وداود النبي في سفر المزامير تنبأ عن صلبه بقوله :
"ثقبوايديّ
ورجلي ...في عطشي يسقونني خال....اقتسموا ثيابي بينھم وعلى
ّ
لباسي يقترعون") .مزمور  .(22وتنبأ داود النبي عن قيامته بقوله" :ألنك
لن تترك نفسي في الھاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا" )مزمور .(10:16
وتنبأ اشعياء النبي عن مشھد آالم موت المسيح البديلي على الصليب من
3
اع
أجل خطايا البشرية بقولهُ " :محْ تَقَ ٌر َو َم ْخ ُذو ٌل ِمنَ النﱠ ِ
اسَ 4 ،ر ُج ُل أَوْ َج ٍ
َو ُم ْختَبِ ُر ْال َحزَ ِنَ ،و َك ُم َستﱠ ٍر َع ْنهُ ُوجُوھُنَاُ ،محْ تَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعتَ ﱠد بِ ِه .ل ِك ﱠن أَحْ زَ انَنَا
صابًا َمضْ رُوبًا ِمنَ ﷲِ َو َم ْذلُوالً.
َح َملَھَاَ ،وأَوْ َجا َعنَا ت ََح ﱠملَھَاَ .ونَحْ نُ َح ِس ْبنَاهُ ُم َ
5
اصينَاَ ،م ْسحُو ٌ
ق ألَجْ ِل آثَا ِمنَا .تَأْ ِديبُ َسالَ ِمنَا َعلَ ْي ِه،
َوھ َُو َمجْ رُو ٌح ألَجْ ِل َم َع ِ

6

6
اح ٍد إِلَى َ
ض َع
ط ِريقِ ِهَ ،والرﱠبﱡ َو َ
َوبِ ُحب ُِر ِه ُشفِينَاُ .ك ﱡلنَا َك َغن ٍَم َ
ضلَ ْلنَاِ .م ْلنَا ُكلﱡ َو ِ
ق إِلَى ﱠ
َعلَ ْي ِه إِ ْث َم َج ِمي ِعنَا7 .ظُلِ َم أَ ﱠما ھ َُو َفتَ َذلﱠ َل َولَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهَُ .كشَا ٍة تُ َسا ُ
ْح،
الذب ِ
ازيھَا فَلَ ْم يَ ْفتَحْ فَاهُِ 8 .منَ الضﱡ ْغ َ
صا ِمتَ ٍة أَ َما َم َج ﱢ
ط ِة َو ِمنَ ال ﱠد ْينُونَ ِة أُ ِخ َذ.
ْج ٍة َ
َو َكنَع َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ﱠ
ﱠ
ب
ُر َ
ب ِم ْن أجْ ِل َذن ِ
ض األحْ يَا ِء ،أنهُ ض ِ
َوفِي ِجيلِِ 9ه َم ْن َكانَ يَظ ﱡن أنهُ ق ِط َع ِم ْن أرْ ِ
ار قَ ْب ُرهَُ ،و َم َع َغنِ ﱟي ِع ْن َد َموْ تِ ِهَ .علَى أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْع َملْ
َش ْعبِي؟ َو ُج ِع َل َم َع األَ ْش َر ِ
10
ْ
َ
َ
ظُ ْل ًماَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن فِي فَ ِم ِه ِغشﱞ  .أ ﱠما الرﱠبﱡ فَ ُس ﱠر بِأ ْن يَس َْحقَهُ بِال َحزَ ِن .إِ ْن َج َع َل
11
يحةَ إِ ْث ٍم يَ َرى نَ ْسالً ت ُ
ب
نَ ْف َسهُ َذبِ َ
َطو ُل أَيﱠا ُمهَُ ،و َم َس ﱠرةُ الرﱠبﱢ بِيَ ِد ِه تَ ْن َج ُحِ .م ْن تَ َع ِ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
يرينَ َ ،وآثا ُمھُ ْم ھ َُو يَحْ ِملھَا.
نَ ْف
ْرفتِ ِه يُبَرﱢ ُر ك ِث ِ
ِ 12س ِه يَ َرى َويَشبَعَُ ،و َع ْب ِدي البَارﱡ بِ َمع ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
لِذلِكَ أ ْق ِس ُم لَهُ بَ ْينَ األ ِع ﱠزا ِء َو َم َع ال ُع َ
ب
ظ َما ِء يَ ْق ِس ُم َغ ِني َمةًِ ،م ْن أجْ ِل أنﱠهُ َس َك َ
َ
َ
َ
َ
يرينَ َوشف َع فِي
ص َي َم َع أَثَ َم ٍةَ ،وھ َُو َح َم َل
ِ
ت نَ ْف َسهُ َوأُحْ ِ
لِ ْل َموْ ِ
خَطيﱠة كثِ ِ
ْال ُم ْذنِبِينَ  ) ".اشعيا .(12-3:53

أما زكريا النبي فتنبأ عن مؤامرة يھوذا مع اليھود وتسليم المسيح لھم
مقابل ثالثين من الفضة وكيف أنه ندم وطرح الثالثين من الفضة في الھيكل
في بيت الرب وكيف ان اليھود اشتروا بالفضة حقل الفخاري واليك النص
كما ذكره زكريا النبي12" :فَقُ ْل ُ
ت لَھُ ْم“ :إِ ْن َحسُنَ فِي أَ ْعيُنِ ُك ْم فَأَ ْعطُونِي
13
امتَنِعُوا” .فَ َوزَ نُوا أُجْ َرتِي ثَالَثِينَ ِمنَ ْالفِ ﱠ
ض ِة .فَقَا َل لِي الرﱠبﱡ :
أُجْ َرتِي َوإِالﱠ فَ ْ
اريﱢ  ،الثﱠ َمنَ ْال َك ِري َم الﱠ ِذي ثَ ﱠمنُونِي بِ ِه” .فَأَخَ ْذ ُ
ت الثﱠالَثِينَ ِمنَ
“أَ ْلقِھَا إِلَى ْالفَ ﱠخ ِ
ْ
ﱠ
َ
ْالفِ ﱠ
ت الرﱠبﱢ ) ".زكريا  .(13-10:11ثم يتنبأ
اريﱢ فِي بَ ْي ِ
ض ِة َوأَ ْلقَ ْيتُھَا إِلَى الفخ ِ
ُ
ُ
ان أو ُر َشلِي َم
عن طعنه في جنبه فيقولَ “ " :وأفِيضُ َعلَى بَ ْي ِ
ت دَا ُو َد َو َعلَى ُس ﱠك ِ
ت ،فَيَ ْنظُرُونَ إِلَ ﱠي ،الﱠ ِذي َ
ط َعنُوهَُ ،ويَنُوحُونَ َعلَ ْي ِه
ُوح النﱢ ْع َم ِة َوالتﱠ َ
ر َ
ضرﱡ عَا ِ
ار ٍة َعلَى
ار ٍة َعلَ ْي ِه َك َم ْن ھ َُو فِي َم َر َ
ح َعلَى َو ِحي ٍد لَهَُ ،ويَ ُكونُونَ فِي َم َر َ
َكنَائِ ٍ
بِ ْك ِر ِه) ".زكريا  .(10:12طبعا ال يسعنا الوقت والمكان لسبر اغوار الكتاب
المقدس في النبوات التفصيلية عن الكتاب وعن اسھاب الروح القدس في
تقديم شخص الرب يسوع من خالل الوحي ،ولكن في ھذا الصدد اود ان
الفت نظر القارئ الراغب في الحصول على معلومات تفصيلية عن ھذا
الموضوع في مراجعة كتاب "يسوع مركز النبوات".
فالعھد القديم يتنبأ عن المسيح بأنه سيأتي في ملء الزمان .ثم يذكر
الطريقة التي سيأتي بھا بواسطة أنبيائه  .أما أألناجيل األربعة فتعلن بأن
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المسيح قد جاء وت ّمم جميع النبوات التي تنبأ بھا أنبياء العھد القديم وعن ھدا
ت تَ ﱠم ُموھَا ،إِ ْذ َح َك ُموا َعلَ ْي ِهَ 28 .و َم ْع
نقرأ" :وأقوال األَ ْن ِبيَا ِء الﱠتِي تُ ْق َرأُ ُك ﱠل َس ْب ٍ
29
ت َ
س أَ ْن يُ ْقت ََلَ .ولَ ﱠما تَ ﱠم ُموا
طلَبُوا ِم ْن بِيالَطُ َ
أَنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ِجدُوا ِعلﱠةً َوا ِح َدةً لِ ْل َموْ ِ
ضعُوهُ فِي قَب ٍْر).أعمال (29-27:13
ب َع ْنهُ ،أَ ْنزَ لُوهُ َع ِن ْال َخ َشبَ ِة َو َو َ
ُك ﱠل َما ُكتِ َ
وانجيل يوحنا يذكر لنا كيف أن أَ ْند ََرا ُوسُ عندما وجد أَ ُخاه ِس ْمعَانَ ب ْ
ُس
ُطر َ
اح ًد ِمنَ ْ
ال لَهُ”:قَ ْد َو َج ْدنَا َم ِسيﱠا
االثنَي ِْن اللﱠ َذ ْي ِن َس ِم َعا ي َ
ُوحنﱠا َوتَ ِب َعاهَُ .قَ َ
الذي كان َو ِ
42
الﱠ ِذي تَ ْف ِسي ُرهُْ :ال َم ِسي ُح .فَ َجا َء بِ ِه إِلَى يَسُو َع .فَنَ َ
ظ َر إِلَ ْي ِه يَسُو ُ
ال“ :أَ ْنتَ
ع َوقَ َ
صفَا” الﱠ ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :ب ْ
ُطرُسُ ) ".يوحنا-41:1
ِس ْم َعانُ بْنُ يُونَا .أَ ْنتَ تُ ْدعَى َ
 .(42لقد عرف أندراوس حقيقة المسيح من نبوات العھد القديم.

حديثه مع الفريسيين عندما طلبوا منه أن يريھم آية فأجابِ ”.جي ٌل ِشرﱢي ٌر
ق يَ ْ
طلُبُ آيَةًَ ،والَ تُ ْع َ
اس ٌ
طى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةَ يُونَانَ النﱠبِ ﱢي40 .ألَنﱠهُ َك َما َكانَ
َوفَ ِ
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َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
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َ
َ
َ
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َ
َ
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ونُ
َانُ
ان فِي
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َ
ِ
ٍ َ
ِ َ ِ
يُون ِ َ ِ
41
َ
ُ
ض ثَالَثَةَ أي ٍﱠام َوثَالَ َ
ﱢين َم َع
ث لَ َيالِ .ر َجا ُل نِين ََوى َسيَقو ُمونَ فِي الد ِ
قَ ْلب األَرْ ِ
يل َويَ ِدينُونَهُ ،ألَنﱠھُ ْم تَابُوا بِ ُمنَادَا ِة يُونَانَ َ ،وھ َُو َذا أَ ْع َ
ظ ُم ِم ْن يُونَانَ
ھ َذا ْال ِج ِ
ھھُنَا!" )متى  .(41-38:12وھكذا أكد يسوع وحي سفر يونان.

وفي سفر أعمال الرسل نجد أنه يعلن بأن المسيح قد جاء ومات من
أجل الخطايا وطلب من التالميذ أن يذھبوا ويكرزوا باسمه بين األمم " ألنه
أوصانا أن نكرز للشعب بأن ھذا ھو المعيّن من ﷲ ديانا لألحياء
واألموات ....له يشھد جميع األنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران
الخطايا" )أعمال  . (43-42:10ثم ناتي الى رسائل الرسل فنجد أنھا تعلن
لنا بأكثر وضوح عن ھوية المسيح فبولس يكتب لنا قائال" :عظيم ھو سر
التقوى ﷲ ظھر في الجسد ") 2تيموثاوس َ 18 .(16:3ول ِك ﱠن ْال ُك ﱠل ِمنَ ﷲِ،
19
ْ
يحَ ،وأَ ْع َ
طانَا ِخ ْد َمةَ ا ْل ُم َ
الﱠ ِذي َ
صالَ َح ِة ،أَيْ إِ ﱠن ﷲَ
صالَ َحنَا لِنَ ْف ِس ِه بِيَسُو َع ال َم ِس ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
اضعًا
اس ٍ
يح ُم َ
ب لھُ ْم خَ طايَاھ ُْمَ ،و َو ِ
صالِحً ا ال َعال َم لِنَف ِس ِهَ ،غي َْر َح ِ
َكانَ فِي ال َم ِس ِ
21
َ
َ
ﱠ
ْر ْ
خَطيﱠةً ألجْ لِنَا،
فِينَا َكلِ َمةَ ْال ُم َ
خَطيﱠةًِ ،
ف ِ
صالَ َح ِة .....ألنﱠهُ َج َع َل ال ِذي لَ ْم يَع ِ
ير نَحْ نُ بِ ﱠر ﷲِ فِي ِه2) ".كورنثوس  .(18:5،22وأخيرا نأتي الى سفر
َص َ
لِن ِ
رؤيا يوحنا ألذي يعلن لنا عن مجيء المسيح ثانية ليدين ھذا العالم وينھي
نظامه ويأخذ اليه خاصته.
والسفر الدي سندرسه في ھدا الكتاب ھو سفر يونان الذي يتميز عن
باقي األسفار بأنه يقدم لنا فساد االنسان وأنانيته بعيدا عن فكر ﷲ الذي يريد
أن جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون ثم يرينا أيضا عصيان
االنسان ألوامر ﷲ الواضحة حتى لو كان ھذا الشخص نبي ألن كلمة ﷲ
تعلن بكل وضوح أن "الجميع أخطأوا وأعوزھم مجد ﷲ" .ثم يمتاز ھذا
السفر بأنه يرمز الى أعظم ركن من أركان االيمان المسيحي وھو موت
المسيح ودفنه وقيامته بعد ثالثة أيام .وھذا ما قاله الرب يسوع المسيح في

7

يونان بين الحقيقة والخيال
كثيرون من الناس يفتكرون أن قصة يونان ھي قصة خرافية تبدأ كما
يقولون" :كان يا ما كان في قديم الزمان كان شخص اسمه يونان كان الرب
قد أمره ليذھب الى نينوى وينادي عليھا بأن الرب سيقلبھا ان لم تتب .لكن
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يونان عصى الرب وھرب في سفينة كانت ذاھبة الى ترشيش فدفع أجرتھا
وذھب معھم .لكن الحقيقة األكيدة أن سفر يونان موحى به من ﷲ بشھادة
يسوع المسيح ،وھو يحتوي على أحداث وأمور تعليمية كثيرة تفيدنا في
حياتنا العملية والروحية .ألننا نؤمن أن "كل الكتاب ھو موحى به من ﷲ
ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب .لكي يكون انسان ﷲ كامال متأھبا
لكل عمل صالح" )2تيموثاوس (3:16؛ وايضا "ألنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة
انسان ،بل تكلم اناس ﷲ القديسون مسوقين من الروح القدس" )2بطرس
.(1:21
لقد قال أحد خدام الرب" :أن الملحدين قد وجدوا صعوبة في تصديق
بلع الحوت ليونان أكثر من الحوت نفسه عندما بلع يونان ".واختلف
المؤرخون وأساتذة الالھوت فيما اذا كان يونان حيا عندما صلى وھو في
جوف الحوت أم كان ميتا .ولكن مع كل الخالفات والشكوك يؤكد لنا الرب
يسوع بأن قصة يونان قصة حقيقية وقد أ ّكد ھو نفسه على مصداقيتھاعندما
قال عن يونان بأنه نبي بعد اجابته عن سؤال الفريسيين أن يريھم آية فأجابھم
":جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له آية اال آية يونان النبي .ألنه
كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي ھكذا يكون ابن
االنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليالي" )متى  .(38:12ثم نقرأ
ع ُم ْزد َِح ِمينَ  ،ا ْبتَدَأَ
عن يونان في انجيل لوقا اذ يقولَ 29 :وفِي َما َكانَ ْال ُج ُمو ُ
يَقُو ُل”:ھ َذا ْال ِجي ُل ِشرﱢي ٌر .يَ ْ
طلُبُ آيَةًَ ،والَ تُ ْع َ
طى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةُ يُونَانَ النﱠبِ ﱢي.
30
ان أَيْضً ا لِھ َذا
اإل ْن َس ِ
ألَنﱠهُ َك َماَ 32كانَ يُونَانُ آيَةً ألَ ْھ ِل نِين ََوىَ ،كذلِكَ يَ ُكونُ ابْنُ ِ
يل َويَ ِدينُونَهُ ،ألَنﱠھ ُْم
ﱢين َم َع ھ َذا ْال ِج ِ
ْال ِج ِ
يلِ ....ر َجا ُل نِين ََوى َسيَقُو ُمونَ فِي الد ِ
تَابُوا ِب ُمنَادَا ِة يُونَانَ َ ،وھ َُو َذا أَ ْع َ
ظ ُم ِم ْن يُونَانَ ھھُنَا! )لوقا .(32 ،30-29:11
لقد كان يونان آية ألھل نينوى اذ لما رأوه بعدما قذفه الحوت الى البر
تابوا بمناداته .ھكذا أيضا يكون ابن االنسان آية لنا نحن أيضا ألنه "كما كان
يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي ھكذا يكون ابن االنسان في
قلب األرض ثالثة أيام وثالث ليالي" .وھذا ما ّ
لخصه بولس الرسول في
1
ﱠ
يل ال ِذي
اإل ْن ِج ِ
اإل ْخ َوةُ بِ ِ
رسالته الى أھل كورنثوس قائالَ 2" :وأُعَرﱢ فُ ُك ْم أَ ﱡيھَا ِ
بَ ﱠشرْ تُ ُك ْم بِ ِهَ ،وقَبِ ْلتُ ُموهَُ ،و َتقُو ُمونَ فِي ِهَ ،وبِ ِه أَيْضً ا ت َْخلُصُونَ  ،إِ ْن ُك ْنتُ ْم ت َْذ ُكرُونَ
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أَيﱡ َكالَ ٍم بَ ﱠشرْ تُ ُك ْم بِ ِه .إِالﱠ إِ َذا ُك ْنتُ ْم قَ ْد آ َم ْنتُ ْم َعبَثًا! 3فَإِنﱠنِي َسلﱠ ْم ُ
ت إِلَ ْي ُك ْم فِي األَ ﱠو ِل
يح َماتَ ِم ْن أَجْ ِل خَ َ
بَ 4 ،وأَنﱠهُ ُدفِنَ ،
طايَانَا َح َس َ
َما قَبِ ْلتُهُ أَنَا أَيْضً ا :أَ ﱠن ْال َم ِس َ
ب ْال ُكتُ ِ
ب" )1كورنثوس  .(4-1:15فكما كان
ث َح َس َ
ب ْال ُكتُ ِ
َوأَنﱠهُ قَا َم فِي ْاليَوْ ِم الثﱠالِ ِ
يونان آية ألھل نينوى ھكذا المسيح أيضا ھو آية لنا .وبما أن "كل ما كتب
كتب ألجل تعليمنا)"...رومية  (15:4فما ھي اذا الدروس التي نتعلمھا من
ھذا السفر الذي حيّر معظم الالھوتيين؟
أوال :درس في التاريخ  :يذكر الكتاب المقدس في سفر التكوين
االصحاح العاشر أن مدينة نينوى كان قد بناھا أشور على نھر الدجلة
وصارت عاصمة األشورييين " :من تلك األرض خرج أشور وبنى نينوى"
)تكوين .(11:10
ثانيا :درس في رحمة الرب االزلية :نقرأ عن يونان في سفر الملوك
الثاني في أيام ملك يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل الذي "رد تخم اسرائيل
من مدخل حماة الى بحر العربة حسب كالم الرب اله اسرائيل الذي تكلم به
عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر2) ".ملوك .(25:14
لكن مع األسف بعد مرور مئة سنة من مناداة يونان وتوبة نينوى،
رجعت المدينة الى طرق الشر والفساد واالبتعاد عن الرب فتنبأ عنھا النبي
صفنيا قائال" :ھذه ھي المدينة المبتھجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبھا أنا
وليس غيري .كيف صارت خرابا مربضا للحيوان ،كل عابر بھا يصفر
ويھز يده ألنھا قالت :أنا وليس غيري) .صفنيا  .(15-12:2فسبب خراب
نينوى حسب ما جاء في الكتاب المقدس ھو " :ألنھا قالت أنا وليس غيري".
ّ
يعتز بعمل
وھذا ما حدث أيضا مع الملك نبوخذ نصر ملك بابل عندما وقف
ْ
ْ
يديه وعظمته فقال“ :أَلَ ْي َس ْ
ك بِقُ ﱠو ِة
ل
م
ال
ت ُ ِ
ت ھ ِذ ِه بَابِ َل ْال َع ِظي َمةَ الﱠتِي بَنَ ْيتُھَا لِ َب ْي ِ
31
ْ
ْ
ُ
ٌ
اء
كَ ،وقَ َع َ
صوْ ت ِمنَ ال ﱠس َم ِ
َاريَ ،ولِ َجالَ ِل َمجْ ِدي؟” َوال َكلِ َمة بَ ْع ُد بِفَ ِم ال َملِ ِ
ا ْقتِد ِ
32
زَال َع ْنكَ َ .ويَ ْ
ص ُر ْال َملِ ُ
قَائِالً“ :لَكَ يَقُولُونَ يَا نَبُوخَ ْذنَ ﱠ
ط ُردُو َنكَ
ك :إِ ﱠن ْال ُم ْلكَ قَ ْد َ
ْ
ْ
ْ
ﱢ
ْ
ان،
ب َكالث َ
ان البَرﱢ َ ،ويُط ِع ُمونَكَ ال ُعش َ
ير ِ
اسَ ،وتَ ُكونُ ُس ْكنَاكَ َم َع َحيَ َو ِ
ِم ْن بَي ِْن النﱠ ِ
اس َوأَنﱠهُ
فَتَ ْم ِ
ضي َعلَ ْيكَ َس ْب َعةُ أَ ْز ِمنَ ٍة َحتﱠى تَ ْعلَ َم أَ ﱠن ْال َعلِ ﱠي ُمتَ َسلﱢطٌ فِي َم ْملَ َك ِة النﱠ ِ
ْ
ْطيھَا َمن يَشَا ُء” .وبعد مرور سبع سنوات على اذالل نبوخذ نصر الملك...
يُع ِ
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صرَُ ،رفَع ُ
تعلم الدرس وقال" :أَنَا نَبُوخَ ْذ َن ﱠ
ْت َع ْينَ ﱠي إِلَى ال ﱠس َما ِء ،فَ َر َج َع إِلَ ﱠي
ْ
ْ
َ
ْ
ﱠ
طانُهُ سُل َ
ت ال َح ﱠي إِلَى األبَ ِد ،ال ِذي سُل َ
ت َو َح َم ْد ُ
ت ْال َعلِ ﱠي َو َسبﱠحْ ُ
ار ْك ُ
ط ٌ
ان
َع ْقلِيَ ،وبَ َ
35
ُسبَ ْ
َي َء،
ض َكالَ ش ْ
أَبَ ِديﱞ َ ،و َملَ ُكوتُهُ إِلَى دَوْ ٍر فَدَوْ ٍرَ .وح ِ
ت َج ِمي ُع ُس ﱠك ِ
ان األَرْ ِ
َ
ﱠ
ضَ ،والَ ي َ
ُوج ُد َم ْن يَ ْمنَ ُع يَ َدهُ
َوھ َُو يَ ْف َع ُل َك َما يَشَا ُء فِي ُج ْن ِد ال 36ﱠس َما ِء َو ُسك ِ
ان األرْ ِ
ي
أَوْ يَقُو ُل لَهَُ “ :ما َذا تَ ْف َعلُ؟” .فِي ذلِ َ
ت َر َج َع إِلَ ﱠي َع ْقلِيَ ،وعَا َد إِلَ ﱠ
ك ْال َو ْق ِ
ﱡ
َ
َجالَ ُل َم ْملَ َكتِي َو َمجْ ِدي َوبَھَائِيَ ،و َ
َ
َ
ير ﱠ
ي َو ُعظ َمائِيَ ،وتَثبﱠت َعلى
طلَبَ
37نِي ُم ِش ِ
ُ
ُ
صرُ ،أ َسبﱢ ُح َوأ َع ﱢ
ازدَاد ْ
َم ْملَ َكتِي َو ْ
َت لِي َع َ
يرةٌ .فَاآلنَ  ،أَنَا نَبُوخَ ْذنَ ﱠ
ظ ُم
ظ َمةٌ َكثِ َ
ْ
َ
ُ
ﱠ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱞ
َوأَحْ َم ُد َملِكَ ال ﱠس َما ِء ،ال ِذي كلﱡ أع َمالِ ِه َحق َوط ُرقِ ِه َعدلٌَ ،و َمن يَ ْسل ُ
اء
ك بِال ِكب ِْريَ ِ
فَھ َُو قَا ِد ٌر َعلَى أَ ْن يُ ِذلﱠهُ).دانيال .(37-34 ،32-30:4
ان ﷲ يكره الكبرياء .لذلك يقول أن "ﷲ يقاوم المستكبرين  ،أما
المتواضعين فيعطيھم نعمة"" .كبرياء االنسان تضعه" لقد أعطانا الرب
معادلة مھمة لالتضاع وھي" :أن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه
يرتفع" )لوقا  .(11:14وقد قال أحد المؤمنين األفاضل" "كم من مؤمن
أصابه سھم األنا فانحنى" .والرب نفسه يقول لسليمان الملك" :اذا تواضع
شعبي الذي دعي اسمي عليھم.وصلوا وطلبوا وجھي )وليس وجه غيري(
ورجعوا عن طرقھم الرديّة فانني أسمع من السماء وأغفر خطيتھم وأبرئ
أرضھم") 2أخبار  .(14:7يجب على االنسان أن يتذكر دائما أن ﷲ جبله
من تراب األرض "يذكر أننا تراب نحن" ثم يضيف على ذلك بالقول:
"االنسان مثل العشب أيامه كزھر الحقل يزھر ألن ريحا تعبر عليه فال
يكون وال يعرفه موضعه بعد .أما رحمة الرب فالى الدھر واألبد على خائفيه
وعدله على بني البنين" )مزمور .(17-14:103
يحتوي سفر يونان على أربعة اصحاحات سوف نقسمھا كما يلي :
االصحاح األول :يونان الھربان ".فقام يونان ليھرب الى ترشيش"
)يونان .(3:1
االصحاح الثاني :يونان يطلب الغفران" .فصلى يونان الى الرب
الھه" )يونان (1:2
االصحاح الثالث  :يونان يرجع الى نفس المكان " .ثم صار قول
الرب الى يونان ثانية قم اذھب الى نينوى المدينة العظيمة وناد لھا المناداة
التي أنا مكلمك بھا " )يونان .(1:3
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االصحاح الرابع :يونان يتعلم قيمة نفس االنسان" .فقال له الرب أنت
شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيھا وال ربّيتھا ألتي بنت ليلة كانت وبنت
ليلة ھلكت .أفال أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيھا أكثر
من اثنتي عشرة ربوة من الناس الذين ال يعرفون يمينھم من شمالھم وبھائم
كثيرة" )يونان .(11-10:4
فسفر يونان يحتوي على سبعة أوجه بين موت يونان وموت المسيح
الكفاري عنا على الصليب وھذه األوجه ھي:
أوال :نتعلم أن الخالص ليس باألعمال .فالمالحون طرحوا األمتعة
لكي يخففوا عن السفينة ،وصلّوا ،ولكن الريح كانت تزداد اضطرابا .حتى
بعدما أخبرھم يونان أنه "بسببه صار ھذا النوء العظيم عليھم لم يصدقوه بل
 " .":جذفوا لكي يرجعوا السفينة الى البر ولكن لم يستطيعوا ألن البحر كان
يزداد اضطرابا عليھم"  .وھكذا نرى الكثيرين من الناس رغم معرفتھم أن
الخالص بالنعمة ال يزالون يجرّ بون أن يعملوا لكي يخلصوا والحقيقة األكيدة
أنه ال خالص بدون موت المسيح.
تطوع أن يموت لكي يھدأ غضب ﷲ عن الذين في
ثانيا :يونان
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
ﱠ
َ
َ
السفينة11 .فَقَالُوا لهَُ “ :ماذا نَصْ نَ ُع بِكَ لِيَ ْسكنَ البَحْ ُر َعنا؟” أل ﱠن البَحْ َر َكانَ
12
ال لَھُ ْمُ “ :خ ُذونِي َو ْ
اط َرحُونِي فِي ْالبَحْ ِر فَيَ ْس ُكنَ ْالبَحْ ُر
يَ ْزدَا ُد اضْ ِط َرابًا .فَقَ َ
َع ْن ُك ْم" .وكذلك المسيح الذي أسلم نفسه على الصليب ألجلنا طوعا واختيارا
لكي ينقذنا من الخطية التي بھا يأتي غضب ﷲ علينا.
ثالثا :يونان مات لكي يخلص الذين في السفينة بموته .والمسيح أيضا
مات لكي يخلصنا من خطابانا.
رابعا  :يونان كان رمزا للمسيح في موته ودفنه وقيامته " .آلنه كما
كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي ھكذا يكون ابن االنسان
في جوف األرض ثالثة أيام وثالث ليالي" )متى .(40:12
ﺧامسا :كان يونان آية ألھل نينوى  ":جيل شرير وفاسق يطلب آية
وال تعطى له آية اال آية يونان النبي" .وھكذا أيضا المسيح ھو أيضا آية لنا "
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14
ْطي ُك ُم ال ﱠسيﱢ ُد نَ ْف ُسهُ آيَةً :ھَا ْال َع ْذ َرا ُء تَحْ بَ ُل َوتَلِ ُد ا ْبنًا َوت ْدعُو ا ْس َمهُ
َول ِك ْن يُع ِ
يل”) .اشعيا .(14:7
“ ِع ﱠمانُو ِئ َ

سادسا :قبل موت يونان كان الخالص لليھود فقط  :كذلك قبل موت
المسيح كان الخالص لليھود فقط " .ھؤالَ ِء ْ
االثنَا َعش ََر أَرْ َسلَھُ ْم يَسُو ُع
ُ
صاھُ ْم قَائِالً”:إِلَى َ
ُ
يق أُ َم ٍم الَ تَ ْمضُواَ ،وإِلَى َم ِدينَ ٍة لِلسﱠا ِم ِريﱢينَ الَ تَ ْدخلوا.
َوأَوْ َ
ط ِر ِ
6
يل الضﱠالﱠ ِة" )متى ..(6-5:10
ت إِس َْرائِ َ
اف بَ ْي ِ
بَ ِل ْاذھَبُوا بِ ْال َح ِريﱢ إِلَى ِخ َر ِ
سابعا  :بعد موت يونان صار الخالص لألمم .كما أنه بعد موت
المسيح وقيامته صارالخالص للجميع اذ خلّص الرب أھل نينوى ...وكذلك
بعد موت المسيح وقيامته صار الخالص لألمم أيضا "اذھبوا الى العالم
أجمع واكرزوا باالنجيل للخليقة كلھا" )مرقس .(15:16
كان الرب يتكلم في العھد القديم بطرق كثيرة كما تكلم ليونان بقوله:
"وصار قول الرب الى يونان بن أمتاي" )يونان  . (1:1يذكر لنا كاتب
الرسالة الى العبرانيين عن الكيفية أو الطرق التي كان يتكلم بھا الرب
ير ٍةَ 2 ،كلﱠ َمنَا فِي
اع َوطُرُق َكثِ َ
فيقولَ ":ﷲُ ،بَ ْع َد َما َكلﱠ َم اآلبَا َء بِاألَ ْنبِيَا ِء قَ ِدي ًما ،بِأَ ْن َو ٍ
َي ٍء ،الﱠ ِذي بِ ِه أَيْضً ا َع ِم َل
ارثًا لِ ُكلﱢ ش ْ
ھ ِذ ِه األَي ِﱠام األَ ِخ َ
ير ِة فِي ا ْبنِ ِه ،الﱠ ِذي َج َعلَهُ َو ِ
َ
ْ
ُ
ْال َعالَ ِمينَ 3 ،الﱠ ِذيَ ،وھ َُو بَھَا ُء َمجْ ِد ِهَ ،و َر ْس ُم َجوْ ھ َِر ِهَ ،و َحا ِم ٌل ك ﱠل األشيَا ِء بِ َكلِ َم ِة
صنَ َع ِبنَ ْف ِس ِه ت ْ
ين ْال َع َ
َط ِھيرً ا لِخَ َ
ظ َم ِة فِي
طايَانَاَ ،جلَ َ
قُ ْد َرتِ ِه ،بَ ْع َد َما َ
س فِي يَ ِم ِ
األَعَالِي" )عبرانيين .(3-1:1
لقد تكلم الرب مع ابراھيم وقال له :خذ ابنك وحيدك الذي تحبه
اسحق"
وتكلم ﷲ مع موسى  .حتى دعي موسى كليم ﷲ.
وتكلم الرب الى النوتية بارساله الريح الشديدة.
وتكلم الرب الى يونان بواسطة اليقطينة والدودة والحوت.
لكن ﷲ يتكلم الينا في ھذه األيام في كلمته من خالل الكتاب المقدس :
"وعندنا الكلمة النبوية وھي أثبت ،التي تفعلون حسنا ان انتبھتم اليھا كما الى
سراج منير في موضع مظلم .الى أن ينفجرالنھار ويطلع كوكب الصبح
المنير في قلوبكم ....عالمين ھذا أوال أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير
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خاص ،بل تكلم أناس ﷲ القديسون مسوقين من الروح القدس2) ".بطرس
.(21-1:19
ان كالم الرب ھو رب الكالم  ،فعندما كان الجمع يزدحم على الرب
ارتَ 2 .فَ َرأَى َسفِينَ َتي ِْن
يسوع ليسمع كلمة ﷲ َ .كانَ َواقِفًا ِع ْن َد ب َُحي َْر ِة َجنﱢي َس َ
3
ُ
ﱢ
َواقِفَتَي ِْن ِع ْن َد ْالبُ َحي َْر ِةَ ،وال ﱠ
صيﱠا ُدونَ قَ ْد خَ َرجُوا ِم ْنھُ َما َو َغ َسلوا الشبَاكَ  .فَ َدخَ َل
إِحْ دَى ال ﱠسفِينَتَي ِْن الﱠتِي َكان ْ
س
َت لِ ِس ْمعَانَ َ ،و َسأَلَهُ أَ ْن يُ ْب ِع َد قَلِيالً ع َِن ْالبَ ﱢر .ثُ ﱠم َجلَ َ
4
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ال لِ ِس ْمعَانَ ”:ا ْب ُعد إِلى
ار يُ َعلﱢ ُم ْال ُج ُمو َع ِمنَ ال ﱠسفِينَ ِةَ .ول ﱠما ف َرغ ِمنَ الكال ِم ق َ
ص َ
َو َ
5
ق َوأَ ْلقُوا ِشبَا َك ُك ْم لِل ﱠ
ال لَهُ”:يَا ُم َعلﱢ ُم ،قَ ْد تَ ِع ْبنَا
م
اب ِس ْم َعانُ َوقَ َ
ص ْي ِد” .فَأَ َج َ
ْال ُع ْ ِ
6
اللﱠي َْل ُكلﱠهُ َولَ ْم نَأْ ُخ ْذ َش ْيئًاَ .ول ِك ْن َعلَى َكلِ َمتِكَ أُ ْلقِي ال ﱠش َب َكةَ"َ .ولَ ﱠما فَ َعلُوا ذلِكَ
ار ْ
ت َشبَ َكتُھُ ْم تَتَخَ ﱠر ُ
ق7 .فَأَشَارُوا إِلَى ُش َر َكائِ ِھ ُم ِ◌
ص َ
أَ ْم َس ُكوا َس َم ًكا َكثِيرً ا ِج ًّدا ،فَ َ
الﱠ ِذينَ فِي ال ﱠسفِينَ ِة األُ ْخ َرى أَ ْن يَأْتُوا َويُ َسا ِعدُوھُ ْم .فَأَتَوْ ا َو َمألُوا ال ﱠسفِي َنتَي ِْن َحتﱠى
ق8 .فَلَ ﱠما َرأَى ِس ْم َعانُ ب ْ
ُطرُسُ ذلِكَ خَ ﱠر ِع ْن َد ُر ْكبَت َْي يَسُو َع
أَخَ َذتَا فِي ْالغ ََر ِ
9
قَائِالًْ ”:
اط ٌئ!” .إِ ِذ ا ْعت ََر ْتهُ َوج ِمي َع
اخرُجْ ِم ْن َسفِينَتِي يَ َ
اربﱡ  ،ألَنﱢي َر ُج ٌل خَ ِ
َ
ﱠ
ُ
ٌ
َ
ك ال ِذي أخَ ذوهُ" )لوقا .(9-1:5
الﱠ ِذينَ َم َعهُ َد ْھ َشة َعلى َ
ص ْي ِد ال ﱠس َم ِ
قال له بطرس " :قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا ولكن على كلمتك ألقي
الشبكة ".وھكذا تمم الرب وعده.
قال أحد المؤمنين األفاضل " :قبل أن نطالب الرب بمواعيده  ،يجب
أن نكون نحن مطيعين له ،كابراھيم الذي كان عندما يدعوه الرب كان دائما
يجاوب الرب بكلمة "ھأنذا" فعندما طلب منه الرب أن يأخذ ابنه اسحق
ويقدمه محرقة على أحد الجبال قال للرب "ھأنذا" أي أنا حاضر يا رب
ماذا تريد؟ .فكان ابراھيم طائعا للرب في كل شيء من ھنا نتعلم أن االنسان
عندما يقول للرب ھأنذا يا رب ،يجيبه الرب ھئنذا أيضا.
1
اي قَائِالً”2 :قُ ِم ْاذھَبْ إِلَى نِين ََوى
ار قَوْ ُل ال ﱠربﱢ إِلَى يُونَانَ ب ِْن أَ ِمتﱠ َ
ص َ
َو َ
ُب
ص ِع َد شَرﱡ ھُ ْم أَ َما ِمي” .فَقَا َم يُونَانُ لِيَ ْھر َ
ْال َم ِدينَ ِة ْال َع ِظي َم ِة َونَا ِد َعلَ ْيھَا ،ألَنﱠهُ قَ ْد َ
ً
ً
َ
َ
َ
يش،
يش ِم ْن َوجْ ِه الرﱠبﱢ  ،فَنَزَ َل إِلَى يَافا َو َو َج َد َسفِينَة ذا ِھبَة إِلى تَرْ ِش َ
إِلَى تَرْ ِش َ
ْ
يش ِم ْن َوجْ ِه الرﱠبﱢ ) .يونان
َب َم َعھُ ْم إِلَى تَرْ ِش َ
فَ َدفَ َع أُجْ َرتَھَا َونَزَ َل فِيھَا ،لِيَذھ َ
.(2-1:1

