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مقدمة
ر« ]وفًقا لل�سياق[،  الفعل االإجنليزي »save« مبعنى »يخلِّ�ص/ ينقذ/ يوفِّ
وهو اأحد اأكرث االأفعال �سيوًعا يف اللغة االإجنليزية، وُي�سَتخَدم يوميًّا ع�رصات 
املرات مرتبًطا بكلمات مثل )time( اأي »الوقت« )money( اأي »املال« 
)goals( اأي »االأهداف« )fuel( اأي »الوقود« )animals( اأي »احليوانات« 
اأي   )inner cities( »الورق«  اأي   )paper( »الطوابع«  اأي   )stamps(
 derelict( »اأي »عمل احلا�سوب )computer work( »املدن الداخلية«
اأي   )drowning people( املهجورة«  »املباين  اأي   )buildings

»الغرقى« وهكذا. 
�سياقات  عدة  يف  مذهلة  بطريقٍة  ُي�سَتخَدم  الفعل  هذا  اأن  من  الرغم  على 
نحفظه  اأن  مبعنى  �سيًئا،  نخلِّ�ص  اأن  وا�سح:  العام  معناه  اأن  اإال  خمتلفة، 

وننقذه ون�ستعيده ونحرِّره من اخلطر، ومننع عنه �سوء اال�ستخدام. 
اأقل و�سوًحا.  اإطار امل�سيحية، فاإن معناه يبدو  لكن عندما يرد الفعل يف 
 )being saved( »على الرغم من اأن معظم املوؤمنني يفهمون اأن »يخُل�ص
تعني ُيحَفظ وُينَقذ وُي�سَتعاد وُيوؤَتى به اإىل احلياة، اإال اأنهم غري واثقني متاًما 

ب�ساأن كيفية حدوث هذا اخلال�ص ونتائجه يف احلياة الب�رصية.
ا: اهلل َيِجد الهالكني ويعطي حياًة  الفكرة االأ�سا�سية للخال�ص �سهلة الفهم جدًّ
ر النج�سني ويغفر للمذنبني ويحوِّل املهزومني اإىل منت�رصين  للموتى ويطهِّ
بع�َص  نان  يت�سمَّ اخلال�ص  وكيفية  �سبب  لكن  وهكذا،  املاأ�سورين  وُيطِلق 

ا.  االأفكار ال�سعبة جدًّ
»يخل�ص«،  الب�سيطة  الكلمة  تلك  معنى  بالفطرة  اجلدد  املوؤمنون  يعرف 
لكنهم �رصيًعا ما يدركون اأن هناك العديد من الكلمات التقنية املرتبطة بها. 
والعهد  التكفري  بني  الفروق  اأحٌد  لهم  ي�رصح  حتى  باالرتباك  البع�ص  ي�سعر 
والوالدة  والفداء  ارة  والكفَّ والقدر  والق�ساء  والتربير  والتمجيد  واالختيار 

الثانية والتقدي�ص وهكذا. 
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على الرغم من اأن معنى هذه الكلمات التقنية ميكن اأن يحريِّ املوؤمنني، اإال 
ر بها يف اخلال�ص،  ل الطريقَة التي نفكِّ اأن االأفكار املهمة املرتبطة بها ت�سكِّ
والطريقة التي نختربه بها والطريقة التي ن�سل بها اإىل االآخرين باالأخبار 
ال�سارة عنه؛ فهذه الكلمات - على اأية حال - لي�ست كلمات تقنية يف �سياقها 

االأ�سلي، لكنها جزٌء من كلمات احلياة اليومية للغة العهد اجلديد و�سياقه. 
اإن مل جنتهد يف فهم االأ�سباب الكتابية الكاملة للخال�ص وكيفية حدوثه 
االإلهية  النظرة  فهم  عن  بعيًدا  نتحرك  اأنف�سنا  ف�سنجد  عليه،  ينطوي  وما 
للخال�ص الكتابي والتحرك نحو التفكري فيه واحلديث عنه بطريقٍة اإن�سانية 

الرتكيز غري نافعة. 
كي  اهلل  كلمة  لدرا�سة  املت�سوِّقني  للموؤمنني  ا  خ�سي�سً ه  موجَّ الكتاب  هذا 
االإعالن عن طبيعة موت  اكت�ساف  يتعلَّموا عن اخلال�ص، واحلري�سني على 
ااًل، وكذلك نتائج موته على  التي جعلته فعَّ امل�سيح والق�سد منه والطريقة 

احلياة الب�رصية. 
بها كي  ت�ستعني  اأن  التي ميكنك  االإ�سافية  التعليمية  املواد  هناك بع�ص 
ل من درا�ستك لهذا الكتاب. هناك مثاًل كتيب "دار�سي �سل�سلة �سيف الروح"  ت�سهِّ
)Sword of the Spirit Student’s Handbook( وكذلك املوقع 
الكتيب  يف  �ستجد   .)www.swordofthespirit.co.uk( االإلكرتوين 
ا يغطي كلَّ ف�سٍل من ف�سول الكتاب، كما �ستجد اأ�سئلًة  ا تكميليًّ مر�سًدا تعليميًّ
االختبارات  املزيد من  للمناق�سة واختبارات ق�سرية. ميكنك احل�سول على 
ا ويب تول  واالأ�سئلة عندما ت�سجل باال�سرتاك على موقع ال�سل�سلة. هناك اأي�سً
)webtool( وهو عبارة عن ن�ص الكتاب م�ساًفا اإليه روابط لكل الن�سو�ص 
اإىل مواد تعليمية مرئية وم�سموعة �ساملة.  الواردة به، باالإ�سافة  الكتابية 
ت�ساعدك هذه املواد االإ�سافية على اختبار فهمك ملا خرجت به من الكتاب 

وتعاونك على تطبيقه. 
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ميكنك اأن ت�ستخدم الكتيِّب للدرا�سة يف جمموعاٍت �سغرية، كما ميكنك اأن 
تختار يف روح ال�سالة بع�َص اأجزاء الكتاب التي تنطبق اأكرث من غريها على 
جمموعتك، وهذا يعني اأنك �ست�ستخدم اأحياًنا مادة الكتاب كله و�ست�ستخدم 
يف اأحياٍن اأخرى بع�َص االأجزاء ال�سغرية فقط، ولتكن منقاًدا دائًما باحلكمة 
والب�سرية الروحية. وميكنك ت�سوير اأي جزء من اأجزاء الكتاب وتوزيعه على 

اأفراد املجموعة التي تقودها.
و�سالتي بعد اأن تنتهي من درا�سة هذا الكتاب هي اأن يكون لك فهم اأف�سل 
للطبيعة الب�رصية ال�ساقطة ول�سخ�ص وعمل امل�سيح الرائعني وللطريقة التي 

ي�سود ال�سليب بها الكتاب املقد�ص ويوحده من التكوين اإىل الروؤيا. 
يف  عملت  التي  الالنهائية  اهلل  نعمة  حتتويك  اأن  اأ�سلِّي  ذلك،  من  واأكرث 
تعي�ص  باأن  النعمة  لهذه  ت�ستجيب  واأن  ا،  جدًّ غالية  كلفة  متحملة  اخلال�ص 

خال�سك بالطريقة التي جتذب بها االآخرين لها من اأجل خال�ص اأنف�سهم.

كولن داي        





اجلزء األول

 القداسة واخلطية والغفران

ح امَلَثُل ال�سهري الذي قاله ي�سوع عن االبن ال�سال، والذي ورد يف )لوقا  يو�سِّ
15 : 11 – 32( ق�سَة اهلل عن اخلال�ص؛ حيث يعك�ص نعمة االآب ال�سماوي غري 

امل�رصوطة التي خلَّ�ست اخلطاة غري امل�ستحقني.
كان االأب يف امَلَثل يتطلَّع اإىل عودة ابنه وينتظره قبل اأن يعود اإىل املنزل 
ب به بفرح  بفرتٍة طويلٍة. ومبجرد اأن راأى ابنه اآتًيا، اأ�رصع وخرج اإليه كي يرحِّ
ه له اأيَّ �سوؤاٍل عن دوافعه اأو اأفعاله اخلاطئة. وجد  حمب غامر دون اأن يوجِّ
له. لقد اأذاب غفراُن االأب غري امل�رصوط  االبُن التوبَة يف ح�سن اأبيه الذي قبَّ
ا يدل على اأن ال�سلوك  قلَب االبن وت�سبَّب يف اإحداث تغيرٍي كامٍل يف �سلوكه، ممَّ

املتغريِّ ياأتي نتيجًة للغفران ولي�ص �سبًبا له. 
اإن َمَثل االبن ال�سال هو احتفاء وا�سح بالنعمة االإلهية العاملة يف خال�ص 
الب�رصية؛ فهو ي�سري اإىل �سخاء اأبينا ال�سماوي الذي يغفر لنا بنف�ص الطريقة 
امل�رصوطة   غري  املحبة  عن  امَلَثُل  يك�سف  �سالني.  كاأبناء  اإليه  نعود  عندما 
ال  لكنه  خلَّ�سنا،  عندما  لنا  االآُب  اأظهرها  والتي  ن�ستحقها  ال  التي  والنعمة 
ي�سري اإىل الكلفة الباذلة ملثل هذا الغفران. يبدو االأُب يف املثل كاأنه غفر البنه 
دون اأن يدفع االبَن اأو يدفع بدياًل له؛ اأي ثمن، لذلك يجد البع�ُص �سعوبًة يف 
فهم �سبب اعتماد الغفران االإلهي على موت امل�سيح. يت�ساءل هوؤالء: "ملاذا ال 
يغفر اهلل لنا – كما غفر االأب يف املثل – دون اأية ذبيحٍة اأو ت�سحيٍة كثمن 

لهذا الغفران؟"
علينا اأن نتذكر اأن ي�سوع الذي قال هذا امَلَثل كان يف طريقه اإىل ال�سليب 
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كي ي�سبح ذبيحًة بديلًة عن خطايا كل العامل، وبهذا توجد اإمكانية لالآب اأن 
انية. يغفر لكل الذين يعودون اإليه ب�سورٍة كاملٍة وجمَّ

 اإن الذين يت�ساءلون عن احلاجة اإىل ال�سليب قد ف�سلوا يف اأن يفهموا اإما 
خطورة اخلطية الب�رصية اأو القدا�سة االإلهية. ال يفهم هوؤالء ميزاَن املواجهة 
املقد�ص  الكتاب  يقول  الواقع،  يف  االإلهي.  والكمال  الب�رصي  الع�سيان  بني 
اإن اخلطية الب�رصية هي �سيء را�سخ ال ميكن اإزالته، ويواجه قوة غ�سب اهلل 

القدو�ص التي ال ميكن مقاومتها. 
وهذا يعني اأن هناك �سوؤااًل اآخر يجب اأن نثريه ب�ساأن اخلال�ص غري �سوؤال: 
"ملاذا يريد اهلُل ال�سليَب حتى يغفر لنا؟" ميكننا اأن ننظر اإىل اجلانب االأ�سعب 

يف حلِّه من زاويتني: 
امل�سا�ص  ♦ دون  للخطاة  الغفران  يف  حمبَته  ُيظِهر  اأن  هلل  ميكن  كيف 

بقدا�سته؟ 
اأن ُيظِهر قدا�سَته يف عقاب اخلطية دون التخلِّي عن  ♦ كيف ميكن هلل 

حمبته؟

اخلطية الب�رشية:
ي�ستخدم العهد اجلديد اأربع كلمات يونانية اأ�سا�سية مبعنى "خطية"، وعلى 
الرغم من اأن هذه الكلمات تبدو مرتادفًة اإىل حدٍّ كبري، اإال اأن ظالل املعاين 
دة واملراوغة للخطية.  التي تعطيها كلٌّ منها ت�ساعدنا على فهم الطبيعة امُلعقَّ
تعربِّ كلُّ هذه الكلمات عن فكرة الف�سل يف التما�سي مع مقايي�ص اهلل الكاملة، 

هات التي تف�سلنا عن بع�سنا البع�ص وعن اهلل.  كما ت�سف االأعماَل والتوجُّ

)hamartia(
كلمة  هي  "خطية"  مبعنى  ا�ستخداًما  اليونانية  الكلمات  اأكرث  اأن 
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االأعمال  لو�سف  االأحيان  بع�ص  يف  الكلمة  هذه  ُت�سَتخَدم   .)hamartia(
اخلطية  حالة  بو�سف  يتعلق  ال�سائع  ا�ستخدامها  لكن  اخلارجية.  اخلاطئة 
اإىل القوى االأخالقية الداخلية التي ال   )hamartia( الداخلية. ت�سري كلمة

م يف حياة الب�رص. ُتقاَوم والتي تتحكَّ
ت�سف كلمُة )hamartia( اخلطيَة على اأنها ت�سويٌب يخطئ الهدَف ويف�سل 
يف الو�سول اإليه. كما ت�سري اإىل كلٍّ من الع�سيان الداخلي الذي ال ي�ستطيع اأن 
يقول: "نعم" هلل، وكذلك اإىل عدم التوافق اخلارجي مع مقايي�سه. يوؤثر هذان 
 )hamartia( االأمران على عالقتنا باهلل القدو�ص. واإذا مل تتم اإزالة كل الـ

ف�سنظل منف�سلني عن اهلل اإىل االأبد. 
ترد كلمة )hamartia( على �سبيل املثال يف )متى 12: 31( و)يوحنا 
و)اأعمال 7: 60(  8: 21، 24، 34، 46 و9: 41 و15: 22، 24 و19: 11( 
و)رومية 3: 9 و5: 12–13، 20–21 و6: 1، 2، 6، 12–13، 14، 16–18، 
 )3–2 و8:   25  ،23  ،20  ،17  ،14–13  ،11  ،9–7  ،5 و7:   23–22  ،20
و   8  ،6 و10:   26 و9:   13  :3 و)عربانيني   )56  :15 و)1كورنثو�ص 
و5:   17 و4:   9 و2:   15  :1 و)يعقوب   )11 و13:   4 و12:   25  :11
 .)17–16 و5:   9–8  ،5–4 و3:   9–7  :1 و)1يوحنا   )20  ،15

)paraptoma(
" اأو "ذنب".  ت�سيغ معظم ترجمات الكتاب املقد�ص هذه الكلمة مبعنى "تعدٍّ
حق  هو  عما  والبعد  وارتباًكا"  "تخبًطا  اأو  خاطئًة"  "خطوًة  تعني  وهي 

و�سحيح. تدل هذه الكلمة على الطبيعة الطائ�سة والالمبالية للخطية.
 )26 – – 15 و18: 35( و)مرق�ص 11: 25   وهي ترد يف )متى 6: 14 
و)رومية 4: 25 و5: 15 – 18، 20 و11: 11 – 12( و)2 كورنثو�ص 5: 19( 
و)غالطية 6: 1( و)اأف�س�ص 1: 7 و2: 1، 5( و)كولو�سي 2: 13( و)يعقوب 5: 

.)16



الخالص بالنعمة

12

)parabasis(
تعني  وهي  اخلطية،  يف  والت�سميم  االإرادة  جانب  عن  الكلمة  هذه  تنم 
ال�سحيح  الطريق  د عن  ُمتعمَّ انحراٍف  "التعرث" وتدل على  "التخطيط ولي�ص 
" يف معظم  وك�رص للقانون مع �سبق االإ�رصار. وهي ترد مبعنى "اإثم" اأو "تعدٍّ

ترجمات الكتاب املقد�ص.
ترد كلمة )parabasis( يف )رومية 2: 23 و4: 15 و5: 14( و)غالطية 

3: 19( و)1تيموثاو�ص 2: 14( و)عربانيني 2: 2 و9: 15( . 

)anomia(
ا" اأو "اإثًما"، وهي  د على القانون"، كما تعني "�رصًّ هذه الكلمة تعني "التمرُّ
ت�سري اإىل عك�ص ما هو �سحيح وم�ستقيم. ترد الكلمة يف )2 ت�سالونيكي 2: 3( 

كي تو�سح اأن ال�رص اخلارج عن القانون هو �سد اهلل. 
)anomia( يف )متى 7: 23 و13: 41 و23: 28 و24: 12(  ترد كلمة 
 )7  :2 ت�سالونيكي  و)2   )14  :6 كورنثو�ص  و)2   )19 و6:   7  :4 و)رومية 

و)تيط�ص 2: 14( و)عربانيني 1: 9 و10: 17( و)1 يوحنا 3: 4(. 

كلمات �أخرى
ي�ستخدم العهد اجلديد بني احلني واالآخر كلماٍت يونانيًة اأخرى لو�سف اأوجه ُمعيَّنة من اخلطية، على 

�سبيل املثال:

اأال يفعل  ♦ اأي لي�ص باالأمر ال�سحيح،  "اإثًما"؛  )adikia( والتي تعني 
ال�سيء ال�سحيح – )لوقا 13: 27 و16: 8 و18: 6( و)اأعمال 1: 18 

و8: 23( و)2 تيموثاو�ص 2: 19( و)يعقوب 3: 6(. 
"فعاًل خاطًئا" – )اأعمال 18: 14  ♦ ا" اأو  "�رصًّ )adikema( وتعني 

و24: 20( و)روؤيا 18 : 5(. 
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♦  :7 ا مريًعا" – )متى 22: 18( و)مرق�ص  "�رصًّ )poneria( وتعني 
22( و)لوقا 11: 39( و)رومية 1: 29( و)1 كورنثو�ص 5: 8(. 

)paranomia( اأي "ك�رص القانون" – )2 بطر�ص 2: 16(.  ♦
)opheilema( اأي "مديونية" – )متى 6: 12( و)رومية 4: 4(.  ♦
اأو )aitia( مبعنى "خطاأ" اأو "جرمية" – )لوقا 23: 4،  ♦  )aition(

14، 22( و)يوحنا 18: 38 و19: 4، 6(. 

�خلطية
تعربِّ كلُّ هذه الكلمات اليونانية عن و�سٍع مثايل: اإما مقيا�ص نزيه ف�سلنا 

يف التوافق معه اأو عن حدٍّ تعدَّيناه عن ق�سٍد اأو بغري ق�سد. 
واأن طبيعته  املثايل،  الو�سَع  �ص هذا  اأ�سَّ اهلل  اأن  املقد�ص على  الكتاُب  يدل 
املقد�سة ذاتها هي هذا الو�سع املثايل ولي�ست قائمًة مبجموعٍة من القواعد 
اخلارجة عنه، والأن اهلل خلق االإن�ساَن على �سورته، فيجب اأن تكون مقايي�سه 
ا. نقراأ عن ذلك يف )رومية 2: 15(.  ال�سخ�سية هي مقايي�سنا الب�رصية نحن اأي�سً
حيث  خطورتها؛  على  دائًما  د  ويوؤكِّ اخلطية  عن  املقد�ص  الكتاب  يعلِّمنا 
ح اأن اخلطية هي اأن يف�سل االإن�ساُن يف اأن يحب اهلل من كل نف�سه واأن  يو�سِّ

يرف�ص طاعته واالعرتاف به كخالق ورب. 
ه  االإن�سان ب�سفته خملوق يعتمد على اهلل، لذلك فاإن اخلطية هي فعل وتوجُّ
م�ستقل عن اهلل اأو معتمد على الذات، وهي تنطوي على عداوٍة هلل كخالٍق ورب 

ااًل �سد �سخ�سه. ن ع�سياًنا فعَّ ودائًما ما تت�سمَّ

توؤثر  الذين  باالأ�سخا�ص  فقط  ت�رص  وكاأنها  اخلاطئة  االأفعال  تبدو معظم 
عليهم، على �سبيل املثال، رمبا بدت خطية داود مع بث�سبع يف )2 �سموئيل 
اأوريا وميكال، لكن اخلطية تعربِّ يف االأ�سا�ص عن مترُّدنا  هًة �سد  11( موجَّ
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حها اعرتاُف داود  ال�سخ�سي �سد اهلل، وهذه هي احلقيقة العميقة التي يو�سِّ
يف )مزمور 51: 4(.

ي الكتاُب املقد�ص فهَمنا لكون اخلطية توؤثِّر على اهلل يف االأ�سا�ص، وذلك  ينمِّ
ح اأن اخلطية هي:  عندما يو�سِّ

عامة يف كل الب�رصية )رومية 1 - 3(. ♦
– 23( و)رومية  ♦ هات داخلية واأفعال خارجية )مرق�ص 7: 21  توجُّ

– 13 و6:  – 31 و7: 7 و13: 13( و)1 كورنثو�ص 5: 10   29 :1
9 – 10( و)2 كورنثو�ص 12: 20 – 21( و)غالطية 5: 19 – 21( 
و)اأف�س�ص 4: 31 و5: 3 – 5( و)كولو�سي 3: 5 – 8( و)1 تيموثاو�ص 

1: 9 – 10( و)2 تيموثاو�ص 3: 2 – 3( و)تيط�ص 3: 3(.
عبودية الإبلي�ص عدو اهلل )1 يوحنا 3: 8 - 10(.  ♦
عالقة بني عبٍد و�سيد )رومية 6: 16 - 17(.  ♦
مترُّد �سد اهلل )لوقا 15: 11 - 32(.  ♦
انعزال عن اهلل )يوحنا 7: 7( و)رومية 5: 10( و)يعقوب 4: 4( و)1  ♦

يوحنا 2: 16(. 
عدم اإميان باهلل )يوحنا 5: 24 و 16: 9(.  ♦
عمى وظالم جتاه اهلل )يوحنا 1: 4 – 9 و8: 12( و)1 يوحنا 2: 8 - 9(.  ♦
ع�سيان )رومية 6: 19( و)2 كورنثو�ص 6: 14( و)1 يوحنا 3: 4(. ♦
مديونية هلل )متى 6 :12( و)كولو�سي 2: 14(. ♦
كذب ب�ساأن اهلل )رومية 1: 18، 25( و)اأف�س�ص 4: 25( و)2 ت�سالونيكي  ♦

2: 11 – 12( و)1 تيموثاو�ص 6: 5(. 
انحراف عن اهلل )رومية 2: 23(.  ♦
عدم طاعة هلل )يوحنا 3: 36( و)رومية 11: 30( و)1اأف�س�ص 2: 2(.  ♦
ت�ستوجب دينونَة اهلل )متى 12: 36( و)لوقا 12: 47 – 48( و)متى  ♦

.)24 - 20 :11
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توؤدِّي اإىل املوت واالنف�سال االأبدي عن اهلل )رومية 6: 21 – 23 و7:  ♦
13( و)2 ت�سالونيكي 1: 9(. 

ح الكتاُب املقد�ص اأنه ال يوجد اأي اإن�سان – با�ستثناء ي�سوع – على  يو�سِّ
احلالة التي ُخِلق كي يكون عليها. ال اأحد يتوافق مع مقايي�ص اهلل املثالية. 
اإىل  خمتلفة  بطرٍق  احلقيقة  هذه  ت�سف  املقد�ص  الكتاب  من  متعددة  اأجزاء 
ا: يولد الب�رص يف حالة  حدٍّ ما. لكن ال�سورة العامة التي تر�سمها وا�سحة جدًّ
انعزال عن اهلل؛ حيث اإن االإرادة االإن�سانية احلرة متيل اإىل ال�رص منذ الوالدة. 

لقد مترَّدت الب�رصية �سد اهلل وع�ست قوانينه و�سمحت لنف�سها اأن تقع حتت 
اأن تفلت منه بجهودها ال�سخ�سية، ونتيجًة لذلك  نري اخلطية الذي ال ميكن 
الو�سع  هذا  ينعك�ص  باهلل.  جاهلًة  واأ�سبحت  م�ستقبلها  عن  الب�رصية  اأعِميت 
ب�سورٍة وا�سحٍة يف رف�ص الب�رصية لالإميان بامل�سيح الذي هو وحده القادر 
على اإنقاذها من اخلطية وم�ساحلتها مع اهلل وا�ستعادتها لو�سعها ال�رصعي. 

�مل�س�ؤولية
نقراأ يف )تكوين 3: 1 – 13( ق�سة اخلطية االأوىل. نرى يف هذا اجلزء كيف 
حاول كلٌّ من اآدم وحواء جتنُّب امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن اخلطية؛ حيث األقى 

اآدُم اللوَم على حواء، واألقت حواُء اللوَم على احلية.
على  اخلطية  ارتكاب  لوم  اإلقاء   - منذ جنة عدن  النا�ص -  يحاول  دائًما 
�سخ�ٍص اأو �سيٍء اآخر – اجلينات والهرمونات والتن�سئة واملجتمع والظروف 
وهكذا، وعلى الرغم من ذلك، جاء كل نظام قانوين قائًما على فر�سية اأننا 

اأحرار يف االختيار واأننا م�سوؤولون عن اختياراتنا. 
ويقول  غرائزنا،  رحمة  حتت  واقعني  حيوانات  جمرد  اإننا  البع�ُص  يقول 
اأو  معيَّنة،  بطرٍق  ون�ستجيب  لنت�رصَّف  ا  جينيًّ ُمربجَمون  اإننا  االآخر  البع�ص 

اإننا �سجناء لظروفنا االجتماعية والنف�سية ال حول لنا وال قوة. 
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اأ�سا�ص  على  الب�رصي  املجتمع  اأوجه  من  وجٍه  كلُّ  يعمل  ذلك  مع  لكن 
االعرتاف العام باأن كل اإن�سان هو �سخ�ص حر يتمتع باالختيار وامل�سوؤولية 
ال�سخ�سية. تفرت�ص كل القناعات الب�رصية )ال�سيا�سية واالإعالنات والتعليم 
والتب�سري وهكذا( وكل االإطراء الب�رصي واللوم الب�رصي وجوَد مبداأ االختيار 

ال�سخ�سي وامل�سوؤولية ال�سخ�سية. 
ر بني ال�سغوط التي توؤثر  يقول الكتاب املقد�ص بوجود عالقة �رصاٍع وتوتُّ
ورثنا  قد  اأننا  يعلِّمنا  كما  هاتنا.  وتوجُّ اأعمالنا  عن  م�سوؤوليتنا  وبني  علينا 
طبيعًة خاطئًة من اآدم، واأننا عبيد لهذه الطبيعة اخلاطئة وللعامل واأفكاره، 
عن  اهلل  اأمام  م�سوؤوليتنا  على  يوؤكد  ذلك  مع  لكنه  ال�رصيرة،  للقوى  وكذلك 

اختياراتنا واأعمالنا.
ح الكتاب املقد�ص اأن اهلل يعرف ما نحن عليه، ويفهم ال�سغوط الواقعة  يو�سِّ
علينا، ونتيجًة لذلك يعاملنا ب�سرب ولطف ال مبقت�سى خطايانا، كما يفرِّق 
بني اخلطايا التي نرتكبها �سهًوا وتلك التي نرتكبها عن عمد. نرى ذلك يف 
 )21 – – 3( و)متى 12: 15  – 14( و)اإ�سعياء 42: 1  )مزمور 103: 10 

و)لوقا 23: 34( و)اأعمال 3: 17( و)1 تيموثاو�ص 1: 13(. 
وعلى الرغم من اأن الكتاب املقد�ص يعرتف اأننا يف ذواتنا ال ن�ستطيع اأن 
يوؤكد  ا.  اأخالقيًّ م�سوؤولة  كائنات  مازلنا  اأننا  ح  يو�سِّ اأنه  اإال  اخلطية،  نقاوم 
الكتاب املقد�ص اأننا نتمتع باختياٍر اأخالقي حر، كما يحثنا على طاعة اهلل 
ويقوِّمنا عندما نع�ساه. تو�سح ن�سو�ص مثل )تثنية 30: 15 – 20( و)ي�سوع 

24: 15( م�سوؤوليتنا ال�سخ�سية عن اختياراتنا.
ر خالق - بني حقيقتني متوازيتني هما  يجمع الكتاب املقد�ص – يف توتُّ
بنف�ص  احلقيقتني  ي�سوُع عن هاتني  يعلن  الب�رصية.  وامل�سوؤولية  اهلل  �سلطان 
القدر كما نرى على �سبيل املثال يف )يوحنا 5: 40 و 6: 44(. ويجب علينا 
اأحدهم  �سبب جتاهل  نت�ساءل عن  ال�سيء. عندما  نف�َص  نفعل  اأن  ا  اأي�سً نحن 
ر ما يعلِّمه الكتاب املقد�ص  لر�سالة اهلل الثمينة عن اخلال�ص، علينا اأن نتذكَّ
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يف هذا ال�ساأن؛ حيث يقول اإنهم "لن" ياأتوا اإىل امل�سيح و"ال ي�ستطيعوا" اأن 
ياأتوا اإليه. ال يتعلق ال�سبب باأحد االأمرين فقط بل بكليهما مًعا. نتناول هذه 

املفارقة املهمة يف اجلزء الثامن. 
امل�سوؤولية ال�سخ�سية هي عطية ثمينة من عطايا نعمة اهلل ذات ال�سلطان. 
اإنها عطية جتعل من كلٍّ منا اإن�ساًنا ب�سورٍة متفردٍة. اإنها يف الواقع جوهر 
االإن�سانية والتف�سري االأ�سا�سي، بل واالأ�سا�ص املنطقي ليوم الدينونة، فاإن مل 
هاتنا، فال ميكن اأن تكون  نكن م�سوؤولني م�سوؤوليًة �سخ�سيًة عن اأفعالنا وتوجُّ

هناك دينونة ذات معنى.
وعلى  ورثناها،  التي  ال�ساقطة  الطبيعة  من  الرغم  على  اأنه  ح  يو�سِّ وهذا 
الرغم من قوة اإبلي�ص و�سغوط ظروف التن�سئة والبيئة االجتماعية واجلينات، 
وعن  اخلاطئة  واأفعالنا  اأفكارنا  عن  �سخ�سيًة  م�سوؤوليًة  م�سوؤولون  اأننا  اإال 

ع�سياننا وعجرفتنا وكل اختياراتنا وقراراتنا. 

القدا�سة الإلهية
تناولنا يف كتابي "معرفة االآب" و"معرفة الروح" التعاليم الكتابية عن 

قدا�سة اهلل املثلث االأقانيم، نرى ذلك يف: 
)لوقا 1: 49( و)يوحنا 17: 11( و)1 بطر�ص 1: 15 – 16( و)روؤيا  ♦

4: 8 و6: 10( )قدا�سة االآب(. 
– 30( و)1 يوحنا 2: 20(  ♦ )لوقا 1: 35( و)اأعمال 3: 14 و4: 27 

)قدا�سة االبن(.
)2 تيموثاو�ص 1: 14( و)تيط�ص 3: 5( و)2 بطر�ص 1: 21( و)يهوذا  ♦

1: 20( )قدا�سة الروح(. 
يعتقد  حيث  اأخالقية؛  باأموٍر  الكثريين  اأذهان  "مقد�ص" يف  كلمة  ترتبط   
ا وح�سن ال�سلوك. لكن كلمة  ً هوؤالء اأن معنى القدا�سة هو اأن يكون ال�سخ�ص خريِّ
"قدو�ص" العربية وكلمة "hagios" اليونانية واملرادفتني لكلمة "قدو�ص" 
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هما كلمتان وظيفيتان تعنيان يف االأ�سا�ص "منف�سل متاًما من اأجل هدف 
واحد" اأو "ُمكرَّ�ص لق�سية معيَّنة".

اهلل مثلث االأقانيم هو "مقد�ص"؛ مبعنى اأنه منف�سٌل عن كل اخلليقة بطبيعته 
ا. اإنه  املتعالية ال�رصمدية الالمتناهية الروحية التي بال خطية والكاملة اأدبيًّ

"اآخر كلية" و"ُمنزَّه كلية". 
وهذا يعني اأن قدا�سة اهلل هي نتيجٌة ملجموع �سفاته ولي�ص ل�سفٍة بعينها، 
واأنها هي التي تف�سله عن كل اخلليقة، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )خروج 

3: 5( و)الويني 19: 2( و)اإ�سعياء 6: 2 – 3 و57: 15( و)1 يوحنا 1: 5(.
ا ُمقدَّ�سون؛ مبعنى  لكن االأقانيم الثالثة - االآب واالبن والروح - هم اأي�سً
اإن  نقول  اأن  املثال،  �سبيل  على  ميكننا،  البع�ص.  لبع�سهم  ُمكرَّ�سون  اأنهم 
ي�سوع يعلن قدا�سته من خالل تكري�سه امُلطَلق لالآب، واأن الروح يعلن قدا�سته 
من خالل الطريقة التي يجلب بها املجَد لي�سوع. اإن تكري�ص االأقانيم الثالثة 

امُلطَلق لبع�سهم البع�ص هو قدا�ستهم. 
ا  ال تتَّفق اخلطيُة مع طبيعة اهلل الكاملة وقدا�سته، وهي بذلك تف�سلنا فعليًّ
عن اهلل. يعلن الكتاب املقد�ص �رصاحًة اأنه ما من اأحد ي�ستطيع اأن يرى وجه 
اهلل ويحيا. حتى هوؤالء الذين راأوا ملحًة من جمده، مل ي�ستطيعوا اأن يحتملوا 
روؤيته، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )خروج 3: 6( و)اإ�سعياء 6: 1 – 5( 
 )8  :5 و)لوقا   )9  :10 و)دانيال   )28  :1 و)حزقيال   )6  –  5  :42 و)اأيوب 

و)روؤيا 1: 17(.
ى "غ�سبه". وغ�سب اهلل ال ي�سبه  اإن رد فعل اهلل املقدَّ�ص جتاه اخلطية ُي�سمَّ
الغ�سَب الب�رصي يف �سيء؛ حيث اإنه هو عدم القدرة االإلهية على التعاي�ص مع 
اخلطيَة  تف�سح  دائًما   بطبيعتها  اهلل  قدا�سة  لها.  امل�ستمرة  واالإدانة  اخلطية 
اهلل  اإىل  تقرتب  اأن  ت�ستطيع  ال  اخلطية  يعار�سها.  دائًما  وغ�سبه  وتك�سفها، 

واهلل ال ميكن اأن يت�ساهل مع اخلطية. 
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هذه  على  بها  د  يوؤكِّ جمازية  تعبريات  اأربعة  املقد�ص  الكتاُب  ي�ستخدم 
احلقيقة، على �سبيل املثال: 

اال�سم  ♦ هذا  يعربِّ  "العلي"،  باأنه  اهلل  اإىل  املقد�ص  الكتاب  ي�سري  غالًبا 
ًها عنا كليًة، نرى ذلك يف  د على كونه ُمنزَّ عن اأن اهلل "ُمتعاٍل" ويوؤكِّ
)تكوين 14: 18 – 22( و)مزمور 7: 17 و9: 2 و21: 7 و46: 4 و47: 
2 و57: 2 و83: 18 و92: 8 و93: 4 و113: 4( و)دانيال 3: 26 و4: 
2 – 34 و5: 18 – 21 و7: 18 – 27( و)هو�سع 7: 16 و11: 7( 

و)ميخا 6: 6(. 
ح ترتيب  ♦ غالًبا يحذِّر اهلُل ال�سعَب من االقرتاب منه بدرجٍة كبريٍة. يو�سِّ

اأحد  اأن اهلل كان و�سط �سعبه، لكن مل يكن  خيمة االجتماع والهيكل 
منهم يجروؤ على االقرتاب منه بدرجٍة كبريٍة؛ حيث ال ميكن للخطاة 
اأن يقرتبوا من اهلل القدو�ص بحرِّيٍة. نرى ذلك يف )خروج 3: 5 و19: 
3 – 25 و20: 24 و29: 45 – 46( و)الويني 16( و)عدد 1: 51 – 
53( و)ي�سوع 3: 4( و)1 �سموئيل 6: 19( و)2 �سموئيل 6: 6 – 7( 

و)متى 7: 23 و25: 41(. 
يف بع�ص االأحيان، ي�سف الكتاُب املقد�ص اهلَل باأنه نوٌر ال ُيدَنى منه  ♦

واأنه ناٌر اآكلة، وذلك كما يف )تثنية 4: 24( و)1 تيموثاو�ص 6: 16( 
و)عربانيني 10: 27 – 31( و)12: 29( و)1 يوحنا 1: 5(. 

م عن طريق  ♦ غالًبا ُي�سبَّه رف�ُص اهلل لل�رص برف�ص اجل�سم الب�رصي لل�سُّ
اأمران  اأن يت�ساهل مع اخلطية والرياء؛ فهما  وؤ. ال ي�ستطيع اهلل  التقيُّ
اأن ُيطَردا من حم�رصه. نرى ذلك  منفران متاًما بالن�سبة له، ويجب 

يف )الويني 18: 25 – 28 و20: 22 – 23( و)روؤيا 3: 16(. 
ح هذه التعبريات املجازية عدم التوافق التام بني القدا�سة واخلطية.   تو�سِّ
ال ميكن هلل ب�سبب طبيعته الكاملة وقدا�سته اأن ُيوَجد حيث توجد اخلطية. ولو 

ا ُتفَنى اأو ُتطَرد.  اقرتبت اخلطية من اهلل، فهي اإمَّ
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يكره اخلطية وال  االإعالَن عن كونه  اهلل  ل�سخ�ص  فهُمنا  ن  يت�سمَّ اأن  يجب 
ن فهُمنا  يطيقها، واأن اخلطية تغ�سبه وال ميكن اأن يقبلها، كما يجب اأن يت�سمَّ

للخال�ص كالًّ من حقيقة ثَقل وكاآبة اخلطية ونور قدا�سة اهلل املجيدة.
ونظرنا  اخلطية  �ساأن  من  قلَّلنا  لو  لل�سليب  احتياجنا  مدى  نقدِّر  لن  اإننا 
ا. كما �سنحتار كثرًيا يف اأمر  ًدا م�ستمرًّ اإليها على اأنها زالت نادرة ولي�ست مترُّ
ال�سليب لو فكرنا يف اهلل على اأنه اأب مت�ساهل ولي�ص خالًقا م�ستاًء من ال�رصِّ.

الغفران
عنها،  ال�سخ�سية  م�سوؤوليتنا  ومدى  خطيتنا  خطورة  مدى  ندرك  عندما 
ميكننا البدء يف تقدير نعمة الغفران الرائعة، لكن عندما نفهم اجلالل املهيب 
ر يف ما اإذا  لقدا�سة اهلل واملدى الكامل لغ�سبه على اخلطية، �سنجد اأنف�سنا نفكِّ

ا اإمكانية ملغفرة اخلطية. كان هناك حقًّ
رمبا يبدو طبيعيًّا على امل�ستوى ال�سطحي اأن نفكر يف �سبب عدم ت�رصف 
اهلل مثل االأب يف مثل االبن ال�سال، لكن عندما نفكر بعمق، ف�رصيًعا ما ندرك 
اأن الغفران هو اأ�سعب عمل ميكن الإلٍه قدو�ص اأن يقوم به؛ فهو اأ�سعب من كل 

االأعمال الب�سيطة مثل اخلليقة والقيامة. 
اهلل  خال�سنا.  طريق  يف  يقف  كالهما  االإلهي  والغ�سب  الب�رصية  اخلطية 
يحرتم اأن االإن�سان هو ذلك املخلوق امل�سوؤول الذي خلقه على �سورته، وهو 
يف ذات الوقت، يجب اأن يعمل مبا يتوافق مع طبيعته كاإلٍه كامل القدا�سة. 
القدا�سة  الثامن كيف تعامل اهلل مع م�سكلة  اإىل  الثالث  االأجزاء من  تتناول 

ًما خال�سنا بنعمته من خالل امل�سيح على ال�سليب. هذه متمِّ
من املده�ص اأن الكتاب املقد�ص َيِعد مبغفرة كل جانب من جوانب اخلطية؛ 
الـ  ومغفرة   )14  :1 )كولو�سي  يف   )hamartia( الـ  مبغفرة  َيِعدنا  فهو 
)paraptoma( يف )كولو�سي 2: 13( والـ )parabasis( يف )عربانيني 
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الكتاب  يو�سح  كما  وهكذا،   )14  :2 )تيط�ص  يف   )anomia( والـ   )15  :9
املقد�ص اأن مغفرة اهلل لها اأربعة عنا�رص متمايزة:

الذي  ♦ احلاجَز  يزيل  كما  اخلطية،  وجود  يحتِّمه  الذي  العقاَب  ل  يوؤجِّ
ا من جزاء  ي هذا "خال�سً يوجد بينه وبني كل اإن�سان. ميكننا اأن ن�سمِّ

اأو اأجرة اخلطية".
يزيل التعدِّي وميحوه من ذاكرته؛ فهو يغطي االأعماَل التي ارتكبناها  ♦

وميحوها حتى ال يراها اأو يتذكرها مرًة ثانيًة، هذا هو "اخلال�ص من 
ذنب اخلطية". 

ر حياَة قوة اخلطية يف عمليٍة روحيٍة تزيل اال�سطراَر االأخالقي  ♦ يدمِّ
لعمل ال�رص، وهذا هو "اخلال�ص من قوة اخلطية". 

ًرا كل تاأثري لها علينا �سواء  ♦ ميحو اخلطيَة ويقتلعها من جذورها، مدمِّ
ا. هذه هي  اأو نف�سيًّ ا  اأو اجتماعيًّ ا  اأو �سعوريًّ ا  اأو روحيًّ ا  اأخالقيًّ كان 

احلرية من وجود اخلطية والتي �سنختربها يف احلياة امل�ستقبلية. 

�لغفر�ن �لب�رشي
عقل  داخل  حتدث  اليومية  احلياة  يف  الة  فعَّ عملية  هو  الب�رصي  الغفران 
�سخ�ٍص ُجرح اأو اأُ�سيئ اإليه. عندما نغفر ل�سخ�ٍص ما، نقوم بهدم احلاجز الذي 
مرًة  ودِّي  ب�سكٍل  مًعا  نتوا�سل  اأن  ن�ستطيع  حتى  املذنب  وبني  بيننا  يوجد 

اأخرى. 
املغفرة الب�رصية احلقيقية اأكرث بكثري من جمرد عدم الثاأر من �سخ�ٍص اأ�ساء 
اإلينا، واأكرث بكثري من جمرد جتاهل االإ�ساءة وعدم معاقبة من ارتكبها يف 

حقنا. 
ا يبداأ يف اأفكارنا، ويعربِّ عن نف�سه من خالل  ً ن تغريُّ املغفرة احلقيقية تت�سمَّ
اإننا منحو االإ�ساءة من فكرنا متاًما  اأفعالنا، واأخرًيا يعيد ت�سكيل م�ساعرنا. 
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ذي  غري  �سيًئا  تغدو  حتى  وم�ساعرنا  اأفعالنا  على  ال�سلبي  تاأثريها  وننهي 
اأهميٍة بالن�سبة لنا. 

قبل اأن نغفر، تقيم االإ�ساءُة حاجًزا من ال�سخط والغ�سب وعدم الثقة والكره 
اأن  اأن مُتَنح املغفرة، ميكن ملن نفروا من بع�سهم البع�ص  وهكذا، لكن بعد 

يعي�سوا مًعا يف �سالم. 

�لغفر�ن �لإلهي
لي�ست املغفرة الب�رصية �سورًة م�سغرًة من غفران اهلل اأو ن�سخًة مطابقًة له. 
يو�سح الكتاب املقد�ص اأن اهلل غفر للب�رص بعمٍق ومدى ال ميكن حتى الأعظم 

مثال للمغفرة الب�رصية اأن يعطي ولو �سورة باهتة له. 
لكن الكتاب املقد�ص يكمل هذه احلقيقة بو�سفه للطريقة التي يتحرك بها 
ا االإزالة  ن اأي�سً �سد اخلطية بكل قوة غ�سبه، لذلك، فاإن املغفرة االإلهية تت�سمَّ

العادلة لالإثم نف�سه.
هاتني  من  فقط  واحدٍة  على  الرتكيز  اإغراَء  نواجه  اأن  علينا  ما،  بطريقٍة 
البع�ص  بع�سهما  جانب  اإىل  يتواجدان  والعدالة  فالغفران  احلقيقتني؛ 
اأن  وكالهما يفقد معناه عندما يتم الف�سل بينهما. �رصيًعا ما يتعلم االآباء 
املحبة والعدالة يجب اأن تتواجدا اإىل جانب بع�سهما البع�ص من اأجل تن�سئة 

اأطفالهم بالطريقة ال�سحيحة. 
اأن يتَّخذ ردَّ فعٍل �سده؛ وذلك الأن  ، فعليه  عندما يواجه اهلُل القدو�ص ال�رصَّ
اأكرث  ال�رصَّ بالطهارة كي تبقى حمبًة. لن يكون اهلل  اأن تواجه  املحبة يجب 
ا اأو عاداًل  حمبًة لو مل يعاقب اخلطيَة يف اإطار مغفرته له؛ فهو لن يكون حُمبًّ

لو مل يفعل ذلك. كما �سينطوي ذلك على اإنكار لطبيعته كاهلل.
لكن على الرغم من وجود اخلطية التي ت�سعل غ�سَب اهلل، اإال اأن االآب يخطو 
خطوًة رائعًة بالنعمة ويقبل اخلطاة كاأ�سدقاء له ويقيم عالقًة حميمًة معهم. 
ا، وخا�سًة عندما ندرك  ا على اأن يكون حقيقيًّ رمبا يبدو هذا االأمر �سهاًل جدًّ
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مدى قوة اإدانة اهلل القدو�ص ل�سهواتنا اخلاطئة واأفكارنا االأنانية، اإال اأن هذا 
�سخ�ص  دائًما يف  ُيَرى  واالإدانة هو قلب اخلال�ص وهو  الغفران  املزيج من 
�سخ�ص  منا يف  ويقرتب  �سخ�سيٍة  ب�سورٍة  يظهر  االإلهي  الغفران  اإن  ي�سوع. 

ي�سوع. 
الغفران االإلهي هو عطية ال ميكن تف�سريها من املحبة النقية امُلقدَّمة خلطاٍة 
الب�رصية. راأينا يف  غري م�ستحقني حتتوي على حلٍّ الأ�سعب واأعمق م�ساكل 
كتاب "معرفة االآب" اأن اهلل هو من ياأخذ املبادرة. "اأبونا وخمل�سنا" هو من 
ان كل االأر�ص ياأتى باخلطاة املذنبني كي يتمتعوا  يخطو اخلطوة االأوىل. ديَّ
مبحبة االآب ب�رصط اأن يختاروا اأن ياأتي بهم واأن يقبلوا حمبته باإرادتهم، لكن 

حتى هذه االإرادة هي عطية من عطايا نعمته. 

نعمة �لآب
ي�سمع موؤمنون كثريون عن ثمن الغفران وكلفة اخلال�ص اأكرث مما ي�سمعون 
انية الفيَّا�سة التي يقدِّمها االآُب الذي بذل ابَنه الوحيد حمبًة  عن النعمة املجَّ

كي يعود اخلطاة اإليه. 
ال يتحتَّم علينا اأن نفهم كلَّ �سيٍء عن اخلال�ص حتى نح�سل عليه، ولي�ص 
علينا اأن نقدِّر كلفَة املغفرة قبل اأن ن�ستفيد منها؛ حيث ميكننا اأن نفهم هذا 

فيما بعد. 
اأن ن�ستجيب  لكن ال�رصط االأ�سا�سي للح�سول على الغفران والتمتُّع به هو 
لنعمة االآب باأذرع ممدودة بتوا�سع وبقلب فرح �ساكر. علينا مثل االبن يف 
لفهم  اآخر  اهلل. وهذا عن�رص حيوي  كلمة  ونثق يف  االآب  اإىل  ناأتي  اأن  امَلَثل 

خال�ص اهلل الذي هو بالنعمة. 
اإمياننا وخال�سنا،  واإن مل يكن هو مركز  لالآب ونعمته،  ننظر  اإن مل نكن 
ميكن  ما  اأف�سل  اأن  يعتقدون  جتعلهم  ر�سالًة  للنا�ص  نقدِّم  اأن  املمكن  فمن 
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اأن يرتجوه هو اأن يت�سامح االآب مع اخلطاة على م�س�ص عن طريق �سخ�ص 
ي�سوع. 

رمبا نعتقد اأنه الزال على االأبناء والبنات العائدين اأن ُيبقوا بع�َص امل�سافة 
ًها لي�سوع الأنه بطريقٍة ما  بينهم وبني االآب، واأن امتناننا يجب اأن يكون موجَّ
�سغط على االآب كي ي�سمح لنا بالتواجد يف الغرفة اخللفية من منزل العائلة 

باعتبارنا خدم حقراء. 
الذات  واإدانة  واخلوف  ال�سلبية  اإىل  يقود  الكتابي  غري  التفكري  هذا  مثل 
د بالنامو�ص. رمبا يكون هذا هو ما  عات وغياب اجلراءة والتقيُّ و�سعف التوقُّ
�سعر به االبن ال�سال وهو يف طريقه اإىل املنزل. تدل الكلمات التي رتبها كي 
يقولها الأبيه عند عودته على اأنه مل يكن قد تاب بالفعل واأنه كان ال يزال غري 

واثق يف لطف اأبيه، وبالتايل كان ال يزال �ساالًّ منف�ساًل عنه. 
لكن مثل هذه امل�ساعر ال تعربِّ باأي حاٍل من االأحوال عن االأب يف املثل 
الطريق  ُيعدَّ  كي  البعيدة  الكورة  اإىل  ابَنه  اأر�سل  الذي  ال�سماوي  االآب  عن  اأو 
للمنزل، والذي ينتظر االآن ب�سوق حتى منثل يف ح�رصته كاأبناء وبنات له 

يف نعمٍة غري م�رصوطٍة واحتفاٍل ال حدود له. 
على  هويتنا  حدَّد  قد  االآب  اأن  يدرك  اأن  يعني  موؤمًنا  ال�سخ�ُص  ي�سبح  اأن 
ناأخذ  كي  اإليه  يدعونا  وهو  له،  اأبناًء  يدعونا  االآن  واأنه  ال�سليب،  اأ�سا�ص 

املرياث – حلة البنوية وخامت ال�سلطان وحذاء احلرية. 
انية التي يقدِّمها االآُب هي التي اأر�سلت االبَن كي ُيِعدَّ  اإن هذه النعمة املجَّ
اأبنائه  ب بجموع  ورحَّ ذراعيه  االآُب  فتح  الثمن،  دفع  لنا، وعندما  اخلال�َص 

الذين اأح�رصهم االبُن اإىل املجد بوا�سطة الروح. 



اجلزء الثاني

االتِّساق الذاتي

ا  �رصوريًّ ال�سليب  على  ي�سوع  موت  كان  "ملاذا  النا�ص:  ي�ساأل  عندما 
للخال�ص؟" يجيب امل�سيحيون عادًة م�ستخدمني كلمة "اإر�ساء". 

الكتاب املقد�ص  َتِرد يف  "اإر�ساء" ال  "ر�سي" اأو  اأن كلمة  الرغم من  على 
هات  مرتبطًة بال�سليب، اإال اأن قادة الكني�سة عرب كل القرون ومن كافة التوجُّ
ا قبل اأن يغفر اهلُل القدو�ص  دوا على اأن نوًعا ما من "االإر�ساء" كان �رصوريًّ اأكَّ
اخلطيَة، لكنهم اختلفوا دائًما ب�ساأن اإر�ساء من وملاذا وب�ساأن مو�سوع هذا 

االإر�ساء. 

�إر�ساء �إبلي�س
اأ�رص بع�ص القادة منذ عهد الكني�سة اليونانية يف القرن الثاين امليالدي 
على اأن موت امل�سيح على ال�سليب كان هو الثمن الذي طالب به اإبلي�ص حتى 
يطلق �رصاح اأ�رصاه، واأن امل�سيح احتمل ال�سليب كي يويف ال�سيطان حقوقه. 

لكن كما يتجاهل بع�ُص املوؤمنني اإبلي�َص اأو يحقِّرون من قوته، هكذا تبالغ 
اأ�رَص  اإبلي�ص  اأن  الرغم من  اإبلي�ص و�سلطانه، وعلى  الفكرة يف تقدير قوة  تلك 
الب�رصيَة من عدن حتى ال�سليب وكان �سيد اخلطية واملوت، وعلى الرغم من 
اأن ي�سوع اأتى ليحرِّرنا من قب�سته، اإال اأن اإبلي�ص كان دائًما عا�سًيا ومغت�سًبا. 
رمبا يكون قد اكت�سب بع�ص "احلقوق" على الب�رصية من خالل اخلطية، لكنه 

مل يكت�سب اأبًدا اأية حقوق "احتاج" اهلل اإىل "اإر�سائها". 
وبينما  اجللجثة،  يف  الإبلي�ص  الكاملة  الهزميَة  ال�سابع  اجلزء  يف  نتناول 
من  اإيانا  ا  خملِّ�سً نهائيًّا  حا�سًما  ن�رًصا  انت�رص  ي�سوع  اأن  نتذكر  اأن  علينا 
25
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عبودية اإبلي�ص، اإال اأننا يجب اأال نعتقد اأن اإبلي�ص كان له اأي حق اأُجرب اهلل على 
اإر�سائه والوفاء به. 

