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�إلـى ي�سوع امل�سيح
م ُذ ٌ
محُ ْ َت َق ٌر َو خَ ْ
ا�س،
ول مِ َن ال َّن ِ
َر ُج ُل �أَ ْو َجا ٍع َو خُ ْ
ب الحْ َ َزنِ ...
م َت رِ ُ
هلل َو َم ْذ ُل ً
وال.
ُ�صاباً م َْ�ض ُروباً مِ َن ا ِ
َو َن ْح ُن َح�سِ ْب َنا ُه م َ
َ
ا�صي َنا،
م ُرو ٌح لأ ْجلِ َم َع ِ
َوهُ َو جَ ْ
م َْ�س ُح ٌ
وق لأَ ْجلِ �آ َثامِ َنا،
ِيب َ�س َ
ب ِه ُ�شفِي َنا.
المِ َنا َعلَ ْيهَِ ،وب ُِح رُ ِ
َت�أْد ُ
ُك ُّل َنا َك َغ َن ٍم َ�ضلَ ْل َنا.
مِ ْل َنا ُك ُّل َواحِ دٍ �إِلىَ َطرِي ِقهِ،
َوال َّر ُّب َو َ�ض َع َعلَ ْي ِه �إِ ْث َم َجمِ ي ِع َنا.
ُظ ِل َم َ�أ َّما هُ َو َف َت َذ َّل َل،
َو مَ ْ
ل َي ْف َت ْح َفاهُ.
َك َ�شا ٍة ُت َ�س ُاق ِ�إلىَ ال َّذ ْب ِح،
َو َك َن ْع َج ٍة َ�صامِ َت ٍة �أَمَا َم َجا ِّزيهَا،
َفلَ ْم َي ْف َت ْح َفاهُ...
ُقطِ َع مِ نْ �أَ ْر ِ�ض الأَ ْح َياءِ...
ُ�ضر َِب مِ نْ �أَ ْجلِ َذ ْنبِ َ�ش ْعبِي...
َعلَى �أَ َّن ُه مَ ْ
ل َي ْع َم ْل ُظ ْلماً،
َو مَ ْ
ل َي ُكنْ يِف َفمِ ِه غِ ٌّ�ش.
َ
�أَ َّما ال َّر ُّب َف ُ�س َّر ِب�أنْ َي ْ�س َح َق ُه
ِبالحْ َ َزنِ .
النبي �إ�شعياء
ُّ
الأ�صحاح  ،53الآيات 10 -3
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ُم َّ
قدمة

املسيح واملضط َهدون املُ َّ
عذبون

�أهم �س�ؤال يف القرن احلادي والع�شرين هو :ملاذا جاء امل�سيح ِل َيموت؟ ولإدراك هذه
الأهم َّية ،يجب �أن ننظر �إىل ما وراء الأ�سباب الب�شر َّية .فاجلواب الأق�صى عن ال�س�ؤال
ذهلة� .إذ �إنَّ امل�سيح هو ابن اهلل!
َ«من َقت ََل امل�سيح؟» هو :اهلل قت َله .وهذه ِفكرة ُمر ِبكة ُم ِ
�إ َّال �أنَّ ر�سالة الكتاب املق َّد�س بكاملها ت�ؤدِّي �إىل هذا اال�ستنتاج.
اهلل ق�صد به اخلري
النبي القدمي �إ�شعياء ،قبل قرون من جميء امل�سيح�« :أَ َّم��ا ال � َّر ُّب َف ُ�س َّر ِب َ�أنْ
قال ُّ
َي ْ�س َح َق ُه ِبالحْ َ زَ ِن» (�إ�شعياء  .)10 :53ويقول كتاب العهد اجلديد عن اهلل �إ َّنه مَ ْ
«ل ُي ْ�ش ِفقْ
َع َلى ا ْب ِن ِهَ ،ب ْل َب َذ َل ُه لأَ ْج ِل َنا �أَ ْج َم ِعنيَ» (رومية  .)32 :8و�أي�ض ًا �إنَّ اهلل ق َّدم امل�سيح ل ُي َ
�سفك
د ُمه حتَّى َ
َّعوي�ضي بالإميان (راجع رومية .)25 :3
نقبل عمله الت
َّ
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ولكنْ كيف يرتابط هذا ال ِف ُ
إلهي مع الأفعال الأثيمة املر ِّوعة التي ارتكبها
عل ال ُّ
�أُولئك الذين قتلوا امل�سيح؟ �إنَّ اجلواب الذي يُقدِّ مه الكتاب املق َّد�س ُمعبرَّ ٌ عنه يف �صال ٍة
قدميةِ « :بالحْ َ ِقي َق ِة ْاج َت َم َع َع َلى َفت َ
ُّو�س َي ُ�سوعَِ ...ه ُريود ُُ�س َو ِبي َال ُط ُ�س ا ْل ُب ْن ِط ُّي َم َع
َاك ا ْل ُقد ِ
وب ِ�إ ْ�س َرا ِئ َيلِ ،ل َي ْف َع ُلوا ُك َّل َما َ�س َب َق ْت َف َع َّي َن ْت َيد َُك َو َم ُ�شو َرت َُك �أَنْ َي ُكونَ » (�أعمال
م َو ُ�ش ُع ِ
�أُ مَ ٍ
فتاح
 27 :4و .)28فمدى هذه ال َهيمنة الإله َّية يجعل �أنفا�سنا ت ِ
َنقطع .ولكنَّ ذلك �أي�ض ًا ِم ُ
خال�صنا� .إذ �إنَّ اهلل و�ضع امل�شروع َّثم نفَّذه ب�أيدي �أُنا�س �أ َث َمة .وبا�ستعار ِة عبار ٍة وردَت
يف التَّوراة :هُ م ق�صدوا بذلك �ش ّر ًا ،ولكنَّ اهلل ق�صد به اخلري (تكوين .)20 :50
ومبا �أنَّ اهلل ق�صد اخلري مبوت امل�سيح ،ينبغي �أن َّ
أ�سباب
نتخطى ب�أنظارنا ال َ
إلهي .فامل�س�ألة اجلوهر َّية يف موت امل�سيح لي�ست ال�سبب ،بل
الب�شر َّية �إىل الق�صد ال ّ
هي الق�صد� ،أو املعنى .رمبا كان عند الكائنات الب�شر َّية �أ�سبا ُبها لإزاحة امل�سيح من
الطريق .ولكنَّ اهلل وحده يقدر �أن ُي�ص ِّمم ذلك لأجل خري مَ
العال .ويف الواقع �أنَّ مقا�صد
اهلل من جهة العامل يف موت امل�سيح ال ُي�سرب َغو ُرها .و�س�أُحا ِول �أن �أ�صف خم�سني منها،
� مَّإنا �سيكون هناك دائم ًا َمزي ٌد ُيقال .فهديف هو �أن �أدع الكتاب املق َّد�س يتك َّلم� ،إذ هُ نا
ن�سمع كلمة اهلل .و�أرجو �أن حت ِّفزك هذه امل� ِّؤ�شرات على ُمبا�شرة م�س ًعى لكي تعرف �أك َرث
ف�أكرث ب�ش�أن ُخ َّطة اهلل العظيمة يف موت ابنه احلبيب.
موت امل�سيح كان فريد ًا فراد ًة ُمط َلقة
وح ِك َم عليه ك ُمطا ِلب بعر�ش روما
ملاذا كان موت امل�سيح ك ِّل َّي الف َّعال َّية؟ لقد ُح ِوك َم ُ
دونَ حقّ  .ولكنْ يف غ�ضون القرون الثالثة التالية �أطلق موتُه ِعنانَ ق َّو ٍة جتعل الإن�سان
يحتمل الآالم و ُي ِح ُّب ،غيرَّ ت الإمرباطور َّية الرومان َّية وما تزال حتَّى اليوم تُ�ش ِّكل العامل.
اجلواب هو �أنَّ موت امل�سيح كان فريد ًا فراد ًة ُمط َلقةُ .ث َّم �إنَّ قيامته ح ّي ًا من بني الأموات
يف اليوم الثالث كانت ِفع ًال �أجراه اهلل لكي ُيثبِتَ ما �أجنزه موتُه.
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ب�شري ال � َّ
أقل .ف�إ َّنه ،كما يقول
لقد كان موته فريد ًا لأ َّنه هو كان �أكرث من مجُ َّر ِد
ٍّ
النيقياوي القدمي�« ،إل ٌه ح ٌّق من � ٍإله حقٍّ » .وهذه هي �شهادة الذين عرفوه
قانون الإميان
َّ
ف�سروا هُ و َّيته .فالر�سول يوح َّنا �أ�شار �إىل امل�سيح ب�صفته «الكلمة»
و�أوحى �إليهم ب�أن ُي ِّ
هللَ ،و َكانَ ا ْل َك ِل َم ُة َ
اهللَ ...وا ْل َك ِل َم ُة َ�صا َر
وكتب« :فيِ ا ْل َب ْد ِء َكانَ ا ْل َك ِل َم ُةَ ،وا ْل َك ِل َم ُة َكانَ ِع ْندَ ا ِ
َج َ�سد ًا َو َح َّل َب ْي َن َنا» (يوح َّنا  1 :1و.)14 ،2
ُث َّم �إ َّنه كان بريئ ًا �إىل التمام يف ت�ألمُّ ه .لي�س فقط بريئ ًا من تهمة التَّجديف �أو ال ُكفر،
بل من ِّ
كل خط َّية �أي�ض ًا .وقد قال واحد من �أقرب تالميذه :مَ ْ
«ل َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًةَ ،و َال ُو ِجدَ
ب�سلطانٍ ُمطلق .وكان
فيِ َفمِ ِه َم ْك ٌر» (1بطر�س ِ � .)22 :2أ�ضف �إىل هذا �أ َّنه تق َّبل موته ُ
�أحد التَّ�صريحات املذهلة التي �ص َّرح بها امل�سيح يتع َّلق مبوته وقيامته« :لأَ يِّن �أَ َ�ض ُع َنف ِْ�سي
ل ُآخ َذهَ ا �أَ ْي�ض ًاَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي ْ�أ ُخ ُذهَ ا ِم ِّنيَ ،ب ْل َ�أ َ�ض ُع َها �أَ َنا ِمنْ َذا ِتي .يِل ُ�س ْل َطا ٌن َ�أنْ َ�أ َ�ض َع َها
فاجلدال ب�ش� ِأن � ُّأي َب َ�ش ٍر قتلوا امل�سيح
َو يِل ُ�س ْل َطا ٌن �أَنْ � ُآخ َذهَ ا �أَ ْي�ض ًا» (يوحنا  17 :10وِ .)18
ماوي ق�ضى بذلك ُم�س َّبق َا .وهو تق َّبله.
�شيِ .
ال�س ُّ
ِ
لقد اختار هو �أن ميوت .و�أبوه َّ
هام ٌّ
مق�صد موته �أثب َتتهُ قيام ُته
لقد �أقام اهلل امل�سيح ح َّي ًا من بني الأم��وات ل ُيبينِّ �أ َّنه كان على حقٍّ ولي�ؤ ِّيد جميع
ت�صريحاته .وقد حدثت القيامة يف اليوم الثالث بعد موته .ففي يوم الأحد باكر ًا نه�ض
ح َّي ًا من بني الأموات .وظهر ع َّدة م َّرات لأتْباعه ،على مدى �أربعني يوم ًاَ ،
قبل �صعوده �إىل
ال�سماء (�أعمال .)3 :1
كان تالميذ امل�سيح ُمبطئني يف ت�صديق حدوث القيامة فع ًال .فهم مل يكونوا ُ�س َّذج ًا
يُخدَ عون ب�سهولة ،بل كانوا ِح َرف ِّيني عمل ِّيني ،وقد علموا �أنَّ النا�س ال يقومون �أحيا ًء من
ربهن لهم �أ َّنه لي�س �شبح ًا (لوقا
ال�سمك ل ُي ِ
بني الأموات .وذاتَ م َّرة �أ�ص َّر امل�سيح على �أكل َّ
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 .)43 -39 :24فلم ي ُكن هذا �إنعا�ش ج�سدٍ هامد� .إ َّنه كان قيامة اهلل ـــ الإن�سان �إىل حيا ٍة
رب ال�سماء والأر�ض .ف�إ َّنه
جديدة ال تُف َنى .وقد نادت به اجلماع ُة امل�سيح َّية �أ َّول عهدها َّ
�أكمل العمل الذي ك َّلفه اهلل �أن يعمله ،وقد كانت قيامته البرُ هان على �أنَّ اهلل اكتفى
وارت�ضى .وهذا الكتاب هو ع َّما �أجنزه موت امل�سيح للعامل.
وعذاب امل�ضط َهدين
موت امل�سيح
ُ
وعنف ًا من ِق َبل
من املفارقات امل�أ�ساو َّية �أنَّ وا ِقعة موت امل�سيح �أنتجت حين ًا ِعدا ًء ُ
املنت َِ�سبني �إليه نحو بع�ض الأقوام الأُخرى .فيقين ًا �أنَّ �أُولئك امل�ضطهِ دين با�سم امل�سيح
بوحي من روح امل�سيح .غري �أنَّ امل�سيح َّية ال�صحيحة  -وهي خُمت ِلفة جذر ّي ًا
مل يت�ص َّرفوا ٍ
عن احل�ضارة الغرب َّية  -تدين اللجوء �إىل ال ُعنف �سبي ًال �إىل ن�شر الدِّ ين .فقد قال
م َل َك ِتي ِمنْ َ
«م َل َك ِتي َل ْي َ�س ْت ِمنْ َ
الَ ،ل َكانَ ُخ َّد ِامي
الَ .ل ْو َكا َن ْت مَ ْ
امل�سيح :مَ ْ
هذا ا ْل َع مَ ِ
هذا ا ْل َع مَ ِ
ُي َج ِاهدُونَ ( »...يوحنا � .)36 :18إنَّ طريق ال�صليب هي طريق الت� مُّأل .فامل�ؤمنون بامل�سيح
مدع ُّوون لأنْ ميوتوا ،ال لأن يمُ يتوا ،لكي ُيب ِّينوا للعامل كيف �أح َّبهم امل�سيح.
وجر�أة ،ومهما ك َّلف الأمر� ،إىل
�ضاع ُ
�إنَّ املح َّبة امل�سيحية الأ�صيلة ُتقدِّ م امل�سيح ،با ِّت ٍ
جميع ال�شعوب باعتباره الطريقَ
اخلال�صي الوحيد امل�ؤدِّي �إىل اهلل .فقد قال امل�سيح:
َّ
«�أَ َنا هُ َو َّ
الط ِريقُ َوالحْ َ ُّق َوالحْ َ َيا ُةَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي�أْ ِتي �إِلىَ ال ِآب �إِ َّال ِبي» (يوحنا  .)6 :14ولكنْ
و�ضوح ال�شم�س �أ َّنه لي�س من امل�سيح َّية يف �شيءٍ اللجو ُء �إىل الإذالل �أو
لي ُكن وا�ضح ًا
َ
نوع كان .ف�إنَّ ك َّل
االحتقار �أو اال�ضطهاد بالقمع
ِ
املتغطر�س �أو ال ُعنف الدمويِّ من �أيِّ ٍ
�سلوك من هذا القبيلِّ ،
نن�س�أ َّنه،
ٍ
بكل ب�ساطة وعلى نح ٍو بغي�ض ،هو ع�صيان للم�سيح .وال َ
امل�س َّمني �أتباع ًا له� ،ص َّلى من على ال�صليبَ « :يا�أَ َبتَا ُهْ ،اغ ِف ْر َل ُه ْم،
على ِخالف كثريين من َ
لأَ َّن ُه ْم َال َي ْع َل ُمونَ َم َاذا َي ْف َع ُلونَ » (لوقا .)34 :23
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ح ّق ًا �إنَّ موت امل�سيح هو �أه ُّم َحدَ ث يف التاريخ .ولكنَّ بع�ض ًا ُي ِنكرون �صلب امل�سيح
لأ َّنه �أ�ش ُّد ترويع ًا من �أن ي�ؤ َّكد .ويرى ٌ
بع�ض �أ َّنه م�ؤامرة حُم َك َمة للح�صول على العطف
املنكرين يعي�شون يف مَ
تاريخي� .إذ �إنَّ امل�سيح فع ًال
أحالم
الديني ق�سر ًا .غري �أنَّ ِ
ِّ
ّ
عال � ٍ
عانى �آالم ًا ال تو�صف ومات موت ًا رهيب ًا.
ومما يدعو �إىل ال َع َجب �أنَّ بع�ض �أتْباع امل�سيح َّية ،كما نرى يف التاريخ� ،س َّوغوا
َّ
تعذيب الآخرين وا�ضطهادهم بذريعة الدِّ فاع عن امل�سيح َّية .ف�أُولئك الذين فعلوا ذلك
ت�ص َّرفوا ِخالف ًا لتعليم امل�سيح ،حيثُ قالُ :
«طو َبـى َل ُك ْم �إِ َذا َعيرَّ ُ و ُك ْم َو َط َردُو ُك ْم َو َقا ُلوا
َع َل ْي ُك ْم ُك َّل َك ِل َم ٍة ِ�ش ِّري َر ٍةِ ،منْ �أَ ْج ِلـيَ ،ك ِاذ ِبنيَ� ...أَ ِح ُّبوا �أَ ْعدَ ا َء ُك ْمَ .با ِر ُكوا َال ِع ِني ُك ْم� .أَ ْح ِ�س ُنوا
�إِلىَ ُم ْب ِغ ِ�ضي ُك ْمَ ،و َ�صلُّوا لأَ ْج ِل ا َّل ِذينَ ُي ِ�سي ُئونَ �إِ َل ْي ُك ْم َو َي ْط ُردُو َن ُك ْم» (متَّى  .)11 ،11 :5كما
�أنَّ ذلك الت�ص ُّرف ُينا ِق�ض تق ُّبل امل�سيح ِّيني الأ َّولني للآالم واال�ضطهاد والعذاب من �أجل
ا�سمِ ِه» (�أعمال  .)41 :5فامل�ؤمنون
ا�سم امل�سيح� ،إذ ُ
«ح ِ�س ُبوا ُم ْ�س َت�أْ ِه ِل َني َ�أنْ ُي َها ُنوا ِمنْ �أَ ْج ِل ْ
بامل�سيح ح ّق ًا يكونون هم الذين ُي�ضطهدون ،ال الذين يَ�ضطهِ دون .والتاريخ حا ِفل ب�أخبار
ُّ
و�سرور فت َّوجوا حيا َة �شهاد ِتهم للم�سيح مبوتهم من
ال�شهداء الذين ال َقوا املوت ب�شجاعة ُ
�أجل الإميان به.
� يِّإن �أع َلم يقين ًا �أنَّ املدع ِّوين «م�سيح ِّيني»� ،أُولئك الذين �أذاقوا غريهم اال�ضطهاد
والعذاب ،مل يعرفوا َق ُّط املح َّبة التي دف َعت امل�سيح نحو ا ُ
جل ُلجثة ،حيثُ ُ�ص ِل َب ومات.
�إ َّنهم مل يعرفوا َق ُّط امل�سيح الذي بد ًال من �أن َيقتل لإنقاذ ح�ضار ٍة ما ،مات لأجل خال�ص
مَ
العال .ولكنَّ امل�ؤمنني بامل�سيح ح ّق ًا قد �أدركوا معنى موت امل�سيح ،فحم َلتهم �آال ُمه على
اال ِّت�ضاع والر�أفة والتَّ�ضحية للإتيان بالآخرين �إىل الإميان به.
نا�س ينتمون �إىل �أك َرث من جماعة قوم َّية يف فل�سطني،
لقد �شارك يف �صلب امل�سيح �أُ ٌ
نا�س من ِّ
كل جماعة �أن يحولوا دون َ�صل ِبه � .مَّإنا
ال�سواء ،وحاول �أُ ٌ
اليهود وال ُّرومان على َّ
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َ
أ�سا�سي لي�س»
الفاعل
كان اهلل هو
الرئي�سي يف موت ابنه احلبيب .وعليه ،فال�س�ؤال ال ُّ
َّ
� ُّأي َب َ�ش ٍر �س َّببوا موتَ امل�سيح؟» بل «ماذا �س َّبب موتُ امل�سيح لل َب َ�شر� ،إىل �أ َّية فئة ِعرق َّية �أو
قوم َّية �أو دين َّية �أو الدين َّية انت َموا� ،أي جلميع النا�س يف ِّ
كل مكان؟»
ومهما قيل �أو ُعمِ ل ،ف�إنَّ ال�س�ؤال الأكرث ح�سم ًا هو :ملاذا؟ ملاذا جاء امل�سيح ليموت؟
لي�س ملاذا مبعنى ال�سبب ،بل ملاذا مبعنى الق�صد .ماذا �أجنز امل�سيح مبوته؟ ملاذا كان
أمر عظيم كان جاري ًا يف ا ُ
جل ُلجثة لأجل مَ
العال؟
عليه �أن يت� مَّأل �إىل �أق�صى حدّ؟ � ُّأي � ٍ
ذلك هو مو�ضوع هذا الكتاب .فقد جمعتُ من كتاب العهد اجلديد خم�سني �سبب ًا
من �أجلها جاء امل�سيح ليموت .ال خم�سني ع َّلة ،بل خم�سني غاية .ف�أه ُّم �إىل ما النهاية
ممن قتل امل�سيح هو ال�س�ؤال :ماذا �أجنز اهلل ُ
خلطا ٍة مثلنا ب�إر�ساله اب َنه كي ميوت؟
َّ
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مخسون سببًا
من أجلها جاء املسيح ليموت

1

ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

ِلي ََتشرَّب غضب اهلل

و�س� ،إِ ْذ َ�صا َر
يح ا ْفتَدَانَا ِم ْن لَ ْعنَ ِة النَّا ُم ِ
اَ مْل َ ِ�س ُ
وب:
لَ ْعنَ ًة َلأ ْج ِلنَاَ ،لأنَّ ُه َم ْكتُ ٌ
« َم ْل ُعو ٌن ُك ُّل َم ْن ُع ِّل َق َع َلى خَ �شَ بَ ٍة».

غالطية 13 :3

الَّ ِذي َق َّد َم ُه اهللُ َك َّفا َر ًة بِالإِمي َ ِان ِبد َِم ِه،
ال�ص ْف ِح
ِلإ ْظ َها ِر ِب ِّر ِهِ ،م ْن �أَ ْج ِل َّ
َع ِن خْ َ
هلل.
ال َطايَا َّ
ال�س ِال َف ِة ِب�إِ ْم َهالِ ا ِ

رومية 25 :3

يِف ه َذا ِه َي ا مْل َ َحبَّ ُة :لَ ْي َ�س �أَنَّنَا ن َْح ُن �أَ ْحبَ ْبنَا اهللَ،

بَ ْل �أَنَّ ُه ُه َو �أَ َحبَّنَاَ ،و�أَ ْر َ�س َل ابْنَ ُه َك َّفا َر ًة خِ َل َطايَانَا.

1يوحنا 10 :4
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م ّب ًا،
لو مل يكن اهلل عاد ًال ،لمَ َا كان من دا ٍع لأن يت� مَّأل اب ُنه وميوت .ولو مل ي ُكن اهلل حُ ِ
وم ٌّب مع ًا .ولذلك ،ف�إنَّ
لمَ َا كان لدى ابنه ا�ستعدا ٌد لأنْ يت� مَّأل وميوت .ولكنَّ اهلل عاد ٌل حُ ِ
تفي مبطا ِلب عدالته.
حم َّبته على
ٍ
ا�ستعداد لأنْ َ
لقد طال َبت �شريع ُة اهلل بهذا« :تحُ ِ ُّب ال َّر َّب �إِل َه َك ِمنْ ُك ِّل َق ْل ِب َك َو ِمنْ ُك ِّل َنف ِْ�س َك َو ِمنْ
ُك ِّل ُق َّو ِت َك» (تثنية  .)5 :6ولك َّننا ك َّلنا �أحببنا �أ�شيا َء �أُخرى �أكرث .وهذه هي ماه َّية اخلط َّية:
�إهان ُة اهلل بتف�ضيل �أ�شياء �أُخرى عليه ،والت�ص ُّرف مبوجب تلك َّ
املف�ضالت .لذلك يقول
ق�صروا عن متجيده (رومية
الكتاب املق َّد�س« :الجْ َ مِ ي ُع �أَخْ َط�أُوا َو�أَ ْع َو َزهُ ْم مجَ ْ ُد ا ِ
هلل� »،أي َّ
 .)23 :3فنحن مُن ِّجد ما ن�ستمتع به �أك َرث ال ُك ِّل .ولي�س ذلك هو اهلل.
ومن َث َّم ف�إنَّ اخلط َّية لي�ست ب�سيطة ،لأ َّنها لي�ست �ض َّد �س ِّيد �صغري .وج�سام ُة �إهان ٍة
َّما ُ
بقدر كرامة املهان .فخا ِلق الكون ُم�ستح ٌّق بال حدٍّ وال قيا�س لالحرتام والإكبار
تعظم ْ
والإخال�ص .وعليه ،ف�إنَّ الإخفاق يف حم َّبته لي�س �أمر ًا ب�سيط ًا ،بل هو خيانة ُعظمى� .إ َّنه
دمر �سعادة الإن�سان.
يفرتي على اهلل و ُي ِّ
بخرقة الكون� .إ َّنه ي�شعر بغ�ضب
ومبا انَّ اهلل عادل ،فهو ال مي�سح هذه اجلرائم ِ
ُمق َّد�س �ض َّدها .فهي ت�ستح ُّق �أن تُعا َقب ،وهو قد �أو�ضح هذا جل ّي ًا« :لأَنَّ ُ�أ ْج َر َة الخْ َ ِط َّي ِة
ِه َي َم ْوتٌ » (رومية َ « .)23 :6ال َّنف ُْ�س ا َّل ِتي تُخْ ِط ُئ ِه َي تمَ ُ وتُ » (حزقيال .)4 :18
هناك لعنة مق َّد�سة تتدلىَّ فوق ِّ
كل خط َّية .فعدَ م املعا َقبة يكون خرق ًا للعدل� ،إذ
ُي�ش ِّكل ت�صديق ًا ِّ
لب احلقيقة .لذلك يقول اهلل:
للحط من ْ
قدر اهلل ،وت�سود ِكذب ٌة يف ِّ
و�س ِل َي ْع َم َل ِب ِه» (غالطية
ُوب فيِ ِكت ِ
َاب ال َّنا ُم ِ
َ«م ْل ُعو ٌن ُك ُّل َمنْ َال َي ْث ُبتُ فيِ َجمِ ي ِع َما هُ َو َم ْكت ٌ
10 :3؛ تثنية .)26 :27
ولكنَّ حمبة اهلل ال ت�سرتيح بوجود ال َّلعنة املع َّلقة فوق الب�شر اخلاطئني �أجمعني.
�إ َّنه ال ُي َ�س ُّر ب�إبداء الغ�ضب ،مهما كان ُمق َّد�س ًا .ولذلك �أر�سل اهلل ابنه احلبيب ليت�ش َّرب
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و�س� ،إِ ْذ
غ�ض َبه ويتح َّمل ال َّلعنة عن جميع الذين ي ِثقون بهَ « .المْ َ ِ�س ُيح ا ْف َتدَ ا َنا ِمنْ َل ْع َن ِة ال َّنا ُم ِ
َ�صا َر َل ْع َن ًة لأَ ْج ِل َنا» (غالطية .)13 :3
هذا هو معنى الكلمة «كفَّارة» يف الآية املقت َب�سة �أعاله (رومية  .)25 :3فهي تد ُّل
على رفع غ�ضب اهلل بتوف ِري بديل .والبديل ه ّي�أه اهلل نف�سه .فالبديل� ،أي امل�سيح ،ال
فح�سب ،بل يت�ش َّر ُبه و ُيح ِّوله ع َّنا �إىل ذاته .ذلك �أنَّ غ�ضب اهلل عادل ،وقد
ُيلغي الغ�ضب ْ
ُ�س ِكب ،ال ُح ِجب وال ُ�س ِحب.
َّ
ن�ستخف مبح َّبته! فلن ن ِق َف �أب��د ًا ُمته ِّيبني يف ِرح��اب كوننا
ال ن�ستهِ ن ب��اهلل ،وال
حمبوبني عنده �إ َّال �إذا �أخذنا يف احل�سبان ج�سام َة خط َّيتنا وعدال َة غ�ضبه علينا .ولكنْ
عندما نتن َّبه ،بنعمة اهلل� ،إىل عدم ا�ستحقاقنا ،عندئذٍ ميكننا �أن ننظر �إىل �آالم امل�سيح
هذا ِه َي المْ َ َح َّب ُةَ :ل ْي َ�س �أَ َّن َنا َن ْحنُ �أَ ْح َب ْب َنا َ
وموته ونقول« :فيِ َ
اهللَ ،ب ْل �أَ َّن ُه هُ َو �أَ َح َّب َناَ ،و�أَ ْر َ�س َل
ا ْب َن ُه َك َّفا َر ًة لخِ َ َطا َيا َنا [ ُمت�ش ِّرب ًة عنا الغ�ضب]» (1يوحنا .)10 :4
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َّ
السماوي
ُس َّر أباه
لي ِ

�أَ َّما ال َّر ُّب َف رُ�سَّ ِب�أَنْ يَ ْ�س َح َق ُه
ب حْ َ
ِال َز ِن.

�إ�شعياء 10 :53
يح �أَيْ�ضاً َو�أَ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه َلأ ْج ِلنَا،
�أَ َحبَّنَا ا مْل َ ِ�س ُ
هلل َر ِائ َح ًة َطيِّبَ ًة.
ُق ْربَاناً َو َذب َ
ِيح ًة ِ

�أف�سُ �س 2 :5

رغمه
وينتز ِع ال ِكرباج من يده .ومل ُي ِ
مل ُي�صارع امل�سيح �أباه الغا�ضب على حلبة ال�سماء ِ
على �أن يكون رحيم ًا نحو الب�شر .ومل ي ُكن موته �إذعان ًا على َم َ�ض�ض هلل كي ير�أف با ُ
خلطاة .ال،
بل �إنَّ ما فعله امل�سيح لـ َّما ت� مَّأل ومات كان ِفكرة الآب .وقد كانت تلك ُخ َّط ًة رائعةَّ ،مت ت�ص ُّورها
خللق� ،إذ ر�أى اهلل َّ
حتَّى قبل َا َ
وخطط تاريخ العامل .لذلك يتك َّلم الكتاب املقدَّ�س عن «الق�صد
وال ِّنعمة التي �أُعطيت لنا يف امل�سيح ي�سوع» يف الأزل قبل بدء الأزمنة (2تيموثاو�س .)9 :1
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وكانت ا ُ
خل َّطة الإله َّية قد بد�أت َّ
النبي
تتك�شف ح ّق ًا يف كتاب العهد القدمي .ف�إنَّ
َّ
�إ�شعياء تن َّب�أ ب�آالم امل�سيح املنتظر الذي �سوف ي�أخذ مكان اخلطاة .وقد قال �إ�شعياء �إنَّ
امل�سيح �سيكون «م�ضروب ًا من اهلل» بد ًال م َّنا.

«ل ِكنَّ �أَحْ َزا َن َنا حَ َم َلهَاَ ،و�أَوْجَ اعَ َنا تحَ َ َّم َلهَاَ .و َنحْ ُن حَ ِ�س ْب َنا ُه
هلل َو َم� ْ�ذ ُل��و ًال .وَهُ �� َو مجَ ْ � �رُو ٌح َ لأجْ � ِ�ل
م َُ�صاب ًا م َْ�ضرُوب ًا ِم��نَ ا ِ
َا�صي َنا ،م َْ�سحُ و ٌق لأَجْ ِل �آ َث ِام َناُ ...كلُّ َنا َك َغ َن ٍم َ�ض َل ْل َناِ .م ْل َنا ُك ُّل
َمع ِ
َاح ٍد �إِلىَ َط ِري ِق ِه ،وَالرَّبُّ و ََ�ض َع عَ َل ْي ِه �إِ ْثمَ جَ ِمي ِع َنا»
و ِ
(�إ�شعياء .)6 -4 :53

ولكنَّ الأ�ش َّد �إذها ًال يف بَدَ ل َّية امل�سيح هذه عن اخلطاة �أ َّنها كانت ِفكرة اهلل .فامل�سيح
مل يتطفَّل على ُخ َّطة اهلل ملعاقبة اخلطاة ،بل اهلل َّ
النبي
خطط له �أن يكون فيها .كما قال ُّ
املذكور ،يف العهد القدمي�« :أَ َّما ال َّر ُّب َف ُ�س َّر ِب�أَنْ َي ْ�س َح َق ُه ِبالحْ َ زَ ِن» (�إ�شعياء .)10 :53
كتاب العهد اجلديد .فمن جهة ،كان ت� مُّأل
ف�سر املفارقة التي يت�ض َّمنها ُ
وهذا ُي ِّ
إلهي ب�سبب اخلط َّية .ولكنْ من جه ٍة �أُخرى ،كان ت� مُّأل امل�سيح
امل�سيح ان�سكاب ًا للغ�ضب ال ِّ
ِف َ
عل خ�ضوع وطاعة جمي ًال مل�شيئة الآب .وهكذا �صرخ امل�سيح من على ال�صليب�« :إِلهِ ي،
�إِلهِ ي ،لمِ َ َاذا َت َر ْك َت ِني؟» (متَّى  .)46 :27ومع ذلك يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ ت� مُّأل امل�سيح
هلل
يح ًة ِ ِ
كان عبري ًا َع ِطر ًا هلل�« .أَ َح َّب َنا المْ َ ِ�س ُيح �أَ ْي�ض ًا َو�أَ ْ�س َل َم َنف َْ�س ُه لأَ ْج ِل َناُ ،ق ْر َبان ًا َو َذ ِب َ
أف�س�س .)2 :5
َرا ِئ َح ًة َط ِّي َب ًة» (� ُ
فلنتع َّب ْد هلل من �أجل حم َّبته الرائعة العجيبة ج ّد ًا! فهي لي�ست جم َّرد عاطفة عابرة،
وال هي �أمر ًا ب�سيط ًا� .إذ �إنَّ اهلل لأجلنا عمل امل�ستحيل� :سكب غ�ض َبه على ابنه احلبيب،
هذا الذي جع َله
خ�ضوعه غري ُم�ستحقٍّ �أب��د ًا �أن يتلقَّى ذلك الغ�ضب .ومع ذلك ،ف�إنَّ
ُ
التام لأنْ يتلقَّاه كان ثمين ًا ج ّد ًا يف نظر اهلل� .إنَّ ُمتل ِّق َي الغ�ضب كان
ا�ستعداد امل�سيح َّ
حدود البتَّة.
حمبوب ًا حم َّب ًة بال ٍ
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َّ
ليتعلم الطاعة وُي َّ
كمل

َم َع َك ْو ِن ِه ابْناً تَ َع َّل َم ال َّطا َع َة مِم َّا تَ�أَ مَّل َ ب ِِه.

عربانيني 8 :5

لأَنَّ ُه َال َق ِب َذ َ
اك الَّ ِذي ِم ْن �أَ ْج ِل ِه الْ ُك ُّل َوب ِِه الْ ُك ُّل،
ين �إِ ىَل ا مْل َ ْج ِد،
َو ُه َو � ٍآت ِب َ�أبْنَا ٍء َك ِث ِري َ

ي�س خَ َ
ال ِ�ص ِه ْم بِالآ َال ِم.
�أَنْ يُ َك ِّم َل َر ِئ َ

عربانيني 10 :2

�إنَّ ِ�سف َر الكتاب املق َّد�س ذاك الذي يقول �إنَّ امل�سيح «تع َّلم الطاعة» عبرْ َ الت� مُّأل ،و�إ َّنه
نف�سه يقول �إ َّنه كان «بال خط َّية» �أي�ض ًا .فامل�سيح «مجُ َ َّر ٌب فيِ ُك ِّل
« ُك ِّمل» عبرْ َ الت� مُّأل ،هو ُ
َ�ش ْيءٍ ِم ْث ُل َناِ ،ب َ
ال َخطِ َّيةٍ» (عربانيني .)15 :4
22

املتما�سك دائم ًا يف الكتاب املقدَّ�س� :أنَّ امل�سيح كان ِبال خط َّية .فمع
هذا هو التعليم
ِ
يل ،فقد كان �إن�سان ًا كام ًال �أي�ض ًاُ ،مع َّر�ض ًا ِّ
�أ َّنه كان ابنَ اهلل الأز َّ
لكل ما لنا من جتارب
ورغبات و�ضعف ب�شريّ ِ � .إذ اخترب اجلوع (متَّى  )18 :21والغ�ضب وا ُ
حلزن (مرق�س )5 :3
وال مَأل (متَّى  .)12 :17ولكنَّ قلبه كان يف حم َّبة كاملة مع اهلل ،وقد ت�ص َّرف دائم ًا بدافع
تلك املح َّبة :مَ ْ
«ل َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًةَ ،و َال ُو ِجدَ فيِ َفمِ ِه َم ْك ٌر» (1بطر�س .)22 :2
مما ت� مَّأل به» ،ال
ولذلك ،فعندما يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ امل�سيح «تع َّلم الطاعة َّ
الكف عن عدم الطاعة� .إ َّنه يعني �أنَّ امل�سيح ،مع ِّ
يعني �أ َّنه تع َّلم َّ
كل اختبا ٍر جديد ،تع َّلم
عمل ّي ًا – وبالأمل – ما معنى الطاعة .وعندما يقول �إ َّنه « ُك ِّملِ ...بالآ َال ِم ،».ال يعني �أ َّنه
كان يتخ َّل�ص من العيوب �شيئ ًا ف�شيئ ًا� .إ َّنه يعني �أنَّ امل�سيح كان ُي ِّتمم �شيئ ًا ف�شيئ ًا ب َّر اهلل
وج َب �أن يحوزه لكي ُيخ ِّل�صنا.
الكامل الذي َ
ذلك هو ما قاله عند معمود َّيته .فهو مل ي ُكن ُم�ضط ّر ًا لأنْ يتع َّمد لأ َّنه كان خاطئ ًا .ولك َّنه
ف�سر الأمر ليوح َّنا املعمدان« :ه َك َذا َي ِل ُيق ِب َنا �أَنْ ُن َك ِّم َل ُك َّل ِب ّر» (متَّى .)15 :3
بالأحرى َّ

ج�سد �إىل ال�صليب دون حيا ِة
فهذا هو بيت الق�صيد :لو �أنَّ ابن اهلل م�ضى من ال َّت ُّ
إثبات برِّه وحمبَّته ،ملا كان خُم ِّل�ص ًا مُالئم ًا للإن�سان ال�ساقط� .إنَّ ت� مُّأل
مُعانا ٍة و� مَأل ل ِ
فح�سب ،بل حقَّق �أي�ض ًا �إن�سان َّيته احلقيق َّية وم َّكنه من �أن
امل�سيح مل َّ
ميت�ص غ�ضب اهلل ْ
يدع َونا �إخو ًة و�أخوات (عربان ِّيني .)17 :2
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ل ُيِت َّم قيامته من بني األموات

ال�س َ
ات
َو�إِل ُه َّ
ال ِم الَّ ِذي �أَ َقا َم ِم َن الأَ ْم َو ِ
اف الْ َع ِظي َمَ ،ربَّنَا
ال َر ِ
َر ِاع َي خْ ِ
وعِ ،ب َد ِم الْ َع ْه ِد الأَبَ ِد ِّي،
يَ ُ�س َ

ِليُ َك ِّم ْل ُك ْم يِف ُك ِّل َع َمل َ�ص ِال ٍح ِلتَ ْ�صنَ ُعوا َم ِ�شيئَتَ ُه.

عربانيِّني  20 :13و21

فح�سب ،بل كان �أي�ض ًا هو الثمن الذي به نالها.
�إنَّ موت امل�سيح مل ي�سبق قيامتَه ْ
لذلك تقول الآية يف عربان ِّيني � 20 :13إنَّ اهلل �أقامه ح ّي ًا من بني الأموات «بِدَ ِم ا ْل َع ْه ِد
الأَ َب ِديِّ ».
ولي�س «دم العهد» �سوى دم امل�سيح .كما قال هو نف�سهَ :
«هذا هُ َو د َِمي ا َّل ِذي ِل ْل َع ْه ِد»...
(متَّى  .)28 :26وعندما يتك َّلم الكتاب املق َّد�س عن دم امل�سيح ،يتك َّلم عن موته .فما من
24

دم من امل�سيح� .إذ �إنَّ نزف دمه ح َّتى امل��وت هو ما يجعل
ٍ
خال�ص ُي َ
نجز مبج َّرد نزف ٍ
�سفك دمه حا�سم ًا.
والآن ،ما هي العالقة بني �سفْك دم امل�سيح هذا وقيامته؟ يقول الكتاب املق َّد�س �إ َّنه
فح�سب ،بل بوا�سطته �أي�ض ًا .وهذا يعني �أنَّ ما �أجنزه موتُ
�أُقيم ح ّي ًا لي�س بعد �سفْك دمه ْ
امل�سيح كان كام ًال وتا ّم ًا على وجه الإطالق بحيثُ كانت القيامة هي املكاف�أة والإثبات
لإجناز امل�سيح يف موته.
�إنَّ غ�ضب اهلل ا�ستوفى حقَّه بت� مُّأل امل�سيح وموته .فال َّلعنة املق َّد�سة على اخلط َّية
امت َُّ�صت �إىل التمام .وطاعة امل�سيح ُك ِّم َلت �إىل احلدِّ الأق�صى .وثمن ال ُغفران ُد ِفع
كام ًال .و ِب ُّر اهلل تز َّكى ك ِّل ّي ًا .فكان ك ُّل ما بقي واجب ًا �إمتا ُمه هو الت�صريح� ،إذ �أقام امل�سيح
ح ّي ًا من بني الأموات.
وعندما يقول الكتاب املق َّد�س�« :إِنْ مَ ْل َي ُك ِن المْ َ ِ�س ُيح َق ْد َق َامَ ،ف َب ِاط ٌل �إِ َميا ُن ُك ْم� .أَ ْنت ُْم
َب ْع ُد فيِ َخ َطا َيا ُك ْم!» (1كورنثو�س  ،)17 :15فلي�س املق�صود �أنَّ القيامة هي الثمن املدفوع
لقاء خطايانا؛ ِبل املق�صو ُد �أنَّ موت امل�سيح هو الثمن الك ِّل ُّي الكفاية .فلو �أنَّ امل�سيح مل
ي ُقم من بني الأموات ،لكان موتُه �إخفاق ًا ،وما كان اهلل ز َّكى �إجنازه يف ح ْمل اخلط َّية،
ول ُك َّنا ما نزال يف خطايانا.
ولكنَّ امل�سيح باحلقيقة « �أُ ِق َيمِ ...منَ الأَ ْم � َو ِات ،بمِ َ ْج ِد ال ِآب» (رومية  .)4 :6ف�إنَّ
جناح �آالمه وموته قد �أُث ِبت .و�إن ك َّنا ن�ضع ثقتنا يف امل�سيح ،فال نبقى بع ُد يف خطايانا.
حي �إىل
لأنْ « ِب َد ِما ْل َع ْه ِدالأَ َب ِديِّ »� ،أُقيم راعي اخلراف العظيم ح ّي ًا من بني الأموات ،وهو ٌّ
الأبد.

25

5

ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

حمبة اهلل ونعمته ُ
لي نِّ
ُبي ِغنى َّ
للخطاة

َف ِ�إنَّ ُه ب جْ َ
وت �أَ َح ٌد لأَ ْج ِل بَا ّر.
ِال ْه ِد يمَ ُ ُ

وت.
ال�ص ِال ِح يَ ْج رُ�سُ �أَ َح ٌد �أَيْ�ضاً �أَنْ يمَ ُ َ
ُر مَّبَا لأَ ْج ِل َّ
ي حَمَبَّتَ ُه لَنَا ،لأَنَّ ُه َون َْح ُن بَ ْع ُد خُ َطا ٌة
َو ِلك َّن اهللَ بَ نَّ َ
يح لأَ ْج ِلنَا.
َم َ
ات ا مْل َ ِ�س ُ

رومية 7 :5و8
لأَنَّ ُه َ
هك َذا �أَ َح َّب اهللُ الْ َع مَال َ َحتَّى بَ َذ َل ابْنَ ُه الْ َو ِحيدَ،

ِل َك ْي َال يَ ْه ِل َك ُك ُّل َم ْن يُ�ؤ ِْم ُن ب ِِه ،بَ ْل ت َُكونُ لَ ُه حْ َ
اليَا ُة الأَبَ ِديَّ ُة.

يوح َّنا 16 :3
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الَّ ِذي ِف ِيه لَنَا الْ ِفدَا ُء ِبد َِم ِه،
ُغ ْف َرانُ خْ َ
ال َطايَا،
َح َ�س َب ِغنَى ِن ْع َم ِت ِه.

