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مقدمة

أود أن أنبر وأؤكد على أن خالصنا عظيم وكامل، 
ألنــي أعتقــد أن كثيــرًا مــن املؤمنــن الذيــن اختبروا 
َنُه اهلل في اخلالص الذي  اخلالص لم يختبروا كل ما َضمَّ
قدمه. يبدو األمر وكأنهم يحيون في أحد أركان منزل 
صغيــر، في حن أنهــم قد دخلوا بالفعــل قصرًا فخمًا 
كبيــرًا ورائعًا أعــده اهلل لهم. في الواقــع، ال أعتقد أن 
أحــدًا من املؤمنن في هــذه األيام اختبــر بالكامل كل 
مــا أعــده اهلل وقدمه من خالل اخلــالص،  وهذا ينطبق 
علّي أيضًا. وأشكر اهلل على أني أستمتع بأكثر جدًا مما 
اســتمتعت به حن خلصت عــام1941م، لكني أعلم 

أنه يوجد الكثير والكثير جدا جلميعنا.
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1

خال�س هذا مقداره

فــي )عبرانين 2: 3(، يتســاءل الكاتب: »َكْيَف 
َنْنُج� َنْحُن اإِْن اأَْهَمْلَنا َخاَل�سًا َهَذا ِمْقَداُرُه...؟«

ه اهلل لنا من خالل  إنه خــالص عظيم ذاك الذي َأَعدَّ
يســوع املســيح. ومع هــذا، فواحد من أكبــر املخاطر 
التي تواجهنــا هو »إهماله«ـ أي، أاّل ندخل فعليًا إليه. 
يتضمــن اإلهمــال قبــول خالصنــا العظيــم كحقيقة 

الهوتية أو عقائدية فقط دون اختباره بالكامل.

فهم عظمة خال�سنا

في )أفســس3: 17ـ 19(، يصلِّي الرسول بولس 
ألجل شعب اهلل قائاًل:
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ُل�َن  �سِّ
ِ»ليِحلَّ امْلَ�ِسيــُح ِبالإِمَياِن ِف ُقُل�ِبُكْم، َواأَْنُتْم ُمَتاأَ

ِة، َحتَّى َت�ْسَتِطيُعــ�ا اأَْن ُتْدِرُك�ا َمَع  �ُســ�َن ِف امْلََحبَّ َوُمَتاأَ�سِّ

�ُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُ�،  ي�ِسنَي َما ُهَ� اْلَعْر�ُس َوالطُّ َجِميِع اْلِقدِّ

َتِلُئ�ا  َة امْلَ�ِسيــِح اْلَفاِئَقَة امْلَْعِرَفِة، ِلَكــْي َتْ بَّ َوَتْعِرُفــ�ا َمَ

اإَِل ُكلِّ ِمْلِء اهلِل.«

ُه بالدخول إلى قصر   َأتخيَّل أن خالصنا العظيم َأْشــبَ
فخــم. بــه العديد مــن األروقــة، باإلضافة إلى أشــكاٍل 
مختلفــة من احلجــرات. فإذا نظرنــا أوال، لعرضه ـ فإن 
عيوننا لن َتِصَل لنهاية أيٍّ من جنباته في أي اجتاه. ثم إذا 
نظرنــا أمامنا نحو طوله، فلــن نتمكن من رؤية نهايته. 
ْل نفســك تقف على ســاللم فخمة َوْســَط هذا  ثــم تخيَّ
القصر الرائع. وحن تنظر ألســفل، ال تتمكن من رؤية 
كل ما أســفل قدميك. أخيرًا، وفيما تنظر ألعلى، جتده 

ميتد ألبعد مما ميكن أن تراه بعينيك!. 
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نفهــم مــن صالة بولــس أن اهلل ال يريدنــا أن نبقى 
معزولن في ركن صغير مــن القصر الذي دخلنا إليه. 
لكنه يريدنا أن نفهم، نستوعب، ونعيـ  املدى الكامل 

خلالصنا العظيم: عرضه وطوله وعمقه وعلوه.

إن لكلمــة »خالص« اســتخدام واســع في الكتاب 
املقدس. فرغم أن املفهوم السائد للخالص لدي العديد 
من املؤمنــن ال يتعدي غفران اخلطايــا ثم الذهاب إلى 
السماء؛ إال أنَّ اخلالص مبفهومه الكتابي يشتمل على 

أكثر من ذلك بكثير.

ْر عن تدبير اهلل الكامل  إنَّ اخلالص كلمة كتابية ُتَعبِّ
والشامل لإلنسان. وُتْسَتْخَدم في العهد اجلديد لتصف 
كلَّ الفوائــد والبــركات التي وهبهــا اهلل لنا من خالل 
يسوع املســيح. وتتضمن غفران اخلطايا، وهبة احلياة 
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األبدية، والشــفاء اجلســدي، والقّوة لكي نحيا حياًة 
مختلفــةـ  في احلقيقة تتضمــن الكلمة كلَّ َمَدٍد وَعْوٍن 
نحتاجــه خلــوض غمار هذه احلياة مــع التأكيد على أّن 
لنــا حياًة أبديًة ســنحياها في حضــرة اهلل القدير، بعد 

خروجنا من هذا العالم.

اأهمية الثقة ف خال�س اهلل

يقــدم )مزمــور78: 12ـ54( وصفــًا لتعامــالت 
الــرب مع إســرائيل فــي إخراجهم مــن أرض مصر ثم 
قيادتــه لهم َعْبَر البرية. ويخبرنا أيضا ملاذا غضب اهلل 
على شعبه. وميكننا أن نقول بلغة بسيطة ودارجة: إن 
اهلل قد غضب منهم بســبب نظرتهم الضّيقة لشخصه 
وخلالصــه. وباملثل، أعتقد أننا أحيانا؟ ُنْحِزن قلب اهلل 

بفهمنا الضئيل للخالص الذي منحه لنا.
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إذا حّللــَت اآليات، جتــد أن كلمة »اخلالص« كلمة 
ن كلَّ بركة وتسديد لالحتياجات وإمداٍد  شاملة تتضمَّ
وعوٍن قد منحه اهلل لهم، منذ اللحظة التي ذبحوا فيها 
َحَمــَل الِفْصِح مرورًا بإنقاذهم مــن فرعون مصر حتى 
دخولهم إلى ميراثهم. وتتضمن الكلمة أيضًا احلماية 
من ُحْكم دينونة اهلل مــن خالل دم احَلَمل، ثم عبورهم 
املعجــزي للبحر األحمر، وحضور اهلل معهم من خالل 
ظهوره في َشــْكل عمود ســحاب، وإطعامــه لهم كل 
يوم باملن النازل من الســماء، وتدفُّق املاء من الَصْخر، 

وهكذا.

ولكــن علــى الرغــم مــن كلِّ »األشــياء الرائعــة« 
التــي قدمهــا اهلل، إال أن الشــعب أخطــأوا وَعَصــْوا 
ه  ثــوا ضدَّ بوا اهلل فــي قلوبهم، وحتدَّ فــي البريــة، وَجرَّ

)أعداد17ـ20(. وتخبرنا اآليات21 و22:
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َب َوا�ْسَتَعَلــْت َناٌر ِف َيْعُق�َب  بُّ َفَغ�سِ » ِلَذِلــَك �َسِمَع الــرَّ

ِعــَد َعَلــى اإِ�ْسَراِئيــَل لأَنَُّهــْم َلْ ُي�ؤِْمُن�ا  َو�َسَخــٌط اأَْي�ســًا �سَ

ِه«  ِكُل�ا َعَلى َخاَل�سِ ِباهلِل َوَلْ َيتَّ

هل فكــرت مرًة في كميــة الغــذاء الالزمة إلطعام 
حوالي ثالثة مالين شــخص كلِّ يوم؟ لقد رَأْيُت صورًة 
ْحن الذي ميكن أن نحتاج  ة ســنوات لقطار الشَّ منذ ِعدَّ
إليه حلْمِل ماٍء وطعاٍم لثالثة مالين شخٍص ليوٍم واحٍد. 
كان قطــارًا طويــاًل جدا بالفعــل ـ وكان هــذا ملدة يوم 
واحد! لكــنَّ اهلل أطعمهم في البرية ملدة أربعن ســنة. 
كان توفير الطعام والشراب لهم جزءًا من خالصهم.

ــن هــذا أيضــا حقيقــة أن أحِذَيَتهم لــم تبَل  تضمَّ
أ أبــدًا. وحن مرضــوا، منحهم اهلل  وثيابهــم لــم تتَهرَّ
اهم بالسحاب. وفي برد  الشــفاء. في َحرِّ النهار، غطَّ

اّلليل، منحهم دفئًا ونـورًا من عمـود النـار.
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َمه اهلل لهم، وقد  خلََّصــتْ كلمة »خالص« كل ما قدَّ
وردت في عدد22 )في العبرية »يشوه«(. ومع ذلك، 

حزن اهلل ألنهم لم يفهموا مدى خالصه.

ُب�ا  بعــد ذلك، يقول في عــدد 41 : » َرَجُع�ا َوَجرَّ
و�َس اإِ�ْسَراِئيَل.« �ا ُقدُّ  َوَعنُّ

َ
اهلل

أعتــرف أنني فــي كثير مــن األحيان كنــت أتبنى 
مفهومًا ضيقًا جتاه اخلــالص مما كان ُيَعدَّ حتجيمًا لقدرة 
اهلل في حياتي، فكم من مرٍة كان لدّي احتياج وفكرت 

في نفسي قائاًل: 

»هــل ميكننــي أن اأ�ســع ثقتــي فــي اهلل ألجــل هذا 
االحتيــاج؟« اعتقــد أن معظم املؤمنن اليــوم يضعون 
حدودا ملا يعتقدون أن اهلل سيفعله. هذه ليست حدودًا 
روحية، إنها عملية حتجيــم وتضييق لدائرة اخلالص. 
البــد وأن نعــي أن هذا ُيْحــِزُن الرب. وأنَّــه حن وَضَع 
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اإلسرائيليون حدودا ملا يعتقدون أن اهلل يستطيع فعله، 
ُم في قلوبنا على أال نضع  أحزنه هذا. لذا، دعونا ُنَصمِّ
حدودًا ملا يســتطيع اهلل القيام به، بل باحلري نؤمن بأن 
اخلالص الذي أعده اهلل لنا خالٌص شامٌل متعدد الوجوه 

واآلفاق، مما يجعل من الصعب اإلملام بجميع أبعاده.

الذبيحة الكاملة لي�س�ع امل�سيح

)عبرانين10: 14( تقــرر ما مت حتقيقه من خالل 
موت يسوع املسيح على الصليب:

�ِسنَي« »لأَنَُّه ِبُقْرَباٍن َواِحٍد َقْد اأَْكَمَل اإَِل الأََبِد امْلَُقدَّ

َم نيابة عن  كان موته ذبيحة، سبق اهلل فعينها، لُتَقدَّ
اجلنس البشري كله.

 حن علَّمُت اإلجنليزية كلغة ثانية للطالب األفارقة، كان 
َمُهم أهمية صيغ األفعــال االجنليزية.  مــن املهم جــدًا أن أعلِّ
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صيغــة الفعل هي شــكل الفعل الــذي يظهر في وقت 
احلــدث. وفي هذه األية، ُيســتخدم فعالن لهما أهمية 
شــديدة. ُيْدَعــى األول الفعــل التــام. ويقول:»لأَنَّــُه 

ِبُقْرَباٍن َواِحٍد َقْد اأَْكَمَل اإَِل الأََبِد...«

ه من وصف كهنة العهد القدمي وهم  انتهى الكاتب لتوِّ
يقفون ليخدموا بشكل يومي، مقدمن مرة تلو األخرى 
نفس الذبائح، التي لم تستطع أبدًا محو اخلطية. لكن، 
َم َعِن  ا َهَذا َفَبْعَدَما َقدَّ حن حتدث عن يسوع، قال: »َواأَمَّ
نِي اهلِل«  َطاَيا َذِبيَحًة َواِحَدًة، َجَل�َس اإَِل الأََبِد َعْن مَيِ اخْلَ

)عدد12(. موضحًا بذلك االختالف بن الكهنة الذي 
َم نفسه كذبيحة مرة  يقفون باستمرار، ويسوع الذي قدَّ
واحــدة وجلس. ملاذا جلس؟ ألنه لن يحتاج أبدًا لتقدمي 
ة واحدة ولألبد.  ذبيحة أخرى! فقد قام بكل شيء، مرَّ
علــى عكس كهنة العهد القدمي، حيث أّن ذبائحهم لم 
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تستطع التعامل مع املشكلة احلقيقية للخطية. أما َعَمُل 
يســوع فكامل. وال نحتاج ألن نضيف إليه شــيئًا أبدا، 
كما ال ميكن أن ُيحَذَف منه شــيء أبدًا. إنه أبدي ولهذا 

استخدم الفعل التام.

صون عمل يســوع  عنــد احلديث عــن الذين يخصِّ
ِسَن« )عدد14(.  ألنفسهم، فالكاتب يدعونا: »امْلَُقدَّ
وهذا ما ندعوه فعاًل مضارعًا مستمرًا. كان عمل يسوع 
كامــاًل، لكن تخصيصنا لــه عملية مســتمرة. ففيما 
حتــدث عملية تقدي�سنا وأثنــاء ازديادنا في تخ�سي�س 

اأنف�سنــا هلل واالقتراب أكثر مــن اهلل واقتناصنا للمزيد 

مــن وعود اهلل وتدبيرهـ  ندخــل أكثر وأكثر لتدبير اهلل 
الكامل للذبيحة الواحدة يسوع املسيح.

كنت متخصصًا في الفلسفة قبل أن أكون مبشرًا، 
والحظت أنَّ الكتاب املقدس هو الكتاب الوحيد الذي 
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ُص بدقٍة َســَبَب مشاكل البشــر. ويذكر ال�سبب  ُيَشــخِّ
ُص أيُّ كتاب آخر  فــي كلمة واحدة: اخلطية. ال ُيَشــخِّ
طبيعة وتأثيرات اخلطية أو يطلعنا على عالجها سوى 
الكتاب املقدس. وإذا كان علينا أن نتعامل مع املشكلة 

بحكمتنا أو قوتنا اخلاصة ف�سنف�سل.

