
 باحلكمة 
ّ
له احلي ومهما كان املرء ذكيًّا، فهو ل يقدر البتَّة اأن يكت�شف الإ

العاملّية. فاإنَّ العامل... مل يعرف اهلل باحلكمة. ولو كان ممكًنا اكت�شاف اهلل من 

طريق الذكاء الب�رشي، لكان اأ�شغر من اأن يكون اإلًها. لي�س ذلك فقط، بل 

ا لو كانت الفطنة الب�رشيَّة �رشوريَّة لكت�شاف اهلل لكان اأولئك الذين ل  اأي�شً

ميلكون قدًرا وافًيا من الذكاء حمرومني يف بحثهم عن اهلل. ولكن لي�س هذا 

هو واقع احلال.

يف  جميًعا  اهلل  وحمبَّة  اهلل  وعدالة  اهلل  قدا�شة  تالقت  امل�شيح،  �شليب  يف 

ت قدا�شة اهلل، وعدالُته اكتفت؛ وهنالك  ت�شحيِة واحٍد فائق. فهنالك تزكَّ

اهلل  دفعه  الذي  الثمن  اأنَّ  اإلَّ  ومثلك.  مثلي  ُخطاة،  نا�ًشا  اهلل  حمّبة  قت  طوَّ
 

كان باهًظا.

كتاب ال بدَّ منه للباحث عن اهلل بجديَّة
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ت�صدير

و�صي من �صميم قلبي بقراءة هذا الكتاب »بحُثك عن اهلل«، وذلك 
ُ
اأ

ل�صببين. اأولهما هو اأّني اأعرف الموؤلف! فهو ابٌن لي في الإيمان، ولي�س لي 

فرٌح �أعظم من هذ�: �أن �أ�شمع عن �أوالدي �أنّهم ي�شلكون بالحّق )3 يوحنّا 4(.

»ريت�صارد  الدكتور  اأّن  ذلك  مو�صوعية.  اأكثر  فهو  الثاني  ال�صبب  اأّما 

ومرّكز  وا�صح  نحٍو  على  الإف�صاح،  في  فاخًرا  عماًل  اأّدى  قد  َبنيت« 

أ�ص�س الجوهرّية لعالقة الإن�صان باهلل. ومقنع، عن ال

أبديّة في قلوب بني الب�صر...  يفيدنا الكتاب المقّد�س اأّن اهلل جعل ال

أمور  أبديّة فاإّن ال ِنعوا لال )جامعة 3: 11(. وعليه، فلّما كان الب�صر قد �صُ

الوقتّية ما كانت لُت�صبعهم اأبًدا �صبًعا كاماًل ودائًما. اإنَّ فيهم فراًغا ل نهاية 

ه اأحٌد غير اهلل وحده. وقد عّبر القدي�س اأُغ�صطينو�س  له ول ي�صتطيع اأن ي�صدَّ

لنف�صك،  قد �صنعَتنا   ، »اللهمَّ قائاًل:  اإذ �صّرح  اأكمل وجه  عن ذلك على 

ي�صاعدنا  الكتاب  وهذا  فيك.«  ت�صتريح  حّتى  قرار  لنفو�صنا  يقرَّ  ولن 

بالراحة في عالقة حّية و�صخ�صّية  البحث حّتى نفوز  على موا�صلة ذلك 
 

بالإله ال�صرمدّي.

ا ال�صفحات التالية، ويعملوا  ودعائي الحارُّ اإلى اهلل اأن يقراأ كثيرون جدًّ

أبدّي.  ف فيها، لمجد اهلل وخيرهم ال بالر�صالة التي تتك�صَّ

لفورد
ُ
د. �صتيفن ف. اأ
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مقِدّمة

من  كثيًرا  »دوروثي«  وزوجتي  اأنا  التقينا  الوا�صعة،  اأ�صفارنا  اأثناء  في 

اإلى  ينتمون  وهم  وال�صّيقة،  العري�صة  الحياة  دروب  على  أ�صدقاء،  ال

ح�صارات �صّتى، ولهم خلفّياٌت اقت�صادية ثقافّية متفاوتة.

ا اأّن  أفراد كان �صدفة. كما ل نعتقد اأي�صً ول نعتقد اأّن التقاءنا هوؤلء ال

زت  هذا الكتاب ال�صغير و�صل اإلى يدك بال�صدفة. وعلى مرِّ ال�صنين، تركَّ

اهلل.  بحثنا عن  اأ�صدقائنا حوَل  مع  اأطرافها  تجاذبنا  التي  أحاديث  ال اأهمُّ 

نها هذا الكتاب. أفكار التي ت�صاركنا فيها يت�صمَّ وبع�س ال

الطبعات  نِتجت 
ُ
اأ ومنها  اهلل«،  عن  »بحُثك  من  أولى  ال الطبعة  اإن 

حة التالية، كانت م�صروًعا �صخ�صيًّا للتعبير عن ال�صكر والإمتنان. فاإذ  المنقَّ

قارْبنا ذكرى زواجنا الخام�صة والع�صرين، فّكرنا - اأنا وزوجتي -  في 

للتعبير عن ت�صكراتنا هلل على �صالحه  أفعل  ال�صبيل ال اأن يكون  ما ع�صى 

وجوده من نحونا.

ونطبع،  نكتب  اأن  من  اأف�صل  �صبيل  من  لي�س  اأْن  ذهننا  اإلى  وتبادر 

وُنعطي خم�صة وع�صرين األف �صخ�س، ر�صالًة من �صاأنها اأن توؤتَيهم رجاًء 

و�صالًما. وبهذا يكون األف قارئ مقابل كلِّ �صنة من �صني زواجنا. 
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بحثك عن اهلل

اإذ �صقَّ الكتاب فعاًل طريقه  وقد بارك اهلل تعب المحّبة الب�صيط هذا، 

في جميع اأنحاء العالم. فاإنَّ الخم�صة والع�صرين األف ن�صخة كلَّها و�صلت 

ى  نتلقَّ اأن  كثيًرا  اأبهجنا  وكم  كثيرٍة.  بلداٍن  في  مبا�صرًة  النا�س  اأيدي  اإلى 

الذين وجدوا لهم ق�صًدا جديًدا في الحياة، من جّراء  اأولئك  ر�صائل من 

قراءتهم »بحُثك عن اهلل«! 

اأخرى.  لغات  اإلى  الكتاب  نترجم هذا  اأن  ينا طلبات عديدة  تلقَّ كما 

مقروًنا  الغر�س،  هذا  أجل  ل للن�ّس  تنقيح  اأّول  ُنجري  اأن  رنا  قرَّ ولذلك 

القارات  جميع  وفي  بكثير  اأكبر  النا�س  من  لعدٍد  ُيتاح  ع�صى  بال�صالة 

اأكثر  وُوِزع  ُطبع  لذلك  نتيجًة  اهلل.  عن  بحثهم  اإطار  في  عوًنا  ينالوا  اأن 

و�صالتنا  مكان.  كلِّ  وفي  لغًة  خم�صين  في  ن�صخة  ماليين  ثالثة  من 

لقّراء عوًنا  الكريم،  القارئ  اأيُّها  يدك،  في  التي  الطبعة  تكون  اأن  الآن 
 

ا. كثيرين جدًّ

أّولن القْدر عينه من اهتمام كلِّ قارئ. فالف�صل  لن يحوز الف�صالن ال

الف�صل  اأنَّ  يت�صاءلون في وجود اهلل. ومع  الذين قد  أولئك  ُكِتب ل أّول  ال

الثاني �صيحظى باهتمام خا�ّس من ِقَبل الذين تعّلموا اأن يت�صاءلوا ب�صاأن كلِّ 

أنَّه ي�صّجع كالًّ منكم  القّراء، ل اإلى جميع  اأهمّية حيويّة بالن�صبة  �صيء، فله 

على تقييم معتقداته ومواقفه.

المو�صوع  اإلى  بالن�صبة  التمهيدّيين جوهرّيان  الف�صلين  اأّن هذين  غير 

أنَّهما ي�صهمان في تر�صيخ موثوقّية باقي المعلومات. فالف�صول  ال�صامل، ل

الثمانية الباقية تت�صّمن حقائق اأ�صا�صّية ُتعينك في بحثك عن اهلل. وهكذا 

ن�صع هذه الطبعة الجديدة بين يدي اهلل حّتى يباركها ح�صب ا�صتح�صانه.
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345

المحبة  على  هلل  �صكرنا  عن  نعّبر  اأن  و»دوروث��ي«  اأنا  كالنا،  ونودُّ 

اإلينا  وا  اأف�صَ الذين  أع��زاء  ال لنا  مها  قدَّ التي  رات  والتب�صُّ وال�صلوات 

باأ�صمائهم.  نذكرهم  اأن  من  ا  جدًّ اأكثر  وهم  هلل.   
ّ
ال�صخ�صي باختبارهم 

أحباء نقول: �ُصكًرا! فلهوؤلء ال

11
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أر�س �لذ�تيّة. ولكنّها، ككلِّ �شيرة ذ�تيّة،  �لجيولوجيا هي �شيرة �ال

ال ترجع �إلى �لبد�ءة.

- �ل�ضير �ضارلز اليِّل -



�لف�شل 1

هل من اإله حقًّا؟

أمور فيها قاتمة جًدا حتى  ت بك في حياتك اأوقاٌت بدت ال ربَّما مرَّ

وجوده  عن  ا  اأي�صً نف�صك  �صاءلت  بل  فقط،  اهلل  محّبة  في  ت�صكَّ  لم  اإّنك 

بحّد ذاته. 

ه  يقرُّ بل  ا،  اأي�صً يبرهنه  اهلل، ول  ُيف�ّصر وجود  ل  المقّد�س  الكتاب  اإّن 

ل عبارة في التوراة، في �لبدء خلق �هلل �ل�شماو�ت  كاأمٍر بديهيٍّ فح�صب. واأوَّ

أر�س )تكوين 1: 1(، ت�صريٌح جليل يتمّيز بالب�صاطة والعمق مًعا. فهي  و�ال

تعلن اأنَّ اهلل كائن، واأّنه خالق الكون.

ة �صنين م�صت، �صغْلنا اأنا وزوجتي وظيفة تمري�صية رئي�صية في  منذ عدَّ

واحٍد من اأهم الم�صت�صفيات الطبية والنف�صية المرموقة في اأوروبا. وذات 

اإلى امتحان »دوروثي«  اأّنه ُملِحد،  عي  يوٍم عمد طبيٌب نف�صٌي �صهير، يدَّ

كثيًرا  اأحترمك  اأّنني  تعرف  اأنت  دكتور،  »يا  فاأجابته:  اإيمانها.  في 

 معتَبر، وا�صُمك يحظى 
ّ
بو�صفك ثقًة في مجالك. فاأنت محا�صر جامعي

اأقترح عليك،  باأن  النطاق في مهنة الطّب. ولكْن هل لي  باحتراٍم وا�صع 

ح ثانيًة باأّنك ملحد، اأن تقراأ الكتاب المقّد�س بمثل الحما�صة  قبل اأن ت�صرِّ

التي ميَّزت اأبحاثك في الطّب النف�صي.«

المدمنين  جناح  من  حديًثا  طلقوا 
ُ
اأ ن  ممَّ مر�صاه  من  بعدٍد  رته  ذكَّ ثّم 
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بحثك عن اهلل

ب�صبب التغييرات المده�صة التي اأحدثتها قوة اهلل في حياتهم. وتمّكنت 

جًدا  جذريًا  حياتهما  في  التحّول  كان  �صخ�صين  بل  �صخ�س  ت�صمية  من 

حتى اإّنهما اأخذا يعي�صان حياة مثمرة.

واأخبرت »دوروثي« ذلك الطبيب النف�صي ال�صهير كيف تعّرف كال 

نف�ُصه  الطبيب   وحيوّي. وكان 
ّ
�صخ�صي نحٍو  باهلل على  المري�صين  ذينك 

التقنيات  أحدث  ل قٌط  ي�صتجيبا  لم  المري�صين  هذين  باأّن  واٍف  علٍم  على 

تغّير حياتهما، ل من حيث  يعّلل ظاهرة  اأن  ي�صتطع  فلم  النف�صّية.  الطبّية 

ا من حيث كونه طبيًبا نف�صًيا. كونه ملحًدا، ول اأي�صً

واإذا بهذا الطبيب، بعدما كان قد قال ل�»دوروثي« اإّنه ل يوؤمن باهلل، 

باأّنه،  أجله! وكذلك وعدها  ت�صّلي ل اأن  اإليها  المحادثة طالًبا  تلك  يختم 

اأّول مّرة في حياته، �صيبا�صر قراءة الكتاب المقّد�س بذهٍن منفتح.

 ل�»دوروثي« 
ّ
وبعد �صبعة اأ�صابيع من القراءة الدقيقة، قال الطبيب النف�صي

اإّنه لم يُعد ملحًدا معترًفا باإلحاده. غير اأنه ما زال يعاني م�صكلة، اإذ تبّين له 

أ�صيل تجاه اهلل يتطلب بال�صرورة تغييًرا في نمط حياته. فقال  انَّ اللتزام ال

لقبول  اأّني غير م�صتّعد  اأجد  ا: »ما عادت م�صكلتي فكرّية. ولكنني  ُمِقرًّ

التغييرات التي �صتجري اإن �صرُت موؤمًنا ملتزًما.« 

أجل �صديقنا الطبيب طيلة ع�صر �صنين،  وبعد اأن واظبنا على ال�صالة ل

حديًثا  اإليه  اهتدى  الذي  باإيمانه  فيها  اأخبرنا  منه  ر�صالة  اأخيًرا  و�صلتنا 

اإّل  اأّي فرح،   تجاهه. وقد فرحنا 
ّ
ال�صخ�صي نف�صه هلل والتزامه  وبت�صليمه 

�هلل  بكلمة  و�لخبر  بالخبر،  �الإيمان  اأْن  نعلم  كنا  أّننا  ل كثيًرا،  ُنده�س  لم  اأّننا 
 

)رومية 10: 17(.
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ا؟ هل من اإله حقًّ

ف به، غر�س في داخل كياننا  فِلكي يعين اهلل كلَّ واحٍد مّنا على التعرُّ

وعًيا باطنًيا لوجوده.

على  قٌط  يع�ْس  لم  ولكْن  باهلل،  يوؤمنوا  اأّل  النا�س  بع�س  يختار  وقد 

أر�س �صخ�ٌس لم ي�صتطع اأن يوؤمن باهلل. كوكب ال

م اهلل بّينات عديدة على وجوده.  حّتى في العالم الماّدّي بالذات، قدَّ

ا على اأ�صرار الكون،  وكّلما زاد العلم في قرننا الحادي والع�صرين غو�صً

م.  ازدادت لمنطقّية الراأي القائل باأنَّ هذا كّله برز اإلى الوجود بغير م�صمِّ

اأبعاد  في  يحلِّق  اأن  يمكن  ف�صائيًّا  مّكوًكا  اأّن  ليرتئي  بتاًتا  اأحٌد  كان  فما 

أر�س، ثم يهبط في اللحظة والنقطة المتوقَّعتين،  الف�صاء، ويدور حول ال

لول اتحاد جهود العبقريات الخاّلقة لدى الم�صّممين والتقنّيين وعلماء 

والغروب  ال�صروق  ينوجد  اأن  قٌط  ما كان ممكًنا  وبالمثل،  الريا�صيات. 

و�صلطان  الجاذبّية  وقّوة  والذّرات،  ات  والمجرَّ والموا�صم،  والف�صول 

المحّبة، لول التخطيط والت�صميم من ِقبل اإلٍه خاّلق.

خليقة  اأّن  لنعتقد  ات  المرَّ ماليين  م�صاعٌف  اإيماٌن  يعوزنا  اأّنه  ويقيًنا 

كاملًة منظّمًة نجمت عن »اإنفجار كبير«، بدَل اأن نوؤمن باهلل الخالق، اإذ 

ًل. ل يمكن اأن يح�صل اأيُّ ت�صميم ما لم يوجد م�صّمٌم اأوَّ

حتَّى تلك الحكومة التي قد اأنكرت وجود اهلل عبَّرت فعاًل عن ثقتها 

رحلة  في  ف�صاء  رائد  اأر�صلت  كلَّما  ونظام  قانون  ذا  بو�صفه  الكون  في 

الف�صاء  لرّواد  ر  تي�صَّ فقط  القوانين  بهذه  ال�صتعانة  طريق  فمن  ف�صائيَّة. 

أر�س �صالمين. اأفال يبدو غريًبا اإًذا اأّن هوؤلء القوم  عندهم اأن يرجعوا اإلى ال
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بحثك عن اهلل

الذين يعتمدون على نوامي�س الطبيعة هم اأنف�صهم ينكرون وجود وا�صٍع 

ط اأعلى؟ للنوامي�س، ووجود مخطِّ

رة تدميًرا هائاًل والتي ُتطَلق عند  ثمَّ اإنَّنا جميًعا على علٍم بالطاقة المدمِّ

اإنفجار قنبلة ذرّية. اإنّما قد اأُجريت ح�صابات بّينت اأّنه كلَّ ثانيٍة بمفردها 

ذرّية.  قنبلة  مليار  اآلف  خم�صة  تعادل  الطاقة  من  كمّية  ال�صم�س  ُتطِلق 

ا  اأي�صً �صم�صنا  لي�صت  للطاقة،  المطِلقة  أخرى  ال الكواكب  مع  وبالمقارنة 

كبيرة جًدا. وما زلنا ل نعلم بالفعل كم من النجوم يوجد في الكون. فمع 

اأنَّ مليارات النجوم قد ُجمعت داخل نطاق ب�صر الإن�صان، فمن المحتمل 

اأن تكون هذه النجوم فقط الحا�صيَة الخارجية للمجهول ال�صا�صع. ولكنَّ 

ات هي اأكبر  علماء الفلك اليوم يدركون اأن الطاقة المنطلقة في بع�س المجرَّ

بمليارات المّرات من الطاقة ال�صادرة من �صم�صنا نحن! فكيف ممكن اأن 

توجد مثل هذه القدرة ما لم يكن موجوًدا خالٌق ل حدود لقدرته؟

فنا باإلٍه ذي ت�صميم، اإلٍه ذي قانون، اإلٍه ذي قدرة  ا اإنَّ الخليقة تعرِّ حقًّ

غير محدودة البتَّة. ويقول الكتاب المقّد�س: 

يذيع  يوٍم  �إلى  يوٌم  يديه.  بعمل  يُخبر  و�لفلك  �هلل،  بمجد  تحّدث  �ل�شماو�ت 

كلِّ  في  �شوتهم.  يُ�شَمع  ال  كالم،  وال  قول  ال  علًما.  يبدي  ليٍل  �إلى  وليٌل  كالًما، 

أر�س خرج منطقهم، و�إلى �أق�شى �لم�شكونة كلماتهم )مزمور 19: 4-1(. �ال

أنَّ �أمور )�هلل( غير �لمنظورة تُرى منذ خلق �لعالم، مدركًة بالم�شنوعات قدرتُه  ال

�ل�شرمديّة والهوته، حتّى �إنّهم بال ُعذر )رومية 1: 20(.

أحد، في اأيِّ مكان، كي ُينِكر وجود اهلل. فال عذر ل
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ا؟ هل من اإله حقًّ

هم  ولدى التفكير في م� خلقه اهلل من ات�ش�ع ونظ�م وقدرة، ي�شعر كثيرون ب�أنّ

ا وعديمو ال�ش�أن. �شغ�ر جدًّ

على         عنها  فعّبر  هذه،  الفعل  ة  ردَّ  ،
ّ
النبي الملك  لداود،  كانت  وقد 

هذا النحو:

هو  فمن  كّونتها،  �لتي  و�لنجوم  �لقمر  �أ�شابعك،  عمل  �شماو�تك،  �أرى  �إذ� 

�الإن�شان حتّى تذكره، و�بن �آدم حتّى تفتقده )مزمور 8: 3 و4(.

أنَّ  ل هائاًل،  ازدياًدا  اليوم  ازدادت  قد  النجوم  ل�صماوات  معرفتنا  اإّن 

أقمار  التل�صكوبات العمالقة تكّبر روؤيتنا للكون ن�صف مليون �صعف، وال

الف�صاء  عبر  مرتحلًة  أر�س  ال كوكب  اإلى  َور  ال�صُ رموز  تر�صل  ال�صناعّية 

. ونتيجًة لذلك، قد يتزّين لنا اأن نطرح ال�صوؤال الذي عّبر عنه 
ّ
الخارجي

اأنا  اأمري  يعنيه  كلَّه  الكون  هذا  خلق  اإلًها  اأنَّ  ُيعقل  »كيف  قديًما:  داود 

الإن�صان ال�صئيل؟«

ا ع�صر المكرو�صكوب.  ولكن من الخير اأن ع�صر التل�صكوب هو اأي�صً

اإّل  روؤيته  تمكن  ل  ر  م�صغَّ عاَلم  بوجود  اليوم  علٍم  على  بتنا  فقد 

ق، �صاأنه �صاأن  بالمكرو�صكوب، وهو عجيب ومده�س على نحو ل ي�صدَّ

. حّتى اإنَّ النوَر اأثقل من اأن يك�صف اأ�صرار هذا 
ّ
اّت�صاع الف�صاء الخارجي

العالم الذي هو اأ�صغر من اأن ُيرى بالمكرو�صكوب في كلِّ دقائقه. وما 

ل يخ�صع لعين مكرو�صكوب المختبر التقليدّي الذي ي�صتخدمه العلماء 

ك�صًفا  يك�صف  الذي  الإلكترون  مكرو�صكوب  بوا�صطة  التقاطه  يمكن 

اأو�صع نطاًقا ما يتمثَّل في عالمنا ال�صغير �صغًرا متناهًيا من جمال وت�صميم        

ونظام وقدرة.
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بحثك عن اهلل

َغر،  ًة هل يكون في فكر اهلل �صخ�ٌس بهذا ال�صِّ وعليه، فاإذا ت�صاءلَت مرَّ

نظيرك اأنت، فاأ�صِغ اإلى عاِلم الفيزياء النوِويَّة اإذ ُيطِلعك على مدى اأهمّية 

 بالن�صبة اإلى �صبط الكون كلِّه وحفظه. فاإْن باعدَت بين 
ّ
َغر الحقيقي ال�صِّ

 
ّ
التريليوني الجزء  تتعّدى ُخم�س  الذّرة وبروتوناتها م�صافة ل  نيوترونات 

بقاء  من  فبدًل  �صنتم(   5،000،000،000،000/1( ال�صنتيمتر  من 

اإنَّ  . بلى، 
ّ
انفجار نوويٍّ كوني العاَلم في  ى  يت�صظَّ ة في كتلة �صلبة،  المادَّ

َغر مهٌم مثل الكبر عند اإله الَخلق المبدع. ال�صِّ

الإن�صان  ال�صوؤال: »َمن هو  اأّنه عندما نطرح  نعرف  اأن  يطمئننا  فمّما 

ُتعزى  العك�س،  على  بل  قيمته.  الإن�صان  ُيحّدد حجم  ل  تذكره؟«  حّتى 

قيمتنا ال�صخ�صّية في نظر اهلل اإلى عوامل مختلفة جًدا. ولقد اأعلن لنا اهلل 

لماذا ُنعتبر ذوي قيمة ثمينة في نظره وكم نحن اأعزاء عنده.

ونظام  ت�صميم  ذي  اإله  عن  تتحّدث  بالذات  الخليقة  كانت  ولئن 

غير  والرحمة  المحّبة  اإله  اأّنه  على  ذاته  يعلن  اأن  اهلل  �صاء  فقد  وقدرة، 

اأن  �صئَت  اإن  ولكْن  أعظم.  ال خيرنا  اإل  لنا  يريد  ل  َمن  المحدودتين، 

الروحيُّ  دليلك  يكون  اأن   
ّ
الحتمي فمن  العظيم،  الإله  هذا  اإلى  تهتدي 

موثوًقا ب�صورة كلّية.
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19

اإذا رميَت في الهواء حفنًة من ُبرادة الحديد، فهل تتوّقع اأن تقب�س 

أر�س؟ على �صاعة �صوي�صريَّة لدى نزول الحديد على ال

هل كان ممكًنا اأن ين�صاأ الكون، بكلِّ ت�صميمه المذهل والدقيق، 

لول الإله الخالق؟

مع اأنَّ الخليقة يمكن اأن تدلّك اإلى اإلٍه خالق اأعلن ذاته اإله ت�صميم 

ونظام وقدرة، فهل تكفي الخليقة، من ذاتها وبذاتها، للبلوغ بك 

اإلى فهٍم واٍف لمحّبة اهلل ورحمته؟

1

2

3

وقــفــة    تــــــاأّمــُـــــل



�لكهف �لمظلم ي�شتطيع �أن يجتازه ب�شهولة َمن دخله بم�شعل. 

أفالطون - � -

�لطبيعة هي �لنور �لخافت �الآتي من فوهة �لكهف. �أّما �لم�شعل 

فهو �لكتاب �لمقّد�س.

رنغ - تُ أ. هـ. �ضْ � -



كثير  فقدان  اأنَّ  بيَّنت  مقلقة  وقائع  ال�صحف  َرَوت  ق�صيرة،  مّدة  منذ 

ت  اإ�صارة رادار خاطئة اأدَّ م طائرة كان �صببه  أرواح في حادثة تحطُّ من ال

الظالل  في  تتوارى  الماأ�صاوية  الحادثة  هذه  اأنَّ  غير  ماأ�صاوّية.  كارثة  اإلى 

 »
ّ
اإذا قورنت بما يحدث اإذا و�صع النا�س ثقتهم في »جهاز رادار روحي

يوجّههم اإلى كارثة روحّية رهيبة.

منها  كٌل  عي  يدَّ كثيرة،  ومربكة  مت�صاربة  اأ�صوات  اليوم  العالم  وفي 

تثق؟ في بحثك عن  باأّي �صوت  اإلى اهلل. فكيف تعرف  اأّنه دليٌل يهدي 

تكون  أبدّية  ال الق�صايا  أنَّ  ل الغلط  بال�صوت  ت�صتهدي  اأن  ُيعقل  ل  اهلل 
 

على المحّك.

»اإنَّ  غالد�صتون«:  اإي  »دبليو  البريطاني  الوزراء  رئي�س  كتب  وقد 

مناف�ٍس  ة، وتف�صله عن كلِّ  اأ�صالة خا�صّ بطابع  المقّد�س مطبوع  الكتاب 

له م�صافة ل ُتقا�س.«

 »اأبراهام لنكولن« مّرًة: »اأعتقد اأّن الكتاب 
ّ
أميركي كما قال الرئي�س ال

المقّد�س هو اأف�صل عطّية بين كلِّ ما وهبه اهلل للب�صر.«

�س،  ولئن �صهد كثيرون من رجال التاريخ العظام لفرادة الكتاب المقدَّ

فاإّنه بالحقيقة خير �صاهد ِلذاته.
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بحثك عن اهلل

، اإذ قال: 
ّ
وقد كان الملك داود �صريًحا ب�صاأن موثوقّية دليله الروحي

�شر�ٌج لرجلي كالمك ونوٌر ل�شبيلي )مزمور 119: 105(.

اأن  اإمكانهم  باأّن في  يتيّقنون  النا�س  برح  ما  بالذات  اليوم  وحّتى هذا 

يثقوا بالكتاب المقّد�س دلياًل لهم اإلى اهلل. فعلى الرغم من اأولئك الذين 

حاولوا تدمير م�صداقيته، فهو ي�صمد اليوم بمثل ما كان له اأم�ًصا من ثبات 

و�صدق. اإّنه بالحقيقة ن�صيُج وحَدة بين كلِّ ما ُكتب في العالم.

المقّد�س فريٌد واأ�صيٌل  باأّن الكتاب  ن  التيقُّ اإلى  الب�صر يحتاجون  أّن  ول

د كونه »كلمة اهلل«. فعلى �صفحات  ة ختوم توؤكِّ مًعا، فقد ختمه اهلل بعدَّ

الباحث  يجد  اأن  بدَّ  ل   ،
ّ
المدني التاريخ  �صجاّلت  من  ا  واأي�صً الوحي، 

كلُّ �لكتاب هو موًحى به من �هلل  الحقيقة:  توؤيِّد هذه  بّيناٍت داِمغًة  ال�صريف 

)2تيموثاو�س 3: 16(.

ولو كان كاتٌب واحد قد كتب الكتاب المقّد�س كلَّه، ما كان ُيده�صنا 

اأن نجد مو�صوعه متو�ّصًعا بطريقة مرّتبة ومتدّرجة. غير اأّن كتاب الكتب 

ينتمون  هذا لم يكتبه �صخ�ٌس واحٌد فقط، بل كّتاٌب كثيرون مختلفون، 

اإلى ح�صاراٍت �صّتى، وعلى مدى عّدة قرون، ومع ذلك فهو ي�صتمل على 

م وفريد للحقِّ المتعّلق باهلل. وهذا في ذاته رائع جًدا،  ب�صٍط متناغم ومنظَّ

بل هو اأكثر من رائع... اإنَّه ُمعجزّي!

ُتثبت  جديدًة  بّيناٍت  ُيخِرجون  ون  ينفكُّ ما  الآثار  بي  منقِّ اأنَّ  ف  اأ�صِ

نالها  اأن  �صبق  حوادث  فاإنَّ  التاريخّية.  الناحية  من  الكتاب  �صجلِّ  دقَّة 
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علماء  رفو�س  الآن  تها  �صحَّ اأثبَتت  قد  وهميَّة  باعتبارها  ال�صتهزاء 
 

الآثار المحدثين.*

ا هو كتاب اهلل الذي يت�صّمن ر�صالته اإلى  بلى، اإنَّ الكتاب المقّد�س حقًّ

جميع الب�صر.

فاإنَّ  اهلل،  كتاب  المقّد�س  الكتاب  كون  حقيقة  من  الرغم  وعلى 

باأنَّ  ال�صائع  م  التوهُّ ب�صبب  قراءته  من  »ينفرون«  زالوا  ما  النا�س  بع�س 

والموؤمنون  الحقائق،  يواجهون  الذين  العلماء  هما  فئتين،  ينق�صم  العالم 

اأنَّ  الحا�صل �صمًنا  والمعنى  ُيغم�صون عيونهم دونها.  الذين  الحقيقّيون 

اليوم  العالم  في  ولكنَّ  �صادًقا.  موؤمًنا  يكون  اأن  يمكن  أ�صيل ل  ال العاِلَم 

علماء عظماء كثيرين يرف�صون هذا الفترا�س. فمع اأنَّ الكتاب المقّد�س 

لي�س كتاًبا مدر�صيًّا علميًّا، فحيثما اأتى على ذكر اأموٍر ذات عالقة بالعلم ما 

بته قطُّ الحقائق العلمّية الوطيدة. بل اإّن الكتاب المقّد�س، في ق�صديّته  كذَّ

وت�صميمه، يجاوز حدود العلم اإلى مًدى بعيد جًدا.

كوكب  على  هنا  وجودنا  �صبب  ر  يف�صِّ اأن  ي�صتطيع  ل  مثاًل  فالعلم 

مثاًل، �سنة 1868، زار رّحالة األماني ا�سمه »اأكالين« بالد مواآب القديمة، وهي التي ُت�سّمى   *

ا منقو�ًسا فيه اأربعة وثالثون �سطًرا كتبها »مي�سع«  أردن«. وهناك اكت�سف ن�سًبا حجريًّ اليوم »ال

ملك مواآب. وقد تمَّ تدوين هذا النق�ش تخليًدا لذكرى ع�سيانه على بني اإ�سرائيل. وُعمري واأخاآب 

كالهما مذكوران في الكتاب المقّد�ش )1مل 16، 2مل 1( وفي ذلك الُن�سب. وفي ِكال المرجعين 

هذه  مثل  من  وكثير  بمواآب.  م�ستبدَّين  كانا  اإ�سرائيل  بني  ملوك  من  الملكين  هذين  اأنَّ  ُنفاد 

ة التاريخّية التي يتمّيز بها �سجلُّ الكتاب المقّد�ش. الكت�سافات الحديثة توؤّيد الِدقَّ
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أر�س، ول هو ي�صتطيع اأن يقول لنا اأين نحن ذاهبون بعد انتهاء حياتنا  ال

ما هي فحوى  لنا  يقول  اأن  العلم كذلك  ي�صتطيع  أر�س. ول  ال على  هنا 

ا ما هي قيمة ال�صخ�س الحقيقّية. فمهما كان المرء ذكيًّا  الحياة، ول اأي�صً

الحق  معرفة  يبلغ  كي  اإلهّية  معونٍة  اإلى  امرئ  كل  يحتاج  �صاذًجا(،  )اأو 

ب�صاأن اهلل. ولهذا، بكّل يقين، قال الفيل�صوف وعاِلم الريا�صيات الفرن�صيُّ 

»باليز با�صكال«: »اإنَّ اأ�صمى اإنجاز يحّققه العقل هو اأن يبّين لنا اأنَّ للعقل 

اأ�صئلة  اأَهم  عن  اإليها  ُيرَكن  اأجوبة  على  البّتة  لنح�صل  كّنا  فما  حدوًدا.« 

الحياة، لول كتاب اهلل.

أنَّ الكت�ب المقّد�س هو ب�لحقيقة كت�ب  ين يوؤكدان ا فلننُظِر الآن في دليلين قويّ

الث�ني  أّم�  وا ة.  النبويّ اإعالن�ته  في  ق  ُت�شدَّ ل  التي  الدّقة  فهو  أّول  ال الدليل  أّم�  ا اهلل. 

على  ر�ش�لته  أخذوا  ا الذين  أولئك  ا في  له  ك�ن  الذي  والإيج�بيُّ  الفّع�ل  أثير  الت� فهو 
 

محمل الجّد.

دقَّة �لكتاب �لنبويّة

والكتاب  الم�صتقبل.  يخّبئه  ما  لمعرفة  ف�صوٌل  معظمنا  كيان  داخَل 

ًحا كثيًرا منها  الم�صتقبل، مو�صّ اأحداث  اأهمِّ  ا من  بع�صً المقّد�س يك�صف 

بتف�صيل دقيق واأّخاذ. وقد ت�صاأل الآن: »كيف يمكن اأن تكون على مثل 

هذا اليقين؟«

على  م�صًيا  ُعطلة  بق�صاء  تقوم  اأّنك  لنتخيَّْل  ال�صوؤال،  هذا  عن  اإجابًة 

�صوى  دليل  من  لك  ولي�س  زرته،  اأن  قطُّ  لك  ي�صبق  لم  بلٍد  في  أق��دام  ال
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كّليًّا،  موثوقة  الخريطة  هذه  اأنَّ  لك  تبّين  واأم�ِس  يدك.  في  التي  الخريطة 

حت لك تماًما - وجدت نهًرا ثّم المدينة التي بتَّ فيها  أّنك - كما و�صَّ ل

البارحة. واليوم ينبغي لك اأن تقّرر خطَّ �صير جديًدا تنتهجه. فاأمامك اأر�ٌس 

مجهولة، ولكن خريطتك تقول لك اأّنك اإذا انعطفت �صماًل تجتاز بع�س 

تلك  الآن ترغب في روؤية  واأنت  فيه بحيرة.  فت�صل مكاًنا تجد  الغابات 

وتنعطف  الخريطة  بتوجيهات  تعمل  اأّنك  اأعتقد  تفعل؟  فماذا  البحيرة، 

�صماًل. ويقيًنا اأّن ال�صبب الرئي�صي لثقتك في القيام بذلك هو حقيقة كون 

اأماكن مجهولة. فهي  اأّنها دليٌل دقيق في  اأم�س  خريطتك قد برهنت لك 

قالت لك ماذا �صتجد قبل بلوغك المكان، وقد كانت على �صواب!

ُته الفريدة  فمن اأروع البراهين على كون الكتاب المقّد�س كلمة اهلل دقَّ

بتنا  كثيرة  نبّوات  نقراأ  �صفحاته  وعلى  م�صتقبلّية.  باأحداٍث  التنّبوؤ  عند 

نبئ بها قبل 
ُ
اأ نعَلم، من منظور اليوم، اأّنها قد تمت بال�صبط كما �صبق اأن 

 

مئات ال�صنين.

أر�س  ال �صعوب  تتناول جميع  اإذ  �صا�صًعا،  نطاًقا  ت�صمل  النبّوات  هذه 

ال�صرق  ومنطقة  اإ�صرائيل  بني  عن  جًدا  دة  محدَّ تفا�صيل  تت�صّمن  كما 

أو�صط. ولكنَّ ما هو اأكثر اأهمية اإّنما هو مئات النبّوات المتعّلقة بمجيء  ال

الآن  �صارت  الم�صيحانّية  النبّوات  هذه  من  كبيرة  ة  ح�صَّ أنَّ  فال الم�صيح. 

ق في بع�س  من وقائع التاريخ، ُندِرك كم كانت دقيقة على نحٍو ل ُي�صدَّ

التفا�صيل الدقيقة، والبعيدة الحتمال اإلى اأق�صى حّد، في ما يتعّلق بولدة 

الم�صيح وحياته وموته. 

