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مقدمة العدد 

النص الكتايب: لوقا 21

تِي  ٍف، َقاَل:»هِذِه الَّ ٌن بِِحَجاَرٍة َحَسَنٍة َوحُتَ ُه ُمَزيَّ ْيَكِل إِنَّ َوإِْذ َكاَن َقْوٌم َيُقوُلوَن َعِن اهْلَ
ُك ِفيَها َحَجٌر َعَل َحَجٍر اَل ُيْنَقُض«. اٌم اَل ُيْتَ ا، َسَتْأِت َأيَّ َتَرْوَنَ

يقول امُلصلح جان كلفن: »إن عقل اإلنسان مثل خمزن عبادة األصنام واخلرافات. 
بعض  ويصوغ  اهلل،  عن  سيتخل  أّنه  املؤكد  فمن  بعقله،  اإلنسان  آمن  إذا  أّنه  لدرجة 

األصنام يف دماغه.«

إذا ما تأّملنا ودّققنا بقول كلفن، سنكتشف مدى دّقة هذا الوصف. ال بّد أن نعتف 

هياكل اهلل الحّية

القس ربيع طالب*

اإلنجيلية  الكنيسة  وراعي  والنرش،  اإلعام  جلنة  رّس  أمني  النرشة،  حترير  رئيس   *
الوطنية يف علام الشعب
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بمهارتنا وحرفّيتنا يف صناعة األصنام، فام هذه القدرة الكبرية التي لدينا لنتمّكن من 
حتويل أي يشء أو شخص، من عادي إىل إله!

فكيف تظّنون أن هيكل حتّول من مكاٍن لعبادة اهلل، ليصبح وكأّنه اهلل نفسه؟ لدرجة 
ْيَكِل َفَلْيَس  ا اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! اْلَقائُِلوَن: َمْن َحَلَف بِاهْلَ َ أّن الناس حيلفون به: »َوْيٌل َلُكْم َأيُّ

ْيَكِل َيْلَتِزُم.« )متى 23: 16(. ٍء، َولِكْن َمْن َحَلَف بَِذَهب اهْلَ بَِشْ

ومن جتّرأ عل التكلم سلًبا عن اهليكل، فسيتحّول لكافر وجمّدٍف. كاّم كّفروا املسيح 
أيًضا:  استيفانوس  كّفروا  وكام  أّيام.  ثاثة  يف  وبنائه  اهليكل  نقض  عن  حتّدث  الذي 
ِديًفا ِضدَّ  ًما جَتْ َم َكاَّ َيَتَكلَّ َأْن  َيْفُتُ َعْن  ُجُل اَل  َيُقوُلوَن: »هَذا الرَّ »َوَأَقاُموا ُشُهوًدا َكَذَبًة 
يَّ هَذا َسَيْنُقُض  َنا َسِمْعَناُه َيُقوُل: إِنَّ َيُسوَع النَّاِصِ ِس َوالنَّاُموِس، أَلنَّ هَذا امْلَْوِضِع امْلَُقدَّ

اَها ُموَسى« )أع. 6: 13(. َمَنا إِيَّ تِي َسلَّ ُ اْلَعَوائَِد الَّ هَذا امْلَْوِضَع، َوُيَغريِّ

كان  بأّنه  يوسيفوس  اليهودي  املؤّرخ  فوصفه  املزّينة،  به وبحجارته  الناس  افتخر 
ا من اخلارج بألواح ذهبّية، لدرجة أّن الناس ال تستطيع النظر اليه عندما يتوّهج  مغطًّ
بّد من لوم  املزّينة، لكن ال  اهليكل، وال احلجارة  لوم  الشمس. ال نستطيع  من أشّعة 
الناس الذين حّولوا الوسيلة إىل هدف. وال نستطيع لوم اهلل الذي يدم أصنامنا، فيعيد 

اهلدف إىل وسيلة.

ملاذا نتمّسك هبذه القدرة؟ ملاذا اإلصار عل إمهال اهلل، والتمّتع بعاقة مع الشء؟ 
أال نرى بأّن الغبار قد تكّدس فوق إيامننا؟ فبتنا نفّتش عن مسيحنا وهو معنا!

اختلفنا ككنائس عل الكثري من األمور، حّتى الشكيّل منها: كنيستنا أمجل، تقسيمها 
الكلمة  املقّدس،  كتابنا  الصليب؛ حتى  أم فقط شعار  أم متاثيل  أيقونات  فيها  أفضل، 
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مقدمة العدد 

املكتوبة التي تشهد لكلمة اهلل احلية، ربنا يسوع املسيح، بقراءتنا احلرفية حّولناه لصنم!

املسيح.  نرى  لعّلنا  إيامننا،  عن  الغبار  لنفض  الفرصة  إّنا  أحّبة،  يا  فرصتنا  اليوم 
اليوم فرصتنا لندرك أّن ال يشء يبقى ويكون معنا أينام كّنا، سوى إهلنا. اليوم فرصتنا 
لندرك أّن الغبار يفّرقنا، أّما املسيح فيجمعنا. اليوم فرصتنا لندرك أّن كّل الذي سبق 
وافتخرنا به لدرجة التأليه مل يأت ملنازلنا امٌلغّلقة، ومل يّدئ نفوسنا املضطربة والقلقة. 
كبرش  ويقوينا  يعزينا  الذي  من  نرى؟  من  جّيًدا،  وننظر  أعيننا  لنفتح  فرصتنا  اليوم 
وكمسيحّيني من خمتلف الطوائف؟ نعم، هو الذي أحّبنا حتى املوت، موت الصليب، 

رّبنا وإهلنا! آمـــني



مَحَُل اهلل

َهْل ُهنالَِك خاص خارج املسيح؟

تأّمالت وعظات2
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تأمالت وعظات 

َحَمُل اهلل

القس أديب عوض
يو 1: 29

تطاُلعنا أسفاُر العهد اجلديد بعدد من األلقاب التي ُأطِلَقت عل الرّب يسوع. هو 
»الكلمة«، »املِسّيا«، »ابُن اإلنسان«، »البِكر بني إخوة«، »الشفيع«، »الفادي« ... لكن 
قد ال ينقل لقٌب من ألقاب الرّب معنًى أوىف هلذا املوسم وأنسب من اللقب الذي أشار 
ُل اهلل الرافع خطايا  به يوحّنا املعمدان إليه، عندما دلَّ عليه وقال لتاميذه: »هوذا مَحَ

العامل«.

تعترب  وصّيٌة  موسى(،  )أسفار  التوراة  كّل  يف  بل  الكهنوتية،  النصوص  يف  ليس 
»احَلَمَل« ذبيحَة خطّية. لكنَّ سامعّي املعمدان كانوا حميطني بصورة الشاة التي »ُتساُق 
إثم« من إشعياء 53، وفهموا كاَمه )املعمدان(.  ُجِعَلْت »ذبيحَة  الذبح«، والتي  إىل 
أّما الذي فاجأهم فكان حجم جرأة املعمدان يف إطاق لقب إشعياء عل هذا الشاب 
املغمور، املعروف بيسوع الذي من ناصِة اجلليل. وليس غريبًا أن يكون تاميُذ املسيح 

ْين. أنفُسهم قد تفاجأوا. لكن شخصّية املعمدان وكاَمه كانا حُمَتَمنْي جّدًا وُمعَترَبَ

* رئيس سابق لتحرير النرشة، امُلّدة: 2008 - 2017
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تأمالت وعظات 

تتمحور رسالُة املعمدان هنا حول ثاث كلامت:

الكلمة األوىل هي »هوذا« - هاُكم؛ انظروا؛ عاينوا؛ ها هو . . .

انظروه؛ ال تتجاهلوه؛ انظروا إىل حقيقته؛ واجهوا هذه احلقيقة الرّبانّية.

كحمٍل   ... الصليب  عل  هناك   ... اهلل  حمّبة  واعرفوا  اللحظة،  هذه  منذ  انظروه 
وحياَتم  البرش  قلوَب  ختتق  قاسية  حقيقّية؛  وأعامَله  حقيقٌي،  الرشَّ  ألن  ذبيحي، 
ُر. واألجدُر  ومؤسساِتم )!!( لتعمَل مشيئَة إبليس. الرش َيصُلُب؛ يقتُل؛ خيّرب؛ يدمِّ
ها. ما معنى صليب يسوع إن مل يكن الرشُّ حقيقيًا؟ يقول  بنا أن نعي هذه احلقيقة وُنِقرَّ
املعمدان: »هذا هو كاشُف حقيقِة الرش«. قبل أن يرفَع محُل اهلل خطّية العامل يكشُفها 
عل حقيقتها ويعّريا. جيعلنا نرى - بصليبه - ما يفعُله الرش للحياة ... وبِنا ... ومن 

خالنا!

بالطبع ليست هذه طريقَة أهِل العامل يف التعامل مع الرش - نحجُبه ... نسُته ... 
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تأمالت وعظات 

ُنَعْقِلُنه ... نتهّرب من احلديث عنه، ونمّوُهه. يقال إن الطريق إىل أقبيِة اإلعدام اجلامعي 
بالغاز الذي مارسه النازيون كان مليئًا عل اجلانبني بشتول الورد واألزاهري اجلميلة، 
من  ليس  والزينة!!  اللوحات  بأروع  اخلارج  من  مزينة  بالغاز  اإلعدام  وكانت غرف 
رشٍّ أقبح من الرش الذي يتأّنق كام لو أنه خرٌي وصاح. َأَوهل ننسى عبارة مدام روالن 

الشهرية أثناء الثورة الفرنسّية: »أيتها احلرّية؛ كم من جرائم اقُتِفت باسِمك«؟

احلرّية،  باسم  جتري   - شيوخ  أطفال،  نساء،   - أبرياء  دماِء  من  كم   ... واليوم 
أن  إبليس  هوايات  من   !!... اهلل  وحاكمّية  اجلديد،  العاملي  والنظام  والديمقراطية، 
»اجليَّدة  التقوى  بعقانية  نفسه  ُيَسّوَغ  أن  14(؛   :11 كو   2( نور  كماك  دائاًم  يظهر 

لألكل ... الَبِهَجة للعيون ... الشهّية للنَظر« )تك 3: 6(.

لذا ُنطلق عل الرش كل التسميات ماعدا »الرش«. نسّميه »تسوية«، »حّل وسط«، 
الصحيح. لكن يسوَع  باسمه  ... ونتجّنب تسميته  »ماءمة«، »عدم نضج«، »تّور« 
حياة  يف  الوخيمة  َته  آِصَ ويكشف  الغطاء،  عنه  ينزع   - املتجّسد  اهلل  كلمة   - املسيح 
البرش. إن أّول عمل رشيف يمكن أن نقوم به هو أن نعرفه عل حقيقته، وُنِقرَّ بُخبثِِه 
وجَه  َخ  ويرْشَ صلبتموه«،  أثمٍة  »وبأيدي  الصاح،  يصلب  أنه  ونعتَف  وفظاعته، 

َل اهللِ الوديع ويسوُقه إىل الذبح. احلّب، وُيانِف قلَبه ... أنه يأخذ مَحَ

الكلمة األوىل، إذًا، هي »ُهَوذا - انظروا ما يفعله الرش بَحَمِل اهلل« - بحبِّ اهلل: 
ُره إىل الصليب. يسمِّ

كلمتا  تتضّمن   ... عادّيًا  ًا  مَحَ ليس  اهلل«.  ُل  »مَحَ هي  إلينا  الثانية  املعمدان  كلمة 
املعمدان داللًة كونّية. ليست عمليَة صلٍب كبقّية عمليات الصلب. اهلل َمْعنِيٌّ مبارشًة، 
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تأمالت وعظات 

ُل اهلل - هو اهلل. ألن املصلوب هو مَحَ

يتطّلب تصحيُح قلوبنا وعامِلنا عمًا مبارشًا من اهلل، ال طاقَة لنا نحن عليه، أكرَب 
كثريًا من َمَلكاتنا وُقُدراتنا، ويستدعي إجراًء جذريًا. صخ بولس: »وحيي أنا اإلنسان 
الشقي؛ من ُينِقُذين ...؟« عرَف أنه ال يستطيع »إنقاَذ« نفسه. ال إنسان يستطيع، وال 

أّمة! أفضل ما حّققناه بالنسبة للخطّية هو أننا شّخصناها.

بالتأكيد، موضوع اخلطّية ليس باألمِر السهل. أسباب كثرية وِقوى تؤسس خلطّيتنا 
وخماوف  ومهوم  تديدات  عاطفّية،  مهايأة  مشؤومة،  اقتصادّية  ظروف  وتؤّججها: 
وخيبات تعصف بنا؛ ضغوٌط لنصبح أشخاصًا، لنحّقق الذاتّية، لنجد مكانًا ألنفسنا؛ 
حتى الضغوط لنكوَن خرّيين، حيث ينتهي بنا املطاف إىل الكربياء واألبلسة كأسلوٍب 
أو أي خطوة خاطئة، نحن غارقوَن يف  الُقصور،  النظر عن  للتعويض! لكن، بغض 
حولنا،  اآلخرين  حياَة  ندّمر  أننا  واألسوأ   - حياَتنا  ندّمر  وآذاننا،  رقابنا  حتى  اخلطّية 

وعالـَمنا.

كام أننا ال نقدر أن ُنصلح اخلطّيَة بلحظة، بتعديل هنا، وتبديٍل هناك . . . إنا متجّذرة 
يف قلب احلياة وأعامقها. رّبام التاميذ، عندما استجعوا كل األحداث التي وقعت يف 
أورشليم وعل جلجثة، حتّسوا عل تسلسلها وكيف انتهت عل الصليب!! رّبام بدا 
هلم أن تبّداًل طفيفًا يف جمريات األحداث كان سيغرّي النتيجة - لو أّن املعلم مل ُيثِْر َحَنَق 
الرؤساء وكهنِة اهليكل! لو أّن اسَم باراباس مل ُيطرح بداًل من يسوع! لو متّتع يوسف 
الرامي ونيقوديموس بنفوٍذ أقوى! من دون شك خطرت هذه األفكار والتخرجيات 
ببال التاميذ ... لو أن شخصًا آخر غري قيافا وحّنان كان يف مركز رئيس الكهنة! لو أن 
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حاكاًم شجاعًا متفّهاًم غري بياطس كان واليًا رومانيًا. مل يَر التاميذ أن األحداث كانت 
دراما كونّية للمسيح دوٌر أسايسُّ فيها، ليس حالة يمكن جتّنُبها لو اختلفت الظروف 
واألحوال. مل ُيدِركوا أّن البديل عن الصليب كان عاملًا جديدًا، غرَي ساقط، طاهرًا، بارًا 
ُل اهلل الرافع خطّيَة العامل.  َل اهلل - هوذا مَحَ َل اهلل لتحقيقه. َتَدخَّ ... وذلك يتطّلب تدخُّ

هذه هي الكلمة الثانية لنا من املعمدان: هوذا أسلوب اهلل!

كلمة ثالثة، هي كلمُة الغلبة، ألن النهاية غلبٌة - ال مأساة: »الرافع خطايا العامل« 
- ليس اجُلْرم فقط، بل اخلطّية؛ أي، أساس اجُلْرم. يرفع خطّيَتنا؛ ُيبِطُلها؛ ويضع شيئًا 

آخَر مكانا.

فكرة  الستفظاع  اليوم  ميل  هناك  الصليب.  إىل  ننظر  عندما  ُنْحَبَط  أن  جيوز  ال 
ك بقدرة اهلل عل مواجهة  »تسمري« اهلل إىل صليِب لعنٍة، أن ينذلَّ أمام الرّش، أن ُيَشكَّ
كثرية  أخرى  وأموٍر  والسادّية  واالستغال  والفساد  والقتل  الظلم  مواجهة   - الرش 
الصليب.  إىل  الرشُّ  الرش، وسّمره  قبضة  اهلل وقع يف  أن  أن نشعر  اليوم،  ُتناِكد حياَتنا 
بالقيامة،  فقط  غالبًا  ليس  غالبًا؛  كان   ... ضحّيًة  يكن  مل  لكّنه   ... الصليب  إىل  ر  ُسمِّ
مع أن غلبَة القيامة كانت جزءًا من الغلبة الكاملة. عل ذّياَك الصليب، ويف الصلب، 
كان يسوُع قّوًة جمّددة. َقبَِل الصليب؛ وبقبوله له غرّيه، مربهنًا مرًة واحدًة، وإىل األبد، 
أن  املحّبة  تستطيع  ومظامل.  آالٍم  من  هبا  الرشُّ  ُينِزُله  ما  كل  قبول  عل  قادرة  املحّبة  أن 
تذهَب إىل الصليب، وعل الصليِب تغرّي الصليَب ليغدَو طريقًا لتجريد الرش من كل 
أسلحته. هذا بالضبط ما عناه بولس يف رسالته إىل كنيسة كولويس حني قال: »إذ حما 
الصكَّ الذي علينا يف الفرائض، الذي كان ضّدًا لنا، وقد رَفَعه من الوَسِط مسمرًا إياه 
فيه« )2: 14  أشَهَرهم جهارًا، ظافرًا هبم  الرياسات والساطني  إذ جّرد  بالصليب. 
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و 15(. تستطيع املحّبة أن تأخذ كلَّ ما يضع الرش َيَده عليه - قلوَب الناس وآماهَلم 
وطموحاِتم وقواُهم - القوى الزمنّية يف الدولة واملجتمع، والقوى الدينّية يف الكنيسة 
ومواقعها، والقوى العلمية يف املعرفة اخلادعة واملهارات ... تستطيع املحّبة أن تتناوهَلا 
ها بتواضع وقبول - هلا ولسلطانا، وَتْنُفَذ إىل جوهرها، وتستخدَمها كأدواٍت هلل،  كلَّ

دة وغالبة. ألّن املحبة أبدًا جمدِّ

نقدر  ما  نفهم هذا؛ كل  َكَبرَش - ال  الصليب. نحن -  يفعله محُل اهلل عل  ما  هذا 
ُل اهلل يف ذاته  أن نفعَله هو أن نقَبَله ... إنه احلقيقة. يكشف لنا الصليُب كيف َقبَِل مَحَ
َقبِل أن جترَفه مصاريُع الرّش، من دون احتجاج )كشاٍة  كلَّ ما يمكن للرش أن يفعل. 
ُتساق إىل الذبح، وكنعجٍة صامتٍة أمام جاّزيا، فلم يفتح فاُه - إش 53: 7(، أو انتقام، 
مستسلاًم بالكامل، إاّل ألسلوهبا وروحّيتها. بذل ذاَته بخضوع كامل ملشيئة اآلب بأن 
أن  بل  مثَله؛  فيصرَي  للرش  الدرَب  خُييل  أن  الرش؛ ال  مع  لوجه(  املحّبة )وجهًا  تتواجه 
يتمّسَك باملحّبة واثقًا بأن اهلل حمّبة؛ واملحّبُة هي جوهر اهلل. فإن ملكناها، وسمحنا هلا 
بأن متتلَكنا، وقبِْلنا آالمها، عندها سنجد أنا قادرة أن تغلَب الرشَّ وجتّرَدُه من فاعليته 

... من شوكته.

ُل اهلل أن يزم الرشَّ يف عرينِه  ر إىل الصليب، استطاع مَحَ حّتى عل الصليب، وألنه ُسمِّ
املنيع حيث يتحّصن بأبشع أسلحتِه وأفتِكها. محُل اهلل غالٌب ألّنه حمّبة اهلل املتجسدة. 
املحّبة ال ختاف شيئًا ... حتى الصليب. ذبيحًا عل الصليب الذي َقبَِلُه، من دون سنٍد 
ُل اهلل ذّياك الصليب إىل صكٍّ للفداء ويرفع خطّية العامل. هلذا  أريض أو غطاء، حيّول مَحَ

ُل اهلل. هو مَحَ

تأمالت وعظات 
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تأمالت وعظات 

من  قرنًا  عرشون  عليها  مىض  حلقيقٍة  إعاٍن  َد  جمرَّ الرسالة  هذه  ليست   !... لكن 
الزمن. جيب أن نعتنَقها كحقيقٍة وجودّية؛ فيه، وبِِه، جيب أن تصبح حقيقًة فينا. من 
الذبيحي،  احلّب  لذلك  عاكٍس  اختباٍر  إىل  اهلل  بَحَمل  إيامُننا  يتحّول  أن  الرضوري 
وإاّل كان كل إيامننا ُعقاًم! جيب أن نسمح حَلَمل اهلل أن يغرس ذلك احلبَّ يف أعامقنا، 
د ودوافَعُه، فنقبل َتبِعاتِه، وإن تكن صليبًا. وهكذا،  ويشارَكنا روحّيَة حّبه الفدائي املجدِّ

من أعامق اختبارنا نقتنع بقّوته عل رفع خطايا العامل، ونتمّسك هبا. 

