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القراءة: لوقا 39:22-44؛ عربانيني 5: 7

التاريخ: 1983/1/30

َّا  لمَ ِميُذُه. ومَ ا تمَالمَ ُه �أْي�ضً تمَِبعمَ ْيُتوِن، ومَ بمَِل �لزَّ ِة �إِلمَ جمَ ادمَ اْلعمَ ى كمَ �ضمَ ممَ جمَ ومَ رمَ خمَ »ومَ

ْنُهْم  لمَ عمَ �ضمَ �ْنفمَ ِربمٍَة. ومَ ْ  المَ تمَْدُخُلو� ِف تمَ
ْ
ي لُّو� ِلكمَ المَ لمَُهْم: �ضمَ اِن قمَ ارمَ �إِلمَ �ْلمَكمَ �ضمَ

يزمَ  ْئتمَ �أْن ُتِ اِئاًل: يمَا �أبمَتمَاُه، �إِْن �ضِ لَّى قمَ �ضمَ لمَى ُرْكبمَتمَْيِه ومَ ثمَا عمَ جمَ ٍر ومَ جمَ ْميمَِة حمَ نمَْحومَ رمَ

ٌك ِمنمَ  المَ رمَ لمَُه ممَ همَ ظمَ . ومَ ُتكمَ �دمَ ِتي بمَْل �إِرمَ �دمَ لِكْن ِلتمَُكْن المَ �إِرمَ . ومَ اأ�سمَ نِّي هِذِه �ْلكمَ عمَ

ُقُه  رمَ ارمَ عمَ �ضمَ ٍة، ومَ اجمَ مَ دِّ لمَ ِباأ�ضمَ لِّي  انمَ ُي�ضمَ اٍد كمَ انمَ ِف ِجهمَ �إِْذ كمَ يِه. ومَ وِّ اِء ُيقمَ ممَ �ل�ضَّ

لمَى �الأمَْر�ِس.  ٍم نمَاِزلمٍَة عمَ �ِت دمَ رمَ
طمَ قمَ كمَ

اٍت  ُّعمَ تمَ�ضمَ ِلبمَاٍت ومَ
ُدُموٍع طمَ ِديٍد ومَ مَ�ٍخ �ضمَ ممَ ِب�ضُ ِدِه، �إِْذ قمَدَّ �ضمَ �لَِّذي، ِف �أيَّاِم جمَ

�ُه.« �ُضِمعمَ لمَُه ِمْن �أْجِل تمَْقومَ ُه ِمنمَ �ْلمَْوِت، ومَ لِّ�ضمَ اِدِر �أْن ُيخمَ ِلْلقمَ
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�أنه  يذكر  ومل  مر�ت،  ثالث  بكى  ي�ضوع  �أّن  �لقد�س  �لكتاب  يذكر 

لكّن  عاديًا،  بكاوؤه  لكان  عاديًا  ا  �ضخ�ضً كان  ولو  و�حدة.  مرة  �ضحك 

ُيدخل  لكي  جاء  �لذي  ي�ضوع  يبكي  عندما  عظيم.  �أمر  �لعظماء  بكاء 

�لبهجة و�لفرح �إل قلوب �لنا�س، فال بد من �أّن �الأمر ي�ضتحق �أن نتوّقف 

عنده. بكى من جاء لكي يكفكف �لدموع، ويجرب ك�ض �لقلوب. فلماذ� 

بكى ي�ضوع؟

�خلطية  فعلته  ما  ر�أى  الأنه  لعازر.  قرب  عند  ي�سوع  بكى   w  1

ْن »كل �ضيء به كان وبغريه  باالإن�ضان. هذ� �الإن�ضان �لذي خلقه ي�ضوع ممَ

فرًحا  �ضعيًد�  يعي�س  لكي  خلقه   .)3:1 )يوحنا  كان«  مما  �ضيء  يكن  مل 

و�ضاحًكا. و�الآن يتاأمل ما فعلت به �خلطية، وكيف �ضّوهت هذه �ل�ضورة 

و�أ�ضقطت �الإن�ضان �إل هذ� �لقام �لدينء. ر�أى ي�ضوع مرمي ومرثا و�لنا�س 

يبكون، فبكى، �إذ ر�أى كيف �أّن �خلطية �أدخلت �حلزن �إل قلوب �لنا�س. 