11
في اآلية الثانية يقدم لنا الوحي االلھي السبب الذي من أجله أرسل
الرب يونان الى أھل نينوى اذ يقول" :ألنه قد صعد شرھم أمامي" وھذا
يذكرنا بما فعله الرب االله في زمن نوح اذ أرسل طوفانا على األرض
عندما "رأى الرب أن شر االنسان قد كثر في األرض وأن كل تصورأفكار
قلبه انما ھو شرير كل يوم ...فقال الرب أمحو عن وجه األرض االنسان
الذي خلقته) .تكوين  .(7 ،5:6أرسل الرب نوحا لكي يحذرھم.
وقبل أن يھلك الرب سدوم وعمورة قال" :ان صراخ سدوم وعمورة
قد كثر وخطيتھم قد عظمت جدا) ".تكوين  .(20:18ان ﷲ الذي نعبده ھو
اله قدوس يمھل وال يھمل فال يتغاضى وال يغض الطرف عن الخطية مھما
كانت أو مھما كانت عظمة الشخص الذي يقترفھا ألن ليس عند ﷲ محاباة.
"فقام يونان ليھرب الى ترشيش من وجه الرب" )يونان  .(2:1ھل
يعقل أن النبي يھرب أو يتھرب من المسؤولية التي أوكله الرب بھا! ولكن
الى أين يھرب؟ من يقدر أن يھرب من وجه الرب؟ "أين أذھب من روحك
ومن وجھك أين أھرب .ان صعدت الى السموات فأنت ھناك .وان فرشت
في الھاوية فھا أنت .ان أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر.
فھناك أيضا تھديني يدك وتمسكني يمينك .فقلت انما الظلمة تغشاني .فالليل
يضيء حولي .الظلمة أيضا ال تظلم لديك والليل مثل النھار يضيء كالظلمة
ھكذا النور" )مزمور .(12-7:139
لقد أمر الرب موسى أن يذھب الى فرعون لكي يخرج شعب اسرائيل
من مصر فقال موسى للرب " :من أنا حتى أذھب الى فرعون وحتى أخرج
بني اسرائيل من مصر؟ وبعد أن قال له الرب "أنا أكون معك" .قال للرب
"استمع أيھا السيد الرب لست أنا صاحب كالم من أمس وال أول أمس بل أنا
ثقيل الفم واللسان...أرسل بيد من ترسل") .خروج .(10:4
خاطب موسى الرب متسائال":من تقصد انا يا رب؟"
وخاطب ايوب الرب متسائال ":لماذا انا يا رب؟"
وخاطب يونان الرب" :ليس انا يا رب"
وناشد اشعياء الرب ":ھانذا يا رب أرسلني"
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ولكن ربما نسأل لماذا ھرب يونان من وجه الرب؟ ال بد وأن يونان
كان يعرف أن االنسان ال يقدر أن يھرب من وجه الرب .اذا ما ھو السبب
الذي جعل يونان يھرب الى ترشيش ؟ وفيما يلي نذكر ثالثة أسباب لھروبه:
السبب األول :ان أھل نينوى كانوا من ألد أعداء اليھود .اذ نقرأ عن
1
ك َحزَ قِيﱠا
سنحاريب ملك أشور ما يلي َ " :و َكانَ فِي ال ﱠسنَ ِة الرﱠابِ َع ِة َعش ََرةَ لِ ْل َملِ ِ
ص ِع َد َعلَى ُكلﱢ ُمد ُِن يَھُو َذا
يب َملِكَ أَ ﱡش َ
ار َ
ور )التي عاصمتھا نينوى( َ
أَ ﱠن َس ْن َح ِ
2
ُ
َ
َ
َ
ﱡ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
صينَ ِة َوأخَ ذھَاَ .وأرْ َس َل َملِ ُ
يش إِلى أو ُر َشلِي َم ،إِلى
ور َر ْبشَاقى ِمن ال ِخ َ
ك أش َ
ْال َح ِ
4
َظ ٍيم .......فَقَا َل لَھُ ْم َر ْبشَاقَى“ :قُولُوا لِ َحزَ قِيﱠا :ھ َك َذا
ش ع ِ
ْال َملِ ِ
ك َحزَ قِيﱠا بِ َج ْي ٍ
18
ك ْال َع ِظي ُم َملِ ُ
يَقُو ُل ْال َملِ ُ
ور ... :الَ يَ ُغ ﱠر ُك ْم َحزَ قِيﱠا قَائِالً :الرﱠبﱡ يُ ْنقِ ُذنَا .ھَلْ
ك أَ ﱡش َ
22
ُ
َ
َ
َ
ور؟  ....فَ َجا َء ألِيَاقِي ُم بْنُ
ك أ ﱡش َ
اح ٍد أرْ َ
ضهُ ِم ْن يَ ِد َملِ ِ
أَ ْنقَ َذ آلِھَةُ األ َم ِم ُكلﱡ َو ِ
ت َو َش ْبنَةُ ْال َكاتِبُ َوي ُ
ُوآخ بْنُ آسَافَ ْال ُم َسجﱢ ُل إِلَى َحزَ قِيﱠا
ِح ْلقِيﱠا الﱠ ِذي َعلَى ْالبَ ْي ِ
َوثِيَابُھُ ْم ُم َم ﱠزقَةٌ ،فَأَ ْخبَرُوهُ ِب َكالَ ِم َر ْبشَاقَى) ".اشعيا .(22 ،18 ،4، 2-1:36
فَلَ ﱠما َس ِم َع ْال َملِ ُ
ْح َو َدخَ َل َبيْتَ الرﱠبﱢ .
ك َحزَ قِيﱠا ذلِكَ َم ﱠز َ
ق ِثيَابَهُ َو َتغَطﱠى بِ ِمس ٍ
2
ب َو ُشيُوخَ ْال َك َھ َن ِة ُمتَ َغ ﱢ
طينَ
ت َو َش ْبنَةَ ْال َكاتِ َ
َوأَرْ َس َل أَلِيَاقِي َم الﱠ ِذي َعلَى ْالبَ ْي ِ
3
وص النﱠبِ ﱢي .فَقَالُوا لَهُ“ :ھ َك َذا يَقُو ُل َحزَ قِيﱠا :ھ َذا
ُوح إِلَى إِ َش ْعيَا َء ب ِْن آ ُم َ
بِ ُمس ٍ
ب َوإِھَانَ ٍة ،ألَ ﱠن األَ ِجنﱠةَ َدن ْ
َت إِلَى ْال َموْ لِ ِد َوالَ قُ ﱠوةَ َعلَى
ْاليَوْ ُم يَوْ ُم ِش ﱠد ٍة َوتَأْ ِدي ٍ
ْال ِوالَ َد ِة4 .لَ َع ﱠل الرﱠبﱠ إِلھَكَ يَ ْس َم ُع َكالَ َم َر ْبشَاقَى الﱠ ِذي أَرْ َسلَهُ َملِ ُ
ك أَ ﱡش َ
ور َسيﱢ ُدهُ
صالَةً
اإللهَ ْال َح ﱠي ،فَي َُوبﱢخَ َعلَى ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َس ِم َعهُ الرﱠبﱡ إِلھُكَ  .فَارْ فَ ْع َ
لِيُ َعي َﱢر ِ
ْ
ألَجْ ِل ْالبَقِيﱠ ِة ال َموْ جُو َد ِة”.
6
5
ال لَھُ ْم إِ َش ْعيَا ُء “ :ھ َك َذا تَقُولُونَ
ك َحزَ قِيﱠا إِلَى إِ َش ْعيَا َء .فَقَ َ
فَ َجا َء عَبِي ُد ْال َملِ ِ
لِ َسيﱢ ِد ُك ْم :ھ َك َذا يَقُو ُل الرﱠبﱡ  :الَ ت ْ
ب ْال َكالَ ِم الﱠ ِذي َس ِم ْعتَهُ ،الﱠ ِذي َج ﱠدفَ
َخَف بِ َسبَ ِ
ور7 .ھأَنَ َذا أَجْ َع ُل فِي ِه رُوحً ا فَيَ ْس َم ُع خَ بَرً ا َويَرْ ج ُع إِلَى
ك أَ ﱡش َ
َعلَ ﱠي بِ ِه ِغ ْل َمانُ َملِ ِ
َ
ض ِه”.
ْف فِي أرْ ِ
ض ِهَ ،وأُ ْسقِطُهُ بِال ﱠسي ِ
أَرْ ِ
8
اربُ لِ ْبنَةَ...... ،فَلَ ﱠما
فَ َر َج َع َر ْبشَاقَى َو َو َج َد َملِكَ أَ ﱡش َ
ور )سنحاريب( ي َُح ِ
َس ِم َع أَرْ َس َل ُر ُسالً إِلَى َحزَ قِيﱠا قَائِالً”10 :ھ َك َذا تُ َكلﱢ ُمونَ َحزَ قِيﱠا َملِكَ يَھُو َذا قَائِلِينَ :
الَ يَ ْخ َد ْعكَ إِلھُكَ الﱠ ِذي أَ ْنتَ ُمت ََو ﱢك ٌل َعلَ ْي ِه ،قَائِالً :الَ تُ ْدفَ ُع أُو ُر َشلِي ُم إِلَى يَ ِد َملِ ِك
ور11 .إِنﱠكَ قَ ْد َس ِمعْتَ َما فَ َع َل ُملُو ُ
اضي لِتَحْ ِري ِمھَاَ .وھَلْ
ك أَ ﱡش َ
أَ ﱡش َ
يع األَ َر ِ
ور بِ َج ِم ِ
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تَ ْنجُو أَ ْنتَ ؟ 12ھَلْ أَ ْنقَ َذ آلِھَةُ األُ َم ِم ھ ُؤالَ ِء الﱠ ِذينَ أَ ْھلَ َكھُ ْم آبَائِي14 .....فَأَخَ َذ َحزَ قِيﱠا
ت الرﱠبﱢ َ ،ونَش ََرھَا َحزَ قِيﱠا أَ َما َم
ال ﱠر َسائِ َل ِم ْن يَ ِد الرﱡ س ُِل َوقَ َرأَھَا ،ثُ ﱠم َ
ص ِع َد إِلَى بَ ْي ِ
16
15
يل
صلﱠى َحزَ قِيﱠا إِلَى الرﱠبﱢ قَائِالً” :يَا َربﱠ ْال ُجنُو ِد ،إِلهَ إِس َْرائِ َ
الرﱠبﱢ َ ،و َ
صنَعْ تَ
س فَوْ َ
ْال َجالِ َ
ض .أَ ْنتَ َ
اإللهُ َوحْ دَكَ لِ ُكلﱢ َم َمالِ ِ
ق ْال َكرُوبِ ِيم17،أَ ْنتَ ھ َُو ِ
ك األَرْ ِ
ُ
ض .أَ ِملْ يَا َربﱡ أ ُذنَكَ َوا ْس َم ِع .ا ْفتَحْ يَا َربﱡ َع ْي َن ْيكَ َوا ْنظُرْ ،
ت َواألَرْ َ
اوا ِ
ال ﱠس َم َ
18
ً
ْ
َ
ﱠ
ّ
ْ
ُ
َ
يب ال ِذي أرْ َسلهُ لِيُ َعي َﱢر ﷲَ ال َح ﱠيَ .حقا يَا َربﱡ إِ ﱠن
ار َ
َوا ْس َم ْع ك ﱠل َكالَ ِم َسن َح ِ
19
ُ
َ
ور قَ ْد خَ ﱠربُوا ُ
ﱠ
َ
َ
َ
رْ
ﱠ
ار ،ألَنﱠھ ُْم
ن
ال
ى
ل
إ
م
ُ
ھ
ت
ھ
ل
آ
ُوا
ع
ف
د
و
،
م
ُ
ھ
ض
أ
و
م
م
األ
ل
ك
َ
ْ
َ
ُملُوكَ أَ ﱡش َ
ْ
َ
ِ
َ
َِ َ
ِ ِ 20
َ
َ
َ
ُ
ْ
ﱠ
َ
اس ،خَ شَبٌ َو َح َجرٌ ،فأبَادُوھُ ْمَ .واآلنَ أ ﱡيھَا
لَ ْيسُوا آلِھَةً بَلْ َ
صن َعة أ ْي ِدي الن ِ
َ
َ
َ
الرﱠبﱡ إِلھُنَا خَ لﱢصْ نَا ِم ْن يَ ِد ِه ،فَ َت ْعلَ َم َم َمالِ ُ
ض ُكلﱢھَا أنﱠكَ أ ْنتَ الرﱠبﱡ
ك األرْ ِ
َوحْ دَكَ ”.
21
وص إِلَى َحزَ قِيﱠا قَائِالً“ :ھ َك َذا يَقُو ُل الرﱠبﱡ إِلهُ
فَأَرْ َس َل إِ َش ْعيَا ُء بْنُ آ ُم َ
ور....... :على َم ْن
ك أَ ﱡش َ
ار َ
يل الﱠ ِذي َ
إِس َْرائِ َ
يب َملِ ِ
صلﱠيْتَ إِلَ ْي ِه ِم ْن ِجھَ ِة َس ْن َح ِ
ﱠ
ْ
َ
ْ
ﱠ
ْتَ
تَ
صوْ تًاَ ،وقَ ْد َرفَعْتَ إِلَى ْال َعالَ ِء َع ْينَ ْيكَ ؟ َعلَى
ي
َل
ع
ن
م
ى
ل
ع
و
،
ف
د
ج
و
َ
َعيﱠرْ تَ َ َ
َ َ َ
24
ْ
ْ
ُ
يل! ع َْن يَ ِد عَبِي ِدكَ َعيﱠرْ تَ ال ﱠسيﱢدََ ،وقلتَ  :بِ َكث َر ِة َمرْ َكبَاتِي قَ ْد
وس إِس َْرائِ َ
قُ ﱡد ِ
ص ِع ْد ُ
ت الى علو الجبال في عقاب لبنان فأقطع أرزه الطويل وأفضل سروه
َ
.......
33
ور :الَ يَ ْد ُخ ُل ھ ِذ ِه ْال َم ِدينَةََ ،والَ
ك أَ ﱡش َ
”لِذلِكَ ھ َك َذا يَقُو ُل الرﱠبﱡ ع َْن َملِ ِ
سَ ،والَ يُ ِقي ُم َعلَ ْيھَا ِم ْت َر َسةً34 .فِي
يَرْ ِمي ھُنَاكَ َس ْھ ًماَ ،والَ َيتَقَ ﱠد ُم َعلَ ْيھَا بِتُرْ ٍ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
يق الﱠ ِذي َجا َء فِي ِه يَرْ جعَُ ،وإِلَى ھ ِذ ِه ال َم ِدينَ ِة ال يَدخلُ ،يَقو ُل الرﱠبﱡ .
الطﱠ ِر ِ
35
ُ
َ
َ
ْ
صھَا ِم ْن أجْ ِل نَ ْف ِسيَ ،و ِم ْن أجْ ِل دَا ُو َد َع ْب ِدي”.
َوأُ َحا ِمي ع َْن ھ ِذ ِه ال َم ِدينَ ِة ألخَ لﱢ َ
36فَخَ َر َج َمالَ ُ
ور ِمئَةً َوخَ ْم َسةً َوثَ َمانِينَ
ْش أَ ﱡش َ
ض َر َ
ك الرﱠبﱢ َو َ
ب ِم ْن َجي ِ
37
صبَاحً ا إِ َذا ھُ ْم َج ِميعًا ُجثَ ٌ
اريبُ َملِكُ
أَ ْلفًا .فَلَ ﱠما بَ ﱠكرُوا َ
ث َميﱢتَةٌ .فَا ْنصَرَفَ َس ْن َح ِ
38
َ
ت نِ ْسرُوخَ إِل ِھ ِه
ور َو َذھ َ
أَ ﱡش َ
اج ٌد فِي بَ ْي ِ
اجعًا َوأقَا َم فِي نِين ََوىَ .وفِي َما ھ َُو َس ِ
َب َر ِ
ض أَ َرا َرا َ
ض َربَهُ أَ ْد َر ﱠملَ ُ
طَ .و َملَكَ
ك َوشَرْ َ
َ
آص ُر ا ْبنَاهُ بِال ﱠسي ِ
ْفَ ،ون ََج َوا إِلَى أَرْ ِ
ْ
أَ َسرْ َح ﱡدونَ ا ْبنُهُ ِع َوضً ا َعنهُ) .اشعيا .(38-1:37 -1:36
والسبب الثاني  :عدم فھم يونان لفكر ﷲ " :يا رب اذا أردت فعال أن
تقلب نينوى ،أنت قادر أن تقلبھا بدون ذھابي  .لكن يا رب انني أعلم أنك اله

12

رحوم وكثير الرأفة فأنت تعرف أنھم سيتوبوا ويرجعوا اليك.أما أنا فسأخسر
سمعتي بين الناس اذ سيقولون ھذا النبي يتنبأ بالكذب".
السبب الثالث  :ﺧوف يونان من أھل نينوى ألن المسؤولية كانت
صعبة عليه .فماذا سيقول لھم! "بعد أربعين يوما تنقلب نينوى المدينة
العظيمة"  .فال بد أن يقتلونني ويستھزئون بي وينعتونني بالجنون.
"فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاھبة الى ترشيش" من ھنا نتعلم أن
ابليس ينتظر الفرص التي فيھا نعصى الرب حتى يھيء لنا الظروف
المناسبة للعصيان ،وبھذه الطريقة نبتعد عن وصايا الرب ألن الكتاب يصف
ابليس بأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه ھو ،لذلك يطالب الكتاب المقدس
المؤمنين لمقاومته " فقاوموه راسخين" .لكن الرب في محبته يشفق على
جھلنا وعصياننا وعدم أمانتنا ويقودنا الى أن نعمل مشيئته حتى من خالل
الظروف التي نعصى فيھا ارادته ونسلك خالفا لما طلب منا.
"فدفع أجرتھا ونزل فيھا ليذھب الى ترشيش من وجه الرب" نتعلم
أيضا اننا اذا عصينا الرب وتبعنا طرق ابليس ال بد أن ندفع الثمن  .كل
شيء له حسابه" .ال تضلوا ﷲ ال يشمخ عليه فان الذي يزرعه االنسان اياه
تحصد أيضا" )غالطية  .(7:6لقد دفع أجرة السفينة لكنه لم يحسب حساب
األجرة الثانية التي سيدفعھا وھي أجرة العصيان والتمرد على ﷲ.
فالعصيان له ثمن :أن الذي يعصى الرب ستكون حياته دائما في
نزول فنقرأ ما يلي:
نزل الى يافا ...ثم نزل الى السفينة ....ثم نزل الى جوف السفينة
واضطجع ونام نوما ثقيال" .ھذا ما حصل أيضا مع ابرام عندما حدث جوع
في األرض فانحدر ابرام الى مصر ...
كذلك نقرأ عن شمشون الذي نزل الى غزة ألنه رأى امرأة كانت
جميلة في عينيه ولكنھا في النھاية كانت السبب في قلع عينيه وموته.
فالنزول دائما أسھل من الصعود  .واالنحدار أسھل من االرتقاء .....من
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السھل ان يسقط الطالب في االمتحان ،لكن لكي ينجح فانه يحتاج الى
مجھود.
سھل أن يسقط االنسان في الخطية اذ عليه فقط ان يستسلم الى طبيعته
الساقطة دون أن يقوم بأي محاولة لقمعھا ،لكن العمل المستمر والسھر
والركوع امام الرب والصالة والحياة الخفيّة المصلية والمناضلة ضد الخطية
المحيطة بنا من كل جانب تحتاج الى مثابرة مستمرة ودوؤبة  .لقد كان
بولس الرسول يقمع جسده ويستعبده لكي ال يكون مرفوضا" .واسع الطريق
الذي يؤدي الى الھالك  ...وضيق الطريق الذي يؤدي الى الحياة األبدية"
)متى  .(13:7يصف لنا الكتاب المقدس سقوط عظماء االيمان وابطال البأس
كما يدعوھم ،من إبراھيم الذي كذب مرتين ،وموسى الذي فرّ ط في شفتيه
ومن ثم الى داود النبي الذي قال عنه الرب مرة "انه رجل بحسب قلب
الرب ".فالسقوط حاصل ال محالة اذا لم تكن دائما مستعدا ومجاھدا وفي
حماية الرب وحسب مشيئته.
والدرس العظيم الذي تعلمه يونان ھو ادراك قوة وسلطان ﷲ:
"فأرسل الرب ريحا شديدة الى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى
كادت السفينة تنكسر" )يونان  .(4:1ھنا نتعلم شيئا مھما وھو أن ال شيء
في ھذا الكون يسير بدون يد ﷲ القوية" .فأرسل الرب ريحا شديدة" فھو
الذي يرسل الريح وھو الذي له القدرة أن يوقف الريح  .أليس ھو الذي قال
للريح":أسكت ابكم فصار ھدوء عظيم) .مرقس  .(39:4في سفر األمثال
يسأل أجور ابن متقيّة مسا" :من جمع الريح في حفنتيه ،من صر المياه في
ثوب .من ثبت أطراف األرض  ،ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت" )أمثال
.(4:30
ثم نقرأ أيضا" :ألني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع
اآللھة وكل ما شاء صنع في السموات ...وفي األرض ...في البحاروفي كل
اللجج ....المصعد السحاب من أقاصي األرض .الصانع بروقا للمطر.
المخرج الريح من خزائنه" )مزمور .(5:135
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"أمر فأھاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه ،يصعدون الى السموات
يھبطون الى األعماق .ذابت أنفسھم بالشقاء .يتمايلون ويترنحون مثل
السكران وكل حكمتھم ابتلعت.فيصرخون الى الرب في ضيقھم ومن
شدائدھم يخلصھم.يھدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجھا .فيفرحون ألنھم
ھدأوا فيھديھم الى المرفأ الذي يريدونه .فيحمدوا الرب على رحمته وعجائبه
لبني آدم" )مزمور .(30-25:107
"فأرسل الرب ريحا شديدة" الرب ال يمكن أن يتركنا نعيش في حياة
العصيان بل يرسل عصا التأديب لكي يرجعنا الى حظيرته..أليس ھو الذي
قال "عيني عليك ال أتركك وال أھملك" ،حتى لو ھربت من وجه الرب فال
بد وأن يرجعك ألنه ھو الذي قيل عنه " :يرد نفسي يھديني الى سبل البر من
أجل اسمه" حتى لو ابتعدنا عنه فانه ال يتركنا بل يرسل عصا التأديب لكي
يرجعنا عن غيّنا اذ يقول".:أذا ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي ان
نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي  ،أفتقد بعصا معصيتھم .وبضربات
اثمھم أما رحمتي فال أنزعھا عنه" )مزمور .(33- 30:89الكتاب المقدس
ايضا مليء باخبار القديسين الذين اعادھم الرب الى حظيرته بعد السقوط.
الرب عارف تمام المعرفة ان عدو النفوس طالب ان يغربلنا كالحنطة ولكن
رحمة الرب ونعمته محيطة بنا لكي ال نفشل بل نعود الى مراعي النعمة
الغنية ونتمم مشئيته في حياتنا.
انه لم يترك نعمي تعيش في عصيانھا بعد أن مات رجلھا وبعد أن
زوّ جت ابنيھا المرأتين مؤابيتين ضاربة بوصية ﷲ عرض الحائط اضطر
الرب أن يرفع عصا التأديب لكي يرجعھا ألنھا لم تسمع لصوت الرب
اللطيف عندما مات زوجھا فرأى ﷲ ان يستخدم سوطه المخيف لكي
يرجعھا .ان الرب لمحبته لنا يؤدبنا كما يؤدب األب ابنه ھكذا يؤدبنا الرب ال
لكي يف ّشلنا بل لكي ينشلنا من الحياة المزرية التي نعيش فيھا .انه يفتش على
الخروف الضال حتى يجده ألنه يحب خرافه وال يريد أن يفقد أحد منھا انه
يفتش على الخروف الضال ليس لمدة يوم أو يومين بل يظل يفتش عليه حتى
يجده .حتى "لو سكنت في أقاصي البحر فھناك تھديني يدك وتمسكني
يمينك")مزمور .(10-9:139
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"فخاف المالحون وصرﺧوا كل واحد الى الھه وطرحوا األمتعة التي
في السفينة الى البحر ليخففوا عنھم" )يونان  .(5:1لقد صرخ المالحون
9
ُص ﱢورُونَ
كل واحد الى الھه لكن آلھتھم ال تسمع وال تشفع وال تنفع " الﱠ ِذينَ ي َ
ْص ُر َوالَ تَ ْع ِرفُ
َ
اطلٌَ ،و ُم ْشتَ َھيَاتُھُ ْم الَ تَ ْنفَعَُ ،و ُشھُو ُدھُ ْم ِھ َي .الَ تُب ِ
صنَ ًما ُك ﱡلھُ ْم بَ ِ
11
10
َ
ْ
ُ
صنَ ًما ِل َغي ِْر َنف ٍع؟ ھَا كلﱡ أصْ َحابِ ِه
صو َﱠر إِلھًا َو َسبَكَ َ
َحتﱠى ت َْخزَ ىَ .م ْن َ
يَ ْخزَ وْ نَ َوالصﱡ نﱠا ُ
اس .يَجْ تَ ِمعُونَ ُك ﱡلھُ ْم ،يَقِفُونَ يَرْ َت ِعبُونَ َويَ ْخزَ وْ نَ
ع ھُ ْم ِمنَ النﱠ ِ
َمعًا.
12
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
حْ
ُص ﱢو ُرهُ فَ َيصْ نَ ُعهُ
ار
ط
م
ال
ب
و
،
م
ف
ال
ي
ف
ل
م
ع
و
ا،
م
ُو
د
ق
د
ي
د
ح
ال
ع
ب
ط
َ
َ
قي َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
َ
ِ ِ َ ِ ِ
اع قُ ﱠوتِ ِه .يَجُو ُ
ب13 .نَج َﱠر خَ َشبًا.
ْس لَهُ قُ ﱠوةٌ .لَ ْم يَ ْش َربْ َما ًء َوقَ ْد تَ ِع َ
ع أَيْضً ا فَلَي َ
بِ ِذ َر ِ
َ
ﱢ
َم ﱠد ْالخَ ْي َ
ﱠار ِة يَرْ ُس ُمهُ .فَيَصْ نَ ُعهُ
يلَ ،وبِال ﱠدو َ
ط .بِ ْال ِم ْخ َر ِز يُ َعل ُمهُ ،يَصْ َن ُعهُ بِاألزَ ا ِم ِ
ت! 14قَ َ
ط َع لِنَ ْف ِس ِه أَرْ ًزا َوأَخَ َذ
ان ،لِيَ ْس ُكنَ فِي ْالبَ ْي ِ
َك َشبَ ِه َرجُلَ ،ك َج َم ِ
ال إِ ْن َس ٍ
ْ
ْ
َ
ِس ْن ِديَانًا َوبَ ﱡلو ً
ْ
ْ
طاَ ،و ْ
س َسنُوبَرً ا َوال َم َ
ط ُر
ار ال َو ْع ِر .غ ََر َ
اختَا َر لِ َنف ِس ِه ِم ْن أش َج ِ
15
ْ
ُ
إليقَا ِدَ .ويَأ ُخ ُذ ِم ْنهُ َو َيتَ َدفﱠأ .يُ ْش ِع ُل أَيْضً ا َو َي ْخبِ ُز ُخب ًْزا،
يُ ْن ِمي ِه .فَيَ ِ
اس لِ ِ
صي ُر لِلنﱠ ِ
16
ارَ .علَى
صنَ َعهُ َ
ثُ ﱠم يَصْ نَ ُع إِلھًا فَيَ ْس ُج ُد! قَ ْد َ
صنَ ًما َوخَ ﱠر لَهُ .نِصْ فُهُ أَحْ َرقَهُ بِالنﱠ ِ
ْ
ُ
نِصْ فِ ِه يَأْ ُك ُل لَحْ ًما .يَ ْش ِوي َم ْش ِويًّا َويَ ْشبَ ُع! َيتَ َدفﱠأ أَيْضً ا َو َيقُو ُل“ :بَ ْخ! قَ ْد تَ َدفﱠأ ُ
ت.
17
َرأَي ُ
ُصلﱢي
صنَ ًما لِنَ ْف ِس ِه! يَ ُخرﱡ لَهُ َويَسْجُ دَُ ،وي َ
صنَ َعھَا إِلھًاَ ،
ْت نَارً ا”َ .وبَقِيﱠتُهُ قَ ْد َ
إِلَ ْي ِه َويَقُو ُل“ :نَجﱢ نِي ألَنﱠكَ أَ ْنتَ إِل ِھي”).اشعيا .(17-9:44
ّ
يغط في نوم
كل واحد في السفينة صرخ الى الھه ولكن يونان كان
6
ْ
َ
اصْ
ال لَهَُ “ :ما لَكَ نَائِ ًما؟ قُ ِم رُخ إِلى إِل ِھكَ
عميق " فَ َجا َء إِلَ ْي ِه َرئِيسُ ال ﱡنو ِتيﱠ ِة َوقَ َ
7
ْض“ :ھَلُ ﱠم نُ ْلقِي قُ َرعًا
ال بَ ْع ُ
اإللهُ فِينَا فَالَ نَ ْھلِكَ ”َ .وقَ َ
َع َسى أَ ْن يَ ْفتَ ِك َر ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
ت ْالقُرْ َعةُ َعلَى
ب َم ْن ھ ِذ ِه ْالبَلِيﱠةُ” .فَأَ ْلقَوا قُ َرعًا ،فَ َوقَ َع ِ
ْرفَ بِ َسبَ ِ
لِنَع ِ
يُونَانَ )".يونان .(7-6:1
"فجاء اليه رئيس النوتية وقال له ما بالك نائم قم واصرخ الى الھك
عسى أن يفتكر االله فينا فال نھلك.
من الغريب أن رئيس النوتية الوثني جاء اليه ليوقظه لكي يصرخ الى
الھه ...ان صوت الرب يتكلم الى كل واحد منا ما لك نائما والناس من حولك
يھلكون .يا مؤمن ما لك نائما قم اصرخ "......استيقظ أيھا النائم وقم من
األموات فيضيء لك المسيح" )أفسس .(14:5
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يا ليت الرب يسوع رئيس ايماننا يوقظنا ويقول لكل واحد منا" :ما لك
نائما  ...أال تھمك النفوس التي تموت وتذھب الى الجحيم بدون أن تسمع
كلمة الخالص.
ما لك نائما والناس من حولك ينجرفون الى بحر غضب ﷲ.
ما لك نائما والناس من حولك يموتون بال مخلص.
من الغريب أن سفينة العالم تتخبط في بحر غضب ﷲ الھائج
والكنيسة التي معھا مفتاح الخالص نائمة غافلة.
ان صوت الرب يقول لكل واحد منا " :يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت
اسرائيل .فاسمع الكلمة من فمي وأنذرھم من قبلي .اذا قلت للشرير موتا
تموت وما أنذرته أنت ،وال تكلمت انذارا للشرير من طريقه الرديئة الحيائه
فذلك الشرير يموت باثمه  ،أما دمه فمن يدك أطلبه .وان أنذرت أنت الشرير
ولم يرجع عن شره وال عن طريقه الرديئة فانه يموت باثمه أما أنت فقد
نجيت نفسك")حزقيال .(18-17:3
قم ،أذھب  ،وناد عليھا أي نادي مناداة الدينونة عليھا "ألن شرھم قد
صعد أمامي.".
قم ،أنك ال تقدر أن توصل البشارة الى الناس وانت تغط في نوم
عميق.
قم ،اذھب الى اخوتك وأخبرھم بما صنع بك الرب ورحمك  ...ان
الرب يسوع كان قد أعطانا أمرا وليس اقتراحا ألنه قال" :اذھبوا الى العالم
أجمع ،واكرزوا باالنجيل للخليقة كلھا".
اذھب الى جارك ،والى صديقك  ،والى أقرباءك ألن" :الذ ين
يزرعون بالدموع يحصدون باالبتھاج .الذاھب ذھابا بالبكاء حامال مبذر
الزرع .مجيئا يجيء بالترنم حامال حزمه" )مزمور .(6-5:126
قم وناد ..نادي باسم المسيح نادي بالخالص األكيد ..
يكتب لنا اشعيا النبي ھذه الكلمات الرائعة عن المناداة اذ يقول:
صوْ ُ
ال“ :بِ َما َذا أُنَا ِدي؟” “ ُكلﱡ َج َس ٍد ُع ْشبٌ َ ،و ُكلﱡ
ت قَائِل“ :نَا ِد” .فَقَ َ
َ
7
َ
ْ
ْ
س ال ُع ْشبُ َ ،ذب َُل ال ﱠز ْھرُ ،أل ﱠن نَ ْفخَ ةَ الرﱠبﱢ ھَب ْ
ﱠت َعلَ ْي ِه.
َج َمالِ ِه كَزَ ْھ ِر ال َح ْق ِل .يَبِ َ
8
س ْال ُع ْشبُ َ ،ذب َُل ال ﱠز ْھ ُرَ .وأَ ﱠما َكلِ َمةُ إِل ِھنَا فَت َْثب ُ
ُت إِلَى
َحقًّا ال ﱠشعْبُ ُع ْشبٌ ! يَبِ َ
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9
صوْ ت َِك بِقُوﱠ ٍةَ ،يا
ص ْھيَوْ نَ  .ارْ فَ ِعي َ
األَبَ ِد”َ .علَى َجبَل عَال اصْ َع ِدي ،يَا ُمبَ ﱢش َرةَ ِ
ُمبَ ﱢش َرةَ أُو ُر َشلِي َم .ارْ فَ ِعي الَ تَخَ افِي .قُولِي لِ ُمد ُِن يَھُو َذا“ :ھ َُو َذا إِلھ ُِك10 .ھ َُو َذا
ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ بِقُ ﱠو ٍة يَأْتِي َو ِذ َرا ُعهُ تَحْ ُك ُم لَهُ .ھ َُو َذا أُجْ َرتُهُ َم َعهُ َو ُع ْملَتُهُ قُ ﱠدا َمهُ.
11
اع يَرْ عَى قَ ِطي َعهُ .بِ ِذ َرا ِع ِه يَجْ َم ُع ْال ُح ْمالَنَ َ ،وفِي ِحضْ نِ ِه يَحْ ِملُھَاَ ،ويَقُو ُد
َك َر ٍ
ت) ".اشعيا .(1:40
ض َعا ِ
ْال ُمرْ ِ

نقرأ في سفر الملوك الثاني أنه "في أيام الملك يھورام حدث جوع
شديد ،وحاصر بنھدد ملك أرام السامرة ،وأسمع الرب جيش اآلراميين
صوت مركبات ،فقاموا وھربوا ،وتركوا كل شيء  ..واذا أربعة رجال
برص يدخلون محلة األراميين ويجدون فيھا جميع الخيرات .فأكلوا وشربوا.
ثم قال بعضھم لبعض" .لسنا عاملين حسنا ھذا اليوم ھو يوم بشارة
ونحن ساكتون .ان انتظرنا الى ضوء الصباح يصادفنا شر لنذھب اآلن
ونخبر الملك بالخيرات " )2ملوك .(9:7
فيا أخي ويا أختي ھذا اليوم ھو يوم بشارة وربما يكون الفرصة
األخيرة.
الناس تصرخ" ...أعبر الى ھنا وأعنا" ....ھناك أناس ال يؤمنون
بالدينونة والجحيم .مع أننا نعلم أن أكبر برھان على وجود الجحيم ھو موت
المسيح على الصليب...ثم أكبر برھان على أن ﷲ يكره الخطية ھو موت
المسيح على الصليب....وأكبر برھان ان ﷲ يحب الخاطئ ويريد خالصه
ھو موت المسيح على الصليب....وأخيرا نقول بأن أكبر برھان ان ﷲ يريد
أن يخلّص الجميع ھو أيمان أھل نينوى.
ما لك نائما قم وناد لكي يسمع الناس بشرى الخالص النه ال يمكن
لالنسان أن يخلص ما لم يسمع كلمة الخالص.
يكتب لنا بولس الرسول بھذا الصدد في رسالته الى أھل رومية قائال:
أَ ﱠن ُك ﱠل َم ْن يَ ْدعُو بِاس ِْم الرﱠبﱢ يَ ْخلُصُ 14 ....فَ َك ْيفَ يَ ْد ُعونَ بِ َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِمنُوا بِ ِه؟
15
ار ٍز؟ َو َك ْيفَ
َو َك ْيفَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ َم ْن لَ ْم َي ْس َمعُوا بِ ِه؟ َو َك ْيفَ يَ ْس َمعُونَ بِالَ َك ِ
َ
يَ ْك ِر ُزونَ إِ ْن لَ ْم يُرْ َسلُوا؟ َك َما ھ َُو َم ْكتُوبٌ َ ”:ما أَجْ َم َل أَ ْقدَا َم ْال ُمبَ ﱢش ِرينَ بِال ﱠسال ِم،
ت”) .ومية .(15-13:10
ْال ُمبَ ﱢش ِرينَ بِ ْالخَ ي َْرا ِ
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خ أَ ْنفِ ِه َيقُو ُل“ :الَ يُ َ
طالِبُ ”.
قم وناد وال تكن كال ﱢشرﱢي ُر الذي " َح َس َ
ب تَشَا ُم ِ
َ
ٌ
ار ِه أَنﱠهُ الَ إِلهَ5 .ت َْثب ُ
ين .عَالِيَة أحْ َكا ُمكَ فَوْ قَهُُ .كلﱡ
ُت ُس ْبلُهُ فِي ُكلﱢ ِح ٍ
ُكلﱡ أَ ْف َك ِ
6
أَ ْعدَائِ ِه يَ ْنفُ ُ
ال فِي قَ ْلبِ ِه“ :الَ أَتَزَ عْزَ ُ
عِ .م ْن دَوْ ٍر إِلَى دَوْ ٍر بِالَ سُو ٍء”.
ث فِي ِھ ْم .قَ َ
ْ 8
ً
ْ
ُ
ٌ
ﱠ
ْ
ً
ّ
7فَ ُمهُ َم ْملُو ٌء لَ ْعنَة َو ِغشا َوظل ًما .تَحْ تَ لِ َسانِ ِه َم َشقة َوإِث ٌم .يَجْ لِسُ فِي َمك َم ِن
ت يَ ْقتُ ُل ْالبَ ِر ﱠ
ي11 .......قَا َل فِي قَ ْلبِ ِه“ :إِ ﱠن ﷲَ قَ ْد ن َِس َي.
ار ،فِي ْال ُم ْختَفَيَا ِ
ال ﱢديَ ِ
َ
َ
ب َوجْ ھَهُ .الَ يَ َرى إِلى األبَ ِد”)".مزمور .(11-4:10
َح َج َ
الشرير يقول في قلبه أن ﷲ قد نسي حجب وجھه الى األبد ال يرى الى
األبد ...لكن ﷲ يرى ويطالب.. .لقد طالب آدم عندما أخطأ .وطالب قايين ،
وطالب داود عندما أخطأ وطالب شمشون ،وطالب سدوم وعمورة .وطالب
الناس في أيام نوح ألن شرھم كان قد كثر في األرض وكل تصورات قلبه
انما ھو شرير كل يوم .وطالب أھل نينوى .انه يطالب فاعلي االثم ان
عاجال أو آجال.
يكتب لنا سليمان الحكيم في سفر الجامعة محذرا الشباب قائال" :
9اِ ْف َرحْ أَ ﱡيھَا ال ﱠشابﱡ في َحدَاثَتِكَ َ ،و ْليَ ُس ﱠركَ قَ ْلبُكَ فِي أَي ِﱠام َشبَابِكَ َ ،وا ْسلُ ْك فِي
ُ
ور ُكلﱢھَا يَأْتِي بِكَ ﷲُ إِلَى
طُر ِ
ُق قَ ْلبِكَ َوبِ َمرْ أَى َع ْي َن ْيكَ َ ،وا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َعلَى ھ ِذ ِه األ ُم ِ
ال ﱠد ْينُونَ ِة) ".جامعة  .(9:11ما لك نائما ؟ .يعني ھذا الوقت ليس ھو وقت
للنوم.. .اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون.ان انتظرنا الى الصباح يأتينا شر...
ھلم اآلن ونذھب الى الملك ونخبره.
ان الوقت الذي نعيش فيه ليس وقتا للنوم " ھذا وانكم عارفون الوقت
انھا اآلن ساعة لنستيقظ من النوم  .فان خالصنا اآلن أقرب مما كان حين
آمنا .قد تناھى الليل وتقارب النھار .فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة
النور" )رومية  .(11:13قم أصرخ الى الھك عسى أن يفتكر االله فينا فال
ّ
يغطون في
نھلك....لكن المؤمنين في ھذه األيام مكتفين بما ھم فيه وكأنھم
نوم عميق ولسان حالھم يقول" :أحارس أنا ألخي؟.
يكتب بولس الرسول " :اني مديون لليونانيين وللبرابرة للحكماء
والجھالء؟ فھكذا ما ھو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في رومية أيضا ..
ألني لست أستحي بانجيل المسيح ألنه قوة ﷲ للخالص .ألن فيه معلن بر
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ﷲ" .ثم يقول أيضا" :أقول الصدق في المسيح وضميري شاھد لي بالروح
القدس أن لي حزنا عميقا ال ينقطع من أجل اخوتي انسبائي حسب الجسد.
فاني كنت أود لو كنت أنا محروما من المسيح من أجل اخوتي انسائي حسب
الجسد") .رومية .(1:9 ،16 ، 14:1
ثم يقول" :الضرورة موضوعة علي  ...فويل لي ان كنت ال أبشر".
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه ھو :لماذا يقول بولس" :الضرورة
موضوعة علي؟ والجواب ھو:
* ألن الناس بدون المسيح ھالكون ونحن المسؤلون عن توصيل
البشارة" .ألنه ليس بأحد غيره الخالص") .أعمال .(12:4
* ألن االنسان ال يقدر أن يخلص بأعمال الناموس "ألنه بأعمال
الناموس ال يتبرر جسد ما" )غالطية .(16:2
* ألن المسيح ھو الوسيط الوحيد بين ﷲ والناس" .ألنه يوجد اله واحد
ووسيط واحد بين ﷲ والناس االنسان يسوع المسيح" )1تيموثاوس .(5:2
* ألن المسيح ھو الطريق الوحيد الى السماء "...أنا ھو الطريق
والحق والحياة" )يوحنا .(6:14
* ألن االنسان مولود بالخطية ويحتاج الى والدة ثانية ،والدة سماوية
من فوق" .ينبغي أن تولدوا من فوق").يوحنا .(7:3
* ألن دم يسوع وحده يطھر من كل خطية1)".يوحنا .(7:1
* ألن الرب يسوع يأمرنا أن نذھب"..اذھبوا الى العالم أجمع واكرزوا
باالنجيل للخليقة كلھا" )مرقس .(15:16
أليس ھذا عجيبا أن كنيسة المسيح ،المرموز اليھا في سفر نشيد
األنشاد بدال من أن تكون يقظة وساھرة ،نراھا تغط في نوم عميق .فھي
تقول وحالتھا صارت كحالة عروس النشيد.
"أنا نائمة وقلبي مستيقظ .وھذا يعني بين النوم واليقظة.
"صوت حبيبي قارعا" وھذا ما يقوله الرب يسوع الى كنيسة الودكية
" ھأنذا واقف على الباب واقرع ان سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل اليه
وأتعشى معه وھو معي"والرب يكلم العروس كلمات مملوءة باللطف
والمحبة "افتحي لي يا أختى يا حمامتي يا كاملتي ،ألن رأسي قد امتأل من
الطل وقصصي من ندى الليل"
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حقا أن الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة  ،ال يحاكم
الى األبد وال يحقد الى الدھر ،لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا
حسب آثامنا  ..ألنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن" )مزمور .(103
فتجاوبه العروس بكل فتور "خلعت ثوبي فكيف ألبسه" الثوب الذي
حاكه لھا الرب على الصليب ،ثوب البر الذي نسجه لھا ودفع ثمنه بموته.
تقول له بكل برودة واستھتار :خلعت ثوبي فكيف ألبسه .لقد صار صعبا
عليھا أن تلبس الثوب الدي خلعته .
عندما يجاري المؤمن العالم ويبتعد عن الرب ،يصبح ككنيسة الودكية
التي قال مالكھا "أنا غني وقد استغنيت وال حاجة لي الى شيء" ولكنه يقول
له" :ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان .أشير عليك
أن تشتري مني ذھبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس فال
يظھر خزي عريتك" .قد ﺧلعت ثوبي فكيف ألبسه" نسيت كيف ترجع
للرب فغسلت رجليھا فكيف توسخھما) .نشيد اآلنشاد  .(3:5يبدو انھا كانت
في أول ايمانھا حارة بااليمان كانت تشتغل من الصباح الى المساء قليال ما
تلبث في البيت وكان الغبار أكبر برھان على عملھا وكدھا في حقل الرب.
كانت تقول له" :ليأت حبيبي الى جنته ويأكل ثمره النفيس ...كانت تنتظر
قدوم العريس في أي وقت وفي أي لحظة وكان اشتياق قلبھا آمين تعال أيھا
الرب يسوع.
لكن اآلن قد غسلت رجليھا ونامت وشابھت أھل العالم وفترت حياتھا
الروحية وابتدأت تقدم األعذار الواھية فقالت له":خلعت ثوبي فكيف ألبسه
غسلت رجلي فكيف أوسخھما ".ثم نرى بالرغم من موقفھا المعيب
والمحزن ،تداخل الرب اذ نقرأ" :حبيبي مد يده من الكوة " )نشيد األنشاد
 .(4:5بعد أن سمع األعذار الواھية ورأى حالتھا المزرية  .مد يده من الكوة،
ولما مد يده من الكوة رأت الجروح التي في يديه "فأنت عليه أحشاؤھا.
وكأن الحبيب ھنا يقول لھا أنظري واذكري .. .أنظري الجروح التي في
يديّ  .واذكري اآلالم التي تألمتھا من أجلك .وكأنھا تذكرت كلمات اشعياء
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"مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا" .فقامت لتفتح لحبيبھا  ،لكن
حبيبھا تحول وعبر.
"تكلّمت اليك في راحتك  .قلت ال أسمع").ارميا  .(22:21عندما ال
نسمع لصوت الرب يضطر الرب أن يكلمنا بسوطه ألن الھنا في احدى يديه
الوصايا وفي األخرى العصايا .فان كنا ال نسمع لصوته اللطيف ال بد أن
يجعلنا نسمع لصوته المخيف .ألنه " :مخيف ھو الوقوع في يدي ﷲ الحي".
)عبرانيين .(31:10
يكتب لنا الرب في سفر األمثال" :ألني دعوت فأبيتم ومددت يدي
وليس من يبالي .بل رفضتم مشورتي ولم ترضوا توبيخي ...اذا جاء خوفكم
كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة اذا جاءت عليكم شدة وضيق .حينئذ يدعونني
فال أستجيب ،يبكرون الي فال يجدونني.ألنھم أبغضوا العلم ولم يختاروا
مخافة الرب .لم يرضوا مشورتي .رذلوا كل توبيخي فلذلك يأكلون من ثمر
طريقھم ويشبعون من مؤامراتھم .ألن ارتداد الحمقى يقتلھم وراحة الجھال
تبيدھم" )أمثال .(32-24:1
بعد أن رأى الرب حالتھا المزرية وكسلھا وعدم اھتمامھا أراد أن
يستخدم عصا التأديب لكي ترجع اليه.
 (1أول شي استخدمه الرب ھو أنه تحول عنھا وعبر.
 (2نفسي خرجت عندما أدبر  ...يعني لم تبق فيھا روح.
 (3طلبته فما وجدته" .اُ ْ
ُوج ُد .ا ْدعُوهُ َوھ َُو قَ ِريبٌ .
طلُبُوا الرﱠبﱠ َما دَا َم ي َ
7
ْ
ْ
ْ
ُك ال ﱢشرﱢي ُر َ
ارهَُ ،وليَتُبْ إِلَى الرﱠبﱢ
اإلث ِم أ َف َك َ
لِيَ ْتر ِ
ط ِريقَهَُ ،و َر ُج ُل ِ
فَيَرْ َح َمهَُ ،وإِلَى إِل ِھنَا ألَنﱠهُ يُ ْكثِ ُر ْال ُغ ْف َرانَ ".
)اشعيا .(7-6:55
" (4دعوته فما أجابني" )6:5تشيد األنشاد(.
" (5وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني وجرحوني
 (6حفظة األسوار رفعوا ازاري عني" )نشيد األنشاد .(7:5
 (7الشوق والحنين اليه" :أحلفكن يا بنات اورشليم ان وجدتن حبيبي
ان تخبرنه اني مريضة حبا) ".نشيد األنشاد  .(8:5ثم ابتدأت تتذكر االيام
التي كانت فيھا مغرمة به فقالت" .حبيبي أبيض وأحمر  ،معلم بين ربوة".
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)نشيد األنشاد  .(10:5الكنيسة في ھذه األيام تغط في نوم عميق وصوت
الرب يقول لكل واحد منا "ما لك نائما  .ما لك نائما والعالم يندفع الى
الھالك؟ لقد تحيرالنوتية واندھشوا من يونان وعدم مباالته ألن الرياح كانت
تضرب السفينة حتى كادت تنكسر والخطر يحيط بھم من كل جانب .لقد
عمل النوتية كل ما في وسعھم أن يعملوه فطرحوا األمتعة وجذفوا لكي
يرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا .ألن الرياح كانت تزداد عنفا وقسوة.
"فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا ألن البحر كان يزداد
اضطرابا .فقال لھم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم ....
ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا ألن البحر كان
يزداد اضطرابا عليھم" .ان فشل االنسان وعصيانه ال يغيرا ﺧطة ﷲ فا
يريد أن يخلّص أھل نينوى .ألنه ال يريد أن يھلك أناسا بل أن يقبل الجميع
الى التوبة .ففي قصة يوسف نرى نفس الصورة اذ بعد أن تقابل مع أخوته
قال لھم كلمات بھذا المعنى :أنتم قصدتم بي شرا لكن ﷲ كان يعمل من وراء
الستار ويجعل من الشر خيرا.
لقد كان قصد ﷲ أن يجعل من عصيان يونان آية للفريسيين اذ عندما
سألوه أن يصنع لھم آية قال لھم" :جيل شرير وفاسق يطلب آية وال تعطى له
اال آية يونان النبي .ألنه كما كان يونان في بطن الحوت  "...من العجيب أننا
نقرأ في انجيل يوحنا "ومع أنه صنع آيات ھذا عددھا لم يؤمنوا به ليتم قول
اشعياء النبي الذي قاله  :يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع
الرب) "..يوحنا .(37:12
ان الناس في ھذه األيام يريدون أن يريھم الرب آيات حتى يصدقوا
متجاھلين أن كل ما حولنا يصيح معلنا بوجود ﷲ " فالسموات تحدث بمجد
ﷲ والفلك يخبر بعمل يديه" .ثم أيوب النبي يكتب ويقولَ“" :اسْأَ ِل ْالبَھَائِ َم
8
ض فَتُ َعلﱢ َمكَ َ ،وي َُح ﱢدثَكَ َس َمكُ
ُور ال ﱠس َما ِء فَتُ ْخبِ َركَ  .أَوْ َكلﱢ ِم األَرْ َ
فَتُ َعلﱢ َمكَ َ ،وطُي َ
10
9
صنَ َع ْ
ت ھ َذا؟ الﱠ ِذي بِيَ ِد ِه نَفَسُ
ْالبَحْ ِرَ .م ْن الَ يَ ْعلَ ُم ِم ْن ُكلﱢ ھ ُؤالَ ِء أَ ﱠن يَ َد الرﱠبﱢ َ
َر).أيوب .(7:12
ُكلﱢ َح ﱟي َورُو ُح ُكلﱢ ْالبَش ِ
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ال َج َذفُوا لِي َُرجﱢ عُوا ال ﱠسفِينَةَ إِلَى ْالبَرﱢ فَلَ ْم يَ ْست َِطيعُوا ،ألَ ﱠن
َ 13ول ِك ﱠن
الرﱢج َ
َ
14
ص َر ُخوا إِلَى الرﱠبﱢ َوقَالُوا“ :آ ِه يَا َربﱡ ،
ْالبَحْ َر َكانَ يَ ْزدَا ُد اضْ ِط َرابًا َعلَ ْي ِھ ْم .فَ َ
س ھ َذا ال ﱠرج ُِلَ ،والَ تَجْ َعلْ َعلَ ْينَا َد ًما بَ ِريئًا ،ألَنﱠكَ يَا َربﱡ
الَ نَ ْھلِ ْك ِم ْن أَجْ ِل نَ ْفِ 15
ْ
ْ
َ
ُ
َ
فَ َع ْلتَ َك َما ِش ْئتَ ” .ثُ ﱠم أخَ ذوا يُونَانَ َوط َرحُوهُ فِي البَحْ ِر ،فَ َوقَفَ البَحْ ُر ع َْن
يحةً لِلرﱠبﱢ
ھَيَ َجانِ ِه16 .فَ َخافَ
َظي ًماَ ،و َذبَحُوا َذبِ َ
َ
الرﱢجا ُل ِمنَ الرﱠبﱢ خَ وْ فًا ع ِ
17
َظي ًما لِيَ ْبتَلِ َع يُونَانَ  .فَ َكانَ يُونَانُ فِي
َونَ َذرُوا نُ ُذورً اَ .وأَ ﱠما الرﱠبﱡ فَأ َ َع ﱠد حُوتًا ع ِ
ت ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَ َيال) ".يونان .(17-13:1
ف ْالحُو ِ
َجوْ ِ
لقد طرحوا يونان في البحر فوقف البحر عن ھيجانه والمسيح أيضا
طرح في بحر غضب ﷲ لكي يقف غضب ﷲ الھائج حتى ال نھلك .لم يقدر
تخفيف األمتعة واالعتراف والصلوات واألعمال الحسنة أن تھدئ الرياح.
وھكذا ال تقدر أعمالنا مھما عملنا أن ترفع الخطايا عنا "لكن ھوذا حمل ﷲ
الذي يرفع خطية العالم" )يوحنا .(29:1
كما انه لم توجد أية طريقة تمنع شدة الرياح انذاك اال موت يونان،
كذلك ال توجد طريقة أﺧرى تمنع غضب ﷲ عن االنسان الخاطئ اال موت
المسيح.
8
صيبَةُ َعلَ ْينَا؟ َما ھ َُو َع َملُكَ ؟ َو ِم ْن
ب َم ْن ھ ِذ ِه ْال ُم ِ
فَقَالُوا لَهُ“ :أَ ْخبِرْ نَا بِ َسبَ ِ
9
ال لَھُ ْم“ :أَنَا ِعب َْرانِ ﱞي،
أَ ْينَ أَتَيْتَ ؟ َما ِھ َي أَرْ ضُكَ ؟ َو ِم ْن أَيﱢ َش ْع ٍ
ب أَ ْنتَ ؟” فَقَ َ
10
ْ
ْ
َوأَنَا خَ ائِ ٌ
صنَ َع البَحْ َر َوالبَ ﱠر” .فَخَ افَ الرﱢ َجا ُل
ف ِمنَ الرﱠبﱢ إِل ِه ال ﱠس َما ِء الﱠ ِذي َ
َاربٌ
َظي ًماَ ،وقَالُوا لَهُ“ :لِ َما َذا فَ َع ْلتَ ھ َذا؟” فَإِ ﱠن
الرﱢج َ
َ
خَ وْ فًا ع ِ
ال ع ََرفُوا أَنﱠهُ ھ ِ
َ
َ
ِم ْن َوجْ ِه الرﱠبﱢ  ،ألنﱠهُ أ ْخبَ َرھُ ْم" .فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا ألن
البحر كان يزداد اضطرابا .فقال لھم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن
ال َج َذفُوا لِي َُرجﱢ عُوا ال ﱠسفِينَةَ إِلَى ْالبَرﱢ فَلَ ْم يَ ْست َِطيعُوا،
البحر عنكم"َ ....ول ِك ﱠن
الرﱢج َ
َ
14
َ
َ
ُ
ْ
اضْ
ص َر ُخوا إِلَى الرﱠبﱢ َوقَالُوا“ :آ ِه يَا
ف
.
م
ھ
ي
ل
ع
ًا
ب
ا
ر
ط
د
ألَ ﱠن ْالبَحْ َر َكانَ يَ ْزدَا
َ
َ
ِْ
ِ َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
ً
س ھذا ال ﱠرج ُِلَ ،والَ تَجْ َعلْ َعل ْينَا َد ًما بَ ِريئا ،ألنكَ يَا
َربﱡ  ،الَ نَ ْھلِ ْك ِم ْن أَجْ ِل نَفِ 15
َربﱡ فَ َع ْلتَ َك َما ِش ْئتَ ” .ثُ ﱠم أَخَ ُذوا يُونَانَ َو َ
ط َرحُوهُ فِي ْالبَحْ ِر ،فَ َوقَفَ ْالبَحْ ُر
16
ً
َ
َ
يحة لِلرﱠبﱢ
ع َْن ھَيَ َجانِ ِه .فَ َخافَ
َظي ًماَ ،وذبَحُوا ذبِ َ
َ
الرﱢجا ُل ِمنَ الرﱠبﱢ خَ وْ فًا ع ِ
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17
َظي ًما لِيَ ْبتَلِ َع يُونَانَ  .فَ َكانَ يُونَانُ فِي
َونَ َذرُوا نُ ُذورً اَ .وأَ ﱠما الرﱠبﱡ فَأ َ َع ﱠد حُوتًا ع ِ
ت ثَالَثَةَ أَي ٍﱠام َوثَالَ َ
ث لَ َيال) ".يونان .(17-13:1
ف ْالحُو ِ
َجوْ ِ
من العجيب أنه بعدما أخبر يونان النوتية بأن البحر ال يھدأ ما لم
ال َج َذفُوا لِي َُرجﱢ عُوا ال ﱠسفِينَةَ إِلَى
يطرحوه في البحر يقول الكتاب" :أن
الرﱢج َ
َ
14
َ
َ
ُ
ْ
اضْ
ص َر ُخوا إِلَى
ف
.
م
ھ
ي
ل
ع
ًا
ب
ا
ر
ط
د
َا
د
ْالبَرﱢ فَلَ ْم يَ ْست َِطيعُوا ،ألَ ﱠن ْالبَحْ َر َكانَ يَ ْز
َ
َ
ِْ
ِ َ
َ
ْ
َ
َ
س ھذا ال ﱠرج ُِلَ ،والَ تَجْ َعلْ َعل ْينَا
الرﱠبﱢ َوقَالُوا“ :آ ِه يَا َربﱡ  ،الَ َن ْھلِ ْك ِم ْن أجْ ِل نَف ِ
َد ًما بَ ِريئًا ،ألَنﱠكَ يَا َربﱡ فَ َع ْلتَ َك َما ِش ْئتَ ” وھكذا الكثيرون من الناس بعدما
سمعوا عن الخالص بالنعمة وليس من أعمال ال يزالون يفتكرون انھم
سيخلصون بأعمالھم .مع أن الكتاب يقول صريحا " :ألنه بأعمال الناموس
ال يتبرر جسد ما .ألن بالناموس معرفة الخطية ...،أما اآلن فقد ظھر بر ﷲ
بدون الناموس مشھودا له من الناموس واألنبياء بر ﷲ بااليمان بيسوع
المسيح الى كل الذين يؤمنون" )رومية  .(22-21:3وبولس الرسول يؤكد
6
ت النﱢ ْع َمةُ بَ ْع ُد
ذلك بقوله :فَإِ ْن َكانَ بِالنﱢ ْع َم ِة فَلَي َ
الَ ،وإِالﱠ فَلَ ْي َس ِ
ْس بَ ْع ُد بِاألَ ْع َم ِ
ْس بَ ْع ُد نِ ْع َمةًَ ،وإِالﱠ فَ ْال َع َم ُل الَ يَ ُكونُ بَ ْع ُد َع َمالً".
ال فَلَي َ
نِ ْع َمةًَ .وإِ ْن َكانَ بِاألَ ْع َم ِ
)رومية .(6:11