اأن  )وال�صواب(   
ّ
المنطقي من  الدقيق،  الّتام  ال�صجلِّ  هذا  اأ�صا�س  على 
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ا تنّباأ به الكتاب المقّد�س. وكلَّ  ف تماًما عمَّ نفتر�س اأنَّ الم�صتقبل �صيتك�صَّ

�صنة، ينب�صط اأمام اأعُيننا بالذات مزيٌد من البّينات على دقَّة الكتاب المقّد�س 

�س اأ�صبه بقراءة �صحيفة الغد! في نبّواته. وبالحقيقة اأنَّ قراءة الكتاب المقدَّ

�س، طوال عمره.  كان الدكتور »ِولُبر �صميث« تلميًذا للكتاب المقدَّ

التف�صيلّية.  النبوّية  الكتاب  دقَّة  على  الت�صديد  في  فائقة  بهجًة  وجد  وقد 

الم�صيح  عن  ث  تتحدَّ التي  العديدة  القديم  العهد  نبّوات  بين  فارق  واإذ 

�صي  د اأنَّ اأيًّا من موؤ�صِّ الآتي وبين تعاليم اآخرين زعموا اأنَّ لديهم الحّق، اأكَّ

مجيئه  عن  ثت  تحدَّ نبّوات  اأيَّة  اإلى  الإ�صارة  ي�صتطيع  ل  أخرى  ال أديان  ال

ا  قبل ح�صوله بمئات ال�صنين، كما ل ي�صتطيع اأٌي منهم اأن يحّدد بدقَّة ن�صًّ

قديًما تنّباأ على نحو محّدد بظهوره.

تقت�صي  »تنّبوؤات« مزعومة ل  بوجود  نعترف  اأن  الآن  لنا  ينبغي  اإّنما 

كثيًرا من الوحي لتكون دقيقة.

النتخاب،  بيوم  المتعّلقة  والمقابالت  الكومبيوتر،  فبف�صل 

والُمعطيات التاريخّية، ت�صتطيع و�صائل الإعالم اأحياًنا اأن »تتنباأ« بالفائز 

في انتخاٍب ما، قبل اإقفال �صناديق القتراع. وبوجود جميع الإح�صائّيات 

ا في »ت�صمية« الفائز  في متناول اأهل الإعالم، لي�س من اأمٍر ا�صتثنائيٍّ جدًّ

ا! أحيان اأي�صً أوان، ومع ذلك فاإّنهم يخطئون في بع�س ال قبل ال

 تحديد المر�ّصحين الذين 
ّ
ولكْن حاول اأن ت�صاأل اأيَّ مرا�صل �صحافي

الآن.  من  �صنة  خم�صين  اأو  ع�صرين  بعد  النتخابات  يخو�صون  �صوف 

أمكنة التي �صيولد فيها  وا�صاأله َمن �صيفوز، ثّم ا�صاأله عن تفا�صيل متعّلقة بال

التي  بالظروف  ا  اأي�ضً وكذلك  الم�ضتقبلية،  حياتهم  وباأنماط  الفائزون، 
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 عن معلومات 
ّ
�صتحيط بَوَفياتهم. بل تعدَّ ذلك وا�صاأل المرا�صل ال�صحافي

من  �صنة  األف  بعد  أو�صط  ال ال�صرق  في  يح�صل  �صوف  ما  ب�صاأن  موثوقة 

تلك  اأثناء  في  ُتباد  �صوف  التي  المدن  ي�صّمي  اأن  ا  اأي�صً اإليه  واطلْب  الآن. 

المّدة الزمنّية الطويلة. 

تنبُّوؤات  المرا�صل  ذلك  من  طلبت  كلَّما  اأنَّه  على  توافق  اأّنك  �صكَّ  ل 

في  دقيًقا  التي تحول دون كونه  الهائلة  قات  المعوِّ ا  تزايدت جدًّ اإ�صافّية 

يطلعه  ال�صرمديُّ  الإله  كان  اإذا  اإّل  طبًعا،  الحال  واقع  هو  ذلك  نبوءته. 

على اأمور الم�صتقبل. في تلك الحالة فقط نتوّقع من المرا�صل اأْن يعرف 

بمثل  تنّبوؤات  على  ينطوي  المقّد�س  الكتاب  اأّن  غير  البداية.  منذ  النهاية 

، ف�صاًل عن كثيٍر من 
ّ
هذه الحوادث التي اقترحناها على مرا�صلنا ال�صحافي

ا. أكثر دّقًة بعد، و�صموًل لمّدة زمانّية اأطول اأي�صً التفا�صيل ال

باأّنه  تنّباأ اهلل  ِلما  ُي�صّدق  اإتمام ل  القديمة مثاًل  تاريخ مدينة �صور  فاإّن 

�صيح�صل لهذه المدينة. 

ال�صاد�س  أ�صحاح  ال في  المدّونة  النبّوات  اأّوًل  فاقراأ  �صئَت  واإذا 

والع�صرين من �صفر حزقيال، الآيات 3 - 12، ثمَّ توّجه اإلى كتب التاريخ 

ة عينها هنا وهناك، اأّوًل على  َتلقى نف�صك قارًئا الق�صّ والمو�صوعات. َف�صَ

�صورة نبوءة، وثانًيا على �صورة تاريخ.

بم�صتقبل  اهلل  تنّباأ  طويل،  بزمان  أح��داث  ال ح��دوث  قبل  �لنبوءة: 

م�صطرب لمدينة �صور. اإذ قال:

ويهدمون �شور  �أ�شو�ر  فيخربون  كثيرة...  �أمًما  عليك  �أُ�شعد   هاأنذ�... 

المدينة  هذه  عليه  ُبنيت  الذي  الموقع  باأن  ا  اأي�صً اأنبئ  كذلك  �أبر�جها.   

27



بحثك عن اهلل

من  اأكثر  بل  �ل�شخر.  �شحَّ  ت�صير  حّتى  عنه  ترابه  ُي�صحى  �صوف  ال�صهيرة 

اًل: ... ي�شعون حجارتك وخ�شبك  نبئ بما �صيح�صل ل�صور مف�صِّ
ُ
ذلك، فقد اأ

النبوءات  هذه  في  َت�صُدُق  التي  التفا�صيل  اأّن  اإّل  �لمياه.  و�شط  في   وتر�بك 

لل�شباك  مب�شًطا  ...تكونين  القديمة:  �صور  عن  اهلل  قال  اإذ  هنا.  تنتهي  ل 

)حزقيال 26: 3 و4 و12 و14(.

ر  ر نبوخذن�صّ �لتاريخ: عندما تقراأ الوثائق التاريخية، يتبّين لك اأّنه لّما دمَّ

أبراج فعاًل، بح�صب النبوءة  أ�صوار وال مدينة �صور القديمة )البرّية( هدم ال

تماًما، وفي ما بعد عمد مهند�صو ال�صكندر الكبير فعاًل اإلى ك�صط تراب 

مدينة �صور القديمة، فجعلوها بالفعل ك�صخرٍة جرداء )�صحَّ ال�صخر(.

ولّما طرحوا ركام المدينة في البحر لإن�صاء معبر اإلى الجزيرة، ح�صل 

ذلك كما �صبق الإنباُء به تماًما. فاإّن حجارة المدينة وخ�صبها وترابها ُطِرحت 

بالفعل في و�صط المياه. نعم، ما زالت خرائب �صور القديمة مدفونًة حّتى 

اليوم تحت مياه البحر. فقد قال اهلل اإنَّ ذلك �صيحدث، ولقد حدث.

اإ�صمها �صور، فهي  أو�صط اليوم مدينٌة �صهيرة  ولئن كان في ال�صرق ال

رت اأخيًرا �صنة 1291. لي�صت مدينة �صور القديمة التي ُدمِّ

َر لك اأن تزور موقع �صور القديمة، ت�صنَّى لك اأن ت�صهد اإتماًما  واإذا ُقدِّ

لهذه النبّوات اأكثر عجًبا واإدها�ًصا بعد. فهناك يمكنك اأن ترى قلياًل من 

عة في بلدٍة �صغيرة، حيث تلمح قوارب  اأكواخ �صّيادي ال�صمك المتجمِّ

على  لتجفَّ  مب�صوطة  ال�صيد  و�صباك  البحر،  عر�س  اإلى  منطلقة  ال�صيد 

بهذا  التنبُّوؤ  على  الب�صرّية  الحكمة  تقوى  اأن  ُيعقل  فكيف  ال�صخر!  �صحِّ 

الم�صيرالم�صتبَعد لمدينة تجارّية مزدهرة مثل �صور القديمة؟
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بالوقائع  القديمة  �صور  عن  نبوءات  �صبع  �ْصتونر«  »بيتر  قارن  وقد 

ق نبّوات حزقيال، قال:   لتحقُّ
ّ
التاريخّية. وبعد ح�صاب الحتمال الريا�صي

»لو نظر حزقيال اإلى �صور في اأّيامه، ونطق بهذه النبوءات ال�صبع بح�صب 

من  واحدة  فر�صة  التقديرات وجود  هذه  معنى  لكان  الب�صرّية،  الحكمة 

قها. ولكّنها كلَّها تّمت باأدقِّ تفا�صيلها.« خم�صة و�صبعين مليون لتحقُّ

والآن لننظْر في واحدة فقط من النبوءات المتعّلقة بولدة طفل. 

فاإّن مّتى، وهو موّظف حكوميُّ متقاعد، ا�صتذكر اأربًعا من النبوءات 

مّتى  اأ�صار   ، اإحداهنَّ وفي  ي�صوع.  عند ولدة  تّمت  التي  العديدة  الرائعة 

 ميخا، الذي اأطلق �صوته المدّوي منّدًدا بحّكام ع�صره الزائفين. 
ّ
اإلى النبي

اإلى  َتُه، في الزمان الذي عا�س فيه، افتقرت  مَّ
ُ
اأ أنَّ  فقد انفطر قلب ميخا ل

�صلطة قياديّة اأ�صيلة. غير اأّنه راأى م�صتقباًل اأزهى، اإذ اأراه اهلل اأّنه ذات يوم 

راأ�س  الدقَّة م�صقط  بمنتهى  اإنَّه عّين  �صيولد »مت�صّلط« )حاكم( فذ. حّتى 

القائد الآتي:

�أّما �أنِت، يا بيت لحِم �فر�تة، و�أنِت �شغيرة �أن تكوني بين �ألوف يهوذ�، فمنِك 

�أيّام  منذ  �لقديم،  منذ  ومخارجه  �إ�شر�ئيل،  على  مت�شّلًطا  يكون  �لذي  لي  يخرج 

أزل )ميخا 5: 2(. �ال

بيت            في  يولد  �صوف  ة  أمَّ لال المطلوب  »الحاكم«  اأّن  اهلل  اأعلن  فقد 

لحم اأفراتة. 

اأ�صرته،  بلدة  النا�صرة  في  لي�س  ي�صوع،  ولد  تماًما،  ميخا  تنباأ  وكما 

الإمبراطورية  مر�صوم  ب�صبب  هناك  ُوِلَد  ولقد  اأفراتة؛  لحم  بيت  في  بل 

. اإذ كان زمن الإح�صاء واأبواه كانا يطيعان مر�صوًما اإمبراطوريًا. 
ّ
الروماني
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اإلى بيت لحم. وبالتاأكيد، ما كان  وعليه، فقد غادرا موطنهما منطلقين 

التي لم تكن �صوى  ال�صغيرة  يتوّقع طلوع »الرئي�س« من بيت لحم  اأحٌد 

واحدة من عّدة بلدات في اليهودّية. فاإّن معّوقات ولدة ال�صّيد هناك ل 

اإّل  ولي�صت هذه  ميخا.  تنباأ  تماًما كما  فقد ح�صلت  ق. ومع ذلك  ُت�صدَّ

واحدة فقط بين مئات النبّوات المذهلة هكذا عن حياة الرّب ي�صوع.

وهناك ما نقراأه، بل�صان اهلل:

أخير، ومنذ �لقديم بما لم يُفَعل، قائاًل: ر�أيي يقوم،  �أنا �هلل... ُمخبٌر منذ �لبدء باال

�أخبرت، ومن فمي  أوليات منذ زمان  و�أفعل كلَّ م�شّرتي )�إ�شعياء 46: 10(. باال

قبلما  زمان،  منذ  �أخبرتك  فاتت )ح�شلت(...  بغتًة �شنعتُها  بها.  و�أنباأُت  خرجَت 

�أتت �أنباأتك )�إ�شعياء 48 : 3، 5(.

في  نت  ودوَّ اهلل،  اأعطاها  التي  النبّوات  لهذه  اأنَّ  التاريخ  اأثبت  ولقد 

الكتاب المقّد�س، ن�صبة دّقة تبلغ ٪100.

فعاليّة �لكتاب �لقويّة

دليٌل دافٌع ثاٍن على اأنَّ الكتاب المقّد�س هو كلمة اهلل نجده في التاأثير 

والفردّية،  والح�صارّية  الجتماعّية  النواحي  فمن  ُيحِدثه.  زال  ما  الذي 

اأ�صفى الكتاب المقّد�س على الجن�س الب�صري كرامًة و�صرًفا في اأيِّ زمان 

ومكان فيهما تعّلمه النا�س واآمنوا به.

ُقبيل دفع اأّول ن�صخة منّقحة من هذا الكتاب اإلى الّطبع، زارنا في بيتنا 

�صديق جديد، وت�صّفحنا مخطوطة الكتاب مًعا. ومع اأّن لي�س من عادته 
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اإبداء عواطفه، اغرورقت عيناه ونحن نقراأ الف�صل ال�صابع. وتوّقفنا مّرتين 

لنحني راأ�صينا في ال�صالة ونرفع الت�صبيح والحمد اإلى الإله الذي كّنا نقراأ 

عن محّبته. وقد �صكْرنا الربَّ كالنا على �صبره ورحمته، وعلى كلِّ اأمارة 

لم�ْصنا ح�صوَر  واإذ  ا�صتحقاقنا.  اأمارات محّبته في حياتنا، رغم عدم  من 

، الناِب�س بالحياة والإنعا�س، غمر الفرح قلبينا.
ّ
الإله الحي

ة في نظر �صديقي. فقبل �صنة تماًما  وقد كان ذلك اليوم ذا اأهمّية خا�صّ

كاماًل  ا  نقي�صً كانت  فخمة  ة  �صقَّ في  وحده  يقبع  كان  الحين،  ذلك  من 

للم�صكن المتوا�صع الذي تقابلنا فيه.

اإّنه  بل  �صرور.  اأيَّ  يوؤته  لم  اآنذاك  به  يحيط  كان  الذي  البهاء  ولكنَّ 

في  رغبة حقيقّية  اأّية  اأعدمه  ما   
ّ
الداخلي الياأ�س  من  يعاني  كان  الواقع  في 

الحياة. وفي بحثه عن ال�صعادة ال�صخ�صّية، انغم�س في كلِّ نزوة حيوانّية 

نت منه عادة تعاطي الكوكايين، فكلَّفته ثروة.  اأوحت بها رجولُته. وتمكَّ

من  جزًءا  كلُّها  والو�صكي،  والبراندي  والمثبِّطات،  طات  المن�صِّ وغدت 

العالم، يح�صر  اأوروبا وحول  . وكان قد ق�صى �صنين، في 
ّ
اليومي روتينه 

وفي  وحيًدا.  كان  الليلة  تلك  اأّنه  اإّل  العالم.  اأغنياء  اأغنى  مع  الحفالت 

ه و�صًعا عالميًّا  المتاأثِّرة بذكرياته من جّراء ما عدَّ قت كاآبته  وحدته، تعمَّ

خِطًرا ومخيًفا، وبدا له اأن لي�س من �صبيل للخروج.

اإلى  و�صّوبها  الما�صورتين،  ذات  بندقّيته  األقم  رهيب،  كئيب  فبعزٍم 

يبعدني  فقط  �صنتيمتر  »ن�صف  براأ�صه:  مفكًرا  ديكها،  َلى  و�صَ �صدغه، 

اللحظة  تلك  في  أبد.«  ال اإلى  معاناتي  تنتهي  ثّم  الن�صيان، ومن  عن عالم 

التلفزيون. واإذا به  أمر( تغّير برنامج  )و�صديقي ل يدري كيف ح�صل ال
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يلفي نف�صه م�صغًيا اإلى ر�صالة من الكتاب المقّد�س تب�ّصر بم�صتقبل حافل 

أر�س اأمام  بالرجاء. وقبيل منت�صف الليل منفرًدا وحده، خرَّ جاثًيا على ال

اهلل الحي يطلب الغفران والرحمة.

فبف�صل قدرة اهلل التي اأجرت تغييًرا جذريًا جًدا في حياة �صديقي، قّلما 

باإيجاز. كان والداه  الذي و�صفته  ي�صبه ذاك  قبالتي  الجال�س  الرجل  كان 

المقّد�س،  الكتاب  اأّنه في �صباه در�س  أجله؛ ومع  قبل مولده، قد �صليا ل

الحافل  عالمه  وفي  الجّدي.  المحمل  على  ر�صالته  ياأخذ  اأن  اأبى  فقد 

بالبحبوحة و الُي�صر، تمّرد على اهلل وانغم�س في فجوٍر خلقيٍّ رهيب.

وكان �صديقي، قبل �صبع ع�صرة �صنة من تلك الليلة التي ل ُتن�صى والتي 

فيها اهتدى اإلى اهلل اأخيًرا، قد ا�صترى ُن�صخة جميلة من الكتاب المقّد�س 

على  العزم  فعقد  بي�صاء،  ب�صع �صفحات  وفيها  الطبيعي،  بالجلد  مجّلدة 

تدوين كل حادثة مهّمة في حياته من ذلك اليوم ف�صاعًدا. ولكن طوال 

لم  الإ�صراف والخالعة  التي طواها في عي�صة  ال�صبع ع�صرة  ال�صنين  تلك 

ن على تلك ال�صفحات.  ي�صتحقَّ اأيُّ حدث اأن ُيَدوَّ

، �صافر 
ّ
فالواقع اأنه طيلة تلك ال�صنين، اإذ اأدار �صديقي ظهره هلل الحي

�صفرًة »روحّية« مزّيفة، غريبة وغير ُم�صبعة. وقد بداأت باهتمام �صغوف 

بك�صوِف الطالع اليومية، وولع زائد بمو�صيقى الروك وحفالت الروك. 

أرواحّية وال�ضحرّية. وفيما بعد اأّدى  و�ضرعان ما توّرط في الممار�ضات ال

النخراط  واإلى  الهندو�ضّية،  للفل�ضفة  جديّة  درا�ضٍة  اإلى  باليوغا  �ضغفه  به 

. ولكن ل �صيء مّما اختبره 
ّ
الباطني  

ّ
ال�صرقي الت�صّوف  اأخيًرا في مذهب 

كتابه  البي�س من  ال�صفحات  ُيذكر على  اأن  ا�صتحق  ال�صنين  تلك  اأثناِء  في 
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، فظّلت بي�صاء ُيغ�صيها وجُع الِخواء، اإلى اأن كانت 
ّ
المجّلد بالجلد الُبّني

تلك الليلة النا�صعة التي فيها تعّرف باهلل.

أولى. وكان لي فرح قراءة ما كتبه.  تلك الليلة دّون �صديقي مذكرته ال

اإله محب. وما اأجمله   مقّد�س من رجٍل محتاج خّل�صه 
ّ
فهو خبر روحي

الياأ�س  من  واأنقذه   
ّ
الروحي عماه  اهلل  اخترق  عظيمة،  فبرحمة  خبر!  من 

والموت بنور حّقه غير المتغّير وبمحبته الُمذهلة.

�صديقي،  عمى  غرار  على   ،
ّ
الروحي الإن�صان  ا�صطراب  ب�صبب  اإّنه 

اأعلن اهلل ذاته في كتاٍب ا�صمه الكتاب المقّد�س. فاإْن تحوّلَت عن الكتاب 

 الموثوق الوحيد، تحب�س نف�صك في �صجن 
ّ
المقّد�س وهو الدليل الروحي

الوهم وال�صالل. ولكن اإن كنَت في بحثك عن اهلل، تتحّول اإلى الكتاب 

المقّد�س بذهٍن متقّبٍل للتعّلم، تجده ُمت�صّمًنا لكلِّ ما تحتاج اإليه من نوٍر 

وتوجيه روحيين.

فبوا�صطة كلمة اهلل فقط ن�صتطيع اأن نكت�صب فهًما جليًّا هلل كما اأعلن 

اهلل  كلمة  نف�صه،  بالحقِّ  )ُنعّرف  الجليل،  الكتاب  هذا  في  اأننا  اإذ  ذاته. 

، نور العالم.(
ّ
المتج�ّصد الحي

، كلمتك ثابتة، يا ربُّ

ولخطواتنا هادية؛

فَمن اآمن بحقها

نال النور وال�صرور!
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34

هل من مخطوطات اأو »كتابات مقّد�صة« اأخرى يمكن اأن تقارن 

بحوادث  التنّبوؤ  في  دقتها و�صحتها  المقّد�س من حيث  بالكتاب 

الم�صتقبل؟

الكتاب  قِبلوا ر�صالة  أّنهم  تغّيرْت حياتهم ل نا�ًصا 
ُ
اأ اأتعرف �صخ�صيًّا 

المقّد�س وعملوا بها؟

فيما  الفريدة  المقّد�س  الكتاب  تعاليم  �صاأن  من  مرة  قّللت  هل 

اأهملت في الوقت عينه قراءته بذهٍن منفتح؟

1

2

3

ـــــــل  وقــفــة     تـاأمُّ





أر�س دفعًة و�حدة، فلن تكون �شيئًا  لئن و�جهْتنا مًعا م�شائُل �ل�شماء و�ال

يُذكر �إذ� قورنت بم�شاألة �هلل �لُمرِبكة: �أنّه موجود، وما حقيقته، وماذ� ينبغي 

لنا نحن �لكائنات �لعاقلة �أن نفعل حياله.

وِزر- أ. و. تُ � -



�لف�شل 3

ما حقيقة اهلل؟

اهلل؟« ومع  النا�س: »ما حقيقة  ي�صاأل معظم  الحياة،  من  ما  وقٍت  في 

اأن  اأنَّ اهلل قد زّودنا بجواٍب عن هذا ال�صوؤال، فما يزال ثّمة َمن يوؤِثرون 

يركنوا اإلى تخيُّالتهم وتخميناتهم، بدل اأن يقراأوا في الكتاب المقّد�س ما 

يقوله اهلل عن ذاته.

عبارات  من  ة  مهمَّ عبارة  يعك�صون  النا�س  ه��وؤلء  اأن  الواقع  وفي 

 ،)26  :1 )تكوين  �شورتنا  على  �الإن�شان  نعمل  اهلل:  قال  فبينما  الكتاب. 

يقولون: »لنعمِل اهلل على �صورتنا« وهكذا ��شتبدلو� مجد �هلل �لذي ال يفنى 

ره الإن�صان  ب�شبِه �شورة �الإن�شان �لذي يفنى )رومية 1: 23(. وكلَّ »اإله« ت�صوَّ

أحيان. كان عاجًزا كلًِّيا، بل م�صًخا في بع�س ال

 
ّ
الحي الإله  يكت�صف  اأن  البّتة  يقدر  ل  فهو  ذكيًّا،  المرء  كان  ومهما 

)1كورنثو�س بالحكمة  �هلل  يعرف  لم  العالم...  ف��اإّن  العالمّية.   بالحكمة 

1: 21(. ولو كان ممكًنا اكت�صاف اهلل عن طريق الذكاء الب�صري، لكان 

الفطنة  كانت  لو  ا  اأي�صً بل  فقط،  ذلك  لي�س  اإلًها.  يكون  اأن  من  اأ�صغر 

الب�صريّة �صروريّة لكت�صاف اهلل لكان اأولئك الذين ل يملكون قدًرا وافًيا 

من الذكاء محرومين في بحثهم عن اهلل. ولكْن لي�س هذا واقع الحال.

فهي  للجميع.  متاحة  الروحّية  الحكمة  نجد  ذلك،  نقي�س  فعلى 
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أن   على ال�صواء. وذلك ل
ّ
أ�صتاذ جامعي يَّة كما ل مِّ

ُ
متوافرة لعجوز اإفريقّية اأ

موفورة  هي  بل   ،
ّ
أكاديمي ال بالتح�صيل  ب  ُتكت�صَ ل  الروحّية  الحكمة 

لجميع الذين لهم من التوا�صع ما يكفي لجعلهم يدركون احتياجهم اإلى 

معونة اهلل في بحثهم عنه.

�لجميع  يعطي  �لذي  �هلل  من  فليطلب  حكمة،  تعوزه  �أحدكم  كان  �إن  و�إنّما 

اإّنها  �صماويّة.  بل  دنيويّة،  لي�صت  الحكمة  هذه   .)5  :1 )يعقوب  ب�شخاء 

حكمة لم يعلمها اأحد من عظماء هذا الدهر )اأي الروؤ�صاء الذين يعملون 

لنعرف  �لذي من �هلل،  �لروح  بل  �لعالم،  روح  ت�صتلهم  العالم( ول  بنظام هذا 

أ�شياء �لموهوبة لنا من �هلل )1 كورنثو�س 2: 8، 12(. �ال

أولى  طروحة دينّية، بل هو بالدرجة ال
ُ
د اأ ولي�س الكتاب المقّد�س مجرَّ

يعطيك  اأن  يقدر  وحده  فاهلل  لالإن�صان.  ذاته  اهلل  اأعلن  كيف  يبّين  �صجٌل 

يعمل             اأن  يريد  وماذا  هو  َمن  لتفهم  اإليها  تحتاج  التي  الروحّية  الحكمة 

في حياتك. 

ب، فال بدَّ اأن ُيظِهر ذاته لك من خالل كلمته المقّد�شة. ف�إذا طلبَت منه فح�شْ

في  عميقة  روحّية  وا�صتنارات  اهتمامات  وجدنا  �صفراتنا،  اأثناء  وفي 

فمثاًل،  حين.  مرجَّ غير  نا�س 
ُ
اأ وبين  عاديّة  غير  بع�صهم  يعتبرها  قد  اأماكن 

أفارقة في اأدغال كينيا بدا عليهم  التقينا ذات يوم مجموعة من الفتيان ال

عن       المزيد  وتعلُّم  اإيمانهم  على  الآخرين  باإْطالع  فقط  مهتّمون  اأّنهم 

اأمور اهلل.

أُفق، منهيًة نهار  كانت ال�صم�س ال�صتوائّية قد انزلقت ب�صرعة تحت ال

أ�صتريح  ل مغبَّر   
ّ
كيني زقاق  قرب  �صخرة  على  قعدُت  واإذ  طوياًل.  عمل 
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�صعاًعا واهيًّا من  فراأيت  الدغل ورائي. والتفتُّ  ا في  قلياًل، �صمعت ح�صًّ

البدر، وقد انعك�س في عيني �صبيٍّ اإفريقيٍّ �صوداوين كبيرتين. ثمَّ ما لبث 

هذا ال�صبيُّ ابُن الع�صر اأن قعد القرف�صاء على ال�صخرة بجانبي. و�صرعان 

اآخرون �صوَتينا، فجاوؤوا من  �َصِمع �صبية  ما �صرنا �صديقين طّيبين. وقد 

ل مكاٍن على ما يبدو لي�صمعوا ما كّنا نتحّدث به. وقد خلَّفت معرفتهم 

للكتاب المقّد�س لديَّ انطباًعا عظيًما.

�صاألني �صديقي ال�صغير: »لماذا لم ي�صمح اهلل لمو�صى بروؤية وجهه؟« 

ال�صغير هل  »يوئيل«  �صاألت  باأن  انتباهي، جاوبُت  ال�صوؤال  اأ�َصَر هذا  واإذ 

ر الطلبة التي طلبها مو�صى قبلما قال له اهلل: تنظر ور�ئي، و�أّما وجهي  يتذكَّ

فال يُرى )خروج 33: 23(.

�أِرني  قائاًل:  مو�صى  �صلَّى  لقد  اإًذا.  اأنا  أُذّكْرك  ل فاأردْفت:  يتذّكر،  فلم 

يريه  اأن  اهلل  اإلى  مو�صى  خرى، طلب 
ُ
اأ بعبارة  مجدك! )خروج 33: 18(. 

أّن  ل مع�صلة،  تطرح  الطلبة  هذه  باأنَّ  عليًما  كان  اهلل  اأنَّ  غير  فعاًل.  هيئته 

اأو  ره  يت�صوَّ اأن  مو�صى  ي�صتطيع  �صيء  اأيِّ  من  بكثير جًدا  اأ�صمى  اهلل  مجد 

يدركه. فمجد اهلل البهيُّ وقدا�صته ونوره ملتِهمٌة اأي اآكلة جًدا حّتى اإنَّ اهلل 

نّبه قائاًل: �الإن�شان ال ير�ني ويعي�س )خروج 33: 20(.

�صاحقة. ولكْن  تماًما كم تكون روؤية مجد اهلل  فاإّن مو�صى ما عرف 

أنَّ اهلل اإلٌه ُمعِلن لذاته يريد اأن يجتذب الإن�صان اإليه، فقد اأظهر من ذاته  ل

لمو�صى بمقدار ما يقدر النبيُّ اأن يحتمل. ولو اأظهر اهلل لمو�صى مزيًدا من 

ذاته، لكان مو�صى فني كليًّا من بهاء الح�صرة الإلهّية. ومع اأنَّ اهلل خّباأ ملء 
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مجده عن مو�صى، فلّما اجتاز في المكان الذي كان فيه مو�صى كان ينبغي 

اأن ُيوارَيه في نُقرٍة من �ل�شخرة )خروج 33: 22(.

وبما اأنَّ اأ�صدقائي ال�صغار كانوا يعي�صون عند خطِّ ال�صتواء، فقد كانوا 

قوا اإلى نور �صم�س الظهيرة الباهر بغير  يعرفون اأّنهم ل ي�صتطيعون اأن يحدِّ

ا كانوا يعلمون اأنَّ الب�ّصارات يجتذبها النور  اأن يظلِّلوا اأعُينهم. كذلك اأي�صً

كثيًرا  الب�ّصارات  اقتربت  اإذا  يح�صل  عّما  �صاألتهم  فلّما  المظلم.  الليل  في 

اإلى م�صدر النور، كان جواُبهم كلِّهم واحًدا: »اإّنها تموت!«.

�ض المفرط للّنور. وهكذا كان وا�ضًحا اأنَّهم يعون مخاطر التعرُّ

وحاولُت التفكير باإي�صاٍح اآخر يمكن اأن ي�صاعدهم على فهم الجواب 

أقمطة التي  عن �صوؤالهم. وكان جميع اأ�صدقائي ال�صغار يعرفون اأربطة ال

كان اإخوتهم واأخواتهم ال�صغار ُيحزمون بها بل�صق قلوب اأُمهاتهم حيث 

أر�ض  ال حول  اهلل  لّفه  الذي  »القماط«  عن  ثتهم  فحدَّ والحنان.  أمان  ال

)اأيوب 38: 9(.

الرقيقة  العباءة  أوزون. وهذه  ال العلماء طبقة  يدعوه  »القماط«  )ذلك 

أ�صعِة الفوق بنف�صجّية.  ّفي نور ال�صم�س من ال  ُت�صَ
ّ
لي أُك�صجين التاآ�صُ من ال

اهلل  عناية  أر�س حياة، ولكّن  ال ما كان على كوكب  ال�صم�س طبًعا  فلول 

ومفعولها  ال�صم�س  طاقة  من  مفرطة  جرعة  تلّقي  من  ظّللتنا  قد  الحانية 

رِطن(. الُم�صَ

ن�ضره  الذي  بالقماط  ا  خا�ضً اهتماًما  ين  مهتمِّ ال�ضغار  اأ�ضدقائي  وبدا 

اهلل فيما حاولُت اأن اأ�صرح لهم بلّغة ب�صيطة اأّنه يحمينا جميًعا من الحروق 

ال�صغيرة  قلوبهم  اأنَّ  اإّل  قلت،  ما  كلَّ  فهموا  هل  اأدري  ول�صُت  الرهيبة. 
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تجاوبت برّقة مع محّبة اهلل ومجده، ثم ق�صينا وقًتا طّيًبا في ال�صالة مًعا. 

ا نعموا بالحماية  وقد بدا وا�صًحا اأّنهم عرفوا معرفًة �صخ�صّية اأّنهم هم اأي�صً

عطَيها مو�صى في ن�صدانه اهلل. وفي اأ�صا�س فهمنا لحقيقة اهلل ما 
ُ
نف�صها التي اأ

يقوله لنا الكتاب المقّد�س �لربُّ �إلهنا رٌب و�حد )تثنية 6: 4(. فاإنَّ وحدانّية 

�صخ�س اهلل حٌق اأ�صا�صٌي.

أ�شم�ئه. � على ا أي�شً أطلعن� ا أوفى لحقيقته، ا ولكْن حّتى يعطين� اهلل فهًم� ا

أّن المق�صود  أ�صماء في الكتاب المقّد�س دائًما ذات اأهمّية، ل وُتعتبر ال

ُي�صتخدم  اإ�صم  فلكلِّ  ى.  الُم�صمَّ ُخلق  من  معّينة  نواحي  ُيظهر  اأن  بمعناها 

فريدة من مالمح  لمحة  ُيظهر  ا، وهو  معًنى خا�ٌس جدًّ اهلل  اإلى  بالإ�صارة 

 .
ّ
�صخ�صه الإلهي

اإيلوهيم،  يهوه،  هلل:  اأ�صا�صّية  اأ�صماء  ثالثة  القديم  العهد  في  ُت�صتخدم 

ة. فاإيلوهيم هو اأّول اإ�صم ا�صُتخِدم، وهو  واأدوناي. ولكلِّ منها دللة خا�صّ

أ�صمى، فمن  مذكوٌر كثيًرا، فوق األفي مّرة. ومع اأنَّ الإ�صم »يهوه« ُيعدُّ ال

ا اأنَّ لالإ�صم »اإيلوهيم« اأهمّية و�صاأًنا ل يريد لنا اهلل اأن نفوتهما.   اأي�صً
ّ
الجلي

فما ع�صى اأن يكون ذلك؟

واحد،  عن  نتكّلم  المفرد  ب�صيغة  نتحّدث  حين  اللغة  في  اأّنه  معلوٌم 

الُمثّنى  اأنَّ  اثنين. ومع  اأكثر من  وحين نتحّدث ب�صيغة الجمع نتكّلم عن 

في اأغلب اللغات ُيعدُّ جمًعا، فاللغة العبريّة - �صاأُنها �صاأن العربّية - اأكثر 

»اثنين«  اإلى  الإ�صارة  عند  »الُمثّنى«  ت�صتخدم  اأّنها  ذلك  ودّقة.  تحديًدا 

الُمثّنى  بين  فالتمييز  وعليه،  فوق.  فما  ثالثٍة  اإلى  الإ�صارة  عند  والجمع 

ا. واإيلوهيم هو اأّول  والجمع )اأي بين »اثنين« و»ثالثة اأو اأكثر«( مهٌم جدًّ
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اإ�صم في الكتاب المقّد�س ُي�صتعمل بالإ�صارة اإلى اهلل. وفي العبريّة، اإيلوهيم 

- دللًة على اهلل الخالق - لي�س مفرًدا ول مثّنى بل في �صيغة الجمع.

أر�س )تكوين 1 : 1(. وهكذا  في �لبدء خلق �هلل )�إيلوهيم( �ل�شماو�ت و�ال

نجد، في اأّول اآية بالذات في الكتاب المقّد�س، وهو اإعالن اهلل عن ذاته 

لالإن�صان، اإف�صاًحا عن مفهوٍم لهوّية اهلل باعتباره ثالثًة في واحد وواحًدا 

في ثالثة. هذه الوحدة الثالثّية ُتدعى اأحياًنا الثالوث.

أولى اإلى وحدة اهلل الثالوثّية، ن�صل اإلى خبر خلق اهلل  وبعد الإ�صارة ال

لالإن�صان. وقال �هلل: نعمل �الإن�شان على �شورتنا )تكوين 1: 26(.*

فال اأحد يفوته اأن ينتبه اإلى �صيغة الجمع في قوله »نعمل« و»�صورتنا«. 

خلقهم  و�أُنثى  ذكــًر�  نقراأ:  بالذات  التالية  الآي��ة  في  اأّننا  المذهل   ولكّن 

�صوى  »خلقهم«  في  الفاعل  يكون  اأن  يمكن  ل  فهنا   .)27  :1 )تكوين 

�صخ�س واحد. وعليه، فكلٌّ من هذه الإ�صارات اإلى اهلل على اأّنه »واحد« 

و»اأكثر من واحد« هي اإلى الإله الذي عّرف نف�صه باأّنه »اإيلوهيم«.

اإنَّ اإلًها هذا و�صُفه هو تماًما خارَج نطاق قدرة الحكمة الدنيوّية على 

الإدراك. وعليه، فِلكي ي�صاعدنا اهلل على الفهم، اأنعم علينا باأن اأعطانا �لروح 

أ�شياء �لموهوبة لنا من �هلل )1كورنثو�س 2: 12(. �لذي من �هلل، لنعرف �ال

بخلق  ُي�صاوى  اأن  اأبًدا  يمكن  ل  والرجال  الن�صاء  خلق  اأّن  نالحظ  اأن  المهم  من   *

اأنَّ  الحيوانّية. ذلك  المملكة   في 
ّ
التكويني النموِّ  باأرقى نوع من  النباتّية، ول حّتى  المملكة 

جميع  ة  قمَّ على  فريد،  مخلوق  فالإن�صان  ولذلك  اهلل«،  �صورة  »على  ُخلقا  والمراأة  الرجل 

اأفعال َخلق اهلل العجيبة. وفي ما بعد، في هذا الكتاب، �صوف توؤّكد لك هذه الفرادة َمن اأنَت 

بالحقيقة.
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أّولّية ب�صاأن هويّة اهلل، يك�صف الكتاب  اإنطالًقا من هذه الت�صريحات ال

الثالثة  �صخ�صّية  تعَي  فاأن  العجيبة.  الثالوثّية  وحدته  بالتدريج  المقّد�س 

في الواحد والواحد في الثالثة، هذه المتعّلقة بكينونة اهلل، اأمٌر من �صاأنه 

تقراأ           فيما  لك  المذهلة  محبته  اأوفى  تقديًرا  ر  تقدِّ اأن  على  ي�صاعدك  اأن 

الف�صل ال�صابع.