�أف�سُ �س 7 :1
يظهر مقدار حمبة اهلل لنا ب�أمرين .الأ َّول هو مدى ت�ضحيتة يف تخلي�صنا من عقوبة
خطايانا .والثاين هو مدى عدم اال�ستحقاق الذي كان لنا لـ َّما خ َّل�صنا.
يف و��س�ع�ن��ا �أن ن�سمع م �ق��دار ت�ضحيته يف ال�ك�ل�م��ات « َب � � َ�ذ َل ا ْب� � َن� � ُه ا ْل � َو ِح �ي��دَ »
(يوحنا  .)16 :3ونحن ن�سم ُعه �أي�ض ًا يف كلمة امل�سيح .فهذه هي الرتجمة العرب َّية للكلمة
«م�ش َيح» وح�سب اللفظ اليونا ّ
ين
اليونان َّية خري�ستو�س� ،أي «املم�سوح»( ،يف ال ِعرب َّية ِ
َ«م ِ�س َّيا») ،مبعنى املخ ِّل�ص املنتظر املعينَّ من اهلل .وقد كان منتظر ًا �أن يكونَ امل�سيح
ال�سالم والأمن .وعليه ،ف�إنَّ َّ
ال�شخ�ص الذي �أر�سله
َم ِل َك الأُ َّمة،
َ
فيهزم ال ُّرومان و ُي ِح َّل َّ
اهلل لتخلي�ص ا ُ
خلطاة كان هو اب َنه الأز َّ
يل ،اب َنه الوحيد ،وم ِل َك الأُ َّمة املم�سوح ،املعينَّ
واملختار ،بل باحلقيقة َم ِلك مَ
العال ك ِّله (�إ�شعياء  6 :9و.)7
ال�ص ِلب املر ِّو َع الذي احتمله امل�سيحُ ،ي�ص ِبح
وعندما ُن�ضيف �إىل هذه الفكرة موتَ َّ
وا�ضح ًا �أنَّ الت�ضحية التي قام بها الآب واالبن كانت عظيمة على نح ٍو ال يو�صف ،بل غ َري
ب�شري.
إلهي وما هو
ٌّ
حمدودة �أبد ًا ،عندما ننظر بعني االعتبار �إىل ُ
التباعد بني ما هو � ٌّ
ولكنَّ اهلل اختار �أن يقوم بهذه الت�ضحية لكي ُيخ ِّل�صنا.
ويت�ضاعف ج ّد ًا قيا�س حمبة اهلل لنا بع ُد حني ُنف ِّكر يف عدم ا�ستحقاقنا« .رُبمَّ َ ا لأَ ْج ِل
ال�صا ِل ِح َي ْج ُ�س ُر �أَ َح ٌد َ�أ ْي�ض ًا �أَنْ يمَ ُوتَ َ .و ِلكنَّ َ
م َّب َت ُه َل َنا ،لأَ َّن ُه َو َن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َطا ٌة
اهلل َبينَّ َ حَ َ
َّ
27

َماتَ المْ َ ِ�س ُيح لأَ ْج ِل َنا» (رومية  7 :5و .)8فقد ك َّنا ن�ستح ُّق العقوبة الإله َّية ،ال التَّ�ضحية
الإلهية.
لقد �سمعتُ قو ًال ُيقال« :اهلل مل ُميت من �أجل ال�ضفادع .ولذلك فهو كان ُم�ستجيب ًا
لقيمتنا بو�صفنا َب َ�شر ًا ».ولكنَّ هذا يقلب ال ِّنعمة ر�أ�س ًا على ع ِقب .فنحن �أ�سو�أ بكث ٍري ج ّد ًا
عاملنَ اهلل باحتقار تهمي�شه يف حياتهنَّ .
من ال�ضفادع .ف�إ َّنهنَّ مل ُيخطئن .ومل يتم َّردنَ و ُي ِ
رديئات �إىل �أبعد حدّ� .أ َّما
وما كان اهلل ُم�ضط ّر ًا لأن ميوت من �أجل ال�ضفادع� .إنهنَّ ل�سن
ٍ
نحن ف�أردياء ح ّق ًا .فدَ ي ُننا عظي ٌم ج ّد ًا بحيث ال ميكن �أن تُو ِف َيه �إ َّال ت�ضحي ٌة �إله َّية.
وهنالك فقط تف�سري واحد لت�ضحية اهلل من �أجلنا .فلي�س هو نحن ،بل هو ِ«غ َنى
جماين .فهو لي�س ا�ستجاب ًة لقيمتنا� .إ َّنه ُ
في�ض قيمته
أف�س�س  .)7 :1والأمر كلُّه َّ
ِن ْع َم ِت ِه» (� ُ
الالحمدودة .وباحلقيقة �أنَّ تلك هي ماه َّية املح َّبة الإله َّية يف نهاية املطافٌ :
�شغف ب�أن
فت ا ُ
ُي نَ
غال ،مبا �سيجع ُلنا ُ�س َعداء �أ�سمى �سعادة �إىل
ثمن ٍ
خلطاة غ ُري امل�ستح ِّقني ،لقاء ٍ
إلهي الال حمدود.
الأبد؛ �أال وهو جما ُله ال ُّ
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لي نِّ
َّ
ُبي َّ
اخلاصة لنا
حمبته

يحَ ...و�أَ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه َلأ ْج ِلنَا،
�أَ َحبَّنَا ا مْل َ ِ�س ُ
هلل َر ِائ َح ًة َطيِّبَ ًة.
ُق ْربَاناً َو َذب َ
ِيح ًة ِ ِ

�أف�س�س2 :5

ي�س َة َو َ�أ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه لأَ ْج ِل َها»
�أَ َح َّب ا مْل َ ِ�س ُ
يح ...الْ َك ِن َ

�أف�سُ �س25 :5

«�أَ َحبَّ ِني َو�أَ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه َلأ ْج ِلي.

غالطية 20 :2

لي�س موت امل�سيح فقط ُبرهان حم َّبة اهلل (يوحنا  ،)16 :3بل هو �أي�ض ًا التعبري الأ�سمى
اخلا�صة جلميع الذين يقبلونها كنز ًا لهم .ف�إنَّ ُّ
ال�شهود الأ َّولني الذين
عن حم َّبة امل�سيح
َّ
29

عا َنوا �أق�سى الآالم لكونهم م�ؤمنني بامل�سيح �أ�س َرتهم هذه احلقيقة� :أنَّ امل�سيح «�أَ َح َّب ِني
َو�أَ ْ�س َل َم َن ْف َ�س ُه َلأ ْج ِلي» (غالطية  .)20 :2لقد اعتربوا ِف َ
عل ْبذل الذات يف ت�ضحية امل�سيح
�شخ�صي للغاية ،فقالوا�« :أح َّبني امل�سيح و�أ�سلم نف�سه لأجلي».
من منظو ٍر
ٍّ
ويقين ًا �أنَّ هذه هي الطريقة التي بها ينبغي �أن نفهم �آالم امل�سيح وموته� .إذ �إنَّ لها
تخ�ص حم َّبة امل�سيح يل �شخ�ص ّي ًا .فخط َّيتي هي التي تف�صلني
عالق ًة وثيقة بي �أنا .وهي ُّ
عن اهلل ،ال اخلط َّية عموم ًا .وق�ساو ُة قلبي وبالدتي الروح َّية هما اللتان َّ
قدر
حتطان من ْ
امل�سيح .و�أنا �ضا ٌّل وهالك .ففي ما يتع َّلق باخلال�صُ ،ح ِرمتُ ك َّل حقٍّ يف العدل .وك ُّل ما
�أ�ستطيع �أن �أفعله هو �أن �ألتم�س ال َّرحمة.
ِي�س َة
ُث َّم �أرى امل�سيح مت�ألمِّ ًا ومائت ًا .لأجل َمن؟ تقول كلم ُة اهلل�« :أَ َح َّب المْ َ ِ�س ُيح...ا ْل َكن َ
أف�س�س َ « .)25 :5ل ْي َ�س لأَ َحدٍ ُح ٌّب �أَ ْع َظ ُم ِمنْ َ
هذا� :أَنْ َي َ�ض َع �أَ َح ٌد
َو�أَ ْ�س َل َم َنف َْ�س ُه َلأ ْج ِل َها» (� ُ
َنف َْ�س ُه لأَ ْج ِل �أَحِ َّبا ِئهِ» (يوحنا َ « .)13 :15ك َما �أَنَّ ا ْبنَ الإِ ْن َ�س ِان مَ ْل َي ْ�أ ِت ِل ُيخْ دَ َم َب ْل ِل َيخْ ِد َم،
َو ِل َي ْب ِذ َل َنف َْ�س ُه ِف ْد َي ًة َعنْ َك ِثري َ
ِين» (متَّى [ .)28 :20التعبري «ابن الإن�سان» �إ�شارة �إىل
امل�ستقبلي بحيث ي�ص ُّح �أن ُيقال �إ َّنه
طبيعة امل�سيح الإن�سان َّية ،و�أي�ض ًا �إىل �سيادته يف ُملكه
ِّ
«�س ِّيد الب�شر» ،كما �أنَّ التعبري «ابن اهلل» ُي�شري �إىل طبيعته الإله َّية].
ُث َّم �أ�س� ُأل� :أ�أنا بني الــ «كثريين»؟ �أيمُ ِكنني �أن �أكون واحد ًا من «�أح َّبائه»؟ وهل يل �أن
بالرب ي�سوع امل�سيح ،فتخل�ص» (�أعمال
أنتمي �إىل «الكني�سة»؟ ف�أ�سمع اجلوابِ �« :آمن ِّ
� َ
ا�س ِم ال َّر ِّب َيخْ ُل ُ�ص» (رومية � .)13 :10إنَّ « ُك َّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ
« .)31 :16لأَنَّ ُك َّل َمنْ َي ْد ُعو ِب ْ
ا�سمِ ِه ُغ ْف َرانَ الخْ َ َطا َيا» (�أعمال َ « .)43 :10و َ�أ َّما ُك ُّل ا َّل ِذينَ َق ِب ُلو ُه َف�أَ ْع َطاهُ ْم
ِب ِه َي َن ُال ِب ْ
ا�سمِ ِه» (يوح َّنا ِ « .)12 :1ل َك ْي َال َي ْه ِل َك ُك ُّل
ُ�س ْل َطان ًا �أَنْ َي ِ�ص ُريوا �أَ ْو َال َد ا ِ
هلل� ،أَ ِي المْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ ِب ْ
َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكونُ َل ُه الحْ َ َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة» (يوح َّنا .)16 :3
30

عندئذٍ ينعطف قلبي ،و�أتق َّبل َ
وجودَه كنز ًا يل .فتتد َّفق �إىل قلبي هذه
جمال امل�سيح ُ
احلقيقة العظيمة� :أنَّ حمبة امل�سيح هي يل .وهكذا �أقول مع �أُولئك ُّ
ال�شهود الأ َّولني:
«�أَ َح َّب ِني َو�أَ ْ�س َل َم َنف َْ�س ُه َلأ ْج ِلي».
وماذا �أعني؟ �إ َّنني �أعني �أ َّنه دفع �أغلى ثمن ممكن ل ُيعط َيني �أعظم عط َّية ممكنة.
وما هي تلك؟ �إ َّنها العط َّية التي لأجلها �ص َّلى ُق َ
بيل موته�« :أَ ُّي َها ال ُآب �أُرِي ُد �أَنَّ ه�ؤُ َال ِء ا َّل ِذينَ
�أَ ْع َط ْي َت ِني َي ُكو ُنونَ َم ِعي َح ْيثُ �أَ ُكونُ َ�أ َناِ ،ل َي ْن ُظ ُروا مجَ ْ ِدي» (يوحنا  .)24 :17ففي �آالمه
م ُلوء ًا ِن ْع َم ًة َو َح ّق ًا» (يوحنا .)14 :1
وموته « َر�أَ ْي َنا مجَ ْ دَ ُه ،مجَ ْ د ًا َك َما ِل َو ِحيدٍ ِمنَ ال ِآب ،مَ ْ
لقد ر�أينا ما يكفي لأنْ ن� َؤ�سر لأجل ق�ض َّيته .ولكنَّ الأف�ضل � ٍآت بعد� .إ َّنه مات لي�ضمن لنا
هذا .تلك هي حم َّبة امل�سيح.
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ُلغي مطالب الناموس َّ
رعية َّ
الش َّ
ضدنا
لي َ

َو�إِ ْذ ُك ْنتُ ْم �أَ ْم َواتاً يِف خْ َ
ال َطايَا...
�أَ ْحيَا ُك ْم [اهلل] َم َع ُه،

ُم َ�س حِاماً لَ ُك ْم ب َِج ِم ِيع خْ َ
ال َطايَا�ِ ،إ ْذ

ال�ص َّك الَّ ِذي َع َل ْينَا يِف الْ َف َر ِائ ِ�ض،
حَمَا َّ

الَّ ِذي َكانَ ِ�ض ّداً لَنَاَ ،و َقدْ َر َف َع ُه ِم َن الْ َو َ�س ِط
يب.
ِال�ص ِل ِ
ُم َ�س ِّمراً �إِيَّا ُه ب َّ

كولو�سي  13 :2و14

يا لها من حماقة �أن نعتقد �أنَّ �أعمالنا احل�سنة قد ُ
تفوق وزن ًا ذاتَ يوم �أعمالنا
ال�س ِّيئة! وهذه حماق ٌة ل�سببني� .أ َّو ُلهما �أ َّن هذا لي�س �صحيحاً .حتَّى �أعمالنا ال�صاحلة
كال
كرم تلك الأعمال .فهل نعمل �أعمالنا احل�سنة با ِّت ٍ
كرم اهلل كما ُن ِ
ناق�صة ،لأ َّننا ال ُن ِ
32

َف ِر ٍح على اهلل ونظ ُرنا على �إعالن �أهم َّيته ال�سامية؟ وهل ُن ِّتمم الو�ص َّية الأ ْوج َّية ب�أن
اهللِ ،ل َك ْي َي َت َم َّجدَ ُ
نخدم النا�س بالق َّوة التي «يمَ ْ َن ُح َها ُ
اهلل فيِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ ِب َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح»
(1بطر�س )11 :4؟
فماذا ع�سانا نقول ر ّد ًا على كلمة اهللُ »:ك ُّل َما َل ْي َ�س ِمنَ الإِ َمي ِان َف ُه َو َخ ِط َّي ٌة» (رومية
و�س َف ُه َو ُي َك ِّل ُم ِب ِهِ ...ل َك ْي َي ْ�س َت َّد
)23 :14؟ �أعتقد �أ َّننا لن نقول �شيئ ًاُ « .ك َّل َما َي ُقو ُل ُه ال َّنا ُم ُ
ُك ُّل َف ٍم» (رومية  .)19 :3فلن نقول � َّأي �شيء .و�إ َّنها لحَ ماق ٌة �أن نعتقد �أنَّ �أعمالنا احل�سنة
املمجد للم�سيح ،لن َّ
تدل
�سوف تفوق وزن ًا �أعما َلنا ال�س ِّيئة �أمام اهلل .فبمعزل عن الإميان ِّ
�أعما ُلنا �إ َّال على ِع�صياننا.
�أ َّما ثاين �سبب لكون الأمل بالأعمال ال�صاحلة حماق ًة فهو �أ َّن هذا لي�س طريق اهلل
للخال�ص .و�إذا ُك َّنا �س ُنخ َّل�ص من عواقب �أعمالنا ال�س ِّيئة ،فلن يكونَ ذلك لأ َّنها � ُّ
أخف
ال�سماء قد ُ�س ِّم َر على
وزن ًا من �أعمالنا احل�سنة .بل �سيكون ذلك لأنَّ ِ
«�س ِج َّل دَي ِننا» يف َّ
�صليب امل�سيح .ف�إنَّ لدى اهلل طريق ًة لتخلي�ص ا ُ
خلطاة خُمتلف ًة ك ِّل ّي ًا عن وزن �أعمالهم
فح�سب.
ال�صاحلة .وال رجا َء يف �أعمالناِ ،بل الرجا ُء الوحيد يف �آالم امل�سيح وموته ْ
لي�س من خال�ص بو�ضع ِ�سج َّالتنا يف امليزان � .مَّإنا اخلال�ص هو فقط ب�إلغاء ديوننا.
ف�إنَّ ِ�سج َّل �أعمالنا ال�س ِّيئة ( ُمت�ض ِّمن ًا �أعمالنا احل�سنة الناق�صة) ،مع العقوبات العادلة
عمل منها ،يجب �أن يمُ حى ،ال �أن ُي��وا َزن .وهذا هو ما ت� مَّأل امل�سيح
التي ي�ستح ُّقها ك ُّل ٍ
نجزه.
ومات لكي ُي ِ
ال�ص ِل ِيب» (كولو�سي :2
لقد ح�صل الإلغاء لـ َّما �أزاح اهلل ِ�سج َّل �أعمالنا « ُم َ�س ِّمر ًا �إِ َّيا ُه ِب َّ
ال�سج ُّل اجلا ِلب ِل َّلعنة بال�صليب؟ �إنَّ ال َّر َّق املكتوب مل ُي�س َّمر بال�صليب،
 .)14فكيف ُ�س ِّمر ذلك ِ
امل�سيح َ
حامل ِ�سج ِّلي ال َّال ِع ِن امل�شتمل على الأعمال ال�س ِّيئة
بل امل�سيح ُ�س ِّمر به .وهكذا �صار
ُ
(واحل�سنة) .فهو كابدَ ُحكم ال َّلعنة ِع َو�ض ًا ع ِّني .وهو و�ضع خال�صي على قاعدة را�سخة
خُمتلفة متام ًا .فهو رجائي الوحيد .والإميانُ به هو طريقي الوحيد �إىل اهلل.
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ليصري ً
فدية عن كثريين

لأَ َّن ابْ َن الإِن َْ�س ِان �أَيْ�ضاً مَلْ يَ�أْ ِت ِليُخْ َد َم

ين.
بَ ْل ِليَخْ ِد َم َو ِليَ ْب ِذ َل نَ ْف َ�س ُه ِفدْ يَ ًة َع ْن َك ِث ِري َ

مرق�س 45 :10

وج َب �أن ُيدفع َّ
واف كي يدَ َع
لل�شيطان ثمنٌ ٍ
لي�س يف ِ
الكتاب املق َّد�س � ُّأي ٍ
فكر ب�أ َّنه َ
اخلطاة ُيخ َّل�صون .فما حدث َّ
لل�شيطان ملا مات امل�سيح مل ي ُكن دفع ًا ،بل كان هزمية .وقد
�صار ابن اهلل ب�شر ًا « ِل َك ْي ُي ِبيدَ ِبالمْ َ ْو ِت َذ َ
ي�س» (عربان ِّيني
اك ا َّل ِذي َل ُه ُ�س ْل َطانُ المْ َ ْو ِت� ،أَ ْي �إِ ْب ِل َ
 .)14 :2فلم يح�صل � ُّأي تفا ُو�ض.
حني يقول امل�سيح �إ َّنه جاء «ليبذل نف�سه فدية» ،لي�س الرتكيز على َمن يتلقَّى ال َّدفع.
� مَّإنا الرتكيز هو على دفع ِه حياتَه ذاتَها ،وعلى ح ِّر َّيته يف �أن يخدم بدَ َل �أن ُيخدم ،وعلى
الــ “كثريين” الذين �سوف ي�ستفيدون من ال َّدفعة التي ي�ؤدِّيها.
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و�إذا �س�أ ْلناَ ،من تلقَّى الفدية؟ فال ب َّد �أن يكون جواب الكتاب املق َّد�س �أ َّنه اهلل يقين ًا.
ف�إنَّ الكتاب يقول �إنَّ امل�سيح “�أَ ْ�س َل َم َنف َْ�س ُه َلأ ْج ِل َناُ ،ق ْر َبان ًا...هللِ» (�أف�س�س  .)2 :5و�إ َّنه
هلل ِب َال َع ْي ٍب» (عربانيني  .)14 :9فاحلاجة الك ِّل َّية �إىل بديل ميوت عو�ض ًا
« َق َّد َم َنف َْ�س ُه ِ ِ
وق�صرنا عن متجيد اهلل (رومية  .)23 :3وب�سبب اخلط َّية،
عنا لأننا قد �أخط�أنا �إىل اهلل َّ
ا�ص ِمنَ اهللِ» (رومية  .)19 :3وهكذا ،فل َّما ق َّدم امل�سيح
ال تحَ ْ تَ ِق َ�ص ٍ
قد �صار « ُك ُّل ا ْل َع مَ ِ
إلهي�ِ « .إذ ًا َال
حياته فدي ًة عنا ،يقول الكتاب املق َّد�س �إ َّننا ُح ِّررنا من ُحكم الدينونة ال ِّ
َ�ش ْي َء ِمنَ ال َّد ْي ُنو َن ِة الآنَ َع َلى ا َّل ِذينَ هُ ْم فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ» (رومية  .)1 :8فال ْأ�سر الأق�صى
الذي نحتاج لأنْ ُنح َّرر منه هو «دينونة اهلل» (رومية 2 :2؛ ر�ؤيا .)7 :14

�إنَّ ثمن الفدية لهذا الإعفاء من دينونة اهلل هو حياة امل�سيح .ال حياته �إذ عا�شها
فقط ،بل بالأحرى حياتُه �إذ بذلها باملوت.
ا�س َف َي ْق ُت ُلو َنهُ»
وقد قال امل�سيح لتالميذه تكرار ًا�« :إِنَّ ا ْبنَ الإِ ْن َ�س ِان ُي َ�س َّل ُم �إِلىَ �أَ ْي ِدي ال َّن ِ

أحب امل�سيح ان
(مرق�س  .)31 :9وباحلقيقة �أنَّ واحد ًا من الأ�سباب التي من �أجلها � َّ
يدعو نف�سه «ابن الإن�سان» َ
خم�س و�ستِّني م َّرة يف الأناجيل الأربعة) كان �أنَّ هذا
(فوق ٍ
ال َّلقب له ر َّن ُة املوت .فالنا�س ميوتون .ولذلك كان ال ب َّد �أن ي�صري �إن�سان ًا� .إذ مل ي ُكن
ممكن ًا �أن َيدفع ال ِفدي َة �إ َّال ابنُ الإن�سان ،لأنَّ الفدية كانت حياة ت َ
ُبذل باملوت.
ُث َّم �إنَّ الثمن مل ي�ؤخذ منه ق�سر ًا .ذلك هو املق�صود بالقول« :لأَنَّ ا ْبنَ الإِ ْن َ�س ِان �أَ ْي�ض ًا

مَ ْل َي�أْ ِت ِل ُيخْ دَ َم َب ْل ِل َيخْ ِد َم» .فهو مل ي ُكن يحتاج �أ َّية خدمة م َّنا� .إذ كان هو املعطي ،ال
الآخذ .وقد قال عن حياتهَ « :ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي�أْ ُخ ُذهَ ا ِم ِّنيَ ،ب ْل َ�أ َ�ض ُع َها �أَ َنا ِمنْ َذا ِتي» (يوحنا
 .)18 :10فالثمن ُد ِفع طوع ًا ،ومل ُي َ
�ستوف ق�سر ًا .وهذا ي�أتي بنا من جديد �إىل حم َّبة
امل�سيح .ف�إ َّنه اختار مبح�ض �إرادته �أن ُين ِقذنا دافع ًا حياته ثمن ًا لذلك.
35

كم من النا�س فع ًال فدَ ى امل�سيح من اخلط َّية؟ لقد قال �إ َّنه جاء « ِل َي ْب ِذ َل َنف َْ�س ُه ِف ْد َي ًة
َعنْ َك ِثري َ
ِين ».ومع ذلك لن ُيفدى اجلميع من غ�ضب اهلل� .إ َّال �أنَّ ال َّتقدمة هي لأجل
وج ُد ِ�إل ٌه َو ِاح ٌد َو َو ِ�س ٌ
ا�س :ا ِلإ ْن َ�سانُ َي ُ�سو ُع المْ َ ِ�س ُيح،
يط َو ِاح ٌد َبينْ َ ا ِ
هلل َوال َّن ِ
اجلميعُ « .ي َ
ا َّل ِذي َب َذ َل َنف َْ�س ُه ِف ْد َي ًة لأَ ْجلِ الجْ َ مِ ي ِع» (1تيموثاو�س  5 :2و .)6فال �أحد ُم�ستث ًنى من هذا
اخلال�ص �إذا ق ِب َل كنز امل�سيح املفتدي.
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ألجل غفران خطايانا

الَّ ِذي ِف ِيه لَنَا الْ ِفدَا ُء ِبد َِم ِه،
ُغ ْف َرانُ خْ َ
ال َطايَا.

�أف�س�س7 :1
ه َذا ُه َو َد ِمي الَّ ِذي ِل ْل َع ْه ِد جْ َ
ال ِد ِيد،
الَّ ِذي يُ ْ�س َف ُك ِم ْن �أَ ْج ِل

ين مِلَغ ِْف َر ِة خْ َ
ال َطايَا.
َك ِث ِري َ

م َّتى 28 :26

�سامح بدَ ين �أو �إ�ساءة �أو �إ�صابة ،ال نطلب تعوي�ض ًا لت�سوية الأمر .و�إ َّال ،كان
عندما ُن ِ
ذلك عك�س الغفران .ف��إذا ُد ِف� َع �شي ٌء لنا من �أجل ما خ�سرناه ،ال تدعو احلاجة �إىل
ال ُغفران� .إذ نكون قد ا�ستو َفينا حقَّنا.
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�إنَّ ال ُغفران يقت�ضي ال ِّنعمة .ف�إذا �آذيتَني ،ت�صفح ال ِّنعمة عن الأمر .وال �أُقا�ضيك،
بل �أغفر لك� .إنَّ ال ِّنعمة تُعطي املرء ما ال ي�ستح ُّقه .ولذلك ترتبط املغفرة بالعطاء .فهي
لي�ست «�أخذ» الث�أر ،بل التَّخ ِّلي عن حقِّ االنتقام.
ذلك هو ما يفعله اهلل لنا عندما نتو َّكل على امل�سيح�« :أَنَّ ُك َّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب ِه َي َن ُال
ا�سمِ ِه ُغ� ْف� َرانَ الخْ َ َطا َيا» (�أعمال  .)43 :10ف��إذا �آم َّنا بامل�سيح ،ال يعود اهلل ُيبقي
ِب ْ
نف�سه يف الكتاب املق َّد�س�« :أَ َنا �أَ َنا هُ َو
خطايانا حم�سوب ًة علينا .وهذه هي �شهادة اهلل ِ
المْ َ ِاحي ُذ ُنو َب َك لأَ ْج ِل َنف ِْ�سي» (�إ�شعياء َ « .)25 :43ك ُب ْع ِد المْ َ ْ�ش ِرقِ ِمنَ المْ َغ ِْر ِب �أَ ْب َعدَ َع َّنا
ا�ص َي َنا» (املزمور .)12 :103
َم َع ِ
ال�صفح ال يكفي .ولع َّلنا فقط نرى
ولكنَّ هذا ُيثري م�شكلة .فنحن جميع ًا نعلم �أنَّ َّ
ذلك بو�ضوح عندما يكون التعدِّ ي ج�سيم ًا ،كالقتل �أو االغت�صاب مث ًال .فال املجتمع وال
العال ميكن �أن يتما�سك �إذا قال ال ُق�ضاة (�أو اهلل) ِّ
مَ
ومغت�صب�« :أ�أنت � ِآ�سف؟ ال
لكل قاتل
ِ
ُ�سامك .يف و�سعك �أن
مت�ضي يف �سبيلك ».ففي حاالت كهذه نرى �أنَّ
ب�أ�س! �إنَّ الدولة ت حِ ُ
َ
ال َّدولة ال ميكن �أن تتخ َّلى عن العدالة ،حتَّى لو كان لدى َّ
ال�ضح َّية ُرو ٌح َ�صفوح.
ُ
(راجع الف�صل
هكذا
احلال مع عدل اهلل .ف ُك ُّل خط َّية هي خطرية ،لأ َّنها �ض َّد اهلل ِ
الأ َّول)� .إ َّنه هو َمن ُيهانُ جمدُه عندما نتجاه ُله �أو َنع�صيه �أو نجُ دِّ ف عليه .ف َلن تدَ َعه
لغي جميع الدُّيون التي
قا�ض
ٌ
عدالتُه ُيط ِلقنا �أحرار ًا هكذا ،كما ال ي�ستطيع ٍ
ب�شري �أن ُي َ
املجرمني للمجتمع� .إنَّ الإ�ساءة �إىل جمد اهلل بخط َّيتنا يجب �أن ُيع َّو�ض عنها حتَّى
على ِ
من�ضي �أحرار ًا ومغفور ًا
يتج َّلى جمده يف العدل �أكرث بها ًء .و�إذا كان لنا نحن املذ ِنبني �أن
َ
دراماتيكي ُيبينِّ �أنَّ كرامة اهلل َم�صونة حتَّى لو �أُطلق
لنا ،فيجب �أن يح�صل �إثباتٌ
ٌّ
مجُ دِّ فون �سابقون �أحرار ًا.
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لذلك ت� مَّأل امل�سيح وماتِ « .في ِه َل َنا ا ْلفِدَ ا ُء ِبدَمِ هُِ ،غ ْف َرانُ الخْ َ َطا َيا» (�أف�س�س.)7 :1
�إنَّ ال ُغفران ال ُيك ِّلفنا � َّأي �شيء .وطاعتُنا الغالية هي كلُّها َث َم ُر كو ِننا مغفوري اخلطايا ،ال
�أ�ص ُله .ولذلك ندعو هذا نعمة .غري �أ َّنه ك َّلف امل�سيح حياته .ولذلك ندعوه عد ًال .ح ّق ًا،
ما �أثمن اخلرب ب�أنَّ اهلل ال ُيبقي خطايانا حم�سوب ًة علينا! وما �أجمل امل�سيح الذي جعل
اهلل على حقٍّ ب�أن يفعل هذا!
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ل ُيِع َّد األساس لتربيرنا

ن َْح ُن ُمتَ رَ ِّب ُرونَ الآنَ ِبد َِم ِه.

رومية9 :5

ين جَمَّاناً ب ِِن ْع َم ِت ِه،
[�رصنا] ُمتَ رَ ِّب ِر َ

يح.
بِالْ ِفدَا ِء الَّ ِذي ِبيَ ُ�س َ
وع ا مْل َ ِ�س ِ

رومية24 :3

ن َْح ِ�س ُب �أَ َّن ا ِلإن َْ�سانَ يَتَ رَ َّب ُر
و�س.
ُون �أَ ْع َمالِ النَّا ُم ِ
بِالإِمي َ ِان ِبد ِ

رومية28 :3

�أن يكون الإن�سان م َّربر ًا �أمام اهلل و�أن يكون مغفور اخلطايا من ِق َبل اهلل لي�سا �أم َرين
�سام ًا
نف�سه �أن ُيغ َفر له .ف َكوين ُم حَ
ُمتما ِث َلني .و�أن يت َّربر املرء يف قاعة حمكمة لي�س هو َ
40

علي .وكوين ُم َّربر ًا يعني �ضمن ًا � يَّأن ُح ِوكمتُ
يعني �ضمن ًا �أ َّنني ُمذ ِنب و�أنَّ ذنبي ال ُي َ
ح�سب َّ
و ُو ِجدتُ بريئ ًا� .إنَّ دعواي حقٌّ ،وقد ثبتت براءتي ،والقا�ضي يقول« :غ ُري ُمذ ِنب».
وحكم التربير ال يجعل الإن�سان با ّر ًا ،بل
ق�ضائي
�إنَّ التَّربير فع ٌل
�شرعي� .إ َّنه ُحكمُ .
ٌّ
ٌّ
ُيعلِن �أنَّ الإن�سان با ّر .فهو م� َّؤ�س�س على كون املرء با ّر ًا فع ًال .ونرى هذا ب�أق�صى و�ضوح
ال�شعب « َب َّر ُروا َ
حيث يقول لنا الكتاب املق َّد�س �إنَّ َّ
اهلل» (لوقا  .)29 :7فهذا ال يعني �أ َّنهم
جعلوا اهلل با ّر ًا (مبا �أ َّنه با ٌّر دائم ًا �أبد ًا) ،بل يعني �أ َّنهم �أعلنوا �أنَّ اهلل با ٌّر.
لي�س التغيري الأدب� ُّ�ي �أو ا ُ
لقي الذي يجري لنا عندما ن�ضع ثقتنا يف امل�سيح هو
خل ُّ
التربير .والكتاب املق َّد�س يدعو ذلك ع��اد ًة التقدي�س :عمل َّية �صريورتنا �صاحلني.
فالتربير لي�س تلك العمل َّية� .إ َّنه لي�س عمل َّية م�ستم َّرة على الإطالق� .إ َّنه �إعال ٌن يت ُّم يف
حلظة واحدة� .إ َّنه ُحكم :عادل! با ٌّر!
�إنَّ الطريقة امل�ألوفة للتربير يف حمكم ٍة ب�شر َّية َّما هي �إطاعة القانون .ويف تلك
احلالة يعلن املح َّلفون والقا�ضي ما هو �صحي ٌح ب�ش�أنك� :أ َّنك راعيتَ القانون .ومن َث َّم
ُي ِّربرونك .ولكنْ يف قاعة حمكمة اهلل ،نحن مل ُنرا ِع َّ
ال�شريعة .ولذلك ف�إنَّ التربير على
الأ�سا�س امل�ألوف �أم ٌر ُم�ستحي ٌل متام ًا .حتَّى �إنَّ الكتاب املق َّد�س يقول« :مُبرَ ِّ ُئ المْ ُ ْذ ِنب...
املذهل ،رغم ذلك� ،أ َّن��ه بف�ضل امل�سيح يقول
َم ْك َرهَ ُة ال � َّر ِّب» (�أمثال  � .)15 :17مَّإن��ا ِ
�أي�ض ًا �إنَّ اهلل «يُبرَ ِّ ُر ا ْل َف ِاج َر» الذي يلج�أ �إىل نعمته (رومية � .)5 :4إنَّ اهلل يفعل ما يبدو
مكروه ًا!
فلماذا لي�س ذلك مكروه ًا؟ �أو بتعبري الكتاب املق َّد�س :كيف ميكن �أن « َي ُكونَ اهلل َبا ّر ًا
َويُبرَ ِّ َر َمنْ هُ َو [بب�ساطة!] ِمن [ذوي] ا ِلإ َمي ِان ِب َي ُ�سوعَ؟» (رومية  .)26 :3لي�س مكروه ًا
عند اهلل �أن ُي ِّربر الفاجر الذي يتو َّكل عليه واثق ًا ل�س َب َبني .الأ َّول هو �أنَّ امل�سيح �سفك دمه
لإعفائنا من ذنب جرميتنا .وهكذا يقول الكتاب �إ َّننا « ُم َتبرَ ِّ ُرونَ الآنَ ِبدَمِ هِ» (رومية
 .)9 :5ولكنَّ ذلك هو �إزالة َّ
فح�سب� .إ َّنه ال ُيع ِل ُننا �أبرار ًا .ف�إلغاء �إخفاقاتنا يف
الذ ْنب ْ
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راع َني لل�شريعة .فعندما ُيلغي مع ِّلم َّما من
نف�سه �إعال َننا ُم ِ
ُمراعاة ال�شريعة لي�س �أبد ًا هو ُ
ال�س ِّ
ر�سوب ،ال يكون ذلك نف�سه �إعطاء عالمة جناح كاملة .و�إذا
ِّ
جل امتحان ًا نال عالم َة ُ
غني.
�ساحمني البنك بالدُّيون املق َّيدة على ح�سابي ،فلن يكون ذلك نف�سه �إعالن ًا �أ َّنني ّ
وهكذا �أي�ض ًا ،لي�س �إلغاء خطايانا هو نف�سه �إعال َننا �أبرار ًا .ال ُب َّد �أن يح�صل الإلغاء.
جوهري بالن�سبة �إىل التربير .ولكنَّ هنالك ما هو �أكرث من هذا .ف�إنَّ هنالك �سبب ًا
فهذا
ٌّ
نتوجه
�آخر وراء كون اهلل ُي ِّربر الفاجر بالإميان �أمر ًا غري مكروه .ولأجل ذلك ال�سببَّ ،
�إىل الف�صل التايل.
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ُكمل الطاعة اليت تصري برَّنا
لي ِ

َو ِ�إ ْذ ُو ِج َد يِف الْ َه ْيئَ ِة َك ِ�إن َْ�س ٍانَ ،و َ�ض َع نَ ْف َ�س ُه
يب.
َو�أَ َط َ
ال�ص ِل ِ
اع َحتَّى ا مْل َ ْو َت َم ْو َت َّ

فيلبِّي 8 :2
لأَنَّ ُه َك َما بمِ َ ْع ِ�صيَ ِة الإِن َْ�س ِان الْ َو ِاح ِد ُج ِع َل الْ َك ِث ُريونَ

خُ َطا ًةَ ،
هك َذا �أَيْ�ضاً ِب�إِ َطا َع ِة الْ َو ِاح ِد َ�سيُ ْج َع ُل الْ َك ِث ُريونَ �أَبْ َراراً.

رومية 19 :5
[اهلل]ج َع َل الَّ ِذي مَلْ يَ ْع ِر ْف خَ ِطيَّ ًة ،خَ ِطيَّ ًة لأَ ْج ِلنَا،
ألَنَّ ُه
َ
هلل ِف ِيه.
ِلنَ ِ�ص َري ن َْح ُن ِب َّر ا ِ

2كورنثو�س 21 :5
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و�س،
...لَ ْي َ�س يِل ِب ِّري الَّ ِذي ِم َن النَّا ُم ِ
يح.
بَ ِل الَّ ِذي ِب ِ�إمي َ ِان ا مْل َ ِ�س ِ

فيلبِّي9 :3

لي�س التربير جم َّر َد �إلغا ِء �إثمي� .إ َّنه �أي�ض ًا ح�سبان ب ِّر امل�سيح يل .فلي�س يل ب ٌّر يجعلني
و�سَ ،ب ِل
مقبو ًال عند اهلل .وت�صريحي �أمام اهلل هو هذاَ « :ل ْي َ�س يِل ِب ِّري ا َّل ِذي ِمنَ ال َّنا ُم ِ
ا َّل ِذي ِب�إِ َمي ِان المْ َ ِ�س ِيح» (فيل ِّبي .)9 :3
من�سوب �إ َّ
يل .ذلك يعني �أنَّ امل�سيح �أكمل ك َّل ب ٍّر �إىل التمام،
هذا هو ب ُّر امل�سيح .وهو
ٌ
رب يل لـ َّما وثِقتُ بامل�سيح .لقد ُح ِ�سبتُ با ّر ًا� .إنَّ اهلل نظر �إىل ب ِّر امل�سيح
ُث َّم ُح ِ�سب ذلك ال ُّ
الكامل ،و�أعلن �أ َّنني با ٌّر ببرِ ِّ امل�سيح.
وهكذا ،ف��إنَّ هنالك �سب َبني من �أجلهما لي�س مكروه ًا عند اهلل �أن ي ِّربر الفاجر

(رومية  .)5 :4الأ َّول �أنَّ موت امل�سيح دفع دَين � ِإثمنا(راجع الف�صل ال�سابق) .والثاين
�أنَّ طاعة امل�سيح و َّفرَت ال َّرب الذي ك َّنا نحتاج �إليه ل ُن َّربر يف حمكمة اهلل .فمطالب اهلل
للدخول �إىل احلياة الأبد َّية ال تقت�صر على �أن ُير َفع ع َّنا �إث ُمنا ،بل يقت�ضي �أي�ض ًا �أن
ر�سخَ ب ُّرنا الكامل.
ُي َّ
َّثم �إنَّ �آالم امل�سيح وموته هما �أ�سا�س ِكال الأمرين .فت�ألمُّ ه هو الت� مُّأل الذي ا�ستحقَّه
ا�صي َناَ ،م ْ�س ُحو ٌق لأَ ْج ِل �آ َث ِام َنا» (�إ�شعياء  .)5 :53ولكنَّ �آالمه
�إثمنا« .مجَ ْ ُرو ٌح لأَ ْج ِل َم َع ِ
أ�سا�س تربيرنا .ف�إ َّنه « َ�أ َطا َع
وموته كانا �أي�ض ًا ال ِق َّمة والإكمال للطاعة التي �صارت � َ
يب» (فيل ِّبي  .)8 :2لقد كان موته ُذرو َة طاع ِته .وهذا هو ما
ال�ص ِل ِ
َحتَّى المْ َ � ْوتَ َم� ْوتَ َّ
ُي�شري �إليه الكتاب املق َّد�س حيث يقولِ « :ب ِ�إ َط َاع ِة ا ْل َو ِاح ِد َ�س ُي ْج َع ُل ا ْل َك ِث ُريونَ �أَ ْب � َرار ًا»
(رومية .)19 :5
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«ج َع َل
أ�سا�س م�ساحمتنا وكمالنا� .إذ �إنَّ اهلل لأجلنا َ
وعليه ،ف�إنَّ موت امل�سيح �صار � َ
هلل ِفي ِه2( ».كورنثو�س .)21 :5
ا َّل ِذي مَ ْل َي ْع ِر ْف َخ ِط َّي ًةَ ،خ ِط َّي ًة لأَ ْج ِل َناِ ،ل َن ِ�ص َري َن ْحنُ ِب َّر ا ِ
فما معنى �أنَّ اهلل جعل امل�سيح الربي َء من اخلط َّية خط َّية؟ معناه �أنَّ خط َّيتنا ُن ِ�س َبت �إليه
وح ِ�س َبت عليه ،وهكذا �صار هو ُغفرا َننا .وما معنى �أننا (نحن اخلطاة) ن�صري ب َّر اهلل
ُ
وح ِ�س َب لنا ،وهكذا �صار هو كما َلنا.
يف امل�سيح؟ معناه ،باملِثل� ،أنَّ ب َّر امل�سيح ُن ِ�س َب ُ
لت ُكن الكرامة للم�سيح من �أجل كامل �إجنازه يف �آالمه وموته! �سوا ٌء كان عم ُله يف
عجب به ون َّدخ ْره كنز ًا لنا ون ِثقْ به من �أجل
غفران خطايانا �أم عم ُله يف �إعداد ب ِّرنا .فل ُن َ
هذا الإجناز العظيم.
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لريفع َّ
َ
عنا ُحكم الدينونة

ات،
يح ُه َو الَّ ِذي َم َ
َم ْن ُه َو الَّ ِذي يَ ِد ُ
ين؟ اَ مْل َ ِ�س ُ
بَ ْل ب حْ َ
ِال ِر ِّي َقا َم �أَيْ�ضاً ،الَّ ِذي ُه َو �أَيْ�ضاً
هلل ،الَّ ِذي �أَيْ�ضاً يَ�شْ َف ُع ِفينَا.
َع ْن يمَ ِ ِ
ني ا ِ

رومية34 :8

�إنَّ النتيجة العظيمة لآالم امل�سيح وموته هي هذهَ « :ال َ�ش ْي َء ِمنَ ال َّد ْي ُنو َن ِة الآنَ َع َلى
ا َّل ِذينَ هُ ْم فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ» (رومية  .)1 :8و�أن يكون املرء «يف امل�سيح» يعني �أن تكون
يوحدنا معه بحيثُ ُي�ص ِبح موتُه موتَنا ،وكما ُله
له عالق ٌة به بالإميان .فالإميان بامل�سيح ِّ
كمالنا� .إنَّ امل�سيح ي�صري عقوبتنا (التي لي�س علينا �أن نحملها) وكما َلنا (ال��ذي ال
حر َزه).
ن�ستطيع �أن ُن ِ
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أ�سا�س قبولنا عند اهللِ ،بل الأ�سا�س هو امل�سيح وحدَ ه � .مَّإنا الإميان
لي�س الإميان هو � َ
ح�سب ب ُّره ب ّر ًا لنا�ِ « .إ ْذ َن ْع َل ُم �أَنَّ ا ِلإ ْن َ�سانَ َال َي َتبرَ َّ ُر ِب�أَ ْع َم ِال
ِّ
يوحدنا مع امل�سيح بحيثُ ُي َ
و�سَ ،ب ْل ِب ِ�إ َمي ِان َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيحَ � ،آم َّنا َن ْحنُ �أَ ْي�ض ًا ِب َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيحِ ،ل َن َتبرَ َّ َر ِب ِ�إ َمي ِان َي ُ�سو َع
ال َّنا ُم ِ
و�س َال َي َتبرَ َّ ُر َج َ�س ٌد َما (غالطية  .)16 :2ف�أن
و�س .لأَ َّن ُه ِب�أَ ْع َم ِال ال َّنا ُم ِ
َال ِب�أَ ْع َم ِال ال َّنا ُم ِ
« َن َتبرَ َّ َر ِب�إِ َمي ِان َي ُ�سوعَ» و�أن «نت َّربر يف امل�سيح» (غالطية  )17 :2تعبريان متوازيان .ذلك
�أ َّننا يف امل�سيح بالإميان ،ولذلك نحن ُم َّربرون.
بديهي :ال �أح��د! ُث َّم ُيع َلن
وحني ُيطرح ال�س�ؤال«َ :من هو الذي يدين؟» فاجلواب
ٌّ
الأ�سا�س« :امل�سيح هو الذي مات!» ف�إنَّ موت امل�سيح ي�ضمن �إعفاءنا من ُحكم الدينونة.
كون امل�سيح قد مات .ولي�س يف حمكمة اهلل
يقيني يقين َّي َة ِ
وكو ُننا ال ميكن �أن ُندان هو ٌّ
نف�سها.
َخ َطر مزدوج ُيحيق بامل َّت َهم .فلن ُيح َكم علينا �أبد ًا م َّرتني من �أجل املعا�صي ِ
وقد مات امل�سيح م َّر ًة واحدة من �أجل خطايانا .فلن ُندان نحنُ عليها .لقد ولىَّ ُحكم
الدينونة ،ال لأ َّنه لي�س من ُحكم ،بل لأنَّ احلكم �سبق �أن ُن ِّفذ.
ولكنْ ماذا نقول عن الإدانة من ِق َبل مَ
العال؟ �ألي�ست تلك �إجاب ًة عن ال�س�ؤال« :من
هو الذي يدين؟» �ألي�س امل�ؤمنون بامل�سيح ُمدانني من ِق َبل مَ
العال؟ لقد �سقط كثري من
ُّ
ال�ش َهداء! اجلواب �أ َّنه ال �أحد ي�ستطيع �أن َيديننا بنجاح .ميكن �أن ي�ؤتى ب ُت َهم ،ولكنْ
هلل؟ َا ُ
لن تثبتَ �أ َّية واحدة منها �أخري ًا«َ .منْ َ�س َي ْ�شت َِكي َع َلى خُ ْ
هلل هُ َو ا َّل ِذي يُبرَ ِّ ُر»
متَارِي ا ِ
م َّب ِة
(رومية  .)33 :8هذا متام ًا نظ ُري �س�ؤال الكتاب املق َّد�س«َ :منْ َ�س َيف ِْ�ص ُل َنا َعنْ حَ َ
ا�ض ِط َها ٌد َ�أ ْم ُجو ٌع �أَ ْم ُع ْر ٌي �أَ ْم َخ َط ٌر �أَ ْم َ�س ْي ٌف؟» (رومية :8
المْ َ ِ�س ِيح؟ �أَ ِ�ش َّد ٌة �أَ ْم َ�ض ْي ٌق �أَ ِم ْ
هذ ِه
 .)35فلي�س اجلواب �أنَّ هذه الأُمور ال حتدث للم�ؤمنني بامل�سيح؛ ِبل اجلواب« :فيِ ِ
َجمِ ي ِع َها َي ْع ُظ ُم ا ْن ِت َ�صا ُر َنا ِبا َّل ِذي �أَ َح َّب َنا» (رومية .)37 :8
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�سوف ي�أتي العامل ب�إدانته .حتَّى �إنَّ بع�ض ًا �سي�ضعون �سي َفهم وراءها .ولك َّننا نعلم
�أنَّ املحكمة العليا قد �أ�صدرت �أ�ص ًال ُحكمها مل�صلحتنا�« .إِنْ َكانَ ُ
اهلل َم َع َناَ ،ف َمنْ َع َل ْي َنا؟»
(رومية  .)31 :8لن ينجح �أحد يف الوقوف �ض َّدنا .ف�إذا رف�ضونا ،يقب ُلنا امل�سيح .و�إذا
�أبغ�ضونا ،فهو يح ُّبنا .و�إذا حب�سونا ،فهو يح ِّرر �أرواحنا .و�إذا َّ
عذبونا ،فهو ُين ِّقينا بالنار.
و�إذا قتلونا ،فهو يجعل ذلك عبور ًا �إىل ال ِفردَو�س� .إ َّنهم ال ي�ستطيعون �أن يهزمونا .لقد
ال�صدِّ ي ُقونَ
مات امل�سيح َّثم قام من بني الأموات ح ّي ًا .ونحن �أحيا ٌء فيه .ونحن �أبرار�« .أَ َّما ِّ
ك�ش ٍبل را�سخ الأقدام!
َف َك ِ�ش ْبل َث ِب ٍ
يت» (�أمثال  .)1 :28ح ّق ًا �إنَّ الأبرار ج�سورون ِ
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ُبطل اخلتان ومجيع ُّ
الطقوس
لي ِ
أساس اخلالص
باعتبارها َ

َو�أَ َّما �أَنَا �أَيُّ َها ا ِلإخْ َو ُة َف ِ�إنْ
ِالتَ ِان�ِ ...إذاً َع رْ َث ُة
ُك ْن ُت بَ ْع ُد �أَ ْك ِر ُز ب خْ ِ
يب َقدْ بَ َط َل ْت.
ال�ص ِل ِ
َّ

غالطية 11 :5

ين يُ ِري ُدونَ �أَنْ يَ ْع َم ُلوا َم ْن َظراً
َج ِمي ُع الَّ ِذ َ

َح َ�سناً يِف جْ َ
ال َ�س ِد ،ه�ؤُ َال ِء يُ ْل ِز ُمون َُك ْم �أَنْ تَخْ تَ ِتنُوا،
ِلئَ َّ
يح َف َق ْط.
ال يُ ْ�ض َط َهدُوا لأَ ْج ِل َ�ص ِل ِ
يب ا مْل َ ِ�س ِ

