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مقدمة
أود أن أنبر وأؤكد على أن خالصنا عظيم وكامل،
ألن��ي أعتق��د أن كثي��ر ًا م��ن املؤمن�ين الذي��ن اختبروا
اخلالص لم يختبروا كل ما َض َّم َن ُه اهلل في اخلالص الذي

قدمه .يبدو األمر وكأنهم يحيون في أحد أركان منزل
صغي��ر ،في حني أنه��م قد دخلوا بالفع��ل قصر ًا فخم ًا
كبي��ر ًا ورائع ًا أع��ده اهلل لهم .في الواق��ع ،ال أعتقد أن
أح��د ًا من املؤمنني في ه��ذه األيام اختب��ر بالكامل كل
م��ا أع��ده اهلل وقدمه من خالل اخل�لاص ،وهذا ينطبق
علي أيضاً .وأشكر اهلل على أني أستمتع بأكثر جد ًا مما
ّ

اس��تمتعت به حني خلصت ع��ام1941م ،لكني أعلم
أنه يوجد الكثير والكثير جدا جلميعنا.
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1
خال�ص هذا مقداره
ف��ي (عبرانيني  ،)3 :2يتس��اءل الكاتبَ « :ك ْي َف
َنن ُْجو ن َْح ُن �إِ ْن �أَ ْه َم ْلنَا َخ َ
ال�ص ًا هَ َذا ِمقْدَ ا ُر ُه...؟»
إنه خ�لاص عظيم ذاك الذي َأ َعدَّ ه اهلل لنا من خالل

يس��وع املس��يح .ومع ه��ذا ،فواحد من أكب��ر املخاطر
التي تواجهن��ا هو «إهماله»ـ أي ،أ ّال ندخل فعلي ًا إليه.
يتضم��ن اإلهم��ال قب��ول خالصن��ا العظي��م كحقيقة
الهوتية أو عقائدية فقط دون اختباره بالكامل.

فهم عظمة خال�صنا
في (أفس��س17 :3ـ  ،)19يص ِّلي الرسول بولس
ألجل شعب اهلل قائالً:
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ميانِ يِف ُقلُو ِبك ُْمَ ،و�أَ ْنت ُْم ُم َت�أَ ِّ�ص ُلونَ
ي��ح ِبالإِ َ
«ِليحِ لَّ المْ َ�سِ ُ
َو ُم َت�أَ ِّ�س ُ�س��ونَ يِف المْ َ َح َّبةِ َ ،حتَّى َت ْ�س َتطِ ي ُع��وا �أَ ْن ت ُْد ِركُ وا َم َع
ني َما ُه َو ا ْل َع ْر ُ
�ض َوالطُّ ولُ َوا ْل ُع ْمقُ َوا ْل ُع ْل ُو،
َجمِي ِع ا ْلق ِِّدي�سِ َ
ت َت ِلئُوا
َ��ي مَ ْ
َو َت ْع ِرفُ��وا حَ َ
م َّب َة المْ َ�سِ ِ
ي��ح ا ْلفَا ِئق ََة المْ َ ْع ِر َفةِ ِ ،لك ْ
ِ�إ ىَل كُ لِّ مِلْ ءِ اهللِ».
َأتخ َّيل أن خالصنا العظيم َأشْ َ��ب ُه بالدخول إلى قصر

أش��كال
فخ��م .ب��ه العديد م��ن األروق��ة ،باإلضافة إلى
ٍ
مختلف��ة من احلج��رات .فإذا نظرن��ا أوال ،لعرضه ـ فإن
أي من جنباته في أي اجتاه .ثم إذا
عيوننا لن َت ِصلَ لنهاية ٍّ
نظرن��ا أمامنا نحو طوله ،فل��ن نتمكن من رؤية نهايته.

ث��م تخ َّيلْ نفس��ك تقف على س�لالم فخمة َو ْس َ
��ط هذا
القصر الرائع .وحني تنظر ألس��فل ،ال تتمكن من رؤية
كل ما أس��فل قدميك .أخيراً ،وفيما تنظر ألعلى ،جتده
ميتد ألبعد مما ميكن أن تراه بعينيك!.
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نفه��م م��ن صالة بول��س أن اهلل ال يريدن��ا أن نبقى
معزولني في ركن صغير م��ن القصر الذي دخلنا إليه.
لكنه يريدنا أن نفهم ،نستوعب ،ونعي ـ املدى الكامل
خلالصنا العظيم :عرضه وطوله وعمقه وعلوه.
إن لكلم��ة «خالص» اس��تخدام واس��ع في الكتاب
املقدس .فرغم أن املفهوم السائد للخالص لدي العديد
من املؤمن�ين ال يتعدي غفران اخلطاي��ا ثم الذهاب إلى
السماء؛ إال َّ
أن اخلالص مبفهومه الكتابي يشتمل على
أكثر من ذلك بكثير.
َّ
إن اخلالص كلمة كتابية ُت َع ِّب ْر عن تدبير اهلل الكامل

والشامل لإلنسان .و ُت ْس َت ْخ َدم في العهد اجلديد لتصف
َّ
كل الفوائ��د والب��ركات التي وهبه��ا اهلل لنا من خالل
يسوع املس��يح .وتتضمن غفران اخلطايا ،وهبة احلياة
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والقوة لكي نحيا حيا ًة
األبدية ،والش��فاء اجلس��دي،
ّ

مختلف��ة ـ في احلقيقة تتضم��ن الكلمة َّ
وع ْو ٍن
كل َم َد ٍد َ

نحتاج��ه خل��وض غمار هذه احلياة م��ع التأكيد على ّ
أن

لن��ا حيا ًة أبدي ًة س��نحياها في حض��رة اهلل القدير ،بعد
خروجنا من هذا العالم.

�أهمية الثقة يف خال�ص اهلل
يق��دم (مزم��ور12 :78ـ )54وصف�� ًا لتعام�لات
ال��رب مع إس��رائيل ف��ي إخراجهم م��ن أرض مصر ثم
قيادت��ه لهم َع ْب َر البرية .ويخبرنا أيضا ملاذا غضب اهلل

على شعبه .وميكننا أن نقول بلغة بسيطة ودارجة :إن
اهلل قد غضب منهم بس��بب نظرتهم الض ّيقة لشخصه

وخلالص��ه .وباملثل ،أعتقد أننا أحيانا؟ ُن ْح ِزن قلب اهلل

بفهمنا الضئيل للخالص الذي منحه لنا.
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ل��ت اآليات ،جت��د أن كلمة «اخلالص» كلمة
إذا ح ّل َ
تتضمن َّ
وإمداد
كل بركة وتسديد لالحتياجات
شاملة
ٍ
َّ

وعون قد منحه اهلل لهم ،منذ اللحظة التي ذبحوا فيها
ٍ

َح َم��لَ ال ِف ْص ِح مرور ًا بإنقاذهم م��ن فرعون مصر حتى
دخولهم إلى ميراثهم .وتتضمن الكلمة أيض ًا احلماية
من ُح ْكم دينونة اهلل م��ن خالل دم ا َحل َمل ،ثم عبورهم
املعج��زي للبحر األحمر ،وحضور اهلل معهم من خالل
ظهوره في شَ ْ
��كل عمود س��حاب ،وإطعام��ه لهم كل
الص ْخر،
يوم باملن النازل من الس��ماء ،وتد ُّفق املاء من َ

وهكذا.

ولك��ن عل��ى الرغ��م م��ن ِّ
كل «األش��ياء الرائع��ة»
��وا
الت��ي قدمه��ا اهلل ،إال أن الش��عب أخط��أوا َ
وع َص ْ
وج َّربوا اهلل ف��ي قلوبهم ،وحتدَّ ث��وا ضدَّ ه
ف��ي البري��ةَ ،

(أعداد17ـ .)20وتخبرنا اآليات 21و:22
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« ل َِذل َ
ُوب
ِ��ك َ�س ِم َع ال�� َّر ُّب َف َغ ِ�ض َب َوا�شْ َت َع َل ْ
��ت نَا ٌر يِف َي ْعق َ
َو َ�سخَ ٌ
��ط �أَ ْي�ض�� ًا َ�صعِ��دَ َع َل��ى �إِ ْ�س َرائ َ
ل ُي�ؤْ ِمنُوا
��م مَ ْ
ِي��ل لأَ َّن ُه ْ
ل َي َّت ِكلُوا َع َلى َخ َ
ال ِ�صهِ »
هلل َو مَ ْ
ِبا ِ
هل فك��رت مر ًة في كمي��ة الغ��ذاء الالزمة إلطعام
حوالي ثالثة ماليني ش��خص ِّ
ت صور ًة
كل يوم؟ لقد ر َأ ْي ُ

منذ ِعدَّ ة س��نوات لقطار َّ
الش ْحن الذي ميكن أن نحتاج

واحد.
وطعام لثالثة ماليني
حلم ِل ماءٍ
ليوم ٍ
ٍ
شخص ٍ
ٍ
إليه ْ
كان قط��ار ًا طوي ً
�لا جدا بالفع��ل ـ وكان ه��ذا ملدة يوم
لك��ن اهلل أطعمهم في البرية ملدة أربعني س��نة.
واحد!
َّ

كان توفير الطعام والشراب لهم جزء ًا من خالصهم.
تضم��ن ه��ذا أيض��ا حقيق��ة أن ِ
أحذ َي َتهم ل��م تبلَ
َّ

تته َّرأ أب��داً .وحني مرض��وا ،منحهم اهلل
وثيابه��م ل��م َ
الش��فاء .في َح ِّر النهارَّ ،
غطاهم بالسحاب .وفي برد
ا ّلليل ،منحهم دفئ ًا ونـور ًا من عمـود النـار.
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َّ
خل َصْ��ت كلمة «خالص» كل ما قدَّ َمه اهلل لهم ،وقد

وردت في عدد( 22في العبرية «يشوه») .ومع ذلك،
حزن اهلل ألنهم لم يفهموا مدى خالصه.
بع��د ذلك ،يقول في ع��دد َ « : 41ر َج ُعوا َو َج َّر ُبوا
َ
و�س �إِ ْ�س َرائ َ
ِيل».
اهلل َو َعنُّوا ُق ُّد َ

أعت��رف أنني ف��ي كثير م��ن األحيان كن��ت أتبنى

مفهوم ًا ضيق ًا جتاه اخل�لاص مما كان ُي َعدَّ حتجيم ًا لقدرة
لدي احتياج وفكرت
اهلل في حياتي ،فكم من مرةٍ كان ّ

في نفسي قائالً:

«ه��ل ميكنن��ي أن �أ�ض��ع ثقت��ي ف��ي اهلل ألج��ل هذا
االحتي��اج؟» اعتق��د أن معظم املؤمنني الي��وم يضعون
حدودا ملا يعتقدون أن اهلل سيفعله .هذه ليست حدود ًا

روحية ،إنها عملية حتجي��م وتضييق لدائرة اخلالص.
وض َع
الب��د وأن نع��ي أن هذا ُي ْح ِ
��زنُ الرب .وأنَّ��ه حني َ
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اإلسرائيليون حدودا ملا يعتقدون أن اهلل يستطيع فعله،
أحزنه هذا .لذا ،دعونا ُن َص ِّم ُم في قلوبنا على أال نضع

حدود ًا ملا يس��تطيع اهلل القيام به ،بل باحلري نؤمن بأن

ٌ
شامل متعدد الوجوه
خالص
اخلالص الذي أعده اهلل لنا
ٌ

واآلفاق ،مما يجعل من الصعب اإلملام بجميع أبعاده.

الذبيحة الكاملة لي�سوع امل�سيح
(عبرانيني )14 :10تق��رر ما مت حتقيقه من خالل
موت يسوع املسيح على الصليب:
احدٍ َق ْد �أَ ْك َم َل �إِ ىَل الأَ َبدِ المْ ُق ََّد�سِ نيَ»
«لأَنَّهُ ِبق ُْر َبانٍ َو ِ
كان موته ذبيحة ،سبق اهلل فعينها ،ل ُتقَ دَّ َم نيابة عن

اجلنس البشري كله.

مت اإلجنليزية كلغة ثانية للطالب األفارقة ،كان
حني ع َّل ُ
م��ن املهم ج��د ًا أن أع ِّل َم ُهم أهمية صيغ األفع��ال االجنليزية.
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صيغ��ة الفعل هي ش��كل الفعل ال��ذي يظهر في وقت
احل��دث .وفي هذه األيةُ ،يس��تخدم فعالن لهما أهمية
ش��ديدةُ .ي ْد َع��ى األول الفع��ل الت��ام .ويقول«:لأَنَّ��هُ
احدٍ َق ْد �أَ ْك َم َل �إِ ىَل الأَ َبدِ »...
ِبق ُْر َبانٍ َو ِ

لتوه من وصف كهنة العهد القدمي وهم
انتهى الكاتب ِّ

يقفون ليخدموا بشكل يومي ،مقدمني مرة تلو األخرى
نفس الذبائح ،التي لم تستطع أبد ًا محو اخلطية .لكن،
حني حتدث عن يسوع ،قالَ « :و�أَ َّما هَ َذا َف َب ْعدَ َما َق َّد َم َع ِن

ني اهللِ»
يح ًة َو ِ
احدَ ًةَ ،ج َل َ�س ِ�إ ىَل الأَبَدِ َع ْن يمَ ِ ِ
الخْ َ َطا َيا َذ ِب َ
(عدد .)12موضح ًا بذلك االختالف بني الكهنة الذي

يقفون باستمرار ،ويسوع الذي قدَّ َم نفسه كذبيحة مرة
واح��دة وجلس .ملاذا جلس؟ ألنه لن يحتاج أبد ًا لتقدمي

مرة واحدة ولألبد.
ذبيحة أخرى! فقد قام بكل شيءَّ ،

عل��ى عكس كهنة العهد القدمي ،حيث ّ
أن ذبائحهم لم
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تستطع التعامل مع املشكلة احلقيقية للخطية .أما َع َم ُل
يس��وع فكامل .وال نحتاج ألن نضيف إليه ش��يئ ًا أبدا،
كما ال ميكن أن ُي َ
حذ َف منه ش��يء أبداً .إنه أبدي ولهذا

استخدم الفعل التام.

يخصصون عمل يس��وع
عن��د احلديث ع��ن الذين ِّ
ني» (عدد.)14
ألنفسهم ،فالكاتب يدعونا« :المْ ُقَ دَّ ِس َ

وهذا ما ندعوه فع ً
ال مضارع ًا مستمراً .كان عمل يسوع
كام�لاً ،لكن تخصيصنا ل��ه عملية مس��تمرة .ففيما

حت��دث عملية تقدي�سنا وأثن��اء ازديادنا في تخ�صي�ص
�أنف�سن��ا هلل واالقتراب أكثر م��ن اهلل واقتناصنا للمزيد
م��ن وعود اهلل وتدبيره ـ ندخ��ل أكثر وأكثر لتدبير اهلل
الكامل للذبيحة الواحدة يسوع املسيح.
كنت متخصص ًا في الفلسفة قبل أن أكون مبشراً،
والحظت َّ
أن الكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد الذي
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ُي َش ِّ
��ب َب مشاكل البش��ر .ويذكر ال�سبب
ص ٍ
��خ ُ
بدقة َس َ

ف��ي كلمة واحدة :اخلطية .ال ُي َش ِّ
أي كتاب آخر
ص ُّ
��خ ُ
طبيعة وتأثيرات اخلطية أو يطلعنا على عالجها سوى
الكتاب املقدس .وإذا كان علينا أن نتعامل مع املشكلة

بحكمتنا أو قوتنا اخلاصة ف�سنف�شل.
الذبيح��ة ه��ي ع�لاج اخلطي��ة .وه��ذه هي رس��الة
الكتاب املقدس كله ،من بدايته وحتى نهايته .حيثما
ُوجِ َد ْت اخلطي��ة ،فالبد من وج��ود ذبيحة .كانت ُّ
كل

ذبائ��ح العهد القدمي رموز ًا (ظ�لا ًال أو أمثلة) للذبيحة

الواح��دة ،املجي��دة ،النهائية ،الكاملة ف��ي كفايتها،
تل��ك التي قدمها يس��وع بس��فك دمه نياب�� ًة عنا على
الصليب.

