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المقدمة

مكثت ملدة اعم يف عدة مستشفيات عسكرية يف مرص يف حالة مرضية لم يكن دلى األطباء أي عالج 
ال هلا. كنت يف املاكن اذلي يذكره "يوحنا بنيان" )John Bunyan( يف كتابه "سياحة املسييح"  فعَّ
ويسميه مستنقع االكتئاب، يف وادي ايلأس والوحدة املظلم ولم أجد أي طريق للخروج من هذه احلالة.

الحقاً، وبدون حبث، زارين ثالثة أشخاص من املثري لدلهشة أن جيتمعوا معاً: امرأة برتبة عميد يف 
جيش اخلالص يف السبعني من العمر، وجندي من نيوزيلندا، وامرأة شابة من والية أوكالهوما! 

وقد سمحت يل املمرضة أن أجلس معهم يف سيارتهم يف اجلراچ.

السّيارة  السّيارة، أظهر اهلل حضوره بطريقة مثرية، وخارقة للطبيعة. اكنت  عندما صلينا معاً يف 
األربعة  حنن  وتهّزنا  لكها  الّسيارة  تهز  بدأت  اهلل  قّوة  لكن  ُمطفأ،  واملحرك  األرض  ىلع  ثابتة 
من  القادمة  الشابّة  املرأة  شفيت  خالل  من  اهلل  تكلّم  مستمر،  االهزتاز  وبينما  فيها.  اجلالسني 
 القدرة، وجهين بوضوح باللكمات اتلايلة: "تأمل 

ّ
أوكالهوما. وبعد أن أعلن عن نفسه، أنه اإلهل لك

يف عمل اجللجثة، إنه العمل الاكمل، اتلام من مجيع اجلوانب، اتلام عيل مجيع األوجه". خرجت من 
الاكمل  تسديده  إىل مصدر  قد وجهين  أن اهلل  أدركت  كما دخلت، لكين  السيارة حينها مريضاً 
للك احتياجايت: "عمل الفداء عيل اجللجثة" وفهمت أن هذه اللكمات تصف ذبيحة املسيح عيل 

الصليب؛ صليب اجللجثة.

وخالل تأميل الطويل يف هذا األمر وبتوجيه الرب يل وخضويع تلوجيهاته يل من خالل لكمته، نلت 
الشفاء الاكمل وادلائم.

لكن اكن هذا فقط اجلزء األول من الرباكت اليت نلتها، فيف الستني سنة الالحقة، واصلت اتباع 
اجللجثة".  عمل  يف  "تأمل  السيارة،  تلك  يف  للطبيعة  اخلارق  االهزتاز  ذلك  أثناء  يل  الرب  توجيه 
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اكتشفت أن اهلل قد وضع رجيل ىلع الطريق املؤدي إيل:
ِي الَ يُْسَتْقَص" وإىل:

َّ
َمِسيِح ال

ْ
"ِغَن ال

َمِسيِح." )أفسس 3: 9-8(.
ْ
َِميِع بِيَُسوَع ال ُهورِ ِف اهللِ َخالِِق اجلْ ُتوِم ُمْنُذ ادلُّ

ْ
َمك

ْ
ِّ ال ُة السِّ

َ
ك "َشِ

سأحتدث يف هذا الكتاب عن تسديد اهلل املذهل وغري املحدود جلميع اإلحتياجات اليت قد تظهر 
يف حياة أي إنسان، وذلك من خالل صليب الرب يسوع. وجوهر هذا االكتشاف أنه يف الصليب 
حصلت مبادلة إهلية مّمزية حيث وُضع لك الرش انلاتج عن آثامنا ىلع الرب يسوع، ويف املقابل 

أصبح لك اخلري انلاتج عن بّره اتلام ُمتاحاً نلا.

ينقسم هذا الكتاب إلى أربع أجزاء رئيسية:
y .الصليب يف املركز
y .املبادالت التسع
y .مخسة جوانب للتحرير
y .كيف أنال ما أعده اهلل يل

انضم إىلَّ إذاً بينما نميض يف هذه الرحلة املثرية!
ديريك برنس     
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الصليب

يف الصليب احلياة،
يف الصليــب الصحة، 

يف الصليب حالوة السماء،
يف الصليــب قوة اذلهـــن،

يف الصليــب فـــرح الــروح،
يف الصليــب قمة السمو،

يف الصليــب كمال القداسة،
يف الصليــب محاية من األعــــداء،

ال يوجد صحة للنفس، وال رجاء يف حياة أبدية بدون الصليب.

            توماس كيمبيس
Thomas a Kempis        

الهويت من القرن اخلامس عرش     
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الجزء األول

الصـليب فـي المـركـز
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الفصل األول

ً
ذبيحة واحدة كافية تماما

 واحداً وهو "الكفارة"، ويه لكمة نادرة االستخدام نسبياً يف اللغات 
ً
يتناول هذا الكتاب موضواع

املعارصة، وكثرياً من األشخاص ال يعرفون حىت معين هذه اللكمة. إنَّ املعىن اذلي تعنيه لكمة كفارة 
. واللكمة ابلديلة األكرث  يف احلقيقة هو أن اهلل واخلاطئ يدخالن معاً يف عالقة جتعلهما واحداً 
اخلاطئ.  باإلنسان  القدوس  اهلل  مصاحلة  إيل  الطريق  هو  فالصليب  "املصاحلة"،  يه  ايلوم   

ً
شيواع

ارة" املرتمجة من العربّية اليت كتب بها العهد القديم، ولكمة  وهناك فرق هام وجوهري بني لكمة "كفَّ
ارة" املرتمجة من ايلونانية اليت كتب بها العهد اجلديد. "كفَّ

اتلغطية. اكنت  يوم  ارة اكن هو  الكفَّ فيوم  "اتلغطية"،  وتعين  "كيبَّور"  اللكمة يه  العربية  اللغة  يف 
اذلبائح الُمقّدمة يف ذلك ايلوم تُغطي خطايا الشعب، ولكن فقط لسنة واحدة. ويف السنة اتلايلة يف 
ارة  نفس الوقت، اكن جيب أن تُغّطى  خطاياهم مّره أخرى. فلم تكن اذلبائح الُمقدمة يف يوم الكفَّ

تكيف ألكرث من سنة واحدة، وجيب إاعدة الكرة مرة تلو األخرى.

ارة يف العهد اجلديد خمتلفة عن هذا تماماً. نرى هذا الفرق حني نقارن ما جاء   إال أن صورة الكفَّ
يف الفقرتني اتلايلتني من الرسالة إىل العربانيني؛ ويه الرسالة اليت تركز أكرث من غريها، ىلع الرب 

يسوع بصفته اكهننا األعظم وىلع ذبيحته اليت قّدمها بداًل عنا.

ُر َخَطايَا" فلم تكن 
ْ
تتحدث )عربانيني 10: 3-4( عن ذبائح العهد القديم اليت: "فِيَها ُكَّ َسَنٍة ِذك

هذه اذلبائح تبطل أو ترفع اخلطية، ولكنها اكنت تُذكر الشعب أن مشلكة اخلطية مازالت قائمة، 
نَّ َدَم ثرِيَاٍن َوُتُيوٍس يَْرَفُع َخَطايَا."، فالقضية املركزية هنا يه رفع اخلطايا، وليس 

َ
ألنه "الَ ُيْمِكُن أ
تغطيتها فحسب.
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الرب يسوع، يف مقارنة  الاكتب عن ما تم حتقيقه بموت  املقابل يف )عربانيني 9: 26( يتلكم  ويف 
مبارشة مع ذبائح العهد القديم. يقول اجلزء اثلاين من اآلية عن الرب يسوع. 

َِطيََّة بَِذبِيَحِة َنْفِسِه.". ُهورِ ِلُْبِطَل اخلْ ةً ِعْنَد انِْقَضاِء ادلُّ ْظِهَر َمرَّ
ُ
ْد أ

َ
"َولِكنَُّه اآلَن ق

َرَفَع اخلطية. وهذا العمل مضاد  ذللك، عندما أىت الرب يسوع وقّدم نفسه ذبيحة ىلع الصليب، 
تماماً ذلبائح العهد القديم، اليت لم يزدعملها عن تذكري الشعب أن خطاياهم باقية، وأن اذلبيحة 

لن تقّدم أكرث من غطاء ملّدة سنة واحدة فقط.

يَْرَفُع  ِي 
َّ

ال وهلذا عندما قّدم يوحنا املعمدان الرب يسوع يف )يوحنا 1: 29( قال: "ُهَوَذا َحَُل اهللِ 
ِم!" فلنالحظ مرة أخرى الفرق بني الرب يسوع وذبائح العهد القديم الرب يسوع َرَفَع 

َ
َعال

ْ
َخِطيََّة ال

اخلطية، وهلذا لك اذلين قبلوا ذبيحته، ال يلزمهم بعد تقديم ذبائح عن اخلطايا.

ما يقوله الكتاب المقّدس عن مشكلتنا:
ستاذاً للفلسفة يف جامعة اكمربيدج يف إجنلرتا. وكفيلسوف قررت يف 

ُ
قبل أن أصبح واعظاً، كنت أ

أحد األيام أن أدرس الكتاب املقّدس، معترباً هذا واجباً عيلَّ حبكم ختصيص يف الفلسفة. كنت 
دراسيت  وأثناء  فيه. لكن  القاطع  رأىي  إعالن  عيل  قادراً  سأكون  دراسته  أنيه  أىن حني  أعتقد 
للكتاب املقّدس. قابلُت الرب يسوع بطريقة مثرية وقوية وشخصية. ومنذ ذلك الوقت حىت اآلن 
املقّدس  الكتاب  أن  واثلانية:  الرب يسوع يح،  أن  األوىل:  فيهما قط،  آمنت حبقيقتني ولم أشك 

صادق، ويمكن االعتماد عليه يف لك األزمنة.

عندما بدأت أقّدر قيمة الكتاب املقّدس، أدركت أن ما يقّدمه ال يمكن أن يوجد يف أي عمل من 
أعمال احلكمة البرشّية، أو املؤلفات األدبية. فالكتاب املقّدس يعلن بشلك خاص موضوعني يف 

اغية األهمية وهما: التشخيص ملشلكة اإلنسان، والعالج هلذه املشلكة.
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التشخيص: الخطية
نوع  يقدر اعدة عيل حتديد  ما، فال  الطبيب من تشخيص حالة  يتمكن  لم  إذا  الطب،  يف جمال 
العالج. وألن مشلكة اإلنسان موضوع يف اغية األهمية، فإن الكتاب املقّدس يشخصها يف لكمة 
واحدة يه "اخلطية"، فلم يوجد حىت اآلن أي كتاب آخر قام بتشخيص مشلكة اخلطية إال الكتاب 
إنه  احلالة.  هذه  تشخيص  الفالسفة  من  أي  يستطع  لم  منه.  املستَمّدة  الكتب  وبعض  املقدس، 
موضوع ينفرد به الكتاب املقّدس، وإن لم يقّدم نلا الكتاب املقدس أي شئ آخر فيجب أن نبىق 
املقّدس ال  فالكتاب  اإلنسان. ولكن شكراً هلل،  ادلقيق حلالة  التشخيص  األبد هلذا  إىل  ممتنني 

ارة. يقّدم فقط التشخيص ولكنه يقّدم العالج أيضاً، أال وهو الكفَّ

اخلطية  حبثنا  سيشمل  اخلطية.  يه  اليت  األساسية  اإلنسانية  مشلكة  الكتاب  هذا  يف  سنتناول 
كمشلكة اإلنسانية اعمة، وأيضاً اخلطية كمشلكة شخصية يعاين منها لك منا عيل ِحدى ، سواء 
أدركناها أم ال. قد ندعوها بعدة أسماء، وبعض ممن يسميهم انلاس "علماء" يف العالم ايلوم يضعون 
هلا تفسريات وهمية، وأسماء معقدة، لكن أساس املشلكة اإلنسانية يبيق كما هو: اخلطية، ولن 
يتمكن أي شخص من اتلعامل مع مشالكه بطريقة فّعالة، حىت يواجه أساس املشلكة احلقييق يف 

احلياة، أال وهو اخلطية.

ْعَوَزُهْم َمُْد 
َ
وا وَأ

ُ
ْخَطأ

َ
أ َِميُع  يقدم الكتاب املقّدس تعريف اخلطّية يف )رومية 3: 23( فيقول: "اجلْ

ارتكاب  بالرضورة  ليست  فاخلطية  اإلطالق،  ىلع  إجيايب  وليس  سليب  اخلطية  جوهر  إن  اهللِ". 
جرائم رهيبة، بل يه إخفاقنا يف أن نعطي اهلل ماكنته املناسبة يف حياتنا، وقيادتنا حلياتنا بأنفسنا، 

غري مقدمني هلل املجد اذلي تدين هل به لك اخلليقة.

العالج: الصليب
لكن شكراً هلل، فالكتاب املقّدس ال يشخص حاتلنا فقط، بل أيضاً يقدم نلا عالج اهلل الاكمل 

وهو "الصليب".
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عندما أحتدث عن الصليب، فأنا ال أعين تلك القطعة من املعدن أو اخلشب اليت يعلقها انلاس 
إىل  أشري  عندما  هذا.  ضد  لست  أين  مع  الكنيسة،  جدران  عيل  يضعونها  اليت  أو  رقابهم،  حول 
الصليب، فأنا أتكلّم عن اذلبيحة اليت قّدمها الرب يسوع بداًل عنا. أغلب املؤمنني ال يدركون 
تماماً أن ما جرى ىلع الصليب هو ذبيحة، ونلربهن ىلع هذا، سنتأمل يف ثالث عبارات من الرسالة 

إىل العربانيني، لكها تؤكد أن الصليب ذبيحة.

تتحدث )عربانيني 7: 27( عن الرب يسوع، باملقارنة مع كهنة العهد القديم فتقول:
الً َعْن َخَطايَا َنْفِسِه ُثمَّ َعْن  وَّ

َ
َم َذبَائَِح أ ْن ُيَقدِّ

َ
َهَنِة أ

َ
ك

ْ
ُ اْضِطَراٌر ُكَّ يَْوٍم ِمْثُل ُرَؤَساِء ال

َ
يَْس ل

َ
ِي ل

َّ
"ال

َم َنْفَسُه". دَّ
َ
 ق

ْ
ةً َواِحَدةً، إِذ نَُّه َفَعَل هَذا َمرَّ

َ
ْعِب، أل َخَطايَا الشَّ

الرب يسوع  قّدم  املقابل  الكهنة عند تقديمهم اذلبائح، ويف  "يقدم" إىل ما اكن يفعله  تشري لكمة 
قّدم  وكاكهن  واذلبيحة،  الاكهن  نفسه  يسوع  الرب  أخرى، اكن  الصليب. وبكلمات  نفسه ىلع 
الرب يسوع ذبيحة، ولكن هو نفسه اكن اذلبيحة، الضحّية، أي أنه قد قّدم نفسه. ويوجد فقط 
اكهن واحد صالح يستطيع تقديم اذلبيحة هلل، وتوجد فقط ذبيحة واحدة مقبولة دلى اهلل. مّرة 

أخرى يف )عربانيني 9: 13-14( نرى املقارنة املبارشة مع العهد القديم:

ََسِد،   َطَهاَرةِ اجلْ
َ

ُس إِل ِسنَي، ُيَقدِّ ُمَنجَّ
ْ
 ال

َ
ٍة َمْرُشوٌش َع

َ
نَُّه إِْن َكَن َدُم ثرِيَاٍن َوُتُيوٍس َوَرَماُد ِعْجل

َ
"أل

ْم ِمْن 
ُ
ُر َضَمائَِرك َم َنْفَسُه ِهللِ باِلَ َعْيٍب، ُيَطهِّ دَّ

َ
َزِلٍّ ق

َ
ِي بُِروٍح أ

َّ
َمِسيِح، ال

ْ
َرِيِّ يَُكوُن َدُم ال َكْم بِالْ

َ
ف

." َحَّ
ْ
ْعَمال َميَِّتٍة ِلَْخِدُموا اهلَل ال

َ
أ

نلالحظ أن الرب يسوع "بروح أزيل قّدم نفسه هلل بال عيب". وهذا يشري إىل الروح القدس، اذلي 
بشلك  تشرتك  الالهوت  أقانيم1  أن  نكتشف  احلقيقة  يف  اذلبيحة.  هذه  يف  جوهرياً  دوراً  هل  اكن 
أقانيم: مجع لكمة "أقنوم" ويه لكمة رسيانية األصل معناها "شخص" لكن يف حالة ارتباط حتيم بآخر، أي ال معين هلذه اللكمة وال وجود للفظها إال بوجود   1
طرف آخر واحد عيل األقل. مثال ذلك اللكمة "توأم" يف العربية، ال معىن هلا وال حاجة للفظها إن لم يكن هناك آخر واحد ىلع األقل حيقق عالقة اتلوأمة. ذللك 

استخدمت هذه اللكمة يف اللغة العربية لإلشارة إىل الرتابط األزيل احلتيم يف اثلالوث األقدس: أقنوم اآلب، وأقنوم االبن، وأقنوم الروح القدس: اهلل الواحد.
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مبارش يف مجيع املراحل األساسية من عملية الفداء، ويمكن توضيح دور األقانيم يف تلك املراحل 
املتتايلة بانلقاط اتلايلة:

الجسد: جّسد اآلب االبن يف رحم مريم العذراء بالروح القدس )لوقا 1: 35(.
رسوره  عن  السماء  من  اآلب  وتكلم  االبن،  ىلع  القدس  الروح  حل  األردن:  نهر  ف  املعمودية 

باالبن )مىّت 3: 17-14(.
خدمة الرب يسوع العلنية: مسح اآلب االبن بالروح القدس )أعمال 10: 38(.

الصليب: قدم الرب يسوع نفسه لآلب بالروح القدس )عربانيني 9: 14(.
القيامة: أقام اآلب االبن بالروح القدس )أعمال 2: 23، رومية 1: 4(.

يوم اخلمسني: أخذ اإلبن الروح القدس من اآلب ثم سكبه ىلع تالميذه )أعمال 2: 33(.

وقد اكن لك أقنوم يف الالهوت غيوراً - إن جاز اتلعبري - ليشارك يف عملية فداء البرش.

سيكون تركزينا يف هذا الكتاب ىلع الصليب وىلع الرب يسوع كاكهن وكذبيحة. قدم االبن نفسه 
لآلب بروح أزيل، بال عيب وال دنس، فقد اكن الرب يسوع نقياً بالاكمل، واكن هو اذلبيحة الوحيدة 

املقبولة ألنه الوحيد اذلي بال خطية.

إعادة الصليب إلى مكانته في المركز:
عيل  حدث  ما  اكن  لقد  الزمن.  حدود  يتجاوز  أمراً   )14  :9 )عربانيني  "أزيل"  اللكمة  نلا  تصف 
الصليب حقيقة تارخيية، لكن أهميتها تتجاوز الزمن، فيف تلك اذلبيحة أخذ الرب يسوع عيل 
نفسه خطايا مجيع انلاس يف مجيع العصور، املاضية واحلارضة واملستقبلة. ويصعب عيل عقونلا 
جِنز يف تلك اذلبيحة الواحدة، فجمع خطاياك وخطاياي وخطايا مجيع انلاس 

ُ
املحدودة إدراك لك ما أ

اذلين اعشوا حىت اآلن، وحىت مجيع اذلين لم يودلوا بعد، جاءت عيل الرب يسوع بواسطة الروح 
األزيل. لقد أخذ الرب يسوع ىلع نفسه مجيع اخلطايا اليت ختص اجلنس البرشي.
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إنه أمر يف اغية األهمية أن ندرك هذا، وأن نعيد الصليب إىل ماكنه الصحيح يف تفكرينا كمؤمنني. 
قبل عدة سنوات كنت بصحبة شخص مسييح مؤمن مساعد يل يف سنغافورة، ويف سياق احلديث 
علق قائال: "أصبح دلى الكنيسة كثري من املوضواعت تلعرضها يف واجهات مكتباتها، دلرجة أن 

الصليب لم يعد ملحوظاً بينها".

لقد أدركت أن صدييق وضع إصبعه ىلع خلل رئييس يف الكنيسة املعارصة. ايلوم تستطيع اذلهاب 
إىل املكتبات املسيحية تلجد كتباً عن أي موضوع تقريباً، "كيف حتصل ىلع زواجاً أفضل"، "كيف 
تريب أطفالك تربية مسيحية"، "كيف تفهم جوانب شخصيتك"، "كيف حتافظ ىلع بيتك"، وتقريباً 
ال يوجد نهاية لعدد املوضواعت، وكثرياً من هذه املوضواعت جدير باالهتمام، ولكن ال يكون 
أي منها فعااًل بدون الصليب. الصليب هو املصدر الوحيد للنعمة والقوة، اذلي جيعل أي نصيحة 

أخرى نافعة. حان الوقت أن تضع الكنيسة الصليب مرة أخرى يف الصدارة .

قال اهلل بلين إرسائيل قبل دخوهلم أرض املوعد أن ال يضعوا حول املذبح اذلي سيبنوه أي يشء، 
وأعطى اهلل هلم يف )خروج 20: 24-25( تعليمات حمددة عن نوع املذبح اذلي يطلبه يلقدموا عليه 
الَ تَْبنِِه ِمْنَها َمْنُحوتًَة. إَِذا 

َ
ذباحئهم: "َمْذَبًا ِمْن تَُراٍب تَْصَنُع ِل... َوإِْن َصَنْعَت ِل َمْذَبًا ِمْن ِحَجاَرٍة ف

ُِّسَها". َك تَُدن
َ
ْيَها إِْزِميل

َ
َرَفْعَت َعل

اكن املذبح يصنع من املواد كما يه يف الطبيعة، فال يتم تعديلها من قبل اإلنسان، بل تُبين 
املواد  هذه  إىل  اإلنسان  يد  تضيفه  يشء  وأي  املنحوتة،  غري  احلجارة  من  أو  الرتاب،  من 

يدنّس املذبح.

وفوق ذلك حيّذر الرب شعبه يف )تثنية 16: 21(.
َك".

َ
ِي تَْصَنُعُه ل

َّ
"الَ َتْنُصْب ِلَْفِسَك َسارَِيًة ِمْن َشَجَرٍة َما ِبَانِِب َمْذبَِح الرَّبِّ إِلِهَك ال
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ال شئ عيل اإلطالق يمكن أن حيّول انتباه بين إرسائيل عن املذبح حيث يقّدمون ذباحئهم للرب. ال 
ماكن ألي شئ من فن اإلنسان أو إبداعه. ال شئ يشغل الشعب عن البساطة والصالبة اتلامة اليت 
للمذبح. وهذا درس نلا أيضاً، فال جيب أن نضع أي شئ جبانب الصليب، وال نضع عليه أو أمامه ما 

يمكن أن جيعله غري واضح، فالصليب أمر اكمل وتام كما اكن صلب املسيح مشهداً رهيباً وتاماً.

يسوع ىلع  الرب  موت  عند  بالظبط  ما حدث  تصوير  استطاع  فين  أي عمل  وجود  أشك يف  أنا 
إيله من قسوة ورهبة  ننظر  أن  استطعنا  ملا  ذلك،  الفين يف  العمل  لو جنح   . دقيق  الصليب بشلك 
احلدث ! ولكن سيظل الصليب مركز إيماننا، واألمر اذلي تنفرد به املسيحية. ال توجد أي ديانة 
أخرى - ال ابلوذية وال اهلندوسية وال أي نظام ديين آخر ىلع اإلطالق - تمتلك أي شئ يُضايه 

بالصليب أو يشبهه ولو من بعيد.

وفوق ذلك فالصليب يثبت اإليمان املسييح ويربطه باتلاريخ، بينما تلىق أنبياٌء وفالسفة رساتلهم 
ونظرياتهم يف ظروف معزولة؛ يف مغارة مهجورة أو يف رؤيا اغمضة ال ترتبط بظرف حمدد أو سلسلة 
أحداث تارخيية مشهود هلا، حىت تكون موضع تأمل وحبث. أما رسالة الصليب فيه ترتبط حبدث 
حمدد يف تاريخ البرشية، فإما أن يكون حدث أو لم حيدث، إما أنه حقييق أو اكذب، ال يوجد احتمال 

ثالث. وإن اكن هذا حقيقياً، فالبد أن يكون هو احلدث األكرث أهمية يف تاريخ اإلنسانية.

عندما واجهت احلقائق املركزية يف بشارة اإلجنيل قبل عدة عقود، ثم اكتشفت أن الرب يسوع يح 
اآلن يف وقتنا هذا، استنتجت أن حقيقة وجود رجل مات بالفعل وقام من املوت ومازال حياً حىت هذا 

ايلوم، هو احلدث األوحد من نوعه واألهم يف تاريخ البرشية، وال يوجد أمٌر آخر يمكن مقارنته به.

إذا لم نضع الصليب يف ماكنه الصحيح يف مركز حياتنا، فسيفقد إيماننا معناه وقوته، وسننتيه إما 
بقائمة كبرية من املبادئ األخالقية أو بمقياس للسلوكيات لن نتمكن من حتقيقه، فلن يستطيع 

أحد تنفيذ تعايلم الرب يسوع يف املوعظة ىلع اجلبل دون وجود قوة الصليب يف حياته.
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. وأنا  تُعيد الصليب إىل ماكنه الصحيح  منذ عدة سنني وأنا أصيل ليك يُمّكن اهلل الكنيسة أن 
ارة واملبادلة اليت حصلت كنتيجة هلا، ستكون جزءاً من  أثق أن هذه ادلراسة عن موضوع الكفَّ

استجابة اهلل لصاليت.

الموضوعات التي يتضمنها الصليب:
َمِسيِح 

ْ
ُْن نَْكِرُز بِال

َ
نلقم باالختبار الشخيص اتلايل يف )1كورنثوس 1: 23( يقول بولس الرسول: "ن

". اسمح يل أن أسألك هذا السؤال: يف عملك كواعظ أو كمعلم أو كمرشد، أوإن كنت 
ً
وبا

ُ
َمْصل

خادماً يف أي من اخلدمات الكنيسة، هل تكرز باملسيح مصلوباً؟ إن اكن اجلواب "ال" فحىت لو 
ظهر وعظك وتعليمك أو إرشادك جيداً، فعىل املدى الطويل سوف لن حيقق شيئاً، فاملصدر الوحيد 

للقّوة هو الصليب.

َوى 
ْ
ق
َ
ْحَكُم ِمَن الَّاِس، َوَضْعَف اهللِ أ

َ
َة اهللِ أ

َ
ويف )1كورنثوس 1: 25( يقول بولس الرسول إن "َجَهال

ِمَن الَّاِس". الصليب هو جهالة وضعف اهلل! هل يمكن أن يبدو شئ أشد جهالة من أن يسمح 
اهلل البنه أن يُصلب عيل يد اخلطاة؟ أيوجد أضعف من مشهد رجل معلق ىلع صليب، جسده ممزق 
نازف، وهو يموت حتت وطأة األلم الشديد؟ لكن يقول بولس ضعف اهلل أقوى من انلاس، وجهالة 
اهلل أحكم من انلاس! فاملصدر احلقييق للقوة واحلكمة للمؤمن املسييح هو الصليب، فقد نمتلك 
الكثري من الفضائل وانلوايا الطيبة، وجمموعة كبرية من العظات اجلميلة، ولكن لك هذا بدون 

الصليب لن جيلب أي نتائج ذات أهمية.

ِسنَي". ُمَقدَّ
ْ
بَِد ال

َ
 األ

َ
َمَل إِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
نَُّه بُِقْرَباٍن َواِحٍد ق

َ
تأمل )عربانيني 10: 14(: "أل

لقد أكمل بالفعل إيل األبد. يظهر الفعل "أكمل" يف انلص ايلوناىن باستخدام زمن تام. فقد قُّدمت 
ل إىل اتلمام مجيع اذلين  هذه اذلبيحة مرة واحدة فقط، ولن تتكرر أبداً. يه ذبيحة اكملة، وستُكمِّ
يؤمنون بها. ما عمله الرب يسوع وتأثريه فينا اكمل وتام ودائم، وال يوجد أي نقص فيه، وال حاجة 
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أبداً إلضافة أي شئ إيله. فما عمله اهلل اكمل وتام ونهايئ، ولن تكون هناك أبداً أي حاجة تلغيريه 
أو تعديله، ولكن نوانلا وإدراكنا هلذا العمل هو أمر تدرييج ومزتايد . فمن املهم أن ندرك هذا، 

خصوصاً مع استمرارنا يف اتلأكيد عيل كمال وتمام هذا العمل.

فينا  أحد  ال  احلقيقة،  والقداسة". يف  الكمال  من  انلوع  هذا  أمتلك  ال  "أنا  نفسك:  تقول يف  قد 
يمتلك هذا الكمال أو القداسة. لقد درست وعلمت حول هذا املوضوع ملدة تزيد عن اخلمسني 
يومياً. حنن نقرتب أكرث وأكرث إىل اهلل،  أتقدس، فاتلقديس عملية مستمرة  اعماً، لكنين مازلت 
وبذلك نبتعد أكرث وأكرث عن اخلطية وعن العالم، فنأخذ أكرث وأكرث من اهلل يف أنفسنا، وهذا ما 

يعمله إعالن الصليب نلا وفينا.

سنتناول يف الفصول اتلايلة، ثالثة أسئلة قصرية نادراً ما يطرحها أحد:
y ماذا يفعل الصليب نلا؟
y ماذا جيب أن يفعل الصليب داخلنا ؟
y كيف ننال عملياً ما سبق اهلل وأعده نلا من خالل الصليب؟

هذه األسئلة ال تطرح يف العادة، ولكن إجاباتها ستعطيك عمقاً جديداً من اتلقديس لم حتصل 
عليه من قبل، فمن خالل ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب نستطيع أن ندرك بالاكمل ما يتيحه 
اهلل نلا. إن حماولة ابلحث عن عطايا اهلل بأي طرق أخري هو إهمال للصليب، وهذا شئ يف اغية 

اخلطورة. ستكون ادلراسة مطولة وشاقة، لكن إذا ثابرت، فإنها ستنعشك وتشجعك كثرياً.
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الفصل الثانى

تـــام إلى األبـــد

أوضحت يف الفصل السابق أن موت الرب يسوع عيل الصليب اكن ذبيحة عن خطايانا، وأن الرب يسوع 
كرئيس كهنة، قّدم نفسه ذبيحة هلل من خالل الروح القدس ، وبذبيحة نفسه هذه َرَفَع اخلطية إىل األبد.

ولم  تعايلم اإلجنيل وال حقيقة اخلالص،  تعرف  الرب من خلفية ال  إىل  أتيت  أىن  أيضاً  ذكرت 
وقال  ابلحرية  ُعْمق  إىل   ببساطة  يب  ألىق  لكنه  عقالنية،  قواعد  خالل  من  ميع  الرب  يتعامل 
يتمكن  أن  بالروح، وقبل  املعمودية  بوجود  أن أعرف  قبل  القدس  بالروح  تعمدت  "اسبح".  يل 
أن  اكتشفت  ودلهشيت  املقّدس،  الكتاب  دلراسة  هذا  وقادين  منها!  "حتذيري"  من  شخص  أي 
الكتاب املقدس صحيح، وهو مناسب وصالح للك زمان. واكن عيلَّ أن أحبث بشلك مستمر يف 

انلصوص الكتابية عن تفسريات لألحداث اليت اكنت حتدث يف حيايت. 

لك هذا اكن حيدث ميع أثناء خدميت كجندي يف اجليش الربيطاين أثناء احلرب العاملية اثلانية، يف 
رِسلَت الوحدة اليت كنت أعمل فيها إىل الرشق 

ُ
بريطانيا. وبعد فرتة قصرية من اخلدمة يف اجليش، أ

األوسط، حيث قضيت ثالث سنوات أخدم يف مستشيف ميداين يف صحراء مرص ويلبيا .

بقيت مع هذه الوحدة العسكرية أثناء معركة "العلمني العظيم" 2، وبعد املعركة ظهر ىلع يديَّ ورجيلَّ 
مرض جدلي. أطلق األطباء ىلع حاليت أسماء خمتلفة، ولك اسم أطول من اآلخر! ولكن لم يتمكن 
األطباء من عالج حاليت. وألين لم أعد قادراً عيل لبس احلذاء العسكري، اكن جيب أن أترك وحديت، 
وأمضيت سنة اكملة يف عدة مستشفيات عسكرية يف مرص. ولم أكن ألرغب يف قضاء سنة اكملة يف 
أي مستشىف ، ولكن لو اضطررت إىل ذلك فلن يكون املستشيف العسكري ضمن قائمة اختيارايت!

"العلمني" من أهم معارك احلرب العاملية اثلانية. انترص فيها احللفاء بقيادة بريطانيا ىلع إيطايلا وأملانيا اعم 1942 يف مدينة العلمني يف مرص.  2



22

قبلت  وأنين  خُملّص،  أنين مؤمن  أعلم  . كنت  املستشىف  ُملىق ىلع رسيري يف  وأنا  أسابيع  مرت 
الروح القدس، وأؤمن أن الكتاب املقّدس صحيح بكل تأكيد. اكن هذا لك ما توصلت إيله، فلم 
 هذه املهمة بنفسه وأعطاين تعليمه. كنت اضطجع يللة 

ّ
يكن دلي أي تعليم آخر، ولكن اهلل تول

بعد أخرى ىلع الرسير وأنا أقول نلفيس : "لو اكن دلي إيمان، لاكن اهلل قد شفاين". الشئ اآلخراذلي 
كنت أقوهل: "ولكن ليس دلي إيمان" وجدُت نفيس يف املاكن اذلي يذكره يوحنا بنيان يف كتابه 

"سياحة املسييح" ويسميه "مستنقع االكتئاب"، يف وادي ايلأس املظلم.

أنا أروي لك هذا ليك تدرك أن قّوة الصليب ليست جمرد نظرية وال يه منهج الهويت، إنها حقيقة 
اختبارية موثوق بها، ويه تنجح دائماً.

بينما أنا مستلٍق ىلع الفراش يف كآبة وظلمة، وقع بني يدي كتاب صغري بعنوان "شفاًء من السماء" 
 )Lillian Yeomans(يومانس يلليان  اسمها  طبيبة،  لاكتبة   )Healing from heaven(
بالّرب، واإليمان  باإليمان  املورفني، ولكن  إدمان  إيل  بها  أدى  تعاين من مرض عضال،  اكنت 
اإلجنيل  ببشارة  تلكرز  حياتها  السيدة  هذه  وكرست  مدهش.  بشلٍك  حتررت  اإلجنيل،  برسالة 

وتعلم عن الشفاء.

املقّدس،  الكتاب  اقتباس مبارش من  اجلملة، ويه  أقرأه هذه  اذلي كنت  الكتاب  أمايم يف  ظهر 
وقد غريت حيايت تماماً، العبارة مقتبسة من )رومية 10: 17(: "فاإليمان إذاً من السماع، والسماع 

بكلمة اهلل" )الرتمجة الاكثويلكية(.

العبارة اخرتق ظلميت شعاع من ضوء المع، وقد تمّسكت بكلمتني من هذه  حني قرأت هذه 
... إن لم يكن دليك إيمان، يمكنك احلصول عليه، كيف؟ بالسماع،  ... من"  العبارة: "اإليمان 

سماع ماذا؟ سماع ما يقوهل اهلل يف لكمته.
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الكتاب  أقرأ  وبدأت  أزرق،  قلم  ىلع  نلفيس  فحصلت  اهلل،  يقوهل  ما  أسمع  أن  حينها  قررت 
اتلايلة:  األربعة  باملوضواعت  يتعلق  يشء  لك  ىلع  األزرق  باللون  اُعلّم  كنُت  بأكمله،  املقّدس 
أية حال،  الطويلة. لكّفين إجناز ذلك عدة شهور. وىلع  القّوة اجلسدية، واحلياة  الشفاء، الصحة، 
كتاب  دلّي؟  أصبح  ماذا  تعلم  هل  ختطيطي،  أنهيُت  وعندما  ألفعله!  يشءآخر  دلي  يكن  لم 
مقدس ملون لكه باللون األزرق! أقنعتين نصوص الكتاب املقّدس أن اهلل قّدم نلا الشفاء من 
خالل ذبيحة الرب يسوع املسيح. وحىت ذلك الوقت، لم أكن أعرف عملياً، كيف أحصل ىلع هذا 

الشفاء أو أمسك به.

كلمــة إرشــاد:
نُقلت أثناء مرحلة العالج إىل مستشىف يف ماكن يُدىع "ابلالح" ىلع قناة السويس حيث قابلت 
سيدة متمزية من القاهرة، السيدة روز، ويه برتبة عميد يف جيش اخلالص، ويه رتبة زوجها قبل 
أن يموت. وهذا ُعرْف دلى جيش اخلالص أن تتقدل الزوجة ماكن ورتبة زوجها. اكنت السيدة روز 
تتمزي بكونها من القليلني يف األربعينات من القرن العرشين والقليلني يف جيش اخلالص ممن 
 عن إيمانها خبصوص اتللكم بألسنة، تماماً مثلما اكن 

ً
يتلكمون بألسنة، واكنت حتارب بشدة دفااع

 عن رسالة اخلالص.
ً
أعضاء جيش اخلالص حياربون دفااع

اعنت السيدة روز من مرض املالريا املزمن ملدة عرشين سنة ويه ختدم كمرسلة يف اهلند، لكنها 
آمنت باإلجنيل وقبلت الشفاء الاكمل من املالريا، ولم تأخذ منذ ذلك احلني أي جرعة دواء.

حني علمت السيدة روز بوجود جندي مسييح حيتاج إيل الشفاء، حتملت لك عناء الرحلة الصعبة 
تلأيت لزياريت. حصلت السيدة روز يف القاهرة ىلع سّيارة بريطانية صغرية ذات أربعة مقاعد، واكن 
يرافقها جندي نيوزيالندي يقود السّيارة وسيدة شابة تعمل كمساعدة يف اخلدمة من أوكالهوما. 
هؤالء اثلالثة أتوا إىل املستشىف. سارت السيدة روز باجتاه غرفة املمرضة يف املستشىف، ويه تلبس 
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زيها العسكري الاكمل، األمر اذلي أرهب املمرضة. وتمكنت السيدة روز من احلصول ىلع إذن يل 
للخروج واجللوس معهم يف السّيارة للصالة، وذلك دون حىت استشاريت!

السيدة روز واجلندي  الصغرية،وأمايم  السّيارة  تلك  الكريس اخلليف يف  يف  وجدت نفيس جالساً 
انليوزيالندي، وجبانيب تلك األخت من أوكالهوما. ابتدأنا بالصالة، وبعد بضع دقائق أخذت هذه 
الشابة األمريكية جبانيب تتلكم بألسنة بطالقة وقّوة، وحلّت قّوة اهلل عليها فابتدأ جسدها يهزت، 
املحرك اكن  أن  السّيارة لكها رغم  إهزتت  أهزت، وكذلك اجلميع، وأخرياً  وأنا نفيس حينها بدأت 

ُمطفاً. ابتدأت السيارة باالهزتاز، وكأنها تسري برسعة مئة كيلو مرت ىلع طريق وعر.
كنت أعلم أن اهلل يعمل هذا من أجل فائديت.

ثم قامت السيدة برتمجة ما سبق أن قاتله يف صالتها بألسنة غري مفهومة، إيل اللغة اإلجنلزيية.

عندما تقارن بني أستاذاً أو فيلسوفاً بريطانياً )من حمىب شكسبري اذلي يُقّدرون اللغة اإلجنلزيية 
املستخدمة يف عرص امللكة ألزيابيث، أو يف ترمجة كنج جيمس King James للكتاب املقّدس( 
مع سيدة من أمريكا، فستصل باتلأكيد إيل اصطدام للثقافات واللغة! لكن ما أذهلين أن ما 
قاتله هذه السيدة ويه ترُتجم األلسنة غري املعروفة اليت سبق وقاتلها، اكن بلغة إجنلزيية بليغة، 
مستخدمًة لغة عرص امللكة ألزيابيث. ال أذكر لك ما قاتله، لكن مقطعاً حمدداً مازال اعلقاً يف 

ذهين كما اكن يف اعم 1943.
"Consider the work of Calvary:  a perfect work, perfect in every respect, 
perfect in every aspect".
ويمكن أن يرتجم هكذا: "تأمل عمل اجللجثة أنه العمل اتلام، اتلام من مجيع اجلوانب، واتلام يف 

مجيع األوجه" 
تام يف مجيع  االحتياجات،  تام جلميع  اتلام:  العمل  أنه  اجللجثة  تأمل عمل  أو بكلمات أخرى: 

الظروف و احلاالت«.
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لو سمعت ما قاتله لوافقتين الرأي. اكنت لغتها اإلجنلزيية ممتازة بالفعل، وقد قّدرت ما سمعت يف احلال 
كمل". واليت 

ُ
خصوصاً مع خلفييت يف اللغة ايلونانية. اكنت اللكمة األخرية للرب يسوع ىلع الصليب "قد أ

تظهر يف لغة العهد اجلديد ايلونانية بكلمة واحدة يف صيغة الفعل اتلام يه "tetelestai" وتعين "عمل 
كِمل بالاكمل".

ُ
اليشء بشلك تام واكمل". ويمكن ترمجتها إىل "قد تم تماماً أو قد أ

اكن الرب من خالل هذه السيدة يكلمين عن العمل اتلام والاكمل من مجيع اجلوانب واألوجه. 
اكنت الرهبة تمألين، ألين أدركت أن الروح القّدس اكن يرتجم إىلَّ تلك اللكمة باذلات، وأن اهلل 

. اكن يتحدث إىلَّ

خرجت من السّيارة بعد هذا بنفس حاليت املرضية، فلم حيدث أي حتّسن جلسدي، لكين تلقيُت 
لكمة توجيه من الرب بأن ما فعله الرب يسوع ألجيل ىلع الصليب يشمل لك ما أحتاج إيله يف هذا 

الوقت وإىل األبد ومن لك جانب: جسدياً وروحياً ومادياً واعطفياً.

قبول كلمة اهلل كدواء:
إن عمل الصليب "تام واكمل من مجيع اجلوانب وتام واكمل يف مجيع األوجه". فال يهم من أي جهة 
َحَياةِ َوالَّْقَوى" )2بطرس 1: 3(. 

ْ
تنظر إىل الصليب، فهو اكمل ال ينقصه شئ، بل فيه "ُكَّ َما ُهَو لِل

وهذا يشمل لك يشء نلا،  ضمننا هذا بموت الرب يسوع الكّفاري ىلع الصليب. لك شئ قد حنتاجه 
يف هذا الوقت ويف األبدية، سواء اكن روحياً أو جسدياً، مادياً أو اعطفياً... لك يشء ُمتاح يف هذه 
ِسنَي" )عربانيني 10: 14(. الحظ مّرة  ُمَقدَّ

ْ
بَِد ال

َ
 األ

َ
َمَل إِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
نَُّه بُِقْرَباٍن َواِحٍد ق

َ
اذلبيحة الواحدة، "أل

أخرى اللكمة "أكمل" يف هذه اآلية.

أجيل،  من  الصليب  ىلع  يسوع  الرب  موت  خالل  من  اهلل  أعّده  ما  ألفهم  إحبث  بدأت  وهكذا 
وابتدأت اكتشف أن الرب يسوع ىلع الصليب لم حيمل فقط خطاياي بل أيضاً أمرايض وآاليم، 

حىت أنين جبدلته ُشفيت. فال يمكن جتاُهل الرسالة املذكورة يف )إشعياء 53: 5-4(.
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وًبا  ُْن َحِسْبَناُه ُمَصابًا َمْضُ
َ

َها. َون
َ
ل َمَّ

َ
وَْجاَعَنا )آالمنا( ت

َ
َها، وَأ

َ
ْحَزاَنَنا )حرفياً أمراضنا( َحَل

َ
"لِكنَّ أ

ْيِه، َوِبُُبِهِ 
َ
ِديُب َسالَِمَنا َعل

ْ
اِمَنا. تَأ

َ
ْجِل آث

َ
ْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أل

َ
والًً. َوُهَو َمُْروٌح أل

ُ
ِمَن اهللِ َوَمْذل

)أي جروحه ( ُشِفيَنا".

حاولت بكل الطرق واالجتاهات الفلسفية اليت أعرفها، أن أجتنب ما تضمنته هذه اآليات من أن 
الرب يسوع محل أمراضنا وآالمنا ىلع الصليب وأننا جبدلته شفينا. استخدمت لك طرق اتلفسري 
املمكنة ألفرس هذه اآليات حبيث أستثين الشفاء اجلسدي من املعين. ويف األسابيع اليت تلت ذلك 
وضع الشيطان يف رأيس لك االعرتاضات اليت قد تظهر يف اذلهن حول الشفاء اإلليه، ال أعتقد أنه 
ترك شيئاً منها! لكين لكما ذهبت إيل لكمة اهلل، اكنت تعود تلعلن يل احلق نفسه. كنت أتذكر كتايب 
الشفاء  الرؤيا، كنت أرى وعود  امللّون لكه باألزرق، فيف لك الكتاب من اتلكوين حىت  املقّدس 

والصحة والقّوة اجلسدية واحلياة الطويلة.

إنساناً مسيحياً، جيب أن  "إنه كوين  لسبب أو آلخر اكنت قد تشلكت يف داخيل انلتيجة اتلايلة: 
أكون مستعداً ألحيا بقية حيايت يف بؤس"، ولكما قرأت وعود الشفاء يف الكتاب املقّدس، كنت أقول 
"ال يمكن أن يكون هذا صحيحاً، فهو يبدو رائعاً للغاية، اآليات ال تعين هذا املعىن  بالرضورة، 
هل حقاً يريد اهلل يل الصحة وانلجاح واحلياة الطويلة؟ ال يمكن أن يكون هذا صحيحاً، فليس 

هذا تصوري عن ادلين".

وأثناء رصايع هذا تكلّم الرب يف داخيل بصوت غري مسموع، ولكن بوضوح فقال: "قل يل، من 
هو املعلم، ومن هو اتللميذ؟" فأجبت: "يا رب، أنت املعلم، وأنا اتللميذ"، فاكن الرد: "إذاً فدعين 

أعلّمك!". وبعدها وّجهين الروح القّدس إىل املقطع الكتايب اذلي أخرجين من املستشىف:
نََّها 

َ
بَِك. أل

ْ
ل
َ
ْح َعْن َعْينَْيَك. اِْحَفْظَها ِف َوَسِط ق َواِل. الَ َتْبَ

ْ
ق
َ
 أ

َ
ُذنََك إِل

ُ
ِمْل أ

َ
الَِم. أ

َ
 ك

َ
ْصِغ إِل

َ
"يَا ابِْن، أ

ََسِد" )أمثال 4: 22-20(.  اجلْ
ِّ

يَن َيُِدوَنَها، َوَدَواٌء لُِك ِ
َّ

ِهَ َحَياٌة لِل
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"يا ابين"... عرفت أن اهلل اكن يكلّمين أنا باعتباري إبنا هل. هذه الفقرة يف الكتاب ليست لغري 
املؤمنني، لكنها لشعب اهلل. وعندما وصلت إيل املقطع اذلي يقول "للك اجلسد". قلت نلفيس، هذا 
"حيسم األمر"، فال يمكن حىت لفيلسوف أن يغري معىن لكمة "اجلسد" تلعين أي يشء آخر! لك 
اجلسد تعين لك تكويين اجلسماين بال استثناء. اهلل يقّدم يل يف لكمته الصحة للك جسدي. وحبثت 
يف إحدى الرتمجات عن لكمة "دواء" فوجدت أن اللكمة العربية تعين إما "صحة" أو "دواء" اذلي 

سيأيت بالصحة للك جسدي.

سيأيت  اذلي  ادلواء  يل  يقّدم  واهلل  عالج،  إىل  وأحتاج  مريض  أنا  نعم  رائع!  هذا  نلفيس:  فقلت 
باملرض،  الربيطاين، قبل إصابيت  بالصحة للك جسدي. اكن من مهايم كمساعد طيب يف اجليش 
رصف ادلواء. فقلت نلفيس: اآلن، سأختذ من لكمة اهلل دواّء يل. وعندما قلت هذا، تكلّم اهلل يف 

داخيل بصوت غري مسموح، ولكن بوضوح:
"عندما يعطي الطبيب دواء لشخص ما، تكون طريقة االستخدام موجودة ىلع زجاجة ادلواء، 
إن )أمثال 4: 20-22( يه زجاجة ادلواء اليت أرصفها لك، وطريقة االستخدام موجودة فيها. من 

األفضل أن تدرسها جيداً".

حني عدت إىل هذه األيات وجدت أربع إرشادات ويه:
الَِم"... جيب أن نصيغ بشلك اكمل إىل ما يقوهل اهلل.

َ
 ك

َ
ْصِغ إِل

َ
األول: "أ

َواِل". فمن الالزم علينا أن حنين رقابنا القاسية ونكون مستعدين للتعلم، 
ْ
ق
َ
 أ

َ
ُذنََك إِل

ُ
ِمْل أ

َ
 اثلانية: "أ

فنحن ال نعرف لك يشء، وبعض اتلقايلد اليت ورثناها من خلفياتنا الكنيسة ليست كتابية.   
ْح )لكميت( َعْن َعْينَْيَك" ... فيجب أن نبيق عيوننا موجهة ومركزة بدون تردد ىلع   اثلاثلة: "الَ َتْبَ

لكمة اهلل.   
بَِك".

ْ
ل
َ
أخرياً: "اِْحَفْظَها ِف َوَسِط ق
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كذلك تقول اآلية اتلايلة:
ََياةِ" )أمثال 4: 23(. نَّ ِمْنُه َمَارَِج الْ

َ
َبَك، أل

ْ
ل
َ
ٍظ اْحَفْظ ق َفُّ

َ
ْوَق ُكِّ ت

َ
"ف

وبكلمات أخرى، اليشء اذلي حتتفظ به يف قلبك - مهما اكن - هو ما سيحدد مسار حياتك، 
فال يمكن أن حتتفظ باجتاه خاطئ يف قلبك وحتيا حياة صحيحة وال يمكن إذا اكن اجتاه قلبك 
صحيحاً أن حتيا حياّة خاطئة. فما حيدد مسار حياتك هو اليشء اذلي يمأل قلبك. كأن اهلل يقول 
"إذ استقبلت لكميت من خالل بوابة أذنك، وبوابة عينك، واعرتفت بها يف قلبك، فستعمل  يل: 

لكميت لك يشء أعلنه فيها".

بعدها قررُت أن آخد لكمة اهلل كعالج يل، فذهبت إىل الطبيب وشكرته ملحاوتله مساعديت وقلت 
هل: "من اآلن فصاعداً سوف أثق باهلل، وال أريد أية عالجات أخري".

بصعوبة جنوت من حماولة إرسايل إىل مستشىف لألمراض انلفسية، وُسمح يل بمغادرة املستشىف 
العسكري ىلع مسؤويليت الشخصية.

ورغم أن حاليت املرضية ال حتتمل الطقس احلار، فقد أرسلين اجليش إيل منطقة شديدة احلرارة 
إيل 52˚ مئوية. وجدت نفيس  الطبيعية  احلرارة  قد تصل درجة  السودان، حيث  يه اخلرطوم يف 
أمام تلك احلرارة الشديدة، وأنا مصمم أن آخذ عاليج من لكمة اهلل. اكن ما أفعله من انلاحية 
الفلسفية عماًل أمحق، فإما أن أكون ذكياً وأبيق مريضاً، أو أكون أمحق وأنال الشفاء؟ فقررت أن 

أكون أمحقاً!
سألت نفيس هذا السؤال: "كيف يأخذ انلاس اعدًة عالجهم؟" واكنت اإلجابة: "اغبلاً ثالث مّرات 
يف ايلوم بعد وجبات الطعام"، فرصت أختيل بنفيس بعد لك وجبة، وأفتح كتايب املقّدس، وأحين 
رأيس يف الصالة وأقول: "يا رب، أنت وعدت أن لكماتك هذه ستكون ادلواء للك جسدي، وها أنا 
آخذ لكمتك دواًء يل باسم الرب يسوع"، ثم أبدأ بقراءة الكتاب املقّدس بانتباه شديد مصغياً ملا 

يريد اهلل أن يكلمين به.
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شكراً هلل! فقد شفيت بشلك اكمل! وحصلت ليس فقط ىلع شفاًء جسدياً، بل وأصبحت شخصاً 
خمتلفاً بالاكمل. لقد جدد الكتاب املقّدس ذهين وغرّي أولويايت وقييم واجتاهايت.

تحقيق الشروط لنوال وعود اهلل:
من الرائع واملدهش أن تنال الشفاء بطريقة معجزية. وأنا أشكر اهلل أين رأيت كثرياً من انلاس 
نالوا الشفاء بصورة معجزية وفورية. ولكن من ناحية أخرى،هناك فوائد حقيقية، يف احلصول 
ىلع الشفاء عن طريق "أْخذ ادلواء بشلك منتظم" فبهذه الطريقة حتصل ىلع أكرث من جمرد الشفاء 

اجلسدي، فاهلل بهذه الطريقة يغريك من ادلاخل.

حىت  شهور  ثالثة  األمر  اقتىض  الصعب  الطقس  ذلك  ويف  فوري،  بشلك  الشفاء  ىلع  أحصل  لم 
شىف بالاكمل. ويف تلك الظروف، اكن يشجعين ما حدث مع شعب اهلل يف مرص، فاكنوا لكما أذهلم 

ُ
أ

احلاسم،  العامل  يه  ليست  فالظروف   ،)12  :1 خروج  )انظر  ونموا  امتدوا  لكما  أكرث،  املرصيون 
ووعود اهلل ال تعتمد ىلع الظروف، بل ىلع حتقيق الرشوط.

سأختم هذا الفصل بهذا املبدأ اذلي سيساعدك كثرياً يف احلصول عيل ما حتتاج إيله من ذبيحة 
ْعَمال َميٌِّت" )يعقوب 2: 20(. فال يكيف أن 

َ
الرب يسوع. يقول يعقوب يف رساتله "اإِليَماَن بُِدوِن أ

جتلس وتقول: "أنا أؤمن". بل جيب أن تُفّعل إيمانك باملواقف واألفعال املناسبة.

لسميث وجلزورث   اجتمـاع كنيسـة كـانـوا أصدقـاء  أول  إلـى  أخـذوين  الـذين  األشخـاص 
)Smith Wigglesworth( املعروف بكرازته بإجنيل الشفاء. وقد اعتاد القول: "اإليمـان هو 
فعـل"، وهذا ما حصل ميع. اكن بإماكين أن أجلس عيل رسيري وأقول: "أنا أؤمن" لكن هذا لن 
فَعل إيماين، وقد وجهين اهلل حبكمته أن أنهل من لكمته 

ُ
يغري شيئاً. كنت أحتاج لعمل يشء ما ليك أ

ثالث مّرات يف ايلوم كدواء يل.
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هذا درس واضح: ال تكن سلبياً، لكن ابدأ بعمل فعل مناسب يتوافق مع إيمانك بعمل املسيح 
عيل الصليب حىت تستطيع احلصول ىلع ما قّدمه لك الرب يسوع من خالل الصليب.
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الفصل الثالث

المبادلة اإللهية التي سبق اهلل وأعدها

سنليق الضوء يف هذا الفصل ىلع حقيقة رائعة يه أنه من خالل ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب 
حدثت مبادلة فتحت نلا الطريق للك الكنوز املوجودة دلى اهلل.

َواِحٍد  بُِقْرَباٍن  نَُّه 
َ
"أل  :)14  :10 )عربانيني  بمراجعة  اإلهلية  املبادلة  هذه  حول  دراستنا  ونلبدأ 

يسوع ىلع  الرب  أن موت  األول  نؤكد ىلع شيئني:  هنا  ِسنَي". وحنن  ُمَقدَّ
ْ
ال بَِد 

َ
األ  

َ
إِل َمَل 

ْ
ك

َ
أ ْد 

َ
ق

اآلب  نفسه هلل   - الاكهن  بصفته   - يسوع  قّدم  فيها  وأعدها،  اهلل  ذبيحة سبق  الصليب اكن 
اذلبيحة  هذه  أن  عليه  نؤكد  مازنلا  اذلي  اثلاين  واليشء  بأرسه،  البرشي  اجلنس  عن  بدياًل 
اكملة لك الكمال، وتامة لك اتلمام. فال يوجد يشء ناقص فيها أو آخر جيب أن يضاف هلا. لقد 
تم تسديد لك احتياج للك شخص من نسل آدم بالاكمل يف هذه اذلبيحة الواحدة للرب يسوع 

املسيح ىلع الصليب.

من الرضوري اتلمسك بهذه احلقيقة، ومن الرضوري كذلك أال حنّول انتباهنا عن ذبيحة الرب 
قد  اليت  املسيحية  والنشاطات  واخلدمة  اتلعليم  من  خمتلفة  أشاكل  يف  ننخرط  قد  هذه.  يسوع 
ستفقد  انلهاية  فيف  الصليب،  ذبيحة  عن  منفصلة  األمور  هذه  اكنت  إذا  لكن  جيدة،  تبدو 

وتأثريها. فاعليتها 

الصليب هو مركز لك ما  سأستعني بفكرة توضيحية من سفر إشعياء انليب نلوّضح نقطة هامة. 
يمنحه ويتيحه اهلل نلا، وهو مركز لك بشارة اإلجنيل، ويوضح سفر إشعياء هذا األمر بطريقة الفته. 

تابع ميع هذا األمر اذلي يستحق ادلراسة!
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الصليب فى المركز:
كم عدد أصحاحات سفر إشعياء؟ إنها 66 أصحاحاً، وكم عدد أسفار الكتاب املقّدس؟ نفس 

العدد، 66 سفراً.

ينقسم سفر إشعياء إىل جزئني رئيسني: األصحاحات 1-39، واألصحاحات 40-66 )39 أصحاحاَ، 
27 أصحاحاً(، وكذلك األمر بالنسبة للكتاب املقّدس: 39 سفراً يف العهد القديم، 27 سفراً يف 

العهد اجلديد، ويطلق ىلع األصحاحات الــ 27 األخرية من سفر إشعياء "إجنيل العهد القديم".

أما هذه الــ 27 أصحاحاً، فيه مقسمة بدورها إيل ثالثة أقسام، لك قسم منها مكون من تسعة 
أصحاحات: 48-40، 57-49، 66-58.

وهناك مزية هامة يف هذه األقسام اثلالثة: لك منها خُيتتم بإعالن قوي عن أن اهلل ال يتهاون 
واآلية  اِر".  ْشَ

َ
لأِل الرَّبُّ  اَل 

َ
ق َسالََم،  "الَ  تقول:   )48 )إشعياء  من  األخرية  اآلية  اخلطية.  مع 

اِر"، وهاتان اآليتان متماثلتان  ْشَ
َ
اَل إِلِه، لأِل

َ
يَْس َسالٌَم، ق

َ
األخرية من )إشعياء 57( تقول: "ل

بشلك كبري.

ِيَن َعَصْوا 
َّ

حني ننتقل إىل اآلية األخرية من )إشعياء 66( نقرأ: "َوَيْرُُجوَن َوَيَرْوَن ُجَثَث الَّاِس ال
َجَسٍد". ختتلف لكمات  ِذي   

ِّ
لُِك ًة 

َ
َرَذال َوَيُكونُوَن   ،

ُ
ُتْطَفأ الَ  َونَاَرُهْم  َيُموُت  الَ  ُدوَدُهْم  نَّ 

َ
أل  ، َعيَلَّ

هذه اآلية عن اآليتني السابقتني، لكنها تعرض نفس احلقيقة،  لك اذلين عصوا ولم يتوبوا سوف 
يكونون ِمثاال يوضح مشهداً لقضاء اهلل.

إذاً ينتيه لك قسم من األقسام اثلالث بنفس اإلعالن، فعىل الرغم من رمحة اهلل فهو لن يتهاون مع 
اخلطية غري الُمعرتَف بها وغري املرتوكة.
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الرسالة المركزية لألصحاح المركزي:
تأيت األصحاحات )49-57( يف مركز اجلزء اثلاين من سفر إشعياء. ويأيت األصحاح 53 يف منتصف 
يف  األخرية  اثلالثة  اآليات  من  تبدأ  األصحاح  هلذا  انلبوية  الرسالة  لكن  األصحاحات،  هذه 

األصحاح 52:
ا"... )إشعياء 52: 13(.  َوَيْرتَِق َوَيتََساَم ِجدًّ

َ
"ُهَوَذا َعْبِدي َيْعِقُل، َيَتَعال

تشري لكمة "هوذا" هنا إىل لكمة "عبدي" اليت تليها، وهو اللقب اذلي أطلق ىلع الرب يسوع يف هذه 
انلبوة. وإذا أضفت اآليات اتلمهيدية اثلالث األخرية من أصحاح 52 إىل اآليات االثنيت عرشة اليت 

تُكون األصحاح 53، فستحصل ىلع املجمواعت اخلمسة اتلايلة الُمكوَّن لك منها من ثالث آيات:
)إشعياء 52: 15-13(  .1

)إشعياء 53: 3-1(  .2
)إشعياء 53: 6-4(  .3
)إشعياء 53: 9-7(  .4

)إشعياء 53: 12-10(  .5

وكما تالحظ يأيت املقطع اثلالث )53: 4-6( يف منتصف هذه املقاطع اليت تُشلك معاً األصحاح 53. 
ويأيت األصحاح 53 يف منتصف اجلزء اثلاين من إشعياء.

أنا أؤمن بوجود قصد إليه وراء ذلك، فاحلق اذلي تعلنه اآليات يظل هو مركز وقلب الرسالة اللكية 
لإلجنيل، فاحلقيقة األساسية تظهر يف مركز وقلب الرسالة. فلنتأمل ما تقوهل أول آيتني من هذه 

املجموعة املركزية )53: 5-4(.
َوُهَو  والً. 

ُ
َوَمْذل اهللِ  ِمَن  وًبا  َمْضُ ُمَصابًا  َحِسْبَناُه  ُْن 

َ
َون َها. 