وحتى يعيننا اهلل على اإدراك �صيء عن عظمة محّبته، اأعلن نف�صه تدريجيًّا 

ف باهلل الآب، واهلل الإبن ، واهلل  خالل باقي الكتاب المقّد�س. فهنالك ُنعرَّ

الروح القد�س. ومع ذلك فهو يعلن نف�صه على اأّنه اإله واحد فقط كلَّ حين. 

ول ت�صتطيع عقولنا الب�صريّة اأن ت�صتوعب اإلَّ حوا�صَي مفهوٍم كهذا. وعليه، 

فبما اأّنه كان م�صتحياًل على الإن�صان اأن يرتقي حّتى يكت�صف الإله الحقيقي 

ف الإن�صان نف�صه. ، فقد قام هو نف�صه بالمبادرة وعرَّ
ّ
والحي

لقد كان الإعالن الكامل لمجد اهلل وقدا�صته مخبوًءا عن عيَني مو�صى. 

ما  بمقدار  لالإن�صان  ذاته  من  اإيلوهيم  اأعلن  الإبن،  اهلل  �صخ�س  في  ولكْن 

يمكن لالإن�صان اأن يحتمل.

وعلى ذلك، ففي كتاب العهد الجديد نقراأ:

الإنارة  قلوبنا  في  �أ�شرق  �لذي  نور من ظلمة هو  ي�شرق  �أن  قال  �لذي  �هلل  أن  ال

معرفة مجد �هلل في وجه ي�شوع �لم�شيح  )2كورنثو�س 6:4(.

فما عليك اإل اأن تفّكر في هذا: لّما حّدق يوحّنا اإلى وجه الم�صيح، 

�صّرح قائاًل: ر�أينا مجده مجًد� كما لوحيد من �الآب )يوحنا 1: 14(.

أمر، اأي مقابلته ال�صخ�صّية هلل،  وقد كتب يوحّنا في ما بعد عن هذا ال

أّنه التقى اإيلوهيم في �صخ�س ي�صوع عا�َس ليبّلغ الخبر! ومع ذلك،  وفقط ل
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اإله  ال�صرمدّي،  لالإله  بالحقيقة  كانت  مقابلته  اأنَّ  جالء  بكلِّ  اأو�صح  فقد 

الَخلق، اإله مو�صى.

 بين يوحنا واإلهه الخالق لقاًء مذهاًل 
ّ
وعلى كون هذا اللقاء ال�صخ�صي

فقد كان م�صموًعا ومرئيًّا وملمو�ًصا:

�لذي كان من �لبدء، �لذي �شمعناه )مقابلته الم�صموعة(، �لذي ر�أيناه بعيوننا 

)مقابلته المرئّية(... ولم�شته �أيدينا )مقابلته الملمو�صة( )1يوحنا 1: 1(.

بحث  مدّونة  أولى  ال يوحّنا  ر�صالة  في  نقراأه  الذي  ال�صجلُّ  لي�س  ل، 

.
ّ
 منعزل. فهو نابع من مقابلته ال�صخ�صّية لالإله الحي

ّ
 ول �صخ�صي

ّ
لهوتي

ولعّلك ت�صاأل: »كيف ي�صاعدني هذا كلُّه اليوم؟«

لكي  هذ�،  �إليكم  نكتب  ال�صوؤال:  هذا  عن  الإجابة  اإلى  يوحّنا  ي�صارع 

يكون فرحكم كاماًل )1يوحنا 1: 4(.

أّن �صديًقا  اإلى يدك ل تقراأه الآن و�صل  الذي  الكتاب  وبالمثل، فهذا 

.
ّ
ا ملُء الفرح اإذ ُتقاِبل الإله الحي أن يكون لك اأنت اأي�صً يتوق ل

وي�صرح يوحّنا قائاًل:

و�أّما  معنا.  �شركة  ا  �أي�شً لكم  يكون  لكي  به،  نخبركم  و�شمعناه  ر�أيناه  �لذي 

لكي  هذ�  �إليكم  ونكتب  �لم�شيح.  ي�شوع  �بنه  ومع  �الآب،  مع  فهي  نحن  �شركتنا 

يكون فرحكم كاماًل )1يوحنا 1: 3 و4(.

بلى، كما اأنَّ النور في ليلة مظلمة جّذاب، هكذا ما يزال نور مجد اهلل 

أْن تعرف حقيقة اهلل، لك  فاليوم، في �صوقك ل اإلى ذاته.  الب�صر  يجتذب 

ا اأن ت�صّلي �صالة مو�صى: »اأِرني مجدك!« اأنت اأي�صً
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في بحثك عن اهلل، هل قراأت الكتاب المقّد�س بتركيز وانتباه؟

هاّل تطلب اإلى اهلل اأن يعلن ذاته لك واأنت تقراأ الكتاب المقّد�س!

الكون  هذا  خلق  الذي  الإله  كنَت  اإن   ، »األلهمَّ مقترحة:  �صالة 

هل  لي  وبّين  لي،  ذاتك  ُتعِلن  اأن  منك  فاأرجو  يحبُّني،  والذي 

ي�صوع الم�صيح هو ابنك المخلِّ�س الموعود به �صابقًا!«

ا ينبغي اأن يكون: هل تعي اأّنه حّتى تتعبَّد هلل حقًّ

من  واأعظم  الب�صرّي،  بالبحث  اكت�صافه  على  قدرتك  من  اأعظم 

قدرتك على اإدراكه اإدراًكا كاماًل بعقلك الب�صرّي؟

1

2

3

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ



�أعتقد �أنّي �أُدرك �لطبيعة �لب�شريّة بع�س �الإدر�ك، و�أقول لكم �إّن جميع 

ا �إن�شان. �أّما هو فال مثيل له:  أجيال �لقديمة كانو� ب�شًر�، و�أنا �أي�شً �أبطال �ال

�إنَّ ي�شوع �لم�شيح كان �أكثر من �إن�شان!

- نابليون -



�لف�شل 4

ماذا ُيفرِّق النا�َس فعاًل؟

أنَّ اأهل هذه القرية  لطالما ُو�صف عالُم اليوم باأّنه قرية عالمّية. ولكْن ل

مخاطر      فيه  تتفاقم  مكاًنا  �صارت  قد  فهي  ُمتعاقدون،  جيران  العالمّية 

راد. العي�س باطِّ

ق الب�صر ت�صمل طيًفا وا�صًعا  قد يبدو في الظاهر اأنَّ الم�صاكل التي ُتفرِّ

اأنَّ  فمع  ا.  اأي�صً وال�صناعّية  والعائلّية،  والقت�صادّية  ال�صيا�صّية  الق�صايا  من 

متزايد  نحو  على  قين  متفرِّ بالفعل  النا�س  تجعل  هذه  الم�صاكل  ميادين 

اأكبر بعد،  الياأ�س، فاإنَّ للتعادي الم�صت�صري في عالمنا �صبًبا  وباعث على 

واإن كان ل يكاد ُيدَرك. 

أ�صباب الوا�صحة لالنق�صام بين النا�س، ومن  فلننظر اأّوًل باإيجاز في ال

ز على العّلة الرئي�صية. َثمَّ نركِّ

�النق�شامات �لبيِّنة

�س وارتياب. حّتى اإذا  ا بتوجُّ �شيا�شيًّا: يواجه ال�صيا�صّيون بع�صهم بع�صً

اأن  الع�صكريّة  ة  القوَّ �صاأن  من  باأنَّ  اأِملوا  مت�صاربًة،  نظر  واجهوا وجهات 

.
ّ
ت�صمن اأمن بلدهم الم�صتقبلي
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لل�صالم  تاأييًدا  اأ�صواتهم  الَقِلقون  المواطنون  يرفع  ذلك،  اأثناء  وفي 

�صاهدوا  الذين  اأنَّ  ال�صخرية  دواعي  من  ولكْن  النووّي.  ال�صالح  ونزع 

التلفزيون قد  ا من مظاهرات »ال�صالم« المعهودة على �صا�صات  مّنا بع�صً

أهواء التي  فاتهم تلك ال ا اأنَّ المتظاهرين اأحياًنا ُيبدون في ت�صرُّ �صهدوا اأي�صً

تبعث على الحروب.

والزلزل،  والمجاعة  كالقحط  الطبيعّية،  الكوارث  ت�صّكل  �إقت�شاديًّا: 

ت�صاعف  الكوارث  هذه  الثالث.  العالم  في  �صيَّما  ول  متفاقمة  م�صكلة 

الغنّية  البلدان  بين  الهائل  القت�صادّي  التفاوت  عن  الناجمة  المعاناة 

الذين  الكثيرين  ِقبل  من  والت�صحية  ة  المودَّ من  الرغم  وعلى  والفقيرة. 

اأن  جًدا  كثيًرا  يغلب  اأنَّه  اأ�صف  بكلِّ  فالمالَحظ  الم�صاعدة،  يحاولون 

أغنياء اأغنى والفقراء اأفقر. ال

هائلة.  ًبا  ِن�صَ اليوم  بلغ  قد  والعائلة  الزواج  انهيار  اأن  ا  �صرًّ لي�س  عائليًّا: 

ًة اأفريقٌي ا�صمه »ِلْت�صوال« وعيناه مغرورقتان: »لقد خرب  وقد قال لي مرَّ

ما  ولكن  أربعة،  ال الحيطان  ذي  كوخه  م  تهدُّ يق�صد  اأّنه  فظننُت  بيتي.« 

»ِلْت�صوال«  اأ�صلوب  كان  الخراب  عن  التعبير  هذا  اأنَّ  علمُت  اأن  لبثُت 

المجازّي في اإخباري اأنَّ زوجته تركته. واليوم، »تخرب« بيوٌت كثيرة 

أنانّيُة عالئق المحّبة. )غير اأنَّ محّبة اهلل، كما  د اأنماط الحياة ال جًدا، اإذ تبدِّ

أيِّ زوجين يرغبان في توطيد زواجهما  �صنرى في ف�صل لحق، ُمتاحة ل

باّتحاٍد دائم(.

48



ماذا يفّرق النا�س فعاًل؟

�شناعيًّا: تعّودنا، في مجال العمل، اأن ن�صمع بالمتعا�س والتوّتر. ففي 

�صهدته  الع�صرين  القرن  في  عّمالي  نزاع  أّمِر  ل ع حٌد  ُو�صِ اأوائل 1985، 

فقد  انتهت،  العنيفة  ال�صارع  ومواجهات  الإ�صراب  اأنَّ  ومع  بريطانيا. 

العّمال  بين  العالئق  في  نّزاًزا  جرًحا  المتخّلفة  والمرارة  ال�صغائن  ظّلت 

 بالذات. وما كان اأْبَيَن اختالَف 
ّ
واأرباب العمل، وداخل النطاق ال�صناعي

هذا الو�صع عن ح�صيلة التوتُّرات بين العّمال والإدارة في مناجم الفحم 

 !1904 في  مماثل  عّمالٍّ  ا�صطراب  بعد  ُقِمعت  والتي  »ويلز«  بمنطقة 

وقد اأخبرني »جان باّري« الخبر اليقين ب�صفته �صاهد عيان.

الحادية  في  متقاعًدا  منجم  عامل  كان  مّرة  اأّول  »جان«  قابلت  لّما 

ُيدعى »داء  ا رئويًّا مزمًنا  تماًما ويعاني مر�صً اأعمى  العمر،  والت�صعين من 

عّمال المناجم«. وكّلما اأمكن، زرته مع زوجتي في كوخه الو�صيع في 

الفحم.  مناجم  عّمال  اأكواخ  من  الكثير  ال�صمالّية، حيث  منطقة »ويلز« 

لنا ما فعله  باأن يروي  ابتهج »جان«  ناب�ٍس،  القلِب وفرٍح  وب�صحك من 

 1904 نه�صة  اإّبان  وقّوة  بتبكيٍت  تحّرك  حين  ال�»ويلز«  بالد  في  اهلل 

الإلَه  جميًعا  عملهم  واأرب��اب  المناجم  عّمال  قابل  اآن��ذاك  و1905. 

لفة وموّدة، وثقة واحترام 
ُ
اأ . وكنتيجٍة مبا�صرة لذلك، ن�صاأت بينهم 

ّ
الحي

متبادلن، فيا له من فرٍق بين 1905 و1985!

اأّن  وتذّكر  أيام.  ال تلك  ا�صتذكر  اإذ  غامر  بفرٍح  »جان«  تحّدث  وقد 

أّن طلب الكحول توّقف فجاأًة. كما  ع�صرات الخّمارات اأقفلت اأبوابها ل

ت�صابيح  مًعا  ُيرّنمون  وهم  المناجم  باأنفاق  زمالئه  مع  نزوله  ا  اأي�صً تذّكر 

 
ّ
اإلي ياأتون  النا�س  زال  »ما  مفكًرا:  قال  اإذ  خافًتا  �صحًكا  و�صحك  هلل. 
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وي�صاألونني اأين كان النتعا�س.« فاإّنه كان يقرع �صدره ويجيب: »اإّنه في 

الداخل هنا، وهو الآن بالذات.«

�الإنق�شام �لحقيقيُّ

الب�صر  ق  ُيفرِّ ما  هنالك  فاإنَّ  عميقة،  النق�صامات  هذه  كانت  لئن 

باإف�صاد �صكينة           د حالًيا  األ وهو خطر يهدِّ اأكثر ترويًعا وا�صتدامة،  بطريقة 

بلداٍن عديدة. 

»اأبولو 15«: »اهلل  في مركبة  الف�صاء  رائد  اإروين«  وقد كتب »جيم 

فيقيًنا،  القمر.«  على  ما�صًيا  الإن�صان  من  بكثير  اأهم  أر�س  ال على  ما�صًيا 

تلك  بمعجزة  ُتقاَرن  اأن  يمكن  الف�صاء  في  الإن�صان  اأنجزها  ماأثرة  ما من 

أبد اإلى دنيا الزمن. اللحظة التي فيها خطا اهلل من عالَم ال

تلي  �صُيعطى،  وابًنا  �صُيوَلد  ولًدا  اأنَّ  ُتفيد  التي  النبوءة  اأعقاب  وفي 

��شمه  ويُدعى  الفريد:  ال�صخ�س  هذا  عن  تف�صياًل  اأكثر  نبوّية  »خال�صة« 

عجيبًا م�شيًر�، �إلًها قديًر�، �أبًا �أبديًا، رئي�س �ل�شالم. لنموِّ ريا�شته ولل�شالم ال نهاية      

)�إ�شعياء 9: 6 و7(. ومن الموؤّكد ان هذا المزيج المهيب من القّوة والعزم 

اإّننا،  حّتى  ناجًحا.  للعالم  حاكًما  ي�صير  اأن  المرء  �صاء  اإذا  مرغوًبا  يكون 

في عالم اليوم، نبحث عن قادة ل يحوزون فقط معرفة القيام بال�صواب، 

ا القّوة للقيام به. فرّبما عرف بع�ُس القادة اأيُّ فعٍل كان  بل يملكون اأي�صً

ة  ينبغي القيام به، ولكْن ما من قائٍد في التاريخ على الإطالق حاز من القوَّ

والحكمة ما اأتاح له اأن ُيحِدث حالة �صالم دائم.
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ولكنَّ لرئي�ِس ال�صالم المعرفة والقدرة كلتيهما لإحالل ال�صالم الدائم 

أر�س.  في هذا العالم. فذات يوٍم �صيرجع الم�صيح ليملك على كوكب ال

كلِّ  فتيُل  وُينَزع  �صالح،  م�صنع  كلُّ  ُيقَفل  اليوم،  ذلك  فجر  يبزغ  وحين 

أبد! ح كلُّ جنديٍّ وحار�س حدود اإلى ال ر، وُي�صرَّ قنبلة نووّية لم ُتفجَّ

أْن  ل اأهل  غيُر  هو  موئ�س  مًدى  اأيِّ  اإلى  الإن�صان  اأثبت  اأن  �صبق  لقد 

ينتظرا  اأْن  من  للجميع  والعدل  لل�صالم  بدَّ  فال  الب�صرّي.  الجن�س  يحكم 

ُحكم  �صولجان  ه  نف�صُ ال�صالم  رئي�س  يحمل  فيها  التي  اللحظة  حّتى 

الإمبراطوريّة العالمّية! عندئٍذ �شوف يطبعون �شيوفهم �ِشَكًكا ورماَحهم مناجل، 

مَّة على �أُّمة �شيًفا، وال يتعلَّمون �لحرب في ما بعد )�إ�شعياء 2: 4(. وفي 
ال ترفع �أُ

�لمياُه  تُغّطي  كما  �لرّب  مجد  معرفة  من  تمتلئ  أر�س  �ال فاإنَّ  ذاك،  ال�صالم  عهد 

خرى من 
ُ
�لبحر )حبّقوق 2: 14(. ول ُيعَقل اأن ي�صهد التاريخ اأيَّة خاتمة اأ

�صاأنها اأن ُتر�صي الإله ال�صرمدّي. 

ولكْن قبل حلول يوم ال�صالم ال�صامل ذاك تحت رئا�صة الربِّ ي�صوع، 

الب�صر. ول�صوف  بين  العميق والحقيقيُّ  الإنق�صاُم  يتبّدى بو�صوٍح  �صوف 

ز النزاع الآتي حول �صخ�س ي�صوع الم�صيح. يتركَّ

أجلك  � َمْن هو ي�شوع، ولم�ذا ج�ء، وم�ذا فعل ل ن حقًّ أْن تتيقَّ � ا من هن� ك�ن مهمًّ

لّم� ك�ن هن�.

مت�صابه.  نحٍو  على  يبداأان  كليهما  يوحّنا  واإنجيل  التكوين  �صفر  اإنَّ 

 .)1  :1 )تكوين  أر�س  و�ال �ل�شماو�ت  �هلل  خلق  �لبدء  في  نقراأ:  التكوين  ففي 

وفي يوحّنا نقراأ: في �لبدء كان �لكلمة... وكان �لكلمة �هلل... كلُّ �شيٍء به كان 

)يوحنّا 1: 1 و3(. 
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اأنَّه  على  اإليه  ُي�صار  التكوين،  �صفر  في  »اإيلوهيم«  المدعوَّ  اهلل،  اإنَّ 

لحًما  اكت�صى  وقد  الكلمة،  هو  فاإيلوهيم  يوحّنا.  اإنجيل  في  »الكلمة« 

كي يم�صي بين خالئقه. اإِذ »الكلمة �صار ج�صًدا وحلَّ بيننا.« وهاك هذا 

الت�صريح الجليل كما تقراأه في �صياقه:

كان  هذ�  �هلل.  �لكلمة  وكان  �هلل،  عند  كان  و�لكلمة  �لكلمة،  كان  �لبدء  في 

مّما كان ... كان في  لم يكن �شيٌء  به كان؛ وبغيره  �لبدء عند �هلل. كلُّ �شيء  في 

�لعالم، وُكّون �لعالم به، ولم يعرفه �لعالم. �إلى خا�شته جاء، وخا�شته لم تقبله. و�أّما 

با�شمه...  �لموؤمنون  �أيِّ  �هلل،  �أوالد  ي�شيرو�  �أن  �شلطانًا  �أعطاهم  قبلوه،  �لذين  كلُّ 

و�لكلمة �شار ج�شًد� وحلَّ بيننا )ور�أينا مجده مجًد� كما لوحيٍد من �الآب( مملوًء� 

نعمًة وحقًّا... ) يوحنّا 1: 3-1، 12-10، 14(.

زمان،  كلِّ  في  النا�س  وجميَع  �صابقة،  كثيرة  قرون  قبل  مو�صى  ومثَل 

أن يعرف حقيقة اهلل. ا ل رغب التلميذ فيلبُّ�س اأي�صً

�الآب     �أِرنا  �شيّد  يا  قال:  اإذ  ا  خا�صًّ طلًبا  الم�صيح  من  طلب  فيلبُّ�س  فاإنَّ 

ر�أى  ر�آني فقد  �لذي  اأجابه:  الم�صيح  اأنَّ  تماًما  )يوحنّا 14: 8(. والمده�س 

�الآب )يوحنّا 14: 9(. فهذا الجواب المذهل يجعل ي�صوع يبدو اأ�صبه باأبله 

لين.  أوَّ اأو ُم�صلِّل، اإّل اإذا كان هو اهلل نف�صه. وما كان اأحد ليتَّهمه باأيٍّ من ال

ولو لم يكن هو اهلل، لكان اأكبر محتال عرفه التاريخ على الإطالق. لذا 

ينبغي لنا اأن نقرَّ باأّننا حين ننظر اإلى ي�صوع نرى اهلل.

النا�س  يبداأ  هويَّته،  ي�صوع  اإعالن  بالذات،  النقطة  هذه  عند  واإّنما 

و�حد  و�الآب  �أنا  الم�صيح،  قال  لَما  اأّنه  ُيفاجُئنا  ل  ما،  فبمعًنى  قون.  يتفرَّ

 
)يوحنا 10: 30( وجد فيه بع�ٌس الجواب عن التما�صهم هلل. غير اأنَّ اآخرين 
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ن لم ي�صتطيعوا اأن يت�صّوروا احتمال اّت�صاع اهلل بهذه الطريقة العجيبة  ممَّ

ر اآخرين.  ا، ولكنَّه نفَّ بادلوا الم�صيح بالعداء. فاإنَّ الربَّ ي�صوع اجتذب بع�صً

ا اآخرون تاآمروا لقتله. ورغم وجود اأولئك الذين اتَّبعوه، ُوجد اأي�صً

قال  فقد  النا�س.  ق�صم  أر�س،  ال اأثناء حياته على  في  ي�صوع،  اإنَّ  حتَّى 

ب�صريح العبارة: َمن لي�س معي، فهو علّي )متَّى 12: 30(.

ال�شتج�بة  هي  أول��ى  ال الفعل  ة  ردَّ تكون  أن  ا ال�شروريِّ  من  لي�س  ولكْن 

الدائمة. 

ا لي�صوع ليكون تابًعا  اأن يكون عدوًّ ل من  ل رُجاًل واحًدا تحوَّ فلنتاأمَّ

أولى حاخاًما يهوديًّا،  ، اإذ كان في اأّيامه ال
ّ
له. ذلك اأنَّ �صاول الطر�صو�صي

قتلهم.  واأيَّ��د  ا�صطهدهم  حّتى  البغ�صاء  اأ�صّد  الم�صيح  أْتباع  ل اأ�صمر 

اأّنه  على  ي�صوع  ممّجًدا  الباقية  عمره  �صني  ق�صى  اهتدائه،  بعد  اأّنه،  غير 

ولئه  ب�صبب  الم�صاعَب  اأعظم  بفرٍح  كابد  النهاية  وفي  ومعلِّمه.  ربُّه 

للم�صيح. فما الذي اأحدث الفرق؟

لما كان �صاول م�صافًرا اإلى دم�صق، اأب�صر »نوًرا عظيًما«. وكان ذلك 

ا، حتَّى اأ�صابه عًمى وقتٌي. لكنَّ �صاول عرف بالحْد�س اأنَّه  النور باهًرا جدًّ

كان اآنذاك في ح�صرة اهلل. واإِذ ا�صتخدم �صاول الكلمة اليونانّية الموازية 

�أنت  �لذي  ي�شوع  �أنا  اهلل:  فاأجابه  �شيّد؟  يا  �أنت،  َمن  �صاأل:  »يهوه«،  للكلمة 

ت�شطهده )�أعمال 9: 5(. 

الم�صيح  لي�صوع  ا  عدوًّ كونه  من  �صاول  ل  حوَّ الإلهيُّ  الإعالن  هذا 

يًّا 
كلِّ نف�صه  �صلَّم  بعد،  فما  اليوم  ذلك  ومنذ  الم�صيح.  ر�صول  بول�س  اإلى 

للّرب ي�صوع الم�صيح. ورغم معاناته الكثيرة من اأجل اإيمانه، ق�صى باقي 
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ي�صوع  فاإنَّ حقيقة  أر�س.  ال زار كوكب  قد  اهلل  باأنَّ  الب�صارة  ُيذيع  حياته 

لته اإلى اأعظم ُمر�َصل في جميع الع�صور. ور�صائله  الم�صيح في حياة بول�س حوَّ

أجله  أ�صياء تمَّ خلقها بيد الرب ي�صوع الم�صيح ول نا�صجة بقناعته اأنَّ جميع ال

)كولو�صي 1: 16(.

فكما راأينا، يعلن الكتاب المقّد�س اأنَّ ي�صوع النا�صريَّ هو اهلل الإبن، 

د ابٍن هلل كما يعتقد �صهود يهوه والمورمون وكثيرون غيرهم.  ولي�س مجرَّ

هم. وفي م�صًعى  اأنبياء اهلل، كما يزعم بع�صُ ا مجّرد نبيٍّ من  اأي�صً وما كان 

يوؤِثر     الجماعات،  هذه  مثُل  بها  تنادي  التي  الزائفة  التعاليم  لت�صمين 

ذاته.  عن  اهلل  مه  قدَّ الذي  بالإعالن  الحائط  عر�س  ي�صربوا  اأن  كثيرون 

د باأنَّها »محاولة لتوحيد  وُيعرف هذا الم�صعى بالحركة التوفيقّية التي ُتحدِّ

المعتقدات المتخالفة«.

فالهندو�س مثاًل يعترفون بي�صوع باأن ُي�صيفوه فقط اإلى رفِّهم بجانب 

اإلُه  جابه  ا  لمَّ اأنَّه  ر  نتذكَّ اأن  بنا  يح�صن  اإنَّما  العديدة.  أخرى  ال »اآلهتهم« 

على  ا  اأر�صً طرحها  الوثنّية،  بعل  اأ�صنام   ، الحقيقيُّ الحيُّ  الإل��ُه  اإيلّيا، 

وجوهها اأمامه. فعلى هذا المنوال، يجُب اأنَّ كلَّ اإلٍه من �صنع الب�صر ومن 

الواحد  البن،  اهلل  أّنه  ل الم�صيح،  ي�صوع  الربِّ  اأمام  ي�صقط  راتهم  ت�صوُّ

اأزليًّا مع الآب ومع الروح القد�س.

وما اإن ندرك اأنَّ ي�صوع الم�صيح هو اهلل، حّتى ل ينبغي اأن ن�صت�صعب 

وقيامته  وبموته  الكثيرة،  وبعجائبه  ع��ذراء،  من  بولدته  الإيمان  اأب��ًدا 

أنَّ  ة ومجد. فال أر�س في قوَّ و�صعوده اإلى ال�صماء، وبعودته الو�صيكة اإلى ال

ا، ُمبِدع الكون بكلِّ نوامي�صه واأجهزته الداعمة  ي�صوع الم�صيح هو اهلل حقًّ
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مقا�صده  أجل  ل ه  نف�صُ هو  اأبدعه  قانوٍن  كلِّ  على  ي�صمو  فهو  للحياة، 

ة، مقا�صد المحّبة والفداء. الخا�صّ

اأنَّ الجماعات  فحوَل �صخ�س ي�صوع النا�صرّي، ينق�صم العالم. ذلك 

ن من »المي�صورين« و »المع�صورين«، ول من  المنف�صلة المتعادية ل تتكوَّ

أمم ذات الإيديولوجّيات  ا من ال أقوياء �صيا�صيًّا وال�صعفاء �صيا�صيًّا، ول اأي�صً ال

المتخالفة. واإّنما الإنق�صام الحقيقيُّ الموجود، والذي ت�صّبب لّما زار اهلل 

ق  يتفرَّ التي  أخرى  ال الق�صايا  بكثير من جميع  اأكثر  اأ�صا�صٌي  أر�س، هو  ال

الب�صر حولها.

فيه،  ُمغالًى  للوقائع  م�صرحيًّا  ت�صخيًما  لي�صت  الحا�صمة  المقولة  هذه 

أنَّ الربَّ ي�صوع نف�صه قال: ل

أنّي لم  َّني خرجت من ِقبَل �هلل و�أتيت، ال أن لو كان �هلل �باكم، لكنتم تحبُّونني؛ ال

�أن  أنّكم ال تقدرون  �أر�شلني. لماذ� ال تفهمون كالمي؟ ال نف�شي، بل ذ�ك  �آِت من 

ت�شمعو� قولي. �أنتم من �أٍب هو �إبلي�س، و�شهو�ت �أبيكم تريدون �أن تعملو�. ذ�ك 

تكلَّم  متى  حّق.  فيه  لي�س  أنّه  ال �لحّق،  في  يثبت  ولم  �لبدء،  من  للنا�س  قتّااًل  كان 

أنّه كّذ�ب، و�أبو �لكّذ�ب )يوحنّا 8: 44-42(. بالكذب، فاإنّما يتكلَّم مّما له، ال

اهلل  اأبوها  الموؤمنين  من  عائلة  توجد  كما  اأّنه  تعلم  اأن  يفاجئك  هل 

كلُّ  فلي�س  اإبلي�س؟  اأبوها  الموؤمنين  غير  من  عائلة  توجد  ا  اأي�صً فكذلك 

َلُهو  اإّما في عائلة اهلل واإّما في عائلة ال�صيطان  اإن�صان ولًدا هلل. فاأن نكون 

.
َّ
خياٌر بين بديلين اأبديَّين، بالن�صبة اإليك واإلي

وبغ�سِّ النظر عن مدى اإخال�صك في معتقدك عن اهلل، فمن الممكن 

اإّنه ل يهمُّ ما  اأن نقول  فاإّنها لكذبٌة  اأن تكون مخطًئا »باإخال�س«.  ا  اأي�صً
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ا. اإذ ُيمكن، على المنوال نف�صه، اأن تجرع  يوؤمن به المرء ما دام ُمخِل�صً

ال�صمَّ فيما تعتقد باإخال�ٍس اأّنه دواء، ولكّنك مع ذلك تموت!

ا اإنَّ الجن�س الب�صرّي مق�صوم اإلى عائلتين. فكلُّ اإن�صاٍن ينتمي اإلى  حقًّ

أخرى: عائلة اهلل اأو عائلة اإبلي�س. ومن  واحدة من هاتين العائلتين دون ال

في  أولى  ال الخطوة  اأّما  تنتمي.  العائلتين  اأيِّ  اإلى  تعرف  اأن  ا  جدًّ المهمِّ 

�صيرورة المرء فرًدا من اأفراد عائلة اهلل فهي اأن يدرك َمن هو اهلل وما فعله 

باإعطائنا ابَنه، ي�صوع الم�صيح.

المالك  قال  لذا  خال�ٌس«.  »يهوه  هو  »ي�صوع«  الإ�صم  معنى  اإنَّ 

أنّه يخّل�س �شعبه من خطاياهم )متّى 1: 21(. ليو�صف: ...تدعو ��شمه ي�شوع، ال
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ا ما توؤمن به ب�صاأِن اهلل؟ ا، فهل يهمُّ حقًّ ما ُدمَت ُمخِل�صً

اأم  هو  اأ�صيا�صٌي  الب�صر؟  بين  لالإنق�صام  الجوهريُّ  ال�صبب  هو  ما 

؟ اأم هو روحٌي واأبدّي؟
ّ
 اأم �صناعي

ّ
اقت�صادّي اأم عائلي

تريُد  الم�صيح  ي�صوع  ال��ربُّ  ذكرهما  اللتين  العائلتين  اأّي   اإلى 

اأن تنتمي؟

1

2

3

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ



، ربَّما �أكثر من �أيِّ �شيء �آخر، تكُمن �لمعرفُة  أدبيِّ في �لوعي �لعميق لل�شرِّ �ال

�لخال�شيَّة هلل.

ة( - - �لدكتور �آرنولد )مدير مدر�ضة ر�ضميّ



�لف�شل 5

ما الم�صكلة الحقيقيَّة؟

ا  جدًّ م�صتب�صرين  النا�س  من  كثيرون  كان  الع�صرون  القرن  بداأ  عندما 

ب�صاأن م�صتقبل هذا العالم. فقد اعتقدوا اأّنه يو�صك اأن يدخل ع�صًرا ذهبيًّا 

من ال�صالم والزدهار. وُخيِّل اإلى كثيرين اأنَّ خيرات هذه الحقبة الجديدة 

والمر�س  الياأ�س  فيها خلَّف  التي  البلدان  بلد، حّتى  كلِّ  في  ُترى  �صوف 

في  ت  دوَّ الحرب  �صّفارات  ولكنَّ  تو�صف.  ل  معاناة  المدقع  والفقر 

جميع اأنحاء اأوروّبا �صنة 1914.

الرغم  وعلى  والع�صرين،  الحادي  القرن  عتبات  دخْلنا  اإذ  واليوم، 

النا�س لم يعودوا  اأنَّ  يبدو  التي �صهدناها،  الباهرة  العلميَّة  من الإنجازات 

القلق  ُي�صاور  النقي�س،  على  بل  باهر.  زاه��ر  م�صتقبل  عن  ثون  يتحدَّ

في  الكامنة  الهائلة  والفتك  التدمير  ق��درات  ج��ّراء  من  الب�صر  ماليين 

الإرهاب  ت�صابك  اإنَّ  حّتى  العالم.  في  النوويَّة  أ�صلحة  ال م�صتودعات 

اإلى  المهتّمين  المراقبين  من  كثيرين  تدفع  القومّية  والم�صكالت   
ّ
الُدَولي

عبر  ممكًنا  وخطًرا  حرًجا  أ�صدِّ  ال ال�صنين  في  نعي�س  اأّننا  ي�صتنتجوا  اأن 

تاريخ الب�صرّية. وقد �صبق لنا اأن نظرنا في ا�صتقطاب النا�س المتناق�س في 

ن بحّد ذاته عر�صٌة للهجوم  اأنَّ ن�صيج المجتمع المتمدِّ عالم اليوم. ذلك 

ال�صوؤال،  هذا  عن  لالإجابة  �صعًيا  الخطاأ؟  واأين  الخْطب،  فما  ال�صر�س. 
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يجتمع قادة عالميُّون بارزون ويتحادثون. واإذ ُيثيرون الق�صايا، وي�صغون 

اإلى  اأزمة  من  العالم  يم�صي  ومقترحاتهم،  بع�س  نظريّات  اإلى  بع�صهم 

اأحٌد  يبدو  المبذولة، ل  النظر عن كمّية الجهد والمال  اأخرى. فب�صرف 

من  فيه  ُي�صِهم  ما  ومع  العالم.  فيه  يندفع  الذي  التجاه  تغيير  على  قادًرا 

ة رجاُل الدولة و�صيا�صيُّون بارزون، وعلماء وخبراء اأذكياء،  خبرات خا�صّ

اجتماع  وعلماُء  واأطباء  بارعون،  عالميُّون  وم�صرفيُّون  اأعمال  ورجال 

محتَرمون، فلي�س من جواٍب ول حّل!

وعن هوؤلء العلماء الفهماء، ل تكاد ت�صدر اإ�صارٌة واحدة اإلى ما ُيعِلن اهلل 

أ�صا�صّية التي يجب تحديدها قبل  اأّنه م�صكلة الإن�صان الحقيقّية، الم�صكلُة ال

ن من العثور على حّل. فاإّنما اهلل وحده قادر اأن ينّبهنا اإلى م�صكلتنا  التمكُّ

الحقيقّية. وعند هذه النقطة غالًبا ما نلم�س الفرق بين اأولئك الذين يبحثون 

ا واأولئك الذين يملكون ُحبَّ ا�صتطالع دينيًّا فح�صب. عن اهلل حقًّ

لقد قال اهلل: نعمل �الإن�شان على �شورتنا )تكوين 1: 26(. فلعّلك ت�صاأل: 

من  لي�س  ويقيًنا  طبًعا  اهلل؟«  �صورة  على  الإن�صان  ُخلق  ناحية  اأيَّة  »من 

أنَّ الربَّ ي�صوع قال: �هلل روح  )يوحنّا 4: 24(.  ناحية ال�صبه الج�صدّي، ل

وهذ� �الإله �شاكٌن في نوٍر ال  فلي�س هلل يدان ورجالن وعينان كما لنا نحن. 

يُدنى منه... لم يََره �أحٌد من �لنا�س وال يقدر �أن ير�ه )1تيموثاو�س 6: 16(. فما 

. لذا ينبغي اأن يكون للب�صر ما هو اأثمن قيمًة من 
ّ
ُوجد قطُّ اإن�صاٌن غير مرئي

أج�صاد التي يعي�صون فيها! فهذا ال�صخ�س الحقيقيُّ الذي يظلُّ حيًّا بعد  ال

فناء الج�صد هو »ال�صخ�س« الذي ُخلق على �صورة اهلل.

هذه  ففي  واإرادة.  وعواطف  عقاًل  هلل  اأنَّ  المقّد�س  الكتاب  يعلن 

60



ما الم�صكلة الحقيقّية؟

أنَّ اهلل هو اهلل،  المجالت الثالثة ُخلق الإن�صان على �صورة اهلل. ولكْن ل

اأيُّ  لها  لي�س  خرى: 
ُ
اأ بعبارة  اأو  نهائّية؛  ل  وم�صيئته  وم�صاعره  ذكاءه  فاإنَّ 

فهو محدود.  العك�س،  الإن�صان، على  اأّما  تعالى.  حّد. هذه هي طبيعته 

 كان ذا عقل محدود. فال اإن�صاَن ي�صتطيع اأن 
َّ
ألمعي حّتى اإنَّ »اآين�صتاين« ال

يعرف كلَّ �صيء، ول اإن�صاَن ي�صتطيع اأن يحبَّ بال حدود، ويقيًنا اأنَّ اإرادة 

الإن�صان لي�صت مطلقة ال�صيادة في الكون. اإنَّه لي�س �صّيد م�صيره، ول هو 

رّبان َقَدِره.