وقب��ل موته� ،ص��اح ي�سوع �صيح��ة الن�ص��رة قائ ً
ال:
ق��د ُأ ْك ِمل! وف��ي اللغة اليوناني��ة التي كُ تب به��ا العهد
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اجلديد هي كلمة واحدة هي « tetelestaiـ تيتلستيا»
ـ الصيغ��ة التام��ة للفعل والتي تعني «القيام بش��يءٍ ما
بش��كل مثالي وكامل» .وتفس��يري الشخصي هو أن
ذبيحة يس��وع كان��ت تامة ومثالية ف��ي كمالها .لكن
عل��ى اجلانب اآلخرَّ ،
ف��إن متتعنا بفوائ��د الذبيحة يتم
بشكل تدريجي وتصاعدي.

الوالدة اجلديدة واخلال�ص
يج��ب �أن نف��رق ب�ين ال��والدة اجلدي��دة واخلالص.
دعون��ا نلقى نظرة عل��ى إجنيل (يوحن��ا11 :1ـ)13
الذي يتحدث عن الوالدة اجلديدة.
ا�صتُهُ (�أهله
ا�صتِ��هِ (�شع��ب ي�سوع) َج َ
��اء َو َخ َّ
«�إِ ىَل َخ َّ
ل َت ْق َبلْهُ »...
ومكانه) مَ ْ
نش��كر اهلل على « َأ َّم��ا» التالية .والت��ي لم يكن هذا
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آخ��ر ِذ ْك ٍر لها في الكتاب املقدس ،لكنها ُذكرت كثير ًا

وبشكل رائع في الكتاب املقدس انظر (رومية)23 :6

على سبيل املثال .واآلن ِل َن ُع ْد إلى إجنيل يوحنا:

ريوا
« َو�أَ َّما ُكلُّ ا َّلذِ ي��نَ َق ِب ُلو ُه َف�أَ ْع َط ُ
اه ْم ُ�سل َْطان ًا َ�أ ْن َي ِ�ص ُ
�أَ ْو َ
ا�سمِهِ َ .ا َّلذِ ينَ ُولِدُ وا َل ْي َ�س م ِْن َد ٍم
ال َد اللهَّ ِ �أَ ِي المْ ُ�ؤْ ِمنُونَ ِب ْ
ال م ِْن َم�شِ ي َئةِ َج َ�سدٍ َو َ
َو َ
ال م ِْن َم�شِ ي َئةِ َر ُجلٍ َبلْ مِنَ اللهَّ ِ».
الوالدة اجلديدة هى أن نو َل َد من اهلل .في اجتماعات

الش��وارع ،وبالتحديد في مدينة لندن ،كان لي امتياز
قي��ادة املئات إلى الوالدة اجلديدة .قلت لهم«:إذا أردمت
أن تول��دوا ثاني��ة ،عليكم القيام بش��يء واحد هو «أن
تقبل��وه!» فه��ذا ه��و املفتاح لل��والدة اجلدي��دةـ قبول
يس��وع.ويخبرنا الكت��اب املقدس ب��أن «الكثيرين قد
قبل��وه .»...يج��ب أن تفتح قلبك بش��كل ش��خصي
و ُت َر ِّحب بال��رب فيه .ويقول الكت��اب املقدس أيضا:
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«هَ َئن َ
��ر ُع�ِ .إ ْن َ�سم َِع �أَ َحدٌ َ�ص ْوتِي
َ��ذا َواقِ ٌف َع َلى ا ْل َب ِ
اب َو�أَقْ َ
��اب� ،أَ ْد ُخلُ �إِ َل ْيهِ »( .رؤي��ا.)20 :3يا لها من
َ��ح ا ْل َب َ
َو َفت َ

برك��ة أن ِّ
تؤك َد للناس أنهم إذا َد َع ْوا يس��وع للدخول،

فإنه سيتمم وعده ،وبالتالي يدخل إلى قلوبهم.

مر ًة واحد ًة في
ـمر بِ�� ِه ّ
إن ال��والدة اجلديدة اختبا ٌر َن ُّ

العمر .وال يحتاج الشخص أبد ًا ألن يولد ثانية مرتني.
كامن بش��كل م��ا ،إننا نحصل على
لكن الكثير منها
ٌّ
َّ

س��لطان أبناء اهلل ح�ين نولد ثانية لكن هذه الس��لطة،
نحصل عليه
تصب��ح بال فائدة إن لم نس��تخدمها .فما ُ
يعتمد على مدى اس��تخدامنا لهذه الس��لطة املمنوحة

لنا.
مت في أفريقيا ،الحظ��ت أن �شعار بع�ض
ح�ين َخ ْد ُ

األفارق��ة هو« :ال بأس م��ن َط َلبِها» .فحني متنح إفريقي ًا
زوج ًا من األحذية ،فمن احملتمل أن يقول لك« :شكرا،
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لك��ن أين اجل��وارب؟» .وإذا علم بوجود ش��يء ميكنه
ْ

احلص��ول علي��ه من خ�لال الطل��ب ،فإنه ع��ادة يأتي
ليطلب��ه .لذا ،لم يكن صعب ًا أن يتقدم الناس لألمام في
صح��راء أفريقيا تلبية للدعوة .بل على العكس ،كان
من الصعب إيقافهم! وجاهدت كثير ًا لتعليم تالميذي
أنهم ما إن طلبوا يس��وع في قلوبه��م حتى أتى ودخل
إليها بالفعل ،لذا فال حاجة لهم إلى تكرار الطلب مرة
أخ��رى! كانت النصرة الفعلية تظهر حني ال يتقدمون
لألمام مرة أخرى ـ ألنهم حينها يكونون قد استوعبوا

حقيقة أنهم قد َق ِب ُلوه.

لك��ن اخل�لاص عملية مس��تمرة وذل��ك على عكس
َّ

ال��والدة الثاني��ة .إنّ��ه ليس اختب��ار ًا يحدث م��رة واحدة
وينته��ى .رمبا تول��د ثانية ،لكن فيم��ا يتع َّلق باخلالص،
ْت؟ ويشار للخالص في عدة �أزمنة للفعل:
فإلى أين َو َصل َ
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زمن الفعل التام ،وزمن املاضي البسيط ،وزمن املضارع.
(أفسس )8 :2تقول« :لأَ َّنك ُْم ِبال ِّن ْع َمةِ خُ َ
مل َُّ�صونَ ،
مي��انِ  »...،وه��ذا فع��ل ت��ام .يرتج��م ق��ول بول���س
ِبالإِ َ
حرفيا»:مت خال�صكم بالنعمة» .إ َّن ُه كامل وتام.
(تيط��س )5 :3يقولَ « :
ال ِب َ�أ ْع َمالٍ يِف ِب�� ٍّر َع ِم ْل َناهَ ا
ب ْقت ََ�ضى َر ْح َمتِهِ –خَ ل ََّ�صنَا (اهلل) ».وهذا ٌ
فعل
َن ْح ُ
��نَ ،بلْ مِ ُ
ماض بسيط .بالنسبة لي ،توجد حلظة معينة في الزمن
ٍ

خ َّل َصني فيها اهلل :كانت حوالي منتصف ليل يوم جمعة
ف��ي أواخر يوليو1941م .وتوجد حلظة معينة في حياة
ٍّ
كل م َّنا ندخل فيها شخصي ًا إلى تدبير اهلل.

ف��ي (1كورنث��وس ،)18 :1جند الفع��ل املضارع
املس��تمرَ « :ف ِ���إ َّن َك ِل َم َ
�ين َج َها َل ٌة
ِيب عِ نْ��دَ ا ْل َها ِل ِك َ
ال�صل ِ
��ة َّ
ني َفهى ُق َّوةُ اهلل» .وهذا الفعل
َو�أَ َّم��ا عِ نْدَ نَا ن َْح ُن المْ ُخَ ل َِّ�ص َ
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املض��ارع املس��تمر يعن��ي :نح��ن الذين يت��م خالصنا
باستمرار.
واح��د ميكنن��ا فيه
باختب��ار
ـم��ر
ٍ
ٍ
إجم��االً ،نح��ن َن ُّ

القول«:اهلل خ َّلصني» ومن خالل هذا االختبار ،ميكننا

الدخ��ول إلى خالص كامل بالفعل :نحن ـ تمَ َّ خالصنا.
ويتم
لكن في نفس الوقت ،يستمر عمل اخلالص فينا ُّ
خالصنا باستمرار.

يعتبر فلك نوح توضيح ًا ح َّي ًا لذلك.
يوجد فلكان أساس��يان في العهد القدمي :فلك نوح
الكب�ير وفلك مو�سى ال�صغري .كالهما صورة للمس��يح
يس��وع ،يتحدث الفلك الكبير عن كوني في املسيح،
في .وبذا يش��ير
والفل��ك الصغير ع��ن َك ْون املس��يح َّ

كالهما إلى املسيح.
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ن��رى حني ِّ
ْك نوح ّ
نرك ُز على ُفل ِ
أن اخلالص أتى من
خ�لال الدخول لهذا الفلك .ففي حلظ��ة معينة ،دخل
ن��وح وعائلته إل��ى الفلك و َّمت خالصه��م .كان الفلك
ُم َع��دّ ًا وكام ً
ال بالفعل .وكان بناؤه قد مت بدقة حس��ب

حاج��ة لإلصالح أبدا :لم
تعليم��ات اهلل .ولم يكن في
ٍ

يكن أبد ًا في احتياج للتعديل أو التحس�ين أو التطوير
أو اإللغاء .لقد عمل بش��كل مثالي! وأش��كر اهلل على
هذا ،ألن التكلفة كانت س��تصبح باهظة لو كان األمر
عكس ذلك! فعند دخولهم الفلك ،دخلوا خلالص اهلل
لك��ن َّ
كل الوقت الذي كانوا فيه في الفلك،
الكامل.
َّ
كان الفلك باس��تمرار يخلصهم(ينقذه��م) من املياه
التي كانت تتالطم حولهم.
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2
كلمة «اخلال�ص»
وا�ستخداماتها يف العهد اجلديد
أي من
��ت انتباه��ك لش��يء ال يظهر في ٍّ
أود أن َأ ْل ِف َ

ترجمات الكتاب املقدس التي أعرفها.

في العهد اجلديد ،توجد كلمة واحدة يونانية لكلمة
« ُي َخ ِّل��ص» .وتوضع ف��ي احلروف االجنليزي��ة (.)sozo

وتترج��م ه��ذه الكلم��ة اليوناني��ة  sozoف��ي كثي��ر من
��ص» أو « ُي َخ ِّلص» ،لك��ن توجد آيات
األحي��ان إل��ى َ
«خ َّل َ
أخ��رى تترج��م فيه��ا إلى «ش��في» أو «عاف��اه» أو «جعله

صحيحاً» ،أو «حفظه» ،وهكذا .وهذه الترجمات حتجب
حقيقة َّأن اخلالص يشار إليه بذلك الفعل.
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لإليضاح ،س��أعطي س��بعة أمثلة من العهد اجلديد
الس��تخدامات هذه الكلم��ة « ،»sozoالتي �إن مل نكن
َّ
فس��يتعذ ُر علينا اكتشاف
عل��ى دراية باللغة اليونانية

أن الكلمة املستخدمة هى « »sozoـ أي اخلالص.

(متى:) 36 :14

« َف َع َر َفهُ (ي�س��وع) ِر َج��الُ َذل َ
ِ��ك المْ َ�� َكانِ َ .ف َ�أ ْر َ�سلُوا �إِ ىَل
ْ��ك ا ْلكُ��و َر ِة المْ ُحِ َ
َجمِي�� ِع ِتل َ
ِيع
��روا ِ�إ َل ْي��هِ َجم َ
يط��ةِ َو َ�أ ْح َ�ض ُ

المْ َ ْر َ�ضى َو َط َل ُبوا �إِ َل ْيهِ �أَ ْن َي ْلم ُِ�سوا ُه ْد َب َث ْوبِهِ َفق ْ
ِيع
َطَ .ف َجم ُ
َاء( ».األعداد35ـ)36
ا َّلذِ ينَ لمَ َ ُ�سو ُه نَالُوا ال�شِّ ف َ
تخربن��ا اللغة اليونانية ،أن الناس قد خلصوا متام ًا
أو ش��فوا بالكام��ل .إنها الكلم��ة اليونانية «،»sozo
م��ع وج��ود ح��رف اجل��ر « »diaأمامها ،ال��ذي يعني
«من خالل» ـ مت�ضمن ًا متام ًا .أي مت ش��فاء كل ش��خص
بطريق��ة معجزي��ة أو َخ َلص متاماً .ومبعن��ى �آخرَّ ،
فإن
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الش��فاء لم ُ
يك ْن إضاف ًة للخالص ،لك َّنه كان جزء ًا من
اخلالص .إنه خالص ُي َط َّب ُق على اجلسد املادي.

(لوقا :)36 :8
رجل كان
يق��دم لنا (لوق��ا 26 :8ـ  )39تقري��ر ًا ٍ

يدع��ى مجنون ك��ورة اجلدريني ،رج��ل ت�سيط��ر عليه
ال�شياط�ين متام�� ًا .ل��م يكن يرتدي أ َّي��ة مالبس و كان

يعي��ش ف��ي القبور ممزق ًا جس��ده ،وصارخ�� ًا ليل نهار.
وحني أتى يس��وع ،فعل الرجل ش��يئ ًا واحد ًا ولكنه ذو
��ج َد
��وع ِم ْن َب ِع ٍ
يد َر َك َ
مغزى كبير « َف َل َّما َر َأى َي ُس َ
ً
ض َو َس َ
��ت م��ن خ�لال جتربتي في
َل�� ُه» (مرق��سَ .)6 :5عر ْف ُ

التحرر من األرواح الشريرة ،أنه
مس��اعدة الناس على
ُّ

البد م��ن وجود رغب��ة يف داخلهم وللخض��وع للحرية

وإال لن يكونوا مؤهلني للتحرر من األرواح الش��ريرة.
وقد فعل هذا الرجل َّ
كل ما يس��تطيع فعله ،وبعد هذا
25

َّ��ت الأرواح ال�شريرة زمام األمر .لكنه أتى ليسوع،
تول ْ
وجود رغبة في قلبه ليسوع .سأل يسوع
يس��وع
ورأى
ُ
َ
عن اسمه ،فأجاب الش��يطان قائالً :جلئون ،ألن عدد ًا
توس�� َل ْت
كبي��ر ًا م��ن الش��ياطني كان��ت تس��كنه .ثم َّ
األرواح الشريرة ليسوع لكي ال يرسلهم إلى الهاوية!
وطلبوا منه الدخول في قطيع قريب للخنازير بد ًال من
الذهاب للهاوية .وسمح يسوع لهم بهذا.
توجد العديد من التأمالت حول سبب قيام يسوع
به��ذا .ورأيي الش��خصي ّ
أن الرجل كان س��يتعذب لو
ل��م تخرج الش��ياطني منه طواعية .لذا منحهم يس��وع
اختيار ًا كانوا مس��تعدين لقبول��ه :أن يذهبوا ويدخلوا
يع على الفور وقفز ِم ْن
في قطيع اخلنازيرَ .فا ْن َد َف َع ا ْلقَ ِط ُ
َع َلى الجْ ُ ْر ِف ِإ َلى ا ْل ُب َح ْي َر ِة َو َ
غرق.