لقد عشنا يف اخلطّية زمانًا كاٍف لنعرف قوَتا وهشاشَتنا. هنا حتدي مائدة الرب؛ 
أن نقبل ذلك احلّب الذبيحي، ونعيَشه ونشارَكه مع اآلخرين إىل أن ُيصبَح – بنعمته – 
حقيقًة غالبًة فينا. هذه هي احلياة األبدية، أن نعرف اهلل يف يسوَع املسيح، ونشتك يف 

آالِمِه الكّفارية.  
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الواعظة ماتيلد صّباغ*

َهْل ُهناِلَك خالص خارج 
المسيح؟

*راعية الكنيسة اإلنجيلية الوطنية يف احلسكة

يوحنا 3: 1- 21

ف َأنَّ هذا النص هو واحد من أصعب نصوص األناجيل؛ ففكرة الوالدة من  َأْعَتِ
فوق أي من املاء والروح لطاملا كانت سؤاالً نعود إليه مرارًا وتكرارًا يف رحلة إيامننا 
فيه وحياورنا يف  يسوع  ياقينا  مركزي جلميعنا حيث  النص هو نص  فهذا  املسيحي. 
قضية احلياة األبدية. لذلك َأْرَغُب يف دعوتكم اليوم لنجول بني ثنايا هذا احلوار الذي 
ييس ومعلم  يدور بني يسوع اإلَله كام هو يف فكر البشري يوحنا وبني نِيُقوِديُموُس اْلَفرِّ
إرسائيل. لذلك ولفهم أكثر عمقًا هلذا النص أقرأه من ناية االصحاح الثاين ع. 25 » 

ُه َعِلَم ما كان يف اإِلْنسان«. ألَنَّ

من  وذلك  هذا  نِيُقوِديُموُس  هو  من  السؤال:  أوالً  أطرح  ا  ِجدًّ تقليدية  وبطريقة 
املجتمع  يف  دينيًا  احلاكمة  الطبقة  من  ييس  َفرِّ إِنسان  هو  للنص؟  اخلارجية  الناحية 
ُه ُمدِرك  اليهودي وهو إِنسان متمرس يف الاهوت كونه معلم رشيعة يف إرسائيل أي َأنَّ
لكل نصوص العهد القديم )الكتاب املقدس عند اليهود(. يأت هذا املعلم إىل يسوع يف 
لُّ الظُّْلَمة. وهنالك  الليل، وهنا دائاًم َتْكُثُر التساؤالت حول جميئه للقاء يسوع عندما حَتُ
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تأمالت وعظات 

ُه مل يرد  عدة قراءات هلذا املجيء إما يف كونه إِنسان مشغول بأعامله خال اليوم، أو َأنَّ
أحدًا أن يراه قادما ليحاور يسوع هذا اإِلْنسان الذي تدور حوله الكثري من التخمينات 
التربير األكثر رواجًا يف الكنيسة(. أو ألَنَّ هذا تقليد يوحنا  واملباحثات )ويعترب هذا 
بَأنَّ  اليهودي  التقليد  يقول  مثلام  أو  ْلَمة،  الظُّ وأبناء  النور  أبناء  بني  الفارق  لنا  يظهر 
َسة يف الليل وبالتايل فنِيُقوِديُموُس  معلمي الرشيعة كانوا يقومون بدراسة الُكُتب امْلَُقدَّ
هذا يأت ليسوع كي يدرسه ويباحثه ويقّلب ثناياه. ولكن ال توجد إجابة واحدة جتاه 
س وأسلوبه األديب.  هذا التساؤل لكنها تتك للقارئ وتفاعله مع النص الكتايب امْلَُقدَّ

وبالتايل فام هو حموري يف النص ليس املقدمة التي يسدها لنا البشري يوحنا يف بداية 
هذا احلوار الذي ُيَعدُّ واحد من جمموعة من احلوارات الشخصية التي جيريا يسوع يف 
نِيُقوِديُموُس يف العدد 2.  إلينا يف كلامت  هذا االنجيل، بل ما هو حموري عندما يأت 
يِسيِّنَي ، أو نحن السنهدريم بأنك مميز ولست بمعلم كاذب  »نحن نعلم« أي نحن اْلَفرِّ
وذلك بسبب اآليات التي قمت هبا. لقد كان لدى نِيُقوِديُموُس هذه املعرفة البرشية 
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والتوكيد الاهوت َأنَّ يسوع هو ُمعلِّم ِمْثَلُه ِمْثَل نِيُقوِديُموُس وآخرين. فنِيُقوِديُموُس 
يرى يسوع من خال اخلربة البرشية وقادر عل االعتاف بتميزه يف التعليم وبالتايل فهو 
ُم ليسوع هذا العرض  ُمرَسل من اهلل لشعب إرسائيل. ولذلك و كَأنَّ نِيُقوِديُموس ُيَقدِّ
» نحن نعلم من أنت يا معلم ونثني عل جهودك ونسمح لك باالنضامم اىل جمموعة 
املعلمني الذين هم قائمني يف إرسائيل. أي نحن نعطيك يمني الرشكة لتقوم معنا هبذه 

اخلدمة التعليمية املباركة، وبالتايل نحن معتفني بك وبقدراتك- مثلك مثلنا-«

حوار جريء لكنه حمدود الطبيعة يوجه ليسوع الذي مل تشهده الكتب املقدسة عل 
بالنفي »ال  فيأت جواب يسوع  إِنسان حق واَجَه وصلب.  بل  َأنَُّه شخص دبلومايس 
أنت/ أنتم ال تعلمون من أنا وال تدركون معنى عمق تعاليمي وال أريد االنضامم اىل 
اإِلْنسان يف معرفته  يكتفي  أن  َأنَّ يسوع يرفض  يِسيِّة -شكرًا لك«. أي  اْلَفرِّ بوتقتكم 
جلوهره اإلهلي من خال االعتامد عل املعجزات أو اآليات التي صنع فهذا وحده ال 

يقود اىل امللكوت وال إىل فهم جوهر اهلل و إَِراَدتِِه. 

نِيُقوِديُموس  نِيُقوِديُموس وحياوره ليأخذه لبعد خمتلف َعامَّ يف بال  فيجيب يسوع 
َأنَّ يسوع سيوافقه عل كامه ويومأ له رأسه مؤيدًا العتافاته وادراكاته  الذي توقع 
البرشية فينقله من احلوار اجلسدي اىل احلوار الروحي »إال َأْن يولد اإِلْنسان من فوق 
نِيُقوِديُموس عن ملكوت الساموات  َأْن يرى ملكوت الساموات«. مل يسأل  فا يقدر 
وال عن التجدد وال عن امُلْعِضَلة اإلنسانية االيامنية ولكن كام اِخَتَتَم يوحنا االصحاح 
الثاين يف العدد 25 َأنَّ يسوع كان يعلم ما هو يف قلوهبم فنراه يف حواراته املسجلة يف 
اإِلْنِجيل خيتق قلب كل من حياوره آخذًا إياه اىل البعد احلقيقي لألسئلة ولاحتياجات 

البرشية. 
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تأمالت وعظات 

وهنا أود التنويه بَأنَّ يسوع مل يقل مصطلح الوالدة الثانية أو الوالدة من جديد. هذا 
املصطلح الذي نراه يتزاحم من جمتمع اىل آخر. فالكثري من املسيحيني اليوم يطلقون 
ُه قد اختربوا والدة ثانية أو الوالدة من جديد. وهنا أقدم  عل أنفسهم هذه الكلمة بَأنَّ
املثل التايل: اإِلْنسان العازب هو بالتأكيد إِنسان غري مرتبط فا حيتاج للقول وللرشح 
غري  هو  العازب  اإِلْنسان  فبالتأكيد  عازب  إِنسان  ُه   بَأنَّ يقول  عندما  متزوج  غري  بَأنَُّه 
ُه مسيحي هو بالتايل إِنسان مولود من جديد  متزوج. وبالتايل فاإِلْنسان الذي خيرب بَأنَّ
يف كل نواحي حياته االيامنية فهذا النص الكتايب ال خيربنا عن حدث حيصل لنا فنتجدد 
بل خيربنا بَأنَّ اإِلْنسان املسيحي عليه َأْن يولد من فوق و إْن مل يكن مولودًا من فوق َداِئاًم 
و أَبدًا فبالتايل هو لن يكون له حياة أبدية يف املسيح. أي َأنَّ اإِلْنسان املسيحي الذي ال 
يقبل ااِلْنِفَتاح عل رؤية جديدة ومعرفة جديدة لفهم املعنى الروحي يف لغة يسوع ويف 
أعامله بالبرشية هو إِنسان غري قادر عل الوصول اىل أُلوهيَّة يسوع من خال إِْنسانِيٌّته. 
هذا االنفتاح الروحي هو والدة من فوق وليس والدة ثانية وثالثة فاملولود من فوق هو 
يف حالة جتديد وتطهري ومعرفة ووعي وإدراك ونمو مستمر وليس حدث ملرة واحدة 

بل حالة دائمة تشمل كل نواحي احلياة و إالَّ هذا اإِلْنسان ليس مسيحيًا حقيقيًا. 

يسأل  فنراه  يسوع  كلامت  ملعاين  الفهم  عدم  حالة  يف  يكمل  نِيُقوِديُموس  لكن 
ُه يسخر من  بحسب منطقه عن كيفية الوالدة من جديد بشكل جسدي طبيعي. و كَأنَّ
كلامت يسوع التي تشتط  اإليامن الذي يغري بفعل نعمة اهلل كمطلب أسايس للدخول 

اىل ملكوت السموات. 

فنرى يسوع جييبه هذه اإلجابة التي لطاملا حريتنا نحن اليوم »الوالدة باملاء والروح«. 
ماذا يعني هذا؟ أي ماء؟ هل هو املاء يف املعمودية؟ وملاذا سيكلم يسوع نِيُقوِديُموس 
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عن املعمودية؟ هذا أمر غري منطقي ومتوقع هلذا النص!! وأي روح يقصد تلك التي 
عل اإِلْنسان َأْن يولد منها؟ أيا األحبة، إن كان يصعب علينا نحن اليوم َأْن ُنْدِرك هذه 
نِيُقوِديُموس، فهو الهوت  الفهم عل  ُه كانت كقول صعب  َأنَّ الكلامت فهذا ال يعني 
َأْن يستحرض يف باله النصوص الكتابية  فرييس ومعلم يف إرسائيل وبالتايل عليه فورًا 
وباألخص يف  والروح  املاء  يتكلم عن  الذي  النبي حزقيال  وبالتحديد سفر  املقدسة 
َأْن  والروح هي ألجل  ما هو نجس  لتطهري كل  فاملاء هي  االصحاحات 36- 37. 
َأْن يعتف بحالته  حتيي رميم العظام وبالتايل من يريد َأْن يرى ملكوت اهلل عليه أوالً 
البرشية الساقطة ويطلب رمحة اهلل وعونه ونعمته كي يطهره اهلل وينفخ فيه من روحه 
التي هي قوة تعمل يف اخلليقة فتحييها وبالتايل يدرك من خال عمل الروح ويعتف 
بَأنَّ يسوع هو ابن اهلل ورسول اآلب اآلت إىَِل العامل ليخلصه وهكذا يمجد املؤمن أصل 
يسوع الساموي وليس فقط كونه معلم من خال اثباتات معجزاته ألَنَُّه حتى الشياطني 
قادرة عل القيام بأعامل خارقة لكنها ال حتيي االموات وال تشبع وليس هلا أي سلطان 

وبذلك يعتف اإِلْنسان بأزلية وأبدية يسوع وألوهيته. 

َأْن نكون قد ولدنا من فوق، قد طهرنا اهلل  ال نستطيع القول بأننا مسيحيني دون 
ُه قد زار قبورنا وملسنا وأقامنا يف شخص يسوع حتى نكون هنا اليوم، هذا  بعمله و بَأنَّ
لنتحد بعمق بيسوع وليس  يا أحبة هو دعوة اِللتِزام شخيص داخيل وجذري  النص 
ُه لوال يسوع الذي  بَأنَّ فقط لنعرفه معرفة حمدودة فهذه ليست مسيحية. بل أن ندرك 
كان لنا هو املاء والروح فا خاص لنا وال حياة أبدية. يقول املصلح املشيخي جون 
الذي  العظيم  الطوفان  وقت  نوح  فلك  خارج  خاص  هنالك  يكن  مل  »مثلام  كالفن 
املسيح  ُه ليس هنالك خاص مؤكد خارج  بَأنَّ أيضًا نؤمن  العامل، لذلك نحن  أهلك 
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تأمالت وعظات 

الذي يقدم نفسه لنا لنتمتع به وبنعمته نحن املختارون يف الكنيسة«.

يدعونا اإِلْنِجيل املقدس اليوم من خال شخصية نِيُقوِديُموس التي ترينا الرصاع 
بني الفكر اليهودي السائد حينها بَأنَّ كل من كان من نسل إبراهيم سريث امللكوت 
وبني الفكر املسيحي الذي يقدمه يسوع بَأنَّ االيامن بمن هو يسوع ولبسه واالحتاد به 
هو األساس واملطلب الرئييس كي يرى اإِلْنسان ملكوت اهلل وهذا االيامن يتجل بحالة 
والدة دائمة من املاء املطهر والروح املحيي وبرفض يسوع يكون اإِلْنسان قد دان نفسه 
بنفسه واستبعد ذاته عن االقتاب من اخلاص احلقيقي ومن مرشوع اهلل الفادي الذي 

انكشف لنا يف شخص يسوع. 

اليوم  يزورنا  القدس  الروح  اهلل 
واحلياة  القيامة  لنا  مقدمًا  قبورنا  يف 
اليوم  سمعنا  إِن  يسوع،  شخص  يف 
صوته فا نقيس قلوبنا املحدودة بل 
نفتح أنفسنا لعمله املغري فينا فنكون 
مسيحيني حقيقيني عل صورة يسوع 

كمثاله. -آمني



قوة اْلِقَياَمة ُتَدحِرُج أحجار اخلوف يف 
حياتنا

توما ما له وما عليه

دراسات ومقاالت3
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قوة اْلِقَياَمة ُتَدحِرُج 
أحجار الخوف في حياتنا

القس ابراهيم نصري*

ّب  يف عام 2020 َحَدَث ما مل يستطع أحد َأْن يتوقعه َحْيُث انفجرت قوة قيامة الرَّ
وس التَّاجي  َيُسوع امْلَِسيح من خال أبواب مغلقة يف احلجر الصحي َخْوفًا من الَفرْيُ
الذي عاشه  السيايس  الروحي  ما احلجر  يشابه إىل حد  Coronavirus. ربام هذا 

التاميذ يف تلك العلية. 

َيُسوع   « وجرأة،  بثقة  ُيْعِلنُوَن  العامل،  أنحاء  مجيع  يف  املسيحيون  املؤمنون  اليوم، 
عن   ُ ُيَعربِّ تأكيد  ُه  إِنَّ  .« قام!  حقا  قام!  امْلَِسيُح  هللويا!  األموات!  بني  من  قام  امْلَِسيح  
واإلذالل  والسخرية  اخليانة  س   املقدَّ الكتاب  يروي  َحْيُث  الكتايب؛  اإِلياَميِنِّ  الصدى 
واملحاكمة الومهية واإلدانة الظاملة والتعذيب واملوت الوحش لَيُسوع الناصي. لقد 
كان َيُسوع رجًا معروفًا بآياته وعجائبه، وبتعاليمه السامية، وإعاناته الغري مألوفة و 
ى املفاهيم السائدة- عل سبيل املثال: إعان كونه ِمن ِقَبل إبراهيم وسلسلة  تِي  َتَتَحدَّ الَّ
يكمل  طويلة.  لسنني  تعود  والتي  للعربانيني  اإليامنية  املفاهيم  حتدث  التي  »األنا« 
أيام، سيقوم هذا  َيُسوع بثاثة  ُه بعد موت  َأنَّ ُيْعِلُن  س روايته املقدسة و  املقدَّ الكتاب 
امْلَِسيُح املجيد من بني األموات، مما يعطي َيُسوع الناصي مصداقية عالية السوية ال 
جدال فيها إلعانه عن ذاته َكَربٍّ وَمِسيح ، وهكذا، تتم اإلشارة اإلعجازية الكتابية، 

» الَربُّ قام!«

* راعي الكنيسة اإلنجيلية العربية بحلب

دراسات ومقاالت 
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إِنَّ قيامة الَربِّ هي نور المع يكس السلسلة الروائية لقصة آالمه اهلمجية وموته 
البرشية  األرسة  حياة  يف  َتنْويرًا  ختلق  تِي  الَّ اإلشعاعات  ببث  اْلِقَياَمة  تستمر  اللعني. 
عموما واملسيحية عرب التاريخ. إِنَّ اْلِقَياَمة ُتِزيُل القناع عن الرش، وتكشف عن الظلم 
والا عدالة، وتلعب دورها يف شفاء القلوب املنكسة، وَتِْزُم اخلوف، وتوقد الرجاء 

يف قلوب البرش يف ِخَضمِّ املحن واملعاناة والكوارث الطبيعية واألوبئة.

تتجاوز  قوة  اْلِقَياَمة  مَتْنَُح  البرشي.  اخليال  تتجاوز  قوة  هي  امْلَِسيح  السيد  قيامة 
الكثري من حاالت النكبات الطارئة وتساعد يف التََّغلُّب عل عواقب احلروب وتدعم 
َتِْديًدا  بيولوجي آخر يشكل  أو  َأيَّ تديد طبيعي  أو  أو إعصار  َأيَّ وباء  يف مواجهة 

للجنس البرشي.

ِة. ولكن كيف تم اكتشافه أو اختباره  يَّ  اْلِقَياَمة هي حدث ال مثيل له يف َتاِريِخ اْلَبرَشِ
ُتْعِلُن عن حقيقة ال مثيل هلا  امْلَِسيح  َيُسوع  الَربِّ  إِنَّ قيامة   ُسْل األوائل؟  الرُّ من قبل 
ِة. ما الدرس الذي يمكن  َأْن نتعلمه من قيامة  الَربِّ َيُسوع لعاملنا يف  يَّ يف َتاِريِخ اْلَبرَشِ
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وس التَّاجي« الذي يشكل يف أيامنا هذه خطرا  خضم جائحة COVID-19 »الَفرْيُ
حيتسب له مجيع من هم يف موقع مسؤولية؟

خيربنا الكتاب املقدس َأنَّه بعد دفن الَربِّ َيُسوع امْلَِسيح، تاميذه - الذين سبق َأْن 
أعلمهم وعلمهم عن قيامته والذين مل يتمكنوا من فهم ما كان يتحدث عنه – توجهوا 

إىل علية ووضعوا أنفسهم خلف أبواب مقفلة ومغلقة.

عيد  مغلقة يف  أبواب  أنفسهم خلف  خمتلفة،  املؤمنني، ألسباب  من  العديد  وجد 
اْلِقَياَمة األحد املايض بحسب التقويم الغريب واألحد احلايل بحسب التقويم الرشقي. 
أجربنا اخلوف من اإلصابة هبذا املرض الفتَّاك ، واحلفاظ عل صحة أعضاء الكنيسة، 
ومراقبة  تلقائي  بشكل  أنفسنا  عزل  عل  بنا،  حييطون  الذين  األشخاص  مجيع  وعل 

أنفسنا لنكون يف حجر صحي طواعية.

مل  امليادي،  األول  القرن  يف  امْلَِسيح  َيُسوع  الَربِّ  ِْقَياَمة  لعيد  أحد  أول  يف  ولكن 
َر َسْلًبا عل الشهادة لقيامة الَرّب يسوع املسيح.  تستطع األبواب املغلقة للعلية َأْن ُتَؤثِّ
إىل  توجه  األموات  بني  من  املقام  امْلَِسيح  َيُسوع  الَربَّ  بَأنَّ  املقدس   الكتاب  يقول 
ًقا وُمتجاِوًزا األبواب املغلقة وكل احلواجز املفتضة، وَأْعَلَن  هلم بكل  تاميذه، خُمَْتِ

فرح ِقياَمتُه الغري متوقعة: »سام لكم«.

وبطريقة مشاهبة وموازية، يف يوم عيد اْلِقَياَمة لعام 2020 بَِغضِّ النََّظِر عن تقويمها 
الرشقي أو الغريب، حيث َأنَّ املؤمنني األفراد والعائات املسيحية يف املنازل، ُمتَِّحدون 
اجلسدية ملجتمعاتم  الفيزيائية  التجمعات  بعيًدا عن  احلية، ولكن  العبادة  من خال 
ُق  اإليامنية العادية )مباين الكنائس(، يتجاوز الَربُّ َيُسوع امْلَِسيح كل املسافات و خَيَْتِ

دراسات ومقاالت 
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كلامته  أتباعه  من  وعائلة  فرد  لكل  لُيْعِلَن  املفتضة،  واحلواجز  املغلقة  األبواب  ٌكلَّ 
الرائعة: »سام لكم«.

عندما أحرض الَربُّ َيُسوع امْلَِسيح املقام من األموات ساًما لتامذته، طرح أيًضا 
إىل  الكلامت حتتاج  يديه وجنبه.«  قال هذا، أظهر هلم  لنا، »عندما  قيل  أدلته.  أمامهم 
املقدسة، لقد كشف   الَربُّ يسوع جراحه  ُتْعِلَن احلقيقة. أظهر هلم   أفعال، واألفعال 
تِي أدت إىل وفاته. من خال القيام بذلك،  الَربُّ َيُسوع امْلَِسيح  أمام تاميذه اجلراح الَّ
كشف يسوع عن سلطانه، أظهر َأنَّ معاناة وأوجاع هذا العامل ليس هلا سلطة عليه أو 

عل أعامل نعمته.

التَّاجي  عدو ال يمكن هزيمته ولديه قوة غري  وس  الَفرْيُ َأنَّ  اليوم، يبدو  يف عاملنا 
مقيدة إلثارة اخلوف والقلق واالرتباك والتسبب يف األمل واملوت. ومثل املوت نفسه، 
التغلب  أو  شوكته  كس  يمكن  ال   Coronavirus التَّاجي  وس  الَفرْيُ هذا  َأنَّ  يبدو 
أخرى  مرة  يذكرنا  إِنَّه   جراحه،  َيُسوع  الَرّب  لنا  ُيظهر  اليوم  اإلطار،  هذا  يف  عليه. 
تِي هي من فوق. يدعونا الَربُّ إىل َأْن نحيا حياة الرجاء ويدعونا ألَْن نكون  بالسلطة الَّ

َأَدَواتِِه يف حتقيق السام.

يف مثل هذه احلياة، ال جيب  َأْن يكون هناك مكان للخوف الذي يزمنا أو الضيق 
الذي يتسبب بوقف خدمتنا أو الشفقة عل الذات يف إطار االستعداد للتضحية. لدينا 
مسؤوليات علينا  َأْن نقوم هبا عارفني هدف وجودنا!  إِنَّه  وقت الصاة. حان الوقت 
للقيام باخلروج من دائرة الذات وفتح اآلفاق للعمل عل التوعية يف كل نطاق خدمة 
يمكن َأْن يتاح لنا. حان الوقت للقيام بأعامل الرمحة، وجلعل اإليامن ب بالَربِّ َيُسوع 
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دينه،  عن  النظر  بغض  اإلنسان  مع  التعاضد  قوة  ولتجسيد  والتحمل،  للصرب  دافعا 
قبور روحية  تِي أصبحت  الَّ للخروج من كهوفنا  الوقت  لونه، عرقه، وقوميته. حان 
تشبه قرب َيُسوع الذي دفن فيه لنعيش حقيقة هويتنا الروحية كأبناء اْلِقَياَمة واحلياة متاما 

كام فعل  الَرّب َيُسوع عندما دحرج احلجر وقام من بني األموات.

مع حضور امْلَِسيح القائم، تتغري احلامسة، ترتفع حرارة اجلو، تصبح البيئة املحيطة 
أكثر ُسُمّوًا.  الَرّب َيُسوع امْلَِسيح  قام! وعلينا نحن تاميذه َأْن نتحمل مسؤولياتنا يف 

اخلدمة والعمل اآلن كأبناء وبنات اْلِقَياَمة واحلياة.

وقت  يف  أصبحوا  الذين  تاميذه  مع  صفه  الذي  الزمن  الَرّب  خيتتم  العلية،  يف 
الحق ُرُسًا قائًا هلم: »َسَاٌم َلُكْم! َكاَم َأْرَسَلنِي اآلُب ُأْرِسُلُكْم َأَنا« يوحنا 20: 21. 