خرى، ذاُت قدرة روحّية ُتتيح له 
ُ
ثمَّ اإنَّ �صخ�صّية الإن�صان، من ناحية اأ

ف باهلل وتكون له �صركة معه. لهذا ال�صبب يو�صح الكتاب المقّد�س  اأن يتعرَّ

جليًّا اأنَّ لالإن�صان روًحا ونف�ًشا وج�شًد� )ر�جع 1ت�شالونيكي 5: 23(.

باأن تكون  اإيّاها اهلل  اأعطاه  اإمكانيَّة  فالإن�صان، بوا�صطة روحه، يملك 

له عالقة وثيقة بخالقه. وبوا�صطة ج�صده، ترتبط �صخ�صيَُّته )اأو نف�صه، اأي 

ّي. قدرُته على التفكير والختيار والمحّبة( بالعالم المادِّ

اإذ َيُحلُّ  أولوّيات ح�صب الكتاب المقّد�س،  وما دمنا ُنراعي �صجلَّ ال

الروح اأوًل والنف�س ثانًيا والج�صد ثالًثا، يكون كلُّ �صيء بخير!

اإلَّ اأْن �صيًئا ما اأ�صابه الخطاأ. ونتيجًة لذلك، ينعك�س الترتيب لدى اأنا�س 

أولويّة الثانية، والروح  أولى، والنف�س ال أولويَّة ال كثيرين: في�صير الج�صد ال

أولويّة الثالثة. فالموؤ�صف في عالم اليوم اأنَّ الم�صالح الج�صديّة والماديّة  ال

وعواطفهم،  وقراراتهم  تفكيرهم  على  تهيمن  الكثيرين  عند  ّية  والح�صِّ

في حين تكون طاقتهم الروحّية هامدة وَمْيتة. وعليه، فبدل اأن ي�صمحوا 

فيهم  خلقه  الذي  ال�صخ�س  على  وال�صيطرة  الروحّية  حياتهم  باإحياء  هلل 
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ا ي�صرفون النظر عنه، بحيث  بالذات، ي�صعون اهلل في مرتبة اأدنى، بل اأي�صً

ل بين هوؤلء الُم�صلَّلين وخالقهم. ل يعود ممكًنا ح�صول توا�صُ

 هو بالفعل ميت 
ّ
فال�صخ�س الذي يكون اهلل عنده بعيًدا وغير حقيقي

ا وتماًما.   حقًّ
ٌّ

روحيًّا. اأّما ال�صخ�س الذي يتمّتع بال�صركة مع اهلل فهو حي

�هلل �لذي هو غنيٌّ في �لرحمة، من �أجل محبّته �لكثيرة �لتي �أحبَّنا بها، ونحن 

�أمو�ت بالخطايا، �أحيانا مع �لم�شيح )�أف�ش�س 2: 4 و5(.

اإنَّ م�صاكل هذا العالم كلَّها بداأت باإرادة الإن�صان. فاهلل لم يخلق الب�صر 

ليكونوا كالُدمى التي ل تقوى على الحركة بغير اإرادِة �صخ�ٍس اآخر. فاإذ 

الدمية.  بها  تقوم  حركة  كلِّ  على  ي�ضيطر  الخيوط،  الُدمى  ك  ُمحرِّ ي�ضدُّ 

بعطيَّة  ولكن  ن�صاء  كما  ف  نت�صرَّ حتَّى  الإرادة  حريَّة  اأعطانا  اهلل  اأنَّ  غير 

رها.  نقرِّ التي  القرارات  عن  ُخلقيًّا  م�صوؤولين  ا  اأي�صً �صرنا  الإرادة،  تلك 

يتجاهلون حّق          نف�صّيين كثيرين  ت�صمع من محلِّلين  اأّل  ح  ُيرجَّ اأمٌر  )وهذا 

الكتاب المقّد�س(.

أولى في الجن�س الب�صرّي بعدما ُخلق  لقد حدثت ماأ�صاة من الدرجة ال

اإحداهما  تان،  خا�صَّ �صجرتان  كانت  عدن،  جّنة  اأ�صجار  فبين  الإن�صان. 

أخرى �شجرة معرفة �لخير و�ل�شّر )تكوين 2: 9(.  ُتدعى �صجرة الحياة، وال

وقد قال اهلل لآدم وحّواء اإنَّهما ي�صتطيعان اأن ياأكال من جميع �صجر الجّنة 

اأتاح اهلل هذا الَخيار، خياًرا بين  ما عدا �صجرة معرفة الخير وال�صّر. واإذ 

واإمراأة،  رجاًل  الإن�صان،  خلق  اأّنه  جالء  بكلِّ  اأو�صح  والع�صيان،  الطاعة 

اأّل  واإّما  اهلل  اإطاعة  يريدا  اأن  اإّما  لهما  فكان  الختيار.  على  قادرة  باإرادة 

 الخا�س.
َّ
يريداها. وهذا كان قرارهما ال�صخ�صي
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دا على اأف�صل ما اأتاحه اهلل للب�صر.  لكنَّ اآدم وحّواء - وااأ�صفاه! - تمرَّ

وقد علم اهلل م�صّبًقا اأنَّ قرارهما الع�صيان �صيجلب له األًما ل يو�صف، واأّنه 

الب�صري كلِّه. ولكنَّ اهلل، في محبَّته لخليقته وعلًما  ألم للجن�س  �صيجرُّ ال

يقومون  الذين  اأولئك  بُمتناول  بعد  ما  في  �صيكون  الذي  بالمجد  منه 

بالخيار ال�صحيح، اأعطى كلَّ �صخ�ٍس حريّة الختيار.

اآدم وحّواء باأن  ر نفوذه الخّداع لإغواء  اإنَّ ال�صيطان الكّذاب �صخَّ ثمَّ 

مة موحًيا لهما باأنَّهما اإن  يختارا الخيار الخطاأ. فزيَّن لهما الثمرة المحرَّ

اأكال منها ي�صيران مثل اهلل. )وما زال ال�صيطان يوحي باأنَّ الإن�صان يمكن 

اأن يكون اإله ذاته. ولكْن مثلما اهلل هو اهلل ول يمكن اأن يكون اأقلَّ من اهلل، 

فكذلك تماًما الإن�صان هو اإن�صان ول يمكن اأن يكون اأكثر من اإن�صان(. 

اهلل.  م�صيئة  بعك�س  اإرادتهما  لتنفيذ  وحّواء  اآدم  خدع  ال�صيطان  اأنَّ  غير 

الب�صر ُيف�صل عن �صركٍة مع الخالق  ونتيجًة لذلك، فكلُّ جيل جديد من 

رون من ن�صل اآدم. وهكذا،  حيَّة و�صخ�صّية ووثيقة، ما دام الجميع يتحدَّ

�إلى �لعالم، وبالخطيّة �لموت، وهكذ� �جتاز  باإن�شان و�حد دخلت �لخطيَّة  كاأنّما 

�لموت �إلى جميع �لنا�س، �إذ �أخطاأ �لجميع )رومية 5: 12(.

اإنَّ كلَّ مقبرة وكلَّ م�صت�صفى وكلَّ جي�س وكلَّ �صجن، مّما �صهده العالم 

يوًما، هي نتيجة خيار الإن�صان الخطاأ عند بدء الخليقة. فهذا ال�صرُّ القّتال 

�صيب به 
ُ
اأ الب�صرّي، والذي ندعوه الخطيَّة، هو داٌء موروث  في الجن�س 

الب�صر جميًعا. وقد قطعت الخطيَّة �صركة الإن�صان الحقيقية مع اهلل، لكّنها 

ا عن اأخيه الإن�صان.  لم تقف عند هذا الحّد، بل ف�صلِت الإن�صان اأي�صً

� خط�ة ب�لفعل.  أي�شً أنتم جميًع�، ل�شن� فقط ُخط�ة ب�لولدة، بل ا أن� وا أنن�، ا غير ا
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اأّما من جهة ولدتنا، فقد تكّلم ناظم المزمور عنَّا اأجمعين لّما قال: هاأنذ� 

وِّرت، وبالخطيَّة حبلت بي �أّمي )�لمزمور 51: 5(. ولكنَّ حالة وراثتنا  باالإثم �شُ

ارتكبناها جميًعا.  التي  الخطّية  اأفعال  لنا عن  ر عذًرا  تي�صِّ للخطّية هذه ل 

اأّننا من �أبناء �لمع�شية... عاملين م�شيئات  ا على  اأي�صً فالكتاب المقّد�س ين�سُّ 

ا )�أف�ش�س 2: 2 و3(. أفكار، وكنّا بالطبيعة �أبناء �لغ�شب كالباقين �أي�شً �لج�شد و�ال

. فال يمكن اأن 
ّ
نعم، نحن ُمذنبون اأمام اهلل ب�صبب ع�صياننا ال�صخ�صي

نلوم اأيَّ �صخ�ٍس �صوانا، ل زوجًة ول �صديًقا ول اأًبا ول اأًما. حّتى الخلفّيُة 

التي نطلع منها والبيئُة التي نعي�س فيها ل يمكن اأن ُتالما. فاأنت م�صوؤول 

عن خطيَّتك الذاتّية، مثلما اأنا م�صوؤول عن خطّيتي ال�صخ�صّية.

 وراء روؤيتنا مقداًرا هائاًل من العداء وال�صقاق بين 
ّ
اإنَّ ال�صبب الحقيقي

تربط  فالخطّية  بيننا جميًعا.  الم�صترك  الجامع  الخطّية هي  اأّن  هو  النا�س 

. الخطّية تربط �صّكان العالم 
ّ
أعجمي  بال

َّ
الُملِحد بالموؤمن، وتقرن العربي

 ،
ّ
بالراأ�صمالي  

َّ
ال�صيوعي تقرن  الخطّية  ال�صناعّية.  الُدَول  ب�صّكان  الثالث 

ين بال�صوفينيِّ الذكورّي.   بالمجرم، وداعيَة الم�صاواة بين الجن�صَ
َّ
وال�صرطي

في  اأم  الرفاهّية  ة  قمَّ على  عائ�صين  وّعاًظا،  اأم  ُف�ّصاًقا  النا�س  كان  ف�صواٌء 

ميِّين، فالجميع �أخطاأو� و�أعوزهم مجد �هلل )رومية 
ُ
فين اأم اأ  ح�صي�س الفقر، مثقَّ

3: 23(. والخطّية هي العلَّة الجوهريّة لجميع التوتُّرات القائمة بين الب�صر.

أدعو �أبر�ًر�،  اأّن الربَّ ي�صوع هو رجاء الخاطئ! فقد قال: لم �آِت ال اإّل 

بل خطاًة �إلى �لتوبة )متى 9: 13(. و�صواٌء بم�صافة ق�صيرة اأم بم�صافة كبيرة، 

فاأنا واأنت قد اأخفقنا في اإ�صابة هدف قدا�صة اهلل. والكلمة »ُيخطئ« تعني 

بب�صاطة »ل ُي�صيب الهدف«. ونحن اأنف�صنا ل ن�صتطيع وحدنا اأن نفعل اأّي 
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أمل الباطل اأن نظنَّ اأّننا نقدر اأن ُنحِرز  �صيء لإ�صالح هذا الواقع. فمن ال

ال�صالم مع اهلل اإّما باأن نكون �صالحين واإّما باأن نعمل اأعماًل �صالحة. اإنَّ 

ذلك لي�س من �أعمال، كيال يفتخر �أحد )�أف�ش�س 2: 9(. ولذلك قال الم�صيح 

في معر�س حديثه عن الخال�س: �إنّي �أُريد رحمة، ال ذبيحة )متّى 9: 13(.

أ�صخا�س   لرحمة اهلل اأن ياأتي باإراحٍة غامرة لال
ّ
فمن �صاأن الفهم الحقيقي

الذين ي�صتبدُّ بهم ال�صعور بفداحة خطيَّتهم ال�صخ�صية.

أنَّ �هلل غنٌي في �لرحمة )�أف�ش�س 2: 4(، فكلُّ ما يطلبه اأن تقبل خال�صه  وال

أنّكم بالنعمة مخلَّ�شون باالإيمان، وذلك لي�س منكم: هو عطيَّة اهلل  هبًة مّجانية. ال

م الم�صيح بذاته الذبيحة الُعظمى كي يفتح للخاطئ  )�أف�ش�س 2: 8(. وقد قدَّ

�صة. باب الدخول اإلى ح�صرة اهلل المقدَّ

فاإنَّ اإله الرحمة قد جعل الآن الحياة الفّيا�صة الُف�صلى متوافرة مّجاًنا 

لم  اإرادة، فهو  اأعطاك  أنَّ اهلل قد  الم�صيح. ولكْن ل ي�صوع  الربِّ  بوا�صطة 

ُيجبرك على اأخذ ن�صيبك من تلك الحياة. فكيفيَّة ا�صتجابتك لعْر�س اهلل 

�الآن وقت  هوذ�  اهلل:  فائقة. ويقول  اإلحاحيَّة  م�صاألٌة ذات  المجانّية  عطيَّته 

مقبول، هوذ� �الآن يوم خال�س )2 كورنثو�س 6: 2(. الآن، ولي�س في اأيِّ وقت 

ر  من الم�صتقبل، بعد اأن تكون قد حاولت اإ�صالح حياتك بنف�صك! فتذكَّ

أدعو �أبر�ًر�، بل خطاًة، �إلى �لتوبة )متّى 9: 13(. اأنَّ الم�صيح قال: لم �آِت ال

فاأن تكون �صادًقا ب�صاأن م�صكلتك الحقيقّية، م�صكلة الخطيَّة، هي اأّول 

ي�صوع مفتوحتان ل�صتقبالك  الربِّ  اإنَّ ذراَعي  خطوة على درب حلِّها. 

اليوم، اأينما كنَت، وفي اأيِّ ظرٍف اأو حالة كنت. وكلُّ ما يريد اأن ي�صمعه 

منك هو القول: �للهمَّ �رحْمني �أنا �لخاطئ )لوقا 18: 13(!
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ر�صالة من »�صجن �صي ماك�س«

القتبا�صات التالية غير المنّقحة مقتطفة من ر�صالة و�صلتنا من �صجيٍن 

أكثِر ت�صديًدا في جنوب اإفريقيا. أمن ال في �صجن ال

اأعني: هذا  اهلل.  اأفهم كلمة  اأن  ي�صاعدني  اهلل«  عن  »بحُثك  كتابكم 

اأنكم  فعاًل  اأعتقد  ال�صحيح.  الحياة  طريق  نجد  اأن  ي�صاعدنا  الكتاب 

وهو  خالق،  اهلل  اأنَّ  اأومن  الكتاب...  هذا  اأعطاني  �صديقي  تفهمونني. 

خالق كلِّ الكون. اأعتقد اأّن اهلل �صي�صاعدني اإذ اأنا الآن محبو�س...

- من تقرير قّدمته »اإذاعة حول العالم« -
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ما الم�صكلة الحقيقّية؟

هل تدرك اأنَّ في المجتمع اليوم ما هو خطاأ على نحو ماأ�صاوّي؟

ن طبيبك ت�صخي�س  ا اأن ُيح�صِ اإذا اأ�صابك مر�س، فهل يكون مهمًّ

مر�صك قبل اأن ي�صف لك دواء؟

ي�صف  عالج  واأيَّ  م�صكلتك؟  المقّد�س  الكتاب  �س  ي�صخِّ كيف 

لم�صكلتك؟

1

2

3

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ



وكان قباًل في �لمدينة رجٌل ��شمه �شيمون، ي�شتعمل �ل�شحر ويده�س �شعب 

�ل�شامرة، قائاًل �إنّه �شيء عظيم. وكان �لجميع يتبعونه من �ل�شغير �إلى 

�لكبير، قائلين: »هذ� هو قّوة �هلل �لعظيمة.«

أعمال �لر�ضل 9:8 و10( �(



�لف�شل 6

لماذا النا�ُس ُم�صّللون هكذا؟

فوقها  تطير  البريطانيَّة  الُجُزر  اأ�صكن في منطقة من  كنُت في �صغري 

في  القاذفات  وتلك  الحرب،  اأيّام  في  ذلك  كان  معادية.  قاذفات  دائًما 

دنا،   و�صمالها. وقد تعوَّ
ّ
ال�صناعي اأهدافها في و�صط بريطانيا  اإلى  طريقها 

طائراتنا  زمجرة  من  العدّو  قاذفات  هدير  بين  نمّيز  اأن  واأ�صدقائي،  اأنا 

طائرة  على  �صوَءها  ُتلقي  الك�ّصافة  أنوار  ال �صاهدنا  اإذا  حّتى  المقاتلة. 

اإطالق  اأنَّ  علمنا  فقد  ال�صديدة.  الحما�صة  اأخذتنا  أجواء،  ال في  معادية 

في  الجّويّة  المعركة  اأو  أر�س،  ال على  من  للطائرات  ة  الم�صادَّ المدافع 

الف�ضاء، �ضُي�ضِفران اأحياًنا عن اإ�ضقاط قاذفِة قنابل.

بع�ض  يهبط  باأن  اإمكانية  دائًما  ُوجَدت  معادية،  طائرة  اإ�ضقاط  ولدى 

الناجين  على  ال�صلطات  ُت�صعِّب  فِلكي  وينجوا.  بالمظالت  الطّيارين 

الهتداء اإلى طريقهم، ومن ثّم الفرار وربَّما العودة اإلى ديارهم، عمدت 

فعاًل  الالفتاُت  اختفت  الُطرق. وهكذا  تقاطع  وى عند  ال�صُّ تفكيك  اإلى 

عن الطرقات.

ُودز«،  »ووتن  في  المدينة،  خارج  اأّنه  عرفنا  ال�صغار  نحُن  ولكّننا 

فعندما  مهّم.  غير  ُطرق  تقاطُع  عند  قائمًة  تزال  ما  �صغيرة  لفتة  كانت 

عك�صنا اتِّجاه تلك الالفتة لتدلَّ اإلى الجهة الخطاأ، اعتقدنا فعاًل اأّننا ُن�صِهم 
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اأّننا، مثلنا مثل ال�صلطات المحلِّّية، اأردنا اأن  . ذلك 
ّ
في المجهود الحربي

ُنرِبك اأيَّ �صيوف غير مرغوب فيهم يطاأون �صواطئنا.

وبطبيعة الحال، لو حمل �صخ�س كهذا بيده خريطة موثوقة، ما كان 

ل له اأيَّ م�صكلة. حّتى اإّن فكرتنا ال�صبيانّية  واقع عدم وجود لفتات  لُي�صكِّ

يتجاهل  اأن  اختار  اإذا  اإّل  العدّو،  لُترِبك  كانت  ما  الالفتة  وجهة  باإدارة 

المعلومات المدّونة على خريطته.

وُيبّين لنا اهلل اأيُّ نوع من النا�س، في بحثهم عن اهلل، �صوف ُي�صلَّلون 

من جّراء لفتة زائفة.

بادئ ذي بدء، اأّي �صخ�س يختار اأن يغ�سَّ نظره عن الحقيقة المتمثَّلة 

يعتريه          اأن  بدَّ  ل  الخالق  الإله  اإلى  يدلُّ  العجيب  الكون  هذا  وجود  باأنَّ 

الرتباك فعاًل!

�أن  ي�شتح�شنو�  لم  �أنّهم حكماء، �شارو� جهالء... وكما  يزعمون  وبينما هم 

يُبقو� �هلل في معرفتهم، �أ�شلمهم �هلل �إلى ذهٍن مرفو�س... )رومية 1: 22، 28(.

ا عن الخالق  وهذا الذهن المرفو�س الفا�صد �صيتعبَّد للمخلوقات عو�صً

بالذات. اأّما الإن�صان ال�صليم التفكير ف�صيتعّبد لخالقه. وعليه، فاإذا رف�صت 

ويدعك  منحّط،  ذهن  اإلى  اهلل  ي�صّلمك  الكون،  خلق  اهلل  باأنَّ  توؤمن  اأن 

اإلى  الِفَكر الغريبة ب�صاأن الكيفّية التي بها برز الكون  توؤمن بفكرٍة ما من 

الوجود. فالذهن الفا�صد ذهٌن مخدوع!

ب�صفتها  اهلل  قبول كلمة  يرف�صون  الذين  اأنَّ  اهلل على  ُينّبه  ا  اأي�صً كذلك 

الهالك.  اإلى  بهم  ُيف�صَي  اأن  بّد  ل  �صالٍل  �صبيَل  بُي�صر  ي�صلكون  الحّق 
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فبالحقيقة اأنَّ اأيَّ �صخ�س يختار اأّل يحبَّ حقَّ كلمة اهلل باإيجابّيٍة وفعالّيٍة 

ا. ي�صُع نف�صه في موقٍف َخِطر جدًّ

أنّهم لم يقبلو� محبّة �لحّق حتّى يخل�شو�... �شيُر�ِشل �إليهم �هلل عمل �ل�شالل  ال

حتّى ي�شّدقو� �لكذب... )2ت�شالونيكي 2: 10 و11(.

فما اإن يرف�س المرء الحقَّ اأو يتجاهله، حّتى يعتنق ب�صروٍر ما هو زائف.

ل اأن�صى مّرًة حاولت فيها اأن اأتلّم�س طريقي اإلى البيت و�صط �صباٍب 

 كثيف. فِلكي اأهتدَي اإلى حافة الطريق فح�صب، احتجُت اإلى كلِّ 
ّ
ُلنُدني

م�صاعدٍة في متناول يدي. حّتى �صوء الفنار اليدوّي الذي كنت اأحمله لم 

يُكن ُيرى اإذ مددُت يدي به. ويقول لنا اهلل اإنَّ �صالًل �صديًدا، �صبيًها ب�صباٍب 

أر�س،  أمور الحاليِّ على كوكب ال  فعاًل، �صوف ي�صحب نهاية نظام ال
ّ
عقلي

ما  الم�صيح تالميُذه:  النا�س قد رف�صوا حقَّ كلمة اهلل. وقد �صاأل   اإذ يكون 

خرى، اأجابهم:
ُ
هي عالمة مجيئك و�نق�شاء �لدهر؟ فمن جملة اأمور اأ

أنّه �شيقوم م�شحاء كذبة و�أنبياء كذبة، ويُعطون �آياٍت عظيمة وعجائب، حتّى  ال

ا )متّى 24: 24(. لُّو� - لو �أمكن - �لمختارين �أي�شً يُ�شِ

ُم�صلَّل.«  غير  اأنا  »ح�صًنا،  لنف�صك:  قائاًل  تكون  قد  الآن  اإّنك  حّتى 

بل قد ُتفاخر بحقيقة كونك قادًرا على اأن تمّيز ب�صهولة َمن كان م�صيًحا 

ر في دعواك. فاإن كان اهلل،  ل هنيهًة، وفكِّ زائًفا اأو نبيًّا كَذاًبا. ولكْن تمهَّ

أّنك لم تحبَّ الحّق، قد �صمح لل�صيطان باأن ُي�صلِّل ذهنك، فاإّنك يقيًنا لن  ل

تكون متنبًِّها اإلى واقعك. واإذا علمَت بالفعل اأنَّ نبيًّا كّذاًبا ما قد �صلَّلك، 

فال تكون بالحقيقة مخدوًعا البّتة. فكلُّ �صالٍل ُمفَتَخٍر به ي�صعب عليه اأن 

كذوبة.
ُ
يتقبَّل اأّن ذهنه قد انخدع ف�صّدق اأ
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الكتاب  يقراأان  حين  الحّق  يقاومان  النا�س  من  نوعان  وهنالك 

اأحدهما  العالم.  ُيعلِّمها  التي  ال�صاللت  اإلى  ينفتحان  وبذلك  المقّد�س، 

ال�صخ�س الُمفاِخر بعقله، والمكتفي ذاتيًّا كما يبدو. اأّما الآخر فال�صخ�س 

ا في العمل بم�صيئة اهلل  غير الُمطيع ُخلقيًّا. ولكنَّ لكلِّ �صخ�ٍس يرغب حقًّ

ا من الربِّ ي�صوع: �إن �شاء �أحد �أن يعمل م�شيئته، يعرف �لتعليم:  وعًدا خا�صًّ

هل هو من �هلل، �أم �أتكّلم �أنا من نف�شي )يوحنّا 7: 17(.

بوا�صطة  اهلل،  باأنَّ  تثق  اأن  فلك  اهلل،  بم�صيئة  تعمل  اأن  ا  �صئَت حقًّ فاإن 

الكتاب المقّد�س، �صيعّلمك بماذا توؤمن وبماذا ل توؤمن، وكيف تت�صّرف 

وكيف ل تت�صّرف.

المعلِّمين  اأولئك  كالم  رف�س  على  نحر�س  اأن  ا  اأي�صً لنا  ينبغي  اإنّما 

بوا اأنف�صهم باأنف�صهم ول يعّلمون كلمة اهلل ال�صادقة، بل  الدينّيين الذين ن�صّ

أمور الخطاأ. يحاولون بالحريِّ اأن يجعلوك توؤمن وتعمل بال

ُي�صلِّلون  الذين  ال�صيطان  عمالء  من  بع�ٌس  ين�صط  هذا،  جيلنا  ففي 

اأيَّ �صخ�س  اأّنها م�صيحّية. ولكّن  اأع�صاء في حركات تزعم  النا�س، وهم 

اختار اأن يرف�س الحقَّ المتعّلق باهلل الآب واهلل البن واهلل الروح القد�س، 

الثالثة في الواحد والواحد في الثالثة، هو نبٌي كّذاب. ولئن اقتب�س هوؤلء 

القوم اآياٍت قالئل معزولة من الكتاب المقّد�س، فاإّنهم ُيبعدون الن�ّس عن 

دائًما  كتابّية. وفي و�صعك  دينّية غير  ِبَدًعا  جون  يروِّ كليًّا، وهكذا  �صياقه 

اأن تك�صف المعلِّم الزائف ب�صوؤاله: »َمن هو ي�صوع الم�صيح؟« وهذا من 

أهمّية.  أ�صباب التي تجعل معرفتك لحقيقة الم�صيح اأمًرا بالغ ال جملة ال

وعندما تعرف ي�صوع بالحقيقة على اأّنه اهلل البن، فحّتى الجمعّيات 
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ى في م�صاعدتهم بع�صهم  َية التي تقوم بين اأفرادها �صداقٌة حميمة تتبدَّ ال�صرِّ

ا �صتبدو لك وجًها اآخر من اأوُجه ال�صالل الروحي.*  بع�صً

وبينما قد ُيذكر اهلل في جمعّيات من هذا النوع، فاإنَّ هذه الجماعات 

بي  �إالّ  �الآب  �إلى  ياأتي  �أحٌد  لي�س  قال:  الذي  ي�صوع  الرّب  تعليم   تتجاهل 

»الما�صونّية« هي اأكبر جمعيَّة �صرّية ُدَولّية في العالم، وتفاخر حالًيا بع�صويّة نحو   *

أخوّي والإغاثة  المتمّثلة في »الحّب ال اأّن مبادئها  العالم. ومع  ع�صرة ماليين �صخ�س حول 

والحّق« تبدو جّذابًة للكثيرين، فهي لي�صت عديمة ال�صرر كما قد تبدو لغير المن�صّمين اإليها. 

�ًصا النور. اأّما تابع الم�صيح  فلكي ي�صبح المر�ّصح ما�صونيًّا، عليه اأن يعترف اأّنه في الظالم متلمِّ

فقد �صبق اإيمانه باأّنه اهتدى اإلى النور. اإذ قال الرب ي�صوع: اأنا هو نور العالم؛ َمن يتبعني فال 

اإلى جمعّية  الإن�صمام  و�صعائر  )يوحّنا 8: 12(.  الحياة  نور  له  يكون  بل  الظلمة  في  يم�صي 

الما�صونّية ال�صّريّة درامّية جًدا وحافلة بالرمزّية.

اآنذاك ُيقاد الُمر�ّصح الما�صوني بعيًدا عن مفهوم اهلل ح�صب الكتاب المقّد�س، اإذ ُيعّرف 

اأّن الإ�صم »َغوتو« هو »اإ�صم اهلل المفقود« واإّن »َغوتو« هو  باإ�صم »َغوتو«. وُيقال للمر�ّصح 

أعظُم«. ونظريًا، كلُّ َمن يوؤمن باهلل، بوذيًّا كان اأو هندو�صيًّا اأو م�صلًما اأو  »مهند�ُس الكون ال

من  اهلل  عن  )مفهوٌم  »َغوتو«  فاإّن   ، َثمَّ ومن  ما�صونيًّا.  ي�صير  اأن  ي�صتطيع  يهوديًّا،  اأو  م�صيحيًّا 

النور الحقيقي )يوحّنا 1: 9(. وفي ما  اأّنه هو  اأفكار المر�ّصح عن ي�صوع  ُيبِعد  الب�صر(  �صنع 

بعد، حين ي�صير الما�صوني ما�صونيًّا اأُ�صتاًذا، ُيعلَّم ا�صًما اآخر هلل: »يا هُبلون«. وهذا الإ�صم هو 

أو�صط  ال ال�صرق  �صعوب  وبع�س  اليهود  عند  اهلل  اإلى  ُت�صير  أ�صماٍء  ل مزجي  ُمرّكب  بالحقيقة 

قديًما. اإّنه يتاألف من »ياه« )اخت�صار »يهوه«( و»�صُبل�س« )�صيغة من �صيغ »بعل«( و»اأون« 

أقدمين. وهذا مثل بارز على »الحركة التوفيقية« في محاولتها  اإله ال�صم�س عند الم�صريين ال

العبثّية للجمع بين المعتقدات المتخالفة. اإّل اأّن الرّب ي�صوع نف�صه قال: »اإن كان النور الذي 

فيك ظالًما، فالظالم كم يكون!« )مّتى 6: 23(.
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يعتنقون  بمن  د  ُتندِّ كلماٍت  المقّد�س  الكتاب  ويت�صّمن   .)6  :14 )يوحنّا 

و�ل�شياطين  تفعل:  ح�شنًا  و�حد؛  �هلل  �أن  توؤمن  �أنت  اهلل:  ب�صاأن  �صاللًيا  معتقًدا 

ون )يعقوب 2: 19(. يوؤمنون ويق�شعرُّ

أديان التي تنكر  ِقَبل ال كذلك نرى اليوم تزاُيًدا مقلًقا في الن�ضاط من 

تجتذب  الهندو�صّية  الديانة  من  �صتَّى  طوائف  فاإّن  المقّد�س.  الكتاب  اإله 

في  ُعرفت  ُبلداٍن  وفي  الُدخالء.  من  كثيرين  ِقَبل  من  والّتباع  الهتمام 

أ�صا�صية في �صورة  ال الهندو�صّية  الفل�صفة  م  ُتقدَّ  ،
ّ
الكتابي بتراثها  ما م�صى 

ف.  والتق�صُّ كاليوغا   
ّ
ال�صرقي ف  الت�صوُّ �صروب  اأو  التجاوزّي،  ل  التاأمُّ

لآلهة  بجهالٍة  تتعّبد  الهندو�صّية  من  طلعت  التي  المذاهب  ومختلف 

كثيرين  اإنَّ  القول  ويوؤ�صفنا  الخالق.  الإله  عن  ا  عو�صً الخليقة  في  عديدة 

ٌد لذاته  ( ممجِّ من اأ�صحاب العقول الم�صلَّلة يخلُبهم »غورو« )معلِّم دينيُّ

أر�س. اأكثر مّما يعنيهم اإله الخلق الذي اتَّ�صع فزار كوكب ال

اأفكارهم، ولو كانت  لن�صر  اأو جهًدا  الدينيُّون ماًل  عاة  الدُّ خر  ول يدَّ

ة بي�صوع الم�صيح. وهذا ُلبُّ  مناق�صًة لحقِّ الإنجيل، اأي الب�صارة المخت�صَّ

الب�صارة:

أنّه هكذ� �أحبَّ �هلل �لعالم حتّى بذل �بنه �لوحيد، لكي ال يهلك كلُّ َمن يوؤمن  ال

أبديّة )يوحنّا 3: 16(. به، بل تكون له �لحياة �ال

. فاإّن العالم 
ّ
 لي�س مق�صوًرا على العالم الديني

َّ
اإنَّ ال�صالل الروحي ثمَّ 

مركز  هو  الإن�صان  باأّن  تقول  ُملحدة  اإن�صانّية  فل�صفة  اعتنق  قد  الُدنيويَّ 

أ�صمى تطويُر الإن�صان. وُيجاَهر بالفل�صفة  الكون، وباأّن هدف المجتمع ال

الإن�صانّية في الجامعات وال�صحف، وكلّيات الالهوت الع�صريّة في ُدول 
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عديدة، والمجاّلت ال�صعبّية، وبالراديو والتلفزيون. كما اأنَّ ال�صعار »دلِّل 

جه عالَم الإعالن. أنانيُّ الذي يروِّ نف�صك!« هو المو�صوع ال

لي�صت   - غير  ل  الإن�صان  عبادة  وه��ي   - »الإن�صانّية«  ولكّن 

قال  الر�صول،  بول�س  اأّيام  في  فقديًما  بع�س.  يعتقد  كما  جديدة  فل�صفة 

�لخالق... دون  �لمخلوق  وعبدو�  و�تََّقو�  بالكذب،  �هلل  حقَّ  ��شتبدلو�   اهلل: 

)رومية 1: 25(. وي�صاأل الربُّ القائلين بالفل�صفة الإن�صانية �صوؤاًل ُمِذلًّ بال 

أر�س؟ �أخِبر �إن كان عندك فهم! )�أيُّوب 38: 4(.  �شُت �ال �صّك: �أين كنَت حين �أ�شَّ

وهذه هي الق�صة منذ القديم. فلّما جاء ال�صيطان اإلى حّواء، اقترح عليها 

اأمًرا م�صتحياًل وكاأّنه ممكن اإذ قال: تكونان كاهلل )تكوين 3: 5(. وفي يومنا 

هذا ما ينفكُّ ال�صيطان يقوم بعمله الماكر من خالل التعاليم الم�صلِّلة التي 

تن�صرها الفل�صفة الإن�صانّية الدنيوّية.

اأيَّ  الدينيُّ  اأو   
ّ
ال�صيا�صي الم�صهد  رّبما كنت �صاًبا ع�صريًّا ل يعني لك 

�صيء. فال�صيا�صّيون عندك مو�صع �صبهة والدين مو�صوع ل �صلة له بواقع 

 
ّ
ال�صخ�صي الإ�صباع  لتبحث عن  اأقرانك  اإلى  تن�صمَّ  اأن  توؤثر  الحياة. ولذا 

في مكان اآخر. اإذ قد تعتقد اأّن نمط الحياة الذي ت�صفه اأغاني »الروك« 

اأّي  اأو  الثقيلة«  المعدنّية  »الآلت  اأو  الجديدة«  »الموجة  مو�صيقى  اأو 

 �صيء اآخر في ال�صاحة، يوّفر لك مهرًبا من عالم الوح�صة الذي ربما تلقي 

نف�صك فيه.

اإليها وترق�س على وقعها.  اإّنك طبًعا تنتبه اإلى الكلمات التي ُت�صغي 

اأّنك   
ٌّ

فيقيني اأ�صفها،  ما  نحو  على  و�صفها  اإلى  تميل  ل  كنت  ولئن 
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وال�صاديَّة  ال�صيطان  عبادة  من  خليٌط  معظمها  في  اأّنها  على  توافقني 

أغاني اأهوال جهنَّم كبديٍل جّذاب  والجن�س. فلي�س بنادر اأن ُتزيِّن هذه ال

من وجوٍد ُيفتَر�س اأّنه تافه. ففي جوٍّ ي�صل اأحياًنا اإلى العنف الم�صعور، 

لت�صّجعهم  وال�صاّبات  ال�صّبان  هوؤلء  تحتها  يحت�صد  التي  الراية  ترتفع 

ا. بع�صً اأنف�صهم وبع�صهم  تدمير  على 

م�صتودع  اإّنه  اأنجيلي�س.  لو�س  مدينة  في  رهيب  مكاٍن  عن  أُخبْرك  ول

ل�صّباٍن  اأكثرها  جّثة،  مئة  �صتُّ  توَدع  فهنالك  »البّراد«.  ونه  ي�صمُّ جثث 

بها.  ف  التعرُّ من  اأحٌد  يتمّكن  اأن  اأمل  على  اأ�صهر،  ثالثة  ة  مدَّ و�صاّبات، 

 كلِّ جّثة ُتعلَّق بطاقة عليها الكلمتان »مجهول الهوّية«. 
ّ
وباإحدى قدمي

ُتعرف  اأن  دون  الفقراء  قبور  في  اأخيًرا  ُيدفنون  الُتع�صاء  هوؤلء  وُمعظم 

لبَّوا  وقد  رات  المخدِّ م�صرح  من  ج��اوؤوا  اأغلبهم  اأنَّ  كما  اأ�صماوؤهم. 

ال�صبيبة  اإليها  وُت�صغي  »الحديثة«  أغاني  ال تبّثها  التي  الر�صالة  اإيحاءات 

لفتة  اّتبعوا  لقد  المنازل.  ماليين  في  والدي�صكات  أ�صرطة  ال بوا�صطة 

تغيير  على  بعُد  يقوون  ل  الطريق  نهاية  في  بهم  واإذا  الخطاأ.  الطريق 

الّتجاه. ويا ليتهم �صمُعوا ووَعوا كلمات الربِّ ي�صوع اإذ قال: و�أّما �أنا فقد 

�أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم �أف�شل )يوحنّا 10: 10(.

أ�صود«  ولزيادة طين هذه الفو�صى العارمة بّلًة، يهتمُّ »بفنون ال�صحر ال

عدٌد من النا�س يتزايد تزاُيًدا مقلًقا. فالم�صادر الثقة تبّين اأنَّ الهتمام النا�صط 

بالع�صور  ُيعرف  ما  في  كان  كما  اليوم  �صائٌع  وال�صحر  التنجيم  ب�صروب 

« المزعوم في اأيّامنا!
ّ
المظلمة. وهذا حا�صٌل رغم »التنوير العلمي

تواُجدهم  اإمكانّية  ت�صّورنا  قّلما  اأماكن  في  يتكاثرون  ال�صيطان  وعّباد 
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لالحتفال  »كن�صنغتون«  في  لندن  مدينة  من  محترفون  يجتمع  اإذ  فيها. 

