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 اخلالص العظيم
 

   في التعليم المسيحياألساسيات
  

  هول. ب. ف
  

   فارس فهمي: تعريب
  
  
  

  المحتويات
    مقدمة
    الغفران
    التبرير
    الفداء

    المصالحة
    الخالص
    التقديس

    الوالدة الجديدة
    اإلحياء
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    عطية الروح القدس
  
  
  
  

  مقدمة
من الكتب اهلامـة والنافعـة   " أساسيات التعليم املسيحي  : اخلالص العظيم "كتاب  

 فالكاتب يلمس حقائق إهلية مباركة نتجت عن موت املسيح وقيامتـه            .لكل أوالد اهللا  
 بني بقية احلقائق الكتابية األخـرى،       -هذه احلقائق وإن كانت جزئية    . وارتفاعه للمجد 

حلقـائق  ويف الواقع أنه بدون التمتع ذه ا      . غري أا تأيت كأولويات يف االختبار الفردي      
  .اخلالصية، فإنه يصعب إدراك غريها من احلقائق الكتابية

 -الغفـران ( موضوعات اخلـالص العظـيم       - يف هذا الكتاب   -والكاتب يتناول 
 عطيـة   - اإلحياء - الوالدة اجلديدة  - التقديس - اخلالص - املصاحلة - الفداء -التربير

هد الكتابية وبأسلوب   ويقدمها كخالصة كتابية شارحاً معانيها بالشوا     ). الروح القدس 
وقد يتعرض أحياناً لبعض اآلراء الطائفية بالتحليل وجييـب عليهـا يف ضـوء              . سهل

  .وبصفة عامة فإن الكاتب يلتزم يف شرحه بالنص الكتايب. املكتوب
ومن املالحظ أن كثرياً من أوالد اهللا وأحياناً بعض املبشرين، رمبا ال مييـزون بـني    

 فيخلطوـا معـاً، وقـد       - اليت تناوهلا املؤلف   -حلقائقاملعاين الصحيحة لبعض هذه ا    
فمثالً من يظن أن الغفران هو التربير، والكفاءة        . يعتربوا أحياناً مترادفات ملعين واحد    

والواقع أن  . هي الفداء والوالدة اجلديدة واخلالص واحلياة األبدية واإلحياء مبعىن واحد         
ت املسيح وقيامته، إال أن كال منها يعـاجل         هذه احلقائق مجيعها وإن كانت من نتائج مو       
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جانباً من النتائج اليت تسببت عن دخول اخلطية، سواء كانت هذه اجلوانب متس أعواز              
  .اإلنسان أو متس جمد اهللا واسترضاء عدالته ومطاليب قداسته

ونترك القارئ العزيز هلذه السطور، واليت نصلي أن يستخدمها الـرب لتنـشيط             
ونشتاق أيضاً أن يزداد املبشرون واخلدام وعيـاً        . ذه الربكات ايدة  النفوس ومتتعها   

وعمقاً ذه اإلمتيازات، ليكونوا أكثر نفعاً يف خدمة النفـوس والقطيـع املـشتت يف               
  .الطوائف املسيحية

وإنين أعتقد أن هذا الكتاب يصلح أن يكون مفتاحـاً ملعرفـة بعـض احلقـائق                
مهية، حىت يقدم للنفوس إجنيالً واضحاً ينادى به يف كل          اخلالصية، وهو أمر يف غاية األ     

وعبيده يف كل مكان يف أرجاء املـسكونة،        مكان، وحنن نشكر اهللا الذي يرسل خدامه        
حيملون بشائر اخلالص وكلمة املصاحلة، وال تزال يد اهللا املمدودة تطلـب املـصاحلة              

مـان  ز يسوع املسيح، قبل فوات      جلميع الناس، لكي يرجعوا إليه بالتوبة واإلميان بربنا       
  .النعمة

واهللا الذي قاد الكاتب ليقوم ذا اجلهد العظيم، قاد الشيخ املوهوب فارس فهمي،             
ليعرب هذا الكتاب بأسلوبه املميز الذي جيمع بني اجلمال والسالسة ليظهر قوة تعـبري              

  .الكاتب، ويصل احلق إىل كافة أوالد اهللا
                              ثروت فؤاد                       

  ١٩٨٥                                                   مارس 
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  منشورات بيت عنيا

ت اهللا     فحة بي ن ص مي م إذن رس ذت ب ع .  com.baytallah.www://http أخ جمي
االت            وال   اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة     يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق

وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب
ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق

   آانت األسبابوليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما
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  الغفران
روح اهللا يف دواخلنا، كانت النتيجة يف معظم احلاالت أننا بدأنا           ملا بدأ يدب عمل     

حنس خبطايانا واملذنوبية اليت تالزم هذه اخلطايا، وبالتبعية بدأنا نبحث ونطلب الغفران،            
  .بدأنا نشعر باحلاجة إىل الصفح عن خطايانا وإىل معرفة هذا الصفح

 ومع ذلك حيسن أن نتنـاول       قد أن قارئ هذه السطور له معرفة بالغفران       وحنن نعت 
بالتعليق تعليم الكتاب عن هذا املوضوع دف الوصول إىل إدراك مرتب ومنظم هلذه             

  .الربكة العظيمة واألساسية من بركات اإلجنيل
لنالحظ قبل كل شيء أنه ملا دخلت اخلطية مبعصية آدم وتردي اجلنس البـشري    و
 السقوط كانت النتائج كثرية جداً ومتنوعة ومتشعبة وأول وأكرب أثر للسقوط            كله يف 

 -قـصاص مـن اهللا    يستشعر الذنب يف ضمريه مجيع الناس حتت        . أن أصبح آدم مذنباً   
  .أخطأ اجلميع

: ٢رو(وال يطاوعون احلق    " أهل التحزب "لكن الكتاب يتكلم عن أناس يسميهم       
ن ال يقرون بالذنب وينكرون حقيقة الـسقوط        تبلّد الضمري يف هؤالء وهم كثريو     ) ٨

بل ويدافعون عن مبدأ    . ويتحدون كلمة اهللا إذ يرفضون ما تقرره الكلمة من أم خطاة          
وجود اخلري يف اإلنسان وأن اإلنسان بطبعه يتطلع إىل ما هو أفضل ويرفـضون حـىت                

فـاخلري  . سبيةوجود حدود للخري وللشر ويقولون أن اخلري والشر كلمتان هلما معاين ن           
وإذن . هو ما يقبله اإلنسان املتعلم املتقدم والشر هو ما يرفضه هذا النوع من البـشر              

فالصواب واخلطأ مها قيمتان تتفاوت مناسيبهما حسب مفهـوم العـصر لألدبيـات             
والشر أو الذنب هو اخلروج على      . واحلكم يف ذلك هو العقل البشري     . واألخالقيات
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فاملذنب هو املذنب أمام الناس مـن       . اتمع الراقي املتعلم  مبادئ وأوضاع ما ارتضاه     
  .حوله

أما كلمة اهللا فترينا أن القضية مع اهللا وليست مع الناس، واملذنب هو املذنب ليس               
  :ورسالة رومية تضع أمامنا من أوهلا هذه األشياء. أمام الناس بل أمام اهللا

  اهللابن ) ٢(إجنيل اهللا                        ) ١(
  بر اهللا)٤(قوة اهللا                           )٣(
  جمد اهللا) ٦(غضب اهللا                      ) ٥(
  .دينونة اهللا) ٧(

واهللا القوي البار الديان هو نفـسه اخلـالق، إذن مـستويات اإلدراك والفهـم               
جنـد أنفـسنا   واالستنارة يف الناس وهي أمور غري ثابتة أو راسخة ال تصلح قياساً وإمنا      
  .أمام قياس اهللا اخلالق ذي الرب الذي ال يتذبذب وال يتأرجح وال يتغري

قد حيتاج األمر إىل بعض اجلهد إلقناع الضمري بأنه مذنب لدى اهللا، لكـن هـذا                
اإلقناع ليس على هذه الدرجة من الصعوبة مع الناس الربابرة والوثنيني ويكفي أن تتلى              

إلقناعهم بأن ال عذر هلم     ) ٣٢ -١٨: ١رو(ئل املذكورة يف    عليهم قائمة اخلطايا والرذا   
  .يف هذا اإلسفاف نتيجة حتوهلم عن اهللا

 هؤالء  -لكن غري الربابرة ممن وصلوا إىل مستويات من احلكمة البشرية واحلضارة          
عندهم الشر نفسه واخلطايا نفسها اليت عند الربابرة لكنها فقط مقَنعة مهذبة وهـؤالء              

  :هؤالء وأولئك ينتهي النقاش معهم بأن يذَكرهم بولس بأن. ذرأيضاً بال ع
  .أن دينونة اهللا على هذه الشرور هي حسب احلق-)١(
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  .أن هناك يوم سوف تستعلن فيه دينونة اهللا العادلة-)٢(
  .أن ليس عند اهللا حماباة-)٣(

 فال مفر من دينونة اهللا اليت حسب احلق بال أقل احنراف وحسب العدل بال             وإذن  
أمل يف تفادي هذه الدينونة إا      لذلك ليس هناك    . أقل تساهل وال تدخل فيها أية حماباة      

 املتحـضر وغـري املتحـضر،       -فم الرببري وفم اليوناين   . دينونة يستد أمامها كل فم    
 الذين نـشأوا يف ظـل       -املتخلف والعصري مث هناك قطاع آخر من البشر هم اليهود         

هؤالء بالدليل الكتـايب مـن   .  بل هي ديانة بترتيب إهلي    ثقافة ليست جمرد ثقافة طبيعية    
واقع املكتوب الذي بني أيديهم وجدوا مديونني ألم بالطبيعة يعملون ما يعمله اخلطاة             

ألن كل مـا    "وبكسر الناموس يهينون اهللا، واستحقوا دينونة الناموس        من غري اليهود    
اليهود لكي يستد كل فم ويـصري       أي  "يقوله الناموس فهو يكلم به الذين يف الناموس         

  .كل العامل حتت قصاص من اهللا
 ضرورة عاجلة وحاجة أمـام      إذن وقد ثبت الذنب ووجب احلكم، صار الغفران       

لذلك يضع الرب غفران اخلطايا يف مقدمة تعليماته لتالميذه قبيل الصعود           . النفس ماسة 
 بالتوبة ومغفـرة اخلطايـا      وأن يكرز بامسه  ...... كان ينبغي أن املسيح يتأمل    "حني قال   
  ).٤٧، ٤٦: ٢٤لو" (جلميع األمم

يـذكر قـصته    ) ١٨ -١٦: ٢٦أع( فإن الرسول بولس يف      -وهناك أمثلة عملية  
ألين هلذا ظهرت لك    .. قم وقف " جتدد على طريق دمشق وكيف أرسله الرب      وكيف  

 لتفتح عيوم كي يرجعوا من ظلمات إىل نـور وسـلطان          ... ألنتخبك خادماً وشاهداً  
  ".الشيطان إىل اهللا حىت ينالوا باإلميان يب غفران اخلطايا ونصيباً مع املقدسني
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وليعتمد "وبطرس يتكلم إىل اجلموع اليت نخست يف قلوا يوم اخلمسني عن التوبة             
وأمام امـع   ) ٣٨: ٢أع" (كل واحد منكم على اسم يسوع املسيح لغفران اخلطايا        

 رفّعه اهللا بيمينه رئيساً وخملصاً ليعطي إسـرائيل         هذا" "غفران اخلطايا "شهد بطرس عن    
له يـشهد مجيـع     "وكذلك أمام كرنيليوس قال     ) ٣١: ٥أع" (التوبة وغفران اخلطايا  

ويف أنطاكية قال   ) ٤٣: ١٠أع" (األنبياء أن كل من يؤمن به ينال بامسه غفران اخلطايا         
: ١٣أع" (بغفران اخلطايـا ينادى لكم ) ذا اإلنسان(أنه ذا ... فليكن معلوماً "بولس  
٣٨.(  

إذن بولس يثبت االام ضد مجيع اجلنس البشري بأم مذنبون أمام اهللا وذلك يف              
غفـران  ( فلماذا ال يعلن مباشرة بعد االام خرب اإلعفاء مـن احلكـم              -رسالة رومية 

ما بل الواقع أن الغفران ال يذكر يف كل رسالة رومية إال مرة واحدة عند ذكر                ) اخلطايا
هذا الكالم قاله بولس عنـد      " طوىب ملن غفر إمثه وسترت خطيته      "٣٢مزقاله داود يف    

واحلق أن حسبان الرب للخاطئ الذي يؤمن هو عينـه غفـران            . توضيح حقيقة التربير  
إن تطويب إنسان يحِسب اهللا لـه بـراً         .  أي أن التربير هو يف معناه الغفران       -خطاياه

، ٦: ٤ص. (هو عينه تطويب اإلنسان الذي يغفر إمثه      ) ٧: ٤ص(بدون أعمال الناموس    
وهل تغفَر آثام شخص دون أن يتربر هذا الشخص؟ أو هل يتربر إنـسان دون أن                ) ٧

فهذا هو الوجـه    ) الغفران(تغفَر آثامه؟ إن كنا نعفى من خطايانا أو تطرد عنا خطايانا            
 الوجه اإلجيايب والتعبريان يتضمنان     السليب وإن كنا نأخذ التربير أو ننال التربير فهذا هو         

  .اجلوهر الواحد
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: ٥كو٢(إذا كان اهللا يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه غري حاسب هلم خطاياهم               :س
  فهل معىن هذا أن كل واحد قد غُفرت خطاياه؟) ١٩
حقيقة إن اهللا كان يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه غـري حاسـب هلـم               . كال  :ج

 إن اهللا جـاء     -١١: ٨يو" وال أنا أدينك  " قال الرب للمرأة اخلاطئة      خطاياهم وحقيقة 
لكن بدالً من أن يرد اهللا على اإلنـسان         . بالرمحة يف املسيح لكن الناس رفضوا رمحة اهللا       

 وأُعطي مهلة خـالص     الرافض اجلاحد ويصب جامات غضبه عليه توسطت طول أناته        
 فيـه   -ة الذي ينادى فيه بغفران اخلطايا     لإلنسان أو هدنة سالم لإلنسان هي زمان النعم       

فإذا تواضع واحد منهم وجاء تائباً تغفَر آثامه هنـاك          . يعلن العفو عن العصاة املتمردين    
  .فرصة غفران للجميع لكن ليس اجلميع يؤمنون

 قال الرب - الذي قاله الرب يف بيت مسعان الفريسي عن املديونني      ٧يف مثل لو    :س
مجيعاً إذ مل يكن هلما ما يوفيان أفلم يـسامح مسعـان كمـا              إن صاحب الدين ساحمهما     

  سوحمت املرأة؟
وعلـى  " أظهر عطفه أو نعمته هلما"كلمة ساحمهما هي يف األصل اليوناين تعين         :ج

عم العطوف مع الناس بغض النظر عن درجة تورطهم         ذلك فالرب يعلن يف املثل اهللا كاملُن      
لكن املرأة هي اليت نالـت      .  اآلن بالنسبة للناس   وهذا هو بالضبط موقف اهللا    . يف اخلطايا 

غفران خطاياها ألا هي اليت جاءت نادمة تائبة إىل من خيلصها والنعمة كانت مقدمـة               
  . هي سوحمت وهو مل يسامح.بالسوية لسمعان لكنه من أجل كربيائه مل يستفد منها

  مبجرد إميانه وتوبته؟هل حقيقة ينال اخلاطئ التائب غفراناً خلطاياه يف احلال   :س
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: ٩من ص (نعم بكل تأكيد ونالحظ أن اإلصحاح التاسع من رسالة العربانيني             :ج
وهو يتناول موضوع ذبيحة املسيح، تربز فيه هذه احلقيقة بكـل           ) ١٨: ١٠ إىل ص  ١

جالء فالرسول يؤكد ست مرات أن ذبيحة املسيح هي ذبيحة واحدة وقُـدمت مـرة               
ساس أ أن الذين يقدمون السجود على        الرسول أيضاً  يؤكدواحدة ويف نفس اإلصحاح     

 -١: ١٠ص(ذبيحة املسيح يطهرون مرة واحدة ولذلك يقتربون بضمائرهم مكملَّـة           
  .إن الغفران يتم مرة واحدة وإىل األبد). ٢
يقول البعض إن كنا نعلِّم بأن املؤمن ينال غفراناً كامالً فهـذا ممـا يـشجعه                  :س

  ل أن نقول له أنه حيصل على غفران لغاية يوم جتديده؟أليس من األفض. والتراخي
إن الذين يقولون هكذا هم غري املؤمنني الذين ينكرون أو يتناسون أن الـذي                :ج

ولو أُعطيت هذه احلقيقـة     . يتجدد بعمل الروح القدس يأخذ طبيعة جديدة تكره الشر        
غفر لـه اخلطايـا     فإن الذي يؤمن ت   . وزا الصحيح ألخذ املوضوع كله شكالً جديداً      

). ١٤ -١١: ٢يت(ويأخذ طبيعة جديدة ويسكن فيه الروح القدس ويتعلم من النعمة           
 -وليكن معلوماً أننا أخذنا الغفران عند اإلميان لكننا أخذناه على أساس ذبيحة املـسيح    

كانت يوم صليب املـسيح     ) يف كل حياتنا وليس لغاية يوم جتديدنا فقط       (وكل خطايانا   
 يتعامل معنـا كـاألب مـع        -ولنعلم أيضاً أن اهللا يتعامل معنا للغفران      . كلها مستقبلة 

لنـا  " عندما نعترف خبطايانا ننال الغفران والتطهري من كـل إمث            -أوالده، عندما خنطئ  
هذا هو غفران اهللا كأبينا لرد      ) ١: ٢و  ٩: ١يو١" (شفيع عند اآلب يسوع املسيح البار     

ديان اجلميـع   " منه ألنه    -له منه مبجرد اإلميان   الشركة وليس الغفران األبدي الذي ننا     
  ".بيسوع املسيح
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  .٢٥: ٣وما معىن الصفح عن اخلطايا السالفة بإمهال اهللا؟ رومية   :س
اخلطايا السالفة على أي شيء؟ ينبغي حتديد نقطة تكون اخلطايا سالفة هلـا أو                :ج

. ا السالفة بإمهال اهللا   إلظهار بره من أجل الصفح عن اخلطاي      "يقول الرسول   . الحقة هلا 
إذن السالفة هي السالفة علـى      ). ٢٦،  ٢٥: ٢رومية" (إلظهار بره يف الزمان احلاضر    

 أي خطايا املؤمنني الذين عاشوا يف العهد القدمي وليس السالفة على يوم             -موت املسيح 
فلما مات املسيح ومت صنع الكفارة تبني أن اهللا كان مـتمهالً يف العهـد               . جتديد املؤمن 

القدمي ألنه كان واثقاً من جهة عمل املسيح أنه يويف كل مطاليب عدلـه ضـد هـذه                  
  .متاماً كما يصفح من أجل دم املسيح عن خطايا املؤمن يف عهد النعمة. اخلطايا
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  التبرير
  : النصوص الكتابية

 كل من يؤمن من كل ما مل تقدروا أن تتربوا منه بناموس             يتربر" اإلنسان"ذا  "
  ).٣٩: ١٣أع" (موسى

النـاموس  ) كتـب (وأما اآلن فقد ظهر بر اهللا بدون الناموس مشهوداً له من              
". بر اهللا باإلميان بيسوع املسيح إىل كل وعلى كل الـذين يؤمنـون            . األنبياء) كتب(و
  ).٢٢، ٢١: ٣رو(

وكلمـات  . هو التربئة من كل مة ميكن أن تقوم ضد املـربر          : معىن التربير   
ذا ينادى لكم بغفران اخلطايا وـذا       "يف جممع أنطاكية بيسيدية      هذا املعىن    بولس تؤيد 

) ٣٩: ١٢أع" (يتربر كل من يؤمن من كل مامل تقدروا أن تتربوا منه بناموس موسـى             
  ).ذا أي ذا الشخص(

. امنا بأننا خطاة وأعلن ضدنا دينونة عادلة      . فناموس موسى أقام االام ضدنا    
ن يؤمن به أن يبرأ بالعدل من كل اام وميكن بناًء على            لكن باملسيح فقط ميكن لكل م     

هـي حالـة    ) اإلدانة(إذن الدينونة   ). حكم اإلدانة (ذلك سقوط حكم الدينونة ضده      
وواضح أن اإلدانة هي عكس التربير متامـاً كمـا أن           . ومركز خنرج منهما عندما نتربر    
  .املذنوبية هي عكس الغفران

نا يف الكتاب يتضمن ما هو أكثر من جمرد الربكة          على أن التربير كما هو أمام       
اليت كنا نرزح حتتـها بـل       ) الدينونة(السلبية وهي إعفاؤنا بالتمام وبالعدل من اإلدانة        

. لنرجع أيضاً إىل رسالة رومية    . يشمل أيضاً مركزنا أمام اهللا يف املسيح يف بر إجيايب وإهلي          
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كل العامل حتت قصاص مـن      "صار   جند أنه بسبب اخلطية استد كل فم و        ١٩: ٣يف ص 
". بالناموس معرفة اخلطية  "ويف العدد التايل جند أن الناموس يتهم ويثبت االام ألن           " اهللا

 يبدأ الرسول يف توضيح طريـق اهللا        ٢١لكن يف العدد    . وليس لنا أي تربير يف الناموس     
س نظراً مبـستغرب    فلي" اجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد اهللا    "فإنه نظراً ألن    . لتربير الفاجر 
إذا كان اإلنسان أظهر كل شره ونقصه يف كل سواده، تعين           ". يظهر بره "إذا كان اهللا    

. أن يظهر اهللا كل بره بكل ملعانه بإدانة اخلاطئ وبعدم التغاضي عن أقل شبه شـر فيـه                 
علـى  "ويـستقر   " مقدماً إيل "لكن الغريب أن اهللا اآلن يظهر بره بطريقة جتعل هذا الرب            

  .من يؤمن بعمل املسيح" كل
يبدو كما لو كان يبسط يديه حنو كل الناس مرحباً بدالً مـن أن              " بر اهللا "إن    

يزجمر غاضباً ضدهم وكل من يؤمن منهم يستقر عليه هذا الرب كثوب يكتس به ويظهر               
وكل ذلك يتم دون أن يفقد هذا الرب ذرة مـن خصائـصه، وألول              . فيه يف حضرة اهللا   
وغري املـستحيل أن    " بل   -"هذا غري ممكن  "قائلني  مع هذا اخلرب نندهش     وهلة عندما نس  

رمبا نقول أننا قد نفهم أن الرمحة تفعل هذا وتفعله على حساب            " حيصل شيء من ذلك   
  .أما أن يفعل العدل اإلهلي هذا فشيء غري ممكن على اإلطالق) أو الرب(العدل 

ن يف املسيح الذي قدمـه اهللا       اآلومع هذا فإن الرب يفعل هذا ما دام قد أُظهر             
إنه عندما سفك دم املسيح على الصليب، مت املرموز إليه برش الـدم             ) أو غطاء (كفارة  

يف املـسيح   "قدمياً على غطاء التابوت الذي كان يف خيمة االجتماع ومت صنع الفـداء              
ستقبل كما استعلن الرب اإلهلي الذي سوف يشهد له العامل كله، فإنه يف زمان م             " يسوع

يف ذلـك اليـوم     . يف سحق اخلطاة والفجار وإدانتهم دينونة أبدية      سوف يظهر بر اهللا     
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سوف يشهد العامل استعالناً عظيماً لرب اهللا لكنه ليس أكثر عظمة وليس أكثر عجباً مـن            
نعم . ذلك اليوم الذي فيه أوقع اهللا الدينونة وسحق باحلزن ابنه الكامل الصفات ألجلنا            

وبالطبع أعلن على نفس    . ح سوف يظل أبداً االستعالن األعظم لرب اهللا       فإن صليب املسي  
ولو مل يظهر صليب املسيح بر اهللا ما أظهر قط          ) ٨: ٥رو(القياس حمبة اهللا كما نقرأ يف       

  .حمبة اهللا
 بالنظر ملعـامالت اهللا يف      -لقد بين صليب املسيح بر اهللا بطريقة مزدوجة أوالً          

). تدبري النـاموس ومـا قبلـه      ) (٢٥عدد(تدبري السالف   خصوص خطايا املؤمنني يف ال    
قبل جميء املسيح   فإنه  ) ٢٦العدد( يف خصوص خطايا املؤمنني يف التدبري احلاضر         -وثانياً

ويف هذا  . تغاضى اهللا عن خطايا شعبه مع أنه مل تكن قد قُدمت له بعد ترضية كاملة عنها               
فهل كل معامالت اهللا هذه كانت      . حالزمان احلاضر هو يربر اخلاطئ الذي يؤمن باملسي       

جتري من جانب اهللا مبنتهى الرب؟ نعم وموت املسيح يعلن ذلك مبيناً أنه ملا صفح اهللا عن                 
اخلطايا السالفة يف التدبري السابق كان باراً بالتمام يف ذلك كما هو اآلن بار عندما يبرر                

  .املؤمن يف التدبري احلاضر
دمي نفسه هللا ذبيحة ذات قيمـة وذات رائحـة          كان موت املسيح أوالً هو تق       

طيبة غري حمدودة ذه الذبيحة صنعت الكفارة ومتت الترضية حىت أن كل مطاليب الرب              
   .اإلهلي قوبلت وعوضت من جهة قضية سقوط اإلنسان باخلطية) العدل(

 هؤالء املؤمنون هلم  . وثانياً كانت ذبيحة املسيح ألجلنا أي ألجل مجيع املؤمنني          
: ٤رو(كل احلق ألن يعتربوا املسيح املخلص بديلهم، ولكل منهم أن يقول ما جـاء يف                
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إنـه أُسـلم    ". الذي أسلم من أجل خطاياي وأقيم ألجل تربيـري        "لصيغة املفرد   ) ٢٥
  .للموت والدينونة بالنظر إىل خطايانا وأُقيم ثانية من األموات بالنظر إىل تربيرنا