وَح اْلُقُدَس«..«. بعد  َأْن محلهم هذه املسؤولية، نفخ عليهم وقال هلم: »22 اْقَبُلوا الرُّ

مسيحي.  مؤمن  لكل  هي  والعرشين  احلادي  القرن  يف  عينها  اإلرسالية  واليوم، 
– من أعضاء  – من املؤمنني باسمه  َأْتَباِعِه  الَرّببكل قوة وفعالية عل كل فرد من  ينفخ  

الكنيسة اإلنجيلية العربية بحلب، وهو يمنحنا الروح القدس ليسكن فينا ويرافقنا.

يف اخلتام، اليوم الروح القدس هو األُْقنُوم الفاعل يف حياتنا لنقوم بإرساليتنا بَأْن 
نكون خاقني ومبدعني يف زراعة األمل والسام يف وسط هذا العامل املضطرب من 
وس التَّاجي ومن اإلرهاب. إرساليتنا هي اخلروج من قبورنا )العائلية – العشائرية  الَفرْيُ
ْنِخراط يف حتمل  – الكنسية – السينودسية – الطائفية - القومية – العرقية – اجلنسية( وااْلِ
َشة واملصابة باألمراض اجلسدية والنفسية  مسؤوليتنا يف هدم جدران املجتمعات امْلَُهمَّ
والروحية والسياسية، لنقدم أفضل ما نستطيع هلم فنبني فيهم الرجاء والسام فيسود 

دراسات ومقاالت 
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تِي يف اْلِقَياَمة فدحرجنا  النور وينهزم الظام، عندئذ فقط نكون استخدمنا قوة احلياة الَّ
احلجر عن قبورنا ودحرجنا احلجر عن قبور اآلخرين.
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دراسات ومقاالت 

توما، ما له وما عليه

القس جورج جربا قبطي*

توما«  مثُل  »أنَت  الناس  بني  شائٌع  َمثٌل 
ُيقال للذي ال ُيصدق اآلخرين من أول مرة 
ًيا عل كل خرٍب  أو للذين يطلبون ُبرهاًنا ِحسِّ
أو  يقوُلُه  َمْن  إىل  االلتفات  دون  يسمعوَنُه 

ينقُلُه.

ال َشكَّ أنَّ نظرَتنَا إىل توما هي نظرٌة سلبيٌة، ألنَّ أذهاَننا حتتفُظ لُه بِِذْكَرى واحدٍة هي 
ُه بقيامِة املسيِح وَعَدُم تصديِقِه للتاميِذ اآلخريَن الذيَن رأْوا املسيَح احلَي والقائَم  َشكَّ
ُأبرْص يف يديِه أثَر  مَلْ  من بنِي األمواِت، وما تزاُل مجَلُتُه املشهورُة عالقًة يف ذاكرتِنا »إْن 

املسامرِي، وأضْع إصبعي يف أثِر املسامرِي، وأضْع يدي يف جنبِِه، ال أؤمُن.«

َمن هو توما؟؟

إنَّ توما هو واحٌد من التاميِذ االثني عرش الذين رافقوا يسوَع ُمنُْذ البدايِة، وقد 
كاَن شاهًدا عل مجيِع ما قاَلُه املسيُح وفَعَلُه. ويعني اسُمُه »التؤام« حيُث إِنَّ الظاهَر َأنَّه 
انِيًّا  شقيٌق تؤاٌم ألحِدِهْم، وهو ممْن حيملوَن اساًم آرامًيا ]رسيانًيا[ قدياًم وليس اساًم ِعرْبَ

* قسيس خادم يف مطرانّية القدس للكنيسة االسقفية يف القدس والرشق االوسط
راعي كنيسة القديس بولس األسقفّية يف األرشفّية- عاّمن
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بني التاميِذ.

َرِة عن توما قليلٌة، خاصًة يف األناجيِل الثاثِة األوىل: متى ومرقس  املعلوماُت امْلَُتَوفِّ
اُك من قيامِة املسيِح. كَّ ولوقا، بينام يذُكُرُه يوحنا يف إنجيِله بدرجٍة أكرْب وبينها موقُفُه الشَّ

والسؤاُل املطروُح اآلَن ماذا نعرُف عن شخصيِة توما؟؟  -

املفكِر  النوِع  من  كان  توما  أنَّ  الكنيِس  والتقليِد  الكتابيِة  النصوِص  من  الظاهُر 
واملتأمِل يف األموِر، فهو مل يكْن يأخُذ األموَر ببساطٍة بل يسأُل ويستفُس، وحيُب أن 
يعرَف ألسئلتِِه أجوبًة حمددًة. هو ذلَك النوُع من الناِس الذيَن حيّكموَن العقَل بطريقِة 
استخداِم الشكِّ وبالتايل فإنَّ توما كاَن إنساًنا صعًبا، ال تفوُتُه فائتٌة، ولكنُه يف اللحظِة 
لتوما  نلَمُسُه يف موقفنِي  ما  الدفاِع عنها. وهو  َيْقَتنُِع هبا بحقيقٍة ما، يستميُت يف  التي 

يذُكرمُها يوحنا اإلنجييُل:

 أوهُلاُم: حينام كاَن لعازُر مريًضا يف بيِت عنيا، وكاَن املسيُح والتاميُذ خائفنَي من 
الذهاِب إىل اليهوديِة بسبِب علِمِهْم عن مؤامرِة اليهوِد لقتِل يسوَع – ويف وسْط ذلَك 
الوقِت  ذاِت  لشفاِئِه، ويف  لعازَر  إىل  للذهاِب  متشوٌق  يسوُع  الصعِب، حيُث  املوقِف 
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دراسات ومقاالت 

»لنذهْب  بشجاعٍة  فيقوُل  املسيِح  حاجَة  توما  ُيدرُك  الذهاِب،  من  متخوفنَي  التاميُذ 
نحُن أيًضا لنَُمْت َمَعُه«.

عنُهْم،  وصعوِدِه  التاميذ  عن  ذهابِِه  عن  املسيُح  يتكلُم  عندما  الثاين،  واملوقُف 
وكيف َأنَّه سريشدهم إىل الطريِق املؤدي إىل احلياِة. َيْظَهُر توما ليناقَش املسيَح يف قولِِه 

ليسأَلُه: »كيف نتبُعَك ونحُن ال نعرُف إىل أيَن تذهُب وال نعرُف الطريَق«.

فيأت جواُب املسيِح اخلالِد »أنا هو الطريُق واحلُق واحلياُة«. وعل هذا األساِس َتبَع 
توما املسيَح حتى النهايِة.

اِك  كَّ الشَّ مًعا،  والعنيِد  الشجاِع  توما  شخصيَة  لنا  يوضحان  املوقفنِي  هذيِن  إِنَّ 
يريُد أن خيترَب كلَّ حٍق بشهادِة  ، بل باألحرى هو  َيْعِرَف  أن  يريُد  والصادِق مًعا فهو 
َهِذِه احلقيقَة هو مستعٌد أن يموَت يف  اِخَترَبَ  حواِسِه اختباًرا ملموًسا، و إِْن حصَل و 

سبيِلها.

تِي  الَّ توما  طبيعِة  عل  ُد  ُيَؤكِّ موقٌف  فهو  يوحنا  إنجيِل  يف  امُلْعَلن  اليوِم  موقُف  ا  َأمَّ
تشكُّ حتَّى تبلَغ اليقنَي، فهو مل يصدْق أنَّ َمْيًتا يقوُم، مع أّنُه َشِهَد قوَة املسيح يف إقامِة 

لعازَر من املوت.

الثقِة  أّثَر عل  القبِض عل املسيِح، وصلبِِه وموتِِه،  التاميِذ بعد  الظاهُر أنَّ تشتَت 
و  خياٍل  حمُض  هو  اآلخروَن  التاميُذ  رواُه  ما  أنَّ  يظنُّ  توما  جعل  مما  َبينُهُم،  املتبادلِة 

َتَيُّؤات .

مرًة  يظهُر  فاملسيُح  واالهتامِم،  واحلناِن  باملحبِة  كَّ  الشَّ و  ْنَكاَر  اإْلِ هذا  املسيُح  قاَبَل 
وجنبي،  يدّي  وانظر  ويدَك  إصبعك  »هاِت  له  ليقْل  توما،  أجِل  من  وخصيًصا  ثانيًة 
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وال تكْن غرَي مؤمٍن بل مؤمنًا«. ُهنا يقُف توما مدرًكا ضعَفُه أماَم املسيِح احلي وحمبتِِه 
الكبرية فيعلُن »ريب وإهلي«.

كِّ يف حياة توما انتهْت بلقاِء املسيِح وهكذا أمام ُكلِّ َشكٍّ وُضعِف  إنَّ رحلَة الشَّ
إيامٍن، علينا َأْن نبحَث عن يسوع، أو باألحرى علينا َأْن نجعَل يسوَع ُياقينا حتى يغرّي 
عدَم إيامنِنا بإيامٍن واثٍق وعظيٍم. ُيمثُل لنا توما مؤمنًا يبحُث عن املحسوِس، بينام اإليامُن 
يتعدى املحسوَس إىل منطٍق أعل هو منطُق اهللِ القادِر عل كلِّ يشء، والذي يتعامل 

معنا بطرٍق شتى تفوُق إمكاناتِنا البرشية الضعيفة ومنطَقنا البرشِي املحدوِد. 

َس الكنيسة يف جنوب اهِلنْد وبني املجوس ومات شهيًدا  ُيْعَتَقد أنَّ توما هو َمْن َأسَّ
هناك يف سبيِل إيامنِِه بعدما برّش زوجة امللك و آمنت.

لذا طّوَب املسيُح أولئَك الذين آمنوا ومل يرْوا، وأيًضا مجيع من يؤمنون اآلَن ويف 
املستقبِل، ومل يرْوا. هذه الطوبى متسُّ حياَتنا، ألنَّ إيامَننا هو باخلرِب املعلِن لنا يف كلمِة اهللِ 

املكتوبِة، والتي كتبْت لنؤمن ونعتَف بأنَّ يسوَع هو َرّب ملجد اهللِ اآلِب.

حضوَر  لنُْدِرَك  وعيوَننا  وقلوَبنا  أذهاَننا  فلنفتْح  اليوَم،  منَا  واِحدًا  توما  ُيَمثُِّل  ربام 
املسيِح احلِي الواقِف عل أبوابِنا يطرُق منتظًرا َمْن يفتُح لُه الباَب.

آمني.



القس كارل بارت: »هذا اإلله ميت!«

مخسة طرٍق نكون فيها الكنيسة
 عندما ُتلَغى الكنيسة

رسالة لولدي األصغر »دنكن«

الغرب عن ُقرب 4
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-11-22 يف   Achim Detmers ديتمرز  أشم  د.  القس  قّدمه  صباحي  تأّمل 
اجتامعات  إحدى  يف  بارت(،  كارل  الاهوت  لوفات  اخلمسني  )الذكرى   2019
يف  الوعظ  عن  فهو  العام  التأّمل  موضوع  أّما  امُلصلحة.  للكنائس  العاملية  الرشكة 

احلرب، واختبار القس كارل بارت.

اء أواًل: اإِلْخَوة و األََخَواِت  األَِعزَّ

يف عام 1915 يف منتصف احلرب العاملّية األوىل ، كان راعي األَْبَرِشيَّة )القسيس( 
ُه  ُمقَتنِع :  »هذا اإلَلُه ميت«.  هذا الراعي  اح  . إِنَّ َت َشَجَرِة  ُتفَّ جالًسا يف َحِديَقِة َمنِْزلِِه حَتْ
الَقّس  اِْسُمُه  »كارل بارث« و كان آَنَذاك َيِعيُش يف  سويسا َحْيُث ال حرب هناك، و 
اَخ  الضحايا، ورائحة الغازات الّساّمة تصل إليه  َلِكنَّ  َصْوَت قنابل الطائرات، و ُصَ

يف حديقة األَْبَرِشيَّة مكتِسحًة احلدود السويسّية  أثناء  حتضريه لِعظته.

م اجلُنُوُد  يف فرنسا، َأملانيا ، والواليات املّتحدة  إىل  ّق : هذا اإلَلُه ميت! َيَتَقدَّ ُهَو حُمِ
إىل  املوت  جَيْلُب  إله  ميًتا.  إهلًا  ِلُبوَن معهم    جَيْ ُْم  إِنَّ  . اإلَلُه  ساحة احلرب ومعهم هذا 

ساحة احلرب.

القس كارل بارت:
 »هذا اإلله ميت!«

القس د. أشم ديتمرز*

* أمني عام إحّتاد الكنائس امُلْصَلحة يف أملانيا 
* تعريب الشيخة إهلام أبو عبيس
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اح ، ال يستطيع التكّلم عن هذا اإلله عندما  َت َشَجَرِة الُتفَّ ثانًيا:  كارل بارث حَتْ

يقرأ اجلريدة، و َلِكن عليه أْن َيِعَظ أيام اآلحاد وجيب عليه أْن يتكّلم عن اهلل . فيجد 
حًا جدليًّا ليساعد نفسه   فيكتب: »نحن كاهوتيني جيب أْن نتكّلم عن اهلل. ولكننا 
ُقْدَرتِنَا  اِْلتَِزاِمنَا و  َعَدِم  ُنْدِرَك كًا من   كبرشّيني ال  نقدر أْن نتكّلم عن اهلل. علينا أْن 
املجد؟ هل هو  ُنْعطِيِه  الذي   اإلله هو هذا  نوع من  أّي  َلِكنَّ   و  نمّجد اهلل.  ؛ وهبذا  
الذي درس عنه كارل بارث يف دراساته الاهوتّية يف برلني، توبنجن، و  نفس اإلله 

ماربورغ؟

لقد آمن أساتذته الاهوتيون  بالكامل الذات لإلنسان؛ لقد آمنوا َأنَّ الديانة املسيحّية 
مَتِْلُك قّوًة أخاقيَّة حتريرّية. و ستثري الكنيسة بتواصلها  بحضارة العامل  قضّية  ملكوت 

اهلل الذي أعلن عنه يسوع املسيح. 

ة األملانّية. و َلِكنَّ  عليه اآلن  هذا ما تعّلمه كارل بارث أثناء دراسته يف اإلْمرَباُطوِريَّ
للحرب. يف هذا اإلعان  الاهوتيني عل الئحة  اإلستدعاء  َأَساتَِذتِِه  َيْقَرَأ أسامء  أْن 
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ير جِلََراِئِم احلرب يف بلجيكا: ير للسلطة العسكرّية األملانية و َترْبِ َترْبِ

زمٍن  منذ  األملانّية  احلضارة  الْنَدَثَرْت  األملانّية  العسكرّية  السلطة  »بدون  ِقيَل:  َقْد 
بعيد«. وحلامية احلضارة األملانّية، اْنَبَثَقت السلطة العسكرّية يف بلد موبوٍء باللصوص 
و قّطاع الطرق  منذ قرون طويلة. اجليش األملاين والشعب األملاين ُهم واحد. صّدقونا 
... صّدقوا أّننا سنحارب هذه احلرب كشعب حضاري و سنحاِرب حّتى  النهاية... 

و ألجل هذا نحن نتعّهد  بأسامئنا و رشفنا..« )1914(

ثالثا: يف زمن احلرب، متوت احلقيقة أواًل - كان كارل بارث قادًرا عل رؤية هذا 

األمر يوًما بعد يوم يف صحف سويسا املحايدة. بالنسبة له، يشء آخر قد مات: الرأي 
القائل بأّن املسيحية يمكنها أن تستخدم الثقافة لتعزيز التقدم األخاقي. 

بالقيم  التضحية  الاهوتيني،وجبْت  أساتذته  من  امُلَوّقع  اإلستدعاء  يف  وَلِكنَّ 
املسيحّية  ِمن أجل محاسة احلرب. وكانت الِعظات ُتِلحُّ عل  املؤمنني أْن يتكّرسوا و 
لُّوا بشجاعة إىل اهلل - صاحب السلطان  يتّمموا واجباِتم. كان عليِهم أْن يتأمّلوا و يصَّ
ة  - كي حيارب ألجِلِهم. كانت كلامت َكَهِذِه ُتْسَمُع ليس فقط عل منابر اإلْمرَباُطوِريَّ

األملانّية بل يف كل أنحاء أوروبا. كان اهلل ُيعبَّىء   لتقوية املعنويات القتالّية جلنِودهم.

رابًعا: يف القرية السويسّية »سافِنِْول Safenwil« ، َهزَّ كارل بارث رأَسه أمام 

ِعظات احلرب القومّية. و كراٍع ُمْصِلح َأْدَرَك ما قالته تعاليم »هايدلربغ« الشفهّية )يف 
التقّدم  َأنَّ  يؤِمن  يُعد  مل  تقتل«  »ال   : السادسة  الوصّية  السؤال واجلواب( عن  قالب 
احلضاري سوف يعّجل  يف قدوم ملكوت اهلل.  و َلِكنَّ   طريقة الكام هذه عن اهلل ، 
كام تعّلمها خال دراساته، مل يعد يتفّوه هبا مطلًقا. و نام الشك  أكثر فأكثر بأّن هذا اإلله 
ُيمِكن أْن ُيْستشار  يف ُكلِّ يشء: لتسيخ  عداَلتَِك، أخاقياتِك، شعبَِك، حضارتِك، 
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البعض  بعِضهم  به عن  مهامجة  املؤمنني  يمنَع  أْن  يقِدر  مل  َلِكنَّ  هذا اإلله  و  ديانتك. 
بالقتل و النار. إله أساتذته هذا كان صناًم، إهلًا ميًتا.

وبسبب  حاجتِِه لَِيِعَظ  كلمَة اهلل جلمهوِره واِحدًا  تِْلو اآلخر، جيلُس كارل بارث 
ُه  يف اجلنّة:  اح و َكَأنَّ َت َشَجَرِة الُتفَّ وهو يف التاسعة والعرشين ِمن ُعْمِرِه يف حديقة .  حَتْ
ُه ُمذ ُطرَد اإلْنَسان من اجلنّة  لديه كلُّ يشٍء واهلل  ِمنُه قريب. و َلِكنَّ  كارل بارث يعرف َأنَّ
مل يعد األمر كذلك وبالتأكيد ليس يف وسط احلرب العاملّية و ليس يف ساحات املعارك 

وال يف حديقة األَْبَرِشيَّة السويسّية.

خاِمًسا: يف ِعَظة كانون األّول 1914، وجد الوصف التايل للطرد من اجلنّة: » 

واآلن لقد أصبح اهلل غريًبا عنّا . هذا هو وضُعنا. لقد ترّصفنا بطريقة مل مُتَّكنْه ِمن البقاء 
معنا. لقد كان وجوُدنا بالُقْرِب ِمن اهلل حسنًا جًدا، ُيمِسُكنا بيده القوّية و حُيِيُطنا بنوِر 
حقيقتِه ومحايِة أمانته. مَلْ نتحّمل هذا القدر من »احلََسن«. أردنا أْن نعرَف كيف نكوُن 
اّتبْعنا    إذا  أكثَر سعادة  ألن نكوَن     : نتساءل  بدأنا  خاِرَج  اهلل وخاِرَج  مملكة ساِمه. 
كائنات  عظامء،  نصبح  أْن  أرْدنا  اهلل،  أوالد  ِمن  أكثر  نكون  أْن  أرْدنا  اخلاّصة.  ُطُرَقنا 
مستِقّلة، كاهلل بذاتِه، أرْدنا أْن نقيض ألنفِسنا ما هو اخلري والرّش. و ترَكنا اهلل نذهب. 
كا، بل ترَكنا نقُف حيُث وَضْعنا أنفَسنا، و تاَبع بدونِنا، وأصبح غريًبا عنّا.« )1914(

سادًسا: أخوات وإخوت األعّزاء، 

لْسُت أدري إذا الحظ هؤالء الذين سمعوا عظة كارل بارث الصدمة التي وقَعْت 
عل راعيهم، ِمن آيِة »شجرة معرفة » أكل! كلََّمُهم يف وسط احلرب العاملّية عن هذا 
ع: » لقد أصبح اهلل غريًبا عنّا. لقد ترك اإلنسان واِقًفا حيث وَضَع نفَسه -  اإلله امُلروِّ

مّرة يف جنِّة عدن و اليوم يف أوروبا احلرب العاملّية . 
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يغرّيَ  أْن  عليه  أو  صاِمًتا  يبقى   أْن  إّما  الراعي  عل  الاهوتّية،  الصدمة  هذه  بعد 
اح  يف حديقة أبرشيته و يف  َت َشَجَرِة الُتفَّ ِمهنَته و َلِكن خيتار كارل بارث أْن جيِلَس. حَتْ
يده: رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية و تفسريات هلا و النص اليوناين األصيل و 
قاموس. وهكذا يبدأ بإعادة تجئة اإليامن املسيحي لنفسه. يفّس و حُيّرر  الرسالة  مجلًة 

تلو اجلملة . 

إىل  فيِصل  القرون  عرب  إلينا  يتحّدث  نفَسه  بولس  يسمَع  أْن  َكثرِيًا  بارث   حياول  
ا. اهلل هو اهلل – هو ليس َمن يقوم بعمٍل حسب أفكاِرنا، وهو  اخلامتة  : اهلل خمتِلٌف جدًّ
بإنجازات   تشويشه  يمكن  َمن  ليس  اهلل  الذات.  التربير  ألجل  الفراغ  يمأل  َمن  ليس 

اإلنسان احلضارّية .

سابًعا: تنمو املزيد واملزيد ِمن ماحظات كارل بارث مًعا لتصبح كتاًبا ضخاًم. 

أْن يطبَع  َلِكنَّ  ليس هناَك ِمن نارِش يريد  مة تأت الرسالة إىل أهل رومية. و  املقدِّ ويف 
الكتاب. » يشٌء كهذا ال ُيْمِكن تسويُقُه.«  هكذا يكتبون. أحد أصدقاء بارث، رجل 
يغطي  سوف   »Rudolf Pestalozzi  – بستالوزي  »رودولف  الثرّي  األعامل 
تكاليف الطباعة. و هكذا، منذ ما ُيقارب املئة عام ، ظهرت تفاسري كارل بارث للرسالة 
إىل أهل رومية. وانفجرت كالقنبلة يف ماعب الاهوتيني. كانت رسالة بارث ألهل 

رومية احتجاًجا عل  إله غري مؤٍذ كام كان ُيَبرّش  به يف كنائس عديدة.