اأوروبا كما في  ال�صاحرات في  اأوكار  أ�صود«. وقد تكاثرت  »بالقّدا�س ال

اأماكن نائية مثل جزيرة »فانكوفر« الجميلة. ويجري تطبيق الممار�صات 

أرواح في اأماكن  أ�صالف في جل�صات تح�صير ال ال�صوداء المتعّلقة بعبادة ال

ي افتتاَن النا�س المتفاقم بال�صّر والخوارق األعاٌب  �صّتى من العالم. كما ُتغذِّ

أويجا«. وفي الواقع اأنَّ  ُمترَفة مختلفة مثل »الّزنزانات والتَّنانين« و»لوحة ال

. فاإّن كثيرين 
ّ
مثل هذه الظواهر المتكاثرة ناتجٌة من ف�صوٍل روحيٍّ �صطحي

لون عن نور اهلل فقط، بل  من النا�س، في �صالل بحثهم عن اهلل، ل يتحوَّ

أرواحّية طلًبا لإ�صباع روحيٍّ خاٍو وزائف مهما  ا اإلى ظلمة ال لون اأي�صً يتحوَّ

ن! كان نوعه. وهذا كلُّه يجري في ما زلنا ن�صّميه العالم المتمدِّ

أخيرة. فهو ينذرنا ب�صاأن  أيام ال فيح�صن بنا اأن نتذّكر ما يقوله اهلل عن ال

ما �صيرافق ال�صالَل العارم في اأزمنة النهاية من �أنبياء كذبة ومن �آيات وعجائب 

لٌّ اأكبر �صتكون اأفعاله  كاذبة. وبالحقيقة اأنَّ اهلل يخبرنا باأّنه �صوف يقوم م�صِ

وبكّل  كاذبة،  وباآيات وعجائب  قّوة،  بكّل  ال�صيطان،  عمل  بموجب  أثيمة  ال

خديعة �الإثم، في �لهالكين )2ت�شالونيكي 2: 9 و10(.

والممار�صات  الزائفة  بالتعاليم  المتعاظم  الهتمام  هذا  وب�صبب 

من  متزايد  عدد  على  ت�صيطر  لماذا  نفهم  اأن  علينا  ي�صعب  ل  ال�صّريرة، 

وال�صت�صالم  ال�ُصكوكّية  من  هائلة  طاغيٌة  قوى  والمجتمعات  البلدان 

 والياأ�س ال�صديد. فاإّن لفتات ال�صيطان اأكثر من اأن ُتذكر، ولكْن 
ّ
العدمي

الم�صيح  ي�صوع  الرّب  اإلى  تدلُّ  ل  منها  لفتة  اأّية  باأّن  تتيّقن  اأن  يمكنك 

ي الب�صر الوحيد.  بو�صفه ُمنجِّ
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لي�صت  للحياة،  الكئيب  العالم  نقي�س و�صف  ولكنَّ ر�صالة اهلل، على 

رجاء  ر�صالة  اهلل  ر�صالة  اإّن  وموت.  وا�صطراب  قتام  �صورة  يقين  بكّل 

ويقين وحياة ناب�صة، كما توجد في الم�صيح.

هك  فاإذ تقراأ الكتاب المقّد�س في اإطار بحثك عن اهلل، فال بّد اأن يوجِّ

�لطريق  �أنا هو  قال:  الذي  الم�صيح  ي�صوع  الرّب  اإلى  دائًما  القد�س  الروح 

أن الربَّ ي�صوع اأردف  و�لحقُّ و�لحياة. ول يمكن اأن يكون �صواه البّتة، ل

قائاًل: لي�س �أحد ياأتي �إلى �الآب �إال بي )يوحنّا 14: 6(.

ال�صبيل.  ت�صلَّ  ل  كي  الم�صلِّلة،  الطريق  لفتات  من  اهلل  حّذرك  لقد 

ا بالنخداع المتفاقم الذي قد يكتنف تفكيرك. وها  وكذلك اأعلمك اأي�صً

هو الآن يقّدم لك هذا الوعد:

�شّر،  ال  �شالم  �أفكار  عنكم...  بها  مفتكر  �أنــا  �لتي  أفكار  �ال عرفُت  أنـّـي  ال

لكم.  فاأ�شمع  ــّي،  �إل وت�شّلون  وتذهبون  فتدعونني  ــاء.  ورج �آخــرة  أعطيكم  ال

�لرّب  يقول  لكم  فاأوَجد  قلبكم.  بكّل  تطلبونني  �إذ  فتجدونني،   وتطلبونني 

)�إرميا 29: 14-11(.
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اأيُّ ذهٍن من �صاأنه اأن يعبد المخلوق بدل الخالق؟ 

)اإقراأ: رومية 1: 28-22(

في بحثك عن اهلل، ما المفتاح الذي يفكُّ لك مغاليق اأّية م�صكلة 

فكريّة تعتر�صك؟ )اإقراأ يوحّنا 17:7( اأهو ذهنك؟ 

اأم هو رغبتك واإرادتك؟

دك اهلل »لفتة« وا�صحة كي يهديك اإلى ذاته؟  هل زوَّ

)اإقراأ يوحّنا 8: 12(.

1

2

3

ـــــــل وقــفــة     تــاأمُّ



أحد في  منذ �شنين عديدة �شاأل �شبٌي في �شفٍّ من �شفوف مدر�شة �ال

أوالد غير �لمطيعين؟«  أحديّة: »هل يحبُّ �هلل �ال بريطانيا معلِّمة �لمدر�شة �ال

فقالت �لمعلِّمة: »ال، �إنّه ال يحبُّهم �إطالًقا!« ويا للتجديف غير �لمق�شود 

أوالد غير �لمطيعين، لما  في قول ذلك لفتًى �شغير! فلو كان �هلل ال يحبُّ �ال

لت متى  �أحبَّني قّط! ويقول �شك�شبير: »ال تكون �لمحبَّة محبّة �إْن هي تحوَّ

ل.« �أُتيح لها �لتحوُّ



�لف�شل 7

اأحقًّا يحبُّني اهلل؟

هل حاولَت  اأم  الكثير؟  لك  يعني  امرئ  محّبة  عن  مرًة  ت�صاءلَت  هل 

ق اأّنك تحبُّه؟ في كلتا الحالتين،  ا ل ي�صدِّ يوًما اأن تبرهن اأّنك تحبُّ �صخ�صً

أفعال  أحيان يمكن التعبير عنها بال �صتدرك اأنَّ المحّبة الحقيقّية في بع�س ال

أقوال. اأف�صل منه بال

أقوال، فقد برهن اهلل محبَّته  ال اأقوى كثيًرا جًدا من  أفعال  ال اأنَّ  وبما 

لك بما فعله لّما مات الم�صيح على ال�صليب. وعندما تدرك مغزى ذلك، 

يحبُّك  اهلل  كون  اإدراك  على  ي�صاعدك  اآخر  تف�صير  اإلى  تحتاج  تعود   ل 

ا بالفعل. حقًّ

 
ّ
�صبي عن  حقيقّية  ة  ق�صَّ قراأُت  بالم�صيح،  اليمان  اإلى  اهتدائي  ُبعيد 

كان  الُبويريَّة.  الحرب  اإّبان  الجي�س  في  كالهما  خدما  وُجندّي  بّواق 

ال�صبيُّ البّواق »ِولي ُهْلط« في الثانية ع�صرة من عمره لّما ُف�صل اإلى خيمٍة 

خالف  على  ولكْن  »ِبْل«.  اأحدهم  ا�صُم  موؤمنين،  غير  جنود  �صبعة  مع 

م�صاء  كلَّ  وكان  تقيًّا.  الم�صيح  ي�صوع  بالربِّ  موؤمًنا  »ِولي«  كان  »ِبْل«، 

هو  وفيما  المقّد�س.  كتابه  ويقراأ  لُي�صّلي  بهدوء  �صريره  بجانب  يجثو 

عاكٌف على ذلك، كان الجنود الآخرون ي�صتهزئون وي�صبُّون.

فاإّن  الجنود لال�صتعرا�س.  �َصِريَّة  الم�صوؤوُل  الكولونيل  وذات يوم دعا 
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وفي  و»بْل«.  »ِولي«  فيها  ُيقيم  التي  الخيمة  اإلى  اأثُره  اقُتفي  منهم  �صارًقا 

محاولة يائ�صة لك�صف الجاني، اأ�صدر الكولونيل اإنذاًرا اإلى ال�صرّية كلِّها، 

قائاًل: »اإنذاراتي ال�صابقة لم ُتجِد نفًعا. فالبارحة عاد ال�صارق اإلى ال�صرقة 

ي عقوبته  بنف�صه وتلقِّ للتعريف  اأخيرة  الجانَي فر�صة  اأعطي  ا. واليوَم  اأي�صً

بع�صر جلدات  �صُيعاقب  ال�صريّة  في  فرٍد  فكلُّ  يتجاوْب،  لم  فاإن  كرُجل. 

ي العقوبة،  وط على ظهره العاري. ولكْن اإذا تقّدم واحٌد منكم لتلقِّ بال�ضَّ

ُيعفى الباقون.«

وبعد �صمت متوتِّر، لفت انتباه الجميع اأنَّ »ولي« هبَّ واقًفا وتقّدم 

ي العقوبة  أمام وقال: »�صّيدي، ُقلَت للتّو اإّنه اإذا تقّدم واحٌد مّنا لتلقِّ اإلى ال

ُيعفى الباقون. �صّيدي، �صاأكون اأنا ذلك الواحد.« ف�صاح الكولونيل غا�صًبا 

اأن يتلّقى ولد بريء عقوبتكم؟«  على الجبان المجهول: »كيف تقبلون 

ولم يتحّرك اأحد. فاأردف الكولونيل: »اإًذا �صت�صاهدون م�صهًدا بائ�ًصا اإذ 

يتلّقى �صبٌي بريء العقوبة عن الرجل الجاني.«

وعندئٍذ  »ِولي«.  ظهر  ى  ُيعرَّ اأن  بكلمته،  وفاًء  الكولونيل،  اأمر  ثمَّ 

غمي على »ِولي« تحت ال�صربات 
ُ
اأ بداأت الجلدات القا�صية تنهال. واإذ 

ال�صديدة، لم يُعد »ِبْل« يقوى على تحّمل المنظر الُمحزن، وفجاأًة اندفع 

اإذ  عقوبتي.«  ى  و�صاأتَلقَّ ال�صارق.  اأنا  »كفى!  �صائًحا:  ال�صفوف  بين  من 

ذاك اأفاق »ِولي« من اإغماءته، ورفع عينيه نحو »ِبْل« برّقة وهم�س: »ل 

باأ�س يا »ِبْل«، ل ي�صتطيع الكولونيل اأن يتراجع عن كلمته الآن. �صاأتَلّقى 

كامل عقوبتك.« وهكذا كان!
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العود قطُّ من جراحات َجلِده. ولكْن قبل  يتعاَف »ِولي« الطريُّ  لم 

رحيله اإلى ال�صماء، جل�س »ِبْل« المفطوُر فوؤاُده الآن بقرب �صريره �صائاًل: 

اأ�صتحقُّ فعلك!« فجاء  اأنا ل  »لماذا يا ِولّي؟ لماذا فعلت هذا بدًل مّني؟ 

خبرك كم يحبَّك 
ُ
اأ جواب »ِولي« ب�صيًطا وبليًغا: »لقد حاولُت مراًرا اأن 

يُت عقوبتك فقد  رت باأّنني اإذا تلقَّ اهلل، لكّنك كنَت ت�صحك دائًما. ففكَّ

ي�صاعدك هذا على اأن تفهم كم اأحبَّك الربُّ ي�صوع اإذ م�صى اإلى ال�صليب 

لك ويموت من اأجل خطاياك.« ليحلَّ محَّ

 الذي 
َّ
وقبل انطالق »ِولي« اإلى ال�صماء، َقِبَل »ِبْل« الخال�س المّجاني

مه الم�صيح المحبُّ باإح�صان فائق و�صخاء منقطع النظير. يقدِّ

الب�صر  لإنقاذ  الظافرة  عمليَّتها  ال�صماء  اأطلقت  الم�صيح،  يد  فعلى 

اأف�صى  ما  مّنا، هي  واحٍد  لكلِّ  اهلل  المحّبة، محّبُة  الهالكين. وقد كانت 

ق. اإلى اإتمام الم�صيح فعل ت�صحيته واآلمه الذي ل ُي�صدَّ

�الإن�شان �لكامل

ِلب  �صُ منها  اثَنين  على  ُجلجثة.  مو�صع  على  بت  ُن�صِ �صلبان  ثالثة 

َر الربُّ ي�صوع، وهنالك مات! ان. وبين هذين المجرمين �ُصمِّ ل�صّ

الآلم  معاناة  من  أخيرة  ال �صاعاته  اأثناء  في  ين،  الل�صّ اأحد  اأ  تجرَّ وقد 

 الذي في ظلِّه ُحكم 
ّ
حة، فعبَّر عن راأيه في النظام الق�صائي ال�صكلي المبرِّ

ه  همَّ اأنَّ  يبدو،  قد  كما  والُمده�س،  الثالثة.  الم�صلوبين  على  بالموت 

هت  به. فبدًل من ذلك توجَّ ألم وعذَّ أّول لم يكن ج�صده الذي اأنهكه ال ال
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اإذ حكم على   للعدالة ال�صويّة 
ّ
اإلى كيفّية مخالفة الق�صاء الروماني اأفكاره 

ان. هذا الظلم ال�صافر هو ما بدا اأّنه  ي�صوع بالميتة عينها التي كابدها الل�صّ

مالحظات  ثالث  ر  الُمحت�صَ الل�سُّ  اأبدى  واتِّ�صاع،  ذهٍن  فب�صفاء  اأقلقه. 

أخيرة.  دقيقة جًدا وهو يدنو من لحظته ال

الوجيزة والمتَّ�صعة،  العبارة  ننال ��شتحقاق ما فعلنا. بهذه  �أّواًل: نحن... 

بذنبه  اعترف  َثمَّ  ومن  جريمته،  عن  بم�صوؤولّيته  ر  الُمحت�صَ الل�سُّ  اأقرَّ 

 الخا�ّس.
ّ
ال�صخ�صي

الختال�س حيث  ه��ذه،  اأّي��ام��ن��ا  ف��ي  بــعــدل.  ــمــوت(  )ن نحن   ثــانــيًّــا: 

ا اأمٌر �صائع، قد ي�صعب اأن  المحدود - بل ال�صرقات المقترنة بالعنف اأي�صً

ندرك مدى الخطورة التي بها كان ُينظر اإلى مثل هذه الجرائم في القرن 

حكم  باأنَّ  يقينه  عن  ر  المحت�صَ الل�سُّ  عّبر   ، ودلَّ قلَّ  بما  ولكْن  أّول.  ال

الموت الذي تلّقاه، في زمنه، كان �صرعيًّا وعادًل: »اأّما نحن فبعدل.«

ثالثًا: و�أّما هذ�، فلم يفعل �شيئًا لي�س في محّله. لئن كان رائًعا اأن نقراأ كيف 

 ،
ّ
الق�صائي النظام  عدل  تقّبل  وكيف   ،

ّ
ال�صخ�صي بذْنبه  التائب  الل�سُّ  اأقرَّ 

فمن الُمذِهل جًدا اأن نقراأ عن اهتمامه باأمر ي�صوع المعّلق على �صليبه اإلى 

جانبه. اإذ قال الل�سُّ المائت: و�أّما هذ� )�الإن�شان( فلم يفعل �شيئًا لي�س في محّله، 

ا وبريًئا، ومن َثمَّ فقد ُحكم عليه بالموت ُظلًما. م�صيًرا اإلى كونه بارًّ

معلٌَّق على �صليبه،  بالذات، وهو  الل�سُّ على خطيَّته  ت هذا  تبكَّ واإذ 

ل  تو�صَّ وهكذا  ي�صوع.  الرّب  نحو  بالإلتفات  اإّل  اأمٍل  من  له  يكن  لم 

ملكوتك.«  في  جئَت  متى  رّب،  يا  »اذكرني،  قائاًل:  ذلك  بعد  اإليه 

وا�صتجابًة من الربِّ ي�صوع - كما يفعل دائًما - لهذا العتراف ال�صادق 
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�لفردو�س  في  معي  تكون  �ليوم  �إنّك  الحال:  في  وعده  والحاجة،   بالذْنب 

)لوقا 23: 43-39(.

الحياة  على  الح�صول  تاأكيد  ر  المحت�صَ الل�سُّ  نال  اليوم  ذلك  ففي 

اإلى الرّب.  التائبين الراجعين  أبدّية، �صاأنه في ذلك �صاأن جميع الخطاة  ال

ه اإلى ال�صخ�س ال�صحيح: الربِّ ي�صوع الم�صيح، والتم�س رحمته  اإّنه توجَّ

في المكان ال�صحيح: ال�صليب الذي عليه مات الم�صيح.

ين  الل�صَّ اأح��د  نظر  وفي  المهول،  المهيب  اليوم  ذلك  في  نعم، 

ا. اإّنما في ما بعد كان اثناِن  المحت�صرين، كان الربُّ ي�صوع بال ذْنب حقًّ

من تالميذ الم�صيح اأكثر تحديًدا في مالحظاتهما. فقد �صهدا باأنَّ ي�صوع 

لوا  كان بال خطّية. هذان التلميذان كالهما، ومعهما الر�صول بول�س، �صجَّ

كلُّ واحد �صهادته ال�صخ�صّية لخلوِّ الم�صيح من الخطيَّة.

بو�صفه  ُعرف  أقربين،  ال ي�صوع  الرّب  ا�صدقاء  من  واحٌد  فبطر�س، 

كان  الخطّية،  من  الم�صيح  لخلوِّ  �صهد  فلّما  وعليه،  مندفًعا.  اأفعاٍل  رجُل 

من�صجًما مع �صخ�صّيته اإذ ا�صتعمل كلمة ت�صف الفعل، قائاًل: �لم�شيح... لم 

يفعل خطيّة )1بطر�س 2: 21 و22(.

وعليه،  ي�صوع.  الربِّ  مع  جًدا  وثيقة  �صداقٌة  له  كانت  ا  اأي�صً ويوحّنا 

الجموع  مراقبة  عن  بعيًدا  ربِّه  لم�صاهدة  الفر�صة  له  تيحت 
ُ
اأ ما  فكثيًرا 

يوحّنا  �صهد  المميِّزة،  ال�صت�صراف هذه  نقطة  من  النتقاديّة.  �صة  المتفحِّ

ب�صريح العبارة: لي�س فيه )في �لربِّ ي�شوع( خطيَّة )1يوحنّا 3: 5(.

بعيد.  حدٍّ  اإلى  ا�صتثنائّية  �صهرة  ذو  مة  عالَّ باأّنه  ُعرف  فقد  بول�س  اأّما 

الربِّ  عن   - والمعرفة  البحث  رُجل   - بول�س  تكّلم  فلّما  ذلك،  وعلى 
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ح قائاًل: لم يعرف خطيَّة )2كورنثو�س 5: 21(. ي�صوع، ل ُيده�صنا اأنَّه �صرَّ

أ�صلّية الثالثّية ب�صاأن حياة الم�صيح الخالية من اأيِّ  اإنَّ هذه ال�صهادة ال

ا قد يرغبون في �صرف النظر عن  اأنَّ بع�صً ا! غير  اأثر للخطّية لموؤثِّرة حقًّ

هذه المالحظات الوا�صحة قائلين: »اآَهه! ل الل�سُّ المحت�صر ول الر�ُصل 

بطر�س ويوحنا وبول�س يمكن و�صْفهم باأنَّهم �صهود مو�صوعيُّون. فالل�سُّ 

�صهم  �صين من جّراء تكرُّ ر كان رجاًل يائ�ًصا، والر�صل كانوا متغرِّ المحت�صَ

اليهوديّة  ، حاكم 
ّ
البنطي بيالط�س  في  القول  فما  ي�صوع.« ح�صًنا،  للربِّ 

ه  ؟ اإّنه يقيًنا لم يكن �صديًقا للم�صيح. ومع ذلك، ففي معر�س ردِّ
ّ
الروماني

قوا عليه تهًما باطلة بق�صد �صمان موته، اأعلن  على ُمتَِّهمي ي�صوع الذين لفَّ

قائاًل: ها �أنا قد فح�شُت قّد�مكم ولم �أجد في هذ� �الإن�شان علَّة مّما ت�شتكون به عليه 

)لوقا 23: 14(.

ولكْن ما هذه ال�صهادات الب�صريّة كلُّها اإذا قورنت بما اأعلنه اهلل الآب 

في  التكلُّم  و�صك  على  ما  �صخ�ٌس  يكون  فعندما  ال�صماء؟  في  عر�صه  من 

ف به في اأدب. وهكذا، اإذ كان  اجتماٍع عاّم، ُيَعدُّ �صحيًحا ولئًقا اأنَّ ُيعرَّ

الربُّ ي�صوع على و�صك اأن يبا�صر خدمته الجهاريّة، احتفظ اهلل الآب لنف�صه 

ال�صماء،  من  المدّوي  كالبوق  فب�صوٍت  المحبوب.  بابنه  التعريف  بامتياز 

اأعلن الآُب جهًرا اأْن: هذ� هو �بني �لحبيب �لذي به �ُشِررت )متّى 3: 17(.

لقد علم الآب اأنَّ ي�صوع، وهو في هذا العالم ب�صورة الب�صر، قد عا�س 

�لجميع  القول  ي�صمله  اآخر  اإن�صاٍن  فكلُّ  ليعي�س.  الإن�صان  اهلل  خلق  كما 

فاإذ  وعليه،  فال!  ي�صوع  اأّما   .)23  :3 )رومية  �هلل  مجد  و�أعوزهم  �أخطاأو� 

ف به اأبوه، فكان �الآب  كان ي�صوع على و�صك البدء بخدمته العلنّية، عرَّ
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يِّ بالطريقة التي بها عا�س 
 �لقدو�س )يوحنّا 17: 11( َمن عبَّر عن �صروره الكلِّ

ابُنه الحبيب.

اإطالًقا.  اهلل  اأقلَّ من  قطُّ  ي�صوع  الربُّ  يكن  لم  �صرحنا،  اأن  �صبق  وكما 

فمن المهيب اإًذا اأن ندرك اأنَّ اهلل قد اتَّ�صع، واإذ تنازل حتَّى ُوِلد من رحم 

مٍّ عذراء، اّتخذ لنف�صه �صورة الب�صر. ولكْن لو لم يكن الم�صيح، بو�صفه 
ُ
اأ

أبيه ال�صماوّي خ�صوًعا تاًما في كلِّ �صيء، ما كان لياأتي اإلى  اإن�صاًنا، خا�صًعا ل

أر�س،  ة الخال�صة. اإّل اأنَّ الربَّ ي�صوع، طيلة حياته على هذه ال اأبيه بالم�صرَّ

التعبيَر  اًل عليه. وبذلك كان نا�صوُته  أبيه ومتوكِّ كان في كلِّ حين مطيًعا ل

ألم   عن قدا�صة اأبيه ال�صماوّي ومحبَّته ومقا�صده في عالٍم ُيعاني ال
ّ
أر�صي ال

أنانّية والخطّية.  وال

بلى، اإنَّ ي�صوع ب�صفته اإن�صاًنا قد م�صى على الكوكب ذاته الذي خلقه 

ب�صفته اهلل. ومع اأنَّ الربَّ ي�صوع ما كان قطُّ اأقلَّ من اهلل، فعلى مدى ثالث 

وثالثين �صنة اأظهر لالإن�صان كيف ق�صد اهلل اأن يعي�س الإن�صان. فال �صيء في 

ب�صرّية ي�صوع خالف قطُّ ما قد خلق اهلل الإن�صان ليكونه. وفي اأثناء تلك 

ال�صنين، كان ي�صوع دائًما بين َيَدي اأبيه ال�صماوّي، حا�صًرا وخا�صًعا اإلى 

ق اإلى ابنه الحبيب الذي عا�س  التمام. لذلك كان �صرور الآب فائًقا اإذ حدَّ

بو�صفه الإن�صان الكامل بين النا�س.

وبيالط�س  ر  المحت�صَ الل�سِّ  نظر  ففي  كامل!  خطّية!  بال  ذْنب!  بال 

خطّية!  بال  ذْنب!  بال  كاماًل.  كان  ال�صماوّي،  الآب  نظر  وفي   ،
ّ
البنطي

أجلنا ب�صبب محبَّته العظيمة لكلِّ  كامل!... ومع ذلك فقد مات: مات ل

واحٍد مّنا!
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محبّة بال حدود

حاوِل الآن، بخيالك، اأن تن�صمَّ اإلى اأولئك الم�صاهدين الذين عاينوا 

ال�صليب،  حواَلي  ذاك،  الجمعة  يوم  في  الرهيب.  ْلب  ال�صَّ يوم  اأحداث 

ع، واجههم م�صهٌد �صاعق  ُذهلت الجماهير. فاإذ �صاهدوا المنظر المروِّ

د الدم في العروق. ينطوي على مباينة ُتجمِّ

كانا  كالهما  الرجالن  وهذان  مجرم.  ُعلِّق  ي�صوع  جانّبي  ِكال  فعلى 

مذنَبين في نظر اإخوانهم الب�صر، وكالهما كانا مذنَبين اأمام اهلل خالقهما. 

وكانت عقوبة الموت لكليهما مطلوبًة ح�صب قانون البلد.

مباينة  وفي  الخا�ّس.  �صليبه  على  ي�صوع  ُعلِّق  الرُجلين  هذين  بين 

النا�س،  اأمام  ي�صوع فقط بال ذْنب وبال خطّية  لم يكن  ين،  الل�صَّ مع  جلّية 

ا كاماًل اأمام اأبيه القّدو�س. نعم، �إنَّ �هلل... في �لم�شيح )2كورنثو�س   بل كان اأي�صً

5: 19( م�صى اإلى ال�صليب كَحَمل بال عيب وال دن�س )1بطر�س 1: 19(، 

العاِمر  اهلل  قلب  بف�صل  كان طوعيًّا  الخطاة  عن  البديليُّ  الم�صيح  وموُت 

بكلِّ  فمات،  ي�صوع  الربُّ  اأّما  ان.  الل�صّ يموت  اأن  واجًبا  كان  بالمحّبة. 

د قائاًل: �أ�شع  يقين. وفي وقٍت �صابق، اإذ خاطب الربُّ ي�صوع منتقديه، اأكَّ

نف�شي الآخذها �أي�ًشا. لي�س �أحد ياأخذها منّي، بل �أ�شعها �أنا من ذ�تي. لي �شلطان �أن 

ا )يوحنّا 10: 17 و18(. واإذ ف�ّصر لتالميذه  ��شعها، ولي �شلطان �أن �آخذها �أي�شً

أحد حبٌّ �أعظم من هذ�.  اإلى اأّي مًدى �صت�صل محّبته عّما قريب، قال: لي�س ال

أجل �أحبّائه )يوحنّا 15: 13(. �أن ي�شع �أحٌد نف�شه ال

ا اأنَّ اهلل كان  د الر�صول بول�س اأي�صً ُثمَّ بعد موت الربِّ ي�صوع وقيامته اأكَّ
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أجلنا، لن�شير  في الم�صيح، و�أنَّ �هلل جعل )�لم�شيح( �لذي لم يعرف خطيّة خطيّة ال

نحُن بّر �هلل فيه )2 كورنثو�س 5: 21(. وبعد قروٍن عديدة، عبَّر اأحدهم عن 

الحقيقة العجيبة المتمثِّلة في موت الم�صيح من اأجل خطايانا، بالكلمات 

المختارة التالية:

ي، اأنَت يا ربُّ برِّ

واأنا كنت خطيَّتك.

لقد اأخذَت ما كان لي،

واأعطيتني ما كان لك.

اأنَت �صرَت ما لم تُكن،

حّتى اأ�صيَر اأنا ما لم اأُكن.

حبّة حنطة

قلبه     فتح  الو�صيك،  بموته  العلم  كلَّ  عاِلًما  ي�صوع  ال��ربُّ  كان  اإذ 

لتالميذه قائاًل:

�ل�شاعة؟     هذه  من  نّجني  �الآب  �أيُّها  �أقول؟  وماذ�  ��شطربت.  قد  نف�شي  �الآن 

هذا  واإزاء  ��شمك  د  مجِّ �الآب،  �أيُّها  �ل�شاعة.  هذه  �إلى  �أتيت  هذ�  أجل  ال ولكن 

التكري�س لمجد اهلل من كلِّ القلب، جاوب الآُب بحنان: مّجدُت، و�أُمّجد 

ا )يوحنّا 12: 27 و28(. �أي�شً

ال�شلب  مثل  دامٍ  م�شهٍد  في  الآب  يتمّجد  أن  ا يمكن  أل: كيف  ت�ش� قد  ك  ولكنْ

الروم�نّي؟
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من  اأّنه  تالميذه  ر  ذكَّ قد  كان  الآب،  اإلى  ي�صوع  الربُّ  �صّلى  قبلما 

ال�صروريِّ اأن تموت حبَّة الحنطة المزروعة حّتى ُيجنى ح�صاد:

أر�س وتُمت، فهي تبقى  �لحقَّ �لحقَّ �أقول لكم: �إن لم تقع حبّة �لحنطة في �ال

وحدها. ولكن �إن ماتت تاأتي بثمر كثير )يوحنّا 12: 24(.

فاإذ كان الربُّ ي�صوع اإن�صاًنا بال خطّية، لم يُكن للموت �صلطاٌن عليه. 

غير اأّنه اختار اأن يموت طائًعا، اأن يموت موًتا قا�صًيا، بدياًل عنك وعّني في 

خطايانا. وبهذه الطريقة �صوف يجني ح�صاًدا اأبديًّا قوامه مفديُّو الع�صور 

كلِّها. وهكذا يك�صف الرّب ي�صوع - في اآٍن واحد - ُخّطته، فيما  يقّدم 

. خّطته: خرجُت من عند �الآب، وقد �أتيُت �إلى 
ّ
ا وعده لكلِّ موؤمن حقيقي اأي�صً

ا، و�آخذكم �إلّي،  �أترك �لعالم، و�أذهب �إلى �الآب. وعُده: �آتي �أي�شً �لعالم؛ و�أي�شاً 

ا )يوحنّا 16: 28؛ 14: 3(. حتّى حيث �أكون �أنا تكونون �أنتم �أي�شً

ِمن  فاإنَّ  ق،  ُي�صدَّ اأمًرا ل  يبدو  قد  مهما  ولكْن  اأمٍر عجيب!  من  له  يا 

مه المخّل�س لهم، على  النا�س َمن يختارون اأن يرف�صوا الغفران الذي يقدِّ

الرغم من محبَّته الُمدِه�صة لهم. واآخرون يظلُّون خاملين وحياديِّين حيال 

اأم تجاهلوه تهاُوًنا، تبقى  موته. ولكْن �صواٌء رف�س النا�س المخلِّ�س فعاًل 

أبديّة  أبد عن ينبوع الحياة ال النتيجة هي اإيّاها، األ وهي النف�صال اإلى ال

أبديّة. هذه الحالة المهولة ُو�صعت  أبدّي والمحّبة ال الوحيد، عن النور ال

بالكلمات التالية:

مائًتا �صتموت موًتا،

�صتموُت موًتا ما اأ�صدَّ هوله، 

تموت موًتا اأبديًّا،
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أبد، تظلُّ مائًتا اإلى ال

ومع ذلك ل تموت اأبًدا.

اإلى  الذهاب  من  لمنعك  فقط  لي�س  مات  قد  ي�صوع  الربَّ  اأنَّ  على 

ا لالإتيان باهلل من ال�صماء واإدخاله   الجحيم واإدخالك اإلى ال�صماء، بل اأي�صً

اإلى لبِّ كيانك!

ن بم�صتقبلي في ال�صماء. فالكتاب  أبدّية فقط التيقُّ ل، لي�صت الحياة ال

أبديّة حقيقيٌة حيَّة راهنة  ا للموؤمن الحقيقي اأنَّ الحياة ال المقّد�س يوؤّكد اأي�صً

مجيدة. وذلك �أنَّ �هلل �أعطانا حياة �أبديّة، وهذه �لحياة هي في �بنه. َمن له �الإبن، 

فله �لحياة؛ وَمن لي�س له �بُن �هلل، فلي�شت له �لحياة... )1 يوحنّا 5: 11 و12(.

أبدّية �صخ�س. اإّنها الربُّ ي�صوع الم�صيح. وحين ُيقيم م�صكًنا  فالحياة ال

أبديّة. له في قلب الإن�صان، ففي تلك اللحظة بالذات تبداأ الحياة ال

كلفة هائلة

في �صليب الم�صيح، تالقت قدا�صة اهلل وعدالة اهلل ومحّبة اهلل جميًعا 

ت قدا�صة اهلل، وعدالُته اكتفت؛  في فعل ت�صحيِة واحٍد فائق. فهنالك تزكَّ

قت محّبة اهلل اأنا�ًصا ُخطاة، مثلي ومثلك. اإّل اأنَّ الثمن الذي  وهنالك طوَّ

دفعه اهلل كان هائاًل.

زوالد ت�صامبرز«، في كتاب التاأمُّالت اليومّية الذي األَّفه بعنوان 
ُ
م »اأ قدَّ

بّوة  
ُ
أجل اأ�ْصماُه«، التحذير المفيد التالي: حذار الراأَي ال�صارَّ في اأ »اأق�صاي ل

اأن ي�صفح عّنا  اإّنه ل بدَّ  اهلل والذي يقول: »اهلل لطيف وُمِحّب جًدا حّتى 
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العهد  الإطالق في  اأيُّ مو�صع على  المقولة  لهذه  فلي�س  الحال.«  بطبيعة 

نا اإلى  أ�صا�س الوحيد الذي عليه يمكن اأن يغفر لنا اهلل ويردَّ الجديد. اإذ اإنَّ ال

خرى. حّتى اإّننا، ولو 
ُ
ر�صاه هو بوا�صطة �صليب الم�صيح، ولي�س باأيّة طريقة اأ

كّنا نفهم هذا على اأّنه حّق، قد ننظر اإلى غفران لخطايا بعين ب�صاطة الإيمان 

ثمَّ نن�صى الكلفة الفائقة التي بذلها اهلل لكي ي�صير الغفران من ن�صيبنا.

ومع اأّننا ذكرنا �صابًقا فعل الت�صحية الغيريَّ الذي قام به »ِولي ُهْلط«، 

الجلجثة  في  اهلل  احتملها  التي  للمعاناة  ب�صرّي  ُمواٍز  من  بالحقيقة  فلي�س 

ي�صلح اإي�صاًحا ُي�صاهي محّبته لنا. اإّنما من خالل الكلمة التي اأوحى بها 

ة  الروح القد�س، والتي ندعوها الكتاب المقّد�س، ُيزيح اهلل �صتارته الخا�صَّ

الم�صّحية. ولكْن حّتى في  الباذلة  المحّبة  اأوفى على هذه  لُيعطينا لمحة 

هذه الحال، فاإنَّ مقدار محبَّة اهلل يفوق بكثيٍر طاقَة ا�صتيعابنا المحدودة. 

تقدير  ن�صرع في  اأن  ن�صتطيع  المذهل  المحّبة هذا  نتاأّمل فعل  اإذ  اأّننا  غير 

مقداٍر ي�صير من طول محّبة اهلل وعر�صها وعلوها وعمقها.

أجل خط�ي�ن� بطريقة ُثالثية. ألّم من ا لّم� م�ت الم�شيح على ال�شليب، ت�

حة. وعلى ال�صليب بلغت  فعلى ال�صليب تلّقى ج�صد ي�صوع اآلًما مبرِّ

محّبته اأق�صاها. وما هو اأكثر �صحًقا بعُد اأّنه على ال�صليب حجب اهلل الآب 

ا  وجهه عن الم�صيح. بلى، اإنَّ الآلم التي كابدها الربُّ ي�صوع تفوق حقًّ

اإدراكنا الب�صري!

الروحّية  واآلمه  النف�صّية،  واآلمه  الج�صدّية  اآلمه  ل  نتاأمَّ اإذ  ولكّننا 

أثمة. ر بطريقٍة جديدٍة ِعَظم محبَّته للب�صر الخطاة ال ا، ُنقدِّ خ�صو�صً
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ثمينة  لوحة  اإتالف  ُي�صاوى  اأن  تماًما  الم�صتحيل  من  �لج�شديّة:  �الآالم 

اأّل  أحرى  فبال متَّ�صخة.  بتمزيق ورقة  مثاًل  جًدا من لوحات »رمبراْنت« 

اأن  الم�صيح، ول  ي�صوع  الكامل،  الإن�صان  موُت  ُي�صاوى  اأن  البّتة  يمكن 

ا، بموت اأيِّ كائن ب�صرّي اآخر. ُيقاَرن على نحٍو واٍف اأي�صً

نجد في العهد القديم نبّوة اأنباأت على نحْو دقيق بالت�صويه الج�صدّي 

يكون  �صوف  منظره  اإنَّ  لنا  ُيقال  فهنالك  الم�صيح.  يتحّمله  �صوف  الذي 

كذ� ُمف�َشًد� �أكثر من �لرُجل )�إ�شعياء 52: 14(. وبح�صب قّوة التعبير العبريِّ 

جًدا  وح�صّية  معاملة  يعاَمل  �صوف  الحبيب  ابنه  اأنَّ  اهلل  اأو�صح   ،
ّ
أ�صلي ال

بحيث ل يعود ي�صبه الكائن الب�صرّي. وبمثل هذا الت�صويه ل�صورة الم�صيح 

الب�صرّية تنّباأ الربُّ ي�صوع نف�صه:

�لكهنة  روؤ�شاء  �إلى  يُ�شلَّم  �الإن�شان  و�بن  �أور�شليم،  �إلى  �شاعدون  نحن  ها 

به ويجلدونه  فيهز�أون  أمم.  �ال �إلى  بالموت، وي�شّلمونه  فيحكمون عليه  و�لكتبة، 

ويتفلون عليه ويقتلونه... )مرق�س 10: 33 و34(.