َ
ل َمَّ

َ
ت وَْجاَعَنا 

َ
وَأ َها، 

َ
َحَل ْحَزاَنَنا 

َ
أ "لِكنَّ 

ْيِه، َوِبُُبِهِ ُشِفيَنا".
َ
ِديُب َسالَِمَنا َعل

ْ
اِمَنا. تَأ

َ
ْجِل آث

َ
ْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أل

َ
َمُْروٌح أل
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إحدى  يف  جاء  كما  حتملها"  وآالمنا  محلها  "أمراضنا  يُقال:  أن  العربية  اللغة  حبسب  واألدق 
إن  بل  معنوياً،  وليس  وملموس  مادي  املقصود  فاملعىن  وأوجاعنا"  "أحزاننا  وليس  الرتمجات 
الرتمجتني الاكثويلكية واملشرتكة قاتلا: "... اعهاتنا... وأوجاعنا". ثم أن هناك تأكيد مزدوج يف أول 
هذين العددين، إذ أن أصل اللكمة االفتتاحية هو "لكنه باتلأكيد" مع الضمري كما أوردتها ترمجة 
كتاب احلياة، وليس "لكن" فقط. فاتلأكيد هنا يأيت ىلع ضمري اهلاء ألن اللغة العربية اكلالتينية 
إىل  الضمري  إلضافة  حباجة  ليست  األوروبية،  اللغات  أغلب  خالف  وىلع  والروسية،  وايلونانية 
اجلملة، ألن املعىن ُمتضمن يف الفعل الالحق. وتضع الضمري فقط حني تريد اتلأكيد عليه. وألن 
الضمري موجود هنا، فقد تم اتلأكيد عليه مّرتني مّرة من لكمة "لكن" اليت تسبقه، ومّرة أخرى 

بسبب إضافة الضمري نفسه.

واآلن تأيت اآلية احلاسمة، ويه األية اثلاثلة يف هذا املقطع املركزي يف منتصف األصحاح:
َم َجِيِعَنا".

ْ
ْيِه إِث

َ
 َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعل

َ
َنا ُكُّ َواِحٍد إِل

ْ
َنا. ِمل

ْ
ل
َ
َغَنٍم َضل

َ
َنا ك

ُّ
"لُك

نُمسك  لم  األمر.  املقّدس يشخص نلا  الكتاب  فعلناه؟  ما اذلي  البرشي؟  ما يه مشلكة اجلنس 
لكنا يف زىن، ولسنا لكنا سكريين أو سارقني، ولكن هناك يشء مشرَتك بيننا: ملنا لك واحد إىل 
طريقه ابلعيدة عن طريق اهلل، ويدعو اهلل هذا "إثم". وأفضل مصطلح معارص يصف ما فعلناه، هو 

"اتلمرد"، فأساس مشلكة البرشية هو اتلمرد ىلع اهلل.

أو  أمرييكيني  أو  آسيويني  إجنيليني،  أو  اكثويلك  أمماً،  أو  يهوداً  مجيعاً،  تشملنا  البرشية  مشلكة 
أفريقيني بدون استثناء. لقد ملنا لك واحد إىل طريقه، لكنا يف نفس الفئة، متمردون.

البرش من لك  وتمردنا. لك  آثامنا  يسوع لك  الرب  اهلل وضع ىلع  أن  املدهشة يه  الرسالة  لكن 
األجناس ولك األعمار وُضَعت آثامهم وتمّردهم ىلع الرب يسوع وهو ُمعلّق ىلع الصليب.
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ما الذي حمله الرب يسوع؟
يشمل  لكن  اتلمرد،  فقط  تعين  ال  اللكمة  هذه  "آفون".  العربية  من  يه  "إثم"  هنا  املرتمجة  اللكمة 
معناها أيضاً لك انلتائج الرديئة للتمرد أي مجيع عواقبه، وما جيلبه ىلع املذنبني من قصاص. آمل 
أن تقنعك الفقرات اتلايلة من العهد القديم بأن ما أقوهل ليس تفسرياً خيايلاً، بل تطبيقاً مبارشاً ملا 

يقوهل الكتاب املقّدس.

اسمع ما قاهل قايني بعد أن تكلّم اهلل إيله خبصوص مقتل أخيه:
ْن ُيَْتَمَل" )تكوين 4: 13(.

َ
ْعَظُم ِمْن أ

َ
: َذنِْب أ اينُِي لِلرَّبِّ

َ
"َفَقاَل ق

لكمة "ذنب" هنا يه "آفون" ويه تشمل إثم قايني وعقوبته معاً وقد اكنا أعظم من أن حُيتمل.

مثال آخر: عندما طلب امللك شاول من املرأة العرافة يف عني دور أن تستديع هل روح صموئيل، 
وألن عقاب العرافة اكن املوت، وعدها شاول وقال:

ْمِر" )1صموئيل 28: 10(. أو "لن يصيبك عقاب" ... ومّرة 
َ
ٌم ِف هَذا األ

ْ
َحُقِك إِث

ْ
، إِنَُّه الَ يَل "َحٌّ ُهَو الرَّبُّ

أخرى، فإن اللكمة العربية املستخدمة هنا يه "آفون"، وقد أكد شاول للعّرافة أن عقاب إثمها لن 
يأيت عليها.

أيضاً نرى لكمة "آفون" مرتني يف مراىث إرميا:
املّرة األول يف )مراىث إرميا 4: 6(:

ْعَظَم ِمْن قَِصاِص َخِطيَِّة َسُدوَم"... 
َ
"َصاَر ِعَقاُب )آفون( بِْنِت َشْعِب أ

وكذلك )اآلية 22( من نفس األصحاح:
ُمِك )آفون( يَا بِْنَت ِصْهَيْوَن"...

ْ
ْد َتمَّ إِث

َ
"ق
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وعقاب  وتمردنا  مجيعاً  خطايانا  الُمتألم  عبده  ىلع  وضع  الرب  أن  نفهم   )53 )إشعياء  إىل  بالعودة 
تمّردنا ولك انلتائج الُمرتتبة عليه.

المبـادلة اإللهية:
هذا يقودنا إىل حقيقة أساسية، وكما سبق فقلت، يه املفتاح اذلي سيفتح نلا لك الكنوز اليت يوفرها 
اهلل. لقد تمت ىلع الصليب ُمبادلة عظيمة سبق اهلل وأعدها. إنها بسيطة جداً ولكنها عميقة جداً: 
فتبعا للعدل اإلليه أىت ىلع الرب يسوع لك الرش اذلي نستحقه، يلكون نلا لك الصالح انلاتج عن 

طاعة الرب يسوع الاكملة.

السيئ،  اليشء  ُمقابل  اليرسي  يدك  ُمد  منها  لٍك  اتلايلة، ويف  التسع  الُمبادلة  اقرأ جوانب  واآلن 
ويدك ايلُمين مقابل اليشء الصالح:
ُعوقب الرب يسوع ليك يُغفر نلا.  .1

ُجرح الرب يسوع ليك نُشىف .  .2
صار الرب يسوع خطية خبطيتنا ليك نتربر حنن بربه.  .3

مات الرب يسوع موتنا ليك نقبل حنن حياته.  .4
صار الرب يسوع لعنة ليك ننال الربكة.  .5

حتّمل الرب يسوع فقرنا ليك نشاركه يف فيض غناه.  .6
حتّمل الرب يسوع خزينا ليك نشاركه يف جمده.  .7

حتمل الرب يسوع رفضنا ليك حنظي بالقبول عند اآلب مثله.  .8
مات إنساننا العتيق يف الرب يسوع ليك حييا اإلنسان اجلديد فينا.  .9

لن جند أبداً أي سبب لنستحق هذه املبادلة، فيه عمل نعمة اهلل الغنية ويه اتلعبري عن حّبه غري 
املحدود.
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باإلضافة إىل هذه املبادالت التسعة احليوية اليت حدثت ىلع الصليب، نستطيع من خالل تطبيق 
حقيقة الصليب يف حياتنا أن ننال مخسة جوانب خمتلفة من اتلحرير، فمن خالل الصليب ننال 

اتلحرير واخلالص:
من هذا ادلهر الرشير.  .1

من انلاموس )كطريق نلوال الرّب(.  .2
من اذلات.  .3

من اجلسد )سلطان الطبيعة الساقطة(.  .4
من العالم.  .5

يف هذا الكتاب، سوف ندرس لك واحدة من هذه املبادالت التسعة، وكذلك اجلوانب اخلمسة 
ارة.  الكفَّ خالل  من  نلا  اهلل  أعّده  ما  ننال  أن  نستطيع  كيف  وسنرشح  واخلالص.  للتحرير 
أو  بمجهودك  عليه  حتصل  أن  يمكنك  ال  ما  يه  وانلعمة  "انلعمة"،  لكمة  هو  هنا  واملفتاح 
عليها  حيصلوا  أن  يريدون  ألنهم  اهلل،  بنعمة  يتمتعون  ال  املتدينني  أغلب  أبداً.  تستحقه 
بمجهوداتهم. لكن ال توجد أي طريقة تلحصل بقدرتك ىلع ما سبق أن أعده اهلل لك من 
تؤمن  أن  اهلل، ويه  نعمة  تلنال  واحدة  هناك طريقة  الصليب،  يسوع ىلع  الرب  موت  خالل 
بها. توقف عن حماولة كسبها، توقف عن حماولة إقناع نفسك بأنك صالح بما فيه الكفاية. 
الرب يسوع ىلع  الوحيدة تلنال ما قّدمه لك  أبداً، فالطريقة  أنت لست كذلك، ولن تكون 

الصليب يه اإليمان.

ملاذا أرسل اهلل ابنه الوحيد يلُصلب بداًل عنا؟ لقد فعل هذا ألنه حيبنا. وملاذا حيبنا اهلل؟ لم يعط 
الكتاب املقدس أي تفسري ذللك، ولن تكفينا األبدية لكها لنستوعب سبب هذا احلب. حنن ال 
نستحق ما يقّدمه نلا اهلل، وال نستطيع أن حنصل عليه بمجهودنا أو عملنا، وال يوجد أي يشء فينا 

يربر تضحيته املذهلة. لقد اكن هذا اختياراً سامياً هلل لك القدرة.
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يف  األول  يسوع:  الرب  ألقاب  من  لقبني  نعرف  أن  املهم  من  اهلل،  عطية  يف  نتأمل  بينما 
)1كورنثوس 15: 45(:

ِخرُي ُروًحا ُمْيًِيا".
َ
ُل، َنْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم األ وَّ

َ
َساُن األ

ْ
يًْضا:َصاَر آَدُم، اإِلن

َ
ُتوٌب أ

ْ
َذا َمك

َ
"هك

"آدم األخري" هل  "آدم اثلاين" وهذا خطأ، فلكمة اهلل تدعوه  الرب يسوع  يسيم كثري من املؤمنني 
هناك فرق؟ بالطبع، وسرنى هذا بعد قليل، لكن نلذهب أواًل إىل العدد 47: 

َماءِ" )1كورنثوس 15: 47(. َساُن اثلَّاِن الرَّبُّ ِمَن السَّ
ْ
. اإِلن ْرِض تَُراِبٌّ

َ
ُل ِمَن األ وَّ

َ
َساُن األ

ْ
"اإِلن

يُديع الرب يسوع يف اآلية 45 "آدم األخري" ثم يدىع يف اآلية 47 "اإلنسان اثلاين" جيب أال خنلط بني 
هذين اللقبني، وعلينا ترتيبهما بالطريقة الصحيحة،وإال فقدا معناهما.

اكن الرب يسوع ىلع الصليب هو آدم األخري. لم يكن األخري من ناحية الوقت، فهناك ماليني 
وماليني من انلاس ُودلوا منذ ذلك احلني، لكنه اكن األخريمن حيث املرياث الفاسد الُمَورَّث للك 
اجلنس اآلديم اذلي مَحَلَه لُكّيًة ىلع الصليب. فجميع الرشور املوروثة من جنسنا امللعون باخلطيَّة 
زيلت 

ُ
بعدت، وانتهت ، وأ

ُ
أتت عليه، وحني ُدفنت لكها معه. لك رشور طبيعتنا املوروثة من آدم أ

من املشهد.

وبعدها، حني قام املسيح من املوت، قام باعتباره اإلنسان اثلاين اذلي هو بداية جنس عمانوئيل، 
وهو نوع جديد من البرش ألنه جنس نتج من ارتباط اهلل مع اإلنسان. ولك شخص يودل ثانية من 
خالل اإليمان بموت الرب يسوع وقيامته يصبح من اجلنس اجلديد اذلي لعمانوئيل. احرص ىلع 
أن يكون هذا واضحاً جداً لك. اكن الرب يسوع ىلع الصليب هو آدم األخري، نهاية لك شئ. لم 
يكن هناك مفر من العقاب ابلغيض للك ما فعلناه. ولكن حني ُدفن يسوع، َدفن لك هذا العقاب  
اإلنسان،  ارتباط اهلل مع  بداية جلنس جديد وهو جنس  اثلالث، صار  ايلوم  قام يف  معه. وحني 

اجلنس اذلي فيه اجتمع اهلل واإلنسان بطريقة فريدة بلدء خليقة جديدة.
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يف )1بطرس 1: 3( يشّبه الرسول بطرس القيامة من املوت بالوالدة، ويف )أفسس 1: 22-23( يصف 
بولس الرسول الرب يسوع بقوهل:

فما هو اجلزء من  َجَسُدهُ" هذا تصوير مجيل  ِهَ  يِت 
َّ
ال نِيَسِة، 

َ
ك

ْ
لِل ٍء  َشْ ُكِّ  ْوَق 

َ
ف ًسا 

ْ
َرأ َجَعَل  "َوإِيَّاُه 

اجلسم اذلي يظهر أواًل أثناء الوالدة الطبيعية لإلنسان؟ إنه الرأس. وحني خيرج الرأس فهذا ضمان 
الرب يسوع املسيح من املوت اكن هذا ضمان لقيامتنا حنن  أن بقية اجلسد سيتبعه. عندما قام 

أيضاً. مات الرب يسوع باعتباره آدم األخري، وقام من املوت باعتباره اإلنسان اثلاين.

صورة نبوية أخيرة:
واآلن نلتأمل يف أحد الصور انلبوية واملوجودة يف )إشعياء 1: 2(، ويه وصف تلمرد بىن إرسائيل 

حيث يقول الرب عنهم:
." ا ُهْم َفَعَصْوا َعيَلَّ مَّ

َ
"أ

ويعطي الرب يف اآليات 5 و6 صورة قوية عن عواقب هذا اتلمرد:
ْحَباٌط 

َ
ٌة، بَْل ُجْرٌح وَأ يَْس فِيِه ِصحَّ

َ
ِس ل

ْ
 الرَّأ

َ
َقَدِم إِل

ْ
ْسَفِل ال

َ
ِب َسِقيٌم. ِمْن أ

ْ
َقل

ْ
ِس َمِريٌض، َوُكُّ ال

ْ
"ُكُّ الرَّأ

ْيِت". ْ بِالزَّ نيَّ
َ
ْم تُل

َ
ْم ُتْعَصْب َول

َ
ْم ُتْعَصْ َول

َ
َبٌة َطِريٌَّة ل َوَضْ

هذا هو اتلمرد مع نتاجئه ابلغيضة، وهذه أيضاً صورة دقيقة للرب يسوع ىلع الصليب! قارن هذا 
مع مقّدمة )إشعياء 53( واليت يه )إشعياء 52: 14-13(:

َذا 
َ
َمْنَظرُُه ك َكَن  ثرُِيوَن. 

َ
ِمْنَك ك انَْدَهَش  َما 

َ
ا. ك َوَيتََساَم ِجدًّ َوَيْرتَِق   

َ
َيَتَعال َيْعِقُل،  َعْبِدي  "ُهَوَذا 

 ألنه تشّوه ولم يعد يبدو 
ً
َثَ ِمْن بَِن آَدَم )أو اكن شلكه مفزاع

ْ
ك

َ
َثَ ِمَن الرَُّجِل، َوُصوَرتُُه أ

ْ
ك

َ
ُمْفَسًدا أ

كرجل اعدي مثل بايق البرش(".

إىل  القدم  أسفل  "من  كإنسان  مظهره  فقد  أنه  دلرجة  مشّوهة  اجلسدية  يسوع  الرب  هيئة  اكنت 
الرأس، ليس فيه صحة، بل جرح وكدمات ورضبة طرّية لم تُعرص لوم تُعصب ولم تلنّي بالزيت".
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نتيجة  آدم؟" ألن هذه يه  بين  أكرث من  الرجل، وصورته  أكرث من  "منظره كذا مفسداً  ملاذا اكن 
العصيان واتلمرد ىلع اهلل. فيف صورة واحدة قوية يوضح نلا اهلل هذه احلقيقة أن الرب يسوع محل 
ىلع الصليب تمردنا ولك عواقبه ابلغيضة. ال تصدق تلك الصور ادلينية اللطيفة عن الصليب، فقد 
اكن الرب يسوع مليئاً جبروح وكدمات وقروح لم تنظف. اكنت اجلروح متقيحة ومتعفنة، ملاذا؟ 
ألن تمردنا مجيعاً أىت عليه. يف املّرة القادمة حني نفّكر أنا وأنت يف اتلمرد، يلت اهلل يعطينا صورة 
ملا ينتج عن تمردنا يف انلهاية. لقد محل الرب يسوع بوصفه آدم األخري اتلمرد، ومات ودفن، ودفن 

تمردنا معه، وحني قام، فقد قام بوصفه اإلنسان اثلاين، رأس اجلنس اجلديد.

بينما تنيه هذا الفصل، قل هذا بصوت اعل: "ع الصليب حل الرب يسوع تمّردي، وك عواقبه 
ابلغيضة".

فإذا كنت حقاً تؤمن بما قلته للتو، يبىق عليك أن تقول شيئاً آخر "شكراً لك يارب يسوع" آمني.
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الجزء الثاني

المبــادالت اإللهيـة التسع
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الفصل الرابع

الغفـران والشـفاء

كما سبق ورأينا، حدثت مبادلة إهلّية عظيمة ىلع الصليب قد سبق اهلل وأعدها، ويه موجودة يف 
قلب وعقل اهلل منذ األزل، وقد تّمت وجرت أحداثها يف اجللجثة. لم يكن الصليب صدفة، ولم 
جرِب الرب يسوع عليه، ولم يكن جمموعة من اتلطورات اليت حدثت 

ُ
يكن حدثاً مأساوياً مؤملاً أ

قّدم  حيث  الزمان،  بداية  منذ  اهلل  أعّده  مدهشاً  عماًل  الصليب  اكن  بل  اهلل،  يتوقعها  أن  دون 
الرب يسوع الاكهن نفسه هلل كذبيحة. وبهذه اذلبيحة الواحدة مأل اهلل اكفة جوانب االحتياجات 

البرشية، يف الوقت احلارض وحىت يف األبدية.

وهذه يه طبيعة الُمبادلة: لك العقاب اذلي نستحقه حنن جاء ىلع الرب يسوع، ليك يكون نلا لك 
اخلريوالصالح انلاتج عن طاعته الاكملة لآلب.

يف  ذلك  يتضح  كما  اإلهلّية،  الُمبادلة  هذه  جوانب  من  جانبني  يف  الفصل  هذا  يف  سنبحث 
)إشعياء 53: 5-4(.

وًبا ِمَن اهللِ  ُْن َحِسْبَناُه ُمَصابًا َمْضُ
َ

َها. َون
َ
ل َمَّ

َ
وَْجاَعَنا ت

َ
َها، وَأ

َ
ْحَزاَنَنا )حرفياً أمراضنا( َحَل

َ
"لِكنَّ أ

ْيِه، َوِبُُبِهِ ُشِفيَنا".
َ
ِديُب َسالَِمَنا َعل

ْ
اِمَنا. تَأ

َ
ْجِل آث

َ
ْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أل

َ
والً. َوُهَو َمُْروٌح أل

ُ
َوَمْذل

المبادلة األول: عقاب الرب يسوع من أجل غفران خطايانا:
ِديُب َسالَِمنَا َعلَيِْه". وهنا تتضح الُمبادلة األول، فقد ُعوقب الرب يسوع ليك ننال 

ْ
يقول إشعياء: "تَأ

الغفران اإلليه. إن اكنت خطّيتك غري مغفورة، لن حتصل ىلع سالم مع اهلل، فاهلل لن يقيم سالماً 
مع اخلطّية.
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تسعة  من  منها  لٍك  نة  الُمكوَّ اثلالثة  األقسام  تلك  تنتيه  أن  الحظنا،  كما  لالهتمام،  الُمثري  من 
أصحاحات )يف اجلزء اثلاين من سفر إشعياء( بإعالن يوّضح أّن اهلل لن يتهاون مع اخلطّية. فالبد 
من عالج هذا املوضوع، ورسالة الرمحة نلا أن مشلكة اخلطية قد ُعوجلت من خالل موت الرب 
يسوع ىلع الصليب، فأجرة اخلطّية يه موت، لكن الرب يسوع دفع هذه األجرة ىلع الصليب. 

وماذا اكنت انلتيجة؟ انظر )رومية 5: 1(.
َمِسيِح".

ْ
َا َسالٌَم َمَع اهللِ بَِربَِّنا يَُسوَع ال

َ
ْرنَا بِاإِليَماِن ل ْد َتَبَّ

َ
 ق

ْ
إِذ

َ
"ف

عندما تعامل اهلل مع خطيتنا بطريقته اكنت انلتيجة سالماً مع اهلل. لو لم يُعاقَب الرب يسوع، ملا 
حصلنا ىلع السالم مع اهلل.

نقرأ عن هذا املوضوع أكرث يف )كولوىس 1: 19-22( حيث يتحدث الكتاب عن الرب يسوع وهو 
ىلع الصليب.

َح بَِدِم َصلِيبِِه، بَِواِسَطتِِه، 
ْ
ل  ِلَْفِسِه، َعِمالً الصُّ

َّ
ُك

ْ
ْن يَُصالَِح بِِه ال

َ
ِمْلءِ، وَأ

ْ
ْن َيِلَّ ُكُّ ال

َ
نَُّه فِيِه ُسَّ أ

َ
"أل

ِر، 
ْ
ِفك

ْ
ْعَداًء ِف ال

َ
ْجَنبِيِّنَي وَأ

َ
ْبالً أ

َ
ْنُتْم ق

ُ
ِيَن ك

َّ
ْنُتُم ال

َ
َماَواِت. وَأ ْم َما ِف السَّ

َ
ْرِض، أ

َ
 األ

َ
َسَواٌء َكَن: َما َع

ْوٍم َوالَ 
َ
يِسنَي َوباِلَ ل ْم قِدِّ

ُ
ك َمْوِت، ِلُْحِضَ

ْ
يَّتِِه بِال َُكُم اآلَن ِف ِجْسِم برََشِ ْد َصالَ

َ
يَرةِ، ق ِّ ْعَماِل الرشِّ

َ
ِف األ

َماَمُه".
َ
َوى أ

ْ
َشك

ال يمكن الوصول إىل هذه انلتيجة بأية طريقة أخرى سوى عن طريق ذبيحة الرب يسوع. لقد 
أصبح ممكناً نلا أن حنصل ىلع الغفران واتلحرير من قوة الرش ألن الرب يسوع قد تعامل تماماً مع 

لك الرشور اليت إقرتفها أي رجل أو امرأة أو طفل.

عبارة أخرى تتلكم عن نفس املوضوع جندها يف:
ََطايَا، َحَسَب ِغَن نِْعَمتِِه". ِفَداُء بَِدِمِه، ُغْفَراُن اخلْ

ْ
َا ال

َ
ِي فِيِه )يسوع( ل

َّ
)أفسس1: 7( "ال
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حني حنصل ىلع غفران اخلطايا، فإننا حنصل ىلع الفداء. ولكمة "فداء" تعين "االسرتداد" أو "اتلحرير 
اسرتدنا  فقد  عنا،  بداًل  الصليب  اذلي سفكه ىلع  يسوع  الرب  دم  فمن خالل  األرس" وهلذا  من 

واشرتانا من الشيطان ورّدنا إىل اهلل.

لن  اإلدراك  وهذا  األول  الُمبادلة  هذه  عن  رائعاً   
ً
إدرااك  )7 )رومية  يف  الرسول  بولس  يعطينا 

بولس  يقول  الرسالة.  كتابة  زمن  يف  اثلقافية  اخللفية  تلك  عن  يعرف  ال  ملن  مفهوماً  يكون 
الرسول يف اآلية 14:

َِطيَِّة". َْت اخلْ
َ

َجَسِديٌّ َمبِيٌع ت
َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
، وَأ نَّ الَّاُموَس ُروِحٌّ

َ
ُم أ

َ
َنا َنْعل إِنَّ

َ
"ف

َِطيَِّة" ترتبط بعادة رومانية. عندما يُباع شخص كعبد، اكنوا يوقفونه ىلع 
ْ
َْت اخل

َ
والعبارة "َمِبيٌع حت

منصة وخلفه سارية، ُمثبتاً عليها رحماً فوق رأس العبد، أي أن  الشخص اذلي يقف ىلع منصة 
وفوق رأسه رمح ممدود، هو عبٌد ُمباع.

فكأن بولس يقول ... "أنا جسدي، مبيع حتت رمح خطييت اذلي هو فوق رأيس، وليس يل خيار، 
أنا هنا للبيع".

نلتابع مقارنتنا. حني يُباع انلاس كعبيد، فهم ال خيتارون أي نوع من األعمال يقومون به، لكن 
مالكيهم خيتارون هلم ما يعملون، فقد تُباع امرأتان يف نفس السوق، تلصبح األول طاهية وتُستغل 
األخرى جنسّياً، فليس للعبد أو األمة أي خيار. وهذا بالضبط حانلا كخطاة، فقد تكون خاطئاً 
"صاحلاً وحمرتماً" وتنظر نظرة احتقار للزواين واملدمنني، لكن ما زال مالكك هو من حيدد لك 

ادّلور اذلي ستلعبه، بصفتك عبداً هل، سواء اكن هذا ادلور حمرتماً أو ُمهيناً.

"أنا سأشرتي هذا  الّسار هو أن الرب يسوع ذهب إىل سوق العبيد، واختارك وقال:  لكن اخلرب 
الشخص. أيها الشيطان هذا ليس ملكك، فأنا فديته ودفعت ثمنه، ومن اآلن فصاعداً هو ليس 
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عبدك، بل هو ابين". هذا هو الفداء وهو ال يأيت إال من خالل غفران اخلطايا. كيف نلا أن حنصل 
ىلع الغفران؟ لقد عوقب الرب يسوع بالعقاب اذلي نستحقه حنن فصار نلا الغفران.

المبادلة الثانية: جروح الرب يسوع من أجل شفائنا:
واآلن نأيت إىل احلقيقة اليت تغيب عن ماليني املؤمنني، وهو اجلانب اجلسدي للكّفارة. ونعود مّرة 

أخرى لآليات اثلمينة يف )إشعياء 53: 4( اليت تتلكم عن هذا اجلانب.
ِمَن  وًبا  َمْضُ ُمَصابًا  َحِسْبَناهُ  ُْن 

َ
َون َها. 

َ
ل َمَّ

َ
وَْجاَعَنا ت

َ
وَأ َها، 

َ
َحَل "أمراضنا"(  )حرفياً  ْحَزاَنَنا 

َ
أ "لِكنَّ 

والً".
ُ
اهللِ َوَمْذل

فلقد  العربي األصيل واضح،  تُشىف أجسادنا. وانلص  يسوع ليك  الرب  اثلانية يه: ُجرح  املبادلة 
استخدم فعلني يف هذه اآلية عندما قال "أحزاننا محلها" اكن الفعل العربي يعين أبعد عنا أمراضنا 
وعندما قال "وأوجاعنا حتملها" اكن الفعل العربي يعىن حتمل أوجاعنا وآالمنا، إذاً فالرب يسوع 
َرَفَع عّنا أمراضنا وحتمل أوجاعنا اجلسدية. فما يه انلتيجة؟ أنظر إىل نهاية اآلية 5: "وبُُبِهِ )أي 
ىلع  وآالمنا  أمراضنا  أخذ  يسوع  الرب  فألن  املبادلة!  هذه  منطقية  يه  كم  شفينا".  جروحه( 
جسده، صار الشفاء متاحاً نلا. وبأكرث حرفية يقول انلص العربي: "ُشيف نلا". وربما أفضل طريقة 

إلاعدة صياغة هذه العبارة: 
"تقق الشفاء لا".

أليس من املدهش أن الكتاب املقّدس حني يتحدث عن الكّفارة، ال يقول إن الشفاء سيحدث يف 
املستقبل، بل يقول إن الشفاء قد َتْم ! فمن جهة اهلل، الشفاء قد تَم فعاًل، وحنن قد ُشفينا. يسألين 
بعض املؤمنني أحياناً: "كيف أعلم إن اكنت مشيئة اهلل يه شفايئ؟" فأجيب: "لقد سألت السؤال 
اخلطأ، فإذا كنت مسيحياً مؤمناً ملزتماً تريد بإخالص أن ختدم اهلل وأن تعمل مشيئته، فال ينبيغ 
: "كيف أستطيع أن أقبل  أن يكون سؤالك : كيف أعلم إن اكنت مشيئة اهلل يه شفايئ؟ بل 

الشفاء اذلي سبق اهلل فأعّده يل؟".
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سأحاول يف فصول الحقة ولو بشلك جزيئ، احلديث عن كيفية احلصول ىلع ما يقّدمه اهلل نلا. إن 
كنت أصاًل ال تؤمن أن اهلل قد سبق وأعّد لك الشفاء، فليس من املتوقع أنك ستناهل، فالقاعدة 

يه أن تكتشف ما أعّده اهلل لك من خالل صليب ربنا يسوع.

تأكيدات العهد الجديد:
قد تقول: "ال أعتقد أين أقبل تفسريك إلشعياء 53. فأقول لك وإن كنت ال تتفق ميع، لكن ال 
مىّت  من  اقتبس لك  لقد  القدس".  والروح  الرسول  وبطرس  البشري  مىّت  أن جتادل ضد  يمكنك 

وبطرس من نص )إشعياء 53: 4-5( بويح الروح القدس.

نلنظر أواًل إىل )مىت 8: 16(، حيث بداية خدمة الرب يسوع الشفائية العلنية :
َمْرَض َشَفاُهْم".

ْ
ْرَواَح بَِكلَِمٍة، وََجِيَع ال

َ
ْخَرَج األ

َ
أ
َ
ثرِيِيَن، ف

َ
ِْه َمَاننَِي ك ُموا إِلَ دَّ

َ
َمَساُء ق

ْ
ا َصاَر ال مَّ

َ
"َول

من املالحظ يف خدمة الرب يسوع الشفائية عدم وجود فرق أو تميزي بني شفاء املرىض وإخراج 
معاً، فلماذا خدم  الرب يسوع اكن هذان األمران يسريان دائماً  األرواح الرشيرة. وطوال خدمة 

الرب يسوع بهذه الطريقة؟ تقول نلا اآلية 17.
ْمَراَضَنا".

َ
ْسَقاَمَنا وََحََل أ

َ
َخَذ أ

َ
"ليك يتم ما قيل بإشعياء الب القائل:ُهَو أ

يالحظ هنا أن املقطع من )إشعياء 53: 4-5( اذلي يقتبسه مىّت يف هذه اآلية ، يتحّدث عن شفاء 
اجلسد، فاآلية تتلكّم عن األسقام واألمراض، أي أن نطاق عملها هو اجلسد. يقول مىّت البشري إن 
الرب يسوع شىف مجيع اذلين أتوا إيله! ليس بعضهم بل مجيعم! ال يوجد أي شك أن مىّت يُعطي هلذا 

املقطع من إشعياء تطبيقاً جسدياً اكماًل.

نلأخذ نقطة أخرى من هذه الفقرة يف مىّت. إن اتلأكيد يف لكمة "هو" يعود ىلع الرب يسوع 
وليس علينا حنن. عندما نصارع مع خطّية أو مرض أو إحباط أو رفض أو خوف، يقول 
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فهو  يسوع،  الرب  إىل  عينيك  حّول  بل  فيك،  ليس  فاحلل  نفسك،  إىل  تنظر  ال  الكتاب 
بنفسه احلل.

فقرة ثانية من العهد اجلديد تقتبس من )إشعياء 53: 4-5( وتقول عن الرب يسوع:
ِي 

َّ
. ال ِبِّ

ْ
لِل َفَنْحَيا  ََطايَا  َنُموَت َعِن اخلْ ليَِكْ  ََشَبِة،   اخلْ

َ
َع َنْفُسُه َخَطايَانَا ِف َجَسِدهِ  ُهَو  َحََل  ِي 

َّ
"ال

تِِه ُشِفيُتْم" )1بطرس 2: 24(. َ ِبَلْ

كما ترى يف اآلية، يؤكد بطرس الرسول ىلع الرب يسوع بالقول "هو نفسه".

املوضوع املحوري يف الفقرة السابقة هو موضوع اخلطية، فحني يُعالَج موضوع اخلطّية، لك األمور 
األخرى يمكن معاجلتها.

"جبدلته  أو  ستشفون،  جبدلته  يقول  ال  فهو  الزمنية،  الفعل  صيغة  تالحظ  أن  أريدك  انلهاية  ويف 
تشفون" بل يقول جبدلته ُشفيتم. فعندما قال الرب يسوع يف )يوحنا 19: 30(: "قد أكمل"، وقتها تم 
لك يشء، وال حاجة إلضافة أي يشء ملا عمله املسيح أو أن ينقص منه. تذكر ميع اللكمات انلبوية 
اليت قاتلها تلك السيدة من أوكالهوما قبل أن أنال الشفاء: "تأّمل يف عمل اجللجثة، العمل اتلام 
والاكمل، اتلام من مجيع اجلوانب، اتلام يف مجيع األوجه". وجانب الشفاء اجلسدي تام واكمل كغريه 

من جوانب عمل اجللجثة.

ما الذي يتضمنه الخالص؟
"صحة"  أو  "شفاء"  لكمة  فيها  تُستخدم  اجلديد  العهد  يف  الفقرات  بعض  إىل  نظرك  أوِجه  دعين 
ولك   "sozo" "سوزو"،  "خالص" يه  تعين  اليت  ايلوناية  اللكمة   ." أو خيلص  "ينقذ  للكمة  كرتمجة 

اللكمات األخرى اليت يتضمن معناها اخلالص ُمشتقة من هذا املصدر.
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يف الكثري من الفقرات يف العهد اجلديد يستخدم الفعل "sozo" يلعين الشفاء اجلسدي، لكن 
الشفاء  اليت تدل ىلع  املواقع  اللكمة "خالص" يف مجيع هذه  املشلكة أن املرتمجني ال يستخدمون 

اجلسدي، مما يُغّيب حقيقة أن الشفاء اجلسدي هو جزء من اخلالص.

الخالص يتضمن الشفاء:  .1
يتحدث )مىّت 9: 20-22( عن املرأة نازفة ادّلم الىت ملست هدب ثوب الرب يسوع، واكنت خائفة 
أن يكتشف أحد ما فعلته، فيه تُعترب جنسة حبسب انلاموس، وال حيق هلا أن تلمس أحداً، 
ألن من تلمسه يتنجس. حني سأل الرب يسوع من اذلي ملسه، تقّدمت إيله ويه ترجتف، ليس 

فقط بسبب خجلها، ولكن ألنها بلمسها الرب يسوع قد أذنبت.
ْوَبُه َفَقْط ُشِفيُت«" )مىّت 9: 21(.

َ
ْت ِف َنْفِسَها:»إِْن َمَسْسُت ث

َ
ال

َ
نََّها ق

َ
"أل

ما قاتله املرأة يف الواقع هو "إن مسست ثوبه فقط، خلُصت".
ْد َشَفاِك«" )اآلية 22(.

َ
َها، َفَقاَل:»ثِِق يَا اْبَنُة، إِيَمانُِك ق بَْصَ

َ
ََفَت يَُسوُع وَأ

ْ
ال

َ
"ف

صك".
ّ
وما قاهل الرب يسوع يف الواقع هو "إيمانك قد خل

يرشح )لوقا 8: 47( ما حدث مع املرأة بصورة أعمق.
يِّ 

َ
ْعِب أل الشَّ َجِيِع  اَم  دَّ

ُ
ق تُْه  ْخَبَ

َ
وَأ  ،ُ

َ
وََخرَّْت ل ُمْرتَِعَدةً  َجاَءْت  َْتِف،  ْم تَ

َ
ل نََّها 

َ
أ ةُ 

َ
َمْرأ

ْ
ال ِت 

َ
َرأ ا  مَّ

َ
ل
َ
"ف

َاِل".
ْ

ْيَف بَِرئَْت ِف ال
َ
َمَسْتُه، َوك

َ
َسَبٍب ل

َصْت".
َ
مّرة أخرى، اللكمة املرتمجة "برئت" يه من األصل ايلوناين "sozoy" وتعين "َخل

صك". فالرب 
ّ
اكنت إجابة الرب يسوع هلا: "إيمانك قد شفاك". يه يف الواقع "إيمانك قد خل

يسوع يعترب الشفاء اجلسدي جزءاً من اخلالص.
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واآلن نلقرأ )مرقس 6: 56(:
ِمُسوا 

ْ
ْن يَل

َ
ِْه أ ُبوا إِلَ

َ
ْسَواِق، َوَطل

َ
َمْرَض ِف األ

ْ
ْو ِضَياٍع، َوَضُعوا ال

َ
ْو ُمُدٍن أ

َ
رًى أ

ُ
 ق

َ
"وََحْيُثَما َدَخَل إِل

." َمَسُه ُشِفَ
َ
ْوبِِه. َوُكُّ َمْن ل

َ
ْو ُهْدَب ث

َ
َول

مّرة أخرى األصل ايلوناين لللكمة "ُشيف" هنا هو "sozoy" واللكمة تعين "َخلََص". لقد َخلََص 
املرىض من أمراضهم.

الخالص يتضمن التحرير من األرواح الشريرة:  .2
يتحدث )لوقا 8: 35-36( عن اتلحرير الاكمل للرجل اذلي اكن فيه "جلئون"، وكيف أصبح 

طبيعياً بشلك اكمل عندما أخرج الرب يسوع الشياطني منه:
ْد َخرََجْت 

َ
َياِطنُي ق ِي َكنَِت الشَّ

َّ
َساَن ال

ْ
وََجُدوا اإِلن

َ
 يَُسوَع ف

َ
ْوا َما َجَرى. وََجاُءوا إِل َخرَُجوا لرَِيَ

َ
"ف

َص 
َ
ْيَف َخل

َ
ْوا ك

َ
َرأ ِيَن 

َّ
يًْضا ال

َ
أ ْخَبَُهْم 

َ
أ
َ
وا. ف

ُ
َخاف

َ
َدَمْ يَُسوَع، ف

َ
ِمْنُه الَبًِسا وََعقاِلً، َجالًِسا ِعْنَد ق

َمْجُنوُن." )لوقا 8: 35- 36(.
ْ
ال

إن  نعم،  "َخلََص".  إىل  ينبيغ  كما  هنا  ترمجت  قد    "sozo" ايلونانية  اللكمة  أن  الحظ 
املصلوب وهو  يسوع  الرب  ذبيحة  متاح نلا من خالل  الرشيرة  األرواح  اتلحرير من 

جزء من اخلالص.

 لقد خدمت آالف انلاس اذلين اكنوا حيتاجون إىل اتلحرير من األرواح الرشيرة، وتعلمت من 
اخلربة أن الشيطان ال حيرتم إال شيئاً واحداً هو الصليب. فمن املمكن أن ختربه أنك معمداىن 
أو أسقيف أو مشييخ أو مخسيين أو أرثوذكيس أو اكثويليك ولن يكرتث بذلك. ولكن حني 

تواجهه ىلع أساس ما فعله الرب يسوع ىلع الصليب فهو يرتعش.
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الخالص يتضمن القيامة من الموت:  .3
نلنتقل إىل )لوقا 8: 50-49(:

َم. 
ِّ
ُمَعل

ْ
ْد َماتَِت ابْنَُتَك. الَ ُتْتِعِب ال

َ
ُ:ق

َ
ائاِلً ل

َ
َمْجَمِع ق

ْ
ُم، َجاَء َواِحٌد ِمْن َدارِ َرئِيِس ال

َّ
"َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَك

ِهَ تُْشَف".
َ
َْف! آِمْن َفَقْط، ف َجابَُه قِائاِلً: الَتَ

َ
َسِمَع يَُسوُع، وَأ

َ
ف

مّرة أخرى، يف األصل ايلوناين املعىن هو "فيه ختلص" عوضاً عن "فيه تشىف" واخلالص هنا 
شمل إاعدة إنسان من املوت.

املوت،  من  صغرية  فتاه  إقامة  وحىت  الرشيرة،  األرواح  من  واتلحرير  اجلسدي،  فالشفاء  إذاً 
يمكن وصفها لكها بكلمة واحدة "اخلالص". اخلالص هو لك يشء متاح نلا من خالل موت 

الرب يسوع ىلع الصليب.

يِّ اْسٍم َصَنْعُتَما 
َ
ٍة َوبِأ وَّ

ُ
يَِّة ق

َ
وَنُهَما:بِأ

ُ
ل
َ
وا يَْسأ

ُ
َوْسِط، َجَعل

ْ
اُموُهَما ِف ال

َ
ق
َ
ا أ مَّ

َ
ىف )أعمال 4: 7( "َول

ْنُتَما هَذا؟".
َ
أ

وهنا يسأل رؤساء الكهنة والشيوخ الرسولني بطرس ويوحنا كيف استطااع شفاء الرجل األعرج 
اذلي اكن يوضع عند باب اهليلك امللقب باجلميل.

نَّا 
ُ
ائِيَل، إِْن ك ْعِب َوُشُيوَخ إِْسَ ُهْم:يَا ُرَؤَساَء الشَّ

َ
اَل ل

َ
ُقُدِس َوق

ْ
وِح ال  ُبْطُرُس ِمَن الرُّ

َ
"ِحينَئٍِذ اْمَتأل

وًما ِعْنَد َجِيِعُكْم 
ُ
َيُكْن َمْعل

ْ
ل
َ
َساٍن َسِقيٍم، بَِماَذا ُشِفَ هَذا، ف

ْ
 إِن

َ
َْوَم َعْن إِْحَساٍن إِل ُنْفَحُص الْ

اَمُه اهلُل 
َ
ق
َ
ِي أ

َّ
ْنُتُم، ال

َ
ْبُتُموُه أ

َ
ِي َصل

َّ
، ال َمِسيِح الَّاِصِيِّ

ْ
نَُّه بِاْسِم يَُسوَع ال

َ
ائِيَل، أ وََجِيِع َشْعِب إِْسَ

َماَمُكْم َصِحيًحا".
َ
َف هَذا أ

َ
ْمَواِت، بَِذاَك َوق

َ
ِمَن األ

كيف ُشيف الرجل األعرج؟ باسم املسيح املصلوب.



52

وبعدها يصل بطرس للنتيجة اتلايلة:
َالَُص"... )اآلية 12(. َحٍد َغرْيِهِ اخلْ

َ
يَْس بِأ

َ
"َول

أخرياً )2تيموثاوس 4: 18(:
." َماوِيِّ وتِِه السَّ

ُ
ك

َ
ُصِن لَِمل

ِّ
ُيَل "َوَسيُْنِقُذِن الرَّبُّ ِمْن ُكِّ َعَمل َرِديٍء َو

اليت يستخدمها بولس الرسول يه لكمة "sozoy" ايلونانية، ويه يف  لكمة "خيلص" هنا أيضاً 
صيغة املضارع املستمر: أي "خيلصين اآلن ويستمر يف ذلك"، فانلتيجة املستمّرة لعمل املسيح 
ىلع الصليب نلا يه اخلالص. من اللحظة اليت تؤمن فيها حىت انتقالك من هذا الزمان إىل 

األبدية، فأنت تتحرك ضمن اخلالص الُمَعد لك يف ذبيحة الرب يسوع املسيح ىلع الصليب.

نصل اآلن إلي هذا التحدي:
َنا َخالًَصا هَذا ِمْقَداُرُه ...؟" )عربانني 2: 3(.

ْ
ْهَمل

َ
ُْن إِْن أ

َ
ْيَف َنْنُجو ن

َ
ك

َ
"ف

يرفض بعض انلاس اخلالص، فهم ال يريدونه وال يؤمنون به، وكثريون من املؤمنون  ال يرفضون 
وطقوساً  تقايلداً  يقبلون  ألنهم  هلم،  اهلل  أعّده  ما  يكتشفون  ال  وبذلك  يهملونه!  بل  اخلالص، 

طائفية عن الصليب.

قادين اهلل أثناء مريض الطويل للنقطة اليت اضطررت عندها الكتشاف مكنونات اخلالص، ولم 
يكن هناك يشء آخر يستطيع أن خُيرجين من حاليت املرضية تلك. ربما يقودك اهلل إىل تلك انلقطة 
عينها، لعلك تكف عن إهمال خالصه! وستدرك يف مرحلة ما من حياتك - ربما اآلن - احتياجك 

الشديد للخالص.

ليساعد اهلل لك واحد فينا حىت ال يهمل اجلانب اجلسدي من خالصه العظيم.
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المطالبة بهذه المبادالت:
من أسهل الطرق وأكرثها عملية نلوال ما أعّده اهلل لك هو شكره عليه واالعرتاف به بلسانك. 

وسأضع هاتني املبادتلني يف شلك اعرتافني، فرددهما باإليمان:
"ُعوقب الرب يسوع ليك أنال أنا الغفران".

"ُجِرَح الرب يسوع ليك أنال أنا الشفاء".

إن آمنت حقاً بهذين اإلعالنني، فال بُد من أن تقول "شكراً يا رب يسوع ألنك منحتن الغفران 
والشفاء من خالل ذبيحتك".
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الفصل الخامس

البر بدالً عن الخطّيَة

سنتحدث يف هذا الفصل عن حماوالت الشيطان أن يشعرنا باذلنب، وكيف نتمكن من هزيمة 
اجُنزت  اليت  اإلهلية  املبادلة  جوانب  من  اثلالث  اجلانب  ىلع  هنا  نرصتنا  تتأسس  املشتيك.  هذا 
من خالل عمل املسيح الاكمل ىلع الصليب، وهو مبادلة اخلطّية بالرب. واحلقيقة األخرى يه أن 
الرويح الضخم  املبادلة حىت أن جزءاً من مرياثنا  الكثري من املؤمنني قد فشلوا يف إدراك هذه 

قد ُسلب منا.

جيب أواًل أن نفّرق بني اخلطايا )باجلمع( واخلطّية )باملفرد(. فاخلطايا يه لك األفعال اخلاطئة اليت 
ا اخلطية فيه تلك القّوة  نرتكبها، وقد ُعوقب الرب يسوع حىت يغفر نلا هذه األفعال اخلاطئة. أمَّ
الرشيرة، أو الطبيعة الرشيرة اليت تدفعنا الرتكاب اخلطايا. ولن يكون حتريرنا اكماًل، ما لم يتم 

اتلعامل مع هذه القّوة الرشيرة للخطية.

ارة العظيم )إشعياء 53(: نعود مّره أخرى إىل أصحاح الكفِّ
ةُ الرَّبِّ  يَّاُمُه، َوَمَسَّ

َ
ٍم يََرى نَْسالً َتُطوُل أ

ْ
ََزِن. إِْن َجَعَل َنْفَسُه َذبِيَحَة إِث ْن يَْسَحَقُه بِالْ

َ
ُسَّ بِأ

َ
ا الرَّبُّ ف مَّ

َ
"أ

بَِيِدهِ َتْنَجُح" )اآلية 10(.

هذه نبّوة واضحة عن قيامة الرب يسوع. فاآلية تقول إن هذا العبد املتألم بعد أن جعل "نفسه 
ذبيحة إثم" سريى "نساًل تطول أيامه، ومرسة الرب بيده تنجح". وهذا ال يمكن أن حيدث لو بىق 

الرب يسوع يف القرب!
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إن اهلل اآلب قد جعل نفس الرب يسوع ذبيحة إثم )أى ذنب(. تضع إحدى الرتمجات هذه اآلية 
للتكفري عن النب".  حياته ضحية  )أي اهلل(  ، فجعل  باأللم  أن يسحقه  "... رض اهلل  اكتلايل: 
واملفتاح هنا يه لكمة "ذنب". ونلتذكر وحنن ندرس هذه اآلية أن اذلبائح يف العهد القديم اكنت 

جمرد رموز مسبقة ملا سوف يعمله اهلل من خالل ذبيحة الرب يسوع املسيح.

اكن من يرتكب خطايا معيّنة يف ظل العهد القديم، يُطالَب بأن جيد اتلقدمة املناسبة كثور أو 
كبش أو خروف، وحيرضها إىل الاكهن يف اهليلك معرتفاً خبطّيته. ثم يضع املذنب يده ىلع اذلبيحة 
احليوانية، فتنتقل اخلطّية رمزياً من الشخص إىل احليوان. وبانتقال اخلطّية إىل احليوان يقع العقاب 

فيُقتل بدل اإلنسان، وكأن احليوان دفع عقاب خطّية ذلك الشخص.

َر الرب يسوع ىلع الصليب، فقد نقل اهلل اآلب لك خطايا  اكنت هذه صورة ملا حصل عندما ُسمِّ
البرشية ىلع نفس ابنه. يقول إشعياء كالماً مذهاًل ال أظن أن أحداً سيتمكن من كشف أرساره 
بشلك اكمل، وهو أن اهلل جعل نفس الرب يسوع   ذبيحة للتكفري عن اذلنب... نفس الرب يسوع 

يه اذلبيحة املقّدمة عن خطايا اجلنس البرشي لكه.

يشمله كون  ما  ندرك  أن  يمكننا حىت  الاكملة، ال  وطهارته  يسوع  الرب  قداسة  نتأمل يف  حني 
"نفس" الرب يسوع يه ذبيحة إثم عن البرشية. لكنا نفكر بأشياء نتمين لو لم حتدث، أو لو أننا 
لم نفعلها، ولكنا نشعر باحلرج أو االشمزئاز من ذكريات معّينة. واآلن فّكر يف ابن اهلل اذلي بال 
خطّية حني حتّمل مجيع خطايا اجلنس البرشي. هذه يه الكأس اليت اكن الرب يسوع اكرهاً ألن 
يرشبها يف بستان جسثماىن حني استعرض الرب يسوع يف ذهنه اآلالم اجلسّدية، واثلقل الرويح 
هِذهِ  َعنِّ  ِزَي 

ُ
ت ْن 

َ
أ ِشْئَت  إِْن  َبَتاُه، 

َ
أ "يَا  فقال:  نفسه،  ُسيوضع ىلع  البرش اذلي اكن  اهلائل خلطايا 

َس" )لوقا 22: 42(. ولكن شكراً هلل، ألن الرب يسوع أضاف "َولِكْن ِلَُكْن الَ إَِراَدِت بَْل 
ْ
أ
َ
ك

ْ
ال

ارة. إَِراَدتَُك". وبهذه حتققت نلا الكفَّ
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واآلن ستحتاج أن تفتح كتابك املقّدس ىلع )2كورنثوس 5: 21(، ربما لم تدرك حني كنت تقرأ 
هذه اآلية سابقاً أنها اقتباس م )إشعياء 53: 10(:

ُْن بِرَّ اهللِ فِيِه".
َ

ْجلَِنا، ِلَِصرَي ن
َ
 َخِطيًَّة )أي الرب يسوع(، َخِطيًَّة أل

ْ
ْم َيْعرِف

َ
ِي ل

َّ
نَُّه )أى اهلل(َجَعَل ال

َ
"أل

ما هو عكس اخلطّية؟ إنه الرب. وهنا حتدث املبادلة.
ُجعل الرب يسوع خطّية خبطايانا، ليك نترّبر حنن برّبه.

بمجرد  اهلل  بر  بلوغ  من  أبداً  نتمكن  فلن  تماماً،  كتابية  لكنها  ومذهلة!  مربكة  فكرة  هذه 
نؤمن  أن  وجيب  الرب،  هذا  ندرك  به  اذلي  الوحيد  الطريق  هو  واإليمان  الصالح.  عمل  حماولة 
بما ال يمكن تصديقه، فالرب يسوع قد ُجعل خطية خبطايانا نلصري حنن بر اهلل فيه. يا هل من 

إعالن قوي!

ليـس خالص فقـط بـل وتـبريـر:
صورة أخرى من إشعياء تُظهر نلا هذه املبادلة ونتاجئها

 " ِبِّ
ْ
ال رَِداَء  َساِن 

َ
ك َالَِص.  اخلْ ثَِياَب  بََسِن 

ْ
ل
َ
أ ْد 

َ
ق نَُّه 

َ
أل بِإِلِه،  َنْفِس  تَْبَتِهُج   . بِالرَّبِّ َرُح 

ْ
ف
َ
أ رًَحا 

َ
"ف

)إشعياء 61: 10(.

ال يتلكم الاكتب يف هذه اآلية عن فرح اعدي بل عن سعادة اغمرة. اللكمة "أفرح" املستخدمة هنا 
يه "سوس" يف العربية، وعندما تريد أن تؤكد ىلع فرحك يف اللغة العربية، يمكنك استخدام صيغة 
"سوس أسيس" )املعادلة للمفعول املطلق يف العربية(، فتصري العبارة "أفرح فرحاً" بالّرب. ملاذا؟ ألن 

اهلل قد ضاعف الربكة.

أن  الرائع حقاً  ثياب اخلالص. من  ألبسنا  ثم  الُملطخة باخلطايا،  القذرة  ثيابنا  لقد نزع اهلل عّنا 
نلبس ثياب اخلالص، لكن الربكة ال تتوقف هنا، فاهلل يريد أن يكسونا أيضاً برداء الرب. تقول 
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ِن )أحاطين( بِرَِداِء الب". فاهلل ال يعطيك فقط اخلالص من اخلطية، لكنه 
َ
َبل ترمجة كتاب احلياة "َسْ

حييطنا أيضا برداء بره اذلي يف املسيح يسوع.

واتلربير يف أصل اللغات الكتابية يتضمن معىن اتلربئة واتلربير )وفيها معىن اتلربئة من اذلنب يف 
اللغة العربية(.

نلفرض أنك متهم يف حمكمة اجلنايات جبريمة عقوبتها املؤكدة يه املوت، وأنت جالس تنتظر 
الفرح  اغية  يف  ستكون  صدقين  مذنب!"  "غري  احلكم  قرار  يُتىل  وأخرياً  احلكم،  صدور 
رساتلك  اكنت  لقد  لك،  "شكراً  وتقول:  تلصافحه  حينها  القايض  إىل  تتقّدم  لن  واإلثارة! 
رائعة!" ولن تذهب إىل زوجتك أو صديقك تلقول هل: "اكنت حمارضة ايلوم مفيدة!" بل ستقفز 
زيل عن اكهلك عبء 

ُ
لألىلع وأنت ترصخ: "أنا لست مذنباً! أنا بريء! أنا حر!" وسيكون قد أ

ثقيل ال يطاق.

ُحسبَت  براءتك.  احلكم:  أعلن  وقد  السماء،  حمكمة  يف  ُمتهماً  كنت  اتلربير.  معىن  هو  هذا 
طئ أبداً! ال يشء يستطيع الشيطان توجيه أصبعه حنوه يلقول أنك 

ُ
مستقيماً واكماًل وكأنك لم خت

مذنب بهذا.

يل  ظاهراً  اكن  اإلجنلزيية،  الكنائس  إحدى  إىل  بانتظام  أذهب  بريطاين  كشاب  بدأت  عندما   
حينها كمراهق أن انلاس اذلين اكنوا يتلون تلك اللكمات اجلميلة من كتاب الصالة يف الكنيسة 
لم يكونوا باحلقيقة يؤمنون بما يقولون. تصّورُت سّيدة وقورة تسري إىل خارج الكنيسة فيسقط 
منديلها الُمطّرز ىلع األرض، فأركض خلفها وأقول: "سيديت، ها هو منديلك، لقد سقط منك". 
إن فرح وإثارة تلك املرأة باسرتجاع منديلها سيكون أكرب بكثري من فرحها بكل ما حدث يف 

الكنيسة. ملاذا؟ ألن ما اكنت تقوهل وتسمعه يف الكنيسة لم يكن حقيقياً بالنسبة هلا.
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أنا أحاول أن أجعلك تتأكد أن حصولك ىلع الرب هو أمر حقييق، ال يشء يظهر ضدك يف سجالت 
السماء. إذا حافظت ىلع ماكنتك يف املسيح، فلن يكون للشيطان جمال للشاكية ضدك.

الحماية من الشعور بالذنب:
إن سالح الشيطان الرئييس ضد البرشية هو الشعور باذلنب. ذللك كن حذراً من أي شخص 
َم 

َ
َعال

ْ
ُت ال

ِّ
أو أي يشء جيعلك تشعر باذلنب، فهذا الشعور ال يأيت من اهلل أبداً. الروح القدس "ُيَبك

 َدْيُنونٍَة" )يوحنا 16: 8(، ولكن هذا اتلبكيت خمتلفاً تماماً عن الشعور 
َ

 بِّر َوَع
َ

 َخِطيٍَّة َوَع
َ

َع
باذلنب.

عندما يبّكت الروح القدس ىلع خطّية، فهو يقول "أنت فعلت هذا األمر، وهو خطأ. جيب عليك 
وتتوب  تعرتف  بها تصحح مسارك"..، وحني  اليت  الطريقة  تتوب وتصحح مسارك، وهذه يه  أن 
أو  يتبع األمر أي أفاكر أخرى  ينتيه األمر وال جيب أن  وتفعل ما هو رضوري وترد ما سلبته، 
أشياء جيب أن تفعلها أو ال تفعلها. أما عند الشعور باذلنب، لن تتوقف عن اتلفكري بأن ما فعلته 
للتعويض اكفياً. فقد يشعر أحدهم أنك لم تعامله بطريقة صحيحة، فيتودل دليه شعور بالرفض، 
أو الغضب أو اإلساءة، ومهما اكن ما تقوهل أو تفعله ذللك الشخص  لن يكون اكفياً بالنسبة هل 
مما يسبب لك شعوراً باذلنب من جهته.. ليس الروح االقدس هو من يعمل هنا، بل قّوة رشيرة من 

مصدر خمتلف.

قاوم لك ما جيعلك تشعر باذلنب، فاالستسالم هلذا الشعور هو إنكار لعمل الصليب، وهو خمتلف 
عن تبكيت الروح القدس. الشعور باذلنب ال ينتيه، بل يستمر ويستمر وما تفعله لرتتاح من هذا 
الشعور لن يكون اكفياً. إذا اكن الشيطان يرَص يف حماوتله أن يشعرك باذلنب، فاثبت يف وعد اهلل 

كما جاء يف )إشعياء 54: 17(:
ْيِه. هَذا ُهَو ِمريَاُث 

َ
ِمنَي َعل

ُ
ْك َقَضاِء تَ

ْ
ْيِك ِف ال

َ
ِك الَ َتْنَجُح، َوُكُّ لَِساٍن َيُقوُم َعل َرْت ِضدَّ ٍة ُصوِّ

َ
"ُكُّ آل

." َعبِيِد الرَّبِّ َوبِرُُّهْم ِمْن ِعْنِدي، َيُقوُل الرَّبُّ
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ما أروع هذه األخبار! فال يشء من أسلحة الشيطان ضدك سينجح! فإطمنئ. سيستمر الشيطان 
يف استخدام سالح الشعور باذلنب ضدك، لكنه يف انلهاية سيفشل.

الحظ أيضاً أن اهلل ال يقول إنه هو من سيحكم ىلع لك لسان يقوم عليك، بل أنت من سيفعل 
هذا، فعىل أساس ما عمله الرب يسوع ألجلك ىلع الصليب، جيب عليك أن ترفض مجيع اتهامات 
الشيطان وترفض االستسالم للشعور باذلنب واإلدانة. ليس برك أنت هو ما يتحداه إبليس، بل 

بر اهلل اذلي قد انتقل إيلك.

وىلع هذا األساس تستطيع رفض أي اتهام شيطاين ضدك، فأنت لست ُمداناً. تذكر رداء الرّب. ال يهم 
من أي جانب حياول الشيطان االقرتاب إيلك، فلك ما يستطيع أن يراه هو بر املسيح اذلي يغطيك 

وهذا ما جاء يف )رومية 8: 1(.
َمِسيِح يَُسوَع".

ْ
ِيَن ُهْم ِف ال

َّ
 ال

َ
ْيُنونَِة اآلَن َع َء ِمَن ادلَّ "الَ َشْ

األصحاح اثلامن من رسالة رومية يعطينا صورة حّية للحياة الُمقادة بالروح، واآلية )1( يه املدخل 
تللك احلياة. ويه تقول "ال يشء من ادلينونة"... ال تستطيع أن حتيا حياة منقادة بالروح القدس 
وأنت حتت دينونة. وهلذا جيب أن تتعلم كيف تتعامل مع ادلينونة. يقول اهلل أّن عليك أن حتكم 

عليها، ملاذا؟ ألن الرب يسوع ُجعل خطّية خبطايانا، ليك نترّبر حنن برّبه.

ترسم نلا )رؤيا 12: 10( صورة املعركة األخرية بني شعب اهلل ومملكة الشيطان:
َطاُن َمِسيِحِه، 

ْ
ُه َوُسل

ُ
ك

ْ
ْدَرتُُه َوُمل

ُ
َماءِ:اآلَن َصاَر َخالَُص إِلِهَنا َوق ائاِلً ِف السَّ

َ
"َوَسِمْعُت َصْوتًا َعِظيًما ق

ْالً". َماَم إِلِهَنا َنَهاًرا َولَ
َ
ْيِهْم أ

َ
ِي َكَن يَْشَتيِك َعل

َّ
 إِْخَوتَِنا، ال

َ
ُمْشَتيِك َع

ْ
ْد ُطِرَح ال

َ
نَُّه ق

َ
أل

يا هلا من صورة رائعة ملا سيحدث يف املستقبل! ولكن يه أيضاً صورة للشاكية املستمّرة علينا 
أننا مذنبون،  يثبت  أن  أمام عرش اهلل حماواًل  باستمرار  يشتيك علينا  الشيطان  أمام عرش اهلل. 
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فكيف نغلب هذا املشتيك؟
بما  نشهد شخصياً  11(. حني  )اآلية  َشَهاَدتِِهْم"  َوبَِكلَِمِة  َُروِف  اخلْ بَِدِم  ُبوُه 

َ
َغل "َوُهْم )شعب اهلل( 

تقوهل لكمة اهلل عن دم الرب يسوع وما عمله ألجلنا، يُغلق فم الشيطان.