غالطية 12 :6
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مو�ضع جدال كثري يف اجلماعة امل�سيح َّية �أ َّو َل عهدها .وقد
كانت منزلة اخلتان ِ
كانت له منزل ٌة تورات َّية قدمية العهد حُمرتَمة منذ �أن �أو�صى اهلل به يف تكوين :17
يهودي الأ�صل .وتالميذه االثنا ع�شر كلُّهم كانوا من اليهود .و ُمعظم
 .10فامل�سيح كان
َّ
املهتدين الأ َّولني �إىل الإميان امل�سيحي ِّ كانوا ذوي خلف َّية يهود َّية .و�أ�سفار العهد القدمي
كانت (وما تزال) جزء ًا من الكتاب املق َّد�س يف الكني�سة امل�سيح َّية .فلي�س مفاجئ ًا �أن
تعرب ُّ
الطقو�س املتوا َرثة �إىل داخل الكني�سة.
وقد ع َربت فع ًال ،وانطلق حولها اجلدال .وكانت ر�سالة امل�سيح تنت�شر �إىل ُمدن خارج
ال�سور َّية .و�أخذ �أُنا�س من غري اليهود ي�ؤمنون بامل�سيح .ف�صار
فل�سطني ،كمدينة انطاكية ُّ
كاخلتان؟
اجلوهري مع
ُم ِّلح ًا ال�س�ؤال :كيف يرتابط ح ُّق الإجنيل
ٍ
ُّ
ممار�سات طق�س َّية ِ
كيف ترتابط ُّ
الطقو�س ب�إجنيل امل�سيح :الب�شارة ب�أ َّنك �إن �آمنتَ به تُغ َفر خطاياك وتت َّربر
�أمام اهلل؟ �إنَّ اهلل معك ،ولك حيا ٌة �أبد َّية!
العال غري اليهوديِّ ُي ِّ
م�ضى ُر ُ�سل امل�سيح يف جميع �أنحاء مَ
ب�شرون بغفران اخلطايا
والتربير بوا�سطة الإميان وحده .فبطر�س نادى ب�أ َّنه للم�سيح « َي ْ�ش َه ُد َجمِ ي ُع الأَ ْن ِب َيا ِء َ�أنَّ
ا�سمِ ِه ُغ ْف َرانَ الخْ َ َطا َيا» (�أعمال  .)43 :10وبول�س َّ
ب�شر قائ ًال:
ُك َّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب ِه َي َن ُال ِب ْ
« َف ْل َي ُكنْ َم ْع ُلوم ًا ِع ْندَ ُك ْم �أَ ُّي َها ال ِّر َج ُال الإِخْ َو ُة� ،أَ َّنهُِ ...ب َ
هذا [ال�شخ�ص] َي َتبرَ َّ ُر ُك ُّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ
و�سى» (�أعمال  38 :13و.)39
ِمنْ ُك ِّل َما مَ ْل َتق ِْد ُروا �أَنْ َت َتبرَ َّ ُروا ِم ْن ُه ِب َنا ُم ِ
و�س ُم َ
اخلتان؟ اعتقد ُ
جوهري.
بع�ضهم يف مدينة ال ُقد�س �أ َّنه ُعن�صر
ٌّ
ولكنْ ما القول يف ِ
اجلدال« .ا ْن َحدَ َر َق ْو ٌم ِمن [منطقة] ا ْل َي ُهو ِد َّي ِةَ ،و َج َع ُلوا
أ�صبحت �أنطاكية مق َّر �شرارة ِ
َّثم � َ
ُي َع ِّل ُمونَ الإِخْ َو َة �أَ َّن ُه «�إِنْ مَ ْل تَخْ َت ِت ُنواَ ...ال يمُ ْ ِك ُن ُك ْم �أَنْ تَخْ ُل ُ�صوا»!» (�أعمال  .)1 :15ومن َث َّم
ُعقِدَ جممع ،ونو ِق َ�شت امل�س�ألة.
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ُو�صوْا ِب�أَنْ
ا�سَ ...و َقا ُلوا�« :إِ َّن� ُه َي ْن َب ِغي �أَنْ ي ُْخ َت ُنواَ ،وي َ
« َقامَ ُ�أ َن ٌ
ُو�سى»َ .فاجْ َت َم َع الرُّ�سُ ُل َوالمْ َ َ�ش ُ
ايخ ِل َي ْن ُظرُوا
ُو�س م َ
يَحْ َف ُظوا َنام َ
فيِ َ
هذا الأَ ْم� ِ�رَ .ف َب ْع َد مَا حَ َ�ص َلتْ ُمبَاحَ َث ٌة َك ِث َري ٌة َقامَ ب ُْطر ُُ�س
ُون �أَ َّن ُهْ ...اخ َتا َر ُ
َو َق َال َلهُمْ �«:أَ ُّيهَا الرِّجَ ُال الإِ ْخ َو ُة� ،أَ ْن ُتمْ َت ْع َلم َ
اهلل
م َك ِل َم َة الإِنجْ ِ ِيل َو ُي�ؤْ ِم ُن َون ...لمِ َ َاذا
َب ْي َن َنا �أَ َّن ُه ِب َف ِمي ي َْ�س َم ُع ا ُلأ مَ ُ
ُون َ
تجُ َ ِّرب َ
اهلل ِبو َْ�ض ِع ِن ٍري عَ َلى عُ ُن ِق ال َّت َال ِم ِيذ مَ ْل ي َْ�س َت ِط ْع �آبَا�ؤُ َنا
َو َال َنحْ ُن �أَنْ َنحْ ِم َل ُه؟ ل ِكنْ ِب ِن ْع َم ِة الرَّبِّ يَ�سُ و َع المْ َ ِ�س ِيح ُن�ؤْ ِم ُن �أَنْ
َن ْخ ُل َ�ص َكمَا ُ�أول ِئ َك َ�أيْ�ض ًا»َ .ف َ�س َكتَ الجْ ُ ْمهُو ُر ُكلُّ ُه»
(�أعمال .)12 -5 :15
مما نفذ الر�سول بول�س .ف�إنَّ معنى
ومل ينفذ �أح ٌد بب�صره �إىل قعر امل�س�ألة ب�أجلى َّ
�آالم امل�سيح وموته كان على امل َِح ّك� .أكان الإميان بامل�سيح كافي ًا جلعلنا يف مقام �سليم
�أمام اهلل؟ �أم كان االخ ِتتان �ضرور ّي ًا �أي�ض ًا؟ لقد كان اجلواب وا�ضح ًا متام ًا .فلو ك َرز
يب َق ْد َب َط َل ْت» (غالطية � .)11 :5إنَّ ال�صليب يعني
ال�ص ِل ِ
بول�س باخلتان ،لكانت َ
«عثرْ َ ُة َّ
احلر َّية من اال�س ِتعباد للطقو�سَ « .فا ْث ُبتُوا �إِذ ًا فيِ الحْ ُ ِّر َّي ِة ا َّل ِتي َق ْد َح َّر َر َنا المْ َ ِ�س ُيح ِب َهاَ ،و َال
َت ْر َت ِب ُكوا �أَ ْي�ض ًا ِب ِن ِري ُع ُبو ِد َّي ٍة» (غالطية .)1 :5
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

ليأتي بنا إىل اإلميان
َ
وُيبقيَنا ُأمَناء

ه َذا ُه َو َد ِمي الَّ ِذي ِل ْل َع ْه ِد جْ َ
ال ِد ِيد،
ين.
الَّ ِذي يُ ْ�س َف ُك ِم ْن �أَ ْج ِل َك ِث ِري َ

مرق�س 24 :14

َو�أَ ْق َط ُع لَ ُه ْم َع ْهداً �أَبَ ِديّاًَ ...و�أَ ْج َع ُل خَمَا َف ِتي ف
ُق ُلو ِب ِه ْم َف َ
ال يَ ِحي ُدونَ َعنِّي.

�إرميا 40 :32

يتك َّلم الكتاب املق َّد�س عن «عهد قدمي» و «عهد جديد» .والكلمة عهد تُ�شري �إىل
ا ِّتفاق َّية جليلة ُم ِلزمة بني فريقني ،تت�ض َّمن تع ُّهدات ِلكال َّ
الط َرفني معزَّزة ب َق َ�سم .ففي
الكتاب املق َّد�س ،العهود التي يقطعها اهلل مع الإن�سان ُيبا ِد ُر هو نف�سه �إليها .وهو يُحدِّ د
البنود� .أ َّما تع ُّهداته ف ُتحدِّ دها مقا�صدُه.
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ُي�شري «العهد القدمي» �إىل الرتتيب الذي و�ضعه اهلل مع الأُ َّمة القدمية يف نامو�س
الروحي ال�شامل .ولذلك مل
مو�سى .وكانت نقطة �ضعفه �أ َّنه مل ي ُكن م�صحوب ًا بالتغيري
ِّ
ووعدَ
ُي َطع ومل ُي ِ
بحروف على حجر ،ال بالروح ال ُقد�س على القلبَ .
عط حيا ًة .وقد ُك ِت َب ُ
الأنبيا ُء «بعهد جديد» �سيكون خُمت ِلف ًا .ف�إ َّنه لن يكون من «الحْ َ ْر ِف َب ِل ال ُّر ِوح .لأَنَّ الحْ َ ْر َف
وح ُي ْح ِيي» (2كورنثو�س .)6 :3
َي ْق ُت ُل َو ِلكنَّ ال ُّر َ
�إنَّ العهد اجلديد ف َّعا ٌل ب�صورة جذر َّية �أكرث من القدمي .فقد ُ�سنَّ على �أ�سا�س �آالم امل�سيح
وموته« .هُ َو َو ِ�س ُ
يط عَ ه ٍْد َج ِد ٍيد» (عربانيني  .)15 :9وقد قال امل�سيح عن دمه �إ َّنه الدم «ا َّل ِذي
ِل ْل َعه ِْد الجْ َ ِد ِيد ،ا َّل ِذي ي ُْ�س َف ُك ِمنْ �أَ ْج ِل َك ِث ِريينَ » (مرق�س  .)24 :14وهذا يعني �أنَّ دم امل�سيح
ا�شرتى ق َّوة العهد اجلديد ووعودَه .فهو ف َّعا ٌل �إىل �أ�سمى درجة لأنَّ امل�سيح مات ليج َعله هكذا.
النبي �إرميا
�إذ ًا ،ما هي بنود العهد الذي �ضمِ َنه دم امل�سيح
بنجاح ثابت؟ ي�صف ُّ
ٍ
بع�ض ًا منها�« :أَ ْق َط ُعَ ...ع ْهد ًا َج ِديد ًاَ ...
هذا هُ َو ا ْل َع ْه ُد ا َّل ِذي �أَ ْق َط ُعهُ� ...أَ ْج َع ُل َ�ش ِري َع ِتي فيِ
َاخلِهِ ْم َو�أَ ْك ُت ُب َها َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم ...لأَ يِّن �أَ ْ�ص َف ُح َعنْ �إِ ْثمِ هِ ْمَ ،و َال �أَ ْذ ُك ُر َخ ِط َّي َت ُه ْم َب ْعدُ» (�إرميا
د ِ
الداخلي ل�شعبه (ال�شريعة مكتوبة
� .)34 -31 :31إنَّ �آالم امل�سيح وموته ت�ضمن التغيري
َّ
على قلوبهم) ُ
وغفران خطاياهم.
يخيب هذا العهد ،يقو ُم مببادرة خ ْلق الإمي��ان لدى �شعبه
ولكي ي�ضمنَ امل�سيح �أ َّال َ
عهد جديد ال بكتابة ال�شريعة على
و�ضمان �أمانتهم� .إ َّن��ه ي�أتي �إىل ال��وج��ود
ب�شعب ٍ
ِ
ِ
احلجر ،يقول �إنَّ
احلجر فقط ،بل بالأحرى على القلب .وباملباينة مع «احل��رف» على َ
َ
«الروح ُيحيي» (2كورنثو�س َ « .)6 :3و َن ْحنُ �أَ ْم � َواتٌ ِبالخْ َ َطا َيا َ�أ ْح َيا َنا [اهلل] َم َع المْ َ ِ�س ِيح»
(�أف�س�س  .)5 :2هذه هي احلياة الروح َّية التي تمُ ِّكننا من �أن نرى جمد امل�سيح ون�ؤمن به.
وهذه املعجزة تخلق �شعب العهد اجلديد .وهي �أكيدة وم�ؤ َّكدة لأنَّ امل�سيح ا�شرتاها بدمه.
ولي�ست املعجزة هي خ ْلقَ �إمياننا فقط ،بل هي �أي�ض ًا �ضمانُ �أمانتناَ « .و�أَ ْق َط ُع َل ُه ْم
َع ْهد ًا �أَ َب ِد ّي ًاَ ...و َ�أ ْج َع ُل خَ َ
ما َف ِتي فيِ ُق ُلوبِهِ ْم َف َال َي ِحيدُونَ َع ِّني» (�إرميا  .)40 :32فل َّما مات
امل�سيح �ضمِ نَ ل�شعبه ال فقط قلوب ًا جديدة ،بل �أي�ض ًا �ضمان ًا و�أمان ًا جديدَ ين� .إ َّنه لن
فدم العهد ي�ضمنُ هذا.
يدَ َعهم َيحيدون عنه� .إ َّنه �سيحفظهم .وهم �سيثبتون و ُيثا ِبرونُ .
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

ليجعلنا ِّ
قديسني
وبال لوم وكاملني
ِ

لأَنَّ ُه ِب ُق ْربَ ٍان َو ِاح ٍد َقدْ
ني.
�أَ ْك َم َل �إِ ىَل الأَبَ ِد ا مْل ُ َقد َِّ�س َ

عربانيني 14 :10

َقدْ َ�ص حَ َ
ال ُك ُم الآنَ يِف ِج ْ�س ِم بَ�شرَ ِ يَّ ِت ِه
ني َو ِب َ
ال لَ ْو ٍم
ِّي�س َ
بِا مْل َ ْو ِتِ ،ليُ ْح�ضرِ َ ُك ْم ِقد ِ
َو َال �شَ ْك َوى �أَ َما َم ُه.

كولو�سي 21 :1و22

ِ�إذاً نَ ُّقوا ِم ْن ُك ُم خْ َ
ال ِم َري َة الْ َع ِتي َق َة،
ِل َك ْي ت َُكونُوا َع ِجيناً َج ِديداً َك َما َ�أنْتُ ْم َف ِطريٌ.
بح لأَ ْج ِلنَا.
يح َقدْ ُذ َ
لأَ َّن ِف ْ�ص َحنَا �أَيْ�ضاً ا مْل َ ِ�س َ

1كورنثو�س 7 :5
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من �أعظم الأحزان يف احلياة امل�سيح َّية بط ُء تغيرُّ ِ نا .فنحن ن�سعى لأنْ نح َّبه من
كل قلبنا ِّ
ِّ
نف�سنا وفكرنا و ُقدرتنا (مرق�س  .)30 :12ولكنْ هل نرتقي م َّر ًة �إىل تلك
وكل ِ
ُّ
ال�شمول َّية يف املح َّبة والتكري�س؟ �إ َّننا ن�صرخ دائم ًا مع الر�سول بول�سَ « :و ْي ِحي �أَ َنا الإِ ْن َ�سانُ
ال�ش ِق ُّي! َمنْ ُي ْن ِق ُذ يِن ِمنْ َج َ�س ِد َ
َّ
هذا المْ َ ْو ِت؟» (رومية  .)24 :7ونحن نئنُّ حتَّى فيما نعقد
العزم على ت�صاميم جديدةَ « :ل ْي َ�س َ �أ يِّن َق ْد ِن ْلتُ �أَ ْو ِ�ص ْرتُ َك ِام ًالَ ،و ِلك ِّني �أَ ْ�س َعى َل َع ِّلي
�أُ ْدر ُِك ا َّل ِذي لأَ ْج ِل ِه �أَ ْد َر َك ِني �أَ ْي�ض ًا المْ َ ِ�س ُيح َي ُ�سوعُ» (فيل ِّبي .)12 :3
خا�ص ًة له ،هي مفتاح
تلك العبارة بعينها�« :أَ ْد َر َك ِني �أَ ْي�ض ًا المْ َ ِ�س ُيح َي ُ�سوعُ»� ،إذ جعلني َّ
الثبات والفرح .فك ُّل �سعيي وا�شتياقي وجهادي لي�س لكي �أنتمي �إىل امل�سيح (فهذا قد
ح�صل فع ًال) ،بل لكي �أُكمِ ل ما نق�ص من ُم�شابهتي له.

ومن �أعظم م�صادر الفرح والثبات بالن�سبة �إىل امل�ؤمن بامل�سيح ِعل ُمنا ب�أ َّننا يف
ُنق�صان تقدُّمنا قد ُج ِعلنا ُمك َّملني فع ًال ،وب�أنَّ ذلك هو بف�ضل �آالم امل�سيح وموته« .لأَ َّن ُه
ِب ُق ْربَانٍ َو ِاحدٍ [�أال وهو ذاتُه!] َق ْد �أَ ْك َم َل ِ�إلىَ الأَ َب ِد المْ ُ َق َّد ِ�سنيَ» (عربانيني  .)14 :10وهذا
ذهل! ففي اجلملة نف�سها نو�صف بكوننا «مق َّد�سني» [�أي خا�ضعني با�ستمرار لعمل َّية
ُم ِ
التقدي�س] وب�أنَّ امل�سيح قد �أكملنا فع ًال.
تقدي�سنا ج��ا ٍر جم��راه� .إ َّننا �صائرون
فكوننا ُنق َّد�س يعني �أ َّننا غري كاملني و�أنَّ
َ
قدِّ ي�سني ،ولك َّننا ل�سنا بع ُد قدِّ ي�سني �إىل التمام .وعلى وجه التحديد ،ه�ؤالء  -وه�ؤالء
وحدَ هم  -هم الذين قد �أُكملوا ح ّق ًا .فالت�شجيع املبهِ ج هنا هو �أنَّ الدليل على كمالنا
�أمام اهلل لي�س هو كما َلنا املختبرَ  ،بل هو تق ُّد ُمنا امل�ستم ُّر .وال ُب�شرى هي �أنَّ كوننا على
الطريق هو برها ٌن على �أ َّننا قد و�صلنا.
ويعبرِّ الكتاب املقدَّ�س �أي�ض ًا عن هذه احلقيقة ِب ُلغة العجني واخلمري القدمية .ففي
ال�صورة البيان َّية ،اخلمري عن�ص ٌر �ش ِّرير .ونحنُ العج ُني الطازج .ويقول الكتاب�« :إِذ ًا َن ُّقوا
ُّ
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ري .لأَنَّ [ َ
خروف] ِف ْ�ص ِح َنا
ِم ْن ُك ُم الخْ َ مِ َري َة ا ْل َع ِتي َق َةِ ،ل َك ْي َت ُكو ُنوا َع ِجين ًا َج ِديد ًا َك َما �أَ ْنت ُْم َف ِط ٌ
�أَ ْي�ض ًا المْ َ ِ�س َيح َق ْد ُذ َبح» (1كورنثو�س  .)7 :5فامل�ؤمنون بامل�سيح «فطري» من حيثُ مقا ُمهم
�أمام اهلل ،حيثُ ال خم َري� ،أي ال �ش َّر .ذلك �أ َّننا ُمك َّملون .ولهذا ال�سبب ينبغي لنا �أن ُنن ِّق َي
م َّنا «اخلمرية العتيقة» .فنحنُ ُج ِعلنا فطري ًا يف امل�سيح .وهكذا ينبغي لنا الآن �أن ن�صري
ِبال خم ٍري عمل ّي ًا يف املمار�سة .وبعبارة �أُخرى :ينبغي لنا �أن ن�صري ما نحن باحلقيقة.
وما هو �أ�سا�س هذا ك ِّله؟ «لأنَّ ف�صحنا �أي�ض ًا ،امل�سيح ،قد ُذ ِبح ».ف�إنَّ �آالم امل�سيح
وموته ت�ضمن كما َلنا �ضمان ًا تا ّم ًا را�سخ ًا بحيثُ هو الآن حقيق ٌة واقعة .وعليه ،فنحن
ُنقا ِوم خط َّيتنا لي�س لكي ن�صري كاملني متام ًا ،بل لأ َّننا كاملون ح ّق ًا .وموت امل�سيح هو
املفتاح لدحر نقائ�صنا على �أ�سا�س كمالنا الرا�سخ.
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ليُعطيَنا ضمرياً نق ّيًا

16

َف َك ْم ب حْ َ
يح،
ِال ِر ِّي يَ ُكونُ َد ُم ا مْل َ ِ�س ِ

هلل ِب َ
ال َع ْي ٍب،
وح �أَ َز يِ ٍّل َق َّد َم نَ ْف َ�س ُه ِ ِ
الَّ ِذي ِب ُر ٍ

يُ َط ِّه ُر َ�ض َم ِائ َر ُك ْم ِم ْن �أَ ْع َمال َميِّتَ ٍة ِلتَخْ ِد ُموا
اهللَ حْ َ
ال َّي!

عربانيني 14 :9

بع�ض الأ�شياء ال تتغيرَّ �أبد ًا .وم�شكل ُة �ضم ٍري َق ِذر قدمي ٌة قِدَ َم �آدم وح َّواء .فما �إن
�أخط�أا ،حتَّى تد َّن�س �ضم ُريهما� .إذ كان �شعورهما َّ
دمر ًا .فقد د َّمر عالقتهما
بالذنب ُم ِّ
بع�ضهما ببع�ض ،ف�أطلقا ال َّلوم .ود َّمر �سالمهما مع
باهلل ،فاختب�أا منه! ود َّمر عالقتهما ِ
�أن ُف ِ�سهما ،ف�أ َّول م َّرة ر�أيا �أن ُف َ�سهما و�شعرا باخلجل.
ويف ِّ
مو�ضع من كتاب العهد القدمي ،كان ال�ضمري م�س�أل ًة جوهر َّية .غري �أنَّ
كل ِ
الذبائح احليوان َّية التَّعوي�ض َّية مل تقدر �أن تُط ِّهر َّ
ال�ضمري� .إذ كانت « ُت َق َّد ُم َق َرا ِب ُني َو َذ َبا ِئ ُح،
َ
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َال يمُ ْ ِكنُ ِمنْ ِج َه ِة َّ
ال�ضمِ ِري �أَنْ ُت َك ِّم َل ا َّل� ِ�ذي َيخْ ِد ُم [�أي العابِدَ ]َ ،و ِه� َ�ي َقا ِئ َم ٌة ِب َ�أ ْط ِع َم ٍة
َو�أَ ْ�ش ِر َب ٍة َو َغ َ�س َال ٍت خُ ْ
وع ٍة �إِلىَ َو ْق� ِ�ت الإِ ْ�ص َال ِح»
م َت ِل َف ٍة َو َف َرا ِئ َ�ض َج َ�س ِد َّي ٍة َف َق ْطَ ،م ْو ُ�ض َ
(عربانيني  9 :9و .)10فك�صورة ُم�س َّبقة عن امل�سيح الآتي ،اعترب اهلل دم احليوانات
اجل�س ِدِ � ،أي النجا�س ِة الطق�س َّية � ،مَّإنا لي�س ال�ضمري.
كافي ًا لتطهري َ
دم حيوا ٍّ
ين �أمكن �أن ُيط ِّهر ال�ضمري .وقد ع َر َف ال ُقدامى ذلك (راجع �إ�شعياء
ما من ٍ
كاهنٌ �أعلى جديد ـــ ي�سو ُع ابنُ اهلل
 53واملزمور  .)51ونحن نعرف ذلك .وهكذا جاء ِ
ـــ بذبيح ٍة ُف�ضلى� ،أي �شخ�ص ِه َّ
بالذاتَ « .ف َك ْم ِبالحْ َ ِريِّ َي ُكونُ د َُم المْ َ ِ�س ِيح ،ا َّل ِذي ِب ُر ٍوح
هلل ِب َال َع ْي ٍبُ ،ي َط ِّه ُر َ�ض َما ِئ َر ُك ْم ِمنْ �أَ ْع َمال َم ِّي َت ٍة ِلتَخْ ِد ُموا [تعبدوا] َ
�أَ َز يِ ٍّ
اهلل
ل َق َّد َم َنف َْ�س ُه ِ ِ
الحْ َ َّي!» (عربانيني  .)14 :9فالذبائح احليوان َّية التَّعوي�ض َّية ُ�صور ٌة �س ْبق َّي ٌة لذبيحة ابن
رجعي ِب َ�سترْ ِ جميع خطايا َّ
ال�شعب يف فرتة العهد القدمي،
اهلل ،وموت االبن ذو
ٍ
مفعول ٍّ
�ستقبلي ِب َ�س ِرت جميع خطايا �شعب اهلل ـــ امل�ؤمنني بامل�سيح ـــ يف فرتة العهد
مفعول ُم
وذو
ٍ
ٍّ
اجلديد.
وهكذا نحن هُ نا يف الع�صر احلديث ـــ ع�صر العلوم والإنرت َنت واز ِدرا ِع الأع�ضاء
خل َلو َّية – وما زا َلت م�شكلتنا جوهر ّي ًا هي �إ َّياها كما يف ِّ
ا�سل الآ ِّ
ين والهواتف ا َ
كل
والترَّ ُ
حني� :أنَّ �ضمرينا يتَّهمنا ويدي ُننا .ونحن ال ن�شعر ب�أننا �صاحلون كفاي ًة لأنْ نتق َّدم �إىل
ف�سد ًة ،فهذه احلقيقة ثابتة� :أ َّننا �صاحلون كفاي ًة لأنْ
اهلل .ومهما كانت �ضمائ ُرنا ُم َ
نتق َّدم �إليه.
نطرح �أوالدنا يف ال َّنهر املق َّد�س� ،أو نت َّربع مبليون
يف و�سعنا �أن نجُ ِّر َح �أن ُف َ�سنا� ،أن َ
املجان َّية� ،أو
دوالر لإحدى امل� َّؤ�س�سات اخلري َّية ال ُكربى� ،أو َ
نخدم يف �أحد مطاعم ال ُفقراء َّ
ن�ؤدِّي مئة �شكل من العقوبة الذات َّية �أو �إنزال الأذى َّ
بالذات على �سبيل التعوي�ض ،ولكنَّ
النتيجة �ستكون هي �إ َّياها :لن َ
يزول َد َن ُ�س َّ
ال�ضمري ،و�سيبقى املوتُ املر ِّوع بانتظارنا� .إ َّننا
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حلم حُم َّرم .وقد قال
كم�س ُج َّث ٍة �أو � ِ
نعلم �أنَّ �ضمائرنا ُمد َّن�سة ،ال ب�أمو ٍر خارج َّية ِّ
أكل ٍ
نج�س �شخ�ص ًا َّما لي�س هو ما يدخل جو َفه بل ما يخرج منه (مرق�س :7
امل�سيح �إنَّ ما ُي ِّ
نج�سون بالكربياء ورثاء الذات واملرارة َّ
واحل�سد وال َغرية
وال�شهوة
 .)23 -15فنحنُ ُم َّ
َ
َ
واجل�شع واال�شتهاء والال ُمباالة واخلوف ،وبالأفعال التي تُن ِتجها هذه كلُّها .وهذه جميع ًا
«�أعمال م ِّيتة» .فال حيا َة روح َّية فيها .وهي ال ت�صدر من احلياة اجلديدة ،بل ت�صدر من
املوت ،و�إىل املوت ت�ؤدِّي .لذلك جتع ُلنا ن�شعر بالي�أ�س والب�ؤ�س يف �ضمائرنا.
دم امل�سيح.
�إنَّ احل َّل يف هذه الأزمنة احلديثة ،كما يف جميع الأزمنة الأُخرى ،هو ُ
يقوم �ضمرينا ويدي ُننا ،ف�إىل �أين نلج�أ؟ �إ َّننا نلج�أ �إىل امل�سيح .نلج�أ �إىل �آالم امل�سيح
فحني ُ
عطي
دم امل�سيح .فهذا هو يف الكون ال ُع ُ
ن�صر املط ِّهر الوحيد الذي ميكن �أن ُي َ
وموته� ،إىل ِ
ال�ضمري ف َرج ًا وراحة يف احلياة و�سالم ًا واطمئنان ًا عندَ املوت.
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ُحصل لنا َّ
كل ما هو خلرينا
لي ِّ

17

اَلَّ ِذي مَلْ يُ�شْ ِف ْق َع َلى ابْ ِن ِه ،بَ ْل بَ َذلَ ُه لأَ ْج ِلنَا
نيَ ،ك ْي َف َال يَ َهبُنَا �أَيْ�ضاً َم َع ُه ُك َّل �شَ ْي ٍء؟
�أَ ْج َم ِع َ

رومية 32 :8

املنطق يف هذه الآية .لي�س لأ َّنني �أهوى املنطق ،بل لأ َّنه يرو ُقني �أن ت َُ�س َّد
ُيعج ُبني ِ
ذهل .وقد يفوتُنا
احتياجاتي .فب َني ِن�ص َفي رومية  32 :8ترا ُب ٌط
منطقي مه ٌّم على نحو ُم ِ
ٌّ
االنتباه �إىل هذا الأمر ،لأنَّ ال ِّن�صف الثاين �س�ؤال« :كيف ال َيهِ ُبنا �أي�ض ًا معه ك َّل �شيء؟»
ولكنْ �إذا ح َّولنا ال�س�ؤال �إىل اجلملة اخلرب َّية التي يت�ض َّمنها ،ننتبه �إىل ذلكَ « :ا َّل ِذي مَ ْل
ُي ْ�ش ِفقْ َع َلى ا ْب ِن ِهَ ،ب ْل َب َذ َل ُه لأَ ْج ِل َنا �أَ ْج َم ِعنيَ ،ال ُب َّد �أن َيهَبنا يقيناً معه �أي�ض ًا ك َّل �شيء».
وبكلمات �أُخرى� ،إنَّ الرتا ُبط بني ال ِّن�صفني مق�صو ٌد به �أن يجعل ال ِّن�صف الثاين يقين ّي ًا
ٍ
مئ ًة يف املئة .فما دام اهلل قد فعل �أ�صعب �شي ٍء على الإطالق � -أال وهو �أ َّنه �أ�سلم ابنه
ال�سهل ن�سب ّي ًا� ،أال وهو �أن ُيعط َينا ُمن ِعم ًا
للت� مُّأل واملوت  -فمن امل�ؤ َّكد �إذ ًا �أ َّنه �سيفعل الأمر َّ
60

التام �أن ُيعط َينا ك َّل �شيء هو �أكرث يقين َّي ًة من ت�ضحيته بابنه.
ك َّل �شيء معه� .إنَّ التزام اهلل َّ
لقد بذل ابنه «لأجلنا �أجمعني» .و�إذ َ
فعل ذلك ،فهل ميكن �أن َّ
يكف عن كونه معنا؟
ولكنْ ما معنى «يهبنا ...ك َّل �شيء»؟ ال حيا َة راح ٍة ه ِّين ًة ل ِّينة .وال حتَّى �أمان ًا من
مما يقوله الكتاب املق َّد�س بعدَ �أربع �آي��ات«ِ :منْ �أَ ْج ِل َك مُ َن��اتُ ُك َّل
الأع��داء .نعلم هذا َّ
ال َّن َهارَِ .ق ْد ُح ِ�س ْب َنا ِم ْث َل َغ َن ٍم ِل َّلذ ْب ِح» (رومية  .)36 :8وكثريون من امل�ؤمنني بامل�سيح ،حتَّى
اليوم ،يعانون هذا ال َّنوع من اال�ضطهاد .فحني يقول الكتاب املق َّد�س«َ :منْ َ�س َيف ِْ�ص ُل َنا َعنْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا�ض ِط َها ٌد �أ ْم ُجو ٌع �أ ْم ُع ْر ٌي �أ ْم َخ َط ٌر �أ ْم َ�س ْي ٌف؟» (رومية
م َّب ِة المْ َ ِ�س ِيح؟ �أ ِ�ش َّد ٌة �أ ْم َ�ض ْي ٌق �أ ِم ْ
حَ َ
ُ
 ،)35 :8فاجلواب هو :ال �شيء .لي�س لأنَّ هذه الأمور ال حت�صل للم�ؤمنني بامل�سيح ،بل
هذ ِه َجمِ ي ِع َها َي ْع ُظ ُم ا ْن ِت َ�صا ُر َنا ِبا َّل ِذي �أَ َح َّب َنا» (رومية .)37 :8
لأ َّنه «فيِ ِ
�إذ ًا ،ما معنى �أنَّ اهلل ،ب�سبب موت امل�سيح لأجلنا� ،سي َه ُبنا معه يقين ًا «ك َّل �شيء»؟
معناه �أ َّنه �سيهبنا ك َّل ما هو خلرينا :ك َّل ما نحتاج �إليه ح ّق ًا لكي نكون ُم�شابهني �صورة
أبدي.
ابنه (رومية )29 :8؛ ك َّل ما نحتاج �إليه لكي نحظى بالفرح ال ّ
ه��ذا مُما ِثل متام ًا للوعد الآخ��ر ال��وارد يف الكتاب املق َّد�س� :سيملأ « ِ�إل��هِ ��ي ُك َّل
ْاح ِت َي ِاج ُك ْم ِب َح َ�س ِب ِغ َنا ُه فيِ المْ َ ْج ِد فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ» (فيل ِّبي  .)19 :4وهذا الوعد َّ
مو�ضح
يف الكلمات ال�سابقة« :فيِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ وَفيِ َجمِ ي ِع الأَ ْ�ش َيا ِء َق ْد َتدَ َّر ْبتُ �أَنْ �أَ ْ�ش َب َع َو َ�أنْ َ�أ ُجوعََ ،و�أَنْ
�ص�َ .أ ْ�ست َِطي ُع ُك َّل َ�ش ْي ٍء فيِ المْ َ ِ�س ِيح ا َّل ِذي ُي َق ِّوي ِني» (فيل ِّبي  12 :4و.)13
�أَ ْ�س َتف ِْ�ض َل َو�أَنْ �أَ ْن ُق َ
الحظ �أنَّ َّ
«كل �شيء» ي�شمل
يقول الكتاب �إ َّننا ن�ستطيع «ك َّل �شيء» يف امل�سيح � .مَّإنا ِ
حقيقي ،مبا يف ذلك القدر ُة على االبتهاج
اجلوع وال ُّنق�صان .ف�إنَّ اهلل �س ُيل ِّبي ك َّل احتياج
ّ
حقيقي،
و�سط املعاناة حني ال تُل َّبى احتياجاتٌ ملمو�سة كثرية� .إنَّ اهلل �س ُيل ِّبي ك َّل احتياج
ّ
مبا يف ذلك
االحتياج �إىل نعمة اجلوع حني ال تُل َّبى احلاجة امللمو�سة �إىل الطعام .ح ّق ًا �إنَّ
ُ
�آالم امل�سيح وموته ت�ضمن �أنَّ اهلل �س ُيعطينا ك َّل �شيء نحتاج �إليه َ
لنعمل مب�شيئته و ُنعط َيه
أبدي.
املجد ونحظى بالفرح ال ّ
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ِّ
واجلسدي
األدبي
ليَشفيَنا من املرض
ِّ

يب َ�س َ
ال ِمنَا َع َل ْي ِه،
تَ�أْ ِد ُ
َوب ُِح رُ ِب ِه �شُ ِفينَا.
�إ�شعياء 5 :53
َج ِمي َع ا مْل َ ْر َ�ضى �شَ َفا ُه ْم،

ِل َك ْي يَ ِت َّم َما ِق َ
ِــي الْ َق ِائ ِل:
يل ِب�إِ�شَ ْعيَا َء النَّب ِّ
ا�ضنَا».
« ُه َو �أَخَ َذ �أَ ْ�س َقا َمنَا َو َح َم َل �أَ ْم َر َ

متى  16 :8و17

لقد ت� مَّأل امل�سيح ومات لكي ُيباد املر�ض متام ًا ذات يوم .فاملر�ض واملوت مل يكونا
كجزء من
أ�صلي بال ِّن�سبة �إىل العامل� .إ َّنهما دخال مع اخلط َّية ُ
ُجزء ًا من م�شروع اهلل ال ِّ
دينونة اهلل للخليقة� .إذ يقول الكتاب املق َّد�س�ِ « :إ ْذ �أُخْ ِ�ض َع ِت الخْ َ ِلي َق ُة ِل ْل ُب ْط ِل ‑ َل ْي َ�س
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َط ْوع ًاَ ،ب ْل ِمنْ �أَ ْج ِل ا َّل ِذي �أَخْ َ�ض َع َها ‑ َع َلى ال َّر َجاءِ» (رومية  .)20 :8ف�إنَّ اهلل �أخ�ضع
مَ
العال ل ُبطل ال مَأل اجل�سديِّ لإظهار هول َّ
أدبي.
ال�ش ِّر ال ِّ
الَ ،و ِبالخْ َ ِط َّي ِة المْ َ ْوتُ »
هذا ال ُبطل ي�شمل املوتِ « .ب ِ�إ ْن َ�سانٍ َو ِاحدٍ د ََخ َل ِت الخْ َ ِط َّي ُة ِ�إلىَ ا ْل َع مَ ِ
املر�ض ك َّله .فلي�ست اخلليقة وحدَ ها تئنُّ « َب ْل
(رومية  .)12 :5وقد �شمل ذلك �أن َني ِ
َن ْحنُ ا َّل ِذينَ َل َنا َبا ُكو َر ُة ال ُّر ِوحَ ،ن ْحنُ �أَ ْن ُف ُ�س َنا �أَ ْي�ض ًا َنئِنُّ فيِ �أَ ْن ُف ِ�س َناُ ،م َت َو ِّق ِع َني ال َّت َب ِّن َي فِدَ ا َء
�أَ ْج َ�سا ِد َنا» (رومية .)23 :8
وقتي .فنحن ن�صبو �إىل زم��انٍ فيه ال يعود ال مَأل
غري �أنَّ ب� َؤ�س
ِ
املر�ض هذا ك َّله ٌّ
ليدوم �إىل الأبد .فمنذ بداءة
ُّ
اجل�سدي موجود ًا� .إذ �إنَّ �إخ�ضاع اخلليقة لل ُبطل مل يكن َ
إلهي ،يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ اهلل ا�ستهدف ال َّرجاء� .إذ كان ق�صدَ ه
ُحكم الدينونة ال ِّ
النهائي هو هذا� :أنَّ »الخْ َ ِلي َق َة َنف َْ�س َها �أَ ْي�ض ًا َ�س ُت ْعتَقُ ِمنْ ُع ُبو ِد َّي ِة ا ْل َف َ�سا ِد ِ�إلىَ ُح ِّر َّي ِة مجَ ْ ِد
َّ
هلل” (رومية .)21 :8
�أَ ْو َال ِد ا ِ
لـ َّما جاء امل�سيح �إىل العامل ،كان يف َمه َّمة لإجناز هذا الفداء الكو ِّ
ين .وقد � َّأ�ش َر �إىل
نا�سباتٌ فيها احت�شدَ ت
مقا�صده ب�شفائه كثريين يف �أثناء حياته على الأر�ض� .إذ كانت ُم َ
اجلموع وهو �شفى “جميع املر�ضى” (متى 16 :8؛ لوقا  .)19 :6فكان ذلك ملح ًة م�س َّبقة
“�س َي ْم َ�س ُح ُ
اهلل ُك َّل د َْم َع ٍة ِمنْ ُع ُيونِهِ ْمَ ،والمْ َ ْوتُ
ع َّما �سوف يح�صل عند نهاية التاريخ ،ح َني َ
َال َي ُكونُ فيِ َما َب ْعدَُ ،و َال َي ُكونُ ُحزْ ٌن َو َال ُ�ص َرا ٌخ َو َال َو َج ٌع فيِ َما َب ْعدُ” (ر�ؤيا .)4 :21
نف�سه
�إنَّ الطريقة التي بها ه��زم امل�سيح امل��وت واملر�ض كانت ب ��أنْ حملهما هو ُ
و�أخذهما �إىل القرب .فدينونة اهلل على اخلط َّية التي جل َبت املر�ض قا�ساها امل�سيح ملا
النبي �إ�شعياء موت امل�سيح بهذه الكلماتَ “ :وهُ َو مجَ ْ � ُرو ٌح لأَ ْج ِل
ت� مَّأل ومات .وقد َّ
ف�سر ُّ
ب ِه ُ�شفِي َنا» (�إ�شعياء .)5 :53
يب َ�س َال ِم َنا َع َل ْي ِهَ ،وب ُِح رُ ِ
َم َع ِ
ا�صي َناَ ،م ْ�س ُحو ٌق لأَ ْج ِل �آ َث ِام َناَ .ت�أْ ِد ُ
َ
وجراحه الدائمة الأ َثر ،ا�شرتَت عالمَ ًا بال َم َر�ض.
فاجللدات الرهيبة على ظهر امل�سيح،
ُ
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ذاتَ يوم �سوف ُيط َرد ك ُّل مر�ض من خليقة اهلل الـ ُمفتداة .ف�ستكون � ٌ
أر�ض جديدة.
و�سيكون لنا �أج�سا ٌد جديدة .و�ستبتلع احليا ُة الأب��د َّي��ة امل��وتَ (1كورنثو�س 54 :15؛
2كورنثو�س ِّ .)4 :5
ِّب َكا ْل َب َق ِر» (�إ�شعياء
«الذ ْئ ُب َوالحْ َ َم ُل َي ْر َع َي ِان َمع ًاَ ،والأَ َ�س ُد َي�أْ ُك ُل الت نْ َ
للح َمل الذي ُذ ِب َح
 .)25 :65وجميع الذين يح ُّبون امل�سيح �سوف ُي ِ
ن�شدون ت�سابيح احلمد َ
ل ُيح ِّررنا بالفداء من اخلط َّية واملوت واملر�ض.
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ُعطي َّ
َ
َّ
األبدية
احلياة
كل مَن يؤمن به
لي َ

لأَنَّ ُه َ
هك َذا �أَ َح َّب اهللُ الْ َع مَال َ

َحتَّى بَ َذ َل ابْنَ ُه الْ َو ِحيدَِ ،ل َك ْي َال يَ ْه ِل َك ُك ُّل َم ْن يُ�ؤ ِْم ُن ب ِِه،
بَ ْل ت َُكونُ لَ ُه حْ َ
اليَا ُة الأَبَ ِديَّ ُة.