�إن��ه �أمر ب�لا قيمة �أن يك��ون هناك رج��ل لديه كل
تل��ك الق��وة ال�شيطاني��ة ويجعله��ا حت��ت �سيطرته ،في
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الوقت الذي تس��تطيع فيه نفس هذه الشياطني تدمير
قطي��ع من ألفي خنزي��ر .وهذا يعطينا فك��رة عن قوة
الش��خصية اإلنس��انية .كثي��را م��ا أتعجب ج��د ًا حني
أسمع قصة أحدهم في موضوع التحرير،
وأتعجب كيف أن بعض الناس استطاعوا التعايش
مع ما يجب عليهم محاربته في داخلهم.
ذهب رعاة اخلنازير وأخبروا سكان املدينة بكل ما
حدث:
��اءوا ِ�إ ىَل َي ُ�س��و َع
« فَخَ َر ُج��وا ِل�َي�رَ َ ْوا َم��ا َج َ
��رىَ .و َج ُ
��د َخ َر َج ْت
��دوا الإِن َْ�س��انَ ا َّلذِ ي َكا َن��تِ ال�شَّ َياطِ ُ
َف َو َج ُ
ني َق ْ
ال ِب�س ًا َو َعاقِ ً
ِمنْ��هُ َ
��ي َي ُ�سو َع فَخَ افُوا.
�لا َجالِ�س ًا عِ نْدَ َقدَ َم ْ
�ص المْ َ ْجنُونُ ».
َف�أَ ْخبرَ َ ُه ْم �أَ ْي�ض ًا ا َّلذِ ينَ َر َ�أ ْوا َك ْي َف َخ َل َ
والكلم��ة املس��تخدمة هن��ا ثاني��ة ه��ى «.»sozo
التحرر من الشياطني إضاف ًة للخالص.
وهكذا ،لم يكن
ُّ
لكنه كان جزء ًا من اخلالص.
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(لوقا :)48 :8
��ر يس��وع إل��ى الض َّف��ة األخ��رى لبح��ر اجلليل
َع َب َ

عندئذ أتت س��يدة مصابة بنزف
وأحاطت به اجلموع،
ٍ
دم ُم ْز ِمن وملس��تهَ .ع ِلم يس��وع أن ش��خص ًا ما قد ملسه

وس��أل« :من ملس��ني؟» كانت املرأة خائف��ة من اإلقرار

بهذا ألنه بحس��ب ناموس موس��ى ،كان��ت املرأة التي
تنزف دم ًا غير طاهرة شرع ًا وغير مسموح لها بلمس
أي ش��خص .لك َّنها كانت محبط��ة للغاية لدرجة أنها

أمر ض��دّ النام��وس .وح�ين أدركت أن
أقدم��ت عل��ى ٍ
يس��وع علم مبا حدث ،أتت إليه مرتعبة ،وخرت على
وجهها أمامه ،واعترفت مبا َف َع َل ْت .وفي عدد  48قال

َاكِ .اذْهَ ِبي
��د َ�شف ِ
ميان ُِك َق ْ
لها يس��وعِ « :ثقِي َيا ا ْبن َُة�ِ .إ َ

ِب َ�س َ
التحرر م��ن نزيف ُم ْز ِم ٍن جزء ًا
�لا ٍم» .وهكذا ،كان
ُّ

من اخلالص أيضاً.
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(لوقا :)50 :8
ليص ِّل��ي ألجل ابنة يايرس،
كان يس��وع في طريقه َ
الت��ي كانت على وش��ك املوتّ .
وأخرته امل��رأة النازفة
��ن َيتَّ�سِ ُمون
بعض َم ْ
الدم ومات��ت ابنة يايرس .فأرس��ل ُ
بح�س��ن النية وال�سلبية يف ذات الوقت ،رس��الة ليايرس
تقولَ :
«ق ْد َما َتتِ ا ْب َنت َُكَ .
ال ُت ْتع ِِب المْ ُ َعل َِّم».
« َف َ�سمِ�� َع َي ُ�س��و ُع َو�أَ َجا َبهُ َ « :
ِ��ن َفق ْ
َط َفهى
ال تَخَ ْف� .آم ْ
تُ�شْ فَى».
��ن م��ا ه��ى الكلم��ة املس��تخدمة هن��ا؟ إنه��ا
َخ ِّم ْ
«تخل��ص» .ما الذي حدث لها؟ لقد أعيدت من املوت
للحياة .وهذا أيض ًا جزء من اخلالص.

(�أعمال الر�سل 9 :4ـ:)12
بع��د �أن �شف��ى بطر���س ويوحن��ا بطريق��ة معجزية
ذل��ك الرجل الأع��رج الذي كان يس��تعطي في الهيكل
29

عند باب اجلميل ،أجرى القادة الدينيون حينها حتقيق ًا
كنت ق��د الحظت أم ال ،أنه حني
ُم َو َّس��عاً( .ال أعلم إن َ

كان يس��وع يش��في الش��عب ـ وهو ما كان يفعله دائم ًا

ي��وم ال�سبت ـ لم يهتم القادة الدينيون أبد ًا مبن ش��فاهم
لكن ُّ
كل ما كان يهمهم هو عدم َك ْسر شريعة
يس��وعْ .
الس��بت ،الت��ي اتهموه بعدم احلفاظ عليه��ا .وهذا إلى

حدٍّ ما هو املعتاد بالنس��بة لألش��خاص املتدينني .فعادة
م��ا ينغم�س��ون يف الق�شور ويتغا�ضون ع��ن أمور اهلل املهمة
بح��ق ).وحينما اس��تدعى أعضاء مجلس الس��نهدرمي
بطرس ويوحنا للمثول أمامهم ،أجابهم بطرس قائالً:
ِيم
�ص ا ْل َي ْو َم َع ْن �إِ ْح َ�سانٍ �إِ ىَل �إِن َْ�سانٍ َ�سق ٍ
« �إِ ْن كُ نَّا ُنف َْح ُ
با َذا ُ�شف َِي هَ َذا»...
مِ َ
الكلم��ة املس��تخدمة م��رة أخ��رى ه��ي «.»sozo
وهكذاَّ ،
ِ
رجل أعرج
فإن اس��تعادة القوة واحلياة
جلسد ٍ
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واس��تم ّر بطرس ف��ي القول أن
ُت ْدع��ى أيض�� ًا خالصاً.
َ

الش��فاء مت باس��م يس��وع الناصري (الع��دد .)10ثم
قالَ « :
ال�س َماءِ َق ْد ُ�أ ْعطِ َي بَينْ َ
لأ ْن َل ْي َ
ا�س ٌم � َآخ ُ
��ر تحَ ْ تَ َّ
�س ْ
ُ�ص» (العدد.)12
الن ِ
َّا�س بِهِ َي ْن َبغِي �أَ ْن نَخْ ل َ

« »Sozoم��رة أخ��رى .ش��فاء ه��ذا الرج��ل كان

خالصاً.

(�أعمال الر�سل :)9 :14
الر ْج َلينْ ِ ُم ْق َعدٌ
ِ���س يِف ل ِْ�سترِ َ َة َر ُج ٌل َع ِ
« َو َكانَ َي ْجل ُ
اجزُ ِّ
���ش َق ُّط .هَ َ
ُ�س
��ن �أُ ِّم��هِ َو مَ ْ
ل يمَ ْ ِ
ِ��ن َبطْ ِ
م ْ
��ذا َكانَ َي ْ�س َم ُ
��ع ُبول َ
ميان�� ًا ِل ُي�شْ فَى َق َ
ال
�ص �إِ َل ْي��هِ َو�إِ ْذ َر�أَى �أَ َّن َلهُ �إِ َ
َي َت َكل ُ
َّ��م َف َ�شخَ َ
يمُ :
«ق ْم َع َلى ِر ْج َل ْي َك ُم ْنت َِ�صب ًا»َ .ف َو َث َب َو َ�صا َر
ِب َ�ص ْو ٍت َعظِ ٍ
يمَ ْ �شِ ي( ».األعداد 8ـ.)10

رأى بول��س أن للرج��ل إميان�� ًا بالش��فاء أي ل��ه إمي��ان

باخلالص.
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(2تيموثاو�س :)18 :4
هذا اس��تخدام آخر مختلف متام�� ًا للكلمة .بولس
على مش��ارف نهاية حياته ،يقبع في السجن ،ويواجه
احتمال إعدامه ،ويقول:
ِ��ن كُ لِّ َع َم��لٍ َردِيءٍ َو ُيخَ ل ُِّ�صنِي
« َو َ�س ُي ْن ِق��ذُ يِن ال�� َّر ُّب م ْ
الد ُهو ِر.
ال�س َم��ا ِو ِّي .ا َّلذِ ي َل��هُ المْ َ ْج ُد ِ�إ ىَل َد ْه ِ
��ر ُّ
لمِ َ َلكُوتِ��هِ َّ
�آ ِمنيَ».
الكلم��ة املس��تخدمة هن��ا ه��ى « »Sozoم��رة أخ��رى ـ

ُيخَ ِّل��ص .إن اخلال���ص ينط��وي عل��ى حف��ظ اهلل لن��ا �ساملني
مللكوته الأبدي.

اس�� ُت ْخ ِد َم ْت فيها
تق��دّ ُم لنا هذه األمثلة مناس��بات ْ

الكلم��ة اليونانية للخالص لتش��ير إلى أش��ياء أخرى
بجان��ب غفران اخلطايا .تؤكد هذه األمثلة أن اخلالص
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هو احلصيلة الش��املة لكل الفوائ��د الناجتة عن ذبيحة
يس��وع على الصليب .ويعالج كل جانب من جوانب
ِّ
ويغط��ي كل احتياج��ات احلياة
الش��خصية البش��رية
اإلنسانية في الزمن احلاضر أو األبدية .سواء كان هذا
االحتياج روحي��اً ،أو ذهنياً ،أو عاطفي��اً ،أو مالياً ،أو
مغطى بذبيحة يسوع الواحدة.
مادياً ،إنه
ً
أمضيت سنوات أتأمل في عمل يسوع على الصليب
ـ فعندما كنت مريض ًا في إحدى املستشفيات العسكرية
البريطانية مبصر عام1943م ،أرسل اهلل لي أخت ًا عزيزة،
سيدة قائدة لواء في جيش اخلالص ،تبلغ من العمر حوالي
وح َص َل ْت لي على
 76عاماً ،ومحاربة حقيقية في الربَ .

تصريح للخروج والصالة معها في سيارة .وحتدَّ َث لي اهلل
أخت أخرى كانت معها في السيارة ،قالت:
من خالل ٍ
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ِّ
ٌ
ٌ
«فكر في عمل الصليب :إنه ٌ
كامل من
كامل ـ
عمل
ت
كل الوجوه ،وكامل من كل اجلوانب» .وحني َخ َر ْج ُ

من الس��يارة كن��ت مريض ًا مثلما كن��ت حني دخلتها.
لكن اهلل أراني أين أجد اإلجابة .إنها في عمل الصليب
ال كام ً
ال��ذي كان عم ً
ال من كل وجه .فليس ُمهِ ّم ًا نوع

االحتياج الذي نواجهه ،فذبيحة يسوع كاملة من كل
الوجوه .من أي زاوية نراها ،فهي كاملة.
ظللت
منذ ذلك الوقت (وملا يقْ ُر ُب من ستني عاما)
ُ
أتأم��ل ف��ي عمل الصلي��ب ،ولم َأ ِص ْ
��ل أب��د ًا لنهايته.
وعلى مر الس��نني ،اكتش��فت طريقتني لفهم وتوصيل
الصلي��ب .توج��د كلمت��ان مفتاحيت��ان أؤم��ن أن اهلل
منحهما لي لشرح ما مت حتقيقه من خالل موت يسوع.
الكلمة األولى هي املبادلة ،والثانية هي االحتاد.
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3
ال�صليب  :املبادلة
َّ
إن َّأو َل طريقة ميكننا بها أن نرى الصليب ونفهمه

ـم ْت مبادلة إلهية
هي فكرة املبادلة .فعلى الصليبَ ،ت ِّ

ق��د س��بق التخطيط لها به��ذا املعنى :وض��ع اهلل على
يس��وع كل الش��رور املقررة علينا قانونياً ،حتى يتيح
نحص��لَ على كل اخلي��رات املقررة
لن��ا في املقاب��ل أن ُ
ليس��وع كابن اهلل الكامل املطي��ع واخلالي من اخلطية.
و�س�أعر���ض ثماني��ة جوان��ب لهذه املبادل��ة لكي نتعرف
على طبيعتها.
يعتب��ر اإلصح��اح  53في س��فر أش��عياء إصحاح ًا
أساسي ًا في هذا السياق.
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عوقب ي�سوع حتى نح�صل نحن على الغفران.
اح��دٍ ِ�إ ىَل َط ِريقِ��هِ
َ��م َ�ض َل ْلنَ��اِ .م ْلنَ��ا كُ لُّ َو ِ
«كُ ُّلنَ��ا َك َغن ٍ
َوال�� َّر ُّب َو َ�ض َع َع َل ْيهِ (�أو جعل الكل يلقى معا على ي�سوع)
�إِث َْم َجمِي ِعنَا» (أشعياء )6 :53
اح��دٍ �إِ ىَل َط ِريقِ��هِ » .ه��ذه هي مش��كلة
« ِم ْلنَ��ا كُ لُّ َو ِ
اجلنس البش��ري ،الذنب الواحد الذي نشترك جميع ًا
في ارتكابه .رمبا لم َن ْس ُط على بنك ،ولم نرتكب خطية
الزن��ا ،ولم نس��كر باخلمور ،لكن يوجد ش��يء واحد
اش��تركنا جميعا في فعله ـ ِم ْل َنا ُّ
كل واحد إلى طريقه.

واهلل يقول إن طرقنا ليست طرقه (أشعياء.)8 :55

��ي في طريقنا معن��اه أن نعطي هلل ظهورنا،
إن امل ُ ِض ِّ

وه��ذا يس��مى «إثم��اً» .إنه��ا كلم��ة قوي��ة ف��ي اللغة
العبرية )avon(،أفون ،فهي ال تعني مجرد فعل اخلطأ
36

وحس��ب ،بل تش��تمل أيض ًا على العقوب��ة والدينونة
الت��ي تتب��ع ارتكاب ذل��ك اخلط��أ .إن اإلع�لان الذي
يقدّ ُمه لنا إش��عياء هو أن اهلل افتقد في يس��وع خطايانا
جميع��اً .وهك��ذاَ ،ح َّل ْت على يس��وع ف��وق الصليب

كل العواق��ب الوخيم��ة لش��رورنا .لقد حمل الش��رـ
كل الدينون��ة والعقاب ـ حتى يس��تطيع اهلل عن طريق
املبادلة الإلهية أن يجعل كل اخليرات التي يستحقها
يس��وع متاحة لنا .وال يوجد س��بب لهذا س��وى نعمة

اهلل .اهلل غير َم ِدين لنا بش��يء .لكننا ِن ْل َنا هذا بس��بب
نعمته التي ال تستقصى ومحبته التي يستحيل فهمها

أو استيعابها.
النعم��ة هي الش��يء الوحيد الذي ال تس��تطيع أبد ًا
ش��راءه أو اكتس��ابه باملجه��ود .بع��ض املس��يحيني ال
يعرف��ون بح��قٍّ ما هي النعم��ة ،ألنهم دائم�� ًا يحاولون
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��بها .لكنن��ا ال نس��تطيع أبد ًا ش��راء ما ق��د أتاحه
َك ْس َ

لنا يس��وع من خ�لال الصلي��ب .وإذا حاولنا أن نكون
صاحلني مبا يكفي للحصول عليه فإننا لن نحصل عليه
أبداً .إن��ه متاح فق��ط بالنعمة .ونقبل��ه باإلميان فقط.
«لأَ َّنك ُْم ِبال ِّن ْع َمةِ خُ َ
ميانِ » (أفسس .)8 :2
مل َُّ�صونَ ِ ،بالإِ َ

حني أقضي وقت ًا متأم ً
ال فيما فعله يسوع نيابة عني،
ال يستطيع عقلي أبد ًا فهمه واستيعابه متاماً ،لقد نزل
وحتمل كل
من الس��ماء ،وأخذ مكانن��ا ـ حتى مكاني ـ َّ

املعان��اة التي ال ُي َع َّبر عنها والت��ي كان يجب �أن �أحت َّملها
�أنا .كان هذا بالنعمة.

