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1
اإلميان مقابل العيان

ــات  ــل عــن اإلمكان ــر بشــكل كام ــس أو ُيعب ــدر أن يقي ــذي يق ــن ال اإليمــان! م

التــي تقدمهــا تلــك الكلمــة الصغيــرة والبســيطة؟ ربمــا تكــون أوضــح الطــرق 

ــوع: ــا يس ــن قالهم ــص عبارتي ــي فح ــان ه ــات اإليم ــى إمكان ــز عل للتركي

»ِعْنَد اهلِل ُكلُّ �َسْيٍء ُم�ْسَتَطاٌع«   )مت 19: 26(.

»كل �سيء م�ستطاع للم�ؤمن1«   )مر 9: 23(.

نجــد فــي هاتيــن العبارتيــن كلمــات تتكــرر وهــي »كل شــيء مســتطاع«. تنطبــق 

هــذه الكلمــات علــى اللــه فــي العبــارة األولــى، أمــا فــي العبــارة الثانيــة فهــي تنطبــق علــى 

 أن نقبــل أن كل شــيء مســتطاع للــه فهــل يمكننــا أن 
ً
الــذي يؤمــن. واألمــر ليــس صعبــا

نقبــل أن كل شــيء مســتطاع للــذي يؤمــن بنفــس القــدر؟ هــذا هــو مــا أخبرنــا يســوع بــه.

؟ اإنه��ا تعن��ي اأن��ه بالإمي��ان ت�سب��ح الأم���ر  ً
ــا ــات عملي ــذه الكلم ــي ه ــاذا تعن م

امل�س��تطاعة ل��دى اهلل م�س��تطاعة بنف���ص الق��در لدى ال�س��خ�ص الذي ي�ؤم��ن. فالإميان 
ه��� القن��اة الت��ي جتعل كل ما  ه� م�س��تطاع لدى اهلل متاح��ًا لنا. وباإليمان يصبح كل 
ــا بنفــس القــدر. فــا عجــب أن يؤكــد الكتــاب   لن

ً
مــا هــو مســتطاع للــه مســتطاعا

ــدة لإليمــان. ــة الفري ــه علــى األهمي ــى نهايت ــه إل المقــدس باســتمرار مــن بدايت

1تعني في األصل اليوناني »كل شيء مستطاع للذي يؤمن«
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م�ساكل الرتجمة
قبــل أن نتقــدم فــي دراســتنا لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، سيســاعدنا أن نوضــح 

ــي فهــم  ــات ف ــا صعوب ــا يســبب لن  م
ً
ــرا ــذي كثي ــوي ال ــم اللغ ــب ســوء الفه أحــد جوان

اللغــة كلمتــان مختلفتــان لإليمــان وهمــا: يؤمــن، ويصــدق  فــي  اإليمــان. فلدينــا 

لهــذا يحــاول   .
ً
الكلمتيــن ليســت واضحــة دائمــا بيــن هاتيــن  )يعتقــد(. والعاقــة 

 التمييــز والتفرقــة بيــن »يؤمــن« و»يصــدق«. ومــع ذلــك، فــا يوجــد 
ً
الواعظــون أحيانــا

ِتــَب بهــا العهــد الجديــد.
ُ
أي أســاس لهــذا التمييــز فــي اليونانيــة األصليــة التــي ك

ــة  ــي »pistis«، والكلم ــان ه ــتخدمة لإليم ــة المس ــة الكلم ــة اليوناني ــي اللغ فف

المســتخدمة للفعــل )يصــدق / يعتقــد( هــي »pisteuo«. والفعــل ُمشــتق مباشــرة مــن 

 .»pist« االســم. ويتكــون جــذر كل مــن الكلمتيــن مــن نفــس األربعــة حــروف هــي

وطالمــا نتحــدث عــن الكتــاب المقــدس فمفهــوم اإليمــان فيــه هــو التصديــق 

ــان. ــو اإليم ــق ه ــس فالتصدي ــاد(، وبالعك )االعتق

عندمــا نبحــث عــن الكلمــات التــي تعبــر عــن عكــس اإليمــان، نجــد أن 

ــة عكــس اإليمــان هــو  ــة العربي ــة. ففــي اللغ ــة واليوناني ــن العربي  بي
ً
ــا ــاك اختاف هن

 مــع 
ً
 مباشــرا

ً
عــدم التصديــق. أمــا فــي اللغــة اليونانيــة فهنــاك كلمــة متصلــة اتصــاال

اإليمــان. فاإليمــان هــو »pistis« وعــدم اإليمــان هــو"apistia " )يتســاوى الحــرف 

ــة  ــي اللغ ــع كلمــة »عــدم« ف ــل الكلمــة م ــي قب ــا يأت ــة عندم ــة اليوناني ــي اللغ »a« ف

ــي قبــل الكلمــة لتنفيهــا(. تتكــرر نفــس الحــروف األربعــة فــي  ــا تأت العربيــة عندم

جــذر كلتــا الكلمتيــن اليونانيتيــن، فاإليمــان هــو: »pistis« بينمــا عــدم اإليمــان هــو 

."apistia"
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ــكل  ــي تش ــة الت ــروف األربع ــة ذات الح ــذه الكلم ــن ه ــة بي  عاق
ً
ــا ــاك أيض هن

ق«. 
َّ

ُيَصــد التــي تعنــي »أميــن« أو »الــذي   »pistos« والصفــة »pist« الجــذر أي

 »apistos« ــي هــي ــة العكســية الت ــا الصف ــا الحــرف »a« يعطين ــا يتصــل به وعندم

ق«.
َّ

والتــي تعنــي »غيــر األميــن« أو »الــذي ال ُيَصــد

ــا هــذه الكلمــات  باللغــة اليونانيــة ومــا يقابلهــا  ــي وضعن وفــي الجــدول التال

فــي اللغــة العربيــة للتوضيــح :

       

اللغة االسم االسم الصفة الصفة الفعل

اليونانية pistis apistia pistos apistos pisteuo

العربية اإليمان عدم اإليمان ق
َّ

أمين ـ ُيَصد غير أمين ـ ال 

ق
َّ

ُيَصد

أنا أؤمن

هــذه الكلمــات الخمــس تشــترك فــي جــذر الكلمــة »pist« الــذي يتكــرر فــي 

كل منهــا. وتتكــرر هــذه الكلمــات الخمــس مــا يقــرب مــن ســتمائة مــرة فــي النــص 

ــاًء علــى هــذا وحــده، نجــد أن هــذه الكلمــات تقــدم  ــد. وبن األصلــي للعهــد الجدي

لنــا أهــم  الموضوعــات التــي تشــكل محــور ً اإلعــان فــي  كل  الكتــاب المقــدس. 
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تعريف الإميان
يتنــاول األصحــاح الحــادي عشــر مــن الرســالة إلــى العبرانييــن موضــوع اإليمان 

 لإليمــان 
ً
قــدم لنــا اآليــات االفتتاحيــة لهــذا األصحــاح تعريفــا

ُ
بطريقــة مفصلــة. وت

 ُيســَتخدم فــي الكتــاب المقــدس:
ً
باعتبــاره مصطلحــا

ا ُيْرَجى َوالإِيَقاُن ِباأُُم�ٍر َل ُتَرى.«  َقُة 2 ِبَ ا الإِمَياُن َفُهَ�  الثِّ  » َواأَمَّ

                                                              )عبرانيين 11: 1(.

تخبرنا هذه اآلية بشيئين عن اإليمان هما:

 حتــى أنــه ُيســمى 
ً
: »الإمي��ان ه��� ج�ه��ر م��ا نرج���ه«، فهــو أمــر حقيقــي جــدا

ً
أوال

 الجوهــر )المــادة(. والكلمــة اليونانيــة التــي اســتخدمت هنــا للمــادة )الجوهر(  
ً
فعليــا

 »الــذي يظــل تحــت شــيء آخــر « أو »يقــدم 
ً
»hupostasis«. وهــي تعنــي حرفيــا

األســاس لشــيء آخــر«.

ــوع  ــن يس ــث ع ــد الحدي ــن 1: 3( عن ــي )عبرانيي ــة ف ــس الكلم ــتخدمت نف س
ُ
ا

رجمــت إلــى »جوهــر« أو 
ُ
أنــه »َر�ْس��ُم َجْ�َه��ِرِه«3 )جوهــر اآلب(. والكلمــة التــي ت

ــدي  ــخص األب ــو الش ــه اآلب ه ــي أن الل ــذا يعن ــي  »hupostasis«. وه ــة« ه »طبيع

ــر عنــه يســوع المســيح االبــن علــى نحــو مرئــي. عندمــا  وغيــر المرئــي الــذي ُيعّب

ــو  ــان ه ــول إن اإليم ــا أن نق ــن 11: 1(، يمكنن ــى )عبرانيي ــى عل ــذا المعن ــق ه نطب

ــوس . ــي ملم ــر حقيق ــان أم ــوه. فاإليم ــا نرج ــاس م ــر و أس جوه

2 تعني في األصل »واآلن اإليمان هو جوهر األشياء التي نرجوها والدليل على وجود األشياء التي ال نراها«.
3 تعني في األصل »الممثل الدقيق لطبيعته«.
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: اإليمان هو »الإِيَقاُن ِباأُُم�ٍر َل ُتَرى« )عبرانيين 11: 1(. 
ً
ثانيا

))تصديــق مــا ال نــراه(( حســب الترجمــة المشــتركة، وبغــض النظــر عــن 

الترجمــة التــي تفضلهــا لآليــة فالنقطــة الجوهريــة هــي أن اإليمــان يتعامــل مــع مــا ال 

ــي. ــر مرئ ــق بمــا هــو غي ــه. فاإليمــان يتعل ــا رؤيت يمكنن

ــي  ــر مرئ ــو غي ــة اإليمــان بمــا ه ــى عاق ــك عل ــد ذل ــب الرســالة بع وأكــد كات

ــال: فق

ْن َم��ا ُي��َرى  ��ى َلْ َيَتَك���َّ »ِبالإِمَي��اِن َنْفَه��ُم اأَنَّ اْلَعامَلِ��َن اأُْتِقَن��ْت ِبَكِلَم��ِة اهلِل، َحتَّ

ــب 11: 3(. ��ا ُه��َ� َظاِه��ٌر«                                                        )ع ِمَّ

ــن  ــرى، بي ــا ال ُي ــرى وم ــا ُي ــن م ــض بي ــى التناق ــا إل ــالة هن ــب الرس ــير كات يش

المرئــي وغيــر المرئــي. تربطنــا حواســنا بالعالــم المرئــي »مــا ُيــرى«، إال أن اإليمــان 

ــكل   ــاس ال ــة و أس ــى حقيق ــي ال ــر المرئ ــل لغي ــي ويص ــاوز المرئ ــا يتج ــا لم يأخذن

ــم كلــه وهــي  “كلمــة اللــه”. ــّون العال
َ

ك
َ
ــه ت ــذي ب ال

ــه  ــه نفس ــا: الل ــن  وهم ــر مرئيتي ــن غي ــن أبديتي ــان بحقيقتي ــط اإليم ، يرتب
ً
إذا

فــي  أمــا  الموضوعيــن.  الكتابــي ســوى بهذيــن  فــا يهتــم اإليمــان  وكلمتــه. 

ــرى  ــع أخ ــي مواضي ــان ف ــن اإليم ــدث ع ــع نتح ــن بالطب ــة فنح ــث الدنيوي األحادي

ــان ال  ــيين، إال أن اإليم ــادة السياس ــد الق ــب أو أح ــي الط ــاد، ف ــي االقتص ــرة، ف كثي

ُيســتخدم بهــذه الطريقــة فــي الكتــاب المقــدس. ففــي الكتــاب المقــدس ال يرتبــط 

ــا  ــا أن نراهم ــان ال يمكنن ــان اللت ــا الحقيقت ــب وهم ــن فحس ــان إال بحقيقتي اإليم

ــه. ــة الل ــه وكلم ــا: الل ــة وهم ــا الطبيعي بعيونن
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بالإميان ل بالعيان
اإليمان والعيان مما كتبه بولس في )2كورنثوس 5: 7(  بين  التعارض  يتضح 

»لأَنََّنا ِبالإِمَياِن َن�ْسُلُك َل ِباْلِعَياِن«. فإن كنا نسلك بالعيان فلن نحتاج اإليمان، 

وإن كنا نسلك باإليمان فلن نحتاج العيان، فكل منهما يستبعد اآلخر.

يتعــارض هــذا مــع طريقتنــا الطبيعيــة فــي التفكيــر. فالعالــم يقــول: »ال تؤمــن إال 

 
ً
فيمــا تــراه«. إال أن الكتــاب المقــدس يعكــس النظــام كالتالــي: يجــب أن تؤمــن أوال

 حتــى أننــا ســوف نــدرس عــدة فقــرات 
ً
وبعدهــا ســوف تــرى. وهــذا المبــدأ هــام جــدا

توضحــه فــي األســفار المقدســة. فقــد قــال داود فــي )مزمــور 27: 13( »َل��ْ�َل اأَنَِّن��ي 

 اإليمــان أم الرؤية؟ 
ً
بِّ ِف اأَْر���ِص الأَْحَي��اِء«4. فأيهمــا جــاء أوال اآَمْن��ُت ِب��اأَْن اأََرى ُج���َد ال��رَّ

. فــإن لــم نســتطع أن نؤمــن 
ً
، وهــذا ينطبــق علينــا جميعــا

ً
اإليمــان هــو الــذي جــاء أوال

أننــا ســنرى جــود الــرب، ســوف نيــأس. فالشــيء الــذي يحفظنــا مــن اليــأس ليــس 

هــو مــا نــراه بــل مــا نؤمــن بــه.

يتفــق هــذا مــع العبــارة التــي ِقيلــت عــن موســى فــي )عبرانييــن 11: 27( 

َد، َكاأَنَّ��ُه َي��َرى َم��ْن َل  نَّ��ُه َت�َس��دَّ ��ِب امْلَِل��ِك، لأَ ��َر َغ��ْرَ َخاِئ��ٍف ِم��ْن َغ�سَ »ِبالإِمَي��اِن َت��َرَك ِم�سْ

ُي��َرى«. لــم يكــن فــي ظــروف موســى المرئيــة فــي ذلــك الوقــت أي شــيء يمكــن أن 
يعطيــه أي رجــاء أو تشــجيع. إال أنــه رغــم كل مــا كان ضــده، تشــدد ألنــه اســتطاع 

ننــا مــن رؤيــة مــن 
ِّ

أن يــرى مــن ال ُيــرى. فكيــف فعــل هــذا؟ باإليمــان. فاإليمــان ُيَمك

م لنــا العالــم المرئــي أي 
ّ

ال ُيــرى ومــن ثــم يجعلنــا قادريــن أن نتشــدد عندمــا ال ُيقــد

رجــاء أو تشــجيع.

4 تعني في األصل: »لوال أنني آمنت أن أرى جود الرب في أرض األحياء لكنت قد يئست«.
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تــب عــن إقامــة لعــازر مــن المــوت فــي األصحــاح الحادي 
ُ
واآلن ننتقــل إلــى مــا ك

عشــر مــن إنجيــل يوحنــا. فنقرأ:

ُد، َقْد  ْخ��ُت امْلَْي��ِت: »َي��ا �َس��يِّ َج��َر َقاَل��ْت َل��ُه َمْرَث��ا اأُ »َق��اَل َي�ُس���ُع:اْرَفُع�ا اْلَ
ْن اآَمْنِت َتَرْيَن  َلْ اأَُقْل َل��ِك: اإِ اٍم«. َقاَل َلَها َي�ُس���ُع: »اأَ يَّ اأَْن��َنَ لأَنَّ َل��ُه اأَْرَبَع��َة اأَ
؟«                                                   )يــو 11: 39ـ40(. ِ ��َد اهللَّ َمْ

مــا طلبــه يســوع هنــا مــن مرثــا، يطلبــه مــن كل مــن يريــد رؤيــة مجــد اللــه، 

، ثــم 
ً
 ثــم نؤمــن. بــل نؤمــن أوال

ً
فيجــب أن نؤمــن أننــا ســنرى. فنحــن ال نــرى أوال

نتيجــة لإليمــان نــرى فاإليمــان يأتــي قبــل العيــان.

 الصــراع األساســي بيــن الطبيعة القديمــة والطبيعــة الجديدة. 
ً
نــرى هنــا إذا

فالطبيعــة القديمــة تطلــب أن تــرى حيــث أن الطبيعــة القديمــة تحيــا بالحواس. 

ــة القديمــة  ــك الطريق ــة القديمــة تل ــك الطبيع ــن تل ــه م ــا الل يجــب أن يحررن

للحيــاة ويأتــي بنــا إلــى طبيعــة جديــدة وطريقــة جديــدة للحيــاة. وعندهــا 

ســوف نقــول: »أنــا مقتنــع ال بمــا  أراه . فأنــا ال أســلك بالعيــان بــل باإليمــان«.

ــر  ــي وغي ــن المرئ ــض بي ــرى التناق ــرة أخ ــوس( م ــي )2كورنث ــا ف ويواجهن

ــي: المرئ

َبِدّيًا.  ��ٍد اأَ ��َة ُتْن�ِس��ُئ َلَن��ا اأَْك��َرَ َفاأَْك��َرَ ِثَق��َل َمْ يَقِتَن��ا اْلَ�ْقِتيَّ ��َة �سِ »لأَنَّ ِخفَّ

َوَنْح��ُن َغ��ْرُ َناِظِري��َن اإَِل الأَ�ْس��َياِء الَِّت��ي ُت��َرى، َب��ْل اإَِل الَِّت��ي َل ُتَرى. لأَنَّ 
ٌة«     )2كورنثوس 4: 17ـ 18(. ا الَِّتي َل ُتَرى َفاأََبِديَّ ٌة، َواأَمَّ الَِّتي ُتَرى َوْقِتيَّ

وتحتــوي لغــة بولــس فــي هــذه اآليــات علــى متناقضــات مقصــودة. فهــو 

يتحــدث عــن النظــر إلــى مــا ال ُيــرى. فكيــف يمكننــا فعــل هــذا؟ ليــس هنــاك 

إال طريــق واحــد وهــو اإليمــان!
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هنــاك مغــزى عظيــم للحــرف »و« و الــذي يعنــي هنــا “بينمــا” فــي قولــه: »َوَنْح��ُن 

مه 
ّ
َغ��ْرُ َناِظِري��َن اإَِل الأَ�ْس��َياِء الَِّت��ي ُت��َرى«. فهــو يؤكــد علــى نفــس الــدرس الــذي تعل

ــم أنــه فــي تدبيــر اللــه 
ّ
د الــذي اجتــازه. فقــد تعل

ُّ
ــل والتشــد موســى فــي اختبــار التحمُّ

نــا 
َّ

عد
ُ
ل شــخصياتنا وتقّويهــا كمــا ت

ّ
شــك

ُ
تعمــل  الشــدائد لخدمــة المؤمــن. فهــي ت

مــه الحرف »و«الــذي يعني 
ّ
للمجــد األبــدي الــذي ينتظرنــا. ولكــن الــدرس الــذي ُيعل

ت  بِّ
َ
ث
ُ
هنــا حســب الترجمــة األصليــة )بينما( هــو اآلتي: ال تفيدنا الشــدائد إال عندمــا ن

ــم الزمــن  ــه وانشــغلنا بعال ــا رؤيتنــا ل ــم غيــر المرئــي. فــإن فقدن عيوننــا علــى العال

والحــواس، لــن نســتطيع فيمــا بعــد أن ننــال الفوائــد المرجــوة مــن تلــك الشــدائد.

لــذا فنحــن محصــورون بيــن عالميــن: الوقتــي واألبــدي. فالعالــم الوقتــي هــو مــا 

يمكننــا أن نــراه و نتصــل بــه بحواســنا، أمــا العالــم األبــدي فهــو ذلــك العالــم الــذي 

ــك هــو  ــا أن نشــعر أن ذل ــه. وال يمكنن ــا في ــذي نحي ــا ال ــه أن يكــون وطنن ــد الل يري

وطننــا و أننــا نحيــا فيــه ونحــن فــي هــذا العالــم إال بوســيلة واحــدة وهــي: الإمي��ان. 

فالإمي��ان ه��� ال�س��يء ال�حي��د ال��ذي يربطن��ا بهات��ن القيقت��ن  غ��ر املرئيت��ن اهلل 
وكلمته.



13

امُللّخــص
يرفعن��ا الإمي��ان ف���ق ع��ال قدراتن��ا اخلا�س��ة ويجع��ل اإمكان��ات اهلل متاحة لنا. 
ــا  ــه. وعندم ــه وكلمت ــن همــا: الل ــر مرئيتي ــن غي ــا نتصــل بحقيقتي واإليمــان يجعلن

تتحقــق لنــا هــذه العاقــة مــع اللــه باإليمــان نتشــدد ونغلــب التجــارب والضيقــات 

 يعلــن بهــا اللــه جــوده 
ً
رصــا

ُ
التــي تواجهنــا فــي حياتنــا اليوميــة، فتصبــح بدورهــا ف

ومجــده.

ــي  ــا ف ــة تحي ــا القديم ــان. فطبيعتن ــان والعي ــن اإليم ــتمر بي ــراع مس ــد ص يوج

ــاج أن  ــن، نحت ــن كمؤمني ــرى. ولك ــب أن ت ــي تطل ــواس وه ــم الح ــي عال ــا ف وطنه

ــة  نمــي الطبيعــة الجديــدة التــي يمكنهــا أن تثــق باللــه وكلمتــه دون أن تطلــب أّي
ُ
ن

ــة أخــرى.
ّ
أدل
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2
اإلميان مقابل الرجاء

درســنا فــي الفصــل األول الفــرق بيــن اإليمــان والعيــان أي الفــرق بيــن أن تؤمــن 

ــا  ــاء. هن ــان والرج ــن اإليم ــرق بي ــل الف ــذا الفص ــي ه ــدرس ف ــوف ن ــرى. وس وأن ت

يكمــن أحــد أشــد مصــادر ســوء الفهــم عنــد المؤمنيــن اليــوم. فكثيــر مــن المؤمنيــن 

ُيحَبطــون ويخيــب أملهــم مــن الصــاة ألنهــم لــم ينالــوا مــا اعتقــدوا أنهــم يجــب أن 

ــون برجــاء ال بإيمــان، فم��ا يِعدن��ا 
ّ
 مــا يكــون هــذا بســبب أنهــم ُيصل

ً
ينالــوه. وكثيــرا

اهلل ب��ه يتحقق بالإميان ل بالرجاء.

مّيز بينهما؟
ُ
فما هو االختاف بين اإليمان والرجاء؟ وكيف يمكننا أن ن

الإميان ف القلب
الفــرق األول األساســي هــو أن اإليمــان مكانــه فــي القلــب بينمــا الرجــاء مكانــه 

«. فاإليمــان  الذهــن. يقــول بولــس فــي )روميــة 10: 10( »لأَنَّ اْلَقْل��َب ُي�ؤَْم��ُن ِب��ِه ِلْل��ِرِّ

ــر عنــه فــي هــذه  ِكــر فــي الكتــاب المقــدس ينبــع مــن القلــب. وُيَعبَّ
ُ
الحقيقــي الــذي ذ

اآليــة بفعــل »ُيؤَمــن« ويتبعــه حــرف الجــر » ل « الــذي يشــير للنتيجــة التــي يــؤدي 

إليهــا وهــي: البــر. وحــرف الجــر »لـــ« يشــير إلــى الحركــة أو االنتقــال بطريقــة أو 

بأخــرى ، فالإمي��ان لي���ص اأم��رًا جام��دًا ولكن��ه ُيَغ��ّر م��ن ميتلك��ه طبق��ًا لن���ع الإمي��ان 

الذي ي�ؤمن به.
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مــن ناحيــة أخــرى فالشــخص الــذي يقبــل الحــق بذهنــه فقــط يبقــى  كمــا هــو 

. يجــب أن يتوغل 
ً
دون أن يحــدث بــه أي تغييــر. فالقبــول الذهنــي للحــق ليــس إيمانــا

ــاة الداخلــي ومركزهــا أي  ــى مصــدر الحي ــا وراء العقــل الواعــي أي إل ــى م الحــق إل

القلــب حتــى يتولــد اإليمــان. فال��ق ال��ذي يقبل��ه الذه��ن عقلي��ًا يك���ن عقيم��ًا وغ��ر 

فّع��ال اأم��ا ال��ق الذي يقبل��ه القلب بالإميان فه� يك�ن دائمًا ن�ِس��طًا وُيغّر الياة.

:
ً
يحذرنا سليمان في )أمثال 4: 23( قائا

َي��اِة« فكل الأم�ر التي ُتقّرر  اِرَج اْلَ ��ٍظ اْحَف��ْظ َقْلَب��َك لأَنَّ ِمْنُه َمَ فُّ »َف��ْ�َق ُكلِّ َتَ

ف النهاي��ة طريق��ة �س��ر حياتن��ا تنب��ع م��ن قل�بن��ا. ينبــع اإليمــان الكتابــي الحقيقي 
مــن القلــب وهــو ُيحــدد الطريقــة التــي نحيــا بهــا. فه��� لي���ص م��رد معل�م��ات جاف��ة 

يتمت��ع به��ا الذه��ن، ب��ل ه� ق���ة حقيقية ن�س��طة تعم��ل ف القلب.

ــه.  ــب ل ــو مناس ــا ه ــده بم ــن دون أن يم ــرك الذه ــه ال يت ــال، فالل ــى أي ح وعل

فاإليمــان الــذي يعمــل فــي القلــب ُينِتــج الرجــاء فــي الذهــن ونــرى ذلــك فــي تعريف 

��ا الإِمَي��اُن  ــذي درســناه بالفعــل والمذكــور فــي )عبرانييــن 11: 1( »َواأَمَّ اإليمــان ال

ُم���ٍر َل ُت��َرى« فاإليمــان في القلب هو  ��ا ُيْرَج��ى، َوالإِيَق��اُن ِباأُ َق��ُة )اجل�ه��ر( ِبَ َفُه��َ� الثِّ
  لرجــاء مبنــٍي علــى األســفار المقدســة الــذي 

ً
مثــل أساســا

ُ
الجوهــر والحقيقــة  التــي ت

ــع  أذهاننــا. بــدوره ُيمتِّ

ــي شــخصياتنا  ــة ف ــي )1تســالونيكي 5: 8( المناطــق المختلف ــس ف يذكــر بول

��ا َنْح��ُن  التــي تتأثــر باإليمــان وكذلــك تلــك التــي تتأثــر بالرجــاء فهــو يقــول: »َواأَمَّ

اَل�ِص«  ��ِة، َوُخ���َذًة ِه��َي َرَج��اُء اخْلَ ��ُح َلِب�ِس��َن ِدْرَع الإِمَي��اِن َوامْلََحبَّ الَِّذي��َن ِم��ْن َنَه��اٍر، َفْلَن�سْ
فاإليمــان والمحبــة همــا الــدرع الــذي يحمــي القلــب. والرجــاء هــو الخــوذة التــي 

ــرأس أو الذهــن. تحمــي ال
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ــل مــن قيمــة الرجــاء. فالرجــاء 
ّ
عندمــا أمّيــز بيــن اإليمــان والرجــاء ال أقل

بمفهــوم الكتــاب المقــدس هــو التوقــع الواثــق للخيــر أي إيجابيــة التفكيــر الثابتــة 

والراســخة، فالرجــاء يحمــي أذهاننــا. ويجــب أن يرتــدي كل مســيحي خــوذة رجــاء 

 تلــك 
ً
. فــإن وضعنــا جانبــا

ً
الخــاص الخاصــة بــه لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة يوميــا

ــا  ــرض أذهانن ــة، فتتع ــاؤمات الكئيب ــلبية والتش ــكار الس ــى األف ــا عل ــوذة، ركزن الخ

ــة. لهجمــات الشــيطان الخبيث

 أو غيــر واقعــي. وهــو ليــس مجــرد 
ً
فالرجــاء المســيحي الحقيقــي ليــس خياليــا

 بشــكل راســخ علــى مــا 
ً
أفــكار مبنيــة علــى األمنيــات .  الرجــاء هنــا يكــون مؤسســا

ِكــر فــي األســفار المقدســة مــن عبــارات ووعــود وليــس علــى أي شــيء آخــر. فعلــى 
ُ
ذ

ــة 8: 28( »َوَنْح��ُن َنْعَل��ُم5 اأَنَّ ُكلَّ الأَ�ْس��َياِء َتْعَم��ُل َمًع��ا  ــا )رومي ــال تخبرن ــبيل المث س

��ِدِه« فــإذا كان اللــه يعمل  وَن َح�َس��َب َق�سْ ���َن اهلَل، الَِّذي��َن ُه��ْم َمْدُع���ُّ ِلْلَخ��ْرِ ِللَِّذي��َن ُيِحبُّ
كل األشــياء لخيرنــا، فأيــن ســيوجد  المــكان لشــيء غيــر التفــاؤل؟

لكـن يجـب أن نتأكـد أننا نحقق شـروط هذه اآلية حتـى يمكننا أن نطبقها على 

 نحـب اللـه؟ وهـل نسـعى لتحقيـق قصـد اللـه لحياتنـا؟ فـإن كان 
ً
حياتنـا. فهـل حقـا

 لخيرنا. 
ً
األمـر كذلـك، يعمـل اللـه كل األشـياء أي كل األحـداث وكل المواقف معـا

، وهـذا االتجـاه هـو 
ً
يـه منطقيـا َبنِّ

َ
 ُيمِكـن ت

ً
 واحـدا

ً
وهـذا ال يتـرك لذهننـا إال اتجاهـا

 إليمانه.
ً
 فهذا فـي الواقع إنـكارا

ً
التفـاؤل. وفـي ضـوء هـذا، إن كان المؤمـن متشـائما

يؤكــد هــذا المثــال أن الإمي��ان ه��� الأ�سا���ص ال�حي��د الرا�س��خ للرج��اء. وعلينــا 

 بمــا تخبرنــا بــه )روميــة 8: 28( وهــو أن كل األشــياء 
ً
 صادقــا

ً
 أن نؤمــن إيمانــا

ً
أوال

ــوى  ــرى س ــل أخ ــا أي بدائ ــون أمامن ــن يك ــك ل ــا بذل ــإن آمن ــا. ف  لخيرن
ً
ــا ــل مع تعم

ــة أســاس راســخ لرجائنــا. ــم نؤمــن بهــذا فلــن يكــون هنــاك أّي اإليمــان. أمــا إن ل

 للخير...«.
ً
5 في األصل »ونحن نعلم أن الله يجعل كل األشياء تعمل معا
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 إال أنهمــا 
ً
ومــن هنــا نــرى  هنــاك صورتيــن للرجــاء. وهمــا متشــابهتان خارجيــا

 وهــي أن إحداهمــا مؤسســة علــى اإليمــان 
ً
مختلفتــان مــن جهــة واحــدة هامــة جــدا

واألخــرى غيــر مؤسســة علــى اإليمــان. فُتؤَســس إحــدى صــور الرجــاء علــى اإليمــان 

ــه  ــق توقعات ــوف تتحق ــة، وس ــي نافع ــم فه ــن ث ــب وم ــل القل ــذي بداخ ــص ال الخال

ــر موجــودة ســوى  ــا الصــورة األخــرى للرجــاء فهــي غي ــت المناســب. أم ــي الوق ف

فــي الذهــن فقــط وتفتقــد لوجــود أي أســاس لإليمــان الخالــص فــي داخــل القلــب 

ومــن ثــم ليســت لهــا  أي شــرعية فــي األســفار المقدســة و بالتالــي ليســت نافعــة، 

ــم التمييــز بيــن هاتيــن الصورتيــن 
ّ
وباألحــرى فقــد تســبب لنــا اإلحبــاط. وحتــى نتعل

 فــي خطــر أن نحيــا ولدينــا الرجــاء الــذي 
ً
مــن صــور الرجــاء فســوف نصبــح دائمــا

لــن يتحقــق البتــة.

الإميان ي�جد ف الا�سر
ــي  ــد ف ــان يوج ــو أن اإليم ــاء ه ــان والرج ــن اإليم ــي بي ــاف األساس  فاالخت

ً
إذا

ــن  ــي بي ــي األساس ــاف الثان ــا االخت ــن. أم ــي الذه ــاء ف ــد الرج ــا يوج ــب بينم القل

اإليمــان والرجــاء فهــو أن اإليمــان يوجــد فــي الوقــت الحاضــر بينمــا يوجــد الرجــاء 

ــا  ــه شــيء موجــود بالحقيقــة اآلن أم ــي المســتقبل. فاإليمــان هــو الجوهــر، أي أن ف

ــى المســتقبل. ــع إل ــع شــيء  وبالضــرورة يتطل الرجــاء فهــو توق

ال يمكننــي أن أخبركــم عــن عــدد األشــخاص الذيــن قابلتهــم فــي ســنين خدمتي 

 :
ً
وقالــوا لــي: »لــديَّ إيمــان عظيــم، َصــلِّ مــن أجلــي«.  أتذكــر أن أحدهــم قــال لــي يوما

 أن هــذا بالحــري 
ً
»لــديَّ كل اإليمــان الــذي فــي العالــم«، ففكــرت فــي ذهنــي مازحــا

 أي إيمــان ُمتبقــي! وفــي كل مــرة أســمع مــن يقــول: 
ً
ظلــم ألنــه ال يتــرك لنــا جميعــا

»لــديَّ إيمــان عظيــم« فإننــي بجديــة أشــعر أن قلبــي يغــوص فــي داخلــي ألن خبرتــي 
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ً
عــون اإليمــان بــه. فقــد يكونــوا ُمخلصيــن تمامــا

َّ
تقــول لــي إنهــم لــن ينالــوا مــا يد

أمــا رغباتهــم فســوف تبقــى بــا اســتجابة ألنهــم يخلطــون بيــن اإليمــان والرجــاء.

 أن يختلــط األمــر عليهــم ألنــه كمــا رأينــا مــن قبــل فالرجــاء 
ً
مــن الســهل جــدا

 مــا يــدور فــي 
ً
موجــود فــي الذهــن أمــا اإليمــان ففــي القلــب. ونحــن نعــرف جيــدا

أذهاننــا ولكــن مــن الصعــب أن نعــرف مــا فــي قلوبنــا. فــإن كان هنــاك شــخص مــا 

لديــه توقــع شــديد فــي ذهنــه فقــد يظــن عــن طريــق الخطــأ أن هــذا هــو اإليمــان إال 

ــرى  ــن ي ــة لإليمــان فل ــه يفتقــد األســس الضروري ــى أن ــع رجــاء. بمعن ــي الواق ــه ف أن

النتائــج التــي يتوقعهــا.

ــؤ بهــا طبيعــة القلــب البشــري  ــي ال يمكــن التنب ــة اإليمــان الت تعكــس خاصي

 يكــون لــديَّ »شــعور« بأنــه لــدي إيمــان قــوي 
ً
التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا. فأحيانــا

وال يحــدث أي شــيء. وفــي أحيــاٍن أخــرى ال أشــعر بــأي إيمــان ورغــم ذلــك يفاجئني 

ــي أن  ــذي يمكنن ــوع اإليمــان ال ــي. فن ــي هــذا الموضــوع ويفرحن ــه ف ــه الل ــا يعمل م

»أشــعر« بــه هــو فــي العــادة إيمــان ذهنــي أي بديــل عــن اإليمــان القلبــي الحقيقــي. 

ومــن جهــة أخــرى ففــي بعــض األحيــان يمكــن أن يولــد فــي قلبــي إيمــان حقيقــي 

درك وجــوده ورغــم ذلــك ينتــج عنــه نتائــج تبهرنــي!
ُ
وفّعــال وال أ

 
ً
فالكثيــرون ممــن يقولــون: »أؤمــن أن اللــه ســوف يشــفيني« يقصــدون فعليــا

 ألن اإليمــان ليــس للغــد، فاإليمان 
ً
«. وهــذا ليــس إيمانــا

ً
»أرجــو أن يشــفيني اللــه غــدا

ــتبدل  ــن نس ــد فنح ــو الغ ــا نح ــه توقعاتن ــا نوّج ــه اآلن. وإن ظللن ــيء نمتلك ــو ش ه

اإليمــان بالرجــاء.

 »Cambridge« فــي جامعــة كامبــردچ 
ً
منــذ عــدة ســنوات، عندمــا كنــت طالبــا

حصلــت علــى منحــة للذهــاب إلــى أثينــا »Athens« الســتكمال دراســاتي فــي 
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 مــا فقــدت اهتمامــي بتماثيــل اليونــان وآثارهــا 
ً
الثقافــة اليونانيــة القديمــة. وســريعا

ــي  ــان. ســافر مع ــي اليون ــا ف ــذي يحي ــر بالشــعب ال وأصبحــت مهتمــا بشــكل أكب

ــذي  ــدق ال ــارج الفن ــو خ ــا نخط ــا كن ــاح عندم ــي كل صب ــة، وف ــن الجامع ــق م صدي

نقيــم فيــه نجــد فــي انتظارنــا مجموعــة الصبيــة ماســحي األحذيــة وكانــوا ُيصــّرون 

علــى تلميــع أحذيتنــا. وإن لــم تكــن قــد ســافرت إلــى إحــدى دول البحــر األبيــض 

ــوا  ــن يقبل ــة. فهــم ل ــة ماســحي األحذي ــدى إصــرار الصبي ــن تعــرف م المتوســط فل

ــن  ــر بالخــروج م ــا نغام ــا كن ــة عندم ــن أو ثاث ــة لهــم. ففــي أول يومي ــض إجاب الرف

الفنــدق كنــا نحــاول أن نقــول »Ochi« ونميــل برؤســنا للخلــف مــع التعبيــر عــن 

نظــرة احتقــار فــي نفــس الوقــت. فهــذه هــي الطريقــة اليونانيــة لكــي تقــول: »ال«! 

إال أن ذلــك لــم يكــن لــه فائــدة فقــد كان الصبيــة ُيلّمعــون أحذيتنــا علــى أّيــة حــال.

وفــي اليــوم الرابــع حــاول صديقــي تنفيــذ خطــة مختلفــة. فعندمــا خطونــا خارج 

الفنــدق، اقتــرب منــا الصبيــة لتلميــع أحذيتنــا كالمعتــاد. فنظــر صديقــي إليهــم فــي 

ــا.  ــا طريقن ــة وواصلن ــرددوا للحظ ــال: »Avrio« فت ــارم وق ــكل ص ــرة بش ــك الم تل

!»
ً
فهــل يمكنــك أن تخمــن معنــى كلمــة »Avrio«؟ إنهــا تعنــي »غــدا

ــد  ــة. وق ــك الحادث ــرت تل  تذك
ً
ــيحيا ــت مس ــا أصبح ــوام عندم ــدة أع ــد ع بع

 الطريقــة التــي يخــدع بهــا إبليــس 
ً
ــَرت لــي تلــك الحادثــة بشــكل واضــح جــدا فسَّ

ــد  ــاص أح ــل خ ــن أج ــي م ــنا أو نصل ــفاء ألنفس ــب الش ــا نطل ــن. فعندم المؤمني

األحبــاء الذيــن لــم ينالــوا الخــاص بعــد، ال يقــول إبليــس بوضــوح إننــا لــن نحصــل 

شــفى« أو »لــن ينــال مــن تحبــه الخــاص«، ألنــه 
ُ
علــى مــا نطلبــه. ال يقــول »لــن ت

 مــن ذلــك »نعــم ســوف تنــال 
ً
إن قــال ذلــك فلــن نصغــي إليــه. ولكنــه يقــول بــدال

!« وبذلــك ال نصــل إلــى اللحظــة التــي ننــال 
ً
مــا تطلبــه ولكــن ليــس اليــوم بــل غــدا

 كلمــة 
ً
« الــذي يقدمــه لنــا إبليــس بينمــا ال نقبــل أبــدا

ً
فيهــا مــا نطلبــه. فنقبــل »غــدا

»ال« التــي يقولهــا لنــا! وبذلــك ال يكــون لدينــا إيمــان بــل رجــاء.
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وعلــى أّيــة حــال فاللــه ال يؤجلنــا للغــد. فهــو يقــول: »ُه��َ�َذا الآَن َوْق��ٌت َمْقُب���ٌل. 

ُه��َ�َذا الآَن َي��ْ�ُم َخاَل���ٍص« )2كورنثــوس 6: 2(. فاللــه يحيــا فــّي »اآلن«. وهــو ال ُيعلــن 
ــا هــو« وذلــك يبنــي  ــا ســأكون« بــل »أن ــا كنــت« أو »أن ــه »أن نفســه البتــة علــى أن

 فــي الحاضــر.
ً
اإليمــان. وعندمــا يتصــل اإليمــان باللــه فهــو يكــون دائمــا

عندمــا نطبــق هــذا المبــدأ علــى توســاتنا للــه فــإن ذلــك ســوف ُيحــِدث 

ثــورة فــي هــذا الجانــب مــن حيــاة الصــاة التــي نحياهــا. فيســوع يخبرنــا فــي                   

لُّ���َن َفاآِمُن���ا اأَْن  )مرقــس 11: 24( »ِلَذِل��َك اأَُق���ُل َلُك��ْم: ُكلُّ َم��ا َتْطُلُب�َن��ُه ِحيَنَم��ا ُت�سَ

ــي ألجلــه؟ هــل فــي 
ّ
صل

ُ
َتَناُل���ُه6 َفَيُك���َن َلُك��ْم«. فمتــى يخبرنــا يســوع أننــا ننــال مــا ن

ــي 
ّ
صل

ُ
نقطــة غيــر محــددة فــي المســتقبل؟ ال، بــل فــي نفــس تلــك اللحظــة التــي ن

فيهــا. فنحــن نطلــب وفــي نفــس تلــك اللحظــة ننــال مــا نطلبــه. ومــن ثــم نعلــم أن 

ــا. ــح لن ــه ســوف ُيمَن ــا نطلب م

ولكــن يبقــى »المنــح« فــي المســتقبل، أمــا نــوال الشــيء باإليمــان فهــو يحــدث 

ــي. وألننــا ننــال اآلن مــا نطلبــه باإليمــان، فإننــا نعلــم أنــه فــي الوقــت 
ّ
صل

ُ
عندمــا ن

ــا عليهــا فــي   تلــك األشــياء التــي حصلن
ً
ــا ــا فعلي ــذي يحــدده اللــه ســوف يمنحن ال

اللحظــة التــي صلينــا فيهــا. فاإليمــان بالحصــول علــى مــا نطلــب هــو فــي الحاضــر 

ــا عليــه هــو فــي المســتقبل. ولكــن بــدون اإليمــان فــي  بينمــا اســتعان مــا حصلن

الحاضــر ال يوجــد أي تأكيــد علــى اســتعان مــا نحصــل عليــه فــي المســتقبل.

يضــع كاتــب العبرانييــن فــي )عبرانييــن 4: 3( عمــل اإليمــان فــي مرحلــة 

ســابقة علــى الحصــول عليــه. فقــد اســتخدم الزمــن التــام عندمــا قــال: »لأَنََّن��ا َنْح��ُن 

 وال 
ً
 قــد تــم فعليــا

ً
اَح��َة«. فاإليمــان ُيوَصــف هنــا باعتبــاره شــيئا امْلُ�ؤِْمِن��َن7 َنْدُخ��ُل الرَّ

6 في األصل »فآمنوا أنكم نلتموه فيمنح لكم«.

7 في األصل »ألننا نحن الذين قد آمنا ندخل تلك الراحة«.
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اَح��َة«. فــا يوجــد المزيــد مــن الصــراع  . وألننــا قــد آمنــا »َنْدُخ��ُل الرَّ
ً
يحتــاج تكــرارا

ن وُيخَتبــر فــي الوقــت 
َ
أو القلــق. ونحــن نعلــم أن مــا حصلنــا عليــه باإليمــان ُيســتعل

ــا إظهــار هــذا  ــي الصفقــة، أم ــا ف ــه هــو دورن ــا ب ــا آمن المناســب. فالحصــول علــى م

الــذي آمنــا بــه فهــو دور اللــه.
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امُللّخــص
 أن بينهما اختافين مهمين.

ّ
، إال

ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
يرتبط اإليمان والرجاء معا

اأوًل: الإميان ينبع من القلب اأما الرجاء فنتمتع به ف الذهن.

وثاني��ًا: الإمي��ان ي�ج��د ف الا�س��ر فه��� اجل�ه��ر اأي �س��يء منتلك��ه فعلي��ًا، اأم��ا 
��ع لالأ�س��ياء الت��ي يج��ب اأن َت��ُدث. ��ه نح��� امل�س��تقبل فه��� َت�قُّ الرج��اء فه��� ُم�جَّ

ــس علــى اإليمــان الحقيقــي الموجــود فــي القلــب.  ولــن يخــزى الرجــاء المؤسَّ

وعلــى أّيــة حــال، فبــدون تلــك األســس لــن توجــد أيــة تأكيــدات علــى حــدوث مــا 

نرجــوه.

والرجــاء هــو الحمايــة التــي يقدمهــا اللــه ألذهاننــا، ولكنــه لــن ُيحقــق لنــا تلــك 

النتائــج التــي وعــد بهــا اللــه لإليمــان فقــط. فمفتــاح الحصــول علــى مــا نطلــب مــن 

اللــه هــو أن ننالــه باإليمــان فــي نفــس تلــك اللحظــة التــي نتوســل فيهــا إلــى اللــه 

بخصوصــه. ويحررنــا هــذا مــن الصــراع والقلــق المســتمرين ويأتــي بنــا إلــى الراحــة 

الداخليــة.
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3
اإلميان باعتباره هبة

اإليمــان كمــا وصفــه العهــد الجديــد لــه عــدة جوانــب. فرغــم أن طبيعتــه 

��ا  َق��ُة ِبَ  مــع التعريــف المذكــور فــي )عبرانييــن 11: 1( »الثِّ
ً
الجوهريــة تتفــق دائمــا

عّبر عن 
ُ
 أن هــذه الطبيعــة ت

ّ
ُيْرَج��ى )ج�ه��ر م��ا نرج���ه(، َوالإِيَق��اُن ِباأُُم���ٍر َل ُت��َرى«، إال

نفســها بمجموعــة مــن األشــكال المختلفــة ولكنهــا مرتبطــة ببعضهــا. واألشــكال 

الثاثــة الرئيســية لإليمــان هــي:

1� الإميان باعتباره ه�بة.

2� الإميان باعتباره ثمرًا.

3� الإميان الذي ب�ه نح�يا.

 
ً
والشــكل الثالــث لإليمــان هــو عاقة شــخصية مســتمرة تصــل المؤمن مباشــرة

قــدم الحافــز والتوجيــه والقــوة لــكل مــا 
ُ
باللــه وتؤثــر فــي كل مجــاالت حياتــه. وت

يفعلــه المؤمــن. فاإليمــان فــي الواقــع هــو القاعــدة واألســاس الكافــي لحيــاة البــر، 

ولهــذا الســبب أســميه »اإلميــان الــذي بــه حنيــا«.

 
ً
 وشــاما

ً
 مدققــا

ً
وســوف نفحــص هــذا الشــكل مــن أشــكال اإليمــان فحصــا

 
ً
 مــن الفصــل الخامــس مــن هــذا الكتــاب إلــى النهايــة. ولكننــا ســنفحص أوال

ً
بــدءا

ــي الفصــل  ــة. وبعدهــا ســنفحص ف ــاره هب فــي هــذا الفصــل طبيعــة اإليمــان باعتب

.
ً
القــادم طبيعــة اإليمــان باعتبــاره ثمــرا
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طبيعة الهبات الروحية 
ــد  ــدس. وق ــروح الق ــات ال ــوس 12( هب ــي )1كورنث ــول ف ــس الرس ــاول بول يتن

َها الإِْخَ�ُة َفَل�ْس��ُت  ��ِة اأَيُّ وِحيَّ ��ا ِمْن ِجَه��ِة امْلََ�اِه��ِب الرُّ اســتهل هــذا األصحــاح بعبارة »َواأَمَّ

َهُل���ا« )آيــة 1( ثــم وضــع مــن اآليــة الســابعة إلــى الحاديــة عشــر قائمــة  اأُِري��ُد اأَْن جَتْ
ســجل فيهــا تســع هبــات مختلفــة:

نَّ��ُه ِلَ�اِح��ٍد ُيْعَط��ى  وِح ِلْلَمْنَفَع��ِة َفاإِ ��ُه ِل��ُكلِّ َواِح��ٍد ُيْعَط��ى اإِْظَه��اُر ال��رُّ »َوَلِكنَّ

وِح اْلَ�اِح��ِد   َولآَخ��َر  وِح َكاَلُم ِحْكَم��ٍة، َولآَخ��َر َكاَلُم ِعْل��ٍم ِبَح�َس��ِب ال��رُّ ِبال��رُّ
وِح اْلَ�اِحِد َولآَخَر َعَمُل  وِح اْلَ�اِحِد، َولآَخَر َمَ�اِهُب �ِسَفاٍء ِبالرُّ اإِمَياٌن ِبالرُّ
ِيي��ُز الأَْرَواِح، َولآَخَر اأَْنَ�اُع اأَْل�ِس��َنٍة، َولآَخَر  ٌة، َولآَخَر َتْ اٍت، َولآَخ��َر ُنُب���َّ ُق���َّ
وُح اْلَ�اِحُد ِبَعْيِنِه، َقا�ِس��مًا ِلُكلِّ  ْل�ِس��َنٍة َوَلِك��نَّ َهِذِه ُكلََّه��ا َيْعَمُلَها الرُّ َتْرَجَم��ُة اأَ

ْف��َرِدِه َكَم��ا َي�َس��اُء«                       )1كورنثــوس 12: 7ـ11(. َواِح��ٍد ِبُ

والكلمــة المحوريــة التــي تدلنــا علــى الطبيعــة المميــزة لهــذه المواهــب 

ــي  ــكن ف ــذي يس ــه ال ــدس نفس ــروح الق ــة 7(. فال ــار« )آي ــي »إظه ــا ه ــرحها لن وتش

ــإن حضــور  ــي المؤمــن ف ــا تعمــل هــذه المواهــب ف ــا عندم ــي. أم المؤمــن غيــر مرئ

ــإن  ــوال ف ــع األح ــي جمي ــرية. وف ــواس البش ــتعلن للح ــر ويس ــدس يظه ــروح الق ال

ــرى أو 
ُ
النتائــج التــي تظهــر تكــون فــي مجــال الحــواس، أي أنهــا مــن الممكــن أن ت

ـــَحس.
ُ
ســَمع أو ت

ُ
ت

وحيــث أن هــذه الهبــات هــي إظهــارات ليســت لشــخصية المؤمــن ذاتهــا بــل 

لشــخص الــروح القــدس داخــل المؤمــن، فــإن جميعهــا خارقــة للطبيعــة فــي صفاتهــا. 

وفــي جميــع األحــوال تكــون النتائــج التــي تقدمهــا علــى مســتوى أعلــى ممــا يمكــن 
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للمؤمــن أن يحققــه بقدرتــه الشــخصية. فــإن هــذه اإلظهــارات تحــدث نتيجــة 

اختراقــة مباشــرة فــوق طبيعيــة مــن الــروح القــدس. وبهــذه الهبــات التــي تظهــر مــن 

ــم الروحــي ليلمــس   مــن العال
ً
ــا ــه مخترق ــروح القــدس ذات خــال المؤمــن ُيظهــر ال

العالــم المــادي ذا األبعــاد الزمنيــة والمكانيــة.

وقــد أوضــح بولــس الرســول نقطتيــن عمليتين مهمتيــن بخصوص هــذه المواهب. 

 ألغراضــه 
ً
ــم هــذه المواهــب إال علــى أســاس اختيــار الــروح القــدس وطبقــا قسَّ

ُ
: ال ت

ً
فــأوال

الســامية لخدمــة كل مؤمــن، وليســت اإلرادة أو اإلنجــازات البشــرية هــي األســاس 

لقبــول هــذه المواهــب الروحيــة.

وِح ِلْلَمْنَفَع��ِة«  عطيــت هــذه الهبــات »ِل��ُكلِّ َواِح��ٍد ُيْعَط��ى اإِْظَه��اُر ال��رُّ
ُ
 لقــد أ

ً
وثانيــا

)آيــة 7( لغــرض نافــع وعملــي. وكمــا قــال »بــوب ممفــورد« »Bob Mumford« إن 

.
ً
مواهــب الــروح هــي أدوات وليســت لعبــا

 مــا يشــار إلــى أن المواهــب التســع تقــع جميعهــا فــي ثاثــة مجموعــات 
ً
وكثيــرا

تشــمل كل منهــا ثــاث مواهــب:

1�  م�اه��ب النط��ق: وهــي تلــك المواهــب التــي تعمــل مــن خــال أعضــاء المؤمــن 
الصوتيــة. وتشــمل النبــوة، واأللســنة، وترجمــة األلســنة.

حــِدث اســتنارة روحيــة. وتشــمل 
ُ
2�  م�اه��ب الإع��الن: وهــي تلــك المواهــب التــي ت
كام الحكمــة، وكام العلــم، وتمييــز األرواح.

ظِهــر قــوة اللــه الخارقــة للطبيعــة 
ُ
3�  م�اه��ب الق����ة: وهــي تلــك المواهــب التــي ت

فــي المجــال الطبيعــي. وتشــمل اإليمــان، ومواهــب الشــفاء وعمــل المعجــزات 

)القــوات(.
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ليكن لك اإميان اهلل
إن موهبــة اإليمــان التــي سندرســها اآلن هــي األولــى فــي مواهــب القــوة الثــاث. 

وتتميــز عــن أشــكال اإليمــان األخــرى بحقيقــة أن فيهــا إظهــار واضــح لســيادة و 

طبيعــة الــروح القــدس الخارقــة للطبيعــة التــي تعمــل مــن خــال المؤمــن. والكلمتان 

اللتــان تــدالن عليهــا همــا »�س��يادة وخ��ارق للطبيعة«.

نقــرأ فــي )مــت 21( وفــي )مرقــس 11( أنــه بينمــا كان يســوع فــي طريقــه إلــى 

 تاميــذه مــّر علــى شــجرة تيــن بجانــب الطريــق. وكان يســوع 
ً
أورشــليم مصطحبــا

 :
ً
 أوراق بــا ثمــر لعنهــا قائــا

ّ
 وعندمــا وجــد أن الشــجرة ليســت بهــا إال

ً
يريــد ثمــرا

َح��ٌد ِمْن��ِك َثَم��رًا َبْع��ُد اإَِل الأََب��ِد« )مرقــس 11: 14(. وفــي اليــوم التالــي،  »َل َي��اأُْكْل اأَ

ــا  ــذ عندم ــل التامي ِه
ُ
ــى نفــس الشــجرة ذ ــذه يمــرون عل بينمــا كان يســوع وتامي

ــق 
ّ
رأوا أن الشــجرة قــد جفــت مــن جذورهــا فــي غضــون أربــع وعشــرون ســاعة. وعل

يَن��ُة الَِّت��ي َلَعْنَتَه��ا َق��ْد َيِب�َس��ْت« )آيــة 21(. ِدي، اْنُظ��ْر التِّ : »َي��ا �َس��يِّ
ً
بطــرس قائــا

« )آيــة 22(.  ِ مَي��اٌن ِب��اهللَّ : »ِلَيُك��ْن َلُك��ْم اإِ
ً
فأجــاب يســوع علــى تعليــق بطــرس قائــا

 
ً
وهــذه هــي الطريقــة التــي ترجمــت إليهــا هــذه المقولــة. أمــا مــا قالــه يســوع فعليــا

ــارة علــى هــذا  فــي أبســط صــورة فهــو »ِلَيُك��ْن َلُك��ْم اإِمَي��اٌن اهلل «. وتؤكــد هــذه العب

النــوع الخــاص مــن اإليمــان الــذي نتحــدث عنــه هنــا وهــو اإليمــان باعتبــاره هبــة. 

فمصــدر اإليمــان هــو اللــه وليــس اإلنســان. وهــو أحــد جوانــب طبيعــة اللــه األبديــة. 

