




وأكرثهم  اليوم،  الكنيسة  لخدمة  ين  املدعوِّ الشبَّان  أملع  أحُد  هو  غيلربت،  ‘‘غريغ 

م لنا هنا فهًم ثاقبًا وأميًنا وكامًل لبشارة إنجيل يسوع املسيح. ليس  إخلًصا. يقدِّ

املزيَّفة،  األمور  وإدراك  الحقيقيَّة،  اإلنجيل  بشارة  أعظَُم من معرفة  احتياٌج  هناك 

ا،  الكتاب مهمٌّ جدًّ اإلنجيل. هذا  يركِّزون عىل  باملسيح  املؤمنني  وإطلق جيٍل من 

وقد وصَل يف الوقت املناسب’’.
(R. Albert Mohler JR.) آر. ألربت مولر االبن
رئيس كلِّيَّة سذرن بابتيست (Southern Baptist) للدراسات اللهوتيَّة

ا: مركَزيَّة اإلنجيل يف جميع األجيال،  الكتاب مهمًّ جدًّ ‘‘هناك حقيقتان تجعلن هذا 

م لنا هذا الكتاب رشًحا أميًنا لإلنجيل من  واالرتباك حول اإلنجيل يف جيلنا الحايّل. يقدِّ

ل املؤمنني باملسيح ليتمكَّنوا من متييز كلِّ االنحرافات عن الرسالة  س، ويؤهِّ الكتاب املقدَّ

املجيدة. كم أمتنى أن أضَع هذا الكتاب بني يَدي كلِّ قساوسة الكنيسة وأعضائها’’.

(C. J. Mahaney) يس. جاي. ماهاين

(Sovereign Grace) ’’خدمات ‘‘النعمة السائدة

من  تحذيراٍت  مع  جديدة-  بكلمٍت  قدميٌة  ٌة  قصَّ قديم-  أمٍر  عن  رائٌع  ‘‘كلٌم 

هذا  يف  الحال  هي  وكم  القدمية؛  الرسالة  أغنية  تشهد  وكم  يَّة.  الخفِّ االنحرافات 

ة القدمية بصورٍة أفضل سيجدون أنفَسهم  الكتاب، فإنَّ أولئك الذين يعرفون القصَّ

ة حالُهم حاُل الباقني’’. توَّاقني ومتعطِّشني إىل سمع هذه القصَّ

(Bryan Chapell) بريان تشابل

(Covenanat Theological Seminary) مدير كلِّيَّة العهد للدراسات اللهوتية

الكتيِّب عن  ‘‘لقد ترشَّفُت بتعليم غريغ غيلربت، وهو َمن يعلِّمني اآلن. إنَّ هذا 

ها بني التي قرأتها يف السنوات املاضية’’. اإلنجيل، من أوضح الكتب وأهمِّ

(Mark Dever) مارك َدفر

راعي كنيسة كابيتول ِهل املعمدانيَّة (Capitol Hill Baptist Church)، واشنطن دي. يس



بَعرٍض  اسَمه  يحمُل  الذي  السؤال  يجيب عن  قوّي. وهو  لكنَّه  كتاٌب موجٌز  ‘‘إنَّه 

اّر. اقرأه وشارِْك به آخرين’’. واضح ومخترَص. إنَّه عرٌض رائٌع للخرب السَّ

(Daniel L. Akin) دانيال إل. أكني

(Southeastern Baptist Theological Seminary) رئيس كلِّيَّة ساوث إيسرتن املعمدانيَّة للدراسات اللهوتيَّة

‘‘لقد كتب بذكاٍء وإتقان وبقلٍب رعوّي كتابًا مفيًدا للباحثني واملؤمنني الجدد، ولكلِّ 

َمن يرغُب يف فهم اإلنجيل بُوضوح أكرث. كنُت أنتظر كتابًا كهذا! إنَّه دليل توجيهيٌّ 

الخاطئة  املفاهيم  كلَّ  د  يبدِّ فهو  غريب،  نحٍو  عىل  للجدل  مثريٍ  ملوضوٍع  راسخ 

املتعلِّقة باإلنجيل وامللكوت ومعنى الصليب’’.

(Kevin DeYoung) كيفن دي يونغ

راعي كنيسة Christ Covenant، ماثيوز، كاروالينا الشملية

‘‘يدعو غريغ غيلربت الكنيسة لتعوَد إىل مصدر إلهامها الحقيقّي. وبطريقٍة بسيطٍة 

س عن معنى اإلنجيل’’. ومبارشة، أظَهَر للِعيان ما هو مبنيَّ يف الكتاب املقدَّ

رئيس األساقفة بيرت جاي. أكينوال، أسقف كنيسة نيجرييا، الطائفة اإلنغليكانية

‘‘يف عرٍص يحفُل بالشكِّ والرباغمتيَّة، ليس هناك تحدٍّ أكرُب من َجْعِل اإلنجيل املجيد 

العمل  املشكِّكني. ويف هذا  أم  للمؤمنني  األعظم سواٌء  االحتياج  واضًحا. وهذا هو 

املدروس واملنفتح، يجيب غريغ غيلربت بُوضوح عن أهمِّ تساؤٍل مطروح’’.

 (Darrin Patrick) دارين باتريك

’’The Acts 29 Church Planting‘‘ نائب رئيس شبكة



س لإلجابة عن أهمِّ سؤاٍل  ‘‘يخرتق غريغ غيلربت حالَة االرتباك ببحثه يف الكتاب املقدَّ

ميكن أن يطرَحه أيُّ إنسان. حتَّى لو كنَت تعتقُد أنَّك تعرف الخرب السارَّ بشأن ما فعله 

ة تركيزك عىل هذا اإلنجيل املجيد’’. الله يف املسيح يسوع، سيزيد غيلربت من حدَّ

(Collin Hansen) كولني هانسن

(Christianity Today) ’’رئيس تحرير مجلَّة ‘‘املسيحيَّة اليوم

باملبادئ  املتعلِّق  االرتباك  بتفشِّ  تتَّسُم  التي  املعارصة  املسيحيَّة  الثقافة  ‘‘وسط 

م لنا غريغ غيلربت صورة واضحًة عن اإلنجيل لكلِّ َمن آمَن،  املركزيَّة إلمياننا، قدَّ

وُمقنعًة لـَمن مل يؤمْن بَعُد. إنَّ هذا الكتاب املـُشبَع بكلمة الله، واملتمركَز حول 

الصليب ومتجيد الله، سيجذب انتباهك ويُشِعُل الحمسَة يف قلبك تُجاَه الله الذي 

يخلِّصنا بنعمته بواسطة إنجيله وألجل مجده’’.

(David Platt) ديفيد بالت

راعي كنيسة ذا تشريت آت بروك هيلز (The Church at Brook Hills) بريمينغهام، أالباما

ٍة بحقائق اإلنجيل  ‘‘إنَّ ُوضوَح اإلنجيل يؤدِّي إىل الثقة به، وإىل تكوُّن قناعٍة خاصَّ

الكتاب  جهة  من  وأمنٌي  رائعة،  بصورٍة  واضٌح  املمتاز  الكتاب  وهذا  األساسيَّة. 

د عىل بشارة اإلنجيل’’. س، وسيعيد القراءة برتكيٍز متجدِّ املقدَّ

(William Taylor) ولَيم تايلور

رئيس جامعة سانت هيلني بيشوبس غيت (St. Helen Bishopsgate)، لندن



بشارة  نحو  مبارشة  قلبي  يتَّجه  س،  املقدَّ كتايب  الزاوية يف  أفكِّر يف حجر  ‘‘عندما 

اإلنجيل. أعرف كثريًا من الناس الذين يحبُّون اإلنجيل، ولكنِّي منفتٌح دامئًا يك أحبَّه 

أكرثَ وأفهَمه بصورٍة أفضل. لقد كتب غريغ غيلربت هذا الكتاب ملساعدتنا عىل 

معرفة اإلنجيل ومحبَّته أكرث’’.

(Johnny Hunt) جوين َهنت

(The Southern Baptist Convention) مدير ذا سذرن بابتيست كونفينشن

وراعي الكنيسة املعمدانية األوىل، ُودستوك، جورجيا

ا يكون الخطر األكرب يف املسيحيَّة هو بناء  ‘‘يكمُن ُعمُق هذا الكتاب يف بساطته. ربَّ

س الواضح  افرتاضات حول ماهيَّة اإلنجيل دون االستمع إىل صوت الكتاب املقدَّ

د. ليس من املبالغة الَقول إنَّ هذا الكتاب هو أهمُّ كتاٍب يجب أن تقرأه  واملحدَّ

عن اإلميان املسيحّي’’.

(Rich Holland) رِك هوالند

الراعي اإلداريُّ يف كنيسة جريس كوميُنيتي (Grace Community)، صن فايل، كاليفورنيا
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طُِبع يف مرص

جميع حقوق الطبع يف اللغة العربية محفوظة للنارش وحده، وال يجوز استخدام أو اقتباس 

أو طبع أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من األشكال بدون إذن خطّي مسبق من النارش، 

وللنارش وحده حق إعادة الطبع.

كل االقتباسات من الكتاب املقدس مأخوذة من ترجمة ڤاندايك- البستاين إال إذا ذُكر غري ذلك.



إهداء

(Moriah) إىل موريا

ا فوق التصوُّر أحبُّك كثريًا جدًّ
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شكٌر خاّص       ١٣١

مقدِّمة السلسلة

تستنُد سلسلة ‘‘العلمات التسع’’ (Marks 9)، إىل فكرتنَي أساسيَّتنَي: الفكرة 

ا يف الحياة املسيحيَّة، بصورة قد تفوق  ٌة جدًّ األوىل أنَّ الكنيسَة املحلِّيَّة مهمَّ

نؤمن  التسع’’  ‘‘العلمات  فنحن يف خدمة  اليوم،  باملسيح  املؤمنني  إدراَك 

يٌّ يف الكنيسة. يَّة هو عضٌو صحِّ بأنَّ املؤمَن الذي يحيا حياًة مسيحيَّة صحِّ

الفكرة الثانية هي أنَّ الكنائس املحلِّيَّة تنمو يف حياتها ونشاطها عندما 

تنظِّم حياتها حول كلمة الله. فالله يتكلَّم، وعىل الكنائس أن تُصِغَي وتتبَع 

وتتَِّبعها،  الله  كلمة  إىل  الكنيسة  تُصغي  عندما  بسيط!  األمر  الله.  كلمة 

ستبدأ تشابه َمن تتَّبعه، فتعكس محبَّتَه وقداستَه، وتُظِهُر مجده. وعندها 

ستبدو الكنيسة مثله عندما تصغي إليه.

املأخوذة  التسع  العلمات  أنَّ  القارئ  يُلحظ  قد  املنطلق،  هذا  من 
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 (Nine Marks of a Healthy ’’من كِتاب ‘‘العالمات التسع للكنيسة السليمة

(Church للكاتِب مارك َدفر (Mark Dever) يف عام ٢00١م تستنُد حرًصا إىل 

س: الكتاب املقدَّ

 	. الوعُظ التفسرييُّ

علُم اللهوت الكتايبُّ.	 

فهٌم كتايبٌّ لبشارة اإلنجيل.	 

فهٌم كتايبٌّ للهتداء.	 

فهٌم كتايبٌّ للِكرازة.	 

فهٌم كتايبٌّ لعضويَّة الكنيسة.	 

 	. فهٌم كتايبٌّ للتَّأديب الكنيسِّ

 	. فهٌم كتايبٌّ للتَّلمذة والنموِّ

فهٌم كتايبٌّ للقيادة يف الكنيسة.	 

مُيكن قول الكثري عمَّ يجب عىل الكنيسة فعله لتكوَن سليمة، مثل 

الصلة. غري أنَّ املمرسات التسع اآلنفة الذِّكر هي برأينا األكرثُ إغفااًل اليوم 

(عىل عكس الصلة). لذا أساُس رسالتنا للكنائس هو أالَّ تنظَر إىل أفضل 

يحات، بل أن تنظَر إىل الله. ابدأوا  املُمرسات الدعائيَّة أو إىل أحَدث الصَّ

باإلصغاء إىل كلمة الله من جديد.

بخدمة  ة  الخاصَّ الُكتب  سلسلة  تأتيكم  الشامل  املرشوع  هذا  ومن 
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ما هي بشارة اإلنجيل؟

‘‘العلمات التسع’’ والتي تسعى إىل فحص العلمات التسع من كثٍب ومن 

الكنائس، وبعُضها اآلخر أعضاء  الزوايا. وبعُضها يستهدف ُرعاة  ُمختلف 

الهوتيًّا  وبُعًدا  دقيًقا  كتابيًّا  فحًصا  جميعها  تدمج  أن  ونأمُل  الكنائس. 

. فأفضل  واعتباًرا ثقافيًّا وتطبيًقا جمعيًّا وحتَّى شيئًا من النُّصح الشخيصِّ

الُكتب املسيحيَّة هي التي تجمع ما بني ِعلم اللهوت والتطبيق.

نُصيلِّ أن يستخدم الله هذا الكتاب والكتب األخرى يف املساهمة يف 

إعداد كنيسته العروس باإلرشاقة والجمل إىل يوم مجيئه الثاين.

تقديم

أنَّ  اللهوت  لداريس  تعليمي  من   َ تبنيَّ عاًما،  ثلثني  من  أكرث  مدى  عىل 

األسئلة الجدليَّة التي يطرحونها تختلف من جيٍل إىل آخر. وينطبق األمر 

ذاته عىل نطاق شعب الكنيسة األوسع. فيم مىض كان اندالع جداالت 

حاّدة أمرًا أكيًدا عندما تطرح سؤااًل مثل، ما رأيك يف الحركة الكارزماتيَّة؟ 

الدفاع عنه؟ أو ما رأيك يف  س أمٌر يستحقُّ  الكتاب املقدَّ أو هل عصمة 

الكنائس التي تسعى وراء جذب غري املؤمنني؟ ما زال إيجاد أناٍس يرغبون 

يف مناقشة هذه األسئلة اليوم أمرًا سهًل، ولكن ال ينتج عنها عادًة سوى 

ا من االستنارة. أّما اليوم فعىل األرجح يُطَرح  القليِل من اإلثارة والقليل جدًّ

هذا السؤال ‘‘ما هي بشارة اإلنجيل؟’’- كم يشري مؤلِّف هذا الكتاب- يك 

يثرينا من الداخل. بصورٍة مفيدٍة قد يضيف أَحُدهم سؤااًل وثيق الصلة 

بذلك السؤال: ما هي ‘‘الحركة اإلنجيليَّة’’؟
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تولِّد هذه األسئلة إجاباٍت حرصية عىل نحو ُمتباَدل، وكثريًا ما يُدافَع 

س، وهذا برصاحة  ل مليًّا يف الكتاب املقدَّ عنها عقائديًّا دون التفكري والتأمُّ

آراًء  ‘‘اإلنجيليُّون’’  يتبنَّى  فعندما  ا.  جدًّ أساسيَّة  قضايا  ألنَّها  خطري؛  أمٌر 

متباينة حول معنى كلمة ‘‘اإلنجيل’’ (مصطلح ‘‘بشارة اإلنجيل’’، هو ذاته 

‘‘الحركة  أنَّ  ا أن نستنتج  إمَّ [Evangel])، عندها  ‘‘إنجيل’’  ما تعنيه كلمة 

ُمتَّفق  إنجيل  بشارة  عىل  تشتمل  ال  ع،  تنوُّ بها  ظاهرة  هي  اإلنجيليَّة’’ 

عليها، وليس فيها أيُّ إدراٍك للمسؤوليَّة ليك ‘‘تَجتَهدوا ألجِل اإلمياِن املَسلَّم 

أنفسهم  يدعون  ن  الكثري ممَّ أنَّ هناك  ا  وإمَّ (يهوذا ٣)،  يسني’’  لِلِْقدِّ مرًَّة 

‘‘اإلنجيل’’  تركوا  إذ  ذلك،  يف  رشعيٍّ  حقٍّ  أيُّ  لديهم  ليس  ‘‘إنجيليِّني’’ 

وراءهم.

ًدا بعَض  ال يزعم هذا الكتاَب أنَّه يفتح آفاقًا جديدة بل يستطلع مجدَّ

األُُسس القدمية التي مل يكن واجبًا تجاهلها ناهيك عن إهملها. والوضوح 

يف فكر غريغ وتعبرياته هو أمٌر يستحقُّ اإلعجاب، وهذا الكتاب سيصقل 

تفكري الكثري من املؤمنني الناضجني.

واألهمُّ من ذلك، إنّه كتاٌب جدير بأن يُوزَّع عىل نطاٍق واسع بني قادة 

الكنيسة والشباب املؤمنني، وحتَّى بعض الذين مل يضعوا ثقتَهم يف السيِّد 

ن يرغبون يف إيجاد تفسريٍ واضح ملعنى بشارة اإلنجيل.  املسيح بَعد، ممَّ

اقرأ الكتاب، ثمَّ اشرتِ مجموعًة منه يك توزِّعها عىل اآلخرين.

دي. إيه. كارسون
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مقدِّمة

ما هي بشارة إنجيل يسوع املسيح؟

قد تظنُّ أنَّه سؤاٌل بسيٌط وتسُهل اإلجابة عنه، وال سيَّم من املؤمنني. 

ا ترى أنَّ تأليف كتاٍب كهذا- شخٌص يسأل املؤمنني أن يفكِّروا مليًّا يف  وربَّ

سؤال، ‘‘ما هي بشارة إنجيل يسوع؟’’- ليس أمرًا رضوريًّا البتَّة. فهذا يشبه 

‘‘ما هي املطرقة؟’’  ارين، وتطرح عليهم سؤاَل  النجَّ أن تجمَع عدًدا من 

ليفكِّروا فيه.

املسيحيَّة.  املسيح يف مركَز  إنجيل يسوع  أيَّة حال، تقع بشارة  عىل 

س  عي، نحن املؤمنني، أنَّ لإلنجيل املكانَة األوىل، وهو ما نريد أن نؤسِّ وندَّ

حياتَنا عليه ونبني كنائسنا حوله. إنَّه محور حديثنا مع اآلخرين، ونطلب 

يف صلواتنا أن يصغي إليه اآلخرون ويؤمنوا به.

بشارة  ملحتوى  املؤمنني  معظم  فهم  ثبات  مدى  ما  اآلن:  والسؤال 

الخرب  ما هذا  التايل:  السؤال  إذا طُِرح عليك  بَم ستُجيب  برأيك؟  اإلنجيل 

الذي تبنون حياتكم عليه وحوله بوصفكم مؤمنني باملسيح؟ وما السارُّ فيه؟

مون إجاباٍت مخترََصًة  إحسايس يقول إنَّ عدًدا كبريًا من املؤمنني سيقدِّ

‘‘إنجيل يسوع املسيح’’.  س عن  ال تفي ما هو مكتوب يف الكتاب املقدَّ

قد تكون إجابتهم ‘‘بشارة اإلنجيل هي أنَّ الله سيغفر خطاياك إذا آمنَت 
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رائعة  ُخطَّة  يحبُّك ولديه  الله  أنَّ  السار هو  ‘‘الخرب  يقولون  أو قد  به’’، 

أن  ألوالده  يريد  والله  لله،  ابٌن  أنَّك  هي  اإلنجيل  ‘‘بشارة  أو  لحياتك’’، 

موت  ِذكر  بعضنا رضورة  يدرك  قد  كلِّ يشء’’.  يف  متاًما  ناجحني  يكونوا 

املسيح عىل الصليب وقيامته، ولكْن مرة أخرى، كيف تتناسب جميع هذه 

األمور بعضها مع بعض؟

بشارة  ‘‘ما هي  السؤال  هذا  إجابة  يتَِّفقون عىل  املؤمنني  َجْعَل  إنَّ 

‘‘العلمات  خدمة  مع  أعمل  أنا  املتوقَّعة.  بالبساطة  ليس  اإلنجيل؟’’ 

العاصمة  يف  املعمدانية  ِهل  كابيتول  لكنيسة  تابعة  وهي  التسع’’، 

واشنطن. إىل حدٍّ كبري، َمن يقرأون ويعلِّقون عىل املوادِّ التي ننرشها هم 

الكتاب  بأنَّ  يؤمنون  فهم  اإلنجيليِّني.  املسيحيِّني  من  ضيِّقة  رشيحة  من 

س حقيقّي، ويؤمنون بعصمته أيًضا، وبأنَّ يسوع مات عىل الصليب،  املقدَّ

وقام بجسده من املوت، وبأنَّ البرَش خطاٌة وبحاجة إىل الخلص، ويسعون 

ألن يكونوا أناًسا تتمركز حياتُهم حول اإلنجيل، وتكون ُمشبَعًة به.

من بني املواضيع التي نكتب عنها، برأيك: ما املوضوع الذي يثري أكرث 

التعليقات واالستجابات األكرث حيويَّة؟ أجل، بشارة اإلنجيل. ميكننا أن نكتَب 

ونتحدث لشهور بشأن الوعظ، والتلمذة، واملشورة، والتنظيم الكنيّس، بل 

حتَّى املوسيقى الَكنسيَّة، ونجد من قرَّائنا تجاُوبًا مثريًا للهتمم، لكنَّه ليس 

مفاجئًا. ولُنضْف مقالًة نحاول فيها أن نكون واضحني أنَّ ما يعلِّمه الكتاب 

س هو الخرب السارُّ يف املسيحيَّة، وستكون االستجابة مذهلة. املقدَّ

فنَّاٍن  عن  موقعنا  عىل  قصرية  مقالًة  أصدقايئ  أحد  نرََش  ة،  مدَّ منذ 

الخرب  يُعرِّف  أن  املقابلت  باملسيح، طُلِب منه يف إحدى  معروف مؤمن 

السارَّ يف املسيحيَّة. وإليكم ما قاله هذا الفنَّان:
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‘‘يا له من سؤال رائع! أعتقد عىل األرجح... غريزيت تقول 

أىت، وعاَش وسطنا، ومات  أنَّ يسوع  السارَّ هو  الخرب  إنَّ 

وقام، وبعمله الذي ابتدأ ومل يكتمل بَعد اسرتدَّ كلَّ يشء 

لنفسه... وذلك يحدث به هو فقط...وقد برَّر كلَّ يشء...

وتبدأ تلك العمليَّة وتكون واقًعا يف حياة املؤمنني وقلوبهم، 

وسيأيت اليوم الذي تُدرَك فيه هذه الحقيقة بصورٍة كاملة. 

، أي بشارة اإلنجيل، أو بالكلم عن الخرب  ولكنَّ الخرب السارَّ

الساّر، أودُّ أن أقوَل إنَّه اإلخبار بأنَّ ملكوتَه آٍت، واالحتفال 

بلكوته قريب...هذا ما أفهمه’’.

كنَّا بصدد صياغة  ‘‘إذا  منَّا بطَْرح أسئلة مثل  الكثريون  لقد تجاوب 

بشارة اإلنجيل املسيحيَّة، أال ينبغي لنا إدراج يشء من التوضيح عن موت 

ث قليًل بشأن الخطيَّة والحاجة إىل  يسوع وقيامته؟’’ أو ‘‘أال ينبغي التحدُّ

الخلص من غضب الله عليها؟’’

ة  لقد كانت استجابة الناس لتلك املقاالت مذهلة، ففي غضون عدَّ

أشهر استقبَلْنا عرشات الرسائل حول ذلك املوضوع. فكتب بعض األشخاص 

ين عن تقديرهم لألسئلة التي أثرناها، وتساءل آخرون عمَّ هو  لنا معربِّ

الخطأ يف توضيح بشارة اإلنجيل بتلك الطريقة، ما دام يسوع وعَظ عن 

مجيء امللكوت. كم انتعش بعض األفراد عندما سمعوا مؤمنني يفكِّرون 

يًّا يف كيفيَّة توضيح بشارة اإلنجيل يف املقام األوَّل. جدِّ

باملسيح  مؤمنني  أرى  عندما  سعيًدا  أكون  الجوانب،  بعض  يف 

يَّتهم تُجاه  سون عند بدء نقاش يدور حول اإلنجيل. فهذا يُظهر جدِّ يتحمَّ

مقدِّمة
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ال  عندما  اإلنجيل.  بشارة  معنى  لديهم عن  عميقة  أفكار  األمر، ووجود 

ون بتعريف بشارة اإلنجيل وفهمها، يُعدُّ هذا  يكون هناك مؤمنون مهتمُّ

ّي متاًما. من جهٍة أخرى، أعتقد أنَّ الطاقة التي نتجت عن  وضًعا غري صحِّ

وضبابيَّة  عامٍّ  تشويش  وجود  إىل  تشري  اإلنجيل  بشارة  حول  املناقشات 

تحيط بها هذه األيَّام. فعندما تقرتب من موضوع تعريف بشارة اإلنجيل، 

ال يتَّفق املسيحيُّون عىل ماهيَّتها، حتَّى املؤمنون باملسيح الذين يدعون 

أنفسهم إنجيليِّني.

ن يحسبون أنفسهم إنجيليِّني،  خْذ رشيحًة من مئة مؤمن باملسيح، ممَّ

إجابة  ستِّني  عىل  الغالب  يف  فتحصَل  الساّر،  يسوع  خرب  عن  واسألهم 

مختلفة. استمع إىل وعٍظ إنجييّل، واقرأ كتابات إنجيليَّة، وتفحَّص مواقع 

إلكرتونيَّة إنجيليَّة، فتجَد وصًفا تلو اآلخر لبشارة اإلنجيل، وكثريًا ما يتناىف 

بعضها مع بعض. وإليك هنا بعًضا ممَّ وجدته:

الخرب السار، هو أنَّ الله يريد أن يُظهر لك صلَحه الذي 

‘‘بخمٍر جديدة’’،  أن ميأل حياتَك  يريد  إنَّه  العقل.  يفوق 

ولكن هل أنت مستعدٌّ للتخيلِّ عن زقاقك العتيقة؟ هل 

ع رؤيتَك وتتخلََّص  ستبدأ تفكِّر بصورٍة أوسع؟ هل ستوسِّ

كَت بها؟ من طرق التفكري القدمية السلبيَّة التي متسَّ

بشارة اإلنجيل يف عبارٍة واحدة: نتيجًة ملوت املسيح من 

أجلنا، فإنَّ أولئك الذين يثقون به يعلَمون أنَّ خطاياهم 

ُغِفرت مرَّة وإىل األبد. ماذا علينا أن نقوَل أمام كريسِّ قضاء 

الله؟ سنقول أمرًا واحًدا فقط: مات املسيح بالنِّيابِة عنِّي. 
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هذه هي بشارة اإلنجيل.

ميكن أن تُعدَّ رسالة يسوع األكرث ثوريًَّة عىل مرِّ العصور. 

م  تتقدَّ وهي  الجذريَّة،  الثوريَّة  الله  إمرباطوريَّة  إنَّها 

بدًءا  باإلميان والرجاء واملحبَّة-  باملصالحة والسلم، ومتتدُّ 

الوقت  حان  وداعًة.  واألكرث  واألدىن  واألضعف  باألفقر 

لتغيري طريقة تفكريك؛ فكلُّ يشء عىل وشك التغيري. وحان 

ق  صدِّ اتبعني.  قني.  صدِّ جديدة.  حياة  لطريقة  الوقت 

الخرب السار يك تتعلَّم أن تحيا به وتكون جزًءا من الثورة.

النظر  بغضِّ  دامئًا،  نحوك  ينظر  الله  أنَّ  هو  السار  الخرب 

عمَّ فعلته، والحالة التي أنت فيها، أو عدد األخطاء التي 

ارتكبتَها. إنَّه يحبُّك ويبحث عنك.

تشري بشارة اإلنجيل نفسها إىل إعلن أنَّ يسوع املصلوب 

واملقام، املسيَّا، هو الربُّ الحقيقيُّ الوحيد يف كلِّ العامل.

! هو أن يصرَي الله ملًكا، وذلك بيسوع! وهذا  الخرب السارُّ

د عدُل الله وسلُمه وعامله.  ما يبعث فينا الراحة! سيتجدَّ

ودون شّك، يف خضمِّ هذا كلِّه، هذا هو الخرب السارُّ لك 

ويل. ولكن يُعدُّ هذا نتيجًة طبيعيًَّة للخرب السارِّ الذي هو 

رسالة عن يسوع، وتأثريه من الدرجة الثانية يفَّ وفيك وفينا 

جميًعا. غري أنَّ اإلنجيل نفسه ال يدور حول نوع الشخص 

الذي أنت عليه، وما ميكن أن يحدث لك. فتلك هي نتيجة 

مقدِّمة
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هو  الخلص  ذاته...إنَّ  حدِّ  يف  اإلنجيَل  وليست  اإلنجيل 

نتيجة بشارة اإلنجيل، وليس هو محورها.

عامل  وتحقيق  يسوع،  عن  إعلٌن  هي  اإلنجيل  بشارة 

إمكانيَّات الله (ملكوته) وسط اإلمكانيَّات البرشيَّة. ولكنَّه 

يسوع  بوت  أنَّه  السارُّ  الخرب  يسوع-  عن  إعلن  أيًضا 

وقيامته جعَل ملكوتَه الذي أعلنه متاًحا لنا.

نفيس يك  توجيه  ببساطة  أحاول  باملسيح،  مؤمًنا  بوصفي 

أحيا بطريقٍة معيَّنة، الطريقة التي علَّم عنها يسوع وقال 

إنَّها ممكنة. وأعتقد أنَّ طريقة يسوع هي أفضل طريقة 

قصد  عن  تحاول  عندما  الوقت  نحياها...برور  أن  ميكُن 

أن تحيا بطريقِة يسوع، ستبدأ تلحُظ ُوجوَد أموٍر أعمق، 

وتدرك السبب الذي يجعل منها أفضَل طريقٍة للحياة: أنَّها 

لة يف الحقائق العميقة عن ماهيَّة العامل. تجد نفسك  متأصِّ

وتتوافق  املطلقة،  الحقيقة  مع  االنسجام  من  بزيٍد  تحيا 

أكرث فأكرث مع ماهيَّة الكون يف أعمق مستوياته...لقد أعلن 

املسيحيُّون األوائل طريقة يسوع هذه بأنَّها ‘‘الخرب الساّر’’.

أفهم رسالة يسوع بأنَّه يعلِّمنا أن نحيا يف واقع الله اآلن- 

‘‘غريِّ  باستمرار:  لنا  يقول  يسوع  أنَّ  لو  كم  واليوم.  هنا 

حياتَك! ِعش بهذه الطريقة’’.

هل ترى ما أعنيه عندما قلُت إنَّ بشارة اإلنجيل محاطٌة بغممة من 
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التشويش؟ لو أنَّك مل تسمع عن املسيحيَّة قَّط، فم رأيك بعد قراءة تلك 

االقتباسات القليلة؟ دون شّك، ستعرف أنَّ املؤمنني يريدون إيصال بعض 

الرسائل السارَّة، ولكن ستدرك بعد ذلك أنَّها مجرَّد خليط. هل الخرب السارُّ 

هو أنَّ الله يحبُّني فقط، وأينِّ أحتاج ألن أفكِّر بطريقة إيجابيَّة أكرث؟ هل 

الخرب السارُّ هو أنَّ يسوَع قدوٌة جيِّدة ميكن أن يعلِّمني كيف أحيا حياًة 

ا هناك أمٌر يتعلَّق بالخطيَّة والغفران. يبدو أنَّ  مآلنًة باملحبَّة والرأفة؟ ربَّ

بعض املسيحيِّني يرون علقًة ما بني الخرب السارِّ وموت يسوع، وبعضهم 

اآلخر ال يرى ذلك.

ل هنا واآلن إىل قرار بشأن ما هو أفضل  ليست غايتي هي أن تتوصَّ

أو أسوأ تلك االقتباسات (مع أينِّ أرجو بعد قراءة الكتاب أن تكون قادًرا 

األفكار  مقدار  إىل  اإلشارة  أريد  ببساطة  ولكنِّي  قرار)،  إىل  ل  التوصُّ عىل 

املختلفة التي تتبادر إىل ذهن الناس عندما يُطرح عليهم سؤال: ما هي 

بشارة اإلنجيل؟

أحاول يف هذا الكتاب تقديم إجابٍة واضحة عن هذا السؤال- إجابٍة 

س بشأن بشارة اإلنجيل. ويف أثناء  مبنيَّة عىل ما يعلِّمنا إيَّاه الكتاب املقدَّ

ة أمور وأصيلِّ ألجلها. هذا، أرجو عدَّ

أوَّاًل، إذا كنت مؤمًنا باملسيح، أصيلِّ أن يكون هذا الكتيِّب- واألهمُّ من 

حة فيه- سببًا المتلء قلبك بالفرح والتسبيح  ذلك، الحقائق املجيدة املوضَّ

ليسوع املسيح عىل ما فعله وأمتَّه من أجلك. فبشارة اإلنجيل الضعيفة 

تؤدِّي إىل عبادة ضعيفة، وتُنزل أعيننا من عىل الله إىل أنفسنا، وتَبِخُس ما 

فعله الله من أجلنا يف املسيح. وعىل النقيض من ذلك، فبشارة اإلنجيل 

مقدِّمة
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س تُشبه الوقود ملوقد العبادة. كلَّم فهمتها وآمنت  بحسب الكتاب املقدَّ

بها واعتمدت عليها، زادت محبتك لله ألجل شخصه وألجل ما فعله من 

أجلنا يف املسيح. لقد رصخ بولس يف (رومية ١١: ٣٣) ‘‘يَا لَُعمِق ِغنى اللِه 

الَفْحِص َوطُرُقَه عن االسِتْقَصاء!’’  أَحَكاَمه َعن  أَبَْعَد  وِحْكَمِته وِعلِْمه! ما 

وذلك ألنَّ قلبه كان ممتلئًا ببشارة اإلنجيل!

ثانيًا، أرجو أن متنَحك قراءة هذا الكتاب ثقًة أعمق بينم تتكلَّم مع 

اآلخرين عن خرب يسوع الساّر. لقد قابلُت عدًدا من املؤمنني الذين تردَّدوا 

يف مشاركة بشارة اإلنجيل مع أصدقائهم وعائلتهم ومعارفهم، خوفًا من 

عدم وجود إجابات عن أسئلتهم. عىل األرجح هذا أمٌر حقيقّي؛ فبغضِّ 

ن تكون، لن تكون أبًدا قادًرا عىل إجابة جميع األسئلة! ولكن  النظر عمَّ

إجابة  الكتاب عىل  يساعدك هذا  أن  وأرجو  بعضها،  اإلجابة عن  ميكنك 

املزيد منها.

يَّة اإلنجيل لحياة الكنيسة، ومن ثَمَّ ستحرص  ثالثًا، أصيلِّ أن ترى أهمِّ

عىل أن يُبرشَّ باإلنجيل، ويُرنَّم ويُعلَّم ويُصىلَّ به، ويُعلَن ويُسمع يف كلِّ 

الكنيسة  بواسطة  إنَّه  بولس  الرسول  يقول  كنيستك.  حياة  من  جانب 

ذلك؟  سيتمُّ  وكيف  الكون.  لهذا  األوجه  دة  املتعدِّ الله  حكمة  ستُعرف 

بالوعظ باإلنجيل، الذي سينري ‘‘للجميع’’ ُخطََّة الله األبديَّة لخلص العامل 

(أفسس ٣: ٧-١٢).

يف  اإلنجيل  حدود  تعزيز  عىل  الكتاب  هذا  يساعد  أن  أرجو  رابًعا، 

ذهنك وفكرك. فبشارة اإلنجيل رسالٌة صارخة، تقتحم طريقة تفكري العامل 

وأولويَّاته بحقائق ثاقبة ومنعشة. لألسف، هناك ميٌل دائٌم بني املسيحيِّني- 
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وحتَّى اإلنجيليِّني منهم- إىل تخفيف تلك الحدود يك يحظى اإلنجيل بقبوٍل 

أكرب من العامل. لذا صليت أن يعمل هذا الكتاب عىل الحفاظ عىل هذه 

التي ال غنى عنها إلعلن خرب يسوع  الحقائق  تآكل  الحدود، ومينع من 

الساّر، حتَّى وإن كان من الصعب عىل العامل احتملها. جميعنا معرَّضون 

ابة قدَر اإلمكان.  م اإلنجيل بطريقٍة جذَّ باسم الحكمة يف الشهادة ألن نقدِّ

وهذا أمر جيِّد يف بعض النواحي؛ ففي النهاية هو ‘‘الخرب الساّر’’- ولكن 

يجب أن نحرص أيًضا عىل أالَّ نتخلَّص من النقاط الحاسمة املوجودة فيه. 