اإلعتراف بالمبادلة الثالثة:
من أبسط الطرق وأكرثها عملية تلنال ما أعّده اهلل لك - كما أرشنا يف الفصل املايض - أن تشكر 
اهلل ىلع عمله، وتعرتف بفمك بهذا العمل. واآلن أعلن هذه املبادلة اثلاثلة بأن تعرتف بها بفمك:

"جُعل الرب يسوع خطّية خبطاياي، ليك أتّبر أنا ببّه".

أشكرك يا رب يسوع ألنك جعلتن باراً.
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الفصل السادس

الحيـاة بدل المـوت

غطينا حىت اآلن ثالثة جوانب أساسية من املبادلة اإلهلية العظىم اليت سبق اهلل وأعدها ثم تممها 
الرب يسوع بموته ىلع الصليب.

y .ُعوقب الرب يسوع ليك تُغفر يل خطاياي
y .شىف

ُ
ُجرح الرب يسوع ليك أ

y .ُجعل الرب يسوع خطّية خبطييت ليك أتربر أنا بربه

واآلن ننتقل إىل اجلانب الرابع من الُمبادلة وهو جانب عظيم برغم بساطته: مات الرب يسوع موتنا 
ليك نشرتك معه يف حياته.

لقد وضع الرب يسوع حياته، ليك يمنحنا احلياة. يقول الرب يسوع يف )يوحنا 10: 10(. 
َضُل".

ْ
ف
َ
ُهْم أ

َ
وَن ل

ُ
ُهْم َحَياٌة َوِلَك

َ
وَن ل

ُ
َتْيُت ِلَك

َ
نَا َفَقْد أ

َ
ا أ مَّ

َ
َق َويَْذبََح َويُْهلَِك، وَأ ِت إاِلَّ لِيَْسِ

ْ
ارُِق الَ يَأ "اَلسَّ

َِطيَِّة ِهَ َمْوٌت،  ْجَرَة اخلْ
ُ
نَّ أ

َ
هناك اختالف ضخم بني ما وهبنا إيّاه الرب يسوع وبني ما نستحقه: "أل

َمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا" )رومية 6: 23(.
ْ
بَِديٌَّة بِال

َ
ِهَ َحَياٌة أ

َ
ا ِهَبُة اهللِ ف مَّ

َ
وَأ

يف هذه اآلية هناك مقارنة مقصودة بني األجرة واهلبة املجانية. األجرة نكسبها نتيجة أعمانلا، 
العدل أن نأخذ أجرة ىلع ما نعمل.. من يمنع عنك أجرتك هو شخص غري اعدل. لكن  ومن 
اهلبة املجانية يه يشء ال يمكنك أن تكسبه بمجهودك، فمن احلماقة أن تقول: "لك ما أريده هو 
العدل" إن أردت العدل، فسيعطيك اهلل لك العدل ما تريد. والعدل هو أن تأخذ أجرتك، وأجرتك 

يه املوت!
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استوديو  إىل  ذهبت  امرأة  عن  قصة   "Loren Cunningham" كننجهام  لورين  نلا  يرسد 
للتصوير من أجل صورة شخصية هلا. وبعد فرتة اعدت تلك السيدة تلأخذ الصورة، فلّما رأتها 
قالت للمصّور: "هذا ليس عداًل" فنظر إيلها املصّور وقال: "سيدىت، أنت ال حتتاجني إيل عدٍل 

بل إىل رمحة!".

فكرت كثرياً بهذه القّصة، وحني أذكرها بني احلني واآلخر أقول نلفيس: "أنا ال أحتاج إىل عدل 
بل إىل رمحة".

الرمحة يه ابلديل عن العدل. إذا ختلّيت عن أجرتك، فهذا يؤهلك للهبة املجانية للحياة األبدية 
غري الُمكتسبة باجلهد. هذا ألن الرب يسوع أخذ أجرة اخلطية اليت ارتكبناها حنن، وقبلها عوضاً 
َمالَئَِكِة ... ليَِكْ يَُذوَق بِنِْعَمِة اهللِ 

ْ
لِيالً َعِن ال

َ
عّنا. نقرأ يف )عربانيني 2: 9(، أن الرب يسوع "ُوِضَع ق

ْجِل ُكِّ َواِحٍد". لقد ذاق الرب يسوع املوت من أجلك ومن أجيل!
َ
َمْوَت أل

ْ
ال

األخري"  "آدم  هو   - آدم  نسل  املوت عن لك  ذاق  اذلي   - يسوع  الرب  إن  اثلالث  الفصل  قلنا يف 
)1كورنثوس 15: 45(، وهو "اإلنسان اثلان" )1كورنثوس 15: 47(. باعتباره "آدم األخري" فقد ألىغ 
لك املرياث الرشير املستحق علينا من آدم األول ومن لك نسله بمن فيهم أنت وأنا. اكنت آخر 
كِمل"، اكن موته هو انلهاية. وحني ُدفن، ُدفن معه لك مرياثنا 

ُ
لكمات الرب يسوع قبل املوت: "قد أ

الرشير ثم قام يف ايلوم اثلالث باعتباره اإلنسان اثلاين، رأس اجلنس اجلديد. لقد مات يسوع موتنا 
يلعطينا حياته.

حنتاج للعودة مّرة أخرى إىل العهد القديم ليك نفهم بدقة طبيعة هذه الُمبادلة.

عطاء اهلل الكامل من أجل فدائنا:
سأقوم يف هذا الفصل بتوضيح مفهوم هام، فإن تمسكت به، سيساعدك تلنال املزيد من حياة اهلل، 
 وتقديراً للرب يسوع. وهلذا الغرض فنحن حنتاج إىل ابلحث عن لكمات معّينة 

ً
وتصبح أكرث إدرااك
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يف الكتاب املقّدس ترتجم يف العربية بكلمة "حياة"، وسنتأمل يف مبادىء العدل اإلليه املوجودة 
يف ناموس موىس.

نفـٌس بنفـِس:
ِذيٌَّة 

َ
أ ْت 

َ
َحَصل "َوإِْن  ما:  املتعّمد لشخص  األذى غري  21: 23-25( عن  الكتاب يف )خروج  يتلكم 

، وَُجرًْحا ِبُْرٍح،  يًّا بَِكيٍّ
َ
، َويًَدا بَِيٍد، َورِْجالً بِرِْجل، َوك ، َوِسنًّا بِِسنٍّ ُتْعِطي َنْفًسا بَِنْفٍس، وََعْيًنا بَِعنْيٍ

". فلتعويض األذى اذلي حدث جيب أن يُقّدم مقابلة يشء هل نفس القيمة. ا بَِرضٍّ َوَرضًّ

والرتمجات يف أوقات كثرية تغفل معاين عميقة للكمات عديدة، سواء يف العهد القديم أو اجلديد. 
ويف احلقيقة، إن هذا اجلزء من العهد القديم اذلي نتطرق هل اآلن يُعترب إعالناً قوياً وهاماً جداً يف 

العهد القديم اذلي لم توضحه الرتمجة كما أوضحته اللغات األصلية نفسها.

نلدرس معاً ما يتضمنه معىن قول الكتاب "تعطي... نفساً بنفس". توجد يف ايلونانية اليت كتب بها 
العهد اجلديد ثالث لكمات خمتلفة تماماً جيب أن نمزي بينها. اللكمة األول "psuche" واليت تعين 
"نفس"، واثلانية "zoe" وتعين "احلياة األبدية"، واثلاثلة "bios" وتعين "احلياة الطبيعية". ويف لغة 
العهد القديم العربّية هناك لكمة الفته للنظر يه "نفيش"3. ويه تعين "َنْفساً" أو "حياة" أو "شخصاً". 
َحيًَّة". فإذ إحتد روح اهلل مع تراب  )نفيش(  َنْفًسا  آَدُم  َصاَر 

َ
"ف يقول الكتاب يف )تكوين 2: 7(: 

األرض، ظهر يشء جديد تماماً: "آدم، الشخص، احلياة اجلديدة، الشخصية اجلديدة، الــ "نفيش".

"َنْفٌس بَِنْفٍس" يف )خروج 21: 3(، يه يف العربية "نفيش بنفيش". فإذا قُتل شخص ما يف جريمة، 
 :)21  :19 )تثنية  يف  نظرنا  وإذا  بنفسه.  أي  حبياته.  العقاب  يدفع  أن  عليه  اآلخر   فالشخص 
املبدأ  جند  فإننا  بِرِْجٍل".  رِْجٌل  بَِيٍد.  يٌَد   . بِِسنٍّ ِسنٌّ   . بَِعنْيٍ َعنْيٌ  بَِنْفٍس.  َنْفٌس  َعْيُنَك.  تُْشِفْق  "الَ 

نفسه: "نفيش بنفيش".

"نفيش" يف العربية يه املرادف للكمة "َنْفس" العربية.  3
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النفس هي في الدم:
ما يه انّلْفُس؟ جند اإلجابة ىلع هذا يف )الويني 17: 11( حيث يتلكم اهلل بكلمة نبوية رائعة:

َم  نَّ ادلَّ
َ
ِفريِ َعْن ُنُفوِسُكْم، أل

ْ
َمْذبَِح لِلتَّك

ْ
 ال

َ
ْعَطْيُتُكْم إِيَّاهُ َع

َ
نَا أ

َ
أ
َ
ِم، ف ََسِد ِهَ ِف ادلَّ نَّ َنْفَس اجلْ

َ
"أل

ُر َعِن الَّْفِس". يَُكفِّ

ِم" ونفس هنا يه )نفيش( أيضاً. فما أهمّية  ََسِد يِهَ يِف ادلَّ
ْ
نَّ َنْفَس اجل

َ
يف بداية هذه اآلية نقرأ "أل

يتوقف عن  فهو  اجلسد،  من  الروح  تنطلق  وعندما  ونفس وجسد،  روح  اإلنسان  يمتلك  ذلك؟ 
اتّلنَفس. وعندما تنطلق انلفُس، يتوقف ادّلم عن الرسيان، فنَْفُس اجلسد يه يف ادّلم، وهلذا يقول 
اهلل: "أنا أعطيتكم إياه ع املذبح للتكفري عن نفوسكم". وبالرتمجة األدق : "أعطيتكم إياها 
)أي انلَْفس أو احلياة ( للتكفري عن نفوسكم". أي أّن انلفس تَكّفر عن َنْفٍس أخرى. وبما أن 

ارة، فتكون حياٌة حبياة. انّلْفَس يه يف ادّلم، جيب أن يُسفك ادّلم ككفَّ

العظيم )إشعياء 53(. تقول اآلية اخلتامية من األصحاح اذلي  ارة  الكفَّ نعود إيل أصحاح  واآلن 
يتحدث عن ما أجنزه عبد الرب بآالمه:

َمْوِت َنْفَسُه )نفيش( 
ْ
َب لِل

َ
نَُّه َسك

َ
ْجِل أ

َ
ُعَظَماِء َيْقِسُم َغنِيَمًة، ِمْن أ

ْ
ِعزَّاِء َوَمَع ال

َ
ُ َبنْيَ األ

َ
ِسُم ل

ْ
ق
َ
" ِللَِك أ

ُمْذنِبنَِي. "
ْ
ثرِيِيَن َوَشَفَع ِف ال

َ
َثَمٍة، َوُهَو َحََل َخِطيََّة ك

َ
ْحِصَ َمَع أ

ُ
وَأ

وتستخدم بعض الرتمجات لكمة "حياة" بداًل من "نفس" فتكون اآلية: "من أجل أنه سكب للموت 
حياته". ولكن اللكمة العربية يه "نفيش" فلكمة "نفس" يه أفضل الرتمجات.

فكيف سكب الرب يسوع نفسه للموت؟ اجلواب: من خالل دمه؛ َنْفُسُه بدل لك البرشية. لقد 
بذل يسوع نفسه عن البرشية عندما نزف ومات ىلع الصليب.
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حني أقرأ أحداث الصلب، يتودل دلي انطباع أن جسد الرب يسوع قد تصىف من ادّلم حىت آخر 
قطرة. لقد مّزقوا ظهره، ووضعوا إلكيل الشوك ىلع رأسه، ثقبوا يديه ورجليه، فاكن يزنف بغزارة. 
وحني مات، طعنه جندي برمح يف قلبه، فخرج منه ماء ودم. وهكذا انسكب لك ادّلم يف جسده 

ىلع الصليب. لقد سكب َنْفَسُه عن لك اجلنس البرشي بصفته آدم األخري.

تقدير قيمة دم الرب يسوع:
أنا من خلفية تزن األمور باملنطق، ورغم أين أقبل مبادىء معّينة باإليمان، فإين - اعجاًل أو آجاًل - 
أتوق أن تثبت هذه املبادئ نفسها باملنطق. ذلا لم يصبح هذا املبدأ حيوياً ومنطقياً بالنسبة يل، إال بعد 

أن أدركت حقيقة أن انّلْفَس يه يف ادّلم.

ارة. آمنت بأن الرب يسوع اكن ذبيحة عن خطايانا. كنت أعلم أن ذبيحته  لسنوات آمنت بالكفَّ
مت َنْفُس ابن اهلل عن لك البرشية؟  قدمت الغفران للك البرشية. لكين بدأت أتساءل كيف قُدِّ
وتوصلت إىل إجابة: إن حياة اهلل اخلالق غري حمدودة، وقيمتها أعظم بكثري من حياة لك اخلليقة 
ارة عن نفوس لك  ابن اهلل اكنت أكرث من اكفية ككفَّ الرب يسوع  َنْفَس  اليت خلقها. ذللك فإن 
نَّ ِعْنَد الرَّبِّ الرَّْحََة َوِعْنَدُه فًِدى 

َ
، أل ائِيُل الرَّبَّ ُج إِْسَ اجلنس البرشى. يقول )مزمور 130: 7( "لرَِيْ

ثرٌِي". فاهلل لم يدفع فقط ثمن فدائنا، بل دفع أكرث من اثلمن املستحق بكثري.
َ
ك

 وتقديراً للرب يسوع. فقد 
ً
هذا هو املفهوم اذلي قلت لك إنك إن تمسكت به تصبح أكرث إدرااك

اكنت َنْفُسُه اليت بذهلا ىلع الصليب، من خالل سفك دمه، ذبيحة فداء للك اجلنس البرشي، وذلك 
وفقاً للمبدأ اذلي درسناه للتو: َنْفٌس بِنَْفٍس.

الرب يسوع. كنت أسمع أحياناً حىّت  ذللك جيب أن نكون يف اغية احلذر حني نتلكّم عن دم 
بعض اإلجنيليني والاكرزماتيني يقولون: "اكن ادّلم شيئاً سلبياً، إنه ثمن اخلطّية فحسب!" أنا ال 
أؤمن بهذا، وأنصحك أن ال تفكر بهذه الطريقة، وأال تقلل من قيمة دم الرب يسوع. لألسف 
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الطوائف  من  وكثري  الكتابية،  غري  اتلعايلم  هذه  من  كثرية  بأنواع  مليئة  ايلوم  الكنيسة  فإن 
حذفت من كتب الرتانيم لك ما يتلكّم عن دم الرب يسوع. من اذلي يقف خلف هذا؟ باتلأكيد 

ليس اهلل!

ِم"، َفنَْفُس اجلسد ليست شيئاً سلبياً بل  ََسِد ِهَ ِف ادلَّ نَّ َنْفَس اجلْ
َ
وكما قرأنا يف )الويني 17: 11( "أل

يه أكرث يشء إجيايب يمكن أن نفكر فيه. حياة اهلل يه يف دم الرب يسوع، والسماء تنظرباشمزئاز 
ملن يقلل من قيمة دم الرب يسوع، ألن لك السماء قد شهدت ىلع اذلبيحة حني سكب الرب يسوع 

لك قطرة من دمه اليح.

القدس  الروح  جنذب  فإننا  يسوع،  الرب  دلم  وتقديرنا  امتناننا  عن  نُعرّب  حني  أننا  أيضاً،  أؤمن 
يستجيب  الرب  "روح  مقاطعها:  أحد  يف  يقول  وسىل   لتشارلس  مجيلة  ترنيمة  أتذكر  للمشهد. 
إلعالن ادّلم"، فنحن نعلن احلق اخلاص بدم الرب يسوع، يقول الروح القدس "هذا هو املاكن اذلي 

أريد أن أمكث فيه، هؤالء انلاس يقولون األشياء اليت أحب أن أسمعها".

التغذي بدم الرب يسوع
قال الرب يسوع يف )يوحنا 6: 56-54(:

ٌل َحق 
َ
ك

ْ
نَّ َجَسِدي َمأ

َ
ِخريِ،أل

َ
َْوِم األ قِيُمُه ِف الْ

ُ
نَا أ

َ
بَِديٌَّة، وَأ

َ
ُه َحَياٌة أ

َ
ل
َ
ُب َدِم ف ُل َجَسِدي َويرَْشَ

ُ
ك

ْ
"َمْن يَأ

نَا فِيِه".
َ
ْب َدِم يَثُْبْت ِفَّ وَأ ْل َجَسِدي َويرَْشَ

ُ
ك

ْ
. َمْن يَأ ٌب َحقٌّ َوَدِم َمرْشَ

انزعج بعض تالميذ الرب يسوع من هذا الكالم إىل درجة أنهم تركوه، وما زال هذا املوضوع ايلوم 
يسبب مقاومة عند بعض انلاس. يوجد يف ادّلم يشء يضايق انّلاس. اتلفكري يف ادّلم "يقلب املعدة". 
هذه  من  سنوات حىت ختلصت  األمر  واستمر  أتقيأ،  ادّلم جيعلين  منظر  حني كنت صغرياً، اكن 

احلالة. يشء ما داخل لك شخص فينا، ال حيب مشهد ادّلم أو اتلفكري فيه.
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ولكن بعض األشياء اليت تضايقنا يه أشياء رضورية. الصليب اعر، ولكن بدونه ال يوجد فداء 
وال رجاء، فرجاؤنا يعتمد بشلك اكمل ىلع إمتيازات دم الرب يسوع.

يَْس 
َ
ل
َ
ف َدَمُه،  ُبوا  َوترَْشَ َساِن 

ْ
اإِلن ابِْن  َجَسَد  وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تَأ ْم 

َ
ل إِْن  ُكْم: 

َ
ل وُل 

ُ
ق
َ
أ َقَّ  الْ َقَّ  يَُسوُع:الْ ُهْم 

َ
ل "َفَقاَل 

ُكْم َحَياٌة فِيُكْم" )يوحنا 6: 53(.
َ
ل

ملاذا؟ ألن احلياة يه يف ادّلم، وجيب أن نتغّذي ىلع الرب يسوع حىت يكون نلا حياه كما جيب أن 
نقّدر ما يف دمه من حياة نلا.

الوحيد يف الكون اذلي يمتلك حياة يف ذاته هو اهلل، وال أحد فينا هل حياة يف ذاته، فنحن ال نمتلك 
مصدر احلياة، بل نعتمد ىلع مصدر آخر.

هذا هو يف الواقع جوهر لكمة "نفيش"، فهذه اللكمة تصف احلياة غري املستقلة، والُمعتمدة ىلع غريها. 
صار آدم َنْفسا حية، واكنت حياته هذه معتمدة ىلع نفخة اهلل اليت فيه. من )1كورنثوس 15: 45( "َصاَر 
ِخرُي ُروًحا ُمْيًِيا". يتضح أن اهلُل قد أعطى يسوع حياة يف 

َ
ُل، َنْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم األ وَّ

َ
َساُن األ

ْ
آَدُم، اإِلن

ذاته، وأن يسوُع يعطي احلياة.

ُهْم َحَياٌة 
َ
وَن ل

ُ
َتْيُت ِلَك

َ
حتدثنا يف بداية هذا الفصل عن لكمات الرب يسوع يف )يوحنا 10: 10( "أ

للحياة األبدية اذلي  الوحيد  نعتمد يف حياتنا ىلع اهلل، والطريق  َضُل": فجميعنا 
ْ
ف
َ
أ ُهْم 

َ
ل وَن 

ُ
َوِلَك

يعطينا إياه اهلل هو دم الرب يسوع، فإن كنت تريد احلياة، فيجب أن تدرك أنها تأيت من خالل 
دم الرب يسوع. ولكما تعلمت أن تقّدر دم الرب يسوع، وتتأمل به، لكما أصبحت حياتك أفضل 

وأكرث وفرة.
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كيف نتغدي بدم الرب يسوع؟
بدأت خدميت يف فلسطني اعم 1946 يف قرية اسمها رام اهلل، ورغم أين لم أكن أتكلم العربية بطالقة، 
فقد كنا نتحدث بها يف ابليت. وقد عرفت أن العرب يف تلك املنطقة حني يريدون أن يأخذوا مائدة 
الرب يقولون: "لنرشب دم الرب يسوع!" وهلذا أصبح تناول مائدة الرب بالنسبة يل يعين أن أرشب دم 

الرب يسوع، وهذه يه الطريقة اليت ننال بها حياة وَنْفَس الرب يسوع اليت جعلها ُمتاحة نلا.

عندما مات الرب يسوع ع الصليب وسكب دمه، انطلقت حياة اهلل ف الكون، وأصبحت ُمتاحة 
لك من يقبلها باإليمان بالرب يسوع املسيح. قبل ذلك كنت حياة اهلل مقتصة ع اهلل وحده.

إن اتلفكري فيما حدث حني مات الرب يسوع ىلع الصليب يذهل العقل البرشي! فمن خالل دم 
الرب يسوع اذلي ُسفك جماناً انطلقت حياة اهلل، وأصبحت متاحة نلا من خالل دم ابنه، وال يوجد 

طريق آخر للحياة غري ادّلم.

حني كنت مزتوجاً من روز، وىلع مدار عرشين سنة، عشنا حياة الرتحال. تنقلنا كثرياً، ونادراً ما 
مكثنا ملدة طويلة يف ماكن واحد، واكتشفنا أن ممارسة أمور معينة معاً لك يوم حيافظ ىلع اتزان 
عالقتنا. من أكرث األشياء العزيزة علينا واليت كنا نفعلها قبل أن ننخرط يف األعمال ايلومية يه عمل 
كرس اخلزب معاً، وكرأس واكهن ىلع بييت، كنت أقّدم كرس اخلزب لروز زوجيت لك يوم، وكّنا نعلن معاً 
هذا االعرتاف: "نشكرك يا رب ألنه من خالل دم الرب يسوع، أصبحت نلا حياة اهلل، تلك احلياة 

السماوية األبدية الرائعة غري املنتهية". هذا ما أمّنا به طوال العرشين سنة، وما زلت أؤمن به.

االعتراف بالمبادلة الرابعة:
هل تعلن اعرتافك بهذه املبادلة الرابعة؟ ردد ميع اللكمات اتلايلة:

"مات الرب يسوع مويت ليك أقبل أنا حياته".
أشكرك يا رب يسوع ألنك أعطيتن حياتك.
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الفصل السابع

البركة بدل اللعنة

واآلن نلنتقل إىل اجلانب اخلامس من املبادلة ىلع الصليب، وهو االنتقال من اللعنة إىل الربكة كما 
هو معلن بوضوح يف )غالطية 3: 14-13(:

 
َ

َق َع
ِّ
ُعوٌن ُكُّ َمْن ُعل

ْ
ُتوٌب: »َمل

ْ
نَُّه َمك

َ
ْجلَِنا، أل

َ
ْعَنًة أل

َ
 َصاَر ل

ْ
ْعَنِة الَّاُموِس، إِذ

َ
َتَدانَا ِمْن ل

ْ
َمِسيُح اف

ْ
"اَل

وِح". َمِسيِح يَُسوَع، ِلََناَل بِاإِليَماِن َمْوِعَد الرُّ
ْ
َمِم ِف ال

ُ
ُة إِبَْراِهيَم لأِل

َ
َخَشَبٍة«ِلَِصرَي بََرك

وهذه يه املبادلة: لك اللعنات اليت يمكن أن تأيت علينا، أتت ىلع الرب يسوع عوضاً عنا، تلكون لك 
الرباكت اليت للرب يسوع متاحة نلا. لقد ُحسب الرب يسوع لعنة بداًل منا، تلكون نلا "بركة إبراهيم".

يَّاِم. 
َ
َم ِف األ ما يه الطرق اليت بارك بها اهلل إبراهيم؟ اإلجابة يف )تكوين 24: 1( "َوَشاَخ إِبَْراِهيُم َوَتَقدَّ

ٍء"، فربكة إبراهيم تغطي لك جوانب حياتنا. وهذه الربكة متاحة نلا من  َوَباَرَك الرَّبُّ إِبَْراِهيَم ِف ُكِّ َشْ
خالل اإليمان باملبادلة اليت تّمت ىلع الصليب حيث ُحسب الرب يسوع لعنة ألجلنا.

حىّت نفهم الرباكت واللعنات، حنتاج أن نقرأ )غالطية 3: 1(:
ْد ُرِسَم 

َ
َماَم ُعُيونُِكْم ق

َ
ِيَن أ

َّ
ْنُتُم ال

َ
؟ أ َحقِّ

ْ
اُكْم َحتَّ الَ تُْذِعُنوا لِل

َ
بَِياُء، َمْن َرق

ْ
غ

َ
َغالَِطيُّوَن األ

ْ
يَُّها ال

َ
"أ

وًبا".
ُ
َمِسيُح بَْيَنُكْم َمْصل

ْ
يَُسوُع ال

ْعَماِل الَّاُموِس 
َ
بِأ

َ
وَّاٍت فِيُكْم، أ

ُ
وَح، َويَْعَمُل ق ِي َيْمَنُحُكُم الرُّ

َّ
ال

َ
ثم يقول بولس الرسول يف اآلية 5: "ف

أو ممتلئني  إىل اكرزماتيني  يتحّدث  ألعله  نقول  أن  يمكننا  املعارصة  لغتنا  اإِليَماِن؟" ويف  َبِ 
خِبَ ْم 

َ
أ

بالروح القدس؟ لكن بولس يسأل يف بداية األصحاح "من رقاكم )أي من سحركم(؟" هذا أمر 
غريب! فلماذا يقول بولس هذا الكالم عن أشخاص ممتلئني بالروح القدس؟ ألنهم فقدوا رؤيتهم 
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املسيح  يسوع  الرب  عرفوا  إنهم  للغالطيني  الرسول  بولس  يقول  عنه.  نظرهم  وحّولوا  للصليب 
وسمعوا عن الصليب حىّت وكأنه رُسم أمام عيونهم، لكن شيئاً ما حدث هلم وشّتت عيونهم عن 
الصليب. يف احلقيقة، لقد حتركت قّوة رشيرة شيطانية وحجبت عنهم مفهوم الصليب. إن اللكمة 

ايلونانية املرتمجة "رقاكم" يه "باسكينو - baskaino" واليت تعين "سحراً" أو "شعوذة".

خداع الّسحر:
لن أدخل يف تفاصيل عن الّسحر اآلن، ولكن من املهم أن تعرف أن نوالك اخلالص، أو امتالءك 
بالروح القدس أو مشاهدتك للمعجزات ال يضمن لك احلماية من اخلدع الشيطانية. من املمكن 
للشيطان أن يؤثر ىلع املؤمنني، وذلك يلضللهم عن الصليب، فإذا فقدنا تركزينا ىلع الصليب اذلي 

هو األساس الوحيد نلنال عطايا اهلل، فلن نتمكن من نواهلا.

كما أن الصليب هو املاكن اذلي هزم فيه يسوع الشيطان ومملكته. يقول بولس الرسول عن يسوع 
ْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظافًِرا بِِهْم فِيِه )يف الصليب(". 

َ
الَِطنَي أ َياَساِت َوالسَّ  َجرََّد الرِّ

ْ
يف )كولويس 2: 15(: "إِذ

فال يستطيع الشيطان أبداً أن يليغ هزيمته يف الصليب، لكن إسرتاتيجيته املاكرة يه يف حماولة 
منع انلاس )وحىت املؤمنني( من إدراك ما تم حتقيقه ىلع الصليب.

تبدأ لك رسائل بولس الرسول تقريباً بتقديم الشكر هلل ملا يفعله يف حياة من يرسل هلم تلك الرسائل. 
ورغم اضطراره تلوبيخ كنيسة كورنثوس ىلع حاالت من الزىن والسكر واخلالعة أمام مائدة الرب، إال 
أنه بدأ الرسالة بالشكر هلل ىلع نعمته اليت أعطاها تللك الكنيسة، انظر )1كورنثوس 1: 4(. ولكن 
ُب  َتَعجَّ

َ
 أ

ِّ
حني كتب لكنيسة غالطية، فقط أظهر من بداية الرسالة قلقه الشديد ىلع حاتلهم: "إِن

ِيل آَخَر" )غالطية 1: 6(. ماذا 
ْ

 إِن
َ

َمِسيِح إِل
ْ
ِي َدَعُكْم بِنِْعَمِة ال

َّ
يًعا َعِن ال َذا َسِ

َ
وَن هك

ُ
نَُّكْم تَنَْتِقل

َ
أ

اكنت مشلكة الغالطيني؟ ليست الُسْكر أو الفجور، بل يه انلاموسية! لقد أغضب الرتاجع إىل الرشائع 
وانلواميس بولس الرسول أكرث مما أغضبته اخلطايا اجلسدية.
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نتيجتـان:
وّجه  لقد  انلاموسية.  واثلاين  اجلسدية،  الشهوات  هو  األول  أمران:  الّسحر  هذا  عن  نتج  لقد 
واليت   )24-13  :5 )غالطية  يف  اجلسد  أعمال  من  غالطية  ألهل  صارماً  حتذيراً  الرسول  بولس 
كما  انلوع.  هذا  من  اليت  للخطايا  ابلاب  يفتح  فالّسحر  وغريها،  وانلجاسة  الفجور  خطايا  يه 
أصبح الغالطيون بابتعادهم عن الصليب ناموّسيني، فقد اكنوا حياولون الوصول إىل الرب حبفظهم 

القوانني والرشائع.

في ما يلى تعريفان بسيطان للناموسية:
القوانني،  من  جمموعة  ىلع  احلفاظ  خالل  من  اهلل  أمام  الرب  نوال  حماولة  يه  انلاموسية  األول: 
املسيحيني  إىل مجاعة كبرية من  املّرات  إحدى  تماماً. كنت أحتدث يف  يرفض هذا  اهلل  أن  مع 
إيّل  فنظروا  القوانني".  من  جمموعة  ليست  املسيحية  "بالطبع  اتلايلة:  العبارة  وقلت  املؤمنني، 
ما  لكن  أقل!"  سيكون  تعجبهم  لاكن  هلإ  يوجد  "ال  قلت  لو  أنين  وأعتقد  وذهول،  باستغراب 
قلته اكن حقيقة، فاملسيحية ليست جمموعة من القوانني. احلفاظ ىلع القوانني وطاعتها ليست 

الطريق نلوال الرب أمام اهلل.

اهلل.  املوجودة يف لكمة  تلك  الرب غري  نلوال  أخرى  متطلبات  أي  إضافة  انلاموسية يه  اثلان: 
فليس أليِّ شخص السلطة إلضافة أي يشء للمتطلبات اليت وضعها اهلل، ويه بسيطة وُمعلنة 
اَم يَُسوَع َربََّنا ِمَن 

َ
ق
َ
ِيَن نُْؤِمُن بَِمْن أ

َّ
يف )رومية 4: 24-25( عن الرب اذلي سيُحسب نلا حنن "ال

ْجِل َتْبِيِرنَا". واتلربير هو أن تقف أمام اهلل كما 
َ
قِيَم أل

ُ
ْجِل َخَطايَانَا َوأ

َ
ْسلَِم ِمْن أ

ُ
ِي أ

َّ
ْمَواِت. ال

َ
األ

طئ ىلع اإلطالق! ال تنس هذه اللكمة: "تربير" فيه تعين "كأين لم أخطئ" وهذا هو 
ُ

لو أنك لم خت
لك ما حتتاج، وليس من سلطة أحد ىلع اإلطالق إضافة أي متطلبات أخرى. لكن مؤمين 
كنيسة غالطية أصبحوا شهوانيني وناموسينّي يف الوقت نفسه. لقد وقعت هذه الكنيسة حتت 
وبولس  األعمال.  إجنيل  إىل  انلعمة  إجنيل  عن  يتحول  من  للك  احلتمّية  انلتيجة  ويه  لعنة، 
َْت 

َ
ْعَماِل الَّاُموِس ُهْم ت

َ
ِيَن ُهْم ِمْن أ

َّ
نَّ َجِيَع ال

َ
الرسول يتلكم عن هذا يف )غالطية 3: 10( "أل
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ُتوٌب ِف كَِتاِب الَّاُموِس ِلَْعَمَل 
ْ
ُعوٌن ُكُّ َمْن الَ يَثُْبُت ِف َجِيِع َما ُهَو َمك

ْ
ُتوٌب: »َمل

ْ
نَُّه َمك

َ
ْعَنٍة، أل

َ
ل

بِِه«". فعندما حتاول أن تنال الرب نلفسك أمام اهلل باملحافظة ىلع جمموعة من القوانني اليت لن 
نفسك  فسوف جتلب ىلع  األقل،  أحدها ىلع  يف  بل ستخفق  اثلبات يف مجيعها،  من  تتمكن 
اللعنة! ألنك ملزم بإطاعة مجيع القوانني والرشائع، يف مجيع األوقات، وإال فلن تتمكن من 

حتقيق الرب.

طريـق النجــاة:
حلسن احلظ أن الرسول بولس لم يتوقف عند املشلكة، لكنه أعلن نلا عن طريق انلجاة من اللعنة. 
إذا فّكرت بصورة الرب يسوع وهو يموت ىلع الصليب، فلن ترغب أبداً يف أن تكون حتت لعنة. 
العالم،  يف  يشء  أي  يملك  ال  شعبه  من  مرفوضاً  تالميذه،  من   

ً
مرتواك وألم،  خزي  يف  معلَّقاً  اكن 

مرفوضاً من السماء، كما يعاين الظلمة اليت أتت عليه من السماء، ويرصخ بشدة من األلم والكرب 
الشديد. وتلك يه انلتائج املرتتبة ىلع اللعنة.

واملشلكة ايلوم يه أن أغلب املسيحيني ليس دليهم فهم واضح عن ماهية اللعنة، وكيف تعمل، 
األرجح  فعىل  أخطأنا  وإذا  بمرضنا،  نشعر  فنحن اعدة  إذا مرضنا  ندرك وجودها.  أو حىت كيف 
كيف  وال  مشلكتنا،  طبيعة  نفهم  ال  فقد  لعنة،  حتت  نكون  حني  لكن  أخطانا.  أننا  نعرف 

نتعامل معها.

إال أن هذا هو ما حتقق يف املبادلة اإلهلية اخلامسة أال وهو أنه يمكننا أن نُفتدى من اللعنة، فعىل 
الصليب ُحِسب الرب يسوع لعنة ليك يفتدينا حنن من اللعنة، وننال بركة إبراهيم اليت تمتد إىل لك 

ناحية من نوايح حياتنا.
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واآلن نلأخذ صورة اعمة عن اللعنة، ثم نتحدث عن كيفية اتلحرر منها.

طبيعة اللعنات والبراكت:
املوضوع،  يف  وتعمقت  حبثت  حىّت  ذلك  أدرك  ولم  واسع،  موضوع  والرباكت  اللعنات  طبيعة  إن 
واستطيع القول أن ادلرس اذلي علّمين إياه اهلل عن هذا املوضوع يفوق يف تأثريه سائر ادلروس 

األخرى، وهو حقيقة إعالن إليه مغرّي للحياة.

إن الرباكت واللعنات يف األساس لكمات، فيمكن أن تُكتب ويمكن أن تُقال، ويمكن ببساطة 
أن نفكر بها. ولكنها لكمات مشحونة بقّوة وسلطان يفوقان الطبيعة. وكما تعلن )أمثال 18: 21( 

وَن َثَمرَُه".
ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِحبَّاُؤُه يَأ

َ
َساِن، وَأ

ِّ
ََياةُ ِف يَِد الل َمْوُت َوالْ

ْ
"اَل

يعطي موىس يف )تثنيه 28( قائمة بكل الرباكت واللعنات. فنجد أن أول )14( آية من األصحاح 
قائمة طويلة ومروّعة، وال  اللعنات، ويه  املتبقية فتصف  الــ )54(  اآليات  أما  الرباكت،  تصف 

يوجد شخص اعقل يرغب يف الوقوع حتت أي منها.

الرش.  إىل  أو  اخلري  إىل  إّما  يؤدي  بشلك  تغرّيهم  إىل  وتؤدي  انلاس  تؤثر ىلع  واللعنات  الرباكت 
براكت  هناك  إلنهائها.  أحد  يتدخل  حىت  جيل  إىل  جيل  من  واللعنات  الرباكت  تنتقل  واعدة 
منذ  وذلك  ايلوم  حىت  مستمراً  وعملها  تأثريها  ومازال  املقّدس،  الكتاب  يف  ُذكرت  ولعنات 

أربعة آالف سنة.

مصدرها،  نعرف  أن  نستطع  لم  حياتنا،  يف  مشالك  هناك  تكون  قد  ألنه  األمر؟  هذا  يهمنا  ملاذا 
ويه يف احلقيقة ترجع إىل تاريخ ماٍض، وربما يعود مصدرها لعدة أجيال سابقة. أحياناً نصارع مع 
مشالك وال نتمكن من اتلعامل معها حىت نعرف طبيعة تلك املشالك. وأكرر مّرة أخرى، إن أحد 
خصائص الرباكت واللعنات يه أن تأثريها يستمر، إن لم يكن إىل األبد، فإىل عّدة أجيال متعاقبة.
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تماثيل  صنعنا  أو  أخرى  آهلة  عبدنا  إذا  إنّنا  العرش  الوصايا  يف  اهلل  يقول  املثال،  سبيل  ىلع 
 "  

ُمْبِغِضَّ ِمْن  َوالرَّابِع  اثلَّالِِث  ِيِل 
ْ

اجل ِف  ْبَناِء 
َ
األ ِف  اآلبَاِء  ُذنُوَب   " سيفتقد  فإنه  هلا،  لنسجد 

)خروج 20: 5(.

تعاملت يف جنوب رشق آسيا مع أعداد كبرية من انلاس اذلين اكن ألسالفهم قبلهم جبيلني أو 
ثالثة عبادات وثنية، وشاهدت بعيين كيف أن هذه اآليات حقيقية، ولكين شهدت أيضاً اتلأثري 

العظيم تلحريرهم من هذه اللعنة.

األصحاح  تقرأ  أن  عليك  أقرتح   .)28 )تثينة  يف  املذكورة  واللعنات  بالرباكت  ملخص  ييل  ما  يف 
بنفسك، وتقرر إن كنت تتفق ميع ىلع هذه القائمة أم ال.

أوالً: الـبركـات
الرفعة الشخصية: أي أن تكون يف االرتفاع، وتنال االحرتام والرشف.  .1

اإلثمـار: أي أن تكون حياتك منتجة ومليئة باثلمر يف لك اجلوانب: الصحة واملال والعالقات   .2
وغريها.

الصّحـة: قد ال تُقّدر قيمة هذه الربكة حىت تُصاب بمرض، وعندها فإنك  تتمىن لو أنك شكرت   .3
اهلل كثرياً ىلع بركة الصحة.

االزدهار والجاح: ال يعين االزدهار يف الكتاب املقّدس ما يفهمه األغنياء، وال يعين ترف العيش   .4
أو وفرة املذلات املادية، بل يعين إجناز هدف اهلل وانلجاح يف حتقيق إرادته. يف )يشوع 7: 8( يعد 
الرب يشوع باالزدهار وانلجاح يف لك عمل يعمله. بعد هذا الوعد أمىض قائد بين إرسائيل هذا 
كثري من السنوات الالحقة يف احلروب، وتعّرض لألخطار الكثرية، فاكن ينام يف احلقول املكشوفة 

ويقود حياة اجلنود القاسية يف احلروب.
االنتصار: جتلب الربكة االنتصار يف لك رصاع ختوضه وأنت يف مشيئة اهلل.  .5
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واذلنب.  الرأس  بني  الفرق  خيربين  أن  سنوات  عّدة  قبل  الرب  سألت   :
ً
ذنبا ال   

ً
رأسا تكون   .6

فيَُجر هنا وهناك!" دعين أسألك عن  اذَلنَب  القرارات، وأما  "الرأس يتخذ  فأجابين ببساطة: 
حياتك، هل حتيا كرأس أم كذنب؟ هل تتخذ القرارات؟ هل تنفذ خططك بنجاح؟ أم حتيا 
كضحية للضغوط اخلارجة عنك والظروف اليت جتّرك هنا وهناك وال تعلم ما حتمله لك وال 

إىل أين تقودك.

:
ً
: اللعنات وهي عكس البراكت المذكورة سابقا

ً
ثانيا

الـذل  .1
الفشـل يف اإلثـمار، أو العقم )عكس اإلثمار(، والعقم املستمر - يف الغالب - هو نتيجة للعنة.  .2

املرض من لك نوع: من األمراض اليت تدل بشلك خاص ىلع وجود لعنة، تلك املسماة أمراض   .3
وراثية، واليت تنتقل من جيل إىل جيل.

الفقر والفشل.  .4
اهلزيمة ويه عكس االنتصار املذكور يف الرباكت.  .5

تكون ذنباً ال رأساً.  .6
تكون يف االحنطاط وال تكون يف االرتفاع.  .7

سبعة مؤشرات تدل علي وجود لعنة:
مالحظايت  من  تعلمتها  املؤرشات  وهذه  لعنة.  وجود  ىلع  تدل  مؤرشات  سبعة  سنعرض  واآلن 
الشخصية خالل اتلعامل مع انلاس، ومع االعتماد أيضاً ىلع )تثنية 28(. إن اكن دليك واحد فقط 
منها  إذا اكن دليك عدد  لعنة، ولكن  السبب  أن يكون  بالرضورة  فليس  املؤرشات،  من هذه 

فغابلاً ما يكون السبب وجودك حتت لعنة
االنهيار العصيب أو العاطيف.  .1

تنتقل عرب  أن  اللعنة  طبيعة  فمن  وراثية،  إذا اكنت  وباألخص  املزمنة،  أو  املتكررة  األمراض   .2
األجيال.
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مشالك نسائية )عقم، إخفاق احلمل، آالم شديدة أثناء الطمث، وغريها الكثري(. عندما أخدم   .3
املرىض، وتتقّدم سيدة تعاين من أحد هذه املشالك إىل األمام، فبلك بساطة أفرتض أن مشلكتها 
يه لعنة، ونادراً ما كنت خمطئاً، وهناك الكثري والكثري من الشهادات لنساء حتررن تماما من 

هذه املشالك بعد زوال اللعنة عن حياتهن.
خصوصاً  االستمرار،  تستطيع  ال  األرس  فبعض  العائالت،  وتفكك  الزوجية  العالقات  انهيار   .4

حني يزتوج الشخص ويطلّق ألكرث من مّرة، وكذلك انفصال األطفال عن اعئالتهم.
العوز املايل: أغلبنا قاس من أوقات صعبة مايلاً، وال أستثين نفيس من ذلك. لكن إن اكن هذا   .5

حالك املستمر أو إن اكن ال يتوفر دليك ما يكيف لسد احتياجاتك فربما تكون لعنة.
اتلعرض ادلائم للحوادث: إن كنت من انلاس اذلين يتعرضون للحوادث ىلع ادلوام، تزنل   .6
أنك  فربما  وهكذا،  أحدهم،  فيصدمك  سيارة  يف  جتلس  اكحلك،  فتكرس  الرصيف  عن 
حتت لعنة. اعدة ما يكون رد فعلنا ىلع هذه احلوادث يه القول: "ملاذا حيصل هذا اليشء 

ميع دائماً؟"
انتحاٌر أو موٌت غري طبييع ألحد األفراد يف تاريخ العائلة.  .7

تكونت دلي فكرة عملية عن كيف تكون حياة الشخص اذلي يقع حتت لعنة وذلك منذ أن 
وضعين اهلل يف هذه اخلدمة، وخالل تنقيل حول العالم إىل مناطق كثرية، ومشاهديت لعدد كبري من 

انلاس اذلين اكنوا بمثابة دروس تطبيقية واقعية يل.

يمكن تشبيه اللعنة بظالل معتمة آتية من املايض، ربما ال تعلم من أين أتتك، وقد ال تكون 
حياتك،  أثناء  بك  علقت  وقد  العائلة،  يف  ألسالفك  تعود  ولكنها  حياتك،  يف  تكونت  قد 
ومنعت إرشاق براكت اهلل ىلع حياتك. قد يكون اآلخرون من حولك يف انلور، ولكن نادراً 
ما تكون أنت نفسك يف انلور، وقد ال تعلم ما هو السبب اذلي حدث يف املايض وأدى إىل 

وجود اللعنة.
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كما يمكنك تشبيه اللعنة أيضاً بذراع رشيرة طويلة تمتد من خلفك، وبني احلني واآلخر تضع 
هذه اذلراع أمامك املصائد وخترجك خارج مسارك خببث. أنت تصارع بقّوة إلجناز أشياء معينة 
ما،  يشء  حيدث  بنجاح  تم  قد  يشء  لك  أن  تظن  حني  األخرية،  اللحظة  يف  ولكن  حياتك،  يف 
انلقطة،  إىل نفس  مّرة أخرى، تلصل  املؤملة. وحتاول  املعاناة  ويهرب منك انلجاح، وتعود نلفس 
ولكن تعود تلك اذلراع الرشيرة تلبعدك عن مسارك مرة أخرى.ويتكرر هذا األمر حىت يصبح 
أقاربك،   أحد  أو  أجدادك  أو  أبويك  حياة  إىل  نظرت  إذا  وربما  حياتك.  طوال  عليه  تسري  نهجاً 

فستجد أنهم اكنوا حييون ىلع نفس نمط احلياة هذا.

ليس بالرضورة أن جتلب لك اللعنة عدم انلجاح. قابلت سيدة ذات نسب مليك يف جنوب رشق 
آسيا، واكنت متعلمة تعليم اعيل املستوي وناجحة جداً يف عملها كقاضية، أتت إيّل بعد أن أنهيت 
، فأنا ناجحة جداً،  كاليم عن موضوع الربكة واللعنة وقالت: "الوصف اذلي قلته ال ينطبق عيلَّ
ولم أكن أبداً غري ذلك"، ولكنها أضافت: "لكين حمبطة، فرغم إيماين بالرب يسوع، لم أحصل يوماً 

ىلع ما يناهل املؤمنون اآلخرون".

حتدثت مع هذه السيدة بلضع دقائق، واكتشفت أنها تنحدر من اعئلة هلا تاريخ طويل يف عبادة 
األوثان، فنبهتها أن عبادة األوثان يف اعئلتها يه أساس املشلكة عيل األغلب. وحني عرفت هذه 
تلك  إيقاف  من  تمّكنا  حتريرها،  أجل  من  اإلهلية  الرشوط  وطبقت  احلقيقية،  مشلكتها  السيدة 

اللعنة اليت سببتها وثنية أجدادها.

يمكننا أن جنمع مفهوم اللعنة بكلمة واحدة: "اإلحباط" فيمكن أن تفشل ويصيبك اإلحباط، 
ناجحون  هم  العالم  يف  انلاس  من  فكثري  أيضاً،  اإلحباط  ويصيبك  تنجح  أن  يمكن  ولكن 

حُمبَطون. ولكنهم 
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ما الذي يسبب اللعنة؟
فيما ييل ثمانية مسببات للعنات اليت تأيت ىلع أي شخص:

الوثنية:  .1
وتشمل  العرش.  الوصايا  من  وصيتني  أول  كرس  أي  الوثنية،  هو  للعنة  الرئييس  املسبب 
أنواع  إىل بعض من  تؤدي  أكيد وحمّتم  الّسحر واتلنجيم. ويه بشلك  الوثنية مجيع جماالت 
إىل  اللجوء  من  بداًل  اكذبة،  آهلة  إىل  يلجأون  واتلنجيم  الّسحر  يستخدمون  فاذلين  اللعنة، 
اإلهل الوحيد احلقييق القادر ىلع إاعنتهم. وتأيت عليهم نفس اللعنات الواقعة ىلع من يصنع 

األوثان ومن يعبدها.

الديانات الكاذبة والمجتمعات السرية:  .2
السابق  اكلوثنية  ويه  للعنة،  اثلاين  املسبب  يه  الرسية  واملجتمعات  الاكذبة  ادليانات 
وعمله  يسوع  الرب  شخص  ترفض  أو  املقّدس،  الكتاب  إعالن  ترفض  ديانة  فلك  ذكرها. 
املقّدس. والعالم من حونلا ميلء بمثل هذه  الكتاب  الصليب، يه ديانة اكذبة بمقياس  ىلع 
ادليانات. نستطيع أن نضم إىل هذه ادليانات الاكذبة املجتمعات الرسية، فلك من يشارك بهذه 
تعّرضوا  ما صادفت أشخاصاً  أناس يعبدون آهلة زائفة. وكثرياً  مع  املجتمعات، يعقد ميثاقاً 
تورطت  اعئلة  أية  أن  إىل  الكثرية  احلاالت  هذه  من  واستنتجت  املاسونية،  بسبب  للعنات 

باملاسونية يه ُعرضة للعنة.

سوء معاملة الوالدين:  .3
يقول الكتاب املقّدس يف )أفسس 6: 3-2(:

ْعَمارِ 
َ
، َوتَُكونُوا ِطَواَل األ ُكْم َخرْيٌ

َ
ُل َوِصيٍَّة بَِوْعٍد، ليَِكْ يَُكوَن ل وَّ

َ
يِت ِهَ أ

َّ
َك، ال مَّ

ُ
بَاَك وَأ

َ
رِْم أ

ْ
ك

َ
"أ

ْرِض". أن تكرم وادليك ال يعين أن تتفق معهما يف لك يشء، فقد يكونان خمطئني 
َ
 األ

َ
َع

أحياناً، ولكن جيب أن تعاملهما باحرتام.
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نسبة اعيلة من انلاس هذه األيام تسيئ معاملة الوادلين أكرث من أي وقت مىض يف تاريخ 
البرشية. عندما يأتيين شاب من أجل املساعدة، فعادة أحاول معرفة شلك عالقته بوادليه. 
املوت،  بعد  السماء  إىل  وتذهب  القدس  الروح  مواهب  وتنال  اخلالص  تنال  أن  يمكنك 
ولكن بدون موقف صحيح مع وادليك لن جتري األمور معك يف هذه احلياة بشلك سليم، 

ولن يكون لك خري.

ظلم الضعفاء:  .4
الرابع للعنة هو ظلم الضعفاء والعاجزين. فاهلل يقف يف صف الضعيف واملضطَهد.  السبب 
واملثال الواضح يف هذه األيام ىلع اضطهاد الضعفاء والعاجزين هو اإلجهاض، فهو سلب متعّمد 
للحياة من طفل لم يودل بعد، فالطفل غري املولود هو أقوى مثال للشخص الضعيف والعاجز. 

ويف رأىي، إذا تعّمدت أو تسببت يف عملية إجهاض فقد جلبت لعنة ىلع حياتك.

معاداة الشعب الذي اختاره اهلل :  .5
السبب اخلامس لوجود لعنة هو كراهية الشعب اذلي باركه الرب وكذلك مهامجته. عندما داع 
َعُنُه"، وانتقل هذا الوعد إىل اسحاق ثم يعقوب 

ْ
ل
َ
اهلل إبراهيم قال هل يف )تكوين 12: 3( "الَِعَنَك أ

ونسله وهكذا. لن تسري األمور ىلع ما يرام ألي شخص يكون هل اجتاه يسء حنو الشعب اذلي 
باركه اهلل. أحد أوضح األمثلة ىلع ذلك أحد أصدقايئ، ومجيع أسالفه اذلين يستطيع تذكرهم 
املقدس. وعندما تاب عن هذا األمر  الكتاب  باركها اهلل يف  يلعنون بإرصار شعوباً  قد اكنوا 
ورفضه حترر من اللعنة وباركه اهلل روحياً واعئلياً وعملياً بصورة مذهلة، وايلوم هو خيرب اجلميع 
وخصوصاً من ينتيم إيلهم بصلة قرابة أو نسب بأن من يريد بركة الرب ىلع حياته فعليه أن 

يغري اجتاهه حنو الشعوب اليت باركها اهلل.
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كلمات ننطق بها ضد أنفسنا:  .6
تأيت كثري من اللعنات ىلع انلاس بسبب ما يقولونه عن أنفسهم مثل: "لن أجنح مطلقاً" "هذا 
األمر حيدث ميع دائماً"، "ال أستطيع مقاومة هذه الظروف"، عندما تقول لكمات كهذه فأنت 
تنطق باللعنة ىلع نفسك. لقد خدمت عدداً كبرياً جداً  من انلاس اكنوا حباجة للتحرير من 
روح املوت، وقد وقعوا حتت تأثريه بسبب قوهلم لكمات مثل "أتمىن املوت نلفيس، ما اجليد يف 
هذه احلياة؟" هذه دعوة لروح املوت أن يأيت، فكأنك تقول هل : "تعال، أنا أرّحب بك". لست 
حباجة أن تعطي هذا الروح الكثري من ادلعوات حىت يأيت. سنتحدث عن اتلحرير من روح 
املوت يف نهاية هذا الفصل، فنحن ال نواجه هنا أمراً بسيطاً أو عديم األهمية، بل مشلكة خطرية 

وحقيقية جداً.

كلمات ينطق بها ذوو السلطان:  .7
اآلباء  من  كثري  واألزواج.  اكلوادلين  سلطة  علينا  هلم  أشخاص  من  تأيت  اللعنات  بعض 
بنتائج  االهتمام  دون  أوالدهم  من  يغضبون  حني  بالغضب  ومليئة  قاسية  لكمات  يقولون 
هذه اللكمات ومن هذه اللكمات "أنت غيب جداً"، أو "لن تنجح أبداً". صليُت مع أناس يف 
أمهاتهم  أو  آباؤهم  قاهلا هلم  تأثري لكمات  يعانون من  مازالوا  العمر  األربعني واخلمسني من 

وهم أطفال.

هناك تعليقات يقوهلا األزواج لزوجاتهم قد جتلب هلن اللعنة. قد يبدو هذا ظلماً، لكنه حقيقة، 
فقد أعطى اهلل األزواج سلطاناً ىلع نسائهم. تذّكر بماذا أجاب يعقوب البان خاهل حني اتهمه 
ُِد آلَِهَتَك َمَعُه الَ يَِعيُش" )تكوين 31: 32(. ولم يكن يعقوب يعلم 

َ
ِي ت

َّ
برسقة آهلته، قال: "اَل

أن زوجته املحبوبة راحيل اكنت قد رسقت آهلة أبيها. عندما ودلت راحيل ابنها اثلاين، ماتت 
بسبب لعنة زوجها. بالطبع اكن ما فعلته برسقة آهلة أبيها خاطئاً.
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وختيل ذلك الزوج اذلي يقول لزوجته: "أنت ال تتقنني الطبخ! هذا الطعام يتعب املعدة". ال 
أظنها ستتمكن أبداً من طيه طعام جيد. ربما تملك هذه الزوجة مواهب كثرية، إال أنها لن 
تنجح يف املطبخ. ومن جهة أخرى، جيلب الزوج أمراضاً ملعدته بسبب كالمه. قد يبدو هذا 

األمر وكأنه مزاح، لكنه حقيقة حتدث كثرياً.

السحر والعرِافة:  .8
املسبب األخري للعنة هو الّسحر والعِرافة، فأصحاب هذه املهن يّتصلون بقوى شيطانية. وهذه 
مراكز  للّسحر  الّسحر.  بسبب  انلاس  وقد مات كثري من  القتل،  وقادرة ىلع  القوى حقيقية 
وجتمعات يف لك املدن الرئيسية تقريباً، وحىت يف كثري من املدن والقرى الصغرية، وهم يقيمون 
صلوات خاصة ضد املسيحيني وضد العالقات الزوجية للخّدام املسيحيني. وهدفهم األول هو 

تدمري كنيسة الرب يسوع املسيح.

يف بعض املناطق هناك أشخاص متخصصون يتصلون بقوى شيطانية. واملعروف بني انلاس 
قّوة، يلجأ املحتاجون إيلهم حلل مشالكهم وسد احتياجاتهم.  أنهم أشخاص ذوو  عن هؤالء 
إنهم مسيحيون إىل هؤالء. فهم حني يطلبون  يقولون  يف كثري من ابلدلان يذهب كثري ممن 

شيئاً ما من اهلل وال يعطيهم إياه، يذهبون إىل الّسحرة والعّرافني يلحصلوا ىلع ما يريدون.

كيف أتحرر؟
واآلن نأيت إىل خطوات اتلحرر من اللعنة. شكراً هلل ىلع املبادلة اليت تمت ىلع الصليب.

مــّيز:  .1
أطلب من اهلل أن يظهر لك ما يه مشلكتك. إن هديف من لك كاليم هو مساعدتك تلمزي 
يف  تبدأ  مشلكتك  أن  ترى  ربما  أو  نفسك،  ىلع  لعنة  أطلقت  أنك  مزّيت  ربما  مشلكتك. 

أسالفك.
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تــب:  .2
إن كنت منخرطاً يف أي عمل رشير فتب عنه. ربما أنت تمارس الّسحر أو اتلنجيم أو قمت 
بزيارة عّراف أو لعبت بلوح "الوجيا" أو قرأت كتبا عن اتلنجيم. فإن اكن األمر كذلك فعليك 
أن تتوب ربما اكن السبب يف فتح باب اللعنة ىلع اعئلتك هو أحد وادليك أو أجدادك أو أحد 
أسالفك. نعم أنت لست مذنباً، ولكنك تعاين من عواقب أعماهلم، وحىت تنيق ماضيك من 

هذه اخلطّية، تب بانليابة عن الشخص املسؤول.

أعــلن رفضـك:  .3
أعلن اإلعالن اتلايل خبصوص اللعنة، مهما اكن نوعها: "قد نلت اخلالص، ليس بمحهودي 
ولكن من خالل دم الرب يسوع. أنا أؤمن بذبيحة الرب يسوع الكّفارية. عيل الصليب أخذ 
الرب يسوع لك لعنة، وَرَفَعها عين ليك يكون يل لك الصالح اذلي هل". بهذه الطريقة أنت تتربأ 

وتليغ اللعنة.

قــاوم:  .4
اوُِموا إِبْلِيَس َفَيْهُرَب ِمْنُكْم". لن 

َ
اْخَضُعوا ِهللِ. ق

َ
س يف )يعقوب 4: 7(: "ف يقول الكتاب املقدَّ

يهرب إبليس إال إذا خضعت هلل أواًل. وإذا لم ختضع هلل، فإبليس سيستمر يف االستهزاء بك. 
لقد عكس بعض املسيحيني ترتيب هذه اآلية، فهم خيضعون إلبليس ويقاومون اهلل! ربما 
أنت تفعل اليشء نفسه، فتخضع لضغوط الشيطان وهجماته وتسمح هل بأن ينترص عليك. 
"أنا ابن اهلل.  إيمان. إنهض وقاوم وقل   بل عدم 

ً
هذه احلالة ال ترُس اهلل، وهذا ليس اتضااع

هذه اللعنة ليست يل. لقد أفُتديت من قبضة الشيطان بدم الرب يسوع".

يقول املرنم يف )مزمور 107: 2(: "لقْل هذا مفديُّو الرب". )ترمجة كتاب احلياة(. ففداؤك لن يكون 
َُروِف  ُبوُه بَِدِم اخلْ

َ
فاعاًل حىت تعلنه يف شهادتك الشخصية، فاآلية يف )رؤيا 12: 11( تقول: "َوُهْم َغل

َوبَِكلَِمِة َشَهاَدتِِهْم".
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ردد اعرتافك هذا اعيلاً عّدة مّرات:
"لقد افُتديت من قبضة الشيطان بدم الرب يسوع".

إن كنت تشعر بلعنة املوت عليك، ابدأ بإعالن ما يقوهل )املزمور 118: 17(:
" ْعَماِل الرَّبِّ

َ
ُث بِأ َحدِّ

ُ
ْحَيا وَأ

َ
ُموُت بَْل أ

َ
"الَ أ

أنا ال أستطيع إحصاء املرات اليت واجهت  فيها حروباً روحية، واحتجت أن أردد هذا اإلعالن: "ال 
أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب".

هذا اإلعالن قادر أن يغري الكثري يف حياتك.

إعـــالن المبادلة:
واآلن سأساعدك يف تطبيق هذا اجلزء اخلاص من املبادلة اليت تمت ىلع الصليب يف حياتك. ربما 
شعرت بنوع من اللعنة ىلع حياتك، لكنك تؤمن أن الرب يسوع ُحسب لعنة ىلع الصليب ليك 
يفتديك من اللعنة، فإن كنت تريد أن تطّبق رشوط اهلل تلحريرك، ردد هذه الصالة اليت فيها لك 

املتطلبات الرضورية من أجل حتريرك.

أنا أؤمن أنك أنت ابن اهلل، وأنك الطريق الوحيد إىل اآلب. أؤمن أنك  "يا رب يسوع املسيح، 
ُجعلَت  الصليب  ىلع  أنك  أؤمن  املوت.  من  قُمَت  وأنك  خطاياي  أجل  من  الصليب  ىلع  متَّ 
ذبيحة خطّية بسبب خطاياي، يلكون يلَّ الرب اذلي منك. وأنك ُحسبَت لعنة بسبب لك لعنة اكن 

ينبيغ أن تأيت عيّل، ليك أنال الربكة.

