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  عشــرون محاضــــرة 
  في شــرح

  رســائل يوحنا الرسول
  
 

  وليـم آيلي
  
  
  
  

 ١٩٩٤يوليو 
 

  منشورات بيت عنيا

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

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

  وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت ومهما آانت األسباب
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  المحـتــويات
  مقدمة الرسالتين الثانية والثالثة

  الرسـالـة األولى
  ٣ – ١:  يو١: خطاب األولال

  ١٠ – ٥: ١ يو ١: الخطاب الثاني
   ٢ و ١: ٢ يو ١: الخطاب الثالث
  ٦ - ٣: ٢ يو ١: الخطاب الرابع

  ١١ - ٧: ٢ يو ١: الخطاب الخامس
  ١٣ و ١٢: ٢ يو ١: الخطاب السادس
  ١٧ و ١٤: ٢ يو ١: الخطاب السابع
  ٦: ٣ و ٢٨: ٢ يو ١: الخطاب الثامن
  ١٠ - ٧: ٣و  ي١: الخطاب التاسع
  ١٧ - ١١: ٣ يو ١: الخطاب العاشر
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  ٦ - ١: ٤ يو ١: الخطاب الثاني عشر
  ١٠ - ٧: ٤ يو ١: الخطاب الثالث عشر
  ١٦ - ١١: ٤ يو ١: الخطاب الرابع عشر

  ٢١ - ١٧: ٤ يو ١: الخطاب الخامس عشر
  ٥ - ١: ٥ يو ١: الخطاب السادس عشر

  ١٢ - ٦: ٥ يو ١: السابع عشر الخطاب 
  ٢١ - ١٣: ٥ يو ١: الخطاب الثامن عشر

  الرسالة الثانية
  ١٣ - ١ يو ٢: الخطاب التاسع عشر

  الرسالة الثالثة
  ١٥ - ١ يو ٣: الخطاب العشرون
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  تقديم الناشر
إن جل غرضنا من إعادة نشر هذا املصنف هو متجيد اهللا أبينا وتعظيم ربنا 

وال جدال يف . نا كاحلياة األبدية اليت أظهرت لنا من عند اآلب املعلن ل،يسوع املسيح
عظم الفائدة اليت يتحصل عليها القديسون أوالد اهللا األعزاء واحملببون من تعلم هذا 

 والذي يستعرضه الشارح هنا بشكل تفصيلي ،احلق الرسويل الثمني كما نطق به يوحنا
  .ودقيق جداً

ألقاها املرحوم وليم كيلي يف شرح وهذا املصنف يتضمن عشرين حماضرة 
هذه الرسائل اليت اختذت طابعاً خاصاً بني كتابات . الرسائل الثالث ليوحنا الرسول

وقد رأى الروح القدس الذي أوحى للرسول ذه األقوال أن . أسفار العهد اجلديد
 من ،ملتجسد احلياة األبدية كما أعلنت لنا يف ابن اهللا ا،يستعرض أمام عائلة اهللا جبملتها

جهة طبيعتها وخصائصها يف اهللا نفسه وبالتايل يف أوالد اهللا الذين صار هلم أيضاً التمتع 
مما جيعلنا أن نقول أن لنا شركة مع اآلب " األبدية"والشركة بتلك الطبيعة والصفات 

  .ومع ابنه يسوع املسيح
 ،رولكن من منطلق آخ" احلياة األبدية"لقد تناول الرسول بولس موضوع 

 من حتت دينونة اهللا وهو ميتاً بذنوبه وخطاياه و متبع عند بولس إذ يأيت باخلاطئوكما ه
 حيث الدم واملوت ليجد التربير واحلياة ، أي الصليب–ليدخل به أوالً إىل مذبح احملرقة 

أما . وهكذا ينال امليت احلياة األبدية. وبذلك ميكنه أن يقترب إىل حضرة اهللا عينها
 يف نشاط حمبته املطلق وهو يتحرك - تبارك امسه –بع أسلوباً آخر لريينا اهللا يوحنا فيتت

  .حنو اإلنسان ويف اجتاهه ليهبه احلياة األبدية
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 رأى ومسع ، فهو رسول عاين وشهد،واملوضوع الذي يتناوله يوحنا جد خطري
حلياة هذه ا". اليت كانت عند اآلب وأظهرت لنا"وملس ولذلك تكلم عن احلياة األبدية 

 وهي بعينها ممنوحة لكل واحد ،اليت رآها الرسول يف أكمل وأعمق وأقوى صورة هلا
هذه احلياة هي اليت تتيح لنا أن ندخل يف الشركة مع اآلب . من أوالد اهللا لكي ميتلكها

  . ونتيجة لذلك نتمتع بالفرح الكامل،ومع ابنه وكذلك مع بعضنا البعض
 ،فقط تعليم بولس أي تعليم اجلسد الواحدنقول إن املسيحية اليوم مل تترك 

واكتفت يف أحسن حاالا أن . ولكنها تركت أيضاً تعليم يوحنا املختص باحلياة األبدية
. تنادي بالتجديد أو الوالدة الثانية وأعطت للحياة األبدية معىن دخول السماء فقط

 يف استعالنه يف املسيح واون املؤمنون يف معرفة احلق املختص باحلياة األبدية سواء كان
فأين متتع املؤمنون باملسيح كاحلياة . أو سواء يف امتالكهم لتلك احلياة وإظهارهم هلا

إننا حنتاج إىل إدراك هذا . األبدية؟ مث أين قوة هذه احلياة فيهم وطبيعتها وصفاا؟
  .التعليم وقوة تطبيقه للشركة مع اآلب واالبن والشركة بعضنا مع بعض

 من اآلب ،لرسول من االمتياز إىل املسئولية امللقاة على املؤمننيوينتقل ا
فاهللا نور "كامتياز لنا إىل اهللا كدائرة مسئولية أمامه باعتباره النور الكامل والقداسة 

غري . ويستعرض اخلطية وعدم اتفاقها مع النور الذي دعينا إليه" وليس فيه ظلمة البتة
 أما إذا أخطأنا فدم ، فالطبيعة الساقطة يف داخلنا، خنطئأننا ال نستطيع أن ندعي بأننا مل

 ،يسوع املسيح ابنه يطهرنا من كل خطية وهذه فاعلية الدم للتطهري الستحضارنا أمامه
 إذ هو كفارة ألجلنا وألجل العامل ،كما أن الرب يسوع شفيع لنا السترداد شركتنا معه

  .كله على وجه اإلمجال
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 وأترك ،لنقاط اليت أوضحها الرسول يف رسائلهال أستطيع أن أتناول كل ا
ما أمجل  .للقارئ العزيز أن يقرأ بنفسه ما قاله الشارح املدقق يف هذه النقط مجيعها

وحنن يف أمس االحتياج . وأبرك تلك احلقائق الثمينة اليت نطق ا الروح القدس لتعليمنا
حية واليت تصير للنفس إىل تعلم هذه املبادئ اإلهلية خاصة يف أزمنة خراب املسي

  .كالبلسم الشايف هلا إزاء األيام الصعبة والقاسية اليت تتحدى إمياننا ورجاءنا
كمحاضرات وهو من روائع " وليم كيلي"والواقع أن هذه املصنف الذي ألقاه 

األدب املسيحي الراقي الذي حوى من بالغة اخلطاب وقوة البيان وعمق املعىن وسهولة 
والشك أن صاحبه معروف بكتاباته ومؤلفاته . يه من حق راسخ مجيلاأللفاظ مع ما ف

فهو عطية من عطايا اهللا لكنيسته يف القرن . الكثرية اليت تعلمنا بواسطتها حقائق جميدة
كما متيز مبهارة واضحة يف تركيبه اللغوي للجمل اليت كانت تنساب من فمه . املاضي

  .وكأا عقد لؤلؤ مجيل متراصة البنيان
نا نشجع األحداث والشباب على قراءة هذا املصنف اجلميل الذي يضم إن

وأال يستثقلون هضم حقائق املكتوب حبجة املشغولية وضيق . هذه الكنوز الثمينة
 بل لتكن هلم األسنان القادرة على تعاطي احلق بإدراك واضح لكي جيتر عليها ،الوقت

وع املسيح الذي يصاحب هذه الكلمات إننا نثق يف أيب ربنا يس .كلما خلدنا إىل الراحة
بتأثريات عميقة يف قلوب القديسني فتصبح قوة روحية أدبية تؤازر شعب اهللا وهو يترنح 

له اد يف كنيسته يف املسيح . يف طريق الربية قاصداً اد األبدي يف املسيح يسوع
 .آمني. يسوع

  ثروت فؤاد        
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  آلمة افتتاحية للمؤلف
 ،ئ املسيحي إن افتتحت هذا الكتاب بكلمة قد تكون شخصيةليعذرين القار

فإين أشعر يف قرارة نفسي بأنه ال يوجد على وجه البسيطة من يدين بالشكر العميق هللا 
واحلمد املستدمي المسه الكرمي من أجل هذه الرسائل اإلهلية املباركة أكثر من عبده الذي 

إن الرسالة األوىل منها كانت سبب بركة  ف،يتشرف بتقدمي هذه اخلطابات التفسريية هلا
كنت قد جتددت ورجعت هللا قبل ذلك . عظمى لنفسي منذ أكثر من ستني سنة خلت

بدون أي واسطة بشرية ولكنين كنت ال أزال أرزح حتت عبء ثقيل من الشعور 
: ٥ يوحنا ١ وإذا بصديق مسيحي يقدم يل شهادة اهللا الواردة يف ،باخلطية الساكنة يفّ

 باعتبارها جواب اهللا الشايف على مجيع األسئلة اليت كانت ترهقين آنئذ وقد ١٠و ٩
استخدمها الروح القدس إلعطائي منذ تلك اللحظة الراحة الكاملة يف ابن اهللا وعمله 

  .الكفاري
 ، كمعلم،ومن ذلك الوقت وأنا أجد مسرة عظمى أوالً يف التعلم مث بعد ذلك

فإن الغالبية العظمى من املؤمنني .  مقياسي الضعيفيف تعليم املسيحيني اآلخرين حبسب
الذين أعرفهم جيدون مشقة خاصة يف استيعاب هذا اجلزء الثمني من كلمة اهللا والتمتع 

 ومل يكن السبب يف ذلك ،به التمتع الواجب كما هو حقهم يف طريق تغرم عن الرب
 إدراكهم الروحي من  ولكن لقصر، ألن لغتها من أبسط ما يكون،أية صعوبة يف اللغة

جهة ولعمق احلق املتكلم عن جالل املخلص الشخصي وملء نعمته جتاه أوالد اهللا من 
ومن هنا كان بطؤهم يف إدراك ما تطالعنا به هذه الرسائل من حق جليل . اجلهة األخرى
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وبالتايل يف التمتع بالشركة السامية العجيبة مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح اليت يدعو 
  .يها الرسولإل

وبعد سنوات عديدة قضيتها يف التجول يف اخلدمة ويف أسفار كثرية يف معظم 
أحناء بريطانيا ويف اخلارج أيضاً حماوالً بنعمة اهللا مساعدة النفوس يف البحث بصفة خاصة 

 وهذا ميأل قليب ، قد شاء الرب اآلن،يف هذه الرسائل بنعمة الروح القدس وإرشاده
 أبعث ذا الكتاب إلخويت املسيحيني رغم الشعور مبا فيه من  أن،بفيض من الشكر

عجز وقصور ولكن الذي يفرح ويشجع ويعزى هو أن ذاك الذي أوحى بكلمته 
فيا . املكتوبة قادر أن يرشد إىل احلق مجيع الذين يتوكلون عليه ويلتمسونه من بني يديه

وبذلك يكون فرحة كامالً ألن  العزيز يعتمد على احملبة اإلهلية يف املسيح ئليت القار
  .هذا بالذات هو الغرض مما كتبه يوحنا

  

                                                   ١٩٠٥  أبريل سنة٢٠لندن يف 

  وليم كيلي
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  مقدمة 
  الرسالة األولى

 تركيب بسيط ، العظيمة يف معناها،إن تركيب هذه الرسالة القصرية يف مبناها
 األول اليت تطالعنا اإلصحاحستمد أساسها من األربع آيات األوىل من وهي ت. للغاية

فإن احلياة األبدية اليت كانت عند اآلب قد أظهرت لشهود . بكلمة احلياة املتجسد
 وما رآه وما مسعه هؤالء الشهود قد اخربوه بدورهم ،خمتارين يف أكمل صورة ممكنة

والواقع أن ) ٤٢: ٢أع ( للرسل للمؤمنني لكي تكون هلم نفس الشركة اليت كانت
تلك الشركة مل يكن هلا مثيل فهي شركة مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح ويف التخبري 

لكي يكون ) كما لو كان يكتب باسم اجلميع(تكتب إليكم "عنها يقول الرسول 
  ".فرحكم كامالً

  تقترن رسالة املسؤولية املسيحية يف، ظهور اهللا يف املسيح،وذا الظهور
 اليت تستحضر صفة اهللا يف النور ليكون هلا تأثريها يف سلوك مجيع ١٠ – ٥األعداد 

  .الذين يدعون باسم الرب وتكشف حالة يكتفون باألقوال دون األعمال
 الثاين حيث اإلصحاحمث يلي ذلك كلمة تكميلية يف العديدين األولني من 

 اإلصحاحلسابق الفاحص من يعود اسم اآلب فيظهر من جديد بعد أن خال منه اجلزء ا
 فإنه إن أخطأ أحد فهناك احملبة ، ألنه وإن كانت الوصية للجميع أن ال خيطئوا،األول

 وليس البار ،اإلهلية اليت تعمل لرد النفس حيث لنا شفيع عند األب يسوع املسيح البار
  .فقط بل الكفارة خلطايانا وبصفة عامة لكل العامل أيضاً
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نة على احليلة احلقيقية يف املسيحي؟ ذلك ما نراه يف فما السبيل إذن للربه
فهذان األمران ) ١١ - ٧(مث احملبة ) ٦ - ٣( أوالً بالطاعة ،١١ – ٣األعداد من 

  .يدالن إجيابياً على ما هو حقيقي وسلبياً على ما هو صوري
بعد ذلك جند تصويراً لدرجات النضج املختلفة بني أفراد عائلة اهللا يف األعداد 

 ،١٨ و٧: ٣ ،٢٨ و١٢ و١: ٢فهم مجيعاً أوالد اهللا احملبوبون كما يف . ٢٨ – ١٢
.  الذين يكتب إليهم الرسول ألن خطاياهم قد غفرت من اجل اسم املسيح،٢١: ٥

ألم " آباء) "١( جند عائلة اهللا تتكون من ، املليء بالتعليم،ولكن يف هذا اجلزء املعترض
ألم أقوياء " األحداث) "٢ (،ألزيل ظاهراً يف اجلسد الكلمة ا،قد عرفوا الذي من البدء

مث يعود . ألم قد عرفوا اآلب" األوالد) "٣ (،بكلمة اهللا الثابتة فيهم وقد غلبوا الشرير
الرسول مستعرضاً نفس املشهد اجلميل مرة أخرى فال جيد ما يقوله لآلباء احملنكني 

 ،أليس هو الكل يف الكل (،يف البدءأروع مما قاله هلم سابقاً وهو أم عرفوا الذي 
ولكنه يتوسع أكثر يف حديثه لألحداث )  البداية والنهاية؟، األول واآلخر،األلف والياء

وأكثر منه يف حديثه لألوالد الصغار كمن هم بصفة خاصة أهداف أضداد املسيح الذين 
  .حياولون تضليلهم ولكنهم هلذا السبب حمروسون حبراسة خاصة

احملبوبني " األوالد" يستأنف الرسول خطابه العام جلميع )٢٨: ٢(مث من 
حمرضاً إياهم كمجموع أن يثبتوا يف املسيح حىت إذا أظهر يكون للفعلة الذين يضع 

فالرب العملي إذن هو . الرسول نفسه معهم ثقة وال خيجلون منه يف جميئه بسبب نقصهم
رد الرسول عبارة معترضة قصرية وهنا أيضاً يو). ٢٩: ٢(الدليل على الوالدة من اهللا 

 متحدثاً عن حمبة اآلب باعتبارها الباعث والقوة )٣ – ١: ٣ص (ولكن يف حملها يف 
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مث يلي ذلك ويف متام . الالزمة لتشجيع وتعزية النفس يف طريق الرب العملي الضيق
 عن شخص املسيح وعمله باالنفصال املطلق عن اخلطية ٧ – ٤املناسبة األعداد 

 وإن كل من ئ الكاملة لرفع خطايانا وذلك للتأكيد بأن كل من يثبت فيه ال خيطوكفايته
 ، فتناول املباينة بني أوالد اهللا وأوالد إبليساإلصحاحأما بقية .  مل يبصره وال عرفهئخيط

 من حيث ١١وثانياً من عدد . أوالً من جهة بر أوالد اهللا من حيث املبدأ والسلوك
إن اهللا ينظر إىل احلق يف . يض قايني والعامل حيث متلك البغضةحمبتهم املتبادلة على نق

وحنن كأوالد . اإلنسان الباطن وال يرضي بأقل منه سواء يف األمور الصغرية أو الكبرية
ال حنب بالكالم وال اللسان بل بالعمل واحلق ومن واجبنا أن نسكن قلوبنا قدامه حىت 

 وهذا لن يأيت إال بالطاعة واإلميان باسم ابنه إذا كانت ال تلومنا تكون لنا ثقة من حنوه
وكل من يثبت هكذا يف الطاعة فإنه يثبت يف اهللا واهللا فيه وذلك بقوة . يسوع املسيح

  .الروح الذي أعطانا
ولكن هنا تربز احلاجة لقوة التمييز وضرورة إدراك احلق حىت ال نكون عرضة 

 الرابع اإلصحاح من ٦ – ١ألعداد وهذا ما جنده يف ا. للتهاون واالغترار بالظواهر
 ألن غرض ،فاحملك األول لتمييز الضالل هو احلق اخلاص بيسوع املسيح آتياً يف اجلسد

الروح القدس األول هو متجيد املسيح وعلى ذلك فكل روح ال يعترف بيسوع املسيح 
ي واحملك الثاين الذ. أنه قد جاء يف اجلسد فهو ليس من اهللا بل هو روح ضد املسيح

مع اعترافنا بأم كانوا آنية الوحي (منتحن به األرواح ليس هو الناموس واألنبياء 
فالعهد اجلديد أيضاً ال بد .  ومن ليس من اهللا ال يسمع لنا،بل شهادة املسيح لنا) اإلهلي

  .منه لوقايتنا من روح الضالل
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 يستأنف الرسول موضوع احملبة املتبادلة يف أكمل صورة ٧: ٤مث من ص 
أروع فيضان باعتبارها صادرة من اهللا وغري منفصلة عن حمبته ومعرفته كمن أظهر و

 بل أكثر من أكثر من ،حمبته من حنونا إذ أرسل ابنه الوحيد لكي حنيا به إذ كنا أمواتاً
فمادام احلال كذلك ومادام اهللا .  لكي ميوت كفارة خلطايانا ألننا كنا أمثة مذنبني،ذلك

 وإن فعلنا هذا فاهللا يثبت فينا ،لواجب علينا أن حنب بعضنا بعضاًقد أحبنا هكذا فمن ا
فكما املسيح يف البداءة قد أعلن اهللا الذي مل يره أحد هكذا هو . وحمبته قد تكملت فينا

 وهذا نصيب كل ، ويف هذا ال تعوزنا القوة ألنه له اد أعطانا من روحه،واجبنا اآلن
هذه . لشهادة أن اآلب أرسل االبن خملصاً للعاملمعترف أن يسوع هو ابن اهللا حبسب ا

. هي حمبته فينا ليكون لنا ثقة يف يوم الدين ألنه كما هو هكذا حنن أيضاً يف هذا العامل
.  الثالثاإلصحاحوهذه حقيقة مدهشة وعجيبة والسيما إذا قورنت بالعدد الثاين من 

ذا نستطيع أن نقول مبلء  وهك،هذه هي احملبة الكاملة اليت تطرح اخلوف إىل اخلارج
 بفضح االدعاء الكاذب إذ يقول اإلصحاحوينتهي . الفم حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً

أحد بأنه حيب اهللا وهو يبغض أخاه ألن األمرين مرتبطان معاً متام االرتباط وال ميكن أن 
  .يوجد أحدمها بدون اآلخر

كل . "يب عليهوجي" من هو أخي"يفترض السؤال ) ٥ – ١: ٥( اإلصحاحو
وهكذا يشري الرسول إىل اجلانب " من يؤمن أن يسوع هو املسيح فقد ولد من اهللا

األمسى من هذه العالقة العائلية ولكنه يبني أيضاً بنفس الوضوح أن حمبة اآلب تتضمن 
بالضرورة حمبة املولود منه والربهان على أننا حنب أوالد اهللا هو أننا حنب اهللا وحنفظ 

وإذ نطيعه بدافع احملبة فإن وصاياه ال تكون ثقيلة .  حمبة اهللا تظهر يف طاعتهوصاياه فإن
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. وال عجب فإن كل من ولد من اهللا يغلب العامل. بل صاحلة ومليئة بالربكة والتعزية
وإن شئت حتديداً أدق فها هو الوحي يقدمه لك . واإلميان هو الذي حاز هذه الغلبة

  ".امل إال الذي يؤمن أن يسوع هو ابن اهللامن هو الذي يغلب الع"على الفور 
 لنا الثالثة شهود وشهادم الواحدة املوحدة ليسوع )١٢ – ٦(ويف األعداد 

 ليس التطهري والكفارة فقط بل الروح القدس –الروح واملاء والدم : واحلق الذي فيه
األبدية ففي أما احلياة . يف اإلنسان األول كانت اخلطية واملوت. كالقوة على حتقيق ذلك

وال ميكن أن يكون غري . اإلنسان الثاين حبيث نستطيع بالروح أن نتمتع باآلب واالبن
  .ذلك ألن اهللا قد أعطانا احلياة األبدية وهذه احلياة هي يف ابنه دون سواه

فكما بدأ الرسول باالبن املتجسد موضوع اإلميان . ١٣مث تأيت اخلامتة من عدد 
بة للفرح الكامل هكذا هو خيتم بالقول أنه كتب لنا هذه ووسيلة هذه الشركة العجي

 مث يكرر اإلشارة إىل الثقة ،األمور لكي نعلم يف قرارة نفوسنا أن لنا حياة أبدية كمؤمنني
وإمنا . اليت توحي ا إلينا هذه النعمة وهي أننا إن طلبنا شيئاً حسب مشيئة اهللا يسمع لنا

خ الذي يكون واقعاً حتت التأديب بسبب ارتكابه هو يستثين حالة واحدة وهي حالة األ
مث يف هذه . اخلطية يف ظروف خاصة ولذلك ال يتركه اهللا على األرض فيما بعد

 روح املتفلسفني ، يواجه الرسول روح الألدرية١٨الكلمات اخلتامية من العدد 
نهم ال  الذين يدعون بأم ينشدون العلم واملعرفة فيتعلمون دائماً ولك،األغنسطيني

يصلون أبداً إىل معرفة احلق باملقابلة مع العلم اليقني واالقتناع العميق الداخلي البهيج 
الذي يتمتع به القديسون أوالً يف صورته املعنوية من حيث احلفظ والصيانة ضد اخلطية 
والشيطان اليت هي نصيب كل من ولد من اهللا وثانياً يف علمنا الشخصي بأننا من اهللا 
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بلة مع كل العامل الذي هو يف قبضة الشرير وثالثا يف نفس هذا العلم الشخصي وباملقا
 فضالً عن البصرية اليت أعطاها لنا لنعرف ،مبوضوع اإلميان األعظم الذي هو ابن اهللا

 كما هو ، الذي هو اإلله احلق واحلياة األبدية، يف ابنه يسوع املسيح،احلق ونكون فيه
  .احلصن احلصني ضد األصنام



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٤

  الرسالتان الثانية والثالثة
 مها يف غاية البساطة من ،لتان رغم أمهيتهما القصوى للحق وحمبيهساهاتان الر

 فالرسالة ،حيث موضوعهما وتركيبهما حبيث ال حيتاجان لكثري من الشرح واإليضاح
الثانية حتذر األخت املختارة حتذيراً خطرياً ضد قبول أي شخص غري متمسك بتعليم 

والرسالة الثالثة .  الذي هو أساس احلق وجوهره،ي بالتعليم اخلاص بشخصه أ،املسيح
حترض األخ احلبيب غايس وسط تيارات املقاومة الشخصية أو التحزبية أن يثابر على 

 الذين خرجوا من ،احملبة اليت ميزته إىل اآلن وأن يقبل اإلخوة األمناء ولو كانوا غرباء
فالنساء . تني الرسالتني وكذلك قيمتهما عظيمة للغايةواحلكمة يف ها. أجل االسم الكرمي

بصفة خاصة قد جيدن صعوبة ليست بقليلة يف رفض أشخاص ال غبار عليهم حبسب 
فقد يكون القادم مبشراً سبق أن استخدمه . الظاهر ويبدو أم غيورون يف عمل الرب

 الرسول أمن  أو قد يكون شيخاً كالبعض يف أفسس ممن كتب عنهم،الرب لربح النفوس
ولكن عندما تنتشر روح الضالل فإن احلق وحده هو احلكم وهو الفيصل الذي . ضلوا

ومن اجلهة األخرى فليس من ألخ احلبيب . يقرر موقفنا وليست الوظيفة مهما كانت
أن يرتعج من غضب شخص مثل ديوتريفس بل عليه أن يقبل ويرحب باإلخوة األمناء 

 الرب وبذلك يشجع شخصاً مثل دميتريوس الذي قد الذين خرجوا حقاً من أجل اسم
حقاً ما أعجب الروح القدس الذي قاد إىل هذه النصائح . يضعف بسبب هذه املقاومة
  !إلرشادنا يف اليوم الشرير
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  رسالة يوحنا الرسول األولى
  اخلطاب األول

  ٤ – ١: ١ يو ١
شاهدناه وملسته  الذي ،الذي رأيناه بعيوننا. الذي كان من البدء الذي مسعناه"

فإن احلياة أظهرت وقد رأينا ونشهد وخنربكم باحلياة .  من جهة كلمة احلياة،أيدينا
الذي رأيناه ومسعناه خنربكم به لكي يكون . األبدية اليت كانت عند اآلب وأظهرت لنا

ونكتب . وأما شركتنا حنن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح. لكم أيضاً شركة معنا
  ". لكي يكون فرحكم كامالًإليكم هذا

وهي . هذه براعة استهالل قد بلغت الذروة يف الروعة والسمو واجلالل
افتتاحية ال مثيل هلا يف كل الرسائل ولو أن افتتاحية العربانيني قد تدانيها يف روعتها 
وعظمتها وإن اختلفت االفتتاحيتان يف أسلوما عن باقي الرسائل ألسباب وجيهة 

 ، يقدمان لنا على الفور ابن اهللا املتجسد، يف غري ما مقدمة أو متهيد،سالتانفالر. معروفة
وهل يف الوجود موضوع يأخذ مبجامع القلوب واأللباب . الكلمة الذي صار جسداً
 تأخذ بأبصار اليهود ، أي رسالة العربانيني،فالرسالة األوىل. أكثر من هذا املوضوع

تثبت عيون إميام يف شخصه املرتفع املمجد ويف الذين اعترفوا بأن يسوع هو املسيح و
 وهي اليت حنن ،والثانية. وظيفته اآلن يف السماء املؤسسة على عمله الكامل يف الفداء

 حترس املؤمنني يف كل مكان وحتصنهم ضد كل اختراع أو جتديد أو ابتداع يف ،بصددها
يف كامل نعمته "  من البدءالذي كان"التعليم أو السلوك بتذكريهم وتوجيه أنظارهم إىل 
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غري املتغرية ويف جمد شخصه املبارك كما أعلن ذاته هنا على األرض وكما هو باحلق 
فاإلنسان . واحلقيقة اهللا وإنسان متحدين يف شخصه الواحد العجيب إىل أبد اآلبدين

واهللا متنازل إىل األرض يف املسيح وواهب احلياة . مرتفع إىل السماء هو طابع األوىل
ولئن اختصت رسالة العربانيني بالكالم عن عمله . األبدية للناس هو طابع الثانية

الكفاري واختصت رسالة يوحنا بالكالم عن شخصه ايد فإن رسالة العربانيني هي 
أيضاً غنية بإعالناا عن شخصه املبارك كما أن رسالة يوحنا تطلعنا يف كل صفحة من 

  .لكفاري العظيمصفحاا بصورة كاملة عن عمله ا
يالحظ أيضاً أن الرسالتني خاليتان من اسم الكاتب وأمساء األشخاص 

 والسبب يف ذلك هو لكي يقف املسيح وحده عالياً مرتفعاً فريداً أمام عيوم ،املخاطبني
 بولس أو ، موسى أو إيليا، كما هي دائماً مشيئة اهللا اآلب،ال يزامحه يف املشهد،وقلوم
فلم .  من األسباب ولو أن هناك أسباباً أخرى تشترك فيها الرسالتانذلك سبب. يوحنا

 وأن ، أن يقول، حىت وهو يف دائرة خدمته املباشرة بني األمم،يفت رسول األمم العظيم
 لليهودي أوالً مث ، إن اإلجنيل هو قوة اهللا للخالص لكل من يؤمن،يعمل مبا يقول

 يبعث ، على وشك الرحيل من هذا العامل وهو،وهنا يف رسالة العربانيني. لليوناين
برسالته األخرية ملن آمن منهم يف شيء كثري من االختفاء والتواضع وإنكار الذات ألنه 

جامعاً بني موسى وهرون (وهو يقدم الرب كرسول االعتراف املسيحي ورئيس كهنته 
فة ال يتكلم عن االثين عشر أو عن نفسه ذه الص) كرمزين وإن فاقهما مبراحل

الرسولية وإمنا يكتب الرسالة كلها كما لو كان جمرد معلم مسيحي يشرح العهد القدمي 
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وليس كمن يعلن حقائق ) ولو أن أحداً ال يستطيع أن يفعل ذلك ما مل يكن موحى له(
  .وتعاليم جديدة بسلطانه كرسول أو نيب

تهل  ولو على األقل يف البداءة ومس،هناك أيضاً سبب آخر كان يدعو الرسول
 وهو حمبته إلخوته حبسب اجلسد الذين يعرف ، أن يستبعد امسه وينكر ذاته،الرسالة

 بينما إشارته إىل ،تعصبهم ضد شخص يغري غرية بولس ضد أي إخالل حبرية األمم
 ،تيموثاوس يف ختام الرسالة فيها إشارة ضمنية إىل صديق تيموثاوس العظيم الذي كتبها

الة ولكنها جاءت يف مكاا املناسب بعد أن اطمأن وهي إشارة تنم عن شخصه ال حم
قلبه وانتفى كل خوف من نفورهم أو تعصبهم ألن الرسالة قد مهدت الطريق وأعدت 

  .األذهان وقد مأل احلق قلوم بذلك الذي كلن يتكلم إليهم من السماء
ليس لإلثين عشر (اعتبار آخر ال شك كان له تأثريه ونفوذه وهو وصية الرب 

تلك كانت ". ال تسلموا على أحد يف الطريق "–) ٤:  بل للسبعني يف لوقا ٩وقا يف ل
وأوقات اخلطر الداهم تدعو للعجلة والسرعة وال بد امالت .بعثة ختامية ورسالة ائية

السالم والتحيات يف الطريق أن تفسح جماالً ملثل هذه الرسالة اخلطرية اليت تنذر بأوخم 
هذا أيضاً كان أمراً له قيمته ووزنه . ت ملن حيتقرها أو يزدريهاالعواقب وأروع الويال

 فإن أحدمها كان يبعث بصيحته ،عند ذينك الرسولني الكرميني وعبدي اهللا األمينني
 ،األخرية إلخوته اليهود يف وقت كان خراب املدينة واهليكل على قاب قوسني أو أدىن

 ولكي ،ليه قلوم من اآلن فصاعداًلكي يرفع أبصارهم إىل القدس السماوي فيضعون ع
يقودهم بيد احملبة واحلنان إىل شخص الرب املمجد فيخرجون إليه خارج احمللة حاملني 
عاره قبل أن يرغمهم على ذلك وقوع الصاعقة وحلول الكارثة تنفيذاً لقضاء اهللا 
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 ليس يف مواجهة بينما الثاين كان يكتب لعائلة اهللا احملبوبة بنفس العجلة واإلحلاح. احملتوم
" الساعة األخرية"طغيان الشر فحسب بل إزاء ما هو أروع وأرهب وهو جميء 

ممن خرجوا ينفثون مسومهم ويعلنون " أضداد للمسيح كثريين"للمسيحيني وظهور 
مل يكونوا منا ألم لو كانوا " أولئك الذين كانوا مرة بينهم ولكنهم ،مقاومام جهاراً
  ". منا لبقوا معنا
 فإن شيئاً واحداً مؤكد لدى كل ، وسواء كان هذا أو ذاك،ما كان األمرومه

مؤمن وهو أن الروح القدس كانت له أوجه األسباب وأكملها إلرشاد كل من الكاتبني 
. الفاضلني لسلوك هذا املسلك الغري العادي يف عدم ذكر امسيهما يف هاتني الرسالتني

  .ضوع تأملناواآلن عنا نرجع إىل افتتاحية الرسالة مو
يدل العدد األول على أن إجنيل يوحنا كان مكتوباً ومعروفاً لدى القراء وقت 

وإال فكيف كان ميكن فهم كلمة احلياة؟ إن لغة كهذه ما كان ممكناً أن . كتابة الرسالة
 األول من إجنيل يوحنا الذي يعلن لنا الشيء اإلصحاحتكون مفهومة لو مل يكن لدينا 

ولكن إن كان اإلجنيل وحده ميهد الطريق للكلمة . كلمة املباركالكثري عن شخص ال
االفتتاحية من الرسالة فنهاك أيضاً فارق ملحوظ بني االثنني وهو فارق ليس من األمهية 

  .مبكان فحسب ولكنه فارق له قيمته العظمى فيما يتعلق بالشهادة للحق
 اهللا وكان الكلمة يف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند"ففي اإلجنيل نقرأ 

هذا اإلعالن الفذ الفريد للنعمة واحلق كان يليق دون سواه بذاك الذي مل يسبق ". اهللا
واحلق إنه ما من إجنيل له من املقدمة . ده أن أعلن مبثل هذه البساطة واجلالل والعمق

هو فإن لقب املسيح األول فيها . ما يضارع الثماين عشرة آية األوىل من إجنيل يوحنا
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وهذا . تعين ما قبل اخلليقة) ٢ و ١يف العددين " (يف البدء"بينما عبارة " الكلمة"
االرتباط بني الكلمة وما قبل اخلليقة يؤيد بوضوح العدد الثالث الذي ينسب للكلمة 

 وهذا بصفة مطلقة ،فهو الذي أعطى لكل شيء وجوده. إجياد وخلق الكون بأسره
ارجع بفكرك كما . أنه بغريه مل يكن شيء مما كانكاملة وبصورة جامعة مانعة حبيث 

 فهناك ، وعلى قدر ما ترجع بفكرك وتصورك وخيالك،تشاء يف أغوار األزلية الالائية
وكان الكلمة " ولكنه كان عند اهللا بكيانه الشخصي الكامل كاهللا ،كان الكلمة عند اهللا

 أو نقطة ،تأخذها يف األزليةفليس هناك حقبة ميكنك أن . باملباينة مع كل خملوق" اهللا
يف " إال وكان هو هناك ،ميكنك أن ترجع إليها بفكرك وخيالك قبل عمل اخلليقة

 واعلم أنه هناك ، وارجع بفكرك حيث شئت وشاء خيالك،ابدأ حيث شئت". البدء
وهنا مالحظة دقيقة وخطرية جيب مراعاا وتذكرها وهي أن الكلمة . كان الكلمة

التعريف وخلوها " ال"املستعملة يف إجنيل يوحنا خالية من "يف البدء "األصلية اليونانية
 وهي صيغة فذة وفريدة حتمل إىل ذهن القارئ حقاً ال ،هذا مل يكن اعتباطاً بل مقصوداً

التعريف " ال"فلو أن ". يف بدء"تستطيع لغتنا التعبري عنه إال إذا استطعنا أن نقول 
ها توجيه االنتباه إىل نقطة معروفة معينة بينما وضعت يف األصل اليوناين لكان معنا

 ولذلك فقد وصف الوحي كيان ،الغرض اهلام من حذفها هو استبعاد كل فكر كهذا
الكلمة األزيل غري املخلوق بعبارة عجيبة قد انفرد ا دون سواه ومعناها األزلية 

سفر التكوين تبدأ الزمن يف مستهل " يف البدء خلق اهللا"فعبارة . الالائية اليت ال حد هلا
وهلذا فقد أجاد . يف اإلجنيل تترك الباب مفتوحاً ملا هو أزيل" يف البدء كان الكلمة"بينما 

يقول لنا أنه ١: ١ولكن إن كان يوحنا . ١: ١ سابق لتكوين ١: ١من قال أن يوحنا 
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 خيربنا أن اإلصحاح من نفس ١٤أي يف األزل فإن عدد " يف البدء كان الكلمة"
 حقيقة ،والرسالة األوىل تبدأ ذه احلقيقة الثانية. يف عرض الزمن" كلمة صار جسداًال"

 بل من ، احلقيقة العجيبة من جهة اهللا واملليئة بالغىن والربكة من جهة القديسني،التجسد
فليس األمر قاصراً على أن الكلمة كانت يف . جهة اخلطاة الذين كنا كلنا منهم مرة

وهلذا فإن الرسالة األوىل ال حتدثنا .  صارت جسداً يف الوقت املعنياألزل بل أن الكلمة
 وهو ،وهذا هو الفارق بني الرسالة اإلجنيل".من البدء"بل عما هو " يف البدء"عما هو 

  . ملئ باإلرشاد والتعليم،باحلقيقة هو فارق عظيم
اليت أو منذ البدء وهي " من البدء"ويستخدم البشري لوقا بالوحي نفس العبارة 

فهو ال يبدأ . منها يستمد إجنيله طابعه اخلاص يف استعراض حياة الرب هنا على األرض
بل رجع إىل " بدء إجنيل يسوع املسيح ابن اهللا"كمرقس خبدمته املتصلة باإلجنيل إذ يقول 

 ولذلك فهو الذي ،ما هو أبعد من ذلك كمن قد تتبع كل شيء من األول بتدقيق
وهو الذي حيدثنا عن ناسوته .  حياة الرب يف أيام جتسده األوىلحيدثنا أكثر من غريه عن

 وهو الذي يرينا الطفل العجيب يف املذود مث ،املقدس وعن احلبل به من الروح القدس
 شهادة جلميع الذين ،يف اهليكل حماطا جالل وتعظيم وخضوع مسعان الشيخ وحنة النبية

 إشارة إىل منوه يف البيت قبل وبعد ذلك مث ما أروعها. كانوا ينتظرون فداء يف أورشليم
املشهد املؤثر الذي نراه فيه وهو بعد صيب جالساً يف اهليكل وسط املعلمني يسمعهم 

وهكذا باالختصار يقدم لنا لوقا . ويسأهلم حىت أن مجيع سامعيه توا من فهمه وأجوبته
؟ . مما فعل غريهأو من األول كإنسان هنا على األرض بكيفية أكمل" منذ البدء"الرب 
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حىت عند كالمه عن اآلخرين الذين سلموا إلينا األمور املتيقنة عندنا نراه يصفهم كمن 
  .معاينني وخدماً للكلمة" منذ البدء"كانوا 

صحيح " كلمة احلياة"كذلك نالحظ بعد هذا تعبرياً آخر له معناه الفريد وهو 
 وهذا ،يسي ولكنه إذ يذكر ألول مرةأنه تعبري يتصل اتصاالً وثيقاً مبوضوع الرسالة الرئ

 األول من اإلصحاح ال جند له أقل متهيد أو إعداد سوى ما جاء يف ،هو وجه العجب
إذن فالرسالة تدخل بنا على الفور ويف غري استئذان أو إبطاء إىل املوضوع . إجنيل يوحنا

ا نستطيع أن وألسن. اإلهلي اجلليل الذي شاء الروح القدس أن حيبونا به ويعطينا إياه
 ، بذكر الكلمة، يف اإلجنيل، أن يبدأ الكالم هناك،نرى يف هذا شهادة عظمى للرب

 ويبدأ هنا بالناسوت وقد اقترن بشخصه العزيز املبارك باعتباره الكلمة؟ ،االسم األزيل
 جيب أن يتواروا من املشهد ليخلو املكان ، بل الرسول يوحنا نفسه،إن مجيع األوالد
 ، كلمة احلياة،فها هو الكلمة. وهكذا كان. ده موضوع إميان البشريةلذاك الذي وح

وهل من شيء كان يستطيع أكثر من ذلك أن يبني . يوضع على الفور أمام عني املؤمن
عظم اإلجالل واالحترام الذي كان ميأل قلب الرسول وهو يكتب عن هذا املوضوع 

 حنن أيضاً وحنن نقرأ ونستمع مبا  وهل من موضوع يستحق أن ميأل قلوبنا،اجلليل اخلطري
 بل قل أكثر من ، بكلمة حياة اإلنسان، ويا له من أمر عجيب،كتب؟ ولكننا هنا نبدأ

.  كلمة حياة اإلنسان ليس يف السماء بل هنا على األرض، كشيء آخر له أمهيته،ذلك
أما . سإن اإلنسان املمجد على عرش اهللا يف األعايل له أمهيته العظمى عند الرسول بول

 فإن الوحي حيرص غاية احلرص ألنه يرينا أوالً وقبل كل شيء ، من جلهة األخرى،هنا
 وال ، ليس قبل أن يصري جسداً كما يف العدد الثاين،الكلمة وهو سائر هنا على األرض
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هذه وتلك من حاالت سيدنا له . كما يف مكان آخر من الرسالة،بعد أن مات وقام ثانية
ولكن املوضوع هنا هو احلياة األبدية ظاهرة ومستعلنة . اما اخلاصاد تظهران يف مك

 ،على األرض بأدلتها وبراهينها الكاملة وبأمهيتها الكلية ملنح الشركة مع اآلب واالبن
ومن أجل ذلك هو يقودنا على . لفرح مجيع الذين هلم نصيب فيها بنعمة اهللا فرحاً كامالً

  .كما رآه التالميذ ومسعوه على األرضالفور ألن يسمع خرب كلمة احلياة 
 هذه –" الذي مسعناه. " هذا ما كان قبل أن يراه أحد–" الذي كان من البدء"

لقد كان أوائل الرسل . كانت الطريقة اليت ا وصلت أخبار الرب يسوع إىل مسامعهم
ن أنه كا) ولو أن ذلك ال يذكر هنا صراحة( وكان من امتياز يوحنا ،تالميذ للمعمدان

 مسعوا عنه من – كآخرين غريهم – الذين ،من أوائل الرسل الذين تبعوا الرب يسوع
والواقع أن شهادة املعمدان . يوحنا املعمدان قبل أن يروا شخصا ايد رؤى العميان

.  ويتبع املسيح، فيما بعد على األقل،للرب هي اليت قادت اثنني من تالميذه ألن يتركاه
 فلعلنا ، التلميذ اآلخر،أما ثانيهما. طرس بل اندراوس أخا مسعانأحدمها مل يكن مسعان ب

وإنه .  فهو بال شك كاتب اإلجنيل والرسائل الثالث–ال جند صعوبة يف التعرف عليه 
ألمر ملذ حقاً وشيق للغاية أن نعرف أن يوحنا كان يف امليدان هكذا مبكراً مع 

 كان يوحنا أليق ،بب وجاهة وألسباب أخرى ال تقل عن هذا الس،وهلذا. اندراوس
غري أن الروح القدس قاده ألن يشرك معه زمالءه . اجلميع ألن حيدثا عن كلمة احلياة

وهو عني ما سبق أن ". الذي رأيناه بعيوننا"الشهود املختارين إذ يقول بلسان اجلميع 
يلبثا أن رأيا  مث مل ،لقد رنت هذه الشهادة النبيلة يف آذاما أوالً". هوذا محل اهللا"مسعوه 

". ومكثا عنده ذلك اليوم..... تبعا يسوع"بعيوما ذلك الشخص ايد املبارك إذ 
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ولو أضفنا إىل هذا ما . هكذا كانت بداية تلك العالقة اإلهلية بني الرب يسوع وتالميذه
 فمن ذا الذي ،كان ليوحنا حىت من بني االثين عشر من مكانة خاصة يف عواطف السيد

هلية ألن حيدثنا عن هذه األمور كلها يف قوة الروح القدس كما حيدثنا يوحنا كان أكثر أ
  بأسلوبه الفذ العجيب؟

فقد كنا نظن أن أفضل وقت لتزويد القديسني . ومن عجب أن حديثه متأخراً
ولكن . ذه الذكريات الشخصية العميقة هو يوم أن كانت يف جدا يف قلبه وذاكرته

 بل حمجوزاً عن قلمه ، ال نقول خمبوءاً يف قلبه، أن يبقى احلقهكذا شاء اهللا يف حكمته
والشك أن سبيل اهللا هو دائماً أحكم السبل وأنفعها ولو أن . مخسني سنة على األقل

ولكن الروح القدس كان . اإلنسان يف قصر نظره وذهنه الباطل قد يفضل طريقه هو
راً وصرباً وانتظاراً هللا حىت تتم  يعطي الرسول احملبوب نو، كما يف كل زمان ومكان،هنا

وقد قضت مشيئة اهللا ووقته املعني أن يبقى يوحنا الذي . مشيئته تعاىل يف وقتها املعني
فقد كان من نصيبه أن يكتب إىل مالك كنيسة . مكان أول شهود العيان ليكون آخره

راً يف تلك الكنيسة اليت كانت يف ملعاا يوم أن كتب هلا الرسول بولس مؤخ(أفسس 
حامالً غليه دعوة الرب ألن يتوب ويعمل األعمال األوىل وإال فإنه يزحزح ) يومه

وكان من نصيبه أيضاً أن حيمل مالك كنيسة الالودكيني ديد الرب . منارته إن مل يتب
 قبل أن ،مث كان من نصيبه. بأن يتقيأه من فمه بدون شرط التوبة ولو أنه يدعوه إليها

 أن يكتب باعتباره آخر الرسل ،إىل الكنائس السبع اليت يف آسيايرسل الرب رسائله 
اآلتية مبا من " الساعة األخرية"عن الشر القتال الذي كان آخذاً يف الظهور يومئذ وعن 

  ".أضداد للمسيح كثريين"
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وهذا ما يعطي لرسالة يوحنا موضوع تأملنا طابعها اخلاص الذي مييزها عن 
أننا جند يف إحدى رسائل بولس الباكرة وصفاً لضد صحيح . رسائل بطرس أو يعقوب

.  ابن اهلالك واألثيم،املسيح ولو أنه ال يشار إليه هناك ذا اللقب بل كإنسان اخلطية
ذا اللقب احملدد وعن " ضد املسيح"أما الرسول يوحنا فهو الوحيد الذي يكتب عن 

عيمهم األكرب الذي أضداد للمسيح كثريين كمن خرجوا كطالئع ميهدون الطريق لز
اخل كالوحش الطالع من األرض وله قرنان شبه  ...١٨ – ١١: ١٣يربز يف  رؤ 

وما أمجا أن نالحظ أن الشخص الذي أعطي أن يقدم .  الذي هو النيب الكذاب،خروف
املسيح يف جالله اإلهلي مبثل هذا األسلوب احلي لرائع قد أعطي أيضاً أن يصور خصمه 

 ،وال عجب.  وحتت لقب ضد املسيح،قاداً بعدوه الروحي الشيطاناإلنساين مملوءاً وم
فإنه إن وجد على األرض إنسان واحد كان يرجتف قلبه ويفزع ناهضاً ملقاومة أية ضربة 

 فلذلك اإلنسان هو رسولنا الذي متتع مبحبة سيده أكثر من ،توجه إىل الرب يسوع
 ئ العامة أنه مبقدار شعور اخلاطفالقاعدة. اآلخرين والذي أحبه رمبا أكثر من مجيعهم

 ذا املقدار يكون حبه للمخلص كما اثبت سيدنا لذلك الشخص الفريسي ،خلطاياه
. فالذي غفر له كثرياً حيب كثرياً. الذي كان جمرداً من التقدير الصحيح لكلتا العاطفتني

له مبحبة ومن ذا الذي يرتاب البتة يف أن التلميذ احملبوب كان حيس إحساساً ال مثيل 
سيده له شخصياً وأنه كان حيس أيضاً إحساساً مماثالً باخلطية وشناعتها؟ إن الرسولني 

 مع ،بطرس وبولس كانا يقدران حمبة الرب ويشعران ا بكيفية أخرى ولكنها مل تكن
فال عجب أن يقع االختيار على يوحنا ليكتب لنا كلمات .  نفس كيفية يوحنا،عمقها

 كلمات نعمة وحق قصد ا أوالً وقبل كل سيء وقاية املؤمن ،ثريةحمبة حارة وحقائق ك
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 بل ،من أقصى املخاطر اليت يتعرض هلا املسيحيون على األرض أعين ا تلك اجلهود
وهذا وهو .  اليت يبذرها العدو لتقويض ونكران اسم يسوع،أخبث وأمكر اجلهود

  .لة األوىلبالضبط ما نتأمل فيه يف هذه الرسائل والسيما يف الرسا
 وذلك كما هو اآلن يف اد ،ذه الصورة إذاً يقدم لنا شخص الرب يسوع

الشك أن اإلنسان املمجد يف األعايل هو املوضوع العجيب . بل كما كان على األرض
 كما أن قوة قيامته كفيلة بأن ختلع قلوبنا ،الذي يرفع املؤمن فوق جمد هذا العامل الزائف

فهذا شاول الطرسوسي . ثباتاً ضد االدعاءات األرضية يف الدينمن األرضيات ومتنحنا 
وقد كان هذا املنظر ايد موضوع خدمته . يتجدد برؤية املسيح يف اد بقوة الروح

 ذلك احلق العظيم ،البارز ليس فقط يف اإلجنيل بل يف إعالن املسيح كرأس الكنيسة
 ،ولكن. كتاب آخر من كتاب الوحيالذي جنده يف رسائله أكثر مما جنده يف أقوال أي 

 كان من نصيب يوحنا أن يرجع ،ولسباب وجيهة وحكيمة لدى واهي كل عطية صاحلة
فلم يكن غرضه إظهار . إىل املسيح هنا على األرض كإنسان حقيقي كما هو اإلله احلق

املسيح حبسب مركزه اآلن كاإلنسان السماوي بقدر ما كان غرضه أن يثبت أنه وهو 
اإلنسان "فنحن بفضل . وهذه نقطة هامة وخطرية. قيقي هو أيضاً أقنوم إهليإنسان ح
قد حصلنا بنعمة اهللا على امتيازات جميدة ولكن السماوي جيب على كل " السماوي

إن اهللا يستخدم العالقات السماوية لكي خيلص القديسني . حال أن يعطي مكاناً لإلهلي
ياة اإلهلية العاملة بالقوة ال ختلص من ولكن احل. من امليل للتفكري يف األرضيات

االهتمامات األرضية فقط بل تستأصل كربياء اإلنسان وشهواته وإرادته يف رفع ذاته 
واهتمام اجلسد ليس فقط . وبالتايل سقوطه ختت سيطرة الشيطان ضد اآلب واالبن
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ؤسس يقاوم ربوبية املسيح أو سيادته بل هو يتعامى أيضاً عن جمد شخصه األعمق امل
إن الرسول بولس . على حقه اخلاص األزيل الذي هو أمسى بكثري من جمده املكتسب

 أما يوحنا فإنه يتجه بصفة خاصة ،يتكلم بأكثر إفاضة عن اد الذي اكتسبه تبارك امسه
ويف هذا يتفرد .  ليس كالبكر من األموات بل كاالبن الوحيد،إىل اد الذي له أزليا

 بينما يتكلم ،تكلم بولس عن وحدة أعضاء جسده بشخصهكذلك ي.وحده له اد
يوحنا عن حمبة اآلب اليت ألولئك الذين هم من اآلن أوالد اهللا فال عجب أن تكون 

 وكساجدين ،الساعة اآلن لترك اخلدمة األرضية وحىت ولو كانت يف مقادس أورشليم
  . الساجدينحقيقيني نسجد لآلب بالروح واحلق ألن اآلب أيضاً طالب مثل هؤالء

فمما ال نزاع . فلنجتهد إذاً لنكون أمناء للرب ولنحفظ كلمته وال ننكر امسه
فيه أن احلق الذي تدور حوله هذه الرسالة قد قصد به نظراً الرتباطه مبجد الرب 

أو .  إبراز الناحية االجيابية من احلياة يف الذين له يف هذا العامل كما هي فيه،الشخصي
ولست أعتقد " ألنه كما هو يف هذا العامل هكذا حنن أيضاً"كان آخر على حد تعبري يف م

واليت تفرق بني (أن أي شخص روحي له إملام بالضاللة اليت ظهرت يف أيامنا األخرية 
يفوته أن يالحظ كيف أن احلق يف إجنيل يوحنا ) احلياة يف االبن واحلياة يف املؤمن

وأنه ملن .  بل يستبعدها بكل شدة وحزمورسالته ال يترك أقل عذر ملثل هذه الضاللة
املؤسف حقاً أن يقع يف القرن التاسع عشر ويف فترة حياة البعض منا هجومان على 
شخص سيدنا املعبود أحدمها يف احللقة الرابعة من القرن املذكور وثانيهما يف احللقة 

نا العظيم يسوع  يف وقت حنن فيه ننتظر الرجاء املبارك وظهوره إهلنا وخملص،التاسعة منه
  .املسيح
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وكما كان احلاجة ماسة قدمياً هكذا هي ماسة اآلن ألن يثبت أوالد اهللا يف 
الرب بعزم القلب وأن يتعمقوا يف شعورهم واختبارهم باحلياة األبدية فيه حىت يتسىن 

وهكذا . هلم بقوة أعظم مساعدة أبسط املؤمنني ألن يعرفوا أن هذه احلياة هم هلم
وال . الشيطان للخري للذين حيبونه الذين هم مدعوون حسب قصدهتتحول مكيدة 

خيدعك ما تراه أو تسمعه من البعض الذي حياولون أن يقنعوا أنفسهم وآخرين معهم إن 
ما هو يف احلقيقة واضح كل الوضوح قد أخطأته اإلفهام فلم تدرك متاماً ماهيته أو 

 ،ا ينفضح سترها وينكشف أمرهافهذه هي دائماً صيحة اهلرطقة وحجتها عندم. معناه
فيحاول أصحاا أن يزينوا دعواهم بربيق خالب أو يستروا شرهم بربقع جذاب إن مل 

ولو كانت . يستطيعوا إنكاره كلياً وبذلك يتجنبون اكتشاف أمرهم واالبتعاد عنهم
ىل فلو أن قديساً صادق القلب انزلق إ. هناك أمانة قلبية أمام اهللا ملا كان األمر كذلك

أما .اخلطأ واخندع به لكان يسره كل السرور أن ينكشه له خطأه فريفضه حبزن وتذلل
تغطية مثل هذه الضاللة اخلطرية والتصغري من شأا والتماس املعاذير هلا فأمر ال يليق 
 ،مبن ارتضوا مرة أن خيسروا الكثري يف هذا العامل من أجل خاطر احلق له والشهادة له

م هذا يعرضهم هم أنسهم خلطر الوقوع فيما يعبثون به أو لفقدان فضالً عن أن تصرفه
  وأليس هذا هو عمل روح الضالل؟. التمييز الروحي

إن العدد األول يصف ربنا يسوع وهو على األرض كموضوع تأمل ومعاينة 
فقد كان سبيله أبعد ما .  مع أوثق الصالت وأقرا بتالميذه،كل من يريد أن يدنو منه

يل حكام الشرق بصفة خاصة الذين كانوا يرون العظمة واد يف االبتعاد يكون عن سب
فقد كان املوت كما نعلم نصيب كل من جيرؤ على أن يدنو . حىت عن أشرف بالدهم
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 وعلى قضيب الذهب الذي كان ميده بيمينه كانت ،دون أن يدعى" امللك العظيم"من 
ولكن ها هو األعلى فوق كل . احملققفمن ملسه عاش وإال فنصيبه املوت . تتوقف احلياة

 أقبل إليه ئ وما من خاط،عال يرتل يف اتضاع النعمة العجيب إىل أقل الناس وأدناهم
من مثله كان يف .  وبكى على قرب من أقامه من مثواه،ملس األبرص وشفاه. ورفضه قط

بل متناول اجلميع وعلى استعداد دائم أتن يقبل اجلميع وعلى استعداد كامل أن يق
اجلميع؟ وما أكرمها من فرص تلك اليت أتاحها ألولئك الذين اختارهم خصيصاً 

حقاً إنه حملال أن ! ألن يروه بعيوم ويشاهدوه بل ويلمسوه بأيديهم" ليكونوا معه"
  .يشك أحد يف أن قدوس اهللا كان إنساناً حقيقياً

فإن . ٣د يف عد" الذي رأيناه ومسعناه"وإنه جلميل مع ذلك أن نالحظ القول 
وهذا طبيعي ألن احلق يصل دائماً عن " الذي رأيناه" يسبق ١يف عدد " الذي مسعناه"

فاإلميان لنفوسهم . وآمنوا" مسعوا"وهكذا هم . طريق األذن أوالً وليس عن طريق العني
ومع ذلك فقد كان من قرعتهم أن يروا املسيح بعيوم . كان بالسمع وليس بالرؤية

 وذلك ليس مرة وبطريقة عابرة بل كما هو ،ليكونوا شهوداً لآلخرينوأن يتأملوه أيضاً 
وات اويا له من حق عجيب أن خالق السم". الذي شاهدناه وملسته أيدينا"مكتوب 

واألرض يصري إنساناً ويتنازل للتدليل على ناسوته إىل حد أن يسمح بأنه تلمسه 
ليس ملرمي ادلية ألسباب  –ولقد فعل هذا أيضاً بعد قيامته من األموات ! أيديهم
وهات ... هات إصبعك إىل هنا" بل لنساء اجلليل مث للرسول توما املرتاب –خاصة 
وهذا حدث يوم أن كان سيدنا هنا على األرض ألنه عرف جيداً ورأى ". إخل... يدك

 تلك الضاللة ،مقدماً الضاللة العتيدة فأعد هلا العدة وأعطى الربهان القاطع ملواجهتها
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بيثة اليت جترؤ على إنكار حقيقة طبيعته الناسوتية مع أنه يف هذا كانت نعمته حىت إىل اخل
  .املوت من أجلنا

 وهو يفعل ،ومن اجلهة األخرى يفند يوحنا الشكل املضاد اآلخر من الضاللة
أما . ذلك بنفس احلزم والشدة مزوداً بقوة فريدة ال مثيل هلا ولكنها تستبعد الهوته

". كلمة احلياة"هلذا هو يدعى هنا . أنه اهللا وإنسان يف شخص واحداحلقيقة فهي 
فإن احلياة ". من جهة كلمة احلياة"فالعبارات املختلفة املتتابعة يف العدد األول هي كلها 

وهي متميزة عن القوة املبدعة .  هي ملك اهللا وحده– ويف هذه احلالة الروحية األمسى –
فإن ). ١يو (من املقارنة يف العددين الثالث والرابع من  كما نتعلم ،اخلالقة وأمسى منها

فإن احلياة . "حتديداً ملوضوع الرسالة" احلياة"و " الكلمة"لقبه له اد هنا جيمع بني 
وهو ال يقول ملن .  هذه هي احلقيقة اليت قصد الوحي أن يقررها هنا–" أظهرت
والواقع أا أظهرت . ي حتديد وإمنا هو يقرر احلقيقة البسيطة العامة بدون أ،أظهرت

.  ليس للمؤمنني فقط بل لغري املؤمنني أيضاً– لكل من رأوا املسيح ربنا ،لكل ذي عينني
هؤالء رأوها فمروا ا مرورأ ومل تترك يف حياهم أثراً فعاالً ألم مل يتعلموا من اهللا عن 

ولكن . يقة خطايانافلكي نتبارك جيب أن نأيت شاعرين حبق. طريق شعورهم باحلاجة إليه
 ففي ،أولئك قد استطاعوا مع ذلك أن يروا كم كان الرب عجيباً إن مل يكن يف ذاته

ولكنه لعيوم العمياء مل يكشف ذاته . معاملته لكل رجل أو امرأة أو طفل اقترب إليه
 أو للص التائب ، أو للسامرية، كما كشف للمرأة اخلاطئة يف بيت مسعان الفريسي،واهللا
فهؤالء مجيعاً مل يفتهم أن يروا فيه له اد شيئاً أكثر من جمرد إنسان . لصليبفوق ا

ولذلك أتيح لكل واحد منهم يف فترة احلرج من حياته أن يسمع كلمة احلياة مسعاً 
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وإذا قيل أن امرأة بيت مسعان كانت مؤمنة وتائبة من قبل وإمنا متتعت بالغفران . فعاالً
مما ال نزاع فيه أن كلمات املخلص هي اليت جددت  ف،والسالم يف تلك اللحظة

السامرية كما جددت اللص املصلوب الذي ميز نعمة الرب يسوع وعظمته اليت ال حد 
  .هلا يف ساعة عاره واحتقاره األعظم

وقد رأينا "أظهرت هنا .  ذلك هو مفتاح الرسالة–" فإن احلياة أظهرت"
ال نقرأ ). ٢عدد " (عند اآلب وأظهرت لناونشهد وخنربكم باحلياة األبدية اليت كانت 

ومعىن ذلك أم كانوا قد أصبحوا يف ألفة مع الرب " السمع"شيئاً يف هذا العدد عن 
 بل اآلن رؤيا وشهادة وختبري ،ليس كاألول مسع ورؤيا". قد رأينا ونشهد"ولذلك يقول 

)  يف األزلأي(للقديسني عن احلياة األبدية اليت كان هلا صفة الوجود عند اآلب 
  . وأظهرت لنا يف الزمان يوم عاش على أرضنا

كثريون منا يعرفون أمر تلك احملاولة الغريبة اليت يقوم ا أناس خمدوعون 
وأليست هذه احملاولة " احلياة األبدية"و " احلياة"للتفرقة حىت يف العهد اجلديد بني 
" احلياة"دد األول ونسمع عن يف الع" كلمة احلياة"منقوضة هنا من أساسها؟ فبينما نقرأ 

وما معىن هذا؟ ". احلياة األبدية"ليس إال يف العدد الثاين سرعان ما جند يف نفس العدد 
مها شيء واحد منظور إليه من ناحيتني " واحلياة األبدية" "احلياة"معناه بكل يقني أن 
 أظهر يف وهذا الشيء الواحد املرتبط بشخص الكلمة وقد. خمتلفتني اختالفاً طفيفاً
 مث أن اجلملة ،هل ميكن أن يكون هناك ما هو أوضح من ذلك. الرب يسوع املسيح

اعتراضية يف العدد الثاين ختربنا عن احلقيقة العظمى األخرى وهي أن احلياة األبدية كان 
فهو مل يكن الكلمة واالبن الوحيد فقط . عند اآلب قبل ظهوره يف اجلسد على األرض
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 بعد ذلك متاماً كأاوهو كان احلياة األبدية يف األزل بقدر ما . أيضاً" احلياة األبدية"بل 
 ليولد من امرأة وبذلك يظهر ما هو مزمع ، د اهللا وفداء وبركة اإلنسان،عندما تنازل

  .أن مينحه للمؤمن
ومما هو جدير باملالحظة أن احلياة األبدية هنا هي بصريح العبارة صفة الكلمة 

ولكنه مل يعرف أبداً أا نصيب املؤمن إال بعد .  قبل أن يأيت إىل العامل، ابن اهللا،األزيل
. فعندما صعد إىل السماء مل يكن هذا ظهوراً بل بالعكس استتاراً يف اهللا. ظهور املسيح

وهنا حيث سقط .  إن احلياة األبدية أظهرت هنا يف عامل اخلطية احلزن والشقاء،أي نعم
 أظهر اإلنسان الثاين احلياة األبدية طائعاً هللا ،الً حىت املوتاإلنسان األول سقوطاً كام
والذين .  ومبوته دحر الشيطان ووجد فداءاً أبدياً لكل من يؤمن،طاعة كاملة حىت املوت

  .  لكي حييوا اآلن حبياته وليس حبيام الساقطة،يؤمنون هلم فيه حياة أبدية
فالسماء .  يف مكان آخرإن ظهور احلياة هي بالضبط يف هذا العامل وليس

كما ال ميكن أن يقال عنها أا أظهرت عندما كانت عند . ليست هي مشهد ظهورها
هو أن الظهور حدث عندما صار ابن اهللا إنساناً . ولكن احملقق فيما يتعلق بالناس. اآلب
فعندما صار ابن اهللا إنساناً .  الناس ومسعوه كالشاهد األمني الصادق اهللا اآلبورآه
.  أظهرت احلياة األبدية اليت كانت إىل ذلك الوقت عند اآلب– عندئذ فقط –دئذ عن

 كما كانت فيه قبل ذلك ،فاحلياة كانت يف شخصه احملسوس الظاهر هنا على األرض
وقد أتيح لعدد خمتار من التالميذ الذين مسعوه أن يروا هذه احلياة . وهو هناك يف األعايل

نة وأن خيربوا اآلخرين عن اهللا املتأنس مع حياة املسيح فيه بكل وسائل التحقيق املمك
  .األبدية ظاهرة بني الناس على األرض يف ملء كماهلا وائها
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 ولكن باالعتماد – حىت مع شعورنا العميق بالضعف –وكم هو مبارك لنا 
.  مهمة التأمل يف موضوع هذه الرسالة العظيمة، أن نباشر املهمة اخلطرية،على نعمة ربنا

 وهو تبارك امسه لنا اآلن يف ذات احلقوق وذات ،إن حقنا يف ذلك هو املسيح نفسه
أوالده "فالرسول هنا يكتب إىل . الكمال كما كان ألولئك الذين كتبت إليهم الرسالة

أليست هذه العالقة عينها . الذين هم عائلة اهللا اآلن كما يف ذلك احلني متاماً" األحباء
ألخرية؟ فمهما يكون قصورنا اليوم فإننا بكل تواضع نقبل كالم باقية ما بقيت الساعة ا

 ونعتمد على سكىن ، الرب يسوع،الرسول ونؤمن مبحبة اآلب ونعترف بنعمة وجمد ابنه
.  لنحصد اآلن فائدة مما أبلغه الرسول ألوالد اهللا يوم بدأت تلك الساعة،روح اهللا فينا

ك الذي أرشدهم قدمياً كما يرشدون فنحن نقر ونعترف حباجتنا العميقة وبصالح ذا
  . اآلن لنجد يف املسيح ذخرية اإلميان اليت ال تنضب واإلجابة الكاملة على كل حاجة

أليست ". الذي رأيناه ومسعناه خنربكم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا"
ر؟ وأليست هذه تركة مثينة خلفتها لنا احملبة اإلهلية وسط مثل هذا االحنطاط واخلط

وأما "؟ )٤٢: ٢قارن اع (شركة الرسل شركة مباركة يعتز ا يف مثل هذه الظروف 
لقد كانت اليد الرسولية ). ٣عدد " (شركتنا حنن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح

 فما الذي كان ميكن ،ولكن لو أن يوحنا بقي إىل اآلن. األخرية وشيكة االنتهاء يومئذ
ية وتطميناً من أن شركة الرسل اخلمسينية باقة لنا بل وإن الشركة مع أن يكتبه أكثر تعز

اآلب ومع ابنه يسوع املسيح باقية كذلك لنتمتع ا اليوم باإلميان بفضل احلياة األبدية 
 هلم ولنا على السواء؟ إذاً فالغرض البني من هذا اخلرب اإلهلي هو أن تكون لنا ،يف االبن

 والقصد الكرمي من ،سل مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيحنفس الشركة اليت كانت للر
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وإذا مل يكن ملثل هذه الربكة أثرها فليس شيء آخر . هذا هو لكي يكون فرحنا كامالً
أليس لنا يف هذه الشركة مع اآلب ومع . على اإلطالق ميكن أن يوصل إىل تلك النتيجة

بة أخرى كان ميكن أن تعطى لنا؟ ابنه ما ميأل قلوبنا بالفرح أكثر مما ال يقاس من أية ه
نعم ما أعظم هذا وما أمساه أن تكون لنا احلياة األبدية اليت أظهرت يف ربنا يسوع 
كالطبيعة اجلديدة اإلهلية فينا حنن املؤمنني للشركة مع اآلب ومع ابنه معطاة لنا خصيصاً 

 باالهتمام –إذا فلنتأمل ! لتمأل قلوبنا بفرح ينطق عن نفسه بأنه إهلي يف مصدره ونوعه
 يف النعمة واحلق املعروضني أمامنا يف املسيح يف تلك الكلمات االفتتاحية من –الالئق 
  . فهذا هو موضوعها وهدفها الرئيسي. الرسالة

 والغرض املقصود منه يف أشد ،إن حق املسيحية مدون هنا بكل إجياز واختصار
 يف الوقت الذي كان فيه ،هالساعات ظالماً هو أن ميأل القديسني بفرح اهللا نفس

فهذه األقوال . الشيطان يعمل جاهداً أكثر من أي وقت مضى حماوالً هدم تعليم املسيح
وال هي توجيهاً . ليست نداءاً لوقاية القديسني بشرح اهلرطقات املختلفة وآثارها املؤذية

زمعة أن َ لويالت م وال هي إعالنا. لنشاط خدام اهللا للكرازة باإلجنيل جلميع األمم
تنصب على املسيحية االمسية وعلى العامل أمجع كما جاء أخرياً يف سفر الرؤيا يف األجماد 

لقد كان ألنبياء العهد القدمي . بل الدينونات التالية" ما هو كائن" أي ليس ،اليت بعدها
وهكذا ). ١٢: ١ بط ١(أمور أخربوا ا كانوا قد علموا أا ليست ألنفسهم بل لنا 

 وهو ،للقديسني الذين سيأتوا بعد الكنيسة روح النبوة كشهادة يسوع هلمسيكون 
الذي " النبوة"تعبري عجيب يقصد به الروح ليس كقوة الشركة احلاضرة بل كروح 
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 ألن يلقوا رجاءهم على املستقبل – كما كان احلال يف العهد القدمي –يدفع القديسني 
  .حني يأيت الرب يسوع بالقوة واد

فاألمور اليت أعلنت قد .  الروح القدس اآلن فيختلف عن ذلك متاماًأما عمل
وهذه .  لكي نعرف اهللا يف الروح ونتمتع بالشركة مع اآلب ومع االبن،أعلنت لنا

الشركة هي ألوالد اهللا ليس فقط لكي يعرفوها أو يدخلوا إىل رحاا جمرد دخول بل 
إن كل شيء أعلن لنا قصد به أن . يرلكي يتمتعوا ا كامل التمتع حىت يف اليوم الشر
فالوالدة الثانية نوال الغفران بواسطة . يتهاطل بفيض مستدمي من الربكة على قلوبنا

 ألننا يف هذا نعرف اهللا بالروح ،املسيح وعمله هي دون سواها اخلطوة األوىل الصحيحة
لبشارة  مهما كان تكريسنا لنشر ا،ولكن وقوفنا عند هذه النقطة. موقظاً للضمري

 عند امتالكنا ،فليس هكذا يقودنا املسيح.  يقصر متاماً عن فكر اهللا من جهتنا،املفرحة
.  إىل رحاب الشركة اليت يقال هنا عنها بغاية الوضوح أا متألنا بالفرح،احلياة األبدية

 ولكن ،فبحسب الطبيعة حنن لسنا إال خالئق خاطئة تنحدر إىل الدينونة احنداراً أعمى
 ،ا الرب يسوع نولد من اهللا وباعتمادنا على الفداء نقبل عطية الروح القدسبقبولن

 ،وذه الكيفية نصبح كفاة بتلك احلياة ومؤهلني بقوة الروح. وهكذا منسح وخنتم
 إنه ملن امتيازنا املبهج أن تكن لنا ،أي نعم.  ألنه يكون لنا اآلب أيضاً،كمعترفني باالبن

 ملطلق املفرح بأنه هذه هي مشيئة اهللا من جهتنا وطبقاً هذه الشركة كملكنا مع اليقني
  .لكلمته

فال تصغني ألولئك الذين حيسبون هذه الربكة أمسى من متناولك اآلن وأنت 
 ،إن صاحب احللة األوىل اليت كان جمهزاً إياها باالبن التائب الراجع. على األرض
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ا فوق طبيعة اإلنسان بالكلية إ. يريدك كأحد أوالده أن تتمتع بالشركة معه ومع ابنه
ومصدرها حمبة اآلب . وهي لشركاء الطبيعة اإلهلية دون سواهم. ما يف ذلك شك

فهي . واالبن عامة بالروح القدس املرسل ليكون فينا ومعنا إىل األبد كقوة هذه الشركة
.  املسيحية االمسية بروح البطل والشرئإذاً مصري املسيحي اخلاص والسيما حني متتل

 وأنت ،ولكن ملاذا. والشك أن من ينكر اآلب واالبن ال يعتربها إال أسطورة أو ومهاً
   تقتصر عن إدراك نصيبك اخلاص والتمتع به؟،مسيحي

 تضم مجيع أفراد بيت اهللا حىت األوالد – أي بركة الشركة –إن هذه الربكة 
أعظمهم منهم أو األطفال فكل منهم حبسب مقياسه له نفس احلق الذي ألقواهم و

ومن هنا رأينا األوالد أو األطفال يدعون للدخول فيها والتمتع ا متتعاً كامالً . بلوغاً
الشك أن التربير باإلميان أمر . وعلى أي أساس؟ على أساس احلياة األبدية يف املسيح

 وكذلك اليقني القليب باخلالص وتسوية مسألة اخلطايا واخلطية مع اهللا ،مثني وله قيمته
لقد شرح . ألبد ولكن اجلانب اإلجيايب من احلياة األبدية هو احلق املشدد عليه هناإىل ا

الرسول بولس أكثر من غريه ليس فقط تربير كل مؤمن فردياً بل أيضا عضوية جسد 
أما الرسول يوحنا فقد كان من نصيبه يف أيام .  السماويةهاملسيح الواحد أكثر وامتيازا ت
ح احلياة األبدية بصورة أمت وأكمل حىت مما فعله رسول التدهور واالحنطاط أن يشر

  .الغرلة العظيم
فما هو مصدر الفرح الذي يوصي به لنا روح اهللا هنا؟ ما هو أساس وجوهر 
تلك الشركة مع اآلب ومع ابنه اليت حنن مدعون إليها؟ وما هو نبع هذه املتعة اإلهلية؟ 

 وما الذي جيعله يطرد ،سب اهللاما الذي جيعل املسيحي يبغض الشر وحيب اخلري حب
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 يقترب إىل اآلب بكامل الثقة ويفرح ويبتهج يف االبن؟ ال ،الشكوك واملخاوف إىل األبد
 ولكن القدرة القتباله ،ميكن أن يكون ذلك أو شيء منه بدون اإلميان يف كفارة املخلص

  . حياة املسيح، احلياة األبدية،والتمتع به كامنة يف احلياة
ولو أتيح . ننا لو تطلعنا إىل أوالد اهللا لوجدناهم خمتلفي املقاييسومع ذلك فإ

فنحن خنتلف يف . لنا أن نقيس حالة مجيع أوالد اهللا لوجدنا أن لكل منهم مقياساً خمتلفاً
ال . إظهار حياتنا الروحية، فيما يتعلق مبمارستها، كما خنتلف يف مظاهر احلياة الطبيعية

وكان ينبغي أال ( مجيعنا، غري أن احلياة القدمية تتداخل شك أن احلياة اجلديدة هي يف
وهلذا من احملال أن جند حالة ترضينا يف مشهد متقلب . فتنشئ هذه االختالفات) تتداخل
قد جند يف أحد القديسني قدراً من مظاهر احلياة اجلديدة أكثر نسبياً مما جنده يف . كهذا

 يف كامل حقيقتها فلنرجع إىل املسيح ولكننا إذا شئنا أن نعرف احلياة. قديس آخر
هناك فقط نشاهد احلياة األبدية يف كل . كاحلياة األبدية ذاا بال أدىن خلط أو غموض

ألسنا جند هناك الرب والنعمة، . كماهلا وحنن نتتبع الرب يسوع كما تقدمه لنا األناجيل
 الطهارة يف نفسه اجلالل واخلضوع، اهليبة واللطف، الغرية املتقدمة ووداعة القلب،

والعطف على اآلخرين، احملبة ألبيه، واحملبة للقديسني، واحملبة للخطاة، ويف الوقت نفسه 
اإلنسان املطيع حالة كونه الكلمة اإلهلي واالبن؟ هذا كله أضاء من خالل حجاب 

  .ولن جند يف غريه هذه احلياة بكماهلا. اجلسد، يف ذاك الذي هو احلياة األبدية
 من أن نعرف بوضوح - إذا كانت لنا احلياة يف االبن -لزم وأهم وأي شيء أ

يف خمتلف الظروف ما هي حقيقة هذه احلياة؟ إا حياتنا، ودستور حياتنا، وقد أخربنا ا 
) والزال(لقد كان سروره . الروح القدس بتخصيص ال مثيل له يف كل الكتاب املقدس
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وضوع مسرة األب، لكي يكون لنا يف أن يعطينا يف كلمة اهللا أعمق النظرات يف م
الشركة فرح معرفة أا حياتنا اجلديدة وأا أيضاً مقياسنا الدائم للحكم على الذات 

ذا يصري فرحنا كامالً، ونصبح ال شيء يف نظر أنفسنا من . ومثالنا األمسى للسلوك
هو بذاته ما هذا يف الواقع ما حيتاجه املسيحي من اهللا، وهذا . فرط شعورنا بتقصرينا
  .أعداه لنا أبونا يف املسيح

وكم كانت ! و يا له من درس خطري نتعلمه من احتفاظ سيدنا بصفة العبد
وإذا كان ! هذه الصفة مبعث رائحة زكية متصاعدة إىل اآلب باستمرار لسروره ورضاه

طاعة بيه مهما كانت .  فهذا الشيء هو الطاعة،يف سيدنا شيء واحد مل يتعطل أبداً
غرية بيتك . " يف أصغر األشياء وأعظمها،طاعة يف كل كلمة ويف كل عمل. لفةالك

ولكن من غريه مل يعمل أبداً إرادة نفسه بل . لقد اشترك آخرون يف أمر القوة". أكلتين
 والشتم واالفتراء وأمثاهلا من ، والتعيريات، واهلوان،إرادة اآلب؟ وهكذا يف اآلالم

 هذه كلها اتضع رب اد الوديع إىل أقصى حدود  يف–األمور اليت متتحن القلب 
ومع أنه كان يشعر شعوراً عميقاً ول الويالت اليت جيلبها مثل عدم اإلميان . االتضاع

ساعة (هذا على أصحابه الكورزيني وأمثاهلم املستكربين فإنه يف تلك الساعة عينها 
إذا كان الشعب احملظوظ و. يتحول إىل أبيه بالشكر واخلضوع املطلق) احتقاره ورفضه

 فإن النعمة تعلن لألطفال ما كان خمفياً عن ،ولكنه املتكرب قد رفضه رفضاً أعمى
لو أا . تلك هي أعمال وإعالنات احلياة األبدية. احلكماء والفهماء يف عيين أنفسهم

كتبت مجيعاً واحدة فواحدة كما تستحق فإن العامل نفسه ال يسع الكتب املكتوبة كما 
فالكتاب املقدس إمنا يضم بني دفتيه خمتارات انتقاها روح . ل رسولنا يف ختام إجنيلهيقو
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ومن هو كفء هلذه األمور غرية؟ فقد أعطانا يف الكتاب طعام اهللا كطعامنا ألن لنا . اهللا
وهذا ليس نصيب الرسل فقط بل . فيه الشركة ما لآلب يف االبن وما لالبن يف اآلب

  .نصيب عائلة اهللا ،نصيب كل مسيحي باحلق
انظر إىل موسى الذي كانت له مكانته الفذة يف عالقته بفداء إسرائيل 

ومع ذلك ما أقل ما نعرفه عن .  باعتباره كاتب األسفار اخلمسة،.والناموس واالشتراع
ولكن من هو .  إىل أن جاء املسيح، أحلم مجيع الناس،لقد أخفى نفسه! موسى شخصياً

  ا؟موسى باملقارنة مع سيدن
. مث انظر إىل بولس الذي يشغل حيزاً ال مثيل له بني الرسل ويف العهد اجلديد

 وكم ود الكثريون لو كانت لديهم ،ومع ذلك فليس لدينا عنه سوى حملات خاطفة
 بني – وكذلك شخصية بطرس ويوحنا ،ولكن شخصيته القوية.معلومات أكثر عنه

. ل صفاته ومميزاته يف انسجام تام تفصلهم مبراحل عن ذاك الذي كانت ك–املشهورين 
 خبالف سيدنا الذي كان اإلنسان الكامل هللا ،لقد برزت فيهم بعض األشياء دون غريها

واإلله الكامل لإلنسان فضالً عن مركزه كاالبن يف دائرة أقانيم الالهوت الذي ال 
  .يوصف

كلمة  بل هي ال،فاحلياة األبدية إذن ليست هي جمرد املسيا يف كمال الناسوت
إن احتاد الالهوت بناسوت ربنا يسوع . وابن اهللا يف جسد يأ له ولو أنه ابن العذراء
.  وسر بركة ظهور احلياة األبدية فيه،هو سر العجب يف شخصيته هنا على األرض

فعندما تقرأ عن شخصه احملبوب يف .  لك ويل،وهذه هي احلياة اجلديدة للذين يؤمنون
 وواجدين فيه بواعث عجيبة على احملبة اليت ،كما نكرم اآلب مكرمني إياه ،أسفار احلق



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٩

 هذه – ونعمته وحقه يضيئان يف قلوبنا ، هل يقول كل واحد منا،حيس ا كل مسيحي
 وهذه ي حياتك أيها األخ؟ أليس لنا ا شركة مع اآلب ومع ابنه يسوع ،هي حيايت

   بفرح ال ينطق به وجميد؟املسيح؟ و أليست هذه الربكة العدمية النظري متأل قلوبنا
وأول نواحي . لقد صرنا مجيعاً باإلميان باملسيح شركاء بفضل احلياة األبدية

إن . وكيف لنا هذه الشركة؟ ألن لنا ابنه يسوع املسيح؟. الربكة أن لنا شركة مع اآلب
 ،فاآلب وأوالده هلم سرورهم العميق.  وهكذا سرورك وسروري،سرور اآلب يف االبن

 وحنن لنا هذه احلياة ،اآلب أرسل االبن وأعطاه لنا.  يف االبن،واحد املشتركسرورهم ال
 وهو بكل ما حوى من صفات ومشتهيات ال بد وأن يكون ،العجيبة ألن لنا االبن

غري أن اآلب وحده هو الذي عرف االبن معرفة . موضوع مسرة من هلم احلياة األبدية
ح اجلدير به وهذا ما ال جنرؤ أن نقوله عن وهو لذلك يقدر االبن تقديره الصحي. كاملة
 وهذا كله بروح اهللا وعلى قدر طاقتنا – ولو أننا منلك االبن وحنبه ونسر به ،أنفسنا
  . وهذه هي الشركة مع اآلب يف االبن يسوع املسيح. وقياسنا

. ولكن كيف لنا شركة مع ابنه؟ لنا شركة معه يف اآلب الذي هو أبوه وأبونا
وقد شاءت مسرته باالشتراك مع مشيئة أبيه .  يف عالقة أزلية مع اآلبلقد كان االبن

هذا . فلم يكن كافياً أن يرينا اآلب). ١٧: ٢٠قارن يو (ونعمته أن يعلنه لنا كأبينا 
لقد .  ولكنه مل يكن احملبة اإلهلية، كما قال أرنا اآلب وكفانا،كان يكفي الرسول فيلبس

ولذلك فنحن . الكلمة وأن نكون حنن أوالداً لهكان شوق اآلب أن يكون لنا مبعىن 
 كما أن اآلب له االبن يف حقوق ،اآلن أوالد اهللا وبالتبعية لنا شركة مع االبن بالنعمة

  .الالهوت
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.  ولنا شركة مع االبن ألن لنا اآلب،وهكذا لنا شركة مع اآلب ألن لنا االبن
واد األبدي يتضاءالن أمام وهل ميكن إال أن يكون فرحنا كامالً؟ إن السماء نفسها 

 مع أن لنا كليهما أيضاً فلو كنا عرفنا عن هذه الشركة دون أن ،هذه الربكة العظمى
 هل كان ميكن أن يكون فرحنا كامالً كما هو؟ إننا ال ننتظر حلني ما ننطلق ،تكون لنا

ورة  وال حىت إىل أن تتغري أجسادنا على ص،ونكون مع املسيح لتكون لنا هذه الشركة
فهي لنا من اآلن وليس سوى عدم اإلميان هو الذي حيرم أي . جسد جمده عند جميئه

وفضالً عن ذلك فقد أعطينا . واحد من أوالد اهللا من التمتع ا اآلن وعلى األرض
فاالبن قد جاء هنا على . الروح القدس شخصياً كالقوة اإلهلية لالستمتاع ذه الشركة

 ممكناً لنا احلصول على هذه الشركة أو على شيء منها على األرض ولوال جميئه ملا كان
لكي يكون لكم أيضاً (ولذلك فبحضوره على األرض لتحقيق هذه الغاية . اإلطالق
يبدأ الرسول تعليمه هنا واضعاً أساس الشركة اإلهلية يف احلياة األبدية اليت هي ) معنا

 احلياة األبدية ما كان ممكناً أن فبدون. الوسيلة الوحيدة للتمتع ذه الشركة كنصيبنا
.  ألنه ال يكون هناك إال اجلسد الذي ال ميكن أن تكون شركة معه،تكون لنا شركة

ولذلك رأينا الرب يعلن مراراً وتكراراً أن معرفة امتالك احلياة األبدية من اآلن هي أمر 
 بفضل جوهري للمسيحية وهلذه الشركة اليت هي أغىن وأفخر هبات املسيحية وذلك

  . يف ذلك الذي أوصلها إلينا–احلياة األبدية اليت فيه 
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  اخلطاب الثاين
  ١٠ – ٥: ١ يو ١

 ، أن اهللا نور وليس فه ظلمة البتة،وهذا هو اخلرب الذي مسعناه منه وخنربكم به"
ولكن إن سلكنا . إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا يف الظلمة نكذب ولسنا نعمل احلق

يف النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع املسيح ابنه يطهرنا من يف النور كما هو 
إن اعترفنا خبطايانا . إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس احلق فينا. كل خطية

إن قلنا أننا مل خنطئ جنعله . فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إمث
  ".كاذباً وكلمته ليس فينا

أينا أن األربعة األعداد األوىل حتدثنا عن ظهور اهللا يف ابنه اإلنسان لقد ر
ذلك ألنه مع اإلقرار تلميحاً وتصرحياً بأنه اهللا فإن الوحي .  كلمة احلياة،يسوع املسيح

بالسمع (حيرص كل احلرص على أن يربهن ويؤكد بكل أنواع الربهنة والتأكيد 
ة األمهية وهي اختاذه الناسوت يف وحدة احلقيقة األخرى الكلي) واملشاهدة واللمس

والواقع أنه كان البد من ذلك إلعالن نعمته .مقدسة مع شخصه العجيب له اد
وهذه يف احلقيقة . ووضع األساس الكامل الضروري لكل ما نفتخر به يف املسيح الرب

محل الرب هي املسيحية من ناحيتها اإلجيابية ألن يوحنا مل يقل لنا شيئاً بعد عن ضرورة 
  .وال شك أن الفرق بني األمرين جد عظيم. خلطايانا وإدانة اخلطية يف اجلسد ألجلنا

أو ليس حيق للمرء أن يفترض أنه لو طلب إىل أي مسيحي يف العامل أن يكتب 
 أفما كان يبدأ بنقطة اخلطاة اهلالكني وحاجتهم إىل اخلالص؟ ولكن كم ،عن املسيحية
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فهو . سيح يف ملء نعمته؟ وهذا هو عني ما يفعله روح اهللا هناهو أجمد وأبرك أن يبدأ بامل
 ولكنه يكتب الرسالة ،ال يكتب لكي يعرف اخلطاة اهلالكني كيف يتربرون أمام اهللا

وأي شيء يف السماء أو األرض ميكن أن ميأل . ألوالد اهللا لكي يكون فرحهم كامالً
  النفس بفرح كهذا كما ميألها اهللا يف املسيح؟

واضح أن املسيح مقدم يف هذه األعداد العجيبة كإعالن احلياة األبدية أو من ال
كلمة "وأيضاً " احلياة األبدية اليت كانت عند اآلب"ظهورها مدعواً هو نفسه شخصياً 

باعتبار أنه هو الذي عرب عن هذه احلياة خلاصته لكي يكون هلم هم أيضاً حياة " احلياة
  .فيه

شركة مع اآلب "يب الذي يتكلم عنه الرسول ذلك هو أساس االمتياز العج
فمن املستحيل أن يكون لنا هذا االمتياز ما مل يكن لنا املسيح ". ومع ابنه يسوع املسيح

ومن هنا كانت أمهية وخطورة هذا احلق األساسي وهو التأكيد من امتالك . كحياتنا
 ولكنها ،هي يف املسيحال شك أن هذه احلياة . احلياة األبدية باإلميان يف الوقت احلاضر

 وكل إنكار أو إضعاف هلذه احلقيقة اجلوهرية إمنا هو يف الواقع من ،ممنوحة لنا من اآلن
  .عمل العدو ومسامهة معه يف عمله القتال بطريقة ماكرة فعالة

ومن األمهية القصوى لنا أن .  ليست الكل، مهما كانت لفرحنا،ولكن النعمة
وهو الوارد ذكره بصريح العبارة يف (دئ األمر أن أبانا حنمل يف بالنا وأن نعرف من با

وهو موضوع الفصل الذي أمامنا اآلن وإنه مهما (هو أيضاً اهللا ) األربعة األعداد األوىل
وإال فماذا . كان فيضان النعمة فإن حقيقة طبيعته القدوسة هلا ارتباطها املباشر وبنفوسنا

" اخلرب"ولكن هذا هو . يف أحسن حاالتناحنن؟ لسنا أكثر من حناس يطن أو صنج يرن 
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 ظهور اهللا يف الناسوت يف شخص املسيح آتياً –" الظهور "-الذي ال ميكن فصله عن 
وما كان لنا بكل يقني أن نتمتع بالفرح النابع من . بنا إىل الشركة مع اآلب ومع ابنه

يف طبيعة اهللا تلك الشركة أو باحلياة األبدية اليت هي أساسها ما مل يكن لنا شركة 
 ،واحلق الذي أعلنه هو أنه إله يكره اخلطية. إن النعمة واحلق قد صارا باملسيح. األدبية

 أكثر مبا ال يقاس مما أعلن عندما ،وباألكثر كثرياً اآلن بعد أن صار اهللا معروفاً كاآلب
  .الكائن-الربكان يعبده شعبه قدمياً كالرب أو 

 ذلك كان مرتبطاً بنتائج عظيمة وغنية  ولو أن،فقدمياً كان يسكن الضباب
تتعلق حبياة الشعب وممارستهم كالتمتع بصالحه وبره وقوته يف احلكم وعطفه وطول 

 مع نبوات مباركة تتعلق باملستقبل وآمال جميدة سيتممها بكل تأكيد يف ،أناته ومواعيده
. واعيده لآلباءالوقت املعني ألن الرب هو اإلله السرمدي وال بد أنه سيحقق لألبناء م

ولكن قبل أن يطلع فجر ذلك اليوم على األرض ال بد أن جييء خراب اليهود والعامل 
واملسيحية نفسها تفترض هذا وتدل عليه ألنه أي . بأسره بسبب رفضهم للمسيح

برهان على اخلراب أقوى من أن اليهود واألمم قتلوا الرب يسوع؟ فبهذا العمل قد 
 وقد فعل ذلك يف كراهة وامتهان ال حد ، املسيح من عاملهطرد اإلنسان اهللا يف شخص

 بل ،أليس هذا هو العامل يف جمموعه. هلما يوم أن بصقوا على وجهه ومسروه على اخلشبة
 بل –العامل يف أحسن حاالته؟ ليس فقط روما أو بابل مدينة الكلدانيني الذهبية 

 مسيح ، والصالبة اآلن مسيحك،اء يا قاتلة األنبي،آه يا أورشليم يا أورشليم. أورشليم
  !! الرب
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ومع ذلك ويف مواجهة ذلك الربهان القاطع والدليل الساطع على أنه ليس يف 
اإلنسان شيء صاحل وأن أعظم األجناس ذنباً هم الذين كانت هلم أحسن االمتيازات 
ب الدينية اليت ميكن أن يعطيها اإلنسان يف اجلسد ولكنهم استخدموها شر استخدام بسب

 نقول أنه رغماً عن هذا كله فإن النعمة قد دبرت أن يكرز جلميع األمم –عدم إميام 
يا هلا من نعمة غافرة ". مبتدئاً من أورشليم"باسم الرب يسوع للتوبة ومغفرة اخلطايا 
وهي نعمة لن تنحصر داخل حدود إسرائيل ! ألناس مل يستحقوا سوى الدينونة الغامرة

. جرت ينابيعها من كل جانب متجهة إىل كل أمة وأرض ولسانالضيقة بل ختطتها وتف
فقد قصد اهللا أن ميأل بيته يف األعايل باملدعوين بفضل ظهور احلياة األبدية اليت كان ال 

 ،نعم إن احلياة األبدية ظهرت بيننا. بد من إعالا لكل العامل من ذلك الوقت فصاعداً
ولكن ها هو الروح .  ما أقل ما أدركوها،اوالذين عرفوه. ولكن ما أقل الذين عرفوها

يعلن هذه احلياة األبدية بكل وضوح يوم أن ظهر بكل أسف ) بقلم حنا احلبيب(القدس 
خراب الكنيسة االمسية كما ظهر خراب العامل من قبل ولو أن خراب املسيحية وقتذاك 

 مجيع الشرور  فإن،مل يكن يف شناعته كما هو اآلن وإن مل يكن يقل عنه مكراً وخديعة
 حىت انه ما من شر ظهر وترعرع ، بدأت تنبت يف ذلك الوقت، بل أفظعها،التعليمية

وهلذا السبب جاءت هذه . بعد ذلك إال وكانت جرثومته موجودة قبل أن يرقد الرسل
الرسالة املباركة لكي تثبت قلوب مجيع املؤمنني يف النعمة واحلق وتعرفهم أنه مهما كان 

ولية ومهما كان االحنراف اآلخذ يف االنتشار فإن املسيح باق هو هو ال الفشل يف املسئ
لن خيذل اإلميان مهما كان اخلزى الذي " الذي كان من البدء"يتغري وال ميكن أن يتغري 

حقاً أنه ألمر . يلحق املستهينني بامسه ومهما كانت اخلسارة املميتة اليت تصيب املرتدين
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 وكم هو مؤمل وحمزن أن يصل األمر بأحد ، باملسيحغريب ورهيب أن يستخف اإلنسان
إىل مثل هذا التهاون واالستخفاف ولكن كم هو أشد إيالماً وحزناً أن يصل مسيحي 
إىل هذا الدرك من االنقياد األعمى فيصبح آلة يف يد العدو وأداة شرك كهذا الشر 

  .القاتل املريع
يسري معه جنباً إىل ) احناإصحالفصل األول من (غري أن ظهور النعمة الكاملة 

والقداسة كالنعمة متاماً هي أيضاً شيء جدير باهللا ). الفصل الثاين(جنب خرب القداسة 
". وهذا هو اخلرب الذي مسعناه منه"فما هو إذن مضمون هذا اخلرب؟ . والزم للقديسني

 مسعوه م املسيح ومن مث.  وهذا مما يزيده خطورة،إذن فهو خرب مسعوه منه وليس عنه
هنا نرى شيئاً جديداً غري " وخنربكم به أن اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة"أخربونا به 

.  أي ظهور نعمة اهللا املطلقة يف املسيح–" من جهة كلمة احلياة"كان الظهور . الظهور
 ليس ظهوراً للمحبة –" منه"أي عنه بل " من جهته"أما اخلرب الذي حنن بصدده فليس 

إن من عادة يوحنا أن ال يفرق يف التعبري بني اهللا واملسيح . ضد اخلطيةبل خرباً أو رسالة 
وهنا نراه يستخدم هذه العادة ألول مرة فينقل إلينا خرباً . وذلك ألن املسيح هو اهللا

 وهذا ،والضمري هنا قد يقصد به اهللا ولكن رسول كان يتكلم تواً عن املسيح" منه"
 ولكنه يف الواقع مجال ،ار حرية لدى بعض املفسرينالتحول أو االنتقال التعبريي كان مث

وهذا النور (وهذا اخلرب من يرينا أن اهللا نور بالنسبة ملقامنا وحالتنا . وليس نقصاً أو عيباً
  ). هو أيضاً فيه أي يف املسيح
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أباً آلهلتهم ) كايوس(لقد كان طبيعياً أن يتخذ الوثنيون من الغموض والظالم 
 وكانت الظلمة األدبية ميزة ،د كان الظالم جوهر البعض منهم فق١)نكس(و ) آريوس(

ولكن ليس هكذا .  إذ كانوا مجيعاً آهلة ظلمة وشهوة وكذب،مجيع من أمسوهم إهلتهم
واملسيحية هي اليت تربز هذه احلقيقة بغاية الوضوح من . ففيه ال توجد ظلمة البتة. إهلنا

دية ال تفعل ذلك إال جزئياً ألن اهللا يف حيث اجلوهر واملبدأ والواقع يف حني أن اليهو
اليهودية كان باعترافها الصحيح يسكن الضباب ومن هناك كان يصدر ديده باملوت 

إذ الناموس مل يكمل . لكل من حتدثه نفسه بالدنو منه أو خمالفة ناموسه بأية صورة كانت
لقد برهن .  نورأما حنن فنستطيع أن نقول بال أقل حتفظ أن اهللا). ١٩: ٧عب (شيئاً 

 وما من شيء ميكن أن يقارن بنعمته يف املسيح كما تطالعنا ا ،على حمبته برهاناً كامالً
كلنا نعرف كم هو شائع بني الناس أن يتغنوا باهللا .  ولكنه نور أيضاً،األعداد االفتتاحية

 حمبة  وهم يف الواقع يذهبون يف هذا إىل حد اإلفراط حىت قالوا ليس فقط أن اهللا،كمحبة
وذلك ال شك منتهى غباوة العقل البشري الذي يريد أن جيعل وثناً . بل أن احملبة هي اهللا

 وهو ،ولكن إن كان حقاً أن اهللا حمبة. أما عن اخلرب أنه نور فما أقل حديثهم. من اهللا
كلمة متقدة تعرب " النور"أن .  فإنه تبارك امسه أكثر من جمرد كونه حمبة،حق ال ريبة فيه

تعرب عن نشاط طبيعته املطلق حنو اآلخرين " احملبة" طهارة طبيعته الذاتية املطلقة بينما عن
واحلق أنه . فال ميكن أن تكون هناك تضحية لنوره على حساب حمبته. ويف ذاته له اد

أما الواقع فإا فكرة مغلوطة . لو كان األمر هكذا لكان يف ذلك خسارة كربى ألوالده
وهلذا هو ال حيتمل أي ظلمة يف " اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة. "حيلةبقدر ما هي مست

                                                 
  .عند قدماء اليونان, آلهة الليل:  ونكس–إله ما بين األرض والهاوية : أرييوس ١
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وكل ما يقال غري .  وصارت هلم شركة معه،خاصته الذين جعلهم أحراراً يف حضرته
إننا نقرأ يف مكان آخر أننا كنا قبالً ظلمة حنن الذين . ذلك إمنا يناقض املسيح باملسيحية

  . ن اختصاص يوحنا إذ سبق فأنبأنا به الرسول بولسولكن هذا مل يكن م. اآلن أبناء نور
ولكن ما يقوله يوحنا هنا هو أيضاً من أهم وأخطر احلقائق ألنه يتناول 
باإلنكار والتفنيد أموراً أقل ما يقال عنها أا بعض متناقضات النصرانية اليت تتعارض 

 ، تتكرر ثالث مرات"إن قلنا" جند عبارة ١٠ – ٦ففي األعداد من . متاماً مع املسيحية
إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا يف "أوالً . ولكل مرة خطورا وأمهيتها القصوى

وهل من برهان أو دليل أقوى من هذا على االحنراف " الظلمة نكذب ولسنا نعمل احلق
لقد كانت هذه الظاهرة . عن صميم طبيعة املسيحية؟ إن القوم يقولون وال يفعلون

 فكم هي حمزنة لنا حنن الذين ولدنا بكلمة احلق وبعد أن جاء ، إسرائيلمرذولة للغاية يف
مع مالحظة أن ضمري املتكلم الوارد بصيغة !! النور واحملبة يف أبدع وأكمل صورمها 

يقصد به معترفون ) ويف املوضوعني اآلخرين" (إن قلنا أن لنا شركة معه"اجلمع هنا 
  . كتاب يقصد به املؤمنني سواهمبصفة عامة بينما يف أماكن كثرية من ال

ومن هذا نتعلم أنه من اخلطأ أن نؤسس قاعدة االنتقاد من االستخدام اجلزئي 
يقصد به " حنن" فقد مسعت الكثريين بأذين يأخذوا قضية مسلمة أن الضمري ،لكلمة ما

. ولكن األمر ليس كذلك لكل حالة. صحيح أن هذا هو الغالب. دائماً عائلة اهللا
كان يقصد البشرية بصفة " الذي به حنيا ونتحرك ونوجد"ل بولس مثالً إذ يقول فالرسو

مث أن هناك مبدأ تعامل اهللا . عامة ولو أنه كان يوجه كالمه إىل األثينيني من عباد األصنام
 وهنا يتكلم الرسول يوحنا عن االحنرافات عن احلق اليت ،مع األشخاص طبقاً العترافهم
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وال تنسى أن جمال االعتراف .  يف العامل املسيحي يف يومنابدأت يف يومه وانتشرت
الكالمي يف املسيحية أوسع بكثري مما كانت تسمح به اليهودية ألن اإلنسان كان ال بد 
أن يثبت أنه يهودي اجلنس قبل أن يعترف به كذلك ألن املسألة كانت تتعلق بالعالمات 

ن يدعي أنه مسيحي ويظل معترفاً به اخلارجية يف حني أن أي إنسان غري مسيحي ميكن أ
وبدون أن يكون خمادعاً لآلخرين فإنه قد خيدع نفسه ويظن أنه . كذلك وقتاً طويالً

ولذلك فإن الغرض الذي يهدف إليه اخلرب املذكور هنا هو امتحان االعتراف . مسيحي
 ونظراً ألن املعترفني كانوا يسمون اسم الرب فإن الرسول ال. الشفوي باملسيحية

ولو أن حالة الكثريين كانت تستوجب أخطر " إن قلنا"يستبعد ضمري املتكلم اجلمع 
  . التشكك يف حقيقتهم أمام اهللا

فلكي يتسىن لنا واحلالة هذه أن نفصل الكلمة باستقامة ونفهمها على حقيقتها 
ومن املهم أيضاً أن ندرس القرينة اليت تعني على . حنتاج إىل إرشاد الروح القدس

وهذا النوع من الدرس والتأمل الذي يتيحه لنا الروح القدس هو . ول إىل املعىنالوص
بال نزاع أفضل لنفوسنا ود اهللا مما لو كان كل شيء سهل املأخذ وحمدد القصد 

 وأننا قد وصلنا إىل ،وال ننسى أيضاً أن اهللا يتعامل معنا كأبناء. والتعريف حتديداً صناعياً
ملركز الصحيح كمسيحيني فلسنا بعد أطفاالً يتعلمون ألف باء البلوغ طاملا كنا يف ا

 ولسنا فقط نتهجى الكلمات بل نقرأها ونفهمها بالنعمة طاملا نكون قد تقدمنا ،املسيحية
وهنا حيق لنا أن نتساءل . واهللا ينتظر منا منواً حقيقياً. بعض الشيء يف معرفة اهللا وتقدمه

ريين من املسيحيني يرضون بأن يبقوا طوال حيام أليس من احملزن إزاء هذا أن جند كث
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 قانعني كل القناعة بالرجاء أن خطاياهم مغفورة أو أا سوف ،عند األركان األولية
  تغفر؟

والذي خنشاه فضالً عن ذلك هو أن األشخاص الذين يقنعون باالمتياز األول 
إن اإلجنيل يعلن . من امتيازات نعمة اهللا قد يكونون خادعني نفوسهم خداعاً خطرياً

وإذ تستريح النفس على فداء املسيح . غفران اخلطايا واإلميان يتقبل هذا عن كلمة اهللا
وإن كنا حنيا احلياة اليت . فإا تعطي احلياة األبدية والروح القدس للتمتع مبحبة اآلب لنا

 اخلدمة  أال ينبغي أن يكون هناك منو يف اإلنسان الباطن يظهر ليس فقط يف،هي املسيح
اخلارجية امللحوظة بل يف النعمة ويف معرفة ربنا وخملصنا يسوع املسيح؟ من الواضح أ، 

 وشر االكتفاء –الرسائل األخرية عنيت بصفة خاصة بالتحذير ضد هذا الشر بالذات 
 لست أظن أن أحداً ، على قدر ما يسوغ يل أن أحكم، ولكين–باالعتراف الكالمي 

وب عميق نظري الرسول يوحنا وخباصة يف رسالته األوىل اليت تناول هذا املوضوع بأسل
  . حنن بصددها
فهذا معناه " إن قلنا أن لنا شركة معه "– وما اكتر القول ارد –" إن قلنا"

ألن احلياة األبدية هي أساس . أننا حصلنا على مثرة قبولنا املسيح ونوالنا هبة احلياة فيه
 تلك الشركة اليت من شأن التمتع ا يقودنا إىل ،هالشركة الصحيحة مع اآلب ومع ابن

 بل كذلك يف السجود املسيحي ،تقدير فضائلها ليس فقط فيما يتعلق بالسلوك املسيحي
يفترض " أن لنا شركة معه"فقول . ويف مناجاتنا املسيحية مع اإلله احلي كأبينا ومع ابنه

. ياه يف طبيعته ويف فكره وعواطفه ومشاركتنا إ،دخولنا يف عالقة جديدة مع اهللا بالنعمة
وهذا شيء خطري وعظيم للغاية حيث تعوزنا نعمة اهللا احلقيقية للثبات يف نوره كما يف 
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فقد ورد ذكره يف الفصل االفتتاحي الذي " اآلب"أما ". اهللا"إن الكالم هنا عن . حمبته
تعارض على ولكن هنا نرى شيئاً ي. حيدثنا عن النعمة وظهورها يف أكمل وأمت صورها

إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا يف "خط مستقيم من مقتضيات النعمة احلقيقة 
 وهو يصف اإلنسان ،ما هذا؟ إن السلوك يف الظلمة هو ما يفعله إنسان العامل". الظلمة

وهو يعين أكثر جداً من جمرد السقوط يف خطية أو االحندار يف حالة . الذي مل يتجدد قط
 ومع أم ٢ املعىن الضيق هو ما فهمه من هذه العبارة مجاعة البيورتانهذا. روحية واطئة

كان أناساً أتقياء حقاً وجديرين بكل احترام إال أم كانوا ضيقي الفكر وأقرب إىل 
كانوا بروحهم حتت الناموس وهو وضع يقود . العهد القدمي منهم إىل العهد اجلديد

ز الروحي فإن النعمة وحدها هي اليت توسع دائماً إىل إظالم البصرية وإفساد التميي
القلب وتقود الذهن بإرشاد الروح القدس إىل إدراك مشورات اهللا السماوية وطرقه 

أما هم فكانوا قصريي اإلدراك من هذه الناحية اهلامة فاحندروا إىل هوة . املتعلقة باألرض
  .ناموساملشغولية بالذات اليت هي النتيجة احلتمية لوضع القديس حتت ال

أما القوم املشار إليهم هنا فلم يكونوا مشغولني هذه املشغولية ومل حيكموا على 
 ولكن ،ال شك أنه كانوا معمدين وقد ضموا إىل شركة الكنيسة. أنفسهم قط أمام اهللا

فالنقص مل يكن يف الزرع اجليد بل يف التربة . يظهر أم مل يفكروا يف أكثر من ذلك
يف ذوام كما " أصل"لوا الكلمة بفرح ويف احلال فإنه مل يكن هلم وحىت إذا كانوا قد قب

هؤالء وأمثاهلم قد يؤمنون بطريقة . يقول السيد ألنه مل يكن فيهم عمل إهلي على الضمري

                                                 
ارئ أن البيورت   ٢ ذآر الق ز       ي الد اإلنكلي ن ب وا م ذين نزح رين ال ة المتطه م جماع ان ه

 .واستوطنوا أمريكا هربًا من االضطهاد الديني في القرون الوسطى
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 أو إن استمروا ،بشرية إىل حني ولكن يف وقت التجربة واالمتحان يرتدون ويرجعون
أما وقد اعترفوا باسم .  هلم اسم أم أحياء فهم أموات بينما،وقتاً كما هو احلال هنا

أمل يتمموا . الرب بصورة ما فإم قد اعتمدوا باملاء وانضموا إىل شركائهم املسيحيني
كل الشروط؟ أما كل تدريب نفسي بعد ذلك فلم يدخل يف حسام ولذلك ال نقرأ 

نعم حىت يف ! لناسومن أسف أنه حىت يف أيام يوحنا وجد الفريق من ا. عنهم شيئاً صاحلاً
 ،ذلك الوقت وجد أناس يسلكون يف الظلمة ومع ذلك يدعون أن هلم شركة مع اهللا

 وقد فام أن االعتراف املسيحي الصحيح ،حيث أن هذا هو حال املسيحي احلقيقي
 وأننا تركنا الظلمة ،معناه أننا حتررنا من اخلطايا ومن الذات ومن سلطان الشيطان

 وأننا يف ذلك النور ،ن حىت وحنن هنا على األرض إىل نوره العجيب وأننا مدعوو،وراءنا
 ،أما هؤالء األشخاص غري املتجددين فكانوا يدعون أن هلم شركة مع اهللا. نسلك

إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا يف الظلمة نكذب ولسنا "فيجاهم الرسول قائالً 
. ية أو األفخارستيا حبال من األحوالوهذه حالة ال ميكن أن تعاجلها املعمود" نعمل احلق

 ومل يتقابلوا قط مع اهللا يف املسيح خبصوص ،هي حال قوم مل يكونوا متجددين مطلقاً
فال الضمري تدرب قدام اهللا وال هم .  وإميام كان إمياناً جسدياً كتوبتهم،خطاياهم

  .أحسوا إحساساً صادقاً حباجتهم إىل نعمته اليت منحها اإلميان
وهؤالء القوالون غري .  وكل مقام تقابله مسئولية،امتياز يقابله واجبإن كل 

 وهي املسئولية اليت تنتهي باخلطية ،الفعالني مل يكونوا مسئولني كمجرد بشر فحسب
 بل إن مسئوليتهم كانت أعظم من ذلك بكثري كأناس يسمون اسم ،واملوت والدينونة

اً املسئولية اجلديدة اليت ينطوي عليها فبسلوكهم يف الظلمة كانوا ينكرون عملي. الرب
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 وما كان ممكناً أن ، املسيح نفسه، آدم األخري،االعتراف عمالً وقوالً باإلنسان الثاين
 فضالً عن الشركة مع اآلب ومع ابنه اليت هي تعبري ،تكون هلم شركة مع اهللا كاهللا
 كأن املسيحية ،لمةفهم يف الواقع كانوا يسلكون يف الظ. املسيحية السامي عن الشركة

يف نظرهم ال تعدو جمرد مذهب أو عقيدة يستطيع العقل البشري أن يعترف ا ويفهمها 
وهل للظلمة أي اتفاق . ولكن هذا منتهى العمى عن كلمة اهللا. بطريقة خارجية طبيعية

 هي ، كما وصفها الرب نفسه،إن احلياة األبدية. مع احلياة األبدية؟ كال على اإلطالق
 ،فإن كنت أنت.  وابنه يسوع املسيح الذي أرسله، اإلله احلقيقي وحده، اآلبمعرفة

 فمعىن ذلك أن احملبة اإلهلية قد أتت بك إىل الشركة مع ، وتعرفه،بواسطة تعليم اهللا
  . مع اآلب ومع االبن،كليهما

تلك كانت صورة األدعياء الذين كانوا يقولون أن هلم شركة معه دون أن 
ري حىت على سلوكهم اليومي وأغراضهم وطرقهم وأهدافهم على يكون هلا أي تأث

هل رأيت مسيحيني من هذا النوع؟ أما رأيت الكثريين منهم؟ وأليست هذه . األرض
حقيقة خطرية لضمري كل معترف؟ وهل واجهت أنت نفسك هذا احلق مواجهة جدية؟ 

ها ومهما كلفها حيثما قاد.  حتب احلق وترحب به،إن النفس عندما ترحبها نعمة اهللا
والسلوك يف النور معناه أنك تسلك من اآلن فصاعداً يف حضرة اهللا . داخالً وخارجاً

ال .  يف النور–وهكذا هو أمرك معه على الدوام ويف كل األوقات ،املعلن إعالناً كامالً
من ذا الذي ال يعترف بأننا مجيعاً معرضون . شك أن هناك خطر التناقض والتقلب

 إذ جيب أن ،ام السلوك طبقاً اللتزاماتنا اجلديدة؟ ولكن هذا أمر آخرللفشل يف دو
فإن " إن سلكنا حبسب النور"نالحظ هنا أن الكتاب ال يقول كما يفهم الكثريون خطأ 
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هو وحده الذي حني سئل . واحداً فقط دون سواه هو الذي فعل ذلك وبصورة كاملة
 ابن ،هو املخلص). ٢٥: ٨يو " ( بهأنا من البدء ما أكلمكم أيضاً"أجاب " من أنت؟"
 ، كما كان باحلقيقة هو النور،هو وحده سلك حبسب النور.  ومع ذلك هو اإلنسان،اهللا

  . احلياة األبدية،النور احلقيقي
أال يقال . لكن حنن املؤمنني أيضاً قد دعينا من الظلمة إىل ذلك النور العجيب

 هل حيرمك ، ذلك النور العجيبهذا عن كل مسيحي حقيقي؟ فإذا كنت قد دعيت إىل
ومنذ اآلن قد صار لنا نور . ففي النور حنن نسلك. اهللا من النور ألنك تفشل؟ كال البتة

قد تتصرف بسبب عدم االنتباه والسهر تصرفاً غري جدير . احلياة وال نسلك يف الظلمة
 ذاك  ولكن ال هذا وال،وقد ترتلق وقتاً ما إىل مبدأ مغلوط أو تصرف خاطئ. باهللا

إن كنت مسيحياً حقيقياً وقد دعيت من . يقودك إىل الظلمة أو يأخذ منك النور
 وكل ما هناك أنك تفقد التمتع بالشركة إىل حني وحتتاج ، فأنت يف النور تسلك،الظلمة

 ولكن هنا قوم مسيحيون باالسم ،إىل رد نفسك كما سنرى بعد قليل كيف يتم ذلك
 ومع ذلك ، مع اهللا نفسه،ة مع اآلب واالبنيدعون من حيث املبدأ أن هلم شرك

قد توجد بني بعضهم البعض .يسلكون يف الظلمة بال مباالة كأي إنسان غري متجدد
 والبعض اآلخر على عكس ذلك ،فترى البعض مؤدبني حمترمني: فروق عظيمة سطحية
وقد يدعي البعض بأم متمسكون حبذافري الدين نظري الفريسي يف . على خط مستقيم

ولكن ماذا كان فكر اهللا عن ". هذا العشار"اهليكل الذي كان حيتقر اآلخرين والسيما 
االثنني؟ وماذا كان حكم الرب عن كل منهما؟ وأليس هذا لتعليمنا اآلن؟ قد ال نكون 

 ولكن ال بد لنا أن ندخل باإلميان إىل قدس األقداس إن أردنا ،عشارين مبعىن الكلمة
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 فإين لست أشك أن فكرة اهليكل األرضي فكرة ال أساس هلا من ،حقاً أن نقترب إىل اهللا
  .احلق بعد إذ مضى املسيح إىل األعايل وفتح لنا القدس السماوي

 ،ولكننا من ذلك نتعامل مع نفس اإلله الذي تعامل ذلك الشعب القدمي وإياه
 مل يكن ممكناً األمر الذي. مع هذا الفارق وهو أن اهللا قد صار اآلن معلناً إعالناً كامالً 

ولكن منذ موت املسيح قد ظهرت حمبته وأشرق نوره .  وإىل أن انشق احلجاب،حينذاك
 ، وال خلالص إسرائيل كأمة، ليس خلالص العامل بعد–بصورة كاملة خلالص النفس 

 يسلكون يف الظلمة ،وهنا جند قوماً يسمون أنفسهم مسيحيني. ولكن خلالص املسيحي
متياز الشركة السامي املقدس مع اهللا ويف الوقت نفسه ينكرون بينما يدعون بأن هلم ا

نكذب "وماذا يقول اهللا عنهم وعنا؟ يقول إن فعلنا هذا . مسئوليتهم يف صنع مشته
 احلياة كلها تكون أكذوبة ألا تنكر املبدأ اجلوهري ،أي نعم". ولسنا نعمل احلق

ة اإلهلية ولكنه أيضاً والصفة الضرورية للمسيحي الذي هو ليس فقط غرض النعم
فأنت لن خترج فعالً من ذلك النور وال تستطيع اخلروج منه كما ال . يسلك يف نور اهللا

يستطيع أن خيرج من النور الطبيعي إنسان ميشي يف ساعات النهار حيث تضيء 
  .هذا ما تعنيه املسيحية احلقيقية. الشمس

يث يقرر الرسول  ح– ٧مث بعد ذلك نرى اجلانب اآلخر املبارك يف عدد 
فكما أنه يوجد ثالث طرق ا يناقض . مركز املسيحي الصحيح بصورة مؤثرة للغاية

ألن هذا يف الواقع هو ما يقوله الرسول يف (النصاري باالسم املسيحية ويكذبوا 
األعداد األخرية وهو عني ما ظهر اآلن وقارب احلصاد بعد أن كان يومئذ جمرد زرع 

. يضاً ثالث عالمات عظيمة جوهرية تدل على املسيحي احلقيقيهناك أ) زرعه العدو
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ونستطيع أن نفسر هذه " ولكن إن سلكنا يف النور "،العالمة األوىل السلوك يف النور
 ، كيف يتخبط هنا وهناك،تصور إنساناً يف غرفة حالكة الظالم: احلقيقة بالتشبيه اآليت

ولكن دع نوراً . شياء اليت يصطدم ا ويؤذي نفسه واأل،ويفشل يف العثور على ما يريد
كامالً يسطع يف الغرفة فسرعان ما تنتهي احلرية وإذا بالرجل ميشي مرتاحاً مطمئناً 

 ويف املسيح ،هكذا احلال بالنسبة للنور الروحي الذي يسطع على سلوك املسيحي. واثقاً
وكل  ،يسلك" أين"يسلك اإلنسان بل " كيف"فاملسألة هنا ليست . يضيء ويشرق

فمن املهم جداً واحلالة هذه أن يعرف مجيع . مسيحي حقيقي بالنعمة يسلك يف النور
إنه امتياز ). بغض النظر عما يظنه الكثريون(املسيحيني احلقيقيني أم يفعلون هذا 

 حقيقة ، بل حقيقة ممنوحة لنا من اهللا،ليس جمرد عاطفة أو فكرة. مسيحي عظيم مشترك
 ، ولو أنه قد يكون هناك،مسيحي أن خيصصها لنفسه ويتمتع اعملية يريد اهللا من كل 

 وحنن مطالبون أن نشعر ،بل هناك فعالً بعض التقصري يف التفاصيل كما سبق القول
  .بتقصرياتنا ونعترف ا وباألكثر ألننا نسلك يف النور

فلنا ) أي كما أن اهللا يف النور(ولكن إن سلكنا يف النور كما هو يف النور"
 بل هلذا ،فلسنا فقط نسلك يف النور. هنا العالمة الثانية املميزة".  بعضنا مع بعضشركة

.  لنا شركة بعضنا مع بعض يف الدائرة املسيحية، أي ألننا نسلك يف النور،السبب عينه
رجالً كان ( بل لو أننا فقط مسعنا منه وحنن يف الشارع ،فلو أننا التقينا بأحد أوالد النور

 وأن املسألة ،ات قليلة تدل على أن اهللا قد أشرق بنوره على تلك النفسكلم) أو امرأة
 ،ليست جمرد وهم أو نظرية عقلية بل شخص سالك فعالً يف النور كمسيحي حقيقي

فإن قلوبنا تتجه إليه على الفور فنحن ننجذب بعضنا إىل بعض أكثر جداً مما ننجذب حنو 
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ولعل الكثريين منا خيتربون هذه .  النورإخوتنا وإخوتنا األشقاء الذين ال يسلكون يف
 ، وذاك الذي هو النور، حيث يرون أقرب الناس إليهم يبغضون النور،احلقيقة املرة

  .عوض أن يسلكوا فيه بالنعمة
الحظ .  شركة القديسني املتبادلة–هذا هو االمتياز املسيحي الثاين الذي مييزنا 

قد . ال هي ما يعربون عنه بشركة الكنيسةهنا أا ليست الشركة مع اآلب ومع االبن و
أي لشركة القديسني (تكون الواحدة أساس الكل واألخرى نتيجة مؤدية لألخرية 

فالرسالة مل . ولكن ليس لنا أن نتعسف يف التفسري ونعتصر املعاين اعتصاراً) املتبادلة
 ،تتعرض للمسائل الكنسية على اإلطالق وإمنا موضوعها شخصي عميق وحق أبدي

والشركة هنا مبعثها إدراكنا هلذه . وهو النعمة واحلق اللذين بيسوع املسيح صارا
قد ال أعرف أمساء مجيع إخويت الذين أكون بينهم ومع . احلقيقة يف هذا األخ أو ذاك

أي أننا نتمتع مجيعاً بنفس بركة " لنا شركة بعضنا مع بعض"ذلك فلي شركة معهم 
 وإن حصلت أنت ،ت أنا على جائزة فهي ليست لك إن حصل،يف أمور العامل. النعمة

ولكن األمر على خالف ذلك متاماً نتشارك فيها مجيعاً اشتراكاً . عليها فهي ليست يل
كامالً وامتالكك إياها ومجيع القديسني اآلخرين كامتالك إياها أنا نفسي إمنا يزيد 

  . باألكثر يف فرح احملبة الذي ميأل قلوبنا مجيعاً
 هي ،زات العنصرية أو القومية اليت يتكلم الناس عنها كثرياًإن االمتيا

أما هنا فنبدأ بالشركة مع اآلب ومع ابنه والروح القدس . امتيازات وقتية وضئيلة
 كما أنه هو الذي يعطينا ،وحده هو الذي يستطيع أن حيفظنا يف التمتع بتلك الشركة

الرسالة إىل الكالم عن عمل هذا إننا مل نصل بعد هذه . باإلميان أن خنصصها ألنفسنا
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ولكننا هنا جند تأثري .  ولكننا مىت وصلنا سنسمع عنه الكثري يف مناسبته،األقنوم اإلهلي
أليست " لنا شركة بعضنا مع بعض"نعمته يف املؤمن عندما يتلقى عرضاً بأخ مؤمن آخر 

قعة حىت يف هذه نصرة مباركة على قوة الذات الفاصلة املشتتة؟ وأليست هذه حقيقة وا
يومنا احلاضر حيث عوامل التشتيت تعمل بقوة رمبا أكثر مما كانت تعمل بني اليهود 
الذين كان معظمهم أشخاصاً جسديني ومع ذلك فإن منازعام وأحزام ال ميكن أن 

  تقارن مبا نراه اليوم حولنا بني املسيحيني؟
 إليه حالة املسيحية  إنه من واجبنا أن حنس ونتأمل، أيها اإلخوة احملببون،آه

ولكن هنا ما هو أكثر إيالماً وهو حالة املسيحيني احلقيقيني وكيف أن كثرم ال . االمسية
ال شك أن . تقدر التقدير الصحيح ذلك احلق اخلطري وهو أن لنا شركة بعضنا مع بعض

 وعلى قدر إدراكه للنعمة ،كل مسيحي حقيقي يدرك يف نفسه هذا احلق على نوع ما
 ولكن هذه االستجابة تكون ضعيفة ما مل تكن ،ية يستجيب لنداء هذا احلقاإلهل

مصحوبة بفهم روحي عميق للنعمة واحلق اللذين أعلنا يف املسيح هلذا الغرض بالذات 
لنا شركة بعضنا مع  "–وهو اإليتان بنا مجيعاً إىل حالة علنية من احملبة املتبادلة اآلن 

 الذي يف اآلخر وذلك لفرحنا العميق وجتنا  ألن كالً منا يرى املسيح–" بعض
  .املشتركة

 الذي بدونه ال ميكن امتالك أي شيء صاحل امتالكاً ،مث هناك االمتياز الثالث
واخلطايا هي هذه الصعاب .  وال أية قوة للتغلب على الصعاب ورفعها من طريقنا،دائماً

" بنه يطهرنا من كل خطيةودم يسوع املسيح ا"اليت ال ميكن التغلب عليها بدون ذلك 
 أيها القارئ العزيز إنه من اخلطأ التقليل من ، وعلى طول اخلط، نعم من كل خطية–
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إن الرسول يقدم لنا احلق ارد بأسلوبه . قوة هذه الكلمة بقصرها على وقت معني
 فال يشري إىل زمن خاص فيما يتعلق بفاعلية دم ،املعهود الشامل الذي تتميز به كتابته

صحيح .  وإمنا هو يسجل عزاء املسيحي العظيم الدائم،سيح للتطهري من كل خطيةامل
 فاعلية وكفاية ذلك الدم إال عند ، وما كان ممكناً له أن يعرف،أن أحداً مل يعرف

وعلى قدر ما يزداد . ولكن هذا الدم هو أيضاً لك من ذلك احلني فصاعداً. الصليب
فإذا نسلك يف النور .  تتجلى قوة الدم املطهرةالنور إشراقاً يف الطريق على قدر ما

فهو . لنا شركة متبادلة ونعرف قيمة ذبيحة املسيح) وحنن كذلك منذ أن قبلنا املسيح(
وفضالً .  وحنن إذ صارت لنا احلياة األبدية نتمتع بالشركة مع اآلب ومع االبن،النور

ة صحيحة يف وال ميكن أن تكون هناك شرك. عن ذلك لنا شركة بعضنا مع بعض
السماء أو على األرض بدون امتالك املسيح يثبتنا ليس فقط فيما هو حقيقي بل فيما 

  . حىت وحنن على األرض وبرغم الفوضى الدينية الضاربة أطناا حولنا،هو إهلي أيضاً
 هو األنانية اخلاطئة اليت ،إن الشيء العظيم الذي يعطل الشركة هو الذات

أليس الناس يتمسكون . وطفل يف العامل ألم مجيعاً ساقطونتتحكم يف كل رجل وامرأة 
بغرائزهم بكل ما يرجون أنه يشبع رغبام فيما يتعلق بأنفسهم أو مبن حيبون أو باألسف 

ومع ذلك فإىل هذا . ال حيبون؟ هذه ليس شركة بل عكسها يف الطبيعة اخلاطئة الساقطة
 الذي ، جاء ذاك الذي خلقه،نتظر الدينونة عامل اخلطية الشقي املائت امل،العامل األثيم

 والذي ظهرت حمبته وبانت بأكثر وضوح عندما قامت كل ،كانت حمبته قبل اخلليقة
 حمبة اهللا قد أتت بنا إىل مشاركته يف ، إن حمبته،أي نعم. اخلليقة ضده وأخرجته خارجاً

 حمبته املطلقة ولكن يف. ما عدا ما هو إهلي مطلق وهلذا غري قابل للتوصيل. كل ماله
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. اخلالية من كل غرية أو أنانية ارتضى أن يشارك املسيحي يف كل ما يستطيع توصيله
وإذا كانت لنا شركة .  ففي ذلك أيضاً لنا معه شركة،وحيث أن كل ما لآلب هو له

لقد أظهرت احلياة األبدية يف . مع اآلب واالبن فبالتبعية لنا أيضاً شركة بعضنا مع بعض
وتلك كانت الربكة العظمى . ي أعطانا حنن أيضاً نفس احلياة لتكون حياتنااملسيح الذ

وليس معىن هذا .  حمفوظة ومصونة بدمه الذي يطهر من كل خطية،اليت أهلتنا للشركة
 وألجل ذلك ،كال. انعدام املسئولية املسيحية هنا على األرض يف الذين نالوا هذه الربكة

 حىت إن كنا حنيا بالروح ،لي املستمر على موارد النعمةهم حباجة دائمة إىل االعتماد الك
 وما من ، ألن الروح قد أعطى ليمجد املسيح يف كل شيء،نسلك أيضاً حبسب الروح

أن علمتم هذا "هنا أيضاً مسئوليتنا اجلديدة العظمى . شيء ميجد املسيح مثل سلوكنا
  ".فطوباكم إن علمتموه

 ذلك –لنا الوحي الربكة املسيحية املثلثة وهنا يقدم . لكن هنا مقامنا بالنعمة
احلبل املثلوث الذي ال ينقطع وهو السلوك يف النور والشركة بعضنا مع بعض ودم 

إننا نتعلم من مواضع كتابية أخرى أنه ليس . يسوع املسيح الذي يطهر من كل خطية
أما .  ورش دم واحد، سفك دم واحد، ذبيحة واحدة،للمسيحي سوى تقدمة واحدة

. خلطأ الذي يقع فيه الناس فهو عدم رؤيتهم الفرق بني الغسل باملاء واالغتسال بالدما
فإن .  بينما دم املسيح كان مرة واحدة وإىل األبد،فالغسل باملاء عملية تتكرر بغري عدد

ولن . جردت فاعلية الدم منصفة الدوام فأنت واقع ال حمالة يف جلة الشك وعدم اليقني
إلميان أن يكون لك السالم الدائم املؤسس على العلم اليقيين بأن تستطيع بغري هذا ا

  .خطاياك مغفورة وأا قد حميت متاماً من أمام اهللا
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 أن يربز هذا احلق ،وخباصة وهو يكتب للقديسني العربانيني. لقد عىن الوحي
ن يف العظيم اخلاص بوحدة التقدمة والذبيحة باملقابلة مع ديانة اليهود الذين كان الكاه

أما بالنسبة إلينا فقد جلس املسيح . عهدهم يقف دائماً ليقدم تقدمة جديدة يوماً فيوماً
: ١٠عب (يف " إىل األبد" فإن الكلمة املترمجة ،ليس فقط إىل األبد بل بدون انقطاع

 وهو تعبري ينتفي معه كل تأويل بأن ،أو بال انقطاع" باستمرار"معناها ) ١٤ و ١٢
هذا .  املقدسني وإن كان أبدياً إال أنه قد يتعطل أو يتوقف أحياناًجلوس الرب أو كمال

باألسف ما ذهب إليه البعض يف تفسري هذا العدد املبارك فقالوا إن دوام فاعلية الدم هو 
 وأقل ما يقال فيه أنه ،وهذا ليس تعليم الكتاب. أنه يطهرنا كلما التجأنا إليه كمؤمنني

ه مساوياً للذبيحة الالوية اليت كان يقدمها اليهودي كلما يقلل من قيمة دم املسيح وجيعل
  .أخطأ

 وقد سيق أكثر من غريه ،إن الرسول يوحنا يتكلم عن امتيازاتنا بصفة مطلقة
فإذا طبقنا هذه احلقيقة على .  أي بدون قيد أو حد،ألن يعرب عن احلق يف صورته اردة

ور هو صفة املسيحي الثابتة حىت ولو العدد الذي أمامنا لكان معناه أن السلوك يف الن
لنا شركة بعضنا "وكذلك احلقيقة األخرى . بدا منه أحياناً ما يتعارض مع هذه احلقيقة

تبقى ثابتة ال تتغري حىت ولو فشلنا أحياناً يف ميدان الشركة األخوية ألن هذا هو " البعض
د صرنا مهيئني له  وق،املبدأ الثابت الذي حنن مدعوون ألن منارسه ونتصرف مبقتضاه

بفضل نصيبنا الواحد املشترك ليس يف العامليات بل يف الربكات األبدية وهكذا األمر 
والعدد الذي . فالتطهري من اخلطية هو عمله. متاماً فيما يتعلق بدم ربنا يسوع املسيح

. فال يقول لنا مىت فعل املسيح هذا. أمامنا ال يقول لنا شيئاً عن زمن تطهري كل خطية
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ليس عن هذا أو ذاك يتكلم اإلعالن بل عن .  وال حىت أن يفعله دائماً،ال أنه سيفعلهو
أما فيما يتعلق . أثر الدم الثابت الكامل ألنه بقربان واحد قد أكمل إىل األبد املقدسني

وهذه !  وما أكثر ما نفشل بكل أسف،بغسل املاء بالكلمة فنحن حباجة إليه كلما فشلنا
 واليت ترمز إىل خدمته ١٣جل اليت قام ا سيدنا يف يوحنا هي عملية غسل األر

فلسنا يف حاجة للدخول يف تفاصيلها اآلن ألننا . الشفاعية اليت سيأيت الكالم عنها قريباً
سنتأمل فيها تأمالً كامالً يف مكاا وإمنا أشرنا إليها هنا جمرد إشارة لنصحح خطأ 

  .واضحاً وتفسرياً سيئاً لكلمة اهللا
 ننسى أيضاً أن لشركة الكنيسة مع ماهلا من أمهية ليست هي املقصودة و ال

 وهو يواجه فوضى االعتراف اخلارجي يتكلم عن الشركة الروحية اليت ،فالرسول. هنا
 تلك الشركة اليت ينبغي أن تبقى رغم كل –للمسيحيني احلقيقيني بعضهم مع بعض 

وهذا أيضاً حق مطلق ومن . مع اهللا وهي باقية فعالً مبقياس سلوكنا يف الشركة ،فشل
  .واجبنا ممارسته والسري فيه عملياً

إن قلنا أنه . "واآلن نأيت إىل االدعاء الثاين من ادعاءات االعتراف املسيحي
 ومع ذلك فهناك من ،هذه لغة يستغرب جداً صدورها من مسيحي". ليس لنا خطية

 وضع التشكيك يف ،ع الغريبيقولوا ممن يؤسفنا حقاً أن يضعوا أنفسهم هذا الوض
 فقد ،أننا نشكر اهللا ألن العبارة هنا ال جتردهم من مسيحيتهم جتريداً مطلقاً. مسيحيتهم

إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل . "يكونون مسيحيني فعالً ولكنهم يضلون أنفسهم
 فإذا حنن فكرنا. من السهل أن نضل أنفسنا.  إنه من السهل أن نفعل هذا،آه" أنفسنا

فكيف نأيت للذين هلم حياة أبدية يف املسيح .  وليس احلق فينا–هذا التفكري خنطئ حقاً 
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أن خيدعوا أنفسهم فيقولون أن ليس هلم خطية؟ لو قالوا أن املسيح قد محل خطاياهم 
أو لو قالوا أن اإلنسان العتيق قد صلب فهذا أيضاً . لكان قوهلم حقاً ألن هذا صحيح

أما أن يقولوا أن ليس .  اخلطية يف اجلسد فهو حق ال ريب فيهأو أن اهللا دان. صحيح
لقد امتحنت : " وأن يفحصوا قلوم مث يرفعوا عيوم إىل السماء قائلني،هلم خطية

لو صدر . فهو ضالل غريب يف قديس اهللا" نفسي وأستطيع أن أقول أنه ليس يل خطية
أما أنه يقول . يان على السواءهذا القول من وثين لكان قوالً مفهوماً ألنه وإهله عم

إن األفكار الواطئة عن املسيح متشي جنباً إىل جنب مع األفكار السامية . مسيحي فال
وهذا ما تورطت فيه بعض الطوائف اليت ظهرت أخرياً من أتباع . عن نفوسنا

  .٣)بيالجيوس(
إن املوضوع هنا ليست اخلطية الفعلية بل . دعنا ندرس العدد باتزان وإمعان

اخلطية املوروثة الساكنة فينا واليت جيب احلذر منها كميل جامح دائم االستعداد ألن 
فمع أن لنا حياة جديدة يف .  ومىت كان القديس غري ساهر ال بد وأن يظهر،ينفجر

املسيح لنا أيضاً طبيعتنا العتيقة الشريرة ومن واجبنا أن نكون يقظني لنقضي على أمثارها 
شجيع املبارك أن إنساننا العتيق قد صلب مع املسيح ليبطل جسد  ولنا الت،أوالً بأول

ومع ذلك فنحن مطالبون أن منيت بالروح . اخلطية كي ال نعود نستعبد أيضاً للخطية
واله يكون معنا ليقوينا ويشددنا وهذا ما يفعله لنا دائماً تبارك امسه طاملا . أعمال اجلسد

 أن نقول أنه ليس لنا خطية فهذه نظرية الرب أما. كنا يف حالة اتكال واخلضوع القليب
وهي نظرية خبيثة تتمثل قوا يف أا جتعل من اخلطية شيئاً غامضاً واألصل فيها . الذايت

                                                 
  .بيالجيوس راهب بريطاني ظهر في القرن الرابع وآان ينكر الخطية األصلية ٣
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وكم من نفوس عزيزة سقطت يف هذه الضاللة فراحت . خداع الذات واجلهل باحلق
 فإنه ،ي هلم كثرياًفإن كنا نرث. فريسة األوهام والشكوك ونال منها عدو اخلري مناالً

ينبغي علينا أن نذكر أن مرجع هذه النظرية وسيطرا على األفكار إمنا هو االستخفاف 
  .باخلطية والقداسة واحلق مجيعاً

لكنها موجودة " وليس فيه خطية"واحد فقط هو الذي أمكن أن يقال عنه حبق 
طبيعة القدمية إن ال.  ال يستثىن من ذلك قديس واحد عاش على األرض–يف كل عداه 

وهذه الطبيعة ال بد وأن تظهر آثارها ما مل . ال زالت موجودة وال ينكرها إال كل مكابر
أما االدعاء الذي نقرأ عنه . نضعها باستمرار حتت قوة موت املسيح بواسطة روح اهللا

إال صورة " إن قلنا"وما هذا العديد املتتابع من . هنا فهو ادعاء جسداين وتفاخر باطل
.  وما هو إال ضالل منظم يقوم به أناس خياليون، املتزايد بني املسيحيني باالسمللشر

هذه عبارة قوية جتعلنا نرتاب ". إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس احلق فينا"
يف حقيقة األشخاص الذي يضلون أنفسهم ذه الصورة وهل هم مسيحيون حقاً أم ال 

يعين شيئاً آخر خيتلف كل االختالف عن كوننا جنهل " فيناوليس احلق "غري أن القول . 
إذن . فال شك أن كل مسيحي مفروض فيه أنه يعرف احلق بواسطة تعليم اهللا. احلق

فاملقصود من هذه العبارة هو أن تضليل أنفسنا معناه عدم امتالك احلق يف الداخل أو يف 
فمن ذا . صدقها ونعترف اوليس فقط كعقيدة ن" فينا"فاحلق جيب أن يكون . الباطن

 ومن اخلطأ أن ،الذي يشك يف أنه يوجد أشخاص غري قليلني يتمسكون ذه النظريات
نظن أم ليسوا مسيحيني؟ فاملرجح أم يقصدون ذا القول أم ال يستسلمون 

 ولو أن هذا أيضاً قول جرئ من جانبهم ألنه على أحسن الفروض يدل ،للخطية قط
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 األمر الذي بعيد كل البعد عما أحسه أو نطق به القديسون ،أنفسهمعلى حسن ظنهم ب
  .األكثر روحانية يف كل العصور واألجيال

أما يف العدد التاسع فإن الرسول بإرشاد روح اهللا يضع املؤمن على أساس 
إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا . "خيتلف عن ذاك كل االختالف

فكيف ننتظر منه احلكم على الذات أو " ليس يفّ خطية"ال واحد فلو ق". خطايانا
. االعتراف؟ بطبيعة احلال ال تكون هناك حاجة وال حمل ملثل هذا احلكم أو االعتراف

أما هنا فعلى العكس ال . واحللم بالكمال هو داء له تأثري سيء على النفس املصابة به
فاالعتراف باخلطايا يف حالة املسيحي ". اإن اعترفن"بل على الفور " إن قلنا"جند عبارة 

 متاماً كالسلوك يف النور والشركة بعضنا مع بعض والدم الذي يطهر من ،هو حقيقة حية
إن ". إن قلنا"فليست املسألة .  تلك السلسلة الذهبية املثلثة احللقات–كل خطية 

تعون به متتعاً املسيحيني احلقيقيني ال يستعرضون نصيبهم جمرد استعراض كالمي بل يتم
وأليس هذا . احلق فيهم.  وكما ولدوا بكلمة احلق يفعلون احلق،فاملسيح حييا فيهم. فعلياً