عىل  الكتاب  هذا  يساعَدنا  أن  أرجو  الحدود.  تلك  عىل  املحافظة  علينا 

القيام بذلك.

قراءة هذا  تدفعك  أن  باملسيح، أصيلِّ  أخريًا، يف حال مل تكن مؤمًنا 

الكتاب للتَّفكري مليًّا يف خرب يسوع املسيح الساّر. هذه هي الرسالة التي 

راهنَّا عليها بحياتنا كلِّها، نحن املسيحيِّني، وهي الرسالة التي نؤمن بأنَّها 

أيًضا. إن كان هناك ما ال ميكنك تجاهله يف هذا  تتطلَّب استجابًة منك 

كيف  هنا  الساّر! ستجد  الخرب  ‘‘إليك  قائًل:  الله  فسيكون صوَت  العامل، 

ميكنك الخلص من دينونتي!’’ هذا هو نوع اإلعلن الذي يثري االنتباه.

مقدِّمة
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الفصل 1

العثور على بشارة اإلنجيل
في الكتاب المقدَّس

من  الكثري  تسبِّب   (GPS) املواقع  وتحديد  امللحة  أنظمة  أنَّ  تعلم  هل 

املدن  املتَّحدة؟ ال سيَّم يف  الواليات  أنحاء  ة يف كلِّ  الفوىض يف مدٍن عدَّ

الصغرية  األجهزة  تُعدُّ هذه  الكربى،  املدن  يعيشون يف  فللذين  الصغرية. 

تريده  الذي  العنوان  وتكتب  النظام  ل  تُشغِّ أن  يكفي  لهم.  بنقٍذ  أشبه 

حول  تدور  ولن  اآلن،  بعد  مخرج  أيَّ  تُخطىء  فلن  بسهولة،  وستصل 

املواقع  منعطفاٍت خاطئة- يكفي وجودك أنت وسيارتك وجهاز تحديد 

لتصل إىل وجهتك املطلوبة!

أصًل  اشرتيته  وقد  املواقع،  لتحديد  جهاز  أوَّل  عىل  رًا  مؤخَّ حصلُت 

دة يف العاصمة  ي الشخص املسؤول عن أنظمة الطرق املعقَّ من باب تحدِّ

يف  للجهاز  األوىل  تجربتي  تكن  مل  ولكن  اسمه).  ذكر  (دون  واشنطن 

واشنطن، بل يف ليندن تكساس، وهي بلديت البعيدة، الصغرية والريفيَّة.

يف  املواقع  تحديد  جهاز  لدى  مشكلة  أيَّة  هناك  يكن  مل  أنَّه  اتَّضح 

أنَّه  الغريب  ولكنَّ  وإيابًا.  ذهابًا  املتقاطعة  واشنطن  شوارع  بني  التنقُّل 

كانت لديه مشكلة يف ليندن؛ فالطرقات التي كان الجهاز واثًقا بوجودها 
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ما هو غري  كان ُمرصًّا عىل وجود  أنَّه  الواقع، وتبنيَّ  مل تكن موجودًة يف 

ًنا من وجودها يف مكاٍن ما،  العناوين التي كنت متيقِّ موجود. وتبنيَّ أنَّ 

صارت أبعَد مئات األمتار أو أنَّها باتت غري موجودة.

هو  الصغرية  البلدان  يف  املواقع  تحديد  نظام  جهل  أنَّ  الواضح  من 

ة  قصَّ اإلخباريَّة   (ABC) يب. يس  إيه.  وكالة  نرشت  فقد  متزايدة.  مشكلة 

جهاز  توجيه  بسبب  تجاريَّة  شوارعه  صارت  الذي  األحياء  أحد  طرقات 

األكرب.  الرسيعة  الطرق  من  بداًل  إليه،  املروريَّة  الحركة  املواقع  تحديد 

أيًضا؛ فقد أرصَّ شابٌّ مسكني من كاليفورنيا عىل  هناك مشكلت أخرى 

اتِّباع تعليمت جهاز تحديد املواقع حيث انعطف مييًنا عىل طريٍق ريفّي، 

فوجد نفسه عالًقا عىل مسار القطار، يحدق يف املصباح األماميِّ لقاطرة 

وجهاز  املستأجرة  سيَّارته  ولكنَّ  الحادثة،  تلك  من  نجا  لقد  نحوه!  آتية 

تحديد املواقع املخالِف مل ينجيا.

أبدى أحد ممثِّيل نادي السيَّارات األمريكيَّة تعاطًفا نوًعا ما إذ قال: 

الصحيح  باالنعطاف  أنَّه مل يخربه  الجهاز خذلَه، بعنى  أنَّ  الواضح  ‘‘من 

عىل السكَّة الحديديَّة. ولكْن ملجرَّد أن يقول لك جهاٌز ما يجب أن تفعلَه 

مع احتمليَّة خطورة ما تقوم به، فهذا ال يعني أن عليك القيام بذلك’’. 

هذا صحيح!

ما الذي يحدث إًذا؟ يقوُل مصنِّعو أجهزة تحديد املواقع إنَّ املشكلة 

ال تكمن يف األجهزة، فهي تقوم با يُفرتض أن تقوَم به متاًما. ولكن املشكلة 

الخرائط  أنَّ  وتبنيَّ  األجهزة.  تلك  عىل  تحميلها  يجري  التي  الخرائط  يف 

املـُدرجة عىل أنظمة امللحة وتحديد املواقع غالبًا ما تكون قدمية تعود 
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ة سنوات أو حتَّى عقود، وال سيَّم خرائط البُلدان الصغرية. أحيانًا ال  إىل عدَّ

تكون الخرائط أفضل من خرائط التخطيط- فمذا سيفعل مخطِّطو املدن 

يف حال منو بلداتهم؟ ما النتيجة؟ أحيانًا تنتهي بعض العناوين املدوَّنة عىل 

خرائط التخطيط يف مكاٍن آخر عندما تُبنى املدينة فعليًّا. وأحيانًا ال تُنَجز 

بوصفها  تُشيَُّد  ال  وأحيانًا  تشييدها-  املدينة  أراد مخطِّطو  التي  الشوارع 

شوارع، بل تصري جزًءا من شبكة السكك الحديديَّة!

يف عامٍل حافٍل بأجهزة تحديد املواقع، وكذلك يف الحياة أيًضا، من املهمِّ 

أن تحصل عىل معلوماتك من مصدٍر موثوق به!

لطة عندك؟ ما مصدرُ السُّ

يُطبَّق األمر ذاته عندما نتناول سؤال ما هي بشارة اإلنجيل؟ ففي البداية 

يجب أن نتَّخذ بعض القرارات بشأن مصدر املعلومات التي سنستخدمها 

الردُّ املعتاد بسهولة: نجد اإلجابة  لإلجابة عن السؤال. فلإلنجيليِّني، يأيت 

أنَّ  مسبًَّقا  نعلم  أن  املفيد  من  ولكنَّ  صحيح،  هذا  س.  املقدَّ الكتاب  يف 

التقاليد  مْت مختلف  يتَّفقون متاًما عىل تلك اإلجابة. لقد قدَّ الجميع ال 

لطة هذا.  ‘‘املسيحيَّة’’ عدًدا من اإلجابات املختلفة عن سؤال مصدر السُّ

عىل  اإلنجيل  لبشارة  فهَمنا  نبني  أالَّ  علينا  أنَّ  الناس  بعض  ناقََش  مثًل، 

التقليد  عىل  بل  األسايّس،  اعتمدنا  هو  يكون  أو  فقط  س  املقدَّ الكتاب 

زمنيَّة  ة  ملدَّ ما  بأمٍر  الكنيسُة  آمَنِت  إْن  إنَّه  قالوا  حيث  أيًضا.  املسيحيِّ 

الحقيقة  نعرف  إنَّنا  آخرون  وقال  بأنَّه حقيقة.  ندرَك  أن  بدَّ  فل  طويلة، 

باستخدام املنطق، فبناء معرفتنا من األلف إىل الياء- حيث (أ) تقود إىل 

(ب) تقود إىل (ت) تقود إىل (ث)- سيصل بنا إىل الفهم الحقيقيِّ ألنفسنا 

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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والعامل والله. وقال آخرون إنَّه ينبغي أن نبحَث عن حقيقة اإلنجيل يف 

ة. فكلَّم تردَّد صداه يف قلوبنا أكرث، تشكَّل يف النهاية فهُمنا  خربتنا الخاصَّ

الصحيح عن أنفسنا وعن الله.

التفكري، ستُدرك أنَّ كلَّ مصدر  ومع ذلك، إذا أمضيَت وقتًا كافيًا يف 

لطة الثلثة املحتملة يفشل يف النهاية يف تحقيق ما يَِعُد به.  من مصادر السُّ

فالتقليد سيرتكنا معتمدين عىل مجرَّد آراء برشية. واملنطق، كم يقول لك 

أيُّ فيلسوف مبتدىء، سيرتكنا نتخبَّط بالشّك (مثًل، حاول إثبات أنَّك لسَت 

مجرَّد نسج خيال شخٍص آخر، أو أنَّك متتلك خمس حواسَّ ميكن االعتمد 

ة معتمدين عىل مشاعرنا املتقلِّبة يك نقرِّر ما  عليها). وسترتكنا الخربة الخاصَّ

هو حقيقّي، وهو احتمل مقلق ألصدق الناس يف أحسن األحوال.

ماذا سنفعل اآلن إًذا؟ إىل أين نذهب لنعرَف الحقيقة؟ ومن ثَمَّ ما 

بأنَّ  باملسيح،  املؤمنني  نحن  نؤمن،  املسيح؟  بيسوع  الخاصُّ  السارُّ  الخرب 

س. فضًل عن ذلك، نؤمن بأنَّ ما  ث إلينا يف كلمته، الكتاب املقدَّ الله تحدَّ

س هو حقيقٌة معصومٌة من الخطأ، لذا فكلمته  قاله الله يف الكتاب املقدَّ

الثقة. قال الرسول  اليقني، بل إىل  اليأس أو عدم  ال تقودنا إىل الشكِّ أو 

بولس يف (٢تيموثاوس ٣: ١٦) ‘‘كلُّ الِكتاِب هو ُموًحى به من الله، ونافٌع 

لِلتَّعليم...’’ كم كتب امللك داُود:

. ‘‘الله طَِريُقه كامٌل. قَوُل الربِّ نَِقيٌّ

تُرٌْس ُهَو لَِجميعِ املْحتَمنَي به’’ (مزمور ١8: ٣0).

سنبحث إًذا يف كلمة الله يك نجد ما قاله الله لنا عن ابنه يسوع وعن 

خرب اإلنجيل الساّر.
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ة  س يك نجد ذلك؟ أعتقد أنَّ هناك عدَّ ولكن أين نبحث يف الكتاب املقدَّ

التي  املواضع  كلِّ  يف  النظر  ميكننا  مثًل،  اتِّخاذها.  ميكننا  مختلفة  طرق 

ل إىل استنتاج  تكرَّرت فيها كلمة إنجيل يف العهد الجديد، ونحاول التوصُّ

معنيَّ بشأن ما يقصده الكتَّاب عند استخدام هذه الكلمة. بالتأكيد هناك 

حاالت قليلة حرص فيها الكتَّاب عىل تعريف الكلمة.

ة ميكن تعلُّمها من هذا األسلوب، ولكنَّ فيه  قد تكون هناك أمور مهمَّ

عيوبًا أيًضا. فمثًل، يف معظم األحيان يرغب كاتب العهد الجديد وبوضوح 

يف إعطاء ملخَّص عن الخرب الساّر، ولكنَّه ال يستخدم كلمة إنجيل بتاتًا. 

ا  مثًل، لنأخذ عظة الرسول بطرس يف يوم الخمسني يف أعمل الرسل ٢. ربَّ

ليس هناك إعلٌن عن الخرب السارِّ يف املسيحيَّة أوضح من هذا، ولكْن مل 

يذكر الرسول بطرس كلمة إنجيل قَّط. هناك مثل آخر وهو الرسول يوحنَّا، 

الذي يستخدم كلمة إنجيل يف كتاباته يف العهد الجديد مرًَّة واحدًة فقط 

(رؤيا ١٤: ٦)!

ة تحديد امللمح الرئيسيَّة لإلنجيل املسيحّي،  فلنعَمل اآلن عىل مهمَّ

ليس بدراسة الكلمة بل بالنظر إىل ما قاله املسيحيُّون األوائل عن يسوع، 

يَّة حياته وموته وقيامته. إذا نظرنا إىل كتابات الرسل والعظات يف  وأهمِّ

س، سنجدها ترشح ما تعلَّموه من يسوع نفسه عن الخرب  الكتاب املقدَّ

ميكننا  ا  ربَّ التفصيل.  من  بزيد  وأحيانًا  شديد  باختصاٍر  أحيانًا  الساّر، 

استنتاج بعض األسئلة الشائعة، وبعض األُطر املشرتكة عن الحقائق التي 

صاغ حولها الرسل واملسيحيُّون األوائل عرضهم عن خرب يسوع الساّر.

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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بشارة اإلنجيل في رسالة رومية 4-1

رسالة  هو  لإلنجيل  أسايسٍّ  تفسري  عن  البحث  لبدء  املواضع  أفضل  أحد 

أكرث  بوضوٍح  ا  ربَّ رومية،  رسالة  تحتوي  رومية.  أهل  إىل  بولس  الرسول 

ل ملفهوم  س، عىل تعبري مدروس ومفصَّ من أيِّ سفر آخر يف الكتاب املقدَّ

الرسول بولس عن الخرب الساّر.

يف الواقع، ال تُعدُّ رسالة رومية ِسفرًا، عىل األقلِّ بحسب مفهومنا عن 

م بها بولس نفسه ورسائله ملجموعة  فر، بل هي رسالة- طريقة يقدِّ السِّ

منظَّمة  رسالة  بأنَّها  تشعر  لذا  قبل.  من  يلتقيهم  مل  الذين  املؤمنني  من 

لة. أراد بولس أن يعرف هؤالء املؤمنون عنه وعن خدمته وال سيَّم  ومفصَّ

عن رسالته. أرادهم أن يعلَموا أنَّ الخرب السارَّ الذي كان يعظ به هو الخرب 

السارُّ نفسه الذي كانوا يؤمنون به.

لُِكلِّ َمن  لِلَخلِص  اللِه  ُة  قُوَّ الَْمِسيِح ألَنَُّه  ِبِإنِْجيِل  أَْستَِحي  لَْسُت  ‘‘أليَنِّ 

يُؤِمُن: لِلْيَهوِديِّ أَوَّاًل ثمَّ لِلْيونايّن’’ (رومية ١: ١٦). من هنا وبتفصيٍل رائع 

يفرسِّ الرسول بولس، وال سيَّم يف األصحاحات األربعة األوىل، الخرب السارَّ 

تقدميه  بنى  بولس  أن  نرى  نتفحَّص هذه األصحاحات  عن يسوع. عندما 

ة- حقائَق تظهر ِمراًرا وتَكراًرا يف وعظ  لإلنجيل حول بعض الحقائق املهمَّ

الرسل عن اإلنجيل. فُنلِق نظرًة عىل تطوُّر فكر الرسول بولس يف رومية ١-٤.

اًل، يُخرب بولس قرَّاءه أنَّهم يف موقع مساءلة أمام الله. بعد عباراته  أوَّ

التايل  باإلعلن  اإلنجيل  لبشارة  عرضه  يبدأ   ،١-٧ رومية١:  يف  التمهيديَّة 

َمء...’’ (العدد ١8). يرصُّ الرسول بولس  اللِه ُمعلٌَن من السَّ ‘‘ألَنَّ َغَضَب 

بكلمته األوىل عىل أنَّ البرشيَّة ليست مستقلَّة. نحن مل نَخلِق أنفسنا، وال 
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ميكننا االعتمد عىل أنفسنا وال حتَّى مساءلتها. ال، فالله هو َمن خلق هذا 

العامل وكلَّ ما فيه، با فيه نحن أيًضا. وألنَّ الله هو َمن خلقنا، فهو َمن 

لديه الحقُّ يف مطالبتنا بعبادته. انظر ملا يقوله الرسول بولس يف العدد ٢١ 

دوه أَو يَْشُكروه كِإلٍَه بل َحِمقوا يف أَفكارِِهم  ‘‘ألنَُّهم لَمَّ َعرَفوا اللَه لَْم مُيجِّ

وأَظْلََم قَلبُُهم الغبّي’’.

إكرامهم  بعدم  أخطأوا  بأنَّهم  البرشّي  الجنس  بولس  يتَّهم  وهكذا 

م  الله وشكره. ومن واجبنا نحن املخلوقني والذين نُعدُّ ُملًكا لله، أن نقدِّ

ث ونترصَّف ونفكِّر  ه، وأن نحيا ونتحدَّ له اإلكرام والتمجيد الذي يستحقُّ

بطريقٍة تُِقرُّ وتعرتف بسلطانه علينا. هو َمن خلَقنا ونحن ُملٌك له، نعتمد 

التي  األوىل  النقطة  هي  هذه  أمامه.  مساءلة  موقع  يف  نقف  لذا  عليه 

يجاهد بولس لصياغتها وهو يرشح الخرب السارَّ يف املسيحيَّة.

ثانًيا، يخرب بولس قرَّاءه أنَّ املشكلة تكمن يف مترُّدهم عىل الله. فُهم- 

الغبيَّة  قلوبهم  ينبغي.  الله ومل يشكروه كم  يكرموا  الجميع- مل  وكذلك 

كانت مظلمة، ‘‘َوأَبَدلوا َمجَد الله الَّذي ال يَْفَنى ِبِشبِْه صورَِة اإلنساِن الذي 

ا،  افات’’ (العدد ٢٣). إنَّها صورٌة مقزِّزة حقًّ وابِّ والزَّحَّ يَفنى والطيوِر والدَّ

يقرِّر حسبان  ثمَّ  إىل خالقه ومن  اإلنسان  ينظر  فعندما  أليست كذلك؟ 

صورٍة خشبيَّة أو معِدنيَّة لضفدٍع أو طريٍ أو حتَّى صورته أكرث بهاًء وقيمًة 

ة اإلهانة والتمرُّد عىل الله. وهذا هو جذر الخطيَّة  وإشباًعا، تكون هذه قمَّ

ا. وجوهرها، ونتائجها بشعٌة جدًّ

د الرسول بولس يف معظم األصحاحات الثلثة التالية عىل هذه  يشدِّ

النقطة، متَّهًم كلَّ الجنس البرشيِّ أنَّهم أخطأوا تُجاه الله. ينصبُّ تركيزه 

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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ة  وبالقوَّ كلمه  ه  يوجِّ الثاين  األصحاح  ويف  األمم،  عىل  األوَّل  األصحاح  يف 

نفسها إىل اليهود. وكأنَّ الرسول يعلَُم أنَّ معظم اليهود سيُثنوا عىل انتقاده 

يتَّجه نحوهم  الذايتّ. لذلك يف (رومية ٢: ١)  لألمم، وذلك بسبب برِّهم 

ويشري بإصبعه متَّهًم أولئك الذين أثنوا عىل انتقاده، قائًل: ‘‘لَِذلَِك أَنَْت ِبل 

ُعْذٍر أَيَُّها اإلنساُن كلُّ َمن يَديُن. ألَنََّك يف َما تَِديُن َغريََك تَحُكُم عىل نَفسَك. 

ألَنََّك أَنَت الذي تَديُن تَفَعُل تِلَك األُموَر ِبَعينها’’. يقول إنَّ اليهود كاألمم 

الله وسيخضعون لدينونته. ويف منتصف األصحاح  متاًما تجاَوزوا رشيعة 

الثالث اتَّهم الرسول بولس الجميع بالتمرُّد عىل الله، ‘‘ألنََّنا قَد َشَكونا أنَّ 

استنتاجه  وكان   .(٩ (العدد  الخطيَّة’’  تَحَت  أَجمعنَي  واليونانِيِّنَي  اليَهوَد 

الحكيم أنَّ جميَع األفواه ستصمت عندما نقف أمام الله القايض. ال أحد 

وأمم-  يهود  من  برشه  بكلِّ  كلُّه-  فالعامل  عذر.  أيُّ  م  يُقدَّ ولن  سيدافع، 

سيكون تحت قصاص الله (العدد ١٩).

ان خربًا سارًّا بتاتًا. ولكنَّهم يف  اآلن، هاتان النقطتان األوليان ال تُعدَّ

وس والقايض الذي خلقني،  الحقيقة خربان سيِّئان؛ فأن أمترَّد عىل الله القدُّ

الخرب  أمام  الطريق  ة ألنها متهِّد  مهمَّ فكرٌة  ولكنَّها  ُمفرِحة.  فكرًة  ليست 

إليك  يأيت  فعندما  األمر.  يف  تفكِّر  عندما  منطقيَّة  فكرًة  ستجدها  الساّر. 

شخص ويقول لك إنَّه ‘‘آٍت ليك يخلِّصك’’، فلن يكوَن هذا الخرُب سارًّا إالَّ 

عندما تؤمن بأنَّك بحاجة إىل الخلص فعًل.

مه الله لخطيَّة البرش هو  ثالًثا، يقول بولس الرسول إنَّ الحلَّ الذي يقدِّ

َ لنا الرسول بولس  موت يسوع املسيح كذبيحة، ثمَّ قيامته. فبعد أن بنيَّ

الخرب  ينتقل هنا إىل  الباّر،  الله  أمام  الذي نواجهه بوصفنا خطاًة  املأزق 

الساّر، بشارة إنجيل يسوع املسيح.



ss

ا اآلَن فََقْد ظََهَر ِبرُّ الله بدوِن النَّاموس...’’ (العدد ٢١).  يقول بولس ‘‘وأمَّ

بكلمٍت أخرى، هناك طريقة لحسبان البرش أبراًرا أمام الله بدَل حسبانهم 

وا مذنبني بعد اآلن بل أبرياء، ليُربَّروا بدَل أن يُدانوا. وهذا ال  أمثة، لئلَّ يُعدُّ

يحدث  بل  صالحة،  بطريقٍة  عيشهم  أو  سلوكيَّاتهم  تحسني  نتيجة  يحدث 

‘‘دون الناموس’’.

كيف يحدث ذلك إًذا؟ يوضح بولس هذا األمر يف رومية ٣: ٢٤. رغم 

مترُّدنا عىل الله وأمام الحالة امليؤوس منها، فإنَّه يسُعنا أن نكون ‘‘ُمترَبِّريَن 

اري  الكفَّ املسيح  فبموت  املسيح’’.  ِبيَسوَع  الذي  ِبالِفداِء  ِبِنْعَمِته  انًا  مجَّ

وقيامته- بسبب دمه وحياته-  ميكن أن ينال الخطاة الخلص من الدينونة 

ونها. التي يستحقُّ

دة،  غري أنَّ هناك سؤااًل آخَر يجيب عنه الرسول بولس. بصورة محدَّ

يشملني هذا  أن  الخرب سارًّا يل؟ كيف ميكن  يكون هذا  أن  كيف ميكن 

الخلص املوعود به؟

أخريًا، يُخرب بولس قرَّاءه عن كيفيَّة إدراج أنفسهم ضمن هذا الخالص. 

الرابع.  األصحاح  ويف  الثالث  األصحاح  نهاية  حتَّى  عنه  يكتب  ما  وهذا 

مه الله يتمُّ ‘‘باإلمياِن ِبيَسوَع املسيح’’، وهو ُمتاح ‘‘إىل  فالخلص الذي قدَّ

إًذا ميكن أن يصرَي  يُؤِمنون’’ (رومية ٣: ٢٢). كيف  الذيَن  كلِّ وعىل كلِّ 

هذا الخلص خربًا سارًّا يل تحديًدا، وليس لشخٍص آخر؟ كيف ميكن أن 

الوحيد  هو  بأنَّه  بالثقة  املسيح.  بيسوع  بإمياين  الخلص؟  هذا  يشملَني 

يؤمُن  ولكْن  يَْعَمُل  ال  الذي  ا  ‘‘وأمَّ قائًل:  بولس  ويوضح  يخلِّصني.  الذي 

ِبالذي يرُبِّر الفاِجَر فِإميانُه يُحَسُب له برًّا’’ (رومية ٤: ٥).

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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أربعة أسئلة حاسمة

اآلن، بعد النظر إىل ُمحاججة بولس يف رومية ١-٤، ميكن أن نرى أنَّ يف 

صميم إعلنه عن اإلنجيل هناك إجابات عن أربعة أسئلة حاسمة:

َمن خلقنا؟ وَمن املسؤول عن محاسبتنا؟. ١

ما مشكلتنا؟ بكلمٍت أخرى، هل نحن يف ورطة؟ وملاذا؟. ٢

مه الله لهذه املشكلة؟ وماذا فعَل ليخلِّصنا منها؟. ٣ ما الحلُّ الذي قدَّ

كيف ميكن أن أُدَرج أنا نفيس ضمن هذا الخلص اآلن؟ ما الذي . ٤

ا يب، وليس بشخٍص آخر؟ يجعل هذا الخرب السارَّ خاصًّ

قد نلخِّص هذه النقاط الرئيسيَّة األربع بالشكل التايل: الله واإلنسان 

واملسيح واالستجابة.

يستمرُّ الرسول بولس يف كشف عامٍل من الوعود التي وعد بها الله 

بصورٍة  الوعود  تلك  من  الكثري  تعريف  وميكن  املسيح،  يف  املخلَّصني 

إنجيل  بشارة  املسيحيَّة،  يف  السارَّ  الخرب  إيَّاها  حاسبني  ا  جدًّ ملمئة 

يسوع املسيح.

الوعود  هذه  كلَّ  أنَّ  البداية،  منذ  نفهَم  أن  ا  جدًّ املهمِّ  من  أنَّ  غري 

العظيمة تعتمد عىل هذا وتنبُع منه، فهو صميم الخرب السارِّ ومنبعه يف 

املسيحيَّة. وال تتحقَّق تلك الوعود إالَّ ملـَن ُغِفرت خطيَّته باإلميان باملسيح 

املصلوب واملـُقام. لذا عندما يريد بولس أن يعرض مركَز بشارة اإلنجيل، 

ة. يبدأ هنا بهذه الحقائق األربع املهمَّ



ss

بشارة اإلنجيل في بقيَّة العهد الجديد

مل ينفرد الرسول بولس بالقيام بذلك. فعندما أقرأ كتابات باقي الرسل يف 

العهد الجديد، أراهم يجيبون عن هذه األسئلة األربعة ِمراًرا وتَكراًرا. ماذا 

ميكنهم أن يقولوا أيًضا، إذ يبدو أنَّ هذه املسائل تكمن يف صميم عرضهم 

ياق، أو الزوايا التي ينظر منها املرء، أو  ا يتغريَّ السِّ لبشارة اإلنجيل؟ فربَّ

الكلمت أو األساليب، ولكن بطريقٍة ما يبدو أنَّ املسيحيِّني األوائل نقلوا 

هذه املسائل األربع دامئًا: نحن مسؤولون أمام الله خالقنا. لقد أخطأنا 

ك  بحقِّ الله وسُنحاكم. ولكنَّ الله خلَّصنا يف يسوع املسيح، ونحن نتمسَّ

بذلك الخلص بالتوبة عن الخطيَّة وباإلميان بيسوع.

اهلل. اإلنسان. المسيح. االستجابة

َصْت  فلُنلِق نظرًة عىل بعض الفقرات األخرى يف العهد الجديد والتي لُخِّ

فيها بشارة إنجيل يسوع. مثًل، فلنطَّلع عىل كلمت الرسول بولس الشهرية 

يف رسالة كورنثوس األوىل ١٥: ١-٥:

تُُكم به وقَبلتُموه  ‘‘وأَُعرِّفُُكم أَيُّها اإلخوُة باإلنجيل الذي برَشَّ

أَيُّ  تَذكُروَن  كُنتُم  إن  تَخلُُصوَن  أَيًضا  وبه  فيه.  وتَقوموَن 

تُُكم به. إالَّ إَذا كُنتُم قَد آَمنتُم َعبَثًا! فَإنَّني َسلَّمُت  َكلٍم برَشَّ

إلَيُكم يف األَوَّل َما قَبلتُُه أَنَا أَيًضا: أَنَّ املسيَح َماَت من أَجل 

َخطَايَانَا َحَسَب الُكتُب، َوأَنَّه ُدفَن َوأَنَّه قَاَم يف اليَوم الثَّالث 

َحَسَب الُكتُب، وأَنَّه ظََهَر لَصَفا ثُمَّ للثَني َعرَش’’.

ًعا يف كلمه كم يف  هل ترى بنيًة مركَزيًَّة هنا؟ ال يبدو بولس متوسِّ

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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رسالة رومية ١-٤، ولكن ال تزال امللمح الرئيسيَّة واضحة. الجنس البرشي 

يف ورطة، فنحن غارقون يف ‘‘خطايانا’’ وبحاجة ألن ‘‘نُخلَّص’’ (من قضاء 

الله الواضح، مع أنَّه يبدو ضمنيًّا)، ولكن هذا الخلص يأيت با ييل: ‘‘مات 

بالكلمة  ك  ‘‘بالتمسُّ كلُّه  وهذا  خطايانا...ُدِفن...وقام’’.  أجل  من  املسيح 

تكم بها’’، باإلميان الحقيقيِّ ال العبثّي. وهكذا نجد هناك: الله  التي برشَّ

واإلنسان واملسيح واالستجابة.

هذا  واضًحا  يبدو  الرسل،  أعمل  سفر  يف  املدوَّنة  العظات  يف  حتَّى 

اإلطار املركزيُّ لبشارة اإلنجيل. عندما يخرب الرسول بطرس الناس يف يوم 

الخمسني با ينبغي أن يفعلوه تجاُوبًا مع إعلنه عن موت يسوع وقيامته، 

يقول لهم ‘‘توبوا ولْيَْعتَِمْد كلُّ َواِحٍد ِمنُكم عىل اسِم يَسوَع املسيِح لُِغفراِن 

الخطايا فَتَقبَلوا َعطيََّة الرُّوح الُقُدس’’.

ًعا، وكذلك ُحكم الله كان ضمنيًّا،  مرَّة أخرى مل يكن نداء بطرس موسَّ

ليغفر  الله  إىل  تحتاج  املشكلة:  فيه.  موجودٌة  النقاط  فكلُّ  ذلك  ومع 

خطاياك، فل يحاكمك عليها. الحّل: موت يسوع املسيح وقيامته، اللذان 

ث بهم بطرس مطوَّاًل يف ِعظَته. االستجابة الرضوريَّة: التوبة واإلميان  تحدَّ

املشهود لهم باملعموديَّة.

يف عظٍة أخرى للرسول بطرس يف أعمل الرسل ٣: ١8-١٩ تبدو هذه 

الحقائق األربع واضحة أيًضا:

ا الله فََم َسبََق َوأَنبَأَ به بأَفَواه َجميع أَنبيَائه أَن يَتَأَلََّم  ‘‘َوأَمَّ

املسيُح قَد مَتََّمه َهَكذا. فَتوبوا َوارجعوا لتُمَحى َخطَايَاكُم 

ليَك تَأيتَ أَوقَاُت الَفَرج من َوجه الرَّّب’’.
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املشكلة: تحتاج ألن مُتحى خطاياك، وأالَّ يُحاكمك الله. الحّل: املسيح 

يتألَّم. االستجابة: التوبة والرجوع إىل الله بإميان.

ْل يف البشارة التي كرز بها بطرس لكرنيليوس وعائلته: ولنتأمَّ

‘‘ونحُن ُشهوٌد بُكلِّ ما فََعَل يف كُورَة اليَهوديَّة ويف أُورَُشليَم. 

الذي أَيًضا قَتَلُوه ُمَعلِّقنَي إيَّاُه َعىَل َخَشبٍَة. َهَذا أَقَاَمُه الله يف 

عب  اليَوم الثَّالث َوأَعطَى أَن يَصرَي ظَاهرًا، لَيَس لَجميع الشَّ

بَل لُشُهوٍد َسبََق الله فَانتََخبَُهم. لََنا نَحُن الذيَن أَكَلَنا َورَشبَنا 

عب  للشَّ نَكرَز  أَن  َوأَوَصانَا  األَمَوات.  مَن  قيَاَمته  بَعَد  َمَعه 

ُ مَن الله َديَّانًا لألَحيَاء َواألَمَوات.  َونَشَهَد بأَنَّ َهَذا ُهَو املعنيَّ

لَه يَشَهُد َجميُع األَنبيَاء أَنَّ كلَّ َمن يُؤمُن به يََناُل باسمه 

ُغفرَاَن الَخطايا’’ (أعمل الرسل ١0: ٣٩-٤٣).

غفران الخطايا. باسم املصلوب املـُقام. لجميع الذين يؤمنون.

بولس الرسول يَِعظ ببشارة اإلنجيل نفسها أيًضا يف أعمل الرسل ١٣:

‘‘فَليَُكن َمعلُوًما عنَدكُم أَيَُّها الرِّجاُل اإلخَوُة أَنَّه بَهَذا يُناَدى 

لَُكم بُغفرَان الَخطَايَا. وبهذا يَترََبَُّر كلُّ َمن يُؤمُن من كُلِّ َما 

لَم تَقدروا أَن تَترَبَّروا منه بَناموس ُموىس’’ (أعمل الرسل 

.(٣٩-8١٣: ٣

واإلنسان  الله  هو  بُوضوح  متييزه  ميكن  الذي  اإلطار  أخرى،  مرَّة 

الخطايا’’،  ‘‘غفران  لك  يضمن  يك  الله  إىل  تحتاج  واالستجابة.  واملسيح 

وذلك بواسطة ‘‘يسوع’’، وهذا يحدث ‘‘لكل َمن يؤمن’’.

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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شرح الحقائق األساسيَّة بطرٍق متنوِّعة

واملسيح  واإلنسان  الله  ن  تتضمَّ التي  الهيكليَّة-  هذه  أنَّ  الواضح  من 

فالرسل ال يضعون علمًة بجانب كلِّ  ُملزِمة.  واالستجابة- ليست صيغة 

نقطة وكأنَّها قامئة مرجعيَّة وهم يعلنون بشارة اإلنجيل. ولكنَّهم يرشحون 

العظة  ة  ومدَّ ياق  للسِّ وفًقا  باختصار،  أم  باستفاضة  سواًء  األربع  النقاط 

ونوعيَّة املستمعني. ويف بعض األحيان ترك إحدى النقاط لتبقى ضمنيًَّة 

الله،  أمام  تركِّز عىل مساءلتنا  التي  النقطة  ح رصاحًة، وال سيَّم  وال توضَّ

لة بعمٍق يف  وأنَّه َمن مينحنا الغفران. ولكْن مرَّة أخرى، تلك الحقيقة متأصِّ

أذهان اليهود الذين يعظهم الرسل يف معظم األحيان.

ث بولس إىل مجموعة من الفلسفة  ومن ناحيٍة أخرى، عندما يتحدَّ

الوثنيِّني يف املجمع، يبدأ يف البداية بحقيقة الله ذاته. وكثريًا ما يُستَشَهد 

بِعظِة الرسول بولس يف أعمل الرسل ١٧ بوصفها منوذًجا للكرازة بالخرب 

السارِّ للثقافة الوثنيَّة. ولكنَّ هناك أمرًا مثريًا للهتمم وغري عاديٍّ يف تلك 

ْصها بدقَّة، فتدرَك أنَّ الرسول بولس ال يعلن الخرب السارَّ عن  العظة. تفحَّ

املسيح بتاتًا، بل تجده يعلن األخبار السيِّئة فقط!