�إر�ساء �لنام��س
منذ اأيام اأمربو�ص )وهو من اآباء الكني�سة الالتينية يف القرن الرابع( كان 
يجب  كان  اأنه  على  ي�رصُّون  ال�سليب  ي�رصحون  الذين  امل�سيحيني  بع�ص 
اإر�ساء النامو�ص. يقول هوؤالء اإن اخلطية تتجاهل �رصيعة اهلل وتع�ساها، واإن 

ا عندما يك�رصون النامو�ص.  اخلطاة يجلبون على اأنف�سهم ذنًبا تلقائيًّ
كما ي�رصُّون على اأنه كان يجب احلفاظ على النامو�ص وت�سديد العقوبات 
التي ين�ص عليها؛ فال ميكن ترك اخلطاة يفلتون بب�ساطة هكذا، لذلك، كان 

ا للوفاء مبطالب النامو�ص. ال�سليب �رصوريًّ
غالًبا ي�ستخدم هوؤالء املوؤمنون االأ�سحاح ال�ساد�ص من �سفر دانيال لدعم 
راأيهم: على الرغم من اأن امللك داريو�ص كان يحرتم دانيال ويريد اإنقاذه، اإال 
اأنه كان يجب تطبيق قانون فار�ص وتنفيذ العقوبة التي ين�ص عليها، وبنف�ص 
الطريقة، يقولون اإن اهلل يحب اخلطاة وي�ستاق اإىل خال�سهم، لكنه ال ميكن اأن 

ا.  يتغا�سى عن النامو�ص الذي يديننا، ومن هنا كان ال�سليب �رصوريًّ
لكن اهلل لي�ص مثل داريو�ص واقًعا يف �رصك بع�ص التعقيدات التقنية والتي 
جمموعة  لي�ص  النامو�ص  اأن  كما  ال�سليب،  على  ا  جُمرَبً نف�سه  وجد  ب�سببها 
قواعد قانونية جامدة ذات عقوبات تلقائية حتدِّد اأعمال اهلل. النامو�ص لي�ص 
جمموعة قواعد ُمطَلقة خارجة عن اهلل وعليه اأن يوفيها. اإن طبيعة اهلل ولي�ص 

النامو�ص هي ما يجب اإر�ساوؤه يف النهاية. 
هناك بع�ص احلق يف الرتكيز على النامو�ص؛ الأن )غالطية 3: 10 – 13( 
يعلِّمنا �رصاحًة اأن امل�سيح خلَّ�سنا من لعنة النامو�ص باأن �سار لعنًة الأجلنا. 
ذلك  عن  يختلف  القول  هذا  لكن  النامو�ص،  بعقوبة  الوفاء  يجب  كان  لقد 

التعليم القائل بوجوب اإر�ساء النامو�ص ذاته. 
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وكما اأن خال�سنا من اإبلي�ص ال يعني اأن لديه حقوًقا يجب اإر�ساوؤها والوفاء 
بها، كذلك ال يعني خال�سنا من النامو�ص اأن للنامو�ص مطالب على اهلل اأن 
يويف بها. اخلال�ص والن�رص هما نتيجتان ترتبتا على ال�سليب، لكنهما لي�سا 

�سببني رئي�سيني له. 
"معرفة االبن" اأن اخل�سوع كان يف قلب بنوية امل�سيح.  راأينا يف كتاب 
ال  اأمًرا  كان  للنامو�ص  ي�سوع  خ�سوع  اإن  القول  ميكننا  معني  م�ستوى  على 
غنى عنه الإنقاذنا من لعنته؛ وذلك الأنه بهذا اخل�سوع اأمت مطالب النامو�ص 
اأن  �سنجد  اأعمق،  م�ستوى  على  االأمر  اإىل  ننظر  عندما  لكن  لعنته،  ل  وحتمَّ
واأن  النامو�ص،  ملبادئ  ولي�ص  االآب  ل�سخ�ص  خ�سع  ي�سوع  اأن  هي  احلقيقة 
للعنته كان جمرد نتيجة  له  اإمتامه له وحتمُّ للنامو�ص من ناحية  خ�سوعه 

خل�سوعه ال�سخ�سي لالآب. 
ا لي�ص �سجيًنا للنامو�ص. اهلل  وكما اأن اهلل ال يدين الإبلي�ص ب�سيء، هو اأي�سً
هو وا�سع النامو�ص وم�رصِّعه، والنامو�ص ُيدين اخلطيَة فقط؛ الأن اهلل القدو�ص 

هو م�سدره. 
من  كلمة  كل  اأن  اهلل"  اإىل  و"اال�ستماع  احلي"  "االإميان  كتابي  يف  نرى 
يعلن  املقد�ص  النامو�ص  اأن  يعني  وهذا  اهلل،  عن  ذاتي  اإعالن  هي  اإمنا  اهلل 
اإدانته ولعنته  – مبا يف ذلك  اهلل القدو�ص: ال ميكن ف�سل مطالب النامو�ص 

للخطية – عن طبيعة اهلل نف�سه. 
اإر�ساء اهلل القدو�ص  اإن قلنا بوجوب  اأكرث دقًة  اأنه رمبا نكون  وهذا يعني 
القواعد  من  م�ستقلٍة  مبجموعٍة  الوفاء  بوجوب  ولي�ص  �سخ�سيٍة  ب�سورٍة 

امُلجرَّدة.

�إر�ساء كر�مة وعدل �هلل   
يوؤمن الكثريون من االإجنيليني اليوم اأن اهلل ال يدين لل�سيطان ب�سيء �سوى 
عقابه على مترده، لكنهم يوؤمنون اأن الب�رصية تدين ب�سيء هلل، وهذا ال�سيء 
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هو الدَّين الذي كان يجب اأن ُيدَفع اأو ُيوفى على ال�سليب. نتناول هذه الفكرة 
يف اجلزء اخلام�ص. 

ال�سليب من  ون  اأنه �سحيٌة للخطية، ويف�رصِّ اهلَل على  القادة  ي�سور بع�ُص 
اأحد  كان  الذي  اأن�سلم  مع  الفكرة  هذه  بداأت  اهلل.  لكرامة  اإر�ساء  اأنه  منطلق 

روؤ�ساء اأ�ساقفة كانرتبري يف القرن احلادي ع�رص. 
ون ال�سليَب من  ان اخلطية ويف�رصِّ وهناك اآخرون ي�سوِّرون اهلل على اأنه ديَّ
الثالث ع�رص مع  القرن  الفكرة يف  بداأت هذه  اهلل.  لعدالة  اإر�ساء  اأنه  منطلق 
توما االأكويني ودون�ص �سكوت�ص )Duns Scotus( ثم تطورت بعد ثورة 
االإ�سالح على يد كالفن وكرامنر ومت اإدراجها يف اعرتاف وي�ستمن�سرت عام 

1647م. 
القادة الذين يوؤكدون على كرامة اهلل يقولون اإننا بخطيتنا )وبعدم اعرتافنا 
باهلل كرب وعدم خ�سوعنا الكامل له( قد �رصقنا الكرامة التي هي من حق 
كان  واإن  ال�رصقة.  هذه  مثل  يتجاهل  اأن  ميكنه  فال  قدو�ص،  اهلل  والأن  اهلل، 
�سيغفر لنا، فعلينا اأن نرد الكرامة امل�رصوقة اأواًل، لكننا ال ن�ستطيع يف الواقع. 
اإن طاعتنا احلالية ال تعوِّ�ص عن خطايانا ال�سابقة، وهذا التعوي�ص مطلوب 

منا على اأية حال وال ي�ستطيع اأي خاطئ اآخر اأن يوفيه نيابًة عنا. 
كليًة"   "اهلل  هو  الذي  ي�سوع  اأر�سل  نعمته  يف  اهلل  اإن  القادة  هوؤالء  يقول 
امُل�ساء  اإر�ساًء لكرامة اهلل  التي بال خطية  و"اإن�سان كليًة" كي يقدِّم حياته 
لكماله  الكرمية  ي�سوع  تقدمة  اأن  هي  اإليها  ي�سلون  التي  والنتيجة  اإليها، 

امُلطلق اأعادت كرامة اهلل التي �رصقتها الب�رصية. 
دون على اإر�ساء عدله، فيقولون  زون على اهلل كالديان ويوؤكِّ اأما الذين يركِّ

اإن هناك عدم توافق اأ�سا�سي وغري قابل للم�ساحلة بني بر اهلل واإثمنا. 
ي�رص هوؤالء على وجوب تهدئة واإر�ساء غ�سب اهلل امل�ستمر �سد خطية كل 
كليًة"  كليًة" و"اإن�سان  "اهلل  هو  الذي  االبَن  اأر�سل  االآب  اإن  ويقولون  العامل، 

وبال خطية كي ير�سي مطالب عدل اهلل �سد اخلطية ويجعل الغفران ممكًنا. 
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ال يلتزم معظم امل�سيحيني التزاًما �سارًما بفكرٍة واحدٍة دون �سواها فيما 
يتعلق باالإر�ساء؛ على �سبيل املثال، يعلم الكثريون اأن مطالب نامو�ص اهلل 
قد وفيت بطاعة امل�سيح الكاملة يف حياته وموته، واأن عدالة اهلل قد اأُر�سيت 
النامو�ص  عقاب  ت�ستوجب  التي  اخلطية  عن  الكاملة  امل�سيح  بذبيحة  ا  اأي�سً

وذلك من خالل موته. 

اهلل ذاته
االأفكار مبفردها هي تف�سري غري واٍف  اأن كل فكرٍة من هذه  احلقيقة هي 
االإلهي هو ما  العدل  اأو  االإلهية  الكرامة  النامو�ص وال  لي�ص  االإر�ساء.  لفكرة 
لي�ص جمرد �سحية  اإن اهلل  اإر�ساوؤه.  اإر�ساوؤه، اهلل نف�سه هو من يجب  يجب 
للنامو�ص مت جتاهله وعدم  اأو جمرد وا�سع  اإليها من خالل اخلطية،  اأُ�سيئ 
االكرتاث به اأو جمرد قا�ص يتوجب عليه اإدانة اخلطية، لكنه كل هذا مًعا بل 

واأكرث.
تكمن م�سكلة احلديث عن اإر�ساء النامو�ص والكرامة والعدل وهكذا يف اأننا 
جنعل اهلل يبدو وكاأن �سيًئا خارًجا عنه م�سيطر عليه. اهلل نف�سه يف كمال ملء 
ًنا يف �سخ�سه  )القدا�سة املطلقة( ذاته هو من يجب اإر�ساوؤه ولي�ص جانًبا معيَّ
اأو جمموعة من القواعد اأو �سيًئا خارًجا عنه. اخلطية يف اأ�سا�سها وجوهرها 
هي اإ�ساءة هلل، وهذه االإ�ساءة هي ما يجب التعامل معه؛ اأي اإر�ساوؤه. غالًبا ما 
ي�سف الكتاُب املقد�ص اخلال�َص با�ستخدام م�سطلحاٍت ق�سائيٍة اأو قانونيٍة، 
لكن علينا اأن نتذكر دائًما اأن ال�سليب قد َحَدث الإر�ساء �سخ�ص اهلل وطبيعته 

كل جوانبها. 

�لت�ساق �لذ�تي
نقي�سها  ب�سبب  وذلك  االإلهي؛  الذاتي  الر�سا  فكرَة  النا�ص  بع�ُص  يرف�ص 
هم  ذواتهم  اإر�ساء  يحاولون  الذين  اأن  هوؤالء  يعتقد  البغي�ص.  الب�رصي 
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اأ�سخا�ص ال يتمتعون ب�سبط النف�ص، واأن من يعربِّ عن الر�سا الذاتي يفتقر 
اإىل التوا�سع. 

لكن اهلل كامٌل؛ حيث يت�سف ب�سبط النف�ص امُلطَلق، كما يتَّ�سف بالتوا�سع 
الر�سا  عن  متاًما  يختلف  االإلهي  الذاتي  الر�سا  اأن  يعني  وهذا  الالحمدود، 

الذاتي الب�رصي. 
عندما نقول اإن اهلل يجب اأن ير�سي ذاته، فاإننا نق�سد اأنه يجب اأن يكون 
ذاته، ويجب اأن يكون متوافًقا مع طبيعته واأن يت�رصَّف دائًما وفًقا لكمال 

طبيعته. 
د الكتاُب املقد�ص على اأن اهلل ال ميكن اأن ينكر نف�َسه اأو يناق�ص ذاته.  يوؤكِّ
وفًقا  اأو  بها  التنبوؤ  ميكن  ال  بطريقٍة  ا  ع�سوائيًّ يعمل  ال  وهو  يكذب،  ال  اهلل 
لنزوٍة ما، لكنه دائًما متوافًقا مع ذاته وطبيعته، اإنه دائًما "كل ذاته". نرى 
هذه احلقيقة على �سبيل املثال يف )تثنية 32: 4( و)مزمور 89: 33( و)2 

تيموثاو�ص 2: 13( و)تيط�ص 1: 2( و)عربانيني 6: 18(. 
باأربع  الذاتي  �ساقه  اتِّ وعلى  الذاتي  اهلل  ر�سا  على  املقد�ص  الكتاب  د  يوؤكِّ
اأن  يجب  بب�ساطة  الأنه  اخلطاة؛  يدين  اهلل  اأن  جميعها  ح  تو�سِّ رئي�سيٍة  طرٍق 

�ساق الذاتي الكامل.  يفعل ذلك – اأن يكون ذاته واأن يتَّ�سف باالتِّ

1- �إثارة غ�سب �هلل 
يقول اهلل يف العهد القدمي اإن زنا اإ�رصائيل ميكن اأن "يثري" غ�سبه وغريته– 
اإىل  "الدعوة  الغ�سب" تعني  "اإثارة  االأنبياء.  وهي حقيقة كثرًيا ما يكرِّرها 
اتِّخاذ رد فعل". اخلطية تتطلب ردَّ فعل من اهلل، وهو يف هذه احلالة غ�سب 
اهلل، وهذا يعني اأن الغ�سب لي�ص �سفًة متاأ�سلًة يف طبيعة اهلل، بل هو جمرد 
رد فعل تتَّخذه طبيعة اهلل، اإنه رد فعله امل�ستحق وامُلربَّر �سد اخلطية. يجب 
هي  "يثري"  مبعنى  امُل�سَتخَدمة  العربية  الكلمة  اهلل.  غ�سَب  اخلطيُة  تثري  اأن 
اهلل  قلب  على  يوؤثر  اأن  ميكنه  االإن�سان  اأن  عن  تنم  وهي  َكَع�ص   "kaac"
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اأنه يجعله يغ�سب ويتاأمل ويحزن بدرجاٍت متفاوتٍة. نرى ذلك على  لدرجة 
�سبيل املثال يف )تثنية 32: 16 – 21( و)ق�ساة 2: 12( و)1 ملوك 15: 30 
و21: 22( و)2 ملوك 17: 17 و22: 17( و)مزمور 78: 58( و)اإرميا 32: 

30 – 32( و)حزقيال 8: 17( و)هو�سع 12: 14(. 
لكن هذا ال يعني اأن اهلل كان ُيَثار غ�سبه ب�سبب �سلوك �سعب اإ�رصائيل. اللغة 
الكتابية التي تعربِّ عن معنى اال�ستثارة تعربِّ فقط عن رد فعل اهلل احلتمي 
الزنا.  خا�سًة  اخلطية،  جتاه  مقد�ص  غ�سب  اهلل  داخل  هناك  اخلطية.  جتاه 

اخلطية دائًما "تثري" غ�سَب اهلل اأينما وحينما حتدث.
وهذا الغ�سب ال ُيثار دون �سبٍب وجيه. اخلطية وحدها هي ما تثري غ�سب 
ا اأن تثريه اإن كان اهلل هو اهلل واإن كان يت�رصَّف كاهلل. االأمر  اهلل ويجب حقًّ
بب�ساطة هو لو اأن اهلل ال يثري غ�سبه ما هو عك�ص طبيعته فلن يكون هو اهلل. 

2- �لغ�سب �ملحرق 
قبيل  من  كلمات  با�ستخدام  اهلل  غ�سَب  املقد�سُة  االأ�سفاُر  ت�سف  غالًبا 
"حُمرق" و "اآكل" و"ثائر". ن�سو�ص مثل )ي�سوع 7: 1 و23: 16( و)ق�ساة 3: 
8( و)2 �سموئيل 24: 1( و)2 ملوك 13: 3 و22: 13( و)هو�سع 8: 5( ت�سف 
كيف ي�ستعل اهلل غ�سًبا عندما يرى �سعَبه يع�سون �رصيعته ويك�رصون عهَده. 
ح العهُد القدمي اأن اهلل "ي�ستعل" غ�سًبا عندما "تثريه" اخلطية، نرى  يو�سِّ
 )17  :22 ملوك  و)2   )28  –  27  :29 )تثنية  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك 
و)مزمور 79: 5( و)اإرميا 4: 4 و21: 12( و)حزقيال 36: 5 – 6 و38: 19( 

و)�سفنيا 1: 18 و3: 8(. 
اإن نار غ�سب اهلل هي رد فعل حتمي جتاه ال�رص، لكن هذا الغ�سب ال يخرج 
اأبًدا عن نطاق ال�سيطرة. يو�سح )خروج 32: 10( و)اإرميا 44: 22( و)حزقيال 
ل الع�سيان. وي�سف )مزمور 78:  اأن يتحمَّ اأن اهلل ال ميكن   )14 –  13 :24
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38( و)اإ�سعياء 48: 9( و)مراثي 3: 22( و)رومية 2: 4( و)2 بطر�ص 3: 9( 
كيف يكبح اهلل غ�سَبه رحمًة. 

ا اإخماده، نرى  اأن "ي�ستعل" غ�سب اهلل، يكون من ال�سعب جدًّ لكن مبجرد 
ذلك على �سبيل املثال يف )2 ملوك 23: 26، 22: 17( و)2 اأخبار 34: 25( 
و)اإرميا 21: 12(. عندما ي�ستعل غ�سُب اهلل �سد النا�ص يلتهمهم كما يف )عدد 
11: 1( و)تثنية 4: 24 و6: 15( و)مزمور 59: 13( و)اإ�سعياء 10: 17 و30: 
27( و)مراثي 2: 3( و)حزقيال 22: 31( و)�سفنيا 1: 18(. ي�ستقر غ�سُب اهلل 
فقط عندما يكمل الق�ساء اأو يحدث تغيري ثوري، نرى ذلك على �سبيل املثال يف 
)هو�سع 7: 26( و)اإرميا 4: 4 و21: 12( و)حزقيال 5: 13 و16: 42 و21: 17(. 
يدل ذلك على اأن هناك �سيًئا ما يف قدا�سة اهلل يثريه ال�رصُّ وي�سعله، وهذا 
ال�رصَّ متاًما وهكذا  "غ�سبه": ي�ستعل هذا الغ�سب حتى يلتهم  ال�سيء ن�سميه 

يتم "اإر�ساوؤه". 

3- ر�سا �هلل �لكامل
غالًبا ُت�سَتخَدم الكلمة العربية "كااله" يف العهد القدمي باالرتباط بغ�سب 
اهلل. ومعنى "كااله" هو نهاية �سيء وهي ُترَتجم اإىل العديد من املقابالت 

م" اأو "ي�ستنزف" اأو "ير�سي". منها "يكمل" اأو "ينهي" اأو "ي�ستنفذ" اأو "يتمِّ
واحلياة  والعمل  الوقت  اأن  لتو�سح  القدمي  العهد  الكلمة يف  هذه  ُت�سَتخَدم 
يف  يذبل  والع�سب  بذرفها  تكتمل  الدموع  واأن  نهاية،  اإىل  تاأتي  جميعها 

اجلفاف والقوة الب�رصية ُت�سَتنَزف باال�ستعمال وهكذا. 
"ي�ستنزف  �سوف  اهلل  اأن  لتو�سيح  "كااله"  ي�ستخدمون  االأنبياء  لكن 
يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  �سعبه،  على  غ�سبه  "يكمل"  و  و"ير�سي" 

)حزقيال 5: 13 و6: 12 و7: 8 و13: 15 و20: 8، 21( و)مراثي 4: 11(. 
تنم هذه الكلمة عن اأن غ�سب اهلل ينتهي فقط عندما يتم اإر�ساوؤه. لي�ص ذلك 
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الأن اهلل طاغية ولكن الأن كل �سيء بداخله يجب اأن ُيعربَّ عنه وما ُيعربَّ عنه 
يجب اأن ُيكَمل اأو ُينَهى. 

اهلل  "تثري" غ�سَب  اخلطية  اأن  نرى  مًعا،  الثالث  ال�سور  هذه  ن�سع  عندما 
وغريته. ومبجرد اأن يثري غ�سبه "ي�ستعل" حتى "يكتمل" اأو "يتم اإر�ساوؤه" 
ق هذا الغ�سب ]ب�سبب اخلطية[ هو اأمر حمتوم ال  و"ُتلَتَهم" اخلطية كليًة. وتدفُّ

ميكن اجتنابه ب�سبب طبيعة اهلل وهو يعك�ص قدا�سته. 

4- ��سم �هلل 
�ساق الذاتي يف �سخ�ص اهلل هي  الطريقة الكتابية الرابعة التي تعِّرب عن االتِّ
ا�ستخدام ا�سم اهلل. تناولنا "ا�سم اهلل" يف كتاب "معرفة االآب" وراأينا اأن اال�سم 
ي�سري اإىل اهلل نف�سه ويدل على االإعالن الكامل لكل ما نعرفه عنه، على �سبيل 

املثال:
اأُعلن "ا�سم الرب" ملو�سى عندما مر اهلل من اأمامه واأعلن عن طبيعته  ♦

)خروج 34: 5 - 6(. 
اأن "يدعو ال�سخ�ُص با�سم الرب" يعني اأن ي�سجد هلل نف�سه )تكوين 21:  ♦

33 و26: 25(.
اأن "ين�سى ال�سخ�ُص ا�سَم الرب" يعني اأن ينف�سل عنه )اإرميا 23: 27(.  ♦
اأن "ينطق ال�سخ�ُص با�سم الرب باطاًل" يعني اأن يهني جالَله االإلهي  ♦

)خروج 20: 7(.
�ص كلَّ طبيعة اهلل املجيدة، وت�سري  ميكننا القول باأن عبارة "ا�سم اهلل" تلخِّ

اإىل اإعالن اهلل الكامل ل�سعبه عن �سخ�سه. 
كان ا�سم اهلل يف العهد القدمي هو عربون كل ما وعد اهلل اأن يفعله ل�سعب اإ�رصائيل، 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )1 �سموئيل 12: 22( و)مزمور 25: 11(. 
كما يلخ�ص تعبري "ا�سم الرب" اأهم احلقائق التي اختربها وعرفها �سعُب 
اإلههم، وقد  واالأر�ص هو  ال�سماء  القوة �سانع  اإن اهلل كلي  اهلل.  اإ�رصائيل عن 
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دعاهم كي يدخلوا يف عالقة عهد نعمة معه، وكان اإميانهم اأن اهلل ال ينكر 
وعده اأو يرجع فيه يكمن يف كل ا�ستخدام لتعبري "ا�سم الرب". 

يو�سح العهد القدمي اأن اهلل يعمل دائًما وفًقا ال�سمه بطريقة تتَّ�سق مع كل 
طبيعته – مع قدا�سته، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )اإرميا 14: 1 – 21( 

و)حزقيال 20: 44 و36: 1 – 23(. 
وعندما يعمل اهلل من اأجل ا�سمه، فهو ال يحمي ا�سمه من �سوء التعبري عنه، 
�سًقا مع ذاته. اهلل ال يهتم ب�سيته بقدر ما تفر�ص عليه  لكنه فقط يكون متَّ

�سًقا مع ذاته دائًما – اأن ير�سي ذاته.  طبيعته اأن يكون متَّ
اأيَّ جانب من جوانب  اأن ينكر  اإنه ال ي�ستطيع  اأن اهلل هو اهلل.  وهذا يعني 
لطبيعته وال  وفًقا  يعمل  دائًما  الأنه  نف�سه؛  يناق�ص  اأن  ي�ستطيع  ال  طبيعته. 
يحيد اأبًدا عما يتَّ�سف به ذاته. راأينا يف كتاب "معرفة االآب" اأن هذه احلقيقة 
يعربِّ عنها ا�سم اهلل "يهوه" الذي اأعلنه اهلل ملو�سى عندما اأتى ليخلِّ�ص �سعَبه 
م عهَده. ومعنى يهوه هو "اأكون من اأكون". اإن اهلل هو  من اأر�ص م�رص ويتمِّ

من هو. اإنه قدو�ص وال ميكن اأن يكون غري ذلك. 

حمبة اهلل العادلة
لنف�سه  للخطاة وي�ساحلهم  يغفر  اأن  اأنه يجب  يعني  الذاتي  اهلل  �ساق  اتِّ اإن 

بطريقة تتفق متاًما مع طبيعته.
ولكي يكون اخلال�ص موؤثًرا، يجب اأن ينت�رص اهلل على ال�سيطان كي ياأخذ 
اأ�رصاه منه ويجب اأن ير�سي عدله وكرامته وغ�سبه، لكن االأهم من ذلك كله 
اأنه يجب اأن ير�سي نف�َسه – ير�سي كلَّ جانب من جوانب �سخ�سه الالحمدود 

مبا يف ذك عدله وحمبته.
ي�سري )هو�سع 11: 1 – 11( اإىل ال�رصاع الذي اختربه اهلل بني عدله وحمبته 
– العقاب على  اهلُل  – ابن  اإ�رصائيل  ا�ستحق  لقد  اأقدم على اخلال�ص.  عندما 

د للتوبة، لكن كيف ميكن اأن يدمر اهلل ابَنه؟  زناه الروحي ورف�سه املتعمَّ
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هذا هو ال�رصاع بني ما يجب اأن يفعله اهلل ب�سبب عدله وما ال يريد اأن يفعله 
ب�سبب حمبته؛ اإنه ذلك ال�رصاع االأبدي بني رحمة اهلل وغ�سبه. 

�سفات مت��زية ومتد�خلة
يف كل الكتاب املقد�ص بعهديه القدمي واجلديد، يف كلمات ي�سوع ور�سائل 
ر كامل فيما بينهما كي  بول�ص جند حمبة اهلل وغ�سبه مرتبطني مًعا يف توتُّ

ال نفكر يف اإحدى ال�سفتني متجاهلني االأخرى، على �سبيل املثال:
 

اهلل رحيم وكرمي لكنه ال يرتك املذنب بال عقاب )خروج 34 : 6 - 7(.  ♦
الرحمة واحلق يلتقيان فيه والرب وال�سالم يتالثمان )مزمور 85 : 10(.  ♦
اإله عادل وخملِّ�ص )اإ�سعياء 45 : 21(.  ♦
هناك رحمة يف غ�سبه )ميخا 7: 18( و)حبقوق 3: 2(.  ♦
مملوء نعمة وحق )يوحنا 1: 14(.  ♦
بار ويربِّر )رومية 3: 26(. ♦
لطيف و�سارم )رومية 11: 22(. ♦
مملوء غ�سب وغنى يف الرحمة )اأف�س�ص 2: 3 - 4(. ♦
اأمني وعادل )1 يوحنا 1: 9(.  ♦

ا حمبة لكن  على �سبيل املثال من اخلطاأ اأن نعتقد اأن اهلل حمبة فقط، اإنه حقًّ
اأن  واحدة ميكنها  ب�رصية  كلمة  توجد  فال  الكاملة،  احلقيقة  لي�ست هذه هي 
ت�سف طبيعة اهلل الالحمدودة و�سًفا كاماًل. اإن حمبة اهلل �سادقة ال حمدودة 

ونقية، اإنها دائًما حمبة عادلة. 
"اال�سم" كي ي�سري اإىل كل طبيعة  اإن الكتاب املقد�ص ي�ستخدم تعبري  قلنا 
اهلل، واإن "قدا�سة" اهلل اأو "انعزاله التام" هو نتيجة لكل جمموع �سفاته. من 
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ز على �سفٍة واحدٍة من �سفات اهلل؛ الأنه يت�سف ب�سفات تبدو  اخلطر اأن نركِّ
متناق�سًة لكنها يف الواقع متوازنة متاًما ومتداخلة. 

يعالج الكتاب املقد�ص هذه احلقيقة عندما يتحدث - على �سبيل املثال- 
كونه  عن  وعدله،  رحمته  عن  وبره،  �سالحه  عن  وغ�سبه،  اهلل  حمبة  عن 
ًها عنا وقريًبا منا وهكذا باعتبارها حقائق متوازية متداخلة تبدو لنا  ُمنزَّ

متناق�سة لكنها تتَّحد يف الحمدودية اهلل املجيدة.
ا يف خليٍط الهوتي  علينا اأال نحاول خلط هذه ال�سفات املتناق�سة ظاهريًّ
واحد؛ الأن هذا من �ساأنه اأن يدمر االإعالن االإلهي عن اهلل والذي يوؤكد دائًما 

على الظهور امل�ستمر املتزامن لكل اجلوانب املتوازية يف طبيعة اهلل. 
ال�سليب  اهلل على  اإعالن  الكتاب عمل  ال�ساد�ص من هذا  اجلزء  نتناول يف 
ونرى كيف اأظهر اهلل غ�سبه وحمبته يف حدٍث واحد. اإن ال�سليب هو اأ�سمى 
اإعالن عن حمبة اهلل الالحمدودة، وغ�سبه الذي هو كناٍر اآكلٍة، وبره الذي ال 

يعرف التهاوَن، ورحمته الكرمية وهكذا. 
لي�ست مت�ساربًة ولي�ست يف �رصاع مع  ال�سفات  اأن هذه  ال�سليب  يو�سح 
بع�سها البع�ص، لكنها يف الواقع ُتظِهر بع�سها البع�ص بو�سوح؛ حيث نفهم 
عظمة حمبة اهلل على ال�سليب فقط عندما نقدِّر املدى الكامل لغ�سبه هناك. 

اهلل لي�ص يف تناق�ص مع ذاته ولي�ص هناك اأي �رصاع داخله، كما اأنه لي�ص 
�ًسا ب�ساأن خططه. اهلل يوجد يف توازن  بغري واثق فيما يتعلق باأفعاله اأو ُم�سوَّ
يف  مًعا  املرتبطة  �سفاته  يحفظ  �سالم  لكنه  الكامل،  ال�سالم  اإله  اإنه  اأبدي. 

ق رائع.  �رصاع خالَّ
لو اأردنا اأن نفهم اخلال�ص ب�سورٍة دقيقة و�سحيحة، فيجب اأن تكون لدينا 
�سورة كتابية عن اهلل – لذلك جاء كتاب "معرفة االب" قبل هذا الكتاب يف 

�سل�سلة "�سيف الروح".
اهلل لي�ص "اأًبا" مت�ساهاًل يتنازل عن قدا�سته كي يعفو عنا ويدللنا، كما اأنه 
رنا، لكنه خالق  ا لالنتقام مينع حمبته كي ي�سحقنا ويدمِّ لي�ص "طاغية" حُمبًّ
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ف ملك الكون اأبًدا  ال�سماء واالأر�ص الذي يتَّ�سف باالأبوة وال�سلطان. ال يت�رصَّ
بطغيان الأنه اأب، كما اأن القا�سي العادل يت�رصف دائًما بالرحمة الأن اأبوته 

ل ما يفعله. امُلحبَّة ت�سكِّ
اأن  هو  اخلال�ص  ق�سد  وكل  باهلل،  مبعرفتنا  امل�سيحي  اإمياننا  كل  يتعلق 

نعرف االآَب ب�سورٍة اأدق واأكرث حميمية، �سورة �سخ�سية واأبدية.
كيف اإًذا ميكن هلل اأن ير�سي عدَله وغ�سَبه دون اأن تلتهمنا نريانه؟ وكيف 
اأن  اأن يتعا�سى عن خطايانا؟ كيف ميكن له  اأن ير�سي حمبته دون  ميكن 
�ساق الذاتي  �سم باالتِّ يخلِّ�سنا وير�سي ذاته يف نف�ص الوقت؟ كيف ميكن اأن يتَّ
الكامل؟ هذه هي االأ�سئلة ال�سعبة التي تكمن يف قلب ال�سليب – املكان الذي 

اأخذ فيه اهلُل مكاَن كل الب�رصية وقدَّم نف�َسه ذبيحًة كي يخلِّ�سها. 
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وفًقا  يعمل  دائًما  اأنه  يعنيان  ل�سخ�سه  الذاتي  واالِّت�ساق  الذاتي  اهلل  ر�سا 
لكل ما يتَّ�سف به؛ فهو ال يت�رصف يف موقٍف ما طبًقا ل�سفة معيَّنه ثم ياأتي 
اأبًدا �سفًة ما من  يف موقف اآخر ويت�رصف طبًقا ل�سفٍة اأخرى. اهلل ال ُيظهر 
�سفاته على ح�ساب اأخرى؛ الأن كل �سفاته مرتبطة ومتداخلة مًعا. اإنه يعربِّ 

دائًما عن كمال وملء �سخ�سه. 
هو:  اإمنا  بالغفران  يتعلَّق  الذي  ال�سعب  ال�سوؤال  اأن  كيف  �سبق  فيما  راأينا 
"كيف ميكن اأن يت�رصف اهلل وفًقا لكل �سفاته مًعا؟ كيف ميكنه اأن يعربِّ عن 
العفو  الرحيمة يف  ا حمبته  واأي�سً اخلطية  اإدانة  املقد�ص يف  كلٍّ من غ�سبه 

وال�سفقة؟ 
دائًما ما متثَّلت االإجابة امل�سيحية على مثل هذا ال�سوؤال منذ اأيام الكني�سة 
�ساق  �سم باالتِّ االأوىل يف قولها باأن اهلل اأر�سى ذاته )مبعنى اأن ما عمله كان يتَّ
بذل  طريق  عن  وذلك  املقد�ص(  وغ�سبه  عدله  من  كالًّ  اأر�سى  حيث  الذاتي؛ 
بينما  واحلكَم  الدينونَة  البديُل  ل  حتمَّ الطريقة،  وبهذه  اخلطاة،  "بديل" عن 

متتَّع اخلطاُة بالعفو واحلنو. 
لقد �ساء اهلل يف رحمته الالمتناهية اأن يغفر لنا وي�ساحمنا، اأراد اأن يغفر لنا 
ى "التكفري  بعدل دون اأن يتجاهل خطايانا اأو يتغا�سى عنها، وهذا ما ُي�سمَّ
�ساٍق ذاتي حني  عن اخلطية بتوقيع اجلزاء على بديل". لقد ت�رصَّف اهلل باتِّ
اأوجده لنا يف رحمته )وهذا البديل هو  �سبَّ ملَء غ�سبه العادل على بديل 
ذاته يف �سخ�ص ابنه الوحيد( و�سبَّ يف ذات الوقت ملَء رحمته امُلحبَّة علينا 

نحن اخلطاة غري امل�ستحقني. 
39
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الكتاب  مع  الع�سور  عرب  املختلفة  الكن�سيُة  التقاليُد  �سارعت  كيف  راأينا 
املقد�ص كي تفهم من وماذا اأُر�سي على ال�سليب، كما �سارعت مع فهم بدلية 
الكتاب املقد�ص ال يعلن عن هذه احلقائق بطريقٍة  البديل؛ الأن  اهلل وطبيعة 
ال  لكنه  بو�سوح،  االأفكار  هذه  عن  املقد�ص  الكتاب  يعلم  وا�سحة.  �سهلة 
ع اأجزاء ال�سورة مًعا.  بة منتظمة، بل يرتك املف�رصِّ يجمِّ يعر�سها ب�سورة مرتَّ
لذلك اإن اأردنا اأن نفهم مو�سوَع البدلية، فعلينا اأن ندر�ص التعاليم الكتابية 
اإىل  الطريَق  د  متهِّ التي  القدمي  العهد  ذبائح  يف  نتاأمل  اأن  اأواًل  علينا  بدقة، 

ذبيحة اهلل البدلية يف امل�سيح على ال�سليب. 

ذبائح العهد القدمي
اَبه قد نظروا اإىل  من امل�ستحيل اأن نقراأ العهد اجلديد دون اأن ندرك اأن ُكتَّ
موت امل�سيح على اأنه ذبيحة، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )متى 20: 28( 
و)يوحنا 3: 16 و10: 17 – 18( و)رومية 3: 25 و4: 25 و8: 3، 32( و)1 
كورنثو�ص 5: 7 – 8( و)2 كورنثو�ص 5: 18 – 21( و)غالطية 1: 4 و2: 20(

و)اأف�س�ص 5: 2، 25( و)1 تيموثاو�ص 2: 6( و)تيط�ص 2: 14( و)عربانيني 9: 
14، 26( و)1 بطر�ص 3: 18( و)1 يوحنا 4: 9 – 10(. 

يقع نظام الذبائح يف العهد القدمي خلف فكر العهد اجلديد عن موت امل�سيح، 
نرى ذلك بو�سوح يف ر�سالة العربانيني التي توؤكد على اأن ذبيحة ي�سوع هي 

احلقيقة النهائية التي ت�سري اإليها كل "ظالل" نظام العهد القدمي. 

�لذبيحة �لأوىل
يعلِّمنا الكتاُب املقد�ص اأن الذبيحة بداأت باهلل؛ حيث اإنه هو الذي �سنع اأول 
ذبيحة واأراق اأول دماء وعانى من اأول خ�سارة. يف )تكوين 3: 16 – 21( 
د  �ص اهلُل منوذَج تقدمي الذبائح امل�ستقبلية واملبادئ التي تقوم عليها ومهَّ اأ�سَّ

بذلك الطريَق نحو ال�سليب. 
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اآدم وحواء - كي  اأقم�سًة من جلد للب�رص املدانني -  منح اهلل يف رحمته 
خارج  اجلديدة  مهمتهما  يا  يوؤدِّ كي  اإياها  واألب�سهما  خطيتهما،  بها  يغطيا 
الب�رص  تعطي  كي  ُذِبحت  قد  احليوانات  بع�ص  تكون  اأن  البديهي  من  عدن. 
اأقم�سة النعمة هذه، وقد قام اهلل نف�سه بذبح و�سلخ بع�ص احليوانات الرائعة 

التي كان قد خلقها وباركها لتوِّه.
وت�سري  الذبائح  عن  القدمي  العهد  تعاليم  بقية  اأ�سا�َص  احلادثُة  هذه  متثِّل 

بو�سوح اإىل ذبيحة اهلل الكاملة النهائية، نرى على �سبيل املثال اأن:
هوؤالء الذين ا�ستفادوا من الذبيحة كانوا غري م�ستحقني باملرة.  ♦
الذين عانوا وتاأملوا كانوا بال اأي لوم اإطالًقا.  ♦
الذبيحة كانت دائمًة. ♦
هناك دم �ُسِفك. ♦
الذبيحة كانت يف حالة مثالية كاملة – االأف�سل فقط هو الذي يوؤدي  ♦

الغر�ص. 
الذبيحة"  ♦ "ُمقدِّم  من  لكلٍّ  بالن�سبة  ا  جدًّ غاليًة  كانت  الكلفة 

و"الذبيحة"- اأي املعطي والعطية. 
واملحفِّزة  ♦ املحركة  امل�ساعر  هي  كانت  والرحمة  واملحبة  النعمة 

لتقدمي الذبيحة. 
املزيد  ♦ هناك  كان  الأنه  وخا�سًة  تاأكيد،  بكل  ًة  حمريِّ كانت  الذبيحة 

االأيام  – حتى ولو كانت بال فائدة يف  التني يف اجلوار  اأوراق  من 
الباردة. 

ذبيحة الب�رص االأوىل. ♦

�لذبائح �لأوىل للإن�سان
ي�سف )تكوين 4: 3 – 5( الذبيحَة االأوىل التي قدَّمها الب�رُص هلل، حني قام 
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 – )لوقا 11: 50  كلٌّ من  ي�رصح  ذبيحٍة هلل.  بتقدمي  وهابيل  قايني  كلٌّ من 
51( و)عربانيني 11: 4( ملاذا نظر اهلل اإىل ذبيحة هابيل ]بينما مل ينظر اإىل 
ات�سم  اأبكار غنمه.  ا وقد قدَّم هلل ذبيحًة من  ذبيحة قايني[؛ كان هابيل نبيًّ

فعل هابيل باالإميان والطاعة للنموذج الذي و�سعه اهلل للذبائح الدموية. 
ال يدل اأي �سيء يف �سياق )تكوين 4: 3 – 5( على اأن هذه الذبيحة الدموية 
هناك  كان  فلقد  وا�ستعطافه؛  اهلل  ر�سى  على  للح�سول  فقط  ُقدِّمت  االأوىل 

عامل حقيقي من االإميان وال�سكر ارتبط بها. 
قدم نوح الذبيحَة الثانية: يو�سح )تكوين 8: 20( اأن نوح قام ببناء مذبح 
بعد انتهاء الطوفان واأ�سعد عليه حمرقات هلل من الطيور واحليوانات �سكًرا 
هلل على خال�سه هو وعائلته. لقد كان تقدمي هذه الذبائح هو املثال الرابع 
على طاعة نوح )تكوين 6: 22 و7: 5 و8: 15 – 18، 20( وكان اهلل م�رصوًرا 
ا من ذبيحة نوح التي تدل على طاعته، فكافاأه يف )تكوين 8: 21 – 9:  جدًّ

17( باأن وعده بربكٍة عظيمة. 
البد واأن اإبراهيم كان معتاًدا على تقدمي الذبائح هلل، �سواء كان ذلك غنًما 
ا ميلك واإال ما كان اإ�سحاق �ساأله عن خروف املحرقة يف )تكوين 22: 7(.  ممَّ
طلب اهلل يف هذا االأ�سحاح الأول مرة تقدمي ذبيحة له وقد اأراد اأف�سل ذبيحة. 
– وهو  اإ�سحاق ابنه حمرقًة على جبل املريا  اأن يقدِّم له  اإبراهيَم  اأمر اهلُل 
املكان الذي ُبني عليه هيكل اأور�سليم فيما بعد. كان اإ�سحاق البالغ من العمر 
ثالثني عاًما حينها )حيث كان عمره 37 عاًما حني ماتت �سارة يف اأ�سحاح 
ابَنه  يقدِّم  كي  ا  م�ستعدًّ امل�سن  اأبوه  وكان  ال�سحية،  يكون  كي  ًزا  جُمهَّ  )23
ا لكليهما وخا�سًة بعد كل  ً وحيده ذبيحًة، لكن كم كان املوت �سيكون حمريِّ

وعود اهلل عرب ال�سنني!
راأينا اأن االإميان والذبيحة قد ارتبطا مًعا الأول مرة يف االإ�سارة اإىل ذبيحة 
هابيل؛ فباالإميان اأم�سك اإبراهيُم ال�سكنَي وا�ستعد كي يغمدها يف ابنه. دائًما 
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ما ينتهي الفكر الب�رصي اإىل عدم �رصورة الذبيحة، لكن اإبراهيم اآمن اأن اهلل 
يعرف االأف�سل. 

الرغم  ابنه ذبيحًة له، وعلى  اأن يقدِّم  اأراد اهلل منه  اإبراهيُم ملاذا  مل يفهم 
من اأنه نطق بنبوٍة مهمٍة يف )تكوين 22: 14( اإال اأنه مل يكن يعرف اأن اهلل 
�سيمر باآالم مماثلة بل واأقوى على نف�ص اجلبل بعد 2000 �سنة. لقد ت�رصف 

ا لطاعة اهلل.  اإبراهيُم باإميان وكان م�ستعدًّ
ي�سف )تكوين 22: 15 – 18( كيف كافاأ اهلُل ا�ستعداَد اإبراهيم للت�سحية 
واإ�سحاق  اإبراهيم  كان  عظيمة.  بربكٍة  ووعده  له  اأق�سم  باأن  الوحيد  بابنه 
هي  واملحبة  الطاعة  كانت  حيث  مكافاأة؛  دون  للموت  ا�ستعداٍد  على 
بعد  ثم  لل�سحية،  بدياًل  واأوجدت  تدخلت  اهلل  نعمة  لكن  الوحيد،  دافعهما 
يف  والربكة  الذبيحة  بني  الربط  هذا  يتكرر  بالربكة.  الذبيحة  كافاأت  ذلك 

)تكوين 46: 1 – 4(.

�لف�سح 
ل امل�رصيون ال�رصبات الأن فرعون مل ي�سمح لالإ�رصائيليني بالذهاب  حتمَّ
 )26 – له. يو�سح )خروج 10: 24  الذبائح  لل�سجود هلل وتقدمي  الربية  اإىل 

مبداأين اأ�سا�سيني عن ذبيحة العهد القدمي. 
هه فيما يقدم من ذبائح. ثانًيا: كان  اأواًل: كان على ال�سعب اأن يدع اهلل يوجِّ
باإمكان ال�سعب اأن يقدم فقط احليوانات والطيور الطاهرة والتي كان ميتلكها 

بالفعل؛ حيث كان البد اأن يكون هناك اإنكار للذات حقيقي ومكلف.
ا من الق�ساء املقد�ص على م�رص، وكانت  ال�رصبة العا�رصة كانت عماًل فوقيًّ
يف ذات الوقت عمل رحمة للخال�ص بالن�سبة ل�سعب اإ�رصائيل. لقد كان الف�سح 
)خروج 11 – 13( دلياًل متزامًنا على حمبة اهلل وعدله من ناحية ونعمته 

وقدا�سته من ناحيٍة اأخرى.
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وكما كان احلال مع اآدم وحواء يف جنة عدن، كان على كل اأ�رصٍة اأن تاأخذ 
ور�ص  ذبيحة  اأف�سل حيواناتها  تقدمي  كان  فقد  �سخ�سيٍة؛  ب�سفٍة  اهلل  عطيَة 
على  االإميان  ميالأها  ا�ستجابة  هو  وقائمتيه  العليا  الباب  عتبة  على  دمها 
نعمة اهلل. ومرة اأخرى كافاأ اهلل ذبائح الطاعة بالربكة، وجاءت الربكة هذه 

املرة يف �سورة خال�ٍص �سخ�سي من املوت وخال�ص قومي من العبودية.
حياة  بداية  كانت  االأ�سلية  الف�سح  ذبيحة  اأن   )2  :12 )خروج  ح  يو�سِّ
امل�سيح كحدٍث  العهُد اجلديد موَت  يعرِّف  لذلك  امل�سرتكة،  القومية  اإ�رصائيل 
اجلديد.  امُلخلَّ�ص  للمجتمع  وكبداية  للف�سح  وكتتميم  الف�سح  يوم  يف  وقع 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )يوحنا 1: 29، 36 و13: 1 و18: 28 و19: 

14( و)1 كورنثو�ص 5: 7 – 8( و)روؤيا 5: 6، 9، 12 و12: 11(. 

اأظهر اهلل من خالل الف�سح اأنه:
 قا�ٍص – غ�سب اهلل املقد�ص "َعرب" يف كل م�رص واأوقع الدينونة على كل 
االجتماعية،  والطبقات  املخلوقات  بني  متييز  اأي  هناك  يكن  مل  َذَكر.  ِبْكر 

وكانت هناك طريقة واحدة فقط للنجاة وهي عطية اهلل الكرمية.
خُملِّ�ص – حمبة اهلل الكرمية "َعرَبت" على كل بيٍت عليه عالمة الدم  ♦

وقامت بحمايته من غ�سب اهلل. 
�ساحب عهد وحافظ له – خلَّ�ص اهلُل االإ�رصائيليني كي يجعل منهم  ♦

ا له. كان االإ�رصائيليون ينتمون هلل؛ الأنه ا�سرتاهم بالدم،  �سعًبا خا�سًّ
بتف�سيل  النقطة  هذه  نتناول  خلدمته.  �سني  خم�سَّ كانوا  وبالتايل 

اأكرث يف اجلزاأين الرابع والثامن. 
بكمالها  ظهرت  "املنذرة"  احلقائق  هذه  اأن  لنا  وا�سًحا  يكون  اأن  يجب 
على �سليب اجللجثة، ومن املهم اأن ندرك اأن القا�سي واملخلِّ�ص هما نف�ص 
ال�سخ�ص االإلهي. اهلل الذي َعرَب بغ�سبه على م�رص كان هو نف�سه اهلل الذي َعرَب 

عن املنازل املر�سو�سة بالدم. 
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د يف كتاب "معرفة االآب" على اأننا ال يجب اأن ن�سف االآب بالقا�سي  نوؤكِّ
واالبن باملخل�ص؛ الأن اهلل الواحد – من خالل امل�سيح – هو من اأدان اخلطية 

وخلَّ�ص الب�رصية. 
كذلك يعلِّمنا الف�سُح اأن: 

اأفلتوا من املوت هم  ♦ – االأبكار الذكور الذين  اخلال�ص هو بالبدلية 
من كانوا يف املنازل التي َقدَّمت ذبيحًة من اأبكار االأغنام كي متوت 

بداًل عنهم. 
يجب  ♦ كان   – االإميان  ميالأه  تخ�سي�ص  طريق  عن  ياأتي  اخلال�ص 

لالأبواب  العليا  االأعتاب  على  للر�ص  �سفكه  بعد  الدم  تخ�سي�ص 
وقوائمها. 

�لذبائح �لطق�سية 
بعد الف�سح، وبينما كان �سعب اإ�رصائيل ي�سري يف الربية، اأعطى اهلُل مو�سى 
تعليمات وا�سحة ب�ساأن الذبائح. ميكننا قراءة ملخ�ص عام لهذه التعليمات 
يف )خروج 20: 24 – 26 و22: 29 – 30 و23: 14 – 19 و29( و)الويني 
اأما الو�سف الكامل لها فريد يف  17: 23( و)عدد 15( و)تثنية 12 و16(. 

)الويني 1 – 7( الذي ين�ص على خم�ص ذبائح طق�سية اأ�سا�سية هي: 
ذبيحة املحرقة ♦
تقدمة الدقيق  ♦
ذبيحة ال�سالمة  ♦
ذبيحة اخلطية  ♦
ذبيحة االإثم ♦

ميكننا اأن نقول االآتي: 
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تقدمة الدقيق وذبيحة ال�سالمة كانتا ت�ساعدان ال�سعب على التعبري  ♦
عن م�ساعرهم املتعلقة بكونهم ينتمون اإىل اهلل. 

ذبيحة املحرقة كانت تعربِّ عن تكري�ص ال�سعب لكلِّ ما ميلكه ولكلِّ ما  ♦
هو عليه هلل وعن قبول اهلل لهذا التكري�ص. 

رهم بعالقتهم  ♦ اأكل ال�سعب والكهنة مًعا من ذبيحة ال�سالمة كان يذكِّ
احليوية مع اهلل. 

نتا ال�سعَب من التعبري عن �سعورهم الب�رصي  ♦ ذبيحتا اخلطية واالإثم مكَّ
باالنف�سال عن اهلل القدو�ص ب�سبب خطيتهم واإثمهم ومن ال�رصاخ هلل 

كي يغطي خطاياهم واآثامهم هذه. 

على الرغم من هذه الفوارق بني الذبائح املختلفة، فاإن جميعها توؤكد على 
مبادرة اهلل الكرمية وعلى اعتماد ال�سعب الكامل على �سخ�سه وعلى نعمته. 

اأنواع الذبائح املختلفة. راأينا كيف  االأف�سل فقط هو الذي ي�سلح يف كل 
اأن يقدموا ذبائحهم بطريقٍة ت�ستنزف م�سادرهم  اأن ال�ساجدين كان عليهم 
ال�سخ�سية، لكن )تثنية 23: 18( يو�سح اأنه حتى هذا يكون غري مقبول اإن 

كان �ساحب الرثوة قد ح�سل عليها بطريقة غري �رصعية. 
اأف�سل  البالغة  االأبكار  وكانت  اإناثها،  على  احليوانات  ذكور  ل  ُيف�سَّ كان 
احليوان  امُلقدَّمة بال عيب وكاملًة:  الذبيحة  تكون  اأن  الكل، كما كان يجب 

امُلقدَّم كذبيحٍة يجب اأن يكون هو اأكرث من اأح�سن قطيع مالكه. 
كذلك اقت�سى عدُل اهلل اأال ُيعاَقب الفقراء جراء هذه املطالب. يو�سح )الويني 
5: 7 – 13( اأن الذين ال ميكنهم تقدمي ذبيحة من الغنم اأو املاعز ميكنهم اأن 
ا،  يقدِّموا ميامتني اأو فرخي حمام بداًل من ذلك، واإن مل ي�ستطيعوا ذلك اأي�سً

ميكنهم تقدمي اأيفة من دقيق و�ستكون كافيًة. 
ا وعلًنا،  كانت الذبائح الطق�سية ُتقدَّم ب�سورٍة �سخ�سيٍة وقوميٍة، ُتقدَّم �رصًّ
ُتقدَّم بانتظام وكلما اقت�ست احلاجة اخلا�سة. ين�ص )�سفر العدد 28 – 29( 
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)خروج  اأما  وال�سنوية.  وال�سهرية  واالأ�سبوعية  اليومية  العامة  الذبائح  على 
12( فيو�سح كيفية احتفال االأ�رصة بالف�سح. 

هون اإىل اهلل، كان من امُلفرَتَ�ص اأن يعبدوه  كلما كان االإ�رصائيليون يتوجَّ
ح الكتاب املقد�ص اأن الذبائح الطق�سية كانت ُتقدَّم:  بتقدمي الذبائح. يو�سِّ

عند الوفاء بنذر )2 �سموئيل 15: 7 - 9(. ♦
اإعفاء �سخ�ٍص ما من نذر )عدد 6(.  ♦
كفعٍل تلقائي يف ال�سجود )ق�ساة 13: 17 - 23(.  ♦
لتطهري االأبر�ص بعد �سفائه وبعد اأن تلد املراأة )الويني 12 و14(.  ♦
عند تكري�ص الكهنة والالويني )الويني 8( و)عدد 8(.  ♦
يف اأوقات التوبة القومية )1 �سموئيل 7(. ♦
يف حالة اقرتاب حرب ما )1 �سموئيل 13: 8 - 12(. ♦
عند التتويج امللكي )1 ملوك 1: 9(.  ♦
عند تكري�ص البيت املقد�ص )1 ملوك 8: 1 – 13(.  ♦

كان لتقدمي الذبائح الطق�سية يف العهد القدمي �ست مراحل، وكل مرحلة لها 
اأهميتها كاملراحل االأخرى:

املكان  ♦ اإىل  ثم يح�رصها  ي�سرتيها  اأو  ذبيحَته  كان كل عابٍد يختار 
�ص للذبائح.  امُلخ�سَّ

لو كانت الذبيحة حيواًنا، يقوم مقدِّمها بو�سع يديه عليها تعبرًيا عن  ♦
اأن هذه الذبيحة متثِّله اأو اأنها بديل عنه، ولو كانت الذبيحة امُلقدَّمة 
هي ذبيحة خطية اأو ذبيحة اإثم، كان مقدِّمها يعرتف بخطاياه كي 

تنتقل عقوبته القانونية ب�سورٍة رمزيٍة اإىل الذبيحة. 
يقوم العابُد بذبح احليوان الذي يقدِّمه بنف�سه.  ♦
يقوم الكهنة بجمع الدم يف حو�ص، وي�سبونه على زاويتني متقابلتني  ♦

من املذبح حتى ُتر�ص كل جهاته االأربع بالدم. 
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كان ال�سحم ُيحَرق، ولو كانت الذبيحة امُلقدَّمة هي ذبيحة حمرقة،  ♦
ُيحَرق كل �سيء فيها ماعدا اجللد. 

الذبيحة  ♦ كانت  اإن  اأما  الذبيحة،  من  يتبقى  ما  ياأكلون  الكهنة  كان 
الكهنة  ياأكله  الذبيحة  من  فالباقي  �سالمة،  ذبيحة  هي  امُلقدَّمة 

وال�سعب مًعا. 
وتكري�ص  وال�سكر  لالحتفال  ُت�سَتخَدم  وال�سالمة  املحرقة  ذبائح  كانت 

االأ�سخا�ص واالأ�سياء للخدمة املقد�سة وكذلك الإزالة النجا�سة الطق�سية. 
لكن الذبائح االأخرى كان لها ق�سد اأعمق؛ حيث كان الالويون ي�رصِّحون 
"�سوف  التي يقدمها كل �سخ�ص  االإثم وذبائح اخلطية  اأن ذبائح  با�ستمرار 
اإىل  ُترتَجم  التي  العربية  الكلمة  كفارتهم".  اأمر  يف  الة  فعَّ كذبائح  ُتقَبل 
"كفارة" هي "كافار" وهي يف االأ�سل تعني "يغطي"، وهذا يعني اأن ذبائح 

اخلطية وذبائح االإثم تغطي خطايا العابدين وتعوِّ�ص عن ذنوبهم. 
وكما اأن الذبيحة االأوىل ُقدِّمت بيد اهلل امللطخة بالدم كغطاء خلطية اآدم 
الذبائح  خالل  – من  �سعَبه  اهلُل  اأعطى  هكذا  اجلديد،  عمله  اأجل  من  وك�ساء 
نهم من  اأن تغطي خطيتهم ومتكِّ الذبائح التي ميكنها  – عدًدا من  الطق�سية 

خدمته. 

تر�نيم �لعبد
هذا  اأن  ظهر  كذلك  الطق�سي،  النظام  هذا  ا�ستخدام  اأُ�سيئ  الوقت،  مبرور 
النظام لي�ص هو احلل النهائي، لذا بداأ االأنبياء يف طلب نوع اآخر من الذبائح 
بني  تربط  ذبيحة  الرمزية،  باالإ�سارات  يتعلق  كما  العملية  باالأفعال  يتعلَّق 

االأخالقيات ال�سخ�سية وال�رصيعة الطق�سية. 
يو�سح كلٌّ من )مزمور 50: 8 – 23 و51: 16 – 19( و)اأمثال 15: 8 و21: 
27( و)اإ�سعياء 1: 11 – 20 و58: 1 – 14 و66: 1 – 4، 18 – 21( و)اإرميا 



البدلية والذبيحة

49

 )24 – – 13( و)عامو�ص 5: 21  – 28( و)هو�سع 8: 11  6: 20 و7: 21 
و)ميخا 6: 6 – 8( هذا التطوَر احلا�سم يف معرفة االأنبياء مب�سيئة اهلل. 