فلوال �خلطية ما ُوجد �لوت، وال ُوجد �لفر�ق وال �لدموع. �لنا�س ي�ضعون 

�الإن�ضان ف  تالقي  و�لدموع  يهرب  �لفرح  لكن  و�لفرح،  �ل�ضور  ور�ء 

طريقه حيثما �ضار. فهو ي�ضحك يوًما ويبكي �ضهًر�. �إننا نعي�س ف و�دي 

�لبكاء و�لدموع. و�إن كنت ترى �لنا�س �أحياًنا وكاأنهم فرحون، يقهقهون 

هذه  فما  طرًبا،  يرق�ضون  و�أحياًنا  ويلعبون،  يلهون  وي�ضحكون،  عالًيا 

بالهموم.  مثقل  �لد�خل حزين  من  فالقلب  �لذبوح.  �لطري  رق�ضات  �إال 

ويقّر  وخماوفه،  �لليل  كو�بي�س  تنتابه  فر��ضه،  �إل  �الإن�ضان  ياأوي  وعندما 

متثيليات خارجية. كم  �ضوى  لي�ضت  �لفرح  باأّن مظاهر  نف�ضه  قر�رة  ف 

من ليلة تبّلل فر��ضك بالدموع ويلّفك �حلزن، وت�ضعر باأنك توّد فعاًل لو 

حت�ضل على �ل�ضعادة �حلقيقية، وال تدها. 



67

حقَّ لي�ضوع �لبكاء �إز�ء ما فعلته �خلطية باالإن�ضان. فهو رغم �لال �لكثري 

و�ل�ضحة �لمتازة، وو�ضائل �لعي�س �لتنوعة و�إمكانية �للهو و�لرح، يعي�س 

حالة من �لفر�غ �لد�خلي �لرهيب. الأّن كل هذه ال متالأ فر�غ �لقلب، �أو 

تبل�ضم �لر�ح �أو متنع �الأحز�ن. كم من قلوب حمّطمة وعائالت مفّككة 

وجمتمعات بائ�ضة ف هذه �الأيام.

بكى ي�ضوع عند قرب لعازر، �إذ ر�أى كيف �أّن �لوت هو �ضّيد �لوقف، 

�الإن�ضان  تعّظم  �أبدية. فمهما  �أن يكون لالإن�ضان حياة  ي�ضوع  فيما ق�ضد 

وتكرّب وترّب فالوت يتحّكم به. هل هذه هي �حلياة �لتي يرك�س ور�ءها 

يد  تق�ضفها  حياة  مظلم.  قرب  ونهايتها  ويتاأمّل،  ويجاهد  ويتعب  �الإن�ضان 

�لوت �لباردة، فال توّفر كبرًي� �أو �ضغرًي�، تاأخذ �لو�لد �لعيل وترتك �أيتاًما 

ا مفجوعة.  و�أر�مل. متتد �إل �لولد �ل�ضغري �ضحكة �لبيت، فترتك ور�ءها �أمًّ

هذ� ما فعلته �خلطية: يا �آدم »يوم تاأكل منها موًتا متوت« )تكوين 17:2(، 

يوم تع�ضى يا �آدم، يوم ت�ضتخّف بالو�ضايا �الإلهية موًتا متوت. و�أكل �آدم 

و�أخطاأ و�ضقط ومات. وهكذ�، كما يقول �لكتاب �لقد�س: »كاأمنا باإن�ضان 

و�حد دخلت �خلطية �إل �لعامل وباخلطية �لوت، وهكذ� �جتاز �لوت �إل 

جميع �لنا�س، �إذ �أخطاأ �لميع« )رومية 12:5(.

وما د�مت هذه �حلياة جمبولة بالوت، وما د�م �لوت ي�ضفي بظالله 

على كل ما ف هذه �حلياة، فهي بعيدة عن �لفرح و�ل�ضالم. ومهما حاول 

�الإن�ضان �أن ُيبعد عنه �ضبح �لوت كي ال يق�ّس هذ� �لفكر م�ضجعه، تبقى 

ثم  مرة،  ميوتو�  �أن  للنا�س  »ُو�ضع  �لقد�س:  عّلمها�لكتاب  كما  �حلقيقة 

بعد ذلك �لدينونة« )عرب�نيني 27:9(.
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�ل�ضحك،  بدل  و�لبكاء  �ل�ضور،  بدل  �حلزن  ر�أى  الأنه  ي�ضوع  بكى 

�أتيت لتكون لهم  �أنا فقد  و�لوت �ضيد �لوقف. الأجل ذلك قال: »و�أما 

حياة، وليكون لهم �أف�ضل« )يوحنا 10:10(. ال ن�ضتطيع �أن نتخّل�س من 

�لوت  �لروحي،  �لوت  نتخّل�س من  �أن  باإمكاننا  لكن  �لوت �ل�ضدي، 

�الأبدي ف �لحيم. جاء ي�ضوع لكي يعطينا �حلياة �الأبدية. نقبل ي�ضوع 

رب �حلياة فنح�ضل على �حلياة �الأبدية.

