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مقدمة

جنــد فـــي كـــل الكتــاب املقــدس أن مجيــع األســماء هلـــا أهميــة 
كبــرية ؛ أي أهميــة أكــرب بكثــري ممــا يه عليــه اعدة يف ثقافتنــا املعارصة. 
وتقريبـًـا لك اســم يف الكتــاب املقــدس هل معــى حمــدد ومالءمــة حمــددة 
للشــخص املذكــور اســمه؛ ولك منهمــا يــدل ىلع طبيعــة هــذا الشــخص. 

ــاء:  ويوجــد مثــال واضــح ىلع هــذه احلقيقــة يف أســماء اثلالثــة أب
إبراهيــم، وإســحق، ويعقــوب. وقــد غــري اهلل اســي اثنــن منهــم، وهمــا: 
ــى  ــرام، بمع ــل أب ــم يف األص ــم إبراهي ــد اكن اس ــوب. فق ــم ويعق إبراهي
ــم يعــي »أب جلمهــور كثــري«. كمــا  »األب املجيــد«، يف حــن أن إبراهي
تــم تغيــري اســم يعقــوب إىل إرسائيــل. ويتــم اعدة تفســري اســم يعقــوب 
ىلع أنــه »املتعقــب«، بينمــا يعــي إرسائيــل إمــا »أمــري مــع اهلل« أو »مــن 

يتصــارع مــع اهلل«.

ويف لك حالــة منهمــا، تــم تغيــري االســم خــالل أزمــة يف حيــاة هــذا 
ــتمر  ــخصيته املس ــور ش ــم ىلع تط ــري حاس ــة تأث ــذه األزم األب، واكن هل
وحتقيــق مصــريه. وبمعــى آخــر، ترتبــط األســماء بالشــخصية وباملصــري.

وقــد تســأل، »ملــاذا لــم يغــري إســحق اســمه؟« ومــن املثــري لالهتمام، 
أن اهلل هــو مــن اختــار اســم إســحق قبــل والدتــه. وحيــث أن اهلل هــو 

مــن اختــاره، فلــم يكــن اســم إســحق حباجــة إىل تغيــري.
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ــا  ــدس هل ــاب املق ــال يف الكت ــاة للرج ــماء املعط ــت األس وإن اكن
ــر  ــوبة إىل اهلل أك ــماء املنس ــون األس ــب أن تك ــة، فيج ــس األهمي نف
أهميــة منهــا. ويف الفصــول اتلايلــة، ســندرس كيــف يكشــف اهلل عــن 
نفســه بأســمائه، وكذلــك كيــف »خيــيف« اهلل نفســه وكيــف أمكننــا أن 
ــي  ــاب ال ــيح واأللق ــوع املس ــه يف يس ــن نفس ــايئ ع ــه انله ــد إعالن جن

ــوع. ــت ىلع يس طِلق
ُ
أ



اجلزء 
األول

اهلل يكشف عن نفسه
 بأمسائه
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الوحدة والتعددية
اآلب واالبن والروح القدس

ــاب  ــالن الكت ــا يف إع ــدة تماًم ــب اهلل الفري ــد جوان ــل أح يتمث
املقــدس عــن اهلل، وهــو جانــب غــري موجــود يف أي كتــاب أو ديــن آخر، 
ــف  ــم الكش ــد ت ــة اهلل. وق ــة يف طبيع ــدة واتلعددي ــن الوح ــع ب يف اجلم
عــن هــذا اجلانــب الفريــد يف اســمه، وهو االســم اذلي ســنقوم بدراســته 
بمزيــد مــن اتلفصيــل يف الفصــل األول. وبشــل ملحــوظ، يظهــر هــذا 
االســم يف اآليــة األوىل مــن الكتــاب املقــدس. فــيف ســفر اتلكويــن 1: 1، 

جنــد هــذه اللكمــات:

ْرَض.«
َ
َماَواِت َواأل َق اهللُ السَّ

َ
ْدءِ َخل

َْ
»ِف ال

ــد  ــدام القواع ــن ص ــوع م ــاك ن ــة، هن ــة األصلي ــة العربي يف اللغ
ــن  ــع، لك ــة اجلم ــو يف صيغ ــم، ه ــم »اهلل«، إلوهي ــة. فاالس ــذه اآلي يف ه
ــَق«، هــو يف صيغــة املفــرد. ذللــك، دلينــا اســم 

َ
الفعــل اذلي يســبقه »َخل

اجلمــع يســبقه الفعــل يف املفــرد. ويتضمــن هــذا اتلضــاد بــذور احلقيقــة 
الــي تكشــفت نلــا يف لك مــا تبــى مــن الكتــاب املقــدس.

ويوجــد تضــاد مماثــل إىل حــد مــا يف اآليــة الشــهرية يف ســفر اتلثنية 
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الــي يســميها الشــعب ايلهــودي »شــما )ســمع(«، والــي يه إىل حــد مــا 
عبــارة عقائديــة عــن إيمــان إرسائيــل:

ائِيُل: الرَّبُّ إِلُهَنا َربٌّ َواِحٌد.« )تثنية 6: 4( »اِْسَمْع يَا إِْسَ

ومــن املثــري لالهتمــام، أن األمــر لــم يتطلــب ســوى أربــع لكمــات 
يلقــول »الــرَّبُّ إِلُهَنــا َربٌّ َواِحــٌد« باللغــة العربيــة. وال يــزال مــا هــو أكــر 
إثــارة لالهتمــام، مــن هــذه اللكمــات األربــع، أن ثــالث منهــم تــأيت يف 
صيغــة اجلمــع. واللكمــة الوحيــدة املفــردة يه لكمــة »واحــد«. ذللــك، مرة 
ــالن  ــع يف اإلع ــذا جيتم ــة ه ــدة واتلعددي ــاد الوح ــد أن تض ــرى، جن أخ

القــادم مــن اهلل.

كلمتان بدًل من كلمة »واحد«

ــد  ــه توج ــدرك أن ــة يه أن ن ــدة واتلعددي ــم الوح ــرق فه ــد ط أح
ــا يه  ــد«. إحداهم ــة »واح ــة للكم ــة العربي ــان يف اللغ ــان خمتلفت لكمت

.echad واألخــرى يه إيــكاد  yachid ياكيــد

ياكيد Yachid: واحد وفريد

تعــي لكمــة ياكيــد yachid مــا هــو »واحــد وفريــد   تماًمــا«. فعــى 
ــِذ  ــم: »ُخ ــرب إلبراهي ــال ال ــن 22: 2، ق ــفر اتلكوي ــال، يف س ــبيل املث س
ــد  ــة وحي ــة اللكم ــذه اآلي ــتخدم ه ــُه...«. وتس ِبُّ

ُ
ِي ت

َّ
ــَدَك، ال ــَك وَِحي اْبَن
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ياكيــد yachid، ألن إبراهيــم وســارة اكن دليهمــا ودل واحــد فقــط مــن 
أجســادهما. 

ومثــال آخــر يف املزمــور 25: 16، حيــث اكن اكتــب املزمــور يقــول، 
ــا«. ولكمــة »وَْحــٌد« يه ياكيــد yachid، وهــذا  نَ

َ
 وَْحــٌد َوِمْســِكنٌي أ

ِّ
ن

َ
»أل

ــدي لكيًا«. يعي »وح

إيكاد Echad: احتاد عدد من العنارص

 ، »echad ومــن ناحيــة أخــرى، تشــري اللكمــة األخــرى »واحــد
إىل احتــاد عــدد مــن العنــارص. ويتضــح هــذا املعــى بشــدة يف العديــد 
مــن فقــرات العهــد القديــم. فعــى ســبيل املثــال، يف ســفر اتلكويــن 2، 

حيــدد الكتــاب املقــدس طبيعــة الــزواج واحتــاد آدم وحــواء:

ــاِن  ــِه َويَُكونَ ِ ت
َ
ــُق بِاْمرَأ َتِص

ْ
ــُه َويَل مَّ

ُ
ــاهُ وَأ بَ

َ
ــُل أ ــْرُُك الرَُّج ِــَك َي »ِلل

ــن 2: 24( ــفر اتلكوي ــًدا.« )س ــًدا َواِح َجَس

ــان  ــد االثن ــكاد Echad، أن يتح ــًدا« إي ــة »َواِح ــي لكم وتع
يلصــريا واحــًدا. ذللــك، تصــف لكمــة إيــكاد Echad أو تشــري إىل 

ــدة.  ــكيل وح ــد لتش ــن واح ــر م ــاد أك احت

ويف ســفر العــدد 13، يقــول الكتــاب املقــدس هــذا عــن 
املوعــد: أرض  لرؤيــة  ذهبــوا  اذليــن  اإلرسائيليــن  اجلواســيس 
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ــوٍد  ــًة بُِعْنُق ــاَك َزرَُجونَ ــْن ُهَن ــوا ِم َطُف
َ
وَل، َوق

ُ
ْشــك

َ
 َواِدي أ

َ
ــْوا إِل تَ

َ
»وَأ

ــِب.« )عــدد 13: 23( ِعَن
ْ
ــَن ال ــٍد ِم َواِح

لكمــة »َواِحــٍد« يف العربيــة يه إيــكاد Echad. فقــد اكن عنقــوًدا 
واحــًدا؛ لكنــه اكن مكونـًـا مــن العديــد مــن حبــات العنــب.

ــة يف  ــارة رائع ــتخَدم مــرة أخــرى يف عب ــة تُس وجنــد هــذه اللكم
ــباط  ــن أس ــة ب ــرب أهلي ــاك ح ــت هن ــا اكن ــاة، عندم ــفر القض س

ــل: إرسائي

رَُجــل 
َ
َمِديَنــِة ُمتَِّحِديــَن ك

ْ
ائِيــَل َعَ ال اْجَتَمــَع َجِيــُع رَِجــاِل إِْسَ

َ
»ف

َواِحــٍد.« )القضــاة 20: 11(

ولكمــة »َواِحــٍد« هنــا يه إيــكاد Echad. وقــد اكن هنــاك عــدة 
آالف مــن الرجــال؛ ومــع ذلــك، شــلكوا وحــدة.

ــا  ويف إحــدى رؤى انلــي حزقيــال، أمــره الــرب أن يأخــذ عصيً
ويطلــق عليهــا اســم األســباط القياديــة يف إرسائيــل.

ْيَهــا: 
َ
ُتــْب َعل

ْ
نـْـَت يـَـا اْبــَن آَدَم، ُخــْذ نِلَْفِســَك َعًصــا َواِحــَدةً َواك

َ
»وَأ

ْيَهــا: 
َ
ُتــْب َعل

ْ
ْخــَرى َواك

ُ
ائِيــَل ُرَفَقائـِـِه. وَُخــْذ َعًصــا أ ِلَُهــوَذا َوِلَــِي إِْسَ

َواِحَدَة 
ْ
ِرْنُهَمــا ال

ْ
ائِيــَل ُرَفَقائـِـِه. َواق َرايـِـَم َوُكِّ َبْيــِت إِْسَ

ْ
ف
َ
ِلُوُســَف، َعَصــا أ

َعًصا َواِحَدٍة، َفَتِصــَرا َواِحَدةً ِف يَِدَك«. )حزقيال 37: 17-16(  
َ
ْخــَرى ك

ُ
بِاأل
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« يه لكمــة إيــكاد Echad، ومــع  ومــرة أخــرى، لكمــة »َواِحــَدةً
ذلــك نــرى باتلحديــد أنــه اكن يوجــد أصــاًل اثنتــان مــن العــي. ويف 

.» احتادهمــا، شــلكتا وحــدة، موصوفــة بكلمــة »َواِحــَدةً

الوحدة اليت هي احتاد

ــدة اذلي  ــوع الوح ــم ن ــاعدنا ىلع فه ــة تس ــذه األمثل ــد أن ه وأعتق
تمثلــه لكمــة إلوهيــم. إنهــا وحــدة االحتــاد، أي االحتــاد املثــايل، إال أنهــا 

ــة. تتضمــن أكــر مــن الوحــدة فــي: اتلعددي

ودعونــا نراجــع فقرتــن يف الكتــاب املقــدس حيــث يكــون فيهما 
هــذا الفهــم واضًحــا. فــيف ســفر اتلكويــن 3، بعــد أن أخطــأ آدم وحــواء 

وخــرا حقهمــا يف احليــاة يف جنــة عــدن، نقــرأ:

ــا 
ً
ــا َعرِف َواِحــٍد ِمنَّ

َ
ــْد َصــاَر ك

َ
َســاُن ق

ْ
ــَوَذا اإِلن : »ُه

ُ
ــرَّبُّ اإِلهل ــاَل ال

َ
»َوق

«. )ســفر اتلكويــن 3: 22( َّ ــْرَ َوالــرَّ َ الْ

ــالك  ــا أن امت ــح نل ــه، يتض ــن 3 بأكمل ــفر اتلكوي ــرأ س ــا نق عندم
ــا« فـــي  ــق لكمــة »ِمنَّ ــر اكن ســمة ممــزة هلل. وتنطب ــة اخلــري وال معرف
ــة اهلل. ــة يف طبيع ــدة واتلعددي ــن الوح ــد لك م ــة 22 ىلع اهلل. ويوج اآلي

ومثال آخر مثري لالهتمام هو وصف إشعياء لرؤيته للرب:

ْرِســُل؟ َوَمــْن يَْذَهــُب ِمــْن 
ُ
ائـِـالً: »َمــْن أ

َ
ــيِِّد ق »ُثــمَّ َســِمْعُت َصــْوَت السَّ
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ِي«. )إشــعياء 6: 8( 
ْ
ْرِســل

َ
نـَـَذا أ

َ
ــُت: »هأ

ْ
ْجلَِنــا؟« َفُقل

َ
أ

ْرِســُل«( واجلمــع 
ُ
اكن اهلل هــو مــن يتلكــم، وقــد اســتخدم املفــرد )»أ

ْجلَِنــا؟«
َ
ْرِســُل؟ َوَمــْن يَْذَهــُب ِمــْن أ

ُ
ْجلَِنــا«(. فقــد قــال، »َمــْن أ

َ
)»ِمــْن أ

الثالثة يف واحد

ــو: اهلل  ــع، وه ــاد الرائ ــذا اتلض ــد ه ــدس، جن ــاب املق يف لك الكت
واحــد؛ ومــع ذلــك، يف وحدانيــة اهلل، يوجــد أكــر مــن واحــد. وتــربز 
احلقيقــة الاكملــة هلــذا اتلضــاد يف وحدانيــة اهلل وتعدديتــه إىل اإلعــالن 

ــد. ــد اجلدي ــح يف العه الواض

ــف  ــل اتللكي ــًزا، مث ــرات تم ــر الفق ــرة ىلع أك ــي نظ ــا نل فدعون
انلهــايئ مــن يســوع تلالميــذه كمــا هــو مســجل يف نهايــة إجنيــل مــى:

ــِن  ــِم اآلب َواالبْ ــْم بِاْس ُدوُه ــِم وََعمِّ َم
ُ

ــَع األ ي ــُذوا َجِ ِم
ْ
ــوا َوتَل َهُب

ْ
اذ

َ
»ف

ــى 28: 19( ــُدِس.« )م ُق
ْ
وِح ال ــرُّ َوال

ُدوُهــْم بِاْســِم اآلب َواالبْــِن  ويف الواقــع، تقــول اللغــة ايلونانيــة »وََعمِّ
ُقــُدِس«. فيجــب أن نتعمــد باســم اهلل. ويــدل هــذا الفعــل ىلع 

ْ
وِح ال َوالــرُّ

أننــا نأخــذ أماكننــا يف اهلل، ونفقــد حياتنــا الشــخصية يف اهلل.

ــروح القــدس. وعندمــا  ويتكــون مــلء اهلل مــن اآلب واالبــن وال
نــرى هــذا، نفهــم ملــاذا، منــذ بدايــة الكتــاب املقــدس مبــارشة، يف أول 
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ــأيت  ــن اهلل ت ــرب ع ــي تع ــة ال ــد أن اللكم ــم،  جن ــد القدي ــن العه ــة م آي
ــت  ــد ليس ــد اجلدي ــرت يف العه ــي ظه ــة ال ــع. فاحلقيق ــة اجلم يف صيغ
جديــدة؛ ألنهــا جمــرد كشــف وحتقيــق ملــا اكن موجــوًدا بالفعــل، ضمنيًا، 

ــم. ــد القدي يف العه

ــم.  ــد القدي ــن العه ــن م ــن إضافي ــرة ىلع مثال ــي نظ ــا نل ودعون
ــب: ــال الاكت ــال 30: 4، ق ــفر األمث ــيف س ف

ــِه؟  ــَح ف َحْفَنتَْي ي ــَع الرِّ ــْن َجَ ــَزَل؟ َم ــَماَواِت َونَ  السَّ
َ

ــَد إِل ــْن َصِع »َم
ْرِض؟ َمــا اْســُمُه؟ 

َ
ْطــَراِف األ

َ
يــَع أ ــَت َجِ ــْوٍب؟ َمــْن َثبَّ

َ
ِمَيــاَه ف ث

ْ
َمــْن َصَّ ال

ــَت؟« )أمثــال 30: 4(
ْ
ــِه إِْن َعَرف ــُم ابْنِ ــا اْس َوَم

لــع ىلع إعــالن الكتــاب املقــدس أن  ســوف يفهــم أي شــخص ُمطَّ
»َمــْن« املشــار إيلــه هنــا هــو اهلل نفســه. فــال أحد غــري اهلل قد فعــل هذه 
َت؟« 

ْ
األمــور. ومــع ذلــك، فهــو يقــول »َمــا اْســُمُه؟ َوَمــا اْســُم ابْنـِـِه إِْن َعَرف

وهــذه اآليــة جــزء من إعــالن العهــد القديــم عــن تعدديــة اهلل؛ ويه يف 
هــذه احلالــة، تكشــف عــن احلقيقــة والعالقــة بــن اآلب واهلل االبــن.

ثم، يف إشعياء 48: 12 – 13، نقرأ:

ُل  وَّ
َ
نَــا األ

َ
نَــا ُهــَو. أ

َ
ِي َدَعْوتـُـُه: أ

َّ
ائِيــُل ال »اِْســَمْع ِل يَــا َيْعُقــوُب، َوإِْسَ

ــا  نَ
َ
ــَماَواِت. أ ِت السَّ َــَرَ ــِي ن ْرَض، َويَِمي

َ
ــِت األ َس سَّ

َ
ــِدي أ ــُر، َويَ ــا اآلِخ نَ

َ
وَأ

ــا.« ــَن َمًع ْدُعوُهــنَّ َفَيِقْف
َ
أ
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ومــرة أخــرى، فــإن اإلعــالن الاكمــل للكتــاب املقــدس يوافــق ىلع 
أن الشــخص اذلي يقــول هــذه اللكمــات ال يقــل عــن  أن يكــون اهلل 

نفســه؛ األول واألخــري، خالــق الســماء واألرض وحافظهــا. ثــم يقــول:

ََفــاءِ. ُمْنــُذ  َــْدءِ ِف الْ
ْ

ــْم ِمــَن ال
َّ
تََكل

َ
ــْم أ

َ
. اْســَمُعوا هــَذا: ل َّ ُمــوا إِلَ »َتَقدَّ

ِي َوُروُحُه«. )اشــعياء 48: 16(
َ
ْرَســل

َ
ــيُِّد الرَّبُّ أ نـَـا ُهَناَك« َواآلَن السَّ

َ
وُُجــوِدهِ أ

ِي َوُروُحــُه«. وهنــا، يتلكــم 
َ
ْرَســل

َ
ــيُِّد الــرَّبُّ أ وتقــول هــذه اآليــة: »السَّ

ِي«. وأيـًـا اكنــت 
َ
ْرَســل

َ
شــخص إلــي، ومــع ذلــك يقــول أن اهلل وروحــه »أ

ــك يف  ــق ذل ــتجد حتقي ــة؛ س ــذه اآلي ــا إىل ه ــر به ــي تنظ ــة ال الطريق
ــد  ــروح القــدس. وق ــد: فقــد أرســل اهلل اآلب يســوع وال العهــد اجلدي
ــن،  ــم اهلل: اآلب، واالب ــة ه ــد اهلل. واثلالث ــن عن ــا م ــق كالهم انطل
ــة  ــدة اكمل ــد وح ــم، توج ــه يف إلوهي ــرى أن ــك، ن ــدس. ذلل ــروح الق وال
ــن  ــر م ــك أك ــد، وكذل ــاس واح ــو يف األس ــاهلل ه ــد. ف ــن واح ــر م أك
واحــد يف األســاس. وهــذا هــو رس طبيعــة اهلل؛ أي هــذا املزيــج الفريــد 

ــة. ــدة واتلعددي للوح
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إلوهيم
االسم العربي األول العظيم هلل

االســم األســايس هلل يف العهــد القديــم باللغــة العربيــة هــو إلوهيــم، 
ــة اهلل  ــا إيلــه يف املقدمــة فيمــا يتعلــق بوحداني وهــو االســم اذلي نظرن
ــذه  ــد ه ــث جن ــن 1: 1، حي ــفر اتلكوي ــود إىل س ــا نع ــه. ودعون وتعدديت

اللكمــات:

ْرَض.«
َ
َماَواِت َواأل َق اهللُ ]إلوهيم[ السَّ

َ
َْدءِ َخل »ِف الْ

ــرة يف  ــوايل 2500 م ــم، ح ــم، إلوهي ــس االس ــر نف ــك، يظه ــد ذل وبع
العهــد القديــم. والكتــاب املقــدس هــو كتــاب حمــوره اهلل وهــو موّجــه 
لإلنســانية اجلائعــة هلل. فــيف مــاكن مــا داخــل لك إنســان، يوجــد جــوع 
ملعرفــة احلــق عــن اهلل. والكتــاب املقــدس هــو الكتــاب الوحيــد اذلي 
ــه  ــبب يف جاذبيت ــو الس ــذا ه ــا. وه ــوع حًق ــذا اجل ــبع ه ــه أن يش يمكن
ــا بــال  ــاب األكــر مبيًع املســتمرة للجنــس البــري. وهــو يبــى الكت

منــازع بــن مجيــع الكتــب الــي ُكِتبــت ىلع اإلطــالق.
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اهلل احلقيقي

ــم يه  ــة إلوهي ــول لكم ــًدا ح ــة ج ــق املهم ــدى احلقائ ــا أن إح رأين
أنهــا متعــددة الشــل. فاملقطــع انلهــايئ »يــم im« هــو املقطــع انلهــايئ 
الطبيــي لصيغــة اجلمــع يف اللغــة العربيــة. ومثلمــا نضــع »ون« يف نهايــة 
ــة  ــا يف صيغ ــة جلعله ــة العربي ــردة يف اللغ ــماء املف ــن األس ــد م العدي
اجلمــع، كذلــك يف اللغــة العربيــة يضعــون »يــم im« يف نهايــة األســماء 

ــة اجلمــع. ــا يف صيغ املذكــرة جلعله

ــك  ــرد تلل ــة املف ــل لصيغ ــد ش ــه يوج ــام، أن ــري لالهتم ــن املث وم
اللكمــة، وهــو: »إلــواه Eloah«، وهــو يظهــر أكــر مــن مخســن مــرة يف 
الكتــاب املقــدس، وخاصــة يف ســفر أيــوب. وربمــا يكــون ســفر أيــوب 
 Eloah هــو أقدم ســفر يف الكتــاب املقدس، ذللك يشــري هذا إىل أن إلــواه
هــو الشــل األقــدم لللكمة الــي خرجت عــن حــز االســتخدام تدرجييًا.

وتوجــد حقيقــة أخــرى رائعــة حــول إلوهيــم ويه أنــه ىلع الرغــم 
ــأيت  ــه ي ــل اذلي يتبع ــع، إال أن الفع ــة اجلم ــم يف صيغ ــون االس ــن ك م
اعدًة يف صيغــة املفــرد. ويف اللغــة العربيــة، كمــا هــو احلــال يف العديــد 
مــن اللغــات األخــرى، جنــد أن األفعــال هلــا أشــاكل للمفــرد وأخــرى 
ــَق 

َ
ــْدءِ َخل

َْ
ــن 1: 1: »ِف ال ــا ســابًقا، يف ســفر اتلكوي للجمــع. وكمــا أرشن

ــَق« 
َ
اهللُ...«، ويــأيت االســم »اهلل« يف صيغــة اجلمــع، بينمــا يــأيت الفعــل »َخل

يف صيغــة املفــرد.
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ورغــم أن الفعــل اذلي يتبــع إلوهيــم يكــون اعدًة مفــرًدا يف الكتاب 
املقــدس، إال أنــه توجــد بعــض األماكــن املهمــة جــًدا الــي جنــد فيهــا 
الفعــل يتبــع االســم يف صيغــة اجلمــع. وإحــدى أكــر هــذه األماكــن 
ــم:  ــال إبراهي ــن ق ــن 20: 13، ح ــفر اتلكوي ــام يه يف س ــارة لالهتم إث
ــتخدمة  ــل املس ــارة الفع ِب.« فعب

َ
ــِت أ ــْن َبْي ــِي اهللُ ِم تَاَه

َ
ــا أ مَّ

َ
ــَدَث ل »وََح

تَاَهــِي،« تــأيت يف صيغــة اجلمــع. وال شــك أن إبراهيــم اكن 
َ
هنــا، »أ

ــروج. ــه إىل اخل ــر هل ودفع ــي اذلي ظه ــن اإلهل احلقي ــدث ع يتح

وإىل حــد كبــري، عندمــا نطــق إبراهيــم بهــذه العبــارة، اكن يتحدث 
إىل ملــك أمــي. وأعتقــد أنــه ربمــا يكــون قــد قــام بتكييــف لغتــه 
ــوازن مثــري  ــا، يوجــد ت ــة امللــك. فكمــا رأين قليــاًل تلتوافــق مــع عقلي
لالهتمــام بــن املفــرد واجلمــع اذلي يبــدأ ىلع الفــور بمجــرد ذكــر اســم 

اهلل يف الكتــاب املقــدس.

القوة األبدية والطبيعة اإلهلية

ــن  ــل م ــم. ف ــة إلوهي ــن صيغ ــاًل ع ــر قلي ــدث أك ــا نتح دعون
الصيغتــن املفــرد واجلمــع »إلــواه Eloah« و»إلوهيم Elohim« مشــتقتن 
مــن اللكمــة الســابقة، »إيــل El« الــي تعــي »القــوة«. ويتــم اســتخدامها، 
ىلع ســبيل املثــال، بهــذا املعــى يف ســفر اتلكويــن 31. فقــد اكن يوجــد 
ــْدَرةِ 

ُ
خــالف بــن يعقــوب وخــاهل، البــان، ويقــول البــان يلعقــوب: »ِف ق

ــارة  ــة 29(. ويمكــن ترمجــة هــذه العب ا« )آي ــَع بُِكــْم َشًّ ْصَن
َ
ْن أ

َ
ــِدي أ يَ
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ــا، »إنــه يف قــوة يــدي أن تؤذيــك.« ولكمــة »قــوة« يه  بشــل أكــر حرفيً
»إيــل El«، ويه نفــس اللكمــة الــي تســتخدم هلل.

ــذه  ــن ه ــايس ب ــران األس ــية أو االق ــة األساس ــد أن ادلالل وجن
اللكمــات اثلالثــة: إيــل، وإلــواه، وإلوهيــم؛ تنبــع مــن جــذر واحــد، وهــو: 
إيــل El؛ ومعنــاه األســايس هــو »الشــخص األقــوى«. ويقــدم نلــا اجلمــع 
إلوهيــم جممــوع لك مــا هــو اهلل. وقــد عــربَّ الرســول بولــس عــن هــذا 

ــد: املفهــوم يف العهــد اجلدي

ــًة 
َ
ــِم ُمْدَرك

َ
َعال

ْ
ــِق ال

ْ
ــُذ َخل ــرَى ُمْن ــوَرةِ تُ َمْنُظ

ْ
ــْرَ ال ــوَرهُ َغ ُم

ُ
نَّ أ

َ
»أل

ــْذٍر«.  ــالَ ُع ِ ــْم ب ُه ــىَّ إِنَّ ــُه، َح ــَة َوالَُهوتَ َمِديَّ ْ ــُه السَّ ْدَرتَ
ُ
ــوَعِت، ق َمْصُن

ْ
بِال

)روميــة 1: 20(

واكن بولــس هنــا يقــول أن هنــاك جوانــب معينــة مــن اهلل تتجــى 
َمْنُظــوَرةِ«. ثــم 

ْ
ُمــوَرهُ ]صفاتــه[ َغــْرَ ال

ُ
يف اخللــق. وقــد أطلــق عليهــم »أ

ــة[«.  ــه اإلهلي ــُه ]طبيعت ــَة َوالَُهوتَ َمِديَّ ْ ــُه السَّ ْدَرتَ
ُ
ــم »ق ــم ىلع أنه عّرفه

ــَة  َمِديَّ ْ ــُه السَّ ْدَرتَ
ُ
ــم؛ أي »ق ــم إلوهي ــه اس ــا يمثل ــط م ــو بالضب ــذا ه وه

ــُه« َوالَُهوتَ

ــاب  ــات الكت ــض ترمج ــظ أن بع ــام أن نالح ــري لالهتم ــن املث وم
ــابقة.  ــة الس ــة اآلي ــوة واإلهل« يف ترمج ــارة »الق ــتخدم عب ــدس تس املق
وربمــا جنــد، بطريقــة مــا، أن الطريقــة األكــر شــمويلة لرمجــة إلوهيــم 
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يه »اإلهل«، ألننــا جيــب أن نأخــذ يف االعتبــار صيغــة اجلمــع. ويه حًقــا 
ــا هــو اهلل. تلخــص لك م

تطبيقات أخرى من إلوهيم

وُيطبَّــق اســم إلوهيــم أيًضــا يف الكتــاب املقــدس ىلع أشــخاص غري 
ــا لســبب حمــدد. فيتــم  اهلل الواحــد احلقيــي، إال أن ذلــك حيــدث دائًم
ــرى،  ــة أو بأخ ــن، بطريق ــي تعل ــياء ال ــخاص أو األش ــتخدامه لألش اس
واحــدة أو أكــر مــن الســمات املرتبطــة بــاهلل كإلوهيــم؛ وخاصة ســمات 

القــوة، واجلــالل، والســلطة. وىلع ســبيل املثــال، قــال اكتــب املزمــور:

َمالَئَِكــِة ]إلوهيــم[، َوبَِمْجــٍد َوَبَهــاٍء 
ْ
 َعــِن ال

ً
لِيــال

َ
»َوَتْنُقَصــُه ق

)5  :8 )مزمــور  ــُه«. 
ُ
ل
ِّ
تَُكل

ــد  ــة تلجس ــة نبوي ــا معاين ــة ىلع أنه ــذه اآلي ــري ه ــم اعدة تفس ويت
 َعــِن 

ً
لِيــال

َ
يســوع كإنســان. ويه مــع ذلــك، تقــول: »َوَتْنُقَصــُه ق

َمالَئَِكــِة«. وتســتخدم بعــض الرمجــات عبــارات »الاكئنات الســماوية« 
ْ
ال

ــة. ولكــن مــن املتفــق  و »اهلل«؛ وذللــك يوجــد قــدر كبــري مــن املرون
عليــه عموًمــا أن املعــى املذكــور هــو املالئكــة، ذللــك نــرى أن لكمــة 

ــة. ــق ىلع املالئك ــم تنطب إلوهي

كمــا تنطبــق اللكمــة أيضــا ىلع القضــاة البــر. فــيف خــروج 22: 9، 
يقــول نامــوس مــوىس هــذا:
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ْو 
َ
ــْوٍب أ

َ
ْو ث

َ
ْو َشــاٍة أ

َ
ــاٍر أ ْو ِحَ

َ
ــْوٍر أ

َ
»ِف ُكِّ َدْعــَوى ِجَنايَــٍة، ِمــْن ِجَهــِة ث

ِي َيُْكــُم 
َّ

ــال
َ
 اهللِ َدْعَواُهَمــا. ف

َ
ُم إِل َمْفُقــوٍد َمــا، ُيَقــاُل: إِنَّ هــَذا ُهــَو، ُتَقــدَّ

.» نَــنْيِ
ْ
اهللُ بَِذنْبـِـِه، ُيَعــوُِّض َصاِحَبــُه بِاث

ويتــم منــح اســم إلوهيــم للقضــاة البــر ألنهــم يمثلون عدالــة اهلل.

وينطبق اسم إلوهيم ىلع احلاكم يف مزمور 82: 1:

ائٌِم ِف َمَْمِع اهللِ. ِف َوْسِط اآللَِهِة ]إلوهيم[ َيْقِض.« 
َ
»اهلَلُ ق

وأخــرًيا، تُطبَّــق هــذه اللكمــة يف خــروج 12: 12، ىلع إمــارات وقــوى 
شــيطانية. فقــد قــال اهلل: 

ــٍر ِف  ْضُِب ُكَّ بِْك
َ
ــَة، وَأ

َ
ْيل

َّ
ــِذهِ الل ــْرَ ه ْرِض ِم

َ
ــاُز ِف أ ْجَت

َ
 أ

ِّ
ــإِن

َ
»ف

ْحَكًمــا بـِـُكلِّ آلَِهــِة ]إلوهيــم[ 
َ
ْصَنــُع أ

َ
ََهائـِـِم. وَأ ْرِض ِمــْرَ ِمــَن انلَّــاِس َوالْ

َ
أ

.» ــرَّبُّ ــا ال نَ
َ
ــنَي. أ يِّ ِمْرِ

ْ
ال

ويف هــذه احلالــة، هــؤالء »آلَِهــِة« هــم أعــداء اهلل احلقيــي وشــعبه. 
ــه  ــاكم يف مملكت ــه؛ أي احل ــيطان وقوات ــات الش ــك رياس ــال ش ــم ب وه

ــة. ــم اآلهل ــم اس ــق عليه ــم يُطلَ ــيطانية؛ لكنه الش

ذللــك، نرى أن لكمــة إلوهيم تنطبــق ىلع املالئكــة، والقضاة البر، 
واحلــاكم البــر، وحــى الاكئنات الشــيطانية. وذلــك ألنهم مجيًعــا، بدرجة 
حمــدودة، يُظِهــرون واحــدة أو أكــر مــن الســمات املرتبطــة بــاهلل؛ مثــل: 
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القــوة، واجلــالل، والصــالح، والعــدل، واخللــود، والاكئنــات الســماوية؛ 
ــدة، ويه: اهلل. ــة واح ــمات اهلل، بكلم ــص س ــم تلخي ــادي يت ويف اعتق

املعىن الكامل إللوهيم

رأينــا يف املقدمــة، أن لكمــة إلوهيــم حتتــوي بداخلهــا بــذرة 
ــن ذكــر  ــدس. ويمك ــاب املق ــة الكت ــفت يف بقي ــي تكش ــة ال احلقيق
جوهــر هــذه احلقيقــة يف تضــاد، هــو: أن إلوهيــم يمثــل الوحــدة الاكملــة 
ملــا هــو أكــر مــن واحــد. فــاهلل هــو يف األســاس واحــد ويف األســاس 
أكــر مــن واحــد. ويــؤدي اتلطــور املســتمر هلــذا اتلضــاد يف لك الكتــاب 
ــة إىل اإلعــالن الاكمــل هلل اذلي قدمــه يســوع، اذلي  املقــدس يف انلهاي
ــدس.  ــروح الق ــن، وال ــدة اهلل اكآلب، واالب ــل وح ــة داخ ــدد اتلعددي ح
ويمكننــا أن نصــل إىل الفهــم الصحيــح إللوهيــم مــن رؤيــة أن إعــالن 
يســوع ليــس خروًجــا عــن اإلعــالن األصــي للعهــد القديــم، بــل هــو 

ــه املنطــي.  باألحــرى حتقيق

ثــم رأينــا، يف هــذا الفصــل، أن املعــى األســايس الســم اهلل إلوهيــم 
هــو »الشــخص األقــوى«، وأن شــلكه يف صيغــة اجلمــع يشــري إىل جممــل 

لك مــا هــو اهلل يف قوتــه األبديــة وطبيعتــه اإلهليــة.
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چاهوفاه أو يهوه 
االسم العربي العظيم الثاني هلل

ســوف نــدرس اآلن االســم العــربي العظيــم اثلــاين هلل، واذلي اكن 
ــاه  ــاه Jehovah. إال أن چاهوف ــة چاهوف ــا بكلم ــه تقليديً ــم تمثيل يت
ليســت اللكمــة الوحيــدة املســتخدمة هلــذا االســم. فــيف بعــض ترمجــات 
ــة يهــوه Yahweh . وربمــا  الكتــاب املقــدس، جنــد أن اللكمــة مكتوب
ــة. ويف  ــة العربي ــي باللغ ــق األص ــن انلط ــا م ــيئًا قريبً ــذا ش ــل ه يمث
ترمجــات أخــرى، يتــم ترمجــة هــذا االســم إىل »األبــدي«. وبعبــارة أخرى، 
يتــم ترمجتــه باســتخدام صفــة. ونــرى أنــه يوجــد بعــض الغمــوض اذلي 

يــدور حــول هــذا االســم.

Y–h–w–h

يتكــون هــذا االســم يف شــلكه العــربي األصــي، مــن أربعــة أحــرف 
ــاج أن  ــة. وحنت ــرف العل ــم أح ــو ال يض ــاكنة، يه: Y–h–w–h، وه س
نفهــم أنــه يتــم اعدًة كتابــة احلــروف الســاكنة فقــط يف اللغــة العربيــة. 
بينمــا يقــدم القــارئ حــروف العلــة. ويف بعــض األحيــان، يتــم وضعهــا 
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ــايس:  ــدأ األس ــو املب ــذا ه ــال، ه ــاكنة. وىلع أي ح ــروف الس ــت احل حت
مــا لــم تكــن تعــرف لكمــة بالفعــل، لــن يمكنــك نطقهــا اعدة ألنــك 
ال تعــرف مــاكن وضــع حــروف العلــة أو مــا يه حــروف العلــة الــي 

جيــب وضعهــا يف اللكمــة. 

ــد  ــدس الفري ــم املق ــذا االس ــاكنة يف ه ــرف س ــة أح ــد أربع وتوج
هلل. ومنــذ زمــن اهليــل اثلــاين إلرسائيــل، لــم يعلــن الشــعب ايلهــودي 
ــم ال  ــى أنه ــم ح ــًدا هل ــا ج ــه مقدًس ــوا يعتربون ــم. واكن ــذا االس ــن ه ع
يمكنهــم نطقــه. ذللــك، حيثمــا يــأيت هــذا االســم يف الكتــاب املقــدس 
باللغــة العربيــة، اكنــوا يســتبدلونه بــأن يســتخدموا اســًما آخــر. واكنــوا 
ــي »ريب«؛ ألن  ــا يع ــو م ــاي  Adonai وه ــم أدون ــتبدلون اس اعدة، يس
اســم أدون Adon  يعــي »رب«. واحلقيقــة املثــرية لالهتمــام يه أن اســم 
ــع؛  ــة اجلم ــو يف صيغ ــم Elohim ، ه ــل إلوهي ــاي Adonai ، مث أدون
ــم،  ــك االس ــق ذل ــن نط  م

ً
ــدال ــو أدوين Adoni. وب ــرد ه ــل املف والش

سيســتخدم الشــعب ايلهــودي ببســاطة لكمــة: »االســم«.

ونظــًرا إىل أن هــذا االســم اثلــاين هلل قــد ظهــر يف الكتــاب املقــدس 
ــا أن  ــا ســننطقه، علين ــإن كن ــة أحــرف ســاكنة فقــط، ف ــه أربع ىلع أن
ــا. ويف معظــم النســخ  ــا وضعه ــي جيــب علين ــة ال حنــدد حــروف العل
اإلجنلزيــة مــن الكتــاب املقــدس، يتــم تمثيــل هــذا االســم باللكمــات 
ــرب«  ــة » the LORD ال ــم كتاب ــث يت ــرب«، حي »the LORD أي ال
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بأحــرف كبــرية. ويقــرأ الكثــري مــن انلــاس الكتــاب املقــدس دون أن 
يدركــوا ذلــك. فــإن لــم تكــن لكمــة »Lord«  مكتوبــة بأحــرف كبــرية، 
فإنهــا تمثــل اســتخدام »أدون Adon« يف انلــص العــربي األصــي. أمــا 
إن اكنــت لكمــة » the LORD الــرب« مكتوبــة بأحــرف كبــرية، فإنهــا 

Y–h–w–h :تمثــل االســم املقــدس »چاهوفــاه أو يهــوه

ــرب  ــه ال ــم اذلي قدم ــذا االس ــرة ىلع رشح ه ــي نظ ــا نل ودعون
ــص  ــر وخيل ــيعود إىل م ــه س ــوىس إن ــرب مل ــال ال ــد ق ــه. فق بنفس

ــوىس: ــأهل م ــل، وس إرسائي

ــْم: إهُِل  ُه
َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــَل وَأ ائِي ــِي إِْسَ  بَ

َ
ــا آِت إِل نَ

َ
ــا أ ــوَس هللِ: »َه ــاَل ُم »َفَق

ــاَذا  ــُمُه؟ َفَم ــا اْس ــوا ِل: َم
ُ
ال

َ
ــإَِذا ق

َ
ُْكــْم. ف ِي إِلَ

َ
ــل ْرَس

َ
ــْم أ ــم[ آبَائُِك ]إلوهي

ــَذا 
َ
ــاَل: »هك

َ
ــْه«. َوق ْهَي

َ
ِي أ

َّ
ــِه ال ْهَي

َ
ــوَس: »أ ــاَل اهللُ لُِم ــْم؟« َفَق ُه

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
أ

ــوه[  ــاه أو يه ــدس، چاهوف ــم املق ــْه ]االس ْهَي
َ
ــَل: أ ائِي ــِي إِْسَ ــوُل ِلَ َتُق

ــَذا َتُقــوُل ِلَــِي 
َ
يًْضــا لُِمــوَس: »هك

َ
ــاَل اهللُ أ

َ
ُْكــْم«. َوق ِي إِلَ

َ
ْرَســل

َ
أ

ائِيــَل: چاهوفــاه أو يهــوه إهُِل ]إلوهيــم[ آبَائُِكــْم، إهُِل ]إلوهيــم[ إِبَْراِهيــَم  إِْسَ
ــَذا  ــْم. ه ُْك ِي إِلَ

َ
ــل ْرَس

َ
ــوَب أ ــم[ َيْعُق ــَحاَق َوإهُِل ]إلوهي ــم[ إِْس َوإهُِل ]إلوهي

ــروج 3: 15-13( ــَدْوٍر.« )خ
َ
 َدْوٍر ف

َ
ــرِي إِل

ْ
ــَذا ِذك ــِد َوه بَ

َ
 األ

َ
ــِي إِل اْس

واسم يهوه Yhwh هل معى معن مرتبط باسم »أنا هو«.

ْهَيــْه««. 
َ
ِي أ

َّ
ْهَيــِه ال

َ
واكنــت العبــارة األصليــة يه »أنــا هــو اذلي هو»أ
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ــة  ــم ذكــر هــذا االســم يف صيغ ــا ت ــة القديمــة، عندم ــة العربي ويف اللغ
ــذ يف  ــا أن نأخ ــك، علين ــع ذل ــو«. وم ــو اذلي ه ــت »ه ــب، اكن الغائ
االعتبــار اعمــاًل آخــر. فــيف اللغتــن العربيــة والعربيــة: يكــون لزمــن 
ــي  ــن أن يع ــك، يمك ــتقبل. ذلل ــن املس ــة يف زم ــا دالل ــارع اغبًل املض
ــا ســأكون اذلي ســيكون«.  ــا هــو اذلي هــو« أو »أن هــذا االســم إمــا »أن
ــا هــو اذلي هــو« أو »هــو ســيكون اذلي ســيكون«.  فقــد تعــي إمــا »أن
وبعبــارة أخــرى يوصــل نلــا االســم أكــر بكثــري ممــا يمكننــا قــوهل يف 

ــن بســيطتن. ــة أو لكمت لكم

جوانب السم

إله شخصي

دعونــا ننظــر إىل األمــر بهــذه الطريقــة: يهــوه Yhwh يعــي بشــل 
أســايس »هــو اذلي هــو«. ومــع ذلــك، ففيمــا يتعلــق باجلانــب انلحــوي، 
ــم وليــس اســم شــائع. وبهــذه  هــو يشــبه اســًما شــخصيًا أي اســم َعلَ
ــخي أي  ــم الش ــذا االس ــخص. وه ــد ىلع اهلل كش ــو يؤك ــة، ه الطريق
ــد أن نقــوهل  ــا اكنــت الطريقــة الــي نري چاهوفــاه أو يهــوه أو الــرب، أيً
ــق  ــق خبل ــا يتعل ــن 2 فيم ــفر اتلكوي  يف س

ً
ــر أوال ــد ظه ــو ق ــا، فه به

ــان. اإلنس

»وََجَبــَل الــرَّبُّ اإِلهُل ]چاهوفــاه إلوهيــم، أو يهــوه إلوهيــم - كال 



 29

جاهوفاه أو يهوه: االسم العربي العظيم الثاني هلل

ــِه  نِْف
َ
ــَخ ِف أ ْرِض، َوَنَف

َ
ــَن األ ــا ِم ــان[ تَُرابً ــن[ آَدَم ]اإلنس ــمن جمتمع االس

ــن 2: 7( ــًة.« )تكوي ــا َحيَّ ــاَر آَدُم َنْفًس َص
َ
ــاٍة. ف ــَمَة َحَي نََس

ولكمــة »إنســان« يف العربيــة يه آدم. وهــو أيًضــا اســم َعلـَـم. ذللــك، 
نــرى أن اســم الَعلـَـم چاهوفــاه أو يهــوه )اهلل( قــد خلــق اســم الَعلـَـم آدم 
)إنســان(. وتـُـرِبز هــذه احلقيقة شــخصية لك من اهلل واإلنســان. فقد خلق 
اهلل الشــخي إنســانًا شــخصيًا. ملــاذا؟ تلحقيــق الركــة بــن االثنــن.

ويوضــح اســتخدام اســم چاهوفــاه أو يهــوه يف هــذه اآليــة حقيقــة 
أن اهلل كشــخص قــد خلــق اإلنســان كشــخص. ويه تــربز منــذ ابلداية 
رغبــة اهلل يف إقامــة عالقــة شــخصية مــع اإلنســان. وقــد نلخصهــا ىلع 
هــذا انلحــو: يشــري اســم إلوهيــم إىل اهلل باعتبــاره اخلالــق العــام للكــون، 
بينمــا يشــري چاهوفــاه أو يهــوه إيلــه ىلع أنــه اخلالق الشــخي لإلنســان.

وذللــك، فاجلانــب األول، مــن هــذا االســم املقــدس هــو أنــه اســم 
شــخي. وهــو يركــز ىلع حقيقــة أن اهلل شــخص حقيــي. فهــو ليــس 
ــو  ــل ه ــى، ب ــن أس ــرد اكئ ــس جم ــا، ولي ــس كيانً ــردة، ولي ــرة جم فك

ــخص. ش

اهلل األبدي وغري املتغري

ــو  ــوه، ه ــاه أو يه ــم چاهوف ــه اس ــد علي ــاين اذلي أك ــب اثل واجلان
ــل  ــتخدام الفع ــا اس ــة يتضمنه ــذه احلقيق ــري. وه ــدي وال يتغ أن اهلل أب
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ْهَيــْه«.
َ
ِي أ

َّ
ْهَيــِه ال

َ
»يكــون ]هــو[« يف خــروج 3: 14: أنــا هــو اذلي هــو »أ

فــاهلل هــو »اذلي هــو«. ويعــى هــذا باتلأكيــد، أن »املــايض«، و»احلــارض«، 
ــة. ــا جيتمعــون يف األبدي و«املســتقبل« هلل مجيًع

وهــذه الطبيعــة األبديــة غــري املتغــرية چلاهوفــاه أو يهــوه، ليســت 
ضمنيــة فحســب، بــل أنهــا تظهــر أيًضــا مبــارشًة فيمــا يتعلــق باســمه. 
وىلع ســبيل املثــال، يف نهايــة العهــد القديــم، يُظِهــر الــرب نفســه هكــذا 

يف رســالة مــاليخ إىل إرسائيــل، قائــاًل:

ْنُتــْم يـَـا بـَـِي َيْعُقــوَب 
َ
أ
َ
ُ ف َتَغــرَّ

َ
نـَـا الــرَّبُّ ]چاهوفــاه أو يهــوه[ الَ أ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
»أل

ــْم َتْفُنــوا.« )مــاليخ 3: 6(
َ
ل

ــري  ــة غ ــرب األبدي ــة ال ــل ىلع أمان ــعب إرسائي ــاء ش ــد بق ويعتم
ــرية. املتغ

ــا  ــي أفضله ــة، ويه ال ــذه اآلي ــة ه ــة لرمج ــة بديل ــد طريق وتوج
بالفعــل: »أنــا الــرب، ال أتغــري«. وهــذا هــو اجلوهــر الفعــي الســمه. فهــو 

ــري. ــدي اذلي ال يتغ األب

ــد. فتقــول  وتظهــر هــذه احلقيقــة بطــرق خمتلفــة يف العهــد اجلدي
ــن: ــن اهلل االب ــن ع ــالة إىل العرباني الرس

بَِد«.)عربانين 13: 8(
َ
 األ

َ
َْوَم َوإِل ْمًسا َوالْ

َ
َمِسيُح ُهَو ُهَو أ

ْ
»يَُسوُع ال
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وهنا يتم دمج املايض واحلارض واملستقبل يف اهلل.

كما نقرأ يف سفر الرؤيا:

ــُن  ِ َكئ
ْ
ــرَّبُّ ال ــوُل ال ــُة« َيُق ــُة َوانلَِّهايَ َِدايَ

ْ
ــاُء، ال َ ــُف َوالْ ِ ل

َ
ــَو األ ــا ُه نَ

َ
»أ

ٍء.« )رؤيــا يوحنــا 1: 8( َقــاِدُر َعَ ُكِّ َشْ
ْ
ِت، ال

ْ
ِي يَــأ

َّ
ِي َكَن َوال

َّ
َوال

ويوجــد هنــا جتــاوز للزمــن. فهــو األول واألخــري، ابلدايــة وانلهايــة، 
ِت«. وهــذه العبــارة 

ْ
ِي يـَـأ

َّ
ِي َكَن َوال

َّ
َكئـِـُن َوال

ْ
يف ذات الوقــت. إنــه هــو »ال

يه ىلع األرجــح أفضــل طريقــة تلمثيــل املعــى احلقيــي للكمــة چاهوفــاه 
أو يهــوه. فــاهلل ليــس هــو جمــرد املوجــود يف احلــارض، لكنــه حيتــوي أيًضــا 

يف ذاتــه ىلع املــايض واملســتقبل.

وخالصــة القــول، أن هــذا االســم املمــز املقــدس الفريــد اذلي هــو 
، إنــه يؤكــد أن اهلل شــخص. 

ً
چاهوفــاه أو يهــوه، هل مغزيــان خاصــان. أوال

وثانيًــا، أنــه يؤكــد أن اهلل هــو األبــدي، اذلي ال يتغــري.
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يف الفصــول الســابقة، قمنــا بدراســة االســمن العربيــن العظيمــن 
هلل يف العهــد القديــم، وهمــا: )1( إلوهيــم، و)2( چاهوفــاه أو يهــوه. 
وإلوهيــم يــدل ىلع أن اهلل هــو اخلالــق القــادر للكــون. أمــا چاهوفــاه أو 

ــو االســم الشــخي هلل. يهــوه، فه

إله العهود

وبينمــا جنــد أن اجلانبــن الرئيســين مــن اســم چاهوفــاه أو يهــوه، 
همــا أن اهلل شــخي وأبــدي، فهــذا االســم يرتبــط أيًضــا بقــوة بالعهــود 
الــي يقطعهــا اهلل مــع البــر. ويوجــد ســببان هلــذا االرتبــاط، وهمــا 

مرتبطــان جبوانــب االســم املذكــورة ســابًقا.

ــن  ــبب، م ــذا الس ــر. وهل ــخص بآخ ــة ش ــو عالق ــد ه ، العه
ً

أوال
ــدد. ــذا الص ــخي هلل يف ه ــم الش ــتخدام االس ــب اس املناس

ثانًيــا، العهــد ثابــت أو دائــم. ذللــك مــن املناســب مــرة أخــرى أن 
يكــون االســم اذلي يؤكــد طبيعــة اهلل األبديــة غــري املتغــرية مرتبًطــا 

بالعهــود.
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ــن  ــارات اهلل ع ــن عب ــط م ــن فق ــرة ىلع اثن ــي نظ ــا نل ودعون
العهــود، وكالهمــا موجــود يف مزمــور 89:

ُ.« )آية 28( 
َ

ُ ]داود[ رَْحَِت. وََعْهِدي يُثَبَُّت هل
َ

ْحَفُظ هل
َ
ْهِر أ  ادلَّ

َ
»إِل

.« )آية 34(  ُ َما َخَرَج ِمْن َشَفَتَّ َغرِّ
ُ
ْنُقُض َعْهِدي، َوالَ أ

َ
»الَ أ

وبمجــرد أن يلــزم اهلل نفســه بالعهــد، لــن يكــره أبــًدا. ذلا، ومرة 
أخــرى، جنــد أن العهــد مناســب بشــل خــاص لــي يرتبــط مــع اســم 
ــي ال  ــة، ال ــة اهلل األبدي ــن طبيع ــدث ع ــوه، اذلي يتح ــاه أو يه چاهوف

تتغــري.

واللكمــة العربيــة »رَْحَــِت«، ويه الــي تــأيت يف اآليــة 28 مــن املزمور 
الســابق، يه لكمــة: تشيســد chesed، ويه مرتبطــة دائًما بالعهــد. وفيما 
يتعلــق يب شــخصيًا، فالرمجــة الــي أختارهــا يه »أمانــة اهلل الــي حتفــظ 
ــد  ــة«. إال أين أعتق ــت«  و«الرمح ــب اثلاب ــم إىل »احل ــا تُرج ــد«. كم العه
ــده؛  ــة اهلل بعه ــط رمح ــا نرب ــح إال عندم ــل صحي ــا بش ــا ال نفهمه أنن

فهــذا اجلانــب مــن طبيعــة اهلل هــو اذلي يربطــه بعهــده.

سبعة أمساء هلل مرتبطة بالعهد 

ــارًشا بســبعة أســماء  ــا مب ــاه، أو يهــوه، ارتباًط ــط اســم چاهوف يرتب
ــي حتفــظ  ــة اهلل ال ــب مــن أمان ــل ســبعة جوان أو ألقــاب حمــددة، تمث
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العهــد يف تعاملــه مــع اإلنســان. وبرتيــب ظهورهــا يف الكتــاب املقدس، 
تكشــف هــذه األســماء چاهوفــاه يف اجلوانــب اتلايلــة:

1( اذلي يرى االحتياج ويسدده.

2( اذلي يشيف.

3( اذلي هو رايتنا. 

4( اذلي هو سالمنا.

5( اذلي هو راعينا.

6( اذلي هو برنا. 

7( اذلي يوجد هنا )احلارض دائًما(.   

8( اسم اهلل األول املرتبط بالعهد. 

9( اذلي يرى االحتياج ويسدده.

