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دعــــوة
ــه:  ــري لك ــس الب ــمل اجلن ــوة تش ــوع دع ــدم يس ق
ــِي  ــَن َواثَلِّقي ُمْتَعبِ

ْ
ــَع ال ــا َجِي َّ يَ ــْوا إِلَ

َ
ــى 11: 28( »َتَعال )م

رِحيُُكــْم« فمهمــا اكنــت طبيعــة مشــلتك 
ُ
نـَـا أ

َ
ْحَــاِل، وَأ

َ
األ

ــواب. ــك اجل ــدم ل ــك هلل، يق ــك وإحتياج ــل ِحل وثق

لكــن .. هنــاك مــان واحــد فقــط يمكنــك أن جتــد 
ــه الصليــب حيــث مــات يســوع.  فيــه ذلــك اجلــواب، إن
ــتطيع  ــده ـ تس ــب وح ــب ـ والصلي ــال الصلي ــن خ فم
ــلتك،  ــل مش ــك، وحي ــد احتياج ــا يس ــول ىلع م احلص

ــك. ــف ِحل وخيف

ــة  ــول ىلع برك ــاً احلص ــة متوقع ــات اتلايل ــرأ الصفح اق
ــة!  عظيم
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املبادلة اإلهلية العظمى
تــدور رســالة اإلجنيـــل حــول حــدث تاريــي واحــد 
وفريــد هــو مــوت الــرب يســوع ىلع الصليــب فــداًء عنــا. 
ويقــول اكتــب الرســالة إىل العربانيــن ىف: )عربانيــن10: 14( 
َمــَل )أي يســوع( 

ْ
ك

َ
ــْد أ

َ
نـَّـُه بُِقْرَبــاٍن )أى ذبيحــة( َواِحــٍد ق

َ
»أل

ِســَن«. هنــا جتتمــع عبارتــان اغيــة يف القــوة  ُمَقَدّ
ْ
بـَـِد ال

َ
 األ

َ
إِل

بـَـِد« وهمــا تشــران إىل ذبيحــة 
َ
 األ

َ
َمــَل« و »إِل

ْ
ك

َ
واألهميــة: »أ

ــد  ــل يمت ــه، ب ــري لك ــس الب ــات اجلن ــتوعب احتياج تس
تأثرهــا خــال الزمــن وعــرب األبديــة.

الرســول  يكتــب  اذلبيحــة  هــذه  أســاس  وىلع 
ــالة  ــًا ىف رس ــي قائ ــن ىف فيل ــويح إىل املؤمن ــس بال بول
 إِلــِي ُكَّ اْحتَِياِجُكــْم ِبََســِب 

ُ
)فيلــي 4: 19( »َفَيْمــأ

»ُكَّ  والعبــارة  يَُســوَع«.  َمِســيِح 
ْ
ال ِف  َمْجــِد 

ْ
ال ِف  ِغَنــاهُ 

ــك:  ــب حيات ــن جوان ــب م ــمل لك جان ــْم« تش اْحتَِياِجُك



املبادلة اإلهلية العظمى6

جســدك ونفســك وفكــرك وعواطفــك كمــا تشــمل 
ــراً اكن أم  ــاج صغ ــد احتي ــة. ال يوج ــك املادي احتياجات

ــة. ــة اإلهلي ــذه العطي ــرة ه ــن دائ ــرج م ــراً خي كب

فبعمــل إلــي عظيــم واحــد، لــىَّ اهلل لك احتياجــات 
ــدم  ــمة.لم يق ــدة حاس ــة واح ــانية ىف حلظ ــاة اإلنس ومعان
ــة،  ــرة املتنوع ــان الكث ــالك اإلنس ــول ملش ــدة حل اهلل ع
بــل قــدم نلــا حــًا واحــداً وهــذا احلــل شــامل واكيف لــل 

مشــلة.

ــاين  ــا يع ــة، ولك من ــات خمتلف ــي إىل خلفي ــا ننت ربم
ــتقبل  ــي نس ــن ل ــة، لك ــه اخلاص ــبء احتياجات ــن ع م
احلــل اإللــي، علينــا مجيعــاً أن نتوجــه إىل املــان نفســه، 

ــيح. ــوع املس ــب يس إىل صلي

ــب يف  ــم ىلع الصلي ــا ت ــق مل ــجيل دقي ــد ورد تس لق
ســفر انلــي إشــعياء اذلى أوىح بــه اهلل قبــل 700 اعم مــن 
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حادثــة الصلــب. فــي ســفر )إشــعياء 53: 10( يصــور نلــا 
الــويح »عبــد الــرب« اذلي يُقــدم َنْفَســُه إىل اهلل كَذبِيَحــَة 
ــد« اذلي  ــك »العب ــد ىلع أن ذل ــد اجلدي ــد العه ــٍم. ويؤك إِثْ
ــا  ــيح« أم ــرب املس ــة »ال ــو يف احلقيق ــمه ه ــر اس ــم يذك ل
ــة  ــه كذبيح ــم نفس ــه بتقدي ــي اذلي حقق ــدف اإلل اهل
فنجــد خاصتــه ىف ســفر )إشــعياء 53: 6( حيــث يقــول:

َنا 
ْ
َنا. ِمل

ْ
ل
َ
َغَنٍم َضل

َ
َنا ك

ُّ
»ُك

ـَى َطِريِقِه.  ُكُّ َواِحٍد إِل
ْيِه 

َ
َوالَرُّبّ َوَضَع َعل

ــــــَم َجِيِعنــا«.
ْ
إِث

َنــا ُكُّ 
ْ
هــذه ىه املشــلة اجلوهريــة لإلنســان، لقــد »ِمل

ـَــى َطِريِقه«.وهنــاك عــدد مــن اذلنــوب واملعــايص  َواِحــٍد إِل
لــم يرتكبهــا الكثــرون منــا، اكلقتــل مثــًا وربمــا الزنــا 

أو الرسقــة أوغرهــا.
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ــع:  ــن اجلمي  ب
ً
ــراك ــداً ومش ــيئاً واح ــاك ش ــن هن لك

ــا  ــا ظهورن ــذا، أدرن ــا ه ــا«، وبعملن ــا إل طريقن ــد »ِملن لق
ــي  ــه هـ ــذا كـلـ ــص هـ ــي تلخ ــة ال ــة العربي هلل. واللم
ــابق  ــص الس ــي انل ــت فـ ــد تُرمج ــون - Avon«. وق »آف
ــى  ــرب إلـ ــة األق ــون اللم ــا تك ــم«. وربم ــة »إث باللم
األصـــل يف اللغــة اإلجنلزييــة املعارصة هـــي »عصيــان« أو 

ــه. ــد اهلل نفس ــل ض ــان ب ــد إنس ــس ض ــرد« لي »تم

ىلع أيــة حــال، ال لكمــة »إثــم« وال »عصيــان« وال 
»تمــرد« تكــي للتعبــر عــن معــى »آفــون«. فــي الكتاب 
املقــدس، ال تصــف »آفــون« اإلثــم بمعنــاه املجــرد لكنهــا 
تشــر أيضــاً إىل معــى العقــاب ـ أو عواقــب الــر ـ الــي 

حيملهــا اإلثــم يف ثنايــاه.

ــن  ــد أن أعل ــن 4: 13(، وبع ــفر )اتلكوي ــًا يف س فمث
اهلل حكمــه ىلع قايــن لقتلــه أخــاه، يقــول الكتاب:»َفَقــاَل 
ْن حُيَْتَمَل«.