 مــن إيمــان اللــه ذاتــه 
ً
ويمنــح الــروح القــدس بموهبــة اإليمــان هــذه للمؤمــن نصيبــا

بطريقــة مباشــرة وخارقــة للطبيعــة. وهــذا هــو اإليمــان علــى مســتوى إلهــي، وهــو 

يعلــو عــن اإليمــان البشــري المجــرد كمــا تعلــو الســماء عــن األرض.
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« لكــي يقبلوا ويمارســوا  ِ مَي��اٌن اهللَّ ى يســوع تاميــذه بقولــه: »ِلَيُك��ْن َلُك��ْم اإِ
ّ

تحــد

 كمــا كان هــو يفعــل ذلــك. وقــد اســتمر يخبرهــم 
ً
هــذا النــوع مــن اإليمــان تمامــا

بأنهــم بهــذا النــوع مــن اإليمــان لــن يمكنهــم أن يفعلــوا مــا رأوه يفعلــه مــع شــجرة 

التيــن فحســب، بــل ســيمكنهم أن ينقلــوا الجبــل ِبُمجــّرد أن يقولــوا ذلــك:

يَنِة  �َن َف��اَل َتْفَعُل�َن اأَْمَر التِّ مَياٌن َوَل َت�ُس��كُّ ْن َكاَن َلُكْم اإِ ��قَّ اأَُق���ُل َلُكْم: اإِ »َاْلَ
َبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِف اْلَبْحِر  َفَيُك�ُن«                                 َفَقْط، َبْل اإِْن ُقْلُتْم اأَْي�سًا ِلَهَذا اجْلَ

                                                                               )متى 21: 21(

ــال: »اإِْن َكاَن َلُك��ْم  ــا ق ــذ عندم ــى التامي ــه عل ــر حديث ــوع يقص ــن يس ــم يك ول

اإِمَي��اٌن« حيــث أننــا نجــد فــي )مرقــس 11: 23( أنــه يســتخدم كلمــة »م��ن« وبذلــك 
ُيوّســع وعــده هــذا لجميــع المؤمنيــن:

َب��ِل اْنَتِق��ْل َواْنَط��ِرْح ِف  نَّ َم��ْن َق��اَل ِلَه��َذا اجْلَ ��قَّ اأَُق���ُل َلُك��ْم: اإِ »لأَنِّ اْلَ

اْلَبْحِر، َوَل َي�ُس��كُّ ِف َقْلِبِه َبْل ُي�ؤِْمُن اأَنَّ َما َيُق�ُلُه َيُك�ُن، َفَمْهَما َقاَل َيُك�ُن 
َل��ُه«                                                                   )مرقــس 11: 23(

ــة حــدود لهــذا النــوع مــن اإليمــان. فقــد كانــت العبــارات  لــم يضــع يســوع أّي

ــي اســتخدمها شــاملة للجميــع: »م��ن ق��ال .. م��ا يق�ل��ه .. يك���ن ل��ه« وليســت  الت

ــو  ــم ه ــا يه ــكل م ــة. ف ــات المنطوق ــم أو الكلم ــن يتكل ــوص م ــود بخص ــاك قي هن

ــه. ــان الل ــون إيم ــب أن يك ــه يج ــان ألن ــة اإليم طبيع

ونـرى فـي )لوقـا 8: 22ـ25(، أنـه بينمـا كان يسـوع وتاميـذه يعبـرون بحـر 

 
ً
الجليـل فـي سـفينة، هاجمتهم رياح عاصفة. فأيقظ التاميذ يسـوع الـذي كان نائما

فـي مؤخـرة السـفينة قائليـن: »َيا ُمَعلُِّم َي�ا ُمَعلِّ�ُم، اإِنََّنا َنْهِلُك!« )آية 24(.  وقد اسـتمر 

اَر  َج امْلَ�اِء َفاْنَتَهَي�ا َو�سَ ُّ�� ي�َح َوَتَ : »َفَق�اَم َواْنَتَه�َر الرِّ
ً
تسـجيل الكتـاب المقـدس قائـا

ُه�ُدوٌء« )آية 24(.
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ــم يكــن علــى المســتوى  ــا ل ــذي مارســه يســوع هن مــن الواضــح أن اإليمــان ال

البشــري. ففــي الطبيعــي ال تخضــع الريــاح والمــاء لســيطرة اإلنســان. أمــا فــي وقــت 

 مــن اإليمــان الخــاص بأبيــه الســماوي. ثــم 
ً
 خاصــا

ً
االحتيــاج فقــد نــال يســوع قســما

 وهــو الهــدوء 
ً
أنجــز بكلمــة منطوقــة بهــذا اإليمــان مــا يعتبــره اإلنســان مســتحيا

الفــوري للعاصفــة.

: »اأَْي��َن اإِمَياُنُك��ْم؟« )آيــة 25(. 
ً
جــه يســوع لتاميــذه قائــا

ّ
عندمــا زال الخطــر، ات

ــاذا  ــك؟ ولم ــام بذل ــتطيعوا القي ــم تس ــاذا ل ــوع »لم ــألهم يس ــرى، س ــات أخ بكلم

ــه كان مــن الممكــن أن ُيَهــدئ 
ّ
يجــب أن أفعــل أنــا ذلــك؟« وقــد كان ُيشــير إلــى أن

 لــه وذلــك لــو كانــوا قــد مارســوا 
ً
 كمــا كان ســها

ً
التاميــذ العاصفــة بســهولة تمامــا

 أن تأثيــر العاصفــة علــى حــواس التاميــذ وقــت 
ّ

النــوع الصحيــح مــن اإليمــان. إال

األزمــة فتــح الطريــق أمــام الخــوف لكــي يدخــل قلوبهــم وبالتالــي يســتبعد اإليمــان. 

ومــن ناحيــة أخــرى فتــح يســوع قلبــه لــآلب واســتقبل منــه هبــة اإليمــان الخارقــة 

للطبيعــة التــي احتــاج إليهــا للتعامــل مــع العاصفــة.

الكيفية ل الكمية
بعــد ذلــك واجــه يســوع عاصفــة مــن نــوع مختلــف وهــي: صبــي يتمــرغ علــى 

األرض فــي نوبــة صــرع وأب معــذب يلتمــس المســاعدة. فتعامــل يســوع مــع هــذه 

ــل، إذ نطــق بكلمــة  ــي بحــر الجلي ــت ف ــي كان ــك الت ــع تل ــل م ــة كمــا تعام العاصف

إيمــان جازمــة مليئــة بالســلطان فطــرد الــروح الشــرير مــن الصبــي. وعندمــا ســأله 

تاميــذه عــن الســبب وراء عــدم قدرتهــم علــى عمــل ذلــك قال لهــم بطريقــة واضحة 

 :
ً
ــا ــم اســتمر قائ ــى 17: 20(، ث »ِلَع��َدِم8 اإِمَياِنُك��ْم« )مت

8 في األصل »لقلة إيمانكم«.
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َبِل: اْنَتِقْل  ِة َخْرَدٍل َلُكْنُت��ْم َتُق�ُل�َن ِلَه��َذا اجْلَ »َل��ْ� َكاَن َلُك��ْم اإِمَي��اٌن ِمْث��ُل َحبَّ
ِكٍن َلَدْيُك��ْم« )آية 20(. ِم��ْن ُهَن��ا اإَِل ُهَن��اَك َفَيْنَتِق��ُل، َوَل َيُك���ُن �َس��ْيٌء َغْرَ ُمْ

فــي                            يخبرنــا  وهــو  للكميـة.   
ً
معيـارا الخـردل  حبــة  يسـوع  استخــدم  هنـا 

َغ�ُر َجِمي�ِع اْلُب�ُذوِر«. وبكلمـات أخـرى يخبرنا  )متـى 13: 32( أن حبـة الخـردل »اأَ�سْ

يسـوع أنـه ليـس المهـم كـم اإليمان بـل كيفيت�ه، فـإن كان ألحدهم النـوع الصحيح 

مـن اإليمـان حتـى ولـو بحجـم حبـة الخـردل، فهـو كاٍف لينقـل الجبـال.

أعلــن يســوع مــرة أخــرى وبقــرب نهايــة خدمتــه األرضيــة، وخــارج قبــر 

نَطــق مصحوبــة بنــوع اإليمــان الصحيــح. فقــد صــرخ 
ُ
لعــازر قــوة الكلمــات التــي ت

ــد تســبب هــذا األمــر  ــا 11: 43(. وق بصــوت عظيــم »ِلَع��اَزُر، َهُل��مَّ َخاِرج��ًا« )يوحن

ــذي كان  ــك الرجــل، ال ــي خــروج ذل ــة ف ــد بإيمــان خــارق للطبيع المختصــر المؤيَّ

ــره.  مــن قب
ً
ــا  ومدفون

ً
ــا ميت

نجــد النمــوذج لإليمــان الخــارق للطبيعــة فــي عمــل الخلــق نفســه، فقــد أخــرج 

ِنَع��ِت  بِّ �سُ اللــه العالــم إلــى الوجــود بإيمانــه فــي كلمتــه الخاصــة »ِبَكِلَم��ِة ال��رَّ

نَّ��ُه َق��اَل َف��َكاَن. ُه��َ� اأََم��َر  ��َماَواُت، َوِبَن�َس��َمِة )حرفي��ًا ب��روح( َفِي��ِه ُكلُّ ُجُن�ِدَه��ا. لأَ ال�سَّ
ــدة بروحــه  ــة والمؤّي ــه المنطوق ��اَر« )مزمــور 33: 6 ، 9(. فقــد كانــت كلمــة الل َف�سَ

ــة. ــي كل الخليق ــال ف ــل الفّع ــي العام ه

ــل  ــاة تنق ــا قن ــرة م ــح اإلنســان لفت ــة ُيصب ــة اإليمــان فّعال ــا تكــون موهب فعندم

ــل المهــم هــو اإليمــان المعبــر  ــذي يتحــدث ب إيمــان اللــه نفســه. فــا يهــم مــن ال

ــه  ــق الل ــواء نط ــال س ــو فّع ــل فه ــذي يعم ــو ال ــه ه ــه نفس ــان الل ــه. وإن كان إيم عن

 فــم أحــد المؤمنيــن. فطالمــا 
ً
الكلمــات بفمــه أم نطقهــا الــروح القــدس مســتخدما

كان هــذا اإليمــان اإللهــي يعمــل فــي المؤمــن فــإن كلماتــه لهــا نفــس الفاعليــة كمــا 

ــذي قالهــا، فالمهــم هــو اإليمــان ال اإلنســان. ــو أن اللــه نفســه هــو ال ل
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ً
را فـي األمثلـة التـي درسـناها حتـى اآلن، كان هـذا اإليمـان الخـارق للطبيعـة ُمعبَّ

عنـه بكلمـة منطوقـة. فبكلمـة منطوقـة جعـل يسـوع شـجرة التيـن تجـف، وبكلمـة 

أ العاصفـة، وطـرد الـروح الشـرير مـن الصبـّي المصـاب بالصـرع، وأقام 
َّ

ـد
َ
منطوقـة ه

لعـازر مـن القبـر. وقـد قـال يسـوع هـذا فـي )مرقـس 11: 23( عـن أي كلمـة منطوقة 

باإليمـان »َم�ْن َق�اَل  ... َم�ا َيُق�ُل�ُه  ... َيُك��ُن َل�ُه«.

 تكــون الكلمــة المنطوقــة فــي الصــاة قنــاة توّصــل هبــة اإليمــان. فنحــن 
ً
أحيانــا

��اَلُة الإِمَي��اِن َت�ْس��ِفي )اأو ُتَخِل���ص( امْلَِري���َص«.  ــن )يعقــوب 5: 15( أن »َو�سَ نعــرف م

فليــس هنــاك أي مــكان للشــك فــي فاعليــة صــاة اإليمــان. كمــا أن نتائجهــا 

مضمونــة، فالصــاة التــي نصليهــا باإليمــان الــذي يعطيــه لنــا اللــه ال يمكــن 

مقاومتهــا. وال يمكــن للمــرض أو أليــة حالــة أخــرى تناقــض عمــل اللــه أن تقاومهــا.

ــى »صــاة إيمــان«. فقــد   إلنســان صل
ً
ــاال ــا ليعطــي مث ــد ذكــر يعقــوب إيلي وق

أوقــف إيليــا بصاتــه المطــر عــن النــزول لمــدة ثــاث ســنوات ونصــف ثــم 

جعــل المطــر ينهمــر بعــد ذلــك )يعقــوب 5: 17ـ 18(. تشــير األســفار المقدســة                

                             
ً
مثــا انظــر  اللــه نفســه  امتيــاز يمارســه  أو منعهــا هــو  منــح األمطــار  أن  إلــى 

)تثنيــة 11: 13ـ17 وإرميــا 5: 24 وإرميــا 14: 22(. ومــع ذلــك فقــد مــارس إيليــا 

ــد يعقــوب أن 
ّ
لمــدة ثــاث ســنوات ونصــف ذلــك االمتيــاز نيابــة عــن اللــه. وقــد أك

ــا   مثلن
ً
ــا، « )يعقــوب 5: 17(، فقــد كان إنســانا ــَت اآلالَِم ِمْثلَنَ ــانًا تَْح إيليــا كان »إِْنَس

ــي ولــه إيمــان اللــه فــإن الكلمــات التــي 
ّ
 أن ُيصل

ً
. ولكنــه طالمــا كان قــادرا

ً
جميعــا

ــه نفســه. ــا الل ــي يصدره ــر الت ــي لألوام ــة الت ــت لهــا نفــس الفاعلي نطــق بهــا كان

وعلــى أّيــة حــال، ال يحتــاج إيمــان من هــذا النوع أن يعمــل بالكلمــات المنطوقة 

فقــط. فإنــه بهــذا النــوع عينــه مــن اإليمــان اســتطاع يســوع أن يمشــي علــى األمــواج 

ــي هــذه  ــاج ف ــم يحت ــي بحــر الجليــل )انظــر متــى 14: 25ـ33(. وهــو ل الهائجــة ف
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ــوع  ــال يس ــرس مث ــع بط ــاه. تب ــى المي ــاطة عل ــى ببس ــد مش ــم، فق ــة ألن يتكل الحال

 نفــس الشــيء 
ً
ــا  أن يفعــل تمام

ً
ــادرا ومــارس نفــس النــوع مــن اإليمــان. مــا جعلــه ق

الــذي فعلــه يســوع. أمــا عندمــا حــّول نظــره عــن يســوع إلــى األمــواج، فقــد فارقــه 

إيمانــه وبــدأ يغــرق!

ــه يســوع عمــا حــدث : »َي��ا َقِلي��َل الإِمَي��اِن،  ــذي قال ــق ال ــد أدهشــني التعلي  وق

مِلَ��اَذا �َس��َكْكَت؟« )مــت 14: 31(. فيســوع لــم ُيوّبــخ بطــرس ألنــه أراد أن يمشــي علــى 
المــاء. ولكنــه وّبخــه علــى فقدانــه لإليمــان فــي وســط ســيره علــى المــاء، وقــد أشــار 

»دون باشــام« »Don Basham « وهــو مؤلــف عــدة كتــب عــن قــوة الــروح القــدس، 

ــي   ف
ً
ــز خارجــا ــي قلــب كل إنســان لكــي يقف ــع إلهــي مغــروس ف ــاك داف ــى أن هن إل

إيمــان خــارق للطبيعــة ويســير علــى مســتوى أعلــى مــن قدراتنــا الخاصــة. وحيــث 

أن اللــه نفســه هــو الــذي وضــع ذلــك الدافــع فــي اإلنســان فهــو ال يوبخنــا عليــه، بــل 

علــى العكــس هــو يريــد أن يعطينــا اإليمــان الــذي يجعلنــا قادريــن أن نفعــل هــذه 

األشــياء. ال يشــعر اللــه بخيبــة أمــل عندمــا نطلــب ونتمســك بمثــل هــذا النــوع مــن 

اإليمــان بــل عندمــا ال نتمســك بــه بالدرجــة الكافيــة.

يبداأ اهلل باملبادرة
يعطــي اللــه هــذا النــوع الخــارق للطبيعــة مــن اإليمــان فــي ظــرف خــاص 

ولتســديد احتيــاج خــاص، فيظــل تحــت ســيطرة اللــه المباشــرة. ويجــب أن يظــل 

ــه حســب استحســانه.  ــو يمنحــه أو يمنع ــه، وه ــه اإليمــان الخــاص بالل ــك ألن كذل

وهــذا النــوع مــن اإليمــان وكذلــك الهبــات األخــرى الخارقــة للطبيعــة يشــملها مــا 

وُح اْلَ�اِح��ُد ِبَعْيِن��ِه، َقا�ِس��مًا ِل��ُكلِّ  قالــه بولــس الرســول: »َوَلِك��نَّ َه��ِذِه ُكلََّه��ا َيْعَمُلَه��ا ال��رُّ

ْف��َرِدِه َكَم��ا َي�َس��اُء« )1كورنثــوس 12: 11(. والعبــارة المفتاحيــة هنــا هــي  َواِح��ٍد ِبُ
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»َكَم��ا َي�َس��اُء«، فاللــه نفســه هــو الــذي يحــدد متــى يمنــح كل هــذه الهبــات الروحيــة 

ــد اللــه ال اإلنســان. ولمــن يمنحهــا، فالمبــادرة فــي ي

ــن كل  ــم يلع ــو ل ــه. فه ــوع نفس ــة يس ــي خدم ــى ف  حت
ً
ــا ــذا صحيح ــد كان ه وق

، وهــو لــم يهــدئ كل عاصفــة. كمــا لــم ُيِقــم كل ميــت 
ً
شــجرة تيــن لــم تعــِط ثمــرا

 أن يتــرك 
ً
 علــى المــاء، فقــد كان حريصــا

ً
مــن قبــره. كذلــك لــم يكــن يمشــي دائمــا

ْن َيْعَم��َل ِم��ْن  زمــام المبــادرة فــي يــد أبيــه. قــال فــي )يوحنــا 5: 19( »َل َيْق��ِدُر اِلْب��ُن اأَ

َنْف�ِس��ِه �َس��ْيئًا اإِلَّ َم��ا َيْنُظ��ُر الآَب َيْعَم��ُل، لأَْن َمْهَما َعِم��َل َذاَك )الآب( َفَه��َذا َيْعَمُلُه اِلْبُن 
َكَذِل��َك« وكذلــك قــال الــرب يســوع فــي )يوحنــا 14: 10( »اْل��كاَلُم الَّ��ِذي اأَُكلُِّمُك��ْم 
ْعَم��اَل«. فقد كانت  ��الَّ ِفَّ ُهَ� َيْعَم��ُل الأَ ِب��ِه َل�ْس��ُت اأََتَكلَّ��ُم ِب��ِه ِم��ْن َنْف�ِس��ي9، َلِك��نَّ الآَب اْلَ

 مــن اآلب.
ً
المبــادرة دائمــا

يجــب أن نتعلــم أن نمجــد ونكــرم اآلب ونكــون حريصيــن فــي عاقتنــا معــه 

ــى  ــا حت  لن
ً
ــكا ــت مل ــان ليس ــة اإليم ــك. فموهب ــل ذل ــوع يفع ــا كان يس  كم

ً
ــا تمام

شــبع أهوائنــا أو طموحاتنــا الشــخصية، 
ُ
نتحكــم فيهــا. وكذلــك ال ُيقَصــد بهــا أن ت

 لتمييــز اللــه لتنجــز نتائــج تنبــع مــن مقاصــد اللــه األبديــة. وال 
ً
فهــي تتــاح لنــا وفقــا

ــى إن  ــك. وحت ــاول ذل ــب أن نح ــا ال يج ــه، كم ــن الل ــادرة م ــزع المب ــا أن ننت يمكنن

ســمح اللــه لنــا أن نفعــل ذلــك فســيصبح ذلــك فــي النهايــة لخســارتنا.

وبمــا أن موهبــة اإليمــان قــد تــم تصويرهــا بأنهــا مثــل حبــة الخــردل، فهي تشــبه 

اثنتيــن مــن مواهــب اإلعــان وهمــا: كام الحكمــة وهــو الــذي يعطــي التوجيهــات، 

وكام العلــم وهــو الــذي يعطــي المعلومــات. فاللــه لديــه كل الحكمــة وكل العلــم 

ــي  ــون ف ــا نك ــا عندم . ولكنن
ً
ــا ــا دائم ــا بهم ــل علين ــا ال ُيحّم ــن حظن ــه لحس ولكن

 مــن كام الحكمــة بطريقــة 
ً
موقــف ُمعّيــن نحتــاج فيــه للتوجيــه فهــو يمنحنــا جــزءا

)9( في ترجمة أخرى »الكام الذي أكلمكم به بمبادرتي الخاصة...«.
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 مثــل »حبــة الخــردل« واحــدة مــن مخازنــه الكاملــة 
ً
خارقــة للطبيعــة وتكــون تمامــا

للحكمــة. أو فــي موقــف آخــر عندمــا نحتــاج لمعلومــات، يأتــي لنــا بــكام علــم فــي 

حجــم »حبــة الخــردل « مــن مخازنــه الكبيــرة الكاملــة للعلــم.

ــه ال  ــه كل اإليمــان ولكن ــه لدي ــة اإليمــان، فالل ــر بالنســبة لموهب ــك األم وكذل

ــا إليمــان  ــاج فيه ــي نحت ــف الت ــي أحــد المواق ــا نكــون ف ــا. وعندم ــه لن يمنحــه كل

ــل  ــن اإليمــان مث  م
ً
ــه جــزءا ــا الل ــا الخــاص، يمنحن ــن إيمانن ــى م ــى مســتوى أعل عل

ــك  ــديد ذل ــم تس ــرد أن يت ــة. وبمج ــة الكامل ــه الخاص ــن مخازن ــردل« م ــة الخ »حب

ــرى. ــرة أخ ــا م ــارس إيمانن ــا لنم ــه ويتركن ــه إيمان ــترد الل ــاص، يس ــاج الخ االحتي

معدات التب�سر
يرتبــط اإليمــان كمــا رأينــا مــن قبــل بالموهبتيــن األخريين مــن مواهــب اإليمان 

 تعمــل موهبــة اإليمــان 
ً
وهمــا موهبــة الشــفاء وعمــل المعجــزات )القــوات(. وعمليــا

عمــل المــادة المحفــزة لتنشــيط عمــل الموهبتيــن األخرييــن. وقــد أوضحــت خدمــة 

فيلبــس فــي الســامرة هــذا األمــر كمــا يصفــه لنــا ســفر األعمــال:

��اِمَرِة َوَكاَن َيْكِرُز َلُهْم ِبامْلَ�ِس��يِح. َوَكاَن  َل َمِديَنٍة ِمَن ال�سَّ ���ُص اإِ »َفاْنَحَدَر ِفيُلبُّ

���ُص ِعْن��َد ا�ْس��ِتَماِعِهْم  ُغ���َن ِبَنْف���ٍص َواِح��َدٍة اإَِل َم��ا َيُق�ُل��ُه ِفيُلبُّ ُم���ُع ُي�سْ اجْلُ
�َس��ٌة  نَّ َكِثِري��َن ِم��َن الَِّذي��َن ِبِه��ْم اأَْرَواٌح َنِ َنَعَه��ا.لأَ َوَنَظِرِه��ُم الآَي��اِت الَِّت��ي �سَ
��ْ�ٍت َعِظي��ٍم، َوَكِث��ُروَن ِم��َن امْلَْفُل�ِج��َن َواْلُع��ْرِج  اِرَخ��ًة ِب�سَ َكاَن��ْت َتْخ��ُرُج �سَ

�ُس��ُف�ا. َف��َكاَن َف��َرٌح َعِظي��ٌم ِف ِتْل��َك امْلَِديَن��ِة«             )أعمــال 8: 5ـ 8(.

 نجســه فــي المرحلــة األولــى مــن خدمتــه. وكمــا رأينــا 
ً
أخــرج فيلبــس أرواحــا

مــن مثــال يســوع فــي )متــى 17: 14ـ21( ومــن غيــره مــن أمثلــة فقــد كانــت األرواح 

طــَرد بالكلمــة المنطوقــة بممارســة موهبــة اإليمــان. وبــدأت الموهبتــان 
ُ
النجســة ت
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األخرييــان، مــن مواهــب القــوة، و الشــفاء فــي العمــل فــي المرحلــة الثانيــة لخدمــة 

فيلبــس، ونتــج عــن ذلــك حــدوث المعجــزات وشــفاء المفلوجيــن والعــرج.

طِلــق علــى فيلبــس فــي )أعمــال 21: 8( لقــب »المبشــر«. ولــم يقــدم لنــا 
ُ
وقــد أ

العهــد الجديــد إال نموذجيــن لخدمــة المبشــر وهمــا: خدمــة يســوع نفســه، وخدمــة 

 علــى إخــراج األرواح الشــريرة 
ً
 شــديدا

ً
فيلبــس. ونجــد فــي كلتــا الحالتيــن تأكيــدا

الــذي كان يتبعــه معجــزات وحــاالت شــفاء كثيــرة. فمواهــب القــوة الثــاث التــي 

ات الخارقــة 
ّ

 الُمعــد
ً
ل معــا

ّ
ــك

َ
ش

ُ
هــي اإليمــان، والمعجــزات )اآليــات(، والشــفاء ت

للطبيعــة التــي يصــدق عليهــا العهــد الجديــد لخدمــة المبشــر.
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امُللّخــص
موهبــة اإليمــان هــي إحــدى مواهــب الــروح القــدس التســع التــي ذكرهــا بولــس 

الرســول فــي )1كورنثــوس 12: 11ـ17(. وكل هــذه المواهــب هــي إظهــار خــارج 

للطبيعــة للــروح القــدس الــذي يســكن فــي المؤمــن ويعمــل بواســطته.

ــاص  ــه الخ ــان الل ــن إيم  م
ً
ــزءا ــن ج ــان للمؤم ــة اإليم ــدس بموهب ــروح الق ــب ال يه

 عــن المســتوى 
ً
لفتــرة مؤقتــة. وهــذا هــو اإليمــان علــى مســتوى إلهــي وهــو يعلــو جــدا

البشــري. ال يهــم مقــدار اإليمــان بــل كيفيتــه. ألن »حبــة الخــردل« مــن هــذا النــوع مــن 

اإليمــان تكفــي لنقــل جبــل.

 بالكلمـة المنطوقة ولكنها ال تنحصـر فيها. وقد 
ً
وتعمـل موهبـة اإليمـان كثيـرا

نَطـق مثـل هـذه الكلمـة فـي الصـاة. وقـد جعل يسـوع بهـذه الموهبة شـجرة التين 
ُ
ت

 من صبي مصـاب بالصرع، 
ً
 شـريرا

ً
أ عاصفـة في البحـر، كما أخرج روحا

ّ
تجـف، وهـد

وأقـام لعـازر مـن قبره، وسـار على األمـواج الهائجة.

 لممارســة هــذا النــوع مــن اإليمــان. ومــن ثــم فهــو 
ً
وضــع اللــه فــي اإلنســان دافعــا

. وعلــى أي 
ً
ال يوبخنــا علــى عمــل ذلــك، بــل بالحــري يضايقــه انصرافنــا عنــه ســريعا

 مــن اللــه.
ً
حــال فكمــا كان يحــدث فــي خدمــة يســوع يجــب أن تظــل المبــادرة دائمــا

يمكــن لموهبــة اإليمــان أن تعمــل عمــل المــادة المحفــزة للمواهــب المتصلــة 

 تصبــح المعــدات 
ً
بهــا أي الشــفاء والمعجــزات. وعندمــا تنضــم هــذه المواهــب معــا

التــي يصــدق عليهــا العهــد الجديــد لخدمــة المبشــر.



38



39

4
اإلميان باعتباره مثرًا

رأينــا فــي الفصــل الســابق األســلوب الــذي يعمــل بــه اإليمــان كأحــد المواهــب 

الروحيــة التســع التــي ذكرهــا بولــس الرســول في )1كورنثــوس7:12-11( وســنرى 

فــي هــذا الفصــل كيفيــة عمــل اإليمــان عندمــا يكــون أحــد األشــكال التســعة للثمــار 

الروحيــة التــي ذكرهــا بولــس فــي )غاطيــة 5: 22ـ23( 

��اَلٌح،  َن��اٍة، ُلْط��ٌف، �سَ ��ٌة، َف��َرٌح، �َس��اَلٌم، ُط���ُل اأَ بَّ وِح َفُه��َ�: َمَ ��ا َثَم��ُر ال��رُّ »َواأَمَّ

ٌف10«. اإِمَي��اٌن، َوَداَع��ٌة، َتَعفُّ

اإليمــان هــو الشــكل الســابع مــن الثمــار المذكــورة. وتقــدم الطبعــات الحديثــة 

ــة«، »اإلخــاص«  ــل: »األمان ــدة ترجمــات لهــذه الكلمــة، مث ــاب المقدســة ع للكت

ــي  ــا ه ــس هن ــتخدمها بول ــي اس ــة الت ــة اليوناني ــال فالكلم ــى أي ح ــة«. وعل و»الثق

»pistis«. وكمــا رأينــا فــي الفصــل األول فهــي الكلمــة األساســية المســتخدمة 

ــد كلــه. لإليمــان فــي العهــد الجدي

 
ً
ــاعدنا أوال ــر سيس ــن الثم ــز م ــكل الممي ــذا الش ــة ه ــي دراس ــدأ ف ــل أن نب وقب

ــو  ــا ه ــام. فم ــو ع ــى نح ــار عل ــب والثم ــن المواه ــة بي ــي العاق ــق ف ــل بعم أن نتأم

االختــاف بينهمــا؟

10 في األصل »االعتدال وضبط النفس«.
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امل�اهب ف مقابل الثمار
ــل  شــجرة كريســماس وبجوارها  إحــدى الطــرق لتوضيــح  هــذا االختــاف هــي تخيُّ

ــت عليهــا الهدايــا. فهــو أمــر  شــجرة تفــاح. وأنــا أتحــدث عــن شــجرة كريســماس ُمثبَّ

 مــن وضعها 
ً
بــت الهدايــا علــى شــجرة الكريســماس بــدال

َّ
ث
ُ
شــائع فــي بعــض األماكــن أن ت

 بينمــا تقــدم 
ً
م شــجرة الكريســماس هدايــا أوهباتــا

ِّ
قــد

ُ
أســفل الشــجرة. وبهــذه الطريقــة ت

.
ً
شــجرة التفــاح ثمــارا

ــة أوالهبــة علــى الشــجرة  ــة شــجرة الكريســماس، يتــم تثبيــت الهدي ففــي حال

وأزالتهــا بعمــل واحــد مختصــر. وقــد تكــون الهبــة رداًء بينمــا الشــجرة هــي شــجرة 

“تنــوب”11، فليــس هنــاك عاقــة مباشــرة بيــن الشــجرة والهبــة. وال تخبرنــا الهبــة 

ــذ منهــا.
َ
ؤخ

ُ
بــأي شــيء عــن طبيعــة الشــجرة التــي ت

بينمــا هنــاك مــن الجهــة األخــرى اتصــال مباشــر بيــن التفاحــة والشــجرة التــي 

ــا  ــن نوعه  م
ً
ا

ُ
ــا وك مه

ّ
قد

ُ
ــي ت ــرة الت ــة الثم ــجرة طبيع ــة الش ــدد طبيع ــا. تح تحمله

وجودتهــا. فــا ُيمكــن لشــجرة التفــاح أن تحمــل برتقالــة. وتعطــي الشــجرة 

 غيــر صحيــح. 
ً
 صحيحــة والشــجرة غيــر الصحيحــة تعطــي ثمــرا

ً
الصحيحــة ثمــارا

ــل   ــاح بعمــل واحــد ب ــى شــجرة التف ــج الثمــر عل ــى 7: 17ـ20(. وال ُينت )انظــر مت

ــي الشــجرة عنايــة 
ّ
ول

ُ
هــو نتيجــة لعمليــة نمــو وتطــور ثابتــة ومســتمرة، فابــد وأن ن

.
ً
، وُجهــدا

ً
، ومهــارة

ً
ــا م أجــود الثمــار. وهــذا يتطلــب وقت

ّ
قــد

ُ
خاصــة لكــي ت

 مــن َمْنــح الهبــة الروحية 
ً
ــق هــذا المثــل البســيط علــى العالــم الروحــي. كا لُنطبِّ

ــن  ــة م ــن طبيع ــيء ع ــا أي ش ــر. وال تخبرن ــد مختص ــراء واح ــم بإج ــتقبالها يت واس

صنع شبهها.
ُ
11 هي الشجرة األصلية التي تؤخذ منها أشجار الكريسماس أو ت
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ــي  ــاة الت ــة الحي ــن طبيع ــة ع ــار الروحي ــر الثم عّب
ُ
ــرى ت ــة األخ ــن الجه ــها. وم يمارس

أثمرتهــا، أي أنهــا ال تأتــي إال نتيجــة لعمليــة نمــو. ويجــب أن نعطــي الحيــاة عنايــة 

خاصــة مــن خــال الوقــت والمهــارة والجهــد لكــي نحصــل علــى أجــود الثمــار.

يمكننــي أن أصــف االختــاف بطريقــة أخــرى بــأن أقــول إن المواهــب تعبــر عــن 

عّبــر الثمــار عــن ال�س��خ�سية. فأيهمــا أكثــر أهميــة؟ علــى المــدى البعيــد 
ُ
الق��درة بينمــا ت

يكــون بــا شــك تشــكيل الشــخصية أكثــر أهميــة مــن القــدرة. فممارســة الموهبــة أمــر 

مؤقــت. وكمــا شــرح بولــس فــي )1كورنثــوس 13: 8ـ13(، ســيأتي الوقــت الــذي 

ال يكــون فيــه احتيــاج للمواهــب. أمــا الصفــات الشــخصية فهــي التــي تحــدد 

 مــا ســوف نتــرك مواهبنــا وراءنــا أمــا صفاتنــا 
ً
كيــف ســنكون فــي األبديــة، فيومــا

الشــخصية فســوف تظــل معنــا إلــى األبــد.

ــر.  ــاب اآلخ ــى حس ــا عل ــار أحدهم ــى اختي ــة إل ــنا بحاج ــال، لس ــة ح ــى أّي وعل

فالمواهــب ال تســتبعد الثمــر كمــا ال يســتبعد الثمــر المواهــب.. بــل باألحــرى 

ــل كل مــن الثمــار والمواهــب بعضهمــا البعــض. ومــن الممكــن  الهــدف هــو أن ُيكمِّ

ــد  ــا ق ــك ِمثلم ــخصية، وذل ــات الش ــن الصف  ع
ً
ــا  عملي

ً
ــا ــب تطبيق ــدم المواه أن تق

 فــي شــخص يســوع المســيح . فقــد عبــرت أقصــى 
ً
 تمامــا

ً
 كامــا

ً
كان تعبيــرا

ــة الشــفوقة.  ــه الشــخصية ـ المحب ــة عــن صفات ــة للمواهــب الروحي ممارســة ممكن

ولــم يتمكــن مــن تســديد احتياجــات هــؤالء الذيــن جــاء ليخدمهــم إال مــن خــال 

 لهــم بالتمــام عــن طبيعــة أبيــه الســماوي الــذي جــاء لينــوب عنــه 
ً
المواهــب ُمعّبــرا

)انظــر يوحنــا 14: 9ـ10(.

يجــب أن نســعى التبــاع نمــوذج المســيح، فكلمــا اكتســبنا المميــزات التــي 

ــا  ــا زادت حاجتن ــفقة كلم ــة، والش ــة، والعناي ــوع أي المحب ــخصية يس ــا ش ــت به اتصف

 عــن هــذه الصفــات. 
ً
 عمليــا

ً
لنفــس المواهــب التــي مارســها مــن أجــل أن نعطــي تعبيــرا
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مــت قدرتنــا علــى 
ُ

زيــن بهــذه المواهــب علــى نحــو كامــل كلمــا َعظ وكلمــا كنــا ُمَجهَّ

 مثلمــا فعــل يســوع.
ً
ــا ــا تمام ــه أبين إعطــاء المجــد لل

ــكال  ــد األش ــا توج ــخصية. وعندم ــات الش ــن الصف ــر ع ــو تعبي ــر ه ، فالثم
ً
إذا

نِتــج الصفــات الشــخصية 
ُ
 التــي للثمــر الروحــي وتكمــل  بالتمــام ت

ً
التســع جميعــا

ــل  مِّ
َ

ــا ُيك  وكل منه
ً
ــا  معين

ً
ــا ــبع احتياج ــر يش ــكال الثم ــن أش ــكل م ــيحية، ف المس

ــق  ــن، ويتطاب ــن جانبي ــان م ــرة اإليم ــر لثم ــام أن ننظ ــذا التم ــا به ــن. ويمكنن الباقي

اليونانيــة »pistis«. رغــم  هــذان الجانبــان مــع اســتخدامين متصليــن للكلمــة 

ــة. ــدارة بالثق ــو الج ــر ه ــا اآلخ ــة، بيم ــو الثق ــا األول ه اختافهم

الإميان ب�سفته الثقة
ــليم  ــة أورش ــم طبع ــة. وتترج ــو الثق  ه

ً
ــرا ــاره ثم ــان باعتب ــب األول لإليم الجان

ــة«.  ــم بالثق ــى »مفع ــة »pistis« إل ــدس » Jerusalem Bible« كلم ــاب المق للكت

 أن أحــد متطلبــات الذيــن ســيدخلون الملكــوت 
ً
 وتكــرارا

ً
وقــد أكــد يســوع مــرارا

ــس  ــى 18: 1ـ3، 19: 13ـ14 ومرق ــر مت ــر )انظ ــل صغي ــل طف ــروا مث ــو أن يصي ه

10: 13ـ15 ولوقــا 18: 15ـ17(. وربمــا ال توجــد صفــة تتســم بهــا الطفولــة علــى 

ــات  ــد الصف ــا أح ــك نجده ــم ذل ــة. ورغ ــة بالثق ــا مفعم ــن أنه ــر م ــاص أكث ــو خ نح

 وهــم رجــال مثــل 
ً
ــه نضجــا ــر رجــال الل ــي أكث ــي تمامهــا ف ــزة التــي نراهــا ف الممي

إبراهيــم، وموســى، وداود، وبولــس. وبهــذا نســتنتج أن درجــة إمتاءنــا بالثقــة هــي 

ــا الروحــي. ــدة لنضجن ــر الجي أحــد المعايي

وللتوضيــح أكثــر يمكــن أن توصــف ثمــرة اإليمــان مــن هــذا الجانــب “المــلء 

ــه  ــي صــاح الل ــة ف ــر المتذبذب ــة، وغي ــة، والثابت ــة المطمئن ــا الثق ــى أنه ــة” عل بالثق

وحكمتــه وأمانتــه. فمهمــا كانــت التجــارب أو الكــوارث الظاهريــة التــي قــد 
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 فــي 
ً
 ومطمئنــا

ً
نواجههــا، فســوف يظــل مــن قــام برعايــة هــذا النــوع مــن الثمــر هادئــا

ــزال يســيطر علــى كل موقــف  ــه ال ي ــأن الل ــز ب ــه ثقــة ال تهت ، فلدي
ً
ــا وســطها جميع

ســيطرة كاملــة وأن اللــه ينفــذ مقاصــده لبركــة كل ابــن مــن ابنائــه باســتخدام 

ــة. ــروف المختلف الظ

التعبيــر الخارجــي لهــذا النــوع مــن الثقــة هــو الثبــات. وقــد وضــع داود صــورة 

ــْوَن  ــِل ِصْهيَ ــُل َجبَ بِّ ِمْث ــرَّ ــى ال ــوَن َعلَ لُ ــه فــي )مزمــور 125: 1(: »اَْلُمتََوكِّ جميلــة ل

ْهــِر«. قــد تهتز جميــع جبــال األرض وتتزعزع  الَّــِذي الَ يَتََزْعــَزُع، بـَـْل يَْســُكُن إِلـَـى الدَّ
. فقــد اختــاره 

ً
 إال واحــد، فلــن يهتــز جبــل صهيــون أبــدا

ً
حتــى أنهــا قــد تنتقــل كليــة

 لــه وســوف يثبــت وحــده لألبــد.
ً
 خاصــا

ً
اللــه مســكنا

ــم أن يثــق. فقــد يســمح اآلخــرون هنا 
ّ
هكــذا يكــون األمــر مــع المؤمــن الــذي تعل

 
ً
 مطمئنــا

ً
وهنــاك للرعــب و التشــويش بالدخــول إلــى حياتهــم، أمــا هــو فيبقــى آمنــا

َســِة« )مزمــور 87: 1(. »أََساُســهُ فـِـي اْلِجبـَـاِل اْلُمقَدَّ

تدريــب  كليــات  إلحــدى   
ً
مديــرا أعمــل  كنــت  حيــث   ،1960 عــام  فــي 

ــات وكان اســمها  ــت إحــدى الطالب صيَب
ُ
ــة، أ ــا الغربي ــي كيني ــة ف المدرســين األفارق

أنيتــا »Agneta« بمــرض التيفــود، فزرتهــا أنــا وزوجتــي فــي المستشــفى ووجدتهــا 

مريضــة للغايــة. وكانــت فــي غيبوبــة عميقــة. فصليــت إلــى اللــه أن يجعلهــا تفيــق 

مــن تلــك الغيبوبــة فتــرة تكفــي للتحــدث معهــا. وبعــد ذلــك بلحظــة، فتحــت 

. ــيَّ ــرت إل ــا ونظ عينيه

فقلت لها: »يا أنيتا. هل أنت واثقة أن نفسك في أمان بين يدي الله؟«

 فــي غيبوبــة مــرة 
ً
فأجابتنــي بصــوت واضــح وثابــت: »نعــم« ثــم دخلــت فــورا

. فقــد كانــت تلــك الكلمــة الوحيــدة نعــم هــي كل مــا 
ً
أخــرى. ولكننــي كنــت راضيــا
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ــَرت عــن ثقــة عميقــة ال يمكــن  احتاجــت أن تقــول واحتجــت أنــا أن أســمعه. فقــد عبَّ

ألمــٍر فــي العالــم أن يزعزعهــا أو يطيــح بهــا.

المفتــاح لهــذا النــوع مــن الثقــة هــو التعهد وأخــذ قرار تســليم الحياة للمســيح. 

 
ً
 واضحــا

ً
ــي حضــوري بتســليم حياتهــا تســليما ــا ف ــي ســنة قامــت أنيت ــذ حوال فمن

ــة التــي ربمــا  ــي ســاعة التجرب ــاج اآلن ـ ف  ليســوع المســيح. وهــي ال تحت
ً
شــخصيا

تكــون نفســها أعتــاب األبديــة ـ إلــى تســليم إضافــي. ال تحتــاج إال إلــى الراحــة فــي 

 مــن الزمــن واألبديــة.
ً
ا

ُ
 مــن الحيــاة والمــوت وك

ً
ا

ُ
ذلــك التســليم وهــو الــذي يشــمل ك

وقــد اســتجاب اللــه فــي وقتــه، لصلــوات زمائهــا وأقامهــا فــي صحــة كاملــة مــرة 

أخــرى. ونتيجــة لتلــك الثقــة الكبيــرة اســتطاعت أن تقبــل تأثيــر الصــاة التــي قدمهــا 

 عنهــا.
ً
زماؤهــا نيابــة

�ِكْل َعَلْي�ِه َوُه�َ� ُيْجِري«  بِّ َطِريَق�َك َواتَّ قـال داود فـي )مزمـور 37: 5( »�َس�لِّْم12 ِلل�رَّ

ـه »ثـق )اتـكل(«. ويؤدي  وجُّ
َ
م«، والثانـي ت

ِّ
ـب مّنـا شـيئان: األول هـو فعـل »سـل

َ
وهنـا ُيطل

فعـل التسـليم إلـى اتجـاه الثقـة. وقـد أكـد داود لنـا أننـا طالمـا كنـا مسـتمرين فـي هـذا 

خـرى ينجـز اللـه األشـياء التـي 
ُ
ـه للثقـة، فـإن اللـه »ُيجـري )يفعلـه(«. وبكلمـات أ التوجُّ

ـه المسـتمر للثقـة مـن جانبنـا هـو الـذي يحفـظ تلـك القنـاة  مها لـه. وهـذا الَتوجُّ
ِّ
سـل

ُ
ن

خلينا 
َ
مفتوحـة، والتـي بهـا يسـتطيع اللـه أن يتدخـل فـي حياتنـا وينجـز العمـل ، أمـا إن ت

عيـق اسـتكمال مـا بـدأ اللـه فـي عملـه لنـا.
ُ
غلـق تلـك القنـاة ون

ُ
عـن ثقتنـا بـه فإننـا ن

ويشــبه تســليم أحــد األمــور للــه أخــذ مبلــغ مــن المــال وإيداعــه فــي حســابك فــي 

ــق  ــة ال تقل ــن الخزين ــغ مــن أمي ــى إيصــال اســتام المبل ــك عل البنــك. فبمجــرد حصول

بخصــوص أمــان أموالــك، فهــي لــم تعــد مســئوليتك بــل مســئولية البنــك. ومــن المثيــر 

12 في األصل »سلم للرب طريقك وثق به وهو يفعله«.
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للســخرية أن النــاس ال يجــدون صعوبــة فــي الثقــة بالبنــك ولكنهــم يجــدون صعوبــة فــي 

الثقــة باللــه بشــأن أمــر حيــوي وهــام أودعــوه بيــن يديــه.

يوضــح مثــال اإليــداع فــي البنــك أحــد العوامــل المهمــة فــي تقديــم تســليم ناجــح. 

 يوضــح تاريــخ ومــكان وديعتــك 
ً
فعندمــا تخــرج مــن البنــك، تحمــل معــك إيصــاال

 
ً
 يجــب أن تكــون محــددا

ً
ومبلغهــا.وال يوجــد أي ارتيــاب فــي ذلــك. وهكــذا أيضــا

ــا  ــك م ــى ش ــرف دون أدن ــب أن تع ــه، فيج متها لل
ّ
ــل ــي س ــياء الت ــك األش ــأن تل بش

مته بالظبــط ومتــى وأيــن تــم التســليم. كمــا تحتــاج »لإليصــال« الرســمي الــذي 
ّ
ســل

يعتمــده الــروح القــدس، ُيقــر فيــه بــأن اللــه قــد قبــل تســليمك وتكريســك لــه.

يجب اأن نتعهد الثقة بالرعاية
الثقــة مثــل جميــع أشــكال الثمــار فهــي تحتــاج للرعايــة. إذ تمــر بعــدة مراحــل 

للنمــو قبــل أن تصــل إلــى النضــج الكامــل. وقــد أوضحــت كلمــات داود فــي    

��ا  َ ــة 2(: »اإِمنَّ ــي )آي ــال ف ــد ق . فق
ً
ــا  كام

ً
ــا ــة إيضاح ــو الثق ــل نم ــور 62( مراح )مزم

َتَزْع��َزُع َكِث��رًا« أما فــي اآلية 6(، فقد قال  ي. َل اأَ ��ي َمْلَج��اإِ ْخَرِت��ي َوَخاَل�سِ ُه��َ� )اهلل( �سَ
ــدم  ــد تق ــا أتزعــزع ((. وق ــه )) ف ــه بالل ــك اإلعــان عــن ثقت ــه لنفــس ذل ــد إعان بع

« إلــى »فــا أتزعــزع« 
ً
داود بيــن )آيــة 2 وآيــة 6( فــي مســيرته مــن »ال أتزعــزع كثيــرا

البتــة.

 كمــا كان داود. فقبــل 
ً
يجــب أن نكــون أمنــاء فــي الحديــث عــن أنفســنا تمامــا

 .»
ً
أن تصــل ثقتنــا إلــى النضــج يكــون أفضــل مــا يمكننــا قولــه هــو »ال أتزعزع كثيــرا

فســوف تزعزعنــا المشــاكل والمقاومــات فــي هــذه المرحلــة ولكنهــا لــن تدمرنــا. 

وعلــى أيــة حــال، فــإذا ظللنــا نرعــى ثقتنــا ســوف نصــل إلــى المرحلــة التــي يمكننــا 

«. فــا يوجــد مــا يمكنــه أن يزعزعنــا ثانيــة.
ً
أن نقــول فيهــا »فــا أتزعــزع أبــدا
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وتوجــد الثقــة التــي بهــذا النــوع فــي مجــال الــروح وليــس المشــاعر. ويمكننــا 

أن نعــود ثانيــة لشــهادة داود الشــخصية للتوضيــح  يقــول للــرب فــي )مزمــور 56: 3( 

ــا يــدرك داود عمــل قوتيــن متصارعتيــن  ��ِكُل13«. وهن َن��ا َعَلْي��َك اأَتَّ »ِف َي��ْ�ِم َخ��ْ�ِف اأَ

ــة حــال، فالخــوف  ــى أّي ــي نفــس الوقــت وهمــا: الثقــة والخــوف. وعل ــي نفســه ف ف

 فــي المشــاعر بينمــا تكــون الثقــة أعمــق منــه فــي الداخــل أي فــي 
ً
يكــون ســطحيا

الــروح.

 يتخــذ طريقــه نحــو البحــر بــا 
ً
 وقويــا

ً
 عميقــا

ً
تشــبه الثقــة الناضجــة هــذه نهــرا

هــوادة. وقــد تهــب ريــاح الخــوف أو الشــك عكــس اتجــاه النهــر وتضــرب أمواجــه 

ــر مــن ذلــك  غيِّ
ُ
 أن هــذه الريــاح واألمــواج ال يمكنهــا أن ت

ّ
ــدة علــى ســطحه، إال الُمزبَّ

ــق العميــق والمســتمر للميــاه تحــت الســطح وكذلــك ال يمكنهــا أن تعيقــه، 
ُّ
التدف

فهــي تتبــع المســار الــذي حــدده لهــا قــاع النهــر إلــى مقصدهــا فــي البحــر. 

 للثقــة فــي كمــال نضجهــا 
ً
 جميــا

ً
وتقــدم كلمــات الرســول بولــس وصفــا

فيقــول:

ْخَج��ُل، لأَنَِّن��ي  ِن��ي َل�ْس��ُت اأَ ْحَتِم��ُل َه��ِذِه الأُُم���َر اأَْي�س��ًا. َلِكنَّ ��َبِب اأَ »ِلَه��َذا ال�سَّ
��ْن اآَمْن��ُت، َوُم�ِق��ٌن اأَنَّ��ُه َق��اِدٌر اأَْن َيْحَف��َظ َوِديَعِت��ي اإَِل َذِل��َك اْلَي��ْ�ِم«      َع��اِلٌ ِبَ

                                                                    )2تموثاوس 1: 12(.

ــب  ــة، إذ انقل ــس العالمي ــكل المقايي  ب
ً
ــا ــة فاش ــذه المرحل ــي ه ــس ف كان بول

ضــده بعــض مــن أكثــر أصدقائــه ومؤيديــه. ولــم يبــَق معــه مــن جميــع زمائــه 

ــه فــي العمــل  بيــن فــي العمــل إال لوقــا وحــده. وكان ديمــاس هــو أحــد زمائ الُمقرَّ

ــد شــاخ كمــا كان   وق
ً
ــا ــس ضعيف ــم. وكان بول ــى العال ــاد إل ــل وع ــد هجــره بالفع ق

 بساســل فــي أحــد الســجون الرومانيــة وينتظــر محاكمــة غيــر عادلة 
ً
ــدا  ُمقيَّ

ً
ســجينا

13 في األصل »عندما أخاف سأضع ثقتي فيك«.
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وتنفيــذ حكــم اإلعــدام علــى أيــد قائــد قــاٍس وفاســد ومســتبد. ورغــم ذلــك كانــت 

كلماتــه تــدوي بثقــة هادئــة ال تتزعــزع: »َل�ْس��ُت اأَْخَج��ُل ... لأَنَِّن��ي َع��اِلٌ ... اآَمْن��ُت 

... َوُم�ِق��ٌن« فقــد تطلــع إلــى مــا وراء أفــق الزمــن إلــى يــوم صــاٍف بــا غيــوم وهــو 
»ذلــك اليــوم« الــذي فيــه ســيكافئه قــاٍض آخــر وهــو القاضــي البــار بمنحــه »اإِْكِلي��ُل 

« )2تيموثــاوس 4: 8(. اْل��ِرِّ

وقــد كان األمــر مــع بولــس مثلمــا كان مــع داود؛ فقــد كانــت الثقــة هــي نتــاج 

عمــل التســليم. وقــد عبــرت كلماتــه الخاصــة عــن تســليمه: »اأَنَّ��ُه َق��اِدٌر اأَْن َيْحَف��َظ 

ــس  ــد كان بول ــان. فق ــه اإليم ــج عن ــكال  نت ــاوس 1: 12(. فاالت َوِديَعِت��ي« )2تموث
. وقــد كانــت تلــك 

ً
 نهائيــا

ً
م نفســه للمســيح تســليما

ّ
منــذ ســنوات مضــت قــد ســل

 ثقــة يــزداد 
ً
التجــارب واآلالم التــي حدثــت نتيجــة لذلــك قــد أثمــرت تدريجيــا

، ووصلــت إلــى كمــال إثمارهــا فــي زنزانــة رومانيــة وكان لتألقهــا كل 
ً
عمقهــا دائمــا

البريــق الــذي يتناقــض مــع مشــهدها الحزيــن.

الإميان ب�سفته اجلدارة بالثقة
 وهــو الجــدارة بالثقــة. 

ً
ــاره ثمــرا ــي لإليمــان باعتب ســنختبر اآلن الجانــب الثان

 .»pistis« والجــدارة بالثقــة مــن وجهــة نظــر علــم اللغة هــي المعنــى األصلــي لكلمــة

»آرنــدت  قامــوس  يقدمــه  الــذي   »pistis« لكلمــة  المحــدد  األول  والتعريــف 

وجنجرتــش« »Gingrich and Arndt« المعيــاري للغــة اليونانيــة المســتخدمة فــي 

كتابــة العهــد الجديــد هــو اإلخــاص )األمانة( والجــدارة باالعتمــاد عليــه. وإن رجعنا 

للعهــد القديــم ينطبــق نفــس المعنــى علــى الكلمــة العبريــة المســتخدمة لإليمــان 

وهــي »emunah«. فالمعنــى المبدئــي لهــذه الكلمــة هــو »اإلخــاص«، أمــا المعنــى 

ــة  ــة كلم ــذه الكلم ــه ه ــَتق من ش
ُ
ــذي ت ــل ال ــا الفع ــان«. ويعطين ــو »اإليم ــي فه الثان
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«. فالمعنــى األساســي 
ً
ــن هــذا مؤكــدا

ُ
»آميــن« التــي تعنــي »ليتحقــق هــذا« و»ليك

لهــا هــو »راســخ وُيعتمــد عليــه«.

 أي الثقــة والجــدارة بالثقــة عنــد نقطــة واحــدة 
ً
ويلتقــي كا المعنييــن معــا

فــي شــخص اللــه نفســه وفــي طبيعتــه. فــإن نظرنــا لإليمــان باعتبــاره الثقــة يصبــح 

ــاره  ــان باعتب ــا لإليم ــإن نظرن ــة. ف ــه بالثق ــدارة الل ــو ج ــق ه ــد المطل ــه الوحي أساس

الثقــة يصبــح أساســه الوحيــد المطلــق هــو جــدارة اللــه بالثقــة. وإن نظرنــا لإليمــان 

باعتبــاره جــدارة اللــه بالثقــة، فلــن يتحقــق ذلــك إال بثقتنــا بــأن الــروح القــدس قــادر 

ــن مصــدر اإليمــان والهــدف  ــه نفســه هــو كل م ــة. فالل ــه بالثق ــا جــدارة الل أن يهبن

منــه. وجــدارة اللــه بالثقــة هــي األســاس الوحيــد لثقتنــا كمــا أن ثقتنــا بــه تثمــر فينــا 

ــه بالثقــة. جدارت

وربمــا ال يتــم التأكيــد فــي األســفار المقدســة علــى إحــدى الصفــات المميــزة 

للــه بأكثــر إصــرار ممــا يحــدث علــى جدارتــه بالثقــة. وتنفــرد كلمــة عبريــة واحــدة 

 .»chesed« محــددة باالســتخدام فــي العهــد القديــم للتعبيــر عــن هــذه الصفــة وهــي

ــى عــدة كلمــات وهــي  ــاب المقــدس إل ــي ترجمــات الكت َترجــم هــذه الكلمــة ف
ُ
وت

»صــاح« و»لطــف« و»رحمــة« و»شــفقة« وهكــذا، إال أنــه ال توجــد كلمــة واحــدة 

.
ً
 كامــا

ً
منهــا تعبــر عــن معناهــا تعبيــرا

 :
ً
توجـد سـمتان مميزتـان لصفة الله هذه »chesed« أو الجـدارة بالثقة. فهي أوال

ب عـن غير اسـتحقاق، فهي تتجـاوز كل 
َ
وه

ُ
التعبيـر عـن نعمـة اللـه المجانيـة التـي ت

: مؤسسـة 
ً
 لـه، وهي ثانيا

ً
مـا يمكـن أن يسـتحقه اإلنسـان أو ُيطاِلـب بـه باعتبـاره حقا

. فيمكننـا أن نضـم هاتيـن السـمتين 
ً
 علـى العهـد الـذي دخـل اللـه فيـه طوعـا

ً
دائمـا

 بقولنـا إن »chesed« هـي جـدارة اللـه بالثقة في إنجـازه إللتزامـات  العهد الذي 
ً
معـا

طاِلب به.
ُ
دخـل فيهـا وبمـا يتجـاوز كل مـا يمكننـا أن نسـتحقه أو ن
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 بيـن هـذه المفاهيـم الثاثـة العبريـة المهمـة 
ً
 وثيقـا

ً
وبذلـك نجـد هنـاك اتصـاال

التاليـة: »emunah« التـي تعنـي اإليمـان أو األمانـة )اإلخـاص( و»chesed« وهـي 

ل هذه الكلمـات العبرية 
ّ

شـك
ُ
«. وت

ً
جـدارة اللـه بالثقـة و»berith« التـي تعنـي »عهدا

 فـي عـدة آيـات مـن )مزمـور 89(:
ً
 متكـررا

ً
الثاثـة موضوعـا

ا اأََماَنِتي »emunah« َوَرْحَمِتي »chesed« َفَمَعُه.  )اآية 24( اأَمَّ
��ُت  ْه��ِر اأَْحَف��ُظ َل��ُه َرْحَمِت��ي »chesed« َوَعْه��ِدي »berith« ُيَثبَّ اإَِل الدَّ

»amen« َل��ُه.    )اآي��ة28(

��ا َرْحَمِت��ي »chesed« َف��اَل اأَْنِزُعَه��ا َعْن��ُه، َوَل اأَْك��ِذُب ِم��ْن ِجَه��ِة اأََماَنِت��ي  اأَمَّ
   . ُ َم��ا َخ��َرَج ِم��ْن �َس��َفَتيَّ َغ��رِّ »emunah«. لَ اأَْنُق���صُ َعْه��ِدي »berith« َولَ اأُ

                                                                                                     )اآية 34،33(

ظِهــر تلــك اآليــة األخيــرة عاقــة خاصــة بيــن جــدارة اللــه بالثقــة وبيــن 
ُ
وت

الكلمــات التــي تخــرج مــن فمــه. فاللــه ال يمكنــه البتــة أن يفعــل أمريــن وهمــا: أن 

ينقــض عهــده أو أن يغيــر مــا قالــه. وجــدارة اللــه بالثقــة التــي يمنحهــا لنــا الــروح 

 نتســم 
ً
ــا أشــخاصا ــة، فســوف تجعلن ــك الصف ــا نفــس تل القــدس ســوف تثمــر فين

ــن. ــة الثابتتي ــتقامة واألمان باالس

، َم�ْن َيْن�ِزُل14 ِف  ويسـأل داود اللـه فـي )مزمـور 15: 1( سـؤالين همـا: »َي�ا َربُّ

َم�ْس�َكِنَك؟ َم�ْن َي�ْس�ُكُن ِف َجَب�ِل ُقْد�ِس�َك؟«. ويجيـب داود على األسـئلة التي سـألها في 
مّيز الشـخص المسـتقيم وهو يذكر 

ُ
اآليـات التاليـة وذلـك بذكـره أحد عشـر صفة ت

�َرِر َوَل  فـي نهايـة اآليـة الرابعـة المطلـب األساسـي التاسـع وهـو أنـه: »َيْحِل�ُف ِلل�سَّ

 لمـا التـزم بـه حتـى علـى حسـاب 
ً
«. فاللـه يتوقـع مـن المؤمـن أن يكـون صادقـا ُ ُيَغ�رِّ

يقـول:  فهـو  األمـر  هـذا  عـن  للحديـث  طريقتـه  لـه  والعالـم  الشـخصية  التضحيـة 

14 في األصل »يارب من يثبت في خيمتك؟ ومن يسكن في جبلك المقدس؟«.
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ر كلمتـه وال 
ِّ

ـد
َ
»الإن�س�ان ال�سال�ح ه�� م�ن يح�رتم  كلمت�ه«. والمسـيحي الـذي ال ُيق

 بثمـرة الجـدارة بالثقـة.
ُ

 بعـد
َ

ُيوفـي التزاماتـه لـم َيْحـظ

ــع  ــا م ــي معاماتن ــة ف ــن الجــدارة بالثق ــوع م ــذا الن ــا ه ــه من ــب الل وبينمــا يطل

 نحــو المؤمنيــن اآلخريــن فجــدارة اللــه 
ً
 خاصــا

ً
الجميــع، فهــو يفــرض علينــا إلزامــا

ــس كمــا رأينــا مــن قبــل علــى عهــده )berith(. وقــد أدخلنــا الله  ؤسَّ
ُ
بالثقــة )chesed( ت

ســة علــى عهــٍد مــع نفســه وكذلــك مــع المؤمنيــن  بيســوع المســيح إلــى عاقــة مؤسَّ

بــدي للــه وللمؤمنيــن اآلخريــن 
ُ
اآلخريــن، والصفــة المميــزة لهــذه العاقــة هــي أننــا ن

 بمنتهــى الغنــى.
ً
نفــس تلــك الجــدارة بالثقــة التــي ُيظِهرهــا لنــا اللــه مجانــا

وقــد رأينــا كيــف أن جــدارة اللــه بالثقــة )chesed) - الَمبنــّي عليهــا كل عهــوده 

و التزاماتــه- معتمــدة فــي األصــل  علــى نعمتــه التــي تتجــاوز كل مــا نســتحقه 

ــا  ــي عاقاتن  ف
ً
ــا ــة أيض ــذه النعم ــس ه ــوف تنعك ــا، وس ــل عليه ــن نحص ــن الذي نح

التــي يتضمنهــا العهــد مــع إخوتنــا مــن المؤمنيــن. ولــن نحصــر أنفســنا فــي مجــرد 

ــة. فســوف نكــون ُمســتعدين  ــود القانوني ــات العــدل أو بعــض أشــكال العق متطلب

مــه اللــه فــي تأسيســه لعهــده معنــا، أي أن: نضــع 
ّ

لتقديــم االلتــزام الكامــل الــذي قد

��َع َنْف�َس��ُه لأَْجِلَنا،  ��َة: اأَنَّ َذاَك َو�سَ حياتنــا عــن بعضنــا البعــض. »ِبَه��َذا َق��ْد َعَرْفَن��ا امْلََحبَّ

ْخ��َ�ِة« )1يوحنــا 3: 16(. ويوجد طريق  ��َع ُنُف��َس��َنا لأَْج��ِل الإِ َفَنْح��ُن َيْنَبِغ��ي َلَن��ا اأَْن َن�سَ
واحــد يــؤدي لدخولنــا فــي تلــك العاقــة الكاملــة التــي يتضمنهــا العهــد مــع اللــه 

ومــع بضعنــا البعــض، ذلــك الطريــق هــو أن نضــع حياتنــا عــن بعضنــا البعــض.