ون اإلجنيل ويتجاهلون الشق الثاين مـن هـذه         وكثريون عند هذه النقطة يبتر      
ألنه ال ميكن التمتع باليقني الكامل من اخلالص إذا نـسينا أو            . البشارة خلسارة نفوسهم  
صحيح وبكل تأكيد قد مت محل خطايانا وحتمل عقوبتـها يف           . جتاهلنا معىن قيامة املسيح   

لين عن ذلك كـان يف  موت املسيح لكن الدليل على إعفائنا والصفح عنا والتصريح الع    
  .وبدون هذا الشق األخري ال ميكن التمتع بسالم ثابت وراسخ. القيامة

لنفرض أن شخصاً حكم عليه باحلبس ستة شهور جلرمية ما          : نصور ذلك مبثال    
وسمح لشخص آخر أن يكون بديله يف قضاء العقوبة، فعندما تنفتح أبـواب الـسجن          

لك ارم، فإن هذا األخري ميكنه أن يـشري إىل          ليدخل إليه ذلك البديل وليخرج منه ذ      
لكنه ال يستطيع أن يستمر يف كالمـه        " هذا أُسلم للسجن من أجل جرمييت     "بديله قائالً   

علتـه  فولذلك ال ميكن أن أرى أبداً جدران السجن من الداخل كعقوبة على ما              "قائالً  
ال إذا لفظ هذا البديل     ألن هناك احتمال عدم وفاء العقوبة وإال فماذا يكون احل         . كال"

أنفاسه األخرية بعد قضاء شهرين فقط من مدة العقوبة؟ تاركاً أربعة أشهر مل تـستوفها               
العدالة؟ إن من حق السلطة يف هذه احلالة إعادة القبض على ارم األصـيل ليـستويف           

 لكن لنفترض أنه قبل انقضاء الستة شهور بأسبوعني أو ثالثة وجد          . بنفسه مدة العقوبة  
بديله ميشي يف الشارع حراً وعلم أنه بسبب حسن سريه وسلوكه حصل علـى عفـو                

فحينئذ يكون من حقه أن يقـول يف  . وأُسقطت عنه املدة الباقية من العقوبة وخرج حراً       
إن كـان   "نعم له أن يحدث نفسه قائالً       "إنك أُطلقت من السجن ألجل تربئيت       : احلال
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خلي سبيله فيما خيتص جبرمييت فأنا فعالً قد برئـت          بديلي قد سقطت عنه قوة احلكم وأ      
  ". وأنا فعالً حر وقد أُخلي سبيلي

وعلى ضوء هذا املثل تعترب قيامة املسيح مبثابة اإلعالن اإلهلي للعفو الـشامل               
  .عن كل من يؤمن مبوت املسيح

اهللا . "مث لنالحظ أن اهللا نفسه هو الذي يربرنا وليس فقط هو مصدر تربيرنـا               
هو الذي نطق باحلكم علينا كخطاة وباملثل هـو الـذي           ). ٣٣: ٨رو" (و الذي يربر  ه

ال يـستطيع أحـد أن     . وإذن تربيرنا كامل وموثوق به    . ينطق بتربيرنا كمؤمنني باملسيح   
. لكن من جانبنا حنن يلزم أن نـؤمن       ) ال يستطيع أحد أن يديننا    . (يلصق بنا إدانة باملرة   

: ٥رو" (تربرنا باإلميـان  "ذا املعىن حنن نقول أننا      . تربونألن املؤمنني فقط هم الذين ي     
لربنا يسوع املسيح، ندخل دائرة االنتفـاع       " طاعة اإلميان "إننا فقط عندما خنضع     ). ١

واإلميان هو احللقـة    ). ٩: ٥عب(إنه سبب خالص أبدي جلميع الذين يطيعونه        . بعمله
  .اليت تربطنا به وباستحقاقات دمه للتربير

فإذا كما خبطية واحـدة  ) "١٨: ٥رو(لمة أخرية عن التربير جندها يف      بقيت ك   
صار احلكم إىل مجيع الناس للدينونة هكذا برب واحد صارت اهلبة إىل مجيع الناس لتربير               

أي من جهة   (ففي كل املواضع اليت يذكر فيها التربير جنده يذكر مقترناً باخلطايا            " احلياة
عدد جند الصلة تغريت فليست هي صلة التربير من اخلطايا          لكن يف هذا ال   ) صلته باخلطايا 

فالرب الواحـد   . اليت هي الثمر  " اخلطايا"وليست  " األصل"اليت هي   " اخلطية"بل ذكرت   
  .صار هبة إىل مجيع الناس لتربير احلياة) مبوت املسيح(بالصليب 
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ىل ولكي نفهم مضمون العبارة جيب أن نقرأ كل اجلزء من العدد الثاين عشر إ               
 ينتسبون بالطبيعة إىل آدم كـرأس وأصـل         - مجيع الناس  -فإن الناس . اية اإلصحاح 

جنسهم، لكن بالنعمة وبواسطة موت وقيامة املسيح ينتسب مجيع املؤمنني إىل املـسيح             
يح  التعبري نقول أم طُعموا يف املـس       وإن جاز . كرأس وأصل جنسهم الروحي اجلديد    

 أم أخذوا حياة املسيح فقد عفي عنـهم أو تـربروا            وتشاركوا يف حياته وطبيعته ومبا    
وهذا هـو العجيـب يف األمـر        . من كل ما لصق م قبل اإلميان من حياة آدم         قضائياً  

  .وكثرياً ما يغفل عن إدراكه الكثريون
إذن التربير كما توضحه رسالة رومية ليس هو فقط العفو الشامل واإلبـراء               

ة اليت لصقت بطبيعتنا اآلدمية الساقطة بل اآلن بعمـل          التام من كل اآلثام وكل الدينون     
  .وتبارك اسم اهللا من أجل هذا التربير. اهللا حنن نقف يف املسيح املقام من األموات

  :مالحظات
  حيسب لنا وملاذا ال حيسب؟هل بر املسيح   :س
وحياة املسيح قطعاً حياة بارة وكاملة كمـاالً        . مل يذكر الكتاب شيئاً من هذا       :ج
الذي يقدم ذبيحة ألجلنا    " احلمل"تعني ذه األهلية ألن يكون      " بال عيب "قاً وألنه   مطل

وليس حبياته الكاملة، لقد مات ألجلنا، لكن ال نقرأ يف          ) مبوته(لكننا نتربر باإلميان بدمه     
أي موضع أنه حفظ الناموس ألجلنا ولو أنه فعل ذلك لكنا أمام اهللا يف بـر ناموسـي                  

 ال يتعدى إىل أكثر من حفظ ناموس موسى ويكون برنا قدام اهللا هو              ومعىن هذا أن برنا   
ولو أننا حنن مل نعمله وإمنـا       ) ٥: ١٠رو(الذي يتكلم عنه موسى     " الرب الذي بالناموس  "

  .عمله املسيح حلسابنا
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اهللا حيسب لإلنسان الـرب بـدون       ألننا نقرأ أن    " حيسب"لكن الواقع أن الرب       :س
، ٥،  ٣: ٤رو(فما معىن هذه العبارات يف      "هيم اإلميان براً    أعمال الناموس وحسب إلبرا   

  ؟)١١، ٨، ٦
بـراً أو أن    " يعترب"هذه العبارات الواردة يف اإلصحاح الرابع تعين أن اإلميان            :ج

فسواء كان إبراهيم يف العهد القدمي أو املؤمنون باملسيح         . باراً بسبب إميانه  " يعترب"املؤمن  
" حيسبون) "أي(قدام اهللا   " يعتربون"سوى طريقة واحدة ا     يف الزمان احلاضر ال توجد      

 حـىت  -"بدون أعمـال "أبراراً وهذه الطريقة هي اإلميان بدون أعمال والحظوا القول     
أعمال املسيح اليت عملت يف بر كامل ال عالقة هلا بتربير من يؤمن وهذا أيـضاً دليـل                  

مبقدار معني مـن حفـظ       أبراراً   آخر إذا كانت هناك حاجة إىل دليل على أننا ال نصري          
لكن النقطة اجلوهرية يف هذا اإلصـحاح هـي مـوت املـسيح             . الناموس يحسب لنا  

  ). ٢٥العدد " (الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم ألجل تربيرنا "-وقيامته
لكن هذه العبارة اليت وردت يف ختام اإلصحاح الرابع من رومية كـثرياً مـا               :س

فهل " تربرنا مبوته "املسيح مات ألننا كنا خطاة هكذا هو أقيم ألننا          مبا أن   : تفسر هكذا 
  هذا صحيح؟

وما عليك إال أن نتتابع قراءة اإلصحاح الرابـع حـىت           . هذا غري صحيح  . ال  :ج
إن ". فإذ قد تربرنا باإلميان لنا سالم مـع اهللا        "ختام العدد األول من اإلصحاح اخلامس       

املسيح ونتيجة  ين أن تربيرنا شيء مت وكمل ملا مات         التفسري الذي يرد يف نص السؤال يع      
للتربير تكون قيامة املسيح لكنه تفسري يلغي مبدأ اإلميان بالكلية وطبعاً ال ميكن إلغـاء               

صحاح اخلامس يثبت ويؤكد أن تربيرنا باإلميـان        إلاإلميان هكذا ألن العدد األول من ا      
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خطايانا وموتـه هـو     النظر إىل   لكن التفسري الصحيح أن موت املسيح كان بسبب أو ب         
  .وهذا شيء آخر باملرة. أساس تربيرنا

لقد كانت قيامة املسيح يف املقام األول إعالناً للحقيقة املباركة وهـي أن ذاك                
ويف املقام  . قد أاها متاماً وأطلق من حكمها      الذي احنىن حتت ثقل دينونة اهللا ضد اخلطية       

  .كل من يؤمن بهتربير ) أو بالنظر إىل(الثاين ألجل 
ولقد شرحنا هذا الفكر فاملسيح مات ألجل النظر إىل خطايانا وأُقـيم ثانيـة                

  .لكن تربير أي إنسان إمنا يصبح واقعاً فعالً عندما يؤمن. ألجل النظر إىل تربيرنا
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  الفداء
  :النصوص الكتابية

  )١٣: ١٥خر" (الشعب الذي فديتهترشد برأفتك "  
  )٢٤: ٣رو" (ء الذي بيسوع املسيحمتربرين جماناً بالفدا"  
  )٢٣: ٨رو" (حنن أنفسنا أيضاً نئن يف أنفسنا متوقعني التبين فداء أجسادنا"  
" إذا آمنتم ختمتم بروح املوعد القدوس الذي هو عربون مرياثنا لفداء املقتىن           "  

  )١٤: ١أفسس(
  ).١تس١و ٧: ١أف" (الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران اخلطايا"  
باخلطية صار مديوناً ومستعبداً والفداء سداد الدين هو حتريـر مـن            اإلنسان    

  .مطاليب عادلة ال يستطيع اإلنسان أن يوفيها
والفداء بالتعويض مقصود به عمل انتقامي يوقعه اهللا على عـدو اغتـصب               

  .السيادة على اإلنسان
مام الدينونة  اخلطية مل تورطنا فقط يف املذنوبية أمام اهللا مث أتت بنا وجهاً لوجه أ               

  . نعجز متام العجز عن فكاك أنفسنا منهابل أيضاً قيدتنا يف عبودية
ومن جهة اإلجنيل فإنه ليس فقط ينادي لنا بالغفران بالنسبة ملذنوبيتنا وبالتربير              

بدالً من الدينونة بل أيضاً يعلن لنا اهللا كالفادي، خملصاً شعبه من العبودية وحمرراً مرياثه               
  . به قبالًمن كل ما تثقل

وإحـدى  . وكثرية هي الكلمات اليت استعملت يف العهد القدمي وتعين الفداء           
  .سواء بالتعويض أو بالسداد" التخليص"الكلمات هلا معىن التحرير أو 
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قال الرب لشعبه الذين كانوا عبيداً      . يف سفر اخلروج جند الرمز العظيم للفداء        
صريني وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم     أنا الرب أخرجكم من حتت أثقال امل      "مدوسني  

هذا كان فداء بتعويضهم عن الضرر الذي       ). ٦: ٦خر" (بذراع ممدودة وبإحكام عظيمة   
أحلقه م املصريون ولو أننا نرى أيضاً سداد ما كانوا مـدينني بـه هللا كخطـاة يف دم                   

للبحـر  وملا مت كل شيء إىل التمام جند الشعب على الشاطئ اآلخر            . اخلروف املسفوك 
  ).١٣: ١٥خر" (ترشد برأفتك الشعب الذي فديته"األمحر يرمنون 

وهناك تصوير عظيم للفداء جنده يف سفر راعوث حيث فدى بوعز مـرياث               
وهذا الفداء تضمن إقامة اسم امليت بزواج بوعز مـن          . اليمالك بسداد الدين أو الرهن    

ويف كال التـصويرين    . ءراعوث وصار لبوعز امتالك املرياث وأيضاً راعوث حبق الفدا        
) حترير الشعب من أثقال فرعون وحترير مرياث اليمالك من يد الدائن املرن           (الرمزيني  

  .نرى نوعاً من العبودية يف صورة أو يف أخرى هي اليت يعاجلها الفداء
كان إسرائيل يف مصر يرزح حتت عبودية ثقيلة ومراراً كثرية يتكرر وصـف               
 ويف سفر راعوث كان مرياث اليمالك مرهوناً ويف خطـر أن            "بيت العبودية "مصر بأا   

  .يتحول إىل يد غريب ومع املرياث تقع نعمى وراعوث حتت نوع من العبودية
أي ذي  (هذا الشر الوبيل أمكن جتنبه بتصرف من جانب بوعز كالويل الفادي              

  ). القرابة الذي يفدي
 ٣ التربيـر يـذكران يف رو      وبرجوعنا إىل العهد اجلديد، جند أن الفداء وأيضاً         
ويف هذا ما يؤكد أن هذه الوجه       " متربرين جماناً بالفداء الذي بيسوع املسيح       "فيقال عنا   

املختلفة لعمل املسيح ونتائجه، مترابطة أشد االرتباط حىت أننا ال نـستطيع أن حنـصل               
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ومع أن هذه النتائج ال ميكن فـصلها عـن          . على إحداها بدون احلصول على األخرى     
كما ) ٣رو(ففي اجلزء األول من     . عضها إال أنه من السهل متييز الواحدة عن األخرى        ب

وكلمة العبودية  ). يقابلها الفداء اليت  (والدينونة  ) اليت يقابلها الغفران  (رأينا جند املذنوبية    
 ٣لكن فكرة االستعباد حتت اخلطية واضـحة يف ص        . ال تذكر إال يف اإلصحاح الثامن     

وكلمـة  " (ألننا قد شكونا أن اليهود واليونانيني أمجعني حتت اخلطية        "ألن الرسول يقول    
هـو أن تكـون حتـت       " حتت اخلطية "ومعىن أن تكون    ). شكونا هنا تعين أقمنا احلجة    

سلطاا أي حتت عبودية هلا واملسيح أجنز العمل العظيم الذي مبقتضاه سدد ووىف كـل               
ومن هنا صـار    ) كل الديون اليت علينا   أي سوى حساب    (املطالب اليت حنن مطالبون ا      

  .لنا فيه الفداء
وإذا واصلنا القراءة حىت اإلصحاح السادس مث السابع واجلزء املتقـدم مـن               

بـل بتعـبري   (الثامن سوف نعرف من هذه الفصول كيف حتررنا فعالً من سيادة اخلطية       
ة اخلطيـة ونـري     وسياد. ومن نري الناموس  ) أدق من استبداد اخلطية بنا واستعبادها لنا      

اليت ترزح حتتها كل اخلليقة     ) ٢١: ٨رو" (من عبودية الفساد  "الناموس يوصفان بالقول    
األرضية، واليت ستعتق منها كل اخلليقة إىل حرية جمد أوالد اهللا عنـدما جيـيء الـرب        

حينذاك سوف ينادي بيوبيل حريـة لكـل        . ويظهر أوالد اهللا يف جمده املنعكس عليهم      
  .اخلليقة

حنن أنفسنا أيضاً   "ويف العدد الثالث والعشرين يقال      .  نتوقع هذه اللحظة   وحنن  
ألننا يف  " فداء"وهنا أيضاً تظهر كلمة     " أجسادنافداء  ) أي(نئن يف أنفسنا متوقعني التبين      

مقام الكالم عن خالص من عبودية وفداء أجسادنا نراه هنا كفكاك أو حريـة حنـصل               
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 يد اهلاوية أفديهم من املوت أخلصهم أين أوباؤك         من"عليها بالتعويض كما هو مكتوب      
وهذه العبارة يشار إليها بالتطبيق على      ). ١٣: ١٣هو" (يا موت أين شوكتك يا هاوية     

يف ذلك اليوم البهيج سوف ختلص أجساد مجيـع         ). ٥٥: ١٥كو١(قيامة األجساد يف    
مل املـسيح   قديسي اهللا من قبضة املوت الذي هو آخر عدو يبطل كذلك يربز أمامنا ع             

: ٣ص" (املسيح افتدانا من لعنـة النـاموس      "كالفادي بقوة يف رسالة غالطية يف القول        
  ". إذ صار لعنة ألجلنا"وذلك بسداد الثمني على الصليب نيابة عنا ألنه مكتوب ) ١٣

ولنالحظ أننا مل نكن فقط حتت لعنة الناموس بل أيضاً الناموس نفـسه كـان                 
" ركان العامل كنا مستعبدين حتت أ   "مكتوب  ) ٣: ٤لغ(ابع  ويف اإلصحاح الر  . يستعبدنا

إذ عرفتم من اهللا فكيف ترجعون أيـضاً إىل األركـان         "مث يف أواخر اإلصحاح مكتوب      
" أركان" وكلمة   -)٩: ٤ص" (الضعيفة الفقرية اليت تريدون أن تستعبدوا هلا من جديد        

أركـان   "–) ١٢: ٥بع(نفس الكلمة املستعملة يف     وهي  " مبادئ"هلا نفس قوة معىن     
واليت فيهما معىن الـتحقري     (وقد نستغرب أن تستعمل هذه العبارات       " بداءة أقوال اهللا  

يف (يف وصف الناموس الذي أُعطي من اهللا لكن لنالحظ أن الذين يقال عنهم              ) والتقليل
واضح أم اليهود الذين عندهم الناموس وأن الذين يقـال          " كنا مستعبدين ) "٣: ٤غل
يراد م الغالطيـون    ) ٩: ٤ص" (إذ عرفتم اهللا بل باحلري عرفتم من اهللا       " "تمأن" عنهم

كانوا حتت مبادئ العامل وناموس موسى مل يغري شيئاً من          ) يهود وأمم (األمم وكال االثنني    
ألن الناموس جاء مبطاليب اهللا ولكن هذه املطاليب كان يقـني أن تقابـل              . هذه احلالة 

ان املبدأ األصلي للناموس هو أن رضى اهللا الذي يتمتع بـه            لقد ك . حبسب مبادئ العامل  
هذا املبدأ هو أوالً وآخـراً      . الناس إمنا يتوقف بالتمام على ما يظهره الناس من طاعة هللا          
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هي أصالً خارج   مل يكن هناك إتيان مببادئ      . من مبادئ العامل بينما مبدأ النعمة غري ذلك       
ذه سواء وجدت يف الديانة اليهودية أو يف غريهـا،     ومن مبادئ العامل ه   . دائرة هذا العامل  

. وهي الضعيفة والفقرية، قد افتدانا املسيح لكي ننال التبين وهذه هي نعمة اهللا القادرة             
وهذا الوجه من موضوعنا جنده يف رسـالة        . وكما ذكرنا ميتد الفداء إىل قيامة األجساد      

ـ   "القول  ) ٧: ١ص(أفسس، إذ بينما نقرأ يف        غفـران   -ا الفـداء بدمـه    الذي فيه لن
الذي فيه أيضاً إذ آمنتم ختمتم      "من إجنيل اخلالص    ) ١٤عدد( فإننا نقرأ أيضاً     -"اخلطايا

املقـتىن وأيـضاً   ) حىت يوم الفداء(بروح املوعد القدوس الذي هو عربون مرياثنا لفداء    
 يف(فـالقول األول  ) ٣٠: ٤ص) (حىت يوم الفـداء (بالروح القدس ختمنا ليوم الفداء      

أما القـوالن   هو نصيبنا يف الوقت احلاضر ومن نصيبنا على طول اخلط           ) العدد السابع 
)  من اإلصـحاح الرابـع     ٣٠من اإلصحاح األول وعدد     ) (٤يف عدد (الثاين والثالث   

موت املـسيح   ) اشتراه(فإن كل ما حصله     . فيختصان بالفداء يف صورة عتيدة نتوقعها     
ومن جهة أجسادنا   . د كل سلطة مقاومة   سوف يسحب من حوذة املغتصب ومن حتت ي       

فإن اللحظة ال بد آتية عند جميء الرب يسوع ألجل قديسيه ومبجرد أن تـدق تلـك                 
 تعمل هـذا    -الذي اشتراه بدمه  " املقتىن"اللحظة تبدأ يد الرب عملية حيازة كل شعبه         

ى واالفتداء العتيد باستخدام القوة هو غايـة كـرب        . بالقوة ضاربة بشدة على يد العدة     
وهذه النبوة واضحة جداً يف اجلزء األخري من سـفر إشـعياء ألن             . لنبوة العهد القدمي  

ويـتكلم  " يا دودة يعقـوب   "الشعب القدمي كان مدوساً باألمم ولذلك خياطب بالقول         
وعلى هذا الوصف يستمر    ) ١٤: ٤١أش(الرب عن نفسه بأنه فاديك قدوس إسرائيل        

حاح الثالث والستني حيث يراه النيب يف رؤيـا         يف الكالم عن نفسه كالفادي حىت اإلص      
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ألن يوم  ". ألن يوم النقمة يف قليب وسنة مفديي قد أتت        "آتياً من آدوم ومن بصرة قائالً       
  .فداء خاصة الرب احلقيقيني هو يوم نقمة على األعداء

ومن خالل هذه اإلصحاحات العجيبة مبواعيدها الكثرية عـن فـداء عتيـد               
بقوة اهللا جند نبوة عظيمة خاصة بالفداء األعمق يف مضمونه مبـوت            بالتعويض االنتقامي   

وبال فضة  ) أو بعتم أنفسكم  (هكذا قال الرب جماناً بعتم      "فإننا نقرأ هذا القول     . املسيح
ويعقب هذا اإلصحاح الثالث واخلمـسون الـذي        ) ٣: ٥٢ص)" (أي تفدون (تفكون  

إن الفادي مزمع أن    . ي جعل نفسه ذبيحة إمث    يصور لنا عبد يهوه املبارك متأملاً ومائتاً الذ       
لكن هذا الفداء   ). ٢٠: ٥٩ص" (يأيت إىل صهيون وإىل التائبني عن املعصية يف يعقوب        "

  .املؤسس على حقيقة أنه فداهم بال فضة كثرية لتعب نفسه
  :مالحظات

فهـل هـذا    " عمل الفداء الذي أكمـل    "يتكلمون عن   أحياناً نسمع البعض      :س
  يقة أننا ما زلنا نتوقع فداء أجسادنا؟صحيح يف ضوء حق

أفتديتم "هذا الفداء الذي أُكمل رمبا يكون هو الذي إليه أشار بطرس يف قوله                :ج
" بل بدم كرمي كما من محل بـال عيـب وال دنـس            ... ال بأشياء تفىن بفضة أو ذهب     

) ٥٢ص(وإشـعياء  . يتكلم عن فدائنا بال فضة  ) ٥٢ص(وإشعياء  ) ١٩و  ١٨: ١بط١(
ومع ذلك سـيق    " مل يعمل ظلماً ومل يكن يف فمه غش       "م عن ذلك الشخص الذي      يتكل

ليس تعبرياً  " عمل الفداء الذي أُكمل   "لذلك هذا القول    . كشاة إىل الذبح ألجل فدائنا    
لكن عندما ينطبق واحد ذا التعبري إمنا يقصد قطعاً عمل الفداء بالدم            . دقيقاً بدون شك  

سفوك صنع اجلزء األكرب من الفداء وهذا لن يتكرر أبـداً           وطبعاً بالدم امل  . الذي سفك 
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فإذا ما كان املقصود ـذا القـول الـتكفري أو           . ألن الدم كفر مرة واحدة وإىل األبد      
وجيب . فهو صحيح ألن ليس هناك وجه آخر باق نتوقعه مستقبالً         " التربير"الغفران أو   

سات األخرية الـيت سـوف      أن ندرك هذا كله وأن حنترص يف الكالم لئال نشوش اللم          
  . تعطى لعمل الفداء يف مستقبل األيام

من ناحية أخرى وما زال أمامنا هذا الوجه املستقبل من عمل الفداء، هل من                :س
صار لنا الفداء؟ وأما جيدر     ) على وجه التحقيق  (الصواب أن نتكلم عن أنفسنا كمن قد        

  باحلري بنا أن نتكلم عن أنفسنا كمن فدينا فقط؟
لذلك ال  " فيه لنا الفداء بدمه   "إنه  ) ١تس١يف  (و) ١يف أف (ول بولس مرتني    يق  :ج

لكن لـنالحظ أن هـذا      " لنا الفداء "ميكن أن نكون على خطأ إن قلنا بكل جراءة أن           
بينما فداء األجـساد    . ومن هذا الوجه يكون الفداء قد حصل يف الزمان املاضي         " بدمه"

ء ال يقال عنه أبداً أنه عمليـة مـستمرة، وال           لكن الفدا . مازال كله يف الزمن املستقبل    
  .يقال أبداً يف املكتوب أننا نفتدي يوماً بعد يوم رغم أن هناك خالصاً يوماً بعد يوم

على األقل جـزء  (لكن أليس هناك شيء من عدم االرتياح للتعليم بأن الفداء            :س
  ال يزال مستقبالً؟ أما يفتح هذا ثغرة يزحف منها بعض الشك؟) منه
لو أن الفداء كان من صنعة الناس أو حىت كان يف األمر عنصر ضئيل بشري،                 :ج

