 -23المجد أم األلم
ٌحتفل المسٌحٌون الٌوم بؤحد الشعانٌن أو ما ٌسمٌه الناس "أحد السعف" حٌث استقبل السٌد
المسٌح فً أورشلٌم بسعف النخل وبؤغصان الزٌتون.
و فً ذكرى الٌوم نرٌد أن نتؤمل فً نقطة روحٌة هامة عن أٌهما نختار:
فً ذلك الٌوم دخل السٌد المسٌح إلى أورشلٌم ،وكانت شهرته قد طبقت اآلفاق كمعلم صالح
بهت الناس من سمو تعالٌمه ،وكصانع معجزات ٌشفى المرضً ،وٌقٌم الموتى ،وٌخرج
الشٌاطٌن ،وٌعمل ما لم ٌعمله أحد من قبل .كما ذاعت شهرته كزعٌم شعبً كبٌر استطاع أن
ٌجمع القلوب من حوله فالتفوا حوله فً حب وإعجاب..
لذلك عندما دخل إلى أورشلٌم استقبله الناس كملك ،بسعف النخل وبؤغصان الزٌتون ،وبالتهلٌل
والهتاف ،وأرادوا تنصٌبه مل ًكا علٌهم ،لكً ٌخلصهم من حكم الرومان ،وٌقٌم لهم مملكة قوٌة
ذات هٌبة وسلطان ،وٌرجع لهم عظمة سلٌمان..
ولكن السٌد المسٌح رفض أن ٌكون مل ًكا ،ورفض هذه المملكة األرضٌة ،إذ أراد تكوٌن مملكة
روحٌة ٌملك فٌها هللا على القلوب ،ال مملكة أرضٌة ذات عرش وصولجان ،وجنود وفرسان..
كان ٌعرف أن الٌهود ٌسٌرون بتفكٌر عالمً علمانً ،سعًٌا وراء السلطة والشهرة والنفوذ.
وهو قد جاء لٌخلصهم وٌخلص العالم من هذه النظرة المادٌة ..إنه لم ٌؤت إلى العالم لكً ٌكون
مل ًكا على الٌهود ٌحقق لهم العالمٌة ،بل على العكس ٌخلصهم من الشهوات..
وإذ رفض المسٌح فكرة الملك ،رفضه هإالء الٌهود ،وتآمروا لكً ٌقتلوه ..وهكذا رفض
المسٌح المجد ،وفضل علٌه طرٌق األلم..
ً
مضطهدا من الٌهود ،عن أن ٌكون مل ًكا علٌهم  ،ولم ٌرد مطل ًقا أن ٌشترك مع
فضل أن ٌكون
ذلك الشعب فً رغباته وفً شهواته ..ح ًقا ماذا ٌفٌدهم الملك وهم بعٌدون عن هللاٌ ،ؤخذون من
الدٌن مظاهره وٌتركون روحه ،حتى وبخهم هللا بقوله" :هذا الشعب ٌعبدنً بشفتٌه ،وأما قلبه
فمبتعد عنى بعٌد!"
لقد أراد المسٌح أن ٌطهر الناس وٌقدسهم ،ال أن ٌملك علٌهم ،أراد أن ٌحرر قلوبهم من
الخطٌة ،ال أن ٌحررهم من الرومان الذٌن ملكوا علٌهم نتٌجة لخطاٌاهم..

ولكن الٌهود كانوا بعٌدٌن عن هذا التفكٌر الروحً ،بل لم ٌفكروا إطال ًقا فً أرواحهم
وخالصهم ،األمر الذي كان شغل المسٌح الشاغل.
كل تفكٌرهم كان منحصرً ا فً الملك ،وفً الملك وحده ..لذلك خابت آمالهم فً المسٌح الذي
ٌحدثهم عن الروحٌات وٌرفض الملك األرضً ..وهكذا استقر رأٌهم على أن ٌقتلوه ..وبدأوا فً
التؤمر علٌه ،من نفس ذلك الٌوم الذي اختاروه فٌه مل ًكا!!! وهكذا رفضوه ..فقٌل عنه..
"إلى خاصته جاء ،وخاصته لم تقبله"" .النور أضاء فً الظلمة ،والظلمة لم
تدركه" ..جاء النور إلى العالم،وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ..رفضوا المسٌح،
وطلبوا بارباس ..كانت قلوبهم مظلمة ،ولم ٌدركوا أٌن خٌرهم ..وإذ سعوا لقتل المسٌح ،إنما
جنوا على أنفسهم ال علٌه ..وسار المسٌح فً طرٌق الجلجثة وفً طرٌق الصلب..
و بهذا وضع لنا المسٌح مبدأً ها ًما ،وهو أن األلم أسمى من المجد العالمً ،أو أن األلم هو
طرٌق المجد الحقٌقى ..وال مجد بدون ألم ..أو أن مجد اإلنسان كامن فً ألمه..
لهذا ٌحب المسٌحٌون آالم المسٌح ،بل ٌحتفلون بآالمه ..وفً كل سنه لهم أسبوع اسمه "أسبوع
اآلالم" ..وال ٌخجل من آالم المسٌح بل ٌفتخر .وٌرى أن آالمه من أجلنا ،هً عالمة حب،
وعالمة بذل ،وعالمة زهد فٌها رفض األمجاد الزائلة العالمٌة .بل أن اسم المجد هو اسم خاطئ
ٌطلق علٌها بغٌر وجه الحق..
صدق أمٌر الشعراء أحمد شوقً حٌنما قال:
ومتعت باأللم العبقري