الذين  العاملّية . لقد حزُنوا عل  ال يشء كان  كسابق عهِدِه للكثريين بعد احلرب 
ماُتوا و ُجِرحوا؛ كانوا يائسني و ِجَياع . اناّرْت األنظمة السياسّية. وحتى الكنائس 
انُتِقَدْت. لقد سايروا القادة و أحرضوا اسم اهلل معُهم  إىل احلرب. كان تبشرُيهم ال 
بالضبط ما َكتب عنه كارل بارث ألحد أساتذتِه خال احلرب: »كلُّ  ُيصّدق. وهذا 
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يشء مرّبر مع اهلل، و مع خربة اهلل، و مع مشيئة اهلل، والتي عيّل أْن أرُبُطها  مع نقيٍض 
هللّ، إن كنُت ال أريد أْن أختّل عاّم يعنيه اسم اهلل ».

أيًضا .  الكنيسة و الاهوت  أبرشّيته ، صدم  كلُّ ما صدَم كارل بارث يف حديقة 
التي وجدها كارل بارث  يف« رسالته إىل أهل رومية« كانت متاًما ما كان  والكلامت 
اء  الُقرَّ وتلّقاه   ، العاملّية  احلرب  من  أسابيع  بعد  الكتاب  إنتهى  كثريون.  عنه  يبحث 
أبرشّيته والتي  بارث  أسئلًة يف حديقة  الديني. لقد سأل  كارل  خط والتعّصب  بالسَّ

جيب اإلجابة عليها اآلن.

ثاِمًنا: أصبح كتاب راعي أبرشّية Safenwil عن الرسالة إىل أهل رومية شائًعا 

تعيينه  تمَّ  أْن  بعد  أكاديمي  إىل كريس  أبرشيته  تغيري حديقة  إىل  بارث  بكارل  أّدى  مما 
جَيَِد  أْن  مهّمته  كانت  وهنا   .1921 عام   Gottingen يف  امُلْصَلح  َهوت  لاَّ أستاًذا 
اح ؛  و َيْعِرُف بارث مدى  صعوبة   َت َشَجَرِة الُتفَّ أجوبًة لكّل األسئلة التي صاغها.  حَتْ

ة. هذه املّهمَّ

Bonn، حيث  Munster، ثّم يف  – أّوالً يف  َصنََع بارث مهنَته بأسئلته وأجوبته 
َطَرَدُه النازيون، وأخرًيا يف Basel . لقد  أصبح كارل بارث الاهوت الربوتستانتّي  

األهّم واألكثر نفوًذا يف القرن العرشين.

تاسًعا: أخوات وإخوت األعّزاء،

َوَعَظ كثرٌي من الرعاة امُلْصَلحني ِعظات خال احلرب العاملّية األوىل ودعوا فيها إىل 
الثبات والتحّمل. فّسوا آالم احلرب عل أّنا تضحيات لقضّية أسمى وأكثر عدالًة. 
كام سار يسوع املسيح إىل الصليب دون ترّدد، هكذا عل اجلميع أْن يذهبوا إىل احلرب 
»كجنوٍد لسّيِدنا«. هل هذه الكلامت أراحت الناس وسط آالِمِهم يف ذلك الوقت؟ ال 
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أعتقد ذلك.

خاًفا لكثرٍي من الاهوتيني يف زمانه، مل جيد كارل بارث راحًة أو تعزيًة يف الهوت 
التضحية  الوطني ، بل عل العكس ففي عام 1922 كتب:

وسط  يف  املسيحي  الوعظ  يكون  حيُثام  فقط  مُمِْكنًا  يكون  اهلل  عن  املقنِع  »الكام 
الذي  السؤال  نسمع  فقط عندما  مُمِْكنًا  يكون  املقنِع  اخلطاب  الصليب.  األزمة، حتت 

يسألنا إياه اهلل وباستطاعتنا أْن ُنجيب َعنُْه . ال  أْن نريد اهلروب ِمن هذه األزمة«.  

عاشًرا: إخوت و أخوات األّعزاء،

قد  الاهوتّية  حقائقنا  فإّن  اهلل  عن  حتّدثنا  إذا  األزمة،  هذه  يف  أيًضا  اليوم  نحن 
ضُعَفْت. أقصد، مثًا، حقيقتنا منذ 1989، عندما انترش الفيلم عن مظاهرة اإلثنني يف 
َام   بلدا مقسوما، أوروبا  ليبزغ يف العامل. وكان األمل كبرًيا أْن جُتِمَع مًعا صلوات السَّ
املقّسمة . بعد ثاثني عاًما،  و رغم كل التقّدم، نرى إنقسامات و عداوات جديدة. 

والكنائس تأُخُذ موقًفا دفاعًيا. 

َام ، و  ْجتاَِمَعات املسكونّية يف الثامنينات حيث كانت  »العدالة، السَّ أقصد أيًضا ااْلِ
اِْستِقاَمِة اخلليقة«  الرسالة الرئيسّية. كانت التوقعات عالية حتَّى َأنَّ كنائس العامل ترفع 
أصواتا و كأّنا »تدافع عن اخلليقة  اخلرساء التي ال تستطيع الكام »و بعد ثاثني 

ة.  سنة،  فتاة  يف السادسة عرشة ِمن عمرها حتمل يائسًة عبَء هذه امَلَهمَّ

أنا متأّكد َأنَّ أسئلة كارل بارث تصُل إلْينا  اليوم:  يف الدين كلُّ يشٍء ينتهي بدون 
َذ و يتّوج ما َيْأُخُذُه  الناس عل عاتقهم.  اهلل. اهلل دائام صالٌح كفاية كي ُينَفِّ

اح ، يكتب  َت َشَجَرِة ُتفَّ ُه  يف مكان ما يف حديقة األَْبَرِشيَّة هناك راٍع جالٌس حَتْ آمل َأنَّ
كل األسئلة التي ختطر بباله أو بباهلا بالنظر إىل اهلل الذي أصبح غريًبا عنّا. آمني.
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خمسة طرٍق نكون فيها الكنيسة 
عندما ُتلَغى الكنيسة*

https://www.patheos.com/blogs/irreverin/2020/03/ :تعريب القس الياس جّبور *
how-to-keep-being-church-when-church-is-canceled/?utm_medium=so-
cial&utm_source=facebook&utm_campaign=FBCP-PATH&fbclid=I-
wAR05kb0TXxBxrBt-ltJ2vk00lD5NjUouPuuVeNywmweOY7LI0iRL-

rVCmF0Q

منًحى  اإللغاء«  »ثقافة  فكرة  أخذت  لقد 
 - الّرحات  ألغيت؛   - املدارس  جديًدا: 
وكّل  املؤمترات،  ألغي؛   - العمل  ألغيت؛ 
ألغيت،   - هلا  املخّطط  واألحداث  األنشطة 
أّيام،  بضعة  غضون  ويف  وحذفت.  أبطلت، 
وغّطي  يديَك  »أغسل  العبارة  أصبحت 

عطستِك« الّداللة عل تغيري نمط احلياة الذي مل نختربه طيلة حياتنا.

القلق وتلف األعصاب، هي  تسّببت يف  اّلتي  اإللغاءات  أكثر هذه  بني  ورّبام من 
املتوّقع وبعكس حدسنا  بدا عل غري  الكنسّية. وهذا  العبادة  الّدعوة إللغاء خدمات 
النّاس ريبًة  النّاس قلقني وبحاجٍة إىل اجلامعة؛ عندما واجه  يف وقٍت أضحى فيه كّل 
حيال أحواهلم االقتصادّية واملعيشّية، وكانوا بأمّس احلاجة للّدعم؛ وعندما كان النّاس 
خائفني واحتاجوا لعزاء الّصلوات والعاقة مع إخوتم وأخواتم يف اإليامن. ورغم 
هذا، كان علينا أن ندرك أّن »التجّمعات الكبرية« هي حثٌّ ساخٌن النتشار املرض، 
وأّن باستطاعة خدمات الكنيسة أن تكون جتربة مرحية للغاية يف ذلك الّصدد. وأفضل 
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أو  الرّب  بالّتعديات عل خدمات رّس عشاء  املصافحات، والقيام  إلغاء  جهودنا يف 
اإلشتاك كان يمكن أن تبوء بالفشل، فكان أفضل حّل حلامية النّاس هو يف إبقائهم 

منفصلني وبعيدين عن بعضهم البعض.

إّنه لواقٌع حزيٌن، وحقيقٌة أليمة. فهو جيري بعكس نبض قادة الكنيسة وخّدامها 
يتحّدى  الواقع  هذا  وطبعًا  برشّي.  خوٍف  أّي  من  أكرب  بإلٍه  باإليامن  يكرزون  الذين 
كربياء املؤمنني اّلذين يظنّون أنفسهم يمتلكون الّصابة الكافية للّصمود يف وجه أعتى 

الّرياح واألعاصري، ويذهبون للكنيسة باكرًا متحرّضين لرشب القهوة أيضًا.

نعم، إّنا حلقيقة مّرة، ولكّن اإللغاء هو أحيانًا الرّضورة اّلتي حتّتمها املسؤولّية وأيضًا 
الّتحنّن املشفق، وكّل فعٍل آخر هو جمّرد غطرسة. دعونا نفّكر يف هذا املرض كجليد 
مل  إن  ولكن  للكنيسة.  الوصول  فبإمكاننا  ثلجّية،  عاصفة  هنالك  كان  إن  املسؤولّية. 
نستطع أن ننّظف األرصفة ونّيئ مواقف الّسّيارات، هل سنريد حينها أن نعزم النّاس 
الّسطح مبارشًة؟!  املهّدد هو حتت  املجازفة - اخلطر  يف وجود حالة خطرة وتتطّلب 
بالطّبع األصّحاء من النّاس سيشعرون بأّنه ما زال يتوّجب عليهم القدوم للكنيسة. 
ولكنّهم رّبام حاملون للفايروس من حيث ال يدرون أو بحيث مل تظهر األعراض بعد 

عليهم، وقد يمّررونه بالّتايل إىل كبار الّسّن أو إىل جريانم ذوي املناعة الّضعيفة.

مسبوقة  غري  بأحداث  حارضٌة  هنا!  نجهلها  اّلتي  األمور  من  العديد  هناك  رّبام 
ومستقبٌل غامٌض، وال أحد يدري كم ستطول هذه األزمة. لذا فإن اضطررنا إللغاء 
تذّكرها  علينا  نصائح  بضعة  فهذه  نحن،  حيثام  اجلمهورّية  العلنّية  الكنائس  خدمات 
واألخذ هبا، وبعض الّطرق اّلتي نحافظ هبا عل »كينونتنا ككنيسة« حّتى عندما ال نقدر 

عل الّتواجد يف الكنيسة كبناء.
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والقّيمني  العمد،  وجمالس  الّشيوخ،  وأيضًا  كنيستك:  راعية  أو  راعي  إدعم   )1
باخلدمات  القيام  الّصعبة حيال  القرارات  عاتقهم  تقع عل  اّلذين   - الّسينودس  عل 
اّلتي تستدعي الّتجّمعات وكيفّية القيام هبا يف هذه الّظروف املربكة املريبة. ال توجد 
يقومون  اّلذين  بالنّاس  إذًا  ثق  واحٌد صحيح.  جواٌب  يوجد  وال  هنا خارطة طريق، 
باإلجراءات املناسبة يف ناية املطاف بأّنم قضوا وقتًا بالّصاة والّتفكري امليّل وحسن 
وقته  يف  واألفضل  األنسب  القرار  اخّتذوا  وأخريًا  أملك،  خيبة  فيها  بام  األمور  تقدير 
لصالح وخري اجلامعة اإليامنّية والكنيسة. اشكرهم لوضع مصلحتك الكربى يف قلبهم 

ونصب أعينهم، ومن بعدها

الكبري،  املخّطط  باملقارنة مع  يبدو عمًا صغريًا اآلن  تعّهداتك: هذا  أرسل   )2
ولكن ثق بأمهّيته. من املهّم بأن تستمر يف إعطاء تقدماتك، طاملا أّنك قادٌر مالّيًا. حّتى 
العطايا،  توّقف مجع  أسابيع من  عّدة  وبعد  والغنّية،  الّتي صّحتها جّيدة  الكنائس  أّن 
ستستطيع هبذه الّتعهدات أن تستجمع نفسها وتدفع الفواتري املتاكمة عليها حّتى ولو 
كان املبنى فارغ. تعّهداتك أيضًا ستساعد الكنيسة يف أن حتافظ عل التزاماتا اإلرسالّية 

اخلدمّية ألعضاء الكنيسة يف أحرج األوقات وأحوجها كهذه.

عل  يواظبون  اّلذين  جريانك  سنًّا؛  األكرب  جريانك  جريانك:  عل  اطمئن   )3
عل  يواظبون  زلوا  ما  اّلذين  جريانك  املعوزين؛  الفقراء  جريانك  الكياموّي؛  العاج 
العمل بظروٍف خاّصة وحيتاجون للعون فيام خيّص االهتامم بأطفاهلم. أّي وقٍت تساعد 
فيه شخصًا يف حميطك، فأنت تعيش قيم امللكوت ومجاعتك اإليامنّية. إنك جتسد بذلك 
ما يدور حوله اإلنجيل بأكمله، واّلذي يأخذ الكنيسة خارجًا من بنائها وجيلبها حّيًة 
لآلخرين. نحن نذهب للكنيسة هلذا الّسبب، لنتعّلم اخلدمة وعبادة اهلل أيضًا يف حياتنا 
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اليومّية. ولظروٍف كهذه نحن قضينا كّل اآلحاد الّسالفة يف الّصاة والّتعّلم من كلمة 
اهلل والرّشكة يف الكنيسة. 

ما  وكّل  هاتفّية،  اّتصاالٍت  أجر   ، هلم  إبعث  كنيستك:  عائلة  ألجل  صّل   )4
حيتاجه األمر للحجر. نحن جسٌد واحد، حّتى عندما ال يكون هذا اجلسد متواجدًا 
معًا جسدّيًا. هناك طرٌق وافرة نستطيع من خاهلا أن نبقى عل اّتصاٍل يف الّروح، ونتّم 

باحتياجات أحدنا اآلخر الّروحّية.

إحفظ يوم الّرّب وقّدسه: إغاق احلياة كام نعرفها سيسّبب للبعض صعوباٍت   )5
مالّية جسيمة؛ بروحانّية النّقطة )3( اعتن بجارك عل قدر استطاعتك. ولكن بالوقت 
عينه، أحرص عل تدارك عدم ماءمة األمر بالنّسبة لك عندما يتسّبب ذلك بانعدام 
يكون  قد  هذا  الّتوّقف  وقت  أّن  أدرك  احلسبان.  يف  ذلك  وضع  الّشخصّية،  راحتك 
هبًة ألّنه يتيح لك يوم راحٍة لتجلس بسكينة وتكون مع عائلتك، بدون هذا االندفاع 
املعتاد وازدحام احلياة اليومّية االعتيادّية إلنجاز أشياء والّذهاب ألمكنة. اقرأوا معًا؛ 
حرّضوا الوجبات معًا؛ وشاهدوا األفام حمتفلني معًا. فمتى كانت آخر مّرٍة كان فيها 
اّلتي تعّلمتموها من هذه  الّدروس  اجلميع يف املنزل لفتٍة طويلٍة كهذه؟ تكّلموا عن 
الفتة. حتّدثوا عن الربكات اّلتي اختربمتوها. إلعبوا معًا. اصنعوا شيئًا معًا. استمعوا 
للموسيقى. كلٌّ من هذه األمور قد تكون عبادّية بطريقتها اخلاّصة، إن عنينا بـ –العبادة– 

الّراحة والّتجديد من خال االّتصال مع اهلل واآلخرين.

نعم، قد يكون لـ »ثقافة اإللغاء« معنًى جديدًا خمتلفًا اختافًا كّلّيًا عاّم سبق؛ ولكن 
عبارة »دع الكنيسة تكون الكنيسة« ال تزال قائمة. 
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اطِِئ وأنت   عزيزي »دنكن«: أنا أعلم أنََّك حُتِبُّ احِلَجاَرة  فقد ُكنَّا نراقبك  عل الشَّ
هبا   تلعب  تِي  الَّ احِلَجاَرة  هذه  البحر.   قعر  إىل  هبا   وترمي  احلجر  بعد  احلجَر  َتْلَتِقُط 
صارت ُتْسَتْعَمل اآلن و بطريقة بارعة   لبناء القصور واملنازل. حيث ُتشّكل أصابُعك 
نقطة االْرتَِكاِز لعامَلنْي خيالّينْي جديدْين: أجل ، فقد حيلو لك  َأْن  تفّككها بالديناميت،  
ولكن هل أمسكَت بحجٍر حّي أبًدا؟ ألّنه ليس من املفتض  َأْن  حتيا احِلَجاَرة، و ال 
يمكن لألشياء احلّية  َأْن  تكون كاحِلَجاَرة. إًذا  احلََجر احلّي ظاهرة تناقضّية -  دعوة 

للتساؤل.
النمّو، كانت  أيرلندا أجتاز مرحلة  يا صغريي،  وكنُت  يف  عندما كنُت يف سنّك 
بقليل،  أكرب  بل  تقريًبا،  سنّك  يف  كنُت  حني  مّرة   أذكُر   العدّو.   عل  ُترمى  احِلَجاَرة 
ُأمِسَك يب يف املكان اخلطأ يف بلدتِنا  بينام كانت احِلَجاَرة و اآلجّر تتطاير فوق رؤوسنا و 

البوليس حياول  َأْن  حيمينا بشجاعٍة صاِرًخا: »يوجد أطفال هنا«. 
َيت جدران السام،  تِي  إِْن َأْحَسَن الّتعبري  و ُسمِّ ثّم كانت جدران من احِلَجاَرة الَّ
أّدت إىل ااِلْنِقَساِم والغربة. و بدل  َأْن  ختتفي  التحديات ااِلْجتاَِمِعيَّة تفاقمت وازدادت 
جدران  وراء  الناس  فأخفينا  العقلّية  واألمراض  املخدرات  عل  اإلدمان  مشاكل 
السجون. لذلك عندما قال بطرس للناس »أنتم حجارة حّية« أتساءل هل كانت هلم 

رسالة لولدي األصغر 
»دنكن« 

القسيسة كارن كامبل*

* راعية كنيسة كيلربايد املشيخية يف باليكار، أيرلندا الشاملية
* تعريب الشيخة إهلام أبو عبيس
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احِلَجاَرة  متاريًسا من  تكن  مل  اجلدران  احِلَجاَرة؟ ألن هذه  املضطِربة مع  العاقة  هذه 
. كانت  ُمَتَشتِّتني  يمتدون عل مساحة 140000ميل مرّبع  اناًسا  الدافئة،  بل كانوا 
خّطة روما امَلَدنِيَّة )نسبة إىل املدينة(  َأْن  تزّود  مستعمراتا بالسكان و هذا يعني زحف 
استاتيجّية  ضمن  بعيدة   أمكنة  إىل  لتصل  احلجرّية  الرومانّية  الطرقات  عل  الغرباء 

لتقوية السيطرة واهليمنة.
بالظلم  ترتبط   ما  احِلَجاَرة غالًبا  احِلَجاَرة، ولكن هذه  أّنك حتّب  أنا أعلم  دنكن، 

والعزلة والاإنسانّية أي جتريد اإلنسان من صفاتِه اإلنسانّية.
أقرأ  سوف  قليًا  تكرب  عندما  حيًّا.   َحَجًرا  لتكون  يدعوك  اهلل  إِنَّ  العزيز،  ولدي 
ينفخ  كيف  وستسمع   Clive Slaples Lewis كتبها  تِي  والَّ نارنيا«  »تاريخ  لك 
»أسان« )امللك األسد( عل األوالد الذين حتّولوا إىل احِلَجاَرة و يعيدهم إىل احلياة. 

إِنَّ اهلل يسمح للروحي /الامادي َأْن يقبِّل املادّي /اجلسدي بنسمة ااِلْنبِعاث .
ُيمِكن رؤية احِلَجاَرة احلّية من خال نظرة ااِلْنبِعاث ، كأية ظاهرة تناقضّية. كان 
السلتّيون   الروحيون  اآلباء  أّما   الصحراء؛  يف  املحيط  عن  يبحثون  القدماء   اآلباء 
القديسة تريزا بحثت عن القرص  فقد كانوا يبحثون عن الصحراء يف املحيط. ولكن 
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الداخيل.  هذه األمكنة ال يمكننا  َأْن  نصل إليها بأفكارنا،  عل اإلهلي  َأْن  يوقظنا: ألّن 
إيامننا أساُسه الصخر، وهو ظاهرة تناقضّية أخرى: اإلله اإلنسان. 