ُجرح ي�سوع حتى نُ�شْ فَى
ِ��ن �أَ ْحزَ ا َننَ��ا (�أو �أمرا�ضن��ا ،و�آالمن��ا) َح َم َل َه��ا
« َلك َّ
اعنَ��ا تحَ َ َّم َل َهاَ .ون َْح ُن َح�سِ ْبنَ��ا ُه ُم َ�صاب ًا َم ْ�ض ُروب ًا مِنَ
َو�أَ ْو َج َ
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اللهَّ ِ َو َمذْ ُل ً
ا�صينَ��ا َم ْ�س ُح��وقٌ
وح لأَ ْج��لِ َم َع ِ
��ر ٌ
والَ .و ُه َ
��و جَ ْ
م ُ
َ
ِيب(�أو عقاب) َ�س َ
ال ِمنَا َع َل ْيهِ َو ِب ُحبرُ ِ ِه
لأ ْج��لِ �آ َثا ِمنَاَ .ت ْ�أد ُ
(�أو جروحه) ُ�شفِينَا( ».إشعياء4 :53ـ)5

�أو ً
ال :عوق��ب ي�س��وع حتى نح�صل عل��ى الغفران.
ومبا �أن��ه حمل عقابنا فقد حتققت بهذا عدالة اهلل
ميانِ َلنَا
و�أ�صبح لنا �سالم مع اهللَ « .ف�إِ ْذ َق ْد َتبرَ َّ ْر َنا ِبالإِ َ
َ�س َ
هلل ِب َر ِّبنَا َي ُ�سو َع المْ َ ِ�سيح» (رومية.)1 :5
ال ٌم َم َع ا ِ

ثاني�� ًاَ :ح َم َل ي�سوع �أمرا�ضن��ا و�آالمنا ،وعن طريق
اجل��روح التي �أ�صابت ج�سده ،جل��ب ال�شفاء اجل�سدي
لنا( .الكلمة املترجمة «أحزاننا» هي كلمة «أمراضنا»)
هل تؤمن بهذا؟ إن كنت تؤمن ،عليك إذ ًا أن تقول
ش��يئ ًا واحد ًا هلل هو« :أش��كرك» .الش��كر ه��و َأ ْص َد ُق

تعبي��ر عن اإلميان( .أؤمن بأننا ف��ي كثير من األوقات
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نفشل ونخفق ألننا ال نقدِّ ُم ُّ
الش ْكر).

ي�س��وع ُجع��ل خطي��ة ب�إثمنا حت��ى ن�صبح نحن
�أبرار ًا بربه
«�أَ َّما ال َّر ُّب َف ُ�س َّر ِب�أَ ْن َي ْ�س َحقَهُ ِب حْ ُ
الزْ نِ � .إِ ْن َج َع َل َنف َْ�سهُ
��رى ن َْ�س ً
ال تَطُ ولُ �أَ َّيا ُمهُ َو َم َ�س َّرةُ ال َّر ِّب ِب َيدِ ِه
َذ ِب َ
يح َة �إِث ٍْم َي َ
َتن َْج ُح( ».أشعياء)10 :53
عل��ى الصليبُ ،قدم يس��وع كذبيحة إثم نيابة عن
العالم .وحسب ش��ريعة العهد القدمي ،حني كان ُيقَ دَّ ُم
حيوان كذبيحة إثم ،كان الشخص الذي يقدم احليوان
يعت��رف بخطاياه للكاه��ن ويضع الكاه��ن يديه على
تتحول خطايا الش��خص رمزي ًا
رأس احلي��وان .وبه��ذا
ّ

للحيوان ،ثم يدفع احليوان عقوبة اخلطية التي ارتكبها
الش��خص .وكان العقاب هو املوت .لذا ،كان احليوان
ُيقتل كبديل عن الشخص.
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يقول كاتب العبرانيني« :لأَنَّهُ َ
ريانٍ
ال يمُ ْ ك ُِن �أَ َّن َد َم ِث َ
��ع َخ َطا َيا( ».عبراني�ين .)4 :10كانت
َو ُت ُي ٍ
و���س َي ْر َف ُ
الذبائ��ح تصور فقط ما س��يحدث من خالل الصليب.
الصليب،جعل ذبيحة إثم نيابة
فحني مات يسوع على
ُ

عن اجلنس البشري.

ال توج��د طريقة ت�ستطيع معها عقولنا ا�ستيعاب
معن��ى �أن يتحم��ل الرب ي�س��وع بكل قدا�ست��ه وطهره
خطي��ة الب�ش��ر و�أن يعاق��ب نياب��ة عن��ا .أن��ا لس��ت
شخص ًا متزمتاً ،لكن حني ِّ
أفكر في اخلطايا التي يرتكبها
مجتمعنا اليوم من االعتداءات اجلنسية الرهيبة والشذوذ
مجرد التفكير فيما يعنيه هذا حتى بالن�سبة
ـ أرتعد من ّ
تتوحد نف�سي مع تلك اخلطايا .ومع هذا ،كل
يل� ،أي �أن
َّ
هذا ما هو إال قطرة من بحر بالنس��بة ملا حدث ليس��وع
حني أصبح ذبيحة إثم ألجلنا.
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ِ��ن فِي َها كُ لَّ َ�س َنةٍ
يق��ول كاتب العبرانيني أيضاًَ « :لك ْ
ْ��ر َخ َطا َي��ا( ».عبراني�ين .)3 :10لم َت ْط َرح ذبائح
ِذك ُ

العه��د القدمي اخلطية بعي��داً .لكنها فقط كانت ِّ
تذكر
الناس بأنهم خطاة .و َأ َّن خطاياهم س�� ُت َغ َّطى ملدة س��نة
أخرى .لكن يسوع َ
احدَ ةً»
يح ًة َو ِ
«ق َّد َم َع ِن الخْ َ َطا َيا َذ ِب َ
(عبراني�ين  .)12 :10وتعام��ل م��ع اخلطي��ة لألب��د
عن طريق تقدمي نفس��ه ذبيحة واح��دة على الصليب.
وذبيحته طرحت اخلطية بعيداً.
في (2كورنثوس  ،)21 :5أش��ار بولس إلى إشعياء 53
��ذي مَ ْ
ل َي ْع ِر ْف
ح�ين ق��ال« :لأَنَّ��هُ (اهلل) َج َع َل(ي�س��وع) ا َّل ِ
يه».
هلل ِف ِ
ري َن ْحنُ ِب َّر ا ِ
َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِط َّي ًة لأَ ْج ِل َناِ ،ل َن ِ�ص َ

ه��ل ترى املبادل��ة؟ ُجعل ي�س��وع خطي��ة لأجلنا،
حت��ى ن�صري نح��ن �أبراراً .لقد تربرن��ا بربه ،ال برنا
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كاف،
ال�شخ�صي .إن أفض��ل ما ميكننا عمله ُي َعدُّ غير ٍ
��دةٍ كُ لُّ �أَ ْع َمالِ ِب ِّرنَا»
ألن إش��عياء يقول أيضاًَ «:ك َث ْو ِب عِ َّ
(أش��عياء  .)6 :64ولك��ن تقول واح��دة من اآليات
التي أحبها كثيراً:
ِ��ج َنف ِْ�س��ي ِب ِ�إ َلهِ��ي َلأنَّهُ َق ْد
ْ��ر ُح ِبال�� َّر ِّبَ .ت ْب َته ُ
« َف َرح�� ًا َ�أف َ
اء ا ْلبرِ ِّ »
اب الخْ َ َال ِ
�أَ ْل َب َ�س ِني ِث َي َ
ان ِر َد َ
�صَ .ك َ�س يِ
(أشعياء )10 :61
مل مينحن��ا اهلل ثياب اخلال�ص فح�س��ب ،لكنه ل َّف َنا

ِ��ر ابن اهلل الذي بال خطية .ال يهم من أي زاوية ينظر
ِبب ِّ

إلينا الش��يطان  ،فليس لديه ش��يء يشتكي به ضدنا.
فقد ُمنحنا بر اهلل في املسيح نفسه.
هل أنت متهلل ألنك ّ
ببر يسوع؟
مغط ًى ّ
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ذاق ي�سوع موتنا حتى نح�صل نحن على حياته
�إكما ً
ال للمبادلة ،تخبرنا (عبرانيني :)9 :2
��و َت لأَ ْجلِ
َ��ي َيذُ وقَ (ذاق ي�س��وع) ِب ِن ْع َمةِ ا ِ
هلل المْ َ ْ
« ِلك ْ
احدٍ ».
كُ لِّ َو ِ
لقد ذاق املوت نيابة عن ِّ
كل إنس��انَ .ح ْس َب مفهومي
فقد َّ
غطى عمل يسوع َّ
كل نسل آدم ،لكنه لم ُي َغ ِِّط مالئكة.

كان يس��وع هو آدم األخي��ر (1كورنثوس  .)45 :15لن
نستطيع أبد ًا استيعاب سبب اهتمام اهلل الشـديد بـآدم
ونسـله.

بدأ اهلل اجلنس البش��ري بطريقة غري عادية .فقد خلق
اهلل �آدم بطريقة خمتلفة متام ًا عن كل املخلوقات الأخرى.
ال�س َما َو ُ
ات
الكت��اب املقدس يق��ولِ «:ب َك ِل َم ِة ال�� َّر ِّب ُ�ص ِن َع ِ
��ت َّ

��ة َفم ِِه ُك ُّل ُجنُودِهَ ا» (مزمور .)6 :33لكن عندما
َو ِب َن َ�س َم ِ
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تعل��ق الأمر بخلق اهلل لآدم فقد خلقه من الطني .ثم إن
هذا الكائن الس��ماوي ـ األقنوم الثاني هلل ،كلمة اهلل الذي
منه خُ لقت كل األش��ياء (يوحنا  .)3 :1تنازل ونفخ في
أنف الطني نسمة احلياة (تكوين  .)7 :2الكلمة العبرية
املترجمة «نفخ» كلمة قوية ،وهي «« »naphachنفخ».
وصوت «النفخة» يشبه دوي االنفجار .فاهلل « َف َّجر» نفس ًا

داخ��ل آدم! لق��د نقل اهلل حيات��ه آلدمِّ .
فكر ف��ي النتائج

املادية :جسد من الطني يصبح إنسان ًا حي ًا له عيون وآذان
وأعضاء داخلية تعمل! َّإن روح اهلل فعل هذا.
منطقي جداً .إذا
اإللهي ش��يء
إن اإلميان بالش��فاء
ّ
ّ

أصيبت س��اعتك بالعط��ب ،فأن��ت ال تأخذها لصانع
األحذية ليصلحها بل للس��اعاتي .وإذا حدث مكروه
املنطقي أن تذهب به لصانعه ُلي ْص ِل َحه.
جلسدك ،فمن
ّ
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وصانع أجس��ادنا هو الرب ،خصوص ًا الروح القدس،
ألنه روح اهلل هو الذي جعل جسد آدم يحيا.
حني أتى اهلل ليفدي الإن�سان .تنازل يس��وع املسيح

و َقبِ��لَ م��وت الصليب .ثم ح�ين قام م��رة ثانية وظهر
مساء أحد القيامة .أعاد متثيل خلق اإلنسان في اخلليقة
اجلديدة ،فيقول الكتاب املقدس أن يس��وع َنفَ َخ «في»
وح ا ْلق ُُد َس»
أو «على» ،تالميذه وقال لهم« :ا ْق َب ُلوا ُّ
الر َ

(يوحن��ا  .)22 :20إن الكلم��ة في اللغ��ة اليونانية
ه��ي « emphusaoـ اميفاس��و» ،وه��ي نفس الكلمة

املس��تخدمة لقيام عازف آلة الفلوت املوسيقية بالنفخ
ف��ي فتحة فم آلته .ال �أ�ستطي��ع �أن �أتخ َّيل �أن ي�سوع نفخ
ْعة واحدة .بل باحل��ري ،أتخ َّيله يذهب ِّ
فيه��م َدف ً
لكل

واحد منهم منفرد ًا وينفخ فيه َنفْ َخة حياة القيامة .أي

حيات��ه اإللهية الت��ي َه َز َم ْت اخلطي��ة واملوت ،وهزمت
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اجلحي��م والقب��ر ،وهزم��ت الش��يطان .كان��ت حياة
منتص��رة متاماً .كانت حياة أبدية ،حي��اة إلهية ،حياة
غير قابلة للفساد ،حياة ال تفنى.
ه��ذه هي الوالدة اجلديدةُ .ول��د التالميذ مرة ثانية

بروح اهلل وجتاوزوا خالص العهد القدمي ـ الذي لم يكن
س��وى متهيد خلالص العهد اجلدي��د املبني على حقيقة

ود ْف ِن�� ِه ،وقيامته من بني
موت املس��يح على الصليبَ ،
األموات .عليك أن تفعل شيئني لتدخل خلالص العهد

اجلدي��د ،هما:أن تعترف بيس��وع رب��اً ،وأن تؤمن بأن
اهلل أقام��ه من بني األم��وات (رومية  .)9 :10وكانت
تلك املناس��بة ال��واردة في (يوحن��ا  )20هي أول مرة
يؤمن فيها التالميذَ .ح ْس َب مفهوم اخلالص في العهد
اجلدي��د! واخلالصة أن يس��وع قد ذاق امل��وت ألجلنا،

حتى نشاركه حياته.
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ُجعل ي�سوع لعنة حتى نتمكن من الدخول للربكة
ُتلقي (غالطي��ة 13 :3ـ )14الضوء على أكثر عناصر

املبادلة جتاهالً:

و�س� ،إِ ْذ َ�ص��ا َر َل ْع َن ًة لأَ ْج ِل َنا،
« َالمْ َ ِ�س ُ
ي��ح ا ْف َتدَ ا َنا ِمنْ َل ْع َن ِ
��ة ال َّنا ُم ِ
لأَ َّن ُ��ه َم ْك ُتوبٌ َ « :م ْل ُع ٌ
ون ُك ُّل مَ��نْ ُع ِّل َق عَ َل��ى َخ َ�ش َب ٍة»ِ .ل َت ِ�ص َري َب َر َك ُة
يح ي َُ�سو َعِ ،ل َن َن َ
وح».
ِ�إ ْب َر ِاه َ
ال ِبا ِلإمي ِ
َان َم ْو ِعدَ ُّ
يم ِل ُلأ مَ ِ
الر ِ
م يِف المْ َ ِ�س ِ
م��ا هي املبادلة؟ ما هو الش��يء الس��يئ؟ اللعن��ة .ما هو

الشيء اجليد؟ البركة! يسوع أصبح لعنة حتى تفي�ض علينا

البركة.
ع ّلم��ت كثير ًا عن ه��ذا املوضوع .إنه يفت��ح باب ًا جديد ًا

للتحرر والش��فاء والس�لام .إذا أردت ص��ورة للعنة،
كام ًال
ُّ
ِّ
فكر في يسوع على الصليبُ .ر ِف َض من الناسُ ،ترك من اهلل،

في الظالم ،في عذابُ ،معلق ًا بني األرض والسماء ،مرفوض ًا

متاماً ،وغير مقب��ول على اإلطالق .هذه كانت اللعنة .لكن

شكر ًا هللُ ،جعل يسوع لعنة حتى نستمتع نحن ببركة اهلل.
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حت َّم َ
��ل ي�س��وع فقرنا حتى نتمكن م��ن م�شاركته
غناه
ي��ح�َ ،أنَّهُ م ِْن
ُ��م َت ْع ِر ُف��ونَ ِن ْع َم َة َر ِّبنَ��ا َي ُ�سو َع المْ َ�سِ ِ
« َف�إِ َّنك ْ
�أَ ْج ِلك ُُم ا ْف َتق ََر َو ُه َو َغن ٌِّيِ ،لك َْي َت ْ�س َت ْغنُوا َ�أ ْنت ُْم ِب َفق ِْرهِ»
(2كورنثوس )9 :8
م��رة أخ��رى ،ال حتت��اج ألن تك��ون الهوتي�� ًا لترى
املبادل��ة هنا .ما الس��يئ؟ الفقر .وم��ا اجليد؟ ال أحب
اس��تخدام كلمة «غنى» ،بسبب س��وء استخدامها في
التعالي��م اخلاطئ��ةُ .أ َف ِّض ُ
��ل اس��تخدام كلم��ة «وفرة»،
ألن معن��ى أن يك��ون لدي��ك وفرة ه��و أن يكون لديك
م��ا يكفيك وأكثر لكي تس��اعد ش��خص ًا آخ��ر .و هذا
م��ا يعنيه الرس��ول ف��ي (2كورنث��وس  )8 :9بقوله:
ادونَ يِف ُكلِّ َع َملٍ َ�صال ٍِح» .لقد احتمل يسوع الفقر
« َتزْ َد ُ
حتى نستطيع مشاركته في غناه «وفرته».
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احتمل ي�سـوع عـارنا حـتى نتمـكن من م�شـاركته
جمـده
فكر في يس��وع معلق ًا عاري ًا على الصليب والنا�س

ي�س�يرون م��ن حول��ه وي�ستهزئون ب��ه .كان ه��ذا عاراً.
(عبرانيني  )2 :12تخبرنا:
ِيب ُم ْ�س َتهِين ًا ِبالخْ ِزْ ِي»...
ال�صل َ
اح َت َم َل َّ
« َي ُ�سو َعْ ...