و انبغ ما فً الحٌاة األلم

إن كل من ٌسٌر فً طرٌق هللا ،علٌه أن ٌتؤلم من أجله ،وٌجد لذة فً ألمه ..وكل فضٌلة بغٌر
ألم ،هً فضٌلة رخٌصة خالٌة من البذل..
لذلك فكل إنسان فً الٌوم األخٌر ،سٌعطى حسابًا عن أعماله ،وٌثاب بمقدار ألمه من أجل
الرب .وكما قال الكتاب :كل واحد سٌنال أجرته بحسب تعبه" ..إن كان األمر هكذا ،فٌحق لنا أن
نسؤل:
ما هو مقدار تعبك من أجل الرب؟ وما هو مقدار بذلك وألمك؟
طبق هذه القاعدة فً كل عمل من أعمالك ..وإن وجدت عقبة أمامك فً طرٌق الفضٌلة ،فابذل
جهدك لكً تتخطاها .وإن وجدت ألمًا فً طرٌق الخٌر ،فاحتمله بفرح ورضى .وإن وجدت
ً
عمال صالحً ا البد أن ٌقضى ً
جهدا وتعبًا ،فال تبال بالتعب ،وكن قوى القلب..

واعلم أن هللا الذي تحبه ،ال ٌمكن أن ٌنسى تعب المحبة ..واذكر سٌر الشهداء القدٌسٌن الذٌن
تؤلموا من أجل الرب ،وكانوا فرحٌن فً آالمهم ،وكان الناس ٌنذهلون من قوة احتمالهم ..ومهما
كانت آالمك أنت ،فإنها ال ٌمكن أن تقاس بآالمهم وعذاباتهم ..كذلك األبطال
وأصحاب الرساالت ،كلهم تعبوا من أجل أهدافهم السامٌة ،وكافؤهم هللا على أتعابهم ،وكانت هً
طرٌقهم إلى المجد..
ً
أبطاال ،والمتعة ال تخلق قدٌسٌن ..وما أصدق قول الشاعر الحكٌم الذي
إن الراحة ال تخلق
قال:
و إذا كانت النفوس كبارا

تعبت فً مرادها األجسام

ونحن فً هذه الحٌاة ،علٌنا أن نبذل كل طاقاتنا ،ونضحً بكل راحتنا ،من أجل هللا وملكوته،
ومن أجل المثل التً نإمن بها ،واضعٌن أمامنا قول الكتاب" :إذن ٌا أخوتً األحباء ،كونوا
ً
باطال فً
راسخٌن غٌر متزعزعٌن ،مكثرٌن فً عمل الرب كل حٌن ،عالمٌن أن تعبكم لٌس
الرب"..
واآلالم التً نحتملها من أجل هللاٌ ،جب أن نتحملها برضى وبغٌر تذمر ألن التذمر ٌضٌع
أجرها ،وهو دلٌل على أن القلب من الداخل غٌر متجاوب مع األلم الخارجً ،وغٌر مقدم ذاته
كذبٌحة مرضٌة هلل .أن آباءنا القدٌسٌن كانوا ٌفرحون فً األلم ،وٌفرحون باأللم ..إن تالمٌذ
المسٌح عندما جلدهم رإساء الٌهودٌ ،قول الكتاب عنهم" :فخرجوا فرحٌن ألنهم حسبوا
مستؤهلٌن أن ٌهانوا من أجل اسمه" ..وٌرى لنا التارٌخ أن السجون كانت تمتلئ
بالتراتٌل والتسابٌح واألغانً الروحٌة فً القرن المسٌحً األول من أشخاص ٌنتظرون موتهم
بٌن حٌن وآخر..
إن آالم الدهر الحاضر ،ال ٌمكن أن تقاس بالمجد العتٌد الذي ٌنتظره المإمن فً األبدٌة ..أن
الذي ٌتؤمل فً السماء وأمجادها ،وفً النعٌم األبدي ،وفً المالئكة والقدٌسٌن ،وفٌما أعده هللا
لقدٌسٌه فً العالم اآلخرٌ ،هون علٌه كل تعب ٌتعبه من أجل هللا .وٌهون علٌه السهر الذي
ٌسهره للصالة ،والتعب الذي ٌحتمله فً الصوم وفً العبادة ،والجهد الذي ٌبذله من أجل البعد
عن خطٌة معٌنة ،أو من أجل التخلص من عادة خاطئة..
واعلموا أن األلم المقدس لٌس هو عالمة ضعف ،بل هو دلٌل على قوة القلب من الداخل ..لم
ٌقل أحد أن الشهداء ً
مثال كانوا ضعفاء فً موتهم وفً مقاساتهم ،بل كانوا أقوٌاء
القلب واإلٌمان..