َ
ْعَظــُم ِمــْن أ

َ
: َذنـْـِي )أي عقوبــي( أ ايـِـُن لِلــرَّبِّ

َ
ق
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ويف الرمجــات احلديثــة تــرد لكمــة »َذنْــِي« كرمجــه للمــة 
»آفــون«، لكــن اللمــة ال تشــمل ذنــب قايــن فحســب 

بــل وعقــاب ذلــك اذلنــب أيضــاً.

ــوص  ــرب خبص ــال ال ــن 16: 22(، ق ــفر )الوي ويف س
ــِه  ْي

َ
ــُس َعل ــَل اتلَّيْ ــة: »ِلَْحِم ــق يف الربي ــس اذلي يُطل اتلي

ْرٍض ُمْقِفــَرٍة« فــي هــذه الصــورة الرمزيــة 
َ
 أ

َ
ُكَّ ُذنُوبِِهــْم إِل

ــل  ــب، ب ــَل فحس اِئي ــِي إِْسَ ــوب بَ ــس ذن ــل اتلي ال حيم
ــاً. ــوب أيض ــك اذلن ــب تل عواق

أمـا يف سـفر )مـرايث إرميـا 4: 6، 22(، فلقـد وردت 
اللمـة »آفـون« مرتـن بمعـى واحـد: فـي )العـدد 6( 
يقـول:  »ِعَقـاُب بِْنـِت َشـْعِي...« وتكـررت يف )العدد 22( 
ُمِك يَـا بِْنـَت ِصْهَيـْوَن…« وقد ترمجت 

ْ
ـْد َتـَمّ إِث

َ
فيقـول: »ق

لكمـة »آفون«ىف املرتـن إىل »عقـاب اإلثم«. فلمـة »آفون« 
بمعناهـا الامل ال تشـر إىل »اإلثم« املجـرد بل تتضمن لك 
العواقـب الريـرة الي جتلبهـا دينونـة اهلل ىلع ذلك اإلثم.
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وهــذا ينطبــق ىلع ذبيحــة الــرب يســوع ىلع الصليــب. 
ــة. يقــول انلــي يف  ــم يرتكــب أي خطي يســوع نفســه ل
ــْم 

َ
، َول

ً
مــا

ْ
ــْم َيْعَمــْل ُظل

َ
نـَّـُه ل

َ
 أ

َ
ســفر )إشــعياء 53: 9( »… َع

«. لكــن يف ســفر )إشــعياء 53: 6(  ــٌشّ ــِه ِغ ِم
َ
ــْن ِف ف يَُك

ــا«.  ــون( َجِيِعَن ــَم )آف
ْ
ــِه إِث ْي

َ
ــَع َعل ــَرُّبّ َوَض ــول: »… َوال يق

فلــم حيمــل الــرب يســوع إثمنــا فحســب، بــل حتمــل لك 
انلتائــج الريــرة ذللــك اإلثــم. ومثــل ذلــك اتليــس اذلي 
ــة، فقــد حــل  ــة رمزي ــم بطريق ــد القدي صــوره نلــا العه
يســوع اإلثــم بــكل نتاجئــه املؤملــة بعيــداً عنــا وإىل غــر 

رجعــة.

هــذا هــو اهلــدف واملعــى احلقيــي للصليــب، ففيــه 
ــوع  ــل يس ــى. أواًل، إحتم ــة العظ ــة اإلهلي ــت املبادل تم
بــداًل عنــا لك عواقــب الــر اذلي أعلنتــه العدالــة 
اإلهليــة ىلع إثمنــا. اآلن وباملقابــل، يقــدم نلــا اهلل لك 
اخلــر اذلى تســتحقه طاعــة يســوع املزنهــة عــن اخلطيــة.
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وبإختصــار، فالــر اذلي نســتحقه قــد وُضــع ىلع 
يســوع، وباملقابــل فــإن اخلــر اذلي يســتحقه يســوع قــد 
ــا  ــك نل ــم ذل ــدرة تلقدي ــه الق ــا. اهلل دلي ــاً نل ــار مقدم ص
ــة، ألن يســوع  دون مســاومة ىلع عداتلــه األزيلــة األبدي
قــد إحتمــل بــداًل عنــا لك عقــاب اعدل تســتحقه آثامنــا.

ــا  ــب علين ــي يصع ــة اهلل ال ــن نعم ــع م ــذا ينب لك ه
ــده. وال  ــان وح ــل إال باإليم ــا وال تُقب ــاف أعماقه إكتش
يمكــن تفســر هــذا األمــر منطقيــاً وفــق مبــدأ الســبب 
وانلتيجــة. فليــس بيننــا مــن عمــل شــيئاً يســتحق بســببه 
هــذه انلعمــة. وهنــاك مقولــة مشــهورة تقــول: “إن انلعمــة 
ــان، وال  ــل بااليم ــن اهلل، وُيقب ــاً م ــدم جمان ــا يُق ــى م تع
ــتطيع أن  ــن يس ــا م ــس بينن ــب” ولي ــتحق أو يُكتس يُس

يعمــل شــيئاً ىلع اإلطــاق لــي يناهلــا.

وتعلــن اللمــة املكتوبــة عــدة جوانــب خمتلفــة هلــذه 
ــق  ــة تنطب ــاالت خمتلف ــدة جم ــن ع ــا تعل ــة، كم املبادل
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عليهــا. لكــن يف لك احلــاالت هنــاك مبــدأ واحــد ثابــت 
هــو:

ُوضع الرش ع يسوع لىك يُقدم نلا اخلري

وأول جانبــن مــن جوانــب املبادلــة اإلهليــة العظــى 
جندهمــا يف ســفر )إشــعياء 53: 5-4(:

ــراض(  ــاً األم ــا )حرفي ـَ ْحـَزانَ
َ
ــَنّ أ »لكـِ

وَْجاَعَنــا )حرفيـــاً اآلالم( 
َ
ـَــا، وَأ ه

َ
َحَل

 
ً
ْــــُن َحِســبَْناهُ ُمَصابــا

َ
َهــــا. َون

َ
ل ََمّ

َ
ت

ــوالً.  ـ
ُ
ــِه َوَمـْذل ــَن اللـــ  ِمـ

ً
ــُروبا َمْضــ

َمَعـاِصـــيَنا،  ْجــِل 
َ
أل َمْــُروٌح  َوُهــــَو 

ِديـــُب 
ْ
تَأ اِمَنــا. 

َ
آث ْجــِل 

َ
أل َمْســُحوٌق 

ْيــِه، 
َ
َعل َســاَِمَنا  العقـــوبـــة(  )أي 

َوبِـُحـــُبـــرِهِ )أي جبـــروحه( ُشـِفيَنا«.

ــا  ــق إحداه ــا ينطب ــان، فبينم ــس حقيقت ــا تتجان وهن



13 املبادلة اإلهلية العظمى

ىلع مــا هــو رويح، تشــر األخــرى إىل مــا هــو جســدي. 