العامـة لـآلداب  لنـا األسـفار المقدسـة صـورة مخيفـة لكسـر المعاييـر  تضـع 

واألخـاق وهـي تلـك الصـورة التـي سـوف يتسـم بهـا نهايـة الجيـل الحالـي:

ْعَب��ٌة، لأَنَّ  ��اِم الأَِخ��َرِة �َس��َتاأِْتي اأَْزِمَن��ٌة �سَ يَّ »َوَلِك��ِن اْعَل��ْم َه��َذا اأَنَّ��ُه ِف الأَ

يَن،  ِمَن، ُم�ْس��َتْكِرِ َن ِلْلَماِل، ُمَتَعظِّ بِّ َن لأَْنُف�ِس��ِهْم، ُمِ بِّ ا���َص َيُك�ُن���َن ُمِ النَّ
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، ِباَل  ِف��َن، َغ��ْرَ َطاِئِع��َن ِلَ�اِلِديِه��ْم، َغ��ْرَ �َس��اِكِريَن، َدِن�ِس��َن، ِب��اَل ُحُن�ٍّ دِّ ُمَ
اَلِح، َخاِئِنَن،  َن ِلل�سَّ بِّ َزاَهِة، �َسِر�ِس��َن، َغْرَ ُمِ ِر�س��ًى، َثاِلِب��َن، َعِدمِيي النَّ
ْقَ�ى  �َرُة التَّ ، َلُه��ْم �سُ ِ ٍة هلِلَّ بَّ اِت ُدوَن َمَ ��َن ِللَّ��ذَّ بِّ لِِّف��َن، ُمِ ُمْقَتِحِم��َن، ُمَت�سَ
َتَها. َفاأَْعِر�ْص َعْن َه�ؤَُلِء«    )2تيموثاوس 3: 1ـ5(. ُهْم ُمْنِكُروَن ُق�َّ َوَلِكنَّ

ــا  ــى »ب رجمــت إل
ُ
ــي ت ــة الت ــر »Thayer« الكلمــة اليوناني ــوس ثاي يعــرف قام

رضــى« علــى أنهــا تشــير إلــى »مــن ال يمكــن إقناعــه بالدخــول فــي عهــد«. وســوف 

ــك  ــن تل  ع
ً
ــدا ــل بعي ــح بالفع ــد أصب ــد ق ــم أو بالتأكي ــاه العال ــو اتج ــذا ه ــون ه يك

الخــواص األدبيــة واألخاقيــة التــي يتطلبهــا العهــد. وكلمــا اندفــع العالــم بســرعة 

 علــى شــعب اللــه أن يكونــوا أكثــر 
ً
 إلــى الظلمــة، أصبــح واجبــا

ً
وبأكثــر عمقــا

 مــن ذي قبــل أن يســيروا فــي ضــوء الشــركة مــع بعضهــم البعــض. ويجــب 
ً
تصميمــا

ليــن لانضمــام إلــى تلــك العاقــات التــي يتضمنهــا 
َّ
أن نظهــر أنفســنا راغبيــن ومؤه

العهــد وكــذا المحافظــة عليهــا، ألنهــا هــي العاقــات التــي تعتمــد عليهــا شــركة 

.
ً
المؤمنيــن معــا

غــذي ثمــرة الجــدارة بالثقــة حتــى 
ُ
ولهــذا الغــرض ســوف نحتــاج ألن نرعــى و ن

تصــل إلــى تمــام النضــج.
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امُللّخــص
ــن أساســيين. اأوًل:  ــة اختافي يختلــف الثمــر الروحــي عــن المواهــب الروحي

ميكن للم�هبة الروحية اأن ُتَنح وُت�سَتقبل بتعامل وحيد مت�سر، اأما الثمر فيجب 
اأن يت��م رعايت��ه و من���ه م��ا يتطلب وقت��ًا و مهارة وجهدًا. وثاني��ًا: ل ترتبط امل�اهب 
ارتباطًا مبا�سرًا ب�سخ�سية من ميار�سها، بينما الثمر ه� تعبر عن ال�سخ�سية. ولكي 
 
ً
تكــون الصــورة مثاليــة يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن الثمــار والمواهــب معــا

فــي اتحــاد يمجــد اللــه ويخــدم البشــرية.

ويمكــن لإليمــان باعتبــاره أحــد أشــكال الثمــر أن ُيفَهــم بطريقتيــن مختلفتيــن 

 وهمــا: باعتبــاره الثقــة وباعتبــاره الجــدارة بالثقــة.
ً
رغــم ارتباطهمــا معــا

واالســتقرار أو الثبــات هــو إظهــار للثقــة كمــا أنــه يــزداد كلمــا نضجــت الثقــة. 

ويتطلــب االســتقرار العمــل المبدئــي للتســليم، فاإليمــان يــؤدي إلــى االتــكال.

وتتأســس ثقتنــا علــى جــدارة اللــه بالثقــة أو »chesed«. ويظهــر اللــه جدارتــه 

ــا وهــي تلــك  ــه عهــده معن ــي يفرضهــا علي ــات الت ــا بانجــازه لالتزام بالثقــة نحون

االلتزامــات التــي تتجــاوز كل مــا يمكننــا أن نســتحقه أو نطالــب بــه. كمــا أن جــدارة 

اللــه بالثقــة بدورهــا تجعلنــا ذلــك النــوع من البشــر الــذي يريــد ويســتطيع أن ينضم 

إلــى تلــك االلتزامــات التــي يفرضهــا العهــد وكذلــك يصــون تلــك االلتزامــات مــع 

 مــن اللــه وبعضنــا البعــض.
ً
كا
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5
اإلميان الذي به حنيا

لكي   
ً
إعانا النبي  لحبقوق  الله  أعطى  قرون  ستة  بحوالي  المسيحي  العصر  قبل 

يقدم المبدأ األساسي لإلنجيل وهو: »َواْلَبارُّ ِباإِمَياِنِه َيْحَيا«. )حبقوق 2: 4(. وتعبر هذه 

ِكرت ثاث مرات في 
ُ
النبوة بدقة عن الموضوع المركزي للرسالة المسيحية حتى أنها ذ

العهد الجديد: )رومية 1: 17، وغاطية 3: 11، وعبرانيين 10: 38(.

ل ي�جد اإل اأ�سا�ص واحد فقط وه� الإميان
غاطيــة  مــن  أكثــر   

ً
ّصــا

َ
ُمف  

ً
شــرحا حبقــوق  نبــوة  روميــة  رســالة  تشــرح 

ــا.  ــالة بأكمله ــي للرس ــوع األساس م الموض
ِّ

ــد ق
ُ
ــة ت ــي الحقيق ــي ف ــن. فه والعبرانيي

ولكــي نحصــل علــى المنظــور المناســب للرســالة إلــى أهــل روميــة بأكملهــا، 

ــار الموســيقيين  ــا أحــد كب ــي ألفه ــا بإحــدى الســيمفونيات الت ــا أن نقارنه يمكنن

مثــل بيتهوفيــن. فاآليــات الخمســة عشــر األولــى مــن األصحــاح األول هــي المقدمــة 

ــابعة  ــر والس ــة عش ــن السادس ــي اآليتي ــي ف ــوع األساس ــس الموض ــدم بول ــم يق .. ث

.)17 )آيــة  َيْحَي��ا«  مَي��اِن  َفِبالإِ اْلَب��ارُّ  ��ا  »اأَمَّ عشــر: 

ثــم تنقســم الســيمفونية إلــى ثاثــة حــركات موســيقية أساســية: تتكــون 

األولــى مــن األصحاحــات األول إلــى الثامــن. وكان مدخــل بولــس فــي هــذه الحركــة 

 للموضــوع الــذي 
ً
 منطقيــا

ً
ــا  ُمفصَّ

ً
 تحليــا

ً
مــا

ِّ
، ُمقد

ً
 عقائديــا

ً
األساســية مدخــا

يطرحــه، ُيظِهــر فيــه كيــف يتفــق ذلــك الموضــوع مــع نبــؤات العهــد القديــم 
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ونماذجــه. تتكــون الحركــة  الثانيــة مــن األصحاحــات التاســع، والعاشــر، والحــادي 

ــق بولــس الموضــوع الــذي يطرحــه علــى إســرائيل. وهــو يكشــف  عشــر. وهنــا ُيطبِّ

كيــف أعمــت محاولــة إســرائيل لتحقيــق البــر باألعمــال وليــس باإليمــان أعينهــم 

عــن المســيا، وبذلــك حرمتهــم مــن البــركات التــي منحهــم إياهــا اللــه فــي المســيح. 

أمــا الحركــة  الثالثــة فتتشــكل فــي األصحاحــات الثانــي عشــر إلــى الســادس عشــر. 

وفيهــا يؤكــد بولــس علــى الجانــب العملــي. فهــو يكشــف أن هــذا الموضــوع الــذي 

يطرحــه يجــب أن يتحقــق بعــدة أنشــطة، وعاقــات، ومهــام للحيــاة اليوميــة.

الموضــوع  نتبيــن  أن  نحتــاج   ،
ً
مناســبا  

ً
تقديــرا الســيمفونية  ر 

ِّ
ــد

َ
ق

ُ
ن ولكــي 

ــرة  ــي كل م ــم نتتبعــه بحــرص ف ــرة ، ث ــي أول م ــف ف ــه المؤل ــذي يقدم األساســي ال

ــر فيهــا مــن تلــك المقطوعــة كلهــا. وإن  لــم نحتفظ بذلــك الموضوع األساســي 
َ
ُيذك

ر التعديــات والتطــورات التــي يجتازهــا فــي الحــركات 
ِّ

ــد
َ
ق

ُ
فــي أذهاننــا، لــن ن

. وينطبــق نفــس هــذا المبــدأ علــى الرســالة إلــى 
ً
 كامــا

ً
الموســيقية المتتاليــة تقديــرا

 الموضــوع األساســي الــذي ينســاب فــي الرســالة كلهــا 
ً
ــدرك أوال

ُ
روميــة. فيجــب أن ن

 
ً
مَي��اِن َيْحَي��ا« )روميــة 1: 17(، ونحتفــظ بذلــك الموضوع دائما ��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِ وهو:»اأَمَّ

فــي ذاكرتنــا عندمــا نــدرس األقســام األساســية فــي تلــك الرســالة وناحــظ كيــف 

ــؤدي هــذا  ــي تناقشــها، وســوف ي ــق علــى كل موضــوع مــن الموضوعــات الت ينطب

إلــى توحيــد وثبــات فهمنــا للرســالة بأكلمهــا.

ــوة  ــار ق ــد الختب ــي الوحي ــب األساس ــة 1: 16( المطل ــي )رومي ــس ف ــر بول يذك

ــه للخــاص:  الل

ُة اهلِل ِلْلَخاَل���ِص ِل��ُكلِّ َم��ْن  نَّ��ُه ُق���َّ ي��ِل امْلَ�ِس��يِح، لأَ ْنِ »لأَنِّ َل�ْس��ُت اأَ�ْس��َتِحي ِباإِ

.» ًل ُث��مَّ ِلْلُي�َن��اِنِّ وَّ ُي�ؤِْم��ُن: ِلْلَيُه���ِديِّ اأَ
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«. وال توجــد  ًل ُث��مَّ ِلْلُي�َن��اِنِّ ِم��ُن: ِلْلَيُه���ِديِّ اأَوَّ والخــاص هنــا متــاح »ِل��ُكلِّ َم��ْن ُي�ؤْ

ــر فــي األمــر . فقــد  غيِّ
ُ
أّيــة إســتثناءات، فاختــاف الخلفيــات الدينيــة أو الِعرقيــة لــن ت

 لقبــول الخــاص الكامــل الــذي صنعــه للجنــس البشــري،  
ً
 واحــدا

ً
وضــع اللــه مطلبــا

وهــذا المطلــب الواحــد بســيط ال يتغيــر البتــة، وهــو اإليمــان.

شــرح بولــس فــي اآليــة الســابعة عشــر كيــف يمكــن معرفــة هــذا الحــق الخــاص 

بالخاص: 

»لأَْن ِفي��ِه )الإني��ل( ُمْعَل��ٌن ِب��رُّ اهلِل، ِباإِمَي��اٍن15 لإِمَي��اٍن، َكَم��ا ُه��َ� َمْكُت���ٌب 

ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِمَياِن َيْحَيا«. اأَمَّ

ــي م��ن  ــه يأت ــان الل ــة. فإع ــذه اآلي ــي ه ــرات ف ــاث م ــة الإمي��ان ث ــرر كلم تتك

اإمي��ان لإمي��ان، فهــو يتولــد مــن ذلــك اإليمــان الخــاص باللــه الــذي هــو اإليمــان بــأن 
ــل  ــن ينق ــان م ــل بإيم ــو ينتق ــا. وه ــه له ــه الل ــذي عين ــرض ال ــتحقق الغ ــه س كلمت

الرســالة. ويتــم الحصــول عليــه بإيمــان مــن يســتقبل تلــك الرســالة، أمــا الرســالة 

��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِمَي��اِن َيْحَي��ا«. فالموضــوع الوحيــد الــذي ُيطــرح هنــا  نفســها فهــي »اأَمَّ

ــة هــو اإليمــان. ــة للنهاي مــن البداي

ــر بأكثــر 
َ
ذك

ُ
لنمتحــن اآلن هــذه الرســالة علــى نحــو أكثــر دقــة. فــا يمكــن أن ت

��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِمَي��اِن َيْحَي��ا«. ومــن الواضــح أن كلمــة  ســهولة ممــا كتبهــا بولــس: »اأَمَّ

»َيْحَي��ا« فــي هــذا الســياق تعنــي أكثــر مــن مجــرد ممارســة حيــاة طبيعيــة جســدية. 

فنحــن نعلــم أنــه حتــى األشــرار واآلثميــن يحيــون هــذه الحيــاة. إال أن األســفار 

ــي مصدرهــا  ــر الت ــاة الب ــاة وهــو حي  آخــر للحي
ً
ــا ــاك نوع ــا أن هن ــن لن المقدســة تعل

اللــه وحــده، فالطريــق الوحيــد الــذي يمكــن ألي شــخص أن ينــال هــذا النــوع مــن 

الحيــاة هــو اإليمــان بيســوع المســيح.

15 في األصل »ألن فيه ُمعلن بر الله من إيمان إليمان...«.
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 فــي إنجيلــه علــى هــذه الحيــاة اإللهيــة األبديــة. 
ً
ويؤكــد يوحنــا الرســول دائمــا

ــم  َي��اُة«. ث ــا 1: 4( أن يســوع »ِفي��ِه َكاَن��ِت اْلَ ــي )يوحن ــة ف ــي البداي ــا ف فهــو يخبرن

ــا المعمــدان عــن يســوع: »َالَّ��ِذي ُي�ؤِْم��ُن  يســجل فــي )يوحنــا 3: 36( شــهادة يوحن

��ٌة«. وبعدهــا يقــول يســوع نفســه )يوحنــا 6: 47( »َم��ْن ُي�ؤِْم��ُن  ِباِلْب��ِن َل��ُه َحَي��اٌة اأََبِديَّ
��ا اأََن��ا َفَق��ْد  ��ٌة«. ثــم مــرة ثانيــة يقــول فــي )يوحنــا 10: 10( »اأَمَّ ِب��ي َفَل��ُه َحَي��اٌة اأََبِديَّ
ــا 10: 27ـ 28(  ــا )يوحن ��ُل16«. ويخبرن اأََتْي��ُت ِلَتُك���َن َلُه��ْم َحَي��اٌة َوِلَيُك���َن َلُه��ْم اأَْف�سَ
 
ً
��ًة«. ثم أخيرا ْعِرُفَه��ا َفَتْتَبُعِن��ي، َواأََن��ا اأُْعِطيَه��ا َحَياًة اأََبِديَّ َن��ا اأَ ْ�ِت��ي َواأَ »ِخ��َراِف َت�ْس��َمُع �سَ

وبقــرب نهايــة إنجيلــه، يخبرنــا يوحنــا بالغــرض األساســي مــن كتابــة إنجيلــه وهــو: 

، َوِلَك��ْي َتُك���َن َلُك��ْم اإَِذا اآَمْنُت��ْم َحَي��اٌة ِبا�ْس��ِمِه«  ِ »ِلُت�ؤِْمُن���ا اأَنَّ َي�ُس���َع ُه��َ� امْلَ�ِس��يُح اْب��ُن اهللَّ
ــا 20: 31(. )يوحن

ــن رســالته  ــس م ــي األصحــاح الخام ــا الرســول لهــذا الموضــوع ف ــود يوحن يع

ــى: األول

َي��اُة ِه��َي  ��ًة، َوَه��ِذِه اْلَ َبِديَّ ��َهاَدُة: اأَنَّ اهلَل اأَْعَطاَن��ا َحَي��اًة اأَ »َوَه��ِذِه ِه��َي ال�سَّ

َي��اُة، َوَم��ْن َلْي���َص َل��ُه اْب��ُن اهلِل َفَلْي�َس��ْت َل��ُه  ِف اْبِنِه.َم��ْن َل��ُه اِلْب��ُن َفَل��ُه اْلَ
ِمِنَن ِبا�ْس��ِم اْب��ِن اهلِل ِلَك��ْي َتْعَلُم�ا اأَنَّ  ْنُت��ُم امْلُ�ؤْ َي��اُة. َكَتْب��ُت َه��َذا اإَِلْيُك��ْم اأَ اْلَ

ــا 5: 11ـ13(. ��ًة«                                   )1يوحن َلُك��ْم َحَي��اًة اأََبِديَّ

مــن المهــم أن نــرى أن يوحنــا الرســول اســتخدم زمــن المضــارع فــي كل هــذه 

��ًة« . ْنُت��ُم امْلُ�ؤِْمِن��َن ... َلُك��ْم َحَي��اًة اأََبِديَّ َي��اُة« »اأَ اآليــات »َم��ْن َل��ُه اِلْب��ُن َفَل��ُه اْلَ

 عبــارات 
ً
 عــن هــذه الحيــاة التــي فــي المســيح مســتخدما

ً
تحــدث بولــس أيضــا

َي��اَة  مختصــرة ومفعمــة بالحيويــة، فقــد قــال فــي )فيلبــي 1: 21( »لأَنَّ ِلَ اْلَ

ــاة  ــت الحي ــد كان ــي )كولوســي 3: 4( »امْلَ�ِس��يُح َحَياُتَن��ا«. فق ــال ف ِه��َي امْلَ�ِس��يُح«. وق

.»
ً
16 في األصل »... لتكون حياة وتكون هذه الحياة أكثر فيضا
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ً
 وليــس مســتقبا

ً
 ُمعاشــا

ً
فــي المســيح بالنســبة لبولــس كمــا كانــت ليوحنــا واقعــا

.
ً
ُمنتظــرا

 هــذا هــو جوهــر رســالة اإلنجيــل كلــه. فهنــاك حيــاة إلهيــة أبديــة مصدرهــا 
ً
إذا

الوحيــد هــو اللــه فقــط. وقــد جعــل اللــه هــذه الحيــاة متاحــة لنــا بيســوع المســيح. 

خِضــع لــه حياتنــا فــي طاعــة كاملــة، 
ُ
فعندمــا نقبــل يســوع باإليمــان فــي قلوبنــا ون

 يحتفــظ اللــه بــه لنــا لعالــم 
ً
ننــال فيــه حيــاة اللــه ذاتــه. وليســت هــذه الحيــاة شــيئا

ــا واآلن »َم��ْن َل��ُه  ــره هن ــا أن نختب ــل هــي شــيء يمكنن آخــر أو وجــود مســتقبلي، ب

ــي  ــذه اللحظــة الت ــي ه ــة ف ــاة أبدي ــا حي ــا 5: 12(. فلن َي��اُة« )1يوحن اِلْب��ُن َفَل��ُه اْلَ
نحياهــا وســوف تســتمر إلــى األبديــة. واألمــر متــروك لنــا لكــي نســتمتع بهــا مــن 

.
ً
ــا  صادق

ً
ــا نفــس اللحظــة التــي نؤمــن فيهــا بيســوع المســيح إيمان

ــيح،  ــي المس ــان ف ــاة باإليم ــن الحي ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــى ه ــا عل وإذا حصلن

 أن نحياهــا بنجــاح مــن يــوم ليــوم فــي الحيــاة العمليــة. فكيــف 
ً
فنحــن نواجــه تحديــا

يمكننــا أن نفعــل هــذا؟ اإلجابــة بســيطة وهــي: باإليمــان. وهــذه اإلجابــة يشــملها 

َيْحَي��ا«              َفِبالإِمَي��اِن  اْلَب��ارُّ  ��ا  هــو »اأَمَّ الــذي  لبولــس  االفتتاحــي  الموضــوع   
ً
أيضــا

ــة  ــر العملي ــة النظ ــن وجه ــل »َيْحَي��ا« م ــى الفع ــر إل ــا ننظ ــة 1: 17(. وعندم )رومي

نجــد أنــه أحــد أكثــر الكلمــات الشــاملة التــي يمكننــا اســتخدامها. فتشــمل الحيــاة 

ــطة  ــل، وأنش ــوم، والعم ــرب، والن ــل: األكل، والش ــت مث ــي أي وق ــه ف ــا نعمل كل م

عــد فــي الحيــاة، وباإليمــان يمكــن لــكل مــن هــذه األنشــطة 
ُ
حصــى وال ت

ُ
أخــرى ال ت

 للتعبيــر عــن حيــاة اللــه التــي قبلناهــا فــي داخلنــا.
ً
العاديــة أن يصبــح طريقــا

ــة التــي نمارســها فــي الحيــاة اليوميــة   مــا نفتــرض أن األفعــال الدنيوي
ً
وكثيــرا

ليســت لهــا أيــة مغــزى وال تســمح بــأي حــال مــن األحــوال بتطبيــق إيماننــا. ولكــن 

الحقيقــة أن الكتــاب المقــدس  يعلمنــا عكــس ذلــك. فلــن يرفعنــا اللــه لمســتوى 
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 بعــد تطبيــق إيماننــا بنجــاح فــي هــذه المجــاالت 
ّ

المســئوليات الروحيــة األعلــى إال

. وقــد وضــع يســوع بنفســه هــذا المبــدأ:
ً
الماديــة البســيطة أوال

��اِلُ ِف اْلَقِلي��ِل َظ��اِلٌ  ِم��ٌن اأَْي�س��ًا ِف اْلَكِث��ِر، َوالظَّ »َالأَِم��ُن17 ِف اْلَقِلي��ِل اأَ
ُنُكْم َعَلى  ْلِم، َفَمْن َياأَْتِ اأَْي�س��ًا ِف اْلَكِث��ِر.  َف��اإِْن َلْ َتُك�ُن�ا اأَُمَناَء ِف َماِل الظُّ

؟«                                                        )لوقــا 16: 10ـ11(. ��قِّ اْلَ

ل��ن ياأتّن��ا اهلل عل��ى امل�س��ئ�ليات العظم��ى والغن��ى الروح��ي القيق��ي اإل بعدم��ا 
��ل اإميانن��ا ف »القلي��ل« وف م��ال امل��ال . ُنفعِّ

ــة ســوف  ــا اليومي ــي حياتن ــا ف ب إيمانن ــدرِّ
ُ
ــا أن ن ــف ُيمِكنن ــر كي فبينمــا نختب

نضــع فــي اعتبارنــا مجاليــن عملييــن وواقعيــن همــا: الطعــام، والمــوارد الماليــة. وقد 

ــن  ــنوات، أن المؤم ــدت لس ــي امت ــخصية الت ــي الش ــع ماحظات ــن واق ــتنتجت م اس

ــق إيمانــه فــي هذيــن المجاليــن يحيــا علــى األرجــح حيــاة  ــم أن ُيطبِّ
َّ
الــذي تعل

مســيحية ناجحــة. ومــن ناحيــة  أخــرى، فــإذا لــم يضــع أي شــخص هذيــن المجاليــن 

 علــى أن حياتــه بأكملهــا 
ً
 مؤشــرا

ً
األساســيين تحــت ســيطرة اللــه يكــون هــذا عــادة

ــل والضبــط. ــاج للتعدي تحت

الأكل بالإميان
 كيـف أن الحركـة األساسـية الثالثـة لسـيمفونية رسـالة روميـة 

ً
ذكـرت سـابقا

التـي بـدأت فـي األصحـاح الثاني عشـر تؤكد علـى التطبيـق العملي إليماننـا. فماذا 

يبـدأ بـه هـذا التطبيـق؟ هـل يبـدأ بشـيء بعيد وسـماوي؟ كا! بـل يبدأ علـى العكس 

مـن ذلـكـ  فـي أول آيـة مـن ذلـك األصحـاحـ  بأجسـادنا.

17 في األصل »المخلص في القليل مخلص ... فمن يأتمنكم على الغنى الحقيقي«.
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ُم���ا اأَْج�َس��اَدُكْم َذِبيَح��ًة  َه��ا الإِْخ��َ�ُة ِبَراأَْف��ِة اهلِل اأَْن ُتَقدِّ يُّ »َفاأَْطُل��ُب اإَِلْيُك��ْم اأَ

��َة18«  )روميــة 12: 1(. ��ًة ِعْن��َد اهلِل، ِعَباَدَتُك��ُم اْلَعْقِليَّ يَّ �َس��ًة َمْر�سِ ��ًة ُمَقدَّ َحيَّ

وقــد أخبرنــا بولــس أن »خدمتنــا الروحيــة للعبــادة« معناهــا أن نقــدم أجســادنا 

ــي تكــون »روحيــة« يعنــي أن تكــون عمليــة وواقعيــة، 
َ

للــه. وبكلمــات أخــرى، فِلك

فهــي تبــدأ بمــا نفعلــه بأجســادنا.

ــاة  ــة بالحي ــا متعلق ــدة قضاي ــش ع ــة ليناق ــذه النقط  به
ً
ــا ــس مبتدئ ــتمر بول اس

المســيحية، فقــد ناقــش فــي األصحــاح الرابــع عشــر قضيــة الطعــام. )ومــن الواضــح 

أنــه ال توجــد قضيــة علــى قــدر أكبــر مــن األهميــة ألجســادنا مــن تلــك القضيــة!(. 

��ا  ــن: »َواِح��ٌد ُي�ؤِْم��ُن اأَْن َي��اأُْكَل ُكلَّ �َس��ْيٍء، َواأَمَّ ــن المؤمني ــن م ــب عــن نمطي فهــو يكت

 لهــذه القضيــة بــأن 
ً
ِعي��ُف َفَي��اأُْكُل ُبُق���ًل« )روميــة 14: 2(. لــم يضــع بولــس حــا ال�سَّ

 
ً
 بينمــا أكل اللحــوم خطــأ تمامــا

ً
يقــول إن أكل البقــول هــو األمــر الصحيــح تمامــا

أو العكــس، بــل بالحــري قــال إن كل مــا يمكننــا عملــه باإليمــان هــو أمــر صحيــح 

بينمــا كل مــا ال يمكننــا عملــه باإليمــان فهــو خطيــة. وبذلــك حــدد اســتنتاجه فــي 

اآليــة الختاميــة لهــذا األصحــاح:

نَّ َذِلَك َلْي���َص ِمَن الإِمَي��اِن. َوُكلُّ َما  ��ا الَّ��ِذي َيْرَت��اُب َف��اإِْن اأََكَل ُي��َداُن، لأَ »َواأَمَّ

��ٌة«                           )روميــة 14: 23(. َلْي���َص ِم��َن الإِمَي��اِن َفُه��َ� َخِطيَّ

ــي  ــول لك ــم أو البق ــة أكل اللح ــس قضي ــاوز بول ــة يتج ــارة الختامي ــذه العب به

ــة  ــي بداي ــي الموضــوع االفتتاحــي ف ــر ف ك
ُ
ــذي ذ ــدأ ال ــى المب ــد عل ــن جدي يؤكــد م

ــة:   تعبيــرات إيجابي
ً
هــذه الرســالة. فقــد ذكــر هــذا فــي )روميــة 1: 17( مســتخدما

مَي��اِن َيْحَي��ا«. يذكــر هنــا فــي )روميــة 14: 23( نفــس المبــدأ ولكــن  ��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِ »اأَمَّ

18 في األصل »... مرضية عند الله خدمتك الروحية للعبادة«.
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��ٌة«. وســواء نظرنــا إلــى ذلــك  بعبــارات ســلبية »َوُكلُّ َم��ا َلْي���َص ِم��َن الإِمَي��اِن َفُه��َ� َخِطيَّ

المبــدأ مســتخدمين تعبيــرات إيجابيــة أو ســلبية فالنتيجــة واحــدة وهــي أن: اإليمــان 

هــو األســاس الوحيــد لحيــاة البــر.

ــه. فنحــن  ــا نأكل ــى م ــا عل ــق إيمانن ــأن نطب ــك ب ــذا التحــدي وذل  ه
ً
ــل إذا فلنقب

مطالبــون بــأن »نــأكل باإليمــان«. ولعــل تلــك العبــارة غريبــة إلــى حــد مــا. فكيــف 

ــة؟ ــا تطبيقهــا بطريقــة عملي يمكنن

يشتمل هذا التطبيق على عدة أمور:

اأوًل: أننــا يجــب أن نعتــرف باتكالنــا علــى اللــه فيمــا يتعلــق بطعامنــا، فنحصــل 
علــى طعامنــا كعطيــة منــه. وإذا لــم يمنحنــا إيــاه ســوف نظــل جائعيــن.

ثانيًا: النتيجة المنطقية لذلك هي أن نشكر الله على طعامنا.

ــى نتيجــة يشــرحها بولــس  ــدوره إل ــا ب ــه علــى طعامن ــؤدي شــكرنا لل ثالث��ًا: ي
فــي )رســالة تيموثــاوس األولــى(:

��ْكِر، لأَنَُّه  َدٌة، َوَل ُيْرَف�ُص �َس��ْيٌء اإَِذا اأُِخَذ َمَع ال�سُّ »لأَنَّ ُكلَّ َخِليَقِة اهلِل َجيِّ

��اَلِة«                      )1تيموثــاوس 4: 4ـ5(. ���ُص ِبَكِلَم��ِة اهلِل َوال�سَّ ُيَقدَّ

عندمــا نقبــل طعامنــا مــن اللــه بصلــوات الشــكر فإنــه يتقــدس، أي أنــه يصبــح 

 مــن اللــه لفائدتنــا. وحتــى إن كان أحــد مكونــات طعامنــا فــي أصلــه 
ً
 وُمعــدا

ً
ُمقدســا

ــر عنــه بصلــوات الشــكر التــي نرفعهــا للــه  عبِّ
ُ
 فــإن إيماننــا الــذي ن

ً
 أو ضــارا

ً
ملّوثــا

ســوف يبطلــه.

ــا  ــام، فطعامن ــدة الطع ــاوز مائ ــة تتج ــي ضمني ــان« معان ــألكل باإليم رابع��ًا: »ل
 فقوتنــا عطيــة مــن اللــه، 

ً
هــو مصــدر قوتنــا الطبيعيــة، واللــه هــو مصــدر طعامنــا. إذا
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 فــي اســتخدامها بطــرق أنانيــة أو خاطئــة فنحــن ملزمــون بتكريســها 
ً
لســنا أحــرارا

لخدمــة اللــه ومجــده.

ــن  ــة م ــك المنطق ــإن تل ــا، ف ــى أكلن ــان عل ــدأ اإليم ــق مب ــا نطب ــم فعندم ــن ث وم

، فيمكننــا أن نفهــم كيــف أمكــن لبولــس أن يرشــد 
ً
حياتنــا تكتســب مغــزًى جديــدا

مؤمنــي كورنثــوس بالنصيحــة التاليــة: »َف��اإَِذا ُكْنُت��ْم َتاأُْكُل���َن اأَْو َت�ْس��َرُب�َن اأَْو َتْفَعُل���َن 

�َس��ْيئًا َفاْفَعُل���ا ُكلَّ �َس��ْيٍء مِلَْجِد اهلِل« )1كورنثــوس 10: 31(. فباإليمان حتى الوجبات 
اليوميــة التــي نتناولهــا تتخــذ طبيعــة القربــان المقــدس الــذي بــه نشــارك فــي مجــد 

اللــه. وتلــك أحــد اآلثــار الفوريــة والواضحــة التي أثمرت فــي حياة المؤمنيــن األوائل 

 
ً
بفعــل انســكاب الــروح القــدس فــي يــوم الخمســين. فقــد أصبحــت وجباتهــم أعيادا

روحيــة للعبــادة والتســبيح. وقــد ســجل لنــا لوقــا مــا يلــي:

ْذ ُهْم َيْك�ِس��ُروَن  »َوَكاُن���ا ُكلَّ َي��ْ�ٍم ُي�اِظُب���َن ِف اْلَهْي��َكِل ِبَنْف���ٍص َواِحَدٍة. َواإِ

َع��اَم ِباْبِتَه��اٍج َوَب�َس��اَطِة َقْل��ٍب.   ْب��َز ِف اْلُبُي���ِت َكاُن���ا َيَتَناَوُل���َن الطَّ اخْلُ
مُّ  بُّ ُكلَّ َيْ�ٍم َي�سُ ��ْعِب. َوَكاَن ال��رَّ ِحَن اهلَل َوَلُه��ْم ِنْعَم��ٌة َلَدى َجِميِع ال�سَّ ُم�َس��بِّ

���َن«                      )أعمــال 2: 46ـ47(. اإَِل اْلَكِني�َس��ِة الَِّذي��َن َيْخُل�سُ

ــة  ــن الطريق ــم ع ــون طعامه  المؤمن
ً
ــا ــا فعلي ــاول به ــي تن ــة الت ــف الطريق تختل

المعتــادة حتــى أنهــا اكتســبت نعمــة فــي أعيــن جيرانهــم غيــر المؤمنيــن وربحــت 

هــؤالء الجيــران للــرب. ومــن الممكــن أن يتكــرر نفــس الشــيء اليــوم عندمــا نجعــل 

إيماننــا يعمــل فــي مجــال الطعــام.

إذا كانــت عواقــب »األكل باإليمــان« بعيــدة المــدى إلــى هــذه الدرجــة، فمــاذا 

عــن عواقــب الفشــل فــي األكل بهــذه الطريقــة؟ يمكننــا أن نرجــع إلــى ســفر 

ــة لمــن ال يــأكل باإليمــان.  قليــٌل مــن المســيحيين  م صــورة حيَّ
ِّ

قــد
ُ
الجامعــة لكــي ن
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ــي ضــوء أســفار  ــم تفســيره ف ــا يت ــا عندم مــن يهتمــون بدراســة  ســفر الجامعــة، أم

أخــرى مألوفــة بدرجــة أكبــر، نجــده يحتــوي علــى بعــض الكنــوز الحقيقيــة. يصــف 

ســليمان فــي أغلــب هــذا الســفر مــن يدعــوه الكتــاب المقــدس فــي مواقــع أخــرى 

»الإن�س��ان الطبيع��ي« أي اإلنســان الــذي بعــدم إيمانــه يحيــا حيــاة خاليــة مــن نعمــة 
ــي  ــاء ف ــدة العش ــى مائ ــان عل ــذا اإلنس ــورة له ــليمان ص ــع س ــه. ويض ــه ومعرفت الل

 :
ً
ــا ــة 5: 17( قائ )جامع

اَلِم َوَيْغَتمُّ َكِثرًا َمَع ُحْزٍن َوَغْيٍظ19«. اِمِه ِف الظَّ يَّ »اأَْي�سًا َياأُْكُل ُكلَّ اأَ

��اَلِم«. مــا معنــى هــذا؟ إنــه بمنتهى  »فيــا لهــا مــن لغــة مذهلــة!« »َي��اأُْكُل ... ِف الظَّ

الدقــة يعنــي عكــس »األكل باإليمــان«، فمثــل هــذا اإلنســان ال يعتــرف بــأن طعامــه 

 
ً
هــو عطيــة مــن اللــه. وهــو ال يشــكر اللــه عليــه. وبالتالــي فطعامــه هــذا ليــس مبــاركا

 فمــا هــي نتيجــة ذلــك؟ »غــم ومــرض وغيــظ شــديد«. فــإن تــأكل بــدون 
ً
أو مقدســا

إيمــان يعنــي أنــك تدعــو الغــم والمــرض والغيــظ.

اختبرنـــا للتـــو وبأكثـــر دقـــة كيـــف نطبـــق مبـــدأ اإليمـــان علـــى أحـــد أكثـــر 

 وهـــو األكل. وقـــد أصبحنـــا نتيجـــة لذلـــك فـــي موقـــف 
ً
أنشـــطتنا اليوميـــة تكـــرارا

���ا اْلَب���ارُّ  : »اأَمَّ
ً
ــا  تامـ

ً
ــا ــة 1: 17( فهمـ ــه )روميـ ــذي تشملــ ــال الـ ــم المجــ ــن يفهـ مـ

���اِن َيْحَي���ا«. يمكننـــا أن نـــرى اآلن أن اإليمـــان هـــو القنـــاة التـــي تنقـــل الحيـــاة  َفِبالإِمْيَ
عنـــا بالحيـــاة وتختـــرق  اإللهيـــة. وكلمـــا ازداد االيمــــان الـــذي نمارســــه، ازداد تمتُّ

ـــق إيماننـــا عليهـــا، فـــا تكـــون فيمـــا  طبِّ
ُ
الحيـــاة اإللهيـــة جميـــع األنشـــطة التـــي ن

بعـــد كئيبـــة أو حتـــى عــــادية. بـــل تصبـــح نشـــيطة، ومثيـــرة، ومبهجـــة أي أنهـــا تكـــون 

فرصـــة للعبـــادة والتســـبيح.

 يأكل كل أيامه في الظام بغم وغيظ شديد«.
ً
19 في األصل »أيضا
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الإميان للم�ارد املالية
ــدأ  ــه مب ــاج أن نطبــق علي ــذي نحت ــة ال ــاة اليومي لعــل أحــد أهــم مجــاالت الحي

ــات. يزخــر  ــر المادي ــة وتوفي ــك المجــال الخــاص بالمــوارد المالي ــو ذل اإليمــان ه

الكتــاب المقــدس كلــه بالتأكيــدات واألمثلــة علــى قــدرة اللــه لتســديد احتياجــات 

شــعبه، حتــى فــي تلــك المواقــف التــي ال يوجــد فيهــا أي مصــدر بشــري أو طبيعــي 

لذلــك التســديد. وال يوجــد شــاهد يذكــر هــذا الموضــوع بأكثــر تأكيــد ممــا جــاء 

ُ َق��اِدٌر اأَْن َيِزيَدُك��ْم ُكلَّ ِنْعَم��ٍة، ِلَك��ْي َتُك�ُن���ا َوَلُك��ْم ُكلُّ  فــي )2كورنثــوس 9: 8( »َواهللَّ

ــي 
ِّ
ول

ُ
ــا أن ن ــدر بن اِل��ٍح«. يج اْكِتَف��اٍء ُكلَّ ِح��ٍن ِف ُكلِّ �َس��ْيٍء، َت��ْزَداُدوَن ِف ُكلِّ َعَم��ٍل �سَ

 بفهــم هــذه اآليــة بطريقــة دقيقــة. فبينمــا تســتخدم الترجمــة التــي 
ً
 خاصــا

ً
اهتمامــا

 ففــي النــص 
ً
فــي يدينــا كلمــة »كل« يســتخدم األصــل اليونانــي كلمــة »جميــع«. إذا

األصلــي تأتــي كلمــة »يزيــد« و»تــزدادون« مرتيــن بينمــا تتكــرر كلمــة »جميــع« 

ــر علــى نحــو  عبِّ
ُ
خمــس مــرات. ومــن الصعــب أن نجــد طريقــة يمكــن بهــا للغــة أن ت

أكثــر دقــة مــن ذلــك عــن قــدرة اللــه علــى تســديد كل احتياجــات شــعبه. وال يعنــي 

د االكتفــاء بــل زيــادة عــن الحاجــة. هــذا ُمجــرَّ

وهنــاك فــي الحقيقــة ثــاث مســتويات لتســديد االحتياجــات يمكننــا الحيــاة 

بهــا وهــي: العــوز، واالكتفــاء، والوفــرة. دعنــي أوضــح هــذا بمثــال بســيط مــن الحيــاة 

اليوميــة لربــة البيــت التــي تبتــاع احتياجاتهــا مــن عنــد البقــال. فربــة المنــزل التــي 

لديهــا عشــرة جنيهــات فــي حافظتهــا لكنهــا تحتــاج لمشــتريات بأكثــر مــن خمســة 

ــة لديهــا »عــوز«. وربــة المنــزل التــي لديهــا خمســة  ، فــي هــذه الحال
ً
عشــر جنيهــا

ــاع احتياجاتهــا  ــه خمســة عشــر جنيهــا فإنمــا تبت ــاج لمــا ثمن  وتحت
ً
عشــر جنيهــا

ــا  ــي حافظته ــا ف ــرون جنيه ــا عش ــي لديه ــزل الت ــة المن ــا رب ــاء«. أم ــا »اكتف ولديه
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 فإنمــا تبتــاع احتياجاتهــا ولديهــا »وفــرة«.
ً
وتحتــاج لمــا ثمنــه خمســة عشــر جنيهــا

اســتخدمنا هــذا المثــال البســيط إلــى حــد مــا لنوضــح صــورة ربــة المنــزل التــي 

ــة حــال يجــب التأكيــد علــى أن الوفــرة ال  تبتــاع مــا تحتاجــه بالجنيهــات. وعلــى أيَّ

تعتمــد بالضــرورة علــى األمــوال أو الممتلــكات الماديــة، بــل الوفــرة ببســاطة هــي 

أن ُيســدد اللــه جميــع احتياجاتنــا ويتبقــى لدينــا مــا نبقيــه لآلخريــن. ويقــدم يســوع 

نفســه المثــال الدقيــق علــى الوفــرة. فلــم يكــن لديــه مســكن دائــم، وال ممتلــكات 

ــدوق  ــذه يهــوذا كان يحمــل صن ــم أن تلمي ــن المــال، رغ ــر م ــغ كبي ــة، وال مبل مادّي

ــا 13: 29(.  ــا 12: 4ـ6، ويوحن ــر يوحن ــات. )انظ ــه التبرع ــع في ــذي توض ــال ال الم

ولكــن يســوع لــم يعــوزه  أي شــيء البتــة  هــو أو َمــْن كانــوا معــه.

عندمــا احتــاج بطــرس لدفــع الجزيــة دون وجــود ُمْهلــة كافيــة، لــم يخبره يســوع 

بــأن يذهــب إلــى يهــوذا ويطلــب منــه مــال مــن الصنــدوق، بــل أرســله ليحصــل علــى 

 ،
ً
ــؤاال ــرح س ــك يط ــل ذل ــى 17: 24ـ27(. لع ــر مت ــل )انظ ــر الجلي ــن بح ــة م الجزي

أيهمــا أفضــل: الذهــاب إلــى البنــك وتحصيــل شــيك أم الذهــاب إلــى البحــر وإلقــاء 

الصنــارة؟ بالتأكيــد األخيــر هــو األكثــر إثــارة!

 بحشــد ربمــا يصل 
ً
فــي إحــدى المناســبات األخــرى وجــد يســوع نفســه محاطــا

 دون النســاء 
ً
الثنــي عشــر ألــف مــن الجائعيــن، كان هنــاك حوالــي خمســة آالف رجا

واألطفــال )متــى 14: 21(. وشــكر يســوع اآلب علــى الخمــس خبزات والســمكتين 

بعدمــا أخذهمــا مــن الصبــي. ولذلــك أكل الجمــع كلــه وفضــل عنهــم اثنتــا عشــرة 

 إظهــار مذهــل 
ً
ســلة مملــوءة )انظــر يوحنــا 6: 5ـ13(. هــذه هــي الوفــرة! وهــو أيضــا

للتأثيــرات الخارقــة للطبيعــة التــي تنتــج عــن شــكرنا للــه علــى طعامنــا باإليمــان!

 يأخـذوا معهم أي شـيء )انظر 
ّ

ثـم أرسـل يسـوع تاميـذه ليبشـروا وأخبرهـم أال

ـر يسـوع تاميـذه 
ّ
لوقـا 9: 1ـ3، ولوقـا 10: 1ـ4(. وفـي نهايـة خدمتـه األرضيـة، ذك
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بذلـك وسـألهم إن كان قـد أعوزهـم أي شـيء، فأجابـوه »ال« )لوقـا 22: 35(. هـذه 

الوفرة! هـي 

ــن  ــن، وأعــرف م ــن مختلفتي ــي دولتي ــة ف ــات مختلف ــي أوق خدمــت كمرســل ف

ماحظتــي الشــخصية أنــه مــن الممكــن أن يحصــل المرســل علــى منــزل، وســيارة، 

ــب ثابــت ومــع ذلــك تعــوزه أشــياء هــو فــي حاجــة إليهــا. فليــس مفتــاح الوفــرة 
ّ
وُمرت

هــو األمــوال أو الممتلــكات الماديــة، بــل اإليمــان!

ــك ألن نقــول:  ــا ذل ــد يدفعن ــاة يســوع ق ــة مــن حي ــا هــذه األمثل ــا تواجهن عندم

ــا يســوع فقــد  ــه!« وأم ــا مثل ــع أن نحي ــا أن نتوق »لقــد كان هــذا يســوع! وال يمكنن

��قَّ اأَُق���ُل َلُك��ْم: َمْن  ��قَّ اْلَ أخبرنــا بعكــس ذلــك. فقــد قــال فــي )يوحنــا 14: 12( »َاْلَ

ُي�ؤِْم��ُن ِب��ي َفالأَْعَم��اُل الَِّتي اأََن��ا اأَْعَمُلَها َيْعَمُلَها ُه��َ� اأَْي�سًا، َوَيْعَم��ُل اأَْعَظَم ِمْنَها«

كمــا قــال الرســول يوحنــا الــذي كان شــاهد عيــان لــكل مــا فعلــه يســوع: »َم��ْن 

ْي�سًا«  )1يوحنا 2: 6(.  َقاَل اإِنَُّه َثاِبٌت ِفيِه، َيْنَبِغي اأَنَُّه كَما �َسَلَك َذاَك َهكَذا َي�ْسُلُك ُهَ� اأَ
 للســلوك باإليمــان، ونحــن مدعــوون أن نتبعه.

ً
قــدم يســوع نموذجــا

ر نعمــة 
ّ

قــد
ُ
إن كنــا ال نــزال متردديــن فــي قبــول هــذا التحــدي، فهــذا ألننــا ال ن

ْن  اأَ َق��اِدٌر   ُ النعمــة: »َواهللَّ فــي )2كورنثــوس 9: 8( وهــو  المفتــاح  اللــه. ونجــد 

ــل  ــا، ب ــا أو قدرتن ــى حكمتن ــا عل َيِزيَدُك��ْم ُكلَّ ِنْعَم��ٍة«. ال يعتمــد تســديد احتياجاتن
علــى نعمــة اللــه. ونحــن فــي أشــد الحاجــة لفهــم مبدأيــن مهميــن عــن عمــل النعمــة 

لكــي نســتفيد مــن نعمــة اللــه.

��ا  اأَمَّ اأُْعِط��َي،  ��َس��ى  ِبُ اُم����َص  النَّ »لأَنَّ  األول  المبــدأ   )17  :1 )يوحنــا  يذكــر 

 قنــاة واحدة للنعمة وهي يســوع 
ّ

��اَرا«. ال توجــد إال ��قُّ َفِبَي�ُس���َع امْلَ�ِس��يِح �سَ ْعَم��ُة َواْلَ النِّ
المســيح. ولــن ننالهــا بحفــظ أي نظــام أو قواعــد قانونيــة أو دينيــة، بــل مــن خــال 

طريــق وحيــد ال يتغيــر وهــو المســيح.
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���َن، ِبالإِمَياِن،  لَّ�سُ ْعَمِة ُمَ ــر )أفســس 2: 8ـ  9( المبــدأ الثانــي »لأَنَُّك��ْم ِبالنِّ
ُ
ك

ْ
ذ

َ
ت

ُة اهلِل. َلْي���َص ِمْن اأَْعَم��اٍل َكْياَل َيْفَتِخ��َر اأََحٌد«. تتخطى  َوَذِل��َك َلْي���َص ِمْنُك��ْم. ُه��َ� َعِطيَّ
النعمــة أي شــيء يمكننــا أن ننجــزه أو نكتســبه بقدراتنــا الشــخصية. ولذلــك 

فالوســيلة الوحيــدة التــي يمكننــا بهــا أن ننــال النعمــة هــي اإليمــان. وطالمــا اتكلنــا 

علــى مــا نســتحقه أو مــا يمكننــا أن نكســبه فقــط، فلــن نمــارس اإليمــان وبالتالــي 

ال نتمتــع بمــلء نعمــة اللــه.

: يجب أن أؤكد أن 
ً
كيـف تنطبـق هـذه المبادئ على مجال الموارد الماليـة؟ أوال

 عـدم األمانة، أو الكسـل، أو التخلي عـن المسـئولية المالية. فهو 
ً
اللـه لـن يبـارك أبـدا

ا َي�ُد امْلُْجَتِهِدي�َن َفُتْغِني«.  يخبرنـا فـي )أمثـال 10: 4(: »َاْلَعاِم�ُل ِبَي�ٍد َرْخ�َ�ٍة َيْفَتِق�ُر، اأَمَّ

�ِريِّ َيْتَع�ُب  �اِرُق ِف َم�ا َبْع�ُد، َب�ْل ِباْلَ ويقـول بولـس فـي رسـالة أفسـس: »َل َي�ْس�ِرِق ال�سَّ

اِلَح ِبَيَدْيِه، ِلَيُك�َن َلُه اأَْن ُيْعِطَي َمْن َلُه اْحِتَياٌج« )أفسـس 4: 28(. َعاِماًل ال�سَّ

 لقدراتنــا، ال لكــي نمتلــك مــا يكفينــا 
ً
يتوقــع اللــه منــا أن نشــتغل باجتهــاد طبقــا

. وقــد 
ً
 فحســب، بــل لكــي نمتلــك مــا نشــارك بــه مــن هــم فــي احتيــاج أيضــا

ً
شــخصيا

ــال: »َفاإِنََّن��ا اأَْي�س��ًا  ــا ق ــالونيكي 3: 10( عندم ــي )2تس  ف
ً
ــددا ــر تش ــس أكث كان بول

ُكْل  نَّ��ُه اإِْن َكاَن اأََح��ٌد َل ُيِري��ُد اأَْن َي�ْس��َتِغَل َف��اَل َي��اأْ ْيَناُك��ْم ِبَه��َذا: اأَ ��ا ِعْنَدُك��ْم اأَْو�سَ ِح��َن ُكنَّ
اأَْي�س��ًا«. فاللــه ال يمنــح نعمتــه وال يقدمهــا لغيــر األمنــاء أو الكســالى.

رغـم ذلـك فقـد يحدث أننـا بينما نعمل كل ما بوسـعنا بأمانة وبمـا تمليه علينا 

ضمائرنـا لكـي نسـدد احتياجاتنـا واحتياجـات مـن يعتمـدون علينـا، نجـد أنفسـنا 

بالـكاد فـي مسـتوى االكتفـاء أو حتـى فـي مسـتوى العـوز. ورسـالة النعمـة هـي أنه ال 

يجـب أن نقبـل هـذا علـى أنـه إرادة اللـه. فيمكننـا أن نضـع إيماننـا فـي اللـه بيسـوع 

المسـيح ونثـق بـأن يرفعنـا بطريقته لمسـتوى أعلى في تسـديد احتياجاتنـا من ذلك 

الـذي يمكننـا أن نصـل إليـه بمجـرد حكمتنـا أو قدرتنا الشـخصية.
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ت�سديد اهلل لالحتياج اأمر جماعي
 أال 

ً
قبــل أن نتــرك موضــوع تســديد االحتياجــات، هنــاك مبــدأ آخــر مهــم جــدا

وهــو: أن تســديد اللــه الحتيــاج شــعبه إنمــا هــو أمــر جماعــي. فهــو ال يتعامــل معنــا 

علــى أننــا مجــرد أفــراد منفصليــن، بــل علــى أننــا أعضــاء جســد واحــد مرتبطيــن 

فــي        بولــس  . ويصــف  المتبــادل  االلتــزام  مــن  قويــة  بروابــط  البعــض  ببعضنــا 

م المســيح كــرأس هــذا الجســد، كيــف يريــد اللــه أن  
َّ

)أفســس 4: 16(، بعــد أن قــد

يعمــل الجســد.

ٍل، َح�َس��َب  �ؤَاَزَرِة ُكلِّ َمْف�سِ ن��ًا ِبُ ب��ًا َمعًا، َوُمْقرَتِ �َس��ِد ُمَركَّ »الَّ��ِذي ِمْن��ُه ُكلُّ اجْلَ
ِة«            �َس��ِد ِلُبْنَياِن��ِه ِف امْلََحبَّ �َّ اجْلَ ُل مُنُ َعَم��ٍل، َعَل��ى ِقَيا���ِص ُكلِّ ُج��ْزٍء، ُيَح�سِّ

                                                                            )أفسس 4: 16(.