ــد  ــة بالعه ــماء املرتبط ــذه األس ــن ه ــم م ــتطلع لك اس ــوف نس س
املتعاقبــة للــرب ىلع اتلــوايل، بــدًءا مــن الي يــرى االحتيــاج ويســدده. 
 يف ســفر اتلكويــن 22 يف قصــة إبراهيم اذلي 

ً
وقــد تم ذكر هذا االســم أوال

أخــذ ابنــه إســحق إىل جبــل الُمريــا، حيــث اكن ىلع اســتعداد تلقديمــه 
ــم  ــرب إبراهي ــل، أخ ــفح اجلب ــوا إىل س ــا وصل ــرب. وعندم ــة لل كذبيح
عبيــده بابلقــاء هنــاك مــع احلمــري بينمــا أخــذ إســحق وانلــار تلقديــم 
املحرقــة. وقــد صعــد إبراهيــم وابنــه اجلبــل مًعــا. وهــذا مــا تــى ذلــك:
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َخــَذ 
َ
ــِة َوَوَضَعــُه َعَ إِْســَحاَق ابْنـِـِه، وَأ

َ
ُمْحَرق

ْ
َخــَذ إِبَْراِهيــُم َحَطــَب ال

َ
أ
َ
»ف

بـِـاهُ 
َ
ــَم إِْســَحاُق إِبَْراِهيــَم أ

َّ
َذَهَبــا كاِلَُهَمــا َمًعــا. َوَك

َ
نَي. ف

ِّ
ــك بَِيــِدهِ انلَّــاَر َوالسِّ

ََطــُب،  نـَـَذا يـَـا ابـْـِي«. َفَقــاَل: »ُهــَوَذا انلَّــاُر َوالْ
َ
ِب!«. َفَقــاَل: »هأ

َ
ــاَل: »يـَـا أ

َ
َوق

 
َ

َُروف ُ الْ
َ

ــِة؟« َفَقــاَل إِبَْراِهيــُم: »اهللُ يـَـَرى هل
َ
ُمْحَرق

ْ
 لِل

ُ
َــُروف

ْ
ْيــَن ال

َ
َولِكــْن أ

َذَهَبــا كاِلَُهَمــا َمًعــا.« )تكويــن 22: 6 - 8(
َ
ــِة يـَـا ابـْـِي«. ف

َ
ُمْحَرق

ْ
لِل

ــه كذبيحــة،  ــم ابن ــل وأعــد إبراهي ــة اجلب ــال إىل قم ــد أن وص وبع
ــحق  ــم إس ــد تقدي ــه ال يري ــربه أن ــرية وأخ ــة األخ ــل اهلل يف اللحظ تدخ
 مــن ذلــك، قــدم إبراهيــم كبًشــا وجــده مقيــًدا بقرونــه 

ً
ذبيحــة. وبــدال

)انظــر اآليــات 9 - 13(. وبعــد ذلــك، نقــرأ اجلــزء اذلي يظهر فيه االســم:

ْه ]يــرى االحتيــاج 
َ
ِــْرأ ــوَْه ي َمْوِضــِع »َيْه

ْ
ـِـَك ال ــَدَع إِبَْراِهيــُم اْســَم ذل

َ
»ف

َْوَم: »ِف َجَبــِل الرَّبِّ يَُرى]ويســدد[«. )آية 14( ويســدده[«. َحــىَّ إِنَُّه ُيَقــاُل الْ

وهذا هو املاكن اذلي يظهر فيه االسم األول املرتبط بالعهد چلاهوفاه 
ْه ]يرى االحتياج ويسدده[«.

َ
أو يهوه، فچاهوفاه اذلي يرى ويسدد، »َيْهوَْه يِْرأ

ــا  ْه« تعــي حرفيً
َ
ِــْرأ ــي ترجــم إىل »ي ــة، اللكمــة ال ــة العربي ويف اللغ

»يــرى«. ومــن هــذا املعــى، نتوصــل إىل هــذا الفكر اجلميــل بأنــه عندما 
يــرى اهلل االحتيــاج فإنــه يســدده. كمــا حنصــل أيًضــا ىلع املفهــوم الرائع 
املتمثــل يف أن الــزام اهلل األول بالعهــد هــو أن يســدد االحتيــاج. وهــذا 

هــو أصــل لك الزامــه: أنــه يســدد احتياجــات شــعبه. 
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أعمال اهلل لتسديد الحتياجات 

دعونــا نلــي نظــرة ىلع مــدى الــزام العهــد هــذا مــن جانــب الرب 
بــأن يســدد احتياجــات شــعبه. فــي أمجــل صــورة كمــا نراهــا ظاهرة يف 
اإلعــالن الالحــق للكتــاب املقــدس. ويه تشــري نلــا إىل شــخص واحــد 
ــيا.  ــوع املس ــو: يس ــد اهلل، وه ــات عه ــع الزام ــديد جلمي ــه تس اذلي في

األويل  اتلقديــم  اكن  أوال،  املحــددة.  انلقــاط  بعــض  الحــظ 
ــِة؟« 

َ
ُمْحَرق

ْ
لِل  

ُ
َــُروف

ْ
ال ْيــَن 

َ
»أ إســحق:  قــال  فقــد  خــروف.  هــو 

ــِة 
َ
ُمْحَرق

ْ
 لِل

َ
ــُروف َ ُ الْ

َ
ــَرى هل ــم:»اهللُ يَ ــاب إبراهي ــن 22: 7(، فأج )تكوي

يَــا ابْــِي« )آيــة 8(. وعندمــا جــاء الوفــاء بااللــزام، اكن مَحــاًل، 
يســوع: عــن  املعمــدان  يوحنــا  حتــدث  فهكــذا  اهلل.  مَحــل  أي 

ْــِه، َفَقــاَل: ُهــَوَذا َحَــُل اهللِ   إِلَ
ً

َغــِد َنَظــَر يُوَحنَّــا يَُســوَع ُمْقبـِـال
ْ
»َوِف ال

ــِم!« )يوحنــا 1: 29( 
َ
َعال

ْ
ِي يَْرَفــُع َخِطيَّــَة ال

َّ
ال

ــّدم  ــيف اعم، ق ــك بأل ــد ذل ــه. فبع ــم ب ــة إبراهي ــق اهلل ثق ــد حق وق
الــي حتققــت فيهــا  اهلل اخلــروف، اذلبيحــة انلهائيــة، أي تلــك 
ْه ]يــرى 

َ
مجيــع الزامــات اهلل. وعندمــا تفكــر يف اســم »َيْهــوَْه يِــْرأ

ــرك  ــل فك ــا حيم ــه دائًم ــن 22:14(، دع ــدده[« )تكوي ــاج ويس االحتي
ــاج.  ــق تســديد اهلل لالحتي ــم مــن خــالهل حتقي ــل اذلي ت إىل هــذا احلَم
ــِة يَــا ابْــِي«. وعندمــا أىت يســوع، 

َ
ُمْحَرق

ْ
لِل  

َ
َــُروف

ْ
ُ ال

َ
»اهللُ يَــَرى هل
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ــِم«.
َ
َعال

ْ
ِي يَْرَفــُع َخِطيَّــَة ال

َّ
م، »َحَــُل اهللِ ال اكن هــو احلَمــل الُمقــَدّ

ويقــول الكتــاب املقــدس يف هــذه احلادثــة مــع إبراهيــم، »ِف َجَبــِل 
ــَرى« )تكويــن 22: 14(. ومــرة أخــرى، هــذا أمــر رائــع وحنــن  الــرَّبِّ يُ
نتتبــع ظهــوره. ومــن املتفــق عليــه أن يكــون جبــل الُمريــا هــو نفــس 
ــة.  ــة أو اجلمجم ــم اجللجث ــد باس ــد اجلدي ــر يف العه ــل اذلي يظه اجلب
ــراف  ــك االع ــم ذل ــدم إبراهي ــث ق ــه حي ــل ذات ــى اجلب ــك، فع وذلل
ــث  ــة 8(، وحي ــِة« )آي

َ
ُمْحَرق

ْ
 لِل

َ
ــُروف َ ُ الْ

َ
ــَرى هل ــه، »اهللُ يَ ــي بإيمان األص

ــم  ــة 14(؛ وبعــد ألــيف ســنة، ت ــَرى« )آي ــرَّبِّ يُ ــِل ال ــا: »ِف َجَب قيــل الحًق
ــب. ــوع ىلع الصلي ــوت يس ــاج بم ــذا االحتي ــديد ه تس

ــاج؛ ليــس فقــط  واكن هــذا هــو تســديد اهلل انلهــايئ هلــذا االحتي
إلبراهيــم وللشــعب ايلهــودي، وإنمــا أيًضــا لــل نســل إبراهيــم، ولــل 

أوئلــك اذليــن يؤمنــون بــاهلل. 

أنواع وصور من تسديد اهلل لالحتياجات

إبراهيـم وإسـحق واذلبيحة ىلع جبـل الُمريا يه أنـواع مجيلة من ما 
حدث يف اجللجثة. فإبراهيم يصور اهلل اآلب، وإسحق يصور اهلل االبن، ونار 
اذلبيحـة يه الروح القدس، واخلشـب اذلي محله إسـحق يمثل الصليب. 

ــة:  ــرة العام ــك انلظ ــب يف تل ــل للصل ــهد الاكم ــد املش ــا جن وهن
ــة  ــروح الزم ــار ال ــحق؛ ون ــد، إس ــه الوحي ــدم ابن ــم، األب، يق فإبراهي
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ــة. ــه اذلبيح ــت علي ــو اذلي اكن ــب ه ــة؛ واخلش ــة ممكن ــل اذلبيح جلع

ويمكننــا أن نلخــص لك ذلــك يف واحــدة مــن آيــات العهــد 
ْيــَف الَ 

َ
ْجَِعــنَي، ك

َ
ْجلَِنــا أ

َ
ُ أل

َ
ــْم يُْشــِفْق َعَ ابْنـِـِه، بـَـْل بـَـَذهل

َ
ِي ل

َّ
اجلديــد: »اَل

ــة 8: 32(  ٍء؟« )رومي ــُه ُكَّ َشْ ــا َمَع يًْض
َ
ــا أ َيَهُبَن

ــِة« 
َ
ُمْحَرق

ْ
 لِل

َ
ــُروف َ ُ الْ

َ
ــَرى هل ــل: »اهللُ يَ ــزام الاكم ــد االل ــا جن وهن

ــاج  ــدة أو الحتي ــة واح ــط يف حال ــذا فق ــس ه ــن 22: 14(؛ ولي )تكوي
ــد. ــاج، اآلن وإىل األب ــل احتي ــف، ول ــن يف لك موق ــد، ولك واح

وقــد جعــل الــرب الــزام العهــد مرتبًطــا باســمه اإللي والشــخي 
ــا احتياجــات شــعبه. وادليلــل  اذلي ال يتغــري. وهــو ســوف يســدد دائًم
انلهــايئ والتســديد انلهــايئ الحتياجاتهــم هــو يف ابــن اهلل، الــرب يســوع 
ــَة  ــُع َخِطيَّ ِي يَْرَف

َّ
ــُل اهللِ ال ــة، »َحَ ــة اخلطي ــح ذبيح ــيح، اذلي أصب املس

ــِم« )يوحنــا 1: 29(.
َ
َعال

ْ
ال

فهل ستقيض حلظة اآلن وتتأمل يف هذه اآلية؟

ــَف الَ  ْي
َ
ــنَي، ك ْجَِع

َ
ــا أ ْجلَِن

َ
ُ أل

َ
ــَذهل ــْل بَ ــِه، بَ ــِفْق َعَ ابْنِ ــْم يُْش

َ
ِي ل

َّ
»اَل

ٍء؟«  ــُه ُكَّ َشْ ــا َمَع يًْض
َ
ــا أ َيَهُبَن

وتذكــر أنــه »َمَعــُه«. فــال يمكنــك احلصــول ىلع تســديد االحتيــاج 
بــدون اخلــروف. فتســديد االحتيــاج موجــود يف محــل اهلل يســوع.
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قــد رأينــا أن اســم اهلل چاهوفــاه، أو يهــوه، يرتبــط مبــارشة بســبعة 
أســماء أو ألقــاب حمــددة، تمثــل ســبعة جوانــب مــن أمانــة اهلل يف حفظ 
ــا إىل أول  ــابق، نظرن ــل الس ــان. ويف الفص ــع اإلنس ــه م ــد يف تعامل العه
هــذه األســماء املرتبطــة بالعهــد، وهــو: الي يــرى االحتيــاج ويســدده. 
ــم.  ــديد احتياجاته ــو تس ــعبه ه ــزام اهلل األول بش ــد أرشت إىل أن ال وق

واآلن، ســوف نتنــاول االســم اثلــاين للعهــد، وهــو: الي يشــيف. 

نَا الرَّبُّ َشافِيَك«
َ
 أ

ِّ
إِن

َ
»ف

ــق  ــو اذلي يتعل ــروج 15، وه ــرة يف خ ــم ألول م ــذا االس ــد ه وجن
ــر  ــربوا ابلح ــد ع ــر. فق ــن م ــم م ــن يف خالصه ــربة اإلرسائيلي خب

ــة: ــرب الربي ــم ع ــوا يف رحلته ــو وانطلق ــر للت األمح

ــِة  يَّ  بَرِّ
َ

ــوا إِل  وََخرَُج
َ

ــِر ُســوف ــْن َبْ ــَل ِم ائِي ــَل ُمــوَس بِإِْسَ َ ــمَّ اْرتَ »ُث
َة،   َمــارَّ

َ
َجــاُءوا إِل

َ
ــْم َيـِـُدوا َمــاًء. ف

َ
يَّــِة َول َبِّ

ْ
يَّــاٍم ِف ال

َ
ــَة أ

َ
الَث

َ
َســاُروا ث

َ
ُشــوٍر. ف

ــُمَها  ـِـَك ُدِعَ اْس . ِلل ــرٌّ ــُه ُم نَّ
َ
َة أل ــارَّ ــْن َم ــاًء ِم ــوا َم ُب ْن يَْرَ

َ
ــِدُروا أ ــْم َيْق

َ
َول

 
َ

َخ إِل ــَرَ
َ
ُب؟« ف ائِلـِـنَي: »َمــاَذا نـَـْرَ

َ
ــْعُب َعَ ُمــوَس ق ــَر الشَّ َة«. َفَتَذمَّ »َمــارَّ

َمــاُء َعْذبـًـا. ُهَنــاَك 
ْ
َصــاَر ال

َ
َمــاءِ ف

ْ
َراهُ الــرَّبُّ َشــَجَرةً َفَطرََحَهــا ِف ال

َ
ــأ

َ
. ف الــرَّبِّ
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ــَمُع  ــَت تَْس ْن
ُ
ــاَل: »إِْن ك ــُه. َفَق ــاَك اْمَتَحَن ــا، َوُهَن ًم

ْ
ــًة وَُحك ِريَض

َ
ُ ف

َ
ــَع هل َوَض

ــاهُ   َوَصايَ
َ

ــَى إِل ــِه، َوتَْص ــقَّ ِف َعْينَْي َ ــُع الْ ــَك، َوتَْصَن ــرَّبِّ إِلِه ــْوِت ال لَِص
ــنَي الَ  يِّ ِمْرِ

ْ
ــُه َعَ ال ــا َوَضْعُت ــا ِممَّ ــا َم ــِه، َفَمَرًض َرائِِض

َ
ــَع ف ــُظ َجِي َْف َوتَ

نَا الــرَّبُّ ]چاهوفــاه[ َشــافِيَك«. )خــروج 15: 26-22(
َ
 أ

ِّ
ــإِن

َ
ْيــَك. ف

َ
َضــُع َعل

َ
أ

ــرة:  ــذه الفق ــة ه ــد يف نهاي ــط بالعه ــاين هلل املرتب ــم اثل ــأيت االس وي
ــافِيَك.« ــاه[ َش ــرَّبُّ ]چاهوف ــا ال نَ

َ
 أ

ِّ
ــإِن

َ
»ف

ــية  ــة األساس ــة العربي ــافِيَك« يه اللكم ــت »َش ــي تُرمج ــة ال واللكم
»للشــفاء اجلســدي«. ويف اللغــة العربيــة احلديثــة، يه اللكمة املســتخدمة 
ــة  ــا ترمج ــح تماًم ــن الصحي ــيكون م ــع، س ــب«. ويف الواق ــى »الطبي بمع
ــيكون  ــا س ــط م ــو بالضب ــذا ه ــك«. وه ــوه طبيب ــا يه ــك »أن ــذا كذل ه
عليــه يف اللغــة العربيــة املعــارصة. »الــرب« )چاهوفــاه أو يهــوه( مرتبــط 
 مــن ذلــك، يمكننــا أن 

ً
مبــارشة باللكمــة الــي تعــي اذلي يشــيف. وبــدال

نقــول، »الــرب اذلي يشــيف«.

ودعونا نركز ىلع بعض انلقاط املهمة يف القصة السابقة. 

دروس مهمة من الشفاء يف مارة

من احلكمة أن نصلي بدًل من أن نتذمر

، مــن املذهــل دوًمــا لـــي أنــه فـــي األزمــة املوصوفـــة فـــي   
ً

أوال
خــروج 15: 22 - 26، تذمــر حــوايل ثالثــة ماليــن شــخص بينمــا صــى 
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رجــل واحــد. وحصــل مــوىس ىلع احلــل. ويذكرنــا هــذا أنــه مــن احلكمة 
 مــن أن نتذمــر. ويقــول الكتــاب املقــدس: 

ً
دائًمــا أن نصــي بــدال

ــْوٍم، 
َ
ــٍة، لـِـَيْ تَُكونُــوا بـِـالَ ل

َ
ٍء بـِـالَ َدْمَدَمــٍة َوالَ ُمَاَدل ــوا ُكَّ َشْ

ُ
َعل

ْ
»اِف

َتــٍو، تُِضيُئــوَن 
ْ
ٍج َوُمل ْوالًَدا هللِ بـِـالَ َعْيــٍب ِف َوَســِط ِجيــل ُمَعــوَّ

َ
َوبَُســَطاَء، أ

تَِخــارِي ِف يـَـْوِم 
ْ
ََيــاةِ الف ــِكنَي بَِكلَِمــِة الْ ــِم. ُمَتَمسِّ

َ
َعال

ْ
نـْـَواٍر ِف ال

َ
أ
َ
بَيَْنُهــْم ك

.« )فيلــي 2: 14 - 16( 
ً

 َوالَ تَِعْبــُت بَاِطــال
ً

ْســَع بَاِطــال
َ
ــْم أ

َ
 ل

ِّ
ن

َ
َمِســيِح، بـِـأ

ْ
ال

قرر اهلل أن يكون هو الشايف لشعبه

ــد  ــد اهلل. ويوج ــن عن ــالن م ــذا اإلع ــادرة يف ه ــاءت املب ــا، ج ثانًي
ــتعداده  ــوة اهلل واس ــول ق ــة ح ــوم يف الكنيس ــكوك ايل ــن الش ــري م الكث
للشــفاء. وحنتــاج أن نــرى أن اهلل قــد أقــام وضًعــا تعليميًــا: فقــد أوصــل 
شــعبه إىل درجــة ايلــأس، وبعــد ذلــك، وبدافــع مــن إرادتــه ومشــورته، 
كشــف عــن نفســه ىلع وجــه اتلحديــد باعتبــاره الشــايف لشــعبه. وهــو 
ــه الشــعب. بــل اكن شــيئًا جــاء مــن قــرار  ــم يكــن شــيئًا ســأل عن ل

اهلل. فقــد قــرر اهلل نفســه أن يكــون هــو الشــايف لشــعبه. 

األمر يتطلب اإلميان إلطالق قوة اهلل

ــا  ــاًل إيمانيً ــب عم ــد تطل ــر ق ــم إدراك أن األم ــن امله ــا، م ثاثلً
ــر  ــد أظه ــدث اعدًة. فق ــا حي ــزة؛ كم ــل املعج ــوة اهلل لعم ــالق ق إلط
ــجرة  ــذه الش ــط ه ــوىس أن يلتق ــة. واكن ىلع م ــجرة معين ــوىس ش اهلل مل
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ويلقيهــا يف املــاء. واكن عمــل اإليمــان هــذا؛ بإلقــاء الشــجرة يف املــاء؛ 
ــاء. ــك امل ــزة يف ذل ــة املعج ــوة اهلل الصانع ــق ق ــو اذلي أطل ه

واكن مــن املمكــن أن يقــف مــوىس ىلع حافة املــاء و »يؤمــن« فقط 
دون أن يعمــل أي يشء، ولــن حيــدث أي يشء ىلع اإلطــالق. وُيــربز هذا 
ْعَمــال َميِّــٌت« )يعقــوب 2: 26(. فإن كنا 

َ
يًْضــا بـِـُدوِن أ

َ
مبــدأ أن »اإِليَمــاُن أ

نؤمــن، حنتــاج إىل إظهــار إيماننا من خــالل لكماتنا، أو أفعانلــا، أو لكيهما. 

الشجرة تشري إىل الصليب

ــا، حنتــاج أيًضــا أن نــرى أن الشــجرة اكنــت وســيلة للشــفاء  رابًع
تللــك امليــاه املــرة. ويف اللغــة العربيــة، يتــم اســتخدام لكمــة »َشــَجَرةً« 
ــد  ــل. ويف العه ــا بالفع ــم قطعه ــد ت ــجرة ق ــك لش ــو وكذل ــجرة تنم لش
ــارة  ــجرة لإلش ــة ش ــتخدام لكم ــم اس ــات، يت ــض الرمج ــد، يف بع اجلدي
إىل الصليــب. ومــرة أخــرى، تشــري قصــة مــارة إىل األمــام إىل صليــب 
ــه هــذا العهــد الشــايف حتقيقــه  ــاره املــاكن اذلي وجــد في يســوع باعتب

ــايئ. انله

اسأل »ماذا؟« بدًل من »ملاذا؟«

ــم  ــم يت ــه ل ــو أن ــا وه ــايب دائًم ــري إعج ــر يث ــب آخ ــد جان ويوج
إخبارنــا أبــًدا ملــاذا اكنــت امليــاه ُمــرة. لكــن اهلل أظهــر ملــوىس كيــف 
جيعلهــا عذبــة. ويف بعــض األحيــان، نهــدر طاقاتنــا يف احليــاة مــن خالل 
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طــرح الكثــري مــن األســئلة غــري املثمــرة، مثــل »ملــاذا حــدث هــذا أو 
ذاك؟« وجيــب علينــا جتــاوز هــذه األســئلة، واذلهــاب إىل اهلل، والقــول: 
»يــا رب، أرين مــاذا أفعــل«. واهلل ســوف يفعــل ذلــك. فــأن نفهــم ســبب 
حــدوث األشــياء ســوف يثقــل اكهلنــا. إال أن اهلل ســوف يعطينــا دائمــا 
اجلــواب العمــي عندمــا نريــد أن نعــرف مــا جيــب علينــا القيــام بــه.

متطلبات الشفاء

اإلميان القليب الكامل باهلل

ــَت  ْن
ُ
ــوح: »إِْن ك ــه بوض ــوص علي ــفاء منص ــايس للش ــرط األس ال

تَْســَمُع لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهــَك، ...« )خــروج 15: 26(. فــيف اللغــة العربيــة 
األصليــة، هــو حرفيًــا، »إن اســتمعت اســتمااًع إىل صــوت الــرب«. 

ــن. ــتماع« مرت ــة »االس ــرر لكم وتتك

ذات مــرة، بينمــا كنــت مريًضــا يف مستشــى، وأحتــاج بشــدة إىل 
الشــفاء وأحبــث عــن اهلل يف الكتــاب املقــدس، جــاءت هــذه اآليــة إيّل. 
فقلــت: »مــاذا يعــي« اســتمعت اســتمااًع«؟ ويبــدو أن اهلل أعطــاين هــذه 
اإلجابــة: »قــد أعطيتــك أذنــن، أذن يمــى وأذن يــرى. فلــي »تســتمع 
اســتمااًع« هــو أن تســتمع إيّل بكلتــا األذنــن. أمــا إن كنــت تســتمع إيل 
بــأذن واحــدة وإىل شــخص آخــر بــاألذن األخــرى، فــل مــا ســتحصل 
عليــه هــو اإلرتبــاك وليــس اإليمــان«. ذلا، توقفــت عــن إعطــاء أذين إىل 
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اهلمســات الريــرة مــن الشــيطان واســتمعت إىل اهلل بكلتــا األذنــن. 
وباتلأكيــد، نلــت الشــفاء!

ثق يف حتقيق يسوع لعهد اهلل

ــات  ــديد االحتياج ــزام اهلل بتس ــا أن ال ــابق، رأين ــل الس ويف الفص
قــد حتقــق يف يســوع، مَحــل اهلل. وينطبــق الــيء نفســه ىلع الــزام اهلل 
بالشــفاء. فالشــفاء قــد وجــد أيًضــا حتقيقــه انلهــايئ يف يســوع. وهــذه يه 

قصــة العهــد اجلديــد:

ْخَرَج 
َ
أ
َ
ثِرِيــَن، ف

َ
ْــِه ]يســوع[ َمَانـِـنَي ك ُمــوا إِلَ دَّ

َ
َمَســاُء ق

ْ
ــا َصــاَر ال مَّ

َ
َول

َمــْرَض َشــَفاُهْم، لـِـَيْ يَتـِـمَّ َمــا قِيــَل بِإَِشــْعَياَء 
ْ
ْرَواَح بَِكلَِمــٍة، وََجِيــَع ال

َ
األ

ْمَراَضَنــا«. )مــى 8: 17-16(
َ
ْســَقاَمَنا وََحَــَل أ

َ
َخــَذ أ

َ
َقائـِـِل: »ُهــَو أ

ْ
انلَّــِيِّ ال

اكن يســوع هــو اتلحقيــق انلهــايئ لعهــد اهلل الشــايف لشــعبه. فعــى 
الصليــب، لــم حيمــل يســوع خطايانــا فحســب، بــل قــام أيًضــا بأخــذ 
ــدم  ــل ق ــب، ب ــران فحس ــدم الغف ــم يق ــا. فل ــل أمراضن ــقامنا ومح أس

أيًضــا الشــفاء.

ــه  ــرويح، ولكن ــم ال ــاج ليــس فقــط يف العال واكن تســديده لالحتي
ــزام العهــد اذلي قطعــه  ــة ال ــك بمثاب ــادي. واكن ذل ــم امل ــا يف العال أيًض
ــد أن أي  ــد اجلدي ــرأ يف العه ــبب، ال نق ــذا الس ــل. وهل ــع إرسائي اهلل م
ــض. فــال توجــد أي  إرسائيــي جــاء إىل يســوع مــن أجــل الشــفاء وُرفِ
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قصــة ألي إرسائيــي تــم رفــض شــفاءه. وىلع ســبيل املثــال، اقــرأ هــذه 
القصــة:

ــوَرةِ 
ُ
ك

ْ
ــَك ال

ْ
ــِع تِل  َجِي

َ
وا إِل

ُ
ــل ْرَس

َ
أ
َ
ــَكِن. ف َم

ْ
ــَك ال ِ ــاُل ذل ــُه رَِج

َ
»َفَعَرف

ِمُســوا ُهْدَب 
ْ
ْن يَل

َ
ْــِه أ ُبوا إِلَ

َ
َمــْرَض، َوَطل

ْ
ْــِه َجِيــَع ال وا إِلَ ْحــَرُ

َ
ُمِحيَطــِة وَأ

ْ
ال

ــَفاَء.« )مــى 14: 35 - 36( ــوا الشِّ
ُ
َمُســوهُ نَال

َ
ِيــَن ل

َّ
َجِميــُع ال

َ
ْوبـِـِه َفَقــْط. ف

َ
ث

ــه وقــد شــفوا.  فقــد اكن ىلع انلــاس فقــط أن يلمســوا هــدب ثوب
ــم  ــن ل ــك اذلي ــم، أي أوئل ــاه األم ــوع جت ــف يس ــك، اكن موق ــع ذل وم
ــا. فــيف مــى 15، نقــرأ عــن امــرأة كنعانيــة لــم  يكونــوا يهــوًدا، خمتلًف
تكــن يهوديــة ولكــن بــدأت يف الــراخ مــن أجــل أن يرحــم ابنتهــا. 

فقــد قالــت: 

ــْم ُيِْبَهــا 
َ
ل
َ
ا«. ف »ارَْحْــِي، يَــا َســيُِّد، يَــا اْبــَن َداُوَد! اِبْنَــِت َمُْنونـَـٌة ِجــدًّ

ــا،  َه
ْ
ــنَي: »اْصِف ائِلِ

َ
ــِه ق ْ ــوا إِلَ ُب

َ
ــُذهُ َوَطل َم تاَلَِمي ــدَّ ــٍة. َفَتَق ــوع[ بَِكلَِم ]يس

 ِخــَراِف َبْيــِت 
َ

 إِل
َّ
ْرَســْل إاِل

ُ
ــْم أ

َ
ــاَل: »ل

َ
َجــاَب َوق

َ
أ
َ
ــا!« ف َهــا تَِصيــُح َوَراَءنَ نَّ

َ
أل

ــى 15: 22 - 24( ــِة««. )م
َّ
ال ــَل الضَّ ائِي إِْسَ

ــزايم بالعهــد ليــس جتــاه  ــارة أخــرى، اكن يقــول هلــا: »إن ال وبعب
أوئلــك اذليــن ليســوا مــن بيــت إرسائيــل”.

يـْـَس 
َ
ــاَل: »ل

َ
َجــاَب َوق

َ
أ
َ
!« ف ِعــيِّ

َ
ــًة: »يـَـا َســيُِّد، أ

َ
ائِل

َ
ُ ق

َ
تـَـْت َوَســَجَدْت هل

َ
أ
َ
ف

ــِكالَب«. )اآليــات 25 - 26(
ْ
َنـِـنَي َويُْطــَرَح لِل ْن يُْؤَخــَذ ُخــْزُ الْ

َ
َحَســًنا أ
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ــم  ــب أن نفه ــن الصع ــد، م ــزام بالعه ــة االل ــم طبيع ــم نفه ــا ل وم
ــزم أن  ــه ال ــل، وب ــع إرسائي ــد م ــوع عه ــد اكن دلى يس ــوع. فق رد يس
يكــون شــافيهم. ذللــك، اكن الشــفاء هــو خــز ابلنــن. وهــذه املــرأة لــم 

يكــن دليهــا عهــد، وال حــق. لكنهــا اكن دليهــا اإليمــان!

ِي 
َّ

ُفَتــاِت ال
ْ
ُل ِمــَن ال

ُ
ك

ْ
يًْضــا تـَـأ

َ
ــِكالَُب أ

ْ
ــْت: »َنَعــْم، يـَـا َســيُِّد! َوال

َ
َفَقال

ْرَبابَِهــا!«. )آيــة 27(
َ
يَْســُقُط ِمــْن َمائـِـَدةِ أ

وجيــب أن نفكــر يف أهميــة عبارتهــا. فقــد قالــت، يف الواقــع، »يــا 
ــات.  ــض الفت ــو بع ــه ه ــا أحتاج ــة. لك م ــة إىل رشحي ــت حباج رب، لس
فقطعــة فتــات صغــرية واحــدة ســتكيف لــل مــا هــو مطلــوب البنــي«. 
واكنــت اســتجابة يســوع يه واحــدة مــن أمجــل مــا يف الكتــاب املقدس:

ةُ، َعِظيــٌم إِيَمانـُـِك! ِلَُكْن 
َ
َها: »يَا اْمــرَأ

َ
ــاَل ل

َ
َجــاَب يَُســوُع َوق

َ
»ِحينَئـِـٍذ أ

ــة 28( ــاَعِة.« )آي ــَك السَّ
ْ
ــْن تِل ــا ِم ــِفَيِت ابْنَُتَه ُش

َ
ــَن«. ف ــا تُِريِدي َم

َ
ــِك ك

َ
ل

ــم  ــه ل ــم أن ــوع، رغ ــف يس ــرأة إىل تعاط ــذه امل ــان ه ــد داع إيم فق
ــد. ــا هل بالعه ــن ُملِزًم يك

وتذكــر أن اهلل ال يــزال هــو الشــايف لشــعبه. وقــد أصبحــت بــراكت 
العهــد متاحــة اآلن لليهــود واألمــم ىلع حــد ســواء؛ أي جلميــع اذليــن 
يأتــون باإليمــان، مــن خــالل يســوع، إىل اهلل اآلب، ىلع أســاس اســمه 

املرتبــط بالعهــد: الي يشــيف. 
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نَا الرَّبُّ َشافِيَك.« )خروج 15: 26(
َ
 أ

ِّ
إِن

َ
»ف

نَّــُه 
َ
ْجلَِنــا، أل

َ
ْعَنــًة أل

َ
 َصــاَر ل

ْ
ْعَنــِة انلَّاُمــوِس، إِذ

َ
َتَدانـَـا ِمــْن ل

ْ
َمِســيُح اف

ْ
»اَل

َمِم 
ُ
ُة إِبَْراِهيــَم لأِل

َ
َق َعَ َخَشــَبٍة«. ِلَِصــَر بََرك

ِّ
ُعــوٌن ُكُّ َمْن ُعل

ْ
ُتــوٌب: »َمل

ْ
َمك

وِح.« )غالطيــة 3: 14-13( َمِســيِح يَُســوَع، نِلََنــاَل بِاإِليَمــاِن َمْوِعــَد الرُّ
ْ
ِف ال
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الذي هو رايتنا

جنــد هــذا االســم املرتبــط بالعهــد أي چاهوفــاه أو يهــوه، الي 
هــو رايتنــا، يف ســفر اخلــروج. وهــو يُذكــر فيمــا يتعلــق حبــدث مــر 
بــه اإلرسائيليــون وهــم يف طريقهــم عــرب الصحــراء إىل أرض املوعــد 
ــق،  ــم، ويه عمايل ــدى دول األم ــر. فإح ــن م ــم م ــد خروجه بع
جــاءت وَســَعت إىل مقاومــة رحلــة اإلرسائيليــن إىل مرياثهــم. فــاكن 
ــة  ــوا يف هزيم ــة، جنح ــم. ويف انلهاي ــة رحلته ــال ملواصل ــم القت عليه
عمايلــق، واكنــوا قادريــن ىلع مواصلــة رحلتهــم. وهــذا ســجل هــذا 

احلــدث: 

يَُشــوُع  َفَهــَزَم  َرفِيِديــَم...  ِف  ائِيــَل  إِْسَ وََحــاَرَب  َعَماِلــُق   
َ

ت
َ
»وَأ

ــَذا  ــْب ه ُت
ْ
ــوَس: »اك ــرَّبُّ لُِم ــاَل ال ــْيِف. َفَق ــدِّ السَّ ــُه ِبَ ْوَم

َ
ــَق َوق َعَماِل

ــَر 
ْ
ــو ِذك ُ ْ

م
َ
 أ

َ
 َســْوف

ِّ
ــإِن

َ
ِكَتــاِب، َوَضْعــُه ِف َمَســاِمِع يَُشــوَع. ف

ْ
تَــْذَكًرا ِف ال

ــوَْه  ــَمُه »َيْه ــا َوَدَع اْس ــوَس َمْذَبً ــَى ُم ــَماءِ«. َفَب ــِت السَّ ْ ــْن تَ ــَق ِم َعَماِل
. لِلــرَّبِّ َحــْرٌب  ــْرِسِّ الــرَّبِّ

ُ
َــَد َعَ ك ــاَل: »إِنَّ الْ

َ
]الــرب[ نـِـيِّ ]رايــة[«. َوق

ــروج 17: 8، 13 - 16(  َدْوٍر«. )خ
َ

ــْن َدْوٍر إِل ــَق ِم ــَع َعَماِل َم
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املقاومة أمر ل مفر منه

يُســتثمر هــذا الفصــل اخلــاص بأهميــة دائمــة ألن ادلرس، كمــا أراه 
ــا  ــا ويف حماوتلن ــه اهلل نل ــرياث اذلي قدم ــا إىل امل ــذا: يف رحلتن ــو ه ، ه
ادلخــول إيلــه، ســنواجه دائًمــا مقاومــة. فهــذا ليــس جمــرد يشء حــدث 
مــرة واحــدة؛ بــل ســوف حيــدث مــن جيــل إىل جيــل. والــرب ســيأخذ 
ــاركة يف  ــا املش ــن علين ــة، لك ــا يف املقاوم ــف معن ــوف يق ــا. وس جانبن

هــذه املعــارك. 

ــرت يف  ــي ظه ــرب ال ــاعدة ال ــن مس ــدد م ــب املح ــد اجلان وجن
الفقــرة الســابقة يف اســم املذبــح اذلي بنــاه مــوىس: »َيْهــوَْه نـِـيِّ ]رايــة[«. 
)خــروج 17: 15( ونــرى أن الــرب قــد أعطانــا رايــة جتلــب نلــا انلــرة 

يف احلــرب الــي جيــب أن خنوضهــا.

ــرب.  ــذه احل ــن ه ــد ع ــد اجلدي ــوب يف العه ــري املكت ــد الكث ويوج
ــس: ــب بول ــال، كت ــبيل املث ــى س فع

ــَع  ــاءِ، َم َؤَس ــَع الرُّ ــْل َم ــٍم، بَ ْ ــَع َدٍم َولَ ــْت َم يَْس
َ
ــا ل ــإِنَّ ُمَصارََعَتَن

َ
»ف

 ِّ ــاِد الــرَّ ْجَن
َ
ــَع أ ــِر، َم ْه ــِة هــَذا ادلَّ َم

ْ
ــِم َعَ ُظل

َ
َعال

ْ
ــَع ُوالَةِ ال ــالَِطنِي، َم السَّ

ــس 6: 12( ــَماوِيَّاِت.« )أفس ــِة ِف السَّ وِحيَّ الرُّ

ــا.  ــة وحرًب ــنواجه مقاوم ــيحين س ــن كمس ــرى، حن ــارة أخ وبعب
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وحربنــا لــن تكــون مــع أعــداء جســدين ولكــن مــع قــوات روحيــة 
ــة. ــا الروحي ــتقاوم رحالتن ــيطانية س ش

ويف 2 كورنثــوس، حتــدث بولــس عــن نــوع األســلحة الــي حنتاجها 
ــذه احلرب: يف ه

َــارُِب. 
ُ

ََســِد ن ْســَنا َحَســَب الْ
َ
ََســِد، ل ُك ِف الْ

ُ
ــا نَْســل َنــا َوإِْن كنَّ نَّ

َ
»أل

ــاِدَرٌة بِــاهللِ َعَ َهــْدِم 
َ
يَْســْت َجَســِديًَّة، بَــْل ق

َ
ْســلَِحُة ُمَاَرَبتَِنــا ل

َ
 أ

ْ
إِذ

ُحُصــوٍن.« )2 كورنثــوس 10: 3 - 4(

يَْســْت َجَســِديًَّة« أن أســلحتنا يه يف الواقــع عكــس 
َ
وتعــي »ل

اجلســد؛ فــي روحيــة. ذلا، فقــد قــدم نلــا اهلل األســلحة الروحيــة حلــرب 
ــة. روحي

رايتنا هي اسم الرب

ويف مزمــور 20: 5، ىلع وجــه اخلصوص، نســمع عن رايــة قدمها الرب:

نَُّم ِبَالَِصَك، َوبِاْسِم إِلِهَنا نَْرَفُع َرايَتََنا«.  »َنَرَ

فرايتنــا يه اســم الــرب إهلنــا، وقــد أصبحــت نرتــه نرتنــا ألننا 
ــمه. ــل رايتنا باس جنع

ــد  ــرب يف العه ــم ال ــن اس ــع، ع ــه، بالطب ــري نلتعلم ــد الكث ويوج
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ــوع: ــن يس ــذا ع ــس ه ــال بول ــال، ق ــبيل املث ــى س ــد. فع اجلدي

ــَو  ُْث ــْوَق ُكِّ اْســٍم لـِـَيْ تَ
َ
ْعَطــاهُ اْســًما ف

َ
يًْضــا، وَأ

َ
ــُه اهللُ أ َع

َّ
ـِـَك َرف »ِلل

ــَت  ْ ْرِض َوَمــْن تَ
َ
ــَماءِ َوَمــْن َعَ األ ــْن ِف السَّ ــٍة ِممَّ َب

ْ
بِاْســِم يَُســوَع ُكُّ ُرك

َمِســيَح ُهــَو َربٌّ لَِمْجــِد اهللِ 
ْ
نَّ يَُســوَع ال

َ
 ُكُّ لَِســاٍن أ

َ
ْرِض، َويَْعــَرِف

َ
األ

اآلِب«. )فيلــي 2: 9 - 11(

ــوى  ــب ىلع لك ق ــة جي ــا راي ــيح، دلين ــوع املس ــرب يس ــم ال إًذا، باس
ــرة  ــس، أن ن ــال بول ــذا ق ــا. وهك ــع أمامه ــي وختض ــر أن تنح ال

ــا. ــت نرتن ــيح أصبح املس

َمِســيِح ُكَّ 
ْ
تـِـِه ِف ال ِي َيُقوُدنـَـا ِف َمْوكـِـِب نُْرَ

َّ
ًرا هللِ ال

ْ
»َولِكــْن ُشــك

تـِـِه ِف ُكِّ َمــَكٍن.« )2 كورنثــوس 2: 14( 
َ
ِحــنٍي، َويُْظِهــُر بَِنــا َراِئـَـَة َمْعرِف

الــي حققهــا املســيح ىلع الشــيطان ىلع الصليــب  فانلــرة 
أصبحــت متاحــة نلــا بــرط أن نســتخدم الرايــة الــي قدمهــا اهلل نلــا. 
وهــذه الرايــة يه اســم الــرب يســوع املســيح. ذللــك، فاســم الــرب هــو 

ــة. ــرب الروحي ــذه احل ــا يف ه رايتن

لدينا حامل راية قياسي

وبينمــا نســتمر يف انلظــر إىل رايتنا، أي اســم الــرب، أريد اســتخدام 
نصــوص العهــد القديــم واتلاريــخ إلبــراز أهميــة احلامــل القيــايس؛ أي 
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ــد  ــة. فق ــوش القديم ــار، يف اجلي ــة، أو املعي ــل الراي ــخص اذلي حيم الش
قــال إشــعياء انلــي يف وصفــه هلزيمــة قــوة األمــم الكبــرية، أي اجليــش 

اآلشــوري:

َمِريِض ]حامل الراية[.« )إشعياء 10: 18(
ْ
َذَوَباِن ال

َ
وُن ك

ُ
»َويُْفِي ... َفَيك

وعندمــا يصــاب حامــل الرايــة باإلغمــاء، يصبــح اجليــش بأكملــه 
غــري منظــم. فقــد تــم تدريــب اجليــوش القديمــة إلاعدة جتميــع صفوفهم 
ــديدة يف  ــوط ش ــوا لضغ ــإن تعرض ــار(. ف ــة )املعي ــل الراي ــول حام ح
املعركــة، فقــد يتعرضــون لالنقســام واالنفصــال عــن بعضهــم ابلعــض. 
وســيجد حامــل الرايــة القيــايس نــواًع مــن اتلمــز ســواء يف تــل أو أرض 
مرتفعــة أخــرى، وســريفع قاعــدة الرايــة. أمــا إن أصيــب حامــل الرايــة 
ــي  ــذا يع ــم. وه ــع صفوفه ــود إلاعدة جتمي ــة للجن ــال فرص ــاء، ف باإلغم
ــيحين،  ــا، كمس ــش. ويف حاتلن ــبة للجي ــة بالنس ــرية للغاي ــلكة خط مش

حامــل رايتنــا القيــايس هــو الــروح القــدس. فقــد قــال إشــعياء:

ــْمِس  ِق الشَّ ــْرِ ــْن َم ، َوِم ــرَّبِّ ــَم ال ــرِِب اْس َمْغ
ْ
ــَن ال ــوَن ِم

ُ
»َفَيَخاف

ــة[.«             ــُه ]بالراي ــرَّبِّ تَْدَفُع ــُة ال ــٍر َفَنْفَخ َنْه
َ
ــُدوُّ ك َع

ْ
ِت ال

ْ
ــأ ــا يَ ــَدهُ. ِعْنَدَم َمْ
)اشــعياء 59: 19(

ــايس  ــا القي ــل رايتن ــو حام ــدس، ه ــروح الق ــرب، أي ال ــروح ال ف
عندمــا نتعــرض لضغــوط شــديدة يف هــذه احلــرب املســيحية مــن قِبَــل 
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ــل  ــع حام ــا. فريف ــان ضدن ــل الفيض ــون مث ــم يأت ــيطان، وه ــوات الش ق
ــد  ــم نعي ــيح. ث ــوع املس ــرب يس ــم ال ــدة؛ أي اس ــايس القاع ــا القي رايتن
جتميــع صفوفنــا حــول هــذه القاعــدة. فعندمــا نــرى اســم الــرب يســوع 

مرفــواًع، جنتمــع هنــاك. فاســم يســوع هــو نقطــة اتلجمــع الــي نلــا.

وايلــوم، يرفــع الــروح القــدس مــن جديــد، مســتوى اســم الــرب 
يســوع املســيح، يف مجيــع أحنــاء األرض. ويتجمــع شــعب اهلل مــع هــذه 
القاعــدة، بغــض انلظــر عــن طائفــة الكنيســة وغريهــا مــن العوامــل 

الــي قــد تفرقهــم.

الكنيسة املنتصرة

ــة  ــليمان للكنيس ــة س ــورة يف أغني ــذه الص ــر إىل ه ــرًيا، انظ وأخ
املنتــرة، والــي ظهــرت إىل حــز الوجــود يف العهــد اجلديــد مــن خــالل 

عمــل الكفــارة اذلي قدمــه املســيح:

ــٌة  ــلِيَم، ُمْرِهَب وُرَش
ُ
أ
َ
ــَنٌة ك ــَة، َحَس ِرَْص

َ
ــِت ك ــا َحبِيَب ــٌة يَ

َ
ــِت َجِيل نْ

َ
»أ

ــٌة 
َ
ــاِح، َجِيل َب ــَل الصَّ ــُة ِمْث

َ
ُمْرِف

ْ
ــْن ِهَ ال ــات[ ... َم ــٍة ]راي ِويَ

ْ
ل
َ
ــٍش بِأ َجيْ

َ
ك

]رايــات[؟«         ِويَــٍة 
ْ
ل
َ
بِأ َجيْــٍش 

َ
ك ُمْرِهَبــٌة  ــْمِس،  َكلشَّ َطاِهــَرٌة  َقَمــِر، 

ْ
َكل

)نشــيد األنشــاد 6: 4، 10(

ــش  ــه جي ــيح. إال أن ــروس املس ــة كع ــا يه الكنيس ــة هن واملوصوف
ــك. ــيح كذل املس
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ــن  ــن اخلتاميت ــة الصورت ــا مالحظ ــام أيًض ــري لالهتم ــن املث وم
للمســيحين يف رســالة بولــس إىل أهــل أفســس: العــروس )انظــر 
أفســس 5: 25 – 32( واجليــش )انظــر أفســس 6: 10 - 17(. فنحــن لك من 
العــروس واجليــش، وســنخرج يف اتلاريــخ كمــا تنبــأ نشــيد ســليمان؛ أي 

كجيــش، رائــع مــع رايتــه الــي يه: اســم الــرب يســوع املســيح. 





 59

- 6 -
الذي هو سالمنا

ــد  ــط بالعه ــوه، املرتب ــاه أو يه ــع چلاهوف ســنتناول اآلن االســم الراب
ــفر  ــي س ــم فـ ــذا االس ــن ه ــف ع ــد ُكِش ــالمنا. وق ــو س ــو: الي ه وه

ــون.  ــاة جدع ــدث يف حي ــالل ح ــن خ ــاة 6 م القض

“سالم لك”

يف زمــن جدعــون، اكن املديانيــون اذليــن ينتمــون إىل أمــة وثنيــة 
مــن الــرق، قــد اجتاحــوا أرض إرسائيــل واكنــوا يضطهدونهــم 
ــم.  ــا يف أرضه ــن تقريبً ــون كالجئ ــون يعيش ــدة. واكن اإلرسائيلي بش
واكن جدعــون، الشــاب، يــدرس القمــح خلســة يف معــرة مــن أجــل 
إخفائــه عــن املديانيــن، ألنهــم اكنــوا ســيأخذون منــه القمــح إن رأوه. 

« )قضــاة 6: 11( جلدعــون وأخــربه أنــه  وفجــأة، ظهــر »َمــالَُك الــرَّبِّ
ــد  ــل. وق ــي إرسائي ــاذ ب ــن وإلنق ــة املدياني ــرب هلزيم ــيصبح أداة ال س
وجــد جدعــون هــذا أمــًرا يصعــب تصديقــه؛ ألنــه ظــن أنــه غــري مؤهل 
ِس« 

ْ
َــأ هلــذه املهمــة. لكــن مــالك الــرب أخــربه أنــه ســيكون »َجبَّــاَر الْ

ــن. ــيتغلب ىلع املدياني ــا س ــي به ــراتيجية ال ــاه اإلس ــة12( وأعط )آي
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ــن  ــد ع ــة املزي ــون معرف ــاء، أراد جدع ــذا اللق ــة ه ــرب نهاي وقُ
ــاكن اذلي  ــو امل ــذا ه ــة هل. وه ــم ذبيح ــر هل، وأراد تقدي ــالك اذلي ظه امل

ــة: ــه القص ــنلتقط في س

اْصَنْع 
َ
ــْد وََجــْدُت نِْعَمــًة ِف َعْينَْيــَك ف

َ
ْنــُت ق

ُ
ُ ]للــرب[: »إِْن ك

َ
»َفَقــاَل هل

ــَك  ْ ــىَّ آِتَ إِلَ ــا َح ــْن هُهَن ْح ِم ــْبَ ــِي. الَ َت ُم
ِّ
ــَت تَُكل نْ

َ
ــَك أ نَّ

َ
ــًة أ ِل َعالََم

ــَع«.  ــىَّ تَرْج ــَى َح ْب
َ
 أ

ِّ
ــاَل: »إِن ــَك«. َفَق َماَم

َ
ــا أ َضَعَه

َ
ــِت وَأ ــِرَج َتْقِدَم ْخ

ُ
وَأ

ــا  مَّ
َ
ــرًا. أ ِط

َ
ــق ف ــَة َدقِي ــًزى َوإِيَف ــْدَي ِمْع ــَل َج ــوُن َوَعِم ــَل ِجْدُع َدَخ

َ
ف

ْــِه  َوَضَعــُه ِف قـِـْدٍر، وََخــَرَج بَِهــا إِلَ
َ
َمــَرُق ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
َوَضَعــُه ِف َســّل، وَأ

َ
ْحــُم ف

َّ
الل

َفِطــَر 
ْ
ْحــَم َوال

َّ
ُ َمــالَُك اهللِ: »ُخــِذ الل

َ
ــاَل هل ــا. َفَق َمَه دَّ

َ
ــِة َوق ُْطَم ــِت الْ ْ  تَ

َ
إِل

ذلَِك. 
َ
َمــَرَق«. َفَفَعَل ]جدعــون[ ك

ْ
ِب ال

ُ
ْخــَرةِ َواْســك ــَك الصَّ

ْ
َوَضْعُهَمــا َعَ تِل

ــَر،  َفِط
ْ
ــَم َوال ْح

َّ
ــسَّ الل ــِدهِ َوَم ِي بَِي

َّ
زِ ال

ــكَّ ُع
ْ
 ال

َ
ــَرف ــرَّبِّ َط ــالَُك ال ــدَّ َم َفَم

ــالَُك  ــَب َم ــَر. َوَذَه َفِط
ْ
ــَم َوال ْح

َّ
ــِت الل

َ
ل

َ
ك

َ
ــَرةِ وَأ ْخ ــَن الصَّ ــاٌر ِم ــَدْت نَ َصِع

َ
ف

، َفَقــاَل ِجْدُعــوُن:  نَّــُه َمــالَُك الــرَّبِّ
َ
ى ِجْدُعــوُن أ

َ
ــرَأ

َ
الــرَّبِّ َعــْن َعْينَْيــِه. ف

يْــُت َمــالََك الــرَّبِّ وَْجًهــا لِوَْجــٍه.« َفَقــاَل 
َ
ــْد َرأ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
! أل »آهِ يَــا َســيِِّدي الــرَّبَّ

ــوُت«. )قضــاة 6: 17 - 23( ــْف. الَ َتُم َ ــَك. الَ ختَ
َ
ــالَُم ل : »السَّ ــرَّبُّ ُ ال

َ
هل

 اكن يوجــد اعتقــاد اعم يف ذلــك الوقت أنــك إن رأيت مــالاًك للرب، 
فربمــا لــن تنجــو بعــد ذلــك املشــهد. ذللــك، شــعر جدعــون أن حلظتــه 
َــْف. الَ َتُموُت«. ويف 

َ
ــَك. الَ خت

َ
ــالَُم ل األخــرية قــد حانت. فقال هل الرب: »السَّ

امتنــان ذللــك، واســتجابة لإلعــالن اذلي تلقــاه، بــى جدعــون مذحبًــا.
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وَم«. 
ُ
»َفَبــَى ِجْدُعــوُن ُهَنــاَك َمْذَبًــا لِلــرَّبِّ َوَدَعهُ »َيْهــوََه ]الــرب[ َشــل

بِيَعَزرِيِّــنَي.« )القضــاة 6: 24(
َ
 ِف َعْفــَرةِ األ

ْ
ــْم يَــَزل

َ
َــْوِم ل  هــَذا الْ

َ
إِل

ــا  ــي تعــي »ســالم«؛ إنه ــة ال ــة باللكمــة العربي ــا ىلع دراي ومعظمن
شــلوم. ويه اتلحيــة املعــارصة باللغــة العربيــة. واكن هــذا اســم املذبــح: 
ــة  ــع مــن أمان ــب الراب ــا، إًذا، يظهــر نلــا اجلان يهــوه شــلوم، ســالم. وهن
الــرب يف حفــظ العهــد لشــعبه؛ أي أنــه هــو الســالم لشــعبه. فالســالم 

يوجــد يف شــخص، وهــذا الشــخص هــو الــرب نفســه.

ثالث طرق يقدم فيها اهلل السالم

ــاج إىل  ، حنت
ً

ــالم. أوال ــا إىل الس ــاج فيه ــرق حنت ــالث ط ــد ث وتوج
ســالم مــع اهلل، أي العالقــة الشــخصية مــع الــرب الــي تؤكد نلــا تأييده 
وبركتــه. ويف الكتــاب املقــدس، يتــم ضمــان الســالم مــع اهلل دائًمــا مــن 
خــالل اذلبيحــة فقــط. وبعيــًدا عن اذلبيحــة؛ أي احليــاة املوضوعــة وادلم 
املســفوك؛ ال يمكــن أن يوجــد ســالم مــع اهلل. )انظــر عربانيــن 9: 22(. 

ثانًيـا، حنـن حنتـاج إىل السـالم، ليس فقـط يف عالقاتنـا مع اهلل، 
إنمـا أيًضـا يف خضـم لك مـا جنـده ضدنـا. وحـى يف خضـم احلـرب 
واالضطرابات، يقدم اهلل لشـعبه السـالم. والسـالم ليـس جمرد غياب 
احلـرب. ويف الواقـع، مـن املمكـن أن يوجد سـالم يف وسـط احلروب، 
والـرااعت، والضغـوط، واالضطرابات ألن السـالم مبي ىلع العالقة 
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مـع اهلل ال ىلع الظـروف. فـإن نظـرت إىل ظروفـك، جتـد يف كثـري من 
األحيـان أنه ال يوجد سـبب للسـالم. أما إن كنت قـد تعلمت احلقيقة 
املذكورة يف اسـمه املرتبط بالعهد، وهو: يهوه؛ وهو أنه سالمنا؛ فيمكنك 
أن حتصـل ىلع هذا السـالم يف وسـط أي ظروف قد جتد نفسـك فيها.