 وال نقول لبعض الشك بل لطوفان من الـشكوك تكتـسح            -لكان هناك جمال للشك   
واهللا ال يتـرك    . وحنن نشكر اهللا كثرياً أن العمل إهلي وليس بـشري         . أمامها كل شيء  

فهـو مل يفـد     . ي الذي عمله يف مصر    ما نراه يف عمل الفداء الرمز     وهذا  . عمله ناقصاً 
كال . الشعب القدمي بدم خروف الفصح ويتركهم ناسياً إياهم حتت املسخرين يف مصر           



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    كرازة باإلنجيلالخدمة العربية لل  
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ٢٧

. فإن مجيع الذين فداهم بالدم فهؤالء أيضاً فداهم بذراع قدرته اجلبارة من أرض مـصر              
البد واهللا  . ظلف يمة يترك خلفهم   الكل حىت أصغر طفل كان البد أن خيرج، وال حىت           

يتمم عمله من جهتنا وكل مفدي بدم املسيح الثمني سوف يكون هناك عنـدما يـأيت                
  .الرب لفداء أجساد القديسني

  وهل الفداء هو منتهى ملا قصده اهللا لشعبه؟  :س
ليس الفداء هو منتهى القصد بل هو باحلري الواسطة األعظم أمهية لبلوغ            . ال  :ج

لقصد اإلهلي أن يكون الشعب القدمي أمة خاصة        هذا القصد بل يف التدبري السابق كان ا       
فتعني لذلك أن يفديهم من مصر لكي يتحقـق         . له تعبده يف األرض اليت أعطاهم إياها      

ويف خصوصنا  . ألنه ال ميكن هلم أن يعبدوه طاملا كانوا حتت عبودية فرعون          . هذا القصد 
  .حنن فإن القصد املنشود هو على مستوى أعلى بكثري

: ١أف(أن يكون له أبناء قدامه يف احملبة كما نقرأ عن ذلـك يف              إن قصد اهللا      
ويف رسـالة   . ومن مث نرى أن الفداء بالضرورة هو الواسطة لتحقيق تلك الغاية          ) ٧ -٤

أهلنا لشركة مرياث القديسني يف النور ولذلك يـذكر         نرى أننا قد    ) ١٠ص(كولوسي  
يقـول لنـا أن اهللا      ته األوىل   وبطرس يف رسال  . الفداء كضرورة للوصول إىل هذا املركز     

. بيسوع املـسيح  ) عنده(يريدنا أن نكون له كهنوتاً مقدساً لتقدمي ذبائح روحية مقبولة           
لكنه كتمهيد هلذا املركز يقول أننا افتدينا بدم كرمي هو دم املسيح وميكننا أن نورد عدة                

حلة لكن حتقيقها   واهللا عنده من حنونا أفكار كثرية صا      . فصول كتابية لبيان ذات احلقيقة    
جيب أوالً أن نفك من سلطان مضاد هللا وبعد ذلك ينفذ           . ميكن فقط على أساس الفداء    
  .اهللا كل ختطيطه املبارك لصاحلنا
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يرينا راعوث أن هناك يف التدبري السابق كان البعض فقط مـن ذوي القـرىب           :س
هلذا أي معـىن    فهل  ) حق الفداء (هم الذين هلم حق الفكاك      ) البعض فقط من األولياء   (

  خيصنا؟؟
أمـا  . فالشراء شيء وكل واحد له هذا احلـق       . طبعاً هذا له معىن خيصنا حنن       :ج

فشيء آخر وهو من حق الويل األقرب بالدرجة األوىل ويليه من هو            ) أو الفداء (الفكاك  
ومـن مث ال    . لكن جيب أوالً أن يكون من له حق الفكاك قريبـاً          . أقرب بالدرجة الثانية  

ال . أن ميلك حق فداء اإلنسان ألنه ال توجد قرابة بني املالئكـة والنـاس         ك  ميكن للمال 
ميكن للمالك أن يفدي بشراً حىت ولو كانت له القدرة على ذلك والرب يسوع مل يصر                

القريب "فأنشأ بذلك تلك القرابة اليت تؤهله ألن يصبح         ) إنساناً(مالكاً بل صار جسداً     
ال تـذكر   ) ٢عب(ويف  . نا يسوع يف ناسوت إنساين    فما أهم وألزم جتسد رب    ". الفادي
مل يأخـذ صـورة     (لكن الفصل يرينا أن الرب يسوع مل ميسك املالئكة          " يفدي"كلمة  
بل أمسك نسل إبراهيم، عندما تعني أن يبيد باملوت ذاك الذي له سلطان املوت              ) املالك

  .وينقذنا أي يصنع فداءنا
فهل ميكننا  .  أي فداء ما اقتىن بالشراء     "فداء املقتىن "نقرأ عن   ) ١٤: ١أف(يف    :س

  على ذلك أن نفرق بني الشراء والفداء؟
 إن  -ميكننا أن نوضح األمر بالـصيغة اآلتيـة       . أعتقد أنه ميكننا هذا التفريق      :ج

فاملؤمنون يقال عنهم اشتريتم بثمن     . الفداء يتضمن الشراء لكن الشراء ليس هو الفداء       
ة يقال عنهم ينكرون الـرب الـذي اشـتراهم          لكن املعلمون الكذب  ). ٢٠: ٦كو١(

فشراء املؤمنني يتضمن فداءهم لكـن      ) ١: ٢بط٢(وجيلبون على أنفسهم هالكاً سريعاً      
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شراء املعلمني الكذبة الذين مصريهم اهلالك ال يتضمن فداءهم ألنه لـو أن شـراءهم               
شيء والرب يسوع مبوته امتلك حق شراء كل        . تضمن فداءهم ملا كان اهلالك مصريهم     

  .حىت الذين مل يفدهم
ال تتضح هذه النقطة متاماً لكن الواضح هناك أن ما اشتراه           ) ١٤: ١أف(ويف    

متاماً بقوته القادرة من قبضة كل سلطان مضاد، وهـذا  ) يفكه(الرب مبوته سوف يفديه   
  .متييز بني الفداء بالدم والفداء بالقوة والسلطان
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  المصالحة
  :النصوص الكتابية

وحنن أعداء قد صوحلنا مع اهللا مبوت ابنه فباألوىل كثرياً وحنـن            كنا  ألنه إن   "  
  ).١٠: ٥رو" (مصاحلون خنلص حبياته

أي إن اهللا كـان     ... ولكن الكل من اهللا الذي صاحلنا لنفسه بيسوع املسيح          "  
" يف املسيح مصاحلاً العامل لنفسه غري حاسب هلم خطاياهم وواضعاً فينا كلمة املـصاحلة             

  )١٨: ٥كو٢(
وأن يصاحل به الكل لنفسه عامالً الصلح بدم        .  كل امللء  ألنه فيه سر أن حيل    "  
وأنتم الذين كنتم قبالً أجنبيني وأعداء يف الفكر يف األعمال الـشريرة قـد              ... صليبه

  ).٢١و ١٩: ١كو" (صاحلكم اآلن
لها روح اهللا ليوصل    كلمات خمتلفة اللفظ مثل الغفران والتربير والفداء استعم         

واملصاحلة واحدة مـن  . البعيدة املدى لعمل املسيح على الصليب  ثار والنتائج   لينا ا اآل  إ
هذه الكلمات واليت حتمل معىن أكثر حتديداً من غريها إذ تأيت بنا إىل بركة اإلجنيل بصفة                

  .هذا املعىن جنده يف رسائل العهد اجلديد بصفة خاصة. إجيابية أكثر من غريها
) ١ وكو ٥كو٢و  ٥رو(هد اجلديد تتكلم عن املصاحلة هي       ثالثة فصول من الع     

  ).٢ص(كما ترد عنها إشارة يف رسالة أفسس 
. حنن حنتاج إىل التربير بسبب ما كنا عليه من مذنوبية ترتبت عليهـا دينونـة                

وحنتاج إىل املصاحلة مع اهللا     . وحنتاج إىل الفداء بسبب العبودية اليت جلبتها اخلطية علينا        
اخلطية أنتجت يف   . نتائج اخلطية علينا هي أا جعلتنا متجنبني عن حياة اهللا         ألن من أسوأ    
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يرد مفهومها يف العـدد احلـادي       " واملصاحلة. "كاملة أو غربة تامة عن اهللا     قلوبنا فُرقة   
وأنتم الذين كنتم قبالً أجنبيني   "باملباينة مع مفهوم التجنب عن اهللا       ) ١كو(والعشرين من   

األعمال الشريرة قد صاحلكم اآلن يف جـسم بـشريته بـاملوت            وأعداء يف الفكر يف     
ولـسوف نـدرك املعـىن الكامـل        ". ليحضركم قديسني وبال لوم وال شكوى أمامه      

  .عن اهللا" التجنب"إذا حنن أدركنا املعىن الكامل ملأساة " للمصاحلة"
ال تسلكوا  : "نقرأ عن حالة التجنب اليت سقط فيها اإلنسان       ) ١٨: ٤أف(يف    

إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن      . بعد كما يسلك سائر األمم أيضاً ببطل ذهنهم       فيما  
        وإذا حنن أردنا أن نـصل إىل       ". محياة اهللا لسبب اجلهل الذي فيهم بسبب غالظة قلو

مع هذا التجنب عن    . عن حياة اهللا  " جتنبنا"ق األمر علينا أن نكتشف إىل أي مدى         أعما
وعمى البـصرية والـشهوة     . وظلمة الفكر واجلهل  . هن بطل الذ  -"البطل"اهللا يقترن   

ألن حياة اهللا هي ضد كل هذه على خط         اخل وليس هذا مبستغرب     ...الردية والنجاسة و  
إن اخلطية إذ فصلتنا عن اهللا وجعلتنا يف غربة تامة عنه إمنا فصلتنا متاماً عن كل                . مستقيم

  .ما جيعل حياتنا متفقة مع حياة اهللا
عن اهللا فبالطبيعة حنن ال نريده وال نريد احلياة وال النور الـذي             وإذ قد جتنبنا      

 نتيجة فورية وعلى التـو مبجـرد      . هذه نتيجة مباشرة لدخول اخلطية    . يصاحب حمضره 
فإن تـصرف آدم وامرأتـه   . واإلصحاح الثالث من سفر التكوين يشهد هلذا    . السقوط

له يف اجلنـة جنـدمها      يدل على ذلك بكل وضوح ألنه مبجرد أن مسع صوت الرب اإل           
لقد أقامـا حـاجزاً     . لكن اهللا مل يقض عليهما يف احلال بل تعامل معهما بالرمحة          . خيتبئان

والرب صادق على   . رمها أن يعرباه  وهذا كان من جانبهما ومل يكن يف مقد       . بينهما وبينه 
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هذا الوضع بأن أقام من جانبه حاجزاً يف صورة كروبيم وسيف هليب متقلب ليمنعهمـا        
  .ن الدنو إليهم

وهذا التعبري هو أخف وصف ملا      . فاخلطية إذن قد أفسدت مسرة اهللا باإلنسان        
وما علينا إال الرجوع إىل اإلصحاح السادس من سفر التكوين لنرى اجلـنس             . حدث

ي وقتاً كافياً متادى فيه وازداد انغماساً يف شهواته الدنسة، وصـل            البشري بعد أن أعط   
عندما ). ٦: ٦تك(ألنه عمل اإلنسان يف األرض       إن اهللا حزن     إىل درجة ال تحتمل حىت    

وهـذا  ". رأى اهللا كل ما عمله فإذا هو حسن جداً        ) "١تك(خلق اهللا اإلنسان يف ختام      
لقد وقعت فرقة بـني     . الذي كان مرة حسناً جداً يف نظر اهللا صار اآلن سبب حزن له            

  .بعيداً وعميقاً إىل أبعد مدىاإلنسان وبني اهللا وكان جتنب اإلنسان عن حياة اهللا 
صار اهللا عند اإلنسان أجنبياً غـري       . وكان التجنب من جانب اهللا بعيداً أيضاً        

واجلزء األخري من اإلصـحاح األول      . مرغوب فيه وكذلك باملثل صار اإلنسان عند اهللا       
. قصة جتنب اإلنسان عن حيـاة اهللا      . من رسالة رومية يكشف عن تلك القصة الرهيبة       

" مل يستحسنوا أن يبقـوا اهللا يف معرفتـهم        " احنطاط اجلنس البشري مرجعها إم       وحالة
لـيس مـن يطلـب      "... واإلصحاح الثالث من الرسالة يؤيد هذا بقوله      ). ٢٨: ١رو(
وعندما نصل إىل اإلصحاح اخلامس نقرأ بصراحة ووضوح        ). ١١و  ١٠: ٣رو..." (اهللا

). ١٠: ٥رو" (أعـداء "كنا يف ذلك الوقت     أنه ملا مات املسيح ألجل مصاحلتنا مع اهللا،         
ويف ) العيـشة (من جانبنا كان يف احليـاة  " التجنب"وهنا ينبغي أن نعمل خطاً مميزاً فإن    

أي (القلب معاً، لكن من جانب اهللا كان التجنب على أشده ويف أبعد صورة يف احلياة                
ارة أخرى ملا كنا خطاة     وبعب. أما يف قلبه فلم يكن هناك جفاء باملرة       ) يف املسلك واالجتاه  
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ولو أنه كرهنا لصب علينـا      . كنا أعداء نكره اهللا لكن اهللا مل تتطرق الكراهية إىل قلبه          
وهـي مـصاحلة    . يعرض بنفسه مصاحلتنا  لكنه بدالً من هذا نراه      . ى األمر اللعنة وانته 

  ".موت ابنه" لقد كلفته -تكلفت أظ الثمن
اهللا كان يف املسيح مـصاحلاً     .. "صاحلةالرب يسوع إىل العامل بروح امل     لقد جاء     

وذه الروح متيـزت حياتـه      ). ١٩: ٥كو٢" (العامل لنفسه غري حاسب هلم خطاياهم     
وخدمته وكان عمله ليس للدينونة بل للغفران حىت عندما أظهرنـا عالنيـة عـداوتنا               

ل كان هذا تصرفه مع اليت أُمسكت يف ذات الفع        . الصارخة وكان ذنبنا مفضوحاً جهاراً    
إن كل ما يـستطيع اهللا أن       ). ٣٤: ٢٣لو(ومع الذين مسروه على اخلشبة      ) ١١: ٨يو(

غري أنه  .  وصلبوه -يعمله قد عمله يسوع املسيح لكن الناس رفضوا يده املمدودة إليهم          
يف ذلك الوقـت، اهللا     . يف ذلك الوقت عينه سجلت رمحة اهللا أعظم عالمات انتصارها         

  ).٢١: ٥كو ٢" (نا لنصري حنن بر اهللا فيهجعل الذي مل يعرف خطية ألجل"
 يف املسيح الذي مـات وقـام        -واآلن واضح أنه إن كنا قد صرنا يف املسيح          

مـن   بر اهللا ذاته، مل يعد هناك بعد شيء بغيض لديه ومل يعد هناك بعد ما مينعـه                   -أيضاً
سيح بنـا   لقد احتد امل  . النظر إلينا بعني الرضى بل باحلري هناك ما هو عكس ذلك متاماً           

  .وخبطيتنا حتت دينونة اهللا واآلن حنن متحدون معه يف قبوله أمام اهللا كاملُقام من األموات
. ولكن يف صـيغة أخـرى     ) ٢٢و  ٢١: ١كولوسي(هذا احلق نراه مقرراً يف        

ألن املسيح صار بشراً وبذلك صار له       " يف جسم بشريته باملوت   "هناك يقال إننا صوحلنا     
ع أن ميوت وكنتيجة للمصاحلة نستطيع اآلن أن نظهر أمام اهللا           جسم بشريته لكي يستطي   

قد تبدو  " يف جسم بشريته  "وعبارة  )" أي يف عينيه  (قديسني وبال لوم وال شكوى أمامه       "
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أنـتم مـتم    "تعبرياً غريباً لكن هذا التعبري استعمل بصور أخرى يف الرسائل مثل قوله             
"  جبسده ناموس الوصايا يف فـرائض      مبطالً"وأيضاً  ) ٤: ٧رو" (للناموس جبسد املسيح  

" حنن مقدسون بتقدمي جسد يسوع املسيح مـرة واحـدة         "وكذلك قوله   ) ١٥: ٢أف(
فإذا فهمنا  ). ٢٠و  ١٠: ١٠عب" (طريقاً كرسه لنا حديثاً باحلجاب أي جسده      "وأيضاً  

األمر على وجهه الصحيح فإن املعىن املقصود هو أن الرب يسوع يف نعمته احتد نفـسه                
نا وحبالتنا ملا أخذ جسداً إنسانياً خالياً من اخلطية لكي يضع حياته مقدماً جـسده               مبركز

 احلياة اليت فيها يتحد املؤمنون اآلن       -املقدس كذبيحة خطية مث يأخذ حياته أيضاً بالقيامة       
اإلنسان يف كيانـه    (وعلى ذلك فموته كان دينونة وخامتة قضائية للترتيب األول          . معه

اخلليقة اجلديـدة يف    (وقيامته كانت البداية احلقيقية للترتيب اجلديد       ) املوروث من آدم  
  ).املسيح

وبالتبعية " يف جسم بشريته باملوت   "هذا التغيري الكبري قد مت حلسابنا أو ألجلنا           
كنا مرة يف مركز آدم الساقط بالتمـام،        . تغير متاماً كل مركزنا وكل اعتبارنا أمام اهللا       

لكن اآلن . ن ذلك املركز وليس هناك ما هو أبشع منه عند اهللا        وليس هناك ما هو أردأ م     
وقد صرنا يف املسيح لنا مركز املسيح املُقام من األموات وليس هناك ما هو أفضل مـن                 

وهذا هو ما ميكـن أن نـسميه        . هذا املركز وليس هناك ما هو أكثر قبوالً منه عند اهللا          
عمـل كامـل    .  وعمله يف موت املسيح     إنه العمل الذي أجنزه    -جانب اهللا يف املصاحلة   

إنه عمل اخلليقة اجلديدة يف مستواها الرفيع،       . كماالً مطلقاً صنع ألجلنا وصنع إىل األبد      
 -هناك اجلانب اإلنـساين   لكن  ). ١٧: ٥ص(كما تكلمنا عنه رسالة كورنثوس الثانية       

داء يف الفكـر يف     أجنبيني وأع "فنحن كنا   . جانبنا حنن والذي ينبغي أن تتناوله املصاحلة      
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ولذلك بالتبعية كان ينبغي أن يكون هناك تغيري جوهري وكامل عند           " األعمال الشريرة 
مل تكن هناك حاجة أن يتحول قلـب اهللا         . كل واحد منا يف الذهن ويف املوقف إزاء اهللا        

حنونا لكن احلاجة كل احلاجة هي أن تتحول قلوبنا لترجع إىل اهللا ومـن أجـل ذلـك                  
ليقوموا ا كسفراء عن    )١٩: ٥كو٢" (ككلمة املصاحلة "اإلجنيل للرسل   أُعطيت كلمة   

وحنن عندما قبلنا اإلجنيل أصبحت خدمة      . يطلبون إىل الناس أن يتصاحلوا مع اهللا      املسيح  
: ٥رو" (اآلن املصاحلة ) بربنا يسوع (نلنا به   "املصاحلة فعالة فينا وأمكن أن يقال عنا إننا         

أي نفرح ونسر باهللا يف حني كنا قـبالً     " نفتخر باهللا " صرنا   وكثمرة لنوال املصاحلة  ) ١١
  .خناف منه بل ويف عداوة معه

 هذا احلق املبارك يف القول بأن كل شيء مـضاد           -إذن ميكننا اآلن أن نخلص      
لقداسة اهللا وال يتفق مع طبيعته األدبية ويستحق الدينونة، قد حكم عليه ووقعت عليه              

عملية التوافـق مـع طبيعـة اهللا        (وحنن، كثمرة للمصاحلة    . الدينونة يف صليب املسيح   
عند اهللا هو   وقبول املسيح   . نقوم اآلن يف كمال القبول عند اهللا      ) القدوسة بال أقل نشاذ   

أما قياس قبول املسيح ميكن إدراكه من اللقب الذي خلـع عليـه وهـو    . قياس قبولنا 
قبول اإلجنيل بدون عمل الروح     بل هناك شيء آخر وهو إن كنا ال نستطيع          ". احملبوب"

القدس يف داخلنا أي بدون والدتنا ثانية من الروح القدس فمعىن هذا أننا ننال املصاحلة               
والعداوة اليت مألت مرة قلوبنا انتـهت       . وباإلميان تتغري أفكارنا متاماً جتاه اهللا     . باإلميان

وحنـن نـرد    . رضا اإلهلي وعلى حياتنا أشرق يوم جديد بال     . متاماً وأصبحنا نفرح يف اهللا    
  .الصدى مبحبة قلبية من حنوه
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واآلن نستطيع أن نرى بوضوح أكرب كيف أن املصاحلة تأيت بنا إىل ملء بركة                
اإلجنيل بصفة إجيابية إننا كمسامحني نعلم أن خطايانا امنحت وكمربرين أُسقطت عنـا             

تنا ولكن كمصالَحني لنـا     التهم اليت هي علة دينونتنا وكمفديني عربت عنا أيام عبودي         
إننا باملصاحلة مع اهللا دخلنـا إىل  . كامل القبول وثقة الدخول إىل رحاب حمبة اهللا ورضاه 

  .قمة الربكات على أعلى مستوى
  :مالحظات

  :هناك ترنيمة شائعة تقول  :س
  مصاحل لنا إهلنا... ألنه هو سالمنا  
  فهل من صحيح القول أن الصليب صاحل اهللا لنا؟  

.  نقول أن املسيح مبوته صاحل اهللا لنا       ن ليس مما يتفق مع التعليم الصحيح أ       .ال  :ج
هـو  . ألننا حنن الذين كنا حنتاج إىل املصاحلة واهللا هو الذي صنع الصلح بدم املـسيح              

أن هذا هو الواقع غري أننا ال نغفل حقيقة أن اهللا كان ينبغـي              ومع  . الذي صاحلنا لنفسه  
نـرى العـشار    ) ١٨لو(ويف املثل الذي قاله الرب يف       . رهأن يكفر عن اخلطية أمام نظ     
بقدر ما أن اخلطية هي التحدي      ". اللهم ارمحين أنا اخلاطئ   "يدرك هذه احلقيقة إذ يقول      

الصارخ لرب اهللا وقداسته ذا القدر عينه كان ينبغي أن يكفر عنها أمام اهللا لكـن اهللا مل                  
 يعادينا، ولو عادانا ملا أرسل ابنه كفـارة         يكرهنا على اإلطالق وقلبه مل يتجنب عنا ومل       
  .حنتاج إليها حنن لنواجه مطاليب بره وقداسته

هل نفهم من ذلك أن املصاحلة تعاجل حالتنا الساقطة أمام اهللا أكثر مما تعـاجل                 :س
  .املذنوبية
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وجدير باملالحظة أن حقيقة عـداوتنا هللا تـربز يف معـرض            . هو كذلك . نعم  :ج
هـوذا  . األشياء العتيقة قد مـضت    ) ٥كو٢(والعبارة الواردة يف    . ةالكالم عن املصاحل  

األشياء "الكل قد صار جديداً وإن كانت ال تذكر فيها عداوتنا لكنها متضمنة يف قوله               
هذه األشياء قد مضت حيثما ذُكرت اخلليقة اجلديدة رغم أن األشياء العتيقـة             " العتيقة

لكن حيثما تبدأ احليـاة اجلديـدة تـدب،         . رقائمة وملموسة يف العامل يف الوقت احلاض      
والدم دائماً هو أساس املصاحلة ألنه يف الصليب دينـت          . فحينئذ توجد املصاحلة مع اهللا    

املذنوبيـة  وطبعاً ال نستطيع أن نفصل      . اخلطية وكل ما يتعارض مع طبيعة اهللا القدوسة       
ذهن يف جمال الكالم عن     عن حالتنا اخلاطئة لكن احلكم على احلالة الساقطة ميثل أمام ال          

  .املصاحلة دون الكالم عن ستر كثرة من اخلطايا
عمل التوفيق بني حالة املؤمنني وبني      (حىت اآلن عرفنا مضمون مصاحلة املؤمنني         :س

  ).٢٠: ١كو(اليت نقرأ عنها يف " الكل"فما هو مضمون مصاحلة ) قداسة اهللا املطلقة
يصاحل به  "ها ونالحظ أن العبارة تقول      تلك املصاحلة الشاملة سوف تتم يف وقت        :ج

الكل لنفسه عامالً الصلح بدم صليبه بواسطته سـواء كـان مـا علـى األرض أم يف            
من حتت  "أما  " ما على األرض وما يف السموات     "هنا املصاحلة مقصورة على     " السموات
طية إن دنس اخل  . الذين تعين أن جيثوا باسم يسوع فلم يذكروا هنا        ) ١٠: ٢يف" (األرض

وحيثما وصلت اخلطية   . هبالسقوط قد تأثرت به أجزاء معينة من السماء إذ سقط مالئك          
لكن هناك وقت عتيد سوف تكتسح فيه الدينونة كل شـر           . لزمت احلاجة إىل املصاحلة   

ليستقر عليه االزدراء األبدي وسوف يتطهر بالدينونة ويتصاحل كل شيء علـى األرض             
  .ات مقبولة لدى اهللا وتفرح كلها يف اهللاويف السموات وستكون كل الكائن
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له من القيمة ومن الكفاية ألن يعمل       الذي أتى بنا إىل املصاحلة      " دم صليبه "إن    
  .هذا
هو مصاحلة العامل   ) اليهود كأمة (ألنه إن كان رفضهم     ) "١٥: ١١رو(نقرأ يف     :س

  فكم باحلري ملؤهم؟ فهل يبدو من هذه العبارة أن العامل قد صوحل اآلن؟
ألن بولس هنـاك    . ينبغي قراءة الفصل كله بتدقيق لكي ندرك فكر الرسول          :ج