وكطريقٍة  ال�سخ�سي،  "للتكفري"  ي�سري  كطق�ٍص  للذبيحة  اجلديد  الفهم  هذا 
م�ستمرٍة للعي�ص يف قدا�سة و�سل لذروته يف العهد القدمي يف اأربع ترانيم عن 
لة يف )اإ�سعياء 42: 1 – 9 و49: 1 – 6 و50: 4 – 11 و52:  عبد الرب ُم�سجَّ
االآخرين  ر موته عن  كفَّ �سخ�ٍص  الرتانيم عن  تتحدث هذه   .)12 :53 –  13
الذين حلَّ حملَّهم، �سخ�ص متيَّزت حياته باملحبة والعدالة والتوا�سع واالأمل 

والت�سحية بالذات. 
الغام�ص هو �سخ�ص جبله  العبد  اأن هذا  االأوىل عن  الثالث  الرتانيم  تعلن 
�ص  اهلل ودعاه، وهو ال يزال يف رحم اأمه. اإنه تلميذ ممتلئ بروح اهلل، وهو يوؤ�سِّ
العدَل على االأر�ص حتى ير�سد الب�رصيَة ويحكم علينا بكلمته. يعمل هذا العبد 
ا اأنه يف�سل، وهو يقبل الغ�سَب واالحتقاَر من  ا برقٍة وهدوء، يبدو ظاهريًّ �رصًّ

ده. االآخرين، لكنه ال ي�ست�سلم الأن يهوه ذاته يع�سِّ
اأما الرتنيمة الرابعة فت�سف االآالَم املرعبَة التي يختربها هذا العبُد الذي 
على الرغم من كونه بريًئا ُيعاَمل كخاطئ يعاقبه اهلل ويحكم عليه باملوت 
عية  ح اأن كل هذه االآالم اإمنا هي تقدمة العبد التطوُّ موًتا خمزًيا، كما تو�سِّ
للخطاة الذين اأخذ خطيتهم واإثمهم وو�سعها عليها والذين يت�سفع من اأجلهم، 
كذلك تعلن الرتنيمة اأن اهلل – عن طريق عمل قوة غري ُمتخيَّل �سنع �سابًقا - 

قبل ذبيحة العبد الكفارية واأعطى اخلال�ص لكل الب�رصية. 
ت�سري كل هذه الرتانيم النبوية الرائعة اإىل ي�سوع؛ اإن كل ذبائح العهد القدمي 
اإمنا ت�سري اإىل �سخ�ص ي�سوع؛ الأنها تعربِّ عن حاجٍة هو وحده الذي يفي بها، 
من  وحده  هو  حياة  باأ�سلوب  وتطالب  ي�سوغه،  الذي  وحده  هو  اإميان  وعن 
يجعله ممكًنا. كانت الذبيحة التي ُتقدَّم مبثابة بديل عن مقدِّمها، لكن كان 

على ال�ساجدين اأن ينكروا اأنف�َسهم دائًما بطريقٍة ما اأمام اهلل. 
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ا للخال�ص بالنعمة. لقد مات امل�سيح مكاننا كي  هذان املبداآن مهمان جدًّ
الزال  لكن  اهلل،  اإىل  ويح�رصنا  مًعا  دنا  ويوحِّ ويغطيها  خطايانا  عن  يكفِّر 

اإنكار الذات هو "الطق�ص" الذي يطالب به من ميلك على حياتهم. 

حمل اخلطية
و)عربانيني   )24  :2 بطر�ص   1( مثل  اجلديد  العهد  اأجزاء  بع�ُص  تعلِّمنا 
امل�سيحيون يف كل  فهم  ال�سليب.  "حمل خطايانا" على  ي�سوع  اأن   )28 :9
الع�سور ومن كافة التقاليد الكن�سية هذه احلقيقة مبعنى اأن ي�سوع كان هو 
ل  ويتحمَّ املذنبة  الب�رصية  مكان  ياأخذ  كي  اهلل  اأوجده  الذي  الربيء  البديل 

الق�سا�َص الذي توجبه خطيتها. 
لكن جاء معلمون كثريون يف القرن الع�رصين وحتدوا هذا الفهم التقليدي 
ل اأمَل اأو ثقَل خطايانا  حلقيقة "الق�سا�ص البديل"؛ قال بع�سهم اإن ي�سوع حتمَّ
ة، وقال اآخرون اإن ي�سوع اأخذ مكاننا فقط الأنه قدم  ولي�ص عقوبتها امُل�سَتَحقَّ
اإن الق�سا�ص البديل  اعرتاًفا كاماًل بخطايانا، وجمموعة ثالثة منهم تقول 
اأبعد حد" – اأب منتقم  اإىل  للطفل  "�سخ�ص م�سيء  اأنه  اهلل على  اإمنا ي�سور 
يعاقب ابنه على جرميٍة مل يقرتفها، وبالتايل ال ميكن اأن يكون هذا و�سًعا 

�سحيًحا. 
علينا اأن ن�ستمر يف التاأكيد على الفهم التقليدي للكني�سة ملبداأ الق�سا�ص 
ر )امُل�سَتَحق علينا  ل بالفعل الق�ساء االإلهي املدمِّ البديل؛ وذلك الأن ي�سوع حتمَّ
ا اأن ندرك اأن  نحن( وا�ستنزفه كي يعطي لنا اخلال�َص االأبدي، لكن علينا اأي�سً
ل البديل لالأمل" و "التوبة البدلية" ميثِّالن جزًءا من ال�سورة الكتابية  "التحمُّ
الكفارة  بيوم  املرتبط  الطق�ص  يف  بو�سوح  ذلك  نرى  اأن  ميكننا  للخال�ص. 

اليهودي.
ي�سوع على ال�سليب - باعتباره البديل - حمل ما مل ت�ستطع الب�رصية اأن 
ا  حتمله – اأي العقاب العادل للخطية وهذا اأمر اأ�سا�سي للخال�ص، لكنه اأي�سً
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قدَّم ما مل َت�سَتِطع الب�رصيُة اأن تقدِّمه – اأي اعرتاف كامل بخطاياها )واإن مل 
له – اأي االأمل  ل ما مل َت�سَتِطع الب�رصية اأن تتحمَّ ا(، وحتمَّ يكن هذا اأمًرا اأ�سا�سيًّ

الكامل لكل فعٍل وفكٍر �رصير منذ جنة عدن. 

ي�م �لكفارة
ت�سف  التي  القدمي  العهد  االأجزاء من  تلك  اخلطية" يف  "حمل  مبداأ  يوجد 
لون معاناة النتائج املرتتبة على  ا اأبرياء يتحمَّ حيوانات بريئة اأو اأ�سخا�سً
اإثم �سخ�ص اآخر، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )الويني 17: 11( و)خروج 

 .)23 :12
ُت�سَتخَدم نف�ص لغة "حمل اخلطية" هذه عندما يقدِّم اهلُل نف�سه البديَل، وذلك 
الفكرة  تتَّ�سح هذه   .)5 –  4  :4 نقراأ يف )الويني 10: 17( و)حزقيال  كما 
املهمة ب�سورة خا�سة يف الطق�ص املرتبط بيوم الكفارة ال�سنوي املن�سو�ص 

عليه يف )الويني 16(.
اأو قومية،  ُتقدَّم فيه ذبيحة خطية جماعية  الكفارة هو حدث �سنوي  يوم 
وذلك على عك�ص ذبائح اخلطية ال�سخ�سية املعتادة. كان هذا اليوم هو اأهم 
يوم يف ال�سنة اليهودية، واملنا�سبة الوحيدة التي يدخل فيها رئي�ص الكهنة 
بدخول  له  امل�سموح  الوحيد  هو  الكهنة  رئي�ص  )كان  االأقدا�ص"  "قد�ص  اإىل 

قد�ص االأقدا�ص وكان يدخله يف هذه املنا�سبة فقط(. 
 يف ذلك اليوم، ياأخذ رئي�ص الكهنة تي�سني ويقدِّمهما كفارًة عن )لتغطية( 
وير�ص  التي�سني  اأحد  بذبح  الكهنة  رئي�ص  يقوم  اإ�رصائيل.  �سعب  خطايا  كل 
االآخر  التي�ص  راأ�ص  يده على  ثم ي�سع  املعتادة،  بالطريقة  املذبح  دمه على 
ويعرتف بكل خطايا و�رصور وع�سيان �سعب اهلل، وبعدها يطلق ذلك التي�ص 

يف ال�سحراء يف اإ�سارٍة رمزيٍة اإىل "حمل"، خطايا ال�سعب بعيًدا.
يو�سح )الويني 16: 5( اأن التي�سني كانا ذبيحة واحدًة: فقد كان كلٌّ منهما 
ميثل جانًبا خمتلًفا من جوانب الذبيحة الواحدة. يعطينا يوم الكفارة اإعالًنا 
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اأن امل�ساحلة ممكنة فقط من خالل ذبيحة بديلة واحدة  دائًما، هو  عظيًما 
ن "حمل اخلطية" فيما تت�سمن.  تت�سمَّ

نت عملية الكفارة:  ت�سمَّ
اعرتاًفا بدليًّا من قَبل رئي�ص الكهنة.  ♦
ا لالأمل من ِقَبل تي�ص قرعة عزازيل.  ♦ اًل بدليًّ حتمُّ
ا بدليًّا من قبل التي�ص الذي يذبحه رئي�ص الكهنة.  ♦ ق�سا�سً

وكذلك  الكهنة  رئي�ص  باعتباره  ي�سوع  عن  العربانيني  ر�سالة  تتحدث 
التي�سني، نرى ذلك يف )عربانيني 2: 17 و9: 7، 12، 28(.  باعتباره ميثل 

د على رحابة فهم مبداأ البدلية الذي اأ�رصنا اإليه.  وهذا يوؤكِّ

)�إ�سعياء 53(
على الرغم من اأن كال التي�سني قد لعبا دوًرا يف حمل اخلطية، اإال اأنه كان 
وا�سًحا للكثريين من اليهود اأن احليوان لي�ص بدياًل منا�سًبا لالإن�سان. راأينا 
فيما �سبق كيف اأن ترانيم اإ�سعياء االأربع عن عبد الرب حدَّثت ال�سعَب عن عبٍد 

وديع هلل يتاأمل حاماًل اخلطية وميوت من اأجل الب�رص. 
اأي جزء من  لي�ص هناك  )اإ�سعياء 53(.  العبد يف  هذا  اآالم وموت  ف  ُتو�سَ

اأجزاء العهد القدمي اأكرث اأهميًة للعهد اجلديد من هذا االأ�سحاح.
ي�سري كلٌّ من )يوحنا 12: 38( و)متى 8: 17( و)1 بطر�ص 2: 22 – 25( 
و)اأعمال 8: 30 – 35( اإىل االأعداد 1، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11 من هذا االأ�سحاح 
ب�سورٍة مبا�رصة. وكل عدد من اأعداد هذا االأ�سحاح فيما عدا عدد 2 ُي�َسار اإليه 

يف مو�سع ما من العهد اجلديد، على �سبيل املثال: 
عدد 3 )مرق�ص 9: 12(. عدد 7 )مرق�ص 14: 61 و15 : 5( و)لوقا 23: 9( 
و)يوحنا 19: 9(. عدد 8 )مرق�ص 2: 20(. عدد 9 )مرق�ص 14: 8(. عدد 10 
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)يوحنا 10 : 11، 15، 17(. عدد 11 )متى 3: 15(. عدد 12 )لوقا 11: 22 
و22: 37 و23: 34(.

العهد  ا يف فهم  اأ�سا�سي جدًّ اأ�سحاح  )اإ�سعياء 53( هو  اأن  فيه  �سك  ا ال  ممَّ
يف  ي�سوع  كلمات  ت�سري  لنف�سه.  ي�سوع  لفهم  وكذلك  ي�سوع  ل�سخ�ص  اجلديد 
)مرق�ص 10: 45 و14: 24( ب�سورٍة مبا�رصٍة اإىل )اإ�سعياء 53: 12( وتو�سح 

اأنه قد فهم موته كموت يحمل اخلطية. 
هذا  يو�سح  والذبيحة.  البدلية  مبداأي  عن   )53 )اإ�سعياء  يف  ما  كل  يدور 

االأ�سحاح اأن العبد املتاأمل: 
حمل اأحزاننا )عدد 4( ♦
ل اأوجاعنا )عدد 4(. ♦ حتمَّ
ُجرح الأجل معا�سينا )عدد 5( ♦
�ُسحق الأجل اآثامنا )عدد 5(.  ♦
اأُدب من اأجل �سالمنا )عدد 5(. ♦
�سفينا بحربه )عدد 5(. ♦
ل اآثامنا )عدد 6(. ♦ حتمَّ
ب من اأجل ذنبنا )عدد 8(. ♦ �رصُ
حمل اآثامنا )عدد 11(.  ♦
حمل خطيتنا )عدد 12(. ♦

نت  اإن )اإ�سعياء 53: 4 – 6( هو دليل مقنع على اأن عبد الرب هو بديل ت�سمَّ
يتم  اأن  مبجرد  اخلطية.  و"اأمل"  اخلطية  "ق�سا�ص"  من  كلٍّ  َحْمَل  ذبيحته 
النتائج  اأو  الثمار  وكل  االأمل  على  الق�ساء  ا  اأي�سً يتم  اخلطية،  جذر  اقتالع 
االأخرى للخطية مثل الفقر واملر�ص واملوت نف�سه. نتحدث عن هذا االرتباط 
بني التكفري وال�سفاء يف كتاب "اخلدمة امُلنقادة بالروح" من �سل�سلة "�سيف 

الروح". 
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ي�س�ع مات عنا
د تعاليم العهد القدمي عن الذبائح والبدائل الطريق لتعاليم العهد اجلديد  متهِّ
عن موت ي�سوع عن اجلن�ص الب�رصي وت�ساعدنا على فهمها ب�سورٍة �سحيحة، 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )متى 20: 28( و)مرق�ص 10: 45( و)رومية 
5: 6 – 8 و14: 15( و)1 كورنثو�ص 8: 11 و15: 3( و)2 كورنثو�ص 5: 14 

– 15( و)1 ت�سالونيكي 5: 10( و)1 تيموثاو�ص 2: 6(. 
هناك اأكرث من 40 حرف جر يف اللغة اليونانية ميكن ترجمتها اإىل كلمٍة 
اإجنليزيٍة واحدة هي حرف اجلر “for” اأي "عن". يوؤكد بع�ُص دار�سي الكتاب 
 "hyper" املقد�ص على الفروق الدقيقة بني اثنني من هذه االأربعني وهما
و"anti". احلرف االأول يعني "عن" مبعناها الوا�سع اأي "نيابًة عن" والثاين 

يعني "عن" مبعناها ال�سيق اأي "بداًل من". 
حرف  عنا  ي�سوع  موت  عن  تتحدث  التي  الن�سو�ص  من  الكثري  ت�ستخدم 
اجلر "hyper" )فيما عدا متى 20: 28 ومرق�ص 10: 45 اللذان ي�ستخدمان 
ي�ستخدم بع�ُص املعلِّمني هذه احلقيقة لتاأييد معتقدهم باأن موت   .)"anti"

ا. ا ولي�ص موًتا بدليًّ امل�سيح كان موًتا نيابيًّ
البدلية  الذبائح  عن  االأو�سع  الكتابي  التعليم  تتجاهل  الفكرة  هذه  لكن 
ن املعنى  وتتجاهل حقيقة اأن املعنى االأو�سع حلرف اجلر"hyper" يت�سمَّ
اُب العهد اجلديد يف الواقع  االأ�سيق حلرف اجلر "anti". غالًبا ي�ستخدم ُكتَّ
كما  من" وذلك  "بداًل  هو  الوا�سح  معناه  �سياق  اجلر"hyper" يف  حلرف 

نرى يف )2 كورنثو�ص 5: 20( و)فليمون 1: 13( على �سبيل املثال.
موت  عن  ت�رصيحات  ثالثة  اأقوى  يف   "hyper"اجلر حرف  ُي�سَتخَدم 
امل�سيح يف العهد اجلديد وهي )2 كورنثو�ص 5: 21( و)غالطية 3: 13( و)1 
تيموثاو�ص 2: 6(. ي�رصح بول�ُص يف هذه االأعداد اأن موت امل�سيح كان بق�سد 
نفعنا نحن – وهو بهذا املعنى يق�سد موته "نيابًة عنا". لكن )2 كورنثو�ص 
ل ق�سا�َص اخلطية "بداًل منا" و)غالطية  ا اأن ي�سوع حتمَّ 5: 21( يعني اأي�سً
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3: 13( يعني اأن لعنة النامو�ص التي كانت م�ستقرًة علينا انتقلت اإليه حتى 
يحملها "بداًل منا". 

دنا بامل�سيح؛ هو اأخذ  ا قد مت عندما احتَّ ح هذه االأعداد اأن تباداًل غام�سً تو�سِّ
واأ�سبح خطيًة ب�سبب خطايانا  ناأخذ بركته،  اأن  لعنتنا حتى ن�ستطيع نحن 

ر نحن بربه.  حتى نتربَّ
ي�سف الر�سول بول�ص هذا التبادل باأنه "احت�ساب �سيٍء ما ل�سخ�ٍص ما" كما 
نقراأ يف )رومية 4: 6( و)1 كورنثو�ص 1: 30( و)فيلبي 3: 9(. من املهم اأن 
ن قبوَل النتائج القانونية ولي�ص نقل ال�سفات  نفهم اأن هذا االحت�ساب يت�سمَّ
االأخالقية )على الرغم من اأن هذه ال�سفات تنمو بداخلنا بوا�سطة عمل الروح 

القد�ص(. 
مل ُتنَقل حالتنا كخطاة يف دواخلنا اإىل ي�سوع كي جتعل منه خاطًئا ب�سكل 
ب�سورٍة  كاملني  يجعلنا  كي  اإلينا  االأخالقي  كماله  ُينَقل  مل  كما  �سخ�سي، 
باعتباره  طوًعا  َقِبَل  ال�سليب  على  ي�سوع  اأن  هو  حدث  ما  لكن  �سخ�سية، 
البديل امل�سوؤولية القانونية اأو النتائج املرتتِّبة على خطايانا – وهذا هو ما 

يق�سده الكتاب املقد�ص بتعبريات مثل "�سار خطيًة" و "�سار لعنًة". 
وباملثل "بر اهلل" الذي ُيحَت�َسب لنا عندما نكون يف امل�سيح لي�ص هو ذلك 
ا  برًّ لي�ص  اأمام اهلل، وهذا  لل�سخ�سية وال�سلوك، لكنه بر مكانتنا  الفوري  الرب 
اإنه "بر اأجنبي عنا" بح�سب تعبري مارتن لوثر –  ا حُمَت�َسًبا.  ممنوًحا، بل برًّ
اأي بر ياأتي من خارج اأنف�سنا. اإننا ناأخذ برَّ امل�سيح حتى ن�ستطيع اأن نقف 
بح�سانٍة وفرٍح اأمام اهلل. ال ميكن املغاالة يف التاأكيد على اأهمية هذا النظرة 

ال�رصعية اأو القانونية لهذا االأمر. 

البديل: 
تناولنا يف كتابي "معرفة االآب" و"معرفة الروح" اأهمية فهم طبيعة اهلل 
مثلث االأقانيم فهًما �سحيًحا، كما تناولنا طبيعة ي�سوع ببع�ص التف�سيل يف 
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كتاب "معرفة االبن". اإننا لن ن�ستطيع اأن نفهم ال�سليَب ب�سورٍة �سحيحٍة اإن 
مل نفهم طبيعة االآب وطبيعة االبن وطبيعة الروح. 

االأفكار  بع�ص  على  ال�سليب  على  العلمانية  االعرتا�سات  معظم  �ص  تتاأ�سَّ
اخلاطئة عن  امل�سيحيني  اأفكار  تنبع معظم  وامل�سيح، كما  اهلل  اخلاطئة عن 

اخلال�ص من الفهم غري الدقيق للعالقة بني االآب واالبن. 
تعتمد فكرة البدلية على هوية البديل، والكل يعرف اأن امل�سيح هو البديل، 

لكننا نحتاج اإىل معرفة من هو بالتحديد امل�سيح الذي مات على ال�سليب. 

ي�س�ع م�ستقل
يعتقد معظم غري املوؤمنني اأن ال�سخ�ص الذي مات على ال�سليب كان جمرد 
اإن�سان، وعلى الرغم من اأن معظم امل�سيحيني يرف�سون هذه الفكرة لالأ�سباب 
التي اأوردناها يف كتاب "معرفة االبن"، اإال اأن موؤمنني كثريين يعتقدون اأن 
ا منف�ساًل عن اهلل اإىل حدٍّ ما – اأي كان طرًفا ثالًثا م�ستقالًّ  االبن كان �سخ�سً

يف عملية اخلال�ص. 
وهذا يعني اأنهم ينظرون اإىل ال�سليب على اأنه اإما حماولة من ي�سوع لتهدئة 
واإر�ساء اإله غا�سب واحل�سول منه على خال�ٍص ي�سن به، اأو على اأنه قتل اإله 

ظامل لي�سوع الربيء بداًل من املجرمني احلقيقيني.
نو�سح يف كتاب "معرفة االآب" اأن مثل هذا التفكري اإمنا هو تعبري خاطئ 
الغفران  عن  اأو  نف�سه  بذل  عن  راغًبا  االآب  يكن  مل  االآب.  �سخ�ص  عن  ا  جدًّ
للب�رصية، كما اأنه لي�ص بطاغيٍة متجربِّ يجب اإر�ساء غ�سبه وتهدئته والتغلُّب 
طرف  طريق  عن  اأي  عنه  خارج  اآخر  �سخ�ص  طريق  عن  للب�رص  بغ�سه  على 

ثالث.
لي�ص  اأنه  مع  االآب  مواجهة  يف  االبَن  ت�سع  الثالث" هذه  "الطرف  نظرية 
هناك ومل يكن هناك اأبًدا اأي اختالف اأو �رصاع بينهما. اإن كل ما حدث على 

ال�سليب اإمنا كان مب�سيئة وقبول االآب واالبن مًعا. 
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ا؛ حيث ال يت�سح  العبارة الثانية يف )اإ�سعياء 53: 10( �سعبة الرتجمة جدًّ
من الن�ص العربي اإن كان اهلل اأو العبد هو الذي قدم الذبيحة. من املمكن اأن 
يكون املعنى هو "لكن اهلل قدم عبده ذبيحة اإثم" اأو "قدم العبد نف�سه ذبيحة 

اإثم". 
ا. يوؤكد  �سيبدو لنا من النظرة االأوىل اأن العهد اجلديد يحتمل املعنيني اأي�سً
كلٌّ من )مرق�ص 14: 27( و)يوحنا 3: 16( و)رومية 3: 25 و4: 25 و8: 3، 
32( و)2 كورنثو�ص 5: 21(. على اأن اهلل اأر�سل االبن كي يكون ذبيحًة. لكن 
)متى 20: 28( و)غالطية 2: 20( و)اأف�س�ص 5: 2، 25( و)1 تيموثاو�ص 2: 6( 
و)تيط�ص 2: 14( و)عربانيني 9: 14، 26( توؤكد كلها على اأن االبن هو الذي 

قدَّم نف�َسه.
واالبُن  االبَن  بذل  االآُب  ومتداخلة؛  متوازية  ا  اأي�سً ال�ساأن  هذا  احلقيقة يف 
بذل نف�َسه طوًعا. مل يجعل االآُب االبَن يحمل ثقاًل كان غري راغٍب يف حمله، 
كما مل يفاجئ االبُن االآَب برغبته امل�سحية هذه. يتحدث كلٌّ من )غالطية 1: 

4( و)يوحنا 10: 17 – 18( على هذه املفارقة بو�سوح.
لق�سة  وا�سحًة  اإ�سارًة  املريا  جبل  على  واإ�سحاق  اإبراهيم  ق�سة  ُتعَترَب 
املوعد،  ابن  الوحيد  بابنه  للت�سحية  ا  م�ستعدًّ اأًبا  فيها  نرى  حيث  ال�سليب؛ 
اإىل  نظرنا  اإن  لكن  ال�سحية،  يكون  باإرادته كي  ا�ستعد  وقد  االبن  نرى  كما 
ق�سة اإبراهيم واإ�سحاق من زاوية اأخرى، �سنجد اأنها �سورة غري دقيقة لق�سة 
عن  وم�ستقالن  منف�سالن  �سخ�سان  هما  واإ�سحاق  اإبراهيم  الأن  ال�سليب؛ 

بع�سهما البع�ص. 
راأينا يف كل �سل�سلة "�سيف الروح" اأن اهلل غري منق�سم اإىل ثالثة. اهلل واحد، 
لكنه اأكرث من واحد يف ذات الوقت. االآب واالبن والروح القد�ص لي�سوا ثالثة 
اأقانيم منف�سلة، لكنهم ثالثة اأوجه �سخ�سية جلوهر واحد، وهم يعلنون عن 

ع ثالثي يف الوظائف وال�سفات.  وحدتهم مًعا من خالل تنوُّ
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لو اأ�ساأنا فهم هذه الوحدة الثالثية، ف�سنقع يف خطاأ عند النظر اإىل ال�سليب. 
لو فكرنا يف االآب واالبن والروح القد�ص على اأنهم ثالثة كيانات منف�سلة، 
لي�سوع  اهلل  من  عقاب  اإما  اأنها  على  اجللجثة  �سليب  اأحداث  اإىل  ف�سننظر 
اأو حماولة من ي�سوع الإر�ساء  االأطفال(،  الكونية ملعاملة  )االإ�ساءة  الربيء 

اإله غا�سب )كما يف الوثنية(. 
امل�سيُح  يقدِّمها  الذبيحة مل  اأن  ح  تو�سِّ  )19 - 18 :5 )2 كورنثو�ص  لكن 
امل�سيح  خالل  ومن  يف  عاماًل  اهلل  قدمها  الذبيحة  لكن  فقط،  اهلل  اأو  فقط 
مبوافقته الكاملة. لقد عمال مًعا يف تناغم. رمبا كان عمل كلٍّ منهما خمتلًفا 
لكن اإرادتهما كانت واحدًة؛ لقد كانا معتمدين على بع�سهما البع�ص ولي�سا 

م�ستقلني عن بع�سهما البع�ص. 

�هلل ذ�ته
دون"( اإىل االعتقاد  وحدانية اهلل قادت بع�ص النا�ص )وُيطَلق عليهم "املوحِّ

باأن اهلل وحده كان هو البديل واأنه هو من اأخذ مكاننا ومات الأجلنا. 
ِلب، كما  يقول هوؤالء اإن )1 كورنثو�ص 2: 8( يو�سح اأن رب املجد هو من �سُ
يعلن �سفر الروؤيا اأن احلمل الذي مات هو يف مركز عر�ص اهلل. وي�سيفون اأن 
)عربانيني 9: 17( يعلِّمنا اأنه لي�ص باإمكاننا اأن ن�ستفيد من وعود يف و�سيٍة 
ي، ويعلن )اأعمال 20: 28( اأن اهلل ا�سرتى الكني�سة بدمه.  اإال بعد موت املو�سِّ
االأعداد  اأيٌّ من هذه  يعلن  ال  اأفكار خاطئة؛ حيث  هو  به  ينادون  ما  لكن 
الكتابية اأن اهلل ب�سفٍة خا�سة هو من مات على ال�سليب، كما �سيت�سح خطاأ 

هذه االأفكار عندما ندرك اأن اهلل ال ميكن اأن ميوت الأنه اأزيل اأبدي.
املنطق وحده كاٍف الإقناعنا اأن اهلل كان عليه اأن ي�سبح اإن�ساًنا )دون اأن 
يتوقف عن كونه اهلل ودون اأن ي�سبح هذا االإن�سان م�ستقالًّ عن اهلل( اإن اأراد اأن 
ميوت كبديل عنا ويكون القا�سي وال�سحية الربيء يف ذات الوقت. يو�سح 

)عربانيني 2: 14 – 18( و)فيلبي 2: 6 – 8( هذه احلقيقة. 
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االأقنوم  يق�سد  ما  عادًة  اجلديد  العهد  اأن  االآب"  "معرفة  كتاب  يف  راأينا 
االأول هلل اأي االآب عندما يذكر اهلل، وهذا �سبب اآخر وراء تلك الفكرة اخلاطئة 
باأن اهلل مات على ال�سليب. لكن االبن كلي النا�سوت وكلي الالهوت هو من 

مات على ال�سليب ولي�ص االآب كلي الالهوت. 
لو بالغنا يف التاأكيد على اآالم اهلل على ال�سليب ف�سوف نقع يف خطاأ اخللط 
نا�سوت  واإنكار  لالبن  االأبدي  االأزيل  التمايز  واإنكار  الثالثة  االأقانيم  بني 

ي�سوع الكامل. 
 :2 – 19( و)غالطية 4: 4( و)فيلبي  )رومية 5: 12  توؤكد ن�سو�ص مثل 
7 – 8( و)عربانيني 5: 8( على وحدانية االأقانيم الثالثة والتمايز الوظيفي 
بينهم وذلك عن طريق التاأكيد على خ�سوع االبن لالآب طوًعا. نرى يف كتاب 

اأ�سا�ص بنوية ي�سوع.  "معرفة االبن" اأن هذه الطاعة هي 

�هلل يف �مل�سيح
كل  اآالم  ل  وحتمَّ بخطايانا  كاماًل  اعرتاًفا  وقدَّم  مكاننا  اأخذ  الذي  البديل 
امل�سيح  هو  يكن  مل  ومتردنا  ع�سياننا  يقت�سيه  الذي  والق�سا�ص  خطايانا 
وحده )الأنه يف هذه احلالة �سيكون جمرد طرف ثالث خارجي(، كما مل يكن 

هو اهلل وحده )الأن يف هذا نفًيا للتج�سد(.
واإلًها  – اإن�ساًنا كاماًل  امل�سيح  ال�سليب كان هو اهلل يف  البديل على  لكن 
والب�رصية  اهلل  من  كالًّ  ليمثل  متفردٍة  ب�سورٍة  اًل  موؤهَّ كان  وبذلك  كاماًل، 

ويتو�سط بينهما. 

عندما نفكر يف ال�سليب مركزين على اآالم وموت امل�سيح، نكون متجاهلني 
اهلل،  اآالم وموت  فيه مركزين على  نفكر  لكن عندما  الكرمية،  االآب  ملبادرة 

نكون متجاهلني لوا�سطة االبن الكرمية. 
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يوؤكد العهد اجلديد دائًما – على عك�ص هاتني النظريتني اجلزئيتني – على 
اأن االآب ا�سرتك يف اخلال�ص يف ومن خالل امل�سيح مبوافقته الكاملة. نرى 
ذلك على �سبيل املثال يف )متى 1: 1 – 23( و)مرق�ص 14: 36( و)لوقا 2: 
11( و)يوحنا 4: 34 و6: 38 – 39 و8: 29 و10: 18، 30 و14: 11 و15: 
10 و17: 4، 21 – 23 و19: 30( و)2 كورنثو�ص 5: 17 – 19( و)كولو�سي 

1: 19 – 20 و2: 9( و)عربانيني 10: 7(. 
اإن�ساًنا )الأن  اأن يكون  الب�رصية يجب  فر عن خطايا  اأن يكِّ اإن من ي�ستطيع 
الب�رص هم من اأخطاأوا(. كما اأن اهلل وحده هو من ي�ستطيع اأن ي�سنع التكفري 
اأن يكفروا عن  الب�رص ال ميكنهم  )الأنه هو من يطالب به بعدل والأن  الالزم 

اأنف�سهم(. 
اجتمع يف  الذي  الوحيد  الأنه  الوحيد  البديل  امل�سيح هو  ي�سوع  فاإن  لذلك 

�سخ�سه ما يجب وما ميكن عمله الأنه اإن�سان كامل واإله كامل.

�ل�سليب
هذه االأفكار عن "الوحدانية االإلهية" وعن "اهلل يف امل�سيح" تعني اأمرين: 
اأواًل: هناك طرفان فقط يف دراما ال�سليب ولي�ص ثالثة اأطراف، وهما الب�رصية 

واهلل. ثانًيا: كل ما مت كان هو عمل النعمة. 
عندما بذل اهلُل ابَنه، بذل هو نف�َسه من اأجلنا، وعندما اأر�سل ابَنه، جاء هو 
اأقره  الذي  الق�سا�ص  نف�سه  هو  ل  وحتمَّ بالنعمة  القا�سي  تدخل  لقد  اإلينا. 
مع  االتفاق  متام  تتوافق  بطريقٍة  اخلاطئَة  الب�رصيَة  يخلِّ�ص  ولكي  علينا. 

طبيعته املقد�سة، اأبدلنا "اهلل يف امل�سيح" بنف�سه.
يجب اأن يقنعنا كلُّ ما تناولناه يف اجلزاأين الثاين والثالث باأن "االِّت�ساق 
الذاتي االإلهي من خالل البدلية االإلهية" هو التف�سري املمكن الوحيد لل�سليب. 
ا مت على ال�سليب وما هي نتائجه بالن�سبة لنا،  قبل اأن ننتقل اإىل احلديث عمَّ
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علينا اأن نكون وا�سحني متاًما ب�ساأن ما هو ال�سليب وما لي�ص هو ال�سليب. 
ال�سليب، على �سبيل املثال، لي�ص:

�سفقًة مع ال�سيطان.  ♦
اأمًرا تتطلَّبه جمموعة من القوانني اأو ال�رصائع.  ♦
عقاًبا لي�سوع الربيء من قبل اآب ظامل.  ♦
و�سيلًة النتزاع اخلال�ص من اآب يبخل به علينا.  ♦
عماًل لالآب مل تتدخل فيه وا�سطة امل�سيح.  ♦

لكن اهلل املحب والعادل و�سع نف�َسه كي ي�سبح اإن�ساًنا يف ومن خالل ابنه 
ا  ل النتائَج املريعَة للخطية الب�رصية، وقد كان كرمًيا جدًّ الوحيد حتى يتحمَّ

حني �سنع ذلك كي يخلِّ�سنا دون اأن يتنازل عن �سفات �سخ�سه القدو�ص. 
القول  اأوجه تقع يف مركز اخلطية واخلال�ص. ميكننا  البدلية من عدة  اإن 
باأن اأ�سا�ص اخلطية هو اإبدال الب�رصية هلل بنف�سها بينما اأ�سا�ص اخلال�ص هو 

اإبدال اهلل للب�رصية بنف�سه.
لقد و�سعنا اأنف�َسنا من خالل اخلطية حيث يجب اأن يكون اهلل وحده. واهلل 
اإن خال�سنا هو  اأن نكون.  ن�ستحق نحن  نف�َسه حيث  الرائعة، و�سع  بنعمته 

ا بالنعمة.  حقًّ
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عهود النعمة

لتناول  مًعا  جمتمعني  ور�سله  ي�سوع  كان  بينما  االأخري"  "الع�ساء  اأثناء 
ع�ساء الف�سح، اأخذ ي�سوُع رغيَف خبز وباركه ثم ق�سمه واأعطاه لتالميذه كي 
ياأكلوا منه قائاًل الكلمات الواردة يف )متى 26: 26 – 28( و)مرق�ص 14: 

22 – 24( و)لوقا 22: 17 – 19( و)1 كورنثو�ص 11: 23 – 25(. 
وبنف�ص الطريقة، اأخذ ي�سوُع كاأ�ًسا من النبيذ بعد الع�ساء وباركها واأعطاها 
ِبَدِمي"  ِديُد  اجْلَ اْلَعْهُد  ِهَي  اْلَكاأْ�ُص  "َهِذِه  لهم:  قائاًل  منها،  لي�رصبوا  لتالميذه 
ْغِفَرِة  مِلَ َكِثرِييَن  اأَْجِل  ِمْن  ُي�ْسَفُك  الَِّذي  ِديِد  اجْلَ ِلْلَعْهِد  الَِّذي  َدِمي  ُهَو  و"َهَذا 

َطاَيا".  اخْلَ
الكني�سة"  يف  "املجد  كتاب  يف  ي�سوع  �سه  اأ�سَّ الذي  ال�رصكة  ع�ساء  نتناول 
العائلة بعيد الف�سح، لكننا نحتاج يف  كما نتحدَّث عن جذوره يف احتفال 
هذا الكتاب اإىل فهم اأهمية تاأكيد ي�سوع على اأن اهلل – من خالل �سفك دمه 
"اتفاقية جديدة ملزمة" مع  "عهد جديد" اأو  – اأخذ مبادرة تاأ�سي�ص  مبوته 

�سعبه الذي وعده باملغفرة.
كلمة "عهد" هي كلمة مهمة علينا اأن نفهمها. ت�سري هذه الكلمة اإىل اتِّفاق 
 "berit" هي  املعنى  هذا  تعطي  التي  العربية  الكلمة  طرفني.  بني  عقد  اأو 
ة من الكلمة االأكادية "biritu" التي تعني "ي�سبك  وهي على االأرجح ُم�ستقَّ
اأو يقيد" مما يجعل الكلمة تنطوي على معنى "اتفاقية ملزمة" بني طرفني. 
عادًة مييِّز دار�سو الكتاب املقد�ص بني نوعني من العهود: العهد غري امل�رصوط 
والعهد امل�رصوط )اأو العهد االأحادي والعهد الثنائي(. العهد االأحادي هو عهد 
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من جانب واحد ُيلزم فيه اهلُل نف�َسه اأمام الطرف االآخر. يختلف هذا العهد عن 
العهد الثنائي الذي ي�سبح الغًيا اإن اأخل اأحد طرفيه ب�رصوطه امُلحدَّدة. 

قلنا  واجلديد.  القدمي  العهدين  لكلٍّ من  اأ�سا�سي ومهم  مبداأ  العهد هو  مبداأ 
لكن  ال�سليب،  ي�سوع على  "عهًدا جديًدا" من خالل  اأ�س�ص  اهلل  اإن  �سبق  فيما 
لو اأردنا اأن نفهم هذا العهد اجلديد ب�سكل �سحيح، فعلينا اأن نتاأمل اأواًل يف 
"العهود القدمية" التي �سبقت موت ي�سوع على ال�سليب والتي كانت ت�سري اإىل 

هذا املوت. 

العهود القدمية
ي�سجل )تكوين 6: 18( اأول ِذْكر وا�سح للعهد، وُير�ِسي اأهم املبادئ الكتابية 
عنه. هنا اأخذ اهلُل املبادرَة و�سنع اتفاقيًة ملزمًة مع نوح وعده مبقت�ساها 
باخلال�ص بالنعمة. مل تكن هذه االتفاقية عقًدا بني اهلل ونوح ي�ستفيد منه 
كال الطرفني، لكنها كانت اتفاقيًة كلها بالنعمة وكلها من اهلل وكلها الأجل 

م�سلحة وخال�ص نوح وعائلته يف وقت الق�ساء. 
�سه من جانب  �ص عهده معه. كان هذا عهد اهلل، اأ�سَّ اأعلن اهلل لنوح اأنه �سيوؤ�سِّ
واحد وبال �رصوط ومبقت�ساه اأُعِفي نوح ]من الق�ساء[. كان هذا اإعفاًء من اهلل 

وب�سلطانه كي يخلِّ�ص بالنعمة نوَح وعائلته. 
وعلى الرغم من اأن العهد كان عهد نعمة، اإال اأن نوح وعائلته كان عليهم 
اال�ستجابة له بالدخول اإىل الفلك كي ي�ستطيعوا اختباَر فوائد عهد اخلال�ص. 
اأن  العهد كان كله عهد نعمة لكن كان على نوح وعائلته  اإن  القول  ميكننا 
خال�سهم  كان  ذلك  ومع  االإميان.  ملوؤها  طاعة  طريق  عن  الوعَد  يقدِّروا 
باالإميان، ولي�ص باالأعمال؛ حيث كان العمل هو جمرد ت�سديق اهلل وائتمان 

اأنف�سهم يف الفلك الذي هو �سورة للم�سيح. 
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�لعهد مع ن�ح
بعد اأن انح�رص الطوفان، كرر اهلُل عَهده مع نوح وعائلته. ي�سف )تكوين 9: 

9 – 17( ما حدث ويعلن ب�سورٍة اأو�سح عن الطبيعة اجلوهرية لعهود اهلل. 
ا بل نعمة اهلل ومبادرة اهلل وعمل  مل يكن هناك اتفاق ثنائي هذه املرة اأي�سً
القدمي كان  العهد  باأن هذا  القول  اأجل منفعة نوح وعائلته. ميكننا  اهلل من 
ا  العهد عامليًّ �سه، كما كان  مب�سيئة اهلل نف�سه ومببادرٍة منه وكان هو موؤ�سِّ
يف مداه؛ حيث مل ي�سمل نوح فقط بل كل ن�سله وكل خملوق حي على االأر�ص، 

وهذا يثبت اأن عطية النعمة: 
باإرادة ومبادرة وعمل اهلل بالكامل. ♦
ن�سَله وكلَّ من  ♦ ا  اأي�سً بل  ي�سمل نوح فقط  – مل يكن  ذا نظرٍة كونيٍة 

اأنَّ تقدمي النعمة ال يتوقف  – وهذا يثبت  يعي�ص على �سطح االأر�ص 
على اال�ستجابة اجليدة مَلن توَهب لهم.

اأو مطالب. مل  ♦ اأي �رصوط م�سبقة  غري م�رصوطة؛ حيث مل يكن هناك 
ا يدل على اأن العهد مل  يكن هناك يف الواقع اأي التزامات م�ستمرة ممَّ

يكن من املمكن اأن ُيك�رَص.
اأن تتحكم يف قو�ص  ♦ مرتبطة بعالمة تاأكيد؛ حيث ال ميكن للب�رصية 

قزح اأو تتالعب به. اإنه �سمان اهلل الأمانته.
دائمة؛ حيث ال يوجد هناك اأي �سك ب�ساأن وعد غري م�رصوط.  ♦

العهد مع اإبراهيم 
حتدث اهلل مع اإبراهيم يف )تكوين 12: 1 – 3( وا�ستجاب اإبراهيم حلديث 

اهلل باالإميان تارًكا حاران اإىل اأر�ص كنعان. 
وبعد ذلك بعدة �سنوات اأكد اهلل كلمته الإبراهيم كما نقراأ يف )تكوين 15: 1(. 
لكن هذه املرة �ساأل اإبراهيُم اهلَل عن الطريقة التي �سيحقق بها وعده )تكوين 
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15: 2 - 3(، اأجاب اهلُل اإبراهيُم يف عددي 4 – 5. من خالل روؤية النجوم 
يف ال�سماء "راأى" اإبراهيُم وعَد اهلل له واآمن به، وهذا منوذج ملبداأ "التربير 

باالإميان وحده".
ا. ومع ذلك اأراد  نقراأ يف )تك 15: 6( اأن اإبراهيم اآمن باهلل فُح�سب له هذا برًّ
اإبراهيم اأن يتاأكد مائة باملائة من اأن وعد اهلل له �سيتحقق، لذلك جنده يف 
)تك 15: 8( يطلب من اهلل اأن يعطيه �سماًنا اأو عالمًة توؤكد على كالمه معه. 
لقد كان يف الواقع يطلب من اهلل اأن يدخل معه يف اتفاقيٍة ملزمة. ا�ستجاب 
�ص معه العهد الذي نقراأ عنه يف االأعداد 9 – 21. ت�سبه  اهلل لطلب اإبراهيم واأ�سَّ
طريقة قطع هذا العهد طقو�ص قطع العهود القدمية التي ي�سفها )اإرميا 34: 
18(؛ حيث كان طرفا العهد ي�سريان بني اأجزاء احليوانات املذبوحة ويدعوان 

على اأنف�سهما مب�سري هذه احليوانات اإن هما خانا العهد. 
لكن اهلل وحده هو الذي مر بني اأجزاء احليوانات كي يو�سح اأن عهوده هي 
اإلهية خال�سة. كان لهيب  اأحادية واأنها بكاملها مبادرة نعمة  دائًما عهود 
النار هو يهوه نف�سه كما يف )خروج 3: 2 و13: 21 و19: 18(. اأما العتمة 
والوقت الذي مر فيه في�سريان اإىل اجللجثة؛ حيث قطع اهلُل عهًدا مماثاًل لكن 

اأعظم مبا ال ُيَقا�ص من خالل الدم الذي �سال من ج�سد ي�سوع. 
يف عهد الدم الذي قطعه اهلُل مع اإبراهيم، كان اهلل يقول: "الأكن مثل هذه 
الطريَق  العهُد  هذا  د  مهَّ لك".  بكلمتي  الوفاء  يف  ف�سلت  اإن  املذبوحة  القطع 
اكتمال  عند   )17  –  16  :22 )تكوين  يف  الإبراهيم  اهلل  اأق�سمه  الذي  للَق�َسم 

اإميان اإبراهيم. 
ي�ساعدنا هذا العهد القدمي على فهم اأن دم امل�سيح على ال�سليب هو تعهد 

مقد�ص من قبل اهلل باأنه �سيحفظ عهده اجلديد بالغفران لنا. 
الدم هو تاأكيد لالإميان من ِقَبل اهلل – ذلك التاأكيد الذي نحتاج اإليه ب�سبب 
عدم قدرتنا على حفظ العهد وعلى اعتمادنا الكامل على غفران اهلل. علينا 
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ا اأن نرى اأن الدم ي�سري اإىل َق�َسم اهلل لنا – قو�ص قزح يف حياتنا – الذي  اأي�سً
هو العهد اجلديد عهد الروح. 

�لعهد مع �إ�رش�ئيل
العهود؛  بقية  عن  خمتلف  العهد  هذا  اأن  الكن�سية  التقاليد  بع�ص  تعتقد 
حيث هو عهد "اأعمال" ولي�ص عهد "نعمة"، لكن بع�ص االأجزاء الكتابية مثل 
 45 –  42 ،12 – – 8( و)مزمور 105: 8  )خروج 2: 24 و3: 16 و6: 4 
اإمنا هي قائمة على  اإ�رصائيل  اأن كل معامالت اهلل مع  و106: 45( تو�سح 

اتفاقه امللزم مع اإبراهيم.
واإبراهيم على مراحل، هكذا �سنع عهده  اأعلن اهلل عهديه مع نوح   وكما 
مع �سعبه من خالل مو�سى على عدة مراحل. رمبا تختلف التفا�سيل يف كل 

مرحلة، لكن مبداأي النعمة والوعد يغلِّفانها جميًعا. 
يجب اأن نفهم اأن: 

عهد اهلل يف )خروج 19: 5 و24: 1 – 18 و34: 1 – 35( و)تثنية  ♦
ا  29: 1 – 29( هو عهد �سنعه مع �سعب كان بالفعل خمتاًرا وخُملَّ�سً

وخملوًقا وُمَتَبنَّى من ِقَبل نعمة اهلل ذات ال�سلطان.

نرى ذلك يف )خروج 2: 25 و4: 22 – 23 و6: 6 – 8 و15: 13 و20: 2( 
و)تثنية 4: 37 و7: 6 – 8 و8: 5، 17 – 18 و9: 4 – 6، 26 و13: 5 و14: 
1 – 2 و21: 8 و32: 6( و)1 اأخبار 29: 10( و)اإ�سعياء 63: 16 و64: 8( 
و)اإرميا 3: 19 و31: 9( و)هو�سع 9: 1 و13: 5( و)عامو�ص 3: 2( و)مالخي 

1: 6 و2: 10(. 
العالقة الروحية التي كانت يف قلب العهد مع نوح والعهد مع اإبراهيم  ♦

هي نف�ص العالقة التي كانت يف مركز العهد مع اإ�رصائيل، نرى ذلك 
يف )خروج 6: 7( و)تثنية 29: 10 – 13(. 
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مبادرة اهلل الكرمية ذات ال�سلطان كانت مت�سدرًة للعهد كما نرى يف  ♦
)خروج 19: 5 – 8 و24: 3 – 4( و)تثنية 4: 13 – 14(. 

وذلك  "اأعمال"؛  "نامو�ص" اأو  عهد  اإ�رصائيل  مع  اهلل  عهد  ى  ُي�سمَّ ما  غالًبا 
اإ�سافًة  والتي كانت  للنامو�ص،  اإ�رصائيل  الكتابي على طاعة  الرتكيز  ب�سبب 
لعهد اهلل االأ�سا�سي مع اإبراهيم. �سيبارك اهلُل �سعَبه حينما يطيعون النامو�َص 

و�سُينِزل عليهم اللعنَة اإن هم ع�سوا النامو�ص. 
لكن االإلزام بطاعة النامو�ص كان يف جوهره م�سابًها لالأمور امللزمة التي 
– 19(. مل  – 14 و18: 18  – 22 و17: 9  اأعطاها اهلل يف )تكوين 6: 18 
تكن اأيٌّ من هذه االأمور �رصًطا م�سبًقا ملا يخت�ص بها من عهود، لكنها كانت 

جمرد و�سيلة لتقدير بركات العهد والتمتُّع بها.
يف  يعي�سوا  كي  لهم  فر�سًة  ل�سعبه  املتتالية  اهلل  عهود  اأوجدت  بالنعمة 
معه  عهٍد  يف  يدخلون  الذين  فهوؤالء  قدو�ص،  اهلل  والأن  معه.  عهد  عالقة 
مدعوون للعي�ص يف قدا�سته ومع قدا�سته، نرى ذلك يف )تثنية 6: 4 – 15( 
و)الويني 11: 44 – 45 و19: 2 و20: 7، 26 و21: 8( ويف )1 بطر�ص 1: 

15( و)عربانيني 12: 14(. 
يف�رصِّ بع�ص املوؤمنني ما ورد يف )خروج 19: 5 – 6 و24: 7 – 8( مبعنى 
اأن العهد مع اإ�رصائيل مل يبداأ حتى تعهد ال�سعب بطاعة النامو�ص، لكن العهد 
مع اإ�رصائيل بداأ باإبراهيم وكان النامو�ص جمرد اإ�سافة لهذا العهد املوجود 
م�سبًقا. ومع ذلك جند اأن "العهد" ُيذَكر يف مقابل "النامو�ص" يف )رومية 4(. 
اأر�ص  من  خل�سهم  الأنه  العهد؛  حافظ  االإله  هو  اهلل  اأن  يعلم  ال�سعب  كان 
م�رص، كما كانوا يعرفون اأن العهد كان �سارًيا بالفعل، واأن النعمة قد ُمنحت 
واأُخذت واأن االتفاقية بني اهلل ون�سل اإبراهيم قائمة بالفعل، لكن النامو�ص قد 

اأُ�سيف االآن اإىل العهد.
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وهذا يعني اأن وعد اليهود بالطاعة يف )خروج 24: 7( مل يكن هو مدخلهم 
خالل  من  العهد  يف  باحلياة  التزامهم  عن  تعبرًيا  كان  لكنه  العهد،  اإىل 

النامو�ص. لقد كان وعدهم بالطاعة هو ا�ستجابتهم لنعمة اهلل. 
نوؤكد يف كل �سل�سلة "�سيف الروح" على اأننا مدعوون - باعتبارنا موؤمني 
العهد اجلديد - اإىل "طاعة الب�سارة" التي هي "على وجه اخل�سو�ص، لتمكني 
يف  الطاعة  من  النوع  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�سخ�سي".  اهلل  حكم  طاعة 
العهد اجلديد يختلف ب�سورٍة رائعة عن "الطاعة النامو�سية" يف العهد القدمي، 
فاإننا يجب اأن ندرك اأن االإلزام بالطاعة يف العهد اجلديد هو يف جوهره نفي 

االإلزام الظاهر يف كل عهود اهلل. 
�سرنى يف االأجزاء من اخلام�ص اإىل الثامن اأنه على الرغم من اأن كل جانب 
من جوانب العهد اجلديد هو حقيقة تامة، فاإننا ال ن�ستمتع بالربكات الكاملة 

للعهد على االأر�ص دون املثابرة والطاعة واملحبة.

�لعهد �مل�سياين 
ال ترد كلمة "عهد" يف )2 �سموئيل 7: 12 – 17(، لكن يت�سح من ن�سو�ص 
مثل )مزمور 89: 3 – 4، 26 – 37 و132: 11 – 18( اأن هذا اتفاق ُملِزم 

�سنعه اهلل مع داود. 
يتَّ�سح هنا مرًة اأخرى اأن هذا العهد هو بكامله عمل النعمة التي تلزم اهلل 
ق العهد للم�ستفيد منه، نرى  بعهده الذي قطعه من جانب واحد وت�سمن حتقُّ

ذلك على �سبيل املثال يف )مزمور 89: 3( و)2 �سموئيل 23: 5(. 
كان االإعالن "االأخري" عن عهد قدمي هو اأو�سح اإ�سارة اإىل العهد اجلديد يف 
ومن خالل ي�سوع؛ الأنه ي�سري �رصاحًة اإىل امل�سيا، نرى ذلك على �سبيل املثال 
يف )اإ�سعياء 42: 1 – 6 و49: 8 و55: 3 – 4( و)مالخي 3: 1( و)لوقا 1: 

32 – 33( و)اأعمال 2: 30 – 36(.
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عنه  حتدثنا  )الذي  "العبد"  اأن  اإ�سعياء  �سفر  من  الكتابية  االأجزاء  تو�سح 
يف اجلزء الثالث( هو نف�سه "العهد"؛ الأن بركات وعطايا عهد اهلل مع �سعبه 
مرتبطة مًعا يف امل�سيا لدرجة جتعل منه يف الواقع جت�سيًدا لربكات وح�سور 

اهلل التي يوؤكد العهد عليها. 
هذه النظرة الكتابية على العهود القدمية البد واأن تكون كافيًة الإقناعنا 

باأن اهلل يتعامل مع �سعبه من خالل العهود ومن خالل: 
غنى نعمة عهوده.  ♦
يقينية عطايا عهوده. ♦
�سة على العهد. ♦ يقينية وعوده املوؤ�سَّ

)The new covenant( العهد اجلديد
عندما نقراأ اإعالَن ي�سوع عن اأن دمه هو دم العهد امل�سفوك من اأجل غفران 
اخلطايا، واأن كاأ�ص الع�ساء االأخري هي كاأ�ص العهد اجلديد بدمه، ميكننا اأن 

نفهم هذا االإعالن ب�سورٍة �سحيحٍة فقط يف اإطار العهود الكتابية. 
العهد  اأ�سفار  من  واحدة  �سفحة  ولو  نقراأ  اأن  دون   - نخمن  اأن  ميكننا 
 the new( اأن هذا العهد اجلديد - )The New Testament( اجلديد
covenant( الذي يتحدث عنه ي�سوع �سيكون بكامله عماًل للنعمة و�سُتمَنح 
�ص عالقًة  ويوؤ�سِّ و�سي�سمن كذلك حتقق وعود مهمة  قيِّمة  بركات  مبقت�ساه 
عليها  من�سو�ص  اأمور  هذه  كل  ما.  بطاعٍة  مطالًبا  و�سعبه  اهلل  بني  مقد�سًة 

بالفعل يف العهد القدمي كما نقراأ يف )اإرميا 31( على �سبيل املثال. 
القدمية  العهوَد  م  يتمِّ اجلديد  العهد  هذا  اأن  اجلديد  العهد  اأ�سفار  تعلمنا 
ويجني ثمارها. النعمة التي اأُعلنت جزئيًّا يف العهود القدمية ظهرت بكاملها 
القدمية  العهود  يف  جزئيًّا  بها  التمتع  كان  التي  اهلل  مع  العالقة  واأُعطيت. 
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اأ�سبحت على اأعظم قدٍر ممكن من احلميمية. بركات العهود القدمية تطورت 
وزادت وتقوَّت واأُكِملت وهكذا.