ثاثلًــا، حنــن حنتــاج إىل الســالم يف عالقاتنــا مــع اآلخريــن. ويقودنــا 
اتلصالــح مــع اهلل بيســوع إىل عالقــات ســالم مــع املؤمنــن اآلخريــن. 

ودعونــا ننظــر إىل الســالم، إًذا، مــن وجهــات انلظــر اثلــالث هــذه: 
، يف عالقتنــا مــع الــرب؛ وثانيـًـا، يف هــذا الصــدد يف حياتنــا يف خضــم 

ً
أوال

ظروفنــا؛ وثاثلـًـا، يف عالقاتنــا مــع اآلخريــن.

سالم مع اهلل

ــن اهلل  ــالم ب ــن الس ــدس ع ــاب املق ــوهل الكت ــا يق ــنبدأ بم وس
واإلنســان. ويوجــد الكثــري حــول هــذا املوضــوع يف العهــد اجلديــد، إال 

ــط. ــن فق ــننظر يف فقرت ــا س أنن

ــوَع  ــا يَُس َن ــَع اهللِ بَِربِّ ــالٌَم َم ــا َس َ ــاِن نلَ ــا بِاإِليَم ْرنَ ــْد َتَبَّ
َ
 ق

ْ
ــإِذ

َ
»ف

َمِســيِح.« )روميــة 5: 1(
ْ
ال

َمِســيِح«. 
ْ
والحــظ أنــه يقــول »َســالٌَم َمــَع اهللِ بَِربَِّنــا يَُســوَع ال

ــالمنا. ــو س ــوع ه فيس
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ْن يَُصالـِـَح بِِه ]بيســوع[ 
َ
ِمــْلءِ، وَأ

ْ
ْن َيـِـلَّ ُكُّ ال

َ
نَّــُه فِيــِه ُسَّ ]اآلب[ أ

َ
»أل

ــَح بـِـَدِم َصلِيبـِـِه، بَِواِســَطتِِه، َســَواٌء َكَن: َمــا َعَ 
ْ
ل  الصُّ

ً
 نِلَْفِســِه، َعِمــال

َّ
ــُل

ْ
ال

ــَماَواِت.« )كولويس 1: 19 - 20( ْم َمــا ِف السَّ
َ
ْرِض، أ

َ
األ

ــرى اجلانــب اثلــاين مــن هــذه احلقيقــة، وهــو:  يف هــذه الفقــرة، ن
ــرًيا  ــت أخ ــي حقق ــة ال ــة. واذلبيح ــق إال باذلبيح ــالم ال يتحق أن الس
ــرب يســوع ىلع  ــت ذبيحــة ال ــن اهلل واإلنســان اكن ــدي ب الســالم األب

ــع اهلل.  ــالم م ــا س ــة، نل ــذه اذلبيح ــفكه. فبه ــب وادلم اذلي س الصلي

قارن السالم باملسيح بما قاهل إشعياء:

 ،
َ
ْن َيْهــَدأ

َ
ـُه الَ يَْســَتِطيُع أ نَـّ

َ
ُمْضَطــرِِب أل

ْ
َْحــِر ال َكلْ

َ
اُر ف ْشَ

َ
ــا األ مَّ

َ
»أ

ارِ.«  ْشَ
َ
ــأل ِ ــِي، ل ــاَل إِل

َ
ــالٌَم، ق ــَس َس يْ

َ
ــا. ل ةً َوِطيًن

َ
ــأ ــُه َحْ  ِمَياُه

ُ
ــِذف َوَتْق

)إشــعياء 57: 20 - 21( 

يوجــد خــط فاصــل واضــح جــًدا بــن األبــرار واألرشار. فاذليــن 
تصاحلــوا مــع اهلل بيســوع املســيح ينالــون بــره ويعرفــون كيــف يكــون 

يْــَس َســالٌَم «.
َ
الســالم مــع اهلل. أمــا بالنســبة لــألرشار، فيقــول اهلل: »ل

فاخلطيــة ال تركنــا يف ســالم. ورغــم أنــه قــد ال يوجــد يشء مزعــج 
ــريح  ــن أن يس ــا ال يمك ــاك يشء يف قلوبن ــة، فهن ــا اخلارجي يف ظروفن

أبــًدا إن اكنــت اخلطيــة حتكــم قلوبنــا.
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سالم يف الظروف الصعبة

واآلن ســننظر إىل اهلــدف اثلــاين للســالم، الســالم اذلي يمكــن 
أن ننــاهل يف خضــم االضطرابــات واحلــروب. وكــم هــو مهــم أن يكــون 

نلــا هــذا انلــوع مــن الســالم يف اعلــم ايلــوم!

قال يسوع تلالميذه: 

ُم 
َ
َعال

ْ
َمــا ُيْعِطــي ال

َ
يـْـَس ك

َ
ْعِطيُكــْم. ل

ُ
ُكــْم. َســالَِم أ

َ
تـْـُرُك ل

َ
»َســالًَما أ

وُبُكــْم َوالَ تَْرَهــْب.« )يوحنا 14: 27(
ُ
ل
ُ
نـَـا. الَ تَْضَطــرِْب ق

َ
ْعِطيُكــْم أ

ُ
أ

ــُم«. فأكــر 
َ
َعال

ْ
َمــا ُيْعِطــي ال

َ
يـْـَس ك

َ
أكــون دائًمــا ســعيًدا باللكمــات »ل

املحــاوالت الشــاقة للعالــم تلحقيــق الســالم يه حمــاوالت هشــة للغايــة 
ــن  ــم م ــا ىلع العال ــة. وإن اعتمدن ــة للغاي ــري ُمرضي ــتمرة وغ ــري مس وغ
أجــل احلصــول ىلع ســالمنا، فلــن يكــون دلينــا إال القليــل جــًدا. إال 
ــم، فــال  ــه العال أن يســوع قــال: »أعطيكــم ســالًما ال يشــبه مــا يعطي

حتتاجــوا إىل أن تكونــوا خائفــن أو مضطربــن.« 

كما قال أيًضا يف يوحنا 16: 33:

وُن 
ُ
ــِم َســَيك

َ
َعال

ْ
ُكــْم ِفَّ َســالٌَم. ِف ال

َ
ــوَن ل

ُ
ــَذا ِلَك ْمُتُكــْم بِه

َّ
ــْد َك

َ
»ق

ــَم.«
َ
َعال

ْ
ْبــُت ال

َ
ــْد َغل

َ
ــا ق نَ

َ
ــوا: أ ُكــْم ِضيــٌق، َولِكــْن ثُِق

َ
ل
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ــن  ــك، ال يمك ــم. ذلل ــب العال ــد غل ــالمنا؛ فق ــو س ــوع ه ويس
ــا. ــا ومعن ــوع فين ــًدا ألن يس ــا أب ــب علين ــم اتلغل للعال

سالم مع املؤمنني اآلخرين

ــا إىل عالقــات ســالم مــع  ــا، اتلصالــح مــع اهلل بيســوع يقودن ثاثلً
ــع  ــوا م ــن تصاحل ــك اذلي ــع أوئل ــالم م ــا س ــن. فدلين ــن اآلخري املؤمن
ــرق  ــن الع ــر ع ــض انلظ ــم، وبغ ــن ه ــن م ــر ع ــض انلظ ــوع، بغ يس
واخللفيــة الــي يأتــون منهــا. وقــد قــال بولــس يف رســاتله إىل املؤمنــن 

ــة: ــري يهودي ــة غ ــم خلفي ــن دليه اذلي

 
ً

ْبــال
َ
ْنُتــْم ق

ُ
ِيــَن ك

َّ
ْنُتــُم ال

َ
َمِســيِح يَُســوَع، أ

ْ
»َولِكــِن اآلَن ِف ال

ِي َجَعــَل 
َّ

نَّــُه ُهــَو َســالَُمَنا، ال
َ
َمِســيِح. أل

ْ
ِريبِــنَي بـِـَدِم ال

َ
ُتــْم ق بَِعيِديــَن، ِصْ

 
ً

َعــَداَوَة. ُمْبِطــال
ْ
ِي ال

َ
ــَط أ ُمَتَوسِّ

ْ
ــَياِج ال نـَـنْيِ َواِحــًدا، َوَنَقــَض َحائـِـَط السِّ

ْ
االث

ــِه  ــنْيِ ِف َنْفِس نَ
ْ
ــَق االث

ُ
ــَيْ َيْل ِ ــَض، ل ِ َرائ

َ
ــا ِف ف َوَصايَ

ْ
ــوَس ال ــِدهِ نَاُم ِبََس

ــٍد  ــنْيِ ِف َجَس نَ
ْ
ــَح االث ِ ــالًَما، َويَُصال ــا َس ــًدا، َصانًِع ــًدا َجِدي ــانًا َواِح َس

ْ
إِن

ــْم بَِســالٍَم، 
ُ
ك َ َجــاَء َوبَرَّ

َ
َعــَداَوَة بـِـِه. ف

ْ
 ال

ً
اتـِـال

َ
لِيــِب، ق َواِحــٍد َمــَع اهللِ بِالصَّ

ــس 2: 13 - 17( ــنَي«. )أفس َقِريبِ
ْ
ــَن َوال َِعيِدي ــُم الْ ْنُت

َ
أ

الُفلك: صورة السالم يف املسيح

ورســالة الصليــب يه الســالم، أي: الســالم مــع اهلل، والســالم يف 
خضــم اإلضطــراب، والســالم مــع إخوتنــا املؤمنــن.
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ــح وســيلة اهلل للخــالص نلــوح  ــا الُفلــك اذلي أصب وأتذكــر دائًم
واعئلتــه. فكــر يف نــوح واعئلتــه يف هــذا الُفلــك. فهنــاك اكنــوا، يف وســط 
العنــارص اهلاجئــة؛ ولك يشء مــن حوهلــم ذهــب حتــت املــاء. ومــع ذلــك، 

فبينمــا اكنــوا يف الفلــك، اكن دليهــم الســالم واألمــان. 

ثــم فكــر يف لك تلــك احليوانــات الــي اكنــت موجــودة يف الفلــك. 
اكنــت حيوانــات مــن لك األنــواع املختلفــة، حيوانــات اكنــت بطبيعتهــا 
أعــداء بلعضهــا ابلعــض. ولكــن يف الفلــك اكن يوجــد ســالم. وخيربنــا 
هــذا أنــه عندمــا دخلــت تلــك احليوانــات إىل الُفلــك، خضعــت تلغيــري 

يف الطبيعــة.

 وهكــذا، فــإن الُفلــك، بالنســبة يل، هــو صــورة مجيلــة للمســيح. 
فعندمــا ندخــل إىل املســيح، ندخــل إىل الســالم.

ــد  ــن ق ــة مم ــراق خمتلف ــن أع ــخاص م ــد أش ــة، يوج ويف الكنيس
تواجهنــا صعوبــات معهــم يف ظــل الظــروف الطبيعيــة. ومع ذلــك، فألننا 
يف هــذا الُفلــك، حنــن نعــرف الســالم معهــم. ويف وســط االضطرابــات 
اهلاجئــة هلــذه احليــاة، ســنعرف الســالم يف قلوبنــا ألن دلينــا ســالم مــع 

ــرب اذلي هــو ســالمنا. اهلل بال
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ســننظر اآلن إىل خامــس األســماء املرتبطــة بالعهــد، وهــو: الي هو 
راعينــا. وهلــذا االســم، أنتقــل إىل واحــدة مــن أكــر الفقــرات املألوفة يف 
ــى اغبًلــا »مزمــور الــرايع«.  الكتــاب املقــدس، أي مزمــور 23، وهــو يُسَّ

ودعونــا نذهــب يف طريقنــا عــرب آيــات هــذا املزمــور بالرتيــب.

الراعي يسدد كل احتياج

ٌء.« )مزمور 23: 1(  الَ ُيْعِوُزيِن َشْ
َ
»الرَّبُّ ]چاهوفاه[ َراِعَّ ف

ــا  ــدار م ــة إزاء مق ــعر بادلهش ــة، أش ــذه اآلي ــر إىل ه ــا أنظ عندم
يمكــن أن يقــوهل الكتــاب املقــدس بكلمــات قليلــة؛ وخاصــة 
باللغــة العربيــة األصليــة. وقــد يثــري اهتمامــك أن تعــرف أنــه يف اللغــة 
ــع  ــن أرب ــا م ــور 23 بكامله ــن املزم ــة األوىل م ــون اآلي ــة، تتك العربي
ــو شــارس  «، ول ــرَّبُّ َراِعَّ لكمــات فقــط: يهــوه راه Yhwh raah؛ أي »ال
ٌء«. وفكــر فيمــا تتضمنــه تلــك  ــالَ ُيْعــِوُزيِن َشْ

َ
lo chaser؛ وتعــي »ف

ــاٍن.  ــن مع ــة م ــة األربع ــات العربي اللكم

ــك؟  ــس كذل ــة، ألي ــر روع ــارة األك ٌء« يه العب ــِوُزيِن َشْ ــالَ ُيْع
َ
»ف
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ــد  ــن جن ــاة. ول ــر يف احلي ــن أن يظه ــاج يمك ــديد لك احتي ــيتم تس فس
ــد  ــا. فق ــه حًق ــاج إيل ــه يشء حنت ــر في ــف ال يتوف ــًدا يف موق ــنا أب أنفس
ــا،  ــه معن ــه. ويف عالقت ــاج إيل ــا حنت ــا لك م ــرب أن يمنحن ــن ال ضم

ٌء«. ــِوُزيِن َشْ ــالَ ُيْع
َ
ــرَّبُّ َراِعَّ ف ــه، »ال ــا مع وعالقتن

، دلي  وتقــول إحــدى ترمجــات الكتــاب املقــدس: »ألن الــرب رايعَّ
لك مــا أحتــاج إيلــه!« فكــر يف لك مــا ورد يف اللكمــات اجلميلــة »الــرَّبُّ 
ــا عالقــة شــخصية مــع اهلل  «. ومــن املهــم جــًدا أن نفهــم أن دلين َراِعَّ

كشــخص. فهــذه احلقيقــة يه أســاس لك يشء آخــر.

ــه  «. إن ــرَّبُّ َراِعَّ ــال داود: »ال ــد ق ــخصية. فق ــة ش ــا عالق ويه أيًض
أمــر مبــارش جــًدا وشــخي جــًدا. ويف مزمــور 80، وهــو مزمــور آخــر 

ــول: ــب يق دلاود، كت

ِن، يـَـا َجالًِســا َعَ 
ْ
ــأ ائـِـَد يُوُســَف َكلضَّ

َ
ائِيــَل، اْصــَغ، يـَـا ق »يـَـا َراِعَ إِْسَ

ْق.« )مزمور 80: 1( ْشِ
َ
ــِم أ ُروبِي

َ
ك

ْ
ال

ويف مزمــور 23، اكن يمكــن دلاود أن يقــول: »الــرب راعينــا«، 
ائِيــَل« كشــعب. ومــع ذلــك، لــم يكــن هــذا  ألن الــرب هــو »َراِعَ إِْسَ
«. فهــل يمكنــك  ــا مــا يعنيــه عندمــا يقــول: »الــرَّبُّ َراِعَّ ســيعي تقريبً
ــة الشــخصية املبــارشة مــع  ــك؟ وهــل دليــك تلــك العالق أن تقــول ذل

ــرب؟ ال
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أنــا نشــأت يف الكنيســة األجنلياكنيــة يف بريطانيــا، وتدربــت دائًمــا 
ىلع اتلحــدث عــن يســوع املســيح بوصفــه ربنــا وخملصنــا. ثــم، قابلــت 
ســيدة صغــرية يف مــزل متواضــع، وقالــت: »ريب«. وبعــد قليــل، قالــت 

»خملــي«.

ــس  ــك. فلي ــول ذل ــتطيع أن أق ــا ال أس ــي، أن ــرت يف نف ــد فك وق
دلي هــذه العالقــة. وبشــل اعم  أســتطيع أن أقــول »ربنــا« و »خملصنــا«. 
ــكر  ــي«. وأش ــول »ريب« و »خمل ــا أن تق ــف يمكنه ــم كي ــي ال أفه لكن
اهلل، فقــد فهمــت؛ وقــد وصلــت إىل هــذه العالقــة. ويه عالقــة فرديــة، 

.» ــرَّبُّ َراِعَّ ــارشة. »ال وشــخصية، ومب

ودعونــا ننظــر يف بقيــة املزمــور إىل مــا يتدفــق مــن هــذه العالقــة 
الشــخصية مــع الــرب.

الراعي مينح ...

التغذية واإلنتعاش

 ِمَياهِ الرَّاَحِة يُورُِدِن«. )مزمور 23: 2(
َ

»ِف َمَراٍع ُخْرٍ يُْربُِضِي. إِل

فالــرب يقــدم يل لك الغــذاء اذلي أحتاجــه. وبالطبــع ، حنــن نفكــر 
يف املقــام األول مــن حيــث اتلغذيــة الروحيــة. وهــو يعطيــي مياهــاً نقية 

وصافيــة وعشــبًا طازًجــا ونظيًفــا. فــل يشء نظيــف وطــازج وصــي.
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السترداد

»يَُردُّ َنْفِي«. )مزمور 23: 3(

«. فــي تعــي أن يعيــد إىل احلالــة الصحيحة،  أنــا أحــب لكمــة »يـَـُردُّ
ــا بالســأم، واتلعــب، واإلرهــاق،  وأن ينعــش، وجيــدد. هــل شــعرت يوًم
واتلوتــر؟ وهــل تعلــم أنــه مــن املمكــن اســرداد نفســك؟ وهــل تعلــم 

أن الــرب يمكنــه أن يعيــدك إىل النشــاط، واثلقــة، والقــوة؟

اإلرشاد

ْجِل اْسِمِه«. )مزمور 23: 3(
َ
ِبِّ ِمْن أ

ْ
 ُسُبِل ال

َ
»َيْهِديِي إِل

والــرب يرشــدنا يف طــرق الــرب. وهــو يتأكــد مــن أننــا نتبــع الطريــق 
الصحيــح. فهنــاك العديــد مــن الطــرق يف احليــاة، والعديــد مــن 
اخليــارات. فهــل شــعرت يف أي وقــت باالرتبــاك وعــدم ايلقــن بشــأن 
الطريــق اذلي جيــب عليــك اتباعــه؟ عندمــا تعــرف الــرب كــراٍع لــك، 

ــرب. ــرق ال ــدك يف ط ــيقودك ويرش س

ْجــِل اْســِمِه«. وهــذا يباركــي أيًضــا، ألن اســمه ال 
َ
ثــم يقــول: »ِمــْن أ

يتغــري. وهــو ال يعتمــد ىلع مــا إن كنــت ضعيًفــا أو قوًيــا؛ بــل يعتمــد ىلع 
اْســِمِه. فكرامتــه يه الــي ىلع املحــك. وقــد أكــد أنــه ســيفعل ذلــك. 

 .» ؛ ألن »الــرَّبُّ َراِعَّ واســمه مرتبــط جــًدا بكلمــة َراِعَّ
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الراعي معنا يف أودية احلياة

ــَت  نْ
َ
ــَك أ نَّ

َ
ا، أل  َشًّ

ُ
ــاف َخ

َ
ــْوِت الَ أ َم

ْ
ــلِّ ال ُت ِف َواِدي ِظ ــا إَِذا ِسْ يًْض

َ
»أ

ــور 23: 4( ِــِي«. )مزم يَان ــا ُيَعزِّ ُزَك ُهَم ــكَّ ــاَك َوُع ــِي. َعَص َم

ــوت. وال  ــل امل ــاز يف وادي ظ ــا جنت ــاة عندم ــرات يف احلي ــد ف توج
ــد  ــا عن ــون فيه ــي نك ــات ال ــرورة إىل األوق ــة بال ــذه اآلي ــري ه تش
بــاب املــوت حرفيًــا، ولكــن توجــد أوقــات نمــر فيهــا بالظــالم. ويبــدو 
ــرف إىل  ــق، وال نع ــل الطري ــدو أن لك يشء يض ــار، ويب أن لك يشء ينه
أيــن نتجــه أو مــن نثــق بــه. وعندمــا تراكــم الضغــوط، يمكنــك أن 
ا،   َشًّ

ُ
َخــاف

َ
َمــْوِت الَ أ

ْ
ُت ِف َواِدي ِظــلِّ ال يًْضــا إَِذا ِسْ

َ
تقــول، مثــل داود: »أ

ــَت َمــِي.« فحضــور اهلل مضمــون.  نْ
َ
ــَك أ نَّ

َ
أل

ــا  ِــِي.« ويوجــد هن يَان ــا ُيَعزِّ ُزَك ُهَم ــكَّ ــع داود: »َعَصــاَك َوُع ــد تاب وق
جانبــان مــن جوانــب حضــور اهلل. فتمثــل »َعَصــاَك« محايــة الــرب نلــا 
مــن اهلجمــات اخلارجيــة وضبطــه املحــب نلــا عندمــا نضــل. ويمثــل 
ــا  ــن العص ــا لك م ــب نل ــه. وجيل ــرب وتوجيه ــادات ال ُزَك« إرش ــكَّ »ُع
ــا  ــوف حيمين ــا، أن اهلل س ــد اختربن ــرف، وق ــا نع ــة ألنن ــاكز الراح والع

ــة.  ــة املنعزل ــان املظلم ــط الودي ــى يف وس ــا، ح ــا ويقودن ويصححن

ــم  ــرض ل ــع م ــى م ــتلقيا يف املستش ــت مس ــل، كن ــدة اعم اكم مل
يتمكــن األطبــاء مــن عالجــه. وصدقــوين، اكن واديــاً طويــاًل، مظلمــاً، 
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ــة  ــي يف انلهاي ــك، وأخرج ــي يف لك ذل ــرب اكن م ــن ال ــزاًل. لك منع
. ــرَّبُّ َراِعَّ ــل. ال ــن قب ــه م ــت علي ــا كن ــوى مم ــه أق ــرى من األخ

الراعي يقدم إمداد فائض

ِس. 
ْ
ــِن َرأ ْه ــْحَت بِادلُّ . َمَس ــِيَّ ِ ــاَه ُمَضاي َ ــَدةً تُ ِ اِم َمائ ــدَّ

ُ
ــُب ق »تَُرتِّ

ِس َريَّــا.« )مزمــور 23: 5(
ْ
أ
َ
ك

يــا هلــا مــن نعمــة أن نعــرف أن لك هــذا حيــدث يف حضــور 
أعدائنــا. فهنــاك، حيــث يكــون لك يشء ضدنــا، يقــدم اهلل األفضــل. 

ــدة. ــد املائ ــو يع ــة؛ وه ــب مأدب ــو يرت فه

ــوء  ــن ض ــن م ــالم، خائف ــاب يف الظ ــل اذلئ ــك مث ــل أعدائ ختي
ــا  ــور. وهن ــوا إىل انل ــون أن يأت ــن خياف ــون ولك ــار، يتجول ــعال انل إش

ــده. ــا عن ــل م ــدم اهلل أفض يق

ومــن اجليــد أن يكــون هنــاك مأدبــة يقدمهــا الــرب، بغــض انلظر 
عــن املــاكن اذلي يقدمهــا فيــه. ولكــن مــن اجليــد أن يكــون ذلــك 
يف حضــور أعدائــك. فــألن الــرب موجــود وألنــه الــرايع، حنــن نعــرف 
أنــه ال يمكنهــم أن يلمســونا؛ وحنــن آمنــون حــى يف حضــور  أعدائنــا.

ِس َريَّــا«. فليــس دلينا ما 
ْ
أ
َ
ِس. ك

ْ
ْهــِن َرأ ثــم قــال داود: »َمَســْحَت بِادلُّ

يكيف ألنفســنا فحســب، بــل ودلينا مــا يكيف ملشــاركته مــع اآلخرين.



 73

الذي هو راعينا

الراعي مينح اخلري والرمحة

يَّاِم َحَياِت«. )مزمور 23: 6( 
َ
»إِنََّما َخْرٌ َورَْحٌَة يَتَْبَعانِِي ُكَّ أ

بغــض انلظــر عــن املواقــف الــي جنــد أنفســنا فيهــا أو مــا يتعــن 
ــا،  ــا يف حياتن ــن تغيريهم ــالن ال يمك ــد اعم ــه، يوج ــرور ب ــا امل علين
ــٌة«  ــة »رَْحَ ــرى، لكم ــرة أخ ــرب. وم ــة ال ــرب ورمح ــالح ال ــا: ص وهم
باللغــة العربيــة يه تشيســد chesed. وهــذا يعــي بشــل خــاص »أمانة 
. وهــو  اهلل يف الزامــه بالعهــد«. ذلا، فقــد الــزم الــرب بــأن يكــون رايعَّ

ــا مــي. لــن يكــر عهــده أبــًدا. وخــريه ورمحتــه دائًم

يقوم الراعي بإحضارنا إىل املنزل

يَّاِم.« )مزمور 23: 6(
َ
 َمَدى األ

َ
ْسُكُن ِف َبْيِت الرَّبِّ إِل

َ
»وَأ

 
َ

ْســُكُن ِف َبْيــِت الــرَّبِّ إِل
َ
انظــر يف معــى هــذه اجلملــة األخــرية، »وَأ

يَّــاِم.« فهــذه اآليــة تــويح يل أن مــا أقــوم بــه، وأينمــا أذهــب، 
َ
َمــَدى األ

أنــا يف طريــي إىل املــزل. فأنــا ذاهــب إىل املــزل إىل املــاكن اذلي يقدمــه 
الــرب يل.

اعتــدت أن أعيــش يف وســط مدينــة يف جزيــرة صغــرية بهــا طريــق 
واحــد فقــط لدلخــول وللخــروج. وعندمــا تقــرب مــن اجلــر املتجــه 
ــق«  ــق مغل ــرأ: »طري ــة تُق ــاك الفت ــرية، اكن هن ــرة الصغ ــك اجلزي إىل تل
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ألنــه لــم يكــن هنــاك خَمــَرج. وقــد اعتــدت أن أنظــر إىل هــذه الالفتــة 
وأقــول نلفــي: قــد يكــون ذلــك بمثابــة طريــق مغلــق بلعــض انلاس؛ 

أمــا بالنســبة يل، فهــذا هــو الطريــق إىل املــزل.

وهكــذا ســيكون حالــك عندما تعــرف الــرب. فما يســميه اآلخرون 
طريقــاً مغلقــاً، هــو بالنســبة لــك الطريــق إىل املــزل. وأنــت تعــرف أنك 
ــد، بغــض انلظــر عمــا جيــب عليــك  ــرب إىل األب ســتعيش يف بيــت ال

اجتيــازه. فســوف يكــون معــك، وســوف تعــرف وجهتــك.

فالطــرق املغلقــة يه لألشــخاص اذليــن ال يعرفــون اهلل. وال توجــد 
طــرق مغلقــة لــك. فأنــت يف طريقــك إىل املــزل.
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ســادس أســماء اهلل املرتبطــة بالعهــد، هــو: الي هــو برنــا. وجنــد 
عطيت 

ُ
هــذا االســم يف أحــد الوعــود الكثــرية اخلاصــة باالســرداد الــي أ

إلرسائيــل مــن خــالل األنبيــاء؛ ولكهــا تركــز ىلع املســيا. ودعونــا نلــي 
نظــرة ىلع واحــد مــن هــذه الوعــود يف إرميــا:

اُوَد ُغْصــَن ]أحــد األلقــاب  قِيــُم دِلَ
ُ
، وَأ ِت، َيُقــوُل الــرَّبُّ

ْ
يَّــاٌم تَــأ

َ
»َهــا أ

ــُح،  ــٌك َويَْنَج ــُك َملِ ــّر، َفَيْملِ ِ ــم[ ب ــد القدي ــيا يف العه ــة للمس املعروف
ــُكُن  ــوَذا، َويَْس ــُص َيُه

َّ
ــِه ُيَل يَّاِم

َ
ْرِض. ِف أ

َ
 ِف األ

ً
ــْدال ــا َوَع ــرِي َحقًّ ُيْ َو

نـَـا.«  ِي يَْدُعونـَـُه بـِـِه: الــرَّبُّ ]يهــوه[ بِرُّ
َّ

ائِيــُل آِمًنــا، َوهــَذا ُهــَو اْســُمُه ال إِْسَ
ــا 23: 15 – 16( )إرمي

ــرب،  ــدون ال ــع، ب ــرب. ويف الواق ــيس ال ــرداد إاعدة تأس ــمل االس ويش
ســتكون األشــاكل األخــرى مــن االســرداد يف نهايــة املطــاف مســتحيلة 

أو ال قيمــة هلــا.

ــرداده  ــد باس ــرب اذلي وع ــن ال ــعبه. لك ــرب لش ــرد ال ــاهلل سيس ف
هــو فـــي شــخص. فربنــا ليــس فـــي نظــام قانونـــي )ناموس( وال فـــي 
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ديــن. وبــداًل مــن ذلــك، هــو يف شــخص؛ وهــذا الشــخص هــو املســيا 
املوعــود بــه.

نوعان من الرب

الرب الذايت

ومــن املهــم نلــا أن نــرى أنــه يوجــد نــواعن مــن الــرب. األول هــو 
برنــا؛ أي مــا قــد نســميه الــرب اذلايت؛ وهــو أمــر غــري مقبــول مــن اهلل. 

فقــد قــال إشــعياء:

نَا.« )إشعياء 64: 6( ْعَماِل بِرِّ
َ
ٍة ُكُّ أ َثْوِب ِعدَّ

َ
َنِجٍس، َوك

َ
َنا ك

ُّ
نَا ُك ْد ِصْ

َ
»َوق

اكن يمكننــا أن نفهــم بســهولة إن اكن إشــعياء قــد قــال، »لك 
ــاِل  ْعَم

َ
ٍة ُكُّ أ ــدَّ ــْوِب ِع َث

َ
ــال: »َوك ــه ق ــذر«. لكن ــوب الق ــبه اثل ــا تش ذنوبن

ــا  ــه يف برن ــن أن حنقق ــا يمك ــل م ــى أفض ــرى، ح ــارة أخ ــا«. وبعب نَ بِرِّ
ــرب  ــتوى ال ــن مس ــري م ــل بكث ــو أق ــالق هلل. فه ــول ىلع اإلط ــري مقب غ

اذلي يتطلبــه اهلل.

 وحنــن نواجــه خياريــن: إمــا أن يكــون هنــاك نــوع من الــرب اذلي 
حنققــه جبهودنــا اذلاتيــة أو نــوع الــرب اذلي ننــاهل يف شــخص مــا، أي يف 
املســيا يســوع. فــي أمــور قــارصة ىلع بعضهــا ابلعــض؛ وال يمكننــا أن 

نعــرض كالهمــا ىلع اهلل.
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الرب باإلميان باملسيح

اكن هذا هو إرصار بولس، كما هو مسجل يف فيلي 3: 8 - 9:

ِي 
َّ

يـْـَس ِل بِرِّي ال
َ
وَجَد فِيِه ]يســوع املســيح، املســيا[، َول

ُ
 ... وَأ

ِّ
»بَْل إِن

ِي ِمــَن اهللِ بِاإِليَمــاِن.«
َّ

ــِبُّ ال
ْ
َمِســيِح، ال

ْ
ِي بِإِيَمــاِن ال

َّ
ِمــَن انلَّاُمــوِس، بـَـِل ال

الحــظ أن بولــس اكن عليــه أن يتخــى عــن نــوع الــرب اذلي 
ــأيت  ــرب اذلي ي ــول ىلع ال ــل احلص ــن أج ــوده م ــه جبه ــن أن حيقق يمك
ــري اذلي  ــأ الكب ــإن اخلط ــرون، ف ــا ت ــيح. وكم ــوع املس ــان بيس باإليم
ارتكبــه اإلرسائيليــون يف تارخيهــم؛ أي اخلطــأ اذلي اكن هل تأثــري ضــار 
ىلع مصريهــم منــذ ألــيف اعم؛ هــو أنهــم ســعوا وراء هــذا انلــوع اخلطــأ 

ــة:  ــالة إىل رومي ــذا يف الرس ــس ه ــد رشح بول ــرب. وق ــن ال م

ْنُفِســِهْم 
َ
بُِتــوا بـِـرَّ أ

ْ
ْن يُث

َ
ُبــوَن أ

ُ
ــوَن بـِـرَّ اهللِ، َويَْطل

ُ
 َكنـُـوا َيَْهل

ْ
ُهــْم إِذ نَّ

َ
»أل

 َمــْن 
ِّ

ــِبِّ لـِـُل
ْ
َمِســيُح لِل

ْ
: ال ــَة انلَّاُمــوِس ِهَ نَّ َغيَ

َ
ــْم ُيَْضُعــوا لـِـِبِّ اهللِ. أل

َ
ل

يُْؤِمــُن.« )روميــة 10: 3 - 4(

ــر  ــد كفَّ ــب ق ــيح ىلع الصلي ــوت املس ــرى أن م ــم أن ن ــن امله م
عــن اخلطايــا وأوجــه القصــور جلميــع اذليــن فشــلوا يف حفــظ انلامــوس. 
كمــا أنــه قــد قــدم وســيلة أخــرى للــرب، والــي يه باإليمــان باملســيح. 
ــرب اهلل  ــون ل ــم ال خيضع ــاص به ــر خ ــيس ب ــعون إىل تأس ــن يس فاذلي

ــراًرا. ــريون أب ــايل، ال يص ــيح، وباتل باملس
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العملية والتبادل

ــوع  ــه يوجــد ن ــة 10: 3( إىل أن ــوا« )رومي ــْم ُيَْضُع
َ
ــارة »ل وتشــري عب

مــن إخضــاع اذلات اذلي جيــب أن خنوضــه مــن أجــل احلصــول ىلع »بـِـرِّ 
، جيــب أن نتخــى عــن برنــا، وكذلــك أن نعــرف بأن 

ً
« )آيــة 3(. وأوال اهللِ

جهودنــا اخلاصــة لــم حتقــق مــا يتطلبــه اهلل. ثــم، جيــب علينــا أن نقبــل 
هبــة اهلل بالرمحــة والــرب باإليمــان بمــوت يســوع املســيح الكفــاري.

وقد حتدث بولس عن الرب اذلي أتيح نلا باملسيح، فقال:

 َخِطيَّــًة، َخِطيَّــًة 
ْ

ــْم َيْعــرِف
َ
ِي ل

َّ
ـُه ]اهلل[ َجَعــَل ]يســوع[ ال نَـّ

َ
»أل

ْــُن بِــرَّ اهللِ فِيــِه.« )2 كورنثــوس 5: 21( 
َ

ْجلَِنــا، نِلَِصــَر ن
َ
أل

وقــد تــم اتلبــادل ىلع الصليــب: فقــد صــار يســوع خطيــة 
ــٍم« العظيمــة الــي وُِعــد 

ْ
خبطايانــا. وأصبــح ذبيحــة اخلطيــة، »َذبِيَحــَة إِث

ــد  ــة. فق ــة اخلطي ــه ذبيح ــت نفس ــد أصبح ــعياء 53: 10. وق ــا يف إش به
ــال اجلانــب اآلخــر مــن اتلبــادل: أن نصــري  صــار خطيــة نلــا حــى نن
ــا أن  ــا يمكنن ــا بينم ــك بربن ــاء أن نتمس ــن الغب ــاهل م ــه. وي ــر اهلل في ب

ــيح.  ــر اهلل يف املس ــان، ب ــال، باإليم نن

ــا 23: 6(،  ــا« )إرمي نَ ــرَّبُّ بِرُّ ــد، أي »ال ــط بالعه ــم املرتب ــذا االس وه
مثلــه مثــل مجيــع أســماء العهــد األخــرى يف العهــد القديــم، يشــري يف 
ــه  ــة إىل يســوع وإىل الصليــب. فهــذا هــو املــاكن اذلي حــدث في انلهاي
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اتلبــادل. وهــذا هــو املــاكن اذلي أصبــح فيــه مــن املمكــن هل أن يصــري 
ــلوا يف  ــن فش ــك اذلي ــا أوئل ــن خطاي ــر ع ــد أن كفَّ ــا. فبع ــرب برن ال
حفــظ انلامــوس، أصبــح متاًحــا نلــا يلكــون هــو برنــا. وهــذا الشــخص 

هــو برنــا؛ فالــرب هــو برنــا.

استرداد العالقة مع اهلل

اكنــت اســتعادة إرسائيــل تلأييــد اهلل يه أيًضــا مصــوَّرة باســرداد 
عالقــة الــزواج. وكأن إرسائيــل، مــن خــالل العهــد اذلي قُِطع يف ســيناء، 
اكنــت مزوجــة مــن چاهوفــاه أو يهــوه. أمــا بعــد ذلــك، كــرت خيانــة 
إرسائيــل وعبادتهــم لألصنــام عالقــة الــزواج هــذه. وهــذا هــو الســبب 

يف أن االســرداد مصــوَّر يف شــل العالقــة الزوجيــة الُمســرَدة.

وجنــد هــذا املفهــوم يف العديــد مــن أســفار األنبيــاء. وســننظر إىل 
ــال  ــك. فقــد ق ــة نتيجــة ذلل ــم خنــرج حبقيقــة مجيل بعــض الفقــرات ث

الــرب إلرسائيــل: 

ــقِّ  َ ــْدِل َوالْ َع
ْ
ــِي بِال ــِك نِلَْف ْخُطُب

َ
ــِد. وَأ بَ

َ
 األ

َ
ــِي إِل ــِك نِلَْف ْخُطُب

َ
»وَأ

 ». ــرَّبَّ ــنَي ال ــِة َفَتْعرِفِ َمانَ
َ
ــِي بِاأل ــِك نِلَْف ْخُطُب

َ
ــِم. أ َمَراِح

ْ
ــاِن َوال َواإِلْحَس

)هوشــع 2: 19 - 20(

ــزواج بــن الــرب  ــِك« إىل اســتعادة عالقــة ال ْخُطُب
َ
وتشــري لكمــة »أ

ــا ننظــر إىل هــذه الفقــرة يف إشــعياء: وشــعبه. وبعــد ذلــك، دعون
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ــِي  بََس
ْ
ل
َ
ــْد أ

َ
ــُه ق نَّ

َ
ــِي، أل ــِي بِإِل ــُج َنْف . تَبَْتِه ــرَّبِّ ــَرُح بِال

ْ
ف
َ
ــا أ رًَح

َ
»ف

ــَل  ــا[، ِمْث ــا تماًم ــرب يغطين ــِبِّ ]رداء ال
ْ
ــاِن رَِداَء ال َس

َ
ــالَِص. ك َ ــاَب الْ ثَِي

يَّــُن ِبُلِيَِّها.« )إشــعياء 61: 10( يَّــُن بِِعَماَمــٍة، َوِمْثــَل َعــُروٍس َتَتَ َعِريــٍس َيَتَ

ــل  ــًدا ألرض إرسائي ــد وع ــعياء، جن ــل يف إش ــك بقلي ــد ذل ــم، بع ث
ــعب. ــل كش وإرسائي

ْرِضــِك: 
َ
َبْعــُد أل ُيَقــاُل  ــِك: »َمْهُجــوَرٌة«، َوالَ 

َ
ل َبْعــُد  ُيَقــاُل  »الَ 

نَّ 
َ
ــَة«. أل

َ
ــْدَع: »َبُعول ــِك تُ ْرُض

َ
ــَة«، وَأ : »َحْفِصيَب ــنْيَ ــْل تُْدَع ــٌة«، بَ »ُموَحَش

ــابُّ  ُج الشَّ وَّ َمــا َيــَتَ
َ
نَّــُه ك

َ
ْرُضــِك تَِصــُر َذاِت َبْعــٍل. أل

َ
الــرَّبَّ يـُـَسُّ بـِـِك، وَأ

ــِك  ِ ــَرُح ب ــُروِس َيْف َع
ْ
ــِس بِال َعِري

ْ
ــَرِح ال َف

َ
ــوِك. َوك ــِك َبُن وَُّج ــْذَراَء، َيَتَ َع
إِلُهــِك.« )إشــعياء 62: 4 - 5(

ونــرى أن اســرداد الــرب جيلــب اســرداد العالقــة الزوجيــة. 
ويمكــن للــرب أن يــزوج شــعبه مــرة أخــرى ألن خطاياهــم قــد تــم 

ــره. ــاب ب ــدون ثي ــم يرت ــا وه تكفريه

حنمل امسه

وقــد ظهــر هــذا اإلســرداد بطريقــة مجيلــة جــًدا مــن قِبَــل انلــي 
إرميــا. وقــد نظرنــا يف بدايــة هــذا الفصــل، إىل الفقــرة الــي يف إرميا 23 
نَــا«.  ِي يَْدُعونَــُه ]الــرب[ بـِـِه: الــرَّبُّ بِرُّ

َّ
الــي تقــول: »َوهــَذا ُهــَو اْســُمُه ال

)آيــة 6(. واآلن، دعونــا ننظــر إىل إرميــا 33 لرؤيــة الفقــرة املقابلــة:
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 ، ِبِّ
ْ
نْبُِت لَِداُوَد ُغْصَن  ]املســيا[ ال

ُ
َمــاِن أ يـَّـاِم َوِف ذلَِك الّزَ

َ
ــَك األ

ْ
»فـِـي تِل

ــُص َيُهوَذا، َوتَْســُكُن 
ُ
يَّــاِم َيْل

َ
ــَك األ

ْ
ْرِض. ِف تِل

َ
َفُيْجــرِي َعــْدالً َوبـِـرًّا ِف األ

نـَـا.« )إرميــا 33: 15 – 16( وُرَشــلِيُم آِمَنــًة، َوهــَذا َمــا تَتََســىَّ بِِه: الــرَّبُّ بِرُّ
ُ
أ

وهذه صورة مجيلة! فهل تستطيع رؤية معناها؟

نَــا«. فهــو برنــا.  ِي يَْدُعونَــُه بـِـِه: الــرَّبُّ بِرُّ
َّ

، »َوهــَذا ُهــَو اْســُمُه ال
ً

أوال
ــح  ــا يصب ــرب، وعندم ــه بال ــعبه إىل نفس ــرد ش ــا يس ــك، عندم ــع ذل وم
شــعبه مــرة أخــرى هــو عروســه، حينئــذ، وكمــا يه العــادة يف الــزواج 

ــس.   ــم العري ــروس اس ــتحمل الع ــاين، س اإلنس

ــا«. فنحــن  نَ ــرَّبُّ بِرُّ ــا »ال ــح اســمنا أيًض ــا نتحــد معــه، يصب وعندم
ــم  ــا. فل ــح برن ــه يصب ــو نفس ــه. وه ــدون مع ــن متح ــره. وحن ــدي ب نرت
نعــد نعتمــد ىلع جهودنــا أو رصااعتنــا. كمــا لــم نعــد نعــاق بإخفاقاتنــا 

ــا. وخطايان

فقــد انتقلنــا إىل عالقــة جديــدة مــع اهلل، ويه عالقــة مــن شــخص 
إىل شــخص ويكــون فيهــا الــرب نفســه هــو برنــا. وحنــن متحــدون بــه 
ــه، كمــا حتمــل العــروس اســم العريــس، ذللــك حنــن حنمــل  دلرجــة أن

نَــا«.  اســمه؛ »الــرَّبُّ بِرُّ
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ــأيت اآلن إىل االســم الســابع واألخــري مــن أســماء العهــد يلهــوه،  ن
ــذا  ــد ه ــد(. وجن ــارض إىل األب ــا أو احل ــارض دائًم ــا )احل ــد هن الي يوج

ــال: ــفر حزقي ــن س ــرية م ــة األخ ــم يف اآلي االس

ــد  ْه ]يوج ــمَّ ــرب[ َش ــوَْه ]ال ــْوِم: َيْه َ ــَك الْ ِ ــْن ذل ــِة ِم َمِديَن
ْ
ــُم ال »َواْس

هنــا[« )حزقيــال 48: 35(

وترتبــط اإلصحاحــات التســع األخــرية مــن ســفر حزقيــال 
باســرداد إرسائيــل، ويه إصحاحــات تصــف إاعدة بنــاء املدينــة وبنــاء 

ــل.  اهلي

ــواد  ــل وامل ــاء اهلي ــول بن ــا ح ــة نل ــل هائل ــم تفاصي ــم تقدي ويت
ــل  ــل اهلي ــا يكتم ــم، عندم ــك. ث ــا إىل ذل ــاد، وم ــتخدمة، واألبع املس
ْه ]هنــا[«. وُيــرِبز هــذا االســم،  واملدينــة، يُعطــى هل اســم اهلل: »َيْهــوَْه َشــمَّ
بالطبــع، الغــرض احلقيــي بلنــاء املدينــة واهليــل؛ أي أنهمــا جيــب أن 
يكونــا مســكنًا للــرب. ويبــدو األمــر كمــا لــو أن الــرب ينتظــر حــى 
يكتمــل لك يشء وبالطريقــة الــي يريدهــا بالضبــط. ثــم يقــول: »اآلن، 
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ســيكون هــذا هــو املــاكن اذلي أســكن فيــه. وســوف أكــون هنــاك«.

حضور الشاكيناه

جيــب أن نبحــث للحظــة يف خلفيــة هــذا الوضــع بكاملــه. فأحــد 
أهــم موضــواعت ســفر حزقيــال هــو جمــد الــرب، وجمــد اهلل هــو حضوره 
الواضــح بــن شــعبه. وهــذا هــو حضــور الــرب اذلي تــم الكشــف عنــه 
بطريقــة يمكــن أن تكتشــفها حــواس اإلنســان؛ أي العينــن واألذنن 
ومــا إىل ذلــك. واللكمــة العربيــة هلــذا احلضــور يه شــاكيناه، والــي تــأيت 
مــن لكمــة تعــي »أن يســكن«. ويه تُصــور مســكن اهلل بــن شــعبه، 

وقــد جتــى حضــوره هلــم. 

انسحاب حضور اهلل

عنــد افتتــاح نبــوءة حزقيــال، اكن جمــد اهلل ال يــزال يف اهليــل يف 
أورشــليم. إال أنــه بســبب اســتمرار خطيــة إرسائيــل وتمردهــم، اكن ىلع 
اهلل أن يســحب حضــوره الشــخي. وقــد اغدر جمــده اهليــل واملدينــة. 

ويصــف حزقيــال هــذا كمــا شــاهده بنفســه:

ائِيَل  ــَراِت َمَعَها، َوَمْــُد إهِلِ إِْسَ
َ
َك ْجنَِحَتَها َوالْ

َ
ُروبِيــُم أ

َ
ك

ْ
»ُثــمَّ َرَفَعــِت ال

َف َعَ 
َ
َمِديَنــِة َوَوق

ْ
ــْوُق. َوَصِعــَد َمْــُد الــرَّبِّ ِمــْن َعَ َوْســِط ال

َ
ْيَهــا ِمــْن ف

َ
َعل

َمِديَنــِة.« )حزقيــال 11: 22 - 23( 
ْ
ِقِّ ال ِي َعَ َشْ

َّ
ََبــِل ]جبــل الزيتــون[ ال الْ
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يف هــذه املرحلــة، اكن اهلل حزينًــا بســبب خطيــة شــعبه دلرجــة أنــه 
ــرب  ــد خــرج جمــد ال ــة. وق ســحب حضــوره مــن اهليــل ومــن املدين
ــا، ورفــرف لفــرة فــوق جبــل  مــن وســط املدينــة، وذهــب بعيــًدا رشقً
ــؤ  ــم اتلنب ــرب، ت ــد ال ــحاب جم ــد انس ــة. وبع ــون، إىل رشق املدين الزيت
ــت  ــرداد اكن ــود االس ــة. إال أن وع ــوءات اتلايل ــب يف انلب ــاء رهي بقض

ــا هــذا القضــاء. ــل دائًم تتخل

إسترداد حضور اهلل

ــي يه  ــال، وال ــفر حزقي ــة لس ــات اخلتامي ــأيت إىل اإلصحاح ــم ن ث
ــة؛ يف  ــر أهمي ــزء األك ــز، واجل ــز؛ أي الَمرك ــرداد. والرك ــف لالس وص
لك عمليــة االســرداد هــو اســرداد جمــد الــرب، الشــاكيناه، إىل اهليــل. 

ــال 43: ــف يف حزقي ــو يوص وه

ِق ]اكن الــرق  ْ ْــَو الــرَّ
َ

ُمتَِّجــِه ن
ْ
َــاِب ال َــاِب، الْ  الْ

َ
»ُثــمَّ َذَهــَب ِب إِل

ائِيــَل َجــاَء  هــو االجتــاه اذلي اغدر منــه جمــد الــرب[. َوإَِذا بَِمْجــِد إهِلِ إِْسَ
ِق ]اكن اآلن يعــود مــن نفــس االجتــاه اذلي اغدر منــه[  ْ ِمــْن َطِريــِق الــرَّ
ــُر  َمْنَظ

ْ
ــِدهِ. َوال ــْن َمْ ــاَءْت ِم َض

َ
ْرُض أ

َ
ــَرٍة، َواأل ثِ

َ
ــاهٍ ك ــْوِت ِمَي َص

َ
ــُه ك َوَصْوتُ

َمْنَظــِر 
ْ
َمَناِظــُر َكل

ْ
ــَة، َوال َمِديَن

ْ
ْخــرَِب ال

ُ
ــا ِجْئــُت أل مَّ

َ
ــُه ل ْيُت

َ
ِي َرأ

َّ
َمْنَظــِر ال

ْ
َكل

 
َ

َجاَء َمُْد الــرَّبِّ إِل
َ
َخــَرْرُت َعَ وَْجــِي. ف

َ
يـْـُت ِعْنــَد َنْهــِر َخابـُـوَر، ف

َ
ِي َرأ

َّ
ال

 
َ

 ِب إِل
َ

ت
َ
ــِي ُروٌح وَأ

َ
َحَمل

َ
ِق. ف ْ ْــَو الــرَّ

َ
ُمتَِّجِه ن

ْ
َــاِب ال

ْ
َْيــِت ِمــْن َطِريــِق ال الْ

َْيــَت.« )حزقيــال 43: 1 - 5(  الْ
َ
ــْد َمــأل

َ
اِخلِيَّــِة، َوإَِذا بَِمْجــِد الــرَّبِّ ق ارِ ادلَّ ادلَّ
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واكن الرب قد اعد مبارشة إىل ادلار ادلاخي للمزل.

ــاَل 
َ
َْيــِت، َوَكَن رَُجــٌل َواقًِفــا ِعْنــِدي. َوق ُمــِي ِمــَن الْ

ِّ
»َوَســِمْعُتُه يَُكل

ــُث  ــَدَمَّ َحْي
َ
ــِن ق ــَكُن بَاِط ــيِّ َوَم ْرِس

ُ
ــَكُن ك ــَذا َم ــَن آَدَم، ه ــا اْب ِل: »يَ

ــات 6 - 7(  ــِد.« )آي بَ
َ
 األ

َ
ــَل إِل ائِي ــِي إِْسَ ــِط بَ ــُكُن ِف َوْس ْس

َ
أ

ــح  ــر والواض ــور الظاه ــودة احلض ــو ع ــرات ه ــذه الفق ــر ه وجوه
ــدف  ــربز اهل ــد. ويه ت ــعبه إىل األب ــع ش ــدًدا م ــكن جم ــرب ليس لل

ــان. ــع اإلنس ــه م ــايئ هلل يف تعامل انله

هدف اهلل النهائي: السماء على األرض

يف كثــري مــن األحيــان، يكــون دلينــا انطبــاع خطــأ عــن مقاصــد 
ــماء.  ــان إىل الس ــار اإلنس ــو إحض ــايئ ه ــه انله ــد أن هدف اهلل. ونعتق
ــِزل الســماء  ــا. فمقاصــد اهلل يه أن يُ لكــن األمــر ليــس كذلــك حًق
إىل اإلنســان، وقبــل لك يشء، أن يــأيت حبضــوره الشــخي إىل اإلنســان. 

اكن هــذا هــو الغرض مــن لك بنــاء ىلع األرض اكن الرب الســبب يف 
بنائــه مــن أجــل نفســه. وهــو نفســه اكن الغــرض مــن خيمــة االجتمــاع 
ــا،  الــي أقامهــا مــوىس. كمــا اكن الغــرض مــن هيــل ســليمان. فدائًم
اكن بنــاء هــذه اهليــالك تلكــون مســكنًا حيــث يمكــن أن يقيــم اهلل يف 

وســط شــعبه وال يضطــر إىل تركهــا أبــًدا.
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إال أن، لألســف، يف لك تاريــخ شــعب اهلل حــى هــذا الوقــت، اكنــوا 
ــرب يســحب جمــده. ومــع ذلــك، ال يــزال  يترفــون بطريقــة جتعــل ال
الــرب يــر ىلع مقاصــده. ودعونــا ننتقــل إىل نهايــة الكتــاب املقــدس، 

حيــث نــرى أن هــذه املقاصــد لــم تتغــري:

 
َ

ول
ُ
ــَماَء األ نَّ السَّ

َ
ــَدةً، أل ــا َجِدي ْرًض

َ
ــَدةً وَأ ــَماًء َجِدي ــُت َس يْ

َ
ــمَّ َرأ »ُث

يْــُت 
َ
نـَـا يُوَحنَّــا َرأ

َ
َْحــُر الَ يُوَجــُد ِف َمــا َبْعــُد. وَأ  َمَضَتــا، َوالْ

َ
ول

ُ
ْرَض األ

َ
َواأل

ــَماءِ ِمــْن ِعْنــِد اهللِ  ــًة ِمــَن السَّ
َ
َِديــَدَة نَازِل وُرَشــلِيَم الْ

ُ
َســَة أ ُمَقدَّ

ْ
َمِديَنــَة ال

ْ
ال

ــَماءِ  ــا ِمــَن السَّ ــا َعِظيًم ــا. َوَســِمْعُت َصْوتً ــٍة لِرَُجلَِه َعــُروٍس ُمَزيََّن
َ
ةً ك

َ
ــأ ُمَهيَّ

ــْم، َوُهــْم  ــاِس، َوُهــَو َسيَْســُكُن َمَعُه ــَع انلَّ ــَوَذا َمْســَكُن اهللِ َم : »ُه
ً

ائـِـال
َ
ق

ُهــْم.« )رؤيا 21: 1 - 3(
َ
ُ َشــْعًبا، َواهللُ َنْفُســُه يَُكــوُن َمَعُهْم إِلًها ل

َ
يَُكونـُـوَن هل

تاريــخ  يف  هلل  اإللــي  اهلــدف  حتقيــق  أي  اذلروة؛  يه  وهــذه 
ــل  ــماء، ب ــان إىل الس ــيصل باإلنس ــذا أن اهلل س ــي ه ــة. وال يع البري
ــور اهلل  ــتقبال حض ــا الس ــه الئًق ــان يلجعل ــع اإلنس ــيتعامل م أن اهلل س

األرض. ىلع  هل  كمســكن 

ونعود اآلن إىل ذروة مقاصد اهلل كما ظهرت يف نهاية حزقيال:

ْه ]الــرب يوجــد هنــا[«  َــْوِم: َيْهــوَْه َشــمَّ َمِديَنــِة ِمــْن ذلـِـَك الْ
ْ
»َواْســُم ال

)حزقيــال 48: 35(

فهذا هو استكمال الغاية اإلهلية.
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أمساء اهلل السبعة املرتبطة بالعهد

ودعونــا اآلن نراجــع أســماء العهــد الســبعة چلاهوفــاه أو يهــوه، يف 
اكتماهلــا ونتأمــل فيمــا يعنيــه لك واحــد. وأعتقــد أنــك ســوف جتــد أنــه 

ســيكون لــك بركــة أن حتفــظ هــذه األســماء بالرتيــب:
1( اذلي يرى االحتياج ويسدده

2( اذلي يشيف
3( اذلي هو رايتنا 

4( اذلي هو سالمنا
5( اذلي هو راعينا

6( اذلي هو برنا 
7( اذلي يوجد هنا )احلارض دائًما(   

ومــرة أخــرى، نعــرف أن مقاصــد اهلل انلهائيــة يه أن يســكن مــع 
شــعبه إىل األبــد، ومقاصــده لــل منــا هــو أن نعرفــه رًبــا دائًمــا وســاكنًا 

فينــا؛ أي الــرب املوجــود دائًمــا، يف وســط قلوبنــا وحياتنــا.