يوحنا 16 :3

يف �أ�سعد �أوقاتنا ،نحن ال نريد املوت � .مَّإنا مت ِّني املوت ين�ش�أ فقط حني تبدو الآالم
ال تُطاق .وما نريده ح ّق ًا يف تلك الأوقات لي�س املوت ،بل الف َرج والراحة .فمن �ش�أننا �أن
نتم َّنى عودة الأوقات الهانئة؛ و�أن نتم َّنى زوال الأمل؛ و�أن نتم َّنى رجوع فقيدنا العزيز من
القرب� .إ َّننا نريد احلياة وال�سعادة.
نحن نخدع �أن ُف َ�سنا عندما ُن�ضفي على املوت ِفكر ًة رومنطيق َّية باعتباره ُذروة حيا ٍة
ِع َ
ي�شت ح�سن ًا .فما املوت �إ َّال عد ٌّو� .إ َّنه يقطعنا عن جميع امل�س َّرات الرائعة يف هذه احلياة.
�سمي املوت ب�أ�سماءٍ عذبة ،فقط باعتباره �أه َون ُّ
ال�شرور .فاجل َّالد الذي ُيط ِلق
ونحن ُن ِّ
«ر�صا�صة ال َّرحمة» يف ُمعاناتنا لي�س �إمتام اال�شتياق ،بل نهاية الرجاء� .إذ �إنَّ ا�شتياق
القلب الب�شريِّ هو �أن يعي�ش الإن�سان و�أن يكون �سعيد ًا.
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لقد خلقنا اهلل هكذا .فهو «جعل الأبدية يف قلب الإن�سان» (جامعة  .)11 :3ذلك
يحب احلياة ويحيا �إىل الأبد .ونحن ُ�ص ِنعنا لكي
ب�أ َّننا خملوقون على �صورة اهلل ،واهلل ُّ
نحيا �إىل الأبد .و َل�سوف نحيا � .مَّإنا نقي�ض احلياة الأبد َّية لي�س ال َفناء ،بل هو جه َّنم.
وقد تك َّلم امل�سيح عنها �أكرث من �أيِّ �شخ�ص �آخر ،وبينَّ بو�ضوح �أنَّ رف�ض احلياة الأبد َّية
التي ق َّدمها لن ي�ؤدِّي �إىل الزَّوال بل �إىل ُمكابدة غ�ضب اهلل« :ا َّل ِذي ُي�ؤ ِْمنُ ِباال ْب ِن َل ُه َح َيا ٌة
هلل» (يوحنا .)36 :3
�أَ َب ِد َّي ٌةَ ،وا َّل ِذي َال ُي�ؤ ِْمنُ ِباال ْب ِن َلنْ َي َرى َح َيا ًة َب ْل يمَ ْ ُكثُ َع َل ْي ِه َغ َ�ض ُب ا ِ
ُث َّم يبقى ماكث ًا عليه �إىل الأبد .فقد قال امل�سيح« :يمَ ْ ِ�ضــي ه�ؤُ َال ِء �إِلىَ َع َذ ٍاب �أَ َب ِد ٍّي َوالأَ ْب َرا ُر
الالنهائي يف ُمعاملة
تو�صف ُتبينِّ ال�ش َّر
ِ�إلىَ َح َيا ٍة �أَ َب ِد َّي ٍة» (متى  .)46 :25وهذه حقيقة ال َ
َّ
اهلل بال ُمباالة �أو ازدراء .لذلك ُي ِنذر امل�سيح قائ ًال�« :إِنْ �أَ ْعثرَ َ ت َْك َع ْي ُن َك َفا ْق َل ْع َهاَ .خيرْ ٌ
هلل �أَ ْع َو َر ِمنْ �أَنْ َت ُكونَ َل َك َع ْي َن ِان َوت ُْط َر َح فيِ َج َه َّن َم ال َّنارِ.
َل َك �أَنْ ت َْد ُخ َل َم َل ُكوتَ ا ِ
َح ْيثُ دُودُهُ ْم َال يمَ ُ وتُ َوال َّنا ُر َال ت ُْط َف�أُ» (مرق�س  47 :9و.)48
وهكذا ،ف�إنَّ احلياة الأبد َّية لي�ست جم َّرد امتداد لهذه احلياة مبا يخا ِلطها من � مَأل
و�سرور .فكما �أنَّ جه َّنم هي �أ�سو�أ نتيجة لهذه احلياة ،كذلك «احلياة الأبدية» هي �أح�سن
نتيجة لها� .إ َّنها �سعاد ٌة فائقة و ُمتزايدة دائم ًا �أبد ًا ،حيث تكون ك ُّل خط َّية وك ُّل حزن قد
م�ضيا .فك ُّل ما هو �ش ِّري ٌر وم� ٍؤذ يف هذه اخلليقة ال�ساقطة �سوف ُيزال .وك ُّل ما هو خيرِّ
 ك ُّل ما �سيجلب ال�سعادة احلقيق َّية والأبد َّية � -س ُي�صان و ُيط َّهر و ُيف َّعل.أبعاد من ال�سعادة مل ي ُكن ممكن ًا
و�سوف ُنغيرَّ بحيث نكون قادرين على اختبار � ٍ
ت�ص ُّو ُرها عندنا يف هذه احلياة«َ .ما مَ ْل َت َر َعينْ ٌَ ،و مَ ْل ت َْ�س َم ْع �أُ ُذنٌَ ،و مَ ْل َيخْ ُط ْر َع َلى َب ِال
ِ�إ ْن َ�سانٍ �...أَ َع َّد ُه ُ
اهلل ِل َّل ِذينَ ُي ِح ُّبو َنهُ» (1كورنثو�س  .)9 :2وال�صحيح يف ِّ
كل حلظة من
احلياة ،الآن ودائم ًا� ،أ َّنه بال ِّن�سبة لأُولئك الذين ي�ؤمنون واثقني بامل�سيح الأف�ض ُل � ٍآت َبعد.
هذ ِه ِه َي الحْ َ َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة� :أَنْ َي ْع ِر ُف َ
وك �أَ ْنتَ ا ِلإل َه
ف�سوف نرى جمدَ اهلل الك ِّل َّي الإ�شباعَ « .و ِ
الحْ َ ِقي ِق َّي َو ْحدَ َك َو َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س َيح ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س ْل َتهُ» (يوحنا  .)3 :17من �أجل هذا ت� مَّأل امل�سيح
ومات .فلماذا ال نت ُ
َّخذه ون َّدخره كنز ًا وحيد ًا لنا ،فنحيا؟
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العال احلاضر ِّ
ُنقذنا من مَ
الشرِّير
لي ِ
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[امل�سيح] الَّ ِذي بَ َذ َل نَ ْف َ�س ُه لأَ ْج ِل خَ َطايَانَا،
ِليُ ْن ِق َذنَا ِم َن الْ َع مَ ِال حْ َ
الا ضرِ� ِ ال�شرِّ ِّي ِر
هلل َو�أَبِينَا.
َح َ�س َب �إِ َرا َد ِة ا ِ

غالطية 4 :1

قيم ملكوته ،نحن نعي�ش يف ال َّدهر «احلا�ضر
�إىل �أن منوت� ،أو �إىل �أن يرجع امل�سيح و ُي َ
ال�ش ِّرير» .ولذا ،فحني يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ امل�سيح بذل نف�سه « ِل ُي ْن ِق َذ َن ِام َنا ْل َعالمَ ِالحْ َ ا
ِ�ض ِر ِّ
خرجنا من العامل ،بل �أ َّنه �س ُيح ِّررنا من ُ�سلطة َّ
ال�ش ِّر فيه.
ال�ش ِّر ِير» ،ال يعني �أ َّنه �س ُي ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ال َب ْل �أنْ تحَ ْ َف َظ ُه ْم ِمنَ
فقد �ص َّلى امل�سيح لأجلنا هكذاَ « :ل ْ�ستُ �أ ْ�س�أ ُل �أنْ َت�أ ُخ َذهُ ْم ِمنَ ا ْل َع مَ ِ
ِّ
ال�ش ِّر ِير» (يوحنا .)15 :17
�أ َّما �سبب كون امل�سيح ُي�ص ِّلي لأجل الإنقاذ من «ال�ش ِّرير» فهو �أنَّ ال َّدهر «احلا�ضر
عطي ال�شيطان احلر َّية كي ُي ِ�ض َّل و ُيه ِلك� .إذ يقول الكتاب
ال�ش ِّرير» هو ال َّدهر الذي فيه �أُ َ
ال�ش ِّر ِير» (1يوحنا  .)19 :5هذا ِّ
ال ُك َّل ُه َق ْد ُو ِ�ض َع فيِ ِّ
املق َّد�س �إنَّ «ا ْل َع مَ َ
دعى «�إله
ال�ش ِّرير ُي َ
الرئي�سي �أن يُعمِ َي النا�س عن احلقّ �« .إِل� ُه َ
هذا ال َّد ْه ِر َق ْد َ�أ ْع َمى
هذا ال َّدهر» وهد ُفه
ُّ
67

�أَ ْذهَ انَ َغيرْ ِ المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَِ ،ل َئ َّال ت ُِ�ضي َء َل ُه ْم �إِ َنا َر ُة �إِنجْ ِ ِيل مجَ ْ ِد المْ َ ِ�س ِيح» (2كورنثو�س .)4 :4
َ
ن�ستيقظ ف ُندر َِك حالتنا الروح َّية املظ ِلمةُ ،
نعي�ش حتت ُ�سلطة «العامل
ف��إىل �أن
احلا�ضر ِّ
«�س َل ْكت ُْمَ ...ق ْب ًال َح َ�س َب د َْه ِر َ
ي�س ُ�س ْل َط ِان
الَ ،ح َ�س َب َر ِئ ِ
ال�ش ِّرير» ورئي�سهَ .
هذا ا ْل َع مَ ِ
ا ْل َه َواءِ ،ال ُّر ِوح [ ِّ
ال�ش ِّرير] ا َّل ِذي َي ْع َم ُل الآنَ فيِ �أَ ْب َنا ِء المْ َ ْع ِ�ص َي ِة» (�أف�س�س  .)2 :2فعلى غري
ِع ٍلم م َّناُ ،ك َّنا التابعني اخلانعني لإبلي�س .وما بدا ك�أ َّنه ح ِّر َّي ٌة كان عبود َّية .ويتك َّلم الكتاب
املق َّد�س ُمبا�شر ًة �إىل �صرعات القرن احلادي والع�شرين ومالهيه و�إدماناته ،حني يقول:
« َو ِاع ِدينَ �إِ َّياهُ ْم ِبالحْ ُ ِّر َّي ِةَ ،وهُ ْم �أَ ْن ُف ُ�س ُه ْم َع ِبي ُد ا ْل َف َ�سا ِد .لأَنَّ َما ا ْن َغ َل َب ِم ْن ُه �أَ َحدٌَ ،ف ُه َو َل ُه
ُم ْ�س َت ْع َب ٌد �أَ ْي�ض ًا!» (2بطر�س .)19 :2
�إنَّ �صرخة احل ِّر َّية املد ِّوي َة يف الكتاب املق َّد�س هيَ « :ال ت َُ�ش ِاك ُلوا َ
هذا ال َّد ْه َرَ ،ب ْل
َت َغيرَّ ُ وا َعنْ َ�ش ْك ِل ُك ْم ِبت َْج ِد ِيد �أَ ْذهَ ا ِن ُك ْم» (رومية  .)2 :12وب ِعبارة �أُخرى :كونوا �أحرار ًا.
تنخدعوا ُمبع ِّلمي هذا ال َّدهر املعتربين .فهم هُ نا اليوم ،ولكنْ غد ًا ال يكونون .وها هي
ال ِ
عالمات
و�شوم اليوم
ِ
�صرعة ُم�ستع ِبدة تلي الأُخرى .فبعد ثالثني �سنة من الآن ،لن تكون ُ
ح ِّر َّية ،بل ُمذ ِّكرات ال تُزال بامل�شاكلة� ،أي امل�شابهة �أو املجاورة.
كما �أنَّ حكمة هذا ال َّدهر جهال ٌة بالنظر �إىل الأبد َّيةَ « .ال َيخْ دَ َعنَّ �أَ َح ٌد َنف َْ�سهُ� .إِنْ َكانَ
�أَ َح ٌد َي ُظنُّ �أَ َّن ُه َح ِكي ٌم َب ْي َن ُك ْم فيِ َ
هذا ال َّد ْه ِرَ ،ف ْل َي ِ�ص ْر َج ِاه ًال ِل َك ْي َي ِ�ص َري َح ِكيم ًا! لأَنَّ ِح ْك َم َة
َ
يب ِع ْندَ
ال ِه َي َج َها َل ٌة ِع ْندَ ا ِ
ال�ص ِل ِ
هلل» (1كورنثو�س  18 :3وَ « .)19ف�إِنَّ َك ِل َم َة َّ
هذا ا ْل َع مَ ِ
ا ْل َها ِل ِك َني َج َها َل ٌة» (1كورنثو�س � .)18 :1إذ ًا ،ما هي حكمة اهلل يف هذا مَ
العال؟ �إ َّنها موت
امل�سيح املح ِّرر العجيب .وقد قال �أتْباع امل�سيح الأ َّولونَ « :ن ْحنُ َن ْك ِر ُز ِبالمْ َ ِ�س ِيح َم ْ�ص ُلوب ًا...
هلل» (1كورنثو�س  23 :1و.)24
هلل َو ِح ْك َم ِة ا ِ
ُق َّو ِة ا ِ
لـ َّما ذهب امل�سيح �إىل ال�صليب ،ح َّرر ماليني الأ�سرى .لقد نزَ َع القناع عن احتيال
ي�س َ
هذا
وك�س َر �شوكته .ذلك هو ما َعناه ع�ش َّية َّ
ال�صلب ،ملا قالَ « :الآنَ ُي ْط َر ُح َر ِئ ُ
�إبلي�س َ
غال.
ال َخارِج ًا» (يوحنا  .)31 :12فال تتب ْع عد ّو ًا مهزوم ًاِ ،بل اتبع امل�سيح� .إنَّ ذلك ٍ
ا ْل َع مَ ِ
�إذ �إ َّنك �ستكون غريب ًا يف هذا العامل .ولك َّنك �ستكون ُح ّر ًا!
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«لأَنَّ ُه �إِنْ ُكنَّا َون َْح ُن �أَ ْعدَا ٌء َقدْ ُ�ص حِ ْ
ولنَا
هلل بمِ َ ْو ِت ابْ ِن ِهَ ،فبِالأَ ْو ىَل َك ِثرياً َون َْح ُن ُم َ�ص حَ ُ
الونَ
َم َع ا ِ
�ص ب َِحيَ ِات ِه!
نَخْ ُل ُ

رومية 10 :5

تتم بني الإن�سان الأثيم واهلل جتري يف اتجِّ اهني .فموقفنا
امل�صاحلة التي ينبغي �أن َّ
جتاه اهلل يجب �أن يتب َّدل من التَّحدِّ ي �إىل الإميان .وموقف اهلل نحونا يجب �أن يتب َّدل
من الغ�ضب �إىل الرحمة .ولكنَّ الأمرين لي�سا ُمتما ِث َلني متام ًا .ف�أنا �أحتاج �إىل معونة اهلل
يتم تغيريي من خارج ذاتي� ،أ َّما
للتغيري ،ولكنَّ اهلل ال يحتاج �إىل معونتي� .إذ يجب �أن َّ
بجملته لي�س تغيرُّ ًا يف اهلل
تغيري اهلل فينطلق من طبيعته
اخلا�صة .وهذا يعني �أنَّ الأمر ُ
َّ
املوجه للتو ُّقف عن كونه �ضدِّ ي والبدء بكونه معي.
�أبد ًا� .إ َّنه ِفع ُل اهلل
الذاتي َّ
ُّ
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«�صولحِ ْ َنا َم َع
والكلمتان امله َّمتان ك ِّلي ًا هما « َو َن ْحنُ �أَ ْعدَ ا ٌء» .ف�إذ ُك َّنا يف هذه احلالة ُ
هلل بمِ َ ْو ِت ا ْب ِن ِه» (رومية  .)10 :5نعمَ « ،و َن ْحنُ �أَ ْع��دَاءٌ» .وبعبارة �أخرى :كان «التغيري»
ا ِ
بوعي م َّنا� ،سالكني
الأ َّول من اهلل ،ال م َّنا .فنحن ك َّنا ما نزال �أع��داء .لي�س �أ َّننا ك َّناٍ ،
�سبيل احلرب .فمعظم النا�س ال ي�شعرون بعداوة ُمد َركة نحو اهلل � .مَّإنا تتج َّلى العداوة
جت ِّلي ًا �أده��ى ب ِع�صيان وال ُمباالة هاد َئني .وي�صف الكتاب املق َّد�س ذلك هكذا« :لأَنَّ
هلل ،لأَ َّن ُه �أَ ْي�ض ًا َال َي ْ�ست َِطي ُع»
و�س ا ِ
هلل�ِ ،إ ْذ َل ْي َ�س هُ َو َخ ِ
ْاه ِت َم َام الجْ َ َ�س ِد هُ َو َعدَ ا َو ٌة ِ ِ
ا�ضع ًا ِل َنا ُم ِ
(رومية .)7 :8
امل�ضرمة
بينما ُك َّنا ما نزال على هذه احلال ،ق َّدم اهلل امل�سيح كي يحمل خطايانا ِ
عام َلنا بال َّرحمة وحدها .فكان �أ َّول فعل من اهلل يف م�صاحلتنا
تيح هلل �أن ُي ِ
إلهي و ُي َ
للغ�ضب ال ِّ
ُّ
لنف�سه �أن يرفع العائق الذي جعله ال ُي�صا َلح� ،أال وهو ذ ْنب خطايانا
امل�ستخف باهلل�ِ « .إنَّ
َ
اهلل َكانَ فيِ المْ َ ِ�س ِيح ُم َ�صالحِ ًا ا ْل َع مَ َ
ال ِل َنف ِْ�س ِهَ ،غيرْ َ َح ِا�س ٍب َل ُه ْم َخ َطا َياهُ ْم» (2كورنثو�س
.)19 :5
وعندما يحمل ُ�س َفراء امل�سيح هذه الر�سالة �إىل العامل ،يقولونَ « :ن ْط ُل ُب [�إليكم نياب ًة]

هلل» (2كورنثو�س .)20 :5فهل يعنون فقط :غيرِّ وا موقفكم
َع ِن المْ َ ِ�س ِيح :ت ََ�صالحَ ُ وا َم َع ا ِ
املنجز يف امل�سيح ليت�صالح معكم.
من اهلل؟ ال ،بل يعنون �أي�ض ًا :اقبلوا عمل اهلل َ
ت�أ َّمل يف هذه امل�شابهة من امل�صاحلة بني النا�س .فقد قال امل�سيحَ « :ف� ِ�إنْ َق َّد ْمتَ
اك ت ََذ َّك ْرتَ �أَنَّ لأَ ِخ َ
يك َ�ش ْيئ ًا َع َل ْي َكَ ،فا ْت ُر ْك هُ َن َ
ُق ْر َبا َن َك ِ�إلىَ المْ َ ْذ َب ِحَ ،وهُ َن َ
اك ُق ْر َبا َن َك ُق َّد َام
ا�ص َط ِل ْح َم َع �أَ ِخ َ
يكَ ،و ِحي َنئِذٍ َت َع َال َو َقدِّ ْم ُق ْر َبا َن َك» (متَّى  23 :5و.)24
المْ َ ْذ َب ِحَ ،و ْاذهَ ْب �أَ َّو ًال ْ
«ا�ص َط ِل ْح َم َع �أَ ِخ َ
الحظ �أنَّ الأخ هو َمن يجب �أن يرفع �إدانته .فالأخ
يك» ِ
وعندما يقولْ :
هو الذي ُيقال عنه �أنَّ له َ
«ا�ص َط ِل ْح َم َع
«�ش ْيئ ًا َع َل ْي َك» ،متام ًا كما �أنَّ هلل �شيئ ًا علينا .وقو ُله ْ
�أَ ِخ َ
يك» يعني :افعل ما يجب عليك لكي تُر َفع عنك �إدان ُة �أخيك لك.
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ولكنْ حني ن�سمع ب�شارة امل�سيح ،جند �أنَّ اهلل قد �سبق �أن فعل ذلك :لقد خطا
اخلطوات التي مل ي ُكن ممكن ًا �أن نخط َوها نحن كي يرفع ع َّنا دينونته الإله َّية� .إ َّنه
ِ
�أر�سل امل�سيح ليت� مَّأل بد ًال م َّنا .فامل�صاحلة احلا�سمة َّمتت «ونحن �أعداء» .وما امل�صاحلة
من جانبنا �إ َّال �أن نقبل ما قد �أجنزه اهلل فع ًال ،كما نقبل هد َّية ثمينة ثمن ًا فائق ًا بال
حدود.
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يح �أَيْ�ضاً تَ�أَ مَّل َ َم َّر ًة َو ِاح َد ًة ِم ْن �أَ ْج ِل خْ َ
ال َطايَا ،الْبَا ُّر
َف�إِ َّن ا مْل َ ِ�س َ
هلل
ِم ْن �أَ ْج ِل الأَثَ َم ِةِ ،ل َك ْي يُ َق ِّربَنَا �إِ ىَل ا ِ

1بطر�س 18 :3

ين ُك ْنتُ ْم َق ْب ً
ين،
يح يَ ُ�س َ
ال بَ ِع ِيد َ
وع� ،أَنْتُ ُم الَّ ِذ َ
َو ِلك ِن الآنَ يِف ا مْل َ ِ�س ِ
يح.
�صرِ ْ مُ ْت َق ِري ِب َ
ني ِب َد ِم ا مْل َ ِ�س ِ

�أف�س�س 13 :2

�إذا �أردنا التعبري عن الإجنيل بكلمة مر َّكزة ،نقول �إ َّنه هو اهلل .فالكلمة «�إجنيل»
رب �سا ٌّر» .وامل�سيح َّية لي�ست �أ َّو ًال الهوت َّيات ،بل هي ُب�شرى .كما لو
معناها «ب�شارة» �أو «خ ٌ
�أنَّ �أ�سرى حرب ي�سمعون بوا�سطة راديو خُم ّب�أ �أنَّ احللفاء قد و�صلوا و�أنَّ الإنقاذ لي�س �إ َّال
م�س�ألة وقت� .أ َّما ا ُ
حل َّرا�س فيت�ساءلون عن �سبب االبتهاج ك ِّله.
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بجملتها ت�ؤول �إىل ُنقطة واحدة� ،إىل
لكنْ ما هو اخلرب الأ�سمى يف الب�شارة؟ هو �أ َّنها ُ
اهلل نف�سه .فجميع كالم الإجنيل يد ُّل عليه ،و�إ َّال فلي�س ب�شارة .مث ًال ،ال يكون اخلال�ص
ب�شار ًة �إذا خ َّل�صنا من جه َّنم فقط ومل ير َّدنا �إىل اهلل .وال يكون ال ُغفران ب�شار ًة �إذا
�أراحنا من َّ
الذ ْنب فقط ومل يفتح لنا الطريق �إىل اهلل .وال يكون التربير ب�شار ًة �إذا جعلنا
مقبولني عند اهلل �شرع ّي ًا ومل ُيح ِّقق لنا َّ
ال�ش ِركة مع اهلل [يف ِع�شرة مق َّد�سة] .وال يكون
ال ِفداء ب�شار ًة �إذا ح َّررنا من العبود َّية فقط ومل ي� ِأت بنا �إىل اهلل .وال يكون التَّب ِّني ب�شار ًة
�إذا جع َلنا داخل عائلة اهلل ومل يجعلنا يف �أح�ضانه.
�إنَّ هذا ذو �أه ِّم َّية حا�سمة� .إذ يبدو �أنَّ كثريين يتق َّبلون الب�شارة دون �أن يتق َّبلوا اهلل.
ولي�س من دليل �أكيد على �أنَّ لنا قلب ًا جديد ًا لأ َّننا نريد �أن ننجو من جه َّنم .فتلك رغب ٌة
قلب جديد كي ُنريد الراح َة النف�س َّية الناجمة
طبيع َّية ،ال فائق ٌة للطبيعة� .إذ ال ُيع ِو ُزنا ٌ
عن ال ُغفران� ،أو ر ْف َع غ�ضب اهلل ع َّنا� ،أو و ْرثَ
ملكوت اهلل .فهذه كلُّها ميكن فه ُمها دون
ِ
�أيِّ تغيري روح� ّ�ي .ول�ستَ بحاج ٍة �إىل ال��والدة اجلديدة التي تُريد هذه الأُم��ور .فحتَّى
ال�شياط ُني يريدونها.
لي�س من اخلط�إ �أن تُريدها .وباحلقيقة �أ َّنها حماق ٌة �أ َّال تُريدها .غري �أنَّ ال َّدليل على
�أ َّننا قد تغيرَّ نا هو �أ َّننا ُنريد هذه الأُمور لأ َّنها ت�أتي بنا �إىل رِحاب التمتُّع بح�ضرة اهلل.
وهذا هو الأم ُر الأعظم الذي من �أجله مات امل�سيحَ « .ف ِ�إنَّ المْ َ ِ�س َيح �أَ ْي�ض ًا َت�أَ مَّ َل َم َّر ًة َو ِاحدَ ًة
ِمنْ �أَ ْج ِل الخْ َ َطا َيا ،ا ْل َبا ُّر ِمنْ �أَ ْج ِل الأَ َث َم ِةِ ،ل َك ْي ُي َق ِّر َب َنا ِ�إلىَ اهللِ» (1بطر�س .)18 :3
وملاذا ُي َع ُّد هذا جوهَ ر الب�شارة؟ لأ َّننا ُج ِعلنا نخترب �سعاد ًة تا َّمة ودائمة من ر�ؤية
جمد اهلل واال�ستمتاع به .ف�إذا جاء ف َر ُحنا الأف�ضل من �أيِّ �شيءٍ �أق َّل ،نكون ع َبدَ ة �أ�صنام
و ُيهان اهلل� .إذ �إ َّنه قد خلقنا بحيثُ يتج َّلى جم ُده من خالل فرحنا به .ف�إجنيل امل�سيح
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�ضروري ل ُيبهِ ج َنا
هو الب�شارة ب�أنَّ اهلل ،لقا َء كلفة حياة ابنه احلبيب ،قد فعل ك َّل ما هو
ٌّ
تعاظم� ،أي بذاته.
مبا يجع ُلنا ُ�س َعداء �إىل الأبد وعلى نح ٍو ُم ِ
التام والدائم:
لل�سرور ِّ
قبل جميء امل�سيح بزمان طويل� ،أعلن اهلل ذاتَه م�صدر ًا ُّ
« ُت َع ِّر ُف ِني َ�س ِب َيل الحْ َ َيا ِة� .أَ َم َام َك ِ�ش َب ُع ُ�س ُرورٍ .فيِ يمَ ِ ي ِن َك ِن َع ٌم ِ�إلىَ الأَ َب� ِ�د» (املزمور :16
ُ .)11ث َّم �أر�سل امل�سيح ليت� مَّأل «لكي يق ِّربنا �إىل اهلل» .وهذا يعني �أ َّنه �أر�سل امل�سيح لكي
ب�شري .فا�سمع ال َّدعوة:
لكائن ّ
ي�أتي بنا �إىل الفرح الأعمق والأبقى الذي ميكن �أن يكون ٍ
ال�سرور وال ِّنعم
حت َّو ْل ع َّما هو «تمَ َ ُّت ٌع َو ْق ِت ٌّي ِبالخْ َ ِط َّي ِة» (عربانيني  .)25 :11وتعال �إىل ُّ
الباقية «�إىل الأبد» .تعال �إىل امل�سيح!
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لنكون َّ
خاص َته

يح،
�إِذاً يَا �إِخْ َو ِتي �أَنْتُ ْم �أَيْ�ضاً َقدْ ُمتُّ ْم ِللنَّا ُم ِ
و�س ب َِج َ�س ِد ا مْل َ ِ�س ِ
ِل َك ْي ت َِ�ص ُريوا لآخَ َر،

هلل.
ات ِلنُث ِْم َر ِ ِ
ِل َّل ِذي َقدْ �أُ ِقي َم ِم َن الأَ ْم َو ِ

رومية 4 :7

لَ ْ�ستُ ْم لأَنْ ُف ِ�س ُك ْم،

لأَن َُّك ْم َق ِد ا�شْ رُ ِتيتُ ْم ِبثَ َم ٍن.

1كورنثو�س  19 :6و20
هلل
ِل رَ ْت َع ْوا َك ِن َ
ي�س َة ا ِ
الَّ ِتي ا ْقتَنَا َها ِبد َِم ِه.

�أعمال 28 :20
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اجلوهري لي�س «مَن �أنت؟» بل هو «لمِ َن �أنت؟» .ال َّ
�شك �أنَّ كثريين يعتقدون
�إنَّ ال�س�ؤال
َّ
�أ َّنهم لي�سوا عبيدَ �أحد� .إ َّنهم يحلمون باال�ستقالل التا ّم ...مثلما ي�شعر باحل ِّر َّية ِقندي ُل
بحر جتر ُفه الأمواج ،لأ َّنه لي�س ُمق َّيد ًا بعبود َّية البرَ َ نقيالت العالقة بال�صخور.
ٍ
ولكنَّ امل�سيح كانت عنده َك ِلمة لأ�شخا�ص ف َّكروا على ذلك ال َّنحو .فقد قال لهم:
« َت ْع ِر ُفونَ الحْ َ قَّ َ ،والحْ َ ُّق ُي َح ِّر ُر ُك ْم .ولك َّنهم �أَ َجابوا� :إِ َّن َنا ...مَ ْل ُن ْ�س َت ْع َب ْد لأَ َحدٍ َق ُّط! َك ْي َف
ول �أَ ْنتَ �ِ :إ َّن ُك ْم ت َِ�ص ُريونَ �أَ ْح َرار ًا؟ َ�أ َجا َب ُه ْم َي ُ�سوعُ :الحْ َ قَّ الحْ َ قَّ �أَ ُق ُ
َت ُق ُ
ول َل ُك ْم�ِ :إنَّ ُك َّل َمنْ َي ْع َم ُل
الخْ َ ِط َّي َة هُ َو َع ْب ٌد ِل ْل َخ ِط َّي ِة!» (يوحنا .)34 -32 :8
ال ُي�ضفي الكتاب املق َّد�س حقيق ًة على الب�شر ال�ساقطني الذين يزعمون �أ َّنهم �أحرار
ذاتي ُم ٍّ
�ستقل يف العامل ال�ساقط .وال ب َّد �أن نكون �إ َّما خا�ضعني
كم ٍّ
الإرادة .فلي�س من ُح ٍ
ل�سيطرة اخلط َّية و�إ َّما خا�ضعني ل�سيطرة اهلل�« :أَ ْنت ُْم َع ِبي ٌد ِل َّل ِذي ت ُِطي ُعو َنهُ ...لمَ َّا ُك ْنت ُْم
َع ِبيدَ الخْ َ ِط َّي ِةُ ،ك ْنت ُْم �أَ ْح َرار ًا ِمنَ ا ْلبرِ ِّ َ ...و�أَ َّما الآنَ [فقد] �أُ ْع ِت ْقت ُْم ِمنَ الخْ َ ِط َّي ِةَ ،و ِ�ص ْرتمُ ْ
هلل» (رومية .)22 ،20 ،16 :6
َع ِبيد ًا ِ ِ

معظم الوقت ،نحن �أحرا ٌر لكي نفعل ما نريدُ .ولك َّننا ل�سنا �أح��رار ًا لكي ُنريد ما
َ
إلهي .وال ُقدرة هي ُقدرة
ينبغي .لذلك نحتاج �إىل قدرة جديدة م� َّؤ�س�سة على ِ�شراء � ّ
اهلل .لذا يقول الكتاب املق َّد�سُ :
«�ش ْكر ًا ِ هللِ� ،أَ َّن ُك ْم ُك ْنت ُْم َع ِبيد ًا ِل ْل َخ ِط َّي ِةَ ،و ِلك َّن ُك ْم �أَ َط ْعت ُْم
ِمنَ ا ْل َق ْل ِب» (رومية  .)17 :6ف�إنَّ اهلل هو من ميكن « أ�َنْ ُي ْع ِط َي ُه ُمَ ...ت ْو َب ًة لمِ َ ْع ِر َف ِة الحْ َ قِّ ،
ي�س ِ �إ ْذ َق ِد ا ْق َت َن َ�ص ُه ْم لإِ َرا َد ِت ِه» (2تيموثاو�س  25 :2و.)26
َف َي ْ�س َت ِفي ُقوا ِمنْ فَخِّ �إِ ْب ِل َ
ُث َّم �إنَّ ِّ
ال�شراء الذي ُيط ِلقُ ِعنانَ هذه ال ُقدرة قد َّمت مبوت امل�سيحَ « .ل ْ�ست ُْم لأَ ْن ُف ِ�س ُك ْم
لأَ َّن ُك ْم َق ِد ْ
ا�شترُ ِ يت ُْم ِب َث َم ٍن» (1كورنثو�س  19 :6و .)20و� َّأي ثمن دفع امل�سيح عن الذين
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دم امل�سيحِ � ،إذ اق ُت ِن َيت جماع ُة امل�ؤمنني به «بدمه» (�أعمال
يتو َّكلون عليه واثقني؟ �إ َّنه ُ
.)28 :20
فالآن ،نحن �أحرار ح ّق ًا .ال لكي نحكم �أن ُف َ�سنا ب�أن ُف ِ�سنا ،بل لكي نريد ما هو �صالح.
ف�إنَّ َ
�سبيل حيا ٍة جديد ًا متام ًا ينفتح لنا حني ي�صري موتُ امل�سيح هو موتَ ذا ِتنا القدمية.
ال�سيادة والقيادة .وح ِّر َّية الإثمار حت ُّل حم َّل عبود َّية
احلي ُتبدِّ ل ِّ
ذلك �أنَّ العالقة بامل�سيح ِّ
ريوا ل َآخ َرِ ،ل َّل ِذي َق ْد
و�س ِب َج َ�س ِد المْ َ ِ�س ِيحِ ،ل َك ْي َت ِ�ص ُ
النامو�س�« .أَ ْنت ُْم َ�أ ْي�ض ًا َق ْد ُمت ُّْم ِلل َّنا ُم ِ
هلل» (رومية .)4 :7
�أُ ِق َيم ِمنَ الأَ ْم َو ِاتِ ،ل ُن ْثمِ َر ِ ِ
خا�صته .ها هُ نا
لقد ت� مَّأل امل�سيح ومات لكي ُنح َّرر من النامو�س واخلط َّية ،ونكون َّ
ال تعود الطاعة عبئ ًا ثقي ًال ،وت�ص ُري ح ِّر َّية الإثمار .تذ َّكر �أنك ل�ستَ ِملك ًا لذاتك .ف ِل َمن
وانتم �إليه!
�ستكون؟ �إذا كان للم�سيح ،فه ُل َّم ِ
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ليُعطينا ثقة ُّ
الدخول

24

إىل األقداس

َا�س»
لَنَاِ ...ث َق ٌة بِالدُّخُ ولِ ِ�إ ىَل «الأَ ْقد ِ
وع
ِب َد ِم يَ ُ�س َ

عربانيني 19 :10
مت َّثل �أحد �أ�سرار العهد القدمي ال ُكربى يف معنى خيمة العبادة التي ا�ستخدمها بنو
ال�س ِّر �إملاع ًا� ،إ َّال �أ َّنه مل ُي َ
و�ضح
�إ�سرائيل والتي ُ�س ِّم َيت «خيمة االجتماع» .وقد �أُ ِمل َع �إىل ذلك ِّ
بجالء .فل َّما خرج بنو �إ�سرائيل من م�صر وو�صلوا �إىل جبل �سيناء� ،أعطى اهلل مو�سى
مف�صلة ب�ش�أن كيف َّية �إن�شاء خيمة العبادة املنقولة هذه ِّ
بكل �أجزائها و�أثاثها.
توجيهات َّ
ا�ص َن ْع َها َع َلى ِم َثا ِل َها ا َّل ِذي �أُ ْظهِ َر َل َك
وكان الأمر العجيب ب�ش�أنها هذه الو�ص َّية« :ا ْن ُظ ْر َف ْ
فيِ الجْ َ َب ِل» (خروج .)40 :25
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وملا جاء امل�سيح �إىل العامل بعد � 1400سنة ،جت َّلى على نح ٍو �أكمل �أنَّ هذا «النموذج»
للخيمة القدمية كان « ُن�سخة» �أو «�صورة» عن احلقائق التي يف ال�سماء .ف�إنَّ اخليمة
كانت رمز ًا �أر�ض ّي ًا �إىل حقيقة �سماو َّية .وهكذا نقر�أ يف كتاب العهد اجلديد �أنَّ ال َك َهنة
و�سى َوهُ َو ُمزْ ِم ٌع �أَنْ َي ْ�ص َن َع
ات َو ِظ َّل َهاَ ،ك َما �أُ ِ
ال�س َما ِو َّي ِ
وح َي ِ�إلىَ ُم َ
كانوا « َيخْ ِد ُمونَ ِ�ش ْب َه َّ
المْ َ ْ�س َكنَ  .لأَ َّن ُه َق َال [اهلل]« :ا ْن ُظ ْر �أَنْ ت َْ�ص َن َع ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح َ�س َب المْ ِ َث ِال ا َّل ِذي �أُ ْظهِ َر َل َك فيِ
الجْ َ َب ِل»!» (عربانيني .)5 :8
وعليه ف�إنَّ جميع مُمار�سات العبادة يف العهد القدمي تُ�ش ُري نحو �شيءٍ �أك َرث حقيق َّي ًة.
فكما كان يف اخليمة ُغرفتان مق َّد�ستان ،حيث كان الكاهن يدخل تكرار ًا بدم الذبائح
النهائي يف
ُوجد «�أقدا�س» ُعليا على نح ٍو
احليوان َّية التَّعوي�ض َّية و ُيقا ِبل اهلل ،هكذا متام ًا ت َ
ٍّ
اخلا�ص ،ال تكرار ًا بل م َّر ًة و�إىل
�صح التَّعبري – حيثُ دخل امل�سيح بدمه
ِّ
ال�سماء – �إن َّ
َّ
الأبد.
ي�س َك َه َن ٍةَ ...ف ِبالمْ َ ْ�س َك ِن الأَ ْع َظ ِم َوالأَ ْك َم ِلَ ،غيرْ ِ المْ َ ْ�ص ُنو ِع
«�أَ َّما المْ َ ِ�س ُيحَ ،وهُ َو َق ْد َجا َء َر ِئ َ
و�س َو ُع ُجولَ ،ب ْل بِدَ ِم َنف ِْ�س ِه ،د ََخ َل َم َّر ًة
ِب َيدٍ � ،أَ ِي ا َّل ِذي َل ْي َ�س ِمنْ ِ
هذ ِه الخْ َ ِلي َق ِةَ ،و َل ْي َ�س بِدَ ِم ُت ُي ٍ
ا�سَ ،ف َو َجدَ فِدَ ا ًء �أَ َب ِد ّي ًا» (عربانيني  11 :9و.)12
َو ِاحدَ ًة �إِلىَ الأَ ْقدَ ِ
َ
مدلول هذا ِّ
مني بالن�سبة �إلينا هو �أنَّ الطريق الآن مفتو ٌح لنا كي ندخل مع
�إنَّ
ال�ض َّ
امل�سيح �إىل جميع �أقدا�س ح�ضرة اهلل .ففي ما م�ضى ،كان ال َك َهنة العربان ُّيون وحدهم
«�شبهَ» تلك الأقدا�س و»ظ َّلها» .وكان رئي�س ال َك َهنة وحده ي�ستطيع
ي�ستطيعون �أن يدخلوا ِ
ال�سنة �إىل ُقد�س الأقدا�س ،حيث يظهر جمد اهلل (عربانيني
�أن يدخل م َّر ًة واحدة يف َّ
مو�ض َع املجد .ويقول لنا الكتاب املق َّد�س �إ َّنه
 .)7 :9وقد ُو ِج��دَ ت ِ�ستار ٌة مانعة حتمي ِ
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ملا َ
اب ا ْل َه ْي َك ِل َق ِد ا ْن َ�شقَّ �إِلىَ ا ْث َنينْ ِ ،
لفظ امل�سيح َن َف َ�سه الأخري على ال�صليب « َو�إِ َذا ِح َج ُ
ال�ص ُخو ُر ت ََ�ش َّق َق ْت» (متَّى [ .)51 :27وقد كان
ِمنْ َف ْو ُق ِ�إلىَ َ�أ ْ�س َف ُلَ .وا َلأ ْر ُ�ض تَزَ ْلزَ َل ْتَ ،و ُّ
حجاب الهيكل ِ�ستار ًة مُما ِثلة لتلك التي ف�صلت قدمي ًا يف خيمة االجتماع بني ال ُقد�س
و ُقد�س الأقدا�س].
فماذا عنى ذل��ك؟ التف�سري ُمق َّدم يف هذه الكلماتَ « :ل� َن��اِ ...ث َق ٌة ِبالد ُُّخ ِول �إِلىَ
اب� ،أَ ْي َج َ�س ِد ِه» (عربانيني
ا�س» بِدَ ِم َي ُ�سوعََ ،ط ِريق ًا َك َّر َ�س ُه َل َنا َح ِديث ًا َح ّي ًاِ ،بالحْ ِ َج ِ
«الأَ ْقدَ ِ

وجب �أن تمُ َنع قدا�س ُة اهلل ع َّنا� .إذ �إنَّ اهلل كان �س ُيهان،
 19 :10و .)20فمن دون امل�سيحَ ،
ونحن ك َّنا �سنهلك ب�سبب خط َّيتنا� .أ َّما الآن ،بف�ضل امل�سيح ،فلنا �أن نتق َّدم مُونتِّع قلوبنا
مبلء جمال قدا�سة اهلل املت� ِّأجج املتوهِّ ج .ف�إنَّ اهلل لن ُيهان ،ونحنُ لن نهلك ،بل بف�ضل
امل�سيح الك ِّل ِّي احلماية �س ُيك َرم اهلل و�سنقف نحن يف رهبة دائمة .لذلك ،ال تخف �أن
تتق َّدم ،بل تق َّدم عبرْ َ امل�سيح.
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َ
املكان الذي
ليص َري هو لنا
فيه نقابل اهلل

25

وع َو َق َ
ال لَ ُه ْم«:انْ ُق ُ�ضوا ه َذا الْ َه ْي َك َلَ ،و يِف ثَ َ
الثَ ِة
اب يَ ُ�س ُ
�أَ َج َ
�أَيَّا ٍم �أُ ِقي ُم ُه»َ .ف َق َ
ال الْيَ ُهو ُد:
ني َ�سنَ ًة بُ ِن َي ه َذا الْ َه ْي َك ُل،
«ف ِ�س ٍّت َو�أَ ْربَ ِع َ
يِ
�أَ َف َ�أن َْت يِف ثَ َ
الثَ ِة �أَيَّا ٍم ت ُِقي ُم ُه؟»

َو�أَ َّما ُه َو َف َكانَ يَ ُق ُ
ول َع ْن َه ْي َك ِل َج َ�س ِد ِه.

يوحنا 21 -19 :2

«اقتُلوين ،ف�أ�ص َري مكانَ التقا ُب ِل الكو َّ
ين مع اهلل ».على هذا ال َّنحو �أُعبرِّ عن يوحنا
 .21 -19 :2لقد ظ ُّنوا �أنَّ امل�سيح كان ُي�شري �إىل الهيكل املركزيِّ يف مدينة ال ُقد�س �إذ قال:
«ا ْن ُق ُ�ضوا َ
اخلا�ص.
ج�سدَ ه
َّ
هذا ا ْل َه ْي َك َل ،وَفيِ َث َال َث ِة �أَ َّي ٍام �أُ ِقي ُمهُ� ».أ َّما هو فكان يق�صد َ
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اخلا�ص؟ لأ َّنه جاء َّ
ليحل حم َّل
وج�س ِده
ِّ
ملاذا �أقام امل�سيح الرتا ُبط بني هيكل ال ِعبادة َ
ب�شري ،كان ال ب َّد
ج�سم
ٍّ
الهيكل باعتباره مكان التقا ُبل مع اهلل .فبمجيء ابن اهلل يف ٍ
ُّ
نف�سه قد �صار هو ح َم َل
للطقو�س والعبادة �أن تخ�ضع كلُّها لتغيري
ّ
جذري� .إذ �إنَّ امل�سيح َ
َ
هائي .فهذه كلُّها م�ضت ،وهو
النهائي،
النهائي ،والكاهنَ الأعلى
ال ِف�صح
والهيكل ال ِّن َّ
َّ
َّ
وحدَ ه يبقى.
بقي ال ُب َّد �أن يكون �أف�ضل �إىل ما النهاية .ف�إذ �أ�شار امل�سيح �إىل نف�سه ،قال:
وما َ
«�أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم� :إِنَّ ه ُه َنا �أَ ْع َظ َم ِمنَ ا ْل َه ْي َك ِل!» (متَّى  .)6 :12لقد �أ�صبح الهيكل م�سكن اهلل
الرب ال ُقد�س� .أ َّما عن امل�سيح ،فالكتاب املق َّد�س يقول �إ َّنه
يف � ٍ
أوقات نادرة ،لـ َّما ملأ جم ُد ِّ
وت َج َ�س ِد ّي ًا” (كولو�سي � .)9 :2إنَّ ح�ضرة اهلل ال ت�أتي
يف امل�سيح “ َي ِح ُّل ُك ُّل ِم ْل ِء ال َّالهُ ِ
على امل�سيح ُث َّم مت�ضي .فهو اهلل .وحيثُ ُنقا ِب ُلهُ ،نقا ِبل اهلل.
لقد قابل اهلل َّ
ال�شعب يف الهيكل بوا�سطة ُو َ�سطاء ب�شر ِّيني كثريين ناق�صني� .أ َّما
الآن ،فقد قيل عن امل�سيح �إ َّنه يوجد « َو ِ�س ٌ
ا�س :الإِ ْن َ�سانُ َي ُ�سو ُع
يط َو ِاح� ٌد َبينْ َ ا ِ
هلل َوال َّن ِ
المْ َ ِ�س ُيح» (1تيموثاو�س  .)5 :2ف�إن �أردنا �أن ُنقا ِب َل اهلل يف ال ِعبادة ،ف ُهنالك مكان واحد
يجب �أن نذهب �إليه� :إىل ي�سوع امل�سيح� .إنَّ امل�سيح َّية لي�س فيها مرك ٌز ُجغرا ٌّ
يف كبع�ض
الدِّ يانات الأُخرى.
لـ َّما واجه امل�سيح م َّر ًة امر�أ ًة ِبزناها ،غيرَّ َ ت املو�ضوع و�س�أ َلت�« :آ َبا�ؤُ َنا َ�س َجدُوا فيِ
َ
هذا الجْ َ َب ِلَ ،و�أَ ْنت ُْم َت ُقو ُلونَ �إِنَّ فيِ �أُو ُر َ�ش ِل َيم المْ َ ْو ِ�ض َع ا َّل ِذي َي ْن َب ِغي �أَنْ ُي ْ�س َجدَ ِفي ِه» .فلحق بها
امل�سيح عند َ
املنعطف� ،إذ قالَ « :يا ْام َر�أَ ُة�َ ،صدِّ ِقي ِني �أَ َّن ُه َت ْ�أ ِتي َ�س َاع ٌة [فيها]َ ،ال فيِ َ
هذا
الجْ َ َب ِلَ ،و َال فيِ �أُو ُر َ�ش ِل َيم ت َْ�س ُجدُونَ ِلل ِآب ”.لي�ست اجلغرافيا هي امل�س�ألة .فما هي �إذ ًا؟
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ال�س ِاجدُونَ الحْ َ ِقي ِق ُّيونَ َي ْ�س ُجدُونَ
لقد �أردف امل�سيح قائ ًالَ « :ت�أْ ِتي َ�س َاع ٌةَ ،و ِه َي الآنَ ِ ،ح َني َّ
ِلل ِآب ِبال ُّر ِوح َوالحْ َ قِّ » (يوح َّنا .)23 -20 :4
بجملتها .ال يف هذا اجلبل وال يف تلك املدينة ،بل
�إنَّ امل�سيح ُيغيرِّ الت�صنيفات ُ
اجلغراف َّية .فال َ
هيكل الآن.
بال ُّروح وباحل ِّق .لقد جاء �إىل العامل لكي ين�سف احلدود ِ
ولي�ست �أُور�شليم هي املركز ،بل امل�سيح هو املركز .فهل ُنريد �أن ُنعاين اهلل؟ يقول
امل�سيحَ « :ا َّل� ِ�ذي َر� يِآن َف َق ْد َر َ�أى ال َآب» (يوحنا  .)9 :14وهل ُنريد �أن نقبل اهلل؟ يقول
امل�سيح«َ :منْ َي ْق َب ُلنـِــي َي ْق َب ُل ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َل ِنــي» (متَّى  .)40 :10وهل ُنريد �أن َننعم بح�ضرة
اهلل يف العبادة؟ يقول امل�سيح«َ :منْ َي ْعترَ ِ ُف ِباال ْب ِن َف َل ُه ال ُآب �أَ ْي�ض ًا» (1يوحنا .)23 :2
كرم الآب؟ يقول امل�سيح«َ :منْ َال ُي ْك ِر ُم اال ْبنَ َال ُي ْك ِر ُم ال َآب ا َّل ِذي �أَ ْر َ�س َلهُ»
وهل ُنريد �أن ُن ِ
(يوح َّنا .)23 :5

امل�سيح الذي يمُ ِكنُ الو�صول
لـ َّما مات امل�سيح ُث َّم قام ح ّي ًا� ،أُ ِح َّل حم َّل الهيكل القدمي
ُ
�إليه يف �أيِّ مكان من ال ُك َرة الأر�ض َّية .ففي و�سعك �أن ت� َأتي �إليه دون �أن تحُ ِّرك �ساكن ًا.
رب الإميان.
قريب ُق َ
�إ َّنه ٌ
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

ُنهي كهنوت العهد القديم
لي َ
َّ
األبدي
رئيس الكهنة
ويص َري هو َ

26

جل َم ْن ِع ِه ْم بِا مْل َ ْو ِت َع ِن الْبَ َقا ِء،
ولئ َك َقدْ َ�صا ُروا َك َهنَ ًة َك ِث ِري َ
ين من �أَ ِ
�أُ ِ
وت َال يَ ُز ُ
ول.
َو�أَ َّما ه َذا َف ِم ْن �أَ ْج ِل �أَنَّ ُه يَ ْب َقى ِ�إ ىَل الأَبَ ِد ،لَ ُه َك َهنُ ٌ

هلل،
َف ِم ْن ثَ َّم يَ ْق ِد ُر �أَنْ يُخَ ِّل َ
�ص �أَيْ�ضاً �إِ ىَل التَّ َما ِم الَّ ِذ َ
ين يَتَ َق َّد ُمونَ ب ِِه �إِ ىَل ا ِ

ا�ض ِط َرا ٌر ُك َّل يَ ْو ٍم
ني ِليَ�شْ َف َع ِفي ِه ْم...الَّ ِذي لَ ْي َ�س لَ ُه ْ
�إِ ْذ ُه َو َح ٌّي يِف ُك ِّل ِح ٍ
ِمث ُْل ُر�ؤ ََ�سا ِء الْ َك َهنَ ِة َ�أنْ يُ َق ِّد َم َذبَ ِائ َح َ�أ َّو ًال َع ْن خَ َطايَا نَ ْف ِ�س ِه
ثُ َّم َع ْن خَ َطايَا ال�شَّ ْع ِب ،لأَنَّ ُه َف َع َل ه َذا َم َّر ًة َو ِاح َد ًة،
�إِ ْذ َق َّد َم نَ ْف َ�س ُه.