هذه  قد سببت  أيّة خطايا  توبيت عن  علن 
ُ
أ لعنة.  من لك  إيلك تلحررين  آيت  أنا  يا رب،  واآلن 

اللعنة سواء كنت أنا ارتكبتها أو أّي من أساليف، وأنا أقبل غفرانك.
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أنا أقف اآلن ضد الشيطان وضغوطه ولك ما يريد أن يفعله ضدي. أنا أقاومه باسم الرب يسوع 
باسم  طلق نفيس من أي لعنة ىلع حيايت، وأطلقها 

ُ
أ أنا  الرب يسوع  باسم  وأرفض اخلضوع هل. 

أقبل اتلحرير اآلن باإليمان وبكل االمتنان  الرب يسوع ومن خالل عمله ىلع الصليب. إين 
والتسبيح. والُشكر 

كرس حيايت لك، تلحل عيل 
ُ
يا رب، أنا أشكرك. وأسبحك. وأؤمن أنك هلإ أمني وأنك تستجيب. أ

براكتك من اآلن فصاعدا. أشكرك يا رب يسوع".

واآلن ارصف بعض الوقت يف شكر اهلل بكلماتك اخلاصة. أقبل شاكراً ما عمله لك. 

هذه  من  مشالكك  لك  حيل  ال  اإلهلية،  باملبادلة  واعرتافك  هذه،  اتلحرير  خلطوات  اتّباعك  إن 
اللحظة بشلك آيل رسيع، ولكنه يفتح لك طريقاً جديداً يف حياتك. تقابلت مع كثريين حترروا 
بالرضورة بني يللة وضحاها، بل  قوية، فاتلغيري ال حيصل  لعنات، ومنهم من خاض حروباً  من 
جيب أن تكون مستعداً ملقاومة الشيطان وتلقول هل: "لقد طبقت الرشوط اإلهلية وليس دليك 

أي شاكية ضّدي. إبتعد عن طرييق. أنا ابن هلل اليح، فابتعد عن طرييق".

تواجه  تفشل حني  تقوهل، فسيبتعد عن طريقك، فال  ما  تعين  بالفعل  أنّك  الشيطان  يرى  حني 
بعض املشالك الُمتبقية، فأعلم أنك قد وّجهت  نظرك حنو انلور وأنك تتقّدم يف االجتاه الصحيح. 

ما أريد تأكيده لك، أنه يوجد رجاء!
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الفصل الثامن

الفيض بدل الفقر

املوضوع اذلي نبحثه يف هذا الكتاب هو ذبيحة الرب يسوع الواحدة ىلع الصليب، تلك اذلبيحة 
الوقت  تُعطي مجيع اإلحتياجات يف حياة اإلنسان يف هذا  اليت  الاكفية  الاكملة، اذلبيحة  اتّلامة، 
يف  حتمل  اليت  اذلبيحة  تلك  حقيقة  هو  السابقة  الصفحات  يف  بتوضيحه  قمنا  ما  األبدية.  ويف 
جوهرها مبادلة إهلية مَحََل الرب يسوع بموُجبها لك رشورنا، يلتوفر نلا باملقابل لك الصالح اذلي 
ُصوَن، بِاإِليَماِن"، 

َّ
نَُّكْم بِالِّْعَمِة ُمَل

َ
هل. إننا ال نستحق هذا العمل، كما جاء يف )أفسس 2: 8(: "أل
وانلعمة تشمل لك ما عمله الرب يسوع ألجلنا ىلع الصليب.

وقد تكلمنا عن مخسة جوانب من هذه املبادلة، وسنعيد كتابتها تلبىق واضحة يف ذهنك:
y .ُعوقب الرب يسوع ليك يُغفر نلا
y .ُجرح الرب يسوع ليك نُشىف
y .ُجِعل الرب يسوع خطية خبطيتنا ليك نتربر حنن بربه
y .مات الرب يسوع موتنا ليك نقبل حنن حياته
y .ُحسب الرب يسوع لعنة ليك ننال الربكة

واآلن سنتحدث عن جانب آخر من جوانب هذه الُمبادلة:
ْنُتْم 

َ
أ تَْسَتْغُنوا  ليَِكْ   ، َغِنٌّ َوُهَو  َتَقَر 

ْ
اف ْجلُِكُم 

َ
أ ِمْن  نَُّه 

َ
أ َمِسيِح، 

ْ
ال يَُسوَع  َربَِّنا  نِْعَمَة  وَن 

ُ
َتْعرِف إِنَُّكْم 

َ
"ف

بَِفْقرِهِ" )2كورنثوس 8: 9(.

ونستطيع صياغة هذه الُمبادلة هكذا:
حتّمل الرب يسوع فقرنا ليك نشاركه يف فيض غناه.
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قّدر قناعتهم. 
ُ
هل تتفق ميع أن الفقر يشء سيئ ؟ يعيش بعض املسيحيني الفقر اإلرادي، وأنا أ

ين، وذلك بسبب احلاجة.  ولكن يف أغلب احلاالت يكون انلاس جُمرَبين ىلع حياة الفقر غري خُمريَّ
سافرت كثرياً يف بقاع خمتلفة ىلع األرض، وشاهدت الفقر دلى أمم خمتلفة، رغم ذلك أفضل القول 
إن األصل هو الوفرة. أنا ال أؤمن أن قيادة سّيارة اكديالك أو مرسيدس، أو العيش يف بيت به حوض 

سباحة هو ديلل ىلع احلياة الروحية املرتفعة.

ولكن ما أؤمن به هو أّن اهلل يعطينا بوفرة، بمعين أن نملك ما يكيف لسد حاجاتنا، ويبىق معنا 
املزيد نلعطي اآلخرين. هذا ما يمنحه ويوفره اهلل نلا.

يف )2كورنثوس 9: 8( يتلكم بولس الرسول عن مستوى ما يوفره اهلل خلّدامه:
ٍء، تَْزَداُدوَن  تَِفاٍء ُكَّ ِحنٍي ِف ُكِّ َشْ

ْ
ُكْم ُكُّ اك

َ
ْن يَِزيَدُكْم ُكَّ نِْعَمٍة، ليَِكْ تَُكونُوا َول

َ
اِدٌر أ

َ
"َواهلُل ق

ِف ُكِّ َعَمل َصالٍِح".

هذه آية مدهشة فعاًل، فلكمة "لك" تظهر فيها مخس مّرات وكذلك اللكمة يزيد أو )تزداد( تظهر 
مرتني. وهذا يف احلقيقة هو مستوى ما يمنحه ويوّفره اهلل خلدامه. ولكن جيب أن نالحظ أن لك 
هذا حنصل عليه فقط من خالل انلعمة. فال نستحق أو نكسب هذه األمور بمجهوداتنا، ولكن 

نناهلا فقط من خالل اإليمان املبين ىلع أساس ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب.

لكن قد تضطر خلوض معركة روحّية ذهنّية تلنال وتقبل هذا احلق. وهذا ما حصل ميع. كشاب 
صغري لم أكن منخرطاً كثرياً يف األمور الروحّية، ولكن ملدة عرش سنوات كنت جُمرَباً - وأنا يف 
مدرسة بريطانية - ىلع حضور الكنيسة ثماين مّرات يف األسبوع. وخالل هذه الفرتة تكّون دلي 
االنطباع أنّه ىلع املؤمنني أال يتوقعوا سوى أن يكونوا فقراء وبؤساء. إن اكنت لك خلفية مشابهة 
خللفييت، وتكّون دليك نفس االنطباع، فاطلب من اهلل أن حيرر ذهنك من قيود هذه األفاكر 

اتلقليديّة.
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يف األصحاح العظيم للربكة واللعنة وهو )تثنية 28( نقرأ اللكمات اتلايلة:
ْم َتْعُبِد 

َ
نََّك ل

َ
ْجِل أ

َ
ْم تَْسَمْع لَِصْوِت الرَّبِّ إِلِهَك  ... ِمْن أ

َ
نََّك ل

َ
َعَناِت ...أل

َّ
الل ْيَك َجِيُع هِذهِ 

َ
ِت َعل

ْ
"َوتَأ

ْيَك ِف 
َ
ُهُم الرَّبُّ َعل

ُ
ِيَن يُْرِسل

َّ
ْعَدائَِك ال

َ
ٍء. تُْسَتْعَبُد أل ةِ ُكِّ َشْ َ ثْ

َ
ٍب لِك

ْ
ل
َ
الرَّبَّ إِلَهَك بَِفَرٍح َوبِِطيَبِة ق

ٍء.." )األيات 45، 47 ، 48(. ُجوٍع وََعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوزِ ُكِّ َشْ

حني نفشل سواء بسبب عدم اإليمان أو عدم الطاعة يف أن نعبد الرب بفرح وبطيبة قلب ستأيت 
علينا أربعة أشياء كما يقول اهلل. ويه اجلوع والعطش والعري والعوز يف لك يشء. فماذا نسيم 

هذه األشياء جمتمعة معاً؟ بكل تأكيد نسمّيها "فقراً شديداً".

أريد أن أشاركك اآلن بإعالن أخذته وأنا يف نيوزيالنذا قبل عّدة سنوات. أكد يل األشخاص اذلين 
دعوين أنا وزوجيت األول أن لك مصاريف زيارتنا ستكون ُمغطاة، ولكن حني وصلنا، أخربونا 
أن ال نقود دليهم تلغطية تكايلف سفرنا أو طعامنا، وقالوا: "جيب عليك أن تطلب من انلاس أن 

يقدموا تقدمة خاصة".

القدس صورة ذهنية  الروح  الربكة واللعنة يف )تثنية 28(، أعطاين  آيات  وبينما كنت أعظ عن 
الرب يسوع، فلقد اكن جائعاً،  تتحقق يف  الفقر ويه  لعنة  الصليب رأيت  للرب يسوع وهو ىلع 
ألنه لم يكن قد أكل ملّدة 24 ساعة، واكن عطشان جداً، فمن بني آخر ما قاهل ىلع الصليب "أنا 
عطشان". وأيضاً اكن الرب يسوع ىلع الصليب عرياناً فقد أخذوا لك ثيابه، وحني مات لم يكن 

يملك أي يشء، حىت أنه ُدفن يف قرب مستعار وكسوه كفٌن مستعار.

وبينما كنت أحتدث يف ذلك ايلوم، تبلورت احلقيقة أمام عيين، فيف الصليب أخذ الرب يسوع لك 
لعنة الفقر. لم يكن الرب يسوع قبل أن يذهب إىل الصليب فقرياً، لم يكن حيمل معه كثرياً من 
انلقود، لكنه دائماً اكن دليه ما يكفيه، فاذلي يستطيع إطعام آالف الرجال عدا النساء واألطفال 
يف صحراء قاحلة ليس فقرياً. سأستعري هذا اتلعبري من ثقافتنا املعارصة، اكن الرب يسوع حيمل 
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"بطاقة االئتمان" اخلاصة باآلب ويه صاحلة لالستعمال يف لك ماكن. واالفرتاض أن الرب يسوع 
اكن فقرياً قبل أن يذهب إىل الصلب هو تضليل كبري.

العوز فحسب، ولكنه استنفذها، فحني جتوع وتعطش  الصليب لعنة  الرب يسوع ىلع  لم حيمل 
وتعرى، وحتتاج للك يشء،  لن تصل إىل فقر أكرث من هذا.

اخرتقت هذه الرؤيا هؤالء انلاس يف نيوزيالندا. اكن عدد احلارضين ال يتجاوز 300 شخص، ولم 
يكونوا أغنياء، لكنهم أعطوا بسخاء، فغطوا لك نفقاتنا أنا ويلديا طوال املّدة اليت قضيناها هناك، 
وأيضاً لك نفقات الرحلة ذهاباً وإياباً. لقد فهم هؤالء األشخاص تلك الرؤيا اليت اكنت للرب يسوع 

ىلع الصليب، اذلي أخذ وأستنفذ لعنة الفقر حىت يعطينا بركة الغين والفيض.

ثالث مراحل للعطاء اإللهي:
هناك ثالث مستويات لالنتقال من  الفقر إىل الفيض: عدم الكفاية، الكفاية، ثم الفيض. عدم الكفاية 
هو عدم امتالكك ما يكيف لسد احتياجاتك، فإذا كنت حتتاج مثاًل 100 دوالر وأنت ال تملك سوى 
75 دوالر فأنت يف مرحلة عدم الكفاية. لكن إن كنت تملك 100 دوالر فأنت يف مرحلة الكفاية. 
أما إذا كنت حتتاج 100 دوالر ودليك 125 دوالراً فأنت يف مرحلة الفيض. وتأيت لكمة "فيض" من لكمة 

التينية تعين "موجة تدفق". وعليك أن تكون ذلك الشخص اذلي يقبل من اهلل موجة تتدفق عليه.

ملاذا يريد اهلل أن يكون أوالده يف وفرة؟ اسمع ما يقوهل بولس الرسول لشيوخ كنيسة أفسس:
ِريَن لَكَِماِت الرَّبِّ 

ِّ
َعَفاَء، ُمَتَذك نَُّكْم َتْتَعُبوَن َوَتْعُضُدوَن الضُّ

َ
َذا يَْنَبِغ أ

َ
نَُّه هك

َ
َرْيُتُكْم أ

َ
ٍء أ "ِف ُكِّ َشْ

ْخِذ" )أعمال 20: 35(.
َ
َثُ ِمَن األ

ْ
ك

َ
َعَطاُء أ

ْ
اَل: َمْغُبوٌط ُهَو ال

َ
نَُّه ق

َ
يَُسوَع أ

ليس عند اهلل حتزّي، فهو يمنحنا بوفرة حىّت ال نأخذ فقط ولكن نُعطي أيضاً، وعندها يمنحنا 
بركة أعظم. أنا أؤمن أن اهلل ال يستثين أحداً من أبنائه من هذه الربكة العظيمة اليت للعطاء".
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العطاء هو جزء هام يف احلياة املسيحية. هذا ال يعين أن مجيعنا جيب أن نعطي مبالغ كبرية، لكن اهلل 
يأمر شعبه يف العهد القديم بأن ال يظهروا أمامه فارغني )خروج 34: 20(. ويقول )مزمور 96: 8(: 

وا ِديَاَرهُ". فال تأِت إىل الرب بأيٍد فارغة.
ُ
ُموا لِلرَّبِّ َمَْد اْسِمِه. َهاتُوا َتْقِدَمًة َواْدُخل دِّ

َ
"ق

لكن تذكر، اهلل ليس حباجة نلقودك! وحني تقرتب سلة العطاء، فال تمد يدك إىل جيبك باحثاً 
عن أصغر قطعة نقد تلضعها يف السلة. هذا ليس فيه احرتام هلل. أنت لست مضطراً ألن تُعطي 
لكن إن أعطيت، أعِط بطريقة فيها احرتام هلل. وتذكر أيضاً، أن العطاء هو جزء من العبادة، فإذا 

لم يكن يف عطائنا عبادة هلل، فمن األفضل نلا أن ال نعطي.

أثناء السنوات اخلمس اليت قضيتها يف رشق أفريقيا، رأيت أنه حني يلمس اهلل قلوب انلاس، فإنهم 
حيبون العطاء أكرث. يقول الكتاب املقّدس يف )2كورنثوس 9: 7(.

بالعطاء،  يرُّسون كثرياً  من هؤالء  أشخاصاً  أفريقيا  رأيت يف  وقد  اهلُل".  ُيِبُُّه  وَر  َمْسُ
ْ
ال ُمْعِطَي 

ْ
"ال

وألن أغلب انلاس هناك ال يملكون إال القليل من املال، فقد اكنوا يأتون إىل الكنيسة بتقدمات 
خمتلفة. بعضهم يتقّدمون إىل األمام يف الكنيسة بسالل من حبوب القهوة، ويلمس اهلل قلوبهم 
مرة أخرى فيأتون ربما ببعض اذلرة، ثم يلمس اهلل قلوبهم بقّوة أكرب فيتقّدمون هذه املّرة بدجاجة 

حّية، وهم مرسورون جّداً بعطائهم.

درجة أعلى من الغنى:
وسّيارة  جتارية  وسندات  فخم  مزنل  عن  عبارة  ثروتك  لك  اكنت  إن  حتذير.  لكمة  هنا  سأضيف 
اكديالك وبيت رييّف مجيل، فتذّكر شيئاً واحداً: حني تموت، لن تأخذ معك أى يشء، بل ستذهب 
تقول   )18-17  :8 )أمثال  يف  الغىن.  من  أىلع  درجة  هناك  ولكن  العارية.  بنفسك  األبدية  إىل 

احلكمة اإلهلية:
ائُم والصالح"  . دليَّ الثاء واملجد والغن ادلَّ "أحب من يبُّونن، ومن يدُّ ف ابلحث عّن يعث عيلَّ

)ترمجة كتاب احلياة(.
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الحظ لكمة "دائم". ال يشء يف هذا العالم دائم، وال يشء نستطيع أن نأخذه معنا. فما هو الغىن 
ادلائم إذاً؟ الغىن ادلائم هو لك تقدمة مللكوت اهلل. يقول الرب يسوع:

ُخُذ 
ْ
ْجِل اْسِم، يَأ

َ
ْو ُحُقوالً ِمْن أ

َ
ْوالًَدا أ

َ
ْو أ

َ
ةً أ

َ
وِ اْمرَأ

َ
ا أ مًّ

ُ
ْو أ

َ
بًا أ

َ
ْو أ

َ
َخَواٍت أ

َ
ْو أ

َ
ْو إِْخَوةً أ

َ
"َوُكُّ َمْن تََرَك ُبُيوتًا أ

بَِديََّة" )مىت 19: 29(.
َ
ََياَة األ ِمَئَة ِضْعٍف َوَيرُِث الْ

ما نُعطيه للّرب من ثروتنا يصبح ِغىّن دائماً، واملئة ضعف اليت نأخذها ىلع عطائنا، تعين نسبة 
مقدارها عرشة آالف باملئة! أليست هذه نسبة فائدة جيدة!

ولكن اهلل ال يباركنا فقط بالغىن املاّدي، فبولس الرسول يتلكّم عن طريقتني نستطيع أن خندم اهلل 
بهما ىلع هذه األرض، وينتج عنهما غىن دائم:

َمِسيُح. َولِكْن إِْن 
ْ
ِي ُهَو يَُسوُع ال

َّ
ِي ُوِضَع، ال

َّ
َساًسا آَخَر َغرْيَ ال

َ
ْن يََضَع أ

َ
َحٌد أ

َ
يَْسَتِطيُع أ إِنَُّه الَ 

َ
"ف

ا، َفَعَمُل ُكِّ َواِحٍد  شًّ
َ
ِريَمًة، َخَشًبا، ُعْشًبا، ق

َ
ًة، ِحَجاَرةً ك َساِس: َذَهًبا، فِضَّ

َ
 هَذا األ

َ
َحُد يَْبِن َع

َ
َكَن أ

إِْن  ُهَو.  َما  َواِحٍد  ُكِّ  َعَمَل  الَّاُر  َوَسَتْمَتِحُن  ُن، 
َ
يُْسَتْعل بَِناٍر  نَُّه 

َ
َسيَُبيُِّنُه. أل َْوَم  الْ نَّ 

َ
َظاِهًرا أل َسَيِصرُي 

ُص، 
ُ
َسَيْخل

َ
ا ُهَو ف مَّ

َ
، وَأ َسَيْخَسُ

َ
َحٍد ف

َ
َق َعَمُل أ ْجَرةً. إِِن اْحَتَ

ُ
ُخُذ أ

ْ
َسَيأ

َ
ْيِه ف

َ
ْد َبَناُه َعل

َ
َحٍد ق

َ
بَِقَ َعَمُل أ

َما بَِناٍر" )1كورنثوس 3: 15-11(.
َ
َولِكْن ك

الكمّية ولكن  تُقّدم للرب. أحدها كبري يف  الرسول بولس هنا أمثلة نلوعني من اخلدمة  يعطي 
وفّضة وحجارة كريمة،كميتها  والقش، وانلوع اآلخر ذهب  والعشب  قليلة مثل اخلشب  قيمته 
قليلة لكنها تقاوم انلار وتَثْبُت أمام اختبار الّزمن. احذر من أن تكّوم كمّيات كبرية من اخلشب 

والعشب والقش ألن انلار آتية وستلتهم لك هذا يف حلظة.

الروح  وبقّوة  اهلل  لكمة  يف  الُمعلَن  باحلق  ونبنيها  نباركها  اليت  انلفوس  تلك  هو  ادلائم  الغىن  إن 
القدس، تلنشأ منها شخصيات مسيحّية حقيقّية. بهذه الطريقة حنن نبين رجااًل ونساًء هلل، حىت 
وإن لم يكن بأعداٍد كبرية. ىلع الرغم من ميلنا اخلاطئ يف الكنيسة للرتكزي ىلع األعداد، فالقضية 
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ليست يف عدد أعضاء الكنيسة، بل كم عدد اتلالميذ اذلين نراعهم. لم خيربنا الرب يسوع أبداً 
أن نقدم هل أعضاء للكنيسة، ولكنه أمرنا بأن جنعلهم تالميذ. ما الحظته خالل خدميت الطويلة 
أنك إن أردت أن تتلمذ آخرين، فيف العادة جيب أن تبدأ بعدد قليل، كما فعل الرب يسوع نفسه. 
لكن هؤالء اتلالميذ سيبدأون باتلضاعف ذاتياً، وىلع املدى الطويل سيصبح دليك الكثري من 

اتلالميذ وتكون يف هذه احلالة قد حصلت ىلع انلوعية وليس الكمّية.

وجهة النظر الصحيحة:
سننيه هذا الفصل بآيتني من الكتاب املقّدس تصفان ما يقّدمه اهلل من غىن من وجهة انلظر الصحيحة:
ُر َوِعْنَدُه ِغًن َجِزيٌل". 

َ
َء ِعْنَدُه، َوَمْن َيَتَفاق  َوالَ َشْ

َ
اآلية األول يه )أمثال 13: 7(: "يُوَجُد َمْن َيَتَغان

يوجد أشخاص يتعّمدون اتلحّول عن ثروتهم املاديّة يف هذا العالم، يلجعلوا من أنفسهم فقراء، 
لكن يف املجال الرويح هلم غىن عظيم. واعتقد أن بولس الرسول اكن واحداً من هؤالء.

ٍء  َشْ ُكِّ  "ِف  فيقول:  عنها(  اليت سنتحدث  اثلانية  اآلية  )ويه   )4  :6 )2كورنثوس  يشهد يف  إنه 
وَراٍت،ِف ِضيَقاٍت". يتبع هذه شهادة قائمة  ثرٍِي،ِف َشَدائَِد، ِف َضُ

َ
اِم اهللِ:ِف َصْبٍ ك ُخدَّ

َ
ْنُفَسَنا ك

َ
ُنْظِهُر أ

طويلة بما اختربه هو والعاملون معه يف اخلدمة، وأغلب هذه األشياء ليست ضمن مناهج لكيات 
َباٍت، ِف  وَراٍت، ِف ِضيَقاٍت، ِف َضَ ثرٍِي، ِف َشَدائَِد، ِف َضُ

َ
الالهوت، فقد أظهروا أنفسهم "ِف َصْبٍ ك

ْصَواٍم"... )األيات 4، 5(. ثم يرسد بولس الرسول 
َ
أ ْسَهاٍر، ِف 

َ
أ ْتَعاٍب، ِف 

َ
أ ُسُجوٍن، ِف اْضِطَرابَاٍت، ِف 

طرق أخرى تؤكد ىلع أنه والعاملني معه هم خّدام هلل:
ُْن 

َ
 َون

َ
َحَزان

َ
ُْن َغرْيُ َمْقُتولنَِي، ك

َ
بنَِي َون ُمَؤدَّ

َ
َْيا، ك ُْن نَ

َ
َمائِتنَِي َوَها ن

َ
وَن، ك

ُ
ُْن َمْعُروف

َ
َمْجُهولنَِي َون

َ
"ك

ٍء".)آية 10-9(. ُْن َنْملُِك ُكَّ َشْ
َ

َا َون
َ

َء ل ْن الَ َشْ
َ
أ
َ
ثرِيِيَن، ك

َ
ُْن ُنْغِن ك

َ
ُفَقَراَء َون

َ
رُِحوَن، ك

َ
َدائًِما ف

إن الفقر لعنة، لكن اهلل يهبنا الفيض، ولكن ال ترّكز ىلع اجلانب املادي فحسب، ألنّك حني 
تموت سيكون املوت نهاية هذا اجلانب، وأقول ملن يرتبون أولوياتهم بطريقة صحيحة، اهلل سيوفر 

لكم الكثري من الغىن العظيم ادلائم.
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إعالن هذه المبادلة:
مّرة أخرى نلعرتف بهذه املبادلة بصوت مسموع:

"تّمل الرب يسوع فقرنا ليك نشاركه ف فيض غناه".
»أشكرك يارب يسوع ألنك تعطين فيض غناك«.
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الفصل التاسع

المجد بدل الخزي

سنتناول اآلن جانبني آخرين من جوانب املبادلة اليت تمت ىلع الصليب. وهذان اجلانبان يقّدمان 
الشفاء ملشاعر املجروحني باخلزي والّرفض. لقد قرأنا اآلية يف )إشعياء 53: 5( عدة مّرات: "ِبُُبِهِ 

)جراحه( ُشِفيَنا" ويه ال تتلكم عن الشفاء اجلسدي فحسب ولكن تشمل شفاء املشاعر.

هلا  العالج  الصليب  يقّدم  تأكيد  وبكل  املشاعر،  تصيب  اليت  اجلروح  من  كثرية  أنواع  هناك 
مجيعاً. لكن جروح اخلزي وجروح الّرفض هما األكرث انتشاراً وعمقاً بني ما يعانيه البرش.

الخزي:
ما هو نقيض اخلزي؟ إنه املجد. لقد اعىن الرب يسوع ىلع الصليب من جرح اخلزي يف أقىس درجاته، 
ليك يهبنا الشفاء منه، فقد حتّمل الرب يسوع خزينا لنشاركه يف جمده. سنناقش يف هذا الفصل خزي 

الصليب، وسنتحّدث عن بعض مسببات اخلزي بني انلاس ايلوم، وسنناقش كيفّية العالج.

أعظم امتياز يل يف خدميت أن أرى انلاس يُشَفون من جراح اخلزي والّرفض، فعالج اهلل ليس جمرد 
نظرية أو عقيدة، لكنه حقيقة فّعالة، ألن اهلل يعمل فعلياً ويقوم بالشفاء. أنا أؤمن أنك لو قبلت 
مبدأ أن الشفاء ُمتاح من خالل ذبيحة الرب يسوع ابلديلة عنك، فستجد الشفاء نلفسك، وإن 

كنت ختدم خدمة املشورة أو اتلعليم فسيكون لك امتياز قيادة آخرين للشفاء.

لقد وجدت من خالل خربيت الطويلة يف اخلدمة واملشورة أن اخلزي هو من أكرث املشالك العاطفية 
انتشاراً بني شعب اهلل. واألسوأ من ذلك أن املؤمنني خيجلون من إخبار اآلخرين بمشلكتهم. لقد 

أصبح اخلجل سّجاناً يغلق عليهم األبواب.
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َوُهَو آٍت   ،
ُّ

ُك
ْ
ال َوبِِه   

ُّ
ُك

ْ
ال ْجلِِه 

َ
أ ِمْن  ِي 

َّ
بَِذاَك )اهلل اآلب( ال نَُّه الََق 

َ
نقرأ يف )عربانيني 2: 10(: "أل

َل َرئِيَس َخالَِصِهْم  )الرب يسوع( بِاآلالَِم". ْن يَُكمِّ
َ
َمْجِد، أ

ْ
 ال

َ
ثرِيِيَن  )أنا وأنت( إِل

َ
ْبَناٍء ك

َ
بِأ

لقد سمح اهلل للرب يسوع أن حيمل لك هذه اآلالم ليك يُدخلنا يف كمال الرب يسوع. الحظ الغرض 
َمْجِد". فإن كنت مؤمناً، فأنت اكبن هلل مثّبت يف 

ْ
ال  

َ
ثرِيِيَن إِل

َ
ْبَناٍء ك

َ
بِأ اإلليه يف اآلية: "َوُهَو آٍت 

املجد. حتّمل الرب يسوع ىلع الصليب خزيك يلكون لك نصيب يف جمده.

 َرئِيِس 
َ

تتلكّم )عربانيني 12: 2( أيضاً عن حتّمل الرب يسوع خلزينا، ويه حتثنا أن نبيق "نَاِظِريَن إِل
ُمْسَتِهيًنا  لِيَب  الصَّ اْحَتَمَل  َماَمُه، 

َ
أ َمْوُضوِع 

ْ
ال ورِ  ُ السُّ ْجِل 

َ
أ ِمْن  ِي 

َّ
ال يَُسوَع،  لِِه  مِّ

َ
َوُمك اإِليَماِن 

َس ِف يَِمنِي َعْرِش اهللِ".
َ
َجل

َ
ِْزِي، ف

ْ
بِاخل

حتّمل الرب يسوع ىلع الصليب خزياً شديداً يصعب علينا ختّيله، ولكنه لم يسمح هلذا أن يعيقه. 
نظره  حّيول  أن  يستطيع  ما  هناك  ولم يكن  أمامه،  املوضوع  الرسور  مرّكزاً ىلع  ذهنه  فقد اكن 
املجد. فليك حيرضك  إىل  بأبناء كثريين  يأيت  أن  أمامه؟ هو  املوضوع  الرسور  فما هو  عن هدفه. 

وحيرضين وحيرض ماليني من البرش إىل املجد، حتّمل خزي الصليب.

خزي الصليب:
قبل عدة سنوات، ساعدنا أنا وزوجيت األول سيدتني يهوديتني اكنتا قد هربتا من األحتاد السوفييت، 
احلاّرة  األيام  أحد  يف  مرتفعة  تلة  أصعد  كنت  وبينما  ملساعدتهما.  كثرية  مشالك  واجهُت  وقد 
يف حيفا، بدأت أتذّمر يف داخيل، وأفكر كم من الصعاب واملشالك ستواجهين من أجل هاتني 
السيدتني، مع أنهما اكنتا شاكرتني جّداً ىلع ما نفعله معهما. ويف تلك اللحظة، وضع اهلل ىلع قليب 

اآلية املوجودة يف )2تيموثاوس 2: 10(:
ِي ِف 

َّ
َالَِص ال  اخلْ

َ
يًْضا َع

َ
وا ُهْم أ

ُ
ُمْخَتارِيَن، ليَِكْ َيُْصل

ْ
ْجِل ال

َ
ٍء أل  ُكِّ َشْ

َ
ْصِبُ َع

َ
نَا أ

َ
ْجِل ذلَِك أ

َ
"أل

." بَِديٍّ
َ
َمِسيِح يَُسوَع، َمَع َمٍْد أ

ْ
ال
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أدركت حينها أن ما كنت أحتمله بسيطاً جداً، وال يمكن مقارنته بما احتمله الرب يسوع ىلع 
الصليب، فشعرت أن ما أعمله قليل وُمتواضع جداً.

ال توجد طريقة خمزية للموت أكرث من الصليب، وقد اكنت أحقر طريقة عقاب ألحقر املجرمني. 
لقد أخذوا لك ثياب الرب يسوع عنه، وعلقوه اعرياً أمام عيون انلاس واعبري السبيل يهزأون به. 
فما احتمله الرب يسوع يمكن تلخيصه يف لكمة واحد: "اخلزي". لقد حتّمل الرب يسوع اخلزي 

ليك حيرضنا إىل املجد.

يعطينا العهد اجلديد وصفاً خمترصاً ملا احتمله الرب يسوع ىلع الصليب. ويف احلقيقة ال يمكنك أن 
جتد اقرص من هذا الوصف، فروايات البشائر األربعة تقول بوضوح "صلبوه"، لكن العهد القديم 

يف املزامري واألنبياء يكشف نلا بطريقة رائعةما اكن جيول داخل الرب يسوع.

ارة العظيم، نرى اتلأكيد عيل اخلزى اذلي اعىن منه الرب يسوع. بالعودة إىل )إشعياء 53(، أصحاح الكفَّ
َنْعَتدَّ  ْم 

َ
ل
َ
ٍ َعْنُه وُُجوُهَنا، ُمَْتَقٌر ف

ُمَستَّ
َ
ََزِن، َوك وَْجاٍع َوُمَْتِبُ الْ

َ
"ُمَْتَقٌر َوَمُْذوٌل ِمَن الَّاِس، رَُجُل أ

بِِه" )اآلية 3(.

وما أفهمه أننا حّونلا نظرنا عنه ألنه منظره اكن رهيباً جداً. واآلية )2( من نفس األصحاح تقول: "الَ 
ُ َوالَ َجَاَل". لقد فقد الرب يسوع حىّت صورة وجهه كإنسان، واكنت اجلراح والكدمات واتلقرحات 

َ
ُصوَرَة ل

املتعّفنة يف جسده مكشوفة أمام مبغضيه وصابليه، بل اكنت أيضاً مكشوفة لعابري السبيل الكساىل.

واكتب  قائل  داود  إىل  فقط  تشري  ال  اليت  املسيانية4  املزامري  وأروع  أقوى  من   )69 )مزمور  يعترب 
لكمات املزمور، لكنها تشري أيضاً إىل املسيا نفسه:

ََجُل وَْجِه" )آية 7(. ى اخلْ َعاَر. َغطَّ
ْ
ُت ال

ْ
ْجلَِك اْحَتَمل

َ
 ِمْن أ

ِّ
ن

َ
"أل

"املسيانية"، تعبري يطلق عيل مقاطع معينة من العهد القديم تشري أو تتنبأ بأمور تتعلق باملسيح.  4
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نفهم من هذه اآلية شيئاً آخر عن ما احتمله الرب يسوع ىلع الصليب. هل الحظت من قبل أن 
من يشعر بالعار، يصعب عليه انلظر يف وجوه انلاس؟ لقد غطى اخلجل وجه ذلك العبد املتألم.

تعطينا أول آيتني من )مزمور 69( تصّوراً أبعد ملا جرى:
". وحيداً  َمَقرٌّ يَْس 

َ
َول َعِميَقٍة،  ٍة 

َ
َحْأ ِف  ُت 

ْ
َغرِق َنْفِس.   

َ
إِل ْت 

َ
َدَخل ْد 

َ
ق ِمَياَه 

ْ
ال نَّ 

َ
أل اهلَُل،  يَا  ْصِن 

ِّ
"َخل

وبدون أي سند، هكذا غرق الرب يسوع يف عمق احلمأة )املستنقع( القذرة خلطايا العالم.

اقتبس العهد اجلديد أربع آيات من )مزمور 69( يلتحّدث بها عن الرب يسوع، وأوهلا اآلية )4( 
ُهْم  ُتوَبُة ِف نَاُموِسِهْم: إِنَّ

ْ
َمك

ْ
َكَِمُة ال

ْ
اليت اقتبسها الرب يسوع يف )يوحنا 15: 25(: "لِكْن ليَِكْ تَتِمَّ ال

ْبَغُضوِن باِلَ َسَبٍب". حيث يقول املزمور:
َ
أ

ِيَن ُيْبِغُضونَِن باِلَ َسَبٍب" )مزمور 69: 4(.
َّ

ِس ال
ْ
َثُ ِمْن َشْعِر َرأ

ْ
ك

َ
"أ

وأيضاً اآلية )8(:
." مِّ

ُ
ْجَنبِيًّا ِعْنَد إِْخَويِت، َوَغِريًبا ِعْنَد بَِن أ

َ
ُت أ "ِصْ

تذكر أن الرب يسوع ُرفض من أقربائه واعئلته )مرقس 3: 21، يوحنا 7: 5-3(.

ْتِن، 
َ
ل

َ
ك

َ
َة بَْيتَِك أ كما حتققت اآلية )9( يف حياة الرب يسوع حني طّهر اهليلك يف )يوحنا 2: 17(: "َغرْيَ

." َعْت َعيَلَّ
َ
ِيَك َوق

َوَتْعيرِيَاِت ُمَعريِّ

وأخرياً اآلية )21( واليت حتققت حني ُعلق الرب يسوع عيل الصليب )ميّت 27: 34، 48(.
َقًما، َوِف َعَطِش يَْسُقونَِن َخالُ" )اآلية 21(.

ْ
وَن ِف َطَعاِم َعل

ُ
"َوَيَْعل

لم حيدث هذا دلاود ىلع اإلطالق، ولكن روح املسيا اذلي اكن يف داود، اكن يتحدث من خالل 
داود عن أشياء ستحدث للرب يسوع ىلع الصليب.
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صيغة  مستخدمني  القديم  العهد  أنبياء  يتحّدث  كيف  األول  رساتله  يف  بطرس  الرسول  يوَضح 
املتلكم عن أشياء لم حتدث أبداً معهم ولكنها تمت يف حياة الرب يسوع:

ٍت 
ْ
يُّ َوق

َ
ْجلُِكْم، بَاِحثنَِي أ

َ
يِت أل

َّ
وا َعِن الِّْعَمِة ال

ُ
ِيَن تَنَبَّأ

َّ
نْبَِياُء، ال

َ
تََّش َوَبََث َعْنُه أ

َ
ِي ف

َّ
َالََص ال "اخلْ

َمِسيِح، 
ْ
يِت لِل

َّ
َشِهَد بِاآلالَِم ال

َ
 َسَبَق ف

ْ
ِي فِيِهْم، إِذ

َّ
َمِسيِح ال

ْ
ْيِه ُروُح ال

َ
ِي َكَن يَِدلُّ َعل

َّ
ُت ال

ْ
َوق

ْ
ْو َما ال

َ
أ

يِت َبْعَدَها". )1بطرس 1: 11-10(.
َّ
ْمَاِد ال

َ
َواأل

من  مىّت  البشري  يقتبسها  واليت   )35  :27 )مىّت  الصلب يف  اليت تصف  اتلايلة  اآلية  نلقرأ  واآلن 
)مزمور 22(، وهو أحد املزامري املسيانية أيضاً:

 
َ

َوَع بَْيَنُهْم،  ثَِياِب  تََسُموا 
ْ
:اق بِالَِّبِّ قِيَل  َما  يَتِمَّ  ليَِكْ  ْيَها، 

َ
َعل ُمْقَتِِعنَي  ثَِيابَُه  تََسُموا 

ْ
اق ُبوُه 

َ
َصل ا  مَّ

َ
"َول

ْرَعًة".
ُ
َقْوا ق

ْ
ل
َ
بِلَاِس أ

أتعجب كيف اكتىف كّتاب العهد اجلديد بالقول: "صلبوه". لم يعطونا صورة من ادّلم املسفوك أو 
عن معاناة الرب يسوع. لو أراد أي اكتب من الكتاب املعارصين أن يصف حدث الصلب، ملأل 
صفحات عديدة من اتلفاصيل. لكن يرتك العهد اجلديد  هذا األمر للروح القدس يلوّضح نلا 

اتلفاصيل اليت حنتاج أن نعرفها.

واآلن تصّور منظر اجلنود وهم يقتسمون ثياب الرب يسوع. يتفق أغلب ادّلارسني ىلع أّن ثياب 
الرجل يف أيام الرب يسوع اكنت عبارة عن أربع قطع، وألنه يوجد أربعة جنود فقد أخذ لك جندي 
قطعة. لكنهم اقرتعوا ىلع اثلوب ألنه اكن جيد الصنع. الحظ دقة انلص الكتايب، وانظر إىل انلتيجة 

انلهائية: اكن الرب يسوع ُمعّرى بالاكمل ومكشوفاً للجميع وهو ىلع الصليب.

ولكن ماذا عن النساء الاليت تبعن الرب يسوع؟ ثالث نساء فقط اقرتبن من الصليب: العذراء 
مريم أّمه، وأخت أمه مريم زوجة لكوبا، ومريم املجديلة )يوحنا 19: 25( أما بقية النساء فبقني 
الصلب،  اللطيفة عن  أمام انلاس. وأما صورنا  الرب يسوع  اكن اعرياً  أن  بعيدات. وهذا يدل 
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فتظهر جسم الرب يسوع مغّطى بيشء ىلع حقويه، وترسم نقاطاً قليلة من ادّلم ىلع يديه وىلع 
فهم  أو  إدراك  أي  تعطينا  ال  الصورة  هذه  رأسه.  ىلع  الشوك  من  مرتّباً  مجياًل  وإلكياًل  رجليه، 

الصليب. حلقيقة 
إن الرب يسوع حتمل اعرنا يلحررنا من خجلنا وخزينا، ويلكون نلا نصيب يف جمده.

لماذا يعاني الناس من الخزي:
األسباب جتارب  بالعار واخلجل واخلزي. من هذه  بانلاس لإلحساس  تؤدي  أسباب  هناك عدة 
ُمهينة من املايض. يف العادة حتدث نلا هذه اتلجارب يف املدارس. لسبٍب أو آلخر قد يُصبح أحد 
بإيقافه يف  الُمهمل  الطالب  األستاذ  يعاقب  أن  قديماً  العادة  "فُرجة" بلايق صفه. جرت  اتلالميذ 
العقاب  الطريقة من  أمراً رضوريا، لكن هذه  الفصل  انلظام يف  أن فرض  فمع  الصف،  زاوية 
تؤدي بالطالب لإلحساس باخلزي، وقد جُيَرح أحد اتلالميذ احلساسني من ادلاخل طوال أيام 

حياته بسبب هذا العقاب.

مع  نتقابل  أن  قبل  نفعله  كّنا  ملا  بها  اليت حنتفظ  اذلكريات  هو  باخلزي  آخر لإلحساس  سبب 
الرب. أشياء قد تكون خمزية ومهينة. بعض األحيان استغرب كيف كنت أجرؤ ىلع عمل مثل 

تلك األمور.

ربما يكون اتلحرش اجلنيس لألطفال هو املسبب األكرث انتشاراً لإلحساس باخلجل واخلزي. 
اإلحصاءات هذه األيام تُعطي أرقاماً خميفة، فقد أظهرت األحباث أن فتاة من بني لك أربع فتيات 
اثلانية  يبلغوا سن  أن  قبل  اجلنيس  للتحرش  تعّرضوا  قد  من بني لك مخسة  أمريكا، وشاب  يف 
عرش. إن كنت تظن أن هذا ال حيدث داخل الكنيسة، فأنت خمطئ اكن من الصعب عيلَّ احتمال 
ما اكتشفت أنه حيدث "حتت غطاء" الكنيسة. ال أريد أن أكون سلبياً، ولكن حىت أطفال شيوخ 

الكنيسة وأطفال الواّعظ يتعرضون لإلساءة اجلنسية، فالكنيسة ليست مستثناة.
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اخلزي.  جراح  من  يعانون  أناساً  خدمته  أثناء  يواجه  املشورة،  عمل  يف  اخلادم  ينخرط  حني 
أّن هذه اجلراح قد عوجلت  أثناء فرتة الطفولة. لكن جيب أن نتذكر  بعضهم بسبب اتلحرش 
انلاس وهو معلّق  أمام  الُعري  يسوع  الرب  احتمل  الصليب، فمن أجل شفاء هذه اجلراح،  ىلع 

ىلع الصليب.

ربما أنت نفسك حتمل يف داخلك جرحاً يسبب لك اخلجل واخلزي. إن اكن األمر كذلك، اسمح 
للروح القدس أن يتعامل مع هذه اجلراح، فهو شفوق ورقيق وبارع ولكنه أيضاً صادق.

ال تتهرب من هذا املوضوع وتَذّكر هذه األخبار السارة: لقد محل الرب يسوع ىلع الصليب لك 
اخلزي اذلي يمكن أن يعاين منه أي منا، ومحله لكه ىلع نفسه، فأزاهل وأبعده عن طريقك.

تدعونا الفقرتان اتلايلتان من سفر أيوب ألن نرفع وجوهنا إىل اهلل.
الفقرة األويل: يف )أيوب 11: 15-14(:

َعْيٍب،  باِلَ  تَْرَفُع وَْجَهَك  َخْيَمتَِك، ِحينَئٍِذ  ُم ِف 
ْ
ل الظُّ يَْسُكُن  يَِدَك، َوالَ  ِي ِف 

َّ
َم ال

ْ
اإِلث ْبَعْدَت 

َ
أ "إِْن 

." 
ُ

َاف
َ

ابًِتا َوالَ ت
َ
َوتَُكوُن ث

يشء آخر الحظته يف من يعانون من اخلزي أنهم نادراً ما يرفعون وجوههم يف الصالة إىل اهلل، فهو 
يصلون ووجوههم منخفضة إىل أسفل، ملاذا؟ بسبب خجلهم. أحد مؤرشات العار واخلجل هو عدم 

الرغبة يف انلظر إىل اهلل، أو حىت إىل اإلنسان وجهاً لوجه.

لكن األية اتلايلة من أيوب تصف نلا ما حيدث للشخص اذلي يتحرر من العار:
 اهللِ وَْجَهَك" )أيوب 22: 26(.

َ
َقِديِر َوتَْرَفُع إِل

ْ
ُذ بِال َّ نََّك ِحينَئٍِذ َتَتلَ

َ
"أل

وأنت تستطيع أن ختترب هذا اليشء نفسه. 
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االعتراف بهذه المبادلة:
كيف تُشىف من ُجرح اإلحساس باخلزي؟ باإليمان. األمر يف اغية البساطة. أشكر الرب يسوع ألنه 

محل اعرك يلحررك منه، فتقديم الُشكر هو أبسط طريقة للتعبري عن اإليمان.

واآلن للحظات بسيطة فقط، اتلفت إىل اهلل، وصل اللكمات اتلايلة:
"أيب السماوي، إن اكن يف قليب أو حيايت اعر يمنعين من رفع وجيه إيلك، فأريد أن أحترر منه، فال 

أعود أخجل بعد اآلن. وأنا أؤمن أن الرب يسوع محل اعري وخزيي ليك أشاركه يف جمده".

دع حضور اهلل يستقر عليك وحيررك من عبودية اخلزي. ثم ارفع وجهك إىل اهلل واشكره ألنه 
سمح بأن يكون لك نصيب يف جمد املسيح.

يف )1بطرس 1: 10-11( يصف نلا الرسول بطرس نتيجة هذه املبادلة العظيمة، وهو يتحّدث عن 
يِت 

َّ
وا َعِن الِّْعَمِة ال

ُ
ِيَن تَنَبَّأ

َّ
نْبَِياُء، ال

َ
تََّش َوَبََث َعْنُه أ

َ
ِي ف

َّ
َالََص ال أنبياء العهد القديم فيقول: "اخلْ

 َسَبَق 
ْ
ِي فِيِهْم، إِذ

َّ
َمِسيِح ال

ْ
ْيِه ُروُح ال

َ
ِي َكَن يَِدلُّ َعل

َّ
ُت ال

ْ
َوق

ْ
ْو َما ال

َ
ٍت أ

ْ
يُّ َوق

َ
ْجلُِكْم، بَاِحثنَِي أ

َ
أل

يِت َبْعَدَها".
َّ
ْمَاِد ال

َ
َمِسيِح، َواأل

ْ
يِت لِل

َّ
َشِهَد بِاآلالَِم ال

َ
ف

تمسك بهذه القيقة: تّمل الرب يسوع خزيك ليك تشاركه ف مده. هذه عطّية اهلل لك ف هذه 
الياة والياة القادمة.
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الفصل العاشر

القبول بدل الرفض

تكلَّمنا يف الفصل املايض عن جروح املشاعر انلاجتة عن اخلزي، ورأينا كيف حتّمل الرب يسوع 
خزينا ليك نشاركه يف جمده. ويف هذا الفصل سنتحدث عن الرفض.

ما هو نقيض الرفض؟ إنه القبول. والُمبادلة يه اكآليت:
تمل الرب يسوع رفضنا ليك نظى بالقبول الي ل عند اآلب.

استطيع القول إنين شخصياً لم أاعن من الرفض. يف احلقيقة كنت أنظر إىل األمور بطريقة خُمتلفة، 
لم تكن حتبين،  "إن  إنه موقف صحيح( هكذا:  أقوال  )وأنا ال  فدائما اكن موقيف من اآلخرين 
أذهلين  تعاُميل مع مشالك االخرين، وقد  الرفض من خالل  تعلمت عن  فهذه مشلكتك!" لكين 
ما اكتشفته. يف ابلداية لم أكن أصّدق أن انلاس يمكن أن يعانوا من أمر كهذا! ولكن أثناء 
وأشفق ىلع  أتفهم  وأصبحت  األمر،  اهلل عن  تعلمت من  الرفض،  من  يعانون  أناس  مع  خدميت 

هؤالء انلاس.

ونستطيع  حمبوب.  وغري  فيه  مرغوب  غري  شخص  بأنك  اإلحساس  بأنه  الرفض  تعريف  يمكن 
تمثيل األمر بشخص يقف من بعيد وينظر إىل جمموعة من انلاس معاً وهو ال يستطيع االنضمام 

إيلهم.

أنا أتفق مع األم تريزا يف تشخيصها ملشلكة اإلنسانية األساسّية حني قالت: "أسوأ مرض يمكن أن 
تعاين منه هو الشعور بأنك غري حمبوب".
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تعلن نلا )رسالة يوحنا األويل 4: 19( هذه احلقيقة العميقة:
وَّالً"، فنحن ال نستطيع أن حنب اهلل حىت يأيت حبه أواًل ويوقظ املحبة 

َ
َحبََّنا أ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
ِبُُّه أل

ُ
ُْن ن

َ
"ن

يف داخلنا، وهذا صحيح أيضاً يف عالقاتنا البرشية. حنن اعجزون عن احلب حىت يأيت شخص ما 
ويوقظ حببه احلب يف داخلنا، فمن لم يعرف احلب من اآلخرين لن يستطيع أن يقّدم احلب. عدد 
كبري ممن يعانون من الرفض، يرغبون يف تقديم احلب لكنهم غري قادرين ىلع ذلك ألن احلب لم 

يُوقَظ يف داخلهم.

أسباب الرفض:
الرفض، كما أعتقد هو أكرث جروح املشاعر انتشاراً يف ثقافاتنا املعارصة، وهناك عّدة أسباب هلذا 

أحدها تفكك العالقات األرسية.

للك طفل يودل يف العالم احتياج بارز: وهو أن حَيِب وأن حُيَب. الطفل حيتاج ألن يَُضم، وهو يعرف 
بغريزته أنك ترَُس وتبتهج حني تضمه بني ذراعيك. الطفل ال حيتاج للحب انلظري املجرَّد، وجيب 

أن ُيَعرّب هل عن احلب بطريقة فّعالة ..

يمكن  ال  لطفله  األب  حمّبة  أن  حديثاً،  انلفس  علماء  إيله  توّصل  ما  وهذا  أيضاً،  أرى  أين  بل 
بأيّة حمّبة أخرى. ليس هذا تقلياًل من حمبة األم، فيه حمّبة فريدة، لكن الطفل جيد  استبداهلا 
بأمان بني هاتني  فأنا  "مهما حصل حويل،  يقول يف داخله.:  الطفل  أبيه. كأن  األمان بني ذرايع 
اذلراعني القويتني اللتني حتمالين وحتّباين". يف جمتماعتنا املعارصة، ال خيترب األطفال هذا احلب 

والقبول من آبائهم، وذلك ألن كثري من العالقات األرّسّية مفككة.

يف بعض األحيان يرجع تاريخ مشلكة الرفض دلى بعض انلاس إىل ما قبل الوالدة، فيكونوا حباجة 
للتحرير من روح رفض أىت إيلهم وهم يف أرحام أمهاتهم. هذه أمَّ تكافح من أجل إطعام أبنائها 
األربعة، وتكتشف أثناء معاناتها أنها حامل، فتستاء من هذا احلدث غري املرّحب به فيه تفتقر 
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للوقت واملال وكثري من األشياء الرضورية إلاعلة هذا الطفل اجلديد. تفكر هذه املرأة أو تقول: 
"لو أين لم أمحل بهذاالطفل .. أتمىن لو أنه ال يودل!" يه ليست مضطرة لقول هذه اللكمات بصوٍت 
مرتفع، فاجلنني اذلي هو شخص صغري داخلها يف رمحها يشعر بأنه غري مرّحب به، وحني يُودل يأيت 

معه روح رفض.

املولودين اعيم  من األمريكيني  أن كثرياً  ابتدأت أالحظ  أثناء خدمة اتلحرير،  قبل عّدة سنوات 
1929 أو 1930 وبعدهما حيتاجون بشلك خاص إىل اتلحرير من الرفض. ولكوين بريطانياً لم أكن 
أعلم ما اذلي حدث يف أمريكا يف ذلك الوقت. لكن حني اكن األمريكيون يسمعون "1929" 
اكنوا يقولون "آه ... الكساد العظيم"5 وهكذا بدأت استنتج ما اكن جيري يف قلوب األطفال اذلين 

اكنوا ىلع وشك الوالدة أثناء تلك السنوات.

سبب أسايس آخر للّرفض هو انهيار الزواج. أغلبنا يعلم أن مخسني يف املئة من حاالت الزواج هذه 
األيّام تنتيه بالطالق وكال الطرفني املنفصلني يف العادة يعاين من هذا، بعض النساء يعتقدن أنهن 

الوحيدات يف هذه املعاناة، هذا ليس صحيحاً، فشعور الرجال بالرفض ليس أقل عمقاً.

خياطب الرب يف )إشعياء 54: 6( بين إرسائيل، ولكن اللكمات تنطبق أيضاً عيل لُك زوجة مّرفوضة، 
ولك شخص يعاين من الرفض:

اَل إِلُهِك".
َ
ْت، ق

َ
َبا إَِذا ُرِذل َزوَْجِة الصِّ

َ
، َوك وِح َدَعِك الرَّبُّ ٍة َمْهُجوَرٍة َوَمُْزونَِة الرُّ

َ
نَُّه َكْمرَأ

َ
"أل

العالقات  انهيار  بسبب  الرفض  من  يعانون  اذلين  األشخاص  عدد  حُييص  أن  يستطيع  منا  من 
الزوجية؟ ختّيل امرأة ضّحت وقّدمت لك يشء لزوجها، ويه مصممة أن يكون زواجها ناجحاً، 
وبعد لك هذا يذهب الرجل مع امرأة أخرى! ال أعتقد أيّن استطيع تصوُّر صعوبة هذا الظرف، وال 

اعنت الواليات املتحدة من فرتة ما يسيم بــ "الكساد العظيم - Great Depression" يف األعوام ما بني 1929 و 1939. واكنت تلك من أعرس األزمات   5
االقتصادية حيث وصل عدد العاطلني عن العمل إىل 15 مليون شخص، وأعلنت ثلث بنوك أمريكا إفالسها.
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استطيع أن أشعر بما تشعر به هذه السّيدة، وال أن أضع نفيس ماكنها. لكن اليشء الرائع أن اهلل 
يستطيع، وقد فعل!

من األسباب األخرى للّرفض املظهر اخلاريج، فعىل السّيدات ايلوم أن يصبحن حنيالت اجلسم 
يلحظني حبب انلاس هلن . وهذا يشء سخيف! فقد تشعر الفتاة بالرفض ألنها أكرث امتالءاً ولو 
قلياًل من زميالتها بادلراسة، أو ألنها أكرث هدوءاً، أو حىت بسبب خطأ بسيط يف مالبسها، وقد 
يشعر الفىت بالرفض ملجّرد أنه أقرص أو أبطأ قلياًل من زمالئه، أو ألنه ال جييد الرياضة اكآلخرين، 

فأبسط األشياء يمكن أن جتعل شخصاً ما يشعر بالرفض.

يمكننا بسهولة اتلعرُّف ىلع هذه املشلكة يف اآلخرين، أو ربما بعضنا يعاين منها. ولكن نلبحث عن 
احلل. مّرة أخرى يقّدم الرب يسوع العالج، فعىل الصليب حتّمل الرب يسوع الرفض إىل أقىص حدوده.

معاناة الرب يسوع علي الصليب:
700 سنة من حادثة  الرب يسوع، رُسمت قبل  نبوية عن صلب  يقّدم نلا )إشعياء 53: 3( صورة 

الصلب:
ْم َنْعَتدَّ بِِه".

َ
ل
َ
ٍ َعْنُه وُُجوُهَنا، ُمَْتَقٌر ف

ُمَستَّ
َ
ََزِن، َوك وَْجاٍع َوُمَْتِبُ الْ

َ
"ُمَْتَقٌر َوَمُْذوٌل ِمَن الَّاِس، رَُجُل أ

ُتُه  تِِه َجاَء، وََخاصَّ  َخاصَّ
َ

اكن ذلك العبد الُمتألم مرفوضاً من انلاس. وكما يقول الرسول يوحّنا: "إِل
ُه" )يوحنا 1: 11(. رفضه إخوته وبنو أمه. نرى هذا يف )مزمور 69: 8(، وهو املزمور املسياين 

ْ
ْم َتْقَبل

َ
ل

اذلي حتدثنا عنه يف الفصل السابق:
." مِّ

ُ
ْجَنبِيًّا ِعْنَد إِْخَويِت، َوَغِريًبا ِعْنَد بَِن أ

َ
ُت أ "ِصْ

الحظ أن املزمور يقول "بين أيّم" وليس "بين أىب". فكثري من انلبّوات املسيانية تشري إىل العذراء أٌم 
املسيح، وال إشارة إىل وجود أٍب أريض، وذلك ألن والدة املسيح فريدة.
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إن اكن أي منا يعاين من هذا الرفض، فعليه أن يدرك أن الرب يسوع نفسه قد اجتازه، فعائلته 
وشعبه رفضوه، ولم يقف جبانبه يف انلهاية سوى جمموعة صغرية من ثالث نساء. لم يكن ذلك لك 
يشء، فالرفض من انلاس ُمؤلم، لكن أن يُرفَض من اآلب السماوي فهذا ذروة الرفض. ويقّدم نلا 

)مىّت 27: 45-47( وصفاً للحظات الرب يسوع األخرية ىلع الصليب:
الَّاِسَعِة  اَعِة  السَّ َْو 

َ
َون الَّاِسَعِة.  اَعِة  السَّ  

َ
إِل ْرِض 

َ
األ ُكِّ   

َ
َع َمٌة 

ْ
ُظل َكنَْت  اِدَسِة  السَّ اَعِة  السَّ "َوِمَن 

َتِن؟ َفَقْوٌم ِمَن 
ْ
ْي: إِلِه، إِلِه، لَِماَذا تََرك

َ
ائاِلً: »إِييِل، إِييِل، لَِما َشَبْقَتِن؟« أ

َ
َخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم ق َصَ

وا:»إِنَُّه ُيَناِدي إِيلِيَّا«".
ُ
ال

َ
ا َسِمُعوا ق مَّ

َ
َواقِِفنَي ُهَناَك ل

ْ
ال

لم يفهم السامعون اللغة، فظنوا أن لكمة "إييل" يه "إيليا". بينما يه "إليه".
َصَبٍة َوَسَقاهُ" )آية 48(.

َ
 ق

َ
َها َع

َ
الً وََجَعل َها َخّ

َ
َخَذ إِْسِفْنَجًة َوَمأل

َ
َض َواِحٌد ِمْنُهْم وَأ

َ
ِت َرك

ْ
َوق

ْ
"َولِل

مّرتني ىلع الصليب، قُّدم للرب يسوع يشء ليرشب. يُسجل نلا الكتاب يف )مرقس 15: 23( أنهم 
أعطوا الرب يسوع مخراً ممزوجاً بمرِّ ليرشب لكنه رفض، فاملر اكن عقاراً خمّدراً، اكن سيخفف من 

أمله. لكن الرب يسوع وضع يف قلبه أن حيتمل لك اآلالم بال ختفيف.

املقصود  ربما اكن  املرارة.  يسوع خاًل شديد  للرب  قّدموا  اللحظات األخرية،  بعد ذلك ويف 
منه أن ال يفقد وعيه. وبقبول الرب يسوع للّخل فقد رشب الرب يسوع رمزّياً كأس الرفض 
الرب يسوع  الاكمل اذلي اعناه  الرفض  البرش جاز يف هذا  املر حىت آخر قطرة. ال أحد من 

ىلع الصليب.
َم 

َ
ْسل

َ
يًْضا بَِصْوٍت َعِظيٍم، وَأ

َ
َخ يَُسوُع أ َصَ

َ
ُصُه!«. ف

ِّ
ِت إِيلِيَّا ُيَل

ْ
وا:»اتُْرْك. لَِنَى َهْل يَأ

ُ
وَن َفَقال

ُ
َاق

ْ
ا ابل مَّ

َ
"وَأ

وَح" )اآليات مت27 :50-49(. الرُّ

ألول مّرة يف تاريخ الكون، يصيّل ابن اهلل لآلب فال تأتيه إجابة، ملاذا؟ ألن الرب يسوع ُحِسب 
خطّية خبطايانا، كما رأينا يف الفصل اخلامس، واكن ىلع اهلل اآلب أن يرفض قبوهل. فمات ليس 

بسبب الصليب ولكن بسبب انكسار قلبه.
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كيف كانت حقيقة موت الرب يسوع:
العهد  العهد اجلديد ال خيربنا عّما اكن جيول داخل نفس يسوع وقت الصلب، لكن  تذّكر أن 

القديم يفعل ذلك. نلعد إىل )مزمور 69: 20، 21(.
وَن ِف َطَعاِم 

ُ
ِجْد. َوَيَْعل

َ
ْم أ

َ
ل
َ
يَن ف ْم تَُكْن، َوُمَعزِّ

َ
ل
َ
ًة ف

َّ
ِب َفَمرِْضُت. اْنَتَظْرُت رِق

ْ
ل
َ
َسَ ق

َ
ْد ك

َ
َعاُر ق

ْ
" ال

َقًما، َوِف َعَطِش يَْسُقونَِن َخالُ".
ْ
َعل

يف الوضع الطبييع ال يسبب الصلب هذا املوت الرسيع، ويف احلقيقة واضح من العهد اجلديد أن 
الصلب لم يكن سبب موت الرب يسوع الُمبارش.