 :
ً
ــا أوال ــن وهم ــة المفاصــل، فهــي تخــدم غرضي ــى أهمي ــا عل ــس هن يؤكــد بول

ــاج. ــه لتســديد االحتي ــوات الل : قن
ً
ــا ، وثاني

ً
ــا ــط الجســد مع ترب

فـي حالـة  فـإن كانـت  المختلفيـن،  بيـن األعضـاء  العاقـات  المفاصـل  ـل 
ّ
مث

ُ
ت

جيـدة، سُيسـدد اللـه كل احتيـاج من احتياجات الجسـد حتى ال يعانـي أي عضو من 

العـوز، وإن لـم تـؤِد المفاصـل عملهـا علـى النحـو الَمرجـّو أي إن كان األعضـاء غير 

متصليـن ببعضهـم البعـض بشـكل جيـد فسـوف تعاني بعض أجزاء جسـد المسـيح 

مـن العـوز، والسـبب وراء ذلـك هـو اتجاهاتنـا وعاقتنـا الخاطئة التي تعوق تسـديد 

اللـه لاحتيـاج مـن الوصـول لمـن يحتاجـون إليـه، ال ألن هذا التسـديد غيـر كاٍف.

مهــم 
َّ
ــم وأخرجهــم مــن مصــر، عل ــي العهــد القدي ــه شــعبه ف ــص الل

ّ
ــا خل عندم
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. فقــد وجــد حوالــي مليونيــن أو ثاثــة مــن البشــر 
ً
هــذا المبــدأ بطريقــة عمليــة جــدا

أنفســهم فــي بريــة قاحلــة دون أي مــورد للغــذاء. ولكــن اللــه ســدد احتياجاتهــم بــأن 

أرســل الـــَمّن يتســاقط كل ليلــة. وكان علــى الشــعب أن يجمعــوه فــي الصبــاح قبــل 

أن تذيبــه الشــمس. يحتــاج كل فــرد إلــى الُعِمــر »omer« الــذي يســاوي أكثــر مــن 

لتريــن. وعندمــا حــدث ذلــك، جمــع بعــض اإلســرائيليين أكثــر مــن ُعِمــر والبعــض 

 واكتشــفوا أن كل منهــم حصــل علــي كفايتــه 
ً
أقــل. وبعــد ذلــك تشــاركوا فيــه معــا

، وهــو بالضبــط ُعِمــر واحــد! )انظــر خــروج 16: 14 ـ 18(. ومــع ذلــك فلــو 
ً
تمامــا

 
ّ

ــن أال ــن الممك ــكان م ــة ل ــذه الطريق ــاركة به ــي المش ــة ف ــم الرغب ــن لديه ــم تك ل

يحصــل البعــض علــى مــا يكفيهــم . ومــن الواضــح أن اللــه كان بإمكانــه أن يجعــل 

 منهــم يجمــع لنفســه بقــدر مــا يحتــاج. ولكنــه لــم يفعــل ذلــك ألنــه يريــد أن 
ً
ا

ُ
ك

ــم شــعبه مســئوليتهم نحــو بعضهــم البعــض.
ّ
ُيعل

انتقل هـــذا المبدأ إلى العهـــد الجديـــد، فقـــد كتب بولس فــــي)2كورنثوس 8( 

عــن مبلــغ معيــن مــن المــال أرســلته كنائــس مكدونيــة وأخائيــة مــن أجــل المؤمنيــن 

ــد شــرح ألهــل كورنثــوس أن تلــك هــي طريقــة  ــة. وق ــي اليهودي اليهــود الفقــراء ف

ــة دون  ــيح المختلف ــد المس ــزاء جس ــات ألج ــاوي لاحتياج ــديد المتس ــه للتس الل

ــل علــى آخريــن. وقــد أشــار إلــى مثــال مشــاركة 
ِّ
أن ُيحــَرم البعــض ودون أن ُيثق

اإلســرائيليين للمــن الــذي جمعــوه فــي البريــة لكــي ُيدّعــم هــذا المبــدأ، فقــد قــال 

مــن اآليــة الثالثــة عشــر إلــى اآليــة الخامســة عشــر:

يٌق، َبْل ِبَح�َسِب امْلُ�َساَواِة.  »َفاإِنَُّه َلْي�َص ِلَكْي َيُك�َن ِلالآَخِريَن َراَحٌة َوَلُكْم �سِ

اَلُتُه��ْم  ��َر ُف�سَ اَلُتُك��ْم لْعَ�اِزِه��ْم، َك��ْي َت�سِ ِلَك��ْي َتُك���َن ِف َه��َذا اْلَ�ْق��ِت ُف�سَ
��َل امْلُ�َس��اَواُة. َكَم��ا ُهَ� َمْكُت���ٌب: »الَِّذي َجَم��َع َكِثرًا  �سُ ��ى َتْ لْعَ�اِزُك��ْم، َحتَّ
ــوس 8: 13ـ15( «    )2كورنث ��ْل، َوالَّ��ِذي َجَم��َع َقِلي��الً َلْ ُيْنِق���صْ َلْ ُيْف�سِ
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ــة الخامســة عشــر مــن الفقــرة المذكــورة مــا جــاء فــي  اقتبــس بولــس فــي اآلي

ســفر الخــروج التــي تقــول:

ِل امْلُْكِرُ َوامْلَُقلُِّل َلْ ُيْنِق�ْص«     )خروج 16: 18( »َومَلَّا َكاُل�ا ِباْلُعِمِر َلْ ُيْف�سِ

يجــب علــى المؤمنيــن أن يتشــاركوا. فلــم تســتطع جماعــة المصليــن مــن 

 بحيــاة الشــركة وذلــك 
ّ

 فــي أورشــليم إال
ً
المؤمنيــن األوائــل أن تقــوم بعملهــا فعليــا

ــي: ــا يل ــا م ــا لوق ــد ســّجل لن ــروح القــدس عليهــم. وق بعــد انســكاب ال

ْمُه���ِر الَِّذي��َن اآَمُن���ا َقْل��ٌب َواِح��ٌد َوَنْف���ٌص َواِح��َدٌة، َوَلْ َيُك��ْن اأََحٌد  »َوَكاَن جِلُ

ٍة  كًا.  َوِبُق�َّ َيُق�ُل اإِنَّ �َس��ْيئًا ِمْن اأَْمَ�اِلِه َلُه، َبْل َكاَن ِعْنَدُهْم ُكلُّ �َس��ْيٍء ُم�ْس��رَتَ
بِّ َي�ُس���َع، َوِنْعَم��ٌة  ��َهاَدَة ِبِقَياَم��ِة ال��رَّ وَن ال�سَّ دُّ �ُس��ُل ُي���ؤَ َعِظيَم��ٍة َكاَن الرُّ
نَّ ُكلَّ  َتاج��ًا، لأَ َح��ٌد ُمْ َعِظيَم��ٌة َكاَن��ْت َعَل��ى َجِميِعِه��ْم. اإِْذ َلْ َيُك��ْن ِفيِه��ْم اأَ
ْو ُبُي���ٍت َكاُن���ا َيِبيُع�َنَه��ا َوَياأُْت���َن ِباأَْثَم��اِن  َح��اَب ُحُق���ٍل اأَ الَِّذي��َن َكاُن���ا اأَ�سْ
ُع َعَل��ى ُكلِّ واَح��ٍد َكَما  �ُس��ِل، َف��َكاَن ُي���زَّ ْرُج��ِل الرُّ ُع�َنَه��ا ِعْن��َد اأَ امْلَِبيَع��اِت َوَي�سَ

َيُك���ُن َل��ُه اْحِتَي��اٌج«                                    )أعمــال 4: 32ـ35(.

��َهاَدَة  ال�سَّ وَن  دُّ ُي���ؤَ �ُس��ُل  الرُّ »َكاَن  اأوًل:  متداخلــة،  عبــارات  ثــاث  هنــا  لدينــا 

ْذ َلْ  بِّ َي�ُس���َع«. ثاني��ًا: »َوِنْعَم��ٌة َعِظيَم��ٌة َكاَن��ْت َعَل��ى َجِميِعِهْم«.وثالث��ًا: »اإِ ِبِقَياَم��ِة ال��رَّ
َتاج��ًا« كانــت نعمــة اللــه ظاهــرة علــى المؤمنيــن، ممــا يقــوي  َيُك��ْن ِفيِه��ْم اأََح��ٌد ُمْ
الشــهادة الشــفاهية التــي يقدمهــا الرســل، لذلــك ســدد اللــه كل احتياجاتهــم. 

ــاء  ــة لاكتف ــدة وثابت ــهادة واح ــه( ش ــعب الل ــد )ش ــدم كل جس ــة ق ــذه الطريق وبه

الكامــل بنعمتــه لجميــع مجــاالت حياتهــم.
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ل بديل عن الإميان
ــا  ــى كليهم ــة عل ــفار المقدس ــد األس ــه، وتؤك ــع الل ــا م ــان لعاقتن ــد وجه يوج

بنفــس القــدر. فمــن الجانــب اإليجابــي كمــا رأينــا، ُيتيــح اللــه لنــا نعمتــه الغنيــة على 

أســاس إيماننــا، أمــا مــن ناحيــة الجانــب الســلبي، فــإن اللــه يرفــض أي أســاس آخــر 

نســعى بــه لاقتــراب إليــه، ومــا مــن مــكان آخــر ذكــر ذلــك األمــر بهــذه الطريقــة 

ســوى رســالة العبرانييــن:

َل اهلِل  ��اوؤُُه، لأَنَُّه َيِجُب اأَنَّ الَِّذي َياأِْتي اإِ ْر�سَ ِكُن اإِ »َوَلِك��ْن ِب��ُدوِن اإِمَي��اٍن َل مُيْ

نَُّه ُيَج��اِزي الَِّذيَن َيْطُلُب�َنُه« )عبرانيين 11: 6( ُي�ؤِْم��ُن ِباأَنَّ��ُه َمْ�ُج�ٌد، َواأَ

ــي  ــه لك ــب أن نفعل ــا يج  عم
ٌ

ــد ــألنا أح ــه إذا س ــنجد أن ــنا فس ــا ألنفس إذا نظرن

رضــي اللــه، قليــل منــا مــن ســيجاوب باإلجابــة المذكــورة فــي اآليــة الســابقة 
ُ
ن

ــى أســس أخــرى  ــه عل ــون أن يرضــوا الل ــاس يحاول ــي هــي اإليمــان، فمعظــم الن الت

ــة فــي الكنائــس، أو  غيــر اإليمــان: مثــل الفضيلــة، أو األعمــال الصالحــة، والعضوي

ــة أنشــطة دينيــة أخــرى. ولكــن بــدون إيمــان  التبرعــات الخيريــة، أو الصــاة، أو أّي

، فليــس المهــم 
ً
 مــن تلــك األعمــال بغــض النظــر عمــا نفعلــه أيضــا

ً
لــن يقبــل اللــه أيــا

دوافعنــا كــم هــي صالحــة، وليــس المهــم هــو إخاصنــا وغيرتنــا لــه، فــا بديــل عــن 

رضــي اللــه. فهــو أمــر مســتحيل!
ُ
ــا أن ن اإليمــان. وبــدون إيمــان ال يمكنن

ــه  ــذي يطلب ــت ال ــد الثاب  لوجــه مــع الطلــب الوحي
ً
هكــذا نجــد أنفســنا وجهــا

ــن  ــن 11: 6(. نح ــا: »لأَنَّ��ُه َيِج��ُب اأَنَّ الَّ��ِذي َياأِْت��ي اإَِل اهلِل ُي�ؤِْم��ُن« )عبرانيي ــه من الل

: يجــب  نؤمــن أن اللــه موجــود، يؤمــن أغلــب النــاس 
ً
مطالبــون باإليمــان بأمريــن: أوال
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 أن نؤمــن 
ً
 ـ أيضــا

ً
أن اللــه موجــود، ولكــن هــذا وحــده ال يكفــي. فيجــب علينــا ـ ثانيــا

ــه  ــة وجــود الل ــة 6(. ويتخطــى هــذا حقيق ــه »ُيَج��اِزي الَِّذي��َن َيْطُلُب�َن��ُه« )آي ــأن الل ب

بــون باإليمــان فــي صــاح اللــه الجوهــري أي فــي 
َ
إلــى حقيقــة طبيعتــه. فنحــن ُمطال

ــد  ــا نتخطــى العقائ ــة يجعلن ــه بهــذه الطريق ــا بالل ــة. وإيمانن ــه بالثق ــه وجدارت أمانت

دة، فهــو يؤســس عاقــة مباشــرة وشــخصية بيــن اللــه ومــن  أو الاهوتيــات الُمجــرَّ

يؤمــن بــه.

ذكــرت فــي الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب إن اإليمــان يصلنــا بواقعيــن غيــر 

مرئييــن وهمــا: اللــه وكلمتــه. ويجــب علينــا اآلن أن نخطــو خطــوة إضافيــة، فليــس 

ــا  ــه، ولكنن ــة الل ــن بكلم ــا نؤم ــم، إنن ــه. نع ــه نفس  الل
ّ

ــان إال ــي لإليم ــرض النهائ الغ

ــه  ــا ب ــى ثقتن ــه عل ــا بكلمت ــز ثقتن ــه. وترتك ــداد ل ــي امت ــه ه ــك ألن كلمت ــل ذل نفع

كشــخص. وإن حــدث وتوقفنــا عــن اإليمــان باللــه، فســتكون النتيجــة النهائيــة هــي 

.
ً
توقفنــا عــن اإليمــان بكلمتــه أيضــا

أو  العقائــد  بأحــد أشــكال  نــدرك أن مجــرد اإليمــان  أن   
ً
المهــم جــدا مــن 

ــن ال يتخطــى إيمانهــم هــذا  ــي. وهــؤالء الذي الاهوتيــات ليــس هــو الهــدف النهائ

األمــر لــن يعرفــوا مــلء الحيــاة وغناهــا التــي يقدمهــا لنــا اللــه، فغــرض اللــه النهائــي 

هــو أن يحضرنــا إلــى عاقــة فوريــة، وحميمــة، وشــخصية معــه. وبمجــرد أن ندخــل 

فــي هــذه العاقــة، فإنهــا تعطــي الحافــز وتســاند كل مــا نفعلــه وتوجهــه، وبالتالــي 

ــوق  ــوة حبق ــة نب ــن ترجم ــك يمك ــوء ذل ــي ض ــا. . وف ــاة ومورده ــدر الحي ــي مص فه

»َواْلبـَـارُّ بِإِيَمانـِـِه يَْحيـَـا« )حبقــوق 2: 4(، ال إلــى عقيــدة أو علــم الهوتــي، بــل عاقــة 

عاقــة حميمــة، وناميــة، وشــاملة مــع اللــه نفســه.

وتلك هي العاقة التي تحدث عنها داود في )مزمور 23: 1(
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ً
 علميــا

ً
م داود فــي هــذه اآليــة شــرحا

ّ
بُّ َراِع��يَّ َف��اَل ُيْع��ِ�ُزِن �َس��ْيٌء« .. لــم ُيقــد »َال��رَّ

ــى  ــن عل ــد أعل ــة، وق ــف عاق ــد كان يص ــه. لق ــع الل ــه م ــف عاقت ــل وص  ب
ً
ــا الهوتي

أســاس عاقتــه مــع الــرب راعيــه »َف��اَل ُيْع��ِ�ُزِن �َس��ْيٌء«. ويــا لــه مــن تعبيــر مدهــش 

لألمــان النفســي الكامــل! فهــو يغطــي جميــع االحتياجــات وجميــع المواقــف. كان 

مــن الممكــن أن يضيــف داود كلمــات أخــرى، كأن يقــول »لــن يعوزنــي المــال، أو 

الطعــام، أو األصدقــاء، أو الصحــة«، ولكنــه لــو فعــل ذلــك أضعــف تلــك الكلمــات . 

 ألي 
ً
أمــا »َف��اَل ُيْع��ِ�ُزِن �َس��ْيٌء« فهــي تبقــى األفضــل وهــي منفــردة وال تتــرك مكانــا

نــوع مــن العــوز.

عّبــر بهــا األســفار المقدســة عــن أكثــر الحقائق 
ُ
أثــرت فــّي بشــدة الطريقــة التــي ت

 وبأبســط كلمــات، فــا يحتــوي )مزمــور 23: 1( فــي األصــل العبــري إال علــى 
ً
عمقــا

أربــع كلمــات، وال يوجــد فــي الطبعــة العربيــة بيــن أيدينــا إال خمــس كلمــات، ورغــم 

ــة مــن العمــق والقــوة مــا  ذلــك فهــذه الكلمــات القليلــة القصيــرة تصــف لنــا عاق

ِلــم بــكل احتيــاج مــن احتياجــات هــذه الحيــاة والمــوت أو الحاضــر 
ُ
يجعلهــا ت

واألبديــة.

اخلطية الأ�سا�سية هي عدم الإميان
 
ً
 مــن اإليمــان. وســنرى اآلن أن العكــس أيضــا

ً
عرفنــا أن البــر ينتــج دائمــا

صحيــح؛ فالخطيــة ليــس لهــا إال مصــدر واحــد وهــو: عــدم اإليمــان.

ــت العالــم 
ّ

بك
ُ
قــال يســوع فــي )يوحنــا 16: 8( إن خدمــة الــروح القــدس ســوف ت

��ٍة  ��ُت اْلَع��اَلَ َعَل��ى َخِطيَّ ــي: »َوَمَت��ى َج��اَء َذاَك ُيَبكِّ ــور وه ــة أم ــق بثاث ــا يتعل فيم

َوَعَل��ى ِب��رٍّ َوَعَل��ى َدْيُن�َن��ٍة«. ثــم عّرف يســوع في اآليــة التالية تلــك الخطية المحددة 
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��ٍة َفالأَنَُّه��ْم َل  ��ا َعَل��ى َخِطيَّ التــي ســيأتي الــروح القــدس بالتبكيــت عليهــا فقــال: »اأَمَّ

ُي�ؤِْمُن���َن ِب��ي«. فالخطيــة  المبدئيــة التــي تجعــل العالــم بأكملــه مذنــب هــي عــدم 
اإليمــان. فهــي أســاس جميــع الخطايــا األخــرى.

يتنــاول األصــاح الثالــث مــن رســالة العبرانييــن خطيــة عــدم اإليمــان علــى نحــو 

 مــن شــعب اللــه خرجــوا مــن مصــر تحــت 
ً
 كامــا

ً
رنــا الكاتــب أن جيــا

ِّ
خــاص. فُيذك

قيــادة موســى، إال أنهــم لــم يدخلــوا أرض الموعــد البتــة بــل هلكــوا فــي البريــة وذلك 

بســبب عــدم إيمانهم.

مــه 
َّ
َعل

َ
يطبــق الكاتــب فــي )عبرانييــن 3: 12( ذلــك الــدرس المأســاوي الــذي ت

َه��ا الإِْخ��َ�ُة اأَْن َل  يُّ إســرائيل، وعلينــا نحــن المســيحيون أن نتعلمــه: »ُاْنُظ��ُروا اأَ

«. يميل أغلب  ��يِّ مَي��اٍن ِف اِلْرِت��َداِد َع��ِن اهلِل اْلَ يٌر ِبَع��َدِم اإِ َيُك���َن ِف اأََحِدُك��ْم َقْل��ٌب �ِس��رِّ
ــه  ــوا علي ــب أن يندم  يج

ً
ــيئا ــاره ش ــان باعتب ــدم اإليم ــى ع ــر إل ــى النظ ــن إل المؤمني

خبرنــا اآليــة هنــا أن القلــب غيــر المؤمــن هــو 
ُ
ولكنــه غيــر ضــار إلــى حــٍد مــا. ولكــن ت

قلــب شــرير. وعــدم اإليمــان هــو شــر ألنــه يجعلنــا نرتــد عــن اللــه. وكمــا أن اإليمــان 

ــي  ــان متناقضــان ف ــه، فعــدم اإليمــان ُيدمرهــا. فاالثن ــع الل ــة شــخصية م ــي عاق يبن

تأثيرهمــا.

ْنُف�َس��ُكْم ُكلَّ  : »َب��ْل ِعُظ���ا20 اأَ
ً
يواصــل الكاتــب فــي اآليــة الثالثة عشــر كامه قائــا

ِة«. يتســبب  ِطيَّ ��ى اأََحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر اخْلَ َيْ�ٍم، َما َداَم اْلَ�ْقُت ُيْدَعى اْلَيْ�َم، ِلَكْي َل ُيَق�سَّ
ــداع  ــة لخ ــح ُعرض ــم نصب ــن ث ــه وم ــو الل ــا نح ــى قلوبن ــي أن تتقس ــان ف ــدم اإليم ع

ــّح.  ــر ُمِل ــر ضــد خطــر عــدم اإليمــان هــو تحذي ــة والشــيطان. وهــذا التحذي الخطي

ــح الكاتــب ذلــك عندمــا يقــول: »َم��ا َداَم اْلَ�ْق��ُت ُيْدَع��ى اْلَي��ْ�َم«. ينطبــق هــذا 
ِّ

وُيوض

األمــر علينــا كمؤمنيــن اليــوم مثلمــا كان الحــال بالنســبة لشــعب إســرائيل الــذي 

20 كلمة »عظوا« في األصل اليوناني تعني »شجعوا« وكلمة »غرور« تعني »خداع«.
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خــرج مــن مصــر تحــت قيــادة موســى. فلعــدم اإليمــان تأثيــره علينــا مثلمــا كان لــه 

تأثيــر علــى بنــي إســرائيل.

، ُيلخــص الكاتــب فــي اآليــات مــن الســابعة عشــر إلــى التاســعة عشــر 
ً
وأخيــرا

:
ً
فشــل إســرائيل ويذكــر ســببه قائــا

َلْي���َص الَِّذي��َن اأَْخَط��اأُوا، الَِّذي��َن ُجَثُثُه��ْم �َس��َقَطْت ِف  »َوَم��ْن َمَق��َت اأَْرَبِع��َن �َس��َنًة؟ اأَ

ى اأَنَُّهْم  لَّ ِللَِّذيَن َلْ ُيِطيُع�ا؟ َفَنَ اْلَقْف��ِر؟ َومِلَ��ْن اأَْق�َس��َم َلْن َيْدُخُل�ا َراَحَت��ُه، اإِ
مَي��اِن«           )عبرانييــن 3: 17ـ19(. َلْ َيْق��ِدُروا اأَْن َيْدُخُل���ا ِلَع��َدِم الإِ

ــكاب  ــرائيل بارت ــو إس ــب بن ــة: »ِلَع��َدِم الإِمَي��اِن«. أذن ــة الختامي ــظ الكلم الح

عــدة خطايــا مثــل: الفســق، والزنــا، والتذمــر، والتمــرد، وغيرهــا، إال أن الخطيــة 

األساســية التــي منعتهــم مــن الدخــول إلــى ميراثهــم هــي خطيــة عــدم اإليمــان. فعــدم 

ــا األخــرى. اإليمــان هــو مصــدر جميــع الخطاي

ــا أن اإليمــان  ــى نحــو منطقــي بمجــرد فهمن مــن الممكــن أن نوضــح هــذا عل

ــر  ــل وغي ــان الكام ــا اإليم ــإن كان لدين ــه، ف ــه نفس ــة الل ــى طبيع ــه عل ــس كل يتأس

المتحفــظ علــى طبيعــة اللــه ذات الثاثــة جوانــب أي: صاحــه، وحكمتــه، وقدرتــه، 

فلــن نعصــى اللــه. فــإن اســتطعنا أن نومــن فــي كل المواقــف أن اللــه صالــح، وأنــه ال 

 األفضــل لنــا، وأن لــه الحكمــة  ليعــرف مــا هــو األفضــل وكذلــك القــدرة 
ّ

يريــد إال

ــع  َتبُّ
َ
علــى تحقيــق ذلــك األفضــل لنــا، فلــن يكــون لدينــا أّيــة دوافــع للعصيــان. فعنــد ت

العصيــان ضــد اللــه للوصــول إلــى مصــدره، نجــد أنــه ينتــج عــن عــدم اإليمــان.

ــه  ــا ب دن ــذي ُيوحِّ ــه وهمــا: اإليمــان ال ــان نحــو الل ال يوجــد إال اتجاهــان ممكن

ــب  ــه، وكل منهمــا يســتبعد اآلخــر. ُيشــير كات ــا عن ــذي يفصلن أو عــدم اإليمــان ال

ــول: ــا يق ــن عندم ــن الموجودي ــا بالبديلي ــوق ويواجهن ــوة حبق ــى نب ــن إل العبرانيي
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��ا َنْح��ُن  مَي��اِن َيْحَي��ا، َواإِِن اْرَت��دَّ َل ُت�َس��رُّ ِب��ِه َنْف�ِس��ي«. َواأَمَّ ��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِ »اأَمَّ
ْف���ِص«  مَي��اِن ِلْقِتَناِء النَّ َفَل�ْس��َنا ِم��َن اِلْرِت��َداِد ِلْلَه��اَلِك، َب��ْل ِم��َن الإِ

                                                                 )عبرانيين 10: 38ـ39(.

فبمجــرد أن نخصــص أنفســنا للحيــاة المؤسســة علــى اإليمــان، لــن نقــدر 

ــى عــدم اإليمــان إال للظلمــة  ــداد إل ــا االرت ــن يقودن أن نحيــد عنهــا مــرة أخــرى. ول

ــان! ــك باإليم ــا وذل ــا بدأن ــتمر كم ــام أن نس ــدم لألم ــي نتق ــا لك ــاك. وعلين واله
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امُللّخــص
»َواْلَب�ارُّ  )حبقـوق 2: 4(  علـى  والبـر  للخـاص  الجديـد  العهـد  رسـالة  تقـوم 

 مـن الحيـاة التـي هـي 
ً
 جديـدا

ً
ِباإِمَياِن�ِه َيْحَي�ا«. ونحـن ننـال مـن اللـه هنـا واآلن نوعـا

الحيـاة اإللهيـة، واألبديـة، والبـارة وذلـك فقـط باإليمـان بيسـوع المسـيح. وبذلـك، 

فعندمـا نسـتمر فـي تطبيـق إيماننـا علـى مختلف مجـاالت حياتنـا، فإن تلـك الحياة 

الجديـدة التـي أخذناهـا مـن اللـه تختـرق تلـك المجـاالت وتغيرهـا.

يجــب أن نطبــق مبــدأ اإليمــان فــي األمــور البســيطة والعمليــة. ويطبقــه بولــس 

ــان  ــن يتكلم ــن المؤمني ــن م ــة اثني ــش حال ــو يناق ــى األكل. فه ــة 14( عل ــي )رومي ف

عمــا يجــب أكلــه أو مــا يجــب عــدم أكلــه. ويختتــم كامــه بــأن المهــم ليــس هــو مــا 

نأكلــه بــل إذا مــا كنــا »نأكلــه مــن اإليمــان«.

: أن ننال طعامنا كهبة 
ً
وفيمـا يلـي النتائـج المترتبة على »األكل باإليمـان«. أوال

 :
ً
. ورابعـا

ً
: يصبـح طعامنـا بذلـك مقدسـا

ً
: نشـكر اللـه عليـه. وثالثـا

ً
مـن اللـه. وثانيـا

نكـرس القـوة التـي نأخذهـا مـن الطعام لخدمـة الله ومجـده. وبهذه الطريقـة يتحول 

.
ً
 مقدسـا

ً
باإليمـان نشـاط عـام مثـل الطعام ليصير سـرا

ــق إيماننــا علــى األمــور الماليــة والماديــة. فنعمــة اللــه بالمســيح  طبِّ
ُ
نحتــاج أن ن

تجعــل الوفــرة متاحــة لنــا، أي أن اللــه يعدنــا أنــه يمدنا بجميــع احتياجاتنا وســيكون 

ــرة ال تعتمــد علــى الممتلــكات  ــن. إال أن الوف ــا لنســاعد اآلخري ــا يفضــل عن ــا م لن

الماليــة أو الماديــة بــل علــى اإليمــان وحــده .. يقــدم يســوع نفســه النمــوذج علــى 

الحيــاة فــي وفــرة دون أمــوال أو ممتلــكات، وعلينــا أن نتبــع مثالــه. وهــو فــي نفــس 

الوقــت يحذرنــا بشــدة مــن الكســل، وعــدم األمانــة، وعــدم تحمــل المســئولية.
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يجب أن نرى أنفسـنا ال كمجرد أفراد منعزلين بل كأعضاء جسـد واحد، حتى 

م الله اإلسـرائيليين 
َّ
يمكـن لكل شـعب الله أن يتشـاركوا في فيضـه ووفرته. وقد عل

هـذا الـدرس بالمـن الـذي أطعمهـم إيـاه فـي البريـة، فلقـد كان عليهـم أن يتشـاركوا 

 فيمـا جمعـوه حتـى يمكـن لـكٍل منهـم أن يحصـل علـى مـا يكفيـه. وكذلك 
ً
جميعـا

األمـر مـع جسـد المسـيح، فـإذا كانـت اتجاهاتنـا وعاقتنـا صالحـة، فإننـا نتشـارك 

مـع بعضنـا البعـض، وسـيكون هناك مـا يكفي الجميـع ولكن قد تفصـل االتجاهات 

والعاقـات الخاطئـة بعـض مناطـق مـن الجسـد لتمنعها مـن نوال ملء التسـديد.

بعـد انسـكاب الـروح القـدس علـى المسـيحيين األوائـل فـي أورشـليم، ظهـر 

ين تحدثنا عنهما وهمـا: الطعام واألمور 
َ
فيـض عمـل إيمانهـم فـي ِكا المجالين اللذ

 يصاحبهـا التسـبيح والعبـادة. وأتاحـوا 
ً
 مقدسـا

ً
الماليـة. فأصبحـت وجباتهـم سـرا

َتاج�ًا«  ُمْ اأََح�ٌد  ِفيِه�ْم  َيُك�ْن  َلْ  »اإِْذ  جعلـت  بطريقـة  البعـض  لبعضهـم  إيراداتهـم 

)أعمـال 4: 34(. وبذلـك سـاعدت نعمـة اللـه التـي اسـُتعلنت فـي حياتهـم اليوميـة 

علـى ربـح جيرانهـم للمسـيح.

 ال غيره لاقتـراب إليه وهو اإليمان. كما أن اإليمان 
ً
 واحدا

ً
يقـدم لنـا الله أساسـا

. فيجب علينـا أن نؤمن بصاحـه الجوهري. هكذا 
ً
البسـيط بوجـود اللـه ليـس كافيـا

سـنجتاز الاهوتيـات إلـى العاقـة المباشـرة الحميمـة مـع اللـه كشـخص وتصبـح 

تلـك العاقـة هـي الضمـان الكتفائنا وأماننـا الكامل.

الخطية ليس لها إال مصدر واحد وهو: عدم اإليمان. فإذا كان لدينا إيمان كامل 

وثابت في صاح، وحكمة الله، وقدرته فلن يكون هناك دافع للخطية. يشير كاتب 

ميراثهم،  من  اإلسرائيليين  حرم  الذي  هو  اإليمان  عدم  أن  إلى  العبرانيين  رسالة 

ر. وال يوجد في التحليل النهائي إال  وحذرنا من الوقوع في نفس هذا الخطأ الُمدمِّ

الله وهما: اإليمان الذي يوحدنا به أو عدم اإليمان الذي  اتجاهان محتمان نحو 

يفصلنا عنه.
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6
كيف يأتي اإلميان

ــه لإليمــان  ــات الل ــه متطلب ــذي تقدم ــي الفصــل الســابق التحــدي ال ــا ف واجهن

��ا اْلَب��ارُّ فِبالإِمَي��اِن َيْحَي��ا« )روميــة 1: 17(. »َوُكلُّ  التــي ال تقبــل التنــازالت وهــو: »اأَمَّ

��ٌة« )روميــة 14: 23(. »َوَلِك��ْن ِب��ُدوِن اإِمَي��اٍن َل  َم��ا َلْي���َص ِم��َن الإِمَي��اِن َفُه��َ� َخِطيَّ
نَّ الَّ��ِذي َياأِْت��ي اإَِل اهلِل ُي�ؤِْم��ُن«  ��اوؤُُه « )عبرانييــن 11: 6(. »لأَنَّ��ُه َيِج��ُب اأَ ِك��ُن اإِْر�سَ مُيْ
)عبرانييــن 11: 6(. ويمكننــا أن نــرى بســهولة فــي ضــوء هــذه المتطلبــات اإللهيــة 

لمــاذا شــبهت األســفار المقدســة اإليمــان بالذهــب النقــي )1بطــرس7:1 (. فقيمتــه 

ــا  ــا ال يمكنن ــه، كم ــه بدون ــراب لل ــا االقت ــه. وال يمكنن ــل عن ــا، وال بدي ــل له ال مثي

إرضــاؤه، أو نــوال حياتــه.

 نحصــل علــى اإليمــان؟ هــل هــو شــيٌء نحصــل عليــه بطريقــة غيــر 
ً
كيــف إذا

متوقعــة فجائيــة ال دخــل لنــا فيهــا؟ أم يرشــدنا الكتــاب المقــدس  لطريقــة الحصــول 

علــى هــذا الشــيء الثميــن الــذي يطلبــه منــا؟

ــي توصلــت  ــي هــذا الفصــل بواحــد مــن أهــم االكتشــافات الت أود أن أشــارككم ف

ــي  ــدروس الت ــب ال ــل أغل ــه مث ــت المســيح. ولقــد تعلمت ــا عرف ــي بعدم ــي حيات إليهــا ف

كانــت ذات قيمــة بالنســبة لــي وذلــك عــن طريــق االختبــار الشــخصي. فقــد اكتشــفت 

اللؤلــؤة كثيــرة الثمــن بعــد خروجــي مــن مرحلــة مــن مراحــل الصــراع واأللــم، إذ تعلمت 

كيــف يأتــي اإليمــان.
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ف وادي الظلمة
طريح  سقطت  الثانية،  العالمية  الحرب  في  البريطاني  الجيش  في  خدمتي  أثناء 

في   
ً
شهرا عشر  اثنى  وظللت  المزمنة  المعدية  الجلدية  األمراض  أحد  بسبب  الفراش 

األطباء  بأن  اقتناعي  يزداد  اآلخر  تلو   
ً
وشهرا بمصر.  العسكرية  المستشفيات  إحدى 

في هذا الطقس الصحراوي الحار ال يملكون أي وسيلة لعاجي. وحيث أني قد عرفت 

 واعتمدت بالروح القدس، فقد كانت لي عاقة حقيقية وشخصية مع 
ً
المسيح مؤخرا

الله. وشعرت أنه بطريقة ما لديه حل لمشكلتي ولكنني لم أعرف كيف أجده.

: »أعــرف أنــه إن كان لــي إيمــان، فسيشــفيني اللــه«، 
ً
 وتكــرارا

ً
قلــت لنفســي مــرارا

: »ولكــن ليــس لــي إيمــان«. وكنــت فــي كل مــرة أقــول فيهــا 
ً
ثــم كنــت أضيــف دائمــا

ــا بنيــان« فــي كتــاب )ســياحة المســيحي( ]فــي  هــذا، أجــد نفســي فيمــا دعــاه »يوحن

مســتنقع اليــأس[ أي وادي اليــأس المظلــم والمنعــزل. ومــع ذلــك، ففــي أحــد األيــام شــق 

 علــى وســادتي فــي الفــراش 
ً
شــعاع ســاطع مــن النــور ذلــك الظــام. فيمــا كنــت ُمتكئــا

ــة 10: 17(. »اإِذًا  . فاســتوقفتني )رومي ــيَّ ــى ركَبت ــوت عل ــي المقــدس وجث فتحــت كتاب

��َرُ ِبَكِلَم��ِة اهلِل«. فاجتذبــت انتباهــي كلمــة واحــدة وهــي  21، َواخْلَ ��َرِ الإِمَي��اُن ِباخْلَ
»يأتــي بـــ...« فتمســكت بحقيقــة وحيــدة وبســيطة وهــي: اإليمــان بـــ... )يأتي بـــ...(!« فإن 

لــم يكــن لــي إيمــان، يمكننــي أن أحصــل عليــه!

�َرُ  ، َواخْلَ �َرِ لكـن كيـف يأتـي اإليمـان؟ قـرأت اآليـة مـرة أخـرى: »الإِمَي�اُن ِباخْلَ

 لديَّ مصدر اإليمان. 
ً
ِبَكِلَم�ِة اهلِل«. لقـد قبلـت بالفعـل الكتاب المقدس ككلمة اللـه. إذا

ولكـن مـا الـذي يعنيـه »الخبـر )السـماع(؟« وكيـف يمكـن أن يأتينـي الخبر )أن أسـمع( 

عـن طريـق الكتـاب المقدس؟

 اإليمان يأتي بالسماع، والسماع بكلمة الله«.
ً
21 يقول األصل اليوناني »إذا
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بطريقـة  أولـه آلخـره  مـن  وأقـرأه  المقـدس  الكتـاب  بدايـة  إلـى  أعـود  أن  فقـررت 

 علـى 
ً
 ذا لـون أزرق عازمـا

ً
 وبالترتيـب. فأعـددت لنفسـي قلمـا

ً
 فسـفرا

ً
صحيحـة سـفرا

وضـع خـٍط أزرق تحـت كل آيـة تعالـج الموضوعـات التاليـة: الشـفاء، والصحـة، والقـوة 

الجسـدية، والحيـاة الطويلـة. فـي بعـض األحيـان كنـت أجـد صعوبـة فـي هـذا ولكننـي 

ثابـرت علـى ذلك، واندهشـت لعدد المـرات اتي احتجت فيها السـتخدام قلمي األزرق.

وصلــت إلــى ســفر األمثــال بعــد حوالــي شــهرين. ووجــدت هنــاك فــي األصحاح 

بــت منــي اســتخدام قلمــي األزرق وهي:
ّ
الرابــع ثــاث آيــات متتاليــة تطل

ْح َعْن َعْيَنْيَك.  ْذَنَك اإَِل اأَْقَ�اِل.َل َتْرَ َل َكاَلِمي. اأَِمْل اأُ ِغ اإِ »َيا اْبِني، اأَ�سْ

اْحَفْظَها ِف َو�َس��ِط َقْلِبَك.  لأَنََّها ِهَي َحَياٌة ِللَِّذيَن َيِجُدوَنَها، َوَدَواٌء22 ِلُكلِّ  
�َسِد«                                                           )أمثال 4: 20ـ22(. اجْلَ

ــا. »َي��ا  ــي معناه ــح ل ــات، اتض ــذه الكلم ــت ه  تح
ً
ــا ــع خطوط ــت أض ــا كن بينم

اْبِن��ي« كان اللــه اآلب هــو الــذي يتحــدث مباشــرة لــي، أنــا ابنــه. وكانــت الرســالة 
. أخبرنــي اللــه مــاذا يمكــن أن يكــون »كامــه« و»أقوالــه« بالنســبة 

ً
شــخصية جــدا

لــي فهــو: »دواء )�سح��ة( ل��كل اجل�س��د )ج�س��دي(« فكيــف يمكــن للــه أن يعطينــي 

ــان؛  ــا نقيض ــرض هم ــة والم ــك ؟ فالصح ــن ذل ــل م ــة أفض ــدي بطريق ــد لجس الوع

ــي كل جســدي أي  ــال الصحــة ف ــي أن أن ــإن أمكنن ــكل منهمــا يســتبعد اآلخــر. ف ف

الجســد الطبيعــي فلــن يبقــى هنــاك أي مــكان للمــرض فــي أي عضــو فيــه.

الحظــت فــي هامــش كتابــي المقــدس وجــود ترجمــة بديلــة لكلمــة »صحــة« 

 الــدواء 
ً
وهــي »دواء23«. فهــل يمكــن »لــكام« اللــه و»أقوالــه« أن تكــون حقــا

لشــفاء جســدي بالكامــل؟ وقــررت بعــد الكثيــر مــن المجــادالت الداخليــة أن أضــع 

22 يشمل األصل العبري »ألنها حياة للذين يجدونها وصحة )أو دواء( لكل الجسد«.

23 كما ذكرنا من قبل يشمل األصل العبري »صحة أو دواء«.
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ــت  ــم تناول ــة. ث ــاول األدوي ــن تن ــف ع ــت التوق ــار. فطلب ــذه الفكــرة موضــع اختب ه

كلمــة اللــه كعــاج لــي.

 للمستشـفى  وحسـب مهنتي العسـكرية فقد 
ً
 مازما

ً
وحيـث أننـي كنـت جنديا

 علـى الطريقـة التـي يتنـاول بهـا النـاس أدويتهـم وهـي: »ثـاث مـرات 
ً
كنـت معتـادا

 بعـد الطعـام«. فقـررت أن أتنـاول كلمـة اللـه كعـاج بنفس تلـك الطريقة.
ً
يوميـا

تحــدث اللــه لذهنــي عندمــا اتخــذت ذلــك القــرار بكلمــات واضحــة كمــا لــو 

كنــت قــد ســمعتها بصــوٍت مســموٍع، فقــال لــي: »عندمــا يعطــي الطبيــب الــدواء 

ــة علــى الزجاجــة. وهــذه الفقــرة  ــه تكــون مكتوب لشــخص مــا فــإن إرشــادات تناول

ــة  ــادات مكتوب ــك واإلرش ــا ل ــذي أقدمه ــدواء ال ــة ال ــي زجاج ــال ه ــفر األمث ــن س م

ــك أن تقرأهــا«. عليهــا. فمــن األفضــل ل

ــا،  ــى آخره ــا إل ــن أوله ــة م ــة بدق ــرة ثاني ــال 4: 20ـ22( م ــرأت )أمث ــا ق وعندم

ــي: ــه وه ــاول دواء الل ــادات لتن ــع إرش ــاك أرب ــدت هن وج

 عــن التشــتت 
ً
 وبعيــدا

ً
 مركــزا

ً
��ِغ« )آيــة 20(. فيجــب أن أعطــي انتباهــا 1ـ »اأَ�سْ

ــرأه. ــا أق ــه عندم ــكام الل ل

ــى االتجــاه المتضــع المســتعد  ــة األذن إل ــة 20(. وتشــير إمال 2ـ »اأَِم��ْل اأُْذَن��َك« )آي

ــي  ــه ل ــه الل ــا يقول ــتقبل م ــَبقة واس ــي الُمس  آرائ
ً
ــا ــع جانب ــب أن أض ــم فيج

ّ
للتعل

ــوح. بذهــن مفت

ْح َع��ْن َعْيَنْي��َك« )آيــة 21(. فيجــب أن أحتفــظ بَعْيَنــيَّ مثبتتيــن علــى  3ـ »َل َت��ْرَ

كام اللــه. ويجــب أال أســمح لعينــيَّ أن تتجــول فــي عبــارات أخــرى مــن مصــادر 

ــل: الكتــب أو المقــاالت التــي ال تقــوم علــى األســفار المقدســة. ــة، مث متضارب

4ـ »اْحَفْظَه�ا ِف َو�َس�ِط َقْلِب�َك« )آيـة 21(. وحتـى عندمـا تكـون الكلمـات الفعليـة 



83

ليسـت أمـام عينـي فـي الوقت الحالـي فيجب علـّي أن أتأمل فيها بقلبـي، وبذلك 

احفظهـا فـي نفـس ذلـك المـكان الذي هـو مصـدر حياتـي ومركزها.

يحتـاج األمـر لكتـاب بأكملـه حتى يمكننـي أن أصف كل ما حدث في الشـهور 

التاليـة، فقـد نقلنـي الجيـش مـن مصـر إلـى السـودان وهـي إحـدى الـدول التـي لهـا 

أحـد أسـوأ أنـواع الطقـس فـي أفريقيـا، فيمكـن لدرجـات الحـرارة أن تصـل فيهـا 

 
ً
إلـى مـا يقـرب مـن 127 فهرنهايـت. وتزايـد درجـات الحـرارة المفرطـة يزيـد عادة

مـن تفاقـم مرضـي الجلـدي. وكان كل مـا يحـدث فـي ظروفـي يتعـارض مـع شـفائي. 

فقـد كان األصحـاء المحيطـون بـي مـن كل ناحيـة يمرضـون. ومـع ذلـك أدركـت 

 أن تحقيـق وعـود اللـه ال يعتمـد علـى الظـروف الخارجيـة، بـل يعتمد على 
ً
تدريجيـا

. وكنت 
ً
تحقيـق شـروط اللـه فقـط. لذا واصلـت تنـاول »دوائي« ثـاث مرات يوميـا

بعـد كل وجبـة أحنـي رأسـي علـى الكتـاب المقـدس وأقـول: »يـارب لقد وعـدت أن 

كلماتـك هـذه سـوف تكـون دواًء لـكل جسـدي. وهـا أنـا أتناولهـا اآلن كـدواء لـي 

يسـوع!«. باسم 

لـم يحـدث تغييـر فجائـي، ولـم أختبـر مـا يمكـن أن أصفـه بأنـه معجـزة، إال 

ى كل 
َّ
أننـي اكتشـفت بعـد قضـاء حوالـي ثاثـة أشـهر فـي السـودان أن دوائي قـد وف

 على »صحة )دواء( لكل جسـد )جسـدي(« 
ً
المطالـب التـي عليـه. فقـد حصلت فعليا

)أمثـال 4: 22(.

لـم يكـن هـذا أحـد حـاالت »وجهـات النظر حـول أحـد الموضوعـات« أي أحد 

 مـا يخبـو، فقـد انقضـى مـا يزيـد علـى أربعيـن 
ً
أنـواع الوهـم المؤقـت الـذي سـريعا

 منـذ ذلـك الحيـن. وقـد ظللـت أمتـع بصحـة ممتـازة، مـع بعـض االسـتثناءات 
ً
عامـا

القليلـة وأدرك عندمـا أنظـر للـوراء أننـي قـد تواصلت أثنـاء تلك الفترة مـن التجربة 

والنصـرة النهائيـة مـع مصـدر الحيـاة الـذي يفـوق المسـتوى الطبيعـي وأنـه ال يزال 

يعمـل فـي جسـدي المـادي حتـى اليوم.
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الل�ج��ص والرمي�����ا
وصفــت الخطــوات التــي قادتنــي للشــفاء والصحــة ألنهــا توضــح مبــادئ 

محــددة وعميقــة وثابتــة فيمــا يتعلــق بطبيعــة كلمــة اللــه. وهنــاك فــي األصــل 

 إلــى »كلمــة«، 
ً
ترَجمــان تلقائيــا

ُ
اليونانــي للعهــد الجديــد كلمتــان مختلفتــان ت

م هاتــان الكلمتــان فــي 
َ

ســتخد
ُ
إحداهمــا هــي »Logos« واألخــرى هــي »Rhema«. ت

بعــض األحيــان علــى نحــو متبــادل. ومــع ذلــك فلــكل منهــا معنــى معيــن وخــاص 

ــا. بذاته

ينطــوي معنــى كلمــة »Logos« علــى مــا هــو أكثــر مــن مجــرد كلمــة منطوقــة أو 

مكتوبــة. فهــي تلــك الوظائــف التــي هــي تعبيــر عــن الذهــن. ويعــرف قامــوس ليــدل 

وســكوت »Scott and Liddell« اليونانــي  كلمــة »Logos« علــى أنهــا: »قــوة 

 »Logos« العقــل التــي تســتعلن فــي الــكام أي التعقــل«. وبهــذا الخصــوص تكــون

ــدء  ــل ب ــذ األزل قب ــة من ت ــه الُمثبَّ ــورة الل ــي مش ــرة. فه ــر المتغي ــه غي ــة الل ــي كلم ه

الزمــن، والتــي ستســتمر إلــى األبديــة بعــد أن ينتهــي الزمــان. تحــدث المرنــم عــن 

»Logos« اإللهيــة عندمــا قــال فــي )مزمــور 119: 89(: »اإَِل الأََب��ِد َي��ا َربُّ َكِلَمُت��َك 

ــر أو يؤثر في  ��َماَواِت«. فــا يمكــن ألي ممــا يحــدث علــى األرض أن ُيغيِّ َت��ٌة ِف ال�سَّ ُمَثبَّ
هــذه الكلمــة األبديــة المثبتــة فــي الســموات. 

شــتق كلمــة ريمــا »Rhema« مــن فعــل يعنــي »ينطــق« 
ُ
ومــن الجهــة األخــرى ت

وهــي تــدل علــى نحــو خــاص علــى »أحــد الكلمــات المنطوقــة« وهــي شــيء يحــدث 

فــي الزمــان والمــكان.
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��َرُ ِبَكِلَمِة  ، َواخْلَ ��َرِ وعندمــا قــال بولــس فــي )روميــة 10: 17( »اإًِذا الإِمَي��اُن ِباخْلَ

اهلِل«، اســتخدم كلمــة »ريمــا« وليــس »لوجــوس«. ويتفــق هــذا مــع حقيقــة ربطــه 
ــة  ، يجــب أن تكــون الكلمــة منطوق

ً
ــا ــر )الســماع(«. ومنطقي ــع »الخب »الكلمــة« م

حتــى يمكــن ســماعها.

بينمــا كنــت أجلــس علــى ســريري فــي المستشــفى والكتــاب المقــدس مفتــوح 

علــى ركبَتــيَّ كان كل مــا أراه مــن وجهــة النظــر الماديــة هــو صفحــات بيضــاء عليهــا 

ــال 4(  ــي )أمث ــات ف ــك اآلي ــى تل ــت إل ــا وصل ــا عندم ــة، أم ــوداء مطبوع ــات س عام

عــن كام اللــه وأقوالــه التــي هــي صحــة لــكل جســدي، لــم تعــد بعــد ذلــك مجــرد 

عامــات ســوداء علــى صفحــات بيضــاء، فقــد أخــذ الــروح القــدس ذات الكلمــات 

ي احتياجــي فــي تلــك اللحظــة ومنحهــا حياتــه، فأصبحــت تلــك 
ِّ
التــي ســُتوف

ــى  الكلمــات »ريمــا« أي شــيء يمكننــي »ســماعه« وهــو صــوت حــي يتحــدث إل

. وعندمــا ســمعت  القلــب؛ اللــه بنفســه تحــدث مباشــرة وعلــى نحــو شــخصي إلــيَّ

كلماتــه، جاءنــي اإليمــان مــن خالهــا.

��ْرَف َيْقُت��ُل، َوَلِك��نَّ  يتفــق هــذا مــع تصريــح بولــس فــي )2كورنثــوس 3: 6(: »اْلَ

 عــن الــروح القــدس. ففــي الكتاب 
ً
وَح ُيْحِي��ي«. ال يمكــن أن توجــد »ريمــا« بعيــدا ال��رُّ

المقــدس »اللوجــوس«، مشــورة اللــه الكاملــة متاحــة لــي، ولكــن »اللوجــوس« 

 حتــى أنــه ال يمكننــي أن أدركهــا أو اســتوعبها بالكامــل. 
ً
 ومعقــدة جــدا

ً
واســعة جــدا

ــة  ــن األبدي ــوس« م ــزاء »اللوج ــد أج ــدس بأح ــروح الق ــي ال ــي أن  يأت ــا« ه و»الريم

ويربطــه بالزمــن وبالخبــرة البشــرية. »الريمــا« هــي ذلــك القســم مــن »اللوجــوس« 

ــة.  ــي الخاص ــى ظروف ــن وعل ــي الزم ــددة ف ــاط المح ــد النق ــى أح ــق عل ــذي ينطب ال

فعــن طريــق ))الريمــا((  يكــون »للوجــوس« دوٌر عملــّي فــي  حياتــي وبذلــك تصبــح 

خاصــة وشــخصية فــي خبرتــي اإلنســانية.
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فــي العاقــة المتبادلــة بيــن اللــه واإلنســان والــذي ينتــج عنهــا اإليمــان، تأتــي 

 للعجرفــة أو الغطرســة مــن جانبنــا. 
ً
 مــن اللــه. وال يتــرك هــذا مكانــا

ً
المبــادرة دائمــا

وبالتأكيــد يخبرنــا بولــس فــي )روميــة 3: 27( بــأن نامــوس اإليمــان يســتبعد 

ــك  ــو ذل ــا ه ــا م ــل من ــرف أفض ــرف ويع ــذي يع ــده ال ــو وح ــه ه ــا الل ــر. إنم التفاخ

ــا  ــي أي وقــت. وهــو ُيوّجهن ــا ف ــذي ســيوفي احتياجاتن القســم مــن »اللوجــوس« ال

ــى  ــاة حت ــا الحي ــم يهبه ــا ث ــي تخــص احتياجاتن ــذات الكلمــة الت بروحــه القــدس ل

. وتكــون االســتجابة المطلوبــة منــا فــي تلــك اللحظــة 
ً
 حيــا

ً
تصبــح ريمــا، أي صوتــا

ــه. ــذي  نســمع ب ــال اإليمــان بنفــس القــدر ال هــي الســماع. ونحــن نن

ــا  ــوب من ــا هــو المطل ــن المهــم أن نعــرف م ــه الســماع ؟ م ــذي يتضمن فمــا ال

 يتضمنــه الــدرس الــذي تلقيتــه فــي فراشــي 
ً
بأقصــى دقــة ممكنــة، وكان هــذا أيضــا

بالمستشــفى. فبحكمــة اللــه، لــم تفــي الكلمــات التــي جاءتنــي مــن )أمثــال 4( 

لمعنــى   
ً
ــا ُمفصَّ  

ً
كامــا  

ً
نموذجــا قدمــت  بــل  فحســب،  الجســدية  احتياجاتــي 

لة علـــى  »ســماع« كلمــة اللــه. وكمــا أشــار لــي الــرب كانــت اإلرشــادات الُمســجَّ

��ِغ« )أمثــال 4: 20(، ثاني��ًا:  ــة الجـــوانب فهـــي: اأوًل: »اأَ�سْ ــة الـــدواء ربـاعيـ زجـاجـ

ْح َع��ْن َعْيَنْي��َك« )آيــة 21(، رابع��ًا: »اْحَفْظَه��ا  »اأَِم��ْل اأُْذَن��َك« )آيــة 20(، ثالث��ًا: »َل َت��ْرَ
بــع 

َّ
ِف َو�َس��ِط َقْلِب��َك« )آيــة 21(. ودون إدراكــي لذلــك مــن البدايــة، فبينمــا كنــت أت

 يتكــون الســماع 
ً
هــذه اإلرشــادات كنــت أســمع. وجــاء اإليمــان نتيجــة لذلــك. إذا

مــن أربعــة عناصــر وهــي:

ــدوس.  ــه الق ــا بروح ــه لن ــه الل ــا يقول ــم لم ــر منقس  وغي
ً
ــا  خاص

ً
ــا ــي انتباه عط

ُ
1ـ ن

ــِتتة .
َ

ونتجنــب كل تأثيــرات خارجيــة ُمش

 نحــو اللــه. فنرفــض آرائنــا الُمســَبقة 
ً
 متضعــا

ً
2ـ نميــل آذاننــا، فنتخــذ اتجاهــا

زنــا ونقبــل مــا يقولــه اللــه فــي أبســط معانيــه وأكثرهــا عمليــة. وتحيُّ
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ــا أن  ــه إليهــا، وال نســمح لعيونن ــا الل ــي ُيوّجهن ــى الكلمــة الت ــا عل ركــز عيونن
ُ
3ـ ن

تتجــول بيــن العبــارات التــي تأتــي مــن مصــادر أخــرى قــد تناقــض مــا يقولــه اللــه.

4ـ حتــى عندمــا ال تكــون تلــك الكلمــات أمــام أعيننــا فإننــا نتأمــل فيهــا فــي قلوبنــا 

ــرق  ــا ويخت ــز وجودن ــي مرك ــتمرار ف ــا باس ــظ به ــة نحتف ــذه الطريق ــن به ونح

ــا. تأثيرهــا كل مجــاالت حياتن

عندمـا تأتـي إلينـا كلمـة اللـه بهـذه الطريقـة فإنهـا تكـون محـددة وشـخصية. 

وسأشـرح لـك ذلـك مـن خبرتـي فـي المستشـفى. تحـدث اللـه إلـيَّ في ذلـك الوقت 

 فـي ظـروف خاصة. وقـد أوضح لي كيف اسـتقبل شـفائي. 
ً
 خاصـا

ً
باعتبـاري شـخصا

األدويـة  جميـع  تنـاول  عـن  أمتنـع  وأن  لـي  كـدواء  كلمتـه  أتنـاول  أن  علـّي  وكان 

 
ً
الطبيعيـة، فأطعـت وشـفيت. ومـع ذلـك كان مـن الممكـن أن يصبـح األمـر خطئـا

بالنسـبة لـي أن أفتـرض أن يصـف اللـه بالضـرورة نفس العاج لشـخص آخر أو حتى 

 فـي مواقـف أخـرى عندمـا 
ً
لـي أنـا فـي إحـدى المراحـل األخـرى فـي حياتـي. وفعليـا

 يوّجهني السـتخدام نفس الطريقـة، فكان 
ً
كنـت أحتـاج للشـفاء لـم يكن اللـه دائمـا

هنـاك مـرات قبلـت فيهـا وبامتنـان مسـاعدة األطبـاء ونلـت الشـفاء بهـذه الطريقـة.

ــت  ــردي، لوق ــو ف ــى نح ــرة وعل ــه مباش ــن الل ــا م ــكل من ــا« ل ــي »الريم ، تأت
ً
إذا

 وجــود عاقــة حميمــة متزايــدة وشــخصية 
ً
مــا

َّ
خــاص ومــكان خــاص. وُيفَتــرض ُمقد

مــع اللــه. ويرشــدنا اللــه بــكل »ريمــا« متتاليــة فــي مســيرة اإليمــان الفرديــة التــي 

ــع  ــن م ــد المؤمني ــه ألح ــا الل ــي يعطيه ــا الت ــب الريم ــد ال تتناس ــا. وق ــا إليه يدعون

»الريمــا« التــي يعطيهــا لمؤمــن آخــر وقــد ال تتناســب حتــى مــع نفــس المؤمــن فــي 

مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الحيــاة.