  كنورنا وحياتنا واحلق؟) له اد( حنن الذين امتلكناه ،هو ما قد دعينا إليه مجيعاً
إن . "هنا يتميز املسيحي بروح خيتلف كل االختالف من األول إىل اآلخر

فإذا ". انا فهو أمني وعادل حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إمثاعترفنا خبطاي
وهو عني ما . هذا ما فعلناه عند التجديد.  ماذا نفعل حينئذ؟ نعترف،اخندعنا خبطية ما

وحنن من جانبنا . فإن إهلنا ال يطيق اخلطايا. نفعله كلما دعت احلاجة على طول الطريق
.  وأمام اإلنسان أيضاً إن كان ذلك الزماً أو للبنيان،ال خنفيها بل نعترف ا أمام اهللا

 وبالنعمة يتخلى اإلنسان عن صيته ،وهكذا تذل وتكسر كربياء اإلرادة الذاتية
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واملسألة تتعلق . فنحن حنرص على كرامة املسيح الذي حنمل صفاته. الشخصي التافه
يم؟ إذن فإن اعترافنا خبطايانا  وما هو امسنا باملقابلة مع امسه العظ،بامسه من اآلن فصاعداً

يا هلا من كلمة مشجعة وصادقة منذ اللحظة اليت فيها . فهو أمني وعادل حىت يغفر
 كسائر ،وهو حق مطلق ال عالقة له بأي زمن حمدد. وهي هنا أيضاً حق! رجعنا إىل اهللا

املبدأ  وهو ،هو املبدأ األول للمسيحي. احلقائق األخرى اليت تطالعنا ا هذه الرسالة
 واملقصود به أن يسيطر على مسلكه اجلديد من البداية إىل ،الذي يالزمه كل الطريق

  .وباإلمجال هو حقيقة حية دائمة الوجود يف املسيحي. النهاية
لقد الق بنا أن نذهب إىل اهللا خبصوص شرنا حينما كان كل شيء شراً 

وهو إله كل . الغفران ووجدنا عنده النعمة و،وحينما كنا يف التراب كقوم هالكني
إن اعترافنا خبطايانا فهو أمني وعادل حىت . " مهما كانت احلاجة وعلى طول اخلط،نعمة

ذلك ألن الدنس هو " من كل إمث"ليس فقط من كل خطية بل " يغفر لنا خطايانا ويطهر
 ومن احملقق أن يفعل فعله إن ، وهو العامل يف عدم أمانة النفس،األثر التاعس للخطية

ألن إخفاء اخلطية يف احلضن يبعد اإلنسان شيئاً . ل اإلنسان إخفاءه كما فعل آدمحاو
واملسلك الصحيح الوحيد هو أن يلقى اإلنسان بنفسه على اهللا ويعترف . فشيئاً عن اهللا

 ألن سياسة ،وهذا املبدأ صحيح يف كل وقت وبعد أن عرفناه كأبينا. خبطاياه عند قدميه
. قديس كرمحته متاماً عندما عرفنا ألول مرة غفران خطاياناأبينا حق وجديرة بثقة ال

اغفر لنا "وهذا هو املقصود م الطلبة اليت علمها الرب لتالميذه ي الصالة املعروفة 
 ،فاإلشارة هنا ليست إىل الفاجر عند جتديده". ذنوبنا كما نغفر حنن أيضاً للمذنبني إلينا
ومن .  األخرى اليت شرحها الرب على اجلبلبل إىل حاجة التلميذ اليومية نظري حاجاته
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املهم هنا أن نالحظ أن سيدنا مل يكن يف تلك املناسبة يكرز باإلجنيل لريبح اخلطاة لنعمة 
فإن اآلب يتناول ) ١٧ - ١٤: ١ بط ،١٠ – ١: ١٥يو (ولكن إذا أخطأ املؤمن . اهللا

كل شيء ألننا أوالده وهو يالحظ علينا . هذا األمر وفقاً لسياسته األدبية مع نفوسنا
والكلمة طهرتنا . وحمبته وكرامته ونعمته وحقه مرتبطة مجيعاً ذا األمر. وتالميذ املسيح

ولكن ليس املقصود ذا التطهري تطهرينا من خطايانا فقط بل أيضاً من أثر . وتطهرنا
ج  أو بعبارة أخرى عدم االستقامة اليت هي من نتائ، من كل إمث أو عدم بر–اخلطية 

  .اخلطية وأمثارها الطبيعية
إن قلنا أننا مل "وأخرياً تأيت احللقة الثالثة واألخرية من هذه االدعاءات القولية 

ويظهر أنه . وهنا يتجلى التبجع بأبشع صورة".  جنعله كاذباً وكلمته ليست فينائخنط
جرأة يصف فريقاً من الناس احنط م املستوى حىت قاموا يواجهون اهللا بنظرية كلها 

ومن األسف أن مثل هذه العقائد الغريبة ليست منتشرة بني لناس قاطبة . ووقاحة
وال عجب فإن فساد أفضل األشياء هو شر أنواع . كانتشارها بني املسيحيني باالسم

وحىت بني اليهود مل توجد مثل هذه البدع مع أم أفرطوا يف تقاليدهم املؤذية . الفساد
أما العامل املسيحي فهو سوق مليء بأكوام اخلرافات . هللاليت دنستهم وأهانت اسم ا
  .  أكوام تكرب وتتزايد وتستثري غضب اهللا،املتراكمة بعضها فوق بعض

وهذا االدعاء األخري هو أحد األحالم القذرة اليت ولدا الفلسفة األغنسطية 
وهي . ن قبله بل بولس م، وليس يوحنا فقط،اليت طاملا أشار إليها يوحنا يف رسالته هذه

فلسفة كانت عندئذ ال تزال يف بدء طريقها األثيم وسرعان ما تطورت وانتشرت بعد 
غري أن هذه اخلزعبالت الدنسة واملماحكات العقلية الباطلة اليت ال أساس . رقاد الرسل
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هلا من الصحة واليت يقحمها الذهن البشري يف أمور اهللا إمنا تعبث يف الواقع بأسس 
فهي ليست تضعف من .  وهناك يفتضح أمرها شأا كل تعليم فاسد،ىاألخالق العظم

  .مصدر املسئولية املسيحية فقط بل تنكرها ودمها من أساسها
 ال ، احلديث منها والقدمي،وهنا قد نالحظ أن نظريات الفلسفة األخالقية

 وهو ذلك أنه قد فاا مجيعاً أن تدرك احلق اخلطري. تستطيع أن تستقر على حال ثابت
وإذ تورط أصحاا يف . أن الواجبات تصدر ع العالقات وفوق الكل عن العالقة باهللا

هذا النقص املعيب راحوا يندفعون كالعميان وراء الوثنيني الذين إذ مل يعرفوا اهللا جتاهلوا 
وهنا يتعاظم ذنب أولئك املسيحيني باالسم الذين أنكروا حىت . كل عالقة معه ومع ابنه

فإن نظريتهم هذه ال تترك يف الواقع جماالً على اإلطالق لنعمة اهللا يف . اضيإميام امل
هذا قول يدل على مقدار الظلمة احلالكة اليت كانت ". ئإن قلنا أننا مل خنط. "املسيح

ويا له من أمر مؤسف أن النور الذي كان فيهم قد صار . تكتنف نفوس هؤالء الناس
قسى من هذا وأشد؟ هذا ظالم يصعب تبديده وهو وأي ظالم ميكن أن يكون أ. ظالماً

  .باألسف الزال خييم على أفكار الكثريين ويطمس قلوم
 كان ، أي أضداد املسيح،وأنت الشك تذكر أن أردأ وأشر هؤالء اهلراطقة

 وهو القائل ،هلم مكام يف الكنيسة وكان معترفاً م بني عائلة اهللا حىت يف حياة الرسول
 لكن ليظهروا ، ألم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكنهم مل يكونوا منا،وامنا خرج"عنهم 

وإذا مل يكن األشخاص املشار إليهم يف العدد العاشر من ". أم ليسوا مجيعهم منا
 ضالني نفوسهم وخمدوعني كما ، فقد كانوا مقاومني للحق، أضداداً للمسيحإصحاحنا

لقد . مل خيطئوا إمنا هي رفض صريح لكلمة اهللاكانوا أشر من األولني ألن دعواهم بأم 
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كان أمراً ردياً أن يقال أنه ليس لنا خطية السيما بعد أن صرنا مسيحيني ولكن أن يقال 
 فهذه مناقضة صرحية لكل شهادة من جانب اهللا سواء يف العهد القدمي أو ئأننا مل خنط

ولئن كان .  نكذب اهللافمن العار أن. وهذا ما يستنكره الرسول هنا. العهد اجلديد
يؤسفنا أن جند أمثال هؤالء يف العامل املسيحي من وقت آلخر ولكن شكراً هللا ألم قلة 

 كما يفعل أصحاب ،ولكن يوجد فعالً من ينكرون أن هناك شيئاً امسه خطية. نادرة
   اهللا؟ئ فكيف خيط، فهم يزعمون أم جزء من اهللا،عقيدة تأليه الكون متاماً
 ،غري أن الشيء املفزع للقلب املسيحي.  فلسفة زائفة جمنونةهذه بال شك

 وعرفوا أن غفران ، إن قوماً بدأوا طريقهم مع ابنه املخلص،الشيء املرعب يف نظر اهللا
 ينحدرون إىل مثل هذه اهلاوية السحيقة فينكرون أم أخطأوا ،اخلطايا هو بدمه الكرمي

هل نسوا اعترافهم يوم ".  وكلمته ليست فينا جنعله كاذباًئإن قلنا أننا مل نط. "مطلقاً
 وآهلتها الذين ليسوا آهلة؟ ولكن هذا ، أو من األممية الكافرة،رجعوا من اليهودية العاقرة

إنه ! يا للهول. تصور إنساناً جيعل اهللا كاذباً.  بل هناك ما هو شر وأنكى،مل يكن الكل
 ولكن ، جيب أن يضيئنا ويظهرنا مع وجود النور الذي كان،ألمر رديء أن نضل أنفسنا

فهنا جيرؤ الناس . هذا شيء تافه باملقارنة مع الكارثة الكربى وهي تكذيب اهللا
إذ أي شيء أغلى . وهنا يهامجون اهللا بطياشة وور يف أمسى مواضع كرامته. فيجدفون

  ".نا جنعله كاذباً وليست كلمته فيئإن قلنا أننا مل خنط"عند اهللا من صدقه أو قداسته؟ 
" احلق"إن الضربة اليت يوجهها هذا الفريق من الناس ليست موجهة فقط إىل 

الواضحة الصرحية " كلمته" بل إىل ،الذي ميكن القول أنه ذات الشيء وإمنا بتعبري أعم
 ،فمىت كانت كلمته فينا. اليت مل يكن ممكناً أن يكون هلا مكان يف مثل هذه النفوس
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 ،هذا ما سيقوله إسرائيل يف يوم قادم. بأننا أخطأنافنحن بكل سرور واتضاع نعترف 
أي نعم مجيع إسرائيل الذي سيخلص يف ذلك اليوم الذي يدنو سراعاً لفرح كل 

 ماذا نقول؟ ما الذي قلناه يوم أن عربنا من ،وحنن الذين للمسيح يف األعايل. األرض
 فكل النفوس املتجددة . بدأنا مبا ال ننساه قط،الظلمة إىل النور؟ أمل نبدأ ذا؟ نعم

ولكن ها هو الرسول وهو يكتب رسالته هذه بعد ". قد أخطأنا: "جتديداً حقيقياً تقول
 وبعد أن شهد لالعتراف املسيحي ،سنني عديدة من جميء النعمة واحلق بيسوع املسيح

يني وقائلوها ليسوا يهودا وال أمماً بل مسيح. خيربنا عن هذه الضاللة الشنيعة،زماناً طويالً
 ومن احملقق أم ليسوا مسيحيني ،معترفني من مسيحيي ذلك اليوم أو من أي يوم آخر

  ". جنعله كاذباً وليست كلمته فينائإن قلنا أننا مل خنط" إن مل يكونوا مرتدين ،حقيقيني
 ١٠: ٥٠وهنا أود أصحح خطأ وقع فيه مجاعة البيورتان بتطبيقهم أشعياء 

 يتعارض متاماً مع أقوال الرسول يف العددين السادس  ألن هذا التطبيق،على املسيحي
 السيما وأن اخلطأ الزال منتشراً بني من ، أي السلوك يف الظلمة،إصحاحناوالسابع من 

ابن النور سالك يف " كما جاء يف كتاب ، إن مل نذكر غريهم،يسمون خبلفاء الكلفينيني
كنت ال أعتقد أن هذا الالهويت  وإن ،بقلم أحد الالهوتيني الشيوخ املشهورين" الظلمة

 بل إين ال أذكر أنه أشار إىل الرسول يوحنا ،قصد أن يستخدم إشعياء ليعارض به يوحنا
 وكل ما هنالك أنه رمبا مل يدرك مدى التشويش واالرتباك الذي يسببه هذا ،إطالقاً

من واحلقيقة أن البيورتان كانوا يستندون إىل بعض حاالت فردية . ئالتطبيق اخلاط
احلاالت الشائعة كثرياً يف أيام احنطاط املسيحية االمسية حيث قد جتد حىت من بني 
املسيحيني احلقيقيني بعضاً ممن ال ميتلكون السالم الثابت التام وقد فقدوا ذلك القدر من 
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 وذلك ألسباب خمتلفة ،السالم الذي كانوا يتمتعون به مرة سواء كان كثرياً أو قليالً
 شيوعاً تطلعهم إىل دواخلهم لعلهم جيدون من هناك تلك الراحة اليت ال أمهها وأكثرها

وإىل هذه احلاالت من عدم اليقني املؤمل يشري . توجد إال يف املسيح فقط ويف عمله ألجلنا
وهو نوع ثالث من " ابن النور سالك يف الظلمة"أصحاب هذه العقدية يف قوهلم 

فال . استخدام كل من النيب والرسول هلمااستخدام لفظيت النور والظلمة خيتلف عن 
الرسول وال النيب قصدا إىل احلالة اليت يصفها هؤالء املفسرون وهي حالة الكثرية 

يستسلم إىل ) على حسب ظنهم(الشيوع قدمياً وحديثاً باألسف وأعىن ا حالة مؤمن 
 ومشيئة عدم اإلميان بدالً من احلكم عليه كخطية ضد شهادة روح اهللا وعمل املخلص

وفام أن أمثال هؤالء مل يكونوا يوماً من أبناء النور ومل يقبلوا قط كلمة احلق أو . اآلب
اإلجنيل وأم يف حاجة أن يرجعوا إىل الصليب ويبدأوا من هناك بغض النظر عن أي 

ولو أم تقدموا إىل اهللا يف حقيقة . شيء آخر يستوجب حكمهم على ذوام من أجله
  .وه يقابلهم يف حقيقة نعمته وذلك خلالصهم وعتقهمخطاياهم لوجد

لقد تكلم النيب ال عن املسيحي بل عن البقية التقية يف املستقبل باملباينة مع 
من منكم . "اإلصحاحمجهرة املرتدين للهالك املوصوفني يف العدد احلادي عشر من نفس 

 له؟ فليتكل من الذي يسلك يف الظلمات وال نور. سامع لصوت عبده. خائف الرب
ومن الواضح لكل متأمل أن النيب اليهودي والرسول ". على اسم الرب ويتند إىل إهله

  .املسيحي ال يقصدان باصطالحي النور والظلمة إىل نفس املعىن
فالنيب يستعمل الكلمتني باإلشارة إىل الظروف املرعبة املقترنة بتلك الساعة 

 ليس فقط لوثنيتهم بل ،لى خطاياهم القومية ساعة قصاص اليهود ع،االستثنائية القادمة
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ففي هذه الظروف يتأمل األتقياء سواء . ملا هو أشر وأردأ وهو رفضهم املسيا
 ولكنهم ينتظرون منقذهم الذي يبيد ،املستشهدون منهم أو احملفوظون وال نور هلم

بيعة أما الرسول فيتناول احلق املسيحي الذي يتفق مع ط. خصومهم يف الداخل واخلارج
اهللا األدبية يف أوالده متسامياً يف ذلك فوق كل أزمة نبوية أو ظروف تدبريية فيقول أن 

 ولو أنه ليس من ،املسيحي يسلك دائماً يف النور كما أن اهللا يف النور معلناً باملسيح
فاملقصود . الواقع احملتم أنه يسلك دائماً حبسب النور إذ قد تزل به القدم فتتعطل شركته

.  الذي نور وليس فيه ظلمة البتة، طبيعة اهللا،و املبدأ األديب الالئق بالطبيعة اجلديدةهنا ه
 لكنه حترر منها كمن مات يف ،صحيح أن الطبيعة القدمية ال تزال موجودة يف املسيحي

املسيح فال يعود جياري أهواءها فيما بعد بل يدين ما دانه اهللا يف صليب املسيح مهما 
ذلك ألننا قد نلنا حقاً خالصاً كامالً وعتقاً أكيداً ليس فقط . نفسهكانت الكلفة على 

ومن الشجرة ) ١: ٥رو ( متربرين من الثمرة الردية ،من اخلطايا بل أيضاً من اخلطية
  ).٧: ٦رو (الردية 

 اليت ،لقد كان نصيب الرسول بولس أن يتناول قضية هذا التربير املزدوج
ولكن الرسول يوحنا يتكلم أكثر . يني من كل مدرسةجيهلها باألسف مجاعة من الالهوت

 مقارناً حقيقتها يف املسيحيني ، وعن طبيعتها اجلديدة اإلهلية،من غريه عن احلياة األبدية
فالكالم . احلقيقيني بصورا الزائفة يف أولئك الذين بسلوكهم ينكرون تلك احلياة واحلق

 هو أكذوبة ، يف ظلمة الطبيعة الساقطةعن الشركة مع اهللا بينما يكون اإلنسان سالكاً
فإن املسيحي من أول طريقه يترك الظلمة ويسلك يف . حية أو باألحرى أكذوبة املوت 

مل يقل إسرائيل هذا ومل (أنا هو نور العامل . "وهذا ليس تفاخراً أو ادعاء بل إميان. النور
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: ٨يو " (له نور احلياةمن يتبعين ال ميشي يف الظلمة بل يكون ). يكن ممكناً أن يقوله
و أو قد حيمل ، وقد يستسلم إلرادته الذاتية،قد يرتلق املؤمن بسبب إمهاله). ١٢

ومع ما يف ذلك من .  وكل ذلك خطأ وال يتفق مع النور–بشهوات اجلسد أو الفكر 
 قد ،اخلطورة فإن احملبة اإلهلية يف املسيح اليت ساحمته وهو عدو وخلصته وهو هالك

ة رد النفس كما سنرى يف الفصل التايل وال تدعو أبداً شيئاً من هذا أعدت له نعم
إن عالقتنا بأوالدنا تظل ثابتة كما هي برغم ". سلوكاً يف الظلمة"الفشل احملزن 

أما الذين يسلكون يف الظلمة فبحسب تعبري .  فكم باحلري عالقة اهللا بأوالده،أغالطهم
 هلم وال نور وحيتاجون إىل اإلحياء ال حياة. الرسول يكذبون وال يفعلون احلق

 يف حني أن املسيحي الساقط ال يعوزه إال أن يتوب فترد إليه الشركة اليت ،والتجديد
ذات النور يتذلل بسبب  وعوض أن يفقد حقه يف النور فإنه يف. كانت قد تعطلت

  .خطأه
ي  ألنه يعطينا نظرة شاملة لألساس اجلديد الذ،والعدد السابع يوضح هذا كله

السلوك يف النور كما هو يف "عليه تضع النعمة كل مسيحي حقيقي فنرى هناك أن 
وباإلدراك الصحيح لطبيعة اهللا اليت . هو بداية وطريق كل من دعي من الظلمة" النور

وهذا هو عمل احلياة اإلهلية " شركة بعضنا مع بعض"صار لنا شركة فيها يصري لنا أيضاً 
وبعد ذلك يأيت األساس الثمني والدعامة . ألول هو جتاه إهلناجتاه إخوتنا كما أن العمل ا
والذي " دم يسوع املسيح ابنه الذي يطهرنا من كل خطية"العظمى لكال العملني وهو 

ولكن ... بدونه مل يكن ممكناً لنا أن ننال أو أن حنفظ ففي نصيب املسيحيني العجيب
  .وحالة مقام كل مسيحي باحلقهذه االمتيازات الثالثة جمتمعة ومترابطة هي نصيب 
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أما اعتبار الفقرة األخرية جمرد عالج معد ملواجهة حاالت الفشل والسقوط 
كما يظن الكثريون فأقل ما يقال فيه أنه جتاهل ملكاا احلقيقي يف القرينة وسوء فهم 
 ملعناها األساسي وخلط بينهما وبني العالج اإلهلي املقدم يف العددين األول والثاين من

وهو خلط وسوء استعمال ضار من كل .  الثاين يف هذه الرسالة عينهااإلصحاح
 وإن ،إن العدد السابع هو عبارة عن ملخص موجز حلالة املسيحي العامة. الوجوه

حاولنا أن نأخذ على أساس أنه عالج حلاالت الفشل والسقوط فإنه يؤدي بنا إىل عكس 
إن كنا ال نسلك يف :  نقرأ العدد هكذافلكي نصل إىل هذا الغرض ينبغي أن. املراد

النور وإن مل تكن لنا شركة بعضنا مع بعض فإن دم يسوع املسيح يطهرنا من خطيتنا 
إن كانت هذه الصيغة تعرب كما أعتقد تعبرياً عادالً عن الفكرة القائلة بأن . اخلاصة

ه مضمون هذا العدد هو إعداد العالج حلاالت الفشل والسقوط فمن الواضح أن
يتعارض متاماً مع حقيقة بيان االمتياز املسيحي العام وهو املعىن احلقيقي املقصود فهذا 

 وهي اليت تبني لنا تلك اموعة ،املعىن وحده هو الذي يطابق القرينة وينسجم معها
الكاملة املبهجة من االمتيازات املسيحية اجلوهرية باملقابلة مع األشكال املنوعة من 

اليت ني اسم الرب وتنحرف عن ) إن قلنا. إن قلنا. إن قلنا(مي الشرير االعتراف الكال
أما العالج املعد حلاالت الفشل والسقوط فله مكانه . احلق وتؤدي إىل الدمار األبدي

  .اخلاص وخيتلف عن ذلك كل االختالف وهو ما سنتناوله يف اخلطاب التايل
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  اخلطاب الثالث
  ٢ و ١: ٢يو ١

وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند . إليكم هذا لكي ال ختطئوايا أوالدي أكتب "
كل العامل ) خلطايا(وهو كفارة خلطايانا ليس خلطايانا فقط بل . اآلب يسوع املسيح البار

  "أيضاً
ومع أن  .  ومها تتمة الزمة له    ، األول وخيصانه  اإلصحاحهذان العددان يتبعان    

 أنه يف الواقع يقود إىل موضـوع وهـو   العدد الثالث يبدأ بأداة العطف على ما قبله إال  
 بطرق غاية يف األمهية واخلطـورة لوقايـة         ، األول اإلصحاحتطبيق احلق الذي يتضمنه     

 ألن غرضنا   ،ولكننا نترك الكالم عن هذا املوضوع اآلن      . النفوس من اخلداع والضالل   
البحث فيهـا  التأمل يف العددين األول والثاين ولنا فيهما جمال متسع لدراسة كلمة اهللا و 

  .خلري نفوسنا وشبعها
أوهلما حيدثنا عن فيض حمبة اآلب .  األول يتكون من قسمنياإلصحاحرأينا 
فاحملبة !  إال خطايانا– نابعاً من النعمة اإلهلية بال أي مسبب خارجي ،يف االبن املتجسد
ة الدقيقة وحيدثنا ثانيهما عن طهارة طبيعته معرباً عنها بالكلمة الرمزي. هي نشاط طبيعته

وأية كلمة كان ميكن أن تتفق مع غرضه أحسن من هذه؟ وهكذا كتب ". نور"التعبري 
ألجل تعليمنا ولكي يكون األمر يف متناول إدراكنا مبعونة الروح القدس فإنه ال يوجد 

وعلى . عنصر يرفض الفساد ويأباه أكثر من النور كما أنه يف ذاته طاهراً طهارة مطلقة
 ونصيبنا يف نعمة اهللا أننا حصلنا على طبيعة من ، طبيعة اهللا هو هكذاأية حال فإن نور
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 وهذا ما خيربهم به الرسول بإرشاد الروح القدس يوم أن كانت ،طبيعة كمسيحيني
وها حنن نرى أن احلالة كانت كذلك يومئذ . الكنيسة حبسب الظاهر تكاد تصبح حطيماً

اع الضالل اليت ميكن تصورها يف العامل  فإن شر أنو،كما يستدل من هذه الرسالة ذاا
أضداد للمسيح "وقد كان يف ذلك الوقت " ضد املسيح"املسيحي هو ما يسمى 

وقد شاء اهللا يف حكمته وعنايته أن جيعل جرثومة أشر . واآلن هم أكثر" كثريون
الضالالت تظهر جلية قبل أن يكتب آخر الرسل كتاباته حىت يبلغنا بواسطة احلكم 

فلم يتركها لفطنة التمييز الروحي وحده مع . لى تلك الضاللة وشرها وخطرهااإلهلي ع
أن هذا الزم جداً لإلفادة من كلمة اهللا ولكنه أعطانا يف كلمته سلطانه اإلهلي للحكم 

فليس على أساس االستنتاج أو حجج الناس أو خالصة . على هذه الضاللة وأمثاهلا
ن يؤثر بسلطان اهللا على ضمري وقلب كل ولد  بل كل ما من شأنه أ،اختبار القديسني

 طاملا أن هذه الشرور كلها كان مآهلا ،ولذلك فقد رأى يف فائق حكمته. من أوالده
  . أن يسمح بظهور أردأها يف ذلك احلني لكي حيدده ويدينه أمام قديسيه،للظهور

ية فهي ليست كالرسالة الثان. ومن هنا كان هلذه الرسالة طابعها الفريد اخلاص
 فترة مل ،إىل التسالونيكيني اليت تتطلع إىل فترة أخرى من الزمن ليست موجودة اآلن

 وأعين ا فترة –تكن قد جاءت بعد ولكنها ستجيء حتماً قبيل يوم الرب 
آت الشك فيه فإن أحد العوامل اليت ميهد لظهوره هو هذا الشيء الغريب "االرتداد"

ارة أخرى إعداد الناس ويئتهم لذلك النوع من  أو بعب،"النقد األعلى"الذي يسمونه 
وأين يا ترى أمانة أولئك املوظفني من . عدم اإلميان الذي سيكون شامالً وكامالً وعلنياً

رجال الدين جينون اجلاه األرضي والكسب املادي من ذات الشيء الذي يعملون على 
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 أم عاملون على –فعالً  إن مل يكونوا يعلمون – والذي كان ينبغي أن يعملوا ،تقويضه
 بينما أضداد املسيح كانوا قد جاءوا ،تقويضه وهدمه؟ ولكن ذلك االرتداد مستقبل

أضداد للمسيح "ومن عالمات الساعة األخرية وجود " الساعة األخرية"فعالً فقد كانت 
 ،وها هم أمام عيوننا فليس املقصود الشر املستقبل فقط أي ضد املسيح األكرب" كثريين
  . أضداد للمسيح كثريون الذين هم طالئع ضد املسيح اآليت واملمهدون لطريقهبل

 شراً جيب أن حيسب –على أن العددين الذين أمامنا يتناوالن شراً عاماً 
 ألنه على ، وهو خطر قريب ودائم،فاجلسد عداوة هللا. حسابه كل مسيحي معترف

 ليس هلم سوى اجلسد بل يف استعداد أن يزود العدو مبادة للعمل ليس فقط يف الذين
 الذين يقال عنهم –أولئك الذين وإن كانوا هم أنفسهم يف الروح إال أن اجلسد فيهم 

بصراحة أم ليسوا يف اجلسد مبعىن أم باإلميان قد عتقوا يف املسيح من اجلسد وقد 
. ةحصلوا على طبيعة جديدة كل اجلدة ومل يتركوا يف الطبيعة القدمية بال حول وال قو

  .ففي الروح القدس القوة الكافية حلفظ كل قديس هللا من اخلطأ
ولذلك فإن .لكن الذنب ذنباً. نعلم باالختبار أننا قد خنطئ وأننا مجيعاً نعثر

 أن يربر اهللا – بل وبسرور –املؤمن هو الشخص الذي جيب أن يكون على استعداد 
ة أيها األخ العزيز بل وبركة طبيعي أن هذا أمر مذلل ولكن أمل حنصد برك. ويدين نفسه

 مهما كانت متعبة ،عظيمة من ذات الشيء الذي يذلنا؟ فما من جتربة على اإلطالق
 فإن ، إال وحتولت بنعمة اهللا إىل اخلري طاملا كنا قد قبلناها من يد اهللا،ومؤملة وقاسية أحياناً

". ب قصدهكل األشياء تعمل معاً للخري للذين حيبون اهللا الذين هم مدعوون حس"
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وحيث أننا نعلم أن كل عطية صاحلة وكل موهبة تامة هي من عند أيب األنوار فنحن بال 
  . ألننا أوالد وعلينا أن حنافظ على الصفة العائلية،عذر إن كنا نسيء الظن فيه

ولذلك ينبغي أن ال نسيء فهم ما يقصده الرسول حينما يرينا يف اجلزء الثاين 
ألن العدد السابع الذي طاملا أسيء فهمه . بتداء للمؤمن األول نقطة االاإلصحاحمن 

وكثرياً ما يرينا بعض الناس يأخذون هذا العدد على . يشري يف احلقيقة إىل مقام املؤمن
 يف حني أن اإلشارة ،أنه يشري إىل أخالق املؤمن وتصرفاته اليت قد خيالطها النقص

 وألن هذه احلياة األبدية هلا ،اة أبديةمنصرفة إىل نوع مسلكنا من حيث املبدأ ألن لنا حي
هو " إن سلكنا يف النور"فالقول . حراسة قوية وأساس راسخ للتعزية يف ذبيحة املسيح
وهذا يكفي لتبيان وجه اخلطأ . تقرير حقيقة جمردة تنطبق على كل مسيحي باحلق

 معني يف فال عالقة هنا بأي زمن أو تصرف. واالحنراف يف تفسريه ذلك التفسري املقلوب
  .مسلك املؤمن بل اإلشارة إىل طابع سلوكه العام حبسب اهللا

. وهذا بالضبط ما قصده رسولنا أن يعلنه بسرور ويطبقه علينا باستمرار
 إن كنا قد رأينا نور ،معناه يف الواقع إن كنا مسيحيني" إن سلكنا يف النور"فالقول 
فهل يقصد " تبعين ال ميشي يف الظلمةمن ي"والرب القائل .  إن كنا تابعني للمسيح،احلياة

 إنه له اد يؤكد هذه احلقيقة املبهجة لكل من ،بذلك جانباً من القديسني دون غريهم
ومع ما هلذا االمتياز من عظمة فهو " ال ميشي يف الظلمة بل يكون له نور احلياة"يتبعه 

ل أمانتنا من فضل النعمة اخلالصة وليس حبال من األحوال غاية نصل إليها بفض
 بل أنه من مثرة صالح اهللا الذي ال عديل له أنه صار لنا من اآلن كمؤمنني ،الشخصية

وأين يعرف اهللا كما هو؟ طبعاً ليس يف الظلمة بل يف . أن نتعامل مباشرة مع اهللا كما هو
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فنحن ليس لنا فقط حياة أبدية بل لنا مع احلياة األبدية امتياز السلوك يف النور . النور
إن اإلنسان الساقط يسلك .  أن نسلك يف الظلمة كما يفعل عابد الوثنعوض

أما املؤمن فإنه يسلك يف النور ألنه يعرف اهللا إذ . بالضرورة يف الظلمة ألنه ال يعرف اهللا
 ،ونور احلياة هذا ليس جمرد شعاع صغري سرعان ما يتالشى. قد رأى املسيح نور احلياة
حلقيقي اآلن يضيء ولكن أين يضيء؟ يضيء على فالنور ا. بل هو نور كامل دائم
نور "إن الرسول بولس يذهب إىل أبعد من هذا فيتكلم عن . املسيحي ويف ذات قلبه

 ، ولكن الكالم هنا هو عن نور احلياة يف املسيح،ألنه مشغول باملسيح يف األعايل" اد
 إىل أين ،اس الفداءفنحن حينما نتجدد ونستريح على أس. نور الطبيعة اإلهلية احلقيقي

وهل اهللا ظلمة؟ حاشا ) ١٨: ٣ بط ١" (إىل اهللا" بل ،يؤتى بنا؟ ليس بعد إىل السماء
  .وهناك حنن نسلك". اهللا نور وليس فيه ظلمة البتة"

خيلط الناس بني السلوك يف النور والسلوك حبسب النور من أن األمر الثاين 
معناه السلوك العملي ولكن " رنسلك حبسب النو"فالقول . شيء آخر على اإلطالق

وهذا معناه السلوك يف الدائرة اليت أتى بنا إليها ربنا " نسلك يف النور"الرسول يقول 
 وهي الدائرة اليت نسلك فيها من تلك اللحظة إىل أن نصل ، أي إىل اهللا،يسوع املسيح

بكل فهنا حنن حماطون . ونكون معه حيث ال يوجد ما يعطل ذلك النور على اإلطالق
أنواع املعطالت والعراقيل واملخاطر من اجلسد والعامل وإبليس ومع ذلك فإننا من اآلن 

  .نسلك باإلميان يف نور حمضر اهللا
.  بصفة خاصة، الرب يسوع،إن قلب العدو حقداً شخصياً ضد االبن

وال . وكذلك نعلم أن الشيطان منذ البدء حيقد على اإلنسان بينما اهللا يعطف عليه وحينو
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جب يف ذلك حيث أن قصد الالهوت األزيل أن يصري االبن إنساناً فضالً عن أن ع
لقد كان اإلنسان جمرد حفنة من تراب إىل . اإلنسان يف حد ذاته كان موضع اهتمام اهللا

 يف اإلنسان وحده دون أية خليقة أخرى على –أن نفخ اهللا يف أنفه نسمة احلياة 
أما سائر . ذه الطريقة املباشرة نسمة اهللافليس سوى الرأس األرضي نال . األرض

. املخلوقات األخرى فبدأت حياا بغري هذه الوسيلة ولذلك فإا تبيد ولك باملوت
 ولكن ما هو مصري ،صحيح إنه إذ ميوت يعود إىل التراب. ولكن ليس هكذا اإلنسان

نني اجلديدة بل عن إننا ال نتكلم اآلن عن حياة املؤم. نسمة اهللا؟ هنا أساس خلود النفس
إن كان هناك من ينكر خلود النفس أفال يكون ذا اإلنكار وحده كافراً . أنفس الناس

ملحداً ألنه يسوى من هذه الناحية بني نفس اإلنسان ونفس الكلب؟ وهل ميكن أن 
يكون هناك تبجحاً أعظم من هذا وعدم إميان حىت يف مواجهة ما عمله اهللا لإلنسان 

ومما يزيد يف شناعة . ؟ فما من حيوان آخر جعل على صورة اهللا أو شبههوألجل اإلنسان
 اهللا الذي أظهر –عدم إميان اإلنسان وجحوده غري الشاكر أنه يزدري باهللا وبكلمته 

مثل هذا اللطف والصالح من حنوه الذي أضفى مثل هذه الكرامة العجيبة املمتازة على 
إن مركزاً كهذا مل يسمح به . اً على كل شيء إذ جعله سيد،اجلنس كله ممثالً يف رأسه

وما من مالك سيلبس تاجاً أو جيلس على . اهللا حىت ملالك من املالئكة ألم مجيعاً خدام
أما املؤمنون فبكل يقني . عرش يوم من األيام مهما كانت أحالم الشعراء أو الالهوتيني

  . املسيحستكلل تيجان اد هامتهم وسيجلسون على عروش وميلكون مع
. فها أنت ترى أن هناك شيئاً خطرياً ذا مغزى هام حىت يف طريقة خلق اإلنسان
 ،ولكن الشيطان عدو اإلنسان حياول جاهداً أن جيعل منه جمرد خملوق لألمور احلاضرة
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ال شك أن .  ومنكراً بذلك كلمة اهللا والدينونة العتيدة،مغلقاً عينيه عن كل ما هو آت
 ولكننا نعتقد أن أول درجات ، وكثرية وخباصة يف يومنا احلاضردرجات اإلحلاد منوعة

اإلحلاد هي نكران الكتاب بوصفه كلمة اهللا إن مل يكن رفض شهادته للمسيح يف اإلجنيل 
مث يضاف إىل ذلك احلط من قدر نفسه اخلالدة والرتول ا إىل مستوى البهائم . املكروز

 درجات اإلحلاد وغيومها املتكاثفة وهكذا قل عن باقي. متجاهالً جهنم والسماء
ولكن هنا يوجد أيضاً خطر االدعاء والكربياء ألن اجلسد ميال دائماً . وظلماا املتزايدة

 وهو حياول أن يسيء استعمال النعمة ويروقه أن يفعل ،ألن يفسد كل شيء وأي شيء
سبيل وحىت مع وجود هذه الطبيعة ال . ذلك ما مل حتصل النفس على طبيعة جديدة

  .حلفظ املؤمن مستقيماً إال باالعتماد على اهللا يف اإلميان بعمل املسيح
فإذا كان النور هو طبيعة اهللا األدبية . ومن جهة أخرى هناك عمل اهللا الدائم

. فإن احملبة هي نشاط طبيعته العاملة دائماً بكل ما فيه من صالح وعطف ورعاية
 ال ريب أنه يسري على اإلنسان أن يسيء .والواقع أن املسألة كلها مصدرها احملبة

 وهو ال يقف عند حد اإلساءة إليها يف فترات متقطعة بل قد يتقدم من ،استخدام احملبة
 وباحملبة مات ،أجل. رديء إىل أردأ لوال أن اهللا يف املسيح ليس فقط حياة ونوراً بل حمبة
 كما هو شفيعنا عند ،هللاملخلص ألجلنا وسفك دمه لكي جيعلنا أبيض من الثلج يف نظر ا

  .اآلب القدوس البار
 أن الرسول ال يتكلم اآلن عن طبيعة اهللا كما يف اجلزء ئقد يالحظ القار
كما يف اجلزء األول من (بل يعود بنا إىل صفته كاآلب . األخري من الصحاح األول

وال . ذلك االسم الكرمي الذي يعرب عما للمسيحي من شركة مع اهللا) اإلصحاحذلك 
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. عجب فإن النعمة اليت أظهرت للمسيحي هي أمسة نعمة أظهرها اهللا أو سيظهرها
 فلم يوجد بعد عند اهللا أي إعالن آخر يعلنه وليس لإلنسان ،وبذلك قد متت كلمة اهللا

لقد أخرج اهللا احللة األوىل ومل يبق بعد ما . أن يظفر من اهللا بأي إعالن أكثر من ذلك
 بل أعطانا أيضاً ،نا فقط آخر وأعمق كلمة يف املسيح ابنهفاهللا مل يعط. هو أفخر منها

فلسنا يف حاجة إىل أن . الروح القدس الذي هو معنا اآلن ليزودنا مبا حنتاجه من قوة
نذهب إىل أورشليم أو السامرة أو روما أو كنتربري أو غريها لكي نعرف كلمة اهللا 

ك الروح القدس ساكن يف  كذل،فكما أن الكتاب هو دستور احلق الوحيد. ومرادها
  . لريشده إىل كل احلق–كل مسيحي هلذا الغرض بالذات 

فاحلالة السامية املباركة . غري أن هذا أيضاً يفترض وجود النفس يف حالة الئقة
والشركة املسيحية معناها .  األول هي الشركةاإلصحاحاليت تأملنا فيها يف مطلع 

اصده مهما يكن مداها ومهما تكن مشاركة اآلب يف فكره وعواطفه وعمله ومق
حدودها وآفاقها كما هي مركزة يف غرض اإلميان املوضوع أمامنا وهي مجيعاً موجودة 

 وهي هناك لتأملنا وفهمنا ،يف شخص الكلمة احلي املتجسد ويف الكلمة احلية املكتوبة
ني ما كان وذه الكيفية ندرك ونفهم أن ما صنعه اهللا ألجلنا يف املسيح هو ع. وإدراكنا

 وذلك كما هو معلن يف ابنه وكما هو حمقق فينا ،يف قلبه قبل أن يعمل أي شيء آخر
لقد حصلنا على أفضل ما كان ممكناً هللا أن مينحه لنا وهو . بعمل الروح القدس وحده

.  وهي املسرة اليت يوصلها إلينا اآلن الروح القدس،اشتراكنا معه يف مسرته األزلية بابنه
كما (أمل يكن هذا القول " هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت" اآلب فعندما قال
؟ وحىت لو قال هذا "الذي به ينبغي أن تسروا"أعجب بكثري مما لو قال ) الحظ آخر
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أن يشركنا معه يف " الذي به سررت" ولكنه أراد بالقول ،لكان فضالً عظيماً من اآلب
 وباألكثر ألن االبن رضى ،يف الرب يسوع فإن سرور اهللا كله يتركز ،جة قلبه األعظم
 األمر الذي كان الزماً لربكتنا كلزوم – وألنه تنازل ليصري إنساناً ،بأن يولد من امرأة
فما كان ممكنا أن تكون هناك أية حلقة تربط اهللا باإلنسان لوال . كونه اهللا منذ األزل

  .وكم كان هذا التجسد الزم أيضاً د اهللا. جتسد اهللا االبن
الشك أن خذا ما فتح لنا الباب وشق . إن الرب يسوع مل يأت فقط ليموت

لنا احلجاب وأدخلنا إىل حمضر اهللا متحررين من مجيع نقائض خطايانا ونتائج طبيعتنا 
ولكن األهم من هذا كله متتعنا باهللا كما هو وشركتنا مع اآلب ومع ابنه . الساقطة

لكن أليس . غاضى عنه املسيحيون العصريونيسوع املسيح وهو باألسف ما ينساه ويت
هو افخر جزء يف نصيب املسيحي باحلق؟ وأليس هو باألسف ما يقصر دونه املؤمنون يف 
الوقت احلاضر؟ أهم يظنون أنه يكفيهم أن يكونوا خملصني أو أن يكون هلم على األقل 

 الكلفينية ئوهنا تبدو أنانية املباد. رجاء متواضع أن يكونوا كذلك يف آخر حيام
 وأن أكون خمتاراً أو ،إذا كنت قد خلصت فهذا هو املهم"فالناس فيها يقولون . وقسوا

مشغولية تدور كلها ". غري خمتار هو أوىل املسائل اليت جيب االهتمام ا والبث فيها
أما السؤال األول عند اهللا فهو أن أؤمن بالرب يسوع وعندئذ ينطلق . حول الذات
 وليس فقط إىل مجيع ،حلرية متجهاً بالطبيعة إىل اآلب واالبن يف قوة الروحالقلب ميأل ا

  .القديسني بل جلميع اخلطاة لكي يؤمنوا هم أيضاً وخيلصوا
فو إن كان خالصي أمراً . ليست املسألة األوىل مسألة سالميت. أي نعم يا أخي

. صغر يف اد اإلهلي فإن سالميت جزء صغري يف كيان املسيحية احلقيقية وجزء أ،مباركاً
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وهذه البداية . ال شك أنه أمر جوهري أن يبدأ املؤمن بيقني اخلالص حينما يقبل املسيح
غري . برهان كاف على عدم استحقاقه يف ذاته ألية بركة ألن اهللا مينحها له كاملة وجماناً
 فرحاً أن التمتع مبحبته ومسرته بابن حمبته شيء آخر يفوق كثرياً جمرد اخلالص وينشئ

وأي شيء يف السماء أعظم من . أكمل وأمسى بكثري مما ميكن أن ينشئه أي شيء آخر
 ولكن ليس يف السماء ما يسمو ،ذلك؟ هناك سيغيب كل شر وال يكون سوى اد
واألمر العجيب أن تتاح لنا هذه . على الشركة مع اآلب ومع ابنه يسوع املسيح

 وأنه ملن أفضال اهللا ومرامحه العظمى ،ألرضالشركة مع اآلب واالبن وحنن هنا على ا
  .حقاً أنه يؤهلنا من اآلن للتمتع ذه الشركة يف الروح

فكر . ولكن مهما تكن الشركة مع اآلب واالبن مباركة فإا تتعطل بسهولة
 إذ كيف ميكن أن يكون لآلب واالبن ،واحد غيب أو كلمة واحدة غبية تكفي لتعطيلها

يا أوالدي " حنتاج لرد النفس ومن مث كان لنا القول الكرمي شركة مع اخلطية؟ وهنا
وليس معىن هذا أن الرسول كان خيشى عليهم أن " أكتب إليكم هذا لكي ال ختطئوا

. ومن هذا الوجه نرى املبدأ الكلفيين رغم صرامته وضيقه صحيحاً غاية الصحة. يهلكوا
 ولو أا تعين أيضاً شيئاً ،من ذلكفاحلياة األبدية معناها احلياة األبدية وال شيء أقل 

ولعل أول ما . أكثر مما يستخلصه الكثريون من هاتني الكلمتني املوضوعتني هكذا معاً
وحىت من هذه . نفهمه منهما سطحياً أن األمر ليس قاصراً على جمرد اخلالص والسالمة

! أقل من السالمةتعين " احلياة األبدية"الناحية البسيطة هناك من املسيحيني من يظنون أ 
ولكن إن كانت هناك أشياء غبية أخرى . وحنن ال يسعنا إال أن حنزن من أجلهم كثرياً

خمالفة لكلمة اهللا حيتمل أن يلهو البعض ا بني املسيحيني فإنه ال جيوز ألحد قط أن يلهو 
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وشكراً هللا ألنه يراقب قلوب . ذا احلق األساسي الذي يرتبط بشخص املسيح نفسه
ده وأفكارهم وألسنتهم من جهة هذا األمر اخلطري فال يسيئون استخدام نعمته اليت أوال

  .ال مثيل هلا وال يستهينون بشخص ربنا املعبود الذي هو حياتنا األبدية
فالشركة مع اآلب ومع ابنه القائمة على احلياة األبدية يف املسيح تؤهلنا للنور 

 صالحه ال يزودنا فقط بالفطنة والفهم الروحي  واهللا يف،وجتعلنا أكفاء للسلوك يف النور
وهل تظن أيها القارئ العزيز أن معظم أوالد اهللا . بل ميألنا أيضاً بالسالم والفرح

 وإن هذا هو فكر أبيهم من جهتهم؟ وهل ،يؤمنون فعالً بأن هذا هو نصيبهم اآلن
؟ إن رسالة "ملالفرح الكا"مسيحيتهم العملية تبلغ إطالقاً إىل هذا املستوى مستوى 

يوحنا األوىل ليست وحدها هي اليت تكلمنا عن فرح املسيحي الكامل بل هناك أيضاً 
  .بولس الرسول واختياره وشهادته يف هذا الشأن

 فمع أا رسالة آالم ،انظر إىل تلك الرسالة االختبارية املكتوبة للفيلبيني
. الفرح من كل جانبواختبار لكن ال يوجد بني رسائل بولس ما يعدهلا يف فيض 

فالرسول كان له هذا الفرح يف قلبه وكان يرجوه ويتطلع إليه يف قلوب أولئك 
صحيح أنه بدأ خدمته يف فيليب يف سجن يف . القديسني الذين كان حيبهم كما أحبوه

 حيث أحاطت به كل أنواع القسوة واإلساءة من الناس ووقع عليه وعلى ،نصف الليل
اآلالم والعار ولكن ال نقرأ عن مكان آخر نظري فيليب بدأت يف كثري من " سيال"زميله 

خدمة اإلجنيل بأغاين النصرة وأناشيد التسبيح واحلمد هللا وسط احلزن واآلالم 
 وقد أجام عليها بزلزلة عظيمة ،أناشيد مسعها اهللا وليس فقط املسجونون. واألوجاع

ان منذ ابتداء العامل بدليل اآلثار ميكن أن يقال عن يقني أنه مل حيدث نظريها يف أي مك



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٥

 فقد حلت قيود مجيع املسجونني ،اليت ختلفت عنها واليت مل يسبق هلا مثيل على اإلطالق
  .ومع ذلك مل يهرب منهم سجني واحد ومل ميت أحد أو جيرح أحد

وقد استيقظ السجان ليس فقط لكي يعلم أن مجيع من كانوا بعهدته 
 لكي يعرف املخلص – ما هو أفضل من ذلك بكثري موجودون وساملون بل لكي يعرف

واضح أنه كان رجالً قاسياً فظاً . العجيب وليتأكد خالص نفسه بالنعمة السامية املطلقة
ولكن ها هو بني غمضة عني . عدمي املباالة كسائر السجانني والسيما يف تلك األيام
ة وشهادة خالدة إلجابة اهللا ليس وانتباهتها يصبح نصباً تذكارياً هائالً لعمل الرمحة اإلهلي

فقط على سوء استخدام السلطان بل على صرب إميان عبديه اللذين كانا يسبحانه 
 ومن هناك وقعت يف مسعه موقع الرضاء والقبول ،ويترمنان حبمده يف أعماق السجن

وأناشيد فرحهم اليت زادت أنغامها عذوبة وحلوة تلك الضربات الكثرية الغامشة اليت 
حقاً أنه أوىل بنا يف الظروف العادية ويف وسط كل متتعاتنا اهلادئة بالنعمة .  عليهماوقعت

واحلق اإلهليني أن تنطلق ألسنتنا ومتتلئ أفواهنا بأغاين التسابيح القلبية حلمد إهلنا يف كل 
ليس املقصود أن يكون كل مسيحي دائماً مرتالً بل املقصود هو أن يتصاعد . حني

وال شك أن يكون . من قلوب املسيحيني يف مجيع الظروف واألحوالاحلمد والتسبيح 
احلال كذلك لو عرف القديسني املسيحية الصحيحة كما سلمت مرة إلميام ولو متتعوا 

  .ا منفصلني عن كعطالت عدم اإلميان املظلمة
 يبدأ العددان اللذان أمامنا بالنداء املؤثر لثقة حمبة الذين يدعوهم الرسول أخرياً

 أما اآلن ،لقد امتنع حىت اآلن عن استعمال أي تعبري حيب من هذا القبيل". يا أوالدي"
 وهنا أيضاً ال يستخدم ضمري اجلمع الدال على –" أكتب إليكم هذا. "فيستعمله
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" نكتب إليكم هذا"الشهادة املشتركة اليت كانت الزمة ومناسبة يف مكاا حينما قال 
لقد كان يكتب لكل واحد وللجميع . يهم خطاباً شخصياًبل هو اآلن يوجه إل) ٤عدد (

مسوقاً من اهللا ولكن من أعماق نفسه الشخصية ال شك أنه كان ملهماً حني قال 
 األول كان خاصاً بقرار شهود خمتارين وشهدوا بالنعمة اإلهلية اإلصحاحيف " نكتب"

انوا قد استطاعوا أن فإذا ك. عن أمور قصد أن يتمتع ا مجيع القديسني متتعاً كامالً
يتحدثوا إليه بأناشيد احلمد والتسبيح يف نصف الليل فبكل يقني كان هلم أن ينشدوا 

  .ترانيمهم الروحية يف نور نصف النهار أيضاً
من ". أكتب إليكم هذا لكي ال ختطئوا"أما هنا فإنه يوجه إليهم إنذاراً خطرياً 

ملاذا؟ إن اخلطية تكسر القلب . اجةمنا يعجب ألن جييء هذا نداء شخصياً وبداعي احل
إذاً . ومتسه يف الصميم وخباصة إذا وقعت من أحد قديسي اهللا الذين دعي عليهم امسه

 ،كنا قد عرفنا اإلجنيل فإننا نؤمن حقاً أن احلياة األبدية تستمر إىل حيث ال يكون زمان
 كما أن له فداء ،نواملسيحي له هذه احلياة األبدية أي حياة املسيح املعطاة له من اآل

ليس فداء وقتياً زمنياً كالفداء الذي جاء بواسطة موسى ) ١٢: ٩عب (املسيح األبدي 
ففي العدد األول من .  بل فداء أبدياً كسائر امتيازاتنا املسيحية،يف اخلروج من مصر

 ولكن كل ما هنالك ، ال نشتم أثراً للخوف من اهلالك نظري اإلسرائيلياإلصحاحهذا 
 حبياة املسيح وصفاته قد صرنا بالنعمة نشعر ونتأثر بكل ما حيط من قدر اسم ءكأحياأننا 

املسيح وحيزن روح اهللا القدوس الذي به ختمنا ليوم فداء املقتىن وأكثر من ذلك أن لنا 
 فلسنا فقط شركاء الطبيعة اإلهلية بل لنا ،كما حيرص الوحي على أن يذكرنا هنا" اآلب"

  .بشركة األوالد مع اآل
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لو ختيلت ولداً يتيماً مسكيناً مل يعرف أباه أو أمه ولكنه أخذ يف يوم من األيام 
 فعندئذ تستطيع أن تدرك معىن ،يستشعر بأمل فقدانه هذه الرابطة اليت تربط اآلخرين معاً
أما حنن فقد جنبتنا النعمة كل . الفراغ العظيم الذي حيس به اإلنسان يف هذه احلالة

فلم حنصل فقط على طبيعة إهلية أعطيت لنا بالنعمة لتدوم فينا . قبلإحساس من هذا ال
 بل قد أصبح لنا كمن قبلنا املسيح سلطان أن ،على الزمن ورغم كل تصاريفه وصعبان

وما هي اخلطية يف نظر اآلب؟ .  وهذه نسبة وعالقة ال تتغري قط،نصري أوالد أبيه وأبينا
وعالقتنا الوثيقة باهللا ونسبتنا إليه . ة اهللاليست شيئاً أقل من طعنة مباشرة ضد طبيع

فاخلطية معناها فعل اإلنسان ملشيئة . كأوالد إمنا تتضاعف من اإلهانة اليت نلحقها باهللا
هذه هي صفتها احلقيقية وليست كسر الناموس أو التعدي عليه . الذاتية ضد مشيئة اهللا

هكذا ظن بعض . ٤: ٣األوىل  ليوحنا ٤كما قد يتبادر إىل الذهن من الترمجة الرمسية
. الالهوتيني فترمجتها كذلك ألن الطبيعة البشرية ميالة دائماً للتفكري بالروح الناموسية

أي ) Lawlessness(أما ما كتبه الرسول يف ذلك العدد فهو أن اخلطية هي التمرد 
الفة صنع اإلرادة الذاتية وعدم التقيد بأي ناموس وهذا املعىن أوسع وأعمق من جمرد خم

فإن خمالفة الناموس قد تقع من يهودي حتت تأثري اإلمهال أو االستفزاز دون . الناموس
بينما التمرد أو عدم التقيد بأي ناموس شيء خطري . أن ينتبه ويفطن إىل سلطان اهللا فيه

للغاية ومن هنا كانت وصمة األمم الذين ال يعرفون الناموس وذنبهم اخلاص حىت أن 

                                                 
أما " الخطية هي تعدي الناموس" وجاءت فيها King Jamesيشير هنا إلى ترجمة  ٤

ا     ترج ن قراءته حيحة ويمك اءت ص ة فج ة العربي ا البيروتي رد  "متن ي التم ة ه " الخطي
  ).الناشر(
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وهذا هو تعريف . وصفاً هلم) Lawless" (بال ناموس"بارة الرسول يستخدم ع
 لكن ،صحيح أن تعدي الناموس خطية". اخلطية هي التمرد "–اخلطية املعلن للمسيحي 

 هي التمرد أو –ليس صحيحاً أن اخلطية هي تعدي الناموس ألن اخلطية هلا معىن أوسع 
  .اإلرادة الذاتية اجلاحمة غري املروضة

 بدأ يكتب ،رح الرسول الشركة اإلهلية والطبيعة اإلهليةولذلك وبعد أن ش
فإذا كنت أخطئ متجاوزاً ممارسة احلياة األبدية . مناشداً أوالده األحباء لكي ال خيطئوا

 بل إين أخدش طبيعة ،اليت يل يف املسيح فإين بذلك أهني إهانة عظيمة حمبة اآلب واالبن
سيحي ليست جمرد نقض للناموس الذي أعطاه ألن خطية امل.  طبيعته األدبية–اهللا نفسه 

موسى إلسرائيل مع خطورة هذا يف حد ذاته ومع قيمته العظيمة لكل من عرفه إذ 
 ، حىت وإن كنا يهوداً مسيحيني، ولكننا حنن املسيحيني،الوصية مقدسة وعادلة وصاحلة

ختالف قد متنا مع املسيح للناموس ودخلنا يف نسبة جديدة ومقام آخر خيتلف كل اال
هذا هو مركز املؤمن منذ .  ألننا لسنا حتت الناموس بل حتت النعمة،عن مقام اليهود
 وألن الشيطان على استعداد دائم أن يوقع املسيحي يف ،ولذلك. مات سيدنا وقام

كلمات ". اكتب إليكم هذا لكي ال ختطئوا" نقرأ القول ،مصيدة اخلطية إلهانة سيده
ومما يزيد يف وزا ويعظم يف قدرها تلك البساطة !  عليهقليلة لكن ما اخطر ما تنطوي

 وهنا ال –" وإن أخطأ أحد. "احملسوسة والعاطفة الرقيقة اليت ا يقدمها إلينا الرسول
فليس املقصود أي إنسان على اإلطالق بل إن أخطأ أحد من " إنسان"يقول إن أخطأ 

  .... وهذه الطبيعة اإلهليةإن أخطأ أحد ممن هلم هذه العالقة املقدسة. املؤمنني
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مفروض أن هذه اخلطية وقعت من قديس وليست خطية مستمرة إذ ال ميكن 
 والكتاب ال يقدم سبباً أو عذراً ملثل هذا ،أن يقال أن املسيحي يعيش يف اخلطية عامداً

قد تكون لدى بعض الناس نظرية خاطئة فاسدة تقوم على نكران . التساهل أو التراخي
 ولكننا قد رأينا حكم الكتاب على أمثال هؤالء على أم يضلون ، فيناوجود اخلطية

 أي االدعاء بأننا مل خنطئ أعمق ،أما نكران وقوع اخلطأ منا. أنفسهم وليس احلق فيهم
غوراً وأكثر خطراً ألنه يدل على ضمري موسوم متحجر وعلى جترد كلي من ذلك النور 

والواقع أنه ال توجد نظرية تعارض .  بأمجعهااإلهلي الذي يكشف دقائق حياتنا الذاتية
إن أخطأ أحد فلنا "فلنسمع ماذا يقول الكتاب . كلمة اهللا من حنونا أكثر من هذه

تعبرياً غاية يف اجلمال يكشف عن حقيقة مشجعة؟ " فلنا شفيع"أليس القول ". شفيع
ه مهما يكن ذلك ألن" فلنا شفيع"بل يقول " إن أخطأ أحد فله شفيع"فالرسول ال يقول 

مسو هذه اهلبة فليس معناها الترخيص لنا بقصر شفاعة املسيح على عالج الوقوع يف 
  .اخلطأ وعلى إلغاء حزن وخجل املؤمن بسبب خطيته

أوسع أفقاً وأوسع قدراً من جمرد مواجهة أو عالج خطية " شفيع"إن كلمة 
ر هذه اخلطية صادرة وباعتبا. معينة ولو أن هذه هي القضية اليت يناقشها الرسول هنا

 وما ،من مسيحي فإا جتلب إهانة عظمى هللا وهذا مما يزيد يف مهمة الشفيع وخطورا
نزل إىل أعمق " جعل خطية"الذي مل يتكلفه املسيح يف محل اخلطية واخلطايا؟ فإنه حينما 

أي (نا إن أخطأ أحد فل. األعماق حمتمالً دينونتها من يد اهللا لكي يعفينا حنن من احتماهلا
وهو هناك يف ". شفيع)  مجيع الذين هم موضوع النعمة اإلهلية،اموعة املسيحية كلها

األعايل ملواجهة هذه احلاجة فكما هو هناك دائماً ألجلنا وبكل كماالته هكذا هو أيضاً 
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  هكذا متاماً هو لنا، وكما لنا احلياة األبدية فيه، وغفران اخلطايا،كما لنا الفداء بدمه. لنا
الواردة " معزين"مث أن كلمة . يا له من تدبري عجيب هيأته لنا النعمة. كشفيع عند اآلب

 وما حتمله من معىن ،الواردة يف اإلجنيل والرسالة" شفيع"فإن كلمة ) ٢: ١٦أيوب (يف 
 تعين شخصاً يتربع ألجلنا ويدافع عنا ويف استطاعته أن يؤدي ،خاص يف تطبيقها الكتايب

وهذا وحده يدل على أنه من اخلطأ تضييق .  ما نعجز عن القيام بهلنا بصورة كاملة
 فهو أيضاً معزينا الذي يهتم بسداد ،خدمة شفيعنا وقصرها على مواجهة اخلطية فقط

  .كل حاجة من حاجاتنا
 وال ميكن ، ولو أا النتيجة النهائية اليت حنصل عليها بالنعمة،على أن التعزية

قد تسمع . يقة الصحيحة ملواجهة خطية املسيحي وعالجهابطبيعة احلال أن تكون الطر
 حيث يقال ، وهي طريقة يرتضيها اجلسد ويرتاح هلا،عن هذا األسلوب البشري املبتكر

 وأشفق على ،ال جترح األخ كثرياً يف الكالم عنها. قلل يف الكالم ما أمكن عن اخلطية"
هذا أسلوب مغلوط وليس " األمرعواطف أخينا املسكني العاثر الذي مل يكن له حيلة يف 

 ، فإن الشخص املستقيم يود بالعكس أن يتغلغل مبضع اجلراح يف الدمل،حبسب احلق
 وهكذا حيكم على ذاته قدام اهللا ألنه انزلق يف خطأ ،ويرجو غربلة خطيته حىت األعماق

ل  ولتحوي،على أنه قبل االستسالم للخطية: ال يليق باآلب واالبن وحيزن الروح القدس
يسوع املسيح " اآلب" لنا شفيع عند ،هذا العارض السيء احملزن إىل أحسن النتائج

كان جيوز أن يقال . نعم هو شفيعنا عند اآلب يف صفته هذه وليس يف صفته كاهللا. البار
 ولكن وإن كانت اخلطية سيئة وحمزا ،لو أننا قد فقدنا مركزنا كمسيحيني" اهللا"عند 

والواقع .  فال يزال من حقنا التمسك ا باعتبارها ملكاً لنا،نعمةفإا ال تفقد عالقة ال
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أنه ال يوجد وقت يعوزنا فيه أن نتذكر مركزنا كمسيحيني أكثر من الوقت الذي فيه 
تدمهنا اخلطية فنسقط فيها بسبب غباوتنا وإال فكيف يتسىن لنا أن خنجل من أنفسنا 

وإننا وقد .  أبلغ احلزن الذي يغمرناخجالً عميقاً دون أن يتسرب إلينا اليأس؟ فما
 ، نعود فنبعث باإلمث متجاهلني حمبة أبينا وطبيعته القدوسة،حصلنا على رمحة اهللا وبركته

  ! اإلنسان العتيق–وناسني اخلطية اليت انغمسنا فيها 
أليست اخلطية الساكنة فينا كوحش بري جامث يف الداخل ينبغي تقييده 

ينطلق ثائراً؟ حقاً إا عدو قتال ومع ذلك فمن حقنا وحبسه بقفل وسلسلة حىت ال 
.  موت املسيح وموتنا معه– املوت الوحيد الفعال –وسلطاننا أن نبقيه حتت املوت 

 ألن موته مل يكن فقط ،فالذي يعرضنا للسقوط إذن ليس فقط عدم سهرنا على أنفسنا
لذي كان جسده مقدساً  يف ذاك ا–إلزالة اخلطايا بل أيضاً إلدانة اخلطية يف اجلسد 

 أن تدان ال ، وهذا هو مصريها بالنعمة بالنسبة لنا،هناك دان اهللا اخلطية. قداسة مطلقة
إن اخلطايا حتتاج إىل غفران أما اخلطية فقد داا اهللا يف املسيح الذي جعله . أن تغفر

يه ونصري لقد تنفذ احلكم على اخلطية يف املسيح مصلوباً لكي نتربأ حنن ف. خطية ألجلنا
لذلك وجب علينا أن نكون ) ٨: ٣رو (هذا ما كنا حنتاجه وقد نلناه بالنعمة . أحراراً

دائماً على حذر ويف حالة اليقظة والسهر املستمر لطلب القوة إلدانة اجلسد كلما 
  .حاول الظهور أو جمرد العمل يف دائرة الشعور حىت ولو مل يظهر لآلخرين

 قد أكون ، أحد أوالد اهللا،قديس. قع يف اخلطأولكن القضية هنا قضية مؤمن و
فماذا بعد ذلك؟ من طبيعة .  قد أخطأ–أنا وأنت أو أي شخص آخر من املؤمنني 

وهي ال بد فاعلة ذلك لو مل . اخلطية أا تتطور من ردئ إىل أردأ وتقود إىل شر أعظم
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طية وندينها  ونتيجة عمله أننا نشعر باخل،غري أن الشفيع يعمل. يكن لنا شفيع كهذا
إن أخطأ أحد فلنا "قد يراه الكثريون أمراً عجيباً أن يقال . بالتذلل أمام إهلنا وأبينا

. ال شك أن الوضع األخري هو ما ترمسه األقالم الناموسية اليت ال تؤمن بالنعمة". شفيع
؟ غري أن كلمة اهللا تقول "إن تاب أحد فلنا شفيع"أفليس صحيحاً يف شرعتها أن يقال 

كآب . يقيناً أن اهللا يبغض اخلطية بغضاً ال حد له لكنه حيب القديس". ن أخطأ أحدإ"
وفضالً عن ذلك أن غرضه هو أن يدخل . حيب أوالده مبحبة تسمو فوق كل صعوبة

ولذلك لنا شفيع ليس فقد عند . ذلك القديس يف أفكاره ويف بغضه لتلك اخلطية عينها
ولكين أدينها . كال.  فقدنا كل شيء بتلك اخلطيةكما لو كنا سنبدأ من جديد وقد" اهللا"

ومن ذا الذي يوصلين إىل هذه . وأحكم على ذايت مبقدار ما سببت من إهانة وعار
وهو يعمل فينا أيضاً بشفيع آخر على . النتيجة الطيبة الرحيمة؟ هو الشفيع يف األعايل

  .األرض هو الروح القدس
فيما " شفيع"على التمسك بكلمة ومن هنا يتضح للقارئ السبب يف تشديدنا 

خيتص بأقنوم الروح القدس يف إجنيل يوحنا ألن خدمة سيدنا عند اآلب يف األعايل 
وعمل الروح القدس فينا على األرض هي خدمة الشفاعة اليت تعين القيام بكل ما نعجز 

  يوم كانت الدولة الرومانية ال تزال حتمل،عن عمله بأنفسنا حىت يف احلالة القصوى
بعض شعور العطف األديب يف أخريات أيامها ومل تنغمس بعد يف األنانية ومظاهر األة 

) Patron" (نصري"فكان لكل قبيلة رئيس أو . والفساد كما حدث يف أخريات أيامها
وكان من حق كل فرد يف القبيلة أن يلجأ إىل النصري الذي كان عليه حبكم مركزه 

اهتماماً شخصياً بتقدمي املعونة اليت يطلبها كل فرد من كرئيس للقبيلة وحاميها أن يهتم 
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على كل حال هذه كانت النظرية اليت قامت عليها وظيفة . أفاد العشرية التابع له
 ومن احملقق أننا ال نتوقع الكمال من ذلك الرئيس أو النصري ألن القول ،الباترون يومئذ

ولكن الشفاعة كانت الفكرة املقصودة . والعمل شيئان خمتلفان يف اإلنسان يف هذا العامل
 فيجده ، وما كان جمرد فكرة فاشلة بني الناس،أما الكمال املنشود. على كل حال

  .املسيحي اآلن يف الرب يسوع
ولسنا جنده فقط يف الشفيع عند اآلب بل كذلك يف الروح القدس الذي جاء 

فع يف القديسني فمن ضمن عمله أنه يش. من اآلب ومن االبن ليكون الشفيع فينا
وشفاعته ليست من نفس النوع بالضبط ولكنها على كل حال . حبسب مشيئة اهللا

 نظري شفاعة املسيح يف األعايل متاماً يف ٢٧ و ٢٦: ٨شفاعة مستمرة كما تقرأ يف رو 
 أو باحلري هذه الشفاعة ،وهاتان الشفاعتان اإلهليتان. اإلصحاح من نفس ٢٤عدد 

فحيثما واجهتنا صعوبة أو . تسديد كل أعوازنا تسديداً فعاالًاإلهلية املزدوجة تضمن 
جتربة أو حزن فإنه الروح القدس ال يتخلى عنا بل هو هناك ملعونتنا وحيثما شعرنا 

 ليس ، عامالً بكيفية أو أخرى،بالضعف أو اجلهل يتقدم الروح إلغاثتنا واألخذ بيدنا
وأليست هذه طريقة مباركة . ا البعضدائماً بطريقة مباشرة يف نفوسنا بل بواسطة بعضن

فكما أننا أعضاء جسد املسيح . ومغبوطة؟ نعم فإنه حاشا لنا أن يستقل أحدنا عن اآلخر
ومشيئة اهللا هي أننا . الواحد هكذا قد جعلنا اآلن بقوة الروح أعضاء بعضنا لبعض أيضاً

 ،نشعر خبزي الوجوهفماذا حنن فاعلون؟ هنا . ننفذ هذا عملياً يف حياتنا هنا على األرض
 كما لن يفشل قط شفيعنا ،ولكننا نعلم على األقل أن شفيعنا يف األعايل ال يفشل قط

وهكذا لنا يف نعمة اهللا العجيبة التعضيد املزدوج والغاية املضاعفة . الذي على األرض
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وهاتان اخلدمتان جند إحدامها يف إجنيل يوحنا . لكي نكون أمناء مهما كنا ضعفاء
حقاً إننا دينون يدناً مضاعفاً هللا من أجل هذه املعونة املزدوجة .  يف رسالته هذهواألخرى

  .اليت زودنا ا يف طريق غربتنا
إن الرسول بولس مل يزودنا بكل شيء من هذه الناحية مع أنه مل يوجد أعظم 

سم  ومل يقم من بني مجيع الذين عملوا وعاشوا وتأملوا من أجل ا،منه وكيالً لسرائر اهللا
ربنا يسوع من هو أقوى منه عامالً مقتدراً يف اإلجنيل ويف الكنيسة غري أن الرسول 

وال غرابة فإنه مل . يوحنا كان له مركزاً مل يستطع أن ميأله سواه بإرشاد الروح القدس
لقد كانت هنالك أسباب ودواعي النفراد مبثل هذا االمتياز . يتكئ يف حضن الرب عبثاً

 والذي ،أوالء حنصد الربكة عن طريق التلميذ الذي كان يسوع حيبه وها حنن ،املبارك
وما هو . صاغته النعمة اإلهلية هكذا وهيأته للعمل الذي أعطي لعمله بعد ذلك الوقت

احلال اآلن؟ أمل تتضاعف هذه الظروف قسوة وعنفاً وعلواً وعمقاً ومتدداً بعد ذلك 
 ،نا اآلخر على األرض ماكث فينا ومعناالتاريخ؟ على أن شفيعنا يف األعايل باق وشفيع
  فهل نؤمن بكليهما إمياناً بسيطاً حقيقياً كامالً؟

إننا ال نقرأ ليوحنا قط . ومن املهم أن نعرف الفرق بني شفاعة الرب وكهنوته
وإمنا هو .  للمسيحيني يف الوقت احلاضر على األقل–أية إشارة لسيدنا باعتباره كاهناً 

والشفيع له من صفة القرب واملودة والعالقة الوثيقة .  كالشفيعيشري إىل شخصه العزيز
 وقد كشفه الوحي ،إن للكاهن مكانه الضروري للغاية. ما يزيد عن الكاهن مبراحل

 ،بصورة خاصة حيث كان جيب أن يكشف وحيث كانت احلاجة القصوى تدعو إليه
 القدمي والطقوس أي للمسيحيني العربانيني الذين كان معظمهم حينون إىل الكهنوت
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ومن األمور اليت هلا مغزاها ومجاهلا أن الرسول بولس هو الذي علمهم هذا احلق . القدمية
فهو .  ولذلك فإن رسالته للعربانيني وقلوم،الذي كان ينقصهم مع أنه مل يكن رسوهلم

. يل هلاميحو نفسه غافالً امسه مستعيناً العون كله بفصول العهد القدمي منتقاة مبهارة ال مث
 وال شك أنه هو أيضاً ،وهي مهارة قد منحه إياها الروح القدس هلذا الغرض العظيم

 كما كان ،كان اإلناء املناسب للكالم عن خدمة يسوع هذه كالكاهن العظيم يف األعايل
  . أي مهمة الشفاعة–يوحنا اإلناء املناسب للكالم عن املهمة األخرى اليت حنن بصددها 

ما يعيننا على إدراك الفارق بني رسالة العربانيني ورسالة ونستطيع أن جند 
.  ألن هذا الفرق ال ينحصر يف نقطة واحدة بل يتخلل كلتا الرسالتني،يوحنا اليت أمامنا

 وهذا شيء غري ،فرسالة العربانيني تتناول موضوع اقترابنا إىل اهللا ودخولنا إىل مقدسه
 ،شارة إىل اهللا خماطباً القديسني كبنني إ١٢صحيح أنه توجد يف ص . ،عالقتنا باآلب

وإىل التأديب األبوي الذي حيتفظ به أبو األرواح للبنني احلقيقيني ولكن طابع الرسالة 
ولذلك فاملوضوع الذي عين به بولس بإبرازه . وعالقته بالقديسني" اهللا"هو الكالم عن 

ومن هنا قد أفاض . س أن نقترب إىل اهللا يف األقدا، وحنن ما حنن،هو كيف يتسىن لنا
 وهي متتاز خباصية فريدة ،الرسول يف الكالم عن ذبيحة املسيح وعمله الكفاري الكامل

ذبيحة "متيزها عن ذبائح العهد القدمي وجتعلها يف تباين مستدمي معها وهي بكوا 
واحلق أننا نالحظ أن الوحي حيرص بتجديد . قد متت مرة واحدة وإىل األبد" واحدة

وملاذا هذا؟ ألن دم املسيح له خاصية ليست ألي دم آخر وما كان ممكناً . متطبيق الد
ولكن .  وهي أنه يعمل عمله كامالً ولذلك يعمله مرة وإىل األبد،أن تكون ألي دم آخر
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مما يؤسف له أن هذا احلق بالذات هو ما يصعب اآلن أن جتد من يؤمن به إمياناً كامالً 
  .مطلقاً بال شرط أو قيد

 فإن معظمها حىت بني ،ختلفت أشكال النظم الكنسية وتباين العقائدفهما ا
ومسلك كهذا يشبه يف .  يتمسك بقاعدة تطبيق دم املسيح من جديد–اإلجنيليني 

جوهره مسلك اليهودي وهو يف حقيقته إحياء لليهودية واستعادة هلا بعد أن طردت 
 أثر حينما كتب  حبيث ال يظهر هلا أقل،طرداً وخباصة جبهود الرسول بولس

للتسالونيكيني أو الكورنثيني أو الرومان أو الغالطيني أو الفسسيني أو الكولوسيني أو 
.  فهو يستبعد استبعاداً حازماً كل فكر كهذا، العربانيني،أما للمؤمنني اليهود. الفلبيني

نه ولك.  أنه كان جيب يف هذه احلالة أن يتأمل مراراً كثرية،)٢٦: ٩ص (وكما يقول يف 
الروماين فهو " القداس"قدم مرة وليس مراراً وهنا تتكشف ليس فقط ضاللة بل غباوة 

" سر مقدس"بل هو . ، ذبيحة تتكرر يومياً لغفران اخلطايا–باعترافهم ذبيحة بغري دم 
! يعلن بصوت صارخ أن دم املسيح قد فشل وال بد من تقدمي القداس لنوال الغفران

عاء جريء من الكاهن األرضي وإهانة عظمى للرب  واد،ولكنه جمرد صورة خادعة
 أليسوا واقعني حتت ،ولكن حىت بني الربوتستانت الغيورين. يسوع هنا ويف السماء

  .غشاوة االلتجاء املتكرر للدم وجتديد تطبيقه من وقت آلخر؟
وهل أدلك على منشأ هذه الضاللة وبأي شيء ترتبط نظامياً؟ منشأها إغفال 

ولكن الكتاب ! ة مي ال يرون يف هذا احلق إال كونه يشري إىل املعموديةغسل املاء بالكلم
يقصد تسديد . يقصد بغسل املاء بالكلمة شيئاً آخر خيتلف عن هذا كل االختالف
والغسل باملاء . حاجة القديس املستمر بعد أن استراحت نفسه باإلميان على دم املسيح
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غسل التجديد وهذا نناله يف ذات اللحظة له صورتان يف الكتاب املقدس الصورة األوىل 
اليت نرتاح فيها على دم املسيح وهو أيضاً يتم مرة واحدة ال يتكرر أبداً فال يوجد يف 

فكما أن ذبيحة املسيح ال تتكرر هكذا التجديد ال . الكلمة شيء امسه إعادة التجديد
 دم املسيح يبقى وهكذا. كالمها مرة واحدة وال ميكن أن يكون األمر غري ذلك. يتكرر

والواقع أنه لو مل يكن األمر كذلك لكانت . دائماً أبداً يف كامل فاعليته لدى اهللا وألجلنا
غري أننا بعد أن .  فاملسيح ال ميكن أن ميوت مرة ثانية ألجلنا،النتيجة هالكنا ال حمالة

ة نرتاح على موت املسيح ألجلنا يزعم البعض أن فاعلية هذا املوت تتعطل باخلطي
ولو كان . ولذلك فاألمر عندهم أننا حنتاج إىل إعادة تطبيق الدم من جديد لتطهرينا

 فأين كنا نذهب أيها األخ؟ ولكن شكراً هللا لقد مات املسيح مرة واحدة ،األمر كذلك
 وفاعليته دائمة بغري توقف وال انقطاع كما هو عىن الكلمة ،وقيمة موته باقية إىل األبد

  .حرفياً
الصورة الثانية وهي غسل املاء بالكلمة وهذا الغسل يتكرر ولكن هناك 

باستمرار كلما دعت احلاجة وقد رسم لنا الروح القدس هذه الصورة وضرورة تطهرينا 
 ليس يف رسالة العربانيني وال يف األناجيل بصفة ،املستدمي بغسل املاء بكيفية مؤثرة للغاية

 مغسالً وماء ومنشفة وغسل أرجل  حيث أخذ الرب،عامة بل يف إجنيل يوحنا وحده
تالميذه مبيناً ذا الرمز ما يعمله اآلن يف السماء كلما تدنست أقدامنا وحنن نسري على 

 والغرض منها ، وهي اخلدمة اليت قال لتالميذه أم سيفهمون معناها فيما بعد،األرض
وقد  وهذه خدمة الشفيع كما هو واضح ،مواجهة دنس السلوك يف الشخص املسيحي

أعطى الرب صورا باحننائه ال لكي ميوت من أجل تالميذه بل لكي يغسل أرجلهم 
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 وإمنا بطرس هو الذي ،املتسخة األمر الذي أدهش بطرس كما أدهش الباقني بال شك
كشف عن جهالتهم املشتركة إذ وثق بأفكاره اخلاصة للمحافظة على كرامة سيده ناسياً 

 الذي قبله يف حمبته إرضاء االتضاعإمنا تتمثل يف ذلك أن كرامة سيدنا األدبية العظمى 
حملبة اآلب إىل أقصى حد وإسعاد لقلوب القديسني إسعاداً دائماً كامالً وهكذا جند أن 

لنا شفيع عند " تتجاوب مع كلمات يوحنا هنا ١٣عملية غسل األرجل يف يوحنا 
هذا هو "الرسالة وقد جاء يف نفس . وهي ليست خدمة الدم بل خدمة املاء". اآلب

هكذا يكتب رسولنا يف ". الذي أتى مباء ودم يسوع املسيح ال باملاء فقط بل باملاء والدم
فإن موت ) ٣٥ و٣٤العددين ( من إجنيله ١٩مشرياً بال شك إىل ص ) ٦: ٥ص (

 ،يكفر عنه بالدم مرة واحدة وإىل األبد. املسيح يكفر عن موت املؤمن كما يطهره أدبياً
ليس فقط يف بدء الطريق بل إىل ) ٣: ١٥الذي يشار به إىل الكلمة يف يو (اء ويطهره بامل

  . أي أن الكلمة تطبق موت املسيح لتطهرينا باإلميان،ايتها هنا على األرض
إن رسالة العربانيني حتدثنا كما سبقت اإلشارة عن ضمان اقتراب املؤمن إىل 

سطة دخول الرب يسوع إىل األقدس وبوا" دم الصليب"اهللا بواسطة الذبيحة الكاملة 
كرئيس الكهنة العظيم على بيت اهللا وكمن دخل كسابق لنا لكي ندخل حنن بثقة يف 

 ولكن الغاية من كهنوته هي إعانة اربني والرثاء لضعفاتنا لكي ننال رمحة ،أثره املبارك
ذلك يعزينا  وب،فهو يف السماء يظهر أمام وجه اهللا ألجلنا. وجند نعمة عوناً يف حينه

 ويشددنا يف ضعفنا وتعرضنا ملخاطر الطريق وصعاا ،ويقوينا ضد جتارب الربية
ولكننا ال جند يف الكلمة أية إشارة إىل عالقة خدمته الكهنوتية خبطايانا هنا تأيت . املختلفة

 وهذا الشفيع هو ،إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب. شفاعته له اد بصريح العبارة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٩

 ولكن يف خدمة خمتلفة وذلك لوصل ما انقطع مع ، الرب يسوع ذاته،خصنفس الش
 أو بعبارة أخرى لرد الشركة اليت عطلتها ،اآلب من الشركة بسبب اخلطأ من جانبنا

  .اخلطية
فالشفيع هنا هو . على أن هناك أمراً آخر يوجه إليه الروح القدس أنظارنا

الحظ " وهو كفارة"وأكثر من ذلك . وهذه هي نقطة هامة جداً. يسوع املسيح البار
وحنن مل يكن لنا أي . فأوالً تقوم الشفاعة على أساس كونه البار. هنا األساس املزدوج

 وقد صار لنا من اهللا ليس فقط حكمة بل براً وثانياً هو كفارة ،أما هو فهو البار. بر
 ضرورياً للتكفري وقد محل كل ما كان. خلطايانا وقد أرسله اهللا اآلب هلذه الغاية بالذات

ولكنه كالشفيع يعاجل اآلن خطية . عن خطايانا إذ احتمل الدينونة اإلهلية مرة إىل األبد
وهذا العمل ال دخل له إطالقاً بتأمله . املسيحي اليت تعطل متتعه بالشركة مع اآلب واالبن

نه خاص ولك) ألن هذا كله انتهى إىل األبد على الصليب(مرة حتت ثقل الدينونة اإلهلية 
أي . وما أكثر ما تتعطل بسهولة مع األسف،برد الشركة مع اآلب واالبن كلما تعطلت

 إنه ألمر حمزن أن نستخف ذه الشركة فال نشعر بانقطاعاا ،نعم أيها األخ احلبيب
لكن شكراً هللا ! اليت تعرضنا هلا كلمة طائشة أو فعلة غبية قد تندفع إليها يف عدم يقظتنا

  ". عند اآلب يسوع املسيح البارلنا شفيع"إذ 
وبره باق يف كامل استحقاقه . إن املسيح هو اآلن يف األعايل يف كامل نعمته

وإنه ملا ميأل قلب املسيحي بالفرح والفخار . وكذلك كفارته بالدم باقية بكامل فاعليتها
على إن شيئاً على اإلطالق ال ميكن أن ميس املسيح املقام أو يؤثر على فاعلية عمله 

ت فإن السماء ال ميكن أن تنسى ما هلذين وإن تعامت األرض أو تصام. ألجلناالصليب 
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لكن لنالحظ هنا . من قيمته د اهللا وتطهري املؤمنني)  بر املسيح وكفارته-(األمرين 
". لكل العامل"يقول الرسول أن كفارة املسيح ليست خلطايانا فقط بل . نقطة أخرى

 ملؤمين العهد القدمي ، الكفارة عن خطايا هي للمؤمنني فقطونعرف من كلمة اهللا أن
فاملسيح هو كفارة بصفة عامة لكل .  أوالد اهللا يف الوقت احلاضر،ومؤمين العهد اجلديد

ولن جتد غري هذا يف كلمة اهللا، ولذلك حيرص . حنن املؤمنني" خلطايانا"العامل ولكن فقط 
ألنه إذا كان الرب كفارة خلطايا . كل العاملالرسول على تبيان الفارق عندما يشري إىل 

فإن كان الرب . كل العامل فإن كل العامل حيصل على النتيجة حتماً ويذهب إىل السماء
محل خطاياهم كما محل خطايانا متاماً فماذا يكون هللا ضدهم؟ لكن احلق الذي يقرره 

ولو . بد ماحياً إياها بدمهالكتاب هو أنه كفارة خلطايانا، تلك اخلطايا اليت أبطلها إىل األ
  .كان األمر كذلك مع العامل لربئت ساحته بال نزاع

 وما هي عالقة الكفارة به؟ اجلواب على ذلك كما ،إذن ما هو دخل العامل هنا
إن اهللا نفسه كان . يقول لنا الكتاب هو أن الكفارة ليست متعلقة فقط بقضية أوالد اهللا

 وإن طبيعته كمحبة كان جيب ،النظر عن خالصناجيب أن يتمجد من جهة اخلطية بغض 
ونستطيع أن جند التعليم الوايف عن هذين احلقني أو عن . أن تتربر بالنسبة ألردأ أعدائه

هاتني الوجهتني من ذبيحة املسيح الكفارية يف ما قد سجله لنا الوحي عن يوم الكفارة 
تيسان عن شعب ففي ذلك اليوم كان يقد ). ١٦ص (العظيم يف سفر الالويني 

ولكن على رأس تيس . أحدمها كان من قرعة الرب وثانيهما من قرعة الشعب: إسرائيل
 األمر الذي مل حيصل مع التيس األول ،الشعب وحده كانت تستقر اعترافام خبطاياهم

. أما عن التيس األول. الذي كان يذبح فأنت ترى من هذا فارقاً ملحوظاً بني االثنني
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 حىت يتسىن مبوته ، كان د اهللا الذي شوهته اخلطية يف هذا العامل فقد،قرعة الرب
ولكن . فقد كان لزاماً أن يتمجد اهللا من جهة اخلطية. بالنعمة إشباع مطاليب طبيعته
 ألن غفران خطاياه كان يقتضي االعتراف ، بصفة ائيةئهذا مل ينـزع بعد عبء اخلاط
 ما فعله هارون إذ وضع يديه كلتيهما على وهذا عني. ا بصفة واضحة وبصورة قاطعة
أما التيس األول فقد ذبح وجيء بدمه .  قرعة الشعب،رأس التيس احلي أو التيس الثاين

 ،وهذه هي الكفارة بصورة رمزية. إىل القدس بل وإىل كل مكان يف الداخل ويف اخلارج
 ببشارة اإلجنيل لكل ومن هذه الناحية وإىل هذا القدر هي للعامل كله لكي يتسىن الكرازة

  .ئخاط
وهو حق خطري جداً ككل احلقائق . وهذا هو تعليم الكتاب هنا ويف كل مكان

 بل سبق ،املتعلقة بشخص سيدنا له اد حىت أن اهللا لن يكتف مبجرد تعليمه لنا نظرياً
فإن ذلك الرمز املعروف املشهور . فوضحه لنا بطريقة رمزية عملية وعجيبة للغاية

 الفارق بني وجهيت الكفارة فنجد من الوجه األول أن ذبيحة املسيح قد يوضح لنا
جمدت طبيعة اهللا متجيداً كامالً حىت يستطيع اهللا أن يقف متسامياً ويرسل بشارته املفرحة 

ولكن من الوجه الثاين هناك شيء آخر البد منه للخطاة لكي خيلصوا . إىل كل اخلليقة 
الذي محل هو نفسه خطايانا يف جسده على  "وذلك هو املتضمن يف قول الرسول

ولكن مبا أن .  والوحي دائماً حريص يف تعبرياته،هذا ال يقال مطلقاً عن العامل". اخلشبة
 فإنه يستطيع بوساطة خدامه أن ،اهللا متجد بالتمام من جهة اخلطية يف ذبيحة املسيح

تصاحلوا : عطفهم قائالً أن يست- ويا لغىن النعمة –يطلب إىل أعدائه بل أكثر من ذلك 
وحمبة اهللا هي مصدر اإلجنيل وموت املسيح هو وسيلته وأساسه على أنه ليس . مع اهللا
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ولكنه يذيع أ، اهللا قد متجد ) مع أنه كفء لذلك(من احملتم أن اإلجنيل خيلص كل إنسان 
 يتمجد يف رائحة موت املسيح وحىت لو مل ختلص نفس واحدة فإن اهللا. يف املسيح

  .ةكيالذ
ولكن حيسن بنا أن نعرف أن الفارق عظيم بني احلقيقتني فلو أن اهللا ترك كل 

واملختارين يعطي . فإنا بالنعمة خملصون.  ملا تسىن أن خيلص إنسان واحد،شيء لإلنسان
ولست أظن أن واحداً به خوف اهللا يزعم أن .  وهنا تأيت الكفارة عن خطايانا،اهللا اإلميان

نكر أن النعمة وحدها هي ليت جتعل الفارق بني املؤمن وغري  أو ي،كل العامل سيخلص
ففي يوم الكفارة شهادة على أن أول شيء كان الزماً هو متجيد طبيعة اهللا بغض . املؤمن

وقد كان لزاماً وأهم من ذلك بكثري أن يتربر اهللا من جهة . النظر عن حمو خطايا شعبه
ففي الصليب دون سواه قامت . سيححقه وقداسته وبره وحمبته وجالله يف صليب امل

 وذلك لدينونة وهزمية الشر ونصرة اخلري ومصاحلة ،املعركة احلامسة بني اخلري والشر
مع اهللا ووضع األساس اإلهلي ) وليس كل شخص(ليس فقط مجيع املؤمنني بل كل شيء 

وأساس هذا كله نراه فيما كان .  اجلديدة واألرض اجلديدة لطول األبديةتللسماوا
ولكن لتخليص الشعب من خطاياهم أراد الرب . يرمز إليه) قرعة الرب(لتيس املذبوح ا

 وهكذا يف املكان الثاين يأيت دورهم جلياً واضحاً فتوضع خطاياهم ،أن يريهم عظم رمحته
هذا هو . على التيس احلي الذي محلها إىل أرض النسيان لكي ال تعود تذكر فيما بعد

  .ابةالفارق بني الكفارة والني
وهنا نقرأ أن ربنا وسيدنا هو الكفارة خلطايانا وليس خلطايانا فقط بل لكل 

. ويف هذه العبارة نرى حرص الوحي على عدم اخللط بني أوالد اهللا والعامل. العامل أيضاً
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يف هذا وحده تتربر طبيعة اهللا . ومع ذلك فإن كلمة اهللا تعلن الرمحة اإلهلية إىل كل العامل
 باعثاً برسالة اخلليقة لكل النعمة لكل اخلليقة ،لص يظهر اهللا جلميع الناسوحمبته فكاملخ

ولكن لكي خيلص اخلاطئ ينبغي أوالً أن . وداعياً مجيع الناس يف كل مكان أن يتوبوا
 مث يلي ذلك عمل الروح القدس يف ،تتجه إليه الدعوة الفعالة حبسب املشورة اإلهلية

ومن العبث أن ننكر احلقائق ". كل العامل"هكذا مع وليس األمر . القلب لقبول املسيح
  .ولنا هنا املكتوب الذي يفسر القضية تفسرياً جلياً. الواقعة

فحينما نؤمن بربنا يسوع املسيح نستطيع حنن أيضاً أن نقول مع املكتوب أنه 
اإلميان ". لكل العامل"محل خطايانا ولكن ليس من حقنا أن نقول هذا لغري املؤمن وال 

  .ده هو الذي له أن يتكلم هكذاوح
والواقع أن الرمز الذي أشرنا إليه إمنا هو شهادة خاصة هلذا املبدأ الكتايب 

" الفداء"خذ مثالً الفارق بني .  الذي يفسره العهد اجلديد تعليماً بأوضح لغة،العظيم
. وهو املفتاح احلقيقي هلذا املوضوع اخلطري) ١: ٢ بط ٢" (الشراء"وبني ) ٧: ١أف (

كل اخلليقة ومن ضمنها كل إنسان بطبيعة احلال مبا يف ذلك " اشترى"فالرب مبوته قد 
وإنه هلالكهم ودمارهم األبدي أم ينكرون حقوقه . وغريهم" املعلمون الكذبة"

سوى أولئك الذين هلم " يفتدي"ولكنه ال . ويثورون ضد سيدهم العظيم الذي اشتراهم
إن الرب مبوته على الصليب قد أضاف إىل حقوقه . باإلميان بدمه غفران خطاياهم 

فاجلميع ملكه وليس . كاخلالق بأن جعل كل اخلليقة ملكاً له حبق ذلك الشراء العظيم
ولكن الفداء .  ولو أن املؤمن وحده هو الذي يعترف بذلك اعترافاً كامالً،ملك أنفسهم

  .إال باإلميانومل ينال أحد هذا العتق . هو الذي يعتق من الشيطان واخلطايا
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فيقال هناك أن ) ١٠ و ٩: ٢عب (خذ أيضاً صورة أخرى هلذا احلق يف 
املسيح ذاق بنعمة اهللا املوت ألجل كل واحد أو ألجل كل شيء مبا يف ذلك كل إنسان 

 لكن اللغة ،فالكل قد مشلهم الشراء وهو قد اشترى اجلميع). ٨ و ٧قارن عدد (طبعاً 
إىل اد " بأبناء كثريين" حيث نسمع عن اهللا آتياً ١٠ن عدد تتغري تغرياً كامالً ابتداء م

كل "شيء والتفكري عن " خطايانا"إذن فالتفكري عن . ومكمالً رئيس خالصهم باآلالم
واخللط بني هذين احلقني املتميزين يفقدنا الدقة يف التعبري بل أن احلق . شيء آخر" العامل

عدم معرفة الشراء العام أو بسبب نفسه يضار بسبب ضيق القلب الذي ينتج عن 
  .الغموض الذي ينتج من عدم معرفة ختصيص الفداء

  .يا ليت اهللا يبارك احلق الذي تأملنا فيه من أجل خاطر الرب يسوع
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  اخلطاب الرابع
  ٦ – ٣: ٢ يو ١

من قال قد عرفته وهو ال . وذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه"
وأما من حفظ كلمته فحقاً يف هذا قد . يس احلق فيهحيفظ وصاياه فهو كاذب ول

من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك . ذا نعرف أننا فيه. تكملت حمبة اهللا
  "هكذا يسلك هو أيضاً

إن كل مسيحي متأمل ال بد أن حيس وهو يقرأ هذه األقوال أا حبسب 
لعطف الذي تبدأ به قد يعطيها  ولو أن حرف ا،الظاهر غري مرتبطة باألعداد السابقة

 ولكن مرجع هذه الرابطة ،ال شك أن هناك رابطة حية بني االثنني. شبه اتصال مبا قبلها
ليس حرف العطف الذي يربط به الناس عادة موضوعام املنوعة ألن العبارة يف الواقع 

  تربط، وحلقة مهمة جداً،ومع ذلك فهناك حلقة. تتكلم عن شيء متميز عما سبقه
ليس فيما بعد جمرد احلياة اإلهلية " احلياة" وهذه احللقة هي يف كلمة واحدة ،االثنني معاً

 ذلك النور الذي –" نور"بل طبيعة اهللا يف طهارا املطلقة املعرب عنها بالكلمة التصويرية 
  .انتقل إليه املؤمن منذ حلظة جتديده

ري ألنه ليس فقط فالنور هو الذي يؤثر بقوة من اآلن فصاعداً على الضم
والطبيعة اجلديدة ترحب بنور اهللا وتستجيب له وباألكثر . ضمرياً يقظاً بل ضمرياً مطهراً

ولكن املسيحي . لشعورها األليم مببلغ الشر الذي تنطوي عليه الطبيعة القدمية يف ذاا
ويصرح الرسول بطرس أننا حنن املؤمنني قد . قد حصل على طبيعة جديدة من اهللا
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 وذلك من اللحظة اليت فيها تعمل حياة اهللا يف نفوسنا وهي تعمل ،لنا طبيعة إهليةصارت 
 بل قد مير وقت ،قد ال يكون لنا بعد. فعالً من ذات اللحظة اليت فيها نرجع إىل اهللا

طويل قبل أن نتمتع بالسالم متتعاً كامالً ومع ذلك فإننا نبتهج ونفرح فرحاً عظيماً يف 
تكلم إىل نفوسنا وحنس براحة كبرية يف خضوعنا الكلي لنور اهللا الذي إمياننا أن اهللا قد 

  .يكشف ويدين حياتنا املاضية
 وملاذا نفرح بإدانة نفوسنا؟ السبب ألن لنا حياة جديدة من اهللا ،وكيف ذلك

وهذه احلياة تسمى يف أماكن أخرى احلياة األبدية . واحلياة يف املسيح هي نور الناس
معناه اخلاص وتأثريه " احلياة األبدية"صحيح أن لتعبري . ليست حياتنيولكن حياة املسيح 

وحنن نرى كم هو الئق .  وليس للمؤمن سواها، ولكنها نفس احلياة الواحدة،اخلاص
 ألن املسيح حياتنا هو نفسه احلياة األبدية كما هو ،ومناسب أن يكون الوضع هكذا
 وكذلك الرسول بولس يقرر يف . األولاإلصحاحمذكور عنه يف العدد الثاين من 
غال (وأنه حييا ال هو بل املسيح حييا فيه ) ٤: ٣كو (رسائله بال تردد أن املسيح حياتنا 

 ،وكما أن املسيح ليس لنا ليس له حياتان. إذاً فاحلق مؤكد من كل جانب). ٢٠: ٢
اة  غري منكر احلي،أقول هذا فقط عن احلياة الروحية. كذلك املؤمن ليس له حياتان

 وإذا جاء من السماء صار يعطي احلياة ،ففي املسيح كانت احلياة منذ األزل. الطبيعية
. فهي لألممي الذي يؤمن سواء بسواء) ٣٢: ٦يو (باإلميان ليس لليهودي فقط بل للعامل 

 وإذا هو يتقدم يف اإلدراك يشعر بالفرح العظيم إذ يعرف أا ،إذاً فاملؤمن له هذه احلياة
  .حياة أبدية



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٠٧

جند نفس هذا احلق اجلوهري فيما يتعلق ) ٢: ١ص (ويف رسالة بطرس األوىل 
لقد أساء الكثريون فهم املراد من . بتقديس الروح الذي يتكلم عنه الرسول هناك

وقد ترتب على . فظنوا أن املقصود هو القداسة العملية" تقديس الروح"االصطالح 
 بذرة اخلطأ مىت زرعت أنتجت حصاداً  فإن،هذا التفسري املغلوط أخطاء أخرى كثرية

ولكن القرينة توضح متاماً أن تقديس الروح هناك معناه . كثرياً من التشويش واالرتباك
 ألنه ، األمر الذي يتم بوالدته من اهللا،شيء واحد وهو تكريس املؤمن أو ختصيصه هللا

حقاً لطاعة أعىن أنه سابق وليس ال" للطاعة ورش دم يسوع املسيح"تكريس أو ختصيص 
) ٢٤خروج (على شبه طاعة املسيح ورش دمه باملقابلة مع طاعة الناموس ورش دمه 

فنحن مدعوون منذ خطوتنا األوىل يف احلياة اجلديدة اليت ا يفرزنا الروح هللا وخيصصنا 
أو يقدسنا له أن نطيع كما أطاع املسيح كأبناء يف كل حرية مقدسة ولنا الدم املرشوش 

وهذا على نقيض إسرائيل الذي بدأ مساعيه يف . ران خطايانا وإبطاهلاالذي يعلن غف
احلصول على احلياة مبحاولة إطاعة الناموس خوفاً من عقوبة ذلك املوت الذي كان 

ونفس هذا املعىن يوضح . يشهد له دم الذبائح اليت كان يرش على الكتاب والشعب
قبل " غتسلتم بل تقدستملكن ا) "١١: ٦ كو ١(السبب يف قول الرسول بولس يف 

فتقديس .  إذ لو كان األمر متعلقاً بالقداسة العملية النعكس الوضع،"بل تربرمت"القول 
 ذلك ،معناه االنفصال هللا) بطرس وبولس(الروح الذي يتكلم عنه الرسوالن الرئيسيان 
وسابق ) وهي طريقة يوحنا يف الكالم. (االنفصال الذي يتم حينما نولد من اهللا

  .يص رش دم املسيح وممهد الطريق لطاعتنا هللا كما أطاع املسيحلتخص
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ومع ذلك . يف عهد الناموس كانت احلياة تقدم لإلسرائيلي حتت شرط الطاعة
فلم تكن ملكاً له بل كانت احلياة املضاعة اليت فقد حقه فيها وكان ال بد هلا من الوقوع 

ال يقال أا كانت حتت سلطان على أنه . حتت سلطان املوت كاحلياة اآلدمية األوىل
 ألنه ال فناء لإلنسان على اإلطالق ولن تستطيع كل قوة الشيطان أن تبيد ،الفناء

الشك أن هناك أشياء خملوقة مل يكن قصد اهللا األصلي أا حتيا . أضعف كائن بشري
ن اإلنسا. أما اإلنسان فليس كذلك وما موته إال جمرد انفصال بني النفس واجلسد. ثانية

 وأليس هو حقاً وعدالً أن حيتمل وزر إمثه ضد اهللا ،املذنب جيب أن ميوت ويدان
واإلنسان؟ أما اإلنسان املؤمن فيعلم من اهللا أن احلياة األبدية اليت له هنا يف االبن هي 

 فهي احلياة اليت أهلته ،نفس احلياة اليت تكون له عندما يتغري أو يقام من األموات
 وهي اليت ستؤهله للتمتع باآلب واالبن ،بن وهو هنا يف هذا العاملللشركة مع اآلب واال

  .طوال األبدية
مث أن روح اهللا هو القوة اإلهلية واألقنوم اإلهلي العامل للخري يف هذه احلياة 

ذلك ألننا حنتاج دائماً . وذا ميجد املسيح الذي وهبها لنا بالنعمة.ضد كل ما يقاومها
 وكما سنحتاج إليه ،وسنا كما احتجنا إليه كواهب احلياةللرب يسوع كغرض وقوة نف

ولكنه اآلن حييا يف السماء ألجلنا فال نستطيع القول . إىل األبد للخدمة والتعبد والتمتع
لقد امتلكناه فعالً وصار يلذ لنا االبتهاج به كمن بذل . أن يعوزنا كما لو كنا مل منتلكه

وكما حنب أن نتمم .  أن نعمل رضاه–يء  قبل كل ش– وسرورنا اآلن ،نفسه ألجلنا
مشيئة اهللا على األرض هكذا سيكون احلال يف األعايل عندما تزول إىل األبد مجيع 

  .املؤثرات املضادة
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وأليس هو . ولكننا نبدأ من اآلن مبا هو أبدي حىت وحنن بعد يف عامل الزمان
 بل نتعلم من اهللا كل ،تقبلأمراً مباركاً لنفوسنا أننا نتطلع إىل األبدية ليس كمجرد مس

من له حياة أبدية قد دخل فعالً من اآلن فيما سيستمر إىل األبد؟ فنحن ال ننظر إىل 
. األمور اليت ترى وهي وقتية بل من امتيازنا أننا ننظر إىل األمور اليت ال ترى وأبدية

 ما نراه واإلميان يعلم أن األمور اليت ال ترى حقيقية وغري متغرية أكثر جداً من كل
وواضح أن حلقة اتصالنا مبا أبدي هو أن ذاك الذي هو نفسه حلياة األبدية . بعيوننا
وكيف تعرف هذه احلياة؟ عند هذه النقطة حياول الشيطان أن يلقي مبا ال يسوغ . حياتنا

 ولكن حنن الذين نؤمن بإعالن اهللا جيب علينا أن ، وهو الشك–ملؤمن أن يسمح به قط 
 ألننا قبل أن نسمع ،ألنه قيم هذا الشك؟ طبعاً ليس يف حقيقة ذواتنا. ةنعترب الشك خطي

صوت ابن اهللا هل كنا إال خطاة هالكني؟ مث هو ليس شكاً يف حمبة اهللا ألن عندنا الربهان 
 املسيح املعطى لنا ليس فقط يف –عليها وهو دم املسيح املعطى لنا بل واملصلوب ألجلنا 

بل كاملقام من األموات وكمن هو اآلن يف اد حيث ال كل قيمة دمه حملو خطايانا 
هكذا على األقل هو . فبالنعمة لنا املسيح اآلن وإىل األبد. يستحق بنا بل يدعونا إخوة

  ).٢٨: ١٠يو (يؤكد لنا 
 ، هي هبة اهللا العجيبة يف املسيح– نظري الفداء األبدي –إن احلياة األبدية 

واملسيح قد اجتاز املوت . بد غري متغرية أو منقوصةوهي ككل هبات اهللا تبقى إىل األ
وإذا أقمنا معه نعلم . لكي يطبع تلك احلياة بطابع احلياة املقامة وليس فقط احلياة األبدية

والقيامة معه معناها أن ذاك الذي مات هو ) ١٣: ٢كو (أن خطايانا مجيعها قد غفرت 
 عاملني أن النعمة قد جعلت ،ف موقفهاآلن حي وإىل األبد وأن لنا احلق منذ اآلن أن نق
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أما إذا كان إبليس يتحدانا ويناوشنا فإننا نتيح له الفرصة . ذلك املقام نصيبنا احلاضر
إن الناس . بإمهالنا وعدم سهرنا وإغفال الصالة والتغذي بالكلمة كطعامنا اليومي

 إن ،ر منها ولكن أليس للنفس مثل هذه احلاجة بل أك،حيسون باحلاجة للطعام اجلسدي
  مل نقل شيئاً عن أمهيتها اليت ال تقارن؟

أو بعبارة أخرى هو الكلمة . ما هو إذن خبز احلياة؟ هو املسيح معلناً بالكلمة
ومع ذلك فعندما . فال شيء سوى املسيح يغذي النفس. جاعلة املسيح طعامنا يف الروح

فهو يستخدم . تستسلم النفس للتجربة وتسقط يف اخلطية هناك تكون فرصة العدو
السقطة لكي يقود املؤمن إىل مزالق الشك يف كلمة اهللا حتت ستار الشك يف نفسه كما 

ولكن هي أن الشك هو يف اهللا حتت ستار الشك يف نفسه كما حيصل . حيصل عادة
ولكن احلقيقة هي أن الشك هو يف اهللا ويف نعمته يف املسيح ويا هلا من شكوك . عادة
 مقدماً يف كلمة ،فها هو هناك! ح مصلوب بوضوح أمام عيوننا مع وقوف املسي،خمجلة

أمل ميت من أجل الفجار .  لكي يهدم كل شك هدماً كامالً،اهللا إلمياننا كاملصلوب
؟ حقاً أننا لو مل نكن أردياء ذه الصورة ملا كانت )١٠ - ٦: ٥رو (واألعداء الضعفاء 

. إننا نعلم خيانة اجلسد يف املؤمنوفضالً عن ذلك ف. بنا حاجة إىل خملص إهلي نظريه
ذا ما يزعج الكثريين من القديسني ليس ما عمله يف أيام ظالمه وموته بل ما يلمسه هو

 من فورات اإلرادة الذاتية أو غباوة أو ،يف اختباره من فشل يف طريق النعمة واحلق
 الرمحة  إىل غري ذلك مما حيزن الروح القدس بعد كل،عجب أو كربياء أو روح عاملية

 أن يكون ،اليت أظهرها له اهللا وكم هو حمزن حقاً بعد اختبار كل هذا الفيض من النعمة
ومن هنا نرى فشل املؤمن .  مهمالً أو متهاوناً،املؤمن يف وقت من األوقات حاداً أو فظاً
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 وليس ذلك فقط بل إذا ما ،خيلق يف نفسه كثرياً من الصعوبات حول نفسه أمام اهللا
  .من يف خطية وافتضح أمرها للناس فإم بدورهم يرتابون يف حقيقة حالهانزلق املؤ

 األول اإلصحاحلذلك نرى يوحنا وقد وضع أساس الرسالة التعليمي يف 
كيف أتأكد من :  يبدأ يف مناقشة هذا السؤال،والعددين امللحقني به من الصحاح الثاين

حدثون كثرياً الطبيعية مع أم ال وجود احلياة وما هي وسائل امتحاا؟ إن الفالسفة يت
 فلماذا يدهشنا أن يثري الشيطان الشكوك حول احلياة الروحية ،يعرفون عنها إال القليل

  وخباصة عندما ترتلق أقدام املؤمن ويتدنس ضمريه؟
يزودنا مبقاييس . فمن العدد الثالث يزودنا الوحي بأكثر من حمك واحد

 كيف تعلن احلياة عن وجودها أو عدم فاحصة ليوضح لنفوسنا ولآلخرين أيضاً
 مث عن ،فقد حدثنا يوحنا أوالً عن غرض اإلميان يف املسيح أي احلياة األبدية. وجودها

وبعد العبارة التكميلية .  أي النور،عمل طبيعة اهللا الذي البد منه يف الذين هم له
حمك احلياة الوجيزة اخلاصة مبعدات النعمة لرد نفس املؤمن الساقط يصل بنا إىل 

فما هو هذا احملك األويل ألي .  تعطينا احملك األول٦ – ٣واألعداد . احلقيقية وبراهينها
 ما إذا كان ، أي من بدء الطريق،نفس؟ هو ذلك الذي مييز متييزاً واضحاً ويف احلال

وذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا . " وهو الطاعة–اإلنسان له حياة أم ليس له 
وهذه هي الطاعة وال . أي أا نتيجة مستمرة أننا عرفناه إن كنا حنفظ وصاياه". وصاياه

وهي ليست الصورة الوحيدة اليت تدل على روح احلياة ولكنها بصفة . شيء غريها
وهي امتحان يناسب أصغر . عامة الصورة األوىل اليت تبدأ يف احلياة بال تأخري أو إبطاء

وهذا هو بالتحقيق ما .  دعواه باحلصول على احلياةقديس ألن اختبار الطاعة هو امتحان
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الحظ هذا يف ذلك اإلنسان . تقود إليه احلياة اجلديدة وهو أول وجه من أوجه نشاطها
 ،فما إن وصل صوت الرب نفسه. الذي كان مزمعاً أن يصري رسول األمم العظيم

 حىت دوت ،دوحتقق أن ذاك الذي مات فوق الصليب هو اهللا احلقيقي ظاهراً يف اجلس
فهو حيكم على " يا رب ماذا تريد أن أفعل"من أعماق نفسه تلك الصرخة املأثورة 

فإذا قد جتدد . وهذه هي أول غريزة من غرائز احلياة الروحية. خطأه ويريد أن يطيع
وهكذا إذا تابعنا البحث يف . قلبه أصبح مهه أن يطيع ذاك الذي يدعوه بال تردد رباً

خذ مثالً .ة الطاعة وخطورا العظمى وكيف أا شاملة لكي شيءكلمة اهللا نرى أمهي
ويقصد به " إطاعة اإلميان"ذلك ما يسمى يف رسالة رومية . مسألة خضوع النفس لرب اهللا

ليس الطاعة العملية اليت ينتجها اإلميان يف السلوك بل العمل األويل يف تصديق كلمة 
إلنسان للحق وقبول النفس لشهادة اهللا عن طاعة ا. هذه هي باحلقيقة طاعة القلب. اهللا
فاإلنسان الذي كان إىل اآلن أثيماً وبعيداً عن اهللا يعترف بإمثه كامل االعتراف . ابنه

من ذلك يكرز . وينحي أمام كلمة اهللا ويتقبل احلق اخلاص باملسيح وبعمله فيتربر
 إسرائيل بل باإلجنيل جلميع الشعوب ليس لكي يطيعوا الناموس كما كان احلال مع

ليست . ونرجو االنتباه مرة أخرى إىل حقيقة املعىن املقصود ذه الكلمة. إلطاعة اإلميان
وهذا املعىن نراه يتردد يف صيغ . بل اخلضوع لإلجنيل باإلميان. الطاعة اليت يثمرها اإلميان
  .خمتلفة يف الكتاب املقدس

اً إن حنن نظرنا إليها ونفعل حسن. ولكن هناك عالمات وأدلة أخرى هلا أمهيتها
 أبا اجلنس البشري ويا ،فماذا نرى هناك؟ نرى آدم األول. منذ فجر التاريخ اإلنساين

فالوصية يف عدن مل . فإن تاريخ اإلنسان األديب يبدأ بالعصيان وعدم الطاعة! فلألس
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 مل يكن األكل من شجرة معرفة. تكن إال امتحاناً بسيطاً للطاعة مقترناً بعقوبة املوت
اخلري والشر يف ذاته ذنباً أدبياً أو إجراماً كالسرقة أو القتل أو الطمع أو غري ذلك مما 

فهذه النواهي كلها تفترض وجود استعداداً فطري لفعل . يعترب نقضاً للوصايا العشر
لكن األمر مل يكن هكذا مع آدم حيث كان إىل ذلك الوقت يف حالة الرباءة . الشر

وال عالقة . اك أن اهللا اه عن األكل من مثرة تلك الشجرةوكل ما هن. واالستقامة
 كما أنه ال يتضمن حبال من األحوال أنذلك الثمر ،مطلقاً بني هذا النهي وبني نوع الثمر

 فكل مهه يدور حول مدى ،هكذا كان جيب اإلنسان أن ينظر إىل املسألة. كان مساً
 وال شيء ،يت سلطان الرب اإللهولكن القصد من الوصية كان تثب. تأثريها على نفسه

وباالختصار . كان القصد امتحان طاعة اإلنسان وثقته يف كلمة اهللا وصالحه. غري ذلك
 ألنه إىل ذلك الوقت مل يكن ممكناً أن ،كان القصد امتحان خضوعه املطلق كخليقة اهللا

األثينيون بعد لقد كان ابناً هللا باملعىن الذي كان . آدم يدعى بالنعمة ابناً مولوداً منه
 فقد حصل من أول ،أعين أنه مل يكن جمرد حيوان طبيعي بال عقل. أي ذرية اهللا. ذلك

فمن هذا الوجه كان آدم . األمر على نفس خالدة من نسمة خالدة من نسمة القدير
فمثل هذه .  لكنه مل يكن حىت ذلك الوقت ابناً هللا مولوداً منه بالنعمة باإلميان،ذرية اهللا
ذه . ليست إال مثرة نعمته يف املسيح وال ميكن أن ترجع إىل أي شيء آخرالوالدة 

 األمر الذي مل يكن آلدم شيء منه بينما –الطريقة وحدها ينال اإلنسان احلياة يف ابنه 
  .كان وهو يف جنة عدن جمرد إنسان يف حالة الرباءة

طه هي  غري أن الواقعة الصرحية اليت بدرت منه بسرعة ودمغت خرابه وسقو
 باملباينة على خط مستقيم مع نقيضه األعظم ،لقد عصى املسكني حىت املوت. العصيان
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 ،ومع ذلك فاالبن يف كيانه األزيل.  الذي أطاع حىت املوت، آدم األخري،اإلنسان الثاين
 وبصفته ، هو أقنوم إهلي، ويف جالله الشخصي املالزم له،ويف مقامه الذايت السرمدي

أنه تعلم ) ٨: ٥عب (وهلذا السبب عينه قيل عنه يف . ن بالطاعةهذه مل يكن له شأ
كان . أعين أنه له اد مل يكن يعرف الطاعة حىت جاء وصار إنساناً. الطاعة مما تأمل به

 أما هو ، يف حالة كل خملوق،يعرف جيداً معىن الطاعة وكيف تكون يف حالة اآلخرين
ر إنساناً ارتضى بكل إخالص ووالء أن يقوم غري أنه إذ صا. فلم يكن خملوقاً بل اخلالق

  .ومن أول واجبات اإلنسان الطاعة هللا. بواجبات اإلنسان
وتبارك اسم سيدنا فقد أظهر طاعة ال مثيل هلا وجمد أباه يف كل فكر من أفكار 

وقد أخضع . قلبه ويف كل كلمة من كلمات فمه ويف كل خطوة من خطوات طريقه
وواجه جتارب الشيطان " يليق بنا أن نكمل كل بر"له املأثور يوحنا املعمدان لطلبته بقو
وهذا يف الواقع هو الفرق العظيم بني الرب يسوع كإنسان . بشيء واحد هو الطاعة
والطاعة هي مميز . فما من إنسان أطاع على طول اخلط نظريه. وبني كل إنسان آخر

يا رب يا رب "ك اليوم وكثريون سيقولون للرب يف ذل. أمسى بكثري من عمل املعجزات
فحينئذ أصرح . أليس بامسك تنبأنا وبامسك أخرجنا شياطني وبامسك صنعنا قوات كثرية

فصنع ) ٢٣ - ٢١: ٧مت " (اذهبوا عىن يا فاعلي اإلمث. هلم أين مل أعرفكم قط
إا كآية أو . املعجزات وحده ليس حبال من األحوال عالمة ضرورية على السمو األديب

بصفة عامة تتبع عبيد اهللا األمناء الذين افتتحوا تدبرياً معيناً طبقاً ملشيئة اهللا عالمة كانت 
 حلكمة –ولكن اهللا . املعلنة أو الذين برروا هذه املشيئة كلما طغت أمواج االرتداد

 ويف مقدمتهم خائن ، قد أرانا أشر الناس صانعني معجزات عظيمة–سامية يف نفسه 
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 وسيأيت الكالم بعد قليل عن شخصية أخرى ،إلشارةالرب يسوع نفسه كما سبقت ا
كان هلا شأا اخلاص من هذا النوع ولكن األول من هؤالء وهو الذي يدعوه سيدنا 

لقد . قد أظهر مبا ال حيتاج إىل دليل أنه مل يكن حيمل للمسيح أقل تقدير" ابن اهلالك"
  . الذي يقود إليها ولكنه جمرداً من الطاعة ومن اإلميان،نال قوة وأخذ سلطاناً

ومن الطبيعي وقد ذكرنا ابن اهلالك األول أن تنتقل أفكارنا إىل ابن اهلالك 
وما الذي يؤهله ألن يكون أداة طيعة ومطيعة ذلوالً للشيطان .  أي ضد املسيح،األخري

إىل أقصى درجة؟ إن الطريقة اليت أظهر ا يهوذا مترده وخيانته يف تسليم ابن اهللا 
وهكذا سيكون ضد املسيح سبباً يف خراب . تعدهلا طريقة أخرى يف إهانة اهللاحملبوب ال 

  .اليهود واألمم بدرجة مل يسبقه فيها أي إنسان عاش على األرض
لكننا نسأل ما العالمة اليت ستميز ضد املسيح قبل أن يتاح للشيطان ألن 

الدور اخلطري الشنيع؟ ال يعمل فيه بتلك القوة اهلائلة زمناً يسرياً؟ ما الذي سيؤهله هلذا 
هذا هو . أي أنه ال يتمم إرادة اهللا بل إرادة الشيطان) ٣٦: ١١دا (شيء كإرادته 

إنك حينما تفعل إرادتك الذاتية ) ٨ و ٣: ٢ تس ٢" (األثيم"وهو " إنسان اخلطية"
  . أما هذا املخلوق الغريب فسيكون يف هذا امليدان،تكون بكل أسف عبداً للشيطان

فمنذ . رى املكانة اخلطرية اليت حتتلها الطاعة من األول إىل اآلخرومن هنا ن
فجر التاريخ نرى اإلنسان األول يتنكب طريقها وإذا باخلراب الشامل حيل بالعامل على 

 الرب يسوع الذي هو من السماء كان هو اإلنسان ،وعندما جاء اإلنسان الثاين. األثر
لربكة اانية الكاملة فقط بل و أيضاً بالكفارة املطيع الكامل الذي جاء لإلنسان ليس با

وقد نزل الروح . والسالم بدم صليبه إذ هو ميحو خطايا اخلطاة حمواً تاماً مىت آمنوا
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القدس من السماء كالشاهد لشخصه العزيز ولعمله املبارك للفداء األبدي ومصاحلة 
تصميمها وسرورها مبجرد ومن هنا كانت الطاعة شوق النفس و. اخلليقة يف جميئه الثاين

فالقلب املتكرب املتهاون املظلم يقع حتت تأثري كلمة . أن تعرف الرب يسوع وتعترف به
اهللا وروحه القدوس الذي ميأله بالرعب من شره ويقدم له املسيح يف ملء صالح اهللا 
الذي بذل املسيح ألجل نفسه فينحين أمام سيده وخملصه مشتاقاً ألن يطيع من تلك 

وكما أن للطاعة أمهيتها الكربى منذ حلظة بدء احلياة يف النفس كذلك . ة فصاعداًاللحظ
هي بالغة األمهية يف كل طرق اهللا العلنية حىت فيما يتعلق بضد املسيح يف اية الدهر 

  .احلاضر كما رأينا
ومن هنا يتضح ما ملبدأ الطاعة من أفق بعيد وأمهية بالغة د اهللا وخري 

فقد علمنا أن املالئكة الذين سقطوا . ا هو أبعد كثرياً من دائرة اإلنسان بل م،اإلنسان
 وأنه بسبب عصيام وكربيائهم تركوا رياستهم أي ،كانوا قبل سقوطهم كائنات مساوية

املكان الذي عينه هلم اهللا واختذوا ألنفسهم مركزاً آخر مل يكن من قرعتهم حبسب 
  .اً ويف كل زمان ومكان طريق الربكة احلقيقيةفالطاعة هللا إذن هي دائم. ترتيب اهللا

أن نرى روح اهللا يبادر على الفور بإدخال ) واألمر كما قدمنا(فال يدهشنا 
 أو ارتاب ،فإذا ارتاب واحد يف نسيته هللا. الطاعة يف رسالتنا ويف هذا القسم منها

فهل عندنا . يم فها هو روح اهللا يقدم الطاعة باعتبارها احملك األول العظ،اآلخرون فيه
ولكن عندما ) ٢أف " (أبناء املعصية"روح الطاعة؟ ملا كنا يف أيام ظلمتنا كنا ندعى حبق 

 ١" (أوالد الطاعة" أصبحنا ندعى ، نقطة جتديدنا ورجوعنا إىل اهللا،جاءت نقطة التحول
ومن تلك . فالطاعة من األول هي ميل وديدن القلب املطهر باإلميان) ١٤: ١بط 
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 رمبا قبل أن تستقر النفس ،عداً يصبح حنني اإلنسان الباطن أن يطيع اهللاللحظة فصا
 ولو أن هذا االستقرار قد يتم يف وقت قصري ،بيقني السالم الكامل الراسخ بزمن طويل

ولكن هناك على أي حال كراهة للخطية وحكم على الذات ونعمة املسيح اليت . نسبياً
 بل مؤهالً هلا ألنه ما من شخص يتجدد بدون جتعل اإلنسان ليس فقط مشتاقاً للطاعة

فالرعب ال جيدد أحداً ولو أنه قد يوقف اإلنسان ويره . شعاع ولو ضئيل من النعمة
. وما من رعب استطاع أن جيدد أحداً ولو أنه قد يهديه لسماع صوت اإلجنيل. الطريق

. ء هو النعمةوهذا الشي. فال بد لنا من شيء آخر يرحبنا هللا أكثر من الرعب واخلوف
ولكن هذا القليل البد منه لكي . قد ال تعرف النفس عن املسيح حينئذ سوى القليل

 وتربهن على ،وهذه احلياة تعمل بالطاعة. ينال باإلميان النور اإلهلي واحلياة األبدية
وجودها بعزم اإلنسان الباطن على إطاعة اهللا باعتبارها ناموس احلرية وليس ناموس 

تسر أن تفعل مشيئته دون ) كما هي فيه بصورة كاملة(ن حياة املسيح فينا  فإ،العبودية
  .سواها

 بني هذا اجلزء من الرسالة وما ، حبسب الظاهر،ومن هنا االختالف العجيب
لقد رأينا يف القسم السابق . ولكن التشديد على الطاعة هنا هو يف حمله املناسب. سبقه

واسطة االبن والشركة اليت لنا مع اآلب واالبن مصدر الربكة اإلهلي وهو معرفة اآلب ب
ورأينا أيضاً اخلرب الذي لنا منه عن طبيعة اهللا يف ملء قداستها . على أساس هذه املعرفة

بركة (فإذا كنا ننال الربكة . باالقتران بطبيعة احلال مع األمر األول وهو نعمته املطلقة
وكيف يتم .  يف نور اهللا والسلوك فيهفال يسعنا إال الترحيب مبسؤولية الوجود) الشركة

. ذلك فينا؟ يتم على أساس أن احلياة األبدية اليت هي املسيح هي نفس احلياة اليت لنا
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 ،وكما ملعت الطاعة طوال حياة املسيح على األرض. وبرهان النور واحلياة هو الطاعة
تبارها احملك كذلك هي جوهرية يف القديس وتشغل املكان األول يف تارخيه الروحي باع

  ". ذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه "–احلياة هنا على األرض 
 كما نرى كثرياً يف هذه –والطاعة املشار إليها ليست هي الغرية يف التبشري 

 وقد ،فسرعان ما يتجدد اإلنسان حىت يظهر رغبته أحياناً يف أن يصري مبشراً. األيام
 وال ،كال. هو احلادث اآلن بني الطوائف يف أماكن كثريةيكون ولداً صغرياً بعد كما 

وخاصة يف األماكن العامة حيث يتطلب الوقف أن ) موهبة الصالة(هي تنمية ما يسمونه 
يتلو املصلي على مسمع احلاضرين قائمة متقنة من األعواز املطلوب تسديدها واألخطاء 

 تكن هذه األمور فإن طريق اهللا على أنه مهما. املراد تصحيحها يف كافة أحناء العامل
 ،إا شرك املغرور: خذ مثالً مسألة التبشري. املعلنة ختتلف عن ذلك كل االختالف

أما حيث توجد املوهبة . وكثريون هم الذين يطمعون فها مع خلوها من القوة الالزمة هلا
 أساس فقط ليكن هناك. فالكرازة خدمة عزيزة وعمل مبارك من أعمال اإلميان واحملبة

 بعد أن يكون ،صحيح ولتكن هناك حمبة صادقة للنفوس وليس جمرد الرغبة يف الكرازة
 لنعرف ما هو اهللا يف املسيح ، فوق الكل،اهللا قد عمل يف القلب لنعرف حقيقة ما حنن

  .من حنو اهلالكني
وهل هناك ما هو جدير باهللا ومجيل بنا أكثر من . هنا إذاً يبدأ الرسول بالطاعة 

إا تتطلب .  ويف مجيع األحوال، تنطبق على كل شيء،ة؟ إا شيء شخصيالطاع
تتطلب االعتماد على اهللا وحتمي القديس م . االتضاع وتصونه وتولد الثبات واالستقرار

فال بد للنفس من تعامل شخصي مع اهللا للحصول . ذاته ومن تأثري اآلخرين غري الالئق
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حفظ "ا نرى الطاعة تتجلى أوالً يف صورة على القوة احلقيقية وجتنب الغرور وهن
 وهي أنك يف ،وهذا يأيت بنا إىل خاصية بارزة من خواص الرسالة اليت أمامنا" وصاياه

 هل –ومشتقاته " هو"أكثر مواضعها ال ميكن أن حتدد بالضبط من هو املقصود بالضمري 
غة الكالم والسبب ألن  فإن الرسول ينتقل بينهما بال أدىن تغيري يف صي،هو اهللا أم املسيح

 ،كالً من االجتاهني صحيح فإن املسيح وإن كان قد صار إنساناً فذلك مل يوقف كونه اهللا
ولطاملا رأينا الرسول يوحنا يبدأ . فإننا نقصد أيضاً وصايا املسيح" وصايا اهللا"فإذا قلنا 

املسيح هو ف. بالكالم عن املسيح بصفة واضحة مث ينتقل متكلماً عن اهللا بنفس الوضوح
وكما عمل الروح .  أي الذي يعرب شخصياً عن فكر اهللا قوالَ وعمالً، وكلمة اهللا،اهللا

القدس يف املسيح هكذا يعمل يف املؤمن فيجعل الطاعة فيه شيئاً فعلياً واقعياً حبيث ال 
وهذا عمل من . يصبح منقاداً بفكره اخلاص وال يفعل مشيئته اخلاصة بل منقاداً باهللا

  .لروح القدس ايدةأعمال ا
قد . خيهم متاماً كاألطفال الطبيعيني يف بكور تار،فنحن من هنا نبدأ تعليمنا

األمر ولكنه من الضروري واملهم للغاية أن يتعلموا الطاعة لكي يفهمون القليل يف بادئ 
يصلوا إىل الفهم الكامل ولكي يتعلموا الطاعة جيب أن يدربوا عليها بأسلوب واضح 

 فال نتوقع من طفل مثالً أن يدرك بسهولة احلقائق املعنوية ،عقوهلم املتفتحةيتفق مع 
فقد يكون .  كما ال نتوقع أن يكون للقدوة تأثريها على الطفل يف كل األحوال،اردة

ولكن "  أو ذا الرجل أو تلك السيدة،هذا الئق ببابا أو ماما"من السهل أن يقال له 
  .كالم بدائرة نفسه الصغريةاملهم هو مدى ارتباط مدى ال
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.  اخلضوع لوصاياه-فأول صورة من صور الطاعة هي بكل بساطة ودقة 
وليس املقصود بوصايا الناموس العشر فإن يوحنا ال يشري إىل هذا مطلقاً يف كالمه عن 

 فإن األمر كله مرتبط باملسيح وبشخصه الكرمي ونستطيع أن نقول ،الوصايا هنا
 اختبار الناموس وامتحان هذه الوصايا هو أن الناموس كان باختصار أن الفارق بني

ولذلك . برهان على حقيقة ما هو اإلنسان بينما اإلجنيل هو إعالن ما هو اهللا يف املسيح
فقد وضع اإلنسان حتت الناموس ليثبت هل يستطيع هل يتخلى عن إرادته الذاتية ينفذ 

ة للذين حتت الناموس إن هم أطاعوا  فكانت احلياة معروض،مطاليب اهللا لنوال احلياة
فاملفروض أن اإلميان . وهذا خيتلف كل االختالف عما مينح اهللا اآلن للمؤمنني. الناموس

فهو كان .  متاماً كما كانت احلياة يف املسيح قبل جميئه إىل العامل،قد امتلك احلياة فعالً
ياة األبدية وقد أظهر هنا احلياة األبدية عن اآلب وملا اختذ الناسوت كان ال يزال احل
 بل كاحلياة األبدية ليعطي ،ليس فقط كأقنوم إهلي جاء ليظهر احملبة كإله احلق وابن اهللا
فمن الواضح أن الوصايا . حية للذين مل يكن هلم سوى املوت واخلطية اليت جلبت املوت

رد دستور املشار إليها هنا هي لتوجيه احلياة اجلديدة املمنوحة فعالً عوض أن تكون جم
وبعبارة أخرى هي ممارسة احلياة اليت وهبتها النعمة . أديب جيب أن يطاع لنوال احلياة

  ".إن حفظنا وصاياه"على أن الصورة األوىل للطاعة هي . للمؤمن يف املسيح
 ،إن اهللا يف نعمته يضع األمور يف صيغة األمر والسلطان لكي يشعر الطفل

رة الطاعة وأمهيتها واحلاجة إليها لذلك نراه تبارك امسه  خبطو،وليد النعمة الشبيه بالطفل
وأليس هذا .  وبكل وضوح وسلطان،يصوغ وصاياه يف حاالت كثرية يف قالب األمر

 ،حسناً وصواباً؟ وهل يتصور عاقل أن اهللا ميكن أن يتكلم بغري أسلوب السلطان املطلق
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وال خيطرن ببالك أن وصية أو أن سلطانه غري مرتبط بكل ما يفرضه على اإلنسان؟ هذا 
أمل يعمل هو شيئاً لإلنسان لكي يؤمن . اهللا هي دائماً شيء جيب على اإلنسان أن يعمله

متاماً كوصيته بأن حنب . جند اإلميان باسم ابنه وصية من وصاياه) ٢٣: ٣ يو ١(به؟ يف 
ني أن  أي أن اهللا يوصي مجيع الناس أن يؤمنوا باإلجنيل كما يوصي القديس،بعضنا بعض

 ليس فقط حمبته ،إذاً فهو يوصي لكي يرينا أن سلطانه مرتبط باألمر. حيبوا بعضهم بعضاً
ومن الواضح بأن الطاعة مفروضة على اإلنسان حبسب . بل حقه يف أن يأمر ويوصي

  .اهللا
يقول الرسول بولس لألثينيني أن اهللا يأمر ) ٣٠: ١٧أع (يف . خذ مثالً آخر
فاألمر اآلن ال . هو ما يقابل باإلميان باسم ابنه يسوع املسيح و،مجيع الناس أن يتوبوا

طبعاً ال يونان وال رجال . يتعلق بنجاة نينوى من الدمار بل بإنقاذ اخلطاة من جهنم
 وال يف نوال احلياة األبدية ،نينوى كانوا يفكرون يومئذ يف اخلالص من الدينونة األبدية

 الوقت احلاضر مث الوجود مع املسيح إىل األبد للتمتع بالشركة مع اآلب واالبن كما يف
 ومع وجود النفس يف حالة ،أما حنن فلنا وصيته اآلن هلذه الغاية الصرحية. يف األعايل

فهي ترينا مبلغ اهتمام اهللا . صحيحة جيب أن يكون هلذه الوصية أعظم وزن وتقدير
سبب خطاياهم أن تعلم أن أو ليس خرباً طيباً لنفس متمرغة يف التراب والرماد ب. بأمرنا

اهللا مهتم بأن يقدم بركة جمانية كاملة مع خالص نعمته لشخص مسكني كهذا حمتاج 
 وهو لن يسلم عزه ،للتوبة واإلميان؟ هذا واألمر مرتبط يف الوقت نفسه جبالله وعظمته 

حقاً إن الناس البد وأن يكونوا عمياناً يف . لريضي غرور اإلنسان الفارغ املتكرب
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اهم وعداوم هللا كل أيام حيام وإن هم الموا اهللا رغم كل هذا االهتمام العظيم خطاي
  . اهللا الذي بذل ابنه الوحيد احلبيب لكي خيلص أشر اخلطاة–من جانبه بأمر نفوسهم 

. عندما حنب شخصاً يسرنا أن نفعل ما قد يضعه يف صيغة أمر أو وصية
فكم . يغة السائدة حىت بني الناس فاألمر أو الوصية هي الص،وحيث يوجد سلطان

اإلله اململوء . باألحرى جيب أن يكون األمر مع اهللا الذي ال ميكن أن يكذب أو خيدع
حىت جتاه املتمردين واملتهاونني؟ هذا وحفظ وصاياه هنا إمنا . صالحاً ورمحة وطول أناة

تاج يف الواقع  الذي أزمن يف حياة الشر حيئإن اخلاط. هو لربكة النفس اآلن وإىل األبد
 وهكذا يتغري جمرى احلياة كلها عندما يتوب اإلنسان توبة ،إىل كل ما هو حسن وصاحل

 وهكذا يف كامل النعمة يعلن اهللا ،حقيقية ويرجع إىل اهللا مؤمناً بالرب يسوع املسيح
مشيئته وفكره بغاية الوضوح لكي يسري التائب يف ضوء ما يعلنه على أن هذه العناية 

اهللا من شأا أن جتعل عناد اإلنسان وعدم مباالته بوصاياه أكثر جرماً وشراً من جانب 
  .وخباصة إذا كان اإلنسان حيمل اسم الرب باطالً

وأما من حفظ "أما يف العدد اخلامس فيطالعنا الرسول بشيء أعمق إذ يقول 
ويتضمن طبيعة الطاعة ومداها ألن " وصاياه"هذا شيء خيتلف عن حفظ ". كلمته
" الوصية" فال تصبح جمرد ،ترض تقدماً روحياً ومنواً يف اإلدراك وعزماً يف االختباريف

وكلمته قد ال تتخذ شكل الوصية ". كلمته"الواضحة هي اليت تتحكم يف النفس بل 
وعندما تكون . احملددة لكنها بكل يقني تكشف عما هو مرضى قدامه وذو قيمة يف عينيه

نه تكفيه إشارة بسيطة لألمانة يف السلوك وإرضاء اهللا روح الطاعة قوية يف القديس فإ
  .ولو مل ينطق الرب مبا يشبه الوصية الصرحية
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وأليس عجباً ومؤملاً كيف أن روح القلب الناموسية تعمل يف اجتاه عكسي؟ 
 ينتشر الرأي حبسبان املعمودية وعشاء ، والسيما بني مجاعة املعمدانيني،ففي النصرانية

فأين جند وصية .  مع أما يف الواقع ليستا شيئاً من هذا القبيل،تنيالرب وصيتني صرحي
للشخص أن يتعمد أو يشترك يف عشاء الرب؟ إن الوصية تقلل من قيمة الشيء وجتعلنا 

فاملعمودية املسيحية هي امتياز ممنوع للنفس بسلطان . ننظر إليه من وجهة نظر خاطئة
". ماذا مينع أن أعتمد"ل من تلقاء نفسه لذلك نسمع اخلصي احلبشي يقو. الرب يسوع

فلو " أترى يستطيع أحد مينع املاء؟"وبطرس يف حادثة كرنيليوس وأماكن أخرى يقول 
كانت املعمودية وصية أو أمراً لكان يف القولني شيء من الغرابة إذ من ذا يفكر يف منع 

 اخلتان وصية الرب والوقوف يف وجه تنفيذها؟ ولكن هنا يتخاصم الذين من أهل
 كما تريد فلن جتد املعمودية يف صورة وصية ئومع ذلك فتش الكتاب أيها القار. بشدة

الشك أن الشخص الذي تناول قضية املسيحي املعترف حديثاً قد يعمده . يف أي مكان
ولكن القوم ال يقصدون ذلك بل يعتربون املعمودية . أو يرشده إىل من له أن يعمده
إا . ولكن الرب ال يضع املعمودية هذا الوضع. ترف نفسهوصية من الرب يسوع للمع

امتياز يسره أن مينحه حبسب كلمته؟ وهلذا فهي ليست وصية باملعىن األديب أو 
فهل هذا جيعله ". خذوا كلوا"يقول الرب . وهكذا احلال مع عشاء الرب. الناموسي

: ري فقلت لهوصية؟ هبين يف ساعات احتضاري وقد وقف أحد أحبائي إىل جانب سري
إنك لو اعتربت هذا أمراً فامسح يل أن أقول أن ". خذ كتاب املقدس هذا واحفظه"

وهنا كل . فما كان ذلك أمراً بل عالمة حمبة. عقليتك وتفكريك ليس من النوع الرفيع
. صحيح أن له قوة الوصية وتأثريها ولكنه أعظم منها بكثري وخمتلف عنها. االختالف
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ذكريات شخص كان حبيباً إىل النفس وغالياً عليها يف زمان طويل إنه مرتبط بعواطف و
 ،هكذا أعطيت من سرير احملتضر وهكذا قبلت بنفس الروح. حىت يف ساعة رحيله

  .وهكذا جيب أن يفهمها كل ذي فهم ومتييز
لنفترض عائلة صغرية . وإليك مثالً آخر قد جيعل املسألة أكثر وضوحاً

ومن عادة الرجل أن ميضي إىل . ى أتعاب عائلها اليوميةمتواضعة تعتمد يف معاشها عل
ففي أحد األيام وهو يتهيأ ملغادرة املرتل وإذ بالزوجة قد فاجأها مرض . عمله مبكراً جداً

فها هي شريكة حياته اليت تعودت أن تبكر . وهنا تقوم صعوبة. مباغت والزمها الفراش
 قد أصبحت ،ما يعوزه طوال يوم عملهالقيام مسرورة لتعد له طعام إفطاره ورمبا بعض 

؟ ها هي فما العمل يف هذا الظرف املفاجئ الطارئ. مريضة حبيث ال حتتمل مسع الكالم
فتاة صغرية من أفراد األسرة تدرك حقيقة املوقف مل يأمرها أبوها بعمل شيء ما لكنها 

ربت وحيث أن األم . هي ترى أن الظروف اليوم ختتلف عنها باألمس. تلمس الظرف
باألمس كانت تساعد . الدار ال تقو على العمل وإدارة املوقف فهي تتقدم لتفعل ذلك

 وها هي تنهض مبكرة وتعد ألبيها طعام إفطاره ،أمها أما اليوم فهي تدير الدفة بنفسها
 ولكنه ،ليس يف هذا احلادث أي وصية أو أمر. وغذاءه يف ساعات غيابه عن الدار