"ألنه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بال سبب" )غالطية
 .(21:2لذلك يمكنك أن تخلص بدون أعمال وتأتي للرب كما أنت وترنم
الترنيمة الشھيرة.
كما أنا آتي وليس لي عذر لديك
وقولك القائـل أن آتي اليــــــــك

اال الدم المسفوك عني من يديك
آتي أنا يا حمل ﷲ الوديــــــــــع

ان ﷲ لم يعط الناموس للناس لكي يخلصوا به ،بل أعطى الناموس
لكي يبرھن للناس انھم ال يقدرون أن يخلصوا بواسطته  .فالناموس يدل على
الخطية الساكنة فينا" .ألن ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا
بالجسد  ،فا اذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية وألجل الخطية دان الخطية
في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا" )رومية  .(3:8لذلك نحن ال نطلب
عدل ﷲ ولكننا نطلب رحمته ألن "ﷲ الذي ھو غني في الرحمة من أجل
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محبته الكثيرة التي أحبنا بھا ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح.
بالنعمة أنتم مخلصون)" .أفسس .(4:2
"ولكن حين ظھر لطف مخلصنا ﷲ واحسانه ال بأعمال في بر عملناھا
نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني وتجديد الروح القدس"
)تيطس " .(4:3الرب رحوم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة ال يحاكم
الى األبد وال يحقد الى الدھر .لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب
آثامنا ،ألنه مثل ارتفاع السموات عن األرض قويت رحمته على خائفيه كبعد
المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا ،كما يترأف األب على البنين ھكذا
يترأف الرب على خائفيه  .ألنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن".
)مزمور .(103
ان كلمة ﷲ تقول" :ال بأعمال في بر عملناھا نحن بل بمقتضى رحمته
خلصنا") .تيطس .(5:3
"بالنعمة أنتم مخلصون بااليمان وذلك ليس منكم ھو عطية ﷲ ليس
من أعمال )والسبب( لكي ال يفتخر أحد" .لكن "من افتخر فليفتخر بالرب...
حاشا لي أن أفتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح".
" ھكذا قال الرب :ال يفتخرن الحكيم بحكمته وال يفتخر الجبار
بجبروته وال يفتخر الغني بغناه ،بل بھذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفھم ويعرفني
أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدال في األرض .ألني بھذه أسر يقول
الرب" )ارميا .(24-23:9
جاء الفريسي ليصلي فقال " :اللھم أشكرك اني لست مثل باقي الناس
الخاطفين الظالمين الزناة ،وال مثل ھذا العشار ،أصوم مرتين في األسبوع.
وأعشر كل ما أقتنيه" )لوقا  ..(12-11:18لكن العشار قرع على صدره
قائال" :ارحمني اللھم أنا الخاطئ".
في االصحاح الثاني من سفر يونان نقرأ كيف قذف الحوت يونان الى
البر بأمر الرب" .فأمر الرب الحوت فقذف يونان الى البر" ) .(10:2وھذا
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يرينا مدى عناد االنسان وعصيانه ضد ﷲ الذي خلقه وأبدع في خلقه ونرى
كيف أطاع الحوت أمر الرب ...والريح أيضا أطاعت أمر الرب ،وجميع
الخالئق تطيع أمر الرب اال االنسان.
بعدما أخذوا يونان وطرحوه في البحر وقف البحر عن ھيجانه يقول
الكتاب " :فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما" .أي عندما رأوأ كيف أن
اله يونان يس ّكت البحر قالوا" :حقا أن اله يونان ھو اله اآللھة اذ يقول الكتاب
أنھم " :ذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا" ھنا لم يذبحوا للرب الھھم بل
ذبحوا ونذروا للرب اله يونان .كانوا قد طرحوا األمتعة التي في السفينة الى
البحر ليخففوا عنھم .لكن طرح األمتعة في البحر ال يقدر أن يخفف الخطر
عن المالحين .النه ال نجاة للمالحين بدون موت يونان .
الكثيرون من الناس يعتقدون انھم اذا صاموا وصلوا ودفعوا عشورھم أو
تركوا عادة سيئة وعملوا أعماال صالحة ان ﷲ سيمنع عنھم رياح الدينونة.
لكن قصة يونان تعلمنا حقيقة مھمة للغاية وھي أن الطريقة الوحيدة اليقاف
رياح غضب ﷲ كان موت يونان .الذي كان رمزا لموت المسيح ودفنه
وقيامته ألن الطريقة الوحيدة للخالص من غضب دينونة ﷲ ھي موت
المسيح عنا ألن كلمة ﷲ تقول بكل وضوح" :ليس بأحد غيره الخالص ألن
ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص"
)أعمال .(12:4
ثم نقرأ أيضا" :الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن
لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب ﷲ" )يوحنا " .(36:3الذي يؤمن به ال
يدان والذي ال يؤمن قد دين ألنه لم يؤمن باسم ابن ﷲ الوحيد") .يوحنا
 .(18:3التفتوا الي واخلصوا يا جميع أقاصي األرض ألني أنا ﷲ وليس
أخر" )اشعيا .(22:45
فمھما خفف المالحون من األمتعة ال يمكن أن يخلصوا .لكن البحر
كان يزداد ھيجانا واضطرابا .ان تخفيف األمتعة واالعتراف لغير ﷲ
والصلوات واألعمال الحسنة ال تقدر أن ترفع الخطايا ".لكن ھوذا حمل ﷲ
الذي يرفع خطية العالم".

20

ومن األمثلة األخرى والمتعددة في العھد الجديد عن طريقة الخالص
قصة كورنليوس اذ يذكر سفر أعمال الرسل بأنه كان " :تقيا وخا ِئفُ ﷲِ َم َع
ين.
يع َب ْيتِ ِه ،يَصْ نَ ُع َح َسنَا ٍ
بَ ،وي َ
ت َك ِث َ
يرةً لِل ﱠش ْع ِ
ُصلﱢي إِلَى ﷲِ فِي ُكلﱢ ِح ٍ
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ﱠ
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ﷲ
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ِ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ ِ َ
4
ْ
ً
َ
الَ ”:ماذاَ
َ
َ
َ
َخَص إِل ْي ِه َو َدخَ لهُ الخَ وْ فُ  ،قَ َ
إِلَ ْي ِه َوقَائِال لهُ”:يَا كَرْ نِيلِيُوسُ !” .فَل ﱠما ش َ
5
ص ِعد ْ
َت ت َْذ َكارً ا أَ َما َم ﷲَِ .واآلنَ أَرْ ِسلْ
يَا َسيﱢدُ؟” فَقَ َ
ص َدقَاتُكَ َ
صلَ َواتُكَ َو َ
ال لَهَُ ”:
6
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ً
ﱠ
َ
ْ
َاز ٌل ِعن َد ِس ْمعَانَ َرجُل
ب بُطر َ
ع ِس ْمعَانَ ال ُملق َ
ُس .إِنهُ ن ِ
إِلَى يَافَا ِر َجاال َوا ْستَد ِ
7
ْ
َ
ﱠاغ َب ْيتُهُ ِع ْن َد ْالبَحْ ِر .ھ َُو َيقُو ُل لَكَ َما َذا يَ ْنبَ ِغي أ ْن تَ ْف َع َل” .فَلَ ﱠما ا ْن َ
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ُ
ْ
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ﱠ
َ
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َ
ْ
َرْ
ُوس ،نَادَى اثني ِْن ِمن خدا ِم ِهَ ،و َعسك ِريّا تقِيّا ِمنَ ال ِذينَ
الﱠ ِذي كانَ يُكل ُم ك ِنيلِي َ
8
َ
َي ٍء َوأرْ َسلَھُ ْم إِلَى يَافَا.وعاد معھم بطرس
َكانُوا يُالَ ِز ُمونَهَُ ،وأَ ْخبَ َرھُ ْم بِ ُكلﱢ ش ْ
30
ال كَرْ نِيلِيُوسُ ُ “ :م ْن ُذ
الى بيت كورنيليوس....وتستنر القصة بالكلمات فَقَ َ
ُ
ﱢ
أَرْ بَ َع ِة أَي ٍﱠام إِلَى ھ ِذ ِه السﱠا َع ِة ُك ْن ُ
اس َع ِة ُك ْن ُ
صلي فِي
تأ َ
ت َ
صائِ ًماَ .وفِي السﱠا َع ِة التﱠ ِ
31
ال :يَاكَرْ نِيلِيُوسُ ُ ،س ِم َع ْ
ت
بَ ْيتِيَ ،وإِ َذا َر ُج ٌل قَ ْد َوقَفَ أَ َما ِمي بِلِبَا
س الَ ِم ٍع َوقَ َ
ٍ 32
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َ
ص َدقَاتُكَ أ َما َم ﷲِ .فَأرْ ِسلْ إِلى يَافَا َوا ْستَ ْد ِ
ْ
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ٌ
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33
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ﱢ
ْ
ْ
ً
َ
ُ
ً
َ
َ
يُ َكل ُمكَ  .فأرْ َسلت إِل ْيكَ َحاالَ .وأنتَ ف َعلتَ َح َسنا إِذ ِجئتَ َ .واآلنَ نَحْ نُ َج ِميعًا
اضرُونَ أَ َما َم ﷲِ لِنَ ْس َم َع َج ِمي َع َما أَ َم َركَ بِ ِه ﷲُ”).أعمال -30 ،8-2:10
َح ِ
 .(33ثم نقرأ عندما ذھب بطرس الى بيت كرنيليوس يقول الكتاب. .... " :
فَ َدخَ ْلنَا بَيْتَ ال ﱠرج ُِل13 ،فَأَ ْخبَ َرنَا َك ْيفَ َرأَى ْال َمالَكَ فِي بَ ْيتِ ِه قَائِ ًما َوقَائِالً لَهُ:
بب ْ
ُسَ 14 ،وھ َُو يُ َكلﱢ ُمكَ َكالَ ًما
ُطر َ
ع ِس ْمعَانَ ْال ُملَقﱠ َ
أَرْ ِسلْ إِلَى يَافَا ِر َجاالًَ ،وا ْستَ ْد ِ
بِ ِه ت َْخلُصُ ) ".أعمال .((14-12:11
فكل صلوات كرنيليوس وصدقاته وتقواه لم تقدر أن تخلصه اال بعد أن
جاء اليه بطرس وكلّمه عن الخالص األكيد الذ ي حققه الرب لكل من يؤمن
بموته ودفنه وقيامته ويتخذه ربا لحياته ومخلصا لنفسه.
لكن مع األسف الشديد أن معظم الناس عندما تسألھم ما ھي الطريقة
لخالص االنسان من الخطية أو كيف يمكن لالنسان أن يخلص؟ نجد أن
الغالبية العظمى من الناس يعتقدون أنھم يخلصون بأعمالھم ،مع أن كلمة ﷲ
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تقول بصراحة وبشكل واضح" :بالنعمة أنتم مخلصون بااليمان وذلك ليس
منكم ھي عطية ﷲ ليس من أعمال كي ال يفتخر أحد" )أفسس .(8:2
أن ﷲ يكره االفتخار لذلك بولس الرسول يكنب لنا قائال " :من يفتخر
فليفتخر بالرب ".وبولس الرسول مع أنه بالمقياس البشري قد حصل على
3
وح،
أشياء كثيرة ليفتخر بھا لكنه يقول :ألَنﱠنَا نَحْ نُ ْال ِختَانَ ،4الﱠ ِذينَ نَ ْعبُ ُد ﷲَ بِالرﱡ ِ
يح يَسُوعََ ،والَ َنتﱠ ِك ُل َعلَى ْال َج َس ِدَ .م َع أَ ﱠن لِي أَ ْن أَتﱠ ِك َل َعلَى
َونَ ْفت َِخ ُر فِي ْال َم ِس ِ
5
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ٌ
ﱠ
احد آخَ ُر أن يَت ِك َل َعلى ال َج َس ِد فأنَا بِاألوْ لىِ .من ِجھَ ِة
ْال َج َس ِد أَيْضً ا .إِ ْن ظن َو ِ
ﱠ
َان َم ْختُ ٌ
يلِ ،م ْن ِسب ِْط بِ ْنيَا ِمينَ ،
س إِس َْرائِ َ
ْال ِخت ِ
ون فِي ْاليَوْ ِم الثا ِم ِنِ ،م ْن ِج ْن ِ
6
رﱢيس ﱞيِ .م ْن ِجھَ ِة ْال َغي َْر ِة ُمضْ َ
ط ِھ ُد
وس فَ ِ
ِعب َْرانِ ﱞي ِمنَ ْال ِعب َْرانِيﱢينَ ِ .م ْن ِجھَ ِة النﱠا ُم ِ
وس بِالَ لَوْ ٍم.
ْال َكنِي َس ِةِ .م ْن ِجھَ ِة ْالبِرﱢ الﱠ ِذي فِي النﱠا ُم ِ
7
ارةً8 .بَلْ
يح خَ َس َ
ل ِك ْن َما َكانَ لِي ِربْحً ا ،فَھ َذا قَ ْد َح ِس ْبتُهُ ِم ْن أَجْ ِل ْال َم ِس ِ
يح يَسُو َع َربﱢي،
َي ٍء أَيْضً ا خَ َس َ
إِنﱢي أَحْ ِسبُ ُك ﱠل ش ْ
ارةً ِم ْن أَجْ ِل فَضْ ِل َمع ِ
ْرفَ ِة ْال َم ِس ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ُ
خَسرْ ُ
يح"،
ت ك ﱠل األش َيا ِءَ ،وأنَا أحْ ِسبُھَا نُفَايَة لِ َك ْي أرْ بَ َح ال َم ِس َ
الﱠ ِذي ِم ْن أَجْ لِ ِه ِ
)فيليبي .(8-3:3
مع أن بولس الرسول كان قد ترك كل شيء من أجل المسيح وكان
يملك الشئ الكثير لكنه صاح قائال "حاشا لي أن أفتخر اال بصليب ربنا
يسوع المسيح" ثم يقول أيضا" :ألني لست أستحي بانجيل المسيح ألنه قوة
ﷲ للخالص لكل من يؤمن ....ألن فيه )أي في االنجيل( معلن بر ﷲ " ثم
يقول :حاشا لي أن أفتخر اال بصليب ربنا يسوع المسيح" )غالطية .(14:6
والرب يقول لنا أيضا في سفر ارميا ھذه األقوال المجيدة " :ھكذا قال
الرب :ال يفتخرن الحكيم بحكمته وال يفتخر الجبار بجبروته وال يفتخر الغني
بغناه ،بل بھذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفھم ويعرفني أني أنا الرب الصانع
رحمة وقضاء وعدال في األرض .ألني بھذه أسر يقول الرب" )ارميا
.(24-23:9
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ان األعمال الصالحة واجب علينا فنحن نعمل الصالح ألننا نحب
الرب وسوف يأخذ كل واحد أجرته بحسب تعبه حتى "كأس ماء بارد ال
يضيع أجره" أما الخالص فھو من الرب " ":ال بأعمال في بر عملناھا بل
بمقتضى رحمته خلصنا" اذا فاألعمال الصالحة واجب علينا وھي تعبير
عن شكرنا للرب الذي خلصنا ولكنھا ليست وسيلة لخالصنا .لقد جرب
البحارة كما ذكرنا وعملوا كل ما في وسعھم لكي يخلصوا من ھيجان البحر
ولكن دون جدوى اذ أنه بدون موت يونان لم يكن باالمكان أن يخلصوا .
وكذلك بدون موت المسيح عنا ال يمكن ألي واحد أن يخلص .والسؤال الذي
يفرض نفسه ھو :ھل من الممكن ألي انسان أن يخلص بدون أن يؤمن بعمل
المسيح البديلي من أجله على الصليب ؟ والجواب من الكتاب ھو  :كال.
ان األعمال ھي ثمار االيمان ويجب على االنسان أن يعملھا ليس كرھا بل
حبا لذاك الذي مات من أجلنا " .ألنه ھكذا أحب ﷲ العالم حتى بذل ابنه
الوحيد لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" )يوحنا
 .(16:3وباالضافة الى ذلك فأن كل عمل يعمله االنسان ان لم يكن بدافع
محبته للرب ال يحسب له عمله أبدا  .وللبرھان على ذلك نجده في كلمات
2
َار ٌ
ف أَ ْع َمالَكَ َوتَ َعبَكَ
الرب يسوع لمالك كنيسة أفسس اذ يقول له :أَنَا ع ِ
ارَ ،وقَ ْد َج ﱠربْتَ ْالقَائِلِينَ إِنﱠھُ ْم ُر ُس ٌل
ص ْبرَكَ َ ،وأَنﱠكَ الَ تَ ْق ِد ُر أَ ْن تَحْ َت ِم َل األَ ْش َر َ
َو َ
3
ص ْبرٌَ ،وتَ ِعبْتَ ِم ْن أَجْ ِل
َولَ ْيسُوا ُر ُسالً ،فَ َو َج ْدتَھُ ْم َكا ِذبِينَ َ .وقَ ِد احْ تَ َم ْلتَ َولَكَ َ
ك :أَنﱠكَ ت ََر ْكتَ َم َحبﱠتَكَ األُولَى5 .فَ ْاذ ُكرْ ِم ْن أَ ْينَ
ا ْس ِمي َولَ ْم تَ ِك ﱠل4 .ل ِك ْن ِع ْن ِدي َعلَ ْي َ
َسقَ ْ
ب َوأُزَحْ ِز ُح
ال األُولَىَ ،وإﱢالﱠ فَإِنﱢي آتِيكَ ع َْن قَ ِري ٍ
طتَ َوتُبْ َ ،وا ْع َم ِل األَ ْع َم َ
َارتَكَ ِم ْن َم َكا ِنھَا ،إِ ْن لَ ْم تَتُبْ ) ".رؤيا .(5-2:2
َمن َ
لقد عدد الرب األشياء التي امتازت بھا كنيسة أفسس ولكنھا كانت
تفتقر الى شيء أساسي وھو المحبة .فان تعب الكنيسة وصبرھا واحتمالھا
وعملھا من أجل الرب وأنھا لم تكل ولكن كانت تعمل بدون محبة لذلك
ّ
حذرھا الرب بالقول أنھا تركت محبتھا األولى وصارت تعمل عملھا بدون
محبة  .واالنسان مھما عمل بدون محبة فليس لعمله قيمة "ألنه لو أعطى
االنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا" )نشيد  .(7:8ثم نقرأ في
رسالة العبرانيين ما يلي  " :ألن ﷲ ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب
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المحبة التي أظھرتموھا نحو اسمه اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونھم"
)عبرانيين .(10:6
وس
ال
ألَنﱠهُ بِأَ ْع َم ِ
وس ُكلﱡ ِذي َج َس ٍد الَ َيتَبَ ﱠر ُر أَ َما َمهُ .ألَ ﱠن بِالنﱠا ُم ِ
 21النﱠا ُم ِ
خَطيﱠ ِةَ .وأَ ﱠما اآلنَ فَقَ ْد َ
وسَ ،م ْشھُودًا لَهُ ِمنَ
ْرفَةَ ْال ِ
ظھَ َر بِرﱡ ﷲِ بِد ِ
ُون النﱠا ُم ِ
َمع ِ
22
ْ
َ
ﱠ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
يح ،إِلى كلﱢ َو َعلى كلﱢ ال ِذينَ
اإلي َم ِ
وس َواألنبِيَا ِء ،بِرﱡ23ﷲِ بِ ِ
النﱠا ُم ِ
ان بِيَسُو َع ال َم ِس ِ
24
ُ
ق .إِ ِذ ْال َج ِمي ُع أَ ْخ َ
طأوا َوأَ ْع َوزَ ھُ ْم َمجْ ُد ﷲِ ُ ،متَبَرﱢ ِرينَ
ي ُْؤ ِمنُونَ  .ألَنﱠهُ الَ فَرْ َ
25
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ً
َ
َ
ﱠ
ان
يح ،ال ِذي قد َمهُ ﷲُ كف َ
اإلي َم ِ
ارة بِ ِ
َمجﱠانًا بِنِعْ َمتِ ِه بِ ْالفِدَا ِء ال ِذي بِيَسُو َع ال َم ِس ِ
بِ َد ِم ِه لظھار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السلفة بامھال ﷲ" )رومية
.(25-20:3
لقد أعطى الرب الناموس لكي يظھر لالنسان قداسة ﷲ ويقارنھا مع
نجاسته  ،لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من ﷲ .ان
الناموس قد أعطي لكي يبرھن لالنسان عجزه وعندما يرى االنسان عجزه
في اتمام الناموس ال يھرب الى ترشيش كما فعل يونان بل يھرب الى
الجلجثة حيث الصليب" .ألنه ما كان الناموس عاجزا عنه في ما كان ضعيفا
بالجسد فا اذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية وألجل الخطية دان الخطية
في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل
حسب الروح" )رومية  .(4-3:8لقد عجز الناموس عن أن يخلص االنسان
لذلك أرسل ﷲ ابنه لكي يتمم مطاليب الناموس عن االنسان.
نستخلص من سفر يونان سبع صفات  kوھي:
أوال :أن ﷲ ھو المھيمن والمسيطر على كل شيء ،وھو الذي بيده
السلطان.
"فأرسل الرب ريحا شديدة" ) يونان .(4:1ونقرأ في سفر المزامير:
"أمر فأھاج ريحا عاصفة فرفعت أمواجه ،يصعدون الى السموات يھبطون
الى األعماق .ذابت أنفسھم بالشقاء .يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل
حكمتھم ابتلعت.فيصرخون الى الرب في ضيقھم ومن شدائدھم
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يخلصھم.يھدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجھا .فيفرحون ألنھم ھدأوا
فيھديھم الى المرفأ الذي يريدونه .فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني
آدم" )مزمور " .(30-25:107المصعد السحاب من أقاصي األرض.
الصانع بروقا للمطر .المخرج الريح من خزائنه")مزمور .(7:135
"أعد الرب حوتا عظيما ليبتلع يونان ).(17:1
الحظ عزيزي القارئ كلمة أع ّد ﷲ حوتا عظيما  ،لقد أع ّد ﷲ ھذا
الحوت خصيصا ليونان وھل يوجد شك في قدرة ﷲ على تجھيز حوت
يستطيع ابتالع يونان.
والكتاب المقدس يذكر أنه عندما طلب من الرب يسوع أن يدفع الجزية
قال لبطرس اذھب الى البحر وألق صنارتك والسمكة التي تطلع أوال خذھا
ومتى فتحت فاھا تجد استارا فخذه وأعطھم عني وعنك) " .متى .(27:17
لقد أعد الرب ھذه السمكة وفي فمھا استارا....حقا أن ﷲ ھو سيد كل األرض
وكل المخلوقات التي فيھا.
ونتابع القراءة من سفر يونان ونالحظ اآليات التالية :
أع ّد الرب يقطينة ).(6:4
وأع ّد ﷲ دودة ).(7:4
ثم أع ّد ﷲ ريحا شرقية حارة ).(8:4
نرى ھنا سلطان ﷲ المطلق على )الطبيعة( "فأرسل الرب ريحا
شديدة" ثم على )الحيوان ( " فأعد الرب حوتا عظيما" ثم على )النبات(
"فأعد الرب يقطينة" ثم على )الحشرات( " فأعد الرب دودة" وأخيرا "أع ّد
الرب ريحا شرقية حارة.
ثانيا :أن ﷲ ال يمكن أن يغض النظر عن الخطية  :ألن ﷲ الذي نعبده
اله قدوس  .ال يمكن أن يتغاضى عن الخطية.
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لقد كان أمر الرب الى يونان أن يذھب الى نينوى وينادي عليھا
برسالة دينونة ،رسالة قضاء "ألن شرھم قد صعد أمامي"" .والشرير
حسب تشامخ أنفه يقول ال يطالب .كل أفكاره انه ال اله" )مزمور .(4:10
لكن ﷲ يرى ويطالب .لقد طالب آدم وحواء ،وطالب قايين عندما
سأله " :أين أخوك ھابيل؟ وطالب داود عندما أخطأ..ألن الرب يريد أن
يذكرنا انه يمھل وال يھمل"..وللشرير قال ﷲ  :ما لك تحدث بفرائضي
وتحمل عھدي على فمك .وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كالمي خلفك .اذا
رأيت سارقا وافقته ومع الزناة نصيبك .أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع
غشا .تجلس تتكلم على أخيك .البن أمك تضع معثرة ،ھذه صنعت وسكت .
ّ
وأصف خطاياك أمام عينينك .افھموا ھذا يا أيھا
ظننت أني مثلك .أوبخك
الناسون ﷲ لئال أفترسكم وال منقذ") .مزمور .(22-16:50
فال نستھين بغنى لطفه وطول أناته ...بل اعلم أن لطف ﷲ انما يقتادك
الى التوبة" .ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا
في يوم الغضب واستعالن دينونة ﷲ العادلة) ".رومية .(5:2
اليوم يوم خالص لكن غدا يوم للمطالبة.
اليوم يوم بشارة ولكن غدا ال يوجد بشارة.
اليوم عصر النعمة لكن غدا عصر النقمة.
اليوم يقول الرب تعالوا الي يا جميع المتعبين  ...ولكن غدا سيقول
اذھبوا عني..
ثالثا :نتعلم عن عدل ﷲ الكامل:
أيوب يسأل "كيف يتبرر االنسان أمام ﷲ وكيف يزكوا مولود المرأة"
وبولس يجيب "متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح".
عندما أخطأ آدم وحواء جاءھم الرب ماشيا في الجنة عند ھبوب ريح
النھار .بعد أن سأل آدم  :ھل أكلت من الشجرة التي أمرتك أن ال تأكل منھا،
فقال المرأة التي جعلتھا معي ھي أعطتني فأكلت .فقال الرب االله للمرأة:
"ما ھذا الذي فعلت؟ أو ھل تعرفي نتيجة عملك الذي عملتيه؟ ان عملك ھذا
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سيجلب الحزن والموت والمشاكل واألحزان والفراق والمرض والجوع
والدموع للجنس البشري "ما ھذا الذي فعلت"؟!
لذلك يضع لنا بولس في رسالته الى أھل رومية الكيفية التي بھا يقدر
ﷲ البار أن يتبرر بتبريره االنسان الذي أھانه .
ان سنّة ﷲ ھي أن " النفس التي تخطئ تموت" وأن أجرة الخطية ھي
موت" لكن السؤال الذي يفرض نفسه ھو :كيف يمكن لھذا االله البار أن
يبرر الخاطئ.؟ والجواب على ذلك ھو  :عندما مات المسيح على الصليب
استوفت العدالة االلھية حقھا اذ دفع المسيح أجرة الخطية .فالصليب اذا صار
أكبر برھان على عدل ﷲ ورحمته.
رابعا :نتعلم ان ﷲ يقدر أن يستخدم االنسان بالرغم من عصيانه لكي يؤول
المجد أﺧيرا وآﺧرا للرب وحده.
لذلك نقرأ ما جاء في سفر المزامير "ألن غضب االنسان يحمدك"
)مزمور  .(10:76انه قادر أن يخرج من اآلكل أكال ومن الجافي حالوة".
لذلك نرى بأن عصيان يونان جعل البحارة يؤمنوا باله يونان  .اذ صرخوا
أوال كل واحد الى الھه لكن بعد أن رأوا كيف ھدأت العاصفة بعد أن ألقوا
يونان في البحر  .قالوا أن اله يونان ھو االله الحقيقي اذ يقول الكتاب" :
فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا "
ثم نقرأ أيضا في رسالة بولس الرسول الى فيليمون كيف أن الرب قد
تمم قصده في حياة أنسيمس بعد أن سرق سيده وھرب .لكن المحبة االلھية
تابعته الى سجن روما وھناك التقى مع بولس الرسول فبشره بيسوع فآمن
ورجع الى بيت سيده فيليمون ال كعبد بل كأخ اذ يكتب بولس لفليمون :
ق َع ْنكَ إِلَى َسا َع ٍة ،لِ َك ْي يَ ُكونَ لَكَ إِلَى األَبَ ِد16 ،الَ
"15ألَنﱠهُ ُربﱠ َما ألَجْ ِل ھ َذا ا ْفت ََر َ
ي
ض َل ِم ْن َع ْب ٍد :أَ ًخا َمحْ بُوبًاَ ،والَ ِسيﱠ َما إِلَ ﱠي ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِر ﱢ
َك َع ْب ٍد فِي َما بَ ْعدُ ،بَلْ أَ ْف َ
17
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
يري".
َريكا ،فَاقبَلهُ ن َِظ ِ
إِلَ ْيكَ فِي ْال َج َس ِد َوالرﱠبﱢ َج ِميعًا! فَإِ ْن كنتَ تَحْ ِسبُنِي ش ِ
)فليمون  .(15يا لعمق غنى ﷲ وحكمته وعلمه  .ما أبعد أحكامه عن
الفحص وطرقه عن االستقصاء .ألن من عرف فكر الرب أو من صار له
مشيرا .أو من سبق فأعطاه فيكافأ .ألن منه وبه وله كل األشياء له المجد الى
األبد آمين" )رومية .(36-32:11
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صلﱠى
وصلنا اآلن في دراستنا لسفر يونان الى االصحاح الثاني " َف َ
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ت :قَ ْد ط ِر ْدت ِم ْن أ َم ِام َع ْينَ ْيكَ َ .ول ِكننِي أعُو ُد أنظ ُر إِلى ھَ ْي َك ِل ق ْد ِسكَ  .قَ ِد
6
ْ
س .أَ َحا َ
َف ُع ْشبُ ْالبَحْ ِر بِ َرأ ِسي .نَزَ ْل ُ
ط بِي َغ ْم ٌرْ .الت ﱠ
ت
ا ْكتَنَ َف ْتنِي ِميَاهٌ إِلَى النﱠ ْف ِ
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ي إِلى األبَ ِد .ث ﱠم أصْ َعدْتَ ِمنَ ال َوھ َد ِة
ض َعل ﱠ
إِلَى أَ َسافِ ِل ْال ِجبَ ِ
ق األرْ ِ
7
َ
ت الرﱠبﱠ  ،فَ َجا َء ْ
َحيَاتِي أَ ﱡيھَا الرﱠبﱡ إِل ِھيِ .حينَ أ ْعيَ ْ
ت فِ ﱠي نَ ْف ِسي َذكَرْ ُ
ت إِلَ ْيكَ
9
8
يل َكا ِذبَةً يَ ْت ُر ُكونَ نِعْ َمتَھُ ْم .أَ ﱠما
اط َ
َ
صالَتِي إِلَى ھَ ْي َك ِل قُ ْد ِسكَ  .اَلﱠ ِذينَ ي َُرا ُعونَ أَبَ ِ
ت ْال َح ْم ِد أَ ْذبَ ُح لَكَ َ ،وأُوفِي بِ َما نَ َذرْ تُهُ .لِلرﱠبﱢ ْالخَ الَصُ ”َ 10 .وأَ َم َر
أَنَا فَبِ َ
صوْ ِ
الرﱠبﱡ ْالحُوتَ فَقَ َذفَ يُونَانَ إِلَى ْالبَرﱢ .

أالصحاح الثاني
يونان – بين االيمان والعصيان
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في االصحاح األول لم يقدر يونان أن يصلي ألن العصيان وااليمان ال
يجتمعان  ..كان يعلم أن ﷲ ال يسمع لصالة العاصي "ان راعيت اثما في
قلبي ال يستمع لي الرب "  .ولكن اآلن بعد أن اعترف بعصيانه عندما قَالُوا
صيبَةُ َعلَ ْينَا؟ َما ھ َُو َع َملُكَ ؟ َو ِم ْن أَ ْينَ أَتَيْتَ ؟ َما
ب َم ْن ھ ِذ ِه ْال ُم ِ
لَهُ“ :أَ ْخبِرْ نَا بِ َس َب ِ
9
ب أَ ْنتَ ؟” فَقَا َل لَھُ ْم“ :أَنَا ِعب َْرانِ ﱞيَ ،وأَنَا خَ ائِ ٌ
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ضكَ؟ َو ِم ْن أَيﱢ َش ْع ٍ
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ألَنﱠهُ أَ ْخبَ َرھُ ْم11 .فَقَالُوا لَهَُ “ :ما َذا نَصْ نَ ُع بِكَ لِيَ ْس ُكنَ ْالبَحْ ُر َعنﱠا؟” ألَ ﱠن ْالبَحْ َر
12
ال لَھُ ْمُ “ :خ ُذونِي َو ْ
اط َرحُونِي فِي ْال َبحْ ِر فَيَ ْس ُكنَ
َكانَ يَ ْزدَا ُد اضْ ِط َرابًا .فَقَ َ
ْالبَحْ ُر َع ْن ُك ْم ،ألَنﱠنِي عَالِ ٌم أَنﱠهُ بِ َسبَبِي ھ َذا النﱠوْ ُء ْال َع ِظي ُم َعلَ ْي ُك ْم”).يونان -8:1
.(12
"فصلّى يونان في بطن الحوت" .من الغريب أن يونان عندما كان في
جوف السفينة وأتوا اليه وقالوا له" :قم اصرخ الى الھك فقام يونان ،ولكنه لم
يصلي بل قال لھم اطرحوني في البحر ليسكت البحر عنكم ..لقد فضّل أن
يطرحوه في البحر من أن يصلي .والسؤال الذي حيّر الكثيرين ھو" :اذا كان
يونان حيا وھو في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي  ،فالمسيح أيضا كان
حيا اوأغمي عليه وھو في بطن األرض ثالثة ايام وثالث ليال لكي يتمم ما
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قاله الرب يسوع للفريسيين" :كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة أيام
وثالث ليالي ھكذا يكون ابن االنسان في بطن األرض ثالثة أيام وثالث
ليال".

ھذه الكلمات نطق بھا يونان بعد موته في جوف الحوت ألن نفسه
ذھبت الى الھاوية التي ھي مقر سكنى نفوس أموت العھد القديم الذين ماتوا
ص َر ْخ ُ
صوْ تِي) ".يونان.(2:2
ف ا ْل َھا ِو َي ِة ،فَ َس ِمعْتَ َ
قبلهَ " .
ت ِم ْن َج ْو ِ
ان اآلية التي أراد الرب أن يعلنھا لليھود ھي :ليس فقط أن يونان كان
في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليا لي بل اآلية أو األعجوية أن يونان مات
ص َر ْخ ُ
ف
في بطن الحوت وذھبت نفسه الى الھاوية اذ يقولَ " :
ت ِم ْن َج ْو ِ
ا ْل َھا ِويَ ِة فسمعت صوتي" فبعد أن قذفه الحوت الى الشاطئ قام من األموات
ليكون رمزا حقيقيا لموت المسيح ودفنه وقيامته اذ يقول داود عن دفن
المسيح وقيامته "ألنك لن تترك نفسي في الھاوية ولم تدع قدوسك يرى
فسادا" )مزمور .(10:16
الكتاب المقدس والھاوية السفلى والھاوية العليا:
الھاوية السفلى :ھي مقر نفوس األشرار بعد الموت كما كتب لنا
موسى النبي في سفر التثنية اذ يقول الرب22 ":إِنﱠهُ قَ ِد ا ْشتَ َعلَ ْ
َضبِي
ت نَا ٌر بِغ َ
13
اويَ ِة ال ﱡس ْفلَى ")تثنية .(22:32ثم نقرأ في سفر المزامير " ألَ ﱠن
فَتَتﱠقِ ُد إِلَى ْالھَ ِ
اويَ ِة ال ﱡس ْفلَى) ".مزمور
َرحْ َمتَكَ ع ِ
َظي َمةٌ نَحْ ِويَ ،وقَ ْد نَجﱠ يْتَ نَ ْف ِسي ِمنَ ْالھَ ِ
(13:86
ألھاوية العليا :ھذه الھاوية ھي مقر أنفس مؤمني العھد القديم
،المرموز اليھا في حضن ابراھيم والفردوس.

