
 

  

 ما جئت أللقى سالماً بل 

 انقساماً أو سيفاً !

(؟! 21:15ما معنى قول السيد المسيح: "اتظنون اني جئت العطي سالما على االرض كال اقول لكم بل انقساما" )لو
  (43:   11  مت)’’  سيفا بل سالما اللقي جئت ما االرض على سالما اللقي جئت اني تظنوا ال’’ وما معنى 

 وهل كان ينادى بحمل السيف انتقاماً أو حرباً أو نشراً ألفكاٍر أو عقيدة ؟ يقول المسيح هذا الكالم؟!وكيف 
 

 كيف والمسيح ابن مريم كلمة من هللا، جاء ليلقى ناًرا على األرض...وقال وقد سأل نفس هذا السؤال الكاتب الكبير توفيق الحكيم 

 فمن يفسر لى حتى يطمئن قلبى؟.. وصرت أسأل من أعرف من أخواتنا المسيحيين المثقفين، فلم أجد عندهم ما يريح نفسي...

 نوده.. أما فيما يخص بالمسيحيين فمن أسال غير كبيرهم الذي أحمل له التقدير الكبير لعلمه الواسع وإيمانه العميق.. البابا ش 

 

  
 قل والروح.ع، وسالم مع الناس: أحباء وأعداء. وسالم داخل نفوسنا بين الجسد والهللا هي رسالة حب وسالم: سالم مع السيد المسيح رسالةإن 

. وقد دعي السيد المسيح (41: 2لو) قائلة "المجد هلل في األعالي، وعلى األرض السالم، وفي الناس المسرة" كةالمالئ غنت ميالد المسيح في

وقال "أي بيت  (،22: 41يو) وقد قال لنا "سالمي أترك لكم، سالمي أعطيكم.. ال تضطرب قلوبكم وال تجزع"  .(6: 9أش)"رئيس السالم"

: 5غل) . فقيل "ثمر الروح: محبة فرح سالم"ُذِكَر السالم كأحد ثمار الروح في القلبو  .(6: 41لو) البيت"دخلتموه، فقولوا سالم ألهل هذا 

 .(9: 5مت) وفى مقدمة عظة السيد المسيح على الجبل "طوبي لصانعي السالم ألنهم أبناء هللا يدعون"  .(22

 

إلى مبغضيكم، وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.. ألنه إن أحببتم "أحبوا أعداءكم، باركوا العنيكم، أحسنوا  وقد قال بفمه المبارك

 (.12-11: 5فضل تصنعون" )مت ىالذين يحبونكم فأي أجر لكم.. وإن سلمتم على أخوتكم فقط، فأ

 

"جئت أللقى ناًرا على األرض. فماذا أريد لو معنى جئت أللقى ناًرا فى قول السيد المسيح 
 (.94: 21اضطرمت" )لو

 

ست بصدد الحديث عن منافع النار، وال عما قيل عنها من كالم طيب في األدب . ول. وإال ما كان هللا قد خلقهاإن النار ليست في ذاتها شًرا -4

 العربي. وإنما أقول هنا إن النار لها معان رمزية كثيرة في الكتاب المقدس:

 

 في قلب اإلنسان. الروح القدس فالنار ترمز إلى عمل  -2

 (.46: 3بالروح القدس ونار" )لو يعمدكم عن السيد المسيح "هو يوحنا المعمدان وقد قال

 (.3: 2أع) نار.على هيئة ألسنة كأنها من  حل الروح القدس على تالميذ المسيح وقد

 بالنار. الكتاب المقدس . وهذه الغيرة يشار إليها فيللخدمة وكان هذا إشارة إلى أن روح هللا ألهبهم بالغيرة المقدسة
اإلنجيل . وهذه النار هي مصدر الحرارة الروحية. وقد طلب منا في عبادة األصناموهى النار التي أعطت قوة لتطهير األرض من الوثنية و

 (.429: 5تس4(. وقيل أيًضا "ال تطفئوا الروح" )44: 42أن نكون "حارين في الروح" )رو

 

 والنار ترمز أيًضا في الكتاب إلى المحبة: -3

 . (2: 8وقيل في ذلك "مياه كثيرة ال تستطيع أن تطفئ المحبة" )نش 

 

 والنار قد ترمز أيًضا إلى كلمة هللا: -4

: 21ارمياء النبي "فكان في قلبي كنار محروقة" )أر عنها (. وقد قال29: 23"أليست كلمتي هذه كنار، يقول الرب" )ار الكتاب كما قيل في

9 .) 
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 والنار في الكتاب ترمز أحيانًا إلى التطهير: -5

 (.2, 6: 6)أش  .طهر شفتيه بجمرة من النار المالئكة إن واحًدا من إشعياء النبي كما قيل عن

المقدسة في القلوب. فتطهرها، وتشعلها بالغيرة المقدسة لبناء ملكوت هللا، على األرض، إنني سألقى النار  فالذي كان يقصده السيد المسيح:

 ."ماذا أريد لو اضطرمت" لذلك قال:

تحملها هذه النار قابلتها نار أخري من أعداء اإليمان تحاول إبادته. وهكذا اشتعلت األرض ناًرا، كانت نتيجتها إبادة الوثنية، بعد اضطهادات 

 المسيحيون.