ــاب اذلي  ــوع العق ــل يس ــة ح ــة الروحي ــي اخلط ف
ــل  ــا باملقاب ــون نل ــي يك ــا، ل ــا وآثامن ــتحقه معاصين تس
ــه 5: 1(. ــالة )رومي ــر رس ــع اهلل، انظ ــام م ــران وس غف

فــي املخطــط الطبيــي )املــادي( حتمــل يســوع 
ــه. ــفاء جبروح ــا ش ــون نل ــى يك ــا ل ــا وأوجاعن أمراضن
واتلطبيــق الطبيــي هلــذه املبادلــة جنــده مؤكــداً يف 

موضعــن يف العهــد اجلديــد:

أواًل، ىف )مى 8: 16-17( يشـر إىل سفر )إشعياء 53: 4( 
ويقول عن يسوع:

َمــْرَض َشــَفاُهْم، لـِـَيْ يَتِــَمّ 
ْ
»... وََجِيــَع ال

َقائـِـِل: ُهــــَو 
ْ
ّ ال َمــا قِيــَل بِإَِشــْعَياَء انلَّــِيِ

ْمـَراَضَنـــا«.
َ
ْسـَقـاَمَنـــا وََحَــَل أ

َ
َخــَذ أ

َ
أ
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ــاً، يف رســالة )1بطــرس 2: 24( يشـــر الرســول إىل  ثاني
ــًا عــن يســوع: ــا ورد ىف ســفر )إشــعياء 53: 5-6( قائ م

ْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق 
َ
»َوُهــَو َمْــُروٌح أل

ــِه،  ْي
َ
ــاَِمَنا َعل ــُب َس ِدي

ْ
ــا. تَأ اِمَن

َ
ــِل آث ْج

َ
أل

َغَنٍم 
َ
َنــا ك

ُّ
َوِبـُـُرِهِ )أي جبروحــه( ُشــِفيَنا. ُك

َطِريِقــِه،   
َ

إِل َواِحــٍد  ُكُّ  َنــا 
ْ
ِمل َنــا. 

ْ
ل
َ
َضل

ـــَم َجِيِعَنـــا«.
ْ
ْيـِه إِث

َ
َوالــَرُّبّ َوَضـــَع َعل

فاملبادلــة املزدوجــة املوصوفــة أعــاه يمكــن 
تلخيصهــا اكتلــاىل:

ُعوقب يسوع لي تُغفر نلا خطايانا

ُجرح يسوع لي نُشىف

و اجلانــب اثلالــث مــن املبادلــة اإلهليــة العظــى جنــده 
يف ســفر )إشــعياء 53: 10( اذلي يبــن أن اهلل جعــل نفــس 
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ــة يف  ــذه احلقيق ــم ه ــي فه ــم«. وينب ــة إث ــوع »ذبيح يس
ضــوء الفرائــض املتعلقــة بأشــال ذبائــح اإلثــم. فالرجــل 
اذلي خيطــئ اكن عليــه أن يُقــدم للاهــن قربانــاً )أي 
ــات  ــض احليوان ــور أو بع ــزنة أو ث ــروف أو ع ــة( خ ذبيح
ــوق  ــه ف ــيء خبطيت ــرف املخط ــد أن يع ــرى، والب األخ
ــرف  ــي اع ــة ال ــن اخلطي ــل الاه ــذ ينق ــة وعندئ اذلبيح
ــح  ــم يذب ــوان. ث ــة إىل احلي ــة رمزي ــا بطريق ــا صاحبه به
احليــوان، وباتلــايل يكــون قــد نــال قصــاص هــذه 

ــه. ــت إيل ــي انتقل ــة ال اخلطي

وحبسـب علـم اهلل السـابق، لك هـذه الطقـوس اكنت 
إشـارة ملـا ينبـي أن يتم من خـال ذبيحة يسـوع الافية. 
فعـى الصليـب، انتقلـت خطايـا العالـم لكـه إىل نفـس 
يسـوع. ويتـم وصـف انلتيجـة يف سـفر )إشـعياء 53: 12( 
َمْوِت َنْفَسـُه...« فبواسـطة فدائه 

ْ
َب لِل

َ
نَُّه َسـك

َ
ْجِل أ

َ
»... ِمْن أ

وموتـه ابلديـي، قـدم يسـوع نفسـه كفـارة عـن خطايـا 
اجلنـس البـري لكه.
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يف رســالة )2 كورنثــوس5: 21( يشــر بولــس إىل ســفر 
)إشــعياء 53:  10( ويف الوقــت نفســه يقــدم اجلانــب 

ــة: ــن املبادل ــايب م اإلجي

)أي  ِي 
َّ

ال َجَعــَل  اهلل(  )أي  نَّــُه 
َ
»أل

ــًة  ــًة، َخِطَيّ  َخِطَيّ
ْ

ــرِف ــْم َيْع
َ
ــوع( ل يس

ــِه«.  ــَرّ اهللِ فِي ِ ــُن ب ْ ــرَي نَ ــا، نِلَِص ْجلَِن
َ
أل

لــم يتحــدث بولــس هنــا عــن أحــد أنــواع الــرب الــي 
قــد نســتطيع حتقيقهــا بمجهودنــا، بــل يتحــدث عــن بــر 
ــط. ال  ــة ق ــرف خطي ــم يع ــرب اذلي ل ــذا ال ــه، ه اهلل نفس
أحــد منــا يســتطيع أن حيصــل ىلع  هــذا الــرب أبــداً، فهــو 
بــر يعلــو عــن برنــا اذلايت علــو الســماء عــن األرض، وال 

ــوهل إال باإليمــان وحــده. يمكــن قب

ــة يمكــن  ــب املبادل ــث مــن جوان ــب اثلال إذاً فاجلان
ــايل: ــه اكتل تلخيص
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ُجعل يسوع خطية بسبب خطيتنا

ليَّ نترر نن بره

أمــا اجلانــب الرابــع مــن املبـــادلة اإلهليــة العظــى هو 
تكملــة منطقيــة للجانــب الســابق. فالكتــاب املقـــدس 
ــة  ــة انلهائي ــد أن انلتيجـ ــد يؤك ــم واجلدي ــه القدي بعهدي

ــوت. ــة يه امل للخطي

ــُس  ــال 18: 4(  »... انَلَّْف ــفر )حزقي ــرب يف س ــول ال يق
ِْطــُئ ِهَ َتُمــوُت«. ويف رســالة )يعقــوب 1: 15(  ــِي تُ

َّ
ال

 .»
ً
ــا ــُج َمْوت تِ

ــْت تُنْ
َ
َمل

َ
ــُة إَِذا ك َِطَيّ ــول: »... َواخلْ ــول الرس يق

ــار  ــا، ص ــبب خطيتن ــة بس ــوع خطي ــح يس ــا أصب فعندم
مــن املحتــوم أن يــذوق املــوت اذلي هــو نتيجــة اخلطيــة.