عربانيني 27 -23 :7
ال�س َما ِء َع ْي ِن َهاِ ،ليَ ْظ َه َر
يح مَلْ يَدْ خُ ْل �إِ ىَل �أَ ْقد ٍ
لأَ َّن ا مْل َ ِ�س َ
َا�س ...بَ ْل �إِ ىَل َّ
هلل لأَ ْج ِلنَاَ .و َال ِليُ َق ِّد َم نَ ْف َ�س ُه
الآنَ �أَ َما َم َو ْج ِه ا ِ
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َا�س ُك َّل َ�سنَ ٍة
ي�س الْ َك َهنَ ِة ِ�إ ىَل الأَ ْقد ِ
ِم َراراً َك ِث َري ًةَ ،ك َما يَدْ خُ ُل َر ِئ ُ
ِب َد ِم �آخَ َرَ .ف ِ�إ ْذ َذ َ
اك َكانَ يَ ِج ُب َ �أنْ يَتَ�أَ مَّل َ
الَ ،و ِلكنَّ ُه الآنَ
ِم َراراً َك ِث َري ًة ُم ْن ُذ تَ�أْ ِ�س ِ
ي�س الْ َع مَ ِ

َقدْ �أُ ْظ ِه َر َم َّر ًة ِع ْن َد ان ِْق َ�ضا ِء ال ُّد ُهو ِر ِليُ ْب ِط َل خْ َ
ِيح ِة نَ ْف ِ�س ِه.
ال ِطيَّ َة ِب َذب َ

عربانيني 26 -24 :9

َو ُك ُّل َك ِاه ٍن يَ ُقو ُم ُك َّل يَ ْو ٍم يَخْ ِد ُم

َويُ َق ِّد ُم ِم َراراً َك ِث َري ًة ِت ْل َك ال َّذبَ ِائ َح َع ْينَ َها،
الَّ ِتي َال ت َْ�ستَ ِطي ُع الْبَتَّ َة �أَنْ تَ ْن ِز َع خْ َ
ال ِطيَّ َة.

َو�أَ َّما ه َذا َفبَ ْع َد َما َق َّد َم َع ِن خْ َ
ِيح ًة َو ِاح َد ًة،
ال َطايَا َذب َ
هلل
َج َل َ�س ِ�إ ىَل الأَبَ ِد َع ْن يمَ ِ ِ
ني ا ِ

عربانيني  11 :10و12

�أح ُد �أعظم التعابري عن احلقِّ
امل�سيحي هو «م َّر ًة واحدة» .وهو ترجمة لكلمة يونان َّية
ِّ
واحدة (�إپـفاپـا ْك�س) تعني «م َّر ًة و�إىل الأبد» .ويد ُّل على �أنَّ �أمر ًا حدث كان حا�سم ًا .ف�إنَّ
جنزَ �إجناز ًا تا ّم ًا بحيث ال تدعو احلاجة �أبد ًا �إىل تكراره .و� ُّأي جمهود لإعادته
الفعل �أُ ِ
ينزع الت�صديق عن الإجناز الذي ح�صل «م َّر ًة و�إىل الأبد».
كان واقع ًا كئيب ًا �سن ًة بعد �سنة �أنَّ ال َك َهنة العربان ِّيني ُم�ضط ُّرون �إىل تقدمي الذبائح
احليوان َّية التَّعوي�ض َّية من �أجل خطاياهم وخطايا َّ
ال�شعب .ال �أعني �أ َّنه مل حت�صل مغ ِفرة.
فقد رتَّب اهلل تلك الذبائح لأجل �إراحة �شعبه القدميْ � .إذ كانوا ُيخطئون ويحتاجون �إىل بديل
�صا�صهم .فكانت رحم ًة من اهلل �أ َّنه ق ِب َل خدمة َك َهنة خاطئني وحيوانات بديل َّية.
يحمل ِق َ
85

وج َب �أن ُيع َمل ِمرار ًا وتكرار ًا .فالكتاب املق َّد�س
ولكنْ كان يف ذلك جا ِن ٌب ُمظ ِلم� .إذ َ
يقول �إنَّ تلك الذبائح فيها « ُك َّل َ�س َن ٍة ِذ ْك ُر َخ َطا َيا» (عربانيني  .)3 :10وقد ع ِل َم ال�شعب
�أ َّنهم ُك َّلما و�ضعوا �أيد َيهم على ر�أ�س َثو ٍر لنقل خطاياهم �إىل ذلك احليوان �س ُي�ضط ُّرون
�إىل القيام بذلك ك ِّله م َّر ًة �أُخرى .فما من حيوانٍ يكفي لأنْ يت� مَّأل عن خطايا َب َ�شر .وكان
اخلا�صة .كما كان
على ال َك َهنة اخلاطئني �أن يُقدِّ موا ذبائح تعوي�ض ًا عن خطاياهم
َّ
واملواعز �أ َّي ُة حياة �أدب َّية،
واجب ًا �أن يح َّل �آخرون حم َّل الكهنة املائتني .ومل ت ُكن لل ِّثريان
ِ
و�س َي ْر َف ُع َخ َطا َيا»
وال كان مُم ِكن ًا �أن حتمل ذ ْنب الإن�سان فع ًالَ « .ال يمُ ْ ِكنُ �أَنَّ د ََم ِث َريانٍ َو ُت ُي ٍ
(عربانيني .)4 :10
الكهنوتي هذه .ف�إذا �أكرم اهلل هذه
ولكنْ ط َّو َقت حا�شي ٌة ِف ِّ�ض َّية َغمام َة ال َّنق�ص
ِّ
الأ�شياء غري الوافية ،فال ُب َّد �أن يعني ذلك �أ َّنه ذاتَ يوم �سيرُ ِ�سل خادم ًا م� َّؤه ًال لإمتام ما
ينزع اخلط َّية م َّر ًة و�إىل الأبد.
عجز ه�ؤالء الكهنة عن �إجنازه� :أن ِ
النهائي والذبيحة التَّعوي�ض َّية
وما ذلك �إ ّال ي�سوع امل�سيح .فقد �صار هو الكاهن
ُّ
ري مائت ،فلم ي ُكن ُّ
قط
النهائ َّية� .إ َّنه بِال خط َّية ،فلم يُقدِّ م ذبائح عن نف�سه .وهو غ ُ
واجب ًا �أن ُيخ ُل َفه �آخر .وهو �إن�سان ،فكان يف و�سعه �أن يحمل خطايا النا�س .ولذلك مل
ذبائح عن نف�سه ،بل ق َّدم نف�سه ذبيح ًة نهائ َّية .فلن تدع َو احلاج ُة �أبد ًا �إىل ذبيحة
يُقدِّ م َ
واحد ًا ،كاهن ًا واحد ًا .ول�سنا بحاجة �إىل �آخر �أبد ًا.
�أُخرى� .إنَّ بيننا وبني اهلل و�سيط ًا ِ
ح ّق ًا ،ما �أ�سعدَ ُ�أولئك الذين يتق َّدمون �إىل اهلل بوا�سطة امل�سيح وحدَ ه!
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

رحيما و ُم ً
ً
ً
عينا
كاهنا
ليص َري

ي�س َك َهنَ ٍة َغيرْ ُ َق ِاد ٍر �أَنْ يَ ْر ِث َي
�س لَنَا َر ِئ ُ
لأَنْ لَ ْي َ
ِل َ�ض َع َف ِاتنَا ،بَ ْل جُمَ َّر ٌب يِف ُك ِّل �شَ ْي ٍء
ِم ْث ُلنَاِ ،ب َ
ال خَ ِطيَّ ٍةَ .ف ْلنَتَ َق َّد ْم ب ِِث َق ٍة

ِ�إ ىَل َع ْر ِ�ش النِّ ْع َم ِة ِل َك ْي نَنَ َ
ال َر ْح َم ًة
َو جَ ِن َد ِن ْع َم ًة َع ْوناً يِف ِح ِين ِه.

عربانيني 15 :4و16
لقد �أ�صبح امل�سيح كاه َننا بذبيحة نف�سه على ال�صليب (عربانيني � .)26 :9إ َّنه
ُ
و�سيطنا عند اهلل .فقد كانت طاعته و�آالم��ه كامل ًة متام ًا بحيثُ لن ي��ر َّده اهلل �أبد ًا.
ولذلك ،ف�إنْ تق َّدمنا �إىل اهلل بوا�سطته ،ف َلن ير َّدنا اهلل خائبني نحن �أي�ض ًا.
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ولكنَّ الأمر ي�ص ُري � َ
أف�ضل َبعد .فعلى الطريق �إىل ال�صليب ،طوال ثالثني �سنةُ ،ج ِّرب
ب�شري� .صحي ٌح �أ َّنه مل ُيخطئ ُّ
قط .ولكنَّ �أُنا�س ًا ُح َكماء ب َّينوا
امل�سيح كما ُيج َّرب ك ُّل كائن ّ
�أنَّ جتا ِر َبه كانت �أقوى من جتاربنا ،ال � َ
�شخ�ص للتجربة ،فهي
أ�ضعف منها .ف� ِإن ا�ست�سلم
ٌ
هجومها الأكمل والأطول .ونحن ن�ست�سلم فيما ال�ضغط ما يزال ي�شتدُّ� .أ َّما
ال تبلغ �أبد ًا
َ
يكف ُّ
امل�سيح فلم ي�ست�سلم ُّ
قط .وهكذا احتمل ال�ضغط الكامل �إىل النهاية ،ومل َّ
قط عن
املقاومة .فهو يعلم ما معنى �أن ُيج َّرب املرء بالق َّوة ال ُق�صوى.
ذهلة� ،أعطت امل�سيح ُقدر ًة ال َ
مثيل
�إنَّ ُعمر ًا من التَّجارب ،ت َّو َج ُه ُظل ٌم وعنف وت ََخ ٍّل ُم ِ
ُ
التعاطف مع املج َّربني واملت�ألمِّ ني .فما ت� مَّأل �أح ٌد ُّ
قط �أكرث من ذلك .وال قا�سى
لها على
�أح ٌد ُعنف ًا ُ
وظلم ًا �أ�ش َّد .وال �أحدَ على الإطالق ا�ستحقَّ � َّ
أقل منه� ،أو كان له ح ٌّق �أك ُرب ب�أن
ُيقا ِوم لر ِّد الأذى .ولكنَّ الر�سول بطر�س قال عنه :مَ ْ
«ل َي ْف َع ْل َخ ِط َّي ًةَ ،و َال ُو ِجدَ فيِ َفمِ ِه
َم ْك ٌر�...إِ ْذ ُ�ش ِت َم مَ ْل َي ُكنْ َي ْ�ش ِت ُم ِع َو�ض ًاَ ،و�إِ ْذ َت َ�أ مَّ َل مَ ْل َي ُكنْ ُيهَدِّ ُد َب ْل َكانَ ُي َ�س ِّل ُم لمِ َنْ َيق ِْ�ضي
ِب َع ْدل [�أي هلل]» (1بطر�س  22 :2و.)23
من َث َّم يقول الكتاب املقدَّ�س �إنَّ امل�سيح قاد ٌر «�أَنْ َي ْر ِث َي ِل َ�ض َع َفا ِت َنا» (عربانيني .)15 :5
واجلال�س عن ميني اهلل ،والذي له ك ُّل
ذهل� .إنَّ ابن اهلل املقام ح ّي ًا من بني الأموات
وهذا ُم ِ
َ
ُ�سلطان على الكون ،ي�شعر مبا ن�شعر نحن به عندما نتقدَّم �إليه ُمعا ِن َني ا ُ
حلزنَ �أو الأمل� ،أو
قل ِقني ِح َ
يال وعود ال َّل َّذة الأثيمة.

حدث هذا؟ ُيجيب الكتاب املقدَّ�س ب�إقامة ترا ُبط بني عطف امل�سيح وثقتنا يف
� َّأي َف ٍ
رق ُي ِ
ال�صالة .فهو يقول �إ َّنه مبا �أنَّ امل�سيح قاد ٌر «�أَنْ َي ْر ِث َي ِل َ�ض َع َفا ِت َنا[ ...لذلك] َف ْل َن َت َقد َّْم ِب ِث َق ٍة
َّ
�إِلىَ َع ْر ِ�ش ال ِّن ْع َم ِة ِل َك ْي َن َن َال َر ْح َم ًة َونجَ ِ دَ ِن ْع َم ًة َع ْون ًا فيِ ِحي ِن ِه» (عربانيني  15 :4و.)16
رحب
رجح �أن ن�شعر ب�أ َّنه غ ُري ُم َّ
من الوا�ضح �أنَّ الفكرة جتري على هذا ال َّنحوُ :ي َّ
بنا يف ح�ضرة اهلل �إذا تق َّدمنا ب�صراعاتنا� .إذ ن�شعر بطهارة اهلل وكماله �شعور ًا حا ّد ًا
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الئق بح�ضرته .ولكنْ ال نلبث �أن نتذ َّكر �أنَّ
ج ّد ًا بحيث يبدو ك ُّل ما ُّ
ميت �إلينا ِب ِ�ص َلة غ َري ٍ
�شجعنا على
امل�سيح « َيرثي» لنا� .إ َّنه ُي ِح ُّ�س معنا ،ال �ضدَّنا .وهذا
الوعي لحِ ُ ن ِّو امل�سيح ُي ِّ
ُ
راخنا .وقد َ
التقدُّم .فهو يعرف ُ�ص َ
نا�شدنا �أن نتق َّدم بثقة حني ن�شعر
راعنا .وهو ُي ِ
ذاق ِ�ص َ
بحاجتنا� .إذ ًا ،لنتذ َّكر ترنيمة جان نيوتُن القدمية:
عظيم �أنت َتقدَ ْم،
�إىل َم ِل ٍك ٍ
لبات عظيم ٍة تق َّد ْم.
ف ِب ْط ٍ
فلي�ست ِطلب ُة �أحدٍ ما � َ
أعظ ْم
من �أن تُل ِّب َيها ِنعم ُت ُه
�أو �أن تقوى عليها قدر ُتهُ!
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ليحررنا من عبودية اخلطية

ني �أَن َُّك ُم ا ْفتُ ِديتُ ْم
َع مِالِ َ

َال ِب�أَ�شْ يَا َء تَ ْفنَى ،ب ِِف َّ�ض ٍة �أَ ْو َذ َه ٍب،

ِم ْن ِ�س َري ِت ُك ُم الْبَ ِاط َل ِة الَّ ِتي تَ َق َّلدْ مُتُو َها ِم َن الآبَا ِء،
بَ ْل ِب َد ٍم َك ِر ٍميَ ،ك َما ِم ْن َح َمل ِب َ
يح.
ال َع ْي ٍب َو َال َدن ٍَ�سَ ،د ِم ا مْل َ ِ�س ِ

1بطر�س  18 :1و19
�إنَّ ُمعظم النا�س� ،سوا ٌء يف املجتمعات الع�صر َّية ال َعلمان َّية �أم بني القبائل البدائ َّية
امل�ؤمنة بالأرواح ،يجم ُعهم هذا الأمر امل�شرتك� :أ ّن َهم ي�ؤمنون باال�س ِتعباد للأجداد .وهُ م
يدعونه ب�أ�سماءٍ �شتَّى .فقد يتح َّدث الأقوام الأرواح ُّيون ب ُلغ ِة �أرواح الأ�سالف وانتقال
اجلراح التي يت�س َّبب بها
عن ِ
راثي �أو ِ
ال َّلعنات .وقد يتح َّدث ال َعلمان ُّيون عن الت�أثري ال ِو ِّ
تواكالن ،نائيان عاطف ّي ًا � .مَّإنا ي�سود يف ِكلتا احلا َلتني �شعو ٌر َ
باجلبرَ َّية
تع�سفان ُم ِ
�أبوان ُم ِّ
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اجل��راح من ُ�ساللت ِنا ،حيث يبدو
القائلة ب�أ َّننا ُملزَ مون �أن نعي�ش حاملني ال َّلعنة �أو ِ
ال�سعادة.
امل�ستقبل عقيم ًا وخالي ًا من َّ
عندما يقول الكتاب املق َّد�س« :ا ْفت ُِديت ُْمِ ...منْ ِ�س َري ِت ُك ُم ا ْل َب ِاط َل ِة ا َّل ِتي َت َق َّل ْدتمُ ُ وهَ ا ِمنَ
ال�سرية
الآ َباءِ»ُ ،ي�شري �إىل منط حياة عقيم ،عدمي املعنى ،غري نافع .وهو يقول �إنَّ هذه ِّ
الباطلة ُمرت ِبطة بالأ�سالف � .مَّإنا ال يقول كيف ذلك � .مَّإنا ال ُّنقطة احلا�سمة هي �أن
الحظ كيف ُح ِّررنا من عبود َّية هذا ال ُعقم .ف�إنَّ قدرة املح ِّرر تحُ دِّ د مدى التحرير.
ُن ِ
َّ
فالف�ضة
�إنَّ التحرير من عبود َّية الأ�سالف َّمت « َال ِب�أَ ْ�ش َيا َء َت ْف َنىِ ،ب ِف َّ�ض ٍة �أَ ْو َذهَ ٍب».
َّ
والذهب يمُ ِّثالن �أثمن الأ�شياء التي كان ممكن ًا �أن تُدفع من �أجل فدائنا .ولك َّننا جميع ًا
نعلم �أ َّنهما عدميا القيمة .ف�أغنى النا�س غالب ًا ما يكونون الأكرث ا�س ِتعباد ًا لل ُعقم وال ُبطل.
ُ
غني قد ُي ِّ
رئي�س
عذبه
اخلوف من ُرقي ِة � ٍ
أ�سالف على حياته .و ُر ِّب ٍ
ف ُر َّب ِ
رئي�س قبيلة ٍّ
َعلما ٍّ
زواجه و�أوالده.
ل�شركة ناجحة قد تدف ُعه ِق ًوى الواعي ٌة من حُميط ِه ت ِّ
ين ِ
ُدمر َ
ح ّق ًا �إنَّ ال ِف َّ�ضة َّ
والذهب عاجزان عن الإعانة � .مَّإنا �آالم امل�سيح وموتُه تو ِّفر ما هو
مطلوب :ال الذهب وال َّ
الف�ضة ،بل دم امل�سيح ،ذلك الدم الكرمي الذي ُ�س ِف َك « َك َما ِمنْ
َح َمل ِب َال َع ْي ٍب َو َال َد َن ٍ�س» .فل َّما مات امل�سيح ،كانت ع ُني اهلل على العالقة بيننا وبني
�سبب من الأ�سباب
�أ�سالفنا� .إذ ق�صد �أن يح ِّررنا من ال ُعقم الذي ورِثناه منهم .وذلك ٌ
العظيمة التي من �أجلها مات امل�سيح.
ما من لعنة ميكن �أن تقوم �ض َّدك� ،إذا كانت خطاياك كلُّها مغفورة و ُكنتَ ال ِب�س ًا ِب َّر
ال�سبب
امل�سيح ،و ُكنتَ َمفد ّي ًا وحمبوب ًا من ِق َبل خالق الكون .ف�إنَّ �آالم امل�سيح وموته هي َّ
النهائي الذي من �أجله يقول الكتاب املق َّد�س عن �شعب اهلل �إ َّنه لي�س عليهم ِ«ع َيا َف ٌة...
ُّ
حر �أو لعنة .فل َّما مات امل�سيح،
َو َال ِع َرا َف ٌة» (عدد � ،)23 :23أي ال تقوم �ض َّدهم ُرقي ُة ِ�س ٍ
ال�سماء لأُولئك الذين يتو َّكلون عليه واثقني .وحني ُيبارِك اهلل ،ال
اقتُن َيت جمي ُع بركات َّ
ي�ستطيع �أحد �أن يلعن.
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خارج نطاق �شفاء امل�سيح .ف�إنَّ ثمن الفداء
رح �س َّببه � ٌأب �أو �أُ ٌّم َ
وال يوجد �أي�ض ًا � ُّأي ُج ٍ
ٌ
َّ
بال�صفة «كر ٍمي» .وهذه الكلمة تعبرِّ عن قيمة النهائ َّية.
دم امل�سيح،
مو�صوف ِّ
ال�شايفَ ،
فال ِفدية �إذ ًا حُم � ِّرر ٌة بال ح��دود وال قيود .وما من عبودية ميكن �أن ت�صمد �ض َّدها.
فلنتح َّو ْل �إذ ًا عن ال ِف َّ�ضة َّ
والذهب ،ونقبل هد َّية اهلل.
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قم ُساللِتنا
ليُحرِّرنا من ُع ِ

الَّ ِذي �أَ َحبَّنَاَ ،و َقدْ َغ َّ�س َلنَا ِم ْن خَ َطايَانَا ِبد َِم ِه،
هلل �أَب ِِيه،
َو َج َع َلنَا ُم ُلوكاً َو َك َهنَ ًة ِ ِ

ني.
ينِ � .آم َ
ال�س ْل َطا ُن ِ�إ ىَل �أَبَ ِد الآب ِِد َ
لَ ُه ا مْل َ ْج ُد َو ُّ

ر�ؤيا  5 :1و6
ِّ�س ال�شَّ ْع َب ِب َد ِم نَ ْف ِ�س ِه،
يَ ُ�س ُ
وع �أَيْ�ضاًِ ،ل َك ْي يُ َقد َ
اب.
تَ�أَ مَّل َ خَ ا ِر َج الْبَ ِ

عربانيني 12 :13
تدمرنا بطريقتني .فهي جتعلنا ُمذنبني �أمام اهلل ،الأم ُر الذي ي�ض ُعنا
�إنَّ خط َّيتنا ِّ
حتت دينونته العادلة .كما �أ َّنها جتع ُلنا ِقباح ًا يف �سلوكنا ،بحيثُ ُن�ش ِّوه �صورة اهلل التي
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حتكم علينا بال َّدينونة من �أجل ذ ْنبنا ،وهي جتعلنا عبيد ًا
ُق ِ�صدَ لنا �أن نعر�ضها� .إ َّنها ُ
لعدم املحبوب َّية.
غري �أنَّ دم امل�سيح ُيح ِّررنا من ِكلتا هاتني التَّعا�ستَني .فهو يفي بحقوق ِب ِّر اهلل ،بحيث
ميكن �أن تُغ َفر خطايانا على نح ٍو عادل .وهو يقهر ق َّوة اخلط َّية التي ت�ستع ِبدُنا لعدم
كام َل َ
غ�ض ِب اهلل ويرفع ع َّنا ذ ْن َبنا� .أ َّما
املحبوب َّية .وقد �سبق �أن ر�أينا كيف يتلقَّى امل�سيح ِ
الآن ،فكيف ُيح ِّررنا دم امل�سيح من عبود َّية اخلط َّية؟
لي�س اجلواب �أ َّنه ُقدو ٌة ف َّعالة لنا و�أ َّنه يُلهِ ُمنا �أن ُنح ِّرر �أن ُف َ�سنا من الأنان َّية� .صحي ٌح
نقتدي به:
�أن امل�سيح هو ُقدوتُنا .ويا لها من ُقدوة ف َّعالة ج ّد ًا! فقد ق�صد لنا بو�ضوح �أن
َ
« َو ِ�ص َّي ًة َج ِديدَ ًة �أَ َنا �أُ ْع ِطي ُك ْم� :أَنْ تحُ ِ ُّبوا َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ض ًاَ .ك َما َ�أ ْح َب ْب ُت ُك ْم َ�أ َنا تحُ ِ ُّبونَ �أَ ْنت ُْم َ�أ ْي�ض ًا
َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ض ًا»( .يوحنا  .)34 :13ولكنَّ ال َّدعوة �إىل االقتداء لي�ست هي ال ُقدر َة على
التحرير ،بل يوجد �شي ٌء �أعمق.
قوي ج ّد ًا يف حياتنا بحيثُ يجب �أن تحُ ِّر َرنا ُقدر ُة اهلل ،ال
ذلك �أنَّ اخلط َّية لها ُنفو ٌذ ٌّ
وجهة �أم �إىل
ق َّو ُة الإرادة .ولكن مبا �أ َّننا ُخطاة ،ينبغي �أن ن�س�أل� :أ�إىل حتريرنا ُق َّو ُة اهلل ُم َّ
�إدانتنا؟ وها هُ نا َّ
كم
تتدخل �آالم امل�سيح .فل َّما مات امل�سيح على ال�صليب لريفع ع َّنا ُح َ
مام رحمة ال�سماء اجل َّبارة� ،إذا جاز التعبري ،لكي تتد َّفق لأجل حتريرنا
ال َّدينونة فتح ِ�ص َ
من ُ�سلطة اخلط َّية.
وج َب �أن ي�سبق الإنقاذ من
وبعبارة �أُخرى ،ف�إنَّ الإنقاذ من ذ ْنب اخلط َّية وغ�ضب اهلل َ
ُ�سلطة اخلط َّية برحمة اهلل .والكلمتان احلا�سمتان اللتان ي�ستخدمهما الكتاب املق َّد�س
للتعبري عن هذا هُ ما :ال َّتربير الذي ي�سبق وي�ضمن التقدي�س .وهاتان الكلمتان خُمت ِلفتا
فوري (غ ُري ُمذ ِنب!) .والثانية تغيري م�ستم ٌّر.
املدلول .فالأوىل �إعال ٌن ٌّ
فالآن ،بال ِّن�سبة �إىل الواثقني بامل�سيح ،لي�ست ُقدر ُة اهلل يف خدمة غ�ضبه اجلالب
لل َّدينونة ،بل يف خدمة رحمته املح ِّررة .و ُيعطينا اهلل هذه ال ُقدرة على التغيري من خالل
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«م َّب ٌة َف َر ٌح َ�س َال ٌمُ ،ط ُ
َ
ول �أَ َنا ٍة
�شخ�ص روح ِه القدُّو�س .ولذلك ف�إنَّ
ِ
جمال ما ُيح َّدد ب�أ َّنه حَ َ
َاع ٌة َت َع ُّف ٌفُ »،يقال عنه �إ َّنه «ثمر ال ُّروح»( .غالطية  22 :5و.)23
ُل ْط ٌف َ�ص َال ٌح� ،إِ َميا ٌن َود َ
املده�شَ « :ف�إِنَّ الخْ َ ِط َّي َة َلنْ
ال�سبب ي�ستطيع الكتاب املق َّد�س �أن يُقدِّ م هذا الوعد ِ
ولهذا َّ
و�س َب ْل تحَ ْ تَ ال ِّن ْع َم ِة» (رومية  .)14 :6ف�أن يكون املرء
ت َُ�سو َد ُك ْم ،لأَ َّن ُك ْم َل ْ�ست ُْم تحَ ْ تَ ال َّنا ُم ِ
«حتت ال ِّنعمة» �أم ٌر ي� ِّؤمن قدرة اهلل لتبديد عدم حمبوب َّيتنا (ال دُفع ًة واحدة ،بل �شيئ ًا
ف�شيئ ًا) .ونحن ل�سنا خاملني يف دحر �أنان َّيتنا ،غري �أ َّننا �أي�ض ًا ال ن�ستطيع �أن نو ِّفر القدرة
احلا�سمة ،بل نعم ُة اهلل هي التي تفعل ذلك .من هُ نا قال الر�سول العظيم بول�سَ « :ت ِع ْبتُ
هلل ا َّل ِتي َم ِعي» (1كورنثو�س  .)10 :15فع�سى
�أَكْثرَ َ ِم ْن ُه ْم َجمِ يعِهِ ْمَ .و ِلكنْ َال �أَ َناَ ،ب ْل ِن ْع َم ُة ا ِ
�أن تحُ ِّررنا نعم ُة اهلل – بالإميان بامل�سيح – من ِكال ذ ْنب اخلط َّية وعبود َّيتها!
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

َ
َّ
اخلطية
لنموت بالنِّسبة إىل
وحنيا ألجل البرِِّ

الَّ ِذي َح َم َل ُه َو نَ ْف ُ�س ُه خَ َطايَانَا يِف َج َ�س ِد ِه َع َلى خْ َ
ال�شَ بَ ِة،
وت َع ِن خْ َ
ال َطايَا َفنَ ْحيَا ِل ْل رِ ِّب.
ِل َك ْي مَن ُ َ

1بطر�س 24 :2
مهما بدا الأمر غريب ًا ،ف�إنَّ موت امل�سيح بدَ ًال م َّنا ومن �أجل خطايانا يعني �أ َّننا نحن
بديل ِع َو�ض ًا عنك ال ُب َّد �أن يعني �أ َّنك تنجو من املوت .وال َّ
�شك
ُمتنا .قد تعتقد �أنَّ موت ٍ
املوت الأبديِّ حيثُ ال نهاية َّ
لل�شقاء واالنف�صال عن اهلل .فقد
�أ َّننا ننجو فع ًال من املوتِ :
قال امل�سيح عن ِخرافه� ،أي امل�ؤمنني به�« :أَ َنا �أُ ْع ِطي َها َح َيا ًة َ�أ َب ِد َّي ًةَ ،و َلنْ َت ْهل َِك ِ�إلىَ الأَبَدِ »
(يوحنا  .)28 :10وقال �أي�ض ًاُ « :ك ُّل َمنْ َكانَ َح ّي ًا َو� َآمنَ ِبي َفلَنْ يمَ َ
ُوت �إِلىَ الأَبَدِ » (يوحنا
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 .)26 :11فموت امل�سيح يعني فع ً
ال �أ َّنه لن « َي ْهل َِك ُك ُّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكونُ َل ُه الحْ َ َيا ُة
الأَ َب ِد َّي ُة» (يوحنا .)16 :3
ولكنَّ هنالك مع ًنى �آخ��ر به منوت حتديد ًا لأنَّ امل�سيح مات ب��د ًال م َّنا ومن �أجل
«ح َم َل هُ َو َنف ُْ�س ُه َخ َطا َيا َنا فيِ َج َ�س ِد ِه َع َلى الخْ َ َ�ش َب ِةِ ،ل َك ْي مَ ُنوتَ 1( »...بطر�س
خطاياناَ .
مت – �أنا امل�ؤمن
 .)24 :2لقد مات لكي نحيا ،ومات لكي منوت .فل َّما مات امل�سيحُّ ،
بامل�سيح– معه .والكتاب املق َّد�س يقول بو�ضوحَ « :ق ْد ِ�ص ْر َنا ُمت َِّح ِدينَ َم َع ُه ِب ِ�ش ْب ِه َم ْو ِت ِه»
(رومية �ِ « .)5 :6إنْ َكانَ َو ِاح ٌد َق ْد َماتَ لأَ ْج ِل الجْ َ مِ ي ِعَ ،فالجْ َ مِ ي ُع ِ�إذ ًا َماتُوا» (2كورنثو�س
.)14 :5
�إنَّ الإميان هو ال َّدليل على االتحِّ اد بامل�سيح على هذا ال َّنحو العميق .ففي و�سع كل
“م َع المْ َ ِ�س ِيح ُ�ص ِل ْبتُ ” (غالطية  .)20 :2و�إذ نعود ب�أنظارنا �إىل موته،
م�ؤمن �أن يقولَ :
نع َلم �أ َّننا ـــ يف فكر اهلل ـــ ُك َّنا هناك .ف�إنَّ خطايانا كانت عليه ،واملوتُ الذي ن�ستح ُّقه
كان حا�ص ًال لنا فيه .واملعمود َّية تُ�ص ِّور هذا امل��وتُ « .د ِف َّنا َم َع ُه ِب��المْ َ�� ْع�� ُم��و ِد َّي�� ِة ِل ْل َم ْو ِت»
ط�س حتته �صورة للموت� .أ َّما ال ُّنهو�ض منه ف�صورة
(رومية  .)4 :6فاملاء ُي�ش ِبه قرب ًا ،وال َغ ُ
فاع ُله «بالإميان»«َ .م ْد ُفو ِن َني َم َع ُه فيِ المْ َ ْع ُمو ِد َّي ِة،
للحياة اجلديدة .وهذا كلُّه �صورة ملا اهلل ِ
هلل» (كولو�سي .)12 :2
ا َّل ِتي ِفي َها �أُ ِق ْمت ُْم �أَ ْي�ض ًا َم َع ُه ِب ِ�إميَانِ َع َم ِل ا ِ
مت مع امل�سيح ُمرتا ِبط ٌة ُمبا�شر ًة مع موته من �أجل خط َّيتي.
�إنَّ حقيقة كوين قد ُّ
«حم َل هو نف�سه خطايانا ...لكي منوت ».وهذا يعني �أ َّنني حني �أقبل امل�سيح ب�صفته
َ
خُم ِّل�صيُ � ،
أقبل موتي �شخ�ص ّي ًا ب�صفتي خاطئ ًا .ف�إنَّ خط َّيتي � َ
أدخلت امل�سيح �إىل القرب،
و�أدخ َلتني �إىل هُ ناك معه .والإميان ينظر �إىل اخلط َّية باعتبارها قاتلة� :إذ قت َلت امل�سيح،
وقت َلتني �أي�ض ًا.
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ولذلك تعني �صريورة املرء م�ؤمن ًا بامل�سيح املوتَ للخط َّية .فالذات القدمية التي
حتب اخلط َّية ماتت مع امل�سيح .واخلط َّية تُ�ش ِبه فاجر ًة مل ت ُعد تبدو جميلة� .إ َّنها قا ِتل ُة
ُّ
ُ�سيطر عليه
مليكي وقا ِت َلتي .ومن َّثم ف�إنَّ امل�ؤمن م ِّيت بالن�سبة �إىل اخلط َّية ،مل ت ُعد ت ِ
بجواذبها .فال جاذب َّي َة بع ُد للخط َّية ،للفاجرة التي قت َلت �صديقي� .إ َّنها �أ�صبحت عد َّوة.
«ح َم َل هُ َو َنف ُْ�س ُه َخ َطا َيا َنا فيِ َج َ�س ِد ِه
وها هي حياتي اجلديدة الآن حتت ُحكم البرِ ّ َ .
ب» (1بطر�س � .)24 :2إنَّ جمال امل�سيح ،الذي �أح َّبني
َع َلى الخْ َ َ�ش َب ِةِ ،ل َك ْي َ ...ن ْح َيا ِل ْل رِ ِّ
وبذل نف�سه ِع َو�ض ًا ع ِّني ،هو ُمني ُة نف�سي .وجما ُله هو ب ٌّر كامل .فالو�ص َّية التي �أُ ِح ُّب الآن
هلل
�أن �أُطي َعها (و�أدعوكم �إىل اال�شرتاك معي يف هذا الأمر) هي هذهَ « :قدِّ ُموا َذ َوا ِت ُك ْم ِ ِ
هلل» (رومية .)13 :6
َك�أَ ْح َياءٍ ِمنَ الأَ ْم َو ِات َو َ�أ ْع َ�ضا َء ُك ْم �آ َال ِت ِب ّر ِ ِ
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َ
لنموت بالنسبة إىل الناموس
ثمرين ألجل اهلل
ونص َري ُم ِ

يح،
�أَنْتُ ْم �أَيْ�ضاً َقدْ ُمتُّ ْم ِللنَّا ُم ِ
و�س ب َِج َ�س ِد ا مْل َ ِ�س ِ

ات،
ِل َك ْي ت َِ�ص ُريوا لآخَ َرِ ،ل َّل ِذي َقدْ �أُ ِقي َم ِم َن الأَ ْم َو ِ
هلل.
ِلنُث ِْم َر ِ ِ

رومية 4 :7
لـ َّما مات امل�سيح من �أجلناُ ،متنا معه .فقد نظر اهلل �إلينا ،نحن امل�ؤمنني بامل�سيح،
باعتبارنا ُمت َِّحدين معه .وك��ان موتُه من �أج��ل خطايانا موتَنا فيه( .راج��ع الف�صل
ال�سابق ).غري �أنَّ اخلط َّية مل ت ُكن احلقيق َة الوحيدة التي قت َلت امل�سيح و�إ َّيانا .فهكذا
نامو�س اهلل .فحني نخرق ال�شريعة بالإخطاء ،حتكم علينا ال�شريعة باملوت .ولو مل
ف َع َل
ُ
و�س َل ْي َ�س �أَ ْي�ض ًا َت َعدٍّ » (رومية :4
ت ُكن ال�شريعة موجودة ،ملا كان ِعقاب�« .إِ ْذ َح ْيثُ َل ْي َ�س َنا ُم ٌ
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و�سِ ،ل َك ْيَ ...ي ِ�ص َري
و�س َف ُه َو ُي َك ِّل ُم ِب ِه ا َّل ِذينَ [حتت] ال َّنا ُم ِ
 .)15ولكنَّ « ُك َّل َما َي ُقو ُل ُه ال َّنا ُم ُ
هلل» (رومية .)19 :3
ا�ص ِمنَ ا ِ
ال تحَ ْ تَ ِق َ�ص ٍ
ُك ُّل ا ْل َع مَ ِ
ما كانت تُوجد جنا ٌة من لعنة النامو�س .فهو كان عاد ًال؛ ونحن ك َّنا مذ ِنبني .ومل يكن
�شخ�ص ما ال ُعقوبة ع َّنا .من �أجل
يجب �أن ي�ؤد َِّي
�إ َّال �سبي ٌل واحد فقط لإطالقنا �أحرار ًاُ :
ٌ
و�س� ،إِ ْذ َ�صا َر َل ْع َن ًة لأَ ْج ِل َنا» (غالطية
ذلك جاء امل�سيحَ « :المْ َ ِ�س ُيح ا ْف َتدَ ا َنا ِمنْ َل ْع َن ِة ال َّنا ُم ِ
.)13 :3
لذلك ال ميكن �أن تديننا �شريع ُة اهلل �إذا ك َّنا يف امل�سيح .ف�إنَّ ُقدرتها على ال�سيادة
�ضاعف ًة .فمن ِج َهة� ،أ َّمت امل�سيح ع َّنا مطا ِل َب ال�شريعة .و�إطاعتُه التا َّمة
انك�س َرت ُم َ
علينا َ
َّ
(راجع الف�صل  .)11ومن جهة �أخرىُ ،د ِف َعت عقوبة ال�شريعة
لل�شريعة تحُ َ�سب لنا نحن ِ
بدم امل�سيح.
�ضع �سليم �أمام اهلل لي�ست
لهذا ال�سبب ُيع ِّلم الكتاب املق َّد�س ب ُك ِّل و�ضوح �أنَّ حياز َة َو ٍ
و�س ُك ُّل ِذي َج َ�سدٍ َال َي َتبرَ َّ ُر �أَ َم َامهُ» (رومية
م�ؤ�س�س ًة على �إطاعة ال�شريعةِ « .ب�أَ ْع َم ِال ال َّنا ُم ِ
و�سَ ،ب ْل ِب ِ�إ َمي ِان َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح� »،أي بوا�سطة
� .)20 :3إنَّ «ا ِلإ ْن َ�سانَ َال َي َتبرَ َّ ُر ِب�أَ ْع َم ِال ال َّنا ُم ِ
الإمي��ان بامل�سيح (غالطية  .)16 :2فال رج��ا َء يف �إ�صالح و�ض ِعنا �أم��ام اهلل ب�إطاعة
النامو�س � .مَّإنا الرجاء الوحيد هو د َُم امل�سيح و ِب ُّره الذي ي�صري لنا بالإميان�ِ « .إذ ًا َن ْح ِ�س ُب
و�س» (رومية .)28 :3
�أَنَّ الإِ ْن َ�سانَ َي َتبرَ َّ ُر ِبالإِ َمي ِان [مبعزل عن] �أَ ْع َم ِال ال َّنا ُم ِ
فكيف ُنر�ضي اهلل �إذ ًا� ،إذا ُك َّنا �أموات ًا بال ِّن�سبة �إىل نامو�سه الذي مل ي ُعد �سيِّدَ نا؟
�ألي�س
النامو�س هو التعب َري عن م�شيئة اهلل ال�صاحلة واملق َّد�سة (رومية )12 :7؟ �إنَّ
ُ
جواب الكتاب املق َّد�س هو �أ َّننا بد ًال من االنتماء �إىل النامو�س الذي ُيطا ِلب و َيدينِ ،بتنا
الآن ُمنتمني �إىل امل�سيح الذي ُيطا ِلب و ُيعطي .ف�سابق ًا ،كان البرِ ُّ مطلوب ًا من اخلارج يف
حروف مكتوبة على َح َجر� .أ َّما الآن فالبرِ ُّ ينبع من داخلنا كا�شتياقٍ يف عالقتنا بامل�سيح.
ٍ
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وحقيقي .وبروحه ُيعيننا يف �ضعفنا� .إنَّ �شخ�ص ًا ح ّي ًا ح َّل َّ
حمل الئحة
حا�ض ٌر
فامل�سيح ِ
ٌّ
وح [ال ُقدُ�س] ُي ْح ِيي” (2كورنثو�س ( .)6 :3راجع
ُمه ِلكةَ “ :لأنَّ الحْ َ ْر َف َي ْقت ُُل َو ِلكنَّ ال ُّر َ
الف�صل ).14
لهذا يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ َ
�سبيل الطاع ِة اجلديدَ هو الإثمار ،ال �إطاع ُة النامو�س،
و�س ِب َج َ�س ِد المْ َ ِ�س ِيحِ ،ل َك ْي ت َِ�ص ُريوا ل َآخ َرِ ،ل َّل ِذي َق ْد ُ�أ ِق َيم
�أو ال�شريعة�« .أَ ْنت ُْمَ ...ق ْد ُمت ُّْم ِلل َّنا ُم ِ
ِمنَ الأَ ْم َو ِات ِل ُن ْثمِ َر ِهللِ( ».رومية  .)4 :7لقد ُمتنا بال ِّن�سبة �إىل �إطاعة النامو�س لكي نحيا
بال ِّن�سبة �إىل الإثمار� .إنَّ الثمر ينمو ب�صورة طبيع َّية على �شجر ٍة ما .ف�إذا كانت َّ
ال�شجرة
ج ِّيدة ،ف�سيكون ال َّثمر ج ِّيد ًا .وال�شجرة ،يف هذه احلالة ،هي عالق ُة حم َّب ٍة ح َّي ٌة بي�سوع
نا�شدُنا �أنْ » ِثقوا بي!» ُموتوا بال ِّن�سبة �إىل
امل�سيح .فمن �أجل هذا مات امل�سيح .وهو الآن ُي ِ
النامو�س ،لكي ُتثمِ روا َثمر املح َّبة.
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لي ِّ
ُمكننا من أن نعيش
للمسيح ال ُ
ألنف ِسنا

ات لأَ ْج ِل جْ َ
ي�ش الأَ ْحيَا ُء
ال ِم ِيع َك ْي يَ ِع َ
ُه َو َم َ

ات لأَ ْج ِل ِه ْم َو َقا َم.
يِف ما بَ ْع ُد َال لأَنْ ُف ِ�س ِه ْم ،بَ ْل ِل َّل ِذي َم َ

2كورنثو�س 15 :5
مجد امل�سيح .ف�إذا ا�ستخرجنا ُع�صار َة الآية يف
ُيحيرِّ كثريين �أنَّ امل�سيح مات ل ُي ِّ
2كورنثو�س  ،15 :5يقول جوه ُرها �إنَّ امل�سيح مات لأجلنا لكي نعي�ش لأجله .وبعبارة
�أُخرى� :إ َّنه مات لأجلنا لكي ُن ِّ
أعظم تعظيم .فب�صريح العبارة �أنَّ امل�سيح مات
عظ َم ُه � َ
لأجل امل�سيح.
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والآن ،هذا كالم �صريح .فهو لي�س تعبري ًا جماز ّي ًا .فجوهر اخلط َّية هو �أ َّننا �أخفقنا
يف متجيد اهلل ،الأمر الذي ي�شمل �إخفاقنا يف متجيد ابنه احلبيب (رومية .)23 :3
ولكنَّ امل�سيح مات لكي يحمل تلك اخلط َّية و ُيح ِّررنا منها .فهو �إذ ًا مات لكي يحمل العار
الذي ك َّومناه عليه بخط َّيتنا .لقد مات لكي ين ُق َ�ض هذا� .إنَّ امل�سيح مات لأجل جمد
امل�سيح.
نا�س كثريين فهو �أنًّ له و ْقع ًا عبث ّي ًا� .إ َّنه ال يبدو �أمر ًا من
�أ َّما �س َب ُب حتي ِري هذا لأُ ٍ
املح َّبة �أن ُيف َعل .وهكذا يبدو �أ َّن��ه ُيح ِّول ت�� مُّأل امل�سيح �إىل عك�س ما ي�ص ُفه به الكتاب
املق َّد�س� ،أال وهو �أ َّنه ُ
فعل املح َّبة الأ�سمى .غري �أ َّنه باحلقيقة هذا وذاك مع ًا .ف�إنَّ موتَ
�صحيحني فقط ،بل
ال�شخ�صي وموتَه لإظهار املح َّبة لي�سا ِكالهما
امل�سيح لأجل جمده
َ
ِّ
نف�سه �أي�ض ًا.
هُ ما الأم ُر ُ
�إنَّ امل�سيح فريد ،ال َ
مثيل له .فال �أح��دَ �سواه ي�ستطيع �أن يت�ص َّرف هكذا ويدعو
ت�ص ُّر َفه حم َّبة .فامل�سيح هو يف الكون ك ِّله الإن�سانُ الوحيد الذي هو اهلل �أي�ض ًا ،ومن َث َّم
فهو ذو قيمة النهائ َّية .وهو جمي ٌل النهائ ّي ًا يف جميع كماالته الأدب َّية .وهو النهائ ّي ًا حكيم
وقوي� .إ َّنه» َب َها ُء مجَ ْ ِد اهللَ ،و َر ْ�س ُم َج ْوهَ ِر ِه» (عربانيني  .)3 :1ف�أن نراه
وعادل و�صالح ّ
و�أن نعرفه هُ ما �أمران ُم�ش ِبعان �أكرث من حيازة ِّ
كل ما ت�ستطيع الأر�ض �أن ُتقدِّ مه.
و�أُولئك الذين عرفوه املعرف َة ال ُف�ضلى ،تك َّلموا على هذا ال َّنحو:

«مَا َك َان يِل ِربْح ًاَ ،ف َ
هذا َق ْد حَ ِ�س ْب ُت ُه ِمنْ �أَجْ ِل المْ َ ِ�س ِيح َخ َ�سا َر ًة.
َب ْل �إِ يِّن �أَحْ ِ�سبُ ُك َّل َ�ش ْي ٍء �أَيْ�ض ًا َخ َ�سا َر ًة ِمنْ َ�أجْ ِل َف ْ�ض ِل َمع ِْر َف ِة
المْ َ ِ�س ِيح يَ�سُ و َع َر ِّب��ي ،ا َّل� ِ�ذي ِم��نْ �أَجْ � ِل� ِه َخ ِ�س ْرتُ ُك� َّل الأَ ْ�شيَاءِ،
ح�س ُبهَا ُن َفا َي ًة ِل َك ْي �أَ ْربَحَ المْ َ ِ�سيحَ » (فيلبِّي  7 :3و.)8
َو�أَ َنا�أَ ِ
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�إنَّ كون امل�سيح «قد مات لكي نعي�ش له» ال يعني «لكي ُن�ساعِ دَه» .ف�إنَّ اهلل « َال ُيخْ دَ ُم
متَا ٌج �إِلىَ َ�ش ْيءٍ » (�أعمال  .)25 :17وكذلك امل�سيح �أي�ض ًا « َلأنَّ
ِب�أَ َيا ِدي ال َّن ِ
ا�س َك َ�أ َّن ُه حُ ْ
ا ْبنَ الإِ ْن َ�س ِان �أَ ْي�ض ًا مَ ْل َي�أْ ِت ِل ُيخْ َد َم َب ْل ِل َيخْ ِد َم َو ِل َي ْب ِذ َل َنف َْ�س ُه ِف ْد َي ًة َعنْ َك ِث ِريينَ » (مرق�س
�ساعدَ ه ،بل لكي نراه ونتمتَّع به باعتباره ذا
 .)45 :10فما مات امل�سيح لأجله لي�س لكي ُن ِ
ال�سا َّمة ويُبهِ َجنا مب�س َّرات جماله .بهذه
قيمة النهائ َّية .لقد مات لكي ِ
يفطمنا عن ال َّل َّذات َّ
ويتمجد هو .ولي�س هذان هد َفني ُمت�ضا ِر َبني ،بل هُ ما �أم ٌر واحد.
الطريقة ُن َح ُّب نحن َّ
وح
وج َب �أن يرحل عنهم حتَّى ي�صري ممكن ًا �أن ُي ِ
قال امل�سيح لتالميذه �إ َّنه َ
ر�س َل ال ُّر َ
القد�س ،املعني (يوحنا ُ .)7 :16ث َّم �أخربهم مبا �سيفع ُله املعني عندما يجيء«َ :ذ َ
اك
يمُ َ ِّجد يُِن» (يوحنا  .)14 :16لقد مات امل�سيح وقام ح ّي ًا لكي نراه و ُن ِّ
عظمه .وهذه �أعظم
معونة يف الكون .ه��ذه هي املح َّبة .وال�صالة الأك�ثر ُح ّب ًا بني ما �ص َّاله امل�سيح على
الإطالق كانت هذه�« :أَ ُّي َها ال ُآب �أُرِي ُد �أَنَّ ه�ؤُ َال ِء ا َّل ِذينَ �أَ ْع َط ْي َت ِني َي ُكو ُنونَ َم ِعي َح ْيثُ �أَ ُكونُ
�أَ َناِ ،ل َي ْن ُظ ُروا مجَ ْ ِدي» (يوحنا  .)24 :17لأجل هذا مات امل�سيح .وهذه هي املح َّبة :ت�ألمُّ ُه
نف�سه.
لكي ُيعط َينا متتُّع ًا �أبد ّي ًا� ،أال وهو
ُ
�شخ�صه ُ
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

أساس
ليجعل صليبه َ
افِتخاِرنا كلِّه

يب
َحا�شَ ا يِل �أَنْ �أَ ْفتَ ِخ َر ِ�إالَّ ب َِ�ص ِل ِ
يح ،الَّ ِذي ب ِِه َقدْ ُ�ص ِل َب الْ َع مَال ُ
َربِّنَا يَ ُ�س َ
وع ا مْل َ ِ�س ِ
يِل َو�أَنَا ِل ْل َع مَ ِال.