الذبيحــة هــي عــالج اخلطيــة. وهــذه هي رســالة 
الكتاب املقدس كله، من بدايته وحتى نهايته. حيثما 
ُوِجَدْت اخلطيــة، فالبد من وجــ�د ذبيحة. كانت كلُّ 
ذبائــح العهد القدمي رموزًا )ظــالاًل أو أمثلة( للذبيحة 
الواحــدة، املجيــدة، النهائية، الكاملة فــي كفايتها، 
تلــك التي قدمها يســوع بســفك دمه نيابــًة عنا على 

الصليب.

وقبــل موته، �ســاح ي�س�ع �سيحــة الن�ســرة قائاًل: 
قــد ُأْكِمل! وفــي اللغة اليونانيــة التي ُكتب بهــا العهد 
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اجلديد هي كلمة واحدة هي »tetelestaiـ  تيتلستيا« 

ـ الصيغــة التامــة للفعل والتي تعني »القيام بشــيٍء ما 
بشــكل مثالي وكامل«. وتفســيري الشخصي هو أن 
ذبيحة يســوع كانــت تامة ومثالية فــي كمالها. لكن 
علــى اجلانب اآلخر، فــإنَّ متتعنا بفوائــد الذبيحة يتم 

بشكل تدريجي وتصاعدي.

ال�لدة اجلديدة واخلال�س

يجــب اأن نفــرق بــني الــوالدة اجلديــدة واخلالص. 

دعونــا نلقى نظرة علــى إجنيل )يوحنــا1: 11ـ13( 
الذي يتحدث عن الوالدة اجلديدة.

ُتُه)اأهله  ِتــِه )�سعــب ي�س�ع( َجــاَء َوَخا�سَّ »اإَِل َخا�سَّ

ومكانه( َلْ َتْقَبْلُه...«

ــا« التالية. والتــي لم يكن هذا  نشــكر اهلل على »َأمَّ
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آخــر ِذْكٍر لها في الكتاب املقدس، لكنها ُذكرت كثيرًا 
وبشكل رائع في الكتاب املقدس انظر )رومية6: 23( 

على سبيل املثال. واآلن ِلَنُعْد إلى إجنيل يوحنا:

رُيوا  ا ُكلُّ الَِّذيــَن َقِبُل�ُه َفاأَْعَطاُهْم �ُسْلَطانًا اأَْن َي�سِ »َواأَمَّ

ِ اأَِي امْلُ�ؤِْمُن�َن ِبا�ْسِمِه. َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْي�َس ِمْن َدٍم 
َّ

اأَْوَلَد اهلل

.» ِ
َّ

َوَل ِمْن َم�ِسيَئِة َج�َسٍد َوَل ِمْن َم�ِسيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن اهلل

الوالدة اجلديدة هى أن نوَلَد من اهلل. في اجتماعات 
الشــوارع، وبالتحديد في مدينة لندن، كان لي امتياز 
قيــادة املئات إلى الوالدة اجلديدة. قلت لهم:»إذا أردمت 
أن تولــدوا ثانيــة، عليكم القيام بشــيء واحد هو »أن 
تقبلــوه!« فهــذا هــو املفتاح للــوالدة اجلديــدةـ قبول 
يســوع.ويخبرنا الكتــاب املقدس بــأن »الكثيرين قد 
قبلــوه...«. يجــب أن تفتح قلبك بشــكل شــخصي 
ب بالــرب فيه. ويقول الكتــاب املقدس أيضا:  وُتَرحِّ
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ْ�ِتي  ْن �َسِمَع اأََحٌد �سَ »َهَئَنــَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َواأَْقــَرُع. اإِ

َوَفَتــَح اْلَبــاَب، اأَْدُخُل اإَِلْيِه«. )رؤيــا3: 20(.يا لها من 

َد للناس أنهم إذا َدَعْوا يســوع للدخول،  بركــة أن تؤكِّ
فإنه سيتمم وعده، وبالتالي يدخل إلى قلوبهم.

إن الــوالدة اجلديدة اختباٌر َنـمرُّ ِبــِه مّرًة واحدًة في 
العمر. وال يحتاج الشخص أبدًا ألن يولد ثانية مرتن. 
لكنَّ الكثير منها كامنٌّ بشــكل مــا، إننا نحصل على 
ســلطان أبناء اهلل حــن نولد ثانية لكن هذه الســلطة، 
تصبــح بال فائدة إن لم نســتخدمها. فما نحُصل عليه 
يعتمد على مدى اســتخدامنا لهذه الســلطة املمنوحة 

لنا.

حــن َخْدمُت في أفريقيا، الحظــت أن �سعار بع�س 
األفارقــة هو: »ال بأس مــن َطَلِبها«. فحن متنح إفريقيًا 
زوجًا من األحذية، فمن احملتمل أن يقول لك: »شكرا، 
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لكــْن أين اجلــوارب؟«. وإذا علم بوجود شــيء ميكنه 
احلصــول عليــه من خــالل الطلــب، فإنه عــادة يأتي 
ليطلبــه. لذا، لم يكن صعبًا أن يتقدم الناس لألمام في 
صحــراء أفريقيا تلبية للدعوة. بل على العكس، كان 
من الصعب إيقافهم! وجاهدت كثيرًا لتعليم تالميذي 
أنهم ما إن طلبوا يســوع في قلوبهــم حتى أتى ودخل 
إليها بالفعل، لذا فال حاجة لهم إلى تكرار الطلب مرة 
أخــرى! كانت النصرة الفعلية تظهر حن ال يتقدمون 
لألمام مرة أخرى ـ ألنهم حينها يكونون قد استوعبوا 

حقيقة أنهم قد َقِبُلوه.

لكــنَّ اخلــالص عملية مســتمرة وذلــك على عكس 
الــوالدة الثانيــة. إّنــه ليس اختبــارًا يحدث مــرة واحدة 
وينتهــى. رمبا تولــد ثانية، لكن فيمــا يتعلَّق باخلالص، 
فإلى أين َوَصْلَت؟ ويشار للخالص في عدة اأزمنة للفعل: 
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زمن الفعل التام، وزمن املاضي البسيط، وزمن املضارع.

�َن،  لَّ�سُ ْعَمِة ُمَ )أفسس2: 8( تقول: »لأَنَُّكْم ِبالنِّ
ِبالإِمَيــاِن،...« وهــذا فعــل تــام. يرتجــم قــ�ل ب�ل�ــس 

حرفيا:«مت خال�سكم بالنعمة«. إنَُّه كامل وتام.

ْعَماٍل ِف ِبــرٍّ َعِمْلَناَها  )تيطــس3: 5( يقول: »َل ِباأَ
َنا )اهلل(.« وهذا فعٌل  ى َرْحَمِتِه –َخلَّ�سَ ْقَت�سَ َنْحــُن، َبْل ِبُ

ماٍض بسيط. بالنسبة لي، توجد حلظة معينة في الزمن 
خلََّصني فيها اهلل: كانت حوالي منتصف ليل يوم جمعة 
فــي أواخر يوليو1941م. وتوجد حلظة معينة في حياة 

ا ندخل فيها شخصيًا إلى تدبير اهلل. كلٍّ منَّ

فــي )1كورنثــوس1: 18(، جند الفعــل املضارع 
ِليِب ِعْنــَد اْلَهاِلِكــنَي َجَهاَلٌة  نَّ َكِلَمــَة ال�سَّ املســتمر: »َفــاإِ
ُة اهلل«. وهذا الفعل  نَي َفهى ُق�َّ ــا ِعْنَدَنا َنْحُن امْلَُخلَّ�سِ َواأَمَّ
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املضــارع املســتمر يعنــي: نحــن الذين يتــم خالصنا 
باستمرار.

إجمــااًل، نحــن َنـمــرُّ باختبــاٍر واحــٍد ميكننــا فيه 
القول:»اهلل خلَّصني« ومن خالل هذا االختبار، ميكننا 
الدخــول إلى خالص كامل بالفعل: نحنـ  مَتَّ خالصنا. 
لكن في نفس الوقت، يستمر عمل اخلالص فينا ويتمُّ 

خالصنا باستمرار.

ًا لذلك. يعتبر فلك نوح توضيحًا حيَّ

يوجد فلكان أساســيان في العهد القدمي: فلك ن�ح 
الكبــري وفلك م��سى ال�سغري. كالهما صورة للمســيح 

يســوع، يتحدث الفلك الكبير عن كوني في املسيح، 
. وبذا يشــير  والفلــك الصغير عــن َكْون املســيح فيَّ

كالهما إلى املسيح.
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ُز على ُفْلِك نوح أّن اخلالص أتى من  نــرى حن نركِّ
خــالل الدخول لهذا الفلك. ففي حلظــة معينة، دخل 
نــوح وعائلته إلــى الفلك ومتَّ خالصهــم. كان الفلك 
ُمَعــّدًا وكاماًل بالفعل. وكان بناؤه قد مت بدقة حســب 
تعليمــات اهلل. ولم يكن في حاجــٍة لإلصالح أبدا: لم 
يكن أبدًا في احتياج للتعديل أو التحســن أو التطوير 
أو اإللغاء. لقد عمل بشــكل مثالي! وأشــكر اهلل على 
هذا، ألن التكلفة كانت ســتصبح باهظة لو كان األمر 
عكس ذلك! فعند دخولهم الفلك، دخلوا خلالص اهلل 
الكامل. لكــنَّ كلَّ الوقت الذي كانوا فيه في الفلك، 
كان الفلك باســتمرار يخلصهم)ينقذهــم( من املياه 

التي كانت تتالطم حولهم.
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2

كلمة »اخلال�س«

وا�ستخداماتها ف العهد اجلديد

أود أن َأْلِفــَت انتباهــك لشــيء ال يظهر في أيٍّ من 
ترجمات الكتاب املقدس التي أعرفها.

في العهد اجلديد، توجد كلمة واحدة يونانية لكلمة 
 .)sozo( ــص«. وتوضع فــي احلروف االجنليزيــة »ُيَخلِّ
وتترجــم هــذه الكلمــة اليونانيــة sozo  فــي كثيــر من 
ــَص« أو »ُيَخلِّص«، لكــن توجد آيات  األحيــان إلــى »َخلَّ
أخــرى تترجــم فيهــا إلى »شــفي« أو »عافــاه« أو »جعله 
صحيحًا«، أو »حفظه«، وهكذا. وهذه الترجمات حتجب 

حقيقة أنَّ اخلالص يشار إليه بذلك الفعل.
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لإليضاح، ســأعطي ســبعة أمثلة من العهد اجلديد 
الســتخدامات هذه الكلمــة »sozo«، التي اإن ل نكن 
ُر علينا اكتشاف  علــى دراية باللغة اليونانية فســيتعذَّ

أن الكلمة املستخدمة هى »sozo« ـ أي اخلالص.

)متى14: 36 (:

ْر�َسُل�ا اإَِل  »َفَعَرَفُه)ي�ســ�ع( ِرَجــاُل َذِلــَك امْلَــَكاِن. َفاأَ

َلْيــِه َجِميَع  ــُروا اإِ َجِميــِع ِتْلــَك اْلُكــ�َرِة امْلُِحيَطــِة َواأَْح�سَ

ى َوَطَلُب�ا اإَِلْيِه اأَْن َيْلِم�ُس�ا ُهْدَب َثْ�ِبِه َفَقْط. َفَجِميُع  امْلَْر�سَ

َفاَء.« )األعداد35ـ36(  الَِّذيَن مَلَ�ُس�ُه َناُل�ا ال�سِّ

تخربنــا اللغة الي�نانية، أن الناس قد خلصوا متامًا 

 ،»sozo« أو شــفوا بالكامــل. إنها الكلمــة اليونانية
مــع وجــود حــرف اجلــر »dia« أمامها، الــذي يعني 
»من خالل« ـ مت�سمنًا تامًا. أي مت شــفاء كل شــخص 
بطريقــة معجزيــة أو َخَلص متامًا. وبعنــى اآخر، فإنَّ 
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الشــفاء لم يُكْن إضافًة للخالص، لكنَّه كان جزءًا من 
ُق على اجلسد املادي. اخلالص. إنه خالص ُيَطبَّ

)ل�قا 8: 36(: 

يقــدم لنا )لوقــا 8: 26ـ 39( تقريــرًا رجٍل كان 
يدعــى مجنون كــورة اجلدرين، رجــل ت�سيطــر عليه 
ال�سياطــني تامــًا. لــم يكن يرتدي أيَّــة مالبس و كان 

يعيــش فــي القبور ممزقًا جســده، وصارخــًا ليل نهار. 
وحن أتى يســوع، فعل الرجل شــيئًا واحدًا ولكنه ذو 
ا َرَأى َيُســوَع ِمْن َبِعيٍد َرَكَض َوَســَجَد  مغزًى كبير »َفَلمَّ
َلــُه« )مرقــس5: 6(. َعرْفــُت مــن خــالل جتربتي في 
ر من األرواح الشريرة، أنه  مســاعدة الناس على التحرُّ
لبد مــن وج�د رغبــة ف داخلهم وللخضــوع للحرية 

وإال لن يكونوا مؤهلن للتحرر من األرواح الشــريرة. 
وقد فعل هذا الرجل كلَّ ما يســتطيع فعله، وبعد هذا 
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ــْت الأرواح ال�سريرة زمام األمر. لكنه أتى ليسوع،  ت�لَّ

ورأى يســوُع وجوَد رغبة في قلبه ليسوع. سأل يسوع 
عن اسمه، فأجاب الشــيطان قائاًل: جلئون، ألن عددًا 
ــَلْت  كبيــرًا مــن الشــياطن كانــت تســكنه. ثم توسَّ
األرواح الشريرة ليسوع لكي ال يرسلهم إلى الهاوية! 
وطلبوا منه الدخول في قطيع قريب للخنازير بداًل من 

الذهاب للهاوية. وسمح يسوع لهم بهذا.
توجد العديد من التأمالت حول سبب قيام يسوع 
بهــذا. ورأيي الشــخصي أّن الرجل كان ســيتعذب لو 
لــم تخرج الشــياطن منه طواعية. لذا منحهم يســوع 
اختيارًا كانوا مســتعدين لقبولــه: أن يذهبوا ويدخلوا 
في قطيع اخلنازير. َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع على الفور وقفز ِمْن 

ْرِف ِإَلى اْلُبَحْيَرِة َوغرَق.  َعَلى اجْلُ
اإنــه اأمر بــال قيمة اأن يكــ�ن هناك رجــل لديه كل 

تلــك القــ�ة ال�سيطانيــة ويجعلهــا حتــت �سيطرته، في 
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الوقت الذي تســتطيع فيه نفس هذه الشياطن تدمير 
قطيــع من ألفي خنزيــر. وهذا يعطينا فكــرة عن قوة 
الشــخصية اإلنســانية. كثيــرا مــا أتعجب جــدًا حن 

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:
َل َي�ُســ�َع  ْوا َمــا َجــَرى. َوَجــاُءوا اإِ » َفَخَرُجــ�ا ِلــرَيَ

َياِطنُي َقــْد َخَرَجْت  َفَ�َجــُدوا الإِْن�َســاَن الَِّذي َكاَنــِت ال�سَّ

ِمْنــُه َلِب�سًا َوَعاِقــاًل َجاِل�سًا ِعْنَد َقَدَمــْي َي�ُس�َع َفَخاُف�ا. 