نرى هذه احلقيقة يف )غالطية 3: 15 – 22(؛ حيث يوؤكد الر�سول بول�ص 
على اأن العهد مع اإ�رصائيل مل ين�سخ العهَد مع اإبراهيم، ثم ي�رصح بعد ذلك اأنه 
كان اإ�سافًة ولي�ص اإبطااًل له، واأن هذه االإ�سافة خدمت العالقة التي وعد بها. 
�ص على نف�ص مبداأ الوعد بالنعمة واالإميان  ح اأن كال العهدين ُموؤ�سَّ كما يو�سِّ

الب�رصي. 
)غالطية  تتحدث  ال�سابقة،  العهود  اإىل  ت�سيف  الالحقة  العهود  اإن  وحيث 
3: 15 – 16( عن امل�سيح ب�سفته اإمتام العهد الذي �سنعه اهلل مع اإبراهيم، 
اإن عمل امل�سيح  كذلك يعلن )لوقا 1: 72( عن نبوة زكريا التي يقول فيها 

م عهَد اهلل مع اإبراهيم.  اخلال�سي �سيتمِّ
�ست  نعلم اأن العهد اجلديد ي�سري ب�سفٍة اأ�سا�سيٍة اإىل العالقة اجلديدة التي تاأ�سَّ
من خالل ج�سد ي�سوع املك�سور على ال�سليب، لكنه مع ذلك يحتوي على كل 

النعمة امُلخلِّ�سة والربكة واحلق والوعد يف كل العهود القدمية. 
اجلديدة.  والعهود  القدمية  العهود  وا�ستمرارية بني  انقطاع  بالفعل  هناك 
زت على اأموٍر خارجية وقليلون ن�سبيًّا هم من عرفوا اهلل  العهود القدمية ركَّ
ز  ب�سورٍة �سخ�سيٍة وحميمٍة من خالل الروح القد�ص، لكن العهود اجلديدة تركِّ
على اأمور داخلية واإمكانية معرفة اهلل اأ�سبحت متاحًة للجميع )اإرميا 31: 
34( و)عربانيني 8: 11(، ولذلك، فاإن العهود اجلديدة تبطل القدمية؛ حيث 
تتمم  اجلديدة  العهود  لكن  متاًما،  جديًدا  ااًل  فعَّ بعًدا  باهلل  عالقتنا  تعطي 

القدمية يف ذات الوقت. 
قها العهُد  ي�سف )2 كورنثو�ص 3: 6 – 18( بع�ص املكا�سب اجلديدة التي حقَّ
الب�سارة(  )طاعة  عملية  وبداية  الروح،  وحياة  واحلرية  الرب  خدمة  اجلديد: 

نتغري من خاللها اإىل �سورة اهلل املقد�سة بوا�سطة روح الرب القدو�ص. 
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راأينا اأن عهود اهلل مع �سعبه هي دائًما اتفاقيات اأحادية ُملِزمة تقوم على 
النعمة والوعد وُت�سَنع دائًما يف - وحول - اإطار اخلال�ص والفداء. 

ا من بركاته يف �سورة عهود، وذلك  دائًما مينح اهلُل نعمَته املخلِّ�سة وبع�سً
ليك�سف  املتالحقة  العهود  كلٌّ من هذه  وياأتي  اليوم،  نوح وحتى  اأيام  منذ 
عن  اأبًدا  منها  اأيٌّ  َيِحد  ومل  واخلال�ص،  للفداء  اهلل  وق�سد  م�سيئة  عن  املزيَد 

ال�سفات املركزية التي حتكم طبيعة العهد. 
موجوًدا  كان  ملا  غنيًة  اإ�سافًة  املتالحقة  العهود  هذه  من  عهد  كل  كان 
لكن  واالإعالن،  والفداء  والوعد  النعمة  ذروة  هي  اجللجثة  اأن  نعرف  دائًما. 
علينا اأال نن�سى اأن وعد العهد االأبدي "�ساأكون لكم اإلًها و�ستكونون يل �سعًبا" 
دم  خالل  من   – العالقَة  هذه  اجلديُد  العهُد  جعل  ال�سليب.  مركز  يف  هو 
اأن يكون  اأنه ال ميكن  اأعلى م�ستوى ممكن. االأمر بب�ساطة هو  امل�سيح - يف 
اأو عالقة اأكرث حميميًة من الوعد والعالقة املمنوحني لنا  هناك وعد اأعظم 

بَكَرٍم يف العهد اجلديد.

عهود الدم
الدم  العهد اجلديد - وب�سفة خا�سة يف )غالطية 3( - عن عهد  يتحدث 
عهُد  �ص  يوؤ�سَّ كما  امل�سيحي،  لالإميان  كاأ�سا�ٍص  اإبراهيم  مع  اهلُل  قطعه  الذي 

ال�سليب اجلديد على عهد اإبراهيم الذي هو عهد نعمة واإميان. 
د عهُد الدم الذي قطعه اهلل مع اإبراهيم يف )تكوين 15: 17 – 18( على  اأكَّ
اهلُل  يطالب  مل  نوح.  مع  العهد  يف  بالفعل  عنها  اأعلن  قد  كان  التي  النعمة 
اأيَّ تعهٍد. وردت هذه املطالبة  اإبراهيُم هلل  اإبراهيَم باأي �سيء، كما مل يقدم 
فيما بعد يف )تكوين 17: 1 و22: 12( عندما دعا اهلُل اإبراهيَم للدخول يف 

ا ونعمًة خال�سًة.  عالقٍة اأعمق معه، لكن عهد الدم كان حدًثا خا�سًّ
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مل يذكر اهلُل زالت اإبراهيم و�سكوكه، كما مل متنع هذه الزالُت اهلَل من اإقامة 
اإمياَنه  اإبراهيُم  اأظهر  عندما  اإبراهيم  مع  العهَد  اهلُل  قطع  اإبراهيم.  مع  العهد 
وقبل اأن يطالبه بالطاعة وميتحن طاعته ويثبته. عمل اهلل بنف�ص مبداأ النعمة 

هذا على �سليب اجللجثة. 
ال�سليب  عن   )10  –  6  :8 و)عربانيني   )25  :11 كورنثو�ص   1( يتحدث 
باعتباره عهًدا جديًدا، وهذا يعني اأن "الدم" هو َق�َسم اهلل للب�رصية. مل يك�رص 
اهلُل وعَده الذي اأعطاه الإبراهيم يف )تكوين 15(، ومع ذلك �سمح اأن يالقي هو 

نف�سه م�سرَي حيوانات العهد على �سليب اجللجثة. 
على ال�سليب، مل تكن هناك اأية مطالبة بالطاعة بل فقط َعْر�ص بالغفران. 
نعمٍة  عمَل  ا  اأي�سً كان  ال�سليب  الأن  العهد؛  تنفيَذ  و�سكوُكنا  زالُتنا  تعوق  مل 

خال�سٍة. 
منذ عهد دم ال�سليب، مل يعد هناك �سيء اآخر اأمام اهلل ليفعله؛ لقد اأعطى 
وعَده االأبدي غري امل�رصوط و�سهد دمه على اأمانته و�سدقه. والدم االآن يلزم 

اهلل اأن يحفظ كلمته اإىل االأبد. 

دم �مل�سيح
تركز بع�ص فروع الكني�سة على دم امل�سيح، وكثرًيا ما ت�ستخدم تعبريات 
الدم"  بوا�سطة  الوعد  و"لنا  بالدم"  و"مغطني  بالدم"  "مغ�سولني  قبيل  من 

و"م�سمونني بالدم".
موت  على  يدل  كاخت�ساٍر  "الدم"  تعبري  املوؤمنني  معظم  ي�ستخدم  كذلك 
الذي �سفكه ي�سوع على  الدم  اإىل  ا  الكلمة ت�سري حرفيًّ الكفاري، لكن  امل�سيح 
الكلي ملوت امل�سيح  العمل  "الدم" ميثل  اإن  اأن نقول  ا  اأي�سً ال�سليب. ميكننا 

وهو عربون عهد اهلل اجلديد.
الكتابية  التعاليم  اأو�سح  على  رومية  اأهل  اإىل  بول�ص  ر�سالة  حتتوي 
واأكرثها تف�سياًل عن اخلال�ص. ي�ستخدم بول�ُص العديَد من الكلمات امل�سورة 
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"التربير" و"الفداء" و"اال�سرت�ساء" كي ي�سف نتائج موت  املعا�رصة مثل 
امل�سيح. نتناول هذه النقطة يف اجلزء اخلام�ص.

قد  امل�سيح  اأن  وي�رصح  باالإميان  التربير  عن  العظيمة  بفكرته  بول�ص  يبداأ 
مات مكاننا. ثم يو�سح بعد ذلك اأن الهدف العظيم من هذا املوت البديل هو 

م�ساحلتنا مع اهلل.
نرى يف كتاب "الو�سول للتائهني" اأن امل�ساحلة لي�ست جانًبا من جوانب 
ل اإطاَر اخلال�ص. لقد افُتدينا وتربرنا  اخلال�ص لكنها الهدف العظيم الذي ي�سكِّ
وُغفر لنا حتى ُن�ساَلح مع اهلل. دم امل�سيح الذي �سفكه يف موته البديل الذي 

ملوؤه االإميان هو الذي اأمت هذه امل�ساحلة و�سهد عنها. 
ق بالفعل ما كانت الذبائح الطق�سية  يعلمنا العهد اجلديد اأن دم ي�سوع قد حقَّ
يف العهد القدمي ترمز اإليه وما كانت العهود القدمية ت�سري اإليه؛ اأي الغفران 

االأبدي للخطية. 

دم �لذبيحة
راأينا اأن دم ذبيحة الف�سح – �ساة ذكر من اخلرفان اأو املاعز – كان ُيَر�ص 
اأبواب املنازل اليهودية كعالمٍة على  باالإميان على االأعتاب العليا وقوائم 

اأنهم �سعب عهد اهلل. 
عندما كان اهلل يرى الدم، كان َيعرُب عن املنزل وال مُييت اِلبكَر حني حل 
خالل  من  الأنه  الف�سح"؛  "خروف  ي�سوُع  ى  ُي�سمَّ لذلك  م�رص،  على  غ�سبه 

اإمياننا بدم عهده َيعرُب اهلل عنا وال يعاقبنا على خطيتنا. 
ثوًرا ذبيحًة عن  الكفارة كان يقدم  الكهنة يف يوم  اأن رئي�ص  ا  اأي�سً راأينا 
خطاياه وخطايا بيته ويقدم تي�سني عن اآثام وخطايا ال�سعب، ثم كان رئي�ص 
الكهنة يقوم بر�ص دم الثور ودم التي�ص املذبوح على واأمام كر�سي الرحمة 
 :9 )عربانيني  ي�سف  اإ�رصائيل.  �سعب  وع�سيان  جنا�سة  عن  تكفرًيا  واملذبح 
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12( اللحظة التي دخل فيها ي�سوع امل�سيح رئي�ص كهنتنا االأعظم اإىل ال�سماء 
بدم نف�سه بعد اأن ح�سل لنا على اخلال�ص االأبدي.

اخلطية  عن  ذبيحة  االأ�سا�ص  يف  باأنه  امل�سيح  موَت  اجلديد  العهُد  ي�سف 
االإن�سانية، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )1 كورنثو�ص 5: 7( و)2 كورنثو�ص 
5: 14( و)غالطية 2: 20( و)اأف�س�ص 5: 2( و)عربانيني 5 – 10( و)1 بطر�ص 

3: 18( و)1 يوحنا 2: 2(. 
وهذا يعني اأن الدم هو دليل وتاأكيد موت الذبيحة، واأنه �سمان عهد اهلل. 
يذكر العهد اجلديد ع�رص طرق يوؤكد بها الدم لنا على عهد اهلل اجلديد معنا. 

ميكننا اأن نقول بكل ثقة اإن الدم ي�سمن لنا: 
الغفران )اأف�س�ص 1: 7(. ♦
التطهري )1 يوحنا 1: 7(.  ♦
الرب )رومية 5: 9(.  ♦
الفداء )اأف�س�ص 1: 7(.  ♦
التقدي�ص )عربانيني 10: 10 و13: 12(.  ♦
ال�رصاء )1 كورنثو�ص 6: 19 - 20(.  ♦
اخلال�ص من لعنة النامو�ص )غالطية 3: 13(.  ♦
وعد املرياث )عربانيني 9: 15 - 18(. ♦
احلرية من العبودية املوروثة )1 بطر�ص 1: 18 - 19(.  ♦
الن�رصة على ال�سيطان )كولو�سي 2: 15( و)عربانيني 2: 14( و)يوحنا  ♦

.)33 - 31 :12

اإن  ا.  اإليها �سمنيًّ الوعود وت�سري  امل�سيح" تلخ�ص كلَّ هذه  "دم  اإن عبارة 
دم امل�سيح هو ال�سمان املرئي لكل هذه االإجنازات التي حتققت، وهذا يعني 
اأننا يجب اأن نوؤمن باإله الذبيحة الدموية وعهود الدم، كما يعني اأنه علينا اأن 
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ننظر اإىل "الدم" على اأنه لي�ص فقط مركز الكتاب املقد�ص بل اأ�سا�ص طبيعة 
ا. عهد اهلل اأي�سً

نرى ذلك يف )رومية 3: 24 – 26 و5: 8(. وميكننا اأن نقول اإن "الدم" هو 
ال�سمان االأَ�ْسَمى لطبيعة اهلل كلِّي النعمة ولالإميان باهلل الذي اأعلن من خالل 

دمه رحمَته غري املتناهية. 

.علمة �ملحبة
دائًما ما ُيعرِّف العهُد اجلديد حمبَة اهلل من منطلق ذبيحة اهلل على ال�سليب 
كما نرى يف )رومية 5: 8( و)1 يوحنا 3: 15 – 20 و4: 7 – 21( على �سبيل 

املثال. 
على ال�سليب اأعطى اهلُل كلَّ �سيء ب�سبب حمبته لهوؤالء الذين ال ي�ستحقون اأي 
لون  �سيء �سوى دينونته العادلة. االآُب بذل االبَن من اأجل هوؤالء الذين يف�سِّ
عبادَة اآلهة اأخرى، واالبُن بذل نف�َسه من اأجل هوؤالء الذين يتجاهلونه باإ�رصاٍر، 

َيا بعالقتهما مًعا ب�سبب حمبتهما لنا التي تفوق العقَل.  وكالهما �سحَّ
ك  منذ دم ذبيحة اجللجثة، ال ي�ستطيع اأي �سخ�ص اأن ينظر اإىل ال�سليب وي�سكِّ
يف حمبة اهلل؛ الأنه ما من �سيء يعلن حمبة اهلل بو�سوح اأكرث من "الدم". الدم 

يثبت يف كل االأبدية اأن اهلل يحبنا واأنه قد قبلنا ك�سعب عهده، 
وهذا يعنى اأنه باإمكاننا اأن نقول اإن دم امل�سيح هو �سمان:

من هو اهلل. ♦
ما فعله اهلل الأجلنا يف اخلال�ص. ♦
كل بركات عهده. ♦

علمة �ل�سمان
الإمياننا؛  مزدوًجا  �سماًنا  اأُعِطينا  قد  احلي" اأننا  "االإميان  كتاب  يف  راأينا 
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العهد  وعود  كل  اإن  الكتاب  هذا  يف  قلنا  كما  اجلديد،  العهد  ودم  اهلل  كلمة 
قة يف دم العهد اجلديد. موثَّ

امل�سيح  دم  يف  مت  عهٍد  يف  االآن  حمفوظة  لنا  اهلل  وعود  اأن  يعني  وهذا 
وبه. نقراأ عن ذلك يف )عربانيني 9: 20( و)رومية 8: 32(. )ي�ساعدنا �سياق 
ني على اأن نفهم اأن الدم يعالج نتائَج ف�سلنا وي�سعنا يف موقع  هذين الن�سَّ

املنت�رصين على العدو. نتناول هذه احلقيقة يف اجلزء ال�سابع(. 
يو�سح )عربانيني 9: 27 – 28( اأن دم امل�سيح يعالج كلَّ �سيء – خطايانا 
وذنوبنا و�سكوكنا و�سعفاتنا و�سقطاتنا. يرتبط جميء امل�سيح االأول ارتباًطا 
مبا�رًصا بق�سية اخلطية، كما نقراأ يف )رومية 8: 3( و)2 كورنثو�ص 5: 21(. 
اأما جميء امل�سيح الثاين فال عالقة له باخلطية؛ الأن اخلال�ص بالدم قد مت 

اإمياننا يف امل�سيح.  "اأُكمل" كما قال امل�سيح على ال�سليب. هذا هو 
ح  رمبا يكون ما ورد يف )رومية 8: 34 – 39( هو ذروة العهد اجلديد؛ يو�سِّ
وعلى  املوت  على  الن�رصَة  لنا  ي�سمنان  وموته  امل�سيح  دم  اأن  املقطع  هذا 
ال�سياطني، على احلا�رص وامل�ستقبل، وعلى كل القوى ال�سماوية، وهذا يعني 
اأن دم عهد امل�سيح ي�سمن لنا عالقتنا باهلل يف اإطار هذا العهد: ال �سيء ميكن 
هذه هي عالقة  ي�سوع.  �سخ�ص  نعرفها يف  التي  اهلل  يف�سلنا عن حمبة  اأن 

العهد اجلديد ال�سامية التي لنا بالنعمة. 
يهوه،  هو  ملن  �سمان  اإنه  الإمياننا؛  �سمان  اأعظم  هو  امل�سيح  عهد  دم 
و�سمان حلقيقة اأنه اأ�سبح على ال�سليب ما نحن يف حاجٍة اإليه كي ير�سي 

�ساق الذاتي، وي�ساحلنا معه اإىل االأبد.  �سخ�سه الذي يتَّ�سف باالتِّ
الدم،  اأزالها  بالدم وذنوبنا  اأن خطايانا قد مت تطهريها  اأن ندرك  مبجرد 
اأن  الوحيد هو  ال�رصط  اأن ُيك�رص.  االأبد؛ الأن عهده ال ميكن  اإىل  اآمنني  ن�سبح 

نوؤمن – اأن ن�سع ثقتنا يف الدم. 
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راأينا اأن العهدين القدمي واجلديد يتَّحدان يف ت�سجيلهما امُل�َسرَتك ملبادرة 
اهلل القائمة على النعمة خلال�ص �سعٍب خا�ص به وفًقا لعهود غري قابلٍة للك�رص. 
ومن �سفر التكوين اإىل �سفر الروؤيا جند االأفكار الثالث الكتابية الرئي�سية التي 

هي "�سعب اهلل" و"خال�ص اهلل" و"ن�رصة اهلل" من�سوجًة ومتداخلًة مًعا. 
اخلال�ص يف كال العهدين: 

مه بالنعمة وحدها. ♦ بداأه اهلل ومتَّ
باالإميان. ♦
يعمل مبو�سوعيٍة يف التاريخ ويف احلياة الب�رصية. ♦
مكلِّف هلل. ♦
ن اإنقاًذا من االأعداء. ♦ يت�سمَّ
يعطي الكماَل للج�سد والروح. ♦
يعطي الن�رصَة الروحيَة. ♦
يعلن حمبَة اهلل. ♦
ي�سون االإمياَن الب�رصي. ♦

اإىل  دائًما  يتطلع  القدمي  العهد  الأن  ال�سيء؛  نف�ص  لي�سا  العهدين  كال  لكن 
ُيعيد  م�ستقبٍل  اإىل  القدمي  العهد  يتطلع  اجلديد.  اإىل  الطريَق  د  امل�ستقبل وميهِّ

نَع اأعمال ق�سائه ونعمته املا�سية العظيمة.  فيه اهلُل �سُ
وملكي  واإيليا  ومو�سى  داود  اإىل  القدمي  العهُد  يتطلَّع  املثال،  �سبيل  على 
�سادق اأكرث عظمة وجمًدا، كما يتطلع اإىل خروٍج خال�سه اأعظم وف�سح اأكرث 
79
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اجلديد  العهد  اأما  نهائي وهكذا.  وعهد  اأف�سل وخليقة جديدة  روعة وهيكل 
فيعلن اأن كل ما تطلَّع اإليه العهُد القدمي قد حتقَّق يف �سخ�ص امل�سيح. 

خل�س �لعهد �جلديد
تتفق معظم تعاليم العهد اجلديد عن اخلال�ص مع فهم العهد القدمي له، وكل 
ما بينهما من اختالف اإمنا يظهر حني تكون االأفكار اأكرث عمًقا وروحانيًة 
العهد  اإن  نقول  اأن  ميكننا  احلقيقة  يف  الكفاري.  امل�سيح  موت  يف  وذاتيًة 

ع من جتربة العهد القدمي للخال�ص دون اأن يناق�سها.  اجلديد يو�سِّ
يتمثَّل واحٌد من االختالفات بني العهدين القدمي واجلديد يف تعليم العهد 
ال  اإننا  ا.  ماديًّ ولي�ص  روحي  عدو  هو  منه  نخُل�ص  الذي  العدو  باأن  اجلديد 
نخل�ص االآن من اأمم وثنية بل من الع�رص القدمي )اخلطية وال�رصيعة واملر�ص 
واملخاوف  اإله(  بال  عامٍل  مع  )التوافق  القدمية  واحلالة  واملوت(  والغ�سب 
اأمور  مع  )التوافق  القدمية  والعادات  واخلوف(  واحلزن  )الياأ�ص  القدمية 

دنيويٍة خاطئٍة( والعدو القدمي )اإبلي�ص نف�سه(.
لكن اأهم فرق بني العهدين القدمي واجلديد هو اأن العهد اجلديد يجمع كلَّ 
عنا�رص اخلال�ص يف حدٍث واحٍد غريَّ العامَل هو موت ي�سوع امل�سيح البديل 

على �سليب اجللجثة. 
الطبيعية  النتيجة   - اأوجه  عدة  من   - هو  ال�سليب  اأن  من  الرغم  على 
اأنه من  اإال  لها،  واإمتام  بالنعمة والق�ساء منذ جنة عدن  لكل معامالت اهلل 
ات التي اأحدثها نيابًة عن اهلل ونيابًة  امل�ستحيل اأن نبالغ ب�ساأن عظمة التغريُّ
عنا، وخا�سًة فيما يتعلق بعالقتنا مع اهلل. يف الواقع ميكننا اأن نقول اإن فجر 
ع�رص جديد متاًما قد بزغ عندما مات امل�سيُح وعندما قام من بني االأموات. 
ي�سف )2 كورنثو�ص 6: 2( هذا الع�رَص اجلديد باأنه "يوم خال�ص". بركات 
ا لدرجة اأنه ال ميكن و�سفها  العهد الرائعة لهذا اخلال�ص العظيم متعددة جدًّ

بدقة. 
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"املجد يف الكني�سة" اأن العهد اجلديد ي�ستخدم عدًدا كبرًيا  نرى يف كتاب 
لكنها  "متوازية"  ال�سور  وهذه  الكني�سة،  �رصَّ  لي�سف  املجازية  ال�سور  من 
لة" لبع�سها البع�ص. من ال�سعب اأن نرى كيف ميكن اأن تكون الكني�سة  "مكمِّ
ج�سد امل�سيح وعرو�ص امل�سيح يف ذات الوقت، اإال اأننا نعرف اأن هذه ال�سور 

جتتمع مًعا يف حقيقة اأن اهلل يدعو ويجمع �سعًبا لنف�سه. 
ينطبق نف�ص االأمر اإىل حدٍّ كبري على اخلال�ص؛ حيث ي�ستخدم العهد اجلديد 
كذلك العديد من االأفكار وال�سور املجازية املختلفة ب�ساأنه كي ي�ساعدنا على 
ا اأال نف�سل هذه االأفكار  فهم ملء ال�سليب وعظمة اإجنازاته، ومن املهم جدًّ

وال�سور املجازية عن بع�سها البع�ص بل ننظر اإليها مًعا. 
اأن اهلل يف  التي تربط كلَّ هذه االأفكار وال�سور مًعا هي  الواحدة  احلقيقة 
نعمته اأر�سل ابَنه كي يكون بدياًل عنا يحمل خطايانا وميوت موتنا بهدف اأن 
�ساق ذاتي حتى يخلِّ�سنا من اخلطية واملوت  ير�سي اهلل وما يتَّ�سف به من اتِّ

وي�ساحلنا مع �سخ�سه اإىل االأبد.

اإر�سالية ي�سوع املتفرِّدة
ملاذا  ونتعلم  املتفرِّدة،  ي�سوع  االبن" اإر�ساليَة  "معرفة  كتاب  يف  نتناول 

اأر�سل االآُب ي�سوَع اإىل العامل. 
نرى يف ذلك الكتاب اأن ي�سوع قد اأُر�ِسل كي يك�رص قوَة ال�رص واملوت؛ حيث 
اإن ال�سلطان على كل االأر�ص كان قد اأ�سبح الإبلي�ص وكان كل العامل واقًعا 
ال�سماوات  ملكوَت  �ص  يوؤ�سِّ لكي  العامل  اإىل  االبُن  جاء  لذلك  �سيطرته،  حتت 

ويجرِّد قوى الظالم ال�رصيرة وينت�رص عليها ب�سورٍة حا�سمٍة.
ا اأن نقول اإن االآب اأر�سل االبَن يف مهمٍة، وهي اأن يطلب  لكن ميكننا اأي�سً
ويخلِّ�ص الهالكني. لقد جاء ي�سوع لكي ينقذ املحتاجني الذين بال قوٍة الإنقاذ 
اأنف�سهم. لقد جاء االبن – متحماًل ت�سحيًة �سخ�سيًة عظيمًة – كي يكفِّر عن 
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ل ق�سا�َص  اخلطية ولكي يكون بدياًل عن كل �سخ�ٍص يف الب�رصية، ولكي يتحمَّ
اهلل العادل �سد اخلطية وي�سالح الب�رَص مع بع�سهم البع�ص ومع اهلل. 

والقدا�سة.  التكري�ص  كاملة  ب�رصيًة  حياًة  ليعلن  االبَن  االآُب  اأر�سل  كذلك 
الع�سور ومن كل  لكل �سخ�ص يف كل  اأو مثااًل  لقد جاء كي يكون منوذًجا 
ح للب�رص من خالل موته اليومي عن الذات  االأجنا�ص. لقد جاء ي�سوع كي يو�سِّ

و�سهوات اجل�سد كيف عليهم اأن يحيوا وميوتوا. 
ح للعامل من هو اهلل ويعلن عن طبيعة اهلل املجيدة.  اأُر�سل ي�سوُع لكي يو�سِّ
لقد جاء لكي يكون كلمة اهلل احلية واالإعالن الفريد الكامل عن اهلل غري املرئي 

ولكي يوِجد الطبيعة االإلهية يف الب�رصية. 
حدًثا  ال�سليب  كان  اجللجثة.  يف  متت  ي�سوع  الإر�سالية  اجلوانب  هذه  كل 
ًدا عندما اأتت  ا حدًثا ُمعقَّ ب�سيًطا اأمتَّ هدًفا واحًدا هو خال�سنا، لكنه كان اأي�سً
االأبدية يف الزمان، وعندما اجتمعت حاجة الب�رصية واإر�سالية امل�سيح وكل 

اجلوانب املتوازية واملتداخلة يف طبيعة اهلل مًعا. 
عادة ما نحاول اأثناء كرازتنا بالب�سارة اأن ن�رصح ملاذا مات ي�سوُع وماذا 
حدث على ال�سليب، لكن من ال�سهل اأن نقع هنا يف خطاأ الرتكيز على جانٍب 
هذا  قها  حقَّ التي  االأمور  من  فقط  واحد  اأمر  اأو  موته  جوانب  من  فقط  واحٍد 
املوت، وهكذا نعطي �سورًة غري متوازنة عن اخلال�ص. علينا اأن نعمل بجد 

يف فهم واإعالن ال�سورة الكاملة للخال�ص بكل جمدها. 
اأجل  اأن ي�سوع مات من  العهد اجلديد، نرى  عندما نلقي نظرًة عامة على 
ده واإر�ساليته امل�سياوية.  عدة اأ�سباب متوازية اأمتت املقا�سد املتكاملة لتج�سُّ

ن فهُمنا للخال�ص كلَّ هذه االأمور مًعا يف ذات الوقت.  يجب اأن يت�سمَّ

�لن�رش 
ق�سى  اإبلي�ص.  وقب�سة  املوت  قب�سة  من  الب�رصيَة  ينقذ  كي  ي�سوع  مات 
اأ�رصى  ر  وحرَّ املوت  �سلطان  له  الذي  ذلك  على   - موته  خالل  من  ي�سوُع- 
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اإىل  و�سعد  قيامته  يف  منت�رًصا  االأر�ص  اإىل  ي�سوُع  عاد  املوت.  من  اخلوف 
ال�سماء ومعه "مفاتيح الهاوية واملوت". نرى ذلك يف )عربانيني 2: 14 – 

15( و)روؤيا 1: 18(. 
االأخري،  اإبلي�ص  �سالح  على  ق�سى  الذي  "كاملنت�رص"  وقام  ي�سوع  مات 
ًما لكل جانٍب من جوانب ذبيحة االإثم  �ًسا ملكوت اهلل وحمرًِّرا الب�رَص ومتمِّ موؤ�سِّ
ننا من اأن نحيا يف  يف العهد القدمي. هذا هو اخلال�ص من اإبلي�ص والذي ميكِّ

انت�سار وحرية امل�سيح.

�لتكفري 
ا كي يكفِّر عن خطايا الب�رصية. على ال�سليب، اأر�سى ي�سوُع  مات ي�سوُع اأي�سً
ل  غ�سَب االآب وخلَّ�سنا من اخلطية، وذلك عندما قبل اأن يحمَل اللوَم ويتحمَّ
امل�ساحلَة  ق  حقَّ وهكذا  عليه،  الكثريين  اآثام  حاماًل  اهلل  عن  االنف�سال  اأمَل 

االأبدية. 
ذبيحة  جوانب  من  جانٍب  كلَّ  م  ومتَّ اهلل،  غفران  كلفَة  مبوته  ي�سوُع  دفع 
م كذلك كلَّ النبوات التي ت�سري اإىل املوت البديل  اخلطية يف العهد القدمي، ومتَّ
ر  اهلُل ذاَته ويطهِّ لعبد الرب باعتباره االأمر الوحيد املقبول الذي ير�سي به 
ننا  ويربِّر به اخلطاة. هذا هو اخلال�ص من اخلطية ومن غ�سب اهلل الذي ميكِّ

من امتالك بر امل�سيح والوقوف اأمام اهلل. 

�لإعلن 
اأعلن ي�سوُع - يف ومن خالل موته الكفاري - املجَد الكامَل لطبيعة اهلل 
و�سالمه  وبره  وغفرانه  واأناته  وحقه  ونعمته  ورحمته  �سالحه  املقد�سة؛ 

و�سبطه للنف�ص ولطفه و اإنكاره لذاته واأمانته واإميانه وعدله وحمبته. 



84

الخالص بالنعمة

له  اأعلن اهلُل على ال�سليب عدالته الكاملة وذلك باإدانته لكل اخلطايا وحتمُّ
لها، حمبًة ال تن�سب  باذلًة ال قيا�ص  اأظهر حمبًة  لل�رص، كما  العادل  لعقابه 

وت�سمو فوق معرفة الب�رص. 
بتعزية  قام  عندما  املثايل  الب�رصي  ال�سلوَك  ي�سوُع  اأعلن  الوقت،  ذات  يف 
بتعذيبه،  قاموا  للذين  يغفر  اأن  اهلل  من  طلب  وعندما  وت�سجيعه،  الل�ص 
اخلا�سعة.  الطاعة  لكمال  مثااًل  اأعطى  اهلل، وهكذا  يدي  نف�سه يف  م�ستودًعا 
بهذه الطريقة، اأمت ي�سوُع كلَّ تفا�سيل ذبيحة املحرقة يف العهد القدمي. هذا 
ننا من اأن نحيا يف عالقٍة  هو اخلال�ص من االنف�سال واالنعزال والذي ميكِّ

مع اهلل. 

�حلياة �جلديدة
اًل اأمًلا �سديًدا من اأجل ميالد اخلليقة اجلديدة. وبعد  مات ي�سوُع كذلك متحمِّ
ل يف )مزمور 42:  �ست �ساعات قا�سية من املخا�ص الروحي، كان مثل االإيَّ
ا �سديًدا. مات ي�سوُع وهو "يلد" ]اخلليقة اجلديدة[  1 – 2( يعاين عط�ًسا روحيًّ
لذلك ا�ستطاع اأن ي�رصخ قائاًل: "انتهى االأمر. قد اأكمل. ها اأنا قد اأمتمته" الأنه 

مثل العبد يف )اإ�سعياء 53: 10( راأى ن�سله. 
اجلديدة  اخلليقة  اآالَم خما�ص والدة  يعاين  لكي  ال�سليب  اإىل  ي�سوُع  ذهب 
م كلَّ جانٍب من جوانب ذبيحة ال�سالمة  التي �ستعك�ص الطبيعَة االإلهية وتتمِّ
اأن  ننا من  والذي ميكِّ االأبدي  املوت  القدمي. هذا هو اخلال�ص من  العهد  يف 

نحيا اإىل االأبد بحياة اهلل اجلديدة. 

خل�س كامل
من املوؤ�سف اأن الكني�سة ككل نادًرا ما اعتنقت واأعلنت كلَّ جوانب اخلال�ص 

التي هي جميعها كتابية وجميعها بالنعمة.
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على �سبيل املثال، تركز طوائف عديدة على انت�سار ي�سوع على ال�سليب 
ارة ي�سوع  ز طوائف اأخرى على كفَّ د على �سلطانه على اإبلي�ص، بينما تركِّ وتوؤكِّ
ز على اإعالنه للب�رصية املثالية، بينما  وغفرانه للخطية، وجمموعة ثالثة تركِّ

ز القليلون على اإعالنه ملجد اهلل.  يركِّ
نحتاج بالطبع اإىل تقدير نقاط الرتكيز املتمايزة التي توؤكد عليها الطوائف 
االأف�سل  من  لكن  واإعالنها،  عبادتها  يف  ن�ساندها  واأن  االأخرى  امل�سيحية 
بالتاأكيد اأن تقدِّر كلُّ طائفٍة ملَء وكماَل اخلال�ص حتى تفهم وتخترب وتعلن 

كماَل جمد ال�سليب الذي غريَّ العامل. 
نتناول فيما يلي من اأجزاء يف هذا الكتاب كلَّ جانب من جوانب اخلال�ص 
تبقى من هذا  �سنتناول اخلال�ص من حيث كونه تكفرًيا فيما  لكننا  تباًعا، 
ال�سابع،  اجلزء  كاإعالن، ويف  �سنناق�ص اخلال�ص  ال�ساد�ص،  اجلزء  اجلزء. يف 

�سنناق�سه كانت�سار، ويف اجلزء الثامن، �سنناق�سه كحياٍة جديدٍة.

)Atonement( التكفري
التينية  جذور  من  ة  ُم�سَتقَّ الالهوتية  التقنية  امل�سطلحات  من  الكثري 
)ب�سارة(   "Gospel"و )تكفري(   "Atonement" ويونانية، لكن كلمتي 
تان من االإجنليزية  يف االإجنليزية هما الكلمتان الوحيدتان املهمتان امُل�ستقَّ
القدمية "االأجنلو �ساك�سونية". نرى يف كتاب "الو�سول للتائهني" اأن كلمة 
لكنها  جيد"،  "حديث  "good speak" اأي  االأ�سل  يف  "gospel" تعني 
على  االأمر  نف�ص  ينطبق  خمتلفة.  ا�ستخدامات  ُت�سَتخَدم  ذلك  بعد  اأ�سبحت 
الكلمة  هذه  ي�ستخدمون  القادة  من  كثريون   ."atonement" كلمة 
ة  كمرادٍف للمغفرة، لكن هذا لي�ص �سحيًحا؛ فكلمة "atonement" ُم�سَتقَّ
من الكلمة االإجنليزية القدمية "one" )واحد( التي طالت بعد ذلك واأ�سبحت 
وهذا  )وحدة(،   "unity" اليوم  ن�سميه  ما  تعني  والتي   "onement"
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يعني اأن كلمة "unification" )وحدانية( هي اأقرب كلمة حديثة للمعنى 
 ."atonement" االأ�سلي لكلمة

 at-" هكذا  ُتنَطق  اأن  يجب   "atonement" كلمة  اإن  البع�ُص  يقول 
هذا  يكون  رمبا  وا�سًحا.  ال�سحيح  معناها  يكون  حتى   "one- ment
خالل  من  فقط  جاءت  بل  جر،  حرف  ا  حقًّ لي�ست   "at" البادئة  لكن  مفيًدا 
الالتينية  الكلمة  مع   "onement" القدمية  االإجنليزية  الكلمة  خلط 
"نحو  اأي   "towards oneness" تعني  التي   "adunamentum"

الوحدانية". 
باخت�سار، فاإن كلمة "atonement" تعني "يجعله واحًدا" وهي ت�سري 
بع�سهم  عن  الغرباء  هوؤالء  ي�سبح  خاللها  من  التي  الكاملة  العملية  اإىل 
ن عملية التكفري فيما يتعلق  اد. تت�سمَّ البع�ص يف حالٍة من الوحدة اأو االحتِّ
وال�سفاعة  والتربير  والفداء  واال�سرت�ساء  والغفران  اخلال�ص  مو�سوع  بكل 

والتبني وامل�ساحلة.
لي�ست  لكنها  التكفري،  عملية  جوانَب  التقنية  امل�سطلحات  هذه  ح  تو�سِّ
مرادفات لبع�سها البع�ص، وهي لي�ست عمليات منف�سلة عن بع�سها البع�ص. 
راأينا اأن بع�ص مرتجمي الكتاب املقد�ص ي�سيغون الكلمة العربية "كافار" 
ي" هي االأكرث دقة. لكن يوم الكفارة يك�سف  مبعنى "يكفِّر" يف حني اأن "يغطِّ
عن معنى التكفري بو�سوح �سديد الأنه ي�سري اإىل كل عملية اخلال�ص – اعرتاف 
)قوتها  للخطية  واإبعاد  واخلطية،  املوت  عن  بدلية  ذبيحة  باخلطية،  كامل 
وذكراها(، وخدمة و�سيط بني اهلل و�سعبه وم�ساحلة بينهما يدل عليها دخول 
رئي�ص الكهنة االآمن اإىل قد�ص االأقدا�ص، نرى هذه العملية الكاملة يف )الويني 

.)15 – 11 :16
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ر ي�س�ع �ملكفِّ
يعلن )عربانيني 9: 1 – 10: 39( اأن طق�ص يوم الكفارة اإمنا ي�سري بو�سوح 

اري، على �سبيل املثال:  اإىل عمل امل�سيح الكفَّ
التيو�ص  ♦ اأنهى دُم ذبيحته دَم  العظيم، وقد  ي�سوع هو رئي�ص كهنتنا 

يكن  مل  القدمي،  العهد  يف  الكهنة  رئي�ص  عك�ص  على  لكن  والعجول، 
ي�سوع الذي بال خطية يف حاجٍة اإىل تقدمي اأي ذبيحة عن اأي خطية 

ارتكبها. 
اإىل قد�ص االأقدا�ص بدم الذبيحة التي  ♦ كما كان رئي�ص الكهنة يدخل 

يظهر  كي  نف�سه  ذبيحة  بدم  ال�سماء  اإىل  ي�سوُع  دخل  هكذا  يقدمها، 
اأمام االآب نيابًة عن �سعبه. 

كان على رئي�ص الكهنة اأن يقدِّم ذبائَح اخلطية كلَّ عام، وكان هذا  ♦
ر ال�سعَب باأن التكفري الكامل مل يحدث بعد، لكن  التكرار ال�سنوي يذكِّ

ي�سوع �ساحلنا بدمه مع االآب اإىل االأبد. 
ا  ♦ ا وخارجيًّ اخلاطئ طق�سيًّ ر  تطهِّ اأن  اخلطية  ذبائح  با�ستطاعة  كان 

نف�سه  ذبيحة  طريق  عن  فا�ستطاع  ي�سوع  اأما  ا،  داخليًّ لي�ص  لكن 
الُف�سَلى اأن يطهر �سمائرنا من هذه االأعمال امليِّتة. 

مًة بحيث تعلِّم �سعَب اإ�رصائيل اأن اخلطية  ♦ كانت خيمة االجتماع ُم�سمَّ
تعوق التواجد يف حم�رص اهلل. رئي�ص الكهنة وحده كان با�ستطاعته- 
مرة كل عام ومن خالل الت�سبُّث بدم الذبيحة - اأن يدخل اإىل قد�ص 
جديد  "طريق  خالل  من  ال�سماء  اإىل  دخل  فقد  ي�سوع  اأما  االأقدا�ص، 
حي". لي�ص علينا االآن اأن نقف بعيًدا عن اهلل؛ فاإننا بوا�سطة امل�سيح 

ن�ستطيع اأن نتقابل معه وجًها لوجه. 
اإ�رصائيل.  ♦ حملة  خارج  ُيحَرق  اخلطية  ج�سد  كان  ارة،  الكفَّ يوم  يف 

ل االأمَل خارج اأبواب اأور�سليم كي ُينِهي خطايا �سعبه  ا حتمَّ ي�سوع اأي�سً
دهم مع اهلل.  ويوحِّ
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كلمات ُم�س�َّرة
ي�ستخدم العهُد اجلديد بع�َص الكلمات اخلا�سة لي�سف اأربعَة جوانب لعملية 
التكفري. يعتقد معظم املوؤمنني اأن هذه كلمات تقنية ت�سري اإىل عقائد منف�سلة، 
اُب  لكن هذه الكلمات هي يف الواقع تعبريات جمازية ُملِهمة ا�ستخدمها الُكتَّ
احلياة  �سياق  ماأخوذة من  التكفري، وهي كلمات  اأجزاَء عملية  ي�رصحوا  كي 

اليومية لعامل العهد اجلديد. 
علينا اأن ن�ستوعب هذه احلقيقة جيًدا؛ الأننا ُمعرَّ�سون للت�سوي�ص اأو اخلطاأ 
ا يحتمل، اأو اإن اعتقدنا اأن  ا من هذه التعبريات املجازية اأكرث ممَّ لنا اأيًّ اإن حمَّ

ا منها قيا�ًسا مبا�رًصا.  اأيًّ

1- �ل�سرت�ساء
ت�ستخدم كلٌّ من )رومية 3: 25( و)1 يوحنا 2: 2 و4: 10( الكلمَة اليونانيَة 
"hilasterion / hilasmos" ك�سورٍة جمازية تعربِّ عن عمل امل�سيح. 
رة اإىل "ا�سرت�ساء" وهي ماأخوذة من احلياة  عادًة ُترتَجم هذه الكلمة امُل�سوَّ
بها  ي�سرت�سون  اليونانيون  كان  التي  العمليَة  وت�سف  اليونانية،  الدينية 

اآلهتهم الوثنية حتى يح�سلون على ر�ساهم. 
ا  كلمة ا�سرت�ساء هنا - كما هو وا�سح - لي�ست قيا�ًسا مبا�رًصا؛ حيث اإن اأيًّ
اإله  اإله غا�سب يجب �رصاء عطفه،  من العهدين ال يتحدَّث عن اهلل باعتباره 
ميكن اأن ُير�َسى حتى يغريِّ راأيه، لكن �سورة اال�سرت�ساء هنا ت�سري اإىل غ�سب 
"ي�ستنزف" اأو  اأن  اإيجاد اهلل لبديل قبل طوًعا  العادل �سد اخلطية واإىل  اهلل 

"ير�سي" غ�سَب اهلل.
يفعل  بتقدمي عطايا مل  الغا�سبة  اآلهتهم  ير�سوا  اأن  اليونانيني  على  كان 
اأن يبادر ويعطي  اإياها، لكن اهلل احلي �ساء يف نعمته  االآلهة �سيًئا ملنحهم 
�ساق الذاتي ولكي يكون  م كلَّ �سيء لنا، وذلك متا�سًيا مع اتِّ�سافه باالتِّ ويتمِّ

ا وعاداًل يف ذات الوقت.  حُمبًّ
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يوؤكد )الويني 17: 11( و)رومية 3: 25( و)1 يوحنا 4: 10( على نعمة اهلل 
فيما يتعلق بجانب اال�سرت�ساء يف الكفارة، ونتيجة لذلك، ميكننا القول باأن 
ى، واإن اهلل يف حمبته املقد�سة  اهلل يف غ�سبه املقد�ص كان يجب اأن ُي�سرت�سَ
ارة اال�سرت�ساء عن  بادر باال�سرت�ساء الالزم، واإن اهلل يف امل�سيح مات ككفَّ

خطايانا. 
ترجمة  يجب  كان  اإذا  ما  ب�ساأن  جدااًل  هناك  اأن  نالحظ  اأن  املهم  من 
عن  "تعوي�ص  اإىل  اأم  "ا�سرت�ساء"  اإىل   "hilasterion / hilasmos"
منهما.  ا  اأيًّ الكفاري  امل�سيح  موت  اعتبار  يجب  كان  اإن  وبالتايل،  اخلطاأ" 
خطايانا  حما  حيث  الأجلنا؛  امل�سيح  دُم  فعله  ما  اإىل  ي�سري  التعوي�ص  اإن 
وعوَّ�ص عن اأعمالنا اخلاطئة، اأما اال�سرت�ساء في�سري اإىل ما فعله دُم امل�سيح 
ى غ�سَبه املقد�ص جانًبا. من الوا�سح  الأجل اهلل، حيث اأر�سى عدالَة اهلل ونحَّ
عن  تعوي�ٌص  امل�سيح  موت  عن  نتج  فلقد  �رصوري؛  اجلانبني  كال  اأن  االآن 
اخلطاأ - مبعنى اأنه دفع ثمن خطايانا - وا�سرت�ساٌء - مبعنى تفادي غ�سب 

اهلل جتاهنا.

2- �لفد�ء 
رة "apolutrosis" ماأخوذة من حياة التجارة  الكلمة اليونانية امل�سوَّ
كما  ثابت،  ب�سعٍر  ممتلكات  اأو  ب�سائع  �رصاء  عمليَة  ت�سف  حيث  اليونانية؛ 
كانت �سائعة اال�ستخدام لو�سف عملية �رصاء و/اأو حترير العبيد و"الفدية" 

التي ُتدَفع الإطالق �رصاح اأ�رصى احلرب.
�رصاَء  لت�سَف  القدمي  العهد  يف  وا�سٍع  نطاٍق  على  الفداء  فكرة  ُت�سَتخَدم 
�سبيل  اليهودية، نرى ذلك على  واالأمة  واالأ�سخا�ص  املمتلكات واحليوانات 
– 16 و34: 20( و)الويني 25: 25  املثال يف )خروج 13: 13 و30: 12 
– 28 و27( و)عدد 3: 40 – 51 و18: 14 – 17( و)راعوث 3 – 4( و)2 

�سموئيل 7: 23( و)اإ�سعياء 43: 1 – 4( و)اإرميا 32: 6 – 8(.
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كان دفع ثمٍن ما يف العهد القدمي هو دائًما اأ�سا�ص الفداء بوا�سطة االإن�سان، 
ف اهلل باأنه الفادي، فاإن الثمن ي�سري دائًما اإىل عمٍل مكلِّف  لكن عندما ُيو�سَ
 )26  :9 و)تثنية   )6  :6 )خروج  يف  املثال  �سبيل  على  ذلك  نرى  به،  يقوم 

و)نحميا 1: 10( و)مزمور 77: 15(.
"الفداء" يف العهد اجلديد هو �سورة جمازية ت�سري اإىل املحنة التي افُتِدينا 

منها واإىل الثمن الذي افُتِدينا به، واإىل حقوق ملكية امُلفتِدي. 
ت�سف بع�ص االأجزاء الكتابية مثل )غالطية 3: 13 و4: 5( و)اأف�س�ص 1: 7( 
و)كولو�سي 1: 13 – 14( و)تيط�ص 2: 14( و)عربانيني 9: 15( و)1 بطر�ص 
1: 18( املحنَة التي افُتِديت الب�رصيُة منها. اأ�سلم امل�سيُح نف�َسه كي يفتدينا 
اأن نخترب فداَءه  ال�سقوط، وا�ستطعنا نحن  التي ترتبت على  النتائج  من كل 
منذ اجللجثة، لكننا الزلنا ننتظر "يوم الفداء" النهائي حني ن�سبح كاملني، 
وحني تتحرَّر كلُّ اخلليقة من عبوديتها للف�ساد. اإىل ذلك احلني، الروح القد�ص 
هو عربون فدائنا النهائي واأول ثماره، نرى ذلك يف )لوقا 21: 28( و)اأف�س�ص 

1: 14 و4: 30( و)رومية 8: 18 – 23(.
يو�سح العهُد اجلديد اأن امل�سيح نف�سه – وب�سفٍة خا�سة دمه – هو الثمن 
الذي ُدِفع )لكن الكتاب املقد�ص ال يذهب بهذه ال�سورة املجازية اإىل اأبعد من 
ذلك ويت�ساءل عن ال�سخ�ص الذي ُدِفع له هذا الثمن(، نرى ذلك يف )مرق�ص 
10: 45( و)رومية 3: 24 – 25( و)غالطية 3: 13 و4: 4 – 5( و)اأف�س�ص 1: 
7 ( و)1 تيموثاو�ص 2: 5 – 6( و)تيط�ص 2: 14( و)1 بطر�ص 1: 18 – 19(. 
د على اأن امُلفتِدي له  كما ي�ستخدم الكتاُب املقد�ص �سورَة الفداء لكي يوؤكِّ

حقوق ملكية على ما ا�سرتاه.
له؛  حق  هي  املوؤمنني  واالأفراد  الكني�سة  من  كلٍّ  على  ي�سوع  ربوبية  اإن 
)اأعمال 20: 28( و)1  ا�سرتانا بدمه، نرى ذلك على �سبيل املثال يف  حيث 
كورنثو�ص 6: 18 – 20 و7: 23( و)2 بطر�ص 2: 1( و)روؤيا 1: 5 – 6 و5: 

9 و14: 3 – 4(. 
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3- �لتربير
ال�سورة الثالثة هي �سورة ماأخوذة من املحاكم اليونانية ال�رصعية؛ حيث 
كان "dikaiosune" اأي التربير هو عك�ص االإدانة. كان الق�ساة من اليونان 
َهم اإما باأنه "مذنب" اأو "غري مذنب"، وبالتايل  والرومان يحكمون على املتَّ
الكلمَة ك�سورٍة جمازيٍة يف  بول�ُص هذه  ي�ستخدم  "ُيربَّر".  "يدان" اأو  اأن  اإما 

)رومية 5: 18 و8: 34(. 
يو�سح م�سطلُح "التربير" عمَل اهلل يف اإعالن اخلطاة بال لوم على اأ�سا�ص 
نوا من الوقوف  ه اإليهم حتى يتمكَّ بدلية ابنه الذي احتمل دينونتهم ون�سب برَّ

اأمام اهلل ِبرِبِّ امل�سيح.
ح اإعالَن اهلل الر�سمي  "التربير" هو باخت�سار �سورة من القرن االأول تو�سِّ
رة تعربِّ  للرب على اأ�سا�ص عفوه القانوين املو�سوعي. "التربير" هو كلمة ُم�سوَّ
عن التغيري يف الو�سع القانوين، لكنها ال تلقي ال�سوء على اأو ت�سري اإىل اأي 
ٍ يف الطبيعة. اهلل بالطبع يغريِّ الطبيعَة الب�رصيَة من خالل الوالدة الثانية  تغريُّ
والتقدي�ص، لكن التربير ك�سورٍة جمازيٍة ال ي�سري اإىل هذه اجلوانب من عملية 

اخلال�ص. 
ح اأننا تربَّرنا:  يطوِّر بول�ُص هذه ال�سورَة ويو�سِّ

بنعمة اهلل وحدها – التربير هو بكامله مبادرة وعمل اهلل )رومية 3:  ♦
10، 20، 24 و8: 33(. 

)رومية 5: 9(. عندما  ♦ – التربير هو عمل عدالة  امل�سيح وحده  بدم 
اأو  اأنهم �ساحلون  اأ�رصاًرا على  اأنا�ًسا  يربر اهلل اخلطاة، فهو ال يعلن 
يقول اإنهم لي�سوا خطاة؛ الأنه هو يف امل�سيح حمل ق�سا�َص ك�رِصهم 

للنامو�ص. 
باالإميان وحده – علينا اأن نقبل ما تقدِّمه نعمُة اهلل ونعتمد بالكامل  ♦

على ما فعله اهلُل الأجلنا يف امل�سيح )رومية 3: 28 و5: 1( و)غالطية 
2: 16( و)فيلبي 3: 9(. تلخ�ص �سيغُة ثورة االإ�سالح القدمية التعليَم 
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"باالإميان وحده، عن طريق �سخ�ص  الكتابي عن التربير يف عبارة 
امل�سيح وحده وباالإميان وحده". 

ا عمل جماعي ال يعرف اأيَّ حواجز  ♦ مًعا يف امل�سيح – التربير هو اأي�سً
عرقية اأو قومية اأو جن�سية )غالطية 2: 17 و3: 26 – 29( و)رومية 

8: 1( و)2 كورنثو�ص 5: 21( و)اأف�س�ص 1: 6(.

4- �مل�ساحلة
لغة  من  ماأخوذة  وهي   "katallasso" امل�ساحلة  هي  الرابعة  ال�سورة 
االغرتاب  حالة  معاجلة  لو�سف  ُت�سَتخَدم  حيث  اليومية؛  اليونانية  احلياة 
بع�سهم  اإىل  اأقارب  اأو  اأ�سدقاء  عودة  اإىل  ت�سري  وهي  طرفني،  بني  والبعد 

البع�ص بعد جمادلٍة اأو م�ساجرٍة.
ت�سري هذه ال�سورة اإىل الق�سد العظيم للتكفري واإىل الغر�ص االإلهي من وراء 
كل عملية اخلال�ص. لقد ح�سلنا على املغفرة واهلل اأُر�سي، وافُتدينا وتربَّرنا 
يف  معه  لنعي�ص  معه  ي�ساحلنا  حتى  ذاَته  اهلُل  واأعلن  اإبلي�ص،  من  وحترَّرنا 

عالقٍة اأبديٍة من ال�رصاكة الكاملة التي اأرادها لنا يف عدن. 
لكن من املهم اأن ندرك اأن هذه ال�سورة ُت�ستخَدم دائًما للتعبري عن ت�ساحلنا 
ى ال اأن ُي�ساَلح، ونحن  مع اهلل ولي�ص ت�ساَلح اهلل معنا. اهلل يجب اأن ُي�سرَت�سَ

ي. نحتاج اإىل اأن ُن�سالح ال اأن ُن�سرَت�سَ
ا لدرجة اأن �سورًة جمازيًة واحدًة ال  ا واأ�سا�سية جدًّ هذه العالقة مهمة جدًّ
ا �سورَة "التبنِّي" يف عائلة  تكفي للتعبري عنها. ي�ستخدم العهُد اجلديد اأي�سً
اهلل و"ال�سالم" مع اهلل و"الدخول" اإىل حم�رص اهلل يف حماولٍة لو�سف تلك 
�سة على ال�سليب، نرى هذه ال�سور املجازية  العالقة الفائقة الو�سف املوؤ�سَّ
يف )يوحنا 1: 12 – 13( و)1 يوحنا 3: 1 – 10( و)رومية 5: 1 – 2 و8: 
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14 – 17( و)غالطية 2: 26 – 29 و4: 1 – 7( و)اأف�س�ص 2: 17 – 18 و3: 
12( و)عربانيني 10: 19 – 22( و)1 بطر�ص 3: 18(.