ْعَتاق من العبودية املرصّية ؟ لقد  هل تذكر كيف بدأت األمور يف الصحراء، بعد اإْلِ
انعكس  َأْن   امللكّيون، ولكن حّتى بعد  الكهنة  امُلختار،  حصْلنا عل هوّيتنا كالشعب 
َأْن  ندعه هو حيكم،  أيًضا  فعوًضا عن   َأْن  نعكس عاقتنا مع اهلل  وْضُعنا، حاولنا  
احلياة واآلن سوف  لنا  أّنك ستجلب  قلَت  الصحراء؟  إىل  بنا  أتيَت  ملاذا  استجوبناه: 
نموت ... ولكن يا دنكن، خاًفا لوالدتِك، اهلل بطيء يف الغضب.  سكب النعمة . 
فمن الصخر انسابت املياه احلّية لينعش الشعب. أترى! بإمكان اهلل  َأْن  يفعل أّي يشء 
والتناقضات تذّكُرنا أّننا نحاول  َأْن  نعرف ما ال سبيل ملعرفتِه  أال وهو َأنَّ تلك األرض 
مقّدسة. يكّررها  اهلل مّرًة بعد مّرة، يسكب املياه الوافرة من أمكنة حجرّية. حّتى تلك 
تِي كان فيها  اإلله اإلنسان يسوع املسيح، معّلًقا ضعيًفا عل الصليب، كان   اللحظة الَّ
املاء والدم ينسابان  من جنب جسده املشابه للحجر. متحّمًا كل األمل والرفض مفرًغا 
ذاَته كي يمتلء اآلخرون. تنسِكب الوفَِرة ِمن َقْلِب اهلل ! هذه هي رؤيا القّصة العظيمة 
أّنه ذات يوم يف املدينة املقّدسة ستنساُب أنار من املاء ِمن جدران حجرّية وجتلب معها 
احلياة مّرًة جديدة.  أجل يا عزيزي دنكن ُكلُّ هذا ألّن املسيح هو  الصخرة املتينة و 

الصخرة امُلصاَبة و الصخرة امللجأ .  لذلك نرّنم: »ُقدين إىل الصخرة«.
عزيزي دنكن، أكتب لك عن شخصّية احلََجر احلّي ألّنك عندما تكرب سأقرأ لك 
تِي تتحّدث  رواية CS Lewis  » رسائل سكروتايب – Screwtape Letters« والَّ
عن قانون التمّوج، ألّنه سيكون هناك أوقات يكون اهلل فيها الصخرة، و مّرات أخرى 
ستشعر بالضياع، ستى الناس يتعّثرون وأنت بدوِرك ستستجوب دعوَتَك. ستكون 
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مرفوًضا  ستكون  ولكنّك  اهلل،  ِمن  حمبوب  و  مقبول  أّنك  فيها  ستشعر  أوقات  هناك 
من الناس حوَلك وستتزعزع أساساُتك. ستكون هناك أوقات ستشعر خاهلا بمحّبة 
اهلل اهلادئة و َلِكنَّ  لسعة العار يف هذه احلضارة ستبّددها وستشعر باإلكتئاب. ولكني 
أعتقّد أّنه لذلك أعطاك اهلل نفس اإلسم كابنِِه !  كاكام حجارة حّية . إِنَّ طبيعة املسيح 

هي اآلن طبيعُتك، فعندما يراك اهلل ، يرى ابنه!
رّبام ستكون أنت مولودنا األخري، ولكنّك حتصل عل حّصة املولود األّول مزدوجة. 
أنت الشعب املختار، وهويتك َمَلكّية، أنت حمبوب من اهلل لذلك يبقيك قريًبا منه، يف 
منزله، ليس مكّوًما يف مكان سكن اخلدم ، ولكن يف مجاعة واحدة متابطة. يف حال 
سيجعلك هذا متعالًيا وأنك كواحد خمتار سيجعل منك نخبة، تذّكر كيف تّم اختياُرك. 
تِي كنت أرتاُدها، كنا  نلعب كرة  دنكن، عندما كنُت يف سنّك، يف املدرسة الصغرية الَّ
القدم كام هي معروفة يف بلدنا خال الفرصة. وكان رئيسا الفريق مها أفضل العَبنْي 
، أّما باقي الاعبني فكنا نقف بالصف كي خيتارنا  الرئيسان باإلسم. ولكن يا دنكن ، 
تِي حتّب الّلعب، و كوسام رشف لن خيتار أحٌد الفتاة. ورغم  كنُت أنا الفتاة الوحيدة الَّ
كوين فتاة فارعة الطول بالنسبة لعمري، كانا خيتاران أّي أحد آخر حّتى جيمي الصغري 
والذي كان أقرص منّي بقدمني. وكنُت الوحيدة الباقية وليس من اختيار، حّتى أنام مل 

يذكرا إسمي.  كانا يقوالن: » من األفضل  َأْن  تأِت إىل هنا.« 
ولكن حني خيتاُرك اهلل، ال خيتارك ألّنك املؤّهل لِاْختَِياِر وكأّنك حصان السباق 
يشء  فيك  وليس  ضعفاتك،  َتْعِرف  فأنت  كا...  والقّوة...  السعة  بسبب  املختار 
خيتاره اهلل عدا أّنك نكرة، ال إنجازات أو طموحات، كّا! لقد تّم اختياُرك باإلسم 

بسبب أعظم حّب يف العامل. جيد اإلختيار منبعه يف احلّب - حّب اهلل!
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زوجات  يأخذ  إليه.  تأت  عندما  إليك  مرشوط  والغري  الامتناهي  اهلل  حّب  ينتبه 
عل  األرجل  كَممسحات  هّن  ألنفسِهّن.  اإلحتام  من  كثريا  خسن  اللوات  هوشع 
اهلل  ولكّن  هّن.  َمن  يدرين  ال  ألنّن  كان  أي  من  احلّب  يتوّقعن  األبواب،  مدخل 
ذراعيه،  عل  وحيملهم  الغرقى  يساعد  برمحتِه.  والرفض  العار  يمتّص  و  يستجعهّن 
يمسكهم بيده ويضعهم عل قدميه فيعطيهم مكاًنا جديًدا ليقفوا عليه ، يضع أغنيًة عل 
أفواِههم. كّل هذا يعمله ألجِلك يا صغريي دنكن  حّتى قبل  َأْن  تعرف ماهية احلّب. 

لقد أحّبك  حّتى قبل  َأْن  تعرف أنَت كيف حتّبه. 
املسيحّيون  لبلد واحد.  ينتمي  الروحي والذي ال  املنزل  ِعْرقيَّة روحّية هلذا  هناك 
أقرباء بالدّم، متحدون بدم املسيح، وأنت كحجر حي موصول بأربعة حجارة حتيط 
بك، مطلوب منك  َأْن  تشعر هبم و  َأْن  تشعر بأملهم و تشعر بفرحهم و تشعر بالاعدالة 
والعار! ومطلوب منك  َأْن  تتكّلم بالنيابة عنهم. ولكن هناك أوقات بدل  َأْن  تشعر 

باحلياة، ستشعر أّنك حجر وال تشعر بشء. 
فاقد اإلحساس باخلدمة، شعور اِنتاَب موسى، شعوٌر بالرفض و اإلستياء من اهلل 
والناس. يف ذلك اليوم الذي وقف فيه  أمام الصخرة يف ماريبا ،رّبام فّكر يف نفسه : 
هل أنا جمرّبٌ ألقوم هبذا؟ هل عيّل  َأْن  أكّلم الصخرة؟ شعبي ال يستحق الرمحة! لذلك 

رضب الصخرة بغضب! 
ألّنك  الرضبة  ترّد  َأْن   تريد   و  بيدك  بالعصا  تشعر  أوقات  هناك  دنكن، سيكون 
تشعر باإلستياء ِمن احِلمل عل كتفيك، أنت مستاٌء ألّن هذا الواجب يأخذ منك أكثر 
تِي وجب عليهم  بكثري ممّا افتكرت. سوف تستاء من ضغط القيام بأعامل اآلخرين والَّ
تِي تنّظفها، ملاذا عليك أنت   القيام هبا، أكواب القهوة املتسخة امللقاة يف جمل املطبخ الَّ
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َأْن  تغّطي عجز اآلخرين؟ 
منها  جزء  أنت  تِي  الَّ باملؤّسسات  باخليبة  تشعر  عندما  أوقات  هناك  وسيكون 
كالكنيسة والوطن فتيد  َأْن  َتثَِب خارًجا وجتد طريًقا آخر. ولكن فّكر بحجر يقفز إىل 
اخلارج. كم ِمن اجلوانب ستنكشف؟ ليس فقط جوانب احِلَجاَرة األربعة ستكون غري 
حصينة ولكن الداخل واخلارج سيكونان مكشوًفني. عندما ترفض العيش يف املنزل 
الدليل   هي  لآلخرين  ستسببها  تِي  الَّ احلصانة  عدم  ستكون  املسيح،  ليسوع  الروحي 

األيّس.
دنكن، عندما كنَت يف رمحي، مل تكن اخلدمة جّيدة. كنُت أشعُر بالرفض لآلخرين، 
بل  اخلدمة  عن  فقط  ليس  ألختّل  جاهزة  كنُت  أحاول.  وأنا  احتاقا  أذوب  وكنُت 
كنُت أبحُث عن طريقٍة للخروج منها. ويف يوم جلْسُت  مع رئييس الروحي. كانت 
َرة، وكنّا نتبنّي خمرًجا.  وفجأًة دخل أحُدُهم، كانت »روز«  كلامت قليلة، كنت كامُلَخدَّ
صديقتي من نيجرييا وهي املساعدة اإلدارّية،  قالت أّنا مل تفعل هذا من قبل و لكنّها 
شعرت أن لديا كلمة ِمن اهلل يل. وقرأت من رسالة بطرس األوىل اإلصحاح الثاين: 
أنتم حجارة حّية، شعٌب خمتار، كهنوٌت مقّدس.... وعندما انتهت نظرت إيّل، كام نظر 
رئييس الروحي  إيّل، لرييا إذا أتت هذه الكلامت بأّي إيضاح أو تنوير! ولكنّي مل أشعر 
بشء، شعرُت بضغط املحاولة ألصَل لشء ولكن مل يكن لدّي يشء. قرآها ثانيًة و 

ببطء عدًدا وراء عدٍد ولكن يف كل مّرة كنُت أغرُق أكثر ومل أدِر ما  الذي كان جيري!
عدُت إىل اخلدمة، وصُعَبْت احلياة أكثر. وبعد عّدة أسابيع دّقت بايب إِحَدى أفراد 
رعّيتي، كانت يف إجازة يف »وايلز« وأعطْتني بطاقًة إشتْتا ِمن هناك، وعندما رأيُت 
البطاقة، قالْت إِنَّ اهلل أعطاها صورة مِلَ كان جيري هنا يف كنيستنا، قالت: نحن حجارة 
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حّية - رأيُت برًجا مصنوًعا ِمن الناس يف الكنيسة؛  كّل حجر كان بلون خمتلف وحجم 
خمتلف وشكل خمتلف ولكنهم كانوا متوافقني بعُضهم مع البعض- كل حجٍر مدعوم 
تِي قفزت / وثبت  خارًجا ومل ترد  - ولكن عل األرض،  كانت احِلَجاَرة املكّسة الَّ
اإلختباء تاركًة وراءها حجارًة مكشوفة وغري حصينة، ولكن األيادي املِحّبة تأخذ هذه 

احِلَجاَرة واحًدا تلو اآلخر وتصلحها ثم تعيدها بحنان  إىل املبنى . 
تعاَلوا إليه. تعاَلوا إليه. تعاَلْوا إليه. 

بينام كنُت أموت، استخَدم اهلل حجارَة روز احلّية من نيجرييا و سيدًة تصيل يف وايلز 
لينفخا يّف احلياة، وعلمُت حينها أن هذه اإلضطرابات إّنام كانت للعبور.

عزيزي دنكن، عندما تكرُب، إذا بقيَت أمينًا عل اإليامن، ستشُعُر برفٍض ال يستطيع 
أي والد  َأْن  حيميك منه، وهذا يؤمِل. 

ولكن عندها فكر باحلجر احلّي، وكيف نظَر اهلل كوالد إىل األسفل،  كان بإمكانِه  
َأْن  خيّلص ابنه، كان بإمكانِه  َأْن  يدعو مائكَته لينقذوه،  كان بإمكانِه  َأْن  يفعَل شيًئا 
ليخّفف األمل ، ولكنه ترَك اخلّطة ُتنَجز كي ُنرَفَع ِمن الظلمة إىل النور. وهذا أمر يستحق 

التسبيح. 
أنت َمدعٌو لتكون حجًرا حيًّا. أنت َمدُعوٌّ لتفع صوَتك بالتسبيح ، مزامري التسبيح 
ترثي،  وأنت  تسّبح  و  حزين،  وأنت  تسّبح  و  سعيد،  وأنت  تسّبح  كيف  تصف  تِي  الَّ
اهلواء  أجل  من  وتسّبح  حتريِرك،  يف  تسّبح  و  أملك،  يف  تسّبح  و  غضبك،  يف  تسّبح  و 
الذي تتنفُسه، وتسّبح من أجل السامء واألرض، و تسّبح اهلل ألجل هذا الصباح ألّنك 

استيقظَت! أجل تسّبح أعامل اهلل العظيمة.
التسبيح يعطيك القّوة لتكتشف ّمن أنَت عل ضوء َمن هو اهلل وهذا يمنحك العْزم 
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لتعيش  امللكوُت آٍت عل األرض كام هو  يف السامء. 
عل  عشَت  إذا  حياُتك  فيها  ستتغرّي  تِي  الَّ الطرق  كل  تكتب  َأْن   أريدك   دنكن، 
األرض وكأّنك يف السامء. بعض أجوبتِك ستكون: سأكون حمبوًبا حبًّا غري مرشوط، 
لن أخاف الفشل، ولن أقلق من  العيوب، ولن أقلق ألن احًدا تفّوق عيّل. ويف كّل 
يوم، خذ جزًءا وعشه، ألّنك لن تكون حمبوًبا أكثر مما أنت عليه اليوم. هذا سيعطيك 
الشجاعة لتجازف وأنت تعيش كغريٍب هنا، لتذهب وتقف عند جدران التقسيم ، ال  
َأْن  ترضب عصاك عل احِلَجاَرة ، بل لُتعِلَن كلمة اهلل . هكذا جيب  َأْن  تكون  لتكون 
كاملحامي »براين ستيفنسن« واقًفا يعلن احلقيقة عن الاعدالة. لتقف حيث جدران 
لتكون  و  لتتكّلم  فيك  تِي  الَّ القدس  الروح  وبقوة  الاإنسانّية!  و  والعزلة  ااِلْنِقَسام 

اجلدران احلّية للرجاء الذي حيمي الضعفاء وجيتذهبم. 
هناك أوقات نشعر أّننا يف اخلارج، و نتنّشق اهلواء النقّي ونرى  أوراق  األعشاب 
اخلرضاء ونشعر أّننا أقل طهارًة. ولكنّنا احِلَجاَرة احلّية ، لذلك جيب  َأْن  نعيش وكأننا 
ُدعينا إىل الداخل. كل أوراق العهد اجلديد حُتِدث حفيف إشاعِة يوٍم جديد، فلنتذّوق 

من املنبع  حيث  نثمُل بأدنى ما نصل إليه . 
: وسيلة اهلل  عزيزي دنكن، أنا أعرف أّنك حُتِّب احِلَجاَرة، ولكنّك اآلن حجٌر حيٌّ
ليعمل عمَله ولتتكّلم عنه- لتخرب اآلخرين عن الفرق الذي جعله لك بني يوم وليلة 
- من ال يشء إىل يشء - ِمن مرفوض إىل مقبول. رّبام تكون غريًبا ولكنّك لن تكون 

أبًدا عرضًة للعار. تعاَل إليه - تعاَل إليه - تعاّل إليه . 
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اهلل في الَعْهد القديم

القس د. هادي غنطوس*

تي  ُقْمنَا ِمن ِخَاهَلَا  ابقة يف دراسِة الَعْهد القديم، والَّ مع اِْنتِهاء ِرْحَلتِنا يف ِسْلِسلتنا السَّ
ِة النرشة  بإِْلَقاِء َنْظَرٍة رِسيعة عل أسفار الَعْهد القديم، ننتقل ابتداًء ِمْن  هذا العدد يف جَمَلَّ
م فيها ِسلِسلة نقوم ِمْن  ِخَاهَلَا بدراسة عل مواضيع الهوتية  ُنَقدِّ لَِبدِء ِرْحَلٍة َجِديَدٍة 
ُنْلِقَي معًا نظرة رسيعة، وَلِكن  َأْن  الِسلِسلة   الَعْهد القديم. سنحاول يف هذه  هامة يف 
يًَّة خاصة بالنسبة لنا كمسيحيني  ِمُل أمَهِّ حَتْ جدية ونقدية وعميقة أيضًا، عل مواضيع 
وكرشق أوسطيني، بطريقة جتمع معًا األكاديمية والعلمية النقدية ِمْن جهة، واإليامن 
وُس َكْيام  امللتزم ِمْن جهة ثانية، ُمَصلِّيني إىل اهلل َأْن يقودنا معًا كاتبًا وُقّراء بروحه الُقدُّ
ة يف حياتنا ونكون ُرْسل أمناء لتلك الكلمة  ننمو فيه ومعه، و َنْخَترِبُ عمل كلمته امُلغريَّ
لُكلِّ َمْن حولنا. متذكرين ُكلَّ ذلك، دعونا اآلن ننتقل لدراسة املوضوع األول يف هذه 

الِسلِسلة، والذي يدور حول موضوع »اهلل يف الَعْهد الَعْهد القديم«.

القديم  الَعْهد  يف  املختلفة  الاهوتية  للمواضيع  دراستنا  َنْبَدَأ  َأْن  اختنا  ملاذا  أما 
أكثر؟  ومريح  أسهل  يكون  ربام  آخر  موضوع  أي  وليس  اهلل،  موضوع  مع  بالتعامل 
فاجلواب ببساطة يستند إىل نقطتني رئيسيتني: فاهلل هو أساس اإليامن وُمرَتَكِزه وَمْرَكِزِه، 
س بعهديه  ولواله ملا كان هناك َعْهٌد َقِديٌم أو َجِديٌد أو الهوت. ما حياول الكتاب املقدَّ

* أمني رس جلنة الشؤون الكنسّية والروحّية، راعي الكنيسة اإلنجيلّية الوطنّية يف منيارة، دكتور متخصص 
يف العهد القديم.
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َأْن يشهد له هو اهلل والعاقة معه. واهلل هو املوضوع الرئييس يف الاهوت الكتايب؛  هذه 
هي النُّْقَطة األوىل. 

الَعْهد  يف  وُصوَرتِِه   اهلل  مفهوم  يطرحها  تي  الَّ اإِلشكالّية   فهي  الثانية  النُّْقَطة  ا  َأمَّ
شك  ال  َفِمامَّ  معه.  وتعاملنا  القديم  للَعْهد  فهمنا  يف  ذلك  مع  التعامل  وأمهية  القديم 
فيه أنَّ موضوع اهلل يف الَعْهد القديم هو ِمَن املواضيع الشائكة، وُيَشِكْل أحد أصعب 
ِمَن  الُعْظمى  الغالبية  القديم لدى  الَعْهد  السائدة إلَله  السلبية  للنظرة  َنَظرًا  املواضيع، 
املسيحيني يف العامل بشكل عام، ويف الرشق األوسط، ألسباب متنوعة أمهها سياسية، 
بشكل خاص. فاخلط السائد لدى املسيحيني، وخصوصًا الرشق أوسطيني، هو خط 
يقارن، ال بل ويعاكس بني إَله الَعْهد القديم، أو صورة اهلل يف الَعْهد القديم ِمْن جهة 
أوىل، وإَله الَعْهد اجلديد، أو صورة اهلل يف الَعْهد اجلديد  ِمْن جهة ثانية؛ بني اإلَله العنيف 
يف الَعْهد القديم، وإَله الرمحة واملحبة يف الَعْهد اجلديد؛ بني إَله الناموس والدينونة يف 
م ُكلَّ َنْسَمٍة  الَعْهد القديم، وإَله النِّعمة واإلنجيل يف الَعْهد اجلديد؛ بني اإلله الذي حُيَرِّ

يف أرحيا )يش 6: 21(، واإلله الذي َيْبُذُل اْبنَُه لكي يعطي حياة لُكلِّ األرض.

وبالتايل، فهذا املوضوع يمتلك أمهية خاصة يف دراستنا للَعْهد القديم وتعاملنا معه 
ويلعب دورًا أساسيًا يف إِصاح نظرتنا إىل الَعْهد القديم واِمتَِاك  فهم أفضل له  ِمْن  

ِجَهة ولعاقته بالَعْهد اجلديد  ِمْن ِجَهٍة أخرى. 
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)اهلل(،  إلوهيم   ،) بُّ  )الرَّ َيَْوْه  أمهها:  هلل،  خمتلفة  أسامء  القديم  الَعْهد  َيْسَتْخِدُم 
 :21 )تك  السمدي  )اإلله  إيل-عوالم   ،))22  :14 )تك  العيل  )اإلله  إيل-عليون 
33((، إيل-شّداي )اإلله القدير )خر 6: 3((، آبري )القادر عل كل يشء )تك 49: 
24((. ورغم َأّن ُكلَّ تِْلَك األسامء تستخدم يف الَعْهد القديم كأسامء خمتلفة لنفس اإلله 
اِئيل ، إَله الساموات واألرض نفسه، إاِلَّ أّنه  ِمَن املهم َأْن ُنْدِرَك  ولإلشارة إىل إَله إرِْسَ
هنا َأّن ذلك إنام هو نتيجة رحلة طويلة ِمَن التطور يف فهم اهلل، كام سنحاول َأْن ُنْظِهَر يف 

هذا اجلزء  ِمْن دراستنا هذه.

النظرة  َأّن  فيه  شك  ال  فمام 
دين  ُتْعَترَبُ  َا  َأنَّ لليهودية  الشائعة 
فقط  واحدًا  إهلًا  يعبد   « د  مَوحِّ  «
السامء  (، خالق  ّب  الرَّ  ( هو يوه 
واسحاق  ابراهيم  إَلُه  واألرض، 

اِئيَل الذي أخرجها  ِمْن ِمرْصَ وصنع منها له شعبًا. الوصية األوىل   ويعقوب، وإَلُه  إرِْسَ
تي ُتَشِكل حاليًا قلب الديانة اليهودية، ُتْعِلُن َأنَُّه جيب أال يكون  ِمَن الوصايا العرش، و الَّ
اِئيَل أمام يوه ) خر 20: 3 // تث 5: 7(، يف الوقت الذي ُتْعِلُن  هناك أي إَله آخر إرِْسَ
اِئيَل أال تصنع أي شكل أو متثيل ألي يشء يف السامء أو  فيه الوصية الثانية َأّن عل إرِْسَ
عل األرض أو يف املاء )خر 20: 4 // تث 5: 8(. ورغم َأّن الكثريين يعتربون َأّن 
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عبادة اإلله الواحد املوجودة يف الدين اليهودي حاليًا كانت دائاًم هناك منذ بداية ذلك 
الدين  الواحد املسيطرة يف  الباحثني ينظرون إىل عبادة اإلله  ِمَن  العديد   َلِكنَّ  الدين، 
تي يقدمها الكتاب املقدس للدين اليهودي عل  اليهودي بشكله احلايل وإىل الصورة الَّ

ا النتيجة النهائية لرحلة طويلة ِمَن التطور الذي َمرَّ َعرْبَ مراحل عديدة َقْبَل ذلك.  َأنَّ

يتفق معظم الباحثون  عل َأّن الديانة اليهودية قد عاشت عملية طويلة  ِمَن التطور 
يقدم  والذي  املقدس،  كتابنا  ِمْن  القديم   الَعْهد  يف  نجده  الذي  شكلها  َتْبُلَغ  َأْن  َقْبَل 
دة »، اليوم. وبذلك جيب َأْن ُيَرى خط عبادة اإلله الواحد يف  اليهودية كديانة » مَوحِّ

د جامد. كتابنا املقدس كخط يسري باجتاه التوحيد وليس كخط مَوحِّ

فإذا كان الَعْهد القديم ُيْفَتَتْح بَِأْن ُيْعِلَن بَأّن اهلل )إلوهيم( الذي يدور هذا الكتاب 
ّب )يوه( الذي خُيِْرج  حوله هو خالق الساموات واألرض )تكوين 1(، وهو نفسه  الرَّ
شعبه  ِمْن  ِمرْصَ )خر 6( فإِنَّ ذلك اإلعان هو نتيجة رحلة صاع الهوت طويل، كام 

تثبت العديد  ِمَن املصادر الكتابية وغري الكتابية.