ھل كان يونان حيا في بطن االحوت؟
2
الَ “ :دعَوْ ُ
ت ِم ْن
تَ ،وقَ َ
"ف َ َ
ف ا ْل ُحو ِ
صلﱠى يُونَانُ إِلَى الرﱠبﱢ إِل ِھ ِه ِم ْن َج ْو ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
عْتَ
ْ
ﱠبﱠ
صوْ تِي".
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َ َِ
ِ
)يونان.(2-1:1

25

فالرب يسوع نزل الى الھاوية العليا خالل الثالثة أيام والثالث ليال .اذ
يقول" :لن تترك نفسي في الھاوية ولن تدع تقيّك يرى فسادا" )مزمور
.(10:16
فالمسيح بعد موته ذھب الى الھاوية العليا لكي يبشر مؤمني العھد
اح َدةً ِم ْن أَجْ ِل ْالخَ َ
طايَاْ ،البَارﱡ ِم ْن أَجْ ِل
القديم "فَإِ ﱠن ْال َم ِس َ
يح أَيْضً ا تَأَلﱠ َم َم ﱠرةً َو ِ
19
ْ
ﱠ
الرﱡوح ،ال ِذي
يى فِي
األَثَ َم ِة ،لِ َك ْي يُقَرﱢ بَنَا إِلَى ﷲُِ ،م َماتًا فِي ال َج َس ِد َول ِك ْن ُمحْ ً
ِ
20
َ
َص ْ
ت قَ ِدي ًماِ ،حينَ
اح الﱠتِي فِي السﱢجْ ِن ،إِ ْذ ع َ
فِي ِه أَيْضً ا َذھ َ
َب فَ َك َرزَ لِألرْ َو ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َكان ْ
ُ
ً
وح ،إِذ َكانَ الفل ُ
ك يُ ْبنَى" )1بطرس -18:3
َت أَنَاةُ ﷲِ تَنت َِظ ُر َم ﱠرة فِي أي ِﱠام ن ٍ
.(20

26
ثم بعد أن قام المسيح من الموت أخذ نفوس أموات مؤمني العھد القديم
8
ص ِع َد إِلَى ْال َعالَ ِء
الى السماء ألن عمل الفداء قد ت ّم ھللويا ".لِذلِكَ يَقُو ُل”:إِ ْذ َ
9
اس َع َ
َسبَى َس ْبيًا َوأَ ْع َ
ص ِع َد” ،فَ َما ھ َُو إِالﱠ إِنﱠهُ نَزَ َل
طايَا”َ .وأَ ﱠما أَنﱠهُ “ َ
طى النﱠ َ
10
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
ق
ص ِع َد أيْضً ا فَوْ َ
ض ال ﱡسفلَى .اَل ِذي نَزَ َل ھ َُو ال ِذي َ
أَيْضً ا أَ ﱠوالً إِلَى أَ ْق َس ِام األرْ ِ
ت ،لِ َك ْي َي ْمألَ ْال ُك ﱠل) ".أفسس .(10-8:4
اوا ِ
يع ال ﱠس َم َ
َج ِم ِ
سبى سبيا أي سبى المسبيين الذين سباھم ابليس "14فَإِ ْذ قَ ْد تَ َشارَكَ
ت َذاكَ
األَوْ الَ ُد فِي اللﱠحْ ِم َوال ﱠد ِم ا ْشتَرَكَ ھ َُو أَيْضً ا َكذلِكَ فِي ِھ َما ،لِ َك ْي يُبِي َد بِ ْال َموْ ِ
الﱠ ِذي لَهُ س ُْل َ
ت-
يسَ 15 ،ويُ ْعتِ َ
ت ،أَيْ إِ ْبلِ َ
ق أُولئِكَ الﱠ ِذينَ  -خَ وْ فًا ِمنَ ْال َموْ ِ
طانُ ْال َموْ ِ
ْ
ُ
َكانُوا َج ِميعًا ك ﱠل َحيَاتِ ِھ ْم تَحْ تَ ال ُعبُو ِديﱠ ِة)".عبرانيين  .(15-14:2سبى سبيا
وأعطى الناس عطايا نتيجة عمله الكفاري على الصليب اذ قال بعد انتصاره
وعلى األرض" )متى .(18:28
6
ان فَيَقُو ُل ھ َك َذا»:الَ تَقُلْ فِي قَ ْلبِكَ :
اإلي َم ِ7
ثم نقرأ أيضاَ " :وأَ ﱠما ْالبِرﱡ الﱠ ِذي بِ ِ
اويَ ِة؟«
َم ْن يَصْ َع ُد إِلَى ال ﱠس َما ِء؟« أَيْ لِيُحْ ِد َر ْال َم ِس َ
يح» ،أَوْ َ :م ْن َي ْھبِطُ إِلَى ْالھَ ِ
ت" )رومية .(7-6:10
أَيْ لِيُصْ ِع َد ْال َم ِس َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ان الكتاب المقدس لم يذكر قط أن يونان كان حيا وھو في بطن الحوت
بل ذكر أنه صرخ الى الرب من جوف الھاوية .ففي العدد األول كان يونان
في بطن الحوت لكن في العدد الثاني نراه يصلي وھو في جوف الھاوية
)مقر نفوس أموات العھد القديم( ألن نفس االنسان تذھب الى الھاوية بعد
الموت .أما الجسد فيدفن  ،فنفس يونان ذھبت الى الھاوية أما جسده فكان في
جوف الحوت ميتا ،وھذا رمزا حقيقيا للرب يسوع الذي دفن جسده في قبر
يوسف الرامي أما روحه فقد ذھبت الى عند اآلب ولكن نفسه ذھبت الى
الھاوية التي ھي مقر نفوس مؤمني العھد القديم ألن داود يقول عن المسيح
"ألنك لم تترك نفسي في الھاوية ولن تدع تقيك يرى فسادا" )مزمور
 (10:16وبطرس الرسول يوضح ذلك في سفر أألعمال اذ يقول لليھود:
ال :يَسُو ُ
اص ِريﱡ َر ُج ٌل
“أَ ﱡيھَا
اإلس َْرائِيلِ ﱡيونَ ا ْس َمعُوا ھ ِذ ِه األَ ْق َو َ
َ
ع النﱠ ِ
الرﱢجا ُل ِ
ُ
ُ
َ
صنَ َعھَا ﷲُ بِيَ ِد ِه فِي
ب َوآيَا ٍ
قَ ْد تَبَرْ ھَنَ لك ْم ِم ْن قِبَ ِل ﷲِ بِقوﱠا ٍ
ت َ
ت َوع ََجائِ َ
23
ور ِة ﷲِ ْال َمحْ تُو َم ِة
ْط ُك ْمَ ،ك َما أَ ْنتُ ْم أَيْضً ا تَ ْعلَ ُمونَ  .ھ َذا أَخَ ْذتُ ُموهُ ُم َسلﱠ ًما بِ َم ُش َ
َوس ِ
24
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
صل ْبت ُموهُ َوقتَلت ُموهُ .ال ِذي أقا َمهُ ﷲُ نَاقِضًا
قَ ،وبِأ ْي ِدي أث َم ٍة َ
َو ِع ْل ِم ِه السﱠابِ ِ

26

ت ،إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن ُم ْم ِكنًا أَ ْن يُ ْمسَكَ ِم ْنهُ25 .ألَ ﱠن دَا ُو َد يَقُو ُل فِي ِهُ :ك ْن ُ
ت
أَوْ َجا َع ْال َموْ ِ
26
َ
َ
ين ،أنﱠهُ ع َْن يَ ِمينِي ،لِ َك ْي الَ أتَزَ عْزَ َع .لِذلِكَ ُس ﱠر
أَ َرى الرﱠبﱠ أَ َما ِمي فِي ُكلﱢ ِح ٍ
27
قَ ْلبِي َوتَھَلﱠ َل لِ َسانِيَ .حتﱠى َج َس ِدي أَيْضً ا َسيَ ْس ُكنُ َعلَى َر َجا ٍء .ألَنﱠكَ لَ ْن تَ ْترُكَ
اويَ ِة َوالَ تَ َد َع قُ ﱡدوسَكَ يَ َرى فَ َسادًاَ 28 .ع ﱠر ْفتَنِي ُسب َُل ْال َحيَا ِة
نَ ْف ِسي فِي ْالھَ ِ
29
اإل ْخ َوةُ ،يَسُو ُ
ال لَ ُك ْم
َو َستَ ْمألُنِي ُسرُورً ا َم َع َوجْ ِھكَ  .أَ ﱡيھَا
غ أَ ْن يُقَ َ
َ
الرﱢجا ُل ِ
يس اآلبَا ِء دَا ُو َد إِنﱠهُ َماتَ َو ُدفِنَ َ ،وقَ ْب ُرهُ ِع ْن َدنَا َحتﱠى ھ َذا ْاليَوْ ِم.
ِج
30ھَارً ا ع َْن َرئِ ِ
يح
فَإِ ْذ َكانَ نَبِيًّاَ ،و َعلِ َم أَ ﱠن ﷲَ َح َلفَ لَهُ بِقَ َس ٍم أَنﱠهُ ِم ْن َث َم َر ِة ص ُْلبِ ِه يُقِي ُم ْال َم ِس َ
يح ،أَنﱠهُ
س َعلَى ُكرْ ِسيﱢ ِهَ 31 ،سبَ َ
ب ْال َج َس ِد لِيَجْ لِ َ
َح َس َ
ق فَ َرأَى َوتَ َكلﱠ َم ع َْن قِيَا َم ِة ا ْل َم ِس ِ
َ
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
يح ،أنﱠهُ لَ ْم تُ ْت َر ْك نَ ْف ُسهُ فِي
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ة
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َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
َ ِ
ع ھ َذا أَقَا َمهُ ﷲَُ ،ونَحْ نُ َج ِميعًا ُشھُودٌ
اويَ ِة َوالَ َرأَى َج َس ُدهُ فَ َسادًا32 .فَيَسُو ُ
ْالھَ ِ
لِذلِكَ ) ".أعمال .(32-22:2
"في االيمان مات ھؤالء أجمعون وھم لم ينالوا المواعيد ،بل من بعيد
نظروھا وص ّدقوھا وحيوھا وأقرّوا بأنھم غرباء ونزالء على األرض
...ولكن اآلن يطلبون وطنا أفضل أي سماويا" )عبرانيين .(15-13:11
اما المقر الوقتي لألشرار فھو في الھاوية السفلى منتظرين الدينونة
"وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة").عبرانيين .(27:9
أما األشرار في العھد القديم والجديد بعد الموت فانھم يذھبون الى
الھاوية السفلى منتظرين يوم الدينونة أمام العرش األبيض العظيم حيث
يدانوا حسب أعمالھم11 .ثُ ﱠم َرأَي ُ
س َعلَ ْي ِه،
ضَ ،و ْال َجالِ َ
َظي ًما أَ ْبيَ َ
ْت َعرْ ًشا ع ِ
ض ٌع!
ت األَرْ ضُ َوال ﱠس َما ُءَ ،ولَ ْم ي َ
ُوج ْد لَھُ َما َموْ ِ
الﱠ ِذي ِم ْن َوجْ ِھ ِه ھ ََربَ ِ
َ
َ
صغَارً ا َو ِكبَارً ا َواقِفِينَ أ َما َم ﷲَِ ،وا ْنفَت ََح ْ
َ 12و َرأَي ُ
ت أ ْسفَارٌ،
ْت األَ ْم َواتَ ِ
َوا ْنفَت ََح ِس ْف ٌر آخَ ُر ھ َُو ِس ْف ُر ْال َحيَا ِةَ ،و ِدينَ األَ ْم َو ُ
ات ِم ﱠما ھ َُو َم ْكتُوبٌ فِي
ب أَ ْع َمالِ ِھ ْمَ 13 .و َسلﱠ َم ْالبَحْ ُر األَ ْم َواتَ الﱠ ِذينَ فِي ِهَ ،و َسل َمﱠ
ار بِ َح َس ِ
األَ ْسفَ ِ
ْال َموْ ُ
ب أَ ْع َمالِ ِه.
اح ٍد بِ َح َس ِ
اويَةُ األَ ْم َواتَ الﱠ ِذينَ فِي ِھ َماَ .و ِدينُوا ُكلﱡ َو ِ
ت َو ْالھَ ِ
14
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ﱠ
ُ
َ
ُ
ار .ھذا ھ َُو ال َموْ ت الثانِي.
َ 15وطُ ِر َح ال َموْ ت َوالھَ ِ
اويَة فِي ب َُحي َْر ِة الن ِ
ار.
َو ُكلﱡ َم ْن لَ ْم ي َ
ُوج ْد َم ْكتُوبًا فِي ِس ْف ِر ْال َحيَا ِة طُ ِر َح فِي ب َُحي َْر ِة النﱠ ِ
")رؤيا .(15-11:20

27
6
خَطيﱠ ِة لَ ْم تُ َس ﱠر7 .ثُ ﱠم قُ ْل ُ
ج
بِ ُمحْ َرقَا ٍ
ت َو َذبَائِ َح لِ ْل ِ
ت :8ھنَ َذا أَ ِجي ُء .فِي َدرْ ِ
يحةً
ب َم ْكتُوبٌ َعنﱢي ،ألَ ْف َع َل َم ِشي َئتَكَ يَا أَُ” .إِ ْذ يَقُو ُل آنِفًا”:إِنﱠكَ َذ ِب َ
ْال ِكتَا ِ
ُررْ تَ بِھَا” .الﱠتِي تُقَ ﱠد ُم
َوقُرْ بَانًا َو ُمحْ َرقَا ٍ
ت َو َذبَائِ َح لِ ْل ِ
خَطيﱠ ِة لَ ْم تُ ِر ْد َوالَ س ِ
9
َ
َ
َ
ُ
ْ
ال”:ھنَ َذا أ ِجي ُء ألف َع َل َم ِشي َئتَكَ يَا أُ”).عبرانيين
َح َس َ
وس .ث ﱠم قَ َ
ب النﱠا ُم ِ
 .(9-4:10لكن عندما الرب يسوع أكمل عمل الفداءعلى الصليب
صار لمؤمني العھد القديم الحق أن يذھبوا الى الفردوس) .يوحنا
.(2:14 -21:13

مقر نفوس أموات العھد الجديد:
عندما قام المسيح من األموات أخذ الفردوس أو الھاوية العليا التي فيھا
2
يح قَب َْل
مؤمني العھد القديم معه الى السماء الثالثة " .أَ ْع ِرفُ إِ ْن َسانًا فِي ْال َم ِس ِ
خَار َج ْال َج َس ِد؟ لَس ُ
أَرْ بَ َع َع ْش َرةَ َسنَةً .أَفِي ْال َج َس ِد؟ لَس ُ
ْت أَ ْعلَ ُم ،أَ ْم
ْت أَ ْعلَ ُم .ﷲُ
ِ
3
يَ ْعلَ ُمْ .
اإل ْنسَانَ  :أَفِي ْال َج َس ِد أَ ْم
اختُ ِطفَ ھ َذا إِلَى ال ﱠس َما ِء الثﱠالِثَِ 4ةَ .وأَ ْع ِرفُ ھ َذا ِ
ْ
َ
َ
ْ
ْت أ ْعلَ ُم .ﷲُ يَ ْعلَ ُم .أنﱠهُ ْ
ار َج ال َج َس ِد؟ لَس ُ
ت
سَ ،و َس ِم َع َكلِ َما ٍ
اختُ ِطفَ إِلَى الفِرْ دَوْ ِ
خَ ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ان أَ ْن يَتَ َكلﱠ َم بِھَا2) ".كورنثوس .(4-2:12
س
ن
إل
غ
ُو
س
ي
ال
و
ا،
ھ
ب
ق
ط
ن
الَ يُ
َِ َ َ
ِ َ ٍ

لماذا لم تذھب نفوس مؤمنو العھد القديم
مباشرة الى السماء؟
ألن السماء ال يدخلھا اال المفديين والمطھرين والمغسولين بدم
4
س يَرْ فَ ُع خَ َ
ك ِع ْن َد
طايَا5 .لِذلِ َ
المسيح .ألَنﱠهُ الَ يُ ْم ِكنُ أَ ﱠن َد َم ثِ َ
ير ٍ
ان َوتُيُو ٍ
يحةً َوقُرْ بَانًا لَ ْم تُ ِر ْدَ ،ول ِك ْن ھَيﱠأْتَ لِي َج َسدًا.
ُد ُخولِ ِه إِلَى ْال َعالَ ِم يَقُو ُلَ ”:ذبِ َ
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ثم ال بد لنا من سؤالين أو ثالثة.
السؤال األول ھو :كيف استجاب الرب لصالة يونان عندما قال" :
دعوت من ضيقي الرب فاستجابني " وھو ال يزال في جوف الحوت؟
السؤال الثاني :ھل ذھبت نفسه الى الھاوية التي كما ذكرنا أنھا مقر
نفوس أموات قديسي العھد القديم .وھل صرخ من ھناك عندما قال:
صرخت من جوف الھاوية فسمعت صوتي"؟
السؤال الثالث :لماذا نرى أن جميع األفعال في صالته جاءت في
صيغة الماضي" .دعوت الرب فاستجابني ..صرخت من جوف
الھاوية فسمعت صوتي ...طردت من أمام عينيك ..أصعدت من الوھدة
في نفسي
حياتي )الوھدة ھنا ھي مقر نفوس األموات( ثم "حين أعيت ّ
طلبت الرب" ھذه األفعال جميعھا جاءت في صيغة الماضي.

تحليل منطقي لصالة يونان
قبل أن ندخل في التفاصيل لتفسير صالة يونان االصحاح الثاني العدد
األول والثاني ينبغي علينا:
أوال :أن نالحظ أنه يوجد موضعين
الموضع أألول ھو جوف الحوت
الموضع الثاني ھو جوف الھاوية

28

لو فرضنا أن يونان كان حيا في بطن الحوت كما يظن البعض لكانت
صالته كما يلي :يا رب انني ادعوك في ضيقي فاستجب لي وليس
"دعوت من ضيقي الرب فاستجاب لي" ..انني أصرخ اليك من جوف
الھاوية فاسمع لصوتي" وليس كما صلّى "صرخت من جوف الھاوية
فسمعت صوتي" لقد تصورت أنه يمكنني الھرب من وجھك .لكن.
"الى أين ؟ "ان صعدت الى السموات فأنت ھناك وان فرشت في
الھاوية فھا أنت .يا رب ان ذنبي أعظم من أن يحتمل  .فاسمع صالتي
واغفر خطيتي ألني اليك أخطأت والشر أمام عينيك صنعت .
فأرجوك أن تغفر خطيتي وتسامحني من أجل اسمك الذي دعي
علي" .ان صالة يونان كانت كلھا في الفعل الماضي لذلك نستنتج أنه
ّ
بعد أن قذفه الحوت الى البر أن ﷲ أقامه من األموات وبذلك يكون
رمزا حقيقيا لموت ،ودفن ،وقيامة الرب يسوع ،وھكذا تتحقق كلمات
الرب يسوع لليھود عندما قال لھم "جيل فاسق وشرير يطلب آية وال
تعطى له اال آية يونان النبي .ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثٮثة

29
أيام وثالث ليال ھكذا يكون ابن االنسان في قلب األرض ثالثة أيام
وثالث ليال" )متى .(40-39:12
لذلك أقول وكلي يقين بأن يونان لم يصلي الصالة المذكورة وھو حي
في جوف الحوت بل صلّى وھو في جوف الھاوية العليا أو الفردوس حيث
أنفس أموات مؤمني العھد القديم .
اذا فحصنا صالة يونان بالتدقيق نجد وكأنه يسرد حادثة حصلت
معه بعد أن قذفه الحوت الى البر وكيف ذھبت نفسه الى الھاوية
وھناك صلّى الى الرب كما صلّى الغني عندما رأى لعازر في حضن
ابراھيم وطلب منه أن يرسل لعازر ليبلّ طرف اصبعه ويبرّ د لسانه
ألنه كان معذبا في اللھيب .فتكون اآلية التي أراد الرب أن يقدمھا
لليھود ليست فقط الثالثة أيام والثالث ليالي بل أيضا موت يونان
وقيامته بعد أن قذفه الحوت الى البر  ،فتكون اآلية رمزا حقيقيا لموت
المسيح ودفنه وقيامته في اليوم الثالث.
9
ب
ت ْال َح ْم ِد أَ ْذبَ ُح لَكَ َ ،وأُوفِي بِ َما نَ َذرْ تُهُ .لِل ﱠر ﱢ
أَ ﱠما أَنَا فَبِ َ
صوْ ِ
ص”َ 10.وأَ َم َر الرﱠبﱡ ْالحُوتَ فَقَ َذفَ يُونَانَ إِلَى ْالبَرﱢ ".
ا ْل َخالَ ُ

)يونان .(10-9:2
"للرب الخالص" كان يونان بعصيانه ينسب للرب حماقة  ،ألنه لم
يرض ارادة الرب في خالصه ألھل نينوى الذين أساءوا الى شعب ﷲ.
لكن بعد أن سلّم األمر للرب وحكمته استطاع أن يقول "للرب
الخالص" وكثيرا ما نعمل ألجل خالص نفوسنا كما عمل يونان .نريد
بأعمالنا وصلواتنا وتقوانا أن نخلص نفوسنا .مع أن جميع ھذه األشياء
واجب علينا ولكنھا ال تخلصنا ألن "للرب الخالص" وھذا ما صرّح
صنَا
لنا به بولس الرسول في رسالته الى تيموثاوس قائال " :ألذي خَ لﱠ َ
َضى ْالقَصْ ِد َوالنﱢ ْع َم ِة
َضى أَ ْع َمالِنَا ،بَلْ بِ ُم ْقت َ
َو َدعَانَا َد ْع َوةً ُمقَ ﱠد َسةً ،الَ بِ ُم ْقت َ
10
الﱠتِي أُ ْع ِطيَ ْ
َوإِنﱠ َما
يح يَسُو َع قَب َْل األَ ْز ِمنَ ِة األَزَ لِيﱠ ِة،
ت لَنَا فِي ْال َم ِس ِ
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أُ ْ
يح ،الﱠ ِذي أَ ْب َ
َار
ط َل ْال َموْ تَ َوأَن َ
ُور ُمخَ لﱢ ِ
ظ ِھ َر ِ
ت اآلنَ بِظُھ ِ
صنَا يَسُو َع ْال َم ِس ِ
ْ
ُ
اس َ
يل 2)".تيموثاوس .(10-9:1
ْال َحيَاةَ َوال ُخلو َد بِ َو ِ
اإل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
"للرب الخالص" الحظ معي عزيزي القارئ انه مباشرة بعدما
اعترف يونان بفشله وعصيانه" ،أمر الرب الحوت أن يقذفه الى البر"
)يونان  .(2:2وھكذا الخاطئ ما لم يعترف بفشله وعدم أمانته وأن "للرب
وحده الخالص" ألن ﷲ ال يقبل وال يحتاج مساعدة من أحد .فالخالص ليس
عملي وعمل المسيح بل عمل المسيح وحده على الصليب ،أما أعمالي فيجب
أن تكون صادرة عن قلب محب لذاك الذي أحبنا أوال وأحبنا فضال وليس
ظھَ َر لُ ْ
ألي بر فينا " َول ِك ْن ِحينَ َ
صنَا ﷲِ َوإِحْ َسانُهُ 5 -الَ بِأَ ْع َمال فِي
طفُ ُمخَ لﱢ ِ
ﱠ
خَ
حْ
صنَا بِ ُغس ِْل ْال ِميالَ ِد الثﱠانِي َوتَجْ ِدي ِد
ل
ه
ت
م
ر
ى
َض
َ
بِرّ َع ِم ْلنَاھَا نَحْ نُ  ،بَلْ بِ ُم ْقت َ َ َ ِ ِ
ْ
يح
َس َكبَهُ بِ ِغنًى
ُس6 ،الﱠ ِذي
وح
ْالقُد ِ
الرﱡ ِ
َعلَ ْينَا بِيَسُو َع ال َم ِس ِ
صنَا)".تيطس .(6-4:3لكي يؤول المجد له وحده وأنه بدون موت
ُمخَ لﱢ ِ
المسيح ال خالص ألي انسان مھما كان وأن دم المسيح وحده الذي يطھر
ويغسل االنسان من خطاياه  .عندئذ يأمر الرب بخالصه وقبوله كما وعد
طاھُ ْم س ُْل َ
"أَ ﱠما ُكلﱡ الﱠ ِذينَ قَبِلُوهُ فَأ َ ْع َ
ي ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
طانًا أَ ْن يَ ِ
صيرُوا أَوْ الَ َد ﷲِ ،أَ ِ
13
ْس ِم ْن د ٍَمَ ،والَ ِم ْن َم ِشيئَ ِة َج َس ٍدَ ،والَ ِم ْن َم ِشيئَ ِة َرجُل،
بِا ْس ِم ِه .اَلﱠ ِذينَ ُولِدُوا لَي َ
بَلْ ِمنَ ﷲِ).يوحنا  .(13-12:1وكما قال أحد المؤمنين األفاضل" :أن نھاية
االنسان ھي بداية ﷲ" فا يبدأ عندما ينتھي االنسان من محاوالته لخالص
نفسه ولسان حاله يقول كما قال العشار "اللھم ارحمني أنا الخاطئ" ألني
أحتاج الى رحمتك ال الى عدلك"
ؤُوفَ ،
ٌ
وح َو َكثِي ُر الرﱠحْ َم ِة9 .الَ ي َُحا ِك ُم إِلَى
"الرﱠبﱡ َر ِحي ٌم َو َر
ط ِو10ي ُل الرﱡ ِ
َ
َ
َ
األَبَ ِدَ ،والَ يَحْ قِ ُد إِلَ
ْ
ﱠ
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َ
ْ
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ُج
ي
م
ل
و
َا،
ن
ا
ي
ا
ط
ب
س
ح
َا
ن
ع
م
ع
ن
ي
م
ل
.
ر
ھ
د
ال
ى
َ
ََ َ َ َ
ْ َ
َ ْ َ ِ
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َ
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َ
ض قَ ِويَ ْ
ﱠ
ت َرحْ َمتهُُ
ب آثا ِمنَا11 .ألنهُ ِمث ُل ارْ تِفَ
ق األرْ
ت فَوْ َ
َح َس َ
اوا ِ
اع ال ﱠس َم َ
ِ
ِ
12
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ِ َ ِ ِ ِ
َعلَى ِ ِ ِ
14
َ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
ْرفُ
يَت ََرأَفُ األَبُ َعلى البَنِينَ يَت ََرأفُ الرﱠبﱡ َعلى خَ ائِفِي ِه .ألنهُ يَع ِ
ِج ْبلَتَنَا .يَ ْذ ُك ُر أَنﱠنَا تُ َرابٌ نَحْ نُ ) .مزمور .(14-8:103

30
والسؤال الذي يسأله الكثيرين ھو :ھل أنفس الموتى في الھاوية تكون
في حالة يقظة ووعي  ،أم كما يقول البعض أن أنفس الموتى تكون في حالة
نوم الى يوم القيامة  ،وھل يعرفوا بعضھم البعض؟
عندما تجلّى الرب على جبل التجلّي عرف التالميذ موسى وايليا
اذ نقرأ ما يليَ 3 :وإِ َذا ُمو َسى َوإِي ِليﱠا قَ ْد َ
ان َم َعهُ4 .فَ َج َع َل
ظھَ َرا لَھ ُْم يَ َت َكلﱠ َم ِ
ب ْ
اربﱡ َ ،ج ﱢي ٌد أَ ْن نَ ُكونَ ھھُنَا! فَإِ ْن ِش ْئتَ نَصْ نَ ْع ھُنَا
ُطرُسُ يَقُو ُل لِيَسُو َع“ :يَ َ
5
ٌ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
َ
اح َدة”َ .وفِي َما ھ َُو
اح َدةَ ،و ِإليلِيﱠا َو ِ
اح َدةَ ،ولِ ُمو َسى َو ِ
ثَالث َمظا ﱠل :لكَ َو ِ
ﱠ
صوْ ٌ
يَتَ َكلﱠ ُم إِ َذا َس َحابَةٌ نَي َﱢرةٌ َ
ت ِمنَ الس َﱠحابَ ِة قَائِالً”:ھ َذا ھ َُو ابْني
ظللَ ْتھُ ْمَ ،و َ
ُررْ ُ
ت .لَهُ ا ْس َمعُوا” )متى .(5-3:17
ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ِ
ثم القصة التي رواھا الرب يسوع في انجيل لوقا االصحاح
السادس عشر ابتداء من العدد التاسع عشر عن قصة الغني ولعازر
فقالَ “ :كانَ إِ ْن َس ٌ
ان َغنِ ﱞي َو َكانَ يَ ْلبَسُ األَرْ جُوانَ َو ْالبَ ﱠز َوھ َُو يَتَنَ ﱠع ُم ُك ﱠل يَوْ ٍم
ُ
ﱠ
ْ
ُمت ََرفﱢھًاَ 20 .و َكانَ ِم ْس ِك ٌ
ين ا ْس ُمهُ لِ َعازَ رُ ،ال ِذي ط ِر َح ِعن َد بَابِ ِه َمضْ رُوبًا
21
ت السﱠاقِ ِط ِم ْن َمائِ َد ِة ْال َغنِ ﱢي ،بَلْ
ُوحَ ،ويَ ْشتَ ِھي أَ ْن يَ ْشبَ َع ِمنَ ْالفُتَا ِ
بِ ْالقُر ِ
22
ْ
ْ
ُوحهُ .فَ َماتَ ْال ِم ْس ِكينُ َو َح َملَ ْتهُ ْال َمالَئِ َكةُ
ُ
ت ا ْل ِكالَبُ تَأتِي َوتَل َحسُ قر َ
َكانَ ِ
23
الج ِح ِيم
إِلَى ِحضْ ِن إِب َْرا ِھي َمَ .و َماتَ ْال َغنِ ﱡي أَيْضً ا َو ُدفِنَ  ،فَ َرفَ َع َع ْينَ ْي ِه فِي َ
بَ ،و َرأَى إِب َْرا ِھي َم ِم ْن بَ ِعي ٍد َولِ َعازَ َر فِي ِحضْ نِ ِه24 ،فَنَادَى
َوھ َُو فِي ْال َع َذا ِ
َ
ال :يَا أَبِي إِب َْرا ِھي َم ،ارْ َح ْمنِيَ ،وأرْ ِسلْ لِ َعازَ َر لِيَبُ ﱠل َ
ب ِ◌ ِع ِه
طرَفَ إِصْ َ
َوقَ َ
25
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بٌ
ال إِب َْرا ِھي ُم :يَا
ق
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.
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ي
ن
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ي،
ن
ا
س
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د
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ُ
ي
و
َ
َُ
ِ ِ
ِ
بِ َما ٍء َ َرﱢ َ ِ َ ِ
ْ
ا ْبنِيْ ،اذ ُكرْ أَنﱠكَ ا ْستَوْ فَ ْيتَ خَ ي َْرا ِتكَ فِي َحيَاتِكَ َ ،و َكذلِكَ لِ َعازَ ُر البَالَيَا.
26
ق ھ َذا ُكلﱢ ِه ،بَ ْينَنَا َو َب ْي َن ُك ْم ھُ ﱠوةٌ
َواآلنَ ھ َُو يَتَ َع ﱠزى َوأَ ْنتَ تَتَ َع ﱠذبُ َ .وفَوْ َ
َظي َمةٌ قَ ْد أُ ْثبِت ْ
ُور ِم ْن ھھُنَا إِلَ ْي ُك ْم الَ
َتَ ،حتﱠى إِ ﱠن الﱠ ِذينَ ي ُِري ُدونَ ْال ُعب َ
ع ِ
27
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َ
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
ت أبِي ،أل ﱠن لِي خَ ْم َسةَ إِخ َو ٍةَ ،حتى يَشھَ َد لھُ ْم ِل َك ْيالَ
أَ ْن ترْ ِسلهُ إِلى بَ ْي ِ
29
ال لَهُ إِب َْرا ِھي ُمِ :ع ْن َدھُ ْم ُمو َسى
ب ھ َذا .قَ َ
ض ِع ْال َع َذا ِ
يَأْتُوا ھُ ْم أَيْضً ا إِلَى َموْ ِ
30
ضى إِلَ ْي ِھ ْم
ال :الَ ،يَا أَبِي إِب َْرا ِھي َم ،بَلْ إِ َذا َم َ
َواألَ ْن ِبيَا ُء ،لِيَ ْس َمعُوا ِم ْنھُ ْم .فَقَ َ
31
ال لَهُ :إِ ْن َكانُوا الَ يَ ْس َمعُونَ ِم ْن ُمو َسى
ت َيتُوبُونَ  .فَقَ َ
اح ٌد ِمنَ األَ ْم َوا ِ
َو ِ

30

ُص ﱢدقُونَ ”)".لوقا -19:16
ت ي َ
اح ٌد ِمنَ األَ ْم َوا ِ
َواألَ ْن ِبيَا ِءَ ،والَ إِ ْن قَا َم َو ِ
.(31
نتعلم من قصة الغني ولعازر األمور التالية
أوال :أن الغني رفع عينيه وھو في الجحيم أو الھاوية السفلى
)مقر انتظار األشرار الى يوم الدينونة(.
ثانيا :أن نفوس الموتى تتألم وتشعر
ثالثا  :لقد رأى الغني ابراھيم ولعازر في حضنه...والحضن
ھنا يعني السالم والراحة واالطمئنان.
رابعا :لقد عرف الغني ذلك المسكين الذي كان يجلس على
بابه ويشتھي الفتات التي تسقط من مائدته.
ﺧامسا :ان نفوس الموتى تتذكر" .فقال ابراھيم للغني يا
ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك ولم تتذكر في
حياتك كالم ﷲ الذي قال أحب قريبك كنفسك.
سادسا :الھاوية مكان األسف والندم حيث ال ينفع الندم
سابعا :الھاوية مكان ال خروج منه
ثامنا  :في الھاوية ال يوجد شفاعة لالشرار .فقال الغني وھو
ت ،أَ ْن تُرْ ِسلَهُ إِلَى
في الھاوية البراھيم" :أَسْأَلُكَ إِ ًذا ،يَا أَبَ ِ
ْ
ت أَبِي28 ،ألَ ﱠن لِي خَ ْم َسةَ إِ ْخ َو ٍةَ ،حتﱠى يَ ْشھَ َد لَھُ ْم لِ َك ْيالَ يَأتُوا
بَ ْي ِ
29
ْ
َ
َ
َ
َ
ال لَهُ إِب َْرا ِھي ُمِ :ع ْن َدھُ ْم
ق
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َ
ھُ ْم أَ ْضً ِ َ وْ ِ ِ َ ِ
30
َ
ال :الَ ،يَا أبِي إِب َْرا ِھي َم،
ُمو َسى َواألَ ْنبِيَا ُء ،لِيَ ْس َمعُوا ِم ْنھُ ْم .فَقَ َ
31
ال لَهُ :إِ ْن
ت يَتُوبُونَ  .فَقَ َ
بَلْ إِ َذا َم َ
اح ٌد ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ضى إِلَ ْي ِھ ْم َو ِ
َ
ْ
اح ٌد ِمنَ
َكانُوا الَ يَ ْس َمعُونَ ِم ْن ُمو َسى َواألنبِيَا ِءَ ،والَ إِ ْن قَا َم َو ِ
ُص ﱢدقُونَ "
تي َ
األَ ْم َوا ِ
ف
بَ ،فا ْ
ضيقِي ال ﱠر ﱠ
ست ََجابَنِيَ .
ص َر ْﺧتُ ِمنْ َج ْو ِ
“ َدع َْوتُ ِمنْ ِ
ص ْوتِي".
س ِمعْتَ َ
ا ْل َھا ِويَ ِة ،فَ َ
مسكين االنسان  .انه يصرخ عندما يكون في ضيقة  .لقد

31
افتكر يونان أن الرب كان قد نسيه وتركه  .وھذا ما يفعله ابليس
الذي شغله الشاغل أن يش ّككنا في وعود ﷲ ؟ لكن الرب ال ينسانا "
أليس ھو الذي قال :أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منھما ليس
منسيا أمام ﷲ...أن شعور رؤوسكم محصاة.
وأيضا يقول“ :الَ ت ْ
َخَف ألَنﱢي فَ َد ْيتُكَ َ .دعَوْ تُكَ بِا ْس ِمكَ  .أَ ْنتَ لِي2 .إِ َذا
َ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
ار فَالَ
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َ
ْتَ
َ
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اجْ ت َْزتَ فِي ْال ِميَا ِه فَأَنَا َمعَكَ َ ،و
ُكَ
َ
ِ
ُ
ِ
ِ َ
ِ
ِ
3
َ
ﱢ
ُ
ﱢ
ﱡ
يلُ ،مخَ لصُكَ ".
تُ ْل َذعَُ ،واللﱠ ِھيبُ الَ يُحْ ِرقُكَ  .ألَني أنَا الرﱠبﱡ إِلھُكَ قدوسُ إِس َْرائِ َ
)اشعيا .(3-1:43
"كونوا مكتفين بما عندكم ألنه قال :ال أھملك وال أتركك" )عبرانيين
.(5:13
فعندما يحدث شيء في حياتنا يجب أن نعرف أنه من عند الرب خرج
َريﱠةٌَ .ول ِك ﱠن ﷲَ أَ ِم ٌ
ين ،الﱠ ِذي الَ يَ َد ُع ُك ْم
األمر ألنه قال" :لَ ْم تُ ِ
ص ْب ُك ْم تَجْ ِربَةٌ إِالﱠ بَش ِ
ق َما تَ ْست َِطيعُونَ  ،بَلْ َسيَجْ َع ُل َم َع التﱠجْ ِربَ ِة أَيْضً ا ْال َم ْنفَ َذ ،لِتَ ْست َِطيعُوا
تُ َج ﱠربُونَ فَوْ َ
أَ ْن تَحْ تَ ِملُوا1) .كورنثوس .(13:10
أحيانا التجارب والضيقات تعطي مجاال للرب أن يعلن مجده لنا .ففي
عرس قانا الجليل عندما فرغ الخمر أعلن الرب مجده لتالميذه اذ يكتب لنا
11
يلَ ،وأَ ْ
ت فَ َعلَھَا يَسُو ُ
ظھَ َر
يوحنا الرسول " :ھ ِذ ِه بِدَايَةُ اآليَا ِ
ع فِي قَانَا ْال َجلِ ِ
َمجْ َدهُ ،فَآ َمنَ بِ ِه تَالَ ِمي ُذهُ" .ثم عندما أمر الرب يسوع تالميذه أن يجتازوا الى
َص َرفُوا ْال َج ْم َع َوأَخَ ُذوهُ َك َما َكانَ فِي ال ﱠسفِينَ ِة37 ... .فَ َحد َ
َث نَوْ ُء
العبر بعدما َ
38
َ
ْ
ﱠ
ارت تَ ْمتَ ِل ُئَ .و َكانَ
ص َ
ت األ ْم َواجُ تَضْ ِربُ إِلَى ال ﱠسفِينَ ِة َحتى َ
َظي ٌم ،فَ َكانَ ِ
يح ع ِ
ِر ٍ
ھ َُو فِي ْال ُمؤَ ﱠخ ِر َعلَى ِو َسا َد ٍة نَائِ ًما .فَأَ ْيقَظُوهُ َوقَالُوا لَهُ”:يَا ُم َعلﱢ ُم ،أَ َما يَھُ ﱡمكَ أَنﱠنَا
ال لِ ْلبَحْ ِر”:ا ْس ُك ْ
ت الرﱢيحُ
نَ ْھلِكُ؟” 39فَقَا َم َوا ْنتَھَ َر
الرﱢيحَ ،وقَ َ
َ
ت! اِ ْب َك ْم!” .فَ َس َكنَ ِ
40
ال لَھُ ْمَ ”:ما بَالُ ُك ْم خَ ائِفِينَ ھ َك َذا؟ َك ْيفَ الَ إِي َمانَ لَ ُك ْم؟”
َظي ٌمَ .وقَ َ
ص َ
َو َ
ار ھُدُو ٌء ع ِ
41
َ
ُ
ُ
ً
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
الرﱢيح أيْضً ا
ْضَ ”:من ھ َُو ھذا؟ فإِن
َظي ًماَ ،وقالوا بَ ْع ُ
َ
فَخَ افوا خَ وْ فا ع ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
َو ْالبَحْ َر ي ُِطي َعانِ ِه!”) .مرقس  .(41-35:4فالرياح التي كانت تضرب السفينة
أعلنت مجد وقوة الرب.
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صالَتِي إِلَى َھ ْي َك ِل
سي َذ َك ْرتُ ال ﱠر ﱠ
ب ،فَ َجا َءتْ إِلَيْكَ َ
" ِحينَ أَ ْعيَتْ فِ ﱠي نَ ْف ِ
ْسكَ ) ".يونان .(7:2
قُد ِ
كثيرا من األحيان ننسى احسانات الرب كما حدث مع آساف اذ يقول:
ب2 .أَ ﱠما أَنَا فَ َكاد ْ
اي .لَوْ الَ قَلِيلٌ
َت ت َِزلﱡ قَ َد َم َ
صالِ ٌح ﷲُ ِإلس َْرائِ َ
إِنﱠ َما َ
يل ،ألَ ْن ِقيَا ِء ْالقَ ْل ِ
4
3
لَزَ لِقَ ْ
ت خَ َ
ت ِمنَ ْال ُمتَ َكب ِﱢرينَ  ،إِ ْذ َرأَي ُ
ط َواتِي .ألَنﱢي ِغرْ ُ
ار .ألَنﱠهُ
ْت َسالَ َمةَ األَ ْش َر ِ
5
ْ
لَ ْي َس ْ
ﱠ
َ
ت فِي َموْ تِ ِھ ْم َشدَائِدَُ ،و ِج ْس ُمھ ُْم َس ِم ٌ
َر
ين .ل ْيسُوا فِي تَ َع ِ
ب الن ِ
اسَ ،و َم َع البَش ِ
7
6
ظ ْ
ب ظُ ْل َمھُ ْمَ .ج َح َ
ت ُعيُونُھُ ْم ِمنَ
ُصابُونَ  .لِذلِكَ تَقَلﱠدُوا ْال ِكب ِْريَا َء .لَبِسُوا َكثَوْ ٍ
الَ ي َ
8
ْ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
َ
َ
ب .يَ ْستَھ ِْزئونَ َو َيتَكل ُمونَ بِالشرﱢ ظل ًماِ .منَ
ت القل ِ
اوزوا تَصَوﱡ َرا ِ
ال ﱠشحْ ِمَ .ج َ
9
َ
ْ
َ
َ
ُ
ض.
ْال َعالَ ِء يَ َت َكلﱠ ُمونَ َ .ج َعلوا أ ْف َواھَھُ ْم فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وأل ِسنَتُھُ ْم َتتَ َم ﱠش
ى ِفي األرْ ِ
11
10لِذلِكَ يَرْ ج ُع َش ْعبُهُ إِلَى ھُنَاَ ،و َك ِميَا ٍه ُمرْ ِويَ ٍة يُ ْمتَصﱡ ونَ ِم ْنھُ ْمَ .وقَالُواَ “ :ك ْيفَ
12
يحينَ
ْرفَةٌ؟ “ ھ َُو َذا ھ ُؤالَ ِء ھُ ُم األَ ْش َرارَُ ،و ُم ْست َِر ِ
يَ ْعلَ ُم ﷲُ؟ َوھَلْ ِع ْن َد ْال َعلِ ﱢي َمع ِ
إِلَى ال ﱠد ْھ ِر يُ ْكثِرُونَ ثَرْ َوةً.
14
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ﱠ
يَ .وكن ُ
اطال َو َغ َسل ُ
َ 13حقًّا قَ ْد زَ ﱠكي ُ
او ِة يَ َد ﱠ
صابًا
ت ُم َ
ْت قَلبِي بَ ِ
ت بِالنقَ َ
ت أُ َحد ُ
ﱢث ھ َك َذا ،لَ َغ َدرْ ُ
اح15 .لَوْ قُ ْل ُ
ْاليَوْ َم ُكلﱠهَُ ،وتَأَ ﱠدب ُ
يل بَنِيكَ .
ْت ُك ﱠل َ
ت بِ ِج ِ
صبَ ٍ
17
16
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
ص ْد ُ
س ﷲ ِ،
ت َمع
ْرفَةَ ھذا ،إِذا ھُ َو تَ َعبٌ فِي َع ْينَ ﱠيَ .حتى َدخَ لت َمقَا ِد َ
فَلَ ﱠما قَ َ
ِ
19
18
ق َج َع ْلتَھُ ْم .أَ ْسقَ ْ
َوا ْنتَ َبھ ُ
طتَھُ ْم
ارَ .ك ْيفَ
آخ َرتِ ِھ ْمَ .حقًّا فِي َمزَ الِ َ
ْت إِلَى ِ
 20إِلَى ْالبَ َو ِ
ْ
ْ
ﱡ
ﱡ
ً
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
َ
ﱠ
ب بَغتَة! اضْ َم َحلوا ،فنوا ِمنَ الد َوا ِھي .كحُل ٍم ِعن َد التيَق ِظ يَا
َ
صارُوا لِلخ ََرا ِ
َربﱡ ِ ،ع ْن َد التﱠيَ ﱡق ِظ تَحْ َتقِ ُر خَ يَالَھُ ْم.
21ألَنﱠهُ تَ َمرْ َم َر قَ ْلبِيَ ،وا ْنتَخَ س ُ
ْت فِي ُك ْليَتَ ﱠيَ 22 .وأَنَا بَلِي ٌد َوالَ أَ ْع ِرفُ .
24
23
صرْ ُ
ت َكبَ ِھ ٍيم ِع ْندَكَ َ .ول ِكنﱢي دَائِ ًما َمعَكَ  .أَ ْم َس ْكتَ بِيَ ِدي ْاليُ ْمنَى .بِ َر ْأيِكَ
ِ
25
ْ
ُ
ُ
تَ ْھ ِدينِيَ ،وبَ ْع ُد إِلَى َمجْ ٍد تَأ ُخذنِيَ .م ْن لِي فِي ال ﱠس َما ِء؟ َو َمعَكَ الَ أ ِري ُد َش ْيئًا فِي
26
َصيبِي ﷲُ إِلَى ال ﱠد ْھ ِر27 .ألَنﱠهُ
ض .قَ ْد فَنِ َي لَحْ ِمي َوقَ ْلبِيَ .
ص ْخ َرةُ قَ ْلبِي َون ِ
األَرْ ِ
28
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ھ َُو َذا ْالبُ َعدَا ُء َعنكَ يَبِي ُدونَ  .تُ ْھلِ ُ
ك ك ﱠل َم ْن يَزنِي َعنكَ  .أ ﱠما أنَا فَاالقتِ َرابُ إِلَى
ُ
ﷲِ َح َس ٌن لِيَ .ج َع ْل ُ
صنَائِ ِعكَ ) ".مزمور
ت بِال ﱠسيﱢ ِد الرﱠبﱢ َم ْل َجإِي ،أل ْخبِ َر بِ ُكلﱢ َ
.(28-1:73
حتى دخلت مقادس ﷲ وانتبھت الى آخرتھم .لقد كان يونان خارج
المقادس في عصيانه  ،لكنه لما رجع الى الرب تغيرت األحوال فردد مع

32
ُ
ض " وھذا يعني أنه
آساف َم ْن لِي فِي ال ﱠس َما ِء؟ َو َمعَكَ الَ أ ِري ُد َش ْيئًا فِي األَرْ ِ
وجد في الرب كفايته ألن األشياء األرضية ال يمكن أن تشبع قلب االنسان
وتعطيه السعادة "ألن الذي يشرب من ھذا الماء يعطش أيضا" وكما قال
القديس أغسطينوس " :يا رب نحن نسمة من فيك وال نستريح اال فيك"
"...نصيبي ھو الرب قالت نفسي".
"للرب الخالص" لقد اعترف يونان بأن الخالص من عند الرب
وليس بالصوم والصالة  ،وھذا ما قاله يعقوب أبو األسباط قبل أن يموت
":لخالصك انتظرت يا رب" )تكوين  .(18:49فالخالص ھو خالص ﷲ لنا
 .ثم أن سمعان الشيخ عندما حمل الطفل يسوع قال" :أآلن تطلق عبدك يا
سيد حسب قولك بسالم ألن عيني قد أبصرتا خالصك " )ھنا خالصك يعني
يسوعك(.