حيث يبدأ بخاطبهم قائًل: ‘‘فألخربكم عن اإلله املجهول الذي وضعتُم 

مذبًحا له’’، ثمَّ يفرسِّ لهم يف األعداد ٢٤-٢8 أنَّ هناك إلًها هو الله، هو 

ينتقل يف  ثمَّ  األساس،  لعبادته. هذا هو  يدعونا  العامل، وهو  الذي خلق 

العدد ٢٩ ليوضَح مفهوَم الخطيَّة وجذورها يف عبادة األشياء املخلوقة بدَل 

ًما  عبادة الله، ويُعلن أنَّ الله سيَدين سامعيه بواسطة ‘‘رَجٍل قَد َعيََّنه ُمَقدِّ

لِلَْجميع إميانًا إِذ أَقَاَمه مَن األَموات’’ (العدد ٣١).
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ِذكر  أيُّ  هناك  ليس  جيًِّدا.  كلمته  يف  ل  تأمَّ يتوقَّف!  ذلك  وبعد 

للغفران، وال للصليب، كم ال يوجد أيُّ وعد بالخلص- بل مجرَّد إعلن 

القيامة كدليل عىل قضائه اآليت! ومل يذكر  الله وإعلن عن  عن مطالب 

بولس حتَّى اسَم يسوع!

ما الذي يحُدُث هنا إًذا؟ أال يعُظ الرسول بولس باإلنجيل هنا؟ حسًنا، 

ة؛  هذا ليس باألمر الجيِّد. ليس هناك إنجيل، وال خرب سارٌّ يف عظته العامَّ

انظر إىل األعداد ٣٢-٣٤،  الرسول هو أخباٌر سيِّئة. ولكن  فكلُّ ما يعلنه 

س أنَّ الرجال أرادوا أن يستمعوا إىل بولس مرَّة  حيث يذكر الكتاب املقدَّ

بالخرب  الرسول بولس برشَّ  أنَّ  يبدو  النهاية.  آمَن يف  بعَضهم  أخرى، وأنَّ 

ا علًنا  السارِّ الحًقا- أنَّه ميكن للخطاة أن يخلصوا من الدينونة اآلتية- ربَّ

أو رسًّا.

كان بولس، مثل باقي الرسل، قادًرا متاًما عىل تقديم حقائق اإلنجيل 

بالفعل  هناك  أنَّ  نفهم  أن  املهمِّ  من  ولكنَّ  عة.  متنوِّ بطرٍق  الجوهريَّة 

بعَض الحقائق الجوهريَّة يف اإلنجيل، والتي استطعنا بالعظات والرسائل 

املحفوظة لدينا أن نعرفها جيًِّدا. ففي رسالتي رومية وكورنثوس األوىل؛ 

لة يف سفر أعمل الرسل ويف كلِّ العهد الجديد، بنى  ويف العظات املسجَّ

ة. املسيحيُّون األوائل إعلنَهم عن الخرب السارِّ حول بعض الحقائق املهمَّ

ه،  بحقِّ أخطأَت  وأنت  الديَّان،  هو  الله  السيِّئة:  األخبار  البداية،  يف 

وهو َمن سيدينك. ثمَّ بشارة اإلنجيل: ولكنَّ يسوع مات يك تُغَفر خطايا 

الخطاة، إذا تابوا وآمنوا به.

العثور على بشارة اإلنجيل في الكتاب المقدَّس
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الفصل 2

ّ اهلل الخالق البار

ا ترغب يف خفض صوتك  لنتعرَّف إىل اإلله (الحظوا أينِّ مل أقل الله). ربَّ

ال  ا  ربَّ تعلم  وكم  قديم،  إنَّه  اآلن.  نامئًا  يكون  ا  ربَّ املتابعة.  قبل  قليًل 

يفهم كثريًا العامل الحديث أو قد ال يحبُّه. عرصه الذهبّي- تلك األيَّام التي 

يتحدث بشأنها عندما تدعه يتابع كلمه- كان منذ زمٍن بعيد، حتَّى قبل 

والدة معظمنا. كان ذلك يف املايض عندما اهتمَّ الناس بفكره تجاه أموٍر 

ما، وحسبوه أمرًا مهمًّ يف حياتهم.

التأقلَُم.  يُحسن  مل  املسكني-  واإلله-  اآلن،  تغريَّ  ذلك  كلُّ  شّك،  دون 

ًكا  استمرَِّت الحياُة ومرَّت به مرور الكرام. واآلن، مُييض معظم وقته متمسِّ

ث  ونتحدَّ نتلكَّأ ومنش  رؤيته، وهناك  إىل  أحيانًا  أذهب  القدمية.  بالجنَّة 

بهدوء ورقَّة بني الورود...

عىل أيَّة حال، يبدو أنَّ هناك كثريًا من الناس ما زالوا معَجبني به- أو 

ا. وستُدَهش  عىل األقلِّ ميكنه أن يحافظ عىل تأييٍد شعبيٍّ بنسبة عالية جدًّ

أموًرا يف كلِّ مرَّة ويف كلِّ  الذين يزورونه ويطلبون منه  الناس  من عدد 

حني. وبالتَّأكيد، هذا أمر جيِّد له؛ فهو موجود هنا للمساعدة.

يا لسعادتنا ألنَّ جميع النزعات الغريبة التي كنَّا نقرأ عنها أحيانًا يف 
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املدن،  عىل  نريانًا  متطر  والسمء  للناس،  األرض  كابتلع  القدمية-  أسفاره 

مجرَّد  اآلن  وهو  الزمن.  مع  تلشت  أنَّها  يبدو  القبيل-  هذا  من  وأشياء 

ث إليه، ال سيَّم أنَّه ال  صديق لطيف، ال يتطلَّب الكثري، ومن السهل التحدُّ

يجيب إالَّ نادًرا، وعندما يجيب، يخربين عادًة ببعض ‘‘العلمات’’ القليلة 

الغريبة ما أريد القيام به سواء كان األمر مقبواًل لديه أم ال. هذا أفضل 

نوع من األصدقاء، أليس كذلك؟

. فهو  أنَّه ال يحكم عيلَّ ومع ذلك كلِّه، هل تعلم أفضل يشء عنه؟ 

ال يَدينني عىل أيِّ يشء. بالتأكيد أنا أعلم يف أعمقي أنَّه يتمنى أن أكون 

أفضل- أن أكوَن أقلَّ أنانيَّة ومحبًّا أكرث وما شابه- ولكنَّه واقعّي. هو يعلم 

أينِّ إنساٌن وال إنساَن كامٌل. وأنا واثٌق متاًما بأنَّه يتفهَّم هذا األمر. علوًة 

عىل أنَّ العفَو عن الناس هو َدوره، هذا ما يفعله. ففي النهاية الله محبَّة، 

ل أن أفكِّر يف املحبَّة أنَّها ‘‘ال تَدين، بل تغفر فقط’’.  أليس كذلك؟ وأنا أفضِّ

هذا هو اإلله الذي أعرفه. وال أودُّ أن أتقبَّله بطريقٍة أخرى.

ق أكرث اآلن. وال تقلق، لن نُضطرَّ  حسًنا، توقَّْف لحظًة! ميكننا أن نتعمَّ

إىل البقاء طويًل. حقيقًة، إنَّه شاكٌر أليِّ وقت ميكن أن يحصل عليه.

افتراضاٌت عن اهلل

املثري  الجانب  من  جزء  فقط  هو  املشوَّش  الكلم  هذا  حسًنا.  حسًنا، 

ا ما يفكِّر فيه معظم الناس  خرية. ولكنِّي أتساءل ما إذا كان هذا حقًّ للسُّ

عن الله، با فيهم َمن يَْدعون أنفَسهم مسيحيِّني. لدى األغلبيَّة هو لطيف 

ا، لديه أمنيات ولكن  واجتمعّي، مذهوٌل قليًل ومحتاج ولكنَّه ُمحبٌّ جدًّ

ليست لديه مطالب، ميكن تجاهله بسهولة إذا مل يكن لديك الوقت الكايف 
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ا لحقيقة أنَّ البرش يخطئون، وهو متفهِّم لذلك  ا جدًّ له، وهو متفهِّم جدًّ

أكرث بكثري من بقيَّتنا.

هذه هي الحال حتَّى لو مل يطلق الناس عىل أنفسهم اسم مسيحيِّني؛ 

الله وعن شخصيَّته.  عن  س  املقدَّ الكتاب  لتعليم  أسايسٌّ  فهٌم  لديهم  إذ 

سه الناس، وكم فعل الرسل مع أتباع  لقد كان جزًءا من الجوِّ الذي يتنفَّ

م  تُقدَّ عندما  الناس  يعرفه  عمَّ  االفرتاضات  بعض  وضع  ميكنك  يسوع، 

بشارة اإلنجيل لهم.

لقد  العامل.  أنحاء  معظم  يف  األقلِّ  عىل  صحيًحا،  يَُعْد  مل  األمر  هذا 

أروي  كنت  الوقت  معظم  ويف  تكساس،  والية  رشق  بلدة  يف  ترعرعُت 

كانوا قد سمعوها  تدريبي عىل رسالة  اإلنجيل لشخٍص ما ضمن  بشارة 

مسبًَّقا آالف املرَّات. ولكن بدا العامل مختلًفا متاًما، عندما بدأُت دراستي 

 .(Connecticut) كونكتكت  والية   ،(NewHaven) هيفن  نيو  يف  الجامعيَّة 

وا  فجأًة، رصُت محاطًا بأناٍس مل يسمعوا عن الله يف نشأتهم- أناٍس تحدَّ

الفكرة منذ البداية. أذكر املرَّة األوىل التي قابلُت فيها شخًصا تجاوب مع 

ذكري لله، قائًل: ‘‘ال بدَّ أنك متزح! هل تؤمن بذلك؟’’ ثمَّ ضحك.

تكرَّرت تلك الواقعة عرشات املرَّات عىل مرِّ السنوات القليلة التالية، 

تعلَّمت برسعٍة  ولكنِّي  أومن’’.  أنا  ‘‘نعم،  أقول:  أن  النهاية  يف  وتعلَّمُت 

إىل حدٍّ ما، أنه ال ميكنني بناء افرتاضاٍت عمَّ يعرفه الناس عن الله. فإذا 

كنت سأعلن إنجيل يسوع املسيح اليوم، سأبدأ من البداية، وأتكلَّم عن 

الله نفسه.

دون شّك، ميكنك أن مُتيض عمرك كلَّه يف دراسة ما أعلنه الله لنا عن 

ّ اهلل الخالق البار
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نفسه (وعليك القيام بذلك)، وليس من املفرتض أن تقوَل كلَّ ما تعرفه 

الحقائق  بعَض  هناك  ولكنَّ  بإخلص.  اإلنجيل  بشارة  م  تقدِّ يك  الله  عن 

األساسيَّة عن الله، والتي يجب أن يعرفَها الشخص يك يفهَم ما يحدث يف 

الخرب السارِّ يف املسيحيَّة. فكِّر يف األمر وكأنَّه خرب سارٌّ أىت بعد خرب سيِّىء 

أىت بعد خرب ساّر!

هو  الله  البداية:  منذ  توضيحهم  يجب  أساسيَّتان  نقطتان  هناك 

وٌس وباّر. الخالق، وهو قدُّ

اهلل الخالق

س فعليًّا- هي أنَّ ‘‘يف  إنَّ بداية الرسالة املسيحيَّة- بل بداية الكتاب املقدَّ

النقطة،  الله السموات واألرض’’. إنَّ كلَّ يشء يبدأ من تلك  البدء خلق 

الهدف  تحديد  دون  قوٍس  من  هم  السَّ إطلق  تشبه  ذلك  فهم  وإساءة 

بصورٍة جيِّدة؛ فكلُّ ما يتبع ذلك سيكون خطأ.

ة خلق الله للعامل: جباله ووديانه، وحيوانات  يبدأ سفر التكوين بقصَّ

وأسمكه، وطيوره وزواحفه وجميع ما فيه. وخلق الله بقيَّة الكون أيًضا: 

املنطوقة،  بكلمته  تمَّ كلُّ يشء  لقد  والقمر، والكواكب واملجرَّات.  النجوم 

مسبًَّقا،  املوجودة  املوادِّ  بعَض  الله  يأُخِذ  مل  العدم.  من  ُخلَق  يشء  وكل 

وشكَّلها مثل الصلصال لتصرَي عىل صورة مختلف األشياء التي نراها اليوم يف 

العامل. ال، يخربنا سفر التكوين بأنَّه قال فكان. ‘‘فقال ليكن نور، فكان نور’’.

كيف  لنا  تروي  س  املقدَّ الكتاب  يف  املقاطع  من  الكثري  هناك 

شهدت الخليقة نفسها عن مجد الله وقوَّته. ففي (مزمور ١٩: ١) نقرأ: 
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ُث ِبَْجد الله والَْفلَُك يُْخرُب ِبَعَمِل يََديه’’. ويقول الرسول  َمَواُت تُحدِّ ‘‘السَّ

َغرُي  أُموره  تُرى  العالَِم  َخلِْق  منُذ  ‘‘ألَنَّ   :٢0  :١ رومية  رسالة  يف  بولس 

إِنَُّهم بل  ِباملصنوعاِت حتَّى  ُمدَركًَة  َمديَُّة والهوتُه  املنظُورة وقُدرَتُه الرسَّ

ُعْذٍر’’. إذا سبق لك ووقفَت عىل حافَة واٍد سحيق ورأيَت الطيور تحلِّق 

تحتك والغيوم متتدُّ فوق رأسك؛ أو إذا سبق لك ووقفَت يف حقٍل وشعرت 

الرعديَّة  العاصفة  دوران  تشاهد  وأنت  قلبك  إىل  يتدفَّق  بخوف صغري 

يف  كامن  ما  هناك يشٌء  ذلك.  معنى  ستعرف  حينئٍذ  األفق،  وراء  ما  يف 

عظمة الخليقة التي تنادي يف قلب اإلنسان قائلًة له: ‘‘أنت لست الوحيد 

املوجود هنا!’’

ة الخليقة املدوَّنة يف سفر التكوين يف  مع كلِّ يوٍم جديد، تتَّسع قصَّ

ثمَّ  فاألرض،  البحر،  ثمَّ  ومن  النور  ُخلِق  البداية  ففي  يَّتها.  وأهمِّ مجالها 

يف  ذلك،  وبعد  والحيوانات،  واألسمك  الطيور  بعدهم  والشمس،  القمر 

ق، خلَق الرجل واملرأة. ذروة عمل الله الخلَّ

‘‘وقَاَل الله: »نَْعَمُل اإلِنَْساَن عىل ُصورَتَِنا كََشبَِهَنا فَيَتََسلَّطُوَن 

َوَعىَل  البََهائم  َوَعىَل  َمِء  السَّ طرَيِ  َوَعىَل  الْبَْحِر  َسَمِك  َعىَل 

بَّاباِت التي تَدبُّ عىل األَرض«.  كلِّ األَرض وعىل َجميع الدَّ

َخلََقُه.  اللِه  ُصورَِة  عىل  ُصورَتِِه.  َعىَل  اإلِنَْساَن  الله  فََخلََق 

ذَكَرًا َوأُنْثَى َخلََقُهم’’ (تكوين ١: ٢٦-٢٧).

هذا  عىل  املرتتِّبة  فاآلثار  الخليقة،  ة  قصَّ عن  فيه  تفكِّر  ما  كان  أيًّا 

االدِّعاء- أنَّ الله خلق العامل، وال سيَّم الله خلَقك أنت- هي آثاٌر هائلة 

ا. ففكرة أنَّ العامل نفسه ليس هو الذروة املطلقة، بل هو ينبع من  جدًّ

ّ اهلل الخالق البار
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عقل شخٍص آخر وكلمته ويده، هي فكرة ثوريَّة وال سيَّم يف أيَّامنا هذه. 

خلفًا لفكرة العدم التي تسيطر عىل الكثري من الفكر البرشّي، هذه الفكرة 

فنحن  البرش.  سيَّم  وال  قصًدا،  الكون  هذا  ما يف  لكلِّ  أنَّ  تعني  الثوريَّة 

الجينات  لتلك  واندماٍج  وراثية،  وطفرات  عشوائيَّة  لصدفٍة  نتيجًة  لسنا 

ونتاج الصبغيَّات الوراثيَّة. بل نحن مخلوقون! كلٌّ منَّا هو نتيجُة فكِر الله 

ذاته وُخطَّته وعمله. وهذا ما يعطي لحياة اإلنسان املعنى، ويضع عليه 

املسؤوليَّة (تكوين ١: ٢٦-٢8).

ليس هناك كائن مستقلٌّ بذاته، وفهمنا لهذه الحقيقة هو مفتاٌح 

يَّات، فإنَّنا  لفهم اإلنجيل. فمع كلِّ حديثنا املستمرِّ عن الحقوق والحرِّ

ملٌك  نحن  لذا  ومصنوعون،  مخلوقون  فنحن  نعتقد؛  كم  أحراًرا  لسنا 

لِمن خلقنا.

يف  وهكذا،  نحيا.  كيف  لنا  يقوَل  أن  الحقُّ  فلديه  خلقنا،  الله  وألنَّ 

هم أن يأكلوا منها،  جنَّة عدن أخرب آدم وحوَّاء عن األشجار التي من حقِّ

وتلك التي ال ميكنهم األكل منها (تكوين ٢: ١٦-١٧). مل يكن األمر كأنَّ 

لطة، يسيطر عىل أخيه األصغر ويضُع  الله يترصَّف كطفل يف تعلُّمه السُّ

الكتاب  ، إذ يخربُنا  فية ملجرَّد أن يشاهد ما سيحدث. كلَّ التعسُّ القوانني 

س بأنَّ الله صالح. هو يعلم األفضل لشعبه، وقد وضع لهم القوانني  املقدَّ

التي تحفظ سعادتهم وخريهم وتزيدهم.

ا إذا أراد أحٌد أن يفهَم الخرب السارَّ  إنَّ فهمنا لهذا األمر رضوريٌّ جدًّ

السيِّئة،  الخطيَّة  أخبار  تجاه  الله  استجابة  هو  فاإلنجيل  املسيحيَّة.  يف 

لذا،  الخالق.  بوصفه  عليه  الله  لحقوق  الشخص  رفض  هي  والخطيَّة 
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كلُّ يشء،  منه  يتدفَّق  الذي  والنبع  البرشّي،  للوجود  األساسيَّة  فالحقيقة 

هي أنَّ الله خلقنا، وهكذا فإنَّه َمن ميتلكنا.

ّ اهلل القدُّوس والبار

إنَّه  ماذا ستقول؟  قليلة،  كلمٍت  الله يف  طُلَِب منك وصف شخصيَّة  إذا 

طلب  عندما  كلُّه صحيح.  هذا  اإلثم؟  ويغفر  رحيم  إنَّه  وصالح؟  ُمِحبٌّ 

موىس من الله أن يريَه مجده ويعلن له عن اسمه، أجابه الله قائًل:

اإلحَسان  وَكَثرُي  الَغَضب  بَطيُء  وَرؤوٌف،  رَحيٌم  إلٌه  ‘‘الرَّبُّ 

واملعصيَة  اإلثم  َغافُر  أُلُوٍف.  إىَل  اإلحَسان  َحافُظ  َوالَوفَاء. 

والخطيَّة. ولَكنَّه لَن يرُبئَ إبرَاًء. ُمفتَقٌد إثَم اآلبَاء يف األَبَناء 

َويف أَبَناء األَبَناء يف الجيل الثَّالث والرابع’’ (خروج ٣٤: ٦-٧).

ما أروع ذلك! عندما يريد الله أن يخربنا عن اسمه ويُظهر لنا مجده- 

بطيء  ورحيم،  محبٌّ  إنَّه  يقول  يقول؟  ماذا  قلبه-  يرينا  الحقيقة  ويف 

الغضب وكثري املحبَّة. ولكنَّ هناك أمرًا يُغَفُل عادًة يف هذه اآليات، وهو 

أمر غري مريح البتَّة. هل تعلم ما قال الله ملوىس بعد أن قال له مبارشًة 

إنَّه رحيم وُمحّب؟

‘‘ولَكنَُّه لَن يرُبئَ إبرَاًء...’’ (العدد ٧).

فلُنلِق نظرة أخرى عىل هذه اآلية؛ ألنَّها تنسف نحو ٩0% ممَّ يعتقد 

الناس اليوم أنَّهم يعرفونه عن الله. الله املـُحب الرحيم ال يرتك املذنب 

دون عقاب.

ّ اهلل الخالق البار
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الضمري،  النظافة عديم  يشبه عامل  أنَّه  الله عىل  إىل  يُنظر  ما  كثريًا 

فبدَل أن يتعامل فعليًّا مع قذارات العامل- الخطيَّة والرشِّ واإلثم- يُخفي 

تلك القذارات ببساطة، متجاهًل إيَّاها وراجيًا أالَّ يلحظَها أحد. يف الحقيقة، 

هناك الكثري من الناس الذين ال يقتنعون بالله الذي قد يفعل غري ذلك. 

حيث يقولون: ‘‘يَدين الله الخطيَّة؟ يعاقبني عىل اإلثم؟ بالتَّأكيد لن يفعل 

ذلك. فهذه ليست محبَّة’’.

خروج  يف  صعبًا  يبدو  الذي  التناقض،  هذا  يُحلُّ  كيف  الحًقا  سرنى 

٣٤: ٦-٧ (إلٌه يغفر اإلثم والعصيان والخطيَّة، ولكنَّه ال يرتك املذنب دون 

عقاب)، وذلك بوت يسوع عىل الصليب.

كلِّ  رغم  أنَّه  نفهَم  أن  يجب  النقطة،  تلك  إىل  الوصول  قبل  ولكن 

االحتجاجات عىل ما هو خلف ذلك، فإنَّ محبَّة الله ال تلغي عدلَه وبره.

س يعلن ِمراًرا وتَكراًرا أنَّ إلهنا هو إله العدالة الكاملة  فالكتاب املقدَّ

والربِّ الحقيقّي. يقول يف مزمور ١١: ٧:

‘‘ألَنَّ الرَّبَّ َعادٌل َويُحبُّ الَعدَل.

املستَقيُم يُبرُص َوجَهُه’’.

يعلن كاتب املزمور ‘‘يُحبُّ الربَّ َوالَعدَل...’’ (مزمور ٣٣: ٥)، وأُعلن يف 

مزموَرين ما هو أبعد من ذلك ‘‘الَعدُل َوالَحقُّ قَاعَدُة كُرسيَِّك...’’ (مزمور 

لهذا  الله  ُحكم  إنَّ  اآليات؟  هذه  تقوله  ما  ترى  هل   !(٢  :٩٧  ،١٤  :8٩

وعاداًل  باًرا  األبد  إىل  بقائه  ٌس عىل  مؤسَّ الخليقة،  الكون، وسيادته عىل 

عىل نحٍو كامل.
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تستويف  الضمري، ال  النظافِة عديِم  بعامِل  الله  تشبيه  فكرَة  فإنَّ  لذا 

يخفي  إلًها  منه  تجعل  بارًّا.  وليس  ظامل  بأنَّه  الله  تصوِّر  إنَّها  الحقيقة. 

الخطيَّة ببساطة- بل يختبىء منها- بدَل مواجهته للخطيَّة والقضاء عليها. 

إنَّها تجعله جبانًا أخلقيًّا.

وَمن يريد إلًها كهذا؟ من املثري للهتمم أن تراقَب الناَس الذين يرصُّون 

يَدينهم، عندما يتواَجهون مع رشٍّ واضح. فعندما  الله لن  أنَّ  عىل فكرة 

ا، عندئٍذ يطلُبون عدالة الله، ويريدونه عىل  يتواَجهون مع رشٍّ مرعٍب حقًّ

الفور. يريدون أن يتغاىض الله عن خطيَّتهم، لكن أالَّ يتغاىض عن خطايا 

اإلرهابيِّني، فيقولون: ‘‘سامحني، ولكْن إيَّاك أن تسامَحهم!’’ هل ترون؟ ال 

. يريدون إلًها يرفض التعامل مع  ّ أحد يريد إلًها يرفض التعامل مع الرشَّ

رشِّهم هم فقط.

فهو  متاًما،  وبارٌّ  عادل  الله  ألنَّ  بأنَّه  س  املقدَّ الكتاب  يخربنا  ولكن 

يتعامل بحزم مع كلِّ رّش. يقول حبقوق ١: ١٣:

إىَل  النَّظََر  تَستَطيُع  َوال   َّ الرشَّ تَنظُرَا  أَن  أَطَهُر من  ‘‘َعيَناَك 

يُر  يَبلَُع الرشِّ النَّاهبنَي َوتَصُمُت حنَي  الَجور فَلَم تَنظُُر إىَل 

َمن هو أَبَرُّ منه؟’’.

وللقيام بذلك، عليه أن يتخىلَّ عن أساس عرشه. بل أكرث من ذلك، 

سيكون عليه التخيلِّ عن ذاته، والله لن يفعل ذلك.

ليست هناك مشكلة لدى معظم الناس عندما يفكِّرون يف الله بوصفه 

إلًها ُمحبًّا ورحيًم. ونحن املؤمنني قمنا بعمل ممتاز لُنقنَع العامل بأنَّ الله 

ّ اهلل الخالق البار
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يحبُّهم. ولكن إذا أردنا أن نفهم كم أنَّ إنجيل يسوع املسيح مجيٌد ومانٌح 

وٌس وبارٌّ أيًضا،  للحياة، فعلينا أن نفهم أنَّ هذا اإلله املـُحبَّ والرحيم، قدُّ

وهو ال يتغاىض عن الخطيَّة وال يتجاهلها وال يتساهل معها بتاتًا. با يف 

ذلك خطايانا نحن. األمر الذي يؤدِّي بنا دون شّك إىل األخبار السيِّئة.
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الفصل 3

اإلنسان الخاطئ

غرامة  ثانيًة  دفعُت  أينِّ  هو  فعلتُه  ما  كلُّ  البساطة!  يف  غايًة  األمر  كان 

وقوف سيَّاريت. قرأت مبلَغ الغرامة، قلبت املخالفَة وتحقَّقت من املربَّع 

ح فيه أينِّ ‘‘مذنب ويجب أن أدفع غرامة’’، فكتبت شيًكا بقيمة ٣٥  املرصَّ

دوالًرا لقسم مرور مرتوبوليتان، وختمُت املغلَّف ووضعته يف الربيد.

أنا ُمداٌن بجرمية.

ح فيه أينِّ ‘‘مذنب’’،  ولكن لسبٍب ما؛ مع أينِّ تحقَّقت من املربَّع املرصَّ

مل  القانون.  تجاوزت  ألينِّ  هدويئ  أفقد  لن  الرهيب.  نب  بالذَّ أشعر  فلم 

أشعر بالحاجة إىل طلب غفران أحد، وكلُّ ما أفكِّر فيه اآلن هو أينِّ مستاء 

ألنَّ املخالفة كانت أكرث من سابقتها بقدار ١0 دوالرات.

ملاذا ال أشعر باالستياء نتيجة تجاوزي القانون؟ أفرتض السبب هو أينِّ 

عندما أفكِّر جيًِّدا يف األمر أجُد أنَّ تجاوَز الئحة تنظيم مواقف السيَّارات ال 

يبدو باألمر املهمِّ عندي، أو ال يبدو أمرًا شنيًعا. صحيٌح أينِّ يف املرَّة املقبلة 

اد جهاز الوقوف، لكنِّي  سأحرص بالتَّأكيد عىل وضع املزيد من املال يف عدَّ

مل أشعر بتأنيب الضمري عىل كلِّ ما حدث.

الحظُت عىل مرِّ السنني أنَّ معظم الناس مييلون إىل التفكري يف الخطيَّة، 
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وال سيَّم خطيَّتهم هم، بطريقة ال تختلف كثريًا عن طريقة تفكريهم يف 

مخالفة قوانني مواقف السيَّارات. فنحن نعتقد أنَّ ‘‘الخطيَّة من الناحية 

الفنِّيَّة هي بالتأكيد انتهاٌك للقانون الذي أصدره الله من األعايل، وما إىل 

ذلك. غري أنَّ من املؤكَّد أنَّه يعلم أنَّ هناك مجرمني أكرث منِّي. فضًل عن 

أنَّه مل يتأذَّ أحد، وأنا عىل استعداد لدفع الغرامة. وليس هناك احتياج إىل 

هذا القدر من محاسبة الذات عىل أمٍر كهذا، أليس كذلك؟

بتلك  الخطيَّة  يف  نفكِّر  كنَّا  إذا  األقلِّ  عىل  ذلك،  أعتقد  ال  حسًنا، 

مجرَّد  من  أكرث  الخطيَّة  س،  املقدَّ للكتاب  َوفًقا  ولكْن  الباردة.  الطريقة 

فيَّة.  انتهاك لبعض لوائح املرور السمويَّة، املجرَّدة غري الشخصيَّة والتعسُّ

الله،  لحكم  رفٌض  نفسه-  لله  رفٌض  بل هي  علقة،  تعدٍّ ضمن  بل هي 

ه يف قيادة أولئك الذين وهبهم الحياة. باختصار،  وعنايته، وسلطانه، وحقِّ

الخطيَّة هي مترُُّد املخلوق عىل خالقه. 

ما الخطأ الذي حدث؟

عندما خلق اللُه البرش، كانت رغبته أن يعيشوا يف ظلِّ حكمه الصالح يف 

فرٍح كامل، يعبدونه ويطيعونه، وهكذا يعيشون يف رشكٍة دامئة معه. وكم 

رأينا يف نهاية الفصل السابق، خلق الله الرجل واملرأة عىل صورته، ويعني 

هذا أنَّ عليهم أن يكونوا مثله، ليَكونوا يف علقٍة به ويعلنوا مجده للعامل. 

إذ كانوا يف منصب  به.  ليقوموا  للبرش  َدوًرا  اللُه  علوًة عىل ذلك، وضع 

َواكرُثُوا  ‘‘أمَثُروا  العامل تحت قيادته.  تهم أن يحكموا  الحاكم، ومهمَّ نائب 

َمء  السَّ َوَعىَل طرَي  البَحر  َوتََسلَّطُوا َعىَل َسَمك  َوأَخضُعوَها  َوامألُوا األَرَض 

َوَعىَل كُّل َحيََواٍن يَدبُّ َعىَل األَرض’’ (تكوين ١: ٢8).
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ولكن مل تكن سلطة الرجل واملرأة عىل الخليقة مطلقة؛ فالله منحهم 

كان  العامل،  عىل  سلطتَهم  وحوَّاء  آدم  مارس  عندما  إًذا  السلطان.  ذلك 

عليهم أن يتذكَّرا أنَّهم خاضعان لله وتحت سلطانه. هو َمن خلقهم، لذا 

لديه الحقُّ أن يأمرهم.

كانت شجرة معرفة الخري والرشِّ التي ُزرعت يف وسط الجنة، تذكريًا 

ينظران  آدم وحوَّاء  كان  ٣: ١٧). فعندما  (تكوين  الحقيقة  بهذه  صارًخا 

وأنَّهم  محدودة،  كانت  ُسلطتَهم  أنَّ  يتذكَّران  كانا  ومثارها،  الشجرة 

مخلوقان معتمدان عىل الله حتَّى نهاية حياتهم. فلم يكن َدورُهم سوى 

اإلرشاف، والله هو امللك.

لذلك، عندما أكل آدم وحوَّاء من الثمرة، مل ينتهكا فقط بعض األوامر 

فيَّة، ‘‘ال تأكل من مثر هذه الشجرة’’، بل ما فعله كان أمرًا محزنًا  التعسُّ

يَّة. لقد رفضا ُسلطة الله عليهم وأعلَنا استقلليَّتهم عنه.  ا وأكرث جدِّ جدًّ

لقد أراَد آدم وحوَّاء أن يكونا ‘‘مثل الله’’ كم وعدتهم الحيَّة، لذا استوىل 

التاَج  ويأخذ  السلطَة  النائب  يتوىلَّ  فرصًة يك  اعتقده  ما  منهم عىل  كلٌّ 

لنفسه. يف كلِّ الكون، كان هناك أمٌر وحيد مل يُخضْعه الله تحت قدمي 

آدم- الله ذاته. ولكن قرَّر آدم أنَّ هذا االتِّفاق مل يكن جيًِّدا با يكفي له، 

ولهذا مترََّد.

إنَّ أسوأ ما يف األمر، أنَّ آدم وحوَّاء بعصيانهم أمر الله، اتَّخذا قراًرا 

واعيًا برفضه ملًكا عليهم. كانا يعرفان عواقب عصيانهم له، فقد أخربهم 

ا أنَّهم إْن أكَل من تلك الشجرة ‘‘موتًا ميوتان’’،  الله بعباراٍت واضحة جدًّ

ين له، ِعَوًضا عن  ممَّ يعني أنَّهم سيُطردان من محرض الله، ويصريان عدوَّ

اإلنسان الخاطئ



ss

ما هي بشارة اإلنجيل؟

أن يكونا صديَقيه ومرسَّة قلبه (تكوين ٢: ١٧). ولكنَّهم مل يكرتثا، واستبَدال 

بالخري الذي لهم مع الله السعَي وراء متعتهم ومجدهم.

أم  بالكلم  الله- سواء  العصيان ألوامر  س هذا  املقدَّ الكتاب  ي  يسمِّ

‘‘عدم  هو  حرفيًّا  الكلمة  معنى  إنَّ  ‘‘الخطيَّة’’.  أنَّه  بالفعل-  أم  بالفكر 

س أعمق من  إصابة الهدف’’، ولكن معنى الكلمة بحسب الكتاب املقدَّ

ذلك بكثري. فليس األمر كأنَّ آدم وحوَّاء حاوال جاهَدين الحفاظ عىل وصيَّة 

الحقيقة   ، كلَّ ببضع درجات.  املطلوب  الهدف  انحرفا عن  ولكنَّهم  الله، 

لديهم  كانت  فقد  متاًما!  املعاكس  االتِّجاه  يف  بان  يصوِّ كانا  أنَّهم  هي 

أهداٌف ورغباٌت معاكسة لرغبة الله لهم قطًعا، وهكذا وقعا يف الخطيَّة. 

يا عىل علقتهم به، وأعلنا رفَضهم له  لقد انتهكا وصيَّة الله عمًدا، وتعدَّ

بوصفه ربًّا رشعيًّا.

كانت عواقب خطيَّة آدم وحوَّاء كارثيَّة عليهم وعىل ذريَّتهم وعىل 

بقيَّة الخليقة. فقد طُردا من جنَّة عدن املثاليَّة، ومل تَُعد األرُض تُنبُت لهم 

من مثرها وكنوزها برسور وطواعيَّة، بل باَت عليهم أن يعمل بجدٍّ وأمل 

ليحُصل عىل مثارها. واألسوأ من ذلك، قىض الله باملوت عىل حياتهم. كم 

سان وقلٍب  نعلم، مل ميوتا جسديًّا مبارشًة؛ فقد استمرَّْت حياتُهم برئتنَي تتنفَّ

ينبُض وأطراٍف تتحرَّك. ولكِن انتهْت حياتُهم الروحيَّة عىل الفور، وهذا 

أهمُّ ما يف األمر. لقد تحطَّمت علقتهم بالله، وَذبُل قلبهم وامتأل ذهنهم 

باألفكار األنانيَّة، وأظلمت أعيُنهم عن جمل الله، وصارت روحهم جافَّة 

وقاحلة وفارغة متاًما من تلك الحياة الروحيَّة التي منحهم إيَّاها الله يف 

البدء، عندما كان كلُّ يشء حسًنا.
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ليس هما فقط، بل نحن أيًضا

س بأنَّ آدم وحوَّاء ليسا هم املذنبَني فقط. بل جميعنا  يخربنا الكتاب املقدَّ

أَخطَأُوا  الَجميُع  ‘‘إذ   (٢٣  :٣ (رومية  يف  بولس  الرسول  فيقول  مذنبون. 

 (١0  :٣ (رومية  آيات  ببضع  ذلك  قبل  يقول  كم  الله’’.  َمجُد  َوأَعَوزَُهم 

‘‘لَيَس بَارٌّ َوال َواحٌد’’.

إنَّ إنجيل يسوع املسيح مآلٌن بالحجارة املعرِثة، وهذه واحدة من أكرب 

تلك الحجارة. فعند الناس الذين يعتقدون أصًل أنَّهم صالحون ومكتفون 

ذاتيًّا، تبدو فكرة أنَّ اإلنسان خاطٌئ ومتمرٌِّد ليست فقط فكرة مخزية، بل 

أيًضا مثريًة للشمئزاز.