��راء �إح�سا�سهم
هن��اك كثريون معذبون اليوم من َج ّ

بالع��ار .لك��ن عن��دي لك خبر س��ار! يس��وع احتمل
عارك .لقد احتمل العار نيابة عن جميعنا.
ا�سمح يل �أن �أكون �صريح ًا معك ف�إن من بني الأ�سباب
تعرض كثير من
الرئي�سي��ة وراء الإح�سا�س بالع��ار هو ُّ

األطفال لالعتداء اجلنسي في سنوات عمرهم األولى.
لكن ،حمد ًا هلل ،يوجد حل! فقد احتمل يس��وع العار
حتى نتمكن من مشاركته مجده.
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احتم��ل ي�س��وع رف�ضن��ا حت��ى ن�صب��ح مقبولني
�أمام الآب
عل��ى الصلي��ب ،رفض اآلب يس��وع .فق��د صرخ
يسوع:
«�إِ َلهِي �إِ َلهِي لمِ َا َذا َت َر ْك َتنِي؟» (متى )46 :27
ولم ِ
تأت إجاب��ة .وكانت هذه هي املرة الوحيدة التي
ُي َص ِّل��ي فيها ابن اهلل وال يحصل على إجابة .ومات بعدها

��ر قلبه .ويقول عن��ه (مزمور)20 :69
بقليل بعد َك ْس ِ
��ر َق ْل ِبي» ال أعتقد أن يس��وع م��ات من َأ َثر
«ا ْل َع��ا ُر َق ْ
��د َك َ�س َ
الصل��ب .فقد كان ميكن��ه أن يحيا مدة أطول بكثير .بل

حتملَ
باحلري مات نتيجة كسر قلبه ـ بسبب الرفض .ملاذا َّ

مثل هذا الرفض؟ حتى يكون لنا قبول! يستطيع اهلل اآلن

أن يقبلن��ا كأعضاء في عائلته بس��بب ما احتمله يس��وع
على الصليب .لقد قبلنا وأصبحنا بالفعل أبناء اهلل.
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أعتقد أن  %50عل��ى األقل من الناس الذين حولنا
يصارعون مع مش��اعر الرفض ،بس��بب فش��ل اآلباء،
وانتش��ار الطالق ،والقس��وة العامة للجنس البش��ري
الواحد جتاه اآلخر ،وغيرها .لكن نس��تطيع �أن نخرج
�إىل الع��امل ونق��ول :لدين��ا حل وذل��ك من خالل موت
يسوع على الصليب .فقد احتمل يسوع الرفض نيابة
عنا ،حتى نحصل نحن على قبوله.
وبالتال��ي ،إن اخلالص ال��ذي دخلنا إليه يغطي كل
احتياجاتنا العاطفية .إن كماله تام ،ومتامه بال نقص.
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4
ال�صليب � :إحتاد
توقفنا فيما سبق مع كلمة مبادلة ،و َأ َودُّ اآلن أن نتأمل

ش��خص م��ا يعني أن جتعل
ف��ي كلمة احتاد .إن إحتادك مع
ٍ
نفسك واحد ًا معه ،أن تضع نفسك مكان هذا الشخص.
ينطوي ال�صليب على احتاد مزدوج ،له وجهان.

أو ًال وقبل كل ش��يء ،يس��وع َو َّح َد نفسه بك وبي

على الصليب كخطاة .وكآدم األخيرَ ،و َّح َد نفسه مع

كل بن��ي آدم ودفع جزاء خطايان��ا .وأصبح بدي ً
ال عنا
ومات مكاننا.

لك��ن ،ال يت��م اخلال���ص �إال عندم��ا نتج��اوب مع
ُوح��د �أنف�سنا
الوج��ه الث��اين للتوح��د �أي عندم��ا ن ِّ
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بي�سوع يف موته ودفنه وقيامته من بني الأموات ثم
�صع��وده وجلو�س��ه على العر�ش .وذل��ك حني ندخل
�إىل ما قد �أعده لنا.
مت ي�سوع الوجه الأول من االحتاد كام ً
ال ،لكننا
�أ ّ
نح�صل على اخلال���ص عندما نتحد مع كل ما حدث
ً
بداية من موته ف�صاعداً.
معه

اتحّ َ دَ ي�سوع ك�آدم الآخري
ُمنح يس��وع لقب�ين مجيدين ف��ي (1كورنثوس ،)15

يتم اقتباسهما أحيان ًا بشكل غير صحيح .يقول بولس:

« هَ ك َ
«�ص��ا َر �آ َد ُم الإِن َْ�س��انُ الأَ َّولُ
َ��ذا َم ْكت ٌ
ُ��وب �أَ ْي�ض�� ًاَ :
لإن َْ�سانُ
م ِيي ًا»  ....ا ِ
ري ُروح�� ًا حُ ْ
َنفْ�س�� ًا َح َّي ًة َو�آ َد ُم الأَ ِخ ُ
��ان الثَّان ال َّر ُّب مِنَ
الأَ َّولُ مِ��نَ الأَ ْر ِ�ض ت َُرا ِب ٌّي .الإِن َْ�س ُ
ال�س َماءِ »( .األعداد 45و)47
َّ

ير» و «ا ِإل ْن َس��انُ الثَّا ِني».
اللقب��ان هم��ا « َ َآد ُم ا َأل ِخ ُ
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كثير ًا ما س��معت الناس يدعون يس��وع «آدم الثاني».
ير» ،ثم ُدعي
لك��ن هذا ليس لقبه .إنه يدعى َ
«آد ُم ا َأل ِخ ُ
«ا ِإل ْن َسانُ الثَّا ِني».

عل��ى الصليب ،يس��وع م��ات كآدم األخي��ر ـ ليس
أخي��ر ًا ف��ي الوقت لكنه أخي��ر مبعن��ى أن دينونة جنس
بني آدم قد َح َّل ْت عليه .ثم حني قام من بني األموات في
اليوم الثالث قام على أنه اإلنسان الثاني ـ نوع جديد من

البشر .وأصبح رأس «جنس» لم يكن موجود ًا من قبل.
أصبح رأس اجلسد (الكنيسة) وبكر ًا من األموات.

احتاد امل�ؤمنني بي�سوع
يقول الرسول بطرس:
« ُم َب��ا َر ٌك ُ
يح ،ا َّل��ذِ ي َح َ�س َب
اهلل �أَ ُب��و َر ِّبنَا َي ُ�س��و َع المْ َ�سِ ِ
ري ِة َو َلدَ نَا َثا ِن َي ًة ل َِر َجاءٍ َح ٍّيِ ،ب ِق َيا َمةِ َي ُ�سو َع
َر ْح َمتِهِ ا ْل َك ِث َ
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يح مِنَ الأَ ْم َواتِ » (1بطرس)3 :1
المْ َ�سِ ِ

ُوح ُد �أنف�سنا بي�سوع ن�صبح مولودين ثانية
حني ن ِّ
م��ن خ�لال قيامت��ه ،مولودي��ن كخليق��ة جدي��دة.
فبقيامة ي�سوع �صنع اهلل �شيئ ًا جديد ًا يف الأر�ض.
دعونا اآلن نتوق��ف أمام املعاني املتضمنة في موت
يس��وع كآدم األخير .يتناول بولس هذا بإس��هاب في
(رومي��ة  .)6ويأتي العدد َ 6و ْس َ
��ط واحدة من أطول
ُج َمل بولس:

�ين هَ َ
ِ��ب
«...عالمِ ِ َ
��ذا�َ :أ َّن ِ�إن َْ�سا َننَ��ا ا ْل َع ِتي��قَ َق ْ
َ
��د ُ�صل َ
��ل َج َ�س ُد الخْ َ طِ َّي��ةِ َك ْي َ
َم َع��هُ ِل ُي ْب َط َ
ال َن ُع��و َد ن ُْ�س َت ْع َب ُد �أَ ْي�ض ًا
ِللْخَ طِ َّيةِ ».
ه��ذا تصريح ه��ام جداً .فح�ين مات يس��وع على
الصليبُ ،ص ِلب فيه إنساننا العتيق (عصياننا القدمي،
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س��قوطنا ،طبيعتنا اآلدمي��ة) .إنها حقيق��ة تاريخية.
الب��د أن نفهم بوضوح أن اإلنس��ان العتي��ق غير قابل
لإلص�لاحّ .
وأن اهلل لم يحاول أن ُي َح ِّس َ��نه ـ لم يرس��له

لكنيسة أو ع َّلمه آيات .لكن كان لديه حل واحد فقط

لإلنس��ان العتيق داخلنا .وكان هذا احلل هو اإلعدام.
لك��ن ،أتت رس��الة الرحم��ة بإمتام ُح ْك��م اإلعدام منذ

ألف��ي عام مضت مبوت يس��وع عل��ى الصليبُ .ص ِل َب

إنساننا العتيق (القدمي) معه.

يس��تمر بولس ف��ي إخبارنا في ع��دد 11مبا يجب
اح�سِ ُبوا َ�أنْفُ َ�سك ُْم َ�أ ْم َوات ًا
علينا عملهَ « :ك َذل َِك �أَ ْنت ُْم �أَ ْي�ض ًا ْ
يح َي ُ�سو َع َر ِّبنَا».
َع ِن الخْ َ طِ َّيةِ َو َلك ِْن �أَ ْح َي ً
اء للِهَّ ِ ِبالمْ َ�سِ ِ

ما فعله اهلل على الصليب حقيقة تاريخية ثابتة .إنها
حقيقة سواء عرفناها أم ال ،وسواء آم ّنا بها أم ال .لكن
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حني نعرفه��ا ونؤمن بها و ُن َط ِّبقُه��ا ،فإنها تعمل فينا.
ومثلما مت إعدام يس��وع على الصلي��ب ،كذلك متوت

طبيعتي القدمية الساقطة العاصية والفاسدة .إن املوت
هو طري��ق للخروج ـ الطريق الوحي��د خلروج الطبيعة
اآلدمي��ة الس��اقطة .وذلك حني نتخذ ه��ذا الطريق من
خ�لال موت يس��وع على الصليب ـ م��ن خالل االحتاد
بهَّ .
اح�سِ ُب��وا َ�أنْفُ َ�سك ُْم
إن الرس��ول بولس يقول لن��اْ « :
�أَ ْم َوات ًا َع ِن الخْ َ طِ َّيةِ ».

لك��ن م��ا معنى أن من��وت عن اخلطية؟ أش��رح هذا
دائم��ا عن طري��ق حادث خيال��ي يتضمن رج ً
ال س��يئ ًا
مبعايير رجال الدين ،كان رج ً
ال فظيعاً :يشرب اخلمر،
ويحل��ف ،ويلعن زوجته وأوالده ،ويش��اهد كل أنواع
لك��ن زوجته وأبناءه
البرامج الس��يئة ف��ي التلفزيون.
ّ
كان��وا مؤمن�ين .اعتادوا التس��لل مس��اء كل يوم أحد
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حلضور خدم��ة اإلجنيل احمللية ،حيث كان الرجل دائم ًا
يلعنهم أثناء خروجهم من املنزل.
ف��ي إح��دى الليالي تس��للوا خارجني وقضوا أمس��ية
رائع��ة في خدمة اإلجنيل .وعادوا وه��م ال يزالون يرتلون
الترانيم ،وأثناء دخولهم املنزل ،تو َّق ُعوا وانتظروا مجيء

والسباب .لكن لم ِ
تأت اللعنات ،فنظروا .ليجدوا
اللعن ِّ

السيجار موضوع ًا في املطفأة والدخان يتصاعد منه ،لكن
لم يكن الرجل يدخِّ ُن .وكأس الويس��كي موجوداً ،لكنه
لم يكن يش��رب منه .أتعلمون م��اذا حدث؟ لقد أصيب
الرج��ل بنوبة قلبي��ة وم��ات .وبالتالي ،أصب��ح ميتا عن
اخلطي��ة! لم تعد اخلطي��ة تفتنه .ولم يعد له��ا قوة عليه.
فقد أصبح ميت ًا بالنسبة لها اآلن.

حني مات يس��وع عل��ى الصليب ،مات��ت طبيعتنا
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القدمي��ة الفاس��دة اخلاطئ��ة مع��ه .وبالتال��ي ،ل��م َي ُع ْد
��د تفتننا ،ولم َت ُع ْد اخلطية
للخطي��ة قوة علينا ،ولم َت ُع ْ

تثي��ر أي رد فعل فين��ا ـ حدث هذا من خالل االحتاد مع
يس��وع .أقابل أناس ًا س��افروا حول العالم ليهربوا من
مش��اكلهم ،لكن مش��كلتهم احلقيقي��ة تذهب معهم
أينما ذهبوا ،ألنها َت ْك ُم ُن في اإلنسان العتيق (القدمي).