ْوا َكْيَف َخَل�َس امْلَْجُن�ُن«.  ُهْم اأَْي�سًا الَِّذيَن َراأَ َفاأَْخرَبَ

 .»sozo« والكلمــة املســتخدمة هنــا ثانيــة هــى
ر من الشياطن إضافًة للخالص.  وهكذا، لم يكن التحرُّ

لكنه كان جزءًا من اخلالص.
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)ل�قا 8: 48(:

ــة األخــرى لبحــر اجلليل  َعَبــَر يســوع إلــى الضفَّ
وأحاطت به اجلموع، عندئٍذ أتت ســيدة مصابة بنزف 
دم ُمْزِمن وملســته. َعِلم يســوع أن شــخصًا ما قد ملسه 
وســأل: »من ملســني؟« كانت املرأة خائفــة من اإلقرار 
بهذا ألنه بحســب ناموس موســى، كانــت املرأة التي 
تنزف دمًا غير طاهرة شرعًا وغير مسموح لها بلمس 
أي شــخص. لكنَّها كانت محبطــة للغاية لدرجة أنها 
أقدمــت علــى أمٍر ضــّد النامــوس. وحــن أدركت أن 
يســوع علم مبا حدث، أتت إليه مرتعبة، وخرت على 
وجهها أمامه، واعترفت مبا َفَعَلْت. وفي عدد 48 قال 
لها يســوع: »ِثِقي َيا اْبَنُة. اإِمَياُنِك َقــْد �َسَفاِك. ِاْذَهِبي 
ر مــن نزيف ُمْزِمٍن جزءًا  ِب�َســاَلٍم«. وهكذا، كان التحرُّ

من اخلالص أيضًا.
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)ل�قا 8: 50(: 

ــي ألجل ابنة يايرس،  كان يســوع في طريقه ليَصلِّ
التــي كانت على وشــك املوت. وأّخرته املــرأة النازفة 
�ِسُم�ن  الدم وماتــت ابنة يايرس. فأرســل بعُض َمــْن َيتَّ
بح�ســن النية وال�سلبية ف ذات ال�قت، رســالة ليايرس 

تقول: »َقْد َماَتِت اْبَنُتَك. َل ُتْتِعِب امْلَُعلَِّم«. 

»َف�َسِمــَع َي�ُســ�ُع َواأََجاَبُه: »َل َتَخْف. اآِمــْن َفَقْط َفهى 

ُت�ْسَفى«. 

ــْن مــا هــى الكلمــة املســتخدمة هنــا؟ إنهــا  َخمِّ
»تخلــص«. ما الذي حدث لها؟ لقد أعيدت من املوت 

للحياة. وهذا أيضًا جزء من اخلالص.

)اأعمال الر�سل 4: 9ـ12(: 

بعــد اأن �سفــى بطر�ــس وي�حنــا بطريقــة معجزية 
ذلــك الرجل الأعــرج الذي كان يســتعطي في الهيكل 
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عند باب اجلميل، أجرى القادة الدينيون حينها حتقيقًا 
ــعًا. )ال أعلم إن كنَت قــد الحظت أم ال، أنه حن  ُمَوسَّ
كان يســوع يشــفي الشــعب ـ وه� ما كان يفعله دائمًا 
يــ�م ال�سبت ـ لم يهتم القادة الدينيون أبدًا مبن شــفاهم 

يســوع. لكْن كلُّ ما كان يهمهم هو عدم َكْسر شريعة 
الســبت، التــي اتهموه بعدم احلفاظ عليهــا. وهذا إلى 
حدٍّ ما هو املعتاد بالنســبة لألشــخاص املتدينن. فعادة 
مــا ينغم�ســ�ن ف الق�س�ر ويتغا�س�ن عــن أمور اهلل املهمة 

بحــق.( وحينما اســتدعى أعضاء مجلس الســنهدرمي 
بطرس ويوحنا للمثول أمامهم، أجابهم بطرس قائاًل:

ا ُنْفَح�ُس اْلَيْ�َم َعْن اإِْح�َساٍن اإَِل اإِْن�َساٍن �َسِقيٍم  » اإِْن ُكنَّ

اَذا �ُسِفَي َهَذا...«  ِبَ

 .»sozo« الكلمــة املســتخدمة مــرة أخــرى هــي
وهكذا، فإنَّ اســتعادة القوة واحلياة جلسِد رجٍل أعرج 
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ُتْدعــى أيضــًا خالصًا. واســتَمّر بطرس فــي القول أن 
الشــفاء مت باســم يســوع الناصري )العــدد10(. ثم 
ْعِطَي َبنْيَ  َماِء َقْد اأُ َت ال�سَّ قال: »لأَْن َلْي�َس ا�ْسٌم اآَخــُر حَتْ

ا�ِس ِبِه َيْنَبِغي اأَْن َنْخُل�َس« )العدد12(.  النَّ

»Sozo« مــرة أخــرى. شــفاء هــذا الرجــل كان 
خالصًا.

)اأعمال الر�سل 14: 9(: 

ْجَلنْيِ ُمْقَعٌد  َة َرُجٌل َعاِجُز الرِّ »َوَكاَن َيْجِل�ــُس ِف ِل�ْسرِتَ

. َهــَذا َكاَن َي�ْسَمــُع ُب�ُل�َس  �ــِس َقطُّ ــِه َوَلْ مَيْ ِمــْن َبْطــِن اأُمِّ

ـُم َف�َسَخ�َس اإَِلْيــِه َواإِْذ َراأَى اأَنَّ َلُه اإِمَيانــًا ِلُي�ْسَفى َقاَل  َيَتَكلَـّ

اَر  بًا«. َفَ�َثَب َو�سَ ْ�ٍت َعِظيٍم: »ُقْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَت�سِ ِب�سَ

�ِسي.« )األعداد 8ـ10(. مَيْ

رأى بولــس أن للرجــل إميانــًا بالشــفاء أي لــه إميــان 
باخلالص. 
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)2تيم�ثاو�س 4: 18(:

هذا اســتخدام آخر مختلف متامــًا للكلمة. بولس 
على مشــارف نهاية حياته، يقبع في السجن، ويواجه 

احتمال إعدامه، ويقول:

ِني  بُّ ِمــْن ُكلِّ َعَمــٍل َرِديٍء َوُيَخلِّ�سُ »َو�َسُيْنِقــُذِن الــرَّ

ُه�ِر.  َل َدْهــِر الدُّ . الَِّذي َلــُه امْلَْجُد اإِ َمــاِويِّ مِلََلُك�ِتــِه ال�سَّ

اآِمنَي.«  

الكلمــة املســتخدمة هنــا هــى »Sozo« مــرة أخــرى ـ 
ــص. إن اخلال�ــس ينطــ�ي علــى حفــظ اهلل لنــا �ساملني  ُيَخلِّ

مللك�ته الأبدي.

تقــّدُم لنا هذه األمثلة مناســبات اْســُتْخِدَمْت فيها 
الكلمــة اليونانية للخالص لتشــير إلى أشــياء أخرى 
بجانــب غفران اخلطايا. تؤكد هذه األمثلة أن اخلالص 
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هو احلصيلة الشــاملة لكل الفوائــد الناجتة عن ذبيحة 
يســوع على الصليب. ويعالج كل جانب من جوانب 
ــي كل احتياجــات احلياة  الشــخصية البشــرية ويغطِّ
اإلنسانية في الزمن احلاضر أو األبدية. سواء كان هذا 
االحتياج روحيــًا، أو ذهنيًا، أو عاطفيــًا، أو ماليًا، أو 

ماديًا، إنه مغطًى بذبيحة يسوع الواحدة.

أمضيت سنوات أتأمل في عمل يسوع على الصليب 
ـ فعندما كنت مريضًا في إحدى املستشفيات العسكرية 
البريطانية مبصر عام1943م، أرسل اهلل لي أختًا عزيزة، 
سيدة قائدة لواء في جيش اخلالص، تبلغ من العمر حوالي 
76 عامًا، ومحاربة حقيقية في الرب. وَحَصَلْت لي على 
َث لي اهلل  تصريح للخروج والصالة معها في سيارة. وحتدَّ

من خالل أخٍت أخرى كانت معها في السيارة، قالت:
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ر في عمل الصليب: إنه عمٌل كامٌلـ  كامٌل من  »فكِّ
كل الوجوه، وكامل من كل اجلوانب«. وحن َخَرْجُت 
من الســيارة كنــت مريضًا مثلما كنــت حن دخلتها. 
لكن اهلل أراني أين أجد اإلجابة. إنها في عمل الصليب 
الــذي كان عماًل كاماًل من كل وجه. فليس ُمِهّمًا نوع 
االحتياج الذي نواجهه، فذبيحة يسوع كاملة من كل 

الوجوه. من أي زاوية نراها، فهي كاملة.

منذ ذلك الوقت )وملا يْقُرُب من ستن عاما( ظللُت 
أتأمــل فــي عمل الصليــب، ولم َأِصــْل أبــدًا لنهايته. 
وعلى مر الســنن، اكتشــفت طريقتن لفهم وتوصيل 
الصليــب. توجــد كلمتــان مفتاحيتــان أؤمــن 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�سليب : املبادلة

َل طريقة ميكننا بها أن نرى الصليب ونفهمه  إنَّ أوَّ
ْت مبادلة إلهية  هي فكرة املبادلة. فعلى الصليب، َتـمِّ
قــد ســبق التخطيط لها بهــذا املعنى: وضــع اهلل على 
يســوع كل الشــرور املقررة علينا قانونيًا، حتى يتيح 
لنــا في املقابــل أن نحُصــَل على كل اخليــرات املقررة 
ليســوع كابن اهلل الكامل املطيــع واخلالي من اخلطية. 
و�ساأعر�ــس ثمانيــة ج�انــب لهذه املبادلــة لكي نتعرف 

على طبيعتها.

يعتبــر اإلصحــاح 53 في ســفر أشــعياء إصحاحًا 
أساسيًا في هذا السياق.
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ع�قب ي�س�ع حتى نح�سل نحن على الغفران.

َل َطِريِقــِه  َلْلَنــا. ِمْلَنــا ُكلُّ َواِحــٍد اإِ »ُكلَُّنــا َكَغَنــٍم �سَ

َع َعَلْيِه )اأو جعل الكل يلقى معا على ي�س�ع(  بُّ َو�سَ َوالــرَّ

اإِْثَم َجِميِعَنا« )أشعياء 53: 6(  

»ِمْلَنــا ُكلُّ َواِحــٍد اإَِل َطِريِقــِه«. هــذه هي مشــكلة 

اجلنس البشــري، الذنب الواحد الذي نشترك جميعًا 
في ارتكابه. رمبا لم َنْسُط على بنك، ولم نرتكب خطية 
الزنــا، ولم نســكر باخلمور، لكن يوجد شــيء واحد 
اشــتركنا جميعا في فعله ـ ِمْلَنا كلُّ واحد إلى طريقه. 

واهلل يقول إن طرقنا ليست طرقه )أشعياء55: 8(.

إن املُِضــيِّ في طريقنا معنــاه أن نعطي هلل ظهورنا، 
وهــذا يســمى »إثمــًا«. إنهــا كلمــة قويــة فــي اللغة 
العبرية،)avon( أفون، فهي ال تعني مجرد فعل اخلطأ 
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وحســب، بل تشــتمل أيضًا على العقوبــة والدينونة 
التــي تتبــع ارتكاب ذلــك اخلطــأ. إن اإلعــالن الذي 
يقّدُمه لنا إشــعياء هو أن اهلل افتقد في يســوع خطايانا 
جميعــًا. وهكــذا، َحلَّْت على يســوع فــوق الصليب 
كل العواقــب الوخيمــة لشــرورنا. لقد حمل الشــرـ 
كل الدينونــة والعقاب ـ حتى يســتطيع اهلل عن طريق 
املبادلة الإلهية أن يجعل كل اخليرات التي يستحقها 

يســوع متاحة لنا. وال يوجد ســبب لهذا ســوى نعمة 
اهلل. اهلل غير َمِدين لنا بشــيء. لكننا ِنْلَنا هذا بســبب 
نعمته التي ال تستقصى ومحبته التي يستحيل فهمها 

أو استيعابها.

النعمــة هي الشــيء الوحيد الذي ال تســتطيع أبدًا 
شــراءه أو اكتســابه باملجهــود. بعــض املســيحين ال 
يعرفــون بحــقٍّ ما هي النعمــة، ألنهم دائمــًا يحاولون 



38

َكْســَبها. لكننــا ال نســتطيع أبدًا شــراء ما قــد أتاحه 
لنا يســوع من خــالل الصليــب. وإذا حاولنا أن نكون 
صاحلن مبا يكفي للحصول عليه فإننا لن نحصل عليه 
أبدًا. إنــه متاح فقــط بالنعمة. ونقبلــه باإلميان فقط. 
�َن، ِبالإِمَياِن« )أفسس 2: 8(. لَّ�سُ ْعَمِة ُمَ »لأَنَُّكْم ِبالنِّ

حن أقضي وقتًا متأماًل فيما فعله يسوع نيابة عني، 
ال يستطيع عقلي أبدًا فهمه واستيعابه متامًا، لقد نزل 
ل كل  من الســماء، وأخذ مكاننــاـ  حتى مكانيـ  وحتمَّ
لها  املعانــاة التي ال ُيَعبَّر عنها والتــي كان يجب اأن اأحتمَّ

اأنا. كان هذا بالنعمة.