وهذا هو ما حدث تماًما! ففي ما بعد و�صف مرق�س ما قد راآه �صهود 

به  به... خرجو�  ��شتهز�أو�  ي�شربونه... ويب�شقون عليه... وبعدما  كانو�  العيان: 

لي�شلبوه )مرق�س 15: 19 و20(.

ق ج�ضد المخّل�ض فقد كان م�ضنوًعا من  ْوط الرومانيُّ الذي مزَّ اأّما ال�ضَ

قت هذه لحمه  ة من العظام اأو الر�صا�س. وقد مزَّ �صيور ُمثّقلة بقطع حادَّ

على ظهره وعلى �صدره مًعا. ناهيك بجراحات ال�صليب: لهذا جاءت في 

 ، ثقبو� يديَّ ورجليَّ تقول:  الم�صيح  بل�صان  نبّوة  والع�صرين  الثاني  المزمور 

�شون فيَّ )مزمور22: 16 و17(. �أُح�شي كلَّ عظامي، وهم ينظرون ويتفرَّ
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اإلى موٍت موؤلم  الكامَل من كلِّ وجه، م�صى  الربَّ ي�صوع،  اإّن  نعم، 

منظره  جعل  كابده  الذي  الفظَّ  الج�صدّي  الت�صويه  اإنَّ  حّتى  ومعذٍب 

الج�صماني بالفعل بعيًدا عن ال�صورٍة الب�صريّة المعهودة.

اأيُ�صاعدك هذا ب�صورة اأف�صل على اأن تفهم كم يحبُّك اهلل؟

ي�صوع  الربُّ  عاناها  التي  الج�صديّة  الآلم  كانت  لئن  �لنف�شيّة:  �الآالم 

م�صلوًبا خارج نطاق اإدراكنا الب�صرّي، فاإّنها لم تُكن اإّل جزًءا من معاناته 

ت فقط �صطح عذابه العميِق الغور. الحقيقّية. اإذ اإنَّ اآلمه الج�صدّية م�صَّ

لنا  ل  نف�صّية رهيبة. وقد �صجَّ اآلمًا  ا  اأي�صً ي�صوع  ال�صليب، عانى  فعلى 

يوحّنا اأحداث تلك ال�صاعات الراعبة:

�شاقيه،  يك�شرو�  لم  �لرومانيُّون(  �لجنود  )�أي  �إليه  جاوؤو�  فلّما  ي�شوع،  و�أّما 

أنّهم ر�أوه قد مات. لكنَّ و�حًد� من �لع�شكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دٌم  ال

وماء )يوحنّا 19: 33 و34(.

وجود  اأنَّ  اعتقادهم  عن  يعّبرون  بالطّب  ثقاٍت  ُخبراَء  �صمعُت  وقد 

ح  الدم والماء مًعا يدلُّ على اأنَّ الربَّ ي�صوع مات بانفطار القلب. ويو�صّ

اأّنه لّما انفطر  ا هذه الظاهرة، ُمرتئين  اأي�صً ين بطبِّ القلب  بع�س المخت�صِّ

به  المحيط  القلب  غ�صاء  كي�س  داخل  اإلى  دمه  تدّفق  فعاًل  ي�صوع  قلب 

مًعا  والماء  الدم  خروج  حقيقة  ر  ُيف�صِّ اأن  هذا  �صاأن  ومن  م.  والمت�صخِّ

لدى طعن الجندّي جنّب المخلِّ�س. وفي المزمور التا�صع وال�صّتين، من 

خرى دقيقة عن موِت الم�صيح، نقراأ اإنباًء نبويًّا ب�صربته التي 
ُ
ُجملة نبّواٍت اأ

نعم،   .)20 )مزمور69:  فمر�شُت  قلبي،  ك�شر  قد  �لعار  حرفيًّا:  قلبه  فطرت 
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اإنَّ المعاناة النف�صّية التي ل تو�صف والتي كابدها الم�صيح قد »ك�صرت« 

فعاًل قلبه الُمِحّب.

الجن�س  معاناة  �صيوُل  الرقيَق  ي�صوع  الربِّ  قلَب  اجتاحت  فحينما 

رة  المت�صوَّ غيُر  بالذات،  جهنَّم  قذارُة  طمت  وحينما  بكاملها،  الب�صريِّ 

وغيُر الممكن التعبيُر عنها، على نف�صه البريئة من اأيِّ عيب - نف�س ذاك 

مات        حينئٍذ   -  )26  :7 )عبرانيين  الخطاة  عن  منف�صاًل  كان  الذي 

بانفطار القلب!

اأُي�صاِعدك هذا ب�صورة اأف�صل على اأن تفهم كم يحبُّك اهلل؟

الج�صديّة  الآلم  موا  يتفهَّ اأن  النا�س  معظم  ي�صتطيع  �لروحيَّة:  �الآالم 

عذابه  م  تفهُّ ي�صتطيعون  مّما  باأي�صَر  ي�صوع  الربُّ  تحّملها  التي  والنف�صّية 

. ومع ذلك فاإنَّ المعاناة الكبرى التي كابدها الم�صيح كانت بكلِّ 
ّ
الروحي

يقين حينما حجب اهلل الآب وجهه عنه.

الثانية ع�صرة  الموح�صة - من  الظلمة  �صاعات من  فعلى مدى ثالث 

واهلل  الآب  اهلل  ِقبل  من  التَّرك  ي�صوع  عانى   - ع�صًرا  الثالثة  حتَّى  ظهًرا 

ب�صوٍت   - الإبن  اهلل   - ي�صوع  �صرخ  الحين  ذلك  في  القد�س.  الروح 

عظيم: �إلهي، �إلهي، لماذ� تركتَني؟ )متّى 27: 46(.

وحدة  في  الكائن  الثالثيُّ  الّتحاد  انف�صم  ع،  المروِّ اليوم  ذلك  في 

اهلل )التي ما برح ي�صتمل عليها اأزليًّا نوٌر ل يو�صف(... انف�صم من جّراء 

يكن  لم  ال�صليب،  على  الم�صيح  ُعلِّق  فلّما  وهكذا،  وخطّيتك.  خطّيتي 

الطاهر  بج�صده  الم�صيح  حملها  التي  الخطّية  مع  اهلل  يتواجد  اأن  ممكًنا 
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أنَّ اهلل جعل �لذي لم يعرف خطيّة خطيًّة  الخالي من اأيِّ اأثر للخطّية، وذلك ل

أجلنا... )2كورنثو�س 5: 12(. ال

على  خيَّمت  الم�صيح  مات  لّما  اأّنه  المده�س  غير  فمن  ذلك،  وعلى 

عة طيلة ثالث �صاعات رهيبة. العالم ال�صّرير ظلمٌة حالكة مروِّ

ما كان لل�صم�س اإّل اأن تتوارى وراء ُحجب الظالم، 

واأن ُت�صِدل ال�صتار على اأمجادها،

عندما الم�صيُح الخالُق المقتدُر

مات من اأجل خطّية الإن�صان المخلوق!

اإ�صحاق َوط�س )1674 - 1748(    

�إنَّ �هلل نور، ولي�س  فيه ظلمة �لبتّة )1يوحنّا 1: 5(. فمن غير الممكن اأبًدا 

الظالم  يتال�صى  الإن�صان. وكما  اهلل وظلمة خطّية  قدا�صة  نور  يتواجد  اأن 

الظالم  النور. وكان  يعمُّ الظالم حينما ُتطفئ  النور، هكذا  عندما ت�صعل 

هو ما �صاد لّما حمل الم�صيح خطّية الب�صريّة الهالكة. 

أبديّة  ال الحالة  في  تكون  �صوف  الروحّية  الظلمة  اأنَّ هذه  والموؤ�صف 

من  �صواًدا  اأ�صدُّ  ظلمٌة  المفتدية.  اهلل  محّبة  نور  عن  ل  يتحوَّ �صخ�س  لكلِّ 

الزمان  من  واأطول  النفرادي،  الحب�س  من  وح�صُة  واأكثر  الليل،  ن�صف 

�لنا�س  و�أحبَّ  �لعالم،  �إلى  جاء  �لنور  �أنَّ  الدينونة:  هي  هذه  أن  ل ذلك  ذاته. 

أّن �أعمالهم كانت �شريرة )يوحنّا 3: 19(. �لظلمة �أكثر من �لنور ال

ل عن الربِّ ي�صوع ُينِتج ظلمة روحّية وموًتا... موًتا روحيًّا  فاإنَّ التحوُّ

روحّية  حياة  حياًة...  فُينتج  ي�صوع  الربِّ  اإلى  ل  التحوُّ اأّما  اأبديًّا.  وموًتا 

وحياة اأبديّة!
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ر هتاُف �لُمنت�شِ

الخبر الطّيب هو اأّنه اإذ وافت �صاعات الظلمِة هذه الثالُث الموح�صة 

علي!«  ُق�صَي  »قد  قائاًل:  باكًيا،  �صاكًيا  ي�صوع  الربُّ  ر  يتح�صَّ لم  نهايَتها، 

نجز. ولذلك هتف 
ُ
طبًعا، لم يفعل ذلك! فاإنَّ عمل المحّبة في الفداء قد اأ

أمر!« قد �أُكمل )يوحنّا 19: 30(. الم�صيح الآن قائاًل: »قد ُق�صَي ال

أمر! يت كاملًة. لقد ُق�صَي ال دِّ
ُ
اإنَّ عقوبة خطّيتي وخطّيتك قد اأ

�صركُة  أبد  ال اإلى  ت  ُردَّ  ،
َّ
الفدائي ي�صوع عمله  الربُّ  اأنجز  اإذ  عندئٍذ، 

المثّلث  الالهوت  في  أزل  ال منذ  بها  تمّتع  قد  كان  التي  ال�صرمدّية  النور 

ثمًنا  نفعله  �صيء  اأيُّ  لي  اأو  لك  يبَق  لم  فالآن   .)5  :17 )يوحّنا  أقانيم  ال

يفعله  اأن  ال�صيطان  ي�صتطيع  الإط��الق  على  �صيٍء  من  ولي�س  للخطّية. 

لإبطال العمل الذي اأكمله الم�صيح نيابًة عنك. فاإنَّ لدغة ال�صيطان، الحّيِة 

القديمة، قد ُنزعت �صوكُتها!

�لموت يهزم �أمير �لموت

يموت  فقط حّتى  يكن  لم  والدم«  »اللحم  ثوب  اهلل  ارتداء  �صبب  اإنَّ 

ا لكي يُبيد بالموت ذ�ك �لذي له �شلطان  عن خطّيتي وخطّيتك، بل كان اأي�صً

�لموت، �أي �إبلي�س )عبر�نيين 2: 14(.

فكما ا�صتعمل داود �صيف ُجليات بذاته لُيجِهز على ُجليات الم�صعوق، 
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اأِي الموت، وا�صتخدمه  هكذا ا�صتلَّ الربُّ ي�صوع �صيف ال�صيطان بعينه، 

ر الحقيقيُّ  كي يهزم ال�صيطان هزيمة �صاحقة. اإنَّ الربَّ ي�صوع هو الُمحرِّ

على  القادر  الوحيُد   ،
ّ
الإلهي الُمنِقذ  اإّنه  امراأة.  اأو  كان  رُجاًل  لالإن�صان، 

أبدّي والعبودّية الروحّية، العبوديّة التي نواها  تحرير النا�س من الموت ال

د على اهلل خالق الب�صر على �صورته. ال�صيطان لكلِّ اإن�صان، اإذ تمرَّ

، هزم 
ّ
 والعظم الحقيقي

ّ
اللحم الحقيقي ، ذي  الب�صريِّ بج�صد ي�صوع 

�صعود  عن  نقراأ  ُثمَّ  حيًّا.  القبر  من  وقام  الموت  وقهر  ال�صيطان  ي�صوع 

)عبر�نيين 6: 20(.  أجلنا  ي�شوع ك�شابٍق ال دخل  ال�صماء، حيث  اإلى  الم�صيح 

كامل!  خطّية،  بال  ذْنب،  بال  اإن�صاٌن  اإن�صان،  ال�صماَء  دخل  ة  مرَّ َل  ف��اأوَّ

وب�صبب موته على ال�صليب، قد فتح الطريق الآن كي يتبعه اآخرون.

اإذ  فعاًل،  أحّبه  ا  � حقًّ اهلل  أّن  ب��� مقتنًع�  زم�نه  في  و�شلي«  »ت�ش�رلز  ك�ن  وقد 

أن��ت، ا أن��ك  ا يكون،  كيف  عجيب؛  »ح��بٌّ  الت�لية:  ب�لكلم�ت  ذل��ك  عن  ر   عبَّ

 ي� اإلهي، عّني تموت؟«

�أّما �الآن فالم�شيُح ُمقام!

�إِذ  فاإنّه  �لر�قدين.  باكورة  و�شار  أمو�ت،  �ال من  �لم�شيح  قام  قد  �الآن  ولكن 

أمو�ت )1كورنثو�س 15: 20 و21(. ا قيامة �ال �لموُت باإن�شان، باإن�شاٍن �أي�شً

الذين  الخطباء  اأبرع  من  واحًدا  »�صانْغ�صتر«  الدكتور  الراحل  كان 

بربِّه  لالإ�صادة  البليغ  ل�صانه  ي�صتخدم  اأن  يبهجه  وكان  يوًما.  �صمعُتهم 

الدكتور »�صانْغ�صتر«،  اأنَّ  العجيب  الم�صيح. ولكن من  ي�صوع  ومخلِّ�صه 
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قبل وفاته، لم يُعد قادًرا على نطق كلمٍة واحدة من جّراء ال�صرطان الذي 

قلًما  له  ر  ُتح�صِ اأن  لبنته  اأوماأ  ال�صماء،  اإلى  انطالقه  فُقبيل  فمه.  اأ�صاب 

أحد الم�صادف عيد القيامة، خطَّ »�صانْغ�صتر«  وورقة. وفي �صبيحة ذاك ال

أن اأهتف  هذه العبارة: »اأّل يكون لي ل�صان ويكون لي �صوٌق �صديٌد جًدا ل

»الم�صيح قام!« خيٌر من اأن يكون لي ل�صان بغير �صوٍق اإلى الهتاف!« 

نف�صه في  للدفاع عن  اأغريبا�س  الملك  اأمام  بول�س  الر�صول  مثل  ولّما 

في  وقيامته  الم�صيح  اآلم  اإلى  الح�صور  انتباه  لفت  الباطلة،  الُتَهم  وجه 

�أن  مزمًعا  أموات،  ال قي�مة  أَول  ا هو  يكن  �لم�شيح،  يوؤلَّم  �إن  قائاًل:  عينه  الوقت 

يُنادَي بنوٍر لل�شعب... )�أعمال 26: 23(.

ل كتاب العهد الجديد  ولكْن قبل قيامة الربِّ ي�صوع من الموت، �صجَّ

أموات، وقد ذكر على  بين ال باأج�صادهم من  قيموا 
ُ
اأ اآخرين  ا  اأ�صخا�صً اأنَّ 

الخ�صو�س لعازر وابنة ياير�س وابن اأرملة نايين. ومع اأنَّ الم�صيح ردَّ حياة 

الج�صد اإلى هوؤلء على نحِو معجزّي، فقد ماتوا جميًعا في غ�صون �صنين 

فهو  المنوال.  لي�صت على هذا  الم�صيح  ي�صوع  الربِّ  قليلة. ولكنَّ حال 

 اأبديًّا. ولقد كان 
ٌّ

 روحيًّا وحي
ٌّ

ا حي اليوم لي�س حيًّا بالج�صد فقط، بل اأي�صً

أموات هكذا! بالحقيقة اأّول �صخ�ٍس يقوم من بين ال

الربَّ  أنَّ  ل الحياة؟  خالَق  يحب�س  وف�صاد  موٍت  قبر  اأنَّ  ُيعقل  كيف 

أنَّ  ول الَعَدم.  من  الحياة  اأحدث  فقد  الخالق،  الإله  هو  الم�صيح  ي�صوع 

الم�صيح، ب�صفته الإن�صان الكامل، هو الإله الُمخلِّ�س، فقد خرج حيًّا من 

وهاك  بالإيمان.  َيقبلُه  اإن�صاٍن  لكلِّ  ال�صماء  اإلى  الطريق  رائد  وكان  القبر 

الوعَد لهوؤلء:

99



بحثك عن اهلل

�هلل، �لذي هو غنيٌّ في �لرحمة، من �أجل محبّته �لكثيرة �لتي �أحبّنا بها، ونحن 

معه،  و�أقامنا  مخلَّ�شون(!  �أنتم  )بالنعمة  �لم�شيح  مع  �أحيانا  بالخطايا،  �أمــو�ت 

و�أجل�شنا معه في �ل�شماويات في �لم�شيح ي�شوع )�أف�ش�س 2: 6-4(.

كورنثو�س،  مدينة  موؤمني  اإلى  بول�س  الر�صول  كتبه  ما  �صياق  وفي 

)�صّدقوا  »قبلوا«  أّنهم  ل خطيَّتهم  عواقب  من  ُخلِّ�صوا  قد  باأّنهم  ذّكرهم 

ولزموا واأقّروا وا�صتقّروا على...( �أنَّ �لم�شيح مات من �أجل خطايانا، ح�شب 
 

�لكتب  ح�شب  �لثالث،  �ليوم  في  قام  ــه  و�أنّ ُدفــن،  ــه  و�أنّ )�لمقّد�شة(،   �لكتب 

على هذه  ي�صتريح   
ّ
موؤمن حقيقي كلُّ  واليوم،  )1كورنثو�س 15: 3 و4(. 

الحقيقة المجيدة، اإذ ل�صاُن حاله: »الم�صيح مات من اأجل خطاياي، ثمَّ 

قام حيًّا، وهو يعطيني حياة جديدة في �صخ�صه.«

ل �إلى �ليوم �لثالث أوَّ من �ليوم �ال

لب  لعّلك ت�صاأل الآن: »ماذا جرى للربِّ ي�صوع بين الوقت الذي �صُ

ًعا لهذا ال�صوؤال،  فيه والوقت الذي فيه قام من القبر في اليوم الثالث؟« توقُّ

اأف�صح اهلل عن الجواب:

�ل�ُشفلى.  أر�س  �ال �أق�شام  �إلى  اًل  �أوَّ ا  �أي�شً نزل  �أنّه  �إالّ  هو  فما  �شعد،  �أنَّه  و�أّما 

�لُكلَّ  أ  يمال لكي  �ل�شماو�ت،  جميع  فــوق  ا  �أي�شً �شعد  �لــذي  هو  نــزل   �لــذي 

)�أف�ش�س 4: 9 و10(.

نعم، يقول لنا الكتاب المقّد�س اإنَّ الربَّ ي�صوع الم�صيح، قبل �صعوده 

فلى. وبعد ذلك �صعد اإلى  أر�س ال�صُ اإلى ال�صماء، قد نزل فعاًل اإلى اأق�صام ال
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موكب  في  موؤمنين(  ماتوا  )الذين  القديم  العهد  لقّدي�صي  رائًدا  ال�صماء، 

هو  الموت  باب  اأنَّ  بيقينه  �صعيٌد   
ّ
حقيقي موؤمن  كلُّ  واليوم،  ن�صرته. 

ه  نف�صُ الم�صيح  انت�صر  ُمعِجز،  المجد. فعلى نحٍو عجيٍب  بّوابة  بالحقيقة 

 كليهما نيابًة عّنا:
ّ
على الموت الج�صدّي والموِت الروحي

�لخطيّة،  �لموت فهي  �أّما �شوكة  يا هاوية؟  َغلبَتُِك  �أين  يا موت؟  �أين �شوكتك 

وقّوة �لخطيّة هي �لنامو�س. ولكْن �شكًر� هلل �لذي يعطينا �لغلبة بربِّنا ي�شوع �لم�شيح 

)1كورنثو�س 15: 57-55(.

ُملحق: تِركة محبَّته

ما اأعجب اأن نعرف اأنَّ الربَّ ي�صوع قد كان رائد الطريق اإلى ال�صماء 

واأنَّ في و�صعنا اأن نتبعه في موكبه الظافر!

ته، وعد باأّنه بعد  ا اأّنه قبل موته، ُحبًّا بخا�صَّ وما اأعجب اأن نعرف اأي�صً

أر�س! �صعوده اإلى ال�صماء �صُير�صل الروح القد�س اإلى الموؤمنين على ال

فلتالميذه قال: َمن �آمن بي، كما قال �لكتاب، تجري من بطنه �أنهار ماء حّي. 

أّن �لروح �لقد�س  قال هذ� عن �لروح �لذي كان �لموؤمنون به مزمعين �أن يقبلوه، ال

د بعد )يوحنّا 7: 38 و39(. أنَّ ي�شوع لم يكن قد ُمجِّ لم يكن قد �أُعطي بعد، ال

فيعطيكم  �الآب،  من  �أطلب  و�أنا  �أر�شلني...  �لذي  �إلى  ما�ٍس  فاأنا  �الآن،  و�أّما 

5؛   :16 )يوحنّا  دني  يمجِّ ذ�ك  �إليكم...  ر�شُله  �أُ ذهبُت  �إن  ولكن  �آخر...  معّزيًا 

14: 1 و17؛ 16: 14،7(.
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�صبق اأن راأينا كيف تمّجد اهلل في موت ابنه. والآن قد ت�صاأل: »كيف 

 واإليك؟«
ّ
يمكن اأن يتمّجد الم�صيح باإر�صال الروح القد�س اإلي

في  د  يتمجَّ الم�صيح  كون  حقيقة  في  جزئّية  اإجابًة  ال�صوؤال  هذا  َيلَقى 

حياة كلِّ موؤمن تفي�س من خالله محّبة اهلل. اإذ نقراأ اأنَّ محبّة �هلل قد �ن�شكبت 

في قلوبنا بالروح �لقد�س �لُمعطى لنا )رومية 5:5(. فاإنَّ محّبة اهلل ال�صاكنة فينا، 

اأعلى  ُيقا�س على  بما ل  ت�صمو  القد�س حقيقة واقعة،  الروح  وقد جعلها 

ِقمم النجذاب اأو الحبِّ الب�صرّي. فاإذ تتجاوب بالإيمان مع عمل الربِّ 

قنوم الروح القد�س - يبداأ يحبُّ 
ُ
ي�صوع الكامل على ال�صليب، فاإّنه - في اأ

النا�س الآخرين من خاللك. ويا لروعة هذا!

رات  واأن توؤمن باأنَّ الم�صيح مات من اأجل خطاياك، ُثمَّ اأن ترفع الت�صكُّ

 بغفران اهلل 
ّ
أجل هذه الحقيقة، ِلما ُيمتِّعك باليقين ال�صخ�صي في قلبك ل

ومحبَّته المخلِّ�صة. ُثمَّ اأن تجعل حياتك في ُمتناول ح�صور الربِّ ي�صوع 

قنوات  من  قناًة  ُي�صيِّرك  ا  َلِممَّ القد�س(  )بالروح  فيك  ال�صاكن  الم�صيح 

محبَّته اإلى عالم يفتقر اإلى المحّبة.

ال�صوؤال:  هذا  علمه،  بغزارة  م�صهوٌر   ،
ّ
األماني  

ٌّ
لهوتي ة  مرَّ �ُصئل 

ذلك  اأجابه  اإذ  ال�صائل  ب  فتعجَّ اهلل؟«  عن  لديك  فكرة  اأعمق  هي  »ما 

اأعلمُه،  وهذا  يحبُّني؛  »ي�صوع  ال�صغار:  يرّدده  قراٍر  بكلمات  العاِلم 

يقوُلُه!« لي  المقّد�س  الكتاُب  اإِذ 

ك اهلل فعاًل! ني اهلل! ونعم، حق�ً يحبُّ � يحبُّ نعم، حقًّ
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ة الخال�س! ما اأروع الحبَّ الذي ر�صم ُخطَّ

ما اأعظم النعمة التي اأتت به لالإن�صان!

ها اإلُهنا، ة التي �صدَّ ما اأعمق الهوَّ

فوق �صليب الجلجثة!

ا؛ قد كانت الرحمة هناك عظيمًة جدًّ

ا. قد كانت النعمة هناك �صخيَّة حقًّ

هنالك اإلُهنا قد كثَّر لَي الُغفران،

أحمال، رت نف�صي من اأثقل ال هنالك قد ُحرِّ

فوق �صليب الجلجثة.
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104

ر�صالة من ال�صرق

وال�صوم،  ال�صالة  عّلمتني  متديّنة  عائلة  في  ن�صاأُت 

 ارتداء الحجاب، حّتى ل ُيخطئ اأيُّ رُجل اإذا راأى وجهي.
َّ
وفر�صت علي

وب�صبب مالزمتي البيت، توافر لي كثير من الوقت دون اأن يكون لي 

البرامج  من  كثير  اإلى  م�صتمعًة  فراغي  اأم�صيت وقت  به. وهكذا  اأقوم  ما 

الإذاعّية، و�صمعت كثيًرا من الر�صائل المتمحورة حول الكتاب المقّد�س. 

ألوان.  ال الزاهية  المل�صقات  بع�س  تحمل  اأخي  زوجة  راأيت  يوم  وذات 

فجاءني  اأخي.  زوجة  عنوان  م�صتخدمة  أولى  ال ر�صالتي  كتبت  وهكذا 

جوابكم ومعه كتابكم »بحثك عن اهلل«.

ال�صابع  الف�صل  في  وكان  اهلل.  عن  البحث  معنى  اأفهم  اأن  حاولت 

تقول:  التي  الفقرة  عند  ا  خ�صو�صً فتوقَّفت  اهلل؟«  يحبُّني  ا  »اأحقًّ �صوؤال: 

»برهن اهلل محبَّته لك بما فعله لّما مات الم�صيح على ال�صليب. وعندما 

اإدراك  اإلى تف�صير اآخر ي�صاعدك على  تدرك مغزى ذلك، ل تعود تحتاج 

ا بالفعل.« كون اهلل يحبُّك حقًّ

دِرُك بغير اأيِّ �صّك اأنَّ 
ُ
قراأُت هذا الف�صل اأكثر من مئة مّرة. ثمَّ بداأَت اأ

�صليب الم�صيح كان الطريق الوحيد لي.

مته »اإذاعة حول العالم« - - من تقرير قدَّ    



ا ما؟  ما هي اأف�صل طريقة لتبرهن اأّنك تحبُّ �صخ�صً

اأهي بما تقوله؟ 

اأم هي بما تفعله؟

كيف برهن اهلل محّبته لك؟

كيف �صتتجاوب �صخ�صًيا مع محّبة اهلل؟

1

2

3

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ

ا يحبني اهلل؟ اأحقًّ
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و�شط �لجّو �لمكهرب د�خل غرفة �لعمليّات، يتعّلم كلُّ جّر�ح �أن يوّحد 

بين �لدم و�لحياة. فاالثنان متالزمان، بحيث �إذ� فقدَت �أحدهما 

تفقدهما كليهما.

- الدكتور بول براند -



�لف�شل 8

اأين يمكنني اأن اأجد الحياة؟

م�صنية  رحلة  و�صط  في  ب�صرعة،  تقترب  الليل  منت�صف  �صاعة  كانت 

مئات  مع  وزوجتي  اأن��ا  وكنُت  �صاعة،  ع�صرة  ثماني  تها  مدَّ بالقطار 

في الحديد  ل�صّكة  �صانالزار«  »غار  محّطة  في  الآخرين   الم�صافرين 

باري�س. وقد انتظرنا جميًعا ب�صبر اأن يفتح موّظف ال�صّكة حاجز البطاقات 

ويدعنا نتقّدم اإلى قطارنا.

كانت الغالبّية العظمى من الذين حولنا في عمر ال�صباب. واإذ اختلطنا 

في  ممثَّاًل  كان  اأوروب��ا  في  بلد  كلَّ  اأنَّ  لنا  بدا  و»دوروث��ي«،  اأنا  بهم، 

النوم،  َنًة من  �صِ ياأخذوا  اأن  ال�صّبان وال�صبايا  بع�س  الجمع. وحاول  ذلك 

م�صتعملين حقائبهم الب�صيطة بدائل من الو�صائد المريحة. وفيما ا�صتلقوا 

يق�صمون  وهم  يحر�صونهم  اأ�صدقاوؤهم  وقف  الحجرّي،  الر�صيف  على 

�صندوي�ًصا اأو ير�صفون قّنينة ماء. 

وفي اأثناء انتظارنا، تجاذْبنا اأطراف الحديث وت�صاحكنا مع عدٍد من 

، فعند اإ�ضقاط المظاهر 
ّ
هوؤلء ال�ضباب. وعلى الرغم من مرحهم ال�ضبابي

التي  ال�صرابّية  اأّنهم لم يجدوا بعد تلك »الحياة«  اأنَّ معظمهم يعون  تبّين 

ل حديثنا اإلى ال�صخ�س  كانوا يبحثون عنها. فلم يم�ِس وقت طويل حّتى تحوَّ

الذي كان م�صافًرا معي ومع »دوروثي«، اإلى الربِّ ي�صوع الم�صيح!
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وفي مجرى الحديث، فتح بع�س هوؤلء ال�صباب وال�صبايا الم�صطربين 

أْن يجدوا الحياة »الحقيقّية«.  والمغامرين قلوبهم واأطلعونا على �صوقهم ل

وقد ظنَّ بع�صهم اأنَّهم �صيعثرون عليها في المدينة التالية، فيما ظنَّ بع�صهم 

اأّنهم  حياء  بال  اعتقدوا  واآخ��رون  التالية،  ال�صداقة  في  واِجدوها  اأنّهم 

اأو حفلة  رات  المخدِّ التالي من  بالمزيج  الحياة  عون اختبارهم في  �صيو�صِّ

من  خوفهم  جّراء  من  ا  جدًّ َقِلقين  منهم  بع�ٌس  وكان  الُمقِبلة.  ال�صكر 

الإ�صابة بمر�ٍس ُمميت.

الرجل  »داء  المهول  الوباء  هذا  يدعون  النائية،  الإفريقّية  القرى  في 

�س على اأّنه اإ�صابة ثابتة بفيرو�س »اآيت�س اآي  النحيل«. وبلغة الطّب، ُي�صخَّ

اأو بنت،  اأو �صبيٍّ  اأو امراأة،  ره في رُجٍل  )HIV( وعندما يكتمل تطوُّ في« 

ُيعَرف بمر�س »ال�صيدا«.

ويكون وقع الخبر المرّوع بالتقاط هذا المر�ض هو اإيّاه دائًما: دماًرا 

فوريًّا وكليًّا! وحول العالم، يعرف النا�س اأنَّ بلوى »ال�صيدا« الرهيبة هي 

ًرا،  مطهِّ حياٍة  نهر  الدم  دفق  يكون  اأن  ينبغي  فبينما  الدم«.  »اأمرا�س  من 

ًنا. ي�صير نهر موٍت ملوَّ

واإن  الغثيان،   
َّ
في يثير  انفكَّ  ما  الدم  منظر  باأنَّ  اأعترف  اأن  لي  ينبغي 

كان الدُم تّياًرا ُمحيًيا حيويًّا. وبالحقيقة اأّنني، في محاولة جريئة للتغلُّب 

من  جراحّية  عمليَّة  لم�صاهدة  دعوة  ًة  مرَّ لبَّيُت   ، لديَّ الفوبيا  هذه  على 

ا  �صقًّ المب�صع  اأحدث  واإذ  لندن.  م�صت�صفيات  اأحد  في  مراقبة  ة  من�صّ على 

ا. فما كان من �صديقي الطبيب،   اي�صً
َّ
في ب�صرة المري�س، كاد ُيغمى علي
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َّ
علي اأ�صار  اأن  اإّل  ال�صحوب،  اعتراني  وقد  عرًقا  اأت�صبَّب  اأّنني  لحظ  اإذ 

بالخروج من غرفة الم�صاهدة. وما كنُت بحاجٍة اإلى مزيٍد من الإقناع!

للُم�صاب  يمكن  الدم،  تجاه  المرء  فعل  رّدة  عن  النظر  بغ�سِّ  ولكْن 

بنزيف دموّي حاّد اأن ي�صتعيد ال�صّحة والحياة باإجراء نقل دٍم له. فاليوم، 

عروق  من  الماأخوذ  للدم  ممكًنا  بات  الحديث،  العلم  عجائب  بف�صل 

ر  اإن�صاٍن �صليم اأن ُيدَخل في ما بعُد نهًرا ُمحيًيا اإلى عروق مري�ٍس ُمحت�صَ

اأو م�صاب بمر�ٍس خطير.

الدم   في ك�صف عجائب 
ّ
الطبي البحث  وقبل زمن طويل من �صروع 

)الويّين  �لدم...  في  هي  �لج�شد  نف�س  أنَّ  ال قائاًل:  ه  نف�صُ اهلل  اأعلن  واأ�صراره، 

17: 11(. ويقرُّ الدكتور »بول براند« على نحو بليغ باأنَّ في الدم جوَهر 

يتعّلم العملّيات،  المكهرب داخل غرفة  الجوِّ  يقول: »و�صط  اإذ  الحياة، 
 

اإذا  بحيث  متالزمان،  فالثنان  والحياة.  الدم  بيِن  د  يوحِّ اأن  جّراح  كلُّ 

فقدَت اأحدهما تفقدهما كليهما.«

ثات الدم من قبيل الإ�صابة  غير اأنَّ كثيرين ل يعلمون اأّنه واإْن كانت ُملوِّ

�س لها، فهنالك »وباٌء« اآخر  بفيرو�س »اآيت�س اآي في« انتقائّية، تبًعا للتعرُّ

مَّة من �لنا�س ي�شكنون 
أنَّ �هلل قد �شنع من دٍم و�حد كلَّ �أُ �صامٌل لجميع الب�صر. فال

الجن�س  هذا  الدم  ث  تلوُّ اأ�صاب   ،)26  :17 )�أعمال  أر�س  �ال وجه  كلِّ  على 

ث، في الكتاب المقّد�س، اإلى اآدم،  الب�صرّي بكامله. وُيردُّ اأ�صل هذا التلوُّ

أجيال المتعاقبة. جدِّ جميع ال
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أول )1كورنثو�س 15: 45(، وقعت تحت  �ال �الإن�شان  اآدم،  اأخطاأ  فلّما 

اأو مكان  ب�صرتها،  لون  كان  مهما  التالية،  أجيال  ال الموت جميع  حكم 

العبارة  ب�صريح  المقّد�س  الكتاب  الحياة. وين�سُّ  اأو مركزها في  اإقامتها، 

حال  في  فكما  نعم،   .)45  :15 كورنثو�س   1( �لجميع  يموت  �آدم  في  اأنَّه 

ا  اأي�صً هكذا  الموبوء،  الدم  بوا�صطة  الج�صم  اإلى  الموت  ينتقل  »ال�صيدا« 

ث الناجم عن الخطيَّة من جيٍل اإلى جيل. جرى تناُقل هذا التلوُّ

ولو لم يكن هذا واقَع الحال، لذهب النا�س مبا�صرًة اإلى ال�صماء دون 

غير  على  الحال  اأنَّ  غير  الج�صديَّين.  والموت  المر�س  وادي   اجتياز 

هذا المنوال.

ولكْن �صكًرا هلل اأنَّه لّما ُولد الم�صيح، جيء اإلى الجن�س الب�صرّي بتّيار 

دٍم ُيعطي الحياة. وهاك كيف حدث ذلك... قال المالك جبرائيل لمريم 

ا  العذراء اإنَّها �صتحبل وتلُد ابًنا، واإنَّ ا�صمه �صيكون »ي�صوع«. كذلك اأي�صً

جة كيف يتمُّ حَبلها: ح جبرائيل لهذه العذراء العفيفة غير المتزوِّ و�صَّ

�لقّدو�س  ا  �أي�شً فلذلك  تظلِّلك؛  �لعلّي  ة  وقوَّ عليك،  يحلُّ  �لقد�س  �لروح 
 

�لمولود منِك يُدعى �بَن �هلل )لوقا 1: 35(.