بالس��فَ ر .لكن
ال ميكنك الهروب من إنس��انك القدمي َ

توجد طريقة واحدة للهروب وهي املوت ـ موت الرب

يسوع نيابة عنا.
نوح َد
الوج��ه الثان��ي لالحت��اد إذ ًا ه��و وج��وب أن ِّ
أنفسنا مع يسوع .وهذا ما نفعله باإلميان .ونفعله ألن
الكت��اب املقدس يخبرنا بأن��ه حقيقي .وتوجد خمس
خطوات أساسية في هذا االحتاد.
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ِمتْنا معه
ٌ
حدث
ماض .إنه
أول كل شيء ،متنا مع املسيح ـ فعل ٍ

تمَ َّ في حلظة معينة من الزمن .في (كولوسي )3 :3يكتب
بولس للمسيحيني املؤمنني قائالً:
هلل».
يح يِف ا ِ
« لأَ َّن ُك ْم َقدْ ُم ُّت ْم َو َح َيا ُت ُك ْم ُم ْ�س َتترِ َ ٌة َم َع المْ َ ِ�س ِ
كان��وا ال يزال��ون أحياء عل��ى األرض ،وم��ع هذا،
يق��ول بولس أنهم ماتوا .فمت��ى ماتوا؟ لقد ماتوا حني
مات يسوع على الصليب.
«�صا ِد َق ٌة
ثم في (2تيموثاوس  )11 :2يقول بولسَ :
ِه َي ا ْل َك ِل َم ُة� :أَنَّهُ �إِنْ ُكنَّا َق ْد ُم ْت َنا َم َعهُ َف َ�س َن ْح َيا �أَ ْي�ض ًا َم َعهُ ».
إن موت يس��وع هو موتنا ،لكن يجب على اخلاطئ
�أن يتم��م ه��ذا االحت��اد بالإمي��ان وذل��ك لك��ي ين��ال
اخلال���ص .يج��ب عل��ى جميعن��ا الق��ول« :نعم ،حني
61

مات يس��وع على الصليب ،مت أنا أيض ًا معه .فموته
كان موتي .وإنس��اني العتيق مات فيه حني مات ».ثم
نق��ولِ « :ل َك ْوني ميت ًا معه ،يج��ب أن أتبعه من املوت،
حتى دفن القبر ،ومن دفن القبر للقيامة».

ُد ِفنَّــا معــه
ُدفن يس��وع بعد أن مات .كيف ميكن أن َن َّت ِح َد مع

دفنه؟ عن طريق املعمودية باملاء .لهذا فمعمودية املاء
أمر داخلي ،أما احتادنا
هامة للغاية .إن االحتاد مع موته ٌ
مرئي مع الرب.
مع دفنه فخارجي .انه احتاد
ٌّ

� َّإن املعمودية باملاء ،كما �شرحها الر�سل يف العهد
اجلديد ،فعل علني لإعالن االحتاد مع الرب ي�سوع
يف موت��ه ،ودفن��ه ،وقيامته .وال ُيوجد ذرة ش��ك في
أن َّ
كل مؤم��ن جديد في الكنيس��ة األولى ـ كان مطالب ًا
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عل��ى الفور بإعالن احتاده عالنية بذاك الذي اعترف به
ورب من خالل املعمودية باملاء .كان الطريق
كم َخ ِّل ٍص ٍّ
ُ
إلى الش��ركة مع الكنيس��ة هو طريق املعمودية باملاء.

وفي رأيي ،هذا أعظم امتياز ميكن أن يمُ نح خلاطيء على
هذه األرض :أن ي َّت ِحد علن ًا مع الرب.

ف��ي الدول اخلاضعة حلكومات تعارض املس��يحية،
تعتبر املعمودية باملاء نقطة فاصلة حاس��مة سواء ضد
الش��يوعيني ،أو اليهود ،أو غيرهم .ق��د تثري غ�ضبهم
عندم��ا تقول �أن��ك ت�ؤمن بي�سوع .لك��ن عندما تعتمد،
تق��وم علي��ك ُّ
كل ق��وى اجلحي��م ،ألن املعمودي��ة هي
املكان الذي فيه تهرب من قبضة العدو.
يم
��وتِ َحتَّ��ى َك َم��ا �أُقِ َ
« َف ُد ِفنَّ��ا َم َع��هُ ِبالمْ َ ْع ُمو ِد َّي��ةِ ِل ْل َم ْ
ب ْجدِ ال ِآب هَ ك َ
َ��ذا ن َْ�سل ُُك ن َْح ُن َ�أ ْي�ض ًا
ي��ح مِنَ الأَ ْم َواتِ مِ َ
المْ َ�سِ ُ
يِف ِج َّد ِة حْ َ
ال َياةِ( ».رومية )4 :6
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ومن هنا ،تعتبر كل خدمة معمودية ،في احلقيقة،
ضاعفَ ة .حي��ث يجب أن تك��ون عملية دفن
خدم��ة ُم َ

تتبعها قيامة!

في (كولوسي  )12 :2يقول بولس نفس الشيء:
�ين َم َعهُ يِف المْ َ ْع ُمو ِد َّيةِ  ،ا َّلتِي فِي َها اقِ ْمت ُْم ا ْي�ض ًا
« َم ْدفُو ِن َ
ميانِ َع َملِ اهللِ ،ا َّلذِ ي َ
اقا َمهُ مِنَ الأَ ْم َواتِ ».
َم َعهُ ِب�إِ َ
عندئ��ذ ،يصبح لنا
فحني ُندف��ن معه في املعمودية
ٍ
احلق في اتّباعه في ِّ
كل ما يلي دفنه.

نحيا ونُقام ونتوج معه
تخبرنا أفسس ( 4 :2ـ  )6بثالث مراحل أخرى:
ُ
م َّبتِهِ
ِ��ي يِف ال َّر ْح َمةِ  ،م ْ
ِ��ن �أَ ْجلِ حَ َ
«اَهلل ا َّل��ذِ ي ُه َو َغن ٌّ
�ير ِة ا َّلتِي �أَ َح َّبنَا ِب َهاَ ،ون َْح ُن �أَ ْم َو ٌ
ات ِبالخْ َ َطا َيا �أَ ْح َيانَا
ا ْل َك ِث َ
ُ��م خُ َ
مل َُّ�ص��ونَ ـ َو�أَ َقا َمنَ��ا َم َع��هُ ،
َم�� َع المْ َ�سِ ِ
ي��ح ـ ِبال ِّن ْع َم��ةِ �أَ ْنت ْ
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يح َي ُ�سو َع».
ال�س َما ِو َّياتِ يِف المْ َ�سِ ِ
َو�أَ ْج َل َ�سنَا َم َعهُ يِف َّ
الح��ظ أن الكلم��ة «مع» ذكرت ث�لاث مرات .لم
يخرج يس��وع من القبر ميتاً .لقد ع��اد للحياة قبل أن
يخرج من القبر .وهكذاُ ،تعاد لنا احلياة مع املس��يح.

لكن ليس هذا ُّ
كل ش��يء .فقد ُمنحنا ش��رف اجللوس
مع��ه في الس��ماويات .ما ال��ذي يجلس عليه يس��وع

اليوم؟ إنه عرش .وبالتالي ،نحن أيضا نمُ جد معه.
نحن لم منت فحس��ب ،لك ِّننا ُد ِف َّن��ا ،وأعيدت لنا

احلياة ،و ُق ْم َنا ،و ُت ِّو ْج َنا مع ًا مع املسيح.

كل ه��ذا خارج متام ًا عن قدرتن��ا .ألنه ال ميكننا �أن
نفعل �أي �ش��يء لنح�صل عليه .وال توجد طريقة ميكننا
به��ا أن نكون صاحلني مبا يكفي المتالكه .لكن ميكننا
احلصول عليه فقط باإلميان ـ وباإلميان وحده.
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ي�شعر كث�ير من النا�س �أنه يج��ب �أن يفعلوا �شيئ ًا ما
ليح�صل��وا على اخلال�ص .وتكون النتيجة أنهم فعلي ًا ال
يحصلون عليه أبد ًا وال يستمتعون به .هل الحظت أنه
من الس��هل على أس��وأ خاطئ أن يحصل على اخلالص
مقارن ًة مبن اعتادوا الذهاب للكنيسة؟

ق�صد اهلل
بعدم��ا حت��دَّ ث بولس ع��ن القيامة واجلل��وس على
العرش يكش��ف لن��ا في األصح��اح الثاني من رس��الة
أفسس عن «قصد اهلل».

ليظهر بو�ضوح غنى نعمته
الد ُه��و ِر الآ ِت َي��ةِ غِ نَ��ى ِن ْع َمتِ��هِ ا ْلفَا ِئ��قَ
ِ��ر يِف ُّ
« ِل ُيظْ ه َ
يح َي ُ�سو َع( ».أفسس )7 :2
ِباللُّطْ ِف َع َل ْينَا يِف المْ َ�سِ ِ
يا لها من فكرة مذهلة .فمن خاللنا نحن ُي ْظهِ ُر اهلل
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غن��ى نعمته ـ للكون كله ،ليس فق��ط في هذه احلياة،
لك��ن لألبد! فحينما يرغب اهلل في إظهار مدى س��مو

نعمت��ه ألي كائ��ن حي ،س��يقول ،حقيق��ة« ،انظروا
له���ؤالء النا�س� ،أترون مدى قربهم مني ،وعبادتهم
يل؟ �إنه��م �أبنائي! كانوا خط��اة ،ع�صاة ،مطرودين،
أع��داء يل .وم��ع ذل��ك،
غ�ير نافع�ين ،ب�لا فائ��دة� ،
ً
قربته��م مني ليق�ضوا الأبدية معي!» أمتنى أن تكون
مس��تعد ًا له��ذا .أمتن��ى أن ت��درك أنك لألبد س��تكون
موضوع إظهار اهلل لنعمته.
َّ
تذك��ر َّ
أن النعم��ة ال ميك��ن أن ُت ْك َتس��ب .يوج��د

الكثي��ر من األش��ياء ف��ي مقاص��د اهلل األبدي��ة التي ال
نفهمها بالكامل .لكني أعتقد ،أنه بش��كل ما ،سمح
وج َد ش��يء يس��تطيع إظهار
اهلل بحدوث اخلطية حتى ُي َ

نعمت��ه من خالله .هل تفه��م ما �أق��ول؟ ،أنا ال أقول أن
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اهلل واف��ق عل��ى اخلطية ،ح�ين دخلت اخلطي��ة مل يقل
اهلل «لق��د انته��ى كل �شيء» ،بل ق��ال« :ها هي فرصتي
احلقيقي��ة في إظهار نعمتي للك��ون كله ».فحتى ذلك
الوقت كان قد أظهر عدة أوجه من ش��خصيته ،لكني
ال أعتق��د أنه كان قد أظهر نعمته بالكامل .وبالتالي،
نحن فرصته! فنحن من �سيظهر اهلل من خاللهم للكون
كله الطبيعة احلقيقية للنعمة.

ليجعلنا حتفته الرائعة
يضيف بولس قائالً:
«لأَ َّننَا ن َْح ُن َع َم ُلهُ  ،خَ ْ
م ُلوقِ َ
يح َي ُ�سو َع لأَ ْع َمالٍ
ني يِف المْ َ�سِ ِ
الةٍ َ ،ق ْد َ�س َبقَ ُ
َ�ص حِ َ
اهلل َف�أَ َع َّدهَ ا ِلك َْي ن َْ�سل َُك فِي َها».

(أفسس )10 :2

نحن لس��نا فقط موضوع إظه��ار اهلل لنعمته ،لكن
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بولس يق��ول أيضا «أنن��ا عمله» .والكلم��ة اليونانية
هي «( »poiemaبوميا) ،التي منها اش��تقت الكلمة
االجنليزي��ة « »poemالتي تعني «قصيدة» ،وهي أيض ًا
تشير لقطعة فنية رائعة .ومن هنا ،نحن قطعة اهلل الفنية
الرائع��ة ،لنظه��ر للكون كل��ه املدى الكام��ل لعبقرية
إبداعه! إن هذا مثير ،أليس كذلك؟ ولكن هل تعرف
إل��ى أين ذهب اهلل ليأتي باملادة التي سيس��تخدمها في
ِت
عم��ل قطعت��ه الفني��ة؟ لكومة النفاي��ة! وه��ذا ُلي ْثب َ
فقط ما يس��تطيع عمله .هل أدركت أن اهلل يس��تطيع

أن يفع��ل أي ش��يء ب��أي ش��يء؟ .لقد خل��ق النجوم،
والشمس ،والبحار ،واألشجار ،وكل شيء آخر؛ لكن
ليظه��ر نعمته وقدرته الفائقة عل��ى اإلبداع ،قال اهلل:
سآخذ هذه القطع البشرية َّ
احملطمة وسأصوغها لتصبح
قطعتي الفنية الرائعة ».مات يس��وع ليخلق قطع ًا فنية
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من حياة َّ
محطمة لرجال ونساء .يا لها من رسالة! ويا
له من إعالن!
يتهمن��ا الناس بالتطرف إذا قفزنا ألعلى وألس��فل
وصفقنا بأيدينا .لكني أجيب بأني كنت منطقي ًا قبل
أن أصبح مس��يحي ًا مؤمن��اً ،ويتوجب عل��ى القول أن
مثل هذا احلماس هو رد الفعل املنطقي إلعالن الكتاب
املق��دس عن اخل�لاص .فأن جنل��س فقط ونق��ول :هذا
حسن! ليس مناسب ًا وال واقعياً .فإذا لم تكن متحمس ًا
ٌ
ومث��ار ًا باخلالص ،فال أظ��ن أنك بالفعل ق��د اختبرت
املدى احلقيقي خلالص اهلل.
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5
كيف نح�صل على ما � َأع َّده اهلل
توقفنا عن��د التدبير الذي جهزه وأعدَّ ه اهلل .ورأينا
أن��ه كامل متام�� ًا ومثال��ي .ويبقى لن��ا أن نعرف كيف
منتلك��ه .كان ب�إمكاين �أن �أنتهي عن��د النقطة ال�سابقة
ولك��ن عنده��ا �أكون ق��د تركت ر�ؤية غ�ير كاملة ل�شيء
جمي��د دون �أن يع��رف الكثريون كيفي��ة الو�صول �إليه.
ل��ذا ،س��أقدّ م مجموع��ة م��ن اخلط��وات نس��تطيع من
خالله��ا تخصيص ما فعله اهلل لن��ا .وهم في رأيي أربع
خط��وات )1( :أن نت��وب )2( .أن نؤم��ن )3( .أن
نعترف .و( )4أن نعيش ما نؤمن به.
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�أن نتوب
ال يس��تطيع أح��د أن يتغاض��ى عن اخلط��وة األولى
األساسية ،وهي أن يتوب .يوضح الكتاب املقدس كله
أنه ال ميكن أن يتصالح أحد مع اهلل بدون التوبة .أالحظ
اليوم أن تعليم الكنيس��ة عن التوبة ضعيف جد ًا وغير
مؤثر؛ ونتيج��ة لهذا تعاين الكني�سة كثرياًَ ،فق َْد َق َّد ْم ُت
الكث�ير من امل�شورة لعدد كبري م��ن امل�ؤمنني
وتو�صلْت إلى
َّ
أنه رمبا تكون  %50من مش��اكلهم ناجمة عن من عدم
توبته��م .م��ن الض��روري أن ِّ
نرك��ز على أن��ه ال يوجد
طري��ق لاللتفاف بعيد ًا ع��ن التوبة .يعتقد بعض الناس
أن التوبة أمر سلبي لذا فلسنا في احتياج إليها .وأقول
رمبا تكون سلبية ،لكن بالتأكيد نحن نحتاجها!
ف��ي (مرق��س  ،)15 :1أعل��ن يس��وع ف��ي بداية
خدمته العلنية:
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َ
«ق ْد َك َم َل ال َّز َمانُ َواقْ ترَ ََب َم َلكُوتُ اللهَّ ِ َفتُو ُبوا َو�آ ِمنُوا
نيلِ ».
ِبالإِ جْ ِ
مل يق��ل اهلل �أبد ًا لأحد �أن ي�ؤم��ن يف العهد اجلديد
دون �أن يطلب منه �أن يتوب �أو ً
ال .في احلقيقة ،ال ميكنك
أن تؤمن بحقٍّ ما ل��م َت ُت ْب بحقٍّ  .ميكنك �أن تخترب كل
�أ�ش��كال امل�شاع��ر اخلارجي��ة للإميان لكنه��ا �ستظل غري
حقيقية.
التوبة ليس��ت مشاعر ،إنها قرار .تترجم الكلمة
اليوناني��ة للتوبة في اليوناني��ة العلمانية إلى «تغيير
الفك��ر واالجت��اه» .فأن تت��وب معن��اه أن تغير فكرك
واجتاه��ك :كنت تعيش بطريق��ة معينة ،لكنك اآلن
��ر نفس��ك ،وحتيا
تعيش بطريقة مختلفة .كنت ُت ِس ُّ
مبعاييرك اخلاصة ،تد ِّبر أمورك اخلاصة على طريقتك،
لكن��ك ق��ررت أن تخض��ع هلل وحتيا بطريقت��ه ،واهلل
س��يقرر لك ما تفعل وأنت س��تطيعهّ .
إن الش��خص
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الذي تاب بالفعل ال يجادل مع اهلل.
بع��ض الن��اس يري��دون أن تحُ َ َّ
��ل مش��اكلهم حت��ى
يتمكنوا من القي��ام مبا يريدون .فلديهم خطة خا�صة
به��م فيما يتعلق مب��ا يريدون �أن يفعل��وه يف احلياة .إن
التوب��ة تقول« :هاأنذا يا رب ،افعل ب��ي ما تريد .فأنا
ُأ َن ِّح��ي َّ
كل طموحاتي جانب��اً .فقد يكون لديك خطط

مختلف��ة متام ًا لي ،لذا أض��ع كل رغباتي جانباً .وأعلن

استعدادي ألي شيء تأمرني بفعله!» هذه هي التوبة.
ش��ر َح يسوع لتالميذه اآليات اخلاصة
بعد القيامةَ ،

مبوته وقيامته.