يناقش طرق اهللا مع الشعب القدمي كأمة مبيناً كيف أن اهللا حنَّـاهم جانبـاً يف الوقـت                  
فإنه طوال فترة تدبري الناموس ركز      . احلاضر لكي ينجز قصده بتوصيل الرمحة إىل األمم       

كانوا أمامه يف نور وجهه بينما ترك األمم يف         . شعب القدمي اهللا معامالته وميز بالربكة ال    
 لكن ملا جاء    -)٢١: ١رو(ظلمتهم الظلمة اليت اختاروها ألنفسهم كما هو واضح من          

املسيح ورفضته األمة حدث تغيري كبري يف معامالت اهللا وطرقه بالنسبة لتلـك األمـة               
 فقد امتيازاتـه واختـصاصاته      فالشعب القدمي كأمة  . القدمية وبالنسبة للشعوب األممية   
). ١٥عـدد " (املصاحلة للعامل "و  ) ١٢عدد" (غىن للعامل "بالربكة وانتهى هذا مبا يسمى      

هـذه املـصاحلة    . باملباينة مع إسرائيل  " األمم"وكلمة العامل هنا واضح أن هلا قوة معىن         
صوصي صارت بسبب التغيري يف معامالت اهللا اليت جعلته ينحي إسرائيل من مكام اخل            

كان املوقف قبل ذلك هو أن األمم حولوا وجـوههم          . كأمة واإلتيان باألمم إليه للربكة    
كمـا  " وخالص اهللا . "أما اآلن فاهللا حول وجهه حنوهم     . عن اهللا واهللا حول وجهه عنهم     

 هـذه املـصاحلة     "قد أُرسل إىل األمم وهم سيسمعون       )" ٢٨: ٢٨أع(يقول بولس يف    
كان بولس هو اخلادم املختار املُرسل لتقدمي بشارة اخلالص للعامل          تدبريياً حصلت فعالً و   

  .األممي
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وهل املصاحلة اليت حنصل عليها حنن املؤمنني تعين أكثر مـن هـذه املـصاحلة                 :س
  التدبريية؟

كما قرأنا يف   " نفتخر يف اهللا  "ألننا إذ نتصاحل مع اهللا نفرح أو        . طبعاً بدون شك    :ج
عله العامل رغم حقيقة أن رمحة اهللا متجهة إىل هـذا العـامل             هذا أمر ال يف   ). ١١: ٥رو(

إن اهللا ملا بذل ابنه الوحيد كان العامل له مكان يف قصده ومن وراء بذل االبن                . باإلجنيل
هذه املصاحلة التدبريية تقدم للجميع خدمة املصاحلة       . كانت حمبة اهللا من وراء هذا الفعل      

وهذه األخرية ليـست    . من رسالة كورنثوس الثانية   اليت يتكلم عنها اإلصحاح اخلامس      
إن املؤمنني باحلقيقة قد صوحلوا مـع اهللا يف         . مصاحلة تدبريية بل حيوية إىل أقضى درجة      

الرب ويف احملبة بزوال كل عيبة وكل نشاز وقد طُرح اخلوف من الدينونـة متامـاً وإىل                 
  .األبد
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  الخالص
  :النصوص الكتابية

الئكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعـصية        يت تكلم ا م   إن كانت الكلمة ال   "  
نال جمازاة عادلة، فكيف ننجو حنن إن أمهلنا خالصاً هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم               

  ).٣: ٢عب" (به مث تثبت لنا من الذين مسعوا 
" إليكم أُرسلت كلمة هذا اخلالص    .... أيها الرجال األخوة بين جنس إبراهيم     "  

  )٢٦: ١٣أع(
  )١٣: ١أف" (الذي فيه أيضاً أنتم إذ مسعتم كلمة احلق إجنيل خالصكم"  
  )٢١: ١مت" (ألنه خيلص شعبه من خطاياهم. فستلد ابناً وتدعو امسه يسوع"  
" ألننا رائحة املسيح الذكية هللا يف الـذين خيلـصون ويف الـذين يهلكـون              "  

  )١٥: ٢كو٢(
  )١٠: ١٩لو" (هلكألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يطلب وخيلص ما قد "  
". ألين لست أستحي بإجنيل املسيح ألنه قوة اهللا للخالص لكل مـن يـؤمن             "  

  )١٦: ١رو(
  )٩: ٥رو" (باَألولَي كثرياً وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص به من الغضب"  
  )٩: ٥يت١" (ألن اهللا مل جيعلنا للغضب بل القتناء اخلالص بربنا يسوع املسيح"  
ولكن حني ظهـر    ... عائشني يف اخلبث  ... ضالني... أغبياءقبالً  ... ألننا كنا "  

ال بأعمال يف بر عملنا حنن بل مبقتضى رمحته خلَّصنا بغسل امليالد            .... لطف خملصنا اهللا  
  )٥ -٣: ٣يت" (الثاين وجتديد الروح القدس
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كلمة هلا معىن واسع جداً ومعناها هذا من االتساع لدرجة أنه ميكن            " اخلالص"  
ولنا مثـال   .  ما تعنيه سائر الكلمات األخرى مثل التربير والفداء واملصاحلة         إطالقه على 

حيث يوصف تدخل اهللا بـالقوة      ) ٣: ٢عب(على اتساع معىن هذه الكلمة موجود يف        
خـالص هـذا    " نقول إنه يوصف بأنه      -لصاحل اإلنسان والذي ابتدأ الرب بالتكلم به      

يـستعمل  ) ٢٦: ١٣أع( ويف   أو بعبارة أخرى خالص عظيم القـدر جـداً        ". مقداره
: ١أف(كـذلك يف    . بنفس هذا املعىن الواسع   " كلمة هذا اخلالص  "الرسول بولس قوله    

يتلخص اخلالص الذي صار لنا بكل أجزائه يف كلمة واحدة هي أن اإلجنيل الذي              ) ١٣
اخلـالص  "هذا هو املعىن املقصود بـالقول       . يعلن هذا اإلنقاذ اجلبار هو إجنيل خالصنا      

  ."العظيم
أما يف العهـد القـدمي      . يذكر اخلالص كثرياً يف كال العهدين القدمي واجلديد         

" هكذا تكلَّم زكريا أبو يوحنـا املعمـدان       . فاملقصود باخلالص هو اخلالص من األعداء     
كما تكلَّم بفم أنبيائه القديسني الـذين       ... أقام لنا قرن خالص   ... ألنه... مبارك الرب 

وإجنيـل  ). ٧١ -٦٨: ١لو" (نا ومن أيدي مجيع مبغضينا    خالص من أعدائ  . منذ الدهر 
" خيلص شـعبه مـن خطايـاهم      "مىت يف أول إصحاحاته يتكلم عن الرب يسوع كمن          

وهذا املعىن يصعد مبوضوعنا إىل مستوى أعلى من جمرد اخلـالص مـن             ) ٢١: ١مت(
  .األعداء ومن املبغضني

يصنع أو  " خالصاً"هناك  لكن، سواء يف العهد القدمي أو يف اجلديد، فحقيقة إن             
من " خطر" هذه احلقيقة تتضمن أن من يصنع هلم اخلالص أو يقدم هلم إمنا هو يف                -يقدم

جند املباينة معقـودة بـني      ) ١٨: ١كو١(ويف  . إم يف خطر من اهلالك    . أي نوع كان  
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 ألننـا )" ١٥: ٢كو٢(ونفس املباينة تقابلنا يف     . وبيننا حنن املخلصني  " اهلالكني"أولئك  
: ١٩لـو (يهلكون كذلك يف    "ويف الذين   " خيلصون"الذكية هللا يف الذين     رائحة املسيح   

وصرخة التالميذ  ". قد جاء لكي يطلب وخيلص ما قد هلك       "نقرأ أن ابن اإلنسان     ) ١٠
: ٨لـو " (فإننا لك ) خلص(يا معلم يا معلم     "وهم يف العاصفة على حبر اجلليل كانت        

ذن أن اخلالص واهلالك    إواضح  .  مواجهة خطر زمين    هذا كان خالصاً زمنياً ويف     -)٢٣
  .يف معنيهما على طريف نقيض

سبق القول بأننا كمذنبني كنا حنتاج إىل الغفران وكمديونني كنـا حنتـاج إىل              
وكأعداء يف األفكار ويف األعمـال      . التربير وكمن وقعنا حتت العبودية حنتاج إىل الفداء       

  .وكهالكني حنتاج إىل اخلالص. حنتاج إىل املصاحلةالشريرة ومتجنبني عن حياة اهللا كنا 
. عندما اعتربنا أنفسنا مذنبني أو مديونني كان عندنا فكرة حمددة عن موقفنـا            
. لقد رأينا أنفسنا متهمني يف حمكمة اهللا كما لو كنا يف حمكمة جنايات متهمني خبطايانـا               

ة والشيطان أو عندما رأينا     ونفس الفكرة تكونت عندنا ملا رأينا أنفسنا يف عبودية للخطي         
إن اخلطية ظهرت أمامنا كمسخر يلهب ظهورنا من جهـة          . أننا متجنبون عن حياة اهللا    

لكن اآلن علينا أن نعترب أنفـسنا       . وكسحابة سوداء تفصلنا عن اهللا من اجلهة األخرى       
 لكن ماذا مـن   . كهالكني، تتهددنا أخطار كثرية حاضراً ومستقبالً تنتهي بنا إىل اهلالك         

جانب اهللا؟ لقد أعد خالصاً أو باحلري إنقاذاً من كل خطر ددنا أو يتهددنا حاضراً أو                
هذا هو اخلالص والعهد اجلديد يف أول صفحاته يكلمنا عـن خـالص مـن             . مستقبالً
خالص ليس من عقوبة اخلطايا بل من سلطان اخلطايا بل من حـب امليـل إىل                . اخلطايا
نا إعفاء من عقوبة اخلطايا ويتركنا هلوانا منـارس اخلطايـا           إن اإلجنيل ال يقدم ل    . اخلطايا
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الكلمـة  ولو فعل اإلجنيل هكذا ملا كان إجنيالً مبعىن      . حتت سلطاا أو نغترف من ملذاا     
  .ألنه بذلك يشجعنا على االستمرار يف اخلطية وحاشا هللا أن يكون كذلك

ج عنا من حتت غضب     أو اإلفرا أيضاً جند يف املكتوب أن اخلالص يعين إعفاءنا         
ألن غـضب اهللا معلـن مـن        ... ألن اإلجنيل هو قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن        . اهللا

وإذا تقدمنا أيضاً يف الرسالة     ) ١٨ -١٦: ١رو" (السماء على مجيع فجور الناس وإمثهم     
 ألجلنا فباألوىل كثرياً وحنن متربرون اآلن بدمه خنلص         وحنن بعد خطاة مات املسيح    "نقرأ  

ألن اهللا مل جيعلنا للغضب بـل القتنـاء         "ومرة أخرى نقرأ    ) ٩: ٥رو" (الغضببه من   
جنـد أن   ) ١٣و  ١٢: ٢تـس ٢(وأيضاً يف   ) ٩: ٥تس١" (اخلالص بربنا يسوع املسيح   

  .اخلالص يف مواجهة مباشرة مع الدينونة والغضب
واحلقيقة أن معامالت اهللا مع إسرائيل وموقفهم من املـسيا هـي موضـوع              

ومن هنا تربز نتائج اخلطية بالنظر إىل اإلجراءات التأديبية الـيت           . قدميوغرض العهد ال  
فلما كان إسرائيل خيطئ كان اهللا يسلمهم ليد األعـداء،          . يتخذها اهللا مع هذا الشعب    

أما العهد اجلديد فيضع أمامنـا النتـائج        . إليه كان اهللا يخلصهم   فإذا ما تابوا ورجعوا     
. ردية لكل نفس أمام اهللا كالديان املُعلَن غضبه من السماء         األبدية للخطية واملسئولية الف   

  .من هذه الدينونة ومن هذا الغضب حنن خنلص باإلميان
يف هذا اخلصوص ميكن أن نتكلم عن اخلالص كأنه شيء مت وأكمل فيما مضى              

حنـن  "حىت أن املؤمنني ميكنهم أن يتكلموا عـن أنفـسهم بوصـفهم     ) على الصليب (
وضمانة سالمتنا هي أكيـدة     .  يسوع هو خملصنا من الغضب اآليت      إن الرب " املخلصني

حنن يف أمان تام اآلن من قبل أن ينصب الغـضب           . اآلن بقدر ما كانت أكيدة يوم آمنا      
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فعالً ومع ذلك عندما نتكلم عن أنفسنا كمخلصني فإن معىن اخلالص يبدو أنه يتركز يف               
 والدنس فاآلن قد أنقذنا من هـذه        حقيقته أنه إن كنا قد انغمسنا يف كل نوع من الشر          

طائعني ضالني مستعبدين لشهوات ولذات     ألننا كنا حنن أيضاً قبالً أغبياء غري        ..."مجيعها
خمتلفة عائشني يف اخلبث واحلسد ممقوتني مبغضني بعضنا بعضاً ولكن حني ظهر لطـف              

نا بغـسل   خملصنا اهللا وإحسانه، ال بأعمال يف بر عملناها حنن بل مبقتضى رمحته خلـص             
  ).٥ -٣: ٣يت" (امليالد الثاين وجتديد الروح القدس

، )٩: ١يت٢" (خلصنا"غري أنه من الواضح جداً أنه إن كنا نتكلم عن اهللا أنه             
إال أننا مل نزل يف عامل مليء من الفخاخ ويف داخلنا جسد خائن ومن اخلـارج إبلـيس                  

ص من الناحية العملية    فاخلال. العدو الشرس، ومن أجل ذلك حنتاج كل يوم إىل خالص         
والرب يسوع حي يف السماء كرئيس الكهنـة الـذي خيـدمنا يف             . هو خالص حاضر  

يقدر أن يخلِّص أيضاً إىل التمام الذين يتقدمون به إىل اهللا إذ هو حـي يف                "هو  . األعايل
  ).٢٥: ٧عب" (كل حني ليشفع فيهم

د تأسس بالطبع   هذا اخلالص احلاضر الذي حنتاج إليه وحنصل عليه كمؤمنني ق         
على موت املسيح لكنه يصل إلينا نتيجة عمله الكهنويت ألجلنا إذ هو حي يف الـسماء                

وطاملا هو حي فلـسوف     ) ١٠: ٥رو(كما نقرأ يف    " خنلص حبياته "فإذ حنن   . ليشفع فينا 
 حىت اللحظة اليت فيها يقهر      -إننا سنخلص حىت أقصى حدود الزمان     . خنلص إىل التمام  
  .حنن حيث ال حاجة لنا إىل خالص بعد آخر عدو ونكون

ولكي نستمع ذا اخلالص اليومي عملياً، أعطيت لنا اإلرشادات والتعليمات          
القادرة أن تحكِّمنا للخالص باإلميان الـذي    " الكتب املقدسة    -اليت تزودنا ا كلمة اهللا    
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 كـل   والعبارة اليت تأيت بعد ذلك مباشـرة ترينـا أن         ) ١٥: ٣يت٢" (يف املسيح يسوع  
هذا هو معىن اخلـالص  ". نافع للتعليم والتوبيخ للتقومي والتأديب الذي يف الرب     "الكتاب  

يف ذهن بولس وهو يكتب هذا الكالم ويؤكد أن للمكتوب ضلعاً كبرياً يف صنع هـذا                
عندما كتب بولس هذا الكالم كان يشري إىل ما جاء يف           وطبعاً  . اخلالص اليومي احلاضر  
هذه الكتب مليئة بالتحـذيرات     . تيموثاوس منذ طفوليته   يعرفها   كتب العهد القدمي اليت   

ولسنا يف حاجـة    . وإذا حنن انتبهنا إليها، خنلص من ألوف املخاطر والفخاخ        . النافعة لنا 
إىل القول بأن ما يقال عن كتب العهد القدمي ينسحب أيضاً على كتب العهد اجلديـد                

  . الطفولية أيضاًاليت من امتياز البعض منا إم يعرفوا منذ
واآلن ميكننا أن نجمل القول يف أن اخلالص اليومي احلاضر هو أنه من نصيبنا              
نتيجة شفاعة املسيح كاهننا العظيم ونتيجة امتالكنا كلمة اهللا املقترنة بـسكىن الـروح        

بقيت هناك عدة فصول كتابية     . القدس الذي به نفهم الكلمة ونتقبل تعليمها وحتذيرها       
فاخلالص رجاء مستقبل أمامنـا وهـو       . ضوح عن اخلالص كشيء مستقبل    تتكلم يف و  

هذا اخلالص الذي نرجوه سوف يتحقق عند جميء املسيح         ). ٨: ٥تس١(تلبس  " خوذة"
صحيح أن املسيح سوف يأيت كديان لكننا حنن ال ننتظره يف هذه الـصفة بـل                . الثاين

ه تواضعنا ليكـون علـى      الذي سيغري شكل جسد   "... ننتظر مخلصاً "مكتوب عنا أننا    
هذا ما ننتظره اآلن إىل أن يظهـر ثانيـة بـال خطيـة              ) ٢٠: ٣يف(صورة جسد جمده    

  ).٢٨: ٩عب" (للخالص
هذا اخلالص املستقبل يتوقف على الرمحة اليت سيؤتى ا إلينا كـآخر صـور              

وهذا يتضمن إقامـة القديـسني الراقـدين        . اخلالص اليت يعملها الرب يسوع ألجلنا     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    كرازة باإلنجيلالخدمة العربية لل  
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ٤٦

 حينئذ. القديسني األحياء قبل هبوب عاصفة غضب اهللا العادل على األرض         واختطاف  
 مع الرب كل حني يف أجساد ممجدة        - راقدين مقامون وأحياء خمتطفون    -سنكون كلنا 

واخلالص بالنسبة لنا يكون قد مت علـى الوجـه          . هذا هو آخر شيء   . مثل جسد قيامته  
  .األكمل

  :مالحظات
متمـوا  : "اه وبني حتـريض بـولس للفيلبـيني        الذي قرأن  كيف نوفق بني هذا     :س

  )١٢: ٢يف" (خالصكم خبوف ورعدة؟
الفصل الذي ينتهي ذا التحريض فصل طويل ولكي حنـصل علـى فكـرة                :ج

واضحة هلذا الفصل نرجع إىل العدد السابع والعشرين من اإلصحاح األول من رسـالة              
فإن الفيلبـيني كـانوا   " حيق إلجنيل املسيحفقط عيشوا كما "فيليب حيث يقول الرسول    

مهددين من املقاومني من اخلارج وباخلالفات يف الرأي من الداخل وخامتة اإلصـحاح             
االنقـسام يف   األول تشري إىل ديد املقاومني كما أن بداية اإلصحاح الثاين تـشري إىل              

واألمر األول تسهل مواجهته لكن األمر الثاين يلزم ملعاجلته أن يوضع أمـامهم             . الرأي
ونعلم أن الرسول مل يكن حاضراً عندهم ملساعدم ألنه كان وقتذاك يف            . املثال األكمل 

سجن رومية، وحتت مثل هذه الظروف كان عليهم أن جيتهدوا أن يتمموا أي يستثمروا              
ألن اهللا هـو    "أو جينوا مثرة خالصهم وسط هذه املقاومات ليس كما من قوم الذاتية             

ولو أم فعلـوا كـل   ). ١٣عدد" ( تعملوا من أجل املسرةالعامل فيكم أن تريدوا وأن 
فإن ) مضمون األعداد الثالثة التالية   (شيء بال دمدمة وال جمادلة ومتسكوا بكلمة احلياة         

  .هذا معناه أم متموا خالصهم
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أما اجلانب اإلهلـي املخـتص ـذا        . هذا يرتبط باخلالص اليومي ومسئوليتنا      
ول أعين كهنوت املسيح وعمل اهللا فينا بروحه وتقومي وتأديب          اخلالص فيأيت يف املقام األ    

  .ميدنا ا اهللاأما اجلانب اإلنساين فله قيمته وعلينا أن جنتهد لننتفع بالنعمة اليت . الكلمة
اخلصوا مـن هـذا     "يف يوم اخلمسني يحرض الرسول بطرس سامعيه بالقول           :س

ويف رسالته األوىل تكلم أيضاً عـن       . مدواوالذين قبلوا كالمه بفرح اعت    " اجليل امللتوي 
فما هـو   ) ٢١: ٣ص" (الذي مثاله خيلصنا حنن اآلن أي املعمودية      "املعمودية كمخلصة   

  هذا اخلالص الذي يحدثه املعمودية؟
يف يوم اخلمسني فهو اخلالص من هـذا        " اخلصوا"أما قول بطرس للسامعني       :ج

هي جمـرد   . عىن قطع الربط وفك العالقة    واملعمودية فيها م  . اجليل امللتوي وهذا واضح   
إا مؤسسة على مـوت     . طقس خارجي لكن هلا معناها الذي يعبر عن قطع العالقات         

وأيـضاً  " إننا كل من اعتمد ليسوع املسيح اعتمدنا ملوتـه        ) "٣: ٦رو(املسيح وقيامته   
تنا مع  وليس هناك أقوى وأفعل يف قطع عالقا      ) ١٢: ٢كو" (مدفونني معه يف املعمودية   "

إن النقطة املركزية اليت ينبر عليها      . هذا اجليل الشرير ومع العامل أكثر من املوت والدفن        
بطرس يف كالمه يف يوم اخلمسني ويف رسالته أيضاً هي أن املعمودية تقطع الصلة بـني                

هة ألن رسالته موجاملؤمنني الراجعني إىل اهللا من اليهود وبني غري املؤمنني من سائر األمة،         
إىل اليهود املؤمنني ويقول هلم إن املعمودية هي مثال ملياه الطوفان اليت قطعـت قـدمياً                

ونوح مع بيته خلصوا باملـاء أو عـن         . الصلة بني نوح املؤمن مع بيته وبني عامل الفجار        
والذين كتب هلم بطرس خلصوا     . من املوت واهلالك الذي جاء على الفجار      . طريق املاء 

) غري املؤمنني (لقد تأملوا كثرياً من مجاعة الفجار       . ية الشعب غري املؤمن   باملعمودية من بق  
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. يف هذه احلياة عند خراب أورشليم أو يف الدهر اآليت         لكنهم خلصوا من مصريهم سواء      
خذوا هذا املثل إذا كانت باخرة كبرية تشرف على الغرق فال يكفي إنـزال قـوارب                

.  مل تقطع احلبال فلن تكون هناك جنـاة أو خـالص           فإنه. النجاة باحلبال واالنتقال إليها   
  .واملعمودية تقطع هذه احلبال وذا املعىن هي ختلص

" ولكن الذي يصرب إىل املنتهى فهذا خيلـص       "يقول الرب يف مسامع التالميذ        :س
نه أن نتكلم عن أنفسنا كمخلصني ما دمنا        افعلى ضوء هذه العبارة أليس من السابق ألو       

  املنتهى؟مل نصل بعد إىل 
لو أن كلمات الرب هذه كانت تشري إىل الطريقة اليت ا ميكـن أن خيلـص                  :ج

لكن هذه الكلمات اليت تـرد يف       . لألوان الكالم عن خالصهم   اخلطاة لكان من السابق     
ال تشري إىل كيـف خيلـص       ) ١٣ ومر ٢٤مت(سياق حديث الرب النبوي املذكور يف       

 -االً قد دخلوا فعالً يف عالقة مع شخـصه        والرب مل يكن خياطب خطاة بل رج      . اخلطاة
يف ذلك الوقت كان التالميذ ميثلون البقية املختارة من الـشعب           . كان خياطب تالميذه  

يف هـذين  " املنتهى"وكلمة . األرضي الذين سوف يكونون على األرض يف وقت النهاية      
الضطهاد والضيق  الفصلني ال تعين اية حياة هذا أو ذاك من الناس بل تعين اية زمان ا              

 النهاية اليت ستكون قد بدأت مبجيء املسيح الثاين والصرب هو أعظم فـضيلة              -واحلزن
  .سيتجمل ا هؤالء القديسون ألن خالصهم أكيد عند ظهور املسيح

لكن هناك بالطبع تطبيقات أخرى هلا نافعة       . هذا هو املعىن األويل هلذه العبارة       
لقول بأن اإلنسان ال ميكن أن يكون على يقني حقاً          لكن ا . ميكن أن نستخلصها ألنفسنا   

  .من خالصة إال عند املوت فهذا بعيد عن املعىن الصحيح
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يف ) ١٠: ١٠رو(ملاذا يقترن االعتراف بالفم بصورة مباشرة مع اخلـالص يف             :س
خلصت ألن القلب يؤمن به للرب والفـم يعتـرف بـه            ... بفمكإن اعترفت   "القول  
  ".للخالص

لمة هلا معىن واسع جداً يتضمن معىن اخلالص أو اإلنقاذ من هـذا             اخلالص ك   :ج
ومن أمور أخرى فنحن نؤمن باملسيح بالقلب كاملقام من األموات وذا نتربر أمام             العامل  

أُنقذنا من   غري منظور وحنن باحلقيقة خلصنا أو        - اإلميان والتربير  -اهللا لكن كال األمرين   
كن أول خطوة حنو خالص مثل هذا هـي خطـوة           سلطان العامل واجلسد والشيطان، ل    

أما االعتـراف   . الناساالعتراف باملسيح كسيد ورب اعترافاً علنياً مسموعاً يف آذان          
  .الصامت باملسيح يف الفكر أو بالذهن فهذا ال يسمعه الناس

واضح جداً أن الرسول يف هذا الفصل مييز بني إميان القلب الذي به يصل إىل                 
  .عتراف بالفم الذي به نصل إىل اخلالصالتربير وبني اال

له هل هذا هو ما يفسر لنا ملاذا احتاج كرنيليوس إىل جميء بطرس إليه ليقول                 :س
  .مع أن كرنيليوس كان تقياً خياف اهللاكالماً به خيلص 