ُجرح ي�س�ع حتى ُن�ْسَفى

َحَمَلَهــا  واآلمنــا(  اأمرا�سنــا،  )اأو  اأَْحَزاَنَنــا  »َلِكــنَّ 

ُروبًا ِمَن  ابًا َم�سْ َلَها. َوَنْحُن َح�ِسْبَنــاُه ُم�سَ مَّ َواأَْوَجاَعَنــا حَتَ
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يَنــا َم�ْسُحــ�ٌق  ــُروٌح لأَْجــِل َمَعا�سِ ِ َوَمْذُل�ًل.َوُهــَ� َمْ
اهللَّ

ِه  لأَْجــِل اآَثاِمَنا. َتاأِْديُب)اأو عقاب( �َساَلِمَنا َعَلْيِه َوِبُحرُبِ

)اأو جروحه( �ُسِفيَنا.«  )إشعياء53: 4ـ5(

اأوًل: ع�قــب ي�ســ�ع حتى نح�سل علــى الغفران. 

وبا اأنــه حمل عقابنا فقد حتققت بهذا عدالة اهلل 

ْرَنا ِبالإِمَياِن َلَنا  واأ�سبح لنا �سالم مع اهلل. » َفاإِْذ َقْد َترَبَّ

َنا َي�ُس�َع امْلَ�ِسيح« )رومية5: 1(.  �َساَلٌم َمَع اهلِل ِبَربِّ

ثانيــًا: َحَمَل ي�س�ع اأمرا�سنــا واآلمنا، وعن طريق 

اجلــروح التي اأ�سابت ج�سده، جلــب ال�سفاء اجل�سدي 

لنا. )الكلمة املترجمة »أحزاننا« هي كلمة »أمراضنا«( 

هل تؤمن بهذا؟ إن كنت تؤمن، عليك إذًا أن تقول 
شــيئًا واحدًا هلل هو: »أشــكرك«. الشــكر هــو َأْصَدُق 
تعبيــر عن اإلميان. )أؤمن بأننا فــي كثير من األوقات 
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ْكر.( ُم الشُّ نفشل ونخفق ألننا ال نقدِّ

ي�ســ�ع ُجعــل خطيــة باإثمنا حتــى ن�سبح نحن 

اأبرارًا بربه

ْزِن. اإِْن َجَعَل َنْف�َسُه  بُّ َف�ُسرَّ ِباأَْن َي�ْسَحَقُه ِباْلُ ا الرَّ »اأَمَّ

بِّ ِبَيِدِه  ُة الرَّ اُمُه َوَم�َسرَّ َذِبيَحَة اإِْثٍم َيــَرى َن�ْساًل َتُط�ُل اأَيَّ

َتْنَجُح.«  )أشعياء53: 10( 

علــى الصليب، ُقدم يســوع كذبيحة إثم نيابة عن 
ُم  العالم. وحسب شــريعة العهد القدمي، حن كان ُيَقدَّ
حيوان كذبيحة إثم، كان الشخص الذي يقدم احليوان 
يعتــرف بخطاياه للكاهــن ويضع الكاهــن يديه على 
رأس احليــوان. وبهــذا تتحّول خطايا الشــخص رمزيًا 
للحيوان، ثم يدفع احليوان عقوبة اخلطية التي ارتكبها 
الشــخص. وكان العقاب هو املوت. لذا، كان احليوان 

ُيقتل كبديل عن الشخص.
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ِكُن اأَنَّ َدَم ِثرَياٍن  يقول كاتب العبرانين: »لأَنَُّه َل مُيْ
َوُتُي��ــٍس َيْرَفــُع َخَطاَيا.« )عبرانيــن10: 4(. كانت 

الذبائــح تصور فقط ما ســيحدث من خالل الصليب. 
فحن مات يسوع على الصليب،ُجعل ذبيحة إثم نيابة 

عن اجلنس البشري. 

ل ت�جــد طريقة ت�ستطيع معها عق�لنا ا�ستيعاب 

معنــى اأن يتحمــل الرب ي�ســ�ع بكل قدا�ستــه وطهره 

خطيــة الب�ســر واأن يعاقــب نيابــة عنــا. أنــا لســت 

ر في اخلطايا التي يرتكبها  شخصًا متزمتًا، لكن حن أفكِّ
مجتمعنا اليوم من االعتداءات اجلنسية الرهيبة والشذوذ 
ـ أرتعد من مجّرد التفكير فيما يعنيه هذا حتى بالن�سبة 
د نف�سي مع تلك اخلطايا. ومع هذا، كل  يل، اأي اأن تت�حَّ

هذا ما هو إال قطرة من بحر بالنســبة ملا حدث ليســوع 
حن أصبح ذبيحة إثم ألجلنا.
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يقــول كاتب العبرانين أيضًا: »َلِكــْن ِفيَها ُكلَّ �َسَنٍة 
ِذْكــُر َخَطاَيــا.« )عبرانيــن10: 3(.  لم َتْطَرح ذبائح 

ر  العهــد القدمي اخلطية بعيــدًا. لكنها فقط كانت تذكِّ
ى ملدة ســنة  الناس بأنهم خطاة. وَأنَّ خطاياهم ســُتَغطَّ
َطاَيا َذِبيَحًة َواِحَدًة«  َم َعِن اخْلَ أخرى. لكن يسوع »َقدَّ
)عبرانيــن 10: 12(. وتعامــل مــع اخلطيــة لألبــد 
عن طريق تقدمي نفســه ذبيحة واحــدة على الصليب. 

وذبيحته طرحت اخلطية بعيدًا.

في )2كورنثوس 5: 21(، أشــار بولس إلى إشعياء 53 
حــن قــال: »لأَنَّــُه)اهلل( َجَعَل)ي�ســ�ع( الَّــِذي َلْ َيْعِرْف 

رَي َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.«  ًة لأَْجِلَنا، ِلَن�سِ ًة، َخِطيَّ َخِطيَّ

هــل ترى املبادلــة؟ ُجعل ي�ســ�ع خطيــة لأجلنا، 
حتــى ن�سري نحــن اأبرارًا. لقد تربرنــا بربه، ل برنا 
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ال�سخ�سي. إن أفضــل ما ميكننا عمله ُيَعدُّ غير كاٍف، 

َنا«  ٍة ُكلُّ اأَْعَماِل ِبرِّ ألن إشــعياء يقول أيضًا:»َكَثْ�ِب ِعــدَّ
)أشــعياء 64: 6(. ولكــن تقول واحــدة من اآليات 

التي أحبها كثيرًا:

نَُّه َقْد  َلِهــي لأَ . َتْبَتِهــُج َنْف�ِســي ِباإِ بِّ »َفَرحــًا اأَْفــَرُح ِبالــرَّ

 » اَل�ِس. َك�َساِن ِرَداَء اْلرِبِّ اأَْلَب�َسِني ِثَياَب اخْلَ

)أشعياء 61: 10(

َنا  ل مينحنــا اهلل ثياب اخلال�س فح�ســب، لكنه لفَّ

ِبِبــرِّ ابن اهلل الذي بال خطية. ال يهم من أي زاوية ينظر 
إلينا الشــيطان ، فليس لديه شــيء يشتكي به ضدنا. 

فقد ُمنحنا بر اهلل في املسيح نفسه.

هل أنت متهلل ألنك مغّطًى ببّر يسوع؟
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 ذاق ي�س�ع م�تنا حتى نح�سل نحن على حياته

اإكماًل للمبادلة، تخبرنا )عبرانين 2: 9(:

»ِلَكــْي َيُذوَق )ذاق ي�ســ�ع( ِبِنْعَمِة اهلِل امْلَــْ�َت لأَْجِل 

ُكلِّ َواِحٍد.« 

لقد ذاق املوت نيابة عن كلِّ إنســان. َحْسَب مفهومي 
ى عمل يسوع كلَّ نسل آدم، لكنه لم ُيَغطِِّ مالئكة.  فقد غطَّ
كان يســوع هو آدم األخيــر )1كورنثوس 15: 45(. لن 
نستطيع أبدًا استيعاب سبب اهتمام اهلل الشـديد بـآدم 

ونسـله.

بدأ اهلل اجلنس البشــري بطريقة غري عادية. فقد خلق 
اهلل اآدم بطريقة متلفة تامًا عن كل املخل�قات الأخرى. 

َماَواُت  ِنَعــِت ال�سَّ بِّ �سُ الكتــاب املقدس يقــول:» ِبَكِلَمِة الــرَّ
َوِبَن�َسَمــِة َفِمِه ُكلُّ ُجُن�ِدَها« )مزمور33: 6(. لكن عندما 
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تعلــق الأمر بخلق اهلل لآدم فقد خلقه من الطني. ثم إن 

هذا الكائن الســماوي ـ األقنوم الثاني هلل، كلمة اهلل الذي 
منه ُخلقت كل األشــياء )يوحنا 1: 3(. تنازل ونفخ في 
أنف الطن نسمة احلياة )تكوين 2: 7(. الكلمة العبرية 
املترجمة »نفخ« كلمة قوية، وهي »naphach« »نفخ«. 
ر« نفسًا  وصوت »النفخة« يشبه دوي االنفجار. فاهلل »َفجَّ
ر فــي النتائج  داخــل آدم! لقــد نقل اهلل حياتــه آلدم. فكِّ
املادية: جسد من الطن يصبح إنسانًا حيًا له عيون وآذان 

وأعضاء داخلية تعمل! إنَّ روح اهلل فعل هذا.

إن اإلميان بالشــفاء اإللهّي شــيء منطقّي جدًا. إذا 
أصيبت ســاعتك بالعطــب، فأنــت ال تأخذها لصانع 
األحذية ليصلحها بل للســاعاتي. وإذا حدث مكروه 
جلسدك، فمن املنطقّي أن تذهب به لصانعه لُيْصِلَحه. 
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وصانع أجســادنا هو الرب، خصوصًا الروح القدس، 
ألنه روح اهلل هو الذي جعل جسد آدم يحيا.

حن أتى اهلل ليفدي الإن�سان. تنازل يســوع املسيح 
وَقِبــَل مــوت الصليب. ثم حــن قام مــرة ثانية وظهر 
مساء أحد القيامة. أعاد متثيل خلق اإلنسان في اخلليقة 
اجلديدة، فيقول الكتاب املقدس أن يســوع َنَفَخ »في« 
وَح اْلُقُدَس«  أو »على«، تالميذه وقال لهم: »اْقَبُلوا الرُّ
)يوحنــا 20: 22(. إن الكلمــة في اللغــة اليونانية 
هــي »emphusao  ـ اميفاســو«، وهــي نفس الكلمة 
املســتخدمة لقيام عازف آلة الفلوت املوسيقية  بالنفخ 
فــي فتحة فم آلته. ل اأ�ستطيــع اأن اأتخيَّل اأن ي�س�ع نفخ 
له يذهب لكلِّ  فيهــم َدْفعًة واحدة. بل باحلــري، أتخيَّ

واحد منهم منفردًا وينفخ فيه َنْفَخة حياة القيامة. أي 
حياتــه اإللهية التــي َهَزَمْت اخلطيــة واملوت، وهزمت 
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اجلحيــم والقبــر، وهزمــت الشــيطان. كانــت حياة 
منتصــرة متامًا. كانت حياة أبدية، حيــاة إلهية، حياة 

غير قابلة للفساد، حياة ال تفنى.

هــذه هي الوالدة اجلديدة. ُولــد التالميذ مرة ثانية 
بروح اهلل وجتاوزوا خالص العهد القدمي ـ الذي لم يكن 
ســوى متهيد خلالص العهد اجلديــد املبني على حقيقة 
موت املســيح على الصليب، وَدْفِنــِه، وقيامته من بن 
األموات. عليك أن تفعل شيئن لتدخل خلالص العهد 
اجلديــد، هما:أن تعترف بيســوع ربــًا، وأن تؤمن بأن 
اهلل أقامــه من بن األمــوات )رومية 10: 9(. وكانت 
تلك املناســبة الــواردة في )يوحنــا 20( هي أول مرة 
يؤمن فيها التالميذ. َحْسَب مفهوم اخلالص في العهد 
اجلديــد! واخلالصة أن يســوع قد ذاق املــوت ألجلنا، 

حتى نشاركه حياته. 
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ُجعل ي�س�ع لعنة حتى نتمكن من الدخ�ل للربكة

ُتلقي )غالطيــة 3: 13ـ14( الضوء على أكثر عناصر 
املبادلة جتاهاًل:

ــاَر َلْعَنًة لأَْجِلَنا،  اُم��ِس، اإِْذ �سَ »َامْلَ�ِسيــُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنــِة النَّ

رَي َبَرَكُة  لأَنَّــُه َمْكُت�ٌب: »َمْلُع�ٌن ُكلُّ َمــْن ُعلَِّق َعَلــى َخ�َسَبٍة«.ِلَت�سِ

وِح«. اإِْبَراِهيَم ِلالأَُمِ ِف امْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع، ِلَنَناَل ِبالإِمَياِن َمْ�ِعَد الرُّ

مــا هي املبادلة؟ ما هو الشــيء الســيئ؟ اللعنــة. ما هو 
الشيء اجليد؟ البركة! يسوع أصبح لعنة حتى تفي�س علينا 

البركة.
عّلمــت كثيرًا عن هــذا املوضوع. إنه يفتــح بابًا جديدًا 
ر والشــفاء والســالم. إذا أردت صــورة للعنة،  كاماًل للتحرُّ
ر في يسوع على الصليب. ُرِفَض من الناس، ُترك من اهلل،  فكِّ
في الظالم، في عذاب، ُمعلقًا بن األرض والسماء، مرفوضًا 
متامًا، وغير مقبــول على اإلطالق. هذه كانت اللعنة. لكن 

شكرًا هلل، ُجعل يسوع لعنة حتى نستمتع نحن ببركة اهلل.
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ــَل ي�ســ�ع فقرنا حتى نتمكن مــن م�ساركته  حتمَّ

غناه

نَُّه ِمْن  َنــا َي�ُس�َع امْلَ�ِسيــِح، اأَ » َفاإِنَُّكــْم َتْعِرُفــ�َن ِنْعَمَة َربِّ

، ِلَكْي َت�ْسَتْغُن�ا اأَْنُتْم ِبَفْقِرِه«  اأَْجِلُكُم اْفَتَقَر َوُهَ� َغِنيٌّ

)2كورنثوس 8: 9( 

مــرة أخــرى، ال حتتــاج ألن تكــون الهوتيــًا لترى 
املبادلــة هنا. ما الســيئ؟ الفقر. ومــا اجليد؟ ال أحب 
اســتخدام كلمة »غنى«، بسبب ســوء استخدامها في 
ــُل اســتخدام كلمــة »وفرة«،  التعاليــم اخلاطئــة. ُأَفضِّ
ألن معنــى أن يكــون لديــك وفرة هــو أن يكون لديك 
مــا يكفيك وأكثر لكي تســاعد شــخصًا آخــر. و هذا 
مــا يعنيه الرســول فــي )2كورنثــوس 9: 8( بقوله: 
اِلٍح«. لقد احتمل يسوع الفقر  »َتْزَداُدوَن ِف ُكلِّ َعَمٍل �سَ

حتى نستطيع مشاركته في غناه »وفرته«.
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احتمل ي�سـ�ع عـارنا حـتى نتمـكن من م�سـاركته 

مـده

فكر في يســوع معلقًا عاريًا على الصليب والنا�س 
ي�ســريون مــن ح�لــه وي�ستهزئ�ن بــه. كان هــذا عارًا. 