وأنــا أتســاءل إن كنــت تعــرف الــرب بهــذه الطريقــة. فهــل ســبق 
ــك؟ اهلل  ــك ويف حيات ــكنه يف قلب ــل مس ــرب يلجع ــوت ال ــك أن دع ل

ــا 3: 20: ــفر الرؤي ــوع يف س ــال يس ــد ق ــك. فق ــل ذل ــدك أن تفع يري
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ــَح  ــْوِت َوَفَت ــٌد َص َح
َ
ــِمَع أ ــَرُع. إِْن َس

ْ
ق
َ
ــاِب وَأ َ ــٌف َعَ الْ ــَذا َواقِ »هَن

ــِي«.   ــَو َم ــُه َوُه ــىَّ َمَع َتَع
َ
ــِه وَأ ْ ــُل إِلَ ْدُخ

َ
ــاَب، أ َ الْ

ــك  ــل قلب ــك؛ يلجع ــأيت إيل ــو أن ي ــه، ه ــرب، وهدف ــة ال فرغب
وحياتــك بيتــه، ومســكنه ادلائــم. ويف لك مــلء عهــده، ويف لك جانــب 
ــد  ــو يري ــد، ه ــا يف العه ــه كم ــة بطبيعت ــب املتعلق ــذه اجلوان ــن ه م
أن يأتـــي ويســكن يف قلبــك وحياتــك. إال أن الــرب إنســان رقيــق. 
فهــو لــن يندفــع يف طريقــه؛ فاألمــر مــروك لــك أن تفتــح هل ابلــاب. 
وعليــك أن تدعــوه باإليمــان بذبيحــة اهلل البنــه؛ املســيح يســوع؛ مــن 

أجلــك.

فــإن كنــت ترغــب يف القيــام بذلــك اآلن، فهــا يه صــالة خمتــرة 
يمكنــك أن تصليهــا:

يــا رب يســوع املســيح، أشــكرك ع أنــك مــت ع الصليــب مــن 
ــني األمــوات. أدعــوك اآلن أن  ــد قمــت مــن ب ــك ق ــاي وأن أجــل خطاي

ــأت وتســكن ف قلــي وتكــون خملــي ورىب. آمــني. ت

ــول. ويف  ــة لدلخ ــر الفرص ــد اكن ينتظ ــكره. فق ــدأ أن تش واآلن، اب
اللحظــة الــي فتحــت فيهــا ابلــاب، دخــل، وحياتــك ســتكون خمتلفــة 
ــع، اذلي حيفــظ العهــد ليــس  مــن اآلن فصاعــًدا. فــاهلل العظيــم، الرائ

شــخًصا تســمع عنــه. بــل هــو شــخص موجــود معــك إىل األبــد. 





في« اهلل »ختَّ

اجلزء 
الثاني
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ملاذا يستخدم اهلل »التخفي«؟

رأينــا أن األســماء يف الكتــاب املقــدس تــدل ىلع طبيعــة الشــخص 
ــخص  ــك الش ــخصية ذل ــن ش ــا ع ــيئًا م ــا ش ــي تُعرفن ــا، ف ــَى به املس
ــا  ــوره، كم ــاالت ظه ــاب اهلل وح ــماء وألق ــإن أس ــل، ف ــريه. وباملث ومص
ُكِشــفت لإلنســانية يف الكتــاب املقــدس، تشــري إىل طبيعتــه ومقاصــده. 
ومــع ذلــك، يســتخدم اهلل يف بعــض األحيــان، »اتلخــيف« عندمــا يتعامــل 

مــع البــر.  

فلمــاذا قــد يريــد اهلل اســتخدام »اتلخــيف«؟ باتلأكيــد، نعتقــد أنــه 
ســيكون آخــر شــخص يفعــل مثــل هــذا األمــر. ومــع ذلــك، فــإن مبــدأ 
أن اهلل يســتخدم أحيانًــا اإلخفــاء منصــوص عليــه يف أماكــن خمتلفــة 
ــي  ــة ال ــذه اآلي ــد ه ــوص، توج ــه اخلص ــدس. وىلع وج ــاب املق يف الكت

تثــري اتلفكــري:

ْمِر.« )أمثال 25: 2(
َ
ْحُص األ

َ
وِك ف

ُ
ُمل

ْ
ْمِر، َوَمُْد ال

َ
»َمُْد اهللِ إِْخَفاُء األ

ــوك  ــه وىلع املل ــق اهلل أن خيفي ــع ىلع اعت ــر يق ــا أن األم ــرى هن ون
ــوِك أىلع مســتوى مــن 

ُ
ُمل

ْ
ــل لكمــة ال ــا، تمث ــه. وبطريقــة م للبحــث عن



 94

قوة امسه

اإلنســانية. ذللــك، يمكننــا أن نســتنتج أن أحــد أعظــم إجنــازات 
البريــة ىلع أىلع مســتوى هلــا هــو ابلحــث عمــا أخفــاه اهلل. ويف هــذا 
اجلــزء مــن هــذا الكتــاب قــوة اســمه، سنستكشــف ملــاذا وكيــف يــأيت 

ــا. ــث عنه ــب ابلح ــاكل جي ــا اهلل يف أش إيلن

ــد اهلل أن يفعلهــا  ــة أشــياء ال يري  وقبــل لك يشء، توجــد ثالث
ً

أوال
. عندمــا يــأيت إيلــك وإيلَّ

    اهلل ل يريد أن ...

يرهبنا بقوته

ــق  ــيؤكد ح ــه س ــم أن ــه. ورغ ــا بقوت ــد أن يرهبن ، اهلل ال يري
ً

أوال
ــال،  ــه )انظــر، ىلع ســبيل املث اإلجنيــل وجيــذب انلــاس إىل نفســه بقوت
روميــة 15: 18 - 19 ؛ وعربانيــن 2: 3 -4 (، فهــو ال يريــد منــا أن نقبلــه 
ــوف  ــر، ال دايع للخ ــى آخ ــادر ىلع لك يشء. وبمع ــو الق ــه ه ــط ألن فق
ــم نقبلــه، فســوف يســحقنا يف حلظــة؛ ويســلب أنفاســنا  ــا إن ل مــن أنن
 مــن 

ً
وينــي حياتنــا. فهــذا ليــس دافًعــا ُمرضيًــا هلل لــي نقبلــه. وبــدال

ــا هــو احلــب: ذلــك، جيــب أن يكــون ادلافــع دلين

ــَو  ــُه ُه نَّ
َ
ــْل أ ــا اهللَ، بَ ْحَببَْن

َ
ــُن أ ْ ــا نَ َن نَّ

َ
ــَس أ يْ

َ
ــُة: ل َمَحبَّ

ْ
»ِف هــَذا ِهَ ال

ــا  َن
ْ
ق ــا َوَصدَّ َن

ْ
ــْد َعَرف

َ
ــُن ق ْ ــا... َونَ ــاَرةً ِلََطايَانَ فَّ

َ
ــُه ك ــَل اْبَن ْرَس

َ
ــا، وَأ َحبََّن

َ
أ
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ــْت ِف  ُب
ْ
ــِة، يَث َمَحبَّ

ْ
ــْت ِف ال ُب

ْ
ــْن يَث ــٌة، َوَم ــا. اهلَلُ َمَبَّ ــِت هللِ فِيَن

َّ
ــَة ال َمَحبَّ

ْ
ال

ـَـا ثَِقــٌة ِف يَْوِم 
َ

ْن يَُكــوَن نل
َ
َمَحبَّــُة فِيَنــا: أ

ْ
ــِت ال

َ
ل اهللِ َواهللُ فِيــِه. بِهــَذا تََكمَّ

 ِف 
َ

يًْضــا. الَ َخــْوف
َ
ــُن أ ْ ــَذا نَ

َ
ــِم، هك

َ
َعال

ْ
َمــا ُهــَو ِف هــَذا ال

َ
نَّــُه ك

َ
يــِن، أل ادلِّ

 ُ
َ

 هل
َ

َــْوف
ْ

نَّ ال
َ
 َخــارٍِج أل

َ
 إِل

َ
َــْوف

ْ
ــُة َتْطــَرُح ال

َ
َكِمل

ْ
َمَحبَّــُة ال

ْ
َمَحبَّــِة، بـَـِل ال

ْ
ال

نَّــُه ُهــَو 
َ
ــُه أل ِبُّ

ُ
ــُن ن ْ َمَحبَِّة.نَ

ْ
ــْل ِف ال مَّ

َ
ــْم َيَتك

َ
ل
َ
 ف

َ
ــا َمــْن َخــاف مَّ

َ
َعــَذاٌب. وَأ

ــا 4: 10، 19-16( .« )1 يوحن
ً

ال وَّ
َ
ــا أ َحبََّن

َ
أ

يغرينا بربكاته

ــا يف  ــادر أن يباركن ــاهلل ق ــه. ف ــا برباكت ــد أن يغرين ــا، اهلل ال يري ثانًي
لك جمــال مــن جمــاالت حياتنــا. وهــو قــادر أن يقــدم نلــا لك مــا حنتــاج 
ــا  ــفينا، ويمدن ــادر أن يش ــه ق ــا أن ــري. كم ــك بكث ــن ذل ــر م ــه وأك إيل
بالوفــرة املايلــة، وحيــل مجيــع مشــالكنا. لكنــه ال يريدنــا أن نقبلــه فقــط 

ىلع أســاس مــا حنصــل عليــه منــه. 

يرضي فضولنا الفكري فقط

ثاثلًــا، اهلل ال يريــد جمــرد إرضــاء الفضول الفكــري فقط. فبالنســبة 
بلعــض انلــاس، تكــون احليــاة مثــل لغــز الصــور املقطوعــة )ابلــازل( 
املكونــة مــن العديــد مــن القطــع املختلفــة، والــي حيمــل أحدهــا اســم 
ــال اهلل يف  ــن ىلع إدخ ــوا قادري ــاس أن يكون ــض انل ــد بع »اهلل«. ويري
ــه »الصحيــح« يف اللغــز. لكــن اهلل ليــس جمــرد قطعــة يف اللغــز.  ماكن
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وإن اكن دلينــا هــذا املوقــف جتاهــه، فلــن يكشــف نلــا نفســه.

وقــد ســمعت بعــض انلــاس يقولــون: »إن اســتطعت أن أضــع اهلل 
يف أنبــوب اختبــار، فأنــا ســأؤمن بــه«. وهــذا أمــر مثــري للســخرية! فــأي 
هلإ يمكــن وضعــه يف أنبــوب اختبــار ليــس إلًهــا يســتحق اإليمــان بــه.

ودعوين أكرر ما ال يريد اهلل أن يفعله عندما يأيت إيلنا:        
)1( هو ال يريد أن يرهبنا بقوته. 

)2( وهو ال يريد أن يغرينا برباكته. 
)3( وهو ال يريد إرضاء جمرد فضونلا الفكري.

ــر ىلع  ــع األم ــتطيع أن نض ــا نس ــد أنن ــد اهلل إًذا؟ أعتق ــاذا يري فم
ــن  ــر ع ــرف انلظ ــه؛ أي ب ــده نلفس ــا أن نري ــو: اهلل يريدن ــذا انلح ه

ــرى.  ــدة أخ ــه، وأي فائ ــه، وبراكت قوت

اهلل ينظر إىل القلب

وحنــن حباجــة إىل أن نــدرك أن اهلل ال ينظــر إيلنــا كمــا ننظــر إىل 
ــح  ــا. وتوض ــاق قلوبن ــارشة إىل أعم ــع مب ــو يتطل ــض. فه ــا ابلع بعضن
ــد  ــق. فق ــل دقي ــوح وبش ــة بوض ــذه انلقط ــل ه ــة يف 1 صموئي اآلي
أرســل اهلل صموئيــل انلــي إىل مــزل يــّى يلمســح أحــد أبنــاء يــّى 
يِلــآَب، 

َ
يلكــون ملــك إرسائيــل القــادم. وقــدم يــّى أكــرب أبنائــه، أ
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ــرِهِ   َمْنَظ
َ

ــْر إِل ــال هل: »الَ َتْنُظ ــن اهلل ق ــه. لك ــل ب ــب صموئي وأعج
ــل 16: 7(. ــُه« )1 صموئي ْضُت

َ
ــْد َرف

َ
 ق

ِّ
ن

َ
ــِه أل اَمتِ

َ
ــوِل ق َوُط

ــن يتمــزون باجلمــال  ــه اذلي ــّى بســبعة مــن أبنائ ــد جــاء ي وق
وطــول القامــة والوســامة، وقدمهــم إىل صموئيــل، قائــاًل: »أيهــم مــن 
ســيكون امللــك؟« وقــد أعجــب صموئيــل بــكل واحــد منهــم. ومــع 
ــول، يف  ــاريج، اكن اهلل يق ــر اخل ــر باملظه ــرة اكن يتأث ــك، يف لك م ذل

الواقــع: »ليــس هــذا مــن أريــد”.

ــن  ــاء اذلي ــع األبن ــن مجي ــرور ب ــل بامل ــام صموئي ــد أن ق وبع
ــل:  ــأل صموئي ــك، س ــاك املل ــن هن ــم يك ــا زال ل ــّى وم ــم ي قدمه
ــِيَ  ــّى: »بَ ــال ي ــض، ق ــر؟« وىلع مض ــخص آخ ــاك أي ش ــس هن »ألي
ــد، اكن  ــا بع ــح فيم ــا اتض ــَم«. وكم َغَن

ْ
ــْرَع ال ــَوَذا يَ ــُر َوُه ِغ ــُد الصَّ َبْع

هــذا االبــن اثلامــن؛ االبــن اذلي جتاهلــوه؛ هــو داود، ملــك إرسائيــل 
نَّ هــَذا ُهــَو«. 

َ
ــِم اْمَســْحُه، أل

ُ
املســتقبي. وعندمــا وصــل، قــال الــرب: »ق

ثم تكلم الرب بهذه اللكمات إىل صموئيل:

 
َ

َســاَن َيْنُظــُر إِل
ْ
نَّ اإِلن

َ
َســاُن. أل

ْ
َمــا َيْنُظــُر اإِلن

َ
يْــَس ك

َ
ـُه ل نَـّ

َ
»أل

ــل 16: 7( ــِب«. )1 صموئي
ْ
َقل

ْ
 ال

َ
ــُر إِل ــُه َيْنُظ إِنَّ

َ
ــرَّبُّ ف ــا ال مَّ

َ
، وَأ ــنْيِ َعْينَ

ْ
ال

فــاهلل ال ينظــر إىل مظهرنــا اخلــاريج؛ بــل هــو ينظــر إىل قلوبنــا. 
ــر  ــرد املظه ــه بمج ــا أن نهاب ــرب من ــد ال ــه، ال يري ــت نفس ويف الوق
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اخلــاريج أو الصفــات اخلارجيــة. بــل يريــد اهلل منــا أن نقبله نلفســه، 
دون اعتبــار لصفاتــه اهلائلــة يف القــوة، أو الغــى، أو احلكمــة.

وبطريقــة مــا، يف تواضعــه اهلائــل، ال يريــد اهلل أن يكــون 
ــو  ــك، ه ــن ذل  م

ً
ــدال ــه؛ وب ــه من ــول علي ــا احلص ــا يمكنن ــا مل مطلوًب

يريــد أن يكــون مطلوًبــا نلفســه. فهــو يرتــب املواقــف والظــروف يف 
حيــاة لك منــا ممــا ســيضعنا آجــاًل أم اعجــاًل يف هــذا االختبــار: هــل 
نطلــب اهلل ونؤمــن بــه بســبب ما حنصــل عليه أو بســبب اهلل نفســه؟ 

اهلل يبحث عن الناس الذين هم... 

مــا اذلي يبحــث عنــه اهلل يف قلوبنــا؟ ولإلجابــة ىلع هــذا الســؤال، 
ــد  ــرات يف العه ــالث فق ــن ث ــات م ــن املتطلب ــلة م ــك سلس ــأقدم ل س
ــاب املزامــري وواحــدة يف ســفر إشــعياء.  ــان يف كت ــأيت فقرت ــم. وت القدي
ــه  ــر بوضــوح واتســاق مــا يبحــث عن وأعتقــد أن هــذه الفقــرات تُظِه

ــا فينــا. اهلل حًق

»منكسرون ومنسحقون«

دعونا نلي نظرة ىلع املطلب األول:

ُمنَْســِحِي 
ْ
ــُص ال

ِّ
ُيَل ــوِب، َو

ُ
ُقل

ْ
ــِسِي ال

َ
ُمْنك

ْ
ِريــٌب ُهــَو الــرَّبُّ ِمــَن ال

َ
»ق

وِح.« )مزمــور 34: 18( الــرُّ
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ــحي  وِح« يه: »املنس ــرُّ ــِحِي ال ُمنَْس
ْ
ــارة »ال ــة لعب ــراءة ابلديل الق

القلــب«. ويف الواقــع، تعــي لكمــة »املنســحق القلــب«، مــن جذورهــا يف 
اللغــة الالتينيــة، ذلــك بالضبــط؛ أي شــخص تــم حتطيمــه، أو ســحقه أو 
ــِسِ يف الــكالم احلديــث بنفــس 

َ
ُمْنك

ْ
رضبــه. وحنــن نســتخدم اللكمــة ال

الطريقــة.

ــدو  ــحقن. أال يب ــن واملنس ــك املنكري ــن أوئل ــث ع ــاهلل يبح ف
ــا؟ ــك غريبً ذل

متواضعو القلب

وهنا يه الفقرة اثلانية، والرط اثلاين:

ــُه 
ُ
ُ َفَيْعرِف ــبِّ

َ
ُمَتك

ْ
ــا ال مَّ

َ
ُمَتَواِضــَع، أ

ْ
نَّ الــرَّبَّ َعل َويـَـَرى ]ينظــر إىل[ ال

َ
»أل

ِمــْن بَِعيــٍد.« )مزمــور 138: 6(

ــد.  ــن بعي ــرب م ــرف املتك ــه يع ــع، لكن ــن املتواض ــث ع ــاهلل يبح ف
ــًدا.  ــه بعي ــم في ــاكن اذلي حيفظه ــو امل ــذا ه ــن رأيي، ه ــأتلي ع وإن س

ــول إىل اهلل. ــتطيعون الوص ــا ال يس ــربون حًق ــاس املتك فانل

منسحقو الروح

ــا، جنــد أمجــل فقــرة يف إشــعياء. وهــو يصــف جمــد اهلل األزيل  ثاثلً



 100

قوة امسه

وجــالهل؛ وكذلــك مــا يبحــث عنــه فينــا:

بَــِد ]اذلي يســكن 
َ
ُمْرتَِفــُع، َســاِكُن األ

ْ
َعــِيُّ ال

ْ
ــاَل ال

َ
ــَذا ق

َ
نَّــُه هك

َ
»أل

ــُكُن  ْس
َ
ِس أ ــدَّ ُمَق

ْ
ــِع ال ُمْرتَِف

ْ
ــِع ال َمْوِض

ْ
ــُمُه: »ِف ال وُس اْس ــدُّ ُق

ْ
ــة[، ال األبدي

وِح،  ــرُّ ــِع ال ُمَتَواِض
ْ
ــِحِق َوال ُمنَْس

ْ
ــَع ال ــف[، َوَم ــوب وخمي ــذا مه ــس ه ]ألي

ُمنَْســِحِقنَي.« )إشــعياء 57: 15(
ْ
َب ال

ْ
ل
َ
ْحــِيَ ق

ُ
ُمَتَواِضِعــنَي، َوأل

ْ
ْحــِيَ ُروَح ال

ُ
أل

ــكن  ــه يس ــم أن ــى رغ ــوب، وح ــع ومه ــو مرتف ــم أن اهلل ه فرغ
األبديــة )مســكنه(، فهــو دليــه مســكن واحــد آخــر موضــع االختيــار. 

ــروح. ــا مــع املنســحق واملتواضــع ال فهــو يعيــش أيًض

ويف هــذه الفقــرة، حنــن نــرى بوضــوح أن اهلل يبحــث عن املنســحق 
ــن، أو  ــن، أو متعجرف ــوا متكربي ــن ليس ــك اذلي ــع، أي أوئل واملتواض
ــك،  ــن ذل  م

ً
ــدال ــم. وب ــدون ىلع ذواته ــهم، أو يعتم ــن أنفس ــن م واثق

فهــؤالء هــم انلــاس اذليــن يف كثــري مــن احلــاالت، يمــرون بنــوع مــن 
ــد  ــرور. فق ــس والغ ــة بانلف ــن اثلق ــم م ــي جردته ــاة ال ــربة يف احلي اخل
ــذا  ــة؛ منكسيــن. وه ــي لللكم ــى احلقي ــة؛ باملع ــذه اتلجرب ــم ه تركته

ــر.  ــحق، واملنك ــع، واملنس ــه اهلل: املتواض ــث عن ــا يبح م

ومنســحق تعــي أن يكــون آســًفا حًقــا عــن ارتــكاب أي 
ــن  ــون م ــاس ويعان ــن انل ــري م ــئ الكث ــرى، خيط ــا ت ــات. وكم خمالف
عواقــب غــري ســارة. ورغــم أنهــم يريــدون اخلــروج مــن هــذه العواقب، 
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ــا أن يضــع هــؤالء  إال أنهــم ال يأســفون عــن اخلطــأ. واهلل ال يريــد حًق
انلــاس يف اعتبــاره. فهــو يريــد اإلرتبــاط مــع انلــاس اذليــن ال يريــدون 
فقــط اخلــروج مــن العواقــب، ولكنهــم يأســفون عــن املخالفــات الــي 

ــا. ــج أيًض ــك انلتائ ــم إىل تل أوصلته

تعرف على طبيعة اهلل العميقة

يف الفصــول العديــدة القادمــة، ســرى بشــل أوضــح كيــف يــأيت 
اهلل إيلنــا يف ختــيف. وهــو يــأيت نلــا بمثــل هــذه الطريقــة حــى إننــا إن 
ــة للبحــث عــن مــا هــو اهلل يف  ــه الكفاي ــم نكــن حساســن بمــا في ل
طبيعتــه العميقــة، فلــن نتعــرف عليــه. وإن كنــا مهتمــن فقــط باألمــور 

الظاهــرة أو بأهدافنــا، وأغراضنــا ورغباتنــا األنانيــة، فســنفقده.  

ــا. وهــذا هــو  ــة متخفيً ــأيت للبري وهــذا هــو الســبب يف أن اهلل ي
ــذه  ــرف ىلع ه ــة اتلع ــم كيفي ــًدا أن نتعل ــم ج ــن امله ــه م ــبب يف أن الس

ــده. ــد نفق ــا وق ــأيت اهلل إيلن ــد ي ــك، فق الصــور للتخــيف. وخــالف ذل
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اتلخــيف األول اذلي ســنبحثه هــو أيًضــا أهــم وأروع أشــاكل 
اتلخــيف الــي ظهــر فيهــا اهلل ىلع مــر اتلاريــخ البــري. فقــد أىت إيلنــا 
ــارصي. ــوع انل ــم يس ــخ باس ــروف يف اتلاري ــار، املع ــن انلج ــل اب يف ش

ــه  ــن أن ــوة، م ــالل انلب ــن خ ــا م ــل مقدًم ــذر اهلل إرسائي ــد ح وق
ــة. ــة غريب ــم بطريق ــيأيت إيله س

ــِه،  تِِف
َ
ــُة َعَ ك يَاَس ــوُن الرِّ ــا، َوتَُك ــى اْبًن ٌ َوُنْعَط

َ
ــا َودل َ ُ نلَ

َ
ــودل ــُه يُ نَّ

َ
»أل

ــالَِم.«  بَِديًّــا، َرئِيــَس السَّ
َ
بـًـا أ

َ
ِديــًرا، أ

َ
َويـُـْدَع اْســُمُه َعِجيًبــا، ُمِشــرًا، إِلًهــا ق

)إشــعياء 9: 6(

ــدس  ــاب املق « يف الكت ٌ ــذا »َودلَ ــى ه ــع أن يس ــن الرائ ــس م ألي
ِديــًرا«؟ فمــن اذلي يمكــن أن يكــون هــذا إال يســوع؟

َ
ويــدىع »إِلًهــا ق

ــذا  ــن ه ــيئن ع ــول ش ــو يق ــًدا. وه ــق ج ــدس دقي ــاب املق والكت
ــم  ــا. فل « كطفــل ولكــن »ُنْعَطــى« ابنً ُ ــودلَ ــه »يُ ، يقــول إن

ً
الطفــل. أوال

يصبــح يســوع ابــن اهلل مــن خــالل جتســده. فهــو ابــن اهلل، إىل األبــد. 
عِطــَى، لكنــه باتلجســد، أصبــح الطفــل الصغــري.

ُ
وقــد اكن االبــن اذلي أ
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سبع حقائق رائعة عن ابن اهلل

وتوَصــف طبيعــة يســوع األبديــة يف ماكن آخــر يف الكتــاب املقدس. 
ــن: ــالة إىل العرباني ــن الرس ــرة م ــال، فق ــبيل املث ــرأ، ىلع س ــا نق ودعون

ثـِـَرٍة، 
َ
نـْـَواٍع َوُطــُرق ك

َ
ِديًمــا، بِأ

َ
نْبَِيــاءِ ق

َ
ــَم اآلبـَـاَء بِاأل

َّ
»اهلَلُ، َبْعــَد َمــا َك

ٍء،   َشْ
ِّ

ِــُل ــا ل
ً
ــُه َوارِث

َ
ِي َجَعل

َّ
ــِه، ال ــَرةِ ِف ابْنِ ِخ

َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــا ِف هــِذهِ األ َمَن

َّ
َك

ِي، َوُهــَو َبَهــاُء َمْــِدهِ، َوَرْســُم َجْوَهــرِهِ، 
َّ

ِمــنَي، ال
َ
َعال

ْ
يًْضــا َعِمــَل ال

َ
ِي بـِـِه أ

َّ
ال

ــرًا  ــِه َتْطِه ــَع بَِنْفِس ــا َصَن ــَد َم ِــِه، َبْع ْدَرت
ُ
ــِة ق ــَياءِ بَِكلَِم ْش

َ
ــٌل ُكَّ األ وََحاِم

َعِل«. )عربانيــن 1: 1 - 3(
َ
ــِة ِف األ َعَظَم

ْ
ــنِي ال ــَس ِف يَِم

َ
ــا، َجل ِلََطايَانَ

وختربنا هذه الفقرة بسبع حقائق رائعة عن ابن اهلل.

ــل. فســتجد اخلليقــة لكهــا، والكــون بأكملــه،  ، هــو وارث ال
ً

أوال
اكتمــاهل وإجنــازه فيــه.

ثانًيا، به خلق اهلل اآلب الكون. فهو املصدر اإلبدايع للجميع.

ثاثلًــا، هــو بهــاء جمــد اهلل اآلب. فهــو تعبــري عمــا ال يمكــن رؤيتــه 
عــن اهلل اذلي ال يـُـرى. وهــو الطريقــة الــي يأيت بهــا جمــد اهلل إىل حياتنا.

ــة اهلل اآلب. وهــو ينقــل نلــا،  ــق لكينون ــل ادلقي ــا، هــو اتلمثي رابًع
يف شــل يمكننــا تقديــره، الطبيعــة ادلقيقــة هلل األبــدي اذلي ال يُــرى. 
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ــا 14: 9(. ى اآلَب« )يوحن
َ
ــْد َرأ ِي َرآِن َفَق

َّ
ــوع: »اَل ــال يس ــد ق وق

خامًســا، هــو حيمــل لك األشــياء بكلمــة قدرتــه. فهــو قــوة ادلعــم 
يف الكــون بــأرسه. )وهــو الشــخص اذلي يدعــم لك اخلليقــة(.

سادًسا، هو اذلي قد قدم اتلطهري خلطايانا بموته ىلع الصليب.

ســابًعا، بعدمــا أتــم عملــه ىلع الصليــب، جلــس عــن يمــن اهلل، يف 
مــاكن لك الســلطان، والقــوة، واملجــد يف الكــون.

وتكشــف هــذه احلقائــق الســبع عمــا يه حقيقــة يســوع. إال أنــه 
جــاء إيلنــا يف اتلاريــخ، يف هــذا اتلخــيف الغريــب؛ أي الطفــل الصغــري 

اذلي نشــأ يلكــون ابــن انلجــار.

خطر فقدان اهلل

حــذر اهلل إرسائيــل مــن أنهــم يف خطــر فقدانــه. وىلع ســبيل املثــال، 
وَْجــاٍع«. 

َ
توجــد فقــرة معروفــة يف إشــعياء 53 تصف يســوع بأنــه »رَُجــُل أ

وتبــدأ هــذه الفقــرة بتحذيــر مــن عــدم اإليمان:

؟ )آية 1( نَا، َولَِمِن اْسُتْعلَِنْت ِذَراُع الرَّبِّ َق َخَبَ َمْن َصدَّ

« ليســت ســوى يســوع. وتصفــه هــذه الفقــرة يف شــلكه  »ِذَراُع الــرَّبِّ
اإلنساين:
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ْرٍض يَابَِسٍة« )آية 2( 
َ
ِعْرق ِمْن أ

َ
اَمُه َكَفْرٍخ َوك دَّ

ُ
»َنَبَت ق

ــوع  ــوع، أي يف ج ــا أىت يس ــة عندم ــا جاف ــل أرًض ــت إرسائي واكن
واحتيــاج رويح

نَْشَتِهَيُه«. )آية 2(
َ
ِْه، َوالَ َمْنَظَر ف ُ َوالَ َجَاَل َفَنْنُظَر إِلَ

َ
»الَ ُصوَرَة هل

ومــرة أخــرى، اهلل ال يريــد أن يكــون مرغوًبــا فيــه ملظهــره 
اخلــاريج.

ــَزِن،  َ ــِبُ الْ ــاٍع َوخُمَْت وَْج
َ
ــُل أ ــاِس، رَُج ــَن انلَّ ــُذوٌل ِم ــٌر َوخَمْ َتَق »ُمْ

َهــا، 
َ
ْحَزاَنَنــا َحَل

َ
ــْم َنْعَتــدَّ بـِـِه. لِكــنَّ أ

َ
ل
َ
َتَقــٌر ف ٍ َعْنــُه وُُجوُهَنــا، ُمْ

ُمَســرَّ
َ
َوك

 .
ً

ــوال
ُ
وًبــا ِمــَن اهللِ َوَمْذل ْــُن َحِســبَْناهُ ُمَصابـًـا َمْرُ َهــا. َونَ

َ
ل َمَّ

َ
وَْجاَعَنــا ت

َ
وَأ

ِديــُب َســالَِمَنا 
ْ
اِمَنــا. تَأ

َ
ْجــِل آث

َ
ْجــِل َمَعاِصيَنــا، َمْســُحوٌق أل

َ
َوُهــَو َمْــُروٌح أل

ــُبِهِ ُشــِفيَنا«. )آيــات 3 - 5( ِبُ ــِه، َو ْي
َ
َعل

ــب.  ــروب ىلع الصلي ــوه، امل ــاب، املش ــل املص ــذا الش ــوَّر ه تص
ــا، ويســفك دمــاءه.  تصــوره وهــو يمــوت هنــاك، ويلهــث أنفاســه معَذبً

ــر؟ ــا هلل القدي ــا غريبً ــك ختفيً ــم يكــن ذل أل

ويميض الكتاب املقدس يلقول:

ــَع  ــرَّبُّ َوَض ــِه، َوال  َطِريِق
َ

ــٍد إِل ــا ُكُّ َواِح َن
ْ
ــا. ِمل َن

ْ
ل
َ
ــٍم َضل َغَن

َ
ــا ك َن

ُّ
»ُك

ــعياء 53: 6( ــا«. )إش ــَم َجِيِعَن
ْ
ــِه إِث ْي

َ
َعل
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وقــد اكن دوره كحامــل خلطايــا العالــم هــو أعظــم وأغــرب صــورة 
تلخــيف اهلل.

ما الذي مل يكن عليه ابن اهلل

ــا نلــي نظــرة ىلع أربعــة أشــياء لــم يكــن عليهــا ابــن اهلل  دعون
عندمــا جــاء إيلنــا يف الشــل اإلنســاين. فهــو لــم يكــن مــن الطبقــة 
ــًدا  ــن قائ ــم يك ــا. ول ــه اعيلً ــن تعليم ــم يك ــة. ول ــة احلاكم الكهنوتي

ــكرًيا. ــًدا عس ــن قائ ــم يك ــيًا. ول سياس

ــت  ــيا. واكن ــا يف املس ــيبحث عنه ــم س ــا أدوار اكن العال ــذه لكه وه
ــتقبله. إال  ــه ويس ــه وحيرم ــب ب ــم يعج ــتجعل العال ــمات س ــك الس تل
ــتقبَل  ــرد أن يُس ــم ي ــاذا؟ ألن اهلل ل ــا. فلم ــه أي منه ــم يكــن دلي ــه ل أن
ىلع هــذا األســاس. فقــد أراد أن يســتقبله فقــط أوئلــك اذليــن اكنــت 
قلوبهــم متواضعــة ومنســحقة؛ أي أوئلــك اذليــن اكنــوا يتوقــون إىل اهلل 

ــا يقدمــه.   نلفســه وليــس مل

صحيــح أن يســوع اكن مــن الســبط امللــي، وهــو الســبط الوحيــد 
ــه إىل الشــعب ايلهــودي. فقــد اكن  ــأيت من اذلي يمكــن للملــك أن ي
ــذ  ــت من ــد خُف ــبط اكن ق ــذا الس ــد ه ــن جم ــوذا. لك ــبط يه ــن س م
ْرٍض 

َ
ــْن أ ــْرق ِم ــرد »ِع ــوع، اكن جم ــاء يس ــا ج ــاًل. وعندم ــا طوي وقتً

يَابَِســٍة« )إشــعياء 53: 2(. وهكــذا جــاء اهلل للبريــة منــذ أكــر مــن 
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ــوا يف أعمــاق هــذا اتلخــيف. ألــيف اعم. ومــا أقــل مــن توغل

ردود الفعل املضادة ليسوع

وعندمــا جــاء اهلل إىل األرض يف ختــيف اإلنســان يســوع، اذلي 
انتهــت حياتــه ىلع الصليــب، اكن للنــاس ردود أفعــال مضــادة هل. وقــد 
ــار.  ــن انلج ــاره اب ــازدراء باعتب ــف ب ــد املواق ــم يف أح ــه أحده رفض
واســتقبله اآلخــر بعبــادة اكبــن اهلل. فدعونــا نلــي نظــرة فاحصــة ىلع 

ــة. ــذه املتباين ــال ه ردود األفع

يــأيت رد الفعــل األول، وهــو اخلــاص بالرفــض واالزدراء، يف مــى 13. 
وبشــل مناســب، بطريقــة ال لبــس فيهــا، يصــف الــرد ىلع يســوع مــن 

أوئلــك اذليــن مــن مســقط رأســه انلــارصة.

ــوا: 
ُ
ال

َ
ُمُهــْم ِف َمَْمِعِهــْم َحــىَّ بُِهُتــوا َوق

ِّ
 َوَطنـِـِه َكَن ُيَعل

َ
ــا َجــاَء إِل مَّ

َ
»َول

ــارِ؟  ــَن انلَّجَّ ــَذا اْب ــَس ه يْ
َ
ل
َ
ــوَّاُت؟ أ ُق

ْ
ــُة َوال َم

ْ
ِك

ْ
ــِذهِ ال ــَذا ه ــَن ِل ْي

َ
ــْن أ »ِم

ــُه تـُـْدَع َمْريَــَم، َوإِْخَوتـُـُه َيْعُقــوَب َويـُـوِس َوِســْمَعاَن َويَُهــوَذا؟  مُّ
ُ
يَْســْت أ

َ
ل
َ
أ

َكنـُـوا 
َ
َهــا؟« ف

ُّ
ْيــَن ِلــَذا هــِذهِ ُك

َ
ِمــْن أ

َ
َخَواتـُـُه َجِيُعُهــنَّ ِعْنَدنـَـا؟ ف

َ
يَْســْت أ

َ
َول

َ
أ

 ِف 
َّ
ــٍة إاِل َراَم

َ
ِــالَ ك ــِيٌّ ب ــَس نَ يْ

َ
ــْم: »ل ُه

َ
ــاَل ل ــوُع َفَق ــا يَُس مَّ

َ
ــِه. وَأ ِ وَن ب ــُرُ َيْع

ــِه«. )مــى 13: 54 - 57(  ــِه َوِف بَيْتِ َوَطنِ

ــد  ــيف. فق ــالل اتلخ ــن خ ــة م ــاس الرؤي ــؤالء انل ــتِطع ه ــم يس ل
عرفــوا يســوع لفــرة طويلــة؛ وبمعــى مــا، اكنــوا ىلع درايــة بــه. ويوجــد 
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قــول مأثــور أن »األلفــة تــودل االحتقــار«، وأنــا أعتقــد، إىل حــد كبــري، 
ــوا، إىل  ــن اكن ــخاص اذلي ــة. فاألش ــذه احلال ــا يف ه ــذا اكن صحيًح أن ه
ــه أن  ــاكن علي ــه. ف ــاف ختفي ــلوا يف اكتش ــه فش ــرب إيل ــا، األق ــٍد م ح

ــوه. يذهــب إىل مــاكن آخــر يلقبل

ــن  ــك اذلي ــر. فأوئل ــل اآلخ ــرة اآلن ىلع رد الفع ــي نظ ــا نل ودعون
ــا. ــو حًق ــن ه ــوا م ــه وأدرك ــوا ختفي ــوه أدرك قبل

ــَذهُ  َل تاَلَِمي
َ
ــأ ــَس َس بُّ

ُ
ــِة فِيل يَّ ْيَرِ

َ
ــَواِح ق  نَ

َ
ــوُع إِل ــاَء يَُس ــا َج مَّ

َ
»َول

ــْوٌم: يُوَحنَّــا 
َ
ــوا: »ق

ُ
َســاِن؟« َفَقال

ْ
نـَـا اْبــُن اإِلن

َ
 أ

ِّ
: »َمــْن َيُقــوُل انلَّــاُس إِن

ً
قِائـِـال

ــاءِ«.  نْبَِي
َ
ْو َواِحــٌد ِمــَن األ

َ
ــا أ ــا، َوآَخــُروَن: إِْرِمَي َمْعَمــَداُن، َوآَخــُروَن: إِيلِيَّ

ْ
ال

ــُرُس  ــْمَعاُن ُبْط ــاَب ِس َج
َ
أ
َ
ــا؟« ف نَ

َ
 أ

ِّ
ــوَن إِن

ُ
ــْن َتُقول ــْم، َم ْنُت

َ
ــْم: »وَأ ُه

َ
ــاَل ل

َ
ق

 :ُ
َ

ــاَل هل
َ
ــوُع َوق ــاَب يَُس أَج

َ
!«. ف ــَيِّ

ْ
ــُن اهللِ ال ــيُح اْب َمِس

ْ
ــَو ال ــَت ُه نْ

َ
ــاَل: »أ

َ
َوق

ــَك، لِكــنَّ 
َ
ــْم ُيْعلـِـْن ل

َ
ًْمــا َوَدًمــا ل ــَك يـَـا ِســْمَعاُن ْبــَن يُونـَـا، إِنَّ لَ

َ
»ُطــوىَب ل

ــى 16: 13 – 17( ــل م ــَماَواِت«. )إجني ِي ِف السَّ
َّ

ِب ال
َ
أ

وجنــد هنــا إنســان اســتقبل اإلعــالن املتعلــق بيســوع؛ فهــو إنســان 
نظــر إىل مــا وراء الســطحية، فيمــا لــم يكــن مهًمــا حًقــا. فبنعمــة اهلل 
وروح اهلل، مــزَّ بطــرس مــن هــو االبــن احلقيي األبــدي هلل، أي املســيا، 

اذلي اكن ينتظــره اإلرسائيليــون، إال أنهــم فشــلوا مجيًعــا يف معرفتــه.
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كيف ستستجيب ليسوع؟

ــتجيب  ــا أن نس ــوم. ويمكنن ــن ايل ــن ابلديل ــا هذي ــزال دلين وال ي
ــع يف  ــب أن نض ــون. وجي ــل اإلرسائيلي ــا فع ــرى، كم ــة أو بأخ بطريق

ــا: ــل يوحن ــن إجني ــاح األول م ــن األصح ــات م ــذه اللكم ــا ه اعتبارن

ــوهُ 
ُ
بِل

َ
ــَن ق ِي

َّ
ــا ُكُّ ال مَّ

َ
ــُه. وَأ

ْ
ــْم َتْقَبل

َ
ــُه ل ُت ــاَء، وََخاصَّ ــِه َج تِ  َخاصَّ

َ
»إِل

ِيــَن 
َّ

ُمْؤِمُنــوَن بِاْســِمِه. اَل
ْ
ِي ال

َ
ْوالََد اهللِ، أ

َ
ْن يَِصــُروا أ

َ
َطانًا أ

ْ
ْعَطاُهــْم ُســل

َ
أ
َ
ف

يـْـَس ِمــْن َدٍم، َوالَ ِمــْن َمِشــيَئِة َجَســٍد، َوالَ ِمــْن َمِشــيَئِة رَُجــل، بـَـْل 
َ
وا ل ُودِلُ

ــا 1: 11 - 13( «. )يوحن ــَن اهللِ ِم

فماذا ستفعل حنو يسوع؟ هل سرفضه؟ أم أنك سوف تقبله؟

ــل  ــدي؟ وه ــن اهلل األب ــرى اب ــيف وت ــت اتلخ ــتنظر حت ــل س فه
ــذا. ــل ه ــي أن تفع ــك؟ أص ــه يف حيات ــب ب ــتعبده وترح س
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ومــن أجــل اتلخــيف اثلــاين هلل، ســننظر إىل شــخصية يســتخدمها 
ــل.  ــا اهلل يف زي طف ــأيت إيلن ــان، ي ــن األحي ــري م ــيف كث ــام. ف اهلل بانتظ

انظــر إىل مــا قــاهل يســوع:

ــَو  ــْن ُه ــنَي: »َفَم ائِلِ
َ
 يَُســوَع ق

َ
َم الَّالَِميــُذ إِل ــدَّ ــاَعِة َتَق ــَك السَّ

ْ
»ِف تِل

اَمُه ِف َوْســِطِهْم 
َ
ق
َ
ا وَأ ً

َ
ْــِه َودل َدَع يَُســوُع إِلَ

َ
ــَماَواِت؟« ف وِت السَّ

ُ
ك

َ
ْعَظــُم ِف َمل

َ
أ

ــْن 
َ
ل
َ
ْوالَِد ف

َ
ــْم تَرِْجُعــوا َوتَِصــُروا ِمْثــَل األ

َ
ُكــْم: إِْن ل

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ ــاَل: »اَلْ

َ
َوق

ِ َفُهــَو 
َ

ــَودل
ْ
ــَماَواِت. َفَمــْن َوَضــَع َنْفَســُه ِمْثــَل هــَذا ال ــوَت السَّ

ُ
ك

َ
ــوا َمل

ُ
تَْدُخل

ا َواِحــًدا ِمْثَل هَذا بِاْســِي  ً
َ

بـِـَل َودل
َ
ــَماَواِت. َوَمــْن ق ــوِت السَّ

ُ
ك

َ
ْعَظــُم ِف َمل

َ
األ

ْن 
َ
ُ أ

َ
َخــْرٌ هل

َ
ُمْؤِمنـِـنَي ِب ف

ْ
َغــارِ ال َحــَد هــُؤالَءِ الصِّ

َ
ْعــَرَ أ

َ
ــِي. َوَمــْن أ

َ
بِل

َ
َفَقــْد ق

َْحــِر. « )مــى 18: 1 - 6( َّــِة الْ َح َويُْغــَرَق ِف لُ ــَق ِف ُعُنِقــِه َحَجــُر الــرَّ
َّ
ُيَعل

ثم، بعد ذلك بقليل، قال يسوع:

ــْم:  ُك
َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــارِ، أل َغ ــُؤالَءِ الصِّ ــَد ه َح

َ
ــُروا أ َْتِق ــُروا، الَ تَ »اُْنُظ

ِي ِف 
َّ

ِب ال
َ
ــَماَواِت ُكَّ ِحــنٍي َيْنُظــُروَن وَْجــَه أ إِنَّ َمالَئَِكَتُهــْم ِف السَّ

ــَماَواِت.« )آيــة 10( السَّ
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اهلل يوحد نفسه مع األطفال

يضــع اهلل قيمــة كبــرية لألطفــال. ويف الواقــع، كمــا فهمــت الفقــرة 
املذكــورة ســابًقا يف الكتــاب املقــدس، اهلل يعــن مالك حلراســة لك طفل. 
وهــذا املــالك هل حــق الوصــول املبــارش إىل حمــر اهلل القديــر وعليــه أن 
يقــدم تقريــًرا عــن مــا حيــدث هلــذا الطفــل. وقــد قــال يســوع إنــه إن 
ــا  ــل، فإنن ــك الطف ــا ذل ــا نتواصــل مــع طفــل، وقبلن ــد جعلن اكن اهلل ق
ــاعدة  ــا مس ــل؛ أي إن رفضن ــذا الطف ــا ه ــا إن رفضن ــوع. أم ــل يس نقب

ذلــك الطفــل؛ فــيف الواقــع، حنــن نرفــض يســوع.

كمــا يقــول الكتــاب املقــدس أيًضــا إنــه مــن األســوأ بالنســبة نلــا 
ــر  إن فعلنــا أي يشء جيعــل مثــل هــذا الطفــل الصغــري خيطــيء )وتذكَّ
أن جمتمعنــا املعــارص مــيء بالرجــال والنســاء اذليــن يقومــون بذلــك(. 
وطبًقــا ملــا قــاهل يســوع، ســيكون مــن األفضــل ملثــل هــذا الشــخص أن 
 

ً
ــدال ــرًيا حــول عنقــه وأن يغــرق يف أعمــاق ابلحــر ب يعلــق حجــًرا كب

مــن أن يتحمــل ذنــب التســبب يف إثــم ذلــك الطفــل.

ونــرى مــن هــذه الفقــرة يف الكتــاب املقــدس أنــه عندمــا يضــع 
ــتجابتنا  ــل. واس ــذا الطف ــه به ــد نفس ــه يوح ــا، فإن ــاًل أمامن ــوع طف يس
هلــذا الطفــل تــوازي اســتجابتنا ليســوع. فمــالك اهلل يف الســماء يراقــب 

هــذا الطفــل ويشــاهد كيــف نســتجيب هلــذا الصغــري.
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ونعــود إىل املبــدأ نفســه: أن اهلل يتخــى اغبًلــا يف الضعيــف، 
ــه  ــا أن نعتــرب أن املتواضــع، غــري املحتمــل، غــري اتلقليــدي. وال يمكنن
مــن املســلم بــه أننــا ســوف نعــرف مــى يــأيت اهلل إىل حياتنــا. فســوف 
ــا ســنفقده. وقــد نكــون  ــا، فإنن ــح قلوبن ــم تنفت ــا، ومــا ل ــأيت متخفيً ي

ــا. ــاء إيلن ــه ج ــم أن ــا اهلل دون أن نعل ــد رفضن ــا ق ــن بأنن مذنب

الديانة املقبولة

وجنــد هــذا املبــدأ واضــح للغاية يف مجيــع أجــزاء الكتــاب املقدس؛ 
ــا أن  أي يف لك مــن العهــد القديــم والعهــد اجلديــد؛ أن اهلل يطلــب من
نهتــم باألطفــال املحتاجــن. وقــد شــمل يعقــوب هــذا الــرط عندمــا 
ــا نلــي نظــرة ىلع  ذكــر عــدًدا مــن األدلــة ىلع ادليــن احلقيــي. ودعون
، اذليــن هلــم ديــن حقيــي يكبحــون زمــام ألســنتهم.

ً
هــذه األدلــة. أوال

ِجــُم لَِســانَُه، 
ْ
ــَس يُل يْ

َ
ــٌن، َوُهــَو ل نَّــُه َديِّ

َ
َحــٌد فِيُكــْم َيُظــنُّ أ

َ
»إِْن َكَن أ

ــٌة.« )يعقــوب 1: 26(
َ
ِديَانَــُة هــَذا بَاِطل

َ
َبــُه، ف

ْ
ل
َ
ــَدُع ق بَــْل َيْ

ــإن اكن  ــارص. ف ــن املع ــن ادلي ــري م ــو الكث ــق يمح ــذا اتلعلي وه
ــك  ــه. وأوئل ــل اهلل ديانت ــن يقب ــانه، فل ــم يف لس ــخص ال يتحك الش
ــمعة،  ــويه الس ــة، وتش ــن انلميم ــائبة« تتضم ــنة س ــم »ألس ــن دليه اذلي
ــن  ــخاص اذلي ــون واألش ــن يبالغ ــخاص اذلي ــااعت؛ واألش ــر اإلش ون

ــالق. ــؤالء ىلع اإلط ــة ه ــل اهلل ديان ــدون. ال يقب ينتق
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فما هو نوع ادليانة الي يبحث عنها اهلل؟

ََتــاَم  تَِقــاُد الْ
ْ
ــُة ِعْنــَد اهللِ اآلِب ِهَ هــِذهِ: اف اِهــَرةُ انلَِّقيَّ يَانَــُة الطَّ »ادَلِّ

ــِم«. 
َ
َعال

ْ
َســاِن َنْفَســُه بـِـالَ َدنـَـٍس ِمــَن ال

ْ
َراِمــِل ِف ِضيَقتِِهــْم، وَِحْفــُظ اإِلن

َ
َواأل

)آيــة 27(

ــا  ــة. أحدهم ــة املقبول ــن ادليان ــوع م ــذا انل ــان هل ــد جانب ويوج
ــة  ــو: راعي ، وه

ً
ــايب أوال ــب اإلجي ــر اجلان ــلي. ونلذك ــر س ــايب، واآلخ إجي

ــو أن  ــايل: وه ــو اتل ــلي ه ــب الس ــم. واجلان ــل يف حمنته ــام واألرام األيت
ــم. ــوث بالعال ــن اتلل ــنا م ــع أنفس نمن

ولألســف، يبــدو أن الكثــري مــن املســيحية املعــارصة تؤكــد فقــط 
ــم، وعــدم اتللــوث  ىلع اجلانــب الســلي؛ أي عــدم اإلشــراك مــع العال
بالعالــم. ونســمع الكثــري عــن إبقــاء أنفســنا منفصلــن، وعــدم اذلهــاب 
إىل هنــا أو هنــاك، وعــدم القيــام بذلــك أو ذاك؛ والكثــري منهــا يكــون 

يف كثــري مــن األحيــان جمــرد لوائــح إنســانية.

ــدون  ــياء يفق ــذه األش ــل ه ــدون ىلع مث ــن يؤك ــخاص اذلي واألش
اغبًلــا اجلانــب اإلجيــايب، أي اجلــزء األول، وهــو راعيــة األيتــام واألرامــل 
ــن يه  ــال املحتاج ــا لألطف ــتجيب به ــي نس ــة ال ــم. والطريق يف حمنته

ــا هلل. ــتجيب به ــي نس ــة ال الطريق
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عندما جاء يسوع يل

ــوع.  ــذا املوض ــق به ــا يتعل ــخصية فيم ــة ش ــر جترب ــد أن أذك وأري
ــات  ــع فتي ــن تس ــة م ــأنا أرسة مكون ــا أنش ــا وأن ــي األوىل يلدي زوج
ــدة  ــة، وواح ــت إجنلزي ــدة اكن ــات، واح ــن يهودي ــتة منه ــي. س باتلب
عربيــة، وأصغرهــن اكنــت إفريقيــة. وعندمــا تزوجــت زوجــي اثلانيــة، 
روث، أحــرت معهــا ثــالث فتيــات باتلبــي إىل اعئلتنــا. ففيمــا بيننــا، 
كنــا مســؤولن عــن اثنــى عــرة طفلــة باتلبــي. ذلا، فــإن مــا ســأقوهل 
بعــد ذلــك ليــس جمــرد نظريــة؛ بــل إنــه يمثــل قــدًرا كبــرًيا مــن اخلــربة.

وإيلكــم نبــذة خمتــرة عــن كيــف اســتقبلت أنــا ويلديــا الفتــاة 
ــا اتلاســعة باتلبــي.  اإلفريقيــة الســوداء الصغــرية الــي أصبحــت ابنتن
كنــا يلديــا وأنــا مبريــن يف كينيــا، يف رشق إفريقيــا، يف ذلــك الوقــت، 
وكنــا مشــغولن للغايــة بالعمــل اتلعليــي. ويف إحــدى الليــايل، جــاءت 
ســيدة بيضــاء وزوجــان أســودان إىل مزنلــا مــع طفلــة صغــرية تبلــغ من 
ــا. واكنــت الطفلــة مريضــة جــًدا ولــم تكــن  العمــر ســتة أشــهر تقريبً
ــذان  ــا تأخ ــمعنا أنكم ــا، »س ــوا نل ــذرة. وقال ــفة ق ــة إال بمنش ملفوف
ــبة  ــا بالنس ــذا صحيًح ــم، اكن ه ــي: »نع ــا وزوج ــت أن «. فأجب

ً
ــاال أطف

ــك  ــل ذل ــر يف فع ــا العم ــد جتاوزن ــا ق ــدة، لكنن ــنوات عدي ــذ س ــا من نل
اآلن. وإىل جانــب ذلــك، حنــن مشــغوالن للغايــة بأعمــال أخــرى«. وقــد 
أجــاب هــؤالء األشــخاص ىلع ذلــك: »كنــا نذهــب ملــدة ثالثــة أيــام إىل 
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لك اعئلــة؛ ســواء بيضــاء، أو ســوداء، أو آســيوية؛ نبحــث عــن شــخص ما 
يلأخــذ هــذه الطفلــة الصغــرية. وحنــن متعبــون للغايــة. فهــل تســمحان 
ــا: »بــكل  ــوس والراحــة نلحــو نصــف ســاعة؟ »فقلن نلــا فقــط باجلل

تأكيــد، اجلســوا«. وجلســنا معهــم.