�ضتفعله  ما  ر�أى  عندما  بكى  �أور�سليم.  �أمام  ي�سوع  بكى   w  2

�خلطية. �قرتب من �أور�ضليم �لدينة �لعظيمة ونظر �إليها وبكى. لاذ� تبكي 

يا ي�ضوع و�لدينة ف عيدها �لكبري، ف هرجها ومرجها. �أفر�ح ورق�س 

�الأحباء  تمع  �جتماعية  ومنا�ضبات  و�حتفاالت،  و�أ�ضحاب  و�ضب 

�إل  يتّطلع  و�لرفاق جماعات جماعات، يلهون ويفرحون؟ الأّن ي�ضوع 

ع بالظاهر. نظر �إل �ل�ضتقبل، فر�أى ما �ضتفعله  ما هو �أبعد، فهو ال ُيخدمَ

�لقد�س: �لكتاب  يقول  عقاب.  دون  من  متّر  ال  �خلطية  الأّن  �خلطية، 

 

»�فرح �أيها �ل�ضاب ف حد�ثتك، ولمَي�ُضَّك قلُبك ف �أيام �ضبابك، و��ضلك 

ف طرق قلبك ومبر�أى عينيك، و�علم �أنه على هذه �الأمور كلها ياأتي بك 

�هلل  ر�أى غ�ضب  الأنه  ي�ضوع،  بكى  )جامعة 9:11(.  �لدينونة«  �إل  �هلل 

�لذي �ضين�ضكب على هذه �لدينة: »فاإنه �ضتاأتي �أيام، ويحيط بك �أعد�وؤك 

مبرت�ضة، وُيْحِدقون بك ويحا�ضونك من كل جهة. ويهدمونك وبنيك 

فيك، وال يرتكون فيك حجًر� على حجر، الأنك مل تعرف زمان �فتقادك« 

)لوقا 43:19 و44(.
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ي�ضوع يبكي، ونحن ال ن�ضعر ب�ضيء. ن�ضعر باأّن كل �ضيء على ما ير�م. 

و�إل  �لرب  �إل  بحاجتنا  ن�ضعر  و�الإميان. ال  �لتوبة  �إل  بحاجتنا  ن�ضعر  ال 

معرفة م�ضيئته ف حياتنا. 

و�ضالمها: خلريها  هو  ما  تعرف  مل  الأنها  �أور�ضليم  على  ي�ضوع   بكى 

)لوقا  ل�ضالمك«  هو  ما  هذ�  يومك  ف  حتى  ا  �أي�ضً �أنت  علمت  »لو 

�أفر�حنا  وعلى  جمتمعاتنا،  على  �الأيام  هذه  ف  ي�ضوع  يبكي   .)42:19

�الآنّية �لتي تخفي ور�ءها �لاآ�ضي و�الآالم. على هرجنا ومرجنا ف �ضاحات 

�خلطية و�ل�ضور. يلعب �لنا�س لعبة �لنار وهم ي�ضّجون وي�ضحكون، غري 

�أّن  يعلمون  وال  و�ل�ضالم  �خلري  طريق  ف  �أنهم  يظّنون  للعو�قب.  �آبهني 

�لكتاب �لقد�س يقول: »لي�س �ضالم قال �إلهي لالأ�ض�ر« )�إ�ضعياء 21:57(. 

ب �هلل. كلمة �هلل و��ضحة و�ضيحة  ال �ضالم مع �خلطية، الأن �خلطية ُتغ�ضِ

ف هذ� �لجال فتقول: »فمن �أر�د �أن يكون حمبًّا للعامل فقد �ضار عدًو� هلل« 

)يعقوب 4:4(. لذلك يحّذرنا �لكتاب �لقد�س بالقول: »قّبلو� �الإبن لئال 

يغ�ضب... الأنه عن قليل يّتقد غ�ضبه« )مزمور 12:2(. �أي قّبلو� �البن 

قبلة �ل�ضاحلة. �أ�ضع وت�ضالح مع �هلل قبل �أن ي�ضكب غ�ضبه. 