)عبرانين 12: 2( تخبرنا:

ْزِي...« ِليَب ُم�ْسَتِهينًا ِباخْلِ »َي�ُس�َع... اْحَتَمَل ال�سَّ

هنــاك كثريون معذب�ن الي�م من َجــّراء اإح�سا�سهم 

بالعــار. لكــن عنــدي لك خبر ســار! يســوع احتمل 

عارك. لقد احتمل العار نيابة عن جميعنا.

ا�سمح يل اأن اأك�ن �سريحًا معك فاإن من بني الأ�سباب 

ض كثير من  الرئي�سيــة وراء الإح�سا�س بالعــار هو تعرُّ

األطفال لالعتداء اجلنسي في سنوات عمرهم األولى. 
لكن، حمدًا هلل، يوجد حل! فقد احتمل يســوع العار 

حتى نتمكن من مشاركته مجده.
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احتمــل ي�ســ�ع رف�سنــا حتــى ن�سبــح مقب�لني 

اأمام الآب

علــى الصليــب، رفض اآلب يســوع. فقــد صرخ 
يسوع:

»اإَِلِهي اإَِلِهي مِلَاَذا َتَرْكَتِني؟« )متى 27: 46(

ولم تأِت إجابــة. وكانت هذه هي املرة الوحيدة التي 
ــي فيها ابن اهلل وال يحصل على إجابة. ومات بعدها  ُيَصلِّ
بقليل بعد َكْســِر قلبه. ويقول عنــه )مزمور69: 20( 
»اْلَعــاُر َقــْد َك�َســَر َقْلِبي« ال أعتقد أن يســوع مــات من َأَثر 

الصلــب. فقد كان ميكنــه أن يحيا مدة أطول بكثير. بل 
َل  باحلري مات نتيجة كسر قلبهـ  بسبب الرفض. ملاذا حتمَّ
مثل هذا الرفض؟ حتى يكون لنا قبول! يستطيع اهلل اآلن 
أن يقبلنــا كأعضاء في عائلته بســبب ما احتمله يســوع 

على الصليب. لقد قبلنا وأصبحنا بالفعل أبناء اهلل.
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أعتقد أن 50% علــى األقل من الناس الذين حولنا 
يصارعون مع مشــاعر الرفض، بســبب فشــل اآلباء، 
وانتشــار الطالق، والقســوة العامة للجنس البشــري 
الواحد جتاه اآلخر، وغيرها. لكن نســتطيع اأن نخرج 
اإل العــال ونقــ�ل: لدينــا حل وذلــك من خالل موت 

يسوع على الصليب. فقد احتمل يسوع الرفض نيابة 
عنا، حتى نحصل نحن على قبوله.

وبالتالــي، إن اخلالص الــذي دخلنا إليه يغطي كل 
احتياجاتنا العاطفية. إن كماله تام، ومتامه بال نقص.
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4

ال�سليب : اإحتاد

توقفنا فيما سبق مع كلمة مبادلة، وَأَودُّ اآلن أن نتأمل 
فــي كلمة احتاد. إن إحتادك مع شــخٍص مــا يعني أن جتعل 
نفسك واحدًا معه، أن تضع نفسك مكان هذا الشخص. 

ينط�ي ال�سليب على احتاد مزدوج، له وجهان.

َد نفسه بك وبي  أواًل وقبل كل شــيء، يســوع َوحَّ
َد نفسه مع  على الصليب كخطاة. وكآدم األخير، َوحَّ
كل بنــي آدم ودفع جزاء خطايانــا. وأصبح بدياًل عنا 

ومات مكاننا.

لكــن، ل يتــم اخلال�ــس اإل عندمــا نتجــاوب مع 

ــد اأنف�سنا  ال�جــه الثــان للت�حــد اأي عندمــا ُن�حِّ
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بي�س�ع ف م�ته ودفنه وقيامته من بني الأم�ات ثم 

�سعــ�ده وجل��ســه على العر�س. وذلــك حني ندخل 

اإل ما قد اأعده لنا.

اأمّت ي�س�ع ال�جه الأول من الحتاد كاماًل، لكننا 

نح�سل على اخلال�ــس عندما نتحد مع كل ما حدث 

معه بدايًة من م�ته ف�ساعدًا.

َد ي�س�ع كاآدم الآخري احّتَ

ُمنح يســوع لقبــن مجيدين فــي )1كورنثوس 15(، 
يتم اقتباسهما أحيانًا بشكل غير صحيح. يقول بولس:

ُل  ــاَر اآَدُم الإِْن�َســاُن الأَوَّ » َهَكــَذا َمْكُتــ�ٌب اأَْي�ســًا: »�سَ

ِييًا« .... الإِْن�َساُن  ًة َواآَدُم الأَِخرُي ُروحــًا ُمْ َنْف�ســًا َحيَّ

بُّ ِمَن  . الإِْن�َســاُن الثَّان الرَّ ُل ِمــَن الأَْر�ِس ُتَراِبيٌّ الأَوَّ

َماِء«. )األعداد45 و47(  ال�سَّ

اِني«.  اللقبــان همــا »َ آَدُم اأَلِخيُر« و »اإِلْنَســاُن الثَّ
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كثيرًا ما ســمعت الناس يدعون يســوع »آدم الثاني«. 
لكــن هذا ليس لقبه. إنه يدعى »آَدُم اأَلِخيُر«، ثم ُدعي 

اِني«. »اإِلْنَساُن الثَّ

علــى الصليب، يســوع مــات كآدم األخيــر ـ ليس 
أخيــرًا فــي الوقت لكنه أخيــر مبعنــى أن دينونة جنس 
ْت عليه. ثم حن قام من بن األموات في  بني آدم قد َحلَّ
اليوم الثالث قام على أنه اإلنسان الثانيـ  نوع جديد من 
البشر. وأصبح رأس »جنس« لم يكن موجودًا من قبل. 

أصبح رأس اجلسد )الكنيسة( وبكرًا من األموات.

احتاد امل�ؤمنني بي�س�ع

يقول الرسول بطرس:

َنا َي�ُســ�َع امْلَ�ِسيِح، الَّــِذي َح�َسَب   اأَُبــ� َربِّ
ُ
»ُمَبــاَرٌك اهلل

، ِبِقَياَمِة َي�ُس�َع  َرْحَمِتِه اْلَكِثرَيِة َوَلَدَنا َثاِنَيًة ِلَرَجاٍء َحيٍّ
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امْلَ�ِسيِح ِمَن الأَْمَ�اِت« )1بطرس1: 3(

ُد اأنف�سنا بي�س�ع ن�سبح م�ل�دين ثانية  حني ُن�حِّ

مــن خــالل قيامتــه، م�ل�ديــن كخليقــة جديــدة. 

فبقيامة ي�س�ع �سنع اهلل �سيئًا جديدًا ف الأر�س.

دعونا اآلن نتوقــف أمام املعاني املتضمنة في موت 
يســوع كآدم األخير. يتناول بولس هذا بإســهاب في 
)روميــة 6(. ويأتي العدد 6 َوْســَط واحدة من أطول 

ُجَمل بولس:

ِلــَب  �سُ َقــْد  اْلَعِتيــَق  ْن�َساَنَنــا  اإِ اأَنَّ  َهــَذا:  »...َعامِلِــنَي 

ــِة َكْي َل َنُعــ�َد ُن�ْسَتْعَبُد اأَْي�سًا  ِطيَّ َمَعــُه ِلُيْبَطــَل َج�َسُد اخْلَ

ِة.« ِلْلَخِطيَّ

هــذا تصريح هــام جدًا. فحــن مات يســوع على 
الصليب، ُصِلب فيه إنساننا العتيق )عصياننا القدمي، 
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ســقوطنا، طبيعتنا اآلدميــة(. إنها حقيقــة تاريخية. 
البــد أن نفهم بوضوح أن اإلنســان العتيــق غير قابل 
ه ـ لم يرســله  ــنَ لإلصــالح. وأّن اهلل لم يحاول أن ُيَحسِّ
لكنيسة أو علَّمه آيات. لكن كان لديه حل واحد فقط 
لإلنســان العتيق داخلنا. وكان هذا احلل هو اإلعدام. 
لكــن، أتت رســالة الرحمــة بإمتام ُحْكــم اإلعدام منذ 
ألفــي عام مضت مبوت يســوع علــى الصليب. ُصِلَب 

إنساننا العتيق )القدمي( معه.

يســتمر بولس فــي إخبارنا في عــدد11 مبا يجب 
ْمَ�اتًا  ْنُف�َسُكْم اأَ علينا عمله: »َكَذِلَك اأَْنُتْم اأَْي�سًا اْح�ِسُب�ا اأَ

َنا«.  ِ ِبامْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع َربِّ
ِة َوَلِكْن اأَْحَياًء هلِلَّ ِطيَّ َعِن اخْلَ

ما فعله اهلل على الصليب حقيقة تاريخية ثابتة. إنها 
حقيقة سواء عرفناها أم ال، وسواء آمّنا بها أم ال. لكن 
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ُقهــا، فإنها تعمل فينا.  حن نعرفهــا ونؤمن بها وُنَطبِّ
ومثلما مت إعدام يســوع على الصليــب، كذلك متوت 
طبيعتي القدمية الساقطة العاصية والفاسدة. إن املوت 
هو طريــق للخروج ـ الطريق الوحيــد خلروج الطبيعة 
اآلدميــة الســاقطة. وذلك حن نتخذ هــذا الطريق من 
خــالل موت يســوع على الصليب ـ مــن خالل االحتاد 
ْنُف�َسُكْم  به. إنَّ الرســول بولس يقول لنــا: » اْح�ِسُبــ�ا اأَ

ِة«. ِطيَّ اأَْمَ�اتًا َعِن اخْلَ

لكــن مــا معنى أن منــوت عن اخلطية؟ أشــرح هذا 
دائمــا عن طريــق حادث خيالــي يتضمن رجاًل ســيئًا 
مبعايير رجال الدين، كان رجاًل فظيعًا: يشرب اخلمر، 
ويحلــف، ويلعن زوجته وأوالده، ويشــاهد كل أنواع 
البرامج الســيئة فــي التلفزيون. لكــّن زوجته وأبناءه 
كانــوا مؤمنــن. اعتادوا التســلل مســاء كل يوم أحد 
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حلضور خدمــة اإلجنيل احمللية، حيث كان الرجل دائمًا 
يلعنهم أثناء خروجهم من املنزل.

فــي إحــدى الليالي تســللوا خارجن وقضوا أمســية 
رائعــة في خدمة اإلجنيل. وعادوا وهــم ال يزالون يرتلون 
الترانيم، وأثناء دخولهم املنزل، توقَُّعوا وانتظروا مجيء 
باب. لكن لم تأِت اللعنات، فنظروا. ليجدوا  اللعن والسِّ
السيجار موضوعًا في املطفأة والدخان يتصاعد منه، لكن 
ُن. وكأس الويســكي موجودًا، لكنه  لم يكن الرجل يدخِّ
لم يكن يشــرب منه. أتعلمون مــاذا حدث؟ لقد أصيب 
الرجــل بنوبة قلبيــة ومــات. وبالتالي، أصبــح ميتا عن 
اخلطيــة! لم تعد اخلطيــة تفتنه. ولم يعد لهــا قوة عليه. 

فقد أصبح ميتًا بالنسبة لها اآلن.

حن مات يســوع علــى الصليب، ماتــت طبيعتنا 
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القدميــة الفاســدة اخلاطئــة معــه. وبالتالــي، لــم َيُعْد 
للخطيــة قوة علينا، ولم َتُعــْد تفتننا، ولم َتُعْد اخلطية 
تثيــر أي رد فعل فينــاـ  حدث هذا من خالل االحتاد مع 
يســوع. أقابل أناسًا ســافروا حول العالم ليهربوا من 
مشــاكلهم، لكن مشــكلتهم احلقيقيــة تذهب معهم 
أينما ذهبوا، ألنها َتْكُمُن في اإلنسان العتيق )القدمي(. 
ال ميكنك الهروب من إنســانك القدمي بالَســَفر. لكن 
توجد طريقة واحدة للهروب وهي املوت ـ موت الرب 

يسوع نيابة عنا.

َد  الوجــه الثانــي لالحتــاد إذًا هــو وجــوب أن نوحِّ
أنفسنا مع يسوع. وهذا ما نفعله باإلميان. ونفعله ألن 
الكتــاب املقدس يخبرنا بأنــه حقيقي. وتوجد خمس 

خطوات أساسية في هذا االحتاد.
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ِمْتنا معه

أول كل شيء، متنا مع املسيح ـ فعل ماٍض. إنه حدٌث 
مَتَّ في حلظة معينة من الزمن. في )كولوسي3: 3( يكتب 

بولس للمسيحين املؤمنن قائاًل:

ٌة َمَع امْلَ�ِسيِح ِف اهلِل.«  ْم َوَحَياُتُكْم ُم�ْسَترِتَ » لأَنَُّكْم َقْد ُمتُّ

كانــوا ال يزالــون أحياء علــى األرض، ومــع هذا، 
يقــول بولس أنهم ماتوا. فمتــى ماتوا؟ لقد ماتوا حن 

مات يسوع على الصليب.