ا أن نفهَم طبيعة خطيَّتنا وعمقها. إذا تعاملنا مع  لذا من املهمِّ جدًّ

من  أقلُّ  أنَّها  أو  مختلف  أمٌر  هي  الخطيَّة  أنَّ  حاسبني  اإلنجيل  بشارة 

ة. فألرضْب لكم بعض  حقيقتها، فسُنيسء فهَم بشارة يسوع املسيح بشدَّ

األمثلة عن كيفيَّة إساءة فهم بعض املؤمنني للخطيَّة.

الخلط ما بني الخطيَّة وآثار الخطيَّة

يف اآلونة األخرية، صار من الشائع تقديم بشارة اإلنجيل بالقول إنَّ يسوع 

هدف  معنى أو اللَّ نب أو اللَّ جاء ليخلِّص البرشيَّة من الشعور الفطريِّ بالذَّ

املشاعر هي مشكلت حقيقيَّة، وهناك كثريون  تلك  بالتَّأكيد  الفراغ.  أو 

س أنَّ مشكلة  يعانون بسببها عىل نحو كبري. ولكْن يعلّمنا الكتاب املقدَّ

البرشيَّة األساسيَّة- األمر الذي نحتاج إىل الخلص منه- ليس هو الشعور 

نب، وهو شعور  بالذَّ بالتفكُّك يف حياتنا، وال حتَّى الشعور  معنى أو  باللَّ

اإلنسان الخاطئ
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متعب؛ فتلك املشاعر هي مجرَّد أعراض ملشكلة أعمق بكثري: خطيَّتنا. وما 

علينا فهمه هو أنَّ املأزق الذي نحن فيه هو من صنع أيدينا. لقد عصينا 

كلمَة الله، وتجاَهلْنا أوامره. لقد أخطأنا تجاهه.

والحديث بشأن الخلص من الشعور بعدم وجود املعنى والهدف، 

لة يف الخطيَّة، قد يجعل  دون تتبُّع تلك املشاعر إىل عمق جذورها املتأصِّ

خص  العلج يغوص بصورٍة أسهل، ولكنَّه العلج الخاطئ. فهو يسمح للشَّ

مع  فعليًّا  يتعامل  وال  ضحيَّة  أنَّه  عىل  نفسه  يف  التفكري  يف  يستمرَّ  بأن 

حقيقة أنَّه مجرم وأثيم ويستحقُّ الدينونة.

اختزال الخطيَّة إىل عالقٍة مكسورة

الهدف  البرش وكان  ُخلق  إذ  س.  املقدَّ الكتاب  أمرًا مهمًّ يف  العلقة  تُعدُّ 

أنَّه كان هناك  أنَّ ما علينا تذكُّره هو  الله. غري  أن يعيشوا يف رشكة مع 

نوع معنيَّ من العلقة من املفرتض أن يعيشوها- ليست علقة بني طرفنَي 

متساويني حيث ال يشكِّل القانون والدينونة والعقاب جزًءا منها- بل هي 

علقة ما بني ملٍك ورعاياه.

ث كثرٌي من املسيحيِّني بشأن الخطيَّة كم لو أنَّها مجرَّد خلٍف يف  يتحدَّ

العلقة ما بني الله واإلنسان، وكلُّ ما نحتاج إليه هو االعتذار وقبول غفران 

بني  ما  أنَّها خلٌف  لو  كم  الخطيَّة  عن  الصورة  تلك  ولكنَّ  ببساطة.  الله 

ه العلقَة التي نحن مقيمون فيها مع الله. فهي توصل إلينا  حبيبَني، تشوِّ

 ، فكرة عدم وجود تجاوٍز للقانون، ومل تُنتهِك العدالة، وال يوجد غضٌب بارٌّ

س. لذا ليس هناك احتياج إىل بديل يحمل هذا الُحكم أيًضا. وال حكٌم مقدَّ
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بالله،  س أنَّ الخطيَّة هي بالفعل كرٌس للعلقة  الكتاب املقدَّ يعلِّمنا 

د يف رفِض سيادته امللَكية. إنَّها ليست  غري أنَّ هذه العلقة املكسورة تتجسَّ

مجرَّد زىن فقط (مع أنَّها كذلك)؛ بل هي مترٌُّد أيًضا. ليست فقط خيانة، 

بل هي أيًضا خيانة ُعظمى. وإذا اختزلنا الخطيَّة بالَقول إنَّها مجرَّد كرِس 

محبوٌب ضدَّ  اقرتفَه شخٌص  خائًنا  مترًُّدا  بوصفها  فهمها  من  بداًل  العلقة 

َملِكه الصالح والباّر، فلن ندرك بتاتًا رضورَة موت ابن الله ملعالجتها.

الخلط ما بني الخطيَّة وطريقة التفكري السلبّي

هناك سوء فهم آخر عن الخطيَّة، ذاك الذي يعرِّف الخطيَّة بأنها مجرَّد 

الكتاب  هذا  مة  مقدِّ املدوَّنة يف  االقتباسات  بعض  رأينا يف  سلبّي.  تفكريٍ 

جمًل مثل: تخلَّص من زقاقك القديم! فكِّر بطريقٍة أفضل! يريُد الله أن 

َ لك صلحه العجيب، إذا تخلَّصَت من طرق تفكريك السلبيَّة القدمية  يبنيِّ

كت بها! التي متسَّ

حتَّى اآلن، هذه رسالة مقنعة للنَّاس الذين يعتمدون عىل ذواتهم، 

قوا أنَّ يف ُوسعهم التعامل مع خطيَّتهم بأنفسهم.  الذين يريدون أن يصدِّ

وعىل األرجح هذا ما ساعد الرجال الذين أعلنوا هذه الرسالة عىل بناء 

ا. أْخرِب الناس  أكرب الكنائس يف العامل. فبالحقيقة، هذه املعادلة سهلة جدًّ

األفكار  سلبيَّة، وهذه  أفكار  مجرَّد  من  أكرث  ليست  بأنَّ خطاياهم  فقط 

ة والغنى والسعادة. ثمَّ قُل لهم إنَّهم إْن فكَّروا  هي ما مينع عنهم الصحَّ

بطريقة إيجابيَّة أكرث يف أنفسهم (بالتَّأكيد بساعدة الله)، سيتخلَّصون من 

خطيَّتهم ويصريون أغنياء. برسعة! ستجد كنيسًة ضخمة فوريَّة.

اإلنسان الخاطئ
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آخُر  أمٌر  أو  ة،  الصحَّ وأحيانًا  املال  املنشود هو  الهدف  يكون  أحيانًا 

متاًما. لكْن مهم يكن األمر، فالَقول إنَّ يسوع املسيح مات ليخلِّصنا من 

كتايّب.  وغري  مستهَجن  أمٌر  هو  أنفسنا،  عن  لدينا  التي  السلبيَّة  األفكار 

أنَّنا  س أنَّ جزًءا كبريًا من مشكلتنا هو  يف الحقيقة، يعلِّمنا الكتاب املقدَّ

لِلَحظة.  األمر  وفكِّر يف  توقَّف  باتِّضاع.  نفكِّر  وال  أنفسنا  بتَعاٍل يف  نفكِّر 

كيف أغوت الحيَّة آدم وحوَّاء؟ لقد أخربتهم بأنَّهم كانا يفكِّران بطريقٍة 

سلبيَّة تجاه نفَسيهم. أخربتهم بأنَّهم يحتاجان ألن يفكِّرا بإيجابيٍَّة أكرث، 

وأن يفهم أكرث ليَِصل إىل إمكاناتهم الكاملة ويصريا كالله! بكلمة واحدة، 

قالت لهم أن يفكِّرا بصورٍة أكرب.

اآلن، كيف سيكون هذا األمر يف مصلحتهم؟

الخلط ما بني الخطيَّة والخطايا

معيَّنة،  خطايا  الرتكابك  مذنب  أنَّك  إدراكك  بني  ما  شاسع  فرق  هناك 

ومعرفتك لنفسك بأنَّك مذنب بسبب الخطيَّة. معظم الناس ليس لديهم 

أيَّة مشكلة باالعرتاف أنَّهم ارتََكبوا خطايا ما (بالجمع)، عىل األقلِّ ما داموا 

يفكِّرون يف أنَّها مجرَّد أخطاء صغرية منفردة ضمن حياة جيِّدة- مخالفة 

ل عىل سجلٍّ نظيف متاًما. موقف سيَّارات هنا أو هناك تُسجَّ

الخطايا ال تصدمنا كثريًا. فنحن نعلم أنَّها موجودة، ونراها يف أنفسنا 

لنا  يبنيِّ  عندما  نُصَدم  ولكنَّنا  متاًما.  اعتدناها  وقد  يوميًّا،  اآلخرين  ويف 

بات العميقة من  الله الخطيَّة التي متتدُّ إىل أعمق أعمق قلوبنا، والرتسُّ

النجاسة والفساد والتي مل نعلَْم بُوجودها بتاتًا والتي ال نستطيع محَوها 
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س بدى عمق خطيَّتنا وظلمتها- إنَّها  ث الكتاب املقدَّ البتَّة. هكذا يتحدَّ

فينا، وليست فقط علينا.

يوجد يف الطابق الثاين يف املتحف الوطنيِّ للتاريخ الطبيعيِّ يف واشنطن، 

بحسب ما يُقال، أكرب كرة كوارتزss خالية من الشوائب والعيوب يف العامل 

كلِّه. هذه الكرة أكرب من كرة السلة بقليل، وليس فيها أيُّ خدش مريئ، أو 

أيِّ أثر لعلمة أو تغريُّ يف اللون بتاتًا. إنَّها كاملة. ويف كثريٍ من األحيان يعتقد 

الناس أنَّ طبيعة اإلنسان ككرة الكوارتز تلك. نعم، قد نشوِّهها بني الحني 

واآلخر ببعض األوساخ والطني، ولكْن تحت األوساخ تبقى نقيَّة كم كانت، 

وال نحتاج سوى إىل مسحها وتنظيفها الستعادة ملعانها.

س عن طبيعة اإلنسان ليست جميلة.  ولكن الصورة يف الكتاب املقدَّ

س، ال تبدو كرة الطبيعة البرشيَّة نقيَّة بتاتًا، والطني ال  فوفًقا للكتاب املقدَّ

يلطِّخ الخارج فقط، بل عىل العكس متاًما، فالخطيَّة تخرتقنا إىل األعمق. 

الشقوق والطني والفساد والنجاسة تتوغَّل إىل املركز يف قلوبنا.

كم قال الرسول بولس، إنَّنا ‘‘بالطَّبيَعة أَبناَء الَغَضب...’’ (أفسس ٢: 

نني يف ذنب آدم وفساده (رومية ٥). علَّمنا يسوع هذا  ٣). لقد كُّنا ُمتضمَّ

يرٌة: قَتٌل زىًن فسٌق رسقٌة َشهاَدُة  أَفَكاٌر رشِّ تَخُرُج  الَقلب  ‘‘ألَن مَن  أيًضا: 

ُزوٍر تَجديٌف’’ (متَّى ١٥: ١٩). الكلمت الخاطئة التي تقولها والترصُّفات 

الخاطئة التي تفعلها ليست مجرَّد حوادث منفردة فقط، بل هي تنبثق 

من الرشِّ املوجود يف قلبك.

ss)   الكوارتز هو معِدن شفاف ال لون له، يوجد يف كثري من الصخور ويتألَّف من ثاين أكسيد السيليكون 

(املرتجم).

اإلنسان الخاطئ
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لقد تلف كلُّ جزء من الوجود البرشيِّ بسبب الخطيَّة وتحت سلطتها. 

حيث استَعبَدِت الخطيَّة فهَمنا وشخصيَّتنا ومشاعرنا وعواطفنا، بل حتَّى 

إرادتنا. لذلك يقول بولس يف (رومية 8: ٧) ‘‘ألَنَّ اهتَمَم الَجَسد ُهَو َعداَوٌة 

للَّه إذ لَيَس ُهَو خاضًعا لَناموس الله ألَنَّه أَيًضا ال يَستَطيع’’. يا لها من آية 

مروِّعة ومخيفة! وهكذا تكون سيطرة الخطيَّة الشاملة علينا- عىل عقولنا 

وإدراكنا وإرادتنا- أنَّنا نرى مجد الله وصلحه، ونبتعد متاًما عنه باشمئزاز.

خطايانا،  من  ليخلِّصنا  العامل  إىل  جاء  يسوع  إنَّ  نقول  أن  يكفي  ال 

إن كنَّا نقصد أنَّه جاء ليخلِّصنا من أخطائنا املنفردة. فقط عندما ندرك 

‘‘أَموات  بالفعل  وأنَّنا  خاطئة؛  ذاتها  يف  هي  بها  ُولِدنا  التي  طبيعتنا  أنَّ 

نُوب والَخطايَا’’ (أفسس ٢: ١، ٥) كم يقول بولس- عندئٍذ نرى الخرَب  بالذُّ

السارَّ ونرَُسّ بوجود طريق لخلصنا.

دينونة اهلل الحاسمة للخطيَّة

س. ترُد هذه اآلية  تُعدُّ رومية ٣: ١٩ من أكرث الجمل املرِعبة يف الكتاب املقدَّ

يف نهاية اتِّهام بولس لكلِّ البرشيَّة- األمم أوَّاًل، ثمَّ اليهود- بأنَّها تحت الخطيَّة، 

وأنَّ الجميع خطاة كلِّيًّا أمام الله. وإليكم ما يقوله بولس هنا، يف استنتاجه 

لهذه املسألة: ‘‘ونحُن نَعلَُم أَنَّ كلَّ َما يَُقولُه النَّاموُس فَهَو يَُكلُِّم به الذيَن يف 

النَّاموس ليَك يَستَدَّ كلُّ فٍَم َويَصرَي كلُّ الَعالَم تَحَت قصاٍص من الله’’.

هل ميكنك تخيُّل معنى هذه اآلية؟ أن تقَف أمام الله دون أن يكوَن 

ة؟ وما معنى أن تكوَن تحت  لديك أيُّ تفسري أو التمس أو عذر أو حجَّ

يف  رأينا  كم  الوضوح،  متاَم  واضٌح  س  املقدَّ الكتاب  إنَّ  الله؟  من  قصاٍص 

وٌس وباّر، لذلك فلن يربِّر الخطيَّة. ولكن  الفصل السابق؛ حيث إنَّ الله قدُّ
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عند الله، ماذا يعني أن يتعامل مع الخطيَّة، وأن يدينها ويعاقبها؟

يقول بولس يف رومية ٦: ٢٣: ‘‘ألَنَّ أُجرََة الخطيَّة هَي َموٌت...’’ بكلمٍت 

ه مثًنا لخطايانا. وهذا املوت ليس فقط موتًا  أخرى، املوت هو ما نستحقُّ

جسديًّا، بل هو أيًضا موٌت روحّي- انفصاٌل قرسيٌّ ألنفسنا الخاطئة البائسة 

وس والباّر. ويصفه النبيُّ إشعياء كاآليت:  عن حضور الله القدُّ

‘‘بَل آثَاُمُكم َصارَت فَاصلًَة بَيَنُكم َوبنََي إلَهُكم، َوَخطَايَاكُم 

َسرَتَت َوجَهُه َعنُكم حتَّى ال يَسَمَع’’ (إشعياء ٥٩: ٢).

ث الناس أحيانًا بهذا األمر كم لو أنَّه غياٌب سلبيٌّ وصامت لله،  يتحدَّ

ولكنَّه أكرث من ذلك. فهو دينونة الله الحاسمة للخطيَّة، ويقول الكتاب 

س إنَّها ستكون مرعبة. انظر كيف يصُف سفر الرؤيا شكل النهاية  املقدَّ

يف اليوم الذي سيَدين فيه الله الصالح والعادل العاملَ. سيسكب امللئكة 

قَبَائل  َجميُع  َعلَيه  األَرض...ويَنوُح  َعىَل  الله  َغَضب  ‘‘َجاَمات  السبعة 

األَرض’’ (رؤيا ١٦: ١، ١: ٧). وسيدعون الصخور والجبال ‘‘اسُقطي َعلَيَنا 

َوأَخفيَنا َعن َوجه الَجالس َعىَل الَعرش َوَعن َغَضب الَحَمل، ألَنَّه قد َجاَء 

يَوُم َغَضبه الَعظيُم. وَمن يَستَطيُع الُوقوَف؟’’ (رؤيا ٦: ١٦-١٧). وسريَون 

يسوَع، ملَك امللوك وربَّ األرباب، وسينحنون أمامه ألنَّه ‘‘يَُدوُس َمعرَصَة 

َخمر َسَخط َوَغَضب الله الَقادر َعىَل كُلِّ يَشٍء’’ (رؤيا ١٩: ١٥).

س أنَّ املصرَي النهايئَّ للخطاة الذين مل يتوبوا ويؤمنوا  ويعلِّمنا الكتاب املقدَّ

‘‘الجحيم’’.  أبديٌّ فيه عذاٌب دائم وهم يف كامل وعيهم، يدعى  هو مكاٌن 

ويصفه يوحنَّا يف سفر الرؤيا بأنَّه ‘‘بَُحريَة النَّار َوالكربيت’’، ويقول عنه يسوع 

إنَّه مكاُن ‘‘النَّار التي الَ تُطفأ’’ (رؤيا ٢0: ١0؛ مرقس ٩: ٤٣).

اإلنسان الخاطئ
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الجحيم  عن  س  املقدَّ الكتاب  بها  ث  يتحدَّ التي  الطريقة  إىل  نظرًا 

وا  وتحذيرنا منه، ال أفهم ما الذي يدفع بعض املؤمنني باملسيح ألن يفرسِّ

عن  الرؤيا  سفر  يتكلَّم  عندما  للحتمل.  قابًل  تجعلُه  بطريقٍة  الجحيم 

ر يسوع  يسوع وهو يدوس معرصة سخط الله القدير وغضبه؛ وبينم يحذِّ

بنفسه من ‘‘النَّار التي ال تُطَفأُ...َحيُث ُدوُدُهم ال مَيُوُت َوالنَّاُر ال تُطَفأُ’’ 

(مرقس ٩: ٤٣، ٤8)، فسؤايل املحريِّ هو: ما مصلحة أيِّ مؤمن من التقليل 

أنَّ  بفكرة  األرض  وجه  عىل  الخطاة  نريح  ملاذا  األمر؟  هذا  بشاعة  من 

الجحيَم لن يكوَن بهذا السوء يف النهاية؟

لم نبتكْر نحن هذه الفكرة

س يف حديثه بشأن دينونة الله عىل  إنَّ الصور التي يستخدمها الكتاب املقدَّ

ا. وال عجب يف أنَّ العامل الذي يقرأ األوصاف التي يُطلُقها  الخطيَّة مرِعبٌة حقًّ

قونها.  س عىل ‘‘الجحيم’’، يدعو املؤمنني ‘‘باملرىض’’ ألنَّهم يصدِّ الكتاب املقدَّ

بأنفسنا.  األفكار  هذه  ابتَكرْنا  َمن  نحن  فلَْسنا  الهدف،  يضيِّع  ذلك  ولكنَّ 

ث بشأن الجحيم ألنَّنا نستمتع بطريقٍة  فنحن املؤمنني ال نقرأ ونؤمن ونتحدَّ

الكتاب  ق  نصدِّ النهاية  يف  ألنَّنا  بشأنه؛  ث  نتحدَّ إنَّنا  ال.  فيه.  بالتَّفكري  ما 

قه وعيوننا مآلنة  قه عندما يخربنا بأنَّ الجحيَم حقيقٌة، ونصدِّ س- نصدِّ املقدَّ

موع، عندما يخربنا بأنَّ أحبَّاءنا يف خطِر قضاء أبديَّتهم هناك. بالدُّ

س الواقع علينا. وليس هناك بيننا َمن هو  هذا هو ُحكم الكتاب املقدَّ

باّر، وال واحٌد منَّا. وبسبب ذلك، سيُسَكُت كلُّ لسان، وسيوَضع حدٌّ لكلِّ 

لساٍن مستهزىء، وسيُحاَسب العامل بأرسه أمام الله...

لكن...
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الفصل 4

يسوع المسيح المخلِّص

ختمنا الفصل السابق بكلمة ‘‘لكن’’، وهي كلمة من أقوى الكلمت التي 

ميكن أن ينطقها اإلنسان. رغم أنَّها كلمة صغرية، فإنَّها قادرة عىل اإلطاحة 

للتَّّو،  التي سمعناها  أخبار سيِّئة كتلك  بعد  تأيت  بكلِّ ما سبقها. نجدها 

الكلمة  لهذه  األمل.  إىل أعىل واستعادة  العيون  القدرة عىل رفع  ولديها 

ينطَقها  أن  أخرى ميكن  كلمة  أيَّة  من  أكرث  كلِّ يشء،  تغيري  القدرة عىل 

لساُن إنسان.

سقطت الطائرة، لكن مل يَُصْب أحٌد بأذى.	 

طان، لكن ميكن علجه بسهولة.	  أنت مصاٌب بالرسَّ

تعرَّض ابنك لحادث سري، لكنَّه مل يتأذَّ.	 

تنتهي  فالجملة  ‘‘لكن’’.  كلمة  فيها  تَظَهُر  ال  أوقات  هناك  لألسف، 

الرائعة  اللحظات  نخترُب  أنَّنا  السيِّئة. غري  األخبار  أحيانًا وال نسمع سوى 

فقط يف األوقات التي تظهُر فيها كلمة ‘‘لكن’’، وهي أوقاٌت مجيدة.

الله  ودينونة  اإلنسان  خطيَّة  حول  السيِّئة  األخبار  ألنَّ  الله  نشكر 

س بإعلن بولس الرسول  ة. لو انتهى الكتاب املقدَّ ليست هي نهاية القصَّ
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الله، ملا كان لنا رجاٌء يف  أنَّ العامل كلَّه سيقف صامتًا أمام عرش دينونة 

املستقبَل، وما كان ينتظرنا سوى اليأس. لكن (ها نحن نجد الكلمَة هنا) 

شكرًا لله ألنَّ هناك املزيد.

الله ليخلِّص الخطاة َمن  الدينونة. لكن ترصَّف  أنت خاطئ مصريك 

هم مثلك متاًما!

كلمة رجاء

يبدأ البشري مرقس روايتَه عن حياة يسوع بالكلمت التالية ‘‘بَدُء إنجيِل 

يَسوَع املسيِح ابِن اللَّه’’. لقد عرف مرقس واملسيحيُّون األوائل منذ البداية 

ر وميت عند أقدام  أنَّ مجيء يسوع املسيح كان الخرب السارَّ لعامٍل مدمَّ

الخطيَّة. يف أعقاب الدمار الذي خلَّفته الخطيَّة، كان مجيء يسوع أشبََه 

بإعلٍن مدوٍّ خارق غريَّ كلَّ يشء بعده!

حتَّى يف جنَّة عدن، أعطى الله آدم وحوَّاء كلمة رجاء- بعض األخبار 

عبارًة  إشارًة-  كانت  بل  كثريًة،  كلمٍت  تكن  مل  يأسهم.  خَضمِّ  يف  السارَّة 

هها الله ضدَّ الحيَّة. ُعلِّقت يف نهاية الجملة التي وجَّ

‘‘...هو يَْسَحُق رَأَسِك

وأنِت تَسَحقنَي َعِقبَه’’ (تكوين ٣: ١٥).

اء، العاِصيان،  ولكنَّه كان ميثِّل أمرًا ما. فقد أراَد الله أن يعرَف آدُم وحوَّ

ة مل تنتِه. وهنا نجد بصيًصا من البشارة- شيئًا من األخبار السارَّة  أنَّ القصَّ

وسط الكارثة.

الصغرية  البذرة  تلك  نبتت  كيف  س  املقدَّ الكتاب  بقيَّة  لنا  وتروي 
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العامل  الله  أعدَّ  السنني،  آالف  منذ  ومنت.  وتربعَمْت  السارَّة  األخبار  من 

القاضية املذهلة بحقِّ الحيَّة، يف حياة  بالرشيعة والنبوَّة لتوجيه رضبته 

نْب الذي  يسوع املسيح وموته وقيامته. وعندما انتهى كلُّ يشء، ُهزِم الذَّ

سيموت،  خليقته  عىل  الله  أعلَنه  الذي  فاملوت  كلِّه؛  بنسله  آدم  ألحقه 

ة هجوم الله املضادِّ  س هو قصَّ وسريكع الجحيم عىل ركبتَيه. الكتاب املقدَّ

قه بصورٍة  ة كبرية تروي كيف حقَّق الله ذلك ويحقِّ عىل الخطيَّة. إنَّه قصَّ

مه يف يوٍم ما عىل نحو صحيح إىل األبد. صحيحة، وكيف سيتمِّ

إلٌه كامل، إنساٌن كامل

يبدأ جميع كتَّاب األناجيل قصَصهم عن حياة يسوع بإيضاح أنَّه كان رجًل 

ة ملٍك جاء إىل فتاٍة عذراء اسمها  البشريان متَّى ولوقا قصَّ عاديًّا. يروي 

مريم، وأخربها بأنَّه ستحبل بطفل. سألته مريم وهي مرتابة: ‘‘كَيَف يكوُن 

الُقُدُس  ‘‘الرُّوُح  بالَقول:  امللك  لها  رَُجًل؟’’ فرشح  أَعرُف  لَسُت  وأنا  َهذا 

وُس املولوُد منِك يُْدعى  ُة الَعيلِّ تُظلِّلُِك فَلَذلَك أَيًضا القدُّ يَِحلُّ َعلَيِك وقُوَّ

ابَن الله’’ (لوقا ١: ٣٤-٣٥).

يبدأ يوحنَّا بجملٍة مدهشٍة أكرث: ‘‘يف البَْدء [كلمت تُعيُدنا بقوَّة إىل 

اللَّه... الَكلَمُة  وكاَن  اللَّه،  عنَد  كاَن  والَكلَمُة  الَكلَمُة،  كاَن   [١  :١ تكوين 

والَكلِمُة صاَر َجَسًدا وَحلَّ بَيَننا’’ (يوحنَّا ١: ١، ١٤).

كلُّ هذا- والدة يسوع من عذراء، ولقب ‘‘ابن الله’’، وتأكيد يوحنَّا 

أنَّ ‘‘الكلمة كان الله’’، وإعلنه أنَّ ‘‘الكلمة صار جسًدا’’- الهدف منه هو 

تعليمنا عن شخص يسوع.

يسوع المسيح المخلِّص
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كامل  إنساٌن  هو  يسوع  أنَّ  س  املقدَّ الكتاب  يخربنا  ببساطة،  ولكن 

ألنَّ  عنه؛  نفهَمها  أن  يجب  وحاسمة  ة  مهمَّ نقطة  وهذه  كامل.  وإلٌه 

اإلنسان الكامل، ابن الله ذا الطبيعة اإللهيَّة الكاملة، هو الوحيد القادر 

عىل فدائنا. إذا كان يسوع مجرَّد إنسان آخر مثلنا يف كلِّ يشء، با يف ذلك 

سقوطنا وخطيَّتنا، فلن تزيَد قدرته عىل إنقاذنا عن قدرة رجل ميت ميكن 

أن ينقَذ رجًل آخر.

لكْن ألنَّه هو ابن الله، دون خطيَّة ومساٍو لله اآلب يف الكمل اإللهّي، 

هو قادٌر عىل هزمية املوت وتخليصنا من خطيَّتنا. وبالطريقة نفسها، من 

ا أن يكوَن يسوع واحًدا منَّا- أي إنسانًا كامًل حتَّى يتمكَّن  الرضوريِّ جدًّ

من متثيلنا بالصورة الصحيحة أمام أبيه. وكم يرشح كاتب رسالة العربانيِّني 

(٤: ١٥) يسوع قادر ‘‘أن يَرِثَ لَِضَعفاتِنا... [ألنَّه] ُمجرٌَّب يف كلِّ يَشٍء ِمثلُنا، 

بل َخِطيَّة’’.

المسيح الملك- هنا!

عندما بدأ يسوع خدمتَه، أعلَن رسالة رائعة: ‘‘لقد حان الوقت، واقرتب 

ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا باإلنجيل!’’.

انترش يف  الله أىت، ورسعان ما  بأنَّ ملكوت  الرجل  أنبَأَت كلمة هذا 

يسوع  حول  سون  املتحمِّ الناس  اجتمع  ما  ورسعان  البلد.  أنحاء  جميع 

ليسمعوا ‘‘الخرب الساّر’’ الذي كان يعلنه. ولكن ما املثري يف هذا الخرب؟

ة قرون، أنبأ الله برشيعته وأنبيائه، عن الوقت الذي  عىل مدى عدَّ

ا لرشِّ العامل مرَّة وإىل األبد، وسيُنقذ شعبه من خطيَّتهم.  سيضع فيه حدًّ
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ُس حكَمه، أي ‘‘ملكوته’’ عىل كل األرض. بل  سيكتسح كلَّ املقاومة ويؤسِّ

ملٍك مسياينٍّ،  س ملكوته يف شخص  بأنَّه سيؤسِّ الله  أكرث من ذلك، وَعد 

واحد من النسل املليكِّ للملك العظيم داُود. ويف ٢صموئيل ٧: ١١ وعد 

الله داُود أنَّ واحًدا من أبنائه سيحكم عىل عرشه إىل األبد. وقال النبيُّ 

إشعياء عن هذا االبن املـَليَك:

ياَسُة عىل كَتفه،  ‘‘ألَنَّه يولَُد لَنا َولٌَد َونُعطَى ابًنا، َوتَُكوُن الرِّ

رَئيَس  أَبَديًّا،  أَبًا  قَديرًا،  إلًها  ُمشريًا،  َعجيبًا،  اسُمُه  ويُدَعى 

داُوَد  كُريسِّ  عىل  نَهايَة  ال  لَم  وللسَّ ريَاَسته  لُنُموِّ  لم.  السَّ

وعىل َمملَكته، ليُثبِّتَها ويعُضَدها بالحقِّ والربِّ من اآلن إىل 

األبَد. َغريُة رَبِّ الُجنود تَصَنُع هذا’’ (إشعياء ٩: ٦-٧).

لذا ميكنك أن تتخيَّل الحمَس السائَد عندما أعلَن يسوع أنَّ ملكوَت 

داُود،  انتظاره من نسل  الذي طال  املسيَّا  أنَّ  يعني  ذاك  أىت.  السمَواِت 

صار هنا أخريًا! أرصَّ كُتَّاب األناجيل عىل أنَّ امللك اآليت من نسل داُود هو 

ها  ن لوقا كلمت امللك ملريَم وهو يبرشِّ يسوع نفسه وليس غريه. ويدوِّ

بوالدة يسوع:

‘‘هذا يكوُن َعظيًم وابَن الَعيلِّ يُدَعى ويُعطيه الربُّ اإلله 

وال  األبد  إىل  يَعقوَب  بَيت  عىل  ومَيلُك  أبيه.  َداُوَد  كريسَّ 

يَكوُن مللكه نهايٌة’’ (لوقا ١: ٣٢-٣٣).

بالرُّجوع  تتبع أصل يسوَع  إنجيله بسلسلة نسب  متَّى  البشرُي  يبدأ 

م  يقسِّ متَّى  أنَّ  املثري هو  األمر  إبراهيم.  إىل  ثمَّ  داود،  امللك  إىل  مبارشًة 

يسوع المسيح المخلِّص
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من  مؤلَّف  منها  كلٌّ  أجيال  ثلثة  ضمن  معنيَّ  بأسلوٍب  النسب  سلسلة 

هو  عرش  أربعة  الرقم  يهودّي،  أيُّ  جيًِّدا  يعلم  وكم  اسًم.  عرش  أربعة 

الرقم الناتج عن إضافة قيم األحرف العربيَّة الثلث يف اسم داُود (بالعربيَّة 

السادس، فيصري  والواو هو  الرابع  الحرف  الدال هو  َدُود،  االسم:  يُكتب 

مجموع قيمة األحرف ٤+٦+٤=١٤، املـُحرِّر). عمليًّا، يرصخ متَّى- وكذلك 

ته عن يسوع، إنَّه ‘‘ملك! ملك! ملك’’. جميع املسيحيِّني- يف بداية قصَّ

ٌّ غير متوقَّع- في حال حصولك عليه خبرٌ سار

ة تدشني امللك يسوع مللكوت الله عىل األرض،  إًذا يروي العهد الجديد قصَّ

والبدء بانحسار لعنة الخطيَّة. وذلك رغم أنَّ اململكة التي افتتحها يسوع 

مل تشبه اململكة التي توقَّعها وأرادها اليهود؛ إذ إنَّهم أرادوا مسيًحا من 

الرومانيَّة،  باإلمرباطورية  تطيح  سياسيَّة  أرضيَّة  مملكة  س  يؤسِّ أن  شأنه 

القوَّة الحاكمة يف ذلك اليوم، وتحلُّ محلَّها. ولكنَّ يسوَع مل يكن يبحث 

املرىض  وشفاء  والتعليم،  الكرازة  تقديم  عن  بل  بتاتًا،  دنيويٍّ  تاٍج  عن 

بكلمٍت واضحة  الروماينِّ  الحاكم  املوىت وإخبار  وإقامة  الخطايا  وغفران 

ا ‘‘مملََكتي لَيَسْت من هذا العالَم’’ (يوحنَّا ١8: ٣٦). جدًّ

وال يعني هذا أنَّ مملكته لن تكوَن من هذا العامل بتاتًا. فقبل ذلك 

ابَن  تُبْرِصوَن  وَسوَف  هو.  ‘‘أنا  الكهنة  لرئيس  يسوع  قال  قليل  بوقٍت 

مء’’ (مرقس ١٤: ٦٢)،  ِة وآتيًا يف َسحاِب السَّ اإلنساِن َجالًِسا عن مَينِي القوَّ

ويف سفر الرؤيا ٢١ نقرأ أنَّه ُمتوَّج فوق سمواٍت جديدة وأرٍض جديدة، 

تحوَّلت جذريًّا بقوَّته وحرَّرها من عبوديَّتها للخطيَّة.

ال شكَّ أنَّ هذه جميعها هي خرٌب ساّر، يف حال إدراكك لها. ولكن بعد 
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ذلك نعوُد إىل مشكلة خطيَّتنا، أليس كذلك؟ فإْن مل يحدث ما يزيل ذنب 

عصياننا ومترُّدنا عىل الله، سنبقى منفصلني عنه ولن يكوَن مصرينا أفراح 

السمء الجديدة واألرض الجديدة، بل العقاب األبدّي يف َجَهنَّم.

آتيًا  امللك  يسوع  ترى  املسيحيَّة.  يف  ا  جدًّ السارُّ  الخرب  يتحقَّق  وهنا 

وذلك  إليه،  الخطاة  إلحضار  أيًضا  بل  الله،  ملكوت  لتدشني  فقط  ليس 

بوته نيابًة عنهم وعن خطيَّتهم، آخًذا عقابهم عىل نفسه وضامًنا الغفران 

لهم ليكونوا مشاركني يف  لهم، جاعلً إيَّاهم أبراًرا يف نظر الله، وبعدها يؤهِّ

مرياث امللكوت (كولويسِّ ١: ١٢).

ملٌك يتألَّم؟

‘‘ُهوذا َحَمُل اللَّه الذي يَرفَُع َخطيََّة العالَم’’، هذا ما قاله يوحنَّا املعمدان، 

النبيُّ الذي كان يرتدي ملبس من وبر الجمل ويأكل الجراد، عندما رأى 

يسوع آتيًا صوبَه (يوحنَّا ١: ٢٩). ما معنى كلمه؟ َحَمل الله؟ يرفع خطيَّة 

العامل؟ جميع يهود القرن األوَّل فهموا يف الحال ما قصده يوحنَّا بعبارة 

اليهودّي،  الفصح  إىل عيد  إشارة  كانت  الخطيَّة’’، فقد  يرفع  الله  ‘‘َحَمل 

العبوديَّة  من  إرسائيل  لبني  املعجزيِّ  الله  لتحرير  تذكاريٌّ  احتفال  وهو 

يف مرص منذ نحو ألف وخمس مئة سنة مضت (من وقت ظهور يوحنَّا).