ثم نرى في االصحاح الرابع من سفر التكوين كيف أن ﷲ قبل ذبيحة
ھابيل ولم يقبل ذبيحه قايين ألن ذبيحة قايين لم يكن فيھا الدم الذي يرمز الى
الموت وقبل ذبيحة ھابيل اذ كانت ذبيحة دموية "ألنه بدون سفك دم ال
س ْال َج َس ِد
تحصل مغفرة" ثم أيضا يقول الرب في سفر الالويين " :ألَ ﱠن نَ ْف َ
ِھ َي فِي ال ﱠد ِم ،فَأَنَا أَ ْع َ
وس ُك ْم ،ألَ ﱠن ال ﱠد َم
ير ع َْن نُفُ ِ
ح لِلتﱠ ْكفِ ِ
ط ْيتُ ُك ْم إِيﱠاهُ َعلَى ْال َم ْذبَ ِ
س) ".الويين  .(11:17فقايين اختار الطريق التي رسمھا لنفسه
يُ َكفﱢ ُر ع َِن النﱠ ْف ِ
ولم يقبل الطريقة التي رسمھا الرب لخالصه كما فعل أخاه ھابيل.
فيونان في جوف الحوت لم يقدر أن يخلص نفسه وال أحد يقدر أن
يخلصه ،اال الرب .وھكذا االنسان الخاطئ ال يقدر أن يخلص نفسه بل ھو
بحاجة الى خالص ﷲ.

ولما أخطأ داود خطيته الشنيعة  ،وتاب ورجع الى الرب قال" :رد لي
بھجة خالصك" من ھذه الكلمات نتعلم أن المؤمن عندما يخطئ ال يفقد
خالصه بل يفقد بھجة خالصه.
فالخالص من أوله الى آخره ھو خالص ﷲ أو ھو عمل نعمة الرب
المخلصة .لقد حاول االنسان على مرّ أألجيال أن يخلص نفسه وأخيرا وصل
الى النتيجة ان الخالص للرب ولكن لألسف الشديد ال يزال الكثيرين
يتشبثون بمفاھيم غريبة بعيدة عن المفھوم الوحيد للخالص.
لقد جرب آدم وحواء أن يخلصا بالوسائل البشرية فخاطا ألنفسھما
مآزر من ورق التين لكن ﷲ علّمھما بأن الخالص من عنده ھو ،لذلك بعد
أن أخطأ أبوينا آدم وحواء يقول الكتاب" وصنع الرب االله آلدم وامرأته
أقمصة من جلد وألبسھما" )تكوين . (21:3فالرب نفسه ذبح الذبيحة وألرب
نفسه صنع لھما مآزر والرب نفسه ألبسھما ألن "الكل من ﷲ الذي صالحنا
لنفسه بيسوع المسيح ...ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا لنصير
نحن بر ﷲ فيه2) ":كورنثوس 18:5و" .(21ولكن حين ظھر لطف
مخلصنا ﷲ واحسانه  .ال بأعمال في بر عملناھا نحن  ،بل بمقتضى رحمته
خلصنا" )تيطس .(4:3
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مقارنة بين موت يونان وموت المسيح.
أوال :الخالص ال يمكن أن يكون باألعمال .ألن المالحين طرحوا
األمتعة التي في السفينة ليخففوا عنھم وصلوا ولكن بدون جدوى الى أن
طرحوا يونان في البحر وصار يونان رمزا لموت المسيح ودفنه وقيامته في
الخالص،ألنه بدون موت المسيح وقيامته ال خالص لنا.
7
اإل ْنسَانَ
ثانيا :االنسان ال يقدر أن يفدي أﺧاه االنسان .األَ ُخ لَ ْن يَ ْف ِد َ
ي ِ
8
وس ِھ ْم"15...إِنﱠ َما ﷲُ يَ ْف ِدي
ْط َي ﷲَ َكفﱠ َ
ارةً َع ْنهَُ .و َك ِري َمةٌ ِھ َي فِ ْديَةُ نُفُ ِ
فِدَا ًءَ ،والَ يُع ِ
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اويَ ِة" )مزمور 7:39و.(15ثم يقول أيضا "ألرب فادي نفوس
نَ ْف ِسي ِم ْن يَ ِد ْالھَ ِ
عبيده وكل من اتكل عليه ال يعاقب" )مزمور (22:34

اويَةُ
ب أَ ْع َمالِ ِھ ْمَ 13 .و َسلﱠ َم ْالبَحْ ُر األَ ْم َواتَ الﱠ ِذينَ فِي ِهَ ،و َسلﱠ َم ْال َموْ ُ
بِ َح َ
س ِ
ت َو ْالھَ ِ
َ
ﱠ
ب أ ْع َمالِ ِه) .رؤيا .(13 -11:20
اح ٍد بِ َح َ
س ِ
األَ ْم َواتَ ال ِذينَ فِي ِھ َماَ .و ِدينُوا ُكلﱡ َو ِ

"ألن الجميع أخطأوا وأعوزھم مجد ﷲ " "انما ﷲ يفدي نفسي من يد
الھاوية" )مزمور  .(15:49ألن الرب ھو  " :فادي نفوس عبيده وكل من
اتكل عليه )أو آمن به( ال يعاقب" )مزمور.(22:34

ثم يتكلم الرب عن كورزين وبيت صيدا بأن صور وصيدا سيكون
ور ِزينُ ! َو ْي ٌل لَ ِك
ك يَا ُك َ
لھما حالة أكثر احتماال في يوم الدين كما نقرأَ “ :و ْي ٌل لَ ِ
ْ
ُ
ُ
ص ِن َع ْ
ُ
ُ
ص ْي َدا َء ْالقُوﱠات ال َمصْ نو َعة فِيك َما،
ص ْيدَا! ألَنﱠهُ لَوْ ُ
ُور َو َ
ت ِفي ص َ
يَا بَيْتَ َ
14
ْ
َ
ص ْيدَا َء يَ ُكونُ لِھُ َما
س
م
ال
ي
ف
ْن
ي
ت
س
ل
ا
ج
ا
َ
َ
ُور َو َ
ُوح َوال ﱠر َما ِدَ .ول ِك ﱠن ص َ
ُ
لَتَابَتَا قَ ِدي ًم ِ ِ ِ
ِ
ُ
َ
احتِ َماالً ِم ﱠما لك َما) ".لوقا .(14-13:10
ﱢين َحالَةٌ أَ ْكثَ ُر ْ
فِي الد ِ

ثالثا  :لقد مات واحد ألجل الجميع .وھذا ما فعله المسيح فھل نقول مع
يونان " :للرب الخالص" ونرنم الترنيمة التي تقول:
كنت في سجن الخطابا

عبد ابليس الرجيم

غير مأمـول خالصي

ثم نجاني الرحيـم

وافتداني ذاك بالدم الكريم
ان السجين ال يقدر أن يحرر نفسه من السجن بل يحتاج الى انسان حر
خارج السجن لكي يحرره.فأنت وأنا قد أخطأنا الى ﷲ وعوّجنا المستقيم
فصرنا بحاجة الى شخص بال خطية لكي يموت ويدفع عقاب الخطية الذي
ھو موت ويھبنا الحياة األبدية .لقد دفع المسيح الدين عنا بموته النيابي على
الصليب .ألن أجرة الخطية موت لذلك مات المسيح ودفع دين الخطية عنا
لكي ال نموت بل يكون لنا الحياة األبدية .فالرب يسوع سدد الدين عنا اذ لم
يكن ھو المدان ،لكنه ھو الذي سدد الدين الذي لم يكن باستطاعتنا أن نفيه.

ھل يوجد درجات من العذاب في الجحيم ودرجات
للمؤمنين في السماء وما ھي البراھين على ذلك؟
ان ﷲ عادل وحاشى له أن يكون ظالما بل سيجازي كل واحد حسب
شرّه كما يجازي المؤمنين حسب تعبھم11 .ثُ ﱠم َرأَي ُ
ض،
َظي ًما أَ ْبيَ َ
ْت َعرْ ًشا ع ِ
ُوج ْد لَھُ َما
ت األَرْ ضُ َوال ﱠس َما ُءَ ،ولَ ْم ي َ
َو ْال َجالِ َ
س َعلَ ْي ِه ،الﱠ ِذي ِم ْن َوجْ ِھ ِه ھ ََربَ ِ
12
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
صغَارً ا َو ِكبَارً ا َواقِفِينَ أ َما َم ﷲَِ ،وانفت ََحت أ ْسفارٌ،
ض ٌع! َو َرأيْت األ ْم َواتَ ِ
َموْ ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
آخَ
ْ
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ﱠ
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ِ
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ِ
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ِ

33

يكتب لنا بولس الرسول عن مكافأة المؤمنين بقوله:
ب
"َ 8و ْالغ
اح ٍد َسيَأْ ُخ ُذ أُجْ َرتَهُ بِ َح َس ِ
اح ٌدَ ،ول ِك ﱠن ُك ﱠل َو ِ
َارسُ َوالسﱠاقِي ھُ َما َو ِ
ِ
10
9
تَ َعبِ ِه .فَإِنﱠنَا نَحْ نُ عَا ِمالَ ِن َم َع ﷲَِ ،وأَ ْنتُ ْم فَالَ َحةُ ﷲِ ،بِنَا ُء ﷲَِ .ح َس َ
ب نِعْ َم ِة ﷲِ
ْال ُم ْع َ
ض ُ
عْت أَ َساسًاَ ،وآخَ ُر َي ْبنِي َعلَ ْي ِهَ .ول ِك ْن فَ ْليَ ْنظُرْ ُكلﱡ
طا ِة لِي َكبَنﱠ ٍ
اء َح ِك ٍيم قَ ْد َو َ
11
َ
َ
َ
ﱠ
ض َع أ َساسًا آخَ َر َغي َْر ال ِذي
اح ٍد َك ْيفَ يَ ْبنِي َعلَ ْي ِه .فَإِنﱠهُ الَ يَ ْست َِطي ُع أ َح ٌد أ ْن يَ َ
َو ِ
12
َ
َ
ْ
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َ
ْ
ْ
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ُ
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ُو ِ َ ِ
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ًّ 13
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َذھَبًا ،فِ ﱠ
صيرُ
ضةِ ،ح َج َ
ارةً َك ِري َمة ،خَ َشبًاُ ،عشبًا ،قَشا ،فَ َع َم ُل كلﱢ َوا ِح ٍد َسيَ ِ
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ُ
ﱠ
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ظا ِھرً ا ألَ َ َ َ َ
َ ِ
َ َ ْ ِ
ِ ٍ
15
14
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ق َع َم ُل أ َح ٍد
ھ َُو .إِ ْن بَقِ َي َع َم ُل أ َح ٍد قَ ْد بَنَاهُ َعل ْي ِه فَ َسيَأخذ أجْ َرة .إِ ِن احْ ت ََر َ
َار1) ".كورنثوس.(15-8:3
فَ َسيَ ْخ َسرَُ ،وأَ ﱠما ھ َُو فَ َسيَ ْخلُصُ َ ،ول ِك ْن َك َما ِبن ٍ

34
عجيب متكامل  ،يك ّمل بعضه البعض فال يمكنك مثال أن تفھم سفر الرؤيا
بدون أن تفھم سفر دانيال  .وال يمكنك أن تفھم رسالة العبرانيين بدون ان
تفھم سفر الالويين.
فعندما أخطأ آدم وحواء بعصيانھما وصية الرب  .لم يتركھما الرب
في ضاللھما بل سرعان ما جاء اليھما مقدما لھما وعدا بأنه سيرسل لھم من
ت ھ َذا،
ك فَ َع ْل ِ
ذريتھم مخلصا لكي يخلصھم بقول الرب االله للحية " :ألَنﱠ ِ
ْ
ك تَ ْس َع ْينَ
ُوش ْالبَرﱢ يﱠ ِةَ .علَى بَطنِ ِ
َم ْلعُونَةٌ أَ ْن ِ
يع ُوح ِ
يع ْال َبھَائِ ِم َوِ 15م ْن َج ِم ِ
ت ِم ْن َج ِم ِ
َ
ْ
َ
َ
َاوةً بَ ْين َِك َو َب ْينَ ال َمرْ أ ِةَ ،وبَ ْينَ نَ ْسلِ ِك
كَ .وأ َ
َوتُ َرابًا تَأْ ُكلِينَ ُك ﱠل أي ِﱠام َحيَاتِ ِ
ض ُع َعد َ
َونَ ْسلِھَا .ھ َُو يَس َْح ُ
ت تَس َْحقِينَ َعقِبَهُ”).تكوين  .(15-13:3لذلك
كَ ،وأَ ْن ِ
ق َر ْأ َس ِ
بعد أن ولدت حواء ابنھا البكر أسمته قايين قائلة" :اقتنيت رجال من عند
الرب ".لكن قايين لم يكن الرجل الموعود ألن قايين ولد من أب وأم ولم يولد
من نسل المرأة بدون زرع بشر  ..وھكذا مرت السنون الى أن جاء ملء
الزمان وأرسل ﷲ ابنه مولودا من عذراء لم تعرف رجال حتى عندما جاءھا
المالك وأخبرھا بأنھا ستحبل وتلد ابنا سألته قائلة" :كيف يكون ھذا وأنا
لست أعرف رجال .قال لھا المالك الروح القدس يحلّ عليك وقوة العلي
تظللك ولذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن ﷲ" )لوقا .(35-34:1

االصحاح الثالث
يونان _ بين الرمز والمرموز اليه
الكتاب المقدس كتاب عجيب مملوء بالنبوآت والرموز عن شخص
الرب يسوع المسيح الذي يشھد له جميع األنبياء قائلين " :أن كل من يؤمن
به ينال باسمه غفران الخطايا" )أعمال  .(43:10الكتاب المقدس كتاب

34

ففي سفر التكوين :نرى الرب يسوع مرموزا اليه بنسل المرأة.
وفي سفر الخروج :نرى المسيح مرموزا اليه بخروف الفصح.
"ألن فصحنا المسيح قد ذبح ألجلنا".
وفي سفر الالويين  :نرى المسيح في ذبيحة المحرقة وذبيحة
الخطية وذبيحة االثم وذبيحة السالمة .
وفي سفر العدد  :نراه في الحية النحاسية التي رفعھا موسى
في البرية " .كما رفع موسى الحية في البرية "...وفي
وفي سفر التثنية  :نراه النبي اآلتي الذي مثل موسى.
وفي سفر يشوع  :المسيح رئيس جند الرب.
وفي سفر القضاة  :المسيح الذي اسمه عجيب.
وفي سفر راعوث :المسيح الولي الذي يتولى أمر خالصنا.

35
وفي سفر يونان  :ألمسيح الذي مات ودفن وقام "كما كان
يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي"...
ففي االصحاح الثالث من ھذا السفر الجميل نتعلم باختصار أن ﷲ يھتم
بالفرد كما يھتم بالجماعة ويتكلم الينا بطرق عديدة.
ففي االصحاح األول تكلم ﷲ مع يونان بالفم  ،ثم في العاصفة  ،ثم في
الضيق  ،ثم في الحوت  ،ثم في اليقطينة ثم في الدودة ،وأخيرا بالريح
الشرقية ،فعندما ال نسمع لصوت الرب اللطيف يتكلم معنا بصوته المخيف
وعندما ال نسمع لصوته يضطر الرب أن يتكلم معنا بسوطه" .ان ترك بنوه
شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي .ان نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي.
أفتقد بعصا معصيتھم وبضربات اثمھم .أما رحمتي فال أنزعھا عنه وال
أكذب من جھة أمانتي" )مزمور  .(33-30:89ثم يكتب لنا عن اختباره
67
ت◌َ 71 .....خَ ْي ٌر لِي أَنﱢي تَ َذلﱠ ْل ُ
ضلَ ْل ُ
ت لِ َك ْي أَتَ َعلﱠ َم
بقوله :قَب َْل أَ ْن أُ َذلﱠ َل أَنَا َ
فَ َرائِضَكَ ) ".مزمور .(71 ،67:119
ان الھنا ھو اله الفرص الثانية والمتتالية :لقد أعطى بطرس فرصة
ثانية .وأعطى توما فرصة ثانية عندما أضاع الفرصة األولى وھكذا ايضا
مع يونان ،نرى يده تعيد يونان الى مقاصد ﷲ االساسية:
“ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائال :قُ ِم ْاذھَبْ إِلَى نِين ََوى ْال َم ِدينَ ِة
َب إِلَى نِين ََوى
ْال َع ِظي َم ِةَ ،ونَا ِد لَھَا ْال ُمنَادَاةَ الﱠتِي أَنَا ُم َكلﱢ ُمكَ بِھَا” .فَقَا َم يُونَانُ َو َذھ َ
ب قَوْ ِل الرﱠبﱢ  .أَ ﱠما نِين ََوى َف َكان ْ
يرةَ َثالَثَ ِة أَي ٍﱠام.
َظي َمةً ِِ َم ِس َ
َت َم ِدينَةً ع ِ
بِ َح َس ِ
4
َ
ال“ :بَ ْع َد أرْ بَ ِعينَ يَوْ ًما
اح ٍدَ ،ونَادَى َوقَ َ
فَا ْبتَدَأَ يُونَانُ يَ ْد ُخ ُل ْال َم ِدينَةَ َم ِس َ
يرةَ يَوْ ٍم َو ِ
تَ ْنقَلِبُ نِين ََوى”.
ير ِھ ْم إِلَى
فَآ َمنَ أَ ْھ ُل نِين ََوى بِاِ َونَادَوْ ا ِب َ
صوْ ٍم َولَبِسُوا ُمسُوحً ا ِم ْن َكبِ ِ
ْ
ُ
ير ِھ ْمَ 6 .وبَلَ َغ األَ ْمرُ َملِكَ نِين ََوى ،فَقَا َم ع َْن كرْ ِسيﱢ ِه َوخَ لَ َع ِردَا َءهُ َعنهُ،
َ
ص ِغ ِ
7
ﱠ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َوتَ
ﱠ
ك
ل
م
ال
ر
م
أ
َن
ع
ى
َو
ن
ي
ن
ي
ف
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ي
د
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و
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د
ا
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ى
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و
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س
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ى
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غ
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ِِ ٍ َ َ َ
ْ ِ َِ ِ
َ ِ َ ِ َ َِ َ ِ ِ َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ﱠ
َ
ً
ق الناسُ َوالَ البَھَائِ ُم َوالَ البَقَ ُر َوالَ ال َغنَ ُم َش ْيئا .الَ تَرْ َع
َو ُعظ َمائِ ِه قَائِال8“ :الَ تَذ ِ
ﱠ
ُوح النﱠاسُ َو ْالبَھَائِ ُمَ ،ويَصْ ُر ُخوا إِلَى ﷲِ بِ ِش ﱠد ٍة،
س
م
ب
َط
ُ
َوالَ تَ ْش َربْ َما ًءَ .و ْليَتَغ ِ
ٍ
9
َ
ْ
ﱡ
ﱠ
اح ٍد ع َْن َ
َ
َويَرْ ِجعُوا ُكلﱡ َو ِ
ط ِريقِ ِه ال ﱠر ِديئَ ِة َوع َِن الظل ِم ال ِذي فِي أ ْي ِدي ِھ ْم ،ل َع ﱠل ﷲَ
10
َ
َ
َ
َضبِ ِه فَالَ نَ ْھلِكَ ” .فَلَ ﱠما َرأى ﷲُ أ ْع َمالَھُ ْم أنﱠھُ ْم
يَعُو ُد َو َي ْن َد ُم َويَرْ ج ُع ع َْن ُح ُم ﱢو غ َ
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َر َجعُوا ع َْن َ
ط ِريقِ ِھ ِم ال ﱠر ِديئَ ِة ،نَ ِد َم ﷲُ َعلَى ال ﱠشرﱢ الﱠ ِذي تَ َكلﱠ َم أَ ْن يَصْ نَ َعهُ بِ ِھ ْم ،فَلَ ْم
يَصْ نَ ْعهُ) .يونان .(10-1:3
ار قَوْ ُل الرﱠبﱢ إِلَى يُونَانَ ثَانِيَةً .في االصحاح اآلول والعدد الثاني
ص َ
ثُ ﱠم َ
نرى أن المناداة تختلف في جوھرھا عن االصحاح الثالث .ففي االصحاح
األول والعدد الثاني نقرأ" “قُ ِم ْاذھَبْ إِلَى نِين ََوى ْال َم ِدينَ ِة ْال َع ِظي َم ِة َونَا ِد
ص ِع َد شَرﱡ ھُ ْم أَ َما ِمي”).يونان .(2-1:1
َعلَ ْي َھا)،اي ضدھا( ألَنﱠهُ قَ ْد َ
ولكن في االصحاح الثالث والعدد الثاني نقرأ ”2 ":قُ ِم ْاذھَبْ إِلَى نِين ََوى
ْال َم ِدينَ ِة ْال َع ِظي َم ِةَ ،ونَا ِد لَھا ْال ُمنَادَاةَ الﱠتِي أَنَا ُم َكلﱢ ُمكَ بِھَا” .ھناك كلمتان
مختلفتان مناداة الدينونة".نادي عليھا" والكلمة الثانية .منادة الرحمة ".نادي
لھا".
ما بين الكلمتين" :عليھا ولھا" نرى موت يونان.
في المناداة األولى كانت مناداة دينونة ﷲ الرھيبة" .ناد عليھا" )يونان
 .(2:1أو ضدھا .لكن في المناداة الثانية كانت مناداة النعمة والرحمة
والرأفة اذ يقول" :ناد لھا" )يونان  .(2:3وما بين "عليھا ولھا" حدث دفن
يونان في بطن الحوت وقيامته .بالمقارنة مع موت المسيح له كل المجد.
فقبل موته كنا نعيش تحت الناموس ولكن بعد موت المسيح صرنا نعيش
تحت النعمة "ألن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح
صارا" )يوحنا .(17:1
قبل موت المسيح كانت الدعوة أو المناداة مناداة اللعنة ألنه مكتوب:
"ملعون كل من ال يثبت في جميع ما ھو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل
به" .لكن في المناداة الثانية كانت مناداة الرحمة اذ أن" اَ ْل َم ِسي ُح ا ْفتَدَانَا ِم ْن
صا َر لَ ْعنَةً ألَجْ لِنَا ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ َ “ :م ْلع ٌ
ق َعلَى
ُون ُكلﱡ َم ْن ُعلﱢ َ
وس ،إِ ْذ َ
لَ ْعنَ ِة النﱠا ُم ِ
خَ َشبَ ٍة” )غالطية .(13:3
وھكذا نرى أيضا أنه بين مناداة الدينونة ومناداة الرحمة يقف صليب
ربنا يسوع المسيح .وھنا نرى الفرق بين عصر الناموس وعصر النعمة بين
عھد موسى القاسي وبين زمن الحب  ،زمن العھد الذي قطعه المسيح اذ نقرأ
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عن ھذا العھد في سفر حزقيال االصحاح السادس عشر اذ يخاطب الرب
أورشليم بعد أن كانت مطروحة بال شفقة والرحمة لكن جاء زمن الحب اذ
ك زَ َمنُ ْالحُبﱢ  .فَ َب َس ْ
ط ُ
يقول لھا الرب" :فَ َم َررْ ُ
ت َذ ْيلِي
كَ ،وإِ َذا زَ َمنُ ِ
ك َو َرأَ ْيتُ ِ
ت ِب ِ
ْ
ْ
ُ
كَ ،و َدخَ ل ُ
ت عَوْ َرت َِكَ ،و َحلَف ُ
ْك َو َستَرْ ُ
ك فِي َع ْھ ٍد ،يَقو ُل ال ﱠسيﱢ ُد
ت َم َع ِ
ت لَ ِ
َعلَي ِ
9
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
رْ
الرﱠبﱡ
كَ ،و َم َسحْ تُ ِك
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ا
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و
،
ء
ا
م
ال
ب
ك
ت
م
م
ح
ف
.
ي
ل
ت
ص
ف
،
َ
َ ﱠْ ِ ِ َ ِ َ َ
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ِ ِ ِ
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ْ
َ
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
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َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
انَ ،و َك َسوْ ت ِك
خَسَ ،وأزرْ ت ِ
ك ُمطرﱠزَ ةَ ،و َن َعلت ِ
تَ ،وألبَ ْست ِ
بِال ﱠز ْي ِ
ك بِال َكت ِ
ك بِالت ِ
11
ْك َو َ
ضع ُ
ك.
بَ ًّزا،
ك بِ ْال ُحلِ ﱢي ،فَ َو َ
طوْ قًا فِي ُعنُقِ ِ
ْت أَس ِْو َرةً فِي يَ َدي ِ
َو َحلﱠ ْيتُ ِ
12
ك َوأَ ْق َرا ً
ضع ُ
ك.
ْك َوت َ
َو َو َ
َاج َج َمال َعلَى َر ْأ ِس ِ
طا فِي أُ ُذنَي ِ
ْت ِخزَ ا َمةً فِي أَ ْنفِ ِ
13
ت بِ ﱠ
ُك ْال َكتﱠانُ َو ْالبَ ﱡز َو ْال ُم َ
ب َو ْالفِ ﱠ
ت ال ﱠس ِمي َذ
ط ﱠر ُزَ .وأَ َك ْل ِ
ض ِةَ ،ولِبَاس ِ
الذھَ ِ
فَت ََحلﱠ ْي ِ
14
ك ا ْس ٌم فِي
ت ِج ًّدا ِج ًّدا ،فَ َ
ت لِ َم ْملَ َك ٍةَ .وخَ َر َج لَ ِ
صلُحْ ِ
َو ْال َع َس َل َوال ﱠزيْتَ َ ،و َج ُم ْل ِ
ْ
ﱠ
ْك ،يَقُو ُل ال ﱠسيﱢ ُد
ك ،ألَنﱠهُ َكانَ َكا ِمالً بِبَھَائِي ال ِذي َج َعلتُهُ َعلَي ِ
األُ َم ِم لِ َج َمالِ ِ
الرﱠبﱡ )".حزقيال .(14-1:16
يقول الرب ألورشليم" :فَ َم َررْ ُ
كَ ،وإِ َذا زَ َمنُ ِك زَ َمنُ ْالحُبﱢ .
ك َو َرأَ ْيتُ ِ
ت بِ ِ
فَبَ َس ْ
ْ
ْ
كَ ،و َدخَ ل ُ
ت عَوْ َرت َِكَ ،و َحلَف ُ
ْك َو َستَرْ ُ
ط ُ
ك ف ِي
ت َم َع ِ
ت لَ ِ
ت َذ ْيلِي َعلَي ِ
َع ْھ ٍد،يقول السيد الرب فصرت لي".
اننا نعيش اآلن في زمن الحب" .ألنه ھكذا أحب ﷲ العالم حتى بذل
ابنه الوحيد لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" )يوحنا
.(16:3
لقد كان الناموس قاسيا جدا اذ وضع االنسان تحت لعنة اذ يقول:
"ملعون كل من ال يثبت في جميع ما ھو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل
به" .لكن المسيح جاء بنا الى ناموس الحب اذ يقول " :ألمسيح افتدانا من
لعنة الناموس اذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب ملعون كل من علق على
خشبة" )غالطية .(13:3
لقد وضعنا جبل سيناء تحت اللعنة بالمقارنة مع جبل الجلجثة الذي وضعنا
تحت النعمة.
جبل سيناء يأمر "اعمل ھذا فتحيا" .لكن جبل الجلجثة يقول
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"آمن بالرب يسوع المسيح فتكون لك الحياة األبدية".
جبل سيناء يقول أنتم عبيد  .لكن جبل الجلجثة يقول أنتم
أوالد "أما كل الذين قبلوه أعطاھم سلطانا أن يصيروا أوالد
ﷲ".
جبل سيناء يقول :أن أجرة الخطية موت أما جبل الجلجثة
يقول":وأما ھبة ﷲ فھي حياة أبدية".
جبل سيناء يقول " :ألجميع أخطأوا وأعوزھم مجد ﷲ" لكن
جبل الجلجثة يقول" :ألذي لم يعرف خطية صار خطية
ألجلنا لنصير نحن بر ﷲ فيه".
جبل سيناء يھدد بالموت لكل من ال يطيعه .أما جبل الجلجثة
فيعد بالحياة لكل من يؤمن "أتيت لكي تكون لھم حياة".
جبل سيناء لم يعد االنسان اال بالدينونة والموت أما جبل
الجلجثة فينادي "ألحق الحق أقول لكم .من يسمع كالمي
ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية وال يأتي الى دينونة بل
قد انتقل من الموت الى الحياة") .يوحنا .(24:5
جبل سيناء بناموسه عجز عن أن يخلص االنسان من
خطاياه أما جبل الجلجثة فيقول3 :ألَنﱠهُ َما َكانَ النﱠا ُموسُ
ض ِعيفًا بِ ْال َج َس ِد ،فَاُ إِ ْذ أَرْ َس َل ا ْبنَهُ
َاج ًزا َع ْنهُ ،فِي َما َكانَ َ
ع ِ
فِي ِش ْب ِه
4
خَطيﱠةَ فِي ْال َج َس ِد ،لِ َك ْي
خَطيﱠ ِة ،دَانَ ْال ِ
خَطيﱠ ِةَ ،وألَجْ ِل ْال ِ
َج َس ِد ْال ِ
وس ِفينَا" )رومية .(4-3:8
يَتِ ﱠم ُح ْك ُم النﱠا ُم ِ
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جبل سيناء لم يورثنا اال الموت أما جبل الجلجثة فيقول
"خرافي تسمع صوتي فتتبعني وأنا أعطيھا حياة أبدية ولن
تھلك الى األبد" )يوحنا .(27:10
جبل سيناء لم يستطع أن يبررنا ".ألنه بأعمال الناموس كل
ذي جسد ال يتبرر أمامه ألن بالناموس معرفة الخطية .أما
جبل الجلجثة فيعلن قائالَ " :و َأ ﱠما اآلنَ فَقَ ْد َ
ُون
ظھَ َر بِرﱡ ﷲِ بِد ِ
22
ان بِيَسُو َع
اإلي َم ِ
وس َواألَ ْنبِيَا ِء ،بِرﱡ 23ﷲِ بِ ِ
وسَ ،م ْشھُودًا لَهُ ِمنَ النﱠا ُم ِ
النﱠا ُم ِ
ُ
َ
ْ
َ
ﱠ
ْ
ُ
َ
ﱠ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ق .إِ ِذ ال َج ِمي ُع أخطأوا
يح ،إِلَى ُكلﱢ َو َعلى كلﱢ ال ِذينَ يُؤ ِمنونَ  .ألنهُ ال فرْ َ
ْال َم ِس ِ
24
ْ
ْ
َ
ﱠ
يح"
َوأ ْع َوزَ ھُ ْم َمجْ ُد ﷲُِ ،متَبَرﱢ ِرينَ َمجﱠانًا بِ ِن ْع َمتِ ِه بِالفِدَا ِء ال ِذي بِيَسُو َع ال َم ِس ِ
)رومية .(23-21:3

جبل سيناء يضعنا تحت عدالة ﷲ التي تطالب بالقصاص .أما جبل
ظھَ َر لُ ْ
الجلجثة فيقدم للخاطئ الرحمة اذ يعلن لناَ 4 :ول ِك ْن ِحينَ َ
صنَا
طفُ ُمخَ لﱢ ِ
5
صنَا
َضى َرحْ َم ِت ِه  -خَ لﱠ َ
ﷲِ َوإِحْ َسانُهُ  -الَ بِأَ ْع َمال فِي بِرّ َع ِم ْلنَاھَا نَحْ نُ  ،بَلْ بِ ُم ْقت َ
6
ْ
ُس ،الﱠ ِذي َس َكبَهُ بِ ِغنًى َعلَ ْينَا ِبيَسُو َع
وح ْالقُد ِ
بِ ُغس ِْل ال ِميالَ ِد الثﱠانِ7ي َوتَجْ ِدي ِد الرﱡ ِ
ب َر َجا ِء ْال َحيَا ِة
َصي ُر َو َرثَةً َح َس َ
صنَاَ .حتﱠى إِ َذا تَبَرﱠرْ نَا بِنِعْ َمتِ ِه ،ن ِ
يح ُمخَ لﱢ ِ
ْال َم ِس ِ
األَبَ ِديﱠ ِة) .تيطس .(7-4:3
3
ار ٌ
ير ِة َولَ َدنَا
ك ﷲُ أَبُو َر ﱢبنَا يَسُو َع ْال َم ِس
ب َرحْ َمتِ ِه ْال َكثِ َ
يح ،الﱠ ِذي َح َس َ
ُمبَ َ
ِ
4
ْ
ث الَ يَ ْفنَى َوالَ
يرا ٍ
ت ،لِ ِم َ
يح ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ثَانِيَةً لِ َر َجا ٍء َح ﱟي ،بِقِيَا َم ِة يَسُو َع ال َم ِس ِ
5
ت ألَجْ لِ ُك ْم ،أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذينَ بِقُ ﱠو ِة ﷲِ
اوا ِ
يَتَ َدنﱠسُ َوالَ يَضْ َم ِحلﱡ َ ،محْ فُوظٌ ِفي ال ﱠس َم َ
َ
ير1)".بطرس
َمحْ رُوسُونَ  ،بِإِي َم ٍ
ان ،لِخَ الَ ٍ
ص ُم ْستَ َع ﱟد أَ ْن يُ ْعلَنَ فِي ال ﱠز َم ِ
ان األ ِخ ِ
.(5-3:1
ير ِة الﱠتِي أَ َحبﱠنَا بِھَا،
َﷲُ الﱠ ِذي ھ َُو َغنِ ﱞي فِي الرﱠحْ َم ِةِ ،م ْن أَجْ ِل َم َحبﱠتِ ِه ْال َكثِ َ
6
َ
ﱠ
ات بِ ْالخَ َ
َ 5ونَحْ نُ أَ ْم َو ٌ
يح  -بِالنﱢ ْع َم ِة أَ ْنتُ ْم ُمخَ لصُونَ َ -وأقَا َمنَا
طايَا أَحْ يَانَا َم َع ْال َم ِس
ِ
ت فِي ْال َم ِسيح يَسُوعَ7 ،لِي ْ
ُور
اويﱠا ِ
َم َعهَُ ،وأَجْ لَ َسنَا َم َعهُ فِي ال ﱠس َم ِ
ُظ ِھ َر فِي ال ﱡدھ ِ
ِ
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اآلتِيَ ِة ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه ْالفَائِقَ ،بِال ﱡل ْ
يح يَسُو َع8 .ألَنﱠ ُك ْم بِالنﱢعْ َم ِة
ط ِ
ف َعلَ ْينَا فِي ْال َم ِس ِ
9
َ
ُ
ْس ِم ْن أ ْع َمال َك ْيالَ
َطيﱠة ﷲِ .لَي َ
انَ ،وذلِكَ لَي َ
ْس ِم ْن ُك ْم .ھ َُو ع ِ
اإلي َم ِ
ُمخَ لﱠصُونَ  ،بِِ 10
صالِ َح ٍة،
يح يَسُو َع ألَ ْع َمال َ
يَ ْفت َِخ َر أَ َح ٌد .ألَنﱠنَا نَحْ نُ َع َملُهَُ ،م ْخلُوقِينَ فِي ْال َم ِس ِ
ق ﷲُ فَأَ َع ﱠدھَا لِ َك ْي نَ ْسلُكَ فِيھَا) ".أفسس .(10-4:2
قَ ْد َسبَ َ
آخر كلمة في العھد القديم الذي وضعنا تحت الناموس ھي كلمة لعن
".لئال آتي وأضرب األرض بلعن" )مالخي  (6:4أما آخر كلمة في العھد
الجديد فھي كلمة النعمة" ..نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم" )رؤيا
.(20:22
نعود الى قراءة الكلمات "ثم صار قول الرب الى يونان ثانية" ....ان
الھنا ھو اله الميل الثاني ويھتم بالفرد كما يھتم بالجماعة " .فتيلة مدخنة ال
يطفئ وقصبة مرضوضة ال يقصف" ھو يعرف كيف يعالج ارتدادنا
وعصياننا " .ارجعوا الي أرجع اليكم يقول الرب " 8الرﱠبﱡ َر ِحي ٌم َو َرؤ ٌ
ُوف،
َ
وح َو َك ِثي ُر الرﱠحْ َم ِة9 .الَ ي َُحا ِك ُم إِلَى األَبَ ِدَ ،والَ يَحْ قِ ُد إِلَى ال ﱠد ْھ ِر".
ط ِوي ُل الرﱡ ِ
)مزمور .(9-8:103
18
يراثِ ِه! الَ يَحْ فَظُ
ب لِبَقِيﱠ ِة ِم َ
اإل ْث َم َو َ
صافِ ٌح ع َِن ال ﱠذ ْن ِ
َم ْن ھ َُو إِلهٌ ِم ْثلُكَ غَافِ ٌر ِ
19
َضبَهُ ،فَإِنﱠهُ يُ َسرﱡ بِال ﱠر ْأفَ ِة .يَعُو ُد يَرْ َح ُمنَا ،يَدُوسُ آثَا َمنَاَ ،وتُ ْ
ط َرحُ
إِلَى األَبَ ِد غ َ
20
ْ
اق ْالبَحْ ِر َج ِمي ُع خَ َ
وب َوالرﱠأفَةَ ِإلب َْرا ِھي َم،
طايَاھُ ْم .تَصْ نَ ُع األَ َمانَةَ لِيَ ْعقُ َ
فِي أَ ْع َم ِ
ْ
َ
ُ
ْ
اللﱠتَي ِْن َحلَ ْفتَ آلبَائِنَا ُمنذ أي ِﱠام القِد َِم) ".ميخا .(20-18:7
"قم اذھب الى نينوى المدينة العظيمة وناد لھا المناداة التي أنا
مكلمك بھا".
ان ھذه الكلمات تذكرنا بكالم الرب الى ارميا عندما قال له“" :قُ ِم ا ْن ِزلْ
اريﱢ َوھُنَاكَ أُ ْس ِمعُكَ َكالَ ِمي”3 .فَنَزَ ْل ُ
اريﱢ َ ،وإِ َذا
ت إِلَى بَ ْي ِ
إِلَى بَ ْي ِ
ت ْالفَ ﱠخ ِ
ت ْالفَ ﱠخ ِ
4
ْ
ﱠ
ﱢ
ين بِ َي ِد
ھ َُو يَصْ نَ ُع َع َمالً َعلَى ال ﱡدوالَ ِ
ب .فَفَ َس َد ال ِوعَا ُء ال ِذي َكانَ يَصْ نَ ُعهُ ِمنَ الط ِ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
اريﱢ أَ ْن يَصْ نَ َعهُ.
خ
ف
ال
َي
ن
ي
ع
ي
ف
س
ح
ا
م
ك
ر
خ
آ
َ
ُنَ
اريﱢ ،فَ َعا َد َو َع ِملَهُ ِوعَا ًء َ َ َ
ِ
ِ
ْ 5الفَ ﱠخ ِ
ِ
ً 6
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
اريﱢ يَا
ص َ
فَ َ
ار إِل ﱠي َكالَ ُم الرﱠبﱢ قَائِال” :أ َما أ ْست َِطي ُع أ ْن أصْ نَ َع بِك ْم َكھذا الفَخ ِ
ْ
ﱢ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
اريﱢ أَ ْنتُ ْم ھ َك َذا بِيَ ِدي يَا بَيْتَ
ﱠبﱡ
خ
ف
ال
د
ي
ب
ين
ط
ال
ك
ا
ذ
ُو
ھ
؟
ر
ل
ا
ل
ُ
و
ق
ي
،
يل
ئ
ا
ْر
س
إ
َ
َ
َ
َ
ِ ِ ِ
بَيْتَ ِ ِ
َ
ِ
8
7
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
ك ،فتَرْ ج ُع
يل .ت َ
إِس َْرائِ َ
اإل ْھالَ ِ
َارة أتَ َكل ُم َعلى أ ﱠم ٍة َو َعلى َم ْمل َك ٍة بِالقل ِع َوالھَ ْد ِم َو ِ
ص ْد ُ
تِ ْلكَ األُ ﱠمةُ الﱠتِي تَ َكلﱠ ْم ُ
ت أَ ْن
ت َعلَ ْيھَا ع َْن َشرﱢ ھَا ،فَأَ ْن َد ُم ع َِن ال ﱠشرﱢ الﱠ ِذي قَ َ