ــوا  ــا محل ــاب. وعندم ــوا لذله ــاعة، نهض ــف الس ــة نص ويف نهاي
ــوي،  ــا حن ــرية يده ــاة الصغ ــذه الفت ــدت ه ــايم، م ــربوا أم ــم وع طفلته
كمــا لــو اكنــت تقــول: »مــاذا ســتفعل يب؟« واتلفــُت إىل زوجــي وقلــت: 
»أعتقــد أننــا ســنغري قرارنــا« فقالــت يلديــا للزوجــن: »أعطونــا أســبواًع 
ــا«.  ــال، وأعيدوه ــس األطف ــض مالب ــال وبع ــر أطف ــل ىلع رسي نلحص

ــرية. ــة الصغ ــاة األفريقي ــك الفت ــا تل ــذا، أخذن وهك

وســأخربكم بهــذا: فقــد اكنــت حيــايت أكــر ثــراًء بعــد أن أخذنــا 
ــة  ــيحية مجيل ــرأة مس ــربت؛ ويه إم ــوم، ك ــرية. وايل ــاة الصغ ــك الفت تل
مزوجــة وختــدم الــرب. وأنــا أقشــعر عندمــا أفكــر يف مــا اكن يمكــن 
أن أضيعــه لــو ســمحت هلــذه الفرصــة باملــرور؛ أي عندما أىت إيَلّ يســوع 

يف صــورة تلــك الطفلــة الصغــرية املريضــة.

ماذا ستفعل؟

ــال  ــؤالء األطف ــن. وه ــال املحتاج ــوم باألطف ــا ايل ــيء اعملن يمت
ــم  ــري منه ــد الكث ــل يوج ــدة. ب ــات املتح ــارج الوالي ــط خ ــوا فق ليس
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ــاالت،  ــن احل ــري م ــعنا، يف كث ــك. ويف وس ــدة، كذل ــات املتح يف الوالي
ــارش. ــري مب ــارش أو غ ــل مب ــواء بش ــاعدتهم؛ س مس

ولســنوات عديــدة، كنــت أقــدم بشــل منتظــم ادلعــم الثنــن مــن 
ــل  ــايه ب ــول هــذا للتب ــا ال أق ــا. وأن ــد و واحــد يف كوري ــام يف اهلن األيت
ــه؟ وهــذا ال  ــم نمــارس مــا نعــظ ب ــدة الوعــظ إن ل ــح. فمــا فائ للتوضي
ــا أســاعد ثالثــة أطفــال للبقــاء ىلع قيــد احليــاة  يكلــف الكثــري، وأن

وأتيــح هلــم الفرصــة للحصــول ىلع تعليــم مســيي.

وإلغــالق هــذا الفصــل، دعونــا نــدرس لكمــات يعقــوب املألوفــة 
مــرة أخــرى:

 .» ُ ــٌة هلَ ــَك َخِطيَّ ِ ذل
َ
ــُل، ف ــًنا َوالَ َيْعَم ــَل َحَس ْن َيْعَم

َ
 أ

ُ
ــرِف ــْن َيْع »َفَم

)يعقــوب 4: 17(

فاخلطيــة ال تشــمل فقــط اخلطايــا املعمولــة؛ أي مــا أخطأنــا عندمــا 
فعلنــاه. فــيف كثــري مــن األحيــان، تكــون اخلطايــا الــي نرتكبهــا يه 
خطايــا اإلهمــال؛ أي مــا فشــلنا يف القيــام بــه. فــإن جــاء اهلل إيلنــا يف 

شــخصية طفــل صغــري، فمــا اذلي ســنفعله حنــو ذلــك؟
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ــزال  ــخ وال ي ــرات يف اتلاري ــدة م ــتخدمه اهلل ع ــيف اس ــر خت آخ
يســتخدمه ايلــوم هــو رســله. وهــو مبــدأ يف الكتــاب املقــدس؛ أي أنــه 
ــاب املقــدس؛ وهــو  ــم الكت ــدة ويؤكــده تعلي ــدأ يتجــى مــرات عدي مب
أن يوحــد اهلل نفســه مــع اذليــن يرســلهم كممثلــن هل. ويعــي هــذا أن 
الطريقــة الــي نســتجيب بهــا لرســل اهلل حيســبها اهلل ىلع أنها اســتجابتنا 
هلل نفســه. فــال يمكننــا أن نرفــض رســل اهلل ونزعــم قبونلــا هلل. وأخىش 

أن بعــض انلــاس لــم يفهمــوا هــذا املفهــوم ببســاطة.

مبدأ اإلحتاد

ــاهل يســوع حــول هــذا املوضــوع يف  ــا نلــي نظــرة ىلع مــا ق دعون
بعــض الفقــرات يف العهــد اجلديــد. والفقــرة األوىل مــن إجنيــل يوحنــا. 

فقــد قــال يســوع تلالميــذه:

ِي 
َّ

ــِي، َوال
ُ
ُه َيْقَبل

ُ
ْرِســل

ُ
ِي َيْقَبــُل َمــْن أ

َّ
ُكــُم: ال

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ َــقَّ الْ »اَلْ

ِي« )يوحنــا 13: 20(
َ
ْرَســل

َ
ِي أ

َّ
ــِي َيْقَبــُل ال

ُ
َيْقَبل

ــن  ــق م ــول الطري ــري ىلع ط ــدأ يس ــذا املب ــرى ه ــة، ن ــذه اآلي يف ه
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ــن  ــك اذلي ــه. وأوئل ــوع ابن ــل اهلل اآلب يس ــد أرس ــد اهلل اآلب. فق عن
ــوا  ــن رفض ــك اذلي ــس، أوئل ــوا اهلل اآلب. وىلع العك ــوع قبل ــوا يس قبل

ــا 12: 48 - 50(. ــر يوحن ــوا اهلل اآلب. )انظ ــوع رفض يس

ــوع  ــار يس ــل، اخت ــيف املقاب ــاك. ف ــي هن ــدأ ال ينت ــذا املب إال أن ه
ــوا  ــم يكون  مــن غــري املرجــح اختيارهــم. فل

ً
 بعينهــم؛ ورجــاال

ً
رجــاال

الهوتيــن، ولــم يكونــوا كهنــة، ولــم يكونــوا ىلع درجــة اعيلــة مــن 
اتلعليــم. بــل اكنــوا صياديــن وعشــارين ممــن لــم يكــن العالــم يلقــدم 
هلــم تقديــًرا كبــرًيا. وقــد جعلهــم يســوع تالميــذه وأرســلهم كممثلــن 
هل. وقــال هلــم، يف الواقــع: »الطريقــة الــي ســيعاملكم بهــا انلــاس يه 
الطريقــة الــي يعاملــي بهــا انلــاس. فــإن قبلوكــم، فهــم يقبلونــي؛ أمــا 
إن رفضوكــم، فهــم يرفضونــي ]رغــم أنهــم قــد ال يدركــون ذلــك[. وإن 
اكنــوا يرفضونــي، فإنهــم يرفضــون أيب أيًضــا.« وهــذه آيــة قويــة للغايــة.

القبول أو الرفض

ــر  ــل أك ــض؛ بش ــول أو الرف ــاد؛ والقب ــدأ اإلحت ــوع بمب رصح يس
ــوت اهلل. ــروا بملك ــل يلب ــذه األوائ ــل تالمي ــا أرس  عندم

ً
ــاال اكتم

َحُصــوا َمــْن فِيَهــا ُمْســَتِحٌق، 
ْ
اف

َ
ُتُموَهــا ف

ْ
ــٍة َدَخل ْريَ

َ
ْو ق

َ
ــٍة أ ــُة َمِديَن يَّ

َ
»وَأ

ــِه،  ْي
َ
ُموا َعل

ِّ
ــل ــَت َس َْي ــوَن الْ

ُ
ــنَي تَْدُخل ــوا. وَِح ْرُُج ــىَّ ختَ ــاَك َح ــوا ُهَن قِيُم

َ
وَأ

ــْم 
َ
ــْن إِْن ل ــِه، َولِك ْي

َ
ــالَُمُكْم َعل ِت َس

ْ
ــأ َي

ْ
ل
َ
ا ف ــَتِحقًّ ــُت ُمْس َْي ــإِْن َكَن الْ

َ
ف
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ــى 10: 11 - 13( ــْم.« )م ُْك ــالَُمُكْم إِلَ ــْع َس َرْج
ْ
ل
َ
ا ف ــَتِحقًّ ــْن ُمْس يَُك

إنهــا حقيقــة رائعــة أن رســل يســوع دليهــم الســلطان والقــدرة ىلع 
نقــل ســالمه إىل أوئلــك اذليــن يقبلونهــم. كمــا يمكنهــم أيًضــا حجــب 
ــم.  ــر هل ــا تقدي ــة فيه ــم بطريق ــن ال يقبلونه ــك اذلي ــن أوئل ــالمه ع س

وقــد تابــع يســوع:

ــْن  ــا ِم ــوا َخارًِج اْخرُُج
َ
ــْم ف الََمُك

َ
ــَمُع ك ــْم َوالَ يَْس ُك

ُ
ــْن الَ َيْقَبل »َوَم

رُْجلُِكــْم.« )أية 14(
َ
َمِديَنــِة، َواْنُفُضوا ُغَبــاَر أ

ْ
ــَك ال

ْ
ْو ِمــْن تِل

َ
َْيــِت أ ذلـِـَك الْ

اكن اتلخلــص مــن الغبــار مــن قدميــك عالمــة ىلع اتلــربؤ اتلــام 
مــن يشء. ولــي أقــوم بذلــك اكن ىلعَّ أن أقــول: »ال أقبــل أي مســؤويلة 
ــارة  ــذه العب ــذه به ــه تلالمي ــوع تعليمات ــل يس ــد واص ــم«. وق عنك

ــم:  ــن يرفضونه ــة عــن أوئلــك اذلي الرائع

ــِن  ي ــْوَم ادلِّ ــوَرَة يَ ْرِض َســُدوَم وََعُم
َ
وُن أل

ُ
ُكــْم: َســَتك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ »اَلْ

ــِة.« )مــى 10: 15( َمِديَن
ْ
ــَك ال

ْ
ــا ِلِل  ِممَّ

ً
ــاال ــَرُ اْحتَِم

ْ
ك

َ
ــٌة أ

َ
َحال

ــا اهلل  ــة أدانه ــا خطي ــن ارتكبت ــورة مدينت ــدوم وعم ــت س اكن
وأصــدر قضــاءه عليهــا. فقــد حكــم اهلل عليهمــا بســقوط غــري اعدي 
ــة يف  ــك اخلطي ــينغمس يف تل ــن س ــل م ــال ل ــم كمث ــري، وجعله ومث
األزمنــة املســتقبلية. ومــا شــهدته ســدوم وعمــورة اكن فظيًعــا! لكــن 
ــن يرفضــون رســله أكــر  ــه ســيحدث لألشــخاص اذلي ــال إن يســوع ق
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ســوًءا ممــا اكن لســدوم وعمــورة! وآمــل أن يكــون مــن الواضــح مــدى 
ــن يرســلهم يســوع. ــة عــدم رفــض املرســلن اذلي أهمي

وقد تابع يسوع رساتله تلالميذه حول قبوهلم أو رفضهم: 

َمــاَء 
َ
ونُــوا ُحك

ُ
ك

َ
َغَنــٍم ِف َوْســِط ِذئَــاٍب، ف

َ
ُكْم ك

ُ
ْرِســل

ُ
نَــا أ

َ
»َهــا أ

ََمــاِم.« )آيــة 16( َيَّــاِت َوبَُســَطاَء َكلْ َكلْ

ــاكن  ــام. ف ــول األغن ــة ح ــاب للغاي ــري لإلعج ــد يشء مث وال يوج
ــرى يف  ــخصيات األخ ــن الش ــد م ــوع العدي ــتخدم يس ــن أن يس يمك
الــكالم. واكن يمكــن أن يقــول: »أنــا أرســلكم مثــل األســود«، أو »مثل 
ــن  ــوع م ــا ن ــات دليه ــذه املخلوق ــل ه ــول«. ف ــل اخلي ــود«، أو »مث الفه
املمــزات املثــرية لإلعجــاب. أمــا اخلــراف فلــم تــِر إعجــاب أي أحــد. 
ــوع  ــل اكن يس ــالق! ب ــد ىلع اإلط ــب أح ــد أرع ــروف ق ــد خ وال يوج
ــم  ــاب، لكنك ــط اذلئ ــتكونون يف وس ــلكم. س ــذا سأرس ــول:  »هك يق

ــراف«. ــل اخل ــتكونون مث س

ويف نهاية هذا األصحاح، قال يسوع:

ِي.« )آية 40(
َ
ْرَسل

َ
ِي أ

َّ
ي َيْقَبُل ال

ُ
ِي، َوَمْن َيْقَبل

ُ
ُكْم َيْقَبل

ُ
»َمْن َيْقَبل

ونــرى نفــس املبــدأ مــرة أخــرى: »إن قبلوكــم، فإنهــم يقبلــوين. وإن 
قبلــوين، فإنهــم يقبلــون اآلب اذلي أرســلي. أمــا، إن رفضوكــم، فإنهــم 
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يرفضونــي. وإن اكنــوا يرفضونــي، فهــم يرفضــون اآلب أيًضــا.«

قبول رسل اهلل يأيت باملكافآت

ــد  ــض بتأكي ــول أو الرف ــول القب ــه ح ــوع تعايلم ــى يس ــد أن وق
ــال: ــد ق ــاديء، فق ــن املب ــوع م ــا ن ــو أيًض ــايف، وه إض

ــارًّا  ــُل بَ ــْن َيْقَب ُخــُذ، َوَم
ْ
ــِيٍّ يَأ ْجــَر نَ

َ
أ
َ
ــِيٍّ ف ــا بِاْســِم نَ ــُل نَبِيًّ ــْن َيْقَب »َم

ُخــُذ« )مــى 10: 41(
ْ
ــاّر يَأ ــَر بَ ْج

َ
أ
َ
ــاّر ف ــِم بَ بِاْس

ــاء اهلل  ــن أنبي ــد م ــدس أن العدي ــاب املق ــن الكت ــم م ــن نعل وحن
اكنــوا أشــخاًصا غربــاء للغايــة. فقــد اكنــوا يرتــدون مالبــس غريبــة، 
ــا  ــة، كم ــري متوقَّع ــات غ ــرون يف حلظ ــة، ويظه ــوًرا غريب ــون أم ويفعل
ــد  ــوا بع ــان، اختف ــض األحي ــة. ويف بع ــري مقبول ــوال غ ــر أق ــوا بأك أدل
ذلــك. وربمــا لــم جتــد شــخصية أقــل تقليديــة مــن انلــي إيليــا يف أي 

ــة! ــات األدبي ــاكن يف لك الكتاب م

إال أن يســوع قــد قــال إنــه مــن املفيــد تميــز انلــي حتــت ذلــك 
الســطح اخلــاريج غــري اتلقليــدي أو غــري املقبــول. فمــا هو الســبب؟ إن 
تعرفــت ىلع انلــي وقِبلتــه، فســوف تنــال نفــس املاكفــأة الــي حيصــل 
ــتحصل ىلع  ــه، فس ــار وقِبلت ــان ب ــت ىلع إنس ــي. وإن تعرف ــا انل عليه

نفــس املاكفــأة الــي حيصــل عليهــا ذلــك اإلنســان ابلــار.
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ويــأيت اهلل إيلنــا يف شــل رســله. ويوحــد نفســه باألشــخاص 
ســب 

ُ
اذليــن يرســلهم تلمثيلــه. والطريقــة الــي نقبلهــم أو نرفضهــم حت

ــر أن رفــض رســل يســوع  كطريقــة قبونلــا أو رفضنــا هلل نفســه. وتذكَّ
ــورة. ــدوم وعم ــة س ــن خطي ــوأ م ــة أس ــو خطي ه

أمثلة على رسل اهلل

باراق القاضي

نللــِق نظــرة اآلن ىلع مثالــن مثرييــن لإلهتمــام. األول مــن العهــد 
ــاراق،  ــن ب ــل. ويف زم ــاة إرسائي ــد قض ــاراق، أح ــال ب ــو مث ــم؛ وه القدي
تــم غــزو إرسائيــل وتعــرض لإلضطهــاد مــن قِبـَـل جيــش أجنــي أكــر 
ــذا  ــل. ويف ه ــن إرسائي ــالًحا م ــًزا وس ــل جته ــوة وأفض ــر ق ــدًدا وأك ع
ــة  ــخصية معروف ــن ش ــم يك ــاراق، ول ــدىع ب ــابًا يُ ــياق، داع اهلل ش الس

ــل إىل انلــر ىلع هــذا اجليــش الغــازي. جــًدا، يلقــود إرسائي

 إىل حــٍد مــا، ولــم يشــعر بأنــه مؤهل 
ً

وقــد اكن بــاراق شــابًا خجــوال
ــمها  ــت، واس ــك الوق ــة ذل ــب إىل نبي ــك ذه ــه. ذلل ــة إيل ــة املولك للمهم

دبــورة، وطلــب منهــا أن تذهــب معــه.

ــرية لإلعجــاب  ــخصية مث ــن ش ــم يك ــاراق ل ــح أن ب ــن الواض وم
حًقــا. ومــع ذلــك، اكن شــجااًع ومطيًعــا. فقــد قــاد جيــش إرسائيــل إىل 

انلــر، وهــزم اجليــش األجنــي وطــرده.
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وبعــد ذلــك، غنــت دبــورة انلبيــة أغنيــة عــن انلــر، واحتفلــت 
ــم  ــل. فقــد جــاء بعضه ــل يف إرسائي ــت عــن خمتلــف القبائ ــه وحتدث ب
ــت بشــل خــاص  ــد حتدث ــا رفــض آخــرون. وق ــاراق، بينم ملســاعدة ب
عــن قريــة واحــدة لــم يتــم ذكرهــا مــرة أخــرى يف أي مــاكن يف الكتــب 
املقدســة، ويه قريــة مــريوز. وهــذا مــا قاتلــه عــن مــريوز يف أغنيتهــا:

ــْم  ُه نَّ
َ
ــا، أل ْعًن

َ
ــاكِنِيَها ل ــوا َس َعُن

ْ
. اِل ــرَّبِّ ــالَُك ال ــاَل َم

َ
ــُروَز ق ــوا ِم َعُن

ْ
»اِل

ِــَرةِ.« )قضــاة 5: 23( ََباب ــنْيَ الْ ــرَّبِّ َب ــِة ال ، َمُعونَ ــرَّبِّ ــِة ال ــوا لَِمُعونَ تُ
ْ
ــْم يَأ

َ
ل

ــاراق، ذلا  ــاعدة ب ــون إىل مس ــم ال حيتاج ــريوز أنه ــل م ــد أه اعتق
رفضــوه. وربمــا ســخروا منــه. إال أن اهلل لــم يعتــرب أن ردهــم غــري املبــال 

ــا ضــد نفســه. ــاراق. بــل اعتــربه مرتكبً ــه ارتُِكــب ضــد ب ىلع أن

وقــد جــاءت لعنــة ىلع تلــك القريــة ألن أهلهــا لــم يأتــوا ملســاعدة 
ــاعدة  ــلوا يف مس ــد فش ــوا ق ــاراق، اكن ــاعدة ب ــلهم يف مس ــاراق. وبفش ب

الــرب نفســه.

يوحنا املعمدان

واملثــال اثلــاين هــو يوحنــا املعمــدان. وقــد اكن يوحنــا هــو 
ــه.  ــق أمام ــداد الطري ــوع إلع ــل يس ــل قب رِس

ُ
ــل اهلل، اذلي أ ــد، ممث الرائ

ــكك  ــد ش ــا اكن ق ــا ألن يوحن ــب يوحن ــم حي ــك ل ــريودس املل إال أن ه
ــا  ــايل، عندم ــدى اللي ــجونًا. ويف إح ــا مس ــك اكن يوحن ــه، ذلل يف أخالق
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جــاءت فتــاة ترقــص وأســعدته )ربمــا مــع نــوع مــن الرقــص احلــي(، 
أقســم هــريودس بأنــه ســوف يعطيهــا أي يشء تطلبــه. وقــد اكنــت ابنــة 
ــن  ــام م ــوين، ولالنتق ــري قان ــل غ ــريودس بش ــا ه ــي تزوجه ــرأة ال امل
يوحنــا املعمــدان، طلبــت هــذه الفتــاة رأســه. ومــن أجــل احلفــاظ ىلع 
حــِرت رأســه ىلع طبــق يف ذلــك 

ُ
ــا، وأ القســم، أعــدم هــريودس يوحن

ــس 6: 17 - 28(. ــال، مرق ــبيل املث ــر، ىلع س ــت )انظ الوق

ويف وقــت الحــق، بعــد القبــض ىلع يســوع مبــارشة، تــم إحضــاره 
أمــام هــريودس تلتــم حماكمتــه:

نَّــُه َكَن يُِريــُد ِمــْن 
َ
ا، أل ــِرَح ِجــدًّ

َ
ى يَُســوَع ف

َ
ــا َرأ مَّ

َ
ل
َ
ــا ِهــُروُدُس ف مَّ

َ
»وَأ

ْن يـَـَري آيًَة 
َ
ثَِرةً، َوتـَـَرجَّ أ

َ
ْشــَياَء ك

َ
ْن يـَـَراهُ، لَِســَماِعِه َعْنــُه أ

َ
َزَمــاٍن َطِويــل أ

ٍء.« )لوقــا 23: 8 - 9( ــْم ُيِْبــُه بـِـَيْ
َ
ل
َ
ثـِـٍر ف

َ
ُ بـِـَكالٍَم ك

َ
هل

َ
تُْصَنــُع ِمْنــُه. َوَســأ

وقــد رفــض هــريودس يوحنــا املعمــدان، فلــم يســتطع احلصــول ىلع 
أي إجابــة مــن يســوع. فاملبــدأ هــو أنــك إن رفضــت خــدام اهلل ورســله، 

فــال يمكنــك أن تتوقــع أن تســمع مــن اهلل.
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ــتخدمها  ــي اس ــياء ال ــد األش ــو أح ــه؛ وه ــننظر إيل ــيف س ــر خت آخ
اهلل ومــا زال يســتخدمها ايلــوم؛ هــو شــعبه املضطَهــد. فــاهلل يعــاين مــع 
شــعبه املضطَهــد، وهــو يوحــد نفســه معهــم. فالطريقــة الــي نعاملهــم 

بهــا يه الطريقــة الــي نتعامــل بهــا مــع اهلل نفســه. 

اضطهد شاول املسيح دون دراية

ويظهــر هــذا املبــدأ بوضــوح يف مثــال شــاول الطرســويس. فعندمــا 
ــك  ــد تلل ــو أول مضطِه ــد، اكن ه ــد اجلدي ــاول يف العه ــم ش ــدأ تقدي ب
ــم  ــرف باس ــت تُع ــي أصبح ــليم ال ــدة يف أورش ــة اجلدي ــة الغريب الطائف
ــوا  ــن اتبع ــخاص اذلي ــه ىلع األش ــز هجوم ــد اكن يرك ــن«. فق »انلارصي

ــيحين. ــم املس ــوم باس ــون ايل ــن، يُعَرف ــك اذلي ــق«، أي أوئل »الطري

وألن شــاول اكن غــري مكتــٍف باضطهــاد املســيحين يف أورشــليم، 
فقــد قــرر أنــه ســوف يقــيض ىلع هــذه الطائفــة يف لك مدينــة. ذللــك، 
حصــل ىلع ســلطة مــن رئيــس الكهنــة يف أورشــليم لذلهــاب إىل مدينــة 
دمشــق وهنــاك اكن ســيعتقل ويتعامــل مــع أي مــن أتبــاع يســوع اذلين 

قــد جيدهــم هنــاك.
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ومــع ذلــك، بينمــا اكن شــاول يف طريقــه مــن أورشــليم إىل دمشــق، 
ــف  ــو وص ــذا ه ــه. وه ــوع نفس ــع يس ــع م ــري متوقَ ــاء غ ــه لق اكن دلي
اللقــاء، وأريــد منــك أن تالحــظ بشــل خــاص الطريقــة الــي حتــدث 
ــا  ــاول الحًق ــح ش ــع، أصب ــويس. )بالطب ــاول الطرس ــوع إىل ش ــا يس به

ــم(. ــس العظي ــول بول الرس

ــِذ   َعَ تاَلَِمي
ً

ــال ْت
َ
ًدا َوق ــدُّ ــُث َتَه  َيْنُف

ْ
ــَزل ــْم يَ

َ
ــَكَن ل

َ
ــاُوُل ف ــا َش مَّ

َ
»أ

 
َ

 ِدَمْشــَق، إِل
َ

ــَب ِمْنــُه َرَســائَِل إِل
َ
َهَنــِة َوَطل

َ
ك

ْ
 َرئِيــِس ال

َ
َم إِل ، َفَتَقــدَّ الــرَّبِّ

ْو 
َ
 أ

ً
ِريــِق ]مســيحين[، رَِجــاال نَاًســا ِمــَن الطَّ

ُ
ََمــاَعِت، َحــىَّ إَِذا وََجــَد أ الْ

ــَرََب 
ْ
ــُه اق نَّ

َ
ــَدَث أ ِــِه َح ــلِيَم. َوِف َذَهاب وُرَش

ُ
 أ

َ
ــنَي إِل ِق

َ
ُهْم ُموث

ُ
ــوق ــاًء، يَُس نَِس

ْرِض 
َ
ــَقَط َعَ األ َس

َ
ــَماءِ، ف ــَن السَّ ــوٌر ِم ُ نُ

َ
ــْوهل ــَرَق َح بْ

َ
ــًة أ ــَق َفَبْغَت  ِدَمْش

َ
إِل

ُ: »َشــاُوُل، َشــاُوُل! لَِمــاَذا تَْضَطِهــُدِن؟« َفَقــاَل: »َمــْن 
َ

 هل
ً

ائـِـال
َ
َوَســِمَع َصْوتـًـا ق

نـْـَت تَْضَطِهــُدهُ. َصْعــٌب 
َ
ِي أ

َّ
نـَـا يَُســوُع ال

َ
: »أ نـْـَت يـَـا َســيُِّد؟« َفَقــاَل الــرَّبُّ

َ
أ

 ، ــا َربُّ : »يَ ٌ ــرِّ ــٌد َوُمَتَح ــَو ُمْرتَِع َل َوُه
َ
ــا ــَس«. َفَق ــَس َمَناِخ

ُ
ْن تَْرف

َ
ــَك أ ْي

َ
َعل

ــاَل  ــَة َفُيَق َمِديَن
ْ
ــِل ال ــْم َواْدُخ

ُ
: »ق ــرَّبُّ ُ ال

َ
ــاَل هل ــَل؟« َفَق َع

ْ
ف
َ
ْن أ

َ
ــُد أ ــاَذا تُِري َم

ــَل«. )أعمــال الرســل 9: 1 - 6( ْن َتْفَع
َ
ــِي أ ــاَذا يَنَْب ــَك َم

َ
ل

الحــظ مــاذا ســأل يســوع شــاول. فلــم يكــن ســؤاهل هــو: »ملــاذا 
تضطهــد شــعي؟« أو »... أتبــايع؟« أو »... تالميــذي؟« بــل ســأهل: »لَِمــاَذا 

.» ــُدهُ ــَت تَْضَطِه نْ
َ
ِي أ

َّ
ــا يَُســوُع ال نَ

َ
ــُدِن؟« » أ تَْضَطِه

ــاد بشــل  ــد يتعرضــون لالضطه ــاين وحــده. وق فشــعب اهلل ال يع
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ــم إن  ــد به ــو يتح ــم. فه ــم يف معاناته ــا معه ــب، إال أن اهلل دائًم رهي
ــه. ــده، ويف طاعت ــمه، وملج ــبب اس ــاد بس ــوا لإلضطه تعرض

وهكــذا، مــرة أخــرى، فــإن الطريقــة الــي نتعامــل بهــا مــع شــعب 
ــا  ــل به ــي نتعام ــة ال ــا الطريق ــا اهلل ىلع أنه ــر إيله ــد، ينظ اهلل املضطَه
معــه. والكثــري مــن احلــاكم وقــادة املجتمــع ىلع مــر العصــور لــم يفهمــوا 
ــوا  ــم يدرك ــكن ول ــع واملس ــعب اهلل املتواض ــدوا ش ــد اضطه ــذا. فق ه
ــوا يف الواقــع يتعاملــون مــع اهلل نفســه يف شــعبه. وحنتــاج أن  أنهــم اكن

نفهــم أن يســوع يوحــد نفســه مــع شــعبه املضطَهــد.

تأكد أنك يف جانب اهلل

مــن املهــم بشــل خــاص أن نفهــم هــذه احلقيقــة ألن هــذا الزمــن 
يقــرب مــن نهايتــه. فمــا هــو الســبب؟ قــد حــذر يســوع أتباعــه مــن 
أنــه يف األيــام األخــرية، ســيكون هنــاك اضطهــاد شــامل للمســيحين، 

أي أتبــاع يســوع. وهــذا مــا قــاهل الــرب يف مــى 24:

ــإِنَّ 
َ
ــٌد. ف َح

َ
ــْم أ ُك

َّ
ــُروا! الَ يُِضل ــْم: »اْنُظ ُه

َ
ــاَل ل

َ
ــوُع َوق ــاَب يَُس َج

َ
أ
َ
»ف

ــوَن 
ُّ
َمِســيُح ]املســيا[! َويُِضل

ْ
نَــا ُهــَو ال

َ
ائِلِــنَي: أ

َ
تُوَن بِاْســِي ق

ْ
ثِرِيــَن َســَيأ

َ
ك

ْخَبــارِ ُحــُروٍب. اُْنُظــُروا، الَ تَْرتَاُعوا. 
َ
 تَْســَمُعوَن ِبُُروٍب وَأ

َ
ثِرِيــَن. َوَســْوف

َ
ك

نَّــُه 
َ
ُمْنَتــَى َبْعــُد. أل

ْ
يْــَس ال

َ
َهــا، َولِكــْن ل

ُّ
ْن تَُكــوَن هــِذهِ ُك

َ
نَّــُه الَ بـُـدَّ أ

َ
أل

ــٌة  ْوبَِئ
َ
ــاَعٌت وَأ ــوُن َمَ ــٍة، َوتَُك

َ
ك

َ
ــٌة َعَ َمْمل

َ
ك

َ
ــٍة َوَمْمل مَّ

ُ
ــٌة َعَ أ مَّ

ُ
ــوُم أ َتُق
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وَْجــاِع. )مى 24: 4 - 8(
َ
 األ

ُ
َها ُمْبَتَدأ

َّ
َماِكــَن. َولِكــنَّ هــِذهِ ُك

َ
َوَزالَزُِل ِف أ

ــذه  ــوع يف ه ــه يس ــا وصف ــوم، م ــم ايل ــاء العال ــع أحن ــرى يف مجي ون
وَْجــاِع« يف عــر جديــد. وقــد أضاف 

َ
اآليــات. وهــذه األحــداث يه »األ
الــرب، يف إشــارة إىل هــذه الفــرة:

ونَُكــْم، 
ُ
َويَْقُتل ِضيــق   

َ
إِل ]تالميــذه[  ُمونَُكْم 

ِّ
يَُســل »ِحينَئِــٍذ 

ْجــِل اْســِي.« )آيــة 9(
َ
َمــِم أل

ُ
َوتَُكونُــوَن ُمْبَغِضــنَي ِمــْن َجِيــِع األ

ــوع.  ــاع يس ــامل ألتب ــاد ش ــاك اضطه ــيكون هن ــرى، س ــرة أخ وم
ــًدا.  ــأ أب ــب اخلط ــذ اجلان ــأن ال نتخ ــتعداد ب ــة االس ــن ىلع أهب فلنك
ــأي  ــاد ب ــًدا باإلحت ــنا أب ــماح ألنفس ــدم الس ــن ىلع ع ــن حريص ونلك
شــل مــن األشــاكل بمــن يضطهــدون شــعب يســوع. فــإن فعلنــا ذلــك، 
ســوف يتعــن علينــا الــرد ىلع اهلل كمــا لــو كنــا قــد اعملنــا اهلل نفســه 

بهــذه الطريقــة.

تقدمي الرمحة يؤهلنا للحصول على الرمحة

ومــن ناحيــة أكــر إجيابيــة، يمكننــا أن نكــون مــن بــن أوئلــك 
ــك،  ــا ذل ــإن فعلن ــرون هلــم الرمحــة. ف ــن يقبلــون شــعب اهلل وُيظِه اذلي
ــاب  ــرة الكت ــري إىل فق ــا نش ــة اهلل. ودعون ــنتأهل لرمح ــا س ــا بدورن فإنن

املقــدس يف مــى الــي ذكرناهــا ســابًقا:
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ــارًّا  ــُل بَ ــْن َيْقَب ُخــُذ، َوَم
ْ
ــِيٍّ يَأ ْجــَر نَ

َ
أ
َ
ــِيٍّ ف ــا بِاْســِم نَ ــُل نَبِيًّ ــْن َيْقَب »َم

ُخــُذ.« )مــى 10: 41(
ْ
ــاّر يَأ ــَر بَ ْج

َ
أ
َ
ــاّر ف ــِم بَ بِاْس

وتتحــدث هــذه الفقــرة عــن قدرتنــا ىلع اخــراق اتلخــيف؛ ملعرفــة 
ــف  ــه يف اهلل وكي ــو علي ــا ه ــه مل ــه وأن نقبل ــل مع ــو اذلي نتعام ــن ه م
يــراه اهلل. وعندمــا حيــدث ذلــك، نصبــح مؤهلــن للحصــول ىلع نفــس 
املاكفــأة مثــل هــذا الشــخص. فــإن اكن الشــخص نبيًــا، فنحــن مؤهلــون 
ــن  ــاًرا، فنح ــاًل ب ــخص رج ــي. وإن اكن الش ــأة انل ــول ىلع ماكف للحص

ــأة اإلنســان ابلــار. مؤهلــون للحصــول ىلع ماكف

ــتجابات  ــض االس ــا إىل بع ــأيت بن ــك ي ــد ذل ــوع بع ــاهل يس ــا ق وم
ــة: ــية للغاي األساس

ــِم  ــْط بِاْس ــارٍِد َفَق ــاٍء بَ َس َم
ْ
أ
َ
ــارِ ك َغ ــُؤالَءِ الصِّ ــَد ه َح

َ
ــَى أ ــْن َس »َوَم

ــة 42( « )آي ــرَهُ ْج
َ
ــُع أ ــُه الَ يُِضي ــْم إِنَّ ُك

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ الْ

َ
ــٍذ، ف ِمي

ْ
تِل

ــل  ــي نتعام ــة ال ــا بالطريق ــيحكم اهلل علين ــرى، س ــارة أخ وبعب
بهــا مــع شــعب اهلل، وال ســيما عندمــا يتعرضــون لالضطهــاد؛ وخاصــة 
عندمــا يكونــون يف احتيــاج؛ وخاصــة عندمــا يكــون مــن الســهل أن 

نديــر ظهورنــا هلــم.

ــوا  ــب أن يكون ــم. ال جي ــه خطأه ــول: »إن ــا أن نق ــد يمكنن وق
متدينــن إىل هــذه ادلرجــة. واكن جيــب عليهــم أن يكونــوا أكــر حــذًرا 
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ــوف  ــي للوق ــط حقي ــاك ضغ ــيكون هن ــدث.« فس ــة اتلح ــول كيفي ح
ــه.  ــن نهايت ــر م ــذا الع ــراب ه ــع اق ــد م ــعب اهلل املضطَه ــد ش ض

ــه. ــب ىلع اهلل نفس ــن ننقل ــم، فنح ــا ضده ــر، إن انقلبن ــن تذك لك

إكرام إخوتنا وأخواتنا

ــد أن  ــد. وأري ــعبه املضطَه ــع ش ــه م ــد نفس ــوع يوح ــا أن يس رأين
أضيــف تركــًزا مهًمــا: يشــمل ذلــك أوئلــك اذليــن هــم إخوتــه بامليــالد 

ــي . الطبي

ــْبِط  ــْن ِس ِي ِم
َّ

ــُد ال َس
َ
ــوع »األ ــدىَع يس ــا 5: 5، يُ ــفر الرؤي ــيف س ف

َيُهــوَذا« وبعبــارة أخــرى، هــو متحــد إىل األبــد بطريقــة خاصــة 
مــع يهــوذا. )ويهــوذا هــو االســم اذلي حنصــل منــه ىلع اللكمــات 
ــع  ــد م ــد إىل األب ــو متح ــا، ه ــى م ــوع، بمع ــودي.( فيس ــود ويه يه
ــا  ــب نل س

ُ
ــوف حت ــعبه س ــع ش ــا م ــل به ــي نتعام ــة ال ــعبه. والطريق ش

ــم،  ــرب األعظ ــع األخ األك ــا م ــا به ــي تعاملن ــة ال ــا الطريق باعتباره
ــه. ــوع نفس ــو يس ــد؛ وه ــم بع ــه معظمه ــرف ب ــم يع ــم، اذلي ل وملكه

ودعونــا ننظــر إىل فقــرة طويلــة مــن مــى 25 لــرى كيــف أعلــن 
يســوع ذلــك بوضــوح.

يِسـنَي  ِقدِّ
ْ
َمالَئَِكـِة ال

ْ
َسـاِن ِف َمْـِدهِ وََجِيـُع ال

ْ
»َوَمـَى َجـاَء اْبـُن اإِلن

ـُعوِب،  َماَمُه َجِيُع الشُّ
َ
َيَْتِمـُع أ ـْرِسِّ َمْـِدهِ. َو

ُ
ِحينَئِـٍذ َيْلِـُس َعَ ك

َ
َمَعـُه، ف
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ِـَداءِ، َفُيِقيُم 
ْ

 ِمـَن ال
َ

َِراف
ْ

ُ الـرَّاِع ال َمـا ُيَميِّ
َ
ُ َبْعَضُهـْم ِمـْن َبْعٍض ك َفُيَمـيِّ

يـَن َعْن  ِ
َّ

َملُِك لِل
ْ
يََسـارِ. ُثـمَّ َيُقـوُل ال

ْ
ِـَداَء َعـِن ال

ْ
 َعـْن يَِمينِـِه َوال

َ
ِـَراف

ْ
ال

ِسـيِس 
ْ
ُكْم ُمْنُذ تَأ

َ
ُمَعـدَّ ل

ْ
ـوَت ال

ُ
ك

َ
َمل

ْ
ـوا ال

ُ
ِب، رِث

َ
ـْوا يَـا ُمَبـاَرِك أ

َ
يَِمينِـِه: َتَعال

ْنـُت َغِريًبـا 
ُ
َسـَقْيُتُمويِن. ك

َ
ْطَعْمُتُمـويِن. َعِطْشـُت ف

َ
أ
َ
 ُجْعـُت ف

ِّ
ن

َ
ـِم. أل

َ
َعال

ْ
ال

 . َّ تَيُْتْم إِلَ
َ
أ
َ
ُزْرُتُمـويِن. َمُْبوًسـا ف

َ
َسـْوُتُمويِن. َمِريًضـا ف

َ
ك

َ
آَوْيُتُمـويِن. ُعْريَانًـا ف

َ
ف

ْو 
َ
ْطَعْمَناَك، أ

َ
أ
َ
ْيَناَك َجائًِعـا ف

َ
، َمـَى َرأ ائِلنَِي: يَا َربُّ

َ
بْـَراُر ِحينَئِـٍذ ق

َ
َفُيِجيُبـُه األ

َسـْونَاَك؟ 
َ
ك

َ
ْو ُعْريَانًا ف

َ
آَوْيَناَك، أ

َ
ْيَناَك َغِريًبـا ف

َ
َسـَقْيَناَك؟ َوَمَى َرأ

َ
َعْطَشـانًا ف

َملِـُك َويَقُول 
ْ
ْـَك؟ َفُيِجيـُب ال تَيَْنـا إِلَ

َ
أ
َ
ْو َمُْبوًسـا ف

َ
ْيَنـاَك َمِريًضـا أ

َ
َوَمـَى َرأ

هـُؤالَءِ  إِْخـَوِت  َحـِد 
َ
بِأ ُتُمـوهُ 

ْ
َفَعل نَُّكـْم 

َ
أ بَِمـا  ُكـْم: 

َ
ل ـوُل 

ُ
ق
َ
أ َـقَّ  الْ ُهـْم: 

َ
ل

َهُبوا َعيِّ 
ْ
يََسـارِ: اذ

ْ
يَن َعـِن ال ِ

َّ
يًْضـا لِل

َ
ُتـْم.» ُثمَّ َيُقـوُل أ

ْ
ـِي َفَعل

َ
َصاِغـِر، ف

َ
األ

 ُجْعُت 
ِّ

ن
َ
ةِ إِلبْلِيـَس َوَمالَئَِكتِـِه، أل ُمَعـدَّ

ْ
ِة ال بَِديَـّ

َ
ارِ األ  انلَـّ

َ
يَـا َمالَِعـنُي إِل

ُوويِن. ُعْريَانًا 
ْ
ـْم تَـأ

َ
ل
َ
ْنـُت َغِريًبا ف

ُ
ْم تَْسـُقويِن. ك

َ
ل
َ
ـْم ُتْطِعُمـويِن. َعِطْشـُت ف

َ
ل
َ
ف

يًْضا 
َ
ْم تَـُزوُرويِن. ِحينَئٍِذ ُيِيُبونَـُه ُهْم أ

َ
ل
َ
ـْم تَْكُسـويِن. َمِريًضا َوَمُْبوًسـا ف

َ
ل
َ
ف

ْو 
َ
ْو ُعْريَانًـا أ

َ
ْو َغِريًبـا أ

َ
ْو َعْطَشـانًا أ

َ
ْيَنـاَك َجائًِعـا أ

َ
، َمـَى َرأ ائِلِـنَي: يَـا َربُّ

َ
ق

ُكْم: بَِما 
َ
ـوُل ل

ُ
ق
َ
َقَّ أ : الْ

ً
ِْدْمـَك؟ َفُيِجيُبُهْم قِائِـال ـْم نَ

َ
ْو َمُْبوًسـا َول

َ
َمِريًضـا أ

ـوا. َفَيْمِض هُؤالَءِ 
ُ
ـْم َتْفَعل

َ
ِي ل

َ
َصاِغِر، ف

َ
َحِد هـُؤالَءِ األ

َ
ـوهُ بِأ

ُ
ـْم َتْفَعل

َ
نَُّكـْم ل

َ
أ

ٍة«. )إجنيـل مـي 25: 31 - 46( بَِديَـّ
َ
 َحَيـاٍة أ

َ
بْـَراُر إِل

َ
بَـِديٍّ َواأل

َ
 َعـَذاٍب أ

َ
إِل

فمــا نفعلــه إلخــوة يســوع وأخواتــه، حنــن نفعلــه هل. ومــا ال نفعلــه 
إلخوتــه وأخواتــه، حنــن ال نفعلــه هل.
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ــابقة؟  ــرة الس ــم يف الفق ــن ه ــاب مل ــباب العق ــت أس ــاذا اكن فم
ــد.  ــعبه املضَطَه ــوع يف ش ــرف ىلع يس ــلوا يف اتلع ــم فش ــع، أنه يف الواق
ــذوا  ــم، اخت ــم، أو إهماهل ــاز ضده ــاس واالحني ــؤالء انل ــاد ه ويف اضطه

ــه. ــر نفس ــد اهلل القدي ــم ض موقفه

ــوع أو ىلع  ــذ يس ــاه ىلع تالمي ــواء طبقن ــاد، س ــري ج ــذا تفك وه
شــعب يســوع بامليــالد الطبيــي. وقــد قــال انلــي زكريــا، متحدثـًـا عــن 

ــزة: ــدة موج ــة واح ــودي، يف مجل ــعب ايله الش

َة َعْينـِـِه ]عــن اهلل[«. )زكريا 2: 8(
َ
ــُكْم َيَمــسُّ َحَدق نَّــُه َمــْن َيَمسُّ

َ
»أل

فتذكــر هــذا اتلحذيــر عندمــا تتحــدث عــن شــعب اهلل، وعندمــا 
ــرب عــن موقفــك جتاههــم. فعندمــا تلمســهم،  ــه، وعندمــا تُع تفكــر في
ــه.  ــة عين ــن اهلل؛ أي حدق ــية م ــر حساس ــزء األك ــس اجل ــت تلم أن

ــتعداد. ــة اإلس ــن ىلع أهب فلنك



اإلعالن النهائي هلل
يسوع املسيح

اجلزء 
الثالث
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طبيعة يسوع ومقاصده

ــنة  ــم الس ــع مواس ــن مجي ــف ع ــاص، خيتل ــو خ ــن ج ــم تكوي يت
ــالد  ــد املي ــم عي ــال بموس ــا االحتف ــم فيه ــي يت ــرى، يف ادلول ال األخ
ــف،  ــر كي ــي أن أتذك ــة، يمكن ــايت اخلاص ــأل. ويف حي ــره ىلع امل وتقدي
ــًدا  ــن وبعي ــري مؤم ــذاك غ ــت آن ــي كن ــم أن ــابًا )رغ ــت ش ــا كن عندم
عــن اهلل(، اكن موســم عيــد امليــالد يلمــس قلــي بمشــاعر خاصــة لك 
ــم أتمكــن مــن رشحهــا؛ ويه تلــك الــي  اعم. وقــد اكنــت مشــاعر ل

ــا. ــا جزئيً ــاف منه ــا وأخ ــب فيه ــت أرغ كن

رتــي تلــك العواطــف بابلعــد املفقــود يف حيــايت  وبطريقــة مــا، ذكَّ
اذلي أحتاجــه يلجعلــي شــخًصا اكمــاًل. ومــن املحــزن القــول أن هــذه 
ــد. ومــع  ــام اجلدي ــة الع ــاًل حــى بداي ــدوم طوي ــم تكــن ت املشــاعر ل
ــا يف  ــاكن م ــاك يف م ــا هن ــوا دائًم ــد اكن ــا. فق ــهم تماًم ــم أنس ــك، ل ذل

ــة. اخللفي

ومــن الــروري أن نُبــي املســيح يف قلــب عيــد امليــالد. فبــدون 
املســيح، يفقــد عيــد امليــالد أي أهميــة حقيقيــة أو دائمــة. ولألســف، 
ــط  ــارصة، يرتب ــة املع ــة الغربي ــاس يف اثلقاف ــن انل ــد م ــبة للعدي بالنس
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هــذا املوســم اغبًلــا باملاديــة، واتلجاريــة، واالنغمــاس يف اذلات. والكتاب 
املقــدس دليــه حتذيــر واضــح للغايــة بالنســبة نلــا حــول هــذا:

َســاًدا، َوَمــْن يـَـْزَرُع 
َ
ََســِد َيُْصــُد ف ِمــَن الْ

َ
نَّ َمــْن يـَـْزَرُع ِلََســِدهِ ف

َ
»أل

بَِديَّــًة.« )غالطيــة 6: 8(
َ
وِح َيُْصــُد َحَيــاةً أ ِمــَن الــرُّ

َ
وِح ف لِلــرُّ

فــيف لك أفاكرنــا ولكماتنــا، وأفعانلــا، وحــى الطريقــة الــي نقــيض 
ــه أو  ــنعود إيل ــا س ــيئًا م ــا ش ــزرع دائًم ــن ن ــا، حن ــا وأموانل ــا أوقاتن به
ــزرع للجســد،  ــا أن ن ــه يمكنن ــاب املقــدس أن »حنصــده«. ويقــول الكت
ــاط.  ــل، واإلحب ــة األم ــاد، وخيب ــد إال الفس ــن حنص ــا ل ــذلات، لكنن ل
ــة.  ــاة األبدي ــروح اهلل، فســوف جنــي احلي ــا ل ــا م ــك، إن زرعن ومــع ذل
وســيكون دلينــا حيــاة أكــر ثــراًء ومــلء وأكــر وفــرة، أي ذلــك انلــوع 

مــن احليــاة الــي جــاء يســوع يلــأيت بنــا إيلهــا.

وحــى ال نعــاين مــن اإلحبــاط انلاتــج عــن احلصــاد مــن اجلســد، 
ــك يه  ــام بذل ــة للقي ــرق اخلاص ــد الط ــروح. وأح ــزرع لل ــب أن ن جي
ــذا  ــن ه ــرض م ــوع. والغ ــة ىلع يس ــا مثبَّت ــا وعقونل ــاظ ىلع قلوبن احلف
اجلــزء مــن الكتــاب، إًذا، هــو مســاعدتنا ىلع القيــام بذلــك مــن خــالل 
ــا لطبيعــة يســوع ومقاصــده مــن خــالل فحــص عــرة  ــق فهمن تعمي

مــن ألقابــه.
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كمــا ذكــرت ســابًقا، حنتــاج أن نفهــم أن األســماء واأللقــاب مهمــة 
يف الكتــاب املقــدس. فــل اســم يف الكتــاب املقــدس هل معــى حمــدد، 
وينطبــق هــذا أيًضــا ىلع أســماء اهلل وألقابــه. وباإلضافــة إىل ذلك، تشــري 
ــخص  ــري الش ــخصية أو مص ــول ش ــاص ح ــا إىل يشء خ ــماء اغبًل األس

اذلي أعطيــت هل. 

وينطبــق هــذا االرتبــاط بشــل خــاص ىلع العديــد مــن األلقــاب 
املمنوحــة ليســوع. فــل منهــا خيربنــا بــيء خــاص ومهــم عنــه. ومــن 
ــا  ــا منه ــرت بعًض ــوع، اخ ــة ليس ــاب املمنوح ــن األلق ــد م ــن العدي ب
ــم ىلع  ــة لك ــبب برك ــون س ــوف تك ــد، س ــا أعتق ــي، ىلع م ويه ال

وجــه اخلصــوص.

واللقبان األوالن اذلان سننظر إيلهما يأتيان من سفر إشعياء:

ــِه،  تِِف
َ
ــُة َعَ ك يَاَس ــوُن الرِّ ــا، َوتَُك ــى اْبًن ٌ َوُنْعَط

َ
ــا َودل َ ُ نلَ

َ
ــودل ــُه يُ نَّ

َ
»أل

ــعياء 9: 6( ــالَِم.« )إش ــَس السَّ ــرًا، ... َرئِي ــا، ُمِش ــُمُه َعِجيًب ــْدَع اْس َويُ

ــرًا. وأود  ــا ُمِش ــب َعِجيًب ــز ىلع لق ــوف نرك ــل، س ــذا الفص ويف ه
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ــوءة أخــرى حــول املســيا  مناقشــة معــى هــذا اللقــب مــن خــالل نب
ــعياء: ــفر إش ــن س ــا م ــر، ويه أيًض املنتَظ

ُصــوهِلِ، 
ُ
ــْن أ ــُت ُغْصــٌن ِم ، َويَنُْب ــْذِع يـَـىَّ ــْن ِج ــٌب ِم ِضي

َ
ــُرُج ق َيْ »َو

ةِ،  ُقــوَّ
ْ
َمُشــوَرةِ َوال

ْ
َفْهــِم، ُروُح ال

ْ
َمــِة َوال

ْ
ِك

ْ
، ُروُح ال ْيــِه ُروُح الــرَّبِّ

َ
َوَيـُـلُّ َعل

.« )إشــعياء 11: 2-1( ــرَّبِّ ــِة ال
َ
ــِة َوخَمَاف

َ
َمْعرِف

ْ
ُروُح ال

يف الفصــل 20، »املســيح«، أو »املســيا«، ســأرشح بشــل أكــرب مــاذا 
يعــى لقــب »املســيا«؛ »املمســوح«. أمــا هنــا، فســنجد اتلنبــؤ باملســيا، 
ــه. وىلع  ــرب يف ملئ ــه روح ال ــتقر علي ــوف يس ــخص اذلي س ــو الش وه
ــه  ــل من ــي جتع ــب ال ــك اجلوان ــد ىلع تل ــم اتلأكي ــوص، يت ــه اخلص وج
ــة يه  ــا خاص ــد أن نالحظه ــي نري ــات ال ــرًا. واللكم ــا ُمِش ــا َعِجيًب هن

ــِة«.
َ
َمْعرِف

ْ
ــوَرةِ«، و »ال َمُش

ْ
ــِم«، و »ال َفْه

ْ
ــِة«، و »ال َم

ْ
ِك

ْ
»ال

الذي لديه اإلجابات

ســمعت مــن قبــل قسيًســا يلــي عظــة قــدم فيهــا وصًفــا ليســوع 
لــم أســمع بــه مــن قبــل، وقــد علــق بذهــي. فقــد قــال: »يســوع، هــو 

الرجــل اذلي دليــه اخلطــة«. وأنــا أقــول آمــن ذللــك!

ــو  ــة. فه ــه اإلجاب ــخص اذلي دلي ــو الش ــري. وه ــو املش ــوع ه فيس
الشــخص اذلي يســتطيع أن يوضــح لــك مــا جيــب أن تفعلــه عندمــا ال 
يســتطيع أحــد غــريه عمــل ذلــك. وتذكــر أنــك عندمــا تصــل إىل نهايــة 
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ــا ُمِشــرًا«. ذاكئــك ومــواردك، هنــاك ســيوجد مــن هــو »َعِجيًب

ــا«. ويتــم  ــاًل عــن تلــك اللكمــة »َعِجيًب واســمحوا يل أن أقــول قلي
ــدس.  ــاب املق ــة يف الكت ــن خمتلف ــة يف أماك ــذه اللكم ــتخدام ه اس
ــذه  ــيف ه ــك، ف ــع. ذلل ــارق أو رائ ــيء خ ــا ب ــا« دائًم ــويح »َعِجيًب وت
ــا ُمِشــرًا«، ســرى بعــض العنــارص.  الصــورة ليســوع اذلي هــو »َعِجيًب
ــس  ــم انلف ــوق عل ــي ف ــارق. ف ــتوى خ ــورته يه ىلع مس ، مش

ً
ــأوال ف

ــا،  ــدة. ثانيً ــياء مفي ــذه األش ــت ه ــا اكن ــة، مهم ــارات البري واالستش
مشــورته تشــمل اتلميــز. فيســوع يــرى احلــق يف صميــم لك مشــلكة ولك 
ــا، مشــورته تشــمل اتلوجيــه. وهــو دليــه اإلجابــة. فهــو ال  شــخص. ثاثلً

ــا. ــل أيًض ــا احل ــدم هل ــو يق ــل ه ــب، ب ــلكة فحس ــرى املش ي

حالتان ليسوع املشري

ــة يف  ــص اتلوضيحي ــن القص ــن م ــرة ىلع اثنت ــي نظ ــا نل ودعون
ــدة  ــنبدأ بواح ــرًا«. وس ــا ُمِش ــو »َعِجيًب ــوع اذلي ه ــن يس ــل ع األناجي

ــل. ــذه األوائ ــوة تالمي ــن دع تتضم

َخَوْيــِن: ِســْمَعاَن 
َ
بْــَرَ أ

َ
َلِيــِل أ  َكَن يَُســوُع َماِشــًيا ِعْنــَد َبْــِر الْ

ْ
»َوإِذ

ــِر،  َْح ًة ِف الْ
َ
ــَبك ــاِن َش ِقَي

ْ
ــاهُ يُل َخ

َ
ــَدَراُوَس أ نْ

َ
ــُرُس، وَأ ُ ُبْط

َ
ــاُل هل ِي ُيَق

َّ
ال

ــاَدِي  ــا َصيَّ َم
ُ
ك

ُ
ْجَعل

َ
أ
َ
ــمَّ َوَرايِئ ف

ُ
ــا: »َهل ُهَم

َ
ــاَل ل ــِن. َفَق ــا َصيَّاَديْ ــا َكنَ ُهَم إِنَّ

َ
ف

ــى 4: 18 – 20( ــاهُ.« )م ــَباَك َوتَبَِع ــَرَك الشِّ ــِت تَ
ْ
َوق

ْ
لِل

َ
ــاِس«. ف انلَّ
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مــن بــن لك مــن اكنــوا مــن املحتمــل أن يكونــوا تالميــذ، اختــار 
يســوع رجلــن اكنــا صيــادي ســمك بســيطن. وقــد اكنــا لــم حيصــال 
ــي  ــويت أو بمعل ــل الكهن ــا بالتسلس ــة هلم ــد، وال عالق ــم جي ىلع تعلي
ــا  ــا جمــرد صياديــن. إال أن يســوع اذلي هــو »َعِجيًب انلامــوس. فقــد اكن
ُمِشــرًا«، رأى شــيئًا يف هذيــن الرجلــن. وقــد اكن يعلــم مــا يمكــن أن 
ــكما يل، وإن  ــان أنفس ــا ستكرس ــال: »إن كنتم ــد ق ــا. فق ــه منهم يصنع

كنتمــا ســتتبعاين، فســأجعلكما صياديــن للنــاس«.