وثمر  ق�سد  هي  التي  اهلل  مع  العالقة  عن  رة  م�سوَّ كلمة  هي  امل�ساحلة 
اخلال�ص، لكن لن يكون لنا الدخول ال�سامل اإىل حم�رص اهلل كاأوالده املتبنني– 
اأي لن نتمتَّع بامل�ساحلة – اإال عندما نح�سل على املغفرة والفداء والتربير. 
فهي  اهلل،  مع  املتجدِّدة  بالعالقة  فقط  تتعلَّق  ال  الكتابية  امل�ساحلة  لكن 
ا بعالقٍة جديدٍة مع االآخرين يف ومن خالل امل�سيح. يركز )اأف�س�ص  تتعلَّق اأي�سً
2: 11 – 22( على هذا اجلانب من امل�ساحلة. وهي تتعلَّق كذلك مب�ساحلٍة 
العاملي  اجلانب  هو  وهذا   )20  –  15  :1 )كولو�سي  عنها  يتحدث  كونيٍة 

دنا عليه يف كتابي "معرفة االآب" و"الو�سول للتائهني". للخال�ص الذي اأكَّ
د اأن: يعلن )2 كورنثو�ص 5: 18 – 21( الكثري عن امل�ساحلة، حيث يوؤكِّ

اهلل هو �ساحب مبادرة امل�ساحلة العظيم، كلِّي النعمة. هو �ساء به  ♦
ذه.  وهو نفَّ

م اهلل كلَّ �سيء يف ومن خالل االبن.  ♦ امل�سيح هو اأداة امل�ساحلة – متَّ
بها  ♦ ونكرز  ونعي�سها  نقدِّرها  اأن  علينا   – امل�ساحلة  �سفراء  نحن 

ومنار�سها.

�لتكفري
هي  االأول  القرن  يف  احلياة  من  امُل�سَتمدَّة  االأربع  رة  امل�سوَّ الكلمات  هذه 
هذه  ن�سع  اأن  ميكن  ال  للتكفري.  متداخلة  لعنا�رص  "عامية"  تو�سيحات 
نظرات  جمرد  تعطينا  لكنها  التكفري،  عن  حُمَكمة  نظريٍة  يف  مًعا  العنا�رص 

قة يف �رص ولي�ص عقيدًة كاملًة.  متعمِّ
ومع ذلك، توؤكد كلُّ �سورٍة جمازيٍة على ثالثة مبادئ رئي�سية عن التكفري 

وعن عملية اهلل الإنهاء غربتنا عنه:
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لدى الب�رصية احتياج عظيم – ي�سري اال�سرت�ساُء اإىل غ�سب اهلل �سد  ♦
اخلطية، وي�سري الفداُء اإىل عبوديتنا للخطية، والتربير اإىل ذنبنا اأمام 

اهلل، وامل�ساحلة اإىل انف�سالنا عن اهلل.
اهلل كلِّي النعمة – فهو الذي يف حمبته اأخذ زماَم املبادرة واأر�سى  ♦

ل العقاَب الذي اأقرَّه كي  غ�سبه، ودفع ثمن فدائنا من العبودية وحتمَّ
يربِّرنا وي�ساحلنا مع نف�سه. 

مت التكفري عن طريق دم ذبيحة امل�سيح البدلية وحدها – نرى ذلك  ♦
يف )رومية 3: 25 و5: 9( و)اأف�س�ص 1: 7 و2: 23( و)كولو�سي 1: 20(. 

اإن موت ي�سوع على ال�سليب كالبديل كان ذبيحة تكفري ُقدِّمت مرًة واحدًة 
واإىل االأبد وب�سببه رفع اهلُل غ�سَبه عنا، كما كان هذا املوُت البديل هو ثمَن 
فديتنا وبه افُتدينا. وكان كذلك اإدانًة للربَّيء تربر من خاللها املذنُب حتى 
نكون واحًدا مع اهلل وواحًدا مع بع�سنا البع�ص وواحًدا مع اخلليقة اإىل االأبد. 
هذه هي روعة عظمة جانب واحد فقط من جوانب اخلال�ص، والزال لدينا 

لة لنناق�سها.  ثالثة عنا�رص اأخرى مكمِّ
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دنا يف كل �سل�سلة �سيف الروح على اأن كلمات اهلل واأعماله اإمنا هي يف  اأكَّ
�ساق الذاتي الكامل،  االأ�سا�ص اإعالٌن ذاتي عن �سخ�سه، والأن اهلل يتَّ�سف باالتِّ
بع�سها  مع  تتَّفق  اأن  يجب  هاته  وتوجُّ واأفكاره  وكلماته  اأعماله  كلَّ  فاإن 

البع�ص ومع جمموع �سفات �سخ�سه القدو�ص.
وهذا يعني اأن خال�ص العامل على ال�سليب - الذي هو اأَ�ْسَمى اأعمال اهلل- 
يجب اأن يكون اأَ�ْسَمى اإعالن ذاتي عن �سخ�ص اهلل للعامل وذلك من خالل موت 

ابنه احلبيب. 

جمد اهلل
راأينا يف كتاب "املجد يف الكني�سة" اأن كلمة "كابود" العربية التي تعني 
املادي  الرخاَء  ي�سف  كي  الآخر  اآٍن  من  القدمي  العهُد  ي�ستخدمها  "جمًدا" 
عامة  ب�سفٍة  الكلمة  لكن  ما،  ل�سخ�ٍص  احل�سنة  ال�سمعة  اأو  اجل�سدي  واجلمال 

تاأتي مقت�رصًة على اهلل نف�سه.
"ا�سم اهلل"  "جمد اهلل" كتعبرٍي مرادٍف لعبارة  ي�ستخدم العهد القدمي تعبري 
التي ت�سري اإىل �سخ�ص اهلل امُلعَلن، وكاإعالٍن مرئي حل�سور اهلل و�سط �سعبه، 
ح لل�سعب مكاَن اهلل وكيف يبدو. اإنه اإعالن مرئي  وهذا يعني اأن جمد اهلل يو�سِّ

متمركز عن قدا�سته املطلقة. 

كان جمد اهلل يف العهد القدمي يظهر: 

95
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يف العامل املخلوق – يقول )مزمور 19: 1 و29: 9( و)اإ�سعياء 6: 3(  ♦
اإن ال�سماَء واالأر�َص ميتلئان مبجد اهلل. 

ل�سعب اهلل امُلخلَّ�ص – ي�سف )عدد 14: 22( و)مزمور 97: 2 – 6(  ♦
و)اإ�سعياء 35: 2 و40: 5( و)خروج 33: 18 – 34: 7( كيف اأعلن اهلُل 

جمَده من خالل خال�ص �سعب اإ�رصائيل من م�رص وبابل. 
�ساعة تقدمي الذبيحة – يو�سح )خروج 24( و)الويني 9: 6 – 24(  ♦

ا على ذبائح  و)1 ملوك 8: 1 – 11( كيف اأن اهلل يعلن عن جمده ردًّ
�سعبه التي تعربِّ عن �سكرهم له. 

اأما الكلمة اليونانية التي تعني جمًدا فهي "doxa"، وهي عادة ُت�سَتَخدم 
بالنعمة  وطبيعته  اهلل  ح�سور  عن  ي�سوع  اإعالَن  لت�سف  اجلديد  العهد  يف 
اأن اهلل  واالأعمال العظيمة. يو�سح جمُد اهلل الذي ينعك�ص يف �سخ�ص ي�سوع 
امَلَلكي، وكذلك طبيعته  ل�سلطانه  الكامل  املدى  يعلن  ب�سخ�سه كما  حا�رٌص 

املتوا�سعة والباذلة للذات. 
يو�سح )عربانيني 1: 3( اأن ي�سوع كان هو دائًما بهاء جمد اهلل، لكن موته 
ىل ال�سليب كان اأَ�ْسَمى حلظة )وهذا جانب من املجيء الثاين( اأعلن فيها عن 
جمد اهلل، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )يوحنا 7: 39 و12: 23 – 28 و13: 

31 و17: 5( و)عربانيني 2: 9(. 
اأن جمد اهلل   )44 – – 11 و11: 1  )لوقا 9: 32( و)يوحنا 2: 1  يو�سح 
قانا اجلليل، ويف مقربة بيت  املركزي وطبيعته( ظهر يف عر�ص  )ح�سوره 
قمة  يف  كان  وطبيعته(  املركزي  )ح�سوره  جمده  لكن  التجلِّي،  وعند  عنيا 
ظهوره على �سليب اجللجثة؛ حيث ظهر هناك اإعالن اهلل الكامل عن ذاته. لقد 
كان ال�سليب هو اأعظم اإظهاٍر ممكن لنعمة اهلل وحمبته وقمة تو�سيح قدا�سته 

امُلطَلقة وح�سوره وقوته وطبيعته الباذلة للذات. 



الخالص واإلعالن

97

العامل  يف  اهلل  ح�سور  عن  اإعالن  اأو�سح  – هو  االآن  – حتى  ال�سليب  اإن 
واأو�سح اإعالن عن طبيعته املقد�سة للعامل. لقد كان ال�سليب هو جوهر املجد.
اإعالن  ُيَرى يف �سخ�ص ي�سوع امل�سيح" )اأي  الذي  "جمد اهلل  تظهر حقيقة 
بقوٍة  ي�سوع(  �سخ�ص  خالل  من  اخلا�سة  وطبيعته  املركزي  اهلل  ح�سور 
خا�سة يف ب�سارة يوحنا؛ تو�سح الب�سارة اأن ح�سور اهلل وطبيعته قد ظهرا 
ا على اأن جمد اهلل قد  اأي�سً د  "اآيات"، وتوؤكِّ يها  يف معجزات ي�سوع التي ت�سمِّ
ده، نرى  لنف�سه طوًعا من خالل جت�سُّ االإرادي وبذله  ي�سوع  ظهر يف �سعف 

ذلك على �سبيل املثال يف )يوحنا 1: 14(. 

جمد خيمة �لجتماع
الكلمة  ُترتَجم  القدمي.  العهد  اإىل  اإ�سارة  اأهم  على   )14 :1 )يوحنا  يحتوي 
اليونانية "eskenosen" يف بع�ص ترجمات الكتاب املقد�ص اإىل "�سكن" 
اإ�سارة  هذا  "ن�سب خيمته" ويف  هو  احلريف  معناها  اأن  "حل" يف حني  اأو 

وا�سحة اإىل خيمة االجتماع يف العهد القدمي.
ا، اإال  يو�سح )يوحنا 1: 14( اأنه على الرغم من اأن الكلمة �سار ج�سًدا ب�رصيًّ
اأنه مل يتوقف عن كونه اهلل القدو�ص، لكن ما حدث هو اأن اهلل "ن�سب خيمته" 
ر  يف ج�سٍد ب�رصي حتى ي�ستطيع اأن يعي�ص بني �سعبه لفرتٍة ما. علينا اأن نتذكَّ

اأن هذا ال ينفي اأن ي�سوع اأ�سبح اإن�ساًنا كليًة وب�سفٍة دائمٍة. 
د هو  يو�سح ا�ستخدام كلمة "eskenosen" يف )يوحنا 1: 14( اأن التج�سُّ
اإمتام ملا ي�سري اإليه )خروج 25: 8 – 9( حني اأمر اهلُل �سعَب اإ�رصائيل اأن يبني 
خيمًة اأو ُقْد�ًسا )خيمة االجتماع( حتى يحل فيها بني �سعبه. كانت اخليمة – 
وبعد ذلك الهيكل – هي املكان املركزي حل�سور اهلل على االأر�ص. يتطلَّع كلٌّ 
من )حزقيال 43: 7( و)يوئيل 3: 17( و)زكريا 2: 10( اإىل يوم ين�سب فيه 
اهلُل خيمَته مرًة اأخرى يف �سهيون. يقول )يوحنا 1: 14( ب�سورٍة �سمنيٍة اإن 

د ي�سوع هو اإمتام لهذا الوعد النبوي.  جت�سُّ



98

الخالص بالنعمة

كان جمد اهلل مرتبًطا بخيمة االجتماع والهيكل، كما نرى يف )خروج 24: 
9 – 25: 9 و40: 34( و)1 ملوك 8: 10 – 11( و)حزقيال 11: 23 و44: 4(. 
اإًذا اأن يتحدث )يوحنا 1: 14( عن ي�سوع باعتباره خيمة  اإنه تطور طبيعي 
ال�سخ�سي وطبيعته ب�سورٍة  االجتماع اجلديدة اململوء مبجد اهلل وح�سوره 

دائمٍة )ولي�ص بني احلني واالآخر(. 
باأن  التالميذ  ل اقرتاَح  – 8 ي�سجِّ اأن مرق�ص 9: 2  اأن نالحظ  )من اجلميل 

عليهم اأن ي�سنعوا خيمًة اأو خيمة اجتماع؛ الأنهم راأوا جمد اهلل(. 
)خروج  ي�سجل  كما  لذلك  وطبيعته،  اهلل  ح�سور  عن  يعلن  املجد  اأن  نعلم 
اأنه رحيم ورءوف وكثري  اأظهر ح�سوَره املرئي واأعلن  اأن اهلل   )8 –  5 :34
الذي ظهر يف  اهلل  باأن جمد   )14 :1 )يوحنا  يعلق  والوفاء، هكذا  االإح�سان 

ا.  ي�سوع مملوء نعمًة وحقًّ
كان جمد خيمة االجتماع يف العهد القدمي مرتبًطا بتقدمي الذبائح؛ حيث 
الذبائح، كما نقراأ على �سبيل  كان جمد اهلل غالًبا ما يظهر يف وقت تقدمي 
املثال يف )خروج 24 و40: 9 – 35( و)الويني 9: 6 – 24( و)1 ملوك 8: 
1 – 11(. لذلك فاإن جمده يف العهد اجلديد مرتبط بذبيحة االبن الذاتية – 
د – التي و�سلت اإىل ذروتها يف موته مرًة واحدًة  "خيمة االجتماع" املتج�سِّ

واإىل االأبد كالذبيحة البديل. 
تتوقع كل الب�سائر اإعالًنا للمجد من خالل ال�سليب، لكنها تتطلَّع اإىل هذه 
اللحظة بطرٍق خمتلفٍة اإىل حدٍّ ما. يف )لوقا 24: 26( على �سبيل املثال، اآالم 
ح )يوحنا  ال�سليب هي الطريق املوؤدي اإىل املجد امل�ستقبلي، هذا بينما يو�سِّ
12: 20 – 28 و13: 30 – 32 و17: 1( اأن ال�سليب هو املكان الفعلي للمجد 

ووقته. 
– 32 و17: 1(  – 28 و13: 30  اأن )يوحنا 12: 20  اأن ندرك  من املهم 
ي�سف جمَد ال�سليب من زاوية االآب واالبن مًعا؛ حيث اإن ح�سور وطبيعة اهلل 
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االآب واهلل االبن ظهرا بوا�سطة ال�سليب. الالهوت الكامل والنا�سوت الكامل 
ظهرا بو�سوح يف دراما اجللجثة. 

الب�رصي على �سليب  لل�سالح  مثال  واأف�سل  القدو�ص  اهلل  لقد ظهر �سالح 
اإىل كليهما مًعا حيث  اأن ننظر  العامل كله، ويجب علينا  اأمام  خ�سبي ب�سيط 

راننا مبا يجب اأن نكون عليه.  يعلنان طبيعة اهلل املقد�سة ويذكِّ

العدل الإلهي واملحبة الإلهية
ا  علنيًّ اإظهاًرا  كان  امل�سيح  موت  اأن   )8 و5:   26  –  25  :3 )رومية  يعلن 
�ساق الذاتي  اإن اتِّ�ساف اهلل باالتِّ لكلٍّ من عدل اهلل وحمبته. قلنا فيما �سبق 
كان واحًدا من العوامل املحرِّكة لل�سليب، واالآن نرى اأن اهلل على ال�سليب مل 

ا. اأي�سً اأعلنهما لكل العامل  "ُير�ِص" عدَله وحمبته فقط، بل 

عد�لة �هلل
عة حتى حلظة ال�سليب. كان هناك  مل تكن عدالة اهلل وا�سحًة ب�سورٍة مروِّ
ممن  والكثريون  مزدهرًة،  ناجحًة  حياًة  يعي�سون  الذين  اخلطاة  من  الكثري 
ي�سنعون ال�رصَّ مل ُيعاَقبوا عليه، وغالًبا ما بدا اهلل غري قادر وغري عادل وغري 

مكرتث لالأمور االأخالقية. 
اأيوب  �سفر  كل  ويف   )25  :18 )تكوين  مثل  الكتابية  االأجزاء  بع�ص  يف 
ل الكتاُب املقد�ص كيف �سارع بع�ُص االأ�سخا�ص  واالأمثال واجلامعة، ي�سجِّ
وبع�ص ُكتَّاب االأ�سفار املقد�سة مع هذه املع�سلة؛ اأراد هوؤالء اأن يعرفوا ملاذا 
يزدهر ال�رصير بينما البار يعاين، ملاذا ال ُيعاَقب ال�رصير بينما البار تنتابه 
الكوارث. ملاذا ال يقوم اهلل دائًما بحماية �سعبه وا�ستجابة �سلواتهم وجمازاة 

برِّهم.
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اإىل الدينونة النهائية وباإعالن  يعالج العهُد القدمُي هذه الق�سيَة بالتطلُّع 
اأنه حتى لو ازدهر االأ�رصاُر لفرتٍة ف�سوف يواجهون دينونة اهلل العادلة، نرى 

ذلك على �سبيل املثال يف )مزمور 73(.
)اأعمال  يف  امل�ستقبل  يف  نهائيٍة  بدينونٍة  الوعَد  هذا  اجلديد  العهُد  يكرر 
17: 30 – 31( و)رومية 2: 3( و)2 بطر�ص 3: 3 – 9( على �سبيل املثال، 
الدينونية  حقيقة  اإىل  ال�سليب  ي�سري  ال�سليب.  دينونة  اإىل  ا  اأي�سً ينظر  لكنه 
امل�ستقبلية ويوؤكد عليها؛ حيث اإن الذين ال يقبلون ال�سليَب لن يكون لديهم 

�سيء �سوى دينونة اهلل امل�ستقبلية. 
اأن دينونة اهلل  – 26( و)عربانيني 9: 15 و10: 4(  يعلن )رومية 3: 21 
احلتمية قد حدثت بالفعل، كما يوؤكدان على اأن عدم توقيع اهلل لهذه الدينونة 

يف العهد القدمي كان جمرد تاأجيل رحيم ولي�ص اإلغاًء ظاملـًا لها. 
اأعلن اهلُل عدَله الكامل ب�سورٍة نهائيٍة  على ال�سليب، ومن خالل ذبيحته، 
وكاملٍة وذلك باإدانته لكل اخلطايا يف امل�سيح. وهكذا اأعطى ال�سليَب دلياًل 
ل عندما حمل هو نف�سه يف �سخ�ص امل�سيح العقوبَة  ا على عدله املتاأ�سِّ مرئيًّ

ة على كل ال�رص يف العامل.  العادلَة امُل�سَتَحقَّ
منذ ذبيحة ال�سليب، مل يعد من املمكن اتهام اهلل باأنه يتغا�سى عن ال�رص اأو 
باأنه غري عادل؛ وذلك الأن عدله يف اإدانة اخلطية وعقابها مرًة واحدًة ولالأبد 

قد اأُعلن بو�سوح وب�سورٍة ُمقِنعة للخليقة كلها. 

حمبة �هلل
ينطبق نف�ُص االأمر على حمبة اهلل؛ حيث مل تكن حمبته وا�سحًة للب�رصية اإىل 
اأن جاء ال�سليب. االأمرا�ص والكوارث واخلراب وحتى املوت كانت كلها اأموًرا 
ت�سكِّك يف كون اهلل يتَّ�سف باملحبة، كما كانت املاآ�سي والعذاب والطغيان 
ب، لكن اهلل على ال�سليب اأعلن للب�رصية  وال�سيقات تبدو غري متَّفقة مع اإلٍه حُمِ
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عن حمبته الباذلة التي ال قيا�ص لها، والتي ال تن�سب والتي تفوق كلَّ فكر 
الب�رص. 

دائًما يعرِّف العهُد اجلديد املحبَة من منطلق ذبيحة اهلل على ال�سليب، نرى 
هذا ب�سورٍة خا�سة يف )رومية 5: 8( و)1 يوحنا 3: 16 و4: 7 – 21(.

تخترب كلُّ الب�رصية �سيًئا من املحبة يف هذه احلياة، لكن الكتاب املقد�ص 
غري  ية  امل�سحِّ اخلال�سة  باملحبة  يتميَّز  فقط  واحًدا  عماًل  هناك  اأن  يعلن 
املو�سومة باأي هدٍف خفي، وهو عمل مل ولن يكون مثله اأبًدا، اأال وهو بذل 
اأجل خطاة غري م�ستحقني. هذا هو  اهلل لنف�سه يف امل�سيح على ال�سليب من 

قمة عمل املحبة. 
يقول )رومية 5: 8( اإن اإعالن اهلل عن حمبته على ال�سليب له ثالثة جوانب 

متمايزة: 
اهلُل بذل ابَنه )يوحنا 3: 16( و)رومية 8: 32(.  ♦
بذل ابَنه ليموت )فيلبي 2: 7 - 8(.  ♦
بذل ابَنه ليموت من اأجلنا – من اأجل اأعدائه اخلطاة االأ�رصار الذين ال  ♦

حول لهم وال قوة )رومية 3: 18، 23 و5: 6، 10 و8: 7(. 
االآُب  تركه  وقد  ني،  ل�سَّ بني  اجلنود  من  ًدا  ممدَّ االبُن  مات  ال�سليب،  على 
وحيًدا. ملاذا؟ ب�سبب حمبتهما لل�سو�ص واملعذَّبني وكل الذين طالبوا مبوت 

االبن. 
على ال�سليب، اأعطى اهلُل كلَّ �سيء ب�سبب حمبته لهوؤالء الذين ال ي�ستحقون 
اأخرى،  اآلهٍة  عبادَة  لون  يف�سِّ الذين  هوؤالء  اأجل  من  االبَن  االآُب  بذل  �سيًئا. 
االآُب  ى  �سحَّ باإ�رصار.  يتجاهلونه  الذين  هوؤالء  اأجل  من  نف�َسه  بذل  واالبُن 
واالبُن بعالقتهما مًعا ب�سبب حمبتهما التي تفوق اخلياَل لكل العامل ولكل 

فرٍد من اأفراد الب�رصية. 
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منذ تلك االآالم الرهيبة واالنف�سال االإلهي يف ذبيحة اجللجثة، ال ي�ستطيع 
ال�سليب وي�سكِّك يف حمبة اهلل؛ الأنه ال يوجد �سيء  اإىل  اأن ينظر  اأيُّ �سخ�ص 

ية.  ميكنه اأن يعلن حمبَة اهلل ب�سورٍة اأو�سح من ذبيحة نف�سه امل�سحِّ
كان موت ي�سوع الكفاري على ال�سليب ب�سبب عدل اهلل وحمبته ولي�ص الأي 
�سبٍب اآخر. راأينا فيما �سبق اأن موت امل�سيح كان له العديد من النتائج التي 
اإعالن ذلك  من بينها االإعالن عن حمبة اهلل الكاملة وعدله الكامل، وكذلك 

املثال االإن�ساين الكامل كي يحتذي به كلُّ الب�رص.
وعليه يجب على هوؤالء الذين يتبعون مثاَل امل�سيح اأن يتاأكدوا من اأن كل 
ت�سحياتهم اإمنا هي بدافع عدالة اهلل امُلطَلقة وحمبته الباذلة دون منع اأي 
�سيٍء ودون اأي حماوالٍت خادعٍة لال�ستغالل اأو اأي �سعور باالنف�سال املكتفي 

بالذات.
ت�سحياُتنا  �ستعك�ص  اأواًل:  �سيئني:  من  نثق  اأن  ميكننا  ذلك،  يحدث  عندما 
�سيًئا من جمد اهلل و�سخ�سه وح�سوره للنا�ص حولنا بطريقٍة ال ي�ستطيعها اأيُّ 
اأمر اآخر. ثانًيا: �سيت�سارك اهلل – الذي بذل نف�َسه – معنا يف االأمل واالنعزال 

واحلرمان الذي قبلناه طوًعا. 

احلكمة والقوة الإلهية
من االأ�سحاح االأول وحتى االأ�سحاح احلادي ع�رص يف ر�سالة رومية ي�رصح 
ا؛ حيث ي�سف بول�ص يف هذه االأ�سحاحات كيف  بول�ص الب�سارة �رصًحا تقليديًّ
قدم اهلُل امل�سيَح كذبيحٍة بديلٍة وبرَّرنا باالإميان يف امل�سيح، وبداأ يف تغيرينا 
النا�ص  كل  بدخول  ت�سمح  جديدًة  جماعًة  منا  ل  ي�سكِّ اأنه  كما  الروح.  بعمل 

بنف�ص �رصوط اليهود. 
– 16(، يتوقف  اإىل تطبيق الب�سارة يف )رومية 12  اأن ينتقل بول�ص  قبل 
د فيها احلكمَة املبدعة  – 36( ميجِّ ل )رومية 11: 33  لربهة يف حلظة تاأمُّ
رت اخلال�َص بهذه الطريقة التي تويف بكل احتياجات الب�رصية وبكل  التي دبَّ
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اأن  راأينا  الوقت.  الذاتي يف نف�ص  �ساق  التي تتَّ�سف باالتِّ مطالب طبيعة اهلل 
اهلل  عدالة  عن  االإعالن  على  توؤكد  رومية  ر�سالة  من  االأوىل  االأ�سحاحات 
اأن   )36 –  33 :11( يو�سح  واالآن  ال�سليب،  على  الكاملة  الكاملة وحمبته 

ا عن حكمة اهلل الكاملة.  ال�سليب يعلن اأي�سً

نقي�س �حلكمة �لب�رشية
يكرِّر بول�ُص هذه الفكرَة يف )1 كورنثو�ص 1: 17 – 2: 5(؛ حيث يوؤكد على 
اأن ال�سليب يعلن عن حكمة اهلل وقوته التي هي نقي�ص حكمة العامل وقوته. 
كانوا  واليونانيني  اليهود  اأن   )22  :1 كورنثو�ص   1( يف  بول�ص  يو�سح 
باآيات  يطالبون  اليهود  كان  الب�سارة؛  لقبول  خمتلفًة  �رصوًطا  ي�سعون 
لهم  تثبت  اأن  الفريقني  كال  اأراد  عظيمٍة.  حكمٍة  اإىل  يتطلعون  واليونانيون 

ر�سالة الب�سارة �سدقها من خالل قوة وحكمة اأ�سيلة فيها. 
تِف  ومل  عليهم  توؤثر  مل  بول�ص  ر�سالة  اأن   )23  :1 كورنثو�ص   1( يو�سح 
لهم  بالن�سبة  كان  حيث  القدر؛  بنف�ص  ال�سليب  من  ا�ستاءوا  لقد  مبطالبهم؛ 
العك�ص متاًما. يعلن  لبول�ص كان  بالن�سبة  ال�سليب  لكن  "جهالة" و"عرثة"، 
ِلب يف �سعف هو يف احلقيقة قوة اهلل،  بول�ص يف )1: 24( اأن امل�سيح الذي �سُ
واأن امل�سيح الذي يبدو جهالًة هو نف�سه حكمة اهلل، ثم يو�سح يف )1: 25( اأن 

جهالة اهلل اأعظم من حكمة الب�رص واأن �سعف اهلل اأقوى من قوة الب�رص. 
قمة  وكاأنه  النا�ص  ملعظم  يبدو  ال�سليب  اأن  من  بالرغم  اأنه  يعني  وهذا 
العجز واجلهل، اإال اأنه يف الواقع اأَ�ْسَمى اإعالن عن حكمة اهلل ال�سخ�سية وقوته 

ال�سخ�سية.
منطلق  من   )31  –  26  :1 كورنثو�ص   1( يف  احلقيقة  هذه  بول�ص  ي�رصح 
جتربة اأهل كورنثو�ص. مل يكن اأغلبية قراء بول�ص اأنا�ًسا حكماء اأو ذوي نفوذ. 
احلكماء  يخزي  كي  ًدا  متعمِّ وال�سعفاء  االأغبياء  الواقع  يف  اهلل  اختار  لقد 
واالأقوياء ولكي ينفي متاًما وجود اأي اإمكانية لالفتخار الب�رصي. لي�ص هناك 
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بالفعل اأي مكان لالفتخار الب�رصي؛ الأن االأمر بكامله هو من اهلل. اهلل نف�سه 
دهم بامل�سيح، وامل�سيح نف�سه هو من اأ�سبح حكمتهم وقوتهم.  هو من وحَّ

يوؤكد بول�ص يف )1 كورنثو�ص 1: 30 – 31( على طبيعة اخلال�ص املتعدِّد 
نة من اأربع  االأوجه، وذلك بتلخي�ص ر�سالة ال�سليب على اأنها عطية نعمة مكوَّ

بركات عظيمة يف امل�سيح: حكمة اهلل ال�سخ�سية وبره وقدا�سته وفداوؤه. 

حكمة �هلل �ل�سخ�سية
اهلل  حكمة  هو  ي�سوع  باأن  بول�ص  قول  يف  القدمي  العهد  فهم  �سدى  يرتدد 
هي  االأن�ساد  ون�سيد  واجلامعة  واالأمثال  واملزامري  اأيوب  اأ�سفار  ال�سخ�سية. 
االأو�سح  الكتابي  الو�سف  على   )9  –  1 )اأمثال  يحتوي  احلكمة"؛  "اأدب 

واالأكرث تف�سياًل حلكمة اهلل. 
)الذي  باجلهل  وتقابلها  احلكمَة  ت�سخ�ص  املهمة  االأ�سحاحات  هذه 
رائعٍة من  �سل�سلٍة  به(، كما حتتوي على  االعرتاف  اأو  اهلل  هو رف�ص معرفة 
ها وكرَّرها ي�سوع )الكلمة( يف ب�سارة يوحنا.  الت�رصيحات والوعود التي اأمتَّ
على �سبيل املثال )اأمثال 7: 2 و8: 6 – 8، 17، 18 – 21، 32 – 35 و9: 

 .)6 – 5
بعد ذلك، يو�سح بول�ص يف )1 كورنثو�ص 2: 1 – 5( حكمة اهلل وقوته من 
اإنه مل يقم بزيارة كورنثو�ص بقوته  منطلق جتربته ال�سخ�سية. يقول بول�ص 
تبدو  التي  ال�سليب  بر�سالة  اأتى  لكنه  ب�رصيٍة،  حكمٍة  بر�سالة  اأو  ال�سخ�سية 
جهالًة، واأتى يف �سعٍف وخوٍف ورعدٍة معتمًدا على الروح القد�ص كي يثبت 

كلماته ويقنع النا�َص باحلق. 
هو  و�سعٍف  جهٍل  يف  كورنثو�ص  اأهل  اإىل  الذهاب  من  بول�ص  هدف  كان 
ال�سخ�سية وحكمته ولي�ص  �ٌص بكامله على قوة اهلل  اإميانهم موؤ�سَّ اأن  �سمان 
ح ال�رصورَة الق�سوى للوالدة الثانية،  ا يو�سِّ اأفكاٍر وقدراٍت ب�رصيٍة، ممَّ على 
العاطفي.  اأو  االأخالقي  اأو  الفكري  االإقناع  على  االعتماد  خطاأَ  ح  يو�سِّ كما 
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وتطبيقه  ا�ستيعابه  اإىل  نحتاج  والذي  الكرازة  يف  االأ�سا�سي  املبداأ  هو  هذا 
با�ستمرار. 

لن تكون ر�سالة ال�سليب اأبًدا رائجًة بني الب�رص الأن اهلل اختار اأن يعلن حكمته 
وقوته من خالل اجلهالة الب�رصية وال�سعف الب�رصي، لكن )1 كورنثو�ص 1: 
24( يو�سح اأن امل�سيح امل�سلوب هو حكمة اهلل ويعلن )1: 30( اأنه حكمتنا 

ا.  نحن اأي�سً
يعلن ال�سليُب حكمَة اهلل يف قدرته على تخلي�ص اخلطاة واإر�ساء حمبته 
ا اإعالن قوة اهلل للخال�ص  وعدله. يعلن )رومية 1: 16( اأن ال�سليب هو اأي�سً

لكل الذين يوؤمنون. 
وهذا يعني اأنه باإمكاننا اأن نرى عدَل اهلل وحمبته وحكمته وقوته عندما 
ننظر اإىل ال�سليب. من ال�سهل اأن نقع يف خطاأ الرتكيز على �سفٍة من �سفات 
مع  التعامل  يف  اهلل  عدالُة  ت�ستاأثرنا  اأن  املمكن  من  غريها.  من  اأكرث  اهلل 
عنا.  بداًل  دينونتنا  احتملت  التـي  حمبَته  نتجاهل  جتعلنا  لدرجٍة  خطايانا 
ومن املمكن كذلك اأن ت�ستاأثرنا قوُته التي خلَّ�ستنا لدرجٍة جتعلنا نتجاهل 

رت هذا اخلال�ص. حكمَته التي دبَّ
ال�سفات  من  جمموعًة  ولي�ست  اهلل  �سخ�ص  يف  هي  كلها  هذه  لكن 
الال�سخ�سية. بداًل من حماولة مقارنة النواحي املختلفة لطبيعة اهلل االإلهية 
علينا اأن نبتهج؛ الأن اهلل – من خالل �سليب اخلال�ص – اأعلن املدى الكامل 

لطبيعته املقد�سة ب�سورٍة وا�سحٍة وكاملٍة. 

ال�سالح الب�رشي الكامل
ا  مل يكن ال�سليب هو فقط االإعالن االأَ�ْسَمى عن جمد اهلل، لكنه اأعطانا اأي�سً
و"االإن�سان  الكامل"  "اهلل  االبَن  اأر�سل  االآُب  الكامل.  الب�رصي  لل�سالح  مثااًل 
للب�رصية  ح  ليو�سِّ ا  اأي�سً لكن  االإلهي،  �سخ�سه  عن  ليعلن  فقط  الكامل" لي�ص 

الطريقَة امُلثَلى للحياة واملوت. 
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قبل خلق الزمان واملكان واملادة كان ي�سوع مع اهلل وكان هو اهلل. كان 
كلِّي القدرة وكلِّي املحبة كلِّي احل�سور، يرى كلَّ �سيٍء ويعرف كلَّ �سيء، وقد 
�سكن يف جمٍد �رصمدي، وكان كلِّي املجد. كان هذا املجد املرئي هو ت�سحية 

ي�سوع االأوىل.
يو�سح )فيلبي 2: 5 – 8( اأن االآب مل يجعل االبَن يتخلَّى عن جمده املرئي، 
ك  لكن االبن تخلَّى عنه طوًعا. كانت مكانة ي�سوع مكانًة اإلهيًة لكنه مل يتم�سَّ
معاداًل  اأو  م�ساوًيا  بكونه  وا�سح(  غري  اليونانية  يف  املعنى   – يتعلَّق  )اأو 
لالآب، وبداًل من ذلك، اأخلى نف�َسه عندما عزل كلَّ �سفٍة تعربِّ عن طبيعة اهلل 

ب�سورٍة مرئيٍة. 
و�سع ي�سوُع جالَله املرئي جانًبا، ون�سب خيمَة نف�سه يف ج�سٍد ب�رصي. لقد 
ترك قدرَته الكلِّية وح�سوره الكلِّي وعلمه الكلِّي ون�سب خيمَته يف ال�سعف 

الب�رصي با�ستثناء اخلطية. 
كاهلل.  يبدو  اأن  عن  وتوقف  له،  هو  الذي  املرئي  املجد  من  ي�سوُع  خرج 
بالطبع مل يتوقف ي�سوع عن كونه اهلل الأنه مل يتنازل عن طبيعته االإلهية، 
ب�رصي  عبٍد  �سورَة  واأخذ  كاهلل،  به  الالئقة  والكرامة  باملكانة  ى  �سحَّ لكنه 

وجعل نف�َسه ال �سيء يف نظر النا�ص من حوله. 

�إنكار �لذ�ت ط�ًعا
ن  الذات يف قبول ي�سوع طواعيًة للحياة كجنني غري حم�سَّ اإنكاُر  ينعك�ص 
له وال قوة يف بيت حلم، وكالجٍئ �سعيٍف  امراأٍة، وكطفٍل ال حول  يف رحم 
اجلليل،  يف  متوا�سٍع  وكنجاٍر  النا�رصة،  يف  �رصعي  غري  وكطفٍل  م�رص،  يف 
ُمَدان  اأين ي�سند راأ�سه، وكمجرٍم  اإ�رصائيل لي�ص له  وك�سخ�ٍص متجوِّل يف كل 

يف اجللجثة وهكذا. 
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ي�سوُع طوًعا؛  اختارها  التي  الذات  واإنكار  التوا�سع  كانت هذه هي حياة 
امل�ستويات  اأقل  يف  ُيوَجد  اأن  وقبل  َعْمد،  عن  املرئي  جمده  عن  تخلَّى  الأنه 

الب�رصية، وهو يدعونا اأن نتبعه. 
االأموَر ب�سورٍة خمتلفٍة؛  يرتِّب  اأن  باإمكانه  فقد كان  اهلل،  ي�سوع هو  والأن 
كان باإمكانه اأن ين�سب خيمَته يف ق�رص اإمرباطور، وكان باإمكانه اأن ي�ستمر 
يف عك�ص جمد اهلل املرئي، كان باإمكانه اأن يرفع م�ستوى عائلته االأر�سية 
د  اأن يج�سِّ َعْمد واختار  ذاَته عن  اأنكر  ي�سوع  لكن  ويجعل منها عائلًة غنيًة، 
القناعَة االإن�سانيَة الكاملَة عن طريق عدم ال�سهرة وغياب القوة وعدم االأهمية 

الظاهرية. 
التوبة  هذه  على  والتدليل  التوبة  اإىل  النا�َص  املعمدان  يوحنا  دعا  عندما 
ي  باملعمودية، دخل ي�سوُع بني اخلطاة. مل يطلب ي�سوُع من يوحنا اأن يتنحَّ
جانًبا ويرتكه يكمل االأمور، لكنه وقف حيث وقف اخلطاة. ي�سجل )متى 3: 
ال�سحيحة  الطريقة  هي  هذه  اأن  اأ�رص  ي�سوع  لكن  اعرت�ص  يوحنا  اأن   )15

للعمل. 
�ستَة  ي�سوُع  الذات طواعيًة؛ ق�سى  باإنكار  ي�سوع  متيَّزت كل حياة وخدمة 
غري  وهو  وخدم  ُت�ساَهى.  ال  جتارب  وقاوم  طعام  دون  الربية  يف  اأ�سابيع 
ع الأي امتنان اأو مكافاأة اأر�سية، وائتمن ماله بني يدي رجل اختل�سه،  متوقِّ
ا، وغ�سل االأرجل واأُ�سيىء فهمه  احت�سن الرب�ص و�ساَدق املنبوذين اجتماعيًّ

مراًرا وتكراًرا. 
لكن  اإ�سعياء،  عنه  يتحدث  الذي  املتاأمل  العبد  �سك  بال  ي�سوع هو  اأن  راأينا 
قليلني هم من اأدركوا ذلك. اأدرك بيالط�ص اأن ي�سوع هو ملك اليهود احلقيقي، 
اأنه  واعتقدالكثريون  احلي،  اهلل  ابن  كان  اأنه  التالميذ  من  القليلون  وخمن 
غالًبا رجل �سالح. لكن ي�سوع مل يكن ذلك امللك الب�رصي اأو ال�سخ�ص الرائع 

عه النا�ُص واأرادوه.  الذي توقَّ
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كان النا�ص يتوقون اإىل الرجل املثايل الذي يتحدث عنه )دانيال 7: 13 – 
14( والذي �سيخدمه الب�رُص من كل ال�سعوب، لكن ي�سوع كان "ابن االإن�سان" 
وهو قد اأتى لَيخِدم ال لُيخَدم، ولكي يحثَّنا على خدمة االآخرين معه ال على 

خدمته مع االآخرين. 
اإن املثال الرائع الكامل للب�رصية الذي قدَّمه لنا �سخ�ُص ي�سوع )وعلَّمنا من 
خالله طريقَة اهلل املثالية يف احلياة( يتميَّز ببذل الذات والت�سحية بالذات 
ال�سليب.  اإعالنها على  اإىل قمتها وكمال  ال�سفات  الذات. ت�سل هذه  واإنكار 
النتيجة  هو  طواعيًة  لل�سليب  ي�سوع  قبول  اأن  لنا  وا�سًحا  يكون  اأن  يجب 

الطبيعية للطريقة التي عا�ص بها كاإن�سان. 

بذل �لذ�ت ط��عيًة
مبجرد اأن اأدرك التالميُذ اأن ي�سوع هو امل�سيا امل�سيح املم�سوح، �رصح لهم 
ي�سوُع معنى ذلك يف )متى 16: 21( و)مرق�ص 8: 31 – 32( و)لوقا 9: 22(. 
ا بالن�سبة للتالميذ، لذلك اأخذ بطر�ُص ي�سوَع جانًبا كي  كان ذلك اأمًرا بغي�سً
ن  يعرت�ص على ما يقوله؛ حيث مل يفهم ومل يوؤمن اأن طريق اهلل املثايل يت�سمَّ
)متى 16:  تالميذه يف  اأخرب  ثم  انتهره  ي�سوع  لكن  واملوَت،  والرف�َص  االأمَل 
24( و)مرق�ص 8: 34( و)لوقا 9: 23( اأن املطلب االإلهي املتعلق ببذل الذات 

ا.  ينطبق عليهم هم اأي�سً
عندما اقرتبت �ساعة ذبيحة ي�سوع، علَّم ي�سوُع تالميَذه بو�سوٍح اأكرث عن 

بذل الذات االإن�ساين، على �سبيل املثال: 
علَّمهم عن �رص العظمة االإن�سانية )متى 20: 25 – 27( و)مرق�ص 10:  ♦

41 -45( و)لوقا 22: 24 - 27(. 
اأظهر لهم الطبيعَة الب�سيطَة امل�ساملَة مُللِكه )متى 21: 1 – 11( و)مرق�ص  ♦

و)يوحنا 12: 12 - 16(.   )38 – و)لوقا 19: 28   )11 –  1  :11
علَّق على تقدمة االأرملة )مرق�ص 12: 41 - 44(.  ♦
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امتدح عطيَة مرمي الغالية )متى 26: 6 – 13( و)مرق�ص 14: 3 – 9(  ♦
و)يوحنا 12: 1 - 16(. 

مثاله  ♦ يتبعوا  اأن  تالميذه  واأو�سى  حمبته  وروعة  كمال  عن  ك�سف 
)يوحنا 13: 1 - 16(. 

 
واالأهم من ذلك كله، علم ي�سوُع تالميَذه ذلك املبداأ الروحي احليوي القائل 
ا يف كل  اإن الت�سحية بالذات اأو بذل الذات هو �رص االإثمار، وهذا اأمر وا�سح جدًّ
ف عن  خليقة اهلل: قبل اأن تنمو اأي بذرة وتتكاثر، يجب اأن متوت اأواًل وتتوقَّ
الوجود. لو اأرادت البذرة اأن حتافظ على كيانها امل�ستقل ف�ستظل بذرًة واحدًة، 

ا عندما متوت وتختفي. لكنها ُتنِتج حم�سواًل غنيًّ
اأخذ ي�سوُع هذا املبداأَ وطبَّقه على نف�سه يف )يوحنا 12: 23 – 33(، لكنه 
الذين  كل  بو�سوح على  املبداأَ  هذا  فقط؛ حيث طبَّق  نف�سه  يفكر يف  يكن  مل 

يتبعونه يف )ع 25 – 26(. 

�لإن�سان �لذي على �ل�سليب
الكاملة، واأعطانا يف ذات  ال�سليب عن طبيعة اهلل  اأعلن موُت ي�سوع على 

الوقت مثااًل رائًعا عن منوذج اهلل املثايل للب�رصية. 
االإن�ساين  ال�سلوك  يكون  كيف  لنا  اأظهر  ال�سليب،  على  ي�سوُع  يتاأمل  بينما 
الكامل، وذلك حني طلب من اهلل اأن يغفر لهوؤالء الذين يعذِّبونه، وحني عزَّى 
ا باأن وعده اأنه �سيكون معه يف الفردو�ص. وعندما مات ي�سوُع ترك كلَّ  ل�سًّ

�سيٍء خلفه ما عدا اأمه وا�ستودع روحه يف يدي اهلل. 
ائه اإىل ي�سوع االإن�سان الكامل. اإن رواية لوقا عن  دائًما يلفت لوقا انتباَه قرَّ
ًفا باحلزن واالأمل.  ال�سليب هي االأكرث اخت�ساًرا، اإال اأنها تعطينا اإح�سا�ًسا مكثَّ
ل ي�سوع الأمٍل روحي ال يعادله �سيٌء؛ حيث  ي�سف )لوقا 22: 42 – 44( حتمُّ
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العهد  تعبرًيا يف كل  االأكرث  النظرة هي  االآب، وهذه  اإرادة  كان ي�سارع مع 
اجلديد عن اإن�سانية ابن االإن�سان.

لوقا فقط من بني كل الروايات عن ال�سليب هو الذي يقول اإن ي�سوع مات 
م�ستودًعا روحه بني يدي االآب، واإن ي�سوع اأكمل خدمَة الغفران حتى النهاية. 
اَب الب�سائر االأخرى لتو�سيح حقيقة اأن موت ي�سوع هو "فدية  يرتك لوقا ُكتَّ
ز على اإعالن اأن موت ي�سوع  عن كثريين" وانت�سار على ال�سيطان، لكنه يركِّ

هو اأق�سى تعبري عن �سالح االإن�سانية الكاملة. 
ل عنه يف  اأمتَّ فيه امل�سيا ما �ُسجِّ ال�سليب بالن�سبة للوقا هو املكان الذي 
ل الرف�َص واالأمَل واملوَت. هذا هو امل�سيح الذي  )اإ�سعياء 53( عندما قبل وحتمَّ
واإىل  للوقا(  طبًقا  يوم  )كل  �سلبانهم  حمل  واإىل  اتِّباعه  اإىل  تالميذه  دعا 

اال�سرتاك معه يف طريقته امُلثَلى للحياة واملوت. 



اجلزء السابع

اخلالص والنصرة
 

ح  تو�سِّ حيث  اجلديد؛  العهد  يف  االأوىل  الكني�سة  ن�رصة  �رصخات  د  ترتدَّ
بع�ُص االأجزاء الكتابية مثل )رومية 8: 37( و)1 كورنثو�ص 15: 57( و)2 
كورنثو�ص 2: 14( و)روؤيا 2 – 3( اإمياَن املوؤمنني االأوائل باأنهم منت�رصون 

غالبون ظافرون. 
يو�سح  املنت�رص.  لي�سوع  الن�رص  بهذا  يدينون  اأنهم  يعلمون  كانوا  لكنهم 
)كولو�سي 2: 15( و)روؤيا 3: 21 و5: 5 و12: 11( اأن امل�سيح هو الذي انت�رص 

وغلب، وقد فعل ذلك على ال�سليب. 
لدرجٍة جتعلنا  ال�سليب  االنت�سار يف وعلى  نعتاد حقيقة  اأن  املمكن  من 
داخل  لي�سوا  ن  ممَّ لكثريين  بالن�سبة  �سخيفًة  احلقيقة  هذه  تبدو  كم  نن�سى 
دائرة االإميان امل�سيحي بعد. كيف ميكن مل�سيح م�سلوب اأن يكون منت�رًصا؟ 
كيف ميكن ل�سحيٍة اأن يكون غالًبا؟ كيف ميكن ملجرٍم ُنفِّذ فيه حكم املوت 
ُيَعدَّ  اأن  تالميذه  ِقَبل  من  وحيًدا  وُتِرك  واالإنكار  للخيانة  وتعرَّ�ص  وُرِف�ص 

ظافًرا منت�رًصا؟ 
اأن ن�سَف ال�سليب باأنه مكان  اأنه من االأكرث منطقيًة  يعتقد معظم النا�ص 
عك�ص  هي  الكاملة  احلقيقة  اأن  يعلنون  امل�سيحيني  لكن  والهزمية،  املوت 
الظاهر الب�رصي متاًما؛ فرمبا يبدو ال�رصُّ منت�رًصا على اخلري يف ال�سليب، لكن 
الكتاب املقد�ص يعلن اأن ال�سليب هو املكان الذي تغلَّب فيه اخلرُي على ال�رص. 
رمبا يبدو اأن القوى االأر�سية قد �سحقت امل�سيَح على ال�سليب، لكن الكتاب 
املقد�ص ُي�رِص على اأن ال�سليب هو املكان الذي �سحق فيه ن�سُل املراأة راأ�َص 

احلية. 
111
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راأينا فيما �سبق اأن لغز انت�سار امل�سيح لي�ص هو حقيقة اخلال�ص الكاملة 
لكنه عن�رص مهم من عنا�رصه. ال�سليب هو مكان االإعالن والوالدة والن�رصة 
ا من جوانب اجنازات امل�سيح هذه. كل  ا اإن جتاهلنا اأيًّ وفهمنا له يكون ناق�سً
هذه االأمور تنبع يف احلقيقة من التكفري الذي هو حقيقة ال�سليب املركزية. 
عندما  فقرًيا  يكون  لل�سليب  ال�سخ�سي  اختبارنا  اأن  هو  ذلك  من  واالأهم 
جوانب  نفهم  اأن  فقط  علينا  لي�ص  اجللجثة.  جوانب  من  اأيٍّ  عن  نتغا�سى 
ا اأن نقبلها جميًعا باالإميان  اخلال�ص املختلفة ونحتفي بها، بل علينا اأي�سً

ق فيها اإىل التمام.  ونتعمَّ

النت�سار التدريجي
على الرغم من اأن الكتاب املقد�ص يعلن اأن ي�سوع انت�رص ب�سورٍة حا�سمٍة 
ا على ال�سليب، اإال اأنه يتحدث عن هذا  وقاطعٍة على ال�سيطان، وجرَّده نهائيًّ
االنت�سار يف �سورة انت�ساٍر تدريجي يقود اإىل اللحظة احلا�سمة على ال�سليب 

ويقود كذلك اإىل اكتماله النهائي. 

تنبَّاأ بالنت�سار
ُيعَترَب )تكوين 3: 15( هو اللمحة االأوىل عن الب�سارة واالإ�سارة االأوىل اإىل 

ال�سليب. ي�سري هذا العدد ب�سفٍة خا�سة اإىل جانب "الن�رصة" من اخلال�ص. 
اأول اإ�سارة اإىل الن�رصة تقول اإن ن�سل املراأة هو الذي �سيكون املنت�رص. اأُعلن 
"املم�سوح" الذي  اأو  امل�سيا  هو  "الن�سل" �سيكون  هذا  اأن  لالأنبياء  ذلك  بعد 

 . �ص ُمْلَك اهلل العادل وميحو ال�رصَّ �سيوؤ�سِّ
�سوء  يف  ن�سو�سه  من  ن�صٍّ  كلَّ  ونف�رصِّ  القدمي  العهد  اإىل  ننظر  عندما 
يعلن  )الذي   )11  :29 اأخبار   1( مثل  اأعداًدا  اأن  نرى  اأن  ميكننا  ال�سليب، 
)الذي   )7 –  6  :9 و)اإ�سعياء  اإ�رصائيل(  وقتها يف  املوجود  العادل  اهلل  ُمْلك 
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اإىل  اأخرى  اإ�سارات �سمنية  ُمْلك اهلل امل�ستقبلي من خالل امل�سيا( هي  يعلن 
االنت�سار النهائي لن�سل املراأة على احلية. 

دللت �لن�رشة
راأينا يف كتاب "ُمْلك اهلل" اأن ملكوت بر اهلل اأتى يف ومع ي�سوع، وعلى الرغم 
من اأن انت�سار ي�سوع احلا�سم على اإبلي�ص قد حتقَّق يف موته على ال�سليب، 
فاإن االبن انت�رص يف جوالته االأوىل معه من خالل اخل�سوع الكامل الأبيه 
اأعلنت عن  طوال كل حياته على االأر�ص، ومن خالل االأعمال القديرة التي 

م�سحته الفريدة و�سلطانه الفريد. 
�سينت�رص عليه يف  الذي  ال�سخ�ص  اأنه  اإبلي�ُص  ي�سوع، عرف  ُوِلد  اأن  مبجرد 

امل�ستقبل، لذا بداأ مبحاولة هزميته فهاجم ي�سوع من خالل: 
ذبح اأطفال بيت حلم )متى 2: 1 - 18(. ♦
جتارب واإغراءات الربية )متى 4: 1 - 11(.  ♦
حماولة جماعة جممع النا�رصة للق�ساء على حياته )لوقا 4:  28 - 29(.  ♦
ا لهم )يوحنا 6: 15(. ♦ رغبة اجلموع يف جعله قائًدا �سيا�سيًّ
♦  :16 )متى  له  ومعار�سته  ال�سليب  طريق  يف  اأمامه  بطر�ص  وقوف 

.)23 - 21
خيانة يهوذا )لوقا 22: 1 – 6( و)يوحنا 13: 27(. ♦

ًما على اإمتام النبوات. اأعلن ي�سوُع اأن ملكوت اهلل اأتى  لكن ي�سوع كان م�سمِّ
اإىل هذا اجليل فيه ومن خالله واأن اأعماله القديرة هي دليل مرئي على اإتيان 

امللكوت. 
اإبلي�ص؛  اأن ملكوت اهلل يتقدم بينما ترتاجع مملكة  الب�سائر كيف  نرى يف 
اأ الطبيعة كما نرى على  حيث ُتطَرد االأرواُح ال�رصيرة وُت�سَفى االأمرا�ُص وُتهدَّ

�سبيل املثال يف )مرق�ص 1: 24( و)متى 4: 23( و)مرق�ص 4: 39( . 
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نقراأ يف )لوقا 9: 1 – 6 و10: 1 – 24( اأن ي�سوع قد اأر�سل اثني ع�رص ر�سواًل 
االأمرا�ص  و�سفاء  الكرازة  امللكوت عن طريق  اإتيان  ليعلنوا  تلميًذا  و�سبعني 
من  ي�سقط  ال�سيطاَن  راأى  اأنه  اأخربهم  عادوا،  وعندما  ال�سياطني،  واإخراج 

ال�سماء نتيجًة الأعمالهم. 
يلخ�ص )مرق�ص 3: 27( و)لوقا 11: 21 - 22( فهَم ي�سوع ل�رصاعه مع 
ا، لكن جاء االآن من هو  ا قويًّ اإبلي�ص قبل اجللجثة. رمبا كان ال�سيطان �سخ�سً

اأقوى منه كي يقيِّده ويهزمه وي�سلب بيته. 
يف  نقراأ  ال�سليب.  عند  اإال  بالكامل  يتم  مل  واالنت�سار  التقييد  هذا  لكن 
اإبلي�ص  هزمية  عن  ي�سوع  كلمات   )11 و16:   30 و14:   31  :12 )يوحنا 
ي�سف  كذلك  خارًجا،  وطرحه  بدينونته  وعده  وعن  ال�سليب  على  االأخرية 
ر الذين  )عربانيني 2: 14 – 15( كيف هزم ي�سوُع اإبلي�َص وقوَة املوت وحرَّ

كانوا ماأ�سورين. 

