
الر٢٢ ـالةس   
 

  أى مسيـح تتبـع؟أى مسيـح تتبـع؟
 

(Arabic - Which Christ do you follow?) 
 

  أى مسيـح تتبـع؟أى مسيـح تتبـع؟: موضوع حديثنَا اليوم عن.. أحباِئى
 

 :نتيع والِس إلى التاِستينس والِساِد السن ثم ِم الستينددأ العنقرس اِداح السحاألص اوحنّإنجيل ي نوِم
 

  ععجج ر ر هذا الوقِت هذا الوقِتننمِِم!. !. ؟؟ههععممسس ي يننأأ  ررقِدقِد ي يننمم. . ..ببععالم صالم ص هذا الكَ هذا الكَننإإ""  ::واواععمِِمذ سذ سإإ  هِِه تالميِذ تالميِذنن ِم ِمونون كثير كثيرفقاَلفقاَل 
كثيركثيرونِم ِمون نإإ  هِِه تالميِذ تالميِذنلى الولى الوراءاءر....ولم ولم ي ي ععودودوا يمشُمشُوا يونونم م ععهفقاَلفقاَل  ....هي ي سسوعثنَثنَ لإل لإلوعىىع شَشَ عرر::ألعلكم أأ   ألعلكمنتمتر ترضاًضاًيِْيِْأأ  نتم يديدونأأ  وننن  

تمتمضأأفف. . !!؟؟واواضججابابهِس ِسه ممععانانب ب طرطرسس::ي ي ا را ربإإ  ....بلى ملى مننَ نَن ذهذهبكَكَ  ..!!؟؟بالمالمالح الح ياأل األاِةاِةي ببديِع ِعةِِةدي ندكونَونَ  ....ندكححننقد قد آمنّا وع آمنّا وع راافنَفنَر....  
 ١."ىى الح الح اِهللا اِهللانن اب اب....سيحسيح الم المتَتَنْنْأأ  ككنّنّأأ
 

 ما !.؟ ما الذى جذبهم إليه حيناً: نتساءلقد. .يعودوا يمشون معهثم رجعوا من ورائه ولم .. تبعوه لفترة 
 تعالوا بنا ندقق النظر فى !.أما كان كافياً ما شدهم إليه ليستمروا تابعين له؟. .الذى بهرهم فى شخصه ليتبعوه

  السيد المسيح ثم رجعوا من ورائهإن بعض الذين تبعوا. ؟عتبن  نحن مسيحىأ : ثم نسأل أنفسنات التى تبعتهالفئا
 دون مساس لمنهج سلوكهم الذى تعودوه حتى لو كان لحصول على شىء يعود عليهم بالنفعان هدفهم حين تبعوه اك

 .لم يقبلوه ملكوت السمواتدخول  أساسا ل وضعألنّه ورائه رجعوا منهؤالء . .مبنياً على أسس خاطئة
 

الذى قالت عنه مرثا أخته قد  ن لقدرته الفائقة كصانع معجزات ومنها إقامة لعازر من قبرهتبعه آخرو 
 وبعض آخر تبعوه ..هم فى الظروف الصعبةأعوازآخرون تبعوه ألنّه كفيل بسد  و.. بعد أربعة أيام من دفنهأنتن

 وفريق آخر تبعوه إذ .. ورأوا فيه المحرر الذى يخلصهم من ظلم وعبودية الروماننير االستعماركى ينقذهم من 
 تبعوه لواحدة أو أكثر من هذه الجوانب أو لهذه األسباب لقد ..انبهروا بسمو تعاليمهرأوا فيه المعلم الصالح و

 . ما هو أجّل وأعظم مما رأوه أو تمنوه من تبعيتهليكتشفوا  أعينهم بالكامل على شخِصِه لألسف لم تنفتح..مجتمعة
 

 أجرى حينف .. من تبعيتهم لهيأملون وا ما كان إلى الوراء الذين رجعواهؤالء القومل الرب يسوع أوضح 
ن يأتوا أزمعون هم منّأذ علم إما يسوع فأو ..بهرتهم المعجزة  وسمكتين خبزاتخمسة آالف بخمسةمعجزة إشباع 