وَت اهللِ، َفَتَجاَسَ 
ُ
ك

َ
يًْضا ُمْنَتِظًرا َمل

َ
ِي ِمَن الرَّاَمِة، ُمِشرٌي َشِيٌف، َواَكَن ُهَو أ

َّ
"... َجاَء يُوُسُف ال

َدَع 
َ
ف يًعا.  َسِ َذا 

َ
ك َماَت  نَُّه 

َ
أ بِيالَُطُس  َب  َفَتَعجَّ يَُسوَع.  َجَسَد  َب 

َ
َوَطل بِيالَُطَس   

َ
إِل َوَدَخَل 

ََسَد ِلُوُسَف".  ِمَئِة، َوَهَب اجلْ
ْ
ائِِد ال

َ
 ِمْن ق

َ
ا َعَرف مَّ

َ
ْد َماَت؟« َول

َ
ُ َزَماٌن ق

َ
ُ:»َهْل ل

َ
ل

َ
ِمَئِة وََسأ

ْ
ائَِد ال

َ
 ق

)مرقس 15: 45-43(.

يف الوضع الطبييع، ما اكن حيدث أن يموت الرب يسوع بهذه الرسعة، فاللصان الذلان معه قتلهما 
اجلنود. ذللك نستطيع أن نستنتج من )مزمور 69( ومن تسجيل العهد اجلديد أن الرب يسوع لم 
يمت بسبب الصلب، مع أن الصلب اكن سيؤدي يف انلهاية إىل املوت، ولكنه مات بسبب انكسار 
قلبه ومن املهم أن ندرك هذا. فما اذلي كرس قلب الرب يسوع؟ إنه الرفض من أبيه، ذلك الرفض 

الُمْطلَق. لكن الرب يسوع حتمل هذا نلحظى حنن بالقبول.

نعود اآلن إىل )مىّت 27: 51-50(:
ْوُق 

َ
، ِمْن ف ننَْيِ

ْ
 اث

َ
َشقَّ إِل

ْ
ِد ان

َ
َهْيَكِ ق

ْ
وَح. َوإَِذا ِحَجاُب ال َم الرُّ

َ
ْسل

َ
يًْضا بَِصْوٍت َعِظيٍم، وَأ

َ
َخ يَُسوُع أ َصَ

َ
"ف

ْسَفُل".
َ
 أ

َ
إِل
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نلا  يلُعلن  احلجاب  هذا  انشق  وقد  اخلاطئ،  واإلنسان  القدوس  اهلل  بني  اهليلك  حجاب  يفصل 
القبول دلى اهلل. لقد انشق من فوق إىل أسفل حىت ال يعتقد أي إنسان أنه هو من فعل هذا األمر. 
فهذا العمل اجُِنز من قبل اهلل. اآلب هو من شّق احلجاب، داعياً بهذا وُمرّحباً بكل شخص يؤمن 

بالرب يسوع وقائاًل: "ادخل، مرحباً بك فقد حتّمل ابين رفيض هل ألمنحك القبول".

َما 
َ
َمِسيِح،ك

ْ
َماوِيَّاِت ِف ال ٍة ُروِحيٍَّة ِف السَّ

َ
َنا بُِكلِّ بََرك

َ
ِي بَاَرك

َّ
َمِسيِح، ال

ْ
بُو َربَِّنا يَُسوَع ال

َ
"ُمَباَرٌك اهلُل أ

ِم"... )أفسس 1: 4-3(.
َ
َعال

ْ
ِسيِس ال

ْ
ْبَل تَأ

َ
اْخَتاَرنَا فِيِه ق

الحظ أن اإلختيار الُمطلق هو هلل وليس نلا، فال تفرتض يوماً أنك َخلُصت بسبب اختيارك! لقد 
خلصت ألن اهلل اختارك، وأنت جتاوبت مع اختياره. قد تغرّي أنت رأيك، لكن اهلل ال يفعل.

َمَحبَِّة"... )اآلية 4(.
ْ
اَمُه ِف ال دَّ

ُ
ْوٍم ق

َ
يِسنَي َوباِلَ ل وَن قِدِّ

ُ
"... ِلَك

ملا كّنا نستطيع أن نؤمن أن نكون  ! فلوال أن األساس هو اختيار اهلل،  أمر رائع  وبالفعل هذا 
قّديسني وبال لوم قّدامه يف املحبة، فاالختيار اختيار اهلل، وليس اختيارنا.

يف الطرق املعارصة لعرض بشارة اإلجنيل، هناك اهتمام وتركزي ىلع اجلانب اخلطأ، فتُعرض بشارة 
لو أن لك يشء يعتمد ىلع ما نفعله حنن. نعم علينا أن خنتار، ولكن ما اكن هذا  اإلجنيل كما 
االختيار ممكناً لوال أن اهلل قد اختارنا أواًل. ستجد نفسك كمسييّح مؤمن أكرث شعوراً باألمان 
واثلقة حني تربط عالقتك باهلل ىلع أساس ما فعله هو وليس ىلع ما تفعله أنت، فاهلل يمكن 

االعتماد عليه أكرث مين ومنك.

"إذ سبق فعّيننا ف املحبة لتخذنا أبناء ل بالرب يسوع املسيح، وذلك موافق للقصد الي ُسّت به 
مشيئته، بغرض مدح مد نعمته اليت بها أعطانا ُحظوة دليه ف املحبوب" )أفسس 1: 5-6 ترمجة 

كتاب احلياة(.
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أو  "أنعم  تعين  واليت   "Charitoo" ايلونانية  لللكمة  ترمجة  يه  هنا  الُمستخدمة  حظوة"  "أعطانا 
فّضل". ويه نفس اللكمة اليت استخدمها املالك جربائيل حني لكّم العذراء مريم بالقول "َسالٌَم 

ْيَها" )لوقا 1: 28(.
َ
ُمْنَعُم َعل

ْ
ُتَها ال يَّ

َ
ِك أ

َ
ل

وأن ينعم عليك اهلل أفضل حىت من أن يقبلك، وجيب أن تفهم ذلك، فاهلل ليس دليه أبناء من 
ادلرجة اثلانية، ولك أوالده ليس فقط دليهم حظوة وقبول يف الرب يسوع املسيح فحسب ولكنهم 

ُمنعم عليهم. فمن خطط للك هذا؟ بالطبع اهلل.

قبول عمل المسيح:
حدثت ميع حادثة عرضية قبل عّدة سنوات جعلت هذه احلقيقة ترشق أمايم. كنت مدعّواً ألعظ 
يف أحد املخيمات الكبرية. ومن خشييت أن أتأّخر ىلع موعد العظة، كنت أميش خبطوات رسيعة 
ُمتجها حنو ماكن االجتماع.  فاصطدمُت بسيدة، أو باألحرى يه اصطدمت يب. بينما كّنا نعدل 
مسارنا بعد اتلصادم قالت يل: "سّيد برنس، كنُت أصيّل أن يسمح اهلل بأن أتلقيك، إن أرادين أن 

أحتدث معك خبصوص مشالك".
عطيك أكرث من دقيقتني، وإال سأتأخر عن 

ُ
فقلت هلا: "حسناً، لقد تقابلنا، لكين ال أستطيع أن أ

وقت العظة".
يف دقيقة واحدة عّددت يل هذه السّيدة الكثري من الويالت واملشالك يف حياتها، فطلبت منها أن 
عطيك املزيد من الوقت، ولكن رددي ميع هذه 

ُ
تتوقف عن الكالم وقلت هلا: "ال استطيع أن أ

الصالة".
لم أخربها عن ماذا كنت سأصيل، وال شخصت هلا حاتلها، لكين ببساطه قدتها يف صالة كهذه:

"يا إليه، أشكرك ألنّك يف احلقيقة حتبين، وألنين ابنتك وأنت أيب. أشكرك ألنين أنتيم ألفضل اعئلة 
يف لك الكون. أنا لست مرفوضة، وال منبوذة، أنا مقبولة. أنت حتبين وأنا أحبك، أشكرك يا رب".

بعد هذه الصالة، افرتقنا وتوجهت إىل عظيت ونسيت ما حدث.
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بعد حنو شهر، تلقيت رسالة من هذه السّيدة تتحدث عن تلك احلادثة وكيف تقابلنا )حىت تتأكد 
اليت صلّيتها معك  الصالة  "تلك  قالت يف رساتلها:  ثم  الرسالة(،  من أين سأعرف من هو مرسل 

ت حيايت بالاكمل، وأنا اآلن امرأة خمتلفة". غريِّ

ماذا جرى؟ لقد انتقلت من الرفض إىل القبول، ليس بسبب يشء عملته، وال باملحاوالت املضنية 
أو بمحاولة حتسني نفسها أو عن طريق الصلوات الطويلة. لقد حتررت من الرفض بمجّرد قبوهلا 

ما عمله الرب يسوع ألجلها ىلع الصليب.

االعتراف بهذه المبادلة:
أسوأ يشء يمكن أن نفعله ملن يعاين من الرفض هو أن نطلب منه أن حياول أكرث. لن يؤمن هذا 

الشخص أن ما فعله اكٍف ىلع اإلطالق، برصف انلظر عن حجم املحاوالت اليت يقوم بها.

وأّمـا الـيشء الرائـع فهـو أن اهلل حيبنا. اهلل حيبك بشـلك شـخيص، وحيبين أنـا أيضاً. قـد يبدو هذا 
صعـب اتلصديـق، لكننـا يف املسـيح أبنـاء اهلل، وحنن ننتـيم إىل أفضل اعئلـة يف الكـون. ال يوجد 
أي يشء يمكـن أن خيزينـا. حنـن لسـنا مـن ادلرجـة اثلانيـة دلى اهلل، وال حنـن منبـوذون أو غري 

مرغـوب فينا. حنـن مقبولون.

وحىت حتصل ىلع هذه الُمبادلة املدهشة اعرتف بها بفمك قائاًل:
"حتّمل الرب يسوع رفيض ليك أحظى بالقبول عند اآلب مثله".

ابنك  أعطيتن  وألنك   ،
ً
حقا تبن  وألنك  أب،  يا  "أشكرك  فقل  بهذا،  تؤمن  حقاً  كنت  إن 

الوحيد. أنت أب، والسماء ه بييت، وأنا جزء من أفضل عئلة ف الكون. وأنا ف أمان ألن مبتك 
واهتمامك ب غري مرشوطني، أشكرك يا رب".
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الفصل الحادي عشر

اإلنسان الجديد بدل اإلنسان العتيق

ما زنلا نتحدث عن ما عمله الصليب من أجلنا، وبالطبع هذه حقائق ُمبهجة. لكن كثرياً من 
املؤمنني يقفون عند هذا احلد، فلك صلواتهم يف طلب املزيد واملزيد! وتصبح مسيحيتهم ضحلة 

وغري مرضية، ألن مشيئة اهلل حلياتنا ليست ذلك فقط.

ذللك ننتقل اآلن إىل جانب آخر من عمل الصليب، وهو ليس ما يستطيع الصليب أن يفعله نلا، 
ولكن ما يستطيع أن يفعله فينا. وسرنى كيف يتعامل اهلل مع ما يُسيّم اإلنسان العتيق، وهذا هو 

املدخل للجزء اتلايل من الكتاب واذلي يغطي ما جيب أن يفعله الصليب فينا.

يف ابلداية جيب أن نوضح ما يعنيه اإلنسان العتيق. تكلم العهد اجلديد عن إنسانني: اإلنسان 
العتيق واإلنسان اجلديد. لم يطلق الكتاب عليهما أية أسماء، ومع ذلك، فهما من أهم شخصيات 

العهد اجلديد.

اإلنسان العتيق، هو الطبيعة اخلاطئة اليت ورثناها باحندارنا من آدم. بعض انلاس يسمونها "آدم 
ويف  ُودِلوا  آدم  نسل  فلك  وهلذا  تمّرد،  أن  بعد  إال  أبناء  أي  آدم  ينجب  فلم  جائز،  وهذا  العتيق" 
داخلهم اتلمرد. ليس املهم كم أنت ذيك، أو إذا كنت شاباً أو شيخاً، فهناك تمرُّد يف داخلك ألنك 
من نسل آدم. وتستطيع أن ترى هذا اتلمرد حىت يف األطفال الصغار. تبنيت تسع بنات، فصارت 
دلي خربة يف اتلعامل مع الفتيات. ابلنت الصغرية يف ُعمر سنتني تكون يف اغية اللطف واجلمال 
واجلاذبية، ولكنك إذا قلت هلا: "تعايل إىل هنا!" فد تُدير وجهها وتركض يف االجتاه الُمعاكس، فحىت 

يف الطفولة يريهن اتلمرد عن وجوده.
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يسيّم الكتاب املقّدس هذا اتلمرد باإلنسان العتيق، وخطة اهلل يه استبدال هذا اإلنسان العتيق 
بآخر جديد. ويمكن تلخيص هذه اخلطة بقونلا:

"مات إنساننا العتيق ع الصليب، ليك يّيا فينا اإلنسان اجلديد".

اليت  10( ويه اآلية  املسيح، ما ييل يف )مىّت 3:  الطريق لقدوم  د  املعمدان، اذلي مهَّ أعلن يوحّنا 
 َشَجَرٍة الَ تَْصَنُع َثَمًرا َجيًِّدا 

ُّ
ُك

َ
َجِر، ف ْصِل الشَّ

َ
 أ

َ
ُس َع

ْ
َفأ

ْ
ْد ُوِضَعِت ال

َ
تقدم رسالة اإلجنيل: "َواآلَن ق

َق ِف الَّارِ". لكمة "أصل" اليت تعين هنا جذر مرتمجة من لكمة تعود إىل الالتينية ويه 
ْ
ُتْقَطُع َوتُل

"radi" ومنها اللكمة اإلجنلزيية  "radical" اليت تصف "اتلعامل مع اليشء من جذوره". فبشارة 
اإلجنيل يه أكرث رسالة أتت للبرشّية تلتعامل مع اليشء من جذوره. ورغم أن كثرياً من انلاس 
يعرضون صوراً سطحّية للبشارة، لكن اهلل ال يقلّم األغصان، وال يكتيف بقطع الّساق بل يصل 

إىل اجلذور.

التعامل مع الجذور:
حني قادين اهلل للخدمة يف جمال اتلحرير كنت يف ابلداية أتعامل يف أغلب األحيان مع األغصان 
املتدينون.  انلاس  حيبها  ال  اليت  الواضحة  اجلسديّة  واخلطايا  اإلدمان  كأنواع  الشجرة،  قمة  يف 
لكين عرفت بعد ذلك أن أي نوع إدمان هو جمّرد فرع خيرج من غصن أكرب. إذا قمنا ببرت هذا 
الت  الفرع، فنحن ال حنّل جذر املشلكة. فاملشلكة األساسية يف لك أنواع اإلدمان يه وجود ُمفشَّ

معينة، فعليك أن تكتشف هذا اليشء املحبط والُمفّشل اذلي أّدى لوجود اإلدمان.

السطح  البرشية عليك أن تبحث حتت  تُعالَج مشلكة  جُمّرد أغصان، وحىت  الٌمفشالت يه  حىت 
َجِر". ولكن  ْصِل الشَّ

َ
 أ

َ
ُس َع

ْ
َفأ

ْ
ْد ُوِضَعِت ال

َ
حيث اجلذور. هذا هو ما قاهل يوحّنا املعمدان: "َواآلَن ق

ما هو هذا األصل؟
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يعطينا إشعياء انليب اجلواب:
َم َجِيِعَنا" )إشعياء 53: 6(.

ْ
ْيِه إِث

َ
 َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعل

َ
َنا ُكُّ َواِحٍد إِل

ْ
َنا. ِمل

ْ
ل
َ
َغَنٍم َضل

َ
َنا ك

ُّ
"لُك

هذا هو أصل املشلكة، تمرُّدنا ىلع اهلل. هناك تمّرد يسكن يف داخل لكَّ منا، فقد يكون الشخص 
شيوعياً، أو مدمناً ىلع الكحول، أو حىت ُمتديّناً لطيفا، ولكنه يبىق يف مجيع األحوال متمّرداً. ليس 
دلى اهلل سو عالج واحد للتمرد. ال يعاِلج اهلل اتلمرد بإرسال الشخص ملدارس األحد أو الكنيسة، 
ىلع  حيكم  اهلل  ولكن  املقّدس،  الكتاب  من  مقاطع  بتحفيظه  أو  العرش،  الوصايا  بتعليمه  وال 

اتلمرد باملوت، فُحكم املوت هو احلل اذلي يقّدمه اهلل.

الصليب وحبسب  يسوع يف  الرب  بالفعل ىلع  ذ  ُنفِّ قد  املوت  أن ُحكم  الرمحة يه  لكن رسالة 
)رومية 6: 7-6(:

ِي 
َّ

نَّ ال
َ
َخِطيَِّة. أل

ْ
يًْضا لِل

َ
َِطيَِّة، َكْ الَ َنُعوَد نُْسَتْعَبُد أ ْد ُصلَِب َمَعُه ِلُْبَطَل َجَسُد اخلْ

َ
َعتِيَق ق

ْ
َساَنَنا ال

ْ
"إِن

َِطيَِّة".  ِمَن اخلْ
َ
ْد َتَبَّأ

َ
َماَت ق

يف  اآلن  املوجود  اتلمرد  يتحدث عن  لكنه  املاضية،  هنا عن خطاياك  الرسول  بولس  يتحدث  ال 
داخلك. قد تذهب إىل الكنيسة وتصيّل فتُغَفر خطاياك، ولكن حني خترج من الكنيسة وهذا 
اتلمرد يّح فيك، تعود إىل اخلطّية، وحىت تتحرر من عبوديّة اخلطّية عليك أن تفعل أكرث من قبول 

الغفران عن خطايا املايض، عليك اتلعامل مع هذا اتلمرد ادلاخيل.

يتضمن موت الرب يسوع ىلع الصليب حقيقة مهمة ويه صلب إنساننا العتيق معه، هذه حقيقة 
تارخيية، ويه حقيقة حىت لو لم تكن تعرفها أو تؤمن بها. مشلكة الكثري من املؤمنني يه عدم 
معرفتهم بهذه احلقيقة، فحقيقة أن إنسانك العتيق قد ُصِلب مع املسيح ال تكون فّعالة يف حياتك 
حىت تعرفها وتؤمن بها. عندما تعرف وتؤمن بهذه احلقيقة يصبح هذا الصلب حقييق يف اختبارك.
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لك من لم تُعالج يف حياته مشلكة اإلنسان العتيق هو عبد للخطّية، وهذا ما تُوضحه )روميه 6: 7-6( 
َِطيَِّة". عندما يستويف العقاب   )أو حتّرر( ِمَن اخلْ

َ
ْد َتَبَّأ

َ
اليت قرأناها للتو. الشخص اذلي مات مع املسيح "ق

انلهايئ حقه، ال يكون هناك أي جزاء آخر تلدفعه، فال سلطان للقانون ىلع الشخص بعد أن يموت.

قِيَم ِمَن 
ُ
أ َبْعَدَما  َمِسيَح 

ْ
ال نَّ 

َ
أ َمَعُه. َعلِِمنَي  يًْضا 

َ
أ َنا َسَنْحَيا  نَّ

َ
أ نُْؤِمُن  َمِسيِح، 

ْ
ال َمَع  ُمْتَنا  ْد 

َ
ق نَّا 

ُ
إِْن ك

َ
"ف

ةً  َخِطيَِّة َمرَّ
ْ
لِل ْد َماتَُه 

َ
ِي َماتَُه ق

َّ
َمْوَت ال

ْ
ال نَّ 

َ
َبْعُد. أل َمْوُت 

ْ
ال ْيِه 

َ
يَُسوُد َعل يًْضا. الَ 

َ
أ َيُموُت  ْمَواِت الَ 

َ
األ

يِت َيَْياَها َفَيْحَياَها ِهللِ". )اآليات 10-8(.
َّ
ََياةُ ال َواِحَدةً، َوالْ

تعرض هذا اآليات احلقيقة اتلارخيية، بينما اآلية الالحقة تعرض اتلطبيق:
َمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا". 

ْ
ْحَياًء ِهللِ بِال

َ
َِطيَِّة، َولِكْن أ ْمَواتًا َعِن اخلْ

َ
ْنُفَسُكْم أ

َ
يًْضا اْحِسُبوا أ

َ
ْنُتْم أ

َ
ذلَِك أ

َ
"ك

)اآلية 11(.

واآلن دليك احلقائق، ولكن عليك تطبيقها، فقد ُصلب إنساننا العتيق، واهلل هو من فعل هذا. 
هلذا عليك أن حتسب نفسك قد ُمت مع الرب يسوع باإليمان، وأنت من عليه أن يفعل ذلك، وإن 

لم تفعل فستبىق ُمستعبَداً من إنسانك العتيق.

ختّيل ميع هذه انلوعية الّسيئة من الرّجال اليت ال حيتملها من يذهبون للكنيسة باستمرار، رجل 
يلعن، ويرشب الويسيك، ويدخن السيجار، وهو قاٍس مع زوجته ومع أوالده. تؤمن زوجته وأوالده 
باملسيح. ويف مساء األحد خترج الزوجة واألوالد حلضور خدمة يف إحدى الكنائس املحلية، بينما 
املنضدة  الويسيك ىلع  الرجل يف ابليت ُمستلقياً ىلع كرسيه، والسيجار يف فمه، وزجاجة  يمكث 

جبانبه، وهو يتابع فيلماً هابطاً. وبينما هم خارجون يبدأ هذا الرّجل بسبهم وشتمهم.

من  يدخلون  مرنمني.  فرحني  ابليت  إىل  ويعودون  الكنيسة  يف  رائعة  بأمسية  العائلة  تستمتع 
ابلاب األمايم للبيت متوقعني أن يبدأ بسّبهم وشتمهم، لكنه ال يفعل. ادلخان خيرج من السيجار 
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املوضوع يف مطفئة السجائر، لكن الرجل ال يدخن، الويسيك يف الزجاجة، لكنه ال يرشب، بل حىت 
ال يشاهد فيلم الفيديو، أو ينظر إىل شاشة اتللفزيون! ملاذا؟ لقد أصابته نوبة قلبية أثناء خروجهم 
ومات. وهو اآلن مّيت عن الويسيك، مّيت عن السيجار، مّيت عن السب والشتم، مّيت عن أفالم 

الفيديو. لم تعد اخلطّية جذابة بالنسبة هل، وهو ال يُبدي أي رد فعل جتاه اخلطّية، فهو مّيت!

َِطيَِّة"، هذا يعين  ْمَواتًا َعِن اخلْ
َ
ْنُفَسُكْم أ

َ
يًْضا اْحِسُبوا أ

َ
ْنُتْم أ

َ
ذلَِك أ

َ
هذا ما رأيناه يف )رومية 6: 11(: "ك

أن اخلطية لم تعد هلا أي جاذبية عليك، وليس دليك أي رد فعل جتاهها وليس للخطّية أي قّوة أو 
سلطان عليك. كيف يمكن أن حيدث هذا؟ باإليمان بما عمله الرب يسوع ىلع الصليب. لقد 

ُنّفذ ُحْكم املوت ىلع إنساننا العتيق الُمْجرم.

عالج اهلل للفساد:
ويف  الطلق،  اهلواء  يف  اجتمااعت  أعقد  كنُت  سنوات،  عّدة  قبل  نلدن  يف  القيامة  عيد  وقت  يف 
الشوارع، وكنُت أعظ ثالث مّرات يف األسبوع. حلمُت يف ذلك الوقت حلماً قوّياً، شاهدت فيه 
انلاس جمتمعه حوهل،  يُبيل بالءاً حسناً. ومجاهري من  بنفس طريقيت واكن  الشارع  يعظ يف  رجاًل 

ولكن الرّجل اكن ُمشّوهاً، وفيه يشء من االتلواء واخلداع.
قلت نلفيس: من يكون هذا الرّجل؟

وبعد أسبوعني حلمُت نفس احللم تماماً.

ففكرت يف نفيس البد أن اهلل حياول إخباري شيئاً ما، وُعدت للتساؤل من هو هذا الرجل. اكن 
ذلك  يكون  بمن  أفكر  أنا  وبينما  دليه.  واالتلواء  اخلداع  من  يشء  هناك  ولكن  جيداً  وعظه 

نَْت ُهَو الرَُّجُل".
َ
الرجل، أجابين اهلل بنفس لكمات ناثان انليب دلاود يف )2صموئيل 12: 7(: "أ

العتيق اذلي يف داخيل، فرغم أين مؤمن خُملص، وأعمل يف حقل  اإلنسان  اكن اهلل يكشف يل 
الكتابية  املقاطع  العتيق موجوداً. وعندما أدركت ذلك بدأت بدراسة  اخلدمة، فقد اكن اإلنسان 
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حول هذا املوضوع، واكتشفت أن عالج الطبيعة امللتوية الفاسدة هو الصلب.

وألنه اكن وقت عيد القيامة، فقد اكن دلي يف خُمّيليت صورة اجللجثة وعليها ثالثة ُصلبان. اكن 
الصليب األوسط هو أطول الصلبان. بينما كنت أفكر وأتأمل بهذه الصورة اذلهنية قال يل الروح 

القّدس: "قل يل ملن يف األصل اكن الصليب اذلي يف الوسط؟ فّكر قبل أن جتيب".
فّكرت للحظة وأجبت: "اكن بلاراباس".

الرب يسوع ماكن  اللحظة األخرية أخذ  الروح القدس: "هذا صحيح، وبرغم ذلك فيف  فقال يل 
باراباس".

فقلت: "نعم، هذا ما فعله الرب يسوع".
فقال يل الروح القُدس: "أفلم يأخذ الرب يسوع ماكنك أنت".

فقلت: "نعم، هذا صحيح".
فأجاب: "إذاً أنت هو باراباس"

ِعّد الصليب ألجله، وهو 
ُ
عندها عرفت ما يريد أن خيربين به اهلل. أنا هو املجرم احلقييق اذلي أ

مناسب يل، ومصنوع ىلع مقايس. لكن الرب يسوع أخذ ماكين. لقد ُصِلب يف الرب يسوع إنساين 
العتيق. هذا مذهل لكنه حقييق.

تعطينا )أفسس 4: 22-24( صورة عن اإلنسان العتيق واإلنسان اجلديد، حيث حيث بولس الرسول 
قُراُءه ىلع:

ُدوا  ُغُرورِ، َوَتَتَجدَّ
ْ
َفاِسَد ِبََسِب َشَهَواِت ال

ْ
َعتِيَق ال

ْ
َساَن ال

ْ
ابِِق اإِلن ُعوا ِمْن ِجَهِة الََّصُِّف السَّ

َ
ْل ْن تَ

َ
"أ

." َقِّ َداَسِة الْ
َ
ِبِّ َوق

ْ
وَق ِبََسِب اهللِ ِف ال

ُ
َمْخل

ْ
َِديَد ال َساَن اجلْ

ْ
بَُسوا اإِلن

ْ
بُِروِح ِذْهنُِكْم، َوتَل

الحظ هنا أن بولس الرسول يتحدث ألناس قد نالوا اخلالص، لكنه يطلب منهم أن خيلعوا اإلنسان العتيق 
ويلبسوا اإلنسان اجلديد. هذا ال حيصل حني ننال اخلالص، بل حنتاج ألن نفعل هذا بعد أن خنلص.
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فبولس الرسول يقول إن اإلنسان العتيق يف فساد مستمر بسبب شهوة الغرور املوجودة فيه. لكن 
اإلنسان اجلديد خملوق "بسب اهلل للب وقداسة الق". أو "املخلوق ع مثال اهلل ف الب والقداسة 
دلينا  تُصبح  فقط حني  القداسة  وننال  احلق،  نتيجة  القداسة يه  احلياة(.  كتاب  )ترمجة  بالق". 

معرفة احلق عن أنفسنا، وعن الطبيعة القديمة اليت فينا.

تعمل يف لك إنسان قّوتان ُمتعارضتان، اخلداع واحلق. اإلنسان العتيق هو نتاج اخلداع الشيطاين. فقد 
ْن َتُموتَا ... َوتَُكونَاِن َكهللِ"، )تكوين 3: 4، 5( فحني 

َ
صّدق آدم وحّواء كذب الشيطان حني قال هلما "ل

فتحا أنفسهما خلداع الشيطان، نتج فيهما الفساد. إذاً فاملفتاح لوصف اإلنسان العتيق يه لكمة "الفساد".

وىلع انلقيض من هذا، فاإلنسان اجلديد هو خليقة جديدة من اهلل. هو خليقة جديدة يف املسيح، 
وهو نتاج للحق اذلي يف لكمة اهلل، اذلي ينتج الرب والقداسة. عالج اهلل للفساد هو صلب اإلنسان 

العتيق اذلي نتج من اخلداع، وخلق إنسان جديد فينا ناتج عن احلق.

الحظ الفرق بني كذب الشيطان وحق اهلل. حق اهلل من خالل هذا اإلنسان اجلديد ينتج فينا الرب 
والقداسة، ويف املقابل فاإلنسان العتيق انلاتج من كذب الشيطان ينتج الفساد األخاليق؛ اجلسدي 

والعاطيف.

أراين اهلل قبل سنوات أن الفساد يشء ال يزول. تستطيع إبطاء مفعوهل لكن ال يمكن أن تُلغيه 
بأيّة طريقة طاملا هو موجود.

اخلارج بال عيب، ولكن يف داخلها  تبدو من  ثمرة خوخ  فاكهة مجيلة ونلقل  مثاًل قطعة  خذ 
يعمل الفساد، فإذا تركتها ىلع منضدة املطبخ ملدة أسبوع فسيصبح لونها أصفر، ذابلة ومنظرها 
غري جّذاب. ملاذا؟ ألن الفساد اكن يف داخلها. واحلل العرصي هلذه املشلكة هو أن تضع ثمرة اخلوخ 

انلاضج هذه يف اثلالجة. ال تليغ اثلالجة الفساد لكنها تُبطئ مفعوهل.
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كثري من الكنائس ايلوم تعمل اكثلالجات، فيه ال تغرّي الفساد، ولكنها تبطئ من مفعوهل، وأّما 
الطريقة الوحيدة تلغيرّي الشخص يه جبعله خليقة جديدة.

ليستبدهل  يميته  لكنه  يثقفه،  أو  حيّسنه  أو  يصلحه  أو  العتيق  اإلنسان  اهلل  يعّدل  ال 
َفُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدٌة«    َمِسيِح 

ْ
ال َحٌد ِف 

َ
أ خبليقة جديدة ناجتة عن احلق اإلليه القائل »إِْن َكَن 

)2كورنثوس 5: 17(.

طبيعة الخليقة الجديدة:
يف نهاية حتليلنا هلذه الُمبادلة حول استبدال اإلنسان العتيق فينا بإنسان جديد، سنتحدث 
املولودين  للمؤمنني  بطرس  الرسول  يكتب  اجلديدة.  اخلليقة  هذه  طبيعة  عن  باختصار 

ثانية فيقول:
بَِد" )1بطرس 1: 23(.

َ
 األ

َ
َاقَِيِة إِل

ْ
َيَِّة ابل ا الَ َيْفَن، بَِكلَِمِة اهللِ الْ انَِيًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَن، بَْل ِممَّ

َ
وِديَن ث

ُ
"َمْول

نوع ابلذور حتدد نوع احلياة اليت تأيت منها، فأنت ال حتصل ىلع تفاح إذا زرعت الربتقال، ونفس 
اليشء ال حتصل ىلع برتقال إذا زرعت تفاح. وبنفس القانون فإن كنت مولوداً من زرع فاسد، 
فستكون حياتك فاسدة، ألنها خاضعة لعملية الفساد، وإذا كنَت مولوداً ثانية من زرع غري فاسد، 
فستنعم حبياة غري فاسدة، ألن من املستحيل أّن الزرع غري الفاسد ينتج حياة فاسدة. إن أفضل 

وصف للطبيعة اجلديدة يه عدم الفساد.

ما يه ابلذور اليت ختلق اإلنسان اجلديد؟ وما اذلي جيعل هذه اخلليقة اجلديدة غري فاسدة؟ إنها 
بذور لكمة اهلل، اليت تنتج حياة غري فاسدة.

". الحظ أن اإلنسان اجلديد  َقِّ نَا بَِكلَِمِة الْ َ َودلَ
َ
اقرأ ما هو مكتوب يف )يعقوب 1: 18(: "َشاَء )اهلل( ف

ناتج من احلق، فاحلق املوجود يف لكمة اهلل يدل فينا طبيعة غري فاسدة.
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وٌد ِمَن اهللِ الَ َيْفَعُل 
ُ
ماذا يعين هذا من ناحية ميلنا للخطّية؟ تقول )1يوحنا 3: 9(: "ُكُّ َمْن ُهَو َمْول

وٌد ِمَن اهللِ".
ُ
نَُّه َمْول

َ
ْن ُيِْطَئ أل

َ
نَّ َزْرَعُه يَثُْبُت فِيِه، َوالَ يَْسَتِطيُع أ

َ
َخِطيًَّة، أل

ودل ديريك برنس )مؤلف هذا الكتاب( الوالدة اجلديدة من اهلل قبل 59 سنة من تاريخ كتابة هذا 
الكتاب، فهل يعين هذا أن ديريك برنس لم خيطئ أبداً منذ نال اخلالص؟ أستطيع أن أؤكد لك، أن 
هذا غري صحيح. لكن اآلية تقول إن املولود من اهلل ال يستطيع أن خيطئ. من دراسيت هلذه اآلية 
خرجت بانلتيجة اتلايلة، ال يتحدث يوحنا هنا عنا كأفراد، ولكن عن اإلنسان اجلديد املوجود يف 

لك واحد منا، فألن اإلنسان اجلديد مولود بعدم فساد، فهو ال يستطيع أن خيطئ.

َم". ال يتلكم الرسول يوحّنا 
َ
َعال

ْ
أحب اآلية املذكورة يف )1يوحنا 5: 4(: "ُكَّ َمْن ُودِلَ ِمَن اهللِ َيْغلُِب ال

هنا عنا كأفراد، فهو ال يتحدث عن شخصيات حمددة، بل يتحدث عن اإلنسان اجلديد اذلي ُودِل 
فينا بكلمة اهلل. مّرة أخرى الزرع غري الفاسد ينتج طبيعة غري فاسدة. فهل هذا يعين أننا حني 
 ثانية، لن نفعل اخلطية؟ ليس هذا هو املقصود! فهذا يعتمد ىلع أي من الطبيعتني نسمح بأن 

َ
نودل

تسيطر علينا. اإلنسان العتيق ال يستطيع أن يمتنع عن اخلطية، واإلنسان اجلديد ال يستطيع أن 
خُيطئ، وما تفعله أنت يعتمد ىلع من يسيطر عليك.

الشخص اذلي لم يودل ثانية ال يستطيع أن يمنع نفسه عن اخلطية، ألن طبيعته جتعله خُيطئ، لكن 
الشخص املولود ثانية دليه اخليار. إذا سمحنا للطبيعة اجلديدة أن تسيطر علينا ال خنطئ، وأما إذا 

سمحنا للطبيعة العتيقة أن تسيطر فسنخطئ.

االعتراف بهذه المبادلة:
يف أي عمل تعمله، ال حتاول جعل إنسانك العتيق يترصف بتديّن، فهذا لن ينجح. بداًل من ذلك 

استخدم احلل اإلليه:
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"إنسان العتيق املتمرد الفاسد، ُصلب ف الرب يسوع حت أترر من هذه الطبيعة الرشيرة الفاسدة، 
وُودِل فَّ اإلنسان اجلديد من خالل لكمة اهلل، وسيكون ل السلطان ع حيات".

سنتحدث يف الفصول األربعة القادمة عما يعمله الصليب فينا، فكوننا خنطئ أو ال خنطئ، ننترص 
أو ننهزم، يعتمد ىلع مقدار ما نسمح للصليب بأن يعمله فينا.
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الجزء الثالث

جوانب التحرير الخمس
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الفصل الثاني عشر

التحرير من الدهر الحاضر

يسوع  اذلي حتقق نلا من خالل صلب  ما  فيها  السابقة يف رحلة. نلكتشف  الفصول  جتونلا يف 
املسيح. نستطيع تلخيص ما اكتشفناه يف تسع نقاط تشمل جوانب الُمبادلة اإلهلية ىلع الصليب.

ُعوقب الرب ليك يُغفر يل.  .1
شىف.

ُ
ُجرح الرب يسوع ليك أ  .2

ُجعل الرب يسوع خطّية خبطييت ليك أتربر أنا بربه.  .3
مات الرب يسوع مويت ليك أشاركه حياته.  .4

ُحسب الرب يسوع لعنة ليك أنال الربكة.  .5
حتّمل الرب يسوع فقري ليك أشاركه يف فيض غناه.  .6

حتّمل الرب يسوع خزيي ليك أشاركه يف جمده.  .7
حتّمل الرب يسوع رفيض ليك أحظى بالقبول عند اآلب مثله.  .8

. مات إنساين العتيق يف الرب يسوع ليك حييا اإلنسان اجلديد يفَّ  .9

واآلن نستكمل استكشافنا يف منطقة جديدة:ويه ما يقصد اهلل أن يعمله الصليب فينا، وهذا 
جنزت ىلع 

ُ
أ اليت  األبدية  بالفوائد  أبداً  ننعم  لن  الصليب نلا.  يسوع ىلع  الرب  فعله  خيتلف عّما 

الصليب نلا ما لم نسمح للصليب أن يعمل فينا ما يريده اهلل. أغلب املشالك اليت تواجه الكنيسة، 
سواء كمجموعة أو كأفراد، يه بسبب فشلنا يف السماح للصليب بأن يعمل فينا.

نلدرس مّرة أخرى مشلكة كنيسة غالطية، ويه ظهور الشهوة بسبب تطبيق انلاموسّية. اكن بولس اغضباً 
بسبب هذه املشلكة أكرث من غضبه ىلع اخلطايا اجلسديّة اتلقليدية والظاهرة يف كنيسة كورنثوس، فقد اكن 
اتلعامل معها وحلّها أسهل ىلع بولس من اتلعامل مع هذا الشلك الزائف من املسيحّية يف كنيسة غالطية.
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لم يقّدم بولس الرسول يف رساتله للغالطيني حبثا الهوتياً، وإنما كتب رساتله يلعالج ظرفاً جاّداً 
وطارئاً دلى الغالطيني. حتدثنا يف الفصل السابع عن األمور اليت اكن بولس حيذر منها.

ْد ُرِسَم 
َ
َماَم ُعُيونُِكْم ق

َ
ِيَن أ

َّ
ْنُتُم ال

َ
؟ أ َحقِّ

ْ
اُكْم َحتَّ الَ تُْذِعُنوا لِل

َ
بَِياُء، َمْن َرق

ْ
غ

َ
َغالَِطيُّوَن األ

ْ
يَُّها ال

َ
"أ

وًبا" )غالطية 3: 1(.
ُ
َمِسيُح بَْيَنُكْم َمْصل

ْ
يَُسوُع ال

اكن أهل غالطية املؤمنون اململوؤون من الروح القُدس قد ُسحروا! فما اذلي عمله الّسحر بهم؟ 
لقد حجب رؤيتهم عن الرب يسوع املسيح املصلوب، مع أّن الصليب هو األساس الوحيد نلنال 

براكت وهبات اهلل، وبدونه لن نتمكن أبداً من اتلمتع بها.

اكن الشيطان أيضاً يعيم عيون الغالطّيني املؤمنني عن حقيقة اهلزيمة الاكملة اليت حلقت به من 
أبدية اكملة ال  بالشيطان ومملكته هزيمة  يسوع  الرب  الصليب، أحلق  يسوع. ىلع  خالل صلب 
تُمىح،والشيطان ال يستطيع أن يفعل يشء جتاه هذه احلقيقة املجيدة سوى حماوتله أن يعيم عيون 

الكنيسة عنها، وهو يتوق بشدة لعمل هذا.

وما يبهجين حقيقًة أن بولس الرسول يف رساتله للغالطيني ال يقّدم فقط املشلكة، لكنه أيضاً يقّدم 
احلل هلذه الكنيسة اليت فقدت رؤيتها للصليب.

سمحنا  إذا  حتدث  للتحرير  متتايلة  جماالت  مخسة   - أفهمها  كما   - غالطية  رسالة  تكشف 
للصليب بأن يعمل فينا. مّرة أخرى أكرر بأين ال أحتدث هنا عّما عمله الرب يسوع ألجلنا ىلع 
الصليب. شكراً هلل من أجل هذا العمل، لكن عمل الصليب ال يتوقف هنا، فهناك ما يريد اهلل 
جماالت  جذورها.  من  مشالكنا  يعالج  حىت  وذلك  الصليب،  خالل  من  كمؤمنني  فينا  يعمله  أن 

اتلحرير اخلمس واليت أصبحت ممكنة من خالل الصليب يه:
اتلحرير من هذا ادّلهر احلارض الرشير.  .1

اتلحرير من انلاموس.  .2
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اتلحرير من اذّلات.  .3
اتلحرير من اجلسد.  .4
اتلحرير من العالم.  .5

يف هذا الفصل سنتحدث عن املجال األول، بينما نتحدث عن بايق املجاالت يف الفصول الالحقة 
من هذا اجلزء.

ما الذي نعرفه عن هذا الدهر الحاضر؟
قّدَمت يل أخت عزيزة مّرة قميصاً أسود مكتوب عليه باللون األبيض "كن مؤمناً جذريا!" )نفس 

اللكمة املستخدمة سابقا يف تغيري األمور من جذورها( وأنا أشجعك أن تتبىن هذا املوقف.

يظهر هذا انلوع من اتلحرير بصورة جذرية )نفس اللكمة( يف رسالة )غالطية 1: 4-3(:
َخَطايَانَا،  ْجِل 

َ
أل َنْفَسُه  بََذَل  ِي 

َّ
ال َمِسيِح، 

ْ
ال يَُسوَع  َربَِّنا  َوِمْن  اآلِب،  اهللِ  ِمَن  َوَسالٌَم  ُكْم 

َ
ل "نِْعَمٌة 

بِيَنا".
َ
يِر َحَسَب إَِراَدةِ اهللِ وَأ ِّ َاِضِ الرشِّ

ْ
ِم )ادلهر( ال

َ
َعال

ْ
ِلُْنِقَذنَا ِمَن ال

هل تدرك أّن قصد اهلل هو أن حيررنا من خالل الصليب من هذا ادلهر احلارض الرشير؟ ختلط 
ترمجات الكتاب املقّدس أحياناً بني اللكمتني "دهر" و"اعلم" يف أصلها ايلوناين. من اللكمات اليت 
من  جمموعة  يصف  اجلديد  العهد  يف  اجتمايع  مصطلح  ويه   ."cosmos "كوزموس  دهر  تعين 
انلاس ينتمون لفئة معينة، وسنتحدث يف الفصل اخلامس عرش عن كيفية اتلحرر من هذا الــ 

"cosmos"، أي العالم احلارض اذلي نعيش فيه.

ولكن حني يتلكم بولس الرسول عن حتريرنا من هذا ادلهر الرشير، فهو يستخدم لكمة يونانية 
حمّددة  غري  الزمن،  من  ممتدة  فرتة  تعين  واليت   "aeon "أيون  ويه  "جيل"  أو  "دهر"  تعين  أخرى 
الطول. يُقاس الوقت يف الكتاب املقّدس بادلهور واألجيال. لك دهر يتضمن عدداً من األجيال. من 
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اتلعبريات اجلميلة يف الكتاب املقّدس: "إيل أبد األبدين". لكن الرتمجة األدق هلذه اللكمات يه 
"إىل ُدُهور ادُلُهور!" فاألبدية ال تتكون من دهر واحد، بل من ُدُهور تتكون من ُدُهور.

وليك تدرك ملاذا حتتاج أن تتحرر من هذا ادلهر احلارض أريد أن أشري عليك بهذه احلقائق:
نحن ال ننتمي إلي هذا الدهر:

حنن ال ننتيم إىل هذا ادلهر فنحن شعب من دهر آخر. يكرث احلديث يف هذه األيّام عن حركة 
أبناء اجليل  باملسيح هم  املؤمنني  "اجليل )ادلهر( اجلديد" )New Age(. لكن احلقيقة يه أن 
اجلديد. حنن نعيش يف هذا ادلهر، ولكننا ننتيم إىل دهر سيظهر يف املستقبل، فإن كّنا أنا وأنت 

حنيا وكأننا ننتيم إىل األبد هلذا ادلهر، نكون بذلك قد ضللنا عن قصد اهلل.

هذا الدهر سينقضي:
ادلهر احلارض ليس دائماً، وسينتيه. يوّضح الكتاب املقّدس ذلك يف كثري من املواضع:

يف )مىّت 13: 39( ىلع سبيل املثال، يتحدث الرب يسوع عن الزوان املزروع بني احلنطة، فيقول: "العدو 
اذلي زرعه هو إبليس، واحلصاد هو انقضاء العالم )ادلهر - aeon(، واحلّصادون هم املالئكة". ويف 
 )aeon - اآلية 40( من نفس األصحاح يقول الرب يسوع: "هكذا يكون يف انقضاء العالم )ادلهر(

.)aeon - ومّرة أخرى يف )اآلية 49( يقول: "هكذا يكون يف انقضاء العالم )ادلهر

فقرات كثرية يف الكتاب املقّدس ختربنا أن هذا ادلهر سينقيض. لو علمَت ما هو هذا ادلهر باحلقيقة، 
فستقول: "شكراً يا رب ألنه سينقيض". فأنا ال استطيع اتلفكري بيشء أسوأ من أن يستمر هذا ادلهر 

بكل بؤسه وأمراضه وظالمه وجهله وقسوته وحروبه! شكراً هلل فهو لن يستمر إىل األبد!

لهذا الدهر هلإ شرير:
يتحدث بولس الرسول يف )2كورنثوس 4: 3-4( عن انلاس اذلين ال يستطيعون رؤية بشارة اإلجنيل 
ْعَم 

َ
ْد أ

َ
ْهِر ق ِيَن فِيِهْم إُِل هَذا ادلَّ

َّ
َهالِِكنَي، ال

ْ
ُتوٌم ِف ال

ْ
إِنََّما ُهَو َمك

َ
ُتوًما، ف

ْ
َنا َمك

ُ
ِيل

ْ
فيقول: "إِْن َكَن إِن
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َمِسيِح". من هو هلإ هذا ادلهر؟ إنه الشيطان. 
ْ
ِيِل َمِْد ال

ْ
ُهْم إِنَاَرةُ إِن

َ
ُمْؤِمننَِي، ِلَالَّ تُِضَء ل

ْ
َهاَن َغرْيِ ال

ْ
ذ
َ
أ

ملاذا يُعترَب هذا ادلهر رشيراً؟ ببساطة ألن هل إهلاً رشيراً.

يستطيع اهلل أن يعزل الشيطان، وحنن نعلم ذلك، ولكن ليست هذه خطته. سيبىق الشيطان إهلاً 
هلذا ادلهر ما دام هذا ادلهر مستمراً، فخّطة اهلل يه أن ينيه ادلهر، وحني ينتيه ادلهر فلن يكون 
الشيطان فيما بعد إهلاً. وألن إبليس يعلم هذا جيداً، فهو حياول بكل قّوته أن حيول دون انتهاء 

هذا ادلهر!

هل تعلم أن من أسباب مقاومة إبليس للكنيسة أنها أداة اهلل  إلنهاء  هذا ادلهر؟ وهذه واحدة من 
مسؤويلاتنا األساسية. لن ينتيه هذا ادلهر حىت ننجز حنن ما جيب علينا إجنازه. ماذا ينبيغ علينا 
م لألمام اليت يعطيها املسيح لكنيسته: ينبيغ أن "يُْكَرُز  أن نفعل؟ ها يه األوامر اخلاصة باتلقدُّ

ُمْنَتَه" )مىّت 24: 14(.
ْ
ِت ال

ْ
َمِم. ُثمَّ يَأ

ُ
ونَِة َشَهاَدةً جِلَِميِع األ

ُ
َمْسك

ْ
وِت هِذهِ ِف ُكِّ ال

ُ
ك

َ
َمل

ْ
بِبَِشاَرةِ ال

من  يهدده  إنّما   الشيطان،  يهددون  ال  األاكديميون  والعلماء  العسكرّيون  والقادة  السياسيون 
املهمة،  بإتمام هذه  امللكوت، ألنه  ببشارة  الكرازة  يُقاِوم  والشيطان  امللكوت،  ببشارة  يكرزون 
وفقاً   احلقيقيون  املسيحّيون  املؤمنون  بعد.  فيما  إهلاً  الشيطان  يكون  ولن  ادلهر،  هذا  سينتيه 

للكمة اهلل هم اذلين يهددون الشيطان.

التمسك بهذا الدهر يجعلنا غير مثمرين:
يتلكم اكتب العربانيني عن أناٍس اكنت هلم حياة واختبارات روحّية، لكنهم اختاروا الرتاجع وأنكروا 

هذه االختبارات، وأنكروا الرب يسوع املسيح. يذكر الاكتب مخسة اختبارات اعشها هؤالء انلاس:
وا 

ُ
َوَذاق ُقُدِس)3(، 

ْ
ال وِح  الرُّ اَكَء  ُشَ َوَصاُروا  َماوِيََّة)2(  السَّ َمْوِهَبَة 

ْ
ال وا 

ُ
َوَذاق ةً)1(،  َمرَّ اْستُنرُِيوا  ِيَن 

َّ
ال نَّ 

َ
"أل

ُهْم   
ْ
إِذ لِلتَّْوَبِة،  يًْضا 

َ
أ ِْديُدُهْم 

َ
ت ُيْمِكُن  الَ  َوَسَقُطوا،   ،)5( اآلِت  ْهِر  ادلَّ وَّاِت 

ُ
َوق  )4( اِلََة  الصَّ اهللِ  لَكَِمَة 

ُرونَُه" )عربانيني 6: 6-4(. انَِيًة َويَُشهِّ
َ
ْنُفِسِهُمِ اْبَن اهللِ ث

َ
يَْصلُِبوَن أل
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كثري من انلاس ايلوم، وأنا واحد منهم، يتمتعون بهذه االختبارات. وحيث أننا استرننا وذقُنا املوهبة 
السماوّية وذقنا لكمة اهلل ورصنا رشاكء الروح القدس، فقد ذقنا قّوات ادلهر اآليت. أحد األسباب 
اليت يُعطي اهلل ألجلها هذه االختبارات، هو أن جيعل مذاق قوات هذا ادلهر احلارض غري ُمستساغ، 
ويريد نلا أن نتذوق شيئاً خُمتلفاً ومرتفعاً تماماً حىت ال نعود نُفتنت بقّوات ادلهر احلارض. وبكل 

أسف ال نرى هذا حيدث يف حياة كثري من املؤمنني.

يُفرّس الرب يسوع يف )مىّت 13( مثل الزارع، فيذكر أنواع الرتبة الُمختلفة والزرع اذلي نتج يف لك 
منها، وخاصة املزروع بني الشوك:

ِغَن 
ْ
ال َوُغُروُر   )aeon-ادلهر( ِم 

َ
َعال

ْ
ال هَذا  َوَهمُّ  َكَِمَة، 

ْ
ال يَْسَمُع  ِي 

َّ
ال ُهَو  ْوِك  الشَّ َبنْيَ  َمْزُروُع 

ْ
َوال  "

َكَِمَة َفَيِصرُي باِلَ َثَمٍر" )اآلية 22(.
ْ
َيُْنَقاِن ال

وألن لكمة "العالم" هنا يف األصل يه "aeon" وليس "cosmos" فمن األفضل ترمجة "همُّ هذا 
العالم"... إىل "خماوف هذا ادلهر". يظن كثريون أن الغىن سيجلب هلم السعادة، لكن غرور الغىن 
)أى خداعه( يصيبهم، وال يرون السعادة أبداً. بعض من أتعس انلاس هم أغىن انلاس يف هذا 
العالم، ومن خداع الغىن أيضاً أن تتخيل أن الغىن سيدوم إىل األبد، ولكن يف انلهاية حني تغادر 

هذه احلياة، فسترتك لك هذا الغىن خلفك.

إن اكنت أمور ادلهر احلارض هو شغلك الشاغل، فستكون مؤمناً غري مثمر، ولن تعمل لكمة اهلل 
فيك. ربما تقول: "ملاذا ال توجد نتائج؟ ملاذا ال أحظى باستجابات للصالة؟ ملاذا أواجه الفشل يف 
قيادة انلفوس إىل اهلل؟" لربما أنت مشغول بهموم هذا ادلهر، اكنلجاح املايل، أو السلطة، أو اتلمزّي 

العليم، أو احلياة الُمرَتفة. االنشغال بمثل هذه األمور سيجعلك غري مثمر.

هل تعيش كما لو أن هذا ادلهر سيستمر إىل األبد؟ هو لن يستمر، فهناك نهاية للك ابلؤس والعار 
واإلجرام واجلوع حني يأيت الرب يسوع، ولن ينيه هذه املشالك إال جميئه. مّرت ىلع الكنيسة الفا 
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سنة ويه حتاول حل لك هذه املشالك، لكنها لم حتقق إال القليل. ويف احلقيقة هناك يف وقتنا احلارض 
املزيد من ابلؤس واحلرب واملرض والفقر واجلهل يف هذا العالم أكرث من أي وقت مىض. لكن 

شكراً هلل، فالّرب يسوع آٍت عن قريب.

المشاكلة أم التغّير؟
كعالم باملنطق وفيلسوف سابق، أرى أّن رسالة رومية يه أروع قطعة أدبية منطقية ُكتبَت بقلم 
إنسان. ال جيب أن تشعر أبداً بأنك تفعل شيئاً غري عقالين بإيمانك بالكتاب املقّدس فال يوجد 

أي كتاب أو عمل آخر يستطيع أن ينافس الكتاب املقّدس يف دقته ووضوحه.

يتفق أكرث املفرّسين ىلع أّن اصحاحات رومية 10-11 يه قلب عقيدة اإلجنيل. يتحدث بولس الرسول 
يف قسم كبري من رسالة رومية عن أمور الهوتية ختتص بموت الرب يسوع الكّفاري، وُينيه حديثه 
يف بقية الرسالة عن انلتيجة العملية هلذه العقيدة يف احلياة. ال يوجد أي جزء يف العهد اجلديد يفصل 
العقيدة عن احلياة، وهلذا يصل بولس الرسول إىل نقطة اتلطبيق العميل لالهوت يف )رومية 12: 1(: 
"فاطلب إلكم أيها األخوة برأفة اهلل" فما اذلي يطلبه بولس الرسول بعد لك هذا اتلعليم الرائع؟ هل 

يطلب منا أن نصبح روحينّي أكرث فندرس املزيد ونلحق حبلقات دراسية؟ ال، أنه يقول:
وا 

ُ
َعْقلِيََّة. َوالَ تَُشالِك

ْ
َسًة َمْرِضيًَّة ِعْنَد اهللِ، ِعَباَدتَُكُم ال ْجَساَدُكْم َذبِيَحًة َحيًَّة ُمَقدَّ

َ
ُموا أ ْن ُتَقدِّ

َ
"... أ

َمْرِضيَُّة 
ْ
اِلَُة ال وا َما ِهَ إَِراَدةُ اهللِ: الصَّ َهانُِكْم، ِلَْخَتِبُ

ْ
ذ
َ
ُِكْم بَِتْجِديِد أ

ْ
وا َعْن َشك ُ ْهَر، بَْل َتَغريَّ هَذا ادلَّ

ُة" )رومية 12: 2-1(.
َ
َكِمل

ْ
ال

يا لواقعّية وعملية الكتاب املقّدس فحني نكون روحّيني، يقول نلا اهلل: "أنا أريد أجسادكم ىلع 
ظ، وحني تقدمون أجسادكم فساجّدد أذهانكم". املذبح دون حتفُّ

من  يُنّظفك  اتلديّن  اخلارج.  إىل  ادلاخل  من  يُغرّيك  لكنه  ادلاخل،  إىل  اخلارج  من  يُغرّيك  ال  اهلل 
يُغرّيك من  اهلل  ذاك، لكن  تأكل هذا وال ترشب  لك ال  ويقول  ثياباً جديدة،  ويلبسك  اخلارج، 
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ادلاخل، فحني تفكر بطريقة خمتلفة، فستحيا حياة خمتلفة. اهلل ليس ُمهتماً باتلغريُّ اخلاريج اذلي 
خيفق يف الوصول إىل طبيعتنا ادلاخلية، بل إن أردت ذهناً جُمّدداً فعليك أن تقّدم جسدك. هذه يه 

القاعدة يلجدد لك اهلل ذهنك.

يؤكد بولس هنا، أن ال نسلُك كسائر األمم من أهل ادّلهر احلارض، وال نفكر أو نعمل بطرقِهم، بل 
تكون أولوياتنا خمتلفة وننظر إىل األمور األبدية وليس إىل األمور الوقتية.

ال يعين هذا أن تصبح شخصاً غري عميل. إن اذلين يرّكزون ىلع ما هو أبدي، هم األكرث عملّية ىلع 
األرض، وهم اذلين حيرزون انلتائج.

بعض  من  حىت  ومهجور  بارد  سجن  يف  جيلس  الشيخ  هذا  نرى  الرسول،  بولس  خدمة  نهاية  يف 
مقاييس  حبسب  انلجاح  بولس  حّقق  هل  الظالم.  اإلعدام  حكم  صدور  انتظار  يف  أصدقائه، 
 
ً
أنا متأكد من أن بولس الرسول قد ذرف دمواع العالم؟ ال، وال حىت حبسب مقاييس الكنيسة! 

كثرية وهو خيرب تيموثاوس بأن ديماس مساعده اذلي وثق به، وأمىض معه عّدة سنوات قد تركه 
"إذ أحب العالم )ادّلهر - aeon( احلارض" )2تيموثاوس 4: 10(. لقد وثق بولس يف ديماس، لكن 

ديماس تركه. ملاذا؟ ألنه أحب هذا ادلهر احلارض.

ال تستطيع أن حتب هذا ادلهر احلارض وتكون أميناً للرب يسوع املسيح. شكراً هلل فهو يقّدم نلا 
من خالل الصليب طريق اتلحرير من هذا ادلهر احلارض.
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الفصل الثالث عشر

التحرر من الناموس والذات

الفصل  هذا  يف  وسنتحدث  الرشير،  احلارض  ادّلهر  هذا  من  اتلحرر  السابق  الفصل  يف  ناقشنا 
عن اثنني من جوانب األربعة األخرى اليت يذكرها بولس الرسول، ونقرأ عن هذين اجلانبني يف 

)غالطية 2: 20-19(.
. َفَما  َمِسيُح َيَْيا ِفَّ

ْ
نَا، بَِل ال

َ
ْحَيا الَ أ

َ
أ
َ
َمِسيِح ُصلِْبُت، ف

ْ
ْحَيا هللِ. َمَع ال

َ
 ُمتُّ بِالَّاُموِس لِلنَّاُموِس أل

ِّ
ن

َ
"أل

ْجيِل".
َ
َم َنْفَسُه أل

َ
ْسل

َ
َحبَِّن وَأ

َ
ِي أ

َّ
ْحَياُه ِف اإِليَماِن، إِيَماِن ابِْن اهللِ، ال

َ
إِنََّما أ

َ
ََسِد، ف ْحَياُه اآلَن ِف اجلْ

َ
أ

اتلحرر املذكور أواًل هنا هو اتلحرر من انلاموس، يليه اتلحرر من اذلات. وهذان االثنان يسريان 
دائماً معاً

التحرر من الناموس

املسييح  عالقة  فإن  احلقيقة  يف  انلاموس.  من  للتحرر  احتياجنا  املؤمنني  من  كثري  يدرك  ال 
بانلاموس يه من أهم املوضواعت اليت تهملها نظريات العهد اجلديد الالهوتية، وكثري من املؤمنني 
املسافة بني  وإنما هم يف منتصف  باحلقيقة كذلك،  إنهم حييون حتت انلعمة، ليسوا  يقولون  ممن 

انلعمة وانّلاموس، وال يتمتعون بمزايا أي من الطرفني.

من اخلطري قول هذا، لكن ما الحظته أن كثري من الكنائس اليت تضع ضمن اسم الكنيسة لكمة 
أنّنا لسنا حتت ناموس موىس،  "انلعمة" اعدة تضم أناساً ال يعرفون إال القليل عن انلعمة، فرغم 
ناموس  إن  الرسول  بولس  يقول  دينية سخيفة.  نواميس  فنحن ويف حاالت كثرية نضع ألنفسنا 
موىس اكن مقّدساً، وصاحلاً وُمعطى من اهلل )رومية 7: 12( فاذا اكن ناموس اهلل نفسه ال يستطيع 
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أن جيعلنا اكملني، فلن يقدر أي ناموس آخر ىلع فعل هذا، ومن السذاجة أن نتوقع من نواميس 
أو رشائع أخرى أن تفعل هذا.

حني نقول "حتت انلاموس" أو "خاضع للناموس" فنحن نعين بذلك حماولة حتقيق الرب أمام اهلل من 
خالل حفظ وتطبيق جمموعة من القوانني،وحنن ال نعين بعدم اخلضوع للناموس أن ال خنضع ألي 

قانون، ولكن ما نعنيه أن بّرنا أمام اهلل ال يمكن حتقيقه حبفظ جمموعة قوانني.

 ُمتُّ بِالَّاُموِس لِلنَّاُموِس" ... )غالطية 2: 19(.
ِّ

ن
َ
نلفحص انلوع األّول من اتلحرير، ونلعد لقول بولس: "أل

الشيىء انلهايئ اذلي يستطيع انلاموس أن يفعله هو احلكم عليك باملوت، وبعد املوت ال يعود 
للناموس أي حكم أو سلطان عليك. احلقيقة املجيدة هنا أننا قد متنا مع املسيح وإنساننا العتيق 
قد ُصِلب معه، وذللك فنحن ال خنضع للناموس بعد، لقد انتقلنا من املنطقة اليت يُدبّرها انلاموس، 

وحنن اآلن يف منطقة جديدة.