حلظة �لنت�سار
اإن ما ورد يف )كولو�سي 2: 13 – 15( هو اأو�سح ت�رصيح يف العهد اجلديد 
عن انت�سار امل�سيح على ال�سليب. يف هذا اجلزء الكتابي املهم يجمع بول�ُص 

عن�رصين من عنا�رص اخلال�ص مًعا:
وذلك  ال�سليب،  على  لنا  غفرانه  يف  املتمثِّل  اهلل  رحمة  عمَل  ي�رصح  اأواًل: 
اإفال�سنا  من  حرَّرنا  قد  اهلل  اأن  بول�ص  ح  يو�سِّ ْين.  الدَّ �سك  مبحو  مبقارنته 
ال�سليب، وفوق ذلك، حما  �سدَّد كلَّ ديوننا على  والروحي عندما  االأخالقي 

كل �سكوك هذه الديون.
يو�سح  ال�سليب؛ حيث  على  القوي  اهلل  انت�ساَر  ذلك  بعد  بول�ص  ي�رصح  ثم 
اأعدائه واأ�سهرهم كاأعداء عاجزين مهزومني، وهذا و�سف  اأ�سلحَة  اأنه انتزع 
لـ "جتريد" )apekdusis( العدو يف احلياة الع�سكرية القدمية؛ حيث كان 
و�ساراته  اأ�سلحته  كل  من  علًنا  املهزوَم  القائَد  يجرِّد  املنت�رص  اجلي�ص  قائد 
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غري  اال�ست�سالَم  كذلك  ويعلن  عليه  الكامل  انت�ساَره  يعلن  كي  رتبته،  اأو 
امل�رصوط للعدو. 

املادية  املجازية  ال�سور  بع�َص  هنا  ي�ستخدم  بول�ص  اأن  ندرك  اأن  يجب 
ا بدق  الوا�سحة كي ي�سف حقائق روحية غري مرئية. وكما مل يقم اهلل حرفيًّ
ال�سياطني  با�ستعرا�ص  ا  حرفيًّ يقم  مل  هكذا  ال�سليب،  على  بديوننا  قائمة 
ذلك حقيقيًة  مع  كانت  الروحية  االأحداث  هذه  لكن  اأور�سليم،  املهزومة يف 

وواقعيًة يف دائرة الالمرئي. 
اإن احلقيقة التي تكمن وراء ال�سور املجازية التي ي�ستخدمها بول�ص هي اأن 
الغفران والن�رصة حدثا يف ذات الوقت واأنهما دائًما مرتبطان مًعا وال مفر 
من ارتباطهما. ميكننا يف الواقع اأن نقول اإن امل�سيح انت�رص على ال�رص عن 

طريق دفع ديوننا واإنه ملا خل�سنا من خطايانا خل�سنا من اخلطية. 
راأينا يف كتاب "معرفة االبن" اأن اخل�سوع الكامل كان هو اأ�سا�ص بنوية 
ال�سيطان خالل خدمته عن طريق مقاومة  ي�سوُع على  انت�رص  ي�سوع؛ فكما 
كل اإغراءاته وعن طريق خ�سوعه الكامل وطاعته لالآب، هكذا انت�رص ي�سوُع 
على ال�سيطان يف ال�سليب عن طريق طاعته الكاملة املو�سوفة يف )رومية 

5: 19( و)فيلبي 2: 8(. 
قد  ي�سوع  لو كان  للخال�ص.  اأمًرا ال غنى عنه  الكامل  االبن  كان خ�سوع 
ع�سى للحظٍة اأو حاد ولو بو�سة واحدة عن طريق اهلل، لكان ال�سيطاُن ك�سب 
املعركَة واأحبط عملية اخلال�ص، لكن ي�سوع اأطاع االآَب طاعًة كاملًة، وهكذا 

ذهب ال�سيطاُن يف طريقه. 
اأن ي�ستفزَّ ي�سوَع من خالل التعذيب والظلم  حاول ال�سيطاُن على ال�سليب 
واالأكاذيب واالإهانات، لكن ي�سوع رف�ص اأن يقابل االأذى مبثله. كان باإمكان 
ي�سوع اأن ي�ستدعي جي�ًسا من املالئكة كي ي�ساعده، كان باإمكانه اأن ينزل من 
على ال�سليب، لكنه بداًل من اأن يتغلَّب على ال�رص بالقوة، تغلب عليه باخلري 

كما ي�رصح )رومية 12: 21(.
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ا�ستخدم ال�سيطاُن كلَّ �سالٍح ممكٍن لديه كي يغري ي�سوَع نحو ع�سيان اهلل 
وكراهية اأعدائه وتقليد العامل يف ا�ستخدام القوة، لكن ي�سوع بطاعته واإنكاره 
ال�رص. وقد  االأخالقي احلا�سم على  لذاته وحمبته وتوا�سعه ظفر باالنت�سار 
ظل ي�سوُع يف قمة هذا ال�رصاع بعيًدا عن ال�رص الذي ف�سل يف اأن يلوِّثه اأو اأن 

ي�سوهه. 
مل ي�ستِطع ال�سيطان على الرغم من كلَّ ما فعله على ال�سليب اأن يوؤثِّر على 
ي�سوع، وعندما مات ي�سوع بال خطيٍة، كان على ال�سيطان اأن ُيذِعن للهزمية. 
بل  ف�سل  لكنه  ال�سليب،  خالل  من  ي�سوَع  يهزم  اأن  بالفعل  ال�سيطان  حاول 
به  التنبوؤ  مت  الذي   - املراأة  ن�سل  انت�سار  اأن  يعني  وهذا  ي�سوع،  من  وُهِزم 
قبل ال�سليب بفرتٍة طويلٍة والذي بداأ بحياة وخدمة ي�سوع على االأر�ص - قد 

حتقق ب�سورٍة قاطعٍة مبوت ي�سوع على ال�سليب. 

تاأكيد �لنت�سار
هي  القيامة  واأن  موؤقتًة،  هزميًة  كان  ال�سليب  اأن  املوؤمنني  معظم  يعتقد 
كانت  والقيامة  االنت�سار،  هو  كان  ال�سليب  لكن  الفعلية،  االنت�سار  حلظة 
�سبيل  على  ذلك  نرى  ال�سليب،  النت�سار  علني  واإثبات  مرئي  دليل  جمرد 

املثال يف )اأعمال 2: 24( و)اأف�س�ص 1: 20 – 23( و)1 بطر�ص 3: 22(.
الفارغ كما يف )مرق�ص  ال�سليب والقرب  العهد اجلديد بني  دائًما ما يربط 
8: 31 و9: 31 و10: 34( و)لوقا 24: 30 – 35( و)يوحنا 10: 17 – 18( 
و)اأعمال 2: 23 – 24( و)رومية 6: 1 – 4( و)1 كورنثو�ص 15: 1 – 8( و)2 
كورنثو�ص 5: 15( و)1 ت�سالونيكي 4: 14( و)روؤيا 1: 18(، وهذا يعني اأننا 
ال ينبغي اأن نعلن ال�سليَب دون القيامة وال القيامة دون ال�سليب؛ وذلك الأن 

ي�سوع هو الرب احلي واملخلِّ�ص املم�سوح مًعا.
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لكن بالرغم من هذه العالقة التي ال تنف�سم بني ال�سليب والقيامة، اإال اأننا 
ن�ستطيع فهم اخلال�ص ب�سورٍة �سحيحٍة فقط عندما نفهم العالقة احلقيقية 

دة لهذا الظفر. بني موت امل�سيح الظافر وقيامته املوؤكِّ
راأينا يف كل هذا الكتاب اأننا قد خل�سنا بالدم، باملوت على ال�سليب. الدم 
نا واأعلن طبيعَة اهلل وانت�رص  ق لنا خال�سَ الذي �سال على ال�سليب هو الذي حقَّ
ن�رًصا حا�سًما على ال�رص. الدم هو الذي اأمت فداَءنا وم�ساحلتنا باهلل. الدم هو 
االإلهية  الطبيعة  الب�رصية ومطالب  اأر�سي ووفى كالًّ من االحتياجات  الذي 

وهكذا. 
"امل�سيح مات عن خطايانا"، لكنه ال  باأن  العهُد اجلديد  دائًما ما ي�رصِّح 
يقول اأبًدا اإنه "قام من اأجل خطايانا". يو�سح )عربانيني 2: 14( هذه احلقيقة. 
القيامة مل جتلب لنا اخلال�ص، لكنها كانت االإثبات النهائي خلال�سنا. وكما 
القيامة كانت  د مطلًبا ال غنى عنه من مطالب اخلال�ص، هكذا  التج�سُّ كان 
ابن  اأنه  واأعلنت  ي�سوع  راأت  القيامة  للخال�ص.  عنه  غنى  ال  واإثباًتا  دلياًل 
ق اخلال�ص. لقد كانت القيامة هي  اهلل وك�سفت اأن موته البديل هو الذي حقَّ

طريقة اهلل يف امل�سادقة على انت�سار ي�سوع على ال�سليب.
قه،  نا وحقَّ ال يجب اأن نن�سى اأبًدا اأن ال�سليب ولي�ص القيامة هو ما اأمت خال�سَ
هو  ال�سماء  من  النازلة  احلمامة  اأو  الفارغ  القرب  ولي�ص  ال�سليب  فاإن  لذلك 

الرمز العاملي الإمياننا امل�سيحي.

تطبيق �لنت�سار
"االآن" و"لي�ص بعد"، وعلى  "ملك اهلل" اأن ملكوت اهلل هو  راأينا يف كتاب 
الرغم من اأن ال�سيطان قد ُهزم هزميًة قاطعًة على ال�سليب، اإال اأنه مل ُيذِعن 
بعد لهذه الهزمية الكاملة، وعلى الرغم من اأنه قد اأُ�سقط، اإال اأنه مل مُيَح؛ فهو 

مازال يجرِّب ويخدع ويهاجم كلَّ تالميذ امل�سيح.
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اأن  تعني  امللكوت  باأمور  يتعلق  فيما  بعد"  و"لي�ص  "االآن"  بني  املفارقة 
باأننا جال�سون مع امل�سيح نحكم معه وتكون كل قوى  َيِعدنا  العهد اجلديد 
ال�رص حتت اأقدامنا، ويحذِّرنا من اأننا ال ن�ستطيع اأن نواجه قوى ال�رص الروحية 
دون قوة الرب و�سالحه. َيِعدنا العهُد اجلديد باأن امل�سيح يحفظنا اآمنني واأن 
ال�رصير ال ي�ستطيع اأن يلم�سنا، ويحذِّرنا كي نحرت�ص؛ الأن نف�ص هذا ال�رصير 
يجول طالًبا من يبتلعه، نرى كل هذه املفارقات يف )اأف�س�ص 1: 20 – 23 

و6: 10 – 17( و)1 يوحنا 5: 18( و)1 بطر�ص 5: 8(. 
لي�ص  لكنه  اأتى،  قد  امللكوت  اأن  بعد" تعني  "االآن" و"لي�ص  بني  املفارقة 
مكتماًل. اإن املعركة احلا�سمة قد مت الن�رص فيها، لكن العدو مل ي�ست�سلم بعد، 
ُيحرَّروا  مل  اأ�رصاها  وكل  بكامله  ُيهَدم  مل  منزله  لكن  ُقيِّد  قد  القوي  والرجل 
بعد، اإن جليات قد ُذِبح وداود عاد اإىل اأور�سليم منت�رًصا لكن جموع امل�ساة 
ذات  الفل�سطينية  بالقوات  الهزميَة  ُيلِحقوا  اأن  عليهم  الزال  االإ�رصائيليني 

املعنويات ال�سعيفة. 
ز بع�ُص امل�سيحيني على اأمور امللكوت التي هي "االآن" بينما ين�سغل  يركِّ
بالن�رص  االحتفاء  اإىل  مدعوون  لكننا  بعد"،  "لي�ست  التي  باأموره  الكثريون 
اأن  اأذهاننا  – بينما ال يغيب عن  – اأن نحيا يف خريه واأن نطبِّقه  احلا�سم 

ن�رص امللكوت لن يكتمل حتى ياأتي اليوم االأخري. 
اإن موت امل�سيح الكفاري ي�سمن لنا - بال �رصوط - كلَّ جانب من جوانب 
اخلال�ص يف كل االأبدية واإن كنا ال نخترب كلَّ فوائد اخلال�ص ب�سورٍة كاملٍة 
املنظور  الرجاء  لكن  خل�سنا  بالرجاء  اأننا   )8 )رومية  يو�سح  االآن.  وتامة 
يكون هناك عن�رص غري منظور وغري  اأن  اأنه يجب  يعني  لي�ص رجاًء، وهذا 
يكمله  هلل  �سيء  هناك  يكون  حتى  امل�سيحية  وحياتنا  خال�سنا  يف  خُمَترَب 
يف اليوم االأخري. يحثنا بول�ص يف رومية اأن نرجو ما ل�سنا ننظره ونتوقعه 

ب�سرب.
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لكل  وا�سحة  دالالت  بعد"  "لي�ص  هو  وما  "االآن"  هو  ما  بني  للمفارقة 
ن�سع  اأال  على  حري�سني  نكون  اأن  يجب  لكن  اخلال�ص،  جوانب  من  جانب 
فوارَق ق�رصيًة بني ما هو "االآن" وما هو "لي�ص بعد". اإننا ن�ستمتع بكل فوائد 
اليوم  كليًة يف  به  �سن�ستمتع  عيِّنة ملا  "االآن" لكن كل هذا جمرد  اخلال�ص 

االأخري.
هو  امل�سيح  انت�سار  ب�سبب  لل�سفاء  احلايل  اختبارنا  املثال،  �سبيل  على 
�سيء  ُي�سَفى من كل  �سخ�ص  لي�ص كل  الأن  لي�ص كاماًل؛  لكنه  اختبار عظيم، 
وحتى من ُي�سَفى ميوت يف النهاية، ومع ذلك، فاإن كل حالة �سفاء فردية هي 

عيِّنة حقيقية واإ�سارة نبوية لل�سفاء الكامل والتام للقيامة. 
ينطبق نف�ُص االأمر - اإىل حدٍّ كبري - على التقدي�ص واالنت�سار؛ فاإن اختبارنا 
احلايل لهما عظيم، لكن مهما كان قربنا من اهلل لن ن�سل اإىل الكمال امُلطَلق 
ُجرِّد  قد  ال�سيطان  اأن  الرغم من  الأنه على  احلياة؛  الدائم يف هذه  الن�رص  اأو 
رائعة  عيِّنة  هو  املتزايد  تقدي�سنا  لكن  منه،  التخلُّ�ص  يتم  مل  اأنه  اإال  وُهِزم، 
اإىل الن�رص  اإ�سارة نبوية  لكمالنا االأبدي االأكيد، وكل اختبار لنا للن�رص هو 

امُلطَلق يف اليوم االأخري. 
وعلينا بالطبع - كما نطبِّق ن�رَص امل�سيح يف حياتنا عندما نتغلب على 
كتاب  يف  راأينا  ال�سيطان.  اأ�رصى  بتحرير  نطبقه  اأن   - ال�سيطان  هجمات 
"الو�سول للتائهني" اأن الكني�سة ُمكلَّفة بن�رص حكم اهلل املنت�رص بقوة الروح، 
الر�سويل  والتج�سيد  الر�سولية  واالإذاعة  الر�سويل  االإعالن  طريق  عن  وذلك 

لالأخبار ال�سارة عن ي�سوع امل�سيح. 
ل من اإبلي�ص اإىل  بينما نذيع ونعلن ونعي�ص الب�سارة، ندعو النا�َص اإىل التحوُّ
اهلل، من الظلمة اإىل النور، من االأوثان اإىل اهلل احلي احلقيقي، نرى ذلك على 
�سبيل املثال يف )اأعمال 26: 18( و)1 ت�سالونيكي 1: 9( و)كولو�سي 1: 13(.
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ن مواجهًة قويًة عندما  اإمنا يت�سمَّ اإىل االإميان  ل  اأن كلَّ حتوُّ ح  وهذا يو�سِّ
يقر  وبالتايل،  ما،  �سخ�ٍص  حياة  على  قب�سته  اإرخاء  على  ال�سيطان  ُيجرَب 

بالقوة الُعظَمى وبن�رص امل�سيح. 

�كتمال �لن�رش
"االآن"  هي  التي  امللكوت  اأمور  بني  املفارقة  مع  ون�سارع  نعي�ص  بينما 
والتي "لي�ست بعد"، علينا اأن نتطلَّع دائًما اإىل اكتمال ن�رص امل�سيح بعودته. 
ل العهُد اجلديد اأن ي�سوَع  اإن )مزمور 110( هو نبوة العهد القدمي التي ي�سجِّ
ي�سري اإليها كثرًيا. الربُّ االإله اأخرب ي�سوَع اأن يجل�ص عن ميينه وقد جل�ص مالًكا 
على عر�ص ال�سماء منذ حلظة ال�سعود، لكن ي�سوع مازال منتظًرا اأن ي�سع اهلُل 

اأعداَءه موطًئا لقدميه.
نحن ال�سعب امُلْنَتَدب )املتطوِّع( املكتوب عنه يف )مزمور 110: 3( الذين، 
يف يوم قوة الرب، ين�رصون ق�سيب عزه يف االأمم و�سط اأعدائه، لكننا مازلنا 

يف انتظار يوم الغ�سب والدينونة املذكور يف )مزمور 110: 7-5(.
يف ذلك اليوم الرهيب العظيم، �ستجثو كلُّ ركبٍة لي�سوع امل�سيح وكلُّ ل�ساٍن 
ع لل�سيطان وقواته ي�سفه الكتاُب  �سيعرتف اأنه الرب. كما �سيحدث اأمٌر مروِّ

املقد�ص باإلقائه يف بحرية النار. 
يف هذا اليوم الذي �سيكتمل فيه االنت�سار، �سيتم تدمري كل ال�رص و�سينتهي 
بعد"  لي�ص  هو  "ما  و�سي�سبح  االآب،  اإىل  امللكوَت  االبُن  و�سي�سلم  املوت  كل 
حياة  يف  حلظة  اأعظم  ف�ستكون  االأخرية  اخلطوة  اأما  االأبدية.  لكل  "االآن" 
وخدمة ي�سوع، نقراأ عن ذلك يف )1 كورنثو�ص 15: 24 – 28( و)فيلبي 2: 

9 – 11( و)روؤيا 20: 10، 14(.

احلياة يف الن�رش
ر" اأو "ميحو" وهو  الفعل اليوناين "katargeo" غالًبا ما ُيرَتَجم اإىل "يدمِّ
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َيِرد يف )عربانيني 2: 14( و)رومية 6: 6( و)2 تيموثاو�ص 1: 10( باالإ�سارة 
اإىل ال�سيطان واجل�سد واملوت نف�سه. 

راأينا يف كتاب "الو�سول للتائهني" اأن الفعل "apollumi" اأي "يتوه" 
اأو "يهلك" ي�سري اإىل "خ�سارة اخلري" ولي�ص اإىل "خ�سارة الذات" – ي�سري اإىل 

 ."katargeo" الدمار ولي�ص اإىل الفناء، ينطبق نف�ص االأمر على الفعل
الفعل "katargeo" يعني "يجعله غري موؤثِّر" اأو "عقيم" اأو "غري عامل". 
قاحلٍة  اأر�ٍص  لو�سف  االأول  القرن  اليونان يف  ُي�سَتخَدم يف  الفعل  كان هذا 
يتم  مل  حيث  موجودًة  االأ�سجار  هذه  مازالت  للثمار.  منتجة  غري  واأ�سجار 

تدمريها لكنها ُقِطعت اأو اأ�سبحت عقيمًة. 
ال�سيطان  على   "katargeo" الفعَل  اجلديد  العهُد  يطبِّق  عندما  لذلك 
روا تدمرًيا كاماًل على ال�سليب. مازال  واجل�سد واملوت، فهو ال يق�سد اأنهم ُدمِّ
اإثبات نف�سه يف حياتنا  ا يف  ال�سيطان يعمل بن�ساٍط، ومازال اجل�سُد م�ستمرًّ
ُقِطعت  لكنها  موجودًة،  االأ�سياء  هذه  مازالت  عاماًل.  مازال  املوت  اأن  كما 

�رصت على ال�سليب.  وُكِ
وهذا يعني اأن ن�رص امل�سيح احلا�سم مل ُيفِن ال�سيطاَن واجل�سَد واملوَت، لكنه 

اأعلنهم بال فعاليٍة وجرَّدهم من قوتهم. 
لذلك فاإن حياة الن�رصة تعني احلياة يف معرفة اأن ال�سيطان مازال موجوًدا، 
لكن قوته ُك�رِصت، ومازال اجل�سد ي�سري علينا يف كل �سيء لكن هذه امل�سورات 
هي تهديدات فارغة، ومازال املوت ُيظِهر وجَهه القبيح، لكن لي�ص هناك ما 

يخيفنا منه.
يو�سح )1 يوحنا 3: 8( اأن االبن اأُر�ِسل من ِقَبل االآب كي يواجه ال�سيطاَن 
ويهزمه، ولكي ُيبِطل الدماَر الذي اأحدثه ب�سورٍة مبا�رصٍة اأو �سبَّبه بطريقٍة غري 
العديد من اجلوانب املختلفة لن�رص ي�سوع  اإىل  العهُد اجلديد  مبا�رصة. ي�سري 
النامو�ص  من  املنت�رصة  حريتنا  على  خا�سة  ب�سفٍة  ز  يركِّ لكنه  املخلِّ�ص، 

واجل�سد واملوت نف�سه. 
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�حلرية من �لنام��س
يعلِّمنا الر�سول بول�ص يف )رومية 6: 14 و10: 4( و)غالطية 3: 13، 23
ي�سوع على  انت�سار  النامو�ص بف�سل  اأحراٌر من عبودية  االآن  اأننا  و5: 18( 

ال�سليب. 
موت  لكن  دينونته،  اأو  "لعنته"  حتت  ويجعلنا  ع�سياَننا  ُيدين  النامو�ص 
اأجلنا. راأينا يف  اأ�سبح لعنًة من  امل�سيح قد حرَّرنا من لعنة النامو�ص حني 
كتاب "ُمْلك اهلل" اأن هذا يعني اأن امل�سيح كان هو تتميم اأو اإكمال النامو�ص 

واأن النامو�ص مل َيُعد َي�سَتعِبدنا حتت لعنته. 
ي�رصح لنا )رومية 8: 1 – 4( اأنه ال دينونة علينا؛ الأننا يف امل�سيح والأن 
ح هذا الن�صُّ اأن اهلل قد فعل ذلك حتى يفي  اهلل اأدان خطايانا يف امل�سيح. يو�سِّ
ح اأن ال�سليَب قد حرَّرنا من لعنة  مبطالب النامو�ص العادلة فينا، كما يو�سِّ

النامو�ص حتى ننطلق يف حياة ال�سري يف طاعة الروح القد�ص. 
وهذا يعني اأن انت�سار امل�سيح على النامو�ص وحريتنا من النامو�ص التي 
بت على هذا االنت�سار يظهران يف �سرينا يف ومع الروح. االأمر بب�ساطة  ترتَّ

هو اأن حياتنا يف الروح هي جتربة م�ستمرة النت�سار امل�سيح. 

�حلرية من �جل�سد
اإىل  ي�سري  عادًة   "sarx" اجل�سد  اأن  للتائهني"  "الو�سول  كتاب  يف  راأينا 
ال�سخ�ص يف اأ�سله االأر�سي و�سعفه الطبيعي وُبعِده عن اهلل، كما اأنه غالًبا 
ما يكون ال�سبب فيما يرتكب من خطيٍة، كما نرى يف )غالطية 5: 16 – 19(

على �سبيل املثال. 
الذات،  حول  التمحور  هي  االإن�ساين  للج�سد  املميِّزة  االأ�سا�سية  ال�سفة  اإن 
ويذكر )غالطية 5: 16 – 21( قائمًة ببع�ص نتائج �سهوات اجل�سد الطبيعية 
 .)36 – التي يعطيها يف )يوحنا 8: 34  ي�سوُع عن احلرية  وميوله. حتدَّث 
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تاأتي من  ال�ساقطة  االأنانية  الطبيعة  احلرية من  اأن   )6 :6 )رومية  ويو�سح 
ال�سليب.

من املهم اأن نالحظ اأن )غالطية 5: 16 – 29( ي�سف احلريَة من اجل�سد من 
منطلق ال�سري يف الروح. ومرة اأخرى هنا يظهر اختبارنا امل�ستمر النت�سار 
امل�سيح يف �سرينا يف ومع الروح. اإن �رصاكتنا مع الروح هي اختبارنا لهذا 

االنت�سار. 

�حلرية من �لعامل 
اإبلي�ص يف  به  الذي يربطنا  االأ�سا�سي  القيد  اإن اجل�سد هو  اأن نقول  ميكننا 
دواخلنا، واإن العامل هو الو�سيلة االأ�سا�سية التي ي�سغط بها علينا من اخلارج. 
ويف هذا ال�سياق، نقول اإن العامل هو املجتمع ال�رصير الذي يعادي الكني�سة 

والذي ي�سعي دائًما اإىل تعري�ص مبادئها املقد�سة للخطر.
يو�سح )1 يوحنا 2: 15 – 16( و)يوحنا 16: 33( و)1 يوحنا 5: 4 – 5( 
العامل  اأن  الن�سو�ص  هذه  تو�سح  االآب.  وحمبة  العامل  حمبة  بني  الت�سارب 
واأن  اخلاطئة،  املادية  واالأمور  ال�سطحية  واالأحكام  اجل�سد  ب�سهوة  ز  يتميَّ
ا بهذا  ي�سوع قد انت�رص على العامل، واأننا ن�ستطيع من خالله اأن نحظى اأي�سً

االنت�سار. 
�سة،  عندما قال ي�سوع اإنه قد غلب العامَل، كان يق�سد اأنه رف�ص ِقَيَمه امُل�سوَّ
والتزم بنظرته ال�سماوية اإىل النا�ص واملاديات. عندما نوؤمن بي�سوع، ن�سرتك 
ِقَيِمه االأبدية. يو�سح )رومية  يف انت�ساره على العامل وذلك با�سرتاكنا يف 
العامل  امل�سيح على  انت�سار  اأن احلياة يف  – 2( و)غالطية 6: 14(   1  :12
ا بفهم  ا م�ستمرًّ ً ِقَيَم العامل واأال نتوافق معها، واأن نتغريَّ تغريُّ اأال نتبع  تعني 

اأذهاننا املتجدِّدة مل�سيئة اهلل.
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لنا  العامُل  ِلب  لقد �سُ ال�سليب؛  اأكرث من  ال �سيء يعلن طبيعَة اهلل بو�سوح 
ونحن للعامل من خالل ال�سليب حتى نتحرَّر من عبوديته ونعي�ص يف حرية 

م�سيئة اهلل وِقَيَمه. 

�حلرية من �مل�ت
يعلِّمنا )عربانيني 2: 14 – 15( اأن ي�سوع قد حرَّرنا من اخلوف من املوت؛ 
الأنه مبوته "اأباد" ذاك الذي له �سلطان املوت )اأو بتدقيق اأكرث "جعله عاجًزا"(. 
املوت  كون  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  اأي  املوت،  "�سوكة"  هي  اخلطية  والأن 
موؤملـًا وغري حُمبَّب، تعامل ي�سوُع مع املوت من خالل تعامله مع اخلطية. 
اخلطية هي التي ت�سبَّبت يف املوت يف املقام االأول، وهي التي ا�ستمرت يف 
تعري�ص الب�سارة ملواجهة الدينونة االإلهية بعد املوت. وهذا االأ�سا�ص اخلاطئ 

هو ال�سبب االأ�سا�سي وراء اخلوف العاملي من املوت.
ا. اإنَّ ن�رصَته على  اإال اأنَّ امل�سيح قد مات من اأجل خطايانا وقد حملها عنَّ
املوت تعني اأننا حتررنا من اخلوف من اخلطية والدينونة، وهكذا، حترَّرنا 

من اخلوف من املوت.
قد  بعقرٍب  املوَت  بول�ص  الر�سوُل  ُي�َسبِّه   ،)57-54  :15 كورنثو�ص   1( يف 
متتعنا  اأن  بعد  واالآن،  قوته،  انك�رصت  ع�سكري  وبقائٍد  �سوكُته  عنه  ُنِزعت 
اإنه من  اأن يوؤذينا؛ حيث  ال�سليب، ال يقدر املوُت  بالغفران من خالل موت 

خالل الرب ي�سوع امل�سيح، قد اأعطانا اهلُل ن�رصًة على اخلوف من املوت.
مازال املوت موجوًدا بالطبع مثله مثل ال�سيطان. لقد مت تعجيزه لكن مل 
والتخويف.  االإيذاء  يف  قوته  فقد  لكنه  موجوًدا  املوت  مازال  تدمريه.  يتم 
املوت،  ب�ساأن  لتالميذه  العظيم  ي�سوع  – 26( وعَد  )يوحنا 11: 25  ي�سجل 
لكن هذا الوعد ال يعني التخلُّ�ص من املوت اجل�سدي بل االنتقال من احلياة 

على االأر�ص اإىل ملء احلياة. 
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امل�سيح املنت�رش
يعلن �سفر الروؤيا انت�سار امل�سيح ب�سورٍة وا�سحٍة و�سوٍت عاٍل اأكرث من اأي 
جزء من اأجزاء الكتاب املقد�ص. ي�ستخدم العهُد اجلديد جمموعًة من الكلمات 
الدالة على الن�رص )nike، nikos، nikao - مبعنى "انت�سار" و"ينت�رص 
ذلك  نرى  الروؤيا،  �سفر  يف  مرة   13 منها  مرة   29 على"(  "يتغلب  على" اأو 
على �سبيل املثال يف )متى 12: 20( و)يوحنا 16: 33( و)رومية 12: 21( 
و)1 كورنثو�ص 15: 54 – 57( و)1 يوحنا 2: 13 - 14 و4: 4 و5: 4 – 5( 
و)روؤيا 2: 7، 11، 17، 26 و3: 5، 12، 21 و6: 2 و11: 7 و12: 11 و15: 2 

و17: 14 و21: 7(. 
القرن  من  االأخريين  العقدين  يف  ما  وقٍت  يف  ُكِتب  الروؤيا  �سفر  اأن  يبدو 
االأول اأثناء حكم دومتيان عندما كانت ال�سلطات الرومانية ت�سطهد الكني�سة 

مة؛ وذلك ب�سبب رف�سها لعبادة االإمرباطور.  االأوىل بطريقٍة ُمنظَّ
يرفع الروُح يف �سفر الروؤيا - بوا�سطة الر�سول يوحنا - ال�ستاَر الذي يخفي 
ننا من روؤية ما يحدث خلف امل�سهد  حقيقَة العامل الروحي غري املرئي، وميكِّ

االإن�ساين. 
خاللها  من  يك�سف  عاليًة  وت�سويريًة  رمزيًة  لغًة  الروؤيا  �سفُر  ي�ستخدم 
الدائر  ال�رصاع  الكني�سة والعامل هو جمرد تعبري مرئي عن  ال�رصاع بني  اأن 
بني امل�سيح واإبلي�ص، بني اخلروف والتنني، بني ن�سل املراأة واحلية وهكذا. 
ها  ي�سوِّر �سفُر الروؤيا هذا ال�رصاَع يف �سل�سلٍة من الروؤى الدرامية التي يف�رصِّ

امل�سيحيون بطرٍق خمتلفٍة ويقولون اإنها تعربِّ عن:
ع�رص يوحنا فقط.  ♦
كل تاريخ الكني�سة.  ♦
ال�سنوات التي ت�سبق عودة امل�سيح. ♦
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الروؤى  اأنه �سل�سلٌة من  الروؤيا على  البع�ُص �سفَر  اإىل ذلك، يف�رص  باالإ�سافة 
لة لبع�سها البع�ص  الدرامية املتتابعة، ويقول البع�ُص االآخر اإنها روؤى مكمِّ

تعربِّ عن نف�ص االأحداث من وجهات نظر خمتلفة. 

ا كان تف�سرينا ل�سفر الروؤيا، علينا اأن ندرك اأنه يعلِّمنا االآتي:  لكن اأيًّ
اأن ال�رصاع الروحي غري املرئي ينعك�ص دائًما يف العامل املادي املرئي.  ♦
اأن امل�سيح منت�رص يف كل جانٍب من جوانب املعركة. ♦
ا منت�رصين.  ♦ ولذلك يجب اأن نكون نحن اأي�سً

كل اإ�سارٍة اإىل امل�سيح يف �سفر الروؤيا ت�سوِّره على اأنه منت�رص، على �سبيل املثال: 
يبداأ ال�سفر باالإ�سارة اإىل انت�ساره )1: 5 و1: 17 - 18(.  ♦
تنتهي كل الر�سائل ال�سبع اإىل كنائ�ص امل�سيح على االأر�ص )2: 1 –  ♦

3: 22( بوعٍد ُمعنيَّ لهوؤالء الذين ينت�رصون اأو يغلبون. 
يركز )4: 1 – 7: 17( على امل�سيح اجلال�ص على عر�ص ال�سماء: اإنه  ♦

االأ�سد واخلروف الذي ميلك ويغلب من خالل ذبيحة نف�سه. يتَّ�سح هذا 
االأمر ب�سفٍة خا�سة يف )5: 5 و5: 9(. 

واملجاعة  ♦ )احلرب   )19  :11  –  1  :8( يف  لة  امُل�سجَّ االأحداث  قمة 
الكامل  ال�سلطان  حتت  كلها  البيئية(  والكوارث  والزالزل  وال�سهادة 

ا قريب.  للحمل الذي ميلك بالفعل والذي �سيكتمل ملكوته عمَّ

اأ�سحاح 12 هو حمور �سفر الروؤيا وهو يعيد ا�ستعرا�َص ال�رصاع بني ن�سل 
املراأة واحلية. االنت�سار املو�سوف يف )ع 9( البد واأن يكون ال�سليب؛ وذلك 

الأن النا�ص يف )ع 11( تغلَّبوا على التنني بدم اخلروف. 
عند هذه النقطة من الروؤيا، ُهِزم ال�سيطان واأُنزل من على عر�سه )مبعنى 
ر(، لكن هذه الهزمية مل ُتنِه اأعماَله، بل جعله غ�سُبه  اأنه ُجعل عاجًزا ولي�ص ُدمِّ

ب�سبب هالكه القريب ُي�ساِعف من جهوده. 
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د على ما راأيناه يف كل العهد اجلديد: اأن الن�رص احلا�سم قد متَّ على  وهذا يوؤكِّ
ا.  ال�سليب، لكن ال�رصاع مازال م�ستمرًّ

�ل�ح��س �لثلثة
ي�سف �سفر الروؤيا ثالثة حلفاء رمزيني ي�ساعدون التنني املجروح. 

االأول  للوح�ص  التننُي قوَته وعر�َسه و�سلطاَنه  – 10( يعطي  ففي )13: 1 
عليهم  وينت�رص  بعنف  القدي�سني  وي�سطهد  ذلك  بعد  اهلل  على  يجدِّف  الذي 

ا وي�سجد له الكل فيما عدا اأتباع اخلروف.  ن�رًصا وقتيًّ
يبدو اأن الوح�ص االأول ميثِّل ال�سلطات التي ت�سطهد الكني�سة. ميكننا القول 
اإن هذا "الوح�ص" قد ظهر يف اأيام يوحنا يف االإمرباطورية الرومانية، واإنه 
هاتها  توجُّ اختالف  على  التي  احلكم  اأنظمة  يف  التاريخ  يف  الظهور  عاود 
ال�سيا�سية ت�سطهد الكني�سة وتطالب بالوالء التام ل�سعبها، واإنه �سيظهر من 

جديد وبقوة يف االأيام االأخرية قبل عودة امل�سيح. 
ف يف )13: 11 – 18(، ويبدو اأنه �رصيك الوح�ص  اأما الوح�ص الثاين فُيو�سَ
الكاذبة  االآلهة  عبادة  برتويج  الوح�ص  هذا  يقوم  حيث  يفعله؛  فيما  االأول 
ال�سجود  النا�َص على  ُيجرِب  َمْن هم حوله، كما  اآياٍت كاذبًة ويخدع  وي�سنع 

اأمام �سورة الوح�ص االأول واأخذ عالمته عليهم.
عبادة  جوا  روَّ الذين  هوؤالء  اإىل  يوحنا  اأيام  يف  الوح�ُص  هذا  رمز  رمبا 
االإمرباطور دومتيان. ومرًة اأخرى نقول اإنه عاود الظهور خالل التاريخ يف 
كل ديانٍة كاذبٍة وفكٍر �رصير يخدع النا�َص نحو عبادة اأي �سيٍء غري اهلل احلي 

احلقيقي، ونثق اأنه �سيظهر وبقوٍة يف امل�ستقبل. 
وؤ باالنت�سار النهائي  يرد ذكر الوح�ص الثالث يف )17: 3( بعد اأن مت التنبُّ
االأكيد للحمل ومت االحتفال به ثانيًة يف )14: 1 – 5 و15: 1 – 4 و16: 4 – 
7(. يتمثَّل �سالُح هذا الوح�ص يف االإغواء ولي�ص يف اال�سطهاد اأو اخلداع. وهو 
يهدف اإىل اإيقاع النا�ص يف ال�رصك من خالل الالاأخالقيات واالأمور املادية. 
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ف اأعمال هذا الوح�ص يف اأ�سحاحي 17 و18 وهو ي�سنع حرًبا �سد  ُتو�سَ
اثنتان  وهما  واملاديات،  ال�سهوات  اأتباعه العتناق  اإغواء  احَلَمل من خالل 
من اأقوى اأ�سلحة اإبلي�ص االإغوائية )وال�سالح الثالث هو ال�سلطة(. يو�سح )17: 
ا على هذا الوح�ص الثالث و�سيك�سف اأن  14( اأن احَلَمل �سينت�رص انت�ساًرا تامًّ
– 16( كي  ي�سوع املنت�رص يف )19: 11  الن�رص هو حقٌّ وعدل. يظهر  هذا 
الروؤيا  �سفر  االأخرية من  الثالثة  االأ�سحاحات  وي�سنع حرًبا. وت�سف  يدين 
حيث  جديدة  واأر�ص  جديدة  �سماء  وخلق  وللموت  الإبلي�ص  النهائيَّ  التدمرَي 

�ص اهلُل ملكه الكامل. يوؤ�سِّ
االأخالقي  الف�ساد  هو  الوح�ص  ُيعترَب  اأن  ميكن  كان  يوحنا،  ع�رص  يف 
لالإمرباطورية الرومانية، واالنهيار االأخالقي الذي قاد ل�سقوطها. ومنذ هذا 
الوقت، داأب الوح�ُص على حماولة �سلِّ حركة الكني�سة من خالل اأفكار الفجور 
اأنه �سي�ساعف من جهده؛  اأن نتاأكد  اأخرى، ميكننا  واملادية املنت�رصة. مرًة 

الأن يوم نهايته االأخرية يقرتب. 
اأنَّ هذا حقٌّ  واإعالن  الثالث  الوح�ص  �سقوَط  االأ�سحاحان 18 و19  ي�سف 
وعدٌل. يظهر ي�سوع املنت�رص يف )19: 11-16( ليعلن دينونًة وي�سنع حرًبا، 
وت�سف اآخر ثالثة اأ�سحاحات من �ِسفر الروؤيا الهالَك االأخري الإبلي�ص واملوت، 

وخلق ال�سماء اجلديدة واالأر�ص اجلديدة حيث يقيم اهلل ُملَكه التام. 

كن منت�رشً�
على  ال�سيطاَن  ي�سوُع  هزم  لقد  وا�سحة:  الروؤيا  ل�سفر  االأ�سا�سية  الر�سالة 
ا يوًما ما. وعلى خلفية هذه احلقيقة االأكيدة  ال�سليب و�سيق�سي عليه نهائيًّ
امل�ستمرة  اإبلي�ص  اأعمال  مواجهة  املوؤمنني على  الروؤيا  �سفُر  ع  ي�سجِّ امُلطَلقة 

املتمثلة يف اال�سطهاد واخلداع واالإغواء.
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يحثنا الروح القد�ص يف �سفر الروؤيا على اأن نكون منت�رصين واأن ندخل اإىل 
ن�رص امل�سيح على ال�سليب واأن نتغلَّب على قوة ال�سيطان، كما يقول العهُد 
اجلديُد اإن هناك طريقتني ب�سيطتني نكون بهما منت�رصين ونعي�ص يف ن�رصٍة: 
ال�رصَّ  نقاوم  اأن  على   )7  :4 و)يعقوب   )9 –  8  :5 بطر�ص   1( يحثنا  اأواًل: 
ونثبت يف االإميان. لي�ص هناك ما نخاف منه؛ الأن ي�سوع َهَزم ال�سيطاَن على 
ال�سليب. وميكننا عندما نلب�ص �سالح اهلل املذكور يف )اأف�س�ص 6: 10 – 17( 

اأن نقف �سد ال�سيطان وننت�رص. 
لي�ص علينا اأن نهرب من وحو�ص ال�سيطان املتمثلة يف اال�سطهاد واخلداع 
واالإغواء، لكن علينا اأن نقاومها يف ا�سم ي�سوع املنت�رص حتى يهرب ال�سطيان 

منا كما هرب من ي�سوع.
اإننا يف الواقع ل�سنا جمرد منت�رصين؛ حيث ي�سفنا )رومية 8: 37( باأننا 
يقول  فائقون".  "اأبطال  اأو  منت�رصين"  من  "اأعظم  اأي   "hupernikao"
بول�ص اإننا يجب اأن نكون "اأعظم من منت�رصين" يف �سخ�ص من اأحبنا حتى 

يف وقت ال�سيق وال�سدة واال�سطهاد واجلوع واحلرب والفقر واخلطر. 
دم  بوا�سطة  ال�سيطان  على  ننت�رص  اأننا   )11  :12 )روؤيا  يو�سح  ثانًيا: 
اخلروف وكلمة ال�سهادة. راأينا يف كتاب "الو�سول للتائهني" اأننا مدعوون 
اإىل اإعالن واإذاعة وجت�سيد االأخبار ال�سارة عن ي�سوع امل�سيح. يو�سح )اأعمال 
26: 18( اأنه بينما نخدم ون�سهد عن ي�سوع يتحول النا�ُص من اإبلي�ص اإىل اهلل، 

وترتاجع مملكة اإبلي�ص بينما يتقدم ملكوت اهلل.
علينا اأن نتذكر اأنه بال�سليب وحده ن�ستطيع االنت�سار على اإبلي�ص يف كلٍّ 

من حياتنا ال�سخ�سية واإر�ساليتنا الكن�سية. 
نعلم اأننا مدعوون اإىل قدا�سٍة تائبٍة وكرازٍة ثوريٍة، اإىل بذل الذات بال اأنانية 
ات ب�سرب، لكن يكون لهذه االأمور معنى وق�سد فقط ب�سبب  ل امل�سقَّ واإىل حتمُّ
اأن االكتمال النهائي ل�سحق ن�سل امراأة للحية والذي حققه عندما مات على 

ال�سليب اأ�سبح قريًبا. 
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الطبيعة الكونية للخال�ص
ا على اخلال�ص ال�سخ�سي، لكن �سيكون من  كان كل تركيزنا اإىل االآن من�سبًّ
اخلطاأ اأال نلفت االنتباَه اإىل الُبْعد العاملي للخال�ص يف امل�سيح؛ حيث اإن كل 
ن�رص يف اجللجثة كان ن�رًصا للخليقة كلها. مل َيُقم ي�سوُع على ال�سليب بفداء 

ا من هذه اللعنة.  االأفراد فقط من لعنة اخلطية، لكنه فدى اخلليقة اأي�سً
عن  الطبيعة  اإىل  دخال  قد  والف�ساد  االنحطاط  اأن  املقد�ص  الكتاُب  يعلِّمنا 
ا" الذي  طريق ال�سقوط )تكوين 3: 17 - 18(، ولذلك فاإن العامل "احل�سن جدًّ
رة مثل االأعا�سري والزالزل  ا لظواهر طبيعية مدمِّ خلقه اهلل اأ�سبح االآن ُمعرَّ�سً

والفي�سانات.
لكن الطبيعة تتوق اإىل الفداء واإىل ت�سحيح اأو�ساع العامل كما كان حني 
خلقه اهلل. هذا هو ما ي�سري اإليه بول�ص يف )رومية 8: 22( حني يقول " ُكلَّ 
�ُص َمًعا اإِىَل االآَن". اإن ي�سوع املقام بالن�سبة لبول�ص هو  ِليَقِة َتِئنُّ َوَتَتَمخَّ اخْلَ
قد  ي�سوع  وقيامة   )20  :15 كورنثو�ص   1( و�سمانها  اجلديدة  اخلليقة  بكر 
بداأت بالفعل يف التحرُّك نحو فداء اخلليقة وحتريرها، لكن من الوا�سح اأن 
ا جانًبا هو "لي�ص بعد" وهو ما ي�سري اإليه )2 بطر�ص 3: 13(  لهذا االأمر اأي�سً
و)روؤيا 21: 1( عندما يتحدثان عن "ال�سماوات اجلديدة" و"االأر�ص اجلديدة" 
م ن�رَصه يف اجللجثة.  يف اإ�سارٍة اإىل الوقت الذي �سياأتي فيه ي�سوُع ثانيًة ويتمِّ
كل هذا يعني اأن املدى الكتابي الكامل للخال�ص ي�سيع منا اإذا ركزنا على 
انت�سار االأفراد من الرجال والن�ساء فقط؛ حيث يجب يف الواقع اأن يكون هناك 
ُبْعد كوين لالهوت اخلال�ص، وكما قلنا يف كتاب "الو�سول للتائهني" يف هذا 
ال�ساأن، يجب اأن يكون هناك "ُبْعد عاملي" لكرازتنا، كما علينا اأن ندرك اأن 
ر�سالة ال�سليب هي املفتاح حلل العديد من امل�ساكل البيئية مثل االحتبا�ص 
احلراري و�سيانة الطاقة واإنتاج الغذاء. هذا الُبْعد الكوين للخال�ص الكتابي 
ال�سيا�سية  العامل  امل�سيحيني يف كل جبهات  وراء وجوب وجود  ال�سبب  هو 

واالجتماعية واالقت�سادية والبيئية وهكذا، ولي�ص الروحية فقط. 
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اخلالص واحلياة اجلديدة

َيعَترِب  ما  غالًبا  املقد�ص  الكتاب  اإن  للتائهني"  "الو�سول  كتاب  يف  قلنا 
 )apololos(و هالكة.  اأو  تائهة  اأي   )apololos( خُملَّ�سة  غري  الب�رصية 
هي الكلمة التي ي�ستخدمها )لوقا 19: 10( لكي يلخ�ص اإر�ساليَة ي�سوع: لقد 

اأتى ي�سوع لكي يخلِّ�ص الـ )apololos( اأي الهالكني. 
ة من الفعل اليوناين )apollumi( والذي يعني  هذه الكلمة اليونانية ُم�ستقَّ
ا"، وعلى الرغم من اأن بع�ص ترجمات الكتاب  "يف�سد كليًة" اأو "يخ�رص نهائيًّ
املقد�ص ت�سيغ الفعل )apollumi( مبعنى "يقتل"، اإال اأن معناه احلقيقي 
)being(؛  الذات"  "خ�سارة  ولي�ص   )well-being( اخلري"  "خ�سارة  هو 

حيث تدل الكلمة على الدمار واخلراب ولي�ص على االنقرا�ص واملوت.
خدمة  وراء  الرئي�سية  االأ�سباب  اأحد  الواقع  يف  هو  الب�رصية"  "هالك 
يحتاجون  متاًما  التائهون  الب�رص  بها.  اهلل  يقوم  التي  امُلخلِّ�سة  امل�ساحلة 
اإىل من يجدهم ثم يرجعهم اإىل اهلل )حيث مكانهم احلقيقي( وي�ساحلهم معه 

م�ساحلًة كاملًة. 
الرئي�سية  الكتابية  ال�سورة  هو  "الهالك"  اأو  "التيه"  اأن  من  الرغم  وعلى 
للب�رصية ال�ساقطة، اإال اأنها لي�ست ال�سورة الوحيدة. ي�ستخدم الكتاب املقد�ص 
تنوًعا من اأ�سكال من الكلمات وال�سور املجازية والت�سبيهات كي يك�سف عن 
"عمى" الب�رصية  "موت" و  اأما االأفكار املتعلقة بـ  ملء خال�ص اهلل الكرمي؟ 
ال�ساقطة فهي خيوط ثانوية ت�سري يف كل الكتاب املقد�ص. املوتى والعمي ال 
ا اإىل من  يحتاجون فقط اإىل من يجدهم وي�ساحلهم، لكنهم يحتاجون اأي�سً
يعطيهم حياًة جديدًة ونوًرا جديًدا، وهذا العاطي هو م�سدر كل احلياة وكل 
131
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النور. يحتاج هوؤالء اإىل حياة اهلل املخلِّ�سة ونوره املخلِّ�ص، كما يحتاجون 
اإىل املغفرة وامل�ساحلة والن�رص وهكذا. 

اأعمال  خالل  من  تعمل  التي  املخلِّ�سة  اهلل  نعمة  عن  �سبق  فيما  حتدثنا 
اأو�سح يف عمل  االإلهية  النعمة  لكن  والن�رص،  واالإعالن  التكفري  امل�سيح يف 

امل�سيح املتعلق باإعطاء حياٍة جديدٍة.
البحث عن  بزمام مبادرة  اأخذ  اهلل هو من  اأن  نعرف  اأننا  الرغم من  على 
وحِلوا يعتقدون اأنهم �ساركوا  ن ُوِجدوا و�سُ ا ممَّ الهالكني التائهني، اإال اأن بع�سً
مد  اأو  امل�ساعدة  طلب  طريق  عن  ذلك  كان  ولو  حتى  امل�ساحلة  عملية  يف 

اأيديهم نحو اهلل. 
لكن املوتى ال ي�ستطيعون اأن يفعلوا اأي �سيء مل�ساعدة اأنف�سهم؛ ال ي�ستطيعون 
اأن ي�رصخوا طلًبا للم�ساعدة، ال ي�ستطيعون اأن يقيموا اأنف�سهم وال ي�ستطيعون 
اأن يفعل اهلُل كلَّ �سيء لهم،  اإىل  اأيديهم نحو اهلل، لكنهم يحتاجون  اأن ميدوا 

ولهذا يجب اأن يكون اخلال�ص بنعمة اهلل وحدها. 
امليالد  اأجل  �سماوي عاماًل من  كاأب  الذي جاء  ي�سوع  اإىل  يحتاج هوؤالء 
ال�سماوي خلليقٍة جديدٍة كي يعطيهم احلياَة اجلديدَة التي اأتى بها من خالل 

ال�سليب.
الذي جعل  ال�سليب  اإىل ذلك اجلانب من عمله املخلِّ�ص على  ويحتاجون 
اأن  نعمته  يف  اهلل  اإىل  يحتاجون  باملجان.  للجميع  متاحًة  االأبدية  احلياة 
يعطيهم هذه احلياة، واأن ينفخ روَحه القدو�ص يف اأرواحهم امليِّتة، واأن ي�سع 

بذرته ال�سماوية يف اأعماق كيانهم.
ا  هذا اجلانب من اخلال�ص املتعلق بـ "الوالدة" ميكن اأن يكون اإثباًتا نهائيًّ
مقنًعا حلقيقة اأن اخلال�ص هو بكامله عمل اهلل وحده. خال�سة القول بح�سب 

الكتاب املقد�ص هو اأننا اإما اأن نخل�ص بالنعمة اأو ال نخل�ص على االإطالق. 
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الولدة اجلديدة
ماألوفة  تعبريات  هي  اجلديدة"  و"الوالدة  الثاين"  "امليالد  مثل  تعبريات 
اأو  ب�ساأنها  بعمق  يفكرون  من  هم  قليلني  لكن  كثريين.  ملوؤمنني  بالن�سبة 

يحاولون اأن يفهموها يف �سياقها الكتابي. 
العبد، كما  ترانيم  اأربع  بكل جانب من جوانب اخلال�ص يف  اإ�سعياء  تنباأ 
– 11( باأن يوم موت العبد ذلك اليوم الذي ُي�رصب  وعد )اإ�سعياء 53: 10 
فيه من اأجل ذنوب �سعب اهلل، �سريى "ن�ساًل" و�سريى "من تعب نف�سه". بع�ص 

الرتجمات ت�سيغ هذه اجلزئية �سياغًة �سحيحًة فتقول "ن�سله".
ح اأن ي�سوع كان هو ذلك "العبد املتاأمل"، ميكننا  والأن الكتاب املقد�ص يو�سِّ
اأن نتوقع اأن ت�سفه الب�سائر باأنه يرى ن�سَله تعب نف�سه يف يوم موته. ت�سجل 
الب�سائر بالفعل اأن حالة ي�سوع بعد �ست �ساعات على ال�سليب – �ساعات ما 
نعتربه "والدة روحية" – كانت ت�سبه حالة امراأة تعاين اآالم املخا�ص. كان 

ي�سوع م�ستاًقا اإىل املاء مثل االإيل يف )مزمور 42: 1 – 2(.
مت ما  ي�سجل )يوحنا 19: 28 – 30( �رصخة ي�سوع "اأنا عط�سان" التي متَّ
موا ما ورد يف  ورد يف )مزمور 22: 15 و42: 1( )وعندما اأجاب اجلنود متَّ
مزمور 69: 21( وي�سجل كذلك �رصخة االبتهاج بالن�رص. �رصخ ي�سوع وهو 
ميوت "اأثناء عملية الوالدة الروحية" قائاًل: "قد اأكمل"؛ وذلك الأنه مثلما قال 
– راأى ثمرة ذبيحته، اخلليقة اجلديدة،  ا  ن�سله نبويًّ راأى  )اإ�سعياء 53: 10( 

الب�رصية امُلخلَّ�سة املولودة ثانيًة يف طبيعة اهلل. 
اأ ي�سوُع بالعديد من جوانب موته املخلِّ�ص  يف )يوحنا 12: 23 – 33( يتنبَّ
على ال�سليب. �رصح ي�سوع اأن موته �سوف يعلن جمَد اهلل ويطرح رئي�َص العامل 

ال�رصير خارًجا واأنه �سيلد حياته وطبيعته بطريقٍة عجيبٍة. 
ال�سليب  على  موته  باأن  املهم  النبوي  الن�ص  هذا  يف  �سمنيًّا  ي�سوع  َيِعد 
�سينتج عنه ميالد جمع كرثة من النا�ص ولدت فيهم طبيعته بنف�ص الطريقة 

التي تقع بها حبة احلنطة يف االأر�ص ومتوت كي تلد نف�سها وطبيعتها. 
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خلفية �لعهد �لقدمي
اأ العهُد القدمي بكل جانٍب من جوانب ال�سليب التي تناولناها. وفكرة  تنبَّ

الوالدة الثانية لي�ست ا�ستثناء.
 )1 و)هو�سع 11:   )6 و)تثنية 32:   )22 :4 )خروج  مثل  ن�سو�ص  تو�سح 
البكر هلل. كما تو�سح ن�سو�ص مثل  ُيعَترَب االبن  اإ�رصائيل كان  اأن كل �سعب 
)2 �سموئيل 7: 14( و)مزمور 2: 7 و89: 27( اأن ال�سعب كان يفهم اأن ملكهم 

هو ابن خا�ص هلل.
"االختيار  اإىل  اإن هذه املجموعة من الن�سو�ص ت�سري  القادة  يقول بع�ص 
ا ت�سري اإىل "الوالدة الروحية"، لكن ال ميكن ف�سل  القائم على العهد" اأكرث ممَّ
اأن كل جانب من جوانب اخلال�ص اإمنا يرتبط بعهد  هاتني الفكرتني. راأينا 
الكتابية.  العهود  الوعد باحلياة اجلديدة والوالدة يقع يف قلب كل  واأن  اهلل 
عهد اهلل مع اإبراهيم �سمن له ن�ساًل عظيًما وعهده مع مو�سى �سمن له �سعًبا 
وعهده مع داود �سمن له ن�ساًل يحمل ا�سمه وعهده مع الب�رصية �سمن لنف�سه 
اهلل  اأن  على  يدل  هذا  كل  �سماويًة.  وعائلًة  مقد�ًسا  �سعًبا  العدد،  عظيم  ن�ساًل 

يعطي حياًة جديدًة ووالدًة جديدًة حينما يعمل يف اإطار العهد.
)مزمور 2( له اأهمية خا�سة حيث ي�سري اإىل عهد اهلل امل�سياوي يف االأعداد 
اهلل  ِقَبل  من   )begetting( و"الوالدة"  "امل�سحة"  بني  ويربط   9  -  6  ،2
دور  اإىل  ت�سري  وهي  "ينجب"  تعني   "beget" القدمية  االإجنليزية  )الكلمة 
عملية  كل  اإىل  ولي�ص   – البذرة  منح   – الوالدة  عملية  يف  اخلا�ص  الذكر 
الوالدة(. اهلل م�سح ي�سوع كابنه احلبيب – اإنه االبن االأزيل لالآب االأزيل. راأينا 
يف كتاب "معرفة االبن" اأن "والدة" االبن ت�سري اإىل اإعالن اهلل لبنوية ي�سوع 
عن طريق م�سحه واإقامته من املوت واإجال�سه عن ميينه على العر�ص. االبن 
مل ي�سبح ابًنا من خالل هذه االأعمال؛ الأنه كان االبن دائًما، لكن اأعمال اهلل 

هذه اأظهرت من هو. 
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لكن الربط بني "امل�سحة" و"الوالدة" يف )مزمور 2(، بني اإعطاء روح اهلل 
وبذرة اهلل، يدل على اأن ال�سخ�ص الذي "ولده" اهلل هو ال�سخ�ص الذي "م�سحه" 
بروحه. هذه العالقة مع وعود العهود امل�سياوية تدل على اأن هذه "الوالدة" 

وهذه "امل�سحة" هما جزاآن من عمل عهد اهلل. 
يعربِّ )مزمور 2( على م�ستوى معنيَّ عن نظرٍة ثالثيٍة حتقَّقت يف ي�سوع: اإنه 
ابن داود وهو ابن اهلل الوحيد والفريد وهو الن�سل الذي يتحدث عنه )تكوين 

3( – امل�سيح املم�سوح بالروح. 