كان  مرَّة  كلِّ  ويف  عليهم،  عرَش رضبات  فأرسل  املرصيِّني،  الله  أدان 

قلب ملك مرص يتقسَّ ويرفض إطلق الشعب. كانت الرضبة األخرية هي 

األقوى. لقد أخرب الله بني إرسائيل بأنَّ ملك املوت سيجتاح أرض مرص يف 

ليلٍة معيَّنة، وسيقتل جميع أبكار البرش والحيوانات يف البلد. ذلك الحكم 

املرعب سيشمل بني إرسائيل أيًضا- إالَّ إذا أطاعوا تعليمت الله بدقَّة. قال 
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الله لهم: يجب عىل كلِّ عائلة أن تُحرض َحَمًل خاليًا من أيِّ عيب أو رضر 

وا دم الَحَمل باستخدام نباِت الزوفا عىل قامئتَي  وتذبحه. ثمَّ يجب أن يرشُّ

باب املنزل وعتبته الُعليا. ووعدهم الله أنَّه عندما ميرُّ امللك ويرى الدم، 

سيعرب عن ذاك املنزل وسيُعفيهم من حكم املوت.

ومن ثَمَّ يصبح عيُد الفصح- وال سيَّم َحَمل الفصح- رمزًا قويًّا لفكرة 

ذ عن طريق  د أو تُنفَّ أّن عقوبَة موت أحٍد بسبب خطاياه ميكن أن تُسدَّ

شّكلت  العقابية«  »البدلية  فكرة  إّن  الواقع،  يف  عنه.  بداًل  آخر  موت 

ارة السنوّي، كان  األساس لنظام ذبائح العهد القديم كله. ففي يوم الكفَّ

صة يف الهيكل، واملعروفة ِباْسم قدس  رئيس الكهنة يدخل املنطقة املخصَّ

األقداس، ويذبح حيوانًا كامًل بل عيب ليكوَن مثًنا لخطايا الشعب. هذا ما 

ل عقوبة خطايا الشعب  كان يحدث عاًما بعد عام، ويف كلِّ عام كانت تؤجَّ

مرَّة أخرى بدم الَحَمل.

استغرق األمر وقتًا، لكن يف النهاية أدرَك أتباع يسوع أنَّ إرساليَّته مل تكن 

مجرَّد تدشني ملكوت الله، بل القيام بذلك باملوت كذبيحة بديلة عن شعبه. 

لقد أدركوا أنَّ يسوع مل يكن مجرَّد ملٍك، بل كان ملًكا متألًِّم.

أن ميوَت من  كانت  ته  مهمَّ أنَّ  البداية  منذ  نفسه  َعلَِم يسوع  وقد 

أجل خطايا شعبه. وأعلَن امللك منذ والدته أنَّه سوف ‘‘يُخلُِّص َشعبَه من 

َخطاياُهم’’ (متَّى ١: ٢١)، ويخربنا البشري لوقا ‘‘وحنَي متَِّت األيَّاُم الرتِفاِعه 

ة  تنبَّأ يسوع بوته عدَّ (لوقا ٩: ٥١).  أُورَُشليَم’’  إىل  لِيَنطَلَق  َوْجَهه  ثبََّت 

األناجيل، وعندما اعرتَض بطرس طريَقه بحمقة، وبَّخه يسوع  مرَّات يف 

قائًل: ‘‘اْذَهْب عنِّي يا َشيطاُن. أنَت َمعرَثٌة يل...’’ (متَّى ١٦: ٢٣). كان وجه 
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يسوع مثبَّتًا مثل الصوَّان نحو أورشليم، ومن ثَمَّ نحو موته.

يَّة موته والغرض منه. يقول يف مرقس ١0:  لقد أدرك يسوع أيًضا أهمِّ

٤٥: ‘‘ألنَّ ابَن اإلنساِن أيًضا لَم يَأِت لِيُخَدَم بَل ليَْخِدَم ولِيَبِذَل نَفَسه ِفديًَة 

َعن كَِثريين’’. ويف متَّى ٢٦: ٢8 وهو يشارك تلميذه العشاء األخري، أخذ كأًسا 

من الخمر وقال: ‘‘هذا هو َدمي الذي للَعهِد الَجديِد الذي يُسفُك من أجِل 

كَثرييَن لَِمغِفرة الَخطايا’’ (متَّى ٢٦: ٢٧-٢8). وقال يف موضعٍ آخر: ‘‘وأنا أََضُع 

نَفيس عن الخراف. ليس أَحٌد يأُخُذها منِّي بل أََضُعها أنا من ذات...’’ (يوحنَّا 

١0: ١٥، ١8). لقد عرف يسوع سبَب ذهابه إىل املوت. بدافع حبِّه لشعبه 

وضَع حياتَه طَوًعا، كَحَمل الله الذي يُذبح ليك يناَل شعبُه الغفران.

أنجزه  ما  القدس،  الروح  من  بإرشاٍد  األوائل،  املسيحيُّون  أدرك  لقد 

لَعَنِة  من  افتدانا  ‘‘املسيُح  قائًل:  بولس  وصفه  إذ  الصليب.  عىل  يسوع 

ح يف َموضعٍ آخر: ‘‘ألنَّه َجَعَل الذي  الناموس’’ (غلِطيَّة ٣: ١٣-١٤). ووضَّ

لَم يَعرْف َخطيًَّة، َخطيًَّة ألجلِنا، لَِنصرَي نحُن برَّ الله فيه’’ (٢كورنثوس ٥: 

٢١). وكتب الرسول بطرس ‘‘فإنَّ املسيَح أيًضا تألََّم مرًَّة واحَدًة من أجل 

بَنا إىل الله’’ (١بطرس ٣: ١8)، ‘‘الذي  الخطايا، البارُّ من أجل األمََثة، ليِك يُقرِّ

َحَمَل ُهَو نَفُسه َخطايانا يف َجَسده عىل الَخَشبة، ليك مَنوَت عن الَخطايا 

فَنحيا لِلرّب. الذي بجلَْدتِه ُشفيتُم’’ (١بطرس ٢: ٢٤).

يَّة موت يسوع؟ كانوا  هل ترى ما قاله املسيحيُّون األوائل عن أهمِّ

يقولون إنَّ موت يسوع مل يكن عقابًا عىل خطاياه، وكان عليه احتمله 

(فلم تكن لديه أيَّة خطيَّة!). لقد كان عقابًا عىل خطايا شعبه! وهو ُمعلٌَّق 

عىل الصليب يف الجلجثة، حمَل يسوع كلَّ الثقل الرهيب لخطيَّة شعب 
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الله. كلُّ عصيانهم ومترُّدهم، وكلُّ خطاياهم ُوضعت عىل كتَفيه. وهكذا 

طُعَنِت اللعنُة التي أعلَنها الله يف جنَّة عدن والتي هي ُحكم املوت. لذا 

ملاذا  إلهي  إلهي  [أي،  َشبَقتَني’’  لَم  إييل  ‘‘إييل  ُمربِّح  بأمٍل  يسوع  رصخ 

وس البار، الذي عيناه أنقى من  تَرَكتَني؟] (متَّى ٢٧: ٤٦). الله أبوه، القدُّ

، نظر إىل ابنه ورأى خطايا شعبه املوضوعة عىل كتَفيه،  ّ أن تنظرا إىل الرشَّ

الظلمة  أنَّ  متَّى  البشري  يكتب  ابنه.  عىل  غضبَه  وصبَّ  مشمئزًّا،  ابتعَد 

غطَِّت األرَض نحو ثلث ساعات عندما كان يسوع معلًَّقا عىل الصليب. 

وهو  يسوع  امللقى عىل  الله  ثِقل غضب  الدينونة،  ذلك ظلَم  كان  لقد 

يحمل خطايا شعبه وميوت مكانهم.

تنبَّأ إشعياء النبيُّ بهذا قبل سبعة قرون من حدوثه:

َحسبناه  ونحُن  لَها.  تََحمَّ وأَوجاَعنا  َحَملَها،  أحزَانَنا  ‘‘لَكنَّ 

ألجل  َمجروٌح  وهو  وَمذلواًل.  اللَّه  من  مرضوبًا  مصابًا 

عليه،  َسلمنا  تأديُب  آثامنا.  ألجل  َمسحوٌق  َمَعاصينا، 

وبحرُبه ُشفينا’’ (إشعياء ٥٣: ٤-٥).

يَّة هذا؟ يف النهاية، يعني هذا أنَّه كان من املفروض أن  هل ترى أهمِّ

أموَت أنا، ال يسوع. أنا َمن كان يجب أن يُعاقَب وليس يسوع. ولكنَّه أخذ 

مكاين، وماَت عنِّي.

ا جراُحه هو. كانت آثامي أنا، ووقع التأديب  لقد كانت ذنويب أنا، إمنَّ

هو،  احتمله  الذي  وبالعقاب  هو.  حزنه  ا  إمنَّ خطيَّتي،  كانت  هو.  عليه 

وبوته  فرحي.   ربحُت  وبحزنه  شفايئ،  ربحُت  بجلداته  سلمي.  اشرتى 

صارت يل حياة!
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العامل يف  يكرهه  أكرثُ جزء  البدلية هذه هي  كانت عقيدة  ا  ربَّ لألسف، 

البشارة املسيحيَّة. فالناس ببساطة ينزعجون من فكرة معاقبة يسوع عىل 

خطيَّة شخٍص آخر. وقد أطلق بعُض الكتَّاب عىل هذه الفكرة ‘‘أنّها مثال 

ارة  ’’. غري أنَّ استبعاد مفهوم الكفَّ لنوٍع من إيذاء األطفال إمّنا إيذاٌء إلهيٌّ

البديلة ورفضه هو يف الحقيقة إلغاء لصميم بشارة اإلنجيل ولبِّها. ومن 

س عمَّ أنجزه  املؤكَّد أنَّ هناك العديد من الصور املدوَّنة يف الكتاب املقدَّ

تُوَجد  جميعها  تحت  أنَّ  غري  مثًل.  واالنتصار  كاملصالحة  بوته،  املسيح 

الحقيقة التي تشري إليها جميع الصور األخرى: البدلية العقابية. ببساطة 

ة الصور  التقليل منها لرتجيح كفَّ أو  الحقيقة،  التخيلِّ عن تلك  ال ميكنك 

األخرى، وإاّل فإنّك تنرث أسئلة عىل مدى الكتاب املقدس كله لكن دون 

الدم املسفوك؟ كيف ميكن  الذبائح؟ ما الغرض من  م  تُقدَّ إجابات. ملاذا 

أن تتحقَّق رحمة الله تُجاه الخطاة دون تدمري العدالة؟ ما معنى اآلية 

املدوَّنة يف خروج ٣٤: ٧ ‘‘َغافُر اإلثم واملعِصيَِة والخطيَّة. ولكنَّه لَن يرُبِئَ 

ار (رومية ٤: ٥)؟ إبراًء...’’؟ كيف ميكن أن يربَِّر الله العادُل والبارُّ الُفجَّ

موت  يف  الجلجثة-  صليب  يف  األسئلة  هذه  جميع  عن  أُجيَب  لقد 

يسوع نيابًة عن شعبه. فيمكن أن يربَِّر الله العادُل والبارُّ الفاجَر؛ ألنه يف 

موت يسوع متت املصالحة بني العدل والرحمة بشكل كامل. وجرى تنفيذ 

مطالب اللعنة باستقامة، ونحن نلنا الخلَص بالرَّحمة.

لقد قام

امللك  يسوع  ألنَّ  فقط  ساّر-  خرب  وهو  حقيقّي-  هذا  كلُّ  شّك،  دون 

يسوع المسيح المخلِّص
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املصلوب مل يَُعْد ميتًا. لقد قام من القرب. وكلُّ الشكِّ الذي حطَّم التلميذ 

عند موت يسوع، أُزيل يف لحظة عندما قال امللك للنساء: ‘‘ملاذا تَطلُْبَ 

الَحيَّ بنَي األموات؟ ليَس هو َهُهنا لكنَّه قام!’’ (لوقا ٢٤: ٥-٦).

أو  ‘‘معلِّم’’  أو  ‘‘مخلِّص’’  أّي  املسيح ميتًا حاله كحال  يف حال بقي 

‘‘نبّي’’ آخر، فلن يكوَن ملوته أيُّ معنى أكرث من موتك أو مويت. ولكانت 

أمواج املوت قد أغلقت عليه وغمرته كم هي الحال يف حياة أيِّ إنساٍن 

آخر، وكلُّ ما ادَّعاه كان سيغرق يف العدم، وكانت البرشيَّة ستبقى دون 

رئتَيه  إىل  أنفاُسه  عادت  عندما  ولكْن  الخطيَّة.  من  الخلص  يف  رجاء 

املنبعثتنَي من املوت مرَّة أخرى؛ وعندما أثارت حياته املقامة جسَد مجده 

، وبصورة  بقوَّة، جرى تأكيد كلِّ ما قاله يسوع تأكيًدا كامًل دون أيِّ شكٍّ

نهائيَّة قاطعة.

يهلِّل الرسول بولس يف رومية 8 من أجل قيامة يسوع وما تعنيه للمؤمنني:

‘‘َمن َسيَشتيَك عىل ُمختاري الله؟ اللَّه هو الذي يرُبُِّر! َمن 

قاَم  بالَحريِّ  بل  ماَت  الذي  املسيُح هو  يَديُن؟  الذي  هو 

أَيًضا الذي هو أيًضا َعن مَيني الله الذي أيًضا يَشفُع فينا!’’ 

(رومية 8: ٣٣-٣٤).

يا لها من فكرة رائعة- يسوع اإلنسان يجلس اآلن يف عزٍّ وبهاء عن 

ا لقب ملك الكون! ليس ذلك فقط، بل يف  ميني الله يف السمء، مستحقًّ

هذه اللحظة عينها هو أيًضا يشفع ألجل شعبه، بينم ننتظر نحن عودتَه 

النهائيَّة واملجيدة.

غري أنَّ كلَّ هذا يثري سؤااًل آخر، أليس كذلك؟ َمن هم ‘‘شعبه’’؟
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الفصل 5

االستجابة- اإليمان والتوبة

ا. لقد كان عمًل  ابني السباحة يف وقٍت باكٍر جدًّ بدأُت يف محاولة تعليم 

يُحب ذلك  بقليل، ومل  أكرب  أو  العمر  األوىل من  كان يف سنته  إذ  روتينيًّا، 

هذا  بالحري  فكم  االستحمم،  حوض  يف  وجَهه  املاُء  يلمَس  أن  الصغري 

يف  اآلن.  فيه  النظر  ق  يُحدِّ كان  الذي  السباحة  حوض  يف  الهائل  املحيط 

البداية، كان ‘‘تعليمه السباحة’’ يعني جعله يلتفُّ حول املاء عىل الحافَة 

ا يضُع شفتَيه يف املاء با يكفي لنفخ بعض الفقاعات إذا شعر  الجانبيَّة، وربَّ

جاعة فعًل. بالشَّ

الضحلة، ودون شّك،  الجهة  يتجوَّل معي يف  بأن  أقنعته  النهاية،  يف 

ان حول عنقي بحيث تكادان تخنقاين. وما إن أتقَن ذلك  كانت يداه تلتفَّ

السباحة.  حوض  جانب  من  القفز  الكبري-  االستعراض  وقت  حان  حتَّى 

يصعد من حوض  إيَّاه، جعلته  الله  منحني  الذي  األبويِّ  واجبي  وإلمتام 

السباحة وأوقفته عىل الحافة، وقلت له ‘‘هيَّا اقفز!’’.

أعتقد أنَّ ابني ذا العام الواحد كان يحسبُني يف تلك اللحظة رجًل 

النظرُة عىل وجهه من ارتباك إىل  ثانيتنَي، تدرَّجِت  مجنونًا. ففي غضون 

بداية إدراك، ثمَّ رفض ظريف وازدراء واضح. َعبَس يف وجهي وقال: ‘‘ال، 
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أنا ذاهب لرؤية ماما’’. مرَّة أخرى، ترصَّفُت بإخلص للمسؤوليَّة األبويَّة 

الرسميَّة املوكَلة إيلَّ، ورفضُت االستسلَم وطاردتُه إىل أن أقنعتُه يف النهاية 

(بختلف أنواع الرشاوى) أن يعوَد إىل حوض السباحة. وهكذا وَصلْنا إىل 

لحظة الحقيقة.

قفزت يف املياه مرَّة أخرى ووقفت أمامه بذراَعني ممدودتنَي، أراقبُه 

ص للسباحة، مثلم  وهو يهتزُّ إىل األعىل واألسفل مرتديًا الِحفاض املخصَّ

بكلِّ  ليس  ولكن  يقفز،  أن  يريد  عندما  السنة  عمر  يف  طفٍل  أيُّ  يفعل 

بأينِّ سأمسكك’’. فنظر إيلَّ  أنا هنا، أعدك  اقفز!  ‘‘هيَّا  له:  إرادته. فقلُت 

يف حوض  ارمتى  ثمَّ  ركبتَيه،  يف  االرتداد  من  وقليل  االرتياب،  من  بقليل 

السباحة وكان ذلك أشبَه بسقوٍط مفاجئ أكرث من كونه قفزة.

مرَّة  ‘‘بابا،  التوقُّف!  ُوسعنا  يف  يُعْد  ومل  بدأنا  وهكذا  أمسكتُه.  وأنا 

أخرى يا بابا، لنُقم بذلك مرَّة أخرى’’. وهكذا بدأنا عىل مدار نصف ساعة، 

هو يقفز وأنا ألتقطه ومن ثمَّ أرفعه وأعيده إىل مكانه، وتتكرَّر العمليَّة 

يقفز ثمَّ أمسكه، وأرفعه وأعيده إىل مكانه.

ا اطأمنَّ ابُننا  وعندما انتهى األمر، بدأُت وَزوجتي نشعر بالقلق، فربَّ

إىل املاء أكرث من اللزم. ماذا لو تجوََّل وحده وذهب إىل حوض السباحة 

وحده بينم ال نكون معه؟ هل سيتذكَّر كلَّ املرَّات التي قفز فيها بأمان 

إىل املاء فيقرِّر القيام بذلك؟ هل سيقفز مرَّة أخرى؟

التالية، راقبناه حول حوض السباحة، وما  وعىل مدار األيَّام القليلة 

رأيناه كان مريًحا يل وملسني بعمٍق بوصفي أبًا. مل يفكِّر ابني يف القفز إىل 

املاء وال مرَّة واحدة- عىل األقلِّ ما مل أكن واقًفا تحته وذراعاي ممدودتان 
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نحوه، واعًدا إيَّاه أينِّ سأمسكه. عندئٍذ فقط تجده يطري!

هل ترى ما يحدث؟ مع كلِّ نجاحاته الظاهرة، مل تكن ثقة ابني نابعة 

من قدرته عىل التعامل مع املاء، بل كانت يف والده، ويف وعد والده ‘‘هيَّا 

يا بنّي، اقفز، وأِعُدك أينِّ سأمسكك’’.

تقديم اإليمان والتوبة

يخربنا البشري مرقس بأنَّ يسوع بدأ خدمته بالوعظ ‘‘قَد كََمَل الزََّماُن َواقرَتََب 

توبوا  األمر-  ذلك   .(١٥  :١ (مرقس  باإلنجيل’’  وَآمُنوا  فَتوبوا  الله  َملَُكوُت 

مه يسوع. وآمنوا- هو ما يطلبه الله منَّا استجابًة للخرب السارِّ الذي يقدِّ

وهذا ما نرى الرسل يدعون الشعب إليه يف كلِّ العهد الجديد. لقد 

دعا يسوع سامعيه إىل التوبة واإلميان بالخرب الساّر. وقال بطرس للشعب 

يف نهاية عظته يف يوم الخمسني يف أعمل الرسل ٢: ٣8: ‘‘توبوا َوليَعتَمد 

فتقبَلوا عطيََّة  الَخطايا  لُغفران  املسيح  يَسوَع  َواحٍد منُكم عىل اسم  كلُّ 

الرُّوح الُقُدس’’ (املعموديَّة ِباْسم يسوع هي تعبري عن اإلميان به). رشح 

بولس خدمته يف أعمل الرسل ٢0: ٢١ قائًل: ‘‘َشاهًدا لليَُهود َواليُونَانيِّنَي 

بالتَّوبَة إىل الله َواإلميَان الذي بَربِّنا يَسوَع املسيح’’، ويف أعمل الرسل ٢٦: 

١8 يروي كيف أرسلَه يسوع بنفسه قائًل:

ومن  نُوٍر  إىل  ظُلُمٍت  من  يَرجعوا  يَك  ُعيونَُهم  ‘‘لتَفتََح 

ُغفراَن  يب  باإلميَان  يََنالُوا  َحتَّى  الله  إىل  يطان  الشَّ ُسلطَان 

سني’’. الَخطَايَا َونَصيبًا َمَع املقدَّ

اإلميان والتوبة. هذا هو ما مييِّز شعب املسيح، أو املسيحيني. بكلمٍت 

االستجابة- اإليمان والتوبة



ss

ما هي بشارة اإلنجيل؟

أخرى، املسيحّي هو الشخُص الذي يبتعد عن خطيَّته ويثُق بالرب يسوع 

املسيح- وليس سواه- ليخلَِّصه من خطيَّته ومن الدينونة اآلتية.

اإليماُن هو الثقة واالتِّكال

ًة طويلة، حتَّى  كلمة اإلميان هي إحدى الكلمت التي أيُسء استخدامها مدَّ

إنَّ معظم الناس ال يعرفون معناها الحقيقّي. اطلب من شخص يف الشارع 

أن يصَف لك اإلميان، ومع أنَّك قد تحصل عىل بعض الكلمت التي تبدو 

محرتمة، فاألرجح أنَّ ُصلَب املوضوع سيُظِهُر أنَّ اإلمياَن هو تصديق األمور 

السخيفة مقابل كلِّ األِدلّة.

   يف إحدى السنوات، كنُت أشاهد مع ابني األكرب الربنامج التلفزيوين 

 .(Macy‘s Thanksgiving Day Parade) ’’استعراض ماييس يف عيد الشكر‘‘

املُعلَّقة  املحوريَّة  النقطة  وكانت  ‘‘آمن!’’  هو  الحدث  موضوع  كان 

ة العرض، تلك التي أسمها ُمِعّدو الربنامج ‘‘بقياس اإلميان’’  فوق منصَّ

(Believe-o-meter). يف كلِّ مرَّة كانت تقرتب فيها عربة مزيّنة جديدة، 

األقزام،  زيَّ  مرتدين  الراقصون  يرقص  أو  املوسيقيَّة،  الفرقة  تعزف  أو 

كان مؤرشِّ ‘‘مقياس اإلميان’’ يرتفع قليًل. بالتأكيد، ذروة العرض كانت 

مة بصورٍة غريبة عىل شكل إوزَّة  عندما ركب سانتا كلوز مزلجته، املصمَّ

ضخمة، عندها انطلق مؤرشِّ ‘‘مقياس اإلميان’’ إىل أقىص درجة! وحتًم 

مع املوسيقى والرقص والحلويات ورصاخ األطفال- ورصاخ الكبار أيًضا- 

سيستنتج أيُّ زائٍر غريب أنَّ هؤالء الناس، شعب فريجينيا، يؤمنون بذلك 

ا. حقًّ

كان رأُي ابني البالغ من العمر ستَّ سنوات أنَّ األمر كلَّه صخٌب سخيف.



ss

غري أنَّ هذا ما يفكِّر فيه العامل عن اإلميان حاليًّا. فهو لعبٌة هزليَّة، 

يَّة وبناًء عىل رغبتهم، دون وجود  ممتعة ومريحة، يشرتك فيها الناس بحرِّ

علقة حقيقيَّة بالعامل الفعيّل. فاألطفال يؤمنون بوجود سانتا كلوز وأرنب 

الفصح. واملتصوِّفون يؤمنون بقوَّة الحجارة والِبلَّورات. واملجانني يؤمنون 

بالجنِّيَّات. واملسيحيُّون حسًنا، إنهم يؤمنون بيسوع.

س، ستجد أنَّ اإلميان ال يشبه ذلك التشويَه  عندما تقرأ الكتاب املقدَّ

املبالَغ فيه بتاتًا. فاإلميان ليس كم يعرِّفه الكثري من الناس بأنَّه تصديق ما 

س هو الثقة واالتِّكال.  ال ميكن إثباته. ولكنَّه بحسب تعريف الكتاب املقدَّ

سة عىل الوعد،  لة يف الحقِّ واملؤسَّ خر، املتأصِّ اإلميان هو الثقة الثابتة كالصَّ

يف يسوع املـُقام ليخلَِّصك من الخطيَّة.

يخربنا بولس الرسول بشأن طبيعة اإلميان يف رومية ٤، يف كلمه عن 

إبراهيم. إليك كيف وصف إمياَن إبراهيم: 

أَبًا  يَصرَي  ليَك  الرََّجاء  َعىَل  آَمَن  الرََّجاء  َعىَل خلف  ‘‘فَُهَو 

يَُكن  لَم  َوإذ  نَسلَُك.  يَُكوُن  َهَكَذا  قيَل:  كََم  َكثريٍَة  ألَُمٍم 

ُمَمتًا  َصاَر  قَد  َوُهَو  َجَسده-  يَعترَب  لَم  اإلميان  َضعيًفا يف 

إذ كَاَن ابَن نَحو مئَة سنة- وال ُمَمتيََّة ُمستَودَع سارَة. وال 

بَعَدم إميَاٍن ارتَاَب يف َوعد الله بل تََقوَّى باإلميَان ُمعطيًا 

َن أَنَّ ما َوَعَد به هو قادٌر أَن يَفَعلَه أَيًضا’’  َمجًدا لله. َوتَيَقَّ

(رومية ٤: ١8-٢١).

رغم أنَّ كلَّ األشياء كانت تسري عكس وعد الله- سنِّ إبراهيم، وسنِّ 

تردُّد  دون  بالله  َوثَق  الله.  قاله  با  إبراهيم  آمن  فقد  والعقم-  زوجته، 

االستجابة- اإليمان والتوبة
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واتَّكَل عليه إلمتام وعوده. مل يكن إميان إبراهيم كامًل؛ فوالدة إسمعيل 

َق وعوَد  من هاجر تثبت أنَّه حاول يف البداية أن يتَّكل عىل مخطَّطاته ليحقِّ

الله. ولكنَّه يف النهاية تاب عن خطيَّته، ووضع إميانَه يف الله. اتَّكَل عليه 

َن أَنَّ ما َوَعَد به هو قادٌر أَن يَفَعلَه أيًضا’’. كم يقول الرسول بولس ‘‘وتَيقَّ

يدعونا إنجيل يسوع املسيح أن نفعَل مثله- نضع إمياننا يف يسوع، 

ونتَّكل عليه، ونثق بأنَّه سيفعل ما وعد به.

اإليمان من أجل صدور حكم بالتَّبرير

ولكْن ملاذا بالتَّحديد نثق بيسوع؟ بكلِّ بساطة، نثق به ونتّكل عليه يك 

يوفِّر لنا ُحكم التربير من الله القايض بداًل من ُحكم اإلدانة.

س أنَّ أعظم احتياج لدى اإلنسان  فألوضح األمر. يعلِّم الكتاب املقدَّ

عندما  يرًا.  رشِّ بوصفه  يُدان  أن  بدَل  الله  نظر  يف  مربًَّرا  يكون  أن  هو 

يصدر الُحكم، نحتاج بشّدة إىل سمع الُحكم املـُعلَن بأنَّنا ‘‘أبرار’’ ولسنا 

س، يعني إعلن الله بأنَّنا  ‘‘ُمدانني’’. فأن نكون مربَّرين َوفًقا للكتاب املقدَّ

أبراٌر أمامه ولسنا مذنبني.

س  املقدَّ الكتاب  يخربنا  هذا؟  التربير  ُحكَم  نناَل  أن  ميكننا  وكيف 

، فهذه خطوٌة  بوضوح أنَّنا لن ننالَه بطلبنا من الله أن ينظَر إىل حياتنا. كلَّ

بناًء  يفعَل ذلك  أن  بدَّ  أبراًرا، فل  أن يحسبَنا  الله  أراَد  فإذا  ُمجِدية.  غري 

عىل أمٍر آخر غري ِسجلِّنا الحافل باإلثم. يجب أن يستنَد إىل سجلِّ شخٍص 

آخر- شخٍص يقف نيابًة عنَّا. هنا يأيت اإلميان بيسوع. عندما نضع إمياننا 

يف يسوع، نتّكل عليه يك يقف بداًل منَّا أمام الله، يف حياته الكاملة ويف 
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موته ألجلنا عىل الصليب ليدفع عقوبة خطيتنا. بكلمٍت أخرى، نحن نثق 

بأنَّ الله سيستبدل بسجلِّنا سجلَّ يسوع، وهكذا سيُعلن أنَّنا أبرار (رومية 

.(٣: ٢٢

يسوع  يف  ثقتَنا  نضع  عندما  التالية:  بالطريقة  األمر  يف  نفكِّر  قد 

أو  ستُنَسب  رائعة.  ُمبادلة  هنا  وسيحدث  به،  متَّحدين  نصرُي  ليُخلِّصنا، 

ذلك  أجل  ومن  يسوع،  إىل  ستُحَسب جميع خطايانا وعصياننا ورشورنا 

يُقايس املوت (١بطرس ٣: ١8). ويف الوقت نفسه، ستُنَسب حياة يسوع 

برَّ يسوع  إلينا فريى  الله  أبرار. ينظر  أنَّنا  إلينا، وسيُعلَُن  املثاليَّة  الكاملة 

عوًضا عن خطايانا.

الله  أنَّ   ٤ رومية  رسالة  يف  يكتب  عندما  بولس  يعنيه  ما  هو  هذا 

ُسرِتَت’’  ‘‘قد  خطايانا  وأنَّ  أعملنا،  عن  النظر  بغضِّ  برًّا’’  لنا  ‘‘يحسب 

(األعداد ٥، ٧). واألهمُّ من ذلك، ما يقصده الرسول بولس عندما يقول 

إنَّ الله ‘‘يربِّر الفاجر’’ (العدد ٥)، وهذا مدهش! فالله ال يُعلن أنَّنا أبراٌر 

إذ  حقيقّي،  األمر  هذا  ألنَّ  الله  نشكر  إنَّنا  أنفسنا.  يف  أيِّ صلح  بسبب 

ال يوجد بيننا َمن يستويف تلك املعايري! بل إنَّ الله يُعلن أنَّنا أبراٌر؛ ألنَّنا 

باإلميان البسون حياَة املسيح البارَّة. يخلُِّصنا الله بالنعمة الخالصة، ليس 

أليِّ يشء فعلناه، بل فقط بسبب ما فعله يسوع من أجلنا.

الكهنة  لرئيس  جميلة  صورة  مع  النقطة  هذه  زكريَّا  النبيُّ  م  يقدِّ

يهوشع الذي أُعطي ثيابًا جديدة. إليك هنا ما يكتبه زكريَّا النبّي:

الرَّبِّ  َملك  اَم  قُدَّ قَامئًا  الَعظيَم  الكاهَن  يَُهوَشَع  ‘‘َوأََراين 

يطَان:  يطَاُن قَائٌم َعن مَيينه ليَُقاوَمه. فََقاَل الرَّبُّ للشَّ َوالشَّ

االستجابة- اإليمان والتوبة
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اختَاَر  الذي  الرَّبُّ  ليَنتَهرَك  َشيطَاُن.  يَا  الرَّبُّ  »ليَنتَهرَك 

وَكَاَن  النَّار؟«  مَن  ُمنتََشلًَة  ُشعلًَة  َهَذا  أَفَلَيَس  أُورَُشليَم. 

فَقاَل  امللك.  اَم  قدَّ َوَواقًفا  قَذرًَة  ثيَابًا  البًسا  يَُهوَشُع 

لَُه:  َوقَاَل  الَقذرََة«.  الثِّياَب  َعنه  »انزُعوا  اَمه:  قُدَّ للَواقفنَي 

ُمزَخرَفة«.  ثيَابًا  َوأُلبُسَك  إمثََك  َعنَك  أَذَهبُت  قَد  »انظُر. 

فَُقلُت: »ليََضعوا عىل رَأسه عَمَمًة طَاهرًَة« فََوَضعوا َعىَل 

َرأسه العممَة الطَّاهرَة َوأَلبَُسوه ثيَابًا وَملُك الرَّبِّ َواقٌف’’ 

(زكريًّا ٣: ١-٥).

ومل  ليهوشع،  ُملًكا  والجديدة  والنظيفة  املرتَفة  امللبس  تلك  تكن  مل 

القذرة  الثياب  تلك  له. فهو مل ميلك سوى  الطاهرة  العممة  تكن كذلك 

بسخرية  إليها  يشرَي  أن  بصدد  الشيطان  كان  التي  تلك  بها،  وقف  التي 

واتّهام. ال، فالربُّ الذي متتَّع به يهوشع أمام الله مل يكن برَّه، بل منحه إيَّاه 

شخٌص آخر.

الله  أمام  أبراٌر  فنحن  املؤمنني.  نحن  أيًضا  علينا  ينطبُق  األمر  هذا 

بسبب برِّ يسوع املـُعطى لنا، ليس أليِّ برٍّ فينا. إذ ينظر الله إىل ابنه ويرى 

خطايانا، وينظر الله إلينا فريى برَّ يسوع. كم تقول الرتنيمة:

‘‘الله العادل يشعر بالرِّىض، عندما ينظر إليه [إىل يسوع] 
ss.’’ويعفو عنِّي

ss)   “Before the Throne of God Above,” Charitie L. Bancroft, 1863.
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اإليمان وحده

عندما تُدرك مدى اعتمدك عىل يسوع من أجل خلصك- موته عوًضا عن 

س أنَّ  خطيَّتك، وحياته من أجل تربيرك- ستفهم سبَب إرصار الكتاب املقدَّ

الخلص باإلميان بيسوع فقط. فليس مثَّة طريٌق آخر، وال مخلِّص آخر. ال 

ميكن االتّكال عىل أيِّ يشء أو أيِّ شخص آخر يف العامل من أجل خلصنا، 

با يف ذلك مجهودنا الشخيّص.

مربَّرون  أنّنا  فكرَة  ترفض  البرشيِّ  التاريخ  يف  األخرى  األديان  جميع 

األخلقيَّة  بالجهود  يُكتَسب  الخلَص  أنَّ  تؤكِّد  حيث  وحده.  باإلميان 

واألعمل الحسنة وموازنة حساب حسنات الشخص لتفوق ميزان سيِّئاته. 

االعتقاد وحتى اإلرصار عىل  إىل  فالبرش مييلون  أمرًا مفاجئًا،  ليس  وهذا 

إمكانية مساهمتنا يف الحصول عىل خلصنا.

إنَّنا أناٌس نعتمد عىل أنفسنا، ألسنا كذلك؟ فنحن مقتنعون باكتفائنا 

ل  تدخُّ ناتٌج من  ما نحن عليه  بأنَّ  تلميٍح يوحي  أيِّ  الذايتّ، ونستاء من 

شخٍص آخر. فكِّر يف شعورك إذا قال أَحُدهم عن عملك أو عن يشء ما 

هذا  إيَّاه’’.  أعطاك  َمن  هناك  ذلك،  تكسب  مل  أنَّك  بدَّ  ‘‘ال  ره  تقدِّ أنت 

لنا  ُوهَب  لقد  الله.  أمام  بخلصنا  األمر  يتعلَّق  عندما  متاًما  يحدث  ما 

عطيَّة نعمة، وليس لنا فيه أيَّة مساهمة- ال بربِّنا، وال بَدفْع مثن خطايانا، 

وبالتأكيد ليس بأي أعمل صالحة تواِزن حساب سيئاتنا (غلِطيَّة ٢: ١٦).

آخر يف  أمٍل  أيِّ  عن  التامَّ   َ التخيلِّ يعني  املسيح  إميانك يف  تضع  أن 

حسبانك بارًّا أمام الله. هل تثق بأعملك الصالحة؟ يعني اإلمياُن االعرتاَف 

بأنَّ أعملَك الحسنة غري كافية بتاتًا، وأن تثَق يف املسيح وحده. هل تجد 

االستجابة- اإليمان والتوبة



ss

ما هي بشارة اإلنجيل؟

نفسك واثًقا با تعتقد أنه صلح يف قلبك؟ يعني اإلميان اعرتافك بأنَّ قلبك 

غري صالح بتاتًا، وأن تثَق يف املسيح وحده. بعبارٍة أخرى، اإلميان هو القفز 

من عىل حافَة حوض السباحة وأنت تقول: ‘‘يا يسوع، سينتهي أمري إْن 

مل متسكني، ليس لديَّ رجاء آخر، وال مخلِّص غريك. خلِّصني يا يسوع، وإالَّ 

سأموت’’.