فكما أن لكمة اهللا تعرب عن إرادته ولو مل ". كلمته"ن القول يساعد على توضيح املراد م
 كذلك هذه االبنة عرفت ما يلزم لتنفيذ إرادة أمها لو كانت قادرة ،حتمل يف طياا أمراً

لقد رأت أباها يف حالة ارتباك بسبب مرض زوجته حبيث مل يقدر أن يفعل . على الكالم
. كان البد له أن يذهب إىل عمله كاملعتادشيئاً يف أمر يئة طعامه يف الوقت الذي 
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ذلك مل يكن . أدركت هذا كله وبدون ضجيج قامت بالعمل اليت كانت تعمله األم
  ". حفظ كلمته"حفظاً لوصية ولكنه يبني املعىن املقصود من 

ليس فقط بإمتام ما . هكذا ينمو املؤمن يف معرفة اهللا ويسر يف عمل ما يرضيه
ر صريح بل يف صنع مشيئته الصاحلة حينما يعرفها هذا فيه كل هو يف صورة وصية أو أم

الكفاية للقلب املطيع واألمر يف ذلك ال حيتاج إىل التماس اإلرشاد للضمري من اخلارج 
 فأنا مطلوب مين أن أكون خاضعاً هللا وذلك ،كال. أو استشارة أي شيء يف الداخل

 أي الكتب ،آلن يف كلمته املكتوبة وهي معلنة ا،على أن أفعل مشيئة اهللا. حبفظ كلمته
املقدسة اليت أعطيت لنا إلنذارنا كما لتعزيتنا وهكذا الق بالرسول بولس يف ساعة 
الوداع األخرية أن يستودع القديسني هللا ولكلمة نعمته فإذا كنا نريد أن يصنع مجيع 

يئته معلنة وها هي مش. القديسني مشيئة اهللا فلنبدأ حنن بكل تواضع يف صنعها من جانبنا
وال ننسى أن أحسن طريقة لقراءة كلمته قراءة صحيحة هي أن . بكل وضوح يف كلمته

نرى املسيح نفسه كغرض اهللا يف كل جزء من أجزائها ليس املقصود ما قاله املسيح 
وال ما أوصى به ولو أن لذلك قيمته العظمى وخطورته . فقط ولو أن ذلك مهم وعظيم

 فمرة نراه ،سيح يف كل ساعة من ساعات حياته هنا على األرض بل ما أظهره امل،البالغة
 فهل ال يوجد يل ولك صوت يف هذا؟ مث الحظه حينما ،مع اهللا مبكراً قبل طلوع النهار

 كيف يقضي الليل كله يف الصالة مع ،يكون أمامه يف اليوم التايل أن يعمل عمالً خطراً
ح أنه ال خيطر ببالنا أننا نستطيع أن نفعل صحي. يقيناً أن يف ذلك درساً يف نفوسنا. اهللا

عني ما كان يفعله املسيح أو أن ننفذ األمور كما كان ينفذها متاماً ولكن من منا ينكر 
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أنه كان يف ذلك تاركاً لنا مثاالً؟ واملثال ليس أمراً أو وصية ومع ذلك فاملقصود به على 
  . هاأي حال أن يترك تأثريه القوي على اهتمام النفس وطاعت

" من قال قد عرفته وهو ال حيفظ وصاياه فهو كاذب وليس احلق فيه"ولذلك 
فهو ليس فقط ال حيظ . ألنه معىن هذا انعدام روح الطاعة يف شخص كهذا) ٤عدد (

إنه يهمل التزاماته ويطرح جانباً الوصايا اإلهلية . كلمته بل إنه ال حيفظ حىت وصاياه
ل اليت يف العهد اجلديد وهي ما تعنيه بصفة خاصة ليست اليت يف العهد القدمي فحسب ب

ألن هذه الوصايا اجلديدة هي أول صورة معنية الختبار اعترافه املسيحي وإذا مل يكن له 
 فال داعي أن نسأل كيف يعامل املسيح أو العهد ،ضمري حيفزه على حفظ وصاياه

  .اجلديد يف جمموعه
ما من حفظ كلمته فحقاً يف هذا وأ "–ويف العدد اخلامس نأيت إىل نقطة أخرى 

هنا اهتمام واضح بكل فكر اهللا والباعث عليه ألن كلمته حمبوبة " قد تكلمت حمبة اهللا
فنحن هنا أمام قلب ذات يربهن على طاعته ال حبفظ وصاياه فقط بل أيضاً حبفظ كلمته 
و والكلمة عنده ليست ذات سلطان وتأثري على النفس فقط بل غالية وعزيزة لذلك ه

 فإن يوحنا ال يتردد ،وحيث يكون األمر كذلك. يفتش فيها بسرور وخيرج منها بفائدة
  .يف القول بأن حمبة اهللا قد تكلمت يف شخص كهذا

وهنا أيضاً أجد الفرصة مناسبة إلبداء مالحظة عامة عن أسلوب الرسول 
مور طبقاً فهو ينظر إىل األ. يوحنا اخلاص ليس يف هذه الرسالة فقط بل يف كل كتاباته

. للمبدأ اإلهلي املعلن دون أن يشغل نفسه بالعوائق والتقصريات من جانب اإلنسان
 بل حينما ،فتراه ال يتناول السقطات اليت قد تعترض طريقنا بسبب التهاون أو اإلمهال
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يتكلم عن املسيحي احلقيقي فإنه ينظر إليه كمن هو سالك يف تنفيذ فكر اهللا ولذلك هو 
 وإمنا يرسم ،أ بإدخال شيء من التقصري هنا أو قليل من التهاون هناكال يشوه املبد

) أحدث املؤمنني(وهذا يتم حىت يف حالة األوالد . بوضوح ما يرضي اهللا ويليق بأوالده
" كلمته"أما يف حالة البالغني احملنكني فليس فقط حبفظ وصاياه بل حبفظ " وصاياه"حبفظ 

  .عن مشيئته تعبرياً كامالً وبكل صورة وهي الكلمة اليت تعرب ،بصفة عامة
... " هأنذا أجيء ألفعل "من أجل ذلك نقرأ عن سيدنا له اد قوله املأثور 

 ،مع أنه بكل يقني حفظ ناموسه ومتم وصيته. ناموسك؟ كال وصيتك؟ كال.... ماذا 
بل أكثر من ذلك إنه أكرم الناموس وبرره وعظم سلطانه ومداه كما مل يفعل إنسان 

يف درج الكتاب "وهو ال يقول ذلك فقط بل . اهللا" مشيئة"ولكنه جاء ليفعل . قط
مشورات . ذلك الدرج الذي مل يعرفه سوى اآلب واالبن والروح القدس" مكتوب عين

وهذا الذي قيل . اهللا السرية وفكره السرمدي الذي تسجل بعد ذلك يف سفر املزامري
 ومع ذلك فهو هناك ،خطية مل تسرمبحرقات وذبائح لل. مغاير للناموس وطقوسه

.  مشيئة اهللا–وعندما جاء االبن كإنسان كان هذا ما جاء ليفعله . مكتوب ومسجل
. ومشيئة اهللا هذه فاقت بكثري ما كان يعرفه الناس كالعشر كلمات أو العشر وصايا

الم ومل يكن عمله جمرد صنيع مشيئة اهللا بل احتمال اآل. كانت النعمة املطلقة هي إعالا
 ومىت كان الناموس يطلب أو يتوقع ، ألنه أطاع حىت املوت موت الصليب،يف تنفيذها

مثل هذه التضحية من البار؟ هل كان خيطر ببال الناموس شيء كهذا أن قدوس اهللا 
 وهو له اد قد ،ميوت من أجل الفجار؟ ولكن مشيئة اهللا مل تكن شيئاً أقل من هذا

  .عرفها قبل أن يكون زمان
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 فكأن اهللا كان يقول ،ثاً كان الكالم عن الذبائح والقرابني من دائرة اخلليقةعب
إن دم ثريان وتيوس ال ميكن أن ترفع ". إن هذه كلها لن تنفع ولن تفيد"بلغة الواقع 

وال يستطيع أي طقس .  أو تنجى من حبرية النار أو ختلص األثيم من دينونة اهللا،خطايا
. إنساناً صاحلاً  أو يأيت به إىل اهللا بال عيب وأبيض كالثلجما أن جيعل اإلنسان الرديء 

وهكذا صار حىت أنه نزع األول أي الناموس وثبت ". مكتوب عين "-فماذا إذن؟ 
ومشيئة اهللا يف النعمة املطلقة هنا هي خالص أشر اخلطاة بواسطة . الثاين أي مشيئة اهللا
 تنطوي حتت ما أعطاه لنا اهللا أليس ذلك يدل على مبلغ القوة اليت. موت الرب يسوع

وقد عرف . يف الكتب املقدسة؟ إن خالصنا كان غرض اهللا ومشيئته قبل كل شيء
 ويف تتميمها تأمل إىل ،الرب هذه املشيئة منذ األزل وملا أتى ملء الزمان جاء ليتممها

إن أي عمل من أعمال القوة مهما كان عظيماً مل يكن كافياً إلمتام هذه . أقصى حد
أكان مستعداً أن جيعله اهللا خطية وأن حيتمل ل النتائج لكي ميجد اهللا حىت من . ملشيئةا

 بل أن ،جهة اخلطية وذلك جيعله عمالً باراً من جانب اهللا أن مينحنا الغفران الكامل
يربرنا وميجدنا؟ إذن فليتأمل من أجل اخلطايا حتت يد اهللا املقدسة املمتدة ضد اخلطية 

ومع ذلك فقد احتمل الكل خبضوع كامل . ما تستحقه من دينونة عادلةواملوقعة عليها 
  .هنا يتجلى البون الشاسع بني الناموس والنعمة. مهما كانت الكلفة على نفسه البارة

وكما املسيح هكذا املسيحي من جهة هذا املبدأ مع الفارق العظيم وهو أنه اهللا 
ن أيضاً لنا قبل أن ندخل ميدان فنح. الكائن على الكل وأنه صنع الكفارة ألجلنا

فشأننا إذن .  كما كان لسيدنا احلياة يف ذاته طوال األزلية قبل أن جييء إىل العامل،العمل
 كما هو شأن اإلنسان حتت ، وليس ألجل نوال احلياة،هو العمل من فيض احلياة
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ل على من  فإن السلوك املسيحي هو ممارسة احلياة اجلديدة األمر املستحي،نعم. الناموس
 واملمكن فقط للشخص الذي له هذه احلياة بتثبيت عينه على الرب ،ليس له حياة

وإال فال تكون العني بسيطة إذ قد تنشغل ذا الشخص أو ذاك الشيء حينما ال . يسوع
". إن كانت عينك بسيطة فإن جسدك كله يكون نرياً "–يكون السلوك حبسب النور 

  .عني بسيطةواملسيح وحده هو الذي جيعل ال
ذا . " ولكن يوحنا يضيف شيئاً آخر،ذلك مشار إليه بكل وضوح هنا

ذلك يفترض حصول النفس على امتياز " إننا فيه"ليس فقط أننا قد عرفناه بل " نعرف
فهم ليسوا فقط . عظيم وذه الطريقة يشجع اهللا أولئك الذين هم حبق طائعون بالروح

هو غري ! عجيب أن يتأكد القديس أنه يف املسيحويا له من أمر . يعرفون بل هم فيه
ولكن احلياة هنا .  مهما كنا مباركني بالنعمة، وحنن احملدودون الضعفاء املساكني،احملدود

 وروح اهللا يقوي الشعور ذا االعتماد ويستخدم ،معلقة باالعتماد على اهللا وابنه
ه الكلمات؟ فما أسعد إذن أن وماذا ترينا هذ. الكلمة لتثبيتنا وتأييدنا يف هذا الوضع
ويا هلا من تعزية وقوة حتملها لنا هذه الكلمات يف ! نعرف ما هو اهللا لنا وما كان ألجلنا

  !شعورنا بضعفنا
نتعلم أن الوجود يف املسيح هو جزء من تلك ) ٢٠: ١٤يو (وإذا قارنا 

 ابتداء من اليوم اموعة الغنية من االمتيازات املسيحية اليت أكدها له اد للتالميذ
يف " إذ قال ،الذي جاء فيه الروح القدس ليكون فيهم ومعهم بعد صعوده إىل اآلب

فهناك أوالً املركز العجيب ". ذلك اليوم تعلمون أين أنا يف أيب وأنتم يفّ وأنا فيكم
أنه ال عجب أن يكون وه االبن الوحيد احلبيب يف .  مركز الرب املقام يف أبيه،العادل
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ركز الذي هو حقه اجلوهري يف الالهوت ولكنه يعلن اآلن هلم ألول مرة أنه ذلك امل
هذا مكانه . مكانه احلق باعتباره اإلنسان املقام كما كان حينئذ وسيظل كذلك إىل األبد

وحنن املؤمنني ) ١٠: ١٦يو (عند الصعود ومكافأته العادلة بسبب رفض العامل إياه 
 وهو مركز يسمو ،اسم املسيح أنه يف أبيه هناكنعرف بالروح املرسل لنا من اآلب ب

 أو حىت كابن اإلنسان متسلطاً على مجيع ،بكثري عن مركزه كاملسيا عن عرش داود
هذا هو مركزه وما كان ممكناً أن يكون له إال . ممالك األرض يف امللكوت العتيد

 وهذا ما ، إمتام الفداءباعتباره أقنوماً إهلياً وواحداً مع اآلب مع كونه اإلنسان املقام بعد
  .يعطي املسيحية مسوها وعظمتها الفريدة

 ليس فقط أم بفضل موته ،ولكن كان جيب أن يعرفوا بعد ذلك أم فيه
وقيامته صاروا جزءاً من الثمر الكثري الناتج من حبة احلنطة اليت وقعت يف األرض 

 احملبوب بقدر ما كان  بل أم هلم فوق ذلك مركزاً وثيقاً مساوياً يف شخصه،وماتت
 ليس فقط احلياة املقامة بل مركز القرب املضمون فيه هناك وهو ،ذلك ممكناً للمخلوق

كذلك كان عليهم أن يعرفوا أن . املركز الذي نعرف أنه نصيبنا اآلن وحنن على األرض
كما تتميز رسالة أفسس )٢٧: ١( وهو حق تتميز به رسالة كولوسي ،املسيح فيهم
مع الفارق أن رسولنا يتناوله كحق من )  اخل١٠ و ٦ ،٢ ،٣: ١(املسيح بكوم يف 

ناحية الفرد بينما بولس يتناول يف ناحية وحدانية جسد املسيح أي الكنيسة وهو نصيب 
ومن أسف .  وعدم معرفته هو عار عدم اإلميان يف النصرانية االمسية،كل مسيحي باحلق

ين من املؤمنني يف الوقت احلاضر بل منذ أن عدم اإلميان هذا قد شوه أذهان الكثري
انتقال الرسول الذي يوضح هنا أن إدراك هذا احلق وحتقيقه توقف على حفظ كلمة اهللا 
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 ،على أن هذا ليس شيئاً أكثر مما يليق بكل مسيحي. وتكميل حمبة اهللا يف النفس
أما قلة . سد أي فداء اجل،وانعدامه حيزن روح اهللا القدوس الذي به ختمنا ليوم الفداء

اإلميان أو األمانة فتضع غشاوة على بصرنا الروحي فال تر باألسف أحسن امتيازاتنا 
  .وأفخرها

 وتفاخر أجوف ،ا شيء آخر قد يكون جمرد تفاخر" من قال أنه ثابت فيه"
فارغ فيقابله الرسول بطريقة ختتلف عما اتبعه مع املتهاون ملزدري بسلطان اهللا فهذا قد 

 ومبىن آخر قد دمغه بطابع من مل يأخذ شيئاً ،نه كاذب وليس احلق فيهحكم عليه بأ
أتقول .  فما أهدأ االستنتاج وأقواه، أما يف حالة االعتراف بالثبات فيه،حقيقياً من اهللا

هنا ال يوجد ادعاء باخللو من . أنك ثابت فيه؟ إذن ينبغي أن تسلك كما سلك هو أيضاً
 فلنعلم أن تأثري الثبوت يف املسيح البد وأن ،ون يف املسيحولكن إن قلنا أننا ثابت. اخلطية

وإن كنت . فالسلوك هو املعرب عن احلياة يف نور اهللا. يظهر على الفور وبقوة يف السلوك
إننا يف  فما الذي مينع سلوكي كما سلك املسيح؟ ،ثابتاً يف ذلك الذي هو احلياة والنور

وسلوكنا هو بالنعمة . إلحساس بذلك احملضر مىت فقدنا ا ولكننا خنطئ،حمضره ال خنطئ
املسيح هو . نفس سلوك املسيح من حيث املبدأ وإن كنا ال ندعي بأنه من نفس املقياس

  .املقياس وليس الناموس
 وأن ، ومن اليسري أن ننسى الرب قليالً،حنن نعلم أنه من السهل أن نرتلق

 ولكن الرسول ال يتجه ، فيهوكل ذلك ليس ثابتاً. نسمح لنشاط طبيعتنا أن يلعب دوره
والشخص الذي يأىب أن ينظر إىل . واملبدأ شيء مطلق. بل ينظر إىل املبدأ. حنو التفاصيل

 فذاك معناه ترك اإلميان واالستعاضة عنه ،احلق املطلق ألن يف اإلنسان هذا اخلليط الشاذ
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ريه من وكيف ميكن لشخص كهذا أن يفهم حق املسيح هنا ويف غ. بالشعور واإلحساس
ن والنعمة جيب أ. املواضع الكتابية؟ إن احلق جيب أن يكون مطلقاً يف املسيح وعمله

 فهو تربير كامل ،إن كان يعطيين تربيراً.  اهلالكتكون مطلقة ليستفيد منها اخلاطئ
 فهو تربير مطلق كمنحة احلياة األبدية يف املسيح ،وإن كان اهللا يربر الفاجر. ومؤكد
له احلياة األبدية لكي يتسىن له أن يطيع وأن يتمتع بالشركة مع اآلب واملؤمن . متاماً

من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا "ومن أجل هذا نقرأ هنا . ومع ابنه
 إذ ال يوجد هنا ادعاء ،والرسول يترك هذا ليفعل فعله يف الضمري". يسلك هو أيضاً

 مع ما يف ،ليس هذا جمرد معرفيت أنين فيه. يحامسي من قول اإلنسان أنه ثابت يف املس
 لكل ، بل إنين اعترف جبعل إياه مقراً لنفسي لكل فرح وكل أمل،هذا من بركة عظمى
وإذا كان األمر هكذا معي فينبغ أن أسلك . هذا هو الثبات فيه. خطر ولكل صعوبة

حلقيقي فيه ولكن هل هذا الواقع بالعمل واحلق؟ إن فشلنا يف الثبات ا. كما سلك هو
ظاهر يف تقصرينا يف السلوك ولكننا كمسيحيني نعترف باملسيح كمقياسنا احلقيقي مهما 

حنن ال ندعي أننا نسلك بنفس قياس سلوك املسيح لكننا نسعى . كان هذا مذالً لنا
  .بالنعمة لنسلك حسب هذا القياس
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  اخلطاب اخلامس
  ١١ – ٧: ٢ يو ١

 بل وصية قدمية كانت عندكم ، جديدةأيها األحباء لست اكتب إليكم وصية"
أيضاً وصية جيدة أكتب إليكم ما . الوصية القدمية هي الكلمة اليت مسعتموها. من البدء

هو حق فيه وفيكم أن الظلمة قد مضت والنور احلقيقي اآلن يضيء من قال أنه يف النور 
وليس فيه ومن حيب أخاه يثبت يف النور . وهو يبغض أخاه فهو إىل اآلن يف الظلمة

ويف الظلمة يسلك وال يعلم أن ميض ألن . وأما من يبغض أخاه فهو يف الظلمة. عثرة
  ".الظلمة أعمت عينيه

رأينا يف األعداد السابقة أن الطاعة هي أول وأهم عالمات احلصول على 
 وأن جوهر الطاعة ليس جمرد صنع ما هو حق يف ذاته بل صنعه بدافع ،احلياة اإلهلية

ولست أتردد يف القول أن الشخص الذي . ان اهللا والرغبة يف إرضائهاخلضوع لسلط
دائماً يفعل ما هو حق رد كونه حقاً إمنا هو يف الواقع يفعل اخلطأ ألنه ال يترك أهم 

 فإن أول مجيع احلقوق هو أن يكون هللا ،أركان الطاعة بالنسبة هللا نفسه وبالنسبة ألوالده
لضبط ما يفعله اإلنسان الذي يتصرف مبقتضى حكمه  بينما إغفال اهللا هو با،حقوقه

من هو اإلنسان يف هذه القضية؟ وما هو حىت حيسب . اخلاص بأن ما يفعله هو الصواب
 ولذلك فإن خمافة اهللا ،إن األمر يتعلق مبشيئة اهللا. له حساب ويقام حلكمه تقدير؟ كال

هي أول امتحان للحياة فالطاعة إذن ). أي بدائتها(هي دائماً رأس احلكمة الروحية 
 وخباصة بالنسبة لروح اإلمث اليت كانت عاملة حينئذ ،كما يقول الرسول. اجلديدة اإلهلية
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فإذا ما جلس اإلنسان يف كرسي القضاء واعترب نفسه كمن . حىت بني املعرفني باملسيحية
يح فقد ختلى عندئذ عن األساس الوحيد الصح. هلو حق احلكم ناسياً اهللا الذي ال يرى

ألنه حىت مع افتراضنا إنه إنسان مؤدب ومستقيم حبسب الظاهر فإن . لكل حكم مقدس
تصرفه مبقتضى حكمه اخلاص على جمرد ما يعرض أمامه أنه هو على خلوه من روح 

وحيث ال توجد الطاعة هللا فكل شيء خطأ ومتناقض يف أساسه مع مسئولية . الطاعة هللا
  .املسيحي

آخر يأيت بعد املبدأ الذي ناقشناه ولكنه يف الواقع على أن هناك مبدأ أدبياً 
يتمشى معه جنباً إىل جنب وذلك ألن كليهما ينبعان من املسيح فاملسيح هو احلياة 
وتعبريه عن احلياة بأقواله وأفعاله ملا كان هنا على األرض يعطينا القياس الصحيح ملعرفة 

ن ينطلق مبجرد نظريات وعقائد بل  ألن سيدنا مل يك،ماهية احلياة األبدية يف حقيقتها
كان حييا احلياة عملياً واحلياة هي أوثق األشياء باإلنسان والبد له منها لكي حيس أو 

على أن الناس مجيعاً هلم حياة .  أو لكي يفعل شيئاً أو ليكون شيئاَ يف الوجود،مييز
حلياة بالنسبة  وماذا يفيد هذا النوع من ا،اإلنسان الساقط حتت سلطان اخلطية واملوت

املسيح . هللا أو اإلنسان؟ إا قد تفعل قدراً من الشر ولكنها لن تقود إىل ما يرضي اهللا
 وهو ، هي حياتنا اآلن،وحياة املسيح هذه. وحده هو الذي أرضى اهللا دائماً وإىل التمام

  أما اإلنسان الثاين،لقد جلب اإلنسان األول املوت. واهب احلياة لكل من يؤمن بقلبه
 وكإنسان قبل من اآلب أن تكون له ،كانت فيه احلياة كالكلمة األزيل. فهو روح حميي

  . هكذا هو أيضاً حيىي،وكما أن اآلب حيىي. احلياة يف ذاته وهو يعطيها لكل من يقبلونه
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واحلق أنه الشيء مييز اهللا بصورة مطلقة فريدة أكثر من كونه تعاىل خالق 
عدميو اإلميان فلم يصلوا بعد إىل معرفة كنة احلياة وال أين أما الفالسفة . احلياة وواهبها

 فإن بعضهم يكد وجيتهد متشوقاً إىل اكتشاف آثارها يف بوتقة االختبار متوقعاً أن ،هي
 وليس علماء ما وراء الطبيعة بأكثر حكمة ،يصل إىل معرفة سرها من جتاربه الكيميائية
فالعقل . قل البشري وحماولة االستضاءة بنورهمنهم يف قدح زناد الفكر وااللتجاء إىل الع

البشري قد يكون ماهراً يف استقراء الظواهر واستنباط النتائج إال أنه ال يستطيع 
قد تنجح هذه الوسائل واألساليب البشرية يف الدوائر . استكشاف احلق بوسائله اخلاصة

ميكن اكتشافها ببحوث أو املادية أو العقلية املعلقة بالعناصر الطبيعية أما احلياة فهل 
  جتارب من هذا القبيل؟

 وقد أعطيت له بنسمة ،إن حياة اإلنسان صدرت أصالً ومباشرة من اهللا. كال
إن للحيوانات األخرى .  ومن أجل ذلك فإن اإلنسان وحده ذو نفس خالدة،القدير

إرادته  لكنها حياة ليست صادرة من نسمة اهللا بل هي وليدة جمرد ،نفساً وحياة تالئمها
إنه مسح بوجودها الوقيت إذ قال فكانت وأمر فصارت ولكن هذا خيتلف كل . وسلطانه

 وهي طريقة مل تتبع مطلقاً مع أي ،االختالف عن النفخة الشخصية يف أنف اإلنسان 
اإلنسان هو وحده الذي نال هذه اخلطوة وإدراك هذا الفارق . كائن آخر على األرض

  . وهذا الفارق هو خلود نفسه،ديب ومسئوليتهيوضح أساس كيان اإلنسان األ
على أن هناك امتيازاً أمسى بكثري من جمرد اخللود الذي يعين به دوام وجود 

تفكر قليالً يف وجود . فقد يكون هلذا الدوام نتائج مرعبة أكثر مما يتصوره العقل. النفس
 ،قع حتت دينونة اهللا األبديةفال بد لكل إنسان يرفض ابن اهللا أن ي!       دائم يف حبرية النار
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 –أي أنه يكون يف هذه احلالة يف وجود دائم أبدي غري منقطع وسط سعري من اآلالم 
آالم من يد اهللا ألنه أيب يف عناد ومترد أن يؤمن أن االبن العزيز احتمل بالنعمة ذلك 

فإذا ! القضاء لكي يعفي ارمني من مالقاة تلك الدينونة ويؤهلهم للربكة إىل األبد
 فأين أكون؟ طبعاً حتت ، وال بالبشارة الطيبة عما صنعه اهللا بواسطته،كنت ال أؤمن به
على أن اإلنسان ال .  ذلك العدو القاسي الذي يبغض اهللا واإلنسان،سلطان الشيطان

وإا جلرمية كربى أن يتمىن اخلاطئ أن يكون بال وجود . ميكن أن يتالشى من الوجود
 ألن اهللا ،ما أروعه حساباً.  ولكنه سيعطي هللا حساباً عن ذلك،حارقد يقدم على االنت

 فمن أين له هذا الترخيص بالتخلص من احلياة بيده؟ وأي خري ،هو الذي وهبه احلياة
ميكن أن تؤدي إليه مثل هذه الفعلة اجلهالء النكراء؟ لئن كان القتل يف شىت أنواعه يعد 

. شع صوره ألنه إهانة مباشرة ضد اهللا[من أجرمية شنيعة مميتة فإن االنتحار صورة 
واخلالصة أن الرب يسوع كان اإلنسان الوحيد الذي أطاع طاعة دائمة وكاملة وذلك 

أما بالنسبة لنا حنن املؤمنني . ألن طاعته كانت نابعة من حياة هي بعينها احلياة األبدية
 ولكن احلياة اجلديدة ،رنافليس األمر هكذا دائماً إذ قد يعمل اجلسد أحياناً خلزينا وعا

قد ينطلق اإلنسان العتيق من عقاله .  تبقى مصدراً للقوة والنشاط،اليت فينا لكوا أبدية
ألن احلياة القدمية أو اهتمام اجلسد ال . وقد يثور بسبب الغفلة وعدم السهر بالصالة

رادة هذه احلياة القدمية هي إ). ٧: ٨رو (زال موجوداً وهو بكل أسف عداوة هللا 
 وملن تكون طاعة اإلنسان يف هذه احلالة؟ للشيطان ال حمالة ألن اإلرادة ،اإلنسان الذاتية

وهذه يف الواقع هي حرية اإلرادة اليت يفخر . تكون يف خدمة الشيطان وأداة طيعة له
  .اإلنسان ا
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إن من واجبنا أن نردد هذه احلقيقة باستمرار وهي أن كل مؤمن حيصل على 
 وهي تبدأ ،حيصل عليها كاملة ناجزة ويف احلال. دية من املسيح مبجرد إميانه بهاحلياة األب

 وبعبارة أخرى عندما خيضع اخلاطئ ،نسمتها األوىل فينا عندما يبدأ اإلميان يف النفس
وقد رأينا أن جمرد هذا اخلضوع يعتربه اهللا طاعة له فإن . للمسيح كعطية اهللا بالنعمة
وهنا يكون اخلضوع الصحيح هللا . أؤمن باإلجنيل وأن أتوبوصيته الصرحية يل هي أن 

 والطاعة يف هذه احلالة ال يشار ا إىل ما سأفعله هللا من اآلن فصاعداً بل ،يف النفس
يقصد ا احنناء نفسي أمام اهللا يف اللحظة األوىل كاهللا املخلص بواسطة ابنه ما أبرك حنه 

وأية حمبة أعظم من أن يبذل ابنه لكي ! حملبتهوما أعجب جعله إياي غرضاً ! إياي احلياة
 بل ولكي يقدم نفس هذا االبن الذي هو احلياة األبدية لكي ،يأيت هنا ويعيش ألجلي

 فتكون يل به حياة ،ميوت من أجل خطاياي ولكي ميحوها حمواً كامالً بفداء أبدي
  .أبدية؟

 ، اإلهلية أيضاًولكن هذه احلياة اجلديدة ليست مصدراً للطاعة فقط بل للمحبة
تلك احملبة اليت لنا تتوفر يف اإلنسان إال حينما  (،واحملبة املطلوبة هنا ليست فقط احملبة هللا

تتأكد النفس أن اهللا يف نعمته السامية اانية قد أعطاها احلياة األبدية كما أعطاها يف 
ملقصودة هنا هي ولكن احملبة ا) الوقت نفسه كفارة عن خطاياها يف ابنه الوحيد احملبوب

  .حمبتنا إلخوتنا املسيحيني
 ونظري املسيحيني الكورنثيني ليسوا روحانيني ،حينما يكون القديسون أحداثاً

ولكن احلقيقة تنجلي هلم إذ هم وضعوا . حيسبون أمراً سهالً أن حيب أحدهم اآلخر
 اهللا فسرعان وإذا أخلصوا يف فحص ذوام قدام. أعناقهم يوماً فيوماً يف ميدان االختبار
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قد يبدو . ما يدركون أن كثرياً مما حنسبه حمبة ال يزيد عن كونه حمبة بالكالم واللسان
األمر سهالً حينما يكون كل شيء على ما يرام وسائراً يف االجتاه الذي يروقنا ولكن 
عندما ب ريح مضادة تصدم رغباتنا فعندئذ يكون احملك ملن حيسبونه شيئاً يسرياً أن 

 بل قد ،قد جند هذا النوع من احلب عند أي إنسان لطيف ودود. حدنا اآلخرحيب أ
أما حبنا إلخوتنا فقد . جتده عند كلب أو قط ولكنه حب جمرد من كل عنصر إهلي

يصطدم بالشيء الكثري من املعطالت فينا وفيهم فاألمر مع املسيحي خيتلف عنه مع 
ا حنن فإن اخلطية هي عني الشيء أم". وليس فيه خطية"املسيح الذي قيل عنه وحده 

 وحنن نعجب ألي شخص ال يؤمن ذه احلقيقة فإنه وأمثاله ،الذي فينا حبسب الطبيعة
إمنا يعيشون يف فردوس زائف من جهة نفوسهم إذ حيسبون ذوام كاملني اآلن من 

 بعد معىن الناحية العملية بينما يف الواقع هم ليسوا كاملني ذا املعىن بل إم مل يتعلموا
الكمال املسيحي وهو التخلي عن الذات واالستناد يف كل شيء على املسيح وخباصة يف 

 فإننا لن نكون كاملني يف ذواتنا إال بعد أن نتغري متاماً إىل ،السلوك واالختبار اليومي
 ومىت فحصنا أنفسنا يف النور فإنه ال يسعنا إال أن حنزن حبق على تقصرينا ،صورته

  .أمور كثريةوفشلنا يف 
على أن الرب قد جعلها وصية خطرية على تالميذه أن حيب أحدهم اآلخر 

إن حمبة . فإن اإلميان به كان كفيالً ألن يتسع لعداوة اليهود كما لسائر الشعوب
 وحنن ميالون ألن نقرن ،اإلنسان لشعبه وأبناء جلدته ال ختلوا من التباهي واالفتخار

وليس من شك يف أن اليهود كانوا . أو فضائل باهرة ممتازةأنفسنا مبا نعده مزايا خاصة 
أما احلق فإنه . ال ينقصون عن غريهم من األمم يف ميدان التفاخر بامتيازام من أعدائهم
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 إال أن يندم يف التراب بسبب خطاياه ضد ،ما من إنسان على صواب فيما يفتخر به
  .اهللا

ئيل بال ريب أن يفتخر أكثر من إن كان ألحد أن يفخر بصنائع اهللا فإن إلسرا
غري أن هذا ال ينفي احلقيقة الثابتة وهي أننا إذا فحصنا األمور يف . غريه من الشعوب

. ع ونتذلل قدامه من أجل حقارتنا وعدم استحقاقنا اهللا بأمانة فال يسعنا إال أن نتضنور
ح اهللا لكي يرفع وهلذا فال بد من عمل رو. فنحن جند اخلطية يف ذواتنا ويف أحدنا اآلخر

 ليس فقط كل ما هو مضاد ملا حنب بل كل ما ،املؤمن فوق كل ما يستفز ويضايق
  .حنسبه خطأ أيضاً

هل نثابر على حب بعضنا البعض ولو يف هذه . هنا يأيت امتحان الرب القاسي
احلالة؟ من واجبنا أال نتعامى عن إهانة شخص املسيح أو نكران حق اهللا أو العبث 

ولكننا مدعوون ألن نتقوى بالنعمة . و غري ذلك من أشكال اخلطية املكشوفةبالقداسة أ
 وأن نصرب على كل شيء ، وأن حنتمل املشقات كجنود صاحلني،اليت يف املسيح يسوع

ألجل املختارين لكي حيصلوا هم أيضاً على اخلالص الذي يف املسيح يسوع مع جمد 
 ، ترفع النفس إىل مستوى املسامهة يف صرب اهللاإا. وهذا ما تفعله احملبة يف الواقع. أبدي

ذلك الصرب الذي اختربه املسيح إىل أقصى حد وأظهره يف حياته كل يوم ويف كل 
األمر الذي ال يعد نقصاً يف احملبة . غري أن هذا مل مينعه من مناهضة الشر ضد اهللا. شيء

كتراث للشر هو  وعدم اال،ألن عدم بغض الشر معناه اإلساءة لطبيعة اهللا وكلمته
 بينما حمبة الصالح وإكرام الرب جزء من القداسة ،عكس القداسة على خط مستقيم
  .العملية يف كل شخص مولود من اهللا
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غري أن احملبة تسمو فوق كل ما يصيبنا يف أشخاصنا أو يقاوم أفكارنا ورغائبنا 
ودعها كذلك يف  وجيب أن نست،فهذه كلها نستطيع أن نستودعها بني يدي اهللا باإلميان

قد نضطر أن نوبخ ما هو خط يف إخوتنا ومن الواجب أن نوبخ إال يف احلاالت . احملبة
ولكن مهما تكون األمور حمزنة وداعية للحسرة فعلينا . اليت ال يكون التوبيخ فيها الئقاً

وذلك ليس ألرواحنا فقط بل البد مىت امتألت ) ٢١يه (أن حنفظ أنفسنا يف حمبة اهللا 
  . ا من حمبة اهللا أا تفيض من حنو بعضنا البعضنفوسن

يبدأ الرسول العدد السابع خماطباً املؤمنني كإخوة وهي كلمة تتناسب واحملبة 
 إخوة بعضهم لبعض ، أوالد أحباء،هم مجيعاً مولودون من اهللا. اليت جيب أن تسودهم

بة قد احتضنتهم مجيعاً ويا له حم.  احملبة اليت ال تتغري،ومجيعهم أهداف احملبة اإلهلية اهلادفة
أيها اإلخوة لست أكتب إليكم "من باعث قوي مقتدر يشدد حمبتهم بعضهم لبعض 
  ".وصية جديدة بل وصية قدمية كانت عندكم من البدء

فهو الذي يربزها أكثر . هذه الوصية القدمية جندها يف إجنيل هذا الكتاب امللهم
فقد نقل إلينا أن الرب وضع يف .  حبروفها إن مل يكن الوحيد الذي يوردها،من غريه

وإنه له اد أوصى ذه الوصية . عنق تالميذه هذه الوصية احلارة أن حيبوا بعضهم بعضاً
 اليت يتكلم فيها مع تالميذه اإلصحاحات من تلك اموعة البديعة من إصحاحيف أول 

نقرأ الوصية ) ٣٥ و ٣٤: ١٣ص (ففي . مبناسبة رحيله عن العامل وذهابه إىل اآلب
يا أوالدي أنا معكم زماناً قليالً بعد "اجلديدة ولنرجع قليالً إىل تلك القرينة املؤثرة 

ستطلبونين وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا ال تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم أنتم 
 أي غيابه عن األرض ووجوده يف ،لقد كان ذهابه هذا شرطاً البد منه للمسيحية". اآلن
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لسماء فإىل ذلك الوقت مل تكن املسيحية مبعناها الصحيح قد بدأت فيما يتعلق برابطة ا
 لكن موقفهم الصحيح بالنسبة ،التالميذ ولو أن أصل الربكة كان يف شخصه العزيز

 كان شيئاً جديداً عرفوه – أي عالقتهم الكاملة –للسيد وبالتبعية لكل شخص آخر 
  . بعد الرب وقيامته وصعوده

وصية جديدة أنا "شار إىل مغادرته إياهم ليصرح مبا يريد فيهم ومنهم وإذ أ
ذا يعرف اجلميع . أعطيكم أن حتبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم أنا حتبون أنتم أيضاً

واضح من هنا أن الرسالة تشري بال ". أنكم تالميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض
 نفسها املراد تطبيقها يف الرسالة أعطى وأن الوصية يف اإلجنيل هي. ريب إىل اإلجنيل

الرب يف هذه الوصية ملا كان على األرض ويف هذا نرى توكيداً للمالحظة اليت أشرنا 
من "إليها عندما التأمل يف الكلمات االفتتاحية من الرسالة وهي أن هناك فارق بني 

 ما مل يسبقه مل يكن ليوجد" من البدء"على أن هذا الذي كان ". يف البدء"و " البدء
يعين من " من البدء"فالقول . قبل السماوات واألرض" يف البدء"وجود الكلمة واالبن 

 أي منذ أن ، ويف ملء النعمة واحلق مع التالميذ،وقت وجود الكلمة األزيل يف أرضنا
بل وصية قدمية " فإىل هذه الفترة يشري الرسول عند قوله ،صار الكلمة جسداً وحل بيننا

" الوصية القدمية هي الكلمة اليت مسعتموها من البدء "–" م من البدءكانت عندك
  ".يف البدء"وواضح أن هذه الكلمة مل يسمعوها 

  .وقبل ذلك مل توجد وصية مثل هذه قط. لقد مسعوها من املسيح
تلك حمبة ختتلف عن . احملبة اليت أوصانا ا سيدنا مل تكن جمرد حمبة القريب

أما احملبة موضوع الوصية هنا .  وأهدافها مهما كان مصدرهاهذه يف مقياسها ونوعها
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فمتجهة من وإىل الذين حصلوا على احلياة األبدية يف املسيح وقد أعد هلم فداءاً أبدياً 
هم مجاعة جديدة أفرادها قد أعدوا لكل ما هو جمهز هلم على أساس احلياة األبدية . بدمه

على أنه كان البد من موته وقيامته إلقامة . اليت ناهلا كل واحد منكم يف شخص احملبوب
. األساس اإلهلي ملواجهة كافة الصعاب واملطالب وكفالة مجيع االمتيازات مهما كانت

 بل علينا الرجوع ،لكن هذه املشورات وطرق اهللا ليست بوجه خاص جمال خدمة يوحنا
ة للقديسني شخصياً  املطلقة الالزمئأما يوحنا فيعاجل املباد. لرسائل بولس للبحث عنها
 ولو أنه يلجأ إىل التعدي والتخفيف إىل حد ما بالنسبة ملا حنن ،يف غري تعديل أو ختفيف

 تظل ثابتة يف مكاا وإليها ئومع ذلك فاملباد. عليه وبالنسبة حلالة العامل الذي نعيش فيه
ن ألن  اإلهلية اليت حنن مدعووئفهو يشدد على املباد. يقود يوحنا مجاعة املؤمنني

 ويف هذا البد لنا يف االعتماد على إله أمني يعيننا يف حل مجيع ،نتمسك ا راسخني
  .الصعاب بواسطة الكلمة املعطاة لنا والسيما على يد الرسول بولس

وهنا يتكلم رسولنا عن وصية احملبة وكيف جيب أن تكون هذه احملبة على 
ألن املسيح قبل موته وقيامته كان " ميةوصية قد"إا كانت . قياس ومثال حمبة املسيح لنا

ال يزال معهم على األرض وهم كانوا ال يزالوا يهوداً ولكنهم كانوا قد حصلوا يف 
حبسب الظاهر كانوا مستمرين . نفوسهم على شيء هو أمسى من اليهودية مبا ال يقاس

ميذ إن مل إن غالبية التال. بل أكثر من ذلك. على عادم األوىل يف الذهاب إىل اهليكل
يكن كلهم استمروا يف هذا الطريق فترة طويلة وهم يف أورشليم بعد وت الرب وقيامته 

حىت بعد نوال روح املوعد القدوس يوم ( بل إننا نقرأ عن قادة الرسل ،وصعوده
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 كما كانوا متعودين أن يفعلوا قبل ،يصعدون إىل اهليكل يف ساعة الصالة) اخلمسني
  . األرضوبعد ما تبعوا الرب على

وإلشارة هنا ال ميكن أن ". الوصية القدمية هي الكلمة اليت مسعتموها من البدء"
ومل يسمعها أحد يف األزل وإىل فإن " يف البدء"فهي وصية مل يأمر ا . تنصرف إىل األزيل

فواضح واحلالة هذه أنه . ذلك معناه أا وصية ال عالقة هلا بالزمان أو املكان أو الناس
  .كما يفعل الكثريون" يف البدء"و " من البدء" أن خنلط بني التعبريين من اخلطأ

 ما يبدو على أنه نوع من ، أي العدد الثامن،على أننا نقرأ يف العدد التايل
التناقض وحينا ال يعبأ ذا ألن ما يبدو متناقضاً أمام العقل البشري قد يكون هو احلق 

غري أن السبيل الوحيد لفهم . به متنافراً ومتناقضاًبعينه ولو أن األذن الغري املختونة حيس
عندئذ نبدأ بفهمها أما إذا كنا ال نؤمن ا فكيف . األسفار اإلهلية إمنا هو اإلميان مبا فيها

نستطيع أن نفهمها؟ إن الذهن الطبيعي ميال ألن يفضل الذات على اهللا ويأىب أن يتعلم 
أن تفضيل أذهاننا وأفكارنا وكلمتنا اخلاصة وال شك . ما يسمو فوق إدراكه مبا ال يقاس

  .على لكمة اهللا أمر يتناقض بالطلية مع اإلميان بوحي اهللا
والشيء الوحيد الذي يليق باملؤمن هو أن يقف بعزم راسخ يف جانب اهللا 

لكنه يصدق اهللا . قد يشعر بأنه ال يستطيع تفسري هذه الصعوبة أو تلك. وكلمته
 واثقاً أن الرب سيعطيه نوراً خبصوص ما ،يتأىن وينتظروهلذا هو . ويستخون نفسه

 وحىت إذا مل يأيت النور إطالقاً فإنه يثق ويؤمن أن ،استغلق عليه إن كان ذلك خلريه
أما عن . فهو يعلم يف قرارة نفسه أن اهللا دائماً على حق. للرب يف ذلك غرضاً سامياً

  !نفسه فما أكثر ما خيطئ
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أيضاً وصية جديدة أكتب إليكما هو حق "ي أمامنا يقول الرسول يف العدد الذ
. والواقع أن ما يبدو صعباً ألول وهلة إمنا يفسر بعضه بعضاً تفسرياً كامالً". فيه وفيكم

فنحن ليس علينا أن ننتظر طويالً أو نبحث بعيداً لنفهم كيف تكون الوصية القدمية 
مة اهللا بعقلية طلبة املدارس من احملتمل جداً أن من يقبلون على درس كل. وصية جديدة

 ،فهم يودون أن يفهموا دون أن يؤمنوا. لن يفهموا املعىن املقصود حىت يوم القيامة
إن الوصية القدمية . والنتيجة أم يظلون يف ظالمهم وغبائهم مهما تكن درجة تعلمهم

ه غري فيوم أن نطق ا كان حيب تالميذه مجيعاً حبب ال يستطيع. كانت حقاً يف املسيح
وهل تتصور أم كانوا حيبون بعضهم بعضاً يف ذلك . كان حيبهم حباً كامال مطلقاً. اهللا

 بل أن ،الوقت؟ أمل حيسد أحدهم اآلخر؟ لقد كانوا على استعداد أن يتخاصموا دائماً
فهل كان شيء من احملبة يف هذا؟ . يتشاحنوا ويتباحثوا بشدة فيمن يكون األعظم بينهم

ا هلو نقيض احملبة على خط مستقيم ويدل على نشاط اجلسد والذات ال إن تنافساً كهذ
  .أكثر وال أقل

إن احملبة تعلم أن اهللا وحده هو الذي من حقه أن يقرر مركز كل واحد 
أما التالميذ فقد . والكتاب يبني أن اهللا يقيم يف الكنيسة مواهب كما يوافق مشيئته

 األمر الذي ما كان ممكناً أن يتم وهل ،عظمأرادوا مجيعاً أن يكون كل واحد منهم األ
من شيء يتناىف مع احملبة أكثر من أن يريد كل واحد أن يكون األعظم وأن يأخذ املركز 

 الثاين من اإلصحاحاألول لنفه؟ وكم يتعارض هذا مع فكر املسيح كما هو مرسوم يف 
  !فيليب
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 على األرض قد إذن فنرى هنا أن الشيء الذي كان وصية قدمية ملا كان الرب
وما الذي جعلها . أصبح اآلن وصية جديدة ألا اآلن حق ليس فيه فقط بل فيهم أيضاً

. هذا هو الذي جيعل كل شيء جديد. حقاً فيهم؟ اجلواب موت وقيامة الرب يسوع
 وما كان ممكناً ألمور القدمية أن متضي لوال ،على أن القيامة ما كانت ممكنة لوال املوت

لكنه هو القيامة . ما مل يكن ممكناً لألمور اجلديدة أن تأيت لوال قيامتهموت املسيح ك
. كل شيء يدور حول موت الرب يسوع وقيامته. واحلياة وهذا هو مبدأ املسيحية ايد

إنه له اد كان ال . وهذا ما جعله حقاً فيهم كما هو فيه. هذا هو ما جعل القدمي جديداً
ل معي ومعك أيها األخ؟ هل حنن يف الروح؟ أم تراين  ولكن ما احلا،يزال هو احلق

الزلت أنانياً أطلب ما لنفسي؟ إذا كان األمر كذلك فهذا ليس من املسيح وال من 
  .احملبة

 وحق فيه ويف ،وكم هو مبارك ومجيل أن الوصية القدمية هي اآلن جديدة
 كمن هلم ،واءوملاذا هكذا؟ اجلواب ألن املسيحيني يقفون مجيعاً على حد س! خاصته

حياة فيه ومبا أن مساوئنا وشرورنا قد عوجلت يف صليبه فإن مجيع املوانع اليت تعطل 
 –عمل احلياة اإلهلية وممارستها يف احملبة وجرياا من حنو بعضنا البعض حبرية وبال عائق 

وكما أن الكلمة تعلن . كل هذه الشرور واملعطالت قد دينت مجيعها يف صليب املسيح
والحظ أن الرسول يتكلم . حلقيقة فإن الروح القدس حيققها اختبارياً يف كل مناهذه ا

هنا أيضاً طبقاً للمبدأ دون اإلشارة إىل املالبسات الوقتية العرضية اليت قد حتيط حبالة 
غري أن يوحنا يعطينا املبدأ . كل مسيحي واليت هلا عالجها يف أماكن أخرى من الكلمة
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 ،ي يتمتع به اإلميان وميارسه حبسب قياس حالتنا الروحيةالصحيح يف كل كماله لك
  .فيعلن أن األمر حقا فينا أي يف مجيع املسيحيني كما هو حق يف املسيح
 ولكن بركتها ال ،إا يف الواقع حقيقة منعشة بل مدهشة يف الدائرة الروحية
 يتعلق باآلخرين تعرف عملياً إال مىت قبلتها النفس تصديقاً لكلمة اهللا وآمنت ا فيما

 إن الوصية ،"ما هو احلق فيه وفيكم"يقول الرسول . كما فيما يتعلق باإلنسان ذاته
 ولكن بعد موته وقيامته وبعد أن أظهر ،القدمية كانت بال قوة إىل أن مات املسيح وقام

إن حبة :  فإا وصلت إليهم هم أيضاً، مائتاً وقائماً ألجلهم،بذلك ملء الربكة يف ذاته
 وإذا ماتت كما قال الرب أتت ،نطة بقيت وحدها إىل أن وقعت يف األرض وماتتاحل

. يف كل مسيحي حقيقي. ؟ هو يف مجيع املسيحيني"الثمر الكثري"وأين ذلك . بثمر كثري
 ومن املهم أن نتعلم كيف ميكن أن نتغلب على املعطالت ،قد تأيت املالبسات فتعطل

ة أو نكف عن الصراخ هللا واستخدام الوسائل فال نعطي ألنفسنا راح. ونسمو فوقها
اليت تزودنا ا كلمته وميدنا ا روحه ملواجهة املعطالت يف أنفسنا أو يف اآلخرين فقد 

  . وحنن أيضاً ينبغي أن نغسل بعضنا أرجل بعض،أعطانا املسيح مثاالً
لدوام أا كانت كاملة على ا    .  أي وصية املسيح يف قوا     ،فهنا إذن أمامنا املبدأ   

أما وقد مـات وقـام      . يف املسيح ملا مل تكن إال الوصية القدمية كان هو وحده املنفذ هلا            
وقفـة  " وقف بطرس مع اإلحدى عشر رسوالً     "فهلم وانظر التغيري بني التالميذ يومئذ       

مل نسمع ذا من قبل قـط  . لقد تالشى الرتاع اجلسدي والتنافس واألنانية. رجل واحد 
مـن  " تلك الفترة املسماة هنا      ،ذا التغيري أيام خدمة سيدنا يف اجلسد      ومل نقرأ عن مثل ه    

أما اآلن فبفضل قوة قيامته صارت حقاً فيهم        . لقد كانت حينذاك حقاً فيه وحده     ". البدء
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. هذا هو احلق يف كل مولود من اهللا       " ألن الظلمة قد مضت   "كما فيه وهاك هو السبب      
ة ومن العامل املسيحي بصفة خاصة؟ ال هذا        ولكن هل الظلمة مضت من العامل بصفة عام       

قـومي  "يومئـذ يقـال   . وال ذاك فإن الظلمة لن متض من العامل إال مبجيء املسيح ثانية        
قد يضيء بلمعان أكثر يف     . هناك سيكون نور لكل األرض    " استنريي ألنه قد جاء نورك    

مـا اآلن   أ. أورشليم ولكنه سيعم املسكون بأسرها ألن جمد سيدنا سيمأل كـل األرض           
فالوثنية واألديان الزائفة موجـودة    . فواضح أن احلالة ختتلف عن ذلك فيما يتعلق بالعامل        

يف عصرنا وبابل ستوجد كما هي موجودة اآلن وحنن نعرف ما هي فضالً عن كل أنواع               
 اقتراب يوم األثيم الـذي      ،وشر من هذا و ذاك    . الشناعات املنتشرة يف العامل املسيحي    

وحىت يف يومنا احلاضر تصم آذاننا أصوات       . اهللا مظهراً نفسه أنه اهللا    سيجلس يف هيكل    
 ليس من بعض النكـرات بـل   -اإلحلاد والتشكك اليت ترتفع من فوق املنابر كل يوم        

 وقليلون هم الذين يقفون ضد هذا التيار األثيم معرضني        . باألسف من القادة و البارزين    
ولكن مهما كانت عزلتهم وبساطة مسلكهم      . أنفسهم للبغض والكراهية يوماً بعد يوم     

فإن شهادم هي أن هذا اإلحلاد كله إمنا هو خديعة إبليس ومقدمة االرتـداد العتيـد                
  .وطالئع اإلنسان اخلطية الذي يبيده الرب بظهوره باد

 ولكن من أين مضت؟ من كل مسيحي يتجدد بـاحلق        ،أما الظلمة فقد مضت   
 وقد يؤمنوا يف اليابان والـصني       ، من جماهل إفريقيا   قد يؤمن بعض  . ويضم إىل الكنيسة  

 وحيثمـا يتجـدد     ، بغض النظر عن املكان    ،وهكذا حيثما تعمل النعمة   . حىت يف روسيا  
.  فبهذا القدر متضي الظلمة وهي متضي فعالً من كـل مـسيحي بـاحلق              ،قديسون هللا 

ليس هذا مهمة   . فهو ال يبحث عن مدى حتقيق ذلك عاملياً       . والرسول هنا ينظر إىل املبدأ    
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بل هو ينظر إىل أشياء كما ينبغي أن تكون يف املسيحي عامالً ومنفذاً املبدأ اإلهلي الذي                
  .قبلته نفسه

وذلك لكي يعطي املعىن املقـصود      " والنور احلقيقي اآلن يضيء   "لكنه يضيف   
ولكن أليس األفضل أن يكـون      . إن هناك من املسيحيني من ال حيبون الدقة       . كل قوله 
 احلق يف أقصى ما ميكن من البساطة والوضوح والكمال؟ والنقطة اهلامة اليت علينا              لدينا

ألمل حياول  .أن نالحظها هنا أن الكالم عن النور احلقيقي يلجأ بعد موت املسيح وقيامته            
 ذلك النور مبوت سيدنا؟ نعم لقد حاولوا ذلك وبذل قصارى جهـده يف              ئالعامل أن يطف  

ءت بالفشل بفضل قيامة سيدنا وهاهو النور يضيء بلمعان         ولكن كل جهوده با   . تنفيذه
فالقديسون الذين كانوا ضـعفاء     " النور احلقيق اآلن يضيء   "أكثر وأقوى من ذي قبل      

. أصبحوا أقوياء ونسوا ذوام وجهالتهم يف فيض سرورهم وفرحهم بـاملخلص املقـام    
ومن هنا نرى كيف    . نصحوالروح الذي نالوه على أثر القيامة هو روح القوة واحملبة وال          

وهي يف بال شك لكـن املـشكلة        . أن وصية احملبة صارت اآلن حقاً فيهم كما هي فيه         
فكيف يتسىن أن تكون حقاً فيهم؟ لقد قام املسيح آتياً بثمر كثري ومـن              ". فيهم"كانت  

وهكذا يطرد املسيح الظلمة بالنسبة لكـل     . هذا الثمر قد مضت الظلمة وحل حملها الر       
  . أكثر من ذي قبل، يضيء هلم وفيهم،و يضيء اآلن جلميع املسيحينيمسيحي وه

وبناء على ذلك يأيت يف العدد التاسع اجلواب عن من يقول أنه يف النور وهـو        
دون العمل نظرة قاسية ولكنها يف      " القول"إن هذه الرسالة تنظر إىل جمرد       . يبغض أخاه 

 ،هو يعلم أنه يف النور    . الوجود يف النور   فإن قديس اهللا احلقيقي ال يتكلم خبفة عن          ،حملها
إنـه يـدع    .  لكنه ينظر نظرة جدية إىل هذا األمر اخلطـري         ،ويبارك اهللا من أجل ذلك    
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وهل من شيء   . بينما هم يسلكون يف الظلمة    " حنن يف النور  "اآلخرين يقولون متفاخرين    
قيقـي ال أن    أكثر من هذا إهانة للرب أو أقل لياقة باملسيحي؟ إن املسلك الصحيح احل            

من قال أنه يف النور     "نقول بل أن نظهر بأننا سالكون يف النور وذلك بالسرية التقوية أما             
فإمنا ما حيمله بني جنبيه مـن       . فإمنا يقيم الدليل على أنه ليس يف النور       " وهو يبغض أخاه  

ـ               اً بغض ألخيه يتعارض ليس فقط مع احملبة بل مع النور واحلياة ألن هذا الثالثة تسري مع
 لـذلك احملبـة     ،فكما أن الطاعة برهان احلياة    . وال ميكن أن ينفصل أحدمها عن اآلخر      

 ومن خصائص النور احلقيقي الذي يضئ اآلن أنـه يكتـشف ظلمـة              ،برهاننا األخري 
 ،الشك أنه إذا كان أخ قاسياً أو متهوراً أو مشوباً بأي نوع من أنواع النقص              . البغضاء

 بـل أكثـر     ،ومن واجبك أن تكون أكثر حرصاً وحذراً       ،فإن يف ذلك امتحاناً لنفسك    
وملاذا يتسع قلبك لترحبـه؟     . اهتماماً وعطفاً السيما إذا بدر منه شيئاً تراه سيئاً يف نظرك          

وملاذا تتخلى عن احملبة حيث احلاجة إليها أشد وأدعى؟ إنه من واجبك أن تعطف علـى                
ي أن يكون موضوع توسالتك     أو ال ينبغ  . أخيك إذا كنت حتسب أنه أخطأ خطأ جسيماً       

  . مهما كرهك لشره ورفضك خلطأه،احلارة قدام اهللا
عبارة غاية يف   ". من قال أنه يف النور وهو يبغض أخاه فهو إىل اآلن يف الظلمة            "

مل يعد لـه أحـد يف       . وهذا هو يوحنا احلبيب   . االختصار ولكنها قاطعة كالسيف البتار    
وهنا الفارق بني احملبة و عـدم       . احلزن والشدة  ومل يعد له أحد كذلك يف     ،اللطف واحملبة   
من حيب أخاه   "بل هو حيبه فعالً     " إين أحب أخي  "فهو ال يقول جمرد قول      .وهو االكتراث 
وهو حيب حىت مع وجود املتناقضات األليمة اليت ترهق احملبـة وتثقـل             " يثبت يف النور  

بة وجتعلها تظهر بلمعان     بل إن هذه املتناقضات واملنفرات تربهن على وجود احمل         ،كاهلها
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 لكنه مل   ،لقد امتحنته تلك املضايقات يف حمبته     ". وليس فيه عثرة  "أكثر وهذا معىن القول     
لو أنه قابـل اخلطـأ      ". يثبت يف النور وليس يف عثرة     "مثل هذا   . يعثر بل ظل حيب أخاه    

ولئن .  فحينئذ تكون الفرصة للعثرة    ، أو لو أنه متىن الشر والسوء ملن فشل وسقط         ،مبثله
 لكنها ليست من    ،كانت هذه العثرات شأن اإلنسان الطبيعي عندما تستفزه املضايقات        

  .املسيح يف شيء وبالتبعية ليست من املسيحي
وأما مـن يـبغض     . "هنا نرى الشر يف صورته العنيفة     ". وأما من يبغض أخاه   "

 فإن الذي    وهي القول الفصل يف املوضوع     ،هذه هي حقيقة حالته   ". أخاه فهو يف الظلمة   
ص (يبغض أخاه هو من حيث املبدأ قاتل نفس كما يقول يوحنا يف مكان آخر بعد ذلك                 

 ليس الكالم عما يفعل أو كيف يسلك        –" ومن يبغض أخاه فهو يف الظلمة     ). "١٥: ٣
 وهذه احلالة يدلل عليها مبسلكه العنيف اخلايل من الرمحة          ،بل أنه هو شخصياً يف الظلمة     

وأفعاله ال تقل عن كونه     ". يبغض أخاه "فأقواله ال تزيد عن كونه      . عالهوتعلنها أقواله وأف  
 كما أن سلوكنا يف النور      ،ومسلكه برهان حقيقته  ". يف الظلمة يسلك  "أنه  " يبغض أخاه "

نابع من حقيقة وجودنا يف النور نعم فإن البغضاء الكامنة يف قلبه ليست نظريـة مـن                 
وال  "–ال تعين أقل من هذا      " يسلك"عته وكلمة   النظريات بل حقيقة دفينة يف أغوار طبي      

وبكن هذا هو مصريه احملتوم وخباصة وهـو        . أي أنه منحدر إىل اهلالك    "يعلم أين ميضي  
يدعي لنفسه مركز املسيحي ألنه إن كان ال يوجد شيء يف الوجود أغبط وأبرك مـن                

ـ              ز دون أن   صريورة اإلنسان مسيحياً فإنه ال يوجد أتعس وأبأس من ادعاء هـذا املرك
ومع ذلك فما أكثر الذين يضلون النفوس ـذه         . يكون اإلنسان مسيحياً باملعىن واحلق    

  .الصورة اليوم
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 ،فكيف إذن يتأكد اإلنسان أنه مسيحي فعالً؟ أنا متأكد أين خـاطئ هالـك             
ومتأكد أن اهللا يرحب باخلاطئ اهلالك باسم يسوع ألن اهللا أعطانا ابن اهللا ليكون ابـن                

فأنا حمتاج ملسيح ألجل خالصي وأؤمن بـه        .  يطلب وخيلص ما قد هلك     اإلنسان لكي 
 ،أفليس من حقي إذن أن أختذ مركز املسيحي؟ إذ قبلنا املسيح          . تصديقاً لكلمة اهللا عنه   

وهكذا يعطى لقب أوالد    .  وهو يف حساب اإلميان الكفارة الوحيد خلطايانا       ،قبلنا حياته 
وهو يضمن هلم مجيعاً النصيب املسيحي والربكة        ،اهللا جلميع الذين يؤمنون باسم املسيح     

  .املسيحية وذلك ألن مجيع امتيازات النعمة يف شخصه العزيز تأيت عملياً جمتمعة معاً
 إن كان اإلنسان يتخذ اسم املسيح خبفة وجمـرد صـورة            ،وعلى عكس ذلك  

ـ                ال دون أن يفكر تفكرياً جدياً يف أمر خطاياه وحاجته القصوى إىل العتق واخلـالص ف
إنه يف الظلمة   . شك إن مثل هذا اإلنسان ال يزال يسلك يف الظلمة رغم ادعائه الزائف            

 وباألكثر ألنـه    ،ويسلك يف الظلمة وال يعلم إىل أين ميضي ألن الظلمة قد أعمت عينيه            
أما املسيحي  " ألنه إن كان النور الذي فيك ظالماً فالظالم كم يكون         "يدعي أنه مسيحي    

 وال من مشيئة جسد وال من مشيئة رجل بل مـن اهللا وذلـك               ،فقد ولد ليس من دم    
  .باإلميان احلي بيسوع

 ،حاشا فال يف العهد اجلديد    . ليس القصد من ذلك تثبيط عزمية أضعف مؤمن       
 بل إن كل كلمة يف      ، كلمة واحدة حتمل الناس على الشك والريبة       ،وال يف العهد القدمي   

ذا آمنوا وخضعوا إلعالن اهللا أي كلمة حقه        فإ. الكتاب قصد ا أن تقودهم إىل اإلميان      
 وكل ما هنالك أا ككلمـة       ، ألن كلمة احلق هي إجنيل اخلالص      ، فالربكة هلم  ،ونعمته

احلق تكشف حقيقتك كخاطئ بائس ولكنها يف الوقت نفسه تزيل كل لطخة ومتحـو              
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الذات ليست  . كل خطية وتضع يدك على احلياة األبدية وتوقفك موقف املتربر قدام اهللا           
واملـسيح  . اهللا هو الذي يربر املؤمن بالرب يسوع      . هي اليت تربرين فأنا إمنا أدين نفسي      

وحده هو الذي يف استطاعته أن جيعل عتقي من الدينونة حقيقة واقعية فإذا كنت قـد                
 وكل األشياء اليت كنت أعتد  ،حصلت على املسيح فإين أستطيع أن أخلي نفسي بالكلية        

.  فإين أرفضها مجيعاً كأشياء ال قيمة هلا إطالقاً وخاطئة         ،انت صورا  مهما ك  ،ا وأفاخر 
ويا هلا من غبطة وبركة وسعادة أن أجد أن مجيع بركات اهللا هي يف املسيح وأنه مينحها                 

ولكن ها هنا شـخص     . ليس من أعمال كيال يفتخر أحد     ! مجيعاً من جمرد نعمته اانية    
قدس بدون أن يكون يف نفسه شـعور حقيقـي          جيرؤ أن يدعي أنه حتت راية االسم امل       

ومن أسف أن النظم    . هذا ليس إال ادعاء أجوف وتضليل للذات      . خبطاياه أو بنعمة اهللا   
اإلكلريكية يف هذه األيام ختلق هذه احلالة بضغطها على اجلماهري البـسيطة املغـرورة              

ـ      . فتحشرهم حشراً بني مجاعة املؤمنني     رة األخويـة   فترى الواحد منهم يتسلل إىل دائ
يبغض أخاه ومعىن ذلك أنه مل يزد عن كونه إنـساناً  . املسيحية ولكنه يفشل فشالً ذريعاً 

الظلمة قـد   "طبيعياً فهو ال يزال يف الظلمة ويف الظلمة يسلك وال يعلم أين ميضي ألن               
  ".أعمت عينيه

  ألن اإلميان باملسيح يطرد ويزيل كل عائق آخر        ،لكننا بعد اإلميان نبصر جيداً    
فإن نعمة اهللا تعطينا املسيح ليس فقط كاحلياة والكفارة بل كمن فيه الكفاية ملطاليـب               

فما أعظم التشجيع الذي ينطـوي      . السلوك كل يوم وملواجهة صعاب وخماطر كل يوم       
عليه أسلوب الرسول البسيط العميق يف عرضه هلاتني العالمتني اللتني متيزان املـسيحي             

ففي كلتيهما ال يوجد فيما بعد سلوك يف الظلمـة          . ة مث احملبة   وأعين ما الطاع   ،احلقيقي
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 ألننا إذ نتبع املسيح مؤمنني طائعني نكـون يف          ، بل يكون للنفس نور احلياة     ،كأهل العامل 
  .الوقت نفسه سالكني يف احملبة

ولذلك فقد تعلمنا من أول األمر أن طاعة اهللا الربهان الرئيـسي والعالمـة              
يزة للشخص املسيحي وقد قصد بالطاعة أن تشمل مجيـع نـواحي            األوىل اجلوهرية املم  

هل : حياتنا وأن تربط تصرفاتنا وأعمالنا بواعثنا ونوايانا فنحكم عليها مجيعاً ذا املقياس           
هذه مشيئة اهللا؟ هل هذا العمل يرضي اهللا؟ هل أنا يف هذا الظرف أو ذاك مـدعو ألن                  

  حتمال؟أعمل وأحتمل مهما كان العمل ومهما كان اال
هكذا صار املسيح له اد     . واخلضوع لكلمة اهللا فيه اجلواب على كل سؤال       

وال ريب أن اخلضوع    . وحنن مدعوون كمسيحيني أن نسري يف أثر خطواته       . على األرض 
امحلوا نريي عليكم   "املطلق ملشيئة أبيه وأبينا جيعل األمر حلواً لنا كما يقول تبارك امسه             

ألن نريي هني ومحلي    . ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم    وتعلموا مين فإين وديع     
 ألنه ما الذي جيعل     ، هل أنت حتمل هذا النري بإخالص؟ إذن فطوىب لك         ،يا أخي " خفيف

 فإذا ما استقرت العني على املسيح هان احلمـل          ،النري هيناً علينا؟ ال شيء سوى املسيح      
 فعندئـذ   ،ىل ذواتنا أو إىل شيء آخر     أما إذا ابتعدت العني عن املسيح وحتولت إ       . علينا

  . وحتت ضغط عدم اإلميان تنكسر السفينة،يصبح احلمل ثقيالً ال يطاق
ونستطيع أن نرى حكمة الروح القدس يف إعطائنا كلتا العالمتني ويف الترتيب            

حنن عادة نضع احملبة يف املركز األول عنـد         .  أي الطاعة أوالً مث احملبة     ،الذي يضعها فيه  
ال شـك أن انطفـاء      .  ثقة منا يف صدق حمبة إخوتنا      ،عن برامج حياتنا املسيحية   الكالم  

 وأنه ملن   ،جذوة احملبة يف نفس األخ املسيحي أمر يكسر القلب ويدعو لألسف واحلسرة           
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 ولكن ما حال طاعتـه؟      ،األمور الشنيعة للغاية حقاً أن ال يكون األخ املسيحي أخاً حمباً          
   بعد أن كان قبالً موسوماً باألنانية وفعل اإلرادة الذاتية؟هل هو اآلن متميز بالطاعة هللا

نذكر مجيعاً تلك احلجة القوية اليت تسلح ا الرسل يف جتارم القاسية أيـام              
لقد كان تبشريهم وتعليمهم    . وهي أنه ينبغي أن يطاع اهللا     ) ٥ و   ٤أع  (الكنيسة األوىل   

. ة والكتبة والشيوخ والـصدوقيني    بيسوع كاملسيح سهماً صائباً يف نفوس رئيس الكهن       
ولكن اهللا ظهر هلم وهم يف الـسجن        . ولذلك أمرهم القوم يومئذ أال ينادوا ذا االسم       

إذ أخرجهم من السجن مالك وأمـرهم       . ظهوراً معجزياً أدهش القائمني على حراستهم     
 ومل يكن خروج االثين عشر هذه املرة كخـروج        . أن يعودوا ليتكلموا ثانية يف اهليكل     

 مع ما يف حادثته من معجزات       –بطرس بعد ذلك منفرداً يتبع املالك دون أن يراه أحد           
 ولكن خروجهم مجيعاً هذه املرة كان على مرأى من احلراس الذين كـانوا يف               –عجيبة  

فهو يعـرف   . نوبة حراستهم يروحون ويغدون دون أن يدركوا البتة ما كان اهللا يفعله           
وإذا وصلوا إىل اهليكل كمـا      . من األغالل إذا أراد   جيداً كيف يطمس العيون وخيلص      

غري أن قادة اليهود تعلموا حىت عن هذه اآلية وأصروا          . أخربهم املالك نادوا برسالة اهللا    
ينبغـي أن   "وهنا مل يسع الرسول بطرس إال أن جيهر بقوله املأثور           . على إسكات الرسل  

 على املخلـوق وهـي واجـب         فالطاعة هي حق اهللا    ،أجل". يطاع اهللا أكثر من الناس    
فإذا مل نطع اهللا فإننا نسيء إليه يف أهم حق مـن حقوقـه              . املسيحي الذي ال حييد عنه    

  .علينا
 كما يوجد   ،من املسلم به أنه يوجد على األرض أشخاص من حقهم أن يأمروا           

 وكل إنسان جيب أن     ،فالطفل مثالً جيب أن يطيع والديه     . آخرون من واجبهم أن يطيعوا    
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ولكن هذه الطاعة ختتلف كل االختالف عن طاعة املـسيحي          . لسلطات املدنية خيضع ل 
فالطاعة الظاهرية أو الطبيعية قد تتم رغم أنف الشخص         . اليت يتحدث الرسول عنها هنا    

هذا النـوع مـن     .  أعين أنه قد يؤدي واجب الطاعة مستكرهاً بعض األحيان         ،الطائع
ينبغي أال يكون له مكان يف طاعة املـسيحي         و. الطاعة مل يعرف سبيالً إىل طاعة املسيح      

الذي قد تقدس لطاعة املسيح وأصبح مطلوباً منه أن يثبت نظره على نـاموس احلريـة               
الكامل كمن نال طبيعة جديدة حتب أن تفعل مشيئة اهللا كما هي معلنة يف كلمته باملباينة                

لطبيعة اجلديدة جتد   ذلك أن ا  . مع إسرائيل حتت ناموس العبودية والتهديد بعقوبة املوت       
  .يف مشيئة اهللا بواعثها على العمل كما جتد يف املسيح مثاهلا الكامل

 كما حسب الرسـل يـوم       ، لكن هذا شرف لنا    ،قد نتأمل يف طريق الطاعة هللا     
 كانت عقوبـة    ، وبكل وداعة حتملوا النتائج    ،جلدوهم بسبب إصرارهم على طاعة اهللا     

 غري أن الرسل حتملوا اإلهانة يف       ،ى يف تلك األيام   جلد اليهودي يف امع تعد إهانة كرب      
. صمت بل باحلري خرجوا فرحني ألم حسبوا أهالً ألن يهانوا من أجل االسم العظيم             

بل طاعة مقدسة واحتماالً لنتائج بال تذمر بل      " مقاومة سلبية "ومل يكن موقفهم هذا جمرد      
واخلضوع لكلمة اهللا وبالتـايل    إذن فالطاعة تفترض كسر اإلرادة الذاتية       . بسرور فائض 

 ومع ذلك فالطاعة هي اليت      ،والواقع أنه ال يوجد تواضع حقيقي بدون الطاعة       . هللا نفسه 
تسلح النفس بالقوة والشجاعة ضد مجيع عوامل اجلذب املضادة وتعطي ثباتاً ورسـوخاً        

 ذاك الذي أكرم    ،هذا ما نراه يف املسيح نفسه     . ألضعف قديس ضد كل عدو أو خصم      
إن الطاعة تركز   . كتوب إكراماً كامالً والذي جيب على املسيحي أن ينهج على قياسه          امل

الذهن على مشيئة اهللا وتغار على صون سلطانه يف كل ما نطق به فمه عاملة أن له وحده                  
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 ذلك الكمال الذي ظهـر      –الكمال اإلهلي املطلق يف اجلالل والقداسة واحلق واألمانة         
  .و صورتهبتمامه يف الكسيح الذي ه

لكن احملبة ليست هي هذه الناحية من الطبيعة اليت نسميها الطهارة ولو أا ال              
 تلك الناحية اليت عرب عنها تعبرياً قوياً بالنور الذي مـن خصائـصه أن               –تنفصل عنها   

أما احملبة فهـي نـشاط      . يظهر ذاته كما يظهر كل إنسان وكل شيء آخر أينما أضاء          
 ليس فقط بالنسبة للذين هلم به عالقة أو جتانس بـل هـو              الالهوت يف صالحه الذايت   

صالح يتخطى كل احلواجز وبالنعمة الكاملة خيلص أشر اخلطاة الذين يقبلون املـسيح             
 وباحلياة األبدية اليت هي يف االبن ولكنها        ،وحيررهم من أفظع الشرور بفضل الفداء بدمه      

قوده من تلك اللحظة كابن اهللا      أعطيت للمؤمن كحياته اجلديدة وبالروح القدس الذي ي       
 بينما هو ينتظر رجـوع سـيده        ، والكنيسة ،ويعمل فيه وبه يف وحدانية جسد املسيح      

ليأخذه لنفسه ويدخله مع مجيع القديسني السماويني إىل بيت اآلب يف األعايل ونستطيع             
 اجلاذبـة   أن نقول إن جاز هذا التعبري أنه إن كانت الطاعة يف النور مبثابة القوة املركزية              

 باعتبارنا متمثلني باهللا كأوالد أحبـاء       ،يف املسيحي فإن احملبة هي القوة املركزية الدافعة       
  .وسالكني يف حمبة كما أحبنا املسيح وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحة هللا رائحة طيبة

 بل أيضاً العالمـة    ، ال العالمة األوىل فحسب    ،ليت الرب يباركنا حىت تتم فينا     
ولنـذكر أن القديـسني     .  أي احملبة اليت هي عامل النشاط يف الطبيعـة اإلهليـة           الثانية

أما احملبة  "التسالونيكيني كانوا حديثي اإلميان ومع ذلك فقد كتب إليهم الرسول يقول            
األخوية فال حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها ألنكم أنفسكم متعلمون من اهللا أن حيب               

. حنن فقد قطعنا يف الطريق شوطاً أطول مما قطعـوا         أما  ). ٩: ٤ تس   ١" (بعضكم بعضاً 
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عاملني أن الشكر يتبـع     . فليعطينا الرب نعمة وحنن متعلمون من اهللا نزداد يف احملبة أكثر          
كما يسميها  " لطافة" وأن احملبة اليت ليست من هذا النوع ال تزيد عن كوا             ،احملبة دائماً 

أو تتعب غريها ومستعدة أن تـدع كـل         الناس أو روحاً طيبة كرمية ال تريد أن تتعب          
ليت الرب يساعدنا لتمييز وإدراك ما لـروح        !! وهو حيسبون ذلك حمبة   . إنسان وشأنه 

  .اهللا
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  اخلطاب السادس
  ١٣ و ١٢: ٢ يو ١

أكتب . أكتب إليكم أيها األوالد ألنه قد غفرت لكم اخلطايا من أجل امسه"
أكتب إليكم أيها األحداث ألنكم قد . ءإليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذي من البد

  ".أكتب إليكم أيها األوالد ألنكم قد عرفتم اآلب. غلبتم الشرير
هنا نرى الرسول يتحول وقتياً عن جمرى حديثه السابق اخلاص بامتحان حقيقة            
احلياة األبدية والشركة مع اآلب واالبن بدليل أنه يستأنف نفس احلديث مـن العـدد               

 حيث نرى ذات املوضوع الذي كان أمامنا ابتداء         اإلصحاحمن نفس   الثامن والعشرين   
من العدد الثالث إىل العدد احلادي عشر وهو اخلاص باملبدأين العظيمني اللذين مييـزان              

 وكالمهـا   ، ومها الطاعة أوالً كما رأينا مث احملبـة        ،املسيحي احلقيقي عن أي شيء آخر     
ىل املقارنة بينهما سوى أن الطاعة تأيت أوالً        شيئان رئيسيان وجوهريان ولو أنه ال سبيل إ       

 واهللا البد أن يكون له املكان األفضل واألسبق يف كل شيء أما احملبـة               ،إذ هي طاعة هللا   
ومع أن هذه احملبـة  . اليت هي موضوع الكالم هنا فهي ليست احملبة هللا بل حمبتنا إلخوتنا     

 إال أن طاعة    ،اعتراف مسيحي  وانعدامها هادم لكل     ،مبدأ جوهري من أركان املسيحية    
اهللا هلا األسبقية على حمبتنا إلخوتنا ويف ظروف وقت واحد حينما حتصل النفس علـى               

القدمية هي اليت حتيا    " أنا"فمن تلك اللحظة ليست     . احلياة األبدية باإلميان بالرب يسوع    
  . األمر الذي يصدق على كل مسيحي بال استثناء،بل املسيح هو الذي حييا يفّ
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أما هنا فبعد العدد الثاين عشر التمهيدي جند        . ذا هو سياق املناقشة السابقة    ه
غري أن الرسول قبـل     . ٢٧ لغاية   ١٣ وذلك من العدد     ،التدرج الروحي بني املسيحيني   

 على وضع مجيع املسيحيني علـى أسـاس         ١٢أن يتناول هذا التدرج حيرص يف العدد        
مـشرياً إىل   " أيها األوالد "قب العائلي اجلميل    واحد مشترك خماطباً إياهم مجيعاً ذا الل      

امتيازهم املشترك كمقدمة أو متهيد للكالم عن طبقام املختلفة تبعاً الختالف تطورهم            
 وإن كان التطور أو النمو أمر       ،ألنه وإن كانت كلمة اهللا كاملة اآلن      . أو منوهم الروحي  

 قد يوجد بل البد أن يوجد منو يف          فإنه ،ال ينطبق على املسيح إذ هو كامل كماالً مطلقاً        
 وقبل الدخول   ،غري أن الرسول بروح النعمة    . الشخص املسيحي بقدر منوه يف معرفة اهللا      

 يطالعنا باألساس الذي يضعنا عليه إميـان        ،يف الكالم عن الفوارق اخلاصة بني املسيحيني      
تبـة اعترافنـا    اإلجنيل حيث نتساوى مجيعنا وذلك منذ اللحظة اليت تطأ فيها أقدامنا ع           

والشك أنه من املفيد واملمتع أن نعرف اخلطوة األوىل اليت خيطوها املؤمن فور             . املسيحي
حصوله على احلياة وبعد ظهوره مبدأي الطاعة واحملبة مغروسني يف نفسه جنباً إىل جنب              

وهل من أحد عرف املسيح الرب ميكنه أن يـشك          .  بل متضمنني يف صلبها    ،مع احلياة 
ه له اد كان دائماً مطيعاً وكان دائماً سالكاً يف احملبة؟ واملسيحي من حيـث               حلظة يف أن  

 وهو مديون له    ،املبدأ ال ميكن أن يكون منفصالً عن املسيح إذ هو روح واحد مع الرب             
  ).١١: ٣كو ( واملسيح بالنسبة له هو الكل يف الكل ،بكل شيء

 ئمتع بع املسيحي من باد    فما هو هذا االمتياز األول الذي جيب أن يعرفه ويت         
ولكن مما يؤسـف لـه أن هـذا         . األمر؟ هو غفران اخلطايا ويا له من امتياز هام خطري         

االمتياز األويل قد يكون دائماً حمققاً لعدة أسباب مع أن اإلجنيل يعلن غفرانـاً حاضـراً       
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ديسني والواقع أننا نرى كثريين من الق     . وكامالً للمؤمن بواسطة اإلميان باملسيح وعمله     
 ذلك  ،يفوم التمتع الكامل ذا االمتياز املسيحي الذي هو حق من مجيع أفراد بيت اهللا             

وليست هذه احلالة احملزنة بنت اليوم ترجع       . احلق األويل املشاع بني اجلميع بال استثناء      
فإنه سرعان  . بل قل منذ أن ترك الرسل هذه األرض       . يف تارخيها إىل سنوات كثريو جداً     

م النقاش اإلنساين ميدان نعمة اهللا املخلصة فأخضعها إىل اشتراطات ناموسـية            ما اقتح 
مقوضاً بذلك دعائم حقيقة غفران اخلطايا الكامل وجاعالً إياه هدف املسيحي األخـري             

وباالختصار انتشرت الضاللة الغالطية يف أرجاء املسيحية       . عوض أن يكون نقطة ابتدائه    
وات النذير والدحض اليت اهتزت ا عواطف الرسول        االمسية والزالت منتشرة رغم أص    

 ووقع اإلجنيل حتت الناموس الذي يقدم احلياة        ،)رسالة غالطية (الثائرة يف تلك الرسالة     
وكهذا يرجع اإلنسان إىل    . دائماً كشيء ينبغي أن نعمل للحصول عليه أو االحتفاظ به         

بشارة اهللا أن يبدأ املـسيحي       فإن من مضامني     ،اليهودية إذ يكون قد هجر نعمة اإلجنيل      
ولئن كانت شعلة   . بالنعمة اإلهلية فينال باإلميان احلياة يف املسيح وكذلك كفارته خلطايانا         

 فإن ممارستها والتمتع ا قد تعطل بواسطة الضاللة اليت تؤجل           ئاحلياة ال ميكن أن تنطف    
لنتيجة أم يئنون   أو ختفي غفران اخلطايا فتجعل الناس جياهدون للحصول عليه وتكون ا          

  .لعدم نواهلم إياه وهكذا يقضون حيام فريسة للشكوك واملخاوف
هو تساؤل غري الئـق     " هل أنا للمسيح أما أنا لست له؟      "إن تساؤل اإلنسان    

 نرى  – وهنا وجه العجب والغرابة      –باملسيح ومؤسف لصدوره من املسيحي ومع ذلك        
ومما يزيد األمر غرابة أن هذا التـردد        . هالكثريين من املسيحيني املخلصني يتمسكون ب     

والتشكك ليس ديدن الكنائس التقليدية فقط بل قد سرت عدواه يف صفوف الكلفنيني             
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إن أنت مل تـشك يف      "فهناك من يذهبون إىل حد القول       . أيضاً) أي الكنائس املصلحة  (
الء فهل يوجد تعليم أضيق أو تطرفاً من هذا؟ ومع ذلك فهـؤ           ". نفسك فأنا أشك فيك   

مع أم لو حكموا على أنفسهم      . هم الذاتيون الذين يدينون كل واحد ما عدا أنفسهم        
  .الرمتوا يف أحضان نعمة الرب يسوع ونسوا ذوام يف غىن صالح اهللا فيه

واحلق أن نعمته تقوى أكثر من أي شيء آخر حتت خضوع الـنفس لتعلـيم               
هذا . لذي يطهرنا من كل خطية    فقد ضمن املسيح غفران خطايانا بدمه ا      . الروح القدس 

 حبيث أن الدعوة ميكن أن توجه باحلق والرب         ،ما يعلنه اإلجنيل لكل خملوق لكي يؤمن به       
واحملبة واملثابرة ألشر اخلطاة على األرض لكي يؤمنوا باملسيح ودمـه الـثمني ملغفـرة               

على  فإن الكتاب يعلن ويؤكد أن هذا ميكن نواله بواسطة عمل املسيح ليس              ،خطاياهم
غري أن الواقع هو أنـه يوجـد        . أساس نعمة اهللا فقط بل على أساس بره وعدله أيضاً         

الكثريون من املسيحيني الذين يؤمنوا بالرب يسوع ولكنهم ال يدركون أن عمله علـى              
 ،فإذ هم يؤمنون به يضعون بينه وبينهم      . الصليب يعطيهم احلق يف غفران حاضر وكامل      

.  بصفة خاصة بسبب إحساسهم باخلطية الساكنة فيهم       وفضالً عن ذلك تراهم مرتعجني    
وهم معذورون يف هذا األمر األخري ألن اخلطية يف اجلسد مشكلة عويصة تتعب علـى               

فمع أم متجددون حقيقة لكنهم جيدون باالختبار أن        . املؤمنني قبل وبعد بداءة الطريق    
هم أن يعلموا أنه قـد       ويدهش ،يف داخلهم شراً هو يف الواقع أعمق مما كانوا يتصورون         

على أن إشراق نور احلياة يف نفوسهم هو        . جاء الوقت ليتحققوا من ذلك باحلزن العميق      
  .الذي جعلهم حيسون بتلك الذات اليت تالزم طبيعتهم القدمية
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عندئذ يدرك املؤمن بالنعمة أنه ليس فيه فقط اإلنسان اجلديد الذي توقـع أن              
 ، إذ هو يسعى دائماً للظهور     ، أيضاً وبصورة نشطة    بل اإلنسان العتيق   ،يكون وحده فيه  

ومن أجل ذلك حيتاج القديس ألن يضبط ذلك اإلنسان العتيق ويضعه باإلميان يف مركز              
وال شيء سـوى ذلـك ميكنـه أن     . املوت الذي هو صليب املسيح حيث دانه اهللا فيه        

مه الكرمي  إن د .  موت املسيح دون سواه    –يسوى بصورة قاطعة حساب اإلنسان العتيق       
 ولكن موته الكفاري يتناول ما هو أكثر من اخلطايـا           ،قد سوى حساب خطايانا وإمثنا    

 إذ فيه دان اهللا اخلطية يف اجلـسد         ،ففي موته قضي على اهتمام اجلسد بأكمله      . الفعلية
.  ليس فقط عن اخلطايا بل عن اخلطية الساكنة يف اجلـسد           ،بواسطة الذبيحة عن اخلطية   

  .يس ليس فقط باإلميان بل باالختبار أيضاًوهذا يتعلمه القد
 يرتعجون بعد التجديـد حينمـا       ، إن مل يكن معظمهم    ،كثريون من القديسني  

ففي غمرة فرحهم   . يصطدمون بوجود اخلطية الساكنة فيهم حىت بعد أن آمنوا باملسيح         
باحلصول على خملص كامل ال يدركون أن خطاياهم قد حميت حمواً تاماً وأن علـيهم أن               

فإذا مل يعاجلوا هذا    . تربوا يف داخلهم شراً كامناً مل يزعجهم من قبل مبثل هذه الصورة           خي
االختبار مبوت املسيح فأي شيء آخر ميكن إضافته عليه؟ وما الذي عاجل اخلطية أكثـر               
من موت املسيح؟ إن رسالة العربانيني تقدم لنا دراسة قوية وحبثـاً عميقـاً يف عمـل                 

كما أنه ال يوجد سـوى      : الدراسة التحليلية العظيمة هي هذه     وخالصة هذه    ،.املسيح
 وإن كان األمر حيتاج إىل      ، كذلك ال توجد سوى ذبيحة فعالة واحدة       ،خملص إهلي واحد  

أكثر من ذلك فهذا معناه أنه البد للمسيح أن يتأمل مراراً ولكن هذا نكرا حلقيقة صليب                
ال يسود عليه املـوت فيمـا       "كمن  املسيح وإلغاء لعمله كمن مات مرة ألجل اجلميع و        
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 ،ولكن اخلطية الساكنة فينا حىت بعد إمياننا بالنعمـة        . كما مل تسد عليه اخلطية قط     " بعد
كان البد هلا أن تدان وقد دينت فعالً يف صليبه فما حنتاجه من جهة اخلطية الساكنة فينا                 

 فـإن نـريان     ،ليب وهذا عني ما فعله اهللا يف موت املسيح على الـص           ،هو إدانة اهللا هلا   
. الدينونة يف ذبيحة اخلطية كان ينبغي أن حترق اخلطية أمام اهللا طبقاً للرمـز املعـروف               

وهكذا يعطينا العهد اجلديد احلق الكامل للصور اليت كان يقدمها العهد القدمي جزئياً يف              
 ،ه وما يزيد عنها بكثري مما ال يستطيع أي رمز أن يصور           ،فإن مجيع تلك الرموز   . الرموز

  .متت كلها يف املسيح وعمله املبارك
ويتخذ الرسول هذه احلقيقة املباركة املفروغ منها وهي حقيقة غفران خطايـا            
القديسني غفراناً كامالً أساسياً لكتابة رسالته ويبين على هذا األساس حقـائق أخـرى              

تابة وهو ال يدعوه سببه الوحيد ولكنه على كل حال يقول أنه الباعث على الك             . كثرية
وحنن . وحنن الذين أتينا بعدهم نستطيع القول أن هذا الباعث على الكتابة إليهم           . إليهم

الذين أتينا بعدهم نستطيع القول أن هذا الباعث الذي دعاه للكتابة إليهم الزال قائمـاً       
 مبين على هـذا     ، وكل تعليم للقديسني   ،فكل تعليم مسيحي  . بكل ما فيه من فائدة لنا     

 أو بعبارة أخرى أن خطايانا قد غفرت لنـا          ، لنا بالنعمة غفران اخلطايا    األساس وهو أن  
ولن نكن واقفني على األساس املسيحي الصحيح إال مىت قبلنا من اهللا أن             . من أجل امسه  

 وهو هنا يضم مجيع عائلة      –" أكتب إليكم أيها األوالد   "خطايانا مغفورة بفضل املسيح     
" ألنه قد غفرت لكم اخلطايا من أجل امسـه         "–قليل  اهللا اليت سيتكلم عنها الكثري بعد       

ويف الواقع ليس هناك من شيء أهم من هذه احلقيقة ليعرفها املؤمن            ! كلمات ما أبسطها  
هي احلقيقة اليت يبدأ ـا      . شخصياً من بدء الطريق إن أراد أن يكون له الغبطة الكاملة          
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 وأن يستبقى لذة التفكري     ، يومه  واليت جيب أن حيملها يف طيات قلبه طوال        ،املؤمن اره 
نعـم  . يف يقينها املشبع املعزي كآخر مرحلة من مراحل جوالت عقله الواعي قبل نومه            

وما من خوف تـاعس خيـيم       . فإن خطايانا هي حقاً مغفورة من أجل امسه الكرمي الغايل         
ن بعـد    أو سحابة غيم تعكر صفو حياتنا مادامت األخبار الطيبة اليت تلقيناها وحن            ،علينا

يف حالة فجورنا قد أكدت لنا من جانب اهللا أن خطايانا قد غفرت عند إمياننا ومـن مث                  
 ،فإا زراية كربى باإلجنيل وإهانة بالغة للرب يسوع أن نرتاب من جهة هذه احلقيقـة              

وهل هناك ما هـو أوضـح مـن         . فإن إحساساً كهذا إمنا يدحض أقوال اهللا الواضحة       
يس هذا األساس ثابتاً وباقياً؟ أم هل حنن حتت مواعيد وقتيـة            الكلمات اليت أمامنا؟ وأل   

  وشرطية نظري إسرائيل قدمياً حتت الناموس؟
لـه يـشهد   "لقد نادى بطرس بغفران اخلطايا منذ أيام الكنيسة األوىل إذ قال   

وقد نال عطية الروح القدس مجيع      " مجيع األنبياء أن كل من يؤمن به ينال غفران خلطايا         
واملعـروف  . ا من األمم كما ناهلا قبل ذلك مجيع الذين آمنوا مـن اليهـود             الذين آمنو 

الواضح أنه ال ميكن نوال هذا اخلتم اإلهلي بدون معرفة غفران اخلطايا والتحقـق منـه                
وبعد ذلك أعلن بولس يف جممع أنطاكية بيسيدية هذا احلق عينـه            ) ١٧: ١١قارن أع   (

 ،ال اإلخوة أنه ذا ينادي لكم بغفران اخلطايا       فليكن معلوماً عندكم أيها الرج    "إذ يقول   
: ١٣أع  " (وذا يتربر كل من يؤمن من كل ما مل تقدروا أن تتربروا منه بناموس موسى              

 رسول اخلتان ورسول الغرلة يعززان ويؤيدان ما        ،وهكذا نرى الرسولني العظيمني   ).٣٨
ملتزايدين يف عملهم األثيم    يؤكده آخر الرسل يف اية العهد الرسويل ملواجهة املضللني ا         

ومما جيدر مالحظته أن الرسول ال يعلن االمتياز للقديسني لكـي يعلمـوا أن              . الشرير
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خطاياهم قد غفرت من أجل اسم املسيح ولكنه يكتب الرسالة إليهم ألن خطاياهم قد              
فلو أا مل تكن مغفورة لسقط األساس املفروض والالزم للمـسيحي وبـدون             . غفرت

  ذه احلقيقة ال ميكن أن يكون هناك سالم مع اهللا وال تكون النفس مؤهلة القتبال               اليقني
  .أية إعالنات إهلية أخرى واالستفادة منها

صحيح أا ضرورية يف مكاا     . إن حروف الشرط ال مكان هلا يف هذا امليدان        
ا  ولكنه ،يف الكتاب وجيب مراعاا وعدم التخلص منها أو الدوران حوهلا حيث توجد           

هنا ال مكان هلا ألن أي شرط يدخل يف اإلجنيل يسيء إليه إساءة بالغة بل يهدم هـدماً                  
مهما كانت النعمـة الـيت تـأيت ـا          (فإن بركة الفداء    . كامالً طبيعته وصفته وغايته   

ليس . إمنا تتوقف ال على املفديني بل على الفادي       ) واملسئولية اجلديدة اليت تترتب عليها    
ومن شأن اإلميان أن يقبل مـا       .  الذي يعلنه الوحي يف كلمات قليلة      أبسط من هذا احلق   

وقد عين تبارك امسه عناية ال مزيد عليها بأن يعلن هذا احلق اجلوهري ليس              . يعلنه ن اهللا  
فقط بفم الرسولني العظيمني بطرس ورسول اخلتان وبولس رسول الغرلة بل كذلك بفم             

جديـداً إىل   " الساعة األخـرية  "إلجنيل حىت   وهكذا بقي حق ا   . يوحنا آخر الرسل مجيعاً   
 كما يف الكتاب مل يتأثر خبراب الكنيسة العملـي          بقي هو . ة كما كان عند البداية    النهاي

" االرتداد"وال بتلك الكارثة الرهيبة اليت أشار إليها الرسول بولس قبل ذلك وهي جميء              
لثانية ألهل تسالونيكي وهي    هذا ما أعلنه يف الرسالة ا     . قبل يوم الرب املخوف بالدينونة    

من أوائل ما كتب الرسول بولس ولو أن الرسـالة الثانيـة           ) ورسالته األوىل كما نعلم   (
هناك يتنبأ الرسول عن اية     . كتبت بعد األوىل ليس بوقت طويل بل رمبا يف نفس السنة          

ب اإلمث الرهيبة ووصوله إىل غايته القصوى وهي االرتداد عن احلق وذلك ليس من جان             
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فإذا ما حتقـق االحتـاد      . اليهود أو الوثنيني بل بكل أسف من جانب املسيحيني باالسم         
الكنسي الذي ينشده البعض كانت هذه بكل أسف بوادره وكانت هذه اخلامتة صـفته              

  .وظهره
 يوم أن احنرفوا عن الرب إله آبـائهم وحتولـوا إىل            ،لقد أرتد اليهود من قبل    

هذا ميكن أن يسمى ارتدادهم     . ض مسياهم الرب يسوع   األوثان مث توجوا ارتدادهم برف    
أما الوثنيون فقد كانوا دائماً يف حالـة        . ولو أم سيتقدمون إىل عداوة أكثر قبل النهاية       

أما النهاية الرهيبـة الـيت تعلنـها    . االرتداد عن اهللا منذ أن أقاموا آهلة كاذبة ألنفسهم   
رتداد سيقع من جانب املسيحية قبل جميء       الرسالة الثانية إىل أهل تسالونيكي فهي أن اال       

 إال أن يلقي نظرة على الصحف اليوميـة أو األسـبوعية أو   ئيوم الرب وما على القار 
الشهرية والسيما اليت تصدر يف اخلارج يف أيامنا احلاضرة فريى يف االت الدينيـة أو               

طيع أن ختفي االستعداد     فإا مجيعاً ال تست    ،الصحف العاملية الدليل على اقتراب االرتداد     
  .له باحلري تكشف عنه

الكاذب االسم إال خدعة إبليسية لـذر الرمـاد يف          " النقد األعلى "وما كان   
فأين هي كلمة اهللا اليت تركوها لإلميـان؟ وإذا كـانوا           . عيون الناس من جهة الكتاب    

الك؟ بـل    اهل ئ فأين الكنيسة وأين املؤمن أو اخلاط      ،ينكرون على الكتاب أنه كلمة اهللا     
أين املسيح الرب وشهادة اهللا لنعمته وحقه؟ الوقع أم بذلك يهـدمون كـل أسـاس                
لإلميان فإن إحاطة كلمة اهللا بالغموض والشك وجعلها كلمة إنسان مهماً كان دون أن              

 وقوته الـضابطة الـيت      ،تكون كلمة اهللا معناه فقدان اإلنسان حملبة اهللا ونعمته املخلصة         
ن إحداث غلطة واحدة يف كتابه ايد حىت ال توجد أقل ثغرة يف             صانت اليد البشري ع   
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 وهو عني ما أعلنه الرسـول       ،هذا ما قصده اهللا   . كل الكتاب كما هو معطى منه تعاىل      
وقد كان وقت كتابة هـذه      ) تيموثاوس الثانية (بولس بسلطانه الرسويل يف آخر رسائله       

 حيث يقول الرسول بولس ليس أن       الرسالة هو الوقت املناسب أيضاً إلعالن هذا احلق       
موحى به من اهللا بل أن كل الكتـاب  ) All Scripture(كل الكتاب يف جمموعه 

)Every Scripture (كل جزء من العهد ،مبعىن أن كل جزء من الكتاب املقدس 
.  كل حرف وكل كلمة فيه هـي مـن نـسمة اهللا   ،القدمي وكل جزء من العهد اجلديد   

وهل يستطيع اهللا أن يكذب؟ وهل اهللا يف حاجة ألن يندم           . ذلكوشكراً هللا ألن األمر ك    
فإنه ألمر يكسر القلب    ! أو يغري رأيه؟ ولكن ما أشر اإلنسان وخباصة يف العامل املسيحي          

حقاً أن نرى هذه املوجة من التشكك غري احملكوم عليها من مجيع الطوائـف كبريهـا                
لتشكك قل أو كثرى السـيما يف       فليس بواحدة منها خالية من آثار ذلك ا       . وصغريها

  .قادم أو البارزين من رجاهلم
ففي العـدد الثـاين     . ولكن دعنا من املتشككني ولنرجع إىل كتابنا احلق املبني        

وهـو لـيس    . عشر إذن جند االمتياز العام األوىل املفروض أنه من نصيب كل مسيحي           
 حاصلني على احلياة ولو     جمرد احلصول على احلياة ألن مجيع قديسي العهد القدمي كانوا         

أن يقول أن خطاياه مغفورة مـن       ع حصوله على احلياة     أنه مل يكن ممكناً لواحد منهم م      
ومل يكـن العمـل     . أجل امسه فلم يكن املسيح قد جاء ومن باب أوىل مل يكن قد تـأمل              

 قد مت    أما اآلن فكل شيء    .الفدائي قد مت وبالتايل مل يكن ممكناً إعالن النعمة إعالناً كامالً          
فيليق بالرسـول   . يأ حىت ليقال أن املسيح على استعداد ألن يدين األحياء واألموات          

 لكم اخلطايا من    نه قد غفرت  أكتب إليكم أيها األوالد أل    " أن يقول    واألمر كما أوضحنا  
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 األمر الذي مل يكن ممكناً قبل جميئه والكلمات من أجل امسـه هلـا دالالـا               "أجل امسه 
 ،كن من الضروري أن يوضح الرسول من هو الذي يعود إيه الضمري هنا            اخلطرية فلم ي  

لقد أعلنت نعمته وحقه وسيظل إعالما ثابتـاً        . ذلك على الفور  فكل مسيحي يدرك    
 لك ليس فقط ما كـان     هنا ما أعلنه اهللا عنه وعن عمله ويدخل ضمن ذ         " بامسه"واملراد  

 ،قبل أن يترك العامل ليمضي إىل اآلب       بل أيضاً ما تأمل به وأكمله        الرب هنا على األرض   
 لـيس   ، أيضاً وقد نزل روح اهللا إىل األرض بناء على طلب سيدنا كما من جانب اآلب             

 ولكي تنشر الكرازة باإلجنيل لكـل       ،فقط لغىن بركة القديسني بل لتمجيده تبارك امسه       
يسمعوا قد يرفض الكثريون أن     .اخلليقة يف قوته فال خييب شخص من مساع صوته املبارك         

بسبب عدائهم أو إمهاهلم وهذا شأم احملزن وهم أحرار فيه ولكنـهم سـوف              الكرازة  
: ولكن البشارة مع ذلك متضي يف طريقهـا متجهـة إىل اجلميـع            . يعطون عنه حساباً  
وال واحـد   .  للعبد وللحـر   ، للرببري والسكيثي  ، للختان والغرلة  ،لليهودي واليوناين 

عنـدما يعمـل    .  وليس نعمته فقط   هذا على أساس بره   و.  مصاحلة اهللا  استثىن من كلمة  
مبسألة القداسة الشخصية العمليـة إذ      الضمري يف القديس إذا احنرف فإمنا ذلك متعلق         

أما املصاحلة مع اهللا فـال      . يكون واحلالة هذه حمتاجاً إىل رد الشركة اليت عطلتها اخلطية         
 وهذا يقتضي عمل    بالنعمة اإلهلية  ما مل يؤمن باملسيح      ،ميكن إلنسان أن جيتين منها بركة     

ومع ذلك فإنه باإلميان بكلمة اهللا يعمل الروح القدس هذا          . روح اهللا يف الضمري والقلب    
  .العمل اإلحيائي

 فاملفروض أن مجيع من فيها قـد        ، أينما كانت  ،أما بني القديسني يف كنيسة اهللا     
تمتعوا بالغبطة قدام اهللا؟    وإال فكيف يتسىن هلم كأفراد أن ي      . علموا أن خطاياهم مغفورة   
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ومن أين تتأتى هلم بساطة العني لتمييز مشيئته والشجاعة إلمتامها رغم كل الشراك اليت              
تنصب يف طريقهم من العامل واجلسد وإبليس؟ وكيف تكمل هلم الشركة احلقيقيـة يف              

ـ     ن السجود؟ وكيف تتم هلم األهلية للمسامهة يف التزام اجلماعة ملعاجلة الشر ونزعـه م
وسطهم إن حتتم ذلك كاحلل األخري؟ إم بدون اليقني بأن خطاياهم مغفورة ال يتـسىن               

وال أن يتصرفوا حبزم علـى هـذا        " مخرية صغرية ختمر العجني كله    "هلم أن يفهموا أن     
 فإن انعدام التمتع بالغفران ال يتضمن ضمرياً شريراً فقط بل يتضمن أيضاً أن              ،األساس

 وبذلك خيسر القـوة     ،هر قط من األعمال امليتة ليعبد اهللا احلي       صاحب هذه احلالة مل يتط    
الروحية ألن الشك ال ميكن إال أن يضعف النفس وحييطها بالظالم ولكن حينما يتمسك              
اإلميان بالنعمة اليت ب التطهري بدم املسيح فإن الروح القدس يشعر املؤمنني بواجبـهم             

 العتيقة لكي تكونوا عجيناً جديداً كمـا        نقوا منكم اخلمرية  "الرئيسي كجماعة وهو أن     
فالتصرف جيب أن يكون دائماً طبقاً للمبدأ اإلهلي وإال فإن اجلماعة تـسيء             " أنتم فطري 

ألن فصحنا أيضاً املـسيح     "إىل االسم وال يكون الغرض من وجودها إال نكران وإهانته           
خلبـث بـل بفطـرية      إذاً لنعيد ليس خبمرية عتيقة وال خبمرية الشر وا        . قد ذبح ألجلنا  
  ".اإلخالص واحلق

صحيح أنه قد يبدو شيء من الفشل احملزن كما ظهر بني الكورنثيني حيث مل              
يكن هناك أقل شل يف أن مجيع املسيحيني باحلق حاصلون باإلميان باإلجنيل على غفـران               

 ولكن نفس هذا الفشل هو ما تعاجله الرسالة وبدون يقني الغفران ملا أمكـن               ،خطاياهم
يق مضامني الرسالة عليهم ألا ال توجه خطاا إىل األشخاص غري املفغورة خطاياهم             تطب
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 ومن باب أوىل ليـسوا      ، فإن أمثال هؤالء ليسوا قائمني على أساس املسيحية        ،من بينهم 
  .من الكنيسة

 أي عزل اخلبيث من بني اجلماعة؟ إن        ،وأين جتد التشديد حىت على هذا األمر      
" اجلماعـة "إذ جازت لنا اإلشارة إىل      (به كشيء الزم للجماعة     حركة اإلصالح لن تتطل   

ألن تلك احلركة مل يكن مهها يومئذ الترتيب الكنسي علـى     ) أو الكنيسة يف ذلك العهد    
 وهي أـا    ، وإمنا قامت خبدمة جليلة وخطرية كانت احلاجة إليها أمس وأدعى          ،اإلطالق

اصة بواسطة أكثر اهليئات الدينية     قدمت الكتاب للناس بعد أن كان مستبعداً عنهم وخب        
 وهي اهليئات أو الشركات اليت تسمي نفسها كنائس دون أن يكون هلا             ،كربياء وصلفاً 

وما كان إال للكاهن أن     . نعم فقد ظل الكتاب خمفياً أزمنة طويلة      . احلق يف هذه التسمية   
مل يكن ممكنـاً    مينح اإلذن بقراءته وقلما كان يعىن بإعطاء هذا اإلذن أو الترخيص الذي             

  .للشعب أن حيصل على الكتاب إال به
 ولكونه من أتبـاع     ،مرة اشتاق أحد األشخاص يف لندن أن يقرأ العهد اجلديد         

الذي " الكنيسة"مل يشأ أن يكسر قانون      " كاثوليكي صاحل "روما وممن يطلق عليهم لقب      
 ومن هنا استطاع    ،انية ولو أنه ال حيرم قراءة اإلجنيل باللغة اليون        ،حيرم ذلك كقاعدة عامة   

ومع أنه كان يشتغل بوظيفة مالحظ يف مـصنع         . ذه الطريقة الدائرية أن يفوز بأمنيته     
وحنن نعلم ما تنطوي عليه مثل هذه الوظيفة ومبلغ املسئولية اليت تلقيها علـى عـاتق                (

 فإنه تعلم اللغة اليونانية ليـتمكن مـن       ) شاغلها والوقت الذي تتطلبه للقيام بواجباا     
وقد أخريين بقصته صاحب املصنع الذي كان مسيحياً        . التمتع بكلمة اهللا بطريقة مباشرة    

ويف احلـق كـان ذلـك       . معروفاً وحمترماً وكان يثق كل الثقة مبخدومه الغيور األمني        
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" الكنيـسة "إحساساً مسيحياً من شخص روماين يناضل ضد طغيان وجـربوت تلـك       
ولئن مل يكن لديه القدر الكايف من النور        .  املزعوم وغريا الكاذبة املستمدة من سلطاا    

للحكم على شرها فقد محل بني جنبيه حنيناً ورغبة ملتهبة حنو كلمة اهللا األخرية وقـد                
 وحنن نرجو يف الرب أن يكون قد بارك         ،حتمل صنوفاً من اجلهد والتعب للحصول عليها      

 غري أين أذكر مـا      ،سامعيوال يسعين أن أزيد على ما وصل إىل م        . تلك اجلهود لنفسه  
قصه علي صاحب العمل من أنه مل يوجد بني مجيع عماله من كان يركن إليـه ألمانتـه                  
وإخالصه يف العمل أكثر من ذلك الروماين املسكني الذي تعلم اللغة اليونانية حبـاً يف               

ومن منا يشك يف أنه كان خياف اهللا وحيـب          . التمتع بالعهد اجلديد كما أعطي من اهللا      
  مته؟كل

وأخرياً نأيت إىل درجات املؤمنني املختلفة بعد أن استوثقنا مما هو مشترك بينهم             
أي البالغني الناضجني يف القوة     " أكتب إليكم أيها اآلباء   "الفريق األول هم اآلباء     . مجيعاً

وأليس هذا خليقاً باهتمامنا البالغ؟ ماذا يا ترى يقول الكتاب لآلبـاء      . الروحية واملعرفة 
 وصلوا إىل ذروة االختبار؟ ال شيء عن األمور اإلدارية أو العقائد الدينية وإمنـا               الذين

الشيء الوحيد الذي مييز البالغني بني املؤمنني هو عمق الدخول الروحي يف فكر اهللا عن               
نعم فإن قياساً أمسى يف إدراك الرب يسوع هو الذي يكون اآلبـاء الـروحيني               . املسيح

" األحداث"مث فريق   " اآلباء"هناك فريق   . ق األول يف عائلة اهللا    الذين يتكون منهم الفري   
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الكلمة يف األصل اليونـاين املترمجـة            ". األوالد"وأخرياً فريق   

". األوالد الـصغار أو األطفـال     " هي غري الكلمة الثانية معناهـا        ١٢يف عدد   " أوالد"
  .سياق الرسالة كلهاوالرسول حيرص عل مراعاة هذا الفارق يف 
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تعين كل عائلة اهللا ومتهد الكـالم       ) ١٢يف عدد   " أوالد"أي  (فالكلمة األوىل   
والرسول )٢٧ و   ١٢الواقعة بني العددين    (عن درجام املختلفة يف العبارات املعترضة       

.  بعد أن فرغ من الكالم عن درجات املؤمنني املختلفة         ٢٨يعود الستخدامها يف العدد     
ل بعد أن حتدث عن هذه الدرجات الثالث عاد إىل موضوعه الذي كان             ذلك أن الرسو  

قد توقف بعض الوقت عن االستطراد فيه لكي يبني لنا الفوارق القائمة بـني أوالد اهللا                
 وهو النـوع الوحيـد مـن        ،من حيث البلوغ الروحي على نفس أساس عمل النعمة        

 أي اليت جنـدها يف      ،د االعتراضية أما الكلمة املستعملة يف األعدا    . الفوارق املعترف ا  
 فهي كلمة ختتلف عن األوىل كما سبق القول ومل تـرد يف             ،١٣اجلزء األخري من عدد     

 حيث يوجه الرسول كالمه للمرة      ١٨الرسالة كلها إال يف هذا املوضع ويف مطلع عدد          
بـاء  الثانية إىل فريق األوالد الصغار أو األطفال كما فعل مع الفريقني األولـني أي اآل              

ولقـد  . هذان مها املوضعان الوحيدان اللذان جاءت فيهما هذه اللفظـة         . واألحداث
استخدم سيدنا هذين التعبريين يف اإلجنيل إذ ال عالقة له مبوضوع الرسالة وليس مـن               
حق أي إنسان أن يبدي رأياً يف شيء أخربنا به اهللا بكل وضوح كما أنه ال يوجـد أي                   

 ،احلكم يف شيء من هذا القبيل ألن اهللا يف كلمته هـو           جمال الختالف وجهات النظر و    
  . صاحب القول الفصل يف كل جمادلة،كما جيب أن يكون

أصـغر  " أوالد" يقصد بكلمـة     ، فقط ١٨ كما يف عدد     ،١٣إذن ففي العدد    
يـأيت دور   " األحـداث "و  " اآلباء"ومن الطبيعي أنه بعد الكالم عن       . أعضاء عائلة اهللا  

ومـن  . أو عائلة اهللا بوجـه عـام      " األوالد األحباء "الثالث من   وهو القسم   " األوالد"
 السيما وإن انعدام هذا التمييـز قـد عـرض           ،الضروري أن منيز بينهم على وجه ما      
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 وال مفر من هذه النتيجة مادام عملهم        ،الكثريين من أبرز الرجال املتعلمني إىل اخلطأ هنا       
. بإرشاد الروح القدس طبقـاً للكلمـة      ليس خاضعاً للحق املعلن وبالتبعية ليس متمتعاً        

 فإن العلم عوض أن يكون نافعاً قد يضر ضرراً          ،وحيث يكون األمر كذلك بكل أسف     
إذاً ما هو اخلري الروحي يف شيء ال يدخله روح اهللا وال            . بالغاً وال ميكن أن يصنع خرياً     

وع املطلـق    فواجبنـا اخلـض    ،يقود إليه؟ أما إذا كان روح اهللا ينطق بأقوال يعلمها هو          
  .ذا وحده تضمن يقني اإلعالن املبارك. للكلمة

فهـو  . وما أوسع نطاق هذا العدد الذي يشبه سابقه يف التركيب والوضوح          
.  وكل ذلك يف إجياز بديع     ، متميزاً إحداها عن األخرى    ،يطالعنا بثالث طبقات عائلة اهللا    

 ومع استثناء واحـد  ،ةغري أن روح اهللا يعود مرة أخرى فيتوسع يف الكالم عن كل طبق            
 وسيعرض لنا التأمل فيها    ، وال يتقنها غري روح اهللا     ، وذلك بطريقة مليئة بالتعليم    ،عجيب

  .حينما يأيت دورها
ولنقنع اآلن بالتأمل يف الكلمات املوجزة اليت أعطاها روح اهللا بشأن مميـزام             

  ).١٣عدد (املختلفة يف 
وهل من أحد جيهل من هـو       ". لبدءعرفوا الذي من ا   "بأم  " اآلباء"فهو مييز   

لقد كان الكلمـة    . ولكنه ال يسمى هنا بامسه املألوف     . املقصود؟ إنه املسيح وليس آخر    
كان ابن اآلب الوحيـد منـذ األزل        ". من البدء "واالبن قبل الوقت املعرب عنه بعبارة       

ء  وجيـي  ،فكاالبن األزيل لآلب األزيل ال يستطيع العقل البشري أن يعرفـه أو حيـده             
على أن ذلـك    . التجسد فيزيد بالضرورة يف استغالق السر عن كل حبث أو استقصاء          
فهو معلن دون   . ليس سبباً يدعو حبال من األحوال إىل عدم اإلميان مبا هو فوق مستوانا            
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أما السبب يف فشل الناس وضالهلم فهو أم يبـدأون النقـاش مـن              . ذرة من الشك  
فأنت جيب أن تبدأ من اهللا إىل اإلنـسان إن          . ة مضللة  وهي دائماً طريق   ،اإلنسان إىل اهللا  

إذ من يعرف احلق سوى اهللا؟ ومن يستطيع أن يعلن احلق غري            . أردت أن تكون يف احلق    
 ،يف البدء كان الكلمة   "اهللا؟ كما عمل يف املسيح؟ لقد حرص يوحنا أن يقول يف اإلجنيل             

 إىل الوراء جهد استطاعته وليطو      فلريجع الفكر " والكلمة كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا      
 ،ما شاء من مراحل املاضي السحيق صوب أغوار األزل وليتصور ماليني من الـسنني             

فهذه كلها ليست البدء ولن تصل به إىل البدء ولو أنه ليس من الصواب بطبيعة احلال                
 .أن يتكلم اإلنسان عن األزلية بلغة السنني حيث مل تكن معايري الزمن قد وجدت بعـد               

 ، فهناك كان الكلمـة ،ومع ذلك ارجع خبيالك إىل أعماق تلك األغوار اليت ال معيار هلا           
  ".عند اهللا"واعلم أنه ال بد لذاك الذي كان بشخصيته أيضاً 

 بـل   ،مث هو مل يكن فقط عند اهللا كأقنوم له ذاتيته املتميزة عن اآلب والروح             
 ومتيزاً له مثل كونه أزلياً فـإذا مل         وليس من خواص اهللا ما هو أكثر داللة عليه        . كان اهللا 

  .يكن أزلياً فليس هو اهللا
فهو ال يقصد إىل معرفة سيدنا ايد الذي        . غري أن الرسول يعين هنا شيئاً آخر      

وهذا البدء كما قلنا هـو بـدء        ". كالذي من البدء  " بل معرفته    ،كان يف البدء عند اهللا    
هذه هي احلقيقة اجلديدة على اإلطالق      .  يف هذا العامل   ، الكلمة املتجسدة  ،اختاذه جسداً 

هذا هـو الـذي     .  أو اهللا املتأنس   ،فالفترة من البدء حتسب منذ إظهار نفسه كعمانوئيل       
فما الذي ميكنك معرفته عن االبن يف األزل سوى أنه كان االبن الوحيد             ". اآلباء"عرفه  

سفر األمثـال؟    الثامن من    اإلصحاحيف حضن اآلب موضوع لذاته الدائمة كما حيدثنا         
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 ال مالك وال إنسان وال ما       ،ذلك ما كانه ملا مل تكن خليقة ما يف السماء أو حتت السماء            
 اآلب واالبن والروح القـدس      –مل يكن هناك سوى اهللا املبارك       . دوما من الكائنات  

وكانت هناك مشورات إهلية كان املقصود إعالا فيما بعد لنا حنـن            . كما نعرف اآلن  
ذاك الـذي مـن   "فما الذي نعرفه أكثر من هذا؟ لكننا إذا نظرنا إىل  . ن اآلن الذين نؤم 

  .جند فيه تبارك امسه كل ما لنا أن نتعلمه ونعرفه" البدء
 ،وأين جند هذا املوضوع الذي ال حد له؟ جنده يف العهد اجلديد بصفة عامـة              

رد كـائن    ليس جم  ، ظاهراً كإنسان  ،هناك جنده على األرض   . ويف األناجيل بصفة خاصة   
هناك جنده مولـوداً    .  أقنوم إهلي باحلق واحلقيقة    ،بشري بل اهللا وإنسان يف شخص واحد      

) ٢٣ و   ٢١: ١مت  ( الرب   الكائن-الرب ليس فقط كاملسيا بل كابن اهللا        ،من العذراء 
فإننا هنا منس حقيقة شخصية عنـدما صـار         ! حقاً ما أكثر ما نتعلمه ولو عند مولوده       

 فهي قد حدثتنا أكثـر      ،اجيل قد زودتنا بالكثري عن عهد طفولته      جسداً وإذا كانت األن   
وما أبلغ الصمت الذي أسدل سـتاره       . عن عهد صبوته يوم كان يف سن الثانية عشرة        

 ، وال طبول تدق   ،فال أبواق تضرب  ! على مجيع السنني من ذلك التاريخ إىل سن الثالثني        
وم امليالد من جانـب أي فـرد         وال شيء من هذا القبيل كتذكار ي       ،وال احتفاالت تقام  

مل يعرفه أحد وهو يف صبوته كما       . سوى أمه احلقيقية وأبوه الشرعي ورمبا بعض رفاقهم       
مل يوجد له مكان يف الفندق يوم مولده وأنت تعلم أنه ال يوجد من هم أكثـر درايـة                   
ا وفطنة ملعرفة مقادير الناس ومبلغ وجاهتهم يف العامل من أصحاب الفنادق وخدامها وه            

وها هـو يعـرف     . هوذا صاحب الفندق يف بيت حلم يعرف قدر كل واحد من مظهره           
وها هو يتطلع إىل العائلة املقدسة وهـي تـدخل          . جيداً من يدفع حسناً ومن ال يدفع      
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 أمـا املـرتل     ،إن مثل هذا القطيع من الناس يكفيه مذود البقر        : الفندق فيقول يف نفسه   
  ".فليس هلما فيه موضع"

 العجب من االستتار الكلي الذي أحاط بتنقالت ذاك الذي كان           وإنه ليأخذنا 
ولكنه هناك كان   .  وهو يعمل على منضدة النجار مع أبيه الشرعي        ،لذة اآلب ومسرته  

؟ قال هذا عن وجـوده يف اهليكـل         "أال ينبغي أن أكون يف ما أليب      "مث  . يفعل مشيئة اهللا  
عظ كما يفعل اآلن بعـض الـصبيان        مل ميتط كرسياً لي   . جالساً يسمع املعلمني ويسأهلم   

 ولكنه جلس هناك يف تواضع ووداعـة        ،األغبياء الذين يدفعهم رجال ونساء أغىب منهم      
وأمل يكـن يف ذلـك شـهادة        . يسمعهم ويسأهلم مبعرفة تفوق كثرياً معرفة كل معلميه       

رغـم علمـه    .  وليتعلموا كيف صار ذلك؟ فهاهم ال يرون فيه أي ادعاء          ،لضمائرهم
وفري الذي أدهشهم فإذا صار إنساناً مل يشأ أن يتعاىل على األوضاع الطبيعيـة              الغزير ال 

 خـالق   ، ولكن هذا الصيب هو الرب اإلله      ،والنمو املعتاد فاحتفظ مبظهره كمجرد صيب     
هذا هو الشخص الذي استقرت عليه نظرات اآلب ليجد فيه كل مـا يوافـق               . الكون

صائراً .  خاصة كأقنوم إهلي صائراً إنساناً     فكره وعواطفه ليس فقط كأقنوم إهلي بل بصفة       
ومـع ذلـك    . أي نعم ! ما هذا؟ ودخل يف العائلة البشرية     ! الكلمة صار جسداً  ! إنسانا

إن .  أشر خملوقات اهللا وأكثرها بطالً وكربياء      ،فاإلنسان كان ال يزال على عهده القدمي      
حدودها منـذ أن    احليوانات العجماوات تتمسك بعاداا وقد حافظت عليها والتزمت         

أما اإلنسان وحده فهـو الـذي       . مستها خطية اإلنسان وجلبت عليها اخلراب والدمار      
وكلما فاز  .  متدرجاً باستمرار من رديء إىل أردأ من مضي الزمن         ،يتقدم من شر إىل شر    

  .بنو آدم بنور خارجي حولوه وأفسدوه
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 مل يصلها من     عندما وصل العامل يف جمموعه إىل أردأ نقطة        ،وبعد قرون وقرون  
 ما أكثر من كان يطالعـه       ،وعندما بدأ خدمته اجلهارية   .  ولد الرب يف ملء الزمان     ،قبل

تآلف مـع الرجـال     ! وكم من دروس نطقت ا شفتاه وفاضت ا حياته        ! به كل يوم  
مع الكتبة والفريـسيني مـع اهلريودسـيني        . مع الشيوخ واملعلمني  . والنساء واألطفال 

 ،ني واألبرار يف أعني نفسهم مع نساء شريرات ورجـال أشـرار           والصدوقيني مع املرائ  
مع هؤالء وأولئك كانت للرب أحاديث وأقوال       . وعادة مع رجال أتقياء ونساء تقيات     

 األمر الذي انفرد به عـن مـا         ،ألنه تبارك امسه كان عليه أن يتعامل مع مجيع الطبقات         
كهذه أو اهتم بكل واحـد      عداه فما من شخص سواه وجد يف دائرة متنوعة العالقات           

ال شـيء هنـا عـن       .  أو أظهر نعمة إهلية وحقاً لكل من أتى إليه         ،اهتماماً جدياً نظريه  
 وما كانت تدل عليه من حقائق روحيـة         ،معجزاته مع ما كانت عليه من جالل وعظمة       

كذلك لست أراين يف حاجة اآلن للتحدث عن أقواله مع أنه تكلم مبا مل              . أعمق وأعظم 
جبوابـه  " من أنـت  "وهو الذي أجاب عندما سألوه      . سان قط أن ينطق مبثله    يستطع إن 

أي ). ٢٥: ٨لـو   " (أنا ما أكلمكم أيضاً به    "العظيم الذي ال ميكن أن يصدر عن سواه         
 ويف  ،فهو احلق . وبعبارة أخرى كانت كلماته املعربة عن حقيقته      ) شفوياً(انه كان يقوله    

 ويهضمونه ويتمتعون   ، يستسيغون هذا كله   ومن هم الذين  . ذلك يتفرد عن كل إنسان    
اهللا مل يـره    ". "اآلباء"به ويقدرون شخصه العظيم ويعرفون صفاته ويطبقوا عملياً؟ هم          

هو أيضاً قد   )". أي هو أعلنه  (االبن الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خرب          . أحد قط 
 مل  ،ه ومتتعوا به   وبعد الذي أدركو   ، وبعد الذي اختربوه وعرفوه    ،ومن هنا . أراهم اآلب 

  .يسعهم إال أن متتلئ قلوم باملسيح وكفى
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 وال نتوقع أم    ،وأنت تعلم جيداً أنه ليس كل املسيحيني جيدون شبعاً يف هذا          
ذلك أنه ما مل يقم     . جيدونه ما دامت األمور على حالتها اليت نشاهدها منذ األيام األوىل          

لطبيعي والعامل من ناحية أخرى فإنه لـن        االنفصال التام بني النفس من ناحية واإلنسان ا       
يتسىن للمسيحي أن جيد كل شبعه مركزاً يف شخص املسيح وحده ذلـك املـسيحي               
احلقيقي الذي ال بد وإنه اخترب شخصياً وبالروح القدس كل أنواع الصعاب واجلهـاد              

فكم من مرة يكون عمل الرب الشغل الشاغل لـبعض          . مع نفسه ومع كل ما حييط به      
كما تكون الكنيسة الشغل الشاغل آلخرين مع أن ذلك واجـب يف            . املخلصةالنفوس  

 يكشف ويطرد كل مشغولية     ، معروفاً كما كان على األرض     ،ولكن املسيح وحده  . حمله
من غري حملها حبيث يبقى هو مشغولية النفس احلقيقية وبذلك تـزداد الـنفس تعرفـاً                

  . الذي حل فيه جسدياًبشخصه العزيز ويتعمق على األيام وإدراكها للملء
ال بد أنـه    ". أباً"قبل أن يصري    " حدثاً"مث  " ولداً"كان يوم   " األب"ال شك أن    

 ال بد أنه كانت له حصته يف        ،تذوق كامالً طعم األفراح األوىل يف كل جدا وحالوا        
ال بد أنه كانت له هـذه       . املعارك واملصارعات اليت تطلب منه نشاطاً وشجاعة روحية       

لكن بعد أن اجتاز كل صنف من االختبار كرجل إميان وحمبة كانـت نتيجـة                و ،وتلك
 ولنـذكر هـذا     ،ولكـن .  واملسيح الكل  ،ال شيء سوى املسيح   : ذلك كله هي هذه   

 ،فليس فقط كاالبن يف السماء يف األزليـة       ". كالذي من البدء  " املسيح معروفاً    ،ونكرره
مييز اآلباء بوجـه خـاص هـو        فالشيء الذي   . بل كإنسان بني الناس هنا على األرض      

 املسيح كما رؤى ومسع كل أيام خدمته اجلهاريـة يف اجلليـل             ،معرفتهم االبن املتجسد  
 االبن معلناً اآلب يف كل ما قاله وما         ، اهللا وإنسان  ،املسيح شخصياً . واليهودية والسامرة 
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وهو ذات الشيء الـذي مـأل قلـب اآلب          . هذا ما ريح قلوم وثبتها ومألها     . عمله
. أي الذي وجد فيه لذته ورضاه     " هذا هو ابين احلبيب الذي به سررت      "أشبعه مسرة   و

عند ر األردن مت    (ولقد مسع هذا الصوت آتياً من اآلب مرة وهو هنا يف يوم النعمة              
ففي شخص املسيح املعلن    ) ١٧يف جبل التجلي مت     (وأخرى شهادة للمجد العتيد     ) ٣

 وذلـك  ، كانت هلم فعالً شركة مـع اآلب واالبـن  هنا يتمتع اآلباء بالشركة معه ألنه    
  ".اآلباء"أولئك هم . بطريق غاية يف العمق واالختبار العملي

قد يكون اإلنسان شخصاً موهوباً وحائزاً على موهبة المعة ومـع ذلـك ال              
وقد يكون آخر ليس فقط مبشراً عظيماً بل معلماً مقتدراً مع           . على اإلطالق " أباً"يكون  

 فإن هذه الصفة ال تتوقف على املوهبة بأية صورة بل على تلـك              ،"أباً "ذلك ال يكون  
قـد  . الروحانية اليت تعلمت وأدركت أنه ما من شيء له قيمة يف الوجود سوى املسيح             

وقد ندخل بإعجـاب وفـرح   . حىت مما يذلنا ويؤملنا أشد األمل. نستفيد من أشياء أخرى   
 ونتمتع مبركزنا كأعضاء جسده الذي      واتالسماوشكر إىل دائرة بركتنا يف املسيح يف        

 وباحتادنا أيضاً مع مجيع القديسني الذي مصدره احتادنـا          ،هو رأسنا اجلالس عن ميني اهللا     
 وكـل   ،قد نتمتع ذا كله وبأكثر منه ولكن مصدر كل ذلك الـسر           . بسيدنا احملبوب 

ذي حيبـه أبونـا     يف املسيح ال  .  هو معرفتنا أن الكل يتركز يف املسيح نفسه        ،اختبار نافع 
وذلك كمـن أعلـن يف      . وهو نفسه الذي أيضاً يشغل قلوبنا وميألها سروراً       . ويكرمه
  ".اآلباء"املعرفة اليت هي آخر وأفخر نصيب " كالذي من البدء"هذه هي معرفته . العامل

أكتب إليكم أيها األحداث    "بعد ذلك يتجه الرسول إىل الطريق الثاين فيقول         
 النشاط العامل باإلميـان     –فالذي مييز األحداث هو النشاط      " رألنكم قد غلبتم الشري   
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مث هم قد ميزوا اخلطية ودانوها إدانة كاملة عاملني أم ماتوا عنها مع املـسيح               . واحملبة
وقد علموا كذلك أم أقيموا معهم لكي يهتموا مبا فوق ومييتوا أعضاءهم اليت علـى               

. عرفوا قوة الـشيطان وواجهوهـا     . ة ا جتاوزوا الذات وخلصوا من املشغولي    . األرض
كانوا يف معمعة ذلك النـوع مـن        . وهكذا غلبوا الشرير  . قاوموا إبليس فهرب منهم   

لقد استفادوا هم أيضاً من مكـام األول كـأوالد أو           . الصراع ولكنهم كانوا أقوياء   
قليلني ولكن  " حدثاً"مث يتدرج حىت يصري     " ولداً"فكل واحد بطبيعة احلال يبدأ      . أطفال

 أن أعلن أين وقـد عرفـت        ئوقد يسمح يل القار   ". اآلباء"هم الذين يصلون إىل رتبة      
الكثريين من املسيحيني مل ألتق يف حيايت إال بعدد قليل من اآلباء بل إنين مل أمسـع عـن                   

فالعثور عليهم من حسن احلـظ لـيس        " األحداث"أما  . سوى يف القليل النادر   " آباء"
والواقع أنه ال ميكن اكتمـال هـذه الـصفة          . لون يف العامل املتدين   ولو أم قلي  . نادراً

 وكما سـنرى    ،ونضوجها يف مثل تلك األجواء اليت يسيطر عليها العامل بتأثريه ومن هنا           
الـذي  " األوالد" جند إنه األطفال أو األوالد بينهم ال ينطبق عليهم متاماً طابع             ،فيما بعد 

وكم هو حمزن أن ينعدم بينـهم       )  خطاياهم مغفورة  أي العلم اليقيين بأن   (يصفه الرسول   
  !!.يف عائلته" األطفال"حىت هذا الطابع الواضح الذي جعله اهللا من نصيب 

لقد حدد الرسول موقف الفريق الثاين حتديداً كافياً نرجو أن يقدره ويفهمـه             
يحية إا املسيحية النشيطة القوية املس    . كل مسيحي حىت ولو مل يستطيع ختصيصه لنفسه       

 املسيحية اليت تعلم جيداً أن املصارعة مع اللحم والدم املعروفة لدى            ،املستقيمة الفاصلة 
ذلك الصراع الذي   .  ليست شيئاً باملقابلة مع الصراع مع قوة الشيطان        ،معظم املؤمنني 

مث هم يعلمون كيف    . حيتاجون فيه إىل كل سالح اهللا الكامل لكي يستطيعوا أن يقاوموا          
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ومصارعتهم واضـحة   . قد غلبوا الشرير  .  يثبتون ،عد أن يتمموا كل شيء     وب ،يقاومون
وال شـك أن    . فهم ال جيهلون حيل العدو ولكنهم يقاومونه بعزم ويغلبونه        . بصفة عامة 

وهنا أيضاً ال   . هذه الصورة هي كما قلنا صورة املسيحية الفتية يف قوة اإلميان والسلوك           
ال أكثر وال أقل أما غفران اخلطايا فال عالقة         عربة باملواهب فاملوضوع هو بلوغ روحي       

له بالبلوغ وكذلك امتالك احلياة والنور يف املسيح هذه أشياء من أوليات املسيحية وهي              
أمـا العـامل واإلنـسان      . نصيب كل طفل يف اإلميان وأساسها اإلميان باإلجنيل ليس إال         
متيازات النعمـة أن يظـل   الطبيعي على ما نعهدمها فال يسع املؤمن بعد احلصول على ا     

 وكذلك عن اختبار الشيطان بعد الفوز عليه وإسـكاته          ،مبنأى عن اختبار الذات والعامل    
على أن سكوت هذا العدو األكرب وحيله املاكرة ال ختدع هؤالء األحداث الذين يقفون              
 ثابتني بالنعمة على أساس نصرة خملصهم وسيدهم شاكرين اهللا الذي يعطينا الغلبة بربنا            

وهكذا خنترب أنه يف مجيع األشياء اليت تبدو مضادة ومعاكـسة يعظـم             . يسوع املسيح 
  .انتصارنا بالذي أحبنا ذه الكيفية استطاع األحداث أن يغلبوا الشرير

ننتقل بعدئذ إىل الفريق الثالث وهو الفريق املهم للغاية واألكثر عدداً مبراحل            
أكتب إليكم أيهـا األوالد ألنكـم       "لرسول  يقول ا ". األطفال"أو  " األوالد"وهم فريق   

أمل ختترب مبلغ انطباق هذه الصفة على أوالد اهللا الـذين عرفتـهم؟ مـن               " عرفتم اآلب 
املفروض أن الكثريين منا يعرفون عدداً غري قليل من أوالد اهللا وقد التقوا م يف طريق                

فماذا يكون  " بقد عرفتم اآل  "احلياة املسيحية فلو إنك قصدت أن تسأل هذا السؤال          
اجلواب يف الغالب؟ هل من املغاالة أن نتوقع أن غالبيتهم سيجيبون جواباً واحداً تقريباً              

أنـين  !! أعرف اآلب "وهو أم يستكثرون على أنفسهم التصريح بأم يعرفون اآلب          
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الواقع أن معظـم املـسيحيني      " بكل أسف ال أستطيع أن أدعي مثل هذا الشيء لنفسي         
 ، عجيباً حقاً على هـذه األرض أن يـصل اإلنـسان إىل معرفـة اآلب               يظنونه بلوغاً 

من ذا الذي ميكن أن تكون له مثل هذه املعرفة يف هذه احليـاة              : فيتساءلون مستنكرين   
ويف هذا العامل؟ ذلك ألن هذه املعرفة تعين أم يعرفون فعالً أم منذ اآلن أوالد اهللا وأنه                 

ول هذه احلقيقة وإا حقيقة قد قبلوها من اله وقد          ال يوجد عندهم أي ريب أو تردد ح       
 وال على أساس أي     ،استقرت يف نفوسهم ليس عن أحالم أو مشاعر أو أفكار شخصية          

. شيء من جانبهم بل كأمر قد تعلموه من اهللا وقبلوه لنفوسهم مـصدقني وشـاكرين              
ممكناً هلـم يف     وما كان    ،عرفوا أوالً أن خطاياهم قد غفرت هلم من أجل امسه كما رأينا           

ولكن ما أقل   . الواقع أن يعرفوا اآلب بدون االستناد واالطمئنان على الفداء يف املسيح          
  !القديسني الذين يسترحيون هكذا دائماً يف سالم تام على أساس فدائه العجيب

غري أن االعتقاد بأصح تعليم عن الفداء ال يعين بالـضرورة راحـة الـنفس               
فمن املمكن جداً أن تتقبل حقيقة الفـداء كتعلـيم          . لفداءمبوجب كلمة اهللا على هذا ا     

أحياناً أشعر  . إين لست موقناً به أمام اهللا من جهة خطاياي        "جامد ويف نفس الوقت يقول      
ببعض الرجاء أو األمل املتواضع ولكين يف األوقات األخرى اعر باليأس الكلي من جهة              

.  أوىل ليس سالماً ثابتـاً مقـرراً       وواضح أن هذا ليس سالماً حقيقياً ومن باب       "نفسي
فالسالم الثابت األكيد املؤسس على دم الصليب ال يتغري مطلقاً ألن أساسه ثابـت ال               

 وهي النسبة املعطاة لنا بالروح القدس ألننـا         ،مث هناك نسبتنا األكيدة إىل اآلب     . يتغري
ـ             . أبناء رد كـون خطايـاه     فإنه حىت الطفل يف عائلة اهللا ميتاز مبعرفة ما هو أكثر من جم

 إذ هو يعرف اآلب أيضاً وهذا حق جوهري يف املسيحية فإن غفران اخلطايـا               ،مغفورة



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٨٣

 ليس هو كل ما ينتظر من طفل        ، مهما كان مبلغ حتقق النفس منه باإلميان       ،الكامل بالدم 
  .وإال فقد جترد من نسبته إىل اآلب وإدراك هذه النسبة. عائلة اهللا يرفه

ألنكم مجيعاً أبناء اهللا    " آخراً يؤكد القول للغالطيني      من أجل ذلك رأينا رسوالً    
اكتب إليكم أيها األوالد    "متاماً يقول رسولنا هنا     ) ٢٦: ٣غال  " (باإلميان باملسيح يسوع  
 ولوال أن اهللا أرسل روح      ،وما كانوا ليعرفوا هذا لوال أم أبناء      " ألنكم قد عرفتم اآلب   
وما كان ألحد قط حيس ذلك وينطق       ) ٦: ٤غال  " (يا أبا اآلب  "ابنه إىل قلوم صارخاً     

وكما إن القوة   . به قدام اهللا ما مل يكن قد أخذ ال روح العبودية للخوف بل روح التبين              
 فينا اإلحساس والعواطف اخلليقة ذه النسبة الوثيقة كذلك هي حتركنا يف            ئإلهلية تنش 

 ،طي هذا االمتيـاز املبـارك     وهكذا يع . التصرفات والواجبات حنو اآلب وطبقاً ملشيئته     
ومع ذلك فإن كثريين يف يومنا احلاضر ممن يؤمنون باملسيح          . وهكذا يتقرر بكل بساطة   

ومثل هذا الـشك حيـزن      . يسوع يتهيبون اإلميان بأم أبناء اهللا وأم كذلك إىل األبد         
ثل الروح القدس وال يسعه إال توبيخه فيهم عوض أن مينحهم احلرية والبهجة اجلديرة مب             

  .هذه النسبة
وليس . ولكننا نقرأ هنا عن أصغر فريق يف عائلة اهللا يف يقني نسبتهم إىل اآلب             

يف مقدور كائن أن حيصل على هذا اليقني الدائم بأنه ابن اهللا ما مل يكن خمتوماً بـالروح                  
 ،فالروح القدس يسكن فينا ألن خطايا قد غفرت من أجـل اسـم املـسيح              . القدس

ومبثل هذا الكالم كتب الرسول بـولس للقديـسني يف          . الد اآلب بواسطته يعرف األو  
الذي فيه أيضاً إذ مسعتم كلمة احلق إجنيل خالصكم الذي فيه أيـضاً إذا              "أفسس قائالً   