توضــح الكلمــات التــي أجــاب بهــا يســوع علــى الشــيطان فــي التجربــة األولــى 

فــي البريــة االعتمــاد التــام علــى »الريمــا« التــي يعطيهــا اللــه، فقــد قــال لــه: »َلْي���َص 
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« )متى 4: 4(.  ِ ْب��ِز َوْح��َدُه َيْحَي��ا الإِْن�َس��اُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة )رميا( َتْخ��ُرُج ِمْن َفِم اهللَّ ِباخْلُ
وكلمــة تخــرج هــي فــي زمــن المضــارع المســتمر. فيمكننــا أن نقــول »كل كلمــة 

بينمــا تخــرج مــن فــم اللــه«. وقــد تكلــم يســوع هنــا بكلمــة خاصــة خارجــة مباشــرة 

ــا  ــر يزوده ــى آخ ــة أو بمعن ــه بالطاق ــة فم ــا نفخ ــة تزوده ــي كلم ــه، وه ــم الل ــن ف م

 »آٍت 
ً
الــروح القــدس بالطاقــة، وهــذا هــو خبزنــا اليومــي فهــو دائمــا طــازج ودائمــا

 اإليمــان الــذي 
ً
مــن اللــه« ففيمــا نحيــا فــي اعتمــاد كامــل علــى الكلمــة تهبنــا يوميــا

بــه يحيــا البــار.

ويمكننا أن نوجز العاقة بين »اللوجوس« و»الريما« في العبارات التالية:

• تأخذ »الريما« »اللوجوس« األبدي وتدخله في الزمن.

• تأخذ »الريما« »اللوجوس« السماوي وتحضره إلى األرض.

.
ً
اال • تأخذ »الريما« »اللوجوس« الكامن وتجعله فعَّ

.
ً
• تأخذ »الريما« »اللوجوس« العام وتجعله خاصا

ــي شــكل يســتوعبه  ــه ف ــي وتقدم ــن »اللوجــوس« الكل  م
ً
• تأخــذ »الريمــا« قســما

اإلنســان.

• »الريمـا« هـي مثـل كل قطعـة مكسـورة مـن الخبـز الـذي أشـبع به يسـوع الجموع 

 مـا يأتي إلينـا عن طريـق اآلخرين.
ً
فهـو مناسـب لـكل احتيـاج وقـدرة، وكثيـرا
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من ال�سم�ات اإل الأر�ص
قــدم إشــعياء النبــي العاقــة بيــن »اللوجــوس« و»الريمــا« فــي صــورة مجازيــة 

ــة فقــال: حيَّ

نَّ��ُه َكَما  . لأَ بُّ لأَنَّ اأَْف��َكاِري َلْي�َس��ْت اأَْفَكاَرُك��ْم َوَل ُطُرُقُك��ْم ُطُرِق��ي، َيُق���ُل ال��رَّ
��َماَواُت َع��ِن الأَْر���ِص َهَك��َذا َعَل��ْت ُطُرِق��ي َع��ْن ُطُرِقُك��ْم َواأَْف��َكاِري  َعَل��ِت ال�سَّ
َل  ��َماِء َوَل َيْرِجَعاِن اإِ ْلُج ِم��َن ال�سَّ ْفَكاِرُك��ْم. لأَنَّ��ُه َكَم��ا َيْن��ِزُل امْلََطُر َوالثَّ َع��ْن اأَ
اِرِع  ُهَن��اَك، َب��ْل ُيْرِوَي��اِن الأَْر���َص، َوَيْجَعاَلِنَه��ا َتِل��ُد َوُتْنِب��ُت َوُتْعِطي َزْرع��ًا ِللزَّ
َوُخْب��زًا ِل��الآِكِل. َهَك��َذا َتُك���ُن َكِلَمِت��ي الَِّت��ي َتْخ��ُرُج ِم��ْن َفِم��ي. َل َتْرِج��ُع اإَِلَّ 
َفاِرَغ��ًة، َب��ْل َتْعَم��ُل َم��ا �ُس��ِرْرُت ِب��ِه، َوَتْنَج��ُح ِف َم��ا اأَْر�َس��ْلُتَها َل��ُه. لأَنَُّك��ْم ِبَفَرٍح 
ًا، َوُكلُّ  َباُل َوالآَكاُم ُت�ِس��يُد اأََماَمُكْم َتَرمنُّ ُروَن. اجْلِ �سَ َتْخُرُج�َن َوِب�َس��اَلٍم ُتْ
��ْ�ِك َيْنُبُت �َس��ْرٌو، َوِعَ��سًا  َي��اِدي. ِعَ��س��ًا َع��ِن ال�سَّ ��ُق ِبالأَ فِّ ْق��ِل ُت�سَ �َس��َجِر اْلَ

��ًة َل َتْنَقِطُع.                                                        بِّ ا�ْس��مًا َعاَلَمًة اأََبِديَّ َع��ِن اْلَقِري���ِص َيْطَل��ُع اآ���ٌص. َوَيُك�ُن ِللرَّ
                                                                                                 )اأ�ص 55: 13-8 (

والمســتوى  الســماوي  المســتوى  هنــا مســتويان مختلفــان وهمــا:  لدينــا 

األرضــي. ففــي المســتوى الســماوي هنــاك »اللوجــوس« اإللهــي الــذي هــو: طــرق 

تــة فــي الســموات إلــى األبــد. وفــي  اللــه وأفــكاره ومشــورة اللــه الكليــة الُمثبَّ

 عــن تلــك 
ً
المســتوى األرضــي هنــاك طــرق اإلنســان وأفــكاره وهــي منخفضــة جــدا

. وليــس مــن طريــق يمكــن بــه لإلنســان 
ً
التــي للــه كمــا أنهــا تتعــارض معهــا فعليــا

أن يرفــع مــن مســتواه ليصــل إلــى مســتوى اللــه، ولكــن يمكــن لطــرق اللــه وأفــكاره 

أن تهبــط إلــى اإلنســان. ويقــول اللــه إن كلمتــه التــي تخــرج مــن فمــه ســوف تكــون 

ــاة لــألرض. ــة التــي تهــب الحي ــذي ينــزل الرطوب مثــل المطــر والثلــج ال
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ــى 4: 4( والتــي  ــي )مت ــي تحــدث عنهــا يســوع ف وهــذه هــي نفــس الكلمــة الت

«، وهــي الكلمــة التــي بهــا يحيــا اإلنســان. و»الريما«  ِ هــي »َكِلَم��ٍة َتْخ��ُرُج ِم��ْن َف��ِم اهللَّ

هــي هــذا الجــزء مــن »اللوجــوس« الســماوي الــذي ينــزل إلــى األرض وهكــذا يهبنــا 

ــي احتياجاتنــا فــي 
ِّ
وف

ُ
 مــن طــرق اللــه وأفــكاره التــي تنطبــق علــى موقفنــا وت

ً
بعضــا

الحاضــر.

وعندمــا نســتقبل »الريمــا« ونطيعهــا يأتــي إلــى حياتنــا النشــاط والثمــر 

ــد اللــه. وبذلــك »ِبَف��َرٍح َتْخُرُج���َن« )إشــعياء 55: 12(، و»َوِب�َس��اَلٍم  الــذي ُيمجِّ

��ْ�ِك )َيْنُب��ُت( �َس��ْرٌو، َوِعَ��س��ًا َع��ِن  ��ُروَن« )نفــس اآليــة الســابقة(. »ِعَ��س��ًا َع��ِن ال�سَّ �سَ ُتْ
اْلَقِري���ِص )َيْطَل��ُع( اآ���ٌص« )آيــة 13(. فعندمــا نســتقبل »الريمــا« مــن فــم اللــه نســتبدل 
»ال�س���ك« والقريــس. أي طرقنــا وأفكارنــا »بال�س��رو« و»الآ���ص« أي طــرق اللــه 

وأفــكاره.

داود والعذراء مرمي كمثالن لنا
ــح علــى نحــو أفضــل تلــك الطريقــة التــي تأتــي بهــا »الريمــا« 

ِّ
وض

ُ
لكــي ن

مهــا، ســوف نطــرح حدثيــن جميليــن مــن األســفار 
ِّ

قد
ُ
وكذلــك النتائــج التــي ت

المقدســة أحدهمــا مــن العهــد القديــم عــن داود، واآلخــر مــن العهــد الجديــد  عــن 

ــم. ــذراء مري الع

 ،
ً
 علــى إســرائيل وكان منتصــرا

ً
نــرى فــي )1أخبــار 17( داود وقــد تثبــت ملــكا

. وعندمــا قــارن داود بيــن قصــره الفاخــر وبيــن خيمــة االجتمــاع 
ً
، ومطمئنــا

ً
وناجحــا

س ووجــد التناقــض 
َّ

ــع بداخلهــا تابــوت عهــد اللــه الُمقــد
َ

المتضعــة التــي مــازال يوض

 يليــق باللــه وبعهــده. وكان ناثــان النبــي الــذي 
ً
بينهمــا، تمنــى أن يبنــي هيــكا

ــم 
ّ
ل

َ
عه فــي البدايــة بحــرارة علــى ذلــك، إال أن اللــه ك شــاركه داود برغبتــه قــد شــجَّ
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ناثــان فــي تلــك الليلــة وأرســله إلــى داود برســالة مختلفــة. وبــدأت الرســالة هكــذا: 

َك  ��ْكَنى« )آيــة 4(، أمــا نهايتهــا فكانــت هكــذا: »َواأُْخ��ِرُ »اأَْن��َت َل َتْبِن��ي ِل َبْيت��ًا ِلل�سُّ
بَّ َيْبِن��ي َلَك َبْيتًا« )آية 10(. اأَنَّ ال��رَّ

ــان  ــرق اإلنس ــكاره وط ــه وأف ــرق الل ــن ط ــاف بي ــى االخت  عل
ً
ــاال ــا مث ــد هن نج

وأفــكاره. كان داود بــكل مــا وصــل إليــه مــن خطــط و أفــكار لتمجيــد اللــه مازالــت 

ــاد  ــذي ع ــد ال ــا الوع ــه. أم  لل
ً
ــا ــي بيت ــد أراد داود أن يبن ــي المســتوى األرضــي، فق ف

ــن  ــا يمك  عم
ً
ــرا ــو كثي ــو يعل ــماوي وه ــتوى الس ــى المس ــكان عل ــه ف ــن الل ــه م إلي

 عــن ذلــك اســتخدم داود 
ً
لــه، وهــو أن اللــه ســيبني لــه بيــت. وفضــا لــداود أن يتخيَّ

كلمــة »بيــت« بمعناهــا المــادي كمجــرد مــكان للســكن. أمــا اللــه فقــد اســتخدم 

فــي وعــده كلمــة »بيــت« بمعناهــا األوســع وهــو معنــي النســل الدائــم أي الســالة 

ــد. الملكيــة التــي ستســتمر لألب

أحضـر ناثـان لـداود فـي رسـالته »ريمـا« أي كلمـة مباشـرة شـخصية مـن اللـه. 

« )1أخ 17: 16(. فماذا كان  بِّ وكنتيجـة لذلـك »َفَدَخ�َل امْلَِلُك َداُوُد َوَجَل��َص اأََماَم ال�رَّ

 خططه الخاصة وأفكاره الُمسـَبقة. 
ً
:كان بـدون شـك عليه أن يضع جانبـا

ً
يفعـل؟ أوال

، تأمـل فـي رسـالة اللـه بانتبـاه، وسـمح لهـا أن 
ً
غ نفسـه منهـا تدريجيـا وبينمـا ُيفـرِّ

تختـرق أعمـاق كيانـه الداخلـي وهكـذا وصـل للسـكون الداخلـي الـذي يسـاعده 

، جـاء اإليمـان مـن السـماع، هـذا اإليمـان الـذي يحتاجـه لينال ما 
ً
أن يسـمع. وأخيـرا

 في محضر الله فقـال: »َوالآَن 
ً
وعـد بـه اللـه. وأجـاب داود عندمـا كان اليزال جالسـا

، ِلَيْثُبْت اإَِل الأََبِد اْلَكاَلُم الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبِه َعْن َعْبِدَك َوَعْن َبْيِتِه َواْفَعْل َكَما  بُّ َها الرَّ اأَيُّ
َنَطْق�َت«   )آيـة 23(.

 »الريمــا« هنــا هــي »الــكام الــذي تكلمــت بــه«. وهــي ال تنشــأ على المســتوى 

ــموات  ــن الس ــاءت م ــا ج ــل أنه ــة، ب ــكاره الخاص ــرق داود وأف ــب ط ــي حس األرض



92

وأحضــرت معهــا طــرق اللــه وأفــكاره إلــى داود. وعندمــا ســمع داود هــذه »الريمــا« 

ــاة  ــا بالص ــاص به ــد الخ ــك الوع ــه، امتل ــي داخل ــان ف ــر اإليم ثم
ُ
ــا أن ت ــمح له وس

ــرة وهــي: »َواْفَع��ْل َكَم��ا َنَطْق��َت«.  ــي تشــمل هــذه الكلمــات القصي ــي رفعهــا الت الت

ــا،  ــخص أن  ُيصليه ــن ألي ش ــة يمك ــوات فاعلي ــر الصل ــات أكث ــذه الكلم ــل ه
ِّ
مث

ُ
ت

د أن نقتنــع  ، وبُمجــرَّ
ً
 ومــع ذلــك فهــي قوّيــة جــدا

ً
، ومنطقيــة جــدا

ً
فهــي بســيطة جــدا

 مــا وأننــا بدورنــا طلبنــا منــه أن يفعــل كمــا نطــق، 
ً
حقيقــة بــأن اللــه قــال لنــا شــيئا

ــى  ــي الســماء أو عل ــوة ف ــك؟ وأي ق ــه ســيفعل ذل ــي أن ــا أن نشــك ف فكيــف يمكنن

ــك؟ ــع ذل األرض بإمكانهــا أن تمن

ــاد  ــى إحــدى األحف ــخ اليهــودي إل ــن التاري ــف ســنة م ــر أل ــن داود عب ننتقــل م

ــت  ــم كان ــمها مري ــة اس ــاة قروي ــي فت ــة وه ــالة الملكي ــذه الس ــي ه ــن ف المتضعي

ــا: ــال له ــه فق ــن عــرش الل ــاك برســالة م ــا م ــي الناصــرة، وظهــر له ــش ف تعي

يَنُه َي�ُس���َع .َه��َذا َيُك���ُن َعِظيم��ًا،  «َوَه��ا اأَْن��ِت �َس��َتْحَبِلَن َوَتِلِدي��َن اْبن��اً َوُت�َس��مِّ
ِلُك َعَلى  بُّ الإَِل��ُه ُكْر�ِس��يَّ َداُوَد اأَِبي��ِه .َومَيْ َواْب��َن اْلَعِل��يِّ ُيْدَع��ى، َوُيْعِطي��ِه ال��رَّ

َب��ِد، َوَل َيُك���ُن مِلُْلِك��ِه ِنَهاَي��ٌة .  »   )لوقا1: 33-31 ( َبْي��ِت َيْعُق���َب اإَِل الأَ

عندمــا ارتابــت مريــم العــذراء فــي كيفيــة تحقيــق ذلــك، شــرح لهــا المــاك أنــه 

ســيكون بقــوة الــروح القــدس الخارقــة للطبيعــة. واختتــم رســالته بهــذه الكلمــات 

ِك��ٍن َل��َدى اهلِل« )لوقــا 1: 37(. وتعنــي »َلْي���َص �َس��ْيٌء«  »لأَنَّ��ُه َلْي���َص �َس��ْيٌء َغ��ْرَ ُمْ

 »ال كلمــة« أي »ال ريمــا«. ويمكــن ترجمــة اســتجابة 
ً
فــي األصــل اليونانــي حرفيــا

ــك  ــه ال تمتل ــن الل ــة م ــي: » ال يوجــد كلمــة )ريمــا( آتي  كالتال
ً
ــا ــة تمام المــاك بدق

القــوة «. أو علــى نحــو أوضــح »تحتــوي كل كلمــة مــن اللــه علــى القــوة لتنفيذهــا«. 

ــه  ــن الل  م
ً
ــرة ــة مباش ــخصية آتي ــة ش ــا( كلم ــم  )ريم ــر لمري ــد أحض ــاك ق كان الم

لهــا، وهــذه )الريمــا( تحتــوي داخلهــا القــوة لتنفيــذ مــا وعــدت بــه. وقــد اعتمــدت 



93

. ِلَيُك��ْن ِل َكَقْ�ِلَك«        بِّ النتيجــة علــى اســتجابة مريــم، فقــد أجابت »ُه��َ�َذا اأََن��ا اأََم��ُة ال��رَّ

)لوقــا 1: 38(. فتحــت مريــم بهــذه الكلمــة قــدرة اللــه الخارقــة للطبيعــة التــي فــي 

)الريمــا( وفتحــت نفســها لتحقيقهــا فــي جســدها المــادي. ونتيجــة لذلــك تحققــت 

ــم  ــن رح ــه م ــدي لل ــن األب ــاد االب ــي: مي ــري وه ــخ البش ــي التاري ــزة ف ــم معج أعظ

عــذراء.

تـوازي اسـتجابة مريـم فـي بسـاطتها تلـك التـي قدمهـا داود. فقـد قـال داود: 

َكَقْ�ِل�َك«      ِل  »ِلَيُك�ْن  مريـم:  وقالـت   .)23  :17 )1أخبـار  َنَطْق�َت«  َكَم�ا  »َواْفَع�ْل 

)لوقـا 1: 38(. وفتحـت كلتـا هاتيـن اإلجابتيـن البسـيطتين قـدرة اللـه التـي تصنـع 

عطـي لـكل منهمـا. »فالريمـا« التـي تـم قبولهـا 
ُ
المعجـزات لتنجـز الوعـد الـذي أ

باإليمـان فـي كلتـا الحالتيـن كانـت تحتـوي علـى القـوة  لتحقيقهـا.

ها بأن معجـزة مياد يسـوع اعتمدت 
َ
قـد يرتـاب البعـض فـي العبـارة التـي ذكْرت

هتها اليصابات  علـى إيمـان العـذراء مريم، ومع ذلك فقد أشـارت الكلمات التـي وجَّ

لمريـم إلـى هـذا األمـر فقـد قالـت »َفُط�َب�ى ِللَِّت�ي اآَمَن�ْت اأَْن َيِت�مَّ َم�ا ِقي�َل َلَه�ا ِم�ْن ِقَب�ِل 

« )لوقـا 1: 45(. ويتضـح لنـا المعنى الـذي تتضمنه وهـو: أن تحقيق الوعد قد  بِّ ال�رَّ
حـدث ألن مريـم آمنـت بـه. وبـدون ذلـك لمـا كان هنـاك طريـق أمـام قـدرة اللـه التي 

تصنـع المعجـزات لكـي تتمـم مـا قد وعـد به.

:
ً
ولنَر كيف توازت خبرات داود ومريم معا

1ـ جاء لكل منهما »ريما« أي كلمة مباشرة وشخصية من الله.

ــرت هــذه »الريمــا« عــن طــرق اللــه وأفــكاره التــي تعلو فــوق كل مــا يمكنهما  2ـ عبَّ

أن يتخيــاه بتفكيرهمــا أو تخياتهما.

3ـ عندما سمع كاهما »الريما«، منحتهما اإليمان.
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م: »َواْفَع��ْل 
َّ

4ـ عبــر كاهمــا عــن اإليمــان بعبــارة بســيطة توافــق علــى الوعــد الُمقــد

َكَما َنَطْقَت« )1أخبار 17: 23. و»ِلَيُكْن ِل َكَقْ�ِلَك« )لوقا 1: 38(.

ــي  ــه ف ــوة الل ــال لق ــة المج ــذه الطريق ــه به ــر عن ــم التعبي ــذي ت ــان ال ــح اإليم 5ـ فت

ــه.  ب
َ

ــد ــا ُوِع ــج م نِت
ُ
»الريمــا« لكــي ت

مــا زال اللــه يعمــل بنفــس الطريقــة اليــوم مــع شــعبه المؤمــن. وهــو يأخــذ مــن 

 
ً
»اللوجــوس« الــذي هــو مشــورته األبديــة، »ريمــا« أي كلمــة خاصــة تناســب موقفــا

 حســب الزمــان والمــكان. ويأتــي اإليمــان عندمــا »نســمع« تلــك الريمــا. ثــم 
ً
ُمعينــا

عندمــا نســتخدم اإليمــان الــذي نكــون قــد حصلنــا عليــه فــي امتــاك الريمــا، فإننــا 

ــي داخلهــا علــى القــوة التــي تحتاجهــا  ــه تحتــوي ف نكتشــف أن أي كلمــة مــن الل

لكــي تحــدث.
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امُللّخــص
 
ً
ــا ــا أيض ــح لن ــه يوض ــان. ولكن ــه لإليم ــات الل ــدس متطلب ــاب المق ــدم الكت يق

��َر، واخل��ر  كيــف نكتســب اإليمــان. وتخبرنــا )روميــة 10: 17( أن »الإِمَي��اُن ِباخْلَ

بكلم��ة اهلِل« بكلمــة مــن اللــه أي »الريمــا« التــي يعطيهــا اللــه وهــي كلمتــه التــي 
يجعلهــا الــروح القــدس حيــة وشــخصية.

يجــب أن نعــرف العاقــة بيــن »اللوجــوس« و»الريمــا«. »فاللوجــوس« هــو 

ــي  ــا« ه ــد، و»الريم ــى األب ــموات إل ــي الس ــة ف ــرة المثبت ــر المتغي ــه غي ــورة الل مش

ــة  ــن األبدي ــوس« م ــن »اللوج  م
ً
ــما ــدس قس ــروح الق ــه ال ــر ب ــذي يحض ــق ال الطري

 
ً
 وشــخصيا

ً
دا

َّ
ويصلهــا بالزمــن والخبــرة البشــرية. ويصبــح »اللوجــوس« ُمحــد

ــّي. ــي إل ــان يأت ــدأ اإليم ــا ب ــك الريم ــمعت تل ــا س ــا، فعندم بالريم

 
ً
 جيــدا

ً
م لنــا )أمثــال 4: 20ـ22( مثــاال

ِّ
فمــا الــذي يعنيــه الســماع )الخبــر(؟ ُيقــد

ــدواء التــي يقدمهــا اللــه«. وتشــمل   وقــد أشــرت إليــه بصفتــه »زجاجــة ال
ً
وعمليــا

اإلرشــادات المســجلة علــى زجاجــة الــدواء األربعــة عناصــر التــي تكــّون الســماع 

 غيــر منقســم لمــا يقولــه اللــه لــك بالــروح القــدس.
ً
 خاصــا

ً
: أعــِط اهتمامــا

ً
وهــي: أوال

م.
ّ
 للتعل

ً
 مستعدا

ً
 متضعا

ً
وثانياً: اتخذ اتجاها

وثالثاً: ركز عينيك على الكلمات التي يوجهك الله إليها.

ورابعاً: تأمل باستمرار فيها في قلبك.

»الريمــا« هــي كلمــة اللــه التــي تخــرج مــن فمــه. وعندمــا نســتمر فــي ســماع 
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كل الكلمــات التــي تأتــي إلينــا، فإنهــا تقــدم لنــا الخبــز اليومــي الــذي نحافــظ بــه 

علــى حياتنــا  الروحيــة ومســيرتنا مــع اللــه.

يــن يأتيــان برطوبــة الســماء التــي 
َ
ه بالمطــر والثلــج اللذ شــبَّ

ُ
كمــا أن »الريمــا« ت

تعطــي الحيــاة لــألرض فيســتبدالن الجــدب باإلثمــار. تأتــي »الريمــا« بطــرق اللــه 

وأفــكاره علــى مســتوانا البشــري وتســتبدل طرقنــا وأفكارنــا بطــرق اللــه وأفــكاره.

يقــدم الملــك داود والعــذراء مريــم مثاليــن لكيفيــة عمــل »الريمــا«، فقــد خطط 

 لــه. 
ً
: إنــه ســيبني بيتــا

ً
داود لبنــاء بيــت للــرب، إال أن الــرب أرســل لــه »ريمــا« قائــا

 إنهــا ســتصبح أم المســيا 
ً
وأرســل اللــه »ريمــا« لمريــم مــع المــاك جبرائيــل قائــا

الــذي تنتظــره إســرائيل منــذ فتــرة طويلــة، أي ابــن اللــه. وفــي كلتــا الحالتيــن، عندمــا 

ســمع داود ومريــم تلــك »الريمــا« فإنهــا منحتهمــا اإليمــان، فأصبحــا قادريــن 

ــتجابتهما  ــت اس ــا«. وكان ــه »الريم ــدت ب ــا وع ــى م ــول عل ــى الحص ــان عل باإليم

بســيطة ولكنهــا كافيــة: »َواأْفَع��ْل َكَم��ا َنَطْق��َت« )1أخبــار 17: 23(، و»ِلَيُك��ْن ِل 

َكَقْ�ِل��َك« )لوقــا 1: 38(.
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7
جيب أن نعرتف باإلميان

بمجــرد أن يأتــي اإليمــان البــد وأن يمــر بثــاث مراحــل أال وهــي: االعتــراف، 

يهم الثاثــة »يجــب« العظمــى لإليمــان. فيجــب  ســمِّ
ُ
الممارســة، واالختبــار. يمكننــا أن ن

ــر  أن ُيعتــَرف باإليمــان بالفــم، ويجــب أن ُيمــاَرس اإليمــان باألعمــال، ويجــب أن ُيختَب

اإليمــان بالشــدائد.

العرتاف بالفم
الكلمتـان »يعتـرف« و»اعتـراف« همـا مـن المصطلحـات المهمـة المذكـورة فـي 

األسـفار المقدسـة ولهمـا معنـى خـاص، فالفعـل اليونانـي »homologeo« الـذي ُيترَجم 

 
ً
 فاالعتراف هـو » القول تماما

ً
 مثـل«. إذا

ً
 »يقـول تماما

ً
 إلـى »يعتـرف« يعنـي حرفيا

ً
عـادة

 كلمـات »يقر« و»إقرار« المتصلتين 
ً
ة حال يسـتخدم المترجمون أحيانا مثـل«. وعلـى أيَّ

 مـن »يعترف« و»اعتراف«. ويسـتخدم المؤمنون عبارة »يقـر باإليمان« على 
ً
بهمـا بـدال

نحـو ُموّسـع كمـرادف لعبـارة »يعترف باإليمـان« التي هي المصطلح الذي ساسـتخدمه 

فـي هـذا الفصـل. وبصـرف النظـر عن الكلمـة التي نسـتخدمها، يظـل المعنى األساسـي 

 مثل...
ً
لكلمتـي »يعتـرف« و»يقـر« هـو ذات المعنى وهـو: أن تقول تمامـا

 بكلمــة اللــه، فاالعتــراف هــو أن نقــول 
ً
وهكــذا يتصــل االعتــراف مباشــرة ودائمــا

 مثلمــا يقــول اللــه فــي كلمتــه، وهــو أن نجعــل كام أفواهنــا يتفــق مــع 
ً
بأفواهنــا تمامــا

كلمــة اللــه المكتوبــة.
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ــس  ــق بول ــور 116: 10(: »اآَمْن��ُت ِلَذِل��َك َتَكلَّْم��ُت«. ويطب ــب )المزم ــول كات يق

فــي )2كورنثــوس 4: 13( هــذه الكلمــات علــى اعتــراف إيمننــا فيقــول: »َف��اإِْذ 

َلَن��ا ُروُح الإِمَي��اِن َعْيُن��ُه، َح�َس��َب امْلَْكُت���ِب اآَمْن��ُت ِلَذِل��َك َتَكلَّْمُت، َنْح��ُن اأَْي�سًا ُن�ؤِْم��ُن َوِلَذِلَك 
َنَتَكلَّ��ُم اأَْي�س��ًا«. فالتكلــم هــو طريقــة اإليمــان الطبيعيــة للتعبيــر عــن نفســه، واإليمــان 

.
ً
الــذي ال يتكلــم هــو مثــل الجنيــن المولــود ميتــا

ــا.  ــا وقلوبن يؤكــد اإلنجيــل بأكملــه علــى وجــود اتصــال مباشــر بيــن أفواهن

ــا يســوع  ــه عمــا يحــدث لآلخــر. ويخبرن ــا فصل فمــا يحــدث ألحدهمــا ال يمكنن

َل��ِة اْلَقْل��ِب َيَتَكلَّ��ُم اْلَف��ُم«، وتقــول إحــدى  فــي )مــت 12: 34( »َفاإِنَّ��ُه ِم��ْن َف�سْ

ــى  ــة: »لأنَّ الف��م يتكلَّ��م بالأ�س��ياء الَّت��ي ت��الأ القل��ب«، بمعن الترجمــات الحديث

آخــر الفــم هــو صمــام التدفــق للقلــب، ومهمــا كان مــا يخــرج مــن صمــام التدفــق 

ــب. ــات القل فهــذا يشــير لمحتوي

فــي العالــم الطبيعــي، عندمــا يحتــوي المــاء الخــارج مــن صمــام التدفــق ألحــد 

 الماء 
َّ
عــاء بــأن

ِّ
خزانــات الميــاه علــى ذرات الرمــال أو علــى فطريــات، فلــن ُيفيــد االد

الــذي فــي الخــزان مــاء نقــّي. فابــد أن هنــاك رمــال أو فطريــات فــي مــكاٍن مــا منــه. 

ــر  عبِّ
ُ
ــوءة باإليمــان، فســوف ت ــا ممل ــت قلوبن ــإن كان ــا، ف ــع قلوبن ــر م ــك األم وكذل

 خرجــت مــن أفواهنــا كلمــات الشــك أو 
ْ
كلمــات أفواهنــا عــن هــذا اإليمــان. أمــا إن

عــدم اإليمــان، فإنهــا تشــير بطريقــة حتميــة إلــى وجــود الشــك أو عــدم اإليمــان فــي 

مــكان مــا فــي قلوبنــا.

 للمستشــفى كخدمتــي فــي الجيــش وتابــع للقوات 
ً
 مازمــا

ً
عندمــا كنــت جنديــا

 
ً
ــا ــي قريب ــة، كان عمل ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــمال أفريقي ــي ش ــة ف البريطاني

 عــن إحــد المستشــفيات الميدانيــة 
ً
مــن أحــد األطبــاء اإلســكتلنديين، وكان مســئوال

ــى كل  ــى المرض  عل
ً
ــا ــا مع ــي جوالتن ــنتاريا. وف ــاالت الدوس ــج إال ح ــذي ال تعال ال
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ــه الطبيــب هاتيــن الجملتيــن بــا تغييــر وهمــا: »كيــف حالــك؟«  صبــاح، كان ُيوجِّ

و»أرنــي لســانك!«.

 أثنـاء مشـاركتي لـه فـي هـذه الفحوصـات الطبيـة كل يـوم أن الطبيـب 
ُ

الحظـت

 بحالـة لسـان المريـض عـن اهتمامـه باإلجابة عن سـؤاله: »كيف 
ً
كان أكثـر اهتمامـا

 عـدة مـرات منذ ذلـك الحين في أن هذا األمـر ينطبق على عاقتنا 
ُ

لـت حالـك؟« وتأمَّ

م للـه تقييمنـا الخـاص عـن حالتنـا الروحيـة، أمـا اللـه فيحكم في 
ِّ

قـد
ُ
مـع اللـه. فقـد ن

 مثـل الطبيب على لسـاننا.
ً
تحليلـه النهائـي أساسـا

 
ً
 مســاويا

ً
ف بولــس الُمتطلبــات األساســية للخــاص، وضــع تأكيــدا عندمــا عــرَّ

علــي اإليمــان الــذي فــي القلــب وعلــى االعتــراف بالفــم فقــال:

ْي َكِلَم��ُة  »َلِك��ْن َم��اَذا َيُق���ُل؟ »َاْلَكِلَم��ُة َقِريَب��ٌة ِمْن��َك ِف َفِم��َك َوِف َقْلِب��َك« اأَ
بِّ َي�ُس���َع، َواآَمْن��َت  ْف��َت ِبَفِم��َك ِبال��رَّ الإِمَي��اِن الَِّت��ي َنْك��ِرُز ِبَه��ا. لأَنَّ��َك اإِِن اْعرَتَ
 ، ��َت. لأَنَّ اْلَقْل��َب ُي�ؤَْم��ُن ِب��ِه ِلْل��ِرِّ نَّ اهلَل اأََقاَم��ُه ِم��َن الأَْم��َ�اِت، َخَل�سْ ِبَقْلِب��َك اأَ

ــة 10: 8 ـ 10(. ُف ِب��ِه ِلْلَخاَل���ِص«                       )رومي َواْلَف��َم ُيْع��رَتَ

يتحـدث بولـس فـي كل آيـة مـن هـذه اآليـات الثـاث عـن الفـم والقلـب أمـا 

الترتيـب الـذي يتحـدث بـه عنهمـا فهـو أمـر ذو مغـزى، ففي اآليـة الثامنة يأتـي الفم 

 ثم القلب، 
ً
 ثـم القلـب. ونجـد نفـس الترتيب يتكرر في اآلية التاسـعة فالفـم أوال

ً
أوال

 ثـم الفم.
ً
أمـا فـي اآليـة العاشـرة فقـد انعكـس الترتيـب: فجـاء القلـب أوال

ــي  ــه ف ــدأ بكلمــة الل ــة. فنحــن نب ــا العملي ــق مــع تجربتن ــك يتطاب أعتقــد أن ذل

ــا بهــا  ــا. وكلمــا اعترفن ــا نعتــرف بهــا بأفواهن ــا  عندم ــا، ونقبلهــا فــي قلوبن أفواهن

ــان  ــت اإليم ــرد أن ُيثبَّ ــا، وبمج ــي قلوبن ــوخها ف ــا ورس ــرار، زاد ثباته ــا بإص بأفواهن

م االعتــراف الصحيح،حيث 
ِّ

قــد
ُ
بذلــك فــي قلوبنــا، ال نحتــاج ألي مجهــود واٍع لكي ن
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ــا نســتمر  ــم، فعندم ــا. ومــن ث ــه بأفواهن ــق اإليمــان بشــكل طبيعــّي فيمــا نقول يتدف

 إلــى مــلء فوائــد 
ً
فــي التعبيــر عــن إيماننــا بأفواهنــا، فإننــا نشــق طريقنــا تدريجيــا

الخــاص.

وقــد تأكــدت فــي أحــد األيــام مــن هــذه العاقــة بيــن اللســان و القلــب عندمــا 

اكتشــفت أن عبــارة »يحفــظ عــن ظهــر قلــب« يقابلهــا فــي اللغــة العبريــة »يحفــظ 

باللســان«. وعرفــت أن عبــارة »يحفــظ عــن ظهــر قلــب« تصــف النتيجــة التــي يجب 

أن تتحقــق، أمــا العبــارة العبريــة »يحفــظ باللســان« فهــي تصــف الطريقــة العمليــة 

ــا  ــب نكرره ــر قل ــن ظه ــور ع ــظ األم ــي نحف ــة. فلك ــذه النتيج ــا ه ــق به
ّ
حق

ُ
ــي ن الت

ــذا  ــا ه ــم فيه ــة يت ــل لمرحل ــى نص  حت
ً
ــرارا  وتك

ً
ــرارا ــا م ــتمر نقوله ــنتنا، ونس بألس

ــي   ف
ً
ــا منقوشــا ــه بأفواهن ــا نقول ــح م ــة ُيصب ــة، وبهــذه الطريق ــة تلقائي ــر بطريق األم

النهايــة علــى قلوبنــا.

كانــت تلــك هــي الطريقــة التــي حفظــت بهــا جــدول الضــرب عندمــا كنــت 

: حاصــل ضــرب ســبعة فــي ســبعة هو 
ً
 أعيــده قائــا

ً
 وتكــرارا

ً
، فقــد ظللــت مــرارا

ً
صبيــا

تســعة وأربعــون، وحاصــل ضــرب ســبعة فــي ثمانيــة هــو ســتة وخمســون، وحاصــل 

 لــم يعــد األمــر يحتــاج 
ً
ضــرب ســبعة فــي تســعة هــو ثاثــة وســتون، وهكــذا. وأخيــرا

ِقشــت 
ُ
. وقــد ن

ً
لبــذل أي مجهــود؛ فقــد أصبحــت أفكــر فــي اإلجابــة وأنطقهــا تلقائيــا

 منــي. واآلن 
ً
حقائــق جــدول الضــرب فــي قلبــي بشــكل راســخ بــل أصبحــت جــزءا

وبعــد مــرور ســبعين ســنة، يمكنــك أن توقظنــي فــي منتصــف ليلــة عاصفــة ترعــد 

فيهــا الســماء وتســألني: »مــا هــو حاصــل ضــرب ســبعة فــي ســبعة؟« ورغــم أنــي قــد 

ــردد »تســعة  ــود أو ت ــك دون مجه ــي، فســوف أجيب ــؤالك ل ــبب س ــن س أتعجــب م

وأربعــون«.

هكــذا تنقــش كلمــة اللــه فــي قلوبنا بشــكل راســخ. ويمكننــا في كل مــرة يظهر 
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فيهــا أحــد االحتياجــات أو يواجــه إيماننــا أحــد التحديــات، أن نعتــرف بكلمــة اللــه 

 فــي البدايــة، وقــد تحثنــا 
ً
التــي تنطبــق علــى ذلــك الموقــف. وقــد نجــد  هنــاك صراعــا

مشــاعرنا علــى أال نقــول مــا يتفــق مــع كلمــة اللــه، إال أنــه يجــب أن نقــاوم مشــاعرنا 

ــن  ــت ل ــرور الوق ــع م ــه. وم ــع كلمــة الل ــق م ــا تتف ــل كلمــات أفواهن بإصــرار ونجع

تبقــى هنــاك أّيــة صراعــات، وســوف يكــون مــن الطبيعــي أن ننطــق بأفواهنــا نفــس 

مــا يقولــه اللــه فــي كلمتــه فيمــا يتعلــق بــكل موقــف.

التمييــز بيــن اإليمــان والمشــاعر أمــر جوهــري، فمشــاعرنا تعتمــد علــى 

ــا اإليمــان فهــو  ــه. أم ــا تكــون اســتنتاجتها مناقضــة لكلمــة الل  م
ً
ــرا حواســنا، وكثي

ــارع  ــا تص ــه. كلم ــه وكلمت ــي لل ــر المرئ ــم غي ــا بالعال ــل يصلن ــن قب ــا م ــا رأين كم

قــّرر اتخــاذ موقــف التأييــد لإليمــان ال 
ُ
اإليمــان والمشــاعر، يجــب علينــا أن ن

للمشــاعر وذلــك باالعتــراف بذلــك.

ــة ويجــب أن  ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــدأ بنفــس الحــرف ف ــة كلمــات تب ــاك ثاث هن

 أال وهــي: الحقائــق )Facts(، واإليمــان )Faith(، والمشــاعر 
ً
 صحيحــا

ً
بهــا ترتيبــا

ِّ
رت

ُ
ن

)Feelings(. فنجــد الحقائــق )Facts( فــي كلمــة اللــه وهــي ال تتغّيــر، ويّتخــذ اإليمان 

)Faith( موقــف التأييــد لحقائــق كلمــة اللــه، أمــا المشــاعر)Feelings( فقــد تتذبذب، 

، فســوف تســير المشــاعر فــي نفــس الخــط مــع 
ً
إال أنــه عندمــا يثبــت اإليمــان راســخا

 
ً
الحقائــق. ومــن جهــة أخــرى، فــإذا بدأنــا فــي االتجــاه المعاكــس أي بمشــاعرنا بــدال

 بالمشــاكل. فالمشــاعر تتغيــر ســاعة 
ً
مــن الحقائــق فســوف ينتهــي بنــا األمــر دائمــا

ــتكون  ــاعرنا فس ــى مش ــا عل ــنا حياتن ــة. وإذا أسس ــد لحظ ــة بع ــاعة، ولحظ ــد س بع

��ا اْلَب��ارُّ َفِبالإِمَي��اِن َيْحَي��ا«  حياتنــا غيــر مســتقرة كمــا هــو الحــال مــع مشــاعرنا. »اأَمَّ

)روميــة 1: 17( وليــس بالمشــاعر.
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خم�سة �سمانات عملية
هـذه الممارسـة لتقديـم االعتـراف الصحيـح بأفواهنـا بإصـرار هـي أمـر شـديد 

الفعاليـة وشـديد القـوة. ومـع ذلـك، فـإن تضليـل هـذا االعتـراف يقـود النتهـاكات 

. فقـد ينحـرف علـى سـبيل المثـال إلـى نمـوذج التفكيـر الخـاص 
ً
خطيـرة روحيـا

»بالتركيـز علـى أحـد الموضوعـات«. وقد نشـر هـذا التعليم الفيلسـوف الفرنسـي 

د: »فـي كل يوم و في 
ِّ
ـرد

ُ
 لبعـض مشـاكل الحياة بأن ت

ً
كـوي Coue الـذي قـدم عاجـا

أّي حـال أنـا أتحسـن أكثـر فأكثـر«. وإحـدى المخاطـر األخـرى هـي أنـه قـد يتخيـل 

أحـد المؤمنيـن الغيوريـن غيـر الناضجيـن أنـه قـد اكتشـف طريقـة يلـوي بهـا ذراع 

اللـه، طريقـة ليجبـر القديـر بهـا علـى إيفـاء كل طلباتـه. أو قـد يقتصـر مفهومنـا لله 

 لوضـع العملـة الصحيحة فـي الفتحة 
ّ

د ماكينـة بيـع سـماوّية ال تحتـاج إال بأنـه ُمجـرَّ

 مـن اإلشـباع الجسـداني الـذي نختـاره.
ً
 ُمعّينـا

ً
م نوعـا

ِّ
قـد

ُ
الصحيحـة لكـي ت

لتجنـب االنتهـاكات مـن ذلـك النـوع، اقتـرح خمس ضمانـات تقدمها األسـفار 

المقدسـة. الضمـان األول هـو هـذا: إننـا نحتـاج أن نختبـر االتجـاه الـذي نقتـرب بـه 

م كاتب رسـالة العبرانييـن التعليق التالـي على الصـاة التي قدمها 
ّ

مـن اللـه. وقـد قـد

يسـوع في بسـتان جثسيماني فقال: »َو�ُسِمَع َلُه ِمْن اأَْجِل َتْقَ�اُه24« )عبرانيين 5:  7(. 

ـل للـه( بهـذه الكلمـات:  فقـد عبـر يسـوع عـن اتجـاه التقـوى )أو الخضـوع الُمبجَّ

»َوَلِك�ْن ِلَتُك�ْن َل اإَِراَدِت�ي َب�ْل اإَِراَدُت�َك« )لوقـا 22: 42(. وقـد وضعـت هـذه الكلمـات 

. وما لـم نرفض إرادتنا الخاصة ونخضع إلرادة 
ً
النمـوذج الـذي يجب أن نتبعه جميعا

اللـه، فلـن يكـون لنـا أي أسـاس من األسـفار المقدسـة نطالـب بمقتضاه باالسـتجابة 

لصلواتنـا أو االنتفـاع بخاصنا.

24 هي في األصل »وُسمع له من أجل خضوعه لله«.
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ــه  ــيء نتخيل ــأي ش ــراف ب ــي االعت  ف
ً
ــرارا ــنا أح ــا لس ــو: إنن ــي ه ــان الثان الضم

بأنفســنا أو نرغــب فيــه، فيجــب أن يظــل اعترافنــا ضمــن حــدود كلمــة اللــه. حيــث 

ــه األســفار  ــا تقول ــوع مــن االعتــراف غيــر المؤســس مباشــرة علــى م ُيمكــن ألي ن

ــم، أو لتعصــب. المقدســة أن يتحــول لفكــر حال

والضمــان الثالــث هــو: ال يمكننــا البتــة أال نكــون معتمديــن علــى قيــادة الــروح 

ــون  ــه الحقيقي ــاء الل ــن هــم أبن ــة 8: 14( عــن م ــي )رومي ــس ف ــا بول القــدس. يخبرن

فيقــول: »لأَنَّ ُكلَّ الَِّذي��َن َيْنَق��اُدوَن ِب��ُروِح اهلِل َفاأُوَلِئ��َك ُه��ْم اأَْبَن��اُء اهلِل«. ينطبــق هــذا 

علــى االعتــراف الــذي نقدمــه بأفواهنــا بنفــس قــدر تطبيقــه علــى أي مــن الجوانــب 

األخــرى للحيــاة المســيحية. فيجــب أن يقودنــا الــروح القــدس إلــى أجــزاء ُمعّينة في 

ض لــه، فقــد رأينــا  األســفار المقدســة نحتــاج إلــى االعتــراف بهــا فــي أي موقــف نتعــرَّ

ــذ »اللوجــوس« 
ْ
خ

َ
فــي الفصــل الســابق أن الــروح القــدس وحــده هــو الــذي يمكنــه أ

ــة العمليــة. األبــدي وتطبيقــه علــى كل المواقــف فــي شــكل »الريمــا« الحيَّ

ــة التوقــف عــن االتــكال علــى  ــا البت ــع هــو كمــا يلــي: ال يمكنن الضمــان الراب

ــر  ــن تتغي ــة ل ــس 2: 8( نتيج ــي )أفس ــس ف ــر بول ــة. ذك ــة للطبيع ــه الخارق ــة الل نعم

 فقــال: »ألَنَُّكــْم بِالنِّْعَمــِة ُمَخلَُّصــوَن، بِاإِليَماِن «. فإن حــدث وتوقفنا عن االتكال 
ً
أبــدا

علــى نعمــة اللــه وقدرتــه، واتكلنــا علــى قدراتنــا فســيحدث معنــا مثلمــا حــدث مــع 

 مــن إســحق.
ً
إبراهيــم أي ننجــب إســماعيل بــدال

أمــا الضمــان الخامــس واألخيــر فهــو هــذا: مــن المهــم أن نقّيــم الدالئــل التــي 

. فــا يطلــب اللــه ِمّنــا أن نغمــض عيوننــا ونغلــق 
ً
 صحيحــا

ً
مهــا حواســنا تقييمــا

ّ
قد

ُ
ت

ــم الطبيعــي المــادي المحيــط بنــا غيــر موجــود،  آذاننــا ونســير كمــا لــو كان العال

 ونحــن ال نشــكك فــي حقيقــة مــا تكشــفه لنــا حواســنا، بــل 
ً
فــا فاإليمــان ليــس تصوُّ

ك فــي أن تكــون نهائيــة.
ّ

شــك
ُ
ن
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يبــدأ بولــس فــي )روميــة 4: 16ـ21( بالتأكيــد علــى أن اإليمــان النافــع يجــب 

 علــى نعمــة اللــه. ثــم يظهــر لنــا كيــف حســم إبراهيــم الصــراع بيــن 
ً
أن يعتمــد دائمــا

اإليمــان والحــواس فقــال:

ْعَم��ِة، ِلَيُك���َن  »ِلَه��َذا ُهَ�)ال�ع��د( ِم��َن الإِمَي��اِن َك��ْي َيُك���َن َعَل��ى �َس��ِبيِل النِّ
اُم����ِص َفَقْط،  �ْس��ِل. َلْي���َص مِلَْن ُهَ� ِمَن النَّ ِميِع النَّ اْلَ�ْعُد َوِطيًدا )م�سم�نًا(جِلَ
ِميِعَنا. َكَما ُهَ� َمْكُت�ٌب:  ا مِلَْن ُهَ� ِمْن اإِمَياِن اإِْبَراِهيَم الَِّذي ُهَ� اأٌَب جِلَ َبْل اأَْي�سً
َم��اَم اهلِل الَّ��ِذي اآَم��َن ِب��ِه الَّ��ِذي ُيْحِيي  َمٍ َكِث��َرٍة«. اأَ »اإِنِّ َق��ْد َجَعْلُت��َك اأًَب��ا لأُ
امْلَْ�َت��ى، َوَيْدُع��� الأَ�ْس��َياَء َغ��ْرَ امْلَْ�ُج���َدِة َكاأَنََّه��ا َمْ�ُج���َدٌة. َفُه��َ� َعَلى ِخاَلِف 
��َر اأًَب��ا لأَُمٍ َكِث��َرٍة َكَم��ا ِقي��َل: َهَك��َذا  َج��اِء، ِلَك��ْي َي�سِ َج��اِء اآَم��َن َعَل��ى الرَّ الرَّ
اَر  ِعيًفا ِف الإِمَياِن َلْ َيْعَتِرْ َج�َسَدُه َوُهَ� َقْد �سَ ْذ َلْ َيُكْن �سَ َيُك�ُن َن�ْسُلَك. َواإِ
َة ُم�ْس��َتْ�َدِع �َس��اَرَة. َوَل ِبَعَدِم  اِتيَّ اًتا، اإِْذ َكاَن اْبَن َنْحِ� ِمَئِة �َس��َنٍة - َوَل ُمَ ُمَ
َن  . َوَتَيقَّ ِ ��ًدا هلِلَّ ى ِبالإِمَي��اِن ُمْعِطًي��ا َمْ اإِمَي��اٍن اْرَت��اَب ِف َوْع��ِد اهلِل، َب��ْل َتَق���َّ
��ا«                )روميــة 4: 16ـ21(. اأَنَّ َم��ا َوَع��َد ِب��ِه ُه��َ� َق��اِدٌر اأَْن َيْفَعَل��ُه اأَْي�سً

 علــى إنجــاب طفــل 
ً
كانــت حــواس إبراهيــم قــد أخبرتــه بأنــه غيــر قــادٍر جســديا

وتربيتــه وأن ســارة كذلــك غيــر قــادرة علــى والدة طفــل، ومــع ذلــك وعــد اللــه بابــن 

ــده  ــن جس ــه ع ــه حواس ــه ل ــا تعلن ــأن م ــم ب ــر إبراهي ــم يتظاه ــهما. ل ــاه بأنفس ينجب

وجســد ســارة، غيــر حقيقــّي، ولكنــه رفــض ببســاطة أن تكــون تلــك األمــور نهائيــة، 

ــه  ــك، فإن ــره مشــاعره بعكــس ذل ــا وتخب  بأمــر م
ً
ــه وعــدا ــه كلمــة الل ــا تعطي فعندم

 ،
ً
كه فــي ذلــك الوعــد. وأخيــرا

ِّ
شــك

ُ
يتمســك بإصــرار بوعــد اللــه وال يــدع حواســه ت

ــم وجســد ســارة لكــي  ــن جســد إبراهي ــر كل م ــا تغيَّ ــه إيمانهم ــر الل ــد أن اختب بع

.
ً
 بجســده أن ُينِجــب طفــا

ً
 فعليــا

ً
ــذا مــا وعــد اللــه بــه. وأصبــح كاهمــا قــادرا

ِّ
ُينف

ســيحدث معنــا نفــس الشــيء. فقد تك���ن هناك ف��رتة �سراع ب��ن ما تعلن��ه كلمة 

اهلل وم��ا تخرن��ا ب��ه ح�ا�س��نا بخ�س����ص م�ق��ف مع��ن. اأم��ا اإن كان اإمياننا نافع��ًا، واإن 
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ت�س��كنا ب��ه كم��ا فعل اإبراهيم، مافظن بثبات عل��ى العرتاف ال�سحيح فاإن الالة 
اجل�س��دّية التي ت�اجهنا بح�ا�س��نا �س���ف تذعن ف ال�قت املنا�س��ب ملا يجب اأن تق�له 

كلم��ة اهلل عن ذلك امل�قف.

العرتاف للخال�ص
شـاهدنا كيـف اختتـم بولس تعاليمه فـي )رومية 10: 10( بهذه العبـارة »َواْلَفَم 

ُف ِب�ِه ِلْلَخاَل��ِص« )آيـة 10(. ويشـير الحـرف »لــ« للحركـة، أو التقـدم. ونحـن  ُيْع�رَتَ
م االعتـراف الصحيح.

ِّ
قـد

ُ
بكلمـات أخـرى نتقـدم بالتدريـج نحـو الخـاص عندما ن

 
ً
 صحيحا

ً
ومـع ذلـك، يجـب أن نفهـم مجـال كلمة الخـاص، لكي نقـدم اعترافـا

ونحافـظ عليـه. يحصـر الكثيـر مـن المؤمنيـن االعتـراف فـي االعتـراف بخطاياهم، 

االعتـراف  مـن  كل  مجـال  أمـا  خطاياهـم.  غفـران  فـي  الخـاص  َيحصـُرون  كمـا 

والخـاص فهـو يفـوق هـذه األمـور.

يخبرنـا )مزمـور 78: 22( أن اللـه غضـب علـى بنـي إسـرائيل بعـد خروجهـم 

ـح اآليـات 
ِّ

وض
ُ
�ِه«. وت ِكُل��ا25 َعَل�ى َخاَل�سِ ِمُن��ا ِب�اهلِل، َوَلْ َيتَّ مـن مصـر »لأَنَُّه�ْم َلْ ُي�ؤْ

التـي تسـبق هـذه اآليـة والتـي تتلوهـا كيـف كان »خـاص« اللـه يشـمل كل مـا فعله 

صهـم الله من المصريين، وشـق البحر األحمر. 
َّ
إلسـرائيل حتـى تلـك المرحلة إذ خل

وأعطاهـم السـحاب ليقودهـم فـي النهـار وعمـود النـار فـي المسـاء، والميـاه التـي 

وتـم  ليأكلـوه.  السـماء  مـن  الـذي جـاء  والمـن  ليشـربوها،  الصخـرة  مـن  خرجـت 

تلخيـص تلـك األعمـال مـع جميـع أعمال الله مـن التدخـل إلنقاذهـم وإمدادهم بما 

يحتاجـون، فـي تلـك الكلمـة المفـردة التـي تشـمل كل شـيء وهـي اخلال��ص.

ــم  ــذي ُيترَج ــي »sozo« ال ــل اليونان  الفع
َّ
 أن

ً
ــا ــد أيض ــد الجدي ــي العه ــد ف ونج

25 هي في األصل »... ولم يثقوا بخاصه«.
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د غفــران الخطايــا، فهــو يشــمل تســديد  ــص« يفــوق بكثيــر ُمجــرَّ
ِّ
ل

َ
عــادة إلــى »ُيخ

ســُتخِدم 
ُ
م عــدة أمثلــة علــى معناه األوســع، ا

ِّ
قــد

ُ
جميــع االحتياجــات البشــرية. دعنــي أ

الفعــل sozo فــي شــفاء المــرأة نازفــة الــدم )متــى 9: 20ـ22(، وفــي شــفاء الرجــل 

الُمقَعــد مــن بطــن أِمــه فــي ِلْســترة )أعمــال 14: 8-10(، وفــي تحريــر مجنــون 

ــا 8: 26ـ36(،  ــه )لوق ــى عقل ــه إل ــون وإعادت ــه لجئ ــذي كان في ــن ال ــورة الجدريي ك

ــا 8: 41ـ42، 49ـ55(،  ــوت )لوق ــن الم ــروس م ــة ياي ــة ابن ــي إقام ــُتخِدم ف س
ُ
ــا ا كم

التــي تشــفي المريــض وتجعلــه يســترد صحتــه                          وكذلــك فــي صــاة اإليمــان 

)يعقــوب 5: 14ـ15(.

بُّ  وباإلضافــة لذلــك، قــال بولــس فــي )2تيموثــاوس 4: 18( »َو�َس��ُيْنِقُذِن ال��رَّ

ترَجــم هنــا إلى 
ُ
«. والكلمــة التــي ت ��َماِويِّ ِن��ي26 مِلََلُك�ِت��ِه ال�سَّ ِم��ْن ُكلِّ َعَم��ٍل َرِديٍء َوُيَخلِّ�سُ

( هــي كلمــة sozo. وتشــمل sozo فــي هــذا الســياق 
ً
صنــي« )أو ُيحضرنــي آمنــا

ّ
»ُيخل

ــى  ــه حت ــديده الحتياجات ــه، وتس ــة الل ــاص، وحماي ــن خ ــس م ــه بول ــا يحتاج كل م

ــى ملكــوت اللــه   إل
ً
ــرا ــه علــى األرض ويحضــره أخي  طــوال حيات

ً
ــا ينقــل بولــس آمن

األبــدي.

اإذًا، ي�سمل اخلال�ص جميع الف�ائد التي ا�سرتاها لنا امل�سيح ب�ته على ال�سليب. 
و�س���اء كان��ت ه��ذه الف�ائ��د روحي��ة، اأو ج�س��دية، اأو مالي��ة، اأو مادي��ة، اأو وقتي��ة، اأو 

اأبدي��ة فكلم��ة اخلال���ص العظيم��ة ه��ذه  ت�س��ملها جميع��ًا.

الطريــق الوحيــد للحصــول علــى فوائــد الخــاص فــي كل مجــال هــو االعتراف. 

ــن  ــكل م ــا ب ــك به ــة لنتمس ــة وإيجابي ــارات واضح ــة عب ــفار المقدس ــا األس تعطين

قلوبنــا  فــي  باإليمــان  نقبلهــا  االحتياجــات. وعندمــا  للتســديد  اللــه  مجــاالت 

ــا.  لن
ً
ــكا ــح مل ــنتنا، تصب ــا بألس ــرف به ونعت

 إلى ملكوته السماوي«.
ً
26 هي في األصل اليوناني »... يحضرني آمنا
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 مــا يهاجــم الشــيطان المؤمنيــن بمشــاعر الدينونــة 
ً
علــى ســبيل المثــال، كثيــرا

وعــدم االســتحقاق، حتــى أننــا قــد نشــك فــي محبــة اللــه لنــا. لكــن يجــب أن 

ســِكت 
ُ
س التــي ت

َّ
نغلــب هــذه الهجمــات الشــيطانية بمعرفــة آيــات الكتــاب الُمقــد

المشــتكي علينــا. وهــا هــي بعــض األمثلــة.