وتأييــداً ذللــك، يقــول اكتــب الرســالة إىل )العربانيــن 
َماَئَِكــِة، 

ْ
لِيــاً َعــِن ال

َ
ِي ُوِضــَع ق

َّ
2: 9(: »َولِكــَنّ ال

ــِم 
َ
ل
َ
ــِل أ ْج

َ
ــْن أ ــِة، ِم َراَم

َ
ك

ْ
ــِد َوال َمْج

ْ
ــاً بِال

َّ
ــَراهُ ُمَك ــوَع، نَ يَُس
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ّ َواِحــٍد«. 
ْجــِل ُكِ

َ
َمــْوَت أل

ْ
َمــْوِت، لـِـَيْ يـَـُذوَق بِنِْعَمــِة اهللِ ال

ْ
ال

فمــوت يســوع اكن نتيجــة حتميــة خلطيــة اإلنســان الــي 
حلهــا. لقــد إحتمــل يســوع خطايــا البــر مجيعــاً. فمــات 
املــوت اذلي يســتحقونه. وباملقابــل، يقــدم يســوع عطيــة 
ــة. ويف  ــه انليابي ــل ذبيحت ــن يقب ــل م ــة ل ــاة األبدي احلي
رســالة )روميــة 6: 23( يضــع بولــس طــريف هــذه املبادلــة 

جنبــاً إىل جنــب:

ـّــِة ِهَ َمــْوٌت،  َِطَي ْجـــَرَة اخلْ
ُ
َنّ أ

َ
»أل

َحَيــاٌة  ــِيَ 
َ
ف اهللِ  ِهَبـــُة  ـــا  َمّ

َ
وَأ

ــا«. َّن
ِ ــوَع َرب ــيِح يَُسـ َمِس

ْ
ــٌة بِال بَِديَّ

َ
أ

ــن  ــة يمك ــب املبادل ــن جوان ــع م ــب الراب إذاً فاجلان
ــايل: ــه اكتل تلخيص

مات يسوع موتنا
                         لي نقبل نن حياته
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ــى  ــة العظ ــادلة اإلهلي ــس للمبـ ــب خام ــاك جان وهن
ــوس 8: 9(: ــالة )2كورنث ــده يف رس جن

ــوَع  ــا يَُس َن ّ
ِ ــَة َرب ــوَن نِْعَم

ُ
ــْم َتْعرِف إِنَُّك

َ
»ف

ــَر  َتَق
ْ
ــُم اف ْجلُِك

َ
ــْن أ ــُه ِم نَّ

َ
ــيِح، أ َمِس

ْ
ال

ْنُتــْم بَِفْقــرِهِ«.
َ
، لـِـَيْ تَْســَتْغُنوا أ َوُهــَو َغــِيٌّ

واملبادلــة هنــا واضحــة مــن الفقــر إىل الغــى، افتقــر 
يســوع لــى نصبــح حنــن أغنيــاء.

ــه  ــاس يصورون ــض انل ــراً؟ بع ــوع فق ــار يس ــى ص م
ــس  ــذا لي ــن ه ــه ىلع األرض، لك ــاء خدمت ــراً أثن فق
ــود يف  ــن انلق ــر م ــل الكث ــم حيم ــا ل ــو ربم ــاً، فه دقيق
ــراً إىل يشء  ــت مفتق ــن يف أي وق ــم يك ــه ل ــه، لكن جيب

ــه. ــاج إيل ــو ىف إحتي ه

ــوا إىل  ــم حيتاج ــرازه، ل ــذه للك ــل تامي ــا أرس وعندم
يشء أيضــاً، انظــر اجنيــل )لوقــا 22: 35(. بــل ىلع عكــس 
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املفهــوم الســائد بأنهــم اكنــوا فقــراء، اكن معلومــاً للجميع 
ــال. ــراء بامل ــاعدون الفق ــوا يس ــذه اكن ــوع وتامي أن يس

انظــر اجنيــل )يوحنــا 12: 8-4، 13: 29(.

ــر  ــال غ ــر امل ــوع يف توف ــايلب يس ــت أس ــاً، اكن حق
ــس  ــال هل نف ــن امل ــان، ولك ــض األحي ــة يف بع تقليدي
القيمــة ســواء تــم ســحبه مــن ابلنــك أو مــن فــم 

ســمكه!انظر اجنيــل )مــى 17: 27(. 

وربمــا اكنــت أســايلبه يف توفــر الطعــام أيضــاً غــر 
تقليديــة أحيانــاً، لكــن رجــًا يســتطيع أن يقــدم وجبــة 
َْســِة آالَِف رَُجــل، َمــا َعــَدا النَِّســاَء  كبــرة »نلَْحــَو خَ
ْوالََد«، ال يمكــن اعتبــاره فقــراً باملعايــر الطبيعيــة! 

َ
َواأل

انظــــراجنيل )مــى 14: 21-15(.

ــه ىلع األرض، اكن  ــال خدمت ــوع خ ــة، يس يف احلقيق
يمثــل نموذجــاً اكمــًا ورائعــاً حليــاة الفيــض الــي يصفهــا 
ــاج  ــا حيت ــاً لك م ــه دائم ــد اكن دلي ــدس. فق ــاب املق الكت
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ــوق لك  ــه. وف ــم إرادة اهلل يف حيات ــل تتمي ــن أج ــه م إيل
هــذا، اكن يعطــى اآلخريــن باســتمرار، دون أن يفــرغ نبــع 

عطائــه.

ــو:  ــواب ه ــا؟ اجل ــن أجلن ــوع م ــر يس ــى افتق إذاً م
ــوىس  ــص م ــة 28: 48( خل ــفر )اتلثني ــب. يف س ىلع الصلي

ــارات ىه: ــع عب ــق ىف أرب ــر املطل ــمات الفق س

ــد  ٍء...«. لق ــَوزِ ُكِّ َشْ ــْرٍي َوَع ــٍش َوُع ــوٍع وََعَط »...ُج
ــب. ــد ىلع الصلي ــى ح ــذا إىل أق ــوع لك ه ــرب يس اخت

ـ اكن جائعاً. لم يأكل مدة تقارب يوماً اكمًا.

ـ اكن عطشــاناً. ومــن عباراتــه األخــرة الــي قاهلــا ىلع 
نـَـا َعْطَشــاُن«. انظــر اجنيــل )يوحنــا 19: 28(.

َ
الصليــب: »أ

ـ اكن اعريــاً. بعــد أن نــزع اجلنــود ثيابــه. انظــر اجنيــل 
)يوحنا 19: 23(.
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ــا يملكــه،  ــه م ــم يعــد دلي ــل شــئ. ل ـ اكن معــوزاً ل
حــى أنــه ملــا مــات، ُكفــن بكتــان ودفــن يف قــرب مملــوك 
لشــخص آخــر. انظــر اجنيــل )لوقــا 23: 50-53(. وهكــذا 
ــن  ــدوده م ــى ح ــر إىل أق ــرب الفق ــوع اخت ــد أن يس جن

ــا. أجلن

ويف رســالة )2 كورنثــوس 9: 8( يوضــح بولــس كمــال 
اجلانــب اإلجيــايب مــن هــذه املبادلــة فيقــول:

ْن يَِزيَدُكــْم ُكَّ نِْعَمٍة، لَِيْ 
َ
ــاِدٌر أ

َ
»َواهلُل ق

تَِفــاٍء ُكَّ ِحٍن ِف 
ْ
ُكــْم ُكُّ اك

َ
تَُكونـُـوا َول

ّ َعَمــل َصالٍِح«.
ٍء، تـَـْزَداُدوَن ِف ُكِ ّ َشْ

ُكِ

وحيــرص بولــس ىلع تأكيــد دور نعمــه اهلل بإعتبارهــا 
األســاس الوحيــد هلــذه املبادلــة. فهــو شــئ ال يكتســب 

أبــداً، بــل يمكــن فقــط قبــوهل باإليمــان.