ببشارة اإلجنيل عـن قيامـة      وكرنيليوس، حىت جميء بطرس إليه      . هذا صحيح   :ج
وإذا كان كرنيليـوس قـد   .  أن اهللا قد أقامه من األموات املسيح، مل يكن قد آمن بقلبه     

فكّر يف املسيح كسيد وكرب على نوع ما فإمنا كان تفكريه ينصب على أنه سيد ورب                
: ١٠أع" (كـرب الكـل   "لكن بطرس يف بيت كرنيليوس بشر باملسيح        . لبين إسرائيل 

٣٦.(  
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فكرنيليوس رجع من الوثنية إىل خوف اهللا بكل إخالص لكنه خلص ملا آمـن                
  .واعترف باملسيح املقام من األموات رباً وسيداً

هل يفهم من هذا اخلالص يف درجة عالية من درجات الربكات املـسيحية ال                :س
 مبعىن أن اإلنسان قد تغفر خطاياه ومـع ذلـك ال          . نرقى إليها كنتيجة للرجوع إىل اهللا     

  يكون خالصاً؟
لو أن استنتاجاً مثل هذا خرجنا به من مثل حالة كرنيليوس لكان استنتاجاً بال                :ج

ومع ذلك ينبغي أن ال نغفل ما نتعلَّمه من حقيقة أن كرنيليوس رغم أنه كـان                . أساس
خياف اهللا ويؤمن به وأنه كان يعرف شيئاً عن خدمة املسيح على األرض، فإنه مل يكـن                 

عنـد ذلـك    .  وبغفران اخلطايا بامسه   -ص إىل أن مسع وآمن باملسيح املُقام      يفهم أنه خال  
  .انفصل متاماً عن مبادئ اهللا ونظامه الذي كان ميسكه ورجع إىل اهللا

  ؟"ألجله"منه فما هو الذي خلصنا "كل هذا الذي تكلمنا فيه يتعلق مبا خلصنا   :س
أننا دققنا يف استقصاء    ولو  . حنن خلصنا ألجل امتالك كل بركة لنا يف املسيح          :ج

أما مـا خلـصنا   . لوجدنا أن كلمة اخلالص تتصل دائماً مبا خلصنا منهاأللفاظ الكتابية   
: ١يت٢" (ودعانا دعوة مقدسة  "فاهللا خلصنا   " الدعوة"ألجله، فإن الكلمة املستعملة هي      

٩.(  
. والشعب القدمي خلص من مصر لكي ميتلكوا األرض اليت إليها دعـاهم اهللا              

قد خلصنا من العامل واجلسد والشيطان ومن غضب اهللا اآليت لكي نتمتع بـدعوة              وحنن  
املسيح إن اخلالص الذي لنا يف      . اهللا ألن نأخذ مركز البنني ونشارك املسيح جمده العتيد        
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ومع ذلك فإن كل ما     . هو خالص عظيم وعجيب حقاً، وبه حتررنا لكي نستمع بدعوتنا         
  . فائق العجب وال يستقصى الساميدعينا إليه حبسب قصد اهللا
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  التقديس
  :النصوص الكتابية

، )٣: ٢تـك (انظـر   ) ٣٦: ١٠يـو " (وأرسله إىل العامل  الذي قدسه اآلب    "  
  ).٢٣: ٤٤حز(، )٤: ٢١ال(

  )١٩: ١٧يو" (وألجلهم أقدس أنا ذايت"  
  )١٥: ٣بط١" (قدسوا الرب اإلله يف قلوبكم"  
  ) ١: ١كو١" (املقدسني يف املسيح يسوع... كنيسة اهللا"  
" لذلك يسوع أيضاً لكي يقدس الشعب بدم نفـسه تـأمل خـارج البـاب              "  

  )١٢: ١٣عب(
: ٢تـس ٢" (اهللا اختاركم من البدء للخالص بتقديس الروح وتصديق احلق        "  

١٣(  
املختارين مبقتضى علم اهللا اآلب السابق يف تقديس الروح للطاعـة ورش دم             "  

  )٢: ١بط١" (يسوع املسيح
  )١٠: ١٠عب" (دمي جسد يسوع املسيح مرة واحدةحنن مقدسون بتق"  
  )٣: ٤تس١" (ألن هذه هي إرادة اهللا قداستكم"  
  )٢٣: ٥تس١" (وإله السالم نفسه يقدسكم بالتمام"  
ألجلها لكي يقدسها مطهـراً     كما أحب املسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه        "  

  )٢٥: ٥أف" (إياها بغسل املاء بالكلمة
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 الكثري جداً عن التقديس سواء يف العهـد القـدمي أو            يف الكتاب املقدس نقرأ     
وحيثما تذكر كلمة التقديس أو مشتقاا فإا تعين اإلفتراز أو االنفصال           . العهد اجلديد 
ويف . ويف العهد القدمي نستعمل الكلمة يف وصف األشياء أو األشخاص         . أو التخصيص 

ة علـى األشـخاص وعنـد       العهد اجلديد تطلق بصفة أساسية وإن مل تكن بصفة مطلق         
والصعوبة .  املعىن األويل واملعىن الثانوي    -إطالقها على مؤمنني فهي حتمل معىن مزدوجاً      

ومن هنا نـشأت    . عند كثريين هي أن املعىن الثانوي طغا وحما من أذهام املعىن األويل           
  .الصعوبات اليت حيسوا بالنسبة هلذا املوضوع اهلام

بل عند غالبية الناس عملية ا يـصبحون أكثـر          التقديس يعين عند كثريين       
بينما املعىن األويل للكلمة هو أنه بعمل من جانـب          . فأكثر مقدسني ومرضيني عند اهللا    

اهللا، أُفرزوا له ومن مث يصبح منوهم يف القداسة ضرورة حمتومة، وإذن فاملعىن األصـلي               
". التخـصيص هللا  "ديد هو   للكلمة، سواء يف استعماهلا يف العهد القدمي أو يف العهد اجل          

فالشخص املقدس والشيء املقدس هو شخص أو شيء أفرز عن االسـتعمال العـادي              
وعلى العكس مـن  . ليكون مكرساً أو ملكاً خالصاً هللا يستعمله ويستمتع به كيفما شاء         

والكـاهن يف أيـام     " التدنيس"أو  " التنجيس"هذه الكلمة على خط مستقيم جند كلمة        
والكهنـة يف امللـك     ). ٤:  ٢١ال" (لتـدنيس نفـسه   ... جسال يتـن  "هرون كـان    

: ٤٤حز" (بني النجس والطاهر  ... التمييز بني املقدس واحمللل   "يعلِّمون الشعب   ...فيلاأل
وقطعـة األرض الـيت ال      . العادي فهو غري املقدس   فاملُحلل هو املباح لالستعمال     ) ٢٣

  . لكل ألوان النفاياتحيدها سور خيصصها ومييزها سرعان ما تصبح أرضاً مباحة
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يعترب كل مؤمن قد تقدس أي فصل جانباً أو         " مقدس"ذا املعىن األويل لكلمة       
هذه احلقيقة هلا طبيعتها املطلقة وميكن أن نقول عنها إا تقديس مبقتضى املركز             . أُفرز هللا 

  ".أو التقديس الشرعي"
و تقديس أو افتـراز     وأما باملعىن الثانوي فإن كل مؤمن يتحتم أن يفرز هللا فه            

  .ليس مبقتضى املركز بل تقديس مرحلي
إذن فالتقديس مبعناه األويل هو حقيقة موضوعية بينما مبعناه الثانوي هو اختبار              

لكن األوضاع ختتلط ويتـشكل     . عملي يأيت تابعاً وباحلري نابعاً من احلقيقة املوضوعية       
 يطغي ويكسف احلقيقة املوضوعية     مفهوم الكلمة يف أذهاننا عندما ندع االختبار العملي       

  .هو احلال عند كثريينكما 
فإن وجد بني قراء هذه الصفحات من يتشككون فيما قلناه خبـصوص هـذا                

  :املعىن األويل للكلمة فليمعنوا النظر يف هذه احلقائق الثالث اآلتية
ى    ة األول ثل األشياء العادمة النفوس أي اجلمادات يف خيمة االجتماع م         إن   :الحقيق

مثل هذه ليس هلـا أي اختبـار        . املذبح واملرحضة واآلنية كانت حتت الناموس تتقدس      
بل هي ختصص وتفرز يف مركز خاص ا        . فال ازدياد يف القداسة عندها    . تقديسي عملي 

  .حبيث تكرس بالتمام خلدمة اهللا
ة    ة الثاني ) ٣٦: ١٠يـو " (قُدس وأُرسل إىل العامل   " نفسه    إن الرب يسوع   :الحقيق

وواضح أنه ال ميكن    ) ١٩: ١٧يو" (ألجلهم أقدس أنا ذايت   "وعند تركه هذا العامل قال      
حبال من األحوال أن يكون له اختبار تقديسي مرحلي أي ليس لتقديسه ذاتـه معـىن                

تقديـساً إهليـاً    _ فهو مقدس تقديساً على أعلى مستوى     . الزيادة املضطرة يف التقديس   
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كذلك . إرساليته إىل العامل كاملُعلن لآلب وكالفادي      ألجل   وإمنا قُدس باهللا اآلب   . مطلقاً
وهو يغادر هذا العامل ذاهباً إىل اآلب قَدس ذاته أي أفرزها يف مركز جديد مثالً ومصدر                

  .قوة لتقديس من يؤمنون به
ة    ة الثالث " يف قلـوبكم  قَدسوا الرب اإلله    " بالقول    حيرضنا الرسول بطرس   :الحقيق

ففـي قلوبنـا    ". املركز"يضاً جند معىن التقديس الشرعي مبقتضى       وهنا أ ) ١٥: ٣بط١(
جنعل للرب اإلله مركزه اخلاص به الفريد الذي ال يشاركه فيه أحد ونعلِّي شخصه فوق               

واآلن نبدأ مبفهوم التقديس املطلق أي التقديس مبقتضى املركـز، التقـديس            . كل عايل 
 ذلك فمن املؤكد تتكون عنـدنا فكـرة      وإذا مل نفعل  . الذي لنا شرعاً مبقتضى عمل اهللا     

معينة إن مل تكن معكوسة عن التقديس العملي املرحلي حيث أن أحدمها ينبع من اآلخر،               
  .فإن التقديس العملي الذي نتوقعه إمنا هو حسب صفة التقديس الشرعي الذي منح لنا

يقة ملا  يف الكتاب املقدس كان باالرتباط باخلل     " التقديس"إن أول مرة ذُكر فيها        
واملرة الثانية كانت باالرتباط بالفداء ملـا       ). ٣: ٢تك" (وقدسه"بارك اهللا اليوم السابع     

قَدس يل كل   "والتقديس هنا تقديس أشخاص ألنه قال       . أخرج اهللا بين إسرائيل من مصر     
فجميع الذين فُدوا بالدم قد قُدسوا اهللا أي أخذوا مركز املقدسـني            ) ٢: ١٣خر(بكر  

هللا، وألجل هذا التقديس الق م أن يعيشوا حياة هلا صفتها اخلـصوصية إىل              املفترزين  
الذين استبدلوا م كما نقرأ      أبعد حد أو باحلري القت هذه احلياة اخلصوصية بالالويني        

  ).١٩ -٥: ٨ وص٤٥: ٣ص(يف سفر العدد 
ففي اإلصـحاح الثـاين     . والرمز الذي يقدمه لنا سفر اخلروج فيه تعليم كثري          

هذه احلماية متثـل لنـا      . ر احتمى بنو إسرائيل يف دم خروف الفصح من الدينونة         عش
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ويف اإلصحاح اخلامس عشر نـراهم قـد        . والتربير اللذين وصال إلينا باإلجنيل    الغفران  
أُخرجوا متاماً من عبودية مصر ومن حتت سلطان فرعون الذي انتهى بالنسبة هلم، وهذا              

هذان اإلصحاحان الثالث عـشر     . ثل لنا اخلالص  اخلروج من عبودية وسلطة فرعون مت     
جند التقديس، فالناس الذين تربروا بالدم أُفرزوا أو قُدسوا هللا وألم صاروا لـه، لـن                

لقد كسر قوة العدو وأنقذ شعبه ليكونوا       . يسمح بأن يكون عليهم سلطان غري سلطانه      
  .وكل تاريخ املستقبل وجب أن حتكمه هذه احلقيقة. له

ا كله يرينا اهللا أنه إذا هو أراد أن يبارك شعباً فإنـه يفـرزهم لنفـسه                 يف هذ   
إـم  . وخيصصهم لذاته بدالً من أن يكونوا عامة كسائر الشعوب، منجسني مدنـسني           

  .خاصة له
وكـل  . لقد تدنس فكراً وقلبـاً    . اإلنسان إىل أقصى حد   لقد شوهت اخلطية      

دت النعمة أن ترحبه وجب أن يتقـدس        فإذا قص . كيانه أصبح مباحاً لكل أنواع الرذائل     
  .هللا

إذاً لنمسك ذه احلقيقة الكربى وهي أننا تقدسنا هللا، والكتاب املقدس واضح              
وحمدد بالنسبة هلذه النقطة ولعل املثال الرائع الذي يقدمه لنـا الكتـاب هـو حالـة                 

لذين نعرف  فمن بني مجيع املسيحيني يف أيام الرسل ومن بني مجيع الكنائس ا           . الكورنثيني
شيئاً عن تارخيهم يربز هؤالء الكورنثيني، أقلهم متييزاً بالتقديس العملي كان سـلوكهم             

والرسول بولس وبخ هذا السلوك يف أوضح عبارة ومع ذلـك يف            . رخوياً إىل حد بعيد   
كنيـسة اهللا الـيت يف كورنثـوس        "رسالته األوىل إليهم يصفهم بالقول أم مقدسون        

مث بعد ذلك يف نفس الرسالة األوىل وبعد أن يسرد الكثري           ".  يسوع املُقدسني يف املسيح  
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اغتسلتم بـل   لكن  . وهكذا كان أناس منكم   "من املفاسد اليت متأل العامل الوثين قال هلم         
وليس هناك ما هو    ). ١١: ٦كو١" (تقدستم بل تربرمت باسم الرب يسوع وبروح إهلنا       

 له بالوصول إىل مستوى معني مـن        ألننا ال نصري شعب اهللا املخصص     . أوضح من هذا  
ومن أجل ذلك فـإن القداسـة أو        ) املقدسون هللا (بل حنن قديسوا اهللا     . القداسة العملية 

كان ختصيـصاً هللا يـأيت بالوصـول إىل         ولو  . التقديس العملي ضرورة موضوعة علينا    
مستوى معني من القداسة العملية لكان هذا حسب مبادئ الناموس لكـن طريـق اهللا               

يتضمن إننا مقدسون هللا شرعاً ومفترزون له، وألجل هـذا يتحـتم أن نـسلك               الذي  
  .بالقداسة، هو طريق النعمة

حنـن مقدسـون    "فأوالً هو بعمل املسيح     . هذا التقديس املطلق يأتينا بطريقني      
لذلك يسوع أيضاً لكـي     "و  ) ١٠: ١٩عب" (بتقدمي جسد يسوع املسيح مرة واحدة     

وباإلميان به نقوم يف قيمـة      ) ١٢: ١٣عب" (ارج الباب يقدس الشعب بدم نفسه تأمل خ     
ونتقدس ثانيـاً بـالروح     . ذبيحته وبذلك نفرز أو نتقدس هللا متاماً مبقدار ما نتربر أمامه          

أما حنن فينبغي لنـا أن      "القدس، كتب بولس يف رسالته الثانية إىل التسالونيكيني يقول          
 من الرب أن اهللا اختاركم من البـدء         نشكر اهللا كل حني ألجلكم أيها األخوة احملبوبون       

كما يكتـب بطـرس     ) ١٣: ٢ص" (وتصديق احلق ) القدس(للخالص بتقديس الروح    
املختارين مبقتضى علم اهللا اآلب السابق يف تقـديس الـروح للطاعـة ورش دم          "قائالً  

فهناك عمل الروح القدس يف قلوبنا الذي يبلغ ذروته يف          ). ٢: ١بط١" (يسوع املسيح 
فإذا " املولود من الروح هو روح    "حيث يقال   ) ٣يو(اجلديدة اليت نقرأ عنها يف      الوالدة  
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ما قُبل اإلجنيل يف القلب باإلميان يسكن الروح القدس يف املؤمن وخيتمه إىل يوم الفـداء          
  .وذا اخلتم يتميز املؤمن كمملوك خمصص هللا إنه تقدس كمفترز هللا

املسيح يسوع الذي صار لنا حكمة      أنتم ب "..كتب بولس إىل الكورنثيني يقول        
فنحن يف املسيح قد خصصنا مبقدار ما إن الدم         ). ٣: ١ص(من اهللا وبراً وقداسة وفداء      

حنـن مثـل    . الذي سفك ألجلنا هو دمه وقد أخذنا الروح القدس كثمرة هذا العمل           
  ).١١: ٦ص" (باسم الرب يسوع وبرح إهلنا... قد تقدسنا " الكورنثيني
فـإن  كنا هذه احلقيقة وهي أننا قد تقدسنا ذا املعـىن املطلـق             وإذا حنن أدر    

وهي مـسئوليات   . اإلدراك جيهزنا لكي نواجه مسئولياتنا يف خصوص القداسة العملية        
ل خاصته   من أج  ١٧ومن بني الطلبات اليت طلبها الرب يف يو       . تترتب على هذا اإلدراك   
من هنا كانت ضـرورة     و" هم يف حقك كالمك هو حق     قدس"كانت هذه الطلبة وهي     

ألننا كلما ازددنا معرفة ا كلما ازدادت قوا        االهتمام كل االهتمام بدراسة كلمة اهللا       
ألن هـذه هـي     "وإىل التسالونيكيني كتب بولس يقول      . املقدسة فعالً يف حياة كل منا     

، اختيارياً بالنسبة للمؤمن  فقداسة العيشة ليست أمراً     ) ٣: ٤تس١" (إرادة اهللا قداستكم  
وأكثر من ذلك أن اهللا نفسه هو الذي يعمل         . ميكن أن يلتزم به أو يتخلى عنه كما يريد        

إله السالم "يف تقديس املؤمن، من كل وجه ألن بولس استمر يصلي من أجلهم طالباً أن          
فكل شيء فينا جيب أن متـر عليـه ملـسات اهللا            ) ٢٣: ٥ص" (نفسه يقدسكم بالتمام  

  .املقدسة
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 علينا حنن نصيب من املسئولية علينا أن منتنع عن أمـور            من ناحية أخرى  لكن    
ذواتنا من أواين اهلوان لكي نكـون أواين         علينا أن نتجنب اإلمث وعلينا أن نطَهر         -معينة

  ).٢١: ٢يت٢(مستعدين لكل عمل صاحل  للكرامة مقدسني ونافعني للسيد
ا هو العمـل    هذذه الوسائل مجيعها ينشط وميتد عمل التقديس وبكل تأكيد            

العظيم الذي جيريه الرب مع كنيسته ألجل أن يقدسها مطهراً إياها بغسل املاء بالكلمة              
هذا العمل التقديسي جيري اآلن فردياً يف املؤمنني الذين منـهم تتكـون             ) ٢٦: ٥أف(

  .الكنيسة
  :مالحظات

اللتني نقابلـهما كـثرياً يف      " مقدسني"و  " قديسني"هل هناك فرق بني كلمة        :س
  رسائل؟ال
. ليس هناك أي فرق ألن نفس الكلمة اليونانية ترمجت إىل هـذين اللفظـني               :ج

 اإلجنليزية ظاهر بوضوح بـني كلمـيت        فالقديس هو املقدس ولعل فرق اللفظ يف اللغة       
Holy, Sanctified, Holiness, "sanctification"-  لكـن ال فـرق يف  

  .املضمون على اإلطالق
  يرتبطان معاً جنباً إىل جنب؟" سالتقدي"و " التربير"هل   :س
نعم يرتبطان باملعىن الشرعي أي أن التقديس حبسب املركز يف املسيح مـرتبط               :ج

... ترينا ذلك لكـن   ) ١١: ٦كو١(متاماً بالتربير يف املسيح والعبارة اليت اقتبسناها من         
وا هللا  فالكورنثيون قد غسلوا وأفرز   ". تقدستم بل تربرمت باسم الرب يسوع وبروح إهلنا       

  .على نفس األساس وينفس القوة اليت بررم وكذلك حنن مثلهم
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فهل صحيح أن نقول أن التقديس باإلميان       ) الشرعي(مادام التربير بالتقديس      :س
  كما أن التربير هو باإلميان؟

وال ) ١: ٥رو" (تربرنا باإلميـان  "صحيح أننا نقرأ يف الكتاب صراحة أننا قد           :ج
لكن كما أننا نعرف أننا تربرنا وذلك       . لكتاب أننا تقدسنا باإلميان   نقرأ يف أي مكان من ا     

باإلميان وليس باإلحساس هكذا حنن نعرف أننا أُفرزنا هللا باإلميان ولـيس باإلحـساس              
واهللا يصرح أننا مربرون باإلميان بيسوع املسيح وحنن نصدق ونؤمن ـذا            . الشعوري

مؤمنني بيسوع املسيح وحنن نصدق أيضاً      التصريح وباملثل هو يصرح أننا مقدسون له ك       
. ونؤمن ذا التصريح أما إذا كان الكالم عن القداسة العملية فهـذه مـسألة أخـرى         

أن حتصل الزيـادة أي النمـو يف القداسـة      القداسة العملية هي قداسة مرحلية وينبغي       
وبـولس  ). ١: ٧كو٢" (مكملني القداسة يف خوف اهللا    " كما يقول الرسول     -العملية

.... كان يطلب من أجل القديسني يف تسالونيكي أن تثبت قلوم بال لوم يف القداسـة              
فالقداسة بالطبع ال تنفصل عن اإلميـان لكـن أن          . أمام اهللا يف جميء ربنا يسوع املسيح      

نقول عن القداسة أا ينشئها فمعىن هذا استبعاد عناصر للعيشة املسيحية ال جيب أبـداً             
  .أن تستبعد

   العناصر وكيف تنشأ هذه القداسة العملية؟وما هي  :س
تقدم لنا القداسة على إا مثرة عتقنا من عبودية         ) ٦رومية(يف اجلزء األخري من       :ج

روح احلياة يف املسيح يسوع هو الذي يعتقنا من قـانون           ) قانون(اخلطية واآلن ناموس    
 -وح احليـاة  ر) نـاموس (فطاملا كنا حتت قـانون      ) ٢: ٨رو(اخلطية واملوت   ) ناموس(
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وواضح إذن أن   .  فإننا منارس ونستمتع باحلرية من سلطة اخلطية       -سلطان الروح القدس  
  .وعملي وهام جداً يف القداسة العمليةسيادة وقيادة الروح القدس هي عنصر أساسي 

كذلك عندما كان الرب يسوع يصلي من أجل خاصته كما هو مـذكور يف                
فـروح اهللا القـدوس     ) ١٧: ١٧يو" (و حق يف حقك كالمك ه   " قِّسهم"قال  ) ١٧يو(

كانا هكذا يف اخلليقة كما نرى ذلك       . وكلمة اهللا املقدسة مرتبطان كل االرتباط الوثيق      
وكذلك . وكذلك مها مرتبطان يف اخلليقة اجلديدة     ) ١تك(يف األعداد الثالثة األوىل من      

لروح القـدس،   فهناك تقديس بكلمة احلق أيضاً بـا      . أيضاً يف موضوع القداسة العملية    
فكلمـا ازدادت احملبـة نمونـا يف        ) ١٣،  ١٢: ٣تس١(وهناك أيضاً القداسة باحملبة     

 عن كل ما هـو      -ونالحظ أيضاً أن هناك قداسة باإلنفصال عن كل شبه شر         . القداسة
كما تعلِّمنا الرسالة الثانية إىل     . ذواتنا من كل دنس اجلسد والروح      أي أن نطَهر     -جنس

  ).٢٢ -١٦: ٢يت٢(وكذلك ) ١٧ -١٤ :٦كو٢(تيموثاوس 
  .وهذه هي العناصر اليت تنشئ القداسة فينا  

أحياناً نقابل البعض ممن يتكلمون عن القداسة الكاملة بصيغة تشعرك بإمكانية             :س
الوصول إىل حرية كاملة أو تقديس إىل التمام من وجود اخلطية فهل يؤيد الكتاب مثل               

  هذه األفكار؟
وإله الـسالم   "هذه العبارة   ) ٢٣: ٥ص(الونيكي األوىل   جاءت يف رسالة تس     :ج

نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند جمـيء             
تشري إىل اإلنسان كله بكل ثالوث طبيعته البشرية        " بالتمام"وكلمة  ". ربنا يسوع املسيح  

ه التقديسي يصل إىل كـل      وتأثري. فعمل اهللا ال يعمل جزئياً    ". الروح والنفس واجلسد  "
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وعندما جييء يبلغ تقديس اإلنسان     . جزء فينا ويستمر عامالً إىل جميء ربنا يسوع املسيح        
) املستمدة(فطاملا حنن نسكن هذه األجساد املتوارثة       . متامه وكماله وليس قبل ذلك     كله

ما قـل   لكن كلما زاد اختبارنا لعمل اهللا التقديسي، كل       . من آدم فإن اخلطية تبقى فينا     
وال عذر للمؤمن عندما خيطئ بقدر ما إن املوارد متاحة أمامه           . تأثري سلطان اخلطية علينا   

غري أننا مجيعنا كثرياً ما نعثر كما خيربنـا يعقـوب يف رسـالته              . ألجل القوة اليت حتفظه   
ومجيعنا جيب أن نعترف باألخطاء إال إذا تبلدت فينا احلـواس أو إذا كنـا               ) ٢: ٣ص(

  .خندع أنفسنا
إن حياة القداسة العملية هي احلياة العادية املسيحية لكن املؤمن الذي حييا هذه             
احلياة تراه دائماً قليل اإلشارة إىل نفسه ألن هدف حياته، والغرض الذي يـصبو إليـه                

  .لسانه هو املسيح
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  الوالدة الجديدة
  :النصوص الكتابية