أدلّة غير كتابية:

تي تدعم فكرة  م املصادر غري الكتابية كمية كبرية ِمَن املوجودات واإلثباتات الَّ ُتقدِّ
اِئيَل القديمة، وتلك  وجود عبادة لعدة آهلة أخرى )مذكرة أو مؤنثة( غري يوه يف إرِْسَ
املوجودات هي أكثر وأوسع بكثري ِمْن َأْن نتمكن ِمَن اإلحاطة هبا كلها يف هذه العجالة، 

ولكننا نستطيع َأْن نذكر منها هنا:

القديم  األدنى  ُكلَّ شعوب الرشق  َأّن  التارخيية  الدراسات  ِمَن  الكثري  ُتْثبِت   .1
وآشور  للعمونيني،  وملكوم  للموآبيني،  كموش  هبا،  خاص  أو  وطني  إَله  لديا  كان 
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األمور  إلخ، مسؤول عن  للمرصيني...  للبابليني، وآمون-ره  لآلشوريني، ومردوخ 
الشعوب  تلك  كل  وَلِكنَّ  والسلم؛  واحلرب  كامللك  عام،  بشكل  الشعب  تم  الَّتي 
سبب  هناك  وليس  الوطني.  اإلله  لذلك  عبادتا  جانب  إىل  أخرى  آهلة  تعبد  كانت 
اِئيَل القديمة كان خمتلفًا؛ يف البداية عل األقل، حيث  يدعونا لنعترب َأّن الوضع يف إرِْسَ

كان يوه هو اإلله الوطني و َلِكن ليس اإلله الوحيد واحلرصي للشعب اليهودي.

اِئيَل،  َتْشَهُد العديد ِمَن النصوص واملكتشفات األثرية وجود إهلة أنثى يف إرِْسَ  .2
تي تذكر »يوه  تي ُوِجَدت يف »ُكنتيِلت عجرود« )القرن 10 ق.م( و الَّ كالنصوص  الَّ
تي تذكر  الَّ تي ُوِجَدت يف »خربة الُقم« )القرن 10 ق.م( و  الَّ وساريته«؛ والنصوص 
تي َتُضمُّ مخسة عرش نصًا  »يوه/بعل« و«السارية/عشتار«؛ وحفريات »تل ِمنك«  الَّ
)القرن 7 ق.م( تذكر »السارية« و«القدس/املقدس«، وميدالية فضية )القرن 7 ق.م( 
تصور شخصًا يعبد إهلة، هي غالبًا »السارية« َتِقُف عل أسد. َتْذُكُر ُكلَّ تلك النصوص 
تِْلَك اإلهلة  َأّن  أنثى هي »السارية« أو »عشتار«، وُتْظِهُر   واملكتشفات وتشري إىل إهلة 
اِئيَل القديمة كرشيكة أو حتى »كزوجة« ليهوه يف العرص  إرِْسَ كان هلا مكانة هامة يف 

احلديدي )الفتة املمتدة بني القرن 10-7 ق.م(. 

تي تصور أشخاصًا أو حيوانات تتضمن  اكتشاف عدد كبري  ِمَن التامثيل؛ الَّ  .3
متاثيًا للعجل )الذي يشري عادة إىل يوه(، واحلصان )الذي يشري عادة إىل عشتار(، 
اِئيَل القديمة، وخاصة يف منطقة  تي تشري عادة إىل السارية(، يف إرِْسَ ونساء عاريات ) الَّ

أورشليم، يف العرص احلديدي.

تي كانت شائعة يف القرن 8 ق.م، و الَّتي حتمل يف جزء منها اسم  األسامء الَّ  .4
يوه، بعل، إيل أو آهلة أخرى.
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صــورة رقــم 1 )نــص مــن »كنتلــت عجــرود« يذكــر 

ــرن 10 ق.م(( ــاريته« )الق ــوه وس »ي

يذكــر  القــم«  »خربــة  مــن  )نــص   2 رقــم  صــورة 

»يوه/بعــل« و»السارية/عشــتار« )القــرن 10 ق.م((

صــورة رقــم 3 )ميداليــة فضيــة تصــور شــخصًا يعبــد 

إهلــة )غالبــًا الســارية( )القــرن 7 ق.م((

إىل  يعــود  للعجــل  برونــزي  )متثــال   4 رقــم  صــورة 

العــرص احلديــدي األول، وجــد إىل الــرشق مــن دوثــان 

يف معبــد مكشــوف(

ــة  ــز لإلهل ــة  ترم ــرأة عاري ــال إلم ــم 6 )متث ــورة رق ص

الســارية(

ــدي  ــرص احلدي ــود إىل الع ــة تع ــم 5 )لوح ــورة رق ص

الثــاين ُوِجــَدت بالقــرب مــن عكــرة تصــور اإلهلــة 

ــان( ــر حص ــل ظه ع
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أدلّة كتابية:

للكتاب  معاكسًا  خطًا  متثل  إِنَّاَم  الكتابية  غري  املصادر  تلك  بَِأّن  البعض  يعترب  قد 
اه  بإصاره عل تقديم مفهوم وحدانية ضيق  َيْرُفُض ُكلَّ  ذلك وَيَتَحدَّ املقدس الذي 
تي تؤكد َأّن مفهوم وحدانية  هلل.  َلِكن ُيشرُي الباحثون  إىل العديد ِمَن املصادر الكتابية الَّ
املقدس  الكتاب  نتيجة رحلة عاشها شعب اهلل ويعكسها  املقدس هو  الكتاب  اهلل يف 

بُكلِّ أمانة. و ِمْن أهم تلك االثباتات:

مَتْنَُع الوصية األوىل يف صيغتها األصلية وجود آهلة أخرى ַעל־ָּפָנַי »أمامي«   .1
)خر 20: 3( أو ִאּתי »معي« )خر 20: 23(، وبالتايل فهي ال مَتْنَُع عبادة اآلهلة األخرى 
االعتاف  ليهوه.  املخصص  اهليكل  يف  أخرى  آهلة  وجود  مَتْنَُع  ولكنها  عام،  بشكل 
اِئيَل الذي ال يقبل أي آهلة أخرى »أمامه« ال يعني بالرضورة أنه  ب«يوه« كإله  إرِْسَ

اِئيَل الذي َيْمنَُع أي وجود لآلهلة األخرى باملطلق.  اإلله الوحيد واحلرصي   إِلرْسَ

ّي  جدِّ بشكل  ُتْؤَخُذ  مل  الثانية  الوصية  َأّن  القديمة  العمات  دراسات  ُتْثبُِت   .2
َقْبَل النصف الثاين  ِمَن القرن 3  مُتَثِّل اآلهلة األخرى يف اليهودية  ضد ُصَور أو رموز 
ق.م، يف حني َأّن منع ُصَور أو رموز تشري إىل يوه نفسه فاستمر إىل ما بعد ذلك ومل يتم 
تطبيقه حتى جميء املكابيني واململكة اليهودية احلسمونية يف النصف الثاين  ِمَن القرن 

2 ق.م.

تي تذكر آهلة الشعوب األخرى بطريقة  وجود العديد ِمَن الشواهد الكتابية  الَّ  .3
التساؤل عنه )قض 11: 34؛ 1مل 20: 23؛  أو حتى  تدل عل رفض وجودها  ال 

2مل 18: 35-28(.
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األول  امللوك  املوجودة يف سفري  تلك  املختلفة، وخاصة  الكتابية  الشواهد   .4
عبادة  إىل  باإلضافة  العبادة،  تلك  وحماربة  »السارية«  اإلهلة  بعبادة  واملرتبطة  والثاين، 

»عشتار«، أو »بعل« أو »ملكة السموات« )مثال: 1مل 14: 23-24؛ 15: 13؛ 16: 
32؛ 2مل 13: 6؛ 18: 4؛ 21: 7؛ 23: 4-7؛ مز 29: 1أأ؛ إر 7: 18؛ 44: 17-

 .)25 ،18

نرى  َأْن  نستطيع  نا  أنَّ املقدس  الكتاب  بدراسة  املختصني  ِمَن  العديد   يرى   .5
تي  اِئيَل القديمة  ِمْن خال التأثريات اللغوية الَّ إشارات إىل عبادة اآلهِلة األنثى يف إرِْسَ
اللغوية شخصية  التأثريات  ِمنْهم تلك  َنْذُكر  القديم.  الَعْهد  العبادات يف  تركتها تلك 
تي تصور اهلل َكُأّم يف عدد   تي نجدها يف )أمثال 1-9(؛ واملقاطع الكتابية الَّ »احلكمة«  الَّ

ِمَن املقاطع الكتابية مثل )إشعياء 49: 15(.
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الشواهد الكتابية العديدة الَّتي تصور يوه كإله للريح واملطر واخِلْصب )تك   .6
1؛ خر 14-15؛ أي 38؛ مز 77؛ 104؛ إش 27(؛ وهي صفات اإلله »بعل« أو ما 
يكافئه يف ُكلِّ حضارات الرشق األدنى القديمة )»تارخوندا« عند احلثيني؛ »تيشوب« 
عند احلوريني؛ »حدو« عند العموريني؛ »حدد« أو »بعل« عند الكنعانيني واآلراميني؛ 
»أداد« و«نينورتا« عند شعوب باد الرافدين؛ و«سيث« عند املرصيني القدماء(. ويف 
ذلك السياق، نستطيع َأْن نشري هنا إىل َأّن العدواة املرة بني يوه وعبادته وبعل عبادته، 
تي نجد انعكاسات واضحة هلا يف عدة مواضع يف الَعْهد القديم، وخاصة يف كتاب  و الَّ
إله  حول  الرصاع  َتعِكُس  17-18(؛  )1مل  إيليا/إليشع  قصة  يف  وبالتحديد  امللوك 
الريح واملطر واخِلْصب احلقيقي، وتنتهي بسيطرة يوه عل املطر والنار وحيث ُيْثبُِت 

ُه إله ريح ومطر وخصب أفضل ِمْن بعل. يوه َأنَّ

ُتْثبِت  كام  أساسًا؛  هو  الذي  و«إيل«  »يوه«  بني  الكتابيني  واملساواة  اجلمع   .7
املصادر غري الكتابية، إله أوغاريتي كان ُيَمثِّل اإلله األهم ورئيس اآلهلة لدى الفينيقيني 
فيه  م  ُتقدِّ الذي  الوقت  املياد، يف  َقْبَل  الثاين  ِمَن األف  الثاين  النصف  والكنعانيني يف 
ُه إله ريح )يأت اسمه  ِمنْهوا( يأت  املقاطع الكتابية األقدم يف الَعْهد القديم »يوه« عل َأنَّ

أساسًا ِمْن صحراء النقب يف جنوب فلسطني.

تشري بعض الشواهد الكتابية مثل تثنية 32: 7-8 ومزمور 82: 1-8، إىل   .8
اِئيَل  تعددية اآلهلة. فتثنية 32: 7-8 ُتقرأ عادة عل أنا تشري إىل ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )بني إرِْسَ
(، وَلِكنَّ العديد ِمَن املخطوطات القديمة تقتح أنا كانت يف األصل ְּבֵני ֵאל )بني 
اهلل  أخذ  عن  تتحدث   1  :82 مز  جهتها،  ِمْن  اآلهلة(.   )بني  ֵאלים  ְּבֵני  أو  »إيل«( 
ملكانه يف وسط جممع اآلهلة »ֱאֺלִהים«؛ يف حني تتحدث مز 82: 6 عن اآلهلة العديدة 
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»ֱאֺלִהים« الذين هم كلهم أوالد لإلله األعظم.

دعوة »يوه«؛ يف مواضع عديدة ِمَن الَعْهد القديم، باالسم اإلهلي »شداي«،   .9
الذي يمثل أساسًا اساًم إلله ِمَن الدرجة الثانية لدى شعوب منطقتنا معروف »بالروح 

احلامي«.

عل  القديمة؛  اليهودية  الديانة  َأّن  الكتابية  وغري  الكتابية  املصادر  تلك  ُكلُّ  ُتْثبُِت 
ْت برحلة طويلة ِمَن التطور  األقل لفتة ليست قصرية، كانت ديانة متعددة اآلهلة وَمرَّ
يف  اإلله  وحدانية  تطور  َمرَّ  وقد  به.  نعرفها  الذي  »التوحيدي«  شكلها  َتْبُلَغ  َأْن  َقْبَل 
املعروف،  َشْكَلُه  َيبُلَغ  َأْن  َقْبَل  متعددة  مراحل  ذات  طويلة  برحلة  القديمة  اِئيَل  إرِْسَ

والكتاب املقدس بذلك املعنى هو كتاب »توحيدي« وليس »موحد«. 

ومشكلة  بل  ال  سؤال،  أمام  وَيَضُعنا  السؤال،  نصف  عل  جُيِيب  اَم  إِنَّ ذلك  َلِكنَّ 
التطور.  لذلك  الفعلية  العملية  عن  حقيقي  يشء  أي  خيربنا  ال  ذلك  فُكلُّ  أصعب.  
آهلة  وجود  تقبل  تي  الَّ اآلهلة«   »تعددية  أن  اليوم  الباحثني  ِمَن  الكثري  يعترب  حيث 
يف  السائد  املفهوم  هي  كانت  ويوذا،  اِئيَل  إرِْسَ الوطني  اإلله  يوه،  جانب  إىل  أخرى 
اِئيَل ويوذا حتى ناية القرن 8 ق.م. وِمَن الصعب حتديد مصدر وأهداف حركة  إرِْسَ
َأْن تبلغ  َقْبَل  َأْن جتتاز حربًا طاحنة  ُه كان عل أورشليم  َأنَّ »التوحيد«، وَلِكن يبدو أن 
شكلها »املوحد« ابتداًء  ِمْن ناية القرن 7 ق.م مع امللك يوشيا وإصاحه الشهري، و 
َأْن نجد  أنَّنا نستطيع  ِمْن ُثمَّ يف مرحلة السبي والعودة ِمَن السبي وإعادة البناء، رغم 

بدايات لذلك اإلصاح يف عهدي امللكني اللذين سبقا يوشيا، حزقيا ومنسى. 

تي قادت إىل ذلك اإلصاح ولعبت دورًا هامًا فيه فهي عديدة  أما عن العوامل الَّ
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وخمتلفة، ِمْن أمهها، الرصاع بني الدين الرسمي للمملكة ِمْن جهة والدين الشعبي ِمْن 
جهة أخرى، الرصاع بني كهنة »يوه وحده« ِمْن جهة وكهنة اآلهلة األخرى ِمْن جهة 
أخرى، عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية متنوعة ومتداخلة كالرصاع بني املدينة 
تي  والريف ورغبة اململكة بتكيز السلطة يف يدها، باإلضافة إىل األزمات املختلفة  الَّ
تي كام هو احلال يف أي  هددت هوية الشعب اليهودي، وخاصة يف مرحلة السبي، و الَّ
ِمْن جهة،  اِئيَل  إرِْسَ الوطني يف  اإلله  لفكرة  دفعًا هامًا  أزمة أخرى ساعدت وأعطت 
باإلضافة إىل االختبار اإليامين العظيم الذي عاشه الشعب يف السبي، حيث اكتشف أن 
يوه ليس حمصورًا يف كنعان، ولكنه إله يرافق شعبه حتى يف السبي، وهو اإلله خالق 
ُه اإلله الوحيد، والذي هو  السموات واألرض، وبالتايل، فهو إله الكون بأرسه، أي َأنَّ

با شك العامل األهم يف رحلة التطور تلك.

 ِمْن جهة أخرى يبدو أن أجندة حركة »يوه وحده« قد تغريت بمرور الوقت؛ ففي 
حني مل تكن حرصية متامًا يف البداية، أصبحت حرصية كلية يف مرحلة الحقة. مع العلم 
ُه ِمَن اهلام لنا َأْن ُنْدِرَك هنا َأنَّ تطور تلك احلركة مل يكن خطيًا متتابعًا ولكنه كان تطورًا  َأنَّ
معقدًا ومليئًا بالتشعبات والتداخات. حيث يتفق العديد ِمَن الباحثني اليوم عل أن 
تي  حركة »يوه وحده« قد عاشت مرحلة نجاح هامة يف اململكة اجلنوبية يف الفتة الَّ
سبقت السبي إىل زمن امللك يوشيا )641-609 ق.م( وإصاحه الشهري يف حوايل 
تي كانت  622-621 ق.م )2مل 22-23(. حيث يبدو أن حركة »يوه وحده«  الَّ
َأْن تربح امللك  َقْبَل عدد ِمَن الكهنة والقادة استطاعت يف ذلك الوقت  مدعومة  ِمْن 
تي يمكن تلخيص برناجمها يف  نفسه؛ األمر الذي قاد إىل نقلة نوعية يف حياة احلركة،  الَّ
ذلك الوقت بتطهري العبادة ومركزيتها وجعل ذلك قانونًا وطنيًا. َلِكن عل ما يبدو مل 
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أنَّنا نرى يف حزقيال 8  بعد يوشيا، حيث  الذي حققته احلركة طويًا  النجاح  يستمر 
ومواضع أخرى يف الَعْهد القديم َأنَّ متاثيل اآلهلة األخرى قد أعيدت إىل اهليكل.

َلِكنَّ النرص األخري حلركة »يوه وحده«، قد جاء مع دمار أورشليم وسبي املمكلة 
اجلنوبية يف سنة 586 ق.م.، والذي ُفّس كنتيجة لعبادة الشعب اليهودي آلهلة أخرى 
غري يوه ِمْن جهة، واختبار الشعب ملرافقة إهله له يف السبي  ِمْن جهة أخرى؛ األمر 
اِئيَل  إرِْسَ تعرفه   الذي  الكون بأرسه،  إلوهيم خالق  ُه  َأنَّ اعتبار يوه عل  إىل  قاد  الذي 

ُه اإلله احلقيقي الوحيد يف العامل بأرسه )تك 1؛ خر 6(. باسم يوه، يف حني َأنَّ

يف ناية هذا اجلزء، وَقْبَل االنتقال للتعامل مع صورة ومفهوم اهلل كام هي يف الَعْهد 
القديم اليوم، أي يف ناية رحلة التطور تلك، ال بد لنا ِمْن َأْن نشري إىل َأنَّ »وحدانية 
أكثر  يتمحور  الذي  املقدس،  كتابنا  ليست يف قلب  الفكري  الفلسفي  بمعناها  اإلله« 
اإليامن  ليس  أيوب هو  األهم يف  السؤال  فمثًا،  وليس عدده.  اهلل  مع  العاقة  حول 
بإله واحد، ولكنه نوعية وطبيعة العاقة الَّتي جتمع اإلنسان واهلل مع بعضهام البعض. 
األسئلة األساسية يف  يتصارع مع  إيامن وجودي  الكتايب هو  اإليامن  بكلامت أخرى، 

احلياة يف ضوء العاقة مع اهلل.

خاتمة:

ذلك  عاشها  الَّتي  والرحلة  القديم،  الَعْهد  يف  اهلل  فهم  تطور  بَأّن  فيه،  شك  ال  مما 
الشعوب  إِله  مع  يتنافس  الذي   - كنعان  أرض  يف  املقيم  الوطني  اإلله  ِمَن  التطور 
الوحيد  احلقيقي  اإلله  إىل  تنتهي -  األخرى ويدخل معها يف صاعات وحروب ال 
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إيامن  به وتعاملنا مع  أمام حتديات حقيقية يف فهمنا هلل وإيامننا  للكون بأرسه، يضعنا 
اآلخرين حولنا اليوم. هذا التطور يدعونا  لنُْدِرَك بَأّن إيامننا باهلل هو رحلة، مدعّوون 
لنعيشها ونسري فيها برفقة إهلنا ُكلَّ يوم؛ إيامننا باهلل ليس أيامنًا جامدًا ميتًا، ولكنه إيامن 
حي فاعل ومتفاعل ُيْعطِي معنى متجدد وغني حلياتنا. كام أّن هذا التطور يتحدى أية 
حماولة نقوم هبا، وما أكثرها، ملحاولة حرص اهلل يف دين أو مذهب أو طائفة أو كنيسة 
أو ممارسة دينية أو أسلوب عبادة أو عقيدة؛ يتحدى أي حماولة إلعادة اهلل ليكون إله 

»شعب« معني أو »كنيسة« معينة.

ال  الذي  الكون  ُكّل  خالق  الوحيد  احلقيقي  اإلله  هو  بأرسه،  الكون  إله  هو  إهلنا 
يمكن َحرْصه يف َأيِّ َشْعٍب أو فِْكر أو كنيسة، ولكنه يتجاوز ُكلَّ ذلك. اهلل هو اهلل الذي 
يتجاوز َضْعف برشيتنا وقدراتنا عل الفهم واإلدراك وال يمكننا وضعه يف جيبنا، وإالَّ 
أصبحنا نحن اآلهلة. إهلنا هو اهلل الذي خلق اخلليقة بأرسها وبذل ابنه الوحيد ألجل 
اخلليقة بأرسها والذي ال زال حيًا ويعمل، بطريقته هو، يف حياة اخلليقة بأرسها. وإهلنا 
املسيح، والذي يدعونا لكي  الوحيد يسوع  ابنه  لنا جوهره يف  الذي كشف  هو اإلله 
تي تبذل ذاتا لكي حييا حتى  نبرش بيسوع املسيح، فنحمل »األخبار السارة« بمحبته  الَّ
وليس  كلامتنا، حمبته،  َقْبَل  بحياتنا  يسوع،  مثال  فنعلن، عل  يعتربونه عدوًا هلم،  َمْن  
بأرسها بحسب حمبته  اخلليقة  يعمل يف حياة  َكْيام  له   ُمَصلِّني  بأرسه،  للكون  دينونته، 

وحكمته ومشيئته هو.
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إله عنيف أم إله نعمة؟

مما الشك فيه أنك إذا ما أجريت استفتاًء يف الكنيسة، وربام خارجها، عن الصورة 
الَّتي ستتفوق عل مجيع اإلجابات األخرى  َفإِنَّ اإلجابة   القديم،  الَعْهد  األهم هلل يف 
أيضًا  فيه  العنيف. فكام ذكرنا أعاه، مما ال شك  اإلله  وبشكل كبري جدًا هي صورة 
ُه كتاب ميلء  بالُعنْف، بام يف ذلك، وعل رأس ذلك،  بَِأنَّ الَعْهد القديم لديه سمعة َأنَّ
ُعنْف اهلل، يف حني َأّن الَعْهد اجلديد وإله الَعْهد اجلديد عادة ما ينظر إليهام عل أنام غري 
عنيفني، رغم أن الَعْهد اجلديد ميلء بالكلامت واألفعال العنيفة. باإلضافة إىل ذلك، 
مما ال شك فيه أيضًا أن رفض إله الَعْهد القديم العنيف لدى املسيحيني يعكس الرغبة 
الَعْهد اجلديد، والتأكيد عليها يف  املحبة والنعمة والسام يف  إله  بالتكيز عل صورة 

مواجهة، ال بل وِمْن خال مواجهة، »نقيضتها« يف الَعْهد القديم. 

