
كرازة الحّق          
لیس كل شئ في الكتاب المقدس ُیفرحنا وُیثیر فینا 

بل ھناك بعض اُألمور ُتحزن وُتوِجع , الغبطة
, وُأمور ُأخرى ُتْنِذر وُتزِعج وُأخرى ُتَبّكْت

فاألنسان ال یستطیع أن یأخذ الجانب الَلیْن من الدین 
بل یجب أن َیُلمَّ بكل , ویترك الجانب الصعب

. ب الجوان
الكتاب المقدس یتكّلم كثیرًا عن الفرح والبھجة 

ولكن یتكّلم أیضًا عن , عندما یخدم األنسان الرب
ھؤالء اّلذین ال یخدمون الرب ویتكّلم أكثر عن 

وغیر الشقاء الذي یالقیھ الناس الَغیْر الطائعین
ویتكّلم عن الشقاء الذي یخفیھ المستقبل , الخالصین 

.والدینونة اآلتیة 
ربما یكون , حن نعیش مع ُأناس ضاّلین وُخطاة ن

أحد أفراد العائلة بعیدًا عن الخالص أو ربما یكون 
الزوج أو الزوجة أو أحد الجیران أو جمیعھم 

والزمن الذي نعیش فیھ ھو , بعیدون عن الخالص
أي بمعنى أخر أن وقت النھایة , على عتبة الخطر

ألن في العالم قد أصبح قریبًا جدًا ِطْبقًا لما یحدث ا
, من حروب وكوارث وزالزل وأوبئة ومجاعات

والتي تكّلم عنھا الكتاب المقدس من أنھا ستحدث 
إن وقت الدینونة أصبح قریبًا جدًا , في المستقبل

وربما یمیل البعض , وربما یكون أقرب ممَّا نظن 
, الى                  التخفیف من جّدیة ھذا األمر

 على درجة عالیة من الجّدیة ولكن یبقى ھذا األمر
.

نحتاج أن یكون لدینا إیمان وثقة كبیَرین بأن اهللا ھو 
رحیم وشفوق على البشر وأنھ إلھ محبة وأنھ یرید 
. الجمیع أن َیْخُلصوْن والى معرفة الحّق ُیْقِبلوْن 
... ولكن كیف ُیقبل الجمیع الى اهللا وبأي طریق ؟

لخبر بكلمة اهللا اإلیمان بالخبر وا...واإلجابة بسیطة
فكیف یسمعون بال كارز ؟, 

, إن مسؤلیة الكرازة تقع على عاتق كل واحد منَّا
 أْذَھبُوا ِإَلى 15:16مرقس لقد قال الرب یسوع في 

.َوأْكِرُزوا ِباإلْنِجیِل ِلْلَخلیَقِة ُكلَِّھا  اْلَعاَلِم أََْجَمَع
إن ھذه الوصیة لم تكن فقط للتالمیذ والرسل بل 

ولكن ھناك , َمْن ُیؤمن بالمسیح یسوعھي لكل 
ھل یجب على الكل الصعود , سؤال یطرح نفسھ 

.... الى المنبر وتأدیة دور الواعظ أو الكارز ؟ 

فإن كان البعض لدیھ , ال لیس بالضرورة...الجواب
ھذه الدعوة فمجدًا للرب وأما الباقون فكل حسب 

وقد یتم ذلك من خالل , دوره وموقعھ یستطیع ذلك
عمل أو التجوال أو الزیارات أو حتى لقاء ال

المصادفة أو غیر المصادفة ونرى أن مریم 
المجدلیة قد أخبرت التالمیذ بقیامة یسوع بحسب ما 
أمرھا یسوع بعد أن ظھر لھا في أول االسبوع 

 . 10-9: 16مرقس بحسب ما ورد في 
لذلك یمكن لنا القول أن مریم كرزت بأسم الرب 

أي األخبار (ل البسیط الذي أدتھ من خالل ھذا العم
) .بقیامة الرب

2 ُیخبرنا الوحي على فم الرسول بولس في 
 2:4تیموثاوس

آْكِرْز ِباْلَكِلَمِة آْعُكْف َعَلى ذِلَك ِفي َوْقٍت ُمَناِسٍب { 
.}َوبِِّخ آْنَتِھْر ِعْظ ِبُكلِّ َأَناٍة َوَتْعلِیٍم . َوَغْیِر ُمَناِسٍب 

 رسمھ لنا الرب یسوع من إن طریق الخالص قد
ویجب أن تتجسد ھذه , خالل موتھ ودفنھ وقیامتھ 

 على فموت یسوع, اُألمور الثالثة في كل مسیحي 
 عن الخطیة وصَلب توبة األنسانالصلیب یعادلھ 
معمودیة  یعادلھ ودفن یسوع, شھوات الجسد

 یعادلھا وقیامة یسوع,  بأسم یسوع المسیحاألنسان
ني من الروح القدس متكلمًا  الثامیالد األنسان

. باأللسنة كعالمة لحلول الروح القدس 
إن خطة الخالص التي وضعھا الرب یسوع لنا 

وقد كرز الرسل , َتُمرُّ في ھذه المراحل الثالثة 
َفَقاَل  { 38:2أعمال بھذه الخطة في یوم الخمسین 

 َعَلى آْسِم َلُھْم ُبْطُرُس ُتوُبوا َوْلَیْعَتِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم
َیُسوَع اْلَمِسیِح َلُغْفَراِن اْلَخَطاَیا َفَتْقَبُلوا َعطََّیَة الرُّوِح 

.}الُقُدِس 
.والرب معكم 

***************