اِدَقٌة  ثم في )2تيموثاوس 2: 11( يقول بولس: »�سَ
ا َقْد ُمْتَنا َمَعُه َف�َسَنْحَيا اأَْي�سًا َمَعُه.« ِهَي اْلَكِلَمُة: اأَنَُّه اإِْن ُكنَّ

إن موت يســوع هو موتنا، لكن يجب على اخلاطئ 
ينــال  لكــي  اأن يتمــم هــذا الحتــاد بالإميــان وذلــك 

اخلال�ــس. يجــب علــى جميعنــا القــول: »نعم، حن 
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مات يســوع على الصليب، مت أنا أيضًا معه. فموته 
كان موتي. وإنســاني العتيق مات فيه حن مات.« ثم 
نقــول: »ِلَكْوني ميتًا معه، يجــب أن أتبعه من املوت، 

حتى دفن القبر، ومن دفن القبر للقيامة.«

ــا معــه ُدِفنَّ

ِحَد مع  ُدفن يســوع بعد أن مات. كيف ميكن أن َنتَّ
دفنه؟ عن طريق املعمودية باملاء. لهذا فمعم�دية املاء 
هامة للغاية. إن االحتاد مع موته أمٌر داخلي، أما احتادنا 

مع دفنه فخارجي. انه احتاد مرئيٌّ مع الرب.

اإنَّ املعم�دية باملاء، كما �سرحها الر�سل ف العهد 

اجلديد، فعل علني لإعالن الحتاد مع الرب ي�س�ع 

ف م�تــه، ودفنــه، وقيامته. وال ُيوجد ذرة شــك في 

أن كلَّ مؤمــن جديد في الكنيســة األولىـ  كان مطالبًا 



63

علــى الفور بإعالن احتاده عالنية بذاك الذي اعترف به 
كُمَخلٍِّص وربٍّ من خالل املعمودية باملاء. كان الطريق 
إلى الشــركة مع الكنيســة هو طريق املعمودية باملاء. 
وفي رأيي، هذا أعظم امتياز ميكن أن مُينح خلاطيء على 

هذه األرض: أن  يتَِّحد علنًا مع الرب.

فــي الدول اخلاضعة حلكومات تعارض املســيحية، 
تعتبر املعمودية باملاء نقطة فاصلة حاســمة  سواء ضد 
الشــيوعين، أو اليهود، أو غيرهم. قــد تثري غ�سبهم 
عندمــا تق�ل اأنــك ت�ؤمن بي�س�ع. لكــن عندما تعتمد، 

تقــوم عليــك كلُّ قــوى اجلحيــم، ألن املعموديــة هي 
املكان الذي فيه تهرب من قبضة العدو.

ــى َكَمــا اأُِقيَم  ــِة ِلْلَمــْ�ِت َحتَّ ــا َمَعــُه ِبامْلَْعُم�ِديَّ »َفُدِفنَّ

ْي�سًا  ْجِد الآِب َهَكــَذا َن�ْسُلُك َنْحُن اأَ امْلَ�ِسيــُح ِمَن الأَْمَ�اِت ِبَ

َياِة.« )رومية 6: 4(  ِة اْلَ ِف ِجدَّ



64

ومن هنا، تعتبر كل خدمة معمودية، في احلقيقة، 
خدمــة ُمضاَعَفة. حيــث يجب أن تكــون عملية دفن 

تتبعها قيامة!

في )كولوسي 2: 12( يقول بولس نفس الشيء:

ِة، الَِّتي ِفيَها اِقْمُتْم اْي�سًا  »َمْدُف�ِنــنَي َمَعُه ِف امْلَْعُم�ِديَّ

َمَعُه ِباإِمَياِن َعَمِل اهلِل، الَِّذي اَقاَمُه ِمَن الأَْمَ�اِت.« 

فحن ُندفــن معه في املعمودية عندئــٍذ، يصبح لنا 
احلق في اّتباعه في كلِّ ما يلي دفنه.

نحيا وُنقام ونت�ج معه

تخبرنا أفسس )2: 4 ـ 6( بثالث مراحل أخرى: 

ِتِه  بَّ ْحَمِة، ِمــْن اأَْجِل َمَ  الَّــِذي ُهَ� َغِنــيٌّ ِف الرَّ
ُ
»َاهلل

َطاَيا اأَْحَياَنا  َنا ِبَها، َوَنْحُن اأَْمَ�اٌت ِباخْلَ اْلَكِثــرَيِة الَِّتي اأََحبَّ

ــ�َن ـ َواأََقاَمَنــا َمَعــُه،  لَّ�سُ ْعَمــِة اأَْنُتــْم ُمَ َمــَع امْلَ�ِسيــِح ـ ِبالنِّ
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اِت ِف امْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع.«  َماِويَّ َواأَْجَل�َسَنا َمَعُه ِف ال�سَّ

الحــظ أن الكلمــة »مع« ذكرت ثــالث مرات. لم 
يخرج يســوع من القبر ميتًا. لقد عــاد للحياة قبل أن 
يخرج من القبر. وهكذا، ُتعاد لنا احلياة مع املســيح. 
لكن ليس هذا كلُّ شــيء. فقد ُمنحنا شــرف اجللوس 
معــه في الســماويات. ما الــذي يجلس عليه يســوع 

اليوم؟ إنه عرش. وبالتالي، نحن أيضا مُنجد معه.

ــا، وأعيدت لنا  نا ُدِفنَّ نحن لم منت فحســب، لكنِّ
ْجَنا معًا مع املسيح. احلياة، وُقْمَنا، وُتوِّ

كل هــذا خارج متامًا عن قدرتنــا. ألنه ل ميكننا اأن 
نفعل اأي �ســيء لنح�سل عليه. وال توجد طريقة ميكننا 

بهــا أن نكون صاحلن مبا يكفي المتالكه. لكن ميكننا 
احلصول عليه فقط باإلميان ـ وباإلميان وحده.
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ي�سعر كثــري من النا�س اأنه يجــب اأن يفعل�ا �سيئًا ما 

ليح�سلــ�ا على اخلال�س. وتكون النتيجة أنهم فعليًا ال 

يحصلون عليه أبدًا وال يستمتعون به. هل الحظت أنه 
من الســهل على أســوأ خاطئ أن يحصل على اخلالص 

مقارنًة مبن اعتادوا الذهاب للكنيسة؟

ق�سد اهلل

ث بولس عــن القيامة واجللــوس على  بعدمــا حتــدَّ
العرش يكشــف لنــا في األصحــاح الثاني من رســالة 

أفسس عن »قصد اهلل«.

ليظهر ب��س�ح غنى نعمته

ُهــ�ِر الآِتَيــِة ِغَنــى ِنْعَمِتــِه اْلَفاِئــَق  »ِلُيْظِهــَر ِف الدُّ

ِباللُّْطِف َعَلْيَنا ِف امْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع.«  )أفسس 2: 7(

يا لها من فكرة مذهلة. فمن خاللنا نحن ُيْظِهُر اهلل 
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غنــى نعمته ـ للكون كله، ليس فقــط في هذه احلياة، 
لكــن لألبد! فحينما يرغب اهلل في إظهار مدى ســمو 
نعمتــه ألي كائــن حي، ســيقول، حقيقــة، »انظروا 
لهــ�ؤلء النا�س، اأترون مدى قربهم مني، وعبادتهم 

يل؟ اإنهــم اأبنائي! كان�ا خطــاة، ع�ساة، مطرودين، 

غــري نافعــني، بــال فائــدة، اأعــداًء يل. ومــع ذلــك، 

قربتهــم مني ليق�س�ا الأبدية معي!« أمتنى أن تكون 

مســتعدًا لهــذا. أمتنــى أن تــدرك أنك لألبد ســتكون 
موضوع إظهار اهلل لنعمته.

ــر أنَّ النعمــة ال ميكــن أن ُتْكَتســب. يوجــد  تذكَّ
الكثيــر من األشــياء فــي مقاصــد اهلل األبديــة التي ال 
نفهمها بالكامل. لكني أعتقد، أنه بشــكل ما، سمح 
اهلل بحدوث اخلطية حتى ُيوَجَد شــيء يســتطيع إظهار 
نعمتــه من خالله. هل تفهــم ما اأقــ�ل؟، أنا ال أقول أن 
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اهلل وافــق علــى اخلطية، حــني دخلت اخلطيــة ل يقل 
اهلل »لقــد انتهــى كل �سيء«، بل قــال: »ها هي فرصتي 

احلقيقيــة في إظهار نعمتي للكــون كله.« فحتى ذلك 
الوقت كان قد أظهر عدة أوجه من شــخصيته، لكني 
ال أعتقــد 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 قائاًل:

ُل�ِقنَي ِف امْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع لأَْعَماٍل  »لأَنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْ

َها ِلَكْي َن�ْسُلَك ِفيَها.«    َفاأََعدَّ
ُ
ٍة، َقْد �َسَبَق اهلل اِلَ �سَ

)أفسس 2: 10( 

نحن لســنا فقط موضوع إظهــار اهلل لنعمته، لكن 
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بولس يقــول أيضا »أننــا عمله«. والكلمــة اليونانية 
هي »poiema« )بوميا(، التي منها اشــتقت الكلمة 
االجنليزيــة »poem« التي تعني »قصيدة«، وهي أيضًا 
تشير لقطعة فنية رائعة. ومن هنا، نحن قطعة اهلل الفنية 
الرائعــة، لنظهــر للكون كلــه املدى الكامــل لعبقرية 
إبداعه! إن هذا مثير، أليس كذلك؟ ولكن هل تعرف 
إلــى أين ذهب اهلل ليأتي باملادة التي سيســتخدمها في 
عمــل قطعتــه الفنيــة؟ لكومة النفايــة! وهــذا لُيْثِبَت 
فقط ما يســتطيع عمله. هل أدركت أن اهلل يســتطيع 
أن يفعــل أي شــيء بــأي شــيء؟. لقد خلــق النجوم، 
والشمس، والبحار، واألشجار، وكل شيء آخر؛ لكن 
ليظهــر نعمته وقدرته الفائقة علــى اإلبداع، قال اهلل: 
مة وسأصوغها لتصبح  سآخذ هذه القطع البشرية احملطَّ
قطعتي الفنية الرائعة.« مات يســوع ليخلق قطعًا فنية 
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مة لرجال ونساء. يا لها من رسالة! ويا  من حياة محطَّ
له من إعالن!

يتهمنــا الناس بالتطرف إذا قفزنا ألعلى وألســفل 
وصفقنا بأيدينا. لكني أجيب بأني كنت منطقيًا قبل 
أن أصبح مســيحيًا مؤمنــًا، ويتوجب علــى القول أن 
مثل هذا احلماس هو رد الفعل املنطقي إلعالن الكتاب 
املقــدس عن اخلــالص. فأن جنلــس فقط ونقــول: هذا 
حسٌن! ليس مناسبًا وال واقعيًا. فإذا لم تكن متحمسًا 
ومثــارًا باخلالص، فال أظــن أنك بالفعل قــد اختبرت 

املدى احلقيقي خلالص اهلل.
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5

ه اهلل كيف نح�سل على ما اأَعدَّ

ه اهلل. ورأينا  توقفنا عنــد التدبير الذي جهزه وأعدَّ
أنــه كامل متامــًا ومثالــي. ويبقى لنــا أن نعرف كيف 
منتلكــه. كان باإمكان اأن اأنتهي عنــد النقطة ال�سابقة 

ولكــن عندهــا اأك�ن قــد تركت روؤية غــري كاملة ل�سيء 

ميــد دون اأن يعــرف الكثريون كيفيــة ال��س�ل اإليه. 

لــذا، ســأقّدم مجموعــة مــن اخلطــوات نســتطيع من 
خاللهــا تخصيص ما فعله اهلل لنــا. وهم في رأيي أربع 
خطــوات: )1( أن نتــوب. )2( أن نؤمــن. )3( أن 

نعترف. و)4( أن نعيش ما نؤمن به.
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اأن نت�ب

ال يســتطيع أحــد أن يتغاضــى عن اخلطــوة األولى 
األساسية، وهي أن يتوب. يوضح الكتاب املقدس كله 
أنه ال ميكن أن يتصالح أحد مع اهلل بدون التوبة. أالحظ 
اليوم أن تعليم الكنيســة عن التوبة ضعيف جدًا وغير 
ْمُت  مؤثر؛ ونتيجــة لهذا تعان الكني�سة كثريًا، َفَقْد َقدَّ
ْلت إلى  الكثــري من امل�س�رة لعدد كبري مــن امل�ؤمنني وت��سَّ

أنه رمبا تكون 50% من مشــاكلهم ناجمة عن من عدم 
ــز على أنــه ال يوجد  توبتهــم. مــن الضــروري أن نركِّ
طريــق لاللتفاف بعيدًا عــن التوبة. يعتقد بعض الناس 
أن التوبة أمر سلبي لذا فلسنا في احتياج إليها. وأقول 

رمبا تكون سلبية، لكن بالتأكيد نحن نحتاجها!

فــي )مرقــس 1: 15(، أعلــن يســوع فــي بداية 
خدمته العلنية:
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ِ َفُت�ُب�ا َواآِمُن�ا 
َب َمَلُك�ُت اهللَّ َماُن َواْقرَتَ »َقْد َكَمَل الزَّ

يِل«. ِبالإِْنِ

ل يقــل اهلل اأبدًا لأحد اأن ي�ؤمــن ف العهد اجلديد 

دون اأن يطلب منه اأن يت�ب اأوًل. في احلقيقة، ال ميكنك 

. ميكنك اأن تخترب كل  أن تؤمن بحقٍّ ما لــم َتُتْب بحقٍّ
اأ�ســكال امل�ساعــر اخلارجيــة لالإميان لكنهــا �ستظل غري 

حقيقية.