ودعونا نشري هنا إىل حقيقة َأّن األسئلة حول  ُعنْف اهلل يف الكتاب املقدس بشكل 
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عام، والَعْهد القديم بشكل خاص، ليست جديدة. فمنذ القرن الثاين امليادي تصارع 
مارسيون )ماركيون( مع تلك املشكلة وقرر َأْن حيذف الَعْهد القديم بكامله باإلضافة 
هو  بذلك  مارسيون  لقيام  األهم  السبب  ولعل  اجلديد.  الَعْهد  ِمَن  كبرية   أجزاء  إىل 
مر  عل  مارسيون  خطى  الكثريون  واتبع  النصوص.  تلك  يف  العنيف  اإلله  صورة 

العصور يف رفضهم للعهد القديم بسبب ما اعتربوه صورة اإلله العنيف فيه.

ومما ال شك فيه بأن فكرة اهلل كقايض وديان هي إحدى أوضح الصور هلل يف الَعْهد 
تي ترسم صورة عنيفة،  القديم، وأن الَعْهد القديم يتضمن العديد  ِمَن النصوص  الَّ
ال بل ومرعبة هلل؛ األمر الذي ال يستطيع أي أحد انكاره. فاإلله الذي يمسح العامل 
بطوفان رهيب، ويعاقب، ال بل ويميت، ُكلَّ َمْن ال يطيعه )تكوين 6—8(، ويدعو 
»املختار«  يعلنها مرياثًا لشعبه  تي  الَّ تي تسكن األرض   الَّ للشعوب  إىل مذبحة رهيبة 
تعني  هلل  صورة  هكذا  ومثل  ومرعب.  عنيف  ُه  َأنَّ فيه  يقال  ما  أقل  إله  هو  )يشوع(، 
ُكلِّ وقت، ملجهر مراقبته  به هي عاقة خوف، كون اإلنسان خاضع، يف  العاقة  َأّن 

ودينونته الَّتي ال ترحم. 

إهلًا  م  ُتَقدِّ املرعب هي صورة  اإلله  امَلْبنِيَّة عل اخلوف هلذا  الصورة  إنَّ هذه  بل  ال 
مضطربًا إْن مل يكن مريضًا نفسيًا، يطالب اإلنسان بِأْن يكون شخصًا ملتزمًا ومتزنًا، يف 
ُه هو يعاين ِمْن اضطرابات نفسية مرعبة. وتقود هذه الصورة ُكلَّ َمْن يتبناها إىل  حني َأنَّ
اختيار أحد خيارين اثنني، إما اخلضوع ملثل هكذا إله عل حساب العقل واملنطق، أو 

رفض هذا اإلله و ُكلُّ ما يرتبط به.

َلِكنَّ املشكلة هي يف كيفية فهم هذه الصورة والتعامل معها. فالَعْهد اجلديد، الذي 
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النصوص  ِمَن  العديد  املحبة ويتضمن  إله  َيْرُسُم صورة  نعمة،  ُه عهد  َأنَّ امُلفَتَض  ِمَن 
تي ترسم صورة عنيفة ومرعبة هلل. فأليست صورة اإلله الذي يميت حنانيا وسفرية،  الَّ
إىل  مرعبة  )أع 5: 1-11(، صورة  بكذبة واحدة  قيامهام  أتباعه، ملجرد  ِمْن  وكامها 
الَعْهد اجلديد يف نصوصه عن اجلحيم صورًا لعنٍف أبدٍي  م  ُيَقدِّ أقىص احلدود؟ وَأال 

يكون اهلل فاعًا فيه بشكل واضح )مت 13: 36-50؛ رؤ 14: 9-11...(؟

نا نتعامل مع الكتاب املقدس، بعهديه، بطريقة حرفية هي  أنَّ املشكلة ببساطة هي 
»حرفيًا«  تسجيًا  ليس  املقدس  فالكتاب  الكتاب.  ذلك  طبيعة  عن  تكون  ما  أبعد 
ألحداث »تارخيية«، ولكنه كتاب الهوت وشهادة إيامن لفهم شعب اهلل إلهله وحلياته 
برفقة ذلك اإلله يف ظروف وخلفيات الهوتية وتارخيية وأدبية خمتلفة. ُكتَِبْت نصوص 
الكتاب املقدس لتساعدنا عل فهم وتفسري واقعنا وحياتنا يف زمن وظروف وخلفية 
الهوتية وأدبية معينة. وجيب َأْن  ُنْدِرَك هنا َأّن َمْن كتبوا الكتاب املقدس مل يكتبوا قصصًا 
حرفية، ونحن اليوم أذكياء كفاية لنقرأها بطريقة رمزية، و َلِكن عل العكس ِمْن ذلك 
متامًا، هم كتبوا قصصًا رمزية، و َلِكن نحن أغبياء كفاية لنقرأها بطريقة حرفية. وتلك 
الكتاب  لنصوص  احلقيقي  املعنى  إِدراك  ِمْن  متنعنا  املقدس  للكتاب  احلرفية  القراءة 
املقدس ِمْن خال تقديم فهم حمدود جدًا لنصوص عميقة وذات أبعاد خمتلفة ال ُيْمِكن 
تي تقف خلف صورة  إدراكها إالَّ بقراءتا بطريقة رمزية. وتلك هي املشكلة احلقيقية الَّ

اإلله العنيف الذي يعاقب َمْن يكس وصاياه عقابًا شديدًا ومرعبًا يف الَعْهد القديم. 

وبالتايل، فالقراءة احلرفية للعهد القديم، تقود للفشل يف إِدراك خلفية تلك الصورة 
تبٍن لصورة األب  ِمَن اهلل إهلًا عنيفًا معاقبًا يف  العنيفة هلل وتبنيها بشكل أعمى، جيعل 
العنيف الذي يؤدب أوالده با رمحة، فيطرد مثًا ُكلَّ اجلنس البرشي ِمْن َجنَِّة َعْدن 
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الصورة  تلك  قراءة  َلِكنَّ  وحواء.  آدم  األولني،  جديه  طاعة  وعدم  خلطيئة  كعقاب 
الحقة،  حلقة  يف  سنرى  كام  مثًا،  السقوط  ِة  ِقصَّ ِمْن  جيعل  رمزي  بشكل  وتفسريها 
ًة رمزية للواقع الذي يعيشه ُكلُّ إنسان عندما َيْبُلُغ ِسنَّ الُبُلوغ والنضوج وخيرج ِمْن  ِقصَّ
»جنة« أهله ملواجهة الواقع الصعب للحياة وحياول َأْن جيعل ِمْن َنْفِسِه إهلًا عل حياته.

قد  القديم  الَعْهد  بَِأنَّ  ُنْدِرَك  َأْن  علينا  القديم  الَعْهد  يف  هلل  العنيفة  الصورة  فلفهم 
السبي  َقْبَل  كانت حتى  وَأّن يوذا  السبي،  ِمَن  والعودة   السبي  بعد  ما  فتة  ُكتَِب يف 
عبارة عن مملكة صغرية وضعيفة يف وسط ممالك وامرباطوريات عظيمة كاآلشوريني 
العظيم وامُلرِعب   اجلَبَّار  والبابليني والفراعنة واآلراميني. وبالتايل، فصورة هذا اإلله 
اِئيَل شعبًا خمتارًا له وَيْعُدُه بَِأْن جيعل منه أمة عظيمة ومملكة متامية  الذي يتَّخذ ِمْن  إرِْسَ
األطراف ويعطيه أرض كنعان ملكًا أبديًا عل حساب ُكلِّ األمم األخرى، وُيعاَقب 
املاملك  تلك  بمواجهة  اِئيَل  إِلرْسَ لتسمح  جاءت  إنام  أمانته،  عدم  بسبب  شعبه  ِمْن 
أورشليم  ودمار  ويوذا  اِئيَل  إرِْسَ مملكتي  سقوط  ولتفس  العظيمة  واالمرباطوريات 
واهليكل. وجيب َأْن  ُنْدِرَك بَِأنَّ ذلك املفهوم وتلك الصورة كانتا احلل الاهوت الوحيد 
يف ظل تبني نقطتني أساسيتني، مها: )1( االعتقاد الذي كان سائدًا يف الرشق األدنى 
القديم، بَِأنَّ اآلهلة ُتْسيطِر عل ُكلِّ يشء، وَأّن خسارة شعب ما للحرب ضد شعب آخر 
تعني بَِأنَّ إَله الشعب املنترص قد هزم إَله الشعب املهزوم؛ و)2( تطور مفهوم وحدانية 
ُكلِّ  الوحيد يف  بَِأنَّ يوه هو اإلله  السبي واإليامن  اليهودية يف مرحلة ما بعد  اإلله يف 
انتصار أو سقوط شعب ما، وإذا  الكون. وبالتايل، فإذا ما كانت اآلهلة مسؤولة عن 
ما كان يوه هو اإلله احلقيقي الوحيد يف الكون، يكون يوه هو املسؤول عن سقوط  

اِئيَل، ويكون ذلك السقوط عقابًا ِمْن يوه لشعبه بسبب عدم أمانته.  إرِْسَ



69

درس كتاب

حرفيًا  تسجيًا  ليست  هي  القديم  الَعْهد  يف  العنيف  اهلل  صورة  أخرى،  بكلامت 
خلفية  إىل  ينتمي  معينًا،  الهوتيًا  فهاًم  تعكس  صورة  ولكنها  التاريخ،  يف  إهلي  لعمل 
خاهلا  ِمْن  القديم  الَعْهد  ُكّتاب  حياول  معينة،  وأدبية  والهوتية  وجغرافية  تارخيية 
تقديم فهمهم وتفسريهم للواقع الذي يعيشونه وخيتربونه يف ضوء فهم الهوت معني. 
فعقاب اهلل لشعبه بدمار أورشليم والسبي هو تفسري الهوت لُكّتاب الَعْهد القديم، أو 
باألصح لبعضهم، لدمار أورشليم والسبي يف ضوء إيامنم بَِأنَّ يوه هو اإلله احلقيقي 
ُه املسؤول عن ذلك. وتدمري اهلل ألعداء شعبه هو تفسري الهوت  الوحيد، وبالتايل، َأنَّ
القناعات الاهوتية. والصور املستخدمة يف كا احلالتني هي صور  ِمْن نفس  ينطلق 
نحن  لألسف  َلِكن  و  التفسري.  ذلك  َتْعكس  َأْن  حتاول  معينة  خلفية  إىل  تنتمي  أدبية 
نأخذ تلك الصور بشكل حريف وبمعزل عن ُكلِّ سياقها األديب والاهوت والتارخيي. 
كام أنَّنا ولألسف نفشل يف  إدراك َأّن الَعْهد القديم نفسه يرد عل تلك القناعات، ذلك 

التفسري، وتلك الصور.

ة  م الَعْهد القديم الاعنف عل َأنَُّه قصد اهلل، فالصور الرئيسية لألزمنة األُْخَرِويَّ ُيَقدِّ
يف الَعْهد القديم هي صور سام وال ُعنْف يمتد ليشمل ُكلَّ  اخلليقة )إش 2: 2-4؛ 
65: 17-25...(؛ األمر الذي يعني بَِأنَّ  الُعنْف هو أمر غري مرغوب فيه ودخيل عل 

خليقة اهلل. 

الدينونة  مها  مرتبطني،  أمرين  سياق  يف  دائاًم  يأت  للعنف  اهلل  استخدام  َأّن  كام 
م  ُيَقدِّ القديم  فالَعْهد  معًا.  االثنني  خدمة  يف  احلدث  نفس  يأت  ما  وكثريًا  واخلاص. 
غضب اهلل ليس كغاية بحد ذاته، ولكنه يأت دائاًم يف سياق خدمة قصد اهلل اخلايص 
خلليقته. يأت غضب اهلل يف سياق تعاطفه مع املتأملني، ليعلن حترير العبيد ِمْن ظامليهم 
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ِمْن  واملحتاجني  واملساكني   ،)11-6  :7 )مز  أعدائهم  ِمْن  واألبرار   )7  :15 )خر 
بكلامت  أعدائهم )إش 30: 33-27(.  ِمْن  مستغليهم )خر 22: 21-24( وشعبه 
أخرى، غضب اهلل هو إعان أخبار سارة للمتأملني وأخبار سيئة لظامليهم. باإلضافة 
ّب للقيادة إىل التوبة واصاح عاقة اإلنسان  إىل ذلك، َيِْدُف التحذير ِمْن غضب الرَّ

باهلل )حز 7: 27؛ 36: 23-22(.

وَتُضمُّ اللغة العربية الكتابية حوايل عرشة تعابري خمتلفة ملوضوع »الغضب«. ورغم 
ُه يتم ترمجة هذه الكلامت بطرق وتعابري خمتلفة، لكنها تعكس مجيعها يف العمق نفس  َأنَّ
والتعابري   .5  :21 إر  يف  مثًا  احلال  هو  كام  الفكرة،  ذات  توصل  َأْن  وتريد  املفهوم 
اهلل تظهر حوايل 500 مرة يف 380 سياق خمتلف يف  املستخدمة لإلشارة إىل غضب 
الَعْهد القديم، وتقريبًا يف ُكّل ِسْفر ِمْن أسفاره، رغم َأّن نصفها تقريبًا يظهر يف أسفار 

األنبياء وِسْفر املزامري.

اهلل  لغضب  التعابري  نفس  َيْسَتْخِدُم  القديم  الَعْهد  َأّن  هنا  ُنْدِرَك  َأْن  املهم  وِمَن 
والغضب اإلنساين، يف إشارة إىل َأّن ُكّتاب النص يتعاملون مع الغضب اإلهلي بشكل 
ُه ِمَن املهم َأْن نشري هنا إىل َأّن مجيع حاالت  ُمواٍز و ُمقاَرن مع الغضب البرشي. كام َأنَّ
الغضب، سواء  بتحديد سبب لذلك  ترتبط  القديم  الَعْهد  اإلشارة إىل غضب اهلل يف 
مناسب  أو غري  مناسب  السبب  كان ذلك  العام، وسواء  االطار  أو يف  مبارش  بشكل 
اهلل  غضب  يربر  بسبب  ترتبطان  ال  شهريتني  حالتني  باستثناء  ّب،  الرَّ غضب  لتربير 
وتوجدان كلتامها يف ِسْفر صموئيل الثاين، مها 2 صم 6: 6-7 )مقتل عزة بن أبيناداب 
عند امساكه لتابوت الَعْهد ملنعه من السقوط خال نقله ِمْن عجلة يوذا إىل أورشليم( 
ّب لداود إِلحصاء الشعب وِمْن  ثم عقابه له بسبب قيامه  و2 صم 24: 1 )دفع  الرَّ
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تي تقوم 1 أخ 21: 1 بتعديلها جلعل الشيطان هو املسؤول عنها(. بذلك!!! القصة  الَّ

َيْرَتبُِط  الُعنْف اإلهلي دائاًم تقريبًا مرتبطًا بخطئية اإلنسان.  ويف ذلك السياق، يأت 
اإلنسان  لرفض  نتيجة  يأت  اهلل  فغضب  اإلنسان،  هبا  يتمتع  تي  الَّ باحلرية  اهلل  غضب 
كان  ملا  وإال  اهلل،  مشيئة  مقاومة  عل  اإلنسان  قدرة  يعني  فذلك  وبالتايل،  اهلل،  ملشيئة 
لغضب اهلل معنى لو مل يكن هناك إِمكانّية ملقاومة مشيئته. بكلامت أخرى، لو مل يكن 
هناك ُعنْف برشي ملا كان هناك غضب ودينونة إهليني، كثريًا ما يأخذان شكل ُعنْف 
إهلي، خصوصًا يف حالة ظلم املساكني والضعفاء واملهمشني. وكثريًا ما يمثل  ُعنْف اهلل 
اِئيَل  ر فيها شعبه ِمَن الُعنْف البرشي. إىل جانب رحلة خطيئة إرِْسَ تي يتحرَّ الوسيلة  الَّ
ودينونتها، يتضمن الَعْهد القديم خطًا حيمل الدينونة للُمتجربِّ واملتعظِّم والظامل وُنرْصة 
ش والضعيف، يف إِْظهار للطبيعة اخلاصية لدينونة اهلل. وحياة أفضل للمسكني وامُلهمَّ

َمَفرَّ ِمنُْه  يف عامل ميلء بالُعنْف  بكلامت أخرى، يأت اِستِخدام اهلل  للُعنْف كأمر الَ 
هبدف رفع الُعنْف البرشي وإزالته لتحقيق قصد اهلل بقيادة خليقته لنقطة ال يعود هناك 
َكْيا يسمح  الُعنْف  متدخًا يف  يكون  َأْن  اهلل  بُكلِّ أشكاله. خيتار  للُعنْف  فيها وجود 
للرش بَأْن يكون له الكلمة األخرية. يف ُكلِّ يشء، بام يف ذلك الُعنْف اإلهلي، َيْطُلُب اهلل 
َأْن حيقق مقاصده املحبة. وبالتايل، فا يمكن فصل دينونة اهلل يف الَعْهد القديم عن حمبة 

اهلل ورمحته. 

م صورة إَله مستعد ومنفتح للعودة  و ِمَن املهم َأْن نشري هنا إىل َأّن الَعْهد القديم ُيَقدِّ
أو  ما،  فعل شخص  أو  ما،  ما، صاة شخص  لوساطة شخص  استجابة  عن غضبه 
بدقة  حمدد  نموذج  القديم  الَعْهد  يف  اهلل  َيْتَبع  ال  للوضع.  نفسه  اهلل  تقييم  إعادة  حتى 
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وثابت يف الثواب والعقاب. فاهلل هو إَله طويل الروح وكثري الرمحة، ال حتكمه دينونته 
أو حتى قوانينه )مز 103: 10(. اهلل يف الَعْهد القديم ال يس بالدينونة )مرا 3: 33( 
أو بموت الرشير )حز 18: 23، 32(، فغضبه إنام هو إىل حلظة، أما حمبته فأبدية )إش 

54: 7-8؛ إر 31: 3؛ مي 7: 18(.

وبالتايل، فنعمة اهلل وغضبه مها وجهان لعملة واحدة ال يمكن فصلهام عن بعضهام 
يف فهمنا هلل يف الَعْهد القديم، و َلِكن نحن لألسف نركز عل الغضب ونمل النعمة. 
ُه الصورة األهم هلل يف  ويف ذلك السياق، ِمَن املهم َأْن ُنْدِرَك هنا َأّن اعتبار الُعنْف عل َأنَّ
الَعْهد القديم هو أمر فيه الكثري ِمَن املحدودية والتجني. فاهلل يف الَعْهد القديم هو إَله 
يتجاوز املقاييس البرشية. واهلل يف الَعْهد القديم هو اإلله الذي خيلق ويبارك. َيْبَدأ الَعْهد 
اِئيَل، هو إَله وخالق الكون بأرسه،  القديم بإعان الهوت أسايس وهو َأّن اهلل، إَله إرِْسَ
القديم  الَعْهد  يف  واهلل   .)7  ،1  :9 28؛   ،22  :1 )تك  ويباركها  اخلليقة،  خيلق  الذي 
هو اإلله الذي يدعو أبو املؤمنني ابراهيم واآلباء األولني ليسريوا رحلة إيامن برفقته 
ويباركهم، وذلك كفعل نعمة خالص )تك 12: 1-3؛ 22: 18؛ 28: 14(. واهلل يف 
الَعْهد القديم هو اإلله الذي خيلص شعبه  ِمَن العبودية يف ِمرْصَ )خر 3: 1-11؛ 15( 
الَعْهد  بابل )إش 41: 2-4، 25؛ 44: 22—45: 13(. واهلل يف  السبي يف  ِمَن  كام 

القديم هو اإلله احلي والفاعل يف حياة شعبه واملتفاعل معه  ِمْن خال األنبياء.

قصة الَعْهد القديم هي قصة نعمة. فالَعْهد القديم َيْبَدأ بقصة إَله خيلق الكون كفعل 
نعمة؛ ويدعو اهلل يف الَعْهد القديم ابراهيم بسبب نِْعَمته هو؛ وخيتار اهلل يف الَعْهد القديم 
اِئيَل  إرِْسَ القديم   الَعْهد  اهلل يف  نِْعَمة؛ وخيتار  وَلِكن كفعل  فيه  يعقوب ال الستحقاٍق 
وخيلصها ِمَن العبودية كفعل نِْعَمة ؛ وحتى عندما يتوه الشعب يف الربية أربعني سنة 
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كعقاب  ِمَن اهلل، فإن اهلل يرافقه يف رحتله تلك نارًا وليًا، كفعل نِْعَمة أيضًا. اخلليقة 
واخلروج  العبور  وقصة   ، نِْعَمة  فعل  هو  اآلباء  واختيار  نِْعَمة،  فعل   هي  ذاتا  بحد 
اِئيَل واختاذها شعبًا هلل هو فعل نْعَمة . َلِكنَّ تلك القصة تتضمن عنرصًا  وخاص  إرِْسَ

واضحًا وقويًا جدًا  ِمَن الدينونة بسبب رفض اهلل للخطيئة والرش. 

بكلامت أخرى، النِْعَمة  هي ُبْعد هام جدًا يف فهم اهلل يف الَعْهد القديم. ولعل أهم 
تي تتجل تلك هبا تلك النِْعَمة يف الَعْهد القديم وتلعب دورًا أساسيًا وحموريًا  صور  الَّ

يف الَعْهد اجلديد وربط العهدين ببعضهام هي صورة اهلل كأب.

حيث َأّن هناك 16 موضعًا حيث يدعى اهلل ب«أب« يف الَعْهد القديم )تث 32: 
5؛ 2 صم 7: 14؛ 1 أخ 17: 13؛ 22: 10؛ 28: 6؛ 29: 10؛ مز 68: 5؛ 89: 
[مرتان]؛   16  :63 إش  9؛   :31 7-8؛   ،5-4  :3 إر  12؛   :3 أم  13؛   :103 26؛ 
64: 8؛ ما 1: 6؛ 2: 10(. َلِكنَّ مفهوم أبوة اهلل يتجاوز اإلشارة املبارشة إىل ذلك 
يف النصوص أعاه. فالعديد  ِمَن النصوص األخرى، وإن كانت ال تذكر كلمة أب 
اِئيَل هي عاقة أب-ابن يترصف  بشكل مبارش، إال أنا تعترب َأّن العاقة بني اهلل و إرِْسَ
فيها اهلل كأب حمب )خر 4: 22؛ تث 14: 1؛ إش 45: 11؛ إر 31: 9؛ هو 11: 1(.