ــض(  ــاد( أو )الفي ــا )اإلزدي ــيكون دلين ــا س ــاً م واغبل
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ــا ال  ــه ىلع األرض. ربم ــوع نفس ــربه يس ــا اخت ــابهاً مل مش
ــدة  ــا أرص ــس دلين ــا لي ــرة، وربم ــوداً كث ــا نق ــل معن حنم
كبــرة يف ابلنــوك، لكننــا، يومــاً بعــد يــوم، نكــون 
ــر  ــاً أك ــا، وأحيان ــد احتياجاتن ــا يس ــا م ــن ودلين مكتف

ــن. ــي اآلخري ــي نعط ــا ل ــن احتياجاتن م

وهنــاك ســبب هــام بللــوغ تلــك الوفرة،وهــذا جنــده 
ــفر  ــن س ــة م ــه املقتبس ــوع نفس ــرب يس ــات ال ىف لكم
ــَرُ 

ْ
ك

َ
ــاُء أ َعَط

ْ
ــَو ال ــوٌط ُه ــل 20: 35( »... َمْغُب ــال الرس )أعم

ْخــِذ«. فهــدف اهلل هــو أن يتمتــع لك أوالده بعظمــة 
َ
ِمــَن األ

تلــك الربكة.وباتلــاىل، هــو يوفــر نلــا مــا يكــى لتســديد 
ــن. ــي نعطــي اآلخري ــد، ل ــا ويزي احتياجاتن

إذاً فاجلانــب اخلامــس مــن جوانــب املبادلــة يمكــن 
تلخيصــه اكتلــايل:

• تمل يسوع فقرنا لي نشاركه
                                                فـي فـيض غنــــاه
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و اجلانــب الســادس للمبــــادلة اإلهليـــة العظــى ىلع 
الصليــب يشــمل اآلالم وأشــال املعاناة انلفســية انلاشــئة 
عــن إثــم اإلنســان. ويف هــذا املجــال أيضــاً، حتمــل يســوع 
ــروح  ــر اجل ــن أك ــر. وم ــن باخل ــع حن ــي نتمت ــر ل ال
القاســية الــي أصابتنــا بســبب إثمنــا: “اخلــزي والشــعور 
ــب. ــوق الصلي ــوع ف ــا ىلع يس ــا وُِضع ــض”. وكاهم بالرف

خيتلــف اخلــزي يف شــدته بــن احلــرج الشــديد وبــن 
الشــعور الُمــذل بعــدم األهميــة. ذلــك الشــعور اذلي يُبعــد 
اإلنســان عــن أيــة عاقــة ذات معــى، ســواء مــع اهلل أو 
 
ً
مــع انلــاس. ومــن أكــر أســباب الشــعور باخلــزي شــيواع

ــض  ــارصة ـ  بع ــا املع ــياً يف جمتمعاتن ــزداد تفش ــي ت ـ وال
أشــال اإلســاءة أو اتلحــرش اجلنــي يف فــرة الطفولــة. 
ــى  ــرة، وال ــاراً اغئ ــارب آث ــذه اتلج ــرك ه ــا ت ــاً م واغبل

يمكــن أن تشــى فقــط بنعمــة اهلل.

يقــول اكتــب الرســالة إىل العربانيــن مشــراً إىل يســوع 
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ــَب  لِي ــَل الَصّ ــن 12: 2( »...اْحَتَم ــب، ىف )عرباني ىلع الصلي
ِــْزِي،...«. فاإلعــدام بالصلــب اكن أكــر 

ْ
 بِاخل

ً
ُمْســَتِهينا

خزيــاً مــن لك أشــال املــوت، واكن يســتخدم ألدىن طبقــة 
مــن املجرمــن. اكن يتــم جتريــد املحكــوم عليــه بالصلــب 
مــن ثيابــه لكهــا وُيعــرض اعريــاً أمــام عيــون املــارة الــي 
حتــدق فيــه بســخرية واســتهزاء. هــذه يه درجــة اخلــزي 
الــي حتملهــا يســوع عندمــا اكن معلقــاً هنــاك ىلع خشــبة 

الصليــب. انظــر اجنيــل )مــى 27: 44-35(.

فعوضــاً عــن اخلــزي اذلي حتملــه يســوع يريــد اهلل أن 
جيعــل أوئلــك اذليــن يؤمنــون بيســوع يشــاركونه يف جمــده 

األبــدي. يقــول الاتــب يف رســالة )عربانيــن 2: 10(:

ــْن  ِي )أي اهلل( ِم
َّ

ــَذاَك ال ِ ــُه الََق ب نَّ
َ
»أل

ْبَناٍء 
َ
، َوُهــَو آٍت بِأ

ــُلُّ
ْ
 َوبـِـِه ال

ُلُّ
ْ
ْجلـِـِه ال

َ
أ

ــَل َرئِيَس  ْن يَُكِمّ
َ
َمْجــِد، أ

ْ
 ال

َ
ثرِيِيــَن إِل

َ
ك

َخاَِصِهــْم )اذلي هــو يســوع( بـِـاآلالَِم«.
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فاخلــزي اذلي حتملــه يســوع ىلع الصليــب، فتــح 
الطريــق أمــام لك مــن يؤمــن بــه لــي يتحــرر مــن خزيــه. 
ــك رشاكء يف  ــل ســيجعلنا بعــد ذل ــك فقــط، ب وليــس ذل

ــه األزيل! ــو حق ــد اذلي ه املج

 يوجــد جــرح آخــر يكــون يف الغالــب أشــد إيامــاً 
ــأ  ــا ينش ــض. واعدة م ــعور بالرف ــو الش ــزي وه ــن اخل م

ــن: ــض م ــعور بالرف الش

ــون يف  ــة. ويك ــات املحطم ــال العاق ــد أش . أح
ــات  ــاء واألمه ــض األب ــض بع ــن رف ــاً ع ــه ناجت بدايات
ألطفاهلــم، وقــد يكــون الشــعور بالرفــض شــديداً فيتــم 

ــية. ــلبية وقاس ــرق س ــه بط ــر عن اتلعب

. أو قــد يكــون جمــرد فشــل إلظهــار احلــب والقبول. 
ــرأة احلامــل للمشــاعر الســلبية جتــاه  وإذا استســلمت امل
ــل  ــودل الطف ــل أن ي ــن املحتم ــا، فم ــل اذلى يف رحه الطف
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ــه إىل أن  ــتمر بداخل ــي تس ــض ال ــاعر الرف ــًا ملش حام
يكــرب، وربمــا إىل أن يمــوت!

ــعور  ــائع للش ــر ش ــبب آخ ــزويج س ــال ال . االنفص
ــض. بالرف

ولكمــات الــرب يف ســفر )إشــعياء 54: 6( تمثــل هــذه 
احلالــة بوضــوح وبطريقــة معــربة:

ــِة  ــوَرٍة َوَمُْزونَ ٍة َمْهُج
َ
ــرَأ ــُه َكْم نَّ

َ
»أل

ــَزوَْجِة  ـ
َ
، َوك ــَرُّبّ ــاِك ال وِح َدَعــ ــُرّ ال

ـــاَل إِلُهــِك«.
َ
ــْت، ق

َ
َبــا إَِذا ُرِذل الِصّ

ــره اهلل جلــرح الرفــض  ــا العــاج اإللــي اذلي وف أم
فنجــده يف اجنيــل )مــى 27: 46، 50( حيــث يصــف ذروة 

مــا اعنــاه يســوع مــن َكــرب وألــم.