 ليس هو هناك وال تالميذه دخلوا  ليس هو هناك وال تالميذه دخلوا ن يسوعن يسوعأأ  ا رأى الجمعا رأى الجمعفلمفلم" ..الجبل وحده لىإانصرف  ويختطفوه ليجعلوه ملكا
ههميضاًيضاًأأ  م  السكفرناحوم يطلبون يسوعكفرناحوم يطلبون يسوع  ىىللإإفن وجاءوا فن وجاءوا الس....  ولمم متى صرتَم متى صرتَ يا معِل يا معِل:: عبر البحر قالوا له عبر البحر قالوا لهىىوجدوه ِفوجدوه ِف  ااولم  

.. .. كلتم من الخبز فشبعتمكلتم من الخبز فشبعتمأأ  نكمنكم بل أل بل ألرأيتم آياٍترأيتم آياٍت  نكمنكم ليس أل ليس ألىىنتم تطلبونننتم تطلبوننأأ لكم  لكم قوُلقوُلأأ   الحقّ الحقّ الحقّ الحقّ::الًالًئئقاقا  جابهمجابهمأأ  ..!!؟؟هناهنا
إن  .."هذا اهللا اآلب قد ختمههذا اهللا اآلب قد ختمه  نننسان ألنسان ألعطيكم ابن اإلعطيكم ابن اإلييى ى بدية الذبدية الذ األ األ للحياِة للحياِةىىال للطعام البائد بل للطعام الباقال للطعام البائد بل للطعام الباق  اعملوااعملوا

انتهر  ..شفا كثيرين من أمراض مستعصيةو  وفتح عينى األعمى فأبصرأخرج شياطينو موتى أقام السيد المسيح
تطلع ا ن فربم..وحسب ستتعطل مسيرتنا معهكصانع معجزات بع يسوع ت لكن إذا كنا ن..الريح وأسكتَ موج البحر

  ٢.الذين رجعوا إلى الوراء ألنّهم طلبوه ليشبعهم بالطعام البائد هؤالء كعجزة وال تحدث فنصاب بخيبة أملإلى م
 

 تحت نير المستعمر  اإلسرائيليونكان ويادة لهم الس العظمى ويحكمها قياصرةهىكانت الدولة الرومانية  
  ويكون هو ملكاً عليهمى سيرد الملك إلسرائيلتظر الذ فيه المسيا المناليهود ىحين جاءهم يسوع رأو.. الرومانى

 كانت آماله ..تلميذه يهوذا األسخريوطى واحداً من هؤالءكان  و..والمقربون منه يكون لهم حظ المناصب العليا
رة عن  إذ أن يسوع أعلن أكثر ِمن م.. ولكن خاب ظنّه الملك المحررملك متى إلى منصب يتطلع  كان..ريضةع

 ٣." ليست من هذا العالم ليست من هذا العالمىىمملكتمملكت" : له إذ قالأمام بيالطس أثناء محاكمته إعالن آخر كانو رساليته من اآلب إهدف
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                  ،                                ٦٩ - ٦٦ ن ثم  ِم٦٠ :٦إنجيل يوحنا  ١
 ٢٧ - ٢٤  &١٥ :٦ إنجيل يوحنا ٢
 ٣٦ :١٨إنجيل يوحنا  ٣
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ا إليه  بانتسابنه ألنفإن كنا نتبع يسوع.. ين من الفضةتراجع يهوذا إلى الوراء ولكن لم يفته أن يبيع سيده بثالث
: قال بولس الرسول..  الفانىذين وضعوا رجاءهم فى هذا العالم كالبخيبة أمل سنصاب نحصُل على مراكز عالمية

رب مالكاً لينقذ بطرس من  لقد أرسل ال.."شقى جميع الناسشقى جميع الناسأأننا ننا إإ هذه الحياة فقط رجاء في المسيح ف هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فىىن كان لنا فن كان لنا فإإ"
 بطرس ىأتحين و ..فسقطت السلسلتان من يديهفسقطت السلسلتان من يديه .." عاجال عاجالقمقم" :يقظه قائالأ بطرس و جنبالمالك ضرب ..سجنه

