السبت الصامت :اليوم السابق لقيامة المسيح
بقلم سكوتي سميث
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أيها الرب يسوع ،تالميذك وأفراد أسرتك ربما قد ناموا لفترة قليلة ليلة الجمعة .وال يسعنا إال تخيل عمق
الحزن الذي اقتنص قلبهم .لكن آخرين استراحوا ألنك أنت" ،المضل" ،لم يعد بإمكانك تهديد الوضع
الديني الراهن أو المخطط السياسي لروما.
المستحق بتاتًا سيحقق أعظم عائد
مع شروق الشمس يوم السبت ،لم يخطر ببال إنسان أن الموت غير ُ
يمكن حسابه .حين ُسمرت للصليب ،فقد ناموس الرب سطوته المطالبة بدينونتنا .ومع أنفاسك األخيرة،
ظافر على كل سالطين اجتمعت ضد ملكوت اهلل (كولوسي .)15-14 :2
جردت قوى الظلمة ًا
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ؤمن شفائنا
لم يخطر ببال إنسان أن عقابك بالموت سيحقق سالمنا األبدي — وأن جراحك المميتة ستُ ِّ

األبدي — وأن انسحاقك تحت دينونة اهلل سيقود إلى اعتزاز إله كل نعمة بنا (إشعياء  .)53رغم امتالك
الكهنة والفريسيين للكتب المقدسة ،إال أنه ليس لديهم أي فكرة عن األمر.
لكنهم بالفعل تذكروا وعدك بالقيامة .لم يحزنوا لموتك ،بل ارتعدوا خوًفا من حياتك .بعد فشلهم في قتل
لعازر المقام من األموات (يوحنا  ،)10 :12أرعبهم التعامل مع يسوع المقام من األموات.
أيها الرجال األغبياء والخطاة  -أيسر عليكم أن تحجبوا شروق الشمس من قيامة االبن .فيوم أحد القيامة
ٍ
آت ،وال يوجد ما يمكنكم فعله حيال ذلك .سرعان ما سيتحطم صمت يوم السبت بصيحات يوم األحد:
جديدا .هكذا آمين نصلي ،في اسمك الظافر
"الرب قام! بالحقيقة قام!" هللويا ،الكل على وشك أن يصير
ً
المحب.
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