 وهلذا يقول بولس الرسول "ألين متُّ بانلاموس للناموس ألحيا هلل". وحىت أحيا هلل جيب أن أحترر 
الُمذِهل هو  من انلاموس ولن أتمكن من أن أحيا هلل حىت أموت عن انلاموس. هذا اتلرصيح 

بالضبط ما يقوهل العهد اجلديد، إقرأ )رومية 6: 6-7( مّرة أخرى.
ِي 

َّ
نَّ ال

َ
َخِطيَِّة. أل

ْ
يًْضا لِل

َ
َِطيَِّة، َكْ الَ َنُعوَد نُْسَتْعَبُد أ ْد ُصلَِب َمَعُه ِلُْبَطَل َجَسُد اخلْ

َ
َعتِيَق ق

ْ
َساَنَنا ال

ْ
"إِن

َِطيَِّة".  ِمَن اخلْ
َ
ْد َتَبَّأ

َ
َماَت ق

فال مفّر من عبوديّة اخلطّية - كما سبق وذكرنا-إال باإلفالت من تلك الطبيعة اآلدمية القديمة 
دقة  أكرث  بصورة  عرش  احلادي  الفصل  يف  قلنا  كما   - السابقة  اآلية  ترمجة  نستطيع  الشهوانية. 
كما ييل: "قد ترّبأ )أو حتّرر( من اخلطّية". وبكلمات أخرى، فحني أدفع العقاب باملوت، ال يعود 

للناموس أي مطلب عيّل. فهناك من بررين ودفع ديوين وحررين من نطاق حكم انلاموس.
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بالّروح  وتعّمدوا  وخلُصوا،  انلعمة،  اختربوا  قد  ألناس  املكتوبة   )12-10  :3 )غالطية  إىل  نلنظر 
روا أّن عليهم أْن يبدأوا يف حفظ وتطبيق انلاموس  القّدس، وشهدوا املعجزات، ولكنهم رغم هذا قرَّ
حىت يكونوا اكملني ويدعو بولس هؤالء انلاس يف بداية األصحاح اثلالث من رسالة غالطية 

"األغبياء" ثم يقول يف )اآلية 10(.
ُعوٌن ُكُّ َمْن الَ يَثُْبُت ِف 

ْ
ُتوٌب: »َمل

ْ
نَُّه َمك

َ
ْعَنٍة، أل

َ
َْت ل

َ
ْعَماِل الَّاُموِس ُهْم ت

َ
ِيَن ُهْم ِمْن أ

َّ
نَّ َجِيَع ال

َ
"أل

ُتوٌب ِف كَِتاِب الَّاُموِس ِلَْعَمَل بِِه«".
ْ
َجِيِع َما ُهَو َمك

عندما تلزم نفسك حبفظ انلاموس كطريقة تلحقيق الرب، فعليك أن حتفظ لك انلاموس يف لك 
وقت، وإذا كرست أي وصية من وصاياه يف أي وقت، فأنك تقع حتت لعنة، هذا ما يقوهل انلاموس 

نفسه يف )تثنية 27: 26(:
غالطية  ألهل  رساتله  يف  بولس  ويتابع  بها(.  يلعمل  انلاموس  هذا  لكمات  يقيم  ال  من  )ملعون 

ويقول:
َارَّ بِاإِليَماِن َيَْيا«. َولِكنَّ الَّاُموَس 

ْ
نَّ »ابل

َ
ُر بِالَّاُموِس ِعْنَد اهللِ َفَظاِهٌر، أل َحٌد يَتََبَّ

َ
يَْس أ

َ
ْن ل

َ
"َولِكْن أ

َها َسَيْحَيا بَِها«". )آية 11، 12( فابلديل البسيط كما هو 
ُ
ِي َيْفَعل

َّ
َساُن ال

ْ
يَْس ِمَن اإِليَماِن، بَِل »اإِلن

َ
ل

َارُّ بِإِيَمانِِه َيَْيا".
ْ

ُمعلَن أيضاً يف )حبقوق 2: 4( بسيط وواضح: "ابل

أو نستطيع أن حنيا  لعنة،  نأيت حتت  فإذا كرسناه  انلاموس،  دلينا خياران: نستطيع أن حنيا حتت 
باإليمان وال حنيا حتت انلاموس وُمتطلباته، وهذان اخلياران هما بديالن قطعيان فال يمكنك أن 

تنتيق األشياء احلسنة من لكيهما معاً، فإذا فعلت فلن جتين إال األسوأ يف لكيهما.

هل تحيا بالناموس أم باإليمان:
هل أعتمد ىلع حفظ انلاموس حىت أكون باراً أمام اهلل، أو هل أنا ببساطة أعتمد ىلع إيماين حبقيقة 

موت وقيامة الرب يسوع املسيح بداًل عين؟
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نرجع مّرة أخرى إىل رسالة رومية، ففيها جند اتلعليم والعقيدة الالهوتية  هلذا املوضوع. بينما تُقّدم 
ْن 

َ
َِطيََّة ل إِنَّ اخلْ

َ
رسالة غالطية تطبيق أناس لم يفهموا هذه العقيدة ولم يطبقوها بشلك صحيح "ف

َْت الِّْعَمِة" )رومية 6: 14(.
َ

َْت الَّاُموِس بَْل ت
َ

ْسُتْم ت
َ
نَُّكْم ل

َ
تَُسوَدُكْم، أل

ن يف هذا انلص مرّوع! فإن كنت حتت  الُمتضمَّ املقابل  باتلأكيد، لكن املعىن  هذه برُشى ساّرة 
انلاموس، فستكون للخطية سيادة عليك، فالسبب يف عدم سيادة اخلطّية عليك، هو أنك حتت 
انلعمة ولست حتت انلاموس. مّرة أخرى، هذان بديالن قطعّيان، فيمكنك أن تكون إّما حتت 

انلاموس أو حتت انلعمة، ولكن ال يمكن أن تكون حتت لكيهما يف نفس الوقت.

ونرى هذان ابلديالن القطعّيان يف )رومية 7: 6(:
وِح الَ  الرُّ ةِ  نَّا ُمْمَسِكنَي فِيِه، َحتَّ َنْعُبَد ِبِدَّ

ُ
ِي ك

َّ
 َماَت ال

ْ
ْرنَا ِمَن الَّاُموِس، إِذ َرَّ

َ
ا اآلَن َفَقْد ت مَّ

َ
"وَأ

َْرِف". بِِعْتِق الْ

الحظ يف هذه اآلية أن بولس الرسول لم يقل إننا حتررنا من اخلطّية أو من الشيطان، ولكن من 
الرب يسوع، فقد مات ماكننا، وإن لم نكن قد  ُمتنا؟ ىلع الصليب. عندما مات  أين  انلاموس. 

حتررنا من انلاموس باملوت، فال نستطيع أن نعبد جبّدة الروح.

وتلوضيح هذه انلقطة، تصّور أنّك ختطط لذلهاب يف رحلة إىل منطقة جتهل الطريق املؤدي إيلها، 
ودليك خياران: يمكن أن تأخذ خريطة أو تستعني بمرشد شخيص. اخلريطة اكملة، ودقيقة تماماً، 
ولم  انلاموس،  تمّثل  هنا  فاخلريطة  اخلريطة.  إىل  وال حيتاج  جّيداً  الطريق  يعرف  املرشد  ولكن 
يستطع أحد الوصول إىل منطقة الرب باستخدام خريطة انلاموس حىت اآلن مع أن املاليني حاولوا، 
شخيص  كمرشد  نفسه  يقّدم  القُدس  الروح  اآلخر،  اجلانب  من  ولكن  ضدك!  فاإلحصائيات 

يلقودك إىل مقصدك.
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فماذا ختتار؟ هل ختتار اخلريطة، تلتعرّث وتسقط وينتيه بك املطاف يف جرف ميلء جبثث املاليني 
ممن حاولوا قبلك؟ أم ستطلب الروح القُدس يلقودك؟

يعرف الروح القُدس الطريق ُمسبَقاً، وهو ال حيتاج للخريطة، فهو نفسه اذلي رسم هذه اخلريطة!

قيادة الّروح القدس:
معه.  عالقة  تبين  وأن  هل،  حّساساً  تكون  أن  فيجب  القدس،  بالروح  تنقاد  أن  تريد  كنت  إن 

فلنتأمل يف العددين اتلايلني، العدد األّول:
ْبَناُء اهللِ" )رومية 8: 14(.

َ
ولَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
"أل

يأيت الفعل "ينقادون" يف زمن املضارع املستمر، وهلذا يمكن ترمجة اآلية بشلك أفضل هكذا "ألن 
لك اذلين ينقادون باستمرار بروح اهلل، فأوئلك هم أبناء اهلل".

ال تعين لكمة "أبناء" يف هذه اآلية "أطفال" بل يه ترمجة للكمة يونانية معناها "أبناء ناضجون" فحني 
تودل ثانية بالروح القدس، تكون طفاًل روحياً، وال توجد سوى طريقة واحدة تلنمو من الطفولة إىل 
انلضوج، ويه أن تنقاد بالروح القُدس، فماذا جيب أن تفعل حىت تصبح ابناً ناضجاً هلل؟ جيب أن 

تنقاد بالروح القدس. ومن عبارة "لك اذلين" يف أول اآلية، نعلم أنه ال توجد طرق أخرى للنضوج.

اآلية اثلانية يف )غالطية 5: 18(:
َْت الَّاُموِس".

َ
ْسُتْم ت

َ
ل
َ
وِح ف "َولِكْن إَِذا اْنَقْدُتْم )باستمرار( بِالرُّ

هل أدركت مغزى اآلية؟ لقد رأينا للتّو أن الطريقة الوحيدة نلصبح ناضجني روحّياً، يه أن ننقاد 
فال  روحياً،  ناضجاً  تصبح  فإنك  القدس،  بالروح  باستمرار  تنقاد  فحني  وبهذا  القُدس،  بالّروح 

تكون بعُد حتت انلاموس.
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ال تستطيع أن ختلط بني انلاموس والروح. عليك أن تأخذ قراراً حاسماً ولربما خميفاً. ينبيغ أن نقول لن 
اعتمد فيما بعد ىلع جمموعة من القوانني ألصبح باراً ولكن ببساطة، سأثق يف الروح القُدس يلقودين.

سأعمل  هل  سيحدث؟  اذلي  فما  القوانني،  حفظ  عن  توقفت  إذا  الُمقِلق:  السؤال  يأيت  ولكن 
األشياء اخلاطئة؟ أريد أن أؤكد مّرة أخرى أن الروح القدس لن يقودك لعمل أي يشء خاىطء. هل 

تستطيع أن تثق به؟ إن يف هذا أمانك الوحيد.

السماح للرب يسوع أن يتوىل أمر العناية بك:
أنه ال توجد إال طريقتان  أريد أن أكرر  للحديث عن انلوع اثلاين من اتلحرير،  ننتقل  أن  قبل 
تلحقيق الرّب: باألعمال أو بانلعمة، انلاموس أو اإليمان، حفظ القوانني، أو االنقياد بالروح القدس.

هل تعلم أن دلى ايلهود املتشددين )613( وصّية؟ وأغلب ايلهود املتشددين يعرتفون - وذلك بشلك 
رّسي وليس ىلع املأل - بأنهم ال حيفظون سوى )32( وصّية منها. لكن طريقة اهلل للرب ليست 
باملعاناة وانلضال، لكنها باخلضوع ملن؟ اخلضوع للرب يسوع املسيح الساكن يّف من خالل الروح 

القُدس، فالرب يسوع هو بّري وحكميت وقداسيت وفدايئ.

قّدرها جداً من أجل حياة القداسة اليت حتياها. سأهلا أحدهم ذات يوم "أيتها 
ُ
أتذكر قّصة امرأة أ

األخت، ماذا تفعلني حني تواجهني جتربة؟".

فأجابت: "حني يقرع الشيطان ىلع ابلاب، أترك األمر للرب يسوع يلجيبه".

فانلجاح ال حُيَرز - كما ترى - حني تواجه الشيطان بقّوتك اذلاتية، ولكن حني تسمح للرب 
يسوع أن يتحرك ويتول أمر املوقف. وليس بانلضال ولكن باخلضوع، وليس باجلهد ولكن 
ْغَصاُن" )يوحّنا 15: 5(، فهل تنتج 

َ
ْنتُُم األ

َ
َكْرَمُة َوأ

ْ
نَا ال

َ
حني تتحد بالرب يسوع. قال الرب يسوع: "أ
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الكرمة العنب حبفظ القوانني؟ فحىت لو طّبقت مجيع القوانني حىت تثمر بدون االحتاد بالكرمة. 
فال دايع حىت للنظر إىل ثمرك. ينتج غصن الكرمة العنب ألن حياة الكرمة تتدفق إىل الغصن.

تتدفق من  اليت  العصارة  أو  والغذاء  يسوع،  الرب  طة  الُمبسَّ الصورة  الكرمة يف هذه  يمّثل جذع 
الكرمة لألغصان هو الروح القدس.

إذا سمحنا ألنفسنا بان تُقطع عن الرب يسوع، نكون يف مشلكة حقيقة، ولكن ما دمنا ثابتني 
فيه، فنحن خبري.

الموت عن الذات

 ." َمِسيُح َيَْيا ِفَّ
ْ
نَا، بَِل ال

َ
ْحَيا الَ أ

َ
أ
َ
َمِسيِح ُصلِْبُت، ف

ْ
تتحدث )غالطية 2: 20( عن انلوع اثلاين من اتلحرير "َمَع ال

يمكننا اتلعبري عن هذا انلوع من اتلحرير بأربع لكمات قصرية "ال أنا بل املسيح". جيب أن نتحرر من ذواتنا.

، ساعدين، صيّل من أجيل، إشفين، أحتاج للمساعدة اآلن".  لن تتوقف انّلْفُس عن الطلب: "أنظر إيلَّ
حني يعاين األشخاص املتمركزون حول ذواتهم من مشالك يصبحون عبيداً هلذه املشالك، ولكما ركزوا 
ىلع نفوسهم وىلع مشالكهم، لكما أصبحوا أكرث تمركزاً حول اذلات وصاروا عبيداً ذلواتهم. وابلديل 
هو املسيح. "ال أنا بل املسيح" هذا قرار عليك أن تتخذه: "أنا أتنازل، وأسمح للرب يسوع بأن يأخذ 
ماكين ويتويل األمر". حياول كثري من انلاس إتّباع الرب يسوع دون أن يتخذوا هذه اخلطوة األساسّية.

هذه اخلطوة ُمعلَنة بوضوح يف )مىّت 16: 24(: قال الرب يسوع تلالميذه:
ُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيِْمْل َصلِيَبُه َوَيتَْبْعِن".

ْ
ل
َ
ِتَ َوَراِئ ف

ْ
ْن يَأ

َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
"إِْن أ

ال تستطيع أن تتبع الرب يسوع املسيح دون أن تعمل هذين األمرين: تنكر نفسك، وحتمل صليبك.
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ماذا يعين أن تنكر نفسك؟ لكمة "تنكر" أن تقول "ال" وأن تنكر نفسك يعين أن تقول "ال" نلفسك. 
ريد" فرتد أنت عليها: "ال"، انلفس تقول: "أنا أشعر" فرتد عليها: "ليس شعورك 

ُ
انلفس تقول: "أنا أ

هو املهم، ولكن املهم هو ما يقوهل اهلل". جيب أن تتغلب عيل هذه انلفس اليت فيك.

األمر اثلاين أن حتمل صليبك. سمعت تعريفني للصليب، األول يقول: الصليب هو املاكن اذلي 
تلتيق فيه إرادتك مع إرادة اهلل، واثلاين: الصليب هو املاكن اذلي تموت فيه. لن يضع اهلل الصليب 

عليك، أنت من جيب أن تأخذ الصليب وحتمله تبعاً إلرادتك احلّرة.

نَا ِمْن 
َ
َضُعَها أ

َ
، بَْل أ ُخُذَها )حيايت( ِمنِّ

ْ
َحٌد يَأ

َ
يَْس أ

َ
قال الرب يسوع وهو يف طريقه إىل الصلب: "ل

َذاِت" )يوحّنا 10: 18(.

وهذا أيضاً ينطبق عليك حني تتّبع الرب يسوع، فال يستطيع أحد أن يأخذ حياتك منك. ال الواعظ 
يستطيع ذلك وال الكنيسة، أنت فقط تقّرر أن حتمل صليبك وتموت عليه. حني مات املسيح، ُمّت 

أنت معه. "مع املسيح صلبت" هذا هو مصري األنا دليك، وعندها فقط تستطيع أن تتبع املسيح.

يسوع الوديع المتواضع:
تصّور نلا أحد الفقرات الرائعة من رسالة فيليب ما تضمنته واقعياً هذه الُمبادلة اإلهلّية:

ْم َيِْسْب 
َ
 َكَن ِف ُصوَرةِ اهللِ، ل

ْ
ِي إِذ

َّ
يًْضا: ال

َ
َمِسيِح يَُسوَع أ

ْ
ِي ِف ال

َّ
ُر ال

ْ
ِفك

ْ
َيُكْن فِيُكْم هَذا ال

ْ
ل
َ
"ف

 وُِجَد 
ْ
ْخَل َنْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائًِرا ِف ِشْبِه الَّاِس. َوإِذ

َ
ْن يَُكوَن ُمَعاِدالًِ هللِ. لِكنَُّه أ

َ
َسًة أ

ْ
ُخل

لِيِب" )فيليب 2: 8-5(. َمْوَت َمْوَت الصَّ
ْ
َطاَع َحتَّ ال

َ
َساٍن، َوَضَع َنْفَسُه وَأ

ْ
إِن

َ
َهْيَئِة ك

ْ
ِف ال

وصف بولس الرسول يف اآليات السابقة وداعة انلفس عند الرب يسوع من خالل سبع خطوات 
عملها يسوع انتهت بموته ىلع الصليب:
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ْخَل َنْفَسُه" واملعىن يف ايلوناين هو "إفراغ نفسه". كتب تشارلز وسيل عن الرب يسوع: 
َ
اخلطوة 1: "أ

"أخىل َنْفَسُه من لك يشء سوى املحّبة".
اخلطوة 2: "آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد". اكن بإماكنه أن يأخذ صورة مالك فيكون بهذا عبداً، لكنه احندر 

إىل ما هو أدىن من ذلك بكثري.
اخلطوة 3: "َصائًِرا ِف ِشْبِه الَّاِس". لقد أخذ الرب يسوع طبيعة البرش.

َساٍن"، ما أفهمه من هذه العبارة أن الرب يسوع حني اكن يتجول يف 
ْ
إِن

َ
َهْيَئِة ك

ْ
اخلطوة 4: "وُِجَد ِف ال

شوارع انّلارصة، لم يكن أي يشء يمزي هيئته عن الرجال والنساء من حوهل.
اخلطوة 5: "َوَضَع َنْفَسُه". لم يرص الرب يسوع إنساناً فحسب، لكنه صار إنساناً ُمتواضعاً، فلم يكن 

اكهناً وال حاكماً بل اكن جّناراً.
َمْوَت". لقد اعش الرب يسوع كإنسان، ومات أيضاً كإنسان.

ْ
َطاَع َحتَّ ال

َ
اخلطوة 6: "أ

لِيِب". لقد مات الرب يسوع بطريقة قاسية. اخلطوة 7: "َمْوَت الصَّ

اهلل يرفع الرب يسوع:
ويتابع بولس الرسول يف تلك الفقرة، يلصف نلا كيف رّفع اهلل الرب يسوع سبعة أضعاف فيقول:

َماِء  ْن ِف السَّ َبٍة ِممَّ
ْ
ُْثَو بِاْسِم يَُسوَع ُكُّ ُرك ْوَق ُكِّ اْسٍم ليَِكْ تَ

َ
ْعَطاُه اْسًما ف

َ
يًْضا، وَأ

َ
َعُه اهلُل أ "ِللَِك َرفَّ

َمِسيَح ُهَو َربٌّ لَِمْجِد اهللِ اآلِب" 
ْ
نَّ يَُسوَع ال

َ
 ُكُّ لَِساٍن أ

َ
ْرِض، َويَْعَتِف

َ
َْت األ

َ
ْرِض َوَمْن ت

َ
 األ

َ
َوَمْن َع

)فيليب 2: 11-9(.

الحظ لكمة "ذللك" يف بداية املقطع الّسابق. ملاذا رّفع اهلل الرب يسوع؟ ألنه وضع َنْفَسُه، فقد قال 
الرب يسوع: "َمْن يَْرَفْع َنْفَسُه َيتَِّضْع، َوَمْن يََضْع َنْفَسُه يَْرتَِفْع" )مىّت 23: 12(.

هذا هو الطريق املضمون من أجل االرتفاع، واهلل نفسه يتحّمل مسؤويّلة انلتائج، فلكما اتضعت 
أكرث، ترتفع أكرث يف انلهاية، فمهمتك يه الزنول ألسفل ومهّمة اهلل يه أن يرفعك لألىلع.
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وفيما ييل مراحل االرتفاع السبعة اليت رفع بها اهلل الرب يسوع:
عه اهلل".

ّ
املرحلة 1: "رف

 فوق ك اسم".
ً
املرحلة 2: "أعطاه )اهلل( اسما

املرحلة 3: تثو باسم الرب يسوع ك ركبة".
املرحلة 4: "ك شء ف السماء سيجثو".

املرحلة 5: "ك شء ع األرض سيجثو".
املرحلة 6: "ك شء تت األرض سيجثو".

املرحلة 7: "يعتف ك لسان أن الرب يسوع املسيح هو ربُّ ملجد اهلل اآلب".

الحظ اتلوازن اتّلام يف بناء هذه الفقرة. هل خطط بولس الرسول وهو جالس يف زنزانته إلنشاء 
هذه الفقرة الُمحَكمة الُمتَقنة؟ ال بل الروح القدس أوىح إيله بها.

الطريق لألعلى هو النزول:
ْن يَُكوَن ُمَعاِدالًِ هللِ"... )فيليب 2: 6(6، إال أن  هناك شخصاً آخر 

َ
َسًة أ

ْ
ْم َيِْسْب ُخل

َ
رغم أن املسيح "ل

حسب املعادلة هلل يشء جيب إدراكه. ارتفع لوسيفر7 لألىلع، لكنه انزلق وسقط، أّما الرب يسوع 
فقد وضع َنْفَسه ألسفل فُرفِع ألىلع.

حيتفظ  اهلل  أن  مبتدءاً،  واعظاً  كنت  عندما  أعتقد  "كنت  مودي:  األمريكي  املبرش  مّرة  قال 
بماكفأته ىلع رفوف، وأن أفضل املاكفآت تكون ىلع الرفوف العايلة، وعيّل أن أرتفع ألصل إيلها، 
الُسفىل وأنه عيلَّ اإلحنناء ألصل  الّرفوف  اليت يف  أن أفضل املاكفآت يه  لكنين اكتشف الحقاً، 

إيلها".
"... لم حيسب مساواته هلل ُخلسة أو غنيمة ُيتمسك بها"... )ترمجة كتاب احلياة(.  6

"... لم يعترب أن مساواته هلل غنيمة يتمسك بها" ... )ترمجة الكتاب الرشيف(.  
"... لم يعترب مساواته هلل امتيازاً يغتنمه نلفسه" ... )الرتمجة العربية املبسطة(.  

"... ما اعترب مساواته هلل غنيمة هل" ... )ترمجة العربية املشرتكة(.  
لوسيفر، من أسماء الشيطان.  7
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ادّلرس اذلي نتعلمه هو اآليت: الطريق لألىلع هو الزنول، الطريق للحياة هو املوت، فإن أردت أن 
ترتفع، فانزل إىل أسفل وأنت تقول: "ال أنا بل املسيح".

هذا قرار قد جعله اهلل ممكناً لك، ولكن هذا قرار شخيّص جيب أن تتخذه بنفسك ..

يك نرى اتلطبيق العميل هلذا املفهوم، نلفتح كتبنا املقّدسة ىلع )فيليب 2: 3-4( وهذ اآليات اليت 
ال  "افتكروا  فيقول:  املؤمنني  الرسول  بولس  مبارشة، حيث حيث  السابقة  العظيمة  الفقرة  تسبق 
بتحُزب أو ُبُعجب )افتخار ابلاطل( بل بتواضع، حاسبني بعضكم ابلعض أفضل من أنفسهم. ال 

."
ً
تنظروا ك واحد إل ما هو لفسه بل ك واحد إل ما هو آلخرين أيضا

كما قلت يف الفصل السابق، إن أغلب املشالك اليت تواجه الكنيسة، سواء كأفراد  أو كجماعة، 
الكنيسة  مشالك  أغلب  أن  أؤمن  أنا  فينا.  يعمل  أن  للصليب  السماح  يف  إخفاقنا  عن  ناجتة 
وباألخص يف اخلدمة - اكتلحّزب واالفتخار ابلاطل - ناجتة عن سبب واحد. صحيح أن اتلمّرد هو 
ِجْذر للعديد من املشالك الشخصّية ولكن هناك "جذر اجلذر" وهو الكربياء، فالكربياء هو اذلي 

يَطلق بقّية املشالك.

إذا تتّبعت تاريخ اخلطّية يف الكون، فستجد أنها قد بدأت ليس ىلع األرض وإنما يف السماء. اكنت 
أّول خطّية يه كربياء لوسيفر، ويه اليت قادته للتمرُّد، ولك من يتكرب، فسينتيه به األمر إىل اتلمرد 

والعصيان. إنها انلتيجة انلهائية للتمركز حول اذلات.

أقابل دائماً أناساً يهربون من مشالكهم وبعضهم يرغبون يف السفر حْول العالم هرباً من مشالكهم. 
لكن يف احلقيقة، أينما ذهبَت، فأنت تأخذ أكرب مشالكك معك: إنها َنْفُسك! واحلل الوحيد هلذه 

املشلكة هو الصلب، واملقطع الكتايب اتلايل يلّخص األمر:
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َمِسيُح 
ْ
ال ُهَو  ِي 

َّ
َمِم، ال

ُ
ِّ ِف األ َمِْد هَذا السِّ ُهَو ِغَن  َما  ُيَعرَِّفُهْم )يعّرف املؤمنني(  ْن 

َ
أ َراَد اهلُل 

َ
أ  ..."

َمْجِد" )كولويس 1: 27(.
ْ
فِيُكْم رََجاُء ال

وهذا هو الرّس: "املسيح فيك". ومىت يصبح هذا األمر حقيقة يف حياتك، عندئٍذ ختترب اتلحرر من 
اذلات، حني تقول: "ال أنا بل املسيح".
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الفصل الرابع عشر

التحـرر من الجسـد

درسنا حىت اآلن ثالثة من جوانب اتلحرير اخلمسة الُمعلَنة يف رسالة غالطية، واليت يقّدمها اهلل 
نلا من خالل عمل الصليب فينا ويه:

اجلانب األول، مذكور يف )غالطية 1: 4(، واذلي يقول أن اهلل قد حررنا من ادلهر احلارض الرشير.
اجلانب اثلان يف )غالطية 2: 19(، ويقول أن اهلل حررنا من انلاموس.

اجلانب اثلالث يف )غالطية 2: 20( عن إماكنية حتريرنا من اذلات.
واآلن ننتقل إىل اجلانب الرابع، وهو موجود يف )غالطية 5: 24(.

َهَواِت". ْهَواِء َوالشَّ
َ
ََسَد َمَع األ ُبوا اجلْ

َ
ْد َصل

َ
َمِسيِح ق

ْ
ِيَن ُهْم لِل

َّ
"َولِكنَّ ال

ب اجلسد. إنه يعين هنا حتريرنا ليس من اجلسد املادي املحسوس، بل 
ْ
نلتأمل قلياًل يف معىن صل

من الطريقة اليت يعرّب بها اإلنسان العتيق عن نفسه فينا ومن خالنلا. هذا هو معىن اجلسد يف 
هذه اآلية، وقد حتّدثنا سابقاً عن اإلنسان العتيق والطبيعة العاصية املتمردة اليت ورثناها من آدم، 

فاجلسد واإلنسان العتيق مرتبطان بقّوة.

ُبوا"... 
َ
ْد َصل

َ
َمِسيِح ق

ْ
ِيَن ُهْم لِل

َّ
تُعطي اآلية السابقة عالمة ممزية ملن ينتيم للمسيح فيه تقول: "ال

ونفس هذا اتلعبري يستخدمه بولس الرسول يف )1كورنثوس 15: 23( يف حديثه عن ترتيب قيامة 
الراقدين:

يئِِه". َمِسيِح ِف َمِ
ْ
ِيَن لِل

َّ
وَرٌة، )وقد قام بالفعل( ُثمَّ ال

ُ
َمِسيُح بَاك

ْ
"َولِكنَّ ُكَّ َواِحٍد ِف ُرتْبَتِِه: ال

سيأيت املسيح لكص، بمعىن أنه سيأيت يف وقت غري متوقَّع ولكن عند املنتىه، وسوف يأخذ املسيح 
اذلين ينتمون إيله فقط.
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بالعودة إىل )غالطية 5: 24(، نكتشف نوعية األشخاص اذلين سيأخذهم الرب يسوع: "َولِكنَّ 
َهَواِت". ْهَواِء َوالشَّ

َ
ََسَد َمَع األ ُبوا اجلْ

َ
ْد َصل

َ
َمِسيِح ق

ْ
ِيَن ُهْم لِل

َّ
ال

أو  الاكثويلك  أو  اإلجنيليني  أجل  من  املسيح  يأيت  لن  طائفية:  مسألة  ليس  للمسيح  االنتماء 
األرثوذكس، ولكنه سيأيت ملن يطبقون رشطه هذا من لك الشعوب والقبائل، فيصلبون اجلسد مع 

األهواء والشهوات.

أعمال الجسد األربعة:
يتحدث الرسول بولس يف األصحاح اخلامس من رسالة غالطية عن أعمال اجلسد، والطريقة 
قد  ظاهرة".  اجلسد  "وأعمال  فيقول:  نفسها يف حياتنا،  اجلسدية عن  الطبيعة  بها  تُعرّب  اليت 
ملن يمارسها، لكنهـا ظاهرة لآلخرين من حولـه.  ال تكـون هـذه األعمـال ظاهرة دائمـاً 

وهذه األعمال ه:
ِشَقاٌق،  َزٌُّب، 

َ
َسَخٌط، ت ٌة،  َغرْيَ ِخَصاٌم،  َعَداَوٌة،  ِسْحٌر،  اِن، 

َ
ْوث

َ
األ ِعَباَدةُ  َدَعَرٌة،  َاَسٌة، 

َ
َعَهاَرٌة، ن "زىًِن، 

يًْضا: 
َ
ُت أ

ْ
َما َسَبْقُت َفُقل

َ
ُكْم َعْنَها ك

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ْسبُِق ف

َ
يِت أ

َّ
ْمَثاُل هِذهِ ال

َ
ٌر، َبَطٌر، وَأ

ْ
ْتٌل، ُسك

َ
بِْدَعٌة، َحَسٌد، ق

وَت اهللِ". )غالطية 5: 21-19(.
ُ
ك

َ
وَن َمل

ُ
وَن ِمْثَل هِذهِ الَ يَِرث

ُ
ِيَن َيْفَعل

َّ
إِنَّ ال

مهما حبثت فسوف ال جتد يف هذه القائمة أي يشء صالح، فاجلسد ال خَيُرج منه الصالح مطلقاً، 
وهو حىت غري قادر ىلع ذلك. اآلية واضحة أنك ال تستطيع أن حتيا حبسب اجلسد، وترث ملكوت 

اهلل، فملكوت اهلل وأعمال اجلسد متضادان بشلك صارم.

تذّكر املفتاح اذلي يصف الطبيعة القديمة ويه لكمة: "الفساد"، فأي يشء ينتجه اجلسد هو فاسد، 
وال يستطيع اجلسد إنتاج أي يشء صالح.
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هناك أربع فئات ألعمال الجسد:
عدم النقاء الجنسي:  .1

يشمل عدم انلقاء اجلنيس العهارة وانلجاسة وادّلاعرة، هذه اللكمات  تُغطي مجيع أنواع الفجور 
اجلنيس اكجلنس قبل الّزواج، إذا أردت تسميته بهذا األسم اللطيف، والزىن اذلي يعين كرس 

عهد الزواج، والشذوذ اجلنيس، ولك أنواع الفساد واالحنراف األخاليق.

قد تضم الطوائف والكنائس من تشاء، لكن هذا لن يغرّي ما يقوهل الكتاب املقّدس، فاذلين 
يفعلون مثل هذه األمور غري مشمولني يف ملكوت اهلل.

مسائل الّسحر والتنجيم:  .2
الفئة اثلانية من أعمال اجلسد يه الّسحر واتلنجيم وتشمل عبادة األوثان وأنواع الشعوذة 
املختلفة. رغم أن الشعوذة يه أعمال سحرّية شيطانية فيه خارجة من اجلسد واهلدف منها 
الرشيرة  األرواح  تتدخل  األعمال  هذه  يف  اجلسد  يدخل  فعندما  واتلالعب،  السيطرة  هو 

وتفرض سيطرتها.

رغبات  إحدى  ويه  املعرفة،  يف  الرغبة  هو  للخطّية  قادهما  ما  أنَّ  وحواء  آدم  لقّصة  بالعودة 
أمور  ىلع  اإلّطالع  يريدون  فهم  والعشوذة،  للّسحر  انلاس  من  ماليني  جتذب  ويه  اجلسد، 
ّرض انلاس ىلع اذلهاب إىل 

ُ
لم يسمح اهلل هلم أن يعرفوها. هذه الرغبة اجلسدية يف املعرفة حت

افني، ونفس اليشء ينطبق ىلع استشارة خرائط انلجوم واألبراج. العرَّ

يميل انلاس أحياناً تلربير ما يفعلونه بعدم املعرفة واجلهل فيقولون "لم نكن نعلم أن هناك 
خطأ فيما نفعل"، إال أن اجلهل ليس ُعذراً. يقول بولس الرسول يف )1تيموثاوس 1: 13-15( عن 

نفسه أنه أول اخلُطاة، وذلك بسبب أمور قد فعلها "جِبَْهل يِف َعَدِم إِيَماٍن".
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لكمة سحر )شعوذة( يف أصلها ايلوناين ترتبط بشلك مبارش بكلمة أخرى معناها "مواد خمّدرة"، 
فإدمان املخدرات هو نوع من الشعوذة، واملنخرطون يف هذا األمر هم خارج ملكوت اهلل.

االنقسام:  .3
الفئة اثلاثلة ويه األطول يف قائمة بولس الرسول، يه فئة قلياًل ما نلتفت إيلها ويه ترتكز 
حول االنقسام. يذكر بولس الرسول األمور اتلايلة: "عداوة، خصام، غرية، سخط، حتزُّب، شقاق، 
بدعة، حسد وقتل". إن لك عالقة شخصّية مكسورة، ولك انقسام يف ابليوت والعائالت، ولك 

أنواع االنقسام يف جسد املسيح يه من نتاج اجلسد.

االنغماس في الملّذات الشخصية:  .4
ر وابَلَطر وأمثال هذه ..." تُشري 

ّ
يف الفئة الرابعة واألخرية من القائمة، يذكر بولس الرسول "السك

فيما  املفرط يف شهوات اجلسد ورغباته، وخصوصاً  أفهمه - إىل االنغماس  الفئة - كما  هذه 
يتعلق بالطعام والرشاب، وبولس الرسول يف )1كورنثوس 9: 27( يصف نلا نوع انلظام اذلي 

يفرضه ىلع نفسه يف هذا املجال:
وًضا".

ُ
نَا َنْفِس َمْرف

َ
ِصرُي أ

َ
َرْزُت لآِلَخِريَن الَ أ

َ
ْسَتْعبُِدُه، َحتَّ َبْعَد َما ك

َ
َمُع َجَسِدي وَأ

ْ
ق
َ
"بَْل أ

"ُروَح  بــ  بولس  يصفه  اذلي  القدس،  الروح  طلب  فعلينا  بولس،  مثال  إتّباع  أردنا  إذا 
فإذا واصلنا حياة عدم   ،)7  :1 )2تيموثاوس  انلفس("  )اتلحّكم يف  َوالُّْصِح  َمَحبَِّة 

ْ
َوال ةِ  ُقوَّ

ْ
ال

االنضباط واالنغماس يف مذلاتنا الشخصية، فلن يفرض علينا الروح القدس حياة انضباط 
ختالف نهج احلياة اذلي خنتاره.

العـدو في الداخل:
يقول بعض علماء الالهوت إن بولس الرسول اكن يدعو مؤمين كنيسة كورنثوس يف )1كورنثوس 3: 3( 
باجلسدانيني، ألنهم اكنوا يتلكّمون كثرياً بألسنة، ولكن يف احلقيقة لم يكن اتللكم بألسنة مشلكة 
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فما يه  باجلسد.  السلوك  أظهرت  اليت  املشلكة يف مواقفهم وعالقاتهم  بل اكنت  أهل كورنثوس، 
عالمات السلوك باجلسد؟

." برََشِ
ْ
وَن ِبََسِب ال

ُ
ك

ُ
ْسُتْم َجَسِديِّنَي َوتَْسل

َ
ل
َ
ِشَقاٌق، أ

ْ
 فِيُكْم َحَسٌد وَِخَصاٌم َوان

ْ
إِنَُّه إِذ

َ
"... ف

ليست انلظريات الالهوتية يه ما يقسم الكنيسة، ولكن انلاس هم من يستخدمونها بطريقة 
السلوك باجلسد  جسديّة، فالسلوك باجلسد وليست انلظريات الالهوتية هو جذر املشلكة. فيف 
فيأيت  أتبع اكلفن"  "أنا  لوثر!" ويقول آخر:  أتبع  "أنا  يقول واحد:  البرش.  لقادة من  واتّباع  انقسام 
آخر ويقول: "أنا أتبع وسيل" يمكنك أن تتلىّق وتقبل تعليم هؤالء الرجال، وتشكر اهلل من أجل ما 

عملوه، ولكن أن تصبح تابعاً لقائد أو آلخر، فهذا عالمة ىلع السلوك باجلسد.

الصليب،  وهو  واحٌد  حلٌّ  األخرى  األنواع  مجيع  وكذلك  باجلسد  السلوك  من  انلوع  هلذا  يوجد 
فحيث ال يرغب انلاس يف اخلضوع للصليب يف حياتهم، يكون هناك االنقسام والزناع واحلسد 

والغرية والكربياء.

ولكن سأقول لك شيئاً، وآمل أن يساعدك خشيًة أن يتكون يف داخلك انطباع سليب فتقول: "أنا 
لست ىلع هذا املستوى، أنا لم أصل إىل هذه احلالة اليت تصفها". إهدأ قلياًل! فاهلل ال يتوقع منك 
أن تكون قد وصلت، ولكنه يريدك أن تكون ىلع الطريق. حنن حنتاج أن ندرك أن يف داخل لك 
واحد منا عدوِّ هلل، وأن أغلب معاناتنا وصعوباتنا كمؤمنني يه بسبب هذا العدو اذلي يف داخلنا.

لو عشت أثناء فرتة احلرب العاملية اثلانية، لاكن مصطلح "الطابور اخلامس" مألوفاً دليك. جاء هذا 
املصطلح أساساً من احلرب األهلية األسبانية يف اثلالثينات من القرن العرشين حني قاتل األسبان 
بعضهم بعضاً داخل أسبانيا. جرت هذه األحداث يف اعم 1936، حيث اكن أحد القادة األسبان 
"دلّي  فأجاب:  املدينة؟"  ىلع  لالستيالء  خطتك  يه  "ما  آخر:  قائد  فسأهل  مدريد،  مدينة  حيارص 
أربعة طوابري ستهاجم املدينة، واحد من الشمال، واحد من اجلنوب، واحد من الرشق، وواحد من 
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الغرب" ثم أضاف هذا القائد بعد أن توّقف للحظات وقال: "ولكن طابوري اخلامس هو اذلي 
القائد: "وأين هو طابورك اخلامس هذا؟" فأجاب: "يف  املدينة". فسأهل صديقه  أتوّقع منه إسقاط 
داخل املدينة!". هذه يه مشلكتنا، فالكنيسة لم تُغلب أبداً من اخلارج، لم تُغلب الكنيسة قط إال 

من الطابور اخلامس، وهو العدو ادلاخيل.

:
ً
حاسبين أنفسنا أمواتا

لكنا دلينا نفس العدو يف داخلنا، وهو اجلسد، وهلذا فال تشعر بأنك مذنب إن كنت تصارع يف 
داخلك، فرصاعك هذا قد يعين أنك أكرث حياة من املؤمنني اذلين ال يعانون، فالعدو يف حاتلهم ال 

جيد أى مقاومة يف داخلهم. أقرأ ما يقوهل بولس الرسول يف )رومية 7: 18(.
ْن 

َ
ا أ مَّ

َ
ٌة ِعْنِدي، وَأ نَّ اإِلَراَدَة َحاِضَ

َ
ٌء َصالٌِح. أل ْي ِف َجَسِدي، َشْ

َ
، أ يَْس َساِكٌن ِفَّ

َ
نَُّه ل

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
 أ

ِّ
إِن

َ
"ف

ِجُد".
َ
ْسُت أ

َ
ل
َ
ُْسَن ف َعَل الْ

ْ
ف
َ
أ

فبولس  نعرفه حنن،  أنه اكن يعرف ما ال  الرسول،  بولس  أغلبنا وبني  الفرق بني  أن  أحياناً  أرى 
الرسول يقول: "أعلم أن ال يشء صالح يف طبيعيت اجلسدية"، وهلذا فأنا ال استطيع إخراج أي يشء 
صالح منها، ورغم رغبيت الشديدة لعمل ما هو صالح، فأنا أواجه رصاع مستمر مع يشء يف داخيل 

ال يريد أن يفعل الصالح".

إن الرصاع يف حد ذاته هو عالمة جيدة، فهو يدل أنك يح، فبولس الرسول حني كتب )رومية 7( 
لم يكن مسيحياً غري ناضج! فقد اكن ىلع عتبة )رومية 8( حني كتب هذه اللكمات، ولكنك ال 

تستطيع الوصول إىل )رومية 8( حىت تتعلم كيفية اتلعامل مع جسدك.

واآلن ننتقل إلى )رومية 8: 8-6(:
 
ْ
ََسِد ُهَو َعَداَوٌة هلِلِ، إِذ نَّ اْهتَِماَم اجلْ

َ
وِح ُهَو َحَياٌة وََسالٌَم. أل ََسِد ُهَو َمْوٌت، َولِكنَّ اْهتَِماَم الرُّ نَّ اْهتَِماَم اجلْ

َ
"أل

ْن يُْرُضوا اهلَل".
َ
ََسِد الَ يَْسَتِطيُعوَن أ ِيَن ُهْم ِف اجلْ

َّ
ال

َ
يًْضا الَ يَْسَتِطيُع. ف

َ
نَُّه أ

َ
يَْس ُهَو َخاِضًعا ِلَاُموِس اهللِ، أل

َ
ل
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حني ترتك طبيعتك اجلسدية توّجه تفكريك، فهذا هو املوت، ولكن حني تسمح للروح القدس أن 
يوّجه طريقة تفكريك، فهذا ينتج احلياة والسالم.

ال يمكن وال بأي طريقة أن توّجه طبيعتك اجلسدية لطاعة اهلل، فلن تطيع هذه الطبيعة اهلل أبداً. 
عليك أن تقبل هذه احلقيقة، فتكف عن حماولة إخضاعها هلل. ال حتاول أن جتعلها متديّنة، وال 
لسها لسااعت يف االجتمااعت، أو تمارس بعض املمارسات ادلينية 

ُ
حتاول أن تأخذها للكنيسة وجت

الكثرية حىت جتعلها ختضع هلل، فلن تطيع هذه الطبيعة اهلل، ألنها يه ال تستطيع أن تفعل هذا، فيه 
فاسدة بصورة ميؤوس منها، ألنها متمردة حىت اجلذور.

فما هو العالج؟ إن عالج اهلل هو احلُْكم عليها باملوت، وبشارة اإلجنيل يه أن هذا احلكم قد 
ُنّفذ قبل أكرث من تسعة عرش قرناً مضت، فحني مات الرب يسوع ىلع الصليب، مات معه إنساننا 
سبق  ما  ونطّبق  نقبل  أن  هو  ببساطة  فعله  علينا  وما  الفاسدة،  اجلسدية  الطبيعة  تلك  العتيق، 

فحققه الرب يسوع نلا ىلع الصليب.
يًْضا 

َ
أ نُْسَتْعَبُد  َنُعوَد  الَ  َكْ  َِطيَِّة،  اخلْ َجَسُد  ِلُْبَطَل  َمَعُه  ُصلَِب  ْد 

َ
ق َعتِيَق 

ْ
ال َساَنَنا 

ْ
إِن نَّ 

َ
أ هَذا:  "َعلِِمنَي 

َخِطيَِّة" )رومية 6: 6(.
ْ
لِل

هذه حقيقة تارخيية صحيحة سواء عرفناها أم ال، وسواء آمنا بها أم ال، ولكن حني نعرفها ونؤمن 
بها فيه تعمل فينا. مّرة أخرى سأشري إىل مشلكة موجودة يف كثري من الكنائس املعارصة، ويه أن 

املؤمنني يف هذه الكنائس ال يعلمون أنهم قد ُصلبوا مع املسيح.

بِطل وجوده، فهذا نوع من اتلضليل، فما دمنا يف هذه 
ُ
يف احلقيقة إن القول بأن إنساننا العتيق قد أ

احلياة، لن نصل إىل زوال طبيعتنا اجلسدية. قابلُت أشخاصاً يؤمنون بأنهم قد حترروا بالاكمل من 
اجلسد، لكين لم أَر ادليلل ىلع ذلك. ما فعله أوئلك هو أنهم غرّيوا املصطلحات اليت يستخدمونها،  
ويسخطون.   يغضبون  جيعلهم  ما  للك  تربيراً  ،وضعوا  أعصابهم  يفقدون  أنهم  قوهلم  من  فبداًل 
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ادّلهر، ال  فّعال أو اعجز عن عمل ما يرغب به، ولكن يف هذا  يمكنك أن جتعل جسدك غري 
يمكنك إلغاء وجوده لكيًة، وهذا سبب آخر يدعونا للتطلع إىل ادلهر اآليت.

ثالث كلمات بسيطة:
يقول بولس الرسول في )رومية 6: 11(:
َِطيَِّة" ْمَواتًا َعِن اخلْ

َ
ْنُفَسُكْم أ

َ
"... اْحِسُبوا أ

الحظ تتابع اآليتني )6 و11(، فاآلية )6( اليت قرأناها سابقاً ختربنا بأننا قد متنا عن اخلطّية، تلكمل 
اآلية )11( وتدعونا نلحسب ونعترب أنفسنا أمواتاً عن اخلطّية، أي أن نطّبق اآلية )6( ىلع حياتنا، 

وحنن نفعل هذا حني نقر بأن طبيعتنا اجلسدية قد ُصلبت.

قد تساعدك اللكمات اثلالث البسيطة اتلايلة ليك حتسب نفسك ميّتاً عن اخلطّية: احلقيقة، اإليمان، 
والشعور. الحظ الرتتيب، فأنت ال تبدأ باملشاعر بل باحلقائق، ويه احلق املوجود يف الكتاب املقّدس. 
بعد ذلك  تأيت  ثم  بناءاً ىلع هذه احلقائق،  إيمانك  يُبىن  ثم  املقّدس، حيتوي ىلع احلقائق،  فالكتاب 

مشاعرك لتسري ىلع نفس خط إيمانك، ال تسمح أبداً ملشاعرك أن تُميل عليك ما تفعل.

ما أعرضه يف هذه الفصول هو حقائق، وربما تظهر لك بأنها موضوعية إىل حد قليل أو بعيدة عنك، 
ولكن جيب أن تبدأ بعرض اليشء املوضويع اهلادف. لو بدأنا بمشاعرنا، فسنكون غري ثابتني 
هذه  إيماننا ىلع  ونؤسس  الكتابية،  باحلقائق  نبدأ  هلذا  واتلّيار.  الرياح  مرساة حتت رمحة  وبدون 

احلقائق، ونسمح ملشاعرنا بأن تسري ىلع نفس هذا اخلط.

أحياناً حني نشعر كما لو أننا أكرث الفاشلني بؤساً، نكون يف حقيقة األمر أكرث إبهاجاً هلل منه حني 
نشعر بضخامة وروعة إجنازاتنا، فاهلل قريب من منكرسي القلوب، والكتاب املقّدس يقول: "َذبَائُِح 
ٌة" )مزمور 51: 17(، فواحدة من األمور اليت تُبيق اهلل بعيداً عّنا اثلقة بانلفس. ِسَ

َ
اهللِ ِهَ ُروٌح ُمْنك
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لقد واجهت يف الّسابق مشالك وكنت أرى يف نفيس القدرة ىلع مواجهتها، ولكن الحقاً تمنيت 
أنا وزوجيت األول يلديا من كندا إىل  الطريقة، فقبل عّدة سنوات سافرت  بهذه  أفكر  لم  لو أين 
الواليات املتحدة، واكنت هذه يه رحلتنا األول إىل أمريكا، وكنت قد سمعت أموراً عن تلك 
ابلالد أثارت قليق وتوتري، ففيها طرق ال يمكنك أن تقود سيارتك فيها برسعة تقل عن 65 كيلو 
مرتاً يف الساعة، وهذا اليشء أخافين حقا. هلذا فقد خططنا للسفر من أوشاوا )Oshawa( بإجتاه 

يلما )Lima( جنوباً يف نيويورك، نلتحاىش لك الطرق الرسيعة.

ز للعودة إىل كندا حني قالت يلديا يل: "أعتقد أنه جيب أن  وبعد رحلة آمنة إىل نيويورك، بدأنا جنهِّ
نصيّل" فأجبت: "ال حاجة بنا للصالة".

قدنا سيارتنا يف شوارع نيويورك وخرجنا من املدينة بكل ثقة، ولكن وألن عالمات اإلرشاد 
يف الطرق الرئيسية للواليات املتحدة ختتلف عنها يف كندا، فقد جتاوزنا طريق اخلروج الصحيح، 
واكن طريق اخلروج اتلايل يبعد عن اذلي يسبقه 90 كيلو مرتاً، فاكن علينا أن نقود سيارتنا حنو 180 

كيلو مرتاً بعيداً عن الطريق الصحيح، وحني رجعنا للمخرج الصحيح، تعطلت السّيارة!
لن أخربك بقية القّصة، ولكين بعدها لم أقل أبداً "ال حاجة بنا للصالة".

كيف إذاً نصلب الجسد؟
بينما ندرس ونطلب اتلحرير من اجلسد، جند يف )1بطرس 4: 1-2( لكمات حتذيرية هامة:

فَّ 
ُ
ََسِد، ك َم ِف اجلْ

َّ
ل
َ
إِنَّ َمْن تَأ

َ
يًْضا بِهِذهِ الِّيَِّة. ف

َ
ْنُتْم أ

َ
ُحوا أ

َّ
ََسِد، تََسل ْجلَِنا بِاجلْ

َ
َمِسيُح أل

ْ
َم ال

َّ
ل
َ
ْد تَأ

َ
 ق

ْ
إِذ

َ
"ف

ََسِد، لَِشَهَواِت الَّاِس، بَْل إِلَراَدةِ اهللِ". َاِقَ ِف اجلْ
ْ

َماَن ابل يًْضا الزَّ
َ
َِطيَِّة، ليَِكْ الَ يَِعيَش أ َعِن اخلْ

حُيذرنا بطرس الرسول من أن اتلحرر من اجلسد لن يأيت بدون معاناة. هلذا جيب أن نُسلّح أنفسنا 
بهذا اتلوقُّع، ونكون مستعدين نلقبل أي يشء حىت نتحرر من سيطرة طبيعتنا اجلسديّة، وهذا 
بدون  اتلجارب  يواجهون  املؤمنني  من  كثري  أن  إال  االنتصار.  أجل  من  أسايس  اذلهين  التسلّح 
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هذا التسلّح، فهم ليسوا مستعّدين عقلياً للضغط والزنااعت اليت تواجههم،وهلذا فهم يسمحون 
لطبيعتهم اجلسدية بأن تغلبهم.

أمضيُت أوقاتاً صعبة لسنوات عديدة يف حماولة فهم هذه اآلية اليت يقوهلا بطرس: "فإن من تألم 
يف اجلسد ُكفَّ عن اخلطّية" كنت أقول نلفيس: "لقد أخذ الرب يسوع حني مات ىلع الصليب لك 

األلم، وأنا ال أستطيع أن أضيف أى يشء ملا عمله هو".

ولكن بعد ذلك، عرفت أن اآلالم تكُمن يف صلب أجسادنا. تذّكر ما قلناه يف بداية هذا الفصل: 
َهَواِت" )غالطية 5: 24(، ولن يكون صلب  ْهَواِء َوالشَّ

َ
ََسَد َمَع األ ُبوا اجلْ

َ
ْد َصل

َ
َمِسيِح ق

ْ
ِيَن ُهْم لِل

َّ
"ال

اجلسد ألٍي مّنا خايلاً من األلم، فهو يعين بطريقة ما، أن ندق املسامري يف أيادينا وأرجلنا، ونضع 
أنفسنا ىلع الصليب.

وهذا مثال لصلب اجلسد. نلقل إن شابة يف بداية العرشينات، ويه مؤمنة ملزتمة، تواقة خلدمة 
الرب. تُقابل الفتاة رجاًل يّديع أنه مؤمن، وأنه يذهب إىل الكنيسة، لكنه يقول هذا فقط يلبىق 
معها. بعدها يقول الرجل تللك الفتاة اليت أصبحت ُمرتبطة به اعطفياً إنه يريد الزواج منها، واآلن 

يه ال تعرف ماذا تفعل.

فحّذرها  أيضاً،  الرجل  ذلك  ويعرف  جيداً،  يعرفها  اليت  الفتاة  هذه  اتلىق  الكنيسة  رايع  لكن 
الرايع وقال عن الرجل: "إنه ليس بمؤمٍن حقييق، هو فقط يمثل هذا ادلور ألنه يريدك، أرجوك 

ال تزتويج به".

"أنا أحبه". ويه  أو تصلبه. جسدها يقول:  بإماكنها أن تريض جسدها  الفتاة خياران،  دلى هذه 
يب: "لكين أحب الرب يسوع أكرث". وبهذا تدق املسمار األول يف يدها ايلمين.

ُ
جت
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مّرة أخرى يأيت صوت اجلسد يلقول: "لكين أريد بيتاً وأطفااًل"، فتأيت باملسمار اثلاين تلدقه يف 
يدها اليرُسى.

فيأيت نفس الصوت يلقول: "لكين أخىش أن أبىق وحيدة بقية حيايت"، فتأيت باملسمار األخري وتدقه 
يف رجليها.

لن  األلم  مؤلِم، لكن هذا  باملسامري، وهذا  تُثقب  أن  فاأليدي واألرجل جيب  اآلن؟  فهمت  هل 
يستمر. فبعد هذا تصبح هذه املرأة سعيدة وُحّرة، وستقابل يف طريقها الرجل املناسب.

لكن نلفرتض أن هذه املرأة رفضت صلب اجلسد، فزتوجت من هذا الرجل. بعد فرتة أدركت أنه 
لم يكن حيب الرب، وأنه ال يريد أن يكون إنساناً روحياً، وال يوافقها ىلع طموحاتها الروحية. ثم 

 معها ثالثة أطفال.
ً
بعد مخسة عرش اعماً من الزناع، يهجرها تاراك

أيهما أكرث إيالماً، أن تتعامل مع جسدها من ابلداية، أم أن تقيض مخسة عرش اعماً ويه مزتوجة 
من الرجل اخلطأ، يلرتكها بعد ذلك وحيدة مع األطفال؟ نعم كال األمرين مؤلم، والسبب الرئييس 
لأللم هو طبيعتنا اجلسدية. والسؤال هو، هل تقبل احلل اذلي يعطيه اهلل أم تذهب إىل الطريق 
اآلخر؟ حل اهلل مؤلم، لكن لفرتة مؤقتة فقط، فقلبها املكسور - اكن سيٌشىف يف سنة أو اثنتني، 

تكون بعدها حرة تلحيا بقية حياتها هلل.

تأت األزمات ف حياة أغلب املؤمنني باملسيح، وبشك خاص ف حياة أولك املدعوين لقول 
اخلدمة املختلفة. وف هذه األزمات، إما أن يفعلوا ما يريده اجلسد وينسون اهلل، أو يصلبون 
عن  بعيداً  ملزتمة،  حياة  تيا  ناضجة  شخصيات  األلم  هذا  من  فيخرجون  متأملني  اجلسد 

عبوديّة اخلطّية.
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حني أنظر إىل جتاريب الشخصّية يف املايض، استطيع أن أرى األوقات اليت فيها اكن عيّل أن أختار 
بني قرارين، أحدهما صحيح واألخر خاطئ. اكن بإماكين حينها أن أذهب يف طريق اجلسد، فأبهج 
نفيس، وأسري عيل الطريق السهل، أو باملقابل أن أطّبق الصليب. بدون إتقان، وحىت بدون أن أفهم 
أنا مرسور ألين مشيُت  ما كنت أفعله، فقد دققت املسامري. واآلن وبعد أكرث من مخسني سنة 

بهذا الطريق.

يًْضا 
َ
أ ْنُتْم 

َ
أ ُحوا 

َّ
تََسل ََسِد،  بِاجلْ ْجلَِنا 

َ
أل َمِسيُح 

ْ
ال َم 

َّ
ل
َ
تَأ ْد 

َ
ق  

ْ
إِذ

َ
"ف الرسول:  بطرس  كتبه  ما  لقراءة  نلعد 

ََسِد،  َاِقَ ِف اجلْ
ْ

َماَن ابل يًْضا الزَّ
َ
َِطيَِّة، ليَِكْ الَ يَِعيَش أ فَّ َعِن اخلْ

ُ
ََسِد، ك َم ِف اجلْ

َّ
ل
َ
إِنَّ َمْن تَأ

َ
بِهِذهِ الِّيَِّة. ف

لَِشَهَواِت الَّاِس، بَْل إِلَراَدةِ اهللِ" )1بطرس 4: 2-1(.

أليس هذا رائعاً؟ تستطيع أن تصل إىل مرحلة ال يعود فيها للخطّية أي سيطرة عليك. هذا هو 
اجلانب الرابع الرائع من جوانب اتلحرير املتاحة نلا من خالل الصليب.
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الفصل الخامس عشر

التحـرر من العـالم

ح يف )غالطية 6: 14( حيث اكن بولس  بيق اآلن اجلانب األخري من جوانب اتلحرير، وهو ُموضَّ
يكتب عن جمموعة من انلاس أرادوا اتلبايه بإجنازات دينية معّينة دليهم فقال:

ُم ِل 
َ
َعال

ْ
ْد ُصلَِب ال

َ
ِي بِِه ق

َّ
َمِسيِح، ال

ْ
َتِخَر إاِلَّ بَِصلِيِب َربَِّنا يَُسوَع ال

ْ
ف
َ
ْن أ

َ
َحاَشا ِل أ

َ
ا ِمْن ِجَهيِت، ف مَّ

َ
"وَأ

ِم".
َ
َعال

ْ
نَا لِل

َ
وَأ

يفصل الصليب بني املسييح احلقييق وبني العالم، فحني ينظر العالم لإلنسان املسييح يرى ُجثُّة 
املسييح  ينظر  األمر حني  بالنسبة هل، وكذلك  موضوعة ىلع صليب، وذلك منظر غري جذاب 
إىل العالم فهو يرى نفس اليشء، ال يشء جيذبه، وهناك خط اكمل يفصل بني االثنني، وعليه 

عالمة الصليب.

اللتني   "cosmos"و  "aeon" اللكمتني  تذكر  أنك  والبد  "العالم"  لكمة  إىل  ثانية  نعود  أن  حنتاج 
 "cosmos" يه مقياس زمين، بينما "aeon" تعنيان "دهر" أو "اعلم" )راجع الفصل 12(. اللكمة
تعين "اعلم" ويه لكمة اجتماعية ختص اتلعامل بني انلاس. فمثال لكمة "اعلم" يف )غالطية 6: 14( 
يه "cosmos". لقد حتررنا من هذا انلظام العاليم احلارض، بكل َمن فيه من أشخاص يرفضون 

ملكوت اهلل يف شخص الرب يسوع.

ويف )لوقا 19( روى نلا الرب يسوع مثاًل يقول:
 ُ

َ
ل َعبِيٍد  َة  َعرَشَ َدَع 

َ
ف َوَيرْجَع.  ًك 

ْ
ُمل ِلَْفِسِه  ُخَذ 

ْ
ِلَأ بَِعيَدٍة  وَرٍة 

ُ
ك  

َ
إِل َذَهَب  ِنِْس 

ْ
اجل َشِيُف  َساٌن 

ْ
"إِن

وا َوَراَءُه 
ُ
ْرَسل

َ
أ
َ
َكنُوا ُيْبِغُضونَُه، ف

َ
ْهُل َمِدينَتِِه ف

َ
ا أ مَّ

َ
. وَأ ُهْم: تَاِجُروا َحتَّ آِتَ

َ
اَل ل

َ
ْمَناٍء، َوق

َ
َة أ ْعَطاُهْم َعرَشَ

َ
وَأ

ْيَنا" )اآليات 14-12(.
َ
نَّ هَذا َيْملُِك َعل

َ
ائِلنَِي: الَ نُِريُد أ

َ
َسَفاَرةً ق
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يف هذه القّصة صورة للّرب يسوع وهو يغادر األرض، ويذهب إىل أبيه يف السماء، منتظراً  حىت يأيت 
ثانية يلأخذ مملكته، لكنها أيضاً صورة للعالم، حيث يقول انلاس: "ال نريد أن الرب يسوع هذا 

يملك علينا، ولن خنضع هل كسّيد".

ما هو الخط الفاصل؟
وهناك  خمتلفة،  ألديان  واملنتمون  الُملِحدون  هناك  انلاس.  من  خمتلفة  أنواع  ىلع  العالم  حيتوي 
املحرتمون واخلرّيون اذلين يعيشون حياة جّيدة . قد حتكم خبصوص هذه الفئة األخرية من انلاس 
فتقول: "ال يمكن أن يكون هؤالء جزءاً من العالم، وذلك ألنهم يرتادون الكنائس". لكن ليك 
تُمزّي ما إذا اكن شخص ما هو جزء من العالم أم ال، ضعه أمام اتلحّدي اخلاص باالتّباع الاكمل للرب 
فاً ال يدل ىلع االحرتام، فحني  يسوع املسيح. عندها قد يظهر من هذا الشخص أو هذه اجلماعة ترصُّ
تُزال قرشه اتلديُّن اخلارجية، يظهر اتلمّرد املوجود يف ادلاخل. اتلمّرد املوجود يف املتديّنني وأصحاب 

األخالق الرفيعة، ال يقل عن اتلمرد املوجود يف الشيوعيني أو امللحدين أو أصحاب األديان الاكذبة.