ْيُن�َنِة الآَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِف امْلَ�ِسيِح َي�ُس�َع«     »اإًِذا َل �َسْيَء ِمَن الدَّ

                                                                     )روميــة 8: 1(.

َتُه َلَنا لأَنَُّه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاٌة َماَت امْلَ�ِسيُح لأَْجِلَنا«   بَّ َ َمَ »َوَلِكنَّ اهلَل َبنَّ

                                                                             )رومية 5: 8(.

ِ ِفيَنا27«       )1يوحنا 4: 16(. َة الَِّتي هلِلَّ ْقَنا امْلََحبَّ دَّ »َوَنْحُن َقْد َعَرْفَنا َو�سَ

م االعتراف الشـخصي التالـي: »أنا في 
ِّ

قـد
ُ
يمكنـي علـى أسـاس هـذه اآليـات أن أ

 أنـا لسـت تحـت دينونـة. فاللـه أثبـت محبتـه لـي بحقيقـة أن المسـيح 
ً
المسـيح، إذا

مـات مـن أجلـي وأنا بعـد خاطئ. فأنـا أعترف وأؤمن بمحبـة الله لـي«. وعندما أقاوم 

جميـع المشـاعر السـلبية وأحافـظ علـى هـذا االعتـراف اإليجابـي المؤَسـس علـى 

عِلنـه األسـفار المقدسـة، يتـم اسـتبدال الشـعور بالدينونـة والرفـض فـي داخلـي 
ُ
مـا ت

بالسـام والشـعور بأننـي مقبول.

قـد يكـون احتياجـك فـي مجـال الشـفاء الجسـدي والصحـة .. تخبرنـا األسـفار 

وأننـا   ،)17  :8 )متـى  َن�ا«  ْمَرا�سَ اأَ َوَحَم�َل  �ْس�َقاَمَنا  اأَ اأََخ�َذ  »ُه�َ�  يسـوع  أن  المقدسـة 

االعتـراف  أسـاس  العبـارات  هـذه  وتقـدم  )1بطـرس 2: 24(.  �ُس�ِفيُتْم«  »ِبَجْلَدِت�ِه 

ز 
ِّ
 من تـرك ذهني ُيرك

ً
دني المرض، بدال

ّ
المناسـب فـي هـذه الحالـة. وفي كل مـّرة ُيهد

علـى أعـراض المـرض، اسـتخدم االعتـراف اإليجابـي: »يسـوع نفسـه أخـذ أسـقامي 

وحمـل أمراضـي وبجلدتـه شـفيت«. قـد اهتـز فـي البدايـة، ويصيبنـي التوتـر ما بين 

27  في األصل اليوناني »ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لدى الله نحونا«.
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نـي 
ّ
ـر الـذي تعلنـه كلمـة اللـه، إال أن أعـراض جسـدي الطبيعـي والحـق غيـر الُمتغيِّ

 
ً
 منـي وذلك تماما

ً
عندمـا اسـتمر فـي االعتراف بالحـق الذي ُيعلنه اللـه، ُيصبح جزءا

مثلمـا حـدث مـع جـدول الضـرب. وحتـى إن اسـتيقظت فـي منتصـف الليـل أعانـي 

أعـراض ثاثـة أمـراض مختلفـة في جسـدي فـإن روحي تسـتمر في تقديـم االعتراف 

ـفيت«.
ُ

الصحيـح الـذي هـو: »بجلدتـه ش

ــك  ــب لذل ــراف المناس ــدم االعت ــر، أق ــال آخ ــي مج ــاج ف ــاك احتي وإن كان هن

المجــال، علــى ســبيل المثــال: إن كنــت اجتــاز فــي مرحلــة مــن العــوز المالــي فإنــي 

ُ َق��اِدٌر اأَْن َيِزيَدُك��ْم ُكلَّ ِنْعَم��ٍة،  ــر نفســي بمــا جــاء فــي )2كورنثــوس 9: 8( »َواهللَّ
ِّ
ذك

ُ
أ

اِل��ٍح«.  ِلَك��ْي َتُك�ُن���ا َوَلُك��ْم ُكلُّ اْكِتَف��اٍء ُكلَّ ِح��ٍن ِف ُكلِّ �َس��ْيٍء، َت��ْزَداُدوَن ِف ُكلِّ َعَم��ٍل �سَ
فارفــض أن تتســلط علــيَّ مخاوفــي. وأغلــب الخــوف بتقديــم الشــكر. واســتمر فــي 

شــكر اللــه علــى أن المســتوى الــذي يعلنــه لعطــاءه لــي هــو الوفــرة. وعندمــا أحافــظ 

علــى ذلــك االعتــراف، أرى اللــه يتدخــل بطريقــة تجعــل الحــق الــذي تعلنــه كلمتــه، 

 فــي موقفــي المالــي.
ً
حقيقيــا

بالتدريــج فــي مجــال بعــد مجــال، واحتيــاج بعــد احتيــاج، وموقــف بعــد موقــف 

صبــح كل مشــكلة 
ُ
)روميــة 10: 10(. وت  » ِلْلَخاَل���صِ ِب��ِه  ُف  ُيْع��رَتَ فــإن  »َواْلَف��َم 

 لتقديــم االعتــراف الــذي ُيعِلــن إجابــة اللــه لهــذه المشــكلة. وكلمــا 
ً
نواجههــا حافــزا

ــذي  ــاري ال ــع االختب ــلء التمتُّ ــى م ــا إل ، ازداد انضمامن
ً
ــا  وثابت

ً
ــا ــا كام كان اعترافن

ــا. لخاصن
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رئي�ص كهنة اعرتافنا
ُيعتَبر دور يسوع المسيح كرئيس كهنة هو أحد أهم الموضوعات التي تعلنها 

. وك�ن ي�س�ع رئي�ص كهنة، فه� يخدم ب�سفته 
ً
زا الرسالة إلى العبرانيين وأكثرها تميُّ

نائبًا �سخ�سيًا عنا ف م�سر اهلل الآب. وه� ُيغطينا بره، ويرفع �سل�اتنا، وُيقّدم 
نتابع  فعندما  ذلك،  ومع  ل�سالنا.  اهلل  وع�د  لتحقيق  ال�سامن  وه�  احتياجاتنا، 
موضوع المسيح كرئيس كهنة في هذه الرسالة، نكتشف أنه يرتبط باعترافنا على 

د مدى حرية يسوع في 
ِّ

نحو ثابت. فاالعتراف الذي نقدمه على األرض هو الذي ُيحد

ممارسة خدمته الكهنوتية لصالحنا في السماء.

تحثنــا رســالة )العبرانييــن 3: 1( علــى أن نــدرك أن يســوع المســيح هــو »رئي���ص 

كهن��ة اعرتافن��ا«. يرتبــط كهنــوت المســيح الرئاســي بطريقــة مباشــرة باعترافنــا. 
ــرة نقــدم  ــا. وكل م ــة لصالحن ــة فعال ــه الكهنوتي ــذي يجعــل خدمت ــا هــو ال فاعترافن

عطــي الســلطان الكامــل الــذي للمســيح بصفتــه رئيــس 
ُ
فيهــا االعتــراف الصحيــح، ن

كهنتنــا ليدعمنــا، فهــو الضمــان لتحقيــق مــا نعتــرف بــه. أمــا إن فشــلنا فــي تقديــم 

 مــن اإليمــان، فإننــا 
ً
االعتــراف الصحيــح وإن أظهرنــا الشــك أو عــدم اإليمــان بــدال

عطــي للمســيح أّيــة فرصــة ليخــدم بصفتــه رئيــس كهنتنــا. فاالعتــراف الصحيــح 
ُ
ال ن

ــز خدمتــه الكهنوتيــة لصالحنــا، أمــا االعتــراف الخطــأ فيفصلنــا عنــه.
ِّ
ُيحف

ــي )عبرانييــن 4: 14( بيــن دور  يســوع كرئيــس  ــط الكاتــب ف ــة يرب مــرة ثاني

كهنــة واعترافنــا بطريقــة مباشــرة فيقــول: »َف��اإِْذ َلَن��ا َرِئي���ُص َكَهَن��ٍة َعِظي��ٌم َق��ِد اْجَت��اَز 

ــى التمســك  ــا يؤكــد عل ��ْك ِبالإِْق��َراِر28«. وهن ��َماَواِت، َي�ُس���ُع اْب��ُن اهلِل، َفْلَنَتَم�سَّ ال�سَّ

28  في األصل اليوناني »... فلنتمسك باالعتراف«.
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ــة،  ــه المكتوب ــة الل ــا مــع كمل ــات. فبمجــرد أن تتفــق كلمــات أفواهن ــا بثب باعترافن

رهــا أو نعــود لموقــف عــدم اإليمــان. وعندما  غيِّ
ُ
يجــب أن نكــون حريصيــن علــى أال ن

 األمــور تتناقــض مــع مــا نتوقعــه، قد تفشــل جميع 
ّ
تأتــي الضغــوط علينا،وقــد يبــدو أن

مصــادر المســاعدة الطبيعيــة، يجــب أن نســتمر بإيماننــا وباعترافنــا فــي التمســك 

بمــا ال يتغيــر وهــو: كلمــة اللــه ويســوع المســيح بصفتــه رئيــس كهنتنــا الــذي عــن 

يميــن اللــه.

ــن 10: 21ـ24( للمــرة  ــي ) عبرانيي ــن ف ــى العبرانيي ــب الرســالة إل يؤكــد كات

الثالثــة علــى الصلــة بيــن دور يســوع كرئيــس كهنــة وبيــن اعترافنــا فيقــول:

��اِدٍق ِف َيِق��ِن الإِمَي��اِن،  ْم ِبَقْل��ٍب �سَ »َوَكاِه��ٌن َعِظي��ٌم َعَل��ى َبْي��ِت اهلِل. ِلَنَتَق��دَّ

ْك  .ِلَنَتَم�سَّ اٍء َنِقيٍّ يٍر، َوُمْغَت�ِسَلًة اأَْج�َساُدَنا ِبَ ِمٍر �ِسرِّ َمْر�ُس��َسًة ُقُل�ُبَنا ِمْن �سَ
َنا َبْع�سًا  َجاِء َرا�ِسخًا، لأَنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَ� اأَِمٌن. َوْلُناَلِحْظ َبْع�سُ ِباإِْقَراِر29 الرَّ

�َس��َنِة« )عبرانيين 10: 21ـ24( ِة َوالأَْعَماِل اْلَ ْحِري���ِص َعَل��ى امْلََحبَّ ِللتَّ

نجــد أن اعترافنــا بيســوع كرئيــس كهنــة، يضــع علينــا ثــاث التزامــات متتاليــة 

اِدٍق«  ْم ِبَقْل��ٍب �سَ ويســبق كل منهــا الحــرف »لـــ«. يتعلق االلتــزام األول باللــه: »ِلَنَتَق��دَّ

)آيــة 22(.

َجاِء  ��ْك ِباإِْق��َراِر )باع��رتاف( الرَّ ويختــص االلتــزام الثانــي باعترافنا وهو »ِلَنَتَم�سَّ

َرا�ِس��خًا« )آيــة 23(. ويرتبــط االلتــزام الثالــث بإخوتنــا المؤمنيــن: »َوْلُناَلِح��ْظ 
�َس��َنِة« )آيــة 24(. يأتــي التزامنــا  ْعَم��اِل اْلَ ��ِة َوالأَ ْحِري���ِص َعَل��ى امْلََحبَّ َن��ا َبْع�س��ًا ِللتَّ َبْع�سُ
نحــو أنفســنا فــي المركــز بيــن التزامنــا نحــو اللــه والتزامنــا نحــو إخوتنــا المؤمنيــن 

. وهــذا ســوف يحــدد المقيــاس 
ً
وذلــك بــأن: نتمســك باالعتــراف الصحيــح راســخا

الــذي نفّعــل بــه قدرتنــا علــى الوفــاء بالتزاماتنــا نحــو اللــه ونحــو إخوتنــا المؤمنيــن.

29  في األصل اليوناني »... فلنتمسك باعتراف الرجاء«.
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فــي هــذه الفقــرات الثاثــة مــن الرســالة إلــى العبرانييــن التــي درســناها، 

ــك باالعتــراف الصحيــح. فتخبرنــا                     علــى أهميــة التمسُّ
ً
 متزايــدا

ً
نجــد تأكيــدا

وتحثنــا  كهن��ة اعرتافن��ا«،  »رئي���ص  هــو  يســوع  أن  ببســاطة   )1  :3 )عبرانييــن 

ــك فــي  ــة علــى ذل ــرار«، و يؤكــد مــرة ثالث ــأن »نتمســك باإلق )عبرانييــن 4: 14( ب

 .»
ً
)عبرانييــن 10: 23( إذ يقــول  »لنتمســك بإقــرار )اعتــراف( الرجــاء راســخا

ويفتــرض هــذا التأكيــد المتزايــد أنــه مــن المحتمــل أن نتعــرض لضغــوط متزايدة قد 

ــر اعترافنــا أو تضعفــه، ويمكــن للكثيــر ِمّنــا أن يشــهدوا بحقيقة  غيِّ
ُ
تتســبب فــي أن ت

 كانــت الضغــوط، فلــن 
ً
. وأّيــا

ً
 فهــذا التحذيــر نحتاجــه جميعــا

ً
ذلــك فــي حياتهــم. إذا

ــا. ــخ باعترافن ــك الراس ــرة إال بالتمس ــي النص تأت

 
ً
، ســببا

ً
 واضحــا

ً
ــزا

ِّ
ُيعطينــا الكاتــب فــي آخــر هــذه الفقــرات الثــاث ُمحف

 للتمســك الراســخ وعــدم التذبــذب. فهــو يقــول: »لأَنَّ الَّ��ِذي َوَع��َد ُه��َ� 
ً
ُمحــددا

ــن  ــذي ال يمك ــا ال ــس كهنتن ــا برئي ــا اعترافن ــن 10: 23(، فيصلن اأَِم��ٌن«. )عبرانيي
ــه،  ــه، وحكمت ــق أمانت ــه لُنطِل ــي وضعهــا الل ــراف هــو الوســيلة الت ــر. واالعت أن يتغيَّ

وقدرتــه لصالحنــا.
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امُللّخــص
فــي خطــة اللــه للخــاص، يتصل اإليمــان مباشــرة باالعتــراف. ويعنــي االعتراف 

ــة.  ــه المكتوب  مــع كلمــة الل
ً
ــا ــا تتفــق تمام ــا نجعــل كلمــات أفواهن ــرار( أنن )أو اإلق

. فيجــب علينــا أن نرفــض فــي كل موقــف يواجهنــا 
ً
 مســتمرا

ً
ويتطلــب هــذا تهذيبــا

ــرار  وبإص
ً
ــد دائما ــب أن نؤك ــا يج ــواس؛ أي أنن ــاعر أو الح ــا المش ــيطر علين س

ُ
أن ت

ــه األســفار المقدســة فيمــا يتعلــق بــكل موقــف. وقــد يوجــد صــراع  علــى مــا تقول

وتوتــر فــي البدايــة، أمــا فــي النهايــة فتصبــح كلمــة اللــه منقوشــة علــى قلوبنــا بثبات 

وبذلــك تتدفــق بطريقــة تلقائيــة مــن أفواهنــا.

د أمــر  ــل مــن ممارســة االعتــراف فيصبــح ُمجــرَّ
ِّ
قل

ُ
ويجــب أن نحــذر لئــا ن

روتينــي نمارســه. ونقــدم فيمــا يلــي خمــس ضمانــات عمليــة وهــي:

1ـ يجب أن نبدأ برفض إرادتنا الخاصة ونخضع إلرادة الله.

 بدقة على ما تقوله األسفار المقدسة.
ً
2ـ يجب أن نحافظ على اعترافنا مؤسسا

3ـ يجب أن نخضع باستمرار لقيادة الروح القدس.

 علــى نعمــة اللــه الخارقــة للطبيعــة، وأال نتــكل البتــة علــى 
ً
4ـ يجــب أن نتــكل دائمــا

قدراتنــا الطبيعيــة.

5ـ عندمــا يكــون هنــاك صــراع بيــن حواســنا وبيــن كلمــة اللــه، فيجــب أن نتخــذ 

: مــا تظهــره حواســنا حقيقــي 
ّ
نفــس الموقــف الــذي اتخــذه إبراهيــم وذلــك بــأن

.
ً
ولكنــه ليــس نهائيــا
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طّبــق االعتــراف الصحيــح بالتدريــج علــى كل مجــاالت حياتنــا، نتقــدم 
ُ
عندمــا ن

 للخــاص والــذي هــو تســديد اللــه الكامــل الحتياجاتنــا 
ً
نحــو االختبــار األكثــر ملئــا

وهــو مــا حصلنــا عليــه بمــوت المســيح.

يربطنــا االعتــراف الصحيــح مباشــرة بالمســيح بصفتــه رئيــس كهنتنــا. كمــا 

ُيطِلــق االعتــراف الصحيــح كل مــن أمانتــه، وحكمتــه. وقدرتــه غيــر المتغيــرة 

ــا. ــل لصالحن لتعم
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8
ى اإلميان جيب أن ُيَنمَّ

ــو كل  ــذا ه ــا. ولكــن هــل ه ــرف باإليمــان بأفواهن ــا يجــب أن نعت ــف أنن ــا كي رأين

 مــا ُيخطــئ المتدينــون باســتخدامهم كلمــات جوفــاء دون معنــى حقيقــي. 
ً
شــيء؟ كثيــرا

ــي  ــتخدمها ف ــي نس ــات الت ــد أن الكلم ــا التأك ــف يمكنن ــك؟ وكي ــب ذل ــف نتجن فكي

ســة إجابــة 
َّ

 عــن إيمــان حقيقــي فــي قلوبنــا؟ تعطينــا األســفار الُمقد
ً
اعترفنــا تصــدر فعــا

ــه  ــرف ب ــذي نعت ــع اإليمــان ال ــه: يجــب أن يتب ــة لهــذا الســؤال وهــي أن بســيطة وعملي

دّعمــه، فيقــول يعقــوب فــي رســالته: »لأَنَّ��ُه َكَم��ا اأَنَّ 
ُ
بأفواهنــا األعمــال التــي تؤيــده وت

��ٌت« )يعقــوب 2: 26(. ��ٌت، َهَك��َذا الإِمَي��اُن اأَْي�س��ًا ِب��ُدوِن اأَْعَم��اٍل َميِّ �َس��َد ِب��ُدوَن ُروٍح َميِّ اجْلَ

الإميان يعمل باملحبة
يتطــرق بولــس فــي )غاطيــة 5: 6( إلــى لــب الموضــوع فيقــول: »لأَنَّ��ُه ِف امْلَ�ِس��يِح 

��ِة«. ويضع بولس  َت��اُن َيْنَف��ُع �َس��ْيئًا َوَل اْلُغْرَل��ُة، َب��ِل الإِمَي��اُن اْلَعاِمُل ِبامْلََحبَّ َي�ُس���َع َل اخْلِ
هنــا أربــع نقــاط حيويــة تْتبــع بعضهــا البعــض فــي ترتيــٍب منطقــي وهــي:

لل�س��عائر  ل ميك��ن  أنــه  للختــان كمثــال،  اســتخدامه  فــي  بولــس  يقــول  اأوًل: 
ينــا لــدى اللــه، فاللــه يهتــم مــن البدايــة بالداخــل 

ّ
زك

ُ
والطق����ص اخلارجي��ة بذاته��ا أن ت

ال الخــارج.

ثاني��ًا: اأن العن�س��ر اجل�ه��ري ال�حي��د ف الي��اة امل�س��يحية القيقي��ة ه��� 
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الإمي��ان. واأن القل��ب املمتل��ئ بالإمي��ان ه��� القلب ال�حي��د املقب�ل ل��دى اهلل ول بديل 
عن��ه. وقــد أشــرت بالفعــل فــي الفصــل الخامس من هــذا الكتاب إلــى التأكيد المســتمر 

ــه. للكتــاب المقــدس علــى ضــرورة اإليمــان ومركزيت

ثالث��ًا: يخرن��ا ب�ل���ص اأن الإميان يعم��ل، اأي اأّن طبيعة الإمي��ان اأن يك�ن فّعاًل. 
وحيث ل ت�جد اأفعال تتنا�سب مع الإميان،ل ُيعتر هذا الإميان حقيقيًا.

رابع��ًا: الطريق��ة ال�حي��دة الت��ي ي�س��لك به��ا الإمي��ان ه��ي املحب��ة. وحي��ث 
ل ي�ج��د ا�س��تعالن للمحب��ة ل ي�ج��د اإمي��ان حقيق��ي. فالمحبــة هــي فــي جوهرهــا 
ــدة،  ــاءة. وحيــن تكــون جميــع األفعــال ســلبية، وناق ــة، وبّن إيجابيــة، وداعمــة، وُمعّزي

وغيــر متســامحة ال يوجــد أي دليــل علــى وجــود المحبــة، وبالتالــي ال يوجــد أي دليــل 

ــد ال  ــن ولكنهــا بالتأكي ــج هــذه األفعــال عــن التدي ــى وجــود اإليمــان. فربمــا تنت عل

تنتــج عــن اإليمــان.

عتَبــر رســالة يعقــوب هــي إحــدى أســفار العهــد الجديــد التــي تؤكــد علــى 
ُ
ت

 بيــن 
ً
 هنــاك اختافــا

ّ
العاقــة بيــن اإليمــان واألعمــال. ويفتــرض بعــض الُمفّســرين أن

وجهــة نظــر يعقــوب فــي اإليمــان ووجهــة نظــر بولــس فــي اإليمــان. وهــم يقولــون أن 

بولــس يؤكــد علــى الخــاص باإليمــان وحــده بــدون أعمــال، بينمــا يؤكــد يعقــوب أن 

 ال أجــد أي تناقــض بــل مجــرد 
ً
عّبــر عــن اإليمــان، وأنــا شــخصيا

ُ
األعمــال يجــب أن ت

ــق. اإذ نت��رر بالإمي��ان وح��ده دون اأعم��ال، لأن��ه ل  ــس الح ــن لنف ــن مختلفي وجهي

ميكنن��ا اأن نفع��ل اأي اأعم��ال نن��ال به��ا ال��ر. ولك��ن بج��رد اأن نت��رر بالإمي��ان بدون 
اأعم��ال، ف�س���ف يع��ر الإمي��ان القيق��ي ع��ن نف�س��ه تلقائي��ًا بالأعم��ال. لــذا يخبرنا 
ــع  ــي تتب ــج الت ــي النتائ ــا ه ــوب م ــا يعق ــه، ويخبرن ــن الل ــر م ــال الب ــف نن ــس كي بول

ــل مجــرد اختــاف  ــي النظــر، ب ــن وجهت ــه. وال أرى أي صــراع بي ــن الل ــر م ــا الب نوالن

فــي التأكيــد.
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 بولــس لــم يضــع أّيــة تأكيــدات 
َّ
 علــى ذلــك مــن الخطــأ افتــراض أن

ً
وعــاوة

علــى األعمــال، حيــث يظهــر لنــا فــي )غاطيــة 5: 6( كمــا رأينــا مــن قبــل أن طبيعــة 

 نفــس هــذا الحــق 
ً
اإليمــان ذاتهــا هــي العمــل أي العمــل بالمحبــة. وهــو يعلــن أيضــا

ــى لكورنثــوس المعــروف بأصحــاح  فــي اإلصحــاح الثالــث عشــر مــن الرســالة األول

ــه. ــك فــي عــدة أجــزاء أخــرى مــن كتابات ــة، وكذل المحب

تاأكيد يعق�ب الر�س�ل على الأعمال
ــع  ــال يق ــان واألعم ــق باإليم ــا يتعل ــوب فيم ــم يعق ــن تعلي ــي م ــزء األساس إن الج

فــي األصحــاح الثانــي مــن رســالته، وذلــك فــي اآليــات مــن الرابعــة عشــر إلــى السادســة 

 منهــا بالترتيب.
ً
ــل كا

ِّ
حل

ُ
ــم هــذه الفقــرة إلى ِســّتة أقســام أساســية وأ قسِّ

ُ
والعشــرين. وسأ

العرتاف بدون فعل )عمل(
ْعَماٌل؟  ْخَ�ِت��ي اإِْن َق��اَل اأََح��ٌد اإِنَّ َل��ُه اإِمَيانًا َوَلِكْن َلْي���َص َل��ُه اأَ »َم��ا امْلَْنَفَع��ُة َي��ا اإِ

ْخ��ٌت ُعْرَياَن��ْنِ َوُمْعَتاَزْي��ِن  ��ُه؟ اإِْن َكاَن اأٌَخ َواأُ مَي��اُن اأَْن ُيَخلِّ�سَ َه��ْل َيْق��ِدُر الإِ
َي��ا ِب�َس��اَلٍم، ا�ْس��َتْدِفَئا َوا�ْس��َبَعا«  َحُدُك��ُم: »اْم�سِ .َفَق��اَل َلُهَم��ا اأَ ِلْلُق���ِت اْلَيْ�ِميِّ
�َس��ِد، َفَما امْلَْنَفَعُة؟ َهَكَذا الإِمَياُن اأَْي�سًا، اإِْن  َوَلِكْن َلْ ُتْعُط�ُهَما َحاَجاِت اجْلَ

ــوب 2: 14ـ17(. ��ٌت ِف َذاِت��ِه«               )يعق َلْ َيُك��ْن َل��ُه اأَْعَم��اٌل، َميِّ

 
ً
ــا ــون أن لهــم إيمان ــن يقول ــا يصــف أحــد األشــخاص الذي ــرى أن يعقــوب هن ن

 أمــا ســلوكه فهــو يناقــض ادعائــه. وعندمــا يــرى 
ً
عــي ذلــك الرجــل أن لــه إيمانــا

ّ
ويد

م 
ِّ

ذلــك اإلنســان أحــد إخوتــه المؤمنيــن لديــه احتياجــات جســدية شــديدة، ال ُيقــد

إال ُمجــّرد كلمــات التعزيــة ولكنــه ال يفعــل أي شــيء عملــي. ويظهــر هــذا الفشــل 
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 تلــك الكلمــات الُمعزيــة جوفــاء وغيــر ُمخلصــة. 
ّ
فــي التصــرف بطريقــة مناســبة أن

وينطبــق نفــس المبــدأ علــى اعترافنــا، أو إقرارنــا باإليمــان. فــإن لــم تتبعــه األفعــال 

المناســبة، يكــون أحــد األشــكال المّيتــة للكلمــات دون أّيــة حقيقــة داخليــة.

الفل�سفة الاله�تية ف مقابل الياة
مَياَن��َك ِب��ُدوِن  »َلِك��ْن َيُق���ُل َقاِئ��ٌل: اأَْن��َت َل��َك اإِمَي��اٌن، َواأََن��ا ِل اأَْعَم��اٌل! اأَِرِن اإِ
ــوب 2: 18(. مَي��اِن«                  )يعق ْعَم��اِل اإِ اأَْعَماِل��َك، َواأََن��ا اأُِري��َك ِباأَ

، فهــل لــدّي ذلــك اإليمــان الــذي هــو 
ً
 شــخصيا

ً
يــا

ّ
 هــذه اآليــة تحد

ً
أعتبــر دائمــا

ــلَّ  ــد م ــه؟ فق ــن ب ــا أؤم ــه عم ــا أفعل ــن بم ــا أعل ــط، أم أن ــة فق ــفة الهوتي ــّرد فلس ُمج

ــراه  ــوق أن ي ــه يت ــي، ولكن ــه كُمجــرد رســم بيان م ل
َّ

ــد
َ
ــذي ُيق ــن اإليمــان ال ــم م العال

فــي شــكل نمــوذج عامــل. واعتقــادي الشــخصي هــو أن الفلســفة الاهوتيــة التــي ال 

تعمــل فــي الواقــع إنمــا هــي .. غيــر نافعــة.

�سحة معتقدات اإبلي�ص
ُي�ؤِْمُن���َن                            ��َياِطُن  َوال�سَّ َتْفَع��ُل.  َح�َس��نًا  َواِح��ٌد.   َ اهللَّ نَّ  اأَ ُت�ؤِْم��ُن  »اأَْن��َت 
وَن!«                                                        )يعقــوب 2: 19(. َوَيْق�َس��ِعرُّ

ــه ال يوجــد إال اللــه الحقيقــي الواحــد فهــذا االعتقــاد ســليم للغايــة، 
ّ
أن تؤمــن أن

ولكــن هــذا وحــده ال يكفــي. فحتــى الشــياطين يؤمنــون بذلــك وكذلــك يقشــعرون! 

وأنــا مقتنــع بــأن الشــيطان نفســه يؤمــن بالكتــاب المقــدس كلــه، ومعتقداتــه أكثــر 

ــذا؟  ــل ه  مث
ً
ــا ــص إيمان ــذي ينق ــا ال ، فم

ً
ــن! إذا ــن الاهوتيي ــد م ــن العدي ــتقامة م اس

ــيطان   الش
ّ
ــم أن ــة! فرغ ــي: الطاع ــدة وه ــة واح ــي كلم ــة ف ــدم اإلجاب ــا أن نق يمكنن
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واألرواح التابعــة لــه يؤمنــون باللــه الواحــد الحقيقــي، فهــم ُيصــرون علــى تمّردهــم 

و عصيانــه. فالإمي��ان القيق��ي يق���د للخ�س���ع والطاع��ة، واإل ي�سب��ح الإمي��ان عدمي 

اجلدوى.

مثال اإبراهيم
مَياَن ِب��ُدوِن اأَْعَماٍل  َها الإِْن�َس��اُن اْلَباِطُل اأَنَّ الإِ »َوَلِك��ْن َه��ْل ُتِري��ُد اأَْن َتْعَل��َم اأَيُّ

�ْس��َحاَق اْبَن��ُه َعَل��ى  َم اإِ ْر اإِْبَراِهي��ُم اأَُب�َن��ا ِبالأَْعَم��اِل30، اإِْذ َق��دَّ ��ٌت؟ اأََلْ َيَت��َرَّ َميِّ
ى اأَنَّ الإِمَي��اَن َعِم��َل َم��َع اأَْعَماِل��ِه، َوِبالأَْعَم��اِل اأُْكِم��َل الإِمَي��اُن. امْلَْذَب��ِح؟  َف��رَتَ

ِ َفُح�ِس��َب َلُه ِب��ّرًا« َوُدِعَي َخِليَل  َوَتَّ اْلِكَت��اُب اْلَقاِئ��ُل: »َفاآَم��َن اإِْبَراِهي��ُم ِباهللَّ
مَي��اِن َوْحَدُه«. ْن�َس��اُن، َل ِبالإِ ُر الإِ . َت��َرْوَن اإِذًا اأَنَّ��ُه ِبالأَْعَم��اِل َيَت��َرَّ ِ اهللَّ

)يعقوب 2: 20ـ24(.

ــي  ــره. ولك ــة نظ ــح وجه
ّ

ــي ُيوض ــم لك ــاة إبراهي ــو حي ــوب اآلن نح ــه يعق يتج

نتابــع مــا يقولــه، دعونــا ننظــر إلــى بعــض األحــداث المهمــة فــي حيــاة إبراهيــم؛ فقد 

دعــا اللــه إبراهيــم فــي )تكويــن 12( لكــي يتــرك أور الكلدانييــن ليذهــب إلــى أرض 

ميراثــه. وعندمــا أطــاع إبراهيــم قــاده اللــه إلــى أرض كنعــان. وقــد اشــتكى إبراهيــم 

 مــن صلبــه لكــي يــرث 
ً
للــه فــي )تكويــن 15( أنــه لــم يــزل ليــس لــه وريــث، أي ابنــا

األرض. فــأراه اللــه، فــي إجابتــه لــه، نجــوم الســماء وقــال لــه: »َهَك��َذا َيُك���ُن َن�ْس��ُلَك« 

)آيــة 5(. وقــد ســّجل )تكويــن 15: 6( رد فعــل إبراهيــم لهــذا الــكام فقــال: »َفاآَم��َن 

، ال علــى 
ً
بِّ َفَح�ِس��َبُه َل��ُه ِب��ّرًا«. فعنــد تلــك المرحلــة، حســب اللــه إبراهيــم بــارا ِبال��رَّ

أســاس أي أعمــال فعلهــا بــل لُمجــّرد أنــه آمــن بالــرب فقــط.

ومـع ذلـك، ُيشـير يعقـوب إلـى أن ذلك ليـس نهاية عاقـة إيمان إبراهيـم بالله. 

30 في األصل اليوناني »فنرى أن اإليمان عمل من أعمال ونتيجة لألعمال أكمل اإليمان«.



120

 علـى أسـاس إيمانـه فقـط اسـتمر 
ً
فعندمـا آمـن إبراهيـم باللـه وُحِسـَب لـه ذلـك بـرا

إبراهيـم فـي تنميـة إيمانـه بسلسـة من األفعـال. فنجد في السـبع أصحاحـات التالية 

فـي سـفر التكويـن أن اللـه قـاد إبراهيـم خطـوة بخطـوة فـي عمـل بعـد اآلخـر مـن 

أعمـال الطاعـة لكـي يصـل بالتدريـج بإيمانه إلـى النضج فـي فترة تصل إلـى أربعين 

 وصـل إبراهيـم إلـى النقطـة التـي اسـتطاع عندهـا أن يواجـه أصعـب 
ً
سـنة. وأخيـرا

م إبراهيم 
ّ

االختبـارات إليمانـه وهـو: تقديمـه البنـه إسـحاق علـى مذبح اللـه وقد قـد

 لمـا تذكره )عبرانييـن 11: 17ـ 19(. ورغـم أن الله لم يتطلب 
ً
 طبقـا

ً
الذبيحـة مجـازا

 فـي أن يفعـل ذلـك القتناعـه 
ً
مـن إبراهيـم أن ُيضّحـي بابنـه للنهايـة، فقـد كان راغبـا

 اللـه سـوف ُيعيـد إسـحاق للحيـاة مـرة أخـرى. وبذلـك خـرج مـن االختبار 
ّ
التـام بـأن

.
ً
ظافرا

 لمثــل هــذا االختبــار فــي )تكويــن 15(. ألن األمــر 
ً
لــم يكــن إبراهيــم مســتعدا

احتــاج لعــدة اختبــارات وصراعــات إلعــداده، وكذلــك عــدة أفعــال طاعــة متتاليــة حتــى 

 فــي تقديــم إســحاق ذبيحــة. وقــد شــرح يعقــوب 
ً
يصــل للــذروة التــي كان فيهــا راغبــا

ــه، وباألعمــال أكمــل اإليمــان« فاإليمــان  ــَع أعمال ــَل َم  َعِم
َ
ــان  اإِليَم

َّ
ن

َ
ــه:» أ ــك بقول ذل

هــو نقطــة البدايــة، وال يمكــن لغيــره أن يكــون نقطــة البدايــة. فبمجــرد ظهــور اإليمــان 

للوجــود، تبــدأ تنميتــه بعــدة اختبــارات متتاليــة ويســتجيب اإليمــان لهــذه االختبــارات 

ه 
ّ

ــد ــه وُيِع ــان وُيقوّي ــذه اإليم ــة ه ــال الطاع ــى كل أفع ــبة. وتنم ــة المناس ــال الطاع بأفع

 يصــل اإليمــان للنضــج و للكمــال خــال سلســلة مــن 
ً
بذلــك لاختبــار التالــي. وأخيــرا

مثــل هــذه االختبــارات ألعمــال الطاعــة.



121

مثال راحاب
�ُس��َل  َرْت ِبالأَْعَم��اِل، اإِْذ َقِبَل��ِت الرُّ ْي�س��ًا، اأََم��ا َت��َرَّ »َكَذِل��َك َراَح��اُب اّلَزاِنَي��ُة اأَ

َواأَْخَرَجْتُه��ْم ِف َطِري��ٍق اآَخ��َر«                               )يعقــوب 2: 25(.

مـه للعاقـة 
ّ

يتجـه يعقـوب نحـو راحـاب لكـي يوضـح المثـال األخيـر الـذي ُيقد

بيـن اإليمـان واألعمـال، ويسـجل لنـا سـفر )يشـوع 2: 1ـ22و6: 21ـ25( قصـة 

راحـاب. مـن بيـن األسـباب التي تجعلني اسـتمتع بهـذه القصة هي أنهـا تثبت وجود 

رجـاء لمـن ال رجـاء لهـم. فقـد كانت راحاب امـرأة خاطئـة، وأممية، وتحيـا في أريحا 

وهـي المدينـة التـي حكـم اللـه عليها بالدمـار، ومع ذلك فبسـبب إيمانهـا نجت من 

الهـاك، وأنقـذت عائلتهـا بأكملهـا، وانضّمـت إلـى شـعب اللـه، وتزوجـت برجـل 

ِكـر اسـمه معهـا بصفتهمـا مـن أجـداد يسـوع المسـيح           )انظـر متـى 1: 5(.
ُ
ذ

 فحســب؛ إذ قــد عّبــرت عنــه 
ً
ومــع ذلــك، فلــم يكــن إيمــان راحــاب إقــرارا

ــي  ــى أريحــا ف ــن أرســلهما يشــوع إل بأفعــال مناســبة. فقــد آوت الجاسوســين اللذي

منزلهــا. وعندمــا ُعــِرف أمرهمــا وأوشــكوا علــى القبــض عليهمــا خاطــرت بحياتهــا 

إلنقاذهمــا بإخفائهمــا علــى ســطح منزلهــا. وقبــل أن يرحــل الجاسوســان عقــدت 

راحــاب صفقــة فقالــت لهمــا: »لأَنِّ َق��ْد َعِمْلُت31َمَعُكَم��ا َمْعُروف��ًا، ِب��اأَْن َتْعَم��اَل اأَْنُتَم��ا 

ِب��ي َمْعُروف��ًا« )يشــوع 2: 12(، فوافق الجاسوســان وتعّهــدا أن يحققا  اأَْي�س��ًا َم��َع َبْي��ِت اأَ
 قطــع الجاسوســان هــذا العهــد مــع راحــاب بالنيابــة عــن 

ً
مــا طلبتــه راحــاب. وفعليــا

اللــه ال عــن أنفســهما حيــث أن اللــه نفســه هــو الــذي جــاء بالقضــاء علــى أريحــا 

بقــوة خارقــة للطبيعــة، انظر)يشــوع 6: 20(. وخاطــرت راحــاب بحياتهــا مــّرة أخرى

  »...
ً
31 في األصل العبري »ألني قد أنقذت حياتكما ... تنقذاني أنتما أيضا
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 بعــد إتمــام هــذه الصفقــة عندمــا أنزلــت الجاسوســين بحبــٍل مــن النافــذة ألن 

بيتهــا كان علــى ســور المدينــة.

وأعطاهــا الجاسوســان قبــل رحيلهمــا تعليمــات نهائيــة فقــاال لهــا: »إن 

أردِت أن تخلصــي اربطــي هــذا الحبــل القرمــزي مــن نافذتــك. فــإن لــم نجــد 

حبــل القرمــز فــي النافــذة فلــن تخلصــي«. وكان حبــل القرمــز طريقــة لاعتــراف. 

ــل حبــل 
ّ
وأظهــرت راحــاب بــه إيمانهــا بوعــد الجاسوســين بطريقــة منظــورة. وُيمث

القرمــز بالنســبة لنــا: اعترافنــا باإليمــان فــي دم المســيح وذلــك فــي ضــوء العهــد 

الجديــد.

تربــط قصــة راحــاب بيــن اإليمــان، واالعتــراف والفعــل )العمــل( المناســب 

ــر أريحــا،  ــت راحــاب بشــهادة الجاسوســين عــن تدمي ــد آمن ــة. فق ــة جليل بطريق

 .
ً
 هــذا لــم يكــن كافيــا

ّ
كمــا آمنــت بوعدهمــا بإنقاذهــا هــي وكل عائلتهــا. إال أن

فقــد كان عليهــا أن تعتــرف بإيمانهــا بوضــع حبــل القرمــز فــي النافــذة. ولكــن 

ــق إيمانهــا حتــى وإن خاطــرت  طبِّ
ُ
. فقــد كان عليهــا أن ت

ً
 لــم يكــن كافيــا

ً
هــذا أيضــا

 بإخفائهــا للجاسوســين علــى ســطح بيتهــا، ثــم إنزالهمــا مــن 
ً
بحياتهــا وذلــك أوال

ــع حبــل القرمــز فــي نفــس تلــك 
َ

 أن يوض
ً
النافــذة. ولــذا كان مــن المناســب جــدا

ــد اســتخدمت  ــم تكــن ق ــا إن ل ــم يكــن لينقذه ــز ل ــل القرم ــذة. كمــا أن حب الناف

��ح ق�س��ة راح��اب ثالث��ة اأم���ر ل يج��ب  النافــذة إلنقــاذ الجاسوســين. وت��سِّ

اأن تنف�س��ل ع��ن بع�سه��ا البع���ص وه��ي: الإمي��ان، والع��رتاف، الفع��ل )العم��ل( 
املنا�سب.
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خاتة يعق�ب
ْعَماٍل  ٌت، َهَكَذا الإِمَي��اُن اأَْي�سًا ِبُدوِن اأَ �َس��َد ِبُدوَن ُروٍح َميِّ »لأَنَّ��ُه َكَم��ا اأَنَّ اجْلَ

��ٌت«                                                                  )يعقــوب 2: 26(. َميِّ

ختــم يعقــوب تحليلــه بتشــبيه فــظ ولكنــه جلــّي وهــو: إن اإليمــان بــدون أعمال 

ــن  ــد األماك ــي أح ــار ف ــة بوق ــاء محفوظ ــاك مومي ــون هن ــا تك ــة. وربم ــة ميت ــو جث ه

عطــي حيــاة للجســد. 
ُ
الدينيــة، ومــع كل هــذا فهــي ميتــة. فــا يمكــن إال للــروح أن ت

وكذلــك ال يمكــن إال لألعمــال أن تعطــي حيــاة لإليمــان.

الإميان م�سرة
 لإليمــان 

ً
شــاهدنا فــي التحليــل الســابق كيــف اســتخدم يعقــوب إبراهيــم مثــاال

 إبراهيــم فــي رســالة روميــة  كنمــوذج 
ً
المقتــرن باألعمــال، وقــد وضــع بولــس أيضــا

لإليمــان الــذي يجــب أن نتبعــه فقــال:

َت��اِن َخْتًم��ا ِل��ِرِّ الإِمَي��اِن الَّ��ِذي َكاَن ِف اْلُغْرَل��ِة، ِلَيُك���َن  »َواأََخ��َذ َعاَلَم��َة اخْلِ

. ��ا اْلِرُّ ْي�سً ِمي��ِع الَِّذي��َن ُي�ؤِْمُن���َن َوُه��ْم ِف اْلُغْرَل��ِة، َك��ْي ُيْح�َس��َب َلُه��ْم اأَ اأًَب��ا جِلَ
ا َي�ْس��ُلُك�َن ِف ُخُط�اِت  ْي�سً َتاِن َفَقْط، َبْل اأَ َواأًَبا ِلْلِخَتاِن ِللَِّذيَن َلْي�ُس���ا ِمَن اخْلِ

ْبَراِهي��َم، الَّ��ِذي َكاَن َوُهَ� ِف اْلُغْرَل��ِة«.   )رومية 4: 11ـ12( ِبيَن��ا اإِ اإِمَي��اِن اأَ

 بسبب فعل الختان، بل قبل الختان. 
ً
 إبراهيم لم يكن بارا

ّ
 أن

ً
شرح بولس أوال

 على أساس اإليمان وحده. 
ً
فالختان عامة خارجية للبر الذي كان قد ُحِسب له فعليا

 على اإليمان.
ً
فاالستنتاج هو أن الختان با قيمة في ذاته إن لم يكن مؤسسا
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ــان،  ــه لإليم م
ّ

ــذي قد ــال ال ــم بالمث ــأن إبراهي ــول ب ــي الق ــس ف ــتمر بول ــم اس ث

 لجميــع المؤمنيــن الذيــن ســيأتون بعــده، ســواء المختتنيــن أم غيــر 
ً
قــد أصبــح أبــا

 بصــرف 
ً
 يجــب أن ننفــذه جميعــا

ً
 شــرطا

ً
المختتنيــن. ومــع ذلــك، وضــع بولــس أيضــا

النظــر عــن خلفيتنــا العرقيــة أو الدينيــة إن كنــا نطالــب بــأن نكــون أحفــاد إبراهيــم. 

ْبَراِهي��َم، الَّ��ِذي َكاَن  مَي��اِن اأَِبيَن��ا اإِ ��ا َي�ْس��ُلُك�َن ِف ُخُط���اِت اإِ وهــذا الشــرط هــو: »َب��ْل اأَْي�سً

َوُه��َ� ِف اْلُغْرَل��ِة«    )روميــة 4: 12(.

ى صــورة  ــل هــذا الُمســمَّ
ِّ
ث بولــس عــن »خطــوات« إيمــان إبراهيــم. وُيمث

ّ
تحــد

ــو  ــل ه ــا. ب ــف م ــة، أو موق ــس حال ــو لي ، فه
ً
ــاكنا ــس س ــان لي ــح أن اإليم

ِّ
وض

ُ
ــة، ت حي

بالحــري مســيرة تدريبيــة نخطــو فيهــا خطــوة بعــد الخطــوة. وتنبــع كل خطــوة فيهــا 

مــن عاقتنــا الشــخصية مــع اللــه. وال يمكننــا لهــذا الســبب أن نضــع قواعــد شــاملة 

للكيفيــة التــي يجــب أن يتصــرف بهــا كل مؤمــن، فالمؤمنــون المختلفــون هــم 

فــي مراحــل مختلفــة مــن مســيرة اإليمــان. فالمؤمــن الــذي فــي اإليمــان منــذ عــدة 

ســنوات يجــب أن يكــون قــد ســار فــي الطريــق أكثــر مــن ذلــك المؤمــن الحديــث. 

ومــا يتطلبــه اللــه مــن المؤمــن الناضــج يختلــف عمــا يطلبــه مــن المبتــدئ. ويجــب 

ــر عــن عاقتــي  عبِّ
ُ
أن اتخــذ فــي مســيرتي الشــخصية لإليمــان تلــك الخطــوات التــي ت

مــع اللــه فــي تلــك اللحظــة. وال يمكننــي أن أتخــذ بالضــرورة الخطــوات التــي 

 منــي.
ً
يتخذهــا مؤمنــون آخــرون أكثــر أو أقــل نضجــا

، فاإليمــان مســيرة أي نتيجــة لعاقــة شــخصية ناميــة بيــن اللــه وكل مؤمــن. 
ً
إذا

وكل خطــوة فــي تلــك المســيرة هــي أحــد أفعــال الطاعــة. وعندمــا نســير فــي عاقــة 

صحيحــة مــع اللــه، ونعمــل علــى تطويــر إيماننــا بأفعــال طاعــة تدريجيــة فإنــه ينمــو 

 للنضــج.
ً
ويصــل أخيــرا
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امُللّخــص
 بالمحبة، 

ً
ــزا

َّ
 بأفعــال مناســبة وُمحف

ً
يجــب أن يكــون اعترافنــا بإيماننــا مصحوبــا

فبــدون هــذه األمــور ُيصِبــح اإليمــان عديــم الجدوى.

وتضــع رســالة يعقــوب ثاثــة مبــادئ تحكــم العاقــة بيــن اإليمــان واألعمــال 

: يجــب أن تطبــق الفلســفة 
ً
: االعتــراف بــدون الفعــل ال قيمــة لــه، وثانيــا

ً
وهــي: أوال

: يجــب أن تصاحــب الطاعــة اســتقامة الرأي.
ً
الاهوتيــة علــى الحيــاة العمليــة، وثالثــا

ويفســر يعقــوب هــذه المبــادئ بمثاليــن مــن العهــد القديــم. المثــال األول هــو 

إبراهيــم، فقــد حســب لــه اللــه البــر علــى أســاس اإليمــان وحــده، أمــا بعــد ذلــك، فقــد 

نـــّمت أفعــال الطاعــة التدريجيــة إيمانــه وأنضجتــه، وقــد بلغــت ذروتهــا فــي تقديمه 

البنــه إســحاق علــى مذبــح اللــه. والمثــال الثانــي هــو راحــاب، فهــي لــم تؤمــن فقــط 

بتقريــر الجاسوســين، بــل أنهــا خاطــرت بحياتهــا النقاذهمــا. كمــا أنهــا اعترفــت 

بإيمانهــا بوعــد الجاسوســين وذلــك بتعليقهــا للحبــل القرمــزي مــن نافذتهــا. وقــد 

ربطــت بذلــك بيــن اإليمــان، واالعتــراف، واألفعــال )األعمــال( المناســبة.

ويختتــم يعقــوب تحليلــة بإعانــه أن اإليمــان بــدون أعمــال هــو بــا حيــاة مثــل 

الجســد بــدون روح.

اســتخدم بولــس بــدوره مثــال إبراهيــم ليظهــر أن اإليمــان ليــس حالــة ســكون 

بــل مســيرة تدريجيــة، تنبــع مــن العاقــة الشــخصية مــع اللــه. وكل خطــوة فــي هــذه 

المســيرة هــي أحــد أفعــال الطاعــة. وينمــو اإليمــان بسلســلة كاملــة مــن مثــل هــذه 

 للنضــج.
ً
الخطــوات ويصــل أخيــرا
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9

تَب اإلميان جيب أن ُيْ
رأينــا كيــف أن اإليمــان يجــب أن ُيعتــَرف بــه بالفــم وينمــو بالفعــل )العمــل(. 

 .
ً
ونأتــي اآلن إلــى »يجــب« الثالثــة، وهــي تلــك التــي ال نرغــب فــي مواجهتهــا عــادة

ــر.  اإليمــان يجــب أن ُيختَب
َّ
بهــا وهــي: أن ومــع ذلــك ال يمكننــا تجنُّ

البتهاج ف ال�سيقات
فــي  بالمســيح  اللــه  وبيــن  بيننــا  العاقــة  عــن  بولــس  ث 

َّ
حــد

َ
ت عندمــا 

 
ً
)روميــة 5: 1ـ11(، اســتخدم كلمــة »يبتهــج« ثــاث مــرات. وهــي كلمــة قويــة جــدا

.
ً
تــدل علــى الثقــة التــي تجعلنــا نتفاخــر فعليــا

��ِد اهلِل«. وليــس هذا  فقــال بولــس فــي اآليــة الثانيــة: »َوَنْفَتِخ��ُر32 َعَل��ى َرَج��اِء َمْ

 بأننــا مــن اآلن ورثــة لمجــد اللــه وأننــا نشــاركه 
ً
 علــى الفهــم. فــإن آمنــا حقيقــة

ً
صعبــا

ــر عنهمــا. عبِّ
ُ
فيــه الــى األبديــة، فمــن الطبيعــي أن نشــعر باإلثــارة والفــرح ون

إال أن بولــس اســتخدم فــي اآليــة الثالثــة نفــس تلــك الكلمــة مــرة ثانيــة بمنتهــى 

ــدو هــذا  يَق��اِت«، ويب ��ا ِف ال�سِّ ــال: »َوَلْي���َص َذِل��َك َفَق��ْط َب��ْل َنْفَتِخ��ُر33 اأَْي�سً ــة، فق الدق

 للوهلــة األولــى، فمــن يمكنــه أن يتخيــل االبتهــاج فــي الضيقــات أي فــي 
ً
مضحــكا

32 في األصل اليوناني »ونبتهج على رجاء مجد الله«.

 في الضيقات«.
ً
33 في األصل اليوناني »... بل نبتهج أيضا
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الشــدة، واالضطهــاد، والوحــدة، وســوء التفاهــم أو فــي العــوز، والمــرض، والحرمــان؟ 

ولمــاذا يفتــرض بولــس أو يتوقــع اللــه أننــا يجــب أن نبتهــج فــي أشــياء مثــل هــذه؟ 

:
ً
أعطانــا بولــس لحســن الحــظ أحــد األســباب حيــث يواصــل كامــه قائــا

ْزِكَي��ُة َرَج��اًء.  ��ْرُ َتْزِكَي��ًة، َوالتَّ ا. َوال�سَّ ��ْرً ي��َق ُيْن�ِس��ُئ �سَ »َعامِلِ��َن اأَنَّ ال�سِّ

وِح  ��َة اهلِل َق��ِد اْن�َس��َكَبْت ِف ُقُل�ِبَن��ا ِبال��رُّ بَّ َج��اُء َل ُيْخ��ِزي، لأَنَّ َمَ َوالرَّ
اْلُقُد���ِص امْلُْعَط��ى َلَن��ا«                                     )روميــة 5: 3 ـ 5(.

 ســبب االبتهــاج حتــى فــي الضيــق هــو 
ّ
ويمكننــا تلخيــص إجابــة بولــس فــي أن

أننــا عندمــا نقبــل الضيــق كأنــه مــن اللــه ونحتملــه باإليمــان، فهــو يحقــق نتائــج فــي 

شــخصياتنا ال يمكــن تحقيقهــا بأّيــة طريقــة أخــرى.

عندمــا نحلــل إجابــة بولــس بالتفصيــل نجــد أنــه ســّجل أربــع مراحــل متتاليــة 

فــي تنميــة الشــخصية نتيجــة الجتيــاز اختبــار الضيقــات. وفيمــا يلــي هــذه المراحل:

َترَجــم إلــى 
ُ
« )آيــة 4(. ويمكــن لهــذه الكلمــة أن ت ��ْرُ املرحل��ة الأول هــي »ال�سَّ

ــه ال  ــيحي. وبدون ــخصية المس ــة لش ــب الجوهري ــد الجوان ــو أح »الحتم��ال«. وه
.
ً
نقــدر أن نصــل إلــى بــركات اللــه وعطايــاه لنــا التــي هــي األفضــل دائمــا

ــة المســتخدمة  ــة 4(. والكلمــة اليوناني ْزِكَي��ُة« )آي واملرحل��ة الثاني��ة هــي »التَّ
هنــا هــي »dokime«. ومــن بيــن الترجمــات البديلــة لهــذه الكلمة والتي اســُتخدمت 

الشــخصية«،  »قــوة  عبــارة:  هــي  المقــدس  للكتــاب  الحديثــة  الترجمــات  فــي 

و»الشــخصية الناضجــة«، و»الدليــل علــى تماســكنا فــي االختبــار«. وتشــبه الكلمــة 

إلــى حــد كبيــر المعــدن الــذي يصمــد أمــام اختبــار البوتقــة التــي هــي الصــورة التــي 

ســنعود إليهــا بعــد قليــًل.
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فيليبــس«  »چي.بــي.  ويترجــم   .)5 )آيــة  َج��اُء«  »الرَّ هــي  الثالث��ة  املرحل��ة 
»Phillips .B.J« هــذه الكلمــة إلــى »الرج��اء الثاب��ت«، فالرجــاء ليــس مجــرد 

 مــن 
ً
ــا  هروب

ً
أحــام يقظــة، أو أفــكار حالمــة، أو نــزوات خياليــة والتــي هــي جميعــا

ــر،  ــق للخي ــادئ، وواث ــوي، وه ــع ق ــو توق ــوع ه ــذا الن ــن ه ــع، ولكــن الرجــاء م الواق

ــار. ــة االختب ــن عملي  ع
ً
ــرا ــج أخي ــذي ينت ــر ال الخي

وِح  ��َة اهلِل )الت��ي( َق��ِد اْن�َس��َكَبْت ِف ُقُل�ِبَن��ا ِبال��رُّ بَّ واملرحل��ة الرابع��ة هــي »َمَ
، فهــدف 

ً
اْلُقُد���ِص« )آيــة 5(. فهــي تفــوق بكثيــر أي رجــاء يمكننــا أن نتمتــع بــه. إذا

اللــه النهائــي مــن التعامــل مــع شــخصياتنا هــو أن يحضرنــا للتمتــع بمحبتــه اإللهيــة 

الخاصــة.

وعندمــا ننتقــل إلــى اآليــة الحاديــة عشــرة، نصــل إلــى االســتخدام الثالــث 

َن��ا  ِ ِبَربِّ ��ا ِب��اهللَّ ْي�سً ــج«: »َوَلْي���َص َذِل��َك َفَق��ْط َب��ْل َنْفَتِخ��ُر34 اأَ ــة »يبته ــس لكلم لبول

. فاللــه ال يكتفــي بــأن يســتند 
ً
 إلهيــا

ً
 يكــون لدينــا هدفــا

ً
َي�ُس���َع امْلَ�ِس��يِح«. وهنــا أيضــا

فرحنــا أو ثقتنــا علــى مــا فعلــه لنــا مهمــا كانــت بركاتــه، وهباتــه، وعطايــاه مدهشــة. 

 نجــد اكتفاءنــا النهائــي واألســمى فــي أي شــيء أو أي شــخص 
ّ

فقْصــد اللــه هــو أال

ــة تنميــة الشــخصية التــي أوجزناهــا   دون عملّي
ً
ــا ســواه. وقــد ال يكــون هــذا ممكن

. إن أحــد العامــات األكيــدة للنضــج الروحــي هــي عندمــا يصبــح اللــه ذاتــه، 
ً
فعليــا

واللــه وحــده هــو مصــدر فرحنــا العميــق وهــدف تكريســنا االســمى.

ــي  ــه ف ــع تعليم ــة 5( م ــي )رومي ــا ف ــس هن ــم بول ــارن تعلي ــع أن نق ــن الُمْمت وم

)1كورنثــوس13(، هــذا األصحــاح المشــهور بالحديــث عــن المحبــة اإللهّيــة. 