خرجا وتقدما زقاقا واحدا وللوقت و انفتح لهما من ذاتهانفتح لهما من ذاته الى المدينة ى يؤدى الِذ الى باب الحديدبصحبة المالك
فلقد حدثَ بغتة زلزلة ..  فى سجن بمدينة فيلبى ولقد أنقذ الرب بولس وسيال اللذين كانا مقيدين..فارقه المالك

  ١.بواب كلها وانفكت قيود الجميعبواب كلها وانفكت قيود الجميع الحال األ الحال األىىانفتحت ِفانفتحت ِفوو ساسات السجنأتزعزعت  حتى عظيمة
 

إنه لم يقم بين المولودين من النساء من هو إنه لم يقم بين المولودين من النساء من هو ": الرب يسوع الذى قال عنه يوحنا المعمدانيوحنا المعمدانمن كان يظن أن  
 رأسه عن جسده إرضاء لراقصة  رأسه عن جسده إرضاء لراقصة هيرودسهيرودس  سيفسيفيبقى داخل القضبان الحديدية سجينا إلى أن فصل .. "أعظم منهأعظم منه

 لماذا سمح أن تنتهى خدمته بمأساة من !.م ينقذه الرب فى الوقت المعين؟ لماذا ل:د نتساءل ق!..استهوته برقصهااستهوته برقصها
كثيرون كثيرون  .." فيما بعد فيما بعدصنع ولكنك ستفهمصنع ولكنك ستفهمأأنا نا أأنت اآلن ما نت اآلن ما أأ تعلم  تعلم لستَلستَ" :مكتوب!. ؟أجل رجل تزوج بامرأة ال تحل له

 يتبع يسوع ال بد له ِمن حمل الصليبيتبع يسوع ال بد له ِمن حمل الصليب إلى الوراء من جراء ضيقات واضطهادات ألنهم لم يدركوا أن من  إلى الوراء من جراء ضيقات واضطهادات ألنهم لم يدركوا أن من يرجعونيرجعون
قد نصرخ إليه فى ضيق . . ستتعطل مسيرتنا معهلينقذنا من أجل اللجوء إليه عند الضيقات إن كنا نتبع يسوع

لماذا لم ..  فنصرخ متذمرينلحكمٍة ال نعلمهالحكمٍة ال نعلمها  فال نجد استجابة أو ما نتصوره ضيقاًفيستجيب ثم يأتى ضيقُ آخر
 ٢..ولم يعودوا يمشون معهولم يعودوا يمشون معه كهؤالء الذين رجعوا إلى الوراء  كهؤالء الذين رجعوا إلى الوراء ونصاب بخيبِة أملونصاب بخيبِة أمل !.؟يستجب لنا هذه المرة

 

  بل مجرد المقارنة غير..على كل ما جادت به القرائح البشرية ِمن تعاليم إن تعاليم السيد المسيح تسمو 
 وأفادت فى إصالح لهمحضرة حتى غير المسيحية منها ووضعوها دستوراً  لقد طبقتها المجتمعات المت..جائز

ولكن تعاليم ..  ألنّه حيثما طبقوا تعاليم المسيح وجدوا مجتمعاً سليماً يعيش فى أمن ومحبة وسالم..السلوك البشرى
 ولكن مجرد ذلكإن ممارسة تعاليم المسيح جعلت منهم أناساً مهذبين فاكتفوا ب.. المسيح بدون المسيح ال تكفى
رجع  .. األولى والماسة هى لدم المسيح المطهرالحاجةف.. النفس وتجديد الروحالتهذيب ال يغنى عن تطهير 

تعاليم المسيح واستغنوا بها عن المسيح  ألنهم اكتفوا بلى الوراء ولم يعودوا يمشون معهإكثيرون من تالميذه 
 لستُ فى حاجٍة :سه وحين حصل على الدواء قال فى نفأ إلى الطبيب ليعالج علة أصابته إن ذلك كمن لج..نفسه