 هناك إذن نار اشتعلت في قلوب المؤمنين، ونار أخرى اشتعلت من حولهم. وكانت األولى من هللا، والثانية من أعدائه.

 

"أتظنون أنى جئت أللقي سالًما معنى ما جئت أللقى سالًما بل سيًفا فى قول السيد المسيح 
 (.12: 21على األرض؟ كال، أقول لكم بل انقساًما" )لو

 

 (.45: 46عبادة هللا في العالم كله، بكل وثنيته، ولذلك قال لتالميذه "اذهبوا إلى العالم أجمع. واكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها" )مرإنه جاء ينشر 

وكان أول من انقسم على المسيح، ثم على تالميذه: اليهود وقادتهم. ليس بسبب المسيح، إنما بسبب تمسك اليهود بملك أرضي، وبسبب فهمهم 

 (.19: 42مت ) للكتاب. لدرجة أنهم تآمروا عليه ليقتلوه، ألنه شفى مريًضا في سبتالحرفي 

دون أن يكونوا وحدهم شعب هللا المختار. لذلك لما قال بولس الرسول أن يير موتضايق منه اليهود، ألنه كان يبشر األمم األخرى باإليمان. وه

  (.22, 24: 22أع) قتلهالسيد المسيح أرسله لهداية األمم، صرخ اليهود طالبين 

 

القديس بولس لما تحدث عن القيامة، حدث انشقاق وانقسام بين طائفتين من اليهود هما الفريسيون والصدوقيون، ألن الصدوقيين ما كانوا 

 (.9, 6: 23أع) يؤمنون بالقيامة وال بالروح

 

: 48يو) حكم الرومان. أما هو فقال لهم "مملكتي ليست من هذا العالموانقسم اليهود على المسيح، ألنهم كانوا يريدون ملًكا أرضيًا ينقذهم من 

 (.24: 22فلم يعجبهم حديثه عن ملكوت هللا، وال قوله "أعطوا ما لقيصر لقيصر.." )مت (.36

 وهكذا قام ضد المسيح كهنة اليهود وشيوخهم والكتبة والفريسيون والصدوقيون.

 

، لكي يحيا في سالم معهم؟! أال يكون هذا سالًما عبادة األصنام وفًا من االنقسام، تارًكا الوثنيين فيأكان المسيح يترك رسالته ال ينادى بها خ

 باطاًل؟!
ينادى لهم باإليمان السليم. و ال خوف من االنقسام، ألنه ظاهرة طبيعية فطبيعي أن ينقسم الكفر على اإليمان. وطبيعي أن النور أم كان ال بُّد أن 

 .الظالم ال يتحد مع

 

لم يكن االنقسام صادًرا من السيد المسيح، بل كان صادًرا من رفض الوثنية لإليمان الذي نادى به المسيح. وهكذا أنذر السيد المسيح 

 بأن انقساًما ال بُّد سيحدث. وأنهم في حملهم لرسالته، ال يدعوهم إلى الرفاهية، بل إلى الصدام مع االنقسام. تالميذه،

إن كان العالم ( "2: 46تأتى ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة هلل" )يو" (33: 46"في العالم سيكون لكم ضيق" )يو لذلك قال لهم

 (.21-48: 45يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم" )يو

 

 لقد وقف السيف ضد المسيحية. لم يكن منها، وإنما عليها.
 

المسيح وقت القبض عليه، انتهره ومنعه قائاًل "اردد سيفك إلى غمده. ألن كل الذين يأخذون بالسيف، وعندما رفع بطرس سيفه ليدافع عن 

 (.52: 26بالسيف يهلكون" )مت

 

 وكانت نتيجة السيف الذي تحمله المسيحيون، ونتيجة انقسام الوثنيين واليهود عليهم, مجموعة ضخمة من الشهداء.
 اإليمان وبادت الوثنية. في وقت من األوقات.ومع الصمود في اإليمان، انتشر 

بيت السيد أن حملهم لبشارته سوف ال يجلب لهم سالًما ورفاهية، وإنما انقساًما من أعداء اإليمان. بل سيحدث هذا حتى في مجال األسرة في ال

يقتله. وهكذا مع باقي أفراد األسرة التي تنقسم بسبب  الواحد: إذ قد يؤمن ابن باهلل، فيثور عليه أبوه الوثني، ويجبره على العودة إلى وثنيته أو

 اإليمان.

 فهل يرفض هؤالء اإليمان، حرًصا على عدم االنقسام؟

 

كال. فاالنقسام هنا ليس شًرا، وإنما ظاهرة طبيعية. وكل ديانة انتشرت على األرض، واجهت مثل هذا االنقسام في بادئ األمر. إلى أن 

 استقرت األمور.
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