الروح  عطية  بني  العالقة  اإىل   )2 )مزمور  ي�سري  اأعمق  م�ستوى  على  لكن 
وعطية احلياة اجلديدة التي اأعلن ي�سوُع عنها يف )يوحنا 3( والتي اأطلقها 

على ال�سليب واأعاد التاأكيد عليها يف )1 يوحنا 2: 20 – 29(. 

ي�سوع ونيقودميو�ص
على الرغم من اأن العهد اجلديد ي�سري اإىل فكرة "احلياة اجلديدة" و"الوالدة 
اجلديدة" يف ن�سو�ص مثل )تيط�ص 3: 5( و)1 بطر�ص 1: 22 – 2: 3( و)1 
مع  ال�سهري  حديثه  يف  بو�سوح  عنها  يتحدث  ي�سوع  اأن  اإال   ،)9  :3 يوحنا 

ل يف )يوحنا 3: 1 – 21(.  نيقودميو�ص الذي مت لياًل وامُل�سجَّ
يبدو اأن نيقودميو�ص كان واحًدا من النا�ص املذكورين يف )يوحنا 2: 23 
– 25(، هوؤالء الذين اآمنوا بي�سوع ب�سبب االآيات التي كان ي�سنعها. �سمري 
املتكلم اجلمع يف)3: 2( يدل على اأن نيقودميو�ص رمبا كان املتحدث الر�سمي 

با�سم هوؤالء االأ�سخا�ص. 
كانت نظرة ي�سوع الإميانهم يف )2: 24 – 25( نظرًة �سلبيًة، وقد كان هذا 
ه الرئي�ص يف )3: 3(عى –  هو رد فعله املبدئي جتاه نيقودميو�ص: ينم توجُّ

على الرغم من نواياه احل�سنة – عن فهم خاطئ ل�سخ�ص ي�سوع.
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اإجابة ي�سوع على حتية نيقودميو�ص يف )3: 3( هي �سوؤال �سمني ب�ساأن 
دخول ملكوت اهلل. ي�رصح ي�سوع لنيقودميو�ص اأنه مل ياأِت من اهلل بالطريقة 
من  نزل  اأنه  الفريد  املعنى  ذلك  يحمل  اهلل  من  جميئه  لكن  يعتقدها،  التي 

ا كي يرفع النا�ص اإىل اهلل.  ح�رصة اهلل خ�سي�سً
تعليم ي�سوع االأ�سا�سي يف )يوحنا 3( وا�سح وب�سيط: النا�ص ياأخذون ج�سًدا 
اأمهاتهم،  وتلدهم  اآباوؤهم  ينجبهم  عندما  العامل  ملكوت  ويدخلون  ا  ب�رصيًّ

وبنف�ص الطريقة يدخل النا�ُص ملكوَت اهلل فقط عندما ُيوَلدوا من اهلل. 
من  فتاأتي  االأبدية  احلياة  اأما  الب�رصيني  االآباء  من  تاأتي  الب�رصية  احلياة 
احلياة  اإعطاء  قوَة  االآُب  منحه  الذي  االبن  خالل  من  وتولد  ال�سماوي  االآب 

اجلديدة.
كان نيقودميو�ص ال يزال ي�سيء فهم تعليم ي�سوع، ولذلك اعتقد اأن النا�ص 
عليهم اأن ميروا بوالدٍة ج�سديٍة ثانيٍة، لكن ي�سوع كان ي�سري اإىل الوقت الذي 
ثانيًة  والن�ساء  الرجال  فيه  �سُيوَلد  الذي  الوقت  ذلك  القدمي،  العهد  به  تنباأ 

كاأوالد اهلل. 
ا�ستمر  لذلك  اهلل،  من  الروحية  الوالدة  فكرة  فهم  نيقودميو�ص  ي�ستِطع  مل 

ي�سوع يف �رصح االأمر ب�سورٍة كاملٍة. 

م�ل�د من �لروح
ا اأم ال هو التاأكد من اأنه  اإن اأب�سط اختبار ملعرفة ما اإذا كان ال�سخ�ص حيًّ
يتنف�ص. كان ُيعَتَقد يف اأيام ي�سوع اأن النف�ص/الروح )وهما كلمة واحدة يف 

العربية( هي اأ�سا�ص احلياة.
احلياة"  "ن�سمة/روح  نفخ  عندما  للب�رصية  ج�سديًة  حياًة  اهلُل  اأعطى  لقد 
يف اأنفه كما نقراأ يف )تكوين 2: 7(، وبنف�ص الطريقة يحدث املوت اجل�سدي 
و)اأيوب 34:   )3 :6 )تكوين  ذلك يف  نرى  ن�سمته/روحه،  اهلل  ي�سرتد  عندما 

14( و)جامعة 12: 7(.
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�رصح ي�سوع لنيقودميو�ص اأن احلياة املادية بداأت عندما و�سع اهلل ن�سمته/ 
اأحد  من  ما  اأنه  على   )8  –  5  :3 )يوحنا  يف  ي�سوع  اأ�رص  للب�رصية.  روحه 
ي�ستطيع اأن يدخل ملكوت اهلل اإن مل يكن "مولوًدا من الروح" اأي اإن مل ياأخذ 

ن�سمة حياة اهلل.
االأمور باعتباره  للكثري من هذه  اأن يكون نيقودميو�ص مدرًكا  كان يجب 
يف  الروح  اإعطاء  عن  اأ  تنبَّ القدمي  العهد  الأن  وذلك  ال�سنهدرمي؛  يف  ع�سًوا 
)اإ�سعياء 32: 15 و44: 3( و)حزقيال 36: 25 – 26( و)يوئيل 2: 28 – 29( 

على �سبيل املثال. 
"الوالدة  اأن  فهم  على   )3 )يوحنا  يف  ي�سوع  كلمات  ت�ساعدنا  اأن  )يجب 
الروح"  الثانية" و"اأخذ احلياة اجلديدة" و"الوالدة اجلديدة" و"الوالدة من 
قه ي�سوُع على ال�سليب(.  هي تعبريات خمتلفة تعربِّ عن نف�ص االإجناز الذي حقَّ
يقابل ي�سوع يف )يوحنا 3: 6( بني اجل�سد والروح بنف�ص الطريقة التي قابل 
بها بني الوالدة االأر�سية والوالدة ال�سماوية. لي�ست لهذه املقابلة اأية عالقة 
لي�ست مقابلًة بني  اأنها  الب�رصي، كما  الكيان  داخل  امُلفرَتَ�سة  بالتق�سيمات 
ما هو مادي وما هو روحي؛ الأن "اجل�سد" هنا ي�سري اإىل االإن�سان كما يولد 
يف العامل، وبالتايل فهو يحتوي على �سيء مما هو مادي ومما هو روحي. 
لكن ي�سوع كان يقابل بني الب�رص "كما هم" و"كما ميكن اأن يكونوا" عندما 

ياأخذون احلياة اجلديدة ويولدون ثانيًة من الروح. 
ا  اأو�سح ي�سوع لنيقودميو�ص يف )يوحنا 3: 7 – 8( اأن هناك �سيًئا غام�سً
ا عن الوالدة الثانية من الروح. ا�ستند ي�سوع اإىل )جامعة 11: 5( وا�ستخدم  جدًّ

ح اأن هذا الغمو�ص ال ُينِق�ص من حقيقة عمل الروح.  �سورة الريح كي يو�سِّ
على الرغم من اأنه ميكننا اأن نرى تاأثري الريح، اإال اأننا ال ن�ستطيع اأن نرى 
الريح، وبنف�ص الطريقة ميكننا اأن نرى هوؤالء الذين ُوِلدوا ثانيًة دون اأن نرى 
اأن نعرف ملاذا ُوِلد �سخ�ٌص ما ثانيًة  اأو كيف عمل الروح فيهم ودون  متى 

بينما مل يولد اآخر. 
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رفع �لبن
�رصح ي�سوع يف )يوحنا 3: 1 – 8( اأن دخول ملكوت اهلل يتطلَّب اأن يعطي 

مه اإال اهلل.  اهلُل االإن�سان ن�سمة اأو روح حياته، واأن هذا اأمٌر ال ميكن اأن يتمِّ
مازال نيقودميو�ص ال يفهم االأمر؛ حيث �ساأل ي�سوع يف )3: 9( عن كيفية 
ا عما يتحدث عنه الأنه  حدوث ذلك. اأكد ي�سوع لنيقودميو�ص اأنه ال يعرف حقًّ
اأتى من فوق، كما اأ�رص على اأنه هو فقط املوؤهل الإجابة مثل هذا ال�سوؤال؛ الأنه 

ال يوجد اأي �سخ�ص اآخر قد �سعد اإىل ال�سماء.
اإال   ،)3 )يوحنا  عددين يف  اأ�سهر  3 و16 هما  اأن عددي  من  الرغم  وعلى 
وجوهر  يوحنا  ب�سارة  وقلب  االأ�سحاح  مفتاح  هما   15  –  14 عددي  اأن 
احلياة  اأن   )15  –  14  :3( يف  ي�سوع  ي�رصح  اجلديدة".  واحلياة  "اخلال�ص 
اجلديدة ميكن اأن تاأتي فقط عن طريق رفع االبن على ال�سليب. وهذا يعني اأن 
"احلياة اجلديدة"، "الوالدة اجلديدة"، "الوالدة الثانية"، "الوالدة من الروح" 

وهكذا، ممكنة فقط عن طريق موت االبن. 
)يوحنا 3: 14( هو اأول ثالثة ت�رصيحات يف ب�سارة يوحنا ت�سري اإىل "رفع" 
اأو "متجيد" ي�سوع. يرد الت�رصيحان االآخران يف )8: 28 و12: 32 – 34( 
ا عن هذا اجلانب من اخلال�ص يف  اأ اأي�سً )علينا اأن نالحظ هنا اأن اإ�سعياء تنبَّ

ترانيم العبد – 52: 13(. 
ا يف  الكلمة اليونانية "hupsoo" التي تعني "يرفع" اأو "ميجد" ترد اأي�سً
)اأعمال 2: 33 و5: 31( كي ت�سري اإىل �سعود ي�سوع. الكلمة العربية املقابلة 
ا املوت والتمجيد كما يف )تكوين 40: 13، 19(.  لها "nasah" تعني اأي�سً
وهذا يعني اأن رفع ي�سوع يبداأ مبوته ويربر علًنا بقيامته ويكتمل ب�سعوده. 

يخرب ي�سوع نيقودميو�ص يف )3: 15( اأن رفعه على ال�سليب كما رفع مو�سى 
احلية يف الربية �سيوؤدي مبا�رصًة اإىل عطية احلياة االأبدية لكل من يوؤمن به. 
�سيعطي  باأنه  االأهمية  بالغ  وعًدا  الن�ص  هذا  يف  نيقودميو�ص  ي�سوُع  َيِعد 
د. بالطبع �ستكون هذه احلياة االأبدية  حياة جديدة اأبدية عندما ُيرفع ومُيجَّ
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الروح،  اأوالد اهلل، احلياة املولودة من فوق، احلياة املولودة من  هي حياة 
ن�سمة اهلل ذاته. 

�لإميان بالبن
االإميان هو اأحد اأعظم االأفكار يف ب�سارة يوحنا. يقول يوحنا يف )20: 31( 
امل�سيح حتى  بي�سوع  االإميان  اإىل  النا�ص  تقود  اأن  بهدف  ُكتبت  الب�سارة  اإن 
ال�سبب وراء الرتكيز على ت�سوير توما  ا�سمه، وهذا هو  يكون لهم حياة يف 
"ال�سكاك" يف ب�سارة يوحنا ولذروة الت�رصيح الدرامي لتوما عن اإميانه يف 

.)28 – 27 :20(
اأن احلياة االأبدية تاأتي عن  يخرب ي�سوُع نيقودميو�ص يف )يوحنا 3: 15( 
طريق االإميان به، لكن يجب اأن نكون وا�سحني ب�ساأن اأن هذا االإميان يجب 
اأن يكون يف ال�سخ�ص الذي ُرفع. ي�ست�سهد الكثريون مبا ورد يف )يوحنا 3: 
16( دون اأن يدركوا اأن هذا العدد يجب اأن ُيفهم يف �سياق عددي 14 و 15. 

احلياة االأبدية التي َيِعد بها ي�سوُع هوؤالء الذين يوؤمنون هي حياة مقت�رصة 
الربية.  احلية يف  مو�سى  رفع  مثلما  ُرفع  بالذي  يوؤمنون  الذين  هوؤالء  على 
�ًسا  وهذا يعني اأن اإمياننا لن يوؤدِّي بنا اإىل حياٍة جديدٍة اإن مل يكن اإمياًنا موؤ�سَّ

على ال�سليب.
– 9( كيف كان اخلطاة الذين لدغتهم احليَّات  ي�سجل )�سفر العدد 21: 4 
ًرا لهم املوت حتًما يخل�سون من موت  ُمقدَّ اإ�رصائيل والذين كان  من �سعب 
على  ورفعها  مو�سى  �سنعها  التي  النحا�سية  احلية  اإىل  بالنظر  فقط  معنيَّ 
عمود كعطية اهلل الكرمية للحياة يف �ساعة الدينونة. لو اآمن ال�سعب بعطية 
اهلل وعربَّ عن هذا االإميان بالنظر اإىل احلية النحا�سية املرفوعة على العمود 

يحيون، واإذا مل ينظروا ماتوا ب�سم احليات. 
بنف�ص الطريقة، اأتى ي�سوُع من ال�سماء كعطية اهلل الكرمية للحياة يف يوم 
ا ُرفع  الدينوية من اأجل كل الذين ميوتون نتيجًة لعمل احلية القدمية. هو اأي�سً
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اإمياَنهم بعطية اهلل الكرمية  النا�ُص  اأظهر  على عمود كو�سيلة اهلل للحياة. لو 
االأبدية.  ياأخذون احلياة  ال�سليب،  ال�سخ�ص املرفوع على  اإىل  بالنظر  وذلك 

لكن اإن مل ينظروا اإىل ال�سليب يهلكون. 
يركز ي�سوع من )يوحنا 3: 1( اإىل )3: 15( على نيقودميو�ص وعلى عطية 
احلياة اجلديدة لالأفراد من الرجال والن�ساء. لكنه يو�سح يف )3: 16 – 17( 
كيف اأن عطية احلياة اجلديدة هي لكل العامل. يو�سح ي�سوع اأن اهلل مل ي�ساأ اأن 
يلد جمرد عدد قليل من االأوالد يف طبيعته، لكن االآب املخل�ص الذي ولدنا 

اأراد اأن يعطي هذه احلياة اجلديدة لكل العامل.

احلياة اجلديدة يف امل�سيح
ت�سود فكرة احلياة اجلديدة كتابات الر�سولني يوحنا وبول�ص. 

اهلل،  يف  املوؤمن  حلياة  كنموذج  واالبن  االآب  بني  الوحدانيَة  يوحنا  يقدِّم 
وي�سف حياة املوؤمن اجلديدة من منطلق اأن "يثبت" اأو "يكون" يف ي�سوع. 
نرى ذلك على �سبيل املثال يف )يوحنا 6: 56 و14: 10 – 24 و15: 1 – 10(.
تعربِّ �سورُة ي�سوع عن الكرمة يف )يوحنا 15( بو�سوح عن مركزية حياة 
اإذا كانت  )يوحنا 15: 7( معنى فقط  لـ  �سعبه. يكون  املتفقة يف حياة  اهلل 

حياة وطبيعة وفكر اهلل ُت�سكب داخل املوؤمنني. 
ح يوحنا اأن الق�سد من عطية حياة اهلل هو اإنتاج خ�سائ�ص وطبيعة  يو�سِّ
اأن ي�سريوا كما  حياة اهلل نف�سه. يجب على هوؤالء الذين يثبتون يف امل�سيح 
�سار ويعي�سوا كما عا�ص. نرى ذلك يف )1 يوحنا 2: 5 – 6، 24، 27 – 28 

و3: 6، 24 و4: 12 – 13، 15 – 16 و5: 20(. 
 47  ،40 و6:   16  –  15  :3( يف  يوحنا  ي�سفها  التي  االأبدية"  "احلياة 
و20: 31( و)1 يوحنا 1: 2 و2: 5 و5: 20( ت�سري بالفعل اإىل وجوٍد روحي 
ًما بعد االإميان بالذي ُرِفع  يف ح�رصة اهلل بعد املوت اجل�سدي نفوز به ُمقدَّ

على ال�سليب، لكنها ال ت�سري اإىل هذا فقط. 
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ا حقيقة حا�رصة )واإال كان تعليمه  احلياة االأبدية بالن�سبة ليوحنا هي اأي�سً
االأبدية هذه هي  االإطالق(. احلياة  له على  امل�سيح ال معنى  الثبات يف  عن 
ا يعني اأن هوؤالء الذين يوؤمنون بالذي  طريقة جديدة للتواجد يف احلا�رص ممَّ
كل  ت�سم  االأر�ص  على  حياٍة  يف  ي�سرتكوا  اأن  باإمكانهم  ال�سليب  على  ُرفع 

خ�سائ�ص حياة اهلل ال�سماوية. 
يف  ما  حدٍّ  اإىل  خمتلفة  تركيز  نقاط  زاوية  من  لكن  احلقيقة  نف�ص  نرى 
م�ستقبلي  اأمر  االأبدية" باعتبارها  "احلياة  اإىل  بول�ص  ي�سري  بول�ص.  كتابات 
يف االأ�سا�ص كما يف )رومية 2: 7 و5: 21 و6: 22( و)غالطية 6: 8(. لكن 
هذا ال يعني اأن بول�ص يرف�ص فكرة احلياة االأبدية كاأمر ُيخَترَب �سخ�سيًّا يف 
احلا�رص. كل ما هنالك اأنه ي�ستخدم جمموعًة من التعبريات املختلفة لي�سف 

حياة املوؤمن اجلديدة على االأر�ص. 
على �سبيل املثال، ي�سري بول�ص اإىل حياتنا اجلديدة باعتبارها: 

احتاد مع امل�سيح. ♦
يف امل�سيح. ♦
يف الروح. ♦
امل�سيح فينا. ♦
الروح فينا. ♦
داخل امل�سيح. ♦
لب�ص امل�سيح. ♦

الواحد مكان  االأحيان  التعبريات يف بع�ص  ي�ستخدم هذه  بول�ص  اأن  يبدو 
االآخر، لكنها جميًعا ت�سري دائًما اإىل احلياة التي اأوجدها اهلل على ال�سليب، 

ت�سري اإىل والدة طبيعة اهلل من خالل الروح ومن خالل موت االبن.
وبالرغم من كل ذلك جند اأن تعبريات بول�ص هذه تعربِّ عن عمليٍة م�ستمرٍة 

الختبار حياة اهلل اجلديدة هنا على االأر�ص. 
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نرى هذه احلقيقة يف كل عملية اخلال�ص: عطيتا الغفران وامل�ساحلة على 
ز بالغفران وامل�ساحلة. والق�سد من  التميُّ ال�سليب تظهران يف حياٍة دائمة 
االإعالن الكامل عن اهلل يف ال�سليب هو اأن يوؤدي اإىل حياٍة ت�ستمر يف اإعالن 
يوؤدِّي  اأن  يجب  ال�سليب  على  امل�سيح  ون�رص  ية.  امل�سحِّ الباذلة  اهلل  طبيعة 
امل�ستمر، وكذلك عطية احلياة اجلديدة على  بالن�رص  ز  تتميَّ اإىل حياة  ا  اأي�سً
ز دائًما بحياة اهلل )بل وتنمو فيها  اأن ينتج عنها حياة تتميَّ ال�سليب يجب 

دائًما(. 
عطية احلياة اجلديدة لي�ست جمرد �سمان "لدخول ال�سماء" )على الرغم من 
ا عطية ن�سمة اهلل التي تهدف اإىل تغيرينا اإىل �سورة اهلل  اأنها كذلك(، اإنها اأي�سً

حتى ن�ستطيع اأن نعك�ص طبيعته. 

�لحتاد مع م�ت وحياة �مل�سيح
موت  مع  د  التوحُّ فكرَة  اجلديدة  احلياة  عن  بول�ص  �سور  معظم  ن  تت�سمَّ

امل�سيح وكذلك االندماج يف حياته. 
تتَّ�سح هذه الفكرة ب�سورٍة خا�سة يف )رومية 6( حيث يتحدث بول�ص عن 
وقيامته.  موته  يف  امل�سيح  مع  ادنا  الحتِّ وختم  رمز  باعتبارها  املعمودية 
ا،  يقول بول�ص يف هذا االأ�سحاح اإنه كما اأن موت امل�سيح كان حدًثا تاريخيًّ

ا.  ا احتاد املوؤمنني مع موته يجب اأن يكون تاريخيًّ هكذا اأي�سً
ا كل الذين  يقول بول�ص اإنه عندما مات امل�سيح على ال�سليب مات معه اأي�سً
ا مع موٍت حدث عندما  اأننا نتَّحد فوريًّ �سيتَّحدون به بعد ذلك، وهذا يعني 
اأن موت  وا�سًحا  يكون  اأن  يجب  ال�سليب.  على  امل�سيح  اإمياننا يف  و�سعنا 
ن من اال�سرتاك يف حياة ي�سوع امُلَقاَمة.  الذات هو اأمر �رصوري قبل اأن نتمكَّ
ننا من اأن ن�سرتك يف ن�رصه،  راأينا اأن انت�سار امل�سيح على ال�سليب قد مكَّ
دنا مع امل�سيح يف نوٍع جديد من احلياة  لكن هذا اأ�سبح ممكًنا الأن اهلل وحَّ
ِلب حتى املوت.  لي�ص جل�سد اخلطية فيه ال�سلطان الذي كان له قباًل؛ الأنه �سُ
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ولهذا ال�سبب، يحثنا بول�ص يف )رومية 6: 11( على اأن نعترب اأنف�سنا اأمواًتا 
عن اخلطية واأحياًء هلل – وهذه هي احلقيقة الواقعة ولي�ص اأمًرا متخيَّاًل من 

الناحية القانونية. 
ي�سري   )6 )رومية  يف  املعمودية  لرمز  بول�ص  ا�ستخدام  اأن  من  الرغم  على 
ادنا معه يف حياة  اإىل احتادنا يف موت امل�سيح، اإال اأنه يركز اأكرث على احتِّ

قيامته. 
املخلِّ�ص،  ملوته  جميًدا  اإثباًتا  كانت  التاريخية  ي�سوع  قيامة  حقيقة  اإن 
ا قد حدث على ال�سليب، واأن هذا التغريُّ يظهر االآن  ا كونيًّ ً ح اأن تغريُّ وهذا يو�سِّ
ادنا مع امل�سيح – من خالل عطية  عن طريق اأ�سلوب حياٍة جديدٍة ُمَقامة. احتِّ
احلياة اجلديدة – يعني اأن نتبع اأ�سلوَب حياة قيامة ي�سوع ونحياه هنا على 

االأر�ص. 

يف �هلل
عندما ي�سف بول�ص يف )2 كورنثو�ص 5: 17( حياَة املوؤمن اجلديدة "يف 
اإىل التغيري الثوري الذي يحدث  "خليقة جديدة"، فهو ي�سري  امل�سيح" باأنها 

عندما يقبل �سخ�ٌص ما حياَة اهلل اجلديدة ويوؤمن بالذي ُرِفع على ال�سليب. 
ي�ستخدم بول�ُص تعبرَي "يف امل�سيح" كي يعربِّ عن فكرة اأن ما حدث للم�سيح 
يوؤثِّر على كل موؤمن فيه. يح�سل املوؤمُن على "اخلليقة اجلديدة" الأنها حدثت 
للم�سيح نتيجًة لل�سليب، اإنها حتدث لنا الأننا متَّحدون معه مبعجزة النعمة. 

اأن  لنا  ح  يو�سِّ ر�سائله كثرًيا كي  امل�سيح" يف  "يف  تعبرَي  بول�ُص  ي�ستخدم 
ادنا  امل�سيح، كما تعتمد على احتِّ ا على  اعتماًدا كليًّ حياتنا اجلديدة تعتمد 

و�رصكتنا معه.
اأو  الفردية  �سواء  امل�سيحية  احلياة  جوانب  من  جانٍب  كلَّ  بول�ُص  ي�سف 
احلا�رص  يف  وعملنا  املا�سي  يف  فداوؤنا   – امل�سيح"  "يف  باأنه  اجلماعية 
ومرياثنا يف امل�ستقبل، كلها "يف امل�سيح"، نرى ذلك على �سبيل املثال يف 
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)رومية 3: 23 و8: 1، 39 و16: 3 – 12( و)1 كورنثو�ص 1: 5 و4: 10، 15، 
17 و15: 22( و)2 كورنثو�ص 2: 17 و5: 17 و13: 4( و)فيلبي 1: 1، 13 

و2: 1 و4: 13( و)كولو�سي 2: 15( و)1 ت�سالونيكي 1: 1 و2: 14(.
احلياة  يعَترِب  املقد�ص  الكتاب  اإن  الروح"  "�سيف  �سل�سلة  كل  يف  قلنا 
اإن   )9  :8 )رومية  يف  بول�ص  يقول  الروُح.  عليها  يهيمن  حياة  امل�سيحية 
اإنه  الروح  الروح، ويقول عن  اجل�سد بل يف  لي�سوا يف  املوؤمنني  امل�سيحيني 
ح اأن تعبريي "يف الروح" و"يف امل�سيح"  روح اهلل وروح امل�سيح، وهذا يو�سِّ

ان عن نف�ص الفكرة التي هي حياة املوؤمن اجلديدة يف اهلل.  يعربِّ
اأن تغيري احلياة اجلديدة الثوري الذي متَّ يف امل�سيح قد حدث فقط  راأينا 

من خالل الروح. 

�هلل �ل�ساكن فينا
ا  جدًّ غني  فهم  هو  فينا  اهلُل  ينتجها  التي  اجلديدة  للحياة  بول�ص  فهم  اإن 
لدرجة اأنه يكمل مبداأه االأ�سا�سي "يف امل�سيح" مببداأ ثاين هو "امل�سيح فينا". 

وبنف�ص الطريقة يكمل فكرته ال�سائعة "يف الروح" بفكرة "الروح فينا". 
ا يف هذه االأفكار: من الوا�سح اأن املبادرة خارجة عن  النعمة ظاهرة جدًّ
ا اآخر هو من يقوم بها. هذه هي اأكرث �سور بول�ص  منا واأن �سخ�سً نطاق حتكُّ
عن احلياة اجلديدة فعالية. نرى ذلك على �سبيل املثال يف )رومية 8: 9( و)2 

كورنثو�ص 13: 5( و)غالطية 2: 20( و)اأف�س�ص 3: 17( و)كولو�سي 1: 27(.
)رومية 8( هو ن�ص بول�ص الكال�سيكي عن �سكنى اهلل. يوؤكد بول�ص يف )8: 
9( اأن احلياة اجلديدة هي عك�ص احلياة القدمية يف اجل�سد واأنها نتيجة �سكنى 

الروح. 
الروح ال�ساكن فينا يدل �سمًنا على وجود اأ�سلوب حياة جديد متاًما؛ فمن 
ناحية، ميتلك الروُح املوؤمَن الذي ي�سبح هيكاًل جديًدا للروح. وطبًقا لبول�ص 
هذه ال�سكنى هي التي ت�سمن لنا مكانتنا الروحية وحياتنا اجلديدة وبنوتنا 
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االأبدية، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )رومية 8: 16( و)1 كورنثو�ص 3: 
16 و6: 19( و)2 كورنثو�ص 1: 22 و5: 5(.

كل ما يف االأمر هو اأن اهلل ال ي�سع احلياة اجلديدة بداخلنا، واإذا مل ي�سع 
روَحه داخلنا، فلن تكون لنا حياة جديدة بل �سنبقى يف اجل�سد موتى وغري 

خُملَّ�سني. 

نخلع ونلب�س
ي�سف العهُد اجلديد نبَذ احلياة القدمية واعتناَق احلياة اجلديدة باأنها حلظة 
تاريخية حدثت يف اجللجثة. وقد ان�سممنا نحن اإىل املرفوع على ال�سليب 
اجلديد  العهد  لكن   .)10 –  9  :3 )غالطية  ذلك يف  نرى  باالإميان،  بالنعمة 
يتحدث كذلك عن "النبذ واالعتناق" كعمليٍة م�ستمرٍة متثِّل يف حد ذاتها �سفًة 

من �سفات احلياة اجلديدة، نرى ذلك يف )كولو�سي 3: 12 – 14(.
ية. لقد متَّت هذه الذبيحة مرًة  وهذه العملية ت�سبه ذبيحة امل�سيح امل�سحِّ
هي  لكنها  خطايانا،  عن  التكفري  اأجل  من  ال�سليب  على  االأبد  واإىل  واحدًة 

دائًما اأ�سا�ص حياة القيامة التي نت�سارك فيها.
يكتب بول�ص عن لب�سنا للم�سيح يف )رومية 13: 14( و)غالطية 3: 27(. يف 
)رومية 13: 14( يتحدث بول�ص عن لب�ص امل�سيح كاأمر م�ساد ل�سيطرة اجل�سد 
نعي�ص  اأن  ومعناه  للحياة  جديدة  طريقة  هو  امل�سيح  لب�ص  علينا.  و�سهواته 

وفًقا الأ�سلوب حياة امل�سيح. 
اأخرى كي  ي�ستخدم بول�ص رمَز املعمودية مرًة  لكن يف )غالطية 3: 27( 
يلفون  يعتمدون  الذين  اأن هوؤالء  لو  االأمُر كما  يبدو  اجلديدَة.  احلياَة  ي�سف 

اأنف�َسهم بثياب امل�سيح اجلديدة كي يدخلوا اإىل نطاٍق جديٍد من احلياة. 
 )12  :13 )رومية  يف  هذه  املجازية  اللب�ص  �سورَة  كذلك  بول�ُص  ي�ستخدم 
و)اأف�س�ص 6: 10( لكي ي�سري اإىل طرق جديدة للحياة. لكن )اأف�س�ص 4: 24( هو 

اأهم ا�ستخدام له لهذه ال�سورة املجازية.
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ال يقول بول�ص يف هذا الن�ص اإن االإن�سان اجلديد ُيفَر�ص فوق العتيق، لكنه 
الطريقة،  اأكرث فاأكرث �سورة قدا�سة اهلل. بنف�ص  ا ينتج  اًل تدريجيًّ يتطلَّب حتوُّ
اًل نامًيا نحو الراأفة  ن عملية "اللب�ص" يف )كولو�سي 3: 12 – 15( حتوُّ تت�سمَّ

واللطف والتوا�سع والوداعة وطول االأناة واملحبة. 
العتيقة يف )رومية 13:  اأهمية خلع طرق احلياة  بول�ص كذلك على  يوؤكد 
م�سبًقا  �رصًطا  لي�ص  اخللع   .)8  :3 و)كولو�سي   )31 –  22  :4 و)اأف�س�ص   )12
القدمي مبجرد  النعمة. لكن ميكننا فقط خلع  اإلغاء ملبداأ  للب�ص؛ الأن يف هذا 
ننا من البدء يف خلع طرق  اأن نلب�ص اجلديد. وعطية حياة اهلل هي التي متكِّ

احلياة العتيقة والعي�ص بح�سب حياة القيامة التي يهبها اهلل. 
يف و�سط كل هذا، يحذِّرنا بول�ص يف )اأف�س�ص 4: 30( من اإحزان الروح. علينا 
اأن نتذكر اأن حياة اهلل اجلديدة هي ممكنة فقط من خالل �سكنى الروح فينا. 
يتعلق  فيما  ا�سني  ح�سَّ يكونوا  اأن  عليهم  اجلديدة  اهلل  حياة  ميلكون  والذين 

مبطالب الروح جتاه عالقتنا بطرق احلياة العتيقة. 
 - ال�سليب  على  ابنه  موت  خالل  من   - اهلل  خال�ص  عمُل  فينا  اأنتج  لقد 
اأنتج حياة اهلل يف خليقٍة جديدٍة. لكن هذه احلياة اجلديدة ال  حياًة جديدًة، 
اإىل  فيها  نحتاج  حية  و�رصاكة  حية  عالقة  اإنها  حيث  ا؛  تلقائيًّ هكذا  توجد 
العون امل�ستمر للروح والكلمة حتى نتمتَّع بفوائد حياة اهلل اجلديدة وننمو 
نحو الن�سج الذي يريده اهلل. علينا اأن نقدِّر هذه الفوائَد با�ستمراٍر ون�ست�سلم 

لتاأثريها يف حياتنا. 
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بالنعمة من خالل اإلميان

اجتهدنا على مدار هذا الكتاب اأن نوؤكد على ذلك التعليم الكتابي االأ�سا�سي 
باالإميان وحده.  اهلل وحده،  بالنعمة وحدها، بعمل  اإن اخلال�ص هو  القائل 
لكن علينا اأن نتذكر دائًما اأن الكتاب املقد�ص يحتوي على اأكرث من ر�سالٍة 

اأكادميية عن النعمة واالإميان. 
علينا اأن نتذكر اأن اخلال�ص الكتابي يرد دائًما يف �سياق العالقات املختلفة 
�سها اهلُل مع الب�رص. اإن اخلال�ص بالنعمة من خالل االإميان لي�ص جمرد  التي اأ�سَّ

اأمر نظري لكنه دائًما عالقاتي؛ اأي قائم على عالقٍة.
ا على مدار هذا الكتاب التاأكيد على اأن ر�سالة اخلال�ص لي�ست  حاولنا اأي�سً
مقت�رصًة على العهد اجلديد. يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأن العهد اجلديد ياأخذ 
و�سوًحا  اأكرث  جوانبه  بع�َص  ويجعل  قه  ويعمِّ للخال�ص  القدمي  العهد  بفهم 

ا هو اأف�سل وجديد(. )كما ي�سيف له الكثرَي ممَّ
ولي�ص  وحده  اهلل  باأن  القدمي  العهد  اإمياَن  ي�سوُع  يكرِّر  املثال  �سبيل  على 
اخلال�ص  بني  �سه  يوؤ�سِّ الذي  االرتباط  يف  وذلك  يخلِّ�ص،  الذي  هو  االإن�سان 
خالل  من  فقط  عليه  احل�سول  يتم  القدمي  العهد  يف  اهلل  خال�ص  وامللكوت. 
اهلل  ملكوت  اإىل  الدخول  ا طريق  اأي�سً الثقة هي  اأن  ي�سوُع  يعلِّم  كذلك  الثقة. 
امل�ستوى  ا على  لي�ص نظريًّ املخلِّ�ص. اهلل يف كلتا احلالتني هو من يخلِّ�ص 

ا على امل�ستوى املادي يف العملية التاريخية.  التجريدي، بل عمليًّ
ي�سجل العهُد القدمي العديَد من اأعمال اخلال�ص املبنية على العالقة )مثل 
االأعداء وجهًدا عظيًما  اإنقاًذا من  االأعماُل  نت هذه  اخلروج( ودائًما ما ت�سمَّ
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من اهلل و�سعوًرا بالن�رص والتكامل بني اأفراد ال�سعب امُلخلَّ�ص وتربيًرا لثقتهم 
يف اهلل.

ينطبق نف�ص االأمر على خدمة ي�سوع اخلال�سية فيما عدا اأن االأعداء الذين 
ا روحية. كما  نخل�ص منهم هم اأعداء روحيون ونتائج هذا اخلال�ص هي اأي�سً

اأن عمل اخلال�ص االإلهي العظيم يتمثل يف موت ابن اهلل الكفاري. 

د:  فهم م�حَّ
اأعمال اهلل اخلال�سية يف  العهُد اجلديد خدمَة ي�سوع اخلال�سية مع  د  يوحِّ

املا�سي.
عاته  يعلِّمنا العهُد اجلديد اأن ي�سوع اأتى باآمال العهد القدمي واأ�سواقه وتوقُّ
ووعوده ونبوءاته عن اخلال�ص اإىل جمال التجربة احلا�رصة؛ فهو يعلن اأن 
م مقا�سَد اهلل، كما يعلن اأن اهلل خلَّ�ص  امل�سيا امل�سيح املم�سوح قد اأتى كي يتمِّ

وفدى �سعَبه واأن ابن داود هزم اأعداَءه وهو االآن يحكم يف االأعايل. 
ن:  د للخال�ص والذي يت�سمَّ ه من فهم العهد القدمي املوحَّ ر مثل هذا التوجُّ طوَّ

النظر للوراء – ملا فعله اهلل مع �سعبه يف املا�سي من خالل الف�سح  ♦
حني خلَّ�سهم من العبودية وقادهم اإىل حياٍة جديدٍة يف اأر�ص املوعد. 

اليوم  ♦ ذلك  يف  يفعله  اهلل  كان  ملا   - االجتاهات  جميع  يف  النظر 
اخلال�ص  كان  احلا�رص.  يف  للخال�ص  اأعظم  اختباٍر  اإىل  والتطلُّع 
ن دائًما ا�ستباًكا يوميًّا مع العدو و�سعوبات  بالن�سبة الإ�رصائيل يت�سمَّ
يف اأر�ص املوعد وكذلك فهًما اأعمق للحياة املجتمعية والقومية يف 

اإ�رصائيل. 
ا  ♦ ا تامًّ النظر لالأمام – لليوم الذي ياأتي امل�سيا فيه ويخلِّ�سهم خال�سً

ا كاماًل ويجعل كل �سيء �سحيًحا وجديًدا.  نهائيًّ
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ه "املا�سي واحلا�رص وامل�ستقبلي" للخال�ص  يطوِّر العهُد اجلديد هذا التوجُّ
ه نحتاج اإىل اأن نفهمه اليوم ب�سورٍة اأعمق. العالقاتي، وهو توجُّ

اخلال�ص يف املا�سي
املا�سي،  يف  وقع  تاريخي  حدٌث  اأنه  على  اخلال�ص  اإىل  املوؤمنون  ينظر 
حدث تام وقع مرًة واحدًة واإىل االأبد، وهي نظرة �سحيحة. نعلم اأن اهلل وحده 
هو من خلَّ�سنا من قب�سة املوت ومن قب�سة اإبلي�ص من خالل دم ذبيحة ابنه 
ن ياأ�رصنا  الذي مات بدياًل عنا؛ حيث مل يكن با�ستطاعتنا اأن نحرِّر اأنف�سنا ممَّ

وال اأن ندفع ثمَن اإثمنا. 
نعلم اأن اهلل وحده هو من انت�رص وعالج اغرتابنا عنه؛ لقد كنا منف�سلني 
عن اهلل ب�سبب خطيتنا وكان هو منف�ساًل عنا ب�سبب غ�سبه على خطيتنا ومل 

يكن هناك اأي �سيء ميكنه اأن يقيم ج�رًصا بيننا. 
اري. ميكن هلل  لكن خطيتنا حُميت وغ�سب اهلل اأُر�سي يف موت امل�سيح الكفَّ
فرت خطيتنا واهلل  اأن ينظر اإلينا االآن بفرٍح وننظر نحن اإليه دون خوف. لقد ُغِ

مت اإر�ساوؤه. 
نعلم اأن اهلل وحده هو من برَّرنا واأعلن اأننا غري مذنبني. لقد كنا م�سوؤولني 
ومدانني  مذنبني  كنا  ع�سياننا،  لوَم  ل  نتحمَّ اأن  علينا  وكان  خطايانا  عن 

اأمام اهلل.
لكن من خالل موت ي�سوع البديل املعرتف بخطايانا واحلامل خلطايانا 
ط لنا م�ستنزًفا دينونة اهلل ومن خالل ن�سب برِّه لنا، اأعلن اهلُل اأننا  والذي تو�سَّ

اأحرار اإىل االأبد من كل لوم وبا�ستطاعتنا اأن نحيا يف حم�رصه. 
كما نعلم اأن اهلل وحده هو من اأعطانا هبة احلياة اجلديدة. لقد كنا عمياًنا 
ا. مل يكن هناك �سيء باأيدينا حتى نفتح اأعيننا اأو  روحيًّا وبال حياة روحيًّ

نحيى اأنف�سنا وكان موقفنا ميئو�ًسا منه.
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لكن االبن رفعنا وخا�ص يف الكثري من االآالم كي يلد خليقًة جديدًة. لقد 
مات كحبة حنطة كي يعيد اإنتاَج حياته. ونفخ روحه فينا فولدنا ثانيًة من 

الروح.
اأجنزها اهلل  – اأعمال تامة كاملة  التام  اأفعال يف زمن املا�سي  كل هذه 
وحده. اإنها اأحداٌث تاريخية عملية ملمو�سة حقيقية مثل الُفْلك واخلروج وكل 
لت وغريت حياة �سعب  اأعمال اخلال�ص العالقاتي العظيمة االأخرى التي حوَّ

اهلل يف املا�سي.
لقد انت�رص اهلل بنعمته يف عمله �سد اخلطية والدينونة واملوت وال�سيطان. 
وحِلنا وُوِلدنا ثانيًة يف  اأُر�سي ونحن ُغفر لنا. لقد تربَّرنا وافُتدينا و�سُ هو 
حياٍة جديدٍة. لقد خُل�سنا واأعلن امل�سيُح على ال�سليب بانت�ساٍر اأن كل �سيء 

اأُكِمل".  "قد 

اخلال�ص يف احلا�رش
يظل  اأال  د يجب  املوحَّ الكتابي  العالقاتي  للخال�ص  فهمنا وجتربتنا  لكن 
ا يف املا�سي،  ا كاماًل تامًّ حم�سوًرا يف املا�سي. اهلل مل يخلِّ�سنا فقط خال�سً

ا كاماًل.  ا تامًّ ا يف احلا�رص خال�سً لكنه يخلِّ�سنا اأي�سً
يعني  والذي  اخلال�ص  "تقدي�ص"  اختبار  اإىل  اجلديد  العهُد  يدعونا 
العهد  �سٌة يف  موؤ�سَّ دعوٌة  ا  اأي�سً الدعوة هي  العامل[. وهذه  "االنف�سال" ]عن 

القدمي. 
والكهنة  الطقو�ص  يف  امُل�سَتخَدمة  واالأدوات  والهيكل  ال�سبت  اهلل  ف�سل 
والالويني وحتى ال�سعب. ال ميكن الأحد اأن ينف�سل بوا�سطة التكري�ص االإن�ساين، 
ا كان ما يف�سله فهو مقد�ص لي�ص  فحق الف�سل ُمقَت�رِص على اهلل وحده، واأيًّ

ل الأ�سباٍب خا�سة. الأنه ح�سن يف حد ذاته، لكن الأنه ُف�سِ
"منف�سلون"  اأنهم  على  املوؤمنني  اإىل  اجلديد  العهُد  ينظر  الطريقة،  بنف�ص 
اهلل  الأن  لكن  خريهم،  على  لهم  مكافاأًة  لي�ص  "ُمقدَّ�سون" "ُمكرَّ�سون" وهذا 
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ف�سلهم كي يخدموه هو وحده ويخدموا مقا�سده وحده. املوؤمنون مدعوون 
االأدوات املفيدة  اأن تكون حياتهم مثل  اأن يكونوا هياكل وكهنًة. يجب  اإىل 

وال�سبت املقد�ص، ويجب اأن يكونوا اأع�ساء يف اأمة جديدة.
لكن لو اأننا تقد�سنا هلل، فيجب اأن نتقدَّ�ص باهلل. لقد لب�سنا اإن�ساًنا جديًدا ، 
لب�سنا امل�سيح. لكن علينا اأن ن�ستمر يف لب�سه. لقد �سلبنا الطبيعَة القدميَة لكن 

علينا اأن ن�ستمر يف �سلبها كل يوم. 
احلا�رص  االختباري  التقدي�ص  عن�رص  اإىل  االإجنيلي  امل�سيحي  الفكُر  نظر 

بثالث طرق خمتلفة: 
الفكر "الوي�سلي" اأو "حركة القدا�سة" ي�رصح التقدي�ص على اأنه "حمبة  ♦

اإلهية تطرد اخلطية"؛ حيث تكون حمبة اهلل اخلال�سة م�سيطرًة على 
هات  والتوجُّ االأعمال  كلَّ  معها  تطرد  لدرجٍة  وحياته  املوؤمن  قلب 

م يف كل االأفكار والكلمات واالأعمال. اخلاطئة وتتحكَّ
كان اأتباع وي�سلي يعتقدون اأن املوؤمن بعد الوالدة الثانية يجب اأن 
مير باختباٍر ثاٍن من "التقدي�ص الكامل" اأو "الكمال امل�سيحي". وهم 
)1 يوحنا  الكتابية مثل  الن�سو�ص  الراأي على بع�ص  �سون هذا  يوؤ�سِّ
1: 7 – 9 و3: 6 – 9 و5: 18( التي يقولون اإنها تتحدَّث عن رجاء 

خال�سنا من كل اخلطية يف احلا�رص. 
عادًة ي�رصح امُل�سِلحون التقدي�َص من منطلق فكرة بول�ص عن ال�رصاع  ♦

الدائر داخل النف�ص الب�رصية والذي يتحدَّث عنه يف )رومية 7: 7 – 
25( و)غالطية 5: 16 – 26(.

يقول امل�سلحون اإن ال�رصاَع الدائَر داخل املوؤمن بني اجل�سد والروح 
هو �سد نامو�ص اهلل، لكنه ي�ستمر حتى املوت؛ وذلك ب�سبب اأن جوانب 
امللكوت منها ما هو "االآن" وما هو "لي�ص بعد"، لكنهم يعلمون اأن 
اجلديدة  الطبيعة  بها  تقوم  القدمية  للطبيعة  تدريجيًة  تنحيًة  هناك 

عن طريقة التوبة واالإميان والطاعة. 
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 يعلِّم اخلم�سينيون اأن على كل امل�سيحيني اأن يطلبوا ويقبلوا معموديًة  ♦
الوالدة  بعد  تاأتي   )8  - 5  :1 اأعمال  بها يف  املوعود  )تلك  روحيًة 

الثانية. 
ويوؤكدون على اأن "م�سحة" الروح القد�ص ُتعَطى لنا كي متنحنا قوة 
اهلل الإعالن الب�سارة وللحياة بح�سب قدا�سة اهلل واحلياة اجلديدة التي 
اأتباع وي�سلي واخلم�سينيني  الكثريين من  اإياها. وعلى عك�ص  يهبنا 
االأوائل املتاأثرين بحركة القدا�سة(، ال يوؤمن اخلم�سينيون اأن امل�سحة 
ا بال خطيٍة" لكنها تعطينا قوًة اإلهيًة جتعل من  تخلق "كمااًل تلقائيًّ

اختبار قدا�سة اهلل ب�سورة اأعمق اأمًرا ممكًنا. 
املوؤمنني  من  الكثريين  عك�ص  على   - اخلم�سينيون  يوؤمن  ال  كما 
بقوتهم  اجل�سد  �سد  ي�سارعوا  اأن  منهم  ع  يتوقَّ اهلل  اأن   - االآخرين 
باالإميان  نهم  ميكِّ بالروح  اهلل  اأن  على  ي�رصون  لكنهم  اخلا�سة، 
وال�سيطان،  اجل�سد  هجمات  على  يتغلبوا  اأن  من  الروح  ومب�سحة 
اأن  هنا  نفهم  اأن  يجب  )ال  اهلل  قدا�سة  يف  يحيوا  اأن  من  نهم  وميكِّ
اخلم�سينيني يقولون اإن معمودية الروح والتقدي�ص هما �سيء واحد؛ 

الأنهما لي�سا كذلك بالفعل(. 
نتناول التجربة احلا�رصة للخال�ص يف كل �سل�سلة "�سيف الروح" وخا�سة 

يف "ملك اهلل" و"املجد يف الكني�سة" و"االإميان احلي" و"معرفة الروح". 

اخلال�ص يف امل�ستقبل
ا  اأي�سً "االآن" لكنه  هو  امللكوت  اأن  على  ال�سل�سلة  هذه  د يف  نوؤكِّ ما  غالًبا 
"لي�ص بعد". لقد اأكدنا مراًرا وتكراًرا على اأن امل�سيح موجود يف العامل االآن 
ُهِزما  قد  وال�سيطان  املوت  واأن  ا،  اأي�سً ياأتى  �سوف  لكنه  الروح،  بوا�سطة 
را بعد، واأننا اأخذنا اخلال�َص الكامل، لكننا مل ناأخذ اخلال�ص  لكنهما مل ُيدمَّ

بكامله بعد وهكذا.
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علينا كموؤمنني اأال ننظر للما�سي فقط – اإىل ال�سليب م�سبِّحني و�ساكرين 
اهلل على ما فعله، واأال ننظر للحا�رص فقط – اإىل ما يفعله الروح يف حياتنا 
كي يجعلنا ن�سبه ي�سوع ولكي نت�سارك معه يف خدمته، بل علينا اأن ننظر اإىل 
ر املوَت  ا – اإىل يوم اخلال�ص االأخري عندما يعود ي�سوع ويدمِّ امل�ستقبل اأي�سً
وحني  امللوك  وملك  االأرباب  لرب  ركبٍة  كلُّ  جتثو  وحني  نهائيًّا  وال�سيطاَن 

ا جديدًة. �ص اهلُل �سماًء جديدًة واأر�سً يوؤ�سِّ
�ًسا يف  اأن جند هذا اجلانب من اخلال�ص العالقاتي موؤ�سَّ لي�ص من الغريب 
العهد القدمي؛ فقد تطلَّع االأنبياء اإىل اليوم حني ياأتي اهلل – الذي كان يزور 
ر  �سعبه مراًرا وتكراًرا – اإليهم اأخرًيا كي يدين االأ�رصاَر ويفدي االأبرياء ويطهِّ

ون ذلك اليوَم "يوم الرب" اأو "ذلك اليوم".  االأر�َص من ال�رص. وهم ي�سمُّ
يقول الكتاب املقد�ص اإن جميء امل�سيح االأول هو اإمتاٌم لرجاء العهد القدمي 
اأنه  القدمي  العهد  ع  توقَّ ما  الرجاء.  لهذا  حتقيًقا  �سيكون  الثاين  جميئه  واأن 
اأنه �سيتحقَّق يف يومني؛ فمازال  �سيحدث يف يوم واحد، يعلن العهد اجلديد 

العهد اجلديد يتطلع اإىل يوٍم عظيم ونهائي للخال�ص ويدعو هذا اليوم: 
يوم الرب )اأعمال 2: 20( و)1 ت�سالونيكي 5: 2( و)2 بطر�ص 3: 10(.  ♦
يوم الرب ي�سوع )1 كورنثو�ص 5: 5( و)2 كورنثو�ص 1: 14(.  ♦
يوم ربنا ي�سوع امل�سيح )1 كورنثو�ص 1: 8(.  ♦
يوم ي�سوع امل�سيح )فيلبي 1: 6(.  ♦
يوم امل�سيح )فيلبي 1: 10 و2: 16(.  ♦
يوم اهلل )2 بطر�ص 3: 12(.  ♦
ذلك اليوم )متى 7: 22 و24: 36 و26: 29( و)لوقا 10: 12( و)2  ♦

ت�سالونيكي 1: 10( و)2 تيموثاو�ص 1: 18(. 
اليوم االأخري )يوحنا 6: 39 – 44 و11: 24 و12: 48(.  ♦
املجيء الثاين )عربانيني 9: 28(. ♦
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ي�ستخدم العهُد اجلديُد العديَد من الكلمات اليونانية لو�سف يوم اخلال�ص 
"و�سواًل"  اأو  "جميًئا"  تعني  التي   "parousia" كلمة  هذا:  امل�ستقبلي 
اإىل  ت�سري   )7  :7 كورنثو�ص  و)2   )17  :16 كورنثو�ص   1( يف  وامُل�سَتخَدمة 
زيارة حاكم. ي�سوع نف�سه الذي �سعد اإىل ال�سماء �سياأتى ثانيًة يف زيارٍة اإىل 
ر  االأر�ص ب�سخ�سه وذلك يف نهاية الزمان. و�سوف ياأتي بقوٍة وجمٍد كي يدمِّ
ال�رصَّ ويقيم املوتى االأبرار ويجمع املفديني، نرى ذلك  ر  �سدَّ امل�سيح، ويدمِّ
على �سبيل املثال يف )اأعمال 1: 11( و)متى 24: 3، 27( و)2 ت�سالونيكي 2: 

8( و)1 كورنثو�ص 15: 23( و)متى 24: 31( و)2 ت�سالونيكي 2: 1(.
و�ستكون عودته "apokalupsis" اأي "كا�سفًة" وذلك عندما يرى العامُل 
اللذين له، نرى ذلك يف )فيلبي 2: 9( و)اأف�س�ص 1:  كلُّه كماَل املجد والقوة 

20 – 23( و)عربانيني 1: 3 و2: 9( و)1 بطر�ص 4: 13(.
عودته  �ستكون  "ظاهرًة".  اأي   "epiphaneia" عودته  �ستكون  كما 
ت�سالونيكي 2: 8(   2( نقراأ يف  اأحد كما  للجميع وغري خافية على  وا�سحًة 

و)1 تيموثاو�ص 6: 14( و)2 تيموثاو�ص 4: 1( و)تيط�ص 2 : 13(.
�سيتميَّز يوم اخلال�ص االأخري بقيامة الراقدين يف امل�سيح وتغيري االأحياء 
يف امل�سيح على االأر�ص وتتميم تاأ�سي�ص امللكوت وحدوث الدينونة االأخرية 
�سُينَفون  امُلخلَّ�سني؛ حيث  وغري  وال�سيطان  امل�سيح  ل�سد  النهائي  والعقاب 

جميًعا من حم�رص اهلل وبركاته اإىل االأبد. 
كما �ستظهر �سماٌء جديدٌة واأر�ٌص جديدٌة من هذه الدينونة، و�سي�سكن �سعُب 
اهلل يف هذه االأر�ص اجلديدة باأج�ساٍد مفديٍة يف عالقة �رصكٍة كاملٍة مع اهلل. 
ا و�سيجتمع عمل اخلال�ص املا�سي  عندها �سيكتمل عمُل اهلل للخال�ص نهائيًّ

واحلا�رص وامل�ستقبلي مًعا يف االأبدية. 
امل�سيح  مع  بالتواجد  يتعلق  امل�ستقبلي  اخلال�ص  اإن  نقول  اأن  ميكننا 
ومرياثنا  مكافاآتنا  واأخذ  قيامته  حياة  اإىل  والدخول  وح�سوره  وم�ساركته 
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وترك اآخر اآثار للخطية واأخذ ج�سد القيامة اجلديد وكذلك ب�رصكٍة كاملٍة اأبديٍة 
ال تنتهي مع اهلل. 