متابعة وإشراف الطبيب ظناً منه أن ..إلى الطبيب بعد نالطبيب يغنيه ع د المسيح لتالميذه..دواءنا نا أأ":  لقد قال السي
 ٣."ن تفعلوا شيئان تفعلوا شيئاأأ ال تقدرون  ال تقدرون ىىنكم بدوننكم بدونألأل  .... بثمر كثير بثمر كثيرىىنا فيه هذا يأتنا فيه هذا يأتأأ و وىى ف ف يثبتُ يثبتُىىالذالذ. . غصانغصاننتم األنتم األأأالكرمة والكرمة و

 

 ..ن هذا الكالم صعبإ واقال ولى الوراء ولم يعودوا يمشون معهإ  السيد المسيحالميذرجع كثيرون من ت 
مأ يقدر نإإ  .... لكم لكم اقوُل اقوُل الحقّ الحقّالحقّالحقّ":  ذلك ألنه قال لهم!.؟ يسمعهنننلم لم تأكلوا جسد تأكلوا جسد ابن االنسان وتشربوا دم ه ه  ابن االنسان وتشربوا دم

قال  بعد ذلك .."قيمه في اليوم االخيرقيمه في اليوم االخيرأأنا نا أأبدية وبدية وأأ فله حياة  فله حياة ىى ويشرب دم ويشرب دمىى يأكل جسد يأكل جسدننمم  ....فليس لكم حياة فيكمفليس لكم حياة فيكم
  كالمكالم  ..!!؟؟ نذهب نذهبننلى ملى مإإ  يا ربيا رب" :جابه سمعان بطرسأ ف..!!؟؟ن تمضوان تمضواأأيضا تريدون يضا تريدون أأنتم نتم أأألعلكم ألعلكم  : عشرىثنيسوع لإل

 نمون بعد أن وجدوا ذهبي نلى مإ ...."ىىنت المسيح ابن اهللا الحنت المسيح ابن اهللا الحأأنك نك أأآمنّا وعرفنا آمنّا وعرفنا   ونحن قدونحن قد  ..بدية عندكبدية عندك األ األالحياِةالحياِة
  ٤. عرف بطرس ورفقاؤه أى مسيح يتبعونلقد. ."نبياءنبياء الناموس واأل الناموس واألىىكتب عنه موسى فكتب عنه موسى ف" ى الذواوجد !.ن؟ينشدو

 

 الصالحالمعل  هويسوع إن المعجزات .م ة الصحيحة وعداها ال  ولكن .. الضيقاتمن المنقذ .صانعالتبعي
 .هبدية عندكالم الحياة األالذى  ..رر من الخطيةالمح ..ابن اهللا الحى الرب يسوع المسيح  أن نتبع.. تبعيةبسحت

أتبعك ألنك .. حامال الصليب.. أتبعك أتبعك..  ربى يسوع:أدعوك لتشترك معى فى تلك الصالة.. عزيزى القارئ
نت المسيح ابن نت المسيح ابن أأنك نك أأآمنّا وعرفنا آمنّا وعرفنا   ونحن قدونحن قد  ....بدية عندكبدية عندك الحياة األ الحياة األكالمكالم  !.!.؟؟ نذهب نذهبننلى ملى مإإ  يا ربيا رب" ..إلهى ومخلصى

 .ارجاً خَهرج إليك ال تخْمن يقبْل أن مستنداً على وعدك الصادق ..تى واثقاً ِمن معيتك لىأرفع صال .."ىىاهللا الحاهللا الح
  

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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   ٢٦: ١٦ & ٧: ١٢ سفر أعمال الرسل، ١٩: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس،  ٣: ٢٧ & ١٥: ٢٦متى إنجيل  ١
         ٧ :١٣إنجيل يوحنا                  ،  ١٢ – ٣: ١٤ & ١١: ١١متى إنجيل  ٢
 ٥ :١٥    &٣: ٣ إنجيل يوحنا ٣
  ٤٥ :١  &٥٣: ٦ نجيل يوحناإ ٤
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