يح َي َت�أَ مَّ ُ
ل
«هَ ك ََذا ُه َو َم ْكت ٌ
ُوب َوهَ ك ََذا َكانَ َي ْن َبغِي �أَ َّن المْ َ�سِ َ
ُوم مِنَ الأَ ْم َواتِ يِف ا ْل َي ْو ِم الثَّالِث ِ» (لوقا )46 :24
َو َيق ُ
يج��ب أن نن��ادي بالتوبة أوالً ،وقب��ل احلديث عن
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الغف��ران .ألنه ليس لن��ا احلق في إهم��ال التوبة و َم ْنح

الناس الغفران.

كنت ذات مرة في اجتماع في جنوب ش��رق أس��يا

حي��ث ق��دَّ َم اخلادم رس��الة ممتازة عن الش��فاء .وأش��ار

إل��ى كيفي��ة احلصول عل��ى الش��فاء من خ�لال كلمة
اهلل .باركتني الرس��الة ،لكنه قال ف��ي اخلتام للجموع
املختلطة :إذا أردمت امتالك هذه احلياة الرائعة وكل هذه
الب��ركات ،تعالوا لألمام واحصلوا عليها!» ولم يذكر
كلم��ة «التوب��ة» وال م��رة واحدة في ِّ
كل رس��الته .أتى
العدي��د من الن��اس الذين كانوا عاب��دي أوثان لألمام،
لكنهم لم يحصلوا على الش��فاء الذي طلبوه .فكانت
النتيجة ارتباك وحيرة.
م��ن الواضـح ،أن الناس لم يوفوا ش��رط التوبة ،ولم

يكن هذا خطؤهمَّ ،
ألن الش��رط ببس��اطة لم ُي ْع َل ْن لهـم.
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نحـ��ن ـ الذي��ن لن��ا دراي��ة بتعالي��م الكت��اب املقدس ـ
نفت��رض أحيان ًا أن الن��اس على علم بوج��وب التوبة.
لكن في العديد من الثقافات ال يوجد لدى الناس أدنى
فكرة عن ماهية التوبة احلقيقية .فمث ً
ال قد تعني التوبة
للبع��ض إنزال األل��م واملعاناة بأنفس��هم .لكن التوبة
حتملَ يسوع كل األلم واملعاناة التي
ليست كذلك .فقد َّ
نس��تحقها بد ًال عنا .إن التوب��ة هي التصميم الداخلي
عل��ى أن تتغير ،وتتخ َّلى عن كل ش��يء تتمس��ك به،
وتقول« :يا اهلل ،أنا رهن إشارتك».
عند حلول الروح القدس في يوم اخلمسني ،شَ َعر الكثير

بتبكيت على خطاياهم .ولم يكونوا يعرفون ما
م��ن الناس
ٍ

يجب عليهم فعله ،لذا في (أعمال الرسل )37 :2سـألوا
الر َج ُ
��و ُة؟» فقدَّ َم لهم
��ال الإِخْ َ
الرس��لَ «:ما َذا َن ْ�ص َن ُ
��ع �أَ ُّي َه��ا ِّ
بطرس إجابة من ثالث خطوات:
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«تُو ُب��واَ ...و ْل َي ْع َتم ِْدَ ...ف َت ْق َبلُ��وا َعطِ َّي َ
وح
��ة
ال��ر ِ
ُّ
ا ْلق ُُد ِ�س( ».أعمال الرسل )38 :2
م��اذا كان ّأول مطلب؟ أن يتوب��وا .وال تزال هذه
هي أول خطوة في إجابة اهلل .لكنها ليس��ت صفقة من
أقس��اط ،بل صفقة واحدة مرتبطة ببعضها .يجب أن
نق��وم بكل هذه األش��ياء في وقت واح��د :أن نتوب،
ونعتمد ،ونقبل الروح القدس.
ف��ي (أعم��ال الرس��ل  ،)20جند بول��س يتحدث
لشيوخ الكنيسة في أفسس ،مذكر ًا إياهم بخدمته:
��ر َ�ش ْيئ ًا مِ��نَ ا ْل َف َوائِ��دِ ِ�إ َّ
« َك ْي َ
ال َو�أَ ْخبرَ ْ ُتك ُْم
��ف مَ ْ
ل �أُ�ؤَ ِّخ ْ
��ت َ�شاهِ ��د ًا ِل ْل َي ُه��و ِد
ُ��م بِ��هِ َج ْه��ر ًا َو يِف كُ لِّ َب ْي ٍ
َو َعل َّْم ُتك ْ
مي��انِ ا َّل��ذِ ي ِب َر ِّبنَ��ا
َوا ْل ُيونَا ِن ِّي َ
�ين ِبال َّت ْو َب��ةِ �إِ ىَل ا ِ
هلل َوالإِ َ
يح( ».أعمال الرسل 20 :20ـ)21
َي ُ�سو َع المْ َ�سِ ِ
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ال يه��م إن كانوا يهود ًا أم يونانيني أو أي ش��يء آخر.
كان الترتيب :أو ًال التوبة هلل ثم اإلميان بيسوع املسيح.

�آمن واعرتف
ال َأ ْع َل��م ه��ل أضع االعتراف قبل اإلمي��ان أم اإلميان

قبل االعتراف .في العهد اجلديد ،االثنان ال ينفصالن
في الواق��ع .دعونا نرى هذا في (رومية 8 :10ـ)13
��ف بولس ش��روط خالص العه��د اجلديد.
حي��ث َي ِص ُ
أريدك أن تالحظ الترتيب .إنه يتحدث عن شيئني هما

الف��م والقلب .أول مرتني َي َض ُع الفم قبل القلب ،لكن
ف��ي املرة الثالث��ة َي َض ُع القلب قبل الف��م .نحن ال منيل
للتفكير بهذه الطريقة ،لكن بشكل ما ،نحن نحصل

على اإلميان بقولِ شيءٍ ما.
إنها حقيقة مش��وقة ،فحني يق��ول االجنليز «نتع َّلم
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بالقلب» يق��ول العبرانيني «نتع َّل��م بالفم» .وكالهما
حقيقي .إذا أردت شيئ ًا في قلبك ،ردد رغبتك بفمك!
وبالعكس ،إذا ُوجد شيء في قلبك فإنه سيخرج فيما

َت َتفَ َّوه به .قال يسوعَ « :ف�إِنَّهُ ِم ْن َف ْ�ض َل ِة ا ْل َقل ِْب َي َت َكلَّ ُم ا ْل َف ُم»
(مت��ى  .)34 :12إن ك ً
ال منهم��ا ج��زء م��ن العملية
َ
الك ِّل َّي��ة لإلميان واالعتراف .إذا آمنت بش��يء ماَّ ،
فإن
إق��رارك ب��ه س��يتزايد كلم��ا زاد إميانك به ،وس��يزيد

إميانك به كلما زاد إقرارك به .من ناحية �أخرى ،إذا لم
ُت ِق ّر مبا تؤمن فستتوقف عن اإلميان به ،وإذا توقفت عن

اإلميان فسرعان ما ستتوقف عن اإلقرار.

إن كلم��ة «تعترف» تعني حرفي ًا «أن تقول نفس ما
ق��ال» وبالتالي يكون االعتراف الكتابي هو قول نفس
م��ا قال اهلل في كلمته .إنها َج ْع ُل كلمات فمك تتوافق

م��ع كلم��ة اهلل .وه��ذا جوه��ري في عملي��ة اخلالص.
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ال ميكنك اختبار اخلالص بحقٍّ دون االعتراف الصحيح.
انظر ملا قاله بولس في (رومية 8 :10ـ:)9
��ة َق ِري َب ٌ
ْ��ك يِف َفم َ
��ة ِمن َ
ِ��ن َم��ا َذا َيقُ��ولُ ؟ « َا ْل َك ِل َم ُ
ِك
« َلك ْ
��ر ُز ب َِها) َ
��ك» ( َأ ْي َك ِل َم�� ُة ا ِإل َمي ِ
َو يِف َق ْل ِب َ
لأن ََّك
ان ا َّل ِتي َن ْك ِ

ِك ِبالر ِّب َي ُ�سو َع َو�آ َمنْ��تَ ِب َق ْل ِب َك َ�أ َّن َ
اعترَ َ فْ��تَ ِب َفم َ
اهلل
�إِنِ ْ
َّ
�أَ َقا َمهُ مِنَ الأَ ْم َواتِ َخ َل ْ�صتَ ».
م��اذا يجب �أن نفع��ل �أو ً
ال؟ اعت��رف بفمك .ونحن
أيض��ا نؤم��ن ف��ي قلوبن��ا .وبالرغ��م من أنها ليس��ت
الطريق��ة الت��ي مني��ل للتفكير به��ا ،إال أنه��ا احلقيقة
الفعلية لالختبار.
ث��م في ع��دد ،10للمرة الثالثة يش��ير بولس للفم
والقل��ب ،فيق��ولَ « :
ْ��ب ُي�ؤْ َم ُن بِ��هِ ِل ْل�ِبررِ ِّ َوا ْلف ََم
لأ َّن ا ْل َقل َ
ُي ْعترَ َُف بِهِ ِللْخَ َ
�ص».
ال ِ
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َن َش�� ْأ ُت في بريطانيا َو ْس َ
��ط أناس صاحلني يذهبون

للكنيس��ة ،ب�لا ش��ك كان بعضهم مؤمن�ين مخلصني
بح��ق .لكن ل��م يحدث أن قال لي أي منهم ش��يئ ًا عن
معن��ى اخل�لاص .ألن الناس ف��ي تلك األوق��ات كانوا
��تحب
يعتب��رون اإلميان والدين ش��يئ ًا ش��خصي ًا ال ُي ْس
ُّ

احلديث عنه .لكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن

نتعام��ل بها مع اإلجنيل .فنحن يجب أن نتحدث عنه.
آمن واعترف ،اعترف وآمن.
وض ُح
في رس��الة العبرانيني ،توجد ثالث فقرات ُت ِّ

مكانة يسوع كرئيس كهنة وعالقته باعترافنا.

الد ْع َو ِة
اء َّ
«م ْ
ِ��ن َث َّم �أَ ُّي َه��ا الإِ ْخ َ
ي�سونَ �ُ ،ش َ
��وةُ ا ْلق ِِّد ُ
��ر َك ُ
ال�س َما ِو َّي��ةِ َ ،
ال ِحظُ ��وا َر ُ�س َ
ِي���س َك َه َنتِهِ
��ول ْ
اعترِ َا ِفنَ��ا َو َرئ َ
َّ
يح َي ُ�سو َع( ».عبرانيني )1 :3
المْ َ�سِ َ
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كان يسوع الرسول املرسل من اهلل ليمنحنا الفداء.
وحني منح الفداء ،عاد ليكون رئيس كهنة في محضر
اهلل .لكنه يقول أنه رئيس كهنة اعترافنا .وبشكل ما،
إذا أغلقنا أفواهنا على األرض ،فنحن نغلق فم محامينا
في الس��ماء .وكلما زاد اعترافن��ا ،زاد انطالق خدمته
كرئيس كهنة نيابة عنا.
اتَ ،ي ُ�سو ُع
ال�س َما َو ِ
ي�س َك َه َن ٍة َع ِظ ٌ
« َف�إِ ْذ َل َنا َر ِئ ُ
يم َق ِد ْ
اج َتا َز َّ
هللَ ،ف ْل َن َت َم َّ�س ْك ِبالإِ ْق َرا ِر( ».عبرانيني )14 :4
ا ْبنُ ا ِ
نتمس��ك به هو
الح��ظ أن اإلق��رار ال��ذي يجب أن
ّ

اعترافن��ا .وه��ذا يعن��ي أن علين��ا أن نعلن��ه ون��ردده
باستمرار ،ودون توقف أو فتور.
أخي��راً ،ف��ي (عبراني�ين 21 :10ـ ،)23يع��ود
الكاتب لنفس املوضوع:
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يم َع َل��ى َب ْيتِ اهللِِ ،ل َن َتق ََّد ْم ِب َقل ٍْب َ�صاد ٍِق
« َو َكاهِ نٌ َعظِ ٌ
و�ش ً
مي��انِ َ ،م ْر ُ�ش َ
ير،
يِف َي ِق ِ
�ير �شِ ِّر ٍ
��ة ُقلُو ُبنَ��ا م ِْن َ�ض ِم ٍ
�ين الإِ َ
َو ُم ْغ َت�سِ َل ً
باءٍ َنق ٍِّيِ .ل َن َت َم َّ�س ْك ِب ِ�إقْ َرا ِر ال َّر َجاءِ
ادنَا مِ َ
��ة َ�أ ْج َ�س ُ
َرا�سِ خ ًا ،لأَ َّن ا َّلذِ ي َو َعدَ ُه َو �أَ ِمنيٌ».

ال تتحدث ه��ذه الفقرة عن االعت��راف بإمياننا ،بل
االعتراف برجائن��ا .إذا اعترفت بإميانك لفترة كافية،
ميانُ َف ُه َو ال ِّثق ُ
با ُي ْر َجى
فإن��ه يصبح رجاءَ « .و َ�أ َّم��ا ا ِ
َ��ة مِ َ
لإ َ

َوالإِي َقانُ ِب�أُ ُمو ٍر َ
ال ت َُرى( ».عبرانيني )1 :11؛ وبالتالي
إذا بنين��ا عنص��ر اإلمي��ان ،فالرج��اء يأت��ي( .تعريفي
للرجاء الكتابي هو توقع واثق للخير).
ف��ي الفق��رة األول��ى ،رأينا يس��وع كرئي��س كهنة
اعترافن��ا .ثم تع َّل ْمن��ا أن علينا أن نتمس��ك باعترافنا
نتمسك به راسخاً .فماذا
بقوة .وأخيراُ ،ط ِل َب م ّنا أنْ
ّ

يعني قوله «راسخا» ؟ دعني أشرح بتقدمي َم َث ٍل بسيط.
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إذا كنت مس��افر ًا ف��ي طائرة وظه��رت عالمة وجوب
ربط «ح��زام أمان الكرس��ي» ،م��ا معنى تل��ك الإ�شارة

لك؟ َت َو ُّقع اضطراب .وما الذي ُت ْخبِرنا كلمة راس��خ؟

َت َو ُّق��ع معارضة! وه��ذا جوهر معركتن��ا ،احلفاظ على
اعترافنا.