وُيظهــر لنــا بولــس فــي روميــة أن الطريــق للدخــول إلــى مــلء المحبــة اإللهيــة هــو 

ــر، والتحمــل. ولكنــه يضعــه فــي )1كورنثــوس 13: 7( مــن االتجــاه اآلخــر.  بالصب

.»
ً
34 في األصل اليوناني »... بل نبتهج أيضا
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ــل كل  فهــو يخبرنــا أن المحبــة هــي األمــر الوحيــد القــوي بمــا يكفــي لتحمُّ

ُق ُكلَّ �َس��ْيٍء، َوَتْرُج�  ��دِّ َتِم��ُل ُكلَّ �َس��ْيٍء، َوُت�سَ ��ُة ... َوَتْ االختبــارات فهــو يقــول: »َامْلََحبَّ

ســة تصيغ رابطة ال 
ّ

��ِرُ َعَل��ى ُكلِّ �َس��ْيٍء« )آيــات 4 و7(، فاألســفار الُمقد ُكلَّ �َس��ْيٍء، َوَت�سْ
ــل. ــة والتحمُّ ــن المحب ــا بي يمكــن قطعه

قــدم بولــس مــرة أخــرى فــي )روميــة 5( اإليمــان، والرجــاء، والمحبــة باعتبارهــا 

ثــاث مراحــل متتابعــة للخبــرة المســيحية كالتالــي: اإليمان يقــود للرجــاء، والرجاء 

م فــي )1كورنثــوس 13: 13( نفــس الثــاث صفــات بنفــس 
َّ

يقــود للمحبــة. وقــد قــد

ــد أنــه بينمــا كل منهــا لــه قيمــة دائمــة وباقيــة، فالمحبــة هــي 
ّ
الترتيــب، إال أنــه أك

ْعَظَمُهنَّ  اَلَثُة، َوَلِك��نَّ اأَ ُة. َه��ِذِه الثَّ َج��اُء َوامْلََحبَّ ��ا الآَن َفَيْثُب��ُت الإِمَي��اُن َوالرَّ األعظــم: »اأَمَّ

��ُة«. عندمــا نتأمــل فــي هــذه الثــاث صفــاٍت الجميلــة فــي مــرآة كلمــة اللــه،  امْلََحبَّ
 ال يتجــزأ مــن شــخصياتنا. وبهــذه 

ً
ــت عليهــا عيــون القلــب حتــى تصبــح جــزءا لُنثبِّ

الطريقــة، يتحقــق الحــق الــذي تعلنــه اآليــة التاليــة فــي اختبارنــا:

 ُ بِّ ِبَ�ْجٍه َمْك�ُس���ٍف، َكَما ِف ِم��ْراآٍة، َنَتَغرَّ َد الرَّ »َوَنْح��ُن َجِميع��ًا َناِظِري��َن َمْ

وِح«    بِّ الرُّ ٍد، َكَما ِمَن الرَّ ٍد اإَِل َمْ �َرِة َعْيِنَها، ِمْن َمْ اإَِل ِتْلَك ال�سُّ
                                                                  )2كورنثوس 3: 18(.

ــى  ــاء إل ــن الرج ــاء، وم ــى الرج ــان إل ــن اإليم ــا م ��ٍد« معناه ��ٍد اإَِل َمْ »ِم��ْن َمْ

م يعقــوب فــي رســالته نفــس المفهــوم عــن اإليمــان الــذي ينمــو 
ّ

المحبــة. وقــد قــد

باالختبــارات:

َعٍة، َعامِلَِن  ��اِرَب ُمَتَن�ِّ »ِاْح�ِس��ُب�ُه ُكلَّ َف��َرٍح َي��ا اإِْخَ�ِت��ي ِحيَنَما َتَقُع�َن ِف جَتَ
، ِلَكْي  ��ْرُ َفْلَيُكْن َلُه َعَم��ٌل َتامٌّ ��ا ال�سَّ ��ْرًا. َواأَمَّ مَياِنُك��ْم ُيْن�ِس��ُئ �سَ اأَنَّ اْمِتَح��اَن اإِ

َن ِف �َس��ْيٍء«        )يعقوب 1: 4-2(. َن َوَكاِمِلَن َغْرَ َناِق�سِ َتُك�ُن�ا َتامِّ
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أخبرنــا بولــس أننــا يجــب أن نبتهــج فــي الضيقــات، كمــا أخبرنــا يعقــوب أننــا 

. هــذا يناقــض تفكيرنــا الطبيعــي، فاالختبــار، 
ً
يجــب نحســب جميــع تجاربنــا فرحــا

ــق الوحيــد  ــل، والتحمــل هــو الطري ــذي ينتــج عنــه التحمُّ ــار وحــده، هــو ال واالختب

ــر يعقــوب عــن ذلــك  الــذي يمكننــا بــه أن ندخــل إلــى مــلء إرادة اللــه لنــا. وقــد عبَّ

ــة أمــام  ��َن ِف �َس��ْيٍء«. وبهــذه الغاي ��َن َوَكاِمِل��َن َغ��ْرَ َناِق�سِ ــه: »ِلَك��ْي َتُك�ُن���ا َتامِّ بقول

أعيننــا يكــون لنــا ســبٌب منطقــٌي لقبــول امتحــان إيماننــا بفــرح.

مُيتحن بالن��ار
 مثــل بولــس ويعقــوب مــن التجــارب التــي البــد وأن يمــر 

ً
حذرنــا بطــرس أيضــا

بهــا إيماننــا. فقــد وصــف فــي )1بطــرس 1: 5( المؤمنيــن باعتبارهــم هــؤالء: » 

َم��اِن الأَِخ��ِر«.  اَل���ٍص ُم�ْس��َتَعدٍّ اأَْن ُيْعَل��َن ِف الزَّ ُرو�ُس���َن، ِباإِمَي��اٍن، خِلَ ِة اهلِل َمْ الَِّذي��َن ِبُق���َّ
ــد أن قــوة اللــه ال يمكنهــا أن تعمــل بفاعليــة فــي حياتنــا إال بإيماننــا؛ ومــن 

َّ
كمــا أك

ثــم، فاإليمــان المســتمر هــو أحــد متطلبــات المشــاركة فــي إعانــات اللــه الكاملــة 

والنهائيــة للخــاص. ثــم وصــف فــي اآليتيــن التاليتيــن كيــف ُيمَتحــن إيماننــا:

نَُّك��ُم الآَن � اإِْن َكاَن َيِج��ُب-  »الَّ��ِذي ِب��ِه )ت�ق��ع اخلال���ص( َتْبَتِهُج���َن، َم��َع اأَ
مَياِنُك��ْم، َوِهَي  َع��ٍة. ِلَك��ْي َتُك���َن َتْزِكَي��ُة35 اإِ َزُن���َن َي�ِس��رًا ِبَتَج��اِرَب ُمَتَن�ِّ ُتْ
��اِر، ُت�َجُد ِلْلَمْدِح َواْلَكَراَمِة  َتَحُن ِبالنَّ َه��ِب اْلَفاِن، َمَع اأَنَُّه مُيْ اأَْثَم��ُن ِم��َن الذَّ

َوامْلَْج��ِد ِعْن��َد ا�ْس��ِتْعاَلِن َي�ُس���َع امْلَ�ِس��يِح«                 )1بطــرس 1: 7-6(.

قــارن بطــرس هنــا بيــن امتحــان إيماننــا وبيــن الطريقــة التــي يتــم بهــا امتحــان 

الذهــب وتنقيتــه فــي ذلــك الوقــت وذلــك بالنــار فــي الفــرن. وقــد عــاد إلــى نفــس 

 فــي نفــس الرســالة وقــال:
ً
الموضــوع ثانيــة

35 هي في األصل اليوناني »لكي يكون الدليل على إيمانكم...«.
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��اُء، َل َت�ْس��َتْغِرُب�ا اْلَبْل��َ�ى امْلُْحِرَق��َة الَِّت��ي َبْيَنُك��ْم َحاِدَث��ٌة،  َه��ا الأَِحبَّ »اأَيُّ
ْكُتْم ِف اآَلِم  اَبُك��ْم اأَْمٌر َغِري��ٌب.   َبْل َكَما ا�ْس��رَتَ لأَْج��ِل اْمِتَحاِنُك��ْم، َكاأَنَّ��ُه اأَ�سَ
امْلَ�ِس��يِح اْفَرُح���ا«                                         )1بطــرس 4: 12ـ13(.

وعندمــا نمــر »بالبلــوى المحرقــة« فقــد نفســرها فــي البدايــة علــى أنهــا »أمــر 

غريــب«، أي أمــر ال ينتمــي للحيــاة المســيحية. بينمــا يؤكــد لنــا بطــرس الرســول 

ــي  ــام ف ــو جــزء ه ــوع ه ــذا الن ــن ه ــذي م ــك، أن االمتحــان ال ــن ذل ــض م ــى النقي عل

 مثلمــا تكــون النــار جوهريــة فــي 
ً
الحيــاة، فهــو أمــر جوهــري لتنقيــة إيماننــا، تمامــا

ــرة  ــال »افرحــوا«. وم ــى االســتمرار، كمــا ق ــا عل ــك يحثن ــة الذهــب. وهــو لذل تنقي

ــك  ــا مــن تعاليــم بولــس ويعقــوب ذل أخــرى نجــد فــي تعاليــم بطــرس كمــا وجدن

ــذي يرتبــط بالفــرح الشــديد. التناقــض الظاهــري بيــن االمتحــان الشــديد ال

ر منــذ 
َ

رســم ماخــي النبــي صــورة حّيــة ليســوع باعتبــاره المســيا الـــُمنتظ

زمــن والــذي يأتــي لشــعبه ويتعامــل معهــم كالممحــص الــذي يتعامــل مــع الذهــب 

ــة. والفض

يِئ��ِه َوَم��ْن َيْثُب��ُت ِعْن��َد ُظُه���ِرِه؟ لأَنَّ��ُه ِمْث��ُل َن��اِر  »َوَم��ْن َيْحَتِم��ُل َي��ْ�َم َمِ

ي  ِة. َفُيَنقِّ يًا ِلْلِف�سَّ �سًا َوُمَنقِّ حِّ اِر. َفَيْجِل���ُص ُمَ �ِص َوِمْثُل اأَ�ْس��َناِن اْلَق�سَّ امْلَُمحِّ
بِّ َتْقِدَم��ًة    ِب��َن ِلل��رَّ ��ِة ِلَيُك�ُن���ا ُمَقرِّ َه��ِب َواْلِف�سَّ يِه��ْم َكالذَّ فِّ َبِن��ي َلِوي َوُي�سَ

«                                                             )ماخــي 3: 2ـ3(. ِباْل��ِرِّ

ــة،  ــب والفض ــي الذه ــي ينق ــدس لك ــاب المق ــة الكت ــي أزمن ــص ف كان الُممحِّ

يضــع ذلــك المعــدن فــي إنــاء لانصهــار علــى النــار فــي أعلــى درجــة حــرارة ُممِكنــة. 

وكان يبنــي عــادة مــا يشــبه أحــد أشــكال أفــران الخــزف ويســتخدم المنفــاخ لكــي 

يزيــد مــن اشــتعال النــار، وعندمــا ينصهــر المعــدن فــي اإلنــاء كانــت النفايــات التــي 

ــص  هــي المــواد الغريبــة المختلفــة العالقــة بــه ترتفــع علــى الســطح فُيزيلهــا الُممحِّ



133

ــزال 
ُ
مــن علــى ســطح المعــدن. )انظــر أمثــال 25: 4(. وتســتمر هــذه العمليــة حتــى ت

ــص. جميــع الشــوائب وال يبقــى إال المعــدن النقــي الُمَمحَّ

 
ً
 تمامــا

ً
ــص لــم يكــن يقتنــع أن المعــدن قــد صــار نقيــا ويقــال وقتهــا إن الُممحِّ

إال عندمــا ينحنــي علــى اإلنــاء الــذي يحتــوي المعــدن ويــرى صورتــه تنعكــس بدقــة 

ــق  ــي تطبي ــا ف صن ــو ُممحِّ ــذي ه ــرب ال ــتمر ال ــة يس ــس الطريق ــطحه. وبنف ــى س عل

نيــران التجــارب علينــا حتــى يــرى صورتــه تنعكــس علينــا دون أي تحريــف فيهــا.

ــعبه  ــا ش ــي فيه ــه وينق ــص الل ــي يمح ــة الت ــي البوتق ــات ه ــارب والضيق والتج

ــق العديــد مــن أنبيــاء العهــد القديــم هــذه  حتــى يوفــوا متطلبــات قداســته. طبَّ

 لهــم أن يبقوا 
ً
را

َّ
ــد

َ
الصــورة بطريقــة لطيفــة علــى بقيــة شــعب إســرائيل الذيــن كان ُمق

أحيــاء بعــد عقــاب اللــه عليهــم ويســتردوا حظوتهــم فــي َعيَنــي اللــه. فيقــول اللــه 

��ٍة36.  ْيُت��َك َوَلْي���َص ِبِف�سَّ ــال »َهاأَن��َذا َق��ْد َنقَّ ــى ســبيل المث ــي )إشــعياء 48: 10( عل ف

ِة«. ويقــول اللــه مــرة أخــرى فــي ســفر زكريــا: ُت��َك ِف ُك���ِر امْلَ�َس��قَّ اْخرَتْ

ِة َواأَْمَتِحُنُه��ُم اْمِتَحاَن  ُه��ْم َكَمْح���ِص اْلِف�سَّ �سُ ْمَ ��اِر َواأَ ْل��َث ِف النَّ »َواأُْدِخ��ُل الثُّ
َه��ِب. ُه��َ� َيْدُع��� ِب���ا�ْسِمي َواأََن��ا اأُِجيُب��ُه. اأَُق�ُل: ُهَ� �َس��ْعِبي َوُه��َ� َيُق�ُل:  الذَّ
بُّ اإَِلِه��ي«                                                                        )زكري��ا 13: 9(. ال��رَّ

ّف��اه(«.  �س��ة )ُم�سَ حَّ ــذا »ُمَ ــار ه ــي امتحــان الن ــي تمــر ف ــادن الت ســمى المع
ُ
وت

. أمــا المعــادن التــي تفشــل فــي اجتيــاز 
ً
وهــي وحدهــا التــي لهــا قيمــة عاليــة جــدا

ذلــك االمتحــان فُتَســمى »مرفوضــة«، وقــد ُســمَي إســرائيل فــي )إرميــا 6: 30( 

ــم  ــا عله ــي وضعه ــررة الت ــية والمتك ــة القاس ــى األقضي ��ًة« ألن حت ��ًة َمْرُف��سَ »ِف�سَّ

ــي تنقيتهــم. ــه فشــلت ف الل

36 هي في األصل العبري »هأنذا قد نقيتك وليس كفضة«.
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اأّك��د كل م��ن بطر���ص، ويعق���ب، وب�ل���ص ف العه��د اجلدي��د اأّن ال��ذي مُيتَح��ن ف 
التج��ارب الت��ي نت��از فيه��ا اإمّن��ا ه��� اإميانن��ا عل��ى نح��ٍ� خا���ص. وهو ذلــك المعدن ذو 
القيمــة الفائقــة الــذي ال يمكــن قبولــه إال عندمــا يجتــاز امتحــان النــار. وقــد حــذر 

 وقــال لــه فــي هــذا 
ً
ــه ســوف ينكــر ربــه قريبــا

ّ
يســوع بطــرس فــي العشــاء األخيــر أن

مَياُن��َك« ) لوقــا 22: 32(.  ��ي َطَلْب��ُت ِم��ْن اأَْجِل��َك ِلَك��ْي َل َيْفَن��ى37 اإِ الســياق: »َولِكِنّ

وبالنظــر للضغــوط وشــيكة الحــدوث ونقــاط الضعــف التــي فــي شــخصية بطــرس، 

، وال يوجــد مــا يمنــع ذلــك، إال أنــه 
ً
 حتميــا

ً
فلقــد كان فشــله فــي ســاعة األزمــة أمــرا

ــه للعــودة   أمام
ً
ــق مفتوحــا ــا زال الطري ــه. وم ــم يكــن ســيفقد كل إيمان ــك ل ــع ذل م

واالعتــراف بربــه مــرة أخــرى ولكــن فــي حالــة واحــدة فقــط وهــي: أال يفشــل )يفنــى( 

إيمانــه.

وينطبــق نفــس األمــر علينــا فســوف تأتــي أوقــات للضغــوط ســتبدو غيــر 

 ،
ً
ــة. وقــد يحــدث معنــا مثلمــا حــدث مــع بطــرس ونستســلم ونفشــل وقتيــا

َ
ُمحَتَمل

ــد الجميــع! ويوجــد طريــق للعــودة ولكــن فــي حالــة واحــدة 
َ
ُيفق لــن  ولكــن 

ــن«  ــّمى »ثمي ــان ُيس  اإليم
ّ
ــي أن ــب ف ــا عج ، ف

ً
ــا. إذا ــل إيمانن ــي: أال يفش ــط وه فق

َه��ِب اْلَف��اِن«                       ــو »الذَّ ــذي ه ــادي ال ــه الم ــن مثيل ــاس م ــا ال يق ــك بم ــن ذل ــر م وأكث

ــا تحــت الضغــوط فســوف نكــون  ــازل عــن إيمانن )1بطــرس 1: 7(. وطالمــا ال نتن

ــرة: »لأَنَّ��ُه  ــه الظاه ــه وبلوت ــت امتحان ــي وق ــوب ف ــة أي ــد كلم ــى تردي ــن عل قادري

َه��ِب« )أيــوب 23: 10(. َبِن��ي اأَْخ��ُرُج َكالذَّ )اهلل( َيْع��ِرُف َطِريِق��ي. اإَِذا َجرَّ

37 هي في األصل اليوناني »لكي ال يفشل إيمانك«.
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ن��ع���ا المتحان
ــواع مختلفــة  ــي )متــى 13( اســتجابة أربعــة أن ــزارع المذكــور ف ــل ال يصــف مث

ــى  ــي وقعــت عل ــذار الت ــل الب ــه. فُتمث ــا كلمــة الل مه
ّ

قد
ُ
ــي ت ــن البشــر للرســالة الت م

الطريــق هــؤالء الذيــن ال يقبلــون الرســالة فــي قلوبهــم البّتــة. أمــا البــذار التــي وقعــت 

ــل أولئــك الذيــن يقبلــون الرســالة فــي قلوبهــم وفــي 
ِّ
مث

ُ
علــى األرض الجيــدة فهــي ت

 دائمــة بإيمانهــم وطاعتهــم. ولكــن بيــن هاتيــن 
ً
الوقــت المناســب يثمــرون ثمــارا

المجموعتيــن وصــف يســوع نموذجيــن آخريــن مــن البشــر، وتمثلهمــا البــذار 

ــي كا  ــن ف ــخاص الذي ــرة. واألش ــى األرض الُمحِج ــوك وعل ــن الش ــت بي ــي وقع الت

المجموعتيــن يقبلــون الرســالة فــي قلوبهــم ولكنهــم يفشــلون فــي تحقيــق شــروط 

 فقــد نقــول إن كا المجموعتيــن فشــا فــي اجتيــاز 
ً
تقديــم ثمــار جيــدة ودائمــة. إذا

ضــا لــه بعــد قبولهمــا المبدئــي لكلمــة اللــه. االمتحــان الــذي تعرَّ

 إلــى 
ً
لــه هاتــان المجموعتــان؟ لننظــر أوال

ِّ
مث

ُ
فــأي نــوع مــن االمتحانــات ت

البــذار التــي وقعــت علــى األرض الحجريــة. قــال يســوع عــن الذيــن يمثلــون األرض 

ــي: ــا يل ــة م الحجري

»َوامْلَ��ْزُروُع َعَل��ى الأََماِك��ِن امْلُْحِج��َرِة ُه��َ� الَّ��ِذي َي�ْس��َمُع اْلَكِلَم��َة َوَح��اًل َيْقَبُلَها 

َل ِح��ٍن39. َف��اإَِذا َح��َدَث  ��ٌل ِف َذاِت��ِه38 َب��ْل ُه��َ� اإِ �سْ ِبَف��َرٍح. َوَلِك��ْن َلْي���َص َل��ُه اأَ
«           )متــى 13: 20ـ21(. ْج��ِل اْلَكِلَم��ِة َفَح��الً  َيْع��ُرُ ِطَه��اٌد ِم��ْن اأَ ي��ٌق اأَِو ا�سْ �سِ

ــم يقــل  والكلمــات الدقيقــة التــي اســتخدمها يســوع هنــا ذات مغــزى. فهــو ل

38 هي في األصل اليوناني »ولكن ليس له جذر ثابت...«.

39 هي في األصل اليوناني »... فعندما يحدث ضيق...«.
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)فــي األصــل اليونانــي( »اإذا ح��دث �سي��ق اأو ا�سطه��اد« ولكنــه قــال: »فعندم��ا يح��دث 

�سي��ق اأو ا�سطه��اد«. وبمعنــى آخــر ســيأتي الضيــق واالضطهــاد بالتأكيــد، فــي وقــت 
ــا ليــس  أو آخــر، وذلــك لــكل مــن يقبــل كلمــة اللــه. والســؤال المطــروح أمــام كل ِمنَّ

ــل إذا كانــت شــخصياتنا ســوف  هــو إذا كان يجــب أن نواجــه هــذه األمــور أم ال. ب

تتشــكل إلــى الدرجــة التــي تجعلنــا نجتازهــا منتصريــن وبإيمــان ســليم أم ال. لذل��ك 

لبد اأن ن�س��مح لكلمة اهلل اأن تخرتقنا حتى اإل اأعماق قل�بنا، لكي جتعل كل �س��يء 
يتما�س��ى م��ع اإرادت��ه. ويج��ب األ ت�ج��د اأي »اأر���ص حجري��ة« بداخلن��ا تق��اوم تطبيق 

كلم��ة اهلل عل��ى كل م��الت حياتن��ا.

فمــاذا عــن البــذار التــي وقعــت بيــن الشــوك؟ قــال يســوع هــذه الكلمــات عــن 

الذيــن يمثلــون األرض الشــوكية:

��ْ�ِك ُهَ� الَِّذي َي�ْس��َمُع اْلَكِلَمَة، َوَهمُّ َهَذا اْلَعاَلِ َوُغُروُر40  »َوامْلَْزُروُع َبْنَ ال�سَّ

ُر  ِباَل َثَمٍر«                   )متى 13: 22(. اْلِغَنى  َيْخُنَقاِن اْلَكِلَمَة َفَي�سِ

ليــس االمتحــان الــذي يســتبعد الذيــن مــن هــذا النمــوذج هــو الضيــق أو 

االضطهــاد، بــل علــى النقيــض: اهتمامــات العالــم وغنــاه. فضغــوط الصيت البشــري 

والنجــاح المــادي تخنــق الحــق الــذي أعلنــه اللــه، والــذي قبلــه هــؤالء. وفــي النهايــة 

رهــم إلــى   مــن تغيُّ
ً
ال يكــون للحــق الــذي يعلنــه اللــه أي تأثيــر علــى حياتهــم. وبــدال

شــبه صــورة يســوع، ُيصبحــون متوافقيــن مــع العالــم الُمحيــط بهــم الــذي هــو غيــر 

مؤمــن ويرفــض المســيح.

يمكننـا أن نقـول بمنتهـى البسـاطة إن هاتيـن المجموعتيـن تمثـان نموذجـي 

االمتحـان الـذي قـد يتوقـع جميـع المؤمنيـن أن يتعّرضـوا لـه. فيأتي االمتحـان األول 

. بينمـا يأتـي االمتحـان الثاني عندم�ا تك��ن الأم�ر 
ً
عندمـا تكـون األمـور صعبـة جـدا

40 في األصل اليوناني »وهم هذا العالم وخداع الغنى ...«.
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�س�هلة ج�دًا، في�ست�س�لم البع�ص ت�ت �سغط ال�سطه�اد، بينما ي�ست�س�لم اآخرون تت 
�سغ��ط النج�اح امل�ادي. وتوجـد فـي سـفر األمثـال آيـة لـكا النموذجيـن مـن بيـن 
البشـر، قـال سـليمان للذيـن يستسـلمون تحـت االضطهـاد: »اإِِن اْرَتَخْي�َت ِف َي�ْ�ِم 

ُت�َك« )أمثـال 24: 10(، وقال سـليمان عن الذيـن ُيبعدهم النجاح:  اَق�ْت ُق�َّ ي�ِق �سَ ال�سِّ
�اِل ُتِبيُدُه�ْم« )أمثـال 1: 32(. ومـن  هَّ ْمَق�ى41 َيْقُتُلُه�ْم، َوَراَح�َة اجْلُ »لأَنَّ اْرِت�َداَد اْلَ

 أن سـليمان نفسـه انتمـى إلـى هـذه الفئـة األخيـرة. فعلـى   الرغـم مـن 
ً
المحـزن جـدا

 غنـاه المـادي خدعـه ودّمـره فـي النهايـة.
ّ
الحكمـة التـي أعطاهـا لـه اللـه. إال أن

ــل كا هذيــن االمتحانيــن. فقــد   تحمَّ
ً
مــن ناحيــة أخــرى نــرى فــي موســى رجــا

تمّتــع لمــدة أربعيــن ســنة بغنــى القصــر الملكــي المصــري ورفاهيتــه، وكان الوريــث 

المرجــح لعــرش فرعــون. ولكــن عندمــا بلــغ ســن النضــج أدار ظهــره لهــذه الرفاهيــة 

واختــار طريــق الوحــدة والفشــل الظاهــري. ووصفــت الرســالة إلــى العبرانييــن هــذا 

بشــكل جلــي فيمــا يلــي:

��اًل  َّ��ا َك��ِرَ اأََب��ى اأَْن ُيْدَع��ى اْب��َن اْبَن��ِة ِفْرَع��ْ�َن. ُمَف�سِّ »ِبالإِمَي��اِن ُم��َس��ى مَل

ِة«    ِطيَّ ٌع َوْقِت��يٌّ ِباخْلَ تُّ ِبالأَْح��َرى  اأَْن ُي��َذلَّ َم��َع �َس��ْعِب اهلِل َعَل��ى اأَْن َيُك�َن َل��ُه َتَ
                                                                  )عبرانيين 11: 24ـ25(.

ــن   ع
ً
ــا ــكان َمنفي ــق. ف ــة امتحــان الضي ــن ســنة التالي ــي األربعي ــاز موســى ف اجت

 بــه فــي أعيــن العالــم ـ يرعــى قطيــع الغنــم الــذي يملكــه 
ْ

شــعبه، وشــخص ال ُيعَتــد

ــة. ــة القاحل ــي أبعــد أطــراف البري حمــاه ف

 كا االمتحانيــن وهــو فــي الثمانيــن 
ً
ومــع ذلــك، فعندمــا اجتــاز موســى أخيــرا

ــص والقائــد الــذي عّينــه اللــه لشــعبه. فيالهــا مــن 
ِّ
مــن عمــره، ظهــر باعتبــاره الُمخل

41 في األصل العبري »ألن إرتداد البسطاء يقتلهم ورخاء الجهال يدمرهم«.
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��ا  كلمــات عظيمــة تلــك التــي ذكرهــا يعقــوب الرســول فــي: )يعقــوب 1: 4( »َواأَمَّ

َن ِف �َس��ْيٍء«. َن َوَكاِمِلَن َغْرَ َناِق�سِ ، ِلَك��ْي َتُك�ُن�ا َتامِّ ��ْرُ َفْلَيُك��ْن َل��ُه َعَمٌل َتامٌّ ال�سَّ

املُح��ت���الن
قــال »روديــارد كيبلنــج« » Rudyard Kipling« فــي قصيدتــه المشــهورة التــي 

تســمى »إذا« »If« أمــر حقيقــي للغايــة فيمــا يتعلــق بالنجــاح والفشــل )فيمــا معناه(:

اإذا كان ميكنك التقابل مع الن�سرة وامل�سيبة،
والتعامل مع هذين املحتالن بنف�ص الطريقة ...

ســواء كنــا نقــول »النصــرة والبليــة«، أم »النجاح والفشــل«، فوصــف »كيبلنج« 

 كمــا يبدو.
ً
عنهمــا صحيــح أي محتــاالن. وكذلــك ليــس أحدهمــا باقيا

 لكيفيــة التعامــل مــع هذيــن المحتاليــن. ولــم 
ً
عطينــا مثــاال

ُ
لحســن الحــظ فقــد أ

ــف  ــه وال كش ــوع نفس ــرب يس ــل ال ــا فع  مم
ً
ــاال م

َ
ــر ك ــكل أكث ــد بش ــا أح يقابلهم

أحــد إدعاءاتهمــا المتكبــرة علــى نحــو فّعــال أكثــر منــه. فقــد اختبــر لحظــات 

ــذي ال ُيقــاَرن، كمــا حــدث عندمــا ألقــى الجميــع بمابســهم علــى  مــن النجــاح ال

الطريــق أمامــه ورّحبــوا بــه كنبــي اللــه الُمرَســل ألورشــليم. وكذلــك اختبــر لحظــات 

الفشــل الكامــل كمــا حــدث بعــد أســبوع واحــد عندمــا صــرخ نفــس ذلــك الجمــع 

ِلْب��ُه!« بينمــا هجــره أقــرب أصدقائــه وأتباعــه. ومــع ذلــك لــم  ِلْب��ُه! ا�سْ قائليــن: »ا�سْ

يتبــاه يســوع البتــة بنجاحــه بطريقــة غيــر الئقــة وال اكتئــب بســبب الفشــل. فقــد 

، بنفــس القــدر فــي الحالتيــن، بغــرض أســمى وهــو: أن يفعــل مشــيئة 
ً
كان مدفوعــا

أبيــه وأن ُيتّمــم العمــل الــذي أعطــاه لــه أبــوه لكــي ُيتممــه. وقــد قــاده ذلــك الغــرض 

 فــي كا االمتحانيــن وهمــا النجــاح 
ً
الــذي أكملــه بــا انحــراف لكــي يجتــاز منتصــرا

والفشــل علــى حــٍد ســواء.
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ــا كاتــب رســالة العبرانييــن فــي )عبرانييــن 12: 1ـ2( عندمــا ذكــر لنــا  ان
ّ

تحد

مؤمنــي العهــد القديــم الــذي غلــب إيمانهــم كل أنــواع االمتحانــات ثــم وضــع لنــا 

ــل والنصــرة النهائيــة فقــال: يســوع أمــام أعيننــا كالنمــوذج النهائــي التــام للتحمُّ

يَط��ٌة ِبَن��ا،  ��ُه�ِد ِمْق��َداُر َه��ِذِه ُمِ ْذ َلَن��ا �َس��َحاَبٌة ِم��َن ال�سُّ »ِلَذِل��َك َنْح��ُن اأَْي�س��ًا اإِ
��ْرِ ِف  ��ْر ِبال�سَّ ��َة امْلُِحيَط��َة ِبَن��ا ِب�ُس��ُه�َلٍة، َوْلُنَحا�سِ ِطيَّ ِلَنْط��َرْح ُكلَّ ِثْق��ٍل َواخْلَ
ِل��ِه َي�ُس���َع،  ���ِع اأََماَمَن��ا،  َناِظِري��َن42 اإَِل َرِئي���ِص الإِمَي��اِن َوُمَكمِّ َه��اِد امْلَْ��سُ اجْلِ
ْزِي،  ِليَب ُم�ْس��َتِهينًا ِباخْلِ َماَمُه اْحَتَمَل ال�سَّ �ِع اأَ ��ُروِر امْلَْ��سُ الَِّذي ِمْن اأَْجِل ال�سُّ

��ِن َعْر���ِص اهلِل«                          )عبرانييــن 12: 1ـ2(. َفَجَل���َص ِف مَيِ

ــه، نكتشــف  ــذي نتبع ــل يســوع النمــوذج ال ــذا الحــدث ونجع ــع ه ــا نتب عندم

ِل��ِه«. فالــذي بــدأ بنعمتــه العمــل فــي كٍل منــا،  أنــه بالحقيقــة »َرِئي���ِص الإِمَي��اِن َوُمَكمِّ

ــت عيوننــا عليــه. ثبِّ
ُ
ســوف يكملــه كذلــك بنعمتــه. وكل مــا يطلبــه منــا هــو أن ن

42 في األصل اليوناني »مثبتين أعيننا على رئيس اإليمان...«.
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امُللّخــص
ــات  ــّرض المتحان ــوف يتع ــا س ــوح أن إيمانن ــة بوض ــفار المقدس ــا األس تخبرن

قاســية. وهــي ضروريــة إلثبــات صحتــه ولتنميــة الشــخصية المســيحية القويــة فينــا.

ــر )أو  : الصب
ً
ــي أوال ــات وه ــذه االمتحان ــل ه ــج لمث ــع نتائ ــس أرب ــا بول ــر لن ذك

ــع القــوي، والهــادئ، والواثــق 
ُّ
: الرجــاء )وهــو التوق

ً
: التزكيــة؛ وثالثــا

ً
ــل(؛ وثانيــا التحمُّ

، تأتــي بنــا االمتحانــات إلــى 
ً
: محبــة اللــه التــي تمــأل قلوبنــا. وأخيــرا

ً
للخيــر(؛ ورابعــا

عاقــة حميمــة مــع اللــه نجــد فيهــا أســمى الشــبع فيــه وليــس ســواه.

 الضيـق جـزء ضـروري فـي 
ّ
م يعقـوب وبطـرس تعاليمهمـا المتشـابهة بـأن

ّ
قـد

خبرتنـا المسـيحية الكلّيـة. وقـارن بطـرس االمتحانـات التـي نجتازهـا بالنـار التـي 

ي الذهـب وُيعطيه أعلى قيمة ُممِكنة، وقد اسـتخدم 
ّ
ـص لكـي ُينق يسـتخدمها الُممحِّ

 هـذه الصـورة فـي وصـف تعامـات اللـه مـع إسـرائيل.
ً
أنبيـاء العهـد القديـم أيضـا

ــد بولــس، ويعقــوب، وبطــرس لنــا بطريقــة قاطعــة بأننــا بمجــرد فهمنــا 
ّ
أك

 تحــت 
ً
للغــرض مــن الضيقــات، ســوف نقبلهــا بفــرح. وحتــى إن فشــلنا وقتيــا

 أن نتخلــى عــن إيماننــا.
ً
الضغــط الشــديد، فــا يجــب أبــدا

 
ً
يتخــذ االمتحــان شــكلين أساســيين وهمــا: عندمــا تكــون األمــور عســيرة جــدا

. وموســى هــو أحــد أمثلــة اإلنســان الــذي تحمــل 
ً
وعندمــا تكــون األمــور يســيرة جــدا

ــه لشــعبه.  ــن الل  م
ً
ــا ن  ُمعيَّ

ً
ــدا ــاره قائ  باعتب

ً
ــرا ــن وخــرج منهمــا أخي ــن االمتحاني هذي

ــه.  ــوع نفس ــو يس ــل ه ــاح والفش ــع النج ــل م ــمى للتعام ــال االس ــك فالمث ــع ذل وم

وعندمــا نتبــع مثالــه، ســوف يأتــي بنــا إلــى النضــج الكامــل.
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10
مقـدار اإلميان

يجــب علــى أّيــة دراســة عمليــة عــن اإليمــان المســيحي أن تضــع فــي اعتبارهــا 

تعاليــم الرســول بولــس عــن »مقــدار اإليمــان«:

ُم���ا اأَْج�َس��اَدُكْم َذِبيَح��ًة  َه��ا الإِْخ��َ�ُة ِبَراأَْف��ِة اهلِل اأَْن ُتَقدِّ يُّ »َفاأَْطُل��ُب اإَِلْيُك��ْم اأَ

��َة )اأو الروحية(. ��ًة ِعْن��َد اهلِل، ِعَباَدَتُكُم اْلَعْقِليَّ يَّ �َس��ًة َمْر�سِ ��ًة ُمَقدَّ َحيَّ
وا َع��ْن �َس��ْكِلُكْم ِبَتْجِدي��ِد اأَْذَهاِنُك��ْم،  ُ ْه��َر، َب��ْل َتَغ��رَّ َوَل ُت�َس��اِكُل�ا َه��َذا الدَّ
ُق���ُل  ��ُة اْلَكاِمَل��ُة. َف��اإِنِّ اأَ يَّ ��ُة امْلَْر�سِ اِلَ وا َم��ا ِه��َي اإَِراَدُة اهلِل ال�سَّ ِلَتْخَت��ِرُ
ْعَم��ِة امْلُْعَط��اِة ِل ِل��ُكلِّ َم��ْن ُه��َ� َبْيَنُك��ْم: اأَْن َل َيْرَتِئ��َي َف��ْ�َق َم��ا َيْنَبِغي اأَْن  ِبالنِّ
��ِل، َكَم��ا َق�َس��َم اهلُل ِل��ُكلِّ َواِح��ٍد ِمْق��َداًرا ِم��َن  َعقُّ َل التَّ َيْرَتِئ��َي، َب��ْل َيْرَتِئ��َي اإِ
اٌء َكِث��َرٌة، َوَلِكْن َلْي���َص َجِميُع  نَّ��ُه َكَم��ا ِف َج�َس��ٍد َواِح��ٍد َلَن��ا اأَْع�سَ الإِمَي��اِن. َفاإِ
��اِء َلَه��ا َعَمٌل َواِحٌد.  َهَكَذا َنْحُن اْلَكِثِريَن: َج�َس��ٌد َواِحٌد ِف امْلَ�ِس��يِح،  الأَْع�سَ
َتِلَف��ٌة  ، ُكلُّ َواِح��ٍد ِلالآَخ��ِر. َوَلِك��ْن َلَن��ا َمَ�اِه��ُب ُمْ ��ا ِلَبْع���صٍ ��اٌء َبْع�سً َواأَْع�سَ
َل الإِمَي��اِن. اأَْم ِخْدَم��ٌة  �ْس��َبِة اإِ ٌة َفِبالنِّ ْعَم��ِة امْلُْعَط��اِة َلَن��ا: اأَُنُب���َّ ِبَح�َس��ِب النِّ
ْعِلي��ِم.  اأَِم اْلَ�اِع��ُظ َفِف��ي اْلَ�ْع��ِظ، امْلُْعِطي  ِم امْلَُعلِّ��ُم َفِف��ي التَّ ْدَم��ِة، اأَ َفِف��ي اخْلِ
ــة 12: 1ـ 8(. اِح��ُم  َفِب�ُس��ُروٍر.«        )رومي ��ُر َفِباْجِتَه��اٍد، الرَّ َفِب�َس��َخاٍء، امْلَُدبِّ

افتتــح بولــس الرســول األصحــاح الثانــي عشــر مــن رســالة روميــة بهــذه 

الكلمــات:
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فــي  نقابــل »ف43«  إننــا عندمــا  قائليــن  البعــض  ــق 
ِّ
اإَِلْيُك��ْم« وُيعل »َفاأَْطُل��ُب 

الكتــاب المقــدس فإننــا نحتــاج لمعرفــة ســبب وجودهــا فــي هــذا المــكان! وترجــع 

 
ً
ــي األحــد عشــر إصحاحــا ــه ف ــا كان بولــس يقول ــى كل م ــة إل ــي هــذه الحال »ف« ف

ــن كيــف  ــى الثام ــن األصحــاح األول إل ــد أوضــح م ــة. فق ــن رســالة رومي الســابقة م

ــا  ــة ونتائجه ــة للخطي ــة ونهائي ــارة كامل ــب كف ــى الصلي ــه عل ــيح بموت م المس
َّ

ــد ق

الشــريرة. ثــم تنــاول فــي األصحاحــات التاســع إلــى الحــادي عشــر عنــاد إســرائيل 

ــاول النعمــة  ــم، كمــا تن  للعهــد القدي
ً
ــا ــه طبق الشــديد وحماقتهــم وهــم شــعب الل

ــي إظهارهمــا لهــم. ــه ف ــن اســتمر الل ــن اللذي ــر المتناهيي ــة غي والرفع

وبعدمــا أوضــح رحمــة اللــه  لليهــود واألمــم، قــال بولــس »ف« )آيــة 1(. ففــي 

، مــا هــي عبادتنــا العقليــة )أو الروحيــة كمــا فــي 
ً
ضــوء كل مــا فعلــه اللــه لنــا جميعــا

ترجمــات أخــرى(؟ ومــا هــو ذلــك األقــل الــذي يمكــن للــه أن يطلبــه منــا؟ قدمــوا 

 
ً
ــة لّي

ُ
ــنا ك ــع أنفس ــأن نض ــك ب ــة 1( وذل �َس��ًة« )آي ��ًة ُمَقدَّ ــه »اأَْج�َس��اَدُكْم َذِبيَح��ًة َحيَّ ل

ظــات علــى مذبــح اللــه. عندمــا تحــدث بولــس عــن الذبيحــة الحّيــة، قــارن 
ُّ
حف

َ
ودون ت

 للعهــد القديــم لكــي يظهــر االختافــات 
ً
مــت ِطْبقــا

ِّ
د

ُ
بيــن ذبيحتنــا والذبائــح التــي ق

بينهمــا. فف��ي تل��ك الذبائ��ح ف العه��د القدمي كان الي���ان ُيذَبح اأوًل ث��م ي��سع على 

ف اهلل  املذب��ح، اأم��ا ف العه��د اجلدي��د املطل���ب مّن��ا جميعًا اأن ن�سع ج�س��دنا ت��ت ت�سرُّ
ب�سكل ُكلي وتام مثل تلك الذبائح ولكن مع اختالف واحد وه� اأن اأج�سادنا حية، اأي 

نخ��دم اهلل بحياتن��ا بدًل من م�تنا.

ــح  ــي يفت ــه، وبالتال  لل
ً
ــا  كام

ً
ــا ــة خضوع ــم أجســادنا كذبيحــة حّي ــي تقدي إن ف

الطريــق لسلســلة مــن الخطــوات التــي تقودنــا إلــى ُعمــق إرادة اللــه وتســديده 

ــف  ــل. فنتوق ــا بالكام ــلوب حياتن ــر أس ــى بتغيي ــوة األول ــدأ الخط ــات. تب لاحتياج

43 في أصل اللغة حرف »الفاء« يساوي في المعنى »إذا«.
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عــن أن »ن�س��اكل ه��ذا الده��ر« )روميــة 12: 2(، و»نتغ��ر ع��ن �س��كلنا« )آيــة 2(. 

 عــن مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم 
ً
وهــذا التغييــر عــن الشــكل ليــس ناتجــا

ســلوكياتنا الخارجيــة فــي أمــور مثــل الطعــام، والمابــس، والتســلية، وغيرهــا، بــل 

ــا  ــا وقيمن ــح اتجاهاتن ــا ُيصحِّ ــة 2(، مم ــا )آي ــي أذهانن ــي ف ــد داخل ــن تجدي ــع م ينب

وأولوياتنــا.

: »لأَنَّ اْهِتَم��اَم 
ّ
وقــد أخبرنــا بولــس قبــل ذلــك فــي رســالته إلــى )روميــة 8: 7( أن

ًعا ِلَناُم����ِص اهلِل«. ُيشــير مصطلح الجسد   ، اإِْذ َلْي���َص ُهَ� َخا�سِ ِ �َس��ِد44 ُهَ� َعَداَوٌة هلِلَّ اجْلَ
)أو الذهــن الجســداني( للطريقــة الطبيعيــة التــي يفكــر بهــا جميعنــا نتيجــة لخطيتنا 

دنــا. وهــذا التفكيــر هــو بالفعــل فــي عــداوة مــع اللــه. وفــي العاقات اإلنســانية  وتمرُّ

 مهمــة أو ثمينــة لديــه البتــة. وطالمــا ظلــت 
ً
ال يكشــف إنســان ألحــد أعدائــه أمــورا

أذهاننــا فــي عــداوة مــع اللــه ســيبقى هنــاك الكثيــر مــن األمــور الثمينــة والمدهشــة 

التــي لــن يكشــفها لنــا. ولك��ن بج��رد اأن تت�سال��ح اأذهانن��ا م��ع اهلل بعم��ل اخل�س���ع، 

تزول العداوة معه وتتجدد تدريجيًا بالروح القد�ص.

وعندم��ا تتج��دد اأذهانن��ا، يب��داأ اهلل ف اإع��الن م�س��يئته الت��ي ه��ي خطت��ه لي��اة 
ــة. فتكــون إرادة  ــاث مراحــل متتالي ــي ث  ف

ً
ــا ــه مشــيئته تدريجي ــن الل كل من��ا. ويعل

��ُة« )روميــة 12: 2(، فنكتشــف أنــه ال يريــد لنــا  اللــه فــي المرحلــة األولــى: »�ساِلَ

��ُة« )آيــة 2(، فكلمــا  يَّ إال مــا هــو صالــح لنــا. وإرادة اللــه فــي المرحلــة الثانيــة »َمْر�سِ

 لقبولهــا. وفــي المرحلــة الثالثة، 
ً
فهمناهــا علــى نحــو أفضــل أصبحنــا أكثــر اســتعدادا

ــر كل 
ّ
ــور وتوف ــكل األم ــاملة ل ــة وش ــي تام ــة 2(، وه ــه »َكاِمَل��ُة« )آي ــون إرادة الل تك

االحتياجــات فــي كل مجــاالت حياتنــا.

عندمــا تتجــدد أذهاننــا، فإننــا لــن »َيْرَتِئ��َي َف��ْ�َق َم��ا َيْنَبِغ��ي« )آيــة 3(، بــل نتوقــف 

44 في األصل اليوناني »اهتمام الذهن الجسداني...«.
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ــام  ــنا ألح ــرك أنفس ــذات. وال نت ــد ال ــذات، وتأكي ــن ال ــث ع ــاء، والبح ــن الكبري ع

��ِل«  َعقُّ ــا »التَّ ــو لدين ــن وينم ــن وواقعيي ــح متزني ــل نصب ــس، ب ــداع النف ــة وخ اليقظ

)آيــة 3( ونســتوعب ِفكــر يســوع الــذي قــال لــآلب »ِلَتُك��ْن َل اإَِراَدِت��ي َب��ْل اإَِراَدُت��َك« 

)لوقــا 22: 42(. وتصبــح خطــط اللــه ومقاصــده لنــا أكثــر أهميــة مــن خططنــا 

ــا. ومقاصدن

يقودنــا هــذا لاكتشــاف التالــي الــذي هــو: إن اللــه أعطــى لــكل منــا »ِمْق��َداًرا 

 لنــا لنحــدد مقــدار اإليمان الذي 
ً
ِم��َن الإِمَي��اِن« )روميــة 12: 3(. واألمــر ليــس متــروكا

ــن اللــه ذلــك المقــدار الخــاص بــكل مّنــا كمــا خصــص لنــا ذلــك  ســنمتلكه، فقــد عيَّ

ــه  ــي يســتخدمها الل ــر الت ــي المعايي ــا ه ــة. ولكــن م ــذي ســنحتاجه بدق ــدار ال المق

لتحديــد مقــدار اإليمــان الــذي نحتاجــه؟

��اٌء َكِث��َرٌة، َوَلِك��ْن َلْي���َص َجِمي��ُع  ْع�سَ »َفاإِنَّ��ُه َكَم��ا ِف َج�َس��ٍد َواِح��ٍد َلَن��ا اأَ

اِء َلَها َعَمٌل َواِحٌد. َهَكَذا َنْحُن اْلَكِثِريَن: َج�َس��ٌد َواِحٌد ِف امْلَ�ِس��يِح،  الأَْع�سَ
ــة 12: 4ـ5(. ، ُكلُّ َواِح��ٍد ِلالآَخ��ِر«         )رومي ��ا ِلَبْع���صٍ ��اٌء َبْع�سً َواأَْع�سَ

نحــن المســيحيين جســد واحــد كامــل. وفــي هــذا الجســد يكــون كل واحــد  فينــا 

ــف، وهــذه األذن، وتلــك  ــاك األن ــزة. فهن ــة ُممّي ــز ووظيف ــه مــكان ُممّي ، ل
ً
ــزا  ُممّي

ً
عضــوا

اليــد، وتلــك القــدم، وهكــذا.

يتنــاول بولــس فــي )1كورنثــوس 12: 12ـ 28( مفهــوم الجســد وأعضائــه علــى 

نحــو أكثــر تفصيــا. فقــال إن اللــه هــو الــذي »و�س��ع الأع�س��اء كل واح��د منه��ا ف 

اجل�س��د كم��ا اأراد« )آيــة 18(. فــا يمكــن ألي منــا أن يختــار مكانــه أو وظيفتــه فــي 
الجســد. وكل مــا يمكننــا عملــه هــو أن نعــرف ذلــك المــكان الــذي عينــه لنــا اللــه، 

.
ً
 متجــددا

ً
ونمــأله. وكمــا رأينــا فهــذا يتطلــب ذهنــا
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يسـتمر بولـس فـي اإلشـارة إلـى أننـا كأعضـاء جسـد واحـد، فإننـا نعتمـد علـى 

بعضنـا البعـض، ونحتـاج لبعضنـا البعـض وليـس فينـا مـن هـو حـر لعمـل مـا يرضيه 

دون اعتبـار لألعضـاء اآلخريـن، حيث »َل َتْقِدُر اْلَع�ْنُ اأَْن َتُق�َل ِلْلَي�ِد: “َل َحاَجَة ِل 

: “َل َحاَج�َة ِل اإَِلْيُكَم�ا” )آيـة 21(. والمسـيح هـو  ْجَل�ْنِ اأْ��ُص اأَْي�س�ًا ِللرِّ اإَِلْي�ِك”. اأَِو الرَّ
نفسـه الـرأس، الـذي هـو أعلـى األعضاء )انظـر أفسـس 4: 15(. والقدمـان هما أكثر 

 وهمـا فـي الطـرف اآلخـر مـن الجسـد، ومـع ذلـك يحتـاج الرأس 
ً
األعضـاء انخفاضـا

إليهمـا وال يمكنـه العمـل بدونهمـا. ونفهـم فـي ضـوء ذلـك لمـا قـال بولـس إننـا 

يجـب أال نرتئـي فـي أنفسـنا فـوق مـا ينبغـي، بـل يجـب أن نتعلـم أن نكـون متزنيـن 

وواقعييـن حتـى نجـد مكاننـا في الجسـد.

ــال:  ــا ق ــس عندم ــده بول ــا قص ــم م ــن فه ــه م ــد وأعضائ ــورة الجس ــا ص تمكنن

مَي��اِن« )روميــة 12: 3(، فــكل منــا عضــو فــي الجســد، ولــه وظيفــة  »ِمْق��َداًرا ِم��َن الإِ

محــدودة، ونحتــاج لمقــدار معيــن مــن اإليمــان لكــي ننجــز وظائفنــا. ويختلــف نــوع 

ــى »إيمــان  ــن إل ــاج العي ــك مقــداره، فتحت ــذي يحتاجــه كل عضــو وكذل اإليمــان ال

ــى »إيمــان القــدم«.  ــاج القــدم إل ــى »إيمــان اليــد«، وتحت ــد إل ــاج الي العيــن«، وتحت

ــن 
ّ

وهــذا المقــدار مــن اإليمــان غيــر قابــل للتغيــر، فــا يمكــن لإليمــان الــذي ُيمك

ــن 
ّ

اليــد مــن أداء وظيفتهــا، أن يعمــل ذلــك للقــدم، وال يمكــن لإليمــان الــذي ُيمك

العيــن مــن أداء وظيفتهــا أن يعمــل ذلــك لــألذن. فيجــب أن ينــال كل عضــو مقــدار 

اإليمــان المناســب لــه والخــاص بــه.

ــون  ــا، نك ــا بدورن ــد وقيامن ــي الجس د ف
َّ

ــد ــا الُمح ــى مكانن ــا عل د عثورن ــرَّ بُمج

ٌمســتعدين للمرحلــة التاليــة التــي يقــدم لنــا اللــه فيهــا مواهبــه )أو باليونانيــة 

ٌة  ْعَم��ِة امْلُْعَط��اِة َلَن��ا: اأَُنُب���َّ َتِلَف��ٌة ِبَح�َس��ِب النِّ Charismata(. »َوَلِك��ْن َلَن��ا َمَ�اِه��ُب ُمْ

َل الإِمَي��اِن«. )روميــة 12: 6(، وقــد ذكــر بولــس ســت مواهــب أخــرى  �ْس��َبِة اإِ َفِبالنِّ
باإلضافــة للنبــوة وهــي: الخدمــة، والتعليــم، والوعــظ، والعطــاء، والتدبيــر، وتقديــم 
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أعمــال الرحمــة. وال يمكــن بــأي وســيلة كانــت أن تكــون تلــك قائمــة شــاملة 

ظِهــر التنــوع 
ُ
د أحــد المجموعــات التــي ت لجميــع المواهــب الممكنــة، بــل هــي ُمجــرَّ

ــاح. الُمت

ن��ن ف  يظه��ر هن��ا اأح��د املب��ادئ املهم��ة وه���: اإّن تدي��د امل��كان وال�ظيف��ة املُعيَّ
اجل�س��د ياأتي قبل امل�اهب. ينشــغل الكثير من المؤمنين أكثر مما يجب بالمواهب 
نــة مــن اختيارهــم الخاص،  والخدمــات، ويركــزون أذهانهــم بشــدة علــى مواهــب ُمعيَّ

 مــا يميــل هــؤالء ألن تكــون ظاهــرة أمــام الجميــع، مثــل مواهــب الشــفاء أو 
ً
وعــادة

عمــل المعجــزات، أو خدمــة الرســول أو المبشــر. وفــي الحقيقــة قــال بولــس لنــا فــي 

ــم  ــر المه ــن األم �ْس��َنى«. ولك وا ِلْلَمَ�اِه��ِب اْلُ ــوس 12: 31(: »َوَلِك��ْن ِج��دُّ )1كورنث

 فــي ذلــك هــو أنــه لــم يخبرنــا أيهمــا هــي »الحســنى« فــا يوجــد معيــار ُمطلــق. 
ً
جــدا

ننــي 
ّ

مك
ٌ
وقيمــة الموهبــة لهــا صلــة وثيقــة بمكاننــا فــي الجســد. فالمواهــب التــي ت

�ْس��َنى«. نهــا لــي اللــه هــي بالنســبة لــي »امْلََ�اِه��ب اْلُ مــن إنجــاز وظيفتــي التــي عيَّ

ــرة         ــب المثي ــب بالمواه ــا يج ــر مم ــغلون أكث ــذي ينش ــون ال ــي المؤمن ال ُيبال

��ِل«                   َعقُّ مـــه لنــا بولــس وهـــو »التَّ
َّ

أو الظاهــرة أمـــام النــاس بالتحذيــر الـــذي قد

أن  نــود  المواهــب  أي  نقــرر  أن  األولــى  مســئوليتنا  فليســت   .)3  :12 )روميــة 

د ذلــك بــدوره 
ّ

نمتلكهــا، إنمــا أن نجــد مكاننــا فــي جســد المســيح. وســوف ُيحــد

شــير الخبــرات إلى أنه 
ُ
نــوع المواهــب التــي نحتاجهــا لكــي نــؤدي دورنــا بفاعليــة. ت

د أن يحســم الشــخص مســألة المــكان والوظيفــة فــإن المواهــب المطلوبــة  ُبمجــرَّ

ــرط. ــاح مف ــود أو كف  دون مجه
ً
ــا ــل تلقائي تعم

ـ 8(. ُيقــدم  يمكننــا اآلن أن نوجــز تعاليــم بولــس الموجــود فــي )روميــة 12: 1

اللــه لــكل منــا بالمســيح نعمــة ورحمــة فائقــي المعرفــة. ولكــي نســتجيب لهــذه 

النعمــة والرحمــة، مــن الضــروري أن نجتــاز الخطــوات اآلتيــة:
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1� نقدم اأوًل اأج�سادنا هلل كذبيحة حّية.
2� بهذا الت�سليم و اخل�س�ع هلل، يبداأ الروح القد�ص ف جتديد اأذهاننا تدريجيًا .

3� التعب��ر اخلارج��ي له��ذا التغي��ر ف اأذهانن��ا ه��� َتغرُّ اأ�س��ل�ب حياتن��ا، اأي اأننا نتغرَّ 
عن �سكلنا!

4� ميكننا اأن نعرف باأذهاننا املتجددة اإرادة اهلل لياتنا ف ثالث مراحل مت�ساعدة 
وهي: اأوًل »�سالة«، ثانيًا: »مر�سّية«، وثالثًا: »كاملة« )رومية 12: 2(.

5� تثب��ت اخل��رات اأن م�س��يئة اهلل جتعلن��ا ُمالئم��ن ملكاننا املُعنَّ كاأع�ساء ف اجل�س��د، 
كما ُتكننا من تاأدية وظائفنا فيه.

6� نكت�س��ف بذل��ك اأن اهلل ق��د اأعط��ى كل من��ا مق��دارًا م��ن الإمي��ان يتنا�س��ب تام��ًا م��ع 
مكاننا ووظائفنا ف اجل�سد. فاهلل يعطي لأحدهم »اإميان الأذن« اإن كان ه� اأذنًا، 

»واإمي��ان الع��ن« اإن كان عينًا.
7� عندم��ا ن���ؤدي وظائفن��ا ف امل��كان املُع��ن لن��ا وبالق��در املُع��ن لن��ا م��ن الإمي��ان، ف��اإن 

امل�اه��ب الت��ي نحتاجه��ا تب��داأ ف تاأدي��ة عمله��ا.