38
9
ُ
س10 ،فَتَ ْف َع ُل
أَصْ نَ َعهُ بِھَاَ .وت َ
َارةً أَتَ َكلﱠ ُم َعلَى أ ﱠم ٍة َو َعلَى َم ْملَ َك ٍة بِ ْالبِنَا ِء َو ْالغَرْ ِ
صوْ تِي ،فَأَ ْن َد ُم ع َِن ْالخَ ي ِْر الﱠ ِذي قُ ْل ُ
ت إِنﱢي أُحْ ِسنُ
ال ﱠش ﱠر فِي َع ْينَ ﱠي ،فَالَ تَ ْس َم ُع لِ َ
إِلَ ْيھَا بِ ِه) ".ارميا .(10-1:18
"ھ َُو َذا َكال ﱢ
يل" )ارميا
اريﱢ أَ ْنتُ ْم ھ َك َذا بِيَ ِدي يَا بَيْتَ إِس َْرائِ َ
ط ِ
ين ِبيَ ِد ْالفَ ﱠخ ِ
 .(6:18كان من الممكن للفخاري أن يرمي الوعاء الذي فسد جانبا ،ويأخذ
عجينة جديدة من الخزف المعجون ويعمل منه اناء ثانيا .لكن الھنا يأخذ
االناء الفاسد ويصنع منه اناء جديدا لكي يبرھن على حكمته وقدرته في أن
يأخذ الوعاء الفاسد ويصنع منه اناء جديدا .وھذا ما فعله بنا اذ أخذ جبلتنا
الساقطة وجعل منھا اناء جديدا" ...ألنه ان كان أحد في المسيح فھو خليقة
جديدة األشياء العتيقة قد مضت ھوذا الكل قد صار جديدا .ثم يضيف ويقول
"ولكن الكل )أي الخليقة الجديدة ھي من ﷲ( الذي صالحنا لنفسه بيسوع
المسيح ألنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية ألجلنا لنصير نحن بر ﷲ
فيه" )2كورنثوس .(21-17:5

ان ﷲ قادر أن يأخذ فشلنا ويجعل منه نجاحا .وھو قادر أيضا أن
يخرج من اآلكل أكال ومن الجافي حالوة.
"قم اذھب الى نينوى المدينة العظيمة وناد لھا المناداة التي أنا
مكلمك بھا" .من ھنا نتعلم أن الرب يريدنا أن نستخدم كلمته وليس كالمنا
ألن كالم الرب ھو رب الكالم.
10
ب َما أَخَ َذ َموْ ِھبَةً،
اح ٍد بِ َح َس ِ
يكتب لنا بطرس الرسول :لِيَ ُك ْن ُكلﱡ َو ِ
11
ْ
يَ ْخ ِد ُم بِھَا بَ ْع ُ
صالِ ِحينَ َعلَى نِ ْع َم ِة ﷲِ ال ُمتَن ﱢَو َع ِة .إِ ْن َكانَ
ض ُك ْم بَعْضً اَ ،ك ُو َكالَ َء َ
ْ
ال ﷲَِ .وإِ ْن َكانَ يَ ْخ ِد ُم أَ َح ٌد فَ َكأَنﱠهُ ِم ْن قُ ﱠو ٍة َي ْمنَ ُحھَا ﷲُ ،لِ َك ْي
و
ق
يَتَ َكلﱠ ُم أَ َح ٌد فَ َكأَ َ ِ
َ
ْ
ْ
ﱠ
يح ،ال ِذي لَهُ ال َمجْ ُد َوالسﱡل َ
طانُ إِلَى أبَ ِد
َي ٍء ِبيَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
يَتَ َم ﱠج َد ﷲُ فِي ُك ﱢل ش ْ
س ِ
اآلبِ ِدينَ  .آ ِمينَ )1بطرس .(11-10:4
يح " ان ﷲ يكره الكبرياء
َي ٍء بِيَ ُ
سو َع ا ْل َم ِ
" لِ َك ْي يَتَ َم ﱠج َد ﷲُ فِي ُك ﱢل ش ْ
س ِ
وال يشارك مجده مع أحد وقد قال أحد القديسين األفاضل:
المجد يعطى ال لنا يا قوم بل
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للرب يعطى المجد واالكرام

وبولس الرسول يكتب الى كنيسة كورنثوس قائالَ " :وأَنَا لَ ﱠما أَتَي ُ
ْت إِلَ ْي ُك ْم
2
َ
اإل ْخ َوةُ ،أَتَي ُ
ْس بِ ُس ُم ﱢو ْال َكالَ ِم أَ ِو ْال ِح ْك َم ِة ُمنَا ِديًا لَ ُك ْم بِ َشھَا َد ِة ﷲِ ،ألنﱢي
ْت لَي َ
أَ ﱡيھَا ِ
3
يح َوإِيﱠاهُ َمصْ لُوبًاَ .وأَنَا ُك ْن ُ
ت
لَ ْم أَ ْع ِز ْم أَ ْن أَ ْع ِرفَ َش ْيئًا بَ ْي َن ُك ْم إالﱠ يَسُو َع ْال َم ِس َ
ُ
ير ٍةَ 4 .و َكالَ ِمي َو ِك َرازَ تِي لَ ْم يَكونَا بِ َكالَ ِم
ْفَ ،وخَ وْ ٍ
ضع ٍ
فَ ،و ِر ْع َد ٍة َكثِ َ
ِع ْن َد ُك ْم فِي َ
5
وح َو ْالقُ ﱠو ِة ،لِ َك ْي الَ يَ ُكونَ إِي َمانُ ُك ْم
اإل ْن َسانِيﱠ ِة ْال ُم ْقنِ ِع ،بَلْ بِبُرْ ھ ِ
ْال ِح ْك َم ِة ِ
َان الرﱡ ِ
ُ
اس بَلْ بِق ﱠو ِة ﷲِ1) .كورنثوس .(5-1:2
بِ ِح ْك َم ِة النﱠ ِ
ب" )يونان .(3:3
ب قَ ْو ِل ال ﱠر ﱢ
َب إِ َلى نِينَ َوى ِب َح َ
"فَقَا َم يُو َنانُ َو َذھ َ
س ِ
لقد أطاع يونان الرب ھذه المرة ولم يھرب مع أنه لم يكن مقتنعا
بالعمل الذي عمله الرب مع أھل نينوى ،لكنه أطاع الرب آلنه ربما خاف من
أن يدبّر الرب له حوتا ثانيا لكي يعلمه الطاعة الكاملة له.
لقد استخدم الرب شاول ألنه أطاع كلمة الرب بقوله "ماذا تريد يا رب
أن أفعل".
ال“ :بَ ْع َد أَرْ بَ ِعينَ
اح ٍدَ ،ونَادَى َوقَ َ
فَا ْبتَدَأَ يُونَانُ يَ ْد ُخ ُل ْال َم ِدينَةَ َم ِس َ
يرةَ يَوْ ٍم َو ِ
صوْ ٍم َولَبِسُوا ُمسُوحً ا ِم ْن
يَوْ ًما َت ْنقَلِبُ ِنين ََوى” .فَآ َمنَ أَ ْھ ُل نِين ََوى بِاِ َونَادَوْ ا بِ َ
6
ُ
َ
ير ِھ ْم إِلَى َ
ير ِھ ْمَ .وبَلَ َغ األَ ْم ُر َملِكَ نِين ََوى ،فَقَا َم ع َْن كرْ ِسيﱢ ِه َوخَ ل َع ِردَا َءهُ
ص ِغ ِ
َكبِ ِ
7
ﱠ
َ
يل فِي ِنين ََوى ع َْن أَ ْم ِر
س
م
ب
ى
َط
غ
ت
و
ُ،
ي َوقِ َ
س َعلَى ال ﱠر َما ِدَ .ونُو ِد َ
ْح َو َجلَ َ
َع ْنه َ
ِِ ٍ
ْ
ْ
ْ
ُ
ً
ﱠ
َ
ً
َ
َ
ق الناسُ َوالَ البَھَائِ ُم َوالَ البَق ُر َوالَ ال َغنَ ُم َش ْيئا .الَ
ْال َملِ ِ
ك َو ُعظ َمائِ ِه قائِال8“ :الَ تَذ ِ
ُوح النﱠاسُ َو ْالبَھَائِ ُمَ ،ويَصْ ُر ُخوا إِلَى ﷲِ
تَرْ َع َوالَ تَ ْش َربْ َما ًءَ .و ْليَ َتغَطﱠ ِب ُمس ٍ
َ
ْ
ﱡ
ﱠ
اح ٍد ع َْن َ
ط ِريقِ ِه ال ﱠر ِديئَ ِة َوع َِن الظل ِم ال ِذي فِي أ ْي ِدي ِھ ْم،
بِ ِش ﱠد ٍةَ ،ويَرْ ِجعُوا ُكلﱡ َو ِ
9
َضبِ ِه فَالَ نَ ْھلِكَ ”.
لَ َع ﱠل ﷲَ يَعُو ُد َويَ ْن َد ُم َويَرْ ج ُع ع َْن ُح ُم ﱢو غ َ
لقد نادى أھل نينوى بالصوم والصالة بشدة  ،ومن ھنا نتعلم بأن
الصوم يجب أن يالزمه الرجوع الى الرب والخضوع والتذلل واالنكسار
أمام الرب " القلب المنكسر والمنسحق يا أ ال تحتقره" )مزمور .(17:51
"ويرجعوا كل واحد عن طريقه الردية وعن الظلم الذي في أيديھم"
أليست ھذه الشروط التي أعطاھا الرب لسليمان الملك عندما قال له " :اذا
تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليھم وصلّوا وطلبوا وجھي ورجعوا عن
طرقھم الردية فاني أسمع من السماء وأغفر خطيتھم وأبرئ أرضھم" )2
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أخبار  .(14:7ألن الرب ال يسر بموت الشرير بل بأن يرجع عن طريقه
رﱢير ،بَلْ بِأَ ْن
ويحياَ " .ح ﱞي أَنَا ،يَقُو ُل ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ  ،إِنﱢي الَ أُ َسرﱡ بِ َموْ ِ
ت ال ﱢش ِ
يَرْ ج َع ال ﱢشرﱢي ُر ع َْن َ
ط ِريقِ ِه َويَحْ يَا" )حزقيال  " .(11:33فَلَ ﱠما َرأَى ﷲُ أَ ْع َمالَ ُھ ْم
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
أَنﱠھُ ْم َر َجعُوا ع َْن َ
ط ِريقِ ِھ ِم ال ﱠر ِديئَ ِة ،نَ ِد َم ﷲُ َعلَى الش ﱢر ال ِذي تَ َكل َم أ ْن يَصْ نَ َعهُ
بِ ِھ ْم ،فَلَ ْم يَصْ نَ ْعهُ ".لقد رأى الرب أعمالھم وليس أقوالھم  .يجب علينا أن
نثبت كالمنا وندعمه بأعمالنا .وھذا ما يطلبه الرب يسوع منا اذ علّم تالميذه
قائال" :أَ ْنتُ ْم نُو ُر ْال َعالَ ِم .الَ يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُ ْخفَى َم ِدينَةٌ َموْ ضُو َعةٌ َعلَى َجبَلَ 15 ،والَ
يع
ال ،بَلْ َعلَى ْال َمن َ
يُوقِ ُدونَ ِس َراجً ا َويَ َ
َار ِة فَي ِ
ضعُونَهُ تَحْ تَ ْال ِم ْكيَ ِ
ُضي ُء لِ َج ِم ِ
16
َ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
َ
ُ
َ
ﱠ
َ
ئْ
اس ،لِ َك ْي يَ َروْ ا أ ْع َمالَ ُك ُم
ن
ال
م
ا
د
ق
ا
ذ
ك
ھ
م
ك
ر
ُ
و
ن
ُض
ي
ل
ف
ت.
ْ
ِ
الﱠ ِذينَ فِي ْالبَ ْي ِ
َ
ِ
ت) ".متى  .(16-14:5فالمؤمن
اوا ِ
ْال َح َسنَةََ ،ويُ َمجﱢ دُوا أَبَا ُك ُم الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َم َ
الحقيقي يظھر ايمانه بأعماله.
ثم نقرأ في رسالة العبرانيين عن أھمية األعمال اذ يقول" :ألن ﷲ
ب ْال َم َحبﱠ ِة الﱠتِي أَ ْ
ليس بِ َ
ظھَرْ تُ ُموھَا نَحْ َو ا ْس ِم ِه ،إِ ْذ
ظالِ ٍم َحتﱠى يَ ْن َسى َع َملَ ُك ْم َوتَ َع َ
ْ
ْ
ﱢيسينَ َوتَخ ِد ُمو َنھُم" )عبرانيين .(10:6
قَ ْد خَ َد ْمتُ ُم القِد ِ
14
ويعقوب الرسول يكرر الكالم عن أھمية األعمال فيقولَ :ما ْال َم ْنفَ َعةُ
اإلي َمانُ أَ ْن
ال أَ َح ٌد إِ ﱠن لَهُ إِي َمانًا َول ِك ْن لَي َ
يَا إِ ْخ َوتِي إِ ْن قَ َ
ْس لَهُ أَ ْع َمالٌ ،ھَلْ يَ ْق ِد ُر ِ 16
15
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
ٌ
ٌ
َ
َ
َ
ال لھُ َما
ت اليَوْ ِم ﱢي ،فق َ
يُخَ لﱢ َ
صهُ؟ إِ ْن َكانَ أخ َوأخت عُرْ يَانَي ِْن َو ُم ْعتَازَ ي ِْن لِلقو ِ
ت ْال َج َس ِد،
ضيَا بِ َسالَ ٍم ،ا ْستَ ْدفِئَا َوا ْشبَ َعا” َول ِك ْن لَ ْم تُ ْعطُوھُ َما َح َ
اجا ِ
أَ َح ُد ُك ُم”:ا ْم ِ
ُ 17
اإلي َمانُ أَيْضً ا ،إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ أَ ْع َمالٌَ ،مي ٌ
َ
ﱢت فِي َذاتِ ِه18 .ل ِكنْ
َ
فَ َما ْال َم ْنفَ َعة؟ ھكذا ِ
ُون أَ ْع َمالِكَ َ ،وأنَاَ
َ
َ
َ
يَقُو ُل قَائِ ٌل”:أَ ْنتَ لَكَ إِي َم ٌ
ان
َ ،19وأنَا لِي أ ْع َما ٌل” أ ِرنِي إِي َمانَكَ بِد ِ
اطينُ
اح ٌدَ .ح َسنًا تَ ْف َع ُلَ .وال ﱠشيَ ِ
أُ ِريكَ بِأَ ْع َمالِي إِي َمانِي .أَ ْنتَ تُ ْؤ ِمنُ أَ ﱠن ﷲَ َو ِ
20
َ
ْ
َ
اط ُل أ ﱠن
ي ُْؤ ِمنُونَ َويَ ْق َش ِعرﱡ ونَ !
اإل ْن َسانُ البَ ِ
َول ِكْ21ن ھَلْ تُ ِري ُد أَ ْن تَ ْعلَ َم أ ﱡيھَا ِ
ُون أَ ْع َمال َمي ٌ
ق
ال ،إِ ْذ َق ﱠد َم إِس َْحا َ
ﱢت؟ أَلَ ْم يَتَبَرﱠرْ إِب َْرا ِھي ُم أَبُونَا بِاألَ ْع َم ِ
اإلي َمانَ بِد ِ
ِ
22
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ال أك ِم َل
ب
ذ
م
ال
ى
ل
ع
ُ
ه
ن
ا ْب
َ
َ
اإلي َمانَ َع ِم َل َم َع أ ْع َمالِ ِهَ ،وبِاأل ْع َم ِ
َ
ح؟ فَت ََرى أ ﱠن ِ
ِ
23
ْ
ْ
َ
َ
َ
انُ
َ
ب لَهُ بِ ًّرا” َو ُد ِع َي خَ لِي َل
ُس
ح
ف

ا
ب
م
ي
ھ
ا
ْر
ب
إ
م
آ
ف
”
:
ل
ُ
ئ
ا
ق
ال
َابُ
ت
ك
ال
م
ت
و
،
م
ي
اإل
نَ
َ ِ َ ِ ُ ِ ِ ِ َ
ِ
َ ﱠ ِ
ِ َ
24
ك
ان َوحْ َدهَُ 25 .كذلِ َ
ﷲِ .ت ََروْ نَ إِ ًذا أَنﱠهُ بِاألَ ْع َم ِ
اإلي َم ِ
اإل ْن َسانُ  ،الَبِ ِ
ال يَتَبَ ﱠر ُر ِ
احابُ ال ﱠزانِيَةُ أَيْضً ا ،أَ َما َتبَر َﱠر ْ
ت الرﱡ س َُل َوأَ ْخ َر َج ْتھُ ْم فِي
َر َ
ال ،إِ ْذ قَبِلَ ِ
ت بِاألَ ْع َم ِ
26
َ
ْ
َ
َ
َ
ٌ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
َ
ُون
اإلي َمانُ أيْضً ا بِد ِ
ُوح َميﱢت ،ھكذا ِ
ط ِريق آخَ َر؟ ألنهُ ك َما أن ال َج َس َد بِ ُدونَ ر ٍ
أَ ْع َمال َمي ٌ
ﱢت) ".يعقوب .(26-14:2
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ْس لَهُ أَ ْع َما ٌل .ھَلْ
ال أَ َح ٌد إِ ﱠن لَهُ إِي َمانًا َول ِك ْن لَي َ
َما ْال َم ْنفَ َعةُ يَا إِ ْخ َوتِي إِ ْن قَ َ
ﱢ
صهُ ؟ والجواب كال ألن االيمان الغير
اإلي َمانُ أَ ْن يُخَ ل َ
يَ ْق ِد ُر ھذا النوع من ِ
العامل ال يخلص.
والرب يسوع يقول لنا بفمه العزيز المبارك“ :فَ ُكلﱡ َم ْن يَ ْس َم ُع أَ ْق َوالِي
ص ْخ ِر25 .فَنَزَ َل ْال َم َ
ھ ِذ ِه َويَ ْع َم ُل ِبھَا ،أُ َشبﱢھُهُ بِ َرجُل عَاقِل ،بَنَى بَ ْيتَهُ َعلَى ال ﱠ
طرُ،
ت فَلَ ْم يَ ْسقُ ْ
ت الرﱢ يَاحَُ ،و َوقَ َع ْ
ط ،ألَنﱠهُ َكانَ
ت َعلَى ذلِكَ ْالبَ ْي ِ
ت األَ ْنھَارَُ ،وھَبﱠ ِ
َو َجا َء ِ
26
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُمؤَ ﱠسسًا َعلى الصﱠخ ِرَ .وكلﱡ َم ْن يَ ْس َم ُع أق َوالِي ھ ِذ ِه َوالَ يَعْ َم ُل بِھَا ،يُ َشبﱠهُ
بِ َرجُل َجا ِھل ،بَنَى بَ ْيتَهُ َعلَى ال ﱠر ْم ِل27 .فَنَزَ َل ْال َم َ
ت
ت األَ ْنھَارَُ ،وھَبﱠ ِ
طرَُ ،و َجا َء ِ
ص َد َم ْ
ت ذلِكَ ْالبَيْتَ فَ َسقَ َ
َظي ًما!”).متى -24:7
الرﱢ يَاحَُ ،و َ
طَ ،و َكانَ ُسقُوطُهُ ع ِ
(27
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األصحاح الرابع
يونان -بين حكم ﷲ وحكم البشر
يبدأ االصحاح الرابع من سفر يونان بكلمات غريبة" :فَ َغ ﱠم ذلِكَ يُونَانَ
2
َغ ّمًا َش ِديدًا ،فَا ْغتَا َ
ْس ھ َذا َكالَ ِمي
ال“ :آ ِه يَا َربﱡ  ،أَلَي َ
صلﱠى إِلَى الرﱠبﱢ َوقَ َ
ظَ .و َ
َ
ْ
يش ،ألنﱢي َعلِ ْم ُ
ضي؟ لِذلِكَ بَا َدرْ ُ
إِ ْذ ُك ْن ُ
ت
ب إِلَى تَرْ ِش َ
ت إِلَى الھَ َر ِ
ت بَ ْع ُد فِي أَرْ ِ
أَنﱠكَ إِلهٌ َرؤ ٌ
ب َو َكثِي ُر الرﱠحْ َم ِة َونَا ِد ٌم َعلَى ال ﱠشرﱢ .
ُوف َو َر ِحي ٌم بَ ِطي ُء ْالغ َ
َض ِ
َ
ْ
ْ
ُ
3فَاآلنَ يَا َربﱡ  ،خذ نَف ِسي ِمنﱢي ،أل ﱠن َموْ تِي خَ ْي ٌر ِم ْن َحيَاتِي”.
4
ال الرﱠبﱡ :
لقد اغتم يونان بسبب رحمة ﷲ على التائبين المؤمنين " :فَقَ َ
5
“ھ َِل ا ْغت ْ
س شَرْ قِ ﱠي ْال َم ِدينَ ِة،
ب؟”َ .وخَ َر َج يُونَانُ ِمنَ ْال َم ِدينَ ِة َو َجلَ َ
َظتَ بِالص َﱠوا ِ
ﱠ
ﱢ
ُ
ً
ﱠ
َ
َ
َ
س تَحْ تَھَا فِي الظلﱢ َ ،حتى يَ َرى َماذا يَحْ دُث فِي
صنَ َع لِنَ ْف ِس ِه ھُنَاكَ َمظلة َو َجل َ
َو َ
6
َ
اإللهُ يَ ْق ِطينَةً فَارْ تَفَ َع ْ
َ
ﱠ
َ
ﱠبﱡ
ق يُونَانَ لِتَ ُكونَ ِظالُ َعلَى
ر
ال
د
ع
أ
ف
.
ة
ن
ي
ْال َم ِد
ت فَوْ َ
َ
ِ
ِ
َظي ًما.
َر ْأ ِس ِه ،لِ َك ْي يُخَ لﱢ َ
صهُ ِم ْن َغ ﱢم ِه .فَفَ ِر َح يُونَانُ ِم ْن أَجْ ِل ْاليَ ْق ِطينَ ِة فَ َرحً ا ع ِ
7
ت ْاليَ ْق ِطينَةَ فَيَبِ َس ْ
ت.
وع ْالفَجْ ِر في ْال َغ ِد ،فَ َ
ض َربَ ِ
ثُ ﱠم أَ َع ﱠد ﷲُ دُو َدةً ِع ْن َد طُلُ ِ
َ 8و َحد َ
ت ال ﱠش ْمسُ
س أَ ﱠن ﷲَ أَ َع ﱠد ِريحً ا شَرْ قِيﱠةً َحا ﱠرةً ،فَ َ
ض َربَ ِ
وع ال ﱠش ْم ِ
َث ِع ْن َد طُلُ ِ
ْ
س يُونَانَ فَ َذب َُل .فَ َ
الَ “ :موْ تِي خَ ْي ٌر ِم ْن َحيَاتِي”.
ب لِنَ ْف ِس ِه ْال َموْ تَ َ ،وقَ َ
طل َ َ
َعلَى َرأ ِ
9
ال ﷲُ لِيُونَانَ “ :ھ َِل ا ْغت ْ
ال:
ب ِم ْن أَجْ ِل ْاليَ ْق ِطينَ ِة؟” فَقَ َ
فَقَ َ
َظتَ بِالص َﱠوا ِ
10
“ا ْغت ْ
َظ ُ
ت” .فَقَا َل الرﱠبﱡ “ :أَ ْنتَ َشفِ ْقتَ َعلَى ْاليَ ْق ِطينَ ِة
ب َحتﱠى ْال َموْ ِ
ت بِالص َﱠوا ِ
11
َت َوبِ ْنتَ لَ ْيلَ ٍة ھَلَ َك ْ
الﱠتِي لَ ْم تَ ْت َعبْ فِيھَا َوالَ َربﱠ ْيتَھَا ،الﱠ ِتي بِ ْنتَ لَ ْيلَ ٍة َكان ْ
ت .أَفَالَ
َ
ْ
ْ
َ
أَ ْشفَ ُ
ُوج ُد فِيھَا أكث ُر ِم ِن اثنَت َْي َعش ََرةَ
ق أَنَا َعلَى نِين ََوى ْال َم ِدينَ ِة ْال َع ِظي َم ِة الﱠتِي ي َ
يرةٌ؟”)يونان
ْرفُونَ يَ ِمي َنھُ ْم ِم ْن ِش َمالِ ِھ ْمَ ،وبَھَائِ ُم َك ِث َ
ِرب َْوةً ِمنَ النﱠ ِ
اس الﱠ ِذينَ الَ يَع ِ
.(11-1:4
في العدد األول من ھذا االصحاح نرى أن يونان كان يعرف أن ﷲ
ْس
سيرحم أھل نينوى ألنه عاتب الرب في صالته قائال“ " :آ ِه يَا َربﱡ  ،أَلَي َ
ضي؟ لِذلِكَ بَا َدرْ ُ
ھ َذا َكالَ ِمي إِ ْذ ُك ْن ُ
يش،
ب إِلَى تَرْ ِش َ
ت إِلَى ْالھَ َر ِ
ت بَ ْع ُد فِي أَرْ ِ
ألَنﱢي َعلِ ْم ُ
ت أَنﱠكَ إِلهٌ َرؤ ٌ
ب َو َكثِي ُر الرﱠحْ َم ِة َونَا ِد ٌم َعلَى
ُوف َو َر ِحي ٌم بَ ِطي ُء ْالغ َ
َض ِ
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ال ﱠشرﱢ 3 .فَاآلنَ يَا َربﱡ ُ ،خ ْذ نَ ْف ِسي ِمنﱢي ،ألَ ﱠن َموْ تِي خَ ْي ٌر ِم ْن َحيَاتِي”)يونان
 .(3-1:4ثم نرى في االصحاح الرابع أيضا تعصب االنسان الى أقصى حد .
لقد اغتاظ يونان ألن الرب اله رؤوف ورحوم بطيء الغضب وكثير الرحمة
ونادم على الشر وقد قاده غيظه لكي يطلب من الرب أن يأخذ نفسه .لم يكن
يونان يريد أن الرب يخلّص أھل نينوى ألنھم تابوا ورجعوا الى الرب ،بل
أراد من الرب ال أن يخلّصھم بل أن يھلكھم .لھذا السبب ھرب يونان من
وجه الرب ألنه كان يكره أھل نينوى كرھا شديدا لعدائھم الشعب القديم .
ثم نرى أيضا في ھذا االصحاح الكيفية التي عالج بھا الرب نفسية
يونان بأن أع ّد له يقطينة لكي تقيه من حر النھار وأيضا تخلصه من غمه.
ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما .ثم أعد الرب دودة فضربت
اليقطينة فيبست ثم أعد الرب ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس
يونان فذبل فطلب لنفسه الموت .غريبة تصرفاتك يا يونان .ھل اليقطينة
كانت أھم من أھل المدينة التي فيھا رجال ونساء وشيوخ وأطفال  ..يا لطول
أناة الرب على يونان  .فمنذ أن جرّب أن يھرب من وجه الرب والرب يعلمه
دروسا ھامة لحياته  ..فقد أعد له ريحا شديدة ثم أع ّد له حوتا ثم أعد له
يقطينة ثم أع ّد له دودة وأخيرا أعد له ريحا شرقية لكي تعلمه درسا ھاما،
لكي يخجل من نفسه من أجل طول أناة الرب عليه .لقد وضعه في مدرسة
االعداد والتجھيز لكي يتعلم قيمة النفس البشرية عند الرب  ،ويتعلم أيضا
عن ارادة ﷲ "أن جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون" .ثم أراد
أن يعلمه أيضا درسا ھاما وھو أن ﷲ ال يحابي بالوجوه فالكل سواسية أمامه
فالرب ليس لليھود فقط بل لألمم أيضا.
ثم أراد الرب أن يعلم يونان أنه ھو الذي له الكلمة األخيرة وأنه ھو
الذي يدبر الطرق لكي يرجع أوالده من ضاللھم فعندما أخذ االبن الضال ما
يخصه من الميراث و ترك بيت أبيه وذھب الى أرض بعيدة أرسل الرب
جوعا على األرض فابتدأ يحتاج وبعد أن وضعه الرب في حالة صعبة جدا،
خصوصا للشخص اليھودي أن يصبح راعيا للخنازير النجسة ،حتى انتھى
به األمر الى أخذ القرار الحاسم اذ قال في نفسه " :أقوم وأرجع الى أبي
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وأقول له قد أخطأت الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك
ابنا"...
ثم نقرأ في سفر القضاة " :وعاد اسرائيل وعمل الشر في عيني الرب"
وھذه الكلمات تكررت عدة مرات في سفر القضاة ،وفي آخر السفر نقرأ ھذه
الكلمات" :في تلك األيام لم يكن ملك في اسرائيل كل واحد كان يعمل ما
يحسن في عينيه" ،وليس كما يحسن في عيني الرب .فارسل الرب جوعا
في األرض وبسبب ھذا الجوع تغرّب اليمالك وامرأته نعمي وولديھما كما
نقرأ في سفر راعوث وذھبوا من بيت لحم يھوذا ليتغربوا في أرض موآب
ضاربين بوصية الرب عرض الحائط التي تحذرھم من االختالط مع أھل
مؤآب كما جاء في سفر التثنية )" .(3:23ال يدخل عموني وال مؤابي الى
جماعة الرب" .فبدال من أن يطلبوا وجه الرب ويصلوا لكي يرسل لھم
المطر في حينه كما وعدھم عندما قال" :اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي
عليھم وصلّوا وطلبوا وجھي ورجعوا عن طرقھم الردية فانني أسمع من
السماء وأغفر خطيتھم وأبرئ أرضھم" )2أخبار .(14:7ذھبوا لكي يعالوا
فمات المعيل  .لم يمت في أرض الجوع بل مات في أرض الشبع .ومع أن
الرب أخذ أليمالك زوج نعمي لكنھا تمادت في الشر ولم تسمع لصوت
الرب ،بل زوّ جت ابنيھا الى امرأتين مؤابيتين وبعد عشر سنوات مات
7
َض ﱡلوا!
الولدين وبقيت نعمي وكنتاھا .أن كلمة الرب تقول صريحا " .الَ ت ِ
ص ُد أَيْضً ا8 .ألَ ﱠن َم ْن
اإل ْن َسانُ إِيﱠاهُ يَحْ ُ
َﷲُ الَ يُ ْش َم ُخ َعلَ ْي ِه .فَإِ ﱠن الﱠ ِذي يَ ْز َر ُعهُ ِ
ص ُد فَ َسادًاَ ،و َم ْن يَ ْز َر ُ
يَ ْز َر ُ
وح
ع لِ َج َس ِد ِه فَ ِمنَ ْال َج َس ِد يَحْ ُ
وح فَ ِمنَ الرﱡ ِ
ع لِلرﱡ ِ
َ
ً
ص ُد َحيَاةً أبَ ِديﱠة")غالطية .(8-7:6
يَحْ ُ
لم تسمع نعمي لصوت الرب لذلك استخدم الرب سوطه لكي يجعل
نعمي تعترف بعصيانھا  .لذلك بعد أن رجعت الى بيت لحم ألنھا
سمعت أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيھم خبزا يقول الكتاب:
" َو َكانَ ِع ْن َد ُد ُخولِ ِھ َما بَيْتَ لَحْ ٍم أَ ﱠن ْال َم ِدينَةَ ُكلﱠھَا ت ََح ﱠر َك ْ
ت بِ َس َببِ ِھ َما،
َوقَالُوا“ :أَھ ِذ ِه نُ ْع ِمي؟” 20فَقَالَ ْ
ت لَھُ ْم“ :الَ تَ ْدعُونِي نُعْ ِم َي بَ ِل
ْت ُم ْمتَلِئَةً
ير قَ ْد أَ َم ﱠرنِي ِج ًّدا21 .إِنﱢي َذھَب ُ
ا ْدعُونِي ُم ﱠرةَ ،ألَ ﱠن ْالقَ ِد َ
ار َغةً .لِ َما َذا تَ ْدعُونَنِي نُ ْع ِميَ ،والرﱠبﱡ قَ ْد أَ َذلﱠنِي
َوأَرْ َج َعنِ َي الرﱠبﱡ فَ ِ
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َو ْالقَ ِدي ُر قَ ْد َكس َﱠرنِي؟” )راعوث  " .(21-19:1تكلمت اليك في
راحتك.قلت ال اسمع.ھذا طريقك منذ صباك انك ال تسمعين
لصوتي).ارميا .(21:22
ان الرب ال يمكن أن يترك أوالده يعيشون في حالة العناد واالرتداد
واالبتعاد عنه بل يرفع عليھم عصا التأديب لكي يؤدبھم ويشفي ارتدادھم
ويرجعھم اليه قائال" :أنا أشفي ارتدادھم أحبھم فضال" )ھوشع
"...(4:14ارجعوا الي أرجع اليكم قال رب الجنود" )مالخي .(7:3
ان ﷲ المحب ال يمكن أن يتركنا نعيش في غيّنا وضاللنا بل يرد
نفوسنا" .يرد نفسي يھديني الى سبل البر من أجل اسمه") .مزمور.(3:23
فھو يؤدبنا ال لكي يف ّشلنا بل لكي ينشلنا ويرجعنا اليه.
لقد كان الرب يعمل من وراء الستار لكي يجعل يونان يعمل مشيئته،
وكان ھذا الدرس أعظم درس يتعلمه يونان في مدرسة االعداد والتجھيز
التي أع ّدھا الرب ،لكي يتعلم يونان ونتعلم نحن أيضا فيھا دروسا عملية
لحياتنا في ارجاع أھل نينوى عندما تابوا ورجعوا اليه وكذلك النفوس التي
نراھا تھلك أمام عيوننا ولم نعمل من أجل انقاذھا  .ألن ﷲ ليس عنده محاباة
فھو ال يزال "يأمر اآلن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن
أزمنة الجھل ،ألنه أقام يوما ھو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل
قد عيّنه )المسيح يسوع( مقدما للجميع ايمانا اذ أقامه من األموات" )أعمال
 . (31-30:17فكيف ننجوا ان أھملنا خالصا ھذا مقداره؟" ليتنا نسمع
ونطيع صوت الرب اللطيف ...حتى ال يكلمنا بصوته المخيف.
تمت ھنا دراسة سفر يونان واوجه الشبه بين وجوده في بطن الحوت
ومعامالت ﷲ معه وبين موت المسيح الكفاري على الصليب وخالص ﷲ
المقدم لنا من خالل موت الرب وقيامته .وسنبحث في الفصول المقبلة من
ھذا الكتيب التفاصيل الدقيقة لألسبوع الذي صلب فيه الرب وقام .فھلموا بنا
نقرأ وندرس ونكون مثل اھل بيرية الذين كانوا يبحثون ويدققون ليروا ھل
االمور ھي ھكذا) .أعمال(11:17
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"مستعدّين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي
فيكم")1بطرس (15:3
لقد حاول الفريسيون وغيرھم من قادة اليھود الذين عاصروا الرب
يسوع االيقاع به في مناسبات عدة من خالل التظاھر بانھم يسألون وبأنھم
يريدون االستفسار عن االمور ،ولكن الرب كان يعلم افكارھم المبيتة
والخفية ولھذا كان يجيب احيانا بسؤال واحيانا ببالغ واعالن عن حالة قلوب
السائلين .وھكذا كان عندما سألوه آية ،اجاب الرب يسوع على سؤال
الفريسّيين عندما سألوه أرنا آية لنؤمن بك بقوله " :جيل فاسق شرير يطلب
آية وال تعطى له إال آية يونان النبي ،ألنه كما كان يونان في بطن الحوت
ثالثة أيام وثالث ليال ھكذا يكون ابن اإلنسان في بطن األرض ثالثة أيام
وثالث ليال) ".متى  .(40-39:12ان الرب له المجد كان يعلم حين يطرح
الشخص السؤال اذا كان بغاية االستفسار الحقيقي او انه فخ متنكر بشكل
سؤال عفوي .ومن ھذا المنطلق نحن نجيب على كل من يسأل متح ّديا" :إذا
كان المسيح قد صلب مساء الجمعة كما ت ّدعون فأين الثالثة أيام والثالث ليال
التي بقي فيھا في القبر؟
تحدث الرب يسوع قبيل صلبه عن موته وقيامته ونبّه التالميذ آنذاك
انه سيمكث في القبر ثالثة ايام وثالث ليال في مناسبات عديدة .وقد سجل
الوحي االلھي في االناجيل االربعة ھذه التطمينات من الرب للتالميذ انه
سيتمم النبوات وسوف يصلب ويوضع في القبر وفي اليوم الثالث سيقوم كما
جاء في الكتب .ونذكر ھنا االيات التي وردت في االناجيل االربعة كما يلي:

أين الثالثة أيام والثالث ليال؟
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"وفي الغد الذي بعد االستعداد اجتمع رؤساء الكھنة والفريسيون الى
بيالطس قائلين :يا سيد قد تذكرنا أن ھذا المضلّ قال وھو حي أني بعد ثالثة
أيام أقوم فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لئال يأتي تالميذه ليال ويسرقوه
ويقولوا للشعب أنه قام من األموات .فتكون الضاللة األخيرة أشرّ من
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األولى .فقال بيالطس عندكم حرّ اس اذھبوا واضبطوه كما تعلمون فمضوا
وضبطوا القبر بالحرّ اس وختموا الحجر) ".متى .(66-62:27
“وفيما كان يسوع صاعدا الى أورشليم أخذ االثني عشر تلميذا على
انفراد في الطريق وقال لھم :ھا نحن صاعدون إلى أورشليم وابن اإلنسان
يسلم الى رؤساء الكھنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت  .ويسلّمونه الى األمم
لكي يھزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم) ".متى -17:20
.(19
"من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظھر لتالميذه أنه ينبغي أن يذھب إلى
أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكھنة ويقتل وفي اليوم الثالث
يقوم) ".متى .(21:16
"وفيما ھم يتر ّددون في الجليل قال لھم يسوع :ابن اإلنسان سوف يسلمّ
إلى أيدي الناس  .فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ،فحزنوا جدا) ".متى
.(23-22:17
"وأخذ االثني عشر وقال لھم ھا نحن صاعدون إلى أورشليم وسيت ّم
كل ما ھو مكتوب باألنبياء عن ابن اإلنسان .ألنه يسلّم
إلى األمم ويستھزأ به ويشتم ويتفل عليه .ويجلدونه ويقتلونه وفي
اليوم الثالث يقوم) ".لوقا .(32:18
"وخرجوا من ھناك واجتازوا الجليل ولم يرد أن يعلم أحد ألنه كان
يعلّم تالميذه ويقول لھم أن ابن اإلنسان يسلّم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن
يقتل يقوم في اليوم الثالث) ".مرقس .(32-30:9
"فأخذ االثني عشر أيضا وابتدأ يقول لھم ع ّما سيحدث له .ھا نحن
صاعدون إلى أورشليم وابن اإلنسان يسلّم إلى رؤساء
الكھنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلّمونه إلى األمم فيھزأون به
ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم) ".مرقس .(34-32:10
"وابتدأ يعلّمھم أن ابن اإلنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من
الشيوخ ورؤساء الكھنة والكتبة ويقتل وبعد ثالثة أيام يقوم) ".مرقس
.(31:8
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"فأجاب اليھود وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل ھذا ؟ أجاب يسوع
وقال لھم انقضوا ھذا الھيكل وفي ثالثة أيام أقيمه .فقال اليھود في ست
وأربعين سنة بني ھذا الھيكل أفأنت في ثالثة أيام تقيمه ؟ وأما ھو فكان يقول
عن ھيكل جسده .فلما قام من األموات تذ ّكر تالميذه أنه قال ھذا فآمنوا
بالكتاب والكالم الذي قاله يسوع) ".يوحنا (18:2
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ھل صلب المسيح يوم الجمعة؟
يسأل الكثيرون اذا كان المسيح قد صلب يوم الجمعة  .فأين الثالثة أيام
والثالث ليال مع أن جميع الطوائف المسيحية تعتبر أن يوم الجمعة ھو
اليوم الذي صلب فيه المسيح؟
قبل أن نق ّدم للقارئ الكريم نظرية اليوم الذي صلب فيه المسيح نود ان
نشدد ونؤكد ان عملية فداء البشر ال تتغير وفقا ألي يوم صلب فيه
المسيح .ويؤكد لنا الرسول بولس في رسالته الى اھل غالطية ،انه ال
يحكم علينا احد ال من جھة سبت وال من جھة ھالل وال من أي يوم
من االيام ،الن االيام في حد ذاتھا ليست مقدسة والن السبت قد جعل
لألنسان وليس االنسان للسبت ،لھذا فانه ال فرق في عملية الخالص
وااليمان في أي يوم من ايام االسبوع قد تم فيه صلب المسيح اذ ان
االعياد والمواقيت التي وضعھا البشر كتذكار ليست ھي اساسية في
خالص االنسان المبني على االيمان وحده .فعمل الفداء الكفاري قد
ت ّمعلى الصليب لخالصنا ،تحدث االنبياء عن ھذا العمل ،تحير
المالئكة لجالل ھذا العمل ،ولم نقرا عن اھمية اليوم الذي تم فيه ھذه
الحدث .ما ھو اذا يوم السبت ولماذا كل ھذا اللغط في االيام وتسلسلھا
الطبيعي .لنسبر معا غور ھذه االحجية.
يوم السبت ال يعني السبت األسبوعي بل يعني راحة أو عطلة ولقد
كانت أعياد اليھود في العھد القديم تس ّمى سبتا .أن كلمة سبت كلمة
عبرية مشتقة من كلمة شابات التي تعني "راحة او عطلة" .لھذا كان
اليھود يطلقون على االيام التي تقع فيھا اعيادھم "سبت" .وبما أن
لھذه األعياد لھا تاريخھا الخاص بھا ،لذلك كان يوم العيد يقع في أي
يوم من أيام األسبوع ويسمى ھذا اليوم سبتا .وكان لليھود سبعة اعياد
بحسب الكتاب المقدس وكما امرھم الرب ان يكون يوم العيد ھو كيوم
سبت او يوم راحة مقدس للرب .وللمثال على ذلك نقرأ عن يوم
الكفارة ما يلي:

44

يوم الكفارة :يقع ھذا اليوم في اليوم العاشر من الشھر السابع.
24
23
ﱠابع ،فِي
َو َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالًَ ” :كلﱢ ْم بَنِي إِس َْرائِ َ
يل قَائِالً :فِي ال ﱠشھ ِْر25الس ِ
أَو ِﱠل ال ﱠشھ ِْر يَ ُكونُ لَ ُك ْم ع ْ
ُوقَ ،محْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ َ .ع َمالً َما ِمنَ
ُطلَةٌ ،ت َْذ َكا ُر ھُت ِ
َاف ْالب ِ
ً 27
َ
ﱠ
ُ
ال ﱡش ْغ ِل الَ تَ ْع َملُوا ،ل ِك ْن تُقَرﱢ بُونَ َوقودًا لِلرﱠبﱢ ”َ .و َكل َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِال” :أ ﱠما
ار ِةَ .محْ َفالً ُمقَ ﱠدسًا َي ُكونُ لَ ُك ْم.
ﱠابع ،فَھ َُو يَوْ ُم ْال َكفﱠ َ
ْال َع ِ
اش ُر ِم ْن ھ َذا ال ﱠشھ ِْر الس ِ
28
ْ
ُ
ُ
ُ
ً
ُ
َ
ُ
ُ
تُ َذلﱢلُونَ نفو َسك ْم َوتقَرﱢ بُونَ َوقودًا لِلرﱠبﱢ َ .ع َمال َما الَ َت ْع َملوا فِي ھذا اليَوْ ِم َع ْينِ ِه،
29
س الَ تَتَ َذلﱠ ُل فِي ھ َذا
ير َع ْن ُك ْم أَ َم
ألَنﱠهُ يَوْ ُم َكفﱠ َ
30ا َم الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم .إِ ﱠن ُك ﱠل نَ ْف ٍ
ار ٍة لِلتﱠ ْكفِ ِ
ُ
ْ
ْ
ً
ُ
َ
َ
ْ
س تَعْ َم ُل َع َمال َما فِي ھذا اليَوْ ِم َع ْينِ ِه أبِي ُد
ْاليَوْ ِم َع ْينِ ِه تُ ْقط ُع ِمن شَعْ بِھَاَ .وك ﱠل نَف ٍ
31
َ
يضةً َد ْھ ِريﱠةً فِي أجْ يَالِ ُك ْم فِي
تِ ْلكَ النﱠ ْف َ
س ِم ْن َش ْع ِبھَاَ .ع َمالً َما الَ تَعْ َملُوا .فَ ِر َ
32
ْت ع ْ
يع َم َسا ِك ِن ُك ْم .إِنﱠهُ َسب ُ
َاس ِع ال ﱠشھ ِْر ِع ْن َد
ُطلَ ٍة لَ ُك ْم ،فَتُ َذلﱢلُونَ نُفُو َس ُك ْم .فِي ت ِ
َج ِم ِ
ْال َم َسا ِءِ .منَ ْال َم َسا ِء إِلَى ْال َم َسا ِء تَسْبِتُونَ َس ْبتَ ُك ْم”).الويين .(32-23:23
ثم يوم عيد الفصح الذي كان يقع في اليوم الرابع عشر من الشھر
1
ض ِمصْ َر قَائِالً”2 :ھ َذا ال ﱠش ْھ ُر
األولَ " .و َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى َوھَارُونَ فِي أَرْ ِ
3
يل
ُور ال ﱠسنَ ِةَ .كلﱢ َما ُك ﱠل َج َما َع ِة إِس َْرائِ َ
يَ ُكونُ لَ ُك ْم َر ْأ َ
ُور .ھ َُو لَ ُك ْم أَ ﱠو ُل ُشھ ِ
س ال ﱡشھ ِ
ْ
ت
ب بُيُو ِ
اح ٍد شَاةً بِ َح َس ِ
اش ِر ِم ْن ھ َذا ال ﱠشھ ِْر يَأ ُخ ُذونَ لَھُ ْم ُكلﱡ َو ِ
قَائِلَي ِْن :فِي ْال َع ِ
ت ...ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من
اآلبَا ِء ،شَاةً لِ ْلبَ ْي ِ
الشھر ثم يذبحه كل جماعة اسرائيل في العشية ويأخذون من الدم ويجعلونه
على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيھا") .خروج.(7-1:12
يوم عيد الفطير :يقع في اليوم الخامس عشر من الشھر األولَ 6 .وفِي
ير لِلرﱠبﱢ َ .س ْب َعةَ أَي ٍﱠام تَأْ ُكلُونَ
ْاليَوْ ِم ْالخَ ا ِم َ
س َعش ََر ِم ْن ھ َذا ال ﱠشھ ِْر ِعي ُد ْالفَ ِط ِ
َ
ْ
ُ
فَ ِطيرً ا7 .فِي اليَوْ ِم األو ِﱠل يَ ُكونُ لَ ُك ْم َمحْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ َ .ع َمالً َما ِمنَ ال ﱡش ْغ ِل الَ تَعْ َملوا.
8
ﱠابع يَ ُكونُ َمحْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ َ .ع َمالً
َو َس ْب َعةَ أَي ٍﱠام تُقَرﱢ بُونَ َوقُودًا لِلرﱠبﱢ  .فِي ْاليَوْ ِم الس ِ
َما ِمنَ ال ﱡش ْغ ِل الَ تَعْ َملُوا”).الويين .(8-6:23
يوم عيد األبواق :يقع في أول الشھر السابعَ 23 .و َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى
24
ﱠابع ،فِي أَو ِﱠل ال ﱠشھ ِْر يَ ُكونُ لَ ُك ْم
قَائِالًَ ” :كلﱢ ْم بَنِي إِس َْرائِ َ
يل قَائِالً :فِي ال ﱠشھ ِْر25الس ِ
ع ْ
ُوقَ ،محْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ َ .ع َمالً َما ِمنَ ال ﱡش ْغ ِل الَ تَ ْع َملُوا ،ل ِك ْن
ُطلَةٌ ،ت َْذ َكا ُر ھُت ِ
َاف ْالب ِ
تُقَرﱢ بُونَ َوقُودًا لِلرﱠبﱢ ”).الويين .(25-23:23
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يوم عيد المظال :يقع في الخامس عشر من الشھر السابعَ 33 .و َكلﱠ َم
34
س َعش ََر ِم ْن ھ َذا
يل قَائِالً :فِي ْاليَوْ ِم ْالخَ ا ِم َ
الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالًَ ” :كلﱢ ْم بَنِي إِس َْرائِ َ
35
ﱠابع ِعي ُد ْال َم َ
ظالﱢ َس ْب َعةَ أَي ٍﱠام لِلرﱠبﱢ  .فِي ْاليَوْ ِم األَو ِﱠل َمحْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ .
ال ﱠشھ ِْر الس ِ
36
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ﱡ
َع َمالً َما ِمنَ الشغ ِل الَ تَعْ َملواَ .س ْب َعةَ أي ٍﱠام تُقَرﱢ بُونَ َوقودًا لِل ﱠربﱢ  .فِي اليَوْ ِم
الثﱠا ِم ِن يَ ُكونُ لَ ُك ْم َمحْ فَ ٌل ُمقَدﱠسٌ تُقَرﱢ بُونَ َوقُودًا لِلرﱠبﱢ  .إِنﱠهُ ا ْعتِ َك ٌ
افُ .كلﱡ َع َم ِل
39
ْ
ﱠابع فَفِي ِهِ ،عن َد َما
ُش ْغل الَ تَعْ َملُوا .أَ ﱠما ْاليَوْ ُم ْالخَ ا ِم َ
س َعش ََر ِمنَ ال ﱠشھ ِْر الس ِ
ض ،تُ َعيﱢ ُدونَ ِعيدًا لِلرﱠبﱢ َس ْب َعةَ أَي ٍﱠام .فِي ْاليَوْ ِم األَو ِﱠل ع ْ
ُطلَةٌ
تَجْ َمعُونَ غَلﱠةَ األَرْ ِ
ْ ٌ 40
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ار بَ ِھ َج ٍة
َوفِي ْاليَوْ ِم الثﱠا ِم ِن عُطلةَ .وتَأخذونَ ألنف ِسك ْم فِي اليَوْ ِم األو ِﱠل ث َم َر أش َج ٍ
صانَ أَ
صافَ ْال َوا ِديَ ،وتَ ْف َرحُونَ أَ َما َم
ص ْف َ
ار َغ ْبيَا َء َو َ
َو َسعَفَ النﱠ ْخ ِل َوأَ ْغ َ
ْ 41ش َج ٍ
يضةً
الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم َس ْب َعةَ أَي ٍﱠام .تُ َعيﱢدُونَهُ ِعيدًا لِلرﱠبﱢ َس ْب َعةَ أَي ٍﱠام فِي ال ﱠسنَ ِة فَ ِر َ
َ
ﱠابع تُ َعيﱢدُونَهُ42 .فِي َم َ
ظا ﱠل تَ ْس ُكنُونَ َس ْب َعةَ أي ٍﱠام.
َد ْھ ِريﱠةً فِي أَجْ يَالِ ُك ْم .فِي ال ﱠشھ ِْر الس ِ
43
يل يَ ْس ُكنُونَ فِي ْال َم َ
ُكلﱡ ْال َو َ
ظالﱢ  .لِ َك ْي تَ ْعلَ َم أَجْ يَالُ ُك ْم أَنﱢي فِي
طنِيﱢينَ فِي إِس َْرائِ َ
َ
َ
َ
َم َ
ظا ﱠل أَ ْس َك ْن ُ
ض ِمصْ َر .أنَا الرﱠبﱡ إِلھُ ُك ْم”.
ت بَنِي إِس َْرائِ َ
يل لَ ﱠما أ ْخ َرجْ تُھُ ْم ِم ْن أرْ ِ
44
َ
ْ
اس ِم الرﱠبﱢ ) ".الويين .(44-33:23
و
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فَ َ َ ُ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ
يوم عيد الباكورة :يقع في ابتداء الحصاد9 .و َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالً:
10
يل َوقُلْ لَھُ ْمَ :متَى ِج ْئتُ ْم إِلَى األَرْ
ض الﱠتِي أَنَا أُ ْع ِطي ُك ْم
” َكلﱢ ْم بَنِي إِس َْرائِ َ
ِ
صي ِد ُك ْم إِلَى ْال َكا ِھ ِن11 .فَي َُر ﱢد ُد ْالح ُْز َمةَ
َو َح َ
صي َدھَا ،تَأْتُونَ بِح ُْز َم ِة أَو ِﱠل َح ِ
ص ْدتُ ْم َح ِ
12
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ت ي َُر ﱢد ُدھَا الكا ِھنُ َ .وتَ ْع َملونَ يَوْ َم
أَ َما َم الرﱠبﱢ لِلر َ
ﱢضا َعنك ْم .فِي َغ ِد ال ﱠس ْب ِ
13
ص ِحيحً ا َحوْ لِيًّا ُمحْ َرقَةً لِلرﱠبﱢ َ .وتَ ْق ِد َمتَهُ ُع ْش َري ِْن ِم ْن
تَرْ ِدي ِد ُك ُم ْالح ُْز َمةَ خَ رُوفًا َ
ين ِم ْن خَ ْم ٍر.
ت بِزَ ْي ٍ
َدقِيق َم ْلتُو ٍ
ُورَ ،و َس ِكيبَهُ ُر ْب َع ْال ِھ ِ
تَ ،وقُودًا لِلرﱠبﱢ َرائِ َحةَ َسر ٍ
14
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
ان
َو ُخب ًْزا َوفَ ِري ًكا َو َس ِويقًا الَ تَأ ُكلوا إِلَى ھ َذا اليَوْ ِم َع ْينِ ِه ،إِلَى أ ْن تَأتُوا بِقُرْ بَ ِ
يع َم َسا ِكنِ ُك ْم) ".الويين .(14-9:23
إِل ِھ ُك ْم ،فَ ِر َ
يضةً َد ْھ ِريﱠةً فِي أَجْ يَالِ ُك ْم فِي َج ِم ِ
يوم عيد الخمسين :يقع بعد عيد الباكورة بخمسين يوما“ .ثُ ﱠم تَحْ ُسبُونَ
ت ِم ْن يَوْ ِم إِ ْتيَانِ ُك ْم بِح ُْز َم ِة التﱠرْ ِدي ِد َس ْب َعةَ أَ َسابِي َع َت ُكونُ َكا ِملَةً.
لَ ُكم من ْ َغ ِد ال ﱠس ْب ِ
ﱠابع تَحْ ُسبُونَ خَ ْم ِسينَ يَوْ ًما ،ثُ ﱠم تُقَرﱢ بُونَ تَ ْق ِد َمةً َج ِدي َدةً
16إِلَى َغ ِد ال ﱠس ْب ِ
ت الس ِ
لِلرﱠبﱢ ).الويين .(16-15:23
ففي السنة التي صلب فيھا المسيح وقع عيد الفصح يوم الخميس وكان
يس ّمى سبت الفصح مع انه كان يوم الخميس وذلك االسبوع كان
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اسبوع االآلم بحسب الكتاب المقدس وكان اليھود يحضرون للعيد،
وكان المسيح منطلقا الى اورشليم ومثبتا وجھه نحو اورشليم في
اسبوع الفصح وھو مدرك تمام االدارك انه سوف يكون فصحنا.
يبدأ السبت اليھودي من مساء يوم الجمعة الى مساء يوم السبت " .من
المساء الى المساء تسبتون سبتكم" )الويين  .(32:23فمثال يوم
الكفارة ،يوصي الرب موسى في سفر الالويين قائال :أما العاشر من
ھذا الشھر السابع فھو يوم الكفارة محفال مقدسا يكون لكم تذلّلون
نفوسكم وتقرّ بون وقودا للرب  .عمال ما ال تعملوا في ھذا اليوم عينه
ألنه يوم كفّارة للتكفير عنكم أمام الرب إلھكم .أن كل نفس ال تتذلل في
ھذا اليوم عينه تقطع من شعبھا ،وكلّ نفس تعمل عمال ما في ھذا اليوم
عينه أبيد تلك النفس من شعبھا ،عمال ما ال تعملوا فريضة دھرية في
أجيالكم في جميع مساكنكم .انه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في
تاسع الشھر عند المساء  ،مالمساء الى المساء تسبتون سبتكم")الويين
 .(32-26:23ثم يقول له أيضا في سفر الالويين االصحاح السادس
عشر قائال" :ويكون لكم )يوم الك ّفارة( فريضة دھريّة .أنكم في الشھر
السابع في عاشر الشھر تذللون نفوسكم وكل عمل ال تعملون الوطني
والغريب النازل في وسطكم ألنه في ھذا اليوم يكفّر عنكم لتطھيركم
من جميع خطاياكم أمام الرب تطھرون ،سبت عطلة ھو لكم وتذللون
نفوسكم فريضة دھريّة")الويين  .(31-29:16واضح تماما من ھذه
اآليات أن العيد كان يحسب سبتا كالسبت األسبوعي وكان ايضا يسمى
سبتا .وكما ذكرنا سابقا أن لكل عيد تاريخه لذلك كان أي عيد من
األعياد يقع في أي يوم من أيام األسبوع وكان ھذا اليوم يس ّمى سبتا أو
محفال مقدسا ھو سبت عطلة لكم )الويين  (31:16وھذا ما نقراه في
انجيل يوحنا اذ يقول" :ثم إذ كان استعداد فلكي ال تبقى األجساد على
الصليب في السبت ألن يوم ذلك السبت كان عظيما" )يوحنا .(31:19
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أي ما قبل السبت ،جاء يوسف الذي من الرامة  ..ودخل إلى بيالطس وطلب
جسد يسوع")مرقس  .(43-42:15ثم في انجيل يوحنا "ثم اذ كان استعداد
فلكي ال تبقى األجساد على الصليب في السبت  ،ألن يوم ذلك السبت كان
عظيما ،سأل اليھود بيالطس أن تكسر سيقانھم ويرفعوا")يوحنا .(31:19
وفي لوقا "وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجال صالحا بارا ….ھذا
تقدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفّه بكتان ووضعه في قبر
منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط وكان يوم االستعداد والسبت
يلوح")لوقا .(54-50:23

أحداث أسبوع الصلب يوما فيوما
يصف لنا الكتاب المقدس االحداث التي سبقت صلب المسيح خالل
اسبوع الفصح .ففي انجيل مرقس نقرأ "ولما كان المساء إذ كان االستعداد ،
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بناء على يوم االستعداد للسبت الذي كان اليھود مشغولين به ،استنتج
المسيحيين ان المسيح قد صلب يوم الجمعة ،الن يوم السبت يلي يوم الجمعة
في السياق الطبيعي اليام االسبوع المتتالية .قد غاب عن اذھان الكتيرين ان
االسبوع الذي صلب خالله المسيح كان يحتوي على سبتين ،سبت عيد
الفصح ،والذي وقع في يوم الخميس ،والسبت االسبوعي الذي يلي يوم
الجمعة .كما ذكرنا سابقا ان سبت العيد وفرائض حفظه تتماشي تماما مع
فريضة حفظ السبت االسبوعي .والجميع كانوا في استعداد ليوم سبت العيد
وليس يوم السبت االسبوعي .فكما نقرأ من سفر الويين" :ھذه مواسم الرب
المحافل المق ّدسة التي تنادون بھا في أوقاتھا" )الويين  .(4:23وكلمة محافل
ھي جمع محفل والمحفل ھو يوم عيد أو عطلة أو "سبت عطلة ".فعندما
يقول "أما العاشر من ھذا الشھر السابع فھو يوم الكفارة محفال مق ّدسا ..انه
سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم في تاسع الشھر عند المساء ،من المساء
الى المساء تسبتون سبتكم")الويين  .(32-26:23فھذا يعني أنه باإلضافة
إلى السبت األسبوعي العادي والثابت الذي ھو يوم الراحة كانت عند اليھود
سبوتا اخرى غيره  .وكانت ھذه السبوت تأتي في أي يوم من أيام األسبوع
وكان اليھود يس ّمونھا سبوتا أو محافل مق ّدسة أو يوم عطلة ال يعملون فيھا
عمال ما.
"ھذه مواسم الرب المحافل المق ّدسة التي تنادون بھا في
أوقاتها")الويين  .(4:23وكلمة مواسم تعني أياما مح ّددة تأتي مرّ ة في السنة
ولكل منھا تاريخه الخاص به ،وكانت ھذه األيام تعتبر سبوتا ال يجوز العمل
فيھا كما جاء في النصوص السابقة.
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يوم األحد :دخول المسيح الى أورشليم ظافرا والذي نطلق عليه أحد
الشعانين أو السعف ثم دخوله الى الھيكل وتطھيره له )متى .(16-1:21

عملت بي عمال حسنا… فانه إذ سكبت ھذا الطيب على جسدي إنما فعلت
ذلك لتكفيني) ".متى .(13-6:26

مساء األحد :رجوعه الى بيت عنيا ومبيته ھناك ".فلما رأى رؤساء
الكھنة والكتبة العجائب التي صنع واألوالد يصرخون في الھيكل ويقولون
أوصنّا البن داود غضبوا وقالوا له أتسمع ما يقول ھؤالء .فقال لھم يسوع
نعم .أما قرأتم قط من أفواه األطفال والرضّ ع ھيأت تسبيحا .ثم تركھم وخرج
خارج المدينة الى بيت عنيا وبات ھناك)".متى .(17-15:21

مساء الثالثاء " :ولما كان المساء اتكأ مع االثني عشر .وفيما ھم
يأكلون قال :الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني… وفيما ھم يأكلون أخذ
يسوع الخبز وبارك وكسّر وأعطى التالميذ وقال :خذوا كلوا ھذا ھو
في ھذه الليلة ألنه مكتوب أني
جسدي…حينئذ قال لھم يسوع كلكم تش ّكون ّ
أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية ولكن بعد قيامي أسبقكم الى الجليل.
وفي ھذا المساء كان ذھابه مع التالميذ الى جثسيماني وصالته ھناك
ومجيء يھوذا االسخريوطي ّ
ليسلمه إلى الجنود الرومان ليصلبوه ،ووقوفه
أمام قيافا رئيس الكھنة والكتبة والشيوخ للمحاكمة وإنكار بطرس له.

صباح االثنين " :وفي الصبح إذ كان راجعا الى المدينة جاع ،فنظر
شجرة تين على الطريق" …".ولما جاء الى الھيكل تق ّدم إليه رؤساء الكھنة
وشيوخ الشعب وھو يعلّم قائلين بأي سلطان تفعل ھذا" …اسمعوا مثال آخر
كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى
برجا وسلّمه الى كرّ امين وسافر .فالكرّ امون عندما رأوا االبن قالوا فيما
بينھم ھذا ھو الوارث ھل ّم نقتله فيكون لنا الميراث .فأخذوه وأخرجوه خارج
الكرم وقتلوه .وقد قصد الرب يسوع في ھذا المثل االشارة إلى ما سيفعله
اليھود به أي سيأخذونه خارج أورشليم ويقتلونه ھناك… ثم جعل يسوع
أيضا يكلمھم بأمثال قائال :يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا صنع عرسا
البنه وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين الى العرس" ثم أنھى يسوع تعاليمه
التي أظھرت أن اليھود قد رفضوه .ثم ختم تعاليمه بكلمات قضائية على
أورشليم بقوله " :يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين
إليھا كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت
جناحيھا ولم تريدوا ،ھوذا بيتكم يترك لكم خرابا… ثم خرج يسوع ومضى
من الھيكل الى جبل الزيتون وكان يعلم تالميذه عن حالة الناس قبل مجيئه
الثاني… "ولما أكمل يسوع ھذه األقوال كلّھا قال لتالميذه :تعلمون أنه بعد
يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلّم ليصلب")متى .(2-1:26
مساء االثنين :يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان األبرص وھناك
سكبت المرأة قارورة الطيب على رأسه عندما اغتاظ التالميذ منھا قائلين:
"لماذا ھذا اإلتالف… .فعلم يسوع وقال لھم لماذا تزعجون المرأة فإنھا قد
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صباح األربعاء " :ولما كان الصباح تشاور رؤساء الكھنة وشيوخ
الشعب على يسوع حتى يقتلوه .فأوثقوه ومضوا به ودفعوه الى بيالطس
البنطي الوالي")متى  (2-1:27حيث يسوع يحاكم أمام بيالطس ويسلّم
ليصلب ويتم صلبه فعال )متى .(26-11:27
ظھر األربعاء :من الساعة السادسة الى الساعة التاسعة) :أي من
الساعة الثانية عشرة ظھرا الى الساعة الثالثة بعد الظھر حسب التوقيت
الغربي( "كانت ظلمة على كل األرض الى الساعة التاسعة .ونحو الساعة
التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائال :ايلي ايلي لما شبقتني أي الھي
الھي لماذا تركتني  ..فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح")متى
.(45:27،50
مساء األربعاء  " :ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه
يوسف… ھذا تق ّدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع  .فأمر بيالطس حينئذ أن
يعطى الجسد .فأخذ يوسف الجسد ولفّه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد
الذي كان قد نحته في الصخرة ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر
ومضى .وكانت ھناك مريم المجدلية ومريم األخرى جالستين تجاه القبر"
)متى  .(61-57:27فالمسيح دفن في قبر يوسف الرامي قبل بداية يوم
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الخميس الذي قيل أنه كان سبتا عظيما ألنه سبت الفصح .وھذه ھي الليلة
االولى التي يرقد فيھا رب المجد في القبر.
يوم الخميس  :عيد الفصح وھو سبت عطلة .حيث كان المسيح يرقد
في القبر وھو اليوم االول والليلة الثانية لمكوثه في القبر.
يوم الجمعة" :بعدما مضى السبت )سبت عيد الفصح الذي صادف
يوم الخميس في ذلك االسبوع( اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب
وسالومة حنوطا ليذھبن ويدھنّه")مرقس  .(1:16وھذا معناه أن النسوة
أعددن الحنوط واألطياب واسترحن في يوم السبت األسبوعي الذي يلي يوم
الجمعة "فتبعته نساء كنّا قد أتين معه من الجليل ونظرن القبر وكيف وضع
جسده فرجعن وأعددن حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحن" ) لوقا
 .(56-55:24وھذا ھو اليوم الثاني والليلة الثالثة لمكوثه في القبر.
يوم السبت :المقصود ھنا ھو السبت األسبوعي الذي يلي يوم الجمعة.
وھو يوم راحة .وھذا ھو اليوم الثالث لمكوثه في القبر ،وعندما انتھى ھذا
السبت واتت النسوة الى القبر ،كان القبر خاليا ،النه في اليوم الثالث يقوم.
يوم األحـد :في الساعات األولى من يوم األحد الذي يبدا مساء السبت
قام المسيح) .ألن األحد يبدأ مساء السبت كما أن السبت اليھودي يبدأ مساء
الجمعة( : .قام المسيح .ھللويا
فاذا يوم الصلب كان االربعاء ،والقيامة كانت يوم االحد بعد السبت
االسبوعي ،بذلك ت ّمت النبوات وتمت اآلية التي ذكرھا الرب يسوع عن
يونان النبي ومكوثه في بطن الحوت ثالثة ايام وثالث ليال .ونعود نذكر ھنا
ان ھذا االمر ويوم صلب المسيح ال تأثير له على عملية الخالص التي ھي
بااليمان بعمل المسيح الكفاري وموته عنا على الصليب ،بغض النظر عن
أي يوم من االسبوع ت ّم فيه ھذا ،اذا الجمعة العظيمة او االربعاء العظيمة
او االحد العظيم ،ان عظمة الغفران والخالص ال تتوقف على يوم من ايام
االسبوع.
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وقت موت المسيح على الصليب حسب التوقيت الشرقي
في التوقيت الشرقي يبدا اليوم عند ما تشرق الشمس
يذكر لنا كل من البشير متى ومرقس ولوقا الساعة التي مات فيھا
المسيح على الصليب.
فمتى البشير يقول" :ومن الساعة السادسة )وھي الساعة الثانية عشر
ظھرا حسب التوقيت الغربي( .كانت ظلمة على كل األرض الى الساعة
التاسعة )أي الساعة الثالثة بعد الظھر( .ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع
بصوت عظيم قائال :ايلي ايلي لما شبقتني ،أي الھي الھي لماذا تركتني .
فقوم من الواقفين ھناك لما سمعوا قالوا انه ينادي ايليا ،وللوقت ركض واحد
منھم وأخذ إسفنجة ومألھا خال وجعلھا على قصبة وسقاه ،وأما الباقون
فقالوا اترك لنرى ھل يأتي ايليا يخلّصه ،فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم
وأسلم الروح")متى .(50-45:27
ويكتب لنا لوقا البشير " :وكان نحو الساعة السادسة )أي الساعة
ّ
الثانية عشر ظھرا حسب التوقيت الغربي( ،فكانت ظلمة على األرض كلھا
الى الساعة التاسعة )أي الساعة الثالثة بعد الظھر غربي( ،وأظلمت الشمس
وانش ّ
ق حجاب الھيكل من وسطه ،ونادى يسوع بصوت عظيم وقال :يا أبتاه
في يديك أستودع روحي ،ولما قال ھذا أسلم الروح")لوقا .(44:23،46
ومرقس البشير يكتب" :ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على
األرض كلھا الى الساعة التاسعة )أي من الساعة الثانية عشر ظھرا الى
الساعة الثالثة بعد الظھر حسب التوقيت الغربي( .وفي الساعة التاسعة
صرخ يسوع بصوت عظيم قائال الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره الھي
الھي لماذا تركتني … .فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح… ولما
رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ ھكذا وأسلم الروح قال حقا كان ھذا
اإلنسان ابن ﷲ")مرقس .(34،37،39-33:15
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البشائر متى ومرقس ولوقا استخدموا التوقيت الشرقي ،أما يوحنا فقد
استخدم في بعض األحيان التوقيت الغربي .ففي التوقيت الشرقي يبدأ النھار
عند شروق الشمس بالساعة الواحدة صباحا وعند الظھر تكون الساعة
السادسة ظھرا ،وفي المساء تكون الساعة الثانية عشر مساء .فعندما يذكر
البشائر بأن الظلمة كانت على األرض من الساعة السادسة الى الساعة
التاسعة )حسب التوقيت الشرقي ( تكون الساعة الثانية عشر ظھرا الى
الساعة الثالثة بعد الظھر )حسب التوقيت الغربي( فعندما ذھبت السامرية
لتستقي ماء كانت الساعة السادسة ظھرا حسب التوقيت الشرقي أي الساعة
الثانية عشر )حسب التوقيت الغربي( .ومن قال أن النھار يبدأ الساعة
السادسة؟ فللشرقيين النھار يبدأ الساعة الواحدة صباحا.

أوال" :قبل االستعداد لعيد الفصح"
"وإذا رجل اسمه يوسف تقدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع وكان
يوم االستعداد والسبت يلوح")لوقا ) .(50:23،54ھنا االستعداد ليوم الفصح
الذي جاء في تلك السنة يوم الخميس(
ثم إذ كان استعداد )استعداد لعيد الفصح( فلكي ال تبقى األجساد على
الصليب في السبت ألن يوم ذلك السبت كان عظيما سأل اليھود بيالطس أن
تكسر سيقانھم ويرفعوا")يوحنا .(31:19
"ولما كان المساء إذ كان استعداد )أي ما قبل سبت الفصح( جاء
يوسف الذي من الرامة  ..ودخل الى بيالطس وطلب جسد يسوع" )مرقس
.(42:15
بعد االستعداد لعيد الفصح الذي جاء كما ذكرنا يوم الخميس

االستعداد لعيد الفصح وبعد ه
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"وفي الغد الذي بعد االستعداد )أي بعد االستعداد لسبت الفصح أي يوم
الجمعة( اجتمع رؤساء الكھنة والفريسيون إلى بيالطس يطلبون منه أن يأمر
بضبط القبر الى اليوم الثالث لئال يأتي تالميذه ليال ويسرقوه" )متى -62:27
.(64
فإذا كان يوسف الرامي قد وضع جسد يسوع في القبر قبل استعداد
اليھود ليوم عيد الفصح الذي ھو "سبت عطلة" "إذ كان يوم االستعداد
والسبت يلوح" فيوسف إذا قد وضع جسد يسوع في القبر قبل السبت وھذا
شرط أساسي " لكي ال تبقى األجساد على الصليب في السبت" .لكن اليھود
ذھبوا الى بيالطس ليطلبوا منه أن يضبط القبر بعد االستعداد أي بعد سبت
الفصح .فھل من المعقول أن يكون اليھود قد ذھبوا إلى بيالطس بعد السبت
أي يوم األحد؟ ال أظن .ألن المسيح كان قد قام يوم األحد .فالتفسير المنطقي
لھذا التسلسل ھو أن يوم االربعاء كان يوم استعداد اليھود ليوم الخميس الذي
كان وقتئذ يوم الفصح الذي ھو أيضا سبت .وبذلك يكون اليھود قد ذھبوا الى
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بيالطس يوم الجمعة وطلبوا منه أن يضبط القبر أي بعد سبت عيد الفصح
الذي جاء في تلك السنة يوم الخميس.
لقد ذكرنا سابقا بأنه يوجد سبعة سبوت ،يمكن أن تأتي في أي يوم من
أيام األسبوع ألن لكل منھا تاريخه الخاص به ،فمثال عيد الفصح يأتي في
اليوم الرابع عشر من الشھر األول )الويين  ،(5:23وعيد الكفارة يأتي في
اليوم العاشر من الشھر السابع )الويين  .(26:23وبما أن لكل عيد تاريخه
الخاص به فيوم العيد يمكن أن يأتي في أي يوم من أيام األسبوع وليس
بالضرورة في يوم السبت األسبوعي.
ففي األسبوع الذي صلب فيه المسيح صادف عيد الفصح يوم الخميس،
وبذلك يكون المسيح قد صلب مساء االربعاء بين العشائين ،في نفس الوقت
الذي ذبح فيه خروف الفصح ليتم الرمز في المرموز إليه" :ألن فصحنا
أيضا المسيح قد ذبح ألجلنا")1كورنثوس .(7:5
وبناء على ما تقدم نستنتج بأنه كان يوجد سبتان في نفس األسبوع
)سبت عيد الفصح والسبت األسبوعي( ،وبذلك يكون السبت المذكور في
)مرقس  ،(1:16والذي بعده اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي
حنوطا ،ليس ھو السبت األسبوعي بل كان سبت عيد الفصح الذي جاء يوم
الخميس .أما السبت المذكور في لوقا فھو السبت األسبوعي الذي قبله أع ّددن
النسوة الحنوط واألطياب وبذلك يتضح أن النسوة قد اشترين الحنوط يوم
الجمعة الذي صادف بعد سبت الفصح وقبل السبت األسبوعي.
نستنتج مما سبق بأن قيامة المسيح كانت في الساعات األولى من يوم
األحد والذي يبدأ من مساء السبت ألن مريم المجدليّة كانت قد ذھبت الى
القبر "باكرا والظالم باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر )فالمسيح إذا لم
يكن في القبر عند أول الفجر والظالم باق( .فركضت وجاءت الى سمعان
بطرس والى التلميذ اآلخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لھما أخذوا السيد
ولسنا نعلم أين وضعوه فخرج بطرس والتلميذ اآلخر وأتيا الى القبر .
وانحنى يوحنا فرأى األكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ،ثم جاء سمعان
بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر األكفان موضوعة .والمنديل الذي كان على
رأسه ليس موضوعا مع األكفان بل ملفوفا في موضع وحده .فحينئذ أيضا
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دخل التلميذ اآلخر يوحنا الذي جاء أوال الى القبر ورأى فآمن ،ألنھم لم
يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم المسيح من األموات ،فمضى
التلميذان أيضا الى موضعھما.
أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي .وفيما ھي تبكي انحنت
الى القبر فنظرت مالكين بثياب بيض … فقاال لھا يا امرأة لماذا تبكين ؟
فقالت لھما انھم أخذوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه .ولما قالت ھذا التفتت
الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع .قال لھا يسوع يا امرأة
لماذا تبكين ؟ من تطلبين؟ فظنّت تلك أنه البستاني  ،فقالت له يا سيد إن كنت
أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه .فقال لھا يسوع يا مريم .فالتفتت
تلك وقالت له ربّوني الذي تفسيره يا معلم" )يوحنا .(16-1:20
يعترض البعض ويقولون أن المسيح مات على الصليب مساء الجمعة
وأن جزء من اليوم يحسب يوما كامال .فجزء من يوم الجمعة يحسب يوما
كامال ثم يوم السبت بكامله واليوم الثالث ھو جزء من ليلة األحد .وإنني
متأكد أنھم يقولون ھذا الكالم وھم غير متأكدين من كالمھم فيقبلون ھذا
التفسير على مضض ألن ليس لديھم الحجة والبراھين الكافية لدعم حججھم.
ألن كلمات المسيح للفريسيين كانت واضحة عندما قال لھم " جيل فاسق
وشرير يطلب آية وال تعطى له اآلّ آية يونان النبي فكما كان يونان في بطن
الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي ھكذا يكون ابن اإلنسان في بطن األرض
ثالثة أيام وثالث ليالي" )متى .(39:12
والبعض اآلخر يقول :بأن الظلمة التي حدثت على األرض كانت
بمثابة ليلة من الليالي الثالث .لكن ھذا االعتراض تسقط حجته عندما نذكر
بأن الظلمة كانت على األرض عندما كان المسيح معلقا على الصليب وليس
في القبر" .ھكذا يكون ابن االنسان في جوف األرض ثالثة أيام وثالث
ليالي"
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اننا نقرأ في انجيل مرقس االصحاح السادس عشر والعدد األول
والثاني بأن مريم المجدلية مع مريم األخرى اشتروا الحنوط بعدما مضى
"1
ْت ،ا ْشت ََر ْ
ضى ال ﱠسب ُ
ت َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةُ َو َمرْ يَ ُم أُ ﱡم
السبت واليك النص َوبَ ْع َد َما َم َ
2
ْ
ُ
وب َو َسالُو َمةَُ ،حنُو ً
ُوع أَتَ ْينَ
يَ ْعقُ َ
طا لِيَأتِ3ينَ َويَ ْدھَنﱠهَُ .وبَا ِكرً ا ِج ًّدا فِي أَ ﱠو ِل األ ْسب ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ﱠ
إِلَى ْالقَب ِْر إِذ َ
ت الش ْمسُ َ .وك ﱠن يَقلنَ فِي َما بَ ْينَھ ﱠُنَ ”:م ْن يُ َدحْ ِر ُج لَنَا ال َح َج َر
طلَ َع ِ
ب ْالقَب ِْر؟” )مرقس .(3-1:16
ع َْن بَا ِ

ألحل المجدلية الى القبر لمشكلة ذھاب مريم
)بين انجيل مرقس ويوحنا(
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ولكن في انجيل بوحنا نقرأ شيئا مختلفا عن انجيل البشير مرقس واليك
النص :
أَ ﱠوالً َ 1وفِي أَ ﱠو ِل األُ
ُوع َجا َء ْ
ْ
ت َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةُ إِلَى ْالقَب ِْر بَا ِكرً ا،
ب
س
ِ
2
ت َو َجا َء ْ
ض ْ
َوالظﱠالَ ُم بَاق .فَنَ َ
ت إِلَى
ت ْال َح َج َر َمرْ فُوعًا ع َِن ْالقَب ِْر .فَ َر َك َ
ظ َر ِ
ِس ْمعَانَ ب ْ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ع ي ُِح ﱡبهَُ ،وقَالَ ْ
ُس َوإِلَى التﱢل ِمي ِذ اآلخَ ِر ال ِذي َكانَ يَسُو ُ
ت لَھُ َما”:أخَ ذوا
ُطر َ
3
ضعُوهُ!” .فَخَ َر َج ب ْ
ُطرُسُ َوالتﱢ ْل ِمي ُذ اآلخَ رُ
ال ﱠسيﱢ َد ِمنَ ْالقَب ِْرَ ،ولَ ْسنَا َن ْعلَ ُم أَ ْينَ َو َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُس
ان َمعًا .فَ َسبَ َ
َوأَتَيَا إِلَى ْالقَب ِْرَ 4 .و َكانَ
ق التﱢل ِميذ اآلخَ ُر بُطر َ
َان يَرْ ُك َ
ض ِ
االثن ِ
6
َو َجا َء أَ ﱠوالً إِلَى ْالقَب ِْرَ 5 ،وا ْن َحنَى فَ َن َ
ظ َر األَ ْكفَانَ َموْ ضُو َعةًَ ،ول ِكنﱠهُ لَ ْم يَ ْد ُخلْ  .ثُ ﱠم
7
َجا َء ِس ْم َعانُ ب ْ
ُطرُسُ َي ْتبَ ُعهَُ ،و َدخَ َل ْالقَب َْر َونَ َ
يل
ظ َر األَ ْكفَانَ َموْ ضُو َعةًَ ،و ْال ِم ْن ِد َ
ْ
ض ٍع َوحْ َدهُ.
الﱠ ِذي َكانَ َعلَى َرأ ِس ِه لَي َ
ان ،بَلْ َم ْلفُوفًا فِي َموْ ِ
ْس َموْ ضُو ًعا َم َع األَ ْكفَ ِ
8فَ ِحينَئِ ٍذ َدخَ َل أَيْضً ا التﱢ ْل ِمي ُذ اآلخَ ُر الﱠ ِذي َجا َء إِلَى ْالقَب ِْرَ ،و َرأَى فَآ َمنَ 9 ،ألَنﱠھُ ْم ل ْمَ
10
ضى
ت .فَ َم َ
ْرفُونَ ْال ِكت َ
َاب :أَنﱠهُ يَ ْن َب ِغي أَ ْن يَقُو َم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
يَ ُكونُوا َب ْع ُد َيع ِ
َ
ض ِع ِھ َما.
ان أَيْضً ا إِلى َموْ ِ
التﱢ ْل ِمي َذ ِ
ارجً ا تَ ْب ِكيَ .وفِي َما ِھ َي َت ْب ِكي ا ْن َحن ْ
11أَ ﱠما َمرْ يَ ُم فَ َكان ْ
َت
َت َواقِفَةً ِع ْن َد ْالقَب ِْر خَ ِ
ْ
ظ َر ْ
إِلَى ْالقَب ِْر12 ،فَنَ َ
س َواآلخَ َر
ت َمالَ َكي ِْن ِبثِيَا ٍ
يض َجالِ َسي ِْن َو ِ
احدًا ِع ْن َد ال ﱠرأ ِ
ب ِب ٍ
13
ِع ْن َد الرﱢجْ لَي ِْنَ ،حي ُ
ْث َكانَ َج َس ُد يَسُو َع َموْ ضُوعًا .فَقَاالَ لَھَا”:يَا ا ْم َرأَةُ ،لِ َما َذا
14
َ
َ
َ
ُ
تَ ْب ِكينَ ؟” قَالَ ْ
ت لَھُ َما”:إِنﱠھُ ْم أخَ ذوا َسيﱢ ِديَ ،ولَس ُ
ضعُوهُ!”َ .ولَ ﱠما
ْت أ ْعلَ ُم أ ْينَ َو َ
ظ َر ْ
ت ھ َذا ْالتَفَت ْ
قَالَ ْ
َت إِلَى ْال َو َرا ِء ،فَنَ َ
ت يَسُو َع َواقِفًاَ ،ولَ ْم تَ ْعلَ ْم أَنﱠهُ يَسُو ُ
ع15 .قَا َل
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ُ
لَھَا يَسُو ُ
ع”:يَا ا ْم َرأة ،لِ َماذا تَ ْب ِكينَ ؟ َم ْن تَطلبِينَ ؟” فَظنت تِلكَ أنهُ البُ ْستَانِ ﱡي،
فَقَالَ ْ
ض ْعتَهَُ ،وأَنَا آ ُخ ُذهُ”.
ت لَهُ”:يَا َسيﱢدُ ،إِ ْن ُك ْنتَ أَ ْنتَ قَ ْد َح َم ْلتَهُ فَقُلْ لِي أَ ْينَ َو َ
16
ْ
ْ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال لھَا يَسُو ُ
ع”:يَا َمرْ يَ ُم” فالتَفتَت تِلكَ َوقالت لهَُ “ :ربﱡونِي!” ال ِذي تَف ِسي ُرهُ:
قَ َ
17
ال لَھَا يَسُو ُ
ع”:الَ ت َْل ِم ِسينِي ألَنﱢي لَ ْم أَصْ َع ْد َب ْع ُد إِلَى أَبِيَ .ول ِك ِن
يَا ُم َعلﱢ ُم .قَ َ
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ومن العجيب والجدير بالذكر أن البشير مرقس ذكر حادثة اخراج
ْاذھَبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي َوقُولِي لَھُ ْم:إِنﱢي أَصْ َع ُد إِلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوإِل ِھي َوإِل ِھ ُك ْم”.
18فَ َجا َء ْ
الشياطين من مريم المجدلية ھنا ألن الروح القدس كان يعرف مسبقا أنه ال
ال لَھَا
ت الرﱠبﱠ َ ،وأَنﱠهُ قَ َ
ت التﱠالَ ِمي َذ أَنﱠھَا َرأَ ِ
ت َمرْ يَ ُم ْال َمجْ َدلِيﱠةُ َوأَ ْخبَ َر ِ
بد أن يثار ھذا السؤال فيما بعد وھو  :كيف يمكن المرأة أن تتجاسر وتذھب
ھ َذا) ".يوحنا .((18:20
وحدھا إلى القبر والظالم باق دون أن تخاف؟ فيأتينا الجواب من الكتاب
المق ّدس وھو أن مريم المجدلية ،كباقي الشخصيات التي جاء على ذكرھا
يكتب لنا يوحنا البشير بأن مريم المجدلية قد ذھبت الى القبر
الكتاب من الذين سكنتھم الشياطين ،كانت تسكن القبور قبل أن أخرج الرب
باكرا والظالم باق فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر .ولكن البشير مرقس
يسوع الشياطين منھا كما جاء في اآليات التالية:
يكتب لنا :وبعد ما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب
" ولما جاء إلى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان
وسالومة حنوطا ليذھبن ويدھنّه .وباكرا جدا في أول األسبوع أتين الى القبر
خارجان من القبور")متى .(28:8
إذ طلعت الشمس.
"ولما خرج من السفينة استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان
مسكنه القبور" )مرقس . (3:5
بحسب الظاھر يبدو لنا بأن مريم قد ذھبت الى القبر باكرا والظالم باق
" وساروا إلى كورة الجدريين فاستقبله رجل من المدينة كان فيه
ثم ذھبت مع النسوة إذ طلعت الشمس .والسؤال الذي يواجھنا اآلن ھو كيف
شياطين منذ زمان طويل وكان ال يلبس ثوبا وال يقيم في بيت بل في القبور".
يمكن لمريم المجدلية أن تكون قد ذھبت إلى القبر والظالم باق ثم تقابلت مع
فالروح القدس أراد أن يضيف ھذه الحقيقة ليزيل الشك الذي قد يساور
المسيح وظنّته أنه البستاني وناداھا باسمھا فعرفته وقالت له ربوني الذي
بعض المعترضين في ذھابھا والظالم باق.
تفسيره يا معلم .ثم كيف أنھا ذھبت مع النسوة الى القبر إذ طلعت الشمس كما
لعل من اجمل الصور في االيمان المسيحي ليس منظر المولود في
جاء في انجيل مرقس البشير .وربما ألول وھلة نظن أنه يوجد اختالف بين
المذود او الرب وھو يسير على االمواج الھائجة ليطمئن قلب التالميذ الذين
ظھور الرب لمريم المجدلية وبين ما جاء في اإلصحاح السادس عشر من
كانوا في السفينة ،ولكنھا صورة المسيح القائم من االموات في فجر القيامة
إنجيل مرقس .ولكن ھذا االختالف سرعان ما يتالشى عندما نقرأ العدد
وفي ھدؤ وسكون المقابر وصوته الذي يقول لمريم" ،يا مريم" .لقد حّول
التاسع من نفس اإلصحاح أي )مرقس  (9:16إذ يقول ":وبعدما قام باكرا
ذلك اللقاء تاريخ سير البشرية من ھالك حتمي الى خالص اكيد ومن ظلمة
في أول األسبوع ظھر أوال لمريم المجدلية التي كان قد أﺧرج منھا سبعة
شياطين ".وھذه اآلية تبيّن لنا الحقيقة األكيدة بأن مريم المجدلية كانت مع القبور الى نور قيامة مجيدة وأكيدة .كان عيد الفصح عند اليھود قد عبر لتلك
مريم أم يعقوب وسالومة فقط عندما اشترين الحنوط ولكنھا لم تذھب معھن السنة ،وكل الصور والرموز اآلن اضحت حقيقة جلية في اذھان التالميذ
والنسوة .الفصح اآلن ھو صورة عبورنا من الدينونة الى الكفارة الحقيقية
إلى القبر عندما طلعت الشمس ،اذ لم تقدر أن تنتظر الى طلوع الشمس
التي بأمكانھا ان توقفنا ابرارا امام عدالة ﷲ .ھا نحن ندخل فعال عھدا جديدا
فذھبت لوحدھا الى القبر والظالم باق ألن العدد التاسع من نفس اإلصحاح
وفصحا جديدا.
يقول بأن المسيح كان قد ظھر لھا وحدھا ".وبعدما قام باكرا جدا في أول
األسبوع ظھر
أوال لمريم المجدلية ألتي كان قد أخرج منھا سبعة شياطين")مرقس
.(9:16