ذلك هو اإلميان.

التوبة- الوجه اآلخر للُعملة

كانت رسالة يسوع لسامعيه يف (مرقس ١: ١٥) كاآليت: ‘‘قَد كََمَل الزََّماُن 

ه  َواقرَتََب َملَُكوُت اللَّه فَتُوبُوا وَآمُنوا باإلنجيل’’. إذا كان اإلميان هو التوجُّ

إىل يسوع واالتّكال عليه من أجل الخلص، فإنَّ التوبة هي الوجه اآلخر 

للُعملة. إنَّها االبتعاد عن الخطيَّة ورفضها، والعزم عىل تركها باالعتمد عىل 

قوة الله، بينم نحن نتَّجه نحوه باإلميان. لذا قال بطرس للجموع: ‘‘توبوا 

وارِجعوا لتُمَحى َخطايَاكُم ليَك تَأيتَ أَوقَاُت الَفَرج من َوجه الرَّّب’’ (أعمل 

الرسل ٣: ١٩). ويقول بولس للجميع أن: ‘‘يتوبوا َويَرجُعوا إىل الله َعاملنَي 

أَعماًل تَليُق بالتَّوبة’’ (أعمل الرسل ٢٦: ٢0).

ٍن اختياريٍّ يف الحياة املسيحيَّة، بل هي جزٌء  ليست التوبة مجرَّد مكوِّ

ا فيها. التوبة هي العلمة التي متيِّز َمن خلَّصهم الله عن أولئك  مهمٌّ جدًّ

الذين مل يخلُصوا.

قبلُت  لقد  ‘‘أجل،  يقولون:  الذين  الناس  من  الكثري  عرفت  لقد 

لقبوله  بعد  ا  مستعدًّ لست  ولكنِّي  مسيحّي.  إًذا  فأنا  مخلًِّصا،  يسوَع 
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بوصفه ربًّا. هناك بعض األمور التي يجب أن أنِجزها’’. بكلمٍت أخرى، 

هم يزعمون أنَّ يف ُوسعهم أن يؤمنوا بيسوع فيخلُصوا، دون أن يتوبوا 

عن خطيَّتهم.

يسوع  قبول  فكرة  أنَّ  سرنى  الصحيح،  بفهومها  التوبة  فهمنا  إذا 

بوصفه مخلًِّصا فقط دون أن يكوَن ربًّا هي فكرة فارغة. فمن جهة، هي 

بالخلص.  التوبة وعلقتها  بشأن  املقدس حّقه  الكتاب  يقوله  ما  تويف  ال 

كََذلَك  فََجميُعُكم  تَتُوبُوا،  لَم  ‘‘إن  قائًل:  تحذيرًا  يسوع  الربُّ  م  يقدِّ مثًل، 

ة بطرس بخصوص تجديد  تَهلكوَن’’ (لوقا ١٣: ٣). عندما سمع الرسل قصَّ

كَرنيليوس، سبَّحوا الله قائلني ‘‘إًذا أَعطَى الله األَُمَم أَيًضا التَّوبََة للَحياة!’’ 

ث بولس يف (٢كورنثوس ٧: ١0) بشأن ‘‘... (أعمل الرسل ١١: ١8)، ويتحدَّ

تَوبَة لَخلٍص...’’.

فضًل عن ذلك، فإّن اإلميان بيسوع، يف جوهره، هو تصديق حقيقة 

ما يقوله يسوع عن نفسه- أنّه هو امللك املصلوب الذي قام من األموات 

وصعد إىل السمء، وانترص عىل املوت والخطيَّة، وَمن ميلك القوَّة ليخلِّص. 

عليه،  ويعتمد  به  ويثق  ذلك،  كلَّ  إنساٌن  َق  يصدِّ أن  اآلن  ميكن  فكيف 

’’؟ إن هذا  ولكن يف الوقت نفسه يقول ‘‘لكنِّي ال أعرتف بأنَّك َملٌِك عيلَّ

الكلم فارٌغ متاًما. فاإلميان باملسيح يحمل يف حدِّ ذاته نبَذ الخطيَّة- تلك 

القوَّة املنافسة التي انترص عليها يسوع امللك. وعندما ال يكون هناك نبٌذ 

للخطيَّة، فلن يكوَن هناك إميان حقيقي بذاك الذي تغلَّب عليها.

وكم قال يسوع يف متَّى ٦: ٢٤: ‘‘ال يَقدُر أََحٌد أَن يَخدَم َسيَِّدين ألَنَّه 

ال  اآلَخَر.  َويَحتَقَر  الَواحَد  يُلزَم  أَو  اآلَخَر  َويُحبَّ  الَواحَد  يُبغَض  أَن  ا  إمَّ

االستجابة- اإليمان والتوبة
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تَقدُروَن أَن تَخدموا الله واملاَل’’. فاإلميان بيسوع امللك يعني رفَض أعدائه.

ليست التوبة الكمال بل هي اتِّخاذ موقِف االنحياز

بعد كلِّ كلمنا السابق، ال نقصد أنَّ املؤمن باملسيح لن يخطئ أبًدا. فالتوبة 

عن الخطيَّة ال تعني بالرضورة أنَّك لن تخطئ بعد اآلن- بالتأكيد هذا لن 

املؤمنون  يزال  فم  أيًضا.  معيَّنة  جوانب  يف  حتَّى  وال  وأحيانًا  كليًّا،  يتمَّ 

خطاًة ساقطني حتَّى بعد أن مينَحنا الله حياًة روحيَّة جديدة، وسنستمرُّ يف 

د مع يسوع (انظر، غلِطيَّة ٥: ١٧؛ ١يوحنَّا  رصاعنا ضد الخطيَّة إىل أن مُنجَّ

٢: ١). ولكْن حتَّى لو كانت التوبة ال تعني النهايَة الفوريََّة الرتكابنا اإلثم، 

مميتًة  حربًا  سنشنُّ  مع خطيَّتنا.  بعُد يف سلٍم  نحيا  لن  أنَّنا  تعني  فهي 

ة الله يف جميع جبهات حياتنا. عليها، وسنكرِّس أنفسنا ملقاَوَمِتها بقوَّ

يتوقَّعون  ألنَّهم  هذه،  التوبة  فكرة  مع  املؤمنني  من  كثرٌي  يصارع 

وستتوقَّف  الخطيَّة  ستختفي  صادقًة،  توبًة  تابوا  إذا  أنَّهم  ما  بطريقٍة 

ة  يف صحَّ ويشكِّكون  باليأس  يشعرون  ذلك،  يحدث  ال  وعندما  التجربة. 

إميانهم بيسوع. صحيٌح أنَّه عندما مينحنا الله حياًة جديدة، فإنَّه مينحنا 

القوَّة ملحاربة الخطيَّة والتغلُّب عليها (١كورنثوس ١0: ١٣). ولكن ألنَّنا 

د مع املسيح، فعلينا أن نتذكَّر  سنستمرُّ يف رصاعنا مع الخطيَّة إىل أن مُنجَّ

أنَّ التوبة الحقيقيَّة هي موقف القلب تجاه الخطيَّة أكرث من كونها تغيريًا 

يف السلوك. هل نكره الخطيَّة ونحاربها، أم أنَّنا نعتزُّ بها وندافع عنها؟

طرح أحد الكتَّاب هذه الحقيقة بطريقٍة جميلٍة قائًل:

املؤمن  واإلنسان  املؤمن  غري  اإلنسان  بني  ما  ‘‘الفرق 
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باملسيح، ليس أنَّ أحَدهم خاطئ واآلخر بل خطيَّة؛ بل أنَّ 

األوَّل يقُف إىل جانب خطاياه التي يحبُّها يف مواَجهة الله 

املهوب، بينم يقف اآلخر إىل جانب الله الذي صالََحه يف 
ss.’’مواَجهِة خطاياه التي يكرُهها

فإىل جانب َمن تقف: خطيَّتك أم الله؟

تغييرٌ حقيقّي، ثمرٌ حقيقّي

ويؤمن  صادقًة  توبًة  الشخص  يتوُب  عندما  أنَّه  س  املقدَّ الكتاب  يخربنا 

باملسيح، مُيَنح حياًة روحيًَّة جديدة. يقول الرسول بولس: ‘‘وأَنتم إذ كنتُم 

نوب والَخطايا. الله الذي هو غنيٌّ يف الرَّحَمة، من أَجل محبَّته  أَمواتًا بالذُّ

الَكثرية التي أَحبَّنا بها، ونحن أمواٌت بالَخطايا أحيانا مع املسيح- بالنِّعمة 

تتغريَّ حياتنا،  أنتم ُمخلَّصون’’ (أفسس ٢: ١، ٤-٥). عندما يحدث ذلك، 

ليس عىل الفور، وليس برسعة، وال حتَّى بصورٍة متواصلة دامئًا- بل إنّها 

تتغريَّ ونبدأ يف اإلمثار.

س إنَّه يجب أن يتميَّز املؤمنون بنفس نوع املحبَّة  يقول الكتاب املقدَّ

والرحمة والصلح التي يتميَّز بها يسوع نفسه. فيقول بولس إنَّ املؤمنني 

الحقيقيِّني يعَملون ‘‘أَعماًل تَليُق بالتَّوبة’’ (أعمل الرسل ٢٦: ٢0). وقال 

وك تيًنا  يسوع: ‘‘ألَنَّ كلَّ َشَجرٍة تُعرَُف من مَثَرَها. فإنَُّهم ال يَجتَنوَن مَن الشَّ

َوال يَقطفوَن من الُعلَّيق عَنبًا’’ (لوقا ٦: ٤٤). بكلمٍت أخرى، عندما مُيَنح 

الناس حياًة روحيَّة جديدة، فإنَّهم يبدأون يف فعل ما كان يسوع يفعله؛ 

ss)   William Arnot, Laws from Heaven for Life on Earth (London: T. Nelson and 
Sons,1884), 311.

االستجابة- اإليمان والتوبة
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فيحيون حياًة تشبه الحياَة التي عاَشها يسوع ويأتون بثمٍر جيِّد.

األمر الوحيد الذي يجب أن نحرتس منه دامئًا هو االعتقاد أنَّ هذا الثمر 

هو السبب يف خلصنا. فهناك خطورة دامئة عندما نبدأ نرى الثمَر يف حياتنا، 

وتكمن هذه الخطورة يف أن نبدأ نتِّكل عليه من أجل خلصنا، بدَل االتّكال 

عىل املسيح. احرتس من هذه التجربة أيُّها املؤمن، ولتدرْك أنَّ الثمر الذي 

تأيت به هو مجرَّد مثر من تلك الشجرة الجيِّدة التي صنَعتْها نعمة الله يف 

املسيح. فأن تتّكل عىل مثارك املسيحيَّة لتضمَن استحساَن الله هو يف النهاية 

تحويل إميانك من يسوع إىل اإلميان بنفسك. وهذا ليس خلًصا البتَّة.

إلى أين ستتَّجه؟

أتساءُل عمَّ تنوي أو تخطِّط أن تفعله أو تقوله عندما تقُف أمام الله يف 

يوم الدينونة لتُقنَعه بأن يحسبَك بارًّا ويسمح لك بالدخول والتمتُّع بجميع 

من  ستسحبُه  الذي  التقيُّ  املوقف  أو  الصالح  العمل  ما  ملكوته؟  بركات 

جيبك لتؤثِّر فيه وتنال إعجابه؟ هل سرتيه عدَد مرَّات حضورك يف كنيستك؟ 

أنَّك مل ترتكْب أيَّ عمٍل  املميَّزة؟ حقيقة  الفكريَّة  العائليَّة؟ حياتك  حياتك 

شنيع بتقديرك الشخيّص؟ أتساءل ما الذي سرتفعه أمامه وأنت تقول له: ‘‘يا 

الله، أَعلِْن تربيري عىل حساب هذا’’.

إميانهم  وضعوا  الذين  املؤمنني  جميع  سيفعله  الذي  ما  سأخربك 

باملسيح فقط، بنعمة الله. سيُشريون إىل يسوع ببساطٍة وهدوء. وسيكون 

التمُسهم هو التايل: ‘‘يا الله، ال تنظْر إىل أيِّ برٍّ يف حيايت. انظر إىل ابنك. 

لقد  هو.  بسببه  بل  فعلتُه،  أمٍر  أليِّ  أو  يفَّ  ليس أليِّ يشء  بارًّا  احسبني 

ها. لقد  عاش الحياة التي كان ينبغي أن أعيَشها، ومات امليتة التي أستحقُّ
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تخلَّيُت عن كلِّ ما وثقت به، والتميس هو به وحده. يا الله، برِّرين عىل 

حساب يسوع’’.
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الفصل 6

الملكوت

برونزيَّة  لوحٌة  هناك  لكنيستي،  ص  املخصَّ السيارات  موقف  مدخل  عند 

ُحفرَت عليها كلمٌت خالدة للمرَسل جيم إليوت: ‘‘ليس أحمَق َمن يعطي 

األشياَء التي ال ميكنه االحتفاظ بها، ليك يكسب األشياء التي ال ميكنه أن 

تكون  أن  تكلفَة  برباعة  د  يجسِّ ألنَّه  االقتباس  هذا  أحبُّ  إينِّ  يخرسها’’. 

مؤمًنا باملسيح، كم يعرُض مكافأة ذلك.

ال شكَّ يف أنَّ اختيارك اإلميان باملسيح هو أمٌر ُمكلِف (لوقا ١٤: ٢8). 

واب أيًضا أنَّ املكافآت التي تحظى بها كونك مؤمًنا باملسيح  ولكنَّ من الصَّ

رائعة بصورٍة تفوق الوصف: غفران الخطايا، وتبنِّي الله لنا إذ رصنا أوالده، 

الخطيَّة،  طغيان  من  يَّة  والحرِّ القدس،  الروح  وعطيَّة  بيسوع،  والعلقة 

د، واالنضمم  والرشكة مع الكنيسة، والقيامة يف اليوم األخري والجسد املمجَّ

الله، والسموات الجديدة واألرض الجديدة، ومتضية األبديَّة  إىل ملكوت 

يف محرض الله، ورؤية وجهه- هذه جميعها وعود الله لنا يف املسيح. وال 

عجب أن يقتبَس الرسول بولس من إشعياء النبّي، قائًل:

‘‘َما لَم تََر َعنٌي ومل تَسَمع أُُذٌن ومل يَخطُْر عىل بَال إنساٍن:

ما أَعده الله للَّذيَن يُحبُّونَه’’ (١كورنثوس ٢: ٩).
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الله،  تجنُّب غضِب  الحرص عىل  مجرَّد  ليست  املسيحيَّة  الحياَة  إنَّ 

بل هي أبعد من ذلك بكثري! فهي أن تكون يف علقٍة صحيحة بالله، ويف 

ال  ما  اكتساِب  بصدد  أنَّنا  ويعني هذا  األبد.  إىل  بشخصه  تتمتَّع  النهاية 

ميكن خسارته- أن نصري مواطنني يف ملكوته األبدّي.

منذ اللحظة التي يؤمن فيها الشخص بيسوع املسيح، يتغريَّ كلُّ يشء 

يف حياته إىل األبد. إينِّ أعلُم أنَّ األمر ال يبدو كذلك أحيانًا. فليست هناك 

ون (عىل  قصاصات ملوَّنة الحتفاالت سمويَّة، وال أبواق، وال ملئكة يرمنِّ

األقلِّ ال ميكننا سمعهم)، ومع ذلك فإن هذا حقيقي، لقد تغريَّ كل يشٍء. 

يقول بولس الرسول إنَّ الله ‘‘أَنَْقَذنَا من ُسلطَان الظُّلَمة َونََقلَنا إىَل َملَكوت 

ابن َمحبَّته’’ (كولويسِّ ١: ١٣).

ما تعريف ملكوت اهلل؟

ملكوت الله موضوٌع مهمٌّ يف العهد الجديد. فيسوع نفسه َوَعظ عنه 

هذا  ويف  َمَواِت’’.  ٱلسَّ َملَُكوُت  ٱقرَْتََب  قَِد  أِلَنَُّه  ‘‘تُوبُوا  قائًل:  باستمرار 

بولس  خدمَة   ٣١  :٢8 الرسل  أعمل  يف  الشاهد  لنا  يلخِّص  ياق،  السِّ

بُكلِّ  املسيِح  يَسوَع  الرَّبِّ  بأَمر  َوُمعلًِّم  الله  بَلَكوت  ‘‘كارزًا  بالَقول: 

يف  املؤمنني  أنَّ  بحقيقة  العربانيِّني  كاتُب  ويتهلَُّل  مانع’’.  بل  ُمجاَهرٍَة 

ع بطرس  املسيح ‘‘قَابلوَن َملَكوتًا ال يَتَزَعَزع’’ (عربانيِّني ١٢: ٢8). ويشجِّ

ُم  قرَّاءه عىل فكرة الرتحيب بهم بغنى يف ملكوت الله ‘‘ألَنَّه َهَكَذا يَُقدَّ

األَبَدّي’’  املسيح  يَسوَع  َوُمخلِّصَنا  َربِّنا  َملَُكوت  إىل  ُدخوٌل  بسَعٍة  لَُكم 

بالتَّسبيح  الرؤيا، ينطلق كل جند السمء  (٢بطرس ١: ١١). ويف سفر 

‘‘اآلَن َصاَر َخلُص إلَهَنا َوقُدرَتُه َوُملُكه َوُسلطَاُن َمسيحه، ألَنَُّه قَد طُرَح 

الملكوت
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َولَيًل’’  نَهاًرا  إلَهَنا  أََماَم  َعلَيهم  يَشتيَك  كَاَن  الذي  إخَوتَنا  َعىَل  املُشتيَك 

(رؤيا ١٢: ١0).

ولكن ما هذا امللكوت بالتَّحديد؟ هل هو حيٌِّز ما أو منطقة يتمتَّع 

ة عليها؟ هل هو الكنيسة؟ الله بُسلطة خاصَّ

هل امللكوت هنا واآلن، أم أنَّه يشٌء ال نزال ننتظره- يشٌء ما سيأيت 

يف  سيكونون  الذين  بالتحديد  هم  َمن  املسألة،  هذه  ويف  املستقبل؟  يف 

ملكوت الله؟ أال ميلك الله عىل الجميع، سواء كان الشخص مؤمًنا أم غري 

تأسيس  العمل عىل  ميكننا  أال  ملكوته،  يف  جميًعا  ألسنا  بيسوع؟  مؤمن 

امللكوت، سواء كنَّا مؤمنني باملسيح أم ال؟

فلنحاول إدراَك بعض هذه األسئلة بلحظة بعض األمور التي يعلِّمنا 

س عن ملكوت الله. إيَّاها الكتاب املقدَّ

ُملك الله الفدايّئ

الفدايئُّ عىل شعبه. وكلمة ملكوت من  الله  ُملك  الله هو  أوَّاًل، ملكوُت 

تلك  متيل  الحال  هذه  ويف  قويًَّة،  دالالٍت  ن  تتضمَّ التي  الكلمت  أقوى 

الدالالت إىل إحداث تشويش. عندما نفكِّر عادًة يف امللكوت، نفكِّر يف أرٍض 

معيَّنة لها حدود موضوعة جيًِّدا، فامللكوت كلمة جغرافيَّة عند معظمنا. 

س، أفضل  س. فَوفًقا للكتاب املقدَّ ولكنَّ األمر ليس كذلك يف الكتاب املقدَّ

من  أكرث  َملِك’’  لحكم  ‘‘خضوًعا  نحسبَه  أن  هي  امللكوت  لفهم  طريقة 

كونه ‘‘مملكة’’ كم نستخدم هذه الكلمة عادًة. لذا، فملكوت الله هو 

ُحكم الله وسيادته وسلطته (مزمور ١٤٥: ١١، ١٣).
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يخربنا  تعريفنا.  إىل  إضافتها  ينبغي  أخرى  ًة  مهمَّ كلمًة  هناك  لكنَّ 

هو  إمّنا  وسيادته،  ُحكمه  مجرَّد  ليس  الله  ملكوت  بأنَّ  س  املقدَّ الكتاب 

ُحكمه وسيادته االفتدائيّان؛ إنَّه السيادة املآلنة باملحبَّة التي ميارسها عىل 

شعبه.

واُب أْن ليس هناك مرت مربَّع واحد يف هذا الكون، وال شخٌص  فالصَّ

واحد، مستقلٌّ عن ُحكم الله أو خارج سلطته بطريقٍة ما. فهو َمن خلَق 

الكّل، وهو املتسلِّط عىل كلِّ يشء، وسيَدين الكّل. ولكن عندما تُستخدم 

س، فإنَّها تشري بالتَّحديد إىل ُملك  الله’’ يف الكتاب املقدَّ عبارة ‘‘ملكوت 

املسيح. وهكذا  الذين خلَّصهم يف  أولئك  الله عىل شعبه، وسيادته عىل 

ث بولس الرسول بشأن نقل املؤمنني باملسيح من سلطان الظلمة إىل  يتحدَّ

ملكوت املسيح (كولويسِّ ١: ١٢-١٣)، وقد كان حريًصا عىل اإلشارة إىل أنَّ 

األرشاَر لن يَرِثوا ملكوَت الله (١كورنثوس ٦: ٩).

يُعرَُّف إًذا ملكوت الله ببساطة عىل أنَّه ُحكم الله الفدايئ، وسيادته 

وسلطانه عىل الذين افتداهم بيسوع.

ملكوٌت آٍت

ثانيًا، ملكوت الله هنا. عندما بدأ يسوع خدمته عىل األرض، كان يكرز 

مَوات’’ (متَّى٣: ٢). يف  برسالة مذهلة: ‘‘تُوبُوا ألَنَُّه قَد اقرَتََب َملَُكوُت السَّ

الواقع، ميكنك ترجمتها كم ييل ‘‘توبوا، ألّن ملكوت الله قد أىت!’’ ورأينا 

سابًقا إعلن يسوع املذهل الذي وضعه بتلك الكلمت. لقد انتظر اليهود 

س  قرونًا، راجني ومصلِّني ألجل ظهور امللكوت، وألجل اليوم الذي سيُؤسَّ

الملكوت
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فيه ُملك الله عىل األرض ويتربَّر شعبه يف النهاية. واآلن يخربهم يسوع- 

ار الذي صاَر معلًِّم- أنَّ اليوم الذي انتظروه صاَر واقًعا هنا. هذا النجَّ

ليس ذلك فحسب، فقد أخربهم بأنَّ ملكوت الله افتُِتح فيه هو! 

ففي متَّى ١٢: ٢8 عندما اتَّهم الفريسيون يسوع بأنَّه يطرُد الشياطني 

إن  ‘‘ولَكن  لهم:  مذهًل  إعلنًا  م  وقدَّ يسوع  وبَّخهم  الشيطان،  ِباْسم 

ياطنَي فََقد أَقبََل َعلَيُكم َملُكوُت الله!’’  أَنا بُروح اللَّه أُخرُج الشَّ كُنُت 

هل ترى ما يقوله؟ من الواضح أنَّ يسوع كان يُخرُج الشياطنَي، وكان 

يفعل ذلك بروح الله، ما كان يّدعيه هو أنَّ وعد الله بخلص شعبه 

بدأ أخريًا. امللكوت قد أىت.

َد املسيح كان أكرث من مجرَّد زيارٍة  يا لها من فكرٍة رائعة! إنَّ تجسُّ

ِوّديَّة من الخالق. لقد كان البدء يف الهجوم املضادِّ النهايئِّ والكامل الذي 

وموٍت  من خطيٍَّة  آدم  مع سقوط  العامل  دخل  ما  كلِّ  الله عىل  به  قام 

ودمار.

ميكنك رؤية الحرب الدائرة يف كلِّ جوانب قصة حياة يسوع يف العهد 

الجديد. فيسوع امللك ذهب وحده ملواجهة الشيطان يف الربِّيَّة- الشيطان 

ة سنني- وهزمه عىل نحٍو  الذي أغوى آدم وألقى بالعامل يف فساٍد منذ عدَّ

ق  مرَّة. حدَّ ألوَّل  النوَر  فأبرص  أعمى  املولود  الرجل  عيني  لََمس  حاسم! 

يف ظلم القرب املحزن ورصخ ‘‘لعازر هلمَّ خارًجا’’! وبدأت تضعف قبضة 

املوت عىل اإلنسان عندما مىش الرجل امليت إىل الخارج!

عندما رصَخ  نفسها  الخطيَّة  لقد هزََم  تأكيد،  بكل  كلِّ يشء،  وفوق 

النهاية عندما  أُكمل!’’ وفشلت قبضة املوت متاًما يف  ‘‘قد  الصليب  عىل 
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قال امللك- بالتأكيد وهو مبتسم- ‘‘ملاذا تَطلَُب الحيَّ بنََي األَموات؟ لَيس 

ُهو َههنا لكنَّه قَاَم!’’ (لوقا ٢٤: ٥-٦). وهكذا خطوٌة بخطوة، وبصفعٍة تلو 

األخرى كان يسوع يدحر بكلِّ َحْسٍم اآلثار املرتتِّبة عىل السقوط. لقد أىت 

امللك الرشعيُّ إىل هذا العامل، وُهزِم عىل نحٍو حاسٍم كلُّ ما وقف عائًقا 

أمام تأسيس ملكوته- الخطيَّة واملوت والجحيم والشيطان.

يعني هذا أنَّ الكثرَي من بركات امللكوت هي لنا بالفعل. لذا يقول 

الذي  القدس،  الروح  آخَر’’،  يًا  ‘‘معزِّ لهم  سريسل  إنَّه  لتلميذه  يسوع 

يعلم  نفسها،  بالطريقة  سهم.  ويقدِّ خطيَّة  كلِّ  عىل  ويبكِّتهم  سيقودهم 

املؤمنون اليوم معنى أن تكوَن ابًنا بالتبنِّي ضمن عائلة الله وما هو معنى 

أن تكون ُمصالًَحا معه. حتَّى الرسول بولس يقول إنَّنا يف نظر الله، أُِقْمنا 

مع املسيح وأُجلِسنا معه (أفسس ٢: ٦).

ا. ولكنَّ هناك أمرًا آخَر يجب أن نفهمه،  عٌة جدًّ هذه الحقيقة مشجِّ

يَّة عن هذه الحقيقة.  وال يقلُّ أهمِّ

امللكوُت مل يكتمْل بَعد

ثالثًا، مل يكتمل ملكوت الله بَعد، ولن يكتمل إىل أن يعود امللك يسوع 

ْس ُحكَم  ، فإنَّه مل يؤسِّ ّ ثانيًة. فمع كلِّ ما فعله يسوع إلسقاط قوى الرشَّ

الله عىل األرض بصورٍة كاملة ونهائيَّة- حتَّى اآلن عىل األقّل. الرجل القويُّ 

َن ملكوت الله  ر. ُهزم الرشُّ ولكنَّه مل يُبَْد بعد. وُدشِّ ُمقيَّد، ولكنَّه مل يُدمَّ

ولكنَّ العمل مل يُنجز بصورٍة كاملٍة ونهائية بَعد.

تكلَّم يسوع عن يوٍم آٍت يف املستقبل، سيكتمل فيه امللكوت أخريًا. 

الملكوت
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َملَكوته  من  فَيَجَمُعوَن  ‘‘ملئَكتَه  سريسل  اليوم  ذلك  يف  إنَّه  قال  حيث 

َملَكوت  يف  مس  كالشَّ األَبرَاُر  ييُضُء  اإلثم...حيَنئٍذ  وفاِعيل  املَعاثر  َجميَع 

ٌق أيًضا إىل العشاء األخري، إىل ذلك  أَبيهم’’ (متَّى ١٣: ٤١-٤٣). إنَّه متشوِّ

اليوم الذي سيرشب فيه من نتاج الكرمة مرًَّة أخرى مع تلميذه: ‘‘َوأَقُوُل 

اليَوم حيَنَم  َذلَك  إىَل  َهَذا  الَكرَمة  نتَاج  أرَشَُب من  الَ  اآلَن  مَن  إينِّ  لَُكم: 

أرََشبُه َمَعُكم َجديًدا يف َملَكوت أيَب’’ (متَّى ٢٦: ٢٩).

 ،(١٥ (١كورنثوس  األبديَّة  يف  األموات  قيامة  إىل  أيًضا  بولس  يتوق 

ويقول ألهل مدينة أفسس إنَّهم ُخِتموا بالرُّوح القدس ‘‘الذي ُهو َعربوُن 

إنَّ  الحًقا  ويقول   .(١٤  :١ (أفسس  َمجده’’  ملَدح  املُقتَنى،  لفَداء  مريَاثنا، 

َعلَيَنا  باللُّطف  الَفائَق  ُهور اآلتيَة غَنى نعَمته  الدُّ ‘‘ليُظهَر يف  الله خلَّصنا 

ث الرسول بطرس أيًضا بشأن  يف املسيح يَسوَع’’ (أفسس ٢: ٧). كم يتحدَّ

‘‘َخلٍص ُمستََعدٍّ أَن يُعلََن يف الزََّمان األَخري’’ (١بطرس ١: ٥). 

َونُزاَلُء عىل  ‘‘ُغَربَاُء  إنَّهم  لقرَّائه  العربانيِّني  إىل  الرسالة  ويقول كاتب 

األَرض’’ (عربانيِّني ١١: ١٣)، وإنَّهم ينبغي أن يتطلَّعوا إىل ‘‘املدينة التي لها 

األساساُت، التي صانُعها وبَارئُها الله’’ (عربانيِّني ١١: ١0).

إنَّ الرجاء العظيم لدى املؤمنني، واألمر الذي نتوق إليه ونستمّد منه 

اليوم الذي فيه يشّق ملُكنا السموات ويعود ليك  القوَّة والتشجيع، هو 

س ملكوته املجيد، أخريًا وإىل األبد. يف تلك اللحظة املجيدة سيُصلَح  يؤسِّ

كلُّ يشء يف هذا العامل، عندها تتحقَّق العدالة أخريًا، ويُهزم الرشُّ إىل األبد، 

ويُثبَّت الربُّ مرَّة وإىل األبد. يَعد الله قائًل:

‘‘أليَنِّ َهأَنََذا َخالٌق َسَمَواٍت َجديَدًة َوأَرًضا َجديَدًة فَل تُذكَُر 
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األَبَد  إىَل  َوابتَهُجوا  افرَُحوا  بَل  بَاٍل.  َعىَل  تَخطُُر  َوال  األُوىَل 

َوَشعبََها  بَهَجًة  أُورَُشليَم  َخالٌق  َهأَنََذا  َخالٌق أليَنِّ  أَنَا  َما  يف 

فَرًَحا. فَأَبتَهُج بأُورَُشليَم َوأَفَرُح بَشعبي وال يُسَمُع بَعُد فيَها 

َصوُت بَُكاٍء َوال َصوُت رُصَاٍخ’’ (إشعياء ٦٥: ١٧-١٩).

: ويف ذلك اليوم يخربنا النبيُّ

‘‘ال يَسوُؤوَن وال يُفسُدوَن يف كُلِّ َجبَل قُديس ألَنَّ األَرَض 

مَتتَلُئ من َمعرفَة الرَّبِّ كَم تَُغطِّي امليَاُه البَحر’’

(إشعياء ١١: ٩).

يف  األبديَّة  مُييَض  أن  هو  املؤمن  مصري  أنَّ  طفًل  كنُت  ملَّا  اعتقدُت 

اجتمع روحي - دون أجساد- للكنيسة لن ينتهي أبًدا. تلك فكرٌة مخيفة، 

بل خاطئة كلِّيًّا. فالله يريد أن يخلق لشعبه عاملًا جديًدا خاليًا من الخطيَّة 

مع  الله  وسيسكن  سيتوقَّف،  والظلم  ستنتهي،  الحرب  واملرض.  واملوت 

تحرَق  ولن  ثانيًة،  املوَت  الله  أيٌّ من شعب  يعاين  ولن  األبد.  إىل  شعبه 

ثمَّ  أيَّام  بضعة  الرضيع  يعيَش  لن  أخرى.  مرَّة  القرب  عند  أعيَُننا  الدموع 

ميوت. لن ننوح ونُجرح ونبيك بعد اآلن. لن نشعر باالشتياق إىل الوطن 

الله  الرؤيا، سيمسح  يوحنَّا يف سفر  يخربنا  كم  ألنَّه  اآلن.  بعد  واالنتمء 

نفسه كلَّ دمعٍة من عيونِنا، وسنعاين وجهه أخريًا!

ما رأيك بكلِّ ما سمعتَه؟ أعتقد أنّه ال يسَعك إاّل أن تقول: هيَّا تعال 

بكلِّ  ثون  يتحدَّ أناًسا  أرى  عندما  دامئًا  أتعجَّب  يسوع!  الرب  أيُّها  رسيًعا 

السمويَّة  واملدينة  الجديدة،  واألرض  الجديدة  السموات  الوعود-  هذه 

الملكوت
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، العامل الذي يخلو من املوت والحرب والظلم، شعب  ّ التي لن يدخلَها الرشَّ

الله املـُقام يَحيَون بفرح أمام وجهه إىل األبد- ثمَّ بعد ذلك يبحثون يف تلك 

الوعود ويقولون: ‘‘حسًنا، فلُنحقِّق ذلك!’’

يف الحقيقة، نحن البرَش لن نتمكَّن من إحداث ملكوت الله وإمتامه. 

مع كلِّ الجهود الجيِّدة والصادقة املبذولة لَجْعِل العامل مكانًا أفضل، لن 

يسوع  يعود  عندما  إالَّ  س  املقدَّ الكتاب  يف  لنا  به  املوعود  امللكوُت  يأيتَ 

امللك بنفسه ثانيًة لتحقيق ذلك.

ينبغي أن نتذكَّر دامئًا هذا األمر املهمَّ وذلك لسبَبني عىل األقّل: أوَّاًل، 

اع بشأن ما ميكننا إنجازه يف هذا  ألنَّه يحمينا من التفاؤل الخاطئ والخدَّ

التغيريات  بعض  إحداث  من  املؤمنون  سيتمكَّن  حتًم  الساقط.  العامل 

أيُّ سبب  لديَّ  وليس  قبل،  من  التاريخ  يف  ما حدث  وهذا  املجتمع،  يف 

كم  هذه،  أيَّامنا  يف  حتَّى  األماكن  بعض  يف  هذا  حدوث  يف  للتشكيك 

سيحدث هذا يف املستقبل أيًضا. لقد أحدَث املؤمنون، وهم قادرون عىل 

ذلك، تغيريات جيِّدة يف العامل- تغيريات تُعيُد املجد إىل الله وإىل يسوع 

املسيح أمام العامل.

عىل  يجربُنا  س  املقدَّ الكتاب  بحسب  ة  القصَّ سرَي  أنَّ  أعتقد  ولكنِّي 

ولن  دامئًا  ضعيفًة  ستبقى  والثقافيَّة  االجتمعيَّة  انتصاراتنا  بأنَّ  االعرتاف 

تستمّر، إىل أن يأيت املسيح ثانيًة. لن يتمكَّن املؤمنون من تحقيق ملكوت 

السمويَّة  أورشليم  بذلك.  القيام  القادر عىل  فالله وحده هو  بتاتًا،  الله 

تنزل من السمء، وال تُبنى من العدم. 

س إالَّ عند  ثانيًا، األهمُّ من ذلك، عندما نتذكَّر أنَّ ملكوت الله لن يؤسَّ
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عودة يسوع ثانيًة، فهذا سيجعلنا نركِّز آمالنا وعواطفنا عىل يسوع نفسه. 

فعوًضا عن البحث عن بعض القوَّة واألنشطة البرشيَّة أو عن سلطة برشيَّة 

أو حتَّى مجهوداتنا إلصلح كلِّ يشء، ننظر إىل السمء ونرصخ مع الرسول 

يوحنَّا: ‘‘آمني، تعال أيُّها الربُّ يسوع!’’ سيزداد شوقنا إىل عودته، وستزداد 

ق محبَّتنا له. باختصار، سترتكَّز رغباتنا وآمالنا  حمسة صلواتنا له، وستتعمَّ

بثبات- وبصورٍة صحيحة- عىل َملك امللكوت، وليس عىل امللكوت.