غالطية 14 :6
يبدو هذا �أم��ر ًا ينطوي على ُمبالغة .االفتخار ب�صليب امل�سيح فقط! ح ّق ًا؟ هل
املق�صود فع ًال االفتخار بال�صليب فقط؟ حتَّى الكتاب املق َّد�س يتح َّدث عن �أمور �أُخرى
نفتخر ب�ضيقاتنا (رومية � .)3 :5أو
نفتخر مبجد اهلل (رومية �.)2 :5أو ِ
نفتخر بها .ك�أنْ ِ
نفتخر ب�شعب امل�سيح (1ت�سالونيكي .)19 :2
نفتخر ب�ضعفاتنا (2كورنثو�س � .)9 :12أو ِ
ِ
فما معنى عدم االفتخار «�إ َّال» ب�صليب امل�سيح هنا؟
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معناه �أنَّ َّ
كل افتخار �آخر ينبغي �أن يكونَ َبع ُد افتخار ًا بال�صليب .ف�إذا افتخرنا برجاء
املجد ،ينبغي �أن يكون ذلك االفتخار عي ُنه افتخار ًا ب�صليب امل�سيح .و�إذا افتخرنا ب�شعب
بال�صليب .فاالفتخار بال�صليب
امل�سيح ،ينبغي �أن يكون ذلك االفتخار عي ُنه افتخار ًا َّ
وحدَ ه يعني �أنَّ ال�صليب وحده يمُ ِّكننا من ِّ
كل افتخار �صحيح �آخرَّ ،
وكل افتخار �صحيح
كر َم ال�صليب.
ينبغي بالتايل �أن ُي ِ
أمر �صالح  -بل باحلقيقة َّ
ح�ص َله
كل � ٍ
ملاذا؟ لأنَّ ك َّل � ٍ
أمر �س ِّيئ يح ِّوله اهلل للخري  -قد َّ
�صليب امل�سيح .فبمعزل عن الإميان بامل�سيح ،ال ينال ا ُ
خلطاة �إ َّال ال َّدينونة فقط.
لنا
ُ
�صحي ٌح �أنَّ �أُمور ًا ُم ِ�س َّرة كثرية تُوايف غري امل�ؤمنني .ولكنَّ الكتاب املقدِّ �س ُيع ِّلم �أ َّنه حتَّى
ُ�ضاع ُف فقط ح َّدة دينونة اهلل يف النهاية� ،إن كانت
َب َركاتُ احليا ِة الطبيع َّي ُة هذه �سوف ت ِ
ال تُق َبل ُّ
بال�شكر على �أ�سا�س �آالم امل�سيح (رومية  4 :2و.)5
آالمه وموته
وهكذا ،ف�إنَّ ك َّل ما نتمتَّع به ،نحن الوا ِثقني بامل�سيح ،هو بف�ضل موته� .إنَّ � َ
ت�ش َّربت كامل الدينونة التي ا�ستحقَّها ا ُ
خلطاة املذ ِنبون ،وا�شرتَت ك َّل اخلري الذي يتمتَّع
امل�سامون .ولذلك ف�إنَّ كامل افتخارنا بهذه الأ�شياء ينبغي �أن يكون افتخار ًا
به اخلطاة
حَ
ب�صليب امل�سيح .ونحن ل�سنا ُمر ِّكزين على امل�سيح ومقدِّ رين لل�صليب كما ينبغي ،لأ َّننا ال
كل �شيء �صالحِّ ،
كون ِّ
وكل �شيء طالح يح ِّوله اهلل للخري ،قد اق ُت ِن َي
ُنف ِّكر مل ّي ًا يف حقيقة ِ
ب�آالم امل�سيح وموته.
ال�صورة اجلذر َّية؟ يجب �أن نتن َّبه �إىل
ُث َّم كيف ن�صري ُمر ِّكزين على ال�صليب بتلك ُّ
حقيقة كوننا ُمتنا لـ َّما مات امل�سيح على ال�صليب (راجع الف�صل  .)31ولـ َّما ح�صل هذا
لل َّر�سول بول�س ،قالَ « :ق ْد ُ�ص ِل َب ا ْل َع مَ ُ
ال» (غالطية  .)14 :6هذا هو مفتاح
ال يِل َو�أَ َنا ِل ْل َع مَ ِ
بال�صليب ،املر َّكز على امل�سيح.
االفتخار َّ
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عندما ت�ضع ثقتك يف امل�سيح ،تنك�سر جاذب َّي ُة مَ
العال الطاغي ُة .ف�أنت ُج َّث ٌة هامدة
مَ
بال ِّن�سبة �إىل مَ
إيجابي� :أنت َ
«خ ِلي َق ُة
العال،
والعال ُج َّث ٌة هامدة بال ِّن�سبة �إليك� .أو بتعب ٍري � ّ
َج ِديدَ ة» (غالطية  .)15 :6فذاتُك القدمية َم ْيتة .وها هي ذاتٌ جديدة ح َّية ،ذاتُك التي
من الإميان بامل�سيح .وما يمُ ِّيز هذا الإميان هو �أ َّنه ي َّد ِخر امل�سيح كنز ًا �أ�سمى من ِّ
كل
�شيءٍ يف العامل .لقد ماتت ُقدر ُة مَ
العال على التودُّد �إليك والفوز مبح َّبتك له.
الل يف مَ
�أن تكون َم ْيت ًا بال ِّن�سبة �إىل مَ
العال تُ�ص ِبح دَلي ًال
العال يعني �أنَّ ك َّل َم�س َّر ٍة َح ٍ
نا�سب ًة لالفتخار بال�صليب .فعندما جتري قلو ُبنا
ُم�شرتًى بال َّدم على حم َّبة امل�سيح و ُم َ
ُرجوع ًا على � ِأ�ش َّعة البرَ َ كة �إىل م�صدرها يف ال�صليب ،عندئذٍ نجَ ِ ُد دُنيو َّي َة البرَ َ ك ِة َم ْيت ًة،
امل�سيح امل�صلوب هو ال ُك َّل بال ُك ِّل.
ويكونُ
ُ
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

لي ِّ
ُمكننا من أن حنيا
يف اإلميان به

يح ُ�ص ِل ْب ُتَ ،ف َ�أ ْحيَا َال �أَنَا،
َم َع ا مْل َ ِ�س ِ

فَ .ف َما �أَ ْحيَا ُه الآنَ يِف جْ َ
يح يَ ْحيَا يِ َّ
ال َ�س ِد،
بَ ِل ا مْل َ ِ�س ُ

هلل ،الَّ ِذي �أَ َحبَّ ِني
َف�إِ مَّنَا �أَ ْحيَا ُه يِف الإِمي َ ِان� ،إِمي َ ِان ابْ ِن ا ِ
َو�أَ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه َلأ ْج ِلي.

غالطية 20 :2
«�ص ِل ْبتُ » ،ولكنْ «�أَ ْح َيا ...الآن»� .إ َّال �أ َّنك قد
يف هذه الآية تنا ُق ٌ�ض
ٌّ
ظاهري وا�ضحُ .
مت مع امل�سيحُ ،ث َّم �أُقِمتُ معه ح ّي ًا ،و�أنا
تقول« :لي�س هذا تنا ُق�ض ًا ،بل هو تعا ُقب .ف�أ َّو ًالُّ ،
�أحيا الآن� ».صحيح! ولكنْ ماذا تقول يف هذه الكلمات الأك ِرث تنا ُق�ض ًا َبعد�« :أحيا ال �أنا»،
ومع ذلك «�أحيا ...الآن»؟ �أف�أحيا �أم ال؟
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�ضات ،بل هي تبدو كذلك .فما عناه بول�س �أ َّنه كان هُ نالك
لي�ست املفا َرقات تنا ُق ٍ
«�أنا» مات ،وهُ نا الآن «�أنا» خُمت ِل ٌف يحيا .ذلك هو ما يعنيه �أن ي�صري املرء م�سيح ّي ًا
حقيق ّي ًا :ذات قدمي ٌة متوت؛ وذاتٌ جديدة ُتخلَق �أو ُتقا ُم ح ًّي ًة�« .إِنْ َكانَ �أَ َح ٌد فيِ المْ َ ِ�س ِيح
َف ُه َو َخلِي َق ٌة َج ِديدَ ٌة» (2كورنثو�س َ « .)17 :5و َن ْحنُ َ�أ ْم� َواتٌ ِبالخْ َ َطا َيا َ�أ ْح َيا َنا [اهلل] َم َع
المْ َ ِ�س ِيحَ ...و َ�أ َقا َم َنا َم َعهُ» (�أف�س�س  5 :2و.)6
لقد كان هدف موت امل�سيح �أن ي�أخذ «ذاتنا القدمية» معه �إىل القرب وي�ضع لها ح ّد ًا
«عالمِ ِ َني َ
هذا� :أَنَّ �إِ ْن َ�سا َن َنا ا ْل َعتِي َق َق ْد ُ�ص ِل َب َم َع ُه ِل ُي ْب َط َل َج َ�س ُد الخْ َ ِط َّي ِة» (رومية :6
نهائ ّي ًاَ .
ويح�س ُب اهلل �أنَّ ذاتَنا القدمية قد ماتت
 .)6ف�إن و ِثقنا بامل�سيحُ ،ن ُ
�صبح ُمت َِّحدين معهُ ،
مع امل�سيح .وكان ال َغ َر�ض �أن تُقام ذاتٌ جديد ٌة ح َّي ًة.
�إذ ًاَ ،من هو «الإن�سان» اجلديد؟ وما هو املخت ِلف بني هاتَني َّ
الذاتني؟ �أما زِلتُ �أنا
ت�صف الذاتَ اجلديدة بطريقتَني� :إحداهما
�إ َّياي؟ �إنَّ الآية التي تت�ص َّدر هذا الف�صل ِ
امل�سيح ح ّي ًا
ال تكا ُد ُتتَ�ص َّور؛ والأُخرى وا�ضحة .فهي� ،أ َّو ًال ،تقول �إنَّ الإن�سان اجلديد هو
ُ
َّيف�« :أَ ْح َيا َال �أَ َناَ ،ب ِل المْ َ ِ�س ُيح َي ْح َيا فيِ َّ  ».و�أنا �أفهم هذا مبعنى �أنَّ َّ
الذات اجلديدة يُحدِّ دُها
ح�ضو ُر امل�سيح ومعونتُه ك َّل حني .فهو دائم ًا يبثُّ احلياة َّيف .وهو دائم ًا ُيق ِّويني على
ما يدعوين �إىل القيام به .لهذا يقول الكتاب املق َّد�س�« :أَ ْ�ست َِطي ُع ُك َّل َ�ش ْيءٍ فيِ المْ َ ِ�س ِيح
ا َّل ِذي ُي َق ِّوي ِني» (فيل ِّبي �« .)13 :4أَ ْت َع ُب ...مجُ َ ِاهد ًاِ ،ب َح َ�س ِب َع َم ِل ِه ا َّل ِذي َي ْع َم ُل فيِ َّ ِب ُق َّو ٍة»
وعمِ َل ك ُّل �شيء ،تقول الذاتُ اجلديدةَ « :ال �أَ ْج ُ�س ُر
(كولو�سي  .)29 :1وهكذا ،فمتى ِق َيل ُ
ما مَ ْل َي ْف َع ْل ُه المْ َ ِ�س ُيح ِب َو ِا�س َط ِتي» (رومية .)18 :15
�أَنْ �أَ َت َك َّل َم َعنْ َ�ش ْيءٍ مِ َّ
تلك هي الطريقة الأُوىل التي بها تتك َّلم الآية يف غالطية  20 :2عن الذات اجلديدة:
حد َثه .وذلك هو جوه ُر
«�أنا» ي�سك ُنه امل�سيح و ُيعي ُله و ُيق ِّويه .ذلك هو ما مات امل�سيح لكي ُي ِ
احلقيقي� .أ َّما الطريقة الأُخرى التي بها تتك َّلم الآية عن الذات اجلديدة فهي
امل�سيحي
ِّ
ِّ
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هذه� :أ َّنها حتيا باال ِّتكال الواثق على امل�سيح حلظ ًة فلحظة« .ما �أحياه الآن يف اجل�سد،
ف� مَّإنا �أحياه يف الإميان� ،إميان ابن اهلل الذي �أح َّبني و�أ�سلم نف�سه لأجلي».
الو�صف الثاين َّ
ُ
للذات اجلديدةَ ،لرُبمَّ ا ت�ساءلنا ع َّما هو دو ُرنا يف اختبار
و َلوال هذا
حي
معونة امل�سيح اليوم َّية .فالآن لدينا اجلواب :الإميان .فمن اجلانب ال ِّ
إلهي ،امل�سيح ٌّ
فينا و ُمق ِّوينا على �أن نحيا كما ُيع ِّلمنا هو �أن نحيا� .إن َ
العمل عم ُله� .أ َّما من جانبنا،
فنحن نخترب هذه احلياة باال ِّتكال عليه حلظ ًة فلحظة واثقني ب�أ َّنه م َعنا و ُمعي ُننا � .مَّإنا
البرُ هان على �أ َّنه �سيكون معنا و�س ُيعي ُننا على القيام بهذا هو حقيق ُة كون ِه قد ت� مَّأل ومات
لكي يجعل هذا يحدُث.
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ُضفي على الزواج
لي َ
معناه األعمق

�أَيُّ َها ال ِّر َج ُ
ال� ،أَ ِحبُّوا ِن َ�سا َء ُك ْم

ي�س َة
َك َما �أَ َح َّب ا مْل َ ِ�س ُ
يح �أَيْ�ضاً الْ َك ِن َ
َو�أَ ْ�س َل َم نَ ْف َ�س ُه َلأ ْج ِل َها.

�أف�س�س 25 :5
أحب
َّوج حُ ِ
�إنَّ ت�صميم اهلل للزَّواج يف الكتاب املق َّد�س ُي�ص ِّور ال�ز َ
مب ًا زوجته كما � َّ
�شعب امل�سيح له .وقد
امل�سيح �شع َبه ،والزَّوج َة ُم�ستجيب ًة لزوجها كما ينبغي �أن ي�ستجيب ُ
ُ
ال�صورة يف ِفكر اهلل لـ َّما �أر�سل امل�سيح �إىل مَ
العال .ف�إنَّ امل�سيح جاء لأجل
كانت هذه ُّ
عرو�سه ومات من �أجلها ل ُيبينِّ الطريقة التي ُق ِ�صدَ للزَّواج �أن يكون عليها.
ِ
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ك َّال ،لي�س بيتُ الق�صيد يف امل�شا َبهة �أنَّ الأزواج ينبغي �أن يت�ألمَّ وا على �أيدي زوجاتهم.
�صحي ٌح �أنَّ ذلك حدث فع ًال للم�سيح مبع ًنى من املعاين .فهو قد ت� مَّأل ومات لكي ي� َأتي
َ
آالمه .وقد
أنف�سهم كانوا بني الذين �س َّببوا � َ
ب�شعب  -بعرو�س � -إىل الوجود ،وه�ؤالء ال َقوم � ُ
كان ِق�س ٌم كبري من �أ�ساه ب�سبب ترك تالميذه له (متَّى  .)56 :26ولكنَّ بيت الق�صيد يف
امل�شاب َهة هو كيف �أح َّبهم امل�سيح حتَّى املوتَ ومل ْ
ينبذهم.
�إنَّ فكرة اهلل ب�ش�أن الزَّواج �سبقت اتحِّ ا َد �آدم وح َّواء وجمي َء امل�سيح .ونحن نع َلم هذا
ف�سر ُ
ر�سول امل�سيح ُك ْن َه الزَّواج ،عاد َّ
بالذاكرة �إىل بداءة الكتاب املق َّد�س واقتب�س
لأ َّنه لـ َّما َّ
الآية املذكورة يف تكوين َ « 24 :2يترْ ُُك ال َّر ُج ُل �أَ َبا ُه َو�أُ َّم ُه َو َي ْلت َِ�صقُ ِب ْام َر�أَ ِت ِه َو َي ُكو َن ِان َج َ�سد ًا
ف�سر الآية التالية ما اقتب�سه ت ّو ًاَ :
ال�س ُّر َع ِظي ٌمَ ،و ِلك َّن ِني
«هذا ِّ
َو ِاحد ًا» (تكوين ُ .)24 :2ث َّم َّ
�أَ َنا �أَ ُق ُ
ي�س ِة» (�أف�س�س  31 :5و.)32
ول ِمنْ َن ْح ِو المْ َ ِ�س ِيح َوا ْل َك ِن َ
ذلك يعني �أ َّنه يف ِفكر اهلل ُ�ص ِّمم الزَّواج يف البدء لكي ُيبينِّ عالقة امل�سيح ب�شعبه.
�سبب الإ�شارة �إىل الزَّواج على �أ َّنه �س ٌّر فهو �أنَّ هذا الهَدَ ف للزَّواج مل ُيع َلن بو�ضوح
�أ َّما ُ
نعرف �أنَّ ال�زَّواج ُق ِ�صدَ له �أن يجعل حم َّبة امل�سيح ل�شعبه
حتَّى جميء امل�سيح .والآن ِ
منظور ًة يف العامل ب�صور ٍة �أجلى.
ومبا �أنَّ هذا كان يف ِفكر اهلل منذ ال َبدء ،فقد كان �أي�ض ًا يف ِفكر امل�سيح لـ َّما واجه
املوت .فقد َع ِل َم �أ َّنه ب َني النتائج الكثرية لآالمه وموته كانت هذه� :أن يُظهِ ر بجالءٍ معنى
َّواج الأعمقَ � .إنَّ جميع �آالمه ُق ِ�صدَ بها �أن تكون ر�سال ًة خ�صو�ص َّية �إىل الأزواج :هذه
الز ِ
هي الطريقة التي بها ينبغي ِّ
يحب زوجته.
لكل زوج �أن َّ
ري منها هكذا.
مع �أنَّ اهلل مل ِ
يهدف ،يف البدء ،للزِّ يجات �أن تكون بائ�سة ،فكث ٌ
وذلك هو ما تفعله اخلط َّية .وقد ت� مَّأل امل�سيح ومات ل ُيغيرِّ هذا الواقع .وعلى الزَّوجات
خا�صة .ولهذا
م�س�ؤول َّي ُتهُنَّ يف هذا التغيري .غري �أنَّ امل�سيح ُيلقي على الأزواج م�س�ؤول َّي ًة َّ
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ي�س َة
يقول الكتاب املق َّد�س�« :أَ ُّي َها ال ِّر َج ُال� ،أَ ِح ُّبوا ِن َ�سا َء ُك ْم َك َما �أَ َح َّب المْ َ ِ�س ُيح �أَ ْي�ض ًا ا ْل َك ِن َ
َو�أَ ْ�س َل َم َنف َْ�س ُه َلأ ْج ِل َها» (�أف�س�س .)25 :5
اخلا�ص
لي�س الأزواج هُ ُم امل�سيح .ولك َّنهم مدع ُّوون لأنْ يكونوا مثله .ووج ُه امل�شا َبه ِة
ُّ
عامل ِتها .وهذا
هو ا�ستعداد الزوج لأنْ يت� مَّأل لأجل خري زوجته دون تهديدها �أو �إ�ساءة ُم َ
ي�شمل الت� مُّأل لأجل حمايتها من �أ َّية ق ًوى خارج َّية ،ف�ض ًال عن ُمعاناة اخليبات �أو �إ�ساءات
املعاملة �أي�ض ًا من جانبها .فهذا ال َّنوع من ا ُ
حل ِّب مُم ِكنٌ فقط لأنَّ امل�سيح مات لأجل
َ
وج َب لأنْ يجعل � ٌّأي
ال�سواء .فال ُم ِ
الزَّوج والزَّوجة ِك َليهما� .إنَّ خطاياهُ ما مغفورة على َّ
منهما الآخر ُيعاين من �أجل اخلطايا .لقد حت َّمل امل�سيح تلك املعاناة .والآن ،ب�صفتنا
�ساحمني ،ميكننا �أن نر َّد اخلري بد ًال من َّ
ال�ش ّر.
�شخ�صني خاط َئني و ُم َ
َ
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شعبا متحم ً
ليخلق ً
ِّسا
لألعمال الصاحلة

بَ َذ َل نَ ْف َ�س ُه لأَ ْج ِلنَاِ ،ل َك ْي يَ ْف ِديَنَا
ا�صاً َغيُوراً
ِم ْن ُك ِّل ِ�إثْ ٍمَ ،ويُ َط ِّه َر ِلنَ ْف ِ�س ِه �شَ ْعباً خَ ّ
يِف �أَ ْع َمال َح َ�سنَ ٍة.

تيط�س14 :2
�سامني ومقبولني عند اهلل ،ال لأ َّننا
تك ُمنُ يف ُل ِّب الإميان
امل�سيحي حقيق ُة كوننا ُم حَ ِ
ِّ
عملنا �أعما ًال �صاحلة ،بل ل ُنج َعل قادرين عليها ومتح ِّم�سني لها .فالكتاب املق َّد�س يقول
�إنَّ اهلل َ
«خ َّل َ�ص َناَ ...ال بمِ ُ ْقت ََ�ضى �أَ ْع َما ِل َنا» (2تيموثاو�س  .)9 :1فالأعمال ال�صاحلة لي�ست
أ�سا�س قبولنا ،بل هي ث َم ُره .وقد ت� مَّأل امل�سيح ومات ال لأ َّننا ق َّدمنا له �أعما ًال �صاحلة ،بل
� َ
ا�ص ًا َغ ُيور ًا فيِ �أَ ْع َمال َح َ�س َن ٍة» (تيط�س .)14 :2
مات لكي « ُي َط ِّه َر ِل َنف ِْ�س ِه َ�ش ْعب ًا َخ ّ
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هذا هو معنى ال ِّنعمة .فلي�س يف و�سعنا �أن نح�صل على مقام �سليم �أمام اهلل ب�سب
جمان َّية .ويف و�سعنا فقط �أن نقبله بالإميان،
�أعمالنا � .مَّإنا يجب �أن يكون هذا عط َّية َّ
ُمقدِّ رين �إ َّي��اه ك�أعظم كنز يف حوزتنا .لهذا يقول الكتاب املق َّد�سِ « :بال ِّن ْع َم ِة �أنتُم
خُ َ
هللَ .ل ْي َ�س ِمنْ �أَ ْع َمال َك ْي َال َي ْفت َِخ َر
م َّل ُ�صونَ ِبالإِ َمي ِانَ ،وذ ِل َك َل ْي َ�س ِم ْن ُك ْم .هُ َو َع ِط َّي ُة ا ِ
�أَ َح �دٌ�( ».أف�س�س  8 :2و .)9فقد ت� مَّأل امل�سيح ومات لكي تكون ال ُ
أعمال ال�صاحلة هي
نتيج َة ُقبولنا ،ال �س َب َبه.
عج َب �إذ ًا �أن تقول الآية التالية« :لأَ َّن َنا َن ْحنُ َع َم ُلهُ ،خَ ْ
م ُلو ِق َني فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سو َع
فال َ
لأَ ْع َمال َ�صالحِ َ ٍة» (�أف�س�س  .)10 :2ذلك �أ َّننا خُم َّل�صون لأج��ل الأعمال ال�صاحلة،
ال بف�ضل الأعمال ال�صاحلة .ولي�س هدف امل�سيح جم� َّرد ال�� ُق��درة على القيام بتلك
الأعمال ،بل التَّح ُّم�س للقيام بها �أي�ض ًا .لذلك ي�ستخدم الكتاب املق َّد�س الكلمة « َغيوراً».
ف��إنَّ امل�سيح مات ليجعلنا َغ��ي��ارى لت�أدية «�أعمال �صاحلة» .وال َغرية تعني التَّح ُّم�س،
�أو َّ
ال�ش َغف .فامل�سيح مل ُميت لكي يجعل الأعمال ال�صاحلة مُم ِكن ًة فقط ،وال لإحداث
حدثَ فينا َ�ش َغفاً وحما�س ًة للأعمال ال�صاحلة .فالطهارة
م�س ًعى فاتر� .إ َّنه مات لكي ُي ِ
امل�سيح َّية لي�ست مجُ َّر َد جت ُّن ِب َّ
والقيام به دائم ًا.
طلب اخلري
ال�ش ِّر ،بل هي �أي�ض ًا ُ
ُ
امل�سيح ال َّثمنَ ال�لاحم��دود لإح��داث �ش َغ ِفنا بالأعمال
أ�سباب وراء د ْف��ع
هُ نالك � ٌ
ِ
الرئي�سي بهذه الكلماتَ « :ف ْل ُي ِ�ض ْــئ ُنو ُر ُك ْم
ال�سبب
ال�صاحلة وحما�ستَنا لها .وقد ح َّدد
َ
َّ
ال�س َما َو ِات».
ه َك َذا ُق َّد َام ال َّن ِ
ا�سِ ،ل َك ْي َي َر ْوا �أَ ْع َما َل ُك ُم الحْ َ َ�س َن َة ،وَيمُ َ ِّجدُوا �أَ َبا ُك ُم ا َّل ِذي فيِ َّ
(متَّى  .)16 :5ف�إنَّ اهلل ُيظ َهر جميد ًا بوا�سطة الأعمال ال�صاحلة التي ي�ؤدِّيها امل�ؤمنون
بامل�سيح .ولأجل ذلك املجد ت� مَّأل امل�سيح ومات.
والكربياء َ
واجل َ�شعُ ،ملئنا حما�س ًة
ملا ح َّررنا ُغفرانُ اهلل لنا وقبو ُله �إ َّيانا من اخلوف ِ
خاطر ب�أمالكنا وحياتنا لأ َّننا � ِآمنون يف امل�سيح.
ل ُن ِح َّب الآخرين مثلما �أُح ِببنا .فنحن ُن ِ
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نحب الآخرين على هذا ال َّنحو ،يكون �سلو ُكنا ُمنا ِق�ض ًا لتعزيز َّ
واحلفاظ
الذات ِ
وعندما ُّ
على َّ
الذات الب�شر َّيني .وهكذا ُيل َفتُ االن ِتباه �إىل كنزنا و�أماننا املغيرِّ َ ين للحياة� ،أال وهُ ما
اهلل.
ُث َّم ما هي تلك الأعمال ال�صاحلة �أو احل�سنة؟ دونَ حتديد مداها ،يعني الكتاب
املق َّد�س ب�صورة رئي�س َّية ُم�ساعدة النا�س عند احلاجة امل ِل َّحة ،خ�صو�ص ًا �أُولئك الذين
ميلكون �أق َّل الأ�شياء و ُيعانون �أق�سى ُمعاناة .مث ًال يقول الكتاب املق َّد�سْ « :ل َي َت َع َّل ْم َمنْ َل َنا
ات َّ
ال�ض ُرو ِر َّي ِة» لدى الآخرين ُخ�صو�ص ًا (تيط�س
اج ِ
�أَ ْي�ض ًا َ�أنْ يمُ َ ار ُِ�سوا �أَ ْع َما ًال َح َ�س َن ًة ِل ْل َح َ
 .)14 :3لقد مات امل�سيح ليجعلنا �شعب ًا من هذا ال َّنوعُ ،متح ِّم�سني مل�ساعدة الفقراء
والهالكني .وهذه هي احلياة ال ُف�ضلى ،مهما ك َّل َفنا ذلك يف هذا مَ
العال :ف ُهم ينالون
ال َعون ،ونحن ننال الفرح ،واهلل ينال املجد.
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ليَدعوَنا إىل االقتداء به
يف االتِّضاع َّ
واحملبة الغالية ِّ
املضحية

هلل،
لأَ َّن ه َذا َف ْ�ض ٌل� ،إِنْ َكانَ �أَ َح ٌد ِم ْن َ�أ ْج ِل َ�ض ِم ٍري ن َْح َو ا ِ
يَ ْحتَ ِم ُل �أَ ْح َزاناً ُمتَ�أَ مِّلاً بِال ُّظ ْل ِم...لأَن َُّك ْم ِله َذا ُد ِعيتُ ْم.
يح �أَيْ�ضاً تَ�أَ مَّل َ لأَ ْج ِلنَا ،تَا ِركاً لَنَا ِمثَا ًال
َف�إِ َّن ا مْل َ ِ�س َ
ِل َك ْي تَتَّ ِب ُعوا خُ ُط َو ِات ِه.

1بطر�س21 -19 :2
احتَ َم َل ِم َن خْ ُ
ال َط ِاة
َفتَ َف َّك ُروا يِف الَّ ِذي ْ

هذ ِه ِلئَ َّ
و�س ُك ْم.
ال ت َِك ُّلوا َوتَخُ و ُروا يِف نُ ُف ِ
ُم َقا َو َم ًة ِلنَ ْف ِ�س ِه ِمث َْل ِ
ين ِ�ض َّد خْ َ
ال ِطيَّ ِة.
مَلْ تُ َق ِاو ُموا بَ ْع ُد َحتَّى ال َّد ِم جُم َِاه ِد َ

عربانيني  3 :12و4
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َف ْليَ ُك ْن ِف ُ
وع �أَيْ�ضاً:
يح يَ ُ�س َ
يك ْم ه َذا الْ ِف ْك ُر الَّ ِذي يِف ا مْل َ ِ�س ِ
هلل،
الَّ ِذي ِ�إ ْذ َكانَ يِف ُ�صو َر ِة ا ِ

هلل.
مَلْ يَ ْح ِ�س ْب خُ ْل َ�س ًة �أَنْ يَ ُكونَ ُم َع ِاد ًال ِ ِ
ِلكنَّ ُه �أَخْ َلى نَ ْف َ�س ُهِ � ،آخذاً ُ�صو َر َة َع ْب ٍد،
ا�س.
َ�ص ِائراً يِف ِ�ش ْب ِه النَّ ِ

َو�إِ ْذ ُو ِج َد يِف الْ َه ْيئَ ِة َك�إِن َْ�س ٍان،

يب.
َو َ�ض َع نَ ْف َ�س ُه َو�أَ َط َ
ال�ص ِل ِ
اع َحتَّى ا مْل َ ْو َتَ ،م ْو َت َّ

فيلبِّي8 -5 :2
لي�س االقتداء هو اخلال�ص .ولكنَّ اخلال�ص يجلب االقتداء .فامل�سيح ال ُيق َّدم لنا �أ َّو ًال
فح امل�سيح �أ َّو ًال،
ب�صفته ُقدو ًة �أو ِمثا ًال ،بل ب�صفته املخ ِّل�ص .ويف اختبار امل�ؤمن ،ي�أتي َ�ص ُ
نف�سه ،فهما يح�صالن مع ًا :املعاناة التي ت�صفح
ُث َّم ُقدوة امل�سيح� .أ َّما يف اختبار امل�سيح ِ
عن خطايانا هي عي ُنها تو ِّفر لنا ُقدوتَنا يف املح َّبة.
وباحلقيقة �أ َّنه عندما نخترب �صفح امل�سيح ميكن �أن ي�صري قدو ًة لنا � .مَّإنا يبدو هذا
خاطئ ًا لأنَّ �آالمه فريد ٌة يف نوعها .فال ميكن �أن ُيقتدى بها� .إذ ال ي�ستطيع �أح ٌد �سوى ابن
اهلل �أن يت� مَّأل «لأجلنا» كما ت� مَّأل امل�سيح .فهو ح َم َل خطايانا بطريق ٍة مل ي ُكن �أح ٌد �سواه
ي�ستطي ُعها .لقد كان مت�ألمِّ ًا بدي ًال .وال ميكن �أبد ًا �أن نت� مَّأل ِم َثل �آالمه متام ًا� .إذ كان ذلك
م َّر ًة و�إىل الأبد« :البا ُّر من �أجل الأ َث َمة» .فالآالم ال ِّنياب َّية الإله َّية من �أجل اخلطاة ال
ميكن االقتداء بها �أبد ًا ،لكونها �أمر ًا ف ّذ ًا ال ُي�ضاهى.
ال�صفح عن اخلطاة وتربيرهم ُيح ِّو ُلهم �إىل �أُنا�س
غري �أنَّ هذا الت� مُّأل الفريد ،بعدَ َّ
يت�ص َّرفون َ
مثل امل�سيح ،ال ِمث َله يف املغ ِفرة بل ِمث َله يف املح َّبةِ .مث َله يف الت� مُّأل من �أجل فعل
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واحل ْلمِ .مث َله يف االحتمال ب�صربِ .مث َله يف اخلا ِدم َّية.
اخلري للآخرينِ .مث َله يف اال ِّت�ضاع ِ
لقد ت� مَّأل امل�سيح لأجلنا ت�ألمُّ ًا فريد ًا ،حتَّى نت� مَّأل معه يف �سبيل ق�ض َّية املح َّبة.
موحه كان �أ َّو ًال �أن َ
�إنَّ بول�سَ ،
ينال ن�صيبه من ب ِّر امل�سيح
ر�سول امل�سيح ،قال �إنَّ ُط َ
وجدَ ِفي ِهَ ،و َل ْي َ�س
بوا�سطة الإميانُ ،ث َّم �أن ي�ش ِرت َك معه يف �آالمه يف �سبيل اخلدمة .لكي «�أُ َ
يِل ِب ِّري ا َّل ِذي ِمنَ ال َّنا ُم ِ
رب ا َّل ِذي ي�أتي من الإميان بامل�سيح ...لكي �أختبرِ
و�سَ ،ب ِل [ال ُّ
َ�ش ِر َك َة �آ َال ِم� ِهُ ،مت ََ�ش ِّبه ًا بمِ َ ْو ِت ِه» (فيل ِّبي  9 :3و� .)10إنَّ التَّربير ي�سبق االق ِتداء ويجعله
مُم ِكن ًا .ف�إنَّ ت�ألمُّ نا لأجل االخرين ال يرفع عنهم غ�ضب اهلل� .إ َّنه ُيبينِّ قيمة ر ْفع غ�ضب
اهلل ب�آالم امل�سيح وموته� .إ َّنه يد ُّل النا�س على امل�سيح.
«ع َلى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ لأَ ْج� ِ�ل المْ ُخْ تَارِينَ ِ ،ل َك ْي
عندما يدعونا الكتاب املق َّد�س لأنْ ن�صرب َ
َي ْح ُ�ص ُلوا هُ ْم �أَ ْي�ض ًا َع َلى الخْ َ َال ِ�ص ا َّل ِذي فيِ المْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سوعَ» (2تيموثاو�س  ،)10 :2يعني �أنَّ
َ]

يوجه النا�س �إليه ،وهو وحدَ ه الذي ي�ستطيع �أن ُيخ ِّل�ص .ف�إنَّ ت�ألمُّ َنا مه ٌّم،
اق ِتداءنا بامل�سيح ِّ
فلنقتد به ،ولكنْ ال ن� ُأخ ْذ مكانه!
ولكنَّ ت� مُّأل امل�سيح وحدَ ه ُيخ ِّل�ص� .إذ ًا،
ِ
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ً
مجاعة
ُوج َد
لي ِ
من ْ
األتباع املصلوبني

ِ�إنْ �أَ َرا َد َ�أ َح ٌد �أَنْ يَ ْ�أ ِت َي َو َر ِائي،
َف ْليُ ْن ِك ْر نَ ْف َ�س ُه َويَ ْح ِم ْل َ�ص ِليبَ ُه ُك َّل يَ ْو ٍم،
َويَ ْتبَ ْع ِني.

لوقا 23 :9
َو َم ْن َال يَ�أْخُ ُذ َ�ص ِليبَ ُه َويَ ْتبَ ُع ِنـــي
َف َ
ال يَ ْ�ستَ ِح ُّق ِنـي.

م َّتى 38 :10
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جل ُلجثة .وا ُ
وجد ُرف َقاء له على طريق ا ُ
جل ُلجثة هو ا�سم الت َِّّل الذي
لقد مات امل�سيح ل ُي ِ
عليه ُ�ص ِل َب امل�سيح .ف�إ َّنه ع ِل َم �أنَّ �سبيل حياته �سي�ؤدِّي به �إىل هُ ناك �أخري ًا .وباحلقيقة
�أ َّنه « َث َّبتَ َو ْج َههُ» ُمنط ِلق ًا �إىل هُ ناك (لوقا  .)51 :9فما كان � ُّأي �شيء ل ُيعيق َمه َّمته ب�أن
يتم ذلك الأم��ر .ولـ َّما ن َّبهه ُ
بع�ضهم� ،إذ كان يف
وج َب �أن َّ
ميوت .وقد ع ِل َم �أين ومتى َ
َّ
ا�ستخف بالفكرة
الطريق �إىل �أُور�شليم� ،إىل �أ َّنه ُعر�ض ٌة للخطر من ِق َبل امللك هريودُ�س،
«ام ُ�ضوا َو ُقو ُلوا ِل َ
هذا ال َّث ْع َل ِب‹ :هَ ا �أَ َنا
القائلة ب�أنَّ يف و�سع هريود�س �أن ُيعر ِقل ُخ َّطة اهللْ .
�أُخْ ِر ُج َ�ش َي ِاطنيََ ،و َ�أ ْ�ش ِفي ا ْل َي ْو َم َو َغد ًا ،وَفيِ ا ْل َي ْو ِم ال َّثا ِل ِث �أُ َك َّم ُل [�أي �أُنهي َ�شوطي]›!» (لوقا
ح�سب ا ُ
خل َّطةُ .ث َّم لـ َّما جاءت ال ِّنهاية �أخري ًا واعتق َله
 .)32 :13ف�إنَّ ك َّل �شيء كان يجري َ
ال َّرعا ُع ع�ش َّية موته ،قال لهم�« :أَ َّما َ
ليتم
هذا ُكلُّ ُه َف َق ْد َكانَ ِل َك ْي ُت َك َّم َل ُكت ُُب الأَ ْن ِب َياءِ»� ،أي َّ
ما تن َّب�أ به الأنبياء يف ُك ُت ِبهم (متَّى .)56 :26
ومبع ًنى ما ،طريقُ ا ُ
امل�سيح� .صحي ٌح
�شخ�ص
جل ُلجثة هي املكان الذي فيه ُيقا ِب ُل ك ُّل
ٍ
َ
�أ َّنه قد م�شى الطريق �أ�ص ًال ،ومات ُث َّم قام ح ّي ًا ،وهو الآن ميلك يف ال�سماء �إىل �أن يعود.
امل�سيح �شخ�ص ًا ما اليوم ،يكون ذلك دائم ًا على طريق ا ُ
جل ُلجثة.
ولكنْ عندما ُيقا ِبل
ُ
وك َّلما قابل �شخ�ص ًا على طريق ا ُ
جل ُلجثة ،يقول�« :إِنْ �أَ َرا َد َ�أ َح ٌد �أَنْ َي ْ�أ ِت َي َو َرا ِئيَ ،ف ْل ُي ْن ِك ْر
ال�صليب،
َنف َْ�س ُه َو َي ْحمِ ْل َ�ص ِلي َب ُه ُك َّل َي ْو ٍمَ ،و َي ْت َب ْع ِني» (لوقا  .)23 :9فل َّما ذهب امل�سيح �إىل َّ
ال�سري وراءه.
كان هد ُفه �أن يدعو جماع ًة كبرية من امل�ؤمنني �إىل َّ
�سبب ذلك �أنَّ امل�سيح يجب �أن ميوت ثاني ًة اليوم ،بل �أننا نحن يجب �أن منوت.
لي�س ُ
بح ْمل �صليبنا ،يعني �أن تعا َلوا وموتوا� .إذ �إنَّ ال�صليب كان مكان
فعندما ي�أ ُمرنا امل�سيح َ
كجزءٍ من الزِّ ينة� .إذ كان
إعدام رهيب .فما كان وارد ًا يف �أ َّيام امل�سيح �أن ُيح َمل ال�صليب ُ
� ٍ
كهربائي ُم�ص َّغ َرين .فال ُب َّد �أ َّنه كان
ر�سي
من �ش�أن ذلك �أن يكون �أ�شبه َ
ٍّ
بح ْمل ِم�ش َنقة �أو ُك ٍّ
لكلماته و ْق ٌع ُمر ِّوع«َ :منْ َال َي�أْ ُخ ُذ َ�ص ِلي َب ُه َو َي ْت َب ُعنـِــي َف َال َي ْ�ست َِح ُّق ِنـي» (متَّى .)38 :10
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وهكذا ف�إنَّ هذه الكلمات ُم َ�ص ِّحي ٌة اليوم .فهي تعني على ال ِّ
أقل �أ َّنه حني �أت ْب ُع امل�سيح
وربي ،يجب �أن ُي�ص َل َب �إن�ساين القد ُمي الذي يط ُلب �إرادت��ه الذات َّية
ب�صفته خُم ِّل�صي ِّ
أح�س َب نف�سي َميت ًا عن اخلط َّية
علي ك َّل يوم �أن � ِ
وينهمك يف �ش�ؤونه ال�شخ�ص َّية .يجب َّ
هلل ِبالمْ َ ِ�س ِيح َي ُ�سو َع َر ِّب َنا»
«اح ِ�س ُبوا �أَ ْن ُف َ�س ُك ْم �أَ ْم َوات ًا َع ِن الخْ َ ِط َّي ِةَ ،و ِلكنْ �أَ ْح َيا ًء ِ
وح ّي ًا هللْ .
(رومية .)11 :6
غري �أنَّ ال ِّرفقة على طريق ا ُ
جل ُلجثة تعني �أكرث من ذلك .فهي تعني �أنَّ امل�سيح مات
ابَ ...ف ْل َنخْ ُر ْج �إِذ ًا ِ�إ َل ْي ِه
لنكون على ا�ستعداد لأنْ نحمل عا َرهَ « .ي ُ�سوعَُ ...ت�أَ مَّ َل َخار َِج ا ْل َب ِ
َخار َِج المْ َ َح َّل ِة َح ِام ِل َني َعا َر ُه» الذي عاناه (عربانيني  12 :13و � .)13مَّإنا لي�س العار فقط،
دعت َّ
ال�ضرورة .و ُي�ص ِّور الكتاب املق َّد�س بع�ض ًا من �أتْباع امل�سيح
بل اال�س ِت�شها َد �أي�ض ًا �إذا َ
وف َو ِب َك ِل َم ِة َ�ش َها َدتِهِ ْمَ ،و مَ ْل ُي ِح ُّبوا َح َيا َت ُه ْم
على هذا ال َّنحوَ « :وهُ ْم َغ َل ُبوا[�إبلي�س] بِدَ ِم الخْ َ ُر ِ
دمه ليت�س َّنى لنا �أن نهزم �إبلي�س
َحتَّى المْ َ ْو ِت» (ر�ؤيا � .)11 :12إذ ًا ،لقد �سفك ح َم ُل اهلل َ
ال�سري يف طريق ا ُ
جل ُلجثة .وهذه
بالتو ُّكل على دمه و�سفك دمائنا� .إنَّ امل�سيح يدعونا �إىل َّ
حيا ٌة �شا َّقة و�صاحلة .فتعال!
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َّ
عبودية
ليُحرِّرنا من
اخلوف من املوت

َف ِ�إ ْذ َقدْ تَ�شَ ا َر َك الأَ ْو َال ُد يِف ال َّل ْح ِم َوال َّد ِم
ذل َك ِفي ِه َما،
ا�شْ رَ َت َك ُه َو َ�أيْ�ضاً َك ِ
ِل َك ْي يُبِي َد بِا مْل َ ْو ِت َذ َ
اك الَّ ِذي لَ ُه

ين‑
ولئ َك الَّ ِذ َ
ُ�س ْل َطا ُن ا مْل َ ْو ِت� ،أَ ْي �إِبْ ِل َ
ي�سَ ،ويُ ْع ِت َق �أُ ِ
وديَّ ِة.
خَ ْوفاً ِم َن ا مْل َ ْو ِت‑ َكانُوا َج ِميعاً ُك َّل َحيَ ِات ِه ْم حَ ْت َت الْ ُعبُ ِ

عربانيني 14 :2و 15
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�إنَّ امل�سيح �س َّمى ال�شيطان قتَّا ًال«َ .ذ َ
ا�س ِمنَ ا ْل َب ْدءَِ ،و مَ ْل َي ْث ُب ْت فيِ
اك َكانَ َقتَّا ًال ِلل َّن ِ
أكاذيب (يوحنا  .)44 :8ولكنَّ
اب» �أو ال ِ
اب َو�أَ ُبو ا ْل َك َّذ ِ
الحْ َ قِّ لأَ َّن ُه َل ْي َ�س ِفي ِه َحق ...لأَ َّن ُه َك َّذ ٌ
اهتمامه الأ َّول لي�س القتل ،بل ال َّل ْعن .فباحلقيقة �أ َّنه ِّ
يف�ضل كثري ًا �أن تكون لأتْباعه حيا ٌة
طويلة وهانئة ،لكي ي�سخر من القدِّ ي�سني املت�ألمِّ ني ويحجب �أهوال جه َّنم.
� مَّإن��ا ُقدرتُه على َل ْعن الكائنات الب�شر َّية ال تكمن يف ذات��ه ،بل يف اخلطايا التي
بحكم
ُيغريهم بها والأكاذيب التي يتف َّوه بها .فال�شيء الوحيد الذي يلعن � َّأي �إن�سان ُ
ال�سحور وال ُّرقى والتَّعاويذ
الدينونة الأب��ديِّ هو اخلط َّية غري املغفورة .وال �شي َء من ُّ
وال�سحر الأ�سود والأ�شباح والأ�صوات ،ال �شي َء من
وجل�سات حت�ضري الأرواح وال َّلعنات ِّ
ال�سالح
أجرا�س �إبلي�س و�صفَّاراتُه � .مَّإنا ِّ
هذه ك ِّلها يطرح �إن�سان ًا يف جه َّنم .فهذه كلُّها � ُ
امله ِلك الوحيد بيد �إبلي�س هو ُقدرتُه على ِخداعناِ .وكذبتُه ال ُكربى �أنَّ متجيد الذات يجب
�أن ُيط َلب بد ًال من متجيد امل�سيح ،و�أنَّ اخلط َّية ت َّ
ُف�ضل على ال ِّرب .ف�إذا �أمكن نز ُع ذلك
ال�سالح من يده ،ال تعود له القدرة على ج ِّر النا�س �إىل املوت الأبديِّ .
ِّ
ال�سالح من يد َّ
ال�شيطان .ولكي يفعل امل�سيح
ذلك هو ما جاء امل�سيح لكي يفعله :نزْ ع ِّ
نف�سه خطايانا وت� مَّأل ومات من �أجلها .فل َّما َّمت ذلك ،ما عاد مُم ِكن ًا �أن
هذا ،ح َم َل هو ُ
إبلي�س لإهالكنا� .أيف و�سعه �أن يو ِّبخنا �ساخر ًا؟ نعم ،و�أن ي�ستهزئ بنا؟
ي�ستخدمها � ُ
نعم� .أ َّما �أن يلع َننا ،فما .لقد حمل امل�سيح ال َّلعنة بد ًال م َّنا .ومهما حاول ال�شيطان ،فلن
ُر�سنا .وال يمُ كن �أن ينجح
ي�ستطيع �أبد ًا �أن ُي ِّ
دمرنا� .إنَّ غ�ضب اهلل قد ُر ِف َع ع َّنا .ورحمتُه ت ُ
ال�شيطان �أبد ًا يف عمله �ض َّدنا.
وج َب �أن يتَّخذ طبيع ًة ب�شر َّية ،لأ َّنه من دونها ال
ولكي ُي ِ
نجزَ امل�سيح هذا الإنقاذَ ،
ميكن �أن يخترب املوت .ف�إنَّ موت ابن اهلل وحدَ ه �أمكن �أن يُبيدَ َمن كان له ُ�سلطانُ املوت.
ال�سبب يقول الكتاب املق َّد�سَ « :ف ِ�إ ْذ َق ْد ت ََ�شا َر َك الأَ ْو َال ُد فيِ ال َّل ْح ِم َوال َّد ِم ْ
ا�شترَ ََك هُ َو
ولهذا َّ
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�أَ ْي�ض ًا َكذ ِل َك فِيهِ َما [اتَّخذ طبيعة ب�شر َّية]ِ ،ل َك ْي ُي ِبيدَ ِبالمْ َ ْو ِت َذ َ
اك ا َّل ِذي َل ُه ُ�س ْل َطانُ المْ َ ْو ِت،
ي�س» (عربانيني  .)14 :2فل َّما مات امل�سيح من �أجل اخلطايا ،انتزع من �إبلي�س
�أَ ْي �إِ ْب ِل َ
الحه امله ِل َك الوحيد� ،أال وهو اخلط َّية غري املغفورة.
ِ�س َ
�إنَّ حتريرنا من اخلوف كان هدف امل�سيح يف قيامه بهذا .فبموته ح َّرر «�أُول ِئ َك

ا َّل ِذينَ َ -خ ْوف ًا ِمنَ المْ َ ْو ِت َ -كا ُنوا َجمِ يع ًا ُك َّل َح َياتِهِ ْم تحَ ْ تَ ا ْل ُع ُبو ِد َّي ِة» (عربانيني .)15 :2
�إنَّ اخلوف من املوت ي�ستعبد الإن�سان ،فهو يجعلنا ُج َبناء و ُب َلداء .وقد مات امل�سيح لكي
انك�س َر اال�س ِتعباد
ُيح ِّررنا .فل َّما تب َّدد اخلوف من املوت بفعل حم َّب ٍة ُم ِّ
�ضحية بالذاتَ ،
امل�ضجر املغرور .لقد ُح ِّررنا لكي ُن ِح َّب على ِغرار امل�سيح ،حتَّى لو ك َّلفنا
لحِ فظ الذات
ِ
ذلك حياتَنا.
قد يقتل �إبلي�س �أج�سادنا ،ولك َّنه مل ي ُعد قادر ًا على قتل نفو�سنا .فهذه � ِآمن ٌة و�سالمِ ة
روح ا َّل ِذي �أَ َق َام َي ُ�سو َع ِمنَ الأَ ْم َو ِات َ�س ِاكن ًا ِفي ُك ْمَ ،فا َّل ِذي �أَ َق َام المْ َ ِ�س َيح
يف امل�سيح�« .إن كانَ ُ
ال�س ِاك ِن ِفي ُك ْم»
ِمنَ [بني] الأَ ْم � َو ِات َ�س ُي ْح ِيي �أَ ْج َ�سا َد ُك ُم المْ َا ِئ َت َة [الفانية] �أَ ْي�ض ًا ِب ُر ِ
وح ِه َّ

وا�ض ٌح متام ًا ب�ش�أن غ َر�ض
(رومية � .)11 :8إ َّننا �أك ُرث النا�س ح ِّر َّي ًة .والكتاب املق َّد�س ِ
هذه احل ِّر َّيةَ « :ف�إِ َّن ُك ْم �إِ مَّ َنا د ُِعيت ُْم ِل ْل ُح ِّر َّي ِة �أَ ُّي َها الإِخْ َو ُةَ .غيرْ َ �أَ َّن ُه َال ت َُ�صيرِّ ُ وا الحْ ُ ِّر َّي َة ُف ْر َ�ص ًة
ِل ْل َج َ�س ِدَ ،ب ْل ِبالمْ َ َح َّب ِة اخْ ِد ُموا َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع�ض ًا» (غالطية .)13 :5
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لنكون معه ً
َ
حاال
بعد املوت

مات [امل�سيح] لأَ ْج ِلنَا،
َ
َحتَّى ِ�إ َذا َ�س ِه ْرنَا �أَ ْو مِنْنَا
ن َْحيَا َج ِميعاً َم َع ُه.
1ت�سالونيكي 10 :5
لأَ َّن يِ َل حْ َ
يح َوا مْل َ ْو ُت
اليَا َة ِه َي ا مْل َ ِ�س ُ
ي :يِ َل ا�شْ ِت َها ٌء
ُه َو ِربْ ٌحَ ...ف ِ�إ يِّن حَم ُْ�صو ٌر ِم ْن االثْنَ نْ ِ

يحَ ،ذ َ
اك �أَ ْف َ�ض ُل ِج ّداً.
�أَنْ �أَن َْط ِل َق َو�أَ ُكونَ َم َع ا مْل َ ِ�س ِ

فيلبِّي 23 ،21 :1
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َفنَ ِث ُق َون رَُ�سُّ بِالأَ ْو ىَل �أَنْ نَتَ َغ َّر َب َع ِن
جْ َ
ال َ�س ِد َون َْ�ستَ ْو ِط َن ِع ْن َد ال َّر ِّب.