التوبة ليســت مشاعر، إنها قرار. تترجم الكلمة 
اليونانيــة للتوبة في اليونانيــة العلمانية إلى »تغيير 
الفكــر واالجتــاه«. فأن تتــوب معنــاه أن تغير فكرك 
واجتاهــك: كنت تعيش بطريقــة معينة، لكنك اآلن 
تعيش بطريقة مختلفة. كنت ُتِســرُّ نفســك، وحتيا 
مبعاييرك اخلاصة، تدبِّر أمورك اخلاصة على طريقتك، 
لكنــك قــررت أن تخضــع هلل وحتيا بطريقتــه، واهلل 
ســيقرر لك ما تفعل وأنت ســتطيعه. إّن الشــخص 
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الذي تاب بالفعل ال يجادل مع اهلل.

ــلَّ مشــاكلهم حتــى  بعــض النــاس يريــدون أن حُتَ
يتمكنوا من القيــام مبا يريدون. فلديهم خطة خا�سة 
بهــم فيما يتعلق بــا يريدون اأن يفعلــ�ه ف الياة. إن 

التوبــة تقول: »هاأنذا يا رب، افعل بــي ما تريد. فأنا 
ــي كلَّ طموحاتي جانبــًا. فقد يكون لديك خطط  ُأَنحِّ
مختلفــة متامًا لي، لذا أضــع كل رغباتي جانبًا. وأعلن 
استعدادي ألي شيء تأمرني بفعله!« هذه هي التوبة.

بعد القيامة، شــَرَح يسوع لتالميذه اآليات اخلاصة 
مبوته وقيامته.

 ُ »َهَكَذا ُهَ� َمْكُت�ٌب َوَهَكَذا َكاَن َيْنَبِغي اأَنَّ امْلَ�ِسيَح َيَتاأَلَّ

اِلثِ«  )لوقا 24: 46( َوَيُق�ُم ِمَن الأَْمَ�اِت ِف اْلَيْ�ِم الثَّ

يجــب أن ننــادي بالتوبة أواًل، وقبــل احلديث عن 
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الغفــران. ألنه ليس لنــا احلق في إهمــال التوبة وَمْنح 
الناس الغفران.

كنت ذات مرة في اجتماع في جنوب شــرق أســيا 
َم اخلادم رســالة ممتازة عن الشــفاء. وأشــار  حيــث قــدَّ
إلــى كيفيــة احلصول علــى الشــفاء من خــالل كلمة 
اهلل. باركتني الرســالة، لكنه قال فــي اخلتام للجموع 
املختلطة: إذا أردمت امتالك هذه احلياة الرائعة وكل هذه 
البــركات، تعالوا لألمام واحصلوا عليها!« ولم يذكر 
كلمــة »التوبــة« وال مــرة واحدة في كلِّ رســالته. أتى 
العديــد من النــاس الذين كانوا عابــدي أوثان لألمام، 
لكنهم لم يحصلوا على الشــفاء الذي طلبوه. فكانت 

النتيجة ارتباك وحيرة.

مــن الواضـح، أن الناس لم يوفوا شــرط التوبة، ولم 
يكن هذا خطؤهم، ألنَّ الشــرط ببســاطة لم ُيْعَلْن لهـم.  
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نحـــن ـ الذيــن لنــا درايــة بتعاليــم الكتــاب املقدس ـ 
نفتــرض أحيانًا أن النــاس على علم بوجــوب التوبة. 
لكن في العديد من الثقافات ال يوجد لدى الناس أدنى 
فكرة عن ماهية التوبة احلقيقية. فمثاًل قد تعني التوبة 
للبعــض إنزال األلــم واملعاناة بأنفســهم. لكن التوبة 
َل يسوع كل األلم واملعاناة التي  ليست كذلك. فقد حتمَّ
نســتحقها بداًل عنا. إن التوبــة هي التصميم الداخلي 
علــى أن تتغير، وتتخلَّى عن كل شــيء تتمســك به، 

وتقول: »يا اهلل، أنا رهن إشارتك.« 

عند حلول الروح القدس في يوم اخلمسن، َشَعر الكثير 
مــن الناس بتبكيٍت على خطاياهم. ولم يكونوا يعرفون ما 
يجب عليهم فعله، لذا في )أعمال الرسل2: 37( سـألوا 
َم لهم  َجــاُل الإِْخــَ�ُة؟« فقدَّ َهــا الرِّ َنــُع اأَيُّ الرســل:»َماَذا َن�سْ

بطرس إجابة من ثالث خطوات:
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وِح  الــرُّ ــَة  َعِطيَّ َوْلَيْعَتِمْد...َفَتْقَبُلــ�ا  »ُت�ُبــ�ا... 

اْلُقُد�ِس.« )أعمال الرسل 2: 38(

 مــاذا كان أّول مطلب؟ أن يتوبــوا. وال تزال هذه 
هي أول خطوة في إجابة اهلل. لكنها ليســت صفقة من 
أقســاط، بل صفقة واحدة مرتبطة ببعضها. يجب أن 
نقــوم بكل هذه األشــياء في وقت واحــد: أن نتوب، 

ونعتمد، ونقبل الروح القدس.

فــي )أعمــال الرســل 20(، جند بولــس يتحدث 
لشيوخ الكنيسة في أفسس، مذكرًا إياهم بخدمته:

ُتُكْم  لَّ َواأَْخرَبْ ــْر �َسْيئًا ِمــَن اْلَفَ�اِئــِد اإِ » َكْيــَف َلْ اأُوؤَخِّ

ِلْلَيُهــ�ِد  �َساِهــدًا  َبْيــٍت  ُكلِّ  َوِف  َجْهــرًا  ِبــِه  َوَعلَّْمُتُكــْم 

َنــا  ْ�َبــِة اإَِل اهلِل َوالإِمَيــاِن الَّــِذي ِبَربِّ ــنَي ِبالتَّ َواْلُي�َناِنيِّ

َي�ُس�َع امْلَ�ِسيِح.« )أعمال الرسل 20: 20ـ21(
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ال يهــم إن كانوا يهودًا أم يونانين أو أي شــيء آخر. 
كان الترتيب: أواًل التوبة هلل ثم اإلميان بيسوع املسيح.

اآمن واعرتف

ال َأْعَلــم هــل أضع االعتراف قبل اإلميــان أم اإلميان 
قبل االعتراف. في العهد اجلديد، االثنان ال ينفصالن 
في الواقــع. دعونا نرى هذا في )رومية 10: 8ـ13( 
حيــث َيِصــُف بولس شــروط خالص العهــد اجلديد. 
أريدك أن تالحظ الترتيب. إنه يتحدث عن شيئن هما  
الفــم والقلب. أول مرتن َيَضُع الفم قبل القلب، لكن 
فــي املرة الثالثــة َيَضُع القلب قبل الفــم. نحن ال منيل 
للتفكير بهذه الطريقة، لكن بشكل ما، نحن نحصل 

على اإلميان بقوِل شيٍء ما.

إنها حقيقة مشــوقة، فحن يقــول االجنليز »نتعلَّم 
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ــم بالفم«. وكالهما  بالقلب« يقــول العبرانين »نتعلَّ
حقيقي. إذا أردت شيئًا في قلبك، ردد رغبتك بفمك! 
وبالعكس، إذا ُوجد شيء في قلبك فإنه سيخرج فيما 
َلِة اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم اْلَفُم«  ه به. قال يسوع: »َفاإِنَُّه ِمْن َف�سْ َتَتَفوَّ
)متــى 12: 34(. إن كاًل منهمــا جــزء مــن العملية 
ــة لإلميان واالعتراف. إذا آمنت بشــيء ما، فإنَّ  يَّ الَكلِّ
إقــرارك بــه ســيتزايد كلمــا زاد إميانك به، وســيزيد 
إميانك به كلما زاد إقرارك به. من ناحية اأخرى، إذا لم 
ُتِقّر مبا تؤمن فستتوقف عن اإلميان به، وإذا توقفت عن 

اإلميان فسرعان ما ستتوقف عن اإلقرار.

إن كلمــة »تعترف« تعني حرفيًا »أن تقول نفس ما 
قــال« وبالتالي يكون االعتراف الكتابي هو قول نفس 
مــا قال اهلل في كلمته. إنها َجْعُل كلمات فمك تتوافق 
مــع كلمــة اهلل. وهــذا جوهــري في عمليــة اخلالص.
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ال ميكنك اختبار اخلالص بحقٍّ دون االعتراف الصحيح. 
انظر ملا قاله بولس في )رومية 10: 8ـ9(:

»َلِكــْن َمــاَذا َيُقــ�ُل؟ »َاْلَكِلَمــُة َقِريَبــٌة ِمْنــَك ِف َفِمَك 

َوِف َقْلِبــَك« )َأْي َكِلَمــُة اإِلمَياِن الَِّتي َنْكــِرُز ِبَها( لأَنََّك 

 
َ
نَّ اهلل بِّ َي�ُس�َع َواآَمْنــَت ِبَقْلِبَك اأَ ْفــَت ِبَفِمَك ِبالرَّ اإِِن اْعرَتَ

َت.« اأََقاَمُه ِمَن الأَْمَ�اِت َخَل�سْ

مــاذا يجب اأن نفعــل اأوًل؟ اعتــرف بفمك. ونحن 

أيضــا نؤمــن فــي قلوبنــا. وبالرغــم من أنها ليســت 
الطريقــة التــي منيــل للتفكير بهــا، إال أنهــا احلقيقة 

الفعلية لالختبار.

ثــم في عــدد10، للمرة الثالثة يشــير بولس للفم 
والقلــب، فيقــول: »لأَنَّ اْلَقْلــَب ُي�ؤَْمُن ِبــِه ِلْلــرِبِّ َواْلَفَم 

ُف ِبِه ِلْلَخاَل�ِس.« ُيْعرَتَ
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َنَشــْأُت في بريطانيا َوْســَط أناس صاحلن يذهبون 
للكنيســة، بــال شــك كان بعضهم مؤمنــن مخلصن 
بحــق. لكن لــم يحدث أن قال لي أي منهم شــيئًا عن 
معنــى اخلــالص. ألن الناس فــي تلك األوقــات كانوا 
يعتبــرون اإلميان والدين شــيئًا شــخصيًا ال ُيْســتحبُّ 
احلديث عنه. لكن هذه ليست الطريقة التي يجب أن 
نتعامــل بها مع اإلجنيل. فنحن يجب أن نتحدث عنه. 

آمن واعترف، اعترف وآمن.

ُح  في رســالة العبرانين، توجد ثالث فقرات ُتوضِّ
مكانة يسوع كرئيس كهنة وعالقته باعترافنا.

ْعَ�ِة  ي�ُس�َن، �ُســَرَكاُء الدَّ َهــا الإِْخــَ�ُة اْلِقدِّ »ِمــْن َثمَّ اأَيُّ

اِفَنــا َوَرِئي�ــَس َكَهَنِتِه  ــِة، َلِحُظــ�ا َر�ُســ�َل اْعرِتَ َماِويَّ ال�سَّ

امْلَ�ِسيَح َي�ُس�َع.« )عبرانين 3: 1(
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كان يسوع الرسول املرسل من اهلل ليمنحنا الفداء. 
وحن 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 الســماء. وكلما زاد اعترافنــا، زاد انطالق خدمته 

كرئيس كهنة نيابة عنا.

َماَواِت، َي�ُس�ُع  »َفاإِْذ َلَنا َرِئي�ُس َكَهَنٍة َعِظيٌم َقِد اْجَتاَز ال�سَّ

ْك ِبالإِْقَراِر.« )عبرانين 4: 14( اْبُن اهلِل، َفْلَنَتَم�سَّ

الحــظ أن اإلقــرار الــذي يجب أن نتمّســك به هو 
اعترافنــا. وهــذا يعنــي أن علينــا أن نعلنــه ونــردده 

باستمرار، ودون توقف أو فتور.

أخيــرًا، فــي )عبرانيــن 10: 21ـ23(، يعــود 
الكاتب لنفس املوضوع:
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اِدٍق  ْم ِبَقْلٍب �سَ »َوَكاِهٌن َعِظيٌم َعَلــى َبْيِت اهلِل، ِلَنَتَقدَّ

يٍر،  ِمــرٍي �ِسرِّ ِف َيِقــنِي الإِمَيــاِن، َمْر�ُس��َســًة ُقُل�ُبَنــا ِمْن �سَ

َجاِء  ْك ِباإِْقَراِر الرَّ . ِلَنَتَم�سَّ اٍء َنِقيٍّ َوُمْغَت�ِسَلــًة اأَْج�َساُدَنا ِبَ

َرا�ِسخًا، لأَنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَ� اأَِمنٌي.«

ال تتحدث هــذه الفقرة عن االعتــراف بإمياننا، بل 
االعتراف برجائنــا. إذا اعترفت بإميانك لفترة كافية، 
ا ُيْرَجى  َقــُة ِبَ ــا الإِمَياُن َفُهَ� الثِّ فإنــه يصبح رجاء. »َواأَمَّ
َوالإِيَقاُن ِباأُُم�ٍر َل ُتَرى.« )عبرانين 11: 1(؛ وبالتالي 

إذا بنينــا عنصــر اإلميــان، فالرجــاء يأتــي. )تعريفي 
للرجاء الكتابي هو توقع واثق للخير(.

فــي الفقــرة األولــى، رأينا يســوع كرئيــس كهنة 
ْمنــا أن علينا أن نتمســك باعترافنا  اعترافنــا. ثم تعلَّ
بقوة. وأخيرا، ُطِلَب مّنا أْن نتمّسك به راسخًا. فماذا 
يعني قوله »راسخا« ؟ دعني أشرح بتقدمي َمَثٍل بسيط. 
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إذا كنت مســافرًا فــي طائرة وظهــرت عالمة وجوب 
ربط »حــزام أمان الكرســي«، مــا معنى تلــك الإ�سارة 
لك؟ َتَوقُّع اضطراب. وما الذي ُتْخِبرنا كلمة راســخ؟ 

ــع معارضة! وهــذا جوهر معركتنــا، احلفاظ على  َتَوقُّ
اعترافنا.