مقارنة بين حمل الفصح وحمل ﷲ
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"
ألن فصحنا المسيح قد ذبح ألجلنا1) ".كورنثوس (7:5
ألن فصحنا أيضً ا المسيح قد ذبح ألجلنا تعود بنا الذاكرة إلى عيد
الفصح وھو من أھم األعياد التي لھا رموز عديدة حيث كان يُطلب من
اليھودي عشية اليوم األول من العيد أن يُخرج كل ُمختمر من البيت .فكان
اليھودي ين ﱢ
ظف المعجن وكل االوعية ويمارس طقوس معقدة ومتعبة ليضمن
انه لم يبقى من الخمير أيﱡ أثر ،ويتفحﱠص البيت جيدًا حتى يتأكد أنه لم
يختف شيء عن نظره .ثم كان يرفع يديه إلى ﷲ ويقول” :اللھم قد أخرجت
ِ
كل أثر للخمير من بيتي ،وإن بقي شيء ال علم لي به ،فإني من كل قلبي
أطرحه خارجً ا كذلك“ .أجل ،ذلك السلوك يصوّ ر لنا أيّ نوع من االنفصال
ً
رمزا أو صورة لموت ربنا يسوع
عن الشر .لقد كان ذبح خروف الفصح
المسيح على الصليب .وإن ھذه اآلية ھي إحدى اآليات الكثيرة الواردة في
كتاب العھد الجديد والتي تر ﱠسخ النبوات وكيفية تحققھا في العھد الجديد.
ونرى في دراستنا للعھد القديم وفحص النبوات كيف ان أشخاصً ا أو أحداثًا
ً
رموزا أو ظالالً لألمور اآلتية .وكثير منھا أشار
في العھد القديم كانت
.مباشرة إلى مجيء الرب يسوع ليرفع عنا خطايانا بذبيحة نفسه.
يأتي عيد الفصح في قائمة األعياد ،ألنه يشير بصورة واضحة الى
ذبيحة المسيح" .ألن فصحنا المسيح قد ذبح ألجلنا1) ".كورنثوس .(7:5
ففي سفر الخروج اإلصحاح الثاني عشر نقرأ عن عيد الفصح ما يلي:
"وكل ّم الرب موسى وھرون في أرض مصر قائال :ھذا الشھر يكون لكم
رأس الشھور ھو لكم أول شھور السنة")خروج .(2-1:12
وھنا نرى بأن ﷲ يريد أن يبدأ بداية جديدة مع الشعب على أساس رش
الدم فيقول" :ھذا الشھر يكون لكم رأس الشھور ھو لكم أول شھور السنة".
وھذا ما يحدث مع اإلنسان الذي يأتي الى المسيح ويقبل ذبيحته الكفاريّة نيابة
عنه فيبدأ معه ﷲ بداية جديدة" .ألنه إن كان أحد في المسيح فھو خليقة
جديدة .األشياء العتيقة قد مضت ھوذا الكل قد صار جديدا" ) 2كورنثوس
.(17:5
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"تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة" )خروج .(5:12
أليس ھو الذي قيل عنه" :كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة أمام
ّ
جازيھا فلم يفتح فاه")اشعياء .(7:53
ّ
"شاة صحيحة" أي ال عيب فيھا .وشتان ما بين الرمز والمرموز إليه
فالرب يسوع ھو حمل ﷲ الذي بال عيب وال دنس .فھو الذي "لم يفعل خطية
وال وجد في فمه مكر")1بطرس  ،(22:2وھو الذي "لم يعرف خطية لكنه
جعل خطية ألجلنا" ) 2كورنثوس .(21:5
وھو الذي لم يكن فيه خطية".وتعلمون أن ذاك أظھر لكي يرفع
خطايانا وليس فيه خطية")  1يوحنا  .(5:3وھو الذي تح ّدى اليھود قائال:
"من منكم يب ّكتني على خطية" )يوحنا .(26:8
ثم يذبحه كل جمھور جماعة إسرائيل في العشيّة")خروج " (6:12في
الشھر األول في الرابع عشر من الشھر بين العشاءين فصح
للرب")الويين ) .(5:23في اليوم الرابع عشر  ،وھذا يعني يمكن أن يأتي
ھذا اليوم في أي يوم من أيام األسبوع ويحسب سبتا(
الحظ ھنا كلمة يذبحه )بالمفرد( وأن "كل جمھور جماعة إسرائيل
جاءت في صيغة الجمع( وكأن كل الخراف كانت ممثلة في خروف واحد
الذي ھو رمز لحمل ﷲ الذي يرفع خطية العالم.
وھذا ما حدث فعال إذ مات المسيح على الصليب في العشيّة أو بين
العشاءين وھي نفس الساعة التي ذبح فيھا خروف الفصح لكي يت ّم فيه
القول":ألن فصحنا المسيح قد ذبح ألجلنا" )1كورنثوس .(7:5
ولكي يتم أيضا فيه قول يوحنا المعمدان "ھوذا حمل ﷲ الذي يرفع
خطية العالم")يوحنا .(29:1
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"ويكون تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر" )خروج .(6:12
الحظ أن الخروف يؤخذ في اليوم العاشر ويبقى تحت الحفظ الى اليوم
الرابع عشر .وكأن ھذه الم ّدة قد أعطيت لكي يفحصوا من خاللھا الخروف
ليروا إذا كان فيه عيب أم ال ،وھكذا الرب يسوع أيضا وقف أمام بيالطس
للمحاكمة .وبعد أن فحصه بيالطس لم يجد فيه علّة واحدة للصلب حتى انه
"غسل يديه قدام الجمع قائال:
"اني بريء من دم ھذا البار ")متى.(25:27
وامرأة بيالطس ترسل لزوجھا خبرا تقول له فيه"إياك وذاك البار"
) متى(19:27
وبولس الرسول يكتب لنا ويقول":الذي لم يعرف خطية جعل )ذبيحة(
خطية ألجلنا")2كورنثوس .(21:5
وبطرس الرسول يقول":الذي لم يفعل خطيّة وال وجد في فمه مكر"
)بطرس .(22:2
واشعياء النبي يكتب عنه ويقول ":على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في
فمه غش")اشعياء .(9:53
ويھوذا االسخريوطي الذي أسلمه ذھب إلى رؤساء الكھنة معترفا لھم
بخطيته وقائال" :قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا")متى .(40:27
"عظما ال تكسروا منه" )خروج  " (46:12وأما يسوع فلما جاءوا
إليه لم يكسروا ساقيه ألنھم رأوه قد مات… ألن ھذا كان ليت ّم الكتاب القائل
عظم ال يكسر منه) ".يوحنا .(36-33:19
"ويكون لكم الدم عالمة على البيوت التي أنتم فيھا فأرى الدم وأعبر
عنكم" )خروج .(13:12
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وھذا ما يقابله في العھد الجديد" :وليس بدم تيوس وعجول بل بدم
نفسه دخل مرّة الى األقداس فوجد فداء أبديا")عبرانيين .(12:9
"الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا") أفسس .(7:1
"ال تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بل مشويا بالنار")خروج .(9:12
في تلك الساعات الثالث الرھيبة على الصليب انصبّت نار عدالة ﷲ
على المسيح بدال عنا حتى صرخ "أنا عطشان" لكي تتم فيه أيضا
النبوة"يبست مثل شقفة قوّتي ولصق لساني بحنكي …صار قلبي كالشمع قد
ذاب في وسط أحشائي" )مزمور .(14:22
لقد انصبّت دينونة ﷲ على المسيح فلم يبق جزء من جسده لم يتألم:
رجليه ويديه" :ثقبوا يديّ
ورجلي" )مزمور .(16:22
ّ
رأســه" :ضربوه بقصبة على رأسه" )ميخا .(1:5
وجھـه " :وجھي لم أستر عن العار والبصق" )اشعيا.(6:50
ظھــره " :بذلت ظھري للضاربين وخ ّدي للناتفين " )اشعيا .(6:50
على ظھري حرث الحرّ اث طوّ لوا أتالمھم")مزمور .(3:129
لسـانه " :يبست مثل شقفة قوّتي ولصق لساني بحنكي" )مزمور
.(15:22
عيني )مزمور .(9:31
م
الغ
من
خسفت
عينيـه :
ّ
ّ
فمه وأذنيه" :وأ ّما أنا فكأص ّم ال أسمع وكأبكم ال يفتح فاه وأكون
كانسان ال يسمع وليس في فمه حجّ ة")مزمور .(13:38
قلبـه  :صار قلبي كالشمع .قد ذاب في وسط أحشائي" )مزمور
.(14:22
الي الذي طعنوه" )زكريا .(10:12
جنبـه" :ينظرون ّ
عظامـه " :كالماء انسكبت  ،انفصلت كل عظامي…ثقبوا يديّ
ورجلي
ّ
في )مزمور .(14:22
أحصي كل عظامي وھم ينظرون ويتفرّسون ّ
ثيابــه :يقسمون ثيابي بينھم وعلى لباسي يقترعون")مزمور
.(18:22
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يجدر بنا حقا أن نقف مندھشين أمام ھول ھذه اآلالم التي عاناھا
وتح ّملھا فادينا الرب يسوع المسيح ونردد كلمات الترنيمة القائلة:
قاســى المسيح ذا العنا
ھل كــل ذا عني أنـا
تخلّى عن عرش السما فــــذاق عني األلمـــــــــا
عني أنــــــا  -نعم عني حبه لي ســــام عجيب
اذ قــد فداني بالصليب
يشــــــد و به تـــرنمي
ھل عني رأســــه أحنى وقاســـى كل ذا الضنا
معطي السـالم منعمـا
عني الفداء ت ّممــــــــــا

الصلب والقيامة في النبوات
"وأما ﷲ سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تم ّمه
ھكذا" )أعمال (18:3
مما يلفت االنتباه أنه يوجد في الكتاب المقدس  50نبوة قد تحققت في
صلب وقيامة المسيح نذكرھا فيما يلي:
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على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته ھيرودس وبيالطس البنطي مع أمم
وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعيّنت يدك ومشورتك أن يكون"
)أعمال .(28-24:4

النبوة" :وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلھا ھو
ّ
)أي المسيح ،ألن المسيح ھو الشخص الوحيد الذي نقدر أن نقول عنه
بأنه من نسل المرأة ألنه بدون زرع بشر( يسحق رأسك وأنت تسحقين
عقبه) ".تكوين  .(15:3فالحية القديمة ،أي ابليس ،سحق عقب المسيح
على الصليب والمسيح سحق رأس الحية بقيامته المجيدة.
تحقيق النبوة" :ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل ﷲ ابنه مولودا من

النبوة" :الھي الھي لماذا تركتني بعيدا عن ﺧالصي" )مزمور
ّ
.(1:22

النبوة " :ال يبقوا منه الى الصباح وال يكسروا عظما منه حسب كل
فرائض الفصح يعملونه" )عدد (12:6
تحقيق النبوة " :ثم اذ كان استعداد فلكي ال تبقى األجساد على

بي يفغرون الشفاه وين ّغصون
ّ
النبوة" :كل الذين يرونني يستھزئون ّ
سر به" )مزمور
الرأس قائلين :اتكل على الرب فلينجه ،لينقذه ألنه ّ
.(8-7:22

امرأة ،مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني"
)غالطية .(4:4

الصليب في السبت ألن ذلك السبت كان عظيما سأل اليھود بيالطس أن
تكسر سيقانھم ويرفعوا .فأتى العسكر وكسروا ساقي األول واآلخر
المصلوب معه وأما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه ألنھم رأوه قد
مات" )يوحنا .(33-31:19
النبوة" :فقال الرب لموسى اصنع لك حيّة محرقة وضعھا على راية
فكل من لدغ ونظر إليھا يحيا") عدد .(8:21

تحقيق النبوة :وكما رفع موسى الحيّة في البرية ھكذا ينبغي أن يرفع ابن
اإلنسان لكي ال يھلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" )يوحنا
.(14:3
ارتجت األمم وتف ّكر الشعوب في الباطل .قام ملوك
النبوة " :لماذا
ّ
األرض وتآمر الرؤساء على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودھما
ولنطرح عنا ربطھما")مزمور .(3-1:2

تحقيق النبوة" :فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى ﷲ وقالوا:
أيھا السيد أنت ھو االله الصانع السماء واألرض والبحر وكل ما فيھا .القائل
بفم داود فتاك لماذا ارتجّت األمم وتف ّكر الشعوب بالباطل .قامت ملوك
األرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه .ألنه بالحقيقة اجتمع
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تحقيق النب ّوة" :ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم
قائال ايلي ايلي لما شبقتني أي الھي الھي لماذا تركتني" )متى (46:27

تحقيق النب ّوة :وكان المجتازون يج ّدفون عليه وھم يھ ّزون رؤوسھم
قائلين :يا ناقض الھيكل وبانيه في ثالثة أيام خلص نفسك ان كنت ابن ﷲ
فانزل عن الصليب .وكذلك رؤساء الكھنة أيضا وھم يستھزئون به مع الكتبة
والشيوخ قالوا :خلّص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصھا .ان كان ھو
ملك إسرائيل فلينـزل اآلن عن الصليب فنؤمن به )متى .(41-39:27
النبوة" :أحاطت بي ثيران كثيرة )اليھود( ،أقوياء باشان اكتنفتني،
ّ
علي أفواھھم ،كأسد مفترس مزمجر" )مزمور .(13-12:22
فغروا
ّ

تحقيق النبوة " :فناداھم أيضا بيالطس وھو يريد أن يطلق يسوع.
فصرخوا قائلين اصلبه اصلبه .فقال لھم ثالثة :فأي ش ّر عمل ھذا ؟ اني لم
أجد فيه علّة للموت ،فأنا أؤ ّدبه وأطلقه ،فكانوا يلجّون بأصوات عظيمة
طالبين أن يصلب ،فقويت أصواتھم وأصوات رؤساء الكھنة فحكم بيالطس
أن تكون طلبتھم" )لوقا .(24-20:23
النبوة" :كالماء انسكبت انفصلت كل عظامي .صار قلبي كالشمع ،قد
ّ
ذاب في وسط أحشائي")مزمور .(15-14:22

تحقيق النب ّوة" :لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت
خرج دم وماء")يوحنا .(34:19
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قوتي ولصق لساني بحنكي والى تراب
النبوة " :يبست مثل شقفة ّ
ّ
الموت تضعني")مزمور .(15:22

تحقيق النب ّوة" :بعد ھذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل .فلكي يتم
الكتاب ،قال أنا عطشان ،وكان أناء موضوعا مملوا خالّ فمألوا إسفنجية من
الخل ووضعوھا على زوفا وق ّدموھا إلى فمه ،فلما أخذ يسوع الخل قال قد
أكمل ون ّكس رأسه وأسلم الروح" )يوحنا .(28:19
ألنبوة" :أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي ،وأقاربي وقفوا
بعيدا" )مزمور .(11:38
تحقيق النبوة :وكان جميع معارفه ونساء يتبعنه من الجليل واقفين من
بعيد ينظرون ذلك" )لوشقا .(49:23
"وأما ھذا فقد كان لكي تكمل كتب األنبياء .حينئذ تركه
التالميذ كلھم وھربوا" )متى .(56:26
النبوة  " :ألنه قد أحاطت بي كالب )لقد اعتبر اليھود األمم الوثنيين
كالب( ،جماعة من األشرار اكتنفتني") مزمور .(16:22

تحقيق النب ّوة " :فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الوالية وجمعوا
عليه كل الكتيبة ،فعرّوه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليال من شوك
ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه ،وكانوا يجثون ق ّدامه ويستھزئون به
قائلين :السالم يا ملك اليھود ،وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على
رأسه .وبعدما استھزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به
للصلب")متى .(31-27:27
ورجلي")مزمور
النبوة " :جماعة من األشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ّ
ّ
ّ
.(16:22
النبوة " :ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمة
تحقيق
ّ
صلبوه ھناك مع المذنبين واحدا عن يمينه واآلخر عن يساره" )لوقا
.(33:23
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"أما توما أحد االثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معھم حين جاء
يسوع .فقال له التالميذ اآلخرون قد رأينا الرب .فقال لھم إن لم أبصر في
يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه ال
أومن" )يوحنا (25-24:20
.
في ")مزمور
النبوة " :أحصي ك ّل عظامي وھم ينظرون
ّ
ّ
ويتفرسون ّ
(17:22

تحقيق النب ّوة :وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معھم
يسخرون به قائلين خلّص آخرين فليخلّص نفسه إن كان ھو المسيح" )لوقا
.(35:23
النبوة" :يقسمون ثيابي بينھم وعلى لباسي يقترعون" )مزمور
ّ
.(18:22

تحقيق النب ّوة" :ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه
وجعلوھا أربعة أقسام لكل عسكري قسما .وأخذوا القميص أيضا وكان
القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق .فقال بعضھم لبعض ال نشقّه بل
نقترع عليه لمن يكون .ليت ّم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينھم وعلى لباسي
ألقوا قرعة" )يوحنا .(24-23:19
ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل" )قد أكمل(
النبوة" :يأتون ويخبرون ّ
)مزمور . (31:22

تحقيق النب ّوة " :فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل")يوحنا .(30:19

النبوة" :في يدك أستودع روحي .فديتني يا رب اله الحق" )مزمور
ّ
.(5:31

تحقيق النب ّوة" :ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك
أستودع روحي ولما قال ھذا أسلم الروح" )لوقا  (46:23و)مرقس (37:15

النبوة " :شھود زور يقومون وع ّما لم أعلم يسألونني .يجازونني
ّ
عن الخير شرا")مزمور .(12-11:35
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تحقيق النب ّوة" :وكان رؤساء الكھنة والشيوخ والمجمع كلّه يطلبون
شھادة زور على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا ،ومع أنه جاء شھود زور كثيرون
لم يجدوا ولكن أخيرا تق ّدم شاھدا زور وقاال :ھذا قال اني أقدر أن أنقض
ھيكل ﷲ وفي ثالثة أيام أبنيه )متى .(60-59:26

ّ
ومعزين
النبوة " :العار قد كسر قلبي فمرضت .انتظرت رقّة فلم تكن
ّ
فلم أجد" )مزمور .(20:69

النبوة " :كل الذين يرونني يستھزئون بي ،يفغرون الشفاه
سر
وينغضون الرأس قائلين :اتكل على الرب
فلينجه ،لينقذه ألنه ّ
ّ
به")مزمور .(7:22

النبوة " :يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني ﺧالّ"
ّ
)مزمور .(21:69

تحقيق النب ّوة :وكان المجتازون يج ّدفون عليه وھم يھ ّزون رؤوسھم
ّ
وكذلك رؤساء الكھنة أيضا وھم يستھزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا :خلص
آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلّصھا  .إن كان ھو ملك إسرائيل فلينـزل
عن الصليب فنؤمن به .قد اتكل على ﷲ فلينقذه اآلن إن أراده")متى
.(42-39:27،41
النبوة " :أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بال سبب" )مزمور
ّ
.(4:69

تحقيق النب ّوة " :وأما اآلن فقد رأوا وأبغضوني  ..لكي تتم الكلمة
المكتوبة في ناموسھم انھم أبغضوني بال سبب" )يوحنا .(25:15

النبوة " :وأ ّما أنا فكأص ّم ال أسمع وكأبكم ال يفتح فاه ،وأكون مثل
ّ
حجة" )مزمور .(14-13:38
إنسان ال يسمع وليس في فمه ّ

تحقيق النب ّوة " :فسأله بيالطس أيضا أما تجيب بشيء أنظر كم
يشھدون عليك ،فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجّب بيالطس")مرقس
.(5-4:15
علي تف ّكروا بأذيتي.
علي.
ّ
ّ
النبوة " :كل مبغضي يتناجون معا ّ
يقولون أمر رديء قد انسكب عليه .حيث اضطجع ال يعود يقوم .أيضا رجل
علي عقبه")مزمور .(9-7:41
سالمتي الذي وثقت به آكل ﺧبزي رفع
ّ

تحقيق النب ّوة  :لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتھم .لكن
ليتم الكتاب ألذي يأكل معي الخبز رفع عل ّي عقبه")يوحنا (18:13
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تحقيق النب ّوة " :وأما ھذا كلّه فقد كان لكي تك ّمل كتب األنبياء .حينئذ
تركه التالميذ وھربوا" )متى .(56:26

تحقيق النب ّوة " :ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة وھو المس ّمى
موضع الجمجمة أعطوه خالّ ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن
يشرب" )متى .(34:27
بوة " :لتصر دارھم ﺧرابا وفي ﺧيامھم ال يسكن ساكن" )مزمور
الن ّ
.(25:69

تحقيق النبوة  :حينئذ لما رأى يھوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ور ّد
الثالثين من الفضة إلى رؤساء الكھنة والشيوخ قائال :قد أخطأت إذ سلّمت
دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت أبصر .فطرح الفضة في الھيكل وانصرف ثم
مضى وخنق نفسه")متى .(4-3:27
"أيھا الرجال االخوة كان ينبغي أن يتم ھذا المكتوب الذي سبق الروح
القدس فقال بفم داود عن يھوذا الذي صار دليال للذين قبضوا على يسوع إذ
كان معدودا بيننا وصار له نصيب في ھذه الخدمة .فان ھذا اقتنى حقال من
أجرة الظلم وأذ سقط على وجھه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلّھا
وصار معلوما عند جميع س ّكان أورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتھم
حقل دما أي حقل دم .ألنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا وال
يكن فيھا ساكن وليأخذ وظيفته آخر")أعمال (23-20:1
علي
النبوة " :بكالم بغض أحاطوا بي وقاتلوني بال سبب .وضعوا
ّ
ّ
شرا بدل ﺧير وبغضا بدل حبّي")مزمور.(5-3:109

تحقيق النب ّوة :وفيما ھم مجتمعين قال لھم بيالطس من تريدون أن
أطلق لكم باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح .ألنه علم أنھم أسلموه
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حسدا… .فقال لھم بيالطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح قال له
الجميع ليصلب .فقال الوالي وأي شر عمل .فكانوا يزدادون صراخا قائلين
ليصلب")متى 18-17:27و(23-22
النبوة  " :كثيرا ما ضايقوني منذ شبابي ليقل إسرائيل .كثيرا ما
ّ
علي .على ظھري حرث الحراث.
ضايقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا ّ
طولوا أتالمھم" )مزمور .(2-1:129
ّ

تحقيق النب ّوة " :حينئذ أطلق لھم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه
ليصلب")متى .(26:27
النبوة " :يضربون قاضي إسرائيل على ﺧدّه" )ميخا .(1:5
ّ

تحقيق النب ّوة " :وضفروا إكليال من شوك ووضعوه على رأسه
وقصبة في يمينه وكانوا يجثون ق ّدامه ويستھزئون به قائلين :السالم يا
ملك اليھود .وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه" )متى
(30-27:27
النبوة" :بذلت ظھري للضاربين وﺧدّي للناتفين .وجھي لم أستر عن
ّ
العار والبصق")اشعياء .(6-5:50

األرض ومن تحت األرض .ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح ھو رب
لمجد ﷲ اآلب" )فيليبي .(11-6:2
النبوة " :من صدّق ﺧبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب")اشعياء
ّ
.(1:53

تحقيق النب ّوة  :ومع أنه كان قد صنع أمامھم آيات ھذا عددھا لم
يؤمنوا به .ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من ص ّدق خبرنا ولمن
استعلنت ذراع الرب")يوحنا .(40-37:12
لنبوة " :محتقر ومخذول من الناس .رجل أوجاع ومختبر الحزن
ا ّ
ستر عنه وجوھنا محتقر فلم نعت ّد به")أشعياء .(3:53
وكم ّ
تحقيق النبوة" :فاحتقره ھيرودس مع عسكره واستھزأ به وألبسه

لباسا المعا ور ّد ّ◌ه الى بيالطس" )لوقا (11:23
"الذي اذ تأتون اليه حجرا حيّا مرفوضا من الناس ولكن مختار من ﷲ
كريم… لذلك يتضمن أيضا في الكتاب ھنذا أضع في صھيون حجر زاوية
مختارا كريما والذي يؤمن به ال يخزى") 1بطرس .(6-4:2
"الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاھم
سلطانا أن يصيروا أوالد ﷲ أي المؤمنون باسمه")يوحنا .(12-11:1

تحقيق النب ّوة  :فأخذ العسكر يسوع إلى دار الوالية وجمعوا عليه كل
الكتيبة .فعرّوه وألبسوه رداء قرمزيا .وضفروا إكليال من شوك ووضعوه
على رأسه … وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه" )متى
.(30-27:27

النبوة " :رجل أوجاع ومختبر الحزن" )اشعيا .(3:53
ّ
تحقيق النبوة  " :ثم أخذ معه بطرس ويوحنا وابتدأ يدھش ويكتئب.

فقال لھم نفسي حزينة جدا حتى الموت") مرقس .(33:14

النبوة " :ھوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا")اشعياء
ّ
.(13:53

النبوة " :لكن أحزاننا حملھا وأوجاعنا تح ّملھا ونحن حسبناه مصابا
ّ
مضروبا من ﷲ ومذلوال")اشعياء .(4:53

تحقيق النب ّوة " :الذي إذ كان في صورة ﷲ لم يحسب خلسة أن يكون
معادال  لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد واذ وجد في الھيئة كانسان وضع
نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب .لذلك رفّعه ﷲ أيضا وأعطاه اسما
فوق كل اسم  .لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على
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تحقيق النب ّوة " :الذي حمل ھو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة"
)بطرس .(24:2

60
النبوة " :وھو مجروح ألجل معاصينا مسحوق ألجل آثامنا تأديب
ّ
سالمنا عليه وبحبره شفينا")اشعياء .(5:53

تحقيق النب ّوة " :فإنني سلمت إليكم في األول ما قبلته أنا أيضا أن
المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث
حسب الكتب" )1كورنثوس .(4-3:15
النبوة " :ظلم أ ّما ھو فتذ ّلل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذبح
ّ
وكنعجة صامتة أمام ّ
جازيھا فلم يفتح فاه")اشعياء .(7:53

تحقيق النب ّوة  :وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان ھذا :مثل شاة
سيق الى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يج ّزه ھكذا لم يفتح فاه…
فأجاب الخصي فيليبس وقال أطلب إليك عن من يقول النبي ھذا ؟ عن نفسه
أم عن واحد آخر ؟ ففتح فيليبس فاه وابتدأ من ھذا الكتاب فب ّشره
بيسوع").اعمال .(35-32:8
النبوة " :من الضغطة ومن الدينونة أﺧذ .وفي جيله من كان يظن
ّ
أنه قطع من أرض األحياء ،انه ضرب من أجل ذنب شعبي" )اشعياء
.(8:53

تحقيق النب ّوة " :حينئذ أطلق لھم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه
ليصلب… .وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه" )متى 26:27و(30

غني عند موته")اشعياء
النبوة " :وجعل مع األشرار قبره ومع
ّ
ّ
.(9:53

تحقيق النبوة " :ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه
يوسف… فھذا تق ّدم الى بيالطس وطلب جسد يسوع… فأخذ يوسف الجسد
ولفّه بكتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة ثم
دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى")متى (60-57:27
غش")اشعيا
النبوة " :على انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه
ّ
ّ
.(9:53
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تحقيق النب ّوة  " :فقال الوالي وأي شر عمل ؟ فكانوا يزدادون
صراخا قائلين :ليصلب .فلما رأى بيالطس أنه ال ينفع شيئا بل بالحري
يحدث شغب أخذ ماء وغسل يديه ق ّدام الجمع قائال انّي بريء من دم ھذا
البار") متى .(24-23:27
"ألذي لم يفعل خطية وال وجد في فمه مكر  .الذي اذ شتم لم يكن يشتم
عوضا وإذ تألم لم يكن يھدد بل كان يسلّم لمن يقضي بعدل")1بطرس
(23-22:2
فسر بأن يسحقه بالحزن ،إن جعل نفسه ذبيحة
النبوة " :أما الرب ّ
ّ
ومسرة الرب بيده تنجح")اشعياء .(10:53
إثم يرى نسال تطول أيامه
ّ

تحقيق النب ّوة  " :ألنه ال يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا،
لذلك عند دخوله الى العالم يقول :ذبيحة وقربانا لم ترد لكن ھيأت لي جسدا
)والكلمة صار جسدا وح ّل بيننا( ،بمحرقات وذبائح للخطيّة لم تس ّر )ھذا ھو
ابني الحبيب الذي به سررت( ،ثم قلت ھنذا أجيء في درج الكتاب مكتوب
عني ألفعل مشيئتك يا ﷲ سررت")عبرانيين .(8-4:10
"وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبال إليه فقال ھوذا حمل ﷲ الذي يرفع
خطيّة العالم" ) يوحنا .(29:1
"ألنه جعل الذي لم يعرف خطيّة )ذبيحة( خطية ألجلنا لنصير نحن
ب ّر ﷲ فيه")2كورنثوس .(21:5
النبوة " :وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامھم ھو يحملھا"
ّ
)اشعياء .(11:53

تحقيق النب ّوة  :فإذا كما بخطيّة واحدة صار الحكم الى جميع الناس
للدينونة ھكذا ببر واحد صارت الھبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة  .ألنه
كما بمعصية اإلنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة ھكذا أيضا بإطاعة الواحد
سيجعل الكثيرون أبرارا" )روميه .(19-18:5
"فأذ قد تبرّرنا بااليمان لنا سالم مع ﷲ بربنا يسوع المسيح")رومية
.(1:5
"ألنه بأعمال الناموس كل ذي جسد ال يتبرر أمامه .ألنه بالناموس
معرفة الخطية .وأما اآلن فقد ظھر ب ّر ﷲ بدون الناموس مشھودا له من
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الناموس واألنبياء .ب ّر ﷲ بااليمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين
يؤمنون")رومية .(22-20:3
النبوة " :من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة"
ّ
)اشعياء .(12:53

تحقيق النب ّوة  " :وصلبوا معه لصيّن واحدا عن يمينه وآخر عن
يساره .فتم الكتاب القائل وأحصي مع أثمة")مرقس (28-27:15
النبوة  " :انه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وھو حمل ﺧطية
ّ
كثيرين ")اشعياء .(12:53
تحقيق النبوة " :وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ث ّم بعد ذلك الدينونة
ھكذا المسيح أيضا بعد ما قدم مرة لكي يحمل ﺧطايا كثيرين سيظھر ثانية بال
خطيّة للخالص للذين ينتظرونه")عبرانيين .(28-27:9

تعطى له آية اال آية يونان النبي ،ألنه كما كان يونان في بطن الحوت ثالثة
أيام وثالث ليال ھكذا يكون ابن اإلنسان في قلب األرض ثالثة أيام وثالث
ليال")متى .(40-38:12
النبوة" :فقلت إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإال فامتنعوا.
ّ
فوزنوا أجرتي ثالثين من الفضة" )زكريا .(12:11

تحقيق النب ّوة :حينئذ ذھب واحد من االثني عشر الذي يدعى يھوذا
ّ
االسخريوطي إلى رؤساء الكھنة وقال :ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه
اليكم ؟ فجعلوا له ثالثين من الفضّة ،ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة
ليسلّمه" )متى .(16-14:16

النبوة " :فقال لي الرب ألقھا إلى الفخاري الثمن الكريم الذي
"
ّ
ث ّمنوني به .فأﺧذت الثالثين من الفضة وألقيتھا إلى الفخاري في بيت
الرب" )زكريا .(13:11

تحقيق النب ّوة " :فقال يسوع يا أبتاه اغفر لھم ألنھم ال يعلمون ماذا
يفعلون" )لوقا(34:23

تحقيق النب ّوة" :فأخذ رؤساء الكھنة الفضة وقالوا ال يح ّل أن نلقيھا في
الخزانة ألنھا ثمن دم .فتشاوروا واشتروا بھا حقل الفخاري مقبرة للغرباء.
لھذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى ھذا اليوم")متى (8-6:27

النبوة " :ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب أني أغيّب الشمس
ّ
في الظھر وأقتم األرض في يوم نور")عاموس .(9:8

النبوة" :وأفيض على بيت داود وعلى س ّكان أورشليم روح النعمة
ّ
إلي الذي طعنوه" ) زكريا .(10:12
فينظرون
والتضرعات
ّ

النبوة " :وشفع في المذنبين")اشعياء .(12:53
ّ

تحقيق النب ّوة  " :ومن الساعة السادسة )الساعة السادسة ھي وقت
الظھر أي الساعة الثانية عشرة حسب التوقيت الغربي ( كانت ظلمة على
األرض كلھا الى الساعة التاسعة )اي الساعة الثالثة بعد الظھر حسب
التوقيت الغربي( .ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم ايلي
ايلي لما شبقتني أي الھي الھي لماذا تركتني" )متى (46-45:27

تحقيق النب ّوة" :فأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه ألنھم
رأوه قد مات .لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم
وماء .والذي عاين شھد وشھادته حق وھو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم.
ألن ھذا كان ليتم الكتاب القائل عظم ال يكسر منه .وأيضا يقول كتاب آخر
سينظرون إلى الذي طعنوه")يوحنا.(37-33:19

النبوة " :وأما الرب فأع ّد حوتا عظيما ليبتلع يونان .فكان يونان في
ّ
جوف الحوت ثالثة أيام وثالث ليالي")يونان .(17:1

راعي وعلى رجل رفقتي يقول رب
النبوة" :استيقظ يا سيف على
ّ
ّ
الجنود .اضرب الراعي فتتشتت الغنم")زكريا .(7:13
النبوة :حينئذ قال لھم يسوع كلّكم تش ّكون ف ّي في ھذه الليلة ألنه
تحقيق
ّ

تحقيق النب ّوة  :حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم
نريد أن نرى منك آية .فأجاب وقال لھم جيل شرير وفاسق يطلب آية وال
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مكتوب انّي أضرب الراعي فتتب ّدد خراف الرعية" )متى (31:26
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النبوة " :ألنك لن تترك نفسي في الھاوية لن تدع تقيّك يرى فسادا"
ّ
)مزمور .(10:16

تحقيق النب ّوة :فأذ كان نبّيا)داود( وعلم أن ﷲ حلف له بقسم انه من
ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيّه ،سبق فرأى وتكلّم
عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الھاوية وال رأى جسده فسادا .فيسوع
ھذا أقامه ﷲ ونحن جميعا شھود لذلك" )أعمال(32-30:2

كلمات الرب يسوع لتلميذي عمواس:
َان ِم ْنھُ ْم َكانَا ُم ْن َ
طلِ َقي ِْن فِي ذلِكَ ْاليَوْ ِم إِلَى قَرْ يَ ٍة بَ ِعي َد ٍة عَنْ
َ 13وإِ َذا ْاثن
ِ
14
ضھُ َما َم َع
ان بَ ْع ُ
أُو ُر َشلِي َم ِستﱢينَ غ َْل َوةً ،ا ْس ُمھَا » ِع ْم َو
اسُ «َ .و َكانَا يَ َت َكلﱠ َم ِ
15
ان،
يع ھ ِذ ِه ْال َح َوا ِد ِ
ان َو َيت ََح َ
او َر ِ
ثَ .وفِي َما ھُ َما 16يَتَ َكلﱠ َم ِ
بَع ٍ
ْض ع َْن َج ِم ِ
ُ
َ
ْ
ب إِلَ ْي ِھ َما يَسُو ُع نَف ُسهُ َو َكانَ َي ْم ِشي َم َعھُ َماَ .ول ِك ْن أ ْم ِس َك ْ
ت أ ْعيُنُھُ َما
ا ْقت ََر َ
17
ال لَھُ َماَ »:ما ھ َذا ْال َكالَ ُم الﱠ ِذي تَتَ َ
ان بِ ِه َوأَ ْنتُ َما
ط َ
ْرفَتِ ِه .فَقَ َ
ار َح ِ
ع َْن َمع ِ
18
ْ
َ
َ
ﱠ
كَ◌ليُوبَاسُ َوقَا َل
اب أ َح ُدھُ َما ،ال ِذي ا ْس ُمهُ ِ
ان عَابِ َسي ِْن؟« فَأ َج َ
َم ِ
اشيَ ِ
ور الﱠتِي َح َدثَ ْ
ت
لَهُ»:ھَلْ أَ ْنتَ ُمتَغَرﱢبٌ َوحْ دَكَ فِي أُو ُر َشلِي َم َولَ ْم تَ ْعلَ ِم األُ ُم َ
19
ال لَھُ َماَ »:و َما ِھ َي؟« َفقَاالَْ »:ال ُم ْختَ ﱠ
صةُ بِ َيسُو َع
فِيھَا فِي ھ ِذ ِه األَي ِﱠام؟« فَقَ َ
اص ِريﱢ  ،الﱠ ِذي َكانَ إِ ْن َسانًا نَبِيًّا ُم ْقتَ ِدرً ا فِي ْالفِع ِْل َو ْالقَوْ ِل أَ َما َم ﷲِ
النﱠ ِ
20
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
ت
ب .ك ْيفَ أ ْسل َمهُ رُؤَ َسا ُء الكھَنَ ِة َو ُحكا ُمنَا لِق َ
ضا ِء ال َموْ ِ
يع الش ْع ِ
َو َج ِم ِ
21
ي إِس َْرائِي َلَ .ول ِك ْن،
صلَبُوهَُ .ونَحْ نُ ُكنﱠا نَرْ جُو أَنﱠهُ ھ َُو ْال ُم ْز ِم ُع أَ ْن يَ ْف ِد َ
َو َ
َم َع ھ َذا ُكلﱢ ِهْ ،اليَوْ َم لَهُ ثَالَثَةُ أَي ٍﱠام ُم ْن ُذ َحد َ
َث ذلِكَ 22 .بَلْ بَعْضُ النﱢ َسا ِء ِمنﱠا
23
ت:
َحيﱠرْ نَنَا إِ ْذ ُك ﱠن بَا ِكرً ا ِع ْن َد ْالقَب ِْرَ ،ولَ ﱠما لَ ْم يَ ِج ْدنَ َج َس َدهُ أَتَ ْينَ قَائِالَ ٍ
24
إِنﱠھ ﱠُن َرأَ ْينَ َم ْن َ
ضى قَوْ ٌم ِمنَ الﱠ ِذينَ َم َعنَا
ظ َر َمالَئِ َك ٍة قَالُوا إِنﱠهُ َح ﱞيَ .و َم َ
َ
َ
ْ
إِلَى ْالقَب ِْر ،فَ َو َجدُوا ھ َك َذا َك َما قَالَت أيْضً ا النﱢ َسا ُءَ ،وأ ﱠما ھ َُو فَلَ ْم يَ َروْ هُ«.
25
يع َما تَ َكلﱠ َم بِ ِه
ال لَھُ َما
فَقَ َ
ﱠان َو ْالبَ ِطيئَا ْالقُلُو ِ
اإلي َم ِ
ب فِي ِ
»:26أَ ﱡيھَا ْالغَبِي ِ
ان بِ َج ِم ِ
يح َيتَأَلﱠ ُم بِھ َذا َويَ ْد ُخ ُل إِلَى َمجْ ِد ِه؟«
األَ ْنبِيَا ُء! أَ َما َكانَ َي ْنبَ ِغي أَ ﱠن ْال َم ِس َ
27
ُ
َ
صةَ
ور ْال ُم ْخ َت ﱠ
يع األَ ْن ِبيَا ِء يُفَ ﱢس ُر لَھُ َما األ ُم َ
ثُ ﱠم ا ْبتَدَأ ِم ْن ُمو َسى َو ِم ْن َج ِم ِ
ب)" .لوقا .(26-13:24
يع ْال ُكتُ ِ
بِ ِه فِي َج ِم ِ
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ثم كلمات فيليب مع الخصي الحبشي:
26
ب،
ثُ ﱠم إِ ﱠن َمالَكَ الرﱠبﱢ َكلﱠ َم فِيلُب َ
ﱡس قِائِالً»:قُ ْم َو ْاذھَبْ نَحْ َو ْال َجنُو ِ
يق ْال ُم ْن َح ِد َر ِة ِم ْن أُو ُر َشلِي َم إِلَى َغ ﱠزةَ الﱠتِي ِھ َي بَرﱢ يﱠ ٌة«27 .فَقَا َم
َعلَى الطﱠ ِر ِ
ص ﱞيَ ،و ِزي ٌر لِ َك ْندَا َكةَ َملِ َك ِة ْال َحبَ َش ِةَ ،كانَ
َو َذھ َ
َبَ .وإِ َذا َر ُج ٌل َحبَ ِش ﱞي خَ ِ
28
ُ
َ
َ
يع خَ زَ ائِ ِنھَا .فَھذا َكانَ َق ْد َجا َء إِلى أو ُر َشلِي َم لِيَ ْس ُج َدَ .و َكانَ
َعلَى َج ِم ِ
29
ُ
ال الرﱡ و ُح
اجعًا َو َجالِسًا َعلَى َمرْ َكبَتِ ِه َوھ َُو يَ ْق َرأ النﱠبِ ﱠي إِشَعْ يَا َء .فَقَ َ
َر ِ
ﱡسَ »:تقَ ﱠد ْم َو َرافِ ْق ھ ِذ ِه ْال َمرْ َك َب َة«30 .فَبَاد ََر إِلَ ْي ِه فِيلُبﱡسُ َ ،و َس ِم َعهُ يَ ْق َرأُ
لِفِيلُب َ
31
ُ
الَ »:ك ْيفَ ي ُْم ِكنُنِي
ال»:أَ َل َعلﱠكَ تَ ْفھَ ُم َما أَ ْنتَ تَ ْق َرأ؟« فَقَ َ
النﱠبِ ﱠي إِ َش ْعيَا َء ،فَقَ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ٌ
س َم َعهُ.
ﱡس أن يَصْ َع َد َويَجْ لِ َ
ب إِلى فِيلب َ
إِ ْن لَ ْم يُرْ ِش ْدنِي أَ َحد؟«َ .وطل َ
32
ُ
ق إِلَى
سي َ
َوأَ ﱠما فَ ْ
ب الﱠ ِذي َكانَ َي ْق َرأهُ َف َكانَ ھ َذاِ »:م ْث َل شَا ٍة ِ
ص ُل ا ْل ِكتَا ِ
33
ﱠ
ت أَ َما َم الﱠ ِذي َي ُج ﱡزهُ ھ َك َذا لَ ْم يَ ْفت َْح فَاهُ .فِي
وف َ
صا ِم ٍ
حَ ،و ِم ْث َل َﺧ ُر ٍ
الذ ْب ِ
َ
ضا ُؤهَُ ،و ِجيلُهُ َمنْ يُ ْخبِ ُر بِ ِه؟ ألنﱠ َحيَاتَهُ تُ ْنتَزَ ُ
ع ِمنَ
ت ََوا ُ
ض ِع ِه ا ْنتُ ِز َع قَ َ
34
َ
س َوقَا َل»:أَ ْ
َ
ْ
طل ُُ
ُ
َ
ض
ب إِلَيْكَ  :عَنْ َمنْ يَقُو ُل
ب
ل
ي
ف
ي
ص
خ
ل
ا
اب
ج
أ
ف
«
ِ ﱡ ِ ﱡ َ
َ َ
األَ ْر ِ
35
س فَاهُ وا ْبتَدَأَ
َ
َ
َ
ْ
اح ٍد َ
آﺧ َر؟« ففَت ََح فِيلُ ﱡب ُ
س ِه أ ْم عَنْ َو ِ
النﱠبِ ﱡي ھذا؟ عَنْ نَف ِ
سو َع) ".أعمال .(35-26:8
ي
ب
ه
ﱢر
ب فَبَش َ ُ ِ َ ُ
ِمنْ ھ َذا ا ْل ِكتَا ِ
ثم كلمات الرب يسوع للرسل بعد القيامة:
44
ال لَھُ ْم»:ھ َذا ھ َُو ْال َكالَ ُم الﱠ ِذي َكلﱠ ْمتُ ُك ْم بِ ِه َوأَنَا بَ ْع ُد َم َع ُك ْم :أَنﱠهُ الَ
َوقَ َ
اء
بُ ﱠد أَ ْن يَتِ ﱠم َج ِمي
وس ُمو َسى َواألَ ْن ِبيَ ِ
ُ 45ع َما ھ َُو َم ْكتُوبٌ َعنﱢي فِي نَا ُمِ 46
ْ
ال لَھُ ْم»:ھ َك َذا ھ َُو
بَ .وقَ َ
ير«ِ .حينَئِ ٍذ فَت ََح ِذ ْھ َنھُ ْم لِيَ ْف َھ ُموا ال ُكتُ َ
َو ْال َمزَ ا ِم ِ
ت فِي
َم ْكتُوبٌ َ ،وھ َك َذا َكانَ َي ْنبَ ِغي أَ ﱠن ْال َم ِس َ
يح يَتَأَلﱠ ُم َويَقُو ُم ِمنَ األَ ْم َوا ِ
ُ
ْ
ثَ 47 ،وأَ ْن يُ ْك َرزَ بِا ْس ِم ِه بِالتﱠوْ بَ ِة َو َم ْغفِ َر ِة الخَ َ
يع األ َم ِم،
ْاليَوْ ِم الثﱠالِ ِ
طايَا لِ َج ِم ِ
ُم ْبتَدَأً ِم ْن أُو ُر َشلِي َم) ".لوقا .(47-44:24
في ختام ھذا العمل الذي أعانني الرب على تتميمه آمل أن أكون قد
وفقت في توضيح بعض التساؤالت سواء من القراء الذين يريدون توسيع
مفھومھم للكتاب المقدس أو المشككين الذين قد أغلقوا أذھانھم عن االذعان
للحق االلھي ،نقدم الشكروالتسبيح واالكرام على نعمة الخالص وھذا الكتاب
المقدس الملئ بالمواعيد والتعاليم السامية .واللھنا كل المجد.