ومل يكن هؤالء القديسون وقتئـذ      ) ١٣: ١أف  " (آمنتم ختمتم بروح املوعد القدوس    
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 ومنوا يف معرفة احلق وإمنا كـانوا        أعين أم مل يكونوا بعد قد تقدموا      . مسيحيني متقدمني 
 فآمنوا بفاعلية وكفاية موت     ،قد قبلوا حق اإلجنيل من عهد قريب كما أرسله اهللا إليهم          

 ذلك امللء الذي يتضمن غفران خطاياهم وصريورم أبنـاء          ،املسيح وقبلوا ملء نعمته   
الربكـة  و". يـا أبـا اآلب    "اهللا واقتباهلم الروح القدس لكي يصرخوا به يف كل وقت           

املسيحية ليست شرطية أو وقتية كربكة اليهودي إال أن األفكار الناموسية ختلط بـني               
  .عمل املسيح ألجلنا وعمل الروح فينا وبذلك تزعزع السالم الذي صنع بدم صليبه

حقاً إنه مركز عجيب يصل إليه باإلميان شخص رمبا مل يكن قبل ذلك بوقـت               
ل عمل املسيح الفدائي صارت للمؤمن معرفة       أما اآلن فبفض  .  هالك ئقصري سوى خاط  

.  ويقوده إىل شركة الثقة الوادعة بني ابن وأبيـه         ،وهذا يغري كل شيء بالنسبة له     . اآلب
 فإن  ،السيما إذ كان أباً عطوفاً أميناً     . هب أن واحداً من آباء أجسادنا عزيز على أوالده        

 شركة الثقة اخلالية من سـحب       ،عالقة األوالد به تكون عالقة الشركة البهيجة املتبادلة       
.  وحنن من جانبنا ال يساورنا أي شك من جهـة اآلب الـسماوي             ،التشكك واخلوف 

فالكل عنده مباركون وهلم غالوم ومعزم واعتبارهم وهو تبـارك امسـه عطـوف              
. ورؤوف بقدر ما هو صادق وأمني فهناك إذن شركة احملبة املتبادلة بني األبنـاء واآلب              

بـل  " يا أبا اآلب  "فء هلذه األمور؟ كفايتنا من اهللا فلسنا فقط نصرخ          ولكن من هو ك   
نعلم أيضاً أن كل الذين ينقادون بروح اهللا فأولئك هـم أبنـاء اهللا والـروح يـشهد                  

 وذا أيضاً يتذوقون لذة ويقني املعرفة بـأن أبـاهم حيبـهم             ،ألرواحهم أم أوالد اهللا   
يستلزم التأديب األبوي للمنفعة لكي يشتركوا يف       ويباركهم يوماً فيوماً ولو أن احلال قد        



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٨٥

هذه هي إذن صـورة األطفـال أو        . قداسته كمدعوين ده األبدي يف املسيح يسوع      
  ".قد عرفوا اآلب"األوالد الصغار يف عائلة اهللا وهذا هو طابعهم الذي يتميزون به أم 
 املسيح وأنه   يف" آباء"إنه ليس فقط من العبث أن تبحث يف العامل املسيحي عن            

 بل أين نـستطيع أن  ،الذين حيملون طابع اهللا احلقيقي   " األحداث"من الندرة أن جتد فيه      
كما تصفهم كلمة اهللا هنا؟ أليس هذا أمراً حمزنـاً          " األطفال"أو  " األوالد الصغار "جند  

للغاية؟ فمىت كان الناس مكتفني بذوام راضني حبالتهم أكثر مما هم اآلن؟ وكم يـتمىن               
 وأن يسعى لتـشجيعهم  ،الذين يصفهم الرسول  " األوالد"ملرء ويتوق ألن يلتقي بأمثال      ا

 ولكي ينموا أكثر فأكثر يف معرفـة        ،يف طريقهم لكي يقووا ويصريوا أشداء ضد العدو       
وإن . فمنذ القـرن األول   ! ولكن أىن لنا ذلك   . ذاك الذي تأمل ألجلنا آالماً ال يعرب عنها       

 ولعل من أبرز    ، ساءت األحوال بكل أسف    ،يخ آلباء األولني  كان لنا أن حنكم من توار     
األدلة على سوئها وعلى االحنراف عن احلق هو أن معظم املعترفني باسـم املـسيح ال                

أنه قد غفرت لكم اخلطايا من      "خيصصون ألنفسهم حىت هاتني احلقيقتني البدائيتني ومها        
  ".تم اآلبأكتب إليكم أيها األوالد ألنكم قد عرف"و " أجل امسه

خذ مثالً الفكرة السائدة بشأن ضـرورة تكـرار االلتجـاء إىل دم املـسيح          
كيف ميكن للناس أن يقولوا مثل هذا القول لـو أـم            . للحصول على غفران اخلطايا   

يؤمنوا أن املسيح قد وجد لنا فداء أبدياً؟ أو أن اخلادمني وهم مطهرون مرة ليس هلـم                 
كن أن يكون هلم حق اإلجنيـل يف نفوسـهم وإال ملـا             أيضاً ضمري خطايا؟ عم إنه ال مي      

إن املسيح قد محل يف جسمه علـى اخلـشبة مجيـع            . استطاعوا أن يفكروا تفكرياً كذا    
خطايانا وليس فقط اخلطايا السابقة إلمياننا ودمه يطهر من كل خطية وليس من بعـض               
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مة ملواجهـة أي    اخلطايا فقط ومن واجب القديسني أن يعلموا أن هناك غسل املاء بالكل           
دنس قد يلصق باملسيحي يف الطريق وذلك بال شك على أساس الفداء بـدم املـسيح                

وليس يف إجنيل اهللا ما ميكن أن       " بقربان واحد قد أكمل إىل املقدسني     "وليس إبطاله ألنه    
يستفاد منه أننا حنتاج إىل كفارة جديدة بدمه بعد الكفارة األوىل اليت كانت كاملة وفيها               

ومـن  . وإمنا بعوزنا كقديسني أن تغسل أقدامنا بكلمة املسيح وشـفاعته         . فايةكل الك 
يتنا إذا ما فعلنا ما ال يوافق قداسته وندين يف أنفسنا ما عرضنا إىل              طواجبنا أن نعترف خب   

 ال أن نزعزع أساس ذبيحته الواحدة والفداء        ،هذا هو احلق والصواب   . مثل هذا الفشل  
فما قيمة أي شيء آخر؟ لو أن       . سيدنا مل ميح مجيع خطايانا    لو أن   . بدمه غفران خطايانا  

لكان فيها الكفاية لقتلنا وهالكنا أما بالنسبة للمؤمن        . خطية واحدة بقيت بدون غفران    
وكل ما يف األمر أنـه إذا       . فغفران خطايانا معناه استبعاد احلمل الثقيل استبعاداً كامالً       

لقدس ويعقب ذلك تذلل حقيقي لنفوسـنا       أخطأ أحد فإن الضمري يتحرك بفعل الروح ا       
 ألن كل شيء من هذا القبيل هو عار لنا وحزن لروح اهللا القـدوس               ،بسبب أية سقطة  

ولكن هذا ال ميكن أن يؤثر حبال من األحوال على عمـل            . لذي به ختمنا ليوم الفداء    
 وهكذا أيضاً معرفة اآلب ونـسبتنا لـه         ،ربنا يسوع الذي صار سبب خالص أبدي لنا       

وهو موجـود هنـاك يف      " لنا شفيع عند اآلب   "والد ال ميكن أن تتزعزع مطلقاً آلن        كأ
 وهكـذا حنـن   ،األعايل ملواجهة مجيع هذه الصعاب اليت ال ميكن التغلب عليها بدونـه     

 كما أن دمه ليس هـو       ، غري أن شفاعته ليست سفك دمه      ،مديونون للمسيح إىل األبد   
 أما دمـه الكـرمي      ،ء عن اآلب حييا ليشفع فينا      فهو كاملقام واملوجود يف السما     ،شفاعته

 ولشفاعته مكاا اخلـاص  ،لقد أمتت ذبيحته عملها كامالً. فكان ل غرض وغاية أخرى   
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وويل جلميع الذين جبهلهم يزعزعون احلق ويقحمون ما من         . لتسديد حاجتنا بعد ذلك   
  !.شأنه تقويض إجنيل املسيح ولو كانوا من املؤمنني بشخصه احملبوب
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  طاب السابعاخل
  ٢٧ – ١٤: ٢ يو ١

  "كتبت إليكم أيها اآلباء ألنكم قد عرفتم الذي من البدء"
كتبت إليكم أيها األحداث ألنكم أقوياء وكلمة اهللا ثابتة فيكم وقد غلبتم "
إن أحب أحد العامل فليست فيه حمبة . ال حتبوا العامل وال األشياء اليت يف العامل. الشرير
العامل شهوة اجلسد وشهوة العيون وتعظم املعيشة ليس من اآلب ألن كل ما يف . اآلب

  "والعامل ميضي شهوته وأما الذي يصنع مشيئة اهللا فيثبت إىل األبد. بل من العامل
وكما مسعتم أن ضد املسيح يأيت قد صار . أيها األوالد هي الساعة األخرية"

منا خرجوا لكنهم مل . ةمن هذا نعلم أا الساعة األخري. اآلن أضاد للمسيح كثريون
وأما أنتم . يكونوا منا ألم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أم لسوا مجيعهم منا

فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء مل أكتب إليكم ألنكم لستم تعلمون احلق 
من هو الكذاب إال الذي ينكر أن . بل ألنكم تعلمونه وإن كل كذب ليس من احلق

كل من ينكر االبن . هذا هو ضد املسيح الذي ينكر اآلب واالبن. هو املسيحيسوع 
أما أنتم فما مسعتموه من البدء . ليس له اآلب أيضاً ومن يعترف باالبن فله اآلب أيضاً

إن ثبت فيكم ما مسعتموه من البدء فأنتم أيضاً تثبتون يف االبن ويف . فليثبت إذاً فيكم
كتبت إليكم هذا عن الذين . وعدنا هو به احلياة األبديةوهذا هو الوعد الذي . اآلب

وأما أنتم فاملسحة اليت أخذمتوها منه ثابتة فيكم وال حاجة بكم إىل أن . يضلونكم
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يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه املسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذباً 
  ".كما علمتكم تثبتون فيه

ى نفس األساس السابق أي مراحـل       واضح هنا أن الرسول يقيم نصائحه عل      
وهو هنا يتوسع يف احلديث عـن مميـزهم         . النمو الروحي املختلفة اليت متيز أعضاء اهللا      

غري أن الشيء العجيب الذي يقابلنا يف مطلع هذه األقوال أن اآلباء الذين كنا              . الثالثي
سـتمتاع  نظن أن من حقهم أن يزداد تفصيل ما مييزهم لكوم أقدر من غريهم على اال            

.  ال يصلهم من الرسول سوى نفس الكلمات القليلة األوىل معادة مرة ثانيـة             ،حبق اهللا 
يف بعـض   . وهذه ظاهرة عجيبة السيما والتكرار ليس من عادة الكتاب بصفة عامـة           

 واحلال اليت   ، لكنها حاالت استثنائية   ،احلاالت يكرر الوحي نفس األقوال أو ما يشبهها       
  .حنن بصددها واحدة منها

أكتب إليكم أيها اآلبـاء     " قوله   ١٣لقد قرأنا يف عدد     . والسبب مؤثر للغاية  
 فـال يتعـرض     ، أي املسيح كما ظهر على األرض      –" ألنكم قد عرفتم الذي من البدء     

 وال حىت إىل مركـزه      ،الرسول للمشورات اإلهلية األزلية وال إىل أجماد املسيح املستقبلة        
أمـا التلميـذ    . الذي هو حمور تعليم الرسول بـولس       ذلك املركز    ،احلايل عن ميني اهللا   

 أحـسن   ئاحملبوب فيواجه االحنطاط الذي أصاب املسيحية االمسية يومئذ ويريد أن يهي          
عون ممكن لآلباء الذين هم أكثر عائلة اهللا بلوغاً روحياً فال جيد ما يردده يف مـسامعهم               

األباء ألنكم قد عـرفتم     كتبت إليكم أيها    "أفضل من تكرار نفس منطوق خطابه األول        
 ١٣ففي العدد   . بال أدىن تغيري سوى تغيري لفظي واحد يف صيغة الفعل         " الذي من البدء  

وملاذا هذا؟ أمل يكن لديه     . مشرياً إىل ما قاله أوالً    " كتبت "١٤ويف العدد   " أكتب"يقول  
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اقات إهلية  ما يقوله لآلباء أكثر من ذلك؟ اجلواب ألنه يف احلالتني مل يكن يتكلم عن انبث              
 ، يف ربنا العزيز كإنسان    ،فاآلن. كما توهم بعض الناس بل عن حلول الالهوت جسدياً          

قد جسم اهللا وأظهر ملء نعمته وحقه بطريقة مل حتدث يف املاضي قد وال حاجة حلدوثها                
مرة أخرى على األرض وكل تفكري يف ظهور شيء آخر أكثر من ذلك هو إنكار لذلك                

  .شيطانامللء وأكذوبة من ال
غري احملدود ليس فقط يف طبيعة الالهوت       . فنحن هنا أما الالائي غري احملدود     

 ألن ناسوت سيدنا يف الواقع هـو        ،وهنا سر العجب  . بل يف شخص االبن صائراً إنساناً     
 ، وما كان له اد ليثري فينا كل هذا العجب لوال حلول ملء الالهوت فيه              ،علة العجب 

األعجوبة اليت  . فسه حقاً يف إنسان وكإنسان هو أعجوبة العجائب       ذلك ألن اهللا مظهراً ن    
يعرفون " أوالد"فاقت كل العجائب والسيما عندما نصل إىل حادثة موته الكفاري وفيه            

 ذلك االمتياز اجلديد املبارك الذي مل يفقدوه        ،يف فتوة القوة الروحية   " أحداثاً" مث   ،اآلب
 ولكنـهم بعـد     ،حصلوا على بركة ال تزول    إذ من دروس ذلك الدور واختباراته قد        

اجتياز املصاعب واملخاطر املنوعة مبا تركته فيهم من أمثار دمسة وغنية يف طريق النمو يف               
 بقي شيء واحد هو الذي اجتذم بـصفة خاصـة وركـز             ،معرفة اهللا املعرفة احلقيقية   

.  عـامالً   ذلك هو شخص الرب كما سار يف عاملنا متكلمـاً أو           –عواطفهم إىل األبد    
 ويف كل خطوة من خطوات حياته هنا علـى          ،مظهراً اهللا اآلب يف كل كلمة وكل عمل       

وبعيداً عن املسيح يف صورته هـذه       ". الذي من البدء  " هذه هي القوة يف معرفة       ،األرض
ليس باعتباره  .  ولن نتعلم شيئاً هكذا سامياً ومقدساً      ،لن جند شيئاً هكذا عميقاً وحقيقياً     

 األمر الذي هو حمور تعليم بولس وذو أمهية عظمـى  ،فع يف اد السماوي  اإلنسان املرت 
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 يسوع اململوء نعمـة     – بل كاهللا الظاهر يف اجلسد هنا على األرض          ،لكل نشاط روحي  
وحقاً وسط عامل شرير لكي يفصلنا عن شره ولكي يقدسنا لنسلك كما سـلك هـو                

  .حسب عمله فينا بقوة الروح القدس
وهنا نرى روح اهللا يتوسـع      ". األحداث" مرحلة   ،حلة الثانية مث نتقدم إىل املر   

كتبت إليكم أيها األحداث ألنكم أقوياء وكلمة اهللا ثابتة فـيكم وقـد             "بعض الشيء   
  ".غلبتم الشرير

وهي اليت تعطينا السر    ١٣الحظ أيضاً أن هناك إضافة ليست موجودة يف عدد          
هذه حقيقة خطرية متنح    ". ثابتة فيهم كلمة اهللا   " وهذه اإلضافة هي أن      ،يف قوة األحداث  

فليس األمر قاصر على اللجوء إىل الكلمة يف أوقـات          . شجاعة عظم وقوة روحية بالغة    
  . حتت ضغط الصعاب والتجارب بل إعالن اهللا كان ثابتاً فيهم باستمرارئالطوار

وهذا عني ما جنده يف الرب يسوع بصورة كاملة فإن ما مسعه الناس منه كـان   
وحىت كـان إبلـيس     .  شريفاً أو وضيعاً   ،ه سواء كان السامع صديقاً أو عدواً      كلمة ال 
 ،وإذا اقتبس العدو جزاً منها بقصد سـيء       .  كانت الكلمة جوابه الدائم احلاسم     ،جيربه

 وإذا احتاج التالميـذ أن يعلمـوا مـا          ،كانت إجابة سيدنا من املكتوب للخري واحلق      
أنه مل يوجد شخص برهن علـى أن كلمـة اهللا           والواقع  .  شرح هلم كلمة اهللا    ،ينتظرونه

  .كانت ثابتة فيه يف كل األوقات وحيا كل الناس والظروف مثل الرب يسوع
 كـانوا   ، كيوحنا نفـسه   ، مع أنه وجد رسل    ،لن جند هذا وال حىت يف الرسل      

 وكذلك بطرس   ،يدخرون الكلمة ويكترتوا باهتمام شديد يف أعماق نفوسهم وقلوم        
 وال حىت الرسول بولس مـع أننـا         ،ولكن مل يوجد مثل الرب    . الغيورمع حبه الدافق    
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أكرم كلمـة  ) جمرد إنسان(نستطيع أن نقول بثقة أنه مل يوجد إنسان على وجه البسيطة      
ومع ذلك ففي هذه الناحية كما يف كل النواحي األخرى          . اهللا أكثر من الرسول بولس    

ن خضوعه املطلق للكلمة قـد ميـزه        واحلق أ . أم يوجد من يشبه سيدنا العزيز احملبوب      
متييزاً كامالً وذلك ما جعل األناجيل األربعة اليت ترينا الرب يف حياته اليومية كرتاً غنياً               

  . ويف الوقت نفسه فوق متناول معظم أوالد اهللا يف حالتهم العملية، مفيداً لنا،ال يفرغ
ليت رومية  وسبب ذلك أن معظم املسيحيني عندما يتجددون يعمدون إىل رسا         

 بل إن معظم منهم ال يتقدمون كثرياً يف رسالة رومية فيكتفون            ،وغالطية وهناك يقفون  
منها بفصوهلا األوىل حيث جتذم وتستهويهم األسس القوية اليت وضعها اهللا يف القسم             

 ويعجبون أن يروا أن األمر ال يقوم على أساس نعمته فقط بل             ،األول من تلك الرسالة   
 وإم يثبتون على صخرة الرب املكمل ويدركون املـسيح نفـسه            ، أيضاً على أساس بره  

 األوىل كيف يفرقون بني هذا الرب الكامل        اإلصحاحات ألم يتعلمون من تلك      ،كربهم
كمقامهم وبني قداستهم الشخصية يف احلياة وهي القداسة اليت ينـشئها فينـا روح اهللا             

 األثيم مع الرمحة اليت تؤكد لـه        ئاجه اخلاط أما الرب فهو الشيء الذي حيت     . ألننا للمسيح 
وإنه لواجد يف املسيح هذا كله ملئه وكماله فما عليه إال أن يأخذ مكان              . غفران خطاياه 

وذا الرب يستطيع   .  اهلالك ويلقي بنفسه يف أحضان الرب يسوع الذي صار براً          ئاخلاط
عداً آمناً هادئاً مطمئنـاً     أن يتقدم إىل ذات عرش اهللا وهناك يقف باإلميان من اآلن فصا           

وبينما هو يدين نفسه إدانة كاملة من أجل كل خطاياه جيد يف الرب يسوع براً يـشبع                 
. اهللا وميجده ألنه بر اهللا الذي يربر بفضل ما عمله املسيح وتأمل به من أجل أتعس اخلطاة                

نه وكأ) I am "the" sinner(حبصر اللفظ " ئأنا اخلاط"قد يقول ما قاله العشار 
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قد يقول هذا ويشعر به ولكن      . ئ واحد وأنه هذا اخلاط    ئال يوجد يف األرض سوى خاط     
هذا لن حيول دون نواله الرب الكامل فإن الرسول بولس نفسه قد بزه يف هذا املضمار إذ                 

وكان هذا القول صحيحاً ألن بره الناموسي جعله ألـد          . قال عن نفسه أنه أول اخلطاة     
بغضاً ملن يدعون بامسه فما كانـت ديانتـه األوىل إال ديانـة             أعداء الرب وأكثر الناس     

اإلنسان يف اجلسد على حد تعبريه ديانة شخص عرباين من العربانيني يظـن يف نفـسه                
القدرة والكفاية على حفظ ناموسها وفرائضها ويسلك بكل تدقيق حبسب الظالم الذي            

 فأي شيء أكثر من هـذا       .كان فيه مما زاد يف مرارته ضد الرب يسوع وكل ما كان له            
كان ميكن أن يكون أشد مقاومة لرب اهللا يف املسيح؟ ومع ذلك فقد شاء الرب أن يكون                 

  .بولس هو أول املبشرين املتحمسني لرب اهللا يف املسيح يسوع
 السادس عشر من إجنيل يوحنا نرى أن الناموس مل يعد اآلن هو             اإلصحاحيف  

فقد تغريت األوضاع واملعايري بـسبب      . الدينونةالقياس للحكم على اخلطية أو الرب أو        
) وقد جاء بعد صعوده له اد     (حضور السيد ورفضه حىت أن الروح القدس منذ جميئه          

أما على خطية فألم ال يؤمنوا باملسيح       . يبكت العامل على خطية وعلى بر وعلى دينونة       
نونة فألن رئيس هذا العامل      وأما على دي   ،وأما على بر فألنه ذب إىل أبيه وال يرونه أيضاً         

 وبرهان الدينونة الذي يقدمه الروح القدس للعامل ليس يف مظهر خارجي مـن              ،قد دين 
مظاهر االنتقام اإلهلي كما حدث قدمياً يف مصر وكنعان وبابل أو روما بـل يف حكـم                 

هنـاك  . القضاء الذي صدر على ذاك الذي أضل العامل وقادهم إىل صلب جمد رب اد             
صحيح أن تنفيذ احلكم مؤجل غري أن القضية قـد بـت فيهـا              . يس هذا العامل  دين رئ 

 واخلطية الكربى اليت يبكت الروح عنها أهل العامل هـي عـدم             ،واحلكم قد تقرر ائياً   
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لقـد  . اإلميان بالرب يسوع كما أن الرب احلقيقي هو فيه كاملرفوض الذي مضى إىل أبيه             
.  يطلب وخيلص اخلطاة لكنـهم مل يريـدوه        جاء إىل العامل  . خسر العامل شخص يسوع   

غري أنه يف الصليب مل     . وكان شعبه اخلاص أشر رافضيه وانتهت مأساة رفضهم بالصليب        
يتمجد اهللا فقط بل يف قيامة املصلوب وقبوله يف اد يقوم الرب احلقيقي ضد اإلنـسان                

  .والشيطان والعامل مبا فيهم إسرائيل
 البائس املسكني الذي    ئالنه بشارة اخلالص للخاط   واملظهر الثاين لرب اهللا هو إع     

االسم الوحيد الذي أعطى حتت السماء بني الناس وبه ينبغـي أن            . يقترب بامسه الكرمي  
 ففي اإلجنيل قد ظهر بر اهللا بإميان يسوع املسيح إىل كل وعلى كل الـذين         ،نعم. خنلص
 امسه الكرمي احلياة كما لنـا       ألن لنا يف  . وبعد التربير يبدأ دور القداسة العملية     . يؤمنون

 على أن هذا أمر يتعلق      ، وهذه احلياة اجلديدة هي اليت تنتج الثمر الصاحل        ،غفران اخلطايا 
أما الشيء الذي يعوزنا وخيلصنا كخطاة فهو املسيح وعمل املسيح ألجلنـا            . بالقداسة

العتراف  احلكم على الـذات ومتجيـد اهللا بـا          يف حني أن ما خيلق يف نفوسنا       ،هللاعند ا 
خبطايانا إمنا هو جزء من قداستنا حنن الذين حسبنا أبراراً يف املسيح ومن أجـل خـاطر                 

  .املسيح
 وهذا هو سر قوة األحداث الذين ميتـازون         ،هذا هو الوضع اإلهلي الصحيح    

ليس بالنشاط الطبيعي إذ ال أثر يف هذا النوع من النشاط للنعمة بـل              . بالفتوة الروحية 
لقد أحبـوا   . والقوة الروحية تصوا وتنظمها كلمة اهللا الثابتة فيهم       الشجاعة الروحية   

 مل يكـن    ،كلمة اهللا ذا املقدار حىت إا مل تعد دائماً جبانبهم فقط بل ساكنة وثابتة فيهم              
شأم شأن بعض اإلخوة األحباء الذين نسمعهم أحياناً يفاخرون بأم يصرفون ساعة أو             
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كمة اهللا بل أن لكمة اهللا هي اليت كانت دائمـاً منكبـة             ساعتني كل يوم منكبني على ل     
 ليسس أن نكون منكبني على لكمة اهللا األمر الذي          ،هذا هو الطريق الصحيح   ". عليهم"

ينتهي عادة بكالم كثري بل أن تكون كلمة اهللا هي املنكبة أو املتسيطرة واملتحكمة فينـا               
.  ما تسود علينا وتـوبخ كربيائنـا       ألا بذلك تضع حداً ألفكارنا وتشدد عزائمنا بقدر       

 ليس جمرد البحث فيها أو التنقيـب        ،هكذا امتاز هؤالء األحداث بكلمة اهللا ثابتة فيهم       
 وال حىت حماولة الوقـوف علـى        ،بني سطورها عن مسائل عجيبة أو معضالت عويصة       

اضـر  أشياء قد ال تكون مشيئة اهللا من جهتنا أن نعرفها بعد أو أن نعرفها يف الزمان احل                
الشك .  حالة اخلضوع املطلق لكل كلمة اهللا      ،ولكن هذه كانت حالتهم   . على اإلطالق 

أم كانوا يتأملون بروح الصالة يف مجيع األسفار الكتابية من أوهلا آلخرها بقـدر مـا                
كانت متوفرة لديهم وقتذاك ألن األمر يف يومهم كان بطبيعة احلال أصعب مما هـو يف                

اضر فماذا ترى؟ لو تطلعت إىل كتاب أي واحد منا فـستجد            أما يف الوقت احل   . يومنا
على األرجح بعض أجزاء قليلة منه حتمل من العالمات والتأشريات واخلطوط ما يـدل              
على أا موضع االهتمام والدرس تينما جتد أجزاء أخرى كثرية خالية من كل ما يـدل                

شكل الذي خرجت بـه مـن   على أن لنا معها أية معاملة وقد تكون ال تزال حمتفظة بال       
هل هذا هو ثبوت الكلمة فينا؟ أن ثبوت الكلمة فينا معناه تقديرنا الدائم لكل              . املطبعة

الكلمة واالجتهاد يف درسها وخنبئها يف قلوبنا ألننا ال نعرف أية كلمة قـد تعوزنـا يف                 
 أن  واخلالصة أن الطريقة الوحيدة احلكيمة التقوية اجلديرة بنـا هـي          . اللحظة القادمة 

  .تكون الكلمة ثابتة فينا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ١٩٦

وملاذا يوجه هـذا التحـذير      ". ال حتبوا العامل  . "ولكن بعد هذا يأيت شيء آخر     
 وال جنده موجهاً لآلباء فلم يزد الرسول كلمة واحدة عما قاله            ،لألحداث بصفة خاصة  

هلم أوالً فقد متيزوا مبا متيزت به مرمي وهو اجللوس عند قـدمي الـرب واالسـتمتاع                 
وأمل يكن هذا معناه االستغراق يف املسيح واالمتالء به؟ لقد سكنت فيهم كلمة             . لكالمه
وليس ذلك فقط بل أن املسيح نفسه كما ظهر وعاش          .  بكل حكمة وفهم روحي    ،بغىن
هـذا شـأن    .  كان دائماً أمامهم كموضوع سرورهم األكرب وشركتهم مع اآلب         ،هنا

وهل يف هذا غرابة على أشـخاص       " ا العامل ال حتبو "أما األحداث فبحذرهم قائالً     . اآلباء
 ،يقول عنهم أم أقوياء وميتازون بالقوة الروحية؟ بالعكس لقد كانت هذه القوة ذاـا             

لقد انطلقوا ينـشرون احلـق      .  مصدر خطر عليهم أن مل ينتبهوا      ،مع كوا قوة روحية   
م بـالروح    يشهدون بال خوف عن املسيح بواسطة الكلمة الثابتة فيه         ،باجتهاد ملحوظ 

 غري أن هذه النصرات عينها كانـت        ،لقد فازوا بانتصارات د اهللا    . القدس العامل م  
مصدر خطر عليهم ألن التعامل مع الناس يعرضهم حملبة العامل إذ مل يعرفوه على حقيقته               
فإن حمبة العامل ليست هي جمرد امليل للظهور واالستمتاع باملوسيقى أو للتمثيل والـصيد              

 ، إمنا العامل شرك ماكر    ،خليل واملقامرة ورمبا ما هو أبشع من هذه األمور مجيعها         وسباق ا 
 فإن الكثري من شهوات اجلسد حيتقرها حـىت اإلنـسان           ،وهو يف هذا أقوى من اجلسد     

أليس يـسعى   . الطبيعي وهناك من املنغمسني يف العامل من خيجلون من تصرفات الظاهر          
ة؟ إا الطموح إىل كـل مـا تستـسيغه اهليئـة            إليها وميارسها كل ذي خطر يف احليا      

 وإىل كل ما يظنه أصحاب الرأي واملعرفة وقادة الفكر والـذوق الـسليم              ،االجتماعية
وهذه كلها أمور هلا جاذبيتـها      . والكياسة واآلداب واالتيكيت خليقاً بالرجال والنساء     
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لذين يعرفـون   وسطوها وتأثريها وخباصة على عقول الشباب وعلى األحداث األقوياء ا         
على أن تيار هذا اإلخالص قد      . الرب ويودون بإخالص القلب أن ينشروا معرفة احلق       

يدفعهم للذهاب جبرأة هنا وهناك ظناً منهم أم يستطيعوا لذهاب إىل أي مكـان مـا                
أم علـى األقـل يعرفـون       . دامت بني أيديهم أخبار طيبة وبشائر مفرحة ينادون ا        

 فأين هو هذا املكان الذي ال حيتاج خلدمتهم والذي إليه ال            ،اساملخلص الذي جيهله الن   
يذهبون؟ إزاء هذه الغرية املقدسة اليت حيملوا بني جنوم حيذرهم الرسول من العـامل              

  . بصفة خاصة
إن العامل مبعناه األديب هو     . فلسنا نقصد الكون كما خلقه اهللا     " العامل"وإذا قلنا   

من قايني ونسله فمـاذا     " العامل"إلنسان وقد ولدت بادية     ما صنعه الشيطان بعد سقوط ا     
نرى يف قايني؟ لقد حكم عليه بالتيه واهلروب يف األرض ولكنه حتدى هذا احلكم وابتىن               

وإذ مل يقنع هو ونسله أن يعيشوا متفرقني واحد هنا وآخر هنـاك قـاموا   . لنفسه مدينة 
 قوة كما يقول النـاس ومـىت        واالحتاد. جيمعون مشلهم ويستقرون مع يف صعيد واحد      

وهذا هـو   . استقر م املقام ينهض من بينهم رجل ذو بأس وسرعان ما يصل إىل القمة             
ويف . مطمع كل إنسان واهلدف الذي يرجو أن يصل غليه يوماً من األيام ولو بدرجة ما              

نة وهذا عني ما فعله قايني إذ بىن مدي       . معترك هذا اجلهاد ينسى اهللا واخلطية بكل سهولة       
وهنا تدخل الكربياء وإرضاء الذات أو إرضاء اآلخـرين دون          . وأطلق عليها اسم ابنه   

فال جند رجل املرح  . ومن هنا بدأت االختراعات العظيمة يف هذه األسرة       . التفكري يف اهللا  
 بل جنـده يف قـايني ونـسله وبـصورة      ، وال يف شيث الذي حل حمل هاييل       ،يف هاييل 
الشعر االجتماعي حيث نرى المك يكتـب المرأتيـه         ويومئذ بدأت قوايف    . ملحوظة
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 فصاحبنا هذا هو أول من أدخل مبدأ تعـدد الزوجـات        ،بصيغة فنية ذات رنني شعري    
وبرر سفك الدماء دفاعاً عن النفس مبا ميكن أن نسميه قصيدة أو أنشودة ملن يهـواهم                

ومل يتخذ من   . وجتيهفهو مل يفكر يف اهللا حىت يف ذلك احلادث األليم وإمنا فكر يف ز             . قلبه
معاملة اهللا لقايني جمردة اعتذار عن فعلته بل اختذ منها مسنداً هلا وترخيصاً مث يف هـذا                 
البيت عينه نشأت احلياة البدوية اجلريئة وابتكرت أسباب البهجة القائمة علـى آالت             

منـذ  يعمل  " العامل"وهي من أركان تطور املدنية وهكذا كان        . النفخ واألوتار املوسيقية  
أليس هذا هو العامل؟ ال ريب أنه حيل للمسيحي أن يستخدم كثرياً مـن              . بكور التاريخ 

غري أن نقطة سوداء واحدة تلطخ العامل وتشوهه وهي         . وسائل الراحة املوجودة يف العامل    
وإال فخربين عـن شـيء      . خلوة من املسيح الغايل على قلوبنا ولكنه املرذول من العامل         

أين كل ما هو جليل يف نظر املـسيح؟         .  عليه املسيح خامت مصادقته    واحد يف العامل يضع   
  .وأين كل ما عاشه املسيح وأحبه؟

هنا احملك الصحيح واملقياس الكامل للتفرقة بني ما هو من العامل وما هو مـن               
 فإن كل ما هو خارج املسيح جيد قبوالً وترحيباً لدى قلب اإلنـسان الـساقط     ،املسيح

 والبعض يفـضلون    ،فالبعض كما نعلم يشغفون بالعلوم    . ناه الصحيح وهذا هو العامل مبع   
 ، عمل الرب وعبادته   ،بل أن الدين نفسه   . اآلداب والبعض اآلخر ينصرفون إىل السياسة     

ميكن مع األسف أن حيترفه البعض بروح عاملية وصورة أنانيـة طلبـاً للمكـسب أو                
 امليدان لتحقيق الشهرة وجذب      وما أكثر األساليب اليت يبتكرها القوم يف هذا        ،الصيت

أليس هذا أيضاً من العامل؟ إن اسم الرب باالنفصال عن مشيئته وجمـده             . األنظار إليهم 
 فلقد رأينا بعضاً من أخبث الشعراء الـذين رأـم           ،ليس وحده عاصماً من حمبة العامل     
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األرض يفعلون هذا فقرضوا الشعر يف موضوعات كتابية مقدسة ولكن هذا مل يغنـهم              
 ويف معظم األحايني كانوا     ،فتيالً ومل يصلح أحواهلم بل ظلوا طوال حيام مبعزل عن اهللا          

  .بال ريب أعداء للمسيح
لذلك كان العامل شركاً خطرياً لروحانية األحداث مهما كانت قـوم مـا مل              

 تلك املعرفة اليت كانـت مـن        –حيتفظوا على الدوم بشعور متزايد بنسبتهم إىل اآلب         
لقد متتعوا باإلحساس العميق ذه النـسبة املباركـة   .  األطفال يف عائلة اهللا نصيب حىت 

فحىت وهم أطفال أضافوا    . كان هلم اليقني بغفران خطاياهم كما هو حال مجيع أوالد اهللا          
 وهو امتياز مثني حقاً إذا حنـن قارنـاه حبالـة            ،إىل متعة غفران اخلطايا معرفتهم لآلب     

 ويظنهم اآلخرون أـم   يظنون أنفسهمالوقت احلاضر الذين األكثرين من املسيحيني يف     
 بل كالقدير أو    ،متقدمون ومع ذلك ال يدعون اهللا لكن ليس كاآلب بكل معىن الكلمة           

تلك هي حالة   . أو إله إبراهيم أو غري ذلك كما لو كانوا يهوذاً         ) الرب (الكائن-الرب
باهون بديانة اآلباء واألجـداد     النصرانية يف الوقت احلاضر وخباصة بني أولئك الذين يت        

أما مسيح املسيحية فإنه ينقل     .  ولكنها ديانة مطبوعة بالطابع اليهودي     ،واجلماهري الغفرية 
املؤمن من كل ما هو أرضي سواء كان من متعلقات اليهود أو األمم وينقش عليه امسه                

ن الذين  الكرمي مكن بدء حياته اجلديدة ويف كل طوهلا وعرضها كما يقول هو نفسه ع             
لذلك كان من واجـب     ". ليسوا من العامل كما أين أنا لست من العامل        "أعطاهم له اآلب    

وهـم يف غمـرة     (روحياً أن حيترسوا بصفة خاصة من العامل لئال يصبح هلم           " األحداث"
فقد يقولون أم إمنا يريدون أن يرحبوا العامل للمسيح         . غرضاً ذا قيمة  ) محاسهم وغريم 

ولكن ألست حباجة أيها األخ     . أن جيعلوا املسيح وإجنيله معروفني للعامل     وأن غرضهم هو    
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األحدث إىل االعتماد على املسيح وعلى إرشاد روحه يف معرفة مىت وأين تذهب وكيف              
 فإن الغرض الرئيسي الـذي      ،تذهب؟ إنه ال يكفي أن يكون املشروع أو الغرض صاحلاً         

.  أو الغرض بل يف طريقة التنفيـذ       جيب أن نتحفظ ضده كامن ليس يف صلب املشروع        
قد تكون الغاية صاحلة ولكن الوسيلة أيضاً جيـب أن تكـون            . هنا يكمن خطر الفشل   

ومن ذا الذي يستطيع أن يرشدنا وحيفظنا يف الوسيلة الـيت           . مطابقة ملشيئة اهللا وكلمته   
  . عامالً فينا بكلمته وروحه،نتبعها؟ واحد هو الذي حنن له

يخ بالتحذير العام يلقيه يف مسامع األحداث ضد حمبـة          مل يكتف الرسول الش   
 هذه األشياء قد تكـون أشـد   ،"وال األشياء اليت يف العامل"العامل بل يردفه بتحذير آخر   
 ديانـة العظمـاء     ، ديانة اجلمـاهري   ،خذ مثالً ديانة العامل   . دهاء ومكراً من العامل نفسه    

 أن يتجنب هذا اجلنب مـا مل يكـن          إن أي إنسان طبيعي ال ميكنه     . والشرفاء واحلكماء 
فإن قايني نفسه كانـت     . إنساناً فاجراً ماجناً مستبيحاً ال ميل له إىل الدين على اإلطالق          

أو ليس هذا شركاً من     . له ديانته بقدر ما كان له عامله يف ظالمه الدامس وبعده عن اهللا            
رة كل قوم فقد    أشد الشراك دهاء على كثري من القديسني وأدعي إىل يقظتهم وإستثا          

 لكن ها هو عرض مـشروع       ،لسنا جنسر أن حنب العامل    : "قول الكثريين من املسيحيني   
 وأن نتحدث كارزين أو معلمني      ،نستطيع أن نؤذي به خرياً كثرياً أينما ذهبنا ومىت شئنا         

وقد نسى أصحابنا أن هذا كلـه علـى         ". مهما تكن الظروف أو اجلماعة اليت حتيط بنا       
واليت علينا أن نتجافاها    " األشياء اليت يف العامل   "فهو إذن من    . نتقاص له حساب احلق وا  

مث خذ غلطة أخرى أكثر شيوعاً وهي أن يكون لكل واحد منا غرض خـاص               . وال حنبا 
هذه األشياء وأمثاهلا تصبح    .  ال عالقة هلا حقيقة باملسيح     ، هوية خاصة من نوع ما     ،جيذبه
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مع قيامنـا بواجباتنـا     ( يف حني أنه من حق املسيح        ،أصناماً تتركز حوهلا أفكار أصحاا    
  .أن يستحوذ على كل حبنا) املعروفة وفرائض عالقاتنا العائلية

إن املسي هو الغرض الذي وضعه اآلب أمامنا وإذا ما كانت العني بسيطة من              
ومن املستحيل أن يكون شخص خملصاً وصادقاً       . حنوه فلنتأكد أن اجلسد كله يكون نرياً      

 ويف نفـس الوقـت   ،جاعالً إياه غرض خدمته وسلوكه اليـومي   . لعه إىل املسيح  يف تط 
الشك أن شخصاً كهذا تكون كلمة اهللا ثابتة        . يشغف أو يتعلق مبا ال يستحسنه املسيح      

وإذا ما راضى اإلنسان نفسه على أن يفع ما يسر املسيح وكان هذا هو هدفه فمن                . فيه
أننا وحنن يف هذه احلالة الطيبة قد تعترض سبيلنا         غري  . املؤكد أن املسيح يكون يف عونه     

مؤثرات عاملية ضع غشاوة على العني وعندئذ تتحول الغرية إىل انتفاخ الذات وإىل إمتام              
ومن وجب احلذر فالنشاط احلقيقي نفسه قد يعرضنا للخطر ولـذلك           . مشيئتنا اخلاصة 

مردفـاً إيـاه    " ليت يف العـامل   ال حتبوا العامل وال أشياء ا     "حيذر الرسول األحداث بالقول     
إن عـادة   ". إن أحب أحد العامل فليست فيه حمبة اآلب       "بتحذير آخر أشد منه خطورة      

.  اردة دون التعرض للظروف املخففة     ئ أن يتحدث عن املباد    ، كما رأينا سابقاً   ،يوحنا
 من  يطلق هذا القول إطالقاً دون أن يشري إىل عامل        " إن أحب أحد العامل   "فهو إذ يقول    

فإذا كانت حمبة العامل مبـدأك      . عوامل التخفيف أو االستدراك بل يرسم املبدأ كما هو        
  .ومسلكك فليس يف اإلمكان أن تكون فيك حمبة اآلب كحقيقة

 فهنـاك يف الغالـب      ، كما هو مسلكهم اآلن    ،على أنه فيما يتعلق باملسيحيني    
.  جنباً تعمل جنباً إىل جنب     فقد جتد البواعث الطيبة والبواعث الردية تعمل      . خليط حمزن 

هناك أجزاء أخرى من كلمـة اهللا       . ولكن مثل هذه الصورة ليست موضوع تأملنا هنا       
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ومـن  .  من ناحيتهما املطلقة   ئأما الغرض هنا فهو تقرير املبدأ اخلاط      . تعاجل هذه الناحية  
يم هنا كان احلكم احلاسم أنه إذا أحب أحد العامل فليست فيه حمبة اآلب وهذا قول سل               

بعد ذلك  .  حمبة اآلب أو حمبة العامل     ،وحق ألنه يفترض السلوك مبوجب مبد من املبدأين       
ألن كل ما يف العامل شـهوة  "يتقدم الرسول إىل تبيان الفوارق اخلاصة بالشهوات العاملية         

) أي اليت جتذبين خارج نفسي    (وشهوة العيون   ) أي العوامل املتوطنة يف النفس    " (اجلسد
وهذه األخرية قد تكون احلرص علـى       ). أي كربياء احلياة أو تفاخرها     (وتعظم املعيشة 

خذ مثالً شخـصاً مـن النـبالء أو         . املركز وما يتعلق به من عادات ومشاعر يف العامل        
 أو واحداً من الطبقة األكرب عدداً اليت تليهم واليت يود كل فـرد فيهـا أن                 ،األشراف

ذه احلاالت أين يكون املسيح؟ وهل جييـز        يف مثل ه  . يكون من زمرة النبالء والشرفاء    
املسيح لتالميذه السعي وراء املراكز الدنيوية اليت يود الناس احلصول عليها ولو جبـدع          

؟ وهل العامل   "ليسوا من العامل كما أين لست من العامل       "األنف؟ وإال فما معىن قول سيدنا       
  ؟هو ما ينبغي على املسيحي أن حيتفظ به كتقدمة مقبولة ملسيح

كثريون من املسيحيني يتمسكون هكذا مبراكزهم العاملية ويقدموا للمـسيح          
هل هذا ما رمسه الرب؟ وهل هكـذا        ! كما يقولون وكأا أشياء هلا قيمة عنده له اد        

سار الرسل وغريهم من القديسني األمناء؟ وأي شيء يف الوجود يأخذ مبجامع القلـب              
سيح عن العامل لآلب؟ أما أن العكس على طول اخلط          املطهر باإلميان أكثر من انفصال امل     

هو املشاهد بني كثريين من املسيحيني فأمر معروف وال حيتاج إىل إيضاح وطاملا كـان               
منشأ حزن عميق وانسحاق قلب شديد ألولئك الذين يغارون على امسه الكرمي وعلـى              

ليس من أجل هذا    و. إن تعظم املعيشة يف املسيح قساوة لإلنسان ومكرهة لآلب        . كلمته
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كان يسعى ربنا يسوع يوم جاء إىل أرضنا وعاش وسط خطايا الناس وجهاالم وبطلهم              
وكربيائهم وكل ما كان يسود على الناس من نقائض طالباً أن خيلص الشريف والوضيع              

 بل باحلري لكي حيررنا من كل بطل        ،وليس من أجل هذا التقى بنا املسيح      . على السواء 
هل . ا جذور الكربياء واضعاً حكم املوت على كل ما هو من اجلسد           ولكي يستأصل من  

ومن هنا يقول عبـده     . استبقى الصليب واحداً من هذه األشياء ومل يقض عليه؟ حاشا         
 من اآلب بل    –يوحنا أنه وال واحد من هذه األشياء ومن باب أوىل األشياء يف جمموعها              

ب أية مسرة يف شيء من هذه األشـياء    وهل جيد اآل  . من العامل الذي أبغضه وأبغض ابنه     
اليت تشغل أفكار الناس ذا املقدار ويتشبثون ا بكل عناد وإصرار سواء حبسد الغـري               

 بل أكثر   ،عليها أو بنشداا ألنفسهم؟ وقصارى القول أن تعظم املعيشة ليس من اآلب           
  . العامل–من ذلك من عدوه 

شيطان بني قوم ساقطني ليمحو من      ألنه ما هو العامل؟ هو النظام الذي غرسه ال        
وقد راح هذا النظام يتسع ويتجمل وينمو من ذلـك احلـني         . ذاكرم فردوساً مفقوداً  

هذا مـا   .  إىل أن ثار أخرياً على ابن اهللا وصلبه فوق اخلشبة          ،رغم كارثة الطوفان املريعة   
 من فنـون    فعله العامل أخرياً بعد كل ما وصل إليه من تطور وتقدم ورغم كل ا احتواه              

وكالمها أحـب   . لقد كان العامل يتكون حينئذ من يهود وأمم       .  ودين وفلسفة  ،وآداب
فهل عامل كهذا يستحق أن يكون      .  وكالمها تضافر يف رفض رب اد أشنع رفض        ،العامل

 أو أي شـيء مـن مفـاخرة         ،غرضاً حملبة املسيحي؟ هل أي شيء منه على اإلطـالق         
  .االبن؟ومباهجه؟ أال يكون خيانة لآلب و
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على أن للعامل خاصية أخرى يشدد عليها الرسول هنا وهي أنه زائل وحيمل يف              
ميضي هـو   .  سيذهب كله إىل غري رجعة     –" والعامل ميضي . "ذاته حكم اهللا عليه باملوت    

 إذ من ذا الذي يقدر أن حيفظه؟ ال فرق يف ذلك بني ثراء ضخم أو جـاه أو                   ،وشهوته
 حىت لقد حيصل كما حدث      ،الكل إىل زوال  . ابه ذلك مركز أو متعة أو سلطان أو ما ش       

 أن عظمته يف هذا الدهر قد تنتهي إىل قفر مدقع حبيث ال جيد صـاحبها                ،فعالً يف أيامنا  
 ، ورغم كل هـذا    ،قوت يومه إال عن طريق العمل يف مصنع من املصانع ومع كل هذا            

 حىت ستار املظاهر     حىت أنه  ،نرى الناس يتهالكون ليحصلوا على مركز أعظم مما هم فيه         
  .اخلارجية تكمن شقاوة ال ستطيع التمتعات تبديدها

فليست "  وأما الذي يصنع مشيئة اهللا فيثبت إىل األبد        ،والعامل ميضي وشهوته  "
هذا أهم بكثري   . الكلمة وحدها هي اليت تثبت إىل األبد بل الذي يصنع مشيئة اهللا أيضاً            

 باحلري من أي مادة من مـواد قـانون           أو ،من أي تعليم أو عقيدة يستخلصها الناس      
الشك أا أمور قد تكون واجبة والزمة ملقاومة ما هو ضالل أو            .  كما يسموا  ،اإلميان
 ولكنـه مـن الـسهل أن    ، وحنن حتت التزام ألن خنضع لكلمة اهللا ومشيئته املعلنة ،شر

ون عنـها أو    يتسرب اخلطأ إىل العقائد والتعاليم اليت يصنعها أفضل الناس واليت يـدافع           
وهذا ما ال   . أما هنا فيقال لنا أن من يصنع مشيئة اهللا فيثبت إىل األبد           . ينافحون ضدها 

االبن يبقى إىل   "مكتوب  . يستطيع أحد أن يصنعه ما مل يكن ملتصقاً باملسيح وحيب اآلب          
فسيأيت الرب ليوقظه من رقاد     . واملسيحي قد يرقد ولكنه يثبت أو يبقى إىل األبد        ". األبد
وت أو ليغريه إن كان حباً عندئذ ليكون على صورة جسد جمده الذي يبقى عليه إىل                امل

غري أنه مدعو ألن يدرك هذه احلقيقة من اآلن وأن يتصرف مبقتضاها كل يـوم               . األبد
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 اليت يظن إا جة بينما هـي علـى          ،حىت ال تنحرف قدماه إىل مسالك العامل الدنسة       
  .العكس مليئة بكل شر وإمث

 ومـن   ،وهم ليسوا كل العائلة   . ١٨الصغر يف عدد    " األوالد" نأيت إىل    واآلن
اخلطأ الذي ال مربر له أن خنلط بني العائلة وهذا الفريق املعني منها وهم أصغر أعضائها                

 فهم الـذين يقـال   ، ومع أم أقل طبقات عائلة اهللا بلوغاً       ،ومع ذلك . أو األطفال فيها  
! ابتعد قديسو الوقت احلاضر عن هـذه املعرفـة        تصور كم   . عنهم أم يعرفون اآلب   

وأليس جديراً باملالحظة أن روح اهللا يتحدث إليهم بتوسع أكرب؟ كلمة واحدة مل يزدها              
فقـد  " لألطفـال "أما  " لألحداث"وبضع كلمات قليلة زيدت     " لآلباء"يف حديثه الثاين    

ا ليست طريقـة    ألسنا نرى يف هذا أسلوب النعمة وطريقتها الصاحلة؟ إ        . توسع وفاض 
" األوالد الصغار"أما اهللا فيدخل بروحه يف تفاصيل حاجة        . اإلنسان وال أسلوب اإلنسان   

أم أحوج من غريهم إىل هذه العناية الدقيقة وهـاهم جيـدوا            . ويهتم ا أكرب اهتمام   
 فإن روح اهللا يفيض يف احلديث عن تفاصيل طريقهم أكثر مما فعل حىت              ،أكثر من غريهم  

  . وذلك ألن األوالد الصغار كانوا معرضني خلطر عظيم،حداثمع األ
وهنا جيدر بنا أن نراعي دقة      ". أيها األوالد هي الساعة األخرية    "يقول الرسول   

فمن احملقق أنه يقصد فترة أقصر مـن        " الساعة األخرية "فحينما يقول الوحي    . األلفاظ
الـساعة  "نعم هـي    ) ١: ٣يت  ٢" (األيام األخرية "أو  ) ١: ٤يت  ١" (األزمنة األخرية "

 ليس بسبب التباطؤ بل بـسبب أنـاة اهللا          ،ولو أا ساعة طويلة جداً بال شك      " األخرية
إن النعمة ال زال أمامهـا      . الذي ال يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل اجلميع إىل التوبة           

 أناس آخرون تريد أن جتعلـهم أعـضاء يف          ،أناس آخرون تريد أن ختلصهم وتباركهم     
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" الساعة األخرية "ولكن منذ أيام الرسول هي      .  ومن أجل هذا ينتظر اهللا     ،املسيحجسد  
إن جمـيء   ". أضداد املسيح كثريون  "وما الذي جعلها كذلك؟ ليس املسيح معروفاً بل         

أي األيام إىل بدأت مبعامالت اهللا      " يف هذه األيام األخرية   "املسيح األول يقال عنه قد مت       
هكـذا  .  جاء املسيح، عند انقضاء الدهور  ، واليت يف ايتها   مع شعبه إسرائيل يف األرض    

  ".ملا جاء ملء الزمان أرسل اهللا ابنه" ألنه ،٢٦: ٩ ،٢: ١نقرأ يف عب 
الرب . الوقت مقصر ". الساعة األخرية "إا  . أما هنا فالتعبري خاصة جد خطري     

علـى  . سقريب وهو على استعداد أن يدين األحياء واألموات كما قال الرسول بطر           
 بل أن ينفذ الدينونة على األحيـاء        ،استعداد ليس فقط أن خيتطف قديسيه إىل السماء       

 ومىت انضم آخر عـضو  ،واألموات ومع ذلك فاهللا يطيل نعمته املباركة ليخلص آخرين    
وحينئذ يأيت الرب ويأخذ خاصـته إىل  .  وما الذي يبقى بعدئذ؟ ال شيء طبعاً     ،يف املسيح 
 شعبه ملكام   ئ وبصفة خاصة لكي يهي    ،دأ عمله بني اليهود واألمم     وبعد ذلك يب   ،األعايل

 ومن مث سيتمم الـرب      ، فهم مل يكونوا مهيئني لذلك املكان يف جميئه األول         ،على األرض 
ويومئذ سيتمم  . ويومئذ يكون للرب ومملكته شعب منتدب     . هذه التهيئة يف جميئه الثاين    

يفعل ما مل تفعله الكنيسة فيحـول قلـب          وس ،الرب ما فشل يوحنا املعمدان يف إمتامه      
إسرائيل للترحيب مبسياهم املرفوض زماناً طويالً والذي سيدهشون وحيزنون إذ يـرون            

من أجل هذا سيقسم له الرب يف ذلك اليوم بني          ...... أنه ليس سوى ذاك الذي صلبوه     
ـ            ،األعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة     ال  يف حني أنه يف الوقت احلاضـر نـرى أن اجله

 ولكـن يف    ،والضعفاء واألدنياء يف العامل هم الذين اختارهم اهللا لتعظيم نعمته يف املسيح           
ة وختشى األمم اسم الرب وكـل ملـوك األرض          سريحم القلوب املنكسرة  يوم ظهوره 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٠٧

 ألن البعض يكون قـد سـبق إىل هـذا           ،يومئذ سيكون فارق بني أناس وأناس     . جمده
  . إال عند ظهورهاالكتشاف بينما اآلخرون ال يعرفونه

ليست ساعة انتشار املسيحية وال     . بالنسبة لنا " الساعة األخرية "أما اآلن فإا    
 فسيأيت وقت   ،نعم. إرسالية إجنيل امللكوت جلميع األمم بل ساعة ظهور أضداد للمسيح         

فيه يقوم متجددون بتوصيل بشارة امللكوت إىل مجيع األمم وسـيجدون طـريقهم إىل              
  .وعندئذ يأيت انقضاء الدهر) ألن النعمة اإلهلية ستعضدهم(سيحيون حيث مل يستطع امل

 ،ولكن هذا هو الرجاء املسيحي؟ كال فإننا لسنا ننتظر النهاية بل ننتظر املسيح            
صحيح أن أولئك أيضاً ينتظـرون الـرب        . أخذنا لنكون حيث هو اآلن    وننتظره لكي ي  

كن هذا شـيء آخـر خبـالف         ول ، كما سيفعل بكل حتقيق    ،لكي يرتل ويبارك األرض   
 ولكن هناك مع ذلك فتـرة       ،قد ال يطول موعده   .  وهو تابع له أو واقع بعده      ،انتظارنا

  . الوجه السماوي والوجه األرضي–قصرية تفعل بني وجهي جميئه 
أيها األوالد هي الـساعة     . "وهنا اإلعالن اخلطري بأن الساعة األخرية قد أتت       

! دوي يف نفوسهم وكم أثار من اهتمامهم وتعجبهم       كم كان هلذا الصوت من      ". األخرية
 أال  ،يظن الكثريون أن مثل هذا احلق ليس هو الطعام املناسب لألطفال على اإلطـالق             

 ، وال يقرأونه فقط بل يف ملء بساطة الثقة يؤمنون بـه           ،ليت املسيحيني يقرأون كتام   
أيهـا  "نظريات البـشرية  فإم لو فعلوا ذلك لوجدوا فيه ما يضع حداً هلذه األفكار وال      

 قد صـار اآلن أضـداد       ،وكم مسعتم أن ضد املسيح يأيت     . األوالد هي الساعة األخرية   
فما من شـر    " الساعة األخرية "هذا هو الطابع الذي يدل على أا        ". للمسيح كثريون 

قد يقلـد الـرب    . فهو ينطوي على عداء مباشر شخصي للرب      . أشنع من ضد املسيح   
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 ومن هنا   ، ولكن ليعظم نفسه وينكر اهللا     ، وقد يدعى ما خيص اهللا     ، ولكن ليقاومه  ،يسوع
وماذا نقـول   . كان ضد املسيح أشنع وأجرأ وأوقح أنواع الشر ألنه ضد السيد نفسه           

أضـداد للمـسيح    ) لنـدن (ففي هذه املدينة    . وقد صار اآلن أضداد للمسيح كثريون     
اهري تستمع إليـه ممـن ال        يكرزون ويعلمون ومج   ، كما يف العامل املسيحي أمجع     ،كثريون

والسبب الذي جيعل املـسيحيني  . خيامرهم شك أم يسمعون املسيحية ال ضد املسيحية    
  .احلقيقيني يستخفون ذا كله هو قلة تأملهم يف الكتاب بعمل روح اهللا فيهم

والشيطان مل يعدم وسيلة يف أن خيلع املسميات الالمعة على مثل هذه الشرور             
مستمداً هلا من بطون الفلسفة القدميـة مـا         " النقد العاملي "يها مثالً   واملفاسد كأن يسم  

 ، ومن قشور العلوم احلديثة ما يستعذبه العصريون األغرار        ،يتمشدق ا العلماء الكفار   
 ومن هذه الوسائط مراكز لنـشر       ،متخذا من هذا اخلليط األثيم قلعة ضد الرب يسوع        

ذين يتهيأ أكثرهم ألن يصبحوا من رجـال        الكفر واإلحلاد ولتسميم نفوس األحداث ال     
الدين الالهوتيني أو من الرعاة والقسوس من أي نوع من األنواع ألنه ال فرق يف هـذا               

وحـىت  . فاجلميع قد احندروا إىل هذه الغواية ولو بدرجات متفاوتة        . بني طائفة وأخرى  
يزيل الغشاوة عن   لكن يعلم الرب أن ينقذ وهو له اد         . املؤمنون ناهلم منها ضرر بالغ    

 ،العيون وجيعلها تبصر الشرك فمن الواضح أن التعليم ليس ردعاً أو مانعاً ضد الـشر              
. وهلم يف معرفة اآلب أساس مبارك هلذه احلراسـة        . يف نعمته " األطفال"ولكن اهللا حيرس    

ولكن ماذا يهم الناقدون من هذا كله؟ هل هلم كلمة اهللا ثابتة فيهم؟ هل يعتمدون على                
هللا لنوال القوة القتبال احلق والسلوك فيه؟ كيف تأيت ذلك لقوم ينكرون علـى              روح ا 
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ومن هنا نعلـم أـا      " لقد صار أضداد للمسيح كثريون       ،الكتاب أنه كلمة اهللا؟؟ نعم    
  ".الساعة األخرية

وأي مسيحي فطن ال يعرف هذه احلقيقة اآلن؟ فكثريون منا يذكرون الـزمن             
 حيث يتزايد   ،د أو ما يقارن ا بالصورة اليت نراها اليوم        الذي مل تكن فيه شيوعية الفسا     

 كانت بداية منذ أيام الرسول      – على األقل    –على أن جرثومته    . اإلحلاد بسرعة خاطفة  
فـإن بعـضاً مـن    . هذا هو طابع االرتداد". منا خرجوا لكنهم مل يكونوا منا "إذ يقول   

مل يكونوا منا   "ني باملسيحية ولكنهم    زعماء ضد املسيحية احلاضر كانوا يوماً ضمن املعترف       
  ".لكن ليظهروا أم ليسوا مجيعهم منا. ألم مل كانوا منا لبقوا معنا

 ،هذه هي هبتهم اجلديدة مـن الـسماء       ". أما أنتم فلكم مسحة من القدوس     "
الذين أخذ بعض أضداد املسيح يضيقون عليهم اخلنـاق لقـد           " األطفال"وميلكها حىت   

 ،لقد مسحوا بروح اهللا املعطـى هلـم       . سها وختمتهم خبامتها األبدي   مهرم السماء لنف  
 لكن ماذا من أمرك أيها القارئ ؟ إنه ملـن           ،مسحة من القدوس الذي هو الرب يسوع      

اخلطورة مبكان عظيم أن تقرر تقريراً قاطعاً هل أنت ممسوح ذه املسحة أم ال؟ فهـذه                
 املسيح فقط بل ممسوح بالروح كمـا         ليس أنه مثبت يف    ،هي عالمة املسيحي املميزة له    

األمر الذي يصدق على األطفـال يف       ) ٢١: ١ كو   ٢(نقرأ يف رسالة كورنثوس الثانية      
فهل أنت كذلك؟ ال تضيع وقتـك       . عائلة اهللا مع أم كما ترى ليسوا بالغني روحانياً        

 ،ويومئـذ . بالتفكري يف اآلخرين حىت تستقر على أن هذا االمتياز هو لك من القدوس            
وبضمري صاحل وقلب سعيد يكون من حقك أن تطلب هلم اخلري فإذا شـئنا أن خنـدم                 

  .اآلخرين حبكمة وغرية خدمة سليمة مضمونة فلنفكر أوالً يف حاجتنا وحالتنا قدام اهللا
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مع أن اخلطاب موجه    " أنتم"وهنا نالحظ النربة املشددة على ضمري املخاطب        
وأمـا أنـتم    . "اهة على أن امتياز مجيع أوالد اهللا      إىل أصغر املسيحيني روحياً مما يدل بد      

أليست هذه كلمة عجيبة تقـال عـن        ". فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء      
أو األطفال؟ ولكن عالم العجب وهم أعضاء يف عائلة اهللا؟ لقد كانوا            " األوالد الصغار "

.  بغفران خطايـاهم   أوالد اهللا الذين حصلوا باملشاركة مع مجيع الباقني على بركة اليقني          
 ذلك اإلحساس الذي يعـوق      ،وهذا قد أزال من نفوسهم اإلحساس بالذنب واخلوف       

فإىل أن نعلم علم اليقني أن خطايانا مغفورة كيف يتسىن لنـا أن             . السعادة ويعطل النمو  
فمن املسلم به حىت بني أهل      . ندخل إىل كل احلق؟ إننا ال نستطيع ذلك إال بضمري مطهر          

ضمري الشرير يولد اجلنب يف حني أن الضمري املطهر تطهـرياً إهليـاً يكـسب           العامل أن ال  
لقد كان بطرس معروفاً بأنه التلميـذ       . انظر إىل هذا يف بطرس    . صاحبه الشجاعة والثقة  

الذي أنكر سيده ومع ذلك فعندما ردت نفسه واستقرت على الفداء استطاع أن يتهم              
أنكرمتـوه  ... أنتم  " التهمة اليت سقط هو فيها       اليهود غري املطهرين مواجهاً إياهم بذات     

فالنفس حينما تكون مثقلة باخلطية تنفـر مـن         " أمام وجه بيالطس وهو حاكم بإطالقه     
وهلذا كان لزاماً أن نكون أمام اهللا يف حالة الـيقني           . مساع احلق الذي يدينها أكر فأكثر     

كون لنا الشجاعة احلقـة مـع       املطلق بربائتا قبل أن يتسىن لنا أن ننمو مبعرفته أو أن ت           
  .اآلخرين

ومن مث فقد كتبت الرسالة للجميع ألن خطاياهم قد غفرت من أجـل امسـه               
 بل هم قد عرفوا ذلك مذ آمنوا        ،فهي مل تكتب هلم لكي تعرفهم أن خطاياهم قد غفرت         

 وهكذا قد أصبح الغفران حالة      ،املسيح قد حصل هلم على ذلك بواسطة دمه       . باإلجنيل
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أنه من حتصيل احلاصل الكالم عن غفران مجيـع اخلطايـا           . ررة ي القديسني  ثابتة ومق 
ولكن ماذا عن اخلطايا اليت قد يرتلق إليها املؤمن بعد ذلك؟ ال شـك          . السابقة للتجديد 

وهو مل يتأمل عن ذبيحة املسيح مل يقف مفعوهلا عند نقطـة            . أن الرب لن يتأمل مرة أخرى     
هـذا هـو    . نا اليت محلها على الصليب مرة وإىل األبد       معينة بل تناولت جمموعة خطايا    

فهو ليس  . حسانات النعمة اإلهلية  امصدر الغبطة املتضمنة يف ذلك اإلحسان األول من         
وال هي حقيقية خارجية ينادي     . تعليماً عن جائزة معدة للذين جياهدون للحصول عليها       

امتيـاز شخـصي مـن      بل هو   . ا من فوق املنابر لتكون موضع التقدير واإلعجاب       
امتيازات اإلميان حنتضنه يف ضمائرنا وخنصصه لنفوسنا ونتقبله من اهللا كإحـسان منـه              

  . به نفتح طريق اعترافنا املسيحي،عظيم
كما قلنا كانوا ميتازون مبا هو أكثر من        " األوالد الصغار "على أن األطفال أو     

ص الذي بدأوا به حيام كان       فإن الطابع اخلا   ،هذا النصيب املشترك بني مجيع املسيحيني     
 وهم قـد    ،فإن الرب يسوع املقام من بني األموات قد أعلنه كأبيه وأبيهم          . معرفة اآلب 

فكيف يسوغ للمـسيحيني  . عرفوا نه أبوهم وإهلهم كما هو أبو ربنا يسوع املسح وإهله   
مع كل ذلك أن يتجاهلوا حقيقة كهذه وثيقة الصلة بنفوسهم وتشغل اجلانب األكـرب              

 العهد اجلديد؟ حقيقة هي من أهم خواص املسيحية ومميزاا األولية؟ فإن املسيح قد              من
 يعرف  –قضى يف صليبه على مجيع خطايانا وأصبح املسيحي مهما يكن عدم استحقاقه             

وقد عرف حىت األطفال أن هذه مل تكـن         . اهللا كأبيه من اللحظة اليت آمن فيها باإلجنيل       
ففـي  . رائيل اليت كان يعلقها الناموس على شرط الطاعة       بركة عابرة وقتية كربكات إس    

إن :  خبالف الناموس الشرطي الذي لـسان حالـه        ،اإلجنيل يعطي اهللا لإلميان هبة دائمة     
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أما اإلجنيل فال يقول يل أنين إذا أحببـت اهللا فإنـه        . أطعمتم ناموس اهللا حتيوا وال متوتوا     
 بل باحلري ينـادي     –خيلص مبقتضاه    وهو أساس ال ميكن خلاطئ أن        –سيكون أميناً يل    

هكذا أحب اهللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له                  "
  ".احلياة األبدية

فإن أنا مل أصدق اهللا مـن       . هذه هي احلقيقة الروحية اهلائلة اليت تواجه اجلميع       
أما إذا قبلت تلـك     . يفإنين أسجل اهلالك على نفسي وغضب اهللا يستقر عل        . جهة ابنه 

 ، أي حمبة اهللا الواهبة حياة أبدية للمـؤمن        ،اهلبة العظمى اليت أنا يف مسيس احلاجة إليها       
 فأنـا   ،وبذلك أفوز ليس فقط بغفران خطاياي بل بشركة ابنه باإلميان باملسيح يـسوع            

حينئذ أكون قائماً على األساس املسيحي الوحيد الصحيح كطفل يف عائلـة اهللا ومـع               
فهناك مضلون وأضـداد    .  حيذرون من اخلطر الذي يستهدفون له      ، كأطفال ، اهم ذلك

ولكن لنتأمل اآلن   . وسنرى فيما بعد شياً من أساليب هؤالء املضلني       . للمسيح كثريون 
مل أكتب إليكم   "فيما أعدته لنا النعمة من وقاية وتسلح قبل أن تطلعنا بأساليبهم املضللة             

ولـوال  ".نكم تعلمونه وأن كل كذب ليس مـن احلـق         أنكم لستم تعلمون احلق بل أل     
ملا كان هلم األهليـة     ) أي روح اهللا من القدوس الذي هو املسيح       (املسحة من القدوس    

إن عطية الروح هي أبرز مميـزات املـسيحي       . ملقاومة مثل هذه الشراك املاكرة اخلطرية     
فلم يكتف تبـارك    الذي يعطيه للمؤمن    " كاملاء احلي "وقد تكلم الرب عن هذه العطية       

 بل هو يعطي كذلك الروح القدس كاملصدر الدائم للماء          ،امسه بأن يعطي نفسه للمؤمن    
  .احلي الذي ينبع فينا إىل حياة أبدية
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وبعد أن أوضح الرسول وجود هذا االمتياز يف الوقت احلاضر يتقدم فيخـرب             
م ذلـك؟ ألن    وكيف ميكن أن يقال عنه    " يعلمون كل شيء  "أو األطفال إم    " األوالد"

سـيكون اجلميـع    " وكما هو مكتوب     ، وهو قوة اهللا وحكمة اهللا     ،هلم املسيح كحيام  
يضاف إىل ذلك أـم     . فامتالك املسيح هو امتالك املفتاح لكل شيء      ". متعلمني من اهللا  

  .ممسوحون بالروح القدس ليدركوا احلق أي ليخصصوه ألنفسهم بكل يقني وحرية
 تعلمون احلق بل ألنكم تعلمون وإن كل كذب         مل أكتب إليكم ألنكم لستم    "

إن تعليم التقليـد غـامض      ! يا هلا من كلمات حافلة بالتعزية والتشجيع      " ليس من احلق  
 ويترك النفس يف حالة الشك حىت فيما يتعلق مبا حنن يف مسيس احلاجة إليـه أي                 ،أبداً

إنه يفتح الباب للشرير    أما االدعاء بإعالن أو حق جديد ف      . اليقني بالسالم الدائم مع اهللا    
الذي سرعان ما يظهر على املسرح هذه عالمة يقدمها الرسـول لألطفـال ليأخـذوا               

 ألن كل كذب ليس على املسرح هذه عالمة يقـدمها الرسـول لألطفـال               ،حذرهم
 ألن كل كذب ليس من احلق وأكذوبة ظاهرة واحدة كفيلـة بـأن              ،ليأخذوا حذرهم 

 وتبارك اسـم اهللا فإنـه       ،حدة متجانسة متماسكة   ألن احلق و   ،نفضح كذب النظام كله   
أما هؤالء املبتدعون املضلون فقد أنكروا على األطفال        . يعلنه حىت لألطفال من أوالده    

:  وكأن لسان حاهلم يقـول     ،مثل هذه املعرفة وراحوا يدعون أم وحدهم يعرفون احلق        
البدائية اليت تركناهـا     أما أنتم فلستم متتلكون سوى األركان        ،إن عندنا النور اجلديد   "

إنكـم ال   . إن كل ما حصلتم عليه من معلميكم القدماء ليس سـوى قـشور            . وراءنا
 أما حنن فلدينا املوسـيقى      ،متتلكون سوى صرير املوسيقي التمهيدية صرير شد األوتار       

 ها هي   ،لسنا يف حاجة إىل شد األوتار فيما بعد       . ذاا ويف أيدينا آالا وأدوارها الكاملة     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢١٤

هذه هي روح االكتفـاء الـذايت الـيت         ". فرقة بكامل هيئتها واجلوقة بكامل تكوينها     ال
 فال عجب إن كنا نرى الرسول الغاضب        ،يستشعرها أولئك املستسلمون خلداع العدو    

من هو الكذاب إال الذي ينكـر أن         "-؟  "من هو الكذاب  "يصيح هنا من أعماق قلبه      
ضلني كانوا حياولون بطريقـة أو أخـرى أن         ؟ إن هؤالء الكذابني امل    "يسوع هو املسيح  

 وأليس أمراً مرعباً أن أكذوبة شنيعة كهذه تعتـرب حقـاً            ،يهدموا شخص سيدنا اجلليل   
جديداً عظيماً بني أولئك الذين كانوا يوماً يعترفون به لـه اـد؟ نقـول؟ هـذا ألن                  

سيحيني وهم  املقصود هنا ليس هو الشيطان بل أناس كانوا يوماً يف عداد امل           " الكذاب"
  .اآلن ينكرون أن يسوع هو املسيح

هذا هو ضد املسيح    "ولكن الرسول يتعقب األكذوبة إىل أبعد من ذلك فيقول          
إن املفروض أن ضد املسيح ينكر جمموعة من احلقائق تزيـد           " الذي ينكر اآلب واالبن   

ع قد تنطبق على اليهودي الذي مس     " الكذاب"صحيح أن كلمة    . عما كان يعرفه اليهود   
 وذلك ألن الناموس واملزامري واألنبياء قد أشارت مجيعها         ،عن الرب يسوع ولكنه رفضه    

 ولكن اليهودي رفض مسيحاً بدالً من أن يقيم مملكته بالقوة تأمل عـن              ،إىل الرب يسوع  
. ورفض املسيا احلقيقي  ) باراباس( وهكذا فضل ما عرضه إبليس       ،اخلطايا فوق الصليب  

يـرى أن   . بصورة أشد دهاء وخبثـاً    " الكذاب"ن هو اآلخر    واملسيحي الزائف قد يكو   
لقد كان له مكان بـني املـسيحيني        . ينطوي على ما هو أكثر من ذلك      " ضد املسيح "

إن مبدأ املسيحية   .  واآلن يرفضه وينكره   ، وقد مسع احلق املتعلق باآلب واالبن      ،املعترفني
قال عند املعمودية املسيحية    متضمن يف هذا احلق اجلليل وبصفة خاصة يف الصيغة اليت ت          

وليس يف التمسك احلريف ذه الصيغة الرمسية أي        ". باسم اآلب واالبن والروح القدس    "
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إغفال السم الرب يسوع ألن هذه هي الصورة الصحيحة اليت رمسها سيدنا نفسه ومن              
  .واجبنا أن نوقر كلماته فال نزيد عليها أو ننقص
 وليس يف نظر الروحانيني عالمة      ، واالبن غري أننا نرى هنا شخصاً ينكر اآلب      

والشيء اخلطري إنه من وسط اموعة املسيحية خرج        . أعظم من هذه على ضد املسيح     
فال سبب إذاً حيملنا على الدهشة إذا رأينا أن أمثال هـؤالء            . هؤالء األضداد للمسيح  

 احلق وغـرية يف     التائهني الضالني ليسوا نادرين حىت حيث جتزل النعمة مقدراً كبرياً من          
 طاملا أن أصحابه يستسلمون للعقائد واألفكار اليت دمه فيضلون          ،إذاعته وتطبيقه عملياً  

فليس هنـاك   . أن فساد األحسن أردأ الفساد    : وكما يقول املثل املعروف   . ضالالً مبيناً 
 وهذا  ،حق اآلب واالبن  . أرهب وال أروع من السقوط واالرتداد عن أمسى وأكمل حق         

  .د هو عالمة أضداد املسيحاالرتدا
فهنالـك  " كل من ينكر االبن ليس له اآلب أيضاً       "ولئن كان لنا التحذير بأن      
وهلذا العـدد   " ومن يعترف باالبن فله اآلب أيضاً     "الكلمة املشجعة تتلو ذلك لألطفال      

فأصحاب . بشطريه أمهية قصوى يف ذاته وبالنسبة للنور الذي يلقيه على مكائد إبليس           
وحيد يف النصرانية يعترفون بأم يكرمون اآلب ولكنـهم ينكـرون االبـن             مذهب الت 

والنتيجة أن اعترافهم باآلب ال قيمة له على اإلطالق حبكم العدد الذي أمامنا فـاآلب               
ال شك أن   . ولذلك فكل من يعترف باالبن له اآلب أيضاً       . ليس هو حمك احلق بل االبن     

فإن أنكـرت   . هو احملك الوحيد والوسيط الفريد     غري أن االبن     ،االعترافني يسريان معاً  
إن اآلب حـريص    . االبن فإن اآلب يرفض اعترافك به رفضاً باتاً ألنك ال تكرم االبن           

على صيانة جمد االبن الذي أخلى نفسه من جمده ووضع نفسه ال لكي يـصري إنـساناً                 
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 فال عجـب إن كـان اآلب      . وعبداً فحسب بل لكي يطيع حىت املوت موت الصليب        
 وإن كل من يستهني به يفعل ذلك علـى حـساب أبديتـه             ،حيرص على جمده وتكرميه   

 وقد أعطى اهللا شهادات عديدة على ذلك اإلنسان حىت          ،مسجالً على نفسه عقاباً أبدياً    
  .أنه بال عذر

أما أنـتم فمـا   " وهي قول الرسول ،واآلن نأيت إىل نقطة هلا قدرها من األمهية   
ما مسعتموه  "ولكن  " الذي من البدء  " وهو ليس    –" ذاً فيكم مسعتموه من البدء فليثبت إ    

 األول والواقع أن الفرق     اإلصحاحوهذا يعود بنا إىل الكلمات االفتتاحية يف        " من البدء 
فرق طفيف للغاية وكالمها قـول      " ما مسعتموه من البدء   " و  " الذي كان من البدء   "بني  

ي أمامنا هي على التحريض على أن        الذ ٢٤ولكن النربة يف عدد     . كامل يف حمله اخلاص   
  .يثبتوا فيما مسعوه من البدء

فليس هناك من شيء جديد ميكن أن يضاف على ما مسعوه فإن كـان              . أجل
شيء جديد فهو ليس من املسيحية بل من تطورات عمل الشيطان وكل ما يزيد علـى                

مة اهللا ومن   أن اإلنسان يكره أن يكون خاضعاً لكل      . إعالن اهللا يف املسيح كذب وضالل     
هنا كانت جهوده للتخلص من السلطان اإلهلي ليس فقط يف العهد القدمي بل كذلك يف               

اهلادم لإلميان يف الدوائر العلمية إىل ما يقابلـه مـن           " النقد األعلى "فمن  . العهد اجلديد 
يف الدوائر الدينية ولو أن بعضاً من الناس جيمعون بني االثنني فيجعلون            " تعليم الكنيسة "
وإن كنا نترك النقد األعلى ألهل العامل فأين جند يف          . نهما مزجياً هو السم الزعاف بعينه     م

هل الكيسة تعلم؟ إن الكنيسة مبقتضى كلمة       ". تعليم الكنيسة "الكتاب سنداً ملا يسمونه     
 مث عن لسان املعلمني وغريهم من أصحاب        ،اهللا تتقبل التعليم عن طريق الرسل واألنبياء      
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فالكنيسة واحلالة هذه تـتعلم     . ن هم عطايا من املسيح الرأس هلذا الغرض       املواهب الذي 
. ومن شأا أن تؤمن باحلق وتتمتع به وعليها مسئولية السلوك والسجود باحلق         ،وال تعلم 

  .فخري هلا أن ترى هل هي تؤمن باحلق أم ال يف أيام الشكوك هذه
صـحيح أننـا    . أما القول بأن الكنيسة تعلم فهو غرور باطل وخداع خطري         

إن الكنيـسة   . لكن التعليم شيء آخر   . مطالبون ألن خنضع للكنيسة من حيث التأديب      
 وفكرة قيامها بالتعليم حتمل الناس على مساع ما ليس معلناً يف الكتـب              ،حتتاج إىل احلق  

 فيسلمون أنفسهم حلركات أذهام وخياالا اليت تـستند علـى النظريـات             ،املقدسة
 وأحالم وخياالت حول    ،ري البالية اليت تنطوي على إضافات للكتاب      البشرية أو األساط  

العذراء والقديسني واملالئكة ومن إليهم أو الفروض العقلية اليت عليها يعيش الألدريون            
 وال شـك أن أوالده      ،أما اهللا فهو املعلم الوحيد الكامل املعـصوم       . أو باحلري ميوتون  

متعلمني من اهللا الذي تعلنه الكلمة يف غري مـا           يكونون   – كما كتب أنبياؤه     –املؤمنني  
من هذا نرى أن ما مسعه األطفال من البدء يبقى هو هو            . حاجة الدعاء الكنيسة بالتعليم   

اليت هي أنشودة العـامل يف      " التطور"إن نظرية   . احلق دون أن يطرأ عليه تطر أو تعديل       
شريرة وخباصة مـن الناحيـة      اليوم احلاضر سواء يف الدين أو العلم ما هي إال أسطورة            

 ذلك ألن األساطري العلمية يقتل حديثها قدميها فتموت مع الزمن على أيـدي              ،الدينية
 يف حني أن الضالالت الدينية هلا قوة شيطانية ليس فقط من حيـث تأثريهـا                ،أصحاا

  .الفاسد بل من حيث دوام سلطاا على النفوس
. واملسيح كما أعلن علـى األرض     .  وما هو احلق؟ هو املسيح     ،إذاً فأين احلق  

 أو كيف ميكن أن يعتريه كلمة اهللا اليت تعلنه تبارك امسه؟            ،فكيف ميكن أن يعتريه تطور    
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وال .  ذلك ألنه احلق وكفى    ،ال شيء ميكن أن يضاف إىل احلق ليجعله أكمل مما هو عليه           
ـ                ا كتبـه   شيء ميكن أن يكون أجلى وضوحاً مما مسعوه يوم كان ربنا على األرض أو مم

 ال بأقوال   ،فالكل قد نطق به أواين الوحي     . الروح القدس وكان يف إمكام أن يسمعوه      
أي أن  (تعلمها حكمة إنسانية بل مبا علمه الروح القدس قارنني الروحيات بالروحيات            

وما ) احلقائق كانت من الروح كما أن األلفاظ اليت صيغت ا كانت كذلك من الروح             
إن ثبـت فـيكم مـا       "فهي ذات الكلمة بدوت تغيري أو تطور        ! ةأبرك النتيجة العملي  

فاحلق غري مستقل أو منفصل     " مسعتموه من البدء فأنتم أيضاً تثبتون ف االبن ويف اآلب         
وهذا هو الوعد الذي وعدنا هـو  . " ونقول املسيح كما أعلنه اهللا يف كلمته  ،عن املسيح 

قوة التأثري يف هذا املكان نفس ما كان هلا          وهي مجلة هلا من الداللة و      –" به احلياة األبدية  
 ١: ١عند استعماهلا ألول مرة للتعبري عن شخص املسيح كمصدر احلياة األبدية يف ص              

  .٢و 
فاألطفال حباجة إىل التحذير والوقايـة      " كتبت لكم هذا عن الذين يضلونكم     "

 فقـد بـذل     .ضد املبتدعني الذين يقبلون احلق مبواعيد كاذبة بعكس وعد اهللا الصادق          
أولئك املضلون جهدهم إلقناع أنفسهم وآخرين معهم أنه بدالً مـن حـصوهلم اآلن              

ولكن هذا  . عن احلياة األبدية يف االبن فإم سيحصلون عليها عند القيامة         ) واآلن فعالً (
 وكل كـذب    ، وحيث أنه خمالف ملا مسعناه فهو كذب       ،معناه نسيان ما مسعناه من البدء     

رة اليت أمامنا ترينا أن هذه األفكار وغريها من األفكار املـستحدثة            والعبا. ليسمن احلق 
وإن كلمة الرب تكشف ضالهلا وتـربهن       . عن موضوع احلياة األبدية هي أفكار خاطئة      

وهل ميكـن أن    ". من البدء ) حنن الشهود امللهمني  (ما مسعناه   "على كذا ألن هذا هو      
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 إذن فاملضلون مل ميوتوا ومل يتالشـوا مـن          يكون هناك ما هو أكر ثباتاً ويقيناً من ذلك؟        
: ٢رؤ ( باخلالفة الرسولية أو مل يـدعوا  دعوااملشهد بل الزالوا يواصلون ضالهلم سواء      

٢.(  
والنربة هنا مشددة علـى     ". وأما أنتم فاملسحة اليت أخذمتوها منه ثابتة فيكم       "

 مسعوها تثبت   لقد قال أن الكلمة اليت    . ٢٤ ،٢٠كما يف عددي    " أنت"ضمري املخاطب   
واآلن هو يكرر احلقيقة األخـرى      .  القياس الوحيد املكتوب   ، وهي قياس احلق   –فيهم  
أي نعـم أيهـا     . ثابتـة فـيهم   .  الروح املعطى هلم   ، وهي أن املسحة املقدسة    ،املباركة

والغاية من مسحة الروح هي إدراك حق اهللا        . إن مسحته ثابتة فيكم باستمرار    " األطفال"
  .تع به قوةيف املسيح والتم

لقد قبلوا املسيح الذي هو احلق كمـا        ". وال حاجة بكم إىل أن يعلمكم أحد      "
بل كما تعلمكم هـذه     . "عرفوا ذلك من اهللا اآلب بالروح القدس      . هو الطريق واحلياة  

فلم يكن  ": كما علمتكم تثبتون فيه   . املسحة عينها عن كل شيء هي حق وليست كذباً        
علموه فقط بل ها هو الروح القدس ثابت فيهم لـيعلمهم           األمر قاصراً على ما قبلوه وت     

كل ما احتوته الكلمة تفصيالً وتطبيقاً وذلك بعناية اهللا العطوفة على األطفال أو األوالد              
إذن فما م من حاجة ألن يعبأوا أو خيافوا من املخادعني املضللني ألن سندهم              . الصغار

فيا له من   . ون بأنفسهم ال بالرب يسوع    الذي يعتمدون عليه مل يكن الناس الذين يكرز       
فما عليهم إال أن يثبتوا يف      !  ويا هلا من بركة حىت ألصغر أعضاء عائلة اهللا روحياً          ،ضمان

  .املسيح كما علمهم من البدء
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  اخلطاب الثامن
  ٦: ٣ – ٢٨: ٢ يو ١

اثبتوا فيه حىت إذا أظهر يكون لنا ثقة وال خنجل ) األحباء(واآلن أيها األوالد "
  " فاعلموا أن كل من يصنع الرب مولود منه،إن علمتم أنه بار هو. منه يف جميئه
من أجل هذا ال يعرفنا . انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حىت ندعى أوالد اهللا"

أيها األحباء اآلن حنن أوالد اهللا ومل يظهر بعد ماذا سنكون ولكن . العامل ألنه ال يعرفه
وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر . ألننا سنراه كما هونعلم أنه إذا أظهر نكون مثله 

  ".نفسه كما هو طاهر
وتعلمون أن . واخلطية هي التعدي. كل من يفعل اخلطية يفعل التعدي أيضاً"

كل من . ئكل من يثبت فيه ال خيط. ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية
  " مل يبصره وال عرفهئخيط

الذي هو  . فبعد اجلزء العرضي اهلام   . سالة الرئيسي نعود اآلن إىل موضوع الر    
 واليت تناولت درجات االختالف الروحي      ،مبثابة مجلة معترضة ميكن وضعها بني قوسني      

نأيت إىل ما خيص أوالده كمجموعة كما كان احلال قبل الفقرة املعرضـة             . بني أوالد اهللا  
 الذي أمامنا والذي يعود بنا      ٢٨ وكما هو اآلن يف العدد       ،اليت بدأن بالعدد الثاين عشر    

واآلن أيهـا األوالد    "فالكلمة اآلن موجهـة إىل اجلميـع        . إىل موضوع الرسالة العام   
  ".اثبتوا فيه) األحباء(
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اإلميان بشخص الرب الـذي يقـود إىل        . هذا هو االختبار املسيحي الصحيح    
ص املـسيح    بل يف شـخ    ، أو يف العمل والتعليم    ،ليس فقط الثبات يف احلق    . الثبات فيه 

هو أنـه   )إن جاز هذا التعبري   ( فمما جيعله له اد أكثر جاذبية ومغنطيسية         ،اإلهلي احلي 
إنسان وإله يف وقت واحد يف احتاد عجيب بني الالهوت والناسوت ليس كمـا مييـل                

 وهو أنه عندما يتكلمون عنه كإنسان فذلك باالنفـصال          ،البعض إىل النظر األمر أحياناً    
كال فهو يف احلق    .  الكالم عنه كاهللا فذلك باالنفصال عن الناسوت       عن الالهوت وعند  

 وهنا السر اهلائل العجيب     ،طبيعتان متحدتان يف شخصه العجيب الواحد     . شخص واحد 
 فوق كل حبث أو استقصاء ومما جيعلـه         ،الذي جيعل شخصيته له اد فريدة ال مثيل هلا        

 كما خيربنا هو نفـسه بفمـه        ،مقهامستحيالً على اإلنسان أن يسرب غورها أو يدرك ع        
ولنالحظ أن الرب مل يقل هذا      ". إال اآلب ) على حقيقته (ليس أحد يعرف االبن     "الكرمي  

 ولكن ،على أن االبن يعلن اآلب.  مع أن اآلب مل يصر إنساناً كما صار االبن        ،عن اآلب 
فشخـصية الـرب    . ٢٢: ١٠ لوقا   ٢٧: ١١قارن مت   . ال يقال أن اآلب يعلن االبن     

وهنا اخطر على ذهن    . سوع فوق متناول البشر وفيه السر العظيم الذي ال يستقصى         ي
 تلك املنطقة اليت ال     – وخباصة يف أمور اهللا      ،اإلنسان الذي من طبعه الكربياء والتجاسر     

 فـضالً عـن   ،مكان فيها على اإلطالق لإلنسان األول ارد من الرب والصالح والفهم    
 يتخبط من خطأ إىل ما هو أفظع        ، وهذا وصفه  ،ن اإلنسان ولذلك فإ .كونه ال يطلب اهللا   

هكذا أيـضاً   . ألن من من الناس يعرف أمور اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فيه           "منه  
وها هو الروح القـدس قـد       ). ١١: ٢ كو   ١" (أمور اهللا ال يعرفها أحد إال روح اهللا       

ق وهو احلق يف طبيعته     ألن الرب يسوع هو احل    . أعطى لنا كمؤمنني باملسيح لكي ميجده     
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 فإن حكمتنـا وسـعادتنا      ،فإذا كان مؤمنني  .  كاهللا وإنسان يف شخص واحد     ،املزدوجة
  ".الثبات فيه" هي مجيعاً يف ، بل ذات أمننا وسالمتنا،وقوتنا للخدمة والعبادة

 بل كانت هناك    ،حينما كون اهللا إسرائيل كشعب ال نرى أقنوماً إهلياً قد أعلن          
رت من جالل اهللا مبا يتفق والرعب الذي أوحاه اهللا يف شعب أرضي             أوامر ووصايا صد  

 ،مل يكن اجلانب األكرب منهم متجدداً ومع ذلك فقد كان الناموس لكل واحـد منـهم               
صحيح كانت الوصايا العادلة تصدر     . ولكن الناموس كما قلنا مل يعلن شخصاً أو أقنوماً        

 تنطـق   ،وممارسات هامة وخطرية   طقوس   –عن الر وكان هو له اد مؤسس الفرائض         
إال أنه مل يكن هناك إعالن صريح بعد عن         . كلها باسم ربنا يسوع وتشري وظائفه وعمله      

 يف حني أن حق     ،كان الناموس قائماً على سلطان اهللا الساكن يف الضباب        . شخص إهلي 
ر وحنن نعرف األمو  . املسيحية اجلوهري يقوم على جميء ابن اهللا لإلنسان من عند اآلب          

املوهوبة لنا من اهللا يف ذاك الذي هو نفسه إله وإنسان وهو له اد كذلك لكي ميثـل                  
 ، مث لكي يتسىن لـه     ، ويعلن اهللا كما هو لإلنسان     ،اإلنسان كما ينبغي أن يكون أمام اهللا      

  أليست هذه نعمة سامية ال حد هلا؟.  أن يرسل الروح القدس،بعد إمتام الفداء
مل تكن هي الناموس    .  املرتكزة على الرب يسوع    ،قدرتلك هي الربكة اليت ال ت     

بـل  . ومل تكن الوعد ولو انه اد متمم الوعد ومكمله        . ولو أن سيدنا جاء مولوداً حتته     
مع فارق خطري   ، االبن املتنازل لكي يصري إنساناً حقيقياً      ، هي نفسه كاالبن   ،هي شخصه 

 ليس فقط أنه    –" ليس فيه خطية  " وهو أنه    ، كما سنقرأ فيما بعد يف هذه الرسالة       ،واحد
.  بل مل تكن فيه خطية     ،٢١: ٥ كو ٢ كما نقرأ يف     ، أو أنه مل يعرف خطية     ،مل يفعل خطية  

ال . هلذا كانت والدته فريدة ال مثيل هلا على اإلطالق        . طبيعته قدوسة مل ميسسها اخلطأ    
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  ألن العـذراء   ،شك انه ولد من العذراء ولكن ليس هذا هو الذي جعله بـال خطيـة              
كانت مؤمنة عظيمة امتازت ببـساطة      . املطلوبة كانت يف ذاا خاطئة كغريها من البشر       

 وقد وجدت نفس هذا املخلص      ،ولكنها كانت حمتاجة إىل خملص    . عجيبة وطهارة فائقة  
ولكنها عرفت جيداً أن هذا االبن العجيب جاء        . كما وجدناه حنن يف االبن املولود منها      

فقد كان ذلـك بقـوة الـروح        . طريقة اليت صار ا جسداً    مغايراً لكل ابن آخر يف ال     
إنه من احلسن التمسك باحلق بـال       .  بال دنس  – وليست هي    –هلذا كان هو    . القدس

 ألن اجلرأة على إضافة شيء إىل احلق املعلن تفـتح البـاب للخرافـة            ،زيادة وال نقص  
الشك أن اهللا يدينه وهذا جتديف   .البتكار ضاللة تأخذ مركز املسيح الفريد وتعطيه آلخر       

  . ويقضي عليه
فليس هناك  .  كما كان يف موته وقيامته     ،لقد كان يف جتسد سيدنا معجزة هائلة      
.  ألن هذا هو اإلنسان يف حالته الراهنة       ،ما ينسجم مع البشرية أكثر من الوالدة واملوت       

ئر  كما يف سـا    – ولكن يف كلتيهما     ،)الوالدة واملوت (وقد عرف الرب هاتني احلالتني      
مل يكن ألحد أن    . فعلى الصليب رضي أن يبذل حياته     .  كان اهللا معلناً متجلياً    –احلاالت  

 األمر الذي يكن يف     ،وضع حياته .  لوال أنه أراد وأرتضى أن يضعها من ذاته        ،يأخذها منه 
إن حاولت أنت أو أنا أن نضع حياتنا فذلك خطيـة شـنيعة             . استطاعة سواه أن يفعله   

لرب يسوع فقد كان فضالً كبرياً ونعمة مثينة يف طريق تربيـر اهللا    أما يف ا  . وجرم جسيم 
 –وهكذا يف األمرين اللذين شابه اإلنسان فيهما أكثر من غريمها           . من جهة اخلطية كلها   

. كما يليق بأقنوم إهلـي . كان له اد أمسى من اإلنسان مبا ال يقاس. أي الوالدة واملوت 
ه املطلق ألن الثقة بالذات واجلهل باهللا جيعالنـه         وهنا يقصر عقل اإلنسان ويتجلى فشل     
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فهو يزعم يف نفسه الكفاية لكل      . يتردد يف االعتراف بأن هناك أي سر يدق عليه فهمه         
 ومن ورائه العدو األكرب يشد إزره ويـنفخ يف          ،صعوبة والقدرة على حل كل مشكلة     

يـضعه يف التـراب     أوداجه ويهيب به أن يثق يف ذاته دون الثقة باهللا الذي يريـد أن               
 ألن كل بركة تصدر لإلميان عـن        ، ويدعوه ألن ينظر إىل الرب يسوع وحده       ئكخاط
غري أن هذا مع األسف الشديد هو عني ما تنفر منه كربياء اإلنـسان وبـذلك                . طريقه

  .  يرفض نعمة اهللا يف املسيح فاإلميان هو عطية اهللا
 الذي كان من    ،العجيب بعد أن عرفنا الرسول من هو هذا الشخص          ،فهنا إذاً 

والواقع أننـا ال    " اثبتوا فيه " يقول لنا    ، الذي مجع اهللا واإلنسان يف شخص واحد       ،البدء
إن . نعرف أحداً يليق بأناس مثلنا أن يثبتوا فيه سوى ذاك الذي هو احلـق أي املـسيح              

إمنا لكن غرض اإلميان املعلن يف مراحل الطريق كلها         . روح اهللا ساكن فينا ليمنحنا القوة     
هو نفس الشخص الذي بدأنا به طريقنا ومن هنا كانت لألطفال كما رأينا املسحة من               

فاملسيحي هو أكثر جداً من جمرد شـخص جتـدد          .  وليس فقط أم جتددوا    ،القدوس
كان شخصاً متجدداً ولكنـه     . ذلك كان شأن القديس يف العهد القدمي      . ورجع إىل اهللا  

ه اهلبة املسيحية اخلاصة تتبع الفـداء معروفـاً          فإن هذ  ،غري حاصل على الروح القدس    
 املسيح وحده هو الذي كان له الروح القدس بغري فـداء وبغـري              ،ومتيقناً لدى النفس  

 البار باإلجنيل فنحتاج    ، ألنه هو وحده كان قدوس اهللا      ، لنه هو وحده كان كفارة     ،كفارة
ان باإلجنيل مباشرة ننال     غفران اخلطايا ومن أجل ذلك فإننا بعد التجديد واإلمي         ،للفداء

فإن عطية الروح القـدس هـي       ) ١٧: ١١قارن أع   ( نصبح مسيحيني    ،الروح القدس 
 كما هو مكتوب إذا     –" املسحة من القدوس   "–العالمة احلقيقية املميزة ال كمسيحيني      
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وليس أولئك املضللون أضـداد     (ن أجل هذا يقول الرسول وأما أنتم        وم. آمنتم ختمتم 
هذه العطية العظمى من القدوس وحيث أن املسيح هو الذي منه جاءت            فلكم  ) املسيح

  ".فاثبتوا فيه" إذن ،هذه املسحة
 فلم يكن هلم أقنوم إهلي      ،هل كان لإلسرائيلي شيء ثابت حتت الناموس؟ كال       

فلم حيصل اإلسرائيليون على    ) إال يف الرموز  (كانت غاية الناموس انتظار الفداء      . معلن
أما إرسالية الرب يسوع فكان الغرض منها إعالن اهللا واآلب          . فارته وال على ك   ،املسيح

.  ومل يرتل الروح القدس مل تكن قبل ذلك حىت بالنسبة للناس املتجددين            ،ملؤمن يف االبن  
 ومهما كانـت    ،وغىن عن البيان أن الديانات الزائفة ال تعرف شيئاً من هذا وال تدعيه            

 مع ما تنطوي عليه كتبـها مـن         –ذه الديانات   الشهوات واالنفعاالت اليت تعبث ا ه     
 ال فرق فيها بني ديانة      ، فإا ال تتحدث عن إعالن اهللا نفسه       –سخافات فوق سخافات    

 أو ديانة البوذيني والربامهة الذين ينكرون وجـود         ،اهلندوس بكتب حكمتهم ومعارفهم   
  .اهللا العتقادهم بتعدد اآلهلة

إنساناً سالكاً يف   ) أي االبن (يف ابنه باعتباره    أما جوهر املسيحية فهو اهللا معلناً       
 وذلك لكي ال    ، فوق كل الشر والضالل الذي كان حميطاً به        ،قداسة احملبة على األرض   

فكل أعماله وكل أقواله أعلنـت اهللا       . يكون إعالنه هللا مبجرد الكالم بل بالعمل واحلق       
لقد وجـدت آيـات     .وكل معجزاته أظهرته بكيفية تفوق اآلخرين مهما كانوا       . اآلب

أمـا  .  ولكنها مجيعاً كانت من نوع آخر     ،وقوات أجراها موسى وإيليا وأليشع وآخرون     
 ولذلك قيل لنا ،هنا فأمامنا شخص املسيح يسوع الفريد الوسيط الوحيد بني الناس واهللا        
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 وهناك فقط نور اهللا وحمبة      ، األمن والسالمة والربكة   ،هناك وهناك فقط  ". اثبتوا فيه "حبق  
  .فالكل فيه وال شيء مستقل عنه.  ويقني احلياة األبدية اليت يهبها اهللا للمؤمنني به،اهللا

لقد قام البعض مؤخراً يقولون أننا حنن املؤمنني ليس لنـا حيـاة يف أنفـسنا                
ونصيحتنا إىل أمثال هؤالء أن يتدبروا األمر ألم بذلك يتحدون الكتاب يف أفكـارهم              

 ويف ذلـك هـم      ،قولون ويؤكدون أن احلياة هي يف االبن      فهم ي . أو يف القليل يتعدونه   
 فمن خواص احلياة األبدية الثمينة أا يف االبـن وأـا            ،حمقون إىل أقصى حدود احلق    

 األمر الذي حيملنا على تقدمي      ،حلقيقة مباركة أن تكون احلياة األبدية يف شخصه العزيز        
 يف االبن ضمان لوجودهـا ثابتـة         ألن وجود احلياة األبدية    ،الشكر القليب هللا من أجله    

 ولكنها  ،فهي فيه وتبقى فيه مضمونة ومؤكدة إىل األبد       . طاهرة غي مدنسة وغري متغرية    
 أفما ،لو أننا أخذناها باالستقالل عنه    . أيضاً قد أعطيت لكل مؤمن لتكون حياته اجلديدة       

هلبات األخرى اليت   كنا نفقدها سراعاً أو حنوهلا إىل نفس املصري احملزن كما فعلنا بسائر ا            
 ولو أن احلـق الثـاين       ،كالمها حق .  وإا لنا فيه   ،منحنا إياها اهللا؟ أما احملقق فهو إا لنا       

  .شكراً هللا. وليس بعد ذلك من مزيد. فهو حياتنا. يعظم األول وميجده
حىت إذا أظهر يكون لنـا       "– مجيع عائلة اهللا     –" واآلن أيها األوالد اثبتوا فيه    "
 ألن الذين   ،هذه عبارة جديرة بانتباهنا ألا طاملا أسيء فهمها       ".  منه يف جميئه   ثقة وال خنل  

ينطبق علينا  " ال خنجل "يستخدمون هذا العدد يظنون أن ضمري اجلمع املتكلم يف القول           
 يف حني أن الرسول يفرق يف اسـتعمال         ،أو على املسيحيني الذين كتبت الرسالة إليهم      

" ال خنجـل  "موجهاً الكالم إىل أشخاص املخاطبني حىت       " يهاثبتوا ف "الضمائر فهو يقول    
فإا تكـون إهانـة     . حنن أي األشخاص الذين كانوا املخاطبون مثرة خدمتهم يف الرب         
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 لو أن أحداً مما بدا عليهم بأم قبلـوا احلـق يتركـه              ، وأملاً بالغاً للخادم   ،كبرية للحق 
فإذا .  وتناشدها ، متس عواطفهم  ولذلك فإن الرسول يضع األمر يف صيغة      . ويتخلى عنه 

 ولكنه يف ذاته    ،كان الرسول شخصياً قد فعل ذلك فهو ال يزال الرسول املبارك األمني           
  .أمر خمجل للعامل أن األشخاص املفروض أم قبلوا احلق يتركونه

 ، أن يالحظ أن هذا االحنراف مل يكن جديداً فقد بدأ بيهوذا           ئوهنا نرجو القار  
 فبكثريين من تالميذه الذين رجعوا إىل الوراء ومل         ، على وجه التحقيق   وأن مل يكن بيهوذا   

يعودوا ميشون معه من الوقت الذي حتدث فيه عن جتسده وموته كطعام اإلميان الذي ال               
كذلك كان بني الرؤساء كثريين آمنوا به ولكن بسبب الفريسيني مل يعترفـوا       . غناء عنه 

  .د اهللا ألم أحبوا جمد الناس أكثر من جم،به
اعترف به إن كان قلبك قد اسـتراح        .  احذر من هذا   ، العزيز ئآه أيها القار  

وال تعترف به فقط بل اثبت فيه مهما كان الضغط قاسياً وشـديد             . عليه للحياة األبدية  
 إن الرسول يسوق النصيحة هنا يف قالب غاية يف الرقة والعطف إذ يقـول               ،من اخلارج 

وكأنه يريـد أن يقـول أن ارتـداد         ". جل منه يف جميئه   ال خت .......... حىت إذا أظهر  "
  .الضالني سيكون بال شك سبب خجل لنا يف ذلك اليوم

غري أن هناك مالحقات أخرى غنية بالتعليم ميكن أن تستفاد من هذا العـدد              
يف "والثـاين   " حىت إذا أظهر  "األول  . فهناك تعبريان مستعمالن خيتلف أحدهم عن آلخر      

املستعملة هنا ليست ذات الكلمة املستعملة للتعبري عن ايء أو          " يءجم"وكلمة  ". جميئه
ها أنـا آيت    "وسفر الرؤيا يتكرر القول     ) ٢٦: ١١كو  ١ ،٣: ١٤يو  (اإلتيان كما يف    

خذ مثالً لذلك القديسني الـذين يقتلـون يف أوائـل     . هذا معناه عملية ايء   ". سريعاً
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 القديسني يقاومون بعد ظهور الرب قضائياً        فهم مجاعتان من   ،وأواخر أزمنة سفر الرؤيا   
الـذين  " جزء من الذين للمسيح   "ومع ذلك فإنه يقال عنهم أم       ) ٤: ٢٠رؤ  (يف جمده   

هنا ال ميكـن أن تعـين       " يف جميئه "والشك أن عبارة    ) ٢٣: ١٥كو  ١(يقامون يف جميئه    
  .يف الوقت احلاضرايء بالذات بل حالة حضور الر بعد ايء باملقابلة مع حالة غيابه 

قـد  " حضور"مبعىن  " جميء"فإن كلوم   . وهناك فارق آخر يف استعمال التعبري     
ففي رسالة يعقوب مثالً نقرأ     . يقصد ا احلضور للشعب السماوي أو الشعب األرضي       

. واملقصود كما نعلم هو اجلانب األرض من اـيء        " إن جميء الرب قد اقترب    "القول  
" ابـن اإلنـسان  "فإن العالقة بـني     " ابن اإلنسان يف جميئه   "ا  ومن هذا القبيل قول سيدن    

وحضوره حتدد هذا اجلانب حتديداً واضحاً يف أناجيل مىت ومرقس ولوقا وكلك احلـال              
فإن صفة الرب كالديان    " هوذا الديان واقف قدام الباب    "يف رسالة يعقوب حيث يقال      

 ،أثر من آثار حـضوره    " هورهظ"وهكذا جند أن    . مرتبطة بطبيعة احلال بيومه أو ظهوره     
  ".استعالنه"وكذلك 

يتناول أيضاً جميئه ألذنا لنفسه إىل بيت اآلب قبل ظهوره أو           " احلضور"غري أن   
مبا يشري إىل الظهور فإنه يقصد ـا        " جميء"وبعبارة أخرى إذ مل تقترن كلمة       . استعالنه

 تس  ٢ ،١٥: ٤س   ت ١(حينئذ اجتماعنا إىل الرب يف األعايل بواسطة حضوره كما يف           
أما عنـدما  .  فهذا هو احلضور بالنعمة املطلقة اليت ال شأن ملسئولية إلنسان فيها  ،)١: ٢

 وهذا هو احلال    ،يأيت ذكر مسئولتنا فعندئذ يكون املقصود ليس جمرد ايء بل الظهور          
ر ألن الظهـو  ) الظهور وايء (فيما يتعلق بالعدد الذي أمامنا ولو أنه يضم اللفظني معاً           
  .يفترض احلضور يف حني أن احلضور ال يفترض الظهور
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أظهر كما لو كان يف     " إذا"أظهر بل   " مىت"فهو ال يقول    . مث الحظ شيئاً آخر   
هذه الصيغة قد تبدو غريبة لدى الذين مل يتعـودوا          . األمر بعض الشك حبسب الظاهر    

طريقة اهللا هـي     فمن املؤكد أن     ،قراءة الكتاب كما وضعه اهللا ولكن مهما يكن من أمر         
 وأن ما يقوله اهللا لنا قد قاله يف أضبط وأكمل صورة كان ميكن أن               ،دائماً أحسن الطرق  

بل إىل حقيقته مهما    " مىت"ال تشري إىل وقت الظهور أي       " إذا"تقال لنا والواقع أن كلمة      
فليس املقصود أن ظهوره مسألة معلقة قد تتم أو ال          . كان الوقت الذي يظهر فيه املسيح     

 ولكن املقصود هو أن الرسول يريد من القديسني أن يثبتوا يف الـرب عـوض أن                 ،تمت
 تكون لنا ثقة وال خنجل منه يف        – ومن املؤكد أنه سيظهر      –يتحولوا عن حىت إذا أظهر      

 وهو شعور نبيل ينم عن مبلغ حبه ألولئك         ،هذا هو شعور الرسول من جهة األمر      . جميئه
فمهما كـان   .  عن أمله إذا ما احنرف أحدهم عن احلق        الذين حيملون اسم يسوع وبالتايل    

فإنه حيب اسم املسيح أكثر بكثري مـن حبـه للقديـسني            . حبه حىت ألوالده يف اإلميان    
ولذلك ه يسعى ويطب حىت ال يكون واحد منهم مصدر خجـل لـه يف ذك الوقـت                  

  .السعيد
فالرب نظري   –" إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع الرب مولود منه            "

.  وكما أنه بار هو كذلك كل من يصنع الرب قد ولد منـه             ، يصدر عن احلياة   –الطاعة  
وهنا نأيت إىل مسألة    . إذن فالطبيعة اجلديدة هي علة وصول الرب إلينا وسريانه يف عروقنا          

 أي األعداد األوىل من الـصحاح       ،الرب العملي الذي سيعاجله الرسول يف األعداد التالية       
.  الثاين مع فارق بسيط سنشري إليه فيما بعد        اإلصحاحكما عاجل أمر الطاعة يف       ،الثالث

 األمران اللذان عاجلهما الرسول     ، وال عن الطاعة كطاعة    ،أن الكالم هنا ليس عن احملبة     
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 اإلصحاحومع ذلك ففي اجلزء األخري من       ). ٧ - ٧ ،٦ – ٣ع  ( الثاين   اإلصحاحيف  
 متاماً كمـا    ،د الرسول فيحدثنا مرة أخرى عن احملبة       فيعو ، بعد الكالم عن الرب    ،الثالث

ومن هذا نرى   .  الثاين إذ حدثنا أوالً عن الطاعة مث بعد ذلك عن احملبة           اإلصحاحفعل يف   
أنه هناك حلقة اتصال هامة بني كل من الطاعة والرب وهي احملبة اليت هـي يف الواقـع         

  ).١٤: ٣كو (رباط الكمال كما نقرأ يف 
ومع ذلك فاجلواب جلـي     . تساءل عن الفرق بني طاعتنا وبرنا     ومجيل بنا أن ن   

واضح فمع أن الرب دائماً مطيع إال أنه يف ذاته عنوان أو برهان ليس فقط على اخلضوع                 
بل على االنسجام مع املقام أو بعبارة أدق مـع          ) كما هو حال الطاعة   (للسلطان اإلهلي   
 الصحيح للرب حىت فيما يتعلق برب اهللا         هو التعريف  ،هذا على ما يبدو   . النسبة أو العالقة  

 وهكذا احلال فيما يتعلق برب املسيح أو بر         ،الذي معناه انسجام اهللا مع عالقته أو نسبته       
فمن ناحية املسيح نرى فيه     .  مع ما بني االثنني من فارق عظيم فيما عدا ذلك          ،اإلنسان

نا أن نندب قـصورنا وعـدم        أما من ناحيتنا فما أحرا     ،املطابقة املطلقة بينه وبني نسبته    
  .املطابقة بيننا وبني نسبتنا كمسيحيني

وأليس يف هذا صوت خطري لكل منا؟ ومع ذلك فإن نعمة اهللا يف املـسيح مل                
تترك لنا أي سبب لليأس أو عدم الثقة بل على بالعكس فإن غرض الرسول األساسـي                

ح وما من كلمة واحدة قد      من هذه الرسالة هو أن يثبت القديسني تثبيتاً كامالً يف املسي          
إن إثارة الشكوك عمـل     . وردت يف أي مكان من شأا أن تثري الصعاب أو الشكوك          

 وقد رأينا   ،املضللني الذين ينشرون أضاليلهم اخلاصة وخيدعون البسطاء املتمتعني حق اهللا         
 ضـد   ، بل أصغر املؤمنني   ،أن هدفاً عظيماً من أهداف هذه الرسالة هو تسليح املؤمنني         
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 السيما وأنه من بني الوسائل اليت كان يتبعهـا          ،اليلهم وابتكارام الشريرة اخلطرة   أض
 فإن أضـداد    ،أولئك القوم تشكيك غري البالغني يف أم قد حصلوا على احلق الكامل           

املسيح كانوا ينادون بوجود حق أمسى مما عرفه القديسون من قبل وإن هذا النور اجلديد               
 ادعائهم هو اجلعالة العليا حبيث أن عدم احلصول عليـه           الذي يبشرون به كان حبسب    

  .كان من شأنه أن يشكك اإلنسان فيما إذا كان مسيحياً على اإلطالق
وعلى الضد من هذا كانت غاية الرسول أن يؤكد للقديسني األحداث أـم             
هم أنفسهم ممسوحون بالروح وأنه من امتيازهم أن يثبت فيهم ما مسعوه من البدء وأن               

 مبقتضى ما لديهم من حـق قـدمي   – رغم كوم أحداثاً –كموا على كل نور جديد    حي
 وخباصـة   ،وعلى ذلك فكل كالم عن نور جديد جيب أن يعترب إشارة خطر لكل قديس             

ألحداث ألم معرضون أكثر من غريهم ألن يصدقوا الوعد بشيء جذاب وعظـيم مل              
فماذا يكون  :  انقلب إىل أكذوبة   ولكن هب هذا الوعد   . حيصل عليه بعد الناس اآلخرون    

 ألنه لـيس    – أكذوبة من العدو     –العمل؟ والواقع أن هذا هو عني ما جيب أن نتوقعه           
 وقد قبلنا احلق يف ابنه      ،فقد أخربنا بكل شيء   . عند اله من شيء جديد يقوله لنا عن ابنه        

هما كان إمنا   فكل وعد حبق جديد م    .  وبالتبعية كان احلق كامالً فيه     ،فهو احلق . من البدء 
  .هو خديعة من الشيطان

إذن فالرسول يشدد هنا على موضوع الرب العملي كأمر بالغ األمهية لكونـه             
وأليس يف هذا درسـاً     . مؤسس على النسبة أو العالقة اجلديدة اليت أوجدتنا فيها النعمة         

 فهم  ،ةعظيماً للغاية جيدر بنا أن نتعلمه؟ أن املسيحيني بصفة عامة ضعاف يف هذه الناحي             
ال يقدرون التقدير الكايف خطورة العالقات اجلديدة اليت وضعتنا فيها النعمة ومبن تتصل             
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 وقد جاء الروح    ،هذه العالقات من ناحيتها العليا؟ إا تتصل بشخصه احملبوب وباآلب         
. القدس كالقوة اإلهلية لتوثيق هذه العالقات وحتقيقها بواسطة سكناه فينا حنن املـؤمنني            

ن هذه الناحية األخرية املتعلقة بسكىن الروح القدس فينا هلذا الغرض يتناوهلـا           وسنرى أ 
 األمـر   ، الذي يليه  اإلصحاح الثالث مث يتجاوزه إىل      اإلصحاحالرسول ابتداء من آخر     

الذي يدل على أن الرسالة مقسمة تقسيماً منظماً ودقيقاً للغاية رغم أـا مـصاغة يف                
ها بعضاً يف نظام بديع ويف عمق هائـل مـن الفكـر             أبسط لغة وأن دروسها تتلو بعض     
  .والشعور طبقاً لنعمة اهللا وحقه

إن بعضاً منـا    . وعلى ذكر النظام والترتيب جيدر بنا أن نسوق املالحظة اآلتية         
موضع إدانة ونقد شديد بني القديسني واحلـق        " النظام"ال ينسون العهد الذي كان فيه       

ة بني املستحدثات الطائفية اجلامدة وحرية الروح       أن مرجع ذلك كان املناقضة امللحوظ     
ورمبا كان هنـاك بعـض التطـرف يف         . املقدسة كما نراها يف كنيسة الكتاب املقدس      

بوجه عام إذ قد يشتم منه أن الوضع الصحيح الوحيد هو أن ال يكون              " النظام"استنكار  
ي هلـم إن كـانوا     وما من شك يف أن الذين بال نظام أو ترتيب هم قوم يرث            . هناك نظام 

ولكن السؤال احلقيقي الذي كان وال زال يعترض الباحث يف هذا األمر            . فعالً بال نظام  
 أمـا نظـام اهللا      ، ومقضي عليه من أساسه    ئما هو نظام اهللا؟ إن نظام اإلنسان خاط       : هو

فاهللا له  . ليس من املهم نوع النظام أو تفاصيله      . فحشا لنا أن ال خنضع له خضوعاً مطلقاً       
ئماً نظامه اخلاص كما يشاء من أسف اإلنسان دائماً يفوته هذا النظام فيخسر التمتع              دا

إن كلمة اهللا وحدها هي اليت تستطيع أن تعلن هذا النظام وروح اهللا             . مبا فيه من بركات   
 وهنا ال يـسعنا إال الـشعور العميـق          ،وحده هو الذي يستطيع أن يعيننا على تنفيذه       
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 أن ال شيء سوى نعمته الغنية مكنتنا بقوة عمـل الـروح             واالعتراف القليب الصادق  
القدس يف الكلمة من معرفة طريقه اآلمنة املستقيمة واكتشافها من بني منعطفات متاهة             

 فخرجنـا بنعمـة اهللا خـارج تقاليـد اإلنـسان            ، قدميها وحديثها  ،اخلطأ واألضاليل 
هم فريون طريق اهللا شاقة     أما الذين ال تزال هذه القيود تربطهم وتغل أيدي        . واختراعات
.  وغري ذلك من أوصاف ال حد هلـا        ، فريسية ، ضيقة ، غامضة غري مضمونة   ،غري معبدة 

 وكم من جـة     ، وكم من حرية وقداسة واتضاع قدامه      ،ولكن كم من سعة قلب ننال     
وشبع وسرور عندما حنكم بإخالص على أنظمة اإلنسان يف نور نظام اهللا كما جنده معلناً               

 ، يف الكتاب املقـدس    إصحاح أن نظاماً مباركاً جيري يف كل سفر ويف كل           !يف الكلمة 
وهو نظام تتميز به هذه الرسالة بصورة عجيبة سيما وأنه ال يبدو على السطح بل هـو                 

وللروح القدس غاية يف ذلك كما يف كـل         .  وهو حلمتها وسداها   ،متغلغل يف أنسجتها  
ول أعماق ومسو احلق يف حياة سـيدنا         وغايته هنا تتركز وتدور ح     ،رسالة أو سفر آخر   

  .بصورة يندر توفرها يف أي رسالة أو سفر آخر ولو يف العهد اجلديد
إن املسلك  ". إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع الرب مولود منه            "

من املقصود هنـا    : وقد نسأل . البار يربن على مصدر احلياة اجلديدة اليت هذا مسلكها        
 وهو قـول    ،بيعي أنه ما من مسيحي إال ويقول أن املقصود هو املسيح          ؟ ط "هو"بالقول  

هـو  " اهللا"على أنه يوجد عدد غري قليل من املـسيحيني يـرى أن     . صائب بكل حتقيق  
ألن الوالدة منه مشار إليها يف نفس القرينة والوالدة هـي مـن اهللا       " بار"املقصود بكل   
احلاالت العادية سيما وأنه ليس هنـاك       لسنا ننكر وجاهة هذا السبب يف       . بطبيعة احلال 

ولكن من يقول هذا قد فاته إدراك اخلاصية العجيبة اليت متتاز ـا             . من ينكر أن اهللا بار    
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هذه الرسالة وهي أنه يف حاالت كثرية ال ميكن البت بصورة قاطعة إذا كان املقصود هو               
ولـيس يف ذلـك أي      .  وهو أن املسيح هو اهللا     ، وأساس ذلك مثني للغاية    ،اهللا أو املسيح  
 األمر الذي ال ينكره أي      ، ألن اآلب واالبن متشاركان يف الطبيعة اإلهلية       ،استبعاد لآلب 

 الذي حيلو له أكثر من غريه أن يلهج ويتأمل يف           ، ومن أجل ذلك نرى الرسول     ،مسيحي
ـ ) إن جاز لنا استعمال هذا التعبري بكل وقار واحترام        ( يسري متنقالً    ،طبيعة اهللا  ك ويف تل

 ، مث يعود إىل اهللا    ، ومن اهللا إىل املسيح    ، متنقالً من املسيح إىل اهللا     ،الدائرة اجلديرة بتعبدنا  
 الثـاين   اإلصحاحرأينا هذا يف مطلع     .من أول الرسالة إىل آخرها    " هو"مكتفياً بالضمري   

 اإلصـحاح  وسنراه مرة أخرى يف مـستهل        ،اإلصحاحوها حنن نراه مرة ثانية يف ختام        
كذا حىت اية الرسالة حىت ال يتردد الرسول يف أن يقول عن املسيح هذا هو           وه ،الثالث

ولئن كان العلّامة اللوذعي غـري املتجـدد يـرى يف هـذا             " اإلله احلق واحلياة األبدية   
 فإن املؤمن البسيط يرى يف مجال احلق وروعته         ،األسلوب نوعاً من اخللط واالضطراب    

د الالئق ألن املسيح هو االبن املساوي لـآلب يف          ألنه يعلم أن هذا هو األسلوب الوحي      
إىل مـا يفعلـه اآلب يف       ) ٢٣: ٥يو  (من أجل هذا رأينا الرب نفسه يشري يف         . اجلوهر

 ،فلهذا السبب بالذات  ". لكي يكرم اجلميع االبن كما يكرمون اآلب      "طريق تكرمي ابنه    
ومـا  . ل بينهما  كان من املستحيل وضع أي حد فاص       ،أي ألن الالهوت صفة األقنومني    

 فإن الرسول يتنقل هكذا قـصداً       ،دام كالمها أقنومني يف الالهوت وعاملني معاً يف احملبة        
إن علمتم أنه بار هو فعلموا أن كـل مـن           "من الواحد إىل اآلخر بطريقة غري حمسوسة        

ولئن كنا منيل بكل بساطة ألن نقول أن الضمري يف الشق األول            ". يصنع الرب مولود منه   
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 فبنفس البساطة نقول أن الضمري يف الشق الثاين يـشري إىل            ،دد يشري إىل املسيح   من الع 
  .اهللا

وما من شك أن الكتب امللهم كان يستعمل هذا األسـلوب الكتـايب غـري               
 والذي حيملنا على استخالص هذه احلقيقة أنه مل يستعمله          ،املألوف مدفوعاً بباعث إهلي   

أمجعها مما يدل على أنه كان يـستعمل هـذا          مرة عارضة بل هي عادته خالل الرسالة ب       
حنن نعـرف أن أي كاتـب مـدقق يف          . األسلوب عن قصد وعمد ويف غري أدىن ترد       

 فإن الكاتب األديب يفـاخر      ،املوضوعات العادية حيرص على جمانبة مثل هذا األسلوب       
كمبدأ عام بأن أسلوبه من اليسر والبساطة والوضوح حبيث ال ميكن ألقل الناس علمـاً               

وال شك أن الرسول مل يكن من أولئك الذين يصيغون          . أن يفوته املقصود من أي ضمري     
 ولكن مما   ،كتابام يف أقوال غامضة لكي يظهروا للناس بأن تفكريهم من النوع العميق           

ال ريب فيه أن أساسه الذي أقام عليه أسلوبه اخلاص يف هذا العدد وأمثاله من الرسـالة                 
 ، أين الكاتب  ، أين احلكيم  ،ويف هذا امليدان  .  فيه اآلب واالبن   هو الالهوت الذي يتعادل   

أين مباحث هذا الدهر؟ إن يوحنا ما كان لريضى أن يضع االبن الوحيـد يف مـستوى                 
 والسبب بسيط هو أنه     ،اإلنسان العادي الذي خيضع ملقتضيات أساليب الكتابة البشرية       

 ولكنـه  ،ساناً يف نعمته اليت ال حد هلا   صحيح أن يوحنا يعلم أنه له اد قد صار إن         . اهللا  
 بل هو يقصد بأسلوبه املتعـارض   ،يف ذلك يأىب أن يضع حداً فاصالً بني ناسوته والهوته         

 يف هذا اخللط الظاهري كيف كان       ، أن يقودنا ألن نرى    ، املتناسق يف حقيقته   ،يف ظاهره 
يفـصلهما عـن    جيب أن يقدم اهللا املسيح هكذا متحدين حبيث ال يستطيع اإلنسان أن             

  .بعضهما بلغته البشرية مقتضياا
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كيـف  ". إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع الرب مولـود منـه              "
ها . استطاع أن يتكلم ذه الصورة؟ ذلك ألن القديس مولود من اهللا وله حياة املسيح             

 لنا أن    وقد ترتب على إعطاء املسيح حياته      ،هو احلق األساسي الذي خيلل الرسالة كلها      
 الـرب   ، كما جتلت يف كل خطواته     ،ومن أبرز مميزات حياة املسيح    " املسيح حياتنا "صار  

.  احلياة الوحيدة اليت جنرؤ أنة نفتخر ـا    ،وهو احلياة اليت صارت حياتنا    . املطلق الكامل 
وهي حياة إهلية ألا من اهللا الذي يف نعمته الثانية أعطانا أفضل وأمسى وأشرف وأعـز                

 وهو يعطيها لنا اآلن حىت      ،هذه احلياة كانت يف االبن منذ األزل      . ياة وجدت وأكمل ح 
 هكذا كل من يصنع الرب يظهر ويربهن أنه مصدر هذا الرب يف شخـصه        ،كما أنه بار هو   

  .احملبوب
ومن أسف أن قوماً يرتابون يف هذا األمر وقد فام أن ريبتهم هـذه هـي يف                 

 وال خيفف من واقعها ما قـد        ،ا هو يف الواقع معناها    هذ. احلقيقة ريبة يف املسيحية ذاا    
يتعللون به من مربرات ومعاذير ألن اخلطأ واضح وأساسي وخطري حبيـث ال ميـك ن                
التخلص منه باالستناد على غموض يف األسلوب أو بأنه جانب من احلق أسـاء فهمـه                

متواصـلة  أنه خطأ قاتل يقتضي استنكاراً ودحضاً ويتطلب جهوداً خملـصة           . اآلخرون
إلنقاذ كل من سقط يف شرك مهلك كهذا فهنا نرى بكل جالء ووضوح بأن الـسلوك                
البار هو الدليل القوي على أن احلياة مستمدة من مشاركتنا يف الطبيعة األدبيـة مـع                

 حىت كما أن املسيح بار يقال عن الذين يسلكون بالرب أم مولودون مـن اهللا                ،املسيح
صـحيح  .  العدد ال يتعرض للتربير بل يتناول الرب العملي        فمن الواضح للجميع أن هذا    

أنه بفضل ما عمله اهللا باملسيح إذ جعله خطية ألحلنا كفارياً قد صرنا باإلميان بر اهللا يف                 
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 غري أن العدد الذي أمامنا يتناول       ، هذا هو مقامنا بالنعمة    ،هذا حق ال شك فيه    . املسيح
 إبراز هذه احلقيقة البالغة األمهية واخلطورة        والرسول يشدد على   ،سلوكنا وحنن متربرون  

وهي أن الرب العملي هو االنسجام والتوافق مع نسبتنا للمسيح وغـري منفـصل عـن                
  .والدتنا من اهللا

 حنـن   ،تلك هي صفة وطبيعة النسبة أو العالقة اجلديدة املعروضـة أمامنـا           
ة من عدم الرب يف اهللا      وهل خيطر ببالنا وجود ذرة واحد     .  وحنن أوالده  ،مولودون من اهللا  

 كذلك يسوغ لنا أن نقول أن كل        ،أو املسيح فكما أن كل من يصنع الرب مولود من اهللا          
 بل عمل ليس وظيفة     ،واألمر هنا ليس جمرد كالم أو ادعاء      . من ولد من اهللا يصنع الرب     

أو مركز تدل عليه شارة ظاهرية أو طقس من الطقوس بل حياة عملية حتققها النعمـة                
ة جديدة تظهر آثارها يف سلوكنا الذي يدل على أن مـصدرها تلـك الطبيعـة                بطبيع

واحلق أنه ال يوجد ما يؤثر على الضمري أكثـر مـن هـذه              . اجلديدة وليس شيئاً آخر   
وقد كتبـت لإلميـان     . العبارات حينما تكون النفس حاصلة على حياة جديدة من اهللا         

 فإن الرب   ،ر على الضمري تأثرياً قوياً     ولو أنه قصد ا بكل يقني أن تؤث        ،وليس للتشكيك 
  .معناه االنسجام ال تسمح بأقل عبث أو استخفاف باخلطية

فيبني لنـا   ) وهو العدد األول من الصحاح الثالث     (غري أن العدد التايل مباشر      
فبقدر ما نشتاق أن يكون للضمري تأثريه احلر املخلص بقدر ما           . حاجتنا إىل أكمل نعمة   

من أجل هذا نرى الرسول يقدم لنـا هـذه          . اليت بها النعمة الكاملة   حنتاج إىل الراحة    
 ،النعمة الغنية يف اقتضاب ملحوظ وغايته من ذلك إبراز عالقتنا اجلديدة يف حمبـة اآلب              

ليس فقط باعتبار هذه العالقة أساساً لسلوكنا بل ألا الزمة أيضاً الستمتاعنا حمبة اآلب              
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. فكر البشري واليت تصل بنا إىل أمسى النتائج وأجمدها        اليت تسمو على كل ما يتصوره ال      
 على غرار ما جنـده      ،ولئن كان هذا العدد يتضمن حبسب الظاهر حديثاً انتقالياً خاطفاً         

 إال أنه حبكمة إهلية ألن النعمة اليت يطالعنا ا هي عـني مـا               ،أحياناً يف كتابات رسولنا   
فليس مقياس هذه احملبة هو العجيب فيهـا        ". انظروا أية حمبة أعطانا اآلب    "يعوزنا يومياً   

 أن اآلب أعطانا هذه احملبة الالائيـة        ،لقد بانت وجتلت يف هذا    . فقط بل ونوعها أيضاً   
إن يوحنـا   " أبنـاء "وليس  " أوالد"والحظ دقة التعبري يف قوله      " حىت ندعو أوالد اهللا   "

 على جمد املـسيح      ليس ألنه غيور   –بالنسبة للمسيح فقط    " ابن"يستخدم عادة كلمة    
فحسب بل أن حرصه الشديد على احلق املعلن قاده ألن يقول أننـا أوالد اهللا دون أن                 

. وعلى أية حال فإن كوين ولداً يف العائلة أوثق بكثري من كوين ابناً متبىن             . يتعرض لبنوتنا 
 حنن أبناء بالتبين ولكننا أوالد تربطنا باآلب أوثق رابطة عائلية ولـو أن أسـاس كلتـا                

العالقتني هو االبن إذن فهذه الصورة العجيبة من احملبة قد أعطت لنا حىت نـدعى أوالد      
  .اهللا

يا له من شرف عظيم أن نقاسـم        " من أجل هذا ال يعرفنا العامل ألنه ال يعرفه        "
إن مقامنا وطبيعتنا ووثاقة قربنا هللا أمور ال يعرفهـا العـامل وال             ! املسيح جهل العامل له     

أيها األحبـاء   "عنا من العامل وهلم بنا نسمع ما يقوله لنا الرسول امللهم            لكن د . يفهمها
الواردة " اآلن"وهو توكيد خطري جيب أن تعرفه النفوس ألن كلمة          " اآلن حنن أوالد اهللا   

وهـي  " اآلن حنـن أوالد   "فيه هي يف الواقع من األمهية مبكان فليس فقط أننا أوالد بل             
من أجل هذا ال    "لة مع العبارة اليت سبقتها مباشرة وهي أنه         عبارة جديرة بانتباهنا باملقاب   

ويا له من تشابه عجيب مع سيدنا توحي به إلينا هذه العبارة            " يعرفنا العامل ألنه ال يعرفه    
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والواقع أن اإلنـسان ال     . أن العامل مل يفهم املسيح وهو كذلك ال يفهم املسيحي         ! املؤثرة
ليس أحد غـري اآلب يعرفـه   .  مهما ادعى ذلكميكن أن يدرك املسيح إدراكاً صحيحاً    

ولئن كان العامل قد عرف الشيء الكثري من كالم سيدنا ومن حياته إال أنه              . معرفة كاملة 
من أجل هذا السبب وألسباب أخرى كان جمهوالً من         . مل يسعه رغم ذلك إال أن يبغضه      

كان يف  . كرمي واحملبة العامل الذي مل ير فيه شخصاً يستحق أن يكون موضع االحترام والت           
فكما أن النعمـة قـد      .  هذا هو عني تقدير العامل للمسيحي األمني       ،نظر العامل ال شيء   

أعطتنا أن نشاركه يف عالقته باآلب كذلك من واجبنا وامتيازنا أن نشاركه يف رفضه هنا              
لـك  أفال ينبغي علينا أن نعترب ذ     .  كذلك حنن  ،من العامل وكما كان قوة جمهولة يف العامل       

  شرفاً عظيماً لنا؟
إن العامل كما نعلم يكافح كفاحاً ال هوادة فيه سعياً وراء السلطان والـصيت              

وليس هناك ما جيمع معظم الناس على تقدير أكثر من املال الوفري أو ما           . والراحة واللذة 
ولعلي ال أقسو إذا قلت أن هذا هو حال الكثريين من           . يشاكله من أجماد العامل ومفاخره    

 ليس فقط إنه مل يسع مطلقاً وراء هـذه          –أما املسيح فلم يكن يفعل هكذا       . سيحينيامل
كان دائماً العبد املخلص واخلادم احلقيقي على األرض        . األباطيل بل كان دائماً يرفضها    

بـاآلب فمـن    ) أو أحيا (كما أرسلين اآلب احلي وأنا حي       "حىت لقد تسىن له أن يقول       
ومن هنا نرى أن حمبة اآلب وحمبة العامل        ). ٥٧: ٦يو  " (يا يب فهو حي ) طعام احلياة (يأكلين  

فحيث ال توجـد    .  أو أن كالً منهما ضد األخرى على خط مستقيم         ،على طريف نقيض  
إن العـامل   .  وحيث تستقر حمبة اآلب ختتفي حمبة العامل       ، هناك تربز حمبة العامل    ،حمبة اآلب 

 األمناء ألن هذه هي الصفة الـيت         وأقول – وكذلك هو يتجاهل األمناء      ،جتاهل سيدنا 
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جيب أن يكون عليها أوالد اهللا حقاً وهل لدى العامل من طريقة يعرب ا عن شعوره أكثر                 
إن العامل يعتقـد يف     . وأقوى من جتاهل سيدنا وشعبه التجاهل التام وعلى طول الطريق         

 ،اج للعامل فهو وهم سبب قلق وانزع    . نفسه الكفاية التامة ألن يستغين عنه وعن خاصته       
  .ال أكثر وال أقل

 ألن الرسول يستخدمها هنا     ، وحيلو لنا أن نكرر هذه الكلمة      –" أيها األحباء "
إنه يزمع أن يتكلم عن نسبتنا احلالية الرفيعة وعـن          . قصداً كما سبق واستخدمها قبالً    

أوالد اهللا   اآلن حنن    ،أيها األحباء . "رجاءنا العتيد ايد الذي ليس لغري حمبة اآلب أن به         
ع (ومل يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو                 

بل كلمة خمتلفة ال ميكن حبال مـن        " مىت" وهي ليست    ،مرة أخرى " إذا"وهنا ترد   ). ٢
وإن بدت  " إذا"ولكن كلمة   . يف أي مكان  " مىت"األحوال التدليل على أا جاءت مبعىن       

فلو أننا استبدلنا ـا     .  ما لقلة استعماهلا فإا يف حملها متاماً كما سنرى         غريبة على نوع  
فقد يعطي هذا   " ولكن نعلم أنه مىت أظهر نكون مثله      "وجعلنا العدد هكذا    " مىت"كلمة  

التعبري فكرة خاطئة فيما يتعلق بالوقت الذي سنكون فيه مثله وال شك أن الوضع ذه               
 ،٥٢ و   ٥١: ١٥ كو   ١( ألننا نعلم من     ،كثريين ويربكهم الصورة كان خليقاً أن حيري ال     

 إن تغيرينا سيتم يف حلظة جميئـه أو حـضوره           ،)١: ٢ تس   ٢ ،١٧ و   ١٦: ٤ تس   ١
فإذا كنا نصري   . حينئذ تتغري أجسادنا لتكون على صورة جسد جمده ونكون مثله         . ألجلنا

. يظهر أو يـستعلن    نكون هكذا حينما     ، ومن باب أوىل   ،مثله عند جميئه فإننا بكل يقني     
 ألن  ،فإن العامل سريانا مـستعلنني معـه مثلـه        . وهذا هو املقال واملقصود هنا بالضبط     

 كو  ،٢٣ و   ٢٢: ١٧يو  (االستعالن يف ذات اد الواحد سيكون للعامل كله لكي يراه           
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ولكن التغيري ال يتم يف ذلـك       . وعندما يتم هذا االستعالن نكون حنن معه ومثله       ) ٤: ٣
" مىت"بدالً من كلمة    " إذاً"ومن هنا كانت الدقة يف استخدام كلمة        . ن قبله الوقت ولك 

 فإننا نكون   – ومن احملقق أنه سيظهر      –وكأن الرسول يقصد أن يقول أنه أظهر املسيح         
ونتعلم من شواهد كتابية أخرى كاليت ذكرناها أننا سنكون مثله قبل أن يـضرنا              . مثله

ألنه بعد ذلك سيأيت من السماء ويف ركابه        . بني اآلب إىل السماء وقبل أن يدخل بنا إىل        
 ولكن ليس ألول مرة بل نكون       ، سنكون مثله  ،وحني يستعلن هكذا  . هؤالء القديسون 

يف هذه  " مىت"وعلى ذلك فإن كلمة     . قد سبق وصرنا مثله حينما رأيناه حنن آتياً ألجلنا        
السماء كما سنكون    فنحن سنكون مثله لدخول      ،احلالة كانت تؤدي إىل تضليل خطري     

  .مثله للخروج منها
وإزاءها ماذا نقول عن أمانتنا     !  أيها اإلخوة األحباء   ،فما أمساها امتيازات هذه   

وتكريسنا اآلن؟ على أنه مما ال شك فيه أن قرار قلوبنا وشوقها هو أننا إذ نسمع صوته                 
 يف الوقت احلاضـر      وأننا على قدر تفرسنا يف املسيح باإلميان ومشغوليتنا به نتغري          ،نتبعه

ولكنه ال يقال مطلقاً إننا مثله اآلن قد نتشبه بـه  . من جمد إىل جمد كما من الرب الروح   
والرسول بولس على قدر ما كـان       . كمن تأمل ألجلنا تاركاً لنا مثاالً لكي نتبع خطواته        

. بعـد ولكن ال يقال عنا مطلقاً إننا مثل املسيح         . يتمثل باملسيح يطلب إلينا أن نتمثل به      
 وأنه الدعاء جسور أن يـزعم       ،سنكون مثله عندما نتغري وخنطف ولكن ليس قبل ذلك        

بعد قليل ستأيت وسنكون حينئذ يف حالة جمد سـيدنا وغـري            . احد أنه مثل املسيح اآلن    
فالعدد الذي إمامنا إذن هو تعبري كامل ومثني للغايـة عـن            . خمتلفني مطلقاً عن صورته   
 ومـن  – فإنه إذا أظهـر  ، املسيحيني حينما يأيت الرب ألجلناالتغيري العظيم الذي ينتظر   
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 ٢٤٢

وسريى العامل كلـه هـذه   .  سنكون مثله ألننا سنظهر يف ذات اد–احملقق أنه سيظهر   
وأليس واضحاً أن رؤيتنا لـه      . ولكن نتغري حينما نراه ألننا سنراه كما هو       . احلالة حينئذ 

حلة األوىل من حضوره حينما يأيت ليأخذنا       سوف ال تكون يوم استعالنه للعامل بل يف املر        
 فستراه كل   – وحنن معه    –أما ظهوره يف اد     . إليه يف األعايل؟ حينئذ أيضاً نكون مثله      

  .عني
 وهو تـأثري هـام      ،ومع ذلك فلهذا الرجاء تأثريه الروحي يف الوقت احلاضر        
 عنده هذا   وكل من "وخطري ومن واجب كل مسيحي أن يتدبره ويعطيه مكانه الالئق به            