2كورنثو�س 8 :5
ال ينظر الكتاب املق َّد�س �إىل �أج�سادنا باعتبارها �س ِّيئة .فلي�ست امل�سيح َّية َ
بع�ض
مثل ِ
ب�سرور .ك َّال! �إنَّ
اجل�سد ك ِث ٍ
قل ينبغي �أن ُيط َرح ُ
الدِّ يانات اليونان َّية القدمية التي عاملت َ
اجل�سد ،بل
املوت عد ٌّو .وعندما متوت �أج�سادُنا ،نفقد �شيئ ًا عزيز ًا .فلي�س امل�سيح �ض َّد َ
اجل�سد .والكتاب املق َّد�س وا�ضح ب�ش�أن هذا« :الجْ َ َ�سدَ َل ْي َ�س ِللزِّ َنا َب ْل ِلل َّر ِّبَ ،وال َّر ُّب
هو مع َ
ِل ْل َج َ�س ِد» (1كورنثو�س  .)13 :6فهذه ِعبارة عجيبة« :ال َّر ُّب ِل ْل َج َ�س ِد» (�أي معه)!
اجل�سد ال ميكن �أن تكون
ولكنْ ال ينبغي �أن نتط َّرف كثري ًا بحيثُ نقول �إ َّنه ِ
مبعزل عن َ
اجل�سد
لنا حيا ٌة ووعي .فالكتاب املق َّد�س ال ُيع ِّلم هذا .ذلك �أنَّ امل�سيح مل ُميت
َ
ليفتدي َ
فح�سب ،بل �أي�ض ًا لريبط النف�س ب�شخ�صه ربط ًا متين ًا بحيثُ �إ َّننا نكون معه ،حتَّى دونَ
ْ
اجل�سد .هذا عزا ٌء عظيم يف احلياة واملوت .وقد مات امل�سيح لكي نتمتَّع بهذا ال َّرجاء.
ري
من ناحية ،يتح َّدث الكتاب املق َّد�س عن َفقْد َ
اجل�سد باملوت بو�صفه نوع ًا من ال ُع ِ
اجل�سد] �أَ ْي�ض ًا َنئِنُّ ُم ْ�شتَا ِق َني �إِلىَ �أَنْ َن ْل َب َ�س َف ْو َق َها...
لل َّنف�سَ « :ف�إِ َّن َنا فيِ ِ
هذ ِه [اخليمة� ،أي َ
وج ُد ُع� َرا ًة» (2كورنثو�س  .)4 :5ب ِعبارة �أخرىُ ،ن ِّ
ف�ضل �أن ننتقل
َو�إِنْ ُك َّنا َال ِب ِ�س َني َال ُن َ
فا�صل حني تكون �أج�سادنا يف القرب.
زم ٍن ِ
ج�سد القيامة ،دونَ َ
ُمبا�شر ًة من هُ نا �إىل َ
وهذا هو ما �سيختربه �أُولئك الذين يكونون �أحيا ًء عندما يرجع امل�سيح من ال�سماء.
الفا�صل ،حني تكون
ولكنْ من الناحية الأُخ��رىُ ،ي�شيد الكتاب املق َّد�س بالز ََّمن
ِ
النهائي ،ولك َّنه جميد� .إذ
ال�سماء و�أج�سادنا يف القرب .لي�س هذا هو املجدَ
ُ
نفو�سنا يف َّ
َّ
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نقر�أ �أنَّ يِ َ
اجل�سد
«ل الحْ َ َيا َة ِه َي المْ َ ِ�س ُيح َوالمْ َ ْوتُ هُ َو ِر ْب ٌح» (فيل ِّبي « .)21 :1ربح!» نعمَ ،ف ْق ُد َ
ري .ولكنَّ هذا� ،أكرث من �أيِّ �شيء �آخر« ،ربح»! ملاذا؟
�إىل حني .ومبع ًنى ما ،يف حالة ُع ٍ
لأنَّ املوت ،بال ِّن�سبة �إىل امل�ؤمن بامل�سيح� ،سيعني َّ
الذهاب �إىل الوطن عند امل�سيح .كما
يقول الر�سول بول�س :يِ َ
ا�ش ِت َها ٌء َ�أنْ �أَ ْن َط ِلقَ َو َ�أ ُكونَ َم َع المْ َ ِ�س ِيحَ ،ذ َ
«ل ْ
اك َ�أ ْف َ�ض ُل ِج ّد ًا» (فيل ِّبي
.)23 :1
أف�ضل من ِّ
«�أَ ْف َ�ض ُل ِج ّد ًا»! � مَّإنا لي�س ال َ
اجل�سد
كل ٍ
وجه َبعد .فذلك �سيت ُّم عندما ُيقام َ
ب�ص َّحة وجمد .غري �أ َّنه «�أَ ْف َ�ض ُل ِج ّد ًا» على ِّ
كل حال .ف�سوف نكون مع امل�سيح بطريقة
ِ
�أكرث حميم َّي ًة� ،أكرث ُّ
«توطن ًا» (كمن ي�سرتيح يف بيته) .ومن َث َّم قال امل�سيح ُّيون الأ َّولون:
« َن ِثقُ َو ُن َ�س ُّر ِبالأَ ْولىَ �أَنْ َن َت َغ َّر َب َع ِن الجْ َ َ�س ِد َو َن ْ�س َت ْو ِطنَ ِع ْندَ ال َّر ِّب» (2كورنثو�س .)8 :5
نوع من
فنحن الذين ن�ؤمن بامل�سيح ال ننقطع عن الوجود حني منوت .وال ن�ستغرق يف ٍ
« ُرقاد ال َّنف�س»� .إ َّننا من�ضي لنكون مع امل�سيح .وذلك «�أَ ْف َ�ض ُل ِج ّد ًا»� .إ َّنه «رِبح».
هذا واح ٌد من الأ�سباب ال َعظيمة التي من �أجلها ت� مَّأل امل�سيح ومات .فامل�سيح َ«ماتَ
لأَ ْج ِل َناَ ،حتَّى ِ�إ َذا َ�سهِ ْر َنا �أَ ْو مِ ْن َنا َن ْح َيا َجمِ يع ًا َم َعهُ» (1ت�سالونيكي  .)10 :5ففي ما ُي�ش ِبه
اجل�سد هُ ناك يف القرب .ولك َّننا نحيا مع امل�سيح يف ال�سماء � .مَّإنا لي�س هذا
النوم ،يرقد َ
فاجل�سد ذاتَ يوم �سوف ُيقام .ولكنْ قبل ذلك احلني� ،أنْ نكون مع
هائي.
َ
رجاءنا ال ِّن َّ
امل�سيح �أم ٌر �أثمن من �أن ُيعبرِّ عنه الكالم.
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لي َ
بني األموات
َضمن قيامتنا من ِ

ين َم َع ُه
لأَنَّ ُه ِ�إنْ ُكنَّا َقدْ �صرِ ْنَا ُمتَّ ِح ِد َ
ب ِِ�ش ْب ِه َم ْو ِت ِه ،ن َِ�ص ُري �أَيْ�ضاً ب ِِقيَا َم ِت ِه.

رومية 5 :6

ات َ�س ِاكناً ِف ُ
يك ْم،
وح الَّ ِذي �أَ َقا َم يَ ُ�س َ
َو�إِنْ َكانَ ُر ُ
وع ِم َن الأَ ْم َو ِ
ات َ�سيُ ْحيِي
َفالَّ ِذي �أَ َقا َم ا مْل َ ِ�س َ
يح ِم َن الأَ ْم َو ِ

ال�س ِاك ِن ِف ُ
يك ْم.
وح ِه َّ
�أَ ْج َ�سا َد ُك ُم ا مْل َ ِائتَ َة �أَيْ�ضاً ِب ُر ِ

رومية 11 :8

�إِنْ ُكنَّا َقدْ ُم ْتنَا َم َع ُه
َف َ�سنَ ْحيَا َ�أيْ�ضاً َم َع ُه.

2تيموثاو�س 11 :2
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داخ َل قرب امل�سيح .فمن اخلارج ،ا�ستطاع امل�سيح �أن ُيجري ع َّدة
مفاتيح املوت ُع ِّل َقت ِ
ُ
ورج َلني من بني الأموات ،فقط ليموتوا ثاني ًة
عجائب ،بي َنها �إقام ُة ابن ِة اثنتَي ع�شرة �سنة ُ
(مرق�س  41 :5و42؛ لوقا  14 :7و15؛ يوحنا  43 :11و .)44و�إذا كان ِل َق ٍوم �أن ُيقاموا
وج َب �أن ميوتَ امل�سيح من �أجلهمُ ،
ويدخ َل
�أحيا ًء من بني الأموات وال ميوتوا ثاني ًة �أبد ًاَ ،
القرب ،وي�أخذ املفاتيح ،ويفتح باب املوت من الداخل.
�إنَّ قيامة امل�سيح ح ّي ًا هي عط َّي ُة اهلل و ُبرها ُنه على �أنَّ موته جنح جناح ًا تا ّم ًا يف حَم ِو
خطايا �شعبه ور ْفع غ�ضب اهلل عنهم .ويف و�سعك �أن ترى هذه يف الكلمة «لذلك» .ف�إنَّ
يبِ .لذ ِل َك َر َّف َع ُه ُ
اهلل» (فيل ِّبي  8 :2وِ .)9ومن على
ال�ص ِل ِ
امل�سيح «�أَ َطا َع َحتَّى المْ َ ْوتَ َم ْوتَ َّ
ال�صليب ،هت ََف ابنُ اهللَ « :ق ْد �أُ ْكمِ َل» (يوحنا ُ .)30 :19ث َّم بوا�سطة قيامة امل�سيح ،يهتف
َّ
اهلل الآب»« :قد �أُكمِ َل ح ّق ًا!» ف�إنَّ العمل العظيم املتم ِّثل يف دفع �أُجرة اخلط َّية كامل ًة،
وتوفري تربيرنا ،و�إيفاء عدالة اهلل حقو َقها ،قد تمَ َّ يف �صليب امل�سيح.
وال�سلطة لأنْ ي�أخذ مفاتيح املوت ويفتح الباب
ُث َّم يف القرب ،كان للم�سيح احل ُّق ُّ
جلميع الذين ُيق ِبلون �إليه بالإميان .فما دامت �أُجرة اخلط َّية قد ُد ِف َعت ،والبرِ ُّ قد ُو ِّفر،
امل�سيح �أو �شع َبه يف القرب .لذلك يهتف
بقي
َ
والعدل قد اكتفى ،فال �شي َء ي�ستطيع �أن ُي َ
امل�سيحُ « :ك ْنتُ َم ْيت ًا ،وَهَ ا �أَ َنا َح ٌّي �إِلىَ �أَ َب ِد الآ ِب ِدينَ ! � ِآمنيََ .و يِل َم َفا ِت ُيح ا ْل َها ِو َي ِة َوالمْ َ ْو ِت»
(ر�ؤيا .)18 :1
ُيع ِلن الكتاب املق َّد�س ِّ
بكل جالء حقيق َة كون االنتماء �إىل امل�سيح يعني �أ َّننا �سوف
ُنقام من بني الأموات معه« .لأَ َّن ُه ِ�إنْ ُك َّنا ُن�ؤ ِْمنُ �أَنَّ َي ُ�سو َع َماتَ َو َق َامَ ،ف َكذ ِل َك ال َّرا ِقدُونَ
ِب َي ُ�سوعَ�َ ،س ُي ْح ِ�ض ُرهُ ُم ُ
اهلل �أَ ْي�ض ًا َم َعهُ�« .إِنْ ُك َّنا َق ْد ِ�ص ْر َنا ُمت َِّح ِدينَ َم َع ُه بــَِ ...م ْو ِت ِه [على
هذا ال َّنحو]َ ،ن ِ�ص ُري [ ُمت َِّح ِدينَ َم َع ُه] �أَ ْي�ض ًا ِب ِق َي َام ِت ِه» (رومية �ِ « .)5 :6إنْ ُك َّنا ُن�ؤ ِْمنُ �أَنَّ
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َي ُ�سو َع َماتَ َو َق َامَ ،ف َكذ ِل َك ال َّرا ِقدُونَ ِب َي ُ�سوعَ�َ ،س ُي ْح ِ�ض ُرهُ ُم ُ
اهلل �أَ ْي�ض ًا َم َعهُ» (1ت�سالونيكي
ُ .)14 :4
�ام ال � َّر َّب [ي�سوع]َ ،و َ�س ُي ِقي ُم َنا َن ْحنُ �أَ ْي�ض ًا ِب ُق َّو ِت ِه» (1كورنثو�س
«اهلل َق� ْ�د �أَ َق� َ
.)14 :6
وها هُ نا الترَّ ُ
ابط بني موت امل�سيح وقيامتنا�« :أَ َّما َ�ش ْو َك ُة المْ َ ْو ِت َفهِ َي الخْ َ ِط َّي ُةَ ،و ُق َّو ُة

و�س» (1كورنثو�س  .)56 :15فهذا يعني �أ َّننا جميع ًا قد �أخط�أنا ،و�أنَّ
الخْ َ ِط َّي ِة ِه َي ال َّنا ُم ُ
النامو�س يحكم على ا ُ
�ص مي�ضي فيقولُ :
هلل
خلطاة باملوت ال ّ
«�ش ْكر ًا ِ ِ
أبدي .غري �أنَّ ال َّن َّ
ا َّل ِذي ُي ْع ِطي َنا ا ْل َغ َل َب َة ِب َر ِّب َنا َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح» (ع  .)57بعبارة �أُخرى� :إنَّ مطلب النامو�س
وفا ُه موتُ امل�سيح وقيامتُه .لذلك ،اخلطايا مغفورة .ولذلك� ،شوك ُة اخلط َّية منزوعة.
ولذلك� ،أُولئك الذين ي�ؤمنون بامل�سيح لن ُيح َكم عليهم �أبد ًا باملوت الأبديِّ  ،بل �س ُيقامون
«ع ِد ِميي َف َ�س ٍادِ ...حي َنئِذٍ ت َِ�ص ُري ا ْل َك ِل َم ُة المْ َ ْكتُو َب ُة« :ا ْب ُت ِل َع المْ َ ْوتُ �إِلىَ َغ َل َب ٍة» (1كورنثو�س
َ
فانده ْ�ش و�أق ِبل �إىل امل�سيح� .إ َّنه يدعوك قائ ًال� :أَ َنا هُ َو ا ْل ِق َي َام ُة َوالحْ َ َيا ُة.
ِ .)54 ،52 :15
َمنْ � َآمنَ ِبي َو َل ْو َماتَ َف َ�س َي ْح َيا» (يوحنا .)25 :11
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والسلطات
ليُجرِّد الرِّئاسات ُّ
ِّ
الشرِّيرة من سالحها

ال�ص َّك [خُ ال�صة الدَّعوى ِ�ضدَّنا]...
حَمَا َّ
َو َقدْ َر َف َع ُه ِم َن الْ َو َ�س ِط ُم َ�س ِّمراً ِ�إيَّا ُه
ال�س َ
ني،
ِال�ص ِل ِ
ال ِط َ
ب َّ
يب� ،إِ ْذ َج َّر َد ال ِّريَ َ
ات َو َّ
ا�س ِ
�أَ�شْ َه َر ُه ْم ِج َهاراًَ ،ظ ِافراً ِب ِه ْم ِف ِيه.

كولو�سي  14 :2و15
هلل
لأَ ْج ِل ه َذا �أُ ْظ ِه َر ابْ ُن ا ِ
�ض �أَ ْع َم َ
ي�س.
ِل َك ْي يَ ْن ُق َ
ال ِ�إبْ ِل َ

1يوحنا8 :3
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ال�س َال ِطنيُ» �إىل احلكومات الب�شر َّية.
يف الكتاب املق َّد�س ،قد تُ�شري «ال ِّر َي َ
ا�ساتُ َو َّ
ال�س َال ِطنيَ» و»�أَ ْ�ش َه َرهُ ْم
ا�س ِ
ولكنْ حني نقر�أ �أنَّ امل�سيح على ال�صليب َ
«ج� َّر َد ال ِّر َي َ
ات َو َّ
ِج َهار ًا» (�أخزاهم علن ًا) وانت�صر عليهم ،ينبغي �أن ُنف ِّكر يف القوى ال�شيطان َّية التي ُت َع ِّني
ُعذب العامل .ومن �أو�ضح التَّ�صريحات عن هذه الق َّوات ِّ
وت ِّ
ال�ش ِّريرة ما جاء يف �أف�س�س
 .12 :6فهذه الآية تقول �إنَّ « ُم�صارعتنا» ،نحن امل�ؤمنني بامل�سيحَ « ،ل ْي َ�س ْت َم َع د ٍَم َولحَ ْ ٍم،
ال�س َ
ال َع َلى ُظ ْل َم ِة َ
هذا ال َّد ْه ِرَ ،م َع �أَ ْج َنا ِد َّ
ال�ش ِّر
َب ْل َم َع ال ُّر�ؤَ َ�ساءَِ ،م َع َّ
الطِ نيَِ ،م َع ُو َال ِة ا ْل َع مَ ِ
ات».
ال�س َما ِو َّي ِ
ال ُّر ِ
وح َّي ِة فيِ َّ
ال�شيطان «رئي�س هذا مَ
ثالثَ م َّرات ُيدعى َّ
العال» .ففيما كان امل�سيح يقرتب من
ي�س َ
�ساعته الأخرية على هذه الأر�ض ،قالَ « :الآنَ َد ْي ُنو َن ُة َ
هذا
الَ .الآنَ ُي ْط َر ُح َر ِئ ُ
هذا ا ْل َع مَ ِ
ال َخارِج ًا» (يوحنا  .)31 :12ف�إنَّ موت امل�سيح �ش َّكل الهزمية احلا�سمة لإبلي�س،
ا ْل َع مَ ِ
�ال» .وكما مي�ضي ال�شيطان ،هكذا مي�ضي �أي�ض ًا جمي ُع مالئكته
« َر ِئ ِ
ي�س ه� َ�ذا ا ْل � َع� مَ ِ
ال�ساقطني .ف�إ َّنهم �أجمعني تلقَّوا �ضرب َة هزمي ٍة حا�سم ًة لـ َّما مات امل�سيح.
ال يعني هذا �أ َّنهم �أُزيلوا من الوجود .فنحن نت�صارع معهم الآن �أي�ض ًا .غري �أ َّنهم
ني هائ ٌل ُق ِط َع ر� ُأ�سه وهو يتق َّلب
عد ٌّو مهزوم .ونحن نعلم �أنَّ لنا ال َّن�صر
النهائي .ك� مَّأنا ِت ِّن ٌ
َّ
ويتخ َّبط �إىل �أن ينزف حتَّى املوت .فاملعركة مك�سوبة .ولكنْ ما يزال علينا �أن نتن َّبه �إىل
َّ
حدثه.
ال�ضرر الذي ميكن �أن ُي ِ
«ال�ص َّك ا َّل ِذي َع َل ْي َنا فيِ ا ْل َف َرا ِئ ِ�ض ،ا َّل ِذي َكانَ
يف موت امل�سيحَ ،تولىَّ اهلل �أن ميح َو َّ
راجع
ال�ص ِل ِ
يب» (كولو�سي 14 :2؛ ِ
ِ�ض ّد ًا َل َنا» فهذا « َر َف َع ُه اهلل ِمنَ ا ْل َو َ�س ِط ُم َ�س ِّمر ًا ِ�إ َّيا ُه ِب َّ
الف�صل  .)7وبهذه الطريقة نزع �سالح «الرئا�سات وال�سالطني» و»�أخزاهم علن ًا ».بعبارة
نامو�س اهلل ال َيدي ُننا َبعد ،لأنَّ امل�سيح �ألغى دي َننا ،فلي�س لدى ال�شيطان � ُّأي
�أُخرى :ما دام
ُ
�شرعي لال�ش ِتكاء علينا.
أ�سا�س
� ٍ
ٍّ
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لقد كان اال�ش ِتكاء على �شعب اهلل هو َ
العظيم قبل جميء امل�سيح .ومعنى
عمل �إبلي�س
َ
الكلمة �شيطان ذا ِتها َ
«خ�ص ٌم �أو ُم�شت ٍَك» � .مَّإنا �أ�ص ِغ �إىل ما حدث لـ َّما مات امل�سيح .وهذه
ال�س َماءِ«:الآنَ َ�صا َر َخ َال ُ�ص
هي كلمات يوحنا الر�سولَ :
«�سمِ ْعتُ َ�ص ْوت ًا َع ِظيم ًا َقا ِئ ًال فيِ َّ
يح ِه ،لأَ َّن� ُه َق ْد ُط ِر َح المْ ُ ْ�ش َتكِي َعلَى �إِ ْخ َو ِت َنا!» (ر�ؤيا
�إِلهِ َنا َو ُق ْد َر ُت ُه َو ُم ْل ُك ُه َو ُ�س ْل َطانُ َم ِ�س ِ
وال�سلطات ِّ
ال�شريرة وجتريدُها من �سالحها.
 .)10 :12فهذه هي هزمي ُة الرئا�سات ُّ
والآن ،يف امل�سيح ال ميكن �أن تقوم �أ َّي ُة �شكوى على �شعب اهلل«َ .منْ َ�س َي ْ�شت َِكي َع َلى
هلل؟ َا ُ
خُ ْ
هلل هُ َو ا َّل ِذي يُبرَ ِّ ُر» (رومية  .)33 :8فال � ُّأي �إن�سان وال ال�شيطان ي�ستطيع
متَارِي ا ِ
�أن َ
ي�سوق تُهم ًة تثبت� .إنَّ ال َّدعوى الق�ضائ َّية ُمق َفلة .فامل�سيح ب ُّرنا .وامل�شتكي علينا مجُ َّرد
ال�سماء ،ف�سوف ُي ِّ
اخلزيُ وجهه .ح ّق ًا،
غ�شي ِ
من �سالحه .و�إذا حاول �أن يتك َّلم يف حمكمة َّ
كم ينبغي �أن نكون ُ�شجعان ًا و�أحرار ًا يف هذا مَ
ونحب
العال �إذ ن�سعى لأنْ نخدم امل�سيح َّ
النا�س! فال �شي َء من ال َّدينونة على الذين يف امل�سيح� .إذ ًا ،ل ُنح ِّو ْل وجوهَ نا عن جتارِب
�إبلي�س .فوعودُه �أكاذيب ،و ُقدرتُه مجُ َّردة من �سالحها.
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ليُطِل َق الِعنان َّ
لقوة اهلل يف اإلنـجيل

ني َج َهالَ ٌة،
ال�ص ِل ِ
يب ِع ْن َد الْ َه ِال ِك َ
َف�إِ َّن َك ِل َم َة َّ
هلل.
َو�أَ َّما ِع ْن َدنَا ن َْح ُن ا مْلُخَ َّل ِ�ص َ
ني َف ِه َي ُق َّو ُة ا ِ

1كورنثو�س 18 :1
يح ،لأَنَّ ُه
لَ ْ�س ُت �أَ ْ�ستَ ِحي ِب�إِ جْن ِ
ِيل ا مْل َ ِ�س ِ
هلل ِل ْلخَ َ
ال ِ�ص
ُق َّو ُة ا ِ

ود ِّي �أَ َّو ًال ثُ َّم ِل ْليُون يَِانِّ.
ِل ُك ِّل َم ْن يُ�ؤ ِْم ُنِ :ل ْليَ ُه ِ

رومية 16 :1
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خلبرَ ال�سا َّر .فهو َخبرَ ٌ قبل �أن يكون نظام ًا الهوت ّي ًا .وا َ
الإجنيل يعني ال ِب�شارة ،ا َ
خلبرَ
هو ال َبالغ ب�أنَّ �أمر ًا عظيم ال�ش�أن قد ح�صل� .أ َّما ا َ
ال�سا ُّر فهو الإعالن ب�أنَّ �أمر ًا قد
خلب َّ
ح�صل �سوف ُي ِ�س ُّر النا�س و ُي�س ِعدهم .فالإجنيل هو �أف�ضل َخبرَ  ،لأنَّ ما ُيخبرِّ به ي�ستطيع
�أن ُي�سعِدَ النا�س �إىل الأبد.
�أُ َع ِّر ُف ُك ْمِ ...با ِلإنجْ ِ ِيل� ...أَنَّ المْ َ ِ�س َيح َماتَ ِمنْ �أَ ْج ِل َخ َطا َيا َنا َح َ�س َب ا ْل ُكت ُِب [املق َّد�سة]،

َو�أَ َّن � ُه ُد ِف��نَ َ ،و�أَ َّن � ُه َق َام [ح ّي ًا] فيِ ا ْل َي ْو ِم ال َّثا ِل ِثَ ...و�أَ َّن �هَُ ...ظ َه َر َد ْف َع ًة َو ِاح��دَ ًة لأَ ْك�َث رَ َ ِمنْ
َخ ْم ِ�سمِ َئ ِة �أَ ٍخ� ،أَكْثرَ ُ هُ ْم َباق �إِلىَ الآنَ » (1كورنثو�س .)7 -1 :15
ف�إنَّ ُل َّب الإجنيل هو �أنَّ «المْ َ ِ�س َيح َماتَ ِمنْ �أَ ْج ِل َخ َطا َيا َناَ ...و�أَ َّن ُه ُدفِنَ َ ،و�أَ َّن ُه َق َام...
َو�أَ َّن� ُه َظ َهر ...لأَ ْك�َثَرَ َ ِمنْ َخ ْم ِ�سمِ َئ ِة َ�أ ٍخ» .وحقيق ُة كون ِه يقول �إنَّ كثريين ج ّد ًا من ه�ؤالء
ُّ
وواقعي .فقد
حقيقي
ال�شهود ما زالوا �أحيا ًء (يف القرن الأ َّول ب م) ُتبينِّ كم الإجني ُل
ٌّ
ٌّ
ق�صد �أ َّنه كان يف و�سع ُق َّرائه �أن يجدوا بع�ض ًا منهم وي�س�ألوهم� .إذ �إنَّ الإجنيل ِب�شار ٌة
ُفح�ص تلك احلقائق .فقد ُو ِج��دَ �شهو ُد ِعيانٍ ملوت
بحقائق واقع َّية .وكان ممكن ًا �أن ت َ
امل�سيح ودفنه وقيامته.

أ�ساوي هو �أنَّ هذه الب�شارة تبدو يف نظر الكثريين غباوة .فقد قال
� مَّإنا الأم ُر امل� ُّ
يب ِع ْندَ ا ْل َها ِل ِك َني َج َها َل ٌةَ ،و َ�أ َّما ِع ْندَ َنا َن ْحنُ المْ ُ َخ َّل ِ�ص َني
ال�ص ِل ِ
الر�سول بول�س�« :إِنَّ َك ِل َم َة َّ
هلل» (1كورنثو�س  .)18 :1وهذه هي الق َّوة التي مات امل�سيح ل ُيط ِلقَ ِعنانها.
َفهِ َي ُق َّو ُة ا ِ
هلل ِل ْل َخ َال ِ�ص ِل ُك ِّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ » (رمية .)16 :1
فالإجنيل هو « ُق َّو ُة ا ِ
ملاذا ال يرى كثريون موت امل�سيح ب�شار ًة؟ يجب �أن نراه �أ َّنه ح ٌّق و�سا ٌّر قبل �أن ُن�صدِّ قه.
بع�ض ح ّق ًا و�سا ّر ًا ،فيما ال يراه �آخرون كذلك؟ ُي َ
وهكذا ،فال�س�ؤال هو :ملاذا يراه ٌ
عطى
جواب واحد يف 2كورنثو�س �« 4 :4إِل ُه َ
هذا ال َّد ْه ِر َق ْد �أَ ْع َمى �أَ ْذهَ انَ َغيرْ ِ المْ ُ�ؤ ِْم ِننيَِ ،ل َئ َّال
ٌ
ت ُِ�ضي َء َل ُه ْم �إِ َنا َر ُة ِ�إنجْ ِ ِيل مجَ ْ ِد المْ َ ِ�س ِيحِ � ».أ�ضف �إىل ذلك �أنَّ الطبيعة الب�شر َّية اخلاطئة
136

نف�سها م ِّيتة بالن�سبة �إىل احلقيقة الروح َّية ال�صادقة� .إنَّ «الإِ ْن َ�سانَ َّ
الط ِبي ِع َّي َال َي ْق َب ُل َما
َ
هلل لأَ َّن ُه ِع ْندَ ُه َج َها َل ٌة» (1كورنثو�س .)14 :2
ِل ُر ِوح ا ِ
ف�إذا كان لأحد �أن يرى الإجنيل ح ّق ًا و�سا ّر ًا ،يجب �أن تتغ َّلب ق َّوة اهلل على الإعماء
ال�شيطا ِّ
ين وحالة املوت الطبيع َّية .لهذا ال�سبب يقول الكتاب املق َّد�س �إ َّنه حتَّى لو كان
هلل»
هلل َو ِح ْك َم ِة ا ِ
الإجنيل جهال ًة بال ِّن�سبة �إىل كثريين ف�إنَّ امل�سيح «للمدع ِّوين» هو « ُق َّو ِة ا ِ
(1كورنثو�س  .)24 :1وهذه الدَّعوة هي ِفع ُل رحم ٍة من اهلل لإزالة حالة املوت الطبيع َّية
ال�سا َّر .و ِف ُ
والإعماء ال�شيطا ِّ
عل ال َّرحمة هذا هو
ين ،حتى نرى امل�سيح ب�صفته احلقَّ وال َّرب َّ
نف�سه عط َّي ٌة من امل�سيح ُم�شرتا ٌة بال َّدمُ .
فانظر �إىل امل�سيحِّ ،
و�صل طالب ًا �أن يُقدِّ رك اهلل
ُ
على ر�ؤية �إجنيل امل�سيح وقبوله.
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ُبطل العداوة بني األجناس
لي ِ

اج ا مْلُتَ َو ِّ�س َط �أَ ِي الْ َعدَا َو َة،
نَ َق َ
�ض َح ِائ َط ِّ
ال�سيَ ِ
ُم ْب ِط ً
�ض،
و�س الْ َو َ�صايَا يِف َف َر ِائ َ
ال ب َِج َ�س ِد ِه نَا ُم َ

ي يِف نَ ْف ِ�س ِه �إِن َْ�ساناً َو ِاحداً َج ِديداً،
ِل َك ْي يَخْ ُل َق االثْنَ نْ ِ
َ�ص ِانعاً َ�س َ
ي يِف َج َ�س ٍد َو ِاح ٍد
الماًَ ،ويُ َ�ص ِال َح االثْنَ نْ ِ
يبَ ،ق ِات ً
ال الْ َعدَا َو َة ب ِِه.
ِال�ص ِل ِ
هلل ب َّ
َم َع ا ِ

�أف�س�س 16 -14 :2
�إنَّ االرتياب والتح ُّيز وموا ِقف َ
احل ِّط من القيمة والكرامة بني اليهود والأُمم (غري
اليهود) يف �أزمنة العهد اجلديد كانت َخ ِطرة� ،ش�أ ُنها �ش�أنُ العداوات العرق َّية والقوم َّية
يف �أ َّيامنا .ومن الأمثلة على العداوة ما جرى يف �أنطاكية بني بطر�س وبول�س .وها هو
واج َه ًة ،لأَ َّن ُه َكانَ َم ُلوم ًا.
بول�س يحكي َخبرَ ذلك« :لمَ َّا �أَتَى ُب ْط ُر ُ�س ِ�إلىَ �أَ ْن َط ِاك َي َة َقا َو ْم ُت ُه ُم َ
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مَ ،و ِلكنْ لمَ َّا �أَ َت ْوا َكانَ ُي�ؤَ ِّخ ُر َو ُيف ِْر ُز
لأَ َّن ُه َق ْب َل َما �أَتَى َق ْو ٌم ِمنْ ِع ْن ِد َي ْع ُق َ
وب َكانَ َي�أْ ُك ُل َم َع الأُ مَ ِ
َنف َْ�سهَُ ،خا ِئف ًا ِمنَ ا َّل ِذينَ هُ ْم ِمنَ الخْ ِ ت َِان» (غالطية  11 :2و.)12
يهودي الأ�صل ،كان
م�سيحي
كان بطر�س عائ�ش ًا يف ح ِّر َّية ي�سوع امل�سيح .فمع �أ َّنه
ُّ
ٌّ
ال�سياج الفا�صل ،ود ُِح َرت العداوة .وهذا
ي�أكل مع م�سيح ِّيني من الأُمم .لقد هُ ِد َم حائط ِّ
نجزَ ه .ولكنْ بعد ذلك جاء بع�ض اليهود املت�شدِّ دين �إىل �أنطاكية.
هو ما مات امل�سيح كي ُي ِ
ُ
فذ ِع َر بطر�س .لقد َخ ِ�ش َي انتقاداتهم .وهكذا تراج َع عن خُما َلط ِة غري اليهود.
ور�أى بول�س ذلك جاري ًا .فماذا ع�ساه يفعل؟ �أيخدم الأمر الواقع؟ �أ ُيحا ِفظ على
ال�سالم بني املحا ِفظني الزائرين وامل�سيح ِّيني اليهود ِّيي الأ�صل والأك�ثر حت � ُّرر ًا يف
َّ
فتاح ت�ص ُّرف بول�س جنده يف هذه الكلماتَ « :ر�أَ ْي��تُ �أَ َّن ُه ْم َال َي ْ�س ُل ُكونَ
�أنطاكية؟ �إنَّ ِم َ
ا�س ِت َق َام ٍة َح َ�س َب َحقِّ الإِنجْ ِ ِيل» (غالطية  .)14 :2فهذه عبار ٌة ذاتُ �أه ِّم َّية حا�سمة.
ِب ْ
وانكفاءه
رقي وال ُع
ُّ
مت�س الإجنيل! �إذ �إنَّ خوف بطر�س ِ
ن�صري بات ق�ض َّي ًة ُّ
فالتَّمييز ال ِع ُّ
عن خُما َلطة الآخرين عبرْ َ احلدود ال ِعرق َّية مل يكونا «ح�سب حقِّ الإجنيل» .ف�إنَّ امل�سيح
اجلدا َر الفا�صل .فكان بطر�س يحاول �أن يبن َيه من جديد.
قد مات لكي يهدم هذا ِ
ومن َث َّم مل يخدم بول�س الواقع القائم ،ومل ُيحا ِفظ على �سالم ينكر الإجنيل .فواجه
بطر�س علن ًاُ « .ق ْلتُ ِل ُب ْط ُر َ�س ُق َّد َام الجْ َ مِ ي ِع�«:إِنْ ُك ْنتَ َو َ�أ ْنتَ َي ُهو ِد ٌّي َت ِع ُ
م ّي ًا َال َي ُهو ِد ّي ًا،
ي�ش ُ �أ مَ ِ
َ
م �أَنْ َي َت َه َّودُوا؟» [�أي يعي�شوا عي�ش َة اليهود]» (غالطية  .)14 :2وبعبارة
َف ِل َم َاذا ُت ْل ِز ُم الأُ مَ َ

تراج َع بطر�س عن َّ
ال�ش ِركة مع امل�ؤمنني بامل�سيح من غري اليهود ب َّل َغ ر�سال ًة
�أُخرى ،ف�إنَّ ُ
قتَّالة :عليكم �أن ت�صريوا مثل اليهود لتُق َبلوا قبو ًال تا ّم ًا � .مَّإنا كان هذا هو الأم َر عي َنه

الذي مات امل�سيح لإبطاله.
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أجنا�س النا�سُّ .
فالطقو�س
لقد مات امل�سيح ل ُي ِ
وجدَ طريق ًة جديدة ك ِّل ّي ًا بها تت�صالح � ُ
أ�سا�س املع َّية البهيجة .ولكنَّ امل�سيح هو هذا الأ�سا�س .فهو قد �أكمل
والأج َنا�س لي�ست � َ
َّ
واح ف�ص َلت َ
بع�ض النا�س عن بع�ض
ال�شريعة الإله َّية �إىل التمام .وك ُّل ما كان فيها من َن ٍ
انت َهت كلُّها ما عدا واحد ًة� ،أال وهي �إجنيل ي�سوع امل�سيح .فمن امل�ستحيل �أن نن�شئ بني
تتوحد باعتبارها �صحيح ًة على
الأجنا�س وحد ًة دائمة بالقول �إنَّ جميع الأديان ميكن �أن َّ
ال�سواء .ف�إنَّ ي�سوع امل�سيح هو ابنُ اهلل احلبيب .وقد �أر�سله اهلل �إىل مَ
العال �سبي ًال واحد ًا
وحيد ًا خلال�ص ا ُ
خلطاة وم�صاحلة الأجنا�س �إىل الأبد .ف�إن �أنك ْرنا هذا ،نهدم الأ�سا�س
املتني لل َّرجاء الأبديِّ والوحدة الدائمة بني ُّ
جنز �أم ٌر
ال�شعوب� .إذ مبوته على ال�صليب �أُ ِ
كو ٌّ
ين ،ال حمدو ُد ال ِّنطاق .ف�إنَّ اهلل والإن�سان ت�صاحلا .وعندما تُدر ُِك الأجنا�س هذا
بع�ضهم بع�ض ًا ويتمتَّعون ُ
وتتمتَّع به ،عندئذٍ فقط �س ُيح ُّبون ُ
بع�ضهم ببع�ض �إىل الأبد.
يدح ُرها بني الأجنا�س.
فامل�سيح ،بدَ ِ
حره العداو َة بيننا وبني اهللَ ،
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مجاعة من ِّ
ً
َ
كل قبيلة
ليفتدي
ول َغة وشعب ُ
ُ
وأ َّمة

ال�س ْف َر
ُم ْ�ستَ ِح ٌّق �أَن َْت �أَنْ تَ�أْخُ َذ ِّ

َوتَ ْفتَ َح خُ تُو َم ُه ،لأَن ََّك ُذب ِْح َت َوا�شْ رَ َتيْتَنَا
هلل ِبد َِم َك ِم ْن ُك ِّل َقبِي َل ٍة َو ِل َ�س ٍان
ِ
َو�شَ ْع ٍب َو ُ�أ َّم ٍة.