ــس  ــوع لي ــك بيس ــم يف عالقت ــو مه ــا ه ــم أن م ــك أن تفه وعلي
هــو مــا أنــت عليــه عندمــا تبــدأ معــه بــل مــا ســوف يصنعــه منــك. 
فمشــورته العجيبــة تــرى يف لك أوئلــك اذليــن يأتــون إيلــه مــا يمكــن 

ــوا هل. ــه إن خضع ــوا علي أن يكون

واملثال اثلاين هو لقاء يسوع مع الشاب الغي:

 :ُ
َ

هل
َ
ــأ ُ َوَس

َ
ــا هل ــٌد وََجَث ــَض َواِح

َ
ــِق، َرك ِري  الطَّ

َ
ــارٌِج إِل ــَو َخ ــا ُه »َوفِيَم

 ُ
َ

ــاَل هل ــَة؟« َفَق بَِديَّ
َ
ــاَة األ ََي رَِث الْ

َ
ــُل أل ْعَم

َ
ــاَذا أ ــُح، َم ِ ال ــُم الصَّ

ِّ
ُمَعل

ْ
ــا ال َه يُّ

َ
»أ

ــَو  ــٌد َوُه  َواِح
َّ
ــا إاِل ــٌد َصاِلً َح

َ
ــَس أ يْ

َ
ــا؟ ل ــويِن َصاِلً ــاَذا تَْدُع ــوُع: »لَِم يَُس

ورِ.  َوَصايـَـا: الَ تـَـْزِن. الَ َتْقُتــْل. الَ تـَـْسِْق. الَ تَْشــَهْد بِالزُّ
ْ
 ال

ُ
نـْـَت َتْعــرِف

َ
اهللُ. أ

َهــا 
ُّ
ــُم، هــِذهِ ُك

ِّ
ُ: »يـَـا ُمَعل

َ
ــاَل هل

َ
َجــاَب َوق

َ
أ
َ
ــَك«. ف مَّ

ُ
بـَـاَك وَأ

َ
ــرِْم أ

ْ
ك

َ
ْب. أ

ُ
الَ تَْســل

ُ: »ُيْعــِوُزَك 
َ

ــاَل هل
َ
ــُه، َوق َحبَّ

َ
ــِه يَُســوُع وَأ ْ ــِت«. َفَنَظــَر إِلَ

َ
َحِفْظُتَهــا ُمْنــُذ َحَداث

ــْزٌ 
َ
ــَك ك

َ
ــوَن ل

ُ
ُفَقــَراَء، َفَيك

ْ
ْعــِط ال

َ
ــَك وَأ

َ
َهــْب بـِـْع ُكَّ َمــا ل

ْ
ٌء َواِحــٌد: اِذ َشْ
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َقــْوِل َوَمــَى 
ْ
َتــمَّ َعَ ال

ْ
اغ

َ
لِيــَب«. ف  الصَّ

ً
ــَماءِ، َوَتَعــاَل اْتَبْعــِي َحاِمــال ِف السَّ

ثِــَرٍة.« )مرقــس 10: 17 – 22( 
َ
ْمــَوال ك

َ
ــُه َكَن َذا أ نَّ

َ
ــا، أل َحِزيًن

ــه؛ وأراد  ــد أحب ــاب. فق ــك الش ــب ذل ــوع إىل قل ــر يس ــد نظ وق
األفضــل هل. ولكــن اكن عليــه أن يقــول هل احلقيقــة.

ــري  ــن املث ــا«. وم ــا َحِفْظُتَه َه
ُّ
ــِذهِ ُك ــي، »ه ــاب الغ ــال الش ــد ق وق

ــاك. فقــد رأى  ــم يتــم ذكرهــا هن ــة بعــدم الطمــع ل لالهتمــام أن الوصي
ــذا  ــا اكن دلى اهلل هل ــام م ــط أم ــد فق ــز واح ــد حاج ــه يوج ــوع أن يس
الشــاب، واكنــت يه ممتلاكتــه. فقــد اكن مربوًطــا باألشــياء. فنظــر يســوع 
إىل قلبــه وقــال: »يوجــد يشء واحــد فقــط عليــك القيــام بــه. اذهــب 

ــي« ــك واتبع ــا دلي ــع لك م ب

لــم يقــل يســوع ذلــك للجميــع، ألنــه اكن يعــرف العائــق اخلــاص 
ــال هل، يف  ــد ق ــاب، فق ــذا الش ــبة هل ــا بالنس ــخص. أم ــاة لك ش يف حي
الواقــع: »املــال واملمتلــاكت يه اعئقــك. فــإن كنــت تريــد مــا يمكنــي 

ــل«. ــماح هلــم بالرحي ــك الس ــك، فعلي ــه ل أن أقدم

ــاك اذلي  ــر أن هن ــاج، تذك ــلكة أو احتي ــك مش ــك، إن اكن دلي ذلل
هــو »َعِجيًبــا ُمِشــرًا«، أي يســوع. وهــو متــاح أربــُع وعــرون ســاعة يف 

ايلــوم. فــال ختــف مــن اذلهــاب إيلــه.
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كمــا تأكدنــا، خيربنــا لك مــن ألقــاب يســوع بــيء خــاص ومهــم 
عــن يســوع نفســه. ودعونــا نعــود إىل إشــعياء 9: 6، حيــث جنــد اللقــب 

اثلــاين:

ــِه،  تِِف
َ
ــُة َعَ ك يَاَس ــوُن الرِّ ــا، َوتَُك ــى اْبًن ٌ َوُنْعَط

َ
ــا َودل َ ُ نلَ

َ
ــودل ــُه يُ نَّ

َ
»أل

ــالَِم.« ــَس ]أمــري[ السَّ ــُمُه ... َرئِي ــْدَع اْس َويُ

ــي  ــابقة. ف ــوءة الس ــة يف انلب ــن ىلع الرياس ــد مع ــد تأكي ويوج
تِِفــِه.« 

َ
يَاَســُة َعَ ك ٌ َوُنْعَطــى اْبًنــا، َوتَُكــوُن الرِّ

َ
ـَـا َودل

َ
ُ نل

َ
نَّــُه يـُـودل

َ
تقــول: »أل

واللقــب اذلي يؤكــد يف هــذه اآليــة بشــل خــاص شــخصيته كحاكــم 
ــالَِم«. ــَس السَّ هــو »َرئِي

ــق  ــدس تُطلَ ــاب املق ــَس يف الكت ــة َرئِي ــم أن لكم ــب أن نفه وجي
دائًمــا ىلع احلاكــم. فالرئيــس ليــس جمــرد لقــب ُمكتَســب مــن خــالل 
 عــن 

ً
املــرياث العائــي. بــل هــو يمثــل شــخًصا حاكًمــا نشــًطا ومســؤوال

ــا فيمــا يتعلــق  الرئاســة. وهــذه يه إحــدى املمــزات الــي ظهــرت هن
بالطفــل الرائــع اذلي ســيأيت.



 146

قوة امسه

السالم يرافق احلكومة البارة

يوجــد شــيئان ال يمكــن فصلهمــا عــن بعضمــا ابلعــض يف جتربتنا 
ويف تاريــخ البريــة: األول هــو احلكومة ابلــارة واثلاين هو الســالم. فهذه 
انلتيجــة حقيقيــة بالنســبة لألفــراد واألمــم وحــى احلضــارات بأكملها. 
ــارة. وال يمكــن أن يوجــد هنــاك الســالم إال بقــدر وجــود حكومــة ب

وحنــن دلينــا صــورة حمــدودة للغايــة وغــري اكملــة عــن الســالم يف 
ــم تكــن  ــا املعــارص. وحنــن نعتقــد أن الســالم موجــود طاملــا ل جمتمعن
هنــاك حــرب مفتوحــة. وطاملــا أن ادلول ال تقاتــل بعضهــا بعًضــا 
ــذا  ــن ه ــالم، لك ــد س ــه يوج ــول أن ــا نق ــكرية، فإنن ــلحة العس باألس

ــة. ــك للغاي ــر مضح أم

اتهــام، أو  فعندمــا توجــد مــرارة، أو كراهيــة، أو تشــهري، أو 
ــقاطها، ال  ــا وإس ــرى وجتاوزه ــض ادلول األخ ــة تلقوي ــاوالت منهجي حم
يوجــد الســالم. فاللكمــة العربيــة للســالم، ويه شــالوم، تعــي أكــر مــن 
ــه  ــا أن ــال«، كم ــو »الكم ــة ه ــذه اللكم ــل ه ــى أص ــري. ومع ــك بكث ذل

ــال. ــام والكم ــو انلظ ــي ه ــالم احلقي ــام. فالس ــرة انلظ ــن فك يتضم

حكومة اهلل على األرض

ــة اهلل  ــاء حكوم ــو إنش ــل ه ــه اإلجني ــار اذلي يقدم ــرب الس واخل
ــر، ىلع  ــدس. )انظ ــاب املق ــه« يف الكت ــى »ملكوت ــي تس ــارة، وال ابل
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ــة.  ــذه احلقيق ــا ه ــري من ــد الكث ــد افتق ــى 6: 33(. وق ــال، م ــبيل املث س
ــه ابلــارة مــن خــالل  ــار الســارة: اهلل سيؤســس حكومت وهــا يه األخب

ــارة«. ــار س ــي »أخب ــل« تع ــة »إجني ــر أن لكم ــوع. وتذك يس

ــرات  ــا ورد يف فق ــل كم ــالن اإلجني ــرة ىلع إع ــي نظ ــا نل ودعون
ــى. ــة يف م خمتلف

َُهوِديَّــِة  يَّــِة الْ َمْعَمــَداُن يَْكــِرُز ِف بَرِّ
ْ
يَّــاِم َجــاَء يُوَحنَّــا ال

َ
ــَك األ

ْ
»َوِف تِل

ــماَواِت.«« )مــى 3: 2-1( ــوُت السَّ
ُ
ك

َ
ــَرََب َمل

ْ
ــِد اق

َ
نَّــُه ق

َ
: »تُوُبــوا، أل

ً
ائـِـال

َ
ق

اكن يوحنــا املعمــدان أول مــن أعلــن رســالة اإلجنيــل. فقــد قــال إن 
ملكــوت اهلل، أي حكومتــه؛ اكنــت قادمــة. وبعــد ذلــك بقليــل، قرأنــا 

اللكمــات األوىل املســجلة الــي بــر بهــا يســوع عالنيــة:

ــِد 
َ
نَّــُه ق

َ
 يَُســوُع يَْكــِرُز َويَُقــوُل: »تُوُبــوا أل

َ
َمــاِن اْبَتــَدأ »ِمــْن ذلـِـَك الزَّ

ــَماَواِت««. )مــى 4: 17( ــوُت السَّ
ُ
ك

َ
ــَرََب َمل

ْ
اق

ــُم ِف َمَاِمِعِهــْم، َويَْكــِرُز 
ِّ
َلِيــِل ُيَعل  ُكَّ الْ

ُ
»َوَكَن يَُســوُع َيُطــوف

ــْعب.« )آية 23( ــوِت، َويَْشــيِف ُكَّ َمــَرٍض َوُكَّ َضْعــٍف ِف الشَّ
ُ
ك

َ
َمل

ْ
بِبَِشــاَرةِ ال

الحــظ مــرة أخــرى أن األخبــار الســارة يه امللكــوت؛ أي أن 
حكومــة اهلل ســتأيت إىل األرض. وســنكون قادريــن ىلع اتلمتــع بامتيازات 

تلــك احلكومــة.
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وقال يسوع فـي وقت الحق، وهو يصف برناجمه إلنهاء هـذا العر،

ُكِّ  ِف  ــوِت هــِذهِ 
ُ
ك

َ
َمل

ْ
ال الســارة[  ]األخبــار  بِبَِشــاَرةِ  »َويُْكــَرُز 

ُمْنَتَى«. )إجنيــل مى 24: 14(
ْ
ِت ال

ْ
َمــِم. ُثمَّ يـَـأ

ُ
ونَِة َشــَهاَدةً ِلَِميــِع األ

ُ
َمْســك

ْ
ال

ولك األمــم هلــا احلــق يف أن تســمع، مــرة واحــدة ىلع األقــل، أن اهلل 
ســوف يقيــم ملكوتــه يف شــخص يســوع، رئيــس الســالم. وهــذا هــو 

األمــل الوحيــد تلحقيــق الســالم للبريــة.

ل سالم بدون رئيس السالم

وجند يف إشــعياء 57، وعد اهلل نلا بالســالم للجميع، إال أن دلينا أيًضا 
حتذيــر مــن أن الســالم ليس من أجــل األرشار. فالســالم ليــس ألوئلك 
اذليــن يرفضــون حكومــة اهلل ابلــارة يف شــخص يســوع. وال يمكننــا أن 
حنصــل ىلع الســالم بعيــًدا عن رئيــس الســالم. وهذا مــا يقوهل إشــعياء:

ْشِفيِه«. )إشعياء 57: 19(
َ
، َوَسأ اَل الرَّبُّ

َ
َقِريِب، ق

ْ
َبِعيِد َولِل

ْ
»َسالٌَم َسالٌَم لِل

وهــذا هــو تقديــم اهلل للســالم. والحــظ أيًضــا أن الســالم والشــفاء 
جيتمعــان عــن قــرب. وتســتمر هــذه الفقــرة قائلة:

 ،
َ
ْن َيْهــَدأ

َ
ـُه الَ يَْســَتِطيُع أ نَـّ

َ
ُمْضَطــرِِب أل

ْ
َْحــِر ال َكلْ

َ
اُر ف ْشَ

َ
ــا األ مَّ

َ
»أ

ارِ.«  ْشَ
َ
ــأل ِ ــِي، ل ــاَل إِل

َ
ــالٌَم، ق ــَس َس يْ

َ
ــا. ل ةً َوِطيًن

َ
ــأ ــُه َحْ  ِمَياُه

ُ
ــِذف َوَتْق

)أشــعيا 57: 21-20(
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فهــؤالء اذليــن يرفضــون حكومــة اهلل هــم مثــل ابلحــر املضطــرب. 
ــن أن  ــًدا. وال يمك ــا أب ــون هادئً ــو اليك ــا. وه ــريم دائًم ــر ي فابلح
يكــون يف حالــة ســكون تــام. فعنــارص اإلضطــراب واإلنــزاعج موجودة 
دائًمــا، وهــذه العنــارص تــأيت مــن خــالل رفــض حكومــة اهلل ابلــارة يف 

شــخص يســوع.

ــن  ــد اذلي يمك ــم الوحي ــالم، واحلاك ــس الس ــو رئي ــوع ه فيس
ــة. ــالم للبري ــق الس ــه أن حتق حلكومت

يسوع هو اإلجابة لألمم

دعونــا نفكــر يف كيفيــة تطبيــق هــذه احلقيقــة ىلع وضعنــا املعارص. 
ــادة  ــدرة القي ــوم ن ــي ايل ــع العال ــارزة للوض ــمات ابل ــر الس ــن أك فم
احلقيقيــة، خاصــة يف املجــال الســيايس، كمــا يف جمــاالت أخــرى 
أيًضــا. ويبــدو أنــه يوجــد بديــالن فقــط متاحــان للبريــة. األول هــو 
ــة  ــادة الضعيف ــو القي ــاين ه ــمويلة. واثل ــوري أو الش ــع ادليكتات القم
ــاكن اذلي  ــط امل ــع فق ــا تتب ــا ولكنه ــود حًق ــي ال تق ــة ال ــري الفعال وغ
ــا  ــادة اغبًل ــذه القي ــرارات ه ــع ق ــه. وختض ــاب إيل ــوع اذله ــد اجلم يري

ــادة. ــت قي ــذه ليس ــتفتاءات. وه ــرأي أو اإلس ــتطالاعت ال الس

ــم  ــا. فه ــب بهم ــري مرح ــن غ ــايل، خياري ــاس، باتل ــه انل ويواج
ــن  ــج ع ــاك اذلي ينت ــن االرتب ــئموا م ــم س ــع، لكنه ــن القم ــون م خائف
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ــل  ــو احل ــوع ه ــع، يس ــل؟ يف الواق ــو احل ــة. فماه ــري الفعال ــادة غ القي
ــه  ــانية تواج ــل. فاإلنس ــذا احل ــول ه ــتعد لقب ــانية تس ــد. واإلنس الوحي
ــالم  ــارة إن اكن الس ــة ب ــاك حكوم ــون هن ــب أن تك ــه جي ــة أن حقيق
جيــب أن يوجــد. كمــا تواجــه اإلنســانية حقيقــة أن اإلنســان، بطبيعتــه 
غــري املتجــددة واملتمــردة، ال يمكنــه أن يقــدم حكومــة جيــدة حًقــا. إًذا، 

ــالم. ــس الس ــوع، رئي ــو يس ــة اهلل ه فإجاب

يسوع هو اإلجابة لك

إال أنــه شــكًرا هلل، فليــس عليــك االنتظــار حــى املســتقبل لــي 
ختتــرب الســالم اذلي جيلبــه يســوع. فــإن خضعــت عــن طيــب خاطــر 
لقيــادة يســوع يف حياتــك، ســيمكنك احلصــول ىلع هــذا الســالم اآلن. 

فقــد قــال بولــس:

ــُة  ْي َكَِم
َ
ــَك« أ بِ

ْ
ل
َ
ــَك َوِف ق ِم

َ
ــَك، ِف ف ــٌة ِمْن ِريَب

َ
ــل[ ق ــُة ]اإلجني َكَِم

ْ
»اَل

ــوَع،  ــرَّبِّ يَُس ــَك بِال ــَت بَِفِم
ْ
ــَك إِِن اْعَرَف نَّ

َ
ــا: أل ــِرُز بَِه ــِت نَْك

َّ
ــاِن ال اإِليَم

ْصــَت.« )رومية 10: 9-8(
َ
ْمــَواِت، َخل

َ
اَمــُه ِمَن األ

َ
ق
َ
نَّ اهللَ أ

َ
بـِـَك أ

ْ
َوآَمْنــَت بَِقل

فــاهلل دليــه إجابــة ملشــلكتك. وهــو يقــدم لــك اخلــالص، واإلنقــاذ، 
ــن  ــك أن تؤم ، علي

ً
ــط. أوال ــان فق ــد رشط ــالم. ويوج ــفاء، والس والش

ــن األمــوات.  ــام يســوع م ــد أق ــل أن اهلل ق ــجله اإلجني ــا س ــك بم بقلب
إال أن اإليمــان بقلبــك، يف حــد ذاتــه، ال يكــيف. بــل يتطلــب اإلجنيــل 
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اســتجابة لإليمــان. ذللــك، عليــك أيًضــا أن تعــرف بفمــك أن »يســوع 
هــو الــرب«. 

فمــا هــو معــى أن تعــرف أن يســوع هــو الــرب؟ مــا يعنيــه حًقــا 
هــو »يــا رب يســوع، أنــا أقبــل ســيطرتك ىلع حيــايت. فقــد تســببت يف 
الكثــري مــن الفــوىض بنفــي، وأنــا غــري قــادر ىلع اتلحكــم الاكمــل 
يف حيــايت. وأنــا ليــس دلي الســالم اذلي وعــدت بــه. واآلن، أنــا أختــذ 
هــذا القــرار بــأن أختــذك رًبــا حليــايت، دون أي حتفــظ. فتعــال إىل حيــايت 

وخــذ الســيطرة الاكملــة. أحكــم يلع وامنحــي ســالمك. آمــن.«
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- 16 -

َكِلَمُة اهلِل

ــل  ــل بش ــذا الفص ــه يف ه ــننظر إيل ــوع اذلي س ــب يس ــد لق جن
رئيــي يف كتابــات يوحنــا، وهــو: كمــة اهلل. وللبــدء، دعونــا ننظــر إىل 

ــا: ــل يوحن ــن إجني ــة م ــة االفتتاحي اآلي

ــُة اهللَ.«  َكَِم
ْ
ــَد اهللِ، َوَكَن ال ــُة َكَن ِعْن َكَِم

ْ
ــُة، َوال َكَِم

ْ
ــْدءِ َكَن ال َ »ِف الْ

)يوحنــا 1: 1(

العقل الكلي ومشورة اهلل

ــة  ــرات يف اآلي ــالث م ــتخدم ث ــُة« يُس َكَِم
ْ
ــح »ال ــظ أن مصطل الح

الســابقة. والشــخص املعــّن هنــا هــو يســوع بطبيعتــه األبديــة، ليــس 
يســوع ابــن مريــم، بــل يســوع ابــن اهلل، اذلي اكن مــع اهلل منــذ األزل، 
ــاين  ــوم اثل ــه اهلل، األقن ــو نفس ــخص اذلي ه ــو الش ــة. وه ــل اخلليق وقب

ــة. للربوبي

ــا  َم
َ
ــًدا ك ــَدهُ، َمْ ــا َمْ ْيَن

َ
ــا، َوَرأ ــلَّ بَيَْنَن ــًدا وََح ــاَر َجَس ــُة َص َكَِم

ْ
»َوال

ــا 1: 14( ــا«. )يوحن ــًة وََحقًّ ــوًءا نِْعَم
ُ
ــَن اآلِب، َمْمل ــٍد ِم لِوَِحي
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ــد،  ــن الوحي ــو االب ــوع. فه ــب يس ــُة« يه لق َكَِم
ْ
ــرى، »ال ــرة أخ وم

ــدي، ذو طبيعــة  ــو أب ــه ُودِل. فه ــق ولكن ــم خُيلَ ــدي. وهــو ل ــن األب واالب
وكينونــة واحــدة مــع اآلب نفســه. وىلع هــذا انلحــو، صــار هــو، اللكمــة، 
جســًدا، باتلجســد، واعش فــرة مــن الوقــت بيننــا. واكن اللكمــة األبــدي 
ــذود يف  ــري اذلي ُودِل يف امل ــل الصغ ــة اكلطف ــخ البري ــل تاري اذلي دخ

بيــت حلــم واذلي نشــأ يلكــون ابــن انلجــار.

ــل أن  ــب، ب ــع فحس ــل رضي ــدة كطف ــرة واح ــوع م ــأت يس ــم ي ول
ــلطان  ــرى يف س ــرة أخ ــا م ــيأيت أيًض ــه س ــح أن ــدس أوض ــاب املق الكت
وجمــد يلديــن ويملــك. وتوجــد صــورة حيــة ملجيئــه املســتقبي يف ســفر 
 .» ــَة اهللِ ــه »َكَِم ــق علي ــياق، يطل ــذا الس ــرى، يف ه ــرة أخ ــا. وم الرؤي

ــا هــذا: فيقــول يوحن

ــِه  ْي
َ
ـِـُس َعل َال

ْ
ــُض َوال ْبَي

َ
ــَرٌس أ

َ
ــًة، َوإَِذا ف ــَماَء َمْفُتوَح ــُت السَّ يْ

َ
ــمَّ َرأ »ُث

َعــْدِل َيُْكــُم 
ْ
ــا، َوبِال

ً
ِميًنــا َوَصاِدق

َ
]اجلالــس هــو يســوع[ يُــْدَع أ

ــٌم  ُ اْس
َ

ــَرٌة، َوهل ثِ
َ
ــاٌن ك ــِه تِيَج ِس

ْ
ــاٍر، َوَعَ َرأ ــِب نَ ِهي

َ
ــاهُ َك ــارُِب. وََعْيَن ُيَ َو

ــوٍس  ــْوٍب َمْغُم ــٌل بَِث ِ ب ــَو ُمتََسْ ــَو. َوُه ــُه إاِّلَ ُه
ُ
ــٌد َيْعرِف َح

َ
ــَس أ يْ

َ
ــوٌب ل ُت

ْ
َمك

ــا 19: 13-11( ــَة اهللِ««. )رؤي ــُمُه »َكَِم ــْدَع اْس ــَدٍم، َويُ ِ ب

« مــرة أخــرى يف جــالهل املجيــد، وهــو  ذللــك، جنــد هنــا »َكَِمــَة اهللِ
يــأيت للقضــاء والُملــك، مرتديـًـا العديــد مــن اتليجــان امللكيــة، مرتديـًـا 
ثوًبــا مغموًســا بادلمــاء )وهــو اذلي يتحــدث عــن تضحيتــه بنفســه ىلع 
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ــَة«  الصليــب(، واســمه هــو لكمــة اهلل. واللكمــة ايلونانيــة املرمجــة »َكَِم
ــرر  ــل متك ــتخدامها بش ــم اس ــة يت ــوس )logos(. ويه لكم يه لوج
ايلــوم يف ســياقات خمتلفــة. وحنــن حنتــاج أن نفهــم القليــل عــن هــذا 

املصطلــح.

يل صديــق هــو اكهــن أرثوذكــي يونــاين ولغتــه األم يه ايلونانيــة. 
)وأنــا أيًضــا قــد درســت ايلونانيــة بنفــي منــذ أن كنــت يف العــارشة 
مــن عمــري(. وقــد أعطــاين هــذا الصديــق حمــارضة عــن معــى لكمــة 
ــال يل:  ــد ق ــًدا. فق ــارضة أب ــذه املح ــى ه ــم أن ــوس )logos( ول لوج
»لوجــوس )logos( ليســت جمــرد لكمــة منطوقــة. فــي تعــي »العقــل«، 

وتعــي »املشــورة«، وتعــي »الفهــم الاكمــل««.

وهــذا مــا هــو عليــه يســوع. فيســوع ليــس جمــرد لكمــة منطوقــة، 
بــل هــو عقــل اهلل اتلــام ومشــورته الاكملــة. ولك مــا يعرفــه اهلل، ولك مــا 
يريــد اهلل أن يقــوهل، ولك مــا يريــد اهلل أن يعملــه لك يشء يتــم احتــواءه 

. يف يســوع، َكَِمــَة اهللِ

اإلعالن الكامل والنهائي هلل

حنــن حنتــاج إىل اتلعــرف ىلع الوظيفــة الفريــدة بلعــض اللكمــات. 
ــا  ــات، يمكنن ــدون لكم ــال. وب ــا لإلتص ــيلة العلي ــات يه الوس فاللكم
ــاعر  ــض املش ــن بع ــري ع ــاءات، واتلعب ــات واإليم ــتخدام العالم اس
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ــه  ــية. إال أن ــات األساس ــض االحتياج ــع بع ــل م ــية، واتلواص األساس
بــدون لكمــات، ال يمكننــا أيًضــا أن نُبِلــغ بعضنــا ابلعــض باملحتويــات 
ــوهل. وال  ــد ق ــا نري ــول م ــا أن نق ــا حًق ــا. وال يمكنن ــة لقلوبن احلقيقي
يمكننــا اتلعبــري عــن مشــاعر وتطلعــات عميقــة ومحيمــة، وال اتلحــدث 
عــن مــا هــو مثــري لالهتمــام وحمفــز ومــري ويســتحق احلديــث عنــه 

ــا. حًق

ويســوع هــو لكمــة اهلل. ويكشــف اهلل عــن نفســه بطــرق عديدة، 
مثــل: يف اخلليقــة، ويف اتلاريــخ، ومــا إىل ذلــك. إال أن اهلل عندمــا يريــد 
حًقــا أن يقــول مــا يف قلبــه، فدليــه طريقــة واحــدة فقــط يلقوهلــا: فهــو 
ــو  ــايئ هلل. وه ــل وانله ــالن الاكم ــو اإلع ــوع ه ــوع. فيس ــا يف يس يقوهل

وحــده مــن يعــرف اهلل تماًمــا.

ودعونــا نلــي نظــرة ىلع الوصــف اذلي ُذِكــر يف الرســالة إىل 
العربانيــن عــن طبيعــة يســوع األبديــة.

ثـِـَرٍة، 
َ
نـْـَواٍع َوُطــُرق ك

َ
ِديًمــا، بِأ

َ
نْبَِيــاءِ ق

َ
ــَم اآلبـَـاَء بِاأل

َّ
»اهلَلُ، َبْعــَد َمــا َك

ِخــَرةِ ِف ابْنـِـِه...« )عربانيــن 1: 2-1( 
َ
يَّــاِم األ

َ
َمَنــا ِف هــِذهِ األ

َّ
َك

ِخــَرةِ« مهمــة. فيســوع هــو آخــر لكمــة مــن اهلل. فقد اكن 
َ
ولكمــة »األ

ىلع األنبيــاء أن يقولــوا الكثــري، أمــا عندمــا أراد اهلل أن يقــول لك يشء، 
ويلخــص لك يشء، أرســل ابنــه. وهكــذا يوَصــف االبــن:
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ِمــنَي، 
َ
َعال

ْ
يًْضــا َعِمــَل ال

َ
ِي بـِـِه أ

َّ
ٍء، ال  َشْ

ِّ
ــا لـِـُل

ً
ــُه َوارِث

َ
ِي َجَعل

َّ
»... ال

ــَياءِ  ْش
َ
ــٌل ُكَّ األ ــرِهِ، وََحاِم ــُم َجْوَه ــِدهِ، َوَرْس ــاُء َمْ ــن[ َبَه ــَو ]االب ِي، َوُه

َّ
ال

ــَس ِف 
َ
ــا، َجل ــرًا ِلََطايَانَ ــِه َتْطِه ــَع بَِنْفِس ــا َصَن ــَد َم ِــِه، َبْع ْدَرت

ُ
ــِة ق بَِكلَِم

ــات 3-2( َعِل« )آي
َ
ــِة ِف األ َعَظَم

ْ
ــنِي ال يَِم

، اإلعــالن الاكمــل واتلــام وكشــف لك مــا  ــُة اهللِ فيســوع هــو َكَِم
هــو اهلل، ولك مــا يريــد اهلل أن يقــوهل. واســمحوا يل أن أؤكــد أنــه بــدون 

اإلعــالن، ال يمكــن لإلنســان أن يعــرف اهلل.

ــد  ــفة. وق ــتاًذا للفلس ــا، وأس ــوفًا حمرفً ــت فيلس ــا، كن ــت م يف وق
درســت العديــد مــن األنظمــة الفلســفية الــي حــاول فيهــا الفالســفة 
بمجــرد اتلفكــري الطبيــي اتلوصــل إىل فهــم إن اكن يوجــد هلإ؛ وإن اكن 
األمــر كذلــك، فمــا هــو شــل اهلل. وقــد اكتشــفت أن لك واحــد منهــم 

توصــل إىل اســتنتاج خمتلــف.

ــري ال  ــق واذلاكء الب ــرد املنط ــو أن جم ــك ه ــره يل ذل ــا أظه وم
يمكــن أن يعطينــا صــورة حقيقيــة أو دقيقــة عــن اهلل. فنحــن نعتمــد 
ىلع اإلعــالن امللــي هلل عــن نفســه، إن أردنــا أن نعــرف مــن هــو اهلل 
ــن  ــام ع ــالن اتل ــذا اإلع ــا ه ــد رُسّ اهلل أن يعطين ــلكه. فق ــو ش ــا ه وم
نفســه يف شــخص ابنــه، اللكمــة اذلي صــار جســًدا، وهو الشــخص اذلي 
قــال اهلل فيــه لك مــا جيــب أن يقــوهل. ويســوع هــو ذلــك اإلعــالن عــن 
. فهــو الشــخص اذلي يبــن نلــا مــا هــو شــل اهلل  اهلل، وهــو َكَِمــَة اهللِ
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حًقــا. وهــو الشــخص اذلي يكشــف نلــا قلــب وطبيعــة اهلل وكينونتــه. 
وهــو الشــخص اذلي يكشــف نلــا رمحــة اهلل، وأمانــة اهلل، وحكمــة اهلل. 

وهــو الشــخص اذلي يعطينــا صــورة حقيقيــة عــن اهلل.

يسوع يكشف لنا من هو اهلل اآلب

ــاهل مــن أمــر مثــري للشــفقة أن نــرى أشــخاًصا حيملــون صــوًرا  ي
زائفــة عــن اهلل. فعندمــا كنــت يف مــر، رأيــت بقايــا وآثــار إمرباطورية 
الفراعنــة. وقــد صدمــت مــن الصــور املختلفــة الــي اكنــت دليهــم عن 
ــن مــن  ــل اثن ــم تمثي ــد ت ــب. وق ــة ورهي ــا منحــرف للغاي اهلل، وبعضه
ــن  ــب )اب ــو اثلعل ــر ه ــر. واكن هلإ آخ ــرا والن ــية بالكوب ــة الرئيس اآلهل

آوي(. فهــل يمكنــك أن تتخيــل صــورة اهلل هكــذا؟ 

ــبه اهلل اآلب  ــا يش ــا م ــر نل ــا ويظه ــو اذلي خيربن ــوع ه ــده يس وح
ــا. حًق

ــه  ــو أن ــرية ه ــة اهلل األخ ــوع لكم ــة ليس ــر أهمي ــتنتاج األك واالس
اإلعــالن الاكمــل وانلهــايئ. فــإن رفضنــا هــذا اإلعــالن، ال يمكننــا أن 
نتوقــع أن نســمع مــن اهلل بــأي طريقــة أخــرى، ألنــه ال توجــد وســيلة 
 

َ
ِت إِل

ْ
ــأ ــٌد يَ َح

َ
ــَس أ يْ

َ
ــُق .... ل ِري ــَو الطَّ ــا ُه نَ

َ
ــال يســوع: »أ ــد ق أخــرى. وق

 ِب.« )يوحنــا 14: 6، اتلأكيــد مضــاف(. فــال يمكنــك أن ترفــض 
َّ
اآلِب إاِل

ــأيت إىل اآلب. يســوع وت
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ــح  ــك. افت ــأن تطلــب إيلــه أن يدخــل حيات ــه واســتقبله ب آمــن ب
ــة هلل  ــة احلقيقي ــك الطبيع ــيوضح ل ــو س ــوم؛ وه ــك هل ايل ــك وذهن قلب
اآلب. ولــن تتلمــس أو تتســاءل. فســيكون دليــك فهــم واضــح، وإعالن 
دائــم ومزايــد عــن احلــق عــن طبيعــة اهلل احلقيقيــة وشــخصه احلقيــي.

ــم تكــن قــد فعلــت ذلــك  ليســاعدك اهلل ىلع قبــوهل ايلــوم، إن ل
مــن قبــل. وإن كنــت قــد قبلتــه، أصــي أن تســتمر أن تســتقبل منــه وأن 

تظــل منفتًحــا ىلع إعالنــه عــن اآلب.
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ــد  ــي يع ــه ل ــر عن ــوع كمب ــل يس ــدان قب ــا املعم ــل يوحن رِس
ُ
أ

ــة  ــوع عالني ــدم يس ــا يلق ــت يلوحن ــان الوق ــم، ح ــه. ث ــق أمام الطري
ــا: ــل يوحن ــة يف إجني ــذه القص ــر إىل ه ــا ننظ ــل. ودعون إلرسائي

ــُل  ــَوَذا َحَ ــاَل: »ُه ــِه، َفَق ْ  إِلَ
ً

ــال ــوَع ُمْقبِ ــا يَُس ــَر يُوَحنَّ ــِد َنَظ َغ
ْ
»َوِف ال

ِت َبْعــِدي، 
ْ
ــُت َعْنــُه: يـَـأ

ْ
ل
ُ
ِي ق

َّ
ــِم! هــَذا ُهــَو ال

َ
َعال

ْ
ِي يَْرَفــُع َخِطيَّــَة ال

َّ
اهللِ ال

ــْن  ــُه. لِك
ُ
ْعرِف

َ
ــْن أ

ُ
ك

َ
ــْم أ

َ
ــا ل نَ

َ
ــِي. وَأ ْب

َ
ــُه َكَن ق نَّ

َ
اِم، أل ــدَّ

ُ
ــاَر ق ــٌل َص رَُج

ــا 1: 29- 31( َماءِ«.)يوحن
ْ
ــُد بِال َعمِّ

ُ
ــُت أ ِــَك ِجْئ ــَل ِلل ائِي ــَر إِلْسَ ِلُْظَه

اهلل  مللكــوت  اإلرسائيليــن  إلعــداد  املعمــدان  يوحنــا  جــاء 
واإلعــالن عــن املســيا هلــم. وعندمــا أعطاهــم هــذا اإلعــالن، اكنــت 
ــِم!«

َ
َعال

ْ
ــَة ال ِي يَْرَفــُع َخِطيَّ

َّ
ــُل اهللِ ال العبــارة الــي اســتخدمها: »ُهــَوَذا َحَ

ثالث صـِالت كتابية عن احلمل

، عــن يســوع؟ وأقــرح  مــاذا خيربنــا هــذا اللقــب املحــدد، َحَــُل اهللِ
عليكــم أنــه يوجــد ثــالث صــالت رئيســية يف الكتــاب املقــدس فيمــا 
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يتعلــق باحلمــل. وتذكــر أن لك إرسائيــل اكنــوا ىلع درايــة بهــذا احليــوان. 
ــر  ــن م ــم م ــت خروجه ــن وق ــم م ــًدا يف تارخيه ــب دوًرا فري ــد لع فق
فصاعــًدا. ذللــك، لــم يكــن يوجــد إرسائيــي واحــد يســتمع إىل يوحنــا 

ولــم يكــن للكمــة محــل معــى خاًصــا للغايــة بالنســبة هل.

وإيلكم الِصالت اثلالثة الي أراها يف احلَمل: 

ــارب.  ــا حي ــس حيوانً ــو لي ــة. فه ــورة للوداع ــو ص ــل ه ، احلَم
ً

أوال
ــع. ــوان ودي ــو حي ــل ه ــاب. ب ــن، أو أني ــب، أو براث ــس هل خمال ولي

ــول يف  ــت إىل احلق ــإن خرج ــاء. ف ــورة للنق ــو ص ــل ه ــا، احلم ثانًي
ــوالدة، ســتجدها تبــدو  فصــل الربيــع ونظــرت إىل احلمــالن حديــي ال
نظيفــة وبيضــاء ورقيقــة. ويوجــد يشء مــا فيهــا جيعلــك ترغــب يف أن 

ــا. ــم وحتتضنهم حتمله

ــا، وهــذا هــو األهــم مــن ذلــك لكــه، يف تاريــخ إرسائيــل، اكن  ثاثلً
ــبة  ــة. وبالنس ــداء والماي ــم الف ــة لقدي ــة اهلل املعين ــو ذبيح ــل ه احلم
ــاالت  ــم االحتف ــد أه ــاص بأح ــل خ ــط بش ــل يرتب ــود، اكن احلم لليه
ــه  ــل ب ــزال حيتف ــال اذلي ال ي ــو االحتف ــة، وه ــا مهاب ــة وأكره ادليني
ــم ايلــوم، وهــو: عيــد الفصــح. الشــعب ايلهــودي يف مجيــع أحنــاء العال
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خروف الفصح

ــل أن  ــد اهلل إلرسائي ــف قص ــن كي ــة ع ــة األصلي ــم رسد القص يت
حيتفلــوا بعيــد الفصــح، ىلع انلحــو املعطــى لإلرسائيليــن مــن خــالل 
مــوىس، يف خــروج 12. وســرى أن الفصــح لكــه، كمــا أمــر اهلل، يركــز 
حــول خــروف؛ وبــدون خــروف، ال يمكــن أن يكــون هنــاك فصــح:

ُهــُم: »اْســَحُبوا وَُخــُذوا 
َ
ــاَل ل

َ
ائِيــَل َوق ــَدَع ُمــوَس َجِيــَع ُشــُيوِخ إِْسَ

َ
»ف

ــا 
َ
ــَة ُزوف

َ
ــُذوا بَاق ــَح. وَُخ ِفْص

ْ
ــوا ال َبُ

ْ
ْم َواذ

ُ
ــائِِرك ــِب َعَش ــا ِبََس ــْم َغَنًم ُك

َ
ل

َقائَِمَتــنْيِ 
ْ
َيــا َوال

ْ
ُعل

ْ
َعَتَبــَة ال

ْ
ــوا ال ْســِت َوُمسُّ ِي ِف الطَّ

َّ
ِم ال ِمُســوَها ِف ادلَّ

ْ
َواغ

َحــٌد ِمْنُكــْم ِمــْن بَــاِب بَيْتِــِه 
َ
ــُرْج أ ْنُتــْم الَ َيْ

َ
ْســِت. وَأ ِي ِف الطَّ

َّ
ِم ال بـِـادلَّ

ــَرى  ــنَي يَ ِح
َ
ــنَي. ف يِّ ِمْرِ

ْ
ــْرَِب ال ــاُز ِلَ ــرَّبَّ َيَْت ــإِنَّ ال

َ
ــاِح، ف َب ــىَّ الصَّ َح

ــَدُع  ــاِب َوالَ يَ َ ــِن الْ ــرَّبُّ َع ــُبُ ال ــنْيِ َيْع َقائَِمَت
ْ
ــا َوال َي

ْ
ُعل

ْ
ــِة ال َعَتَب

ْ
َم َعَ ال ادلَّ

ــروج 12: 23-21( ــْرَِب«. )خ ــْم ِلَ ــُل ُبُيوتَُك ــَك يَْدُخ ُمْهلِ
ْ
ال

ــب  ــة والغض ــن ادلينون ــل م ــل الاكم ــالص ارسائي ــد اكن خ وق
يعتمــد ىلع اخلــروف ودمــه. واكن عليهــم أن يضعــوا ادلمــاء ىلع خمــارج 

ــا. ــون فيه ــوا يعيش ــي اكن ــازل ال املن

وجنــد أن هــذه اللكمــة »الفصــح« مثــرية لالهتمــام. فــيف العربيــة، 
يه بيســاك Pesach. وقبــل عــدة ســنوات، كنت أدرس اللغــة العربية يف 
اجلامعــة العربيــة يف القــدس. وبينمــا كنــت أنــا وزوجــي روث هنــاك، 
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ــوب رشق  ــا يف جن ــن مزنل ــرب م ــار اذلي اكن يق ــة اإلعص ــا قص قرأن
ــيف  ــع. ف ــل اهلل يشء رائ ــة، وعم ــي جبدي ــا نص ــع، كن ــدا. وبالطب فلوري
اللحظــة األخــرية فقــط، وعندمــا اكن اإلعصــار ىلع بعــد حــوايل ســاعة 
ــر  ــاره وم ــار مس ــذا اإلعص ــرّي ه ــح، غ ــبب واض ــدة، دون أي س واح

ــا األم دون أي أرضار. بمدينتن

ــه،  ــت أدرس في ــل اذلي كن ــام، أن يف الفص ــري لإلهتم ــن املث وم
ــذا  ــن ه ــت ع ــي أعلن ــة ال ــف العربي ــدى الصح ــدرس إح ــا ن كن
احلــادث، وعندمــا حتدثــت عــن »مــرور« اإلعصــار، اســتخدمت لكمــة 
ــس  ــا يه نف ــي جذره ــاك frumpesach ، ويه اللكمــة ال فرمبيس
اللكمــة املســتخدمة للفصــح. وقــد ســأل الطــالب اآلخــرون يف الفصــل: 
»مــاذا يعــي ذلــك؟« وقلــت هلــم، »جيــب أن تعرفــوا معــى ذلــك. فهــذه 

ــح “. ــتخدمة للفص ــة املس يه اللكم

 واضًحــا يل ىلع مــا يعنيــه الفصــح: فهــو يعــي أن 
ً

اكن هــذا مثــاال
إعصــار غضــب اهلل وقضــاؤه قــد ابتعــد. وقــد ابتعــد عــي بســبب دم 

خــروف الفصــح.

نوع يتحقق يف يسوع

اكن خــروف الفصــح هــو انلــوع اذلي تــم حتقيقــه يف يســوع، محــل 
اهلل. أواًل، دلينــا هــذه الصــورة انلبويــة يف إشــعياء:
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ــِح  بْ  الَّ
َ

ــاُق إِل ــاٍة تَُس َش
َ
ــاهُ. ك

َ
ــْح ف ــْم َيْفَت

َ
ــَل َول

َّ
ــَو َفَتَذل ــا ُه مَّ

َ
ــَم أ ُظلِ

ــاهُ. 
َ
ــْح ف ــْم َيْفَت

َ
ل
َ
ــا ف يَه ــاَم َجازِّ َم

َ
ــٍة أ ــٍة َصاِمَت َنْعَج

َ
ــة[، َوك ــورة للوداع ]ص

)إشــعياء 53: 7(

منــذ عــدة ســنوات، كنــت أعمــل يف مزرعــة مــع اخلــراف، وقــد 
ــا  ــدس. فعندم ــاب املق ــن الكت ــرة م ــذه الفق ــة ه ــدى دق ــت م الحظ
تأخــذ خروفًــا يلتــم جــزه، فســوف يُصــِدر صوتــه اعيلًــا طــول الطريــق 
ــيف  ــوف. ف ــع الص ــدأ يف قط ــا وتب ــات فعليً ــاط املقص ــوم باتلق ــى تق ح
ــاب  ــة الكت ــا دلق ــا. في ــة تماًم ــام صامت ــح األغن ــة، تصب ــك اللحظ تل
ــْح  ــْم َيْفَت

َ
ل
َ
ــا ف يَه ــاَم َجازِّ َم

َ
ــٍة أ ــٍة َصاِمَت َنْعَج

َ
ــول: »ك ــا يق ــدس عندم املق

». ــاهُ
َ
ــوع[ ف ]يس

ــي  ــا نل ــل. فدعون ــة يف األناجي ــذه اآلي ــق ه ــجيل حتقي ــم تس ويت
ــنهدرين: ــع الس ــام جمم ــوع أم ــة يس ــس ىلع قص ــل مرق ــرة يف إجني نظ

ــوَع  ــَهاَدةً َعَ يَُس ــوَن َش ُب
ُ
ــُه َيْطل

ُّ
ــُع ُك َمْجَم

ْ
ــِة َوال َهَن

َ
ك

ْ
ــاُء ال »َوَكَن ُرَؤَس

ــْق  ــْم َتتَِّف
َ
ــِه ُزوًرا، َول ْي

َ
ــِهُدوا َعل ــَن َش ثِرِي

َ
نَّ ك

َ
ــُدوا. أل ــْم َيِ

َ
ل
َ
ــوهُ، ف

ُ
ِلَْقُتل

 :
ً

ــال ِ ــوَع قِائ َل يَُس
َ
ــأ ــِط َوَس َوْس

ْ
ــِة ِف ال َهَن

َ
ك

ْ
ــُس ال ــاَم َرئِي ــَهاَداُتُهْم... َفَق َش

ــا ُهــَو ]يســوع[  مَّ
َ
ْيــَك؟« أ

َ
ٍء؟ َمــاَذا يَْشــَهُد بـِـِه هــُؤالَءِ َعل ِيــُب بـِـَيْ

ُ
َمــا ت

َ
»أ

ــس 14: 56-55 ، 61-60( ٍء«. )مرق ِــَيْ ــْب ب ــْم ُيِ
َ
ــاكًِتا َول ــَكَن َس

َ
ف

اكن يســوع هنــاك، هــو اخلــروف أمــام جازيــه، صامتًــا تماًمــا. وقــد 
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حــدث الــيء نفســه أمــام بيالطــس، احلاكــم الرومــاين:

ــُس  ُ بِيالَُط
َ

هل
َ
ــأ َس

َ
ــرًا. ف ثِ

َ
ــِه ك ْي

َ
وَن َعل

ُ
ــَتك ــِة يَْش َهَن

َ
ك

ْ
ــاُء ال »َوَكَن ُرَؤَس

ــْم 
َ
ل
َ
ْيــَك!« ف

َ
ٍء؟ اُْنُظــْر َكــْم يَْشــَهُدوَن َعل ِيــُب بـِـَيْ

ُ
َمــا ت

َ
: »أ

ً
يًْضــا قِائـِـال

َ
أ

ــَب بِيالَُطــُس«. )مرقــس 15: 5-3( ٍء َحــىَّ َتَعجَّ يًْضــا بـِـَيْ
َ
ُيـِـْب يَُســوُع أ

دم اخلروف

أنقــذ )فــدى( دم خــروف الفصــح بــي إرسائيل مــن اهلــالك )انظر 
خــروج 12: 21-23(، حبيــث أمكــن إخراجهــم مــن مــر وقيادتهــم إىل 
أرض املوعــد. أمــا دم يســوع، محــل اهلل، فهــو يقــدم اخلــالص األبــدي 
ــم  ــوه كمخلصه ــن يقبل ــاري واذلي ــه الكف ــون بموت ــن يؤمن ــع اذلي جلمي
وربهــم. وقــد جــاء ذلــك بوضــوح عــدة مــرات يف العهــد اجلديــد. فعــى 

ســبيل املثــال، جنــد يف العربانيــن:

ــَدةِ،  َعتِي
ْ
َخــْرَاِت ال

ْ
ــٍة لِل َهَن

َ
ــَس ك ــْد َجــاَء َرئِي

َ
ــَو ق َمِســيُح، َوُه

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وَأ

ــَس  يْ
َ
ِي ل

َّ
ِي ال

َ
ــٍد، أ ــوِع بَِي َمْصُن

ْ
ــِل، َغــْرِ ال َم

ْ
ك

َ
ْعَظــِم َواأل

َ
َمْســَكِن األ

ْ
بِال

َ
ف

يـْـَس بـِـَدِم ُتُيــوٍس َوُعُجول، بـَـْل بـِـَدِم َنْفِســِه، َدَخَل 
َ
َلِيَقــِة، َول ِمــْن هــِذهِ الْ

ــن 9: 12-11( ــا«. )عرباني بَِديًّ
َ
ــَداًء أ ــَد فِ وََج

َ
ــَداِس، ف

ْ
ق
َ
 األ

َ
ــَدةً إِل ةً َواِح ــرَّ َم

فقد حقق دم يسوع الفداء األبدي لل مؤمن.

ْو َذَهــٍب، ِمــْن 
َ
ــٍة أ ْشــَياَء َتْفــَى، بِِفضَّ

َ
ــْم الَ بِأ ُتِديُت

ْ
نَُّكــُم اف

َ
ــنَي أ »َعلِِم
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َمــا 
َ
ِريــٍم، ك

َ
ُتُموَهــا ِمــَن اآلبَــاءِ، بَــْل بـِـَدٍم ك ْ ــِت َتَقلَّ

َّ
ــِة ال

َ
َاِطل

ْ
ِســَرتُِكُم ال

ــٍب َوالَ َدنـَـٍس« )1 بطــرس 1: 19-18( ــل بـِـالَ َعْي ــْن َحَ ِم

فقــد تتطلــب األمر دم يســوع، محــل اهلل؛ ابن اهلل األبــدي اذلي بال 
خطيــة، لــي يقــدم الفداء األبــدي. واكن دم خــروف الفصح نــواًع وصورة 
هل. فقــد قــدم الفــداء املؤقــت. واكن ال بد مــن جتديده لك اعم. أمــا عندما 
ســفك يســوع دمــه ودخــل األقــداس، فقــد اكن هــذا مــرة واحــدة وإىل 
األبــد. ولــم يكــن جيــب تكــراره. فقــد حقــق يســوع الفــداء األبدي.