حن َنِصــُل إلى إعالن االعتــراف الصحيح، تظهر 
قــوى ظالم شــريرة تعارضنا وتريد منــا أن ُنبقي على 
أفواهنا مغلقة. لذا حن نســتخدم إرادتنا لفتح أفواهنا 
ولقــول الصــواب. سيســتخدم الشــيطان كل أنــواع 
الضغوط، وكل ســبل اإلقناع، وسيســتخدم وســائل 
الكذب، أي شيء يســتطيعه، ليصل إلى هدٍف واحد 
ه باالعتراف اخلطأ. فكيف ميكن أن  ـ أن يجعلنــا َنَتَفــوَّ

نهزمه حينها؟ باحلفاظ على االعتراف الصحيح!
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عـ�س اإميانـك

بعــد أن تتــوب، وتؤمن وتعترف. يبقى شــيء واحد 
عليك القيام بــه، هو أن حتيا إميانك. )يعقوب 2: 26( 

ٌت.« تقول: »الإِمَياُن اأَْي�سًا ِبُدوِن اأَْعَماٍل َميِّ

ُر عنه بسلوكيات مناسبة هو  إّن اإلميان الذي ال ُيَعبَّ
إميان ميت. أود أن اقترح عليك ثالثة سلوكيات الئقة 

ميكننا من خاللها التعبير عن إمياننا.

اعتمد

إن املعموديــة هــي َأّوُل فرصــة تؤكد فيها بشــكل 
علنــي ارتباطك بيســوع املســيح كمَخلٍِّص شــخصّي 

لك. قال يسوع:

يــِل  ْنِ ِبالإِ َواْكــِرُزوا  ْجَمــَع  اأَ اْلَعــاَلِ  اإَِل  »اْذَهُبــ�ا 

ِلْلَخِليَقــِة ُكلَِّها.َمــْن اآَمــَن َواْعَتَمــَد َخَل�َس َوَمــْن َلْ ُي�ؤِْمْن 

ُيَدْن.« )مرقس 16: 15ـ16(.
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إذا درست سفر أعمال الرسل ستجد أنه لم يوجد 
شــخص أعلن ح�س�له على اخلال�ــس دون أن يعتمد. 
فقد َأْوَلْت الكنيســة األولى أهمية خاصة للمعمودية. 
وأنــا ال أؤمــن أن باســتطاعتنا اّدعاَء اخلــالص دون أن 
نعتمــد. رمبــا نولد ثانيــة، لكّني ال أؤمــن بأننا دخلنا 
بحــقٍّ للخــالص. نحن ليــس لدينا احلق فــي الدخول 
حلياة القيامة إال بالطريقة التي دخل بها يسوع، طريق 

الدفن، وطريق القبر. إنه أمر واضح.

حن قاد فيلبُّس اخَلِصّي احلبشــي للرب في الطريق 
ة )أعمال الرســل 8: 26ـ39( وكان هناك بعض  ِلَغزَّ
َنُع اأَْن اأَْعَتِمَد؟«  املاء فــي الطريق، قال اخلصي: »َماَذا مَيْ
الِحــْظ أن اخَلِصــّي هو الــذي طرح الســؤال ال فيلبُّس 
ـ نفهــم مــن هــذا أن فيلبس كان قد أوضــح له بالفعل 

أهمية املعمودية. لذا، نزل فيلبس إلى املاء وعّمده.
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فــي فيلبي، حــن كان بولس وســيال في الســجن 
)أعمال الرســل 16: 23ـ24(، حــدث زلزال أطلق 
اجلميــع أحــرارًا. وحــن رغب الســّجان فــي احلصول 
علــى اخلالص، ماذا حدث؟ اعتمــد هو وكلُّ أهل بيته 
فــي نفس الليلــة! لم ينتظروا حتى الصباح. َســِمْعُت 
العديد من القســوس يقولون: »لدينا خدمة معمودية 
خالل ثالثة أســابيع. ضع اســمك فــي القائمة« لكن  
لي�ــس هــذا ه� ما ُيَعّلم بــه العهد اجلديــد. بل، »ُت�ُب�ا، 

َوْلَيْعَتِمْد ...« )أعمال الرسل 2: 38(. 

شــاهدُت بعضًا من أكثر االجتماعات تشويقًا في 
حياتي حيث اعتمد النــاس حلظة إميانهم. كان أحدها 
ة ســنوات في حمام ســباحة، وال يزال  قد أقيم منذ ِعدَّ
عالقــا بذهنــي، حــن مت ِعَماُد أشــخاٍص مــن ُمْخَتَلف 
الطوائــف. كان هناك مجموعة مــن املعمدانين الذين 
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أتوا فقط للمشــاهدة، وكان حضور اهلل قويًا لدرجة أن 
هــؤالء املعمدانين األعزاء أعربوا عــن أمنيتهم في أن 
ميارســوا املعمودية بنفس الطريقة! إنَّ َجْعَل املعمودية 
مجرد طقس له موعد في أجندة الكنيســة يشبه جعل 
اخلالص شــيئًا تكتسبه إذا حضرت للكنيسة يوم عيد 

ُغه من محتواه. القيامة. إنها عملية ُتَفرِّ

إن أول شيء يجب أن تقوم به بعد أن تتوب وتؤمن 
دك!  باإلجنيــل هو أن تعتمد. ابحث عــن أحدهم ليعمِّ
كنت أعلِّم عن هذا مرة في جامعة »شــباب له رسالة«، 
وكنت شــديد احلرص علــى أاّل أكون َجَدلّيــًا. وقلت 
ببساطة: آمن ثم اعتمد! ولم أقل أي شيء عن الطريقة. 
لكن بعد ذلك قام أحد التالميذ وقال: »َأَودُّ أن اعتمد 
اآلن«. فقال لي أحد األساتذة: هذه مشكلتك. ُخْذُهم 
أنت!. فمشــينا حتى حمام الســباحة واعتمدوا هناك 
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ليلتها في نفس الوقت.

ق، اعتقد أننا حينها  حن يكون اإلجنيل غير ُمَشــوِّ
نكــون قد فقدنا شــيئًا مــا. وحن ال نتصــرف هكذا، 

اعتقد انه ال يوجد الكثير من اإلميان.

م ال�سكر: َقدِّ

يعتبر تقدمي الشكر هو الطريقة الثانية للتعبير عن 
إمياننا. ميكنك القيام بهذا قبل أن تعتمد، بالطبع! إن 
أنقى تعبير عن اإلميان هو قول »شــكرًا« هلل. إذا كنت 
تؤمن حقًا بكل ما ذكْرته هنا، ستكون شاكرًا هلل حتى 
في وقتنا هذا. وإال ســتكون غير مؤمن، أو جاحدًا، أو 

بطيء اإلميان.

فعــل ي�ســ�ع بع�س املعجــزات ب�سبــب ال�سكــر. فعند 

إطعــام اخلمســة آالف )رجــل(، ل يقل ي�ســ�ع لأبيه 
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�ســ�ى كلمــة »اأ�سكــرك«، فأصبحــت اخلمــس خبــزات 

والسمكتان تكفي إلشباع اجلموع التي رمبا زاد عددها 
عن العشــرة آالف. توجد قوة غيــر محدودة في تقدمي 
الشكر. قضى يونان في بطن احلوت ثالثة أيام وثالث 
َليــاٍل. ولم يخرج حن َصلَّى علــى الرغم من أنه َصلَّى 
كثيــرًا، لكن فــي )يونان 2: 9(، حن بــدأ في تقدمي 
الشكر هلل، لم يستطع احلوت مواصلة اإلمساك به. إذا 

كنت في بطن احلوت، ابدأ اليوم في تقدمي الشكر.

كن منقادًا بالروح القد�س:

وقبــل أن نختتــم هــذه القائمة من الســلوكيات، 
علينا أن ننتبه لـ )رومية 8: 14( التي تقول:

وَلِئــَك ُهــْم  »لأَنَّ ُكلَّ الَِّذيــَن َيْنَقــاُدوَن ِبــُروِح اهلِل َفاأُ

اأَْبَناُء اهلِل.« 
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ليس لدى اهلل برنامج واحد لكل املؤمنن. َسُيريك 
الروح القدس خطة اهلل حلياتك. ال جتعل حياتك مماثلة 
حليــاة مؤمن آخــر، ألّن اهلل لديه خطــة متفردة وخاصة 

لك وحدك.

ب�سيطة لكن لي�ست �سهلة

إذا كنــت تقول في نفســك: »البــد أن هناك خطأ 
«. ألّن األمر يبدو ســهاًل للغايــة ومع ذلك فهو  مــا فيَّ
صعب عليك، تعليقــي هو: إنَّ احلصول على اخلالص 
بسيط لكنه ليس ســهاًل. هل تستطيع إدراك الفرق؟ 
إليك ثالثة أســباب لعدم ســهولته: فنحن لدينا ثالثة 

أعداء يجعلونه صعبًا.

اجل�سد اأو العقل اجل�سدي:

إنَّ معظم املعارك التي يخوضها املؤمنون هي معارك في 
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الذهن. أليس هــذا صحيحًا؟ يوجد عدو داخلنا، يدعوه 
الكتــاب املقــدس بـ »اجلســد«. والذيــن يحيون حســب 

اجلسد عقولهم جسدية ـ ليس لديهم عقل مجدد.
ْذ َلْي�ــَس ُهَ�  ، اإِ ِ

�َســِد ُهــَ� َعــَداَوٌة هلِلَّ »لأَنَّ اْهِتَمــاَم اجْلَ

عــًا ِلَناُم��ِس اهلِل، لأَنَُّه اأَْي�ســًا َل َي�ْسَتِطيُع. َفالَِّذيَن  َخا�سِ

».
َ
�ا اهلل �َسِد َل َي�ْسَتِطيُع�َن اأَْن ُيْر�سُ ُهْم ِف اجْلَ

)رومية 8: 7 ـ 8(

يقــاوم هذا العــدو األشــياء التي يريدنــا اهلل أن نقوم 
بها. لذا علينا أن ُنْخِضَع عقولنا ملشيئة اهلل. يقول بولس 
ــا َن�ْسُلُك ِف  فــي )2كورنثــوس 10: 3ـ5( »لأَنََّنــا َواإِْن ُكنَّ
اَرَبِتَنا  �َسِد ُنَحــاِرُب، اإِْذ اأَ�ْسِلَحُة ُمَ �َســِد، َل�ْسَنا َح�َسَب اجْلَ اجْلَ

�ٍن. َهاِدِمنَي  ِ َعَلى َهْدِم ُح�سُ
َّ

ًة، َبْل َقاِدَرٌة ِباهلل َلْي�َسْت َج�َسِديَّ

ــدَّ َمْعِرَفِة اهلِل، َوُم�ْسَتاأْ�ِسِريَن ُكلَّ  ُظُن�نــًا َوُكلَّ ُعْلٍ� َيْرَتِفُع �سِ

ِفْكٍر اإَِل َطاَعِة امْلَ�ِسيِح«. من املمتع أن كلمة »مستأسرين« 
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ال تشــير للمسجونن املدنين بل ألسرى احلرب. ومبعنى 
آخر، أفكارنا بالطبيعة في حالة حرب مع اهلل، لذا نحتاج 

إلى َأْسِرها و إخضاعها بالقوة هلل.

ال�سيطان

هناك اأي�سًا عدٌو خارجي، ُيْدَعى الشيطان.

�َسٍد َزاِئٍر،  َمُكْم َكاأَ ُحــ�ا َوا�ْسَهُروا لأَنَّ اإِْبِلي�َس َخ�سْ » ُا�سْ

َيُجــ�ُل ُمْلَتِم�ســًا َمــْن َيْبَتِلُعــُه ُهــَ�. َفَقاِوُمــ�ُه َرا�ِسِخنَي ِف 

الإِمَياِن.« )1بطرس 5: 8ـ9(

إن صيغــة الفعل فــي قوله »قاومــوه« تأتي في زمن 
املضارع املســتمر. فالقيام بهــذا مرًة واحدًة ال يكفي. 
ولكــن يجــب علينــا االســتمرار فــي املقاومــة. ألنه 
سيســتمر في الضغط علينا، لذا علينا االســتمرار في 
مقاومته. يخبرنا يعقــوب أن نخضع أواًل هلل ثم نقاوم 
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إبليس )يعقوب 4: 7(. ثم ماذا سيحدث؟ سيهرب 
منا! لكّن الشــيطان عنيد. يجب أن يقتنع بأننا نعني 
مــا نقوله بحق. ورمبا ســيحاول بأربــع أو خمس ِحَيٍل 

مختلفة قبل أن يتراجع.

العال

أخيــرًا، نحــن نعيــش فــي منــاخ عدائــي، يدعوه 
الكتاب املقدس بـ »العالم«. وقال يســوع لتالميذه أاّل 
ِني  ْبَغ�سَ يندهشــوا إذا كرههم العالم. وقال: »اأَنَُّه َقْد اأَ
َقْبَلُكْم« )يوحنا 15: 18(. ثم في العدد 19 استخدم 

كلمة »العالم« خمس مرات:

َتُه.  »َلــْ� ُكْنُتــْم ِمَن اْلَعــاَلِ َلَكاَن اْلَعــاَلُ ُيِحــبُّ َخا�سَّ

ُتُكْم ِمَن اْلَعاَلِ  َوَلِكْن لأَنَُّكْم َل�ْسُتْم ِمَن اْلَعاَلِ َبْل اأََنا اْخرَتْ

». ُكُم اْلَعاَلُ ِلَذِلَك ُيْبِغ�سُ
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ُظــم  غير اخلاضعة  تشــير كلمة العالــم للناس والنُّ
حلكومة اهلل البارة في شــخص الرب يســوع املســيح. 
لذا، أي شخص غير مستعد للخضوع مللكوت اهلل البار 
وحكومته في شــخص يســوع يدخل في دائرة العالم. 
يجب أن تكون الكنيســة والعالــم مختلفن متامًا. إن 
املشــكلة العظمــى التي ميكــن أن تواجــه املؤمنن هي 

دخول العالم إلى الكنيسة. وعندها تبدأ مشاكلنا.

ومــن هنا، لدينا ثالث قــوى مناهضة لنا وحتاربنا: 
اجلسد، والشــيطان، والعالم. وهذا هو السبب في أّن 

اخلالص بسيط لكنه ليس سهاًل.

لذا دعونا نســعى، حتى ننمو في حياة تتمتع مبلء 
ه اهلل لنا من خالل يســوع  كمــال اخلالص الــذي َأَعــدَّ

املسيح!