ر�ؤيا 9 :5
عطي ملح ًة عن امل�ستقبل بيد
امل�شهد هو يف ال�سماء ،حيثُ كان ال َّر�سول يوحنا قد �أُ َ
َاخل َو ِمنْ َو َراءٍ  ،خَ ْ
متُوم ًا
اهللَ « .ر�أَ ْيتُ َع َلى يمَ ِ ِني الجْ َ ا ِل ِ�س َع َلى ا ْل َع ْر ِ�ش ِ�سفْر ًا َم ْكتُوب ًا ِمنْ د ِ
ال�سفر (ال َّد ْرج امللفوف واملختوم) �إىل ك�شف
ِب َ�س ْب َع ِة ُخت ٍُوم» (ر�ؤيا  .)1 :5و ُي�شري َف ُتح ِّ
تاريخ العامل يف امل�ستقبل .فا�سرت�سل يوح َّنا يف ال ُبكاء �إذ بدا �أ َّنه مل يتق َّدم �أح ٌد ل َفتح
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ال�سماو َّيةَ « :ال َت ْب ِك .هُ َو َذا َق ْد َغ َل َب الأَ َ�س ُد ا َّل ِذي ِمنْ
ال َّد ْرجُ .ث َّم قال واح ٌد من الكائنات َّ
ال�س ْب َع َة .)5 :5( ».وهذه �إ�شارة �إىل
ال�س ْف َر َو َي ُف َّك ُخت َ
ِ�س ْب ِط َي ُه َوذا� ،أَ ْ�ص ُل دَا ُودَِ ،ل َي ْفت ََح ِّ
ُوم ُه َّ
ي�سوع امل�سيح ،املخ ِّل�ص الذي كان منتظر ًا ُث َّم جاء .فهو قد غلب مبوته وقيامته .وما ل ِبثَ
يوحنا �أن ر�آهَ « :و َر�أَ ْيتُ َف�إِ َذاَ ...خ ُر ٌ
وف َقا ِئ ٌم َك َ�أ َّن ُه َم ْذ ُبو ٌح» (.)6 :5
ُث َّم خ َّرت الكائنات ال�سماو َّية التي حول العر�ش �سجود ًا للم�سيح .و�شرعوا ُي مِّ
رنون
�ستحق ًا �أن يفتح
ترنيمة جديدةِ .
واملذهل �أنَّ الرتنيمة تُع ِلن �أنَّ موت امل�سيح هو ما جعله ُم ِّ
د ْرج التاريخ .فاملعنى ِّ
مني هو �أنَّ موت امل�سيح كان َ�ضرور ّي ًا لإمتام مقا�صد اهلل
ال�ض ُّ
الكون َّية يف التاريخَ « .وهُ ْم َيترَ مَّ ُ
ال�س ْف َر
َنونَ َت ْر ِني َم ًة َج ِديدَ ًة َقا ِئ ِلنيَُ «:م ْ�ست َِحق �أَ ْنتَ �أَنْ َت�أْ ُخ َذ ِّ
ُومهُ ،لأَ َّن َك ُذ ِب ْحتَ َو ْ
هلل بِدَ ِم َك ِمنْ ُك ِّل َق ِبي َل ٍة َو ِل َ�سانٍ َو َ�ش ْع ٍب َو�أُ َّم ٍة!»
ا�شترَ َ ْي َت َنا ِ
َو َت ْفت ََح ُخت َ
(.)9 :5
لقد مات امل�سيح ل ُيخ ِّل�ص جماع ًة عظيمة من خمتلف ال�شعوب .ف��إنَّ اخلط َّية ال
تُراعي احل�ضارات .وجميع ال�شعوب قد �أخط�أوا .ف�أه ُل ِّ
ن�س وح�ضارة يحتاجون
كل ِج ٍ
�أن يت�صاحلوا مع اهلل .وكما �أنَّ مر�ض اخلط َّية َكو ٌّ
الج �أي�ض ًا كو ّ
ين .وقد ر�أى
ين ،فال ِع ُ
بجر�أ ٍة عن مدى
مق�صدهَ « :و َ�أ َنا ِ�إ ِن ا ْر َت َف ْعتُ
ِ
امل�سيح �أوجا َع املوت الرهيب َة ُمق ِبل ًة ،وتك َّلم ُ
ل الجْ َ مِ ي َع» (يوحنا .)32 :12ف�إذ َّ
َع ِن الأَ ْر� ِ��ض [على ال�صليب] �أَ ْج� ِ�ذ ُب �إِ يَ َّ
خطط ملوته،
�شمل مَ
العال �أجمع.
انطلقت امل�سيح َّية يف َّ
ال�شرق .وعلى م ِّر ال ُقرون ،ح�ص َلت نقلة ُكربى �إىل الغرب.
ولكنْ على نح ٍو مُتزايدٍ الآن ،لي�ست امل�سيح َّية ديانة غرب َّية .فهذا غري مفاجئ للم�سيح.
�إذ �سبق العه ُد القدمي ف�أنب�أ بت�أثريه الكو ّ
ا�صي الأَ ْر ِ�ض.
ين« :ت َْذ ُك ُر َو َت ْرج ُع ِ�إلىَ ال َّر ِّب ُك ُّل �أَ َق ِ
م» (املزمور :67
م» (املزمور َ « .)27 :22ت ْف َر ُح َو َت ْب َتهِ ُج الأُ مَ ُ
َوت َْ�س ُج ُد ُق َّد َام َك ُك ُّل َق َبا ِئ ِل الأُ مَ ِ
قارب امل�سيح نهاية خدمته على الأر�ض� ،أو�ضح َمه َّمته بجالءَ « :كانَ
 .)4وهكذا ،لـ َّما َ
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ا�سمِ ِه ِبال َّت ْو َب ِة
َي ْن َب ِغي �أَنَّ المْ َ ِ�س َيح َي َت�أَ مَّ ُل َو َي ُق ُ
وم ِمنَ الأَ ْم َو ِات فيِ ا ْل َي ْو ِم ال َّثا ِل ِثَ ،و�أَنْ ُي ْك َر َز ِب ْ
م» (لوقا  46 :24و .)47كما انَّ �أمره لتالميذه كان وا�ضح ًا
َو َم ْغ ِف َر ِة الخْ َ َطا َيا لجِ َ مِ ي ِع الأُ مَ ِ
الكرازة هي التب�شري ،والتَّلمذة
م» (متَّى ِ [ .)19 :28
متام ًاَ « :ف ْاذهَ ُبوا َو َت ْلمِ ُذوا َجمِ ي َع ا ُلأ مَ ِ
هي تعليم قا ِبلي الكرازة جلعلهم تالميذ للم�سيح].
يخ�ص ح�ضار ًة واحدة ،وال جماع ًة ِعرق َّية واحدة� .إ َّنه
لي�س امل�سيح �إله ًا َق َبل ّي ًا� .إ َّنه ال ُّ
ال” (يوحنا َ « .)29 :1ال َف ْر َق َبينْ َ ا ْل َي ُهودِيِّ َوا ْل ُيو َن يِ ِّ
ان
«ح َم ُل ا ِ
َ
هلل ا َّل ِذي َي ْر َف ُع َخ ِط َّي َة ا ْل َع مَ ِ
[�أو �أ َّية جماعة �أُخرى]؛ لأَنَّ َر ّب ًا َو ِاحد ًا ِل ْل َجمِ ي ِعَ ،غ ِن ّي ًا لجِ َ مِ ي ِع ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِب ِه .لأَنَّ « ُك َّل
وان�ضم �إىل
ا�س ِم ال َّر ِّب َيخْ ُل ُ�ص»( .رومية  12 :10و .)13فاد ُع �إليه الآن،
َّ
َمنْ َي ْد ُعو ِب ْ
جماعة املفد ِّيني الكون َّية العظيمة.
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َ
َ
مجيع ِخرافه
ليجمع
من أحناء مَ
العال كلِّه

َو مَلْ يَ ُق ْل [ َقيافا] ه َذا ِم ْن نَ ْف ِ�س ِه،
ال�سنَ ِة،
بَ ْل �إِ ْذ َكانَ َر ِئي�ساً ِل ْل َك َهنَ ِة يِف ِت ْل َك َّ
وت َع ِن الأُ َّم ِة،
وع ُم ْز ِم ٌع �أَنْ يمَ ُ َ
تَنَبَّ�أَ �أَ َّن يَ ُ�س َ

هلل
َولَ ْي َ�س َع ِن الأُ َّم ِة َف َق ْط ،بَ ْل ِليَ ْج َم َع �أَبْنَا َء ا ِ
ني �إِ ىَل َو ِاح ٍد.
ا مْلُتَ َف ِّر ِق َ

يوحنا  51 :11و52

َو يِل ِخ َر ٌ
هذ ِه حْ َ
ال ِظ َري ِة،
اف �أُخَ ُر لَ ْي َ�س ْت ِم ْن ِ
يَ ْنبَ ِغي �أَنْ � ِآت َي ب ِِت ْل َك َ �أيْ�ضاً َفتَ ْ�س َم ُع َ�ص ْو ِتي،
َوت َُكو ُن َر ِعيَّ ٌة َو ِاح َد ٌة َو َر ٍاع َو ِاحدٌ.

يوحنا 16 :10
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حدث م َّر ًة �أنَّ �أتان ًا نط َقت بر�سالة من عند اهلل (عدد  ،)28 :22على غري ِع ٍلم
رئي�س كهنة
منها .وربمَّ ا ح�صل ذلك ِ
لواع ٍظ �أو ُ
رج ِل دين .وقد ح�صل ل َقيافا الذي كان َ
علم منه ،قال
عند اليهود ،يف �أثناء التَّ�شا ُور ب�ش�أن حياة امل�سيح .ذلك �أنَّ َقيافا ،على غري ٍ
«خيرْ ٌ َل َنا �أَنْ يمَ ُوتَ �إِ ْن َ�سا ٌن َو ِاح ٌد َع ِن َّ
لقادة الأُ َّمةَ :
ال�ش ْع ِب َو َال َت ْه ِل َك الأُ َّم ُة ُكلُّ َها» (يوحنا
 .)50 :11وقد كان لهذا القول َمعنيان .ف�إنَّ َقيافا َع َنى هذا� :أن ميوت امل�سيح � ُ
أف�ضل من
�أن يتَّهم ال ُّرومان الأُ َّمة باخليانة و ُيه ِلكوا َّ
ال�شعب ك َّله � .مَّإنا لدى اهلل مع ًنى �آخر .وهكذا
يقول الكتاب املق َّد�سَ »:و مَ ْل َي ُق ْل [ َقيافا] َ
هذا ِمنْ َنف ِْ�س ِهَ ،ب ْل ِ�إ ْذ َكانَ َر ِئي�س ًا ِل ْل َك َه َن ِة فيِ ِت ْل َك
ال�س َن ِة،
َّ
هلل
َت َن َّب�أَ �أَنَّ َي ُ�سو َع ُمزْ ِم ٌع �أَنْ يمَ ُوتَ َع ِن الأُ َّم ِةَ ،و َل ْي َ�س َع ِن الأُ َّم ِة َف َق ْطَ ،ب ْل ِل َي ْج َم َع �أَ ْب َنا َء ا ِ
المْ ُ َت َف ِّر ِق َني �إِلىَ َو ِاحدٍ »(يوحنا  51 :11و.)52
ب�صورة جماز َّية خُمتلفة .فبد ًال من التكلُّم
نف�سه ذلك عي َنه � ،مَّإنا ُ
وقد قال امل�سيح ُ
عن �أبناء متف ِّرقني ،تك َّلم عن خراف خارج احلظرية اليهود َّيةَ « :و يِل ِخ َر ٌ
اف �أُ َخ ُر َل ْي َ�س ْت
هذ ِه الحْ َ ِظ َري ِةَ ،ي ْن َب ِغي �أَنْ �آ ِت َي ِب ِت ْل َك �أَ ْي�ض ًا َفت َْ�س َم ُع َ�ص ْو ِتيَ ،و َت ُكونُ َر ِع َّي ٌة َو ِاحدَ ٌة َو َر ٍاع
ِمنْ ِ
َو ِاحدٌ» (يوحنا .)16 :10
ذهلتان .فهما تُع ِّلمان �أنَّ يف جميع
ِوكلتا هاتني الطريقتني يف التعبري عن احلقيقة ُم ِ
�أنحاء العامل �أُنا�س ًا اختارهم اهلل ل ُيب َّلغوا الب�شارة ويخل�صوا بوا�سطة امل�سيح .ف�إنَّ هنالك
«خ� ٌ
�راف �أُ َخ��ر لي�ست من هذه احلظرية [اليهود َّية]».
«�أبناء اهلل املتف ِّرقني» .وهنالك ِ
�شعب البنه� .إ َّنه يدعو �شعبه ليذهبوا ويُتلمِ ذوا،
وهذا يعني �أن اهلل ُمبا ِد ٌر بق َّوة �إىل جم ِع ٍ
ولك َّنه �أي�ض ًا يذهب �أمامهم .ف�إنَّ له �أُنا�س ًا خُمتارين َ
ر�سليه �إىل هناك.
قبل و�صول ُم َ
خا�ص ًة له ُث َّم �أتى بهم �إىل امل�سيحُ « .ك ُّل َما
وهكذا يتك َّلم امل�سيح عن ُم ِ
هتدين جعلهم اهلل َّ
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ل ُي ْق ِب ُلَ ،و َمنْ ُي ْق ِب ْل �إِ يَ َّ
ُي ْع ِطي ِني ال ُآب َف�إِ يَ َّ
ل َال �أُخْ ِر ْج ُه َخارِج ًاَ ...كا ُنوا َل َك َو�أَ ْع َط ْي َت ُه ْم يِل»
(يوحنا 37 :6؛ .)6 :17
�إ َّنه لأم ٌر ُيو ِقع يف النف�س رهب ًة �أنَّ اهلل ينظر من َع ُل �إىل جميع �شعوب مَ
�سمي
العال و ُي ِّ
ر�سل مبعوثني با�سم امل�سيحُ ،ث َّم َيهدي خُمتاريه �إىل �صوت الإجنيل،
رع َّي ًة لنف�سهُ ،ث َّم ُي ِ
ُث َّم ُيخ ِّل�صهم .وال ميكن �أن يخ ُل�صوا ب�أ َّية طريقة �أخرى .فالعمل ال ِّر�سا ُّ
يل مه ٌّم ج ّد ًا.
ا�ص َة ِب�أَ ْ�س َماءٍ َو ُيخْ ِر ُج َهاَ ...والخْ ِ َر ُ
«الخْ ِ َر ُ
اف َت ْت َب ُعهُ،
اف ت َْ�س َم ُع َ�ص ْو َتهَُ ،ف َي ْد ُعو ِخ َرا َف ُه الخْ َ َّ
اخلراف �صوته
لأَ َّن َها َت ْع ِر ُف َ�ص ْو َتهُ» (يوحنا  3 :10و.)4لقد ت� مَّأل امل�سيح ومات حتَّى ت�سمع ِ
زم ٌع �أن ميوت ...لي�س عن الأُ َّمة
وحتيا .ذلك هو ما قاله َقيافا دونَ �أن يدري�« :أنَّ ي�سوع ُم ِ
فقط ،بل ليجمع �أبناء اهلل املتف ِّرقني �إىل واحد»� .إ َّنه بذل حياته كي يجمع اخلراف.
خلا�صتهِّ .
بدي لك اهلل
ف�صل طالب ًا �أن ُي َ
فبدمه ا�شرتى ال َّرحمة التي جتعل �صوته جل ّي ًا َّ
تلك ال َّرحمة ،لت�سم َع وحتيا.
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ُنجيَنا من َّ
لي ِّ
الدينونة األخرية

ين،
يح ...بَ ْع َد َما ُق ِّد َم َم َّر ًة ِل َك ْي يَ ْح ِم َل خَ َطايَا َك ِث ِري َ
ا مْل َ ِ�س ُ
َ�سيَ ْظ َه ُر ثَ ِانيَ ًة ِب َ
ال خَ ِطيَّ ٍة
ِل ْلخَ َ
ين يَ ْنتَ ِظ ُرونَ ُه.
ال ِ�ص ِل َّل ِذ َ

عربانيني 28 :9
�إنَّ فكرة اخلال�ص امل�سيح َّية تتع َّلق باملا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .فالكتاب املق َّد�س
يقول« :لأَ َّن ُك ْم ِبال ِّن ْع َم ِة خُ َ
م َّل ُ�صو َن [قد خل�صتم]ِ ،با ِلإ َمي ِان» (�أف�س�س  .)8 :2ويقول �إنَّ
الإجنيل هو ق َّوة اهلل ِ«ع ْندَ َنا َن ْحنُ المْ ُ َخ َّل ِ�ص َني [الذين ُنخ َّل�ص]» (1كورنثو�س .)18 :1
«خ َ
ويقول �إنَّ َ
ما َكانَ ِح َني � َآم َّنا» (رومية  .)11 :13فنحن ُخ ِّل�صنا،
ال َ�ص َنا الآ َن �أَ ْق َر ُب مِ َّ
ونخ َّل�ص ،و�سوف ُنخ َّل�ص.
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ويف ِّ
كل مرحلة ،نحن خُم َّل�صون مبوت امل�سيح .ففي املا�ضي ،م َّر ًة و�إىل الأبد ،دفع
امل�سيح بنف�سه �أُج��رة خطايانا .وت َّربرنا بالإميان وح��ده .ويف احلا�ضر ،ي�ضمن موتُ
امل�سيح ق َّوة روح اهلل لتخلي�صنا تدريج ّي ًا من �سيادة اخلط َّية وتدني�سها .ويف امل�ستقبل،
ُ
و�ص ُلنا �إىل
�سيكون دم امل�سيح
امل�سفوك على ال�صليب هو ما يحمينا من غ�ضب اهلل و ُي ِ
الكمال والفرح.
يو�صف « ُق ُب ُ
م ٌ
يف،
ول َد ْي ُنو َن ٍة خُ ِ
هنالك دينونة حقيق َّية �آتية .ففي الكتاب املق َّد�س َ
َو َغيرْ َ ُة َنا ٍر َعتِيدَ ٍة �أَنْ َت�أْ ُك َل المْ ُ َ�ضادِّينَ » (عربانيني  .)27 :10ويدعونا الكتاب لأن نعي�ش
« ِب ُخ ُ�ش ٍوع َو َت ْق َوى ،لأَنَّ «�إِل َه َنا َنا ٌر � ِآك َل ٌة»( ».عربانيني  28 :12و .)29وقد ن َّبه يوحنا املعمدان
� َ
أهل زمان ِه �إىل وجوب التَّفادي ِ«منَ ا ْل َغ َ�ضب الآ ِتي» (متَّى  .)7 :3ف�إنَّ امل�سيح نف�سه �سوف
يبُ ،م ْع ِطي ًا َن ْق َم ًة ِل َّل ِذينَ َال َي ْع ِر ُفونَ َ
اهلل،
ال�س َما ِء َم َع َم َال ِئ َك ِة ُق َّو ِت ِه ،فيِ َنا ِر َلهِ ٍ
ُي�ستع َلن ِ«منَ َّ
َوا َّل ِذينَ َال ُي ِطي ُعونَ �إِنجْ ِ َيل َر ِّب َنا َي ُ�سو َع المْ َ ِ�س ِيح ،ا َّل ِذينَ َ�س ُي َعا َق ُبونَ ِب َه َال ٍك �أَ َب ِد ٍّي ِمنْ َو ْج ِه
ال َّر ِّب َو ِمنْ مجَ ْ ِد ُق َّو ِت ِه» (2ت�سالونيكي .)9 -7 :1
ومما
�إنَّ بع�ض ُ�ص َور غ�ضب اهلل الأخري هذا هي تقريب ًا �أرهَ ُب من �أن نت�أ َّمل فيهاَّ .
يدعو �إىل ال َع َجب �أنَّ يوحنا« ،ر�سول املح َّبة» ،هو َمن ُيعطينا عن اجلحيم ال َّلمحات الأك َرث
«�س َي ْ�ش َر ُب ِمنْ َخ ْم ِر َغ َ�ض ِب
َن ْب�ض ًا و ِد َّق ًة .ف�إنَّ ك َّل من يرف�ض امل�سيح ويُقدِّ م وال َءه ل َآخر َ
ي�س َني
وب ِ�ص ْرف ًا فيِ َك�أْ ِ�س َغ َ�ض ِب ِهَ ،و ُي َع َّذ ُب ِب َنا ٍر َو ِكبرْ ِ ٍ
يت �أَ َم َام المْ َ َال ِئ َك ِة ا ْلقِدِّ ِ
ا ِ
هلل ،المْ َ ْ�ص ُب ِ
وفَ .و َي ْ�ص َع ُد د َُخانُ َع َذابِهِ ْم ِ�إلىَ �أَ َب ِد الآ ِب ِدينَ َ .و َال َت ُكونُ َر َاح ٌة َن َهار ًا َو َل ْي ًال»
َو�أَ َم َام الخْ َ ُر ِ
(ر�ؤيا  10 :14و.)11
امل�ستقبلي ،ف�إ َّننا على وجه
وم��ا مل ن�شعر ب�شيءٍ من ال ُّرعب حيال غ�ضب اهلل
ِّ
االحتمال لن ُندر َِك العذوبة التي بها تذ َّوقت كني�س ُة القرن الأ َّول َ
اخلال�صي
امل�سيح
عمل
َّ
ِ
ال�س َماءِ ،ا َّل ِذي �أَ َق َام ُه ِمنَ الأَ ْم َو ِاتَ ،ي ُ�سوعَ ،ا َّل ِذي ُي ْن ِق ُذ َنا
يف امل�ستقبل[« :ن ْنت َِظر] ا ْب َن ُه ِمنَ َّ
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ِمنَ ا ْل َغ َ�ض ِب الآ ِتي» (1ت�سالونيكي � .)10 :1إنَّ ي�سوع امل�سيح ،وحدَ ه دون �سواه ،ي�ستطيع
اكت�سحنا �إىل الأبد.
�أن ُيخ ِّل�صنا من الغ�ضب الآتي .فلواله ،لكان الغ�ضب
َ
ولكنْ عندما ُيخ ِّل�صنا يف النهاية� ،سيكون ذلك على �أ�سا�س دمه« .المْ َ ِ�س ُيحَ ...ب ْعدَ َما
ُقدِّ َم َم َّر ًة ِل َك ْي َي ْحمِ َل َخ َطا َيا َك ِث ِريينَ �َ ،س َي ْظ َه ُر َثا ِن َي ًة ِ -ب َال َخ ِط َّي ٍة [ ُيعالجِ ُ ها] ِ -ل ْل َخ َال ِ�ص
ِل َّل ِذينَ َي ْنت َِظ ُرو َنهُ» (عربانيني  .)28 :9لقد ُع َ
وجلت اخلط َّية م َّر ًة و�إىل الأبد .فال حاجة
امل�ستقبلي يقين َّي ٌة ك�آالم امل�سيح وموته
لذبيحة تعوي�ض َّية جديدة .وحمايتُنا من الغ�ضب
ِّ
نياب ًة ع َّنا .فمن �أجل ال�صليب �إذ ًا ،لنته َّل ْل بال ِّنعمة امل�ستقبل َّية!
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ملاذا جاء امل�سيح ليموت:

وفر َحنا
فر َحه َ
َكس َب َ
لي ِ

وع �أَ َما َم ُه،
ِم ْن �أَ ْج ِل رُّ
ال�سُو ِر ا مْل َ ْو ُ�ض ِ
ِاخل ْز ِي،
احتَ َم َل َّ
ْ
ال�ص ِل َ
يب ُم ْ�ستَ ِهيناً ب ِ
هلل.
َف َج َل َ�س يِف يمَ ِ ِ
ني َع ْر ِ�ش ا ِ

عربانيني 2 :12
�شاق� .إ َّن��ه ٌّ
ال�سبيل امل ��ؤدِّي �إىل الفرح طري ٌق ٌّ
�شاق علينا ،كما �أ َّن��ه كان �شا ّق ًا على
َّ
َ
ال�س ُرو ِر المْ َ ْو ُ�ضو ِع
امل�سيح .لقد ك َّلف امل�سيح حياته .وميكن �أن ُيك ِّلفنا حياتنا«ِ .منْ �أ ْج ِل ُّ
يب» .ف�أ َّو ًال �أوجاع ال�صليبُ ،ث َّم بهجة ال�سماء .ومل ي ُكن من طريقة
ال�ص ِل َ
�أَ َم َامهُْ ،اح َت َم َل َّ
�أُخرى.
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لل�سرور املو�ضوع �أمامه ع َّدة ُم�ستويات� .إذ كان ُ�سرو َر اجتماع َّ
ال�ش ْمل مع
وقد كان ُّ
الآب�« :أَ َم َام َك ِ�ش َب ُع ُ�س ُرورٍ .فيِ يمَ ِ ي ِن َك ِن َع ٌم �إِلىَ الأَ َب ِد» (املزمور  .)11 :16وكان ُ�سرو َر
االنت�صار على اخلط َّيةَ « :ب ْعدَ َما َ�ص َن َع ِب َنف ِْ�س ِه ت َْطهِ ري ًا لخِ َ َطا َيا َناَ ،ج َل َ�س فيِ يمَ ِ ِني ا ْل َع َظ َم ِة
�ال» (عربانيني  .)3 :1وكان �سرور ا�سترِ داد احلقوق الإله َّيةَ « :ي ُكونُ َف َر ٌح فيِ
فيِ الأَ َع� يِ
ُوب» ...فما با ُل َك باملاليني (لوقا !)7 :15
ال�س َما ِء ِ
بخاط ٍئ َواحِ دٍ َيت ُ
َّ
والآن ،ماذا نقول عن حالنا؟ هل دخل الف َرح وتر َكنا للب�ؤ�س؟ ك َّال! َ
فقبل موته� ،أقام
ترا ُبط ًا بني ف َر ِحه وف َر ِحنا� .إذ قالَ « :ك َّل ْم ُت ُك ْم ِب َ
هذا ِل َك ْي َي ْثبُتَ َف َر ِحي ِفي ُك ْم َو ُي ْك َم َل َف َر ُح ُك ْم»
(يوحنا  .)11 :15لقد ع ِل َم ماذا �سيكون ف َرحه ،وقالَ « :ف َر ِحي ِفي ُك ْم» .فنحن الذين
املخلوقات املحدود َة � -أن نختربه من
ي�س ُعنا  -نحن
ِ
تو َّكلنا عليه واثقني �سوف نبتهج مبا َ
ف َرح امل�سيح.
ال َ�س َي ُكونُ َل ُك ْم
ولكنَّ الطريق �سيكون �شا ّق ًا .فقد �أنذرنا امل�سيح �إذ قال« :فيِ ا ْل َع مَ ِ
ِ�ضيقٌ» (يوحنا َ « .)33 :16ل ْي َ�س ال ِّت ْلمِ ُيذ �أَ ْف َ�ض َل ِمنَ المْ ُ َع ِّل ِم�ِ ...إنْ َكا ُنوا َق ْد َل َّق ُبوا َر َّب
ا ْل َب ْي ِت َب ْع َلزَ ُب َ
رمزي
ولَ ،ف َك ْم ِبالحْ َ ِريِّ �أَ ْه َل َب ْي ِت ِه!» (متَّى  24 :10وَ «[ .)25ب ْع َلزَ ُبول» ا�س ٌم ٌّ
َّ
ال�سكنى �أو �س ِّي ُد ال ُّذبابَ « ].و َي ْق ُت ُلونَ ِم ْن ُك ْمَ .و َت ُكو ُنونَ ُم ْب َغ ِ�ض َني ِمنَ
لل�شيطان معناه �س ِّي ُد ُّ
ا�سمِ ي» (لوقا  16 :21و .)17ذلك هو الطريق الذي �سار فيه امل�سيح،
الجْ َ مِ ي ِع ِمنْ �أَ ْج ِل ْ
وذلك هو الطريق �إىل ال َف َرح :ف َر ِح ِه را�سخ ًا فينا ،وف َر ِحنا كام ًال فيه .ومثلما م َّكن رجا ُء
الف َرح امل�سيح من احتمال ال�صليبُ ،يق ِّوينا رجا ُء ف َر ِحنا على احتمال املعاناة معه .وقد
�أع َّدنا امل�سيح لهذا الأمر بعينه ملا قالُ :
«طو َبـى َل ُك ْم ِ�إ َذا َعيرَّ ُ و ُك ْم َو َط َردُو ُك ْم َو َقا ُلوا َع َل ْي ُك ْم
ال�س َما َو ِات»
ُك َّل َك ِل َم ٍة ِ�ش ِّري َر ٍةِ ،منْ �أَ ْج ِلـيَ ،ك ِاذ ِبنيَِ .ا ْف َر ُحوا َو َت َه َّل ُلوا ،لأَنَّ �أَ ْج َر ُك ْم َع ِظي ٌم فيِ َّ
(متَّى  11 :5و .)12فمكاف�أتُنا �ستكون التمتُّع باهلل بذلك ال َف َرح عينه الذي كان البن
اهلل ب�أبيه.
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مبح�ض اختياره ،لمَ َا كان هو وال نحن ممكن ًا �أن نفرح �إىل الأبد.
لو مل ُميت امل�سيح
ِ
لمَ َا كان هو طائع ًا ،ول ُك َّنا هلكنا يف خطايانا .غري �أنَّ ف َر َحه وف َر َحنا ُك ِ�سبا يف ال�صليب.
ا�س ِبالمْ َ ْج ِد
نح�سب «�أَنَّ �آ َال َم الز ََّم ِان الحْ َ ِ
ا�ض ِر َال ُت َق ُ
ونحن الآن نتبعه على درب املح َّبة� .إ َّننا ُ
ا ْل َع ِت ِيد �أَنْ ُي ْ�س َت ْع َلنَ ِفي َنا» (رومية  .)18 :8فالآن نحن نحمل العار معه .ولكن �آنذاك
�سيكون ف َر ٌح كام ٌل غ ُري منقو�ص .ف�أ َّي ُة خُماطرة تقت�ضيها املح َّبة �سوف نحتملها .ال بق َّوة
ال�ص َب ِاح َت َر مُّ ٌ
ن» ،و�إن كان ِ«ع ْندَ المْ َ َ�سا ِء َي ِبيتُ
ُبطول َّية ،بل بق َّوة رجائنا ب�أ َّنه �سيكون «فيِ َّ
ا ْل ُب َكا ُء» عندَ نا (املزمور .)5 :30
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لي َّ
ُكل َل باجملد والكرامة

يَ ُ�سوع ،نَ َرا ُه ُم َك َّل ً
ال بِا مْل َ ْج ِد
َوالْ َك َرا َم ِةِ ،م ْن �أَ ْج ِل �أَ مَ ِل ا مْل َ ْو ِت.

عربانيني 9 :2
ِلكنَّ ُه �أَخْ َلى نَ ْف َ�س ُهِ � ،آخذاً ُ�صو َر َة َع ْب ٍد،
ا�سَ .و ِ�إ ْذ ُو ِج َد يِف الْ َه ْيئَ ِة َك ِ�إن َْ�س ٍان،
َ�ص ِائراً يِف ِ�ش ْب ِه النَّ ِ
يب.
َو َ�ض َع نَ ْف َ�س ُه َو�أَ َط َ
ال�ص ِل ِ
اع َحتَّى ا مْل َ ْو َتَ ،م ْو َت َّ

ا�س ٍم.
ا�سماً َف ْو َق ُك ِّل ْ
ذل َك َرفَّ َع ُه اهللُ �أَيْ�ضاًَ ،و�أَ ْع َطا ُه ْ
ِل ِ

فيلبِّي 9 -7 :2
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ُم ْ�ستَ ِح ٌّق ُه َو خْ َ
وح �أَنْ
الر ُو ُف ا مْل َ ْذبُ ُ

ال ْك َم َة َوالْ ُق َّو َة
يَ�أْخُ َذ الْ ُقدْ َر َة َوالْ ِغنَى َو حْ ِ
َوالْ َك َرا َم َة َوا مْل َ ْج َد َوالْ رَ َب َك َة!

ر�ؤيا 12 :5
ع�ش َّي َة موت امل�سيح ،وهو مِ ٌ
عال مبا �سي�أتي عليه� ،ص َّلى قائ ًال« :مجَ ِّ � ْ�د يِن �أَ ْن��تَ �أَ ُّي َها
ال» (يوحنا  .)5 :17وهكذا
ال ُآب ِع ْندَ َذا ِت َك ِبالمْ َ ْج ِد ا َّل ِذي َكانَ يِل ِع ْندَ َك َق ْب َل َك ْو ِن ا ْل َع مَ ِ
ح�صل :لقد ُك ِّلل « ِبالمْ َ ْج ِد َوا ْل َك َر َام ِةِ ،منْ �أَ ْج� ِ�ل َ�أ مَ ِل المْ َ � ْو ِت» (عربانيني  .)9 :2فمجدُه
هذا كان مكاف�أة �آالمه وموته� .إ َّنه «�أَ َطا َع َحتَّى المْ َ ْوتَ ...لِذل َِك َر َّف َع ُه ُ
اهلل» (فيل ِّبي8 :2
و .)9فتحديد ًا لأنَّ َ
احل َمل قد ُذ ِبح ،هو ُم�ستح ٌّق «�أَنْ َي�أْ ُخ َذ...ا ْل َك َر َام َة َوالمْ َ ْجدَ » (ر�ؤيا
 .)12 :5وهكذا ،ف�إنَّ �آالم امل�سيح مل ت�سبق الإكليل فقط ،بل كانت الثمن ،وكان الإكليل
هو اجلائزة .لقد مات لكي ُيعطى الإكليل.
م ّب ًا؟
كثريون يعرثون عند هذا احلدّ� .إ َّنهم يقولون« :كيف ميكن �أن يكون هذا حُ ِ
كيف ميكن �أن ُيح َفز امل�سيح لإعطائنا الفرح �إذا كان حمفوز ًا لنوال جمده؟ منذ متى
كان االن�شغال بالذات ف�ضيلة؟» هذا �س�ؤال ج ِّيد ،وله جواب رائع من الكتاب املق َّد�س.
يكمن اجلواب يف تعلُّم ماه َّية املح َّبة العظيمة ح ّق ًا .لقد تر َّبى ُمعظ ُمنا ُمعتقدين �أنَّ
كون املرء حمبوب ًا يعني �أن ُي َّ
مبني على هذا االفرتا�ض .ف�إن
عظم .ويبدو �أنَّ عاملنا ك َّله ٌّ
كنتُ �أُ ِح ُّبك� ،أُ ِّ
بح�سن احلال ن�سب ًة �إىل نف�سك .وك� مَّأنا ر�ؤية
عظ ُمك؛ �أُ ِ
�ساعدُك كي ت�شعر ُ
النف�س هي �س ُّر الفرح.
غري �أ َّننا نعلم ما هو �أف�ضل .حتَّى َ
قبل رجوعنا �إىل الكتاب املق َّد�س ،نعلم �أنَّ احلال
لي�ست على هذا املِنوال .ف�أ�سعد �أوقا ِتنا مل ت ُكن �أوقات �إ�شباع الذات ،بل �أوقات �إنكار
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عال� ،أو
الذات� .إذ م َّرت بنا �أوقاتٌ فيها وقفنا بجانب جبل خ َّالب� ،أو عند �سفح جبل ٍ
�شاهدنا ُغروب ًا �ساحر ًا عند ال�شاطئ ،وعلى مدى حلظ ٍة عابرة �شعرنا ب َفرح ال َع َجب
معر َ�ض
اخلال�ص� .إ َّننا لهذا ُ�ص ِنعنا .ف�إنَّ ال ِفردَو�س لن يكون قاع َة مرايا ،بل �سيكون ِ
َجالل .ولن يكون ذلك عائد ًا لنا� .إذا كان هذا �صحيح ًا ،و�إذا كان امل�سيح هو احلقيق َة
الأكرث جال ًال يف ال َكون ك ِّله ،فماذا �ستكون حم َّبتُه لنا؟ يقين ًا ،لي�س �أعظم كثري ًا ج ّد ًا.
بقدر �إمكاننا ،يجب �أن نرى ونتمتَّع بال�شخ�ص الأ�سمى
ف�إذا كان لنا �أن نكون ُ�سعدَ اء ْ
نف�سه .وهذا يعني �أنَّ امل�سيح� ،إثبات ًا ملح َّبته
جمد ًا على الإطالق� ،أال وهو ي�سوع امل�سيح ُ
لنا ،ال ُب َّد �أن يطلب مل َء جمده ويُقدِّ مه لنا لكي نتمتَّع به .لهذا ال�سبب �ص َّلى ،ع�ش َّي َة
موته ،قائ ًال�« :أَ ُّي َها ال ُآب �أُرِي ُد �أَنَّ ه�ؤُ َال ِء ا َّل ِذينَ �أَ ْع َط ْي َت ِني َي ُكو ُنونَ َم ِعي َح ْيثُ �أَ ُكونُ �أَ َنا،
ِل َي ْن ُظ ُروا مجَ ْ � ِ�دي» (يوحنا  .)24 :17تلك كانت املح َّبة�« .س�أُريهم جمدي» .فل َّما مات
جمده ،ماتَ لأجل ف َر ِحنا .وما املح َّبة  -مهما كان ال َّثمن � -إ َّال اجله ُد
امل�سيح لي�سرت َّد مل َء ِ
الرب ي�سوع
الهادف �إىل م�ساعدة النا�س على �أن ُيفتَنوا مبا �س ُي�ش ِب ُعهم �أك َرث ال ُك ِّل� ،أال وهو ُّ
أحب امل�سيح!
امل�سيح .على هذا ال َّنحو � َّ
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أن َّ
ُبي َّ
لي نَِّ
الش َّر األسوأ
قد قصد اهلل به اخلري

اجتَ َم َع َع َلى َفتَ َ
ب حْ َ
ُّو�س
ِال ِقي َق ِة ْ
اك الْ ُقد ِ
وع ،الَّ ِذي َم َ�س ْحتَ ُهِ ،ه ُريو ُد ُ�س َوبِي َ
�س الْبُ ْن ِط ُّي
يَ ُ�س َ
ال ُط ُ
وب �إِ رْ�سَ ِائ َ
يلِ ،ليَ ْف َع ُلوا ُك َّل
َم َع �أُممَ ٍ َو�شُ ُع ِ
َما َ�سبَ َق ْت َف َعيَّنَ ْت يَد َُك َو َم�شُ و َرت َُك �أَنْ يَ ُكونَ .

�أعمال  27 :4و28
�إنَّ �أعمق �شيء ميكن �أن نقوله عن الت� مُّأل َّ
وال�ش ِّر هو �أنَّ اهلل ،بي�سوع امل�سيحَّ ،
تدخل
فيهما وح َّو َلهما �إىل اخلري � .مَّإنا �أ�ص ُل َّ
ال�ش ِّر يكتنفه الغمو�ض .فالكتاب املق َّد�س ال يرجع
«ال�س َرا ِئ ُر ِلل َّر ِّب ِ�إلهِ َنا»
بنا بعيد ًا �إىل حيثُ قد نرغب يف الرجوع .ولك َّنه بالأحرى يقولَّ :
(تثنية .)29 :29
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لي�س ُل ُّب الكتاب املق َّد�س تف�سري م�صدر َّ
ال�ش ِّر ،بل هو ُبرهان ُيبينِّ كيف َّ
يتدخل اهلل
فيه و ُيح ِّوله �إىل عك�سه متام ًا :البرِ ِّ والفرح الأبد َّيني .فقد ت�ض َّمنت �أ�سفار الكتاب على
رات �إىل �أنَّ حال امل�سيح �ستكون على هذا املنوال .من ذلك �أنَّ يو�سف،
طول الطريق م� ِّؤ�ش ٍ
ابنَ يعقوبِ ،بي َع عبد ًا يف م�صر .وبدا َمرتوك ًا طي َلة �سبع ع�شرة �سنة� .إ َّال �أن يد اهلل كانت
حاكم ًا يف م�صر ،ليت�س َّنى له يف �أثناء جماعة �شديدة �أن ُيخ ِّل�ص
يف الأمر ،حتَّى جعله اهلل ِ
والق�صة ُم َّلخ�صة يف كلمة قالها يو�سف لإخوته�« :أَ ْنت ُْم
أنف�سهم.
َّ
الأ�شخا�ص الذين باعوه � َ
َق َ�ص ْدتمُ ْ ل َ�ش ّر ًا� ،أَ َّما ُ
اهلل َف َق َ�صدَ ِب ِه َخيرْ ًا» (تكوين  .)20 :50وهذه �صورة َ�سبق َّية لي�سوع
يِ
امل�سيح �إذ ت ُِرك لكي ُيخ ِّل�ص.
�أو لنت�أ َّم ْل يف �أ�سالف امل�سيح .فقد كان اهلل حين ًا هو الـ َم ِل َك الوحيد يف الأُ َّمة .غري

�أنَّ َّ
ال�شعب مت َّردوا وطلبوا َم ِلك ًا ب�شر ّي ًاَ « :ال َب ْل َي ُكونُ َع َل ْي َنا َم ِل ٌك» (�1صموئيل .)19 :8
ويف ما بع ُد اعرتفوا قائلنيَ « :ق ْد �أَ َ�ض ْف َنا �إِلىَ َجمِ ي ِع َخ َطا َيا َنا َ�ش ّر ًا ِب َط َل ِب َنا لأَ ْن ُف ِ�س َنا َم ِلك ًا»
(�1صموئيل  .)19 :12ولكنَّ َيد اهلل كانت يف الأمر .فمن ُ�ساللة ه�ؤالء امللوك �أتى بامل�سيح
�إىل العامل .وكان ال ُ
أر�ضي للمخ ِّل�ص الربيء من اخلط َّية مرتبط ًا باخلط َّية� ،إذ
أ�صل ال ُّ
جاء لكي ُيخ ِّل�ص ا ُ
خلطاة.
غري �أنَّ الأمر الأكرث �إدها�ش ًا هو �أنَّ َّ
ال�ش َّر وال مَأل كانا الطريق املعينَّ للم�سيح يف �سبيل
االنت�صار على َّ
غدر ووح�ش َّية �ض َّد امل�سيح كان �أثيم ًا و�ش ِّرير ًا .ولكنَّ
ال�ش ِّر والأمل .فك ُّل ِف ِعل ْ
هلل
يد اهلل كانت يف الأمر� .إذ يقول الكتاب املق َّد�س �إنَّ امل�سيح ُ�س ِّلم للموت «بمِ َ ُ�شو َر ِة ا ِ
ال�سا ِب ِق» (�أعمال  .)23 :2ف�إنَّ َ
اجل ْلدَ على ظهرهَّ ،
وال�شوك على ر�أ�سه،
المْ َ ْحت َ
ُوم ِة َو ِع ْلمِ ِه َّ
وال َب�صق على وجهه ،وامل�سامري يف يدَ يه ورج َليه ،واحلربة يف جنبه ،وهز َء ا ُ
حل َّكام،
وهج َر تالميذه له :هذه ك َّلها كانت نتيجة اخلط َّية ،وقد ق�ضى اهلل
ِ
وخيان َة �أ�صدقائهْ ،
لك�سر �شوكة اخلط َّية« .اجتمع على ...ي�سوعِ ...ه ُريود ُُ�س َو ِبي َال ُط ُ�س ا ْل ُب ْن ِط ُّي َم َع
بها ك ِّلها ْ
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وب �إِ ْ�س َرا ِئ َيلِ ،ل َي ْف َع ُلوا ُك َّل َما َ�س َب َق ْت َف َع َّي َن ْت َيد َُك َو َم ُ�شو َرت َُك أ�َنْ َي ُكونَ » (�أعمال
م َو ُ�ش ُع ِ
�أُ مَ ٍ
 27 :4و.)28
غ�ض ابن اهلل وقتل ِه .ومل ي ُكن ُّ
قط ت� مُّ ٌأل �أعظم وال براءة
ما من خط َّية �أعظم من ُب ِ
�أعظم من ت� مُّأل امل�سيح وبراءته .غري �أنَّ يد اهلل كانت يف ذلك ك ِّله�« .أَ َّما ال َّر ُّب َف ُ�س َّر ِب�أَنْ
ال�ش ِّر والأمل� ،أن يُبيدَ َّ
َي ْ�س َح َق ُه ِبالحْ َ زَ ِن» (�إ�شعياء  .)10 :53وكان هدفه ،من خالل َّ
ال�ش َّر
وال مَألِ « .ب ُحبرُ ِ ِه ُ�ش ِفي َنا» (�إ�شعياء  .)5 :53فلهذا جاء امل�سيح ليموت .لقد ق�صد اهلل �أن
ُيبينِّ للعامل �أ َّنه ما من خط َّية وما من �ش ٍّر �أعظم من �أ َّال يقوى اهلل على �أن ُيط ِلع ِمن ُهما
البرِ َّ والفرح الأبد َّيني .فالت� مُّأل الذي �س َّببناه نحنُ �صار هو رجا َء خال�صناَ « .يا�أَ َبتَا ُهْ ،اغ ِف ْر
َل ُه ْم ،لأَ َّن ُه ْم َال َي ْع َل ُمونَ َم َاذا َي ْف َع ُلونَ » (لوقا .)34 :23
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صــــــالة
با�سم امل�سيح �أطلب ل ُك ِّل قارئ �أن ت�ؤ ِّيد ما هو �صحيح يف هذا
�أ ُّيها الآب
ُّ
ال�سماويْ ،
الكتاب ،و�أن ُ
ت�شط َب ما قد يكون خاطئ ًا .و�أطلب �أ َّال يعثرُ �أح ٌد بامل�سيح .ع�سى �أ َّال ي�شنَّ
املنقطعة النظري .ع�سى �أ َّال يرف�ض �أح ٌد
�أح ٌد هجوم ًا على �أُلوه َّيتة� ،أو على �آالمه وموته ِ
الأ�سباب التي من �أجلها جاء امل�سيح ليموت .بال ِّن�سبة �إىل كثريين ،هذه الأمور جديدة.
فع�سى �أن يكونوا �صابرين كي ينظروا فيها بانتباه .وع�سى �أن ت َه َبهم الفهم والب�صرية.
ال�سماء
�أُ�ص ِّلي طالب ًا �أن تُر َفع َغمام ُة الال ُمباالة بالأمور الأبد َّية ،و�أن تُ�ص ِب َح حقيق ُة َّ

وجه َّنم وا�ضح ًة متام ًا� .أط ُل ُب �أن تغد َو َمركزان َّية امل�سيح يف التاريخ جل َّي ًة ،و�أن ُيرى موتُه
ال�سري على طول ُجرف
باعتباره � َّ
أهم َحدَ ٍث جرى على الإطالق .هَ بنا �أن نتم َّكن من َّ

الأبد َّية ،حيث حتمل ال ِّريح �صوتَ احلقِّ النا�صع ال�ساطع.
و�أُ�ص ِّلي طالب ًا �أ َّال ُيح َرف انتباهُ نا عن �أع َلو َّية مقا�صدك الإله َّية يف موت امل�سيح .ال
ت�س َم ْح ب�أن ي�ستنفِدَ طاقتَنا ال�س� ُؤال الأدنى الذي ُي�س�أل ع َّمن قتلوا ابنك احلبيب .فكلُّنا
ك َّنا َمعن ِّيني ومتو ِّرطني .ولكنْ لي�ست تلك هي امل�س�ألة الرئي�س َّية ،بل امل�س�ألتان الرئي�س َّيتان
هُ ما ت�صمي ُمك وتنفيذك .فيا �أبانا ،افتَح عيوننا لرنى �أ َّنك �أنت ،ال � ُّأي �إن�سانَّ ،
خططتَ
�شرف ب�أنظارنا على كامل املنظر ال�شامل
دعنا ُن ِ
ملوت امل�سيح .ومن هذا املوقع املهيبْ ،
الالنهائي ملقا�صدك املفع َمة بال َّرحمة وال َّرجاء.
ِّ
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ال ِل ُي َخ ِّل َ�ص
يا لها من حقيقة ُم ِ
ذهلة قد �أعلنتَها�« :أَنَّ المْ َ ِ�س َيح َي ُ�سو َع َجا َء ِ�إلىَ ا ْل َع مَ ِ
الخْ ُ َطا َة» (1تيموثاو�س  .)15 :1وقد فعل ذلك �أ�سا�س ًا ،ال بتعليمه ،بل مبوته .ح ّق ًا �إنَّ
«المْ َ ِ�س َيح َماتَ ِمنْ َ�أ ْج ِل َخ َطا َيا َنا َح َ�س َب ا ْل ُكت ُِب» (1كورنثو�س  .)3 :15فهل من ر�سالة
�أعجب من هذه �إىل �أُنا�س مث ِلنا نحن الذين نعلم �أ َّننا ال ن�ستطيع �أن نرتقي �إىل قيا�س
مطا ِل ِب �ضمرينا ،ف�ض ًال عن مطالب قدا�ستك ال�سامية؟
فيا �أ ُّيها الآب ال َّرحيمَ � ،أم��ا مت َن ُح جميع الذين يقر�أون هذا الكتاب �أن ُيدركوا
حاجتَهم وي َروا �إعدادك الكامل يف موت امل�سيح في�ؤمنوا؟ �إ َّنني �أُ�ص ِّلي طالب ًا هذا من
�أجل وعد ابنك احلبيب �إذ قال« :لأَ َّن ُه ه َك َذا �أَ َح َّب ُ
اهلل ا ْل َع مَ َ
ال َحتَّى َب َذ َل ا ْب َن ُه ا ْل َو ِحيدَ ،
ا�سم امل�سيح
ِل َك ْي َال َي ْه ِل َك ُك ُّل َمنْ ُي�ؤ ِْمنُ ِب ِهَ ،ب ْل َت ُكونُ َل ُه الحْ َ َيا ُة الأَ َب ِد َّي ُة» (يوحنا ِ .)16 :3ب ْ
الكرمي �أُ�ص ِّلي� .آمني!
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