بكى ي�ضوع على �أور�ضليم الأنها مل تعرف زمان �فتقادها. »يا �أور�ضليم 

�أن  �أردت  مرة  كم  �ليها،  �لر�ضلني  ور�جمة  �الأنبياء  قاتلة  يا  �أور�ضليم،  يا 

�أوالدك كما تمع �لدجاجة فر�خها حتت جناحيها، ومل تريدو�.  �أجمع 

ي�ضوع  لها  قّدم  و35(.   34:13 )لوقا  خر�ًبا«  لكم  ُيرتك  بيتكم  هوذ� 

�إمكانية �لتوبة و�لرجوع وقبول �خلال�س. �أحّبها وبذل نف�ضه الأجلها. �أر�د 

�أن ي�ضاعدها ويجمع �أوالدها حتت كنف رحمته ونعمته �الإلهية، ولكنها 
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رف�ضت. فهل ن�ضكر �لرب الأننا ما زلنا ف زمن �الفتقاد و�لرحمة؟ وهل 

ن�ضع �إليه ونحتمي ف ظالل �لنعمة؟ 

يخّل�س  لكي  ي�ضوع  بكى  جث�سيماين.  يف  ي�سوع  بكى   w  3

ُقه  رمَ �الإن�ضان مّما فعلته �خلطية ومّما �ضتفعله. بكى و�ضارع وجاهد، وكان عمَ

يت�ضاقط على �الأر�س كقطر�ت دم، من �أجلي ومن �أجلك. كان يرى كاأ�س 

ت فيها خطايا جميع �لب�ض، وكان عليه �أن ي�ضبها  عمَ �لر�رة و�الأمل �لتي ُو�ضِ

حتى �آخر نقطة، ويتحّمل ق�ضا�س خطايانا ف ج�ضده على �ل�ضليب. �لبار 

�لقدو�س �لذي مل يفعل خطية، »�ضار خطّية الأجلنا، وحمل خطايانا«. 

�إثم  عليه  و�ضع  و�لرب  طريقه  �إل  و�حد  كل  ملنا  �ضللنا  كغنم  »كلنا 

جميعنا« )�إ�ضعياء 60:53(. وجب عليه �أن يحمل ق�ضا�س �أبديتنا كلها 

ف عذ�ب مكّثف، عرب �ل�ضاعات �لقليلة �لتي ق�ضاها على �ل�ضليب. ر�أى 

�أّن �الآب حجب وجهه عنه الأنه ال يطيق منظر �خلطية. كاأ�س ُمّرة طلب 

بجهاد ولاجة لو تعرب عنه. �آالم نف�ضية رهيبة �أثقلت نف�ضه، �إذ �ضيحمل 

و�ن �ل�ضليب، وحقارة �ل�ضليب، و�آالم �ل�ضليب، وهو  عار �ل�ضليب، وهمَ

�الإله �لعظيم �لمّجد. �ضعر �أنه �ن�ضحق �أمام كل هذه �الآالم �لنف�ضّية حتى 

�لوت« من  يخّل�ضه  �أن  »للقادر  وت�ّضع  وبكى  �ضديًد�  ف�ضخ  �لوت، 

 

�لذي  �لبارك  فهو  �للعنة،  كاأ�س  عنه  ُيبعد  �أن  حاول   .)7:5 )عرب�نيني 

يبارك، �ضيكون لعنة عندما ُيعّلق على �ل�ضليب. الأنه مكتوب ف �لكتاب 

كانت   .)13:3 )غالطية  خ�ضبة«  على  عّلق  من  كل  »ملعون  �لقد�س: 

�لفكرة �ضعبة و�لنظر موؤلًا، فبكى ي�ضوع لكي ال تبكي ف �لحيم �إل 

�أفر�ًحا  �أن مي�ضح دموعك ويعطيك  يريد  الأنه  ي�ضوع  بكى  �الآبدين.  �أبد 
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منكم«  فرحكم  �أحد  ينزع  وال  قلوبكم  فتفرح  ا  �أي�ضً »�ضاأر�كم  �أبدية. 

)يوحنا 22:16(. 

لاذ� نبكي وي�ضوع بكى عنا؟ لاذ� نبقى ف �خلطية وي�ضوع دفع ثمن 

�الإلهي،  �الفتقاد  زمن  هو  �ليوم  �خل�ضبة؟  على  ج�ضده  ف  �خلطية  �آالم 

فهل نعرف ما هو ل�ضالمنا ون�ضع �إل �لرب ونطلب �لرحمة و�خلال�س 

و�حلياة �الأبدية؟
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