منوذجـًا لنا

 
ً

ــاال ــا مث ــدم نل ــل اهلل تق ــوع كحم ــة يس ــرى أن طبيع ــرًيا، ن وأخ
ــا. ــه يف حياتن ــه نلتبع ــاج أن نتعلم ــا حنت ونموذًج

ــارًِك  ــا، تَ ْجلَِن
َ
ــَم أل

َّ
ل
َ
ــا تَأ يًْض

َ
ــيَح أ َمِس

ْ
ــإِنَّ ال

َ
ــْم. ف ــَذا ُدِعيُت ــْم ِل نَُّك

َ
»أل

ــًة، َوالَ وُِجــَد ِف  ــْم َيْفَعــْل َخِطيَّ
َ
ِي ل

َّ
 لـِـَيْ تَتَّبُِعــوا ُخُطَواتـِـِه. »ال

ً
ــا ِمَثــاال َ نلَ

ــْم يَُكــْن 
َ
ــَم ل

َّ
ل
َ
 تَأ

ْ
ــْم يَُكــْن يَْشــتُِم ِعَوًضــا، َوإِذ

َ
 ُشــتَِم ل

ْ
ِي إِذ

َّ
ــٌر«، ال

ْ
ِمــِه َمك

َ
ف

د.« )1 بطــرس 2: 23-21( ــدِّ ُيَه

ــا  ــب، املتواضــع؛ واقًف ــال عي ــاك اكن يســوع؛ محــل اهلل اذلي ب فهن
أمــام مــن يتهمونــه، ولــم يقــدم أي دفــاع أو انتقــام. وهــذه يه طبيعــة 

احلمــل يف ابــن اهلل.
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ويوضــح اهلل تماًمــا أنــه علينــا حنــن املؤمنــن وأتبــاع يســوع إاعدة 
ــذي   حنت

ً
ــاال ــا مث ــد أعطان ــروف. فق ــي للخ ــة ال ــك الطبيع ــاج تل إنت

ــٌر«. وعندمــا 
ْ
ِمــِه َمك

َ
ــْم َيْفَعــْل َخِطيَّــًة، َوالَ وُِجــَد ِف ف

َ
ِي ل

َّ
بــه: »ال

ألقــوا إهاناتهــم عليــه، لــم ينتقــم منهــم؛ وعندمــا تألــم، لــم يقــدم أي 
تهديــدات«. وهــذا جــزء مــن طبيعــة يســوع الــي يريدهــا اهلل أن تعمــل 

ــا. ــد من يف لك واح
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ــوى  ــه أق ــا في ــد عنوانً ــن قص ــرت ع ــل، اخ ــذا الفص ــبة هل بالنس
تناقــض ممكــن مــع عنــوان الفصــل الســابق. فمــا همــا االثنــن مــن 
ــا  ــع بعضه ــرب م ــض أك ــا يف تناق ــن أن يكون ــن يمك ــات اذلي احليوان
ابلعــض مــن احلمــل واألســد؟ ومــع ذلــك، جيمــع يســوع بــن صفــات 
كالهمــا يف نفســه. وتوضــح هــذه احلقيقــة مبــدأ ســبق أن أرشت إيلــه، 
وهــو: أن لك لقــب ليســوع يكشــف عــن جانــب مهــم مــن طبيعتــه 

ــه. ــددة األوج ــة متع الرائع

“َقـد  َغَلب  اأَلسـَد”

ــا. فــيف األصحــاح 5،  وجنــد لقــب أســد ســبط يهــوذا يف ســفر الرؤي
وصــف يوحنــا الــرايئ رؤيــة ســمح اهلل هل بــأن يشــهدها يف الســماء. وهــو 
مشــهد للجــالل والعظمــة، وهــو يصــور عــرش اهلل. وهــذا مــا رآه يوحنا 

يف املــاكن اذلي يوجــد فيــه عــرش اهلل:

ُتوًبــا ِمــْن َداِخــل 
ْ
َعــْرِش ِســْفًرا َمك

ْ
َالـِـِس َعَ ال

ْ
يـْـُت َعَ يَِمــنِي ال

َ
»َوَرأ

ِويًّــا ُيَنــاِدي بَِصــْوٍت 
َ
يْــُت َمــالًَك ق

َ
َوِمــْن َوَراٍء، خَمُْتوًمــا بَِســْبَعِة ُخُتــوٍم. َوَرأ

 َ ْ ُ
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ــْم 
َ
ل
َ
ــُه؟« ف ــكَّ ُخُتوَم ــْفَر َويَُف ــَح السِّ ْن َيْفَت

َ
ــَتِحٌق أ ــَو ُمْس ــْن ُه ــٍم: »َم َعِظي

ْن َيْفَتــَح 
َ
ْرِض أ

َ
ْــَت األ

َ
ْرِض َوالَ ت

َ
ــَماءِ َوالَ َعَ األ َحــٌد ِف السَّ

َ
يَْســَتِطْع أ

ــا 5: 1 - 3( ــِه.« )رؤي ْ ــَر إِلَ ْن َيْنُظ
َ
ــْفَر َوالَ أ السِّ

اكن هــذ الســفر هــو اإلعــالن عــن مــا ينتظرنــا يف تاريــخ البريــة 
ــا ملعرفــة  ــة الزمــن احلــايل. وبالطبــع، يتــوق يوحن ومصريهــا حــى نهاي
مــا اكن اهلل يســى للكشــف عنــه. إال أن ادلرس هنــا هــو أن القــوة لــم 
ــا اذلي  ــه اكن مــالاًك عظيًم ــح الســفر. فعــى الرغــم مــن أن تســود تلفت
ــاك  ــم يســتجب هل أحــد، فلــم يوجــد هن ــه ل أعلــن بصــوٍت اعٍل، إال أن
ــا  ــا حزنً ــا حزينً ــك اكن يوحن ــر. ذلل ــذا األم ــل ه ــتحق أن يفع ــن يس م

ــا، وكتــب: عميًق

ْن 
َ
ا أ ــَتِحقًّ ــٌد ُمْس َح

َ
ــْد أ ــْم يُوَج

َ
ــُه ل نَّ

َ
ــرًا، أل ثِ

َ
ــي ك بِْك

َ
ــا أ نَ

َ
ُت أ ــِرْ

َ
»ف

ــُيوِخ:  ْــِه. َفَقــاَل ِل َواِحــٌد ِمــَن الشُّ ْن َيْنُظــَر إِلَ
َ
هُ َوالَ أ

َ
ــْفَر َويَْقــرَأ َيْفَتــَح السِّ

ْصــُل َداُوَد، 
َ
ِي ِمــْن ِســْبِط َيُهــوَذا، أ

َّ
َســُد ال

َ
ــَب األ

َ
ــْد َغل

َ
»الَ َتْبــِك. ُهــَوَذا ق

ــا 5: 5-4( ــْبَعَة«. )رؤي ــُه السَّ ــْفَر َويَُفــكَّ ُخُتوَم ــَح السِّ ِلَْفَت

ــُل  ْص
َ
ــه »أ ــا أن ــوَذا«. كم ــْبِط َيُه ــْن ِس ِي ِم

َّ
ــُد ال َس

َ
ــو »األ ــوع ه ويس

ــة. ــلطته امللكي ــل داود ىلع س ــه حص َداُوَد«، اذلي من

ــة هــذا  ــا رؤي ــا حنــو العــرش متوقًع ويف هــذه املرحلــة، نظــر يوحن
ــة. ــا للغاي ــه رأى شــيئًا خمتلًف األســد، لكن
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ــِط  ــِة َوِف َوَس ْرَبَع
َ
ــاِت األ ََيَوانَ ــْرِش َوالْ َع

ْ
ــِط ال ــإَِذا ِف َوَس

َ
ــُت ف يْ

َ
»َوَرأ

 ، ــنُيٍ ْع
َ
ــْبُع أ ــُروٍن َوَس

ُ
ــْبَعُة ق ُ َس

َ
ــوٌح، هل ــُه َمْذبُ نَّ

َ
أ
َ
ِــٌم ك ائ

َ
 ق

ٌ
ــُروف ــُيوِخ َخ الشُّ

ْرِض«. )أيــة 6(
َ
 ُكِّ األ

َ
ُة إِل

َ
ُمْرَســل

ْ
ْرَواِح اهللِ ال

َ
ِهَ َســْبَعُة أ

تناقض عظيم

ــالن  ــم إع ــد ت ــا؟ فق ــد هن ــض املتعمَّ ــة اتلناق ــتطيع رؤي ــل تس ه
يســوع اكألســد، لكــن عندمــا نظــر يوحنــا، رأى محــاًل مذبوًحــا. وتابــع 

يوحنــا:

ــْرِش.  َع
ْ
ـِـِس َعَ ال َال

ْ
ــنِي ال ــْن يَِم ــْفَر ِم ــَذ السِّ َخ

َ
 ]اخلــروف[ وَأ

َ
ت

َ
ــأ

َ
»ف

وَن  ــْرُ ِع
ْ
ــُة َوال ْرَبَع

َ
ــاُت َواأل ََيَوانَ ــُة الْ ْرَبَع

َ
ــرَِّت األ ــْفَر َخ ــَذ السِّ َخ

َ
ــا أ مَّ

َ
َول

ــاَراٌت وََجاَمــاٌت ِمــْن َذَهــٍب  ــْم ُكِّ َواِحــٍد قِيَث ُه
َ
ــروِف، َول َ َمــاَم الْ

َ
َشــْيًخا أ

نَُّمــوَن تَْرنِيَمــًة َجِديــَدةً  يِســنَي. َوُهــْم َيَرَ ِقدِّ
ْ
ــَواُت ال

َ
ــوًرا ِهَ َصل ٌة َبُ ــوَّ

ُ
َمْمل

نَّــَك ُذِبَْت 
َ
ــْفَر َوَتْفَتــَح ُخُتوَمــُه، أل ُخــَذ السِّ

ْ
ْن تَأ

َ
نـْـَت أ

َ
ائِلـِـنَي: »ُمْســَتِحٌق أ

َ
ق

ــٍة« )رؤيا 5: 7–9( مَّ
ُ
ٍة َولَِســاٍن َوَشــْعٍب وَأ

َ
بِيل

َ
ْيتََنا هللِ بَِدِمَك ِمْن ُكِّ ق َواْشــَرَ

ــر أين قــد أرشت يف الفصــل الســابق إىل محــل اهلل، وإىل أنــه مــن  تذكَّ
خــالل دم اخلــروف قــد تــم تقديــم الفــداء. فقــد اكن خــروف الفصــح 
يقــدم الفــداء املؤقــت. أمــا يســوع، ابــن اهلل األبــدي، محــل اهلل، فهــو 

يقــدم الفــداء األبــدي بدمــه.

ــد: فقــد أصبــح احلمــل  ذللــك تــرى مــرة أخــرى اتلناقــض املتعمَّ
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ــْبِط  ــْن ِس ِي ِم
َّ

ــُد ال َس
َ
ــب »األ ــق بلق ــا يتعل ــا، فيم ــد. وأيًض ــو األس ه

َيُهــوَذا« )آيــة 5(، الحــظ أن هــذه صــورة أبديــة ولقــب أبــدي ليســوع. 
ــى  فيســوع هــو مــن ارتفــع إىل األبــد إىل يمــن اهلل. وهــو ال يــزال يُسَّ

ــوَذا. وهــذه التســمية مهمــة جــًدا. ــْبِط َيُه ــْن ِس ِي ِم
َّ

ــُد ال َس
َ
األ

ــا باإلنســانية مــن خــالل جتســده.  ولــم يوحــد يســوع نفســه مؤقتً
بــل أنــه أصبــح إنســانًا إىل األبــد دون أن يفقــد هويتــه أنــه اهلل. وعــالوة 
ــو إىل  ــا. فه ــودي مؤقتً ــعب ايله ــع الش ــاده م ــن احت ــم يك ــك، ل ىلع ذل
ِي ِمــْن ِســْبِط َيُهــوَذا«. وهــو دليــه عالقــة خاصــة مــع 

َّ
َســُد ال

َ
األبــد »األ

الشــعب ايلهــودي.

خصائص األسد

دعونــا اآلن نلــي نظــرة ىلع بعــض اخلصائــص املرتبطــة باألســد، 
كمــا هــو موضــح يف ســفر األمثــال.

لِّ  َملـِـِك، َوَكلطَّ
ْ
َســِد َحَنــُق ال

َ
ََرةِ األ ْ

َزم
َ
، األســد يــويح باخلــوف: »ك

ً
أوال

ُعْشــِب رِْضَوانـُـُه.« )أمثــال 19: 12(. ويســوع هــو األســد اذلي تــويح 
ْ
َعَ ال

ُعْشــِب«. 
ْ
ــلِّ َعَ ال زجمرتــه باخلــوف. ولكــن، شــكًرا هلل، فرضــاؤه »َكلطَّ

يــُر َيْهــُرُب َوالَ َطــارَِد،  ِّ ثانًيــا، يُصــَوّر األســد ىلع أنــه ال خيــاف: »اَلرِّ
بِيــٍت.« )أمثــال 28: 1(. فاجلــرأة يه جــزء مــن 

َ
ِشــْبل ث

َ
ك

َ
يُقــوَن ف دِّ ــا الصِّ مَّ

َ
أ

طبيعــة األســد.
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م. فــيف أمثــال 30، توجــد أربعــة  ــَور األســد بأنــه ال يقــاوَّ ثاثلًــا، يصَّ
خملوقــات مثــرية لإلعجــاب مذكــورة وموصوفــة بشــل خــاص. األول 

واألكــر إثــارة لإلعجــاب هــو األســد.

ــُد  َس
َ
ــٌن: اأَل ــُيَها ُمْسَتْحَس ــٌة َمْش ْرَبَع

َ
ــي، وَأ ــَنُة الََّخطِّ ــٌة ِهَ َحَس

َ
الَث

َ
»ث

ِة، َوالَّيْــُس، 
َ
ــاِك َحــٍد، َضاِمــُر الشَّ

َ
اِم أ ــدَّ

ُ
وُُحــوِش، َوالَ يَرْجــُع ِمــْن ق

ْ
ــاُر ال َجبَّ

ــال 30: 31-29( ــاَوُم.« )أمث ِي الَ ُيَق
َّ

ــُك ال َملِ
ْ
َوال

ــٍد«.  َح
َ
اِم أ ــدَّ

ُ
ــْن ق ــُع ِم ــوِش، َوالَ يَرْج وُُح

ْ
ــاُر ال ــُد َجبَّ َس

َ
الحــظ أن »اأَل

ويســوع هــو أســد ســبط يهــوذا اذلي ال يقــاَوم، الغالــب الــل. واألســد 
يمتلــك قــوة كبــرية. وهــو خميــف. كمــا أنــه مذهــل. ويمكننــا أن خنــاف 
منــه. إال أننــا جيــب أن نفهــم هــذه احلقيقــة اجلميلــة عنــه: فــإن قبلنــا 

احلمــل، فــال دايع للخــوف مــن األســد.

مبدأ أبدي

ــل  ــوع احلم ــة ليس ــورة املركب ــدي يف الص ــدأ أب ــل مب ــم تمثي يت
واألســد: فــيف تدبــري اهلل، الوداعــة يه الطريــق املحــدد للقــوة احلقيقيــة. 
وخيتلــف هــذا املبــدأ تماًمــا عــن وجهــة نظــر اإلنســان. فيقــول اهلل، يف 
ــا.  ــح ضعيًف ــا، فيجــب أن تصب ــح قوًي ــد أن تصب ــع: »إن كنــت تري الواق

ــا«. ــح متواضًع ــك أن تصب ــع، علي ــد أن ترتف ــت تري وإن كن

وقــد كتــب بولــس يف كورنثــوس األوىل عــن نــوع انلــاس اذليــن 
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ــه: يقبلهــم اهلل كخاصت

ِل  ــْم ُيَهِّ
َ
ل
َ
ْهــِر؟ أ ْيــَن ُمَباِحــُث هَذا ادلَّ

َ
َكتـِـُب؟ أ

ْ
ْيــَن ال

َ
َِكيــُم؟ أ ْيــَن الْ

َ
»أ

ــْم َيْعــرِِف 
َ
َمــِة اهللِ ل

ْ
ــُم ِف ِحك

َ
َعال

ْ
 َكَن ال

ْ
نَّــُه إِذ

َ
ــِم؟ أل

َ
َعال

ْ
َمــَة هــَذا ال

ْ
اهللُ ِحك

ــَراَزةِ.  ِك
ْ
ــِة ال

َ
ــنَي ِبََهال ُمْؤِمنِ

ْ
ــَص ال

ِّ
ْن ُيَل

َ
ــَن اهللُ أ ــِة، اْسَتْحَس َم

ْ
ِك

ْ
اهللَ بِال

ــُن  ْ ــا نَ ــًة، َولِكنََّن َم
ْ
ــوَن ِحك ُب

ُ
ــنَي َيْطل ُونَانِيِّ ــًة، َوالْ وَن آيَ

ُ
ل
َ
ــأ ــوَد يَْس َُه نَّ الْ

َ
أل

ــا  مَّ
َ
ــًة! وَأ

َ
ــنَي َجَهال ُيونَانِيِّ

ْ
ةً، َولِل َ ــرْ ــوِد َع َيُه

ْ
ــا: لِل وًب

ُ
ــيِح َمْصل َمِس

ْ
ــِرُز بِال نَْك

َمــِة اهللِ.« 
ْ
ةِ اهللِ وَِحك ــوَّ

ُ
َمِســيِح ق

ْ
بِال

َ
ـنَي، ف يــَن: َيُهــوًدا َويُونَانِيِـّ َمْدُعوِّ

ْ
لِل

ــوس 1: 24-20( )1كورنث

وها هو اتلطبيق:

ــَن  ــَوى ِم
ْ
ق
َ
ــَف اهللِ أ ــاِس! َوَضْع ــَن انلَّ ــُم ِم ْحَك

َ
ــَة اهللِ أ

َ
نَّ َجَهال

َ
»أل

ــة 25( ــاِس!« )آي انلَّ

ويتــم تمثيــل لك هــذا يف احلمــل. ويبــدو ذلــك مــن الغبــاء للعقــل 
الطبيــي، أمــا اإلعــالن انلهــايئ حلكمــة اهلل وقــوة اهلل فهــو موجــود يف 

احلمــل. 

الحظ ما قاهل بولس عن خربته اخلاصة:

ــِد،  ََس ًة ِف الْ
َ
ــْوك ــُت َش ْعِطي

ُ
ــاِت، أ ــْرِط اإِلْعالَنَ ــَع بَِف ْرتَِف

َ
 أ

َّ
ــال »َوِلَ

 
َ

ــِة هــَذا تََرَّْعــُت إِل ــْن ِجَه ــَع. ِم ْرتَِف
َ
 أ

َّ
ــال ــِي، ِلَ ِطَم

ْ
ــْيَطاِن ِلَل َمــالََك الشَّ
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ِت  ــوَّ
ُ
نَّ ق

َ
ــِي. َفَقــاَل ِل: »تَْكِفيــَك نِْعَمــِت، أل

َ
ْن ُيَفارِق

َ
ــالََث َمــرَّاٍت أ

َ
الــرَّبِّ ث

ــَيْ  ِ ــاِت، ل ــرِيِّ ِف َضَعَف َ ــُر بِالْ َتِخ
ْ
ف
َ
وٍر أ  ُسُ

ِّ
ــُل بِ

َ
ــُل«. ف ــِف تُْكَم ْع ِف الضَّ

وَراِت  ُ ــرَّ ــَتائِِم َوال ــاِت َوالشَّ َعَف َسُّ بِالضَّ
ُ
ِــَك أ ــيِح. ِلل َمِس

ْ
ةُ ال ــوَّ

ُ
َّ ق ــلَّ َعَ ِ

َ
ت

ــٌف  ــا َضِعي نَ
َ
ــا أ  ِحيَنَم

ِّ
ن

َ
ــيِح. أل َمِس

ْ
ــِل ال ْج

َ
ــاِت أل يَق ــاَداِت َوالضِّ َواالْضِطَه

ــوس 12: 10-7( .« )2 كورنث ــوِيٌّ
َ
ــا ق نَ

َ
ــٍذ أ ِحينَئِ

َ
ف

ــون  ــد أن تك ــت تري ــد. وإن كن ــروف واألس ــو درس اخل ــذا ه وه
قوًيــا بقــوة اهلل، فعليــك أن تكــون ضعيًفــا يف قوتــك. وإن كنــت تريــد 
ــو أن  ــًدا ه ــح أس ــي تصب ــق ل ــع. والطري ــك أن تتواض ــع، فعلي أن ترتف
تبــدأ كحمــل. فهــذه يه حكمــة اهلل، لكنهــا جهالــة للنــاس. إنهــا قــوة 

ــا يف نظــر اإلنســان. اهلل، لكنهــا تُعتــرَب ضعًف

وشــكًرا هلل، فقــد أثبــت يســوع، مــرة واحــدة وإىل األبــد، أن جهالة 
ــوة  ــن ق ــوى م ــف اهلل أق ــان وضع ــة اإلنس ــن لك حكم ــم م اهلل أحك

اإلنســان. وقــد تــم تلخيــص لك هــذا يف احلمــل اذلي أصبــح األســد.
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- 19 -
ِلص املخَّ

ربمــا يكــون اللقــب اذلي ســأقدمه يف هــذا الفصــل هــو األبســط 
ِلــص. واألكــر عجبـًـا مــن ألقــاب يســوع ىلع اإلطــالق. إنــه املخَّ

اخلالص يف شخص

اإلعالن الذي قدمه املالك

ــالك  ــه امل ــالن اذلي قدم ــالل اإلع ــن خ ــص م ِل ــب املخَّ ــِدم لق قُ
ــد  ــا ق ــم يكون ــن ل ــة هل ولك ــم خمطوب ــت مري ــا اكن ــف عندم يلوس

ــالك: ــال امل ــد ق ــد. فق ــا بع تزوج

ِي 
َّ

نَّ ال
َ
تـَـَك. أل

َ
ُخــَذ َمْريـَـَم اْمرَأ

ْ
ْن تَأ

َ
َــْف أ

َ
»يـَـا يُوُســُف اْبــَن َداُوَد، الَ خت

ــَمُه  ــو اْس ــا َوتَْدُع ــَتِلُ اْبًن َس
َ
ــُدِس. ف ُق

ْ
وِح ال ــرُّ ــَن ال ــَو ِم ــا ُه ِــِه فِيَه ــَل ب ُحبِ

ــُص َشــْعَبُه ِمــْن َخَطايَاُهــْم«. )مــى 1: 21-20(
ِّ
ــُه ُيَل نَّ

َ
يَُســوَع. أل

ــُص 
ِّ
ــُه ُيَل نَّ

َ
ــوَع. أل ــَمُه يَُس ــو اْس ــالك: »َوتَْدُع ــاهل امل ــا ق ــري م ويش

ــع  ــص«، وم ِل ــي »املخَّ ــوع يع ــم يس ــْم«، إىل أن اس ــْن َخَطايَاُه ــْعَبُه ِم َش
ذلــك حنــن نعــرف هــذا أيًضــا مــن أصــل اللكمــة. فــيف اللغــة العربيــة، 
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اســم يســوع هــو يشــوع، وهــو شــل آخــر مــن أشــاكل االســم املألــوف 
يف العهــد القديــم، يهوشــع، أو يشــوع. ويعــي اســم يشــوع، أو يهوشــع، 

ــرب«. ــالص ال »خ

ومــن املهــم أن نــرى أن هــذا االســم قــد قدمــه اهلل نفســه مبــارشة 
عطــي قبــل والدة يســوع. فقــد اكن هــو 

ُ
مــن خــالل املــالك، وأنــه قــد أ

ــله  ــد أرس ــوع. فق ــل اهلل يس ــه أرس ــبب اذلي ألجل ــن الس ــالن ع اإلع
يلخلــص شــعبه مــن خطاياهــم.

ــد  ــم. فق ــد القدي ــوع يف العه ــة يف دور يش ــر للحظ ــا نفك ودعون
ــوىس.  ــم م ــم العظي ــت قائده ــر حت ــن م ــل م ــي إرسائي ــرج اهلل ب أخ
إال أن مــوىس لــم يكــن قــادًرا ىلع إحضــار إرسائيــل إىل أرض املوعــد. 
ــي  ــوع، اذلي يع ــو يش ــد، وه ــد جدي ــور قائ ــر ظه ــب األم ــد تطل فق
اســمه »اخلــالص«. وأعتقــد أن هــذه يه الصــورة ملــا يفعلــه يســوع نلــا 
ــا إىل  ــد اذلي يســتطيع أن يدخلن ــد الوحي ــو القائ ــد. فه يف العهــد اجلدي

ــالص«. ــود اهلل؛ أي »أرض اخل أرض وع

وفيمــا يتعلــق بإعطــاء هــذا االســم وتطبيقــه، مــن املهــم للغايــة أن 
نــرى أن اخلــالص هــو يف شــخص، وليــس جمــرد يف ادليــن، أو الوصايــا، 
ــد  ــا يف ح ــدة، لكنه ــون جي ــد تك ــور ق ــذه األم ــل ه ــوس. ف أو الطق

ذاتهــا ال تكــيف تلحقيــق اخلــالص. فاخلــالص يتطلــب الشــخص.
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شهادة خادم اهلل مسعان

ــة  ــن قص ــري م ــزء األخ ــرى يف اجل ــرة أخ ــة م ــذه احلقيق ــر ه تظه
ــح  ــم اذلبائ ــل تلقدي ــه وادلاه إىل اهلي ــا اصطحب ــوع. فعندم ــل يس الطف
املناســبة الــي يتطلبهــا انلامــوس، قابلــوا رجــاًل مســنًا، هــو ســمعان. 
وقــد قــام ســمعان، بقيــادة الــروح القــدس، حبمــل الطفــل يســوع بــن 
ــات إىل اهلل:  ــذه اللكم ــا ه ــال فيه ــة ق ــالة مجيل ــّى ص ــا ص ــه كم ذراعي

ــا 2: 30(.  ــَك« )لوق ــا َخالََص تَ بَْرَ
َ
ــْد أ

َ
ــَيَّ ق نَّ َعْي

َ
»أل

فمــاذا اكن يعــي »َخالََصــَك«؟ اكن ذلــك هــو الرضيــع الصغــري اذلي 
ــوع، ويف  ــري، يس ــل الصغ ــك الطف ــه يف ذل ــه. إال أن ــن ذراعي ــه ب حيمل

ــن خــالص اهلل. ــك الشــخص، اكن يُعلَ ذل

عبارة يسوع لزّكا

ويف وقــت الحــق، يف خدمــة يســوع العامــة، اكن هنــاك وقــت داع 
ــد  ــد اعتق ــدىَع زاّك. وق ــارين اذلي ي ــد العش ــزل أح ــه إىل م ــه نفس في
اجلميــع أن زاّك لــم يكــن صاحلًــا بمــا يكــيف يلجعــل يســوع يــأيت إىل 
مــزهل، وبــدأوا يف اتلذمــر. أمــا بعــد أن دخــل يســوع املــزل، فقــد قــال 

لــزاّك:

نَّ اْبَن 
َ
يًْضا اْبــُن إِبَْراِهيَم، أل

َ
 ُهَو أ

ْ
َْيــِت، إِذ َــْوَم َحَصــَل َخالٌَص ِلَذا الْ

ْ
»ال

ــَك«. )لوقــا 19: 10-9(
َ
ْد َهل

َ
ــَص َمــا ق

ِّ
ُيَل ــَب َو

ُ
ــْد َجــاَء لـِـَيْ َيْطل

َ
َســاِن ق

ْ
اإِلن
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فكيــف وصــل اخلــالص إىل بيــت زاّك؟ جــاء اخلــالص يف شــخص 
ــب  ــتقبله زاّك ورح ــت، اس ــك ابلي ــوع إىل ذل ــل يس ــا دخ ــوع. فعندم يس

بــه، فدخــل اخلــالص املــزل.

ــخص.  ــو يف ش ــل ه ــن؛ ب ــوس أو ادلي ــالص اهلل يف انلام ــس خ فلي
ــالص. ــرف اخل ــي نع ــخص ل ــرف الش ــب أن نع وجي

شهادة نبوات العهد القدمي

يشــار إىل نفــس هــذا املبــدأ يف انلبــوات يف العهــد القديــم. فعــى 
ــد  ــة. فق ــة للغاي ــالة دلاود رائع ــري، ص ــد يف املزام ــال، جن ــبيل املث س
ــن  ــد م ــه العدي ــاد. واكن دلي ــن االضطه ــري م ــت الكث ــع حت اكن داود يق

ــات:  ــذه اللكم ــى به ــك ص ــر، ذلل ــه يف خط ــت حيات ــداء، واكن األع

«. )مزمور 35: 1( اتِْل ُمَقاتِِيَّ
َ
. ق »َخاِصْم يَا َربُّ خُمَاِصِيَّ

ثم واصل قائاًل:

نَا«. )آية 3(
َ
ْل نِلَْفِي: »َخالَُصِك أ

ُ
»ق

وهــذه صــالة غــري اعديــة. فلــم يقــل داود فقــط: »خلصــي«. بــل 
قــال: »قــدم نفســك يل كخــاليص«. وقــد ســجل اهلل صــالة داود، وبعــد 
ألــف ســنة، اســتجاب هلــا عندمــا أرســل يســوع. فــأي يشء أقــل مــن 

اهلل ال يكــيف للخــالص.



 181

املخلص

ومرة أخرى، اكن خالص يسوع معلنًا يف نبوة من إشعياء:

 َّ ــَت َعَ  َغِضْب
ْ
ــُه إِذ نَّ

َ
، أل ــا َربُّ ــُدَك يَ ْحَ

َ
ــْوِم: »أ َ ــَك الْ ِ ــوُل ِف ذل »َوَتُق

نَّ 
َ
ْرتَِعــُب، أل

َ
ْطَمــِنُّ َوالَ أ

َ
أ
َ
يــِي. ُهــَوَذا اهللُ َخــالَِص ف اْرتَــدَّ َغَضُبــَك َفُتَعزِّ

ــعياء 12: 2-1( ــا«. )إش ــاَر ِل َخالًَص ــْد َص
َ
ــِت َوق ِت َوتَْرنِيَم ــوَّ

ُ
ــوََه ق ــاَه َيْه يَ

ونــرى هنــا نفــس املبــدأ. فهــذه الفقــرة تمثــل شــخص اهلل، أو طفل 
اهلل، أو شــعب اهلل حتــت غضــب اهلل. وبعــد ذلــك، يبتعــد غضــب اهلل، 
وهــو يعــزي. ويكــون اتلفســري يف هــذا اإلعــالن، هــو: »قــد أصبــح اهلل 

. » يص خال

ضــع يف اعتبــارك أن أي يشء أقــل مــن اهلل نفســه ال يكــيف 
للخــالص. إال أن اهلل قــد قــدم اخلــالص يف شــخص يســوع.

اخلالص يف كلمة

ــا يف  ــه اهلل نل ــالص اذلي قدم ــل للخ ــاق الاكم ــم انلط ــي نفه ل
ــدة  ــتخَدم ع ــن يُس ــل مع ــى فع ــر إىل مع ــاج إىل أن ننظ ــوع، حنت يس
ــوزو ــو: س ــل ه ــة، الفع ــة ايلوناني ــيف اللغ ــد. ف ــد اجلدي ــرات يف العه م
ــدة  ــا بع ــم أيًض ــه يُرج ــص«، لكن ــم اعدًة، »أن خيَِّل ــو ُيَرج sozo . وه

ــرى. ــرق أخ ط

وبالنســبة ألوئلــك اذليــن ال يســتطيعون الوصــول إىل اللغــة 



 182

قوة امسه

ايلونانيــة األصليــة، أود أن أشــري إىل أنــه يوجــد العديــد مــن األماكــن 
ــن  ــك ل ــص«. إال أن ــوزوsozo، »أن خيَِّل ــة س ــا لكم ــتخدم فيه ــي تس ال
ــيف« و  ــا »أن يش ــم ىلع أنه ــة تُرج ــرات، ألن اللكم ــك امل ــرف ىلع تل تتع
»أن يعالــج« كمــا تُســتخَدم بطــرق أخــرى. ويف لك مــرة يتــم اســتخدام 
هــذه اللكمــة، ســوزوsozo، فهــذا يعــي أن هــذا جــزء ممــا قدمــه اهلل يف 
ِلــص. فهــذا هــو اخلــالص العظيــم والشــامل اذلي يقدمــه  يســوع املخَّ

يســوع.

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــذه اللكم ــتخدام ه ــم اس ــال، يت ــبيل املث وىلع س
ــن  ــاين م ــت تع ــي اكن ــرأة ال ــفاء. فامل ــم الش ــرض عدي ــن م ــفاء م بالش
نزيــف، أو مــرض يف ادلم، ولــم يمكــن عالجهــا طبيًــا، جــاءت خلــف 
يســوع يف حشــد مــن انلــاس. وباإليمــان، ملســت هــدب ثوبــه وشــفيت 

ــا الشــخص اذلي ملســه. ــا يســوع بأنه فه ــد عرَّ بمعجــزة. وق

ــْد 
َ
ــِك ق ــُة، إِيَمانُ ــا اْبَن ــِي يَ ِ ــاَل: »ث ــا، َفَق َه بَْرَ

َ
ــوُع وَأ ــَت يَُس ََف

ْ
ال

َ
»ف

ــى 9: 22( ــاَعِة.« )م ــَك السَّ
ْ
ــْن تِل ةُ ِم

َ
ــْرأ َم

ْ
ــِفَيِت ال ُش

َ
ــَفاِك«. ف َش

أو   ،sozo ســوزو  يه  ُشــِفَيِت« 
َ
»ف املرمجــة  ايلونانيــة  واللكمــة 

ــْد َشــَفاِك ]خلَّصــك[«. فلــم يكــن جمــرد 
َ
»خلُصــت«؛ »إِيَمانُــِك ق

خــالص نلفســها؛ بــل اكن شــفاء جلســدها.

كمــا يتــم اســتخدام نفــس اللكمــة للخــالص مــن املــرض العقــي 
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ــه شــيطان واكن  والقمــع الشــيطاين. فــيف لوقــا 8، نقــرأ عــن شــخص ب
ــرب  ــرد ال ــوع، ط ــاء إىل يس ــا ج ــياطن. وعندم ــن الش ــون م ــه جلئ دلي

ــة القصــة: ــا نقــرأ نهاي الشــياطن وشــفاه. ودعون

ــاَن  َس
ْ
ــُدوا اإِلن وََج

َ
ــوَع ف  يَُس

َ
ــاُءوا إِل ــَرى. وََج ــا َج ْوا َم ـِـَرَ ــوا ل َخرَُج

َ
»ف

، َجالًِســا ِعْنــَد 
ً

ــْد َخرََجــْت ِمْنــُه الَبًِســا وََعقـِـال
َ
ــَياِطنُي ق ِي َكنَــِت الشَّ

َّ
ال

ــَص 
َ
ــَف َخل ْي

َ
ْوا ك

َ
ــَن َرأ ِي

َّ
ــا ال يًْض

َ
ــْم أ ْخَبَُه

َ
أ
َ
ــوا. ف

ُ
َخاف

َ
ــوَع، ف ــَدَمْ يَُس

َ
ق

ــا 8: 36-35( ــوُن.« )لوق َمْجُن
ْ
ــى[ ال ]ش

 .» ــيِفَ ــَص« يه ســوزوsozo، أو »ُش
َ
واللكمــة ايلونانيــة املرمجــة »َخل

ــرى أن اخلــالص مــن املــرض العقــي والقمــع الشــيطاين هــو  ــك ن ذلل
جــزء مــن اخلــالص اذلي يف يســوع.

ــوت.  ــن امل ــام م ــخص يُق ــول ش ــها ح ــة نفس ــتخَدم اللكم ــا تُس كم
ــت  ــع اذلي مات ــس املجم ــرس، رئي ــزل ياي ــوع إىل م ــب يس ــد ذه وق
ــِيَ تُْشــَى«. 

َ
َــْف! آِمــْن َفَقــْط، ف ابنتــه للتــو. إال أن يســوع قــال هل: »الَ ختَ

 ،sozo لوقــا 8: 50(. ومــرة أخــرى، اللكمــة ايلونانيــة »تُْشــَى« يه ســوزو(
ــَص«. أو »ختلُ

وقــد اســتخدم بولــس هــذه اللكمــة أيًضــا يف حديثــه عــن ثقتــه يف 
قــوة اهلل حلفظــه حــى نهايــة حياتــه. فقــد قــال يف 2 تيموثــاوس 4: 18: 
 ». ــَماوِيِّ وتـِـِه السَّ

ُ
ك

َ
ُصــِي لَِمل

ِّ
ُيَل »َوَســيُْنِقُذِن الــرَّبُّ ِمــْن ُكِّ َعَمــل َرِديٍء َو
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 ،sozoــوزو ــِي« يه س ُص
ِّ
ُيَل ــة »َو ــة املرمج ــة، اللكم ــة ايلوناني ويف اللغ

«. ذلا، فــإن اخلــالص يعــي أيًضــا  ــَماوِيِّ وتـِـِه السَّ
ُ
ك

َ
ُصــِي لَِمل

ِّ
»الــرَّبُّ ... ُيَل

حفــظ اهلل املســتمر لشــعبه.

واخلــالص هــو هبــة اهلل الاكملــة لــل احتيــاج للبريــة، يف هــذا 
الزمــن وإىل األبــد.
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ــا،  ــة لك منه ــل يف أهمي ــا ونتأم ــاب مًع ــذه األلق ــع ه ــا جنم وبينم
نــرى يســوع نفســه بطريقــة أوضــح وأكمــل كثــرًيا. وســأقدم اآلن لقبًــا 

، وهــو: املســيح.
ً

آخــر بســيًطا وفعــاال

املسيح واملسيا هلما معاين متطابقة

ــمحوا يل  ــب. واس ــو لق ــيح ه ــون أن املس ــاس ال يدرك ــض انل بع
أن أتوقــف حلظــة ألرشح لكــم خلفيــة اللكمــة. فهــذا اللقــب مأخــوذ 
ــتوس  ــد »كريس ــد اجلدي ــتخّدم يف العه ــي تُس ــة ال ــة ايلوناني ــن اللكم م
ــوح«. ويه  ــد: »املمس ــاطة وباتلأكي ــكل بس ــى، ب ــي تع christos«، ال

ــت. ــوًحا بالزي ــون ممس ــع أن يك ــي يف الواق تع

ولكمــة »كريســتوس christos«، بدورهــا، يه تمثيــل للكمــة مألوفــة 
بالفعــل يف العهــد القديــم باللغــة العربيــة. واللكمــة العربيــة يه مســياك  
mashiach ويه تعــي بالضبــط نفــس الــيء: »املمســوح«. ويف اللغــة 

العربيــة، قمنــا بتغيريهــا إىل املســيا.

ذللــك، فلقــب املســيح يف العهــد اجلديــد واملســيا يف العهــد القديــم 
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ــك،  ــالوة ىلع ذل ــوح«. وع ــه: »املمس ــو نفس ــًدا وه ــيئًا واح ــان ش يعني
فإنهمــا يشــريان إىل شــخص واحــد وهــو يســوع نفســه. ومــن امللفــت 
أن العديــد مــن املســيحين ال يدركــون أن املســيح هــو نفســه املســيا. 
ومــن الالفــت كذلــك أن عــدًدا مــن ايلهــود ال يدركــون أن املســيا هــو 
ــا اكن اللقــب اذلي نســتخدمه، فإننــا نعــي   نفســه املســيح. ولكــن أيً

بــه املمســوح.

ونللــِق نظــرة ىلع الرســالة الــي أرســلها املــالك للــراعة وقــت والدة 
يســوع. فقــد قــال املــالك:

 .» َمِســيُح الــرَّبُّ
ْ
ــٌص ُهــَو ال

ِّ
َــْوَم ِف َمِديَنــِة َداُوَد خُمَل ُكــُم الْ

َ
نَّــُه ُودِلَ ل

َ
»أ

)لوقــا 2: 11(

إًذا، فاملخلــص هــو املســيح املمســوح. وقــد اكن هــذا هــو حتقيــق 
وعــد اهلل طويــل األمــد إلرسائيــل بأنــه سريســل هلــم ذات يــوم مــن هــو 
ممســوًحا وســيكون شــيئان: املخلــص وامللــك. واكن هــذا املفهــوم مألوفًــا 

هلــم، كمــا ســرى يف األمثلــة اتلايلــة.

املمسوح ليخلص وحيكم

ــد أصبحــوا  ــاره وق  مــن اختي
ً

يف ســفر القضــاة، أرســل اهلل رجــاال
ــؤالء  ــن ه ــد م ــرة. ولك واح ــل لف ــوا إرسائي ــالص وحكم أدوات للخ
القضــاة مديــن بقدرتــه ىلع خــالص إرسائيــل ملســحة الــروح القــدس 



 187

املسيح أو املسيا

ــم  ــل، اكن يت ــواًك إلرسائي ــدم اهلل مل ــا ق ــك، عندم ــد ذل ــه. وبع علي
ــذا  ــت. واكن ه ــن بالزي ــم ادله ــق مراس ــن طري ــوك ع ــس املل تكري

ــاول. ــل األول ش ــك إرسائي ــبة ملل ــا بالنس صحيًح

ــاَل: 
َ
ــُه َوق

َ
بَّل

َ
ــِه َوق ِس

ْ
ــبَّ َعَ َرأ ــِن َوَص ْه ــَة ادلُّ ــُل قِنِّيَن ــَذ َصُموئِي َخ

َ
أ
َ
»ف

ــْد َمَســَحَك َعَ ِمرَاثـِـِه َرئِيًســا؟« )1 صموئيــل 10: 1(
َ
نَّ الــرَّبَّ ق

َ
يـْـَس أل

َ
ل
َ
»أ

ــح  ــب أن يُمس ــرياث اهلل، جي ــًدا ىلع م ــل قائ ــون الرج ــي يك فل
ــدس. ــروح الق ــوذج لل ــورة، أو نم ــو ص ــع، ه ــت، بالطب ــت. والزي بالزي

ــل  ــك إرسائي ــة مل ــرب يف حال ــوح أك ــة بوض ــذه احلقيق ــر ه وتظه
اثلــاين، داود. فقــد أرســل اهلل صموئيــل إىل بيــت يــّى يلمســح امللــك، 
واكن امللــك املعــنَّ هو االبــن األصغــر، داود. ونقرأ يف 1 صموئيــل 16: 13:

ِــِه.  ــِط إِْخَوت ــَحُه ]داود[ ِف َوَس ــِن َوَمَس ْه ــْرَن ادلُّ
َ
ــُل ق ــَذ َصُموئِي َخ

َ
أ
َ
»ف

ــًدا«. َصاِع
َ
ــْوِم ف َ ـِـَك الْ ــْن ذل ــرَّبِّ ]بقــوة[ َعَ َداُوَد ِم ــلَّ ُروُح ال وََح

ونــرى هنــا داود يكــرَّس هلل عــن طريــق مســحة الزيــت يلكــون 
خمَِّلــص إرسائيــل وملكهــم. ويظهــر املعــى ادلاخــي للمســحة يف اجلــزء 
ــْوِم  َ اثلــاين مــن اآليــة: »وََحــلَّ ُروُح الــرَّبِّ ]بقــوة[ َعَ َداُوَد ِمــْن ذلـِـَك الْ
ــا هلــذا، فــإن املســيح، أو املســيا، هــو املمســوح بقــوة  َصاِعــًدا«. وطبًق

َ
ف

ِلــص وامللــك. الــروح القــدس يلكــون املخَّ
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أعظم خملص وملك

ُذِكــر يف أماكــن خمتلفــة يف العهــد القديــم، أنــه جيــب أن يكــون 
هنــاك خملــص وملــك أعظــم قــادم، حــى أنــه أعظــم مــن داود، وجنــد 

ذلــك يف األصحــاح احلــادي عــر مــن إشــعياء:

ــوهِلِ  ُص
ُ
ــْن أ ــٌن ِم ــُت ُغْص ، َويَنُْب ـَـىَّ ــْذِع ي ــْن ِج ــٌب ِم ِضي

َ
ــُرُج ق َيْ »َو

ِلــص وامللــك ســيأيت مــن نســل داود[،  ]هــو يقــدم هلــم الوعــد بــأن املخَّ
ةِ،  ُقــوَّ

ْ
َمُشــوَرةِ َوال

ْ
َفْهــِم، ُروُح ال

ْ
َمــِة َوال

ْ
ِك

ْ
، ُروُح ال ْيــِه ُروُح الــرَّبِّ

َ
َوَيـُـلُّ َعل

ــالَ َيْقِض 
َ
، ف ــِة الــرَّبِّ

َ
تـُـُه تَُكــوُن ِف خَمَاف َّ . َولَ ــِة الــرَّبِّ

َ
ــِة َوخَمَاف

َ
َمْعرِف

ْ
ُروُح ال

َعْدِل 
ْ
ُذَنْيــِه، بَْل َيْقــِض بِال

ُ
ِبََســِب َنَظــِر َعْينَْيِه، َوالَ َيُْكُم ِبََســِب َســْمِع أ

ْرَض 
َ
ْرِض، َويَــْرُِب األ

َ
َمَســاكنِِي، َوَيُْكــُم بِاإِلنَْصــاِف ِلَائِــِي األ

ْ
لِل

ــعياء 11: 4-1( ــَفَتْيِه«. )إش ــِة َش ــَق بَِنْفَخ ُمَنافِ
ْ
ــُت ال ــِه، َويُِمي ِم

َ
ــِب ف بَِقِضي

وإيلكــم ملــك اهلل ابلــار اذلي هــو اعدل، ومنصــف، ودليــه تميــز 
يف مجيــع أحاكمــه ويف إدارة ملكوتــه.

ــق يف  ــت الح ــرى يف وق ــرة أخ ــه م ــد نفس ــم الوع ــم تقدي ــا يت كم
إشــعياء، حيــث يتــم تصويــر املســيا وهــو يتحــدث يف صيغــة املتلكــم، 

ــول: ويق

ــاكنَِي،  َمَس
ْ
َ ال ــرِّ َ ب

ُ
ــَحِي أل ــرَّبَّ َمَس نَّ ال

َ
، أل َّ ــرَّبِّ َعَ ــيِِّد ال »ُروُح السَّ
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ــِق،  ِعْت
ْ
ــبِيِّنَي بِال َمْس

ْ
ــاِدَي لِل نَ

ُ
ــِب، أل

ْ
َقل

ْ
ــِسِي ال

َ
ــَب ُمْنك ْعِص

َ
ِي أل

َ
ــل ْرَس

َ
أ

ُســورِيَن بِاإِلْطــالَِق«. )اشــعياء 61: 1(
ْ
َمأ

ْ
َولِل

وهنـا، مـرة أخـرى، يتوقف لك هـذا ىلع مسـحة الـروح القدس. 
فالشـخص اذلي مسـحه الـروح القـدس هو اذلي أرسـله اهلل برسـالة 
الرمحـة، واحلـب، وانلعمـة، والقـدرة ىلع الشـفاء، يلعصـب منكـري 
القلـب ويعلن العتق للمأسـورين واإلطالق للمأسـورين. وقد اكن هذا 
هو الوعد باملسـيا، املسيح، املمسوح. وجند أن لك وعود اهلل حول املسيا، 
ِلص، وامللك املمسوح قد تم حتقيقهم يف يسوع انلارصي.  واملسيح، واملخَّ

يسوع ممسوح بالروح القدس

دعونــا نلــي نظــرة ىلع اثلــالث فقــرات مــن األصحــاح الرابــع من 
ــروح القــدس  إجنيــل لوقــا الــي تــربز هــذه احلقيقــة. فعندمــا جــاء ال
ىلع يســوع يف نهــر األردن، أصبــح يســوع هــو املمســوح، املســيا. ومــن 
األزل، اكن يف مقاصــد اهلل أن يكــون هــو املمســوح، إال أنــه يف مرحلــة 
معينــة مــن اتلاريــخ، عندمــا حــل عليــه الــروح القــدس، أصبــح هــو 
ــوع  ــدث ليس ــا ح ــف مل ــو الوص ــذا ه ــي. وه ــع الفع ــوح يف الواق املمس

بعــد معموديتــه يف األردن مــن قِبَــل يوحنــا املعمــدان.

ُقــُدِس، َوَكَن 
ْ
وِح ال ْرُدنِّ ُمْمَتلًِئــا ِمــَن الــرُّ

ُ
رََجــَع ِمــَن األ

َ
ــا يَُســوُع ف مَّ

َ
»أ

يَّــِة« )لوقــا 4: 1( َبِّ
ْ
وِح ِف ال ُيْقَتــاُد بِالــرُّ
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ــدس  ــروح الق ــدس واكن ال ــروح الق ــا بال ــه اكن ممتلئً ــظ أن الح
يقــوده. وقــد اكنــت املســحة عليــه. ثــم يقــول الكتــاب املقــدس، بعــد 

ــة: ــة يف الربي اتلجرب

ــُه ِف  ــَبٌ َعْن ــَرَج َخ ــِل، وََخ َلِي  الْ
َ

وِح إِل ــرُّ ةِ ال ــوَّ ــوُع بُِق ــَع يَُس »َورََج
ــا 4: 14( ــِة.« )لوق ُمِحيَط

ْ
ــوَرةِ ال

ُ
ك

ْ
ــِع ال َجِي

ــدس واكن  ــروح الق ــأل بال ــد امت ــة 1، ق ــوع يف اآلي ــه يس ــرى أن ون
ــا  ــروح. فقــد اكن حًق ــة 14، رجــع بقــوة ال ــه يف اآلي ــروح يقــوده ، وأن ال

ــوح. ــتوس christos، املمس ــيا؛ كريس ــياك mashiach، املس املاس

وبعــد ذلــك، نقــرأ كيــف أعلــن يســوع أن فيــه إتمــام وعــد اهلل. 
فقــد دخــل املجمــع يف انلــارصة وقــرأ إشــعياء 61: 1، اذلي نظرنــا إيلــه 

بالفعــل، وطبقــه ىلع نفســه:

ــْفَر  ــَح السِّ ــا َفَت مَّ
َ
. َول ــِيِّ ــْعَياَء انلَّ ــْفُر إَِش ــِه ]إىل يســوع[ ِس ْ ُدفِــَع إِلَ

َ
»ف

نَّــُه َمَســَحِي 
َ
، أل َّ ُتوًبــا فِيــِه: »ُروُح الــرَّبِّ َعَ

ْ
ِي َكَن َمك

َّ
َمْوِضــَع ال

ْ
وََجــَد ال

نَــاِدَي 
ُ
ــوِب، أل

ُ
ُقل

ْ
ــِسِي ال

َ
ُمْنك

ْ
ْشــيِفَ ال

َ
ِي أل

َ
ْرَســل

َ
َمَســاكنَِي، أ

ْ
َ ال بَــرِّ

ُ
أل

ِف  ُمنَْســِحِقنَي 
ْ
ال ْرِســَل 

ُ
وَأ  ، َــَرِ

ْ
بِال ُعــْيِ 

ْ
ولِل بِاإِلْطــالَِق  ُســورِيَن 

ْ
َمأ

ْ
لِل

ــا 4: 19-17( ــِة«. )لوق
َ
َمْقُبول

ْ
ــرَّبِّ ال ــَنِة ال ــِرَز بَِس

ْ
ك

َ
ــِة، وَأ يَّ ُرِّ الْ

ــة  ــة عظيم ــات ذات أهمي ــفر، وبكلم ــوع الس ــق يس ــم، أغل ث
ُتــوُب ِف َمَســاِمِعُكْم«                 

ْ
َمك

ْ
ــمَّ هــَذا ال ــْد َت

َ
ــْوَم ق َ ــُه الْ هائلــة، قــال هلــم: »إِنَّ
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ــا  ــد؛ وأن ــا الوحي ــول: »أن ــوع يق ــرى، اكن يس ــارة أخ ــة 21(. وبعب )آي
ِلــص،  املمســوح. وروح الــرب ىلّع.« وخــرج مــن تلــك اللحظــة وهــو املخَّ
ــق رساح  ــن، وأطل ــر للمكفوف ــتعاد ابل ــق رساح األرسى واس فأطل

ــاكن. ــارة للمس ــن البش ــحقن، وأعل ــك املنس أوئل

املمسوح

ــد  ــيا، ق ــيح، املس ــوح، املس ــوع، املمس ــة ليس ــة الرائع ــذه اخلدم ه
خلصهــا بطــرس يف آيــة واحــدة. فبينمــا اكن بطــرس يتحــدث إىل أرسة 

ــوع: ــة يس ــاهده يف خدم ــا ش ــف م ــوس، وص كرنيلي

ْيــَف َمَســَحُه 
َ
ةِ ك ـاِصَ ِي ِمــَن انلَـّ

َّ
ُمــوَن ... يَُســوُع ال

َ
ْنُتــْم َتْعل

َ
»أ

ــَع  ــيِف َجِي ــْرًا َويَْش ــُع َخ ــاَل يَْصَن ِي َج
َّ

ةِ، ال ــوَّ ُق
ْ
ــُدِس َوال ُق

ْ
وِح ال ــرُّ اهللُ بِال

ــال 10: 37 - 38( ــُه«. )أعم نَّ اهللَ َكَن َمَع
َ
ــُس، أل ــْم إِبْلِي ْيِه

َ
ِط َعل

ِّ
ــل ُمتََس

ْ
ال

ــوح،  ــيا، واملمس ــاره املس ــوع باعتب ــة يس ــة خدم ــذه يه خالص وه
واملســيح. فقــد مســحه اهلل بالــروح القــدس. واكن اهلل معــه. وبقــوة هذه 
املســحة، اكن جيــول يصنــع خــرًيا ويشــيف مجيــع اذليــن يتســلط عليهــم 

إبليــس.

وممــا يكــون ســبب بركــة دائمــة يل أن أرى أن الشــفاء يُنســب إىل 
ــم  ــع األقاني ــة جنــد مجي ــا، يف تلــك اآلي اهلل واملــرض إىل إبليــس. وأيًض
اثلالثــة للربوبيــة. فقــد مســح اهلل اآلب يســوع االبــن بالــروح، واكنــت 
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ــالة  ــن رس ــا م ــا هل ــا. في ــة بأكمله ــالص للبري ــفاء وخ ــة ش انلتيج
ــة؛ أي رســالة املســيح. مبارك
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- 21 -

ِلُف َواْلَياُء
َ
األ

َــاُء أنه يظهــر منــذ األزل ويمتد طوال 
ْ

لـِـُف َوال
َ
يؤكــد لقب يســوع األ

الوقــت. وقــد كتــب يوحنــا الــرايئ عــن عــودة يســوع املنظــورة يف املجد:

ــوهُ،  ــَن َطَعُن ِي
َّ

، َوال ــنْيٍ ــتَْنُظرُهُ ُكُّ َع ــَحاِب، َوَس ــَع السَّ ِت َم
ْ
ــأ ــَوَذا يَ »ُه

َــاُء، 
ْ

لـِـُف َوال
َ
نـَـا ُهــَو األ

َ
ْرِض. َنَعــْم آِمــنَي. »أ

َ
َبائـِـِل األ

َ
ْيــِه َجِيــُع ق

َ
َويَُنــوُح َعل

ــاِدُر  َق
ْ
ِت، ال

ْ
ــأ ِي يَ

َّ
ِي َكَن َوال

َّ
ِــُن َوال َكئ

ْ
ــرَّبُّ ال ــوُل ال ــُة« َيُق ــُة َوانلَِّهايَ َِدايَ

ْ
ال

ــا 1: 8-7( ٍء.« )رؤي َعَ ُكِّ َشْ

ــاُء، حنتــاج أن نتعــرف  َ لـِـُف َوالْ
َ
ونلفهــم املعــى الاكمــل للقــب األ

ــرف  ــة، احل ــة العربي ــا يف األجبدي ــة. فبينم ــة ايلوناني ــاًل ىلع األجبدي قلي
ــة  ــد أن األجبدي ــاء، جن ــو: ايل ــري ه ــرف األخ ــف، واحل ــو: األل األول ه

ــا. ــرف أوميج ــي باحل ــا وتنت ــرف ألف ــدأ باحل ــة تب ايلوناني

ــا  ــة اهلل. وعندم ــو لكم ــوع ه ــف أن يس ــل كي ــا بالفع ــد رأين وق
ــُة  َِدايَ

ْ
ــا[، ال ــا و أوميج ــاُء ]ألف َ ــُف َوالْ ِ ل

َ
ــَو األ ــا ُه نَ

َ
ــوع: »أ ــول يس يق

َوانلَِّهايَــُة« ، فهــذا يعــي أنــه لكمــة اهلل الاكملــة. ولك مــا جيــب 
أن يقــوهل اهلل قــد تــم تلخيصــه بــه. ويعــي هــذا أيًضــا أن لك 
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مــا يفعلــه اهلل يبــدأ وينتــي بيســوع. فهــو ابلدايــة وانلهايــة.

ِت«، جنــد أنهــا 
ْ
ِي يَــأ

َّ
ِي َكَن َوال

َّ
َكئـِـُن َوال

ْ
و عندمــا يُقــال: »الــرَّبُّ ال

نفــس الصــورة. فــاهلل اكئــن اآلن، وقــد اكن يف املــايض، وســوف يكــون؛ 
اجلميــع مــرة واحــدة. فهــو األلــف وايلــاء )ألفــا وأوميجــا(.