ر شعبه ِمَن العبودية ويصنع منه ابنًا له،  اِئيَل الذي حُيرِّ اهلل األب كمخلص لُكلِّ  إرِْسَ
والذي يدعو شعبه باملقابل لكي يعبده وخيدمه )خر 4: 22؛ ال 25: 38، 43-42، 
55؛ تث 1: 31؛ 32: 10-12؛ مز 107...(. ودعونا نشري هنا إىل َأّن الَعْهد القديم 
اِئيَل.  َيْسَتْعِمُل لغة ترتبط بمفهوم اخلليقة يف تعبريه عن مفهوم خاص اهلل البنه إرِْسَ
اِئيَل ويصنع منه شعبًا وابنًا له )خر 14؛ إش 63:  فاهلل هو َمْن  يؤسس و«خيلق«  إرِْسَ
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اِئيَل  ِمَن العبودية يف ِمرْص يصبح اهلل كأب  16؛ 64: 7-8...(. عندما خيلص اهلل إرِْسَ
اِئيَل يف الَعْهد القديم مرتبطة بفعل  اِئيَل كابن هلل. وبالتايل، فأبوة اهلل  إرِْسَ اِئيَل و إرِْسَ إرِْسَ
اهلل اخلايص يف حياة شعبه، املدعو باملقابل لطاعة اهلل وخدمته؛ األمر الذي كثريًا ما 

اِئيَل يف حتقيقه. تفشل إرِْسَ

اِئيَل وخيتارها ويتخذها ابنًا وشعبًا له بسبب بِّر  ال يدعو اهلل يف الَعْهد القديم  إرِْسَ
خاص   .)...6-5  :9 )تث  شخصيًا  اهلل  وأمانة  بِّر  بسبب  وَلِكن  اِئيَل،  إرِْسَ وأمانة  
اِئيَل وُبنّوتا له ترتكز عل مبادرة اهلل وحتقيقًا لقصده يف إعان خاصه لُكلِّ  إرِْسَ اهلل 
اِئيَل بدورها جيب َأْن تتجاوب مع تلك املبادرة بطاعة اهلل وتنفيذ وصاياه  اخلليقة؛ و إرِْسَ
وإعان ُحبِِّه وجَمِْدِه أمام األمم وتقديم مثال حي هلا )خر 9: 16؛ تث 4: 6-8؛ مز 2؛ 
اِئيَل بابنه البِْكر )خر 4: 22؛ إر 31: 9...(؛  103؛ إش 52: 10...(. اهلل يدعو إرِْسَ
اِئيَل.  األمر الذي يفتح الباب أمام تَبنّي اهلل ألمم أخرى كأوالد آخرين له وإخوة إرِْسَ
يف النهاية، أبوة اهلل لشعبه وخاصه له هي عاقة تتجدد دائاًم بنِْعَمة اهلل ورمحته رْغَم 
عدم أمانة الشعب وفشله يف االستجابة لدعوته )مز 103: 6-14؛ إش 64؛ إر 31: 

.)...9-8

خاتمة:

م الَعْهد  رْغَم الصورة النّمطّية الشائعة امُلْلَتِصَقة به كصورة إِله عنيف وُمرِعب ، ُيَقدِّ
ويدعو  خيلق  الذي  النعمة،  إِله  َفَلِك  يف  مجيعها  وتدور  َتْبَدُأ  هلل  متنوعة  صورًا  القديم 
وخيتار ويرافق وخيلص بنِْعَمته . ويقوم الَعْهد القديم بتقديم ُكلِّ ذلك ِمْن خال صور 
ُكلَّ  ُكتَِبْت هبا وترفض  تي  الَّ والتارخيية واألدبية   الاهوتية  اخللفية  َتْعِكُس  َغنِيَّة  أدبية 
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تي  قراءة حرفية هلا، ألَّن مثل هكذا قراءة تتناقض وطبيعة تلك الصور والنصوص الَّ
تقدمها. 

اختربه وعاشه  ملا  إيامين  تفسري الهوت  القديم هي  الَعْهد  العنيف يف  اإلله  صورة 
شعب اهلل يف ضوء إيامنه بَأّن اهلل هو اإلله احلقيقي الوحيد للكون وتعبري الهوت إيامين 
عن رفض هذا اإلله للرش واخلطيئة. َلِكنَّ تلك الصورة ليس حقيقة اهلل، كام أنا ليست 
رأينا يف هذه احللقة، وكام  القديم، كام  فالَعْهد  القديم.  الَعْهد  الوحيدة هلل يف  الصورة 
واضح  نعمة  خط  يتضمن  القديم،  الَعْهد  أسفار  مقدمات  سلسلة  يف  بوضوح  رأينا 
ُه إله النعمة للكون بأرسه. ومفهوم النعمة ذلك هو املفهوم  َأنَّ وصارخ يقدم اهلل عل 
الذي يتبناه ويعلنه يسوع املسيح، الذي يكشف لنا يف ذاته جوهر اهلل كإله نعمة وحمبة 

تبذل حتى ذاتا لتعطي حياة وحياة أفضل للكون بأرسه.

ِمْن حمبته  انطاقًا  الذي يرفض الرش وحياربه  القديم مفهومًا غنيًا هلل،  الَعْهد  يقدم 
واهتاممه باملسكني والضعيف واملهمش، وَلِكنَّ الكلمة النهائية هي لنعمته املخلصة. 
تي تصنع منه ابنًا له،  ويقدم الَعْهد القديم صورة إِله يدعو شعبه ليخترب حمبته املخلصة الَّ

ويتجاوب مع تلك النعمة  بَأْن  حيمل رسالته ويمجد اسمه أمام ُكلَّ األمم. 

القديم  الَعْهد  يدعونا  اليوم.  القديم  الَعْهد  هبا  يتحدانا  تي  الَّ الرسالة  هي  وتلك 
اليوم، نحن الذين ندعي أنَّنا شعب اهلل، ال بل ونحمل اسم ابنه الوحيد، َكْيام، ِمْن جهة 
أوىل، ُنْدِرَك َأّن صورة اإلله العنيف يف الَعْهد القديم إنام هي انعكاس خلطئيتنا وعنفنا 
تي نقوم بإسقاطها عل اهلل، و َكْيام، ِمْن جهة أخرى، نخترب  وضعفنا ورغباتنا نحن، و الَّ

خاصه وعمل نِْعَمته يف حياتنا ونشهد ملحبته لُكلِّ  َمنْوما حولنا.
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كنيسة علام الشعب توّدع راٍع وتستقبل آخر

لجنة اإلعام والنشر السينودسية ُتكّرم
 القس أمير إسحق

»القدس يف الفكر املسيحي« - كتاب جديد للقس 
سهيل سّعود

رئيس املجمع األعل:
زمن الكورونا... زمن الوقاية اجلسدية

مجعية حتنّن اإلنجيلّية ختدم
بعد 8 سنوات: الكنيسة اإلنجيلية

 الوطنية في خربا تفتح أبوابها

أْخَباُرَنا
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كنيسة علما الشعب
توّدع راٍع وتستقبل آخر

يف  الوطنية  اإلنجيلية  للكنيسة  بالنسبة  ا  عاديًّ يوًما  يكن  مل   ،2020-2-2 يف  األحد 
علام الشعب. حيث أقيمت خدمة العبادة الوداعية للقس أمري إسحق، واالستقبالية 

للراعي اجلديد القس ربيع طالب.
خدم القس أمري إسحق الكنيسة يف علام الشعب مّدة 15 عاًما، والسينودس اإلنجييل 
مّدة 24 عاًما، من سنة 1996 وحتى 2020، منها 20 سنة مع جلنة اإلعان والنرش 
)يف أمانة رس جلنة اإلعام والنرش ورئاستها(. أّما القس ربيع طالب، الذي خيدم أيًضا 
النرشة،  ملجّلة  حترير  كرئيس  أسايس  وبشكل   - السينودس  يف  اإلعامي  املجال  يف 

انتقل من اخلدمة الرعوية يف بيت املسنني مهلني، خلدمة الكنيسة يف علام الشعب.
 وعظ القس أمري من سفر أعامل الرسل 20: 17-38 »بولس يوّدع كنيسة أفسس«. 
ألقيت، أوهّلا للقس أمري، ثم القس  التي  العديد من الكلامت  العظة كان هناك  وبعد 
ربيع، فالشيخ فهد ديب ممثًا عمدة الكنيسة، وأخرًيا الشامسة جنفياف زعرب ممّثلًة 
سّيدات الكنيسة- اللوات أهدْيَن القس أمري وزوجته إست باقة زهور وهدايا تذكراية 

عربون شكر عل خدمته الطويلة للكنيسة.
الكنيسة والقرية.فكان  املوّدعني واملهنّئني من  بعد اخلدمة كان هناك وقت الستقبال 
يف مقدمة احلارضين، إضافة ألبناء الكنيسة والقرية، األب باسيليوس نرص - كاهن 
كنيسة الروم الكاثيوليك، األستاذ جان غفري رئيس البلدية احلايل، واألستاذ سامي 

فرح رئيس البلدية السابق، إضافة للمختار جان بواري واملختارة زهر طوبيا. 
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لجنة اإلعالم والنشر السينودسية ُتكّرم 
القس أمير إسحق

السينودس  شكر  عن  وتعبرًيا  والنرش،  اإلعام  جمال  يف  املبذولة  جلهوده  تقديًرا 
اللجنة  قّدمت  والنرش،  اإلعام  وجلنة  ولبنان،  سورية  يف  الوطني  االنجييل 
رئيسة  بيطار  هالة  والواعظة  السينودس،  رئيس  زاعور  بطرس  القس  وبحضور 
شاكرة  إسحق.  أمري  للقس  وتقدير  شكر  درع  جمتمعني،  اللجنة  وأعضاء  اللجنة، 
جلنة  مع  خدمته  وعن   ،2020 حتى   1996 عام  منذ  الرعوية  خدماته  عل 
ورئاستها(. والنرش  اإلعام  جلنة  رس  أمانة  )يف   2000 عام  منذ  والنرش   اإلعام 
القس  قدمها  التي  الثمينة  للخدمة  واعتزاز  تقدير  بكل  اللجنة  تنظر 
الرب. نعمة  أرسلته  أينام  الدائم  بالتوفيق  دائاًم  له  تدعو  و  اسحق،   أمري 

مستويات  وعل  الكنيسة،  حاجات  كل  المست  غنية،  خدمة  هي  أمري  القس  خدمة 
والتأليف،  الكتابة  والتنشئة،  التدريب  واإلرشاد،  الوعظ  والتعليم،  كالرعاية  عّدة: 
املوسيقى واملسح، وكذلك امليديا واإلعام ككل. ليوفقه الرب يف كل خدماته، ملجد 

ملكوت املسيح.
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»القدس في الفكر المسيحي« - كتاب جديد 
للقس سهيل سّعود

 أطلق أمني رس جلنة اخلدمات اإلجتامعية والطبية يف السينودس اإلنجييل الوطني 
القس سهيل  الوطنية يف رأس بريوت،  اإلنجيلية  الكنيسة  ولبنان، وراعي  يف سوريا 
قاعة  قراءة معاصة«، يف  املسيحي-  الفكر  »القدس يف  بعنوان  اجلديد  كتابه  سعود، 
فرنسوا باسيل يف حرم اإلبتكار والرياضة يف جامعة القديس يوسف، بدعوة من دار 
النهار، برعاية جامعة القديس يوسف، وحضور  منهل احلياة، وبالتعاون مع جريدة 

حشد من الشخصيات.

بعد النشيد الوطني، وعرض فيديو مصّور عن فلسطني ونكبة 1948، ألقت كلمة 
القس صموئيل  قّدم  ندى عيد. كام  اليسوعية  اجلامعة  التحيب مسؤولة اإلعام يف 

خّراط صاًة وقراءة من سفر الرسالة إىل العربانيني.

وكانت كلامت لكّل من الدكتور ربيع الدبس - دكتور املحارض يف اجلامعة اللبنانية، 
األستاذ غسان حّجار - مدير حترير جريدة »النهار«، الربوفسور سليم دكاش - رئيس 

جامعة القديس يوسف يف بريوت، وأخرًيا للقس سهيل سعّود.

كام ألقى الشاعر عّبود فّضول قصيدة عن القدس يف مناسبة إطاق القس سهيل 
كتابه اجلديد:
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رّب اصطفاِك فكنِت ُمنتَهى األَمِم يا قدس يا دوَحة األمجاِد والِقيَمِ 

والدمُّ ساَل فأغنى األرَض بالِنَعِم وكيف ال، ومسيح الَكْون باركَكِ 

قاَم املسيُح وحيًّا عاد من َعَدِم والقرُب يشهُد كيف الصخُر دحرجهُ 

للناس تروي خالص الَكون من أمِل والقدُس تبقى مدى شاهدةً 

والقدُس شاهدٌة للُمفتدي الَعلَِم فادي األناِم إلُه الَكْوِن أرسلَهُ 

والقدُس تبقى لدينا أقدُس الَحَكِم أدَّى الرسالة دون الخوف من أحدٍ 

يف ُعْمِق قلٍب وباإلميان ُملْتَزِِم عهًدا سنبقى ملجد الُقدس نحفظهُ 

يف القلِب تحفظُها ال خوٌف من ِحَمِم والقدُس تبقى ألهل الحّق شاهدةً 

يف القلب رافلًة بالعّز والَشَمِم مسيُحنا وِبُقدس املجِد أوكلنا 

خرَي املُعني وتبقى القدُس للِقيَِم تبقى السامُء ألهل الفضل أجمعهم 

ا أصاب وهذي شيمُة الكرِم حقًّ وللمؤلّف ِمنَّا ألف تهنئةٍ 

وغريُس توحي فيجري الحرُب يف القلِم مل ينىس غاليًة والله باركها 

الشاعر عبّود فضول
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رئيس المجمع األعلى:
زمن الكورونا... زمن الوقاية الجسدية والروحية

انتشاره ليضيفا اىل األزمات االقتصادية واملعيشية  لقد جاء وباء كورونا ورسعة 
انتشار  ِمْن قبل. والكنيسة مطالبة كغريها، يف ظل  الناس، كام مل حيصل  التي يعيشها 
والدولة  وحقائقه،  الِعْلم  يفرضها  التي  الوقائية  لإلجراءات  تستجيب  أْن  الوباء، 
ألجل  فقط  تأت  أن  جيب  ال  الوقائية،  اإلجراءات  هلذه  استجابتنا  إنَّ  ومؤسساتا. 
إّن استنكار قايني لسؤال اهلل  صّحتنا الفردية، بل يف كوننا »حّراٌس إلخوتنا البرش«. 
عن أخيه هابيل قائًا: »َأَحاِرٌس َأَنا ألَِخي؟«، بات حتّدًيا يوميًّا يف حُماربتنا للوباء. نعم، 

نحن ُحّراٌس ألخينا، كيا »يرصخ صوت دم أخينا يف األرض«. )تك 4: 10(

أّنه  عل  باهلل،  إيامنه  ُتعني  روحّية  معاٍن  عْن  املؤمن  ُيفّتش  األزمات،  كّل  يف  وكام 
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روحية  دروس  حترضنا  الوباء  انتشار  رسعة  فمع  ونوجد«.  ونتحرك  نحيا  به  »الذي 
كانت لتغيب عنا يف زمحة حياتنا اليومية وخماوفنا األنانية. 

اجلديد،  العهد  عنها  يتكلم  التي  الواحد«  اجلسد  يف  الكثرية  »األعضاء  صورة  إن 
يصيب  الذي  فالوباء  احلرفية.  بمعانيها  اليوم  تواجهنا  والروحية،  الكنسّية  بمعانيها 
ال  الفرد  يصيب  الذي  واألمل  عاّمًة؛  اجلامعة  ُيدد  لكنه  عليه،  يقترص  ال  أصبح  الفرد 
املعاين  ثانية يف  للتأّمل  الوباء هو دعوة  إّن زمن  اجلامعة.  أمل  بسهولة عن  يمكن عزله 
الروحية والكنسية لصورة اجلسد الواحد بأعضاء كثرية، بعد أْن واجهنا كورونا اليوم 
املستوى  عل  اجلامعة،  ومصلحة  بحياة  لإللتزام  فرصة  إّنا  امُللزمة.  احلرفية  بمعانيها 
الروحي والكنيس واإلنساين. لقد أعجبني »اهلاشتاغ« الذي أطلقته مؤسسة »أديان« 
بمناسبة الدعوة ملحاربة فريوس كورونا مع صوة ُمعرّبة تقول: »مع - َبعْض - عن - 

ُبعْد«. بكلامت أربع خلّص »اهلاشتاغ« معاين عديدة مطلوبة.

مّرة أخرى وَضَعنا انتشار الوباء أمام هشاشة احلياة البرشية، وَعْجزنا يف السيطرة 
وأودى  سنتني  دام  الذي  االسبانية،  االنفلونزا  وباء  انترش   ،1918 عام  ففي  عليها. 
بحياة 50 مليون إنسان، أغلبهم من األصّحاء ذوي املناعة السليمة. فاإلنسان الذي 
َله، وسّلطُه عل أعامِل يديه«،  خلقه اهلل »وأنَقصُه قليًا عن املائكة، وبمجٍد وهباٍء كلَّ
اُمُه. َكَزَهِر احْلَْقِل َكذلَِك ُيْزِهُر. ألَنَّ ِرحًيا َتْعرُبُ  هو نفس اإلنسان الذي »ِمْثُل اْلُعْشِب َأيَّ
َيُكوُن«. بني هذا املجد والبهاء من جهة، واملوت املحتوم من جهة أخرى،  َفَا  َعَلْيِه 
تكمن مسؤولّية العيش أمام اهلل. فعندما يفشل البرش يف العيش مع خليقة اهلل بتناغم 
طبقة  عل  متعّدين  الطبيعة،  ملّوثني  معاجلة،  دون  نفاياتم  ُمراكمني   - ومسؤولية 
األوزون، مبالغني يف انتاج الغازات السامة، مسيئني استعامل املياه، مستنزفني مصادر 
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ماذا  عندها   - البعض  بعضها  عل  الشعوب  تفّوق  بحجة  وأنانية،  بجشع  الكوكب 
جيب عل اإلنسان أن يتوّقع إاّل أْن »ال يكون«. ُندرك أحياًنا هشاشة حياتنا الفردية، 
فنُسع لتلبية نداء اهلل بالعودة إليه. لكّن زمن الكورونا يضعنا أمام هشاشة حياة اجلنس 

البرشي بالعموم، ممّا يستدعي ردوًدا مجاعية تتجاوز الوقاية الظرفية.

الوباء  انتشار  من  للحد  مناسبة  وقائية  إجراءات  الكنائس  جُممل  اختذت  لقد 
واحلفاظ عل السامة العامة، واثقني أّن األزمات مهام طالت فهي عابرة بَعْون وحمّبة 
اهلل للبرشية، وجهود الُعلامء، والوقاية االحتازية. صلواتنا اليوم من أجل الشعوب 
كافًة، أْن ُتدرك وحدتا اإلنسانية بعيًدا عن سباق التفوق واالستعاء واهليمنة. فقد 
يفعل الكورونا ما فشل حكام هذا الدهر يف إنجازه. صلواتنا من أجل املصابني الذين 

يتكاثرون باضطراد كل يوم، ومن أجل الطواقم الطبية التي جتازف إلنقاذهم.

عادًة ما يتوجه الناس يف األزمات اىل اهلل، إما هروًبا إليه أو هروًبا منه، عرب لومه 
. لكّن الزمن اليوم ليس زمن هروب ِمْن أو إىل، إّنه زمن  أو اتامه زوًرا أّنه غري ُمهتمٍّ
وسط  يف  املسيح  ووضع  العامل،  ضيق  غلب  الذي  صليبه  يف  والتأّمل  بالرب،  التعّلق 
آالمنا وخوفنا - وليس فوقها. »فالذي مل ُيشفق عل ابنه، بل بذله ألجلنا أمجعني، كيف 

ال يبنا أيًضا معه كّل يشء«.
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جمعية تحّنن اإلنجيلّية تخدم

الفصل الثاين 2018 ملجّلة النرشة كان حيمل عنوان »فتحنّن عليهم«. جاء اختيار 
العنوان تزامنًا مع تأسيس السينودس اإلنجييل الوطني يف سورية ولبنان مجعّية حتنّن 

اإلنجيلّية.

وها هي اليوم، هذه اجلمعّية اإلنجيلية، تعيش املبادئ واألهداف التي عل أساسها 
تأّسست. فنراها ختدم الناس واملجتمع من خمتلف اإلنتامءات، سواء بتوزيع مستلزمات 
صحّية لبعض الكنائس، وأيًضا لبعض خمّيامت الاجئني يف لبنان. إضافة لطرح وبدء 
تنفيذ مرشوع توزيع قسائم حلصص غذائية، يستفيد منها حوايل 500 عائلة من أبناء 
الباد  التي رضبت  لبنان، نظًرا للضيقة اإلقتصادية واملعيشية اخلطرية  السينودس يف 
اللبنانية من 1500 ل.ل. للدوالر األمريكي الواحد،  بعد هبوط سعر صف اللرية 
ليتخّطى حّتى اللحظة عتبة األربعة آالف لرية. كام جاءت هذه األزمة االقتصادية تزامنًا 
مع انتشار وباء كورونا )كوفيد 19(، األمر الذي أّدى إلغاق الكثري من املؤسسات 

أبواهبا وطرد العاّمل، وبعضها اآلخر خّفضت رواتب عاّمهلا للنصف تقريًبا...
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بعد 8 سنوات: الكنيسة اإلنجيلية

 الوطنية في خربا تفتح أبوابها

بعد إغاق دام حوايل 8 سنواٍت، من عام 2012 وحتى أّيار 2020، استيعدت 
أيدي  من  القرية  إستعادة  بعد  السويداء،   - خربا  يف  الوطنية  اإلنجيلية  الكنيسة 
املسّلحني. والُصَور ُتظهر احلالة التي أصبحت عليها الكنيسة. غري أّن فرحة املؤمنني 
من أبناء الكنيسة، مع راعيهم القس سليم فرح، كانت كبرية. ففي أّياٍم معدودة، جتّمع 
الكّل هبدف تنظيف وترتيب الكنيسة، لتكون خدمة العبادة األوىل هلا بعد العودة يوم 

األحد يف 17 أّيار.

عودة خدمات العبادة رافقتها تباًعا عودة اجتامعات الكنيسة، من خدمة مدارس 
أحد، الجتامع السّيدات وغريهم...

جملة النرشة تبارك لكنيسة خربا، للراعي والرعية، استعادة مبنى الكنيسة، كام نصيّل 
للرب أن يبارك خدمة الكنيسة ورسالتها، وذلك ملجد الرب وحده. آمني



94

استالم الكنيسة:



95

أْخَباُرَنا
تنظيف وترتيب الكنيسة:
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عودة خدمات العبادة واالجتماعات:
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