حني َن ِص ُ
��ل إلى إعالن االعت��راف الصحيح ،تظهر
ق��وى ظالم ش��ريرة تعارضنا وتريد من��ا أن ُنبقي على
أفواهنا مغلقة .لذا حني نس��تخدم إرادتنا لفتح أفواهنا
ولق��ول الص��واب .سيس��تخدم الش��يطان كل أن��واع
الضغوط ،وكل س��بل اإلقناع ،وسيس��تخدم وس��ائل
هدف واحد
الكذب ،أي شيء يس��تطيعه ،ليصل إلى ٍ
��وه باالعتراف اخلطأ .فكيف ميكن أن
ـ أن يجعلن��ا َن َتفَ َّ
نهزمه حينها؟ باحلفاظ على االعتراف الصحيح!
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عـ�ش �إميانـك
بع��د أن تت��وب ،وتؤمن وتعترف .يبقى ش��يء واحد
عليك القيام ب��ه ،هو أن حتيا إميانك( .يعقوب )26 :2
ميانُ �أَ ْي�ض ًا ِب ُدونِ �أَ ْع َمالٍ َم ِّي ٌت».
تقول« :الإِ َ
ّ
إن اإلميان الذي ال ُي َع َّب ُر عنه بسلوكيات مناسبة هو
إميان ميت .أود أن اقترح عليك ثالثة سلوكيات الئقة
ميكننا من خاللها التعبير عن إمياننا.

اعتمد
إن املعمودي��ة ه��ي َأ ّو ُل فرص��ة تؤكد فيها بش��كل
ش��خصي
كمخ ِّل ٍص
علن��ي ارتباطك بيس��وع املس��يح َ
ّ
لك .قال يسوع:
ني��لِ
ْ��رزُوا ِبا ِ
��ع َواك ِ
لإ جْ ِ
��ال َ �أ ْج َم َ
«اذْهَ ُب��وا ِ�إ ىَل ا ْل َع مَ ِ
ل ُي�ؤْم ِْن
��ن مَ ْ
�ص َو َم ْ
ِللْخَ لِي َق��ةِ كُ ِّل َهاَ .م ْ
اع َت َم��دَ َخ َل َ
��ن �آ َم��نَ َو ْ
ُيدَ ْن( ».مرقس 15 :16ـ.)16
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إذا درست سفر أعمال الرسل ستجد أنه لم يوجد
ش��خص أعلن ح�صوله على اخلال���ص دون أن يعتمد.
فقد َأ ْو َل ْت الكنيس��ة األولى أهمية خاصة للمعمودية.

وأن��ا ال أؤم��ن أن باس��تطاعتنا ادّعا َء اخل�لاص دون أن

نعتم��د .رمب��ا نولد ثاني��ة ،لك ّني ال أؤم��ن بأننا دخلنا

بح��قٍّ للخ�لاص .نحن لي��س لدينا احلق ف��ي الدخول
حلياة القيامة إال بالطريقة التي دخل بها يسوع ،طريق
الدفن ،وطريق القبر .إنه أمر واضح.
حني قاد فيل ُّبس ا َخل ِص ّي احلبش��ي للرب في الطريق

ِل َغ َّزة (أعمال الرس��ل 26 :8ـ )39وكان هناك بعض
املاء ف��ي الطريق ،قال اخلصيَ « :ما َذا يمَ ْ ن َُع َ�أ ْن َ�أ ْع َتمِدَ ؟»
ِ
الح ْ
��ي هو ال��ذي طرح الس��ؤال ال فيل ُّبس
��ظ أن ا َخل ِص ّ

ـ نفه��م م��ن ه��ذا أن فيلبس كان قد أوض��ح له بالفعل

وعمده.
أهمية املعمودية .لذا ،نزل فيلبس إلى املاء ّ
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ف��ي فيلبي ،ح�ين كان بولس وس��يال في الس��جن
(أعمال الرس��ل 23 :16ـ ،)24ح��دث زلزال أطلق
الس��جان ف��ي احلصول
اجلمي��ع أح��راراً .وح�ين رغب
ّ
عل��ى اخلالص ،ماذا حدث؟ اعتم��د هو ُّ
وكل أهل بيته

ف��ي نفس الليل��ة! لم ينتظروا حتى الصباحَ .س ِ
ت
��م ْع ُ

العديد من القس��وس يقولون« :لدينا خدمة معمودية
خالل ثالثة أس��ابيع .ضع اس��مك ف��ي القائمة» لكن
لي���س ه��ذا هو ما ُي َعلّم ب��ه العهد اجلدي��د .بلُ « ،تو ُبوا،

َو ْل َي ْع َتم ِْد ( »...أعمال الرسل .)38 :2
ش��اهدت بعض ًا من أكثر االجتماعات تشويق ًا في
ُ

حياتي حيث اعتمد الن��اس حلظة إميانهم .كان أحدها
قد أقيم منذ ِعدَّ ة س��نوات في حمام س��باحة ،وال يزال

أش��خاص م��ن ُم ْخ َت َلف
عالق��ا بذهن��ي ،ح�ين مت ِع َما ُد
ٍ

الطوائ��ف .كان هناك مجموعة م��ن املعمدانيني الذين
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أتوا فقط للمش��اهدة ،وكان حضور اهلل قوي ًا لدرجة أن
ه��ؤالء املعمدانيني األعزاء أعربوا ع��ن أمنيتهم في أن

ميارس��وا املعمودية بنفس الطريقة! َّ
إن َج ْعلَ املعمودية

مجرد طقس له موعد في أجندة الكنيس��ة يشبه جعل

اخلالص ش��يئ ًا تكتسبه إذا حضرت للكنيسة يوم عيد
القيامة .إنها عملية تُفَ ِّرغُ ه من محتواه.
إن أول شيء يجب أن تقوم به بعد أن تتوب وتؤمن
ليعمدك!
باإلجني��ل هو أن تعتمد .ابحث ع��ن أحدهم ِّ
كنت أع ِّلم عن هذا مرة في جامعة «ش��باب له رسالة»،
وكنت ش��ديد احلرص عل��ى ألاّ أكون َج َدل ّي��اً .وقلت

ببساطة :آمن ثم اعتمد! ولم أقل أي شيء عن الطريقة.
لكن بعد ذلك قام أحد التالميذ وقالَ « :أ َودُّ أن اعتمد

اآلن» .فقال لي أحد األساتذة :هذه مشكلتك .خُ ذْ ُهم

أنت! .فمش��ينا حتى حمام الس��باحة واعتمدوا هناك
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ليلتها في نفس الوقت.
حني يكون اإلجنيل غير ُم َش ِّ��وق ،اعتقد أننا حينها

نك��ون قد فقدنا ش��يئ ًا م��ا .وحني ال نتص��رف هكذا،
اعتقد انه ال يوجد الكثير من اإلميان.

َق ِّدم ال�شكر:
يعتبر تقدمي الشكر هو الطريقة الثانية للتعبير عن
إمياننا .ميكنك القيام بهذا قبل أن تعتمد ،بالطبع! إن
أنقى تعبير عن اإلميان هو قول «ش��كراً» هلل .إذا كنت
ذكرته هنا ،ستكون شاكر ًا هلل حتى
تؤمن حق ًا بكل ما ْ

في وقتنا هذا .وإال س��تكون غير مؤمن ،أو جاحداً ،أو
بطيء اإلميان.
فع��ل ي�س��وع بع�ض املعج��زات ب�سب��ب ال�شك��ر .فعند
إطع��ام اخلمس��ة آالف (رج��ل) ،مل يقل ي�س��وع لأبيه
89

�س��وى كلم��ة «�أ�شك��رك» ،فأصبح��ت اخلم��س خب��زات
والسمكتان تكفي إلشباع اجلموع التي رمبا زاد عددها
عن العش��رة آالف .توجد قوة غي��ر محدودة في تقدمي
الشكر .قضى يونان في بطن احلوت ثالثة أيام وثالث
ي��ال .ولم يخرج حني َص َّلى عل��ى الرغم من أنه َص َّلى
َل ٍ

كثي��راً ،لكن ف��ي (يونان  ،)9 :2حني ب��دأ في تقدمي

الشكر هلل ،لم يستطع احلوت مواصلة اإلمساك به .إذا
كنت في بطن احلوت ،ابدأ اليوم في تقدمي الشكر.

كن منقاد ًا بالروح القد�س:
وقب��ل أن نختت��م ه��ذه القائمة من الس��لوكيات،
علينا أن ننتبه لـ (رومية  )14 :8التي تقول:
هلل َف ُ�أو َلئ َ
��م
وح ا ِ
«لأَ َّن كُ لَّ ا َّلذِ ي��نَ َي ْنق ُ
��ر ِ
ِ��ك ُه ْ
َ��ادونَ ِب ُ
َاء اهللِ».
�أَ ْبن ُ
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ليس لدى اهلل برنامج واحد لكل املؤمننيَ .س ُيريك

الروح القدس خطة اهلل حلياتك .ال جتعل حياتك مماثلة
حلي��اة مؤمن آخ��رّ ،
ألن اهلل لديه خط��ة متفردة وخاصة
لك وحدك.

ب�سيطة لكن لي�ست �سهلة
إذا كن��ت تقول في نفس��ك« :الب��د أن هناك خطأ
في»ّ .
ألن األمر يبدو س��ه ً
ال للغاي��ة ومع ذلك فهو
م��ا َّ

صعب عليك ،تعليق��ي هوَّ :
إن احلصول على اخلالص

بسيط لكنه ليس س��هالً .هل تستطيع إدراك الفرق؟
إليك ثالثة أس��باب لعدم س��هولته :فنحن لدينا ثالثة
أعداء يجعلونه صعباً.

اجل�سد �أو العقل اجل�سدي:
َّإن معظم املعارك التي يخوضها املؤمنون هي معارك في
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الذهن .أليس ه��ذا صحيحاً؟ يوجد عدو داخلنا ،يدعوه
الكت��اب املق��دس بـ «اجلس��د» .والذي��ن يحيون حس��ب
اجلسد عقولهم جسدية ـ ليس لديهم عقل مجدد.
���س ُه َو
«لأَ َّن ْ
اه ِت َم��ا َم الجْ َ َ�س��دِ ُه َ
��و َع��دَ ا َو ٌة للِهَّ ِ� ِ ،إ ْذ َل ْي َ
و�س اهللِ ،لأَنَّهُ �أَ ْي�ض�� ًا َ
َخ ِ
يعَ .فا َّلذِ ينَ
ا�ضع�� ًا ِلنَا ُم ِ
ال َي ْ�س َتطِ ُ
ال َي�س َتطِ ي ُعونَ َ�أ ْن ُير ُ�ضوا َ
اهلل».
ُه ْم يِف الجْ َ َ�سدِ َ ْ
ْ

(رومية  7 :8ـ )8

يق��اوم هذا الع��دو األش��ياء التي يريدن��ا اهلل أن نقوم

بها .لذا علينا أن ُن ْخ ِض َع عقولنا ملشيئة اهلل .يقول بولس
ف��ي (2كورنث��وس 3 :10ـ« )5لأَ َّن َن��ا َو�إِنْ ُكنَّ��ا َن ْ�س ُل ُك يِف
ما َر َب ِت َنا
الجْ َ َ�س ِ
��دَ ،ل ْ�س َنا َح َ�س َب الجْ َ َ�س ِد ُن َح��ا ِر ُب� ،إِ ْذ �أَ ْ�س ِل َح ُة حُ َ
َل ْي َ�ستْ َج َ�س ِد َّي ًةَ ،بلْ َقا ِد َر ٌة ِباللهَّ ِ َع َلى هَ ْد ِم ُح ُ�صونٍ  .هَ ا ِد ِم َ
ني

هللَ ،و ُم ْ�س َت�أْ ِ�س ِرينَ ُك َّل
ُظنُون�� ًا َو ُك َّل ُع ْل ٍو َي ْر َت ِف ُع ِ�ض��دَّ َم ْع ِر َف ِة ا ِ
يح» .من املمتع أن كلمة «مستأسرين»
ِفك ٍْر �إِ ىَل َط َ
اع ِة المْ َ ِ�س ِ
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ال تش��ير للمسجونني املدنيني بل ألسرى احلرب .ومبعنى
آخر ،أفكارنا بالطبيعة في حالة حرب مع اهلل ،لذا نحتاج
إلى َأ ْس ِرها و إخضاعها بالقوة هلل.

ال�شيطان
عدو خارجيُ ،ي ْد َعى الشيطان.
هناك �أي�ض ًا ٌ
ِي�س َخ ْ�ص َمك ُْم َك َ�أ َ�سدٍ زَائ ٍِر،
ا�س َه ُروا لأَ َّن �إِ ْبل َ
« ا ُْ�ص ُح��وا َو ْ
ني يِف
��وَ .فقَا ِو ُم��و ُه َرا�سِ خِ َ
َي ُج��ولُ ُم ْل َتمِ�س�� ًا َم ْ
��ن َي ْب َت ِل ُع��هُ ُه َ
ميانِ 1( ».بطرس 8 :5ـ)9
الإِ َ
إن صيغ��ة الفعل ف��ي قوله «قاوم��وه» تأتي في زمن
املضارع املس��تمر .فالقيام به��ذا مر ًة واحد ًة ال يكفي.
ولك��ن يج��ب علين��ا االس��تمرار ف��ي املقاوم��ة .ألنه
سيس��تمر في الضغط علينا ،لذا علينا االس��تمرار في
مقاومته .يخبرنا يعق��وب أن نخضع أو ًال هلل ثم نقاوم
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إبليس (يعقوب  .)7 :4ثم ماذا سيحدث؟ سيهرب
لكن الش��يطان عنيد .يجب أن يقتنع بأننا نعني
منا! ّ

م��ا نقوله بحق .ورمبا س��يحاول بأرب��ع أو خمس ِح َي ٍل
مختلفة قبل أن يتراجع.

العامل
أخي��راً ،نح��ن نعي��ش ف��ي من��اخ عدائ��ي ،يدعوه

الكتاب املقدس بـ «العالم» .وقال يس��وع لتالميذه ألاّ

يندهش��وا إذا كرههم العالم .وقال�« :أَنَّهُ َق ْد َ�أ ْب َغ َ�ضنِي
َق ْب َلك ُْم» (يوحنا  .)18 :15ثم في العدد  19استخدم
كلمة «العالم» خمس مرات:
��ال َل َكانَ ا ْل َع مَ ُ
ا�ص َتهُ .
ُ��م مِنَ ا ْل َع مَ ِ
��و كُ ْنت ْ
��ال ُيحِ ُّ
« َل ْ
��ب َخ َّ
ال
ال َبلْ َ�أنَا ْ
اخترَ ْ ُتك ُْم مِنَ ا ْل َع مَ ِ
َو َلك ِْن لأَ َّنك ُْم َل ْ�ست ُْم مِنَ ا ْل َع مَ ِ
ل َِذل َِك ُي ْبغ ُِ�ضك ُُم ا ْل َع مَ
الُ».
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تش��ير كلمة العال��م للناس وال ُّن ُظ��م غير اخلاضعة
حلكومة اهلل البارة في ش��خص الرب يس��وع املس��يح.
لذا ،أي شخص غير مستعد للخضوع مللكوت اهلل البار
وحكومته في ش��خص يس��وع يدخل في دائرة العالم.
يجب أن تكون الكنيس��ة والعال��م مختلفني متاماً .إن
املش��كلة العظم��ى التي ميك��ن أن تواج��ه املؤمنني هي
دخول العالم إلى الكنيسة .وعندها تبدأ مشاكلنا.
وم��ن هنا ،لدينا ثالث ق��وى مناهضة لنا وحتاربنا:
اجلسد ،والش��يطان ،والعالم .وهذا هو السبب في ّ
أن
اخلالص بسيط لكنه ليس سهالً.
لذا دعونا نس��عى ،حتى ننمو في حياة تتمتع مبلء
كم��ال اخلالص ال��ذي َأ َع��دَّ ه اهلل لنا من خالل يس��وع
املسيح!
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