َخ  ــاَعِة  اتلَّاِســَعِة َصَ ْــَو السَّ
َ

»َون



املبادلة اإلهلية العظمى28

ائِــاً: 
َ
ق َعِظيــٍم  بَِصــْوٍت  يَُســوُع 

ْي: 
َ
ــَبْقَتِي؟« أ ــا َش ــِي، لَِم ــِي، إِي »إِي

َتــِي؟«.
ْ
تََرك لَِمــاَذا  إِلــِي،  إِلــِي، 

بَِصــْوٍت   
ً
يْضــا

َ
أ يَُســوُع  َخ  ــَرَ

َ
»ف

وَح«. الـــرُّ ــــَم 
َ
ْسل

َ
وَأ َعـِظيــــٍم، 

ــن اهلل إىل  ــرخ اب ــون، ي ــخ الك ــرة يف تاري وألول م
اآلب وال يتلــى أي إجابــة! لقــد إتلصقــت لك آثــام 
البــر بيســوع بشــٍل تــام. وقداســة اهلل الــي ال تعــرف 
ــذا  ــد. هك ــه الوحي ــى ابن ــض ح ــه يرف ــاة جعلت املحاب
حتمــل يســوع الشــعور بالرفــض يف أكــر أشــاهل املؤملــة. 
فقــد ُرفــض مــن اهلل اآلب نفســه. وبعــد ذلــك مبــارشة، 
مــات يســوع، ال مــن جــراح الصلــب بــل مــن انكســار 

ــض! ــعور بالرف ــبب الش ــب بس القل

ــول:  ــى 27: 51( فيق ــك ىف )م ــد ذل ــى بعـ ــع م ويتابـ
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ــْوُق 
َ
ــْن ف ، ِم ــْنِ نَ

ْ
 اث

َ
ــَقّ إِل َش

ْ
ــِد ان

َ
ِ ق

َ
ــل َهْي

ْ
ــاُب ال »َوإَِذا ِحَج

ْســَفُل...«. هــذا إعــان رمــزي يشــر إىل أن الطريــق 
َ
 أ

َ
إِل

ــارشة مــع  ــة مب ــوا يف عاق ــي يدخل ــح للخطــاة ل ــد فُت ق
اهلل القــدوس. إن رفــض يســوع فتــح نلــا ابلــاب نلصــر 
مقبولــن عنــد اهلل كأبنــاء وبنــات هل. وهــذا مــا يلخصــه 

ــول: ــس 1: 5-6( فيق ــالة )أفس ــس يف رس بول

لِلَتّبَــِيّ  َفَعَيّنََنــا  َســَبَق   
ْ
»إِذ

نِلَْفِســِه،  َمِســيِح 
ْ
ال بِيَُســوَع 

ةِ َمِشــيَئتِِه، لَِمــْدِح  َحَســَب َمــَرَّ
ــا  ــَم بَِه ْنَع

َ
ــِي أ

َّ
ــِد نِْعَمتِــِه ال َمْ

ــوِب«. َمْحُب
ْ
ــا )أي اهلل( ِف ال ْيَن

َ
َعل

وبهذا فإن رفض يسوع نتج عنه قبونلا.

ــاً  ــام حمتاج ــن األي ــوم م ــان يف ي ــن اإلنس ــم يك ول
ــو  ــا ه ــض كم ــعور بالرف ــزي والش ــي للخ ــاج إل إىل ع
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حمتــاج إيلــه ايلــوم! يف تقديــري أن مــا ال يقــل عــن ربــع 
ــوم  ــم ايل ــان العال ــن س ــوغ م ــن ابلل ــاوزوا س ــن جت اذلي
ــم  ــون مــن جــروح اخلــزي أو الشــعور بالرفــض. وك يعان
ــؤالء  ــل ه ــاعدة مث ــة مس ــاح يل فرص ــا تت ــج عندم أبته

ــوع. ــب يس ــن صلي ــع م ــفاء انلاب ــل الش ــاس ىلع ني انل

ــن  ــن املتعلق ــرح اجلانب ــبق ب ــا س ــا فيم ــد قمن لق
ــى تمــت ىلع  ــة العظــى ال ــة اإلهلي بالعواطــف يف املبادل

ــا: ــص هلم ــي ُملخ ــا ي ــب. وفيم الصلي

. تمل يسوع خزينا 
                               لي نشاركه ف مده

. تمل يسوع رفضنا
                             لي نظى بالقبول عند اآلب

ــوص  ــى اآلن خبص ــا ح ــا هل ــي تعرضن ــب ال اجلوان
ــن  ــاً م ــي بعض ــب، تغط ــت ىلع الصلي ــي تم ــة ال املبادل
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اإلحتياجــات اإلنســانية األساســية وامللحــة، لكــن 
احلقيقــة يف الواقــع أن لك احتيــاج ناشــئ مــن تمــرد 
اإلنســان وعصيانــه، مشــمول يف مبــدأ املبادلــة اذلي 

ــاه:  أكدن

وُضع الر ىلع يسوع، لي يُقدم نلا اخلر.

ــا،  ــدأ يف حياتن ــق هــذا املب ــة تطبي ــا كيفي ــإذا تعلمن ف
ــا. ــة اهلل إىل لك احتياجاتن ــق نعم ــه يطل فإن

أمــا اجلانــب الســابع واألخــري للمبادلــة  اإلهليــة 
ــه  ــا يصف ــو م ــاس، وه ــم وحس ــب مه ــو جان ــى فه العظ

بولــس يف رســالة )غاطيــة 3: 13- 14( فيقــول:

ْعَنــِة 
َ
ل ِمــْن  َتَدانَــا 

ْ
اف َمِســيُح 

ْ
»اَل

ْجلَِنــا، 
َ
ْعَنــًة أل

َ
 َصــاَر ل

ْ
انلَّاُمــوِس، إِذ

َمــْن  ُكُّ  ُعــوٌن 
ْ
»َمل ُتــوٌب: 

ْ
َمك نَّــُه 

َ
أل

ــُة 
َ
بََرك تِلَِصــرَي  َخَشــَبٍة«.   

َ
َع ــَق 

ّ
ُعلِ
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ــوَع،  ــيِح يَُس َمِس
ْ
ــِم ِف ال َم

ُ
ــَم لِأ إِبَْراِهي

وِح«. الــُرّ َمْوِعــَد  بِاإِليَمــاِن  نِلََنــاَل 

ويطبــق بولــس ىلع يســوع املصلــوب رشيعــة مــوىس 
ــَن  ــوٌن ِم ُع

ْ
ــَق َمل

َّ
ُمَعل

ْ
َنّ ال

َ
ــة 21: 23( »...أل ــفر )اتلثني يف س

اهلل...« فاإلنســان اذلي يُعــدم ُمعلقــاً ىلع خشــبة )أو 
ــر  ــم يش ــْن اهلل. ث ــوٌن َم ُع

ْ
ــايل َمل ــون باتل ــجرة( يك ش

ــة. ــك ويه الربك ــية ذلل ــة العكس ــس إىل انلتيج بول

ــوت  ــم الاه ــص يف عل ــاج إىل متخص ــر ال حيت األم
يلقــوم بــرح هــذا اجلانــب مــن جوانــب املبادلــة. واذلى 

يمكــن تلخيصــه اكتلــاىل:

. صار يسوع لعنة
                           لي ندخل نن إل الركة

ــة  ــا »لعن ــوع بأنه ــا يس ــي حله ــة ال ــف اللعن وتُوص
مــوىس  يقــدم   )28 )اتلثنيــة  ســفر  ويف  انلامــوس«. 
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ــة شــاملة للــرباكت انلاجتــة عــن إطاعــة انلامــوس،  قائم
واللعنــات انلاجتــة عــن كــرسه. أمــا اللعنــات املذكــورة يف 

)تثنيــة 28: 15- 68( فيمكــن تلخيصهــا اكتلــايل:

• اإلهانة واذلل

• العقم وعدم اإلثمار
• املرض انلفي واجلسدي

• اتلفكك األسي
• الفقــر

• اهلزيمة أمام العدو
• الظلم واالضطهاد

• الفشل
• احلرمان من رىضَّ اهلل

ــة  ــوايح معين ــق بعــض هــذه األمــور ىلع ن هــل تنطب
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ــا حيــل  ــك كم ــاك أشــياء حتــل علي ــك؟ هــل هن يف حيات
ــا؟  ــوق إيله ــي تت ــة اهلل ال الظــام فتحجــب شــمس برك
ــل  ــا، يه أص ــة م ــون لعن ــا تك ــك، ربم ــإذا اكن كذل ف

ــة. ــذه اللعن ــن ه ــرر م ــك أن تتح ــالكك، وعلي مش

ــاءت  ــي ج ــة ال ــه الامل ــول اللعن ــدى ه وإلدراك م
ــب. ــاً ىلع الصلي ــه معلق ــاول أن تتأمل ــوع، ح ىلع يس

لقــد ُرفِــض يســوع مــن أقربائــه، وخانــه أحــد 
ــم اعد  ــع أن بعضه ــه )م ــرون عن ــى اآلخ ــذه، وخت تامي
يراقــب عذاباتــه األخــرة!( لقــد ُعلــق اعريــاً بــن األرض 
ــي ال  ــزق جســده مــن آالم اجلــروح ال ــد ُم والســماء وق
ــة  ــام البري ــول انلفــس بســبب آث حــر هلــا، واكن مذل
ــتجب  ــم تس ــماء ل ــه األرض، والس ــد رفضت ــاء. لق مجع
ــه  ــا وغطت ــمس ضياءه ــحبت الش ــا أن س ــه. وم لرخت
الظلمــة، حــى إنســكبت دمــاء حياتــه خمتلطــة باحلــى 
ــرة،  ــه األخ ــظ أنفاس ــل أن يلف ــة، وقب ــراب. وللحظ وال
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ــام:  ــط الظ ــن وس ــة م ــار عظيم ــة انتص ــت رصخ خرج
ــَل«. ِم

ْ
ك

ُ
ــْد أ

َ
»ق

ِمــَل« 
ْ
ك

ُ
ــْد أ

َ
يف انلــص ايلونــاين، أصــل هــذه العبــارة »ق

ىه لكمــة واحــدة عبــارة عــن فعــل يف زمــن املــايض اتلــام 
ــذا  ــاً« وهك ــًا أو تام ــا اكم ــيئاً م ــل ش ــي: »أن جتع ويع

يمكــن ترمجتهــا: »قــد إكتمــل تمامــاً«.

ــرة  ــج الري ــه لك انلتائ ــوع ىلع نفس ــل يس ــد قب لق
الــي يســتحقها اإلنســان بســب عصيانــه. لقــد حتمــل لك 
ــي  ــك، ل ــور. ولك ذل ــوس املكس ــات انلام ــن لعن ــة م لعن
ــي  ــرباكت ال ــول لك ال ــة قب ــل إماني ــا باملقاب ــون نل يك
تســتحقها طاعــة يســوع. إنهــا تضحيــة مذهلــة وعجيبــة 

ــاطتها. ــة يف بس ــة ورائع ــا، مدهش يف مداه

 هــل قبلــت باإليمــان لك مــا تتضمنــه ذبيحــة يســوع 
ــتاق اآلن  ــت مش ــل أن ــك؟ ه ــن أجل ــره م ــا وف ولك م

ــل؟ ــان اهلل الام ــة وإحس ــلء نعم ــول إىل م لدلخ
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ــه  ــه؛ إن ــص من ــا أن نتخل ــد علين ــز واح ــاك حاج هن
حاجــز اخلطيــة الــي لــم تغفــر بعــد. هــل أنــت متأكــد 
ــاك قــد ُغفــرت بســبب ذبيحــة يســوع إن  اآلن أن خطاي

لــم تكــن كذلــك، فمــن هنــا تبــدأ.

يمكنك تقديم هذه الصاة البسيطة بإيمان:

يـاإهلـي،
أعرف بأين خاطئ،

وبأن هناك خطايا لم تُغفر يف حيايت،
لكي أؤمن

بأن يسوع ُعوقب لي أحصل أنا ىلع الغفران،
ذللك أطلب منك اآلن
أن تغفر مجيع خطاياي.

يف اسم يسوع.
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وتعدنــا لكمــة اهلل ىف رســالة )1 يوحنــا 1: 9( »إِِن 
ــا  َ ــَر نلَ ــَىّ َيْغِف ــٌن وََعِدٌل، َح ِم

َ
ــَو أ ــا َفُه ــا ِبََطايَانَ َن

ْ
اْعَتَف

ــوهل اهلل يف  ــا يق ــق بم ٍم«.ث
ْ
ّ إِث

ــْن ُكِ ــا ِم َرنَ ــا َويَُطِهّ َخَطايَانَ
لكمتــه! آمــن يف هــذه اللحظــة بأنــه قــد ُغفــرت بالفعــل 

ــا. ــاك مجيعه خطاي

وهنــاك جتــاوب بســيط واحــد عليــك أن تعلنــه، وهــو 
أبســط وأنــي تعبرعــن اإليمــان احلقيــي.

قل: »أشكرك يا رب«. افعل ذلك حااًل! 

قــل: »أشــكرك، أشــكرك يــا رب يســوع ألنــك 
ــك  ــتوعب ذل ــد ال أس ــاي. ق ــر خطاي ــي تغف ــت ل ُعوقب

ــكرك«. ــه وأش ــن ب ــي أؤم ــارب، لكن ــاً ي تمام

ومــع إزالــة حاجــز اخلطيــة، صــار الطريــق مفتوحــاً 
لــك لدلخــول إىل مجيــع إحســانات اهلل مــن خــال 
الصليــب. وكمــا قبلــت غفــران اخلطيــة، عليــك أن تقبــل 
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تلــك انلعــم واإلحســانات، عــن طريــق اإليمــان البســيط 
ــة اهلل. بكلم

لك منــا دليــه احتياجــات خاصــة، وىلع لك واحــد منــا 
أن يــأيت إىل اهلل بشــل فــردي لقبــول إحســانه. وفيمــا يــي 
عبــارات اعمــة مقرحــة يمكنــك اســتخدامها لقبــول أي 

مــن عطايــا اهلل الــي ذكرناهــا يف هــذا الكتيــب:

• ريب يسوع أشكرك، ألنك ُجرحت لي أشى.

• ريب يســوع أشــكرك، ألنــك ُجعلــت خطيــة بســبب  
خطيــي لــى أصبــح بــاراً بــربك.

• ريب يســوع أشــكرك،ألنك مــت مــويت لــي أســتطيع 
أن أقبــل حياتــك.

• ريب يســوع أشــكرك،ألنك حتملــت فقــري لــي 
ــاك. ــض غن ــكاً بفي ــر رشي أص
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ــى  ــزيي ل ــت خ ــك حتمل ــكرك، ألن ــوع أش • ريب يس
ــدك. ــكاً يف جم ــر رشي أص

ــي  ــن رف ــت م ــك اعني ــكرك، ألن ــوع أش • ريب يس
ــد اآلب. ــواًل عن ــر مقب ــي أص ل

• ريب يســوع أشــكرك،ألنك ُجعلــت لعنــة لــيَّ 
أتمكــن مــن ادلخــول إىل مــلء براكتــك.