لقد حدثت معجزة وكاأّنما تلقَّحت بزرُة المراأة بزرع الروح القد�س، 

الجن�س  اإلى  اهلل  بحياة  جيء  الجليل  الحدث  وبهذا  التعبير.  �صحَّ  اإْن 

في  دورته  الدم  ودار  مريم،  بطن  في  ينمو  الطفل  بداأ  اإذ  ُثمَّ  الب�صرّي. 
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ث. نعم، اإنَّ دم الربِّ  الجنين، كان دمه الثمين خلًوا من اأيَّة �صائبة واأيِّ تلوُّ

ي�صوع كان هو الحياة بذاتها!*

ق. فحتَّى في يومنا هذا،  دة على نحٍو ل ُي�صدَّ ة معقَّ والدم الب�صريُّ مادَّ

اأ�صرار الإحياء   المزيد من   يكت�صفون 
ّ
الطّبي البحث  العاملون في  يزال  ما 

وظائف  بع�س  فاإنَّ  ب�صيطة،  وبتعابير  العجيب.  ال�صائل  هذا  في  الكامنة 

الدم في الج�صم الب�صرّي يمكن و�صُفها على هذا النحو: تطهير الج�صم، 

منه  فاأعجُب  مذهاًل،  هذا  بدا  ومهما  المر�س.  مقاومة  الحياة،  توفير 

لكن  مماثلة  اأغرا�س  له  دم  جدول  ولي  لك  ر  َي�صَّ اهلل  اأنَّ  تعرف  اأن  بعد 

في  )دكتور  هاّن«  »م.ر.دي  الموؤلف  يقتب�س  الدم«  »كيمياء  عنوانه  كتاب  في   *

أطفال،  ال وطّب  التوليد  وطّب  بالفيزيولوجيا  ة  مخت�صّ معتبرة،  من�صورات  عّدة  من  الطّب( 

د الجنين )الطفل النامي غير المولود( بالعنا�صر الغذائّية  أُمَّ تزوِّ ثم يخل�س اإلى القول: »اإنَّ ال

ن في الجنين  الالزمة لبنيان ذلك الج�صم ال�صغير في خفاء رحمها، ولكنَّ كلَّ الدم الذي يتكوَّ

دم  نقطة  تعبر  ل  الولدة،  وقت  حّتى  الَحَبل  وقت  فمن  نف�صه.  الجنين  داخل  ن  يتكوَّ اإنَّما 

»مكتوٌب  كتابه  في  كولمان«،  اإي  »روبرت  الدكتور  ولكنَّ  الطفل.«  اإلى  أُّم  ال من  واحدة 

بالدم« يقول »بغير اأن اأحاول مناق�صة هذا الراأي )اأي راأي »دي هان« اأنَّ دم الج�صد الب�صرّي 

أُّم( اأعتقد اأّنه  ، ومن ثّم فال اّت�صال له مبا�صرًة بج�صم ال
ّ
يتكّون في الجنين نف�صه بدخول المني

من الإن�صاف الإ�صارة اإلى اأن اأطّباء اآخرين ي�صّكون جّديًّا في �صوابّيته. ومهما يكن، فب�صرف 

النظر عن الطبيعة البيولوجّية للو�صع، ل�صت اأرى اأيَّ �صبب يدعو لعتبار الق�صيَّة م�صاألة مهّمة. 

وحدها  تكفي  حقيقٌة  الُقد�س(  )الروح  اهلل  بفعل  به  ُحبل  قد  الم�صيح  كون  حقيقة  اأنَّ  ذلك 

أهمّية التي ُي�صيفها الكتاب  لإق�صاء اإمكانّية انتقال الخطّية وراثيًّا اإلى ي�صوع عند النظر في ال

المقّد�س على دمه.«
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الحقيقّية.  الحياة  يطلبون  الذين  لجميع  متوافر  الدم  اإعجاًزا. وهذا  اأكثر 

وللموتى  الخطّية.  من  الإلهي  التطهير  عامُل  هو  ي�صوع  دم  فللخاطئ، 

أحياء روحيًّا،  أكمل. ولال روحيًّا، دم الم�صيح الثميُن ينقل الحياة بمعناها ال

دم الربِّ ي�صوع هو عامل الحماية الإلهيُّ من هجمات ال�صيطان. عن هذا 

الدم الثمين نقراأ:

ٍة �أو ذهب، من �شيرتكم �لباطلة �لتي  عالمين �أنّكم �فتديتم ال باأ�شياء تفنى، بف�شّ

تقلَّدتموها من �الآباء، بل بدٍم كريم، كما من حمٍل بال عيب وال دن�س، دِم �لم�شيح   

)1بطر�س 1: 18 و19(.

رة ته �لمطهِّ �لدم: قوَّ

ج�صعة  نقل  �صركة  اأنَّ  ُمفاده  خبًرا  الإعالم  و�صائل  ن�صرت  مّدة،  منذ 

ا�صتخدمت  اأرباح،  م�صاعفة  �صبيل  ففي  ال�صحّية.  بالمتطلّبات  �صاومت 

ومن  معّينة.  جهة  اإلى  ة  �صامَّ مواّد  لنقل  �صاحنة  �صهريج  ال�صركة  هذه 

غذائّية           مواّد  لنقل  �صرعّية،  غير  ب�صورة  نف�صه،  ال�صهريج  ا�صتعملت  ُثمَّ 

ى ذلك اإلى اإ�صابة نا�ٍس كثيرين بالمر�س    �صائلة في رحلة العودة. وقد اأدَّ

على نحٍو َخِطر.

يحمل  عجيًبا  نقل  جهاز  اهلل  �صنع  الب�صرّي،  الج�صم  في  ولكْن 

َخلق  وبف�صل  موم.  ال�صُ من  يها  ينقِّ عينه  الوقت  وفي  الخاليا  اإلى  الغذاء 

ما  اأنَّه  فالعجيب  الدم.  مجرى  داخل  ث  تلوُّ اأيُّ  يح�صل  ل  الكامل  اهلل 
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َعر�س  من  اأكثر  �َصعرّي  دٍم  وعاء  تبعد عن  الب�صرّي  الج�صم  في  من خليَّة 

�صعرة. واإذا لم ُتَزل ال�صموم من هذه الخاليا، تكون النتيجة الحتمّية هي 
 

المر�س والموت.

ح�صور  اإزالة  في  طريقته  �صرح  لّما  اهلل  و�صفه  ما  هو  تماًما  وذلك 

دم  بوا�صطة  فقط  يتمُّ  التطهير  فهذا  حياتنا.  من  ث  الملوِّ الخطّية 
 

الم�صيح الثمين:

ولكْن �إن �شلكنا في �لنور، كما هو في �لنور، فلنا �شركة بع�شنا مع بع�س، ودم 

رنا من كلِّ خطيّة )1يوحنّا 1: 7(. ثمَّ اإنَّ اهلل قال اإنَّه ما  ي�شوع �لم�شيح �بنه يطهِّ

أنّه بدون �شفك دم ال  خرى يمكن غفران خطايانا بوا�صطتها، ال
ُ
من طريقة اأ

تح�شل مغفرة )عبر�نيين 9: 22(.

ته �لُمحِيية �لدم: قوَّ

جميع  في  الج�صم  اإليه  يحتاج  ما  يحمل  اأن  هي  للدم  خرى 
ُ
اأ وظيفة 

اإلى خاليا  الدم  ي�صل  لم  فاإْن  الحياة.  على  لالإبقاء  وغذاء  ماء  من  اأجزائه 

الج�صد  يموت  وهكذا  حاًل.  الج�صد  ِبَنى  تموت  واأن�صجته،  الج�صم 

 اإًذا اأنَّ الحياة هي في الدم.
ٌّ

حالما يتوّقف الدم عن الدوران. فبديهي

ر كلمات الربِّ ي�صوع التي حيَّرت تالميذه  اأَما وقد اأدرْكنا ذلك نتذكَّ

ًدا: جًدا لّما تكلَّم عن دمه. فاإّنه قال موؤكِّ

�لحقَّ �لحقَّ �أقول لكم: �إن لم تاأكلو� ج�شد �بن �الإن�شان وت�شربو� دمه، فلي�س 
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�أُقيمه في  �أبديّة، و�أنا  ياأكل ج�شدي وي�شرب دمي، فله حياة  لكم حياة فيكم. َمن 

أنَّ ج�شدي ماأكٌل حٌق، ودمي م�شرٌب حٌق )يوحنّا 6: 55-53(. أخير، ال �ليوم �ال

ج�شدي  ياأكل  َمن  قال:  اإذ  يعنيه.  ما  ًحا  مو�صّ م�صى  الم�صيح  اأنَّ  غير 

وي�شرب دمي يثبت فيَّ و�أنا فيه )يوحنا6: 65(. فيا له من فرح في اأن ندرك 

! لقد �ُصفك دم الم�صيح لفداء الخطاة من اأ�ْصر 
ّ
نبع الحياة الروحّية الحقيقي

ننال ن�صيًبا في حياته  اأن  الم�صفوك ن�صتطيع الآن  خطّيتهم. وب�صبب دمه 

 ل�صرب دمه اإذ قال: 
ّ
الم�صتركة. وقد �صرح الربُّ ي�صوع المعنى الحقيقي

»اأنا فيه!« ويا للعجب الُعجاب!

ح�صور  في  الكامنة  القيامة  قّوة  �صخ�صًيا  الموؤمنون  اختبر  قد  فاإذ 

أ كيانهم، ي�صتطيع كلٌّ منهم اأن ي�صهد بلهجة المنت�صر:  الم�صيح الذي يمال

!« ولهوؤلء، يكون ال�صتراك في الخبز والخمر 
ّ
»اإنَّ الم�صيح الآن يحيا في

عند تناول ع�صاء الرّب فعاًل ب�صيًطا ورمزيًا من ال�صكر وال�صهادة.**

ُمعجزيًا  ُتنقل  الثمين  ي�صوع  دم  في  الكامنة  الخاّلقة  الإحياء  قدرة  اإنَّ 

فوُق  من  ُيولُد  عندما  القد�س،  الروح  ة  قوَّ بوا�صطة  الموؤمن،  حياة  اإلى 

لب بحِث كلِّ اإن�صاٍن عن الحياِة الحاجَة  الولدة الجديدة. بلى، اإنَّ في �صُ

اإلى »عملّية نقل دم« ُمحيية!

ون على اعتقادهم اأنَّ الخبز والخمر اللذين  الموؤ�صف اأنَّ ماليين من النا�س ما زالوا ي�صرُّ  **

لن حرفيًّا اإلى ج�صد الم�صيح ودمه الطبيعيَّين. فما ق�صد  يتناولونهما في »الإفخار�صتيا« يتحوَّ

ربُّنا المبارك اأن ُيفهم على اأّنه رمز اإلى حياته ال�ضاكنة داخل الموؤمن قد ُفهم، على نحٍو مغلوط، 

باعتباره حقيقة حرفّية وماّدّية.
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ته �لو�قية �لدم: قوَّ

للحياة  ًرا  مطهِّ فقط  لي�س  فالدم  بعد.  خ��رى 
ُ
اأ وظيفة  الب�صرّي  للدم 

ا واٍق للحياة. ومعطًيا للحياة، بل هو اأي�صً

في  بلي  الدَّ الطاعون  وباء  �س  �ُصخِّ عندما  العالم  حول  الخوف  �صرى 

أبخرة لتطهير كل طائرة بين القاّرات تنطلق من ذلك  الهند. وا�صُتعِملت ال

البلد، كما كان الم�صافرون في بع�س الحالت ُيحَجر عليهم وقتيًّا لإجراء 

خرى، ُفر�س 
ُ
. ولئال ينت�صر هذا المر�س الفّتاك اإلى بلداٍن اأ

ّ
الفح�س الطّبي

للهند.  المغاِدرة  الجوّية  الرحالت  جميع  على  موقَّت  حظر  ذلك  بعد 

الج�صم   �س  يتعرَّ الإن�صان،  يهّدد  ل  بليُّ  الدَّ الطاعون  كان  لو  حّتى  ولكْن 

د الحياة.  الب�صرّي دائًما لوابٍل من الهجمات التي ت�صنُّها جراثيم غريبة تهدِّ

الواقي  دفقه  في  يحمل  فهو  الم�صاّد،  للهجوم  عجيبة  اآلّية  للدم  اأن  غير 

في  الجهاز  عن  ُتدافع  محّددة  خرى 
ُ
اأ ومواًدا  لل�صموم  ُم�صاّداٍت  للحياة 

وجه الغزو البكتيرّي. وحين يحدث غزٌو كهذا، فاإنَّ خاليا الدم البي�صاء         

أغرا�ٍس دفاعّية( تت�صاعف ت�صاُعًفا هائاًل وتثب اإلى و�صٍع  )الحا�صرة فيه ل

 عجيب.
ّ
دفاعي

الدم  بقّوة  اأ�صبه  الم�صيح،  ي�صوع  الربِّ  لدم  اأنَّ  نعرف  اأن  اأروع  وما 

ا! فاإّنما دم ي�صوع الم�صيح هو  الب�صريِّ المذهلة، وظيفًة واقية للحياة اأي�صً

ما يحمي الموؤمن من وابل الهجمات التي ت�صنُّها القوى ال�صيطانيَّة. وفي 

ة التي تتناول معركة نهاية الدهر بين ال�صيطان و�صعب اهلل، نقراأ  �صياق النبوَّ

هذه الآية: وهم غلبوه بدم �لخروف وبكلمة �شهادتهم، ولم يحبّو� حياتهم حتّى 
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ا اأن تدحر هجمات اإبلي�س  �لموت )روؤيا 12: 11(. وفي و�صعك اأنت اأي�صً

ة الواقية الكامنة في دم ي�صوع الثمين. ال�صّريرة بالقوَّ

اإبلي�س  اإغواء  ُبعيَد  ال�صيطان  على  الم�صيح هذا  بانت�صار  التنبُّوؤ  تمَّ  وقد 

لآدم وحّواء. اآنذاك وعد الربُّ الإله باأنَّ »ن�صل المراأة« هو الذي �صوف 

يجلب على ال�صيطان هالكه، اإذ خاطب الحّية قائاًل: و�أ�شع عد�وة... بين 

ن�شلك ون�شلها. هو ي�شحق ر�أ�شِك و�أنت ت�شحقين َعِقبه )تكوين 3: 15(. فاإنَّ 

اأن يكون  قبل  لي�س  ال�صيطان، ولكْن  راأ�س  ي�صحق  المراأة« �صوف  »ن�صل 

هو - الحّية - قد ن�صب في َعِقب الم�صيح. نعم، لقد كان الربُّ ي�صوع 

الم�صيح نف�صه، ن�صُل المراأة، َمن �صفك دمه الثمين... لكي يُبيد بالموت ذ�ك 

�لذي له �شلطان �لموت، �أي �إبلي�س )عبر�نيِّن 2: 14(.

التقيناهم  الذين  اأولئك  لل�صراب،  المطاردين  الطاّلب  وعلى خالف 

نبع  اآخرون  كثيرون  اكت�صف  قد  باري�س  في  �صانالزار«  »غار  في محطة 

الحياة الحقيقّية.

باأّنهم  نوا  تيقَّ ن  ممَّ وغنديٍّ 
ُ
اأ مئة  و»دوروث��ي«،  اأنا  التقينا،  مّدة  منذ 

قّوًة  اكت�صفوا  الثمين  ي�صوع  الربِّ  دم  ففي  الحقيقّية.  الحياة  وجدوا 

ي�صهدوا  اأن  و�صعهم  في  وك��ان  لإبلي�س.  ومقاِومة  وُمحيية  رة  ُمطهِّ

جديًد�  �شار  قد  �لكلُّ  م�شت...  قد  �لعتيقة  أ�شياء  �ال اإليهم،  بالن�صبة   اأنَّ��ه، 

)2كورنثو�س 5: 17(.

من  رونا  حذَّ اإذ  كينيا  في  ال�صفارة  موّظفي  ن�صيحة  خالفنا  اأّننا  ومع 

دبَّر  وقد  اهلل.  بحافٍز من روح  اأوغندا  اإلى  انطلقنا  فقد  الو�صيك،  الخطر 

أوغندّيين  ال الق�صو�س  بح�صور  الموؤّجلة  الدرا�صّية  الحلقة  توقيت  اهلل 
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بالطائرة.  عودتنا  رحلة  ا  اأي�صً ر  ي�صَّ لحًقا،  لنا  تبّين  وكما  وزوجاتهم. 

)فقد اتفق اأنَّ الطّيارة التي �صافرنا على متنها كانت اآخر واحدة غادرت 

»عنتيبي« قبل ح�صول انقالٍب ع�صكرّي جديد(.

فالفو�صى  وخ�صية.  توتُّر  جوَّ  اأح�ص�صنا  المطار،  اإلى  و�صولنا  حاَل 

من  واحدة  لنا  رت  وتي�صَّ الو�صف.  تفوق  كانت  راأيناها  التي  أو�صاخ  وال

رتها  ال�صيارات القليلة في تلك المنطقة، لتنقلنا من المطار على طريٍق حفَّ

القنابل. وبعد م�صافة ق�صيرة اأوقفنا حاجز ع�صكريٌّ فيه م�صلَّحون اأفظاظ. 

لم ندِر هل كانوا من جنود الحكومة اأو من الع�صكريّين المناه�صين لها، 

اأّنهم  َدف  ال�صِّ ُح�صن  ومن  ع�صكريًّا.  زيًّا  يرتدون  طرق  قّطاع  مجّرد  اأو 

ة، ف�صمحوا لنا على م�ص�س  عرفوا �صائقنا الذي ينتمي اإلى قبيلتهم الخا�صّ

أّية �صرقة اأو �صرر. بمتابعة ال�صير بغير اأن نتعّر�س ل

دنا، تبّين لي ولزوجتي اأن مكان الجتماع المعدَّ  ولدى بلوغنا َمق�صِ

لّما و�صل  الدرا�صّية مبنى معتم وقذر و�صط حيٍّ مخيف. ولكْن  لحلقتنا 

نف�صه  الربُّ  فاإّنما  بنا.  ب�صرعة كلَّ ما يحيط  ن�صينا  الق�صو�س وزوجاتهم، 

تلك  تبقى  ول�صوف  ومجده.  بح�صوره  غامر  ب�صعور  علينا  اأنعم  من 

اأبًدا في ذاكرتنا كواحٍد من اختبارات  الجتماعات في اأوغندا محفورة 

.
ّ
الُذروة في لقاءاتنا مع الإله الحي

غير  خ�صبيَّة  بنوك  على  وزوجاتهم  الرعاة  قعد  و�صرور،  يٍّ 
ُكلِّ فبانتباه 

ونحن  »دوروث��ي«  واإلى   
َّ
اإلي ُي�صغون  يوم،  كلَّ  �صاعات  ثمانَي  مريحة، 

اأتكّلم،  اأنا  وبينما  المقّد�س.  الكتاب  من   
ّ
الإلهي الحقِّ  في  ن�صاركهم 

لت�صاعد  عتيق،  اأ�صود  لوٍح  على  الرئي�صية  أفكار  ال تكتب  زوجتي  كانت 
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وفجاأًة  عزيزة.  ورٍق  ق�صا�صات  في  مالحظاتهم  تدوين  على  ال�صامعين 

عند  وِقف 
ُ
اأ ال�صكرانين  الرُجلين  اأحد  اأنَّ  ومع  الباب.  عند  �صجاًرا  �صمعنا 

بها  �صوَّ وقد  ببندقيَّته  ملّوًحا  الح�صور  و�صط  طريقه  رفيُقه  �صقَّ  المدخل، 

أجل هذا الرجل العزيز كي   اإلى قلب »دوروثي«. فقالت بهدوء: »لُن�صلِّ ل

ف بالم�صيح!« يتعرَّ

وقال  ُمترِجمي   
َّ
اإلي التفت  دهور،  كاأنَّها  لي  بدت  لحظات  وبعد 

لقد  ال�صكران.  الع�صكريُّ  هذا  قاله  ما  ق  �صدِّ
ُ
اأ اأكاد  »ل  فائق:  باندها�ٍس 

ه: اأريد اأن اأعرف اإله هذه المراأة!« قال من توِّ

وبينما المترجم ما يزال يتكّلم، راأيُت م�صهًدا لن اأن�صاه البّتة. فل�صبٍب 

اأم  الركوع؟  على  اأجبره مالٌك  ركبتيه: هل  على  ل  المتطفِّ اأدريه، جثا  ل 

ته ال�صائدتين في  هل حمله على ذلك الإح�صا�ُس المهيب بقدا�صة اهلل وقوَّ

ال�صكران؟  الع�صكريُّ  هذا  يحتملهما  اأن  من  اأقوى  كانت  اإذ  اجتماعاتنا 

التذلُِّل  فعُل  الما�ّصة  قلبه  حاجة  عن  �صراحًة  التعبير  على  حفزه  هل   اأم 

اللحظة  تلك  في  اأّنه  يقيًنا  اأعلُمه  ما  ولكنَّ  اأعلم!  ل�صت  ذاك؟  الإراديُّ 

أر�س  �صالُح الفتك  بالذات َهَوت ما�صورة البندقيَّة ببطء، ثمَّ �صقط على ال

العمدّي، اإذ خرَّ الع�صكريُّ  جاثًيا. 

تلي الجتماع! وقد  مة  منظَّ توجيه  لجل�صة  موؤاتًيا  وقًتا  لم يكن ذلك 

ُثمَّ  بعدي.«  ال�صالة  هذه  ر  »كرِّ له:  فقالت  ذلك،  »دوروث��ي«  علمْت 

خطوًة فخطوة اقتادت تلك النف�س الم�صكينة، المحتاجة والم�صلَّلة، اإلى 

 قاعدة ال�صليب، اإلى مخلِّ�س الخطاة، حيث وجد �صاحُبها نبع كلِّ حياة

حقيقّية بدم ي�صوع الثمين. ُترى، لماذا اأحكي هذا الختبار الآن؟ فقط من 
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اأجل ما جرى تالًيا في ذلك الجتماع الذي ل ُين�صى.

�صبب  لديهم كلُّ  لقد كان في اجتماعنا ذاك كثيرون مّمن قد يكون 

ل  المتطفِّ ذلك   - ا  اأي�صً يكرهوا  أن  ل بل   - يخافوا  أن  ل يدعوهم  وجيه 

اإلى داخل الجتماع. وكان  ال�صديد  العنف  الذي �صقَّ طريقه بهذا  الفظَّ 

من  واحًدا  اإنَّ  حّتى  حديًثا.  للتهديد  حياتهم  �صت  تعرَّ اأ�صخا�ٌس  بيننا 

الق�صو�س الحا�صرين كان قد فقد اأ�صابع يده لما اأطلق الناَر عليه ع�صكريٌّ 
 

الرجال  اأولئك  أنَّ  ل ولكْن  بالف�صل.  باءت  لقتله  محاولة  في  هذا  مثل 

تحلَّقوا  فقد  �صخ�صيَّة،  بطريقة  يحبُّونه  وكانوا  ي�صوع  بالربِّ  فوا  تعرَّ قد 

�صدورهم  اإلى  وه  لي�صمُّ الم�صيح  في  الجديد  اأخيهم  حول  اأنف�صهم   هم 

أجله. وي�صلُّوا ل

 خاّلب. وما 
ّ
ثمَّ طفقوا يرنِّمون، بال اآلة مو�صيقّية، ولكْن باإيقاٍع اإفريقي

لُت الكلمات التي رنَّموها: زال التهيُّب يغمر قلبي كلَّما تاأمَّ

ما اأعظم دم ي�صوع،

ما اأعظم دم ي�صوع،

ما اأعظم دم ي�صوع،

ري مَن الخطيَّة! ُمطهِّ

يا ليت قادة عالمنا كانوا معنا في ذلك اليوم. فلو كانوا، لعاينوا يقيًنا 

أعراق وبين الُدَول:  الوحيد لكلِّ نزاٍع بين القبائل وبين ال
َّ
الحلَّ الإلهي

و�أن ي�شاِلح به �لكلَّ لنف�شه، عاماًل �ل�شلح بدم �شليبه، بو��شطته... و�أنتم �لذين 
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�الآن  �شالحكم  قد  �ل�شّريرة،  أعمال  �ال في  �لفكر،  في  و�أعد�ء  �أجنبيِّين  قباًل  كنتم 

)كولو�شي 20:1 و21(.

بوا�صطة دم  باهلل،  الذين دخلوا في عالقة �صحيحة  اأولئك  نعم، فقط 

الم�صيح، ي�صتطيعون اأن يقولوا:

أولى كثيًر�، ونحن  رون �الآن بدمه، نخل�س به من �لغ�شب... فباال ونحن متبرِّ

م�شالَحون، نخل�س بحياته! )رومية 5: 9 و10(
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ا اإلى الحياة بكلِّ ملئها؟ هذه هي الحياة التي و�صفها  اأت�صتاق حقًّ

ا قال: و�أّما �أنا فقد �أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم  الربُّ ي�صوع لمَّ

�أف�شل )يوحنّا 10: 10(.

بح�ْصبما يقول الكتاب المقّد�س، في اأيِّ جزء من الج�صم الب�صري 

توجد الحياة؟ )اإقراأ لويين 17: 11(

أبدّية لدم الربِّ ي�صوع الثمين؟ أهميَّة ال ما ال

رة؟ ته الُمطهِّ اأاأنت واثق بقوَّ

ته الُمحيية؟ اأاأنت واثق بقوَّ

ته الواقية؟ اأاأنت واثق بقوَّ

لقد قال الربُّ ي�صوع:

�أنا هو �لقيامة و�لحياة. َمن �آمن بي، ولو مات، ف�شيحيا. وكلُّ من كان حيًّا، 

أبد )يوحنّا 11: 25 و26(. و�آمن بي، فلن يموت �إلى �ال

1

2

3

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ
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�إنَّ كمال لوحِة ر�ّشام، و�إ�شر�ق وجِه �إن�شان، وبهاء منظٍر طبيعّي، ال يمكن 

يقينًا �أن يُو�شف �أيٌّ منها و�شًفا و�فيًا بو��شطة �ل�شوت. 

فال بُدَّ هنا من �ل�شورة!



�لف�شل 9

اأ�صير  اأن  يمكنني  كيف 

فرًدا في عائلة اهلل؟

الطبّية  العلوم  اأحرزت  الع�صرين،  القرن  الخام�س من  العقد  اأوائل  في 

م هائاًل حّتى بات ممكًنا  ًما باهًرا في مجال جراحة العين. وكان التقدُّ تقدُّ

اأعمى.  عيني  في  ه  لتوِّ مات  �صخ�ٍس  عيَني  من  �صليمتين  قرنيَّتين  ازدراع 

ازدراع  عمليَّة  اأّول  لنتائج  معاينته  عن  »�صانغ�صتر«  الدكتور  ثنا  حدَّ وقد 
 

قرنيَّة ناجحة.

»�صانغ�صتر«  الدكتور  �صحب  طويل،  بوقت  ال�صم�س  �صروق  فقبل 

امراأٌة  اأحدهما  بريطانيا،  في  أري��اف  ال اأجمل  من  واحٍد  اإلى  �صخ�صين 

طبقات  وكانت  يعالجها.  الذي  العيون  طبيب  والآخر  عمياء،  ُولدت 

تلت  التي  أيّام  ال في  نور  اأيِّ  من  المري�صة  عيني  َحَمت  قد  ال�صمائد  من 

تجاه  جديدة  بح�صا�صّية  ت�صعر  فباتت  تدريجيًّا،  ُنزعت  وقد  عمليَّتها، 

قبل  �صمادة،  اآخر  زيلت 
ُ
اأ واآنذاك  ماأخذ.  كلَّ  التاأثُّر  فيها  واأخذ  النور، 

ال�صروق، عن عيَني هذه المراأة التي لم ي�صبق اأن اب�صرت قّط.

أفق  لم يكن في ذلك النهار اأبهى من �صروق ال�صم�س وهي تطلُّ من ال

الرقيق  الخ�صراء عك�صت جمالها  أوراق  تقا�صرت، وال فالظالل  البعيد. 

المروج  فوق  تقفز  راحت  والع�صافير  ال�صباح.  بهاء  من  �صفحٍة  على 

المبلَّلة بالندى، منهمكًة في البحث عن فطورها. فوفَّر المنظر كلُّه بهجة 
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ة في حياتها. و�صالت الدموع على  فائقة لمراأٍة ت�صتطيع اأن تب�صر اأّوَل مرَّ

الم�صهد،  لي  ت�صف  اأن  حاولَت  لقد  للروعة!  »يا  هتفت:  فيما  يها  خدَّ

ثمَّ  العجيب!«  الجمال  هذا  بمثل  �صيٌء  يكون  اأن  قطُّ  تخيَّلت  ما  ولكْن 

ل عظمة خليقة اهلل البديعة. قعدت في تهيُّب �صامت تتاأمَّ

؟ اأو م�صهد  كيف تحاول اأن ت�صف لون الحمرة ل�صخ�س ما اأب�صر قطُّ

ذلك  اأنَّ  يقيًنا  قّط؟  للنور  عيناه  ا�صتجابت  ما  ل�صخ�ٍس  المهيب  الغروب 

 قّلما تكون ذات معنى 
َّ
م�صتحيل. فالكلمات التي ت�صف الجمال المرئي

كمال  اإنَّ  فيه.  ي�صعها  ب�صريٌّ  اإطاٌر  لديه  لي�س  �صامع  ذَني 
ُ
اأ تطرق  واٍف 

، ل يمكن يقيًنا اأن 
ّ
لوحة ر�ّصام، واإ�صراق وجه اإن�صان، وبهاء منظر طبيعي

يو�صف اأيٌّ منها و�صًفا وافًيا بوا�صطة ال�صوت. فال ُبدَّ هنا من ال�صورة!

الجمال  عن  يعّبر  اأن  موؤمٌن  يحاول  عندما  تبرز  عينها  وال�صعوبة 

حاِدث طالب طّب ي�صتعدُّ 
ُ
اأ اإذ كنُت  ة   ل�صخ�ٍس غير موؤمن. فمرَّ

ّ
الروحي

ر له محّبة  ف�صِّ
ُ
، حاولُت اأن اأ

ّ
لمتحاناته النهائّية في م�صت�صفى »غي« اللندني

اهلل العجيبة، فاأجاب: »ل�صُت اأقدر اأن اأفهم ما تعنيه.« واأدركُت مق�صوده، 

داود،  يا  تقدر،  اأّنك  ن  خمِّ
ُ
اأ فقلُت: »ل  قلياًل،  وا�صلُت حديثي  اأّنني  اإّل 

أنك مثل اإن�صان يعي�س في غرفة مظلمة. واأنا اأعلم واقع هذه الحال. فقد  ل

الظالم  اأنا نف�صي، ولكّنني الآن خارَج  اأن ع�صُت في ظلمة روحّية  �صبق 

حيث �صم�ُس محّبة اهلل م�صرقة. فاإن �صئت اأن تدرك محّبة اهلل، يجب اأن 

تخرج من تلك الغرفة الُمظلمة اإلى حيُث نوُره الباهر.« في ذلك اليوم، 

جثا داود على ركبتيه طالًبا اإلى الربِّ ي�صوع اأن يغفر له خطاياه ويدخل 
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رت  ا نه�س ِمن على ركبتيه: »ما ت�صوَّ حياته. ولن اأن�صى اأبًدا ما قاله لي لمَّ

أمر �صيكون بمثل هذه الروعة.« قطُّ اأنَّ ال

فكما ينقل اإلينا الب�صر الطبيعيُّ �صورًة عن جمال خليقة اهلل تدخل في 

اهلل  الروحّية حقيقَة ح�صور  الب�صيرة  ُتبلِّغ  الب�صرّي، هكذا  اختبارنا  اإطار 

وقّوته ومحبَّته اإلى النف�س الب�صرّية.

يد  على  كالمه  �صياق  وفي  ال�صماء،  اإلى  ي�صوع  الربِّ  �صعود  بعد 

ا مذهاًل للحالة الروحّية لدى مالك كني�صة  م ت�صخي�صً الر�صول يوحّنا، قدَّ

الالودكيِّين. فقد خاطبه قائاًل: ل�شَت تعلم �أنّك �أنت... �أعمى )روؤيا 3: 17(. 

ا اأعمى ل يعي حالته المحزنة. وبعد ت�صخي�س  فهل يمكنك اأن تتخيَّل �صخ�صً

ل عينيك بكحٍل لكي  ، م�صى الربُّ ي�صوع وا�صًفا عالجه: كحِّ
ّ
العمى الروحي

يتطلَّب   
ّ
الروحي العمى  فاإنَّ  الو�صفة!  اأهم هذه  وما  تب�شر )روؤيا 3: 18(. 

جراحة عيون روحيَّة للب�صيرة، هي من عمل الروح القد�س. 

لم  ال��ولدة  هذه  ولكنَّ  ج�صدّية.  ال��ولدة  كانت  ُوِل��دَت،  مّرة  اأّول 

اإلى �صبيل الخروج  دك ب�صيرًة وفهًما روحيَّين. فاإن �صئَت اأن تهتدي  تزوِّ

يجب   ،)6:4 )2كورنثو�س  �هلل  مجد  معرفة  نور  اإلى  الروحيَّة  الظلمة  من 

ة ثانية. فقد قال الربُّ ي�صوع لنيقوديمو�س: عليك اأن تولد مرَّ

ب �أنّي  �لمولود من �لج�شد ج�شٌد هو، و�لمولود من �لروح هو روح. ال تتعجَّ

أن تولدوا من فوق )يوحنّا 3: 6 و7(... �إن كان �أحد ال يولد من  قلت لك: ينبغي ا

فوق، ال يقدر �أن يرى ملكوت �هلل )يوحنا 3:3(.
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أن توَلد ث�نيًة. � ا أي�شً أنت ا أن ترى ملكوت اهلل، ينبغي لَك ا وعليه، ف�إن �شئَت ا

�صاأنك �صاأن كلِّ كائن ب�صريٍّ �صواك، ُوِلدَت وفي حياتك فراغ ينا�صب 

ول  ه  ي�صدُّ ل  الروحيُّ  الفراغ  هذا  أ.  ُيمال اأن  طالًبا  وي�صرخ  وحده  اهلل 

اإذ يدخُل حياتك وي�صكن  الموت  الُمقام من  الم�صيح  اإل ح�صور  ُي�صبعه 

داخل كيانك. فعندما تقبل الم�صيح في داخل حياتك على اأنَّه مخلِّ�صك، 

يغفر لك  لم يمت فقط كي  َغَر�س موته ولزوُمه. وهو  ُيثِمر في حياتك 

من  طاهًرا  مكاًنا  قلبك  ي�صير  اأن  ممكًنا  لي�صبح  ا  اأي�صً مات  بل  خطاياك، 

حّتى  خطاياك  ُتغفر  اأن  ال�صروريِّ  ومن  كناه.  ل�صُ مواِفًقا  الروحّية  الناحية 

يدخل الم�صيح قلبك وي�صكن فيه.

حادث موؤمًنا اأفريقيًّا �صاًبا، لم�صُت اإح�صا�صه الحادَّ ب�صرورة 
ُ
بينما كنُت اأ

أ�صبوع  ال في   
َّ
علي كان  واإذ  بالده.  �صبيبة  اإلى  بالم�صيح  الب�صارة  تبليغ 

الكنائ�س، رعاة  من  راٍع  مئتي  لنحو  المقّد�س  الكتاب  اأُعلِّم  اأن   التالي 

الكيلومترات  من  مئات  ب�صع  نبعد  كنَّا  اأّننا  ومع  اإلينا.  لالن�صمام  دعوُته 

عن المكان الذي �صيجتمع فيه الرعاة، فقد اأ�صرُت عليه باأن ي�صتقلَّ حافلة 

ُرّكاب على طول الطريق الوعر كي يجتمع معنا. وفي الموعد الم�صروب 

المزيد  تعلُّم  له  ُيتاح  باأن  �صعيًدا جًدا  لكن  متعًبا ومرهًقا،  و�صل »وليم« 

المزدحمة أفريقّية  ال الحافلة  في  ي�صافر  لم  »وليم«  اإنَّ  وكلمته.  اهلل  عن 
 

لم الحافلة  ركوب  اأنَّ  البديهيِّ  فمن  فح�صّب  ه  التنزُّ �صبيل  على  جًدا 
 

 
ّ
يُكن �صوى و�صيلة انتقاله اإلى الموؤتمر المن�صود، بل كان غر�صه الحقيقي

ما ينتظره عند نهاية رحلته.
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وبالِمثل، فقد عّلم الربُّ ي�صوع اأنَّ ال�صبيل الوحيد لدخول حياتك كي 

ة الجليلة  تكون له �صركة معك ولك �صركة معه اإّنما كان باأن ينجز المهمَّ

في تطهير قلبك من الخطّية. ومع اأنَّ غفران خطاياك كان �صروريًّا، فقد 

كانت حياتك الجديدة في الم�صيح وقدرتك على التمتُّع بال�صركة مع اهلل 

ُهما رغبته الق�صوى لك. اأفُيمكن اأن تقنع باأقلَّ من هذا؟ وبعد، فاإنَّ هذه 

أجِلِه ُخِلقت. العالقة ال�صخ�صّية بالم�صيح هي بالذات الَغَر�س الذي ل

اأنَّ  وهنا،  الآن  تعلم،  اأن  َلُهَو  قلبك  في  �صاكٌن  الم�صيح  اأنَّ  تعلم  فاأْن 

داخل  في  �صاكًنا  الم�صيح  وح�صور  فيك.  فعاًل  بداأت  قد  أبدّية  ال الحياة 

كيانك ياأتي اإلى حياتك بحياته:

هي  �لحياة  وهــذه  ــة،  ــديّ �أب حياة  �أعــطــانــا  �هلل  �أنَّ  �ل�شهادة:  هــي  وهــذه 

�لحياة  له  فلي�شت  �هلل،  �بن  له  لي�س  وَمــن  �لحياة.  فله  ــن،  �الإب له  َمن  �بنه.  في 
 

)1يوحنّا 5: 11 و12(.

وهكذا، فمن غير الُمده�س اأنَّ �صديقي »داود« بعدما طلب اإلى الربِّ 

أمر  ال اأنَّ  اأت�صّور  كنُت  »ما  قال:  حياته،  ودخول  خطاياه  غفران  ي�صوع 

�صيكون بمثل هذه الروعة!«

ولكن... كيف؟

ا �صمع النا�س الر�صول بطر�س كارًزا بحياة الم�صيح وموته وقيامته،  لمَّ

ما  فيهم  القد�س  الروح  فعل  فقد  المخلِّ�س.  لمعرفة  �صوًقا  فيهم  اهلل  اأن�صاأ 
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الرّب  هو  ي�صوع  اإنَّ  لهم  يقول  بطر�س  اإلى  اأ�صَغوا  اإّنهم  فيك.  فاعله  هو 

ي�صوع  لهويَّة  الجديد  الإدراك  اهلل. وهذا  يهوه( وم�صيُح  )»كيريو�س« = 

ت وبحاجتهم اإلى خال�س نفو�صهم. ونقراأ  ولَّد فيهم �صعوًرا غامًرا بالتبكُّ

في �صفحة الوحي اأّنهم لّما فّكروا في رف�صهم وعدم اكتراثهم للم�صلوب، 

ن�شنع؟  مــاذ�  فين:  ُمتلهِّ و�صاألوا  قلوبهم،  في  ُنخ�صوا  بعينه،   للمخلِّ�س 

)�أعمال 2: 37(.