الإميان وحده
اأنفا�سنا يف رهبٍة مقد�سٍة  اأن من�سك  نفكر يف قدر اخلال�ص، علينا  عندما 
اأن  املمكن  من  "كيف  ن�ساأل:  حيث  الب�رصي؛  ا�ستحقاقنا  بعدم  �سعوٍر  ويف 

يحدث مثل هذا االأمر للخطاة – لنا نحن؟"
هو  اخلال�ص  اإن  القائل  الكتابي  االإعالن  على  الكتاب  هذا  يف  زنا  ركَّ
باالإميان وحده واأنه عمل اهلل وحده. اخلال�ص هو فكرة اهلل ومبادرته، هو 
ه. اخلال�ص بكامله هو عمل  م�سيئته وق�سده ال�ساحلان، وهو العمل الذي اأمتَّ

نعمة اهلل. 
لكن هذه لي�ست ال�سورة الكاملة للخال�ص. راأينا اأن اهلل مل ُيجرِب اآدَم وحواَء 
الذبيحَة  لكنه يف نعمته قدم  النعمة،  اأقم�سة  التني ولب�ص  اأوراق  اإزالة  على 
ُمقدًِّما  املالب�ص  بهذه  يده  ومد  بالدم  خة  امللطَّ املالب�ص  واأعطى  ال�رصورية 

اإياها لهذا الزوج من اخلطاة املدانني، لكنه مل يجربهما على قبولها. 
بداًل من ذلك، كان على اآدم وحواء اأن يوؤمنا بالعقل اأن عطية اهلل هي اأف�سل 
اأوراَق  فيزيال  اإميانهما  على  بناًء  يعمال  اأن  عليهما  كان  ثم  عطيتهما،  من 
َخُل�سا باالإميان  لقد  التي �سنعها.  االأقم�سَة  ُيلِب�سهما  اأن  التني وي�سمحا هلل 

وحده.
حدث نف�ص االأمر مع نوح؛ اهلل مل يفر�ص ُفلَك النجاة على نوح، لكنه اأراه 
اأن  منه  ع  توقَّ ثم  بعطيته  يوؤمن  اأن  منه  وطلب  اخلال�ص  اإىل  الطريق  فقط 
من  ا  اأي�سً خُل�ص  لكنه  بالنعمة  نوح  خُل�ص  االإميان.  هذا  على  بناًء  يتحرك 

خالل اإميانه. 
ال  لكنه  بالنعمة،  دائًما  يعمل  اهلل  القدمي:  العهد  كل  يف  املبداأ  هذا  ي�سري 
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�سم  ه على النا�ص – الأنه يدعوهم اإىل عالقٍة حرة ُمتباَدلة تتَّ يفر�ص خال�سَ
باالحرتام وتقوم على املحبة الواثقة. 

اهلل يف نعمته اأعطى وعَد الف�سح و�سنع الطريَق عرب البحر االأحمر، ورفع 
احليَة النحا�سيَة يف الربية وهكذا، لكن كان على ال�سعب دائًما اأن ي�سدِّق اهلَل 
ويوؤمن به ثم يعمل بناَء على هذا االإميان. كان على اأفراد ال�سعب اأن ير�سوا 
الدَم على االأعتاب العليا الأبواب منازلهم كي يحيوا واأن ي�سريوا بني حائطني 

من املاء حتى يعي�سوا واأن ينظروا اإىل احلية حتى يحيوا وهكذا. 
النعمة.  قائًما على  بكامله  ا  اإ�رصائيل كان خال�سً اأن خال�ص  يعني  وهذا 
ت�سديق  بناًء على  "العمل  ال�سعب ح�سل على هذا اخلال�ص عن طريق  لكن 
اهلل"، عن طريق االإميان. هذه العالقة بني النعمة واالإميان كانت هي اأ�سا�ص 

عالقة اإ�رصائيل مع اهلل القائمة على العهد.
وهذا ال يعني اأن خال�سنا هو "بالعمل بناًء على االإميان يف طاعٍة" على 
عك�ص مبداأ "االإميان فقط". كان على ال�سعب يف االأمثلة الكتابية ال�سابقة اأن 
يعملوا بناًء على اإميانهم كي يخُل�سوا اأو كي يح�سلوا على بركات اهلل التي 
ال  الفعَّ اإميانهم  اأن  عن  مبا�رًصا  تعبرًيا  يكن  مل  ذلك  حتى  لكن  بهم.  وعدها 
لوا  ا. يف حلظٍة ما من الزمان، اآمنوا وهكذا "عربوا اخلط" – حوَّ موجود حقًّ

ثقتهم من اأنف�سهم اإىل اهلل.
 to believe in" اأن يوؤمنوا به  اإىل  النا�َص يف العهد اجلديد  دعا ي�سوُع 
him" )راأينا يف كتاب "االإميان احلي" اأن "to believe" يف االإجنليزية 
هي الفعل من كلمة "faith" اأي اإميان( ي�سوع امل�سيح، ي�سوع امل�سيا كان هو 

ا.  جت�سيد النعمة، كان هو نعمة اهلل وخال�ص اهلل حا�رصين �سخ�سيًّ
اأتى ي�سوُع بالنعمة لكي يخدم ويخلِّ�ص، لكنه مل يفر�ص اخلال�َص على اأي 
وفًقا  العمل  واإىل  املخلِّ�ص  اهلل  بعطاء  االإميان  اإىل  النا�َص  دعا  لقد  �سخ�ص. 
على  نح�سل  ومازلنا  بالنعمة وحدها،  خُملَّ�سني  مازلنا  اإننا  االإميان.  لهذا 
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اإمياننا" وهذا  "بنعمته من خالل  اإننا خملَّ�سون  اخلال�ص باالإميان وحده. 
�سة على ال�سليب وعلى دم العهد.  هو اأ�سا�ص عالقتنا مع اهلل املوؤ�سَّ

�لأعمال و�لإميان
دون على عن�رص "العمل" يف االإميان ويقولون  كان هناك دائًما اأنا�ص يوؤكِّ

اإنه اأهم جزء من اأجزاء اخلال�ص. 
نظر هوؤالء اإىل نوح على �سبيل املثال واعرتفوا باإميانه باهلل، لكنهم اأ�رصوا 
الُفلك وبنائه  االأ�سجار وت�سميم  اإن مل يقم بقطع  اأنه ما كان ليخُل�ص  على 

وجمع احليوانات وهكذا، يقولون اإنه خل�ص بالنعمة واالأعمال مًعا. 
كما نظروا اإىل �سعب اإ�رصائيل واأقروا باإميانه باهلل، لكنهم اأ�رصوا على اأن 
ال�سعب ما كان ليخُل�ص اإن مل يقم بتقدمي الذبائح ور�ص دمها على االأبواب. 

ويوؤكدون مرًة اأخرى هنا على اأن اإ�رصائيل خُل�ص بالنعمة واالأعمال مًعا. 
تقاليد  من  تقليٍد  كل  ويف  الع�سور  )عرب  هوؤالء  اأ�رص  الطريقة  وبنف�ص 
اإننا  اأعمالنا. وهم يقولون  اأننا خُل�سنا بنعمة اهلل من خالل  الكني�سة( على 
لو اأردنا اأن نح�سل على عطية خال�ص اهلل فعلينا اأن نقوم باأعمال االإميان؛ 
الدينية ونتجنَّب اخلطيَة ونهتم باملحتاجني  الواجبات  نوؤدِّي  اأن  اأي علينا 
اإمياًنا  امُلخلِّ�ص  االإميان  يكون  لكي  اأنه  وي�سيفون  وهكذا،  ب�سخاء  ونعطي 
�سادًقا يجب اأن يكون مرتبًطا باالأعمال. اخلال�ص اإًذا لي�ص باالإميان وحده 

من وجهة نظرهم؛ الأن االأعمال ُتعَترَب �رصًطا له. 
لكن هذا االعتقاد هو اعتقاد خاطئ؛ الأنه يتجاهل العن�رَص االأ�سا�سي يف 
كل اأمثلة العهد القدمي عن اأعمال اهلل املخلِّ�سة. نوح على �سبيل املثال خُل�ص 
من الطوفان عن طريق دخول الُفلك. ونحن خل�سنا من الدينونة االأبدية عن 
فلًكا  يبني  اأن  عليه  نوح كان  اأن  باالإميان. حقيقة  "دخول" امل�سيح  طريق 
خلال�سه ال عالقة لها بتعليم العهد اجلديد عن اخلال�ص. اإننا ال نبني و�سيلتنا 
البناء  كاملة  اهلل  وبعطية  بامل�سيح  نوؤمن  اأننا  هو  نفعله  ما  كل  للخال�ص. 
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عندما  املوت  �رصبة  من  اإ�رصائيل  �سعُب  خل�ص  الطريقة  بنف�ص  خلال�سنا. 
االإميان  عمل  لكن  الف�سح.  خروف  عن  اهلل  لكلمة  وطاعة  باإميان  ت�رصَّف 
االأ�سا�سي كان هو ر�ص الدم على االأعتاب العليا الأبواب منازلهم وقوائمها. 
امل�سيح باالإميان على حياتنا وبالثقة يف  ياأتي بر�ص دم  وخال�سنا كذلك 

امل�سيح وحده كي يخلِّ�سنا.
االإميان هو العن�رص االأ�سا�سي للخال�ص يف العهدين القدمي واجلديد. الطاعُة 
تلي االإمياَن لكن االإميان وحده هو الذي يخلِّ�ص، وقد راأينا اأن اإبراهيم هو 

منوذج ذلك االإميان امُلخلِّ�ص. 

�لإميان و�إبر�هيم
لالإميان.  االأَ�ْسَمى  املثال  اأنه  على  اإبراهيم  اإىل  والن�ساء  الرجال  كلُّ  ينظر 
العهد  اإبراهيم، و�سعب اهلل يف  اأوالد  اأنهم  القدمي يعلمون  كان �سعب اهلل يف 
بب�ساطة هي  االإجابة  الإبراهيم. ملاذا؟  كاأوالد  اأُظهروا  اأنهم  يعلمون  اجلديد 
ب�سبب االإميان الذي هو العالمة االأ�سا�سية املميِّزة للموؤمن. يعلن بول�ُص هذه 

احلقيقَة بو�سوح يف )رومية 4( و)غالطية 3(.
)تكوين 15: 6( هو اأحد اأهم االأعداد يف الكتاب املقد�ص؛ حيث يو�سح متى 
ا. كان هذا عندما اآمن اإبراهيُم بالرب والأنه اآمن  وملاذا اأعلن اهلُل اإبراهيَم بارًّ

بالرب. 
ا اأمام اهلل( عندما اآمن واأنه خُل�ص  وهذا يعني اأن اإبراهيم خل�ص )اأُعلن بارًّ
يكن  مل  اإبراهيم  الأن  النعمة  اإله  من  جمانيًة  عطيًة  الرب  هذا  كان  اآمن.  الأنه 
باإمكانه اأن يح�سل عليها لنف�سه كما مل يكن ي�ستحقها وذلك ب�سبب خطيته 
يف م�رص. ح�سل اإبراهيم من اهلل على عطية "االإميان االحت�سابي" من خالل 

اإميانه بالرب. 
مل تكن هذه العطية عطية "بلوغ حد الكمال" اأو "�سكب" لرب اهلل الأن اإبراهيم 
يف  م�رص  يف  خطيته  كرَّر  وحني  هاجر  من  تزوج  حني  اخلطية  يف  ا�ستمر 



بالنعمة من خالل اإليمان

159

توؤثر على مكانته  جرار، كما مل تكن عطيًة م�رصوطًة؛ الأن هذه اخلطايا مل 
املربرة اأمام اهلل. 

هو   )6  :15 )تكوين  كان  للخال�ص،  د  املوحَّ املقد�ص  الكتاب  لفهم  طبًقا 
اللحظة التي "خُل�ص" اإبراهيم فيها. لكن كان عليه اأن ي�ستمر يف احلياة يف 
عالقته اجلديدة مع اهلل، تلك العالقة القائمة على اخلال�ص. كان عليه بعد 
اأن يتطلع  "خل�ص" اأن مير بال�رصاع مع اجل�سد وامل�ساعب، وكان عليه  اأن 
اإىل حتقيق وعود خال�سه – اإىل ذلك اليوم الذي "�سيخل�ص" فيه والذي راآه 
ا على االأر�ص يف اإ�سحاق. لكن كان عليه اأن ينتظر "اليوم االأخري" الذي  جزئيًّ

�سريى فيه كلَّ جماعة ن�سله يف االإميان. 
من الوا�سح هنا اأن "االأعمال" هي جزء من حياة العهد، جزء من "اخلال�ص 
يف احلا�رص"، لكنها لي�ست جزًءا من "اخلال�ص يف املا�سي" ولي�ست �رصًطا 
"للخال�ص يف امل�ستقبل" )وذلك على الرغم من اأنها �سوف ُتكاَفاأ يف اليوم 
االأخري(. وهذا يعني اأنه باإمكاننا اأن نقول اإننا نخل�ص باالإميان وباالإميان 
اإ�سافة  اإىل  ن�سعى  عندما  بالنعمة  اخلال�ص  حقيقة  عن  نبتعد  كم  وحده. 
االأعمال اإىل االإميان ك�رصط للخال�ص! اإننا ال ن�سنع اأعمااًل ح�سنًة كي نخل�ص 
وكي ن�سمن خال�سنا ون�سمن ا�ستمرارنا يف اخلال�ص، لكننا ن�سنع اأعمااًل 
ح�سنًة الأننا خل�سنا. اأعمالنا احل�سنة هي نتيجة "االإميان العامل باملحبة". 
بعبارٍة اأخرى، اإنها اأعمال حياة مملوءة باالمتنان ملا فعله اهلل الأجلنا كي 
على  حتثنا  اجلديد  العهد  يف  و�سية  كل  اأ�سا�ص  هو  هذا  بالنعمة.  يخلِّ�سنا 
احلياة املقد�سة يف ي�سوع كموؤمنني، نرى ذلك على �سبيل املثال يف )لوقا 7: 
47( و)غالطية 5: 6( و)رومية 6: 1 – 2 و7: 4 و12: 1( و)اأف�س�ص 4: 1 و5: 
1 – 2( و)تيط�ص 2: 11 – 14( و)يعقوب 1: 25( و)1 بطر�ص 1: 13 – 16( 

و)1 يوحنا 2: 5 و3: 22(.
يحثنا ي�سوُع يف كل حديثه مع نيقودميو�ص على اأن "نوؤمن" حتى نخل�ص 
تبت ب�سارة يوحنا لكي "نوؤمن"  من الهالك ولكي ناأخذ احلياَة االأبدية. كذلك ُكِ
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وتكون لنا حياة يف ا�سم ي�سوع، لكننا مدعوون - بعد اأن نح�سل على حياة 
اخلال�ص بالنعمة، وبوا�سطة االإميان فقط - اأن ن�ستمر يف االلتزام بهذه احلياة 
امُلخلَّ�سة اجلديدة من خالل طاعة ملوؤها االإميان، لي�ص ك�رصٍط للح�سول على 
احلا�رص  يف  اخلال�ص  بربكات  للتمتُّع  كو�سيلٍة  لكن  املا�سي  يف  اخلال�ص 

وامل�ستقبل. نتناول هذه احلقيقة بتف�سيل اأكرث يف كتاب "االإميان احلي". 

�لإميان و�لأعمال
بعد اأن راأينا اأننا نخل�ص باالإميان، وباالإميان وحده، �سيكون من املفيد اأن 
نلقي نظرًة اأكرث قرًبا على العالقة بني االإميان واالأعمال. فهمنا حتى االآن 
اأن االأعمال لي�ست �رصوريًة للخال�ص، واأننا نخل�ص بغ�صِّ النظر عن كل �سيٍء 
فعلناه وكل �سيء من املمكن اأن نفعله، وفهمنا اأن اأعمالنا - بناًء على ذلك- 
الذي  اخلال�ص  على  هلل  امتناننا  عن  طبيعي  كتعبرٍي  اإمياننا  من  تنبع  اإمنا 
منحنا اإياه. اإنها اأعمال ن�سنعها باالإميان؛ اأي بناًء على رغبتنا يف اإر�ساء 
ا على النعمة التي اأخذناها. اإنها اأعمال يعطينا  اهلل، ون�سنعها يف حمبٍة ردًّ

اإياها الروُح القد�ص ولي�ست نابعًة من مطالب النامو�ص الذي حترَّرنا منه. 
االإميان واالأعمال ب�سبب  البع�ص ب�ساأن ق�سية  �ص لدى  الت�سوُّ لقد ن�ساأ هذا 
التف�سري اخلاطئ لتعليم يعقوب يف ر�سالته )2: 17 و2: 21( عن اأن "االإميان 
بدون اأعمال ميت". فهم البع�ُص هذا الت�رصيح على اأن معناه هو اأن االإميان 
ا، وا�ستنتجوا اأن االإميان احلقيقي-   بدون اأعمال لي�ص اإمياًنا حقيقيًّا خملِّ�سً
ا باالأعمال، وهذا معناه اأن  اأي االإميان الذي يخلِّ�ص – يجب اأن يرتبط حتميًّ
ما  بول�ص؛ فكل  يناق�ص  يعقوب ال  لكن  للخال�ص.  االإميان �رصورية  اأعمال 
يقوله يعقوب هو اإن االإميان بدون اأعمال هو اإميان عدمي اجلدوى ال ي�ساعد 
االآخرين. وحتى يكون االإميان نافًعا يف خدمة اهلل وحمبة االآخرين يجب اأن 

يكون اإمياًنا عاماًل.
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ر�سالته  يف  يعقوب  عنه  يتحدث  الذي  االإميان  باأعمال  التربير 
اهلل.  اأمام  اخلطية  من  تربيًرا  ولي�ص  النا�ص  اأمام  تربير  هو   )26 –  21  :2(
ا�ستحقاقهما"  "ظهر  اأو  را"  "تربَّ يعقوب  يذكرهما  اللذان  وراحاب  اإبراهيم 
اأمام النا�ص عن طريق اأعمالهما التي �سنعاها يف االإميان. االإميان املرتبط 
باالأعمال هو فقط الذي ميكنه اأن يحقِّق ذلك. وتبقى تعاليم بول�ص: اهلل يربِّر 

الفاجر الذي يوؤمن بدون اأعمال )رومية 4: 5(. 

الأمان الأبدي واملكافاآت
بوا�سطة  وحدها  بالنعمة  نخل�ص  اأننا  ولو  باالأعمال  نخل�ص  ال  اأننا  لو 
االإميان وحده، فهذا يعني اأن امل�سيحي املوؤمن اآمن لالأبد، واأن هوؤالء الذين 
اأبًدا مهما فعلوا )يوحنا 10: 28(. يعتمد  ا لن يهلكوا  يوؤمنون بالب�سارة حقًّ
خال�سنا ب�سورٍة كاملة على ما فعله اهلل من اأجلنا من خالل امل�سيح ولي�ص 

على اأي �سيء فعلناه يف املا�سي اأو �سنفعله يف امل�ستقبل. 
اعرت�ص هوؤالء على  البع�ص.  لدى  فكرًة غري مريحة  احلقيقُة  اأن�ساأت هذه 
حقيقة االأمان االأبدي الذي يتمتع به املوؤمن على اأ�سا�ص اأنها تفتح الطريق 
نًة  اأمام انتهاك نعمة اهلل. لكن لكي تعمل النعمة كنعمة يجب اأن تكون حُم�سَّ
�سد االنتهاك. هذا هو ما فهمه بول�ص يف )رومية 6: 1 – 2(. وعلينا اأن جنيب 
ِة ِلَكْي َتْكرُثَ  ِطيَّ عن ال�سوؤال الذي اأورده يف )رومية 6: 1( وهو "اأََنْبَقى يِف اخْلَ

النِّْعَمُة؟" بنف�ص اإجابته وهي "حا�سا". 
القول باأن عقيدة االأمان االأبدي للموؤمن تعطيه رخ�سًة لفعل اخلطية هو 
قول ينم عن فهٍم خاطئ للتعاليم الكتابية. يجب اأن نفهم هذه العقيدة دائًما 

يف �سياق تاأديب اهلل لنا وكر�سي دينونة امل�سيح. 
فرًقا بني اخلال�ص من اجلحيم واحل�سول  اأن هناك  العهد اجلديد  ح  يو�سِّ
وغري  امل�سيحيني  كلُّ  �سيقف  ال�سماء.  يف  امل�سيح  كر�سي  اأمام  مكافاأة  على 
امل�سيحيني اأمام العر�ص العظيم االأبي�ص. يتحدث )روؤيا 20: 11 – 15( عن 
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الدينونة لكن املوؤمنني  العر�ص هذه. غري املوؤمنني �سينالون عقاب  دينونة 
ا اأمام  الذين خل�سوا بالفعل من الدينونة )رومية 5: 1 و8: 1( �سيظهرون اأي�سً
كر�سي دينونة امل�سيح )2 كورنثو�ص 5: 10(، وهذا يعني اأن كل الذين خل�سوا 
�سيذهبون اإىل ال�سماء لكن لي�ص كل الذين �سيذهبون اإىل ال�سماء �سيح�سلون 
 1( يف  نرى   .)15  -  12  :3 كورنثو�ص  و)1   )24  :5 )يوحنا  مكافاأة  على 
كورنثو�ص 3: 15( اأنه من املمكن اأن نخ�رص املكافاأة ومع ذلك نظل حمتفظني 
باخلال�ص. هذه احلقيقة هي ما يركز عليه بول�ص يف )1 كورنثو�ص 9: 27( 

ا ويذهب اإىل االأبدية هكذا بال مكافاأة.  حني يقول اإنه لن ي�سري مرفو�سً
كل هذا يعني اأن اخلطية لها نتائج اأبدية خطرية على حياة املوؤمن. كما 
يعني التاأديب االأكيد من اهلل يف هذه احلياة وخ�سارة املكافاآت ال�سماوية يف 
احلياة االأبدية، ويعني كذلك اأن كل االأعمال �سوف حُتَرق ولن تكون هناك اأية 

مكافاآت، لكنه ال يعني اأبًدا خ�سارة اخلال�ص. 
لكن مازال هناك من يقولون اإن اخلال�ص ميكن اأن ُيفقد وي�ستندون يف ذلك 
اإىل بع�ص االأجزاء الكتابية مثل )عربانيني 6: 4 – 6 و10: 26 – 29(. هناك 
الراأي.  هذا  ت�ساند  وكاأنها  تظهر  املقد�سة  االأ�سفار  من  قليلة  اأجزاء  بالفعل 
لكن عندما ندقق يف هذه االأجزاء �سنجد اأنها ال تناق�ص فكرة االأمان االأبدي 
للموؤمن؛ حيث اإنها ال تتحدث عن اخلال�ص يف املقام االأول بل عن خ�سارة 

املكافاآت يف ال�سماء. 
لي�ص هناك يف الواقع اأي ن�ص كتابي يقول اإننا ميكن اأن نخ�رص خال�سنا، 
يف  االأبد  اإىل  اهلل  تبنانا  لقد  مكافاآتنا.  اأو  مرياثنا  هو  نخ�رصه  اأن  ميكن  ما 
بني  فرًقا  هناك  لكن  اأبًدا.  التبني  هذا  يلغي  ولن  له  كاأوالد  وقبلنا  عائلته 
من  ُنحَرم  رمبا  كاأوالد  حقوقنا  ا�ستخدام  ن�سيء  عندما  واملرياث.  البنوية 

مرياثنا.
م�رصوط  غري  االأبدي  االأمان  اأن  النهاية  يف  يعلمنا  املقد�ص  الكتاب  لكن 
ب�سلوك املوؤمن؛ الأنه اإن كان كذلك ف�سيعود بنا اإىل نطاق التربير باالأعمال. 
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اإننا نقف اأمام اهلل واثقني متاًما اأن ي�سوع امل�سيح قد قام بكل ما هو مطلوب 
منا. لكننا �سنقف يوًما ما اأمام امل�سيح كي نعطي ح�ساًبا عن اأعمالنا. تلعب 

ا يف احلياة امل�سيحية. االأعمال من هذا املنطلق دوًرا مهمًّ
لي�ص  اهلل  اهلل.  لنعمة  نتيجة  هو  االأبدي  واالأمان  م�رصوط  غري  اخلال�ص 
�سفر  من  املوؤمنني  اأ�سماء  بها  ميحو  �سماويًة  ممحاًة  مي�سك  نزوات  ذا  اإلًها 
ر�سا�ص  بقلم  اأخرى  مرًة  اأ�سمائهم  كتابة  يعيد  ثم  يخطئون  عندما  احلياة 
عندما يتوبون. اإن تاأكيد خال�سنا قائم كليًة على موت ي�سوع البديل وعلى 
عطية بره باالإميان. يا له من اأمر رائع اأن نعلم اأننا لن نهلك اأبًدا. علينا اأن 
نبتهج كما ابتهج بول�ص يف )رومية 8: 38 – 39( باأنه ما من �سيء ميكن اأن 
يف�سلنا عن حمبة اهلل التي يف امل�سيح ي�سوع، واأن حتثنا هذه احلقيقة على 
�سد اخلطية يف كل جوانب حياتنا. يقول بول�ص يف )غالطية 5: 13 و6: 8( 

اإننا ال يجب اأن ن�ستخدم هذه احلرية الرائعة "كفر�سٍة للج�سد". 

الإميان املخلِّ�ص
"االإميان  بها.  التي نخل�ص  االأداة  االإميان هو  اأن  املقد�ص  الكتاُب  ح  يو�سِّ
وحده" )ولي�ص االإميان باالإ�سافة اإىل هذا اأو ذاك( هو االأداة الوحيدة التي عن 

طريقها نرتبط بامل�سيح حتى نح�سل على نعمة اخلال�ص االإلهية. 
ا�ستخدم اهلُل يف وقت االإ�سالح الديني يف القرن ال�ساد�ص ع�رص رجااًل مثل 
اإىل  وحده  باالإميان  اخلال�ص  حقيقة  يعيد  كي  كالفن  وجون  لوثر  مارتن 
ب�ساأن  االأفكار واملناق�سات  الكثري من  الوقت، كان هناك  ذلك  الكني�سة. يف 
"االإميان املخلِّ�ص" و�رصيًعا ما حدث اإجماع يف االآراء ب�ساأن ثالثة عنا�رص 

اأ�سا�سية: 
املعرفة ♦
الت�سديق ♦
الثقة ♦
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�ملعرفة
العقلي.  الفراغ  يف  هكذا  يحدث  ال  فهو  عقل؛  بال  لي�ص  املخلِّ�ص  االإميان 
اأدنى من  اأو �سذاجًة. لكن االإميان املخلِّ�ص له حد  اأو خرافًة  اإنه لي�ص جهاًل 

املعرفة التي يجب اأن نتلقاها ونفهمها ونعتنقها.
ال ن�ستطيع اأن نوؤمن بال �سيء - يجب اأن يكون هناك مو�سوع وحمتوى 
�سحيح لالإميان. االإميان يف حد ذاته هو بال معنى وحتى اأقوى املعتقدات 
االإميانية التي يعتنقها اأ�سحابها باإخال�ص هي بال معنى اإن مل تكن �سحيحًة. 
اأن تكون لنا عالقة �سخ�سية مع اهلل،  اأنه قبل  اأن يكون وا�سًحا لنا  يجب 
علينا اأن ندركه ك�سخ�ص؛ اأي يجب اأن يكون لنا بع�ص الفهم الوا�سح لالأمور 
التي نوؤمن بها وملن نوؤمن به. قبل اأن نوؤمن باهلل، علينا اأن نوؤمن باأن اهلل 

هو من يقول عن نف�سه اإنه هو. 
وهذا يعني اأننا يجب اأن نوؤمن ببع�ص املعلومات االأ�سا�سية ال�سحيحة عن 
اهلل حتى نخل�ص. رمبا ال تكون هذه املعلومات كثريًة لكنها متثل �سيًئا على 
االأقل، على �سبيل املثال، لو كنا �سنخل�ص باالإميان، فيجب اأن نوؤمن اأن اهلل 

هو من يريد وي�ساء ويقدر اأن يخلِّ�سنا باالإميان. 
وحتى على الرغم من اأننا ال نحتاج اإىل اأن نعرف عن اهلل وعن اخلال�ص 
معرفًة كاملًة حتى نخل�ص، اإال اأنه يجب اأن يكون لدينا بع�ص املعرفة العقلية 
ال�سحيحة. على �سبيل املثال، اإذا قلنا اإننا نوؤمن بي�سوع لكن نوؤمن اأنه جمرد 
معلِّم ب�رصي �سالح مات وظل ميًتا، فاإن اإمياننا بي�سوع هذا لن يخلِّ�سنا؛ الأن 

مو�سوع اإمياننا لي�ص �سحيًحا ويفتقد اإىل قوة اخلال�ص. 
ا اأو اأكادمييًّا  يحاول ال�سيطان اأن ي�سمن اأن يكون اإعالننا للب�سارة اإما جافًّ
حتى يكون مفتقًرا اإىل امل�ساعر التي حترِّك النا�ص، اأو قائًما ب�سورٍة كبريٍة 
على التجربة لدرجة تفتح املجاَل للخرافة واالأفكار اخلاطئة. اإننا مدعوون 
باعتبارنا الكني�سة اإىل حماربة االأفكار الروحية اخلاطئة واختالل التوازن 
واجلفاف  املوت  حماربة  اإىل  مدعوون  نحن  ما  بقدر  والهرطقات  الروحي 
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الروحي. احلق مهم وال ي�ستطيع اأحٌد اأن يخل�ص دون حمتوى واقعي �سحيح 
لالإميان. 

�لت�سديق
االإميان  عنا�رص  من  الثاين  االأ�سا�سي  العن�رص  هو  العقلي  الت�سديق 
ن الثقَة الثابتَة اأو االقتناع العميق باأن فر�سيًة معينًة  املخلِّ�ص، وهو يت�سمَّ
"االإميان احلي"؛ حيث نو�سح  هي �سحيحة. نتناول هذه النقطة يف كتاب 
كلمة  معنى  من  وجزء  الكتابي  االإميان  كل  قلب  الثابت" هو  "االقتناع  اأن 

"اإميان".
�سيء.  قيمًة روحيًة جوهريًة ملحاولة فهم  اأن هناك  النا�ص  بع�ُص  يعتقد 
نخرب  اأن  احلماقة  من  ت�سديَق حقيقٍة.  دائًما  يكون  اأن  يجب  الت�سديق  لكن 
رجاًل اأعرج اأن يوؤمن اأن باإمكانه اأن مي�سي بينما ال ي�ستطيع اأن مي�سي فلي�ص 

لهذا عالقة باالإميان الكتابي.
االأحيان  بع�ص  يف  النا�ص  يحثوا  اأن  الواقع  يف  يحاولون  املوؤمنني  لكن 
على اأن يوؤمنوا ب�سيء �سحيح مثل اأن امل�سيح مات عن خطايانا، لكن بدون 
"االقتناع الرا�سخ" و"الت�سديق العميق" لن يكون هناك اإميان خملِّ�ص مهما 

حاولوا جاهدين اأن يوؤمنوا. 
اأن يوؤمنوا باأن ي�سوع مات عن خطاياهم، ورمبا يحاولون  رمبا يريدون 
يقتنعوا  حتى  ُيوَجد  اأن  ميكن  ال  املخلِّ�ص  االإميان  لكن  احلقيقة.  هذه  فهم 

اقتناًعا را�سًخا باأن ي�سوع مات فعاًل عن خطاياهم.
ذاتهما  حد  يف  يكفيان  ال  الرا�سخ  واالقتناع  الكاملة  املعرفة  حتى  لكن 
لت�سكيل االإميان املخلِّ�ص. ال�سيطان يعرف اأن ي�سوع هو ابن اهلل وهو ي�سدِّق 
اأن ي�سوع هو ابن اهلل ومع ذلك يفتقد لالإميان املخلِّ�ص؛ الأنه يرف�ص اأن يثق 

يف ي�سوع كابن اهلل. 
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�لثقة
عندما  وثقتنا،  ملعرفتنا  "اإرادتنا"  ن�سيف  عندما  املخلِّ�ص  االإمياُن  يبداأ 
"نعم" له، عندما نبداأ يف الت�رصف  "ال" هلل ونبداأ يف قول  نتوقف عن قول 
بطريقٍة مبنيٍة على "اعتقادنا الرا�سخ"، وعندما ناأخذ اأول خطوة ثقة يف اهلل 

على اأ�سا�ص معرفتنا وت�سديقنا. 
على  واالأنانية  النور،  على  الظلمة  ل  وتف�سِّ اهلل  ترف�ص  ال�ساقطة  الب�رصية 
ا يف  ً ن تغريُّ الذبيحة، وتختار ما تريد وترف�ص ما يقدِّره اهلل. الثقة اإًذا تت�سمَّ
هاتنا ووجهات نظرنا؛ حيث كنا قباًل غري مبالني بي�سوع، نختار  قَيِمنا وتوجُّ
بقلوٍب مفتوحٍة،  االآن  اإليه  ه  نتوجَّ اهلل،  قباًل �سد  كنا  نقبله، وحيث  اأن  االآن 

نا.  وحيث كنا قباًل غري مدركني ملنزلتنا اأمام اهلل، نتوق اإليه االآن كي يغريِّ
اأ�سا�سية لفهمنا للوالدة الثانية كما يعلِّم ي�سوع يف )يوحنا 3:  اأمور  هذه 
3 – 15(. اإن عمل الروح يف جذب ال�سخ�ص اإىل االإميان بي�سوع امل�سيح هو 
عمل عميق وغام�ص. لو اأنه كما يقول ي�سوع: "الريح تهب حيث ت�ساء"، فكم 
نتوقع من روح اهلل �ساحب ال�سلطان اأن يت�رصف بحريٍة وغمو�ص يف اأعماق 
القلب االإن�ساين. االأمر بب�ساطة هو اأنه بدون تدخل الروح يف حياتنا، ال ميكن 
اأبًدا اأن نخل�ص كما يو�سح )يوحنا 3: 19 – 21(. لقد اأحببنا الظلمَة اأكرث من 
النور ومل تكن لدينا اأية رغبة اأو قدرة على املجيء اإىل اهلل باأنف�سنا. مل يكن 
باإمكاننا اأبًدا اأن نلتفت اإىل اهلل اأو نوؤمن بابنه اأو ن�ستجيب مل�سيئته اإن مل يكن 
قد اأعطانا حياًة جديدًة. لذلك فاإن خري فهم الوالدة الثانية هو اأنها عمل غري 
ا عمل عميق غري ُمدَرك للروح ندين  اأي�سً ُمدَرك للروح ي�سبق االإمياَن. وهي 
له بكل ا�ستجابة واعية يف قلوبنا هلل ابتداًء من اإدانة اخلطية اإىل االعرتاف 

باالإميان. 
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�لختيار �مل�سبَق للخل�س
اهلل  اختيار  اأي  امُل�سَبق؛  االختيار  مو�سوع  اإىل  املناق�سة  هذه  بنا  تاأتي 
اختار  اهلل  اإن  القائلة  العقيدة  تلك   – االأبدي  للخال�ص  معيَّنني  الأ�سخا�ص 
اأبديٍة  عالقٍة  يف  ويدخلهم  اإليه  يح�رصهم  كي  بعينهم  ا  اأ�سخا�سً االأزل  منذ 
معه. يتحدث النا�ُص يف بع�ص االأحيان عن "اختيار م�سبق مزدوج" مقابل 
"اختيار م�سبق فردي". االختيار املزدوج يقول اإن اهلل اختار البع�ص للحياة 
االأبدية )وهو ما ي�سار اإليه بالتعيني( والبع�ص االآخر للموت االأبدي )وهو ما 

ي�سار اإليه بالرف�ص(. 
يف  امل�سبق  االختيار  عقيدة  على  يوؤكد  بول�ص  الر�سول  اأن  من  الرغم  على 
اأجزاء  اأن  من  الرغم  وعلى   )5 –  4  :1 و)اأف�س�ص   )33 :9 –  29 :8 )رومية 
كتابية اأخرى مثل )خروج 33: 19( و)يوحنا 6: 44 و15: 16( و)اأعمال 13: 
اإبهاًما  الكتابية  العقائد  اأكرث  امُل�سَبق هو  اأن االختيار  اإال  توؤكد عليها،   )48
اأن  ا  جدًّ املهم  من  لكن  تاأكيد،  بكل  الب�رصي  الفهم  تفوق  اأنها  كما  واإرباًكا. 

ن�سارع معها حتى نفهم مبداأ اخلال�ص بالنعمة فهًما �سحيًحا. 
البع�ص  قال  مبا�رًصا.  لي�ص  امُل�سَبق  االختيار  لعقيدة  الدقيق  التقني  الفهم 
اإنها م�ساوية ملعرفة اهلل امُل�سَبقة عن رد فعل كل �سخ�ص للب�سارة. ولذلك فاإن 
اختيار اهلل امُل�سَبق هو بب�ساطة منح احلياة االأبدية ملن يعرف ُم�سَبًقا اأنهم 

�سي�ستجيبون للب�سارة.
لكن مثل هذا الراأي يف�سل يف اأن ياأخذ يف االعتبار الف�ساد الكلي لالإن�سان 
ال�ساقط لدرجٍة جتعله غري قادر باملرة على اأن يطلب اخلال�َص لنف�سه اأو حتى 
يطلب من اهلل اأن ي�ساعده يف املقام االأول )اأف�س�ص 2: 1 - 3(. وهذا يعني اأن 
مبادرة اخلال�ص يجب اأن تاأتي حتًما من اهلل. اإنها عمل نعمة خال�ص يبحث 

عن اخلطاة يف خطيتهم ثم يخل�سهم ويثبتهم. 
م نعمة  امُل�سَبق يف اعتبارها خطورة اخلطية وتعظِّ تاأخذ عقيدة االختيار 
اهلل للخال�ص. لكن البع�ص يرف�سونها العتقادهم باأنها تعلِّم عقيدة الرف�ص،  
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وهي اجلانب ال�سلبي لعقيدة االختيار امُل�سَبق والتي تقول اإن اهلل يرتك النا�َص 
يف خطاياهم بينما يف ا�ستطاعته اأن يخلِّ�سهم ثم بعد ذلك يدينهم ظلًما على 

هذه اخلطايا. 
لكن االأمر لي�ص كذلك ول�سنا يف حاجٍة اإىل تبنِّي فكرة الرف�ص اأو االختيار 
امُل�سَبق املزدوج. اهلل يختار البع�َص من بني جموع الب�رصية ال�ساقطة حتى 
لكل  اهلل  اإدانة  العدل يقت�سي  يح�سلوا على اخلال�ص. ولي�ص هذا بظلم؛ الأن 
الب�رصية. االأمر بب�ساطة هو اأن املدانني ياأخذون ما ي�ستحقونه لكن املختارين 
ا ي�ستحقون. وهذا يعني اأن الذين يذهبون اإىل  اأو امُلعيَّنني ياأخذون اأكرث ممَّ
اأو اأخالقياتهم االأ�سمى. لكن اهلل  اأعمالهم االأف�سل  ال�سماء ال يذهبون ب�سبب 
كل  لكن  االأبدية.  للحياة  هوؤالء  اختار  و�سلطانه،  لق�سده  وتبًعا  نعمته  يف 

الذين يذهبون اإىل اجلحيم يذهبون ب�سبب اأعمالهم وخطيتهم.
الب�رص لي�سوا يف مو�سع احلكم على ما يفعله اهلل. اهلل هو خالق كل االأ�سياء 
وهو حرٌّ يف اأن يفعل ما ي�ساء. لكن عقيدة االختيار امُل�سَبق تنبع يف االأ�سا�ص 
الهوت  من  خا�سة  وب�سفٍة  الب�رصي  والف�ساد  االإلهي  ال�سلطان  الهوت  من 
اأو  اأن يعطيها  ا يف  اهلل حرًّ يكون  اأن  نعمًة، يجب  النعمة  تكون  لكي  النعمة. 
مينعها. لو اأن النعمة ُتقدَّم على اأي اأ�سا�ص اآخر، فهي لي�ست عطيًة بعد لكنها 
مكافاأة على عمل اأو موقف ي�ستحق التقدير ويجب على اهلل اأن يكافئه، لكن لو 
اأن النعمة هي عطية – لو اأن اخلال�ص واالإميان هما عطية اهلل – فاإن عقيدة 
االختيار امُل�سَبق هي النتيجة الطبيعية لذلك؛ الأنه من الوا�سح اأن العطية ال 

ُتعَطى للكل. 
لكن اختيار البع�ص للحياة االأبدية هو عمل م�سيئة اهلل �ساحب ال�سلطان. 
ال  بب�ساطة  الأننا  الكرازة؛  اإىل  احلاجَة  ينفي  ال  للخال�ص  االختيار  اأن  كما 
نعلم من هم املختارون ومن هم املرفو�سون. كما اأن جهودنا يف الكرازة 
اإىل  املختارين  يح�رص  كي  اهلل  ي�ستخدمها  التي  الو�سيلة  هي  والتب�سري 
اأنف�سنا  ننتقد  اأن  اأنه ال يجب علينا  لكنه يعني  اخلال�ص )رومية 10: 14(. 
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عندما يرف�ص البع�ُص امل�سيَح. لو قمنا بكل ما علينا، فعلينا اأن نرتك الباقي 
هلل )يوحنا 6: 37، 44(. 

ال�سماء: بينما  الواعظ لباب  اأف�سل تو�سيح لهذه املوازنة يف و�سف  جند 
ندخل من باب ال�سماء نقراأ الالفتة امُلعلَّقة التي تقول: "من ي�ساء فليدخل". 
االآخر  اجلانب  على  امُلعلَّقة  الالفتة  نقراأ  الباب  من  ندخل  اأن  مبجرد  لكن 
مبداأ  من  املق�سود  العامل".  تاأ�سي�ص  منذ  "خمتارون  تقول  والتي  الباب  من 
الفل�سفية  املناق�سات  يف  الت�سبُّب  ولي�ص  املوؤمنني  طماأنة  هو  االختيار 
الب�رصية. املق�سود من هذا املبداأ هو تذكرينا باأن اخلال�ص هو بكامله من 
البداية  من  بالنعمة  خُملَّ�سون  اإننا  عندنا.  من  �سيء  اأي  به  ولي�ص  اهلل  عند 
اإىل النهاية. جتعلنا هذه النعمة ن�سعر بالتوا�سع ويف مواجهتها جند اأن كل 
ما ن�ستطيع اأن نفعله هو اأن نقبل هذه النعمة باإمياٍن ب�سيط، واأن نعي�ص يف 

طاعٍة �ساكرة مل�سيئته امُلِحبَّة يف حياتنا. 
يف  الدخول  هو  لي�ص  العقيدة  هذه  جتاه  ال�سحيح  الفعل  رد  فاإن  لذلك 
مناق�ساٍت فل�سفية اأو حتى الهوتية )على الرغم من اأهميتهما( بل فتح قلوبنا 
بت�سبحة �سكر هلل. اأف�سل رد فعل لهذا التعليم الكتابي هو قلب م�ست�سلم ملجد 
اهلل ويحيا فيه، لذلك عندما واجه ي�سوُع هذه الق�سيَة يف خدمته على االأر�ص 
– 27( قبل بفرٍح مقا�سَد اهلل للخال�ص وذلك  كما نقراأ يف )متى 11: 25 
بت�سبيح االآب على خطته الرائعة الإظهار ذاته للبع�ص ولي�ص للبع�ص االآخر. 
الدعوة  عن  العميق  االأ�سحاح  هذا  بول�ُص  ينهي   )36  ،33  :11 )رومية  يف 
واالختيار بت�سبحة �سكر قوية ال ُتن�َسى يقول فيها: "َيا َلُعْمِق ِغَنى اهلِل َوِحْكَمِتِه 
نَّ ِمْنُه َوِبِه َوَلُه  اِء! الأَ َوِعْلِمِه! َما اأَْبَعَد اأَْحَكاَمُه َعِن اْلَفْح�ِص َوُطُرَقُه َعِن ااِل�ْسِتْق�سَ

ْجُد اإِىَل االأََبِد. اآِمنَي". وهذا يلخ�ص االأمر كله.  ُكلَّ االأَ�ْسَياِء. َلُه امْلَ
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َّرون بالإميان مبرُ
حيث  اهلل؛  نظر  وجهة  من  االأمر  مبناق�سة  اخلال�ص  عن  الكتاب  هذا  بداأنا 
ت�ساءلنا: "كيف ا�ستطاع اأن يظهر حمبته يف املغفرة للخطاة دون اأن يدمر 
قدا�سته؟ وكيف ا�ستطاع اأن يظهر قدا�سته يف عقاب اخلطية دون اأن يتخلى 
اإر�ساء  االأمر عن طريق  اأن اهلل حل هذا  اأو�سحنا بعد ذلك  عن حمبته؟" ثم 

ذاته – حمبته وعدله – على ال�سليب من خالل دم ابنه. 
واالآن يف ختام هذا الكتاب نفكر يف اأمر اخلال�ص من وجهة نظرنا.

اأمام  االأر�ص كلها  ان  ديَّ اأمام  للمثول  ُن�سَتدَعى  االأخري" �سوف  "اليوم  يف 
القدو�ص العادل الذي يعرف كلَّ �سيء عنا. كيف �سن�ستطيع الوقوف اأمامه؟ 

كيف �سي�ستطيع اأيُّ �سخ�ص اأن يقف اأمامه؟ 
لقد اأمرنا اهلُل اأن نكون ُمقدَّ�سني، لكن خطيًة واحدًة جتعلنا ال نتما�سى مع 
مقايي�سه. مبجرد اأن نخطئ مرًة واحدًة، ال ن�ستطيع اأبًدا اأن نويف مطالب اهلل 

مهما حدث.
اهلل يف نعمته غفر لنا نتائج خطايانا – غطاها واأزالها، لكن هذا ال يغريِّ 
من حقيقة اأننا اأخطاأنا ذات مرة. رمبا تكون خطيتنا قد اأُبعدت ورمبا نكون 
اأننا ُوِجدنا  رنا، لكن �سيًئا من هذا ال يغريِّ من حقيقة  نحن قد ُغ�سلنا وتطهَّ

ناق�سني يف موازين اهلل.
نا  غريَّ قد  يكون  رمبا  وقدَّ�سنا.  جديدًة  حياًة  اأعطانا  قد  اهلل  يكون  رمبا 
وجدَّدنا، ورمبا يجعلنا كاملني يف امل�ستقبل، لكن كل هذا ال يغريِّ ما حدث 
اإىل  بنا  تر�سل  املا�سي  يف  خطيتنا  اأن  بحقيقة  اهلل  اأمام  نقف  اأن  وعلينا 

الدينونة. 
اأن  "كيف ميكن  الوحيد املهم عن اخلال�ص من وجهة نظرنا هو:  ال�سوؤال 

يربِّر اهلُل اخلاطئ؟" الأن اهلل يف عدله يربِّر فقط من يراهم اأبراًرا. 
يجب اأن يكون وا�سًحا لنا اأنه باإمكاننا اأن ناأمل يف التربير فقط اإن كنا 
منتلك الربَّ الكامل، لكن كل �سالحنا ُتذِهبه خطيٌة واحدٌة، اإال اأننا ن�ستطيع اأن 
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منتلك الرب الكامل اإن اأخذناه من �سخ�ص عا�ص حياًة كاملًة، �سخ�ص ُجرِّب يف 
كل �سيء مثلنا لكنه كان مطيًعا متاًما وبال خطية يف الفكر والقول والفعل، 

من االإن�سان ي�سوع امل�سيح.
اإن رجاءنا الوحيد يف الوقوف اأمام اهلل يف اليوم االأخري يتمثَّل يف اإمكانية 
ح�سولنا على ِبرِّ حياة امل�سيح الكامل الذي بال خطية ولب�ص هذا الرب؛ ففي 

النهاية هذا هو ما يهم بالن�سبة لنا وهذه هي اأهم ق�سية تتطلَّب حالًّ. 
اإن حقيقة الب�سارة الُعظَمى ورمبا اأعظم حقيقة يف الكتاب املقد�ص هي اأن 
اهلل يربِّر اخلطاة باالإميان، واأنه يعلن اخلطاَة اأبراًرا على اأ�سا�ص بر امل�سيح، 

واأنه يقبل اخلطاة املذنبني يف حم�رصه كما لو كانوا اأبراًرا كاملني. 
الأن اهلل يف نعمته ورحمته ن�سب ِبرَّ امل�سيح لنا )ونحن نثق يف هذا فقط من 
اأجل خال�سنا( ُح�سبنا اأبراًرا. اإننا مثل اإبراهيم اأبرار باالحت�ساب على الرغم 

من اأننا اأخطاأنا وعلى الرغم من اأننا ُمعرَّ�سون لتكرار هذا اخلطاأ. 
امُل�سَتَحق على خطايانا،  الق�سا�ص  ثمَن  دفع  امل�سيح  اأن  ونثق  نعلم  اإننا 
عنا  واأبعد  ذنوبنا  عقاَب  ل  وحتمَّ و�سقطاتنا  خطايانا  نتائَج  حمل  واأنه 

خطايانا واأر�سى غ�سَب اهلل. 
لكننا ال نحتاج اإىل جمرد بديل يحل م�سكلة خطايانا و�سقطاتنا من خالل 

ا اإىل بديل مينحنا كماله من خالل حياته.  موته، اإمنا نحتاج اأي�سً
اإن ق�سة حياة ي�سوع مل تكن جمرد متهيد لل�سليب؛ فهو مل يق�ِص 33 عاًما 
حياته  لكن  ال�سليب.  على  اخلال�ص  لعمل  الوقت  يعد  فقط  معنى  بال  هكذا 
ا  كلها كانت من اأجل خال�سنا. لقد كانت طاعته الكاملة يف حياته مهمًة جدًّ
التي  الطاعة هي  الأن هذه  عند موته؛  الكاملة  قدر طاعته  بنف�ص  خلال�سنا 

اأحدثت الرب الذي يعطيها االآن ملن يوؤمنون به.
على  �ص  يتاأ�سَّ بكامله  االأمر  االأخري؟  اليوم  يف  اهلل  اأمام  اإًذا  �سنقف  كيف 
خة بالدم الآدم.  اإمياننا يف بر امل�سيح الذي يقدِّمه لنا كما قدَّم االأقم�سة امللطَّ
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ويبقى ال�سوؤال الذي على كل فرٍد يف الب�رصية اأن ي�ساأله، وهو ال�سوؤال الذي 
اأُِثري يف اأول حلظة من حلظات النعمة يف جنة عدن: "هل نثق يف عطية اهلل 
ونقبل املالب�َص اجلديدة )التي �ستغطي خطيتنا وتزيل خوفنا وُتعدُّنا ملهمتنا 
اجلديدة(؟ هل نقف عريانني اأمام اهلل ون�سمح له باأن ُيلِب�سنا برَّ امل�سيح؟ هل 
الدينية وجهودنا  باأفكارنا  – نتم�سك  التني  باأوراق  ك  نتم�سَّ اأم  نعتمد عليه 
قب�سة خماوفنا وذنوبنا  اهلل ونظل يف  لنعمة  – وندير ظهوَرنا  ال�سخ�سية 

وعارنا؟"
اإن الب�سارة العظيمة التي نحن مدعوون الإعالنها هي "اخلال�ص بنعمة اهلل 
وحدها، باالإميان بي�سوع امل�سيح وحده". لي�ست هناك اأية ر�سالة اأخرى هي 
اأخبار اهلل ال�سارة. لي�ست هناك اأية ر�سالة اأخرى هي طريق احلياة اجلديدة. 

ولي�ست هناك اأية ر�سالة اأخرى لها اأية اآثار اأبدية.
ذبيحة  يحبه من خالل  الذي  العامل  يلزم خلال�ص  �سيء  كلَّ  اهلل  فعل  لقد 
اأخبار هذا اخلال�ص العظيم وعلينا  حياة وموت ابنه. وقد ائتمننا اهلل على 
اأن نعلن الر�سالة الكتابية اخلال�سة عن النعمة املخلِّ�سة واالإميان للتائهني 

الهالكني املحت�رصين من حولنا. 