فما هو اخلط الفاصل؟ إنه اخلضوع للرب يسوع املسيح كرٍب وسّيد. اخلاضعون للرب يسوع ليسوا 
من أهل العالم، بل انتقلوا من العالم يلدخلوا يف ملكوت اهلل، فال يمكنك أن تدخل يف ملكوت 
اهلل دون أن تبين عالقة صحيحة بامللك. وكثريون هم اذلين يرغبون يف دخول امللكوت، لكنهم ال 
يريدون امللك! واكن هذا وْضع بين إرسائيل أيّام املسيح، فقد أرادوا اململكة لكنهم رفضوا امللك. 

وبرفضهم امللك، خرسوا اململكة.

فال أحد يمكنه أن يرفض امللك ويكون يف مملكته، وما حيدد ما إذا كّنا يف اململكة أو ال ليس نوع 
املالبس اليت نلبسها وال نوع التسلية اليت تبهجنا، بل عالقتنا بالّرب يسوع. هل حنن خاضعون 
هل بصدق وأمانة؟ ال يعين هذا أن نكون اكملني. لكن حني خنضع للرب يسوع فهو دليه الكثري 
يلعمله يف حياتنا، وهذا يعين أن نستمر يف السماح هل بتقويمنا، حىت لو لم يعجبنا ذلك، فقد ال 

يكون ما يفعله مُمِتعاً نلا، لكن هذا أفضل نلا من اخليار اثلاين.
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قبل أن أقابل الرب يسوع كنت جزءاً من هذا العالم، وكأستاذ فلسفة لم أكن أهتم بأمور ادلين، 
ولكن يف أحد الليايل انزتعين اهلل من العالم ووضعين يف مملكته. لم يكن دلّي حينها أي معرفة 

باألمور املسيحية، لكين قابلت الرب يسوع واستسلمت هل.

ومن ذلك احلني واجهت كثري من الرصاعت، لكن صّدقين لم أشعر بأيّة رغبة يف العودة إيل العالم، 
ما يه األشياء املوجودة يف العالم؟ ال يشء فيه يغريين أو جيذبين.

العالم. خرجت  يف  الوجود  من  منازع  بال  أفضل  لكنه  اهلل،  ملكوت  سهاًل يف  دائماً  األمر  ليس 
يف تلك الليلة، كما خرج بنو إرسائيل من مرص، ولم أرغب ولو للحظة واحدة بالرجوع. ليست 

العقيدة يه ما غرّيين، لكنه الرب يسوع. لقد قابلت الشخص اذلي يستحق والىئ وطاعيت.

نظام العالم:
يتحدث الرسول بطرس يف )2بطرس 3: 5-6( عن قضاء اهلل ىلع نظام العالم:

ائَِمًة ِمَن 
َ
ْرَض بَِكلَِمِة اهللِ ق

َ
َقِديِم، َواأل

ْ
َماَواِت َكنَْت ُمْنُذ ال نَّ السَّ

َ
ْيِهْم بِإَِراَدتِِهْم: أ

َ
نَّ هَذا َيَْف َعل

َ
"أل

َك".
َ
َماُء َفَهل

ْ
ْيِه ال

َ
اَض َعل

َ
َكئُِن ِحينَئٍِذ ف

ْ
ُم ال

َ
َعال

ْ
َواِت بِِهنَّ ال

َّ
َماِء، الل

ْ
َماِء َوبِال

ْ
ال

حني يقول بطرس الرسول: "العالم الاكئن حينئٍذ هلك" فهو ال يتحدث بادلرجة األول عن العالم 
املادي يف ذلك الوقت، فاألرض لم تهلك، وانلظام الشميس لم خيتِف ، ولكن ما هلك يشء أعمق، 
لقد هلك انلظام االجتمايع، وهو انلظام اإلنساين قبل الطوفان. فما يه املشلكة يف هذا انلظام؟ لم 

يكن خاضعاً حلكم اهلل ابلار، فأزال اهلل هذا انلظام بقضاء واحد خُمترَص وشامل.

واآلن تشلك نظام اعليم جديد خمتلف عن سابقه من عدة جوانب، ولكن هناك يشء مشرتك 
بينه وبني انلظام الّسابق للطوفان، فهو ال خيضع حلكم اهلل ابلار. لكن اهلل ال يقبل أي بديل عن 

احلاكم اذلي عّينه هو، فإما الرب يسوع أو ال أحد.
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اليت سنعرضها رغم  العالم، وهذه احلقائق  نظام  العهد اجلديد عن  به  بعٍض مما خيربنا  نلتأمل يف 
أهميتها تلىق جتاُهاًل كبرياً من الكنيسة املعارصة.

ثالثة مغريات أساسية:
تتعارض اللكمات يف )1يوحنا 2: 15-16( مع اتلفكري املعارص ولكنها حقيقية:

نَّ ُكَّ َما 
َ
ْيَسْت فِيِه َمَبَُّة اآلِب.أل

َ
ل
َ
َم ف

َ
َعال

ْ
َحٌد ال

َ
َحبَّ أ

َ
ِم. إِْن أ

َ
َعال

ْ
يِت ِف ال

َّ
ْشَياَء ال

َ
َم َوالَ األ

َ
َعال

ْ
ِبُّوا ال

ُ
" الَ ت

ِم".
َ
َعال

ْ
يَْس ِمَن اآلِب بَْل ِمَن ال

َ
َمِعيَشِة، ل

ْ
َم ال ُعُيوِن، َوَتَعظُّ

ْ
ََسِد، َوَشْهَوَة ال ِم: َشْهَوَة اجلْ

َ
َعال

ْ
ِف ال

فال  الفهم،  تُعيق  الهوتية  أمور  أي  فيها  وليس  كذلك؟  أليس  تماماً،  واضحة  اللكمات  هذه 
يشء من دوافع العالم واجتاهاته وطموحاته ورغباته ومعايريه أو أولوياته هو من اآلب. لكن 
للخطاة، فقد أحب اهلل  أعداٌء  لسنا  فهمنا هلذه احلقيقة، فنحن  أن نكون حذرين يف  جيب 
العالم.  بها  حييا  اليت  الطريقة  أو  العالم  نظام  حنب  ال  لكننا  أجلهم،  من  ابنه  وبذل  العالم 
نفسه،  يسوع  الرب  الوقت، ولكن كما اكن  نفس  اهلل يف  العالم وحنب  أن حنب  يمكننا  ال 

نستطيع أن حنب اخلطاة.

رغبات  )ويه  اجلسد  شهوة  أساسّية:  مغريات  ثالثة  األول  يوحنا  رسالة  من  الفقرة  هذه  تعرض 
اجلسد املادي(، وشهوة العيون )ويه الرغبات اجلشعة والطمع( وتعّظم املعيشة ويه اكلقول: "ال 
أحد يُميل عيّل ما أفعل". اكنت هذه الرغبات اثلالث اعملة يف جّنة عدن، فشجرة معرفة اخلري 
والرش اكنت جيدة لأللك وهذه شهوة اجلسد، وبهجة للعيون وهذه شهوة العيون، وجتعل الرجل 

واملرأة اعرفني اخلري والرش دون احلاجة إىل اهلل وهذا هو تعّظم املعيشة.

ْل 
ُ
"ق الربّية نفس هذه املغريات اثلالث، فيف ابلداية قال الشيطان هل:  قد واجه الرب يسوع يف 

هل  قال  اهليلك  ثم من ىلع جناح  اجلسد.  وهذه شهوة   )3  :4 )مىّت  ُخْبًاً"  َِجاَرةُ 
ْ

ال هِذهِ  تَِصرَي  ْن 
َ
أ

ْسَفُل" )مىّت 4: 6(، وبكلمات أخرى اكن الشيطان يقول: "أعمل  
َ
 أ

َ
الشيطان: "اْطَرْح َنْفَسَك إِل
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 لظهر كم أنت عظيم بدون اهلل اآلب". وهذا هو تعّظم املعيشة وأخرياً أراه الشيطان مجيع 
ً
شيئا

9( وهذه   :4 َوَسَجْدَت ِل" )مىّت  إِْن َخَرْرَت  َجِيَعَها  ْعِطيَك هِذهِ 
ُ
"أ العالم وجمدها وقال هل:  ممالك 

تمثل شهوة العيون.

شكراً هلل، فرغم أن آدم سقط يف تلك ابليئة الاكملة )اجلنة(، فقد انترص الرب يسوع، اذلي هو آدم 
األخري، انلرص اتّلام يف الربّية بعد أربعني يوماً بدون طعام.

العالم،  العالم. فلك شهوات  طبيعتها لك شهوات  تضم يف  يسوع  الرب  هزمها  اليت  الرغبات  إن 
تأيت حتت أحد هذه العناوين اثلالثة: شهوة اجلسد، شهوة العيون، وتعّظم املعيشة. وهذه األخريه 

يه األخطر.

العالم لن يدوم:
بَِد" )1يو 2: 17(.

َ
 األ

َ
ِي يَْصَنُع َمِشيَئَة اهللِ َفَيثُْبُت إِل

َّ
ا ال مَّ

َ
ُم َيْمِض َوَشْهَوتُُه، وَأ

َ
َعال

ْ
"ال

يا هلا من لكمات مذهلة! فلك يشء يف هذا العالم مؤقت ولن يدوم يشء منه. لكن إذا وحّدَت 
مشيئتك مع مشيئة اهلل بأن تقول: "أنا هنا ألعمل مشيئة اهلل" فسوف تكون شخصاً ثابتاً راسخاً 
بقدر ثبات ورسوخ مشيئة اهلل. لن تُهَزم أبداً، ألن مشيئة اهلل ال يمكن هزيمتها، واملفتاح هو أن 

تُوّحد مشيئتك مع مشيئته.

سيحاول الشيطان إقناعك بأنك ستضطر للتناُزل عن أشياء كثرية، لكنه اكذب ال تُصيغ هل، فيه 
بركة عظيمة لك أن تضم مشيئتك ملشيئة اهلل، فهذا سزييل عنك الشعور بأنك وحيد وال يوجد 

من تعتمد عليه. ألِق هذا اهلّم ىلع اهلل اآلب، فهو سيعتين بك.
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ال تصادق العالم:
أعتقد أنك تتفق ميع بأن الرسول يعقوب اكن واضحاً حني قال:

ِم، َفَقْد 
َ
َعال

ْ
ْن يَُكوَن ُمِبًّا لِل

َ
َراَد أ

َ
ِم َعَداَوٌة ِهللِ؟ َفَمْن أ

َ
َعال

ْ
نَّ َمَبََّة ال

َ
ُموَن أ

َ
َما َتْعل

َ
َواِن، أ نَاةُ َوالزَّ يَُّها الزُّ

َ
"أ

َصاَر َعُدوًّا ِهللِ" )يعقوب 4: 4(.

ملاذا يقول يعقوب زناة؟ ألن املؤمنني اذلين يُسلّمون نفوسهم هلل، ثم يعودون للعالم، يرتكبون الِزنا 
الرويح، فيكرسون عهد ارتباطهم مع الرب يسوع، فاألمر يف اغية الوضوح، "حمّبة العالم عداوة 

هلل!" وعليك أن ختتار. 

العالم سيبغضنا:
من بني ُكّتاب العهد اجلديد، أمىض الرسول يوحّنا أغلب حياته يتعامل مع العالم. واكن هذا من 
املواضيع األساسية اليت كتب فيها، وهو يسّجل يف )يوحّنا 15: 18-19( لكمات الرب يسوع تلالميذه 

قبل أن يرتكهم:
ُم ُيِبُّ 

َ
َعال

ْ
َكَن ال

َ
ِم ل

َ
َعال

ْ
ْنُتْم ِمَن ال

ُ
ْو ك

َ
ُكْم. ل

َ
ْبل

َ
ْبَغَضِن ق

َ
ْد أ

َ
نَُّه ق

َ
ُموا أ

َ
اْعل

َ
ُم ُيْبِغُضُكْم ف

َ
َعال

ْ
"إِْن َكَن ال

ُم".
َ
َعال

ْ
ِم، ِللَِك ُيْبِغُضُكُم ال

َ
َعال

ْ
تُُكْم ِمَن ال نَا اْخَتْ

َ
ِم، بَْل أ

َ
َعال

ْ
ْسُتْم ِمَن ال

َ
نَُّكْم ل

َ
َتُه. َولِكْن أل َخاصَّ

تظهر لكمة "العالم" يف اآلية )19( مخس مّرات، فال بد أن اهلل حياول أن يقول نلا شيئاً، نلنظر ثانيًة 
باهتمام:

تُُكْم  نَا اْخَتْ
َ
ِم، بَْل أ

َ
َعال

ْ
ْسُتْم ِمَن ال

َ
نَُّكْم ل

َ
َتُه. َولِكْن أل ُم ُيِبُّ َخاصَّ

َ
َعال

ْ
َكَن ال

َ
ِم ل

َ
َعال

ْ
ْنُتْم ِمَن ال

ُ
ْو ك

َ
"ل

ُم".
َ
َعال

ْ
ِم، ِللَِك ُيْبِغُضُكُم ال

َ
َعال

ْ
ِمَن ال

العالم،  َكِرَهنَا  إذا  نُصَدم  أن  ينبيغ  وال  يسوع،  الرب  هناك شك يف كالم  أن يكون  يمكن  ال 
ولكن مشلكة الكنيسة املعارصة أن العالم ال يكرهنا.
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َيْقِدُر  "الَ  بعد:  به  آمنوا  قد  لم يكونوا  اذلين  قال إلخوته  قد  يسوع  الرب  احلادثة اكن  قبل هذه 
يَرٌة" )يوحنا 7: 7(.  اكن  ُ ِشِّ

َ
ْعَمال

َ
نَّ أ

َ
ْيِه أ

َ
ْشَهُد َعل

َ
 أ

ِّ
ن

َ
نَا، أل

َ
ْن ُيْبِغَضُكْم، َولِكنَُّه ُيْبِغُضِن أ

َ
ُم أ

َ
َعال

ْ
ال

إخوة الرب يسوع جزءاً من العالم ألنهم يف ذلك الوقت اكنوا قد رفضوا ُحْكم اهلل ابلار من خالل 
شخص الرب يسوع املسيح أخيهم.

ما دمَت جزءاً من العالم، فلن يبغضك العالم. لكن إن انفصلت عن العالم، وأصبحت شاهداً 
للرب واحلق، فالعالم سيبغضك، فلماذا يندر ايلوم أن يبغض العالم الكنيسة؟ ألننا ال نُربكه وال 

حنرجه، وهو مرتاح يف اتلواجد معنا.

قّدر أحدهم عدد املؤمنني املولودين ثانية يف أمريكا خبمسني مليون شخص. لو اكن هذا صحيحاً 
حقاً، لاكن العالم قد شعر بتأثريهم، ولكن يف احلقيقة فنحن كمؤمنني مسيحيني نادراً ما نؤثّر يف 
هذا العالم، والعالم ال يبايل كثرياً بما نعمل. األمر نفسه حيصل يف اغبلية دول أوروبا، فاملسيحّية 
هناك أصبحت كيشء من اتلاريخ، ال تأثري هلا يف احلارض، أو كطيف ضئيل من املايض، فهناك 
العديد من الاكتدرائيات هنا وهناك، ولكن بدون تأثري ىلع احلياة املعارصة. هلذا فالعالم ليس ضد 

هذه املسيحّية، فهو ماٍض يف طريقه دون معارضة.

العالم في يد الشيطان:
ال تغضب ميّن بسبب ما ستقرأ ولكن اغضب من الرسول يوحنا، فهو من كتب هذه اللكمات!

يِر" )1يوحنا 5: 19(. ِّ ْد ُوِضَع ِف الرشِّ
َ
ُه ق

َّ
َم لُك

َ
َعال

ْ
ُْن ِمَن اهللِ، َوال

َ
نََّنا ن

َ
ُم أ

َ
"َنْعل

سيطرة  حتت  لكّه  العالم  أن  أي  الرشير،  يف  العالم  هذا  وُِضع  لقد  الشيطان.  إنه  الرشير؟  هو  من 
إبليس.

يذكر يوحنا الرسول يف )رؤيا 12: 9( األربعة ألقاب اليت تُطلق ىلع الشيطان:
ُه ...".

َّ
َم لُك

َ
َعال

ْ
ِي يُِضلُّ ال

َّ
ْيَطاَن، ال َمْدُعوُّ إِبْلِيَس َوالشَّ

ْ
َقِديَمُة ال

ْ
َيَُّة ال َعِظيُم، الْ

ْ
"... الِّنِّنُي ال
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خصمنا أوال اسمه إبليس: ويف ايلونانية "ديابولوس - diabolos" وتعين )املفرتي، مشّوه السمعة(، 
اتلنني، أي املخلوق  املعارِض(، وثاثلاً  املقاِوم،  "الشيطان"، ومعناها يف األصل )العدو،  أيضاً  وهو 
ابلاب  من  ادلخول  يستطع  لم  إذ  اذلي  املخادع  املاكر  فهو  احلّية،  هو  وأخرياً  الُمخيف،  الرهيب 

األمايم، تسلل من اثلقوب اكألفىع.

فماذا يفعل الشيطان بهذه األربعة أدوار؟ إنه خيدع العالم بأرِسه.

طريق الخروج من نظام العالم:
إن كنت توافق ىلع ما قلناه عن العالم، فيجب أن تدرك أننا كمؤمنني مكرَّسني للمسيح، ال ماكن 
نلا يف العالم. حنن ببساطة ال ننتيم إيله. وال يمكن إحصاء الطرق اليت حياول بها العالم إغراءنا 
وخداعنا، فنحن حنتاج للتحرير من آراء العالم وقيمه وأحاكمه وضغوطاته وإغراءاته، فال نسمح 

ألي من هذه أن تُغرّي تفكرينا.

أكرب وسيلة يضغط من خالهلا العالم يف ثقافتنا املعارصة يه اتللفزيون. أنا ال أقول أن لك قنوات 
اتللفزيون خاطئة، ولكن الكثري منها جتِلب العالم إىل بيتك، فيف اتللفزيون قنوات ُمغرية وهلا 
تأثري كبري، ويه جمال ضخم لإلظهارات الِسحرّية والشعوذة واتلأثريات الروحّية. وكذلك األمر يف 
قنوات اإلعالن وادلاعية، فهدفها أن جتعلك تريد أشياء أنت ال حتتاجها، فتشرتي وتشرتي أشياء 
فالعاملون يف جمال ادلاعية  ليس دليك حىت اإلماكنية لرشائها، ويه تنجح كثرياً يف هذا األمر، 

يُنفقون مليارات ادلوالرات ىلع ادلاعية ألنها ترد هلم ما دفعوه أضعافاً مضاعفة.

أنا ال أحاول أن أختار لك طريقة حياتك، لكين اخرتت نلفيس، ويف حيايت ليس للتلفزيون سيطرة 
بلضع  اتللفزيون  أمام  ضعين  وتعذبين،  تزعجين  أن  أردَت  فإن  تضحية!  هذا  أعترب  ال  أنا   . عيلَّ

سااعت لك يوم.



165

أنا ال أقرتح أن يصبح اجلميع مثيل، ولكن أنت حتتاج ألن تسأل نفسك، من أين أستمد ِقيَيم  
ومعايريي وأحاكيم وأولويايت؟

اآلن نلنظر إىل هذه الصورة الكئيبة الُمخزية اليت يرسمها بولس الرسول للمؤمنني اذلين ال يُطّبقون 
الصليب يف حياتهم:

ْعَداُء 
َ
أ َوُهْم  بَاكًِيا،  يًْضا 

َ
أ ُرُهْم 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
أ َواآلَن  ِمَراًرا،  ُكْم 

َ
ل ُرُهْم 

ُ
ك

ْ
ذ
َ
أ ْنُت 

ُ
ك ْن  ِممَّ يَِسرُيوَن  ثرِيِيَن 

َ
ك نَّ 

َ
"أل

ِيَن َيْفَتِكُروَن ِف 
َّ

ِيَن إِلُهُهْم َبْطُنُهْم َوَمُْدُهْم ِف ِخْزيِِهِم، ال
َّ

َهالَُك، ال
ْ
ِيَن نَِهاَيُتُهُم ال

َّ
َمِسيِح، ال

ْ
َصلِيِب ال

ْرِضيَّاِت" )فيليب 3: 19-18(.
َ
األ

ما يه املشلكة األساسّية دلى هؤالء؟ هم ليسوا أعداء للمسيح لكنهم أعداء لصليبه. هم يريدون 
لك يشء يمكن أن ينالوه من الرب يسوع، باستثناء يشء واحد ال يريدونه وهو عمل الصليب يف 
ِيَن إِلُهُهْم َبْطُنُهْم" أال ينطبق هذا ىلع بعض املؤمنني؟ هو يقول 

َّ
حياتهم. الحظ ما يقوهل بولس: "ال

أيضاً: "ََمُْدُهْم ِف ِخْزيِِهِم"، حيث يفتخر بعض املؤمنني بأشياٍء اكن جديراً بهم أن خيجلوا منها. 
ْرِضيَّاِت".

َ
ِيَن َيْفَتِكُروَن ِف األ

َّ
اجلزء األخري من اآلية )19( يُلخص حالة مثل هؤالء: "ال

وما يه انلتيجة؟ إنّهم يّتجهون إىل اهلالك. هذه لكمة صعبة، فاهلالك أبدي. ليساعدنا اهلل، وحيررنا 
من نظام هذا العالم.

التوبـة:
هناك طريق واحد فقط للخروج من نظام العالم وهو اتلوبة، إنها لكمة قديمة سقطت من القاموس 

ادّليين لكثريين منا. تذّكر اتلحذير اذلي قاهل يوحنا املعمدان وهو يعد الطريق للّرب:
ماَواِت" )مىّت 3: 2(. وُت السَّ

ُ
ك

َ
َتََب َمل

ْ
ِد اق

َ
نَُّه ق

َ
"تُوُبوا، أل
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تَذّكر أن هدف اهلل من البشارة هو أن يُعلن مملكته، فما هو أّول مطلب دلخول امللكوت؟ 
إنه اتلوبة.

حني بدأ الرب يسوع خدمته، مدح يوحّنا املعمدان بأفضل اللكمات، واستخدم نفس اجلملة اليت 
قاهلا يوحنا سابقاً:

َماَواِت«" )مىّت 4: 17(. وُت السَّ
ُ
ك

َ
َتََب َمل

ْ
ِد اق

َ
نَُّه ق

َ
 يَُسوُع يَْكِرُز َويَُقوُل:»تُوُبوا أل

َ
"... اْبَتَدأ

أن تتوب يعىن أن تُعلن اآليت: أنا أتنازل عن تمرُّدي، فلن أضع ِقييم وَمقايييس الشخصية أواًل، 
ولن أفعل األشياء بطريقيت أو أفكر كما أريد، ولكين  أحتّول عن لك هذا، وأعلن خضويع بدون 

ظ للحاكم ابلار اذلي عّينه اهلل، وهو الرب يسوع املسيح. حتفُّ

اإليمـان:
بعد اتلوبة يأيت اإليمان. يبذل كثري من انلاس جهداً عظيماً يف سبيل اإليمان، لكنهم ال يؤمنون! 
وذلك بسبب عدم وجود اتلوبة دليهم. اإليمان الكتايب احلقييق الالزم للخالص ال يمكن فصله 

عن اتلوبة.

حتّول إذاً عن اتلمّرد، وتعال إىل امللكوت خاضعاً للَمِلك هذه يه اتلوبة احلقيقة، وبهذه الطريقة 
حنصل ىلع اتلحرير من نظام العالم.
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الجزء الرابع

كيف ننال ما أعّده اهلل لنا
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الفصل السادس عشر

من األمور الشرعية إلى االختبارية

سنتحدث يف الفصول اثلالثة األخرية عن بعض اإلرشادات العملّية للحصول ىلع ما أعّده اهلل 
الرئيسني الذلين غطيناهما يف  ارة. ولكن قبل ذلك سنلخص املوضوعني  الكفَّ نلا من خالل 

الفصول السابقة.

قمنا يف ابلداية يتحليل جوانب املبادلة التسعة اليت حصلنا عليها حني مات الرب يسوع 
ىلع الصليب:

ُعوقب الرب يسوع ليك يُغفر يل.  .1
شىف.

ُ
ُجرح الرب يسوع ليك أ  .2

ُجِعل الرب يسوع خطية خبطييت ليك أتربر أنا بربه.  .3
مات الرب يسوع مويت ليك أقبل أنا حياته.  .4

ُحِسب الرب يسوع لعنة ليك أنال الربكة.  .5
حتّمل الرب يسوع فقري ليك أشاركه يف فيض غناه.  .6

حتّمل الرب يسوع خزيي ليك أشاركه يف جمده.  .7
حتّمل الرب يسوع رفيض ليك أحظي بالقبول عند اآلب مثله.  .8

مات إنساين العتيق يف الرب يسوع ليك حييا اإلنسان اجلديد يّف.  .9

وأنا أشجعك أن حتفظ هذه املبادالت يف ذاكرتك، فيه عمل الصليب احليوّي اليت جيب أن تُشلّك 
ّدد لك حياتنا.

ُ
وحت
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ثم حتدثنا عن مخسة جوانب للتحرير، يمكننا أن نناهلا من خالل تطبيق عمل الصليب يف حياتنا، 
وهذه اجلوانب موجودة يف رسالة غالطية. فمن خالل الصليب ننال:

اتلحرير من هذا ادّلهر احلارض الرشير.  .1
اتلحرير من انلاموس.  .2

اتلحرير من اذلات.  .3
اتلحرير من اجلسد.  .4
اتلحرير من العالم.  .5

لك هذا عمله اهلل. لكن ال يمكن أن يتغري فينا شئ حيت نعرف كيف ننال هذه األمور، وهذا 
هو موضوعنا يف بقّية هذا الكتاب.

لو أخفقت يف احلصول ىلع ما أعّده اهلل لك، فليس السبب صعوبة  ولكن دعىن أضيف أنك 
املسألة، بل ألنها بسيطة جداً، فليس هناك يشء ُمعّقد يف خطة اهلل تلقديم خالِصه.

المثال المذكور في سفر يشوع:
حيتوي سفر يشوع ىلع نموذج رائع نلا حىت نتّبعه. لقد أعطى اهلل يشوع مسؤويلة كبرية يه أن 
يقود بين إرسائيل إىل أرض كنعان بعد موت موىس. بالطبع اكن من الصعب أخذ ماكن موىس، 

وهذا ما قاهل الرب ليشوع.

نَا 
َ
أ يِت 

َّ
ال ْرِض 

َ
األ  

َ
إِل ْعِب  الشَّ هَذا  َوُكُّ  نَْت 

َ
أ ْرُدنَّ 

ُ
األ هَذا  اْعُبْ  ُمِ 

ُ
ق اآلَن 

َ
ف َماَت.  ْد 

َ
ق َعْبِدي  "ُموَس 

ْمُت 
َّ
َما لَك

َ
ْعَطْيُتُه، ك

َ
أ ُكْم 

َ
َداِمُكْم ل

ْ
ق
َ
أ ُكَّ َمْوِضٍع تَُدوُسُه ُبُطوُن  اِئيَل(.  إِرْسَ بِلَيِن  ْي 

َ
ُهْم )أ

َ
ل ُمْعِطيَها 

ُموَس" )يشوع 1: 3-2(.
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ويتضمن وعد اهلل هنا زمنني خمتلفني. فيف اآلية )2( يقول "أنا معطيها" بينما يقول يف اآلية )3(   
ْرُض 

َ
"... لكم أعطيته". وحنن نعلم أن الرب هو من أعّد لك يشء يف السماء وىلع األرض: "لِلرَّبِّ األ

اكِننَِي فِيَها" )مزمور 24: 1(. ونَُة، َوُكُّ السَّ
ُ
َمْسك

ْ
ُؤَها. ال

ْ
َوِمل

أنا  اليت  "األرض  يقول:  فالّرب  فيه.  أكيد، وال ِجدال  ما، فهذا  يُعطي شيئاً  إنه  الرب  يقول  وحني 
بلين   كنعان  أرض  لك  أصبحت  اللحظة  تلك  فمن  أعطيته".  لكم   ..." يقول:  ثم  هلم"،  معطيها 
إرسائيل من انلاحية الرشعية القانونية، ولكن من انلاحية اإلختبارية، لم خيترب الشعب أكرث مما 

اكن هلم قبل أن يتلكّم الرب بذلك.

اكن يمكن أن يكون دلى بين إرسائيل ردا فعٍل خاطئان: األول اخلوف. قال الرب إنه أعطانا 
هو  اثلاين  الفعل  ورد  نمتلك.  كنا  ما  ىلع  زيادة  شئ  أي  اآلن  دلينا  ليس  ولكن  األرض،  لك 
الضفة  ىلع  الشعب  فيصطف  للخوف،  اتلام  انلقيض  هو  وهذا  باألمر،  االفرتايض  التسليم 
الرشقية من نهر األردن ناظرين حنو الغرب، ويقولون وأياديهم مطوية: "لك األرض نلا" أو ربما 
األرض  إىل  وينظرون  الغربية  الضفة  ىلع  ويصطفون  األردن  فيعربون  مغامرة  أكرث  يكونون 
ويقفون مكتويف األيدي ويقولون: "لك األرض نلا". هم حمقون من انلاحية الرشعية، ولكن يف 
جمال االختبار الفعيل هم خمطئون، فالكنعانيون يف ذلك الوقت اكنوا يعلمون من اذلي يمتلك 

األرض بالفعل.

التطبيق على الكنيسة:
أحياناً كثرية يكون هذا هو حال الكنيسة، فبرصف انلظر عن الضفة اليت نقف عليها، فقد ننظر 
إىل أرض امليعاد ونقول: "لكها نلا" وهذا صحيح من انلاحية الرشعية، ولكن من ناحية اإلختبار 
العميل فنحن خُمطئون. سمعت أحدهم يقول: "لقد نلت لك يشء عندما خلصت" ولكن جوايب 
ىلع هذه الكالم: "إن كنت قد نلت لك يشء، فأين هو؟ أظهره فرناه" قد يكون ما يُقال صحيحاً 
القانونية الرشعية فقط. حني نودل والدة ثانية نكون ورثة اهلل، ووارثون مع  تماماً من انلاحية 
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يسوع املسيح، ولك ما هو للمسيح هو نلا. لكن هناك فرق كبري بني ما هو رشيع وما هو اختباري، 
فنحن لم نمتلك بعد لك يشء.

إعداده  بالفعل  تم  الصليب هو نلا، وقد  يسوع ىلع  الرب  القانونية، لك يشء عملَه  انلاحية  من 
وجتهزيه. لكن من انلاحية االختبارية لم حنصل ىلع لك يشء أعّده الرب يسوع نلا، وأنا أشك أن 

أحداً ما قد حصل عملياً ىلع لك يشء وفّره نلا الرب يسوع من خالل موته ىلع الصليب.

بَِد 
َ
األ  

َ
إِل َمَل 

ْ
ك

َ
أ ْد 

َ
ق َواِحٍد  بُِقْرَباٍن  نَُّه 

َ
"أل تقول:  األول  الفصل  فيها يف  تأملنا  اليت  اآليات  إحدى 

الواحد. واهلل يقول: "لكم أعطيته". لكن  القربان  ِسنَي" )عربانني 10: 14(. الصليب هو  ُمَقدَّ
ْ
ال

اتلقديس هو مثل عبور انلهر، فعلينا أن نسري باجتاه األرض ونمتلكها.

نقاتل حتى ننال:
يعرب  األردن حىت  نهر  َشق  امليعاد:  أرض  إىل  رائعتني يلُحرض بين إرسائيل  اهلل معجزتني  أجرى 
الشعب، وأسقط أسوار أرحيا. لكن من ذلك الوقت فصاعداً اكن ىلع الشعب أن يُقاتِل ليك حيصل 
ىلع ما أعّده هل اهلل، وهذا أيضاً صحيح يف احلياة املسيحّية. ُسيجري اهلل بعض املعجزات يلُدخلك 

يف مواعيده، لكن بعد ذلك لن تنال إال ما حتارب ألجله. فإن لم تفعل، فلن تنال.

فاكنت  الغرباء،  مع  تعايشوا  لكنهم  الوقت،  ذلك  يف  األرض  لك  إرسائيل  بنو  يمتلك  لم  تارخيياً، 
الاكرثة، وهذه يه صورة الكنيسة، فيه حتاول انلمو واالنتصار، ويف نفس الوقت تتعايش مع قوى 

معادية ال ينبيغ أن تكون موجودة.

إن دخول يشوع وبين إرسائيل إىل مرياثهم هو نموذج لك ويل، فال تقف مكتويف األيدي وتقول: 
"لكها يل" وأنت ُمقّيد باإلحباط واخليبة، وال ختاف إذا وجدت نفسك منخرطاً يف معارك رهيبة، 

فهذا جزء من علمية امتالك املواعيد.
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إستعادة ميراثنا:
يقّدم نلا سفر عوبديا، وهو أحد أقرص الكتب انلبوّية، رسالة قوّية عن استعادتنا ملرياثنا. تتحدث 
اآلية )17( عن إحياء وتعويض بين إرسائيل يف نهاية هذا ادلهر. ومع أن قّوة انلبّوة ما زالت حتتاج 

ملزيد من الوقت حىت تتم، إال أنها يف حزي اتلنفيذ:
ًسا، َوَيرُِث َبْيُت َيْعُقوَب َموَارِيَثُهْم" )عوبديا 17(. َاٌة، َوَيُكوُن ُمَقدَّ

َ
ْيِه ن

َ
وُن َعل

ُ
ا َجَبُل ِصْهَيْوَن َفَتك مَّ

َ
" وَأ

الحظ هذه انلقاط اثلالث القاطعة: تكون عليه جناة، يكون مقّدساً، يرث شعب اهلل مواريثهم. 
فمن املمكن أن يكون هناك مواريث لم ترثها بعد. هذه يه إذاً اخلطوات برتتيبها البسيط ويه اليت 
بِعدوا لفرتة تُقارِب 

ُ
يستعيد بها شعب اهلل مواريثهم. لقد خرس ايلهود كثرياً بسبب عدم الطاعة، فأ

التسعة عرش قرناً عن مرياثهم الُمعطى هلم من اهلل، وهم يعودون إىل مواعيد اهلل يف الوقت املعنّي.

بِعدت 
ُ
هذا ال ينطبق فقط ىلع بين إرسائيل، بل أيضاً ىلع شعب العهد اآلخر، وهو الكنيسة، فقد أ

الكنيسة عن املرياث اذلي أعطاها إيّاه اهلل يف املسيح ملدة تقارب فرتة إبعاد بين إرسائيل. قارن صورة 
الكنيسة يف سفر أعمال الرسل بالكنيسة املوجودة عرب القرون، فستتفق ميع ىلع وجود تطابق ما بني 
تاريخ بين إرسائيل وتاريخ الكنيسة. الكنيسة ايلوم أمامها حتّد كبري ليك تعود يه أيضاً إىل مرياثها 

الّرويح يف املسيح، واخلطوات حنو ذلك يه نفسها: اتلحرير، القداسة، ثم نرث مرياثنا.

حتدثنا يف اجلزء السابق من هذا الكتاب عن مخسة جوانب للتحرير، وقد أعدنا ذكرها يف بداية هذا 
الفصل، ويه كما قلنا مذكورة يف رسالة غالطية. هذه اجلوانب اخلمسة للتحرير مهمة وأساسّية إن 

أراد شعب اهلل أن يسرتد مرياثه.

ال يمكننا أبداً استعادة مرياثنا بدون القداسة، تذكر ما تقوهل الرسالة يف )عربانيني 10: 14(.
ِسنَي". ُمَقدَّ

ْ
بَِد ال

َ
 األ

َ
َمَل إِل

ْ
ك

َ
ْد أ

َ
نَُّه بُِقْرَباٍن َواِحٍد ق

َ
"أل

فبينما ننمو يف القداسة، نعود نلمتلك مرياثنا باتلدريج.



174

ما الذي يتضمنه اإليمان:
اآلن نأيت إىل هذا اجلانب العميل: كيف ننال ما هو ُمَعد نلا يف الصليب؟

نَُّه 
َ
وَأ َموُْجوٌد،  نَُّه 

َ
بِأ يُْؤِمُن  اهللِ   

َ
إِل ِت 

ْ
يَأ ِي 

َّ
ال نَّ 

َ
أ َيُِب  نَُّه 

َ
أل إِْرَضاُؤُه،  ُيْمِكُن  الَ  إِيَماٍن  بُِدوِن   ..."

ُبونَُه )باجتهاد( )عربانيني 11: 6(.
ُ
ِيَن َيْطل

َّ
ُيَازِي)يُكافئ( ال

من غري الُمجدي حماولة إرضاء اهلل بدون إيمان، فهذا مستحيل، بماذا جيب أن نؤمن؟ حبسب 
ُيَازِي )يكافئ(  نَُّه 

َ
وَأ َموُْجوٌد،  نَُّه 

َ
"بِأ باهلل:  بشيئني خيتصان  نؤمن  أن  6( جيب   :11 )عربانيني 

ُبونَُه".
ُ
ِيَن َيْطل

َّ
ال

إذا  بأنهم  يؤمنوا  أن  عليهم  يكيف.  ال  هذا  ولكن  موجود،  اهلل  بأن  يؤمنون  انلاس  أغلب 
طلبوه )باجتهاد( فهو سيُجازيهم، فاإليمان يشء أسايس، ولكن يوجد يشء آخر أسايس وهو 

االجتهاد.

الكتاب  الكسل.  عن  جّيد  يشء  أي  يقول  اكن  إن  لرتى  بتفصيل  املقّدس  الكتاب  لك  إفحص 
إال  الّسكر،  يدين  الكتاب  أن  فصحيح  الكسل!  عن  يلقوهلا  مديح  لكمة  أي  فيه  ليس  املقّدس 
أنه يدين الكسل بدرجة أقىس. لقد فسدت كثري من قيمنا يف الكنيسة ألننا ندين انلاس اذلين 

يسكرون ونتسامح مع الكساىل.

للكسل. هذا  أي ماكفأة  اهلل  فليس دلى  أيضاً،  االجتهاد  اإليمان وحده رضوري، ولكن  ليس 
يتطلّب منا أن نرتب أولوياتنا، وحنتاج أن نؤمن أنه إذا طلبناه باجتهاد فسنُاكفأ.

تأيت أوقات حيث تكون متأكداً فيها أنك تطلب اهلل بكل اجتهاد، وال يظهر فيها أنك تنال أيّة 
ماكفأة، )أنا متأكد أين لست الوحيد اذلي مر بهذه األوقات(، وهنا عليك أن تتمّسك بإيمانك، 
فاآلية السابقة تقول إنه يكافئ اذلين يطلبونه باجتهاد، فسواء رأيتها أو شعرت بها أم ال، ومهما 
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حدث، فماكفأتك أكيدة. قد ال تناهلا يف الوقت اذلي تتوقعه، وقد ال تأيت بالطريقة اليت تنتظرها، 
لكنها أكيدة. اهلل "جُيازي )يُكافئ( اذلين يطلبونه )باجتهاد(.

كيف تنال هذا اإليمان؟
حتدثُت سابقاً كيف كنُت مريضاً راقداً يف مستشىف ملدة اعٍم اكمل، وأنا أحبث عن اإليمان بال أمل، 
وبعدها أعطاين اهلل هذه العبارة الكتابية الرائعة، وكم أشكر اهلل عليها، فقد اكنت )رومية 10: 17( 

بصيصاً من انلور وسط ظلميت القاتمة:
ََبُ )السماع( بَِكلَِمِة اهللِ". َبِ، )السماع( َواخلْ

َ "اإِليَماُن بِاخلْ
اكنت هذه اآلية يه الطريق اذلي أخرجين من املستشىف، ويه مازالت تنبض باحلياة بالنسبة يل.

ط اآلية أكرث من الالزم. قد يقول أحدهم إن اإليمان يأيت بسماع لكمة اهلل،  ولكن ال جيب أن نُبسِّ
ولكن ليس هذا ما يقوهل بولس الرسول تماماً. يقول بولس إن ما يأيت من لكمة اهلل هو سماعها، 
وما يأيت من سماع اللكمة هو اإليمان، وهذا يعين وجود مرحلتني، فحني تكشف نفسك أمام 
ثم  السماع، أي إماكنية سماع ما يقوهل اهلل،  أواًل هو  يأيت  فما  لكمة اهلل بقلب وذهن مفتوحني، 

يصبح ما تسمعه حقيقة بالنسبة لك، فينتج اإليمان من السماع.

:
ً
أعِط اهلل وقتا

أن  ينبيغ  اإليمان.  يتكّون  حىت  للسماع  الالزم  الوقت  يقضون  ال  مّنا  كثريين  أن  املشلكة 
اليت  األشياء  أحد  يه  هذه  زمنية.  حدوداً  تضع  أن  دون  اهلل  لكمة  أمام  نفسك  تكشف 
اكتشفتها  أثناء مسرييت مع الرب، أن ال أضع حدوداً زمنّية هلل، فإذا بدأنا يف الصالة وحنن 
نعلم أنه ليس أمامنا سوى نصف ساعة، فسنأخذ فقط ما يمكن أن نناهل يف نصف ساعة. 
لكن األمر سيكون خُمتِلفاً إذا أتينا إىل اهلل ونلا إجتاه خمتلف وهو أننا نريد أن نسمع من اهلل 

دون أن نضع حدوداً زمنية.
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بهذه  األمور  مع  يتعامل  اهلل  أن  مفرتضني  نعمل  أن  اعتدنا  لكننا  فورياً  إيماناً  يوّفر  ال  اهلل  إن 
الطريقة. فكثري من انلاس يف الكنائس يتعاملون مع اهلل وكأنه آلة بيع سماوية! فعليك أن جتد 
املناسب يف اآللة تلحصل ىلع املرشوب اذلي  املعدنية املالئمة، فتضعها يف املاكن  قطعة انلقود 
تُريد! ليس اهلل هكذا، فهو ليس آلة، إنه شخص. عليك أن تتعامل معه بطريقة شخصّية حىت 

حتصل ىلع انلتائج.

املؤمنون هذه األيام، وذلك ليك تسمع ما يقوهل  هلذا أقرتح عليك أن تعطي وقتا أكرث مما يفعله 
لك اهلل من خالل لكمته يف الكتاب املقّدس إن لم تعطي وقتاً للسماع يكون لك ما تفعله هو 
أنك تقرأ الكتاب املقدس، وال يأيت اإليمان بقراءة الكتاب، بل يأىت بسماع اهلل من خالل لكمته، 

فالسماع أواًل، ثم اإليمان.

دع اهلل يكلمك:
لكمة "لكمة" املوجودة يف )رومية 10: 17( يه "ريما" "rhema" يف األصل ايلوناين هذه اللكمة 
 ."logos" "ال تعين لكمة اهلل اثلابتة إىل األبد يف السماء، فلتلك اللكمة لفظ آخر هو "لوجوس
تشري "ريما" إىل اللكمة اليت يعطيك إياها اهلل يف حلظة معينة، وقد استخدم الرب يسوع هذه 
لَكَِمٍة  بَْل بُِكلِّ  َساُن، 

ْ
اإِلن َيَْيا  ْبِ وَْحَدهُ 

ُ يَْس بِاخلْ
َ
ل ُتوٌب: 

ْ
"َمك قال:  4( عندما   :4 اللكمة يف )مىّت 

ِم اهللِ".
َ
ُْرُج ِمْن ف تَ

 إسمه الكتاب املقّدس - إذا جاز اتلعبري -، ولكن حنن 
ّ

حنن ال حنيا بكلمات مطبوعة يف جُمدل
حنيا بكلمات تُصبح حقيقة وشخصية نلا يف أي حلظة بالروح القدس. يتكون الكتاب املقّدس 
من صفحات بيضاء عليها رموز وإشارات سوداء تُسىّم احلروف. هذه العالمات السوداء ال تفيدنا 
بيشء، لكن ما حُيّوهلا إىل مصدر يُنتج اإليمان هو الروح القدس اذلي جيعل لكمة اهلل حّية، وبهذا 

."rhema" تصبح اللكمة
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خالل األشهر األول يل يف اجليش الربيطاين، عندما بدأت أدرس الكتاب املقّدس، كنت أشعر 
الكتاب املقّدس أن يقوهل، ولم أجد فيه  للفلسفة، أن أعرف ماذا يريد  أن من واجيب كأستاذ 
شيئاً مثرياً أو جذاب. لكين ببساطة شعرت أنه ال يمكنين أن أحتدث بثقة وسلطان عن الكتاب 
سوى  القراءة  يف  استمر  ولم جيعلين  ُمتعِبة جداً!  قراءته  يقوهل. اكنت  ما  أعرف  لم  إذا  املقّدس 

تصمييم ىلع ذلك.
كنت أقول: "ال يوجد أي كتاب يستطيع أن يغلبين، سانطلق من بدايته وأقرأه حىت انلهاية".

بعد تسعة أشهر، تقابلُت بطريقة معجزية مع الرب يسوع يف منتصف إحدى الليايل. لم يكن 
ذلك قراراً ذهنياً بل اختباراً. يف الليلة اتلايلة هلذا االختبار، أمسكُت بالكتاب املقّدس فاكن 
خمتلفاً تماماً! اكن األمر كما لو أنه ال يوجد سوى شخصني يف الكون: اهلل، وأنا! وأصبح الكتاب 

املقّدس بالنسبة يل هو صوت اهلل اذلي يتحدث إيلَّ بصورة شخصّية، واكن هذا شيئاً ُمثرياً.

هذا ما جيب أن خيتربه ويعيشه لك واحد مّنا.  فمهما لكّفك األمر ال تتوقف عن العالقة الشخصّية 
ما  لسماع  نفسك  تُعّد  أن  أواًل  وعليك  شخصية،  بصورة  إيلك  تتحدث  لكمته  جتعل  اليت  باهلل 

يُكلّمك به اهلل، ومن خالل السماع يأيت اإليمان.

كيفية قراءة الكتاب المقّدس:
سأقّدم هنا اقرتاحني يف كيفّية فهم انلصوص الكتابية:

إقرأها ككلمة اهلل :  .1
يُعرب بولس عن افتخاره بمسييحَّ تسالونييك، فيقول إنهم اكنوا ِمثااًل للمؤمنني اآلخرين، ويذكر 

السبب يف جناحهم هذا يف )1تسالونييك 2: 13(:
َِقيَقِة  َما ِهَ بِالْ

َ
بَْل ك نَاٍس، 

ُ
أ َكَِمِة 

َ
ك ُتُموَها الَ 

ْ
بِل

َ
ق ِمَن اهللِ،  لَكَِمَة َخَبٍ  ِمنَّا  ْمُتْم 

َّ
تََسل  

ْ
إِذ نَُّكْم 

َ
"أل

ُمْؤِمننَِي".
ْ
ْنُتُم ال

َ
يًْضا فِيُكْم أ

َ
يِت َتْعَمُل أ

َّ
َكَِمِة اهللِ، ال

َ
ك



178

حني تقبل انلصوص الكتابية، ليس كلكمة من أشخاٍص، وال تقرأها كما تقرأ كتابات وأعمال 
احلكمة البرشية األخرى، بل كلكمة اهلل اليت فيها اهلل نفسه يتحدث إيلك، فستعمل عملها 
هو  كما  تعمله،  أنها  اهلل  قاهل  ما  فيك  فستعمل  اهلل،  للكمة  باإليمان  قلبك  تفتح  حني  فيك. 
ُمْؤِمننَِي" )1تسالونييك 2: 13(

ْ
ْنُتُم ال

َ
يًْضا فِيُكْم أ

َ
يِت َتْعَمُل أ

َّ
َكَِمِة اهللِ، ال

َ
َِقيَقِة ك َما ِهَ بِالْ

َ
مكتوب "ك

بوداعـة:  .2
مطلب آخر لقراءة الكتاب املقّدس جنده يف رسالة يعقوب:

َص 
ِّ
َل تُ ْن 

َ
أ َقاِدَرَة 

ْ
ال َمْغُروَسَة 

ْ
ال َكَِمَة 

ْ
ال بَِوَداَعٍة  وا 

ُ
َبل

ْ
اق

َ
ف  ، َشّ َة  َ ثْ

َ
َوك َاَسٍة 

َ
ن ُكَّ  اْطرَُحوا  "ِللَِك 

ُنُفوَسُكْم" )يعقوب 1: 21(.

ما معىن أن نقبل لكمة اهلل بوداعة؟ معىن هذا أن نُسلّم أن اهلل هو املعلّم وحنن اتلالميذ، فنحن 
ال نُرشد اهلل كيف جيب أن يُسرّي الكون، وال نُعلّمه كيف جيب أن يقود حياتنا، ولكن بكل 

اتضاع نسمح هل بأن يُعلّمنا.

توصلت موخراً هلذا اتلعريف لإليمان وهو بسيط جداً: اإليمان هو اتلعامل مع اهلل جبديّة، فقراءة 
الكتاب املقّدس بإيمان يه أن نأخذ لك يشء يقوهل اهلل باهتمام وجديّة، فحني يقول اهلل "إفعل 

هذا" نفعل حنن ما يقول.
وهذا مثال للتوضيح ىلع ما أقول، إن تمسكت به، فسيُغرّي حياتك.

يقول الرسول يف )1تسالونييك 5: 18(:
َمِسيِح يَُسوَع ِمْن ِجَهتُِكْم" ما يه األشياء 

ْ
نَّ هِذهِ ِهَ َمِشيَئُة اهللِ ِف ال

َ
ٍء، أل ُروا ِف ُكِّ َشْ

ُ
"اْشك

اليت جيب إن نشكر اهلل فيها؟ لك يشء. هل تؤمن بهذا؟ هل تأخذ هذا األمر جبديّة؟ هل تطبق 
هذا اليشء؟
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حني ترتدي مالبسك، أشكر اهلل عليها ُمتذّكراً أنه يوجد أناس كثريون ليس دليهم ما يلبسون. ماذا 
تفعل حني تنتعل حذائك؟ كثريون يف العالم ليس دليهم أحذية. حني تركب سيارتك، أشكر اهلل ىلع 
سيارتك، وحني تقود السّيارة ىلع الطريق الرسيع، أشكر اهلل من أجل الطريق، حىت لو اكن ُمزدمحاً 

بالسيارات، فقد تكلّف بناؤه الكثري من املال والعمالة. ال تأخذ األمور ىلع أنها حتصيل حاصل.

بكلمات أخرى، ال تشكر اهلل فقط بطريقة متقطعة حني خيطر األمر ىلع بالك، ولكن إجعل 
منها اعدة أن تشكر اهلل يف لك يشء، وهذا سيُغرّيك.

هذا مثال ملا يعنيه الكتاب املقّدس بأن نقبل لكمة اهلل بوداعة. قد تقول "ال يبدو هذا يل معقواًل، 
فقد دفعت ثمن ثيايب وثمن حذايئ وثمن سّياريت". ال، إقبل لكمة اهلل بوداعة، قل: "حسناً يا رب، 

تقول لكمتك بأن نشكرك، وهلذا فسأشكرك ىلع لك األشياء".

االنتقال من الشرعي إلى االختباري:
سنُنيه هذا الفصل بُملّخص عن كيفية االنتقال من ما هو رشيع فقط إىل االختبار العميل، وذلك 

يتم بتطبيق لكمة اهلل. يقول الرب يسوع.
ُكْم" )مىّت 6: 33(.

َ
َها تَُزاُد ل

ُّ
وَت اهللِ َوبِرَُّه، َوهِذهِ لُك

ُ
ك

َ
الً َمل وَّ

َ
ُبوا أ

ُ
"اْطل

أعط اهلل ولكمته األولوية ىلع لك يشء آخر يف حياتك. اطلب اهلل ولكمته أواًل.  تذّكر أن تقيض 
وقتاً مع اللكمة اليت تبين إيمانك. إقبل انلصوص الكتابية كلكمة خاصة من اهلل لك. إقبل لكمة اهلل 

بوداعة، وبطاعة اكملة ملا تأمرك به.

م أولوياتك وتتجه حنو اهلل  دع هذه األمور تأخذ األولوية فوق لك يشء آخر يف حياتك، وحني تُنظِّ
ولكمته، فأنت تسمح لإليمان بأن يأيت، وتكون يف طريقك تلنال ما أعّده اهلل لك، وعندها يصبح 

ما أعده الرب يسوع بموته ىلع الصليب حقيقياً يف حياتك تقدر أن حتصل عليه.
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الفصل السابع عشر

مرشدنا الشخصي للخالص الشامل

قلنا سابقاً إن ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب تُقّدم نلا لك يشء حنتاجه اآلن ويف األبدية، ويه 
متاحة للك مؤمن. وقلنا إن هذه اذلبيحة اكملة ولكننا ننال ما حنتاجه منها بشلك تدرييج. كيف 

ننال لك ما أعّده اهلل نلا يف ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب؟

أرشنا يف الفصل املايض إىل املطلب األول األسايس وهو اإليمان، فمن يأيت إىل اهلل ينبيغ أن يؤمن، 
جيازي  وأنه  موجود  اهلل  بأن  تؤمن  أن  عليك   )6  :11 )عربانيني  وحبسب  خياراً،  ليس  فاإليمان 

)يكافئ( اذلين يطلبونه )باجتهاد(.

سندرس يف هذا الفصل مطلباً آخر، وهو تعلُّم  اإلرتباط بالروح القدس، فالروح القدس يرشدنا 
م نلا يف كفارة املسيح، وهو سيقودك بطريقة شخصّية تلنال لك ما حتتاجه. نلحصل ىلع لك ما هو ُمقدَّ

ال يعين اخلالص فقط حصونلا ىلع غفران اخلطايا، مع أن هذا جانب أسايس منه، ونشكر اهلل من 
أجله، لكن اخلالص هو لك ما يُتيحه اهلل لشعبه من خالل ذبيحة الرب يسوع.

حتدثنا يف الفصل الرابع عن لكمة "sozoy" ايلونانية، واليت ترُتَجم اعدًة إىل "خالص" وأرشنا أيضاً 
إىل أن لكمة "sozoy" تُستخَدم يف الكتاب الُمقّدس للحديث عن شفاء األمراض، وحترير انلاس من 
األرواح الرشيرة، وكذلك عند إقامة املوىت وعند احلديث عن حفظ شعب اهلل، فهذه اللكمة تصف 
لك هذه الرباكت، ذللك فتعريفنا للخالص يُغطي لك يشء قد أعّده اهلل نلا روحياً وجسدياً واعطفياً 

وماديّاً، اآلن يف الوقت احلارض ويف األبدية، ولك هذا من خالل ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب.
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اخلالص،  طريق  بداية  يف  يضعنا  االختبار  وهذا  واحدة،  مّرة  حيدث  اختبار  يه  اثلانية  الوالدة 
وخالصنا هو اختبار تدرييج متواصل علينا أن نسري خالهل نلكتشف أبعاده ونمتلكه، فاخلالص 

مثل أرض كنعان اليت اكن ىلع بين إرسائيل أن يمتلكوها ىلع مراحل.

جند يف )مزمور 78( أن اخلالص يُغطي لك يشء عمله اهلل لشعبه من مرص وحىت أرض املوعد، 
وهو يشمل مجيع أعمال الرمحة والربكة ومجيع العطايا اليت قّدمها اهلل هلم. يتضمن ذلك حتريرهم 
من أرض مرص، وعبورهم ابلحر األمحر، ومسرية اهلل معهم يف السحابة، وإطعامهم املن، وتزويدهم 
باملاء من الصخرة، وحقيقة أن ثيابهم وأحذيتهم لم تبىل، وطرْد األمم من أمامهم. لك هذا وأكرث 

جُيَمع يف لكمة واحدة ويه "اخلالص".

اهلل"  ىلع  "تذّمروا  أي  اهلل،  جّربوا  بل  مطيعني،  وغري  مؤمنني،  غري  اكنوا  إرسائيل  بين  لكن 
)اآلية 19 كتاب احلياة(.

ْم 
َ
ُهْم ل نَّ

َ
ائِيَل، أل  إِْسَ

َ
يًْضا َصِعَد َع

َ
ْت نَاٌر ِف َيْعُقوَب، َوَسَخٌط أ

َ
" ِللَِك َسِمَع الرَّبُّ َفَغِضَب، َواْشَتَعل

 َخالَِصِه " )اآليات 22-21(.
َ

وا َع
ُ
ْم َيتَِّك

َ
يُْؤِمُنوا بِاهللِ َول

ماذا اكنت مشلكة بين إرسائيل األساسية؟ أنهم لم يؤمنوا باهلل ولم يثقوا خبالصه الاكمل، وواضح 
من هذه اآليات أّن عدم اإليمان يُغضب اهلل.

هل تنطبق هذه املشلكة ىلع الكنيسة؟ نعم، حنن ال نؤمن باهلل كما يريد منا أن نؤمن. وحنن ال نثق 
يف أنه يسّدد احتياجاتنا بالاكمل؟ لكن اهلل يريدنا أن نثق به يف لك يشء.

 ىلع بياض" ُموّقعاً 
ً
يعلن اهلل يف )رومية 8: 32( أن ما يهبه نلا يشمل "لك يشء" وهذه اآلية تشبه "شياك

من اهلل باسمك. لكن اهلل لم يكتب أي مبلغ فيه، وعليك أنت أن تكتب عليه احتياجاتك 
يوماً بعد يوم.
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ٍء؟". يًْضا َمَعُه ُكَّ َشْ
َ
ْيَف الَ َيَهُبَنا أ

َ
ْجَِعنَي، ك

َ
ْجلَِنا أ

َ
ُ أل

َ
 ابْنِِه، بَْل بََذل

َ
ْم يُْشِفْق َع

َ
ِي ل

َّ
"اَل

إن اكن اهلل قد شاء فبذل الرب يسوع يلموت ىلع الصليب، وهو أىلغ وأعز ثروة يف الكون، وهو 
الشخص األلصق إىل قلب اهلل، فال يُمكن أن يوجد أي يشء آخر يمكن أن يمنع اهلل عنا. 
ال تنَس أنه بدون الرب يسوع ليس نلا احلق يف املطابلة بأي يشء من اهلل، بل إننا ال نستحق 
سوى ادلينونة. لكن مع الرب يسوع وبسبب الرب يسوع، سيعطيك اهلل لك ما حتتاج. لست 
حباجة لعمل أي يشء فوق ما تم عمله ىلع الصليب. وال يوجد أي ثمن تدفعه. فاهلل يعطيك 

لك يشء جمّاناً.

هذا هو خالصنا الشامل، وهو يأيت من خالل اهلبة املجانية: ذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب. 
الروح  يلعبه  اذلي  ادلور  ندرك  أن  إىل  الشامل  اخلالص  هذا  إىل  ادلخول  يمكننا  ال  لكن 

القدس.

ماذا يفعل الروح القدس؟
يُقّسم الضمري الُمعرّب عن اجلنس يف اللغة ايلونانية إىل ثالث فئات: الُمذكر، واملؤنث، واملحايد. 
أو "روح" ويه لكمة  "َنَفس"  أو  "pneuma" وتعين "ريح"  اليت تعين "روح" يه  اللكمة ايلونانية 
حمايدة، أي من الفئة اثلاثلة، ورغم أن هلذه الفئة ضمرياً خاصاً بها يف اللغة ايلونانية )مثل الضمري 
it يف اإلجنلزيية( إال أن الرب يسوع حني حتّدث عن الروح القدس يف )يوحنا 16: 13( استخدم 
ا مىت جاء ذاك، روح احلّق فهو يرشدكم" ... ولم يستخدم  ضمري الغائب العاقل "هو" بقوهل: "وأمَّ

الضمري اخلاص باللكمات املحايدة.

من  الرغم  ىلع  يلؤكد  هذا  فعل  يسوع  الرب  لكن  اللغة.  قواعد  الفقرة  هذه  يف  ُكرست  لقد 
القدس هو شخص  الروح  بل شخصاً،  القدس ليس شيئاً  فالروح  للقواعد،  املعتاد  االستخدام 

تماماً اكهلل اآلب واهلل االبن.
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أحد مفاتيح انلجاح يف احلياة املسيحّية هو أن نتعلّم كيف نتعامل مع الروح القدس كشخص، 
فإذا دعونا الروح القدس وفْقاً للرشوط الكتابية، فسيأيت إيلنا الروح القدس كشخص. البد نلا 

أن نتعامل ونتصل بشخص الروح القدس ونُقيم عالقة صداقة معه، فهو شخص رائع نلُصادقه.

ما الي يفعله الروح القدس لنال ما أعّده اهلل لا ف كفارة املسيح؟

يدير شؤون الخالص:
الوحيد لشؤون اخلالص، وهو حيمل مفاتيح املستوداعت جلميع اهلبات  الروح القدس هو املدير 
والعطايا اإلهلية، وهو يفتح خزانة الكنوز اإلهلية، ويعطينا ما حنتاج إيله. ورغم ذلك، فهو من أكرث 
عن  يتحدثون كثرياً  اذلين  والاكريزماتيون  الكنيسة! حىت اخلمسينيون  الُمهَملة يف  الشخصيات 

الروح القدس، كثرياً ما يهملونه أيضاً.

إن أردت أن تأخذ مرياثك وتنال ما أعّده اهلل لك، أقم صداقة مع الروح القدس. اكن الرب يسوع 
يف )يوحنا 16( يستعد لرتك تالميذه، واكن يعّدهم لأليّام القادمة حني قال:

ُمَعزِّي، َولِكْن 
ْ
تِيُكُم ال

ْ
ْنَطلِْق الَ يَأ

َ
ْم أ

َ
نَُّه إِْن ل

َ
ْنَطلَِق، أل

َ
ْن أ

َ
ُكْم أ

َ
: إِنَُّه َخرْيٌ ل َقَّ ُكُم الْ

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
"لِكنِّ أ

ُْكْم" )اآلية 7(. ُه إِلَ
ُ
ْرِسل

ُ
إِْن َذَهْبُت أ

الحظ أن الرب يسوع اكن يتحدث عن ُمبادلة شخص بآخر، فكأنه يقول: "أنا سأعود إىل السماء، 
لكين سأرسل لكم شخصاً آخر يلكون ماكين" وقد قال الرب يسوع شيئاً مدهشاً حقاً. "خرٌي لكم 
أن أنطلق" وبكلمات أخرى: "أن أكون يف السماء ويكون الروح القدس ىلع األرض، أفضل من 

حالكم وأنا معكم ىلع األرض والروح القدس يف السماء".