لك هــذه اإلحســانات اإلهليــة الــي صليت مــن أجلها 
ــادر بهــا اآلن  ــة، صاتــك الــي تب ــأىت بطريقــة تدرجيي ت
تطلــق قــوة اهلل يف حياتــك، وهــذه يه جمــرد نقطــة ابلداية. 
ولــي حتصــل ىلع العطــاء الامــل خبصــوص جانــب مــا، 

عليــك أن تقــوم بثاثــة أشــياء:

ــذه  ــن ه ــدس ع ــاب املق ــك يف الكت ــث بنفس 1ـ احب
ــخصية. ــك الش ــا ىلع حيات ــى تطبقه ــق ل احلقائ
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2ـ كــرر باســتمرار اتلأكيــد ىلع اجلانــب املحــدد مــن 
جوانــب املبادلــة اإلهليــة العظــى اذلي يســد احتياجــك. 

)وذلــك بإعانــه واإلعــراف املســتمر بــه(.

3ـ أكـــد إيمانـــك باســـتمرار عــن طـــريق تقـــديم 
ــك. ــه ل ــا قدم ــل م ــن أج ــكر هلل م الش

ــا  ــك بم ــا إزداد إيمان ــر، لكم ــكرت اهلل أك ــا ش ولكم
عملــه مــن أجلــك. ولكمــا آمنــت أكــر، لكمــا رغبــت بأن 
ــان  ــران: اإليم ــذان األم ــكر. ه ــن الش ــد م ــدم هل املزي تق
والشــكر، والشــكر واإليمــان. همــا بمثابــة ُســلم يرفعــك 

ــة اهلل. إىل أىلع بإســتمرار شــيئاً فشــيئاً إىل مــلء برك

املبادلة الى حدثت ف الصليب

ــكل  ــع ب ــد للتمت ــط ووحي ــد فق ــاس واح ــاك أس هن
إحســانات رحــة اهلل، وهــو تلــك املبادلــة الــي حدثــت 

ــب. يف الصلي
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• ُعوقب يسوع لي تُغفر نلا خطايانا.

• ُجرح يسوع لى نُشى.

ــربر  ــي نت ــا ل ــة بســبب خطيتن • ُجعــل يســوع خطي
حنــن بــربه.

• مات يسوع موتنا لي نقبل حياته.

• حتمل يسوع فقرنا لي نشاركه يف فيض غناه.

ــد  ــول عن ــى بالقب ــي حنظ ــا ل ــوع رفضن ــل يس • حتم
اآلب.

• صار يسوع لعنة لي ندخل إىل ملئ الربكة.

ــرى  ــب أخ ــاك جوان ــة! فهن ــر اكمل ــة غ ــذه القائم ه
ــه  ــا أوج ــن لكه ــا. ولك ــن إضافته ــي يمك ــة ال للمبادل
خمتلفــة متضمنــة ىف تدبــر اهلل املعلــن مــن خــال ذبيحة 
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يســوع. ويلخــص الكتــاب املقــدس هــذه اجلوانــب مجيعاً 
يف لكمــة واحــدة شــاملة يه »اخلــاص..«. واغبلــاً مــا جيــد 
املؤمنــون اخلــاص يف إختبــار غفــران اخلطايــا والــوالدة 
اثلانيــة، وىلع الرغــم مــن إنــه إختبــار رائــع، إال إنــه ليــس 
ــل اذلي  ــاص الام ــن اخل ــط م ــوة األوىل فق ــوى اخلط س

يعلنــه العهــد اجلديــد.



نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ودل ديريــك برنــس يف اهلنــد لوادليــن إجنلزييــن.  
ــة يف جامعــي  ــة وايلوناني ــم كــدارس للغــة الاتيني وتعل
إيتــون واكمربيــدج، بربيطانيــا، حيــث حصــل ىلع زمالــة 
يف الفلســفة القديمــة واحلديثــة مــن لكيــة كينــج.  وقــد 
درس أيضــاً العربيــة واآلراميــة، كاهمــا يف جامعــة 
ــة  ــليم.  باإلضاف ــة يف أورش ــة العربي ــدج واجلامع اكمربي
ــة  ــات احلديث ــن اللغ ــر م ــدث الكث ــو يتح ــك فه إىل ذل

ــرى. األخ

اجليــش  يف  العســكرية  للخدمــة  تأديتــه  أثنــاء 
الربيطــاين خــال احلــرب العامليــة اثلانيــة، بــدأ يف 
دراســة الكتــاب املقــدس واختــرب مقابلــة مغــرة للحيــاة 
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ــذه  ــن ه ــتنتاجن م ــل إلس ــوع.  ووص ــيح يس ــع املس م
املقابلــة: أواًل أن يســوع املســيح يح، وثانيــاً، أن الكتــاب 
املقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــر.  وهــذان 
اإلســتنتاجان غــرا مســار حياتــه بالامــل.  فمنــذ ذلــك 
احلــن، كــرس حياتــه دلراســة وتعليــم الكتــاب املقــدس.

ــاة انلاجحــة«،  ــح احلي ووصــل برناجمــه اإلذايع »مفاتي
ــة  ــات للغ ــن ترمج ــم ويتضم ــف العال ــن نص ــر م ألك
ــة، واملنغويلــة،  ــة، واملالزيي ــة، والكرواتي ــة، والصيني العربي
والروســية، والســامون، واإلســبانية واتلونغــا.  وقــد ألــف 
أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد عــن 500 تعليــم مســجل 
ــا  ــد منه ــر العدي ــم ون ــد تُرج ــور، وق ــم مص و160 تعلي

بأكــر مــن 60 لغــة.

ــاب  ــر الكت ــية يه تفس ــك األساس ــة ديري إن موهب
ــد  ــيطة.  وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم املق
تســبب توجهــه الاطائــي والامذهــي يف جعــل تعايلمــه 
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ــات  ــن لك اخللفي ــخاص م ــاعد األش ــاً وتس ــبة تمام مناس
ــة ــة وادليني العرقي



املبادلة اإلهلية العظمى46



لدیریك برنس بالعربیةأخرىاصدارات  
 كتب: 

اسس اإل�مان . 

 ن  . �خرجون الش�اطني

ال�فارة . 

 اإل�مان الذي به نح�ا . 

 ي الحرب
 . السماو�ات �ن

 .تلبسون قوة 

 أزواج وآباء . 

� الدخول ا� مح�ن . 

شك�ل التار�ــــخ� . 

عهد الزواج . 

ة  . مواجهة األ�ام األخ�ي

كاء مدى الح�اة �� . 

 .  الدواء اإلل�ي

 .الشكر التسبيح العبادة 

 كةالعبور من  . اللعنة ا� ال��

ي الصالة
 . أ�ار المحارب �ن

ي ال�تاب المقدس. د
 راسات شخص�ة �ن

 

 
 .ة للح�اة  القوة الروح�ة المغ�ي

 .� ما جمعه 

 !كة أو اللعنة : أنت تختار  ال��
 

 كتيبات: 

�المبادلة اإلله�ة العظ . 

 بوةاأل . 

المصارعة الروح�ة . 

 القدس فينا الروح . 

الرفض . 

ومى� صمتم . 

فكر � من نحو المال . 

هل �حتاج لسانك ا� شفاء؟ 

الخالص ال�امل . 

المحبة الم�فة . 

 .الصالة من أجل الحكومة 

مشيئة � لح�اتك. 



 
 
 
 
 
 
 
 
] 
 

www.dpmarabic.com 

 موقع خدمة ديريك برنس

 عربيةللغة البا
  

 

 

        Derek Prince 
Ministries-Arabic 

 ديريك برنس

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا ملسك الرب من خالل هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
 

 

 

 