والد اهللا أي املـؤمنني     أوأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يـصريوا          "
" ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل مـن اهللا               الذين  . بامسه

  ).١٣: ١يو(
أجاب يسوع وقال له احلق احلق أقول لك إن كان أحد ال يولد من فوق ال                "

إن كان أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر أن يـدخل             ... يقدر أن يرى ملكوت اهللا    
  ).٦ -٣: ٣يو" ( اهللا املولود من اجلسد جسد هو واملولود من الروح هو روحملكوت

وأرش عليكم ماًء طاهراً فتطهرون من كل جناستكم ومن كـل أصـنامكم             "
وأنزع قلب احلجـر    . وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة يف داخلكم       . أطهركم

جعلكم تـسلكون يف    وأ... وأجعل روحي يف داخلكم   . من حلمكم وأعطيكم قلب حلم    
  )٢٧ -٢١: ٣٦حز" (فرائضي وحتفظون أحكامي وتعملون ا

مولودين ثانية ال من زرع يفىن بل مما ال يفىن بكلمة اهللا احليـة الباقيـة إىل                 "
  )٢٥ -٢٢: ١بط١" (األبد

كل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه وال يستطيع أن                "
  ).٩: ٣يو١(" خيطئ ألنه مولود من اهللا

مقدمـة حديثـه مـع      يطالعنا الرب نفسه ذا املوضوع اهلام الذي جعله يف          
) ١٣: ١ص(ويوحنا يشري إىل موضوع الوالدة اجلديدة يف بدايـة إجنيلـه            . نيقودميوس

حيث يسرد ما مسعه عن هذا املوضـوع  لكنه ال يشرحه بتوسع إال يف اإلصحاح الثالث       
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صيالت أخرى عن هذا املوضـوع يف رسـاليت         ونقرأ تف . بصورة موسعة من فم الرب    
ومن كالم الرب مع نيقودميوس ندرك أن مـا جـاء يف            . بطرس األوىل ويوحنا األوىل   

اإلصحاح السادس والثالثني من نبوة حزقيال يشري أيضاً إىل موضوع الوالدة اجلديـدة             
  .لنبوةال ترد بنصها يف تلك ا" الوالدة ثانية"أو " دة اجلديدةالالو"ولو أن عبارة 

أتى مـن اهللا    "كان نيقودميوس واحداً من الذين اقتنعوا أن يسوع املسيح قد           
معلـم  "ونيقودميوس نفـسه كـان      . معلماً لكنه زاد عن هؤالء بأن جاء يطلب ويسأل        

أي بني املعلمني يف إسرائيل وكان شيئاً له أمهيته أن يعرف يف يسوع املـسيح               " إسرائيل
لِّم بسلطان أعظم بكثري مما له هو، وإذ عرف فيه ذلك جاءه            املُعلِّم الذي كان يتكلم ويع    

لكن هلذا  . يزداد منه علماً إذ هو شخص مرموق املكانة وواحد من تلك األمة احملظوظة            
إن كان أحد ال يولد من فوق ال يقدر أن يرى ملكـوت             "اإلنسان قيلت تلك العبارة     

 وواضح أن نيقودميوس مل يفهمها      )٣١: ٣يو" (ثانية"تعين أيضاً   " من فوق "وكلمة  ". اهللا
هذه الكلمة  " (يولد وهو شيخ؟  كيف ميكن اإلنسان أن     "ذا املعىن وإال ملا سأل السؤال       

إن نيقودميـوس   . ولعل قوة هذا املعىن هي املقصودة هنا      " من األول ) ٣: ١ترمجت يف لو  
  .كان حيتاج إىل ميالد جديد بالكلية أي يبدأ من جديد وليس أقل من هذا ينفع

نيقودميوس ولد من نسل إبراهيم فهو من الساللة األفضل وهو عينة نقية على             
بل إن كلمات الـرب، بكـل       . أعلى مستوى بني اليهود ومع ذلك ال نفع له عند اهللا          

ألنه إذا كـان    . وضوح طبعت حكم اإلدانة على نيقودميوس كواحد من نسل إبراهيم         
فع ويكفي عند اهللا ملا احتاج األمر إىل ميالد         له ن ) من ساللة إبراهيم  (هذا امليالد األول    

إننا جمرد نسل   . وحنن األمم ال نستطيع أن نفتخر بأننا من نسل إبراهيم خليل اهللا           . جديد
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لكن امليالد اجلديد ليس أقـل لزومـاً لنـا ممـا            . آدم اإلنسان الذي عصى اهللا وسقط     
  .راهيملنيقودميوس ألن نيقودميوس أيضاً كان ابناً آلدم كما كان إب

لقد أفسدت خطية آدم طبيعته وأفسدت كل جنسه فلقد توارثت األجيال بعد          
والعمى الروحي هو صورة من صور هـذا        . هذه الطبيعة الفاسدة  األجيال االشتراك يف    

وملا كـان   . ومن أجل ذلك حنن حبسب طبيعتنا ال نقدر أن نرى ملكوت اهللا           . السقوط
 بني ذلك الشعب األرضي ألنـه هـو         الرب يسوع على األرض كان امللكوت حاضراً      

.  مـن فـوق     مل يقدروا أن يروا ملكوت اهللا بدون الوالدة اجلديدة         -امللك لكن الناس  
  وذات األمر مل يزل حىت يومنا احلاضـر رغـم أن           .  يف النور احلقيقي   ونيقودميوس مل ير

نهم ال  لك. فالناس يرون فيه معلماً دينياً أو مصلحاً      . الرب يسوع ليس بعد على األرض     
 عمليـة   -يرون فيه اهللا نفسه وال يرون اهللا إال إذا أُجريت فيهم تلك العملية اإلهليـة              

  .التطهري اليت تتضمنها الوالدة اجلديدة من فوق
يتقدم الرب خطوة إىل األمام ألن احلاجة ليـست يف أن نـرى             ) ٥: ٣يو(يف  

، "من املاء والروح  ينبغي أن نولد    "ملكوت اهللا بل أن ندخل هذا امللكوت وألجل هذا          
. واملاء هو الواسطة اليت تستخدم أما الروح فهو العامل الذي يستخدم هـذا العنـصر              

وهذه العبارة األخرية حيرت نيقودميوس أكثر فتساءل متعجباً كيف ميكـن أن يكـون              
 ولست تعلَـم    -أنت معلم إسرائيل  : "فكان جواب الرب أيضاً يف صيغة السؤال      " هذا؟
شيئاً جديداً بالكليـة علـى نيقودميـوس أو أن          م الرب يف هذه النقطة      ألن تعلي " هذا؟

 مل يسمع به قبل ذلك الوقت بل إنه شيء قدمي ترجع أصوله إىل ما تكلم به                 -نيقودميوس
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األنبياء خاصة النيب حزقيال يف اإلصحاح السادس والثالثني من نبوته حيـث يـذكر              
  . جيهل معىن كالم النيبوالعجيب أن نيقودميوس ظل. الروح وأيضاً املاء

كان موضوع جدل كثري وال شك أن معناها هـو          ) ٣يو(ومعىن كلمة املاء يف     
الذي أشار إليه الرب يف نبوة حزقيال وكان يقصد أا تضع املفتاح يف يد نيقودميـوس                

إذن لنقرأ هذا اإلصحاح السادس والثالثني من نبوة حزقيال         . حىت يعرف املعىن املقصود   
 إن هذا الفصل يتكلم عما سيفعله الرب عندما جيمع يف النهاية            -١)٣٣ -٢١األعداد(

حينئذ سوف يـرش مـاء      . شعبه األرضي من مجيع أراضي شتام ويأيت م إىل أرضهم         
كل جناستهم ومن كل أصنامهم يطهرون ألنه ذا سيضع         ومن  . طاهراً عليهم فيطهرون  

 هذا التطهري باملاء سوف يكـون ذو        .فيهم قلباً جديداً وجيعل روحاً جديدة يف داخلهم       
الفعل العظـيم سـوف     طبيعة جذرية وجوهرية فيتغري فيهم القلب وعندما حيدث هذا          

ينظرون إىل ماضي حيام ويذكرون طرقهم الرديئة وأعماهلم غري الـصاحلة وميقتـون             
) جتديداً(أي أن تغيرياً جديداً     . أنفسهم أمام وجوههم من أجل آثامهم وعلى رجاسام       

عندما يلفظون عادات رديئة وميارسون عادات طيبة يفعلون        والناس  . أدبياً سوف حيدث  
لكن التجديد األديب الذي قصده حزقيال يف       . الشيء الكثري من الصالح األديب ظاهرياً     

نبوته ميتد عميقاً إىل أساسات الكيان اإلنساين وبه ميتلك اإلنسان قلباً جديداً وروحـاً              

                                                 
وأرش علـيكم مـاء     . وآخذكم من بني األمم وأمجعكم من مجيع األراضي وآيت بكم إىل أرضكم           - ١

وأُعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً     . من كل جناستكم ومن كل  أصنامكم أُطهركم       . طاهراً فتطهرون 
وأجعـل روحـي يف     . أُعطـيكم فقلـب حلـم     "جديدة يف داخلكم وأنزع قلب احلجر من حلمكم         

  . اخل..." لكمداخ
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يف أجعل روحـي    ... "ته اجلديدة يريد الصالح ويسلك يف الطاعة      جديدة حىت إنه بطبيع   
: ٣٦حـز " (داخلكم وأجعلكم تسلكون يف فرائضي وحتفظون أحكامي وتعملون ـا         

إذ لـيس   " والدة جديدة "ومن مث ليس عجيباً أن يتكلم الرب عن هذا التغيري إنه            ) ٢٧
جديد بالتمام  " قلب "هو حتسني طبيعة غري طاهرة وجنسة موجودة فيهم بل إعطاء طبيعة          

إن الوالدة اجلديدة ألي إنسان هي أن يبدأ هذا اإلنسان          . وجعل روح جديد يف الداخل    
  .من جديد حياة جديدة

والكالم يف العدد السابع والعشرين الذي اقتبسناه من نبوة حزقيـال يـذكر             
 الذي جيعله اهللا يف داخل املولودين من جديد من الـشعب األرضـي يف     " روحي"كلمة  

ذلك اليوم، ويقصد به الروح القدس الذي يتميز عن الروح اجلديدة اليت جيعلها الرب              
يف داخلكم املذكورة عنها يف العبارة السابقة مباشرة وبذلك يرينا النيب أنه فقط عنـدما         

 سوف يـرون ويـدخلون      - عندئذ فقط  -يولد إسرائيل والدة جديدة وبأخذ روح اهللا      
غي أن يعرفه نيقودميوس ولو أن كلمات الرب وضـحت       هذا كله كان ينب   . ملكوت اهللا 

واآلن حنن نرى أن الوالدة اجلديـدة       . له احلق اخلاص ذه األمور بصورة أكثر تفصيالً       
واملولود ثانية يولد من الروح القدس واملولـود مـن          . حتصل فعالً بعمل الروح القدس    

ب اجلديـد والـروح     وبصيغة أخرى إن القل   . الروح هو روح بالنسبة لطبيعته وصفاته     
اجلديدة اليت يكلمنا عنها حزقيال إمنا من عمل الروح القـدس وتـشترك يف طبيعتـه                

واملولود من اجلسد جسد هو بالرغم من كل ما ميكن أن يفعل ألجل ذيبـه               . القدوسة
وتعليمه وترقيته، يظل هو هو جسداً بعد كل ما يعمل معه من هذا القبيـل وال ميكـن                  
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يوجد بغري الوالدة   منا روح هو املولود من الروح القدس وال ميكن أن           حتويله إىل روح إ   
  . الوالدة من فوق-اجلديدة

عن كيف يرش ماء طاهراً على شعبه األرضي يف يوم قادم لكي            ملا تنبأ حزقيال    
يطهروا فإن الذين يقرأون هذه الكلمات ال بد أن ترجع أفكارهم إىل سفر العدد حيث               

ففي اإلصحاح الثامن من سفر العدد نقرأ عن كيـف يطهـر            . اءنقرأ مرتني عن رش امل    
أنضح عليهم مـاء اخلطيـة      . هكذا تفعل هلم لتطهريهم   : "خدمتهمالكهنة لكي ميارسوا    

وماء اخلطية أي ماء التطهري    ". وليمروا موسى على كل بشرهم ويغسلوا ثيام فيتطهروا       
 تطهري أي واحد من الـشعب       مث يف اإلصحاح التاسع عشر نقرأ عن كيفية       . من اخلطية 

جيعـل  من أية جناسة تنجس ا كان يجهز ماء التطهري من النجاسة من رماد بقرة محراء                
 والبقـرة   - إنساناً كان أو متاعاً    -عليه ماء حي ويحفظ يف إناء يرش منه على املتنجس         

  .احلمراء اليت تحرق هي رمز للمسيح يف موته واملاء احلي رمز للروح القدس
مررنا يف سفر العدد وأتينا إىل النبوة يف سفر حزقيال ومنـها إىل إعـالن                فإذا

". املاء"وقرأنا هذه النصوص مرة واحدة مع بعضها ينجلي أمامنا معىن           ) ٣يو(الرب يف   
. إنه كلمة اهللا، تسلط معىن موت املسيح يف كل قوته املطهرة واملخصصة على الـنفس              

غي أن نولد إن كان جيب أن ندخل ملكـوت          من هذه الكلمة ومن الروح القدس، ينب      
ويف إصحاحات أخرى قادمة يف اإلجنيل جند الرب يقرن املاء بالكلمة بطريقة تؤكد             . اهللا

إذا ) ١١ إىل   ٥من عـدد  (هذا واضح يف اإلصحاح الثالث عشر       . أن املاء هو كلمة اهللا    
خلـامس  مث أيضاً يف رسالة أفسس اإلصحاح ا      ). ٣عدد(قورن باإلصحاح اخلامس عشر     

أنـتم اآلن أنقيـاء     ) "٢٦عدد(مث أيضاً يف رسالة أفسس اإلصحاح اخلامس        ). ٣عدد(
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كما أحب املسيح الكنيسة وأسـلم نفـسه        "وأيضاً  " لسبب الكالم الذي كلمتكم به    
  ".ألجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل املاء بالكلمة

ذي يستخدم يف   فاإلنسان حيتاج إىل الوالدة اجلديدة قبل كل شيء والعنصر ال         
هذا الغرض هو كلمة اهللا اليت تطَبِق علينا الفعل املُطهر الذي ملوت املسيح، والعامل يف               

يذكر املاء مرة واحـدة     ) ٣يو(ونالحظ إنه يف    .  روح اهللا  -هذا كله هو الروح القدس    
  .فقط وباقي الكالم عن عمل الروح القدس

غم من أن الروح القدس     جند أنه بالر  ) ٢٥ -٢٢: ١بط١(عندما نأيت إىل    لكن  
فإطاعة احلـق   .  أي كلمة اهللا   -يذكر هناك، إال أن التنبري ينصب على ما يشري إليه املاء          

 والكالم هنا عن التطهري من وجهة النظـر إىل          -القدس وذا يتطهر القلب   هي بالروح   
 من  ، أما )٢٢عدد" (طَهروا نفوسكم يف طاعة احلق بالروح للمحبة األخوية       "مسئوليتنا  

وجهة النظر إىل العمل اإلهلي فإن التطهري حيصل بعمله فينا بالكلمة اليت يعمـل فيهـا                
مولودين ثانية ال من زرع يفىن بل مما ال يفىن بكلمة اهللا احلية الباقية إىل               "الروح القدس   

" وأما كلمة الرب فتثبت إىل األبد وهذه هي الكلمة اليت بشرمت ـا            ) "٢٣عدد" (األبد
وال " من زرع ال يفـىن    "وأيضاً نولد   " بكلمة اهللا " ونالحظ التعبري أننا نولد      )٢٥عدد  (

تعين بواسطة الكلمة أما    " بكلمة اهللا "يف قوله   " الباء"ينبغي أن خنلط بني هذين املرين فإن        
فـتعين املـصدر    " مـن زرع  "تعين بواسطة الكلمة أما من قوله       " بكلمة اهللا "من قوله   "

وبالفعل فسد  ) مصريه الفناء ( ولدنا من زرع ليس فقط يفىن        وحنن كأوالد آدم  . األصلي
ال يتطـرق   (متاماً وتعفن أدبياً، وبكلمة اهللا والروح القدس ولدنا ثانية من زرع ال يفىن              

 عن موته وعـن     -حملة عن عبد يهوه   وإشعياء النيب أعطى    . ألنه زرع إهلي  ) إليه الفساد 
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"  نـسالً  ىيـر ) إن جتعل نفسه ذبيحـة إمث      (إن جعل نفسه ذبيحة إمث    "قيامته فتنبأ قائالً    
أي يرى أولئك الذين يرجع أصلهم إليه هـو، أي يأخـذون حيـام              ) ١٠: ٥٣أش(

مولودين ثانية ال من زرع يفىن بل ممـا ال           "سومبثل هذا الكالم تكلم بطر    . الروحية منه 
 نتيجـة   هو مـا حيـصل    هذا  ". حية وتبقى إىل األبد   "والكلمة اليت ا ولدنا ثانية      " يفىن

احليـاة، واألبديـة،   : إن املولود ثانية له هذه الصفات املميزة العجيبة. للوالدة من فوق 
  .وعدم الفساد أو الفناء

ومن كل ما سبق، واضح، أن الوالدة اجلديدة هي عمل روح اهللا فينا حتمتـه         
نـا  فلم يكن يكفي أن عمال يعمل ألجل      . حالة الفساد اليت صارت عليها طبيعتنا باخلطية      

يأيت إلينا بتربير ومصاحلة مع اهللا، بل كان يتحتم أن يعمل أيضاً فينا عمـل تقديـسي                 
مل يكن األمر ينفع فيه عمـل       . وتطهريي ينقلنا أدبياً خارج دائرة فساد الطبيعة البشرية       

مل يكن ينفع فيه أقل من امتالكنا طبيعة جديدة مولودة من مصدر حي             . تطهريي خارجي 
د اخلطية وال يوجد تطهري جوهري أساسي أعظم وأعمق مـن هـذا             ال يتطرق إليه فسا   

  .ميكن تصوره
وإذا أدركنا ما يقرره بطرس يف خصوص والدتنا من زرع ال يفىن نأيت إىل مـا          

كل من هو مولود من اهللا ال يفعـل خطيـة ألن   "يقرره يوحنا يف رسالته األوىل يف قوله        
" تطيع أن خيطئ ألنـه مولـود مـن اهللا         وال يس ) يف املؤمن (يثبت فيه   ) زرع اهللا (زرعه  

وهذه العبارة تبسط أمامنا املوضوع كله فال ذكر فيها للعنصر املستخدم           ). ٩: ٣يو١(
العامل، بل املعول كله على اهللا نفسه كاملـصدر         الذي هو كلمة اهللا وال للروح القدس        

ـ . لكل العمل فنحن كمولودين من اهللا يثبت فينا زرع اهللا     . ل جـدالً هذه حقيقة ال تقب
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 واملولود من اهللا ال يقدر أن خيطـئ والـسبب           -وحنن شركاء طبيعته اخلالية من اخلطية     
ويوحنا حني يقول ذلك يرانا من وجهة النظـر املطلقـة           . ارد هو ألنه مولود من اهللا     

اردة مبقتضى حتمية صفات الطبيعة اجلديدة اليت لنا كل من ولد من اهللا حتتم عليه أن                
مبقدار ما سنكون عليه بصفة مطلقة عندما يكون اهللا قد متم كل قصده من              يكون هكذا   

وآخر أثر من هذه الطبيعة اآلدمية الترابية سيكون قد انتهى متاماً عندما تتجمـد              . حنونا
  .أجسادنا

يف موضع آخر يرانا من وجهة النظر الفعلية العملية فيقرر مؤكداً أن لنا خطية              
وهذه النظرة الفعلية الزمة بكـل      ). ٢: ٢يو١ و ٨: ١يو١(أي فينا اخلطية وأننا خنطئ      

تأكيد وأيضاً الزمة باملثل النظرة االعتبارية املطلقة اليت نتأملها ألنه ينبغي أن نعرف عدم              
  .قابلية الطبيعة اجلديدة للخطأ

وهي ليست فقط غري قابلة للخطأ وخالية من اخلطية بل هـي أيـضاً بـارة                
وتتميـز باإلميـان    . أي حتب ) ١١ و ١٠: ٣يو  ١(حبة  أي تفعل الرب وم   )٢٩: ٢يو١(
وإذا مـا   . وهذه كلها صفات إجيابية مثينة القيمة     ) ٤: ٥يو١(وتغلب العامل   ) ١: ٥يو١(

وضحت هذه الصفات املميزة يف املؤمن، يصبح واضحاً أمام مجيع النـاس أن عمـالً               
 وتغسيالً شامالً قد أجـري       عمالً تطهريياً  -عظيماً وجتديداً أدبياً هائالً قد حصل يف قلبه       

  .فعالً
  :مالحظات

إن سلكنا يف النور    "تطهرينا من كل خطية بالدم يف القول        نقرأ  ) ٧: ١يو١(يف    :س
كما هو يف النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع املسيح ابنه يطهرنا مـن كـل                  
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ق الذي كنـا     فهل هناك مفاضلة بني هذا التطهري وبني التطهري االعتباري املطل          -"خطية
  نتأمله؟

اليت وضعها باملوت ألجل أن حيمل الدينونة       إن دم املسيح يعين حياته املقدسة         :ج
أما . اليت نستحقها ذا الدم أي ذا املوت على الصليب حنن طهرنا قضائياً أو اعتبارياً             

التطهري الذي يعمل بالوالدة اجلديدة ومصور كأنه يتم باملـاء، إمنـا خيـتص بـصفاتنا                
التطهري االعتبـاري املطلـق     (وكالمها  . حبصولنا على طبيعة جديدة، لقد طهرنا أدبياً      و

  .وكالمها لنا أي من حقنا امتالكهما ألننا قبلنا نعمة اهللا. ال زمان لنا) والتطهري األديب
   ال عالقة له باملعمودية فهل هذا الرأي سليم؟٣إذن فاملاء يف يو  :س
 يقصد ماء املعمودية عندما استخدم كلمة مـن         إننا على يقني من أن الرب مل        :ج
يف كالمه مع نيقودميوس ولو أن الرب قصد املاء احلريف ملا كان هناك وجه للغرابة            " املاء"

الذي ) ٣٦حز(بل إن الرب قصد اإلشارة إىل       . يف نيقودميوس عندما مل يفطن إىل معناها      
صل ال عالقة له باملعمودية     وهذا الف . كان ينبغي على نيقودميوس أن يكون على علم به        

األول ال عالقة له باملعمودية كما أن الثاين ال عالقة لـه            ) ٥٣: ٦يو(مثل  ) ٥: ٣يو(و  
بعشاء الرب، رغم أننا نلمح حسب الظاهر يف املمارستني ظال للحق املقرر يف هـذين               

  .يف كليهما لسنا جند الطقس بل احلقيقة اليت يشري إليها الطقس. القولني
، "نولد من املاء والروح   "،  "نولد ثانية "بنا حىت اآلن تعبريات خمتلفة مثل       مرت    :س
  فهل كل هذه تعين شيئاً واحداً؟" نولد من اهللا"
إن مجيع هذه التعبريات تشري إىل عمل اهللا العظيم الذي جيري فينـا بـالروح                 :ج

ة وال يوجد يف الكتاب املقدس أي فكر عن وجود نوعني مـثالً مـن الـوالد               . القدس
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وأن يكون  ) ٥: ٣يو(اجلديدة كأن يكون اإلنسان مولوداً من املاء والروح كما نقرأ يف            
هذا وإن كل من هذه التعبريات املختلفة له        ). ٩: ٣يو١(كما نقرأ يف    " مولوداً من اهللا  "

يؤكد الصفة األصلية واجلديدة    " مولودين ثانية "معناه اخلاص وقوته اخلاصة، فإن القول       
يوضح لنا العامل الذي يجري هـذه       " مولودين من املاء والروح   "والقول  . هلذه الوالدة 

يرينا املنبع الذي ينبع منـه      " مولودين من اهللا  "والقول  . الوالدة والعنصر املستخدم فيها   
وبدون شك هناك تسلسل متدرج يف التعليم ابتداء بالعبارة الواردة يف حزقيـال             . الكل

  ).٣٦ص(
أعمال اهللا فهل هي جتري بعمل الروح القدس فقـط          الوالدة اجلديدة هي من       :س

  بدون الكرازة باإلجنيل؟
... مولـودين ثانيـة   "هناك إجابة واضحة على هذا السؤال فيما قاله بطرس            :ج

). ٢٥ -٢٢: ١بـط ١" (وهذه هي الكلمة اليت بشرمت ـا      ... بكلمة اهللا احلية الباقية   
 التدبري السابق، فإن الكلمة اليت      فمهما كانت الكلمة اليت استخدمها الروح القدس يف       
  .ا نولد ثانية يف هذه األيام هي تلك اليت تصلنا باإلجنيل

حنـن  "هل معىن هذا أننا نولد ثانية مبجرد اإلميان باإلجنيل؟ إن البعض يقـول                :س
  ".جيب أن نولد ثانية لكي نؤمن"والبعض يقولون " نؤمن لكي نولد ثانية

الريح ب حيث تشاء وتسمع صوا لكنك       ) "٨ :٣يو(هو ما قاله الرب يف        :ج
هـذه هـي    ". هكذا كل من ولد من الـروح      . ال تعلم من أين تأيت وال إىل أين تذهب        

وينبغي أن نوليها اهتماماً بالغاً فإن عمل الروح القدس يف الوالدة اجلديدة شيء             احلقيقة  
ا إننا ال نستطيع أن جنمع      فوق إدراكنا إننا ال نستطيع أن نلم ذا العمل بأذهاننا بقدر م           
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تعطينا وجهة النظـر    ) ٢٣و  ٢٢: ١بط١(إن عبارة الرسول بطرس     . الريح يف قبضتنا  
، أما عبـارة يوحنـا      "حنن نؤمن لكي نولد ثانية    " وجهة نظر الذين يقولون      -اإلنسانية