وهذا ليس رجاء يف اإلنـسان بـل يف         ). ٣ع  " ( يطهر نفسه كما هو طاهر     ،الرجاء به 
ذا الرجـاء بـه يطهـر       . رجاء متجه إىل املسيح ومؤسس عليه     . املسيح أو باحلري به   

أن . وهذه النتيجة ذاا تدل على أننا لـسنا مثلـه اآلن          . املسيحي نفسه كما هو طاهر    
 ولكنه قدس أو أفرز نفسه يف السماء ليكون         ،ألن يطهر نفسه  املسيح مل يكن حباجة قط      

 حىت نكون حنن أيضاً مقدسـني أو مفـروزين          ،النموذج األعظم لنا وحنن على األرض     
ولكن علينا أيضاً أن نطهر أنفسنا على األرض        ) ١٩: ١٧يو  (لآلب باحلق أو يف احلق      

ة القدمية اليت علينـا أن نقاومهـا        ألنه جبانب ملكيتنا حلياة املسيح فإنه فينا أيضاً الطبيع        
من أجل هذا كان علينا أن نطهر ذواتنا        . ومنيتها وخنضعها حىت ال تظهر بطرقها الشريرة      

" كما هو طـاهر   " ونطهرها   ،من كل دنس جيلبه علينا عدم سهرنا وتقصرينا يف الصالة         
نطبق انطباقاً  وهذا أيضاً ي  . لقد كان دائماً طاهراً طهارة مطلقة     . ألن املسيح هو مقياسنا   

 ، األمر الذي ال يشك فيه مسيحي قط       ، وهو الطهارة عينها   ،كامالً على اهللا ألن اهللا نور     
 وهذا مـا    ،ولكن املسيح هو املشار إليه هنا وهو طاهر أيضاً نفس هذه الطهارة املطلقة            
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 ألن املسيح كان إنساناً حقيقياً ولكنه رغم كونـه          ،جيعل األمر عجيباً وإن كان مؤكداً     
  . فإنه الطهارة يف أمسة درجاا،د من امرأةول

هذا يقود بطبيعة احلال إىل الكالم عما هو عكس الطهارة على خط مـستقيم              
وهنا أقرر أين   ). ٤ع  (إذ حيدثنا الرسول حديثاً هاماً وخطرياً عن ماهية اخلطية وحقيقتها           

ناس عن معنـاه    أكاد ال أعرف عدداً يف العهد اجلديد كله قد أسيء فهمه واحنرف به ال             
 وال شك أن السبب الـذي أدى إىل هـذا           ،احلقيقي مثل هذا العدد الذي حنن بصدده      

أو لسنا نرى كثرياً من     . اخلطأ وجعل له قبوالً يف مسامع الناس هو حماولة ويد املسيحية          
الطوائف النصرانية على اختالفها تعترب ناموس قانوناً للحياة املسيحية؟ إن املسيح هـو             

: ١يـو   (أليس  .  وكلمته هي دستورها يف كل تفاصيلها      ،حلياة املسيحية احلقيقي  قانون ا 
؟ أمـا   "النعمة واحلق اللذين بيسوع املـسيح صـارا       "يفارق بني الناموس وبني     ) ١٧

هو ناموس  ). ٩ - ٧: ٣ كو   ٢( فهو خدمة موت ودينونة      ، على عكس ذلك   ،الناموس
 ليس فقط الناموس الطقسي بـل       . وقد دل على أنه كذلك لإلسرائيلي      ،املوت للخاطئ 

  .بالذات الكلمات العشر املنقوشة يف ألواح حجرية كما يقول الرسول بولس
هذا ال يعين   ". واخلطية هي التعدي  . كل من يفعل اخلطية يفعل التعدي أيضاً      "

تعلـيم  "ومع ذلك فإن كثرياً من الكتب املسماة        . مطلقاً أن اخلطية هي تعدي الناموس     
ولكنـه  . حتدد اخلطية وتعرفها بأا تعدي النـاموس      " ؤال واجلواب أصول الدين بالس  

 وهو ليس ما يقصد إليه الرسول مطلقاً فالكلمة األصلية          ،تعريف خاطئ من كل الوجوه    
معناها اإلباحـة أو فعـل اإلرادة الذاتيـة أو عـدم التقيـد بـأي نـاموس كـان                    

)Lawlessness (          مدى من كسر   وهي كلمة تذهب إىل ما هو أعمق وأدهى وأوسع
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 ، فهي تعين ليس فقط العمل الشرير يف ذاته بل نشاط إرادة الطبيعة العاصـية              ،الناموس
ولذلك فإا تنطبق انطباقاً كامالً حىت على الذين مل يسمعوا شيئاً عن الناموس والـذين               

وإال فكيف يسوغ أن نتـهم أناسـاً بتعـدي          . ينقادون إىل إرادم الشريرة بال حاجز     
يسبق هلم أن مسعوا حىت عن وجوده؟ لذلك فمن الصعب أن نسمى شـرهم              الناموس مل   

إن خطية التعدي على الناموس يعرب عنها بعبارات أخرى صـرحية           . تعدياً على الناموس  
صـنع  "ختتلف كل االختالف عن الكلمة األصلية اليت يذكرها الرسول هنا واليت تعين             

  ".اإلرادة الذاتية
قد مسع املعىن الصحيح املقصود من هـذا        وإين افترض أن كل مسيحي فطن       

العدد ألن كثرياً من خدام اهللا ظلوا ينادون به سنني عديدة وبإصرار حيمـدون عليـه                
فاخلطية ليست جمرد الشهوات اجلسدية والعاملية اليت حذرنا الرسول ضدها يف العـدد             

طيـة هـي    اخل"إن العبارة هنا ذات شقني متبادلني أوهلما أن         .  الثاين اإلصحاح من   ١٦
فاخلطية تبعاً لذلك هي صنع اإلرادة الذاتيـة        "التعدي هو اخلطية  "وثانيهما أن   " التعدي

وهنـا لـيس    . سواء كان ذلك ناجتاً عن اجلهل بإرادة اهللا أو عن عدن االكتراث ـا             
اخلطية فماذا يفعل سوى اخلطية؟ كيف يتجنبـها        " فعل"املقصود صنع خطية معينة بل      

 فـال  – وال أكثر –وإذ هو ساقط . ئاً؟ إن اخلطية هي حالة طبيعته طاملا هو ال يزال خاط    
 وال يفعل سوى    ، وهو أبعد ما يستطيع عن القداسة      ،إنه ال يفعل الرب   . يسعه إال أن خيطئ   

يفعـل املعـصية أو اإلرادة      ) سواء كان يهودياً أو أممياً    (وكل من يفعل اخلطية     . اخلطية
 يف حـني أن  ،نه خبطيته يكسر الناموس أيـضاً  أما اليهودي فيضاعف جرميته أل    . الذاتية

فيكفي أنه يفعل إرادته الذاتية لكي حيسب خاطئاً ولو أنه          " بال ناموس "األممي الذي هو    
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والكتاب ال يصف األمم هكذا بل ينعتـهم بـالقول          . ال ميكن أن يتهم بتعدي الناموس     
 اليهود؟ ومع ذلـك     وإال فأين نقرأ أم وصفوا ذا الوصف كما نقرأ عن         " أمم خطاة "

 ،مجيعهم متموا إرادم وعملوا مشيئات اجلو لإلنسان ليفعل ما يسره         . فهم مجيعاً مذنبون  
ال بد أنـه    ، ، ولكن من جيرؤ على مقاومة اهللا؟ إن اهللا ال يشمخ عليه           ،وما فعله ألنه حيبه   

سـيكون   ولكن األمـر     ،قد يصم أذنيه اآلن   . سيأيت به يوماً ما إىل الدينونة لقاء ما فعل        
  .مرعباً له يف يوم آخر

 ،من هنا نرى أن اإلباحة أو إمتام اإلرادة الذاتية تعين ما هو أكثر من التعـدي               
 مثال ذلك ما ورد يف      ،سيما وأن عبارات كثرية ذكرت يف الكتاب عن تعدي الناموس         

 أما الكلمة األصلية يف العدد الذي أمامنـا         ،)١٥: ٩ ،٢: ٢ عب   ،١٩ ،٢٣: ٢رؤ  (
إلباحة أو عدم التقيد بأي إرادة أو ناموس وهو معىن خيتلف كل االختالف عن              فمعناها ا 

  .تعدي الناموس
جيلو هذا املعـىن ألـا      " واخلطية هي التعدي  "مث أن اجلزء األخري من العدد       

ولكن . تتناول كل شخص خاطئ وكل حياته إذ هي سلسلة إباحة وعمل اإلرادة الذاتية            
لذلك نرى الرسول يسارع فيذكره     . على خط مستقيم  مثل هذا الشر هو نقيض املسيح       

وتعلمون أن ذاك أظهر لكـي يرفـع        "دون أن يسميه صراحة     ) ٥ع  (يف العدد التايل    
 لـيس فقـط لكـي    –إذن فهو قد أظهر لكي يرفع خطايانا      " خطايانا وليس فيه خطية   

 إمتاماً  بل لكي يرفعها وقد أمت األمرين بعملية واحدة       ) ٢٤: ٢ بط   ١(كما يف   " حيملها"
ليس هـو اهللا    . وال ريب لدينا يف من هو املقصود ذا ومن هو الذي تأمل هكذا            . كامالً
 الرب يسوع هو وحده الذي محل ورفع إىل األبد خطايانا           ، بل االبن وليس غريه    ،اآلب
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وهنا يستبعد الوحي كل فكرة ترمي إىل إلصاق هذه العملية بكل حياته            . على الصليب 
عملية وقتية مل تـستغرق     . ا ورفعها أثناء وجوده على الصليب فقط      فهو قد محل خطايان   

أما عـن   . سوى ساعات معدودة ولكن أثرها يدوم على الدهر وكفايتها تبقى إىل األبد           
هذا ينطبق على شخصه العزيز طوال حياته مـن         " وليس فيه خطية  "حياته فهناك القول    

  .والدته إىل أن مات وقام وصعد إىل اد السماوي
يس بني املؤمنني من يشك يف أن هذا الوصف صحيح فيما يتعلق حبالته اإلهلية              ل

 غري أنه مل خيل احلال بكل أسف من شكوك أثارها البعض فيمـا يتعلـق                ،كاالبن األزيل 
ولكن هـا هـو     ) ٣٥: ١لو  (بناسوته بسبب والدته من مرمي وبرغم معجزة التجسد         

ففي املسيح  . ن يكون وال ميكن أن يكون      مل يكن فيه ول    –" ليس فيه خطية  "الوحي يقول   
 فإن اخلاطئ ليس فيه     ،هنا على األرض جتد الصورة املضادة للخاطئ على خط مستقيم         

وهذه ليست احملبـة    . وحىت يف عواطفه وكل أفكاره ال يوجد اهللا بل ذاته         . سوى اخلطية 
قد نرى يف   . اليت كانت يف اهللا ويف املسيح واليت يستمدها املسيحيون من شخصه الكرمي           

ولكن حىت هذه جنـدها يف بعـض احليوانـات          . بعض الناس عواطف الوداد واإليناس    
إن نفس اإلنسان خالدة تعطي لعواطفه      . كالكالب أو القطط ألا ليست مجيعها شرسة      

 ولكن اإلنسان خاطئ يف حـني أن الوحـوش ليـست            ،صفة أمسى وأنبل من احليوان    
وهلذا .  بغض النظر عمن يكون هو أو هي       ،دةومع ذلك فإن لإلنسان نفس خال     !! خاطئة

 من  ،اإلنسان وحده . أما الكلب أو أي حيوان آخر فال      . السبب سيأيت يقني إىل الدينونة    
 فإن املالئكـة    ،أنا هنا ال أتكلم عن املالئكة     .  هو الذي سيدنا   ،بني ساكين األرض مجيعاً   

 اإلنـسان   ،األرضـية ولكن من بني مجيع الكائنات      . الساقطني سوف يدانون هم أيضاً    
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 أي بنفس خالدة ومن أجل ذلك هو املسئول مباشرة أمام           ،وحده هو الذي تكون هكذا    
  .اهللا

 ليس فقط إنه    –إذن فنحن هنا أمام هذه الصورة الصحيحة الفريدة للمسيح          
ويف الواقع حنن مدينون    . كان بال خطية بل إنه جاء لكي يرفع خطايانا مهما كلفه األمر           

ح ومن واجبنا أن حنرص كل احلرص لكي يكون سلوكنا متفقاً مـع             بكل شيء للمسي  
كل من يثبـت    "عالقات النعمة اليت صارت لنا اآلن بفضل عمله فينا وألجلنا عاملني أن             

 فهـل   ،أما إذا رأينا إنساناً ال يثبت فيه بل ينحرف إىل مـسالك ضـالة             ". فيه ال خيطئ  
أي . حي إذ هو ال يثبت يف املسيح      نعجب إن هو أخطأ إنه حينئذ ال يكون سالكاً كمسي         

ارين شخصاً واثقاً بالرب متكالً اتكاال قلبياً عليه مبتهجاً وفرحاً يف شخص ابـن              . نعم
 فما من شيء حيصن املؤمن ضد اخلطـأ وحيفـظ           ، أريك فيه شخصاً ال تزل قدماه      ،اهللا

 خيطئ  كل من . كل من يثبت فيه ال خيطئ     " ألن   ،قدميه من الزلل سوى الثبات يف املسيح      
إن الرسول يتكلم هنا عن الطبيعة اجلديدة وعن احلياة من حيـث            ". مل يبصره وال عرفه   

 الطبيعة  ، أما الطبيعة األخرى   ،فهو ينظر إىل اإلنسان يف نور طبيعته اجلديدة ال غري         . املبدأ
 وهو يدين كل مظهر من مظاهرهـا إدانـة          ، فهي مصدر خجله ومبعث حزنه     ،القدمية

لكن الطبيعة اجلديدة تتميز باملسيح وهي      . ه أو يف رفقائه املسيحيني    كاملة سواء يف نفس   
  . ال ختطئ وال تستطيع أن ختطئ

إن ارتكاب اخلطية يتناىف مع حب املسيح       ". كل من خيطئ مل يبصره وال يعرفه      "
واملقصود باخلطية حالة االستقالل الذايت اليت يعيش فيها اإلنسان البعيد عن           . حبا صادقا 

فلو انه قبـل    .  فاخلاطئ شخص ال يبصر املسيح وال عرفه       ،طبيعته وهذه عادته  هذه  . اهللا
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 ومـن مث  ، حلصل على حياة فيـه  ،ولو انه عرفه كهذ ا    .  ألمن به  ،املسيح فعال كابن اهللا   
 ولو انه حصل على حياة فيه وبذلك صارت له هذه الطبيعة اجلديدة             ،كان يبغض اخلطية  

 لكان يتطلع على الدوام إىل املسيح ويعتمـد         ،كرهااملقدسة اليت ال تنفر من اخلطية وتن      
أما بدون املسيح فـال يـستطيع       . عليه لكي يصونه من الشر وحيفظه بارا كما هو بار         

قد يبقى الشخص املتجدد بعض الوقت مربوطا       . اإلنسان أن يفعل شيئا وال أن يثمر هللا       
 شـقيا   ، لذلك ضعيفا  بربط الذات مشدودا إليها ببعض التعاليم اخلاطئة وقد يبقى تبعا         

 لكنه حينما يتخلى بالنعمة عن الذات كشيء رديء ال رجاء           ،٢٤ – ٧ :٧كما يف رو    
 فعندئذ يتحرر من ناموس اخلطية واملـوت        ،فيه ويستعيض عنها باملسيح يف قوة املنقذ ة       

إن الرسول بولس وحده هو الذي تنـاول عمليـة اإلنقـاذ            . ويتمتع باحلرية املسيحية  
أما يوحنا فيتجاوز هذه القضية وينظـر إىل        . ح الوايف والتفصيل الكايف   والتحرير بالشر 

. كل عائلة اهللا كحاصلني على السالم الثابت وقائمني على األساس املسيحي الصحيح           
 . وذلك الن احلياة اجلديدة يف املسيح هي موضوعه الرئيسي،حىت األطفال فيهم

حنا اليت يستمدها من قول     ومن هنا كانت الناحية الثمينة لشهادة الرسول يو       
تعلمون أين أنـا يف أىب      ) وقد بدأ من يوم اخلمسني    (يف ذلك اليوم    "٢٠:١٤الرب يف يو  

اجلديدة ليس بعد يف   " أنا"فإذا كان هذا نصيبا فعال فقد صارت لنا         ". وانتم يف وأنا فيكم   
ايت يف   بل يف املسيح املقام الذي هو حي       ،اجلسد واخلوف من الدينونة املفزعة بسب فشلي      

ولكن علينا أن حنذر من الظن أن هذا التغيري هو جمرد إدراك عقلي أو معرفـة                . الروح
 وال هـو    ،ذهنية بل هو امتالك فعلى حقيقي لفكر املسيح و حياة املسيح حبسب الروح            
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الناموس طالبا مين ما هو صواب وحق بل ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع الـذي                
  .واملوتحررين من الناموس اخلطية 

واضح أن الرسول يذهب األعداد إىل ما هو أبعد من الشهوات وغرور الناس             
فهو هنا يقدم املسيح جلميع القديـسني يف        .  الثاين اإلصحاحبدون املسيح كما رأينا يف      

كذلك هو يصور لنا أصـل      . طهارته املطلقة املرتهة عن اخلطية ويف خدمته لرفع خطايانا        
 ذلك الرئيس   ،ا إىل رئيسها وقائدها الشخصي بكل وضوح       مشري ،اخلطية تصويرا كامال  

مـن  "الذي تنعكس كربياؤه واستقالله العاصي عن اهللا يف أولئك الذين يقـال عنـهم             
ولكن هاهو الوحي جبانب ذلك يؤكد لنا أن ذاك الذي أظهر لكـي             ). ٨عدد  " (إبليس

تجاوز خطايا   وهي عملية ت   ،يرفع خطايا خاصته قد أظهر أيضا لكي ينقض أعمال إبليس         
وهنـا ال   . اإلنسان وتتناول كل نشاط خبيث أو سعي ماكر اإلهانة اهللا وإيذاء اإلنسان           

يفوتنا أن نرى بوضوح أن ابن اهللا يقف شخصيا يف هذه املقابلة ضدا إلبليس كمـا أن                 
  .  الثايناإلصحاححمبة العامل تقف موقف العداوة السافرة حملبة آلب يف 

"  يتجلى السبب السري يف هذا الفارق الكلي       احناإصحويف العدد الثالث من     
كل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه وال يستطيع أن خيطئ ألنه                  

 مشيئة اجلـسد أو مـشيئة       ،فليس األمر يف ما بعد أمر اإلنسان األول       " مولود من اهللا  
ون مـصدرا للحيـاة     ال هذا وال ذاك فاللحم والدم ليس فيهما ما ميكن أن يك           . الرجل

قد يكون هناك شيء من اإلقناع األديب ولكن اإلقنـاع األديب           . اجلديدة على اإلطالق  
فال بد من   ". املولود من اجلسد جسد   " جمرد من القوة ككل فريضة أو وصية دينية الن          

 أي كغـرض    ،ولكن هذه الوالدة هي باإلميان بابنه موضوعيا      . أن يولد اإلنسان من اهللا    
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على هذا املنوال يولد    .  ويعمل روحه بالكلمة داخليا كزرع احلياة      ،ء النفس القلب ورجا 
) ٦:٣يـو (وهنا يصدق القول أيضا أن املولود من الروح هو الروح           . املؤمن من الروح  

 وال حيتمالن أي تبديل أو      ،طبيعتان خمتلفتان كل االختالف من حيث مصدرها وهدفها       
قى حمتفظة بعناصرها وميوهلا وأهدافها تبعا يل        كل منها تب   -حتسني أو اختالط أو تعديل      

  . ألصلها ومصدرها
فليس األمر جمرد تربير باإلميان وال هو أيضا جمرد تطهري القلب ذا اإلميـان              
صحيح أن عمل الرب الكفارى ألجل اخلاطئ وعمل الروح القدس فيه أمران حقيقيان             

ياة جديـدة ليـست مـن       غري أن هناك ما هو أكثر من ذلك هنالك ح         . ال شك فيهما  
 حياة توهب للخاطئ ألول مرة عند إميانه بالفادي وقـد           ،اإلنسان األول بل من الثاين    

بـصراحة  ) ٢٥ و ٢٤: ٥يـو   (كان إىل ذلك الوقت ميتا روحيا كما علم الـرب يف            
 فهو ينظر إليه    ،هذا ما يفسر لغة الرسول هنا يف قوله أن املولود من اهللا ال خيطئ             . وجالء

واملفروض ) ٤:١بط  ٢( يعة اإلهلية اليت أعطته النعمة أن يكون شريكاً فيها          مبوجب الطب 
 وحييا احلياة اجلديدة الـيت لـه يف         ، طبيعة اخلطية  ،فيه أنه يرفض ويبغض طبيعته القدمية     

 ساهراً ضد مكائد إبليس وجتاربه وغواياته العديدة املنوعة اليت يؤثر ـا             ،شخص االبن 
  .على اإلنسان العتيق

باره حاصالً على حياة املسيح أصبح مسئوال أن مييز حركات الطبيعـة            فباعت
 ومع ذلك فهي ليست مسؤولية ثقيلة مفروضة عليه فرضاً بل           ،القدمية ويبغضها ويقمعها  

ومبا أن الطبيعة اجلديـدة هـي       . هي طبيعة أمينة لنفسها كما هو شأن الطبائع وتكوينها        
ال شك إا ختتلـف يف ماهيتـها عـن          .  طبقاً هلا  اآلن طبيعته املعطاة له من اهللا فهو حييا       
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اخلليقة القدمية الساقطة غري أن إميانه يؤكد له أا ال تقل عن هذه من حيث حقيقتـها                 
 عـل هـذا     ،وجودها الفعلي بل إا تزيد عنها مبا ال يقاس من حيث أمهيتها وخطورا            

ال يستطيع " بل أنه " ئال خيط"  يقال عنه ليس فقط انه      ، وهو أساس حق للغاية    ،األساس
أي " ألن زرعه يثبـت فيـه     "والسبب يف انه ال خيطئ هو     ". أن خيطئ ألنه مولود من اهللا     

 واليت ال ختضع يل االحنالل واملوت نظري اخلليقة         ،حياة املسيح املوهوبة له بقوة اهللا املنعمة      
اخلطيـة وال   فالطبيعة اجلديدة مرتهة عـن      . هذه احلياة هي زرعه وهي ثابتة فيه      . العتيقة

 وكل من له هذه الطبيعة يف املسيح يتميز ا وحدها مع إغفال اخلطية         ،تستطيع أن ختطئ  
يف اجلسد باعتبار أن اهللا قد سبق وداا يف املسيح الذي جعل ذبيحـة خطيـة علـى                  

هذه هي طريقة العتق اإلهلي من ناحيتها السلبية ولكن الرسول يوحنا ال يقول             . الصليب
 وال عن طبيعتنا اخلاطئة اليت جيب أن نكتب عليها          ،طريقة العتق اإلهلي هذه   شيئاً هنا عن    

 الـذي يعـيش يف ذاك       ،حكم املوت وإمنا هو حيدثنا عن املؤمن متميزاً باإلنسان اجلديد         
الذي هو مصدره ومتكله الدائم أما حينما يكف املؤمن عن السلوك باإلميان واالستناد             

  . عة القدمية أو تسقط يف اخلطية فحني إذن ترتلق الطبي،على الرب
ولكن مع أن احلياة هي لنا فقط يف املسيح كمن هو فينا فإنه من املهم للغايـة                 
أن نرى كيف حيرص الروح القدس على أن حيفظ شخص االبن قـدام عيوننـا لكـي              

اليت شرك الصوفيني أو من العجاب الذايت الذي هو         " احللول"حيرسنا من فلسفة التأله أو    
 لذلك فأنه يثبت أنظارنا على ذلك الرجاء األمسـى          ،ك يف سبيل النفوس التقية    اكرب شر 

وهنا جيدر بنـا وبالقـارئ العزيـز أن         . وهو صريورتنا مثل املسيح حينما نراه كما هو       
 هذه احلقيقة الثمينة الغالية     –" وليس فيه خطية  "يالحظ النربة املشددة يف قول الرسول       
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 كالـصورة الفريـدة املـنرية       ، املسيح يسوع  ،إلنسانعلى قلب املؤمن وهو ينظر إىل ا      
 فكم هي مفزعـة وبغيـضة       ،أي نعم . الالمعة باملقابلة مع كل صورة أخرى يف الوجود       

لروح املؤمن تلك احملاولة املاكرة من جانب الشيطان الذي جعل البعض يزعمون حتـت      
 مع اعترافهم بان    –  أنا املسيح مل يكن معصوما ألنه      –ستار العطف علينا والرثاء لضعفنا      

هذه هجمـة خبيثـة مـن     !  تنازل لكي يربط الطبيعة الناسوتية بال هوته       –اهللا احلقيقي   
هجمات العدو القدمية اجلديدة ولكننا ال جنهل أفكاره ويكفينا لصدها واحتقارها قـول             

وكل قول أو ظن غري ذلك يتناىف مع شخصه اإلهلي          ". وليس فيه خطية  " الوحي الكرمي   
 ،ليت الرب حيفظ مجيع البسطاء من أضاليل أضداد املسيح        . كفارى من أساسها  ويهدم ال 

  .وليته حيفظنا من حتويل أبصارنا عنه حىت ننجو من كل غرور وعثار
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  اخلطاب التاسع
  ١٠ – ٧: ٣ا يو 

من . من يفعل الرب فهو بار كما أن ذاك بار. أيها األوالد ال يضلكم أحد"
ألجل هذا أظهر ابن اهللا لكي . ئ إبليس من البدء خيطيفعل اخلطية فهو من إبليس ألن

كل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه وال . ينقض أعمال إبليس
كل من ال . ذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبليس.  ألنه مولود من اهللائيستطيع أن خيط

  ".يفعل الرب فليس من اهللا وكذا من ال حيب أخاه
بنا هنا أن نلخص ما سبق واستعرضناه فيما يتعلق باملبـدأين العظـيمني            جيمل  

اللذين يتناوهلما الرسول يف هذه األعداد بغية إيضاحهما يف عبارات مركزة غري مرهقة             
بالتفصيالت ألما يف احلق مبدأان عظيمان من كل وجه وهلما من األمهية واخلطورة يف              

 كل عناية وتقدير وال عجب إن كـان الرسـول           حياة املؤمن ما جيعلهما يستحقان منه     
مرة سلبياً وأخرى إجيابياً ولو أن العبارة الـيت         ،يقدمهما لنا يف عبارات متكررة ومنوعة     

 وهي قوله أن املولود من اهللا ال يفعل   ،يقدم ا املبدأ الثاين تبدو غريبة على بعض املسامع        
األسلوب غريباً علـى بعـض      ولكن وإن بدا هذا     . ئوال يستطيع أن خيط   ...... خطية

اآلذان فمما الشك فيه أنه قيل حبكم اهللا وما هو إال جهلنا الذي جيعله يبدو غريباً ولكن                 
مهما كان مبلغ فهمنا لألمر فلنثق متام الوثوق أن ما يفعله اهللا أو يقوله ال بد وأنه دائماً                  

  .أفضل عمل وأكمل قول
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بق أول إشـارة صـرحية إىل        الـسا  اإلصحاحلقد رأينا يف العدد األخري من       
والواقع أنه من هناك يبدأ برنا من حيث املبدأ والسلوك ذلك ألننا رأينـا              . موضوع برنا 

 األول وأنه ألمر عجيب حقاً أن يقال عـن اهللا           اإلصحاحاهللا باراً يف العدد التاسع من       
ـ  (حىت يغفر لنا خطايانا ويطهر من كل إمث         ) أو باراً (هناك أنه أمني وعادل      ن كـل   أو م

) أو عدلـه  (فالشيء الطبيعي الذي يتبادر إىل ذهن اإلنسان هو أن يفهم بر اهللا             ) عدم بر 
 ولكن املسيح مبوته الكفاري قد غري كل شيء         ،على أنه شدته أو صرامته يف إدانة الشر       

 حبيث أن غفران خطاياه مل يعد بعد من جمرد نعمة اهللا بل من مقتضيات               ،بالنسبة للمؤمن 
 ، وموته من أجل خطايانا    ، يسوع املسيح البار   ،اس ذلك شخصه الكرمي   بره وعدله وأس  

ذلك املوت الذي كان من آثاره أن استطاع اهللا ال أن يعاملنا فقـط بالنعمـة الـيت ال                 
 خطايانا البغيضة على نفسه والـيت هـي         – طبقاً لربه وعدله     –نستحقها بل أن يغفر     

ذا ولدنا من اهللا صرنا حنن أيضاً نبغض        ولكنه حق أيضاً أننا إ    . اعتداء صارخ على جالله   
اخلطايا ومنقتها فقد تعلمنا أن ندين اخلطية نفسها كما ندين أنفسنا مـن أجـل ذنـب                 

أمل يتحقق هذا يف املؤمن منذ حلظة رجوعه إىل اهللا؟ أنه ميقت نفسه وخطايـاه               . خطايانا
ية وحقيقيـة  قد يعرف القليل ولكنه يعرف هذا القليل معرفة شخص. كما يف حضرة اهللا 
بـل إذ نـال     . فإنه إذ آمن بعمل الرب يسوع وقبله يف قوة الروح         . بواسطة تعليم اهللا  

 فإنه يستطيع حينئذ ولو كان حديثاً يف اإلميان أن يرى األمور            ،املؤمن عطية الروح نفسه   
 وليس فقط األمور يف نظر اهللا بل يعرف اهللا نفسه يف            ،على حقيقتها كما هي يف نظر اهللا      

  .الكاملة حنو خاصيتهحمبته 
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وهذا ما يزعج أحيانـاً     . غري أننا نرى هنا برنا غري منفصل عن ميالدنا اجلديد         
املؤمن حديث اإلميان ألنه بالطبيعة يوجه بصره فوراً إىل داخل نفسه وهنـاك ال جيـد                

 فالذي علينا أن نعمله هو أن نبادر أوالً فنستريح على املـسيح             ،أساساً لراحته ولن جيد   
هذا هو االجتاه الصحيح لإلميان إذ لن جيد اإلميان من وراء البحث يف          . ار لنا براً  الذي ص 

داخلنا أي هدف يشبع أشواقه ويستريح عليه بل بالعكس جيعلنا خنترب ضـعفنا املطلـق           
 ، وحينئذ فقط  ،ولن خنترب الراحة الكاملة إال حينما ميأل املسيح أفق العني الروحية فحينئذ           

  . وعلى األثر يأيت الرب العملي،تكمل قوته يف ضعفنا
يف هذا القسم من الرسالة يتحول الرسول إىل عائلة اهللا يف جمموعهـا وعلـى           

إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع الـرب مولـود              "لسانه هذا املبدأ العظيم     
 أو  لقد الحظنا فيما سبق أن الرب سواء فما يتعلق باهللا حبسب قياسه الكامل املطلق             ". منه

بنا كمولودين منه حبسب قياسنا الضعيف يعين به يف كلتا احلالتني االنسجام أو التوافق              
ومن أجل هذا السبب رأينا الرسول وقد بدأ حيدثنا عن موضوع           . مع العالقة أو النسبة   

 الثاين يتركه إىل حني ويتحول على الفور هاتفاً بتلك          اإلصحاحالرب يف العدد األخري من      
انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حىت      " الثالث   اإلصحاحيبة املأثورة يف مطلع     الكلمات العج 
إذن فهو قبل أن يسترسل يف موضوع الرب يـود أن يقـرر عالقتنـا               ". ندعو أوالد اهللا  

اجلديدة اليت صارت لنا بالنعمة حمدثاً إيانا عن حمبة اآلب احلاضرة وعن اد العتيد الذي               
ألننا سنراه كمـا    " الفائقة عينها إذ سنكون مثل املسيح        أصبح نصيبنا بفضل هذه احملبة    

) املـسيح (يطهر نفسه كما هو املسيح      ) أي باملسيح (وكل من عنده هذا الرجاء به       . هو
 واضح أنه ليس املسيحي هو الذي يقال عنه هنا أنه طاهر وإال فما به من حاجة                 ،"طاهر
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 فإن التناقض يف    ، طهر مطلق الطهر    وهو له اد   ،أما واملسيح هو املثال   . ألن يطهر نفسه  
 جيعله حيـس    - مع أن له املسيح كحياته وبره        –أحد أتباع املسيح لسبب عدم طهارته       

ومن فضول القول   . أنه ال يسعه إال أن يطهر نفسه من كل ما ال يليق بشخصه احملبوب             
ـ               ولكـن  . انأننا إذا أمعنا النظر يف سرينا اليومي فإننا نصطدم باخليبة يف كثري من األحي

 ومـن   – مبدأ احلياة املسيحية     –مشغولية يوحنا ليست بالقصور كقاعدة عامة بل املبدأ         
  .أجل ذلك هو يرسم هذا املبدأ يف كل بساطته كما من حقه أن يفعل

ولنالحظ أن هذه يف الواقع هي الطريقة الصحيحة ملعاجلة أي مبدأ من املبادئ             
لة أو فعلية فاملبدأ هو مبدأ والبد من تقريره         بقطع النظر عما قد خيالطه من طوارئ حمتم       

يف كل بساطته أما اللف والدوران ذات اليمني وذات الشمال فال يديننا من مواجهـة               
املبدأ مواجهة حقيقية ألنه عرضة ألن يضيع من أمام عيوننا بسبب تطلعنا إىل الظـروف            

ئ النعمة املعطاة لنا يف     أما املبدأ فهو كل الظروف إذا كان من مباد        . وهي متغرية متقلبة  
ولسنا نرى يف هذا ما يعيننا على تفهم السبب الذي حـدا            . املسيح وحنن على األرض   

بالرسول يف حكمة اهللا ألن يعلن غىن النعمة اد بعد أن ابتدأ الكالم عن الرب العملـي                 
ا يـتكلم   وملاذ!". انظروا أية احملبة  "فال يكاد ينطق مجلة واحدة عن الرب حىت يهتف قائالً           

إذ كيف يتسىن هلذا الـرب      . هكذا هنا؟ ألن كل تلك النعمة الزمة البد منها للرب العملي          
وكيف يتسىن للمـسيحي أن     . أن يواصل طريقه املستقيم بغري هذا النبع الدافع القوى        
 العامل من خارج واجلسد مـن  –جيد التعزية والتشجيع الكايف يف الوسط الذي يعيش به   

 يف صنع مشيئة اهللا بفرح وثقة ما مل يكن لـه الـيقني حملبـة اآلب                  وأن يثابر  –داخل  
الكاملة؟ إذن فقد جاء ذكر حمبته العجيبة يف الوقت املعني واملكان املناسب ولو أنه قـد                
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ولكـن  . يبدو ألول وهلة أنه احنراف عن موضوع الرب الذي كان يتكلم عنه من قبـل              
 أن يرينـا أن لنـا يف        ، واحلكمة اإلهلية   مسوقاً بالروح القدس   ، فقد أراد الرسول   ،حاشا

  .موارد حمبة اآلب أفضل الدعائم واملقويات للرب العملي
والواقع إننا لن نستطيع أن نؤدي واجباتنا هللا ولآلخرين على الوجه الصحيح            

أما إذا مسحت بنفسك بأن تـنخفض  . إال إذا مسونا بالنعمة فوق مستوى هذه الواجبات     
معدي من أن يصادفك الفشل والتقصري ألنه سيكون هناك         حتت مستوى واجباتك فال     

بالضرورة بعض أمور ال تستطيع أن ترق إليها وكثريون من القديسني يقنعـون ـذا               
التقاعس يف الطريق فتكون خطوام متثاقلة هزيلة ويكفيهم أن يكون هلم رجاء متواضع             

محة اهللا أثق متواضعاً أنـه  إنين بر"يف أم سينجون من اهلالك فتسمع الواحد منهم يقول   
 ذا القدر   ،"سوف ال يلقي يب إىل جهنم وإين من أجل خاطر املسيح سأصل إىل السماء             
ولكن هـل   . من الرجاء اهلزيل يسريون ي طريقهم وكأن اإلجنيل مل مينح أكثر من ذلك            

 مقدم  هذا مما يتفق وعالقة الولد بأبيه؟ إنه يف الواقع دون ما هو معلن هنا بكثري وما هو                
 هـذا هـو     ،لإلميان لكي ميأل املسيحي بغبطة ثابتة وفرح كامل وشبع سرور منذ اآلن           

عليه . وملاذا؟ املسيح هو اجلواب   . نصيب املسيحي املوهوب له من اهللا وال شيء أقل منه         
يتوقف كل شيء لصاحل املؤمن وسبيله لذلك هو اإلميان دون سواه فمنـذ أن دخلـت       

 وما من أحد شهد لـه  ،د أية بركة من اهللا عن غري طريق اإلمياناخلطية إىل العامل مل نستم  
إال عن طريق اإلميان مبا هو اهللا يف املسيح وقد علمنا أن اهللا يف املسيح هو للمؤمن إلـه                   

 ولكنه لن يرضى أن خيلص بطريقة أخرى غري الـرب           ،نعم فهو وحده خيلص   . خالص
سيحي لكي خيترب هذا عملياً ألن       والروح القدس الذي ميجد املسيح يعمل يف امل        ،يسوع



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٥٨

 ، يظل بعيداً عنه بدون قوة روح اهللا الساكن فيـه          ،احلق مهما كان مباركاً يف حد ذاته      
ولكن مىت استراح اإلنسان على املسيح وفداءه فإن الروح القدس جيعل احلق شيئاً فعلياً              

 أنـه كـان      الضيقات لفرحنا الكامل ومن اخلطأ أن نزعم       ىيف الباطن حموالً حىت أقص    
امتيازاً قاصراً على املسيحيني األوائل أن تكون هلم شركة مع الروس بولس حني يهيب              

ولئن كان أوالد اهللا يتذوقون     ". افرحوا يف الرب كل حني وأقول أيضاً افرحوا       "م قائالً   
 فجميل بنا مع ذلك أن نسائل أنفسنا عما إذا كنـا            ،القليل نسبياً من هذا الفرح اآلن     

وليتنا نبذل جهدنا حىت يتحقق فينا ويف إخوتنا ما نقـرأه يف الكلمـة              .  أم ال  نفعل ذلك 
  .حبسب نعمة املسيح اليت هلم ولنا

وإىل أي مدى قـد     . هنا إذن جند العالقة اجلديدة معروضة أمامنا بصورة المعة        
صحيح . مست هذه العالقة يا ترى؟ هل أننا فقط صرنا غرباء ونزالء نظري إبراهيم؟ كال             

 ولكن أليس من مزيد على هذا القيـاس؟ لقـد           ، أو جيب أن نكون كذلك     ،كذلكأننا  
أفرز إبراهيم عن األمم ألم كانوا وثنيني ولقد دعي هـو وعائلتـه ألن خيرجـوا هللا                 

ولقد احتاجوا يف سبيل ذلك إىل محاية ليست باهلينة         . ويسريوا معه باالنفصال عن العامل    
اءهم الذين أبغضوهم بسبب انفـصاهلم المسـه        إذ صار اهللا نفسه ترساً هلم وسط أعد       

فلو أم امتزجوا م وخالطوهم وتزاوجوا معهم كمواطنني متمدنني ولو أـم            . الكرمي
 ألحـسنوا   ،وأمنوهم يف حمالفام وحـروم    . شاركوهم يف أهدافهم وغايام وحمالفهم    

غـري أن   . نا اآلن واملبدأ هو بالنسبة إلي   . وفادم وساروا معه على أحسن ما يستطيعون      
املسيحيني قد خسروا الكثري من أفراحهم اخلاصة وميزام املقدسة يوم نزلوا إىل العـامل              

 متأثرين كسائر أهل العامل بعشرة أخالط الناس ذوي املبادئ          ،وسامهوا يف خمتلف ميادينه   
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هلؤالء ولكن ما لنا و   . الثورية كالبوير واألملان واليابانيني والشيوعيني ومن على غرارهم       
 أو لو أننا جمرد أناس يف اجلسد        ، إجنليزاً كنا أو مصريني    ،مجيعاً؟ لو أننا جمرد أناس قوميني     

أما وحنـن  . جلاز اشتراكنا يف هذه امليادين اشتراك اإلنسان الطبيعي اخلاطئ ارم اهلالك         
 ال   قد خلصنا وأتى بنا إىل اهللا لكي نعيش        ،مسيحيون فلسنا لذواتنا بل قد اشترينا بثمن      

 وقد دعينا لكي نصنع مشيئة اهللا يف        ،ألنفسنا فيما بعد بل لذلك الذي مات ألجلنا وقام        
إن عالقتنا ونسبتنا هلي أمسى     . الوقت القصري الذي حنياه على األرض يف وسط عامل شرير         

  .بكثري من ربط األرض
 وقد وجدها كاملـة يف اهللا بامسـه الكـرمي           ،كان إبراهيم حباجة إىل احلماية    

ويا له من اسم يتفق والعالقة اجلديدة اليت أصبح فيها إبراهيم وخاصته؟ لقد             " قديركال"
كان أعداؤه يعيشون بالقرب منه وميلئون األرض حواليه وكان من اليسري أن تـسلل              
إليهم األخبار أن نسله سريث أمالك األموريني وغريهم فما من شك أن كـثرياً مـن                

 قد أعطى كنعان آلبائهم ونسلهم إىل األبد أو علـى           اإلسرائيليني كانوا يذيعون أن اهللا    
األقل كان جميء إبراهيم وإقامته يف تلك األرض نذير شؤم للكنعانيني وباثي الـشعوب              

 أفلم يكن استقراره يف تلك األرض مبثابة إعالن إخالء ونذير قضاء؟ وهل مـن               ،هناك
اجلـنس املختـار    احملتمل أن تلك الشعوب قابلت ذلك براحة وهدوء بال؟ صحيح أن            

 غري أن ذلك ما كان ليخفي احلقيقة اليت وال شك راحت تظهر             ،كان قلة يف بادئ األمر    
 سيمتا بعد خروجهم من مصر بتلك الذراع    ،وتتجلى كلما تكاثر الشعب واشتد ساعده     

الرفيعة وذلك العمل الفدائي اجلبار بعد أن تضاعف عددهم رغم كل اجلهود اليت قـام               
  . بيث إلبادة الذكورا ذلك امللك اخل
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 ويف  ، بل حىت قبل أن يصلوا إليـه       ،مث جاء بنوا إسرائيل إىل جبل سيناء وهناك       
 أشار اهللا ضمناً سيعلن نفسه      – خالصاً خارجياً طبعاً     –سياق عملية خالصهم من مصر      

" اآلب"أما اسـم    . أو الرب " الكائن-الرب" وكان هذا االسم هو      ،لشعبه باسم جديد  
 فإن املسألة يومئـذ مل تكـن   ،عليهم لن معظمهم كانوا غري متجددينفلم يكن ليصدق    

 واحلكم ليس حباجـة     ،مسألة جتديد بالنعمة بل أن اهللا اختار شعباً ليملك عليهم وحيكم          
إىل شعب حاصل على حياة إهلية بل العكس هو األصح فإن احلكم يفترض وجود شـر                

حلاكم اإلهلي إله آبائهم وهـاهو اآلن       يكبته ولذلك اختذ اهللا يف مبدأ عالقته معهم اسم ا         
لقد تعهد الشعب عند جبل سيناء أن يطيعـوا اهللا          . الرب" الكائن-الرب"يعرف باسم   

لكنه تعاىل كان يعلم جيداً أم سوف ال خيـضعون          . كشرط مقامهم أمامه وبركته هلم    
ـ    . لناموسه بل سينحرفون أكثر فأكثر إىل التمرد والعصيان        اً أن  فمن املؤسف واملذل حق

اهتمام اجلسد أو الذهن اجلسدي ال يعرف إال مبدأ اإلرادة الذاتية ولن خيـضه هللا بـل                 
 وكان موسى يعرف ذلـك      –وهلذا كان من احملقق     . بالعكس عداوة له ويبغض مشيئته    

 أن املسألة كلها ستنتهي بالفشل الذريع وأم سيتركون الرب ويركضون وراء            –مقدماً  
ويا له من درس تتلقاه األمم عن       . يطردون من األرض اجليدة   آهلة غريبة وأم لذلك س    

 ولكنـهم اآلن قـد      مرامحهشعب كان اهللا جيري معهم أعظم أعماله ويعاملهم بأوسع          
صاروا على عصاة متمردين فحسب بل ملحدين مرتدين اسـتحقوا أقـصى أنـواع              

اة احنطـاط   القصاص على مرأى من العامل أمجع وعلى أيدي شر أعدائهم الذين كانوا أد            
  . وإذالهلم
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 يف نطاق العالقة أو النـسبة       الكائن-الرب كل هذا أظهرته أعلنته معامالت      
وقد حدث منه بعد ذلك ما هو أشنع وسيحدث ما هـو            . اليهودية إىل أن ظهر ابن اهللا     

ولكن ابن اهللا قد ظهر يف صورة إنسان وهي الطريقـة   . أنكى وأشر يف مستأنف الدهور    
كنه أن يظهر ا بالنعمة ليتمم الغرض من ظهوره بل هي الطريـق             الوحيدة اليت كان مي   

ذلك ألنه يف تلك الطبيعـة      .  أن يظهر ا   – طبقا للمكتوب    –الوحيدة اليت كان البد     
اليت يف كل من عداه قد أمثرت الشر باستمرار قد ظهر ابن اهللا ليس فقط ليأيت باهللا إىل                  

أن ذلك يف الواقع ما كان ليتم يف احلال ودفعـة           العامل بل يل يرفع اخلطية من العامل ولو         
 رفضوا الرب   إذ واألشر ما أظهره اليهود يف شناعة عدم إميام          ىعلى أن األنك  . واحدة

 يف الوقت الذي قدم هلم فيه أدلـة         الكائن-الربيسوع باعتباره مسيح الرب أو مسيا       
 املتمردة العاصية أبت    ومع ذلك فان إرادم   . ساطعة وبراهني قاطعة على أن املسيا حبق      

 األدلة الرئيسية يف اإلتيان به إىل الصليب األمر الذي أحجم عنه            اأن تقبله ولذلك كانو   
لقد كان بيالطس معروفا بني حكام الرومان بالقسوة والصرامة ومـع           . الرومان الوثنني 

ذلك فما أعظم الفارق بينه وبني رئيس كهنة اليهود وشـيوخهم وكتبتـهم وسـائر               
 فالكل قـد مألهـم      ، عامتهم أو خاصتهم   ، ال فرق بني مجاهريهم أو جمامعهم      ،مطوائفه

العداء واحلنق ضد مسيحهم وقد أعمت اإلرادة اجلسدية عيوم ومع ذلك فهـذا مـا            
  ". حرية اإلرادة"يسمه الناس 

 ،وإال فـأخربين أي حـق لإلنـسان       . ولكنها حرية إرادة الشيطان واخلاطئ    
 أن يكون   – بوصفه خملوقاً عاقالً     –حرة؟ أليس هو ملتزماً      إن تكون له إرادة      ،كإنسان

. عبداً هللا؟ إذن فدعوى ممارسة حرية اإلرادة إمنا هي دعوى باطلـة و غـري معقولـة                
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 أليس هو عبداً للشيطان؟ أليست هذه احلالة اليت ولدنا عليها وعشنا            ،وكخاطئ وساقط 
ىل أن اخذ اهللا بناصرنا أعطانا أن        إ – أنا وأنت أيها القارئ ومجيع الناس اآلخرين         –فيها  

نتقبل حكم املوت على نفوسنا وباإلميان حنصل على حياة جديدة يف ذلك الذي جاء من               
 قد أعلن لتالميذه يوم كان خيـدمهم علـى          ، الذي هو ابن اهللا وابن اإلنسان      ،السماء

رفه هو   االسم الذي كان يع    ت وهو ذا  ،األرض أن هناك امساً جديداً هللا يعلمه للمؤمنني       
هذه هي العالقة اجلديدة اليت أدخلنا      ". اآلب"وحيبه ليس فقط حينئذ بل منذ األزل اسم         

 هو حبقه اإلهلي وحنن بالنعمـة       –فيها له اد واليت أعطانا أن يكون لنا معه فيها نصيب            
  . الغنية املطلقة

مرة  وهي الث  ،هذه هي مثرة احملبة اليت وصلت إىل قلوبنا اليت كانت يوما مظلمة           
اليت يشري إليها الرسول هنا كشيء يستحق أن ننظر إليه باستمرار معجـبني سـاجدين               

 ليس فقط أن حنصل على الغفران       –" انظروا أية حمبة أعطانا اآلب حىت ندعى أوالد اهللا        "
 إصحاحناوكأن الوحي املبارك مل يكتف بالعدد األول من         . وتربير بل أن ندعى أوالد اهللا     

ة اهلائلة فريدفه بالعدد الثاين مؤكداً يف صراحة ووضوح تـام أننـا             العجيب هذه احلقيق  
 فليس هو لقبا سيتحقق حتقيقاً يف السماء أو يف حالة القيامة فقط بـل               ،هكذا منذ اآلن  

ليس هو الذي يصفنا بـه      " أبناء"ولنالحظ كما قلنا قبالً أن لقب       . أوالد اهللا " اآلن حنن "
أو نسبة ميكن أن تكون اقـرب إىل اهللا مـن هـذه         أية عالقة   ". أوالد"الرسول هنا بل    

 وهو  ،أما اهللا فيستطع  . النسبة؟ إن اإلنسان ال يستطيع قط أن جيعل الغريب عنه ولداً له           
نعم فان مل يدع اهللا أباه      .  وهذه هي العالقة أو النسبة اليت صارت لنا بالنعمة         ،يفعل ذلك 

بعـد أن احتمـل     " إهله أهلنا "ه   وقد أضاف على ذلك ان     ،فقط بل قال أن أباه هو أبونا      
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وانه ملما يدعو إىل تأمل عميق انه مل تكـن          . كفاريا دينونة خطايانا وقام من بني األموات      
 بعد أن   ، وعندما قام من األموات    ،من عادة سيدنا أن يتخاطب مع اهللا كاهللا بل كاآلب         

 هـذا   ونستطيع أن نلمس قـوة    ". أهلكم"فقط بل   " أبوكم" مل يقل    ،أكمل عمل الفداء  
التعبري وندرك مغزاه ومجاله بأكثر وضوح إذا قارناه بالوقت الذي نطق فيه سيدنا بتلك              

 وحىت وهو على الصليب قبل      ،ففي أيام جسده  ". إهلي إهلي ملاذا تركتين   "العبارة العظيمة   
بعـد أن جعـل     .  كان دائما يتكلم عنه أو معه كـاآلب        ،أن ينطق ذه الكلمة الرهيبة    

حىت قبـل   " كاآلب" عاد مرة ثانية خياطبه      ،ل ذلك متروكا من اهللا     وكان من اج   ،خطية
 ألنـه   ، ذلك لكي نعرف أن كل ما كان ضدنا قد تسوى وانتهى           ،موته وتسليم روحه  
نا حتت ثقل تلك الدينونة الرهيبة وإذا أحس بروحه أن عمله قد مت             اكان قد احنىن خبطاي   

 املوت ألن العمل كان قـد انتـهى         قبل حلظة " يا أبتاه "وصار مقبوالً استطاع أن يقول      
يـا  "ولكنه قبل أن ميوت قال      . أما القيامة فكانت الربهان العلين على إمتام السالم       . فعالً

 نفـسه   الذي التقينا به عند الصليب هوفاإلله القدوس". أبتاه يف يديك استودع روحي 
  ! أبونا

أعطانا لقـب  وبناء على ذلك صار لنا هذا االمتياز العجيب وهو أن اآلب قد   
 ولكن لكي يوضح أكثر أنه ليس جمرد لقـب بـل            ،هذه هي ماهية اللقب   ". أوالد اهللا "

بعد أن سبق   "  اآلن حنن أوالد اهللا    ،أيها األحباء "طبيعة حقيقية موهوبة لنا يضيف القول       
  ".مولود من اهللا "– كما انه بار هو –وقال بصفة عامة أن كل من يصنع الرب 

وطرية للغاية والغرض منها وضع أساس راسخ وأكيـد        وهذه كلها أمور هامة     
لربنا فإنه ليس صحيحاً على اإلطالق أن هناك جمموعة معينة من الواجبـات علينـا أن                
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ذلك كان أساس اإلسرائيلي الذي وضع الناموس أمامـه         . نتممها لكي حنصل على الرب    
مل يتمم تلـك     ومع ذلك فهو     ،واجبات معينة كان عليه أن يتممها ليحصل على احلياة        

 لكن األمر خمتلف عـن      ،الواجبات مطلقاً ومل يستطع الناموس إال أن يدينه وحيكم عليه         
ذلك كل االختالف فيما يتعلق باملسيحي وهذا يوضحه لنا الوحي عندما يؤكده لنا أننا              
أوالد اهللا وأن اهللا أبونا كما أنه أبو ربنا يسوع املسيح مع هذا الفارق وهو أنه أبو ربنا                  

 ولكـن   ،وع يف حدود استحقاق شخصه اإلهلي أما حنن فبأفضال النعمة وحـسب           يس
 لقد جيء بنا إىل نسبة تـسمو        ،أليست علينا واجبات؟ وما هي؟ إا واجبات أوالد اهللا        

فوق مجيع الواجبات وإال فهمها أدينا من واجب هل ميكننا أن نصل بذلك إىل الدرجة               
 ولذلك فـنحن دائمـاً فـوق مـستوى          ، كال تقارن بنسبة صريورتنا أوالد اهللا؟ طبعاً     

وقد . لقد صرنا قريبني إىل اهللا قرباً مل يستطع أن يوصلنا إليه أي واجب نوفيه             . الواجبات
 أبناء  –حصلنا على هذه النسبة العجيبة بفضل النعمة السامية حينما كنا يف أردأ حاالتنا              

 وإا حلياة تقـصر دوـا   ،بنه أعطانا حياة يف ا، ولكن اهللا تبارك امسه    ،الغضب كالباقني 
  .مجيع الواجبات

 وهي أن واجباتنا تصدر عـن       ،هذه حقيقة مباركة على الكثريين أن يعرفوها      
 إن واجباتنا ال    ، ال أننا نقوم ا لنحصل على تلك النسبة        ،نسبة قائمة قد صارت لنا فعالً     

. هـا وتليـق ـا     تدخلنا يف النسبة بل النسبة هي اليت حتدد نوع الواجبات اليت تالئم           
 مؤسسة على كوننا    – وما كان ممكناً أن يكون لنا أقرب منها          –ونسبتنا القريبة املباركة    

 إال أن يدعي شخص بأنه مسيحي       ،وهي حقيقة ثابتة ال يستطيع شيء أن يغريها       . أوالده
 ،ويظهر فيما بعد أن شيئاً من املسيحية مل يكن متأصالً فيه ألنه ترك املسيح وختلى عنـه                
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ذا مما سيعطي عنه حساباً ويكون شاهداً عليه يف دينونته ولكن واضح جداً أنه مبدأ               وه
 ومنه نرى خطأ أهل العامل      ،عام ومن اليسري إدراكه حىت فيما يتعلق بالواجبات الطبيعية        

الذين يبنون عليه نظريام األخالقية إذ هم ال يقيمون الواجب على أساس العالقة بـل               
 فهم يزعمون أن اإلنسان يستطيع أن يؤدي واجبه إن          ،ن األدبية على أساس قوة اإلنسا   

 ولذلك فليس من واجب اإلنسان ما حيسب له أي حـساب سـوى اسـتطاعته                ،أراد
. غري أن احلقيقة املؤملة بكل يقني هي أن اإلنسان يفسد دائماً يف واجباته حنو اهللا              . وقدرته

نرى أن نظام األخـالق عنـدهم ال    ومنه ،ولكن هذا ال يهم الفالسفة يف كثري أو قليل       
 ولـذلك كـان     ،يستمد مصدره أو أساسه من اإلعالن اإلهلي بل من اإلنسان الساقط          

  . أساساً واهياً فاشالً إذ هو ال يعرف حق اهللا وال حقيقة اإلنسان كما هو يف نظر اهللا
ما هو أساس واجب الولد حنـو أبويـه؟         .  العالقة األبوية  ،خذ توضيحاً لذلك  

فألنه ابن أبيه لذلك هو حتت التزام أن حيب الذي ولده           . لعالقة األبوية ال شك   أساسه ا 
فلو أن الولد بدأ يعد اآلخـرين يف        . وليس من يستطيع أن حيل حمل الوالد      . وأن يعطيه 

 لكان يف ذلك    ، أو لو أنه مسح هلم أن يسلبوا أباه مرتلته ومكانته          ،درجة املساواة مع أبيه   
 ،خذ أيضاً عالقة الزوج بزوجته    . ك خطأ أساسياً يف نسبة الولد     الدليل أكرب على أن هنا    

فليس أوضح منها يف تفسري ما حنن بصدده إن من واجب الرجل أن حيب امرأته حباً ال                 
 كما أن من واجبها أن تعطيه       ،جيدر بغريها حىت ولو كانت تبدو متعبة يف بعض األحيان         

  . ولو عانت يف سبيل ذلك أحياناً
 وهي ليـست    ،يء مستقل كل االستقالل عن الظروف العربة      إن الواجبات ش  

متوقفة على إرادة الرجل أو إرادة املرأة بل مهما كانت أفكارمها أو مـشاعرمها فـإن                
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واجب أحدمها حنو اآلخر مستمد من العالقة القائمة بينهما وسواء أقام كـل منـهما               
 وكذلك يف عالقة اخلـدم      ،بواجبه أم مل يقم فالعالقة هي اليت تنشئ الواجب وتدعو إليه          

بأسيادهم جند شيئاً من نفس املبدأ وإن كان ضعيفاً يف طبيعته وخباصة يف أيامنا احلاضرة               
حيث اخلدم يتربمون بأسيادهم واألسياد يتربمون خبدمهم وقد يستغنون عنـهم ألتفـه             

ية عالقة وقت ) ٨يو  (وال عجب فإن عالقة اخلادم أو العبد كما يقول الرب يف            . األسباب
فهما باقيتـان   ) العالقة األبوية والعالقة الزوجية    (األخريانأما العالقتان   . وليست دائمة 

مدى احلياة ولذلك فإما خري األمثلة لتوضيح العالقات اليت أنشأا النعمة واليت لـن              
  .تنتهي

 ولكن طاملا اجلسد فينا فإننـا       ،وحنن من حقنا مبوجب كلمة اهللا أن نؤمن ذا        
لكي نتمم الواجبات الالئقة بعالقتنا سواء باهللا       ) وهو يعطي نعمة أعظم   (النعمة  حباجة إىل   
 ولكن أعظمها وأمههـا     ، فإن أصغر العالقات تنطوي على واجب يتفق معها        ،أو بإخوتنا 

. وهنا نرى اهللا يأخذ مكان احملبة اليت ال مثيل هلـا          . هي اليت تعتمد على حقوق اهللا العليا      
 ومل تكن   ، حمبة تسمو فوق كل عاطفة ميكن أن يتصورها اإلنسان         فهي". انظروا أية حمبة  "

ممكنة إال هللا وحده وقد أعطانا إياها حتت اسم اآلب كما عرفه الرب يسوع وكما أعلنه                
ولذلك فإن هذه الربكة اليت تسمو فوق كل فكر بشري والـيت            .  لنا بعد موته وقيامته   

ة االلتزامات اليت تقتـضيها تلـك       صارت من نصيبنا اآلن وهي اليت تشجعنا على تأدي        
  .العالقة العجيبة السامية

 فهال  ،أي ليس للعالقة إذن دخل كبري يف الرب العملي؟ وإذا كن األمر كذلك            
نستطيع أن نرى على الفور مبلغ ما يف هذه األعداد اليت أمامنا من مناسبة ومجال وقوة                



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٦٧

فها هو الـوحي    .  سلوك يليق ا   إذ حتدثنا عن عالقتنا باهللا وما تقتضيه هذه العالقة من         
حيدثنا هنا أكثر مما يفعل يف أي مكان آخر عن حقيقة عالقتنا يف كل مسوهـا ويف كـل                   

 بل إنه يذهب ـا إىل       ،قوا ونعمتها الغنية احلاضرة إذ يؤكد لنا أننا اآلن حنن أوالد اهللا           
ثله ألننا سـنراه     إىل حضور الرب ورؤيتنا إياها بالعيان ويوم نكون م         ،املستقبل األبدي 

وقد قـصد   . وهكذا تسطع عالقتنا بنور إهلي كامل ينري جواب املوضوع كله         . كما هو 
بذلك أن يكون لنا من وراء النظر والتأمل يف هذه العالقة السامية العجيبة حافز علـى                

  .القيام بواجب الرب العملي وباعث لفرح مقيم وتعزية يف مجيع الظروف
جم عن إمهالنا لعالقتنا أو التشكك يف بنوتنـا هللا؟          وهل يفوتنا اخلطر الذي ين    

ألسنا نكون يف هذه احلالة مهيئني للعامل والوقوع يف اخلطية؟ يف الواقع أنه ال يوجد مكان                
للعجب إذ كنا نتحول إىل مسالك شريرة ما دمنا ال نتمتع بعالقة حاضرة حية وأبديـة                

فهناك . حينئذ أي عذر للوقوع يف اخلطية     ولكن إذا متتعنا ذه العالقة فال يكون        . مع اهللا 
 كالباعث على   ، واحملبة اليت تفوق كل وصف     ، والرابطة الوثيقة القريبة   ،الطبيعة اجلديدة 

إن الطبيعة اجلديدة ميكن أن ينظر غليها عاملة باالرتبـاط مـع العالقـة أو               . حياة الرب 
اً ليكون هلما تأثريمها     ولكن الطريقة األكمل واألفضل هي اإلتيان ما مع        ،مستقلة عنها 

يف املوضوع الذي حنن بصدده وهذا ما يفعله رسولنا بطريقته اخلاصة العجيبة يف الثالثة              
 اإلصـحاح  الثالث كجملة عرضية بني العدد األخري من         اإلصحاحاألعداد األوىل من    

 اإلصحاحوالعدد الرابع من    ) وهو العدد الذي استهل به الكالم عن الرب العملي        (الثاين  
  .الثالث حيث يستأنف احلديث عن هذا املوضوع اخلطري
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فبعد أن أشار الرسول إىل حمبة اآلب وإىل عالقتنا كأوالد وما يتبع هذه العالقة              
 األمر الذي   ، يعود مرة أخرى إىل اجلانب األديب متعمقاً إىل أصل اخلطية          ،من رجاء منري  

وذلك ألسباب علـى أعظـم      " تعدي الناموس "وهو ال يسمى اخلطية     . مل يفعله من قبل   
فهو مزمع أن يتناول اخلطية من ناحية أوسع مـن جمـرد عالقتـها              . جانب من األمهية  

لقد كان اليهود يعرفون معىن اإلمث أو الرب إىل حد ما ولـو أـم               . بالناموس أو اليهود  
 ومع ذلك فقد قرأوا الشيء الكثري عنه يف الكتاب          ،أساءوا فهم الرب بسبب عدم إميام     

 يسعهم إال أن يعجبوا لعمق معىن الرب عندما مسعوا عنه من الرب نفسه حينما أضاء                ومل
  .بينهم كالنور احلقيقي

أما األمم فما هو مبلغ فهمهم للرب؟ إن األمم مل تكن هلم عالقة باهللا الذي كان                
 ولئن كان ينتام شيء من الشعور األديب يف حضرة أوثـام            ،بالنسبة إليهم إهلاً جمهوالً   

ومل تكـن   . اليت كانوا يوقروا ويعبدوا فلم يكن فلم يكن هذا الشعور سوى باخلوف           
 أما آهلتهم فلم يكونوا سوى سدنة للرذيلـة         ،لديهم أقل فكرة عن أن اهللا هو إله احملبة        

وإن تصادف ونـزل أحـد إىل       .  ال يتسامون قط فوق األنانية وحمبة الذات       ،والدعارة
وهم اإلغريـق   . ن يف الغالب ألغراض سافلة ومنحطة     األرض حيث اإلنسان  فذلك كا     

 هل استطاعت ديانتهم الوثنية أن توصلهم إىل شيء أمسى من آهلة منحطـة ال               ،القدامى
ذرة فيها من القداسة أو احملبة؟ هل كان منهم واحد بالعدد مل يكن بذيئاً ردياً من زفس                 

أما هنا فنجـد    . وأخالقهمإىل ما دون؟ إن آهلتهم مل تكن إال صورة مكربة ألشخاصهم            
 فـإن املـسيحي   ، عامالً بالنعمة املطلقة ليباركنا دون أدىن استحقاق من جانبنا      ،حق اهللا 

يستطيع يف غري حرج أن يأخذ مكانه اجلدير به وهو مكان لفشل واخلـراب التـام يف                 
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 فإن كل فضيلة وكـل      ،اإلنسان األول مث الرب الكامل والنعمة املطلقة يف املسيح يسوع         
. فاية  وكل بركة إمنا تأيت من اهللا الذي يهب كل شيء بسخاء وجماناً لإلميان يف املسيح             ك

وهل كان هناك ما يستطيع أن يفعله إهلنا وأبونا للمؤمن إلنكار الذات والتخلي عن كل               
معطل أكثر من أن جيعله يعترف باسم سيده وخملصه ويتمتع بربكة نسبته الوثيقة لآلب              

  . ة بالنعمة؟يف حياة جديدة معطا
إن حقيقة كون املؤمن باراً باعتباره مولود من اهللا وبالتبعية شريكاً مع املسيح             

 ألن العمل يتبع احلياة واملسئولية تتبع املقام وكـل  ،يف بغض اخلطية هو شيء عظيم حقاً     
من يصنع الرب مولود من اهللا ويعرف أن له نسبة وثيقة ألنه موضوع حمبة اآلب التلقائية                

وهكذا نرى الطبيعة والعالقة تتالقيان وتسريان معاً يداً بيد وهو ما يفسره لنا             . لةالكام
ولكنه ولقد أوضح اجلانب املنري يف كل ائه وقوتـه سـواء يف حقيقتـه               . الرسول هنا 

الراهنة أو ما يرتبط به من رجاء فائق مبارك فإنه يتقدم مبيناً بكل حزم وإصرار النتيجة                
  .افاة طبيعة اهللا سواء يف املسيح أو فينا لكل خطيةاحلتمية لذلك وهي جم

 إن عمل   ٥)٤عدد  " (واخلطية هي التعدي  . كل من يفعل التعدي أيضاً    "يقول  
فعل اخلطية  "أما  . اخلطية يقصد به عادة اقتراف عمل عني كما لو قلنا فالن عمل خطية            

بيعته سوى امليل    خطته وسلوكه فليس يف ط     ،فمعناه كما هو املقصود هنا مبدأ اإلنسان      " 
ألن هـذا هـو     . وعمن يتكلم الرسول؟ يتكلم عن كل إنسان بالطبيعـة        . لفعل اخلطية 

واألمر يف ذلك يس قاصراً على األممي بل        . بالضبط ما يفعله كل إنسان حبسب نظر اهللا       

                                                 
اموس              ٥ وهي  ) Lowlessness(سبق أن شرحنا بإفاضة أن التعدي هنا ليس تعدي الن

  .آلمة تعني في الحقيقة عدم التقيد بأي ناموس أي فعل اإلرادة الذاتية باستقالل عن اهللا
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 ولو أنه من احملتمـل أن       ،ألنه من هذا الوجه ال فرق بني االثنني       . يشمل اليهودي أيضاً  
 وقبل أن يعلـن اهللا      ،هكذا كان احلال  . ا اآلخر ويبادله الكراهية واالحتقار    يقاوم أحدمه 

  . مكانه يف الترابئفإن اإلنسان كخاط. يف املسيح مل يكن هناك أدىن جمال لالفتخار
وأمل تكن هذه هـي     .  إذن سوى كل إنسان يف حالته الطبيعية       ئفمن هو اخلاط  
ح؟ لقد كانت نفوسنا جتهل اهللا جهالً تاماً         قبل أن نتعلم املسي    ئحيايت وحياتك أيها القار   
وإذا قيل حبق .  اخلوف من أن يلقي بنا إىل جهنم النار يوماً ما   –إال من ناحية اخلوف منه      

وماذا يكون طابعها احلقيقي حينئذ؟ ال      . أن اهللا مل يكن يف أفكارنا فإن اخلطية كانت فيها         
ل الكلي عن اهللا ومن عجـب أن        شيء سوى التعدي أو فعل اإلرادة الذاتية باالستقال       

اإلنسان يشق عليه أن يستقل عن زمالئه بينما ال جيد صعوبة قط يف عدم املباالة بـاهللا                 
.  وهذه هي اخلطيـة    ،إن اهللا ليس يف أفكاره    ! يا هلا من حقيقة غبية أثيمة مرعبة      . إطالقاً

ا فإنك واجد   ويف اللحظة اليت فيها تأيت ذا التعريف الصحيح للخطية كما هو معلن هن            
لقد كان اليهودي   .  يهودياً كان أو أممياً    ،على الفور أا تنطبق بكل يقني على كل إنسان        

لكنه إن أخطأ كان يضيف ذنباً آخر على خطيتـه          . يدعي الرب ألنه كان حتت الناموس     
األمـر الـذي مل     " متعد" فهو من أجل ذلك      ،وهو كسر ناموس معروف هو ناموس اهللا      

 بل إن   ،طبق على األممي ألنه بصفة عامة مل يكن يعرف شيئاً عن الناموس           يكن ممكناً أن ين   
فمن اخلطـأ يف التطبيـق إذاً أن        . أغلبهم مل يسمعوا عن الناموس ولو جمرد مسع األذن        

والكتاب ال يتحدث عنهم هكذا مطلقاً وإمنا       . نتحدث عن األمم كما لو كانوا متعدين      
من "ول الرسول مثالً يف رسالة غالطية       أو خطاة كق  ) Lowless(يدعوهم بال ناموس    

  ).٥: ٢غل " (األمم خطاة
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أما اآلن فنقرأ ال عن تعـدي النـاموس بـل عـن فعـل اإلرادة الذاتيـة                  
)Lowlessness (           ًحىت فيما يتعلق باليهودي الذي إن مل يؤمن باملسيح فهـو أيـضا

أنه عـائش   رغم كل تفاخره بالناموس ألن فعله للخطية دليل على          " بال ناموس "يكون  
كل يهودي كان   . ملا كان اهليكل موجوداً كان يدخل اليهودي ويقدم قربانه        . بدون اهللا 

 فقايني  ، حيبون أن يتحلوا بشيء من الدين      – حىت أفظعهم شراً     – ألن الناس    ،يفعل ذلك 
 فلم يكن   ،مل حيب العامل فقط كما بدأه بل أحب كذلك ديانة العامل حبسب فكر اإلنسان             

بـل  .  أولئك الذين ليس هلم كنيسة أو معبد على طريقتـهم اخلاصـة            قايني واحد من  
 قربان مل يكن حيمل يف طياته سـوى         ،بالعكس نراه حريصاً على تقدمي قربان من ابتكاره       

. حقيقة هللا الذي من حقه وحده يف كل زمان ومكان أن يرسم طريق خط عبادته               إهانة
.  فجاء للرب بثمار األرض وزهورها     ،ئقدم قايني هذا القربان الباطل متجاهالً أنه خاط       

والناس يف الوقت احلاضر يفعلون شيئاً من هذا القبيل يف اجلنائز اليت يعتربوا مواسـم               
والواقع أن اإلنسان ال ميكنه أن يتصور شيئاَ مستهجناً أكثـر           . للزهور حىت عند القبور   
.  وآثاره الرهيبة  ففي حماولة من اإلنسان لتغطية خطورة املوت      ،من الزهور فوق النعوش   

فما هو املوت بالنسبة للقديس سوى انطالق للوجود مع املسيح؟ وما هو املوت بالنسبة              
 سوى اإليذان بدينونة عادلة ال حميد عنها؟ فما قيمة الزهور بالنسبة ألحدمها أو              ئللخاط

لآلخر؟ هل نعجب إذا وجدنا أنه حىت من بني العقالء من أهل العامل من يرسلون بطاقة                
 ولو  ،على كل حال إا عادة غبية     ". مع رجاء عدم إرسال الزهور    "لنعي إىل أصدقائهم    ا

  .أا أمر طبيعي للبستاين وجتارة راحبة تتوقف على املزاج ال أكثر وال أقل
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بعد أن حـدثنا    ". وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية         "
ارها فعل اإلرادة الذاتية وهي شيء ال خيلو        الرسول عن اخلطية يف طبيعتها األصلية باعتب      

.  يقدم لنا على الفور اجلانب املناقض هلذا على خط مستقيم          ،منه إنسان حبسب الطبيعة   
 هـو   ،فأين نتوقع أن جند شخصاً خالياً متام اخللو من فعل اإلرادة الذاتية؟ واحد فقـط              

 فنحن  ،نعم. راحة حبيث مل يكن الرسول حباجة ألن يذكر امسه بص         ،أعرف من أن يعرف   
ويا له مـن    . قد أظهر لكي يرفع خطايانا    " ربنا يسوع املسيح وليس آخر    "نعلم أن ذاك    

فهو وحده الذي كان    ! عمل يوافق أقنوماً إهلياً هو يف الوقت نفسه إنسان حقيقي كامل          
ولـيس فيـه    "يبغض اخلطية وهو وحده الذي يقال عنه هنا بعد اإلشارة إىل إمتام عمله              

بال خطية بعد قيامته    " سيكون"بال خطية قبل جميئه وأنه      " كان"س فقط أنه     لي –" خطية
علـى  . هذه هي حقيقة مطلقة غري مقيدة بزمن      ". ليس فيه خطية  "بل على طول الطريق     

أن هذا الشخص الكامل املرته عن اخلطية هو بعينه الذي جعله اهللا خطية لكي نصري حنن                
اجلزء األول من العدد يتناول العدد الفريد الـذي          و ،بر اهللا فيه  ) الذي كنا خطاة فعالً   (

أكمله على الصليب والغرض العظيم من موته الكفاري بينما يشري اجلزء الثاين إىل طابع              
حياته الكاملة القدوسة اليت أظهرت وامتحنت يف هذا العامل فظهر جمدها األديب الفريـد              

  . إال من كانت عينه عمياء أو رمداء،لكل ذي عينني
 إنه ال يوجد عالج ضد اخلطية غري الثبـات          ،نعم" ئ من يثبت فيه ال خيط     كل"

وليس الوقاية أو احلفظ يف جمرد ادعاء باسم الرب         . فيه والتوكل املستمر عليه والثقة به     
ولو أن ذلك بداية حسنة ولكنها ليست كل شيء فإن كثريين من الذين يقولـون اآلن                

 أما الثبات يف الرب فهـو       ،"مل أعرفكم قط   "سيقال هلم يف ذلك اليوم    " يا رب يا رب   "
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 اإلميان الذي ليس بال مثر بل العامل باحملبـة كمـا قيـل              ،برهان اإلميان احلي باملسيح   
مـع  . "هذا هو السبيل الوحيد الذي ال يوجد غريه       . للغالطيني الذين تظاهروا بالناموس   

فما أحياه اآلن يف اجلسد   . بل املسيح حييا يفّ   ) اإلنسان العتيق (املسيح صلبت فأحيا ال أنا      
وهو ال يـستحي    ". إميان ابن اهللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلي       : فإمنا أحياه يف اإلميان   

أن يدعون إخوة وقد برهن على حمبته لنا إىل املنتهى بطريقة اختص ا وحده ولكنـها                
ـ        . كانت طريقة الزمة البد منها     ال فاآلب والروح القدس مل يتجسدا لكي يظهروا كم

أما هو فقـد    . الطاعة يف احلياة أو ليحتماله يف املوت دينونة خطايانا من يد اهللا العادلة            
ويف هذا دافع قوي لنا على الرب العملي وخباصة وقد أعطينا طبيعـة بـارة               . فعل ذلك 

  .وعالقة وثيقة باهللا مل يكن لغري حمبة اآلب السامية أن بها لنا
 - ٧ع  (تالية اليت مل نستكمل إيضاحها قـبالً        واآلن نأيت إىل األربعة أعداد ال     

 فأين هو املوضوع الذي حتصل بشأنه أخطاء        ،نعم". أيها األوالد ال يضلكم أحد    ). "١٠
وأضاليل أكثر من هذا املوضوع؟ بل أين هو املوضوع الذي يتعرض فيه الناس أكثر من               

ين ممن يثقـون    أي موضوع آخر ليس فقط للخطأ فيما يتعلق بذوام بل لتضليل اآلخر           
 يف كلمتـه ويف  ،م؟ وإىل من نذهب إزاء هذا كله؟ إن أمننا وسالمتنا يف املسيح وحده        

وماذا جيدي العلم هنا؟ أقول بل أن التقوى ذاا ال جتدي كـثرياً مـا مل تكـن                  . روحه
ومن هنا كان   " بدوين ال تقدرون أن تفعلوا شيئاً     . "مصحوبة بالثبات الصحيح يف املسيح    

نا إن ثبتنا فيه فإن الشرير ال ميسنا ألننا وإن كنا نتعرض دائماً حليله لكننا لسنا                القول أن 
 وإمياننا وثباتنا يف املسيح يـضع       ،إنه ال خيشنا ولكنه خيشى املسيح قاهره      . جنهل أفكاره 

. املسيح بيننا وبني إبليس الذي سرعان ما يرى املقاومة ذه الصورة حىت يهـرب منـا        
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 ، قد حتولت بالنعمة واحلق إىل طبيعة صاحلة كـال         ، اجلسد ،تنا القدمية ليس األمر أن طبيع   
وقد نفذ اهللا عليه الدينونة     . فإن اجلسد بل ونفس اهتمام اجلسد هو شر ال ميكن شفاؤه          

واآلن وقد مات وقام أعطانا من حياة       . حبسابنا حنن الذين نؤمن باملسيح كذبيحة خطية      
دمية حمسنة ومصلحة فهذه قد طرحت جانبـاً إىل          ليس اخلليقة الق   ،قيامته خليقة جديدة  

 وما هي حياة املسيح اليت أعطانا منها؟ هل وجدت ا           ،األبد ودينت يف صليب املسيح    
ذرة واحدة من اخلطية لطختها وشوهت مجاهلا؟ هل تسرب إليها قط شيء ولو طفيـف               

 ، لنا اآلن  وهذه هي احلياة اليت   . من الدنس؟ من فضول الكالم أن نقول كال وألف كال         
إذاً فنحن لنـا    .  أوالد اهللا اآلب   –ومن أجل هذا تستقر علينا أفراح حمبة اهللا كأوالده          

 قبل أن نطالب بفعل الرب الذي هو شيمة تلك الطبيعة           ، وهي طبيعة بارة   ،الطبيعة اجلديدة 
  .واليت ال يعرف اإلمث إليها سبيالً ألنه غريب عنها

س خياطب إنساناً له طبيعـة خاطئـة ألن         أما يف حالة اإلسرائيلي فكان النامو     
الناموس كان يفترض فيه مثل هذا االستعداد ومن أجل ذلك قد أحيط مبجموعة مـن               

فكان عليه أال يعترف بآهلة الكاذبة وال أن يكون له متثال أو صورة             . الروادع والنواهي 
لذي أخـرج   لإلله احلقيقي ألن السجود وقف على اإلله احلقيقي الوحيد الغري املنظور ا           

إسرائيل من أرض مصر والذي كان على اإلسرائيلي أال ينطق بامسه باطالً كمـا كـان                
وأن . حمظوراً عليه أن يأخذ أمالك الغري وال حىت أن يطمع يف شيء مما لقريبه أو جـاره                

وكل ذلك خشية عقوبـات صـارمة       . حيفظ السبت يف اليوم السابع وأن يكرم والديه       
. ؟ ألنه إذا كان يف طببيعته ما يضاد مشيئة اهللا فهو لذلك غري بار               ملاذا. يوقعها اهللا عليه  

وملعون . احلياة ملن يطيع واملوت ملن يعصي     : وكان الناموس يعد باحلياة ويتوعد باملوت     
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.   ويقول مجيع الشعب آمـني      -اإلنسان الذي ال يقيم كلمات هنا الناموس ليعمل ا          
ولكن سيأيت يوم فيه    . ل منذ زمان طويل   وألجل ذلك قد صدر حكم املوت على إسرائي       

 ،إن النفس الـيت تـصنع الـرب       . هم أيضاً سيحيون ومن مث يفعلون الرب نتيجة للحياة        
 حياة يهبها اهللا من حمض نعمته وبـال         ،والطبيعة اليت حتب الرب هلا حياة جديدة يف املسيح        

وذه . ان باإلجنيل أي مقابل من جانبنا وروحه القدوس هو الذي يعمل فينا للتوبة واإلمي           
ألننا نكون مطالبني حينئذ أن نـسلك       . احلياة اجلديدة تبدأ املسؤولية املسيحية اجلديدة     

" من يفعل الرب فهو بار كما أن ذاك بار        "كما حيق للمسيح الذي أعطيت لنا حياته البارة         
 كما أن طبيعة اإلنسان الساقط ال تفعل سـوى          ،ألن طبيعة املسيح ال تفعل سوى الرب      

  .اخلطية
من . "يتقدم الرسول بعد ذلك إىل ما هو أعمق فيكشف عن مصدر الشر كله            

 وها هو يكلمنا عن أقـصى منـابع         ،لقد أرانا مدر الربكة   " يفعل اخلطية فهو من إبليس    
وما الذي يشغل   .  بل ما نفثته احلية يف قلبيهما      ، ال ما فعله آدم وحواء فحسب      –اخلطية  

ن يزيد عن خطية الرأس إمثاً جديداً لكل واحـد مـن            بال إبليس من ذلك الوقت إال أ      
فهو الزعيم الذي ينضوي اإلنـسان      ". من يفعل اخلطية فهو إبليس    "اجلنس؟ وهنا يقال    

غـري أن   .  ولكن هناك آخر مل يكن أباً له حرفياً        ، قد يفاخر اإلنسان بأجداده    ،حتت لوائه 
 الكتاب يسميه إله هـذا      اإلنسان الساقط قد جعل الشيطان إهله يف الواقع ولذلك فإن         

ليس فقـط   ". من يفعل اخلطية فهو من إبليس     "فما أصدق القول    .  ورئيس العامل  ،الدهر
ألن إبليس من البدء    . "هذا هو قول اهللا وليس قول إنسان      " من إبليس "إنساناً خاطئاً بل    

أي من الوقت الذي مل يقنع فيه بأن يكون أحد مالئكة اهللا فأخـذ يتـصرف يف                 " ئخيط



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٢٧٦

 وكان ذلك بالطبع    ،من ذلك الوقت كانت بدايته كإبليس     . ائه باالستقالل عن اهللا   كربي
" يف البـدء  "ال تعين   " من البدء "وهنا أيضاً نرى أن عبارة      . الحقاً لتاريخ خلقته كمالك   

فهذا االصطالح األخري قيل فقط عن الكلمة االبن يف األزل قبل اخلليقة أو يف أول سفر                
فإا تعين كيفمـا    " من البدء "أما عبارة   .  اهللا وليس إىل وجوده    التكوين مشرياً إىل عمل   

فحينمـا  . وردت وحيثما وردت الوقت الذي فيه بدأ الشخص املتكلم عنه يظهر نفسه           
فاملقصود هو الوقت الذي فيه أظهـر املـسيح         " الذي كان من البدء   "قيل عن املسيح    

إنه الوقت الذي ابتدأ    " ئخيطإبليس من البدء    "وعل هذا القياس نفهم من القول       . نفسه
 وهـو   ،يظهر فيه إبليس ليس صفاته كمالك بل كربياء ضد اهللا أوالً مث احلقد بعد ذلك              

  .مثر كربياء املؤكد يف اآلخرين أيضاً
من الواضـح أن هـذا      ". ألجل هذا أظهر ابن اهللا لكي ينقض أعمال إبليس        "

 أي نقـض    –رض العظـيم    ال ريب أن هذا الغ    . القول ال يقصد به جمرد رفع خطايانا      
 يتناول أيضاً رفع خطايانا ولكن لنذكر جيداً أن ملوت املـسيح مـدى              –أعمال إبليس   

 أو  ،صحيح أن رفع خطايانا هو كل شيء بالنسبة إلينا        . أبعد جداً من جمرد رفع خطايانا     
ولكن املسيح صـار عبـداً هللا       . يف القليل هو أول أعمال نعمة اهللا فيما يتعلق خبطايانا         

لك صار بطله اجلبار ضد الشيطان عدو اهللا وعدو اإلنسان الذي ال يكـف عـن                وبذ
 وقد أظهر املسيح ليس فقط لكي يصاحلنا مع اهللا مبوته بـل لكـي               ،املقاومة واملناهضة 

وهكذا سيفعل يف املستقبل فنحن     . ينقض كل ما عمله الشيطان يف تارخيه الطويل السود        
وب وااعات والزالزل واألوبئة وما إىل ذلك كمـا         نعلم أن للشيطان شأناًً كبرياً باحلر     

صحيح أن اهللا حيول للخري مجيع      . نتعلم من مطلع سفر أيوب وغريه من األسفار الكتابية        
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ولكن قلب الشيطان طافح باألذى يف كل زمان ال         . هذه األشياء يعملها الشيطان للشر    
اليت ال تكف عن فعـل اخلـري         يف حني أن لنا حمبة اهللا        ،يهدأ حىت ينشر مساوئه وويالته    

كل من هو مولود    . "وخباصة يف ما أعلنه  عن الرب يسوع       . جلميع الذين يستمعون إليه   
واملؤمن متميـز بالطبيعـة   . الرب هو حياته للسلوك كما للتقوى    ". من اهللا ال يفعل خطية    

أليـام   ويف يوم من ا    ،رجالً كان منذ والدته عبداً    : ولنضرب مثالً . ئاجلديدة اليت ال ختط   
 فالرجل  –تدخل إنسان شريف من رعايا دولة قوية مستقلة وأنقذه من أغالل عبوديته             

 وهـو   ،يصبح على الفور حراً طليقاً مبقتضى قانون تلك الدولة اليت ينتمي إليها حمررة            
فعندما يفكر أو يتكلم عن نفسه من تلك اللحظة هل          . مجيل ال يقوم بثمن يف نظر العبد      

. فكرة كهذه لن ختطر له على بـال       .  يزال عبداً مأسوراً؟ كال طبعاً     يظل يفكر يف أنه ال    
 هنا قد يتعرض واحد بـالقول أن        ،مرة كان عبداً مغلوالً أما اآلن فقد صار رجالً حراً         

وجوايب هو أن اهللا قد حرره من ذلك العتيق مبوت          . اإلنسان العتيق ال يزال يف املسيحي     
ولكـن  . وجه الشبه ما يكفي لتربير استخدامه هنا      فاملثل الذي ضربناه فيه من أ     . املسيح

مما يؤسف له أن حظ األمور الروحية من فهم الناس وإحساسهم هو أقل من حظ األمور           
  .الطبيعية

هذه هي نقطة البداءة فالوالدة منه هي البدايـة         ". كل من هو مولود من اهللا     "
والرسول ال  .  يف النفس  احلقيقية ليس من ناحية املشورات اإلهلية بل من ناحية عمل اهللا          

فمهمتنا هي  . ئ بل عن كل من ولد بطبيعة ال ختط        ،يتكلم هنا عن احلياة الطبيعية القدمية     
أال نسمح للطبيعة القدمية بالظهور بل أن نقمعها وخنضعها حتت قوة موت املسيح ومنيت              

ن لنا   ولكن الذنب يكون ذنبنا أل     ،قد نفشل .  وبالنعمة ال ندعها تعمل    ،كل ما يتصل ا   
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على أن الرب هـو     . الروح القدس ساكناً فينا لكي يقاوم حىت أننا بال عذر إن كنا ننهزم            
 وإا حلقيقة مباركة أن صار لنا كذلك باعتباره طبيعتنا اجلديـدة            ،مبدأ حياتنا من أوهلا   

 بل هو فينا وقـد جعلتـه        ،فهو ليس شيئاً نتوقعه كجعالة خارجة عنا نظري اإلسرائيلي        
 ليس فقط ألجلنا من حيث التربير كما خيربنا الرسول بولس بل            ،امية ملكاً ال  النعمة الس 

لقد أعطانا اهللا الربكة ولـذلك وجـب علينـا أن           . فينا كطبيعة جديدة كما نرى هنا     
 ،نتصرف مبا يليق ا معتمدين على اهللا مصدرها وعلى الرب يسوع جمراها وواسـطتها             

  .د اآلب كل الطريق وذلك لكي نأيت بثمر كثري ،لنثبت فيه
إن الرسول ال   ". كل من هو مولود من اهللا ال يفعل خطية ألن زرعه يثبت فيه            "

إن كل خملوق يعمل طبقـاً      . يقول أنه ينبغي أال يفعل خطية بل هو فعالً ال يفعل خطية           
 هذا هـو شـأن       ئ ومن خواص طبيعة املسيحي اجلديدة أنه ال يستطيع أن خيط          ،لطبيعة

أما اخلطية فهي األثر احملزن إلطالق احلرية للطبيعة الساقطة         . بكل يقني الطبيعة اجلديدة   
 األمر الذي هو خمالف كل املخالفة ملشيئة اهللا الذي يريدها           –الفاسدة ألن تعمل عملها     
أمل منت عنها من األول يوم انتقلنا من املوت إىل احلياة؟ أليس          . خمضعة حتت موت املسيح   

ك؟ أن الشيء الدنس امليت جيب أن يوارى من أمام عيوننا           يف معموديتنا شهادة على ذل    
الشـك أن   ".  ألنه مولود مـن اهللا     ئوال يستطيع أن خيط   . "وجيب أن يبعد عنا ما أمكن     

  .الرسول يستعمل هذا األسلوب القاطع املانع مستنداً على خواص الطبيعة اجلديدة
".  فليس مـن اهللا كل من ال يفعل الرب. ذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبليس     "

 بل هناك امتحان آخر هو امتحان احملبة ومن هنا يضيف الرسول قوله             ،وليس ذلك فقط  
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فإذا ما انعدمت ظاهرة احملبة فذلك دليل على أن صـاحبها مل            " وكذا من ال حيب أخاه    "
  .حيصل على الطبيعة اجلديدة اليت حتب الرب وتعيش فيه

زمة اليت يستخدمها الوحي يف الكـالم       وهنا أود أن ألفت النظر إىل اللغة احلا       
 فمن عادة الكثريين من املسيحيني األفاضـل أن ينكـروا علـى             –عن هذين الفريقني    

 ١: ٧مت  (القديسني حقهم يف ممارسة هذا احلكم مستندين يف ذلك إىل قول الرب يف              
ل الذي  ألنكم بالدينونة اليت ا تدينون تدانون وبالكي      . ال تدينوا لكي ال تدانوا    ) "٢ -

 ذلك أن الرب هنا ال ينحـي        ،غري أم خمطئون يف هذا التطبيق     ". به تكيلون يكال لكم   
 األمر الذي هو امتياز عظيم      ،بالالئمة إطالقاً على التمييز الروحي لألشخاص أو األمور       

. للمسيحي والزم له جداً سواء إلرشاده هو شخصياً أو ملساعدته لآلخرين أو حتذيرهم            
بعكـس  (أن الروحـي  ) ١٥: ٢ كو  ١(الرسول يف رسالة كورنثوس     وعلى هذا يقول    

أما الرب فكان حيذر    . مييز أو حيكم يف كل شيء أما هو فال حيكم فيه من أحد            ) الطبيعي
التالميذ ضد عادة املراقب واالنتقاد اليت تؤدي غالباً إىل اام اآلخرين ببواعث شـريرة              

ولكننا خنمد أنفاس احملبة إذ حنن سلمنا       . ملقدسةال أساس هلا واليت ال تتفق وغرائز احملبة ا        
فلو أن حيل بيننا وبني متييـزهم فكيـف         . برأي القائلني بعدم التحقق ممن هم أوالد اهللا       

يتسىن لنا أن حنبهم؟ الواقع أن القرينة ذاا تدل على أننا نستطيع احلكم والتمييز ومن               
ييز ليس فقط شـيئاً ممكنـاً بـل         واجبنا أن حنكم ومنيز ألن الرب يفترض أن هذا التم         

ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم قـدام         "ضرورياً وواجباً يقول تبارك امسه      
 فما أسعدنا باألحرى أن نعرف      ،فإذا كنا هكذا حتت التزام أن منيز الطاهرين       ". اخلنازير
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 احلاجـة    وأن نأخذ بأيديهم بباعث احملبة ونساعدهم عند       ،ومنيز غنم مرعى اهللا وخرافه    
  .بقدر طاقتنا

ولكن ال داعي لالبتعاد كثرياً عن آية تأملنا لنعرف أين احلق يف هذا املوضوع              
إن الرسول يرى الفارق واضحاً حبيث ال حيتاج      ". ذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبليس     "

 مبـراء  ئ غري عاب،وهو كعادة ينظر إىل األدلة العريضة الواضحة العملية   . إىل شرح كثري  
 ألن  ،د يوجد هنا أو هناك ويظل كذلك وقتاً مادون أن يكشف أمره أو ينفضح ستره              ق

. اهتمام الرسول هو أن حيول أنظار عائلة اهللا إىل ما له أمهية دائمة وما هو نافع جلميعهم                
والواقع أنه ال توجد صعوبة لتكون رأي صحيح فيما يتعلق بـاألفراد الـذين نعـرف                

على أنه ليس جائزاً لنا أن      . لكني بالرب أو العائشني يف الشر     أخالقهم سواء كانوا من السا    
 أو نبالغ   ،نسيء الظن فرتعم أن هنالك شراً خفياً بينما ال يكون يف الظاهر شيء من هذا              

أما احلكـم   . يف حسن الظن فننسب إىل البعض اآلخر أفضاالً من نتاج التصور واخليال           
 فيقوم على أسس واضحة ال ميكن أليـة         – سيما يف تطبيق عام كهذا التطبيق        –العادل  

  .نفس مستقيمة كرمية أن ترتاب فيها
ولئن كان اإلنسان العادي يعيش حميطاً نفسه الة من الغمـوض والتظـاهر             

 فليس للمسيحي أن يكون هكذا وهو الذي عليه أوضح واجب بكم عالقتـه              ،الباطل
 يوم وكمبدأ عام مع أنـاس        فهو يتعامل كل   ،باهللا والقديسني أن يتصرف تصرفاً مناسباً     

واحملبة اإلهلية العاملة فيه ال ميكنها أن تقف موقـف          . هم إما أوالد اهللا أو أوالد إبليس      
احلياد وعدم االكتراث بالنسبة للفريقني بل تتخذ حيال كل منهما موقفاً خيتلـف عـن           

والرسول على كل حال مل ير عائقاً يف هذا السبيل وهـا هـو              . اآلخر كل االختالف  
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يشجعه أن يعمل هللا ولآلخرين معطياً إياه األسانيد اليت حتفظه من التسرع يف تكـوين               
ولنتأكد أن الرب   ". ذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبليس     "رأيه على أسس غامضة فيقول      

فكالمها ظاهر بال ريب يف أوالد      . واحملبة ال ميكن أن يكونا بال آثار منظورة أمام اجلميع         
  .منعدم يف أوالد إبليس إن مل يكن فيهم ما هو عكسهما على خط مستقيموكالمها . اهللا

وإنه ملن املؤمل حقاً أن نرى القديسني يرتلقون يف هذا اخلطأ اجلسيم فيحـورون     
جزءاً من الكتاب ويهملون جزءاً آخر فما أكثر األقوال اإلهلية اليت يتبني منها إنـه يف                

 بينما هم يف نفس الوقت حتـت        ،م وحيبوهم ميسور حىت أبسط املؤمنني أن مييزوا إخو      
التزام أن يرحبوا املتهاونني فيخلصوهم من اخلطر احملـدق ـم وينـذروا الـساخرين               

ولكن حالة اخلراب اليت سادت يف النصرانية هي علـة التـهاون يف هـذا               . املستهزئني
والكنيـسة  فالعامل أصبح كنسياً    . الواجب املقدس مع أا كان جيب أن تكون أدعى إليه         

أصبحت عاملية وهكذا ضربت الفوضى أطناا على حالة القديسني الفعلية فـاختلطوا            
بقوم جمردين من كل باعث روحي وال ميكن أن ينتظر منهم إال أن يؤثروا بظلمتهم على                

وهل من يرتاب يف أن     . أولئك الذين كان ينبغي أن يظلوا أحراراً للرب ظاهرين أم له          
أن يرفع رفيقة غري املتجدد إىل مركز الشركة مع فكر اهللا؟ وهـل             القديس ال يستطيع    

نرتاب أيضاً أنه مىت وجد الروحي حتت نري مع الطبيعي فإن الثقل امليت هلذا الطبيعـي                
  البد وأن يغوص بشريكه الروحي إىل درجة التشبه بأفكاره وطرقه الرديئة؟
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  اخلطاب العاشر
  ١٧ – ١١: ٣ يو ١

ليس كما . ذي مسعتموه من البدء أن حيب بعضنا بعضاًآلن هذا هو اخلرب ال"
وملاذا ذحبه؟ ألن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه . كان قايني من الشرير وذبح أخاه

حنن نعلم أننا قد انتقلنا من املوت إىل . ال تتعجبوا يا إخويت إن كان العامل يبغضكم. بارة
كل من يبغض أخاه فهو قاتل . يف املوتمن ال حيب أخاه يبق . احلياة ألننا حنب اإلخوة

ذا قد عرفنا احملبة . وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. نفس
وأما من . أن ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا ألجل اإلخوة

  ". حمبة اهللا فيهكانت له معيشة العامل ونظر أخاه حمتاجاً وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت
لقد الحظنا اجلزء األخري من العدد العاشر السابق هلذه األعداد كـان مبثابـة              

إن . حلقة االتصال أو باحلري حلقة انتقال من الكالم عن الرب إىل الكالم عـن احملبـة               
 ولكنهما متحـدان متـام      ،الناس يضعون كالً من هذين الشيئني موضع املناقضة لآلخر        

ومن هنا كانت القاعـدة منطبقـة   . ح الذي هو كمال الرب وكمال احملبةاالحتاد يف املسي 
وحنن قد قبلنا باحلق وبالفعل     . على املسيحي متام االنطباق ألن املسيح هو حياة املسيحي        

 ال حياة آدم اليت جلميع الناس بل        ،بواسطة اإلميان تلك احلياة اليت كانت يف الرب نفسه        
إن احلياة لـيس هلـا      . نا قبل أن نؤمن بالرب يسوع     حياة جديدة مل تكن يف أي واحد م       

 وال هي شيء منظور يقدم نفسه لنا بطريقـة          ،عالقة خارجية كاألشياء املادية احملسوسة    
فإن كان األمـر    .  ومع ذلك فنحن نعرف مكان وجودها من أعماهلا وآثارها         ،ملموسة
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 من ذلك فيما يتعلق     كذلك فيما يتعلق باحلياة الطبيعية فكيف ينتظر أن يكون األمر أقل          
باحلياة الروحية اليت هي فوق الطبيعة؟ إنه ليس لنا أن نتساءل عن ماهية احلياة ألننـا ال                 

على انه مهما تكن صعوبة تعريف احلياة وحتديد معناها فإن كل إنسان يعـرف              . نعرفها
 بـل مـن   ،قد يعمل املوت يف أجسادنا قبل أن نرحل . أنه مىت أدبرت احلياة حل املوت     

 وهذا ما يعرب عنه يف كلمـة اهللا ألن          ،قق أنه يعمل هكذا منذ دخلت اخلطية إىل العامل        احمل
أما املوت نفسه فيجيء عندما تتم هذه       . أي قابل للموت  ) mortal" (مائت"اجلسد  

ويستطيع كل إنسان بصفة عامة أن يعرف إذا كان كائن ما قد مات أم              . القابلية دورها 
 وكما لكل حقيقـة     ، كما لكل قاعدة استثناء    ،ني آلخر قد حتدث استثناءات من ح    . ال

 ولكن الصعوبات ال تعرف سبيلها إىل كلمة اهللا مع الفطنة الروحية ال شـك               ،صعوباا
أن الذين ليست هلم معرفة باهللا يصطدمون بالصعاب هنا وهناك ولكن شكراً هللا فـإن               

هي احلياة األبدية أن يعرفوك     هذه  "هذه املعرفة تعطى لنا بإميان املسيح كما قال له اد           
  ".أنت اإلله احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي أرسلته

 ،ومن هو الذي ميلك الطبيعة اجلديدة؟ ميلكها كل مسيحي من بـدء طريقـه             
 ميلكها اآلن ويف أكمل صورة ألن سيدنا وهو هنـا علـى             ،ويظل مالكاً إياها إىل األبد    

أما أنا فقد أتيت لتكـون هلـم حيـاة          "فضل  األرض تكلم عن امتالكنا هلذه احلياة األ      
كم كنا نتمىن أن تـسعفنا اللغـة        ". أفضل"وما أمجل هذه الكلمة     ". وليكون هلم أفضل  

البشرية بوصفها حبيث يشعر أوالد اهللا بعظمة هذه احلياة اليت صارت هلم بفضل إتيـان               
ا العدد؟ ومـا  وما هو الفرق بني شقي هذ . الرب إىل أرضنا وبفضل موته وقيامته ألجلنا      

؟ يتجلى الفـرق    "أفضل) هذه احلياة (لتكون هلم   "وبني  " لتكون هلم حياة  "هو الفرق بني    
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إن احلياة اليت   . إذاً ما قارنا حياة التالميذ قبل موت املسيح وحيام بعد قيامته وصعوده           
حصل عليها التالميذ حينما كان سيدنا على األرض مل يكن يف مقدورها أن تنفصل علناً               

 وهو الذي تنازل    – اهليكل وعن النظام اليهودي ولكن بعدما مات ربنا يسوع وقام            عن
 هل كان له شأن مع      –وأخضع نفسه للنظام اليهودي فيما يتعلق بالناموس بصفة عامة          

  .الناموس فيما بعد
 ،لقد انقطعت عالقة سيدنا بالناموس وكل طقوسه منذ حلظة قيامته ه اد           .كال

نقرأ بعد ذلك عن ذهاب املسيح املقام إىل اهليكل أو مسامهته يف شيء             وما كان ممكناً أن     
من طقوس اليهود كاألعياد وخالفها ولو أن شيئاً من هذا القبيل قد قيل لكان موضـع                

وهذا بالضبط ما كان مقصوداً أن يتعلمه التالميذ وكان حرياً ـم أن             . استغرابنا مجيعاً 
فنحن عرضـة   . وا أن حيققوه كامالً من أول األمر       ولكنهم مل يستطيع   ،يتخذوا منه درساً  

غري أن  .  وللقدمي دائماً سطوته على نفوسنا     ،للتباطؤ يف تعلم مثل هذه التغيريات العظيمة      
فاملسيح .  موجودة يف املؤمن وا قد مات هلذه األمور مجيعها         ، حياة القيامة  ،حياة املسيح 

 تكن فيه البتة ولكنها كانت متأصـلة  مل ميت فقط ألجل خطايانا بل ألجل اخلطية اليت مل     
 إذ قد مات هلـا مـرة        ،ومع ذلك فما عاد للمسيح أي شأن باخلطية فيما بعد         . فينا حنن 

لقد كان خالياً منها خلواً مطلقاً وما كان حلركاـا أي سـبيل إىل              . واحدة وإىل األبد  
ألرض وهـو    وكل ما استطاعت أن تعمله طوال حياته هنا على ا          ،نفسه البارة القدوسة  

أما عندما مات فقـد أمت      . استدرار حزنه ورثائه ألولئك الذين كانت تغرر م وتضلهم        
  .أعظم وأقوى عمل كان ميكن هللا أن يعمله من جهة اخلطية
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 فسوف ال تكون مظاهر ذلك اـد سـوى          ،وحىت عندما يأيت ثانية يف جمده     
 ولو أـا    ، احلياة اجلديدة  إذن فهذه .  وذلك بطرقة علنية وقوية    ،إعالن فضائله مصلوباً  

قـوة  .  وهي حياة ذات قوة ال تنحل وال تضمحل        ،ليست ذات طابع خارجي حمسوس    
. معطاة هلا بالروح القدس الذي ليس هو روح اخلوف بل روح القوة واحملبة والنـصح              

 وذلك ألم كانوا عتيدين ال أن يـصبحوا شـهوداً           ،لقد قبل للرسل أم سينالون قوة     
 بل أن يتعلموا ألنفسهم أموراً كثرية وعظيمة مل يكونوا يستطيعوا أن            ،لآلخرين فحسب 
وقد برزت هذه األمور جهاراً يوم أن نالوا ال حياة القيامة فقط بـل              . يتحملوها يومئذ 

وحذار أن خنلط بني األمرين أو أن حنصر أو نقيـد           . الروح القدس املرسل من السماء    
يات أو غريها من القوات واملعجزات الـيت مل         عمل الروح القدس يف دائرة األلسنة واآل      

أي نعم أن قوة الـروح الداخليـة        . تكن سوى عالمات خارجية إلثبات حقيقة واقعية      
إن العالمات اخلارجية قـد     . كانت أعظم بكثري من كل العالمات اخلارجية اليت رافقتها        

وكيف كان  . سحبت من املشهد عندما تراخت الكنيسة وفشلت يف احملبة واحلق والنور          
ميكن أن يستقي اهللا ختم رضائه على حالة غري الئقة كهذه؟ أننا جند أنه حىت الكنيسة يف                 

 وذلك ألا كانت قد سقطت وتركت حمبتها األوىل يوم أن كتب            ،أفسس كانت مهددة  
وهذه يف الواقع هي صورة احلالة العامة اليت أعقبت         . يوحنا رسالته إليها يف سفر الرؤيا     

احلبيب ألن الرسل أثناء وجودهم كانوا حائالً كبرياً وسداً منيعاً ضد تيار            رحيل يوحنا   
  . االحنراف الذي كان يهدد الكنيسة يف أيامهم مبثل هذه القوة

وحنن نصنع حسناً أن نتأمل يف احلياة اجلديدة ذه الصورة ألا تربط ما بني بر          
 ولو أن هذه هلا قيمتها      ،عن حمبة اهللا  فالرسول يتكلم هنا ال     . املؤمن العملي وحمبته العاملة   
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 كما أنه ال يتكلم عن الرب يف املسيح الذي هو خارج            ، ولكن عن حمبتنا حنن    ،يف املوضوع 
وواضح أن هذا الرب يتكون من أمثار       .  برنا العملي  ، بل عن برنا حنن    ،عنا والزم لتربيرنا  

 احملقق فهو أنـه     جيدة وكيف ميكن أن تكون هناك أمثار جيدة بدون شجرة جيدة؟ أما           
 وإمنا كانت شجرتنا رديئة حتمل      ،ليس يف حالتنا الطبيعية ما ميكن أن يكون شجرة جيدة         

إن األمر ال ميكن أن     . مثراً رديئاً فلكي نثمر الثمر اجليد البد من توصيل طبيعة إهلية إلينا           
.  هنا  هي موضوع مشغولية يوحنا    ، احلياة األبدية  ، وهذه احلياة اجلديدة   ،يكون غري هذا  

 أي الرب اخلارجي الذي مل يكن لنا شيء منه والـذي صـرناه يف   ،ليس الرب احملسوب لنا  
إن الناس قـد ال حيبـون       .  برنا العملي يوماً فيوماً    ئ بل الرب الداخلي الذي ينش     ،املسيح

  .مساع احلق ولكن ها هو واضح وصريح يف أقوال الرسول
ويستهني حبقيقة ما حصلنا    فمن اخلطورة واحلالة هذه أن نرى البعض يستخف         

والطبيعـة  ) خارجاً عنه (عليه مع أن الواقع أنه ما من مسيحي حقيقي إال وله يف املسيح              
إذن . البارة يف داخله اليت هي الطبيعة اجلديدة بفضل استحقاق املسيح وما يليـق بـه              

نيهمـا  أي اخلارج عنا وثا   " املوضوعي"أوهلما ما نسميه اصطالحاً الرب      : فنحن لنا الربان  
وهـذه  .  وذلك ألن املسيحيني هلم بالضرورة حياة املسيح       ،أي ما حنن  " الشخصي"الرب  

 وهـي   ، وق أعطانا إياها لكي حنياها وحنيا بسببها       ،احلياة ال ختتلف عن شخصه الكرمي     
  .ذات احلياة اليت عاشها املسيح وكانت فيه

ولعل " البدءألن هذا هو اخلرب الذي مسعتموه من        "ومن هنا بدأ الرسول قوله      
 األول التقينا بنفس هذه العبـارة يف        اإلصحاحالقارئ يذكر أننا يف العدد اخلامس من        

وهنا نلتقي بنفس العبارة مـرة أخـرى   " وهذا هو اخلرب الذي مسعناه منه  "قول الرسول   
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وكال التعبريين جيعـالن    ". من البدء "فاملسألة مل تكن قبل البدء بل       . وملن يف أكثر حتديد   
 وأمـا  ، وكل ما زاده الناس على ذلك أو ابتدعوه ال قيمة له على اإلطالق  ،دداًاألمر حم 

 ، وهو حق كلـي األمهيـة      ، حق املسيحية الذي ال يتغري     ،هذا فهو الذي يبقى إىل األبد     
وخباصة مع مـا يـسمونه      ،سيما وأنه يتعارض متاماً مع أوهام الناس وأفكارهم البشرية        

أساسها واليت هي يف األمور الروحية أكثر بطالً منها يف           تلك النظرية الباطلة من      ،التطور
 فهي ضرب من احلدس الوثين القدمي راح البعض يستعيده مؤخراً فيما            ،األمور الطبيعية 
يف حـني أن    . وهي نظرية تنكر سلطان اهللا ومشيئته يف حتديد األجنـاس          ،يتعلق بالطبيعة 

 هـي يف ذاـا      ،ة األخرى الثابتة   شأا شأن سائر النواميس الطبيعي     ،األجناس وتنوعها 
األساس الصحيح لعلم احليوان وليست جمد تقسيم بشري مبين على املشاات اخلارجية            

فنظرية التطور واحلالة هذه تتعارض على خط مستقيم مـع اخللـق مبعنـاه              . السطحية
 ولكن كم هو خمجل حقاً أن فكرة وثنية جريئة          ، أي مع حقوق اهللا يف اخلليقة      ،الصحيح

 لقد كان أمراً طبيعياً أن تتسلل قدمياً إىل أفكـار           ،هذه جتد هلا مكاناً بيننا إىل يومنا هذا       ك
فكانت تداعبهم وتبللهم أفكارهم    " ال يعرفون اهللا  "قوم كانوا جالسني يف الظلمة احلالكة       

 قـد   – مع األسف الـشديد      – لكن ها هي اليوم      ،قبل داروين وأشياعه بأزمان طويلة    
ومن يـسريون يف  " فالسفة" لبهم وأصبحت هواية وفتنة من يدعون ملكت على البعض 

وهـي  .  هم مجيعاً عبيد أذالء لفكرة خاطئة هي وليدة الوهم واخليال          ،ركام من أتباع  
وإن كانت نظرية شريرة يف تطبيقها على احليوانات الدنيا إال أا أشر وأنكى يف تطبيقها               

على احليوانات هلان األمر لوال مساسه حبقوق       على اإلنسان فلو أن املسألة كانت قاصرة        
 فللقوم أن يتصوروا ما شاء هلم التصور كيف أن فأراً أو قرداً أو أي حيوان آخـر                  ،اهللا
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. أما واألمر ميس اإلنسان وعالقة اإلنسان باهللا فهنا اخلطورة وكل اخلطـورة           . قد تطور 
ارها مما يسر القوم أن    فالقول بأن اإلنسان سليل عشب من أعشاب البحر أو ما على غر           

 فهو قول ال يقبله العقل السليم بل هو ضالل خطري بقدر ما             ،جيعلوه األصل يف الطبيعة   
إنه يقضي على الضمري ويرتع مسئولية اإلنسان األدبية ويلغي مطاليب اهللا وحقوقه على             

ي إن الكفر واإلحلاد الذي تنطوي عليه نظرية التطور هو الـذ          . البشر باعتبارهم ذريته  
  .جيعلها بغيضة غري حمتملة وهو الذي دعانا ألن نناقشها مبثل هذه الصراحة

نظري اخلرب السابق الذي طالعتنا     " اخلرب"وهنا موضوع شيق جديد ألن هذا هو        
 األول االفتتاحية بعد احلديث عن ظهور احملبة اإلهلية واحلياة يف ابن        اإلصحاحبه كلمات   

 وأن هلذا النور عالقتـه بنـا        ، اخلرب أن اهللا نور    هناك كان فحوى  . اإلنسان على األرض  
 وهو حق أكيد من حقائق املسيحية كاحلق اآلخر متاماً الذي فحواه أن اهللا              ،وتأثريه علينا 

والواقع أن احلق األول وهو أن اهللا نور جاء ذكره قبل اإلعالن الفعلـي للحـق                . حمبة
وىل تضمنت بكل وضـوح أن الـه        فمع أن األربعة األعداد األ    . الثاين وهو أن اهللا حمبة    

 إال أن هذه احلقيقة مل تذكر صراحة وتعلن بعبارات فعلية إال بعد ذلـك وهـذا                 ،حمبة
ترتيب إهلي ال بد منه ألنه من األمهية مبكان أن اإلنسان وقد أتت به النعمة املطلقـة إىل                  

ية يف املسيح ما كـان       وأن اقتبالنا احلياة األبد    ،اهللا يظل ذاكراً وال ينسى أبداً أن اهللا نور        
فإن بركتنا اجلديدة اليت نناهلا من اهللا من شأا أن جتعل           . ليقلل من أمهية قداستنا العملية    

اخلطية بغيضة لنفوسنا كما برهن اهللا أا كذلك يف نظره يوم أن ترك الرب يسوع وهو                
لربكـة  وإذا كان هو قد أعطانا تلك ا      . حامل على الصليب عبئها الثقيل الذي ال يطاق       

اليت ال تقدر فال يسعنا اهلروب من املسئولية األدبية اليت تفرضها علينا وهي الـسلوك               
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فكـم هـو    . وهي يف الواقع ليست مسئولية فقط بل امتياز عظيم أيضاً         . كما يف النور  
جليل ومبارك أننا حنن الذين كنا قبالً ظلمة بسبب اخلطية قد انتقلنا إىل ذلـك النـور                 

 ليس أننا سننتقل عندما نذهب إىل السماء بل قد انتقلنا اآلن فعالً وحنن هنا يف                ،العجيب
 ولو أننا تركنا لنـسري يف هـذا         ،هذا العامل وقد دعينا ألن نسلك مبوجب هذا االنتقال        

امليدان بدون مالحظة اآلب املستمرة واستقرار عينه علينا لكان األمر فوق طاقتنا وكنا             
إن اخلطية تعطل الشركة ال حمالة ولكنها ال تالشي         . عنا يف خطية  ننفصل عن اهللا كلما وق    

إن حياة املسيح ختتلف عن كل حياة أخرى يف أـا ال تـستطيع أن               . حياة املسيح فينا  
 األمر الذي يعزينا جداً ولو أنه يـؤثر علـى قلوبنـا             –فهي يف طبيعتها أبدية     . تفشل

  .وضمائرنا تأثرياً قوياً
". هذا هو اخلرب الذي مسعتموه من البـدء       "انية فيقول   على أن الرسول يعود ث    

وما هو هذا اخلرب الذي مسعوه من البدء؟ هو أن املسيح جاء باحملبة وأنه أعطانـا حيـاة                  
  .وأننا مدعوون ليس فقط أن نؤمن مبحبة اهللا لنا بل أن حيب أحدنا اآلخر كما أحبنا هو

 فإنـه إذا    ،ترض تغيرياً كامالً   وإا لدعوة عجيبة تليق باملسيح وتف      ،وإا لربكة 
كان هناك شيء يتميز به اإلنسان الساقط فهو أن ذاته هـي دائمـاً حمـور أفكـاره                  

 حىت يف لغتهم    ،ولكن ها هم أهل العامل    . والذات بكل تأكيد ليست هي احملبة     . ومشاعره
 ،بالنـسبة لإلنـسان  " رقم واحد " فإن   ،نعم" رقم واحد " يطلقون على الذات     ،الدارجة

علـى أن   .  فهي معبود اإلنسان وإهله    ، بل الذات البائسة التاعسة الساقطة     ،هو اهللا ليس  
جيـب أن   " رقم واحـد  " أن   ،أي نعم .  وجيب أن يكون اهللا الصمد     ، هو ،الواحد األحد 

 وقد كان من الطبيعي أن يكون األمر كذلك لـو مل أكـن              ،يكون مكان اهللا يف نفسي    
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ضع الرب حداً لكل هذا البعد الفاصل بيين وبـني           أما اآلن فقد و    ،إنساناً ساقطاً خاطئاً  
اهللا وذلك بواسطة دعوة النعمة اليت هي مثرة تنازل اهللا يف شخـصه الكـرمي ليكـون                 

 وهكذا أصـبحت    ، ليس فقط يعمل قام به ألجلنا بل حبياة حيياها ومينحنا إياها           ،مباركنا
ة على املسيح وعملـه     املسيحية العملية عيشة هللا وطبقاً لكلمته ليس جمرد اتكال وراح         

وكال األمرين حق ومها حـق      . خارجاً عنا فقط بل حصولنا على املسيح يف داخلنا أيضاً         
 وال ميكن أن يعتريه تغيري إال       ،قد مسع اخلرب  " من البدء " ألنه   ،منذ بكور التاريخ املسيحي   

" يف البـدء  "شيء خمتلف كل االختالف عن      " من البدء "وكم واضح من هذا أن      . للشر
 وحيث مل يكن من يسمع ما يـدور بـني أقـانيم     ، كان الالهوت موجوداً وحده    حيث

مسعتم هذا اخلـرب    " من البدء " أما إذا قيل     ،الالهوت حىت وال مالك وباألحرى اإلنسان     
مث أن فحـوى  . فواضح أنه يقصد به من الوقت الذي ظهر فيه املسيح بيننا على األرض   

ه فذلك كان صوت الناموس قبل املسيح أما        هذا اخلرب ليس أن حيب أحدنا قريبه كنفس       
  :دعوة املسيح فهي شيء أمسى من ذلك بكثري كما سنرى مما يلي

الذي كان الناموس يقصده وكما جيب أن يفهم هو أوالً وقبـل            " قريبك"إن  
.  هكذا كانت تفهم هذه الكلمة فإن اليهود مل حيبوا األمم          ،كل شيء الشخص اليهودي   

رية إزاء األمم الذين كانوا يأتون ليحتموا حتـت جنـاحي إلـه             رمبا مل جيدوا صعوبة كب    
على أن هؤالء األقرباء مـن      . إسرائيل ألن أفراد كهؤالء قد حيسبون أقرباءهم بالنعمة       

كانت راعـوث واحـدة منـهم إذ    . األمم جمموعني معاً كانوا قلة بالنسبة لباقي البشر  
ن من نسل إبراهيم فقد اقترنت      ومع أا مل تك   . جاءت تستظل حتت جناحي إله إسرائيل     

بشخص خطري وعظيم يف إسرائيل استطاع أن يشركها معه يف سلسلة االنتساب الـيت              
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 فأمثال راعـوث كـانوا عمليـاً        –كان معيناً أن يأيت منها راعي إسرائيل الرب نفسه          
مع ذلك فلسنا حباجة هنا ملناقشة هذه النقطة إذ الكـل يعلـم أن              . أشخاص إسرائيليني 

لقـد وسـع الـرب    . كانت حىت جميء املسيح تنصرف إىل أضيق دائرة   " ريبكحتب ق "
كما هو احلال دائمـاً حـني       " من هو قرييب  "ختومها يوم أثار احد الكتبة هذه املشكلة        

يسطع احلق وال يستطيع السامعون أن يتخلصوا منه بسهولة فيلجأون إىل األسئلة الـيت              
 مثـل   ،ذ بذلك املثل اجلميل املعـروف     ومن أجل ذلك نطق الرب يومئ     . يظنوا حمرية 

فهو لـيس   ! ويا له من مثل كان كاخلنجر يف قلب الكربياء اليهودية         . السامري الصاحل 
فلم يكن سامرياً آخر هو الذي كان حباجة        .  وهنا قوة املثل   ،"اإلسرائيلي الصاحل " مثل  

عـدا هـذا    بل شخصاً إسرائيلياً حتول عنه الكل ما        . إىل معونة ذلك السامري الصاحل    
 أو ألن كـان     ،حىت أن كان الوياً هو الذي رأى البائس املتأمل        . السامري غريب اجلنس  

إن األمر ال يعنيهما وال يدخل يف دائرة        .  فما شأن كل منهما به     –كاهناً هو الذي رآه     
أما . وهكذا جتاهل كل مهما قريبه مع أن الظرف كان يتطلب حمبة وعطفاً           . اختصاصهما

أمل يكن هـذا الـسامري رمـزاً        .  بل ضمد جراحه وعىن به     ، حنومها السامري فلم ينح  
مناسباً للرب نفسه؟ ويا له ممن مثل مبارك إذ كان الرب قد قصد بإعطائـه أن يكـون                  

مل يكن ليضريه أن يستتر يف      " عبداً" فإن ذاك الذي أخلى نفسه وتنازل ليكون         ،رمزاً له 
 ويتأمل  ، حيملها وحده  ،على اخلشبة لقد جاء ليحمل خطايانا يف جسمه       ". سامري"صورة  

 لكي ميحوها إىل األبد فال عجب إن مل خيجل مـن أن             ، البار من أجل األمثة    ،عنها وحده 
ولكن كم كان األمر حمطاً يف نظر اليهود الذين لقبوه ذا االسم            . يكون سامرياً يف املثل   

  !ازدراء وحتقرياً
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ي حمبة من نـوع حمبـة اهللا        غري أن احملبة املسيحية نوع آخر على اإلطالق فه        
 وال شك أن قليالً من      ،وملن أظهر اهللا حمبته أوالً إظهاراً كامالً؟ ألوالده       . ومستمدة منها 

اإلدراك هلذه احملبة يكشف عن مبلغ االحنراف الذي احندرت إليه النفوس يف النـصرانية    
ليـل حنـو    إن أضعف مسيحي يكن يف قلبه عطفاً غري ق        . وخباصة يف هذه األيام األخرية    

ها هو شعور املسيحيني احلقيقيني بصفة عامة من حنـو  . اخلطاة الذين هم يف خطر اهلالك  
إم يـرون   . اخلطاة ولكن قلما يهمهم أمر قديسي اهللا وهل هم ميجدون اهللا وابنه أم ال             

أفليس أمـراً حمزنـاً     .  أما ما عدا ذلك فأشياء ثانوية      ،يف جتديد اخلطاة غايتهم القصوى    
د هذا احلد؟ هل هو شعور اهللا؟ وهذا هو كل ما عىن به ابنه العزيز يوم كان                 الوقوف عن 

على األرض لقد كان له اد غرض حمبة اهللا ورضاه كل حياته قبل أن يأخـذ مكاننـا                  
 وهكذا كان تبارك امسه اإلعالن الكامل حملبة اهللا         ،كخطاة وحيمل خطايانا على الصليب    

  فكيف به ال حيب أوالد اهللا؟
فنحن أوالد اهللا   .  قد حللنا حمله وصار لنا مكانه      – فيما خال الكفارة     – واآلن

). ١٧يـو   (ونفس احملبة اليت استقرت عليه تستقر اآلن علينا كما خيربنا الرب يف ختام              
وهذا شيء أعظم بكثري مما يتصوره مع األسف معظم أوالد اهللا فيما يتعلـق بأنفـسهم                

 وأـم   ،كن هل يبدو عليهم أم يفهموـا      صحيح أم ال ينكرون كلمات سيدهم ول      
 وأا حتمل يف طياا منوذج امتيازهم       ،يتكلمون ويتصرفون كما لو كانوا يشعرون بقوا      

ومسئوليتهم؟ وال شك أن شعورنا بأننا حمبوبون ذا املقدار وذا النوع من احلب جيعل              
  .نا بالسواءقلوبنا تتجه باحملبة حنو أولئك الذين هم غرض ذلك احلب نظري
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ولكن من املهم أيضاً أن نفهم أن حمبة مثل حمبته هذه كانت شـيئاً جديـداً مل                 
 صـارت   ، أي منذ أن ظهرت هذه احملبة اجلديدة       ،فمن ذلك اليوم فقط   . يسبق هلا مثيل  

 والواقع أنه   ،"وصية جديدة " وقد أمساها الرب     ،الوصية أن حيب أوالد اهللا بعضهم بعضاً      
 وعائلة جتمع معاً يف واحد      ، نعلم أن اهللا آخذ اآلن يف تكوين عائلة        كان شيئاً جديداً أن   

 هم أوالد اهللا الذين كانوا متفرقني ذلك كان شيئاً جديداً كل اجلدة مل يعمل مثله قبل                 –
 فهـي وحـدة عائليـة يف    ، ولكن هو ما يعمله اهللا اآلن يف صورتني خاصتني      ،ذلك قط 

 كتابات بولس وكلتا الصورتني تتفقان معاً        وهي جسد املسيح الواحد يف     ،كتابات يوحنا 
إحدامها أن املسيح قد جاء بطبيعة اهللا ليهبها ملن         : يف كوا وحدة إهلية بطريقتني متميزتني     

 جيمعهم إىل واحد وهذه هـي الوحـدة         ، أوالد اهللا  ، والذين قبلوها  ،يقبلها على األرض  
 يف السماء وحنن بـالروح قـد         والثانية صورة اجلسد الواحد ألن املسيح ممجد       ،العائلية

 ، وهذه هي وحدة الرأس واجلسد فرأس اجلسد هو اإلنسان املمجد          ،احتدنا به يف األعايل   
  .ومركز العائلة هو يسوع ابن اهللا واملسيح يف األعايل هو كالمها

 فهي ليست احملبة    ،فهنا إذن نرى حدود تلك احملبة وهي أن حنب أحدنا اآلخر          
 إمنا هي حمبـة     ، وال هي حمبة الناموس أو حمبة القريب       ،س اهلالكني اليت حتمل اإلجنيل للنا   

واحملبة ألوالد اهللا هي جلميعهم على السواء يف        . العالقة اإلهلية متجهة حنو أفراد عائلة اهللا      
فهم مجيعاً أعضاء جسد املـسيح علـى        . أقاصي األرض كما ملن حييطون بنا عن قرب       

ق على البعيدين منهم كما على الذين هم مبقربة         ومطلوب منا تطبيق هذه احلقائ    . السواء
 وحنزن الروح   ، وإذا مل نعمل ا فإننا حينئذ نكون مقاومني لكلمة اهللا أو مزدرين ا             ،منا

  .القدس الذي فينا ليعيننا على تتميم مشيئة اهللا يف حياتنا
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 فيوازن بـني أوالد اهللا وأوالد       ،وهنا ينتهز الرسول الفرصة لكي يتعمق أكثر      
 فال يكتفي بـأن يـسمي       ، متعقباً كالً منهما إىل اصل البذرة      ،بليس موازنة قوية حامسة   إ

وهـذه  ". أوالد إبليس "الفريق اآلخر أشراراً أو أبناء الغضب كالباقني بل يدعوهم هنا           
 ومما يزيد يف خطورة األمر      ،التسمية حتدد األمر حتديداً قاطعاً وجتعل الفارق خطرياً مرعباً        

 أوائل أيام اإلنسان الساقط على األرض بعد أن ولد أوالد آلدم وحـواء              أنه يرجع إىل  
فقايني ليس هو قياسنا    ". ليس كما كان قايني من الشرير     "فيبدأ بأكرب الولدين إذ يقول      

مدفوعاً بـشره   " ذبح أخاه "وملاذا؟ ألنه   . بل جيب أن نبتعد عنه ونتحاشاه     . الذي حنتذيه 
 وهذا ما يريد يوحنا أن يينـه        ، بل بغضاً وكراهة   ال شك أن ذلك مل يكن حباً      . وحقده
 وال يوافق على ذلك اخللـيط       ،فهو ال يسمح حبالة وسطى بني احملبة والكراهية       . ويربزه

فإن كل حماولة لتربير فعلـة      . من املشاعر واألفكار الذي يروق بعض الناس ويستهويهم       
كان أن نعرف أنه البد من      ومن األمهية م  . قايني والتماس العذر له إمنا هي تشويه للحق       

  . وهذا ما نراه هنا،إقامة فاصل واضح وحدد بني ما هو من اهللا وما هو من إبليس
ومما هو جدير باملالحظة كشيء عجيب يبني مدى خطورة احلق الذي يعاجلـه             

فهو أول مـن أنـشأ      .الرسول هنا أن قايني كان القائد والزعيم البتكارين أو جتديدين         
 إذا كـان    ، إن قايني مل يكن ما يسميه الناس رجالً ال دينياً          ،و الطبيعية الديانة اجلسدية أ  

يوافقه يف هذا رجل يومنا الذي يذهب بانتظام إىل         . املقصود من ذلك أنه مل تكن له ديانة       
 فلم نثر يف نفسه أقـل       ،إن ديانته كانت جمرد ديانة اجلسد أو الطبيعة       . كنيسته أو معبده  

يوافق حالته أو يطابق فكر اهللا والناس بوجه عام ال يهتمون           تساؤل عما إذا كان قربانه      
بذلك على اإلطالق ويكفيهم أن آباءهم كانوا يذهبون إىل تلك الكنائس أو املعابد وقد              
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 على حـد    – وتناولوا األفخارستيا أو أصبحوا      ، وتثبتوا ،لقد تعمدوا . أخذوا هم عنهم  
كلها أشياء تليق باإلنـسان الراقـي       وهي  .  أعضاء يف الكنيسة أو اجلماعة     –تعبريام  
  .املهذب

هكذا كان قايني الذي اختار لنفسه نوعاً من العبادة ا يقترب إىل اهللا بطريقته              
هوذا ال يوجد فضل من األزهار واألمثار اليت أبدعها اهللا يف           : اخلاصة فرمبا قال يف نفسه    

 مطرودون من اجلنة ولكنهم      وقد غاب عنه أنه عامل ساقط وأم مجيعاً        ،هذا العامل اجلميل  
لقد نـسى قـايني اخلطيـة       .  وسرعان ما نسوا السبب يف ذلك      ،سرعان ما نسوا ذلك   

ومن هنا  . اخلاطئة املتمردة اليت اضطرت اهللا أدبياً أن يصدر أمر الطرد على آدم وحواء            
 وال شك أن ذبيحة     ،رأى أن واجبه الديين حيتم عليه أن يقدم ما ظنه أفضل نتاج األرض            

إنه يزمع أن يقدم محالً صغرياً      ! يا له من غر بليد    : ه هابيل أفزعته ورمبا قال يف نفسه      أخي
!  وكم هو وحشي يف حد ذاتـه       ،كم هو مفزع للرب   ! ما هذا العمل  ! يذحبه قدام الرب  

ال ريـب أنـه     ! وملاذا يتخذ الذبيحة من أبكار غنمه ومن مسانا       ! وأي ذنب فعله احلمل   
 يسر بالدم أو الشحم؟ هل يلتذ بذبح حيوان مسكني          فهل هو . أخطأ فهم صفات الرب   

  بريء سبق أن منحه الوجود؟
ذاك يف رأس قايني كمـا جتـول يف رأس          هذه خواطر وأفكار البد جالت حين     

وهذه بالضبط أساس كل ديانة طبيعية جسدية من أي نوع          . الكثريين اليوم بصفة عامة   
ان يف ما يوافقه ويروقه شخصياً      ديانة منشأها تفكري اإلنس   . كانت ويف أي زمان وجدت    

ويروق اآلخرين يف عالقتهم باهللا ولكن مبا أن اإلنسان هو مصدرها الوحيد فال شـيء               
  . بل كل ما فيها ادعاء اإلنسان واعترافه األجوف،فيها من اهللا
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 ولقـد  ،وماذا عن هابيل؟ لقد فكر هابيل باإلميان يف هذه األمور تفكرياً عميقاً 
ىل تلك احلقيقة املرعبة وهي أنه إنسان خاطئ قدام اهللا فال شك أنه             اهتدى على األقل إ   

 كما تعلم أيضاً أن اهللا قد تكلـم عـن           ،كان قد تعلم من أبويه ما قاله اهللا عن السقوط         
 وهو نسل املرأة الذي سيتمم عمالً مل يكن يف          ،شخص آخر عتيد أن يتوسط يف املشهد      

بل . ة احلبة ونسلها اللذين هم أعداء كذلك       أال وهو إباد   ،مقدور أي خملوق أن يقوم به     
أكثر من هذا فلم يكن أمراً تافهاً لدى هابيل أن يسمع أن اهللا قد ألبس أبويه أقمصة من                  

أما هابيل فقـد    . هذا العمل مل يكن له أية أمهية يف نظر قايني         . جلد بدالً من أوراق التني    
وكيف ! املوت.  بكل معانيه  لقد أدرك فيه املوت   . أدرك بكل يقني على حق هام وعظيم      

يتسىن االكتساء بثماره؟ ال شك أنه ليس مويت أنا الذي هو أجرة اخلطية بـل مـوت                 
 كما  – الرب كان يشري يف نعمته       الكائن-الربذلك أن   ! شخص آخر غامض وعجيب   

 رجـالً   ،إىل الكساء الوحيد لإلنسان الساقط اخلاطئ     . آمن هابيل وكما نؤمن حنن أيضاً     
عـراة يف   ) أي لبـاس الطبيعـة    ( أولئك الذين كانوا برغم أوراق التني        ،كان أو امرأة  

 أما بعد السقوط يف التعـدي       ،فقبل أن يقع أبوانا يف اخلطية كان عريهما بريئاً        . خطيتهم
اجلريء فقد انكشف عريهما إىل أوراق التني يستتران ا على أما مل يكونا أقل مـن                

د وهو أن اهللا تنازل وصحح تصرفهما ومهـا مـن           مع فارق واح  . قايني التماساً للحيلة  
 –" وصنع الرب اإلله آلدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما        . "جانبهما قبال التصحيح  

 ،وكان لباساً مؤسساً على املوت ومن هنا تعلم هابيل باإلميان أن جيمع هذه األمور معـاً   
 واإلميـان   ،"ن إرضاء اهللا  إنه بدون إميان ال ميك    . "ومبقتضى ما أدركه أحضر أبكار غنمه     

يستند ويستريح على شهادة اهللا أنه ليس أي وال لك أن حندد مدى ما وصل إليه إميان                 
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 أما قايني فلـم     ، غري أن الشيء الذي ال شك فيه هو أن فطنته كانت فطنة إميان             ،هابيل
قد تكون فطنة حمدودة  ولكنها واضحة وحقيقية بقدر ما هنالـك            . تكن له هذه الفطنة   

  . أن يكون اإلميان حقيقياً ومن اهللا،وهذه هي النقطة املهمة.  نور وإعالنمن
لقد كان إميان هابيل على جانب عظيم من البساطة ولكنه متيـز يف الوقـت               

 ال  ،مل يكن قربان قوة   . لقد أحضر من أبكار غنمه محالً ليموت      . نفسه باإلدراك الروحي  
فنظر الرب  . "على العكس محالً صغرياً ليموت     بل   ،ذئباً وال أسداً وال دباً ليصارع احلية      

 ما كان بعد غامـضاً  ، كعهده من قبل وطوال األزل   ، أمل ير فيه   ،نعم". إىل هابيل وقربانه  
حىت يف نظر أي مؤمن؟ أمل ير فيه احلمل الذي بال عيب وال دنس املعروف سابقاً قبـل                  

ا يف الوقت املعني؟ هنا تبدو      تأسيس العامل ولكنه العتيد أن يظهر يف املسيح ويف دمه ألجلن          
أما الرب فلم ينظـر     . بذرة احلق اإلهلي وا قد استمسك هابيل رافضاً األفكار البشرية         

  .إىل قايني ور إىل قربانه املأخوذ من مثر األرض
 ولكـن   ،لقد الحظنا من قبل كيف أن قايني كان أول من ابتدع مباهج العامل            

جية بكثري إذ كان هو أول من أدخل ديانة العـامل   هناك ما هو أهم من هذه املظاهر اخلار       
وهذه النقطة األخرية هي مشغولية الروح البارزة يف رسالة يهوذا اليت تشبه رسالة             . أيضاً

يوحنا األوىل أكثر من أية رسالة أخرى مع ما بينها وبني رسالة بطرس الثانية من مشاة                
نا هـو أن كلتيهمـا تـشريان إىل         ووجه املشاة بني رسالة يهوذا ورسالة يوح      .عجيبة
 ، ذلك الشر الـدفني    ، هذا هو اخلط األسود احلالك الذي مييز كلتا الرسالتني         ،االرتداد

الذي مع ذلك ما كان ممكناً أن خيفي عـن عـيين ذاك             (روح االرتداد العامل يف السر      
 والذي هو نذير االرتداد األكرب القادم فـإن يوحنـا يـتكلم يف            ) الساكن يف الكنيسة  
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 ، هم طالئع ضد املسيح األكرب     ،رسالتيه عن أضداد كثريين للمسيح قد ظهروا يف يومه        
وطريق قـايني غـري     " طريق قايني "يتكلم عن   ، أخو يعقوب وعبد يسوع    ،ولكن يهوذا 

 بل نرى فيها الشر الديين كما يف بلعام وقورح سيما وأن املسألة             ،حمصورة يف قتل أخيه   
زد على ذلك أن قايني كان يف أخالقه العامة رجالً          . لقتلالدينية كانت الباعث املباشر ل    

فهو " أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة     " كما يقول الكتاب أن      ،سوراً داعياً شريراً  
والديانـة الطبيعيـة وال     " العامل"واحلالة هذه كان خري رجل يصلح ألن يكون مؤسس          

إن . تباً للوحدة والعزلـة   : ل وكأن لسان حاله يقو    ،عجب إذا كان يرى وطنه يضيق به      
وإذا كان رجالً نشيطاً فقد استطاع أن يقنع آخرين وحيملهم على           . فلنتحد. االحتاد قوة 
 فكان أول من بىن مدينة ولك أن تثق         ، وفد كانت إرادته أقوى من إرادم      ،االتفاق معه 

فهو . وهذه هي طبيعة ا؟إلنسان ومشيئته    . ما بدأت تظهر  أنه كان حاكم املدينة عند    
.  وقد رأينامها يف قايني ولكنه قبل ذلك أدعى التـدين أيـضاً  ،حيب القوة والنفوذ  

وهذه كانت بصفة خاصة املناسبة العلنية لسقوطه ألا كانت نقطة انفصاله عـن             
اهللا ومنشأ جرمية القتل اليت نتأمل فيها والواقع أن ديانة العامل وحضارته تـسريان              

دم وحواء مل يكونا مهجيني كما يقـول بعـض          صحيح أن آ  . معاً جنباً إىل جنب   
 ولكن من ذا الذي يزعم أن حالتهما كانت نوعاً من احلضارة؟ على أن              ،األردياء

وما هي قيمة كـل     . العيشة طبقاً ملشيئة اهللا هي بال شك أمسى بكثري من احلضارة          
 خلري   أو ما هي قيمته    ،هذا التقدم الذي يتفاخر به الناس؟ وما هي قيمته يف نظر اهللا           

  النفس والروح؟
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إن العامل جذالن اليوم ملا أصابه من تقدم وها هو الكتاب يرينا أن بواكري              
ففي أسرته قام من اخترع العـود واملزمـار         . هذا التقدم كانت اختراعات قايني    

واآلالت القاطعة من حناس وحديد أو بعبارة أخرى آالت الرفاهيـة والطـرب             
 وملا كان التقدم ال يستقيم ما       ،ئة يف احلياة األرضية   والفخفخة والعيشة املرحية اهلني   

أسرة قايني لتوفري اخلامات الالزمة يف غري        فقد نشطت    ،مل تصاحبه صناعة التعدين   
والغريب أن أول نظم شـعري  .  مبدأ تعدد الزوجاتمث جاء المك وأدخل  . إبطاء

نسمع به يف التاريخ البشرية نطق به الرجل موجهاً إياه ليس إىل اهللا يف تسبيح أو                
  .توبة بل إىل زوجتيه

هناك أنشد هذا الرجل قطعة صغرية من شعر األغاين المرأتيه عادة وصلة          
تنم عن التحـدي وغـري      يربر فيها فعلته ويعظم ذاته ويهذي من روعها يف نغمة           

خالية من االدعاء اآلمث مبوافقة اهللا ومصادقته حيث يقول أنه إذا كان ينتقم لقايني              
  . وهكذا حيول المك كل شيء لتعظيم ذاته،سبعة أضعاف فسبعة وسبعني ينتقم له

ولكن هنا تـربض    . هذا هو العامل وهذه هي ديانته وهي بعد يف أكمامها         
يف هـذا العـدد     " عماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة     وملا ذحبه؟ ألن أ   "احلقيقة  

يكشف لنا الروح القدس عن حالة كل منهما األدبية سواء قبل التقدمة أو قبـل               
 أعين أن هذه كانـت      ، أعمال قايني كانت شريرة وأعمال أخيه بارة       ،ابتناء املدينة 