االستجابة للملك

رابًعا، االنضمم إىل ملكوت الله يعتمد كلِّيًّا عىل استجابة الشخص للملك. 

ا بهذا الشأن. نجده ِمراًرا وتَكراًرا يجعل من  وقد كان يسوع واضًحا جدًّ

استجابة الشخص تجاه رسالته، العامل الحاسم الوحيد يف إمكانيَّة انضمم 

ة الشابِّ الغنيِّ الذي سأل يسوع ‘‘ماَذا  الشخص إىل ملكوته. فكِّر يف قصَّ

أَعَمُل ألَرَث الَحياَة األَبَديَّة؟’’ أجابه يسوع يف النهاية ‘‘اتبَعني’’، عنى هذا 

لذلك الشابِّ التوقّف عن وضع ثقته يف ثروته، واإلميان بيسوع (مرقس 

.(١: ١٧، ٢١0

ساطًعا  فاصًل  خطًّا  سريسم  الله  إنَّ  يسوع  يقول  األخرى،  تلو  مرًَّة 

يفصل ما بني البرش- فاصًل املـُخلَّصني عن غري املـُخلَّصني. واألمر الوحيد 

الذي سيُحدث الفرق بني االثنني هو كيفيَّة تجاُوب األشخاص تجاه يسوع 

ففي   .٢٥ متَّى  يف  والجداء  الخراف  ة  قصَّ من  املغزى  هو  فهذا  امللك. 

النهاية، الفرق بني ‘‘تعالوا’’ و‘‘اذهبوا عنِّي’’ هو كيفيَّة تجاوب كلِّ شخص 

م له رسالة الخلص من قبل ‘‘إخوته’’، أي شعبه. مع يسوع عندما تُقدَّ

الملكوت
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وبكلِّ تأكيد، األمر األوَّل الذي يجعلنا من ضمن شعب يسوع، هو 

يسوع،  يف  ا  حقًّ املدهش  األمر  هو  وهذا  أجلنا.  من  الصليب  عىل  موته 

هو  هذا  ا،  حقًّ والرحمة.  املحبَّة  ملكوت  ابتدأ  أو  ملك  أنَّه  فقط  وليس 

األمر املدهش، فقد َعلَم كلُّ يهوديٍّ أنَّ هذا سيحدث يوًما ما؛ ولكنَّ األمر 

ليُخلِّص شعبه، وأنَّ  امللك ماَت  أنَّ  إنجيل يسوع هو  املدهش يف بشارة 

املسيَّا صاَر املسيَّا املصلوب.

مسياينٍّ  ملك  مجيء  يف  يأملون  اليهود  كان  قرون،  ة  عدَّ مدى  عىل 

عنه  تنبَّأ  (الذي  املتألِّم  الربِّ  عبد  مجيء  ينتظرون  كانوا  كم  يخلِّصهم. 

اإللهيِّ  اإلنسان’’  ‘‘ابن  عن  غامضة  توقُّعاٌت  لديهم  كانت  كم  إشعياء)، 

الذي سيظهر يف نهاية الدهر (دانيال). غري أنَّ ما مل يفهموه متاًما هو أنَّ 

الثلث تعود إىل الشخص نفسه! ال أحد سريبط هذه  هذه الشخصيَّات 

الشخصيَّات الثلث مًعا- عىل األقلِّ إىل مجيء يسوع.

آماَل  ُق  أعلَن عن نفسه ليس فقط بصفته َمن سيحقِّ ولكنَّ يسوع 

شعب إرسائيل بجيء املسيَّا (أي امللك)، بل أشار أيًضا إىل نفسه باستمراٍر 

ث  أنَّه ‘‘ابن اإلنسان’’ اإللهيُّ املذكور يف دانيال ٧. بل أكرث من ذلك، تحدَّ

َعن  فديًَة  نَفَسُه  َوليَبذَل  ‘‘ليَخدَم  جاء  الذي  اإلنسان  ابن  بشأن  يسوع 

كَثريين’’ (مرقس ١0: ٤٥). ممَّ يشري ودون أدىن شكٍّ إىل عبد الربِّ املتألِّم 

املذكور يف إشعياء ٥٣: ١0.

َق جميع  هل ترى ما كان يعلُنه يسوع؟ كان يقول إنَّه هو نفُسه حقَّ

املتأمل  الربِّ  وعبد  داُود،  نسل  من  اآليت  املسيَّا  ذاته:  الوقت  يف  األدوار 

املذكور يف إشعياء، وابن اإلنسان املذكور يف دانيال! أخذ يسوع طبيعة 
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لها بدل البرش، وأخريًا  ابن اإلنسان اإللهيَّة وضمَّ إليها آالَم العبد التي تحمَّ

جمع الكلَّ بَدوره الخليصِّ يف املسيَّا. مع الوقت، جمع يسوع بني جميع 

أريضٍّ  ملك  مجرَّد  من  بكثري  أكرث  امللك  هذا  وكان  اليهود،  آمال  خيوط 

ثوريٍّ كم كان يأمل اليهود. لقد كان ملًكا خادًما إلهيًّا، سيعاين وميوت 

من أجل شعبه يك يفوَز بخلصهم، ويجعلهم أبراًرا أمام أبيه، ويحرضهم 

بجد إىل ملكوته.

يف ضوء كلِّ ذلك، ال عجب أنَّ يسوع جعل دخول ملكوته معتَِمًدا 

اري عىل  فقط عىل توبة الشخص عن خطيَّته، والثقة باملسيح وبعمله الكفَّ

ث يسوع بشأن ‘‘إنجيل امللكوت’’ ليس الغرض من  الصليب. عندما يتحدَّ

ذلك اإلشارة إىل أنَّ امللكوت أىت، بل ليُعلَن أنَّ امللكوت أىت وميكنك الدخول 

فيه إذا اتَّحدَت معي، أنا امللك، باإلميان بأينِّ أنا الوحيد القادر عىل منحك 

الخلص من خطيَّتك.

لذلك، أن تكون مواطًنا يف ملكوت املسيح ليس مجرَّد مسألة أن ‘‘تحيا 

حياة امللكوت’’ أو أن ‘‘تتبع مثاَل يسوع’’ أو أن ‘‘تحيا كم عاش املسيح’’. 

أنَّه  ‘‘تابًعا ليسوع’’ أو  ففي الحقيقة، ميكن أليِّ شخص أن يدعو نفسه 

‘‘يحيا حياة امللكوت’’ وهو ال يزال خارج امللكوت. ميكنك أن تحيا الحياة 

التي عاشها يسوع كم تريد، ولكن إْن مل تأِت عند امللك املصلوب بتوبة 

الكاملة عن خطيَّتك،  الذبيحة  إيَّاها  وإميان، معتمًدا عليه وحده حاسبًا 

والرجاء الوحيد لخلصك، فلن تكوَن مؤمًنا حقيقيًّا وال مواطًنا يف ملكوته.

الطريقة التي ميكننا بها االنضمم إىل ملكوت املسيح، هي أن نأيتَ إىل 

امللك، ال ليك نشيَد به حاسبني إيَّاه مثااًل عظيًم يعلِّمنا كيف نحيا بطريقٍة 

الملكوت
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أفضل، بل باتِّضاٍع واثقني به أنَّه الربُّ املصلوب املـُقام الذي ميكنه وحده 

الوحيد لدخول  الطريق  املطاف،  نهاية  املوت. يف  يحرِّرنا من عقوبة  أن 

امللكوت هو دم امللك.

دعوٌة للحياة ألجل امللك

ا لتحيا حياة  خامًسا، أن تكون مواطًنا يف امللكوت، يعني أن تكون مدعوًّ

أن  املؤمنني  بولس  الرسول  يدعو   ،٦ األصحاح  امللكوت. يف رسالة رومية 

يعرتفوا أنَّهم أُنِقذوا من سلطان الخطيَّة وأُحرِضوا إىل ملكوت الله.

املَسيُح  أُقيَم  كََم  َحتَّى  للَموت  باملعموديَّة  َمَعُه  ‘‘فَُدفنَّا 

ة  أَيًضا يف جدَّ مَن األَمَوات بَجد اآلب َهَكَذا نَسلُُك نَحُن 

َموته  بشبه  َمَعُه  ُمتَّحديَن  رصنَا  قَد  كنَّا  إن  ألَنَُّه  الَحيَاة. 

قَد  الَعتيَق  إنسانََنا  أَنَّ  َهَذا:  َعاملنَي  بقيَاَمته.  أَيًضا  نَصرُي 

ُصلَب َمَعُه ليُبطََل َجَسُد الخطيَّة يَك الَ نَُعوَد نُستَعبَُد أَيًضا 

للخطيَّة. ألَنَّ الَّذي َماَت قَد ترََبَّأَ مَن الخطيَّة. فَإن كنَّا قَد 

أَنَّ  َعاملنَي  َمَعه.  أَيًضا  َسَنحيَا  أَنََّنا  نُؤمُن  املَسيح  َمَع  ُمتَنا 

يَُسوُد  أَيًضا. ال  مَيُوُت  األَمَوات ال  أُقيَم مَن  بَعَدَما  املسيَح 

للخطيَّة  َماتَُه  قد  َماتَه  الذي  املَوَت  أَنَّ  بَعُد.  املَوُت  َعلَيه 

َمرًَّة َواحَدًة َوالَحيَاُة الَّتي يَحيَاَها فَيَحيَاَها للَّه. كََذلَك أَنتُم 

أَيًضا احسبُوا أَنُفَسُكم أَمَواتًا َعن الخطيَّة َولَكن أَحيَاًء لله 

باملَسيح يَُسوَع َربِّنا’’ (رومية ٦: ٤-١١).

حياًة  القدس  الروح  مينحنا  الله،  ملكوَت  باإلميان  ندخُل  عندما 
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وبسبب  جديد.  ملٍك  ورعايا  جديد،  ملكوٍت  يف  مواطنني  نصرُي  جديدة. 

ذلك، يصري لدينا التزاٌم جديد لطاعة ذلك امللك، وأْن نحيا بالطريقة التي 

ده. لذا يقول الرسول بولس: تُكرُمه ومتجِّ

يف  تُطيعوها  ليَك  املائت  َجَسدكُُم  يف  الخطيَّة  مَتلَكنَّ  ‘‘ال 

موا  موا أَعَضاءكُم آالِت إثٍم للخطيَّة بَل قَدِّ َشَهواته. وال تَُقدِّ

َذَواتُكم لله كأَحياٍء من األَمَوات َوأَعَضاءَكُم آالت برٍّ لله’’ 

(رومية ٦: ١٢-١٣).

العرص  ثانيًة، سنبقى نحن شعبه نحيا يف هذا  املسيح  يأيت  وإىل أن 

الحافل بالخطيَّة، وملكنا يدعونا ألن نحيا الحياة التي تليق بامللكوت الذي 

دعانا إليه. ‘‘ونُشهُدكُم ليَك تَسلُكوا كََم يَحقُّ لله الَّذي َدَعاكُم إىَل َملَُكوته 

َوَمجده’’ (١تسالونييك ٢: ١٢). ‘‘َوَسط جيٍل ُمَعوٍَّج َوُملتٍَو، تُضيئُوَن بَيَنُهم 

امللكوت،  لحياة  َوفًقا  نحيا حياتنا  أن  (فيلبِّي ٢: ١٥).  الَعالَم’’  كَأَنواٍر يف 

هذا ال يدخلنا امللكوت إطلقًا، بل بجرَّد أن نُحرَضَ إىل امللكوت باإلميان 

بامللك، نجد أنفسنا مع سيٍِّد جديد، ورشيعٍة جديدة، وميثاٍق جديد وحياٍة 

جديدة- وهكذا نرغب يف أن نحيا حياة امللكوت.

العرص  هذا  يف  تتحقَّق  امللكوت  حياة  أنَّ  س  املقدَّ الكتاب  يخربنا 

بالدرجة األوىل يف الكنيسة. هل سبق وفكَّرت يف هذا من قبل؟ الكنيسة 

هي املكان الذي يظهر فيه ملكوت الله بصورة مرئيَّة يف هذا العرص. انظر 

(أفسس ٣: ١0-١١).

َمويَّات  السَّ لطني يف  َوالسَّ الرَُّؤَساء  عنَد  اآلَن  يَُعرََّف  ‘‘ليَك 

الملكوت
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قَصد  َحَسَب  عة،  املتََنوِّ الله  بحكَمة  الَكنيَسة  بَواسطَة 

ُهور الَّذي َصَنَعه يف املَسيح يَسوَع َربِّنا’’. الدُّ

إنَّ الكنيسَة هي امليدان الذي اختاره الله قبل كلِّ يشء، ليُظهر فيه 

حكمته ومجد اإلنجيل. وكم قال الكثريون من قبل: الكنيسة هي القاعدة 

املركزيَّة مللكوت الله يف هذا العامل. من الخطأ أن نقوَل إنَّ الكنيسَة هي 

ملكوت الله. فكم رأينا من قبل، ملكوت الله أكرث بكثري من ذلك. ولكن 

الصواب هو أن نقول إنَّ الكنيسة هي املكان الذي نرى فيه تجيلِّ ملكوت 

الله يف هذ العرص.

عىل  كامًل  يصرَي  أن  قبل  امللكوت،  يبدو  كيف  ترى  أن  تريد  هل 

انظر  هذا؟  زمننا  يف  ُمعاشًة  امللكوت  حياة  ترى  أن  تريد  هل  األقّل؟ 

َمن  فيه  صاَر  الذي  املكان  إنَّها  الله،  حكمة  تُعرض  فيها  الكنيسة.  إىل 

كانوا قبًل معزولني ومنفيِّني، متصالحني ومتَّحدين بسبب يسوع. وفيها 

يعمل الروح القدس عىل إعادة صنع حياة اإلنسان وبنائها. إنَّها املكان 

بعضهم  يحملوا  وأن  بعًضا،  بعضهم  يحبُّوا  أن  الناس  فيه  يتعلَّم  الذي 

أحمل بعض، وأحزان بعضهم بعًضا، ويبكوا مًعا ويفرحوا مًعا، ويحاسبوا 

ليست  شّك،  دون  بعًضا.  بعضهم  خري  أجل  من  بحبَّة  بعًضا  بعضهم 

الكنيسة كاملة، ولكنَّها املكاُن التي تُعاش فيه حياة امللكوت ليك ترَُبَز يف 

ة إىل الخلص. عامٍل يحتاج بشدَّ

التقدُّم وسط الظالم

العيش علينا بصفة  العامل يصعِّب حتًم  الشديد إىل خلص  االحتياج  إنَّ 
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مواطنني يف ملكوت املسيح يف هذا العرص. فالعامل يرى أن املؤمنني باملسيح 

ليسوا تهديًدا له، وهذا أمٌر قديٌم ومستمرٌّ حتَّى اآلن. ويف أيَّام الكنيسة 

األوىل، كان إعلن ‘‘يسوع هو الرّب!’’ يحرِّض عىل الفتنة والتجديف ورفض 

ا  سلطة اإلمرباطور، وقد قُتل املسيحيُّون بسبب ترصيحهم بهذا اإلعلن. أمَّ

والعامل  ديَّة،  للتعدُّ بًا، ورفًضا  تعصُّ الرّب!’’  ‘‘يسوع هو  إعلن  فيُعدُّ  اليوم 

يشِتُمنا بسبب ذلك.

للبقاء  الرصاع  امللكوت-  حياَة  أنَّ  بتاتًا  س  املقدَّ الكتاب  يف  يُذكَر  مل 

مخلًصا للملك- ستكون سهلة. فقد وَعَد يسوع تلميذه بأنَّهم سيواجهون 

االضطهاد، وأنَّهم سيُلَعنون وسيُستهزَأ بهم، بل سيُقتَلون أيًضا. ولكْن وسط 

م نحن املؤمنني إىل األمام ألنَّنا نعلم أنَّه يف محرض الله لنا  هذا كلِّه، سنتقدَّ

مرياٌث يتجاوز حدود مخيِّلتنا.

 (The Lord of the الخواتم’’  ‘‘سيِّد  الرائعة  امللحمة  من  كتاب  آخر  يف 

(Rings للكاتب چاي. آر. آر. تولكني (J. R. R. Tolkien)، يصل أبطال القصة 

إىل أحلك جزء من رحلتهم. لقد سافروا آالف األميال ووصلوا أخريًا إىل أرض 

، وهذا كان هدفهم. ولكن يبدو كلُّ يشء خارًجا عن السيطرة اآلن،  ّ الرشَّ

ة أسباٍب مختلفة. ولكن يف تلك اللحظة املظلمة، نظر  وذلك يعود إىل عدَّ

أحد األبطال، وهو سام، إىل السمء السوداء. وإليكم هنا ما كتبه تولكني:

‘‘بعيًدا هناك فوق الجبال يف الغرب. ال تزال سمء الليل 

الغيمة  حطام  إىل  خلسًة  بالنظر  هناك،  وشاحبة.  قامتًة 

فوق الهضبة املظلمة عاليًا يف الجبال، رأى سام نجًم أبيَض 

يتألأل لبعض الوقت. وبينم هو يتطلَّع إىل الخروج من تلك 

الملكوت



الرجاء  وعاد  قلبَه  النجم  جمل  اخرتَق  املهجورة،  األرض 

أنَّ هناك  واضحٌة وحاسمة:  فكرٌة  اخرتقَتْه  وكالرُّمح  إليه. 

أمرًا صغريًا وعابرًا يف نهاية الظلل- كان هناك نوٌر وجمٌل 

ٌب دائم يفوق التصوُّر’’. خلَّ

لة عندي يف الرواية. ففي هذه اللحظة  تلك إحدى اللحظات املفضَّ

نجُد  الذي  املكان  إىل  أنظارنا  باملسيح،  إميانَه  أعلن  الذي  تولكني،  ه  يوجِّ

م وسط الظلم. فمن هناك يأيت الرجاء: من إدراكنا أنَّ  فيه الشجاعَة لنتقدَّ

املعاناة الحاليَّة هي بالفعل ضئيلٌة وعابرة. وكم قال الرسول بولس عنها 

إنَّها معاناة ال تساوي شيئًا مقارنة باملجد املعلَن فينا عندما يعوُد ملكنا.
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الفصل 7

الحفاظ على
مرَكزيَّة الصليب

نقرأ يف كتاب ‘‘سياحة املسيحّي’’ (Pilgrim’s Progress) للكاتب چون بنيان 

ة، املسيحي Christian، يجد نفسه يف  (John Bunyan)، كيف أنَّ بطل القصَّ

‘‘الطقيّس’’  يدعى  أحدهم  غامَضني،  زميلنَي  مع  ث  يتحدَّ املراحل  إحدى 

واآلخر ‘‘املُرايئ’’. ويرصُّ هذان الغامضان أنَّهم مثل املسيحي يف طريقهم 

من  الكثري  أنَّ  بسبب  هناك  بوصولهم  وواثقان  السمويَّة،  املدينة  إىل 

بلدتهم قد سلكوا هذا الطريق قبلهم.

دون شّك، يكشف اسم هذين الرُجلنَْي، ‘‘الطقيّس’’ و‘‘املُرايئ’’ أنَّهم 

لن يِصل إىل املدينة السمويَّة.

يف املرَّة األوىل التي رأى فيها املسيحي الرجلنَي، كانا يقفزان من فوق 

الّسور املمتدِّ عىل طول الطريق الضيق الذي كان ميش عليه. أدرَك حينها 

أنَّ هناك مشكلة؛ ألنَّه يعلم أنَّ الطريقة الرشعيَّة الوحيدة لُدخول الطريق 

ة إىل التوبة واإلميان  ابة الصغرية، والتي ترمز يف القصَّ الضيِّق كانت عرْب البوَّ

باملسيح املصلوب.

والضغط  البتَّة،  املوضوع  ُصلب  يف  الدخول  من  املسيحي  يخَش  مل 

عليهم بخصوص هذا األمر: ‘‘ملاذا مل تدخل من البوَّابة؟’’ فرشح الرجلن 
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ا، لذا قرَّرا منذ  ابة بعيدٌة جدًّ برسعة أنَّ شعب مدينتهم اعتقدوا أنَّ البوَّ

ة طويلة ‘‘اتِّخاذ طريٍق مخترص’’. وقاال أيًضا: مدَّ

إىل  وَصلْنا  دمنا  ما  هنا،  إىل  وصولنا  طريقة  يَّة  أهمِّ ‘‘ما 

الطريق؟ فنحن هنا، وهذا هو املهّم. أنت هنا عىل الطريق، 

ابة؛ نحن هنا عىل الطريق، وقد  ووصلَت إىل هنا عرب البوَّ

تسلَّقنا الجدار للوصول. فم الذي يجعلك أفضل منَّا؟’’

ر املسيحي الرجلنَي أنَّ سيِّد املدينة أصدَر مرسوًما يقيض بُوجوب  يحذِّ

دخول املدينة السمويَّة عرب الطريق الضيِّق بواسطة البوَّابة حرًصا. وأراهم 

مها  ابة، والتي يجب أن يُقدِّ قطعة ورقيًَّة ملفوفة، كان قد أخذها عند البوَّ

: ‘‘ظنِّي أنَّكم  ابة املدينة ليتمكَّن من الدخول. فيقول لهم املسيحيُّ عند بوَّ

ال متتلكان مثل هذه املخطوطة، ألنَّكم مل تدخل من البوابة’’.

ابة  البوَّ عرب  هو  للخلص  الوحيد  الطريق  أنَّ  يبنيِّ  أن  الكاتب  أراد 

الصغرية- التوبة واإلميان. فاالنتقال عرب طريق الحياة املسيحيَّة ليس كافيًا. 

ا. ابة، فإنّه ليس مسيحيًّا حقًّ وإْن مل يأِت الشخص عرب تلك البوَّ

بشارة إنجيل أكبر وأكثر مالئمًة؟

‘‘بنيان’’  حاول  التي  تلك  ا،  جدًّ قدمية  نقطٌة  إنَّها  بل  قدمية،  ٌة  قصَّ إنَّها 

تبدو  بطرٍق  أنفسهم  خلص  نَيَل  البرش  حاوَل  القديم  فمنذ  تأكيدها. 

منطقيًَّة عندهم، بدَل اإلصغاء إىل الله والخضوع له. فقد حاولوا اكتشاف 

ابة  بوَّ الخلص، وكيفيَّة تطبيق بشارة اإلنجيل، بعزل عن  كيفيَّة تحقيق 

الدخول الصغرية، أي بعزل عن صليب يسوع املسيح.

الحفاظ على مرَكزيَّة الصليب
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وهذه هي الحال يف أيَّامنا هذه. إينِّ أومن بأنَّ أَحَد أعظم املخاطر 

التي يواجهها جسد املسيح اليوم هو الوقوع تحت إغراء إعادة التفكري يف 

بشارة اإلنجيل وإعادة صياغتها بطريقٍة تجعلها ترتكز عىل أمٍر آخر غري 

موت يسوع عىل الصليب نيابًة عن الخطاة.

ة اتِّجاهات.  هناك ضغٌط هائٌل للقيام بذلك، ويبدو أنَّه يأيت من عدَّ

من أهمِّ املصادر الرئيسيَّة لهذا الضغط، تلك الفكرة الشائعة واملتزايدة 

القائلة إنَّ بشارة غفران الخطيَّة بوت املسيح ليست ‘‘كبرية’’ با يكفي، 

وهي  والظلم،  والفقر  واالضطهاد  الحرب  مثل  مواضيع  تعالج  ال  فهي 

يَّة’’، بحسب ما قاله أحد الكتَّاب،  ليست بهذا القدر ‘‘الرهيب من األهمِّ

عندما يتعلَّق األمر باملشكلت الواقعيَّة يف العامل.

اآلن، أعتقد أنَّ هذه التهمة غري صحيحة متاًما. فجميع تلك املشكلت، 

هي يف جذورها نتيجٌة لخطيَّة اإلنسان. ومن الحمقة أن نعتقد أنَّه بزيٍد 

من النشاط وبزيادة االهتمم واملزيد من الرتكيز للعيش َوفًقا للحياة التي 

ى  ! إّن الصليب وحده تصدَّ عاشها يسوع، ميكننا حلَّ تلك املشكلت. كلَّ

فعًل للخطية مرة واحدة وإىل األبد، وبالصليب وحده يتمكَّن البرش من 

االنضمم إىل ملكوت الله الكامل.

ومع ذلك، يبدو أنَّ الضغط املُلحَّ إليجاد إنجيل ‘‘أكرب’’ و‘‘أكرث ُملءمًة’’ 

الناس. إذ مرًَّة تلو األخرى، ويف كتاٍب تلو  قد سيطر عىل عدد كبري من 

اآلخر، نرى أوصافًا لبشارة اإلنجيل تنتهي بوضع الصليب يف موقعٍ ثانوّي. 

يُعيد  الله  أنَّ  هو  اإلنجيل  بشارة  مركََز  أنَّ  تبنيِّ  إعلناٌت  مكانه  وتظهر 

تشكيل العامل، أو أنَّه يَِعُد أنَّ امللكوت سيُصلح كلَّ األمور، أو أنَّه يدعونا 
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التفاصيل، ستبقى  أيًّا كانت  ثقافتنا.  العمل عىل تغيري  إليه يف  للنضمم 

حسبانه  أو  الخطاة،  عن  نيابًة  يسوع  موت  تهميش  هي  دامئًا  النتيجة 

د أحيانًا). مجرَّد افرتاض، أو حتَّى تجاهله (بتعمُّ

ثالُث بشائر بديلة

املؤمنني  بني  ِخفيًَة  يحدث  الصليب  مركَزيَّة  عن  االنحراف  أّن  يل  يبدو 

‘‘أكرب  بشائر  ة  عدَّ رًا  مؤخَّ انترشت  فقد  مختلفة.  بعّدة طرق  اإلنجيليِّني، 

وأفضل’’، ويبدو أنَّ هناك عدًدا كبريًا من األتباع لكلٍّ من هذه البشائر. 

غري  آخر  أمرًا  مركَزها  تجعل  ‘‘األكرب’’  البشائر  هذه  دامت  ما  ولكن 

ا أقلُّ من بشارة اإلنجيل أو أنَّها ليست هي  الصليب، فإينِّ أقول إنَّها حقًّ

بشارة اإلنجيل بتاتًا. فألرضْب لكم ثلثة أمثلة عليها.

إعالن ‘‘يسوع هو الرَّّب’’ ليس هو بشارة اإلنجيل

هو  السارَّ  الخرب  أنَّ  عي  تدَّ التي  تلك  هي  ‘‘األكرب’’،  البشائر  هذه  أشهر 

دخوله  عند  املُنادي  يعلن  وكم  الرَّّب’’.  هو  ‘‘يسوع  أنَّ  إعلن  ببساطة 

املدينة أنَّ ‘‘القيرص هو السيِّد’’، هكذا يجب أن يُنادي املسيحيُّون بالخرب 

السارِّ ُمعلِنني أنَّ يسوع هو َمن يحكم، وأنَّه ماٍض يف سبيله ليصالح العامل 

لنفسه، ويجعله تحت سيادته.

دون شّك، هذا اإلعلن صحيٌح ورائٌع متاًما! وإعلن سيادة يسوع أمٌر 

أسايسٌّ يف رسالة اإلنجيل. لذلك يقول بولس يف رومية ١0: ٩ إنَّ كلَّ َمن 

’’ سيخلص، كم يقول يف ١كورنثوس ١٢: ٣ َولَيَْس  يعرتف بأنَّ ‘‘يسوع ربٌّ

« إاِلَّ ِبالرُّوِح الُْقُدِس. أََحٌد يَْقِدُر أَْن يَُقوَل:»يَُسوُع رَبٌّ

الحفاظ على مرَكزيَّة الصليب
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كلُّ  هو  رّب’’،  ‘‘يسوع  اإلعلن  ذلك  إنَّ  القول  الخطأ  من  أنَّ  غري 

مضمون وجوهر الخرب السارِّ يف املسيحيَّة. لقد رأينا مسبًَّقا أنَّ املسيحيِّني 

األوائل قالوا أكرث بكثري من ذلك عندما أعلنوا بشارة اإلنجيل. نعم يف سفر 

يَقيًنا  ‘‘فَليَعلَم  قائًل:  الرسول بطرس  الثاين، وعَظ  الرسل األصحاح  أعمل 

َربًّا  أَنتُم  َصلَبتُُموُه  الَّذي  َهَذا  يَُسوَع  َجَعَل  اللَه  أَنَّ  إرَسائيَل  بَيت  َجميُع 

توضيح  وبعدها، هناك  العبارة  قبل هذه  ولكن  (العدد ٣٦).  َوَمسيًحا’’ 

كامل ملعنى سيادة يسوع. إنَّها تعني أنَّ هذا الربَّ قد ُصلِب وُدِفن وقام، 

قا قبل كلِّ يشء ‘‘غفران الخطايا’’ ألولئك  كم تعني أنَّ موته وقيامته حقَّ

الذين سيتوبون ويؤمنون به. مل يكتَِف بطرس بإعلن أنَّ يسوع هو السيِّد 

الرَّّب، بل أعلَن أيًضا أنَّ هذا الربَّ قام بعمٍل نيابًة عن شعبه ليخلَِّصهم 

من غضب الله عىل خطيَّتهم.

’’ ليس هو  يجب أن يكوَن واضًحا اآلن أنَّ مجرّد إعلن ‘‘يسوع ربٌّ

ْح أنَّ يسوع ليس فقط الربَّ بل أيًضا املخلِّص.  الخرَب السارَّ بتاتًا، إْن مل نوضِّ

تعني السيادة الحقَّ يف إصدار الُحكم، وقد رأينا مسبًَّقا أنَّ الله عازٌم عىل 

. لذا فإعلن سيادة يسوع وأنَّه رّب، يُعدُّ خربًا مرعبًا للخطاة  ّ إدانة الرشَّ

املتمرِّدين عىل الله وعىل مسيحه. إذ يعني أنَّ عدوَّك اعتىل العرش ظافرًا، 

وسيَدينك عىل مترُّدك عليه.

إعلَن  ن  يتضمَّ أن  يجب  مرعبًا،  وليس  سارًّا  الخرب  يكون هذا  فحتَّى 

الذي  ذاك  مع  تُصالَح  بها  التي  الطريقة  مترُّدك،  يُغَفُر  بها  التي  الطريقة 

ُجعَل ربًّا. هذا متاًما ما نراه يف العهد الجديد- ليس فقط إعلن أنَّ يسوَع 

، بل أيًضا أنَّ هذا الربَّ ُصلب لينال الخطاُة الغفراَن ويؤىت بهم إىل فرح  ربٌّ

’’ سوى  ‘‘يسوع ربٌّ أّن  العتيد. بعيًدا عن ذلك، لن يكون إعلن  ملكوته 
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ُحكٍم باملوت.

‘‘الخليقة- السقوط- الفداء- االكتامل’’ ليست هي بشارة اإلنجيل

س مستخدمني أربع كلمت:  ة الكتاب املقدَّ اخترص كثرٌي من املؤمنني قصَّ

الخليقة، السقوط، الفداء، االكتمل.

لتلخيص  جيِّدًة  طريقًة  العريضة  الخطوط  تلك  تُعدُّ  الحقيقة،  يف 

س الرئيسيَّة. يخلُق الله العامل، يُخطئ اإلنسان،  ة الكتاب املقدَّ مسار قصَّ

باكتمل  التاريخ  وينتهي  املسيَّا،  يسوع  لنفسه يف  الله شعبَه  يفتدي  ثمَّ 

نهايئٍّ مللكوته املجيد. من سفر التكوين إىل سفر الرؤيا، هذه وسيلة رائعة 

س الرئيسيَّة. يف الواقع، عندما تفهمها وتعربِّ عنها  ة الكتاب املقدَّ لتذكُّر قصَّ

م لك الخطوُط العريضة- الخليقة والسقوط والفداء  بطريقٍة صحيحة، تقدِّ

واالكتمل- إطاًرا جيًِّدا لعرٍض تقدمييٍّ أمني لبشارة اإلنجيل بحسب الكتاب 

س. غري أنَّ املشكلة هي أنَّ بعَض الناس استخدموا هذه الخطوط  املقدَّ

العريضة األربعة بطريقٍة خاطئٍة لتكوَن وسيلًة لرتكيز بشارة اإلنجيل عىل 

وعد الله بتجديد العامل، بدَل الرتكيز عىل الصليب. ويف كثريٍ من األحيان، 

م بشارة اإلنجيل القامئة عىل (الخليقة والسقوط والفداء واالكتمل)  تُقدَّ

عىل النحو التايل:

يف البداية خلق الله العامل وكلَّ ما فيه. وكان كلُّ يشء يف 

األصل صالًحا، ولكنَّ اإلنسان مترَّد عىل سلطان الله، وألقى 

العلقة  انقطَعِت  وهكذا  الفوىض.  من  حالٍة  يف  بالعامل 

بعضهم  البرش  علقات  أيًضا  وكذلك  والله،  البرش  بني  ما 

الحفاظ على مرَكزيَّة الصليب
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وعد  السقوط،  بعد  ولكْن  وبعاملهم.  وبأنفسهم  ببعٍض، 

الله بأن يرسل ملًكا يفتدي شعبًا لنفسه ويصالح ما بني 

الخليقة والله من جديد. بدأ تحقيق هذا الوعد بجيء 

م) عندما يعود  يسوع املسيح، ولكنَّه سيكتمل أخريًا (يُتمَّ

امللك يسوع ثانيًة.

دون شّك، كلُّ ما كُِتب يف هذه الِفقرة حقيقّي. ولكنَّه ليس هو بشارة 

اإلنجيل. متاًما كم أنَّ إعلن أنَّ ‘‘يسوع رّب’’ ليس هو الخرب الساّر، ما مل 

د  تُكن هناك وسيلة لغفران مترُّدك عىل الله. كذلك حقيقة أنَّ الله يجدِّ

العامل ليست هي الخرب الساّر، إن مل يُكن ممكًنا أن تشتَمل هذه العمليّة 

عليك.

يقيًنا من الجيِّد متاًما استخدام رباعيَّة الخطوط العريضة ‘‘الخليقة، 

يف  السارِّ  للخرب  توضيح  وسيلَة  لتكون  االكتمل’’  الفداء،  السقوط، 

و‘‘السقوط’’ متاًما مع  ‘‘الخليقة’’  تعبريات  الواقع، تتمىش  املسيحية. يف 

تعبري  يف  الحاسمة  النقطة  تأيت  ذلك  ومع  و‘‘اإلنسان’’.  ‘‘الله’’  تعبريات 

‘‘الفداء’’. فمن أجل إعلن بشارة اإلنجيل بصدق، يجب أن نرشح بدقٍَّة 

الله من الخطاة. إذا قُلنا  التي يطلبها  موت يسوع وقيامته، واالستجابة 

التطرُّق إىل طريقة قيامه  د العامل، دون  أناًسا ويجدِّ الله يفدي  فقط إنَّ 

بذلك (بوت يسوع وقيامته)، وكيف يصبح الشخص ضمن ذلك الفداء 

(بالتوبة عن الخطيَّة واإلميان بيسوع)، فإنَّنا بذلك ال نعلن الخرب الساّر؛ 

س يف خطوطها العريضة، ونرتك  ة الكتاب املقدَّ إذ إنَّنا نروي ببساطٍة قصَّ

الخطاة حائرين يف حالٍة من البحث.
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‘‘التحوُّل الثقايفّ’’ ليس هو بشارة اإلنجيل

رًا عىل  استولت مؤخَّ املؤمنني  ت بعمل  تغريَّ الثقافة  أنَّ فكرة رؤية  يبدو 

أذهان العديد من اإلنجيليِّني. أعتقد أنَّ هذا هدٌف نبيل، وأرى أيًضا أنَّ 

، سواء عىل املستوى الشخيّص أم الجمعّي،  الجهد املبذول ملقاومة الرشِّ

س. يخربنا الرسول بولس بأنَّ علينا أن  هو هدٌف يف ُصلِب الكتاب املقدَّ

‘‘نَعَمل الَخرَي للَجميع، وال سيََّم ألَهل اإلميَان’’ (غلِطيَّة ٦: ١0). كم يخربنا 

يسوع بأنَّ علينا االهتمم بجرياننا، وبالغرباء أيًضا (لوقا ١0: ٢٥-٣٧). كم 

الَحَسَنَة  أَعَملَُكُم  يََروا  ليَك  النَّاس  اَم  قُدَّ َهَكَذا  نُوُركُم  ‘‘فَليُضئ  لنا  يقول 

َموات’’ (متَّى ٥: ١٦). دوا أَبَاكُُم الَّذي يف السَّ َومُيَجِّ

ن ينادون بتغيري الثقافة السائدة، يذهبون إىل أبعد  ولكنَّ العديد ممَّ

من ذلك. إذ تجُدهم يحاولون العثوَر عىل تكليٍف ‘‘الفتداء الثقافة’’ يف 

س. يقولون مثًل، إذا كان الله يعمل عىل  ة الكتاب املقدَّ نسٍج ذايتٍّ لقصَّ

إعادة تشكيل العامل، فمن مسؤوليَّتنا االنضمم إليه ومشاركته يف العمل. 