جيب أن نولـد    "تتكلم عن وجهة النظر اإلهلية ويتمسك ا الذين يقولون          ) ٩: ٣يو١(
أما رأينا اخلاص فهو إننا منيل إىل األخذ بالرأيني معاً ولسنا خنشى من             ".  نؤمن ثانية لكي 

كوننا ال نستطيع التوفيق بصورة كاملة بني ما هو إهلي وما هو إنساين يف الرب يـسوع                 
  .املسيح أو يف كلمة احلق

لكن أليست الوالدة اجلديدة هو أول بادرة لعمل اهللا يف النفس؟ ألسنا أمواتاً               :س
  لتمام بال أقل حراك من حنو اهللا إىل أن نولد ثانية؟با
كلنا بدأنا من حالة موت روحي مطلق ومل يكن لنا أقل رجاء إال أن يبـدأ اهللا                   :ج

متأكدون من هـذه    وقصة عمل اهللا ملباركة الناس تبدأ باهللا وليس باإلنسان وحنن           . عمله
بدأت باهللا وليس باإلنـسان،     احلقيقة بقدر ما حنن متأكدون من أن قصة اخلليقة األوىل           

وروحه القدوس بدأ يرف على قلوبنا كما كـان  . كان اهللا هو البادئ مع كل واحد منا     
ولكن يف ضوء احلقائق اليت سردناها آنفاً يتعذر أن نسمي هـذه            . يرف على وجه الغمر   

وأيضاً . البادرات األوىل من جانب الروح القدس والدة جديدة كما هي لنا يف املكتوب            
اجلديدة ليست هي الضد املقابل حلالة املوت بل هي املقابل حلالة الفـساد ألن              لوالدة  ا

فبالوالدة اجلديدة منتلك طبيعة جديدة ال تقدر       ". اإلحياء"الكلمة اليت تقابل املوت هي      
  ).٤: ١بط٢( -أن ختطئ ومن مث حنن ا رب من الفساد الذي يف العامل بالشهوة

  ؟)٥: ٣يت(هي التجديد كما نقرأ يف الوالدة اجلديدة هل   :س
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جاءت مرتني يف الكتاب املقدس ومقصود      " جتديد"إن الكلمة اليت تترجم     . ال  :ج
غـسل  "يقـال   ) ٥: ٣يت(ويف  . ا يف املوضعني نظام جديد يأيت به اهللا يف امللك األلفي          

 إال أن   ليس هو امليالد الثـاين    " التجديد"ورغم أن   " امليالد الثاين وجتديد الروح القدس    
أرش عليكم ماًء   ) "٢٥: ٣٦حز(الغسل هو امليالد الثاين وهذه العبارة هي نفسها عبارة          

ولكنها مـصوغة يف    " وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة يف داخلكم       ... طاهراً
وحنن . فالشعب األرضي سوف يطهرون من جناسام يف الزمن األلفي        . لغة العهد اجلديد  

هذا التطهري الذي سوف    . ننتظر حىت يأيت ذلك الوقت أو ذلك الدهر       أن  ال يتعني علينا    
فلـم  . يكون للشعب األرضي يف الزمن األلفي قد وصل إىل املؤمنني الكريتيني األمـم            

بالتعقل "وعلى ذلك ينبغي أن يعيشوا      " كذابون وحوش ردية بطون بطالة    "يعودوا بعد،   
  "والرب والتقوى

ولـدنا  "ذلك ألننا   " عبيد الفساد " فلسنا بعد    هذا الغسل نفسه قد وصل إلينا     
  ).أو يفسد(من زرع ال يفىن 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    كرازة باإلنجيلالخدمة العربية لل  
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ٧٦

  اإلحياء
  :النصوص الكتابية

اهللا الذي هو غين يف الرمحة مـن        ... بالذنوب واخلطايا وأنتم إذ كنتم أمواتاً     "
و ١: ٢أف" (أجل حمبته الكثرية اليت أحبنا ا وحنن أموات باخلطايا أحياناً مع املـسيح            

٥ -٢(  
تكون لنا نظرة شاملة وعريضة عن حالتنا الساقطة حينئذ فقط ميكننا أن            دما  عن

ندرك بطريقة مناسبة وصحيحة حقيقة اخلراب الشامل الذي أحدثته اخلطية، كما ندرك            
  .أيضاً رد الفعل اإلهلي كجواب شامل أعلنه اهللا لنا يف اإلجنيل ليقترب منا

  :لقد دخلت اخلطية إىل العامل وجلبت علينا
  . صرنا مذنبني أمام اهللا ومن مث يلزم لنا الغفران-املذنوبية-)١(
  . صرنا مدانني قدام اهللا ومن مث يلزم لنا التربير-الدينونة-)٢(
  . صرنا عبيداً للخطية والفساد ومن مث يلزم لنا الفداء-العبودية-)٣(
  . صرنا غرباء عن اهللا ومن مث يلزم لنا املصاحلة معه-التغرب-)٤(
  .ياع حتت كل خطر ومن مث يلزم لنا اخلالصالض-)٥(
  . صرنا دنسني وجنسني ومن مث يلزم التقديس-الدنس والنجاسة-)٦(
 صرنا يف أعمق ينابيع طبيعتنا فاسدين ومن مث يلزم لنا أن نولد             -الفساد-)٧(

  .من جديد من فوق
  .املوت الروحي واملوت األبدي ومن مث يلزم لنا اإلحياء حىت نعيش هللا-)٨(
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كنا أمواتاً بالذنوب واخلطايا    ) ١: ٢أفسس( حالتنا كأموات روحياً مبينة يف       إن
واألموات بالنسبة هللا   . هذا املوت هو موت روحي ألنه موت بالنسبة هللا        . وسالكني فيها 

". للروح الذي يعمل اآلن يف أبناء املعصية      "وبالنسبة  " لدهر هذا العامل  "هم أحياء بالنسبة    
يتفق متام املوافقة مع العيشة للعامل والشيطان وأحدمها نتيجة وسبب          إن املوت بالنسبة هللا     

  .لآلخر
ليس من  ) "١١: ٣رو(هذه هي احلقيقة الكامنة وراء التقرير اإلهلي الوارد يف          

ليس بار وال   "إنه ألمر رديء أن يوصف الناس ذا الوصف         " ليس من يطلب اهللا   . يفهم
ألن هذا معناه حالة أشر من      "  من يفهم  ليس"لكن أردأ وأسوأ أن     ) ١٠: ٢رو" (واحد
الذي " ليس من يطلب اهللا   "واألردأ واألسوأ من الكل أن      .  حالة عدم اإلحساس   -اجلهل

وليس لإلنسان الطبيعي ما يشتهيه يف اهللا ألن اإلنسان باخلطية          . عنده الرب والفهم واحلياة   
.  الكامل الـصفات أية رغبة لطلب اهللا احلي أصبح غري سليم وغري مستقيم وليس عنده   

  .وبكل اختصار هو ميت بالنسبة هللا
وإذا استقرت يف أعماقنا هذه احلقائق اخلطرية يصبح رجاؤنـا يف اهللا وحـده              

بالنسبة لنا فنحن أكفاء ألن نأخـذ املبـادرة         . الذي يف رمحته يأخذ املبادرة خبطوة حنونا      
حترك جيب أن يـأيت مـن       باخلطأ والشر أما بالنسبة هللا فنحن أموات متاماً ومن مث فكل            

  .جانب اهللا
لكن كيف يعمل؟ هـل باإلصـالح أو التعلـيم أو           .  أن يعمل اهللا   إذن ينبغي 

ليس بشيء إال أن يبـدأ      . أبداً. هي اليت تتطلبها حالتنا؟ أبداً    بالتربية؟ هل هذه الوسائل     
  .اإلحياء هو عملية إعطاء حياة. وإحياؤنا معناه بكل بساطة إعطاؤنا حياة. بإحيائنا
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صورة الفـساد   ) ٣٦ص(لو قرأت كتابك املقدس لوجدت يف سفر حزقيال         
ولوجدت أيـضاً نبـوات عـن       . األديب ودوائر الدنس اليت احنط إليها الشعب القدمي       

ميالدهم اجلديد الذي البد أن يكون من نصيبهم، لكن احلقيقة العجيبة إن هـذا كلـه                
ام اليابسة متثل حالـة املـوت       هذه العظ ). ٣٧ص(تعقبه رؤيا عن وادي العظام اليابسة       

الروحي اليت تردى فيها الشعب القدمي كأمة، وتقارب هذه العظام ودبيب احلياة فيهـا              
وربطها بعصب إمنا كل هذا نبوة عن عمل اهللا إلحياء هذا الرميم، األمر الذي البد أن                

ألمـم،  سوف يقيم اهللا وحيضرهم من شتام بني ا     . حيصل قبل دخوهلم إىل الربكة األلفية     
وأجعل روحي فيكم فتحيون وأجعلكم يف أرضكم فتعلمون        "ستكون هناك قيامة وطنية     
ومىت قاموا سوف يفهمون وسـوف يطلبـون        ) ١٤عدد" (إين أنا الرب تكلمت وأفعل    

هذا اإلحياء الروحي هو الوالدة اجلديدة ومرتبط ا ارتباطاً وثيقاً وال           . على الفور الرب  
  .ميزينانفصال بينهما وإن كانا مت

  ).٣٧حز(يتطابق مع ) ٥يو(فإن ) ٣٦حز(يتطابق مع ) ٣يو(فإذا كان 
. يفتتح بشفاء اإلنسان املريض منذ مثان وثالثـني سـنة    ) ٥يو(هذا اإلصحاح   

وملا قـاوم اليهـود   . وكأن راً دافقاً باحلياة جرى يف أطرافه امليتة فحمل سريره ومشى        
ربهم الرب عن أعمال أخرى أعظـم       الرب يسوع ألنه صنع تلك املعجزة يف سبت أخ        

ويف إقامـة   ) ٢١: ٥ص" (إحياء من يشاء  "من هذه سوف يعملها وكان يقصد عمله يف         
األموات وإحياءه من يشاء هو عمل حمدود فإن الذين هم بني األموات روحياً الـذين               

أما إقامة األمـوات فهـي      . يسمعون صوت ابن اهللا، فهؤالء فقط سوف حييون روحياً        
يع الذين يف القبور سوف يسمعون صوته وخيرجون على دفعتني فريق خيـرج             ومج. عامة
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 قيامـة أوىل مث قيامـة       -كل دفعة على حدة   . لقيامة احلياة وفريق خيرج لقيامة الدينونة     
  .وهذا سوف حيدث يف أوقات خمتلفة كما نتعلم من فصول كتابية أخرى. ثانية

 ينسب إىل اهللا اآلب واهللا      "اإلحياء"من هذا اإلصحاح جند أن      ) ٢١(يف العدد   
ألن . قد وضعت كلها يف يـدي االبـن       " الدينونة"جند أن   ) ٢٢(بينما يف العدد    . االبن

االبن وحده هو الذي جاء إىل هذا العامل ليتأمل ويرفض بل تقطع حياته من األرض لذلك                
 حاجة   وال -أما يف اإلحياء فاالبن يعمل وفق مشيئة مع اآلب        . له وحده أُعطي أن يدين    

ألنه هو مصدر حياة،    .  بأنه يعمل يف اتفاق مطلق وكامل مع مسيئة اآلب         -بنا إىل القول  
واضح أنه يتوازى مع العدد     ) ٢٦( مصدر حياة على السواء ألن العدد        -كما أن اآلب  

  ".إن آدم األخري روح حميي) ٤٥: ١٥كو١(وكما نقرأ يف . يف معناه) ٢١(
 من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلين       احلق احلق أقول لكم إن    "يقول الرب   

احلق احلق أقـول    ... فله حياة أبدية وال يأيت إىل دينونة بل قد انتقل من املوت إىل احلياة             
" لكم أنه تأيت ساعة وهي اآلن حني يسمع األموات صوت ابن اهللا والسامعون حييـون              

إنه .  احلياة اآلن  ويف هذه العبارات نرى الطريقة اليت ا يعطى االبن        ). ٢٥و  ٢٤: ٥يو(
وبالتايل يصدقون أن   " صوت ابن اهللا  "يحي بواسطة كلمته مبعىن أن الناس يسمعون فيها         

ولـنالحظ أن عمليـة     .  أي يؤمنون باآلب الذي أرسله وحييون      –اهللا أرسله إىل العامل     
ولو . اإلحياء هنا ال ترسم أمامنا كعمل منسوب لالبن، منفصل عن الواسطة املستخدمة           

العبـارة تـرد هكـذا      لكن  ". واألحياء يسمعون " كذلك جلاءت العبارة هكذا      كانت
بكل تأكيد احلياة هي عطية من اآلب ومن االبن لكنها تصل إلينا            ". والسامعون حييون "

عن طريق مساع صوته يف الكلمة ويف نور هذا اإلصحاح اخلامس من إجنيل يوحنا نعتقد               
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.  وجه عميق وهام جداً من أوجه عمل اهللا فينـا بأنه" اإلحياء"أننا نستطيع أن نقول عن   
ولقد تعثر البعض يف فهـم      . وتبدو أمهيته يف أن اآلب واالبن يعمالن فيه بصورة خاصة         

إم أساءوا تفـسري    . من هذا اإلصحاح  ) ٣٠و  ١٩(عبارات الرب يسوع يف األعداد      
أنا ال أقدر   ... ملال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئاً إال ما ينظر اآلب يع            "قول الرب   

هذه العبارات ال تعين إنه جترد من كل قوة على العمل كمـا             ". ن أفعل من نفسي شيئاً    أ
بل إا تعين يف املقام األول حقيقة أن ابـن اهللا إذ جـاء يف               . ميكن أن يقال عن أي نيب     

مالً اجلسد، إنساناً تام اإلنسانية أخذ مركز اخلدمة اليت تستند كل االستناد على اهللا عـا    
هذا يبـدو بـارزاً يف العـدد        . بنشاط الروح القدس كلياً وجزئياً يف خضوع هللا اآلب        

ويف املقام الثاين هي تعين أن مركز االبن اجلوهري يف وحدة الالهوت حيتم أنـه               ). ٣٠(
  ).١٩(يستحيل عليه أن يعمل باالستقالل عن اآلب وهذا يبدو بارزاً يف العدد 

ميقة هذه كأن االبن يقول أنا بصفة حتمية واحد         من وجهة النظر الداخلية الع    
حقاً هـذه  ".  يستحيل أن أعمل باالستقالل عنه-األشياء من طبيعة  -مع اآلب حىت إنه   

واآلب واالبن يتحتم دائماً أن يعمال معاً كمـا         . العبارة هي أقوى تأكيد لالهوت االبن     
من ". عمله االبن كذلك  ألن مهما عمل ذاك فهذا ي     ) "١٩عدد(تؤكد العبارة األخرية يف     

ولـيس  ". قال أيضاً إن اهللا أبـوه " الرب يسوع مبا قاله عنه اليهود إنه أجل ذلك رضي 
ومن مث فإن اآلب واالبن يعمالن معـاً يف         . فقط رضي بل زاد يف تعميق هذا املعىن أكثر        

  ).أي القوة اليت تعطي حياة(القوة احمليية 
ضاً وعلى ذلك ميكننا أن نقول أن       ي أي ي جند أن الروح القدس حي     ٦٣: ٦ويف يو 
  . يعمل يف إحياء النفوس- اآلب واالبن والروح القدس-كل ملء الالهوت
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: ٢كـو   ويف ٥: ٢أف(هذا الشيء جنده يف     . هناك شيء آخر جدير باملالحظة    
وحنن أموات باخلطايا أحياناً مع املسيح      " وهذا هو نص املكتوب يف هذين املوضعني      ) ١٣

إذ كنتم أمواتاً يف اخلطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مساحماً          " و   "نبالنعمة أنتم خملصو  
إننا قد أحيينا مع املسيح وليس أقل من عملية اإلحيـاء ملواجهـة             ". لكم جبميع اخلطايا  

حالتنا اليت كنا فيها وعلى ذلك فاإلحياء هو ضرورة حمتومة لكن مل تكن الضرورة إننـا                
  .ة اليت قصدا مشورات اهللا بالنعمةحنيا مع املسيح لوال أن هذه هي الثمر

. أي يف احتاد باملسيح كانت هي القصد اإلهلي من جهتنا        " احلياة مع املسيح  "إن  
إن حياة من   . هذا القصد أبعد بكثري من جمرد احلاجة إىل اإلنقاذ من البالء الذي كنا فيه             

أي " مع املـسيح  احلياة  "أي نوع كانت تلزم لنا لكي نشعر شعوراً واعياً بالربكة، لكن            
 هي احلياة األمسى واألرقى اليت ميكن أن يعرفها اإلنسان          -حياة هي نفسها حياة املسيح    

 اهللا وأنه حصل بـسبب      ة رمح حياء إنه مثرة غىن   إل من أجل ذلك نقرأ عن هذا ا       .املفدى
. حمبته الكثرية اليت أحبنا ا رمحة غنية وحمبة كثرية هذه هي أوصاف رمحته وحمبتـه لنـا          

  . هذه الصورة أُعلنت الرمحة واحملبةوعلى
لقد أُحيينا مع املسيح على قدر ما إن حياتنا اليت أخذناها من صميم ترتيبـه               

وإذا كان ذلك فمن املمكن إذن لنا أن نقـام     . وقصده هي حياته هو، وحياته هي حياتنا      
فـنحن  ألنه إذ لنا حياة على نفس هذا املـستوى           "ويات فيه االسمنجلّس معاً يف    "وأن  

 تلك القصة العجيبة إمنا تنتهي جبلوسـنا        -إن قصة إحيائنا  . مؤهلون هلذه االس الرفيعة   
  .ويات حبياة من أحياناًايف السم

  : واآلن نأيت إىل بعض التساؤالت حول هذا املوضوع
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 هـذا  ١١٩نقرأ عن اإلحياء يف العهد القدمي حيث يذكر املـرمن يف مزمـور       :أوالً
 مرات فهل نفرق أو نفاضل بني معىن اإلحياء يف العهد القـدمي             املوضوع أكثر من عشر   

  وبني مفهومه يف العهد اجلديد؟
يقول أن  ) ٥٠: ١١٩مز(أعتقد إننا ينبغي أن نفرق بني املفهومني ألن املرمن يف             :ج

أحـيين  : "مث نراه املرة بعد األخرى يطلب أن حييـا        " ألن قولك أحياين  "كلمة اهللا أحيته    
حـسب أحكامـك   " "أحيين حسب كالمك".. "ألن قولك أحياين ".. "حسب كلمتك 

  ".حسب رمحتك أحيين" "أحيين
وكلمة اإلحياء هناك مقصود ا معىن اإلاض أو اإليقاظ أو استعادة نـشاط             

وحنن نعرف أن اإلنسان يف العهد القدمي كان مل يزل حتت االختبـار والنـاموس               . احلياة
األرض هي اجلزاء نتيجة الطاعة الكاملة للناموس       أُعطي له ليمتحنه وكانت احلياة على       

لكن عندما جاء زمان النعمة باإلجنيل انتهت مدة اختبار اإلنسان وأعلـن صـراحة إن               
لذلك يف العهد اجلديد فقط يظهـر املعـىن الـشامل       . اإلنسان ميت بالذنوب واخلطايا   

  .الكامل حلقيقة اإلحياء
مبعىن أن اإلنسان قد يولـد       الوصول إليه    يفتكر البعض إن اإلحياء حق يرجى       :ثانياً

من اهللا ويظل اإلحياء هدفاً أمامه عليه أن يصل إليه يف وقت متأخر كأنه ختام عمل اهللا                 
  فهل يقول الكتاب ذلك؟. فيه
 اإلحياء هو إعطاؤنا حياة أي إىل أن يـتم          .الكتاب ال يعلّم هكذا مفهوم    . ال  :ج

حياء هو بداية عمل اهللا يف اإلنسان وليس خامتة         واإل. إحياؤنا فنحن قبل اإلحياء أموات    
رمبا يكون صحيحاً إذا قلنا أن احلق املتعلق مبفهوم اإلحياء يف نطاقه الواسـع              . عمله فيه 
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إننا دائماً نبدأ فهم احلق باعتباره غفران اخلطايا واخلـالص          . أكرب من أن ندركه بسرعة    
يح أو باحلري املـوت مـع املـسيح         أما مسألة نوال احلياة وبصفة خاصة نواهلا يف املس        

والقيامة معه فهذه حقائق تستقر فينا شيئاً فشيئاً كحلقات يف تارخينا الروحـي وإذن ال               
. ينبغي أن ننسب الشيء إىل الشيء نفسه بينما يف احلقيقة ينسب إىل إدراكه أو تفهمـه               

  .فهو مثرة تعليم إهليأما الشيء نفسه فهو مثرة عمل إهلي وأما إدراكه 
فهل هو يقيمهم أوالً    " يقيم األموات ويحيي  "نقرأ أن اآلب    ) ٢١: ٥يوحنا(يف    :الثاًث

  مث حيييهم؟ وإذا كان اجلواب باإلجياب فما الفرق بني إقامتهم وإحيائهم؟
" أنا هو القيامة واحليـاة    "جند الرب يسوع يقول     ) ٢٥: ١١يو(إذا رجعنا إىل      :ج

كن من الصعب أن نفرق بينهما بالنسبة لنـا         فالقيامة شيء واحلياة شيء آخر متميز، ل      
ين ميوتون مها أمـران منفـصالن ألن غـري         لكن بالنسبة لغري املؤمنني الذ    . حنن املؤمنني 

ألن " تحيا أجـسادكم  "املؤمنني سيقامون مث تدب احلركة يف أجسادهم امليتة وال يقال           
 القيامة واإلحيـاء    كذلك). ٢٩: ٥ص(قيامتهم هي قيامة الدينونة وليست قيامة احلياة        

املعمودية اليت فيها أُقمتم أيـضاً      ) ١٣و  ١٢: ٢كو(أمران متميزان كما هو واضح يف       
حنن قد أحيينا فعالً    ..." وإذ كنتم أمواتاً يف اخلطايا وغلف جسدكم أحياكم معه        ... معه

لكن قيامة األجساد يف ملء كماهلا مل تزل مستقبلة وعندما تأيت تلـك اللحظـة فـإن                 
  . ميألها دبيب احلياة أو تسري فيها احلياةأجسادنا

                              (our bodies will be instinct with life)   
  .متشياً مع ما مت فعالً بالنسبة ألرواحنا  
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الذي أقام املسيح من األموات سيحيي أجسادكم املائتة        "نقرأ  ) ١١: ٨رو(يف    :رابعاً
   فهل هذا حيدث حالياً أو يف املستقبل؟".أيضاً بروحه الساكن فيكم

وجنـد يف   . اهللا سوف حييي أجسادنا املائتة    . املقصود هنا سوف يتم يف املستقبل       :ج
إن اجلسد ميت بسبب اخلطية وأما الروح فحياة بسبب الـرب           ) ١٠عدد(العدد السابق   

فالروح . إىل الروح القدس الساكن فينا    ففي هذا العدد والعدد الذي يليه تأيت اإلشارة         
حياة لنا من الناحية العملية واالختبارية يف الوقت احلاضر وسوف يحيي أجسادنا املائتة             

حالياً يف الوقت احلاضر سواء مت هذا اإلحيـاء يف القيامـة بالنـسبة              ) القابلة للموت (
للقديسني الذين ماتوا أو بتغيري األجساد الذي تكلم عنه الفصل اخلامس عـشر مـن               

  . األوىل بالنسبة للقديسني األحياء عند جميء الرب يسوعرسالة كورنثوس
يقول البعض إن هذا اإلحياء ألجسادنا املائتة مقصود به الشفاء من األمراض              :خامساً

  .يتحقق لنا يف الزمان احلاضر إذا كان لنا ملء الروح القدس) الشفاء(وأن هذا اإلحياء 
لعبارات؟ والكتـاب ال يقـول   أين نقرأ عن الشفاء أو عن األمراض يف هذه ا           :ج
ففي الوقت احلاضـر، أجـسادنا      ". أجسادكم امليتة "بل  " سيحيي أجسادكم املريضة  "

ولكن عندما يتم إحياؤها لن يكون قابلـة للمـوت أو           ) قابلة للموت (عرضة للموت   
ولو أن جسد املؤمن مت إحياؤه اآلن ألصبح غري خاضع للموت أي يـصبح              . خاضعة له 

 ميرض باألوىل وإذن جوابنا هو جواب مزدوج فمن ناحية إن كان روح             خملداً وبالتايل ال  
وهذا هو الشرط لعملية اإلحياء ومن      . اهللا ساكناً فينا، وهو بالفعل ساكن يف كل مؤمن        

ناحية أخرى ليس يف العبارة أية إشارة إىل الشفاء من املرض بل ينصب الكـالم علـى                 
. اجلسد بعد جسداً مائتـاً    ياء فلن يكون    وعندما يتم اإلح  . إعطاء حياة من مصدر إهلي    
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ي قديس عـائش علـى      ألمل حيصل بعد    ) أقصد إحياء اجلسد املائت   (وواضح أن هذا    
ولو كان جسد بولس املائت قد أُحيي ملا أُلقي أرضاً بسيف السياف ولكان مل              . األرض

  .يزل حياً يسعى بيننا
ري يحيي حسب ما جاء     حنن على حق عندما نقول إن الرب يسوع كآدم األخ           :سادساً

فهل حنن على حق إن ربطنـا هـذا         " صار آدم األخري روحاً حميياً    ) "٤٥: ١٥كو١(يف  
  احلق بالوقت احلاضر؟

إن آدم األخري يف هذه اآلية يقوم باملباينة مع آدم اإلنـسان            . طبعاً بكل تأكيد    :ج
ليس فقط   أنه   بل أيضاً يف  " النفس"باملباينة مع   " روحاً"كونه  األول وذلك ليس فقط يف      

الذي تزرعه ال حييـا إن مل       " يف هذا اإلصحاح يقول      ٣٦والعدد  " روح حمي "بل  " حي"
واآلن حنن كنا أمواتاً روحيـاً  . هذا القول جند أن اإلحياء ينطبق على ما ميوت يف  ". ميت

وقد مت فينا إحياء روحي فعالً من آدم األخري وهو كرأس جنس جديد أعطانا حياة هي                
اليت ال  لكن بقية اإلصحاح يتناول حالة أجسادنا       . انا لنا حنن جنسه اجلديد     أعط -حياته

تزال مائتة فنحن البد أن نلبس صورة آدم السماوي فيما يتعلق بأجسادنا وهذا التغيري              
حينئذ هذا املائت سيلبس عدم فساد وهذا هو        . العظيم سوف حيصل لنا عند جميء الرب      

إن كان روح الـذي     "حني يقول   ) ١١: ٨رو ( عنه   إحياء أجسادنا املائتة الذي يتكلم    
أقام يسوع من األموات ساكناً فيكم فالذي أقام املسيح من األموات سيحيي أجسادكم             

: ١٥كو١" (يبتلع إىل غلبة  "عندما يتم ذلك واملوت     ". الساكن فيكم املائتة أيضاً بروحه    
ذ تتم الكلمـة القائلـة   يكون عمل اإلحياء بالنسبة لنا قد بلغ آخر مراحله وحينئ ) ٥٤
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ليس فقط إننـا نكـون يف       ). ١٧: ٥رو" (منلك يف احلياة بالواحد يسوع املسيح     "بأننا  
  . ومنلك إىل أبد اآلبدين-احلياة بل منلك فيها



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    كرازة باإلنجيلالخدمة العربية لل  
 

P.O Box ٤٨٦, Dracut MA ٠١٨٢٦ USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright ٢٠٠٥−١٩٩٨, All rights reserved. 