ـ   . حالتهما العادية قبل املناسبة اليت أثارت سخط قايني        د أن نـرى    ولكن من املفي
كل ما هنالك أن الرب قبل هابيـل وقربانـه          . السبب املباشر يف ثورته وانفجاره    
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 وقـد زاد  ، وهذا ما مل يطقه قايني وحيتمله ،هذا كل ما حدث   . ورفض قربان قايني  
وحيث أنه مل يكن يف     . ومل يقف سخطه عند حد    . اشتعاالً ما كان عليه من كربياء     

إمنـا  . خصياً فقد حتول بغله وغيظه إىل أخيه      استطاعته أن يفعل شيئاً ضد الرب ش      
 ألن رفض اهللا إياه كان يف عينيه أشنع         ،الضربة كانت موجهة يف احلقيقة إىل الرب      

ومل يكن ضمريه حيس    . بكثري من قبول أخيه ولو أن هذا ضاعف من غيظه وهياجه          
ألن  ،فاإلحساس باخلطية واإلحساس باهللا يساير أحدمها اآلخـر       . باخلطية وال باهللا  

 ويستحـضره كـديان     ،اإلحساس باخلطية هو الذي يستحضر اهللا أمام الـنفس        
ولكن أليست . فماذا تكون عاقبة ذنبنا يف عينيه؟ القضاء واإلدانة ال حمالة     . للخطية

 ، كما يعرف املـسيحي    ، بل إىل األبد رمحته    ،هناك رمحة للخاطئ؟ نعم هناك رمحة     
 ،إال أن قايني مل يؤمن ـذا . بالنعمةوكما سيعرف إسرائيل بكل يقني يف يوم قادم       

وإذا كان شريراً يف ذاته فلم تكن لديـه أيـة           . ولذلك حتول من العناد إىل اليأس     
فكرة عن وجود صالح يف اهللا حىت لشرير الذي يرجع إىل اهللا عنـدما يـدعوه                

لقد عرف جيداً واخترب يف نفسه أنه إذا أخطأ يف حقه شخص ما فلن جيد               . بالنعمة
وإذا مل يشعر قط حباجته إىل خملص ومل يتقبل مـن اهللا بيـد              . ة من الرمحة  عنده ذر 

  .الشكر أو أشد من حيث عدم الرمحة باملذنب
". ال تتعجبوا يا إخويت إن كان العامل يبغـضكم        . "وبعد ذلك يأيت التطبيق   

بصفة " األوالد"فقد سبق أن خاطب     . ومن املهم أن نالحظ الفروق يف التعبريات      
 وهـاهو اآلن  ،اطب اآلباء واألحداث واألوالد الصغار بصفة خاصة     كما خ  ،عامة
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وليس من العسري أن ندرك صالحية كل واحـد مـن هـذه             ". األخوة"خياطب  
. التعبريات فإنه مزمع أن يتحدث عن احملبة األخوية ولذلك أخذ خياطبهم كإخوة           

هتمام الـالزم   وينبغي أال منر على أية كلمة من أقوال اهللا دون أن نزا ونعريها ال             
واإلميان يعلم أن طريقة اهللا هي      . لنعرف ملاذا استخدم اهللا هذه الكلمة دون غريها       

  .دائماً األحسن واألصوب
ممـن  : وهنا حنن نتـساءل   " ال تتعجبوا يا إخويت إن كان العامل يبغضكم       "

يتكون العامل؟ ومن هم أولئك الذين يشري إليهم الرسول بصفة خاصة؟ مبدئياً على             
وهم دائماً شر   .  هم أولئك الذين كانوا مرة يف شركة الكنيسة مث هجروها          األقل

ألن الذين يتحولون عن احلق يبغضون ال احلـق وحـده بـل ومـن               . الكارهني
 ،ملاذا؟ لنفس السبب الذي أثار قـايني      . يتمسكون به إذ هم ال يطيقون أياً منهما       

 أن يقـال لـه أنـه         فال شيء يستفز املرتد الشرير إال      ،وهو وجوب إدانة الذات   
فهو حياول أن يستبعد كل شـبهة تتعلـق         . يستحق الدينونة أو أنه جيب أن يدان      

بشره إذ قد أعماه العدو ومبا أنه واقع حتت أكذوبة الشيطان فإنه أيضاً يشاركه يف               
  .روحه القتالة

 وخباصة أولئك الذين كانوا مرة يعترفون باحلق        ،هذه إذن هي روح العامل    
. ثال هؤالء هم الذين يشار إليهم بصفة خاصة خالل هذه الرسالة          أم. وقد هجروه 

 وهاهم قد عادوا أدراجهـم إىل       ،لقد ظهروا مرة مبظهر من تركوا العامل وراءهم       
 ،إمنا كان ذلك انفصاالً سطحياً ال غري      . ذلك العامل الذي كانوا قد رفضوه ظاهرياً      
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 ومن مث فقد عـادوا      ، حقيقياً والرابطة اليت كانت تربطهم بالعامل مل تنقطع انقطاعاً       
 وكان يف ذلـك     ، إىل حبيبهم األول   – اليت مل تعد تستهويها جدة احلق        –بقلوم  

الربهان كل الربهان على أن اسم يسوع مل يرحبهم هللا قط ولو أنه لـه يف بعـض                  
  .األحيان تأثرياً واضحاً حىت على غري املتجددين

خلص على بعـض الغـارقني يف       ومن املهم ذه املناسبة أن نرى تأثري امل       
 الذين ال يسعك إال أن حتكم على الفور أن التقوى           ،خذ مثالً طبقة الفنانني   . العامل

 بل هم على العكس غارقون يف االستهتار واملتـع          ،ليست من خصائصهم كفريق   
حنن نعرف بالطبع أنه وجد عدد غري قليل مـن الرسـامني            . العاملية من كل نوع   

 أفكر يف أن أجتاوز الواقع فيما يتعلق م إذ أتكلم عـن              لذلك لست  ،املسيحيني
إن صديقنا املفاضل مستر كوبر الـشاعر       . مث خذ طبقة الشعراء   . الرسامني كفريق 

 ،فقد قال فيهم أم طغمة فاسدة بصفة عامة       . كان يرى يف زمالئه رأياً قاسياً للغاية      
فمع .  مثل كوبر  ليس هناك على ما نعتقد من حيق له أن يصفهم الوصف الصحيح           

أنه كان شاعراً أصيالً من الطراز األول إال أنه سر أن يربئ نفسه من كل أنـواع                 
 ميالون ألن يشبعوا غريزة البطـل       – نظري الرسامني    –املشاركة مع زمالئه ألم     

والغرور يف الرجال والنساء بكاذب املديح واإلطراء وأن الكثريين منهم يف الواقع            
ما وأن اآلباء بطيعة احلال يهمهم كثرياً أن حيتفظوا برسوم           سي ،يتعيشون من ذلك  

. على أن الرسامني قد تأثروا كثرياً بصورة الرب يسوع التقليدية اخليالية          . أبناءهم
فكل من له إملام بتماثل القدماء ال يسعه إال أن حيكم أن متاثيل اليونـان كانـت                 
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ولكن . ورة حقيقية ألخالقهم  فقد كانت متاثيلهم ص   . شهوانية نظري أصحاا متاماً   
وخباصة املتأخر املشهور منـها     ) أي بعد دخول املسيحية   (نقوش العصور الوسطى    

الذي وصل إىل أيدينا يف الوقت احلاضر قد تأثر تأثرياً عجيبـاً بـصورة املـسيح                
فإنه حىت يف هذه النقـوش      . وما أعظم الفرق بينها وبني متاثيل القدماء      . التقليدية

يع أن تلمح مجال القداسة معكوساً بقدر ما استطاع إنسان عـاملي            والرسوم تستط 
هناك تستطيع أن ترى وداعة التواضع وإمارات التوكل على         . أن يظهرها كفكرة  

هناك أيضاً ال تعود ترى تلك الصور املاجنة اليت تلطخـت ـا             . اهللا غري املنظور  
بأخالق اإلغريـق   فاختلفت صورة أفروديت وأبولو اليت عبثت       . العصور القدمية 

 ممـا محـل   ، وحلت حملها صورة العذراء وطفلـها      ،وأحدرم إىل مهاوي الفساد   
الكثريين على توقري الطهارة ومتجيدها أكثر من كل ما كان خيطر بـال أولئـك               

. ومع ذلك فحاشا يل أن أرى يف هذا كله أكثر من تأثري سـطحي             . القوم من قبل  
ر حىت أنه استغل هذه الصورة فهوى       بل على العكس أن قلب اإلنسان هكذا شري       

  .إىل عبادة الوثنية يف األم على حساب ابن اهللا اجلدير وحده بكل عبادة وإجالل
ذلـك  (غري أن هذا على كل حال كان مبلغ تأثري اسم الرب يـسوع              

على أولئك الفنانني والشعراء الذين مل يتـساموا        ) التأثري القوي وإن كان سطحياً      
  .ومل يكن هلم اإلميان احلقيقي باآلب واالبنقط فوق ما هو بشري 

فال يدهشنا األمر كما قدمنا أن نرى األشخاص اخلادعني نفوسهم الذين           
دخلوا الكنيسة خلسة قد تأثروا تأثراً عميقاً بكل ما حييط م ومبا لذلك االسـم               
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فاملسيح مل يكـن    . ولكنها تأثريات مل تتعد عقوهلم    . املبارك من تأثري روحي عظيم    
ألم لو كـانوا منـا لبقـوا        . " وما كان ليتركهم   ،يام وإال فما كانا ليتركوه    ح
وما داموا مل يبقوا فماذا كان من أمرهم؟ أخذوا تدرجيياً موقـف املقاومـة              ".معنا

العلنية وخباصة عندما رفض املسيحيون أن خيلعوا اسم املسيحية علـيهم وعلـى             
لقـد  ". ويت إن كان العـامل يبغـضكم      ال تتعجبوا يا إخ   "ولذلك  . املرتدين أمثاهلم 

  .أصبحوا جزءاً من ذلك العامل القاييين الذي بدأ باالدعاء الديين وانتهى بالقتل
حنن "ولكن الرسول يفارق بني هذه احلالة وبني املسيحية احلقيقية فيقول           

وهذه عبارة جـديرة    ". نعلم إننا قد انتقلنا من املوت إىل احلياة ألننا حنب االخوة          
. قدير واهتمام ألا ترتبط مباشرة بأقوال أخرى خطرية جاءت يف اإلجنيـل           بكل ت 
استخدم الرب نفسه الفقرة األوىل من العبارة مطبقاً إياها على          ) ٢٤: ٥يو  (ففي  

احلق احلق أقول لكم إن من يسمع كالمي        "املؤمن الفرد دون اجلمع حيث يقول       
 دينونة بل قد انتقل من املوت إىل        ويؤمن بالذي أرسلين فله حياة أبدية وال يأيت إىل        

  ".احلياة
ولكن املشاة اللفظيـة    . إذاً فنحن أمام مشاة لفظية بني عددين خمتلفني       

 يقولون أن ما مييز اإلنسان الذكي هو مقدرته علـى كـشف             ،ليست كل شيء  
 ولكن هناك ما هو     ،املشاة بني األمور املتخالفة مما يثري دهشة الكثريين وإعجام        

ل بكثري من الذكاء وهو احلكم الصحيح الذي ميتاز باكتشاف الفروق بـني             أفض
  .األمور اليت تبدو متشاة وهو مع األسف ما يفشل فيه الكثريون
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فما الفرق بني العددين؟ يف اإلجنيل نرى الرب يوضح كيـف حيـصل             
 حـىت أنـه     ،اإلنسان اآلن على احلياة األبدية بواسطة تصديق شهادة اهللا عن ابنه          

هذا ما يقوله . ذلك ال يأيت إىل الدينونة اليت هي مصري كل إنسان بعيد عن املسيح      ب
فالدينونـة  . سيدنا والواقع أن كل من يأيت إىل الدينونة لن يستطيع اخلروج منها           

وما الذي استحقه أنا وأنت أيها القارئ؟ أمل        . معناها احتمال اإلنسان ما يستحقه    
لى فعل اخلري والصالح إىل أن خلصنا بالنعمة؟        نكن جمرمني فجاراً عدميي القوة ع     

. كال. فال تظن أن أي إنسان يستطيع أن يذهب إىل الدينونة كما هو مث خيرج منها          
ولكن ليس هكذا يعامل اهللا الذين      . فإن مآل الدينونة حبرية النار اليت ال مفر منها        

ما يقوله الرب بفمه    هذا  . إن املؤمنني هلم حياة أبدية وال يأتون إىل دينونة        . يؤمنون
 وذلك ألنه له اد احتمل يف نفسه دينونة خطايانا          ،الطاهر بكل صراحة ووضوح   

إن فكرة الدينونة مع احلياة األبدية فكرة شنيعة وال معىن هلـا يف             . على الصليب 
إذ كيف يتأتى أن يكون لإلنسان حياة أبدية مث يؤتى به إىل دينونة؟ ولتأييد              . الواقع

إن املوت " وقد انتقل من املوت إىل احلياة"تدعيمها أكثر يقول السيد   هذه النعمة و  
). أي حياة املسيح  (كان قبالً حالته اهلالكة بسبب اخلطية أما اآلن فهو حي حبياته            

وهذا التغيري قد مت للنفس من اآلن ولو أنه مل يتم للجسد بعد ولكنه مضمون لـه                 
  ).٢٩ع (ومؤكد يف قيامة احلياة كما نقرأ يف 

 اخلامس من اإلجنيل ينطـوي علـى        اإلصحاح الوارد يف    ٢٤إذاً فالعدد   
كلمة مباركة جداً للخاطئ املسكني الذي يريد أن يعرف كيف حيصل على احلياة             
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ولكن هذه ليست على اإلطالق القضية اليت تتناوهلا الرسالة فاملوضـوع           . األبدية
 ، اإلخوة املؤمنني فعـالً    "حنن"هنا ليس اإلميان للحصول على الربكة بل ما نعلمه          

ال شك أننا مل نكن أكفاء هلذه احملبة بدون احلياة          . وبرهانه العملي أننا حنب االخوة    
ومن هنا كـان التحديـد      . األبدية باعتبارها الطبيعة اإلهلية اليت حتب حبسب اهللا       

مشرياً إىل االخوة املؤمنني فقط واضحة ال تقبـل الـشك           " حنن"بضمري املتكلم   
.  يف اإلجنيـل   ٢٤ يف الرسالة خيتلف كل االختالف عن العدد         ١٤لعدد  ولذلك فا 

 ،ينصرف إىل االخوة املؤمنني يف مجيع األحوال      " حنن"ولكن ليس معىن هذا الضمري      
فالقرينة هي اليت حتدد معناه ومن اجلهالة باملكتوب الزعم بأنه متـشابه يف كـل               

حنـن نعلـم   "تحديد إذ يقول  أما هنا فيقصد به مجاعة املؤمنني على وجه ال        . مكان
وما أعظمـه   ". إننا قد انتقلنا من املوت إىل احلياة ألننا حنب االخوة         ) علماً باطنياً (

  !من فارق
فما الذي يعرفه غري املؤمن عن هذا التغيري؟ ومن أين له أن يعرفـه؟ إن               

 واإلميان وحده هو الذي   .  وإىل الدينونة ميضي   ،عدمي اإلميان هو يف املوت واخلطايا     
أما االخوة فيحبون بعضهم البعض كإخوة      . يتناول الربكة اليت يقدمها املسيح هنا     

فاملفروض أننا حنن الذين آمنا     . يف عائلة واحدة هي عائلة اهللا وكمن قد آمنوا فعالً         
 وإذ قد انتقلنا من املوت إىل احلياة فإن         ،للحصول على احلياة األبدية حنب إخوتنا     

 وجيـب أن    ،حنن لنا هذا العلم الشعوري    .  هذه احلقيقة  حمبتنا هلم هي الربهان على    
 باملفارقة مع أولئك الذين اصطنعوا من أوهامهم وخياالم علماً فارغاً           ،يكون لنا 
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 االخوة يف الرب يـستطيعون دون       ،فاملؤمنون وحدهم . جمرداً من كل عاطفة إهلية    
قلنا من املوت إىل    إننا قد انت  " حنن نعلم "سائر الناس على وجه البسيطة أن يقولوا        

وهذه احملبة هي الشهادة على هذا االنتقـال والربهـان          . خوةاحلياة ألننا حنب اإل   
 غري أن اإلميان وحده هو الذي أدخلنا بنعمة املسيح إىل دائرة هـذه              ،العملي عليه 

 فنحن مل حنصل على احلياة األبدية أو ننتقل من املوت إىل احلياة  بـسبب                ،الربكة
 كنا نبغض االخوة إذ كنا أمواتاً يف        ، قبل اإلميان  ، فإننا يف ذلك احلني    ،حمبتنا لالخوة 

 انتقلنا من املوت إىل احلياة األبدية وعندئذ فقط عرفنا          ،لكننا إذ آمنا باهللا   . اخلطايا
  .االخوة لنحبهم من تلك اللحظة فصاعداً وإىل األبد

اه يبقى  من ال حيب أخ   "لذلك رأينا الرسول يضع هذه البديهية املسيحية        
 إن كـان    ، وال انتقال من املـوت     ،فال حياة ! يا هلا من نتيجة خطرية    ". يف املوت 

؟ إنـه تعـبري     "أخاه"ولكن ملاذا يقول الرسول     . اإلنسان ال حيب على هذا املنوال     
والرسول يتلذذ مبثل هذا النوع مـن       . مطلق ينصرف إىل مجيع املعترفني باملسيحية     

فة على جتنبها ولكن حاشا للرسـول أن يتقيـد          التعبريات اليت حيرص مدعو املعر    
من ال حيب أخاه يبق     "باحلرف إنه حياسب اإلنسان على أساس اعترافه ويعلن أن          

ألن مثل هذا الشخص يربهن على أنه ليس أخاً حقيقياً ذه الكراهيـة             " يف املوت 
 فهو ال يقول فقط أن من ال حيب أخاه ميت بل يبق يف            . عينها والحظ دقة التعبري   

 وآية ذلك   ،املوت فمهما يكن اعترافه فإنه كان دائماً ميتاً روحياً ويبقى يف املوت           
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مل تكن عنده حمبة يف حـني       . إنه مل حيب الذي دعي ألن حيبه باعتباره من عائلة اهللا          
  .أنه كان البد أن تكون عنده حمبة لو إنه حصل على حياة املسيح يف نفسه

كل من يبغض أخاه فهو   "لوب أشد   مث يعود الرسول فيصيغ القضية يف أس      
 ألننا هنا أمام شخص ال يكتفي بأن يقف         ،هذه عبارة شديدة الصرامة   ". قاتل نفس 

إن أقواله القاسـية    .  فيبغض ةاملوقف السليب فال حيب بل يتجه إىل الناحية اإلجيابي        
" قاتل نفـس  "وتصرفه الساخط يكشفان عن بغضائه وبذلك يسمى        " أخيه"على  

فبما أن روح هـذا الـشخص       . ناول األمور من أصلها وأساسها    والرسول هنا يت  
شـأنه  . تتميز بالبغضاء ساعة التجربة واالمتحان فإنه قاتل نفس من حيث املبـدأ           

شأن الرجل الذي يصفه الرب بأنه زاين لتركه الشهوة تعمل يف قلبه بدالً مـن أن                
 وليس مع الظواهر    إن اهللا يتعامل يف املسيحية مع القلب      . يدينها ويتذلل من أجلها   

وكل معترف حياسب على أساس حركاته الداخلية ونتائجها اخلارجية مهما          .فقط
أنتم تعلمون أن كل قاتل     . "كان هذا مستحيالً وغري معترف به يف احملاكم العاملية        

هذه صورة مناقضة كل التنـاقض للمـسيح        ". نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه      
ي شيء غري هذا ميكن أن يكون أكثر شبهاً خبصمنا          فأ. ومشاة كل الشبه إلبليس   

  الذي هو كذاب وقاتل منذ البدء؟
وهنا أيضاً نالحظ   ". ذا قد عرفنا احملبة أن ذاك قد وضع نفسه ألجلنا         "

قد عرفنـا   "بل يكتفي بالقول    " قد عرفنا حمبة اهللا   "فهو ال يقول    . الدقة يف التعبري  
ال شك أـا حمبـة اهللا       ". وضع نفسه ألجلنا  ألن ذاك قد    "مث يتبعها بالقول    " احملبة
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 ولو أن املسيح وحـده هـو        ،أيضاً ولكن الرسول خيلط متعمداً بني اهللا واملسيح       
فاهللا قـد بـني     .وهذا ما رأبناه مراراً وتكراراً قبل ذلك      . الذي وضع نفسه ألجلنا   

حمبته يف الصليب والصليب هو الربهان األعظم الذي ال يـدحض علـى احملبـة               
ولو أن املسيح هو وحده الـذي    ، احملبة اليت من اهللا    ، احملبة الغري احملدودة   ،ائيةالال 

 ومما يضعف قـوة     ،وإنه ملن الفضول القول   .أظهرها وبينها إذ وضع نفسه ألجلنا     
 أن نقارن عمل سيدنا مبا يفعله صديقه بدافع احملبة العظيمة أو            ،وجالل هذه العبارة  

أيها األخ العزيز تأمل فقط يف ذاك الذي صار         . خياطر حبياته ليخلص شخصاً غريباً    
وذلك كله  ! إنساناً لكي يتمم العمل ويتجرع كأس املوت يف أشنع اآلالم وأرهبها          

  !ألجلنا حينما كنا هالكني وال منلك سوى خطايانا
لقد كانت حمبة املسيح    ". فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا ألجل االخوة       "

 وال ميكن أن يعدهلا شيء مـن أي         ، يسرب غورها   عميقة جداً ال   ،فريدة يف نوعها  
وهل . ومع ذلك فقد صارت النموذج أمام الذين هم للمسيح        . وجه من الوجوه  

 ومن شأن حمبـة اهللا      ،للمحبة حدود؟ إن املقصود باحملبة أن تتخطى كل الصعاب        
 اليت اجتهت إلينا وحنن بعد يف خطايانا أن ختلق فينا حمبة ليس فقط هللا بـل ألوالده                

ولـو أنـه    ...." فنحن نضع "وال يقول   " فنحن ينبغي أن نضع    "،الذين هم إخوتنا  
 لكنـه   ،وجد قديسون وضعوا حيام ليس فقط ألجل املسيح بل ألجل إخـوم           

وذلك ألن حمبتنا باعتبارها من اهللا قادرة على هذا النوع          " ينبغي"يقنع بالقول إنه    
  .نبغي أن أكون مستعداً للبذل في،فإذا كان يف مويت فائدة ألخي. من التضحية
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 وبدون احلاجة إىل    ،على أن الرسول يعلمنا أنه جبانب هذا الربهان النادر        
 هناك من الدواعي مـا ميـس        ،الذهاب يف ميدان التضحية إىل هذا احلد األقصى       

 وعلى كال   ،فبالقرب منا . قلوبنا عن قرب ويف متناولنا أن نستجيب هلا يوماً فيوماً         
قـد ال   .  تدعونا ملمارسة احملبة اليت يف قلوبنا دون الذهاب بعيداً          مطالب ،اجلانبني

يتوافر لنا يف احلياة أن نبذل نفوسنا ألجل االخوة ولكن هناك أعواز يعرفها كـل               
منا يف دائرته أخ أو أخت يف حالة العوز الشديد فما هو تقديرك هلذه احلالة ومـا                 

  حملتاجة؟هو جواب حمبتنا آلالم أخينا الفقري أو أختنا ا
" ونظر أخاه حمتاجـاً   "أي خرياته وموارده    " وأما من كان له مشيئة العامل     "

أي مل يره فقط جمرد الرؤية العابرة بل نظر وتأمل وأخذ فكرة صحيحة عن حاجة               
فهـل  . رمبا مل يظهر األخ أية عالمة مل يشك إطالقاً ومل يذكر جتربته آلخـر             . أخيه

الصمت من جانب أخينا احملتـاج ينبغـي أن         تقف احملبة مكتوفة اليدين؟ إن هذا       
فهو حمتمل الـضغط    . يكون فيه أقوى صوت لقلوبنا وأكرب دعوة للعون والنجدة        

 ومع ذلـك    ، وهي تعاين وحتتمل الضيق دون أن خترب به أحداً سوى اهللا           ،بال تذمر 
فإننا وحنن ننظر حاجة أخينا وأختنا وعيوننا مفتوحة ملشاهدة ضيقته أو ضـيقتها             

تتوفر ألحدنا وسائل املعونة والنجدة ولكن بدالً من مـد          . مدين مترددين نقف جا 
؟ إن الرسول يعاجل األمر     "فكيف تثبت حمبة اهللا فيه    ". "يغلق أحشاءه "يد املساعدة   

؟ إنه ال يطالبين بأن     "كيف تثبت حمبة اهللا فيه    . "حبرص وهدوء ولكن خبطورة وعمق    
ا حمبيت بالوسائل الـيت تزيـد عـن         أموت ألجل أخي ولكنه يطالبين بأن متتلئ يد       
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حاجيت الضرورية لقدمها لألخ املتأمل من الربد أو املرض أو اجلـوع أو أي علـة                
فإذا كان يف مقدور إنسان أن ميد يد العون ليخفف عن أخيه وال يفعـل               . أخرى

  ؟"فكيف تثبت فيه حمبة اهللا"
أوالد اهللا  فكما أن احملبة هي نشاط طبيعة اهللا فهي كذلك بالنسبة لطبيعة            

 لـيس فقـط يف      ، ومقصود ا أن تكون يف جريان مستدمي حنو اآلخرين         ،اجلديدة
ليتنا ال يفوتنا ما لغة الرسول من لياقة        . املناسبات الكبرية بل يف أصغر أمور احلياة      

 أن يذكر احملبة بغري حتديد يف حني جاءت األقـوال           ١٦فقد كفاه يف عدد     . ومجال
    الثاين  اإلصحاحويف  . ا حمبة ذاك الذي وضع نفسه ألجلنا      اليت بعدها تبني جلياً أ 

أما يف العدد   " حمبة اآلب "بل  " حمبة اهللا "فقط باملفارقة مع العامل وال      " احملبة"مل تكن   
حمبة "بل  " حمبة اآلب "الذي أمامنا فلم يكن من دقة القول أو املناسب أن يستخدم            

ن شأا أن توبخ كل ابن لـه يغلـق          اليت تعين وتم بأصغر خملوقاته واليت م      " اهللا
  .أحشاءه عن أخيه املتضايق

 اإلصحاحختاماً أود أن نالحظ كيف يتنوع تطبيق موت املسيح يف هذا            
 ويف العدد   ،ففي العدد اخلامس كان الباعث على املوت لكي يرفع خطايانا كفارياً          

ته ألجلنـا   فنراه له اد يضع حيا١٦ أما العدد  ،الثامن لكي ينقض أعمال إبليس    
كنموذج احملبة لنا وألجلنا كل ذلك اجتمع يف موته كما نرى بأكثر إيـضاح يف               

  ).١٧ ،١٤ ،١٠ ،٩: ٢عب (
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  اخلطاب احلادي عشر
  ٢٤ – ١٨: ٣يو ١

وذا نعرف أننا . يا أوالدي ال حنب بالكالم وال باللسان بل بالعمل واحلق"
ا فاهللا أعظم من قلوبنا ويعلم كل ألنه إن المتنا قلوبن. من احلق ونسكن قلوبنا قدامه

ومهما سألنا ننال منه ألننا حنفظ . شيء أيها األحباء إن مل تلمنا قلوبنا لنا ثقة من حنو اهللا
وهذه هي وصيته أن نؤمن باسم ابنه يسوع . وصاياه ونعمل األعمال املرضية أمامه

. فيه وهو فيهومن حيفظ وصاياه يثبت . املسيح وحنب بعضنا بعضاً كما أعطانا وصية
  ".وذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا

هنا نطرق موضوعاً جديداً مل يتناوله الرسول من قبل ولكنه مرتبط باحملبة            
فيخاطبهم الرسول أوالً بـصفتهم     . املتبادلة بني أوالد اهللا اليت كنا نتأمل فيها قبالً        

كان آخر عائلة اهللا بأكملها مبا      األوالد األعزاء وهي كلمة تعين هنا كما يف كل م         
  .فيهم اآلباء واألحداث واألطفال

وذه . وهو هنا يدعونا ألن حنب ال بالكالم أو اللسان بل بالعمل واحلق           
ومن اخلـري   ". ذا نعرف أننا من احلق    "الكيفية يقودنا إىل املوضوع اجلديد فيقول       

شري إىل حالتنا يف املسيح      وال ن  ،أن نعلم أن هذه املعرفة متوقفة على نوع سلوكنا        
فاحلياة األبدية مثالً اليت امتلكناها اآلن يف شخصه الكـرمي هـي حقيقـة ثابتـة             

أما هنا فهو ينظر إىل ثقة القلب الـيت نناهلـا بالـسلوك             . ومعرفتها ثابتة كذلك  
ألن هذا التزام خيدع الكثريون     ،املستقيم قدام اهللا يف حياتنا اليومية وخباصة يف احملبة        
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فليس أيسر علينا من أن نطالب اآلخرين باحملبة ونـشكو نقـصها            . أنفسهمفيه  
 ولكن الواقع هو أن أكثر املتذمرين ضد اآلخرين هم أقل املؤمنني اهتماماً             ،لديهم

فهم حيسبون أنفسهم جديرين بأن يكونـوا       . باحملبة ومقتضياا من جانب أنفسهم    
نا أنفسنا حنب إن كنا نريـد        يف حني أن الطريقة الصحيحة هي أن       ،موضوع احملبة 

إن اجتاه القلوب بالطبيعة والصالح وبدون غرض أناين يفعـل يف           . حقيقة أن حنب  
ومن .  بينما اليت تسارع للكالم عن احملبة تنتهي عند تلك النقطة          ،القلوب األخرى 

أجل هذا رأى الروح القدس أن جيعل من هذه العبارة حلقة اتصال تـربط بـني                
  .األقوال الالحقةاألقوال السابقة و

ال شك أن كل مسيحي مهمـا كانـت         ". ال حنب بالكالم وال باللسان    "
 ولكنه إن مل يكـن يف حالـة         ،حالته يعرف أن هذه ظاهرة ينبغي عليه أن يرفضها        

إن اإلنسان الطبيعي يـتكلم     . عملية طيبة مع اهللا فإن حمبته تكون جوفاء وبال تأثري         
يح فقد برهن عليها يف كامل حقيقتـها ومـن           أما املس  ،عن احملبة بطريقته اخلاصة   

  .واجبنا حنن الذين نعترف به أن نسلك يف نفس البساطة واحلقيقة
 وهي  ،أن هذا كله ينبع من احلياة األبدية اليت منتلكها إن كنا نؤمن به            واضح  

" املسيح حياتنا "أو  ) ١٨: ٤أف  "(حياة اهللا "احلياة اليت يسميها بولس باصطالحه الفريد       
ومن أجل هذا رأينا يوحنا خيلط      ). ٢٠: ٢غال  (أو عبارات مماثلة يف     ) ٤ و   ٣ :٣كو  (

. بني اهللا واملسيح حبيث نكاد ال نفرق من من األقنومني املباركني هو املقصود بالـذات              
فإن االبن هو اهللا كما أن اآلب هو اهللا وال رسول           . ولكنه يفعل هذا عمداً ولقصد جليل     
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فال يظـنن   . على اإلطالق بل أن حنمله يف بالنا على الدوام        يوحنا يريدنا أن ننسى ذلك      
إن الرسـول   . أحد أن كتابته ذه الطرقة ترجع إىل أي إمهال أو عدم دقة يف األسلوب             

. يوحنا كان يعرف جيداً ما يفعله وكان يقصد أن يقول ما كتبه متاماً باحلرف الواحـد               
 جيسرون أن يقولوا شيئاً غري ذلك عن        إمنا القوم األغبياء الواثقون يف أنفسهم هم الذين       

ومع أن املسيح صـار  . أما السبب احلقيقي فهو أن اآلب واالبن مها اهللا    . الرسول امللهم 
إنساناً إال أنه بقي يف الالهوت ويبقى إىل أبد اآلبدين كاآلب والروح القدس على حـد              

 يفقد جمده اإلهلي    فإن مبجيئه يف ثوب االتضاع بقصد متجيد اله وبركة اإلنسان مل          ،سواء
ومع ذلك فنحن نعـرف     . كان هو اإلله احلقيق يوم تنازل ليولد من امرأة        . حلظة واحدة 

 فليس من كائن على وجه      ،كم يعتمد الطفل الوليد اعتماداً مطلقاً على أمه أو مرضعته         
ولكن املسيح حـىت يف     . األرض مدين لعناية احملبة ورعايتها أكثر من الطفل وليد املرأة         

الظرف كان اهللا احلقيقي كما كان متاماً يوم أن أقام لعازر أو أي شخص آخر مـن                 هذا  
 رغماً عن كل الظـروف      ،وكذلك عندما مات كان هو نفسه اإلله احلقيقي       . األموات
فما كان ممكناً أن يتوقف عن أن يكون اإلله احلقيقي وما كان ممكناً ملوتـه أن                . املناقضة

 فمـا   ، يف حالة اإلنسان ال تتأثر النفس والروح باملوت         فإنه حىت  ،يؤثر يف حقيقة الهوته   
 من باب أوىل تـصدق      ،املوت سوى انفصال احللقة اليت تربط اجلسد باإلنسان الباطن        

.  على الرب يسوع الذي كان االبـن دائمـاً         – بل وأكثر منها بكثري      –هذه احلقيقة   
ن على الكـل إهلـاً      صحيح إنه دعي يسوع املسيح بعد صريورته إنساناً ولكنه والكائ         

  . متاماً نظري اآلب والروح القدس الذين مل يتجسدا قط،مباركاً إىل األبد
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 ويا هلا من حقيقة مباركة يف ذاا بالنـسبة          ،قلنا أن احملبة هي ما مييز نشاط اهللا       
 وما  ،فالدينونة ليست طبيعته وما كانت لتسرى على اإلنسان إال بعد ظهور اخلطية           ! لنا

 وملا  ، أما اهللا فكان دائماً حمبة     ،ال ملعاملة كهذه سوى عن طريق اخلطية      كان هناك إي جم   
جاءت اللحظة املناسبة إلظهار حمبته يف جتسد املسيح وعمله الكفاري جتلت أعمال احملبة             

 جتاوزت حدود إحسانه يف الطبيعة بأسرها وعظمت جداً فوق كـل            ،بطرق ال مثيل هلا   
 من حنو مجيع املخلوقات من نبـات        ،جالهلا مجيعاً  مع عظمها و   ،ترتيبات حكمته ورأفته  

  .  وفاقت باألكثر حينما نقارا مبواد صالحه يف اخلليقة من حنو اإلنسان،وحيوان
لقد أشار أحياناً إىل أشيا خارجة عنا       . إننا نفعل حسناً أن نتأمل يف ما حييط بنا        

كم مـن دروس عظيمـة   ف. قائالً إنه إذا كان األمر معها هكذا فكم باحلري يكون معنا         
أشياء تدل مجيعها لـيس     . يتلقاها التالميذ من مشاهدم طيور السماء أو زنابق احلقل        

فقط على القوة اإلهلية بل على احلكمة والصالح والرعاية اليت تم بكل صغرية وكبرية              
 بعد أن سقط    –فقد كان ممكناً    .  وهو صالح يدوم ويبقى رغم خطية اإلنسان وشره        –

 أن يغري اهللا خضرة احلقل اجلذابة إىل محرة دامية مؤذية كإشـارة مزعجـة               –اإلنسان  
 ولكنه تبارك امسه مل حيدث تغيرياً كهذا فاحلقل األخـضر الزال هـو              ،للدينونة العتيدة 

احلقل األخضر والزنابق واألزهار الزالت مجيلة وجذابة متأل اجلـو برائحتـها العطـرة           
ا كانت مجيعاً يف الفردوس إذ أن كـل شـيء علـى             لسنا نقول إا اليوم كم    . املنعشة

األرض قد تأثر بالسقوط يقيناً لكن ال جدال يف أن املثل األعلى الزال هو هـو ممـا ال                   
فسليمان يف كل جمده مل يكن يلبس كما تلبس زنـابق           . يتسىن أن يصل إليه أي إنسان     

  .احلقل دون أي دخل يف اإلنسان على اإلطالق
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نرى احملبة اإلهلية خارجة بالكلية عن نطاق اخلليقة وأمسى         على أنه من املهم أن      
بالضرورة عن الطبيعة البشرية اردة فهي فوق الطبيعة نظري احلياة اليت هـي الطبيعـة               

 فالبد من أن تكون هناك طبيعة حتمل مثاراً تليـق           ،نعم. اجلديدة ومركز عمل روح اهللا    
فمن أين يـصدر ذلـك      . غري ينبوع حي   وأنت ال ميكنك أن تأيت بأي مثر ب        ،برضاء اهللا 

اإلحساس اجليد والنشاط الفريد اللذان خيتلجان يف النفس املتجددة ويقـصر دومـا             
اإلنسان كإنسان؟ ما هو ذلك الينبوع يف املؤمن الذي يصدر عنه كل ما هو حمبة من حنو                

يعة تثمر مثراً   وبدون هذه احلياة ال مين أ، تكون هناك طب        . اهللا والناس؟ هو احلياة األبدية    
ولسنا حنن أنفسنا شهادة كافية على هذه احلقيقة؟ لقد كنا مرة أناساً مميزين بكل              . جيداً

 وهي يف الواقع مؤهالت عظيمة بغض       ،املؤهالت املدهشة اليت يضفيها اهللا على اإلنسان      
لك ومن هذه االمتيازات األخرية مل نكن من      . النظر عن اخلليقة اجلدية وامتيازاا اخلاصة     

 وما كنا نفهم ما يقال عن النعمة مما ال يرى فيه اإلنسان الطبيعـي سـوى              ،شيئاً عندئذ 
 ولو أن شيئاً من الذوق قد مينع اللسان من التصريح           ، كما هو احلال دائماً    ،هراء وثرثرة 

 وال يـستطيعون الـدخول يف       ،ولكن الناس يشعرون أم بعيدون عن فكـر اهللا        . ذا
 إن ، ال يستطيع أن يعي فكـر اهللا     – وهو أفضل ما فيه      –نسان  بل حىت روح اإل   . رحابه

روح اإلنسان حتلق فوق مستوى طبيعته األدىن ومع ذلك فإن أمسى جـزء يف طبيعـة                
إن روح اإلنـسان ال     . نعـم )٦ - ٣: ٣يـو   (اإلنسان ال يستطيع أن يفهم أمور اهللا        

يع حيوان أن يفهـم     أكثر مما يستط  ) ١١ - ٩: ١كو  (يستطيع أن يسمو فوق أمور اهللا       
فاحليوان له طبيعة احليوان وليس طبيعة اإلنسان الذي ميتاز بذكاء          . حركات الساعة مثالً  

متجدد على األيام والذي ميارس حذقه الشخصي مستعيناً خبربة اآلخرين ومـسترشداً            
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باملسببات والوسائل امليكانيكية املختلفة حىت يصل يف النهاية إىل هدفه اجلديد احملـدود             
قد تصبح هذه العملية على مر األيام وبفضل املران عملية ميكانيكية           . وهو صنع الساعة  

ال تقتضي من اإلنسان جهداً كبرياً أو تفكرياً جباراً ولكن هذا ال ينسينا ما بذلـه مـن                  
رمبا كانت تلك الساعة ضخمة     . فكر وجهد ومهارة اإلنسان الذي صنع الساعة األوىل       

ولكن هذا ال مينع أن اجلهد الفكري الـذي         .  وكثرية اخللل  ، غري مجيلة الشكل   ،احلجم
بذل يف اختراعها كان أعظم بكثري من كل املهارة اليت أمكنها فيما بعد أن خترج أحسن                

ومع التسليم بكل هذه اجلهود الفكرية والنشاط الـذهين فهنالـك           . ساعة عرفها العامل  
 الذي هو أمسى بكثري مـن النـشاط    أيضاً اإلحساس باملسؤولية حنو اهللا والشعور األديب      

 وهي مميزات قد اختص ا اإلنسان وحده دون سائر املخلوقات علـى وجـه               ،الذهين
  .األرض

واخلالصة أن أمور اهللا تسمو فوق إدراك أفضل الناس حبسب اجلسد وفـوق             
أمسى جزء يف اإلنسان بقدر ما يسمو تركيب الساعة أو أية آلة مماثلـة فـوق طبيعـة                  

وكم هو حمط لنا أدبياً أن ننـسى هـذه احلقيقـة أو     . و أي غريزة من غرائزه    احليوان أ 
وأنه يف احلق لفارق كبري وبالغ األمهية وال يسعنا مىت أحسسنا به إحـساساً              ! نتجاهلها

 بينما هو يف الوقت نفسه يعظم نعمة اهللا ويكشف عن           ،صادقاً إال أن نرفع الشكر إلهلنا     
 املؤمنني حياة قادرة على الدخول يف أفكـاره وعواطفـه            ألنه تعاىل وهبنا حنن    ،أعماقها

 بإرشاد روح القدوس الذي يفحص كل شيء حىت أعماق          ،وإدراك مقاصده ومشوراته  
  .اهللا
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فليس يكفي أن   . فإنه من املسلم به إننا حباجة إىل روح اهللا يف هذا األمر أيضاً            
 لكنـهم مل يكونـوا      ، ألن قديسي العهد القدمي كانوا مولودين منـه        ،نولد من الروح  

ليستطيعوا إىل ذلك الوقت أ، حيصلوا على الروح القدس نازالً من الـسماء ليـسكن               
 وال ينال أي إنسان عطية الـروح       ، وهو مل يعط ألي قديس قبل إمتام فداء املسيح         ،فيهم

وملا كان بعض املسيحيني باالسم خيلطـون       . القدس اآلن ما مل تستقر نفسه على الفداء       
 فقد أعوزهم الروح القدس مقيماً ماكثـاً        ،راً أخرى من تراث العهد القدمي     بالفداء أمو 

 وهذا هو سبب ما تراه فيهم من جهل وقصور روحـي فهـم ال يـستطيعوا أن                  ،فيهم
يتجاوزا أركان احلق اإلهلي أو عناصره األولية وذلك ألم مل حيصلوا على قوة الـروح               

قد يكون هلم شيء من املعرفـة املـسيحية         . هللاوبالتايل مل يفوزوا بعد بالسالم التام مع ا       
ولكن حقيقة األمر هي أم ليسوا مستقرين على فداء املسيح ومن مث ليس هلم مثر ذلك                

 فهم يسعون وراء حاجة نفوسهم وجياهدون كمـا يقولـون           ،الفداء وهو السالم التام   
احلرية اليت يف    وقد فام أن السبيل الوجيد للحصول على         ،ليحصلوا على ما مل ميتلكوه    

املسيح إمنا هو التخلي عن الذات وجهودها قطعياً واالستقرار الكلـي علـى املـسيح            
 وذلك ألن العمل الكفاري قد مت وما علـيهم إال أن يقبلـوا نتائجـه                ،وعمله الفدائي 
  .املباركة باإلميان

 أو هذه السطحية اجلوفاء فيه دخلت كطوفان بعـد          ،وهذا القصور يف اإلميان   
 ففي أيام الكنيسة األوىل مل يكن ليسمح ألي شخص أن يدخل يف شركة              ،لرسلرحيل ا 

الكنيسة إال من كانوا خمتومني بالروح القدس ولكن بعد أن بدأت الكنيسة تـستقر يف               
 وبعد أن انضم إىل مجاعة املؤمنني كـثريون مـن           ،العامل وبد أن هدأت فورة االضطهاد     
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صار من األهداف اليت تستحق االعتبار أن يتآخى        احلكماء واألغنياء واألقوياء والنبالء     
اإلنسان مع مثل هذه الشخصيات الكبرية اليت صارت حبكم احملبة املسيحية أقـرب إىل              

 فكان ذلك باعثاً لنفر غي قليـل        ،املودة واأللفة واألخاء أكثر جداً مما لو كانوا يف العامل         
لكن سـرعان مـا   . من هذا القبيل كما رأى بعضنا يف تارخينا القصري شيئاً ،أن يتبعوهم 

ال حنب بالكالم   " ومن هنا نفهم ضرورة قول الرسول        ،تذبل احملبة يف مثل هذه األحوال     
  ".أو باللسان بل بالعمل واحلق

هذه تعزية كربى للمؤمن    . أي مىت سلكنا يف احملبة    " وذا نعرف إننا من احلق    "
!  كطريقة احلصول على الغفران    ولكن كم هو خطأ أن نضعها أمام النفس الغري املتجددة         

إن أي شخص يعرف اإلجنيل ال ميكنه أن يطلب من أمثال هؤالء أن يظهروا مثار احملبـة                 
أما بالنسبة للقديسني فهو ذات الشيء الذي ينبغي أن حيسوه يف نطاق ما يـسمى    . هذه

ب حيكم  حبق حكومة اهللا األدبية ذلك إننا مىت جئنا إىل اهللا نصبح موضوع اهتمام اهللا كأ              
وقد أبرز الرب هذه احلقيقة يف رمز الكرمـة         ) ١٧: ١ بط   ١(على تصرفاتنا كل يوم     

والحـظ أن هـذا     . معلناً نفسه الكرمة احلقيقية وتالميذه األغصان     ) ١٥يو  (والكرام  
وال بالوحدة كما يظن    )٦-٣: ٣يو  (الرمز ليس خاصاً بالوالدة اجلديدة اليت موضوعها        

ال ميكـن أن    ) أي الوالدة اجلديدة والوحدة مع املسيح     (لتني  ففي كلتا احلا  . البعض خطأ 
وهو فارق يكفي لدحض هذا     . يوجد شيء كضياع احلياة األبدية أو قطع أعضاء املسيح        

أما الكرمة فتعلمنا ضرورة الشركة العمليـة مـع         . التطبيق اخلاطئ ونقضه من أساسه    
 إذ ماذا يعني التلميذ على اإلتيان       .املسيح ألن الثبات فيه وهو فينا هو قوة اإلتيان بالثمر         

؟ فاملسيح  )٧: ١٥يو  (بالثمر أليس االعتماد على املسيح وثبات أقواله فينا مع الصالة           
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. هو مصدر كل مثر واألغصان إمنا حتمل الثمر باعتمادها عليه وبدونه ال تستطيع شـيئاً              
هو الذي ميد   ) حاملسي(ولكن الكرمة   . واآلب هو الذي ينقي الغصن لكي يأيت بثمر أكثر        

  .األغصان املرتبطة به بكل العصارة اليت هي قوة احلياة املثمرة
الشك أن سيدنا صنع ما هو أعظم من ذلك بكثري ولكن هذا هو ما يصنعه يف                

 فإن أنت فصلت الغصن عن الكرمة فماذا تكون احلال؟ هل يقدر            ،سبيل اإلتيان بالثمر  
لقد قرأنا عن أناس كانوا يوماً يسريون       .  كال أن يثمر عنباً مرة أخرى؟ وهل يزداد مثره؟       

 ومل  ،مع املسيح فجاء عليهم وقت مل يسريون معه ومعىن ذلك إم فصلوا أنفسهم عنـه              
 ،لسنا ننكر أن واحداً هنا أو هناك قد يتوب ويطلب الرجوع      . يعودوا أغصاناً يف الكرمة   

 املسيح يصبحون بـصفة     حاشا لنا أن ننكر أنفسنا أو نثبط عزميتها ولكن الذين يتركون          
والواقع إنه من النادر نسبياً أن يرجع إىل الرب مـن    . عامة قساة ومقاومني إىل درجة ما     

 فما أرحـب الـصدر      ،أما إذا عملت التوبة عملها احلقيقي     . يعطيه القفا يوماً من األيام    
أن إنه ال يوجد حد حملبة املسيح أما الذين نشري إليهم هنا فإم عـوض               ! الذي يقبلهم 

حيكموا على أنفسهم قد مألوا أدمغتهم وقلوم بأفكار قاسية عن املسيح وختلو عن كل              
مظاهر التوقري واإلجالل لشخصه الكرمي حماولني اخلفض من قدره واالسـتهانة بعملـه            

  .مدللني بذلك على إم مل حيصلوا إال على عقائد دون احلياة األبدية
 بالنا أن حكومة اهللا األدبية تتعامـل        لذلك كان من اخلطورة مبكان أن نعي يف       

فمن اجلهة الواحدة يشرف اهللا على كـل قـديس          . مع النفوس اآلن وهلا عمل مزدوج     
ومن اجلهة األخرى هناك من يسيئون الظن       . وحيكم على كل خاطئ ولكن يف أمانة احملبة       

ها اهللا  به فال حيتملون معامالته ولذلك ترهم يقاومون أو حيقرون التجارب اليت يستخدم           
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ألن ( وكل تأديب ال يرى للفرح يف وقت التأديـب       ،فإنه يؤدب . كوسائل لرد نفوسهم  
 وأخـرياً يعطـي الـذين       ،ولكنه نافع ) الفرح يف هذا الظرف معناه نكران صفات اهللا       

واخلالصة أن اهللا كاب حيكم اآلن على كل واحد منا حبسب           . يتدربون به مثر بر للسالم    
هكذا هو يتعامل مع أوالده أو على األقل مع الذين          . دبية وهذه هي حكومته األ    ،عمله

أمـا  .  فإن اهللا يعامل الناس من هذا الوجه على أساس اعتـرافهم           ،يعترفون أم أوالده  
الذين مل حيملوا قط اسم الرب يسوع فإنه يعاملهم بطريقة ختتلف عـن ذلـك كـل                 

  .االختالف
صل عن اإلمث وهكذا    لذلك كان الزماً على كل من يسمى اسم الرب أن ينف          
!  ويا هلول سـيطرته    ،يستيقظ ويتخلص من فخ إبليس لئال يسيطر يف النهاية على نفسه          

 وهذا التسويف أمر رديء للغاية يف حالة أولئك         ،وكلما طال االنتظار كلما ساء احلال     
الذين يظنون إنه يف مقدورهم أن يعيشوا كوحدات مستقلة منعزلة وخيشى أن كـثريين              

 العزلة كما لو كان ذلك خيليهم املسؤولية وسط الفوضى الضاربة أطناا يف             يقنعون ذه 
النصرانية وهم يرون يف أخطاء املسيحيني اآلخرين مربراً العتزاهلم وجتنبـهم متاعـب             

 ، حيصون عليهم تقصريام اليت ما أسرعهم إىل رؤيتـها         ،السري برفقة القديسني كإخوة   
ويا هلـا   . خالية من اإلحساس مبا هو جدير مبجد اهللا       غري أن حالتهم هذه     . ويف غري رمحة  

ولكن هل تصرف كهذا أفضل حقاً من       ! من حالة تعيسة أن تربر أنفسنا بأخطاء آخرين       
تصرف الذين مل يعترفوا قط باملسيح؟ وليس شأم يف هذا مع األسف من يسلكون بنور               

إن مسلكهم . لوجعنارهم وبشرارة من وقودهم؟ فليحذروا من أن يضطجعوا يف الغم وا          
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 ونعلم أمن املسيحية تربط االثنني معاص حبسب حق         ،ليس مسلك الرب وال مسلك احملبة     
  .املسيح

إذاً فقط تعلمنا أمن سر قوتنا يف سلوكنا كقديسني هو االعتماد على املـسيح              
وأليست الكرمة تعلمنا هذه احلقيقة أكثر من أي رمز آخر؟ فتش يف كل دائرة الطبيعة               

جرة نظري الكرمة يتمثل فيها مبلغ حاجـة األغـصان للثبـات يف الكرمـة     فلن جتد ش 
 ، وهذا هو املبدأ عينه مع املسيحي بالنـسبة للمـسيح          ،واعتمادها عليه لإلتيان بالثمر   

 ، وإذا مل تكن بالعمل واحلق     ،فإذا كانت احملبة جمرد كالم ولسان     . وهكذا هو احلال هنا   
 فإننا أيـضاً    ،روح اهللا؟ فإذا كنا نسلك كأوالد نور      أال تكون مسيئة هللا؟أال تكون إهانة ل      

ننفذ مبدأ احملبة اإلهلي أي إننا نطلب خري بعضنا البعض بال غرض أناين هذا هـو نـوع      
 وقد صار املسيح إنساناً ليظهرها بطريقة مل يكن مكناً إظهارها           ،احملبة اليت نعرفها يف اهللا    

ة دافقة على اسم ابنه يسوع ربنـا؟        فهل من عجب أن نرى اهللا يغار غري       . إال بالتجسد 
لقد جتلت احملبة اإلهلية يف اتضاع املسيح إذ صار إنساناً احـتم اآلالم الـيت اقتـضتها                 

وهذا مل يكن ممكناً    . تضحيته بنفسه إىل حد احتمال دينونة اهللا للخطية اليت وضعت عليه          
 كفارة املـسيح عـن       غري إنه ذات الشيء الذي صار لنا من اهللا يف          ،أن يفعله اهللا كاهللا   

هنا أضاء نور اهللا وحمبته وحقه بطريقة تسمو فوق فكر اإلنسان وهـذه هـي               . خطايانا
  .املسيحية

 بـل   ،ولكن اجلانب العملي يف املسيحية ليس جمرد الرب أو الطاعة كما رأينـا            
فقط  ،ذلك اجلانب هو احملبة   . هناك جانب آخر ضروري هو يف الواقع أساس األمر كله         

. إننـا مـن احلـق     " نعرف"ومىت كانت كذلك فإننا     .  كما يقول الرسول   لتكن عملية 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 
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 األمر الذي يضفي علـى أقوالـه مجـاالً          ،والرسول هنا يضم نفسه مع سائر أوالد اهللا       
ولكـن مـع    ". إننا من احلق  ) ل ومجيع القديسني   الرسو ،أنا وأنت (ذا نعرف   . "خاصاً

ولست أقصد  . صدر عن احلياة اإلهلية   الضمري الغري الصاحل ختتفي خدمة احملبة وكل ما ي        
فهم وحدهم الذين   . من هذه اإلشارة أولئك الذين ليسوا أوالد اهللا بل أقصد أوالد اهللا           

تضيق خطوام بسبب الضمري الغري الصاحل وهم وحدهم الذين يتأملون مبا خيـسرون إذ         
ة حساسة  قد يظنه البعض أمراً عجيباً أن الشرك      . يتوقف فرحهم حينما تتعطل شركتهم    

إىل هذا احلد حىت إا تتأثر بأي شر من جانبنا يف حني أن احلياة اليت وهبـها لنـا هللا يف                     
واحلق أن شركتنا حساسة للغاية حبيث إا تتعطل فور سـقوطنا           . املسيح هي حياة أبدية   

وملاذا؟ ألن الـشركة معناهـا التمتـع        . من أية جهالة من جهاالتنا مهما كانت صغرية       
فكيف يتسىن هللا أن يقامسنا أو يشاركنا يف أي جهالـة ولـو كانـت               . لربكةاملتبادل با 

 من اخلطايا كما أنـه ال ميكـن أن          صغرية؟ إنه ال ميكنه أن تكون له شركة مع أي نوع          
.  والنتيجة أن التمتع بالشركة يتوقف يف احلال       .كون يف هذه احلالة سالكني يف املسيح      ن

ومـع  . يث ال نستطيع استعادا من جديد     عناها حب حاشا هللا أن يقول إننا فقدناها أو أض       
أنه يف استطاعتنا أن حنمده ن أجل احلياة األبدية اليت ال ينطبق عليها مبدأ االستعادة ألا                

قد يكون  .  فإنه من الضروري أن نعود إىل الشركة اليت يعطلها أي نوع من الشر             ،أبدية
لشركة تتعطل حىت يدان مثـل       ولكن ا  ،هذا الشر جمرد فكر رديء أو شعور غري طيب        

أما إن مسحنا له باالستمرار فهو كفيل بتعطيلنا كأي شـر ظـاهر أو              . هذا الشر اخلفي  
  .علين
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) أو نطمـن  (ذا نعرف إننا من احلق ونسكن       "من أجل ذلك يقول الرسول      
 ألن فقدن احلـق أو      ،هو أساس الصدق يف السلوك    " من احلق "إن كوننا   ". قلوبنا قدامه 

تبعه على الفور السلوك يف طرق كاذبة تعرض اإلنسان للمحبة بـالكالم أو             إمهاله يست 
ليس معىن هذا أنه كان عليهم أن يرجعوا للـوراء          . اللسان بدالً من احملبة بالعمل واحلق     

فلم يقصد اهللا من هذه احلقيقية أو تلـك أن        . للتثبيت ما إذا كانوا خمتارين أو متجددين      
ا يكون مهاناً من جانبنا من هذه الصورة بل العكس هـو            متدنا بالتعزية والتشجيع حينم   

أفليس من  . مدعاة خلجلنا  األحوال   األصح ألن يقيننا بأننا متجددون يكون يف مثل هذه        
احملزن أن شخصاً قد أتى به إىل اهللا إتياناً حقيقياً يتصرف هذا التصرف الشائن؟ أما إذا                 

نعرف أننـا   " فحينئذ   ،تنا بكل تواضع  كنا بالعكس ساهرين متيقظني قدام اهللا وحنب إخو       
 وهو املعىن الذي يقصد إليـه       ،وهذا يوحي إلينا بالشجاعة أو الثقة أمام اهللا       ". من احلق 
 بل ثقة القلب أمـام     ،فليس املقصود التثبت من مقامنا أو التأكد من إمياننا        .  هنا الرسول

لـيس فقـط    (احلق ونسكن   ذا نعرف أننا من     . "اهللا يف السلوك باحملبة العاملة بال رياء      
هذا هو املعىن احلريف للكلمة وهو يوضح لنـا         ". قلوبنا قدامه ) نطمن أو نركز بل نقنع    

قصد الروح القدس منها ومدى ما هلا من تأثري وقوة على نفوسنا ومبلغ الثقة منتلئ ـا                 
  .أمام اهللا بفضل سلوكنا باإلخالص القليب البسيط يف احملبة املسيحية احلقة

املسيحيني مع األسف ال يدركون احلياة األبدية يف املسيح ويتصرفون          إن بعض   
الشك أن نعمة اهللا يف اإلجنيل تترك جماالً فسيحاً         . أكثر من الالزم إىل عواطفهم اخلاصة     

ألحر العواطف وأعمقها فللمشاعر الروحية مكاا الالئق ا ولكن أعظم منها مبـا ال              
ملسيح واللذان خيلقان هذه املشاعر ويوجهاا ومـع        يقاس النعمة واحلق اللذان بيسوع ا     
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ولكن . ذلك فاملفروض على مجيع القديسني أن يكونوا أصحاء حبسب كلمة اهللا وروحه           
لنحذر من اجلهة األخرى أن تطرف إىل اجلانب اآلخر الذي يظن أن األمر كله ينحصر               

 احلق يف كل تعزية     يف شيء واحد وهو التثبت من حقيقة كوننا خمتارين وبذلك يكون لنا           
فمثل هذا التعليم خيفي حكومة اهللا األدبية حتـت أطبـاق           . مهما كانت حالتنا العملية   

ال ريب أن االختيار حقيقة عظيمة ومباركة حنمد اهللا من          . االنصراف إىل حقيقة االختيار   
 ولكن ليس املقصود ا أن تكون باعثاً لنا على االستخفاف بإهانتنـا هللا بـأي                ،أجلها
وملاذا نطلب التعزية لنفوسنا رغم احلقيقة أننا أسأنا إليه؟ إن هـذا            . رف من تصرفاتنا  تص

 وهو عني ما نراه هنا علـى        ،ال يليق بنا كأوالد اهللا الذي يريدنا أن نتذلل بسبب ذلك          
 فإن هذا ما تفعله قلوبنا حينما نسلك سلوكاً غري          ، نعم –" ألنه إن المتنا قلوبنا   . "الفور

وإذا عرفنا أن قلوبنا تلومنا فإننـا       . ح اهللا ومل حنكم على ذواتنا قدامه      مرضى وحنزن رو  
فاهللا أعظم من قلوبنا ويعلم     . "نستنتج حبق أن اهللا يعرف أكثر مما نعرفه مما يقتضي مالمتنا          

إن المتنا قلوبنا فإن اهللا يف      : ومن أس أن البعض يفسرون هذا القول هكذا       ". كل شيء 
زن حقاً أن ختسر النفس ما يف كلمة اهللا من فائدة مبثل هذا             كم هو حم  !! نعمته ال يلومنا  

أما املعىن املقصود فهو إنين إذا كنت أدين نفـسي          ! االحنراف املنظم عن معناها الواضح    
  .لم الكل يف حني إنين ال أعلم إال اجلزءس فهو يع،فإن اهللا أعظم مين

 األمـر هنـا ال   ولكن. ولعلهم خيشون أن يؤثر هذا التفسري على ثبات مقامنا  
إنه يتناول فقدان الشركة    . دخل له مطلقاً مبقامنا يف املسيح وإمنا هو يتعلق حبالتنا اليومية          

ويدعونا للحكم على ذواتنا يف نور حمضر اهللا وأمام عينيه بدالً من الرجوع إىل الـوراء                
يف شك علـى    ما  . إن االختيار واملقام ثابتان ال يتزعزعان     . للتثبت من االختيار أو املقام    
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ولكن إن المه قلبه فليثق أن اهللا أعظم        .  ومن اخلطأ أن يرتاب مؤمن يف أيهما       ،اإلطالق
منه علماً بكل شيء وعليه أن يتذلل ويضع وجهه يف التراب قدامه وبذلك ينال العون               
اإلهلي الستكشاف دقائق قلبه فيمقت اونه وإمهاله ألنـه موضـوع نعمـة عظمـى               

لى حالتنا الرديئة وحنن ممسكون حبقيقة مقامنا يف املسيح املعطى          أعين إننا حنكم ع   .كهذه
 فهذا املقام يبقى ثابتاً واضحاً ولكن حالتنا هي اليت ساءت واهللا يريدنا ال أن               ،لنا من اهللا  

  .خنفيها أو نربرها بل أن حنكم على أنفسنا بال رفق أو مهانة
الشك . ألنظمة البشرية إنه ألمر مؤسف للغاية أن يقع املؤمن بني براثن هذه ا          

أن بني هذه األنظمة عدداً غري قليل من قديسي اهللا احملبوبني ولكنهم يعانون الكثري مـن                
جراء هذه التعاليم اليت ال سند هلا من احلق تعاليم من ال يعطي اد الكايف لنعمة اهللا يف                  

 الذي يـستتبعه     أو الذي ال يعطي للشركة الشخصية مكاا الالئق األمر         ،احلياة األبدية 
إن كنت ال ترتاب يف نفـسك       "كما قال أحدهم مرة     . غالباً االرتياب يف حقيقة اختياره    

لقد كان رجالً   . فهم إما أن خيفوا خطاياهم أو ينادوا بنظرية التشكك        " فأنا أرتاب فيك  
 ولـست أسـتطيع إال أن       ،تقياً ذلك الذي قال هذا القول وله عدة ترنيمات من تأليفه          

 أن تكون ترنيماته أفضل من تعليمه ألن مثل هذا الشك غري جدير لـيس               أرجو خملصاً 
فقط باملسيحي بل باألحرى بشخص املسيح إذ هو نكران صحيح لإلجنيل الذي يعلـن              

ومن هنا يف الواقع ضعف البعض      . اخلالص بنعمة اهللا ويدعونا للتمتع به يف ملء السالم        
شغوليتهم مبحبة اهللا للعامل أو مبعـدات       ممن يشغلون أنفسهم بقضية االختيار أكثر من م       

فاالختيار حيتل يف عقيدم املكان األول حبيث جيعلون منـه الـسند            . النعمة لنفوسهم 
إن يف املـسيح  .  ولكن هذا قصور شنيع يف إدراك نعمة اهللا وحقـه  ،واملرجع لكل عمل  
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به كـل    سك وألكثر جداً مما ال يتم     ،جماالً فسيحاً لكل ما يتمسك به الفريقان من حق        
 إنه ملن املؤمل حقاً أن قديسي اهللا ال يسقطون من حسام هذه النظريات العقائدية               ،منهما

اجلزئية ليتمسكوا فقط بإعالن اهللا كامالً غري منقوص طارحني كل ما عداه وغري راضني              
 ،إن املسيحية متسعاً لكل حاسة نبيلة ولكل حكـم سـليم ورأي سـديد             . بغريه بديالً 

لكل ما على اإلميان أن يقبله من اهللا وما على احملبة أن تعمله ده طليقـة                وباالختصار  
  .غري مغلولة

إن مالمة القلب هنا مردها الشعور بالتقصري يف طرقنا واإليقـان بـأن اهللا يف               
وهذا أيضاً متـضمن يف     . سياسته األدبية لنفوسنا يعرف عن طرقنا أكثر مما تعرف قلوبنا         

فاإلشارة هنا أيضاً ليـست     ".  ذنوبنا كما حنن نفغر للمذنبني إلينا      اغفر لنا "القول الكرمي   
إىل غفران خطايانا الكامل الذي نلناه باإلميان باإلجنيل بل إىل مراقبة اهللا ألوالده وعينـه         

 ئله إطالقاً حباجـة اخلـاط      وهذا ال دخل  . الساهرة باستمرار على طرقهم وتصرفام    
يقدم غفراناً للخطايا على أسـاس روح الغفـران          ألنه واضح أن اإلجنيل ال       ،املسكني

 وإمنا النعمة هي اليت ب مغفرة اخلطايا على أسـاس اإلميـان             ،والتسامح مع اآلخرين  
 األمر الذي ال يتعرض له سيدنا يف قوله الكرمي الذي أشرنا إليه والذي              –بالرب يسوع   

ران مع اآلخـرين     يف التصرف بروح الغف    – أنت أيها املسيحي     –يعين إنك إذا فشلت     
وإنك ذا تعطل شركتك معه وإنه لن يعيد إليك هـذه الـشركة           . فإن اهللا ال يسر بك    

انعدام الشركة هذا هو منشأ إدانة      . حىت حتكم على نفسك وتدين اخلطأ إدانة صحيحة       
  .القديس لنفسه ودليل اللوم من جانب اهللا
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ي عليه نقف للحيـاة     هلذا كان من األمهية مبكان أن منيز بني أساس النعمة الذ          
 وبني تطبيق معاملة اهللا األدبية معنا كل يوم حيث البد أن حيكم علـى               ،األبدية والفداء 

 وهذا يقودنا إىل إدانة احنرافنا وتصرفاتنا       ،طرقنا اخلاطئة ويؤدبنا لكي نشترك يف قداسته      
ما هو  النابية وإىل جعل مسلكنا مطابقاً لفكر اهللا من حيث كراهته للخطية وتشجيع كل              

  .من احملبة والرب واحلق
عـدد  " (أيها األحباء إن مل تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من حنـو اهللا           "يقول الرسول   

نعم إن قلب اهللا مييل حنو الذين يسلكون باستقامة قدامه والرسول ال يقول هنـا               ). ٢١
 لذلك  فهو يسر أن يرى احملبة قد حتققت يف قلوم وهو         " أيها األحباء "بل  " أيها األوالد "

أمـا  . يشجعهم على ممارسة نشاط احملبة يف الصالة حينما تكون حالتهم هكذا حـسنة            
 وحينما نلزم روح اهللا ألن يشغلنا بتقـصرينا         ،حينما تكون األمور على غري هذا الوضع      

فال بد لنا إذن من اخلضوع هلـذا املبـدأ          . فإننا ال نستطيع أن نسأل حبرية نعماً جديدة       
أما إذا كنـا    .  كنا نلوم أنفسنا فيما يتعلق بطرقنا فإن اهللا يلومنا أكثر          املذلل وهو أننا إذا   

أيهـا  . "بقوته نتمتع بالشركة يف هدوء فإن قلوبنا تستطيع أن تطلب بثقة نعمة أعظـم             
ومهما سألنا ننال منه ألننا حنفظ وصـاياه  . األحباء إن مل تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من حنو اهللا     

 أو ما   ،هذه حالة سامية ليس فيها ما يعرقل نشاط احملبة        ". مامهونعمل األعمال املرضية أ   
 فإن الطريق أمام خريات النعمة تكون مهددة ومفتوحة ألننا نكون           ،يعوق هبات النعمة  

وبعبارة أخـرى   . سالكني يف نور اهللا والقلب غري مشغول مبالمة النفس أو متحول إليها           
  .وهنا خرينا األعظم. حنكون حينئذ قد فرغنا من الذات لنتمتع باملسي
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هذه هي احلالة اليت يليق بكل مسيحي أن يسلك فيها يوماً فيوماً وهـي مـا                
ولكن شكراً هللا فإن هذا هو      . نرجوه ونسعى إليه ولكننا مع األسف كثرياً ما نفشل فيه         

إن حياة السالم والثقة وبساطة العني ال ميكن أن تتحقق إال           . بعينه ما تدعونا إليه النعمة    
إما أن نعزي أنفسنا يف حالة الـسقوط بأننـا          . سلوك قدام اهللا طبقاً حلياتنا يف املسيح      بال

فإن كنـا حنيـا     . حاصلون على احلياة األبدية فذلك ما ال يليق باهللا وال ينفعنا يف حالتنا            
 ،وأمامنا ذه املناسبة اختبار بولس عما حدث يف نفسه        . بالروح فلنسلك أيضاً بالروح   

أن نؤمن فقط مبا قاله الروح القدس بفم ذلك القديس بـل أن حنقـق               ومن واجبنا ال    
فما أحيـاه   . مع املسيح صلبت فأحيا ال أنا بل املسيح حييا يفَّ         "اختباره يف نفوسنا أيضاً     

"" إميان ابن اهللا الذي أحبين وأسلم نفسه ألجلـي        : "اآلن يف اجلسد فإمنا أحياه يف اإلميان      
وها هي قوة صليب املـسيح قـد        . قوس ال نفع فيها   فالتقليد باطل والط  ) ٢٠: ٢غل  (

 – فيما يتعلق حبياته القدميـة       –وها هو بولس يربط باإلميان نفسه       . وصلت إىل القلب  
 وها هو اآلن حييا يف ذاك الذي هو حي          ،بذاك الذي مات فوق الصليب لكي يعتقه منها       

تخصيص الفردي ليس أمراً    جداً أن نالحظ أن هذا ال     .  حياة يف اإلميان يف حمبته     ،إىل األبد 
شائعاً كثرياً يف الكتاب حيث جند أن حمبة املسيح وبذل نفسه ووضـع حياتـه علـى                 

أما هنا فاحلديث   ). ٢ و   ١: ٥أف  (الصليب تقال عادة إا للقديسني بصفة عامة كما         
 ولو أنه من القصور أن نكتفي مبا هو شخـصي           ، وهو حديث مثني حقاً    ،فردي شخصي 

 شـركة   –ديرنا لشركتنا مع اآلب ومع ابنه يف بركة عائلة اهللا بأسرها            دون إدراكنا وتق  
  .مجيع أوالد اهللا
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 ليس هـو  ، وإن كان شيئاً ضرورياً البد منه  ، سالم الضمري  ،إن السالم مع اهللا   
 وال هي قاصرة على اليقني بغفران خطايانا        ،كل الربكة اليت تريدنا نعمة اهللا أن نتمتع ا        

كمن قد آمنا بإجنيل اهللا ولكنه ليس املوضوع الذي نتحدث عنـه يف             فهذا نلناه   . مجيعها
إن ذلك اليقني كان رمحة عظمى وضرورية لكل        . إصحاحنا يف   ٢٢ – ١٩األعداد من   

نفس يف مطلع حياا املسيحية ولذلك فمن اخلطأ يف طريق اإلميان أن يسأل عن النفس               
 يعرف شيئاً عن مثل هذا الشك       إذا كانت هي مؤمنة حقاً أم غري مؤمنة فإن الكتاب ال          

يف شخص يؤمن باملسيح وال هو يطلب إليه يف أي مكان أن يرجع إىل ما هو يف داخلـه      
يوجـه اهللا   ) أي ألنه هالك  ( ذلك ألنه يف طبيعته هالك وهلذا السبب عينه          ،ليستند عليه 

  وكاملخلص الكامل الذي ال ميكن أن حيوم حول كمالـه أي           ،التفافه إىل ابنه كمخلص   
أما العدد الذي أمامنا فهو خاص مبسلك املسيحي يوميـاً وثقـة            . شك يف قلب املؤمن   

فقد أصبحنا بالنعمة يف حالة من القرب الوثيق باهللا         . القلب العملية املرتبطة ذا السلوك    
 غري الئق بأبينا وإهلنا ال ميكن أن حيتمل أو يطاق ومن أجل هذا قد               ،حبيث إن أقل شيء   
حرص وعناية كافة الضمانات والوقاية ضد كل شيء من هذا القبيل           أعدت النعمة بكل    
  .مما يتناىف مع مقامنا

كثريون منا يعرفون يف حميط عائالتنا شيئاً من هذا االختبار إذ ما تصرف ولد              
أليس من فارق إذ كان الولد ذا عاطفة حقيقيـة؟ أال           . من األوالد تصرفاً طائشاً أحياناً    

لقلق حىت إذا كان أبواه جيهالن السبب؟ فبدالً من أن يـسارع            يبدو الولد يف حالة من ا     
وعلـى قـدر   . ملالقاما بابتهاج كعادته تراه حيس بأن شيئاً قد حدث يعرقل خطواتـه        

وهكذا هو احلال يف عالقتنا بإهلنا وأبينا       . استقامة الولد يكون شعوره باالنقباض واخلجل     
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 معروف لديه ومن هنا كان أمهية احلكم        مع الفارق وهو أنه ال يفشل أبداً وأن كل شيء         
فإذا ما تصرفنا التصرف الصحيح يف      . على الذات الذي ال غناء عنه بسبب ما حنن عليه         

حالة سقوطنا وحكمنا على ذواتنا عادت النفس إىل التمتع بالشركة اليت كنا باألسـف              
الثقة ليست بشأن   وهذه  . فاحلالة الالئقة بنا هي حال الثقة من حنو اهللا        . قد خسرنا لذا  

مقامنا الذي هو دائم وثابت يف املسيح بل حالة القلب املعرضة للتعطل واالضـطراب              
 فعندما نكون سالكني بالروح تكون هذه الثقة مـن حنـو اهللا             ،بسبب التهاون واإلمهال  

 وهي احلالة الوحيدة الالئقة باملسيحي وكم هو حمزن البقاء يف غريهـا             ،حالتنا السعيدة 
م حلالة االفتقار إليها والعالج الوحيد هو بكل يقني الـصراخ احلـار إىل اهللا               واالستسال

 وحينئذ سوف ال يطول صراخنا      ،يقودنا الكتشاف العوامل اليت أدت بنا إىل ما حنن فيه         
فإن حمبة اآلب تريدنا أن نتذوق ونستمتع كل حني حبالوة ولـذة الـشركة وتعزياـا                

ولنا يف ربنا   . لذي تسببه أية غلطة غري حمكوم عليها       ذلك ا  ،ونشعر مبرارة احلرمان منها   
يسوع شفيع عند اآلب هو ملجأنا ومستودع مواردنا بدالً من االلتجاء إىل شفيع أرضي          

وإنه ملن امتيـاز أن     . يأخذ مكان الرب وليست فيه الكفاية هلذه اخلدمة الدقيقة الصعبة         
لنعمة بل إىل حمبة اآلب اليت لن       نتقدم على الفور وبغري تردد بواسطة املسيح إىل عرش ا         

  . تسقط أبداً
 –" ومهما سألنا ننـال منـه     "ومجيل جداً أن يستطرد الرسول قوله بعد ذلك         

فهو ال يتكلم عن أي قيد      . وهو مثال آخر للطريقة املطلقة اليت حيب يوحنا أن يتكلم ا          
هـذا  هو يتجاوز عن    . قد توجبه ظروف عارضة أو أي عائق قد توجده طوارئ خاصة          

وهو يفترض وجود حالة ال أثر فيها ملالمـة         . كله ويسقط من حسابه احلاالت الشاذة     
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وما هو أثر الشركة؟    .  وإن الثقة متوفرة من حنو اهللا وإننا متمتعون بالشركة معه          ،القلب
 بل نطلب   ،إا تستبعد كل طلبة مغلوطة فال نسأل حينئذ أمراً غري متفق مع مشيئة اهللا             

. د ال مينع خرياً عنا وجيد لذته وسروره يف متتعنا بكل ما هـو ـده               ما يوافقنا وهو ا   
نعم . وهذا كله وجدناه يف املسيح الذي هو على الدوام مركز اجلاذبية وحلقة االتصال            

وما من نور أو نبع يف قلوبنا إال وهو مستمد من           . فاملسيح هو الذي خيتار لنا كل شيء      
 وإذا كان اهللا قد أعطانا ابنه فكيف ال يهبنـا           ،اه اهللا  وهذا هو عني ما أعطانا إي      ،املسيح

 ،معه كل شيء؟ إذن فمهما سألنا ننال منه ألننا يف هذه احلالة لن نطلب شيئاً غري الئق                
وهنا نرى أن أولئـك الـذين ال        ". ألننا حنفظ وصاياه  "والسبب يرينا إياه الرسول هنا      

ياسة اهللا األدبيـة إزاء حالـة       يعتقدون بأن املوضوع الذي يتناوله الرسول خاص بـس        
املسيحي العملية يسقطون يف خطأ اخللط بني هذه السياسة وأساس اخلالص فيجعلـون             

أمـا  . ولكن هذا يبطل نعمة اهللا يف خالص اخلطـأ        . هذا اخلالص مستنداً على شروط    
الكالم هنا فليس عن النعمة بل عن احلكم وهو بالضرورة شرطي يف حني أن نعمـة اهللا                 

 إن  – والشرط الوحيد هنـا      ،لص نفوسنا ومتحو خطايانا كاملة وجمانية ومطلقة      اليت خت 
  . هو إنكار نفوسنا كفجار وقبولنا هبة اهللا اانية يف املسيح–جاز لنا أن نسميه شرطاً 

أما موضوع الكالم يف الفصل الذي أمامنا فشيء آخر على اإلطالق وخلطه            
 ذلك الالهوت املنظم الذي هـو       –" الهوتعلم ال "مبوضوع النعمة هو آفة ما يسمونه       

أشبه بكومة من األزهار واألوراق قطفت من الشجرة وجفت فلم يعد فيها أثر للنضارة              
 احلـي   ،هكذا هو الرب يسوع   ". روح وحياة " يف حني أن الكتاب نفسه هو        ،أو احلياة 

ـ    ،وهكذا هو الروح القدس   . وكان ميتاً وها هو حي إىل أبد اآلبدين        ذي  روح احلق ال
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 ،حييي والذي أخذناه ليس فقط للحياة بل ليحفظ لكل جزء من احلق نـضارته وقوتـه               
وهكذا هي حمبة اآلب الدائمة اجلريان أن اإلنسان جيعل أو حياول أن جيعل من اإلعالن               

وهل من أحد وجـد حيـاة أو        ! ولكن ما أبعد الفرق بني اإلعالن والعلم      . اإلهلي علماً 
إنه حياول أن حييط هذا احلق أو ذاك بسياج مـن األسـلحة   سالماً يف الالهوت املنظم؟    

البشرية جاعالً من عقائده قلعة خيالية لإلميان ناسياً أن هذا كله ينحـصر يف املـسيح                
 وال شيء غري    ، كل احلق  ،إننا يف الكتاب وحده جند احلق     . عامالً فينا بالكلمة وروح اهللا    

ولذلك فإن ثقتنا هي    .  إىل كل احلق    ولنا الروح القدس الذي كتب الكل لريشدنا       ،احلق
  .يف اهللا ويف كلمة نعمته

الكتاب هو دستور والروح القدس قوتنا املرسل من أمساء ليمكث فينا ومعنـا             
 فضالً عن عطايا نعمة املسيح يف اخلدمـة لكـل           ،إىل األبد فيا هلا من امتيازين عظيمني      
 واهللا يريدنا أن حنكم على      ،اوحنن مستودعون هلذ  . عضو يف اجلسد كبرياً كان أو صغرياً      

فإذا كنا نستفيد يف اإلميان واحملبـة       . كل معطل وهو ما يعاجله الرسول يف هذه األعداد        
مهما سألنا ننال منه ألننا حنفظ وصاياه ونعمل األعمـال املرضـية            "يتم فينا القول إنه     

 األخرية هي   وهذا بطبيعة احلال ال ميكن تطبيقه على موضوع اخلالص أن العبارة          ". أمامه
وال غـرو فهـو     ). ٢٩: ٨يو  (عني ما قاله الرب عن شخصه الكرمي وما يعمله دائماً           

". ألين يف كل حني أفعل ما يرضـيه       "يقول تبارك امسه    . الكمال املطلق يف كل ما نيط به      
 ليس كمن هـو     ،ومبا أن اهللا يرى ويسمع كل شيء فإنه يالحظ أوالده مالحظة خاصة           

وإذا كان اهللا لنا فمن علينا وحيث إنه ال يتغاضى عن أية غلطة              ،ضدنا بل كمن هو لنا    
ستاراً ختتفي وراءه بل باحلري نذلل نفوسـنا        ) ٨ أو رو    ١٧يو  (فال حاجة بنا أن نأخذ      
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وـذه الكيفيـة    . من أجل كل ما أحزن روح اهللا القدوس الذي به ختمنا ليوم الفداء            
نا احلرية والدافع على الصالة حبيث نطلب        فتكون ل  ،تستعيد قلوبنا لذة الثقة من حنو اهللا      

فإن . والشك إننا إذا سألنا االعتماد على املسيح      . ننال منه " مما سألنا "ال شيئاً واحداً بل     
 مشجعاً إيانا على االستمرار أكثر يف الصالة باالستفادة أكثر من كلمتـه            ،اهللا يسمع لنا  

وهـذه  .  احلياة األبدية والتمتع ا    فهذه أشياء حبسب مشيئة اهللا كما إا وسائل ممارسة        
  .احلياة هي قوام رسالة يوحنا بأمجعها

 ،فما املقصود باإلميـان باسـم ابنـه       ". وهذه هي وصيته أن نؤمن باسم ابنه      "
باعتبار أن الكالم موجه إىل عائلة اهللا املؤمنني فعالً؟ يف الكتاب املقدس تعبريات خمتلفـة               

وأخرى تصديق شهادة اهللا عن     " اإلميان باهللا "قرأ عن   فتارة ن ". يؤمن"فيما يتعلق بالفعل    
هذه هي لغة الكتاب بـصفة      ". اإلميان باملسيح " وعندما يرد ذكر املسيح نقرأ عن        ،ابنه

وإن كان حرف اجلر يف اللغة العربية ال يبدو خمتلفاً كما هو احلـال يف اللغـات                 (عامة  
فحينما يكون عـن    . ن اسم ابنه  وهنا نقرأ عن اإلميا   ). األخرى أو لغة الكتاب األصلية    

 اإلميان مبـا    ،تصديق شهادة اهللا عن املسيح فهذا معناه اإلميان مبا سجله اهللا عن املسيح            
يقوله اهللا يل عن املسيح فعندما يقال إذن اإلميان باسم ابنه أفليس هذا معناه اإلميان مبـا                 

 ومـا   ،ة ما هو   أي حلقيق  ،إن االسم هو إعالن اهللا لشخص الرب       يتضمنه ذلك االسم؟  
 أو جمرد لقبـه     ،ليس املقصود أن امسه كإنسان كان يسوع      .  وهو تعبري مجيل حقاً    ،فعله

 أي باإلعالن اإلهلي    ،. أو أية صفة من صفاته األخرى الكرمية بل اإلميان باالسم          ،كالرب
وحنن نؤمن بامسه   . أو شهادة اهللا عن ابنه يسوع املسيح الذي هو موضوع اإلميان العظم           

ليس فقط مبا بدأنا به يوم آمنا حيث كان إمياننا يومئـذ            .  كان امسه هو شخصه    كما لو 
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.  بل يود الرسول ويلذ له أن يتكلم عن شخصية املسيح وعن كل ما نناله فيـه                ،بالرب
إمياننـا  ". نؤمن باسم ابنه  "ولذلك يستخدم هذا التعبري الفريد      . وبواسطته كمؤمنني به  

 بكل ما   ، أما هنا فهو إميان باسم ابنه يسوع املسيح        ،يحاالبتدائي كان اعتماداً على املس    
  .نؤمن بامسه. حيمله ذلك االسم املبارك من إعالنات اهللا يف كلمته

كما وردت يف األصل ففي     " نؤمن"هناك قراءتان متعادلتان فيما يتعلق بكلمة       
رة واحدة   وعند البعض اآلخر تعين اإلميان م      ،رأي بعض الثقاة تعين االستمرار يف اإلميان      

ال جند إال قراءة واحدة ال ظـل ألي خـالف           " احملبة"ولكن عندما نأيت إىل     . وإىل األبد 
 اإلميان واحملبـة  –ولكن االثنني .  هذا واضح وأكيد. وهي احملبة العملية يوماً فيوماً     ،فيها

 ميتزجان وجيتمعان يف وصية واحدة هي وصية املسيحية العظمى باملباينة مـع وصـية               –
أما وصيتنا العظيمة فهي اإلميان باسم      . هذه كانت توصي مبحبة اهللا والقريب     . الناموس

وكم من املؤسف أن خنلط بني أوالد       . يسوع املسيح واحملبة بعضنا لبعض حنن أوالد اهللا       
 ولكن القصودين   ، وإن كانت احملبة ليس هلا حدود      ،هذا ليس املعىن املقصود   ! اهللا وقريبنا 

ومـا  . ذين ال يعرفهم العامل كما مل يعرف ذاك الذي يؤمنون بامسهباحملبة هنا هم أولئك ال 
وإال فما رأيك يف شخص يطالبك يف أن        . من شك يف أن هذا أمر يفوق أفكار اإلنسان        

 وهذا  ،حتب أوالد لندن كما حتب أوالدك؟ الشك أنك تعترب شخصاً كهذا ناقص العقل            
إن هناك فـوارق    .  حنن بصددها  اليت" وصيته"املثل الضعيف قد يساعد على إدراك مسو        

قد يسكن جبواري شخص من ألد أعـداء        . كثرية بني أوالد اهللا وأوالد إبليس كما رأينا       
ال شك إنه جيب على أن أبدي حنوه        . فمثل هذا ال يدخل يف نطاق هذه الوصية       . املسيح

ه  فإن مقاومت  ،عواطف اإلشفاق وأن أطلب له من اهللا أن يقبل كلمة احلق إجنيل اخلالص            
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القاسية وحتديه هللا إمنا تقودنا أكثر لسكب التضرعات من أجله أمام اهللا لعلـه يرمحـه                
وتبارك اسم إهلنا فلقد طاملا استجاب الصالة يف حاالت كهذه وأكرم إحلاح الـصراخ              

واألمر يقتضينا قدراً فمثل هـذا      . الذي ارتفع إليه يف إميان وتواضع من أجل نفس آمثة         
بعـضنا  " تنطبق علـى      األحوال يف نطاق هذه الوصية اليت إمنا       اجلار ال يدخل حبال من    

  .إا احملبة املسيحية املتبادلة بني أوالد اهللا والشيء غري ذلك.  وصيةكما أعطانا" بعضاً
وهنا نلتقي مبثال آخر من أمثلة األسلوب الذي خيتص به يوحنا وهـو عـدم               

 فهو الذي منه نـسأل      ،حة عن اهللا  التفرقة بني اهللا واملسيح ففي مستهل العدد نقرأ بصرا        
وهذه هي وصيته أن نؤمن باسـم       " ونعمل األعمال املرضية أمامه      ،ومنه ننال ما نطلب   

وحنن نعلم جيداً أن املـسيح      ". ابنه يسوع املسيح وحنب بعضنا بعضاً كما أعطانا وصية        
ـ . ومع ذلك فالضمري واحد مل يتغري يف سياق الكالم كله         . هو الذي أعطى الوصية    ا وم

. كان ممكناً أن يصح هذا األسلوب لو مل يكن املسيح هو اهللا باحلقيقة نظري اآلب متامـاً                
وقد استخدم يوحنا هذا األسلوب قاصداً متعمداً إلكرام        . وهذا هو السر يف األمر كله     

 ومل تكن مسألة زلة قلم من جانبه وليدة الغفلة أو اإلمهال فإن             ، كما إلكرام اآلب   االبن
س ال خيالطه ما قد خيالط أشهر املؤلفات البشرية وأرقاها مـن غفلـة أو               الكتاب املقد 

  .ذلك أن الغرض اإلهلي واحلكمة التامة يسيطران يف الكلمة املكتوبة. نسيان
هنا ننتقل إىل موضوع جديد هـو موضـوع         ". ومن حيفظ وصاياه يثبت فيه    "

ن الطاعة ال ميكن أن يكون      فبدو. وهنا ال جمال ألي غموض    . ثباتنا يف اهللا وثبات اهللا فينا     
ومعىن هذه العبارة من الوجهة التفسريية هو أن من حيفظ وصاياه           . هذا االمتياز العجيب  
 ولكنها تنطبق أيضاً على املسيح وقد وردت كـذلك يف مكـان             ،يثبت يف اهللا واهللا فيه    
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" اهللايثبـت يف    "أو  " يثبت يف املسيح  " إذن فالعدد يف ذاته يصح انطباقه سواء قلنا          ،آخر
. ألن ثباتك يف املسيح هو ثبات يف اهللا كما أن ثباتك يف اهللا هو بالضبط ثبات يف املسيح                 

لكن اضطرارنا لتفهم جمرى القرينة قد حيملنا على اختيار أحدى الصيغتني خضوعاً ملبدأ             
هذا من املهم أن نراه دائماً وهو سهل ميسور ولكنه من النافع واملفيد             . التفسري الدقيق 

هة األخرى أن نتجنب األخطاء فيما يتعلق بالكتاب وأن نـرى املميـزات بـال               من اجل 
وذا نعرف أنه يثبت فينـا مـن        " بالقول   اإلصحاحفوارق أو اختالفات وأخرياً خيتم      

ومن هنا نفهم أن عطية الروح القدس هي القوة والربهان علـى            " الروح الذي أعطانا  
أما الثبـات يف اهللا     . ت اهللا فيه إذ أعطاه الروح     وذه الطريقة يثب  . ثبات اهللا يف املسيحي   

فهو االعتماد الروحي عليه والسلوك وهذا ال يتم ما مل يكن الروح القدس الساكن يف               
 القديس عامالً فيه غري حمزون لكي حيفظه على الدوام معتمداً عليه مستمداً من موارده             

ك اللحظة ثابتاً يف الرب بل      أما إذا أحزنته فمعىن ذلك أنين لست يف تل        . اليت ال تنضب  
قد تسلك من حضرته وقد أكون سائراً إىل حني يف هدى أفكاري وحبـسب مـشيئيت                

 سواء كان زلة عابرة أو غلطة       ، ولكن مهما يكن تصريف    ،اخلاصة ويف طريق رمستها لذايت    
  . فأنا على حال قد ابتعدت عن التمتع حبضوره ولست ثابتاً فيه،استمرت وقتاً ما

نالحظ أن النصف األخري من العدد الذي أمامنـا ال حيـدثنا عـن              على أننا   
كما هو احلال يف النصف األول بل فقط عن ثبـوت اهللا            ) ثبوتنا فيه وهو فينا   (احلقيقتني  

نعم فعلى سكىن الروح القدس وحده يتوقـف        . فينا وأساسه الوحيد الروح املعطى لنا     
 غري أنا ثبتنـا     ،حتقيق ثبوت الفداء   وهو مؤسس على الفداء وثابت بكل        ،ثبات اهللا فينا  

حنن فيه مسألة تتوقف على حالتنا الروحية ويتناوهلا الرسول بالشرح الكامل يف اجلـزء              
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 الذي جند أن األعداد الستة األوىل منه هي مبثابـة فقـرة             ، الرابع اإلصحاحاألخري من   
نا يف اهللا وثبوت     ثبوت –اعتراضية هلا أمهيتها القصوى من حيث كوا أساساً لكال احلقني           

 الثالث يـصور الرسـول      اإلصحاحمن  ) ٢٤ و   ٢٣(ففي العددين األخريين    . اهللا فينا 
 وذلك مع أقل إشارة ممكنة للجانب السليب        ،مركز ومكان املسيح تصويراً دقيقاً كامالً     

أمـا يف العـددين     . الذي كان موضع مشغولية الرسول بصفة خاصة يف أقواله السابقة         
 عن بركة امتيازاتنا من ناحيتها اإلجيابية اليت يضعها أمام مجيـع            هو حيدثنا املشار إليهما ف  

ففـي  . القديسني بنفس البساطة والعمق اللذين تتصف ما رسالته من أوهلا إىل آخرها           
 نرى احلقيقة اليت قـد      ٢٤ ويف العدد    ، نرى مسات املسيحي اجللية الواضحة     ٢٣العدد  

تقل عن األوىل من حيث وجودها الفعلـي وهـي         تكون أقل وضوحاً للعيان ولكنها ال       
نشاط احلياة الداخلي بقوة روح اهللا الساكن فينا والعامل يف تلك احلياة مـع اإلشـارة                

 الذي جيلبه التهاون يف السلوك على متتعنا بثقة القلب          السيئاخلاصة كما رأينا إىل األثر      
  .وامأمام اهللا وهي الثقة اليت جيب أن تكون من نصيبنا على الد
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  اخلطاب الثاين عشر
  ٦ – ١: ٤يو ١

أيها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هي من اهللا ألن "
كل روح يعترف . ذا تعرفون روح اهللا. أنبياء كذبة كثريين قد خرجوا إىل العامل

وهذا هو روح ضد املسيح الذي . بيسوع املسيح إنه قد جاء يف اجلسد فليس من اهللا
أنتم من اهللا أيها األوالد وقد غلبتموهم ألن الذي . عتم أنه يأيت واآلن وهو يف العاملمس

هم من العامل ألجل ذلك يتكلمون من العامل والعامل . فيكم أعظم من الذي يف العامل
من هذا . حنن من اهللا فمن يعرف اهللا يسمع لنا ومن ليس من اهللا ال يسمع لنا. يسمع هلم

  ".وح الضاللنعرف روح احلق ور
قبل أن يواصل الرسول موضوع ثبوت اهللا فينا معروفاً بواسطة الروح املعطى            

نراه يتحول إىل املوضـوع اخلطـري       ) ٢٤عدد  ( الثالث   اإلصحاحلنا كما قرأنا يف اية      
الذي أمامنا حمذراً إيانا ضد هجمات العدة على أساس اإلميان وذلك بتـذكرينا بـاحلق            

عالن اهللا الصريح عنه بفم الرسل امللهمني واألنبياء الذين هم          اخلاص بشخص املسيح وبإ   
  .عطايا الرب املمجد وكما هو مدون يف كتب العهد اجلديد

فالكالم هنا ليس كما يف تعليمه السابق عن العالمات اليت متيـز املـسيحي              
 ولكن إشارته إىل الروح القـدس يف ختـام          ،احلقيقي عن املدعني أو اخلادعني نفوسهم     

 ليحدثنا  – كعادته كما رأينا     – السابق قادته إىل اخلروج قليالً عن خط سريه          صحاحاإل
عن موضوع له خطره البالغ فيما يتعلق باحلق األساسي خاصاً بالعالمات اليت نـستدل              
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 مث  ،شخصية ذاك الذي ظهـر يف اجلـسد       : وهذه العالمات اثنتان  . منها على احلق ذاته   
 وقد كان له اد إهلـاً كـامالً   ،الناس لكي يتسىن لنا إعالنه بواسطة شهود خمتارين من      

 اخلرب اإلهلي   – أن حنصل على اخلرب اخلاص بتلك الربكة السامية الفائقة           ،وإنساناً كامالً 
 فهـو   * مطبوعاً بطابع سلطان اهللا بواسطة أناس ملهمني ومعينني هلذا الغـرض           –نظريه  

زات املسيحي وامتيازات الكنيسة اليت     الذي على قبوله تتوقف احلياة األبدية وكل امتيا       
وهو الذي يترتب على رفضه حلول غضب       . كان الرسول بولس خادماً هلا بصفة خاصة      

ـ     ،ومبا أنه جاء من السماء    ). ٣٦ و ٣٥: ٣يو  ( اهللا على مجيع رافضيه       ق ومبا أنه هو احل
 – يـسمع    بالنعمة املطلقة لذلك عىن اهللا بأن يهيئ لإلنسان بواسطة اإلنسان مسع أو مل            

أضمن إعالن يف صورة مناسبة لضمري وقلب اإلنسان ولكن حبراسة وإرشاد اهللا الذي ال              
  . ميكن أن خيطئ

وإذا كان اهللا قد سر على أساس الفداء أن يعطي الروح القدس للمـسيحي              
 فإن الشيطان نـصب     ،بصورة وكيفية مل تكن ممكنة قبل موت املسيح وقيامته وصعوده         

لعطية السماوية ومعاكسة اآلب واالبن والروح القـدس وذلـك          نفسه لتقليد وتزيف ا   
 أنبياء كذبة كثريين ليسوا فقط يضلون اآلخرين ويقـودوم          ،بواسطة أشخاص مرتدين  

إىل التهلكة بل يذخرون ألنفسهم نقمة أشد وأقسى مما يصيب اليهودي ارم أو األممي              
 املزدوجة يف بساطة تامة ملعاونـة       ومن هنا كانت عناية الرسول بتقدمي بينة احلق       . املظلم

  . كل مسيحي حيتاج إليها

                                                 
ة       يريد الكاتب أن يقول أ * ذلك الكلم سان آ نه آما آان الكلمة الحي هو اله في صورة إن

   المعرب-المكتوبة هي إلهية في صورة إنسانية 
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أيها األحباء ال تصدقوا كل روح بل امتحنوا األرواح هل هي من            "   
فاألمر هنا ليس متييز املسيحيني احلقيقيني بل أولئك الذين يدعون أم يتكلمـون             ". اهللا

على اإلقناع املاكر منـذ      وله يف هذا امليدان قدرة عظيمة        ،فهذا قد قلده العدو   . بالروح
ذاك كان قتاالً للناس من البدء ومل يثبت يف احلق ألنـه            . "جتربة اإلنسان األول يف اجلنة    

" مىت تكلم بالكذب فإمنا يتكلم مما له ألنـه كـذاب وأبـو الكـذاب              . ليس فيه حق  
ولقد كانت هناك أرواح شريرة أكثر من ذي قبل ملقاومة روح احلـق ألن              ) ٤٤:٨يو(

جنسة كثرية قد طردها قدوس اهللا ممن كانت ساكنة فيهم يوم كان له اد هنـا                أروحاً    
  .على األرض

     والواقع أن إخراج األرواح النجسة كانت أول معجزة يدوا لنا إجنيـل            
 ومنها نفهـم أن كلمـة       - اخلادم اإلهلي املبارك     -) سإجنيل مرق (خادم اهللا واإلنسان    

واآلن وقد مضى رسول الغرلة     .  اإلنسان وطرد الشيطان   املسيح كانت فيها القوة لربكة    
ألين اعلم  " الباسل املقدام فها هو حتذيره لشيوخ كنيسة أفسس قد أخذ يتحقق سراعاً             

 ومـنكم أنـتم     ،هذا أنه بعد ذهايب سيدخل بينكم ذئاب خاطفة ال تشفق على الرعية           
  ).٣٠ و ٢٩: ٢٠أع ("سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التالميذ وراءهم

ولذلك هـو   ) يوحنا احلبيب (وقد تعاظمت موجة الشر أمام عيين آخر الرسل         
 جمرداً البدعة اإلبليسية من كـل       ،يهيب بكل قديس مناشداً إياه حبق أميانه وبكلمة اهللا        

رونق جذاب ومن كل حاسة عاطفية خداعة خيفي العدو وراءها أخطر تعاليمه اهلدامـة              
ليست سوى ابتعاد عن اهللا وإنكار لكلمته حتت ستار اإلدعاء حبـق            اليت هي يف الواقع     

فالبعض من أضداد املسيح أنكروا ناسوت املسيح احلقيقي والبعض اآلخر          . جديد أمسى 
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.  يف شخص واحـد    تأنكروا الهوته احلقيقي وآخرون أنكروا احتاد الالهوت والناسو       
 سيدنا وبالتبعية حقيقة عمله      حياولون تقويض حقيقة شخص    اوذه الطريقة أو تلك كانو    

أما القديسون فقد عرفوا اآلب ويسوع املسيح الذي أرسله وكان هلم الروح القـدس              
وهكذا كأوالد هللا بسطاء مل يكونوا مسؤولني فقط بل وبالنعمة قادرين علـى             . ملعاونتهم

جـل   حتت التزام من أ    ااجلديدة وقد كانو  " األنوار"امتحان طبيعة الروح العامل يف تلك       
امسه ومن أجل خري نفوسهم أن يغربلوا ما تنطوي عليه تعاليمهم من بدع ومستحدثات              

ن أنبيـاء؟ لقـد     وأكان أولئك املغرور  ". ألن أنبياء كذبة كثريين قد خرجوا إىل العامل       "
.  الذين يكونون معاً أساس الكنيسة تعليميـاً       احلقيقيني" الرسل واألنبياء "أعطى املسيح   

اللذان ) فضالً عن يعقوب ويهوذا كاتيب الرسالتني اللتني بامسيهما       ( فعندما مرقس ولوقا    
 مستعينا يف   ،وقد قام الشيطان يقلد هذا    . مل يكونا رسولني بل نبيني    )  ولوقا سأي مرق ( 

. تقليده بأولئك األشخاص غري املؤمنني اللذين خرجوا إىل العامل ليضلوا ويتلفوا ويهلكوا           
  ".نأنبياء كذبة كثريو" وهكذا كان 

ذا تعرفون روح اهللا كل     . "والعالمة األوىل أو االمتحان األول خاص بالروح      
وهنا أقرر بأن الصيغة    ". جاء يف اجلسد فهو من اهللا     ) أنه قد (روح يعترف بيسوع املسيح     

 د ال تـساع   – سواء يف بعض النسخ اإلجنليزية أو يف النسخ العربية           -احلالية هلذا العدد    
لـيس فقـط ال     " أنه قد جاء  " فان عبارة   . عىن الذي يريده الرسول   كثرياً على تأدية امل   

يتطلبها األصل بل جتعل األمر كأنه جمرد اعتراف حبقيقة تارخيية يف حـني أن الكلمـة                
وإال فهل صحيح أن أي روح شرير       . الرسولية تعين االعتراف بشخص الرب متجسداً     

جلسد؟ أال يعترف املسلمون ـذه      ينكر احلقيقة التارخيية بأن يسوع املسيح قد جاء يف ا         
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احلقيقة بغري تردد إن كان اليهود ال يسلمون ا؟ بل من احملقق أن جانبـاً مـن أكثـر                   
امللحدين تطرفاً وأشدهم خطراً يسلمون ذه احلقيقة ويثنون على الـرب بطريقتـهم             

  .اخلاصة باعتباره املعلم العظيم وأفضل من وطأت قدماه وجه األرض
 اعتراف حقيقي بشخص الرب كما يرمسه الرسول هنـا إال           ولكن ليس هناك  

ولئن كانت كلمات الرسول قليلة وموجزة إال أا تصل إىل صميم املوضوع            . بروح اهللا 
يف الفترة بني يشوع بن نون ويـسوع ابـن مـرمي            " يسوع"لقد تسمى كثريون باسم     

. أعظم منه بكثري   إال رمزاً ليشوع     – حبسب منطوق الكتاب     –ومل يكن أوهلم    . العذراء
. ومن احملتمل أن كثريين مسوا بعد ذلك ذا االسم الكرمي ومل يكونـوا بـه جـديرين                

إذا كنا نصدق   . الذي فضله اليهود ارمون على رب اد      " الباراباس"وباألخص ذلك   
أي ابـن   (أما املؤكد فهو أنه كان يلقب باراباس        . ما يقوله عنه الكثري من كتب التقليد      

  .ليد إبليس البن اآلب احلقيقيتق) اآلب
 األول من إجنيل مىت يعطينا الروح القدس ترمجته هلذا االسـم            اإلصحاحويف  
فو إن كان يـشوع     " وتدعوا امسه يسوع ألنه خيلص شعبه من خطاياهم       "الكرمي بالقول   

استطاع أن يقود إسرائيل إىل كنعان رغم حشود األعداء الذين كانوا يترصدون هلم يف              
هو الذي استطاع أن خيلص شعبه مـن        ) الرب يسوع (فإن املرموز له وحده     كل مكان   
 األزيل نـسبياً  ، األبـدي املطلـق   ، الرب السرمدي  ،الكائن-الرب ،فهو ياه . خطاياهم
وحيث أم كانوا شعبه فهو الذي كان عليه أن خيلصهم من خطاياهم األمـر              . وتارخيياً

 وليس غريه كان حيـق  ، اهللا معنا،انوئيل الذي هو أيضاً عم    ،الذي مل يكن يستطيعه سواه    
وإذا كان شعبه قد رفضه فجلبوا علـى أنفـسهم اخلـسران            . له أن يتخذ هذا اللقب    
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 فإن نعمته تتجه إىل األمم املسلوبني املساكني ولو علـى األقـل إىل الـذين                ،املوقوت
علـى  . اجته هذا اخلالص  )  كما كنا قبالً   -(نعم فإلينا حنن األمم     . يسمعون صوته منهم  

األمم وقد انتفخوا يف عدم إميام وكربيائهم البد أن يقطعوا كما قطعوا اليهود جزئيـاً               
 املمجد عندئذ   ،ولكن أخرياً سريجع إسرائيل إىل مسياهم الذي صلب       . لكي ندخل حنن  

وهكـذا  " ويتحررون من كل خـوف داخلـي أو خـارجي         ،واملرتفع واملتسامي جداً  
ه تكون قد صربت عليهم طويالً وظلت أمينة هلم وفية          فإن حمبت " سيخلص مجيع إسرائيل  

 ، ألن إىل األبد رمحته    ،لعهدها بال كلل وال ملل حىت وصلوا إىل أعماق شرهم وآالمهم          
  .وهباته ودعوته بال ندامة

مع هذا الفـارق    . الذي يعترف به كل روح من اهللا      " يسوع املسيح "هذا هو   
ق وأوثق مما كان مقدماً إلسرائيل الـذين        وهو أنه اآلن معروف يف املسيحية معرفة أعم       

على أن الذي جاء يف اجلسد هو ياه املخلص         . سيعرفونه يف أجماد ملكوته العتيد املنظورة     
هو الذي ميجده روح احلق ويبغضه روح       . كما هو أيضاً مسيح اهللا أو املسيح      ) يسوع(

  ٭".وكل روح ال يعترف بيسوع املسيح جاء يف اجلسد فليس من اهللا"الضالل 
 وذلـك   ،إن اسم يسوع هو التعبري عن كل ما يف ذاته الكرمية كما أعلنه اهللا             

وليس هذا االسم احملبوب    .  وكل ما فيه غبطتنا األبدية     ،لصاحلنا إذ جند فيه كل ما يعوزنا      
معرباً فقط عن السمو الفائق الذي لكل ما فيه أو ما ينال بواسطته بل هو وحده الـذي     

                                                 
يس من اهللا    "يرد الشارح ترجمة هذا العدد هكذا  ٭ سوع فل مع  " وآل روح ال يعترف بي

يدنا    م س ة أن اس سوع"اإلحاط أداة       " ي دد ب ذا الع ي ه اني ف ل اليون ي األص سبوق ف م
  . ٢ومعناها اليسوع السابق وصفه في عدد " ال"التعريف 
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 ٣٤٥

كما أن ) أو خارجياً (فهو احلق موضوعيا ً   . شخص وكل شيء  يكشف لنا عن حقيقة كل      
الروح القدس هو احلق داخلياً أي القوة الباطنية اليت تعيننا علـى التعـرف باملـسيح                

وحـده الـذي    ) أي املسيح (فهو  ) ٦: ٥يو١(واالستمتاع بكل ما فيه أو ما ينال منه         
 وليس للعامل   –لذي يعلن لنا     وهو ا  ،هو الذي يرينا اآلب   . يقودنا إىل معرفة صحيحة باهللا    

 ويف املسيح وحـده نعـرف النـور    ،أعين أنه يعلن الثالوث األقدس.  الروح القدس –
 وفيه نعرف الطاعة والرب والقداسة والوقار واالتكـال         ،واحلياة و احملبة كما هي من اهللا      

ن وفيـه نـرى اإلنـسا     . ونعرفها كلها يف كماهلا املطلق    . واألمانة و التواضع والوداعة   
 أي  –ويف نور حياته نرى اإلنسان يف عدائه هللا حتت سطوة الشيطان            . موضوع لذة اهللا  

وكذلك بواسطته نعرف ما هـو الـشيطان يف         . حقيقة اإلنسان كما هو حبسب الطبيعة     
 الذبيحـة   ،وبدون املسيح ال يكون لدينا سوى ظالل الفداء والكفارة        . بغضائه وخداعه 

 معطياً لكل شيء صـفته      ،حده حقيقتها ومتامها مجيعاً   فهو و .  الكاهن والقدس  ،والتقدمة
 وهو نفسه مركزها مجيعاً وهكذا يف املـسيح وباملـسيح           ،احلقيقية ونسبته الصحيحة هللا   

فهل أنت يف شك من جهة أمر ما؟ أدخـل          . نعرف اهللا واإلنسان والشيطان وكل شيء     
.  من كل جوانبه   املسيح يف القضية وسلط نوره على املعضلة فحينئذ سينجلي لك احلق          

  أليس هو حمك احلق وقياسه الكامل؟
وهكذا بينما نرى عشاق اجلدل والنقاش يهيمون يف بيداء احلدس والـتخمني            

 إذا بالنعمة ب احلق يف      ،طلباً ملعرفة احلق الذي يشق على أصلب العقول الطبيعية عوداً         
ـ     . املسيح ألبسط مؤمن يعتمد عليه كمن هو كل شيء له          إن : سألةوهذا هو سـر امل

. املسيح هو احلق موضوعياً كما أن الروح واحلق كقوة داخلية إلعانة روح اإلنـسان             
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أم ال  " لألوالد الصغار "األنانيون املنتفخون يقولون    "  الكذبة ءاألنبيا"ولئن كان أولئك    
يف حني أن األوالد ال ميلكـون       " الروح"يقدرون أن يستغنوا عنهم لن عندهم وحدهم        

 ويأيت أن يفرط يف     ،فان املؤمن يعلم إن له املسيح االبن ظاهراً يف اجلسد         " احلرف"سوى  
وهو احلق املدون اآلن يف كلمة اهللا املكتوبة هو ال يدعى بأنه حيقـق              " من البدء "ما مسعه   

يف نفسه يف وقت واحد كل ما هو مكتوب عن احلق وإمنا يعلم أنه وقد فـاز باملـسيح                   
 شخصه احملبوب ويعتمد على مسحة الروح للتطبيـق          فقد امتلك احلق كامالً يف     ،احلق

ومن أجل ذلك هو يشعر بأمهية ثباته هو يف االبن          . واالستفادة العملية على قدر احلاجة    
. أما التفريط يف املسيح املعلن على هذه الصورة فمعناه التجرد من املسيحية           . ويف اآلب 

 ليهدم به شخص سيدنا نرى      ولذلك فعندما كان العدو يستعمل معول االدعاء حبق أمسى        
وإذ هو كذلك فـال  . الروح القدس يعيد النفوس إىل ذاك الذي كان وال يزال هو احلق          

جمال فيه للتطور أو التدرج الذي ال يعدو أن يكون أكذوبة شيطانية تعلن عن حقيقتـها    
بواسطة نكران احلياة األبدية كشيء معروف ومدرك باعتبارهـا هبـة اهللا يف الوقـت               

  .ونظريات جوفاء" آراء"أما األكذوبة فال تقدم سوى . احلاضر
وإزاء ذلك تعطينا النعمة حمكاً أكيداً مضموناً به نعرف مىت يكون اهللا معلمـاً              

أن روح  : وهذا هو احملـك   . احلق ومىت يكون روح الضالل موحياً باألكذوبة العظيمة       
 األداة اليت يستخدمه     أما روح الضالل فيطري العامل باعتباره      ،القدس ميجد الرب يسوع   

 ،وإن كان ال يقوى على تضليل املختـارين       . إبليس للخداع والتضليل بقدر ما يستطيع     
 وكل  ، حياول أنت يظهرهم قوماً متزمتني متعصبني ضيقي الفكر        ،فإن على اامهم قدير   

  وإـم ،ذنبهم أنه مل تغرر م األوالن الرباقة اليت يضفيها الشيطان على أعماله الشريرة      
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يصدقون اهللا فيما شهد به عن ابنه وهنا جيب التفرقة بني اإلميان والتسليم األعمى الذي               
ليس هو إال تصديق اإلنسان فال ميكن حبال من األحوال إجياد عالقة ورابطة بـاهللا إال                

فإذا قد شهد الروح القـدس      . على أساس تصديق اهللا وذلك عن طريق كلمته املكتوبة        
د فما على اإلنسان إال أن يصدق كلمة اهللا ويؤمن بالرب يسوع            للرب كابن اهللا املتجس   

املسيح احلياة األبدية أما معرفة أية حقيقة عنه مهما كانت صحيحة وهامة فهي ليـست               
 وهلـذا   ،وقد جاء االبن يف اجلسد    . إن احلياة هي يف ابنه    . اإلميان به واالعتراف بشخصه   

وباالعتراف به معناه اإلقـرار     ". اإلهليأعجوبة النعمة اإلهلية وحمك احلق      "كان يسوع   
وهو ليس هاماً وخطرياً    . والفرق هائل وبالغ األمهية   .حبقيقة شخصه كمن جاء يف اجلسد     

ليس اإلميان حبقيقة ميالده بل اإلميان بشخصه األزيل مولوداً ذا          . فقط بل وحيوياً أيضاً   
  .وح القدسوهذا هو االعتراف الذي يعترف به كل من هو من الر. االعتبار

ال شـك أن التجـسد      . يظن كثريون أمن املراد هنا إمنا هو حقيقة التجـسد         
 ،متضمن فيها وهو حق خطري الشأن من حقائق املسيحية اجلوهرية ومثرة النعمة الغنيـة             

وقد كان هناك من قام بنكره حىت يف تلك األيام القدمية نازالً به إىل مستوى األديـان                 
وهنا ليسمح يل القارئ أن أشري إىل ذلك الكتيـب          . لتشبهاألخرى اليت تقول بنظرية ا    

وهو كتيب ليس فقط    " إجنيل بطرس "اخلرايف البايل الذي يقال إنه اكتشف حديثاً باسم         
 وإن دل على شيء فعلى صدق أقـوال         –زائفاً ومزوراً بل هرطوقياً من الدرجة األوىل        

 ،ل القتال منذ األيام األوىل    يوحنا إذ هو حيمل يف طياته الشهادة على وجود روح الظال          
 ذلك ألنه ينطوي على ضاللة ال ميكن أن خترج من فم            ،وحيزننا أنه كتب على اإلطالق    

 ،لكن بطرس الذي ظلموه كان حمبوباً لغريتـه       . مسيحي عادي فكم باحلري من بطرس     
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ولعل الكثريين ممن كان يصعب عليهم استيعاب تعاليم بولس اسـتيعاباً كـامالً كـان               
على (جداً أن يستمتعوا بكرازة بطرس وقد استغل املزور األثيم صيت الرسول            يشوقهم  

 وذلـك ألن    ،ومهد لقبول أسطورته األغنوسطية حتت ستار امسـه       ) األرجح بعد موته  
حمصل تلك األسطورة هو أن املسيح مل يأيت يف اجلسد لكي ميوت على الصليب بـل إن                 

 مبعىن أن اجلسد املادي مل يكن جزءاً        ،من اختذ اجلسد خيمة كما يسكن اإلنسان يف بيت        
وإذ اقترب من الصليب تـرك      .  وإنه بعدما عاش يف اجلسد فترة من الزمن        ،من شخصه 

  .ذلك املسكن ومضى إىل السماء
أو ال يرى القارئ شبهاً هلذه الضاللة يف دين ما؟ فهناك يزعمون أو يتصورون              

 واستبدل يهوذا اإلسخريوطي بالرب     أنه يف اللحظة األخرية احلامسة استعمل اهللا سلطانه       
فالبدعة األغنوسطية وأختها اليت أشرنا إليها تزعمان أن الـرب          . يسوع الذي رفعه إليه   
 ولو أن أصحاب هذه النظرية األخرية يعتقدون أن الرب سـيأيت            ،لن يأيت فوق الصليب   

 يف ذلك أحسن وهم. مرة ثانية ليدين العامل وأنه سيجد كل العامل حينئذ يف حالة االرتداد        
من كثريين من اجلهلة يف النصرانية ممن ينادون يف كل مكان لتحسني مطـرد يف العـامل                 

وليس . ومينون أنفسهم وسامعيهم حبالة من الكمال اإلنسان على األرض بدون املسيح          
خمجالً ومذالً أن ينادوا مبلكوت بغري ملك؟ ال ريب يف أن البعض يتوقعون انسكاباً آخر               

 ، لتحقيق هذا التحسني والكمال املنتظر املنـشود       –سكاباً اعظم من األول      ان –للروح  
ولكن الواقع املستفاد من كلمة اهللا هو أن الروح القدس سيسكب هكذا مـرة ثانيـة                

) وهو الذي أشرنا إليه سـابقاً     (وهناك دين من األديان     .تكرمياً مللك املسيح على األرض    
سيكون قد هجروا كتام كما سيهجر اليهود العهد        يعتقد أصحابه أنه يف األزمنة املقبلة       
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والكتاب املقدس يرينا أن النـصرانية  ) أي االرتداد العام  (القدمي والنصارة العهد اجلديد     
 ولعل أقوى حافز وعامل على هذا االجتاه يقـوم يف           ،تسري صوب هذا االرتداد بسرعة    

  .يف النصرانية منذ اآلنتلك النظرية الال دورية اليت تنكر صحة الوحي واليت تسود 
كل روح يعترف بيسوع املسيح جاء يف اجلـسد         "ولكن أمامنا هنا حمك احلق      

ومن املهم جداً أن نفهم     . فالروح الصادق احلقيقي يعترف بشخص املسيح     " فهو يف اهللا  
قد تؤدي إىل نسيان مـن      " جاء يف اجلسد  " ألن جمرد التشديد على حقيقة أنه        ،هذا احلق 

ال شك أن جميئه يف اجلسد حق خطري وهام ولكن أخطر منه وأهم             . ذاهو الذي جاء هك   
فمن هو الذي حاء يف اجلسد؟ إنه ال ميكن أن يقال عـن             . حقيقة ذاك الذي جاء هكذا    

خذ أعظم األباطرة الذين شادوا اإلمرباطوريـات       . أي إنسان بشري أنه جاء يف اجلسد      
صر وخذ أشهر األمساء اليت ملعت       أو القي  ر نبوخذ نصر أو كورش أو اإلسكند      –العظيمة  

ال يستطيع أحد أن يقول حبق      . يف عامل األدب أو الفلسفة أو اخلطابة أو العلوم وما إليها          
 وهو أنه مل يكن ممكناً هلم أو لنا أ، نظهر يف            ،والسبب بسيط . أن أياً منهم جاء يف اجلسد     

فهي أن  . النعمة الالائية  و ، واحلق ،أما العجب . عامل الوجود باملرة ما مل نولد يف اجلسد       
 ابن اهللا اخلالق الذي به كل شيء كان وبغريه مل           ،فهو أقنوم إهلي  . سيدنا جاء يف اجلسد     

. وجميئه يف اجلسد هو شيء جميد للغاية هللا ولإلنسان يف وقت واحد           . يكن شيء مما كان   
ـ                ،صليبواحلق أن شيئاً يف األزل السحيق ال يقارن مبجيئه متجسداً سوى موته على ال

  .أما يف األبد العتيد فليس هلذه احلقيقة الفريدة من مثيل
.  بل من هو الذي صار جسداً      ،لكن األمر اجلوهري ليس جمرد ما صار له اد        
أن يـأيت يف    . كان يف مقدوره  . كان يف مقدوره بكل حتقيق أن يأيت يف غري هذه الصورة          
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اً يف هذه الـصورة يف أزمنـة        كما ظهر فعالً مرار   ( أو يف جمد مالئكي      ،جمده الشخصي 
غري أنه سر أخرياً أن يأيت يف اجلسد ليمجد اآلب ويـربر            ) العهد القدمي لفترات عابرات   

 ويبيـد إبلـيس     ، ويرد اخلليقة  ، ويدين الذين يرفضون   ، ويبارك الذين يؤمنون   ،اهللا كاهللا 
 يوحنا  وهذا هو تعليم  . وكل هذا يدور حول كيانه األزيل وجمده اإلهلي       . وينقض أعماله 

وهو متضمن هنا يف احملك الـذي       .  ونبوياً يف سفر الرؤيا    ،يف رسالته كلها كما يف إجنيله     
  .يزودنا به للتمييز بني روح اهللا وروح الضالل

ذلك ألن مجيع هذه األرواح ترهب الـرب        . إن روح الضالل لن يعترف به     
ا تعرف يقيناً أنه    يسوع وختافه خوفاً عظيماً والسبب يف هذا اخلوف الطبيعي فيها هو إ           

أقنوم إهلي وإنه الشخص املعني ليس فقط ليدين العامل بل على وجـه خـاص ليعاقبـها              
. باعتبارها األداة املاكرة اخلبيثة اليت ال تكف عن مقاومة اهللا وإيصال األذى لإلنـسان             

ومن هنا كان خوفها الرهيب وارتعادها العظيم كلما ألفت نفسها يف حضرة الـرب أو               
الـشياطني يؤمنـون    "كما هو مكتوب يف رسالة يعقوب       . جهت بطلعته البهية  كلما و 

. فهو ال يؤمن وال يقـشعر     . ومن األسف أن اإلنسان ال يساويهم يف هذا       ". ويقشعرون
وهـو  . إذاً فقد عرفنا احملـك األول     . ولكن سيأيت يوماً فيه يتحتم عليه ذلك وال مفر        

حلق اخلاص بيسوع املسيح يـضيء يف       والواقع أن ا  . شخصية ذاك الذي جاء يف اجلسد     
وهو هنا يقدم لنا يف كلمات قليلة مركزة باعتباره         .هذه الرسالة من مطلعها حىت ايتها     

  .احملك الذي به منيز روح احلق الذي جاء ليمجد املسيح
وكل روح ال يعترف بيسوع فهو لـيس        . "بعد ذلك يقدم لنا اجلاين العكسي     

 وهي يف هذا الوضع تعزز      ،تصرة اليت يقرها أبرز النقاد    وهذه هي الصيغة املخ   ". من اهللا 
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 ال مبجرد حقيقة متعلقة     –األقوال السابقة وتوضح جلياً أن االعتراف بشخص املسيح         
 ألن غواية روح الضالل ال تقوم على إنكار حقيقة جميء املسيح            ، هو املقصود هنا   –به  

ومن هنا كان ذكر االسم     يف اجلسد بل تدور حول إنكار شخصية الرب يسوع األزلية           
يف هذا العدد مسبوقاً كما قلنا يف األصل اليوناين بأداة التعريـف            " يسوع"الكرمي فقط   

هذا االعتراف وحده هو الكفيل بالكشف عن روح        . أي بالشخص السابق وصفه   " أل"
 هذا كله يعترف به   . ليس فقط أنه جاء وأنه كان إنساناً حقيقياً وأنه سيأيت ثانياً          . الضالل

 ، غري مـؤمنني   – كما يسمون غريهم     –أصحاب الدين الذي أشرنا إليه ومع ذلك فهم         
 يفضل مجيع   ، رجالً عجيباً  ،وإمنا هم يعتربونه نبياً   . وذلك ألم ال يؤمنون مبجد شخصه     

ولكنهم ال يؤمنون بالهوتـه     !  واملعني دياناً للعامل يوم يأيت ليملك سبع سنني        ،أبناء البشر 
  .من جمده اإلهلي ليظهر نعمة اهللاأو انه أخلى نفسه 

فإذا سلمنا ذه الصيغة املختصرة فإننا جند أا ال جتعل فارقاً بـني اجلانـب               
 وإن كانت يف احلقيقة تؤيد إىل أقصى حـدود          ، من االعتراف  السليب واجلانب اإلجيايب  

ق بـل   التأييد أن االعتراف الذي يتطلبه روح اهللا ليس اعترافاً مبجرد حقيقة من احلقائ            
 ألن العدد الثالث املتعلق باجلانب السليب من االعتراف ال يـذكر            ،بشخص سيدنا ذاته  

إال االسم الكرمي ولو أنه يتضمن االعتراف األكمل الوارد يف العدد الثاين واخلالصة أن              
  .النربة هي على حقيقة الشخص وليس على حقيقة ايء

. يح كمن جاء يف اجلـسد     شخص الرب يسوع املس   : هذا هو إذاً احملك األول    
 ، وكل روح ال يعترف به هكذا لـيس مـن اهللا           ،كل روح يعترف به هكذا هو من اهللا       

فلـيس  ". ضد املسيح الذي مسعتم أنه يأيت واآلن هو يف العامل         ) أو مبدأ (وهذا هو روح    "
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ولذلك فـإن   . الناس فقط هم الذين كانوا يعملون مفسدين بل األرواح الشريرة أيضاً          
وال عجب فـإن    .  يتكلم بلغة احملبة العميقة يستخدم أسلوباً عظيماً للغاية        الرسول وهو 

 كيف يكون هذا موضع     ،كان شخص إهلي تنازل يف طريق احملبة لإلنسان ليولد من امرأة          
  .ريبة وجدل؟ إن عدم االعتراف به معناه حماربة اهللا

احلق املعطى  ولذلك فبجانب احملك األول جند احملك الثاين الذي نتبني فيه هداه            
الكلمة الذي صار جسداً وحل     ) ٦: ١٤يو  (ال شك أنه هو شخصياً احلق       . للمسيحي

غري أن اهللا يف غىن نعمته شاء أن يعطينا إعالنا جديداً  حموره ومركزه شخص ربنا                . بيننا
وهي اليت يدور حوهلا الكـالم      . وهذا اإلعالن هو كلمته اليت هي احلق      . يسوع املسيح 

 وهي تعلن اآلب واالبن بالروح القدس وأين جند هذا اإلعـالن؟            ، اآلب إا كلمة . هنا
واألمـر  . جنده يف كتب العهد اجلديد اليت هي جمموعة تعاليم رسله وأنبيائه القديـسني            

الغريب أنه حىت يف ذلك الوقت قام أنبياء كذبة يدعون بأن لديهم نور اهللا األكمـل ومل                 
 أما احلق   ،قد يكون هذا التعليم حسناً كبداية     . هللاهو كلمة ا  " تعليم الرسل   "يسلموا بأن   

كانوا يشبهون مجاعة الكويكرز يف الوقت احلاضـر الـشغوفني          . الكامل فعندهم هم    
وهناك آخرون أيضا ممن يعتمدون     .  ولكنها شهادة هي وليدة أفكارهم اخلاصة      ،بالشهادة

حيني أكثـر مـن     على الرؤيا واألحالم لتريهم املسيح أو لتدهلم على واجبهم كمـسي          
وعندنا العقليون الذين ينكرون على الكتـاب أنـه         . اعتمادهم على كلمة اهللا املكتوبة    

 ولو أن جانبا منهم يسلم بأن يف الكتاب بعضاً من أقوال اهللا ولكنهم ينكرون               ،كلمة اهللا 
على أن عدم إميام هذا من شأنه أن يزعزع كـل شـيء يف              . أنه يف جمموعة كلمة اهللا    

 من ذا الذي من حقه يف هذه احلالة أن يقرر ما هو من كلمة اهللا وما لـيس                   الكتاب إذ 
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منها ما دامت الكتابات اليت بني يديك غري مؤكدة؟ هذه دعوى املتشكك اليت حيبـها               
 ويفزع من اخلطر الذي حيذر منه مجيع الذين         ،ويرتاح إليها ألنه يرهب سلطان الكتاب     

 كما هو كذلك باحلقيقة فياهلا مـن        ،و كلمة اهللا  أما إذا كان الكتاب ه    . ال يطيعون اهللا  
إهانة هللا أن تقف موقف املتشكك فيه وياهلا من إهانة بصفة خاصة للروح القدس الذي               

  !. أعلن سيدنا أنه ال غفران ملن جيدف عليه
والشك أن الذين كان خياطبهم الرسول أحسوا خطورة أقواله ولذلك نـراه            

 إعالنـه األخـري     ،ع مماثل هو كلمة اهللا اجلديـدة      على الفور يضيف حمكاً آخر من نو      
أنتم من اهللا أيها    "  فيقول   ،املؤسس على يسوع الرب وعمله الفدائي الذي مت وقبله اهللا         

" ومن اخلري أن نعرف أن هذا هو معىن الكلمة املـستعملة هنـا              ) ". األعزاء( األوالد  
واحدة معناها  : ذا الصدد ذلك أن الرسول يستعمل ثالث كلمات يف ه       " األوالد األعزاء 

والثانية " أوالد اهللا " ويف القول   ) ٢ و   ١: ٣ص  ( األوالد بصفة مطلقة وهي الواردة يف       
والثالثـة  ) ١٨ و   ١٣: ٢ص(وهي املستعملة يف    "  أن األوالد الصغار   لاألطفا" معناها  
نـها  ويقصد ا الطبقات الثالث اليت تتكـون م       "  األوالد األعزاء أو األحباء   " معناها    

يضم كل  ) ٢و١: ٣ص( املذكور يف   " األوالد" وهنا نالحظ أن لفظ     . جمموعة عائلة اهللا  
أبنـاء  " ومن اخلطأ أن يقال      ، وفعالً حنن كذلك من اآلن     ،العائلة حيث ندعى أوالد اهللا    

 بل  ، ليس األبناء بطريق التبين    ،اهللا" أوالد"مع أننا أبناؤه أيضاً غري أن املقصود هنا         " اهللا
أما الكلمة الثالثة فعبارة عـن مـصغر كلمـة          .  من اهللا ولذلك فإننا  أوالده      مولودون

وتعرب عن املودة واملعزة نظري ألقاب التدليل اليت نستعملها أحيانا مع أوالدنـا             " أوالد"
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متييزاً هلا  " األوالد األعزاء "  ولذلك كان من اخلري أن نترمجها هنا         ،إظهاراً ملودتنا حنوهم  
  .من اجلهة األخرى" األوالد الصغار"من جهة واألطفال أو " أوالد" عن تلك املترمجة 

" أنتم من اهللا أيها األوالد األعزاء     "إذاً الرسول خياطب عائلة اهللا مجيعاً بالقول        
فمع إن األنبياء الكذبة كانوا يعمون أم هم        ". أنتم"مشدداً النربة على ضمري املخاطب      
كال إم أعـداء    . يفند زعمهم وكأنه يقول ما معناه     القادة املوثوق م إال أن الرسول       

فأوالد اهللا باملفارق مع هؤالء األدعيـاء والقـادة         " أ،مت" أما   ،املسيح وسفراء الشيطان  
واهللا يف املسيح هو لكم مصدر كـل        . الكذبة واألردياء الذين حيتقرون األوالد األعزاء     

نفسه كاآلب وعطية الروح القـدس      احلياة األبدية والغفران واالنتساب إىل اهللا       : بركة
.  أي األنبياء الكذبـة   " أنتم من اهللا أيها األوالد األعزاء وقد غلبتموهم       "الساكن فيكم   

ولكن مرجع هذه الغلبة ليس إىل شيء فيكم تفتخرون به كما من حكمتكم أو قوتكم               
وة ذلك أن مصدر ق   " ألن الذي فيكم أعظم من الذي يف العامل       "أو قداستكم اخلاصة بل     

اهللا نفسه ماكث فيه وذلك بواسطة روحه الـساكن         . املسيحي هو روح اهللا املاكث فيه     
أو " ألن الذي فيكم أعظم من الذي يف العـامل        "ولذلك استطاع الرسول أن يقول      . فيه

وهذا معناه بكل وضـوح أن      " العامل كله قد وضع يف الشرير     ) "١٩: ٥ص  (كقوله يف   
  .شريرةإبليس هو العامل ذه األرواح ال

حتمل يف طياا تعزية كربى وتثبيتا عظيماً إذ        " أنتم"وهكذا يتبني أن النربة على      
وإذا كـان اهللا    . مبعىن إنه مصدر كل بركام    " من اهللا "خياطبهم الرسول بأم بكل يقني      
قد يقـال إنـه   .  وهبات اهللا هي بال ندامة من جانبه     ،هو مانح الربكة فهو تعاىل ال يتغري      

: ٦تك  ( كما ندم على اخلليقة      ،ا ال يكون األمر متعلقاً بة أو دعوة من اهللا         حينم" ندم"
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ولكن عنـدما يـدعو     .  ألا مل تكن هبة بل جمرد عمل مهما كان خطرياً          ،وأهلكها) ٦
 وحينما يهب احلياة األبدية أو      ،لنفسه يف مطلق حمبته خطاة بائسني لكمي جيعلهم خاصته        

 ومجيعها بـال    ،د فمثل هذه العطايا هي هبات اهللا ودعوته       مغفرة خطايانا أو مرتلة األوال    
 ولكنه تعاىل ال    ،قد يظهر األوالد جهالة وغباء واحنرافاً حمزناً      . وهنا لن يتغري فكره   . ندامة
  .يتغري

فلم يكن األمر قاصراً علـى أن       . ال شك أن ألقوال الرسول هنا قوا اخلاصة       
أنـتم   "،من اهللا ) هم أنفسهم ( بل إم هم     ،القديسني نالوا هذه الربكات مجيعها من اهللا      

 وثابتون يف هـذا املقـام       ، وحمبوبون منه باعتبارهم أوالده    ،مولودون من اهللا  ". من اهللا 
فـذلك  ) أي آالت خداع الشيطان   " (غلبوهم"وإذا كانوا قد    . باعتباره كيام اجلديد  

ولئن كان األنبيـاء    . وإن كان رئيسه وإهله   " ألن الذي فيكم أعظم من الذي يف العامل       "
ذلـك  . الكذبة يستمرون يف غيهم وضالهلم وشرهم الروحي فإن القديسني قد غلبوهم          

 عرفوا  ،مسعوا صوت الراعي الصاحل وتبعوه    . أم مل يتحولوا حنوهم بل ظلوا مبعزل عنهم       
وإنه جاء مرسالً مـن     ) ٩: ١٠يو  (أنه وحده يستطيع أن يهب احلياة واحلرية والطعام         

وإن ابن اهللا وحده يستطيع أن      . مة حمبة اهللا هذه ومن تلقاء حمبته هو خلاصته        اآلب يف مه  
آمنـوا  .  كما أنه هو وحده الذي وضع حياته عنهم يف الكفارة          ،ينطق مبثل هذه األقوال   

أما الغرباء فهي ال    . بذاك الذي يدعو خرافه اخلاصة بأمساء وهي تتبعه ألا تعرف صوته          
واآلن وقد استقرت نفوسـهم علـى فـداء    .  تتبعهمتعرف صوم بل رب منهم وال   

  .املسيح فإن اهللا نفسه أصبح فيهم بروحه ويثبت فيهم
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وبعد ذلك يصف الرسول هؤالء األنبياء بعبارات قاطعة حازمة دامغاً إيـاهم            
مبعىن إن مصدر   " هم من العامل  "بوصمة مرعبة وشنيعة وواضعاً نربة أخرى عليهم بالقول         

إذاً فاألمر  . م وأهدافهم ليس من اهللا بل العامل الذي هو عداوة هللا          كل تعليمهم وسلوكه  
من أجـل  "كله من حتريض الشيطان الذي هو منشأ مجيع األكاذيب اليت تزعم أا احلق    

العامل الذي طرد اهللا يف املسيح وصلبه هو مصدر وينبوع كـل            ". ذلك يتكلمون من اهللا   
والعامل يسمع  . " بل يتكلمون منه كينبوع    هم ال يتكلمون عن العامل كموضوع     . تعليمهم

 وإذ ليس له معرفة اهللا وال معرفة اخلطية اليت تقتـضي            ،ألن العامل حيب خاصته فعالً    " هلم
 فإنه يكتفـي بفلـسفة      ،تدخله بواسطة الرب يسوع ملنح احلياة األبدية والفداء األبدي        

. هللا ومتجـد اإلنـسان    املتفلسفني وخياالت ومضاربات العميان املتحذلقني اليت تترك ا       
والواقع أن هؤالء العميان أو األنبياء الكذبة مل يسمعوا صوت ابن اهللا قـط بـل هـم                  

  . أموات ويستمدون حقائقهم من دائرة املوت
وهو شـيء خمتلـف     " حنن من اهللا  . "بعد ذلك يتحول الرسول إىل نربة أخرى      

نـصرف إىل جممـوع     ت" أنـتم "فإن كانت   ". أنتم من اهللا  "ومتميز عن التوكيل األول     
 غـري أن اهللا     ،يف الربكة العامة  " أنتم"تساهم مع   " حنن" وإن كانت    ،املسيحيني احلقيقيني 

 حبيـث أننـا   ،هو مصدر القوة اإلهلية اليت جعلت الرسل أكفاء ليكونوا أبواق كلمتـه     
يقصد ا الرسول واألنبياء املرسلون من املسيح واملعطون        " حنن"إذاً  . نسمعه إذ نسمعهم  

والعهـد  . لقد أهلموا من اهللا ولذلك علمونا احلق كما هو يف يـسوع           . كة قديسيه لرب
. فكما علموا هكـذا كتبـوا     . اجلديد يتضمن هذه التعاليم اإلهلية بصورة ثابتة مستدمية       

ومبا أن العهد اجلديد جيمع بني دفتيه عدداً من األجزاء أضيف           . وكما كتبوا هكذا نطقوا   
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 فرمبا كانت   ، تكن يومئذ جمتمعة يف جملد واحد كما هي اآلن         بعضها إىل بعض تدرجيياً ومل    
أما سلطان الرب فكان اية كل مشاجرة فيما يتعلق بالعهد          . هناك صعوبة لدى البعض   

ولرمبا قيل يف تلك األيام األوىل أن األقوال اجلديـدة          . القدمي يف نظر مجيع رجال اإلميان     
 اختالفاً كـان    ، عمق تلك وبساطة هذه    كانت خمتلفة عن أقوال العهد القدمي من حيث       

 األناجيـل   –يصعب معه القول عن مجيع الكتب الصغرية اليت كانت متداولة يومئـذ             
ولذلك فعن كلمة اهللا اجلديـدة هـذه        .  إا موحى ا من اهللا بكل تأكيد       –والرسائل  

لـذي  املتضمنة فيما نسميه العهد اجلديد يتكلم الرسول هنا باعتبارها احملك األخـري ا            
فكل ما شهد به الرسل واألنبياء يف الروح القـدس          . يقدمه لنا اهللا الختبار احلق ومتييزه     

عن اآلب واالبن يف وقته املعني قد تذخر يف هذا املستودع اجلديد مـن مـستودعات                
والرسول يشري هنا إىل شهادم املشتركة بوصفها احلق كم أن املـسيح هـو              . الوحي
والعهد اجلديد الذي هو سجل شهادة هؤالء الشهود        . خصاًفاملسيح هو احلق مش   . احلق

كأنـه يقـول   " حنن من اهللا"لذلك يقول عن هؤالء الشهود  . املختارين هو احلق مكتوباً   
وحنن من  . لقد رمسنا لكم بقلم الروح القدس حق املسيح من األول لآلخر          : "للقديسني

  ".اهللا يف هذا العمل وألجله فمن يعرف اهللا يسمع لنا
نه خلطأ جسيم وضار للغاية  تطبيق مثل هذا القول على كل مسيحي يكرز              وإ

 أو كل معلم للحق مهما كانت كفايته        ،بالكلمة مهما كان مبلغ إخالصه وصحة دعوته      
ومن هو املبشر أو املعلم الذي يستطيع أن يدعى لنفسه مثل هذه املرتلة؟ حشا              . ودرايته

املواهب الذين يعطيهم الرب لكنيـسته يف       أليهما أ، يدعى بأن أحداً من أصحاب هذه         
هذه األيام قد يرتفع على هذه  الدرجة وشكراً هللا لين شخصياً مل ألتقي يف حيايت بـأي                  
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تأمـل  . خادم حقيقي يدعي لنفسه مثل هذه اللغة اليت ختص أواين الوحي دون سواهم            
 خـادم علـى     هل يل ". من يعرف اهللا يسمع لنا    "جدياُ أيها القارئ يف ما يقوله الرسول        

ليس فقط انه يف حالة االنقسام الـيت        . األرض أن يتوقع هذه احلالة بصفة مطلقة؟ كال       
عليها النصرانية يف الوقت احلاضر ال يستطيع أي إنسان أن يتوقع مثل هذا االسـتماع               

إن . بل أن األمر يف حقيقته مل يتعدى يف يوم من األيام دائرة خدمة الرسـل واألنبيـاء                
 هنا فقط عن األشخاص الذين كانوا يشغلون مركزاً مثله يف تلك األيام             الرسول يتكلم 

 وكان من الصواب والالزم أن يعرف املؤمنون من ذلك      ،اليت فيها وضع أساس املسيحية    
 ،الوقت فصاعداًُ مبلغ السلطان اإلهلي الذي يضيفه اهللا على التعليم الرسويل ويصر عليه            