البداية والنهاية

وهــذا احلــق هل تطبيــق خــاص يف نهايــة الزمــن احلــايل، ألن الزمــن 
ــذا  ــيُني ه ــخص اذلي س ــو الش ــيكون ه ــوع. وس ــي يف يس ــوف ينت س
ــيكون  ــك س ــة، ذلل ــا( يف ابلداي ــف )ألف ــو األل ــا اكن ه ــر. وكم الع
هــو ايلــاء )أوميجــا( يف انلهايــة. وقــد ظهــر هــذا احلــق يف الرســالة إىل 

ــب: ــال الاكت العربانيــن، حــن ق

ثـِـَرٍة، 
َ
نـْـَواٍع َوُطــُرق ك

َ
ِديًمــا، بِأ

َ
نْبَِيــاءِ ق

َ
ــَم اآلبـَـاَء بِاأل

َّ
»اهلَلُ، َبْعــَد َمــا َك

 
ِّ

ِــُل ــا ل
ً
ــُه ]اهلل[ َوارِث

َ
ِي َجَعل

َّ
ــِه، ال ــَرةِ ِف ابْنِ ِخ

َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــا ِف هــِذهِ األ َمَن

َّ
َك

ِمــنَي« )عربانيــن 1: 2-1(
َ
َعال

ْ
يًْضــا َعِمــَل ال

َ
ِي بـِـِه أ

َّ
ٍء، ال َشْ

ــة اخلليقــة. ومــن  ونــرى مــن هــذه الفقــرة أن يســوع اكن يف بداي
خــالهل، خلــق اهلل الكــون. فقــد اكن األلــف )ألفــا(. وهــو أيًضــا الوريث 
ــص ويصــل إىل ذروته يف يســوع. املعــن لــل يشء. ولك يشء ســوف يلخَّ

ــو  ــث لك يشء، فه ــاره وري ــا(. وباعتب ــف )ألف ــو األل ــق، ه فكخال
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ــن  ــق م ــه ينطل ــا أن ــت. كم ــوال الوق ــد ط ــو يمت ــا(. وه ــاء )أوميج ايل
ــود  األزل، عــرب الزمــن، وإىل األبــد. فهــو األبــدي، غــري املخلــوق، املول

ــة. ــة وانلهاي ــآب، ابلداي ــد ل الوحي

ــو  ــن: فه ــع الزم ــة م ــة مزدوج ــم أن اهلل هل عالق ــاج أن نفه وحنت
يتخطــى الوقــت، إال أنــه يعمــل أيًضــا يف غضــون الوقــت. فــاهلل يعمــل 
يف الوقــت املناســب، إال أنــه هــو نفســه خــارج الزمــن وقبــل الوقــت. 
ومــن الصعــب ىلع العقــل البــري أن يســتوعب هــذا املفهــوم، ولكــن 
ــبيل  ــى س ــا. فع ــه نل ــدس تقدم ــاب املق ــة يف الكت ــور مجيل ــد ص توج

ــب املزمــور اهلل باللكمــات اتلايلــة: ــال، خاطــب اكت املث

ــُذ  ونََة، ُمْن
ُ
ــك َمْس

ْ
ْرَض َوال

َ
َت األ

ْ
ــَدأ بْ

َ
ْو أ

َ
ــاُل، أ َب ِ

ْ
َ ال

َ
ــودل ْن تُ

َ
ــِل أ ْب

َ
ــْن ق »ِم

ــور 90: 2( «. )مزم ــَت اهللُ نْ
َ
ــِد أ بَ

َ
 األ

َ
َزِل إِل

َ
األ

ويعــي هــذا، أنــه يوجــد دائًمــا زمــن احلــارض مــع اهلل، إال أنــه مــن 
األزل إىل األزل. وهــو مــن األبــد إىل األبــد. وهــو يســتوعب لك الوقــت. 

فهــو ابلدايــة وانلهايــة، األلــف وايلــاء.

املسيح غري احملدود بالزمن

ــد ىلع  ــه اتلحدي ــة ىلع وج ــورة نبوي ــق بص ــذا احل ــق ه ــم تطبي ت
املســيا اآليت، امللــك القــادم، وقــد تــم حتقيقــه يف يســوع. فعــى ســبيل 

ــيأيت: ــيا اذلي س ــن املس ــي ع ــا انل ــال ميخ ــال، ق املث
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ــنْيَ  ْن تَُكــويِن َب
َ
ــِت َصِغــَرٌة أ نْ

َ
ــَة، وَأ َراتَ

ْ
ف
َ
ــِم أ ْ ــا َبْيــَت لَ ــِت يَ نْ

َ
ــا أ مَّ

َ
»أ

ــَل،  ائِي ًطا َعَ إِْسَ
ِّ
ــل ــوُن ُمتََس ِي يَُك

َّ
ــُرُج ِل ال ــِك َيْ ِمْن

َ
ــوَذا، ف ــوِف َيُه

ُ
ل
ُ
أ

ــا 5: 2( َزِل«. )ميخ
َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــُذ أ ــِم، ُمْن َقِدي

ْ
ــُذ ال ــُه ُمْن َوخَمَارُِج

ويــا هل مــن توقــع واضــح عــن ميــالد يســوع! فقــد تنبــأ أن خيــرج 
املســيا مــن بيــت حلــم، مدينــة داود، وأنــه يكــون هــو اذلي ســيحكم 
ــُذ  ــُه ُمْن ــة: »َوخَمَارُِج ــول يف انلهاي ــك، يق ــد ذل ــل. وبع ــعبه إرسائي هلل ش

َزِل.«
َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــُذ أ َقِديــِم، ُمْن

ْ
ال

ــم، إال أن  ــت حل ــزود يف بي ــل يف م ــه ُودل كطف ــن أن ــم م ــى الرغ فع
ــن،  ــاء إىل الزم ــد ج ــاء. وق ــف وايل ــو األل ــن األزل. وه ــو م ــه ه أصل

ــد. ــن األزل، وإىل األب ــد اكن م ــن. وق ــن الزم ــن م ــم يك ــه ل لكن

وقــد قــال يســوع نفــس الــيء عــن نفســه. فقــد اكن يتحــدث 
إىل الشــعب ايلهــودي حــول عالقتهــم؛ وعالقتــه؛ بإبراهيــم. فقــد اكنــوا 
عــون أنهــم مــن نســل إبراهيــم، ويف جوهرهــم يقولــون إن هــذا هو لك  يدَّ
مــا يهــم حًقــا. إال أن يســوع قــال هلــم شــيئًا فاجأهــم تماًمــا وصدمهــم:

 ُ
َ

ــاَل هل ــِرَح«. َفَق
َ
ى َوف

َ
ــرَأ

َ
ــْوِم ف ــَرى يَ ْن يَ

َ
ــأ ِ ــَل ب

َّ
ــُم َتَهل ــْم إِبَْراِهي

ُ
بُوك

َ
»أ

ــْم  ُه
َ
ــاَل ل

َ
ــَت إِبَْراِهيــَم؟« ق يْ

َ
رَأ

َ
ف
َ
ــُد، أ ُْســوَن َســَنًة َبْع ــَك خَ

َ
ــَس ل يْ

َ
ــوُد: »ل َُه الْ

نـَـا َكئـِـٌن«. 
َ
ْن يَُكــوَن إِبَْراِهيــُم أ

َ
ْبــَل أ

َ
ُكــْم: ق

َ
ــوُل ل

ُ
ق
َ
َــقَّ أ َــقَّ الْ يَُســوُع: »الْ

ــا 8: 58-56( )يوحن
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ــن.  ــه بالزم ــدم حمدوديت ــو ع ــذا ه ــي هل. وه ــة ال ــذه يه األبدي وه
فقــد ُودل يســوع يف الزمــن، يف تاريــخ البريــة، إال أنــه موجــود مــن قبــل 

الزمــن. فهــو األلــف وايلــاء، ابلدايــة وانلهايــة، األول واألخــري.

األلف والياء يف حياتنا

َــاُء ماكنــة يســوع يف حياتنــا 
ْ

لِــُف َوال
َ
كمــا يصــِور لقــب األ

ــة  ــة باخلليق ــاُء ف العالق َ ــُف َوالْ ِ ل
َ
ــط األ ــس فق ــو لي ــخصية. فه الش

ــا  ــة الــي يشــغلها يف حيــاة لك واحــد من والكــون، بــل يه أيًضــا املاكن
ــن: ــالة إىل العرباني ــه الرس ــا قاتل ــم م ــه. وإيلك ــن ب ــن نؤم ــن اذلي حن

ــُهوِد ِمْقــَداُر هــِذهِ ُمِيَطٌة  ـَـا َســَحابٌَة ِمــَن الشُّ
َ

 نل
ْ
يًْضــا إِذ

َ
ْــُن أ

َ
»ِللـِـَك ن

ــاِضْ  َُح
ْ

ٍة، َونل
َ
ــُهول ــا بُِس ــَة بَِن ُمِحيَط

ْ
ــَة ال َِطيَّ ــل، َوالْ ــَرْح ُكَّ ثِْق ــا، نِلَْط بَِن

ــاِن  ــِس اإِليَم  َرئِي
َ

ــَن إِل ــا، نَاِظِري َماَمَن
َ
ــوِع أ َمْوُض

ْ
ــاِد ال َه ِ

ْ
ــْبِ ِف ال بِالصَّ

ــن 12: 2-1( ــوَع.« )عرباني ــِه يَُس لِ مِّ
َ
َوُمك

فيســوع هــو مصــدر )رئيــس(، أو املبتــدئ )األلفــا(، أو املكمــل، 
ــه  ــنجد في ــوع، س ــا ىلع يس ــا أعينن ــا ثبتن ــا(. ولكم ــن )األوميج أو املتق
ــن  ــًدا ع ــه بعي ــا حنتاج ــد م ــال يوج ــه. ف ــا حنتاج ــالهل لك م ــن خ وم

ــاء. ــف إىل ايل ــن األل ــا، م ــوق لك احتياجاتن ــد ف ــو يمت ــوع. فه يس

واتلذكــري املهــم نلــا هــو أنــه جيــب علينــا أال نبعــد أنظارنــا عــن 
يســوع. وجيــب أال نظــن أن يســوع بطريقــة مــا غــري قــادر ىلع توفــري لك 
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مــا حنتــاج إيلــه ونبــدأ يف ابلحــث يف اجتــاه آخــر. فهــو يســتطيع. وهــو 
الاكئــن. وهــو األجبديــة الاكملــة هلل، مــن األلــف إىل ايلــاء.

مقاصد اهلل األبدية

ــل اهلل  ــن تعام ــة ع ــورة مجيل ــس، ص ــرى يف أفس ــرى، ن ــرة أخ وم
ــيح: ــا يف املس معن

ــوَن 
ُ
ــِم، نِلَك

َ
َعال

ْ
ِســيِس ال

ْ
ْبــَل تَأ

َ
َمــا اْخَتاَرنَــا ]اهلل[ فِيــِه ]املســيح[ ق

َ
»ك

 َســَبَق َفَعيَّنََنــا لِلتَّبـَـيِّ بِيَُســوَع 
ْ
َمَحبَّــِة، إِذ

ْ
اَمــُه ِف ال دَّ

ُ
ــْوٍم ق

َ
يِســنَي َوبـِـالَ ل قِدِّ

ْنَعَم 
َ
ــِت أ

َّ
ةِ َمِشــيَئتِِه، لَِمــْدِح َمْــِد نِْعَمتـِـِه ال َمِســيِح نِلَْفِســِه، َحَســَب َمــَسَّ

ْ
ال

ََطايـَـا،  ِفــَداُء بَِدِمــِه، ُغْفــَراُن الْ
ْ
ـَـا ال

َ
ِي فِيــِه نل

َّ
َمْحُبــوِب، ال

ْ
ْيَنــا ِف ال

َ
بَِهــا َعل

 َعرََّفَنــا 
ْ
َمــٍة َوفِْطَنــٍة، إِذ

ْ
ـَـا بـِـُكلِّ ِحك

َ
َهــا نل

َ
ْجَزل

َ
ــِت أ

َّ
َحَســَب ِغــَى نِْعَمتـِـِه، ال

َصَدَهــا ِف َنْفِســِه، ِلَْدبِــرِ ِمــْلءِ 
َ
ــِت ق

َّ
تـِـِه ال بـِـِسِّ َمِشــيَئتِِه، َحَســَب َمَسَّ

ْرِض، 
َ
ــَماَواِت َوَمــا َعَ األ َمِســيِح، َمــا ِف السَّ

ْ
ٍء ِف ال ْزِمَنــِة، ِلَْجَمــَع ُكَّ َشْ

َ
األ

ِف َذاَك« )أفســس 1: 10-4(

فقبــل اخلليقــة؛ أي قبــل بــدء الوقــت؛ اختارنــا اهلل يف املســيح لــي 
نكــون هل. واكنــت هــذه يه مقاصــده األبديــة. ثــم، يف الوقــت املناســب، 
داعنــا هل. وقــد أعلــن نلــا عــن يســوع. وقــد غــري طبيعتنــا. وقــد جعلنــا 
ــده  ــا رس مقاص ــح نل ــل لك يشء، أوض ــك، وقب ــد ذل ــن أوالده. وبع ضم
ــا ِف  َصَدَه

َ
ــِت ق

َّ
ــِه ال ِ ت ــَب َمَسَّ ــيَئتِِه، َحَس ـِـِسِّ َمِش ــا ب  َعرََّفَن

ْ
ــة: »إِذ انلهائي
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َمِســيِح.«
ْ
ٍء ِف ال ْزِمَنــِة، ِلَْجَمــَع ُكَّ َشْ

َ
َنْفِســِه، ِلَْدبـِـرِ ِمــْلءِ األ

وعندمــا يمــيض الوقــت يف مســاره، تكــون مقاصــد اهلل يه: 
ْرِض، ِف َذاَك«. 

َ
ــَماَواِت َوَمــا َعَ األ َمِســيِح، َمــا ِف السَّ

ْ
ٍء ِف ال »ِلَْجَمــَع ُكَّ َشْ

فقــد بــدأ لك يشء يف املســيح، قبــل أن يبــدأ الزمــن. وســينتي لك هــذا 
وجيــد إتمامــه وإجنــازه يف املســيح، بعــد انتهــاء الزمــن.

ــر.  ــة، األول واآلخ ــة وانلهاي ــاء، ابلداي ــف وايل ــو األل ــيح ه فاملس
ــف إىل  ــن األل ــا، م ــة بأكمله ــو األجبدي ــه. وه ــاج إيل ــا حنت ــو لك م وه

ــاء. ايل
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- 22 -
ْبِح امْلُِنرُي َكْوَكُب الصُّ

ــذا  ــته يف ه ــنقوم بدراس ــب اذلي س ــاء، اللق ــف وايل ــل األل مث
الفصــل مأخــوذ مــن ســفر الرؤيــا. فــيف نهايــة الســفر، تكلــم يســوع 

ــاًل: ــرايئ، قائ ــا ال ــع يوحن م

ــِن  ــورِ َع ُم
ُ
ــِذهِ األ ــْم بِه ُك

َ
ــَهَد ل ْش

َ
ــالَِك أل ُت َم

ْ
ــل ْرَس

َ
ــوُع، أ ــا يَُس نَ

َ
»أ

ُمنـِـُر«. )رؤيا 22: 16(
ْ
ْبــِح ال ُب الصُّ

َ
ْوك

َ
يَّــُة َداُوَد. ك ْصــُل َوُذرِّ

َ
نـَـا أ

َ
َنائـِـِس. أ

َ
ك

ْ
ال

يَّــُة َداُوَد« و  ْصــُل َوُذرِّ
َ
وفـــي الواقــع، يوجــد لقبــان يف هــذه اآليــة: »أ

يَّــُة َداُوَد«،  ْصــُل َوُذرِّ
َ
ُمنـِـُر«. فــإن حبثنــا للحظة فـــي »أ

ْ
ْبــِح ال ــُب الصُّ

َ
ْوك

َ
»ك

فإننــا نــرى أنهــا تتوافــق، ببعــض املعــى، مــع اللقــب اذلي درســناه يف 
الفصــل الســابق، أي األلــف وايلــاء. إال أنــه دليــه تطبيــق خــاص دلاود 
ــو  ــة هل، ه ــت داود. وكذري ــف بلي ــوع األل ــل، اكن يس ــه. فكأص و بيت
ــه أيًضــا الشــخص اذلي  ــه، إال أن ــدأوا من ايلــاء. فهــو الشــخص اذلي ب

ســيجدون فيــه اإلتمــام.

واللقــب اذلي نريــد الركــز عليــه مــن هــذه اآليــة، مــع ذلــك، 
ــُر«. ويُســتخَدم مصطلــح كوكــب الصبــح  ُمنِ

ْ
ــِح ال ْب ــُب الصُّ

َ
ْوك

َ
هــو »ك
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ــل بعــض األشــخاص لإلشــارة إىل الشــمس.  مــن قِبَ

يسوع هو إشراقة »الشمس«

ْبــِح أو الشــمس بســبب بعــض  ــُب الصُّ
َ
ْوك

َ
يُطلــق ىلع يســوع اســم ك

ســمات الشــمس الفريــدة واملحــددة يف اعملنــا. وســوف أؤكــد ىلع اثنــن 
مــن هــذه املمــزات.

ــرارة  ــور واحل ــد للن ــامل الوحي ــدر الش ــمس يه املص ، أن الش
ً

أوال
ــمس، ال  ــدون الش ــها. فب ــاة نفس ــدر احلي ــك، يه مص ــألرض؛ وذلل ل
يمكــن أن توجــد هنــاك حيــاة يف اعملنــا. فــي تــزود لك مــاكن بانلــور 

ــرارة. واحل

ــا، الشــمس، نظــًرا ألنهــا تــرق وتغــرب؛ أي تظهــر وختتــيف؛  ثانًي
ــا الوعــد بــروق الشــمس بعــد الظــالم. فــي حتمــل معهــا دائًم

مصدر شامل للنور واحلرارة

ــق  ــة للتطبي ــدس املطابق ــاب املق ــرات الكت ــض فق ــبة بلع بالنس
ــدأ  ــرارة؛ فلنب ــور واحل ــامل للن ــدر ش ــمس يه مص األول؛ أي أن الش
بمزمــور 19. ويقــدم نلــا هــذا املزمــور صــورة حيــة ومجيلــة لألجســام 
الســماوية؛ والشــمس، ىلع وجــه اخلصــوص. فقــد قــال اكتــب املزمــور:

َــارِِج  َعــُروِس الْ
ْ
ًنا فِيَهــا، َوِهَ ِمْثــُل ال

َ
ــْمِس َمْســك »َجَعــَل ]اهلل[ لِلشَّ
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ــَى 
ْ
ق
َ
ــْن أ ــِق. ِم ِري ــَباِق ِف الطَّ ــارِ لِلسِّ َبَّ ــَل الْ ــُج ِمْث ــِه. يَبَْتِه تِ

َ
ــْن َحَجل ِم

َء َيَْتــيِف ِمــْن  اِصيَهــا، َوالَ َشْ
َ
ق
َ
 أ

َ
ــَماَواِت ُخُروُجَهــا، َوَمَداُرَهــا إِل السَّ

ــور 19: 6-4( ــا.« )مزم َحرَِّه

أليــس هــذا الوصــف مجيل؟ فالســماوات تشــبه مســكن الشــمس. 
وتتحــدث هــذه اآليــات عــن لك مــن مجــال الشــمس وقوتهــا. فــي مثل 
العــروس اذلي يزيــن بمالبســه املجيــدة، ويه تشــبه ابلطــل اذلي أكمــل 

الســباق وهــو بكامــل قوتــه.

واحلقيقــة العلميــة العميقــة الــي ندركهــا ايلــوم يه أن لك مــا يف 
اعملنــا يســتمد انلــور واحلــرارة مــن مصــدر واحــد فريــد هــو الشــمس. 
ــور  ــد للن ــدر الوحي ــو املص ــم. فه ــذا العال ــوع يف ه ــو يس ــذا ه وهك
واحلــرارة، وباتلــايل للحيــاة نفســها. وهــو مثــل العــروس ومثــل ابلطــل 

ــد. ــل وجمي ــو مجي القــوي. فه

ودعونــا ننظــر مــرة أخــرى يف العربانيــن األصحــاح 1 للمزيــد مــن 
تطبيــق هــذا احلــق:

ثـِـَرٍة، 
َ
نـْـَواٍع َوُطــُرق ك

َ
ِديًمــا، بِأ

َ
نْبَِيــاءِ ق

َ
ــَم اآلبـَـاَء بِاأل

َّ
»اهلَلُ، َبْعــَد َمــا َك

ٍء،   َشْ
ِّ

ِــُل ــا ل
ً
ــُه َوارِث

َ
ِي َجَعل

َّ
ــِه، ال ــَرةِ ِف ابْنِ ِخ

َ
ــاِم األ يَّ

َ
ــا ِف هــِذهِ األ َمَن

َّ
َك

ــُم  ــِدهِ ]اهلل[، َوَرْس ــاُء َمْ ــَو َبَه ِي، َوُه
َّ

ــنَي، ال ِم
َ
َعال

ْ
ــَل ال ــا َعِم يًْض

َ
ِــِه أ ِي ب

َّ
ال

ْدَرتـِـِه ...... «. )عربانيــن 1: 1 - 3(
ُ
ْشــَياءِ بَِكلَِمــِة ق

َ
َجْوَهــرِهِ، وََحاِمــٌل ُكَّ األ
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ــِدهِ ]اهلل[« ىلع الفــور بالشــمس. ويســوع  وتُذِكرنــا عبــارة »َبَهــاُء َمْ
هــو بهــاء جمــد »الشــمس«، الــي يه اهلل اآلب. ويوجــد مثــال عــن واقــع 
الشــمس ونورهــا. واســمحوا يل أن أتوقــف حلظــة ألكشــف لــك هــذا 
ــة هلل؛ اآلب،  ــة اللكي ــورة للطبيع ــي ص ــًدا. ف ــة ج ــورة مجيل ــا ص ألنه

واالبــن، والــروح القــدس. وتمثلهــا نلــا الشــمس، ونورهــا، وخربتنــا.

فجوهــر الشــمس يمثــل اهلل اآلب. ولــم يســبق ألحــد أن رأى 
جوهــر الشــمس؛ ولــم يــرى أحــد أبــًدا اآلب. ويمثــل الربيــق الظاهــر؛ 
ــذا  ــا ه ــل نل ــي تنق ــعة ال ــا األش ــن. أم ــمس؛ اهلل االب ــعاع الش أي إش
الربيــق، والــي تمكننــا مــن رؤيــة هــذا الربيــق، فــي تمثــل اهلل الــروح 
القــدس. ومــن املثــري لالهتمــام أن هــذه األشــعة تنكــر يف قــوس قــزح 
إىل ســبعة ألــوان، وهــو العــدد املمــز للــروح القــدس. وهــذا جمــرد مثال 

بســيط مــن الطبيعــة.

ــاء  ــو اهلل اآلب، وبه ــمس ه ــر الش ــإن جوه ــك، ف ــا ىلع ذل وقياًس
)بريــق( جمــد الشــمس هــو يســوع املســيح االبــن، واألشــعة الــي تنقــل 

هــذا ابلهــاء لــك ويل هــو الــروح القــدس.

الوعد بشروق الشمس بعد الظالم

والســمة اثلانيــة الــي أذكرهــا عــن الشــمس، ألنهــا تمثــل يســوع، 
ــا الوعــد بــروق الشــمس بعــد الظــالم. ويظهــر  يه أنهــا حتمــل دائًم
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هــذا الواقــع الــرويح بوضــوح يف مــاليخ:

ــاِعِ 
َ
ِبِيَن َوُكُّ ف

ْ
ُمْســَتك

ْ
ــورِ، َوُكُّ ال ُمتَِّقــُد َكلَّنُّ

ْ
ــْوُم ال َ ِت الْ

ْ
ــأ »َفُهــَوَذا يَ

ــالَ 
َ
ــوِد، ف ُُن ــاَل َربُّ الْ

َ
ــْوُم اآلِت، ق َ ــُم الْ ُه

ُ
ُيْرِق ــا، َو شًّ

َ
ــوَن ق ِّ يَُكونُ ــرَّ ال

ــون[  ــن تهاب ــوَن ]اذلي ُمتَُّق
ْ
ــا ال َه يُّ

َ
ــْم أ ُك

َ
ــْرًع. »َول

َ
 َوالَ ف

ً
ــال ْص

َ
ــْم أ ُه

َ
ــِي ل ُيْب

وَن 
ُ
ْجنَِحتَِهــا، َفَتْخرُُجــوَن َوتَنَْشــأ

َ
ــَفاُء ِف أ ــِبِّ َوالشِّ

ْ
ُق َشــْمُس ال اْســِي تـُـْرِ

ــاليخ 4: 1–2( ــَرةِ«. )م ــوِل الصِّ ُعُج
َ
ك

وحيذرنــا الكتــاب املقــدس مــن أنــه قــد حــان وقــت غضــب اهلل 
ــه، يف خضــم  ــت نفس ــه يف الوق ــن. إال أن وســخطه ىلع األرشار واملتمردي
هــذا اتلحذيــر، يعطينــا اهلل الوعــد باخلــالص واملســاعدة الــي تــأيت يف 

«؛ أي الــرب يســوع. ــِبِّ
ْ
شــخص »َشــْمُس ال

ويف وســط لك املعانــاة، والِمَحــن، والظــالم، ســيظهر كوكــب الصبــح 
ــالص  ــأيت باخل ــوف ي ــا. وس ــفاء يف أجنحته ــرب، والش ــمس ال ــري، ش املن
والشــفاء، والراحــة والســالم ألوئلــك اذليــن يتقــون، أو خيافــون، اســم 

اهلل.

وقــد قــال بطــرس، متحدثًــا عــن الوعــد بمــيء الــرب يســوع يف 
املجــد، أنــه يتطلــب اإلعــداد هل مــن جانبنــا. وجيــب أن يكــون هنــاك 
ــفاء  ــل الش ــرب ويه حتم ــمس ال ــا ش ــر نل ــل أن تظه ــي قب ــداد داخ إع
واخلــالص. ويعــي هــذا أن شــيئًا مــا جيــب أن حيــدث داخــل لك واحــد 
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منــا شــخصيًا. ومــن املهــم نلــا أن نفهــم هــذا. فقــد كتــب بطــرس:

ةِ َربَِّنا يَُســوَع  َناُكــْم بُِقــوَّ
ْ
 َعرَّف

ْ
ــاٍت ُمَصنََّعــًة، إِذ

َ
ــْم نَتَْبــْع ُخَراف

َ
َنــا ل نَّ

َ
»أل

َخَذ ِمــَن اهللِ اآلِب 
َ
نَُّه أ

َ
نَّا ُمَعايِنـِـنَي َعَظَمَتــُه. أل

ُ
ــْد ك

َ
يئـِـِه، بـَـْل ق َمِســيِح َوَمِ

ْ
ال

ْســَى: »هــَذا 
َ
َمْجــِد األ

ْ
هــَذا ِمــَن ال

َ
ْيــِه َصــْوٌت ك

َ
َبــَل َعل

ْ
ق
َ
 أ

ْ
َراَمــًة َوَمْــًدا، إِذ

َ
ك

 
ً

ــْوَت ُمْقباِل ُْن َســِمْعَنا هَذا الصَّ ْرُت بـِـِه«. َونَ نـَـا ُسِ
َ
ِي أ

َّ
َبِيــُب ال ُهــَو ابـْـِي الْ

ــرس 1: 18-16( ِس«. )2 بط ــدَّ ُمَق
ْ
ــِل ال ََب ــُه ِف الْ ــا َمَع نَّ

ُ
 ك

ْ
ــَماءِ، إِذ ــَن السَّ ِم

اكن بطــرس يعيــد انلظــر يف ذاكرتــه إىل ذلــك املشــهد اذلي حــدث 
ىلع جبــل اتلجــي عندمــا جتــى يســوع أمــام أعينهــم ورأوه يف جمــده، ويف 

جــالهل، ويف بريقــه. ثــم ذهــب بطــرس يلقــول:

ــًنا إِِن  ــوَن َحَس
ُ
ــِت َتْفَعل

َّ
ــُت، ال َب

ْ
ث
َ
ــُة، َوِهَ أ ــُة انلََّبِويَّ َكَِم

ْ
ــا ال »َوِعْنَدنَ

ــَر  ْن َيْنَفِج
َ
 أ

َ
ــٍم، إِل ــٍع ُمْظلِ ــٍر ِف َمْوِض اٍج ُمنِ  ِسَ

َ
ــا إِل َم

َ
ــا، ك َْه ــْم إِلَ انْتََبْهُت

ــرس 1: 19( ــْم.« )2 بط وبُِك
ُ
ل
ُ
ــِح ِف ق ْب ــُب الصُّ

َ
ْوك

َ
ــَع ك

َ
ــاُر، َويَْطل انلََّه

ــوع  ــيء يس ــا إىل م ــرق يف قلوبن ــح امل ــب الصب ــري كوك ال يش
 مــن ذلــك، هــو يشــري إىل جتربــة 

ً
بســلطان وجمــد يلديــن الكــون. وبــدال

شــخصية داخليــة. ويه عندمــا تعرفنــا عليــه شــخصيًا وبإعــالن لكمــة 
اهلل ونبــوءات الكتــاب املقــدس. فعندمــا نصــل إىل ثقــة داخليــة هادئــة 
وغــري قابلــة للزعزعــة، ســيأيت يســوع ثانيــة للقضــاء. وهــذا هــو الوقــت 
اذلي ســيرق فيــه يســوع، شــمس الــرب، ألوئلك اذليــن يتقون اســم اهلل.
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هل أشرق َكوَْكبُ الصُّبـِْح فيك؟

ــيء  ــي، وإن اكن امل ــد ادلاخ ــذا اتلأكي ــك ه ــاءل إن اكن دلي أتس
اثلــاين ليســوع يف املجــد هــو حقيقــة واقعــة بالنســبة لــك. فهــل أرشق 

ــِح يف قلبــك؟ بْ ــُب الصُّ َكْوَك

يقــول الكتــاب املقــدس أننــا حنســن باالنتبــاه إىل نبــوات الكتــاب 
املقــدس. فــإن كنــا ســنُثَِّبت أذهاننــا يف لكمــة اهلل، ونتأمــل فيهــا، ونــدع 
ــيء  ــل م ــوف جيع ــا، فس ــن خالهل ــا م ــدث إيلن ــدس يتح ــروح الق ال
ــا للغايــة بالنســبة نلــا، وهــو يشء نثــق  يســوع مســتقباًل شــيئًا حقيقيً
ــاك  ــا. ســيكون هن ــل كوكــب يــرق يف قلوبن ــا. وســيكون مث ــه تماًم ب
ْن َيْنَفِجــَر انلََّهــاُر«، وإىل أن حيــدث احلــدث الكبــري الفعــي، وحــى 

َ
 أ

َ
»إِل

تــرق شــمس الــرب مــن ظــالم املعانــاة والِمَحــن إلعطــاء نــور جديــد 
وأمــل جديــد لشــعب هــذه األرض.

ذلا، اصقــل ذلــك الــويع بــأن يســوع قــادم. ويلكــن هــو الكوكــب 
اذلي يــرق يف قلبــك.
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ْرَباِب
َ
َمِلُك امْلُُلوِك وَربُّ األ

ــاِب.  ْرَب
َ
ــوِك وَربُّ األ

ُ
ُمل

ْ
ــُك ال ــو َملِ ــه ه ــري اذلي اخرت ــب األخ اللق

ــا 17،  ــا. فــيف ســفر الرؤي وهــذا اللقــب مأخــوذ أيًضــا مــن ســفر الرؤي
ــو  ــة وه ــة األزمن ــري يف نهاي ــامل الكب ــراع الش ــن ال ــورة ع ــا ص دلين
اذلي ســيصطف فيــه الشــيطان واحلــاكم املرتبطــون بــه يف حــرب 
مفتوحــة ضــد اهلل ورئيســه املعــن، يســوع. وهــذا جــزء مــن الوصــف:

ــًك 
ْ
ُخــُذوا ُمل

ْ
ــْم يَأ

َ
ــوٍك ل

ُ
ةُ ُمل يـْـَت ِهَ َعــَرَ

َ
ــِت َرأ

َّ
ُقــُروِن ال

ْ
ةُ ال َعــَرَ

ْ
»َوال

وَْحــِش 
ْ
ــوٍك َســاَعًة َواِحــَدةً َمــَع ال

ُ
ُمل

َ
َطاَنُهْم ك

ْ
ُخــُذوَن ُســل

ْ
َبْعــُد، لِكنَُّهــْم يَأ

ــْم  ْدَرَتُه
ُ
ــَش ق وَْح

ْ
ــوَن ال ــٌد، َويُْعُط ٌي َواِح

ْ
ــْم َرأ ُه

َ
ــُؤالَءِ ل ــيح[. ه ــد املس ]ض

 َيْغلُِبُهــْم، 
ُ

َــُروف  ]يســوع[، َوالْ
َ

َــُروف َطاَنُهْم. هــُؤالَءِ َســُيَحارُِبوَن الْ
ْ
َوُســل

وَن َوخُمَْتــاُروَن  ِيــَن َمَعــُه َمْدُعــوُّ
َّ

ــوِك، َوال
ُ
ُمل

ْ
ْرَبــاِب َوَملِــُك ال

َ
نَّــُه َربُّ األ

َ
أل

ــوَن«. )رؤيــا 17: 14-12( َوُمْؤِمُن

وممــا يســبب يل بركــة دائًمــا أن يســوع ال يريــد الفــوز باالنتصــار 
بمفــرده. بــل هــو يريــد مشــاركته مــع أتباعــه. وهــذا هــو يســوع تماًمــا؛ 

فهــو يريــد إحضارنــا يف لك يشء، حــى نرتــه.
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احلاكم النهائي

رأينــا يف فصــل ســابق، أن اخلــروف هــو أيًضــا األســد. ويف الفقــرة 
ــوِك« 

ُ
ُمل

ْ
ــُك ال ــاِب َوَملِ ْرَب

َ
ــم »َربُّ األ ــروف اس ــق ىلع اخل ــابقة، يُطلَ الس

ــد يف اخلــروف اذلي هــو  )رؤيــا 17: 14(. ومــرة أخــرى، جنــد تضــاد متعمَّ
رب األربــاب وملــك امللــوك.

ويتــم اســتخدام هــذا اللقــب نفســه بشــل أكــرب قليــاًل يف ســفر 
الرؤيــا، حــن يكــون دلينــا اإلعــالن عــن يســوع املســتعد للعــودة مــن 
ــد  ــا. وق ــلط ىلع ممالكه ــكونة ويتس ــن املس ــد يلدي ــوة وجم ــماء بق الس

كتــب يوحنــا:

ــِه  ْي
َ
ـِـُس َعل َال

ْ
ــُض َوال ْبَي

َ
ــَرٌس أ

َ
ــًة، َوإَِذا ف ــَماَء َمْفُتوَح ــُت السَّ يْ

َ
ــمَّ َرأ »ُث

ــاهُ  ــارُِب. وََعْيَن ُيَ ــُم َو ــْدِل َيُْك َع
ْ
ــا، َوبِال

ً
ــا َوَصاِدق ِميًن

َ
ــْدَع أ ــوع[ يُ ]يس

ــل  ــرية تمث ــان الكث ــَرٌة ]اتليج ثِ
َ
ــاٌن ك ــِه تِيَج ِس

ْ
ــاٍر، َوَعَ َرأ ــِب نَ ِهي

َ
َك

ــَو  ــَو. َوُه ــُه إاِّلَ ُه
ُ
َحــٌد َيْعرِف

َ
ــَس أ يْ

َ
ــوٌب ل ُت

ْ
ــٌم َمك ُ اْس

َ
ــك الــي هل[، َوهل املمال

ــاُد  ْجَن
َ
ــَة اهللِ«. َواأل ــُمُه »َكَِم ــْدَع اْس ِــَدٍم، َويُ ــوٍس ب ــْوٍب َمْغُم ِــٌل بَِث ب ُمتََسْ

ْبَيــَض 
َ
ــزًّا أ ــُه َعَ َخْيــل بِيــٍض، الَبِِســنَي بَ ــَماءِ َكنُــوا يَتَْبُعونَ ِيــَن ِف السَّ

َّ
ال

ــَو  ــَم. َوُه َم
ُ
ِــِه األ ــْرَِب ب ِــَيْ يَ ــاٍض ل ــْيٌف َم ــُرُج َس ــِه َيْ ِم

َ
ــْن ف ــا. َوِم َونَِقيًّ

ْــِر َســَخِط َوَغَضِب  َة خَ َســَرَْعُهْم بَِعًصــا ِمــْن َحِديــٍد، َوُهــَو يـَـُدوُس َمْعــَرَ
ُتــوٌب: »َملـِـُك 

ْ
ْخــِذهِ اْســٌم َمك

َ
ْوبـِـِه َوَعَ ف

َ
ُ َعَ ث

َ
ٍء. َوهل َقــاِدرِ َعَ ُكِّ َشْ

ْ
اهللِ ال

ــا 19: 11- 16( ــاِب«. )رؤي ْرَب
َ
ــوِك َوَربُّ األ

ُ
ُمل

ْ
ال
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ويتــم تقديــم يســوع هنا بوضوح شــديد وبصــدق باعتبــاره احلاكم 
انلهــايئ للكــون. وتصــِور هذه الفقــرة تثبيت ســلطانه ضــد لك املعارضة.

طريق يسوع: األمانة، القيامة، احلكم

ــل إىل  ــوع يلص ــلكه يس ــق اذلي س ــنا بالطري ــر أنفس ِك ــا نُذَّ دعون
ــا: ــفر الرؤي ــا، يف س ــذا، أيًض ــر ه ــد ظه ــة. وق ــذه املاكن ه

ِت ]اهلل اآلب[، 
ْ
ِي يـَـأ

َّ
ِي َكَن َوال

َّ
َكئـِـِن َوال

ْ
ُكــْم َوَســالٌَم ِمــَن ال

َ
نِْعَمــٌة ل

ــْن  ــدس[، َوِم ــروح الق ــِه ]ال ــاَم َعْرِش َم
َ
ــِت أ

َّ
ْرَواِح ال

َ
ــْبَعِة األ ــَن السَّ َوِم

ــوِك 
ُ
ْمــَواِت، َوَرئِيــِس ُمل

َ
ــِر ِمــَن األ

ْ
ِك

ْ
ِمــنِي، ال

َ
ــاِهِد األ َمِســيِح الشَّ

ْ
يَُســوَع ال

ــا 1: 5-4(  ْرِض )رؤي
َ
األ

، اكن يســوع، 
ً

ويوجــد هنــا تسلســل حمــدد حنتــاج إىل مرااعتــه. أوال
ــًدا  ــد أب ــم حيي ــخص اذلي ل ــو الش ــنِي«، وه ِم

َ
ــاِهِد األ ــانيته، »الشَّ يف إنس

عــن احلــق، وهــو الشــخص اذلي نطــق باحلــق حــى عــن نفســه، رغــم 
أنــه لكفــه حياتــه. واكن الشــاهد األمــن.

ــرر اهلل  ــد ب ــن، فق ــاهد األم ــوع اكن الش ــك، ألن يس ــد ذل وبع
ــَن  ــِر ِم

ْ
ِك

ْ
ــح »ال ــك، أصب ــن األمــوات. ذلل ــره وأقامــه مــن ب ــه وب أمانت

ــن  ــوات، ول ــن األم ــة م ــض بالقيام ــخص ينه ــو أول ش ــَواِت«، وه ْم
َ
األ

ــِر« أن اآلخريــن، شــعبه املؤمــن، 
ْ
ِك

ْ
يمــوت مــرة أخــرى ابلتــة؛ ويعــي »ال

ــة. ــيتبعونه يف القيام ــوا س اكن
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ــدة،  ــة اجلدي ــوات، رأس اخلليق ــن األم ــر م ــاره ابلك ــا، باعتب ثاثلً
ْرِض«.

َ
ــوِك األ

ُ
ــِس ُمل ــه »َرئِي ــد. إن ــام اجلدي ــس انلظ ــا رئي ــو أيًض فه

يتسلم يسوع السلطان من اآلب

ــاِهِد  ودعونــا نلــي نظــرة ىلع هــذه اللكمــات مــرة أخــرى. هــو »الشَّ
ْرِض« 

َ
ــوِك األ

ُ
ــِس ُمل ــايل، »َرئِي ــو باتل ــَواِت«، وه ْم

َ
ــَن األ ــِر ِم

ْ
ِك

ْ
ــنِي، ال ِم

َ
األ

ــا، أن يســوع يتســلم ســلطانه  ــرى، أيًض ــا 1: 5(. ومــن املهــم أن ن )رؤي
ــوح هل  ــو ممن ــه. فه ــه بنفس ــول علي ــارع للحص ــو ال يص ــن اآلب. فه م

ــه اســتحقه؛ وهــو يســتحقه. وقــد اســتوىف الــروط ذللــك. ألن

ــة  ــات الرائع ــض اللكم ــة يف بع ــذه احلقيق ــس به ــد رصح بول وق
ــاوس: ــا إىل تيموث ــي كتبه ــة ال واجلميل

ِي 
َّ

َمِســيِح يَُســوَع ]املســيا يســوع[ ال
ْ
، َوال

َّ
ــُل

ْ
ِي ُيْــِي ال

َّ
َمــاَم اهللِ ال

َ
»أ

ََســِن ]اكن الشــاهد األمن[:  ُْنِطــيِّ بِاالْعــِرَاِف الْ ى بِيالَُطــَس الْ َ َشــِهَد دلَ
ــورِ   ُظُه

َ
ــْوٍم إِل

َ
ـَـٍس َوالَ ل ِــالَ َدن ــاوس[ ب ــَة ]خدمــة تيموث َوِصيَّ

ْ
ــَظ ال َْف ْن تَ

َ
أ

وَِحيــُد: 
ْ
َعِزيــُز ال

ْ
ُمَبــاَرُك ال

ْ
اتـِـِه ال

َ
ْوق

َ
ِي َســيَُبيُِّنُه ِف أ

َّ
َمِســيِح، ال

ْ
َنــا يَُســوَع ال َربِّ

ــاكًِنا ِف  ــْوِت، َس َم
ْ
ــَدُم ال ُ َع

َ
ــَدهُ هل ِي وَْح

َّ
ــاِب، ال ْرَب

َ
ــوِك َوَربُّ األ

ُ
ُمل

ْ
ــُك ال َملِ

ــَراهُ،  ْن يَ
َ
ــاِس َوالَ َيْقــِدُر أ َحــٌد ِمــَن انلَّ

َ
ــرَهُ أ ــْم يَ

َ
ِي ل

َّ
ــُه، ال  ِمْن

َ
نُــوٍر الَ يُــْدن

ــاوس 6: 16-13( ــنَي.« )1 تيموث ــُة. آِم بَِديَّ
َ
ــْدَرةُ األ ُق

ْ
ــُة َوال َراَم

َ
ك

ْ
ُ ال

َ
ِي هل

َّ
ال

ــيح ؛ أي  ــوع املس ــرب يس ــور ال ــيحقق ظه ــو اذلي س اهلل اآلب ه
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جميئــه اثلــاين يف املجــد. واهلل اآلب، هــو مــن يقــول عنــه بولس الرســول، 
ــاِب«. ْرَب

َ
ــوِك َوَربُّ األ

ُ
ُمل

ْ
ــُك ال وَِحيــُد«. فهــو »َملِ

ْ
َعِزيــُز ال

ْ
ــاَرُك ال ُمَب

ْ
هــو »ال

ــارة  ــك العب ــي تلل ــى احلقي ــة املع ــام معرف ــري لالهتم ــن املث وم
ــا، ورب لك  ــك عليه ــن يمل ــك لك م ــة: »مل ــة األصلي ــة ايلوناني يف اللغ
عونــه البــر،  اذليــن يســودون عليهــا«. فبغــض انلظــر عــن مــا قــد يدَّ
وبغــض انلظــر عــن القــوة الــي قــد يدعــون أنهــا مناســبة ألنفســهم، 
فــاهلل اآلب هــو ملــك اجلميــع و رب اجلميــع. و قــد نقــل هــذه الســلطة 
ــذه  ــة هل ــوع. ونتيج ــرب يس ــن، ال ــوب، واألم ــار، واملحب ــه املخت البن
ــاب. ــوك و رب األرب ــك املل ــو مل ــوع ه ــح يس ــة، أصب ــلطة املمنوح الس

حاكم الكون

ــدًدا  ــى حم ــوع مع ــق ىلع يس ــل املطب ــب اجلمي ــذا اللق ــن ه يتضم
ــو  ــوع ه ــذا أن يس ــي ه ــاكم. ويع ــم احل ــاب ه ــوك واألرب ــة. فاملل للغاي
احلاكــم ىلع مجيــع احلــاكم، واحلاكــم ىلع مجيــع احلكومــات. ومجيــع 
حــاكم األرض وحكوماتهــا هــم ىلع األخــص حتــت ســلطته. فهــو فوقهــم 

ــل هل.  مبــارشة، وجيــب أن ينحــي ال

ثـِـَرٌة« )رؤيــا 19: 12(. 
َ
ذللــك، يلبــس يســوع ىلع رأســه هــذه »تِيَجــاٌن ك

واللكمــة ايلونانيــة الــي تعــي »تيجــان« يه داياديمــا diadema الــي 
تعــي تــاج ]إلكيــل[ ملــي. وهــذه ليســت اتليجــان الــي تمثــل الفوز يف 



 214

قوة امسه

ــتخَدم هل  ــة؛ فهــذا انلــوع مــن اتليجــان تُس ســياق املســابقات الرياضي
 مــن ذلــك، يه اللكمــة امللكيــة، اإلكيــل. ويســوع 

ً
لكمــة أخــرى. وبــدال

دليــه تيجــان كثــرية ألن مجيــع امللــوك ينالــون منــه ســلطتهم وحقهــم 
يف احلكــم.

ــض  ــيف بع ــوع. ف ــوص يس ــاكم خبص ــة للح ــالة خاص ــه رس اهلل دلي
ــاكم  ــة للح ــور اخلاص ــض األم ــول بع ــدرك أن اهلل يق ــان، ال ن األحي

ــه:  ــور 2 بأكمل ــرة ىلع املزم ــي نظ ــا نل ــادة. ودعون والق

ــوُك 
ُ
ــاَم ُمل

َ
ــِل؟ ق َاِط

ْ
ــُعوُب ِف ال ــَر الشُّ

َّ
ــُم، َوَتَفك َم

ُ
ــِت األ َّ ــاَذا اْرتَ »لَِم

]املســيح  َمِســيِحِه  َوَعَ  الــرَّبِّ  َعَ  َمًعــا  َؤَســاُء  الرُّ َوتَآَمــَر  ْرِض، 
َ
األ

َْطــَرْح َعنَّــا ُرُبَطُهَمــا«. 
ْ

ُيوَدُهَمــا، َونل
ُ
ائِلِــنَي: »نِلَْقَطــْع ق

َ
أو املســيا[، ق

ــَماَواِت ]اهلل  ــاِكُن ِف السَّ ــوع[ اَلسَّ ــة يس ــوا ربوبي ــدون أن يرفض ]يري
ــِه،  ــْم بَِغَضبِ ْيِه

َ
ــُم َعل

َّ
ــٍذ َيَتَك ــْم. ِحينَئِ ــَتْهزُِئ بِِه ــرَّبُّ يَْس اآلب[ يَْضَحــُك. ال

ــِل  ــْوَن َجَب ــِي َعَ ِصْهَي ــْحُت َملِ ــْد َمَس ــا َفَق نَ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــِه. »أ ــْم بَِغْيِظ َويَرُْجُفُه

ــَت  نْ
َ
ــاَل ِل: »أ

َ
ــرَّبِّ ]اآلب[: ق ــاءِ ال َض

َ
ــِة ق ــْن ِجَه ــِبُ ِم ْخ

ُ
 أ

ِّ
ــْدِس«. إِن

ُ
ق

ــَك، 
َ
ــا ل

ً
َمــَم ِمرَاث

ُ
ْعِطَيــَك األ

ُ
أ
َ
ِي ف

ْ
ل
َ
تُــَك. اْســأ ْ َــْوَم َودلَ

ْ
نَــا ال

َ
ابْــِي، أ

ُمُهــْم بَِقِضيــٍب ِمــْن َحِديــٍد. ِمْثــَل  َطِّ
ُ

ــَك. ت
َ
ــًك ل

ْ
ْرِض ُمل

َ
ــاِصَ األ

َ
ق
َ
وَأ

ــا  ــوا يَ بُ دَّ
َ
ــوا. تَأ

ُ
ل ــوُك َتَعقَّ

ُ
ُمل

ْ
ــا ال َه يُّ

َ
ــا أ ــاآلَن يَ

َ
ــْم«. ف ُه ُ ــزَّاٍف تَُكسِّ ــاءِ َخ إِنَ

ــَن  ــوا االْب
ُ
بِّل

َ
ــَدٍة. ق ــوا بَِرْع ــْوٍف، َواْهتُِف ــرَّبَّ ِبَ ــُدوا ال ْرِض. اْعُب

َ
ــاَة األ َض

ُ
ق

ــُه.  ــُد َغَضُب ــل َيتَِّق لِي
َ
ــْن ق ــُه َع نَّ

َ
ــِق. أل ِري ــَن الطَّ ــُدوا ِم  َيْغَضــَب َفَتبِي

َّ
ــال ِلَ
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اتلأكيــد مضــاف( 2؛  ْيــِه.« )مزمــور 
َ
َعل ُمتَِّكِــنَي 

ْ
ال ِلَِميــِع  ُطــوىَب 

وبالطبــع، »َملِــِي« هــو يســوع. وبغــض انلظــر عــن مــا قــد يقــرر 
 ، أو يقــول حــاكم األرض أو حياولــون القيــام بــه، فيســوع، امللــك املعــنَّ
ــوك  ــس مل ــه رئي ــر أن ــماوية. وتذكَّ ــون الس ــل ىلع صهي ــت بالفع مثب

ــه هــو ابلكــر مــن األمــوات. األرض، ألن

وحيمــل هــذا املزمــور رســالة خاصــة، ورســالة مناســبة يف الوقــت 
املناســب هلــذا الزمــن؛ ويه رســالة إىل حــاكم األرض: أن تتصالــح مــع 
ــه،  ــتعل غضب ــه إن اش ــَن«، ألن ــوا االْب

ُ
بِّل

َ
ــوع. »ق ــالل يس ــن خ اهلل م

ــه. ــك مقاومت ــك ال يمكن ــه علي ــون قضائ ــوف يك فس

وإنشــاء مملكــة يســوع هــو احلــل الوحيــد ملشــالك األرض واألمــل 
الوحيــد لشــعوب األرض. ونشــكر هلل، فهــو ملــك امللــوك ورب األربــاب. 

تعــال برعــة يــا رب يســوع!
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ــة  ــن. درس ايلوناني ــن بريطانيَّ ــد ألبوي ــس يف اهلن ــك برن ُودل ديري
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد اتلعليمي ــهر املعاه ــن أش ــن م ــة يف إثن والالتيني
وجامعــة كمربيــدج مــن 1940 إىل 1949. حصــل ىلع الزمالــة مــن جامعــة 
ــة  ــة. درس العربي ــة واحلديث ــفة القديم ــص يف الفلس ــدج وختص KKKK كمربي
ــة يف  ــة العربي ــدج واجلامع ــة كمربي ــن جامع ــاً يف لك م ــة أيض واآلرامي
ــات  ــن اللغ ــدداً م ــك ع ــدث ديري ــك يتح ــة إىل ذل ــدس. وباإلضاف الق

ــارصة. املع

ــع  ــدم م ــا اكن خي ــة، بينم ــة اثلاني ــرب العاملي ــنن احل ــل س يف أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــرب ديري ــاين كمــرف مستشــى، إخت ــش الربيط اجلي

ــيح.  ــوع املس ــع يس ــاة م ــري للحي مغ

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــن لــم أقابــل مــا جيعلــي أتغــري 
مــن جهتهمــا:

 . األول ىه أن يسوع املسيح يَحّ

واثلانية ىه أن الكتاب املقدس صادق، عمي وعري.
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هاتان انلتيجتان غريتا مسار حيايت جذرياً وبال رجعة.

ــث  ــس )حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة اثلاني ــرب العاملي ــة احل  يف نهاي
ــه األوىل  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاين ( يف الق ــش الربيط ــله اجلي أرس
يلديــا، أصبــح أبــاً باتلبــي ثلمــاين فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إاعدة 
ــا  ــا يف كيني ــك ويلدي ــا اكن ديري ــل يف 1948. وبينم ــة إرسائي ــام دول قي
ــت  ــة. توفي ــة أفريقي ــا اتلاســعة K طفل ــا إبنتهم يعمــالن كمعلمــن، تبني
يلديــا يف اعم 1975. ويف اعم 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر ملــدة 
20 ســنة . ســافرا معــاً اىل لك أحنــاء العالــم يعلمــان احلــق الكتــايب املعلــن 
ويشــاراكن الرؤيــة انلبويــة يف أحــداث العالــم يف ضــوء الكتــاب املقدس. 

ــمرب 1998. ــت روث يف ديس توفي

إجتــاه ديريــك املتجــرد مــن الطائفيــة واتلحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة خمتلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعايلم
معــروف دويلــاً كأحــد قــادة تفســري الكتــاب املعارصيــن. يصــل 
برناجمــه اإلذايع ايلــويم، »مفاتيــح احليــاة انلاجحــة« إىل نصــف العالــم 

ــبانية. ــة واألس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم يف 13 لغ

بعــض الكتــب اخلمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد تُرمجــت 
ــا ودول  ــز ىلع رشق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة خمتلف إىل 60 لغ
اإلحتــاد املســتقلة )الكومنولــث واملعروفــة باإلحتــاد الســوفيي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه ادلول. مدرســة 
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الكتــاب املقــدس املســجلة ىلع الفيديــو دليريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة يف هــذا اجلــزء مــن العال ــاب اجلدي لعــرات مــن مــدارس الكت

اذلي لــم يكــن خمدومــاً مــن قبــل.

مــن خــالل الربنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات األلــوف مــن الكتــب وأرشطــة الاكســيت للــراعة والقــادة 
يف أكــر مــن 120 دولــة K لذليــن لــم يكــن دليهــم وســيلة للحصــول ىلع 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن دليهــم املقــدرة املاديــة لرائهــا.

يوجــد املركــز الرئيــي ادلويل خلدمــة ديريــك برنــس يف شــارلوت 
بواليــة شــمال اكرويلنــا، ويوجــد فــروع للخدمــة يف اململكــة املتحــدة 
ــنغافورة  ــدا وس ــدا ونيوزيالن ــا وهونل ــا وأملاني ــدا وفرنس ــرايلا وكن و أس

وجنــوب أفريقيــا ويوجــد موزعــون يف دول كثــرية أخــرى.







 إصدارات أخرى لديريك برنس بالعربية
 

 كتب: 
 . اسس اإليمان ▪
 . يخرجون الشياطي    ▪
 . الكفارة ▪
 . اإليمان الذي به نحيا  ▪
  الحرب  ▪

 . السماويات ف 
 تلبسون قوة.  ▪
 . أزواج وآباء  ▪
 . الدخول اىل محض  هللا ▪
 . تشكيل التاري    خ ▪
 . عهد الزواج ▪
ة ▪  . مواجهة األيام األخي 
 الشكر التسبيح العبادة.  ▪
كة ▪  . العبور من اللعنة اىل الير
▪   

 . الصالةأرسار المحارب ف 
  الكتاب المقدس. د ▪

 راسات شخصية ف 
ة للحياة.  ▪  القوة الروحية المغي 
 ما جمعه هللا.  ▪
كة أو اللعنة: أنت تختار!  ▪  الير
 . لنحيا ملح ونور  ▪
 . قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪

 
 كتيبات: 

 . المبادلة اإللهية العظىم ▪
 . بوةاأل  ▪
▪  .  الدواء اإلله 
كاء مدى الحياة.  ▪  رسر
 . المصارعة الروحية ▪
 . الروح القدس فينا  ▪
 . الرفض ▪
 . ومتى صمتم ▪
 . فكر هللا من نحو المال ▪
 هل يحتاج لسانك اىل شفاء؟ ▪
 . الخالص الكامل ▪
 . المحبة المرسفة ▪
 الصالة من أجل الحكومة.  ▪
 .مشيئة هللا لحياتك ▪
 أقوى ثالث كلمات.  ▪
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