ل لهم َحثًّا على التوبة. فبغير التوبة، ل يكون  أوَّ وجاء جواب بطر�س ال

اأنَّ  ذلك  م«.  »توهُّ اأو  »اّدعاء«  د  مجرَّ يكون  بل  حقيقيًّا،  اإيماًنا  الإيمان 

 ي�صتمل في اآٍن مًعا على موقِف اّتكال وتغيير في الحياة.
ّ
الإيمان الخال�صي

اأجل ما  اإلى �صكر الربِّ ي�صوع من  فعندما يدفعك الإّتكال الخال�س 

وتجاه  اهلل  تجاه  موقفك  يكون  ال�صليب،  على  مات  لّما  أجلك  ل فعله 

القد�س  الروح  ُيجري  فقط  وعندئٍذ  جذريًّا.  تغييًرا  �صهد  قد  الخطّية 

أمور من منظور  جراحته الروحيَّة في ب�صيرتك، ويبداأ عقلك ينظر اإلى ال

مختلف. وفي الواقع اأنَّ معنى الكلمة »توبة« هو »تغيير الفكر«. وعليه، 

أ�صيل ي�صتمل على تغيير جوهرّي في الفكر  فاإنَّ اختبار الولدة الجديدة ال

من نحو اهلل ومن نحو الخطّية.

من نحو �هلل: اإنَّ التوبة )تغيير الفكر( ترف�س كلَّ مفهوم زائف من نحو 

اهلل. وقد عاينُت نا�ًصا في اأفريقيا، بعدما خا�صوا �صراًعا مريًرا مع نزعات 

طرقهم القديمة وعاداتهم الوثنية، يحرقون اأ�صنامهم ال�صغيرة علًنا، بعدما 

وا اإلى مقاومة �ضغوط  ا اأ�ضدقاء ا�ضُطرُّ رجعوا اإلى الربِّ ي�ضوع. ولي اأي�ضً

اجتماعّية �صديدة، بل كان عليهم اأن يواجهوا التهديدات والخطر، عندما 
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لوا عن اأنظمة دينّية اأو اجتماعّية غير وفّية تجاه اإله الكتاب المقّد�س.  تحوَّ

 يجب اأن ي�صرب جذوره عميًقا في العتقاد الرا�صخ 
ّ
فالإيمان الخال�صي

اأنَّ ي�صوع هو يهوه، الربُّ الإله المخلِّ�س الوحيد. 

ُتدرك  خال�صك،  اختباَر  بالإيمان  َتدِخُل  عندما  �لخطيّة:  نحو  من 

خطّيتك بحزن وخزي. فاإنَّ تغيير فكرك )اأي توبتك( من جهة الخطّية 

اأن  تحاول  وَلن  بعد؛  ما  في  خطّيُتك  تجاُهل  تحاول  لن  اأّنك  يعني  اأمٌر 

يخلِّ�صك  اأن  ترجو  تعود  ولن  بعد؛  ما  في  خطّيتك  عن  أعذار  ال تلتم�س 

اأمام  بّرنا  �أعمال  كلُّ  ة  عدَّ كثوِب  الخطاة:  الب�صر  نحُن  حالنا،  فل�صان  ك.  برُّ

ي�صوع،  الربِّ  اإلى  ترجع  )اإ�صعياء 64: 6(. ولكْن عندما  و�س  القدُّ الإله 

أ�صياء التي لم تُكن  تن�صاأ لديك رغبة �صادقة في اأن ترجع بعيًدا عن تلك ال

ه في حياتك. ت�صرُّ

يوم  وذات  ُثكنته.  عن  بعيًدا  اإجازة  ُيم�صي  الجي�س  في  عريًفا  هْب 

ال�صابط.  رئي�صه  من  أخرى  وال �صديق،  من  اإحداهما  ر�صالتين:  ى  يتلقَّ

الثانية فتنطوي  اأّما  اإلى عر�س �صديقه.  اإليه دعوة  أولى تحمل  والر�صالة ال

فرٌق بكلِّ  أمر  الدعوة وال فبين  بالخدمة.  يلتحق  باأن  رئي�صه  اأمٍر من  على 

اإّل  عليه  الّرد  يمكن  فال  أمر  ال اأّما  باأدب،  الدعوة  رف�س  يمكن  اإذ  يقين. 

بالطاعة اأو الع�صيان.

يدعوك  ل  فهو  ر حياتك،  �صتدمِّ الخطيَّة  اأنَّ  ويعلم  يحبُّك،  اهلل  أنَّ  ول

فيه  الذي  الخطاب  ختام  .ففي  اأمًرا  بالتوبة  ياأمرك  بل  دعوًة،  التوبة  اإلى 

ارة في عا�صمة اليونان  قّدم بول�س الر�صول ب�صارة الإنجيل للفال�صفة والنظَّ
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»الجامعيَّة«، قال الر�صول: �هلل �الآن ياأمر جميع �لنا�س في كلِّ مكان �أن يتوبو� 

)�أعمال 17: 30(. والقول »جميع النا�س« ي�صملك اأنت طبًعا.

اهلل،  ب�صاأن  الخاطئة  العتقادات  عن  ترجع  عندما  اأّنه  والمعجزة 

وتتحّول كذلك مبتعًدا عن خطّيتك ال�صخ�صّية، واإذ تفعل ذلك بالإيمان 

يعمل  عندئٍذ  المخلِّ�س،  اإلهك  اأّنه  على  به  لتعترف  ي�صوع  اإلى  تلتفت 

فيلّبي 2: 13( ما  تريد وكي تعمل )راجع  القد�س في قلبك كي  الروح 

ا باإعطائهم الرغبة في  هو حٌق في نظر اهلل. هكذا يعد اهلل َمن يتوبون حقًّ

ا الُقدرة على العمل بها. عندئٍذ فقط ترتقي  العمل بم�صيئة اهلل وكذلك اأي�صً

حياتك لتبلغ اأق�صى اإمكانّياتها التي رتَّبها لها اهلل.

الم�صيح  ي�صوع  الرّب  تقبل  اأن  ل�صديق،  �صديٍق  رجاَء  منك،  اأرجو 

دون اإبطاء. اإختِل في مكاٍن هادئ، حيث يمكنك اأن تنحني اأمام اهلل في 

أمر  فال �صيًئا.  تفيدك  فلن  ببغائيًّا،  الكلمات  رَت  كرَّ اإن  وطبًعا،  ال�صالة. 

�أنا هو �لطريق و�لحقُّ  اأن تتجاوب بالإيمان مع الم�صيح القائل:  المهمُّ هو 

و�لحياة. لي�س �أحد ياأتي �إلى �الآب �إال بي )يوحنّا 14: 6(.

من  تلقائّية  �صالٍة  ورفع  عينيك  اإغما�س  في  ترغب  لعّلك  والآن، 

�صميم قلبك، اأو لعّلك تجد في ال�صالة التالية المقترحة ِمعواًنا لك.

�شالة تجاُوبي

عرفتني  أنَّك  ال �أ�شكرك  ولكنَّني  �أحببتك.  �أو  عرفتك  �أن  ي�شبق  لم   ، �للهمَّ

ا. و�أحببتني �أي�شً

130



كيف يمكنني اأن اأ�صير فرًدا في عائلة اهلل؟

أك�شب خال�شي. فباالإيمان  �أنا خاطئ، وال �أقدر من ذ�تي �أن �أعمل �أيَّ �شيء ال

باأنّي  �أعترف  �إنّني  �لغفر�ن!  منك  و�أطلُب  ي�شوع،  �لربُّ  �أيُّها  �الآن،  �إليك  �ألتفت 

خاطئ، و�أتوُب عن خطيّتي.

ة دمك  أجلي وعلى منحك �إيّاي قوَّ �شكًر� لك، �أيُّها �لربُّ ي�شوع، على موتك ال

رة و�لُمحيية. باالإيمان �أ�شع حياتي في ِحمى هذ� �لدم �لثمين. �لثمين، �لمطهِّ

�أرجو �أن تدخل قلبي، �أيُّها �لربُّ ي�شوع، وتت�شلَّم قيادة حياتي. 

أنَّني بروحك �لقّدو�س قد ُوِلدت من جديد. �شكًر� لك، �يُّها �لربُّ ي�شوع، ال

كم هو ر�ئٌع في نظري �أن �أعرف �أنّني بقّوة قيامتك �شرُت ولًد� من �أوالد �هلل 

أبد. �آمين! و�شاأحيا عندك �إلى �ال

�أمله( يُخيَّب  )�أو  يـُـخــزى  لــن  ــه(  ب ويثق  عليه  )يتَّكل  بــه  يــوؤمــن  و�لـــذي 
 

)1بطر�س 2: 6(.

والآن، اأخبر اأحًدا ما بما قمت به للتّو. تذّكر اأنَّ الم�صيح ي�صكن فيك، 

واأّنه كلُّ ما تحتاج اإليه من قّوة كي تقدر اأن تعترف به وتعي�س له:

من  �أقــامــه  �هلل  �أن  بقلبك  ــَت  ــن و�آم ي�شوع،  بــالــربِّ  بفمك  �عترفت  �إن 

للخال�س  به  يُعترف  و�لفم  للبّر،  به  يوؤَمن  �لقلب  أنَّ  ال َخَل�شت؛  أمـــو�ت،  �ال
 

)رومية 10: 9 و10(.
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ر�صالة من �صلوفاكيا

اأروع  قراءة  من  للتّو  فرغُت  أع��ّزاء،  ال اأ�صدقائي 

اأبًدا  اأعود  لن  اأّنني  د  متاأكِّ اإّني  عن اهلل«.  »بحثك  قراأُته في حياتي  كتاٍب 

حياتي.  �صّلمُته  واأنا  ي�صوع،  الربُّ  قبلني  لقد  م�صى،  ما  في  كنُت  مثلما 

اأودُّ اأن ي�صير هذا الفرح من ن�صيب كلِّ واحد من اأ�صدقائي. لذا األتم�س 

حّتى  الكتاب  من  خريين 
ُ
اأ بن�صختين   

َّ
اإلي تبعثوا  اأن  اأمكن،  اإن  منكم، 

عيرهما لالآخرين...
ُ
اأ

اإلى  بالم�صيح  الخال�س  وعطّية  بالإنجيل  الإتيان  على  لكم  �صكًرا 

حياتي... ما كّنا نعلم اأنَّ مثل هذا الكتاب الممتاز موجود!

مه جي اآيي- - من تقرير ترجمه وقدَّ    
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133

عطّية  تلقيك  حيال  امتنانك  عن  للتعبير  الُف�صلى  الطريقة  هي  ما 

�صخّية؟

اأهي باأن تقول: »رجاًء، اأعطني اإياها؟«

اأم هي باأن تقول: »�صكًرا لك!«

اأ�صعورك اأم اإيمانك يوؤتيك اليقين باأّنك ولٌد من اأولد اهلل؟

�هلل عطيَّة  هو  منكم:  لي�س  وذلك  باالإيمان؛  مخلَّ�شون،  بالنعمة  أنّكم   ال

)�أف�ش�س 2: 8(.

هل ي�صتمل اإيمانك بالرّب ي�صوع على:

ُعن�صر توبة؟

ر؟ ُعن�صر ت�صكُّ

 عليه؟
ّ
موقف اّتكال كّلي

هالَّ ت�صكر اهلل الآن على خال�صه لك، وتحمد الربَّ ي�صوع، لي�س 

ا على َمن هو في ذاته؟ أجلك، بل اأي�صً فقط على ما فعله ل

1

2

3

4

ـــــــل وقــفــة    تــاأمُّ



ني على  لي�س من �شيء ال ظرف وال �شيق وال محنة  يمكن �أن يم�شَّ

�الإطالق، بغير �أن يكون قبل كل �شيء قد مرَّ باهلل، ومرَّ بالم�شيح، ثمَّ 

�نتهى �إليَّ �أخيًر�. و�إذ� كان قد �جتاز هذه �لم�شافة �لطويلة، فقد جاء لغاية 

عظيمة ربّما ال �أدركها في �للحظة �لحا�شرة. ولكْن �إذ �أرف�س �أن ي�شتولَي 

عر، فاإذ �رفع عينيَّ �إلى عيني �هلل، و�أقبل كلَّ �شيء باعتباره  عليَّ �لهلع و�لذُّ

�آتيًا من عر�س �هلل لغر�س بركة عظيم لقلبي بالذ�ت، فما من حزٍن �شيَُق�سُّ 

تي �لبتّة، وما من طرٍف يحملني على  م�شجعي �أبًد�، وما من تجربة ت�شلبني قوَّ

أنّني �شاأ�شتقر على فرحي بما هو ربّي عليه.  �ال�شطر�ب و�لقلق. وذلك ال

هذ� هو �نت�شار �الإيمان!

- �آالن ردباث -



�لف�شل 10

وماذا بعُد؟

 مئة بالمئة! فلي�س من �صيء يمكن اأن يعمله اأيُّ اإن�صان 
ٌّ

الخال�س مّجاني

اإلى  الخال�س  عمل  اأكمل  قد  ي�صوع  الربَّ  اإنَّ  الخال�س.  يك�صب  حّتى 

التمام، وهو َمن ُيجريه الآن كاماًل.

)اأو  �صبق  ما  في  المقترحة  ال�صالة  باإخال�س  �صلَّيت  قد  كنَت  واإن 

حقيقيًّا                  ولًدا  جعلك  قد  بالم�صيح  اإيمانك  فاإنَّ  بها(،  �صبيهة  �صالة  اأيَّة 

من اأولد اهلل.

�لموؤمنون  �أي  �هلل،  �أوالد  ي�شيرو�  �أن  �شلطانًا  فاأعطاهم  قبلوه،  �لذين  و�أّما كلُّ 

با�ْشمه )يوحنّا 1: 12(.

أرجح اأّنك الآن ت�صاأل هذا ال�صوؤال: »وماذا بعد؟« وال

الموت والرجوع  ته في دحر  لتالميذه لإنجاز مهمَّ ي�صوع  تْرك  ُقبيل 

، و�أنا فيكم )يوحنّا 4:15(. وبهذه  بعد ذلك اإلى ال�صماء، قال لهم: �ثبتو� فيَّ

وجهة  فمن  الم�صيحّية.  العي�صة  جوهر  عن  ي�صوع  الربُّ  عبَّر  الكلمات 

اأن  اإلى  والحماية  الحفظ  يلقى  حيُث  ابنه،  في  الموؤمن  يثبت  اهلل،  نظر 

ا  أنَّ الربَّ الُمقام اأي�صً ي�صل �صالًما اإلى ال�صماء. ولكْن من منظوٍر ب�صرّي، ل

يثبت في الموؤمنين الحقيقّيين، فاإنَّ عائالتهم واأ�صدقاءهم وزمالءهم في 
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ر اإّل في �صوء �ُصكنى  فون بنوعّية حياة ل يمكن اأن ُتف�صَّ العمل �صوف يتعرَّ

الم�صيح داخل الموؤمن.

ت�صّور، اإذا �صئت، ق�صيًبا معدنيًّا في النار، فاإذا نظرَت اإليه، يمكنك اأن 

 هو في النار.« ولكْن اإذا اأمعنَت النظر، 
ّ
ه المعدني تقول: »الق�صيب نف�صُ

ا: »الناُر هي في الق�صيب!« ُتالحظ اأي�صً

�س في دلو ماء. فالكاأ�س تكون في الماء،  اأو ت�صّور، بالمثل، كاأ�ًصا ُتغطَّ

ا يكون في الكاأ�س! فلّما ُوِلدت الولدة الثانية من فوق،  ولكّن الماء اأي�صً

دك )غّط�صك( الروح القد�س فعاًل في داخل ج�صد الم�صيح. عمَّ

د الكتاب المقّد�س لك وللموؤمنين اأجمعين هذه الحقيقة:  والآن يوؤكِّ

أّنك قد ُولدت  حياتكم م�شتترة مع �لم�شيح في �هلل )كولو�ّشي 3: 3(. نعم، ل

ثانيًة، �صارت حياة الم�صيح الُمقام ال�صاكنُة فيك حقيقة �صخ�صّية ومجيدة 

الكتاب:  يقوله  ما  أنَّ  ل تبتهج  اأن  يمكنك  فالآن  القد�س.  الروح  بقّوة 

بلى،  ا.  اأي�صً اأنت  ي�صملك   )27  :1 )كولو�ّشي  �لمجد  رجاء  فيكم،  �لم�شيح 

أّنك ُوِلدت ثانية، ي�صكن الم�صيح الُمقام فيك الآن. ويا للروعة!  ل

رة في  الفاعلّية المحرِّ فلننظر الآن بعُد في ما يقوله الكتاب فعاًل عن 

.
َّ
هذه الحقيقة ذات الوجهين: اأنا في الم�صيح، والم�صيح في

�أنا في �لم�شيح

)1كورنثو�س  و�حد...  ج�شد  �إلى  �عتمدنا  ا  �أي�شً و�حٍد  بروٍح  جميعنا  أنّنا   ال

.)13 :12
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معه  فُدِفنَّا  لموته؟  �عتمدنا  �لم�شيح،  لي�شوع  �عتمد  من  كلَّ  �أنَّنا،  تجهلون  �أم 

هكذ�  �الآب،  بمجد  أمو�ت،  �ال من  �لم�شيح  �أُقيم  كما  حتّى  للموت،  بالمعموديّة 

ة �لحياة )رومية 6: 3 و4(. ا في جدَّ ن�شلك نحن �أي�شً

أنّكم قد متُّم وحياتكم م�شتترة مع �لم�شيح في �هلل )كولو�شي 3: 3(. ال

)اإبي�صا�س  باللوكيميا  م�صاب  �صغير  بولٍد  تعّرفت  م�صت  �صنين  منذ 

الدم(. كان اآنذاك في ال�صابعة من عمره فقط، وكان ينبغي ا�صطحابه اإلى 

اإحدى  وفي   .
ّ
ال�صوكي حبله  في  حقنة  لإعطائه  اأ�صهر  ثالثة  كلَّ  الطبيب 

ال�صبيان  ك�صائر  يبكي  ل  لماذا  ال�صغير  »داريل«  الطبيب  �صاأل  الزيارات 

والبنات عندما تخترق اإبرُة الَحْقن عموده الفقرّي. و�صاأله الطبيب: »األ 

يا  أمر،  ال حقيقة  تعرف  ل  ولكّنك  ُتوِجعني!  »بلى،  فقال:  ُتوِجعك؟« 

!« فما اأروع 
َّ
ًل يد الربَّ ي�صوع قبل اأن ت�صل اإلي دكتور. فالإبرة تخترق اأوَّ

أّنك الآن فيه، قادٌر على توّلي اأمر كلِّ ما يبتلي  د لك اأن الم�صيح، ل اأن يتاأكَّ

ها! ذلك هو الإيمان! حياتك ويم�صُّ

ومثلما قبلَت الربَّ ي�صوع بالإيمان، فهكذا هو مبداأ الإيمان عيُنه ما 

ُنك من تخ�صي�س كفاية الربِّ ي�صوع الم�صيح لنف�صك كي تفي بكلِّ  ُيمكِّ

 قد 
َّ
خرى، اإنَّ فعل اإيمانك الإ�صتهاللي

ُ
مطلب من مطالب الحياة. بعبارة اأ

فتح لك الباب على موقف اإيماٍن م�صتديم. فكما قبلتم �لم�شيح ي�شوع �لرّب، 

��شلكو� فيه )كولو�ّشي 2: 6(.

كما  ت�صلك  اأن  منك  يتوقَّع  اهلل  فاإنَّ  من جديد،  ُوِلدت  قد  اأّنك  ومع 

في ذلك. تف�صل  الب�صري حين  يفهم �صعفك  لكّنه  تماًما  الم�صيح  �صلك 

 اإذ حاولوا القيام بهذا فباوؤوا 
َّ
وقد لقي ماليين الم�ضيحّيين الإحباط الكّلي
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بالف�صل دائًما. غير اأنَّ اهلل ُيطِلعنا على تدبيره العجيب لحياتنا الم�صيحّية. 

أّننا اأموات في الم�صيح، فنحن اأموات  فنحن قد ُمتنا فعاًل في الم�صيح. ول

في  فكما  وعليه،  دينونته.  وحكم  النامو�س  مطالب  جميع  اإلى  بالن�صبة 

الما�صي هكذا في الحا�صر وفي الم�صتقبل، نحن اأموات بالن�صبة اإلى اأيِّ 

اأمل باأن يلّبي الجهد الذاتيُّ مطالب ال�صريعة. نعم، نحن اأموات بالن�صبة 

ة من الثقة باأنف�صنا لنعي�س الحياة الروحّية. ولكْن حمًدا هلل على  اإلى اأيّة ذرَّ

كوننا اأحياًء حياًة مجيدة بالن�صبة اإلى ما للربِّ ي�صوع الم�صيح الُمقام من 

ة! نا بالقوَّ كفاية كليَّة تحمينا وتمدُّ

اإّنما تثور الم�صكلة حين نحاول اأن نتولَّى باأنف�صنا اأمر تجارب الحياة 

عن  عاجٍز  ذاته  في  اأّنه  الحديث  للموؤمن  يتبّين  ول�صوف  و�صغوطها. 

قباًل.  يعي�س  كان  كما  الجديدة  ولدته  بعد  الم�صيحّية  الحياة  يعي�س  اأن 

وتحذيًرا لنا من هذه النزعة غير ال�صوّية، قال الربُّ ي�صوع الم�صيح ب�صريح 

العبارة: بدوني ال تقدرون �أن تفعلو� �شيئًا )يوحنّا 15: 5(.

 ،
ّ
ًقا اإلى حماقة بْذل الجهد الذاتي وبالحقيقة اأنَّ الر�صول بول�س، ُمتطرِّ

عن  لهم  لتحوُّ فتقويًما  قا�صًيا.  كالًما  غالطّية  مقاطعة  في  للموؤمنين  قال 

المبداأ الإلهيِّ القا�صي بوجوب الحياة بالإيمان وحَده دون �صواه، طرح 

:
ّ
بول�س �صوؤاًل بيانيًّا، تجاهل العارف، وغايته الو�صول اإلى جواٍب بديهي

�أم  )�لقد�س(  �لروح  �أخذتم  �لنامو�س  �أباأعمال  فقط:  منكم هذ�  �أتعّلم  �أن  �أُريد 

لون �الآن بالج�شد؟  �أبعدما �بتد�أتم بالروح تُكمَّ �أنتم �أغبياء؟  بخبر �الإيمان؟ �أهكذ� 

)غالطيَّة 3: 2 و3(.
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بالطبع قد بداأوا حياتهم الجديدة في الم�صيح - �صاأنهم �صاأنك - بفعل 

اإيمان. وبذلك الإيمان الواثق فقط ي�صتطيعون اأن يرجوا اأّنهم �صيملكون 

في الحياة بالواحد: ي�شوع �لم�شيح )رومية 5: 17(.

ِح��لَّ 
ُ
اأ قد  الواثق  الإيمان  حيوّية  اأنَّ  الموؤ�صف  كان  غالطّية،  ففي 

محلَّها ُعقم الجهود الذاتّية عماًل بالنامو�س. ولكْن �صكراً هلل على اأّنه اإِن 

اإليه حديًثا فلي�س  ا�صتمرْرَت في عي�صة الّتكال على رّبك الذي اهتديَت 

ت في  أمور التي ُيرثى لها والتي عمَّ من ال�صرورّي البّتة اأن تكون حالة ال

غالطّية هي اختبارك الخا�ّس!

�لم�شيح يحيا فيَّ

لبُت، فاأحيا ال �أنا، بل �لم�شيح يحيا فّي... )غالطية 2: 20(. مع �لم�شيح �شُ

فحياة  �لروح  و�أّما  �لخطيَّة؛  ب�شبب  ميّت  فالج�شد  فيكم،  �لم�شيح  كان  و�إن 

�أج�شادكم  أمو�ت... �شيُحيي  �أقام ي�شوع من �ال �لبّر. و�إن كان روح �لذي  ب�شبب 

ا بروحه �ل�شاكن فيكم )رومية 8: 10 و11(. �لمائتة �أي�شً

هو  �لذي  أمم،  �ال في  �ل�شّر  هذ�  مجد  غنى  هو  ما  فهم  يُعرِّ �أن  �هلل  �أر�د  �لذين 

�لم�شيح فيكم، رجاُء �لمجد )كولو�ّشي 1: 27(.

ليحلَّ )ي�شكن( �لم�شيح باالإيمان في قلوبكم )�أف�ش�س 17:3(.
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قد ُتعبِّر عن اإيمانك المتَّكل على حياة الم�صيح ال�صاكنة فيك بالقول: 

»�صكًرا لك، اأيُّها الربُّ ي�صوع. اأنَت كلُّ ما ل�صُت اأنا اإيّاه. فاإّني اآذن لك 

حياتك  في  المذهلة  فالحقيقة  مًعا.«  وبي   
َّ
في عليه،  اأنت  ما  تكون  باأن 

الم�صيحّية هي اأنَّ اهلل قد اأحال الم�صوؤولّية عن نجاحك اإلى �صخ�ٍس اآخر، 

مواجهة  على  القادر  الوحيد  هو  والم�صيح  الم�صيح!  ي�صوع  الربُّ  هو 

تجارب الحياة وُفَر�صها التي ل بّد اأن تواجهها انت. فيمكنك اأن تكون 

الم�صيح.  بغير  »واعًظا«  تكون  اأن  ويمكنك  الم�صيح.  بغير  »لهوتيًّا« 

اأن  عليك  ي�صتحيل  ولكْن  الم�صيح.  بغير  »مر�َصاًل«  تكون  اأن  ويمكنك 

تكون م�صيحيًّا حقيقيًّا اإن كان الم�صيح ل ي�صكن في قلبك!

يحيا  اأن  ا  حقًّ ي�صتطيع  الذي  الوحيد  ال�صخ�س  هو  ي�صوع  الربَّ  اإنَّ 

قلبك  في  م�صكنه  قد جعل  بروحه  الآن  الكاملة. وهو  الم�صيحّية  الحياة 

اأن يعمل بك ولك ما ل ت�صتطيع  فاإّنه ي�صتطيع الآن  على نحو معجزّي. 

فا�صد  عالم  في  طهارتك  هو  الطاهر  فذاك  لنف�صك.  تعمله  اأن  البّتة  اأنت 

خلقيًّا. وذاك المنت�صر هو ن�صرتك في عالٍم يغ�سُّ بالتجارب. وذاك الذي 

هو محبَّة هو محّبتك في عالم معنيٍّ بم�صالح الذات. وبالحقيقة اأنَّ َمن 

هو القيامة والحياة هو حياُتك الم�صيحّية بالذات. 

واإذ تجعل باّت�صاع حياتك في متناول الرّب ي�صوع، ذاك الذي قد جاء 

لكي يطلب ويخّل�س ما قد هلك )لوقا 19: 10(، يغدو في و�صعك الآن اأن 

تتّكل عليه حّتى يطلب ويخّل�س النفو�س الهالكة من خاللك! وكم ت�صير 

حياة  عبرها  تتدّفق  قناٌة  اأّنهم  للموؤمنين  يتبّين  عندما  ا  حقًّ مبهجة  الحياة 

الم�صيح اإلى الآخرين!
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تذّكر اأنَّ الم�صيح، واإن كان قد رجع اإلى ال�صماء، لم ين�صلخ عنك َقّط. 

أر�س، قال لهم: فاإذ اأو�صك على تْرك تالميذه على ال

فاأنتم  حــّي،  ــي  �إنّ فترونني.  �أنتم  و�أّمــا  ا؛  �أي�شً �لعالم  ير�ني  ال  قليل  بعد 

فيكم  ــا  و�أن  ، فــيَّ و�أنتم  ــي،  �أب في  ــا  �أن ــي  �أنّ تعلمون  �ليوم  ذلــك  في  �شتحيَون. 
 

)يوحنّا 14: 19 و20(.

اهلل  اأعطاني  التي  الموارد  لجميع  يمكن  »كيف  ت�صاأل:  الآن  ولعّلك 

اإنَّه  اإياها في الم�صيح اأن ت�صير واقعّية وعمليَّة في حياتي؟« �صوؤاٌل وجيه! 

 واإيماٍن اختباري. كما اأنَّ هذا ال�صوؤال 
ّ
يقرُّ بالهّوة الوا�صعة بين اإيماٍن عقلي

ا على رغبتك ال�صديدة في اإيماٍن عامل. فالجواب الب�صيط هو  ينطوي اأي�صً

رات. اإذ  اأنَّ حياة الم�صيح الظافرة ُتطَلق من خالل الموؤمن ا�صتجابًة للت�صكُّ

اإنَّ الإيمان الحقَّ يقول دائًما: »�صكًرا لك!«

 بالم�صيح 
ّ
فاأف�صل طريقة مثاًل يمكنك بها التعبير عن اإيمانك الخال�صي

اأن  ا  اأي�صً يمكنك  والآن  ُغفرت.  قد  خطاياك  كون  على  ت�صكره  اأن  هي 

اإليه تماًما وقتما تحتاج  ت�صكره على حقيقة كونه �صي�صير لك ما تحتاج 

اإليه. )اهلل(... ل يمكن اإر�صاوؤه اإّل ب�صكراٍن دائم للربِّ ي�صوع الم�صيح 

من اأجل كفايته في كلِّ �صيء.

ُيقا�صون  بالم�صيح كانوا  اإلى موؤمنين  الر�صول بطر�س ر�صالة  لّما كتب 

�شو�  قدِّ اأن  حثَّهم  الم�صيح،  ي�صوع  للرّب  ولئهم  جّراء  من  ال�صطهاد 

)1بطر�س  قلوبكم...  في  �الإله  �لربَّ  تماًما(  ملِّكو�  مو�،  كرِّ مو�،  عظِّ )�أِجلُّو�، 
 

واجهَت  اإذا  الت�صّرف  كيفّية  ب�صاأن  المعَلن  اهلل  �صرُّ  يكمن  ُهنا   .)15  :3

الربَّ  الم�صيح هو  ي�صوع  يكون  باأن  ن  تيقَّ اإيمانك:  اأجل  من  ال�صطهاد 
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ال�صائد في حياتك.

اأ�صماء اهلل في العهد القديم هو »اأدوناي«.  اأنَّ واحًدا من  رّبما تذكر 

ومعنى »اأدوناي«: الربُّ من حيث كونه �صّيدي. فهذا المفهوم المتعّلق 

بالربِّ الإله �صّيًدا لي هو الذي ا�صتخدمه بطر�س لّما حثَّ الموؤمنين قائاًل: 

�صوا الم�صيح ربًّا في قلوبكم.« »قدِّ

الدائمة.  ب�صركته  تتمتَّع  �صيِّد حياتك،  ي�صوع هو  الربُّ  وبينما يكون 

ا حريّة الوثوق به من جهة المطالب والُفر�س  عندئٍذ فقط ُتتاح لك حقًّ

»جورج  الترانيم  ناظم  كتب  كما  ي��وم.  كلَّ  حياتك  تواجهها  التي 

ماثي�صون« قائاًل:

اإجعلني ربِّ اأ�صيَرك،

لقي �صيفي،
ُ
ا اإذ ذاك؛ اأرِغمني اأن اأ فاأكون ُحرًّ

ْر ظافًرا اآنذاك. اأ�صِ

فعلى نقي�س الفكرة ال�صائعة عن الحرّية، لي�صت الحريّة الحقيقّية في 

ة كي  أحرى في حيازتي القوَّ حيازتي الحقَّ باأن اأفعل ما اأ�صاء، بل هي بال

اأفعل ما ينبغي! اأما تذكر كلمات الر�صول بول�س اإذ قال: �أ�شتطيع كلَّ �شيء 

في �لم�شيح �لذي يقّويني )فيلبّي 13:4(؟

في اأثناء النه�صة الروحّية التي ح�صلت في اإيرلندا ال�صمالية قديًما �صنة 

الإيمان  اإلى  المهتدون  هوؤلء  النا�س.  اآلف  الم�صيح  اإلى  اأقبل   ،1859

د اإيمان«.  عبَّروا عن ت�صليم اأنف�صهم للم�صيح �صخ�صيًّا وجّديًا باإم�صاء »تعهُّ

اإنَّ الجوَّ  واآنذاك اختبر كثيرون الربَّ الُمقام اختباًرا مغّيًرا للحياة، حّتى 

 في البلد تغيَّر بالفعل تغيًُّرا جذريًّا.
َّ
الُخلقي
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ولئن لم يكن في اإم�صاء وثيقة كهذه ما ي�صتحقُّ المكافاأة، فرّبما كان 

د الُمدرج في ما يلي ي�صاعدك الآن على تاأكيد ا�صتجابتك  توقيعك للتعهُّ

هلل على النحو ال�صحيح.

ي�شوع  ربّنا  �لعظيم،  �لخر�ف  ر�عــَي  أمــو�ت  �ال من  �أقــام  �لذي  �ل�شالم  و�إلــه 

أبدّي، ليكّمْلكم في كلِّ عمل �شالح لت�شنعو� م�شيئته، عاماًل  �لم�شيح، بدم �لعهد �ال

�آمين!  �الآبدين.  �أبد  �إلى  �لمجد  له  �لذي  �لم�شيح،  بي�شوع  �أمامه  يُر�شي  ما  فيكم 

)عبر�نيين 13: 20 و21(.

143



بحثك عن اهلل

ر�صالة من هنغاريا

�س   الكتاب المقدَّ
َّ
�صكًرا جزياًل لكم لإر�صالكم اإلي

ومعه كتاب »ريت�صارد اأ. َبنيت«: »بحُثك عن اهلل«.

اأنهيت قراءة الكتاب، مراجًعا كلَّ �صاهد في الكتاب المقّد�س.

لي  ينبغي  ماذا  لجالء  كثيًرا  �صاعدني  اهلل«  عن  »بحثك  كتابكم  اإنَّ 

اأّني الآن موؤمن - بف�صل هذا    اأوؤمن. وبما  اأن  ينبغي  به، ولماذا  اأوؤمن  اأن 

دي بالإيمان مدى الحياة. الكتاب - فقد اأتممُت تعهُّ

- من تقرير ترجمته وقّدمته »اإذاعة حول العالم« -   

144



و�الآن، لم�شاعدتك على �إتمام

د �الإيمان تعهُّ

خا�ّس بك، �إليك �ل�شو�هد �لكتابيّة
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تعهُّدي بالإيمان

�إنَّني �أقبل �هلل �الآب �إلًها لي و�أبًا

أوثان اإلى اهلل الحيِّ الحقيقي )1ت�صالونيكي 1: 9(. رجعتم من ال

�إنّني �أقبل �لربَّ ي�شوع �لم�شيح على �أنّه ربّي ومخلِّ�شي

ا، لُيعطي... التوبة وغفران  ي�صوع... هذا رفَّعه اهلل بيمينه رئي�ًصا ومخلِّ�صً

الخطايا )اأعمال 5: 31(.

�إنّني �أقبل �لروح �لقد�س مالئًا �إيّاي بمحبّة �هلل

لنا  الُمعطى  القد�س  بالروح  قلوبنا  في  ان�صكبت  قد  اهلل  محّبة  أنَّ  ل
 

)رومية 5: 5(.

�إنّني �أقبل كلمة �هلل مرجًعا وَحَكًما لي

للتقويم  والتوبيخ،  للتعليم  ونافع  اهلل،  من  به  موحًى  هو  الكتاب  كلُّ 

ًبا لكلِّ عمل �صالح  والتاأديب الذي في البّر؛ ليكون اإن�صان اهلل كاماًل، متاأهِّ

)2تيموثاو�س 3: 16 و17(.

�إنّني �أقبل �شعب �هلل على �أنّهم �شعبي

�صعُبك �صعبي، واإلُهك اإلهي )راعوث 1: 16(.
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�س نف�شي كليًّا للرّب كرِّ
ُ
�إنّني �أ

ع�صنا  اإن  أّننا  ل لذاته؛  يموت  اأحٌد  ول  لذاته،  يعي�س  مّنا  اأحٌد  لي�س  أْن  ل

فللرّب نعي�س، واإن متنا فللرّب نموت )رومية 14: 7 و8(.

و�أنا �أفعل هذ� كلَّه طائًعا مختاًر�

الرّب  فنعبد  وبيتي  اأنا  واأّم��ا  تعبدون...  َمن  اليوم  أنف�صكم  ل اختاروا 
 

)ي�صوع 24: 15(.

وباإخال�س

فنا  في ب�صاطة واإخال�س اهلل، ل في حكمة ج�صديّة، بل في نعمة اهلل، ت�صرَّ

في العالم )2كورنثو�س 1: 12(.

ٍع قلبّي وتطوُّ

تك )المزمور 110: 3(. �صعبك منتَدب في يوم قوَّ

أبد و�إلى �ال

اأم جوع،  ا�صطهاد  اأم  �صيق،  اأم  ة  اأ�صدَّ الم�صيح:  محبَّة  عن  �صيف�صلنا  َمن 
 

اأم ُعري اأم خطر اأم �صيف؟ )رومية 8: 35(.

الإم�صاء: ����������������������������������������������������������������

التاريخ: �������������������������������������������������������������������
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