يف العهد اجلديد كما كان قاصـراً علـى أواين          ولكنه سلطان قاصر على أواين الوحي       
وكل ما يف األمر انه يوجد يف الوقت احلاضر كما كان يف ذلك             . الوحي يف العهد القدمي   

 غري أن للـوحي صـفته       ،الوقت إرشاد اهلي بالروح القدس لكل كارز أو معلم باحلق         
  .اخلاصة وهي حترره من كل خطأ يف ما أعطى كقاعدة اإلميان وأساسه

 حىت بعـد أن مـضى       –ال عن ذلك فقد عين اهللا يف نعمته أن حيتفظ لنا            وفض
 ال جمرد شهادم بل ذات الكلمات اليت        ، بأقواهلم املعطاة من الروح    –الرسل واألنبياء   

ال تضيع أبداً بل    " من اهللا " حىت كما كانت حينئذ      ،أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا ا     
 هاهي بني أيـدينا     ،فهذه رسالة يوحنا األوىل مثالً    . تبقى طاملا بقي مسيحي ليستفيد منها     

 ولنا أيضاً نفس روح اهللا اليت كانـت    ،بالضبط كما كانت بني أيدي الذين كتبت إليهم       
غري أنه كان من نصيب امللهمني املوحى إلـيهم أن يـضعوا            . هلم والذي يبقى إىل األبد    

م اهللا ولكن لنا اخلدمـة       وال يوجد على األرض اآلن مثل هذه الطبقة من خدا          ،األساس
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والرسول .  وهي دستور املسيحية والكنيسة املكتوبة     ،اليت أمتوها بصفتهم كتبت الوحي    
 وكان معظمه مكتوباً يومئذ ولـو       ،هنا يتكلم فقط عما قالوه وأذاعوه ومسعه القديسون       

مـن  "أن بعض منه بقي من حصة هذا الرسول أن يضيفه ولكنه مل يتردد يف القـول أن      
رافضاً األنبياء الكذبة كمن هم من الـشيطان        " يسمع لنا ) أي كل مسيحي  (هللا  يعرف ا 

كمن أقامنا اهللا وخصصنا إلعالن احلق املتـضمن اآلن يف          " يسمع لنا . "وليسوا من اهللا  
  العهد اجلديد

إن أقوال الرسول هذه هلا خطورا وأمهيتها البالغة فهناك من جتاسروا علـى             
 وإمنا هـو  ، اجلديد ما يدل على أنه يدعي لنفسه سلطان اهللالقول أنه ال يوجد يف العهد     

جهلهم الذي أعمى عيوم عما يقول اهللا هناك طابعاً العهد اجلديد بـسلطانه اإلهلـي               
 بل هناك شـهادات     ،وليس ما يقوله الرسول يوحنا هنا هي الشهادة الوحيدة هلذا احلق          

أول هذه الشهادات اليت نسوقها     و. أخرى عديدة من هذا القبيل يف طيات العهد اجلديد        
 فإنه حىت يف تلك األيام األوىل كانت الـشياطني تعمـل            ،)٢كو  ١(للقارئ جندها يف    

 الثاين عشر حبماية املؤمنني ضد كل روح        اإلصحاحبنشاط وقد عين الرسول بولس يف       
 الثاين من نفس الرسالة يأتينا      اإلصحاح من   ١٣غري أن العدد    . يأيت أن يقول يسوع رب    

 ،وأما وقد جاء ابن اهللا    . بالروح كانت مكتومة حىت على األنبياء القدامى      " معلناً"ن اهللا   م
وبد ذلك يضيف إشـارة     ". أعماق اهللا "فقد جاء الوقت الذي فيه يعلن لنا بالروح حىت          
األمور اليت نتكلم ا أيضاً ال بـأقوال        "إىل الوحي الذي عهد إليهم أن يبلغوه للمؤمنني         

 ليس أن الروح أوصل إليهم جمرد األفكار        –" نسانية بل مبا يعلمه الروح    تعلمها حكمة إ  
 ألنه مبثل هذه النظرية الفاسدة حياول الكثريون تقويض الوحي أو التقليل من شأنه              ،فقط



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٦٠

 أما اللغة أو األقوال اليت صيغت فيهـا         ،حيث يزعمون أن األفكار جاءت من روح اهللا       
  .بذلوا أقصى جهودهم الختيارهاألفكار فقد ترك ألناس صاحلني أن ي

 غـري أن    ،وال عجب إن كان األمر كما يعلمون أن يقع النـاس يف أخطـاء             
فالرسول بولس يقول هنا بصريح اللفظ أن األمور املعلنـة          . زعمهم هذا هو باطل بعينه    

 وذلك بأقوال من تعليم الروح القـدس        ،)أي الرسل (هي نفسها ال يتكلمون ا أيضاً       
وباالختصار كان الروح الـذي     .  للضعف البشري أو احلكمة اإلنسانية     بدالً من تركهم  

أي شـارحني أو    (قـارنني   "أعلن احلقائق حريصاً يف نفس الوقت على صياغة األقوال          
أي موصلني األمور الروحية بأقوال روحية وبعبـارة        " الروحيات بالروحيات ) موصلني

لروح ومل يترك أمرهـا لإلنـسان       أخرى إن وسيلة التوصيل كانت أقواالً علمهم إياها ا        
وهكذا خيربنا هذا العدد بكل وضوح أن األقوال وليس فقط األفكار كانت            . الضعيف
  .موحى ا

وإليك شهادة أخرى بنفس املعىن من آخر الرسالة كتبها الرسول بولس وهي            
فهو يروي هناك أن الوقاية الصحيحة اليت حتفظ القـديس يف           . رسالته الثانية لتيموثاوس  

األيام األخرية الصعبة ليست يف التقاليد الغامضة اهولة املصدر بل بالثبات يف احلـق              
 واملتـضمن يف اليـوم يف الكلمـة         ،الذي تعلمناه عن اقتناع تام وحنن عاملون مصدره       

فيقول لتلميذه  الحظ الذين يتكلمون كيف يسلكون ومـا هـي سـريم              . املكتوبة
باملقابلـة مـع   " تعليمـي ) أو عرف متاماً(فقد تبعت وأما أنت " ومن مث يقول  ،وحيام

وأما أنت فقـد     "–أولئك الناس األردياء األدعياء الذين يقارم بسحرة مصر الوثنية          
ال ترحيـب   (تبعت تعليمي وسرييت وقصدي وإمياين وأنايت وحمبيت وصربي واضطهادايت          
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أيـة اضـطهادات    . رهوآالمي مثل ما أصابين يف أنطاكية وإيقونية ولـست        ) اجلماهري يب 
مجيع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى يف املـسيح         . احتملت ومن اجلميع أنقذين الرب    

 – هذه هي عالمة املسيحي احلقيقي اآلن كما كانت يف كل أوان             –" يسوع يضطهدون 
وأما أنت فأثبت على ما     . ولكن األشرار املزورين سيتقدمون إىل أردأ مضلني ومضلني       "

ومن هذه األقوال نرى أمهية الدور الـذي تلعبـه          ". ت عارفاً ممن تعلمت   تعلمت وأيقن 
 ومهما  ، فإنه مهما يكن مسو احلق الذين ينادون به        ،أخالق الذين ينادون باحلق وصفام    

تكن مهارة املتكلمني به ولباقتهم ونعومتهم فال قيمة مطلقة لكل ذلك مـا مل يكونـوا                
  .عائشني يف احلق لدى ضمري خمتاري اهللا

) أي كتب العهد القدمي   (وإنك منذ الطفولة تعرف الكتب املقدسة       "مث يقول له    
هذا ما يقوله يف عـدد      ". القادرة أن حتكمك للخالص باإلميان الذي يف املسيح يسوع        

 وهو موحى به من every scriptureكل الكتاب " فيقول ١٦أما يف عدد . ١٥
 كما كـان  all scriptureاملقدس هنا ال يقصد ا كل الكتاب " كل"وكلمة " اهللا

 على األقـل كتابـات   –ألن جزءاً من الكتاب  ) وإن كان هذا صحيحاً   (مكتوباً حينئذ   
 بل املقصود هو كل كتاب أي كل جزء مـن الكتـاب             ، مل يكن قد كتب بعد     –يوحنا  

)every (             وبذلك يترك الباب مفتوحاً لألسفار اإلهلية اليت مل تكن قد كتبت بعد فليس
 بل إن كل ما هو من الكتاب سواء كـان           ، موحى إليهم  ، الكتبة كانوا ملهمني   فقط أن 

وللمرة الثانية نفهم أنه ليست فقـط األفكـار         . سفراً أو فصالً أو عدداً هو موحى به       
 ولوال أنه كذلك ملا     ،موحى ا بل ذات األقوال اليت صيغت فيها هي موحى ا كذلك           

  .ام االستنادبقي لنا شيء ميكننا االستناد عليه مت
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ولندع جانباً أصحاب احللول الوسط الذين حياولون أن يوقفوا بني األناجيـل            
 أما حنن   ،لندع هؤالء وشأم  . وبعضها توفيقاً مصطنعاً فيخلطون بني الوحي واألضاليل      

الذين نؤمن أن وحي اهللا مرته ويستبعد كل نقص استبعاداً كامالً فإننـا مـدعوون ألن                
بل احلقائق ولكننا يف الوقت نفسه ننكر اعتراضام اليت ال أساس           نرفض النظريات ونتق  

  .هلا
ولعله ال توجد بني كل نظريام واحدة عرجاء خالية من روح التوقري مثـل              
تلك اليت تقول بوجود وحي إهلي تتخلله أخطاء ومتناقضات تعم جـزءاً حيويـاً مـن                

 ولو كان األمر كما     –عقل  وكيف ي . الكتاب هو األناجيل األربعة وسفر أعمال الرسل      
 أم جمموعة مشوهة وكثرية األخالط ميكن أن حتمل سلطان اهللا أو جيوز هلا أن               –يزعمون  

تسمى كلمة اهللا؟ الواقع أن ما يبدو ألول وهلة كأنه تناقض أو اخـتالف يرجـع إىل                 
 ،غرض اهللا يف كل إجنيل وإىل اهلدف الذي أعطى لكل كاتب أن يستهدفه وهو يكتـب               

كل كاتب بالنعمة للخدمة املعينة له حبيث استطاع أربعتهم أن ينتجـوا مبهـارة              مؤهالً  
 وهي الـشهادة    ،الروح القدس الفائقة تلك الشهادة الغنية املشتركة د الرب يسوع         

 واليت بقيت على املن سنداً لإلميان املـسيحي يف كـل            ،اليت فاقت أفكارهم الشخصية   
حى إىل البشريين األربعة وقادهم إلمتام غرضه يف        أما أن نسلم بأن اهللا أو     . عصر وجيل   

متجيد املسيح بقوة الروح القدس مث نزعم بعد ذلك بأم تركوا يتورطـون يف أخطـاء                
فتلك بكل يقني أعرج وأسخف نظرية ميكن أن ختطر على بال إنسان عاقل وال ميكـن                

 إطالقـاً بـالروح     الدفاع عنها ولو حىت من الوجهة املنطقية فضالً عن كوا غري الئقة           
 كسائر نظريـات احللـول      –والواقع أن هذه النظرية املبتورة      . وبذلك الذي هو احلق   
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 وعلى  ، ال ميكن أن تقف على قدميها إال يف خميلة خمترعيها          –الوسط والتوافق املصطنع    
األرجح ال ميكنها أن تستقيم يف خميلتهم هم أيضاً فكلنا نعلم أن الرب وعـد الرسـل                 

وعلى ذلـك يكـون     . لروح ليعلمهم كل شيء وليذكرهم بكل ما قاله هلم        بنوال قوة ا  
مؤدي هذه النظرية العرجاء أن الروح قد ذكرهم بأقوال الـسيد بطريقـة عرضـتهم               

وهذا الشك جتديف على الروح القدس وانتقاض ألمانـة         . لألخطاء والنقائض املزعومة  
 everyإن كـل الكتـاب   الرب يف ما وعد به الرب قد أجنزه الروح القدس متاماً و

scriptureجدير ليس فقط مبن كتبوه بل باهللا مؤلفه احلقيقي .  
ينتج أن كل مسيحي يتقبل     " من يعرف اهللا يسمع لنا    "إذن فمن القول أن كل      

وبالتايل كل من ال يتقبله هذا القبـول لـيس مـسيحياً            . العهد اجلديد باعتباره من اهللا    
عهد اجلديد وأنبيائه أمر غري منفصل اآلن عن معرفة          فإن مساع رسل ال    ،حقيقياً بل ملحداً  

إن هذا احملك الثاين املتعلق باحلق الكتايب يذهب يف تدليله إىل أبعد ممـا إذا كـان                 . اهللا
الشخص مسيحياً حقيقياً أم ال ألن جمرد االعتراف باملسيح مع رفض كمال الوحي هو              

هد القدمي ولكنه يتجاوزه إىل العهد      إن اإلحلاد يبدأ عادة بالع    . من عمل األرواح الشريرة   
اجلديد فيهامجه ويرفضه هو أيضاً ولعله من أغرب ما يروي أين التقيت مـرة بـشخص              
كان يشغل مركزاً هاماً يف نظر أهل العامل وله نشاط موفور يف مدارس األحد ومعروف               

 أعلن يل فجأة وحنن تتجاذب أطراف احلديث أنه وإن كان يـؤمن             ،بأنه مسيحي غيور  
ومثل هذا التصريح كان كفيالً     ! بالعهد القدمي إمياناً كامالً إال أنه ال يؤمن بالعهد اجلديد         

واحلق أن التجرؤ على قتـل إنـسان        . بأن جيرح أي مؤمن جرحاً جيل عن كل وصف        
وأليس مرعباً  . بغدارة هو يف نظري خطية أهون من هذا التهجم اجلريء على كلمة اهللا            



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٦٤

مـن هـذا    " الشنيع من شخص معترف به كمعلم مسيحي؟         أن يصدر مثل هذا اإلحلاد    
  ".نعرف روح احلق وروح الضالل

وحسن أن نالحظ إىل أي مدى ينطبق املبدأ الذي يقرره الرسول هنا بكيفيـة              
فإنه مبدأ يبهج   ". من يعرف اهللا يسمع لنا ومن ليس من اهللا ال يسمع لنا           "حازمة وقاطعة   

مع أنه كـذلك    (وحي ال يف العهد القدمي فقط       نفس املسيحي الذي جيد أدسم طعامه الر      
بل باألحرى يف العهد اجلديد حيث مل يعد املسيح بعيـداً            ) موحى به من اهللا وحياً كامالً     

أو مستتراً حبجاب بل معلناً يف ملء جمده ونعمته يف جالل اهللا ووداعة ألطـف إنـسان                 
 ولكنن نـسمعه    ،ده األنبياء إننا نسمع اهللا متكلماً قدمياً بعبي     . وطأت قدماه وجه األرض   

وهذا يدين اإلنسان متديناً كـان أو       .  كأبيه وأبينا وإهله وإهلنا    ،كاآلب متكلماً يف االبن   
يدين خرافات املتدين كما يقضي القـضاء       . ملحداً ويعطى اهللا مكانه ويضعين يف مكاين      

يـسمع  املربم على إحلاد امللحد وعلى كل شكل من أشكال عدم اإلميان الذي يأىب أن               
لصوت اهللا يف أقوال رجاله املهمني بصفة عامة ويف أقوال رسل املسيح وأنبيائه بـصفة               

ولعله ال يفوتنا أن نالحظ أن الرسول بولس ال يقل شعرة واحـدة يف تأكيـد                . خاصة
إن كان أحد حيسب نفسه نبيـاً  "الوحي لكتاباته عما يؤكده يوحنا بالنسبة للرسل مجيعاً         

 كو  ١" (ولكن إن جيهل أحد فليجهل    . أكتبه إليكم إنه وصايا الرب    أو روحياً فليعلم ما     
أمثـال أولئـك    (ويا له من توبيخ صارم للمسيحيني املنتفخني باطالً         ) ٣٨ و   ٣٧: ١٤

  .الذين يقفون على أساس مرتلق وهم ال يدرون) الكورنثيني
إن كلمة اهللا حياة فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إىل مفرق              "

 والروح واملفاصل واملخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غري ظاهرة            النفس
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) ١٣ و   ١٢: ٤عب  " (قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيين ذاك الذي معه أمرنا          
فهل حنن يف حاجة ألن تقول لنا الكنيسة أن سيف الروح هو كلمة اهللا حينما خترق هذه                 

واها؟ وكما قال الرب يف حديثه األخـري مـع          الكلمة أستارنا كما ال يستطيع شيء س      
ألين مل آت ألدين العامل     . إن مسع أحد كالمي ومل يؤمن فأنا ال أدينه        "اليهود الغري املؤمنني    

الكالم الذي تكلمت به    . ومن رذلين ومل يقبل كالمي فله من يدينه       . بل ألخلص العاب  
) ٦: ٤ يـو    ١(سالة يوحنا   وهنا يف ر  ). ٤٨ و   ٤٧: ١٢يو  " (هو يدينه يف اليوم األخري    

نرى الروح القدس يوحي لرسولنا ألن يؤكد هذه الصفة للكلمة اليت جاءت بواسـطة              
فهل حنن يف حاجة بعد ذلك ألن تقول لنا الكنيسة أن الرسول نطـق              . الرسل واألنبياء 

حبق اهللا لربكة املؤمن وهالك األنبياء الكذبة وكل من يرذل كلمة اهللا؟ إن امللهمني كانوا               
 ولكن الكلمة اليت تكلموا ا أو كتبوهـا كانـت           ،خداماً للمسيح ووكالء سرائر اهللا    

  .كلمة اهللا نفسه كما لو كلن هو تعاىل الناطق ا يف أذن من مسعها
وهذا . إن كلمة اهللا موجهة للكنيسة وللفرد املسيحي مباشرة وعلى حد سواء          

 مجيعاً كتبت موعة املـؤمنني       فإا ،واضح ألول وهلة من عنوان رسائل العهد اجلديد       
فيما خال بعض الرسائل القليلة والقصرية جداً اليت كتبت لشركاء يف خدمـة مل يكـن                

وهاهي .  وإمنا عهد ا ألشخاص مزودين بسلطان خاص       ،املؤمنون أكفاء هلا بصفة عامة    
م فيهـا    وإذ ما اعترضته   ،مجيع الرسائل باقية للمؤمنني اآلن كما كانت هلم متاماً وقتذاك         

اآلن بعض الصعاب كما اعترضت املسيحيني األوائل فعندهم نفس املفسر احلي الـذي             
ولكن املبدأ اجلوهري لإلميان هـو أن يـتكلم اهللا إىل أوالده      . كان مع إخوم األقدمني   

أما إقحام الكنيسة أو اإلكلريوس بني كلمة اهللا وأوالده فلـيس إال            . مباشرة يف كلمته  
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وليست كل حجتنا يف هذا أن من حق كل إنسان أن يـسمع             . د اهللا مترداً وعصياناً ض  
 بل  ،كلمة اهللا املكتوبة بل أن من حق اهللا نفسه أن خياطب ويعلم ويعزى ويوبخ أهل بيته               

من حقه أكثر من ذلك أن يتكلم إىل ضمري كل إنسان كما تكلم الرب ورسله وكمـا                 
  .يتكلم خدامه بصفة عامة

 فليعلموا أم   ،إمنا تكلم هنا عن الكلمة الشفوية     وإذا زعم البعض أن الرسول      
ولـسنا  . على ضالل مبني وأم بذلك يسيئون إساءة غري كرمية إىل الكلمة املكتويـة            

نسوق هذا الكالم من عندياتنا بل هاهو الرب نفسه يضع القاعدة اإلهليـة وهـي أن                
ليهـود  من أجل ذلك قال الرب يـسوع ل       . الكتاب أعلى سلطان من أي كالم شفوي      

وهو موسى الـذي    . ال تظنوا أين أشكوكم إىل اآلب يوجد الذي يشكوكم        "املتماحكني  
.   كتب عـين   ،ألنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونين ألنه ه        . عليه رجاؤكم 

صحيح إن كليهما كانا    " فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كالمي؟        
ة واألخرى مكتوبة بالروح القدس غري أن سيدنا         إحدامها مقول  ،كلمة اهللا اليت ال تدحض    

يف طريق حتديد سلطان اهللا الالزم لإلنسان يعطى املكانـة األمسـى للكلمـة املكتوبـة                
باعتبارها الشهادة الدائمة عن الفكر اإلهلي واليت تسمح لإلنسان بالتأمل والتفكري قدام            

  .اهللا أكثر مما تسمح به األقوال الشفاهية
ل يوحنا اليت حنن بصددها ختتم املوضوع وإا خلامتة جديرة          إن كلمات الرسو  

 أو مـن جهـة   ،فسواء من جهة االعتراف باملسيح كما هو يف حقيقتـه     . بكل إعجاب 
 احلـق يف شخـصه      ، فلنا يف كليهما احلق يف أبسط صورة       ،سلطان الكلمة اليت أعلنته   

الل وإبليس هـو    ولكن هناك أيضاً روح الض    . هذا هو روح احلق   . واحلق الصادر عنه  
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ومن الطبيعي أن األشخاص الذي ال يؤمنون حبضور روح اهللا ال يؤمنون            . مصدره القتال 
كذلك بالدور اخلطري الذي يلعبه الشيطان يف الكوارث اليت تصيب العامل بصفة عامـة              

ولكن أسوأ جانب من شر إبليس هو مـا         . سواء األفراد أو الشعوب أو القبائل الرببرية      
 أو ما يوسوس به ضد ربنا يسوع املسيح وحق اهللا املعلن يسمى يف              ،سيحيةميارسه يف امل  
.  فهو ليس فساداً فاضحاً مكـشوفاً ،وهو أخطر أنواع الشر " روح الضالل "هذه احلالة   

.  بل هو خداع وتغرير من اخلارج ومكر ودهاء من الـداخل           ،وال ظلماً سفاكاً للدماء   
 إباحة لإلرادة البشرية وانعدام لتدريب      ،جزء صغري من احلق يف مقدمة أكذوبة ضخمة       

ذلـك  .  ال اعتراف بالرب يسوع بل حتريف لشخصه احملبوب مع جهل لآلب           ،الضمري
  . ومنه سيخرج االرتداد  ويولد إنسان اخلطية. هو عمل روح الضالل

ولكن ما أعظم نعمة اهللا وما أكرمها يف مواجهة احنراف االعتراف املـسيحي             
ما أعظمهـا   : نونة اليت تنتظره بعد أن ضاع كل رجاء يف الشفاء         واخلراب الشامل والدي  

وما . حني أعدت العدة لضمان سالمة املؤمنني وفرحهم لكل التجارب اليت يتعرضون هلا           
مث كلمة اهللا وكالمها بواسـطة      . عدا إال االعتراف احلقيقي بالرب يسوع واإلميان به       

  . راضية اليت نتأمل فيها اآلنوهذه هي خالصة وجوهر العبارة االعت. روح احلق
معلوم أن بني النصارة قوماً يعتمدون يف إرشادهم وسالمتهم على الفـرائض            

" يـسمع مـن الكنيـسة     "والوظائف الرمسية ومع ذلك فإم يواجهنك دائماً بالقول         
: ١٨مـت   (والغريب أم ال يفكرون يف تطبيق هذا القول الكرمي من أقوال سيدنا يف              

فهناك كان الرب يتحدث عن التأديب الالزم اتباعه        . أن يطبق له اد   كما يريده   ) ١٧
يف حالة ما خيطئ أخ ضد أخيه يف أمر شخصي قد ال يتعدامها يف مبدأ األمر ولكنه أخرياً                  
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 ومن مث تصبح اجلماعة     ،يصل إىل مسامع مجيع القديسني بسبب عناد األخ البادئ باخلطأ         
ولكـن  " يسمع من الكنيسة  " املخطئ عندئذ أن      وعلى ،أو الكنيسة هي املرجع األخري    

أهذا ما يفعله ولو مرة واحدة يف حياته أولئك الذين يقتبسون هذا العدد لتعزيز مـا مل                 
يقصده الرب هنا وال يف أي مكان آخر؟ إم يف والواقع يقصدون بالكنيسة الكاهن أو               

 ،ولكن هـذا خطـأ    .  البابا زعيم اجلميع   – يف احلاالت القصوى     –جمموعة الكهنة أو    
  .خصوصاُ إذا كانوا عن معرفة وتعمد يسيئون تطبيق أقوال سيدنا له اد

أما الكتاب فإنه يذهب إىل أبعد من ذلك فريينا أنه قبل ارحتال آخر الرسـل               
كان االحنراف قد بدأ بصورة ملموسة حىت أن الرب أخرب يوحنا بـالروح أن يكتـب                

وأوال هذه الرسائل موجهة    . يها الرسائل األخرية  للسبع الكنائس اليت اختارها لتوجه إل     
 ولكنها كانت حينئـذ مهـددة       ، الكنيسة اليت كانت المعة يف األيام األوىل       ،إىل أفسس 

 وآخرها ينتهي بتقيؤ كنيسة الودكية من فم الرب كشيء كريه تعافه            ،بزحزحة منارا 
 بل يقضي يف الوسط     يف ذلك املشهد من سفر الرؤيا ال نرى الرب خيدم بالنعمة          . النفس

. ولذلك يبدو كابن اإلنسان متسرباً بثوب إىل الرجلني ليس مشموراً أو خملوعاً للخدمة            
ولكل كنيسة من هذه الكنائس اليت اختريت إعالن أدوار الكنيسة على األرض كما يف              

مع وعـد قبلـها أو   (سر قبل أن ختتفي من املشهد األرضي يوجه الرب كلمته األخرية       
فمنذ أيام الرسول وللرب عتاب     " ن له أذن فليسمع ما يقوله الرب بالكنائس       م) "بعدها

خطري وحساب عسري مع الكنائس ألا كجماعات كانت تتجه حنو اخلراب وقد هددها             
 التايل مباشرة ترينـا أن اإلطـار        اإلصحاح بل أن النبوة يف      ،أخرياً بالرفض واالستنكار  

 وإن ، مل تعد بعد موضـع اتـصال بـالرب   – أو الصورة الكنسية الظاهرة     –اخلارجي  
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الغالبني قد صاروا يف السماء ممجدين حول عرش يرسل الدينونة اإلهلية علـى اليهـود               
 بـل   ،واألمم فيما خال بقية من كال الفريقني ومل تعد الكنيسة ظاهرة بعد على األرض             

هذا ما هو وشيك أن يكـون والبـد أن          . ضربات غضب وسحق ترى على الشعوب     
  ).أي بعد فترة الكنيسة" (بعد هذا"يكون 

هي بكل تأكيد   " من له أذن  "واآلن ماذا نرى؟ إن رسالة تأيت من الرب إىل كل           
رسالة قوية وخطرية للغاية وهي رسالة دم على الفور تفسري القوم املغلوط لقوله لـه               

". يسمع ما يقوله الروح للكنائس    "وتدعو كل مؤمن أمني أن      " يسمع من الكنيسة  "اد  
 وإمنا كلمة اهللا هي وحدها الدسـتور        ،إن الكنيسة مل تكن يف يوم من األيام قياساً للحق         

هي شاهدة احلـق    ) وليس اليهود أو األمم أو سواهم     (الشك أن الكنيسة    . وهي القياس 
 شهد  ، ويف عهدها دون غريها    ،ففيها وحدها . املسؤولة أن تكون أمينة له بالقول والعمل      

. غري أن الكنيسة ليست احلق بل عمود احلق وقاعدتـه         . ق عظمته مع فائ " لسر التقوى "
 والروح هو القوة اليت تعمل يف الداخل لتطبيقه وتأييده          ،ألن املسيح هو احلق موضوعاً    

ولكن بعد ظهور االحنالل واهلرطقة والبدع مل تعد الكنيسة االمسية اخلارجية           . يف القلب 
كل من له أذن طائعة أن يسمع ما يقولـه          من أجل ذلك يأمر الرب      . شاهدة يؤمن إليها  
  .الروح للكنائس

وليس األمر هكـذا مـع      . إن سلطان احلق مرتكز يف ذاك الذي كلماته إهلية        
) ٣ يت   ١(العمود والقاعدة الذين محال مرة تلك األقوال لكي ترى من الناس وتـسمع              

 يف الـروح    ،يحأن العمود قد خيدش أو يشوه ولكن احلق يبقى سليماً إىل األبد يف املس             
تتحدث عـن   ) ٣ص  ( وقد حدث ذلك فعالً فإن رسالة تيموثاوس الثانية          ،ويف الكلمة 
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وسـرعان مـا    .  وتدعونا أن نعرض عنهم    ،أناس هلم صورة التقوى وهم منكرون قوا      
 وليس ذلك فقط بل راحت إحدامها حتـرم         ،حيدثنا التاريخ عن قيام كنيستني متنافستني     

 –وكان من شأن هذه األوضاع أن حفزت مجيع املسيحيني          . ااألخرى وتنعتها باألناثيم  
 لضرورة معرفة احلق حىت حيكموا أي الكنيستني هـي الكنيـسة    –إال القوم املتهاونتني    

ومن هنا كانت أمهية النصيحة السباعية      .  أو رمبا ال هذه وال تلك      ، هذه أو تلك   ،احلقيقة
ومل تفقد هذه النصيحة أمهيتها     . نائساليت نصحنا ا الرب أن نسمع ما يقوله الروح للك         

بعد حركة اإلصالح حيث مل يقتصر األمر على ادعاء ملوك وشـعوب حبـق تأسـيس                
كنائس وطنية خاصة م ومتميزة بعضها عن بعض بل قام زعماء وقادة يطالبون بنفس              

 وهكذا ضاعت فكرة الكنيسة ذاا عند الكـثريين يف          ،احلق جلمعيام وهيئام الدينية   
  .لعامل املسيحيا

 وقد كفوا عن اإلميان حبضور الـروح القـدس          –وال عجب إذا كان القوم      
 قد خسروا جبانب هذا سلطان الكلمة ليس فقـط مـن حيـث              –وعمله يف الكنيسة    

التصرف بل من حيث املبدأ حىت راحوا ينكرون كفاية نورها الذايت لـضمري اإلنـسان          
ولكن اعوجاجهم يف هـذا واضـح       . مةويؤكدون ضرورة الكنيسة لتأييد سلطان الكل     

ألم يستغلون كل ظل من ظالل تفسريام اخلاطئة لبعض األقوال الكتابيـة ليقيمـوا              
غري أن مبدأ استخدام الكنيسة للمصادفة علـى        . عليها معتقدام ويدعموا ا أنظمتهم    

 ففي  كلمة اهللا هو بال شك مبدأ كافر يثبت على مقرريه خطية االحنراف عن سلطان اهللا              
يوم اخلمسني ذاته نرى بطرس الرسول يؤيد حقيقة عطية الروح القدس بأدلة من كلمة              

إن كلمة اهللا ال حتتاج     . اهللا ومل حياول هو أو أي رسول آخر أن يلجأ إىل سلطان الكنيسة            
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واالدعاء بغري ذلك هو التجديف بعينه وهاهو الرسول بولس يكرم العهد           . إىل مصادقة 
يهود بريية ليس فقط ألم تقبلوا الكلمة بذهن صاح ونـشاط بـل             القدمي حني ميتدح    

كانوا يعرفـون   . ألم كانوا يفحصون الكتب كل يوم ليحكموا هل هذه األمور هكذا          
 وقد فعلوا حسناً إذ امتحنوا يف ضوئها الكرازة الشفوية          ،أن أقوال العهد القدمي من اهللا     

بالبحث املتواصل أن تلك الكتـب      من شخص مل يكونوا يعرفونه حىت وجدوا وتأكدوا         
أعين أن الكلمة القدمية املكتوبة كانت املقياس       . وهلذا هو ميتدحهم  . القدمية تؤيد شهادته  

  .الذي قادهم باألكثر لقبول الكلمة اجلديدة بكل ترحاب ونشاط
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  اخلطاب الثالث عشر
  ١٠ – ٧: ٤ يو ١

وكل من حيب فقد ولد أيها األحباء لنحب بعضنا بعضا ألن احملبة هي من اهللا "
ذا أظهرت حمبة اهللا فينا . ومن ال حيب مل يعرف اهللا ألن اهللا حمبة. من اهللا ويعرف اهللا

يف هذا هي احملبة . إن اهللا أرسل ابنه الوحيد إىل العامل ولكن لكي حنيا به) أي يف حالتنا(
  ".ليس أننا حنن أحببنا اهللا بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة خلطايانا

 اليت تناوهلا الرسـول  ، كما ميكن أن نسميها،بعد القصة العارضة االستطرادية  
 نعود إىل املوضوع اجلديد الذي كان قـد         ،اإلصحاحيف األعداد الستة األوىل من هذا       

 فقد أبان هناك أن حمبتنا الخوتنا كعاطفة إهلية         ، الثالث اإلصحاحمهد به الرسول يف اية      
 بل أا بالغة األمهية واخلطورة حبيث أا تقرر يف الواقـع            ليست فقط ضرورة ومطلوبة   

وهذا من شأنه أن جيعل األمر يف غاية        . إذا كنا مسيحيني على اإلطالق أم غري مسيحيني       
أيها األحباء لنحب بعضنا بعضاً     "األمهية لنفوسنا حىت نكون على حذر من خداع قلوبنا          

  ".من اهللا ويعرف اهللاألن احملبة هي من اهللا وكل من حيب فقد ولد 
 فال عـذر    ،وهو كذلك يف احلقيقة   . إن كان هذا االستنتاج اإلهلي أكيداً وقوياً      

فقط علينا أن نذكر أن احملبة ليست جمرد عاطفة رقيقـة حنـو             . ألحد أن يفشل يف احملبة    
 ومن أسف أن هذه األمانة يف احملبـة ألي          ، بل هي أيضاً أمانة من حنو اهللا       ،قديس شريك 

 ألن إعراضه   ،ع فيه والذي يعترب أمانة أخيه متعارضة مع احملبة هو حباجة إىل حذر            خطأ يق 
 قـد   – كما حيدث أحيانـاً      –عن أمانة أخيه وانغالبه من روح النفور من هذه األمانة           



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٧٣

فكثرياً ما جند أن    . يؤدي به إىل نتيجة تنهض دليالً على أنه جمرد من هبة احلياة يف نفسه             
 ، هو عالمة خطرية للغاية    ، إن استسلمت له النفس    ،لو بقدر يسري  االحنراف عن احملبة و   

 ألن كلمـة اهللا     ،وقد يكون من أعراض ما ميكن أن يسمى بالربص األديب يف اإلنـسان            
تعلمنا هنا أنه ال يوجد شيء من اهللا حقاً وال شيء سليم باملرة يف اإلنـسان الـذي ال                   

ن هذا وأوضح من جهة املبـدأ؟       وهل يوجد ما هو أصح م     . هذا من جهة االختبار   .حيب
أن .  أما احملبة فهي منه ألا صدى نشاط طبيعتـه         ،أن البغضاء ليست من اهللا بكل يقني      

هو الطهارة الكاملة الذي يكشف     .  هو مبدأ طبيعته األديب    ، إن جاز لنا هذا التعبري     ،النور
 املـسيحي    وهو كذلك يف   ،ويرفض كل شر ألنه يف اهللا مرتبط بالقداسة ارتباطاً مطلقاً         

هي الـسعي يف    . أما احملبة فهي نشاط الطبيعة اإلهلية     . أيضاً حيثما وجدت احلياة األبدية    
اخلري دون أن يكون يف األشخاص احملبوبني ما حيفزها على العمل سوى ما يف ذاا مـن                 

وما كان ليتم لنا    .  بل أيضاً تغفر الكل    ،وحمبة اهللا ليست فقط تعطى الكل     . صالح وجود 
 فحيـث   ، ألن اهللا ال ميكن أن يتناقض مع نفسه ومع طرقه          ، عن طريق الوسيط   ذلك إال 

أين . توجد اخلطية ال بد أن يكون أمام حمبته أساس للتربير وإال فإن احملبة ال تكون أمينة               
ولكن اهللا عرف يف نفسه أين سيوجد الـرب         . يوجد ذلك؟ طبعاً ليس يف اإلنسان اخلاطئ      

  .ن يسود فيها اإلمثالكامل حىت يف األيام اليت كا
 ويف يـوم    ، إىل مسيحه  ،لقد كان قبل الطوفان وبعد الناموس يتطلع إىل األمام        

). ١: ٥٦أش  (شرير تكلم بفم نبيه عن خالصه اآليت وبره الذي كان عتيداً أن يستعلن              
مل .  ولكن اإلميان كان يتوقعه على الـدوام       ،مل يكن الرب يرى على األرض يف أي مكان        

 ال يف أخنوخ وال يف      ، وال حىت يف قديسي اهللا احلقيقيني      ،ساس يف اإلنسان  يكن للرب أي أ   
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لكنـه مل يكـن يف      . هم أيضاً كانوا مجيعاً ينتظرونه ويرجونه     .  ناهيك عن اآلخرين   ،إيليا
يومهم حقيقة واقعة قد متت فعالً بل كان اعتماد كل قديس يستند استناداً كلياً علـى                

هذا .  قد أعلن لإلنسان فور سقوطه وصريورته خاطئاً       ،لمذاك العتيد أن يأيت ألنه كما تع      
 ألنه مل يكن يف خطاب      ،ما قدمه الرب اإلله ألبوينا األولني املذنبني وبطريقة مؤثرة للغاية         

ومن غري اهللا كان ميكن أن يفكـر يف         . مباشر للساقطني بل يف سياق القضاء على احلية       
 عن خملص؟ وهكذا يف كامل القداسة        أن يضمنه أيضاً إعالناً    ،حكم يصدره على العدو   

أملع له اد إىل اإلعالن عن خملص يسحق قوة الشر لينقذ من بـني براثنـه فرائـسه                  
ومن سوى  .  لكنه خملص حيتمل أيضاً اآلالم يف كامل احملبة لتميم ذلك اخلالص           ،املسكينة

" ملرأةنسل ا "عدمي اإلميان ال يرى بكل وضوح أن هذا هو معىن سحق العقب؟ غري أن               
فهو إذاً قضاء مربم وهالك كامـل مل تقـوم          .  يسحق رأس احلية   – رغم آالمه هذه     –

  .للشرير قائمة بعده
ولو مل يكن اهللا    ". من اهللا "املقصود هنا ال نبع هلا يف املخلوق بل هي          " احملبة"إن  

إن .  وملا استطاع أن يسلك يف حمبتـه       ،هو املصدر والقوة ملا استطاعت نفس أن ختلص       
بة تعرف كيف يئ موارد النعمة حيث يكون اإلنسان غارقاً يف احلمـأة واخلـراب               احمل

 إذ لو كان ذلك     ،انظر إليها يف املسيح الذي مات ألجل خطايا املؤمن مغفورة         . الكامل
ولعلنـا ال   .  جلاز أن يقال أن القديس إن أخطأ لزم أن يبدأ طريقه من جديد             ،هو الكل 

نه إذا أخطأ املؤمن فإنه خيسر كل شيء وعليه أن يبدأ           جنهل أن هناك مسيحيني يزعمون أ     
ولكن من الواضح أن من يظنون هكذا ال يؤمنون يف احلياة األبدية باعتبارها             . من جديد 

ويؤملنا من اجلهة األخرى أن نشري عرضاً إىل فريق آخر   . ملك املؤمن يف املسيح منذ اآلن     
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ولكن مهما تكـن  . تلف عن السابقمن النصارى ينكرون احلياة األبدية ولو بأسلوب خي  
  .أساليب اإلنكار فهي بال شك خطية كربى ضد حقيقة جوهرية من حقائق املسيحية

 هذا  ،فكوننا من اهللا  " كل من حيب فقد ولد من اهللا      "بعد ذلك يقول الرسول     
وحيث أن األوالد حاصلون علـى طبيعـة اهللا         . يتضمن أيضاً وجود احملبة فينا كأوالد     

لكن قد ترى واحداً يكون تعليمه الكتايب ناقصاً        . ن ال حيب مل يولد من اهللا      فكل م . أبيهم
أو مغلوطاً ومل يتعلم بعد كيف حيكم على فورات اجلسد فال يعرف بالتبعية أن شـعوراً                

. من البغضاء ال يتفق مطلقاً مع املسيحي ألنه ال يتفق مع اهللا وال مع احلياة اليت يف ابنـه                  
وكل من حيب فقـد      "– ليس أوضح من هذا      –......"  وكل من  ،إن احملبة هي من اهللا    "

أو ليس عجيباً أن يقال هذا عن إنسان علـى األرض؟ أننـا             ". ولد من اهللا ويعرف اهللا    
 ومن األدلة على جهلنا حىت بـأقرب أصـدقائنا          ،نعرف القليل جداً عن بعضنا البعض     

لدهشة واحلرية وتسبب عنها    وأقاربنا أننا نفاجئ من وقت آلخر بأمور صغرية تثري فينا ا          
 ،نعم فلو كنا نعرف بعضنا بضاً معرفة صـحيحة        . آالم وأحزان ال آخر هلا على األرض      
 إذاً النتهت هذه املفاجآت واختفت هذه اهلنـات         ،ولو كنا حنمل بني جنوبنا طبيعة حبية      

 أننا حنن الذين هذا مبلغ جهلنا بأوثق أحباءنـا وأقـرب   ،فكم هو عجيب حقاً . اهلينات
والسبب يف  .  نكون كفاة ألن نعرف اهللا؟ إننا قد نعرف القليل جداً عن إخوتنا            ،أقربائنا

 واحلياة اجلديدة عاملة عملـها بغـري   ، فلو كانت حمبتنا قوية باإلميان     ،ذلك ضعف حمبتنا  
عائق أو معطل لتوافرت لنا وثاقة املودة واإللفة ومجيعهم والشتركنا معهم يف آالمهم مع              

ألن . ل امسه بطريقة ترضي اهللا وتطيب خواطرهم وجتلب الربكة لنفوسنا         املسيح ومن أج  
ومـن منـا    .  كما رأينا بالنسبة هللا وأوالده     ،واحملبة املدركة تولد الثقة   . الثقة وليدة احملبة  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٣٧٦

جيهل قلة الثقة نسبياً حىت بني أوالد اهللا؟ الواقع أن نقص احملبة أمر خمجل للغاية ال يليق                 
  .ولكن هاهو هنا يرينا فكرة يف كلمات قليلة وواضحة للغاية. اهللاوال يتفق مع عائلة 

توجد يف هذا العامل صعوبات خطرية تضاعفها حالـة اخلـراب الـسائدة يف              
 وقد رأينا هذا عنـد تأملنـا يف العـداد           ،النصرانية فهناك عدو ماكر يعمل بال انقطاع      

.  مـن اآلب واالبـن     أن الروح القدس مرسلة   ... إخل" ال تصدقوا كل روح    "،السابقة
 ،وكما أنت مهمة الشيطان معاكسة الرب يسوع وإزعاجه حينما كـان علـى األرض             

لذلك مل يلبث أن أرسل أرواحاً شريرة لتقليد روح اهللا ومل يكن ذلك فقـط لـألرواح                 
فكما أنا املسيح أعطى رسـالً      . النجسة بل فقي التعليم الزائف املقوض للمسيح نفسه       

ان وأعضاء جسده بقوة الروح القدس كذلك الشيطان أيضاً يقلـد           وأنبياء ومعلمني لبني  
متبوعـاً  " ال تـصدقوا كـل روح     "ومن هنا كان القول     . هذه اإلرساليات ويعاكسها  

 وهـي املقـاييس     –باملقاييس واالختبارات اليت ا نعرف ومنـتحن ـا كـل روح             
فلـيس  . ا يف احملبة   ولكن الكالم هنا عن سلوكن     ،واالختبارات اليت سبق أن تأملنا فيها     

 بل حبياة املؤمن العملية اليت يريدها اهللا مميـزة باحملبـة            ،األمر متعلقاً مبهامجات ضد احلق    
إن الرب مفروضاً يف حيـاة      . أكثر من أي شيء آخر يف أولئك الذين ولدهم بكلمة احلق          

  لكن البد من أن تكون هناك حمبة وكما أن احملبة هي القـوة             ، وكذلك الطاعة  ،القديس
 كذلك هي القوة العاملة اليت ال غناء عنها يف حياة املسيحيني من             ،النشطة يف طبيعة اهللا   
 حىت لقد تكون هي الصفة البارزة املميزة هلم أكثر من أي شـيء              ،حنو بعضهم البعض  

  آخر فهل األمر معك هكذا أيها األخ العزيز؟ وهل األمر معي هكذا يا نفسي؟
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 اإلصـحاح ع كما فعل قبالً يف مـستهل        واآلن يستهل الرسول هذا املوضو    
إنه لنداء حمبب يوجهه الرسول بـصفة       " أيها األحباء "الرابع الذي حنن بصدده بالقول      

 إذ كـان مهمومـاً      ،خاصة إىل عواطفهم ولو أنه كان حيمل يف طياته إنذاراً وحتـذيراً           
فـث  فها هي األرواح الشريرة قد راحـت تن       . ومشغوالً باخلطر الذي أحاط م يومئذ     

وأخوف ما خيافه الرسول وكل حمب لسالمة القديسني أن يوجد          . مسومها يف كل مكان   
 عدم إميان بالروح القدس     – كما هو حاصل لآلن فعالً       –بني بعض اجلماعات املسيحية     

والواقع أن العامل اليوم يذخر     . من جهة وحبقيقة وجود الشيطان وسفرائه من جهة أخرى        
 مـع   ، وهي ال تعمل فقط يف املمالك الوثنية       ،ي عهد مضى  باألرواح الشريرة أكثر من أ    

 بل يف العامل املسيحي ذاته يتخذ روح الضالل         ،ما جتيش به من خرافات مظلمة وقاسية      
أو لسنا منلك   "ولسان حال ألئك األدعياء يقول        . شكالً جذاباً مدعياً حبق أرفع وأمسى     

طرها؟ حسن أنكم حـصلتم      وهو مع ذلك من أعظم احلقائق وأخ       ،مل يسمع به من قبل    
 أما اآلن فلدينا ما هو أفضل       ،على بر اهللا والدعوة السماوية وسر الكنيسة وما إىل ذلك         

!"  أما اليوم فقد بدأت املوسيقى احلقة وحنن رجاهلـا         ،قدمياً كانوا يهيئون األوتار   . بكثري
 ،كربياء كلها صلف و   ،مبثل هذا الكالم األرواح الشريرة وياهلا من دعوى فارغة جوفاء         

على أم يهدمون احلق وال يبنون النفوس اليت        .  رب اجلميع  ،باملفارقة مع الرب الوديع   
خيـدمون  " وهم شر أردأ حىت من أولئك الذين يقول عنهم الكتـاب أـم               ،تثق م 
  . ومن الذات يستمدون بواعثهم، ومن العامل يتكلمون،هم من العامل". بطوم

ة باحملبة اليت من اهللا هي أن الباعث كله مـستمد           ولكن احلقيقة السامية املتعلق   
أما املؤمن فإنـه    . ألنه ليس يف طبيعة اإلنسان سوى عكس هذا الصالح        ،من صالح اهللا  
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 وإذ ينـال احليـاة      ،كخاطئ هالك يقبل النعمة يف كل كماهلا باعتباره غرضها وغايتها         
من الروح القدس عـامالً يف      فهي إذاً   . األبدية يف املسيح فإنه يناهلا فائضة فيه باستمرار       

ومن حقه أن يفتخر باهللا كما يفتخر أيضاً مبحبـة اهللا           . طبيعته اجلديدة كمولود من اهللا    
اليت اجتهت إليه يف غري ما سبب أو باعث سوى ما هللا من صالح يلذ لـه أن يوصـله                    

ـ            . لآلخرين أم وهكذا هم املسيحيني الذين باإلميان باملسيح قد امتألوا أوالً بـاليقني ب
ألن (حمبوبون مبحبته وثانياً بالرغبة القلبية يف ممارسة تلك احملبة بروح اهللا جتاه إخـوم               

ولكن املبدأ واضح للغاية وهو أن احملبة غري منفصلة عـن           ). هذا هو االجتاه املقصود هنا    
وهـذا  . الوالدة من اهللا لدرجة أن كل من حيب يقيم الدليل بعمله هذا على أنه ابن هللا               

ع من احملبة ال دخل له إطالقاً بالعواطف الطبيعية اليت نعلم كلنا أا قد تكون قوية                النو
 منغمـسون يف    ،فمع أـم أعـداء هللا ألـداء       . وشديدة حىت يف أشر الرجال والنساء     

 لكن قد يوجد فيهم الكثري من حالوة        ،الشهوات الدنيئة واملشاعر واالنفعاالت املنحطة    
ولكن شيئاً من هذا    . عية بل قد حب اخلري واإلحساس أيضاً      الشمائل ورقة اخلصال الطبي   

 وال إىل أي شيء آخر سوى ما أضاء         ، وال يشار إليه هنا يف كثري أو قليل        ،ليس حمبة اهللا  
  يف ربنا يسوع

فكل ما هو من ذواتنا ليس مـن اهللا  " هي من اهللا"إن احملبة كما يقول الرسول     
 بل هو يستمدها ،ست من تصميم ذاته الطبيعية   فاحملبة لي . وهذا حق حىت بالنسبة للمؤمن    

هـو  .  ومن كان كذلك فهو روح وليس جسداً   ، فهو مولود من الروح    ،كاملة من فوق  
  . واهللا حمبة،مولود من اهللا
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 الثالث ألول مرة    اإلصحاحواألعداد اليت أمامنا مرتبطة باألعداد األخرية من        
 ،سول هناك عن ثبـا اهللا يف املـؤمن   لقد حدثنا الر،يف هذه الرسالة نسمع عن روح اهللا      

 ،فالروح املعطى للمؤمن يثبت فيـه . والربهان على ذلك الثبات هو الروح الذي أعطانا 
 ، وهذه حقيقة تفوق كثرياً عن حقيقة نوال احلياة اجلديدة         ،وهو الربهان أن اهللا ثابت فيه     

م منها بكثري ثبـات   فإن أعظ، هبة الطبيعة اإلهلية اليت نشترك فيها      ،فمع عظمة هذه اهلبة   
  . وهذا يتم ويتحقق بعطية الروح القدس الذي هو العالمة املميزة للمسيحي،اهللا فينا

إذاً فاهلدف الذي يرمي إليه الرسول هو تقوية حمبة املسيحيني املتبادلة بإرجاعها           
لكـن هنـاك    . إىل منبعها األصلي وإىل الطبيعة اليت مىت كانت عاملة ال بد أن تالئمها            

ومن أجل هذا حيتاج    .  من داخل ومن اخلارج    ، تتعارض مع احملبة وتصدمها بشدة     عوائق
 وهلذا فإنه   ،القديسون لثبات اهللا فيهم لكي يتسىن للمحبة أن تعمل عملها الكامل حبرية           

 ال بـل  ، بل أن تكون لنا أيضاً القوة اإلهلية ،يعوزنا ليس فقط أن نكون مولودين من اهللا       
 إذ لـو كنـا فقـط        ،نستطيع أن حيب أحدنا اآلخر حبسب اهللا       حىت   ،أن يثبت اهللا فينا   
 ، لبقي هنالك عائق قوي يف طريق  احملبة الكاملة وهو جهلنا بالفـداء             ،مولودين من اهللا  

 اإلميان بدم املسيح الذي يطهر من كل        ،فالبد أن يوجد فينا اإلميان بعمل املسيح ألجلنا       
 قد جيري يف النفس قبـل أن تـستريح    فإن عمالً إهلياً،وال يدهشنك هذا القول . خطية

راحة كاملة على الفداء الذي باملسيح يسوع واألدلة كثرية يف الكتـاب علـى هـذه                
  :احلقيقة

تلـك الـيت    ). ٧ص  (خذ مثالً حادثة املرأة اخلاطئة املذكورة يف إجنيل لوقـا           
يف امـرأة   "يصفها الروح القدس ذه الكلمات القليلة اليت تنطوي على حقائق كثرية            
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ومع ذلك فقد جاءت إىل بيت مسعان الفريسي حيث كان الرب           ". املدينة كانت خاطئة  
فإنه رغماً عـن الظـروف   .  األمر الذي أدهش صاحب البيت كثرياً ،متكئاً مع تالميذه  

املانعة استطاعت أن تدخل ذلك البيت وهي اليت كانت ختشى أن تدخله يف أي وقـت                
 إا إذا نظرت إىل الرب باإلميان مل يـستطع أي           فما الذي شجعها وقوى عزميتها؟    . آخر

ألنه هكذا  " اقتحام"شيء أن يعيقها عن اقتحام ذلك البيت يف مثل هذه الظروف نقول             
ولكـن قـوة   . كان يبدو للعني اردة والبد أن هذا ما يقوله كل واحد حبسب الطبيعة 

ك فلم تكن تعرف حىت     اإلميان حتطم العراقيل وتشق طريقها غم العوائق اجلبارة ومع ذل         
ولكنها كانت تسري   . وال كانت خطاياها مفغورة فعالً    . ذلك الوقت أن خطاياها مغفورة    

لقد أحبت الرب ولعلنا ال نغايل إذا قلنا إا أحبت التالميـذ أيـضاً              . يف طريق املعرفة  
ولكن الرب كـان  . فهناك عمل قوى آخر من أعمال اهللا خيلق هذه العواطف يف دورها          

إن نعمته قد خلقت    . وهذا هو اإلميان العامل باحملبة    . ذا لنفسه بعامل إهلي جديد    قد اجت 
وإال .  باحملبة املقدسـة   وكانت موقنة أن الرب مملوء    . من قبل فيها عاطفة مل تكن تعرفها      

فلماذا كان جيول هكذا يف كل البالد يصنع خرياً؟ وماذا كانت القوة الدافعة له يف كل                
  يف أعماله؟ أليست هي احملبة اإلهلية؟ يف أقواله و،حياته

وهكذا كانت احلياة قد بدأت تعمل يف هذه املرأة اليت كانت إىل ذلك الوقت              
ولكنها كانت قد آمنت بالرب وقـد       . معروفة أا خاطئة مليئة بالدنس وهلا مسعة شائنة       

 ،يدةقد وجدت فيه حياة جد    . أحبت كثرياً كما شهد الرب هلا أمام مسعان وأمام اجلميع         
وهـاهو اآلن يف مدينتـها      . وقد نشأت فيها صفة جديدة فضل ذلك الشخص املبارك        

قد ال تراه على األرض مرة ثانية وقد ال تتاح هلا فرصة أخرى مناسبة مثل               . وقريب منها 
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إن هذه فرصة نفسها وقد تكون      . رغم أا قد تكون غري مناسبة يف أعني اآلخرين         ،هذه
وهذا هو دائماً احلال حينمـا يعمـل        . ا أحسن استغالل  فرصتها الوحيدة وقد استغلته   

 ولـيس هنـاك أي عـذر        ،ليس هناك وقت تضيعه   . اإلميان البسيط ويستحث القلب   
". وفقت عند قدميه من ورائه باكيـة      " بل على الفور دخلت البيت وهناك        ،للتسويف

يقني مل تتعلم   إا بكل   . وياهلا من وقفة طبيعية غري متكلفة تسطع باجلمال األديب العظيم         
هناك . هذا األدب املقدس من حياا املاضية بل كان من عمل اإلميان باملسيح يف نفسها             

وكان الرب يعرف كل ما جـرى       . ابتدأت تبل قدميه بالدموع ومتسحهما بشعر رأسها      
 أكثر من   ، كان يعرف كل شيء معرفة كاملة      ،نعم. دون أن يلتفت لينظر إىل اليت وراءه      

 ألن  ، أن عملها كان مدعاة لتهكم مسعان على الرب واحتقـاره          غري. أي شخص آخر  
 ولو أنـه ال يقـول   ،اإلحساس السئ من غري املؤمن يتجه إىل الرب أكثر منه إىل اتباعه   

ومن املمكن أنه حىت مسعان مل يكن يسمح أن يعرف عنه الشعور            . ذلك دائماً إنه كذلك   
 وهـو   ،صه من هـذه احلادثـة     ولكن الواضح أن هذا هو كل االستنتاج الذي استخل        

لو كان هذا نبياً لعلم من هذه املرأة اليت تلمسه وما           "استنتاج الشك من إمالء الشيطان      
أمل يأت ليخلص ما قـد  .  ولكن الرب مسع وأجاب ،قال ذلك يف نفسه   ". إا خاطئة  ،هي
 وليخلص مسعان أيضاً إن هو اتضع كما اتضعت هي؟ ولكن الوقـوف موقـف               ،هلك

 اهللا بإخالص هو أمر أشق على نفس فريسي متكرب معتد بربه الـذايت منـه                اخلاطئ أمام 
  .على امرأة خاطئة مسكينة مل يكن لديها من الرب الذايت ما ختسره

ولكن النعمة واحلق يستطيعان أن حيطما إرادة أمثال شاول الطرسوسي مـن            
مـا الـذي    جهة كما يستطيعان أن يشعرا الفاسد بعظم خطيته من اجلهة األخرى وهنا             
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. حطم إرادة املرأة وخلق فيها احملبة؟ إنه يسوع لإلميان واحملبة اإلهلية الظاهرة يف يـسوع       
 وقد أعطتها النعمـة     ، كانت حباجة للغفران   ،لكن املرأة كانت حباجة إىل أكثر من ذلك       

 وهو اليقني بغفران خطاياها فليس أج للقلب حقاً من أن يعـرف             ،حاجتها على الفور  
والرب يف حمبته ال يترك اخلاطئ يستنتج هـذه احلقيقـة           . ايا يف حضرة اهللا   غفران اخلط 

 وهاهو ينطق كلمة اهللا اليت تتلـهف عليهـا الـنفس            ،لنفسه بل يعلنها واضحة صرحية    
صحيح أنه مل يكن قد مت العمـل        . وقد كان حقه أن يفعل ذلك     ". مغفورة ك خطاياك  "

حياء واألموات ال ميكن أن ينطـق إال         غري أن ديان األ    ،الذي عليه يقوم غفران اخلطايا    
وهكذا يدافع الـسيد عـن      . حقاً كما أن ديان كل األرض ال ميكن أن يصنع إال عدالً           

 مث نطـق بغفـران      ، فقد أظهر له اد أنه رب األنبياء       ،املرأة موخباً عدم إميان الفريسي    
ـ         . اخلطايا كما حيق هللا وحده      ومـن مث    ،صهاومن فيض نعمته أخرب املرأة أن إمياـا خل

  .أرسلها يف سالم
 تظل مسألة سـالمنا     ،فما مل نعرف أن اإلميان قد خلصنا وأن خطايانا مغفورة         

شاغلة أذهاننا مستولية على تفكرينا وهي بال شك املسألة اهلامة اليت تواجـه الـنفس               
وهل تستطيع النفس اليت استيقظت أن جتد راحـة مـا مل تعـرف أن               . مبجرد إحيائها 
حميت وأا خملصة؟ فإنه طاملا تساور النفس الـشكوك وخيامرهـا التـردد             خطاياها قد   

وما مل يكن لدينا اليقني بـأن       . والغموض فإن القلب يكون يف حالة قلق وعدم استقرار        
 فمن الطبيعي أننا ال نكون يف حالة تسمح للقلب بأن يتجه باحملبـة              ،خطايانا قد غفرت  

 وإىل تلـك اللحظـة ال       ،هم واستراحت حنو الذين خلصوا من القلق واستقرت نفوس      
وكما نالت املرأة هذا اليقني مـن شـفيت         . نستطيع أن نتخذ بالضبط مركز أوالد اهللا      
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وإذا مل يكن لنا يف نفوسنا يقني عالقتنا اجلديـدة          .  نناله حنن باإلميان من كلمة اهللا      ،الرب
أفكارنـا   فالبد أننا حينئذ نتصرف مبقتـضى حـساسيتنا اخلاصـة أو             ،بقوة املكتوب 
على أنه حىت ولـو كـان هـذا         .  أو رمبا أفكار إنسان ال يعرف أفضل منا        ،الشخصية

 فإننا مكلفـون أن     ، وحىت لو أنه ال يكرز إال باحلق       ،اإلنسان أفصح الكارزين وأبلغهم   
نقبل شهادة ميكن أن تفيد شيئاً يف هذه القضية سوى شهادة اهللا ولـيس مـن قاعـدة                  

 وكيف يل أن استمد منـه؟       ،بد لنا أن نستمد احلق من اهللا      إذن فال . لإلميان سوى كلمته  
  .بالكلمة املكتوبة واملودعة اآلن بني أيدينا

إذاً فليس هناك من فأس ميكنك أن تضعه على أصل شجرة احلق أخبث وأشر              
  .من إنكار السلطان الذي للكتاب

ومن أبرز عالمات اإلميان يف هذه األيام هو ما يعتقده الـبعض أن الكتـاب               
 كما يقول امللحدون األكثـر      –املقدس يضم بني دفتيه الكلمة ولكنه ليس كله الكلمة          

كـل  "ومبـا أن    . ولكن احلقيقة هي أن ما علم به الرب والرسل هو الكلمـة           . تواضعاً
. فإن الرب والرسل قد أقروا ما هو مكتوب لكنيسة اهللا         " الكتاب هو موحى به من اهللا     

قد يذكرون ما يقوله الشيطان أو ما يقوله أنـاس          " ةالكتب النبوي "صحيح أم يف تلك     
أردياء لكنه أمر طبيعي أن هذه األقوال مل تعط لنا لكي نتبعها بل لكي نعرف ا األعداء                 

 ولئن كان عدم اإلميان يقيم الصعوبات والعراقيل فإن املؤمن          –بقدر ما تشاء إرادة اهللا      
فاملكتوب هو باحلقيقـة    . يقوله عن اخلري  يتقبل من اهللا ما يقوله عن الشر كما يتقبل ما           

كلمة اهللا املعطاة لنا لكي نستفيد من حكمته ولكي نتحذر ا ونكون أقدر على جتنـب                
  .كل شرك أو خطر يأتينا من جانب الشيطان أو الذهن الطبيعي ارد
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 أصبحت الطريق الـيت     ، منذ مات وقام   ، أو بعبارة أعم   ،منذ سفك دم املسيح   
ففي رسالة اإلجنيل يعلن    . س إىل دائرة السالم هي طريق اإلميان باإلجنيل       ا تدخل النفو  

وهذا . واإلميان جيد يف املسيح ال احلياة فقط بل السالم أيضاً         . الروح نعمة اهللا املخلصة   
. هو اإلعداد الصحيح ليس فقط للطاعة بل حملبة املؤمنني الذين هـم أوالد اهللا مثلنـا               

 وإن احلياة األبدية املوهوبة لنا هلا القدرة والكفاية على          ،بالشك أن الطبيعة اجلديدة حت    
والنعمة تنادينا أن   .  ولكن اجلسد غري املدان إدانة صحيحة يقف عائقاً يف الطريق          ،احملبة

. نالحظ ونعرف هذا التناقض وعدم االنسجام قبل أن نتقدم خطوة واحدة إىل األمـام             
 أجزائها لالستخدام ولكن البد هلا مـن        فقد تكون هناك آلة خبارية جاهزة ومعدة بكل       

  .وهذه صورة تشبيهية ملا نراه يف األعداد اليت أمامنا. البخار ليتسىن هلا العمل والسري
فمهما ". ومن ال حيب مل يعرف اهللا ألن اهللا حمبة        . "وهناك اجلانب املظلم كذلك   

 فإنه  ،فوذه ومهما يكن صيته ون    ، أو مهما تكن جهوده ومساعيه     ،تكن مواهب إنسان ما   
والكلمة هنا قاطعة مانعة ال تدع جماالً ألي خداع أو          . إذا كان ال حيب فهو ال يعرف اهللا       

إن مشاعره اإلهلية اجلديدة هلـا دائرـا        . املولود من اهللا حيب أخاه ويعرف اهللا      . غرور
ا  وهو له يف نفسه تلك املعرفة باهللا اليت يقول سيدنا بصريح العبارة أ             ،اخلاصة احملدودة 

نراه هنا مستعاداً يف عبـارة تعليميـة        ) ٣: ١٧يو  (وما قاله له اد يف      . احلياة األبدية 
 ال  ،فحيث ال حمبـة   " من ال حيب مل يعرف اهللا ألن اهللا حمبة        "خمتصرة من الناحية السلبية     

  ".ألن اهللا حمبة"والسبب واضح بقدر ما هو حاسم . معرفة باهللا
 ذلك النهر املتـدفق     ، اهللا يف مسو نعمتها وكماهلا     والعددان التاليان يعلنان حمبة   

فيحدثنا الروح القدس عن حمبـة اهللا يف        . الذي ميأل القلب اخلاوي وجيعله يفيض باحملبة      
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والواقع أنـه   . مظهرها الرائع يف املسيح االبن مرسالً إىل عامل اخلطية واألنانية والظلمة          
ـذا   "،يف جالهلا وروعـة بـساطتها     يصورها لنا بعبارة يصعب العثور على ما يدانيها         

كما يقول الرسول   " إىل الكل "أو  " إلينا"فهو ال يقول أا أظهرت      ".أظهرت حمبة اهللا فينا   
صحيح أن حمبة اهللا قد ظهرت إىل كل إنسان من حيث املبـدأ             ). ٢٢: ٣رو  (بولس يف   

عـدد  كما هو احلال يف نفـس ال      " على كل الذين يؤمنون   "ولكنها هنا حمدودة ومنصبة     
مبعىن أا متت فعالً يف حالتنـا وعملـت         " فينا"إا ظهرت   . املشار إليه يف رسالة رومية    

وملا كان املقصود يف العدد التاسع هو إرسالية ابن اهللا واستمرار مفعوهلا            . عملها ألجلنا 
 فإن الروح القـدس مبهارتـه       ،"لكي حنيا به  " أو على حد تعبري الكتاب       ،للحياة األبدية 

بل يف صـيغته    ) Sent(ليس يف صيغته املاضية البسيطة      " أرسل"يستخدم الفعل   الفائقة  
معرباً بذلك عن األثر الدائم لعملية اإلرسـال  ) Hath sent(الدالة على االستمرار 

فو إن كان املقصود هو عملية      . املاضية البسيطة ويف ذلك حكمة جتل عن إدراك البشر        
وأخطر ما كان يشغل اآلب واالبن سواء يف        اإلرسال إال أن اهلدف كان أعمق وأعظم        

 ، ألنه ليس سوى صيغة أخرى لنفس الفعـل        ،قد يكون الفارق طفيفاً   . الزمان أو األزل  
ولكن مبا أن كل الفوارق يف الكتاب مرجعها احلكمة اإلهلية فإنه جيمل بنا أن نتعـرف                

رب عن جمد احلقيقة    يف صيغة املاضي البسيطة يع    " أرسل"فالفعل  . املعىن املراد من كل منها    
 أما الصيغة األخرى الدالة على االسـتمرار        ، ولو أا حقيقية هلا أثرها العظيم      ،يف ذاا 

فمـا  . فتعرب عن األثر احلاضر لعمل ماض وهو يتناسب مع إرساليته له اد لكي حنيا به              
  !أروع املكتوب وما أكمله
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وما "  إىل العامل لكي حييا به     ذا أظهرت حمبة اهللا فينا أن اهللا أرسل ابنه الوحيد         "
مل " ابنه الوحيـد  ! "أدق حرص الروح القدس يف تقرير جد شخص سيدنا يف هذه احلالة           

بطبيعة احلال هو نفس " يكن ضرورياً أن يكرر هذا الوصف يف العدد التايل ولو أن االبن         
 ولكن الروح القدس قد رأى لزاماً وحكمة سامية أم مييز ذلـك           . الشخص يف احلالتني  

 وأن يصفه بلغة غاية يف البساطة حـىت         ، اخلطري يف نتائجه الباقية األبدية     ،العمل العظيم 
يستطيع بعظمته الفائقة اردة من كل زخرف أن يؤثر على القلـب وميـأله لدرجـة                

هـذا هـو أول     ". أن اهللا أرسل ابنه الوحيد إىل العامل لكي حنيا به         . "الفيضان مبحبة اهللا  
 وهو عمل جوهري وكان البد منه لسد حاجتنـا األوىل إذا كنـا   ،ةأعمال النعمة اإلهلي  
إن املطلب األول والربهـان     . وهذا هو احلال مع كل نفس إىل اآلن       . حقاً أمواتاً روحياً  

األول على حمبة اهللا املدهشة أو أولئك الذين كانوا موضوع حمبته حال كوم أمواتـاً               
قد تكون لديهم بعض    .  وأن يعرفوا حالتهم   مل يكن ليهمهم أن يعرفوا اهللا     . يعطون احلياة 

 ولو أن   ، ولكن بدون نبضة حياة واحدة من حنو اهللا        ،اآلراء العقلية وليدة الذهن البشري    
  .فيهم الضمري الذي جيعلهم يرتعبون منه تعاىل أكثر من ارتعام من الشيطان

" لعاملأرسل ابنه الوحيد إىل ا    "ومع ذلك ففي مواجهة هذا التدهور واالحنطاط        
إا .  وخباصة ومل يكن هلا من حافز سوى احملبة       ،وما أعجبها يف حد ذاا    !! ياهلا من حقيقة  

 بل إىل العامل قد أرسل اهللا ابنه الوحيد ليعطي حياة يؤهلنا            ،مل تكن شيئاً عمل يف السماء     
 فما من عمل كان يعمل يف السماء ولـو بـاالبن   ،ا اهللا يف ذلك املكان الذي منه جاء       

 فكان طريق احملبة واحلالة هذه أن يصري االبـن          ،فسه كان يرضي اهللا أو يفيد اإلنسان      ن
كان . إنساناً لكي ميجد اهللا ويهب احلياة يف أمسى طبيعتها لإلنسان امليت بواسطة اإلميان            
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 ولكنهم مجيعاً كانوا على الـسواء أمواتـاً يف ذنـوم            ، وكان هناك أمم   ،هناك يهود 
وكبشر كانوا أمواتاً وهو يعيشون على األرض يف        .  أبناء الغضب   وبالطبيعة ،وخطاياهم

وال ذرة من االستقامة داخالً     . مل تكن فيهم كراهة للخطية وال حمبة للنعمة       . صورة أحياء 
 ومـع   ، ليس سوى عداوة هللا    ، سواء يف اخلتان أو الغرلة     ، فإن اهتمام اجلسد   ،أو خارجاً 

 أرسله إىل العامل لكي حنيا      –ب يف كل األزلية     ذلك فاهللا قد أرسل ابنه الوحيد مسرة اآل       
  .واحلياة املوهوبة لنا هي حياته تبارك امسه. به

 ، يهوداً كانوا أو أممـاً     ،خيربنا العهد القدمي كيف سلك اجلنس البشري بأمجعه       
 وحيدثنا العهد اجلديد مبا هو أمـر        ، مسلك العصيان أمام اهللا    ،طوال اآلالف من السنني   

فإن اهللا الذي كان يعرف كل شيء مقدماً أرسل ابنـه الوحيـد إىل              ومع ذلك   . وأنكى
.  بل ملا هو عكس ذلك يف خط مستقيم        ، وألي غرض؟ هل لكي يدين العامل؟ كال       ،العامل

وهذا هو الذي يعنيه القـول      . لكي حيي النفوس امليتة بواسطة احلياة األبدية اليت يف ابنه         
 وال حـىت آدم يف      ،عرفها اإلنسان كإنسان  فهناك كانت حياة جديدة مل ي     " لكي حنيا به  "

.  يوم عصى هو حموط باخلري فجلب املوت والدينونة        ،حالة الطهارة األوىل يف جنة عدن     
 فإن هو أطاع    ، إلسرائيل حتت الناموس   ،وقد عرضت احلياة بعد ذلك لإلنسان الطبيعي      

دينونة ولكن نتيجة توسيط الناموس مل تكن سوى أنه صار خدمة موت و           . الناموس عاش 
ألن إدخال الناموس أثار إرادة اإلنسان ومن مث صار متعدياً وبذلك أصبح بعد الناموس              
خاطئاً أردأ مما كان قبل الناموس فلكي تظهر اخلطية أا خطية أنشأت بالـصاحل موتـاً                

  .لكي تصري اخلطية خاطئة جداً
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 وهكذا مل يستطيع اإلنسان حتت الناموس أن حيصل ولو على إطالـة حياتـه             
  .القدمية وكل ما حصده اخلاطئ حتت الناموس إمنا كان اخلراب الشامل

 ، وهذه احلياة كانت يف االبن     ، احلياة األبدية  ،غري أنه كانت هناك حياة أخرى     
ال شـك أن اآلب     . هذا كانت فيه احلياة   . االبن الوحيد الذي أرسلته حمبة اهللا إىل العامل       
ومن أجل ذلك فإن االبن أيـضاً       . حق اهللا يقيم األموات وحييي من يشاء ألن ذلك من         

 فإنه يف   – مع أنه مل يتوقف قط عن أن يكون اهللا           –ولكنه إذ صار إنساناً     . حييي من يشاء  
ومن هنا نفهم معىن    . كامل االتضاع يتقبل كل شيء من اهللا كما يليق باإلنسان الكامل          

ضاً أن تكون له حيـاة      ألنه كما أن اآلب له حياة يف كذلك أعطى االبن أي          "قوله الكرمي   
لقد كـان   . فاالبن هو الذي أرسل ليصري إنساناً وخبرياً باإلنسان       ) ٢٦: ٥يو  " (يف ذاته 

 وعندما صار إنساناً ظل هو هو ومن باب أوىل موضوع اإلميان            ،دائماً أبداً غرض اإلميان   
وكذلك  وضح بصورة متزايدة ملن من       . باعتباره يسوع املسيح واالبن يف شخص واحد      

 وضح وجتلى أنه من أجل اإلنسان قـد جـاء      ،نعم. الئق قد جاء له اجلد يف حمبة اهللا       اخل
ولكن جمرد النور مل يكن يكفي لسد       ". احلياة كانت نور الناس   " إذ   ،وليس ألجل املالئكة  

 بل كان هو النـور      ،حاجة الناس فمع أن املسيح ملا جاء إىل العامل كان ينري كل إنسان            
 كـان يتطلـب حيـاة       ،ان يتطلب ما هو أزيد من ذلك بكثري       لكل إنسان فإن األمر ك    

وكل الـذين قبلـوه     .  ومن أجل ذلك جاء املسيح باعتباره احلياة لكل مؤمن         ،لألموات
وهكذا ولدوا ليس من إنسان أو من أي مـصدر  . أعطاهم سلطان أن يصريوا أوالد اهللا     

ـ              اك إميـان أو والدة     من مصادر الطبيعة البشرية بل من اهللا ولكن ال ميكن أن يكون هن
عم البد من وجود كلمة اهللا ألن جوهر اإلميـان أنـين            . جديدة دون الكلمة والروح   
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: ١٠رو  (عوضاً عن تصديق أفكاري اخلاصة أو أفكار اآلخرين أصدق اهللا يف كلمتـه              
 بكلمة اهللا   ،واملسيح هو الزرع الذي ال يفىن     ) ٢٥ - ٢٣: ١بط  ١ ،١٨: ١ يع   ،١٧

  . احلية الباقية
 كان سبب ذلك نسياما لكلمة اهللا وعـدم  ،ا أخطأ آدم وحواء يف اجلنة     عندم
كل ذلك  . فأغويت حواء بغواية احلية أما آدم فلم يغو بل جبسارة تعدى          . خضوعهما هلا 

فوجد العدو املاكر ثغرة استطاع من خالهلـا أن         . ألن كلمة اهللا مل تسيطر على نفسيهما      
ا عن األكل من الشجرة قالت احلية أما لو أكال          يبذر بذارة سوء الظن باهللا الذي امه      

منها يصريان كاهللا عارفني اخلري والشر مث أعقب ذلك دخول الشهوة واجتهت يف قلـب      
املرأة صوب تلمك الشجرة بعد أن مل تعد ختشى احلديث لفرصة أطول مع خملوق قـد                

ـ               والـشك يف    ،يوضح جلياً أن غرضه مل يكن إال إغواء املرأة على عصيان النهي اإلهل
ليس هكذا يـا  : "وكأين بتلك احلية القدمية تقول للمرأة . حقيقة املوت كنتيجة للعصيان   

تطلعي إىل مجال الشجرة وأجي عينيك      . حاشا هللا أن يكون قاسياً إىل هذا احلد       . عزيزيت
إن اهللا يريد أن حيتفظ مبعرفة اخلري والـشر         . مبنظر مثرا الكثرية بأن تصري كما حكيمني      

إنكما باألكل من هذه الشجرة ستجدان أنكما قد انتقلتما إىل حال           . نفسه دون سواه  ل
جديد خيتلف عن األول كل االختالف إذ يكون يف مقدوركما مستقلني ومـن تلقـاء               

 ولكنكما حـني    ،إنكما ال تعرفان شيئاً عن هذا اآلن      . نفسيكما التمييز بني اخلري والشر    
 جمرد وحي الضمري كما إذا كان الشيء خرياً أو          تأكالن من هذه الشجرة ستعرفان من     

 ، فلماذا ال تسموان بنفسيكما إىل حالة االستقالل عن ذلك الذي يزدري اإلنسان            ،شراً
  ".وتتمسكان حبقوقكما كسيدين لكل اخلليقة اليت حولكما
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 ٣٩٠

 ولكن ابن اهللا جاء باحملبة ليقف يف الثغرة         ، أصل الداء ومنبت الشر    ،إا الذات 
إن لضرورة األوىل هي إىل طبيعة من اهللا تتوق وتصرخ إىل اهللا ليهبا ما يقدمـه                ومن مث ف  

اإلجنيل ومعىن ذلك أنه البد أن يولد اإلنسان من اهللا قبل أن يرتاح راحة حقيقية علـى                 
ذلك ألنه إذ حيصل على احلياة اجليدة ذه الكيفيـة يـدرك يف احلـال               . كفارة املسيح 

 ، وهكذا باإلميان يأكل جسد املسيح ويـشرب دمـه         ،نةضرورة الكفارة وقيمتها الثمي   
وهـذا  ). ٩: ١٠رو  (ولذلك يقال عنه أنه يؤمن بقلبه أن اهللا أقام املسيح من األموات             

 دخل  ،كال. ليس معناه عاطفة جياشة معينة تستويل على اإلنسان يف وقت من األوقات           
 املتجدد عوض أن يقاوم      بل معناها أن قلب الشخص     ،ملشاعر النفس وانفعاالا يف األمر    

 وكما أن القلب يؤمن به      ،احلق أصبح طائعاً مرحباً ببشائر اخلالص اليت يرسلها اهللا إليه         
 كذلك الفـم يعتـرف بـه        ،للرب املؤسس على تقدير اهللا لعمل الرب يسوع الكفاري        

  . الرب املرفوض،للخالص وذا يكرم اهللا وابنه
 احليـاة األبديـة يف      ،هي احلياة ولكن أول مطاليب النفس وحاجتها القصوى       

فقبل أن حيصل اإلنسان على احلياة أال يكون عنده الشعور الكـايف باخلطيـة إذ          . االبن
إنـه ال يعـرف     . كيف يتسىن له قبل ذلك أن يعرف طبيعة اهللا املقدسة معرفة صحيحة           

 بل أن الشياطني تؤمن وتقشعر كما       ، وهذا قد يتوفر لدى الوثين     ،سوى الرعب من اهللا   
ومبعـث خوفهـا    . نتعلم من الكلمة وهو ما جند فيه التفسري حلقائق كتابيـة كـثرية            

ومع أا ال تعرف من هو يـسوع        . واقشعرارها أا تعرف جيداً أن ال غفران لعصياا       
 ،فإن هذه املعرفة ال تفيدها شيئاً ألنه مقضي عليها بإهالك إذا أخطأت خطأ ال عالج له               

  .ر أو مالك ساقطفال أمل يف خالص أي روح شري
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 ٣٩١

فـإن ذات مـيالد     . ولكن األمر خمتلف كل االختالف فيما يتعلق باإلنسان       
على أنه لكي يتسىن لدمه     !  فكم باألحرى موته الكفاري    ،املسيح يشهد للمسرة بالناس   

املسفوك أن يطهر القلب والضمري البد لنا من طبيعة جديدة نعطاهـا بقبولنـا الـرب                
ملة على عمله الكفاري بل اإلميان بنعمته كمن جاء يف          وهي ليست الراحة الكا   . يسوع

وما إن يقبله القلب    . اجلسد ومبجده كمن جاء ذه اإلرسالية العجيبة وإرسالية حمبة اهللا         
فاحلياة هي دائماً شيء يتم     . من اهللا على هذه الصورة حىت تنال النفس احلياة على الفور          

حوبة بالسالم فإن النفس يف الواقع قـد        مرة واحدة ويف احلال ولكنها ليست دائماً مص       
جتوز بعد ذلك يف اختبارات ليست بقليلة ال تكون يف خالهلا متمتعة بالسالم احلقيقـي               

 ومع ذلك فإا تكون شريكة الطبيعة اإلهليـة         ،وقد تدوم هذه احلالة شهوراً بل أعواماً      
ون حاصلة على   ومثل هذه النفوس تك   . بواسطة اخلضوع البن اهللا ولو بدون سالم ثابت       

 وبذلك يكون هلا اإلدراك اإلهلـي       ،احلياة من اللحظة اليت فيها قبل القلب الرب يسوع        
حلقيقة وجود الشر  يف الداخل واحلكم الصحيح على طرقها املاضية ليس فقط ما فعلته               

ومن هنا جاءت   .  وهذه هي مثرة نوال احلياة اإلهلية      ،بل ما هي يف ذاا وحقيقة طبيعتها      
 إذ حيدثنا عنها الروح القدس قبل أن        ، إليها يف الوقت املناسب واملكان املناسب      اإلشارة

  .حيدثنا عن تطبيق وختصيص الكفارة خلالص النفس من ثقل اخلطية
أن اهللا قد أرسل ابنه الوحيـد إىل        ) أي يف قضيتنا  (ذا أظهرت حمبة اهللا فينا      "

مام اهللا أمواتاً روحياً جمردين إطالقـاً       ذلك أننا إىل ذلك الوقت كنا أ      ". العامل لكي حنيا به   
من أية رابطة حية مع اهللا سوى تلك املسئولية الرهيبة الناشئة عن كوننا بالطبيعة ذريـة                

على كوننا ذرية اهللا حبكـم      . اهللا مع كوننا يف الوقت نفسه أعداء اهللا باألعمال األثيمة         
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اً يف خالص نفوسنا اليت أتلفتـها       ال يفيدنا شيئ  ) باملباينة مع العجموات البائدة   (خليقتنا  
فقد سقط اإلنسان وهو حتت املسئولية وما كان تعهد اليهودي بطاعة نـاموس             . اخلطية

وعندئذ اصبح العامل   . اهللا إال ليزيد يف مسئوليته ومل يستطع البتة إنقاذه من الغضب اآليت           
ا اليهودي حتت   أحدمها اإلنسان بدون الناموس عامالً مشيئته اخلاصة وثانيهم       : معسكرين

ولكن النعمة املخلصة ليست يف اخلاطئ بل يف        . الناموس حماوالً جهده لكسب رضاء اهللا     
. هذا هو اإلجنيل  ". اهللا بني حمبته لنا ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا          . "املخلص

  . حمبته التلقائية من حنونا–ليس حمبتنا حنن هللا بل حمبته هو لنا وحنن بعد خطاة 
 حيـث يرسـم لنـا       ، أيضاً يتجلى هذا املظهر الثاين من مظاهر حمبة اهللا         وهنا

نعـم فقـد    . الرسول ما فعلته حمبة اهللا إزاء ثقل خطايانا وليس فقط إزاء موتنا الروحي            
عملت حمبة اهللا ذات العمل الذي كان فوق كل شيء أقسى على قلبه وقلب ابنه مـن                 

ستطيع أن يدرك معىن احتمال ربنا يسوع       فاإلنسان لن ي  . كل ما ميكن أن خيطر على بال      
 إذ حـىت الرسـل      ، األمر الذي فاق أيضاً أفكار القديسني      ،لدينونة خطايانا من يد اهللا    

  .أنفسهم مل يروا إال الناحية اخلارجية للصليب إىل أن فتح الرب ذهنهم ليفهموا الكتب
ـ               ه على أن الكتاب قد سبق فأشار برموز عديدة ومنوعة إىل الـرب يف نعمت

 يف النـاموس ويف املـزامري ويف        ، وذلك يف كل أجزائه    ،الكفارية وآالمه اليت ال حد هلا     
 الثـاين   ،فما من تلميذ من تالميذ الرب إال وقد مسع ذلك املزمـور الفريـد             . األنبياء

 الثالث واخلمسون الذي ينطوي     اإلصحاحوما من أحد منهم غال وقد حريه        . والعشرين
سوع بصنع الكفارة خلطايانا فيه حل اللغز املتضمن يف هـذه           إال أن قيام الرب ي    . عليه

إن كلمة واحدة مل خترج من فمه احلبيب قبل الصليب لتوضيح           . الفصول الكتابية الثالثة  
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وال حىت منظره مصلوباً استطاع أن يوصل احلـق إىل          . هذه الفصول أو لفتح مغاليقها    
 أما لديهم فكان سـبب      ،اهللاصحيح أن د صليبه صنع السالم يف فكر         . قلوب تالميذه 

حزن مرير وخيبة أمل قاسية ألن أقواله السابقة قد وقعت عل آذان كانت بعد صـماء                
عن إدراك معىن موته إذ كانوا ال يعرفون املكتوب أنه ينبغي أن يتأمل لكي حيصلوا هـم                 

 وهاهم تلميذا عمواس العابسان يصوران يف ذات يوم القيامة          ،وغريهم على بركة الفداء   
" وحنن كنا نرجو أنه هو املزمع أن يفدي إسـرائيل         "حالة مجيعهم إذ يقوالن للرب نفسه       

ولكن مباذا أجاما املخلـص     !  هو ذات الشيء الذي وضع بالصليب أساسه األبدي        –
أما كان ينبغـي أن     . أيها الغبيان والبطيئا القلوب يف مجيع ما تكلم به األنبياء         "املبارك؟  

ومع ذلك فكان قد أخربهم قبل هذا الوقت بقليل         " خل إىل جمده؟    املسيح يتأمل ذا ويد   
  ).٢٥: ١٧لو " (ينبغي أوالً أن يتأمل كثرياً ويرفض من هذا اجليل"أنه 

دعنا يف نور الرب املقام ويف ضوء شهادة الروح القدس نتأمل يف أحد تلـك               
 جـانيب   ماذا تعنيه تلك الصرخة القوية اليت صدرت ال من اللصني عـن           . اإلصحاحات

إن أقسى مرارة يف    "إهلي إهلي ملاذا تركتين   "الصليب بل من املسيا املرفوض املعلق بينهما؟        
 متروكاً من إهلـه يف الوقـت        ، العبد البار احملبوب   ،تلك اآلالم اليت ال مثيل هلا هي هذه       

 أي نعـم    ، مهجوراً من تالميذه   ، مستهزأ به من األمم    ،الذي كان فيه مرفوضاً من شعبه     
 بعد أن ظل الرب طوال خطوات طريقه يف التجربة واألحزان متمتعاً بضياء وجه              –ملاذا  

 ملاذا حيجب عنه ذلك الضياء يف الوقت الذي كان فيه أشد حاجة إىل              –اهللا بال انقطاع    
 ولكنه تـرك اجلـواب لإلميـان    ،إشراقه وتعزياته؟ لقد كان الرب يعرف السبب جيداً       

 بفـضل   –ا مرة أمواتاً ولكنهم استطاعوا اآلن       يستخرجه من قلوب أولئك الذين كانو     
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 أن يعترفوا بأنـه مل يكـن        –ذاك الذي محل هو نفسه خطاياهم يف جسمه على اخلشبة           
ولكن أعمق منه بكثري كانت حمبـة اهللا        ! حقاً ما كان أعمق إمثنا    . لديهم سوى خطاياهم  

 وقد كـان    ،منالذي أرسل ابنه فقط كحياة لألموات بل كفارة خلطايانا مهما كان الث           
 وسهام سخرية تطعنه من     ، واستهزاء ، وضحك ، وازدراء ،تعيريات: أعظم من أن يقاس   

 ، بل حىت من ذينك ارمني املصلوبني      ، من رجال الدين والسياسة واجلندية     ،كل جانب 
 آالم بدنية   ، كالب ومجاعة من األشرار أحاطت به      ، اكتفنته ، أقوياء باشان  ،ثريان كثرية 

   ًحينمـا انـسكب كاملـاء       ،ا ومل خيفف وقعها عليه كماله الشخـصي       زاده إحساسا 
.  ذاب قلبه كالشمع ويبست مثل شقفة قوته ولصق لسانه حبنكه          ،وانفصلت كل عظامه  

ولكن ما هذا كله جمتمعاً باملقابلة مع تركه من إهله كما أحس هو واعترف بـه تبـارك                  
  امسه؟

 ، من األمم ومـن اليهـود      لقد القى الكثريون من قديسيه آالماً بدنية مربحة       
 وقد رأينا يف تاريخ الكنيسة بعـد        ،وكانوا يف ذلك العناء الثقيل مملوئني صرباً وسروراً       

ذلك الكثريين من تالميذه جيرعون كؤوساً مترعة من التعذيب اجلهنمي مـن أولئـك              
 ومع  ، سيما يف عصور حماكم التفتيش املظلمة      ،الذين حيملون اسم املسيح ظلماً وعدواناً     

ذلك فقد انتصروا هم أيضاً بامسه الكرمي على من يعتربون حبق أشر املضطهدين علـى               
 ويعتـرف بـذلك هللا يف   ، أما سيدنا فهو وجده الذي يعترف بفمه أن اهللا تركه    ،األرض

 ،شدة أوجاع الصليب وأهواله العنيفة باعتباره أعمق وأقسى وبل جازت فيـه نفـسه             
 يسمعها األعداء ولو أم مل يدركوا مـن         ويعترف به بصوت عظيم وصرخة داوية حىت      
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معىن تلك الصرخة وذلك االعتراف أكثر مما أدركه أحباؤه إىل أن أوضح الرب املقـام               
  .كل شيء وأبده بعد ذلك الروح القدس بقوة لسالم املؤمنني والشهادة للجميع

 فمع إحساسه تبارك امسه بوقع      ،ولكن الرب الوديع صنع ما هو أكثر من ذلك        
 فإنه مع ذلك برر اهللا وهو يـضربه ويـسحقه           ،اهللا إياه على نفسه القدوسة واحملبة     ترك  

وأنت القدوس اجلـالس بـني تـسبيحات    "بطريقة جتل عن تفكري كل خملوق إذ يقول     
 أن ترك اهللا إياه كان االستثناء       – مسه كل اد     –وأكثر من ذلك أنه يعترف      ". إسرائيل

 اتكلـوا   ،عليك اتكـل آباؤنـا    "ني عليه إذ يقول     الوحيد يف كل معامالته مع املتوكل     
عـار  .  أما أنا فدودة ال إنسان     ،عليك اتكلوا فلم خيزوا   .  إليك صرخوا فنجوا   ،فنجيتهم

 لقد كان البد من ذلك إذ جعل نفسه كفارة عـن            ،أجل". عند البشر وحمتقر الشعب   
بر اهللا لـوال أن اهللا       ألننا حنن املذنبني ما كان ممكناً أن خنلص خالصاً يتفق مع             ،خطايانا

 هـو   ،هذا وهذا وحـده   . جعل الذي مل يعرف خطية ألجلنا لكي نصري حنن بر اهللا فيه           
وهو احلل الوحيد الكامل هلذا اللغـز اإلهلـي         " ملاذا"اجلواب الصحيح للصرخة املريرة     

 لكنه لغز ال يزال طلسماً يف عيون عدميي اإلميان وخباصة إلسرائيل ولو أنـه               ،العجيب
وهكذا . يف يوم قادم أنشودة سبه دائم يف أفواههم حني يرفع الربقع عن قلوم            سيكون  

نرى النصف الثاين من ذات املزمور يعلن هذه احلقيقة يف وضوح ويقني مبتدئاً بـالقطيع        
وميهـد  ) ٢٥عدد  " (اجلماعة العظيمة "املسيحي الصغري قبل أن يبزغ نور السماء على         

 وجلميع قبائل األمم ليسجدوا   ،تذكر وترجع إىل الرب   السبيل املستقيم ألقاصي األرض ل    
 بل يف أيام امللكوت حني ميلك الرب بني         ، وذلك ليس يف أيام املسيحية والكنيسة      ،قدامه
  . األمر الذي ال ظل له يف الوقت احلاضر،األمم
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 أي ترك   ،وإنه ملن األمهية مبكان عظيم أن تتجلى ألبصارنا هذه احلقيقة اخلطرية          
 ألن هذا املوقف هو األسـاس الوحيـد لنعمـة اهللا    ،ح يف تكفريه عن اخلطية  اهللا للمسي 

وذا وحده نستطيع أن نقدر تقديراً صحيحاً ولو ضعيفاً عمـق آالم            . واستقرار سالمنا 
.  ممجداً إيانا حنن الذين نـؤمن      ،رجل األحزان واألوجاع اليت حتملها ألجل اهللا وألجلنا       

 حبيث تعود اخلسارة عليهم وعلى      ،حىت األنقياء منهم   ،وهنا تزل أقالم بعض الالهوتيني    
 ولكن خـذ اإلجنيليكـانيني      ،وليس األمر هنا قاصراً على التقليديني     . الذين يثقون م  

 ،واللوثريني واملصلحني ومن على شاكلتهم ممن يتباهون بتحريرهم من التقليد والتعصب          
 ،اح اإلجنليز بال منـازع     وأشهر الشر  ،ولعل أبرزهم مىت هنري االبن الورع آلب ورع       

 ،فإنه انزلق ومل يفطن للمعىن اجلليل الذي ينطوي عليه ترك اهللا ليسوع على الـصليب              
يف هـذين   "ذلك أنه يف تفسريه للعددين األول والثاين من هذا املزمور يقول ما نـصه               

وقد ينطبق هذا على داود أو على       . العددين نسمع شكوى أليمة من احتجاب وجه اهللا       
د من أوالد اهللا حينما حيسون فقدان عالمات رضوان اهللا ويشعرون بثقل وطأة             أي واح 

 الشك أن مىت هنري كان يؤمن بانطباق ذينك العددين على املـسيح             ،"الغضب اإلهلي 
على أن إميانه ذا املعىن سطحي كما البـد أن          . مصلوباً وإال فما ميكن حسبانه مسيحياً     

ون يف التطبيق شخص املـسيح إىل سـواه مـن           اوز احلال لدى مجيع الذين يتج     يكون
 فهو هدفه وهو    ،إن املزمور الذي حنن بصدده إمنا يتحدث عن املسيح وحده         . القديسني
 وهو يف مطلعه يرينا شخصه الكرمي دون سواه متروكاً من اهللا باعتباره كفـارة               ،حموره

ـ       . عن مجيع القديسني السابقني والالحقني      موقـف   ،ففما من أحد ساهم يف هذا املوق
 الذي ما كان أحد غريه يستطيع أن حيتمله مع شدة قسوته عليه باعتباره              ،الترك من اهللا  
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قدوس اهللا أكثر مبراحل من قسوته على أي قديس ظهر على وجه البسيطة حـىت أنـه                 
) موفق الترك من اهللا   (تبارك امسه ينكر على سابقيه يف العهد القدمي مشاركة هذا املوقف            

ذلك أن املسيح ترك من اهللا      . يستبعده عن كل مسيحي    العهد اجلديد    والروح القدس يف  
 فمن اخلطأ التام القول يعملون علـى        ،ألجل خطايانا حىت ال نترك منه حنن الذين نؤمن        

فإنه حىت حينما تدعو خطية املـؤمن إىل        . إضعاف اإلجنيل ضعفاً خطرياً وهم ال يدرون      
حيبه وجيلد كل ابن يقبله ألننا يف أشـياء         تأديب قاس فإن اهللا يعامله كآب يؤدب الذي         

 ،هذا حق مطلق من حقائق نعمتـه      ". ال أترك وال أمهلك   " لكنه قال    ،كثرية نعثر مجيعنا  
وكما أنه ينطبق على الصعاب األرضية ينطبق باألكثر على الصعاب اليت تعترض عالقتنا             

  .اإلهلية املؤسسة على فاعلية كفارة املسيح
ىل الشهادة الرمزية اليت ينطوي عليها يوم الكفـارة         وال داعي هنا للرجوع إ    

يز التيسني اللذين يرمـزان معـاً إىل        شري إىل الظاهرة اجلميلة اليت مت     أوإمنا أود فقط أن     
 أحدمها من نصيب الرب واآلخر لعزازيـل        ،التقدمة الكفارية الواحدة عن بين إسرائيل     

بح ويـؤتى بدمـه إىل داخـل    فكان التيس األول يـذ ). وهو التيس الذي يتوه بعيداً (
 فكان الكاهن يعترف على رأسه بكـل        ، وهو املكمل لألول   ،أما التيس الثاين  . احلجاب

 ،سـه  وكأا وضعت مجيعها على رأ     ،ذنوب بين إسرائيل وكل سيئام مع كل خطاياهم       
 إىل الربية حيث ال يعود يرى مرة ثانيـة وهـو          ،أرض بعيدة مث يرسله بيد من يالقيه إىل       

 كما أن التيس املذبوح شـهادة       ،لنيابة املسيح يف محل خطايانا إىل أرض النسيان       شهادة  
يراً لطبيعته تعاىل وجالله وكلمته وكـال       طية املقضى عليها أمام الرب ترب     للتكفري عن اخل  

 ، املخلص التيسني يرمزان إىل عمل املسيح الكفاري الذي رأينا اهللا فيه غري مشفق على            
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وألسنا نـرى أن حمبـة اهللا يف اآلب         . طرف خطاة مذنبني نظرينا    لكي خيلي    ،ابنه الكرمي 
واالبن قد جتلت متاماً يف ذبيحة املسيح اليت قدمها هللا نا لكي ننجو حنـن وخنلـص إىل                  

  األبد؟
فنقول كلمات قليلة ألنه صـريح يف       ) ٥٣ ص   – ١٣: ٥٢أشعياء  (أما عن   

والً عن اخلطايا تكفرياً لشعبه اخلاطئ      إشارته إىل مسيا املرتفع املتسامي جداً ولكنه املتأمل أ        
. لكي يتسىن هلم أن يسامهوا يف الربكة والكرامة اللتني اكتسبتهما هلم نعمتـه الـسامية        

 غري أنه تفـرد     ، والبعض يقامسونه آالم استشهاده    ،صحيح أننا نقاسم املسيح آالم حياته     
 ،١٦املرموز هلما يف الويني     مها  ) الكفارة والنيابة (وهاتان فقط   . يف آالم الكفارة والنيابة   

نعم فهو وحده . ومها فقط اللتان جلبا عليه ترك اهللا له يف مفتتح املزمور الثاين والعشرين        
 وليس سوى هذه الدينونة جيلب      ،دون سواه الذي احتمل دينونة اهللا للخطية وخلطايانا       

. أديب يف حمبة اهللا    ولكنه ت  ،قد حنتمل تأديباً قاسياً من أجل أخطائنا      . الترك من جانب اهللا   
. أما املسيح فهو وحده الذي احتمل ذلك النوع الفريد من األمل باعتباره ذبيحة خطيتنا             

سـالمنا عليـه     فما معىن القول جمروح ألحل معاصينا؟ مسحوق ألجل آثامنا؟ تأديب         
ضرب من أجل ذنـب     "؟ وما معىن القول أن الرب وضع عليه أمث مجيعنا؟           وحبربه شفينا 

إن جعل  ) "أو باألمل " (الرب سر بأن يسحقه باحلزن    "كثر وأدق من ذلك أن      بل أ ". شعيب
وما معىن هذا إال عمله الكفاري؟ مث       ". ذبيحة الرب أمث  ) أي نفس املسيا  (نفسه  ) الرب(

 حقاً إن عـدم     ؟"وهو محل خطية كثريين   "والقول  " وآثامهم هو حيملها  "ما معىن القول    
يستطيع أن يتملص من املعاين الـيت يعلنـها اهللا          اإلميان األعمى العنيد وحده هو الذي       

  .هكذا واضحة جلية على قدر سعة الكالم الذي يفهمه الناس
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 لقد كان النـاموس يطالـب       ".ليس أننا تنحن أحببنا اهللا    . يف هذا هي احملبة   "
ومن الـسهل علـى   . اإلنسان مبحبة اهللا ولكنه مل جيدها منه كما مل جيد منه حمبة القريب       

فكم من يهود حاولوا أن يومهوا أنفسهم       .  خيدع نفسه من جهة تقدير حمبته      اإلنسان أن 
 ولكن املستوى الذي كانوا يقيـسون بـه         ،أو اآلخرين بأم كانوا حيبون اهللا واإلنسان      

. كان دون مقياس اهللا مبراحل كما أوضح ذلك الرب يسوع ملا كان هنا علـى األرض               
 سالم مع اهللا فإنه يستحيل علـى احملبـة أن           املسيح ويكن له  فما مل يتحرر القلب بفداء      

وحىت القديـسون حتـت النـاموس       . حتطم حواجز املوت أو ختترق أغشيته السميكة      
وكيف .  حياً ولكنه حباجة ملن حيله ويدعه يذهب       ،يشبهون روحياً لعازر مربوطاً بأكفانه    

أنه هـو أحبنـا     يف هذا هي احملبة ليس أننا حنن أحببنا اهللا بل           "السبيل إىل ربح القلب؟     
يكون الضمري حياً وحنن حتت الناموس بالروح        فعلى قدر ما  " وأرسل ابنه كفارة خلطايانا   

 ال يـسريون    ٧فإن املؤمنني الذين يعانون اختبار روميـة        . ى قدر ما نكون أقل سعادة     
خفافاً أحراراً أمام اهللا بل يشعرون بوطأة تقصريام ويضنيهم احلـزن والقلـق علـى               

 ناسني أن اهللا    ،يقيسون موقف اهللا من جهتهم مبقياس موقفهم هم من جهته          إذ   ،نفوسهم
الذي يربر الفاجر بكفارة املسيح عن اخلطايا قد أعطانا بذلك الربهان األكيد الكامـل              

  .على حمبته لنا وحنن عد خطاة
فقد يتنبه شخص بواسطة فـصول كتابيـة        . إن احلياة كما رأينا تسبق السالم     

 وهذا نراه واضحاً يف مثـل    ، وأقواله اخلطرية خبصوص اخلطية واخلطاة     نظري إنذارات اهللا  
ففي مثل الدرهم   . االبن الضال الذي يرد مباشرة بعد اخلروف الضال والدرهم املفقود         

 بينما يصوره يف مثل اخلروف بـصورة        ،املفقود يصور الرب حالة اهلالك بصورة امليت      
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وهنـاك حيـاة    . اإلنسان عامالً متحركاً  املتحرك الضال فهناك حياة شريرة يكون فيها        
 ،هذان املظهران من مظاهر املوت جنـدمها يف املـثلني األولـني           . يكون فيها خامداً ميتاً   

فاخلروف اجلاهل الذي ضل بال اكتراث معرضاً نفسه جلميع املخـاطر هـو اإلنـسان     
مليـت يف   أما الدرهم املفقود فهـو اإلنـسان ا       . الناشط املتحرك يف حياة البعد عن اهللا      

 والنور يضيء بعمـل  ،والراعي يسعى ويكد حمتمالً كل العناء باحثاً عن الضال . خطاياه
 وليس هذا هو الكل وال يفق الرمز عند هذا          ،الروح القدس حىت يوجد الدرهم املفقود     

فأوالً .  وهنا يظهر عمل اعمل اهللا املزدوج      ،فالبد من االبن الضال ليكمل الصورة     . احلد
 ويعترف أنه أخطأ    ،حيكم على نفسه أنه خاطئ    . أي يتوب " جع إىل نفسه  ير"نرى الضال   

 يطلب  ، فهو إذن سائر يف الطريق الصحيح      ،إىل السماء وقدام أبيه حسب منطوق املثل      
". يقوم ويذهب إىل أبيه   "كان قبالً يطلب شهواته أما اآلن وقد رجع إىل نفسه فهو            . اهللا

ل بالروح حتت الناموس ألنه يريد أن يقـول         هو ال يزا  . ولكنه غري متمتع بالسالم بعد    
 فإنه عـوض أن يقـود إىل        ،وهذا عني ما يفعله الناموس    " اجعلين كأحد أجراك  "ألبيه  

أما اإلجنيل فهو وحده الذي خيربنا أن مجيع األغالل         .  العبودية احلرية يقيد النفس بأغالل   
يف يتجلى هـذا يف     انظر ك . قد حطمها املخلص وأن العبد قد جيء به إىل حرية املسيح          

وإذا كان مل يزل بعيداً رآه أبوه فتحنن وركض ووقع           ".أسلوب النعمة مع االبن الضال    
الشك أنه كان قلقاً من جهة نفسه وأن األفكار والتـصورات قـد             ". على عنقه وقبله  

 ولكن العجب أن اآلب هو الذي يـركض ملقابلـة           ،نازعته عن كيفية استقبال أبيه له     
أما االبن فما أبشع منظره الـذي       . لذي يعانقه رغم شره وأمساله الرثة     اآلب هو ا  . االبن

إنه ال يـسمح    ! وأما اآلب فما أعظم حمبته الغامرة الغالبة      ! أوصلته إليه جهالته وخطاياه   
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لالبن أن يقول اجعلين كأحد أجراك بل يأمر باحللة األوىل خترج له واخلامت يوضع يف يده             
. من يذبح وتعمل وليمة مل يشهد البيت نظريها من قبـل          واحلذاء يف رجليه والعجل املس    

  .كل ذلك البن كان ميتاً فعاش وكان ضاالً فوجد
 وهو أن صـالح     ،وهكذا نتعلم تصويرياً ما جنده مشروحاً يف الكتاب تعليمياً        

اهللا يقتاد إىل التوبة وحيول النفس من االجتاه الصائب يف حكم صحيح علـى الـذات                
ولكن لنالحظ أن ذلك االبن مل يتمتع بالعتق مـن          . ياة اإلهلية وعالمات أكيدة على احل   

. اخلوف أو الناموس إال بعد أن ضمه حضن بيه وأدرك البنوة إدراكاً كـامالً بالنعمـة               
 أدرك أن اجلو صاف وأن السالم موفور والفضل يف هذا حلـضن             ، وحينئذ فقط  ،حينئذ

عاملة الطيبة مصدرها ذلـك     اآلب الذي جعل كل شيء واضحاً وجلياً وأن كل هذه امل          
 ولكن من أسف أن الكـثريين يقفـون   ، هذا هو احلال يف اإلجنيل.احلضن الكرمي احملب  

صحيح أم خرجوا من الكورة اليت مل يوجد فيها من يشفق أو يرق ألشـد               . عند العتبة 
  ولكنهم مل يذهبوا بعد إىل اآلب الذي مع االبن مينحنا كل شيء بكرم             ،عوز أو احتياج  

 حياة لألمـوات وكفـارة      –" يف هذا هي احملبة   "وهذا هو املكتوب هنا أيضاً      . اءوسخ
أليست هذه بركة أعظم مما لو مل نكن خطاة؟ إن آدم يف اجلنة مل يكن له شيء                 . للخطاة

قـد يكـون    . مثل هذا فلم يكن آلدم حياة كحياة املسيح ألن هذه احلياة مل تعط للجنة             
 لكنـها مل    ،ملؤمنني اآلخرين من قديسي العهد القدمي      شأنه شأن ا   ،حاصل عليها فيما بعد   

. فالواقع أنه حينما قدم اإلنسان أردأ ما عنده قدم اهللا أحسن ما عنده            . تكن له قبل ذلك   
  .هذا هو املسيح ليس فقط آتياً ليعطينا حياة بل مائتاً ككفارة خلطايانا
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وخباصة من يد   عندما نفكر يف جمد سيدنا الذي مات كفارة خلطايانا ويف آالمه            
 أقول عندما نفكر يف هذا      – وعندما نفكر يف مجيع خطايانا وآثامنا اليت محلها كفارياً           .اهللا

وذاك جنباً إىل جنب كم يتبدى لنا كمال ذلك امللء الذي به استطاع دون سـواه أن                 
ليس "هذا هو املعىن املتضمن هنا      . يسد الثغرة اهلائلة اليت كانت تفصل بني اهللا واخلاطئ        

 فقد فشلنا فشالً    ، ولكن إن كنا فعلنا ذلك     ، قد نكون حاولنا أن حنبه     –" أننا أحببنا اهللا  
ـ هو أحبنا وأرسل اب   " أما اإلجنيل فيعلن أنه      ،ذلك كان شأن الناموس   . ذريعاً ه كفـارة   ن
املسيح أيضاً تأمل مرة    . "لقد أكمل كل شيء بعمله الواحد وبذبيحته الواحدة       ". خلطايانا

لقد . )١٨: ٣ بط   ١" (البار من أجل األمثة لكي يقربنا إىل اهللا       . خلطاياواحدة من أجل ا   
ويف قيامته الدليل   .  وقد قام من األموات    ، هو االبن  ،ولكن أمل يكن اهللا؟ بلى     ،كان إنساناً 

وهل ميكن أن اهللا يفـشل؟ وأمل       . وما كان ممكناً يف الواقع أن يفشل      . ايد على نصرته  
. إذا كنا نؤمن باملكتوب فينبغي أال نرتاب البتة يف هذه احلقيقة           يكن هو ابن اهللا الوحيد؟    

 فهو خاطئ وهلذا هو يفزع مـن  ،إن اخلوف والفشل أمران طبيعيان يف اإلنسان الساقط    
هو . ولكن اهللا ال يطالبك أن تثق بنفسك بل أن تؤمن بالرب يسوع املسيح            . دينونة اهللا 

 يف املـسيح ويف     اهرةأن تؤمن مبحبته الظ     ومن أجل ذلك يأمرك    ،يعلم جيداً إنك ال حتبه    
 أنت فعالً شـرير ألكثـر       ،ال تقل أن شرك أكرب من أنال حيتمل       . موته ككفارة ألجلك  

بكـل إخـالص    " اهلالـك "ولكن خذ موقف    .  بل وأفظع جداً مما تظن     ، الشر درجات
فإنه من أجل اهلالكني قـد      .  وهذا سيضع حداً لكل أفكارك عن شرك ورداءتك        ،وأمانة
  . املسيح وماتجاء



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٠٣

لقد ظن االبن الضال أنه عندما اعتزم أن يطلب إىل أبيـه أن جيعلـه كأحـد                 
وإال فهل تظن   .  ولكن الواقع أنه مل يكن أهالً ملركز أجري        ، أي كواحد من خدمه    ،أجراه

 إن   شخصاً بيده شهادة سري وسلوك كشهادة االبن الـضال؟         هأن أحداً يقبل يف خدمت    
وع على اإلطالق فإن النعمة املطلقة تتسامى فوق كـل          ١وضصفاتنا ال دخل هلا يف امل     

 أن تأخذ مركز اخلاطئ وتدع اهللا يظهر غـىن نعمتـه             وما على النفس إال    ،خطية وإمث 
 فما يفعله اهللا يف هذه احلالة هو أنه مينحين ليس فقط احلياة حلس مبا يليق بـاهللا                  ،وحمبته

 تواجه كل خطاياي وتبعدها عـين إىل        ويليق بأحد أوالده بل مينحين أيضاً الكفارة اليت       
 إن الكفارة إما أا تكفر عن كـل اخلطايـا أو ال             ، هذا وتذكره جيداً   اعلموإمنا  . األبد

 طريقة اإلجنيـل الـيت      هذه هي . الكل أو ال شيء   . اإلطالقتكفر عن شيء منها على      
  .وهذا هو املطلوب من كل مؤمن أن يرتاح عليه. يسوي اهللا القضية

 هل أنت مرتاح هكذا يف املسيح؟ هل خيطر ببالك وأنـت            ،ئ العزيز أيها القار 
؟ إن ذاك الـذي جـاء       "اجعلين كأحد أجراك  "مؤمن بيسوع ابن اهللا الوحيد أن تقول        

 جيعلك بنفس هبة هذه احلياة تشعر بوطأة خطاياك ويف الوقـت            ،كإنسان باحلياة األبدية  
ظـام اليهـودي ذبـائح مـستمرة        لقد كان يف الن   . نفسه تؤمن أنه كفارة هلذه اخلطايا     

 يوجد غفران للخطايا    ، ومنذ قدم االبن نفسه    ، ولكن اآلن يف اإلجنيل    ،وتقدمات متكررة 
ألنه بقربان واحد قد أكمل إىل األبـد        ) ١٨: ١٠عب  (وليس بعد ذبيحة عن اخلطية      

  . ليس بالناموس اآلن بل بدم املسيح، أي املفرزين هللا،املقدسني
 وليتك جتد مسرتك    ،هذا هو إميانك؟ ليته يكون كذلك      هل   ،أيها األخ احلبيب  

احليـاة  : فيما يعلنه الرسول يوحنا عن حمبة اهللا الظاهرة يف إرسال ابنه للغرض املزدوج            
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وهل من شيء آخر ميكن أن يبني مبثل هذه الصورة الكاملة حقيقة وطبيعـة              . والكفارة
إلطالق مبجهودنا الشخـصي؟ إـا   احملبة اليت من اهللا؟ تلك احملبة اليت ال شأن هلا على ا           

وإذا كنـا  .  فإننا نكون شركاء طبيعتـه .على أننا إذا كنا مولودين من اهللا. تنبع من اهللا 
 فقد أعد الوسائل الكفيلة برفع كل ما من شأنه تعطيل ممارسـة هـذه               ،شركاء طبيعته 

ه قد صلب مع  ولكننا نعلم أن   ،إن إنساننا العتيق ال يزال موجوداً كحقيقة واقعة       . الطبيعة
  .املسيح ليبطل جسد اخلطية لكي ال نعود نستعبد أيضاً للخطية

على أنه إذا حتولت العني عن املسيح فإن الطبيعة القدمية تعرقـل خطواتنـا ال      
ومن أجل هذا يعوزنا أن نعرف كيف تعامل اهللا مع املسيح مع خطايانـا ومـع                . حمالة

احلياة بسبب التناقض يف عالقتنـا      قل   كذلك قد تتعر   .اخلطية اليت هي أصلها ومصدرها    
فإن حمبتـه  . حبيث ال تكون احملبة فائضة حبسب اهللا حنو أولئك الذين يريدنا اهللا أن حنبهم          

 وتبارك امسه فقد أهلنا هلذا بإمياننا وباحلياة اجلديدة         ،أوالده أي   ،توحي لنا مبحبة الذين له    
فاً معيناً أو سلوكاً معيناً دون       وليس األمر يف ذلك أنين أحب صن       ،والروح الساكن فينا  

وهو .  ولكنه يتوقع منا رغم كل الصعاب أن حنبهم مجيعاً بنفس احملبة اليت من اهللا              ،اآلخر
اللذين ندين هلما   ) احلياة والكفارة (يطالعنا هنا بذينك املظهرين العظيمني للمحبة اإلهلية        

  . أحدنا اآلخر كعائلة اهللابعالقتنا اجلديدة ورفع خطايانا وذلك يؤهلنا أيضاً ألن حيب
لة إىل أعمـاق ال     إىل هنا رأينا احملبة آتية يف االبن من عليائها السماوي ومتناز          

 وسنراها فيما يلي رافعة إيانا من احلضيض إىل ذلـك العليـاء فـإىل               ،أجلناحد هلا من    
  .اللقاء
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  بع عشرااخلطاب الر
  ١٦ – ١: ٤ يو ١

. هكذا ينبغي لنا أيضاً أن حيب بعضنا بعضاًأيها األحباء إن كان اهللا قد أحبنا "
 ذا ،إن أحب بعضنا بعضاً فاهللا يثبت فينا وحمبته قد تكملت فينا. اهللا مل ينظره أحد قط

وحنن قد نظرنا ونشهد أن اآلب . نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه
 اهللا فاهللا يثبت فيه وهو يف من اعترف أن يسوع هو ابن. قد أرسل االبن خملصاً للعامل

اهللا حمبة ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا . وحنن قد عرفنا وصدقنا احملبة اليت هللا فينا. اهللا
  ".واهللا فيه

يف الفصل السابق أن الرسول لكي يعطي احملبة اليت دعينا إليها وصفها           قد رأينا   
ي يهبنا حية ينما كنا أمواتاً وثانيـاً         أوالً لك  ،احلقيقي يذكرنا ا معلنة يف املسيح لغرضني      

لكي يهبنا الكفارة اليت رفعت كل خطايانا بعد إذ حصلنا على احلياة وأحسسنا بثقـل               
. وهذا هو الترتيب الصحيح لعمل اهللا يف النفس       . خطايانا وشرها أكثر جداً من ذي قبل      

هناك ما يـسمع أو      ألنه بدون احلياة ال يكون       ، هام للغاية نوال احلياة    ووهو يرينا كم ه   
والقـول بـأن روح اهللا      . ية إذ يكون املوت سائداً على النفس      ستجيب يف األمور اإلهل   ي

 فإن روح اهللا إمنا يعمل حيث توجد        ،يقوم بدور احلياة أو باحلري يعمل بدوا قول هراء        
  .حياة جيري عليها عمله

ة كأـا غـري     القدمي" أنا"وباإلميان تعترب   . إن املسيح ال شك هو حياة املؤمن      
وحنـن  . هي فعالً موجودة ولكنها بنعمة املسيح ال حق هلا أن تعيش          . موجودة أمام اهللا  
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كمسيحيني ننكرها باسم املسيح ونعتربها بال قيمة على اإلطالق ونتركها باعتبارها كتلة          
قـد يكـون   .  يف نظر اهللا مهما كان رأي الناس فينا  شر يف نظرنا اآلن كما كانت دائماً      

 وقد يكون على جانب عظيم من اجلد والنشاط حىت يف أمـور             ، عبقرياً عظيماً  اإلنسان
 أبداً بدون اهللا وضده وال ميكنها حبال مـن األحـوال أن              ولكن الذات هي دائماً    ،اهللا

فكيف ميكن واحلالة هذه أن يكون اإلنسان       . تدخل إىل حضرته أو يكون هلا مكان قدامه       
قدسه هللا؟ إن هذا مـستحيل ولـذلك ال نـرى           العتيق غرضاً للروح القدس يأخذه وي     

الكتاب حيدثنا يف أي مكان عن تقديس احلياة القدمية الساقطة وإمنا حيدثنا عن اإلنـسان             
 وعن اخلطية يف اجلسد وقد داا اهللا يف املسيح باعتباره           ،العتيق وإياه مصلوباً مع املسيح    

" أنا" فليست   .يضاً للخطية ذبيحة عن اخلطية ليبطل جسد اخلطية كي ال نعود نستبعد أ          
  ".املسيح حييا يفّ"اخلاطئة فيما بعد بل 

وهكذا توجد احلياة اجلديدة اليت يتسىن للروح القـدس بفـضل الفـداء أن              
ومن هنا تتضح ضرورة احلياة اجلديدة يف املسيح إذ بدوا          . يتعامل معها ويقرن نفسه ا    

ن مجيع أفاضل العهد القدمي حاصلني      ويف الواقع كا  . ال يكون هناك سوى اإلنسان العتيق     
 وهل من مؤمن يعرف حياة أخرى لإلنسان      . على  احلياة ككل قديس يف الوقت احلاضر       

 قد أنـريت بواسـطة      – نظري اخللود    –اخلاطئ غري حياة املسيح؟ ومع أن هذه احلياة         
 لكنها كانت تعمـل يف    )  مبعىن أن اإلجنيل هو الذي أوضحهما وأنار حقيقتهما       (اإلجنيل  

ومهما كـان   .  وغال فما كان ميكن أن يعتربوا قديسني بدوا        ،مجيع املؤمنني قبل اإلجنيل   
 فواضح أن نصيب الذين جاءوا بعدهم عندما صـار          ،الفارق الذي مت من حيث الشكل     
أكثر من ذي قبل معـىن احليـاة         ألنه واضح عندئذ     ،سيدنا إنساناً هو النصيب األفضل    
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    واحلياة كانت نور   "فهي للناس وليس للمالئكة     . ا باإلميان اجلديدة ومن هم الذين ينالو
 ، مل يسقطوا  – أي املختارين منهم     –إن املالئكة   . الناس فقط كما يقول الكتاب    " الناس

أما املالئكة الذين سـقطوا     . وإذ هم حمفوظني من اخلطية فال حاجة م إىل حياة جديدة          
 أن  ال نعرف عنها شيئاً وال هو من شـأننا        فال توبة هلم وال هبة نعمة إن للمالئكة حياة          

: ٢انظـر كـو     ( إذ مالنا ومثل هذه البحوث؟       ،نتدخل فيما ال يعنينا بعقولنا القاصرة     
ومع ذلك فقد عرفت مسيحياً شغله      . إا حماولة عابثة أن ينشغل الناس باملالئكة      ). ١٨

تـصورات  هذا املوضوع لدرجة كربى حىت تطورت مشغوليته إىل أن يتصور يف ومهه             
 ولكـن   ، وأنه يعرف أمساءهم   ،خيالية زاعماً أنه يرى يف كل ليلة مالئكة أخياراً وأشراراً         

وما أكثر ما هنالك من محاقـات مـضحكة         . هذه كلها مل تكن سوى مشاعر وخياالت      
  .وأوهام  خيالية غبية حول عامل األرواح والكائنات الغري املنظورة

لغ اهتمام اهللا وصنيع حمبتـه يف قـضية         املباركة عن مب  ولكن هنا جند احلقيقة     
 ،وثانياً. أوالً وقبل كل شيء من الناحية املطلقة واهباً إيانا احلياة إذ كنا أمواتاً            . اإلنسان

  ألن الرب يسوع نفسه الـذي      ، منقذاً إيانا من كل ذنب وإمث      ،بعد حصولنا على احلياة   
ياة املقدسة اليت نلناها جعلتنـا      ذلك ألن احل  . جاء باحلياة صار هو أيضاً الكفارة خلطايانا      

لكن بدمه الذي أريق مرة فوق الصليب قـد متـت           . حنس بأن عبء خطايانا ال يطاق     
  . وحنن مدعوون ألن نؤمن بنعمة اهللا ونتمتع بكل حقائقها املباركة،الكفارة

 ولو أن الرسول قصد أن يتدرج بنا للوصول إىل          ،على أن هناك أكثر من ذلك     
من حيفـظ   " الثالث بقوله    اإلصحاحي اليت بدأها يف العدد األخري من        احلقيقة الباقية وه  

هذه صـفته   . فالشخص الذي له هذه الربكة شخص مطيع      ". وصاياه يثبت فيه وهو فيه    
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لـيس  .  ومن هو الذي يطيع اآلن؟ ال أحد بطبيعة احلال سوى املـسيحي            ،وهذه شيمته 
يعون اهللا كمن هلم طبيعتـه أي       هؤالء يط . بعض املسيحيني بل مجيع املسيحيني احلقيقيني     

  .احلياة اليت هي املسيح واليت أعطيت هلم
ولكن الرسول مل يتوسع يف شرح هذه احلقيقة عند ذكره ذلك العدد يف ختام              

 الثالث بل أجل الشرح إىل مكانه اخلاص مكتفياً بأن أضاف إشارة صـغرية              اإلصحاح
 مـن   ذا نعرف أنه يثبت فينـا     و"األخري من العدد إذ يقول      ولكنها خطرية إىل اجلزء     

 هذه هي احلقيقـة  اهللا يثبت فينا". يثبت"ولنالحظ القوة يف كلمة   ". الروح الذي أعطانا  
مـة  فهي ليست جمرد مرور أو زيارات عابرة لفترات قصرية بـل إقا           . البسيطة املؤكدة 

لقد . هاهي من مميزات املسيحية الدالة على أبديت      " يثبت "والواقع أن كلمته  . دائمة ثابتة 
أو على   ، وقد أخذ منهم فعالً    ،عرف إسرائيل شيئاً كان عظيماً للغاية ولكن لوقت معني        

تلـك  ". االضـمحالل وأما من عتق وشاخ فهو قريب من        "حد تعبري رسالة العربانيني     
كانت اليهودية اليت كان ال بد أن ختلي مكاناً للمسيحية الثابتة األبديـة يف ذاـا ويف                 

ن الثبات هو صفة كل بركة مسيحية فيما خال الربكات القائمة علـى              إ ،نفوس مؤمنيها 
ولكن األبدية هي   .  وأنت تعلم أنه يوجد أيضاً هذا النوع من الربكات الشرطية          ،شرط

طابع العهد اجلديد والسيما احلياة اليت لنا يف املسيح ولذلك فهي تسمى ـذا االسـم                
 مسرتنا  ومجيعنا واحلمد هللا قد وجدنا    . عتباروجيدر بنا أن نتلذذ ا على هذا اال       . العجيب

إلهلنا من أجلها وإن كان حيزننا كثرياً أن         فيها وال يسعنا إال أن ننادي ا ونرفع الشكر        
 ،جند قوماً ال يفيضون بالشكر هللا من أجل أعظم بركة يناهلا املؤمن بيسوع املسيح ربنـا               

  .و كل خري وعدوذلك ال شك من عمل الشيطان الذي هو عدو النفوس
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ولكن هناك ما هو أكثر من احلياة األبدية ولو أن احلياة يف املسيح هي الطابع               
وهذه احلياة كانت شخصه له اد معلناً يف كل عمل من أعمالـه             . املميز جلوهر بركتنا  

. وكان االتكال املطلق على اهللا بالطاعة الكاملة الدائمة طابعها ومميزها         . هنا على األرض  
 فهذه كلها   ، وصايا  وإذا كان قد أعطانا    ،ملسيح يدعونا ألن نطيع كما أطاع     وإذا كان ا  

 لذلك كانـت احليـاة      ،إن الناموس كان يتعامل مع اجلسد     . ال شأن هلا بالوصايا العشر    
هذا كـان صـوت     ". افعل هذا فتحيا  "على األرض وعداً ومكافأة مل يناهلا إنسان قط         

ناس قد وهبوا فعالً حياة جديدة بالنعمـة        أما وصايا املسيح فهي توجيهات أل     . الناموس
. حيـام أناس نالوا فعالً أعظم وأمسى بركة بني مجيع الربكات بنواهلم ملسيح ك           . باإلميان

اً مؤكداً ومضموناً أكثر مـن أن اهللا قـد أعطـى املـسيح              والواقع أنه ليس هناك شيئ    
.  إجنيل خالصنا  ،وهذه هي كلمة احلق   .  ولكنه بسيط للغاية   ،هذا حق عجيب  . للمؤمنني

أما إذا استعاض الناس عن اإلميان بالوهم والتخمني فال عجب إن كان يفـوم حـق                
  .اإلجنيل الواضح الصريح

 فإننا حنتـاج جبانبـها إىل       ، أي ألن احلياة هي حياة اتكال      ،وهلذا السبب عينه  
ـ    . حضور اهللا وقوته ألن الطريق حمفوفة باملخاطر والصعاب        ة فنحن من الواجهة الروحي

وإن مل توجد هذه القوة الدافعة فإننا نفشل يف         . حنتاج إىل القوة جبانب حاجتنا إىل احلياة      
وتكون النتيجة أننا نقف حياهلا مكتـويف األيـدي أو          ،التغلب على العراقيل والصعاب   

أما . ومهما كان االتكال مباركاً يف حد ذاته فهو ليس القوة         .  نشاطنا اجلسدي  نستخدم
 وليس احلياة كحقيقة معنوية ولو أن       ،يقية فهي روح اهللا الساكن فينا     قوة املسيحي احلق  

نعم فنحن حنتاج للـروح     . احلياة يف املسيح هي أساس مقامنا اجلديد وشرطه اجلوهري        
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. عند إبداع اخلليقة كان للروح القدس حـصته يف العمـل          . القدس إلنشاء القوة فينا   
الفوضى واخلراب كان الروح يرف على    وعندما وقعت الواقعة وأصيبت اخلليقة األوىل ب      

 مل  ، الرمزية خيمة يف وسط شـعبه      وملا شاء اهللا أن يقيم لسكناه     . مشهد اخلراب والظلمة  
يترك إلسرائيل أن يعملوا تصميم املسكن طبقاً حلكمتهم بل رتب كل كبرية وصـغرية              

 ، ليعملوا الـذهب والفـضة والنحـاس       ،وفضالً عن التوجيهات والتعليمات   . بنفسه
ختصار لكل من قام بـدور     وباال...........  .لنجارين والنساجني واملوشني ومن إليهم    ل

الكل صنعه روح   . لكن شيئاً مل يترك البتكار اإلنسان     . جزاء املسكن املختلفة  يف إعداد أ  
  .اهللا بواسطة اإلنسان

 إذ مل   ،على أن لروح اهللا اآلن هدفاً أمسى مبا ال يقاس من ذلك اهلدف القـدمي              
 مع علمنا بأن روح اهللا      ،ملسألة بعد مسألة إقامة مسكن أرضي أو حىت هيكل فخم         تعد ا 

ولكن األمر أجمد من ذلك اآلن بكثري فـإن روح اهللا           . كان املوحي واملرشد يف احلالتني    
 مل يكـن    امتيـاز . فهو الذي خيتم كل مسيحي ليوم الفداء      . متنازل ليسكن يف املؤمنني   

 مع حصوهلم على احلياة مل يكونوا يعرفـون عنـها إال             حىت أم  ،لقديسي العهد القدمي  
أما ميزة املسيحية فهي إننا نستطيع اآلن أن نقـول أن           . القليل أو الشيء على اإلطالق    

ما مل تر عني ومل خيطر على بال        "اهللا قد أعلن لنا ما كان مكتوماً عنهم كما هو مكتوب            
وحيث .  روح القوة واحملبة والنصح    فهو ليس لنا اآلن   . قد أعلنه لنا اآلن بروحه    " إنسان

ذا نعرف أننا نثبت فيه     . "ينما وهبه اهللا لنا   حفهو أيضاً   ،أن هذا هو عني ما كان يعوزنا      
  ".وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه
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هنا نرى الرسول ميهد الطريق للحق الذي مل يشرحه بعد وهو اخلاص باحملبـة              
هذه هي  ". أيها األحباء "بة وندائها العذب    وهو يفعل ذلك ممهداً له بصوت احمل      . األخوية

كان الشأن حينما خاطبهم اهللا يف األعداد السابقة حمذراً         ذلك  . أيضاً كلمة اخلطاب هنا   
إياهم من األنبياء الكذبة املدفوعني باألرواح الشريرة كان الرسول يف تلـك األعـداد              

رسول يف تلك األعداد    كان ال . حيدث القديسني عن خطر واهم جتلبه األرواح الشريرة       
حيدث القديسني عن خطر واهم جتلبه األرواح الشريرة إذا ما تصدى هلا القديس بثقـة               

فإن يسوع وحده هو قاهر الـشيطان       . اإلنسان األول عوضاً عن اإلميان باإلنسان الثاين      
ومـات ألجـل    وكذلك املؤمن يستطيع أن ينتصر ويعظم انتصاره وإمنا بالذي أحبـه            

الـروح  .  الشريرة هي عدم اعترافها بالرب يـسوع       المة املميزة لألرواح  والع. خطاياه
 هنا احلصانة ضد    . أي جاء يف اجلسد    –القدس وحده هو الذي يعترف به آتياً يف اجلسد          

هذا . األنبياء الكذبة الذين يرفعون اإلنسان الساقط وخيفضون الكلمة الذي صار جسداً          
". أيها األحباء ال تصدقوا كـل روح      "القول  هو موضوع األعداد السابقة اليت بدأها ب      

 بعضهم بعضاً يف العـدد      ولكنه يكرر هذا النداء احليب عندما يدعو القديسني ألن حيبوا           
وثانياً ألن الذي حيب يقيم الدليل على أنه مولـود          " ألن احملبة هي من اهللا    " أوالً   ،السابع

 إذ  ،وهنـا . هللا ألن اهللا حمبـة     كما أن الذي ال حيب مل يعـرف ا         ،من اهللا وإنه يعرف اهللا    
  ". أيها األحباء" يستعمل نفس النداء احليب اجلميل ،١١يواصل نفس القضية يف عدد 

 ينبغي لنا أيضاً أن حيـب بعـضنا         ، إن كان اهللا قد أحبنا هكذا      ،أيها األحباء "
  يف أي مكان أنه ينبغي لنا أن حنب اهللا بل يفترض دائماً أننـا حنبـه               هو ال يقول  ". بعضاً
وهذا هو يف الواقع شأن كل مؤمن عرف حمبة اهللا من حنوه يوم كان يف خطايـاه                 . فعالً
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 ، اليت اجتهت حنونا يف حالتنا األثيمة اهلالكة        وتعلم يف اإلجنيل  تلك احملبة      ،وعدائه ضد اهللا  
ألن املسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات يف الوقت املعني          "وبذلت املسيح ابن اهللا ليموت عنا       

 ،للمحبة اليت كنا حباجة قصوى إليها     " الوقت املعني "وهذا  ). ٦: ٥رو  " (جارألجل الف 
 األمـم   ، كان يوم احتد اإلنسان    ،احملبة اجلديرة باهللا وابنه    ،احملبة اليت يف ذاا ال تستقصى     

 وبذلك قطعوا أنفسهم من كل      ، وتضافروا معاً يف صلب املخلص     ،واليهود على السواء  
كان اليهودي يفاخر بالناموس ولكنـه      . ساس نعمته املطلقة  استحقاق للرمحة إال على أ    

وكـان الرومـاين    . تعداه وكسره يف كل زمان وبصفة خاصة عندما قام بصلب مسياه          
 تبخرت هذه املفاخرة    ، اليت كان يدعيها    رغم شجاعته  ، ولكن ،يفاخر بقانونه وحكومته  

وهكذا احتـد   .  يكن مذنباً  اجلوفاء أمام صياح اجلماهري اليت كان يعلم يقيناً أن يسوع مل          
عند هذه النقطة ويف ذلـك      . األممي واليهودي يف اقتراف اإلمث الرهيب الشنيع ضد اهللا        

فيا له من غبـاء إذاً      . الوقت عينه بني اهللا حمبته ألنه وحنن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا           
حل أو   أن حيسن نفسه أما اهللا بعمل شيء صـا         ئأن يزعم إنسان أن اهللا يطلب من اخلاط       

عظيم ناسياً أن اهللا هو يف ابنه عمل الشيء الوحيد العظيم بل أحسن وأعظم شيء كان                
مها نيابة عن كل مـن      د وذلك يف الذبيحة التامة اليت ق      ،ئميكنه أن يعمله خلالص اخلاط    

 بل  ،يستطيع القلب الذي كان متكرباً ومظلماً     ’ وحينما تقبل النفس هذه احلقيقة    . يؤمن
  . يستطيع أن حيب وال يسعه إال أن حيب،ء وظلمةوب كربياأشد القل

فهو بقبوله املسيح   . وليس هذا هو السبب الوحيد الذي جيعل املسيح حيب اهللا         
 اهللا كأبيه وإذا    وهو لذلك حيب  .  أحد أوالده  وأصبحولد من اهللا    . قد قبل احلياة األبدية   

 فكم بـاحلري    ،بنيكان االبن الطبيعي حيب والديه رغم ما قد يقع من أخطاء من اجلان            
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تكون الطبيعة اجلديدة حافزة للمسيحي أن حيب ليس فقط أباه كلي الصالح والنعمـة              
  .بل كذلك إخوته الذين هلم نفس احلياة ونفس الروح

 إن كامن اهللا قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضاً أن حيـب بعـضنا               ،أيها األحباء "
اب من التحريضات املـسيحية     من السهل أن نرى أن كل ما ينطوي عليه الكت         ". بعضاً

 فاهللا ال يدعونا أن حنب إال بعد أن أثبت حمبته           .تفترض أصالً امتالك النعمة اإلهلية مقدماً     
التاسع والعاشر كيـف    وقد رأينا يف العددين     . حنونا يف املسيح وأعطانا أن نعرف حمبته      

بالغة واحلالة هذا   فليس من امل  ). احلياة وكفارة اخلطايا  ( املزدوجة   ئسدد اهللا حاجة اخلاط   
 فـاألمر   ،نفهم السبب الذي من أجله ال نرى الرسول حيرضنا أن حنب اهللا أو املـسي              

  .الواقع هو أننا حنبه ألنه هو أحبنا أوالً
 كما كان حالنا قبل     ، ليس هكذا بالنسبة لإلنسان حبس اجلسد      طبيعي أن األمر  

 وكان لنا امتياز كلمة اهللا      ،نأبوان مؤمنا فحىت حنن الذين كان لنا حلسن احلظ        . جتديدنا
والصالة منذ الطفولة وبكور احلياة مل نتحرر من الضمري الشرير إال بعد أن وصل احلق               

 ومع ذلك فطاملا أمهلنا خالصاً هذا       ، كنا خناف من اهللا بسبب خطايانا      .إىل أعماق قلوبنا  
إنـه  . ال حلظة وكنا نفزع من املوت والدينونة كلما هفا أحدمها على خاطرنا لو          ،مقداره

 يف مثل هذه احلالة أن حتب اهللا الـذي دينونتـه تالحقهـا              ملن املستحيل على النفوس   
وترعبها من حني آلخر وهي الزالت تركض وراء اللذة والنجاح العاملي والثروة وما إىل              

فإذا كان عندنا شيء   . ذلك من أمور الزهور وتعظ املعيشة اليت منيل إليها حبسب الطبيعة          
ة يف ذلك الوقت فقد كانت يف أفضل حاالا من نتاج لطبيعة وبال أية عالقـة                من احملب 

 يف نوعها عن عاطفة احليوان بقدر ما         ومثل هذه احملبة هي جمرد عاطفة تسمو       ،بقلب اهللا 
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أما حمبة الطبيعة اجلديدة فهي حمبة فوق الطبيعة        . تسمو طبيعة اإلنسان عن طبيعة احليوان     
ومن هنا خطأ بل وخطر نسبة اإلحسان       . مصدرها من املسيح  وتستمد نوعها وبواعثها و   

 ،يكن فينا شـيء حيـب      إن حمبة املسيح هي من نوع حمبة اهللا لنا يوم مل             ،الطبيعي للنعمة 
كنا حنن أيضاً قبالً أغبياء غري طائعني ضالني مستعبدين لشهوات ولذات            "ألننا كما نقرأ  

 يقول واحد كـان     هكذا. " بعضاً بعضاً  خمتلفة عائشني يف البث واحلسد ممقوتني مبغضني      
ولكن نور جمد املسيح الذي أشـرق يف قلبـه          .  بال لوم  من جهة الرب الذي يف الناموس     

 ،عداها مما يتفاخر ا اإلنسان نفاية      ومن مث حسب هذه األمور وكل ما         ،كشف فساده 
 طريقـه إىل     حىت أنه مل يعبأ بأي أمل يـصادفه يف         ، باملقارنة مع املسيح   ،وظل حيسبها نفاية  

  .القيامة من بني األموات وباالختصار يف طريقه إىل املسيح يف اد
 ينبغي لنا أيضاً أن حيب      ،يقول الرسول يوحنا أنه إذا كان اهللا قد أحبنا  هكذا          

 ويف نفس الكفارة عن     ،فمع أننا نتشارك يف نفس احلياة املباركة يف املسيح        . بعضنا بعضاً 
وأنه ملن عـدم اإلميـان      . مل يسببان مشاكل ومصاعب متنوعة     فإن اجلسد والعا   ،خطايانا

 أن نعترف له بأية جهالـة أو خطيـة       الشنيع أن ننفر أو جنزع من إهلنا حىت وحنن حناول         
 ونسبتنا كأوالد بينمـا      ألنه تبارك امسه ال يتخل عن نسبته كآب        ،نكون قد انزلقنا فيها   

. عرضون لفخاخ كثرية بسبب اجلـسد     غري أن أوالد اهللا م    . حياول العدو أن يبعدنا عنه    
يـة   وتغط ففي عدم احلرص واليقظة يكونون عرضة للتجسس على أخطـاء إخـوم           

 وال هي كما أحبنا املسيح ،وهذه ليست حمبة لبعضنا البعض على اإلطالق      . أخطائهم هم 
املسيحي كما كان الناموس يفرض على اإلسرائيلي أن حيـب قريبـه            اليت هي مقياس    

 فقد كان إسـرائيل     ،ارق الكبري بني احملبة املسيحية واحملبة حتت الناموس        مع الف  ،كنفسه
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: ٦رو  (وحتت النعمـة    ) ٩: ٨رو   (شعباً يف اجلسد وحتت الناموس بينما حنن يف الروح        
 عندئذ جتيء احملبة لعائلة اهللا فائضة من نعمة اهللا اليت           ،إن كان روح اهللا ساكناً فينا     ) ١٤

وال كـان موضـوعاً     ) ١٩: ٧عب  (ناموس مل يكمل شيئاً      إن ال  ،اجتهت إلينا شخصياً  
لألبرار بل لألمثة واملتمردين ومن على شاكلتهم لكي يدينهم ويقودهم إىل ملجأ اخلطاة             

  .الوحيد
ومن أسف بالغ أن النصرانية املنحرفة عن احلق اعتادت قدمياً وحديثاً أن تضع             

أمـا الواقـع    . مل غري قـانوين   األبرار حتت الناموس األمر الذي يصفه الرسول بأنه ع        
  .وحقيقة األمر فهو أننا حتت النعمة اليت تقوينا رغم كل العوائق ألن حيب بعضنا بعضاً