 ٨٧

  عطية الروح القدس
من النتائج الرهيبة للخطية، لكن بقي أثر آخر هلـا          استعرضنا فيما سبق كثرة       

). العجـز الكامـل   (وصلت اإلنسان إىل حالة من القصور       فإن اخلطية أ  . ننرب عليه هنا  
فليس فقط وصلنا إىل حالة العبودية للخطية كما رأينا وحنن نتأمل موضوع الفداء، بل              

وإمنا الشيء احلتمي هـو أن      . صرنا بال قدرة متاماً على متجيد اهللا أو إرضائه أو خدمته          
  .كامالً خلالقهداً ي يف حدود طاقاته أن يتعبد تعباملخلوق ينبغ

يلزمنا إذن القدرة اليت تخلصنا من هذا الشلل الداخلي فينا، الـذي أنتجتـه                
ا صحيحاً، وسط ظروفنـا الـيت       ناخلطية، والقدرة اليت تساعدنا وتمكننا من شق طريق       

جاهزة لتعطى لنا،   ) القوة(هذه القدرة   . تحيط بنا من اخلارج، كأناس خيدمون مشيئة اهللا       
رمبا نظن أن   . ب هو أا جيب أن تكون بواسطة سكىن روح اهللا القدوس          والشيء العجي 

فاملسيح املقام  . شيئاً أقل بكثري من هذا يكفينا، لكن شيئاً أقل من هذا مل يعط لنا من اهللا               
ستنالون قـوة مـين     ... "وهو مزمع أن يصعد إىل األعايل قال لتالميذه       ) من األموات (
ن يل شـهوداً يف أورشـليم ويف كـل اليهوديـة             الروح القدس عليكم وتكونو    وللحب

  ).٨أع(" والسامرة وإىل أقصى األرض
كما يـسجل ذلـك      يف يوم اخلمسني     ،وقد حتقق هذا الوعد بعد عشرة أيام        

  .اإلصحاح الثاين من سفر األعمال
كما قد رأينا، توجد نبوات عن عملية الوالدة        ) ٣٧،  ٣٦ص(يف سفر حزقيال      

واللـتني  .  اللتني ستجريان يف البقية اإلسرائيلية يف يوم عتيـد         اجلديدة وعملية اإلحياء،  
ويف هذين اإلصحاحني يوجد أيضاً ذكر لعطيـة الـروح          . ستعدان البقية للربكة األلفية   
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وأجعل روحي يف داخلكم وأجعلكم تـسلكون يف فرائـضي          ... "يقول الرب . القدس
: ٣٧" (م فتحيـون  أجعل روحي فيك  "و  ) ٢٧: ٣٦" (وحتفظون أحكامي وتعملون ا   

ائيل حياة روحية وهذه احلياة تعبر عـن نفـسها          سرونتيجة هلذا سوف تكون إل    ). ١٤
إم سيفعلون كما يقودهم اهللا وهناك نبـوات أخـرى يف           . بالطاعة الفعلية إلرادة اهللا   

العهد القدمي مماثلة منها القسم األخري من نبوة يوئيل اإلصحاح الثاين الـيت اقتبـسها               
خطابه يوم اخلمسني إذ قال إن هذا الذي حصل يف وسطهم كان عينة مما تنبأ               يف  بطرس  

ولسوف نرى أن عطية الروح القدس يف يوم اخلمسني تتضمن ملئاً ودواماً مل             . به يوئيل 
  .يعرفا يف أزمنة العهد القدمي

يوحنا إن الوالدة اجلديدة تكون بواسطة الروح القدس وكنتيجة، كما يوضح             
يف صفتها اجلوهرية وكـل  " روح"تكون لنا طبيعة جديدة اليت هي      ) ٦: ٣ص(يف إجنيله   

وهذا بالطبع ينبغي أن يتميز عن الـروح        . ما ينتج من الروح القدس يشترك يف طبيعته       
القدس نفسه الساكن يف الناس املولودين ثانية، األمر الذي حدث يف يوم اخلمسني ومن              

بيعة اجلديدة اليت ينشئها الروح القدس بـل        بالطالالزم أن نالحظ أن القوة ترتبط ليس        
هذا واضح جداً من عبارة     . بالروح القدس نفسه كأقنوم ساكن بالفعل يف جسد املؤمن        

ملا جاءت الوصية   ... مل أعرف الشهوة لو مل يقل الناموس ال تشته        ) "٤: ٨إىل  ٨: ٧رو(
... ين وقتلتين ألن اخلطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعت      ... عاشت اخلطية فمت أنا   

نـاموس روح   ... إذا أنا نفسي بذهين أخدم ناموس اهللا ولكن باجلسد ناموس اخلطيـة           
  ".اخل... احلياة يف املسيح يسوع قد أعتقين من ناموس اخلطية واملوت
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جند اختبار شخص مولود ثانيـة ألن عنـده فعـالً           ) ٧رو(يف هذا اإلصحاح      
وبالتبعية يعـرف   ) ٢٢عدد(سر بناموس اهللا    الذي ي ) الطبيعة اجلديدة " (اإلنسان الباطن "

ويقدر ما هو صاحل وجيتهد أن يفعله، لكنه ال يستطيع ذلك، ويستمر هذا حالـه إىل أن                 
نـاموس روح   "ونستمر نقرأ عـن     ) ٢٥العدد(يف املسيح يسوع ربنا     " املُنقذ"يصل إىل   
اموس اخلطية واملوت   روح اهللا لكي جند فيه القوة للغلبة على ن        " قاعدة عمل "أي  " احلياة

" لكي يتم حكم الناموس فينا حنن السالكني ليس حسب اجلسد بل حـسب الـروح              "
هذه العبارة الواردة   . فالقوة املُنقذة هي يف املسيح ويف روحه الذي أعطي لنا         ) ٤: ٨ص(

حسب فينا حنن السالكني ليس حسب اجلسد بل        ٢لكي يتم حكم الناموس    "٨يف رومية 
الذي يدفعنا ويغرينـا لعمـل      ) العجز(صة لنا من ذلك الشلل       املُخلِّ ترينا القوة "الروح  
هذا بالطبع أول ما يلزمنا إذا كنا تم بقوة الشهادة لربنا املقام من األمـوات               . اخلطية

) ٤٩: ٢٤ص(ويف إجنيـل لوقـا      ) ٨: ١ص(األمر الذي نالحظه يف سفر األعمـال        
هـا أنـا    "وأيضاً  .." ن يل شهوداً  ستنالون قوة مىت حل الروح القدس عليكم وتكونو       "

  ".فأقيموا يف أورشليم إىل أن تلبسوا قوة من األعايل. أرسل لكم موعد أيب
إنه مما يحسب ضرباً من االعتدال والتعقل عندنا أنه حىت كمؤمنني، ال نظن يف                

  .أنفسنا أننا منلك أية قوة، فإن كل القوة هي للروح القدس الذي فينا الذي أُعطي لنا
علـى  (األحد عشر رجالً الذين تكلم إليهم الرب كانوا رسـالً وعلـيهم             و  
وكان للروح القدس عمل عظيم فيهم وقد ظلـوا مـدة           . قد بنيت الكنيسة  ) تعليمهم

                                                 
مبعىن أنه بالروح القدس تتحقق تلك األمور اليت بالرب يطلبها النـاموس منـا     " يتم حكم الناموس  "- ٢
)٤: ٨.( 
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ثالث سنوات أو أكثر يتلقنون ويتعلمون تعليماً خصوصياً مل يتعلّمه أحد قبلهم، ولكن             
زودهم بالقوة الالزمـة، مهمـا      ال شيء من هذه التعليمات والدروس استطاعت أن ت        

 عمل الشهادة، بل لبثوا ساكتني منتظرين       -كانت رغائبهم، لكي يبدأوا عملهم العظيم     
وقبل حلوله مل ينطق واحد منهم بكلمة فيهـا شـهادة،           . حىت حل فيهم الروح القدس    

ولكن ملا حل فيهم الروح القدس، يف احلال انفتحت أفواههم ونطقـوا بعظـائم اهللا،                
  .ت النتائج مدهشةوكان

وال نغفل عن هذه احلقيقة وهي أن التالميذ يف يوم اخلمسني مل يقبلـوا فقـط                  
واملـؤمن  ) ٤: ٢أع(الروح القدس ليسكن فيهم بل قد امتألوا مجيعهم بالروح القدس           

وهـذا  . إذا امتأل بالروح القدس ال تكون هناك قوة داخلية تعوق قوة الروح القـدس             
.  ليس ثابتاً على الدوام مثل سكىن الروح القـدس يف املـؤمن            االمتالء بالروح القدس  

أع (االمتالء متغري أما السكىن فدائمة، ألن بطرس امتأل بالروح القدس مرة أخـرى يف               
مث مرة أخرى يف نفس اإلصحاح امـتأل مـع          ". حينئذ امتأل من الروح القدس    ) "٨: ٤

كذا إذا مأل الـروح القـدس       ه). ٣١عدد" (وامتأل اجلميع من الروح القدس    : "الباقني
.  وقوة الـروح القـدس يف املـؤمن ال تقـاوم           .مؤمناً، يحكم على اجلسد فيه ويخمد     

مملوءاً من اإلميـان    "واستفانوس يصور لنا ذلك، ألنه وهو ممتلئ من الروح القدس كان            
" قاوموا احلكمة والروح الذي يـتكلم بـه       يمل يقدروا أن    "واملقاومون  " والروح القدس 

فلجأوا إىل العنف فأخذوه ورمجوه حىت املوت وبذلك نقضوا هـيكالً           ) ١٠و  ٨: ٦أع(
  .للروح القدس هو جسد استفانوس
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ورغم أن التاريخ املُسجل يف سفر األعمال يرينا أنه من الناحية العملية كـان                
االمتالء بالروح القدس متعلقاً بظروف الشهادة حىت مع الرسل، لكننا ال ننسى أن مجيع              

وال تسكروا باخلمر   ) "١٨: ٥أف(نني يحرضهم الرب أن ميتلئوا من الروح القدس         املؤم
وقد نستغرب أن يورد االمتالء بالروح باملفارقة       ". الذي فيه اخلالعة بل امتلئوا بالروح     

سكر "إذا تعاطاها إنسان حىت     ، واحلقيقة أن اخلمر     "السكر باخلمر الذي فيه اخلالعة    "مع  
أمـا الـروح    . وشر" من أسفل "وهذا كله   . عليه وحتمله خارج نفسه   فإا تسيطر   " ا

 حنو  -القدس فيستطيع أن يضبط ويسيطر على املؤمن وحيمله خارج نفسه يف اجتاه آخر            
فهنا املفارقة بني األصلح جداً واألردأ جداً فإذا امتأل مـؤمن بـالروح             . الصاحل واإلهلي 

  . نبغي أن يستبعدالقدس فكل ما هو ليس املسيح أو من املسيح، ي
 يف كل شيء آخر ميأل أفكارنـا وأوقاتنـا          -واآلن، يف كل ما هو غري املسيح        

سواء كانـت هـذه     . وطاقاتنا، تكمن املعوقات اليت تقف يف طريق عمل القوة اإلهلية         
وال تحزنوا روح   . "املعوقات شراً إجيابياً أو كانت من األمور الكثرية التافهة وغري النافعة          

فإذا حنن أحزناه، فإننا ال نفقد سكناه ألن الكلمة تـستمر           ). ٣٠: ٤أف" (دوساهللا الق 
لكننا نفقد الشيء الكثري من فوائد حضوره، أعين        ". الذي به ختمتم ليوم الفداء    "قائلة  

وبعـض مـن   . الفرح الروحي والقوة الروحية إىل أن يرفع أو يترك ذلك الشيء احملزن       
وكم من مرة   . ة يف األعداد السابقة والالحقة هلذا العدد      األمور اليت تحزن جندها مذكور    

والصياح أُحزن روح اهللا بكالم الكذب وبالغضب وبالكلمة الرديئة وباملرارة والسخط           
كـل  والعجيب أن قوة اهللا كانت حتتمل    . والتجديف وباخلبث؟ وكل هذا من القديسني     

  .هذه
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ص لكي يكون مثـاالً،     ول بولس أنه دعي وخلُ    الرسيخربنا  ) ١٦: ١يت١(يف    
لكنين هلذا رمحت ليظهر يسوع املسيح يفّ أنا أوالً كل أناة مثاالً للعتيدين أن يؤمنوا به                "

 يف خدمته وشهادته، نستطيع أن نرى كيف كانـت          -، وهكذا يف حياته   "للحياة األبدية 
بقوة آيات  "نرى مدى خدمته الغري عادية      ) ١٩: ١٥رو(ويف  . تعمل قوة الروح القدس   
حىت إين من أورشليم وما حوهلا إىل اللرييكون قـد أكملـت            . وعجائب بقوة روح اهللا   

بالداً مساحتها   سنة بشر مجيع الشعوب اليت تقطن        ٢٥ففي مدة   " التبشري بإجنيل املسيح  
تبلغ مئات اآلالف من األميال املربعة سائراً على قدميه وأحياناً مبساعدة قارب يف البحر              

حقاً إنه عمل معجزي يستحق اإلعجاب، ال ينجزه إال من أضه روح            و. أو دابة يف الرب   
  .اهللا القدوس

وأنا ملا أتيت إليكم    "... اليت كان يكرز ا     نرى البساطة  )٥ -١: ٢كو١(ويف    
ألين مل أعزم أن    . أيها اإلخوة أتيت ليس بسمو الكالم أو احلكمة منادياُ لكم بشهادة اهللا           

وأنا كنت عندكم يف ضعف وخوف      . ملسيح وإياه مصلوباً  أعرف شيئاً بينكم إال يسوع ا     
وكالمي وكرازيت مل يكونا بكالم احلكمة اإلنسانية املقنع بـل بربهـان            . ورعدة كثرية 

وكل زخرف يف القول    ". الروح والقوة لكي ال يكون إميانكم حبكمة الناس بل بقوة اهللا          
إن .  المعة واضحة  -ليب املسيح  حقيقة ص  -اجلوهريةقد استبعد متاماً لكي تبقى احلقيقة       

حىت أنه من جهة أولئك الذين قبلوا كرازته، قد         ". بربهان الروح والقوة  "خدمته متيزت   
  .ثبت إميام ليس على حكمة إنسانية بل على قوة اهللا

نرى القوة اليت نعطـى حيـاة يف        ) ٧ -١: ٤كو٢(و  ) ٦ -١: ٣كو٢(ويف    
 رسالة املسيح املكتوبة ال حبرب بل روح اهللا         والذين خلصوا بكرازته كانوا   . خدمة بولس 
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جند كال احلياة والنور ألنه يقول      ويف هذين الفصلني    " أن الروح يحيي  "احلي وهو القائل    
لكي " آنية خزفية "وهذه تضيء من خالل     " إنارة معرفة جمد اهللا يف وجه يسوع املسيح       "

  .يكون فضل القوة هللا ال منا
إن .  األسلحة الروحية يف حروب اإلجنيـل      نرى قوة ) ٦ -١: ١٠كو٢(ويف    

. القوى الشيطانية قد خندقت نفسها يف أذهان الناس وملكت على تفكريهم ومنطقهم           
  . ذه األسلحة الروحية كما يستخدمها روح اهللا القدوسطوهذه تنهدم وتنهزم فق

جند صورة مجيلة للثمار الروحية النامية يف صفات وحيـاة          ) ٢و  ١تس١(ويف    
ني عندما يقدم هلم اإلجنيل ليس بالكالم فقط بل بقوة اهللا وبالروح القدس ويف يقني               املؤمن

شديد لقد صار املؤمنون التسالونيكيون قدوة جلميع الذين يؤمنون، وم قـد أُذيعـت             
كلمة الرب اليت خلَّصتهم وجعلتهم يعبدون اهللا احلي احلقيقي وينتظـرون ابنـه مـن               

  .السماء
 الروح القدس بوصفه روح القوة واحملبة والنـصح، لكـي           يرينا) ١يت٢(ويف    

ألجل اإلجنيل حبسب قوة اهللا، وأن حيفـظ        يقدر املؤمن أن يشترك يف احتمال املشقات        
وقـوة العيـشة    فإن الروح القدس هو قوة االحتمال       . الوديعة الصاحلة بالروح القدس   

 اهللا، كما وعطية ابنـه      باألمانة، إننا نستطيع أن نقول إن عطية الروح القدس من جانب          
  ).١٥ -٩كو٢( إما العطايا اليت ال يعبر عنها - نستطيع أن نقول-يسوع املسيح

  :واآلن، من خالل كل ما تعلَّمناه، تطل علينا عدة أسئلة  
إذا كان اهللا بقوة الروح القدس صنع آيات وعجائب، واهللا ليس عنده تغـيري                :س

ا وعجائبها يف يومنا احلاضر؟فلماذا ال نالحظ هذه القوة بآيا  
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لكن هذا ال يعين أنه ال يقـدر        . إن اهللا غري متغري فعالً وهذا األمر ال شك فيه           :ج
أن يغري من أساليب معامالته مبا يتفق مع حكمته يف معاجلة أمور تنشأ من ظروف متغرية                

دم أسـلوباً   وال نظن أن اهللا يستخ    . لقد فعل ذلك يف عهود سابقة     . وخمتلفة بني املؤمنني  
فمثالً قبل إعطاء الناموس تداخل اهللا بأسلوب خاص        . واحداً يف ظروف متغرية مع شعبه     

مث .  كنعان، وذلك يف أيام موسـى      يف ظروف شعبه إلخراجهم من مصر وإدخاهلم أرض       
سلوب آخر إلرجاع شعبه من حتت ناموس مكسور يف أيام إيليا وأليشع مظهراً رمحته              بأ

  .سلوب يف أيام الرسل لتأسيس الكنيسةأ بوثالثاً عمل. وصالحه
وكل مظاهر القوة املعجزية اليت ذكرها الكتاب حـصلت يف هـذه العهـود           
فـإن قرعـة    ) ٤٠: ١٠يو" ( يفعل آية واحدة   مل"وعن يوحنا املعمدان نقرأ أنه      . الثالثة

  .يوحنا وقعت يف أيام املسيح قبل عهد معجزات تأسيس املسيحية
فهـل  . ولس برهاناً على عمل الروح القـدس والقـوة        أيضاً كانت كرازة ب     :س

  ن الكرازة يف األيام احلاضرة؟عنستطيع أن نقول هذا 
واحلقيقة إن كرازة هذه األيام تدمغها      . نعم نستطيع، ولكن بدرجة صغرية جداً       :ج

أشياء كثرية مما جتنبها بولس يف كرازته، لكي تكون كرازته بقوة الروح القدس يقـول               
) ٢: ٤كو٢" (ضنا خفايا اخلزي غري سالكني يف مكر وال غاشني كلمة اهللا          رف"بولس قد   

بل أيضاً تستعمل فيها أمور براقة ميدحها الناس مثل قوة اللغة واحلكمة اإلنسانية وبريق              
  .الذكاء اإلنساين

أيضاً حىت مع األمانة يف الكرازة وعدم اللجوء إىل هذه األمور اجلسدية، لسنا               :س
  قنعة واملؤثرة فكيف نفسر هذا؟جند القوة املُ
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 ٩٥

يقـول  : هذا األمـر  إننا نقرأ يف موضعني من الكتاب ما يساعدنا على تفسري             :ج
ال تطفئوا  ) "١٩: ٥تس١(ويف  " وال تحزنوا روح اهللا القدوس    ) "٣٠: ٤أف(الوحي يف   
وحـىت  . وكثرياً ما يحزن الروح القدس يف خادم الرب ومن مث يقل مثر خدمته            " الروح
 يكن هذا حال اخلادم فإن الروح القدس أحياناً حيزن بسبب احلالة العامة السائدة              إذا مل 

وأيضاً كثرياً ما يطفأ الروح بسبب إدخال عناصـر تنظيميـة           . بصفة عامة يف املسيحية   
بشرية حتجب عمل الروح القدس حبرية، مث بعد كل ذلك هناك ميول عـدم اإلميـان                

بني اخلدام وعدم متسكهم مبا جيب أن يتمسكوا به من          وأيضاً عدم األمانة وسط العباد و     
فمن وسط املؤمنني ومن داخل الكنيسة يظهر ما يحزن وما يطفئ روح اهللا             . مبادئ اهللا 

لكن مما يخجلنا أن يظل الرب يعمل ويخلص نفوساً ويباركهـا      . ويفسد شهادة املؤمنني  
  .بطرق خفية غري ملحوظة

، وإن كانت هامة جداً لكنها ليست هـي كـل           أيضاً رغم أن القوة للخدمة      :س
  شيء، لكن ما نسأل عنه هو كيف نعرف قوة الروح القدس للنصرة يف حياتنا؟

نقرأ أننـا   ) ١٣: ١أف(أو بالروح يف    ) ١٦: ٥غالطية" (بالسلوك يف الروح  "  :ج
هللا والـروح يفرزنـا أو خيصـصنا        ". بإجنيل خالصنا "نأخذ الروح القدس عندما نؤمن      

منبع وقـوة   ومبعىن عملي يكون الروح     .  لكن أيضاً لكي نسلك بالروح     كشعب خاص، 
إن السلوك مبعىن السري هو أول مظهر مبكر للنشاط بني البشر ومبعىن            . حياتنا ونشاطاا 

وكل فكر أو قول أو عمل ينبغي أن يكون حتت          . رمزي هو املُعرب عن احلركة والتصرف     
إن الروح القدس ينشئ قوة     . اجلسدوبذلك ال نكمل شهوات     . إشراف الروح القدس  

  .هذا ما خنتربه إذا حنن سلكنا بالروح. غالبة ضد ميول اجلسد األرضية
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 ٩٦

لكننا بالكاد نعرف   " السلوك بالروح "يقول البعض منا إنه وإن كنا نرغب يف           :س
  فكيف يبدأ الروح القدس عمله بصورة عملية؟. كيف نبدأ هذا

 اهللا ال يـشمخ  .ال تضلوا) ٩ -٧: ٦ غال(اجلواب على هذا التساؤل يف    جند    :ج
اجلـسد  ألن من يزرع جلسده فمـن       . فإن الذي يزرعه اإلنسان إياه حيصد أيضاً      . عليه

حيصد فساداً ومن يزرع للروح فمن الروح حيصد حياة أبدية فال نفشل يف عمل اخلـري                
 وحـصاد،   وحياة املؤمن، بصفة عملية هي زرع     . ألننا سنحصد يف وقته إن كنا ال نكلُّ       

وقد نمد يداً إىل مبذر اجلسد ونـزرع        . كمن خيرج كل يوم صباحاً وبيده مبذر الزرع       
وهذه تزيد من   تلك تزيد من غالت اجلسد      . جلسدنا أو إىل مبذر الروح ونزرع للروح      

وطول النهار حنن   . هذه الغالت ال يصنعها لنا اهللا بل هي من صنعنا حنن          . غالت الروح 
   والسر يف النهاية يف رفض بذور اجلـسد أو زرع بـذور            . بذر أو ذاك  نزرع من هذا امل

  .وهذه هي الطريقة اليت ا نعرف كيف يعمل الروح القدس عمله. الروح
أخرياً هناك مؤمنون ليس يف حيام شيء من السلوك األديب الظاهر املعـوج               :س

  ؟...كلكنهم ليسوا مشهورين بقوة أو حرية عمل الروح القدس، فكيف نفسر ذل
االهتمام بـأمور   إن هؤالء يحتمل أن تغلُب عليهم صفة عدم التركيز أو عدم              :ج
يف هـذه  . أي تغلب عليهم صفة التكاسل وبكل سهولة يهتمون بأمور أرضية تافهة   . اهللا

وقد حيـزن فـيهم     . احلالة تكون مشغولية الروح القدس أنه يأخذ مما للمسيح وخيربهم         
ألن الروح القدس حساس جداً من جهة األمور        . م احلماس لعدم االنتباه والتراخي وعد   

  .والسهو من جانبنا يحزنه كما يحزنه متاماً اخلطأ العمدي والعلين. اليت متس جمد املسيح
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 ٩٧

وليت الرب ينهضنا لكي نسأله حىت يرينا كم فينا من الفقر الروحـي ومـن                 
 .الضعف وما نعانيه يف هذا اخلصوص

   
 

 هيئة إرسالية مسيحية شغفها نشر كلمة       اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي    
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .اتيل والكتاب املقدسروحية، عظات، تر
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