رأينــا فــي الفصــل الســادس مــن هــذا الكتــاب العبــارة التــي قالهــا بولــس 

��َرُ )ال�س��ماع(  ��َرِ )بال�س��ماع(، َواخْلَ الرســول فــي )روميــة 10: 17( إن »الإِمَي��اُن ِباخْلَ

ِبَكِلَم��ِة اهلِل«. فكيــف يرتبــط هــذا بتعليــم بولــس الرســول فــي )روميــة 12: 3ـ5( 
ــع  ــرة م ــب مباش ــان، يتناس ــن اإليم   م

ً
ــا  معين

ً
ــدارا ــا مق ــكل من ــص ل ــه خص ــأن الل ب

ــيح؟ ــد المس ــي جس ــة ف ــا المعين ــا ووظائفن مكانن

ــس  ــيحي بنف ــخص المس ــدم الش ــماع يخ ــي أن: الس ــادي ه ــي اعتق ــة ف اإلجاب

الطريقــة التــي يخــدم بهــا جهــاز الــردار الطائــرة، فكلمــا أصبحنــا أكثــر حساســية 

ــكل  ــا ل ــي يتكلمه ــة الت ــة الخاص ــه أي الكلم ــا الل ــه لن ــذي يعطي ــردار ال ــاز ال لجه

ــي جســد المســيح بســرعة  ــا ف ــا وخدماتن ــى أماكنن  )ريمــا(، نصــل إل
ً
ــا شــخصيا من

ــة،  ــرة علــى ممــر الهبــوط بدق ــا علــى مكاننــا هبــوط الطائ وبســاطة. ويشــبه عثورن
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فالســماع هــو جهــاز الــرادار الــذي يحضرنــا إلــى الموضــع الــذي يريدنــا اللــه فيــه 

بدقــة. وبعــد ذلــك، عندمــا نســتمر فــي ســماع كل مــا يأتــي إلينــا مــن اللــه، نكــون 

ــا فيــه بفاعليــة. ــة خدماتن ــا وتأدي ــن علــى البقــاء فــي أماكنن قادري

ول يج��ب اأن ت�ؤخ��ذ حقيق��ة اأن اهلل خ�س���ص ل��كل من��ا مق��دارًا معين��ًا م��ن الإمي��ان 
عل��ى اأنه��ا ت��دل �سمنيًا على اأن اإمياننا �س��يبقى �س��اكنًا وثابتًا على ماه��� عليه، بل على 
العك���ص، كلم��ا من��ت قدرتنا على اأداء خدماتنا بفاعلية ف اجل�س��د ينم��� اإمياننا تبعًا 
لذل��ك. فاخلدم��ات الأك��ر فاعلي��ة تتطلب اإميانًا متزاي��دًا، وف املقابل، يقدم الإميان 
املتزاي��د خدم��ات اأك��ر فاعلي��ة. ولذلك تظل هناك دائمًا عالق��ة ثابتة بن الإميان 

واخلدمات.

ــا  ــلعة يمكنن ــس س ــه لي ــد أن ــك، نج ــوء ذل ــي ض ــان ف ــى اإليم ــر إل ــا ننظ عندم

شــراؤها أو المقايضــة عليهــا فــي ســوق التديــن، بــل أنــه التعبيــر عــن وجــود عاقــة 

مــع اللــه، وهــو نتيجــة فعــل الخضــوع الــذي يجعلنــا فــي انســجام مــع مشــيئة اللــه 

ــن  ــا م نن
ِّ

ــا ُيمك ــإن إيمانن ــه، ف ــا لل ــا وطاعتن ــي خضوعن ــا نســتمر ف ــا. وعندم لحياتن

ــر  ــو أم ــان ه ــذا اإليم ــه. وه ــا الل ــا لن ــي عّينه ــف الت ــة الوظائ ــن وتأدي ــاذ األماك اتخ

شــخصي إلــى أبعــد الحــدود، وهــو مقــدار معيــن خصصــه اللــه لــكل منــا. ولــن يعمــل 

مقــدار اإليمــان »الخــاص بــي« معــك، وكذلــك لــن يعمــل مقــدار اإليمــان »الخــاص 

بــك« معــي. فيجــب أن يحصــل كل منــا علــى المقــدار الخــاص بــه مــن اإليمــان، وهــو 

ذلــك المقــدار الــذي يناســب وظيفتــه فــي الجســد.

 إلــى حــٍد مــا، تأثــرت بشــدة باإليمــان 
ً
أتذكــر أننــي عندمــا كنــت مؤمنــا صغيــرا

م للــه تضحيــات 
ّ

 منــي، كان قــد قــد
ً
 فــي حيــاة مؤمــن أكثــر نضجــا

ً
نــا

َ
الــذي رأيتــه ُمعل

عظيمــة وحقــق نجاحــات عظيمــة. فقلــت فــي أحــد األيــام دون تفكيــر: »يــا رب أنــا 

«، فأجابنــي اللــه إجابة 
ً
ال أصــدق أنــه يمكننــي الحصــول علــى إيمــان مثــل ذلــك أبــدا

ــع: »ال يمكنــك الحصــول علــى إيمــان مثــل 
َ
واضحــة وعمليــة علــى نحــٍو غيــر ُمتوق
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ذلــك ألنــك ال تحتاجــه إذ أننــي لــم أطلــب منــك أن تفعــل مــا يفعلــه ذلك اإلنســان«. 

منــذ ذلــك الحيــن شــعرت باالمتنــان لذلــك الــدرس الــذي تعلمتــه فــي ذلــك الوقــت 

وهــو: الإمي��ان ال��ذي يعطي��ه اهلل يتنا�س��ب مع املهم��ة التي يطلب من��ا اأداءها.

التقيــت بعــد ذلــك فــي خدمتــي بالعديــد مــن المؤمنيــن الذيــن كان مــن الواضح 

أنهــم لــم يتعلمــوا ذلــك الــدرس. فقــد طلبــوا اإليمــان وصارعــوا مــن أجــل الحصــول 

عليــه، ومــع ذلــك لــم يبــدو أنهــم قــد حصلــوا علــى مــا يكفيهــم منــه البتــة. وكان 

ــوه.  ــون أن يفعل ــا يطلب ــن م ــم وبي ــن إيمانه ــجام بي ــي االنس ــح ف ــص واض ــاك نق هن

 أن األمــر ال يتعلــق بــأن اللــه لــم يعطهــم مــا يفكيهــم مــن 
ً
 تمامــا

ً
فأصبحــت مقتنعــا

، وكانــوا يطبقونــه علــى 
ً
 خاطئــا

ً
اإليمــان، بــل أنهــم كانــوا ُيوّجهــون إيمانهــم توجيهــا

.
ً
مهــام مــن اختيارهــم، ال علــى المهــام التــي عينهــا لهــم اللــه فعليــا

ــي  ــد وه ، أو الي
ً
ــازا ــة قف ــا مرتدي ــؤدي عمله ــاول أن ت ــي تح ــدم وه ــل الق تخّي

ــى نحــو مناســب.  ــن يمكــن لكليهمــا أن يعمــل عل ــه ل ــدي حــذاًء. الواضــح أن ترت

وقــد ال يوجــد بالضــرورة خطــأ فــي أي مــن األربعــة أشــياء المشــتركة فــي العمــل 

 للعمــل 
ً
 ونافعــا

ً
وهــي: القــدم، واليــد، والقفــاز، والحــذاء. فقــد يكــون كل منهــم جيــدا

علــى نحــو فــردي. ولكنهــم ارتبطــوا ببعضهــم البعــض االرتبــاط الخطــأ. فاليــد التــي 

ترتــدي حــذاًء وتريــد أن تــؤدي عمــل القــدم ترتبــك وتفشــل، وكذلــك الحــال مــع 

 وتحــاول أن تتصــرف مثــل اليــد. أمــا عندمــا ترتــدي اليــد 
ً
القــدم التــي ترتــدي قفــازا

 وترتــدي القــدم حــذاًء، فســيكون هنــاك انســجام ويتحقــق النجــاح. كذلــك 
ً
قفــازا

يكــون األمــر مــع اإليمــان الــذي يعطيــه اللــه، فهــو يناســب العضــو الــذي يعينــه لــه 

 كمــا يناســب القفــاز اليــد ويناســب الحــذاء القــدم.
ً
اللــه، تمامــا

يتحــدث الكاتــب فــي )عبرانييــن 4( عــن المؤمنيــن الذيــن يدخلــون إلــى 

اَح��َة« )آيــة 3(، فســوف ُيدخلنــا  ِمِن��َن َنْدُخ��ُل الرَّ ميراثهــم. فيقــول: »لأَنََّن��ا َنْح��ُن امْلُ�ؤْ
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ــذي يعطيــه  ــي الميــراث ال ــا ف ــا علــى أماكنن ــى الراحــة. فبمجــرد عثورن اإليمــان إل

 ال يتزعــزع. وقــد يوجــد الكثيــر 
ً
 عميقــا

ً
لنــا اللــه، ســوف نختبــر فــي داخلنــا ســاما

 راحــة 
ً
مــن العمــل الُمجِهــد، والضغــوط، والمقاومــات، ولكــن توجــد وســطها جميعــا

 مــا تشــير المجهــودات والصراعــات المســتمرة إلــى أننــا ما زلنــا 
ً
داخليــة. وغالبــا

لــم نعثــر علــى المــكان والوظيفــة التــي عّينهــا لنــا اللــه، فما زلنــا نتلمــس طريقنــا 

مثــل اليــد التــي ترتــدي الحــذاء، أو نتعثــر مثــل القــدم التــي ترتــدي القفــاز.

  يقــول الكاتــب بعــد ذلــك بقليــل فــي االصحــاح الرابــع مــن رســالة العبرانييــن: 

ــد  ــوب، وال يوج ــاد مطل ــة 11(. فاالجته ــةَ« ) آي اَح ــَك ٱلرَّ ــَل تِْل ــْد أَْن نَْدُخ » فَْلنَْجتَِه
ــم  ــاج لفه ــا نحت ــيحية، ولكنن ــاة المس ــي الحي ــاالة ف ــدم المب ــل أو ع ــكان للكس م

ــى أن   عل
ً
ــا ــا مبدئي ــو ال يحثن ــوه. فه ــا نح ــه اجتهادن ــب أن نوج ــذي يج ــدف ال اله

 فــي ميراثنــا، وهــو نفــس المــكان 
ً
نطلــب اإليمــان، بــل يحثنــا علــى أن نجــد مكاننــا

ــه، ســنكون  ــور علي ــي العث ــا ف ــي الجســد. وبمجــرد نجاحن ــه ف ــا الل ــه لن ــذي عين ال

ــك  ــات أو جهــود مســتمرة، وذل ــة صراع ــه دون أي ــا في ــة وظائفن ــى تأدي ــن عل قادري

بنفــس الســهولة التــي تســير بهــا القــدم أو تعمــل بهــا اليــد كل شــيء. 
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امُللّخــص
م أجســادنا للــه 

ِّ
قــد

ُ
تبــدأ الخدمــة المســيحية الفعالــة بفعــل الخضــوع عندمــا ن

كذبيحــة حّيــة. ويقودنــا ذلــك بــدوره إلــى تغيير طريقــة تفكيرنــا بأكملهــا. وتتجدد 

أذهاننــا، وقيمنــا، وأولوياتنــا بالتدريــج. فتتخــذ خطــط اللــه ومقاصــده األولويــة علــى 

خططنــا ومقاصدنــا.

أنفســنا ونــرى غيرنــا مــن  نــرى  أن  المتجــددة  بأذهاننــا  ونكــون قادريــن 

ــا  ــى مكانن ــور عل ــتطيع العث ــد، ونس ــد واح ــي جس ــن ف ــاء متحدي ــن كأعض المؤمني

ــي  ــح ف ــا ننج ــد. وعندم ــك الجس ــي ذل ــه ف ــا الل ــا لن ــي عينه ــا الت ــق خدماتن وتحقي

ذلــك، نكتشــف أن اللــه قــد خصــص لــكل منــا بمفــرده ذلــك المقــدار مــن اإليمــان 

ــا. ــا وخدماتن ــه أماكنن ــذي تتطلب ال

ــك  ــي ذل ــا، ف ــن لن ــك اإليمــان الُمعّي ــا بهــذه الطريقــة، بذل ــؤدي عملن ــا ن عندم

 )Charismata( ــة أو ــب الخاص ــار المواه ــى اختب ــح عل ــا، ننفت ــن لن ــكان المعي الم

ــا المواهــب الحســنى. ــي تكــون بالنســبة لن ــك الت ــي تل ــا. وه ــي نحتاجه الت

أمــا إذا اســتمر صراعنــا للحصــول علــى اإليمــان أو المواهــب، فــإن هــذا يكــون 

ــّرد  ــد. وبُمج ــي الجس ــة ف ــا الُمعّين ــى أماكنن ــا عل ــدم عثورن ــى ع  عل
ً
ــرا  مؤِش

ً
ــادة ع

ــا. ــا ومواهبن ــا وإيمانن ــا يحــدث االنســجام بيــن خدمتن ــا علــى أماكنن عثورن
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11
اإلميان يبطل السقوط

ــة  ــن زاوي ــان م ــوع اإليم ــم موض ــي أن نفه ــل الختام ــذا الفص ــي ه ــنحاول ف س

أخــرى جديــدة. فســنرى أن اإليمــان الــذي ُيقدمــه الكتــاب المقــدس ويهبــه لنــا اللــه 

ويعمــل فــي حياتنــا، ُيبِطــل تأثيــر الســقوط.

 ولكنـه سـقط مـن 
ً
ِلـق كامـا

ُ
تكشـف لنـا األسـفار المقدسـة أن اإلنسـان قـد خ

ي الـذي أصبح بسـببه فـي موضع المسـاءلة أمام اللـه. ومع ذلك 
ّ

تلـك الحالـة بالتعـد

 بتـرك اإلنسـان فـي حالتـه االسـاقطة. بـل تكشـف لنـا األسـفار 
ً
لـم يكـن اللـه راضيـا

المقدسـة منـذ تلـك اللحظـة عـن موضـوع الفـداء المهـم، وهـي قصـة شـراء اللـه 

 اإلنسـان 
َّ
لإلنسـان واسـترداده لنفسـه بموت المسـيح على الصليب وكيف اسـترد

وتغّيـرت طبيعتـه وطرقـه إلـى تلك الصـورة األصلّية التـي وضعها اللـه. واإليمان هو 

مفتـاح عمليـة االسـترداد بمعنـى آخر، فالعمـل الفدائي الذي لممارسـة اإليمان أنما 

ينقـض نتائج السـقوط.

الإميان، التكلم، واخللق
ــة  ــدرك طبيع ــقوط أن ن ــان الس ــض اإليم ــف ينق ــم كي ــي نفه ــا لك ــب علين يج

اإلنســان، والخطــوات التــي قــادت لســقوطه، وجوهــر الغوايــة التــي استســلم لهــا. 

ــن 1: 26(: »َوَق��اَل  ــي )تكوي ــه ف ــه الل ــا خلق ــان كم ــة لإلنس ــورة األصلي ــد الص نج
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�َرِتَنا َك�َس��َبِهَنا«، نكتشــف عندمــا نتابع ذلك الموضوع  اهلُل: »َنْعَم��ُل الإِْن�َس��اَن َعَلى �سُ
 »الشــبه« بيــن اللــه واإلنســان لــه جوانــب متعــددة.

ّ
فــي األســفار الُمقدســة أن

ر، 
َ
ذك

ُ
مــا ت

ّ
ســنركز فــي هــذا الفصــل علــى أحد جوانــب الطبيعــة اإللهيــة؛ وهي قل

ومــع ذلــك فهــي مهمــة إلــى أقصــى حــد. وهــذا الجانــب مــن طبيعــة اللــه الــذي لــه 

مثيلــه فــي طبيعــة اإلنســان هــو القــدرة علــى ممارســة اإليمــان. وكمــا ذكــرت بإيجاز 

مــن قبــل فــي هــذا الكتــاب، فاإليمــان هــو أحــد أجــزاء طبيعــة اللــه األبديــة، فقدرتــه 

علــى الخلــق تنتــج عــن إيمانــه، وكل مــا يعملــه اللــه يعملــه باإليمــان. وعــاوة علــى 

ذلــك، فكلماتــه التــي ينطقهــا تقــوم بالتعبيــر عــن إيمانــه وتكــون كلماتــه القنــوات 

التــي تنقــل اإليمــان وبالتالــي تكــون أدوات قدرتــه علــى الخلــق.

ــي  ــه ف ــان الل ــي إليم ــة الت ــدرة الفّعال ــن الق ــوة ع ــال 12: 25( بق ــر )حزقي يعب

بُّ اأََتَكلَّ��ُم، َواْلَكِلَم��ُة الَِّت��ي اأََتَكلَّ��ُم ِبَه��ا َتُك���ُن«.  كلماتــه. فيعلــن اللــه هنــا: »لأَنِّ اأََن��ا ال��رَّ

ــن  ــزء م ــو ج ــا ه ــا يتبعه  م
ّ
ــى أن « إل بُّ ــة »لأَنِّ اأََن��ا ال��رَّ ــات االفتتاحي ــير الكلم تش

 فإنــه يتحقــق. وكذلــك 
ً
طبيعــة اللــه األبديــة التــي ال تتغيــر. فعندمــا يقــول اللــه شــيئا

ــه الخاصــة. ــه بكلمات يكــون إيمان

هن��اك اأح��د اخل�سائ���ص ف اللغ��ة العري��ة ت��س��ح تل��ك القيق��ة ع��ن اهلل 
وكلمته. تت�ي اللغة العرية التي ُكِتب بها العهد القدمي على كلمة »dabar« التي 
ترَجــم علــى أنهــا »كلمــة« وكذلــك »شــيء« بنفــس القــدر. وال يمكــن 

ُ
ُيمِكــن أن ت

 مــا يتضمن 
ً
إال لســياق الموضــوع أن يوضــح أي الترجمــات هــي الصحيحــة، وكثيــرا

المعنــى الكلمتيــن. ويســاعدنا هــذا علــى أن نفهــم أن كلمــات اللــه هــي »أشــياء«، 

.»
ً
فعندمــا ينطــق اللــه بكلمــة بإيمانــه، تصبــح هــذه الكلمــة »شــيئا

رأينــا فــي الفصــل الســادس مــن هــذا الكتــاب أن نفــس األمــر حقيقــي بالنســبة 

مة فــي العهــد الجديــد. وتشــمل »الريمــا« 
َ

للكلمــة اليونانيــة »rhema« الُمســتخد
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ــه، فــي داخلهــا   مــن إيمان
ً
ــا التــي ُيقدمهــا اللــه، التــي هــي كلمتــه المنطوقــة انطاق

طــق بــه.
ُ
القــدرة علــى تحقيــق كل مــا ن

تخبرنــا )عبرانييــن 11: 3( أن العالــم قــد جــاء إلــى الوجــود بالقــدرة الخاقــة 

التــي إليمــان اللــه فــي كلماتــه الخاصــة: »ِبالإِمَي��اِن َنْفَه��ُم اأَنَّ اْلَعامَلِ��َن اأُْتِقَن��ْت ِبَكِلَم��ِة 

��ا ُه��َ�  َظاِه��ٌر«. وُيمّيــز اإليمــان فيمــا وراء العالــم  ْن َم��ا ُي��َرى ِمَّ ��ى َلْ َيَتَك���َّ اهلِل، َحتَّ
المنظــور بأســره، أحــد األســباب الســامية المبدعــة غيــر المنظــورة التــي هــي كلمــة 

اللــه. وبذلــك يــدرك اإليمــان البشــري فيــض عمــل اإليمــان اإللهــي.

عندم��ا تناول��ت ف الف�س��ل الثال��ث م��ن ه��ذا الكت��اب م�هب��ة الإمي��ان، اأ�س��رت اإل 
)مزمــور 33( عندمــا صــور داود بالتفصيــل عمليــة الخلــق بكلمــات اللــه المنطوقــة 

فقــال:

َماَواُت، َوِبَن�َسَمِة َفِمِه ُكلُّ ُجُن�ِدَها«. ِنَعِت ال�سَّ بِّ �سُ »ِبَكِلَمِة الرَّ

                                                             )مزمور 33: 6(.

اَر«          )مزمور 33: 9(. »لأَنَُّه َقاَل َفَكاَن. ُهَ� اأََمَر َف�سَ

 علــى كيفيــة حــدوث ذلــك: »َوَق��اَل 
ً
 ُمحــددا

ً
يعطينــا )تكويــن 1: 3( مثــاال

اهلُل: »ِلَيُك��ْن ُن���ٌر« َف��َكاَن ُن���ٌر«. فعندمــا نطــق اللــه بكلمــة »نــور« ظهــر الشــيء الــذي 
ــه كشــيء. ــور«، فتحققــت كلمــة الل اســمه »ن

نصــل بذلــك إلــى ثــاث اســتنتاجات حــول اإليمــان تســاعدنا علــى فهــم قدرتــه 

وأهميته: 

اأوًل: الإميان جزء من طبيعة اهلل الأبدية.

وثانيًا: الإميان ه� القدرة اخلاّلقة التي اأوجد اهلل بها العال.

وثالثًا: ُتعّر الكلمات التي ينطق بها اهلل عن اإميانه وجتعل هذا الإميان فّعاًل.
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وحي��ث اأن اهلل خل��ق الإن�س��ان ول��ه القدرة على مار�س��ة الإميان، ند ف الإن�س��ان 
اأي�س��ًا هات��ن القدرت��ن املرتبطت��ن بالإمي��ان وهم��ا: الق��درة عل��ى الإب��داع، والق��درة 
على التكلُّم. ومن املهم جدًا اأن نعرف اأن هاتن القدرتن اللتن ي�سارك الإن�سان اهلل 

فيهم��ا، هم��ا اأي�سًا اللتان تيزان الإن�س��ان عن الي�ان.

 
ً
 مــا لــم يوجــد فعليــا

ً
يمتلــك اإلنســان قــدرة إبداعيــة، فيمكنــه أن يتخيــل شــيئا

ــات  ــائر الحيوان ــن س ــذا ع ــزه ه ــود. وُيمّي ــه للوج ــي ب ــه ويأت ــط ل ــل ويخط ــن قب م

، إال أنــه يفعــل ذلــك 
ً
 ومعقــدا

ً
 مدهشــا

ً
، يمكنــه أن يبنــي عشــا

ً
األخــرى، فالطائــر مثــا

 مــا لــم يوَجــد مــن قبــل، ويخطــط لــه، 
ً
بالفطــرة. فــا يمكــن للطائــر أن يتخيــل شــيئا

ــز الوجــود، أمــا اإلنســان فيمكنــه ذلــك. وبذلــك اإلدراك، فاإلنســان  ويأتــي بــه لحيِّ

ُمبــِدع باســتمرار.

ــم بقدرتــه اإلبداعيــة، ولن يســتطيع اإلنســان 
ُّ
وترتبــط قــدرة اإلنســان علــى التكل

علــى التعبيــر عــن أغراضــه المبدعــة دون ذلــك. فقــدرة اإلنســان علــى التكلــم 

المنطــوق ال يشــاركه فيهــا أي مــن الحيوانــات، فهــي أحــد الجوانــب المميــزة لشــبه 

اإلنســان للــه.

ن��رى بذل��ك اأن الإن�س��ان كم��ا ُخِل��ق اأ�سا�س��ًا، ي�س��ارك اهلل ف ثالث��ة ج�ان��ب م��ن 
طبيعته الإلهية اخلا�سة وهي: القدرة على مار�سة الإميان، والقدرة على الإبداع، 

والق��درة عل��ى التكلُّ��م.
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غارات ال�سيطان على الإميان
يطلــب اللــه مــن اإلنســان أن يســتخدم إيمانــه، ذلــك ألنــه أعطــاه أن يشــاركه في 

قدرتــه علــى ممارســة اإليمــان. وبنــاًء علــى ذلــك، فعندمــا خلــق اللــه اإلنســان وضعــه 

فــي موقــف احتــاج فيــه لإليمــان. أوضحــت األســفار المقدســة أن اللــه بشــخصه لــم 

ــل عــن حضــوره الشــخصي  ــع بدي ــل تركــه م ــة، ب ــي الجّن ــع آدم ف ــَق باســتمرار م يب

وهــذا البديــل هــو كلمتــه. ورأينــا بالفعــل فــي الفصــل األول مــن هــذا الكتــاب أن 

ــي  ــك ه ــت تل ــه. وكان ــه وكلمت ــا الل ــن وهم ــر مرئيي ــن غي ــا بواقعي ــان يصلن اإليم

ــي اتصــال مباشــر وشــخصي مــع  ــي وجــد آدم نفســه فيهــا. فقــد كان ف ــة الت العاق

اللــه، أمــا عندمــا ال يتواجــد اللــه بنفســه فــي الجنــة، كان آدم يضطــر للتعامــل مــع 

اللــه بالكلمــة التــي تركهــا اللــه لــه:

��ِة َع��ْدٍن ِلَيْعَمَلَه��ا َوَيْحَفَظَه��ا. َع��ُه ِف َجنَّ بُّ الإَِل��ُه اآَدَم َوَو�سَ »َواأََخ��َذ ال��رَّ

��ِة َتاأُْكُل اأَْكاًل. نَّ َل��ُه اآَدَم َقاِئاًل: »ِمْن َجِميِع �َس��َجِر اجْلَ بُّ الإِ ��ى ال��رَّ  َواأَْو�سَ
لأَنَّ��َك  ِمْنَه��ا  َت��اأُْكْل  َف��اَل  ��رِّ  َوال�سَّ ��ْرِ  اخْلَ َمْعِرَف��ِة  �َس��َجَرُة  ��ا  َواأَمَّ  
.)17-15  :2 )تكويــن  ���ُت«         َتُ َمْ�ت��ًا  ِمْنَه��ا  َت��اأُْكُل  َي��ْ�َم 

تشــمل اآليــات السادســة عشــر والســابعة عشــر الكلمــات التــي نطقهــا اللــه 

: الحظــر، 
ً
: الســماح، وثانيــا

ً
 آلدم، وتنقســم إلــى ثاثــة أقســام وهــي: أوال

ً
فعليــا

ْكاًل«              ��ِة َت��اأُْكُل اأَ نَّ : التحذيــر. ســمح اللــه آلدم بمــا يلــي: »ِم��ْن َجِمي��ِع �َس��َجِر اجْلَ
ً
وثالثــا

ُكْل  ��رِّ َف��اَل َت��اأْ ��ْرِ َوال�سَّ ��ا �َس��َجَرُة َمْعِرَف��ِة اخْلَ ــي: »َواأَمَّ ــر كالتال ــة 16(. وكان الحظ )آي

�ُت«   كان التحذيــر كالتالي: »لأَنَّ��َك َيْ�َم َت��اأُْكُل ِمْنَها َمْ�ت��ًا َتُ
ً
ِمْنَه��ا« )آيــة 17(. وأخيــرا

)آيــة 17(. وكانــت تلــك هــي كلمــة اللــه ثاثيــة األبعــاد الُموّجهــة آلدم: الســماح، 

ــر. والحظــر، والتحذي
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 ،
ً
 وآمنا

ً
كلما اتصل اإلنسان بالله وبكلمته على نحو صحيح، كلما كان مباركا

 على فصل اإلنسان 
ً
وال يستطيع الشيطان أن يلمسه. إال أن الشيطان كان ُمصمّما

آدم  لعاقة  مباشر  ي 
ّ

بتحد الشديد  بمكره  يبدأ  ولم  بركاته.  من  الله وحرمانه  عن 

مع الله. بل كان بالحري يسعى لتقويض كلمة الله آلدم. وعاوة على ذلك اقترب 

الشيطان إلى آدم عن طريق »الإناء الأ�سعف« أي حواء. انظر )1بطرس 3: 7(.

ــة  ــة المبدئي ــن المواجه ــفر التكوي ــن س ــث م ــاح الثال ــا األصح ــف لن ــد وص وق

ــواء: ــيطان وح ــن الش بي

بُّ الإَِلُه  ��ِة الَِّت��ي َعِمَلَه��ا ال��رَّ يَّ ْحَي��َل َجِمي��ِع َحَيَ�اَن��اِت اْلَرِّ ��ُة اأَ يَّ »َوَكاَن��ِت اْلَ

ِة؟«. َفَقاَلِت  نَّ َفَقاَل��ْت ِلْلَم��ْراأَِة: »اأََحّق��ًا َقاَل اهلُل َل َت��اأُْكاَل ِمْن ُكلِّ �َس��َجِر اجْلَ
��َجَرِة الَِّتي ِف  ��ا َثَمُر ال�سَّ ُكُل. َواأَمَّ ��ِة َناأْ نَّ ��ِة: »ِم��ْن َثَم��ِر �َس��َجِر اجْلَ ُة ِلْلَحيَّ امْلَ��ْراأَ

�َتا«  ��اُه ِلَئالَّ َتُ �سَّ ��ِة َفَق��اَل اهلُل: َل َتاأُْكاَل ِمْنُه َوَل َتَ نَّ َو�َس��ِط اجْلَ
                                                                        )تكوين 3: 1ـ3(.

لــم يبــدأ الشــيطان فــي اســتراتيچيته لخــداع حــواء بإنــكار مباشــر لكلمــة اللــه، 

 للغايــة! بــل بــدأ بمجــرد التشــكيك فيــه: »اأََحّق��ًا 
ً
 مفضوحــا

ً
ألن هــذا ســيكون عمــا

 حــواء خســرت المعركــة فــي اللحظــة التي اســتمعت فيها 
ّ
َق��اَل اهلُل...؟«. أعتقــد أن

لذلــك الســؤال. إن أردنــا االحتفــاظ بعاقــة صحيحــة مــع اللــه، فهنــاك بعض األســئلة 

التــي يجــب أن نغلــق أذهاننــا أمامهــا. أمــا حــواء فقــد وثقــت فــي حكمها الشــخصي. 

وشــعرت أن لديهــا القــدرة علــى أن تماثــل هــذه الحيــة الفاتنــة ُمتقــدة الــذكاء التــي 

اقتربــت إليهــا فــي الجنــة. فــكان أصــل خطئهــا هــو الثقــة بالــذات.

الشــيطان:  اســتراتيچية  مــن  التاليــة  المرحلــة   )4  :3 )تكويــن  لنــا  ســجل 

�َت��ا!«. بمــا أن حــواء اســتمعت مــن البدايــة للســؤال  ��ُة ِلْلَم��ْراأَِة: »َل��ْن َتُ يَّ »َفَقاَل��ِت اْلَ

ــة. ــة الغواي ــى مقاوم ــدرة عل ــا الق ــد لديه ــم تع فل
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ر 
ّ
ذك

ُ
ومــع ذلــك لــم تكــون اســتراتيچية الشــيطان قــد اكتملــت بعــد. يجــب أن ن

ــاب لكــي نفهــم هــدف  ــن هــذا الكت ــن الفصــل الخامــس م أنفســنا باســتنتاجين م

: الهــدف النهائــي لإليمــان الحقيقــي هــو اللــه نفســه، فــإن 
ً
الشــيطان النهائــي، أوال

حــدث وفقدنــا اإليمــان باللــه كشــخص، ســوف نكــف عــن إيماننــا بكلمتــه. ومــن 

الممكــن أن يحــدث العكــس، فــإن فقدنــا اإليمــان فــي كلمــة اللــه، فســوف نفقــد 

 بإيمــان 
ً
: إن كنــا ســنحتفظ دائمــا

ً
اإليمــان باللــه كمــا ســنرى فــي حالــة حــواء. وثانيــا

ال يرقــى إليــه الشــك فــي صــاح اللــه، وحكمــة اللــه، وقــدرة اللــه علــى توفيــر مــا 

نحتاجــه، فلــن يكــن لدينــا أي دوافــع للخطيــة.

يســتخدم الشــيطان هــذه المبــادئ. وقــد نجــح فــي تقويــض إيمــان حــواء فــي 

كلمــة اللــه، وبذلــك قــوض إيمانهــا باللــه نفســه. وقــد حقــق ذلــك بقولــه: 

»َب��ِل اهلُل َع��اِلٌ اأَنَّ��ُه َي��ْ�َم َت��اأُْكاَلِن ِمْن��ُه َتْنَفِت��ُح اأَْعُيُنُكَم��ا َوَتُك�َن��اِن َكاهلِل 

«     )آيــة 5(. ��رَّ ��ْرَ َوال�سَّ َعاِرَف��ْنِ اخْلَ

عندمــا نأخــذ كلمــات الشــيطان فــي ســياقها، نجدهــا تهــدف إلــى التشــكيك 

ــم  ــه حاك ــى أن الل ــح إل ــو ُيلّم ــواء. فه ــع آدم وح ــه م ــي معامات ــه ف ــع الل ــي دواف ف

ــق  ــة عــن طري ــن الدوني ــة م ــي حال ــاظ بهمــا ف ــف، يســعى لاحتف ُمســتبد وُمتعسِّ

بقائهمــا جاهليــن. وقــد نعيــد صياغــة اتهــام الشــيطان الموجــه ضــد اللــه كالتالــي: 

هــل تظنــان حقيقــة أن اللــه يحبكمــا؟ وهــل تظنــان أنــه يريــد مصاحبتكمــا؟ كا! 

أال تعرفــان أنــه قــد جــاء بكمــا إلــى هــذه الجنــة لمجــرد االحتفــاظ بكمــا تحــت 

ــان  ــا تعتزم ــد. واآلن، إن كنتم ــن العبي ــر م ــل بكثي ــتما أفض ــا لس ــيطرته؟ إنكم س

ــاد  ــا االعتم ــون عليكم ــن يك ــور! ول ــتختلف األم ــجرة، فس ــك الش ــن تل األكل م

.
ً
علــى اللــه فيمــا بعــد؛ ألنكمــا ســتكونان مثــل اللــه تمامــا
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ــت 
َّ
كان هــذا هــو اإلقنــاع األخيــر الــذي كســر عاقــة حــواء مــع اللــه، فقــد تخل

 مــن أن تــرى في 
ً
ــت عــن ثقتهــا باللــه نفســه. وبــدال

َّ
عــن ثقتهــا بكلمــة اللــه .. ثــم تخل

كل مــا يحيــط بهــا الدليــل المرئــي لمحبــة اللــه الــذي ال يمكنهــا رؤيتــه وصاحــه، 

ــتبد  ــم مس ــه كحاك ــع الل ــي دواف ــككة ف ــة والمش ــيطان المظلم ــورة الش ــت ص قبل

ــر  ــل بكثي ــة، تق ــن الدوني ــة م ــي حال ــا ف ــا وزوجه ــاظ به ــه االحتف ــف، غرض ومتعس

ــجرة  ــن الش ــا م ــأن أكلهم ــيطان ب ــذب الش ــت ك ق
ّ

ــة. وصد ــم الواقعي ــن إمكاناته ع

الُمحّرمــة ســوف يطلــق قدراتهمــا الفطريــة علــى المســاواة باللــه! وقــد تفكــرت: 

»هــل يمكــن أن يوجــد أي دافــع أســمى مــن الرغبــة فــي أن نكــون مثــل اللــه؟«.

يسجل لنا األصحاح الثالث من سفر التكوين استسام حواء:

َواأَنَّ  ِلْلُعُي���ِن  َبِهَج��ٌة  َواأَنََّه��ا  ِل��الأَْكِل  ��َدٌة  ��َجَرَة َجيِّ اأَنَّ ال�سَّ امْلَ��ْراأَُة  »َف��َراأَِت 

َظ��ِر45«                          )تكويــن 3: 6(. ٌة ِللنَّ ��َجَرَة �َس��ِهيَّ ال�سَّ

قــدم مفتــاح كل مــا حــدث هــي »فرأت«. فحــواء قــد »رأت ... أن 
ُ
والكلمــة التــي ت

ت 
َّ
الشــجرة...«. وتشــير الكلمــة لانتقــال مــن مجــال آلخــر. فعنــد هــذه النقطــة، تخل

 مــن ذلــك انتقلــت إلــى 
ً
حــواء عــن المجــال غيــر المرئــي الــذي للــه وكلمتــه، وبــدال

ــى  ــن مجــال اإليمــان إل ــة، وانحــدرت م ــى حواســها الطبيعي ــت عل كل
ّ
ــراه، فات ــا ت م

مجــال الحــواس. وكان للشــجرة فــي هــذا المجــال األدنــى ثــاث مميــزات تجتذبهــا 

وهــي: إنهــا جيــدة لــألكل، وأنهــا بهجــة للعيــون، وأنهــا شــهية للنظــر )لجعــل 

.)
ً
اإلنســان حكيمــا

.»
ً
45 في األصل العبري »... وأن الشجرة شهية لجعل الشخص حكيما
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طبيعة الغ�اية
يذكر الرسول يوحنا الثاثة أشكال األساسية للغواية فيقول:

َح��ٌد اْلَع��اَلَ  َح��بَّ اأَ ْن اأَ . اإِ ���ا اْلَع��اَلَ َوَل الأَ�ْس��َياَء الَِّت��ي ِف اْلَع��اَلِ بُّ »َل ُتِ

�َس��ِد، َو�َس��ْهَ�َة  نَّ ُكلَّ َم��ا ِف اْلَع��اَلِ �َس��ْهَ�َة اجْلَ ��ُة الآِب.  لأَ بَّ َفَلْي�َس��ْت ِفي��ِه َمَ
  » ��َم امْلَِعي�َس��ِة46، َلْي���َص ِمَن الآِب َبْل ِم��َن اْلَعاَلِ اْلُعُي���ِن، َوَتَعظُّ

                                                                     )1يوحنا 2: 15ـ16(.

يتكــون العالــم المحســوس، فــي مســميات اللــه، مــن ثاثــة عناصــر هــي: شــهوة 

الجســد، وشــهوة العيــون، وتعظــم المعيشــة )تفاخــر الكبريــاء(. وتــدل كلمــة شــهوة 

 علــى رغبة شــديدة منحرفة وضــارة وال تخضــع لمعايير 
ً
فــي األســفار المقدســة عــادة

ــهوانية  ــات الش ــا الرغب ــا هم ــا هن ــا يوحن ــة يذكره ــكلين للغواي ــر. أول ش ــه للب الل

ــث  ــة. ويســعى الشــكل الثال ــق حواســه الطبيعي ــي اإلنســان عــن طري ــر ف ــي تؤث الت

ــاء(  ــر  الكبري ــة )تفاخ ــم المعيش ــه، فتعظ ــان أو نفس ــو ذات اإلنس ــة نح ــن الغواي م

هــو ذلــك الدافــع الداخلــي فــي اإلنســان الــذي يرفــض أن ُيقــر باعتمــاده علــى اللــه، 

بــل يســعى لتعظيــم نفســه. ويعّبــر عــن هــذا بعبــارات مثــل: »يمكننــي إدارة حياتــي 

الخاصــة. أنــا ال أحتــاج لاعتمــاد علــى اللــه. لمــاذا أكــون أقــل منــه؟«.

واجــه الشــيطان يســوع عندمــا كان فــي البريــة بــكل مــن هــذه الثــاث غوايــات 

انظــر )لوقــا 4: 1ـ13(. فحــاول الشــيطان إغــراءه بتحويــل الحجــارة إلــى خبــز وهــي 

»شــهوة الجســد«. ثــم أراه جميــع ممالــك العالــم بقدرتهــا ومجدهــا وهــي »شــهوة 

 حــاول الشــيطان إغــراء يســوع بــأن يلقــي بنفســه مــن علــى جنــاح 
ً
العيــون«. وأخيــرا

46 في األصل اليوناني »... شهوة الجسد وشهوة العيون وتفاخر الكبرياء«.
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الهيــكل ليصنــع بذلــك معجــزة بمبادرتــه الخاصــة ممــا يمجــد ذاتــه، ودون خضــوع 

لمشــيئة اآلب أو طلــب تحقيــق مجــد اآلب. ويمثــل ذلــك »تعظــم المعيشــة )تفاخــر 

الكبرياء(«.

هنــاك عــدة مقارنــات شــيقة بيــن غوايــة آدم وتجربــة يســوع )الــذي يســمى »آدم 

ــة  ــة جميل ــي جن ــة ف ــه آدم الغواي ــد واج ــوس 15: 45(. فق ــي )1كورنث ــر«( ف اآلخي

تحيطهــا كل األدلــة علــى التوفيــر المحــب الــذي يقدمــه اللــه الحتياجاتنــا. بينمــا 

ــر  ــة. انظ ــات متفرس ــا حيوان ــه فيه ــة يرافق ــة قاحل ــي بري ــه ف ــوع تجربت ــه يس واج

)مرقــس 1: 13(. وخضــع آدم لغوايتــه عندمــا أكل، بينمــا انتصــر يســوع علــى 

!
ً
ــة جــدا ــة عميق ــي تتضمنهــا هــذه المقارن ــي الت ــا صــام. فالمعان ــه عندم تجربت

عندمــا نعــود لمواجهــة الشــيطان مــع حــواء، ناحــظ أن الشــجرة قدمــت لهــا 

ــة الرئيســية الثــاث: إذ تغــري شــهيتها »شــهوة الجســد«، وتغــري  أشــكال الغواي

ــا بأنهــا ســتجعلها حكيمــة  ــون«، وتغــري ذاتهــا ألنهــا تعده عينيهــا »شــهوة العي

ــاء(«. فتحررهــا بذلــك مــن االعتمــاد علــى اللــه »تعظــم المعيشــة )تفاخــر الكبري

اخلطي��ة ف ج�هره��ا لي�س��ت عم��ل اأم���ر خاطئ��ة، ب��ل اخلطي��ة ه��ي الرغب��ة ف 
ال�س��تقالل ع��ن اهلل. وعندم��ا تظه��ر ه��ذه الرغبة عندنا، فهي ت�س��كل خطرًا روحيًا. 
وفــي حالــة حــواء، كانــت الوســيلة التــي تمنــت أن تحقــق بهــا اســتقالها عــن اللــه 

ــا  ــي يســعى به ــر والشــر، وهــي إحــدى الوســائل الت ــة الخي ــة أي معرف ــي المعرف ه

 لاســتقال عــن اللــه. والطــرق األخــرى هــي الثــروة، والســمعة، والقوة. 
ً
البشــر عامــة

 
ً
 هــي الديــن، فيمكننــا أن نصبــح متدينيــن جــدا

ً
وأحــد الطــرق األســمى منهــا جميعــا

إلــى الدرجــة التــي نظــن معهــا أننــا لــم نعــد نحتــاج إلــى اللــه.

بمــا أن رغبــة حــواء كانــت تحفزهــا لاســتقال، فقــد نقلــت ثقتهــا مــن كلمــة 

 مــا استســلمت للغوايــة ثاثيــة 
ً
اللــه إلــى حواســها الطبيعيــة. ونتيجــة لذلــك، ســريعا
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األبعــاد التــي كانــت الشــجرة تقدمهــا لهــا وتناولــت مــن ثمرهــا ثــم أغــوت زوجهــا 

علــى فعــل نفــس الشــيء، فانفصــل كاهمــا عــن اللــه بعــدم طاعتهمــا.

فــي ضــوء التحليــل الســابق لمــا جاء فــي )تكويــن 3: 1ـ6( نكــون اآلن في وضع 

ــة. فالإمي��ان ف املج��ال غ��ر املنظ���ر هلل وكلمت��ه  ــة الغواي ــا بإيجــاز طبيع يســمح لن

اإمن��ا ه��� اأ�سل��ي وطبيع��ي لالإن�س��ان، اأم��ا ع��دم الإمي��ان فه� اأم��ر منحرف وغ��ر طبيعي. 
وتف�سل الغ�اية الإن�س��ان عن اإميانه الطبيعي باهلل وكلمته، فهي تغري الإن�س��ان عن 
طريق ح�ا�سه الطبيعية. وعندما نقتفي اآثارها، ند اأن كل غ�اية اإمنا هي بق�سد 
عدم اإطاعة اهلل. والدافع الذي ت�ستغله ف ذلك ه� الرغبة ف ال�ستقالل عن اهلل، 

والنتيج��ة الت��ي تقدمه��ا ه��ي ع��دم طاع��ة اهلل.

الإميان ه� العالج امل�ساد
ــن  ــان م ــب اإليم ــة. ويتطل  للغواي

ً
ــا ــاد تمام ــاه المض ــي االتج ــان ف ــل اإليم يعم

اإلنســان أن يرفــض كل ثقتــه فــي حواســه وطموحــه األنانــي لتعظيــم ذاتــه فــي 

ــر  ــال غي ــمو المج ــى س ــك عل ــة لذل ــان باإلضاف ــد اإليم ــه. ويؤك ــن الل ــتقاله ع اس

المنظــور الــذي للــه وكلمتــه ويتطلــب مــن اإلنســان أن يتضــع ويقــر باعتمــاده علــى 

، فالإميان يبطل تاأثرات �س��ق�ط الإن�س��ان ويفتح الطريق له ليع�د لعالقته 
ً
الله. إذا

الأ�سلي��ة مع اهلل.

عندمــا يتواجــه اإلنســان مــع متطلبــات الله لإليمان مــن جهة وادعاءات حواســه 

مــن الجهــة األخــرى، يجــد نفســه فــي معضلــة فهــو محصــور بيــن متضاديــن. ويذكــر 

)حبقــوق 2: 4( هاتيــن القوتيــن المتضادتيــن: »ُه��َ�َذا ُمْنَتِفَخٌة َغْرُ ُم�ْس��َتِقيَمٍة َنْف�ُس��ُه 

ِفي��ِه. َواْلَب��ارُّ ِباإِمَياِن��ِه َيْحَي��ا«. وكمــا الحظنــا مــن قبــل، فالعهــد الجديــد يذكــر الجزء 
الثانــي مــن هــذه اآليــة ثــاث مــرات ليقــدم األســاس الــذي تقدمــه األســفار المقدســة 
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للتبريــر باإليمــان. ومــع ذلــك ال يمكننــا رؤيــة مجــال المعضلــة الكامــل إال عندمــا 

نضــع نصفــي اآليــة فــي مقابــل بعضهمــا البعــض، وعندمــا ننظــر إليهمــا كنقيضيــن 

 منهمــا يســتبعد اآلخــر.
ً
نجــد أن كا

ــي  ــان ف ــس اإلنس ــف نف ــة يص ــن اآلي ــف األول م ــرى أن النص ــم أن ن ــن المه م

ــة: »ه���ذا نف�س��ه منتف��خ في��ه  ــة األصلي ــي الكلمــة العبري ــه. وتعن ــى الل ــا عل تمرده

��َم امْلَِعي�َس��ِة )تفاخ��ر  ولي�س��ت م�س��تقيمة«. يتماشــى ذلــك مــع مــا يدعــوه يوحنــا »َتَعظُّ
عيــد صياغــة )حبقــوق 2: 4( كمــا 

ُ
الكري��اء(« )1يوحنــا 2: 16(. ويمكننــا أن ن

يلــي »النف���ص الت��ي تعظ��م ذاته��ا ت�سب��ح منحرف��ة«. وتســعى ذات اإلنســان لتعظيــم 

ــق بحواســه  ــك أن تث  مــن ذل
ً
ــدال ــه وتفضــل ب ــه وكلمت ــب الل نفســه، وترفــض مطال

ــه. الخاصــة التــي تصــارع لاســتقال عــن الل

ــل العكســي. فاإلنســان الــذي يجعــل  ــة البدي ويصــور النصــف الثانــي مــن اآلي

 للحيــاة، يتضــع أمــام اللــه ويقبــل أن تكــون كلمــة اللــه هــي معيــاره 
ً
اإليمــان أساســا

للحكــم ويرفــض الثقــة فــي نفســه وفي حواســه. فالحــواس تغري اســتقال اإلنســان، 

واألنــا هــي التــي تعظــم الــذات، أمــا اإليمــان فهــو يخضــع األنــا الخاصــة باإلنســان 

ــه،  ــى الل . فيجــب أن تعتمــد عل
ً
ــت لســت مســتقا ــر عليهــا يقــول: »أن ولكــي يؤث

وال يمكنــك أن تثــق بحواســك إال عندمــا تتفــق مــع كلمــة اللــه. وال يكــون معيــارك 

ــا  ــل م ــه حواســك ب ــرك ب ــا تخب ــم هــو م ــي للصــواب والخطــأ أو الحــق واإلث النهائ

يقولــه اللــه فــي كلمتــه«.

 
ً
، يهــرب اإليمــان مــن مــكان الســقوط. يجعــل الســقوط اإلنســان أســيرا

ً
إذا

��َدٌة« )تكويــن 3: 6(، وهــو ُيعظــم  ��َجَرَة َجيِّ لمجــال الحــواس: »َف��َراأَِت امْلَ��ْراأَُة اأَنَّ ال�سَّ

األنــا الخاصــة باإلنســان: »َوَتُك�َن��اِن َكاهلِل« )آيــة 5(. يجــب أن نبطــل كل هــذا 

التعظيــم للــذات إن كنــا نريــد أن نحيــا حيــاة البــر التــي ترضــي اللــه، فكيــف يمكــن 
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ــاء  ــر، وكبري ــواس والتفاخ ــيادة الح ــض  س ــان يرف ــان. فاإليم ــدأ اإليم ــه؟ بمب إبطال

ــذات. ــذي ُيعظــم ال النفــس ال

أشــار بولــس فــي )روميــة 3: 27( إلــى أن اإليمــان الحقيقــي يتنافر مــع الكبرياء: 

! َب��ْل ِبَناُم����ِص  يِّ َناُم����ٍص؟ اأَِبَناُم����ِص الأَْعَم��اِل؟ َكالَّ »َفاأَْي��َن الْفِتَخ��اُر؟ َق��ِد اْنَتَف��ى! ِب��اأَ

الإِمَي��اِن«. فليســت تلــك األشــكال مــن المشــاعر أو األنشــطة الدينيــة التــي تــدع 
 الســتقال اإلنســان عــن اللــه، واألنــا التــي تعظــم الــذات، هــي التعبيــر عــن 

ً
مكانــا

مــه األســفار المقدســة.
ّ

قد
ُ
اإليمــان النافــع كمــا ت

اإذًا، فهن��اك طريقت��ان للحي��اة؛ فاإم��ا اأن يرف�ص الإن�س��ان فك��رة العتماد على اهلل 
ويثق بنف�س��ه وبح�ا�س��ه. واإما اأن ينبذ الإن�س��ان الثقة بنف�سه وبح�ا�سه، ويثق با ل 
ميك��ن ل�ا�س��ه اأن تدرك��ه، اأي ب��اهلل وكلمت��ه. وعندم��ا يفطمن��ا الإمي��ان ع��ن ال��ذات 
وعن مال ال�ا���ص، فه� يعيدنا ملبداأ الر الذي ي�ؤ�َس���ص على الثقة باهلل وبكلمته. 

ول ميكنن��ا اأن نحي��ا الي��اة التي تر�سي اهلل اإل بهذا الر.

فالإميان ه� العالج امل�ساد لل�سق�ط.
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امُللّخــص
ــم كلــه بكلمتــه  ــة. وقــد خلــق اللــه العال اإليمــان جــزء مــن طبيعــة اللــه األبدي

التــي نطقهــا باإليمــان. يشــارك اإلنســان كجــزء مــن تشــابهه مــع اللــه ثاثــة جوانــب 

مــن الطبيعــة اإللهيــة وهــي: القــدرة علــى ممارســة اإليمــان، والقــدرة علــى االبتــكار، 

والقــدرة علــى التكلــم.

وبمــا أن اللــه خلــق اإلنســان ولــه القــدرة علــى ممارســة اإليمــان، فقــد وضعــه 

ــل  ــي التواص ــة ف ــي الجن ــتمر آدم ف ــم يس ــك. فل ــل ذل ــه لعم ــاج في ــف يحت ــي موق ف

المباشــر مــع اللــه كشــخص، لكنــه تواصــل مــع اللــه بالكلمــة التــي تركهــا اللــه لــه 

ــر. وهــي تلــك الكلمــة ثاثيــة األبعــاد التــي للســماح، والحظــر، والتحذي

اقتــرب الشــيطان مــن آدم بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق »اإلنــاء األضعــف« 

أي حــواء وذلــك لكــي يفصلــه عــن اللــه. وقــد بــدأ بتقويــض ثقــة حــواء بكلمــة اللــه، 

 بالتشــكيك فيهــا، ثــم بإنكارهــا بشــكل مباشــر. ثــم اســتمر فــي تقويــض 
ً
وذلــك أوال

ــأن أقنعهــا وزوجهــا أنهمــا يجــب أال يبقيــا فــي وضــع  ثقتهــا باللــه نفســه وذلــك ب

الدونيــة، وإنمــا يمكنهمــا تحقيــق التســاوي مــع اللــه باكتســاب معرفــة الخيــر 

والشــر. وهــذه الرغبــة فــي االســتقال عــن اللــه هــي الدافــع الداخلــي الــذي يقــود 

للخطيــة.

ــر المنظــور  ــي عــن ثقتهــا بالمجــال غي ــة بالتخل اقتنعــت حــواء بهــذه الطريق

 منــه. وقــد واجهــت مــع 
ً
الــذي للــه وكلمتــه. فانحــدرت إلــى مجــال الحــواس بــدال

الشــجرة المحرمــة، تلــك الثاثــة أشــكاٍل األساســية للغوايــة وهــي: شــهوة الجســد، 

ــدأت العمــل  ــاء(. وألن حــواء ب ــون، وتعظــم المعيشــة )تفاخــر الكبري وشــهوة العي
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فــي المجــال األدنــى الــذي للحــواس، فلــم تعــد قــادرة فيمــا بعــد علــى مقاومــة إغــراء 

الشــجرة، بــل استســلمت للغوايــة وأقنعــت زوجهــا بعمــل نفــس األمــر.

يعكــس اإليمــان عمــل الغوايــة هــذه التــي قــادت لســقوط اإلنســان. ويتطلــب 

ــه فــي تعظيــم نفســه  ــه بحواســه ورغبت  مــن ثقت
ً
اإليمــان مــن اإلنســان أن ينبــذ كا

بهــدف االســتقال عــن اللــه. كمــا يتطلــب اإليمــان أن يعيــد اإلنســان تأكيــده 

لثقتــه فــي العالــم غيــر المرئــي الــذي للــه وكلمتــه. واســتجابة اإلنســان لمتطلبــات 

ــره. اإليمــان تحــدد مصي
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نبذة عن حياة الكاتب
يــن. درس اليونانيــة والاتينيــة فــي إثنيــن  ُولــد ديريــك برنــس فــي الهنــد ألبويــن بريطانيَّ

ــى  ــن 1940 إل ــدج م ــة كمبري ــون وجامع ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش م

ــي الفلســفة  ــدج وتخصــص ف ــة King بكمبري ــن جامع ــة م ــى الزمال 1949. حصــل عل

القديمــة والحديثــة. درس العبريــة واآلراميــة أيضــا فــي كل مــن جامعــة كمبريــدج 

 مــن 
ً
والجامعــة العبريــة فــي القــدس. وباإلضافــة إلــى ذلــك يتحــدث ديريــك عــددا

ــرة. ــات المعاص اللغ

فــي أوائــل ســنين الحــرب العالميــة الثانيــة، بينمــا كان يخــدم مــع الجيــش البريطانــي 

كمشــرف مستشــفى، إختبــر ديريــك برنــس لقــاء مغيــر للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

من هذا اللقاء خرجت بنتيجتين لم أقابل ما يجعلني أتغير من جهتهما:

 . األولى هى أن يسوع المسيح حيَّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا وبا رجعة.

فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، ظــل ديريــك برنــس )حيــث أرســله الجيــش 

 بالتبنــي لثمانــي 
ً
البريطانــي( فــي القــدس. وتــزوج مــن زوجتــه األولــى ليديــا، أصبــح أبــا
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 إعــادة قيــام دولــة إســرائيل فــي 1948. وبينمــا كان 
ً
فتيــات. شــهدت العائلــة معــا

ديريــك وليديــا فــي كينيــا يعمــان كمعلميــن، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. 

توفيــت ليديــا فــي عــام 1975. وفــي عــام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 

 الــى كل أنحــاء العالــم يعلمــان الحــق الكتابــي المعلــن ويشــاركان 
ً
20 ســنة. ســافرا معــا

ــي  ــت روث ف ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــي ض ــم ف ــداث العال ــي أح ــة ف ــة النبوي الرؤي

ديســمبر 1998.

 لســماع تعاليمــه عنــد أنــاس 
ً
إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحيــز فتــح أبوابــا

 كأحــد قــادة تفســير الكتــاب 
ً
مــن خلفيــات عرقيــة ودينيــة مختلفــة، وهــو معــروف دوليــا

المعاصريــن. يصــل برنامجــه اإلذاعــي اليومــي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلــى نصــف 

العالــم فــي 13 لغــة تتضمــن الصينيــة والروســية والعربيــة واألســبانية.

رجمت إلــى 60 لغــة مختلفة. 
ُ
بعــض الكتــب الخمســين التــي كتبهــا ديريــك برنس قــد ت

ــا ودول اإلتحــاد المســتقلة )الكومنولــث  منــذ 1989 يوجــد تركيــز علــى شــرق أورب

( ويوجــد أكثــر مــن مليــون نســخة متداولــة 
ً
والمعروفــة باإلتحــاد الســوفيتي ســابقا

بلغــات هــذه الــدول. مدرســة الكتــاب المقــدس المســجلة علــى الفيديــو لديريــك 

ــي هــذا الجــزء مــن  ــدة ف ــاب الجدي  لعشــرات مــن مــدارس الكت
ً
برنــس تشــكل أساســا

 مــن قبــل.
ً
العالــم الــذي لــم يكــن مخدومــا

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالمــي، وزعــت خدمــة ديريــك برنــس مئــات األلــوف 

ــن  ــة – للذي ــر مــن 120 دول ــي أكث مــن الكتــب وأشــرطة الكاســيت للرعــاة والقــادة ف

ــم يكــن لديهــم  ــاب أو ل ــة للكت ــادة تعليمي ــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول علــى م ل

ــة لشــرائها. المقــدرة المادي
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يوجــد المركــز الرئيســي الدولــي لخدمــة ديريــك برنــس فــي شــارلوت بواليــة شــمال 

كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة فــي المملكــة المتحــدة و أســتراليا وكنــدا وفرنســا 

وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيانــدا وســنغافورة وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون فــي دول 

كثيــرة أخــرى.
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