كثري من املسيحّيني ال يدركون هذا األمر. نفّكر كثرياً أنه من الرائع لو عشنا يف أيام املسيح حني  
املرحلة يه مرحلة  تلك  أن  بنّي  يسوع  الرب  رائع لكن  نعم هذا  اكن ىلع األرض مع تالميذه. 
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فمن  األرض،  ىلع  ماكين  القدس  الروح  ويأخذ  أترككم  أن  لكم  "خري  يقول:  وكأنه  انتقايلة، 
السماء سأكون قادراً من خالل الروح القدس أن أعمل يف لك ماكن ىلع األرض ويف نفس الوقت 

دون أن حيددين اجلسد املادي، وهلذا فخري لكم أن أنطلق".

يرشدنا إلى الحق ويشير إلى الرب يسوع:
نَُّه الَ 

َ
، أل َقِّ  َجِيِع الْ

َ
، َفُهَو يُْرِشُدُكْم إِل َقِّ ا َمَت َجاَء َذاَك، ُروُح الْ مَّ

َ
يتابع الرب يسوع فيقول: "وَأ

ُموٍر آتَِيٍة" )يوحنا 16: 13(.
ُ
ُكْم بِأ ُيِْبُ ُم بِِه، َو

َّ
ُم ِمْن َنْفِسِه، بَْل ُكُّ َما يَْسَمُع َيَتَك

َّ
َيَتَك

الروح القدس هو أقل شخص يف العالم جيذب االنتباه حنو نفسه، وهلذا السبب، فنحن نميل إىل 
بما يسمع من  القدس لن يتلكم من نفسه، بل سيتلكم فقط  الروح  إن  الرب يسوع  جتاهله. قال 
اآلب واالبن. ملن جيذب الروح القدس االنتباه؟ إىل الرب يسوع، فقد قال الرب يسوع عنه: "َذاَك 

ُدِن" )يوحنا 16: 14(. ُيَمجِّ

الروح القدس، ليس مقدار الضجيج اذلي  من أفضل االختبارات لفحص إن اكن يشء ما من 
أو  يُرّكز ىلع عقيدة  أو  د برشاً  يُمجَّ إذا اكن اليشء  أم ال.  الرب يسوع  د  يُمجِّ يصدره، بل إن اكن 
طائفة، فليس هذا من عمل الروح القدس، فالروح القدس ال يمجد هذه األشياء، فهو ال يمجد 

إال الرب يسوع.

وإذا أردنا أن جنذب الروح القدس، وهذا عمل يستحق  أن نفعله، فيجب أن نأخذ وقتاً يف تسبيح 
أسمعه، ذللك سأذهب  أن  ما أحب  "هذا  القدس نلفسه:  الروح  يقول  يسوع. حينئذ  الرب  اسم 

وأقيض بعض الوقت مع هؤالء انلاس".

من املهم أن نتعلّم ما حيبه الروح القدس ليك نيف بمتطلباته.
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يساعدنا حتى نمّيز الحق:
الروح القدس يرشدنا إىل لك احلق. ليس هذا فقط، لكنه املرشد الوحيد املوثوق به. كتب يوحنا إىل 
ٍء" )1يوحنا 2: 20(، وهو  ُموَن ُكَّ َشْ

َ
وِس َوَتْعل ُقدُّ

ْ
ُكْم َمْسَحٌة ِمَن ال

َ
ل
َ
ْنُتْم ف

َ
أ ا  مَّ

َ
الكنيسة األول: "وَأ

يشري هنا إىل الروح القدس. يا يلت شعب اهلل يف هذه األيام دليهم هذه املسحة حىت يُمزّيوا الفرق 
، إذا لم يتعلموا كيف 

ً
بني الصواب واخلطأ. فاملؤمنون "املمتلؤون بالروح القدس" هم األسهل اخندااع

يُمزّيون بني الضّجة واجلسدانية واتلظاُهر من جهة وبني ما يُمّجد الرب يسوع من جهة أخرى.

)يوحنا 16: 15-14(.
ُت إِنَُّه 

ْ
ل
ُ
ُيِْبُُكْم. ُكُّ َما لآِلِب ُهَو ِل. ِلَذا ق ا ِل َو ُخُذ ِممَّ

ْ
نَُّه يَأ

َ
ُدِن، أل "َذاَك )الروح القدس( ُيَمجِّ

ُيِْبُُكْم". ا ِل َو ُخُذ ِممَّ
ْ
يَأ

الحظ يف هذه العبارة اتضاع الرب يسوع! فهو لم يُرد أن يرتك دلينا االنطباع بأنه املصدر األسايس 
للك يشء بمفرده، فهو يقول "هذا األشياء يه يل فقط ألن اآلب قد أعطاين إياها". يا هل من مثال مجيل 
د اآلب، ثم يشري الرب يسوع  تلمجيد اآلخر! نعم، الروح القدس يُمّجد الرب يسوع، والرب يسوع يُمجَّ

إىل الروح القدس ويقول حني يأيت الروح القدس، فسيأخذ مما يل ويعلنه أو يظهره أو يفعله لكم.

من هذا يظهر أن الروح القدس حيمل مفتاح خمزن الكنوز اإلهلّية. لك ما هو لآلب ولالبن، يُدار 
من الروح القدس. كثري من املؤمنني اذلين يدرسون العقيدة واتلعايلم الكتابية ال يقيمون صداقة 

مع الروح القدس، لكن من اجلدير بنا حقاً أن نقيم صداقة مع الروح القدس.

صــورة كتابيــة:
يعطينا  القدس.  الروح  وهو  الطويلة  احلياة  هذه  رحلة  يف  رائع  ومرشد  حماٍم  الكنيسة  يف  دلينا 
)تكوين 24( صورة مجيلة عن دور الروح القدس كمرشد، وذلك يف قّصة إبراهيم يف حبثه عن 

عروس البنه إسحاق.
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اكن إبراهيم يرص ىلع أن ال يأخذ البنه عروساً من بنات كنعان. يف هذه القصة، وهو يعكس بهذا 
الصورة اتلقليديّة للرجل الرشيق اذلي يقول: "جيب أن تكون العروس من عشرييت" وهكذا يرسل 
هذا الشيخ اجلليل خادمه إىل شعبه وأهله - عشرية إبراهيم - حىت جيد الفتاة املناسبة وحُيرضها معه.

يُمثِّل إبراهيم يف هذه القّصة اهلل اآلب، بينما يمثل إسحاق الرب يسوع املسيح، أّما رفقة، العروس 
املنتقاة، فتمثل الكنيسة. لكن هناك شخصّية أخرى، ويه شخصية خادم إبراهيم اذلي لم يذكر 
الكتاب اسمه يف هذه القصة، فهو يُمثل الروح القدس. إن )تكوين 24( صورة شخصّية مكتوبة 

تمثَل الروح القدس، لكن دون أيّة إشارة إيله.

أخذ هذا اخلادم اذلي لم يُذَكر اسمه عرشة مجال حُمّملة بهدايا كثرية، واجلمال كما هو معروف يف الرشق 
ل بالكثري من األمحال والُمَؤن. األمر نفسه ينطبق ىلع الروح القدس، فحني يأيت الروح، ال  مَّ

ُ
األوسط، حت

يأيت فارغ ايلدين، بل يأيت ومعه عرشة مجال حُمّملة باهلدايا، فكم نكون أغبياء إذا لم نقم صداقة معه!

يَُّها الرَّبُّ إَِل 
َ
حني وصل هذا اخلادم إىل ابلرئ، يف طريقه للبحث عن الفتاة الُمناِسبة صىّل وقال: "أ

ْسِق 
َ
نَا أ

َ
ْب وَأ َب، َفَتُقوَل: اْشَ ْشَ

َ
تَِك أل ِمييِل َجرَّ

َ
َها: أ

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
يِت أ

َّ
َفَتاَة ال

ْ
نَّ ال

َ
َُكْن أ َسيِِّدي إِبَْراِهيَم ...لْ

يِت َعيَّْنَتَها لَِعْبِدَك إِْسَحاَق" )تكوين 24: 12، 14(، قال هذا ألنه من الطبييع أن 
َّ
يًْضا، ِهَ ال

َ
َك أ

َ
ِجَال

أيّة فتاة اكنت ستعرض عليه أن تسقيه هو فقط.

وألن هذا اخلادم اكن دليه عرشة مجال، واجلمل الواحد يستطيع أن يرشب أربعني جالوناً من املاء، 
فقد اكن ىلع هذه الفتاة الّشابة أن تَُضخ من ابلرئ ما يَقُرب من أربعمئة جالون من املياه! فيا هلا من 

زوجة رائعة إلسحاق!

بعض  درِّب 
ُ
أ وملّدة مخسة سنوات  أفريقيا، حيث كنت  الشّبان يف  أحد  قاهل  بتعليق  يُذّكرين  هذا 

مع تالميذي وأسأهلم بعض األسئلة. يف إحدى  أحياناً  ل  أجتوَّ ُمعلّمني. كنت  اتلالميذ يلُصبحوا 
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املّرات سألت هذا الشاب وقلت: "قُل يل، ما مواصفات الفتاة اليت ترغب يف الزواج منها؟" فأجابين 
ولكن  رفقة،  برشة  لون  اكن  ماذا  تماماً  أعلم  ال  وقوّية"  سمراء  تكون  أن  "جيب  تردد:  بدون 

استطيع أن أؤكد لك أنها لم تكن شقراء، ولكن باتلأكيد اكنت فتاة قوّية.

أثناء وقوف هذا اخلادم جبانب ابلرئ، تأيت امرأة شابّة، فيطلب أن يرشب قلياًل من املاء، فتُعطيه وتبادر 
فتعرض أن تسيق مجاهل أيضاً. يا هلا من صورة مجيلة للكنيسة! فلَم يُصّور الكتاب املقّدس الكنيسة بامرأة 
رقيقة جتلس يف املقعد األمايم وترنم الرتانيم، بل يه امرأة هلا عضالت قوّية، ُمَعّدة للعمل وتلقديم حياتها.

يقول اخلادم يف نفسه هذه يه الفتاة، وبعد أن قابل هذا اخلادم اعئلة رفقة، وأخربهم عن رغبة 
إبراهيم بأن جيد زوجة البنه، يوّجه األهل هذا السئوال لرفقة: )) َهْل تَْذَهِبنَي َمَع هَذا الرَُّجِل؟ (( 

َهُب( آية 58
ْ
ذ
َ
فتقرر مصريها وتقول:)أ

هذا هو اإليمان، فاملدة اليت عرفت فيها رفقة اخلادم تقل عن يوم واحد، لكنها تقرر اخلروج معه يف 
رحلة طويلة خطرة يلكون مرشدها واملحايم الوحيد عنها، وحنن كذلك ككنيسة، نسري يف رحلة طويلة 

وخطرة، يف طريقنا للقاء عريسنا، ولكن يف رحلتنا هذه دلينا حُماٍم وُمرشد رائع وهو الروح القدس.

األكرث من ذلك، لم تكن رفقة قد شاهدت من قبل ذلك الرجل اذلي ستزتوجه. لك ما اكنت تعرفه عن 
إسحاق هو ما أخربها به هذا اخلادم، ولك يشء يمكننا أن نعرفه عن الرب يسوع - إىل أن ناُلقيه - نتعلّمه 

من الروح القدس. هلذا فنحن خنرس ونفقد الكثري حني ال نُنيّم عالقة عميقة ومحيمة بالروح القدس.

اعتمد على الروح في الخدمة:
)رومية 8: 14( اليت سبق أن تأملنا بها، يه آية مهمة جداً هلؤالء اذلين يرغبون يف إعداد نفوسهم 

للخدمة يف جسد املسيح:
ْبَناُء اهللِ".

َ
ولَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
"أل
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يستخدم بولس الرسول يف هذه اآلية زمن الُمضارع الُمستمر، فنستطيع أن نرتمجها هكذا: "ألن لك 
اذلين ينقادون بروح اهلل باستمرار فأوئلك هم أبناء اهلل" من هم أبناء اهلل؟ أبناء اهلل هم اذلين ينقادون 

باستمرار بالروح القدس، وبكلمات أخرى، فأنا أحيا اكبٍن هلل حني أبدأ باالنقياد بانتظام بروحه.

أنت أيضاً حتتاج أن تنقاد، ليس بالقوانني أو املبادئ أو اتلقنيات أو اإلجراءات مهما اكنت، لكن 
بروح اهلل، وأنا ال أقول إن هذه األشياء خاطئة، ولكن اخلطأ أن تتلك عليها اتكااًل اكماًل، فال 
يوجد سوى شخص واحد تستطيع أن تعتمد عليه بشلك اكمل وهو الروح القدس. إن اعتمدَت 
عليه، سيقودك إىل القانون أو املبدأ أو الطريقة أو اتلقنية املناسبة، أّما إذا اتكلنا ىلع القوانني 

وحدها فلن حنصل سوى ىلع ما تستطيع املصادر البرشية أن تُقّدمه.

كمسيحينّي مؤمنني جيب علينا أن نقّدم للعالم أكرث من ذلك، فعىل سبيل املثال، قد يقوم أستاذ يف علم 
انلفس بتحليل ُمعنّي وفقاً لقوانينه اليت يستخدمها، فيصيب أو خُيطئ. ولكن حنن مدعون نلفعل أكرث 

من هذا. فدلينا صديق رائع اسمه الروح القدس، وهو دليه موارد خارقة إهلّية ويضعها حتت ترصفنا.

أّما املحلل انلفيس  هاوياً! املحلل انلفيس املحرتف قد يكون خطرياً،  أرجوك ال تكن حملاًل نفسياً 
اهلاوي فهو يف اغية اخلطورة. حني يأيت إيلك شخص من أجل املشورة فال تذهب ُمبارشة إىل قائمة أعراض 
األمراض، بل اعتمد ىلع الروح القدس. قد يقودك الروح إىل تلك القائمة، فليس بالرضورة أن تكون 

القائمة خاطئة، لكنك ال تستطيع االعتماد عليها، فقط يمكنك االعتماد ىلع الروح القدس وحده.

من وسائل املشورة اليت يستخدمها بعض انلاس أن يرجعوا الشخص من احلارض إىل أيّام الطفولة، 
ثم إىل الطفولة الُمبّكرة، وربما إىل الرحم! لكن الرب يسوع حني قابل املرأة السامرّية ىلع ابلرئ، لم 
َْسُة  ِك خَ

َ
يرجعها إىل أيّام الطفولة الُمبَّكرة، بل اكنت دليه لكمة علم من الروح القدس: "... َكَن ل

يَْس ُهَو َزوَْجِك" )يوحنا 4: 18(. لم حيتاج الرب يسوع أن يقول أكرث من 
َ
ِك اآلَن ل

َ
ِي ل

َّ
ْزَواٍج، َوال

َ
أ

ذلك، وهذه املعرفة اثلاقبة كشفت لك قلبها وحياتها فوراً.
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اكنت زوجيت األول يلديا، ويه اآلن مع الرب، سيدة فريدة جّداً جبميع املقاييس. اكنت يلديا من 
ادلنمارك ويه باحلقيقة ُمقاتِلة قوّية. وكنا قد عزمنا ىلع رشاء بيت، فأتت إيلنا سمسارتان صلبتان 

جداً يلدالننا ىلع أحد ابليوت لنشرتيها، حيث قرر أصحاب ذلك ابليت أن يبيعوه.

وبينما هما جالستان ىلع األريكة جنباً إىل جنٍب، نظرت زوجيت يلديا إىل إحداهما وقالت هلا 
فجأة: "أعتقد أن رجليك غري ُمتساويتني يف الطول، فهل تريدين أن يُصيل زويج من أجلك؟".

كيف يمكن تللك الّسيدة أن تقول ال؟. ركعُت ىلع ركبيّت بالقرب من تلك السمسارة واكتشفُت 
أن رجليها بالفعل غري ُمتساويتني يف الطول، فصليُت من أجلها، وأمام عييّن، نمت رجلها األقرص 

لتساوي الرجل اثلانية يف الطول، واكنت هذه الّسيدة مصدومة مما تراه!

انتقلُت برسعة إىل املرأة األخرى وقلُت: "هل تسمحني يل بأن أفحص رجليك؟".
لقد نمتا أيضاً.

ثم سألُت "ماذا عن ذراعيك؟"
فقالت "ال، ال هذا يكيف!".

صارت  تماماً.  خمتلفتني  امرأتني  السّيدتان  هاتان  أصبحت  فصاعداً  الوقت  ذلك  من  ولكن 
السمسارتان الصلبتان امرأتني طبيعيتني دليهما مشالك طبيعية، أرادتا مشاركتها معنا أنا ويلديا، 

وقد باعونا بيتاً جيداً!
فمن اذلي صنع الفرق؟ إنه الروح القدس.

سيقودك الروح القدس حىت تنال الوعود اليت يف ذبيحة املسيح الكّفارّية، فهو حيمل مفتاح خمزن 
عطايا وهبات اهلل، وسيكون الروح القدس هو املرشد الشخيص لك.
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الفصل الثامن عشر

امتـالك ميراثنـا

رأينا يف الفصول السابقة أن اهلل قد أتاح نلا خالصاً اكماًل وتاماً من خالل ذبيحة الرب يسوع ىلع 
الصليب. إنه عمل الصليب "اتلام من مجيع اجلوانب واتلام يف مجيع األوجه"، وأتاح نلا اهلل أيضاً 

مرشداً إلّهاً يلقودنا إىل مرياثنا هو الروح القدس.

وتأملنا  إرسائيل،  وبين  يشوع  فقد حبثنا يف حياة  ملرياثهم،  اهلل شعبه  قيادة  كيفية  وكنموذج عن 
نَا ُمْعِطيَها 

َ
يِت أ

َّ
ْرِض ال

َ
بصورة خاّصة يف )يشوع 1: 2( حيث يتحدث اهلل عن أرض املوعد فيقول: "األ

ْعَطْيُتُه" ومن خالل هذه اآلية فقد أصبحت األرض ختص 
َ
ُكْم أ

َ
ُهْم " ثم يقول يف )اآلية 3(: "... ل

َ
ل

بين إرسائيل قانونياً ورشعياً، وذلك رغم أنهم لم يكونوا قد دخلوها بعد، وما هلم رشعياً اكن جيب 
أن يصبح ملكهم اختبارياً.

وهذا صحيح بالنسبة نلا أيضاً فيما يتعلّق بذبيحة الرب يسوع ىلع الصليب، فقد عمل الرب يسوع 
لك يشء، وأتاح نلا اخلالص الاكمل، واتّلام والشامل. لكن علينا حنن أن ننتقل من اليشء اذلي 
 إىل االختبار. جيب أن يصبح الصليب حقيقّياً يف حياتنا، وعلينا أن نعيش ىلع أرض الواقع 

ً
نلا رشاع

لك ما أعّده الرب يسوع نلا، وهذا ال حيدث يف اختبار واحد، ولكن عرب سلسلة من االختبارات 
املستمّرة يف حياتنا ايلومية.

هذه  أن  ورأينا  اجلديد،  العهد  يف  "خالص"  للكمة  املختلفة  املعاين  يف  دراستنا  عرب  كذلك  حبثنا 
اللكمة تشمل طرق عديدة يتعامل بها الرب يسوع يف حياتنا، فخالص الرب يسوع ال يقترص ىلع 
غفران اخلطايا فحسب، لكنه يشمل أيضاً الشفاء اجلسدي، واتلحرر من األرواح الرشيرة، وحىت 

إقامة شخص من املوت. لك هذا وأكرث تشمله لكمة واحدة ويه "خالص".
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 باإليمان يف املسيح، ولكن كما يف حالة يشوع وبين 
ً
هذا لكه ُمتاح نلا، وقد أصبح بالفعل نلا رشاع

إرسائيل، علينا أن ننتقل مما هو رشيع إىل االختبار العميل، وانلموذج الكتايب األسايس اذلي يُعلّمنا 
كيف نفعل هذا قد تم توضيحه يف يوم اخلمسني كما هو ُمسّجل يف )أعمال 2: 39-38(.

بعد أن حتدث بطرس الرسول للجموع الغفرية ُمعلناً هلم حياة وموت وقيامة الرب يسوع، رصخوا وقالوا: 
يَُّها الرَِّجاُل اإِلْخَوةُ؟" فأجاب بطرس الرسول ناطقاً باسم اهلل والكنيسة، ووضع ثالثة ُمتطلبات 

َ
"َماَذا نَْصَنُع أ

متتايلة: توبوا، اعتمدوا، اقبلوا الروح القدس. من خالل هذه اخلطوات الكتابية اثلالث نستطيع ادلخول 
إىل اخلالص الاكمل اذلي أعّده املسيح نلا، وسنتحدث بشلك خُمترص عن لك مطلب منها.

توبــوا  .1
حىت نفهم معىن اتّلوبة بشلك اكمل، حنتاج أن نفحص معىن اللكمة "توبة" يف لك من اللغتني ايلونانية 
)لغة العهد اجلديد(، والعربّية )لغة العهد القديم(. الفعل ايلوناين للّتوبة هو "metanoo" ويعين 
"تغيري الفكر" وهذا يتضمن "اختاذ قرار"، أّما يف العربّية فاللكمة يه من الفعل "شوب"8 أي "رجع" 
أو "غرّي اجتاهه" وهذا يتضمن القيام بفعل معني. حني جنمع معىن اللكمتني، نصل إىل الصورة 
تبع هذا القرار بالفعل الُمناسب.

ُ
ذ قراراً ثم أ

ّ
الاكملة ملعىن اتلوبة. إنها قرار يتبعه فعل، أّواًل أنا أخت

من األمثلة احلية للتوبة قصة االبن الّضال يف )لوقا 15: 11-32(. فأّول ما عمله ذلك الشاب أنه 
 
ً
ِب " )اآلية 18(، ثم قام بالفعل املناسب حيث رجع إىل بيته سالاك

َ
 أ

َ
َهُب إِل

ْ
ذ
َ
وُم وَأ

ُ
ق
َ
د قراراً: "أ

ّ
اخت

الطريق اذلي ارحتل منه سابقاً.

اجتاه  يف  تسافر  فحني   ،"U- Turn" تماماً  املعاكس  لالجتاه  بالّسيارة  االتلفاف  مثل  اتّلوبة 
املعاكس،   االجتاه 

ً
بالسّيارة دورة 180 درجة، وتكمل رحلتك سالاك تتوقف، وتتخذ  خاطئ، 

واتّلوبة ىلع نفس السياق، ال تكون اكملة حىت تتحرك يف االجتاه اجلديد.

"شوب" العربية قريبة من العربية "تاب" اليت تعين أيضًا "رجع" أو "اعد".  8
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ِد 
َ
نَُّه ق

َ
قد أعلن اهلل عن رضورة اتّلوبة أّواًل من خالل يوحّنا املعمدان يف )مىّت 3: 2(: "تُوُبوا، أل

َمَل 
َ
ْد ك

َ
ماَواِت" ثم كرر الرب يسوع نفسه هذه ادّلعوة يف )مرقس 1: 15(: "ق وُت السَّ

ُ
ك

َ
َتََب َمل

ْ
اق

ِيِل".
ْ

وُت اهللِ، َفُتوُبوا َوآِمُنوا بِاإِلن
ُ
ك

َ
َتََب َمل

ْ
َماُن َواق الزَّ

لألسف فكثري من الواّعظ يف هذه األيام يهملون بشلك كبري خطوة اتّلوبة، ويه اخلطوة األول 
اليت حنتاج أن نأخذها.

 قبل عّدة سنوات يف لقاء كبري يف جنوب رشق آسيا، واكنت اغبلية احلضور من 
ً
كنت ُمشاراك

خلفيات صينية، وقليلون من بني احلضور اكن دليهم معرفة بالكتاب املقّدس. قّدم الواعظ 
لكمة  أبداً  يذكر  لم  لكنه  اهلل،  لكمة  خالل  من  الشفاء  نوال  كيفية  عن  جّيداً  تعليماً  حينها 

)توبة(، ثم قال حني انىه عظته: "إن كنت تريد الشفاء، فتقّدم إىل األمام وابدأ بالصالة".

وجدت نفيس حينها أمام حشود غفرية من انلاس جتّمعوا يف األمام يريدون الصالة. اكنت 
األوثان،  وعبادة  واتلنجيم،  الّسحر،  وممارسة  األسالف،  عبادة  بني  تتنوع  هؤالء  خلفيات 
إىل  نُضيفه  أن  أبداً  يوافق  لن  يسوع  الرب  لكن  هذا!  لك  إىل  يسوع  الرب  إضافة  فأرادوا 
جمموعة أشياء أخرى يف حياتنا، فإّما أن يكون هو األساس الوحيد والفريد للك معتقداتنا 

أو ال يكون شيئاً يف حياتنا.

اكن ينبيغ ىلع الواعظ أن يقول: "حّتولوا عن الّسحر واتلنجيم وعن طرقكم الرشيرة، اتركوا 
عبادة األسالف ولك املمارسات الوثنية اليت عشتم فيها قباًل. توقفوا عن لك هذا، وارجعوا إىل 
الرب يسوع" ولكن لألسف لم تكن اتّلوبة جزءاً من الرسالة يف ذلك ايلوم. اكنت نتيجة ذلك 
ثرة، فلم خيلص سوى القليل من انلاس - إن وجدوا - ألنهم لم  اللقاء ُمربكة أكرث منها ُموَّ

يّتخذوا اخلطوة األول الرضورية للخالص ويه اتّلوبة.
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تذيع كثري من الكنائس ايلوم رسالة مثل هذه: "إن كنت تريد أن تتخلّص من مشالكك، فقط 
اقبل الرب يسوع!" لكن احلقيقة أن قبول الرب يسوع ال حيل لك مشالكك، بل قد تواجه يف 

حياتك مشالك جديدة حني تقبل الرب يسوع.

إن الَمطلب األّول اذلي ال يتغري من أجل اخلالص هو اتّلوبة. ال يتحدث العهد اجلديد أبداً 
الُمقّدس اتّلوبة قبل اإليمان.  عن إيماٍن بدون توبة يؤدي إىل اخلالص، ودائماً يضع الكتاب 

يتحدث املسيح الُمقام تلالميذه )لوقا 24: 46-47( عن أنه اكن ينبيغ أن يموت، فيقول:
ْن يُْكَرَز بِاْسِمِه بِالَّْوَبِة 

َ
َْوِم اثلَّالِِث، وَأ ْمَواِت ِف الْ

َ
ُم َويَُقوُم ِمَن األ

َّ
ل
َ
َمِسيَح َيَتأ

ْ
نَّ ال

َ
"َكَن يَنَْبِغ أ

وُرَشلِيَم"... ماذا اكنت الرسالة اليت أمر الرب يسوع 
ُ
 ِمْن أ

ً
َمِم، ُمْبَتَدأ

ُ
ََطايَا جِلَِميِع األ َوَمْغِفَرةِ اخلْ

تالميذه أن يكرزوا بها؟ لم تكن الرسالة تشمل فقط مغفرة اخلطايا، بل تشمل اتّلوبة أّواًل 
وبعدها مغفرة اخلطايا.

يصف بولس الرسول يف )أعمال 20: 20-21( خدمته يف أفسس فيقول:
َيُهوِد 

ْ
لِل َشاِهًدا  َبْيٍت،  ُكِّ  َوِف  َجْهًرا  بِِه  ْمُتُكْم 

َّ
َوَعل تُُكْم  ْخَبْ

َ
وَأ إاِلَّ  َفَوائِِد 

ْ
ال ِمَن  َشْيًئا  ْر  َؤخِّ

ُ
أ ْم 

َ
"ل

َمِسيِح".
ْ
ِي بَِربَِّنا يَُسوَع ال

َّ
 اهللِ َواإِليَماِن ال

َ
ُونَانِيِّنَي بِالَّْوَبِة إِل َوالْ

يُلَّخص بولس الرسول يف هذه العبارة الرسالة اليت اكن يُعلنها للجميع، لليهود وايلونانيني يف 
َمِسيِح".

ْ
ِي بَِربَِّنا يَُسوَع ال

َّ
 اهللِ َواإِليَماِن ال

َ
الرس أو يف العلن: "... الَّْوَبِة إِل

يوحّنا رسالة  الرسول  يُسّجل  الرؤيا(،  2-3 من  العهد اجلديد، يف )األصحاحات  نهاية  يف 
اكن  الكنائس،  هذه  من  وخلمس  أسيا،  مقاطعة  يف  السبع  للكنائس  املسيح  يسوع  الرب 
املطلب األّول اذلي يطلبه هو اتّلوبة، وأنا متأكد أن نسبة الكنائس اليت حتتاج إىل تَوبة 

ايلوم ليست أقل من ذلك.
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بأنواع  يأتون  اكنوا  اذلين  انلاس  من  لكثري  املشورة  خدمة  مارسُت  املاضية  السنوات  خالل 
انلتيجة  إىل  توّصلت  أسمعها،  كنت  اليت  املشالك،  يف  اتلفكري  وبإاعدة  املشالك،  من  خمتلفة 
هؤالء  قبل  فلو  اتّلوبة،  عدم  وهو  واحداً  املشالك  أصل  اكن  احلاالت  أغلب  يف  أنه  اتلايلة: 

وخضعوا لرسالة اتّلوبة، ملا احتاجوا - يف أغلب احلاالت - إىل مشورة وتلغلّبوا ىلع مشالكهم.

إن اخلطية األساسية اليت سببت حالة العبوديّة دلى البرش يه اتلمرُّد ضد اهلل.

يف نهاية احلرب العاملية اثلانية إتصلت دول احللفاء مع دول املحور وأبلغوهم برشطهم اذلي 
ىلع أساسه يوافقون ىلع إقامة السالم معهم. اكن الرشط هو االستسالم غري املرشوط، وأضافوا 
أنهم لن يُقيموا سالماً ىلع أي أساٍس آخر. اهلل يعرض نفس الرشوط. فاهلل لن يُقيم معنا الّسالم 
ظات.  إذا لم نستسلم هل استسالماً غري مرشوط. ال جمادالت، ال متطلبات، ال أعذار، ال حتفُّ

ينبيغ أن تكون استجابتنا الواضحة: "ها أنا يا رب، أنا أخضع! فأخربين ماذا أفعل".

ِضع نفسك هلل، ُمستسِلماً لقيادة الرب يسوع 
ُ

اتلوبة احلقيقة يه أن تتحول عن اخلطّية، وخت
قابل  الغري  املطلب األسايس  اتّلوبة يه  أن  نرى  الُمقّدس،  الكتاب  وبالرجوع نلصوص  لك. 

للنقاش نلوال اخلالص.

اعتمـدوا:  .2
لكمة "يعتمد" يف أصلها ايلوناين ُمشتّقة من لكمة معناها "يغّطس" أو "يغمر" حتت سطح املاء 
أو حتت سائل آخر. اكن ايلهود يف  أيّام الرب يسوع، وضمن بعض طقوسهم ادلينّية، يُمارسون 
شكاًل من أشاكل املعمودية. كما اكن للمعموديّة دور مركزي يف خدمة يوحّنا املعمدان، فحني 
اكن انلاس يستجيبون دلعوته هلم باتّلوبة، اكن يطلب منهم أن يعتمدوا يف نهر األردن، واكنت 
معموديّة يوحّنا املعمدان يه اعرتاف َعليَن بأن الشخص اذلي تَعّمد قد تاب عن خطاياه، ولم 

تكن تزيد يف معناها عن هذا.
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خضع يسوع نفسه ملعموديّة يوحّنا قبل أن يبدأ خدمته، ولكن لم تكن معموديّة الرب يسوع إعالناً 
أو اعرتافاً خبطّية، ألن الرب يسوع لم يرتكب أيّة خطّية. يُوّضح الرب يسوع يف )مىّت 3: 15( ملاذا 
اعتمد: "ألنه هكذا يليق بنا أن نُكّمل لك بِّر" وخبضوع الرب يسوع ملعموديّة يوحّنا أتمَّ أو أكمل 
اجلانب اخلاريج للرب ادلاخيل اذلي يمتلكه منذ األزل، واكنت هذه املعموديّة يه املدخل خلدمة الرب 

يسوع العلنية.

القديم وفتحت  العهد  انتقايلة، فقد ختمت خدمة  املعمدان خدمة  يوحّنا  اكنت خدمة 
ودفع  األرضّية،  خدمته  يسوع  الرب  أتمَّ  وعندما  واإلجنيل.  يسوع  الرب  خلدمة  الطريق 
ثمن خطايانا، لم تعد ملعموديّة يوحّنا أهمّية أو فعايّلة. يُسّجل نلا )أعمال 19: 1-5( كيف 
اإلجنيل  رسالة  أفسس  يف  هلم  ورشح  املعمدان  يوحّنا  تالميذ  من  جمموعة  بولس  واجه 
الرسالة  اتلالميذ  هؤالء  سمع  أن  وبعد  يسوع،  الرب  وقيامة  موت  وحمورها  الاكملة، 

اعتمدوا باملعموديّة املسيحّية باسم الرب يسوع.

املالمح الُممزّية للمعموديّة املسيحّية تتلخص يف أن الشخص املتعّمد خيترب موت ودفن وقيامة 
الرب يسوع، وذلك يف عمل علين. يذكر بولس الرسول يف رساتله ألهل كولويس هذا األمر: 
اَمُه ِمَن 

َ
ق
َ
ِي أ

َّ
يًْضا َمَعُه بِإِيَماِن َعَمِل اهللِ، ال

َ
قِْمُتْم أ

ُ
يِت فِيَها أ

َّ
َمْعُموِديَِّة، ال

ْ
وننَِي َمَعُه ِف ال

ُ
"... َمْدف

ْمَواِت" )كولويس 2: 12(، فلتتميم قصد اهلل من بشارة اإلجنيل، يطلب اهلل من لك اذلين 
َ
األ

يعلنون خالصهم باإليمان يف اذلبيحة الكّفارّية للرب يسوع املسيح أن يُقّدموا شهادة علنية 
أمام الشعب عن هذا اخلالص، وذلك بأن يعتمدوا.

إجراء  يكون  وغريها،  اهلندوسية  اكملجتمعات  العالم،  حول  املسيحّية  غري  املجتمعات  يف 
املعموديّة املسيحية عالمة قاطعة ىلع أن الشخص الُمعتِمد صار من تالميذ الرب يسوع، وتُثري 

هذه املمارسة دلى غري املؤمنني ردود أفعال قوّية.
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باإلجنيل،  15-16( يلُبرّشوا   :16 األوائل كما جاء يف )مرقس  يسوع رسله  الرب  بعث  حني 
أوصاهم فقال:

ْم يُْؤِمْن 
َ
َص، َوَمْن ل

َ
َها.َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخل

ِّ
َخلِيَقِة لُك

ْ
ِيِل لِل

ْ
ِرُزوا بِاإِلن

ْ
ْجََع َواك

َ
ِم أ

َ
َعال

ْ
 ال

َ
َهُبوا إِل

ْ
"اذ

يَُدْن".

تتميم هلذه  إضافياً غري رضوري لعملّية اخلالص، ولكنها  حقاً 
ْ
ُمل املعموديّة املسيحّية  ليست 

العهد  ل  يُسجَّ وال  يعتمدوا،  ولم  آمنوا  اذلين  هلؤالء  باخلالص  يَِعْد  لم  يسوع  فالرب  العملّية، 
اجلديد أيّة حالة لشخص أعلن خالصه باإليمان بالرب يسوع املسيح دون أن يعتمد.

بل  ادّلفن،  أو  املوت  ليس  تأكيد،  وبأكرث  املسيحّية،  املعمودية  إيله  تُشري  اذلي  األخري  اليشء 
القيامة اليت تفتح ابلاب ألسلوب ونوع جديد تماماً من احلياة، وُيلّخص بولس الرسول هذا 

األمر يف )كولويس 3: 4-1(:
وا  َمِسيُح َجالٌِس َعْن يَِمنِي اهللِ. اْهَتمُّ

ْ
ْوُق، َحْيُث ال

َ
ُبوا َما ف

ُ
اْطل

َ
َمِسيِح ف

ْ
ْمُتْم َمَع ال

ُ
ْد ق

َ
ْنُتْم ق

ُ
إِْن ك

َ
"ف

ْظِهَر 
ُ
َمِسيِح ِف اهللِ. َمَت أ

ْ
ٌة َمَع ال ْد ُمتُّْم وََحَياتُُكْم ُمْستَِتَ

َ
نَُّكْم ق

َ
ْرِض، أل

َ
 األ

َ
ْوُق الَ بَِما َع

َ
بَِما ف

َمْجِد".
ْ
يًْضا َمَعُه ِف ال

َ
ْنُتْم أ

َ
ِحينَئٍِذ ُتْظَهُروَن أ

َ
َمِسيُح َحَياُتَنا، ف

ْ
ال

إقبلوا الروح القدس:  .3
هذه يه اخلطوة اثلاثلة واحلاسمة يف مسرينا المتالك مرياثنا يف املسيح، وحىت نفهم ما تتضمنه 
هذه اخلطوة بوضوح، فنحن حنتاج أن ندرك أن العهد اجلديد يتحدث عن طريقتني خمتلفتني 

لقبول الروح القدس.

يُسّجل نلا )يوحّنا 20: 21-22( ظهور الرب يسوع األّول تلالميذه بعد القيامة، وما قاهل هلم:
وَح  وا الرُّ

ُ
َبل

ْ
ُهُم: اق

َ
ل اَل 

َ
َنَفَخ َوق اَل هَذا 

َ
ا ق مَّ

َ
َول نَا. 

َ
أ ُكْم 

ُ
ْرِسل

ُ
أ ِن اآلُب 

َ
ْرَسل

َ
أ َما 

َ
ُكْم! ك

َ
"َسالٌَم ل

ُقُدَس"...
ْ
ال
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وبكلمات أكرث حرفية نستطيع ترمجة اآلية )22( هكذا: "ولّما قال هذا نفخ فيهم وقال هلم: 
إقبلوا انلفخة الُمقّدسة". فالعمل اذلي أجراه الرب يسوع اكن يتالءم مع اللكمات اليت قاهلا، ويف 
تلك اللحظة، قَِبل اتلالميذ الروح القدس من الرب يسوع كنفخٍة إهلّيه. ما حصل هلم حقيقًة 
يف ذلك الوقت أنهم ُودِلوا والدة ثانية من الروح القدس. فقد قبلوا حياة القيامة اإلهلّية؛ تلك 

احلياة اليت انترصت ىلع الشيطان، وىلع اخلطّية واملوت والقرب.

َم". ال 
َ
َعال

ْ
نَّ ُكَّ َمْن ُودِلَ ِمَن اهللِ َيْغلُِب ال

َ
ىلع ضوء هذا الكالم يقول يوحّنا يف )1يوحنا 5: 4(: "أل

توجد أيّة قّوة يف العالم تستطيع أن تغلب احلياة اإلهلّية األبدية اليت يقبلها من اهلل لك مؤمن يف 
املسيح اذلي ُودِل ثانيًة من الروح القدس.

األربعني من  ايلوم  القدس، فيف  الروح  يقبلوه من  أن  للتالميذ  املزيد مما جيب  لكن هناك 
قيامة الرب يسوع، وباتلحديد يف يوم صعوده إىل السماء، نقرأ ما ييل: "َوفِيَما ُهَو ُمَْتِمٌع َمَعُهْم 
نَّ يُوَحنَّا 

َ
، أل ِي َسِمْعُتُموهُ ِمنِّ

َّ
وُرَشلِيَم، بَْل يَنَْتِظُروا »َمْوِعَد اآلِب ال

ُ
ْن الَ َيْبَُحوا ِمْن أ

َ
ْوَصاُهْم أ

َ
أ

هِذهِ  َبْعَد  يَْس 
َ
ل القدس(  الروح  )أو يف  ُقُدِس، 

ْ
ال وِح  بِالرُّ ُدوَن  َستََتَعمَّ

َ
ف ْنُتْم 

َ
أ ا  مَّ

َ
وَأ َماءِ، 

ْ
بِال َد  َعمَّ

يَّاِم بَِكثرٍِي«" )أعمال 1: 5-4(.
َ
األ

من الواضح أن املعموديّة يف الروح القدس يه يشء لم يكن قد حدث للتالميذ بعد، حىت بعد 
اذلي اختربوه يف أحد القيامة حني نفخ فيهم الرب يسوع.

ل يف )أعمال 2: 4-1(. وإتمام وعد الرب يسوع هذا ُمَسجَّ
َما ِمْن 

َ
َماءِ َصْوٌت ك َِميُع َمًعا بَِنْفٍس َواِحَدٍة، َوَصاَر َبْغَتًة ِمَن السَّ َْمِسنَي َكَن اجلْ ا َحَضَ يَْوُم اخلْ مَّ

َ
"َول

نََّها ِمْن 
َ
أ
َ
ِسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة ك

ْ
ل
َ
ُهْم أ

َ
َْيِت َحْيُث َكنُوا َجالِِسنَي، َوَظَهَرْت ل  ُكَّ ابلْ

َ
ُهُبوِب رِيٍح َعِصَفٍة َوَمأل

ِسَنٍة 
ْ
ل
َ
ُموَن بِأ

َّ
وا َيَتَك

ُ
ُقُدِس، َواْبَتَدأ

ْ
وِح ال َِميُع ِمَن الرُّ  اجلْ

َ
 ُكِّ َواِحٍد ِمْنُهْم. َواْمَتأل

َ
نَاٍر َواْسَتَقرَّْت َع

ْن َيْنِطُقوا".
َ
وُح أ ْعَطاُهُم الرُّ

َ
َما أ

َ
ْخَرى ك

ُ
أ
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هناك  أّواًل، اكنت  اخلمسني:  يوم  اختبار  متتايلة يف  مراحل  السابقة ثالث  اآليات  تظهر يف 
معموديّة، أي غمر؛ ُغِمر اجلميع يف الروح القدس اذلي حّل عليهم من فوق، وُيمكن تشبيه 
امتأل  فقد  امللء،  هو  اذلي حدث  اثلاين  اليشء  نياجارا!  بالوقوف حتت شالالت  ما حدث 
لك واحد منهم بشلك فردي بالروح القدس، وثاثلاً الفيض، فقد فاض الروح القدس اذلي 
بداخلهم بواسطتهم من خالل انلطق بكالم فوق طبييع، إذ بدأوا يُمّجدون اهلل بلغات لم 

يتعلّموها قباًل وال اكنوا يفهمونها.

ح املبدأ اذلي قاهل الرب يسوع يف )مىّت 12: 34(: "من  إن اختبار اتلالميذ يف يوم اخلمسني يُوضِّ
م اللسان" وبكلمات أخرى، عندما يمتلئ القلب، فهو يفيض من خالل 

َّ
فضلة القلب يتك

اللسان بالكالم.

كشهود  فّعالني  اتلالميذ  جلعل  الطبيعية  فوق  األداة  هو  هذا  القدس  الروح  اختبار  اكن 
للرب يسوع، فقد اكن عليهم أن يشهدوا عن حدث فوق طبييع وهو قيامة وصعود الرب 
يسوع، والشهادة حلََدث غري طبييع كهذا، حتتاج ِلقّوة فوق طبيعّية. لقد ظهرت هذه القّوة 
ت سفر أعمال الرسل، بل لم تُسَحب 

ّ
يف يوم اخلمسني، وَبيق عملها ُمستمّراً طوال ِسِجال

هذه القّوة أبداً من الكنيسة، ومازالت ُمتاحة حىت هذا ايلوم. يُبنّي بولس الرسول بكل 
الطبيعّية  فوق  القدس  الروح  وإظهارات  املواهب  أن   )8-4  :1 )1كورنثوس  يف  وضوح 

ستستمر يف العمل يف الكنيسة حىت نهاية هذا ادلهر:
نَُّكْم ِف 

َ
َمِسيِح، أ

ْ
ُكْم ِف يَُسوَع ال

َ
ُمْعَطاةِ ل

ْ
 نِْعَمِة اهللِ ال

َ
ُر إِلِه ِف ُكِّ ِحنٍي ِمْن ِجَهتُِكْم َع

ُ
ْشك

َ
أ

إِنَُّكْم  َمِسيِح، َحتَّ 
ْ
ال بَِّتْت فِيُكْم َشَهاَدةُ 

ُ
ث َما 

َ
ٍم، ك

ْ
ٍء اْسَتْغَنيُْتْم فِيِه ِف ُكِّ لَكَِمٍة َوُكِّ ِعل ُكِّ َشْ

َسيُْثبُِتُكْم  ِي 
َّ

ال َمِسيِح، 
ْ
ال يَُسوَع  َربَِّنا  اْستِْعالََن  ُعوَن 

ِّ
ُمَتَوق ْنُتْم 

َ
وَأ َما،  َمْوِهَبٍة  ِف  نَاقِِصنَي  ْسُتْم 

َ
ل

َمِسيِح".
ْ
ْوٍم ِف يَْوِم َربَِّنا يَُسوَع ال

َ
 الَِّهايَِة باِلَ ل

َ
يًْضا إِل

َ
أ
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نستطيع توضيح عمل الروح القدس املوصوف أعاله بمقارنة يومني مهّمني يف تاريخ الكنيسة:
أحد اخلمسني          أحد القيامة  

املسيح الصاعد إىل السماء املسيح الُمقام من املوت   
انساكب الروح القدس نفخة الروح القدس   

انلتيجة: قّوة الشهادة انلتيجة: حياة القيامة   

هلؤالء اذلين نالوا اختبار أحد القيامة، ويشعرون بإحتياجهم الختبار يوم اخلمسني، ذلي الرب 
يسوع وعد لكم يف )يوحّنا 7: 39-37(.

ْب. َمْن  َّ َويرَْشَ ُيْقبِْل إِلَ
ْ
ل
َ
َحٌد ف

َ
َف يَُسوُع َونَاَدى قِائاِلً:إِْن َعِطَش أ

َ
ِعيِد وَق

ْ
َعِظيِم ِمَن ال

ْ
ِخريِ ال

َ
َْوِم األ "َوِف الْ

ُمْؤِمُنوَن بِِه 
ْ
ِي َكَن ال

َّ
وِح ال اَل هَذا َعِن الرُّ

َ
. ق ْنَهاُر َماٍء َحٍّ

َ
ْرِي ِمْن َبْطنِِه أ ِكَتاُب، تَ

ْ
اَل ال

َ
َما ق

َ
آَمَن ِب، ك

ْد ُمَِّد َبْعُد".
َ
ْم يَُكْن ق

َ
نَّ يَُسوَع ل

َ
ْعِطَي َبْعُد، أل

ُ
ْد أ

َ
ْم يَُكْن ق

َ
ُقُدَس ل

ْ
وَح ال نَّ الرُّ

َ
وهُ، أل

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ُمْزِمِعنَي أ

هناك ثالث متطلبات بسيطة ليك تتعّمد بالروح القدس: أن تعطش، وأن تأيت إىل الرب يسوع، 
وأن ترشب حىت تنال الفيض.

نموذج العهد القديم:
لك هذه األمور قد سبق اتلديلل عليها بقّوة يف العهد القديم، وذلك يف قّصة حترير بين إرسائيل من 

مرص. يصف بولس الرسول هذا يف )1كورنثوس 10: 2-1(:
َحابَِة، وََجِيَعُهُم اْجَتاُزوا ِف  َْت السَّ

َ
نَّ آبَاَءنَا َجِيَعُهْم َكنُوا ت

َ
وا أ

ُ
َْهل

َ
ْن ت

َ
يَُّها اإِلْخَوةُ أ

َ
رِيُد أ

ُ
ْسُت أ

َ
 ل

ِّ
إِن

َ
"ف

َْحِر". َحابَِة َوِف ابلْ َْحِر، وََجِيَعُهُم اْعَتَمُدوا لُِموَس ِف السَّ ابلْ

يف ابلداية حني اكن بنو إرسائيل يف مرص، خلَصوا من قضاء اهلل من خالل دم مَحَِل الفصح، ونفهم  
من خالل مجيع انلصوص الكتابية أن هذا احلََمَل يُمثل الرب يسوع؛ مَحََل اهلل اذلي بدمه املسفوك 

ىلع الصليب خُيلّص اخلطاة اتلائبني من دينونة اهلل ىلع خطاياهم.
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بعد هذا، خلص بنو إرسائيل من مرص من خالل ما يصفه بولس الرسول بمعموديّة ثنائية: معموديّة 
يف السحاب اآليت من فوق ويه تُمثِّل املعمودية يف الروح القدس، واملعموديّة اثلانية يه عبور بين 
إرسائيل يف ابلحر األمحر اذلي انشّق بقّوة فوق طبيعّية أمامهم، وهذه تُمثِّل معموديّة اتلغطيس يف 
املاء. هذه املعموديّة اثلُنائية فصلت بىن إرسائيل عن مرص بكل فعايلة وبشلك نهايئ، ومرص يف 

هذه احلالة تُمثِّل هذا العالم يف حاتله الساقطة.

يصف نلا الكتاب الُمقّدس يف )خروج 14: 19-20( معموديّة السحاب:
َماِمِهْم 

َ
َحاِب ِمْن أ ائِيَل َوَساَر َوَراَءُهْم، َواْنَتَقَل َعُموُد السَّ ِر إِْسَ

َ
َماَم َعْسك

َ
ائُِر أ اْنَتَقَل َمالَُك اهللِ السَّ

َ
"ف

َضاَء 
َ
الَُم وَأ َحاُب َوالظَّ ائِيَل، َوَصاَر السَّ ِر إِْسَ

َ
يِّنَي َوَعْسك ِمْصِ

ْ
ِر ال

َ
َدَخَل َبنْيَ َعْسك

َ
َف َوَراَءُهْم. ف

َ
َوَوق

ْيِل".
َّ
 َذاَك ُكَّ الل

َ
ْم َيْقَتِْب هَذا إِل

َ
ل
َ
ْيَل. ف

َّ
الل

لقد نزل الرب نفسه يف هذه السحابة فوق الطبيعّية وحاىم عن شعبه. اكن للسحابة تأثرياً ثنائياً، 
فمن جهة املرصينّي اكنت ُمعِتمة وخُمِيفة، وأّما من جهة بين إرسائيل فقد اكنت تيُضء هلم الليل 

وتُعطي نوراً، ومنعت املرصينّي طوال الليل من االقرتاب إىل بين إرسائيل.

لقد اقرتب مالك الرب من خالل السحابة يلُحايم عن شعبه. وهذا يُمثَّل ما أعلَنه الرب يسوع 
تلالميذه أّن إقامته معهم ستكون دائمة وذلك من خالل الروح القدس، فهذه السحابة تُِشري بِقّوة 

إىل ذلك الوعد اذلي أعطاه الرب يسوع يف )يوحّنا 14: 19-16(:
ِي الَ يَْسَتِطيُع 

َّ
َقِّ ال بَِد،  ُروُح الْ

َ
 األ

َ
َث َمَعُكْم إِل

ُ
يًا آَخَر ِلَْمك ُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

ُ
ْطل

َ
نَا أ

َ
"وَأ

نَُّه َماكٌِث َمَعُكْم َوَيُكوُن فِيُكْم. 
َ
ونَُه أل

ُ
ْنُتْم َفَتْعرِف

َ
ا أ مَّ

َ
ُه، وَأ

ُ
نَُّه الَ يََراُه َوالَ َيْعرِف

َ
ُه، أل

َ
ْن َيْقَبل

َ
ُم أ

َ
َعال

ْ
ال

نَا َحٌّ 
َ
 أ

ِّ
ْونَِن. إِن ْنُتْم َفَتَ

َ
ا أ مَّ

َ
يًْضا، وَأ

َ
ُم أ

َ
َعال

ْ
لِيل الَ يََراِن ال

َ
ُْكْم. َبْعَد ق  آِت إِلَ

ِّ
ُكْم َيَتاَم. إِن

ُ
تُْرك

َ
الَ أ

ْنُتْم َسَتْحَيْوَن".
َ
أ
َ
ف
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نرى يف قّصة خروج بين إرسائيل من مرص أّن مالك الرب اكن يف عمود السحاب اذلي فصل 
وُيقيم  شعبه  يقود  املسيح  يسوع  فالّرب  مماثِلة  وبطريقة  املرصينّي،  عن  إرسائيل  بين  معسكر 
ن هلم احلماية والّراحة يف  معهم إقامة دائمة، وذلك من خالل الروح القدس، وهكذا فهو يؤمِّ

أوقات الضغوط.

من خالل هذه املعموديّة اثلنائية، بدأ شعب اهلل رحلة الُعْمر اليت ستنقلهم إىل املرياث اذلي أعّده 
اهلل هلم، ويوماً بعد يوم اكنوا ينقادون من خالل نفس السحابة اليت نزلت عليهم من فوق ىلع 
الليل  ويف  الشمس،  من حرارة  عليهم  تُظلّل  انلهار  أثناء  السحابة  فاكنت  األمحر،  ابلحر  شاطئ 

اكنت تُؤّمن هلم الضوء وسط الظالم. يا لروعة الروح القدس فهو نلا املرشد واملعّزي!

ابًا َواِحًدا ُروِحيًّا"  ُبوا َشَ وا َطَعاًما َواِحًدا ُروِحيًّا، وََجِيَعُهْم َشِ
ُ
ل

َ
ك

َ
مجيع بين إرسائيل يف هذه الرحلة "أ

)1كورنثوس 10: 3-4(، والطعام اذلي أكله بنو إرسائيل هو املن اذلي اكن يزنل من فوق مع انّلدى 
يف وقت الصباح. بنفس الطريقة وصف الرب يسوع يف )مىّت 4: 4( الطعام الّرويح اذلي أعّده اهلل 
ِم اهللِ" فايلوم 

َ
ُْرُج ِمْن ف َساُن، بَْل بُِكلِّ لَكَِمٍة تَ

ْ
ُْبِ وَْحَدُه َيَْيا اإِلن يَْس بِاخلْ

َ
لشعِبه يف جيلنا احلارض: "ل

حنن كمؤمنني مسيحينّي نلا قّوة وِصحة روحّية تأتينا من اتلغّذي ايلويم الُمنتَِظم من لكمة اهلل يف 
الكتاب الُمقّدس.

كذلك يقول الرب يسوع أيضاً يف )يوحنا 7: 39-37(:
ْب. َمْن  َّ َويرَْشَ ُيْقبِْل إِلَ

ْ
ل
َ
َحٌد ف

َ
َف يَُسوُع َونَاَدى قِائاِلً:إِْن َعِطَش أ

َ
ِعيِد وَق

ْ
َعِظيِم ِمَن ال

ْ
ِخريِ ال

َ
َْوِم األ "َوِف الْ

ُمْؤِمُنوَن بِِه 
ْ
ِي َكَن ال

َّ
وِح ال اَل هَذا َعِن الرُّ

َ
. ق ْنَهاُر َماٍء َحٍّ

َ
ْرِي ِمْن َبْطنِِه أ ِكَتاُب، تَ

ْ
اَل ال

َ
َما ق

َ
آَمَن ِب، ك

ْد ُمَِّد َبْعُد".
َ
ْم يَُكْن ق

َ
نَّ يَُسوَع ل

َ
ْعِطَي َبْعُد، أل

ُ
ْد أ

َ
ْم يَُكْن ق

َ
ُقُدَس ل

ْ
وَح ال نَّ الرُّ

َ
وهُ، أل

ُ
ْن َيْقَبل

َ
ُمْزِمِعنَي أ

إن لك َمسييّح مولود والدة ثانية، ويَسُكن فيه الروح القدس دليه يف داخله ينبوع ال ينضب من 
. املاء اليَحّ



203

يف  اهلل  لكمة  من  ايلومية  تغذيتنا  ىلع  تعتمد  هذه  احلياة  رحلة  يف  الروحّية  ورفاهيتنا  فصحتنا 
الشخصّية  جتربيت  من  فينا.  اذلي  الُقُدس  الروح  ينبوع  من  ايلويم  ورُشبنا  الُمقّدس،  الكتاب 
كإنسان مسييّح مؤِمن، فقد تعلَّمت أن هذا يأيت من خالل الرشكة الشخصّية ايلومّية مع الّرب، 
قد  قلوبنا.  يف  القدس  الروح  وحث  بقّوة  والعبادة  بالصالة  هل  واالستجابة  بكلمته  واتلغذية 
أصبح أيضاً واضحاً بالنسبة يل أن املن اذلي اكن اهلل يُقّدمه بَلين إرسائيل يف رحلتهم يف الرَبّية 
راً يف الصباح، وإال فحني ترُشق الشمس فستُذيب حرارتها ذلك الَمن.  اكن جيب أن جُيَمع ُمبكِّ
من الرضوري أن نتغّذي بكلمة اهلل ُمبّكرين يف الّصباح قبل أن تعمل حرارة العالم من هموم 

ومسؤويلات ىلع إذابة املن.

اكنت السحابة منذ وصوهلم إىل ابلحر األمحر، وطوال الرحلة يف الربّية، يه من أرَشَدت بين إرسائيل. 
وهذا يوضح بِقّوة ما اكن يعنيه بولس الرسول يف )رومية 8: 14(.

ْبَناُء اهللِ".
َ
ولَِك ُهْم أ

ُ
أ
َ
ِيَن َيْنَقاُدوَن بُِروِح اهللِ، ف

َّ
نَّ ُكَّ ال

َ
"أل

جّهزك وأعّدك للرّحلة اليت تمتد أمامك. وقد حان الوقت اآلن 
ُ
اكن هديف من هذا الكتاب أن أ

ونفرتق، وصاليت لك من أعماق قليب أن يكون لك رحلة ملؤها االنتصار  نلُنيه دراستنا معاً 
وانلجاح، حىت نتقابل معاً يوماً ما، وجهاً لوجٍه يف وطننا السماوي.
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نبذة عن حياة الكاتب

ُودل ديريك برنس يف اهلند ألبوين بريطانينَّي. درس ايلونانية والالتينية يف إثنني من أشهر املعاهد 
جامعة  من  الزمالة  ىلع  حصل   .1949 إىل   1940 من  كمربيدج  وجامعة  إيتون  جامعة  اتلعليمية، 
King بكمربيدج وختصص يف الفلسفة القديمة واحلديثة. درس العربية واآلرامية أيضا يف لك 
من جامعة كمربيدج واجلامعة العربية يف القدس. وباإلضافة إىل ذلك يتحدث ديريك عدداً من 

اللغات املعارصة.

العاملية اثلانية، بينما اكن خيدم مع اجليش الربيطاين كمرشف مستشىف،  يف أوائل سنني احلرب 
إخترب ديريك برنس لقاء مغري للحياة مع يسوع املسيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 
من هذا اللقاء خرجت بنتيجتني لم أقابل ما جيعلين أتغري من جهتهما:

 . األول ىه أن يسوع املسيح يَحّ
واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عميل وعرصي.
هاتان انلتيجتان غريتا مسار حيايت جذريا وبال رجعة.

القدس.  الربيطاين( يف  أرسله اجليش  برنس )حيث  اثلانية، ظل ديريك  العاملية  نهاية احلرب  يف 
وتزوج من زوجته األول يلديا، أصبح أباً باتلبين ثلماين فتيات. شهدت العائلة معاً إاعدة قيام دولة 
إرسائيل يف 1948. وبينما اكن ديريك ويلديا يف كينيا يعمالن كمعلمني، تبنيا إبنتهما اتلاسعة – 
طفلة أفريقية. توفيت يلديا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تزوج ديريك من روث بيكر ملدة 20 سنة. 
سافرا معاً اىل لك أحناء العالم يعلمان احلق الكتايب املعلن ويشاراكن الرؤية انلبوية يف أحداث العالم 

يف ضوء الكتاب املقدس. توفيت روث يف ديسمرب 1998.



خلفيات  من  أناس  عند  تعايلمه  لسماع  أبواباً  فتح  واتلحزي  الطائفية  من  املتجرد  ديريك  إجتاه 
برناجمه  يصل  املعارصين.  الكتاب  تفسري  قادة  كأحد  دويلاً  معروف  وهو  خمتلفة،  ودينية  عرقية 
الصينية والروسية  العالم يف 13 لغة تتضمن  اإلذايع ايلويم، »مفاتيح احلياة انلاجحة« إىل نصف 

والعربية واألسبانية.

بعض الكتب اخلمسني اليت كتبها ديريك برنس قد تُرمجت إىل 60 لغة خمتلفة. منذ 1989 يوجد 
سابقاً(  السوفييت  باإلحتاد  واملعروفة  )الكومنولث  املستقلة  اإلحتاد  ودول  أوربا  رشق  ىلع  تركزي 
ويوجد أكرث من مليون نسخة متداولة بلغات هذه ادلول. مدرسة الكتاب املقدس املسجلة ىلع 
الفيديو دليريك برنس تشلك أساساً لعرشات من مدارس الكتاب اجلديدة يف هذا اجلزء من العالم 

اذلي لم يكن خمدوماً من قبل.

الكتب  من  األلوف  مئات  برنس  ديريك  خدمة  وزعت  العاليم،  الكرازي  الربنامج  خالل  من 
وأرشطة الاكسيت للراعة والقادة يف أكرث من 120 دولة – لذلين لم يكن دليهم وسيلة للحصول ىلع 

مادة تعليمية للكتاب أو لم يكن دليهم املقدرة املادية لرشائها.

يوجد املركز الرئييس ادلويل خلدمة ديريك برنس يف شارلوت بوالية شمال اكرويلنا، ويوجد فروع 
وسنغافورة  ونيوزيالندا  وهونلدا  وأملانيا  وفرنسا  وكندا  أسرتايلا  و  املتحدة  اململكة  يف  للخدمة 

وجنوب أفريقيا ويوجد موزعون يف دول كثرية أخرى.
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