ة من أجل تحقيق  فلنجمْع موادَّ بناء امللكوت مًعا، ونتَّخذ الخطوات املهمًّ

تنا وعاملنا. يقولون: ‘‘يجب أن نعمل ما  سيادة الله يف أحيائنا ومدننا وأمَّ

نرى الله يعمله’’.

من  التحفُّظات  بعض  لديَّ  بوضوح.  أفكاري  جميع  ِبَعرِْض  فألتابْع 

مقتنًعا  لسُت  الثقايّف.  التحوُّل  منوذج  بشأن  الجادَّة  واللهوتيَّة  الكتابيَّة 

عيها َمن  س يعطي التحوُّل الثقايفَّ تلك األولويَّة التي يدَّ بأنَّ الكتاب املقدَّ

ة أسباب. من جهة، أنا ال أعتقد أنَّ التكليف الثقايفَّ  ينادون به، وذلك لعدَّ

يف سفر التكوين أُعطي لشعب الله بحدِّ ذاته، ولكنَّه أُعطي لكلِّ الجنس 

الحفاظ على مرَكزيَّة الصليب
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البرشّي. أيًضا ال أعتقد أنَّ املسار العامَّ للثقافة البرشيَّة، سواء يف الكتاب 

س أم يف التاريخ، هو يف االتِّجاه اإللهّي، بل أرى أنَّه عموًما- إْن مل  املقدَّ

ا- هو يف اتِّجاه الدينونة (انظر رؤيا ١٧-١٩). من  ة جدًّ يكن بصورة خاصَّ

ن يركِّزون عىل تغيري الثقافة السائدة بشأن  ثَمَّ أرى أنَّ تفاؤل العديد ممَّ

إمكانيَّة ‘‘تغيري العامل’’ هو أمٌر مضلِّل، لذا سيُثبت أنَّه أمٌر محِبط.

غري أنَّ كلَّ ذلك يخضُع لنقاٍش الهويتٍّ كبري، وهذا ليس ما يشغلني 

هنا. ولكنِّي أرى بالفعل أنَّه ميكنك التزام مفهوم تغيري الثقافة السائدة، 

الكتاب  ة  قصَّ صميم  يف  الصليب  عىل  الحفاَظ  تلتزُم  نفسه  الوقت  ويف 

الذي  شعبه  الله  سيستخدم  املطاف،  نهاية  ففي  الساّر.  والخرب  س  املقدَّ

افتداه والذي نال الغفران ليُنجَز هذا التغيري، وال يتمُّ هذا الغفران والفداء 

ليب. إالَّ بالصَّ

األمر األسايسُّ الذي يشغلني، والذي أرجو أن يتَّفق معي فيه أصدقايئ 

اإلنجيليُّون الذين يتبنَّون فكر تغيري الثقافة السائدة، هو أنَّه كثريًا ما يصري 

الوعد  هو  السائدة،  الثقافة  تغيري  فكر  يتبنُّون  َمن  لدى  الثقافة  افتداء 

العظيم ومغزى بشارة اإلنجيل- بالتأكيد األمر الذي يعني، سواء عن قصد 

أم غري قصد، خروج الصليب من املشهد. ميكنك رؤية هذا يف كتاٍب تلو 

السائدة.  الثقافة  الرتكيز عىل تغيري  اآلخر، فجميعها تدعو إىل مزيد من 

عمل  بدَل  ُمصلَحة  بثقافة  الوعد  هو  والفرح  اإلثارة  تلك  يشعل  فالذي 

وا  املسيح عىل الصليب. لذلك تكون املناشدات الحمسيَّة للناس بأن ينضمُّ

إىل الله يف عمله لتغيري العامل، بدَل دعوتهم للتَّوبة واإلميان بيسوع. ويُقال 

س تتمحور حول إعادة تشكيل العامل، ال عىل  ة الكتاب املقدَّ إنَّ مسار قصَّ

موت يسوع بديًل عن البرشيَّة.
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ين  ويف هذه العمليَّة، تقلُّ النعمة واإلميان يف املسيحيَّة، ويزداد الدِّ

العامل’’. ليست هذه  الطريقة، وستُغريِّ  ‘‘ِعْش بهذه  الذي يقول:  العاديُّ 

هي املسيحيَّة، بل هذا مجرَّد التزام األخلقيَّات.

حجرُ عثرٍة وجهالة

يف نهاية املطاف، أتساءل لو كان الدافع إلبعاد الصليب خارج مركَز بشارة 

اإلنجيل، يأيت من الحقيقة الواضحة أنَّ العامل ال يحبُّ الصليب. ففي أحسن 

ٌة خياليَّة، ويف أسوأ األحوال، يعتقدونه كذبة  أنَّه قصَّ األحوال، يعتقدون 

وحشيَّة. من املفرتض أالَّ نُدَهَش؛ فبولس الرسول أخربنا مسبًَّقا بهذا األمر. 

حيث قال إنَّ رسالة الصليب ستكون حجر عرثة وجهالة عند اآلخرين!

بشارة  إىل  العامل  ينجذب  أن  بصدق  نرغب  نحن  ذلك،  عن  فضًل 

تجنُّبهم  طريقًة  ليَِجدوا  املؤمنني  عىل  هائًل  ضغطًا  يخلق  ممَّ  اإلنجيل، 

الحديث كثريًا بشأن ‘‘ديانة الصليب الدمويَّة’’. أقصد أنَّنا نريد من العامل 

أن يقبل بشارة اإلنجيل، ال أن يسخَر منها، أليس كذلك؟

غري أنَّ الحقيقة هي أنَّه ينبغي أن نواجه األمر. ستبدو رسالة الصليب 

كالحمقى،  يبدون  املؤمنني  منَّ  وستجعل  حولنا.  ملن  فارغ  كلم  مجرَّد 

وإثبات  املؤمنني،  غري  مع  ‘‘االرتباط’’  يف  محاَوالتنا  ستُضِعف  وبالتأكيد 

أنَّنا رائعون ومساملون كالباقني. يستطيع املؤمنون دامئًا أن يجعلوا العامل 

فيها  يبدأون  التي  اللحظة  إىل  يصلوا  أن  إىل  رائعون-  أنَّهم  عنهم  يفتكُر 

الحديث بأنَّ الخلص يتمُّ بواسطة املصلوب.

س أنَّ الصليَب يجب أن يبقى يف مركَز  رغم ذلك، يوضُح الكتاب املقدَّ

الحفاظ على مرَكزيَّة الصليب
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بشارة اإلنجيل وصميمها. وال ميكننا إبعاده، وال ميكننا أن نستبدل به أيَّة 

حقيقة أخرى مثل مركَز الخرب السارِّ وقلبه وأساسه. فالقيام بذلك يجعلنا 

م للعامل أمرًا آخَر ال يخلِّصهم، ومن ثَمَّ لن يكون هذا خربًا سارًّا بتاتًا. نقدِّ

س تعليمت واضحة عن الطريقة التي ينبغي أن  م لنا الكتاب املقدَّ يقدِّ

نتجاوب بها مع الضغوط التي تجعل الصليب ينجرف خارج مركَز بشارة 

األمر يف  قاله بولس عن هذا  ما  انظر إىل  لنا مقاومتها.  اإلنجيل، وينبغي 

رسالة كورنثوس األوىل. لقد عرف أنَّ رسالة الصليب تبدو يف أحسن األحوال 

وأنَّها  بسببها،  اإلنجيل  بشارة  سريفضون  أنَّهم  وعلَم  حوله،  ملن  جنونيَّة 

قال:  الرفض،  هذا  ظلِّ  حتَّى يف  ولكْن  أنوفهم.  يف  كريهة  كرائحة  ستكون 

ًم  باملَسيح َمصلوبًا...’’ (١كورنثوس ١: ٢٣). كان مصمِّ نَكرُز  نَحُن  ‘‘َولكنََّنا 

َمصلوبًا’’  وإيَّاه  املسيَح  يَسوَع  إالَّ  بَيَنُكم  َشيئًا  أَعرَف  ‘‘أَن  أمٍر واحد:  عىل 

(١كورنثوس ٢: ٢). وذلك، عىل حدِّ تعبريه يف نهاية الرسالة؛ ألنَّ حقيقة ‘‘أنَّ 

أو  ة،  الُكتُب’’ مل تكن حقيقة مهمَّ َحَسَب  أَجل َخطايَانَا  املسيَح ماَت من 

يَّة األوىل’’ (انظر ١كورنثوس ١٥: ٣). ا فقط، بل كانت لها ‘‘األهمِّ ة جدًّ مهمَّ

ولكْن ماذا لو تسبَّب هذا األمر بسخرية العامل؟ ماذا لو تجاوب الناس 

بطريقٍة أفضل مع إنجيٍل متيل بشارته نحو تجديد العامل بدَل تركيزها عىل 

الناس من  لو سخر  ماذا  الخطاة؟  نيابًة عن  الصليب  املسيح عىل  موت 

بشارة اإلنجيل ألنَّها تدور حول موت إنسان عىل الصليب؟ قال بولس: 

حمقًة،  أو  سخيًفا  أمرًا  يرونه  ا  ربَّ الصليب.  عن  أعظ  فأنا  ذلك،  ليكن 

ولكنِّي أعلم ‘‘أَنَّ َجهالََة الله أَحَكُم من النَّاس!’’ (١كورنثوس ١: ٢٥).

لقد حرص الرسول بولس عىل إبقاء الصليب يف مركَز بشارة اإلنجيل 
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التي وعظ بها، وينبغي لنا أن نفعل ذلك أيًضا. فإذا تركنا أيَّ أمٍر آخر يأخذ 

املركَز، سنبدو كأنَّنا نقول: ‘‘فألساعْدك يك تقفز فوَق ذلك الجدار، ثق يب. 

ستكون بخري’’.
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الفصل 8

ة بشارة اإلنجيل قوَّ

قبل تخرُّجي يف الكلِّيَّة مبارشًة، فَجأًة قرَّرُت واثنان من أعزِّ أصدقايئ أن 

يلوستون  متنزّه  إىل  نخرَج يف رحلٍة مرحة من مدينتنا يف رشق تكساس 

ة عن سمت تغريُّ السنِّ لثلثة شبَّان  الوطني. لقد كانت رحلًة رائعة، معربِّ

مندفعني نحو مرحلة البلوغ.

ميكنكم أن تتخيَّلوا. لقد كانت الرحلُة حافلًة بناظر الجبال املذهلة 

وينابيع املياه الحارَّة والينابيع الكربيتيَّة الساخنة، والكثري الكثري من حيوان 

املوظ (غزال أمرييك ضخم). ويف صباح أحد األيَّام، قرَّرنا متضيَة اليوم يف 

نأخذ معنا  أالَّ  املتعة،  أجل  واتَّفقنا جميًعا، من  األقدام.  نزهة سريًا عىل 

خريطة. أردنا أن نرى إىل أين سيقودنا الطريق. لذا، وضعنا بعض األطعمة 

هنا خارًجا. وهواتفنا املحمولة يف حقائبنا الصغرية عىل ظهورنا وتوجَّ

ة من الزمن بدأنا منزح بعضنا  لقد كانت نزهًة طويلة. وبعد مدَّ

مع بعٍض قائلني: ها نحن هنا يف متنزّه يلوستون الوطني، ويبدو أنَّه 

ال يختلف كثريًا عن غابات رشق تكساس حيث ترعرعنا. كانت أشجار 

الصنوبر الضخمة تحيط بنا من كلِّ جانب، وبني الفينة واألخرى كان 

علينا أن نقفَز فوق جدوٍل مايئٍّ يتقاطع مع الطريق. لكنَّنا بدأنا نشعر 

بالتوتُّر، إذ مل يكن هناك الكثري ممَّ ميكن رؤيته.
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، اختَفِت  وفجأًة وقبل أن يلحظ أيٌّ منَّا أنَّ هناك شيئًا ما قد تغريَّ

الغابة ووجدنا أنفسنا واقفني عىل حافَة واٍد سحيق: الغراند كانيون. كان 

تحتنا جرٌف رائٌع ممتدٌّ يف األرض. وكان هناك نهر يتألأل يف األسفل بينم 

املنخفضة  والغيوم  تحتنا،  تحلِّق  الطيور  عليه.  الشمس  ة  أشعَّ تنعكس 

تتسارع فوقنا مع إيقاع التيَّارات الهوائيَّة التي ترتدَّد يف الوادي.

ق يف  غر ال ميكن وصفه، وأنا أحدِّ يف تلك اللحظة راودين شعوٌر بالصِّ

ذلك البساط املذهل تحتي وأنظر إىل السمء. وللمرَّة األوىل يف ذلك اليوم، 

توقَّفنا عن الكلم نحن الثلثة لبضع لحظات، ثمَّ بدأ أحد أصدقايئ يرنِّم:

‘‘ريبِّ وإلهي، ما أعظم خليقتك،
ss.’’وكلَّ ما صنعت يداك

ا! وقفنا عىل  رغم أنَّ صوتَه مل يكن عذبًا، فقد كان قلبه صادقًا جدًّ

حافَة الغراند كانيون بضع دقائق ونحن نسبِّح الخالق الذي خلق هذه 

التُّحفة املذهلة.

لماذا نغفل عن ذلك؟

أعتقد أنَّه سيكون لبشارة اإلنجيل التأثري نفسه فينا إذا توقَّفنا وفكَّرنا فيها 

ا. متى كانت آخر مرٍَّة وقفَت فيها لتنظر إىل األعىل بعيًدا عن تفاصيل  حقًّ

تك  خاصَّ كانيون’’  ‘‘الغراند  عند  لوجه  وجًها  وتتقابل  الدنيويَّة،  الحياة 

َل يف ما فعله الله من أجلنا يف بشارة اإلنجيل- نعمته الفائقة التي  لتتأمَّ

4)   “How Great Thou Art,” Stuart K. Hine, 1949; based on the poem “O Store Gud,”

Carl G. Boberg, 1886.

ة بشارة اإلنجيل قوَّ
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ظهرت يف غفرانه لبرٍش قد مترَّدوا عليه، وُخطَّته املذهلة بإرسال ابنه ليتألَّم 

وميوت بداًل عنهم، من أجل توطيد عرش يسوع املـُقام عىل ملكوت الربِّ 

جديدة  سمواٍت  إىل  بدمه  واملفديِّني  املخلَّصني  أولئك  وإلحضار  الكامل، 

وأرٍض جديدة حيث ال توجد خطيَّة وال رشٌّ إىل األبد؟

من  واتِّساعها  وقوَّتها  اإلنجيل  بشارة  جمل  بطرد  سمحُت  كيف 

ة زمنيَّة طويلة؟ ملاذا تسيطر عىل أفكاري  ذهني يف معظم األحيان وملدَّ

ومشاعري أموٌر تافهة، كنظافة سيَّاريت مثًل أو ما يحدث عىل قناة يس. أن. 

أن اآلن، أو مدى سعاديت بوجبة الغداء اليوم، بدَل هذه الحقائق املجيدة؟ 

ملاذا أنظُِّم حيايت يف أحياٍن كثرية وأفكِّر فيها كم لو أينِّ أرتدي عصابة عىل 

، بدَل رؤيتها يف َضوء الحياة األبديَّة؟ ملاذا ال تتغلغل بشارة اإلنجيل  عينيَّ

طوال الوقت ووصواًل إىل أعمقي، وإىل علقايت بزوجتي وأوالدي وزمليئ 

يف العمل وأصدقايئ وأعضاء الكنيسة؟

األمور  أينِّ خاطئ، وستستمرُّ  ذلك:  وراء  الحقيقيَّ  السبب  أعلَُم  إينِّ 

الدنيويَّة مسيطرًة عىل قلبي وتحاربني حتَّى يوم مجيء يسوع. ولكْن إىل 

أن يأيتَ ذلك اليوم، سأستمرُّ يف محاربتها. أريد محاربة الكسل الروحّي- 

بشارة  تبنِّي  وأريد  دامئًا-  إليه  بجذيب  د  يهدِّ الذي  ر  املـُخدَّ العامل  وهذا 

يَّة وأجعلها مؤثِّرًة يف كلِّ يشء- أفعايل وعواطفي وانفعااليت  اإلنجيل بِجدِّ

ورغبايت وأفكاري وإراديت.

أرجو أن تكون هذه رغبتَك أيًضا، وأن يكون هذا الكتيِّب قد ساعدك 

قليًل لتتمكََّن من رؤية عظَمة ما فعله الله من أجلنا يف يسوع. ولكْن ما 

العمل اآلن؟ حسًنا، فألذكُْر بعَض األمور املتعلِّقة بالخرب السارِّ الذي ينبغي 
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أن يؤثِّر يف حياتنا، رغم أنَّ هناك العديد من األمور التي لن أذكرها.

تُب وآمن

أوَّاًل، يف حال مل تكن مؤمًنا باملسيح، أريد أن أشكرك عىل قراءتك هذا الكتاب. 

أرجو أن تكون قد اغتنمَت الفرصة لتفكِّر يف الخرب السارِّ الذي مركَزه يسوع 

املسيح، وأصيلِّ أن يكون قد اخرتق أعمق ذهنك. أعتقد أنَّ إجابة سؤال ‘‘ما 

ا لك. فليست هناك أمور كثرية يجب أن تفعلها، بل  العمل اآلن؟’’ سهلٌة جدًّ

أمٌر واحٌد فقط. تُب عن خطاياك وآمن بيسوع. ويعني هذا إعلن إفلسك 

يسوع  إىل  واملجيء  نفسك،  تخليص  عن  التامِّ  بعجزك  واالعرتاف  الروحّي، 

بصفته رجاَءك الوحيد لَنيل غفران الله وحقِّ الوقوف أمامه.

أن تصرَي مؤمًنا باملسيح، ليس باألمر الشاّق. لن تجنَي شيئًا من ذلك، 

منك  يطلبه  ما  وكلُّ  إليه.  تحتاج  ما  كلِّ  عىل  مسبًَّقا  يسوع  فقد حصل 

باإلميان- أي  الخطيَّة وتوجيهه نحو يسوع  إبعاد قلبك عن  اإلنجيل هو 

الثقة واالتِّكال عليه. إنَّه يدعوك أن تأيتَ إليه قائًل: ‘‘يسوع، أعلم أينِّ ال 

أستطيع تخليص نفيس، لذا أومن بأنَّك قادٌر عىل القيام بذلك’’.

ومن ثمَّ يفتح العامل كلُّه أبوابَه أمامك. غري أنَّ  كلَّ يشء يبدأ بالتوبة 

عن الخطيَّة والثقة بيسوع ليمنحك الخلص.

استرح وافرح

املسيح  يف  تسرتيَح  ألن  يدعوك  اإلنجيَل  فإنَّ  باملسيح،  مؤمًنا  كنت  إذا 

يسوع  فبسبب  ألجلك.  عليه  حصل  يُعوَّض،  ال  بخلص  وتبتهج  يسوع 

التفكري أنَّ  وبسبب إدرايك التِّحادي معه باإلميان، ميكنني مقاومة إغراء 

ة بشارة اإلنجيل قوَّ
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ا أو أنَّه أمٌر عابر. أعلم يف أعمقي، وسط دوَّامة األسئلة  خليص ال يزال هشًّ

التي تدور يف داخيل، سواء شعرُت بذلك يف لحظٍة ما أم ال، أينِّ أنتمي إىل 

يسوع وال ميكن أن ينتزعني أحد من بني يديه. وذلك ألنَّ اإلنجيل يعلن يل 

 ssبأنَّ وقويف أمام الله بربِّ املسيح ال يستند إىل التدقيق يف بطاقات البنغو

الروحيَّة، كالتحقُّق من وجود ما يكفي من مثر الروح القدس والتحقُّق من 

الخلوة الشخصيَّة واألحاديث الروحيَّة، وبعد التحقُّق من جميع األمور، 

أشعر بأينِّ مخلٌَّص هذا اليوم!

هذه  قات  التحقُّ قامئة  تبدو  يسوع،  عن  اإلنجيل  يقوله  ما  يف ضوء 

فكرًة سخيفة! أشكر الله ألنَّ علقتي به ليست مبنيَّة عىل إراديت املتقلِّبة 

، وهو  أو قدريت عىل العيش باستقامة. ال، فالله أعلَن مسبًَّقا ُحكمه عيلَّ

ٌل  عطيَّة ‘‘الغفران!’’ بل أكرث من ذلك، هذا الُحكم لن يتغريَّ بتاتًا ألنَّه متأصِّ

يف يسوع وحده فقط وإىل األبد- موته عىل الصليب بداًل منِّي وشفاعته 

ألجيل إىل اآلن أمام عرش الله.

إذا كنت مؤمًنا باملسيح، فإنَّ صليب يسوع يقف كجبٍل من الغرانيت 

يف حياتك، شاهًدا ثابتًا عىل محبَّة الله لك وتصميمه عىل جلبك بأماٍن إىل 

محرضه. إنَّه كم قال الرسول بولس يف رسالة رومية ‘‘فََمَذا نَُقوُل لَهَذا؟ 

بََذلَه ألَجلَنا  ابنه بَل  َعلَيَنا! الذي لَم يُشفْق عىل  َمَعَنا فََمن  الله  إن كَاَن 

أَجَمعنَي كَيَف الَ يََهبُنا أَيًضا َمَعه كلَّ يَشٍء؟’’ (رومية 8: ٣١-٣٢).

ss)   لعبة يانصيب إيطاليَّة تعتمد عىل أعمدة فيها أرقام تندرج تحت أحرف كلمة ‘‘BINGO’’ (املرتجم).
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أن تحبَّ شعب المسيح

كذلك أيُّها املؤمن باملسيح، ينبغي أن يدفعك اإلنجيل ألن تحبَّ بعمٍق 

َمِن  باملسيح  املؤمنني  نحن  بيننا  فليس  الكنيسة.  الله-  شعَب  وحيويٍَّة 

اكتسَب بنفسه طريقه نحو املرياث الذي ادَّخره الله لنا، فنحن لسنا أبناء 

الله فقط استناًدا إىل  امللكوت الشجعان، بل جرى إدراجنا ضمن وعود 

يسوع املسيح الذي خلَّصنا، ونحن متَّحدون معه باإلميان. 

وإليك هنا املفاجأة التي قد ال ترسُّك! هل تدرك أنَّ األمر ذاته ينطبق 

عىل أخيك الذي يزعجك يف كنيستك؟ فهو يؤمن بالربِّ يسوع ذاته الذي 

عنك  وعفا  خلَّصك  الذي  الربُّ  ذلك،  من  واألكرث  أنت،  به  وتؤمن  تحبُّه 

هو الربُّ نفسه الذي خلَّصه وعفا عنه. فكِّر يف ذلك األخ الذي ال تريد 

قضاء بعض الوقت معه للتعرُّف إليه؛ ألنَّك ال تشعر بالراحة معه. فكِّر يف 

ْل يف فكرة  الشخص الذي قطعَت علقتك به وأنت ترفض إصلحها. وتأمَّ

أنَّه يحبُّ اإلله ذاته الذي تحبُّه وتثق به. فكِّر يف أنَّ اإلله نفسه الذي مات 

من أجلك، مات من أجله أيًضا.

أتساءل لو كان فهُمك إلنجيل يسوع املسيح- الخرب الساّر الذي يعلن 

يكفي  با  عميًقا  الخلص-  ذلك  تستحقُّ  ال  أنَّك  رغم  خلَّصك  يسوع  أنَّ 

هها إليك إخوتك وأخواتك. أتساءل لو كان  لتحتمَل االنتقادات التي يوجِّ

عميًقا با يكفي لتنس اإلساءات التي ارتكبوها بحقِّك، حتَّى تلك املؤملة 

ا. ومن ثمَّ يقودك هذا الفهم إىل مسامحتهم ومحبَّتهم كم فعل يسوع  جدًّ

معك ومعهم.

أتساَءل لو ازدادت محبَّتك لآلخرين نتيجة اتِّساع محبَّة الله لك.

ة بشارة اإلنجيل قوَّ
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تكلَّم ببشارة اإلنجيل إلى العالم

ليس ذلك فحسب، ولكنِّي أتساءل لو جعلتَك نعمة الله تحبُّ العامل من 

حولك أكرث، وترغب يف رؤية الناس يُقِبلون إىل يسوع املسيح ويؤمنون به. 

إذا فهمنا نعمة الله كم أُظهرت لنا، ستشتعل قلوبُنا إلظهار تلك النعمة 

لآلخرين أيًضا.

َمكتوٌب  هو  ‘‘َهَكذا  لهم:  وقال  لتلميذه  قيامته  بعد  يسوع  ظهر 

َوَهَكَذا كاَن يَنبَغي أَنَّ املسيَح يَتأَلَُّم ويَقوُم من األَموات يف اليَوم الثالث 

وأَن يُكَرَز باسمه بالتَّوبَة َوَمغفرَة الَخطَايَا لَجميع األَُمم ُمبتََدأً من أُورَُشليَم. 

َوأَنتُم ُشُهوٌد لَذلَك’’ (لوقا ٢٤: ٤٦-٤8). كثريًا ما تخيَّلت وجوَه التلميذ قد 

ُشِحبَْت بعد سمعهم هذا الكلم! مل تكن غاية الله أقلَّ من فداء العامل، 

وهنا كان يسوع يخربهم بأنَّ هذه الغاية ستتحقَّق بواسطتهم.

أنا  الكلمت.  هذه  تسمع  عندما  شعورك  عليه  يكون  ما  أدري  ال 

للقيام بذلك. يرغب  بتاتًا  ل  الكفاية وبأينِّ غري مؤهَّ شخصيًّا أشعر بعدم 

الله يف تحقيق مقاصده يف العامل بواسطتنا؟ يا له من أمٍر مذهل! ولكن إْن 

ْعك قليًل. أنت بالفعل  كنت تشعُر بعدم االستحقاق وعدم الكفاية، فألشجِّ

ًل للقيام به! ما التشجيع يف هذه الكلمت؟ انظر  لست جديرًا ولسَت مؤهَّ

إلينا- نحن كائنات برشيَّة ضعيفة ال تزال تصارع ضد الخطيَّة يف كلِّ يوم 

من حياتها. ولكن يقول لنا يسوع ‘‘ستكونون يل شهوًدا’’، وذلك بإعلن 

تناول  أثناء  يف  بأحاديثنا  أم  بالتعليم  أم  بالوعظ  سواء  اإلنجيل-  بشارة 

الطعام مع األصدقاء وأفراد العائلة وزملء العمل- التي تؤكِّد أنَّ الله قرَّر 

أن يخلَِّص الخطاة.
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سفر  يف  كرنيليوس  إىل  ث  تحدَّ الذي  امللك  عن  يوًما  تساءلت  هل 

أعمل الرسل ١0، ملاذا مل يخربه ببشارة اإلنجيل؟ ملاذا يختار عناء إرسال 

كرنيليوس طلبًا بجيء بطرس إليه، والذي كان يف مدينة مختلفة متاًما؟ 

ث مع كرنيليوس بكلِّ ذلك، فل بدَّ أنَّه  ا، ما داَم امللك استطاع التحدُّ حقًّ

كان يستطيع إخباره ببشارة اإلنجيل أيًضا! ولكنَّ الله مل يرغب يف ذلك، 

ًم عىل تقديم بشارة اإلنجيل بكلمت شعبه املنطوقة- أي  ألنَّه كان مصمِّ

الخليصَّ  يسوع  اإلنجيل وعمل  بشارة  قبلوا برسور  الذين  أولئك  بأفواه 

واختربوا غفرانَه لهم.

إذا كنت مؤمًنا باملسيح، عليك أن تدرك أنَّك تحمل بني يَديك رسالَة 

هناك  ليست  العامل.  يسمَعها  أن  ميكن  التي  الوحيدة  الحقيقيَّة  الخلص 

بشارٌة أخرى، وال طريقٌة أخرى لخلص العامل من خطاياهم. يف حال نال 

أصدقاؤك أو أفراد عائلتك أو زملؤك يف العمل الخلص من خطاياهم يف 

وقٍت ما، سيكون هذا ناتًجا عن وصول بشارة اإلنجيل إليهم بواسطة شخٍص 

ة الذهاب إىل العامل أجمع، لنعَظ ونعلَِّم الخرب  ما. لذا يكلِّفنا يسوع بهمَّ

السارَّ لجميع األمم. وهذا أيًضا ما قصده الرسول بولس يف رومية ١0 عندما 

سأل ‘‘فََكيَف يَدعوَن بَن لَم يؤمُنوا به. وَكَيَف يُؤمنوَن بَن لَم يَسَمعوا به؟ 

وَكَيَف يَسَمعوَن بل كارٍز؟’’ (العدد ١٤). هناك كثري من األمور الجيِّدة التي 

ميكن أن نقوَم بها، نحن املؤمنني باملسيح، ولكن يف الواقع، هناك كثريون 

يقومون بهذه األعمل أيًضا وهم ليسوا مؤمنني باملسيح. فإذا فشلنا نحن 

املؤمنني يف إعلن بشارة إنجيل يسوع، فمن سيقوم بذلك؟ ال أحد.

لذا دع حقائق اإلنجيل تخرتق قلبك، وتفطره من أجل أولئك الذين 

ل يف حالة وقوف أصدقائك وأفراد عائلتك  ال يعرفون يسوع املسيح. تأمَّ

ة بشارة اإلنجيل قوَّ
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وزملئك يف العمل أمام الله الديَّان البارِّ بعيًدا عن يسوع املسيح. تذكَّر 

ما فعلَته نعمة الله يف حياتك، وتخيَّل ما ميكنها فعله يف حياة اآلخرين. 

وس فيك ويفتح  ومن ثمَّ استنشق نَفًسا عميًقا، وصلِّ ليعمَل روح الله القدُّ

فمك لتتكلَّم!

وق إليه امتلىء بالشَّ

اليوم  إىل  وق  بالشَّ قلبنا  ميتلئ  أن  يجب  اإلنجيل  بشارة  بسبب  أخريًا، 

إنَّه  األبد.  بالكامل وإىل  ليقيَم ملكوتَه  فيه ملكنا يسوع  الذي سيعود 

ليس مجرَّد اشتياق إىل الوجود يف امللكوت؛ فنحن ال نشتاق إىل مجيء 

يسوع ثانيًة ألنَّنا نريد أن نحيا يف عامٍل تسوده العدالة، وال مكان فيه 

للرشِّ فقط.

تلك وعود رائعة، ولكنَّها ليست كبرية بالقدر الكايف. ال، فإذا فهمنا 

بشارة اإلنجيل بصورٍة صحيحة، عندئٍذ لن نشتاق كثريًا إىل امللكوت، 

بل سيكون اشتياقنا األكرب إىل امللك. فببشارة اإلنجيل عرفناه وأحببناه، 

ومن ثَمَّ نشتاق ألن نكوَن معه. قال يسوع ‘‘أَيَُّها اآلُب أُريُد أَنَّ َهؤاُلَء 
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الَّذيَن أَعطَيتَني يَُكونُوَن َمعي َحيُث أَكُوُن أَنَا’’ (يوحنَّا ١٧: ٢٤). ونحن 

أيًضا نرغب يف أن نكوَن معه، وننضمَّ إىل مليني البرش ونعبده مًعا.

يحتوي سفر الرؤيا عىل رؤية مذهلة ملا أعده الله لنا نحن الذين 

نحبَّه. إنَّها مجرَّد ملحة، ولكنَّها متنحنا ذلك الشعوَر الغامَر من االنتصار 

املسيح  ليسوع  الصورة  هذه  يف  النهايئَّ  والشكَل  والراحة،  والفرح 

املعبود الفادي.

أَن  أََحٌد  يَستَطع  لَم  كَثرٌي  َجمٌع  َوإَذا  نَظَرُت  َهَذا  ‘‘بَعَد 

َواألَلسَنة،  ُعوب  َوالشُّ َوالَقبَائل  األَُمم  كُلِّ  من  يَُعده، 

َواقُفوَن أََماَم الَعرش َوأََماَم الَحَمل، ُمترََسبلنَي بثيَاٍب بيٍض 

َعظيٍم  بَصوٍت  يرَصُُخوَن  َوُهم  النَّخل  َسَعُف  أَيديهم  َويف 

َوللَحَمل«’’  الَعرش  َعىَل  الَجالس  إللَهَنا  »الَخلَُص  قَائلنَي: 

(رؤيا ٧: ٩-١0).

هذا هو اليوم الذي يقودنا اإلنجيل ألن نتوَق إليه. حتَّى ونحن نصارع 

م بصعوبٍة يف أثناء التجارب واالضطهادات واملضايقات واإلغراءات  ونتقدَّ

هنا اإلنجيل  مباالة واإلرهاق الواضح من هذا العامل، يوجِّ واالنحرافات واللَّ

إىل السمء حيث يجلس ملكنا يسوع- َحَمل الله الذي ُصلب من أجلنا 

وقام بجٍد عظيم من األموات- ويشفع فينا. ليس ذلك فقط، بل يدعونا 

ضجيج  من  السمء  متتلئ  عندما  األخري  اليوم  ذلك  إىل  نتوَق  ألن  أيًضا 

زئري أصوات مليني ومليني األشخاص الذين نالوا الغفران، مهلِّلني له ألنَّه 
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املخلِّص املصلوب وامللك املـُقام.

شكرٌ خاّص

كم هي الحال مع مرشوع أيِّ كتاٍب آخر، هناك عدد ال يُحىص من الناس 

العزلة.  يف  يفكِّر  أو  يتعلَّم  ال  فاإلنسان  شكر،  بكلمة  لهم  أُدين  الذين 

وميكنني متضية يوم كامل يف ذكر أسمء اإلخوة واألخوات الذين فكَّرت 

ثت معهم بشأن بشارة اإلنجيل، عىل مدى السنوات العرش املاضية  وتحدَّ

عىل األقّل. مع ذلك، هناك بعض األشخاص الذين أرغب يف تقديم كلمة 

ة لهم. شكر خاصَّ

 ،(Crossway) البداية أشكر الفريق الرائع يف دار كروسواي للنرش يف 

ملخاطرتهم بالعمل مع كاتب غري معروف. إْن كان الله يرى أنَّ من امللئم 



     من أجل بناء كنائس صحيحة
هل تنعم كنيستك بالصحة؟

تهدف هيئة 9Marks »العالمات التسع« لتزويد قادة الكنائس بمصادر كتابية وعملية 

إلظهار مجد هللا لألمم من خالل الكنائس الصحيحة.

مــن أجــل هــذا الهــدف نريــد أن نســاعد الكنائــس علــى النمــو فــي العالمــات التســع 
للصحــة والتــي كثيــًرا مــا يتــم إغفالهــا:

الوعظ التفسيري. 1
الالهوت الكتابي. 2
الفهم الكتابي لبشارة اإلنجيل. 3
الفهم الكتابي لالهتداء. 4
الفهم الكتابي للكرازة. 5
العضوية الكنسية. 6
التأديب الكنسي الكتابي. 7
التلمذة الكتابية. 8
القيادة الكنسية الكتابية. 9

نكتــب فــي 9Marks مقــاالت، وكتــب، وتقييمــات لكتــب، كمــا نصــدر مجلــة 
الكترونيــة، أيًضــا نعقــد مؤتمــرات، ونقــوم بتســجيل مقابــالت وننتــج مصــادر أخــرى 

لتمكيــن الكنائــس مــن إظهــار مجــد هللا.
قــم بزيــارة موقعنــا اإللكترونــي لتجــد محتــوى بأكثــر مــن 30 لغــة، كمــا يمكنــك 

تســجيل دخولــك علــى موقعنــا لتحصــل علــى مجلتنــا اإللكترونيــة المجانيــة. 
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