إنه ال يسعنا بطبيعة احلال إال أن حنب ذاك الذي أحبنا أوالً حىت ينمـا كنـا                 
مـن   بني اخلنازير وال جند شيئاً من الرثاء والعطف          االحنطاط األمسال وحنيا حياة     نرتدي

أولئك الذين متتعوا بوفري خرياتنا وحنن يف اخلطية واجلهالة ولكن عندما ابتدأنا حنتـاج مل               
فعندما فكر االبن الـضال      ، ولكن ليس هكذا اآلب    ،هذا هو العامل  . جند من يعطينا شيئاً   

وحكم ولو بقدر طفيف على طرقه الشريرة ونتائجها احملزنة اجته قلبـه إىل ذاك الـذي                
. أقوم وأذهب إىل أيب وأقول له يا أيب أخطأت إىل السماء وقدامك           . "نسيهتركه طويالً و  

وإذا .  فقام وجاء إىل أبيـه      أجعلين كأحد أجراك   ،ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك أبناً      
هذه هي حمبـة اهللا     . "كان مل يزل بعيداً رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقلبه           

 للعشارين واخلطاة الذين كانوا     ليت كان يعلنها  كما صورها من عرفها أفضل من سواه وا       
وإذا مل يقنع   . يدنون منه ليسمعوا أخبار النعمة العجيبة بني الكتبة والفريسيني املتذمرين         

 ومل يعطه فرصة لعـرض اقتراحـه يف أن          ،ان والعفو عن ابنه الضال    رالغفاآلب مبجرد   
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أخرجـوا  "السامي العجيب    دوى أمره الكرمي ونطقه      ،يكون مركزه بني العبيد األجراء    
 وقدموا العجل املـسمن     ،احللة األوىل وألبسوه واجعلوا خامتاً يف يده وحذاء يف رجليه         

هذه نعمة ال   ". ألن ابين هذا كان ميتاً فعاش وكان ضاالً فوجد        . واذحبوه فنأكل ونفرح  
وإذا هـو كـذلك     . فيها نرى ما هو اهللا كآب يف أقوال من نطق ابنه الكـرمي            . ناموس
 فكم هو أمر حمـزن أن يكـون هنـاك           ،نسبة ألشر اخلطاة الضالني الذين يأتون إليه      بال

 أو أي شك يف حمبته املشفقة العطوفـة حنـو           ، يف النعمة اليت يقيم فيها املؤمنون      ارتياب
  ! هو واحد من أوالده احملبوبني،مسيحي يضل الطريق

من أجل ذلـك   و.  يتغريون أوالدهفمن احملزن أن    ولكن إن كان اآلب ال يتغري       
كانت دعوة صائبة وضرورية أن حيبوا بعضهم بعضاً كما فعل الرسول الذي يف اتضاع              

أنه يضع  ". ينبغي لنا أن حنب بعضنا بعضاً     "وتواضع يضم نفسه مع سائر ألوالد اهللا قائالً         
نفسه مع أوالد اهللا حتت هذا االلتزام املبارك الذي قد ال يكون القيام به سهالً ميـسوراً          

" مودة أخويـة  "ألن احملبة حبسب اهللا ليست جمرد       .يع ألحوال كما يتصور البعض    يف مج 
وها هو الرسـول    . مهما تكن هذه املودة سامية ويف حملها عند ممارستها ممارسة صحيحة          

 معطيـاً للمحبـة   ،يضع خطاً فاصالً بني املودة األخوية واحملبة) ٧: ١ بط ٢(بطرس يف   
فحيث املودة  ". تقوى مودة أخوية ويف املودة األخوية حمبة      ويف ال "املرتلة األمسى واألعمق    

األخوية تتقدم للتصافح قد تتأخر احملبة وتتراجع ألا ترى شركاً خطرياً وخطية حمزنة مل              
فإن احملبة اإلهليـة تنظـر      . تستطع املودة األخوية لفرط مشغوليتها أن متيزها يف نور اهللا         

ومن واجبنا أن   . الم رد العواطف واحلساسيات   دائماً إىل اجلانب اإلهلي عوض االستس     
  جدة االنتعـاش ألنفـسنا وأن نعـيش        نقف عند النبع باستمرار إذ شئنا أن نكون يف        
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نستطيع أن نكون يف مـأمن ن   وحينئذ. اآلخرين ونتعامل باحملبة اليت من اهللا بعني بسيطة 
 وال حيول دون إمتام     عسل الطبيعة البشرية واللطف اإلنساين الذي ال يؤثر على الضمري         

هكذا هو احلال فيما    ". إن الذي حيبه الرب يؤدبه وجيلد كل ابن يقبله        . "اإلرادة الذاتية 
ولكن إن كان   . حبسب اهللا فإا دائماً حتس بإحساس اهللا وتعمل ألجل اهللا          يتعلق مبحبتنا 

ة وهذا هـو  هذا هو نبع احملب".  ينبغي لنا أيضاً أن حيب بعضنا بعضاً،أحينا هكذا "هو قد   
 كمـا   ،لقد عرف جيداً كل ما فينا من نقائص وتقصريات كأوالده         . مقياسها الصحيح 

 ومع ذلك فقد أحبنا حىت بذل ابنـه         ،عرف كل خطايانا وآثامنا يوم كنا أبناء الغضب       
فمن واجبنا واألمر هكذا أن حنب بعضنا بعضاً باعتبارنا موضوع نفـس احملبـة           . ألجلنا
  .الواحدة

 كأوالد  فكونوا متمثلني باهللا  "سول بولس للقديسني يف أفسس      هكذا يقول الر  
واسلكوا يف احملبة كما أحبنا املسيح وأسلم نفسه ألجلنا قرباناً وذبيحة هللا رائحة             . أحباء
كما أنه ال توجد حمبة فعالة ومثمرة       . فإن ما من شيء يستدر احملبة مثل احملبة ذاا        ". طيبة

وحنن قد عرفنا احملبة ال كمتفرجني نظـري        . مال احملبة كمحبة اهللا يف املسيح الذي هو ك      
 ، على األرض ويف األعايل    ،املالئكة بل باعتبارنا موضوع تلك احملبة يف عمقها ويف علوها         

أمل نكن يوماً ما يف أغوار االحنطاط واإلمث واجلـسارة          . بدرجة فائقة أمام عيون املالئكة    
ت عبء مجيع خطايانا حمتمالً من أجلـها        والرعناء؟ ومع ذلك فقد احنىن املسيح ابنه حت       

وأمل يقم من األموات ويرتفع فوق كل علو يف اد السماوي           . دينونة اهللا على الصليب   
 ،ومالئكة وسالطني وقوات خمضعة له لذاك الذي صرنا متحدين به بـالروح القـدس             

  .روحاً واحداً مع الرب؟
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) ١٨: ١يوحنا  (ا جاء يف    فهو يذكرنا مب  .إن العدد الثاين عشر خليق بكل تأمل      
وكيف سدد اهللا حاجة عظمى كهذه من حاجات اإلنسان أمل حيس           ". اهللا مل يره أحد قط    "

إله كل صالح حباجة اإلنسان من هذه الناحية؟ لقد أحس ا ويف فرط غنـاه سـددها                 
  مليئـة باحملبـة    ، طريقة فعالة يف ذاا    ،والبنهوعرفنا بنفسه له اد بطريقة ممجدة لذاته        

االبـن  . " وذلك بإرسال ابنه صائراً إنساناً بني الناس       ،لإلنسان ومناسبة حلالته وظروفه   
فلو أن كل نفس منذ آدم إىل       )".أي أعلن اهللا  (الوحيد الذي هو يف حضن اآلب هو خرب         

 ويف أكمل حمبـة     ،اليوم سألت عن أفضل طريقة يعلن اهللا ا ذاته أفضل إعالن وأضمنه           
 ملا استطاع أحد أن جيرؤ فيقترح طريقة تقارن بالطريقة          ،تعاستهلإلنسان يف كل حاجته و    

 فإن الشيطان استناداً على شهوات      ، يا للعجب  ،ومع ذلك . اليت رآها يف حكمته ونعمته    
 ، وإرادته الذاتية وصواحله املزعومة وديانته املبتكـرة بـصفة خاصـة           ،اإلنسان وميوله 

ويرفض ابن اهللا مما يؤدي إىل خرابـه        استطاع أن جيد الوسيلة ليجعل اإلنسان يتجاهل        
  .وهالك نفسه

وها هو الرسـول  . على أن ابن اهللا الذي جاء باحملبة اإلهلية قد مضى إىل اآلب       
. مشرياً بوضوح إىل عبـارة اإلجنيـل      " اهللا مل ينظره أحد قط    "يردد نفس العبارة القدمية     

فكيف السبيل اآلن   .  ليس هو بعد على األرض ليعلن اهللا       ، االبن املرفوض  ،ولكن االبن 
إن أحب بعـضنا    "إىل تسديد نفس تلك احلالة القدمية يف قلب اإلنسان؟ امسع اجلواب            

أليست هذه وسيلة عجيبة وخطرية لـسد       ". اً فاهللا يثبت فينا وحمبته قد تكملت فينا       ضبع
 املشار إليها؟ أليست تتجه مباشرة وبكيفية فعالة قوية مؤثرة إىل قلوبكم يا إخويت              احلاجة

األحباء وإىل قليب وقلب كل ابن آخر من أوالد اهللا؟ أننا مل نغسل فقط من خطايانا بدم                 
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 ٤١٩

 ومن امتيازنا مبمارسـة     ،ابنه بل صرنا مجيعاً بفضل نعمته أوالد اهللا وإخوة بعضنا لبعض          
إن من واجب   .  أن نعرفه ونشهد له يف عامل جيهله وال يعرفه         ،حمبتنا املشتركة حبسب اهللا   

ملا كان الرب على األرض قام ذه       . أن يعكسوا حمبة اهللا هنا على األرض      األوالد اآلن   
 فماذا حنن فاعلون يف دورنا؟ هل نعرف حقيقة حمبة اهللا اليت ظهرت يف              ،املهمة إىل التمام  
   وهل حنن ثابتون فيها هكذا؟،ربنا احملبوب

 يف  ولقد تأملنا يف الشطر األول من جواب الرسول يف هذا العدد واآلن نتأمل            
إن حمبـة  ". إن أحب بعضنا بعضاً فاهللا يثبت فينا وحمبته قد تكملت فينـا    . "شطره الثاين 

املسيحيني املتبادلة هي قوة الشركة والربهان على أن اهللا يثبت فينا عـوض أن خينقهـا                
إن الكرازة لعدميي اإلميان والتبشري للخطاة اهلالكني لـيس هـو        .  العامل اجلسد أو غرور  

فلـن يقـوم    .هنا وال هو العالج املطلوب للحالة اليت حنن بـصددها         موضوع احلديث   
إذن فأين وكيف ميكن أن يرى اهللا اآلن؟ إنـه          . التبشري مقام احملبة األخوية يف إعالن اهللا      

بعض فإن حمبتـهم أحـدهم      رغم كل جهود الشيطان يف أن يثري أوالد اهللا بعضهم ضد            
 هي اإلعالن عن أن اهللا ثابت فينا        ،احملبةلآلخر كما أحبهم اهللا وكما أعلن املسيح هذه         

 جنده يف هذا العدد للسري بكل تواضع يف         يعجفكم من التش  . بته قد تكملت فينا   وأن حم 
على أن  !. ويا له من توبيخ لكل من يستهني بأمهية احملبة وبركتها         ! احلبة اليت هي من اهللا    

 بدون ما أعقب ذلك     وكذلك) ١٨: ١يو  (مل يكن ممكناً أن يتم بدون       ) ١٢: ٤ يو   ١(
فاملسيح جيب أوالً أن يكون حياتنا ليتسىن لنا        . من موت املسيح ألجلنا وعطية الروح لنا      

فنحن نعلم أن التالميذ برغم أم ملسوا كمال احملبـة          . متثيل هذه احلياة هنا على األرض     
 صحيح أنه عنـدما مـات     .  أن حيققوها أو أن يثبتوا فيها      ايف شخص املسيح مل يستطيعو    
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وقام صارت هلم ا معرفة أحسن ولكنهم ملا مسحوا بالروح متتعوا ا على أكمل وجه               
وهكـذا  . واستطاعوا أن يسلكوا يف احملبة وأن يثبتوا فيها باعتبار أا نشاط طبيعـة اهللا             

احلال معنا اآلن من حيث املبدأ وكذلك من حيث العمل والـسلوك طبقـاً لدرجـة                
  .انيتناحرو

.  أن أول غايات حمبتهم هي السعي وراء جتديد النفـوس          يظن بعض املبشرين  
خدمة جليلة جداً إذ كنا نؤديها يف اإلميان واحملبـة للمـسيح             وحنن ال ننكر أن التبشري    

  .ولكنها ليست هي احملبة األوىل اليت أوصى ا الرب باعتبارها أقرب شيء لقلبه
تنا تسمو فوق جمرد    وما أسهل أن نرى كيف أن حمبة اهللا اليت فينا من حنو إخو            

فلو أن الروح القدس مل يكتب هذه األقوال بواسطة الرسول لكان من اجلائز             . الواجب
أن نعدها مبالغة عظيمة أن تعطى احملبة األخوية مثل هذه القيمة حبيث نقول أنه إذا كنـا       

  .حنب بعضنا البعض فاهللا يثب فينا وحمبته قد تكملت فينا
لمته إمياناً تاماً حىت يتسىن لنا أن حنـب هكـذا           ا بكل بساطة نؤمن بك    نليت ياف

ونقنع نفوسنا أنه كما أن احملبة هي من اهللا هكذا هو يثبت فينا لكـي نـسلك فيهـا                   
. مل حمبة اهللا فينـا    تكت حمبتنا مببادئه بدالً ممن أن ت      باالنفصال عن العامل الذي إن اختلط     

احملبة أو يفهمها ما مل يـسلك        أنه ليس يف متناول أحد أن يتقاسم هذه          هذا وحنن عاملون  
بإميان املسيح وبذلك يكون ناظراً إىل األمور اليت ال ترى و األبدية ألن نظـرة العيـان                 

  .وفكر اجلسد يتلفان صفة احملبة وطابعها
وكل .  والذين يؤمنون باملسيح هلم فرح معرفة اهللا      ،حنن مسئولون أن نعرف اهللا    

 املسجلة يف الكتاب إمنا تزيد يف معرفتنا        كلمة وكل عمل وكل نظرة من نظرات املسيح       
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 فإن كتبة الوحي لديهم الكثري مما خيربوننا به عن اهللا حىت يف جمرد سـردهم                ،والفتنا باهللا 
 فهناك إعالن يف كل منها ال فارق بني صغريها          ،لطرق املسيح وأعماله هنا على األرض     

.  هو اآلن يف السماء     والذي كان على األرض يعلن اهللا      ،ولكن الرب قد مضى   . وكبريها
أفليست هللا بعد ذلك شهادة حية يف الوقت احلاضر؟ إن الرسول يكرر هنا يف الرسـالة                

فما معىن ذلك؟ لقد ظهرت حمبة اهللا يف كماهلـا يف           . نفس العبارة اليت ذكرها يف اإلجنيل     
 ظهرت يف كل كماهلا باملقابلة مع كل نقائص البشر فما هو حايل حالـك حنـن               ،سيدنا
حنن الذين كما أرسله اآلب إىل العامل أرسلنا هو أيـضاً إىل  . ين جاء دورنا يف الرسالة الذ

". إن أحب بعضنا بعـضاً "العامل؟ من أين تصدر اآلن شهادة اهللا احلية؟ من احملبة األخوية    
 هو أمر خطري أن يشري اهللا إىل املسيحيني كمن أصبحت يف أعنـاقهم مـسئولية                أفليس

م ما هو اهللا لقد دعينا خصيصاً بفعل احملبة اإلهلية يف نفوسنا وطرقنـا              تعريف العامل املظل  
  .لنكون شهود اهللا للعامل الذي يسوده الشك يف كل ما خيتص باهللا

 ،ملا كان املسيح يعلن اهللا على األرض كان يف كل شيء كامالً كمال اهللا ذاته              
 يثبت فينا وحمبته قد     إن أحب بعضنا بعضاً فاهللا    "فكيف احلال معنا رغم كل ضعف فينا؟        

 ،والرسول ينظر هنا إىل املبدأ وليس إىل مبلغ فشل القديسني يف تطبيقـه            ". تكملت فينا 
صلي يف  نبع األ لفهو ال ينسى مطلقاً ا    . كما رأينا أن هذه هي طريقة يوحنا يف كل كتاباته         

 هكذا يرسم أمام القديسني فيض النعمة حبـسب         ،رى الذي هو شخص املسيح    اهللا وا 
  ).بغض النظر عن متعلقات اإلنسان العتيق وكل معطالته(الطبيعة اجلديدة 

وملاذا نقنع باالعتراف املستمر بأننا لسنا نفعل احلق؟ ملاذا نكتفي بالوقوف عند            
هذا االعتراف؟ أليس يف هذا ما حيزن روح اهللا؟ إننا نفعل حسناً لو فحصنا األمر يف نور                 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٢٢

 ذاكرين أم الكلمة قد سبق وحذرتنا ضد إحـزان          ،هحضرة اهللا وكمنا على أنفسنا قدام     
اسـلكوا  : "الروح وأن اجلسد هو الذي بوجه خاص يقاوم الروح كما هو مكتـوب            

بالروح فال تكملوا شهوة اجلسد ألن اجلسد يشتهي ضد الروح والروح ضد اجلـسد              
ظـم  إن اجلسد هو املقاوم األع    ". وهذان يقاوم احدمها اآلخر حىت ال تفعلون ما تريدون        

فهو أحيانا يبدي لطفاً ومودة وقد يكون وهو يفعل ذلك بعيـداً عـن احملبـة                . للروح
 وأحياناً قد يظهر اخلشونة وعدم اللياقة وليس من يقول أن هذه أو تلك مـن                ،ةاحلقيقي

أما إذا كنا حنب بعضنا بعضاً برغم مجيع حماوالت روح الضالل واخلبـث             . مظاهر احملبة 
هللا القائمة ال على أساس ما نراه يف بعضنا البعض بـل علـى               فتلك هي حمبة ا    ،والرياء

تأمل فيما كنا عليه قبالً حنن الـذين أصـبحنا          . أساس ما قبلناه مجيعنا من اهللا يف املسيح       
 بـل   ،هذا مقداره لقد كنا أشرار وخبثاء متاماً كالذين يهملون اليوم خالصاً          . أوالد هللا 

مـؤدبني أو   هكذا كنا مهما قيل أننا كنا       . لقكان بعضنا أشد جرأة يف اإلمث وشراسة اخل       
 ،متدينني حبسب اجلسد متفاخرين مبا مل يكن يزيد ن كونه ستاراً خيفي وراءه آثاماً كباراً              

اغتسلنا "ولكننا قد   .  من أصحاب الشر العلين    ،االدعاء بسبب   ،بل كنا يف نظر اهللا أردأ     
ذا يكتب الرسول معترفاً مبـا      هك". بل تقدسنا بل تربرنا باسم الرب يسوع وبروح إهلنا        

فعلته حمبة اهللا يف كثريين من نزالء مدينة كورنثوس الفاسدة ولو أنه قـصد بـذلك أن                 
الـيت  ( وقد فرح إذ علم فيما بعد أن حمبته األمينـة            ،ينبههم إىل احنرافهم الشنيع يومئذ    

خـالص بـال     بل ولتوبة لل   ،مل تكن عبثاً ولكنها أحزنتهم للتوبة     ) جعلته يتأمل أكثر منهم   
 لو أنه فيما بينه وبني نفسه يف صراع عواطفه الشخصية ندم على الرسـالة إىل                ،ندامة
 ، ولكنه اآلن بالنعمة يذكرها بفرح مقيم ذلك ألن احملبة الكبرية اليت كانت فـيهم         ،حني
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 وكم من االحتجاج بل من الغيظ بل من         ،وعندئذ كم من االجتهاد أنشأت يف نفوسهم      
 يف كل شيء مظهـرين أنفـسهم        ، بل من الغرية بل من االنتقام      اخلوف بل من الشوق   

تلك وال شك صورة قاسية ومؤملة من صور حمبتنا         ! أبرياء حيث كانوا قبالً جد ملومني     
 وما أسعدنا مبا ال يقاس أن نكون دائماً يف غىن عن            ،بعضنا لبعض ولكنها صورة حقيقية    

  . القلب لكي حنفظ من كل شرعتها مناللجوء إليها وذلك باالنتباه إىل كلمة اهللا وإطا
هذه هي الطريقة العادية حيث يعمـل       ". إن أحب بعضنا بعضاً فاهللا يثبت فينا      "

وهذا يقود الرسول إىل افتتاح الكالم عن احلقيقة العظمـى بـشأن            . اإلميان ال اجلسد  
  .الروح املعطى لنا والذي به يثبت اهللا فينا

 لقـد   ،"وحمبته قد تكملت فينا   "  وليس هذا هو كل ما يقول بل يضيف قائالً        
وأما من حفظ كلمته    "قال  ) ٥: ٢ص  (ففي  . سبق أن قال هذا القول ويف مناسبة أخرى       

ذلك ألن حفظ كلمته هو طابع الطاعـة واملميـز          ". فحقاً يف هذا قد تكملت حمبة اهللا      
يف "عها  فكل من حيفظ ليس فقط وصاياه يف تفصيالا بل حيفظ كلمته يف جمو            . األكرب هلا 

وهذا طبعاً ال يعين تلك الضاللة الغريبة اخلاصـة بكمـال           ". هذا قد تكملت حمبة اهللا    
 ولكـن اهللا    ،إن اجلسد ال يستأصل أو يباد طاملا حنن نعيش على األرض          . اإلنسان الذايت 

 وقد صار علينا كمن لنا احلياة يف املسيح أن منيت أعـضائنا  ،قد دانه قي صليب املسيح    
واجلسد ال يـتغري  . لكن اجلسد فينا وإن كان حنن لسنا فيه فيما بعد و ،اليت على األرض  

بالنعمة أبداً إىل روح ولن يتالشى طاملا حنن هنا يف خيمة اللحم والدم لكننا حتت التزام                
ـذه الكيفيـة    .  بل باإلميان نضعه دائماً حتت قوة موت املسيح        ،أال نسمح له بالعمل   

بل . ليس لنا يف ذواتنا ما نفتخر به      . نفذها حبسب فكر اهللا   تتكمل حمبة اهللا فينا مبعىن أننا ن      
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وهـذا يفتـرض    .  وذلك بقوة حمبته حنونـا وفينـا       ،من القلب نطيع ومن القلب حنب     
بالضرورة أننا نكون باستمرار متطلعني إىل اهللا وأنه يستجيب لصلواتنا وـذا تتكمـل              

  .وهكذا تتم الطاعة وجتري احملبة حبسب فكرة. حمبته فينا
ذا نعرف أننا نثبت فيـه      "اآلن يتقدم الرسول إىل عطية الروح حيث يقول         و

  ".وهو فينا أنه أعطانا من روحه
. بشأن عطية الـروح القـدس     ) ٢٤: ٣ص  (نرى هنا شيئاً يزيد عما جاء يف        

لقد عمل اهللا يف كثريين بواسطة      ". من روحه "بل  " الروح"فاألمر هنا ليس قاصراً على      
فكثرياً ما نقرأ عن عمل الروح      ". من روحه "عن أولئك أنه أعطاهم     الروح لكن ال يقال     

نقرأ عن شركاء الروح القـدس      وكذلك  . يف العهد القدمي وأكثر منه يف العهد اجلديد       
هؤالء ال يقال عنهم    . الذين سقطوا سقوطاً أبدياً   ) ٥ و   ٤: ٦عب  (وقوات الدهر اآليت    

ألن هذا التعبري يفتـرض     " من روحه "هم  مطلقاً أم ولدوا من الروح وال أن اهللا أعطا        
قوة أعمق ممـا  " من روحه" والعهد اجلديد يعطى لعبارة   ،الشركة احلقيقية الفعلية مع اهللا    

ومع ذلك فهنـاك    .  وذلك ألنه ذه الطريقة يثبت اهللا يف املسيحي        ،يعطيها العهد القدمي  
بطريقـة أو   حاالت كانت تستدعي ألغراض خارجية أن اهللا ال يعمل بقـوة الـروح              

 ، وهـو روح القـوة  ،ل هو روح اهللاويف كل حالة من هذه احلاالت كان العام . بأخرى
 كانت ختتلف عن عمله نتائج وتأثريات تفوق مبراحل مقدرة اإلنسان وتفـوق             ذلكول

  .أيضاً ما تستطيع احلياة األبدية أن تفعله بدون الروح
وليس .  يبدأ بالثبات فينا    والحظ أنه  ،يقول الرسول إن اهللا يثبت فينا وحنن فيه       

وكأننا بذلك ننسحب من دائرة الذات ومن كل متعلقات اخلليقـة           . بثباتنا حنن اهللا فينا   
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وهذا هو املعىن املقصود من     . حولنا وجنعل اهللا مستقر قلوبنا حىت وحنن هنا على األرض         
لى الثبات فيه ذه  وجدير بنا أن نتطلع إىل اهللا باستمرار لننال نعمة تعيننا ع           ،ثباتنا يف اهللا  
ومن هنا يقال أنـه أعطانـا   .  فينا بقوة الشركةومىت ثبتنا فيه هكذا فهو يعمل  . الصورة

وهذا التعبري له معناه اخلاص املستمد من تركيبه اللغوي إذ يدل بوضـوح             . من روحه "
فما يقال أننا نساهم فيه هنا هـو        . على أن ما نساهم فيه إمنا هو من ذات نفسه له اد           

  ".من روحه"
فهنـاك  . ومع ذلك فهناك خطر كبري من أن نسيء فهم امتياز عظيم كهـذا            

أتقياء كثريون خيلطون بني نوع معني من السعادة الداخلية يف نفوسهم وبني ثبـات اهللا               
 وهنا يكمن اخلطر على أمثال هـؤالء املـؤمنني          ، وهو نوع من الصوفية الغامضة     ،فيهم

وكل من قـرأ    . صر مشغوليتهم يف فحص ذوام    فهم أشخاص عاطفيون تنح   . البسطاء
 فقد كان واحداً مـن  ،يدرك ما نقول" William law"مؤلفات وليم لو املشهور 

هؤالء املتصوفني ولكنه كان خمطئاً خطأ جسيماً يف إخفاء بل قل يف إغفال نعمـة اهللا يف                 
ه هو وأمثالـه   وقد فات، ومشاعر اإلنسان الداخلية الطقسيةاملسيح واالكتفاء املمارسات  

. وإدراك حقيقة خراب اإلنسان الكلي وحقيقة الفداء الكامل واحلياة األبدية يف املسيح           
فهي جمرد حماولة من جانبهم واستعداد للربهنة على        . إم يبذلون اجلهد يف أن حيبوا اهللا      

مسـة   ولكنه ليس اإلميان مبحبة اهللا الفادية ودينونة اجلسد احلا         ،اولةحملاإخالصهم يف هذه    
إم يدينون مبـا يـسمونه      . يف املسيح الرب  واحلصول على نصيب أفضل مبا ال يقاس        

وهو ليس تقيساً كتابياً على اإلطالق بل جمرد ظن حسن حبالتـهم            " التقديس املسيحي "
 وسبب هذا ونتيجة مشغوليتهم القصوى      ،أساسه شعورهم بشيء من الغبطة يف نفوسهم      
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ومن عجـب أن    .  ا بعضهم البعض للبنيان املشترك     بنفوسهم واختبارام اليت خيربون   
هلذا التخبري أو الشهادة أمهية بالغة يف نظرهم حىت أم ينظمون اجتماعات خاصة حتت              
قيادة كبري منهم يديل كل منهم يف خالهلا مبا يظنونه عمالً خاصاً قد أجـراه روح اهللا يف     

ل أن يدلوك على أي مستند كتايب       وال يستطيعوا بطبيعة احلا   . نفوسهم أسبوعاً فأسبوعاً  
  .لتدعيم مثل هذا املبدأ يف العهد اجلديد

. وهو يقود إىل كل احلـق . ولكن روح اهللا ميجد املسيخ إذ يأخذ مما له وخيربنا       
وهو . أما هذا النوع من التصوف فال ميجد إال الذات ألنه يدور حول مشاعرنا اخلاصة             

 البعض أو إىل الغم وانكسار اخلاطر لدى        لذلك عرضة ألن يقود إىل عبادة الذات لدى       
ومن اخلري أن نعلم أنـه ال يوجـد   . البعض اآلخر ممن ال يقنعون بسهولة مبا وصلوا إليه    

 يف نفوسنا يدعو إىل القناعة أو الرضاء الروحي حىت بذلك جنعل املسيح كل شيء               شيء
 ،أنفسنا بسبب مـا    ما مل تكن إلذالل      ، املشغولة بالقلب  أما. لنا كما هو فعالً كل شيء     

فاملشغولية بالذات ليست فقط غري مثمـرة  .فهي إهانة هللا بقدر ما هي خطر على نفوسنا  
ومع ذلك  . بل من شأا أن تعوق النمو يف النعمة ويف معرفة ربنا وخملصنا يسوع املسيح             

فليس من شك يف أن كثريين من املسيحيني احلقيقيني قد وقعوا يف شرك هذا االختراع               
الذي يدور بطبيعة احلال حول املشغولية بالذات دالً من املـشغولية باملـسيح             البشري  

  .يسوع وحول الفرح اخلاص بدالً من الفرح يف الرب كل حني
 للوقاية من هذا املبدأ الصويف يف العدد        والحظ حرص الوحي الذي استخدمه    

 الذي جاء مـن     ففي العدد الرابع عشر حيدثنا الروح القدس عن ابن اهللا         . التايل مباشرة 
والواقع أن احلق املبارك عن املسيح كما هو معلن يف األناجيل هـو             . للعاملاآلب خملصاً   



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٢٧

خري عالج لسوء استخدام هذا الفحص الذايت ألنه يثبت القلب على أساسه اإلهلي كما              
أن كمال الفرح يف املسيح يباعد بيننا وبني املشغولية بذواتنا أو حالتنا احلسنة كما تبدو               

سب تقديرنا ولذلك نرى الروح القدس يعود بنا من جديد إىل االستقرار على ما فعله               حب
اهللا ألجلنا أي إىل ذات أساس اإلجنيل نفسه وهل من شيء آخر يستطيع أن يعاجل عالجاً            

ونشهد  "– هنا اليقني الكامل     –" وحنن قد نظرنا  "كامالً مثل هذه النظرات إىل الداخل؟       
دع اآلخرين  : كأن الرسول يقصد أن يقول    ". ن خملصاً إىل العامل   أن الرب قد أرسل االب    

 أما حنن فقد نظرنا ونشهد أن األب قـد          ،يشغلون أنفسهم مبا شاءوا وشاءت خياالم     
  . أرسل االبن خملصاً للعامل

 نتيجة حق كهذا يا ترى؟ أليس من شأنه أن          ، أو ماذا ينبغي أن تكون     ،وما هي 
 يشعرنا بأننا ال شيء يف ذواتنا؟ فهو يرينا أننا مل نكـن إال              ميألنا حبمد اآلب واالبن؟ أال    

وقد نتساءل هل كنا حقيقة أردياء إىل هـذا         . جمرد خطاة ولكننا خلصنا باإلميان بالنعمة     
احلد وهل كان اهللا هكذا صاحلاً؟ ولكننا إذا كنا بالروح القدس نؤمن إمياناً بسيطاً فلـن            

 ،ا وحيدثنا باملقارنة مع نعمة هكذا غنية وأبدية أيضاً        جند يف نفوسنا ما هو جدير مبشغوليتن      
 ليلذذ نفوسنا فيه    ،وذه الطريقة يفطما اهللا عن أنفسنا وعن العامل وعن كل غرض آخر           

  . أي حمبة اآلب واالبن فتبىن،أما احملبة،فإنه حىت العلم قد ينفخ وهو ينفخ فعالً. ويف ابنه
ن مبدأ آخر مناقض وهو مبدأ      وكذلك من شأن هذا احلق أن خبلص النفوس م        

الذين يشغلون أنفسهم كمن حتت الناموس وبدالً من أن يبحثوا عن شـيء صـاحل يف                
دواخلهم حياولون أن يرضوا اهللا ويرحيوا أنفسهم بنوع من التشاؤم اليائس فال يكادون             

فهم " من ينقذين من جسد هذا املوت؟     . وحيي أنا اإلنسان الشقي   "يرتفعون فوق القول    
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 وأنه بدالً مـن أن خيـدموا        ،هلون ما يعلنه الرسول للمؤمنني بفضل عمل املسيح       يتجا
كعبيد أجراء بقلوب مظلمة مدنسة قد صار من حقهم بفضل خملص العامل أن يرتـدوا               

ألن "ويقامسوا اآلب أفراحه د االبـن       " العجل املسمن "وأن يأكلوا من    " احللة األوىل "
) ٢: ٨رو  " (قد أعتقين من ناموس اخلطية واملوت     ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع       

ومما يضاعف غبطة العق أن ذات الشخص الذي عتق وحترر حني حتول من الـذات إىل                
أو ليس ذلـك    ). ٢٤: ٧رو  (املسيح هو نفسه الذي كان يئن حتت الناموس قبل ذلك           

 املـشغولية    االنفعاالت العاطفية أو األنني اليت تقود أصحاا إىل        ئأفضل بكثري من مباد   
بذوام مبختلف الطرق واألساليب؟ أليس خرياً منها أن يفرغوا من الذات بإدانة اجلسد             
إدانة قاطعة كاملة كامل فعل اهللا على الصليب وأن جيدوا املسيح جديراً بكل تفكريهم              
ومصدراً لسالم مقيم وفرح دائم؟ عندئذ ختترب أن مشيئة اآلب وعمل االبن وشـهادة              

  مور اليت حنن مدعوون ألن نفرحالروح هي األ
والواقع أن احلق املبارك عن املسيح كما هو معلن يف األناجيل هو خري عالج              
لسوء استخدام هذا الفحص الذايت ألنه يثبت القلب على أساسه اإلهلي كما أن كمال              

ب الفرح يف املسيح يباعد بيننا وبني املشغولية بذواتنا أو حالتنا احلسنة كما تبدو حبـس              
تقديرنا ولذلك نرى الروح القدس يعود بنا من جديد إىل االستقرار على ما فعلـه اهللا                
ألجلنا أي إىل ذات أساس اإلجنيل نفسه وهل من شيء آخر يستطيع أن يعاجل عالجـاً                

ونشهد  "– هنا اليقني الكامل     –" وحنن قد نظرنا  "كامالً مثل هذه النظرات إىل الداخل؟       
دع اآلخرين  : كأن الرسول يقصد أن يقول    ". خملصاً إىل العامل  أن الرب قد أرسل االبن      
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 أما حنن فقد نظرنا ونشهد أن األب قـد          ،يشغلون أنفسهم مبا شاءوا وشاءت خياالم     
  . أرسل االبن خملصاً للعامل

 نتيجة حق كهذا يا ترى؟ أليس من شأنه أن          ، أو ماذا ينبغي أن تكون     ،وما هي 
يشعرنا بأننا ال شيء يف ذواتنا؟ فهو يرينا أننا مل نكـن إال             ميألنا حبمد اآلب واالبن؟ أال      

وقد نتساءل هل كنا حقيقة أردياء إىل هـذا         . جمرد خطاة ولكننا خلصنا باإلميان بالنعمة     
احلد وهل كان اهللا هكذا صاحلاً؟ ولكننا إذا كنا بالروح القدس نؤمن إمياناً بسيطاً فلـن            

 ،وحيدثنا باملقارنة مع نعمة هكذا غنية وأبدية أيضاً       جند يف نفوسنا ما هو جدير مبشغوليتنا        
 ليلذذ نفوسنا فيه    ،وذه الطريقة يفطما اهللا عن أنفسنا وعن العامل وعن كل غرض آخر           

  . أي حمبة اآلب واالبن فتبىن،أما احملبة،فإنه حىت العلم قد ينفخ وهو ينفخ فعالً. ويف ابنه
مبدأ آخر مناقض وهو مبدأ     وكذلك من شأن هذا احلق أن خبلص النفوس من          

الذين يشغلون أنفسهم كمن حتت الناموس وبدالً من أن يبحثوا عن شـيء صـاحل يف                
دواخلهم حياولون أن يرضوا اهللا ويرحيوا أنفسهم بنوع من التشاؤم اليائس فال يكادون             

فهم " من ينقذين من جسد هذا املوت؟     . وحيي أنا اإلنسان الشقي   "يرتفعون فوق القول    
 وأنه بدالً مـن أن خيـدموا        ،ون ما يعلنه الرسول للمؤمنني بفضل عمل املسيح       يتجاهل

كعبيد أجراء بقلوب مظلمة مدنسة قد صار من حقهم بفضل خملص العامل أن يرتـدوا               
ألن "ويقامسوا اآلب أفراحه د االبـن       " العجل املسمن "وأن يأكلوا من    " احللة األوىل "

) ٢: ٨رو  " ( أعتقين من ناموس اخلطية واملوت     ناموس روح احلياة يف املسيح يسوع قد      
ومما يضاعف غبطة العق أن ذات الشخص الذي عتق وحترر حني حتول من الـذات إىل                

 أو ليس ذلـك     ).٢٤: ٧رو  (املسيح هو نفسه الذي كان يئن حتت الناموس قبل ذلك           
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املـشغولية   االنفعاالت العاطفية أو األنني اليت تقود أصحاا إىل          أفضل بكثري من مبادئ   
بذوام مبختلف الطرق واألساليب؟ أليس خرياً منها أن يفرغوا من الذات بإدانة اجلسد             
إدانة قاطعة كاملة كامل فعل اهللا على الصليب وأن جيدوا املسيح جديراً بكل تفكريهم              
ومصدراً لسالم مقيم وفرح دائم؟ عندئذ ختترب أن مشيئة اآلب وعمل االبن وشـهادة              

  . كما سنفرح ا إىل األبد، ا من اآلنحور اليت حنن مدعوون ألن نفرالروح هي األم
وإا ملقارنة مجيلة مع مقارنات الكتاب أن أول مكان فيه وجد الرب نفـسه              

وقد جاء هذا االعتراف عقب مشهد البئـر        . معترفاً به كمخلص العامل كان يف السامرة      
واج والذي هلا اآلن هو ليس زوجها        مخسة أز  العجيب حيث نرى املرأة التاعسة اليت هلا      

وكذلك قد أخربها املخلص ايد يومئذ      . قد نالت احلياة األبدية باإلميان بالرب يسوع      
 وأنه مـن    ، ال فارق بني جبل السامرة أو أورشليم       ،باحنالل ديانيت فلسطني املتعارضتني   

أعلـن   سجود قد    ، سجود خيتلف عن األول كل االختالف      اآلن فصاعداً سيكون هناك   
ساعة وهي اآلن حني الـساجدون      تأيت   "–الرب نوعه وجوهره من تلك اللحظة عينها        

  ."احلقيقيون يسجدون لآلب بالروح واحلق ألن اآلب طالب مثل هؤالء الساجدين له
ذه الصورة أعلن ملء النعمة للمرأة السامرية املسكينة اليت كان احلق قد بدأ             

 ولكنها بعد ذلك عرفت مـن       ،نبهت يف نفسها   خنست فس ضمريها وت    لقد. يعمل فيها 
 كمـا   ،والذي قبلته اآلن بكل بـساطة اإلميـان        هو الذي كان يتكلم من اهللا إىل قلبها       

وتبارك اسم سيدنا   . أصبحت فيما بعد رسوالً لآلخرين تكلمهم عن ذاك الذي آمنت به          
  أي مكـان   فقد عامل أولئك السامريني بكرم نعمته وعمل معهم ما ال جنده قد عمله يف             

ومن مث أخذوا يشهدون عنه ليس بـسبب        .  إذ مكث عندهم يومني    ،آخر أثناء خدمته  
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مسعوا وعلموا أن هذا هو باحلقيقـة       "كالمها فقط حني أخربها بكل ما فعلت بل ألم          
نعم فقد اعترف أولئك السامريون يف ذلك اليوم الباكر بلقـب الـرب             ". خملص العامل 

مع فارق واحد بطبيعة احلال وهو خلو        ،"خملص العامل "ا  الكرمي الذي يذكره الرسول هن    
 وهي حقيقة مل يكونوا يعرفوا ومـا        ،اعترافهم من احلقيقة اخلاصة بإرسال اآلب لالبن      

 علـى الـروح     فال هم وال سواهم كانوا يومئذ حاصلني      . كانوا جيسرون أن يتوقعوها   
هلم الشرف بـأن كـانوا       وكان   ،ولكنهم اعترفوا " نصرخ يا أبا اآلب   "القدس الذي به    
فاألمر عندهم مل يكن أمـر يهـود أو         ". خملص العامل " بأن يسوع هو     ،أول من اعترفوا  

 وهلذا فإن اخلالص هلم كما لكل إنسان آخـر وكـان هـذا            ،خطاة بل جمرد    ،سامريني
كمخلص العامل سابقاً لدخوله تبارك امسه يف ميدان خدمته اجلهارية فإن           االعتراف بالرب   

 األوىل من إجنيل يوحنا حتدثنا عن أعمال الرب قبل تـسليم يوحنـا              احاتاإلصحهذه  
 األمر الذي يضفي مجاالً علـى هـذا         ،املعمدان وبالتبعية قبل ذهاب السيد إىل اجلليل      

  .االعتراف واملناداة حبق عظيم كهذا وهو أن الرب يسوع هو خملص العامل
مبعثهـا اإلحـساس     اعتراف السامريني صورة مبكرة لإلجنيـل        نإذاً فقد كا  

 ولـيس فقـط خملـصاً       ،فهو ليس قط خملصاً   . الصحيح بنعمة الرب وفضله الشخصي    
حىت يف ذلك الوقت سـطع      ". خملص العامل " بل   ،رائيل الذي كان ينتظر املسيا    سلشعب إ 

احلق من خالل السحب وأضاء النور يف قلوب السامريني احملتقرين اجلهال فكانوا أول             
وحنـن قـد نظرنـا      "ا هنا يف الرسالة فنجد الشهادة الرسولية        أم. من اعترفوا به هكذا   

  ".ونشهد أن اآلب قد أرسل االبن خملصاً للعامل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٣٢

ولكن كيف يتسىن لنا أن نعرف أن خاطئاً قد خصص لنفسه نعمـة املـسيح               
وحقه؟ كيف يتسىن لنا أن نقتنع بأن حق اهللا املخلص قد وصل إىل نفس شـخص مـا                  

وثيقة مع اهللا كما يصفها الرسول؟ اجلواب جنده يف العـدد           وأدخله إىل دائرة الشركة ال    
  ".من اعتراف أن يسوع هو ابن اهللا فاهللا يثبت فيه وهو يف اهللا: "التايل

واآلن أليس هذا ضماناً عجيباً تتلقاه النفس؟ لقد رأينا يف العدد السابق املؤمن             
ون خملصاً للعامل لكنـه     املخلص البسيط يتقبل األخبار املفرحة بأن اآلب أرسل االبن ليك         

وتبارك اسم إهلنا   . ليس جمرد اخلضوع للمسيا ملك إسرائيل اآليت بل اإلميان به كابن اهللا           
". كل مـن  "وال يوجد ما هو أوسع مدى من        " كل من "فال حدود لنعمته إذ هي تشمل       

. فهو قد ختطى كل الصعاب والشكوك واملخـاوف       " يعترف"يؤمن فقط بل    "وهو ليس   
وها هي بركـة    . ق وأحس بالنعمة ودان نفسه ومل يبق عنده أقل تردد بعد          لقد وزن احل  

إن اعترفت بفمك بالرب يـسوع      "هكذا قال الرسول    . بغىن"الرب تسكب على رأسه   
.  مؤكداً جواب اهللا على عمل املسيح      "وأمنت بقلبك أن اهللا أقامه من األموات خلصت       

 لكـن يف مـلء      ، شخص االبن  يوحنا كعادته يضع نصب عينه جمد     أما هنا فإن الرسول     
واخلاطئ إذ حتول من ذاته ومن كل أسانيد اخلليقة يعترف          .  يف اإلجنيل حنو اهلالكني    نعمته

على أنه ما من    " اهللا يثبت فيه وهو يف اهللا     "وماذا تكون النتيجة؟    . أن يسوع هو ابن اهللا    
ـ        ضاً يعمـل  شخص يستطيع حبق أن يعترف به اعترافاً خملصاً كابن اهللا دون أن يؤمن أي

قـد  . أما لعدمي اإلميان فهي أشياء غامضة من أوهلا آلخرها        . الفداء الذي أمته وقبله اهللا    
فـاملفروض  . يتفوه الناس بأقوال االعترافية لكنهم ال يدركون احلق الذي تنطوي عليه          

. واحلالة هذه أن يكون االعتراف صادراً من أعماق قلب املؤمن احلقيقـي حبـسب اهللا              



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٣٣

 هو  ، ذاك الذي مل تعده اجلموع سوى جمرد إنسان ولو عظيماً          ،ر أن يسوع  أعين أنه يقر  
من ذا يستطيع أن يشك عندئذ يف كفاية فدائه؟ واحلقيقـة الـسامية             . باحلقيقة ابن اهللا  

العجيبة اليت يطالعنا ا هذا العدد هي أن كل من يعترف بيسوع كابن اهللا ليس له فقط                 
 القدس بل أمسى االمتيازات الروحية اليت ميكـن أن         احلياة ومغفرة اخلطايا وعطية الروح    

فهل هناك ما هو أمسى من ثبات اهللا يف املؤمن وثبات املـؤمن يف اهللا؟ ال                . ختطر على بال  
دراكك هلذه احلقيقة ومتتعـك  و حالتك روحياً على قدر ما يكون إ       شك أنه على قدر مس    

فليتنا نتمتع ذا احلق    .  نصيبه ولكن الرسول هنا خيرب املسيحي املعترف بأن هذا هو        . ا
 ما من شأنه أن يبلد حاسيتنا أو يقلل تقديرنا هلـذا            ليت إهلنا يقطع كل   ويا  ! جنتر عليه و

  !االمتياز املبارك العجيب
وحنن قد  " العدد السابع عشر يتابع الرسول تطبيق هذا احلق عملياً فيقول            ويف

ائحة من الغموض يف اجلواب على املبدأ       فليست هناك أية ر   ". عرفنا وصدقنا احملبة هللا فينا    
ـ  ) بلغة التخصيص والتحقيق  (وحنن  " بل بكل يقني وثبات يقرر الرسول        ،العام ا قد عرفن

ويزيد يف  " فينا" بل  " حنونا" فهي حمبة ليست فقط من       ، أجل ".وصدقنا احملبة اليت هللا فينا    
وبعد ذلك يكـرر    .  الغضب جتنا وتقديرنا أن هذه احملبة فاضت حنونا أوالً ملا كنا أبناء          

". ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا      "مقرنا إياها هذه املرة بالقول      " اهللا حمبة "كلمته املأثورة   
فالرسول يقصد أن يقول أنه إذا كان املـؤمن         . هذا أسلوب جديد يف الكالم عن احملبة      

االطمئنـان والثقـة    ثابتاً يف احملبة اليت من اهللا فال يسعه إال أن يكون مع اهللا يف حالـة                 
فإن احملبة الصادرة من صالحه واليت بذلت املسيح لكي ميوت حـىت أحـصل               ،الكاملة

وجتعلين ابناً هللا دون استحقاق من جانيب وجتعله لـه          على هبة الرب الكامل تغفر خطاياي       
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هذه .  وإذ أثبت يف احملبة أثبت يف اهللا واهللا يف         ، واحملبة اليت فيه تولد حمبة يف      ،اد يثبت يف  
فهـي  . ليست جمرد زيارة بني الفينة والفينة بل ثبات واستقرار وسكىن دائمة للمسيحي           

فهل هناك  . وبعبارة أخرى تكون احملبة مرتلة    . عادته ومقره ودائرة سكناه وإقامته الدائمة     
هي بركة من شأا    . بركة أكرم من هذه؟ ومع ذلك فما أبسطها إذ كنا نصدق ونؤمن           

والرسول هنا ال خياطب الالهوتيني أو الفالسفة       . رتفع ضد معرفة اهللا   أن دم كل علو ي    
أو علماء الدين بل يكتب إىل أوالد اهللا حىت ال يتخلف أحد منهم عـن إدراك قافلـة                  

 بل باألحرى لكي يزداد الكل يف معرفة حمبة اهللا اليت بدأوا ـا ولكـي                ،اإلميان واحملبة 
  .يزدادوا متتعاً بإله احملبة

 جيدر بنا أن نالحظ بعض الفوارق املعينة بني ثباتنا يف اهللا وثبـات اهللا               على أنه 
وأوىل هذه الصور من حيث الزمن هـي أن         . فهناك ثالث صور خمتلفة هلذه الربكة     . فينا

وقد رأينا من حلظات مضت أن كل من يعترف أن يسوع هو ابن        . اهللا يثبت يف املسيحي   
  .أن اهللا يثبت فيه وهو يف اهللا أي) ١٥ع (اهللا يتمتع بالربكة بصورة مزدوجة 

حيث نعرف أن   ) ٢٤: ٣ص  (وكيف يثبت اهللا فيه؟ بالروح الذي أعطانا كما         
ذا نعرف أننا نثبت فيـه   "يتقدم خطوة أوسع فيقول) ١٣: ٤ص(مث يف . اهللا يثبت فينا 

  ".وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه
ه األمر الذي مل يكن ليتم لـوال  مث يف العدد الذي حنن بصدده نقرأ عن ثباتنا في 
 ذلك الروح الـذي جيـذبنا       ،أنه بالنعمة السامية تنازل ليثبت فينا بواسطة هبة الروح        

فكيف إذن علل الترتيب الذي سلكه اهللا فينـا ولكـن بقـوة             . بالتبعية لكي نثبت فيه   
ليس فقط يثبـت    ) إذ هو أعطانا من روحه    (الشرك املستمدة من شركتنا معه يف روحه        
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ؤمن يف اهللا بل اهللا فيه وذلك بالصورة الثالثة من هذه القوة اخلاصـة وهـذا تؤيـده                  امل
ومن يثبت يف احملبة ثبت يف      : " حيث يقول  ١٦اإلشارة اخلاصة األخرى الواردة يف العدد       

يتضمنان أسـبقية  ) ١٦ و ١٣(فكال العددين . ١٣نظري ما جاء يف العدد   " اهللا واهللا فيه  
أما القوة الروحية فهي النتيجة     . ولكنها يضيفان الربكتني األخريني   بركات ثبات اهللا فينا     

كل من يعترف أن يسوع هو ابـن        "فمن جهة عامة نرى أن      . الثالثة وهي حالة خاصة   
أمـا  . يتمتع بالصورتني األوىل والثانية من الربكة أي ثبات اهللا فيه وثباته هو يف اهللا             " اهللا

" من روحـه  "ألمر ليس قاصراً على الروح بل       الصورة الثالثة فتضاف هنا فقط حيث ا      
  .وهو تعبري قوي يدل على عمق الشركة

 ، ذا نعرف أن اهللا يثبت فينا      ،إن ثبات اهللا يف املسيحي يتم بنواله عطية الروح        
مث هناك ما هلـذه     . وهي حقيقة عجيبة ولو أا ليست كل الربكة كما يقول لنا الرسول           

ونستطيع أن نقول عـن الـصورة       . نعرف حمبته نثبت فيه   احلقيقة من تأثري فينا إذ وحنن       
األوىل من الربكة أا عملية نعمة جيريها اهللا من جانبه تكرمياً خلدمة يسوع املعترف بـه                

 على حد تعبري الرسول بطرس يف هذا        ،كابنه احملبوب فهو خيتمنا بالروح كمفديني بدمه      
 من الربكة فهي صـدى      الصورة الثانية أما  .  ثبات اهللا يف املؤمن    وهذا كله معناه  . الشأن

وجواب قلب املسيحي الذي يعتمد دائماً على اهللا يف خضوع وثقة احملبة عوضـاً عـن                
 أي استحضار   ،وهذا هو الثبات يف اهللا    .  ملواجهة الصعاب  التحول إىل الذات أو اآلخرين    

ه تنـازل   فكما أن . كل شيء أمام ذاك الذي من فرط حمبته اختذ من املؤمن مقراً لسكناه            
علنا مسكناً له هكذا حنن بترحيب منه جنعلـه         ته واقترب منا إىل هذا احلد حىت ج       يف نعم 
  .هذا على ما يبدو هو الفرق بني ثبات اهللا فينا وثباتنا يف اهللا. مسكننا



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٣٦

 أي القوة الناجتة عن هذه الـشركة        ،وهكذا تتم الصورة الثالثة لالمتياز اإلهلي     
 والثالثة هـي   ، والثانية هي تأثري واختبار الثقة فيه      ،ي مطلق فاألوىل هي عمل إهل   . العجيبة

هنا يبدو ضعفنا امللموس فإننا يف الواقع معرضون        . القوة املترتبة على بركة عظمى كهذه     
 األمر الذي ينبغـي أال    –يف هذا العامل الفاشل     ألن نقصر دون الوصول للنتيجة الكاملة       

ألننا إذا كنا قليلي التكريس      ،نا يف التراب  يكون والذي من شأنه أن يذللنا وجيعل وجه       
إن األخطـاء يف اآلخـرين      .وضعيفي القوة الروحية فالسبب فينا وليس يف أحد سوانا        

أثارنا أحد فال بـد     فإن  .  وال هي عذر مقبول وإمنا الفشل فشلنا حنن        ليست هي السبب  
على أنه إذا   . هللا فينا  ثابتون يف اهللا وا    أنناوهذا ال ميكن أن يكون ولو       . فينا من شيء يثار   

 فكم هو حمزن    ،كان ثبات اهللا فينا وثباتنا فيه هو نصيب كل مسيحي كما يوح الرسول            
ليتنـا  .  والـسلوك  يث املبدأ فقط وليس من حيث العمل      أن يكون األمر كذلك من ح     

 عـاملني أن    ،ثمر املبدأ فينا اختباراً عملياً وسلوكاً فعليـاً       على أن ي  حنرض بعضنا بعضاً    
لتذلل ووضـع   ل د امسه العظيم طاملا كنا على استعداد          كفيلة بأن حتقق هذا كله     نعمته

واحلق يقال أمر ال يليق مبـن تبـاركوا           فإنه ،أنفسنا يف التراب كلما شعرنا بإهانتنا إياه      
ولكن ليتنا باحلري   . ى الذات كمسيحيني أن يقل يف نفوسهم الشعور بالندم واحلكم عل        

هللا من حنو كلمته واستعداده لتحقيق مثل هذه االمتيازات العجيبة          نفرح باختبارنا أمانة ا   
  .يف حياتنا
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  اخلطاب اخلامس عشر
  ٢١ – ١٧: ٤ يو ١

ذا تكملت احملبة فينا أن يكون لنا ثقة يف يوم الدين ألنه كما هو يف هذا "
اخلوف ال خوف يف احملبة بل احملبة الكاملة تطرح اخلوف إىل خارج ألن . العامل حنن أيضاً

حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً إن قال أحد . له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل يف احملبة
ألن من ال حيب أخاه الذي أبصره كيف يقدر . إين أحب اهللا وأبغض أخاه فهو كاذب

  ."ولنا هذه الوصية منه أن من حيب اهللا حيب أخاه أيضاً. أن حيب اهللا الذي مل يبصره
رية من األعداد موضوع اخلطاب السابق مثـاراً ملعـضلة          كانت العبارة األخ  

 أما األعداد اليت حنن بـصددها اآلن        ،مصدرها طبيعة القضية اليت تناولتها تلك العبارة      
) ثبوت اهللا فينـا وثبوتنـا يف اهللا       (فتهيئ لنا الفرصة للتأمل يف العالقة بني تلك القضية          

جمردة من تفاصـيلها وقاصـرة علـى        واملوضوع اخلطري الذي تطالعنا به هذه األعداد        
ون ذا الذي يرتاب يف أن املؤلف اإلهلي رأى يف حكمته أن            . خطوطها الرئيسية البسيطة  

ينحو هذا األسلوب ليجتذب به اهتمام كل مسيحي ويركز انتباهه يف أمر يظنه اجلميع              
 موجهة  فوق متناوهلم وال ميكنهم الوصول إليه عملياً ومبا أن هذا الفصل جزء من رسالة             

 ،أكثر من غريها إىل مجيع أوالد اهللا سيما وأا ليست مصدرة باسم خاص جلماعة خاصة              
أفال ينبغي أن نعريه اهتماماً خاصاً؟ والشك أننا سنجد أن إميان املسيح الصحيح خيـول               

 أن يقرأ هـذا     – بفضل احلياة يف االبن وسكىن روح اهللا         –احلق لكل مسيحي حقيقي     
ديد يف حضرة اهللا واثقاً يف حمبته أنه يعطينا ليس فقط إدراكاً روحياً             الفصل ويتأمله من ج   
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لقـد تـذوق    . أوسع بل قوة على حتقيق وختصيص الربكة اليت يبسطها أمامنا للتمتع ا           
الكثريون منا يف مناسبات كثرية حالوة اكتشاف ما يف هذا اجلزء أو ذاك من كلمة اهللا                

 حيث مل تكن عيوننا ترى قبالً سوى القليـل         ،روح اهللا يف الكنوز اإلهلية املتنوعة بإرشاد      
وهذا ينطبق باألكثر على الفصل الذي أمامنا حيث املقصود         . أو ال شيء على اإلطالق    

  . به قطعاً توسيع وتعميق شركتنا مع اهللا
بعد تبيان احملك املزدوج الذي نقيس به حقيقة األنبيـاء الكذبـة يف الـستة               

 وهو االعتراف بالرب يسوع كمن جاء يف اجلـسد مث           – اإصحاحناألعداد األوىل من    
 يتناول الرسول بأسلوبه اخلاص موضـوع احملبـة         –اإلعالن الرسويل أي العهد اجلديد      

فعلى أوالد اهللا أن حيبوا بعضهم      ). ١٣ كو   ١(العظيم يف قوة ال تقل عن قوة بولس يف          
ويف هذا نرى علـى     . ف اهللا بعضاً ألن احملبة من اهللا وكل من حيب قد ولد من اهللا ويعر            

الفور أن يوحنا يعترب احملبة شيئاً غري منفصل إطالقاً عن احلق العظيم اخلـاص باحليـاة                
إذاً . األبدية يف املسيح وبالتبعية غري منفصل عن نسبتنا هللا نفسه ومعرفتنا الروحية بـه             

ة البشرية  فالدائرة اليت يتعامل فيها املسيحي على األرض ليست فقط تسمو على املعرف           
 إذ هو يتعامل مع شركاء قديسني هنا على األرض ولكـن            ،بل على لعواطف الطبيعية   

 مع  ، كما سنرى  ، وبطريقة مباشرة  ،على أسس ليست فقط فوق الطبيعة بل أسس إهلية        
 ليس للتقدم يف    ،ومع ذلك فلكل مسيحي حصته اخلاصة يف هذا املضمر        . اهللا ويف حمضره  

 بل يف كمـال     ،ته والظهور مبفرده كأنه كوكب المع وحده      غريه أو الرغبة يف إعالء ذا     
الشعور بثبات اهللا فيه وثباته يف اهللا والسلوك ليس فقط يف النور بل يف حمبة اهللا اليت هي                  

  .طبيعته ومصدر طبيعة املسيحي اجلديدة
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ومبا أن هذا من شأنه أن يقود إىل الداخل أو ما جيري يف النفس وقد يؤدي إىل                 
فإن الوحي خيربنا يف احلال مبـا       ) نه يف الواقع شيء عجيب كما هو حقيقي       أل(االنتفاخ  

ذا أظهرت حمبة اهللا فينا أن اهللا أرسل ابنـه الوحيـد إىل             "أجراه اهللا خارجاً عنا فيقول      
يف هذا هي احملبة ليس أننا حنن أحببنا اهللا بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه               . العامل لكي حنيا به   

لقد كنـا يف حاجـة إىل       . ال يكفي " التمثل باملسيح "أي نعم أي جمرد     ". كفارة خلطايانا 
 أوالً لكي حنيا به حنن الذين كنا أمواتاً وثانيـاً           ،ظهور حمبة اهللا الالائية يف جميء املسيح      

فاحملبة اليت  . لكي جيعل خطية وذبيحة كفرية ألجلنا حنن الذين كنا مذنبني وخطاة دنسني           
.  كانت حمبته وحده وليست حمبتنا على اإلطـالق        ، التمام  وصنعته إىل  ،صنعت هذا كله  

ولسنا حبال تالميذ الكمبيسي أو أية مدرسة صوفية أخـرى          ،فنحن تالميذ يسوع وحده   
واهلدف الواضح هو تأسيس احلق على ما هو اهللا لنا وليس على ما حنن هللا أو ما نرغب                  

  .أن نكون له
 ،ائالً أنه مادام األمـر هكـذا   حيرضنا الرسول ق،بعد توضيح ذلك مبا ال يزيد    

 ،طبيعي أننا حنـب اهللا    .  ينبغي لنا أيضاً أن حيب بعضنا بعضاً       ،ومادام اهللا قد أحبنا هكذا    
 لكن ينبغـي  ،وما كان ليسعنا إال أن حنبه ما دمنا نصدق حمبته العظمى يف املسيح ألجلنا            

ذلك يعقب الرسول   بعد  . أن حنب أولئك الذين حيبهم كما حيبنا والذين هم أوالده مثلنا          
" اهللا مل يره أحد قـط     "فيما يتعلق باالبن الوحيد     ) ١٢: ١يو  (بتلك اإلشارة العجيبة إىل     

لقد قام املسيح بإعالن اهللا الغري منظـور        ) ١٢: ٤ يو   ١(وانطباقها على األوالد اهللا يف      
يثبـت  فاهللا  " إن كنا حنب هكذا      ، فماذا حنن فاعلون مبحبتنا بعضنا لبعض      ،إعالناً كامالً 

على أن ذلك مل يكن ميسوراً لوال حصولنا على احليـاة يف      ". فينا وحمبته قد تكملت فينا    
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" من روحـه  " بل أننا كنا حباجة إىل ما هو أكثر من ذلك وقد أعطيناه فعالً أي                ،املسيح
ألن الروح نفسه الذي نزل واستقر على املسيح على أساس كماله الشخصي            ) ١٣ع  (

ـذا يثبـت اهللا فينـا       .  على أساس عمله ألجلنا على الصليب      الذايت ميكث فينا اآلن   
ونستطيع حنن أن نثبت يف اهللا ونعرف أننا نثبت فيه وهو فينا وذا وحده حنفـظ مـن                  

 يف حني أنا لنا بالنعمة ملء احلرية للتفكري يف حمبـة اهللا             ،التذكري يف أنفسنا فوق ما ينبغي     
  .شركتنا معه إىل أقصى حد
فإن ذات الشيء الـذي     . الرسول عن شهادة اإلميان القاطعة    بعد ذلك حيدثنا    

 قد أصبح اآلن من خصائص الشهود       ، ليس فقط الرؤية بل النظر     ،فوق الطبيعة البشرية  
وذلك لـيس   " وحنن قد نظرنا ونشهد أن اآلب قد أرسل االبن خملصاً للعامل          ). "١٤ع  (

. ان يف قوة الروح القـدس      بل حقيقة مؤكدة لعني اإلمي     ،يف صورة رؤيا أو نظرة خارجية     
اهللا يثبت فيه وهـو يف  "ينتقل بذلك إىل الربكة " من يعترف أن يسوع هو ابن اهللا  "فكل  
 حيث يربط الرسول نفسه مـع       ١٦ يؤيده عدد    ،هذا هو ترتيب عمل اهللا بالنعمة     ". اهللا

اً  فلذلك ليس قاصـر    ،نعم" وحنن قد عرفنا وصدقنا احملبة هللا فينا      "سائر املسيحيني بقوله    
 بل هو تعبري عن شركة مجيع املسيحيني مع اهللا املؤسسة على احلياة اجلديدة              ،على الرسل 

 واليت منارسها بالروح القدس ملشاركة اهللا يف لذته باحملبة كأوالده عاملني            ،وإمتام الكفارة 
 هذا هو ترتيب االختبار والقـوة     " اهللا حمبة ومن يثبت يف احملبة يثبت يف اهللا واهللا فيه          "أن  

 وكـل شـيء   ،كل شيء فيه حقيقية والزم لتحقيق شركة املسيحي مـع اهللا  . الروحية
مذكور هنا يف مكانه الصحيح لتشجيع القديسني البسطاء ولتوبيخ املتهاونني املهملـني            
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وما أبعد هذا عن كل ادعاء حبلم أو        . الذين ال يكترثون مبثل هذا الرضا والفرح اإلهلي       
  .رفع املسيحي يف عيين نفسه أو أعني اآلخرينرؤية أو أي شيء من شأنه أن ي

قد يظن أنه ليس من مزيد بعد هذه احلقائق السامية اليت بـسطتها الرسـول               
فقد أتى بنا إىل مورد كل بركة وهي حمبة اهللا اليت وهبتنا قيمة حيـاة               . أمامنا بسطاً غنياً  

احملبة اإلهلية عاملة فينا     مث كشف لنا عن      ،املسيح وموته يوم كنا أمواتاً يف ذنوبنا وخطايانا       
بعضنا حنو بعض كمن ولدنا من اهللا وكم نعرفه ولنا الروح القدس ماكثاً فينا ليعيننا على                

كما حرص الرسول   . الثبات يف اهللا والتمتع بالقوة الروحية اليت هي وليدة ذلك الثبات          
حقيقـه أن    وإمنا حيتاج األمر لت    ،على أ، يرينا أن هذا كله من حق كل مسيحي بالنعمة          

 ١٧هذه كلها بركات ونعم غنية لكن العـدد         . تكون نفوسنا يف شركة مستمرة بشأنه     
ذا تكملت احملبة فينا أن يكون لنا ثقة يف يوم الـدين            "يتوج القائمة بإحسان آخر جميد      

  ".ألنه كما هو يف هذا العامل هكذا حنن أيضاً
ست جمرد احملبة اإلهلية    إا لي ! ما أعظمها غبطة هذه اليت تعلن اآلن للمسيحي       

ظاهرة يف قضيتنا يوم كنا ال نستحق شيئاً على اإلطالق وعاجزين عن فعل أي خـري أو             
 وال هي احملبة عاملة فينا كأوالد اهللا لنحب بعضنا بعضاً على قياس حمبته وال هي                ،صالح

ـ                د كذلك أنني الروح القدس فينا حنن الذين نئن كقديسني معتقني يف أجساد مل تعتق بع
وسط خليقة تئن بأمجعها انتظاراً للعتق الذي سيتم هلا يقيناً حينما يظهر الرب يـسوع               

بل أن يوحنا حيدثنا هنا عن الروح القدس عامالً من اآلن يف هذا العامل يف               . بالقوة واد 
وهـو  . ويف هذا قد تكملت احملبة    . أوالد اهللا يف قوة احملبة اإلهلية ويف التمتع حبضرة اهللا         

. ا عن هذا الرضا الفائق وسيعلن تكيل احملبة فينا لكي يكون لنا ثقة يف يوم الـدين                حيدثن
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تتعارض على خط مستقيم بل تسمو فوق كل ظن بأن املـؤمن            " الثقة"والشك أن هذه    
 دينونة الرب الـيت تقـضي علـى         ، وأقصد بطبيعة احلال دينونة أبدية     ،سيأيت إىل دينونة  

ن الفاشل ذلك ألن الدينونة اإلهلية اليت سـيجريها         اإلنسان ملذنب أو حىت على اإلنسا     
الرب يسوع ستدخل يف حساا سرائر القلب وأقوال الشفتني كما وكل عمـل مـن               

وهل من ابن آلدم ميكن أن يدخل يف دينونة كهذه وخيرج منها سـليماً              . أعمال اجلسد 
  .معاىف؟

 األموات ضئيل   ولذلك فإنه حىت يف العهد القدمي حيث النور فيا يتعلق بدينونة          
ال تدخل يف   " جند داود يقول يف سفر املزامري        ،جداً بالقياس إىل ما يكشفه العهد اجلديد      

ومن هنا نتعلم أنه لـيس  ). ٢: ١٤٣مز " (احملاكمة مع عبدك فإنه لن يتربر قدامك حي    
إن دخل الرب معـه يف      ) وهو قديس بالطبع  (الرب  " عبد"فقط اخلاطئ املهمل بل حىت      

 ال هو وال أي حي آخر فإن احملاكمة أو الدينونة ال تتجاوز عـن               ، لن يتربر  حماكمة فإنه 
فكيف اخلـاطئ أن  .  ومن احملقق أنه ال يوجد إنسان بال خطية   ،الوقائع وال تغتفر اخلطايا   

  يتربر أو خيلص؟
يو (وقد تناول الرب يف أيام جسده هذه املعضلة الرهيبة بلغة واضحة بسيطة             

 وكـم  ،اهللا املتجسد الذي له أ، يعطي حياة لكل من يؤمن بهفتكلم عن نفسه كابن     ) ٥
فهو يعطـي حيـاة     . له احلق يف إجراء الدينونة على األشرار الذين يرفضون ويزدرونه         

 يفتح يف احلال طريق اخلالص بالقول       ٢٤ولكن العدد   .  أما غري املؤمن فسيديه    ،للمؤمن
أرسلين فله حياة أبديـة وال      احلق احلق أقول لكم أن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي           "

فهو له اد يعلن أن كل من يـسمع         ". يأيت إىل دينونة بل قد ينتقل من املوت إىل احلياة         
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ويؤمن بالذي أرسل املخلـص     ) والوصايا العشر وما على غرارها لن تفيد شيئاً       (كالمه  
ة أبديـة   فله حيا ) إذ من احملتم أن تنحين النفس هللا خبصوص إرسالية حمبته العظمى هذه           (

  .وال يأيت إىل دينونة بل قد انتقل إىل املوت إىل احلياة
إذا كنـا  ( فهو قد انتقل   ،ومعىن هذا أن املؤمن لن حياكم على إمثه كغري املؤمن         

 ذلك ألنه بقبول املسي قد قبـل احليـاة األبديـة            ،من املوت إىل احلياة   ) نصدق الرب 
 ويزدري بكالمه وال يصدق اهللا حـني         أما غري املؤمن فال يكرمه     ،واإلميان بكرم املسيح  

 وعلى ذلك فال بد من تقدميه للمحكمة كمـا سـينال            ،أرسل املسيح يف إرسالية احملبة    
ومع ذلـك فـإن     . املؤمن قيامة احلياة اليت تذكر هنا صراحة باملقابلة مع قيامة الدينونة          

وال .  اجلسد املؤمن بعد قيامته من بني األموات سيعطي حساباً للرب يسوع عما فعله يف            
وهذا ال يتفق بطبيعـة     . ننسى أنه سيكون قد أخذ إىل السماء حني يعطي هذا احلساب          

إن الـرب  . احلال اليت سيساق إليها األشرار واليت كما يؤكد الرب لن يأيت إليها املؤمن     
ومـع  .  وبذلك سوى بالنعمة مشكلة تلك اخلطايا      ،على الصليب قد محل خطايا املؤمن     

أما كرسي املسيح لكي يعـرف كمـا        ) وال يقال يدان  (بد أن يظهر    ذلك فإن املؤمن ال   
  .عرف فيتم تقديره لنعمة اهللا يف خالصه

حيـث  ) ٢٨ و   ٢٧: ٩عب  (فصل آخر يف الكتاب يتناول نفس النقطة هو         
يوازن بولس يف ذينك العددين بني نصيب اإلنسان أي املوت والدينونة ونصيب املؤمن             

عوضاً عن املوت جيد املسيح يقدم نفسه ليحمل خطاياه يف          أي ما عمله املسيح من أجله ف      
أي ظهـوره ال    ( وعوض الدينونة جيد ظهور املسيح بال خطية للخالص          ،موته بدالً عنه  
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ال (ومعىن هذا أن اخلالص     ) لكي يعاجل موضوع اخلطية مرة أخرى بل للخالص النهائي        
  .ينتظر أولئك الذين ينتظرون رجوع الرب مرة أخرى) الدينونة

والواقع أنه ما على املسيحي إال أن يتأمل يف حقيقة التربير كما تعلنه كلمة اهللا               
 األمر الذي يتعـارض  ،حىت يرى سخافة الفكرة القائلة بدينونة عامة للخطاة والقديسني   

متاماً مع اإلجنيل وإن كان الكثريون يقولون به مع األسف الشديد علـى أن التنـاقض                
ائد اخلاطئة ال حيتاج إىل إيضاح ألنه ما من أحد يـستطيع أن             الذي تنشئه مثل هذه العق    

 وأنه  ،ينكر أن ربنا سيأيت للمسيحي وللكنيسة يف جمموعها ولقديسي العهد القدمي أيضاً           
 ومع ذلك فإن الـزعم  ،له اد ليس فقط يأخذهم إىل نفسه يف اهلواء بل إىل بيت اآلب            

ينونة الرب للشعوب يف اية الـرب       وهو زعم مؤسس يف الغالب على د      (بدينونة عامة   
يتضمن بالضرورة دخول   ) ٤٦ - ٣١: ٢٥مت  (للشعوب يف اية الدهر كما جاء يف        

يف دينونته بعد أن يكونوا قـد أصـبحوا يف          ) ألن اهللا هو الذي يربر    (الذين بررهم اهللا    
 وهـذا   !احلالة املمجدة لكي ميتحنهم خملصهم لعله جيد يف اية األمر أم من اهلـالكني             

فإذ كانوا ينكرون مثـل هـذا       . خلط بطبيعة احلال ال يليق بنعمة اهللا وال بإجنيل املسيح         
 أفال يـدركون    – ألنه يف الواقع ليس هناك من مؤمن مستنري إال وينكره            –االستنتاج  

أم يزعمهم هذا جيعلون من دينونة املؤمنني جمرد عبث ال يليق اهللا إذا كانوا قد انتزعوا                
ها املرعبة وحوهلا إىل جمرد إعالن بأم خملصون؟ إنه من اخلري هلم أن يفتشوا              منها شوكت 

الكتب لريوا هل هي تتفق متاماً مع كلمات الرب ذات السلطان واليت تؤكد بأن املؤمن               
 اإلنسان املـذنب    ، فإن الدينونة حمفوظة فقط لإلنسان بدون املسيح       ،ال يأيت إىل دينونة   
  .اخلاطئ يف ذاته
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دينونة العامة اليت تصادف هوى يف نفوس بعض املـذهبيني هـي يف             ففكرة ال 
الواقع مناقضة صرحية لكلمة املسيح اليت كما يقول سيدنا ستدين يف اليوم األخري كـل               

وهي فكرة مع األسف تنشر الظالم حول معتنقيها وحترمهم التعزية الـيت            . من ال يقبلها  
هي إهانة لآلب بقدر ما هي إهانة سل        و. من حقهم بفضل املسيح وعمله أن يتمتعوا ا       

البن الذي يريد للمؤمنني أن يتيقنوا من نعمته ويتمتعوا بثمار حمبته يف احليـاة األبديـة                
وهي فكرى تتجاهل أن القيامة واالختطاف سيكونان مبثابة االنفصال الغالب          . والفداء

 يعيشون يف عـامل  املنتصر يف اد السماوي ألولئك الذين هم للمسيح من اآلن ولكنهم  
  .خليط

 ٢(إن يوحنا ال يقيم نعمة اهللا الفائقة هذه على أساس الرب كما يفعل بولس يف                
جعل الذي مل يعرف خطية ألجلنا لكي نـصري         ) أي اهللا (ألنه  "حيث يقول   ) ٢١: ٥كو  

ذلك ألن الديان لن جيلس يف كرسي الدينونة لكي يناقش أو جيـادل يف           ".حنن بر اهللا فيه   
هللا الذي صار بربنا يف شخصه احملبوب وإمنا هو سيدين مجيع الذين يدعون برب              قيمة بر ا  

سيدين مجيع الذي يزدرونه يف فجـورهم املكـشوف         . من عنديام ألنه بر زائف باطل     
 وسيكون أكثر قساوة يف دينونته لفجور الناس وإمثهم         ،وإرضائهم ذوام حتدياً منهم هللا    

 يعرفون احلق ويتمسكون به كما هو احلـال يف          مهما كانوا يف فجورهم يظهرون كمن     
أما الذين هم املسيح يسوع الذي صار لنا مـن اهللا           . النصرانية وإىل حد ما بني اليهود     

حكمة وبر وقداسة وفداء فلن يثري عليهم يف السماء عاصفة الدينونة القارسة املرجفـة              
أما أن الديان يتحـدى     . بعد أن كان بروحه قد مأل قلوم بسالم اإلميان ودفء النعمة          

  .نفسه فتلك فكرة سخيفة ال أساس هلا
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ألن النصف األول من    . نعم هي فكرة شاذة تفندها القرينة يف األعداد السابقة        
خصصه الرسول إلقامة الربهان على قوة حياة القيامة يف املسيح وكفايتـها            ) ٥ كو   ٢(

ألننا نعلم  " اإلنسان الطبيعي    إلنقاذ املسيحي من املوت والدينونة اللذين مها أعظم أهوال        
 بناء من اهللا بيت غري مـصنوع بيـد          السماواتأنه نقض بيت خيمتنا األرضي فلنا يف        

فإننا حنن الذين يف اخليمة نئن مثقلني إذ لسنا نريد أن خنلعها بل أن نلبس فوقهـا                 . أبدي
انـا أيـضاً    ولكن الذي صنعنا هلذا عينه هو اهللا الذي أعط        . لكي يبتلع املائت من احلياة    

فإذاً حنن واثقون كل حني وعاملون أننا وحنن مستوطنون يف اجلسد منحن            . عربون الروح 
فنثق ونسر باألوىل أن نتغرب عـن       . ألننا باإلميان نسلك ال بالعيان    . متغربون عن الرب  

لذلك حنترص أيضاً مستوطنني كنا أو متغربني أن نكـون          . اجلسد ونستوطن عند الرب   
ه البد أننا مجيعاً نظهر أمام كرسي املسيح لينال كل واحد ما كـان              ألن. مرضيني عنده 

  ".باجلسد ما صنع خرياً كان أم شراً
هنا جند الرسول العظيم يتناول األمر باعتبار من خواص الـوعي املـسيحي             
الواثق املتأكد بأن اخلوف من املوت والدينونة قد زال من نفسه إىل األبد حيـث أن اهللا             

عينه لنكون مثل املسيح ليكون هو بكراً بني إخوة كثريين على صـورة             قد صنعنا هلذا    
لقد استطاع بعمله أن جيرد املوت بالنسبة ملا من لذعة رعبه بينما هو سائد              . جسد جمده 

لكننا حنن مثقلون جبسد مل يفتد بعد نـئن فعـالً بـسبب         . ومالك على اجلنس البشري   
 مصاحلون مع اهللا وحاصلون على نتـائج        وجودنا فيه ونئن باألكثر بطريقة أخرى ألننا      

على أننا يف كل حال غري      .  وكلنا أشواق أن نلبس اجلسد املتغري      ،املصاحلة ايدة املاركة  
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خائفني بل نعلم أن انطالقنا لنكون مع املسيح كما كتب للفيلبيني أفـضل جـداً مـن         
  . ألننا نسر باألوىل أن نستوطن عند الرب،التغرب عن الرب

 فلن ينشئ القلق يف نفوسـنا ألن        ، كرسي املسيح خطرياً يف ذاته     ومهما كان 
فإنه حىت وحنن على األرض يسمح اهللا لنـا مبناسـبات           . املسيح نفسه احتمل دينونتنا   

 وهو له اد لن يفـشل يف سـرب أغـوار            ،املرض وغريها لكي نرجع حالتنا ومسلكنا     
اخربين يـا اهللا    "رخ قائلني    يف الوقت الذي يعيننا أن نص      ،جروحنا وكشف أسرار القلب   

وانظر إن كان يفّ طريقاً باطل واهدين طريقـاً         . امتحين واعرف أفكاري  . واعرف قليب 
 وإذا كنا نغفله خنسر قـدراً       ،وال شك أن مثل هذا احلكم على الذات نافع جداً         ".أبدياً

 ،يحوهو بالنسبة للمسيحي جزء مما سيتم قدام كرسي املس        . كبرياً من الربكة يف الطريق    
وال يقـصد الرسـول باإلشـارة إىل هـذا     . األمر الذي سيكون مصحوباً مبلء الربكة  

 وإمنا يريـد أن     ،املوضوع إثارة اخلوف يف نفوسنا أو زعزعة شجاعتنا املستمرة املتصلة         
يوقظ يف نفوسنا اإلحساس باحلزن من أجل املتهاونني املتغافلني لنحـاول إقنـاعهم أن              

مبعىن أننا نعـرف مقـدار      "  عاملون خمافة الرب نقنع الناس     فإذا حنن "يرجعوا إىل الرب    
الرعب الذي سيلقاه اآلخرين يوم يقفون أمام الديان ومن واجبنا أن نقنعهم أو مبعـىن               
آخر أننا خناف على اآلخرين ولكن ليس على أنفسنا فمن جهة أنفسنا قد صرنا واحلمد               

ظاهرين له وأرجو أننـا قـد صـرنا         وأما اهللا فقد صرنا     "هللا من اآلن ظاهرين أمام اهللا       
فقد وهبتنا النعمة أن خنضع منـذ اآلن إلشـراق نـور اهللا يف              ". ظاهرين يف ضمائركم  

صحيح إن إشـراقه    .  والنعمة اليت تأيت بنا إىل اهللا تدخلنا إىل هذا النور الكامل           ،املسيح
نـه  فينا يف الوقت احلاضر قد يتعطل بسبب ما نقيمه أمامه من موانـع وعراقيـل ولك               
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إذ نكون يومئـذ يف     . سيكون كامالً يوم نظهر أمام كرسي املسيح يف غري خجل زائف          
احلالة املمجدة ويف مقدورنا بغري عائق أن نرى كل جمده األمر الذي وإن كان مذلالً لنا                

 ولالبن الذي استطاع وحده أن      ،من ناحية فهو من الناحية األخرى ممجد إلله كل نعمة         
 وللروح القدس الذي بقوته الفعالة املستمرة أوصلها لقلب كل         ،جيعلها بركة لكل مؤمن   

  .قديس
وال داعي للرجوع إىل شواهد كتابية أخرى ألن العدد الذي أمامنا ينفي نفياً             
باتاً الفكرة اخلاطئة والضاللة الشنيعة اليت كثرياً ما أضعفت شهادة احلق وأثرت تـأثرياً              

ـذا  : "قارهم إىل احلق املعروف آلخـرين     سيئاً على أشخاص أتقياء عديدين بسبب افت      
فكروا يف هذه األقـوال يـا مـن         ". تكملت احملبة فينا أن يكون لنا ثقة يف يوم الدين         

إجنيـل  "وقد غاب عنكم أن ذاك التعليم إمنا هو         " تعليم الكنيسة "تفاخرون مبا تسمونه    
 العقيدة  هكذا وبخ الرسول وهكذا كشف أمر     ". ليس هو آخر  "مع أنه يف الواقع     " آخر

الفاسدة اليت تفتخر بالصليب دون معرفة بتعليم اهللا عن املسيح مصلوباً خلالص املؤمنني             
من اإلنسان وتقاليده الباطلة وفلسفته وعلمه وغري ذلك ممل يتعاىل على الكتاب وعلى             

إن حمبة املسيح قد أظهرت للخطاة يف حياتـه الـيت           . عمل املسيح يف خالص اهلالكني    
 وذلك كي تكمـل احملبـة فينـا         ،ياتنا ويف موته ككفارة عن خطايانا     أعطيت لتكون ح  

ولكن حىت هذا مل يكن كافياً إلشباع إهلنا تكرميـاً البنـه            . كقديسني بروحه العامل فينا   
قد تقول  ". أن يكون لنا ثقة يف يوم الدين      "احملبوب فعمل أيضاً على أن تكمل احملبة فينا         

 أقوال كهذه؟ وهل هذا هو معناها؟ أما من جهـيت  ما هذا؟ هل يف الكتاب: أيها القارئ 



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٤٩

فلست أندهش أن يكون هذا لسان حالك وإن كنت أدعوك ألن تفكر يف األمر مليـاً                
  .فال تعود جترؤ على إظهار عدم الثقة يف كلمة اهللا وعظيم نعمته

وهل أقوال أكثر وضوحاً وصراحة من هذه يتناول فيها الرسول قضية احملبـة             
أي انزعاج أو شـك     " يوم الدين "ا حنن املسيحيني لكي ال يكون لنا يف         اليت تكملت فين  

أما . بال ثقة؟ إال أن إقامة هذه الثقة على أي شيء غري عمل املسيح هو التجديف بعينه               
يف املسيح فهي نصرة احملبة اإلهلية ذات احملبة اليت ألبست االبن الضال الـذي أتـى يف                 

ه ليس مثل آدم يف حالة الطهارة األوىل بل كمن يلبس           وجعلت" احللة األوىل "أمساله الرثة   
 املسيح الذي مات وقـام وسـوى   ،ولباسنا هو املسيح  . لباس العرس تكرمياً البن امللك    

فأنتم يا من ترتـشفون مـن ميـاه         . مسألة اخلطية واخلطايا تسوية تامة حلساب اإلميان      
والروح القدس وتأخذون ماء    التقاليد اآلسنة الغبية ملاذا ال تصغون لصوت اآلب واالبن          

حياة جماناً؟ إن املسيح قد جمد اهللا ليس فقط يف حياة الطاعة بل يف موته أيضاً لكي ينقذ                  
حىت أنتم الذين مسعتم أولئك الـذين يتطلعـون         . من خوف ساعة املوت ويوم الدينونة     

  هذه هي أقوال اهللا    ،نعم. إليكم يف جوعهم فلم تطعموهم بل زدمتوهم جوعاً على جوع         
إا تصرخ بأن احملبة قـد تكملـت فينـا          . املوجهة للجميع وأا جلديرة بعمق تأملكم     

وهي ترينا اهللا مصدر الربكة واالبن جمراها وموقف أوالد         ". ليكون لنا ثقة يف يوم الدين     "
وما أبعد املفارقة بني هذا اليقني اهلادئ وبني مقطوعات التأسي          . اهللا بالنسبة لذلك اليوم   

اليت يصيح ا بعـض املـسيحيني يف جنـائزهم          ) وال نسميها ترانيم  (واملراثي  والتأبني  
أما حمبة اهللا فمن شأا أن تطرد اخلوف مـن قلـب كـل              ! باعتبارها أناشيد مسيحية  

  .مسيحي
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فإن الرسول يعطينا سبب أو أسـاس هـذه         . ولكن هنا ما هو أكثر من ذلك      
ألنه كما هو يف هذا العامل      "ول بعد ذلك    املنحة السامية مما يزيد يف مسوها وعظمتها إذ يق        

واحلق أنه لوال أن اهللا قد أعلن هذا صراحة جلاز القول أن مثل هـذا               ". هكذا حنن أيضاً  
وال . القرار خليق بأن يوصف بأنه أروع ادعاء نطقت به شفتان أو خطة قلـم إنـسان               

 هذا العـدد    أحسبه عدم نتبصر إذ خطر بالبال أن كثرياً من مدارس الالهوت جتهل قوة            
جهالً مطبقاً حىت مل يعد أحد من مشايعيهم يتأثر يف قليل أو كثري باملعىن السامي الـذي                 

 يف هذا   ، حنن املسيحيني  ،ذلك أن الرسول يقرر أنه كما املسيح هكذا حنن        . ينطوي عليه 
". ما هو حـق فيـه وفـيكم   "وهو يقول هذا متفقاً مع تعليمه الواحد يف رسالته  . العامل

صـحيح أن   ). مثل حبة احلنطة  (مات وقام وهو اآلن يأيت بثمر كثري نظري نفسه          فاملسيح  
أي من يوم   (يف ذلك   "الذات القدمية ال زالت قائمة فينا فعالً ولكن ها هو سيدنا يقول             

وهذا مل يكن صحيحاً قبل     ". تعلمون أين أنا يف أيب وأنتم يف وأنا فيكم        ) اخلمسني إىل اآلن  
الدهر اآليت وإمنا هو يصدق اآلن فقط على املسيحيني على          ذلك ولن يكون صحيحاً يف      

  .األرض
وعلى ذلك فإن مقامنا ومثالنا ليس فيما بعد يف آدم األول بـل يف اإلنـسان                

 إن ابن اإلنسان مجد اهللا      ،الثاين الذي هو آدم األخري إذ سوف ال يكون بعده رأس آخر           
 اخلالص الوحيدة إذ يف موته دينـت        وقد جمده حىت يف أمر اخلطية مبوته الذي هو وسيلة         

 وهو  ،ومن مث فإن اهللا جمد ابن اإلنسان يف القيامة والصعود         . اخلطية دينونة كاملة د اهللا    
نعم فاهللا مل ينتظر    . اآلن ميجده عند ذاته يف السماء األمر الذي ال يصدق على أحد سواه            
 بل يف الذات يوم     ،حىت يتوجه على عرش داوده يف صهيون أو كامللك على كل األرض           
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إين أصـعد إىل أيب وأبـيكم وإهلـي         "يقول  " إلخوته"القيامة أرسل السيد رسالة حمبة      
وذا القول ينقلنا له اد من آدم الساقط إىل مقامنا اجلديد يف املسيح املقـام               ". وإهلكم

  .وعلى هذا املنوال يقال أنه كما هو هكذا حنن يف هذا العامل
وأنـت  " كما كان هكذا حنن   "إنه ال يقول    . تأمله جيداً دقق النظر يف العدد و    

صحيح أن التجـسد    . وخيطئ أولئك اليمن يأخذون بالفعل املاضي     . ترى الفارق عظيماً  
إن .  ولكن احتادنا بالرب مل يكن عـن طريـق التجـسد           ،حق مبارك وجوهري لإلميان   

ن سيدنا عائـشاً    فطاملا كا . التجسد حقيقة الشك فيها ولكن املسيحية مل تبدأ بالتجسد        
فاإلحتاد به مل يكن ممكناً إال بعد       .  أما عندما مات فقد أتى بثمر      ،على األرض كان وحده   

 بعد أن اجتازت عليه تيارات دينونـة اهللا         ،ويف القيامة . أن مات ألجلنا وألجل خطايانا    
فإن احلجاب مل يشق    ". أب وأبيكم إهلي وإهلكم   " استطاع أ، يقول     ،بسبب شر اإلنسان  

 ولذلك فإن الكهنة والذبائح والقدس العاملي ظلت كلها قائمـة           ،موته تبارك امسه  قبل  
وعلـى  . ولكن مبوته ماتت مجيعها وصارت قيامته هي حياة القـوة         . مبوافقة ورضاء اهللا  

كمـا  . "األثر جاءت املسيحية ونزل الروح القدس وختم أولئك الذين اغتسلوا بدمـه     
 وهـذا   ،كرر أي مقام لنا سوى يف شخصه احملبوب       وحنن ن "  هكذا حنن يف هذا العامل     ،هو

وهل تظن أن أحد متعلماً هذا من الروح القـدس          ". يف هذا العامل  "هو مقامنا فعالً اآلن     
ممكن أن يقنع باملزاعم اخلرافية أو التخمينات الدينية اليت تتعلق باملطهر أو ما شكله من               

الصغري الكرمي املقـام املـسيحي      التلفيقات وأنصاف احللول؟ أليس لدينا يف هذا العدد         
هذا . املؤسس على الصخر األبدي؟ وهل من مركز يسمو على هذا؟ كال بطبيعة احلال            

ومل يبقى علينا إال أن نـصدق اهللا        ". يف هذا العامل  " مقام كل مسيحي حقيقي      ،هو مقامنا 
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 املقـام   بشأنه خلري نفوسنا وأن نتطلع إليه فيهبنا النعمة لكي حنب وحنيا مبا يليق بـذلك              
  . عاملني أن املسيح هو كل شيء لنا

ال . "١٧أما األعداد التالية فترينا املغزى اهلائل العظيم ملا صار لنا يف العـدد              
يا ترى ما هو وقع كلمات      ". خوف يف احملبة بل احملبة الكاملة تطرح اخلوف إىل اخلارج         

ت جمرد عاطفة مـن      قليب وقلبك أيها القارئ؟ والحظ أا ليس       –اهللا على هذا القلب     
 بل إله النور واحملبة الذي يود أن يعني أوالده وحيصنهم ضد كل شك لكـي                ،العواطف

اخلوف املشار إليه هنا ال يتفق      . يتسىن هلم أن يتمتعوا بالنور واحملبة يف كل بساطة ويقني         
ـ             . واحملبة م طبق هذا على الغلطة الشائعة بأن اهللا سيدين أوالده وإمنا املختارون منهم ه

 من ذا الـذي     ،أي عذاب وقلق تنشئه تلك الضاللة يف نفوس األتقياء        . الذين سينجون 
فإنه . ميكنه أن يقيس أو حيصى مثل هذا األثر السيئ الذي هو الشك من إمالء الشيطان              

إذا كان هناك أي شعاع من تعزية أو رجاء يف تعليم كهذا فهذا الشعاع خمبوء يف طيات                 
يار واملختارين بدالً من النور احلقيقـي الـذي يـضيء اآلن            السر املغلق اخلاص باالخت   

أنا ال أنكر أن الذين يأتون إىل       . بإشراق ثابت يف املسيح لكل من يأيت إىل اهللا عن طريقه          
اهللا إمنا هم ملختارون ولكن الطريقة اليت ا يعاجل بعضهم هذا األمر الدقيق يف معامالت               

     ا أن توقف النفوس يف مـأزق حمـرج يف حـني أن        اهللا ومقاصده األزلية اخلفية من شأ
املسيحي يشري على الدوام للنفس احملتاجة اليت تدنو من ذاك الذي هو فاتح أحضانه هلا               
على الدوام والذي يستطيع أن يضمن اخلالص األبدي للخاطئ ويهبه الراحة الكامنـة             

  .باإلميان بشخصه احملبوب
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 فهل يوجد مـا يعـوق   ،وضعلو نظرنا إىل شخص مسيحي يضع نفسه هذا ال   
 هل  ،عواطفه أكثر من هذا اخلوف الذي ال بد وأن يقترن بفكرة الدينونة يف اية طريقه              

يقدر مثله أن حيب إىل التمام أو حيب بسهولة وراحة بال من خيشى ولـو أحيانـاً أنـه                
 كما  "ال خوف يف احملبة   " فالواقع أنه    ،سيطرده يوماً من األيام ويلقيه يف جهنم؟ لكن كال        

ولكن املؤسف أنه بينما يقول الرسول هذا القول فإن املؤمن البـسيط            . يقول الرسول 
إذ يشعر بأخطائه وتقصرياته اليت قد تكون       ) يوجد خوف يف حمبيت   (حديث اإلميان يقول    

وأقصى ما يصل إليه    . بعضها خطرياً ينشئ يف نفسه كرباً وغماً كلما فكريف ذلك اليوم          
وف من الدنيوية احملتملة ألنه يرى يف املسيح ما يكفي ألن ينشئ            كلما راوده الفزع واخل   

فيه رجاء متواضعاً ولكنه موقن أنه ال يستطيع البتة أن يعترف أن له ثقة يف يوم الدين ل                  
إين . هو على العكس خيشى أن يفكر أو يسمع شيئاً عن موضوع مرهب ومرعب كهذا             

مثال هؤالء أم واقعون حتت تـأثري       أصور احلالة بقدر ما أعرف وكل قصدي أن أقنع أ         
وإذا كـانوا   . أفكار التناقض الذي يتناىف متاماً مع كلمة اهللا وإعالنه الواضح الـصريح           

يرون معنا أن مثل هذه األفكار ال ميكن حقاً أن تتفق مع ما يقوله الرسول هنا فهذا مما                  
ول بلسان احلـال أن     ل يفيدهم كثرياً طاملا هم يستسلمون لبعض التعاليم اليت كأا تق          

الكتاب يناقض بعضه بعضاً يف حني أن منشأ التناقض هو يف أنفسهم وعدم خـضوعهم               
 وهذا  – ومن هنا كان اخلوف والفزع بدالً من اليقني والثقة           ،حلق اهللا الواضح البسيط   

  .دائماً عمل الشيطان
إن املسئول عما خياجلك من خوف هو تلك الضاللة أو الفكرة اخلاطئة الـيت              
احتضنتها أو مسحت هلا بأن تداعبك بشكل ما وليس كلمة اهللا اليت أمامنا والـيت مـن                 
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إن املسيح وحده باعتبـاره الـشاهد اإلهلـي         . خصائصها أن ترتع اخلوف ال أن ختلقه      
وهذا هـو   . والربهان الوحيد على حمبة اهللا الكاملة هو الذي يستطيع أن يالشى خوفك           

ل احلق ويفعل ذلك بتمجيده للمسيح إذ يأخذ مما         هدف الروح القدس الذي يقود إىل ك      
وقد يقصد أحياناً أن يعيننا بطريقة غري مباشرة إذ يأخذ ممـا لنـا وخيربنـا                . له وخيربنا 

 وحىت يف ذلك هو يشغلنا بذاك الذي به         ،ويكشف لنا ذواتنا حىت نتضع وحنزن أما إهلنا       
  . والذي هو ملء الكل يف شخصه الكرمي،صارت النعمة واحلق

فقد تتحول  . هناك خطر آخر تتعرض له النفوس اليت مل تتحرر بعد من اخلوف           
إىل املعمودية أو التناول من عشاء الرب ظناً منها بأنه قد تلقي يف أيهما ملجأ واقياً مـن     

بل على العكس جمد الرسول بـولس       . على أن الكتاب ال جييز مثل هذا الوهم       . اخلوف
رص على حتذيرهم من فكرة كهذه حينمـا كـان          يف رسالته األوىل ألهل كورنثوس حي     

 األول نراه يشكر اهللا أنه مل يعمد        صحاحففي إل . كثريون منهم يف حالة شريرة وخطرية     
وهو قـد عمـد   . أحداً منهم سوى كريسبس وغايس حىت ال يقول أحد أنه عمد بامسه        

مل يرسـله   ألن املـسيح  ، وعدا ذلك ال يعلم هل عمد أحداً آخر     ،أيضاً بيت استفانوس  
 ماذا كنا نـرى يف      ،فلو أن املعمودية كانت وسيلة نوال احلياة األبدية       . ليعمد بل ليبشر  

 فإن املسيح مل يرسله ليعمد األمـر        ،أقوال بولس هذه؟ ولكن احلقيقة هي عكس ذلك       
يف " مسعوا وآمنوا واعتمدوا  "الذين  " الكثريين"الذي تركه آلخرين ليتمموه للكورنثيني      

أنا ولـدتكم يف املـسيح      " الرابع   اإلصحاحويقول هلم يف    ). ٨: ١٨أع  (تلك املدينة   
 كان وال يزال وسيلة الـوالدة     ، كلمة احلق  ،فإن النجيل ) ١٥: ٤ص  " (يسوع باإلجنيل 

  . ومل تكن أبداً املعمودية مهما كانت قيمتها يف مكاا،من اهللا
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وحيـذر   ، العاشر اإلصحاحبل هو يذهب معهم إىل أبعد من هذا فيحذرهم يف           
 الذين وإن كـانوا    مما حدث لإلسرائيليني   ،معهم مجيع املسيحيني من ذلك اليوم فصاعداً      

 ومجـيعهم  ،مجيعهم قد اجتازوا يف البحر ومجيعهم اعتمدوا ملوسى يف السحابة ويف البحر          
 لكن بأكثرهم مل يـسر      ،أكلوا طعاماً واحداً روحياً ومجيعهم شربوا شراباً واحداً روحياً        

وهذه األمور حدثت مثاالً لنا حىت ال نكون حنن مـشتهني  " طرحوا يف لب قفر      اهللا ألم 
وفيما يتعلق بعشاء الرب يسرنا أن نرى حىت بني أشـياع           ". شروراً كما اشتهى أولئك   

كنيسة روما شخصاً مستقيماً قديراً مثل الكاردينال كاجيتان يرفض التفسري اخلـاطئ            
أمـا معناهـا احلقيقـي      . وم على األفخارستيا   حيث يطبقها ق   ،)٦يو  (ألقوال سيدنا يف    

 كما أن اخلبـز     ،واملقصود منها فهو أن املسيح نفسه كمن مات ألجلنا هو غرض إميانا           
فتطبيق تلك األقـوال    . احلي هو كناية عن شخصه احملبوب يف حالة التجسد قبل املوت          

 حيصل علـى     ذلك أا تعلِّم حينئذ أنه ال ينسى ألحد أن         ،على عشاء الرب طأ مزدوج    
وكال االستنتاجني  .  وأن كل الذين يتناولون منه حيصلون على احلياة        ،احلياة بدون عشاء  

.  فكالهـم حقيقتـان غاليتـان      ،أما يف تطبيقها على املسيح يف حياته وموته       . خطأ مبني 
 وأن املـسيح هـو الكـل        ،وهكذا يثبت أن كلمة اهللا أقوى من مجيع حجج النـاس          

  .للمسيحي
 وهو قد أعلن هـذه احملبـة        ، بكلمته يؤكد لكل من يؤمن     واضح إذن أن اهللا   

والزال يعلنها يف املسيح متجسداً واملسيح مائتاً يف طريق الكفارة مث املـسيح ممجـداً               
".  هكذا حنـن يف العـامل      ،كما هو "مؤكداً وخملصاً الكل يف هذه اإلقرار الشامل اخلطري         
 ومبا أن املسيح جاء مملـوءاً    ،ذا العامل ذلك ألن نعمته وحقه مها فقط بالنسبة لكوننا يف ه         
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 األمر الذي يناله فعالً كل      ،نعمة وحقاً فإن قبول شخصه هو قبول ما حنتاج إليه من ملئه           
هـل تـؤمن بـه      . هذا هو إذن السؤال أيها الصديق العزيز اخلائف املرتاب        . مسيحي

 أعطانـا يـسوع   باعتبارك خاطئ مسكني أثيم؟ هل تؤمن أن اهللا يف حمبته اليت ال حد هلا  
 وأقبل  ،ابنه؟ دع عنك األمل يف وجود شيء صاحل يف نفسك يؤهلك للوقوف أمام اهللا             

على أساس سلطان كلمة اهللا نعمته ذاك الذي عنده كل الصالح ليس فقط هللا بل ولك                
وإذ تتقبل أخبار إجنيل اهللا املفرحـة       . وهو الذي أرسل ليكون كفارة عن اخلطايا      . أيضاً

إنين بالنعمة أؤمن أن يل     : تقول عن وعي وإدراك يف نور حضرة اهللا       يكون من حقك أن     
وكل طريقة أخرى تزعم أنـك      . وعندئذ تعرف أنك خمتار   . حياة وسالماً وإنين ابن هللا    

 خيدعك ا الـشيطان     ،بواسطتها قد تعرف ذلك إمنا هي طريقة بشرية خطرة وغامضة         
وإذ .  كل اختبار حقيقي صاحل    فإن املسيح هو احلق الذي ضوئه يتقرر      . قاصداً هالكك 

تؤمن وتعترف به يكون من حقك بدون ذرة من اجلدل أن تقول مبلء الفـم وكامـل                 
إن اهللا قد اختارين على هذا املنوال تطرد احملبة اخلوف وتعطيك باإلميان سـالماً              : اليقني

مع اهللا عوض ذلك اخلوف أو العذاب الذي اختربته روحك وضايق نفسك ردحاً مـن               
  .الزمن

وحينما تكون  ". من خاف مل يتكمل يف احملبة     "فمن احملقق واألمر كما قدمنا أن       
وحني تؤمن حبقيقة حمبته إذ بذل      . غري متأكد من حمبة اهللا فإنك ال تستطيع أن حتبه حقيقة          

تأمل مـرة   .  فمعىن هذا إنه تنازل ليقابلك حيث أنت       ، ألجل أعدائه  ،ابنه ألجل الفجار  
واللص العايت الـذي كـان      ) ٧لو  (ت يوماً مهجورة يف املدينة      أخرى يف املرأة اليت كان    

ملاذا قصد اهللا أن يدو خربمها يف الكتاب؟ أليس لكـي           ). ٢٣لو  (منبوذاً على الصليب    
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يشجعين ويشجعك؟ وإال أفما كان األجدى إلقاء ستار الـصمت والنـسيان علـى               
 املرتابني الذين يشق    قصتيهما؟ ولكنهما كتبتا خصيصاً ملواجهة خماوف الرجال والنساء       

  .عليهم أن يؤمنوا مبحبة اهللا كذينك اخلاطئني ارمني
هذا ليس هـو الـسؤال      . لكن ال يثبطن عزمك باستنتاجك أنك ال حتب اهللا        

أال يشري اهللا إىل املسيح وموته عـن اخلطايـا          : أما السؤال احلقيقي فهو هذا    . احلقيقي
 وأنه حقاً حيبك وحيبين؟ إذا كنت ختضع        كأفضل وأقوى برهان على أنه أعطانا من حمبته       

فكرك املرتاب املتسائل ملثل هذا الربهان اهلائل الذي يقدمه اهللا إلقناعك مبحبته لك فمن              
دعك من التفكري يف    . احملقق أنك حينئذ حتب مهما كنت بطيئاً يف التسليم ذه احلقيقة          

يها تستريح نفسك على     فمن اللحظة اليت ف    ،حالتك فإن اآلخرين يلمسون فيك التغيري     
ذبيحة املسيح من أجل خطاياك يتفتح قلبك هللا الذي يطهرك هكذا بدم املسيح من كل               

 وسرعان ما تتعلم بعد ذلك أنـه هـو يف       ،لقد وجدته : خطية وتستطيع حينئذ أن تقول    
وإذا كان هو قـد     . فقط تعال كما أنت لكي يكون اد كله له        . احلقيقة الذي وجدك  

.  احملبة القوية دون أن يكون يف شيء واحد وفكر واحد يستحق حمبتـه             أحبين مبثل هذه  
 فهل يكف عن    ،وإذا كان قد أحبين رغم أن كل كياين وكل حيايت كانت مليئة باخلطايا            

أن حيبين وقد أصبحت ابناً له باإلميان باملسيح وصرت بالروح القدس أصرخ يـا أبـا                
 يتخلون عنا وال يطردوننا إذا أخطأنـا        فإنه حىت آباء أجسادنا ال    . اآلب؟ كال بكل يقني   

أو ضللنا وتصرفنا بغباوة على أن اآلب السماوي يعاملين من تلك اللحظـة فـصاعداً               
املعاملة الالئقة به كآب والالئقة به كابن وحيكم على مسلكي يوماً فيوماً ويـؤدبين إذا               

  .وأليست هذه مثرة حمبته ثابتة يل وأنا يف طريق الربية.اقتضى األمر
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هناك أيضاً تعزية كربى يل كابن هللا أن أعرف أنه مهما تكن أعوازي وأحزاين              
وأثقايل وخماويف فإنه يريدين أن آيت إليه بال إبطاء وألقي كل مهي عليه ألنـه يعـتين يب                  

فقط احذر من أن تسمح للشيطان بأن يلقي يف قلبك بذرة سوء الظن أو عـدم   . وحيبين
ذوبة من أكاذيب الشيطان يقصد ا اإلساءة إىل نفوسـنا           فإا أك  ،الثقة يف اآلب احملب   

فما عليك يف هذه احلالة إال أن تفكر يف املسيح ويف أدلة مثبتـه              . وحنن يف حالة الضعف   
أما إذا كنت أخشاه وأرتعب منه فمعىن هذا أنـين مل           .  وعندئذ تكسر نصال العدو    ،لك

 فإنه على قدر شـعوري  ،ذلكوالطريق اإلهلي الصحيح هو عكس    . أتكمل بعد يف احملبة   
بتغرير العدو وخداعة يل على قدر ما تزداد حاجيت لإلتيان إىل حضرته والتحدث إليـه               

  .بكل ما عندي وإخباره بكل مصاعيب يف ملء الثقة مبحبته
إذاً فما سر األمر كله؟ هو يف الكلمات القليلة اليت يذكرها الرسول يف عدد              

عدد قصري وكلمات قليلة ولكنها حتمل يف طياـا         . "حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً     "١٩
فإن هـذه   . نعم فإن املسيح هو على احملبة اإلهلية يف نفوسنا        . السبيل اإلهلي لراحة املؤمن   

إننا ي عدم إمياننا حنـسب  . احملبة مل تنبع وما كان ممكناً أن تنبع منا مطلقاً بل هي من اهللا 
ولكن األمر غري ذلك    . بة لكي نستدر حمبته حنونا    أن احلال يقضي علينا بأن نبدأ حنن باحمل       

 وما كان   ، وقد كنا خطاة   ،لقد كنا أمواتاً  . وما كان ممكناً يف الواقع أن يكون غري ذلك        
بل إن تارخينا الروحي وكياننا بأمجعه بالنسبة       . ممكناً حبال من األحوال أن تصدر احملبة عنا       

". حنن حنبه ألنه هو أحبنـا أوالً      "حلاسم  للمحبة وبالنسبة هللا يتلخص كل يف هذا القول ا        
وحنن نقر به بكل سـرور      . هذا هو احلق الصريح ولو كان يف اعترافنا به إذالل لنفوسنا          

لقد فتح الروح القدس قلوبنا بالكلمة القتبال االبـن         . ده تعاىل وبركة نفوسنا لألبد    
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ا اآلن روحاً واحداً مـع      املرسل من اآلب ليعطينا حياتاً وخالصاً مبوته الكفاري وليجعلن        
 ثابتني  ، ثابتني من اآلن وإىل األبد يف حمبته       ،ولنكون كما هو يف هذا العامل     . الرب املمجد 
  .يف اهللا واهللا فينا

 وهو هنا يتناوله    ،ويف العدد العشرين يدحض الرسول آخر االعترافات الزائفة       
 أحـب اهللا    إن قال أحـد أين    " الثاين   اإلصحاحكاعتراف شخصي فردي كما فعل يف       

وأبغض أخاه فهو كاذب ألن من ال حيب أخاه الذي أبصره كيف حيـب اهللا الـذي مل                  
 وال يتـردد  ،مثل هذه اللغة ومثل هذا املسلك يكشفان عن زيـف وخـداع    ". يبصره

 ذلك أن إحساسنا اجتاه األخ هو حمك        ،الرسول يف أن يصف ذلك الشخص بأنه كاذب       
 علـى   ،فهذا أخي . ا حال ماثلة للعيان وحمسوسة    إ. صدق أو بطالن اعتراف اجتاه اهللا     

فهل ترى وأنـا    .  ومطهر من خطاياه بدم املسيح     ، مزود يف احلياة يف املسيح     ،مقربة مين 
أحتضن يف قليب بغضاً له ألي زعم من املزاعم حيق يل أن أحتدث عن حمبـة اهللا الغـري                   

 لكان  ،ناك إمياناً حياً  فلو أن ه  . وال شك أن الشيطان قد أغلق عيين      . املنظور؟ هذا كذب  
إن روح اهللا   .  ولكانت حمبة اهللا تستدر احملبـة مـين        ،يف وسع احلياة أن جتذبين حنو أخي      
 فإذا كنت ال أحسب حساباً لوجوده يف قلب أخي          ،القدوس ال ميكث يف القديس عبثاً     

 وبني  أفليس ذلك برهاناً واضحاً وإقراراً مين بعدم قدرته على إجياد الشركة املتبادلة بيين            
 تلك الشركة اليت يعطينا الروح القدس لذة االستمتاع ا بواسطة االبن الذي هو              ،أخي

 ،وصمة شنيعة للغاية بني النـاس     " الكذاب"مصدر مجيع الربكات؟ ولئن كانت وصمة       
فكم هي باألحرى قاسية ورهيبة من فم رسول وبالعالقة مع أمور اهللا األبدية؟ وهكـذا               

 يعد يف اليوم الشرير الوسائل الكفيلة حبفظ أوالده من الكذب           نرى اإلله احلكيم وحده   
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 ألنه على قدر عظمة وجالل احملبة اليت توحيها النعمة اإلهلية على قـدر مـا                ،واخلداع
صحيح أنه مـن خـواص      . يلزمنا من احلرص حىت ال يفرض علينا ما هو باطل وكذب          

 ولكن احملبة اليت    ،ختلف الطرق سياسة اهللا األدبية مع أوالده أنه ميتحنهم على األرض مب         
 وهلـا قـوة الـروح       ،من اهللا تثق باهللا وتثبت يف احملبة سواء ثبت اآلخرون أو مل يثبتوا            

الساكن فينا للتدليل على ثبوت اهللا يف نفوسنا ولكي نكون هادئني مطمئنني ويف حالـة               
  .اخلضوع التام مهما تكن الظروف اليت تعترض حمبتنا

 كمـا رأينـا يف      –لرسول يف التشديد على الطاعـة       وهنا أيضاً نرى حرص ا    
إذ أي شيء أدعى إىل االتضاع من الطاعة؟        .  فيما يتعلق باحملبة األخوية    –حاالت أخرى   

 أو انفعال العاطفة والطياشة؟ وأي      ،وأي شيء يعدهلا يف مواجهة الكربياء وروح االدعاء       
 من هنا   ،لشعور بالطاعة هللا  شيء يهب الشجاعة والثبات للنفس اهليابة املستضعفة نظري ا        

نرى أمهية تطبيق الطاعة يف أمر حمبة األخ الذي رمبا لغلطة تافهة ال نعـود نـرى فيـه                   
إن إهلنا ال يدعنا    " ولنا منه هذه الوصية أن من حيب اهللا حيب أخاه أيضاً          . "شخصاً جذاباً 

ـ       ،إننا مقدسون للطاعة  . ألفكارنا وحكمنا الشخصي   سيح  وللطاعة على غرار حمبـة امل
أنه يفرض  .  ال كما كان اليهودي حتت الناموس بينه وبني اهللا مسافة أو حجاب            ،البنوية

 أيليـق  ، ألنه إذا كان اهللا حقاً حيب أوالده،على الشخص الذي حيبه أن حيب أخاه أيضاً      
يب وبك أال حنبهم؟ أال يكفي هذا لتخجيلنا إزاء ممارسة إرادتنـا ضـد إرادة اهللا؟ إذن                 

 حىت إذا أصررت علـى العنـاد        ، أنه هلذا السبب يفرضها علينا وصية      فاستمع لكلمته 
 سيما وأنه يعلن يل ذاته كإله       ،واملقاومة يكون يل يف نفسي شوكة الشعور بأين معاند هللا         

 وال أتبع احلق واحملبة؟     ،فهل أستمر يف العناد إزاء وصية صرحية واضحة كهذه        . كل نعمة 
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 حيث أن مثل هذا املسلك لـيس إال         ،مسلكي وحاليت و  ،أليس األفضل أن أدين نفسي    
إرادة ذاتية عاصية ضد إله وأيب ربنا؟ قد يكون لألخ تصرفات أو أقوال ال تعجبين وال                

.  وقد يكون اخلطأ يف وليس فيـه       ، ومع ذلك فقد أكون أنا املخطئ يف تقديري        ،ترضيين
ي يف أي إذا كنت على أي حال أجتاوز وصية اهللا الصرحية فكيف ميكن أن أثـق بنفـس            

  شيء آخر؟ أليس هذا عصياناً؟
إنه ملن أروع مظاهر جمد املسيح األديب أنه طبق دائماً أبداً مبدأ الطاعة يف كل               

ففي مبدأ طريقه وقبل خدمته اجلهارية سار على هـذا املبـدأ            . مطلب إزاء كل صعوبة   
ففـي  .  وبواسطته هزم العدو يف كل واحدة من جتاربه العظمـى الـثالث            ،وخضع له 

وإن كان  ". مكتوب "–" مكتوب"ضوع املطلق ألبيه كان جوابه املتكرر على العدو         اخل
 فهو  ، وهو فصل يشري إىل شخصه الكرمي      ،الشيطان قد جتاسر واقتبس فضالً من الكتاب      

-الـرب فهو مل يكن يرتاب البتة يف عناية        ". مكتوب أيضاً "له اد ال يناقش بل جييب       
 ولكنه مل يكن هنا ليـتمم مـشيئة         ،سة اإلنسان الكامل   أو تكليفه املالئكة حبرا    الكائن

 ويف اية املطاف نرى     ،الشيطان ولذلك أىب أن يجرب اهللا كما لو كان مرتاباً يف كلمته           
ألين مل أتكلم من نفـسي لكـن اآلب         "طريق سيدنا معطرة بنفس عبق الطاعة الكاملة        

نا أعلم أن وصيته هي حيـاة  وأ. سلين هو أعطاين وصية ماذا أقول ومباذا أتكلم       {الذي ا 
  ).٥٠ ،٤٩: ١٢يو " ( فما أتكلم أنا به فكما قال يل اآلب هكذا أتكلم،أبدية

 واألكثر يف أشد الـساعات      –ويف تعليماته األخرية خلاصته نرى نفس الطاعة        
ال أتكلم أيضاًً معكم كثرياً ألن رئيس هذا العـامل          . "خطورة وحرجاً ساعة اقتراب موته    

ولكن ليعلم العامل أين أحب اآلب وكما أوصـاين اآلب هكـذا           . يفّ شيء يأيت وليس له    
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كان له اد على وشك أن يضع حياته ليس فقط من حمض حمبته االختيارية بل يف                " أفعل
والواقع أنه حىت قبل ذلك قال تبارك امسـه         ). ٣١ ،٣٠: ١٤يو  (طريق الطاعة لآلب    

ليس أحد يأخذها مين بل أضعها أنا من    . هلذا حيبين اآلب ألين أضع نفسي آلخذها أيضاً       "
ليس أحد يأخذها مـىن بـل       . يل سلطان أن أضعها ويل سلطان أن آخذها أيضاً        . ذايت

هـذه الوصـية    . يل سلطان أن أضعها ويل سلطان أن آخذها أيضاً        . أضعها أنا من ذايت   
أي شيء ميكن أن يكوون أوضح من هـذا احلـق           ) ١٨ ،١٧: ١٠يو  " (قبلتها من أيب  

أن سيدنا املبارك كان يضع كل شيء يف نطاق طاعته؟ ولواقع أن هذه هي أمسـى                وهو  
لذلك جيمـل بنـا أن نرهـف    . حالة روحية ميكن أينشئها الروح القدس يف أي قديس     

من حيب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه يف هذا العامل حيفظهـا            "السمع لكلماته اخلطرية    
وحيث أكون أنا هنـاك أيـضاً يكـون         . ينإن كان أحد خيدمين فليتبع    . إىل حياة أبدية  

نعـم يـا سـيدنا      ) ٢٦ و   ٢٥: ١٢يو  " (وإن كان أحد خيدمين يكرمه اآلب     . خادمي
 ولكن ما أقصر خطواتنـا بالنـسبة        ، لقد علمنا أننا لكي خندمك ينبغي أ نتبعك        ،املبارك

ويا هلا من نعمة عظمى وكرامة كربى أن خادمك أيضاً يكون معك ويكون             ! خلطواتك
   تكرمي اآلب؟موضع

وملا . وهنا يتدخل سلطان اهللا يف أمر احملبة كما يف سائر نواحي احلياة املسيحية            
كانت احملبة األخوية معرضة بصفة خاصة للموانع إن مل يكن للمراوغة فإن اهللا جيعلـها               

ومع ذلك فإن األمر كلـه مـرتبط        .  رابطاً حمبتنا لذاته مبحبتنا إلخوتنا     ،موضوع وصية 
 ،أي نعـم  .  طول اخلط مهما كانت الكيفية اليت ا ترشدنا كلمة اهللا حمبتنا           بالربكة على 

فإن كلمته وحدها هي اليت تستطيع أن تقود بيقني وأمانة مهما كانت الظروف اليت قد               
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ولكن من هو الذي كفء ذه األمور؟ إن        . تستدعي تعديل الكيفية اليت ا منارس حمبتنا      
 اجلديدة يف املسيح وحدود طاعتنا هللا متكلماً إلينـا يف           قوتنا هي يف الروح حبسب حياتنا     

  . كلمته
 ،بعد أن أوضح الرسول إيضاحاً كامالً عمل احملبة اإلهلية يف قضيتنا كقـضاة            

 ينـهي املناقـشة ـذه       ، وذلك على طول الطريق إىل يوم اد       ،وفينا اآلن كقديسني  
 ولكن إذا كان    ،ك يف أننا حنبه   الش". ألنه هو أحبنا أوالً   ) أو حنب (حنن حنب   "الكلمات  

 فمعىن هذا الكالم عن حمبتنا هو يف إطالقها أي أا           ،الضمري حمذوفاً كما يعتقد الشارح    
 علماً بأنه مل تكن يف قلوبنا حمبة        ،ليست فقط حمبة هللا بل جلميع خاصته الذين حييطون بنا         

مهية مبكـان صـوناً     وتقرير هذه احلقيقة هو من األ     . حقيقية إال بعد أن عرفنا حمبته هو      
فهناك مجاعة من األشخاص األتقياء     . للنفوس من إساءة استخدام احملبة استخداماً عاطفياً      

يوجد دون بصفة خاصة يف فرنسا وأملانيا وهولندا وهلم         ) يسميهم اآلخرون باملتصوفني  (
ـ  ، الكلي عن الذات   لأتباع يف إنكلترا أنه ال يوجد حمبة حقيقية هللا إال باالستقال           ذا  وه

فلم يكن األمر هكذا يف أي نفس       . قول مجيل يف مظهره ولكنه بعيد عن احلقيقة يف خمربه         
 وإن كان هذا ال مينع بطبيعة احلال من أننا يف اختبارنا الروحـي قـد                ،منذ بدء اخلليقة  

 تاركني الذات وراءنا وناسني أنفسنا يف       ،نسمو إىل مستو حمبة اهللا باالستقالل عن الذات       
ولكننا نعود فإن مل نعرف احملبـة       . يف حمبته الكاملة وتلذذنا بصفاته وطرقه     غمرة الشعور   

  .إال ألنه هو أحبنا أوالً
 ملدح نعمته ذه احلقيقة الواقعية الفعلية وهي أن اهللا          –أننا نبدأ دائماً    . أي نعم 

فمن اجلهـل   ). ٧ - ٤: ٣يت  (أحبنا وحنن أموات ومذنبون فإنه من جمرد نعمته خلصنا          
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 أننا أن ندعي وجود احملبة فينا لـوال أننـا           ، ومن عدم اإلميان واالدعاء الباطل     ،الفاضح
 أما أن حيـاول     ،وجدنا يف املسيح وعمله حمبة اهللا من حنونا يوم كنا يف خرابنا وخطايانا            

أحدنا فيتملص من هذه احلقيقة على ما فيها من عمق وجياهد يف السمو بنفسه إىل نوع                
 بل إساءة ضد احلق بالنسبة      ، فهي حماولة ال قيمة هلا     ،بة غري أنانية  من احملبة هللا يسميها حم    

ول القوم  ٤اليت يق " الذات" إا حركة من حركات      ،هللا وابنه ايد كما بالنسبة ألنفسنا     
. أم ينكروا وقد فام أن هذا العمل يقودهم إىل اإلعجاب بذوام واهليام حبالتـهم             

بالنفس إىل الشركة اليت يصفها الرسول واملؤسسة       وهي بعد ذلك تقصر دون الوصول       
على حياة املسيح فينا وكمال فاعلية موته الكفاري ألجلنا وما ترتب على ذلـك مـن                

وهذا كله قسمة مشتركة ونصيب عام جلميـع   . ثبوت اهللا فينا بواسطة روحه املعطى لنا      
احملزن حقاً أن ينحـدر     وأنه ملن   . املسيحيني ولو أن قليلني هم الذين يدركونه كما ينبغي        

بعض أوالد اهللا إىل حد الظن بأن احملبة اليت ميكنهم أن يشعروا ا من حنو اهللا هي الشيء                  
 وأن جيدوا فيها لذم وسرورهم كما لو كانت هي أمسى وأحسن حالة             ،األعظم واملهم 

 إن حمبة اهللا يف املسيح هـي مـصدر          ،كال. ميكن أن يصل إليها القديسون على األرض      
  .ملء الكل وبازائها تصغر حمبتنا وال حتسب شيئاًو

إذا ". حنن حنبه ألنه هو أحبنا أوالً     " وما أحالها وأقواها؟     ،وما أبسط كلمته هنا   
 وأنه لتغيري هائل يف أولئك الذين كانوا مرة مملـوئني           ،كنا أوالده فنحن بكل يقني حنب     

. ث حيبون مبحبة هي مـن اهللا      بالذات يف خمتلف صورها أن يؤتى م إىل دائرة احملبة حبي          
لكننا فعالً حنب املسيح وحنب اهللا الذي أعطانا إياه وحنب أوالد اهللا الذين قبلوه كمـا                

ولكن شيئاً من هذه احملبة يف أطرافها       ". حنن حنب " وهذا كله يعرب عنه بالكلمتني       ،قبلناه
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 تـراب املـوت     املتعددة ما كان ليوجد فينا أو يعرف السبيل إىل قلوبنا ما مل نبـدأ يف              
إذاً فما كان أو حجنا هلذه األقوال لتصحيح        ". ألنه أحبنا أوالً  "والشعور بعدم استحقاقنا    

أفكارنا املغلوطة وجتريدنا من املشغولية بالذات واإلعجاب بأنفسنا وغباوة التصور بأننا           
لة من  قد ختلصنا من اخلطية بقفزة خاصة من قفزات اإلميان اليت تزعم أا توصلنا إىل حا              

والزعم بأننا كاملون ذا املعىن هو يف الواقع أقوى وأوضح دليل علـى    . الكمال األديب 
 األمر الذي ينطبق على مجيـع       –وهو الدليل على جهلنا املطبق بالكتاب       . عدم كمالنا 

  .طوائف املتصوفني
ومن اجلهة األخرى ليس هناك من ينكر أن املشغولية باملـسيح يف الكلمـة               

وإن هـذه   . ن شأا أن جتعله تبارك أمسه كل شـيء ونفوسـنا ال شـيء             وبروح اهللا م  
 إال حد نسيان أنفسنا متامـاً       ، بل جيب أن تذهب    ،املشغولية بشخصه املبارك قد تذهب    

 احلكمـاء   ، إن بعـض املـسيحيني     ،وحنن نستمتع بفيض امللذة اليت جندها فيه ويف اهللا        
طاعتنا أن نكون دائماً يف الـروح يف         ال يريدون ذلك ويقولون أنه ليس يف است        ،العاقلني

. حالة السمو واالرتفاع بل جيب أن نرتل إىل الوادي اخلفيض لكي حنفظ من االنتفـاخ              
ولكن هل هم فعالً حكماء وعاقلون روحيا؟ احلق أنه ما من قديس ميكن أن ينتفخ حالة                

 لالنتفاخ   وهو تعرضه  ،أما إذا ترك تلك احلضرة فهناك اخلطر      . شعوره أنه يف حضرة اهللا    
أيها اإلخـوة  . واالفتخار إذ يظن يف نفسه أنه كان وهو يف حضرة اهللا أمسى من اآلخرين   

 فلنعلم أنه من حقنا أن نعرف بواسطة        ،ا كنا نصدق أقوال الرسول       إذ،األحباء
وليس بواسطة مشاعرنا اليت    (حمبة اهللا اليت انسكبت يف قلوبنا بالروح القدس املعطى لنا           

إننـا  )  والتبديل واليت من شأا أن جنعل الفضل لنا حنن املخلوقات الغبية           يعتريها التغيري 
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والنتيجة املباركة هي أننا يف كل بساطة كما يقول الرسول بولس           . ثابتون فيه وهو فينا   
  ". نفتخر باهللا بربنا يسوع املسيح الذي نلنا به اآلن املصاحلة"

 أمامنا شيئاً مـن أرفـع        بعد أن عرض   ،والحظ أيضاً كيف أن رسولنا كعادته     
 وإا لكلمـة نافعـة      ،وأمسى امتيازاتنا ويضيف كلمة عملية حنن أحوج ما نكون إليها         

  . دوا اهللا الذي يعلم جيداً ما هو ده فينا،لنفوسنا
إن ". إن قال أحداً أين أحب اهللا وأبغض أخاه فهـو كـاذب           "يقول الرسول   

 ال التكلم عنه بل إظهار      ،سول هو عمل احلق   الشيء الذي كان كرميا وغالياً يف عيين الر       
إننا نعلم أنه مل يكن هناك من       . فإن أبغض أحداً أخاه فهو كاذب     . احلقيقة املقدسة عملياً  

 ولكن لـيس    ،هو أكثر صراحة من الرسول يوحنا يف الكالم بدون حماباة عند االقتضاء           
. بـروزاً يف حمبتـه  من ينكر كذلك أنه حىت بني الرسل مل يكن هناك من هو أكثر منـه     

وأليس من واجبنا أن نتصرف هكذا مىت كان األمر متعلقاً باهللا؟ ولكم ما أعظم الفارق               
 احملبة اليت ال هم     ،بني هذه احملبة املقدسة وما يسمونه حمبة يف هذه األيام األخرية املنحطة           

تأثري كلمة  هلا إال جماراة العامل ومالطفته وترك كل واحد وإرادته وعدم إزعاج الضمائر ب            
وما أبعد هذا كله عن أفكار وقلب الرسول الذي ما كان لريضى أن يـرى               . اهللا وحقه 

  . بني املسيحيني أقل مداهنة أو استخفاف باألمور الشريرة
واآلن ما هو املوقف؟ إن ما قد يصدر عن معترف كاذب بصورة كاملة قـد               

 مـع هـذا     ،ر واليقظة يصدر عن معترف حقيقي بصورة جزئية إن مل يكن سالكاً باحلذ          
الفارق وهو أن اخلطية العمدية حتمل غري املؤمن بعيداً كفريسة للـشيطان يف حـني أن                

فإنه حيزن روح اهللا ويف هذه احلالـة قـد          ) وال نقول إن استمر خيطئ    (املؤمن إن أخطأ    
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وقد رأينا كيـف تتـدخل      .  أو يف أي شيء آخر     ،يتصرف مبا ال يليق باملسيح مع أخيه      
 وقد تصدر عنه أشياء ال تتفق ومركزه كمسيحي         ، ولو متأخراً أحياناً   ، نفسه النعمة وترد 

 ، وتشبه حسب لغة سفر الالويـني      ، وهي حالة مع ذلك خطرية للغاية      ،إىل أن ترد نفسه   
 وذلك ألنه وهو مؤمن يبغض      ،حالة اإلسرائيلي الذي يف جسده ناتئ ولكنه ليس برصاً        

 ولكنه ليس خالياً من     ، خايل من برص اخلطية    ،س إنه قدي  ،وهذا هو التناقض بعينه   . أخاه
مع أن اهللا يستطيع يف صالحه أن يستخدم خلري املؤمن الشر الذي يصدر عـن               . الناتئ

) ال قلب الـشرير   (يف داخل قليب    ) تقول(نأمة معصية الشرير    "الشرير كما يقول املرمن     
. ض كإنذار للمـؤمن   أي أن النعمة تستخدم حالة التناق     ". أن ليس خوف اهللا قدام عينيه     

ألن كل األشياء تعمل معاً للخري للذين حيبون اهللا فلنحذر إذاً من الكالم دون العمـل                
هذا منطق  " ألن من ال حيب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن حيب اهللا الذي مل يبصره؟              "

 ولكـن   ،ولكن املنطق ارد لن ينشيء حمبة وال هو يعدو أن يكون جمرد استنباط ذهين             
  .عة اجلديدة تستطيع بتأثري املسيح فيها أن تأيت بالنتيجة اليت يطلبها اهللا ويرضاهاالطبي

 ولكن  ،إنه من العبث أن يتكلم اإلنسان عن أشياء ال متس القلب أو تؤثر فيه             
فكيف نتصرف  . اهللا قد رتب األمور حبيث تكون حولنا جمموعة من االمتحانات العملية          

معرفة الرسول باحلق املعطاة له من اهللا تستبعد ككـل          يا ترى مع الذين هم إخوتنا؟ إن        
 ،لذلك نراه يضرب مثالً ويقدم إيضاحاً يكاد يصل إىل حد الطفولة يف بساطته            . مراوغة

ذلك ألن الناس يعتربون    .  أما كربياء اإلنسان فال تعتد ذا      ،ولكنه مثل مقدس وحكيم   
مشئزاز والبغـضة مـا تـراه       أنفسهم كاملني فيطالبون الذات باحلرية لكي تظهر من اال        

ولكن هل هذا احلق؟ قد تعترض القديس ظروف امتحان قاسية حيث يرى أخاً             . مناسباً
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.  أفال حيب أخاه يف هذه احلالة؟ بكل تأكيـد عيـه أن حيبـه              ،له يتصرف تصرفاً خاطئاً   
 ولكن احملبة جيب أن تدرب دائماً كما يف         ،صحيح أن حمبته ألخيه قد تتخذ صورة خمتلفة       

 فليس أدل على فقدان احملبـة       ،ومهما يكن مسلك احملبة يف هذه احلالة      .  حضرة اهللا  نور
 رافضاً أن أمحل ثقلـه أو  ، هزءاً به مزدرياً إياه،وانعدامها من أن أحتول عن أخي املخطئ  

أنه من دالئل احملبة أن تقامسه حزنه حىت ولو ظهر أنـه مل             . مظهراً عدم اكتراث من حنوه    
 ومن هنا يتحتم على احملبة   ، قد يهيجه  ، جمرد التوبيخ  ،فإن التوبيخ . غييذلل نفسه كما ينب   

أن تتجه اجتاهاً آخر غي التوبيخ وحنن أحوج ما تكون إىل اهللا لكي رشدنا كيف نسلك                
  .باحملبة

إن حملبة الصادقة تعرف كيف تش طريقها يف وسط الصعوبات مسترشدة باهللا            
ن احملبة ال تطلب ما لنفسها ولـذلك هـي ال           إ. يف الروح القدس ليعينها يف هذا األمر      

 إا تعرف كيف حتتمل كل شيء وترجو كل شيء وتـصدق           ،تتصرف تصرفاً غري الئق   
 وهل هناك ما هو أثبت وأبقى من احملبة إا تصرب على كل شيء ولذلك فإن                ،كل شيء 

ـ        ،سقطت كل األشياء فإن احملبة ال تسقط أبداً        ب  وهلذا حنن مدعوون يف املسيح أن حن
 فهناك أخوتنا الذين رأيناهم يف املاضي       ، ولنا الفرص الكثرية ملمارسة احملبة     ،بعضنا بعضاً 

فإذا اختذت لنفسي موقفاً ال أراهم فيه وال أهـتم          . وحولنا إخوتنا الذين نراهم كل يوم     
 وإذا استـسلمت    ، فهذه ليست احملبة   ، وإذا شغلت نفسي بأمور أخرى ترضيين      ،بأمرهم

 حالة تقتضي   ، فأنا حينئذ يف حالة خطرة بكل تأكيد       ،بحت عندي عادة  هلذه احلالة وأص  
  .فلنحرص يا أخي أن نثبت احملبة األخوية. احلكم عليها والصراخ إىل اهللا لينقذين منها
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 فإن الرسول قد قصد أن يناقش املوضوع        ،هناك شيء آخر هام متصل باحملبة     
 وهو هنا يطبقها يف أمـور حياتنـا   ،بنمناقشة تامة يف نور العالقة اليت لنا من اآلب واال       

 ، ولكن هناك شيء آخر يؤكدها ويعمقهـا يف عواطفنـا          ،اليومية كامتحان حلقيقة احملبة   
  ".ولنا هذه الوصية منه أن من حيب اهللا حيب أخاه أيضاً"حيث يقول 

إن بعض املسيحيني ينظرون إىل كلمة وصايا كأا تشري دائماً وبالضرورة إىل            
غـري أن   . ريبطون هذه الكلمة بالناموس الذي هو خدمة موت ودينونة         ف ،شيء ناموسي 

الذين يعرفون جيداً إجنيل يوحنا ورسالته اليت أمامنا ينظرون إىل الوصايا نظرة أمسى فإن              
 سواء يف العهد    ،الكتاب املقدس يتضمن كثرياً من الوصايا اليت ليست هلا صفة ناموسية          

 فوصايا الناموس   ،ن النوعني من الوصايا واضح للغاية     والفارق بني هذي  . اجلديد أو القدمي  
موجهة إىل اإلنسان يف اجلسد لتثبيت عليه احنرافه وعصيانه وتقيم الدليل على استحالة             

 ولكن حـني ظهـرت نعمـة اهللا         ،الوقوف أمام إهله على أساس الناموس حلظة واحدة       
ر لنفسه شعباً خاصـاً      بذل املسيح نفسه ألجلنا لكي يفيدنا من كل إمث ويطه          ،املخلصة

ومن هنا كانت حاجتنا إىل هذه الوصايا كنوع من إلشـارات           . غيوراً يف أعمال حسنة   
اإلهلية إلرشادنا وسط مشاكل احلياة وصعاا املختلفة فإن كان هذا العامل مشاق وآالم             

  .فإن اهللا يوصي باحملبة واضعاً إياها على أعناق أوالده
 لك أن تسميها وصية أو ال       –على زوجته   هب أن زوجاً ألقى كلمة مشددة       

 فهل تظن أن الزوجة ترى غضاضة أو مضايقة يف طاعتها؟ إذا كانـت حتبـه                –تسميها  
أما غري الزوجة فقد تنفر ن تلك الوصية اليت ليس من حق            . فسرورها أن تنفذ وصيتها   

ئمة بـني   والتفسري يف العالقة القا   . ولكن الفارق شاسع بني احلالتني    . أن يفرضها عليها  
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وحنن املسيحيني قد أصبحنا يف أوثق عالقة مع اهللا الذي يضع           . الرجل وكل من املرأتني   
  .على قلوبنا وصيته أن حيب كل منا أخاه

 أو يف القليـل     ،وملفروض أن للزوج دراية لبعض األمور اليت ال تتوفر لزوجته         
خطأ منه وإمنـا     فإن هو ختلى عن هذه املسؤولية فذلك         ،هو زوجها ومسؤوليته إرشادها   

 ، كما يود هو أن يرى رغباته منفـذة        ،عليه أن يسترشد باهللا يف كل ما يقول وإذ ذاك         
كذلك زوجته ترى يف تنفيذ هذه الرغبات ليس فقط واجبها بل سرورها فإن كان هذا               

لقد أحبين اهللا حباُ كـامالً      . واضحاً بني الناس فهو أوضح وأوجب بالنسبة ألوالد اهللا        
 يوم مل يكـن يف مـا   ، ابنه احلبيب الكرمي، ومل يضن علي بأكرم ما عنده     ،لهوجعلين ابناً   
وهو اآلن حيبين ال كإنسان أثيم بل كابن له فهل أعد الوصية يا ترى شيئاً               . يستحق احملبة 

 األمـر   ،إن كل طرقه صاحلة وحكيمة    ! آخر غري أا تستحق مين كل قبول بفرح وثقة        
اآلب األرضي ولكن ما كان علينا أن نكرم آبائنا وأن          الذي ال يتوفر يف حالة الزوج أو        

 فكم باحلري ينبغـي أن      ،نطيعهم إال إذا كانت أوامرهم تتعارض مع كلمة اهللا الصرحية         
  .نظهر أنفسنا خداماً متأهبني لتنفيذ مشيئة اهللا وننفذها بكل حمبة باعتبارنا أوالده

ة هللا املؤسس علـى     هذا وليس هناك أي استثناء على اإلطالق يف مبدأ الطاع         
إن لـوثر الـيت     .  بل أن مجيعنا مدعوون ألن نطيع طاعة مطلقة كاملة         ،عالقة النفس به  

 مل يكن حيب رسـالة يعقـوب        ،كانت تنقصه أشياء كثرية بسبب تربيته يف كنيسة روما        
وذلك بالطبع ألنه مل يكن يفهمها على حقيقتها ولو أنه كان يفهمها حلصل لنفسه على               

 ليس  –ح أنه كان من نصيب يعقوب أن يكتب عن التربير قدام الناس             صحي. خري كثري 
 ولسان حـال    ،عن اإلميان الذي ال يراه غري اهللا بل عن أعمال اإلميان اليت يراها الناس             
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الذي يقـود   " ناموس احلرية "ومع ذلك فقط أشار بأسلوب بديع إىل        " ارين"كل منهم   
هذا خيتلف كل االختالف    " وس احلرية نام"وواضح أن   . وينظم ويضبط سلوك أوالد اهللا    

فالناموس الذي يضعه اهللا على أوالده هو       . عن ناموس موسى الذي هو ناموس العبودية      
وكيف ذلك؟ اجلواب ألن الطبيعة اجلديدة تشتاق فوق كل شـيء ألن            . ناموس احلرية 

ـ .  وحينما تعرف ما هي تلك املشيئة فإن القلب يسرع إلمتامها          ،تفعل مشيئة اهللا   ك الش
 وقد تكون يف طريقنا عوائـق كـثرية         ،أن األمر حيتاج إىل الصالة والسهر ضد اجلسد       

 ولكن ما دمنا نعرف ما يكلفنا به أبونا فإن كل إحجام عن الـسري يف                ،يضعها الشيطان 
هـذا موضـوع لـذة      .  ونتلذذ مبشيئته كناموس احلرية    ،طريق طاعته حنكم عليه كشر    

الطبيعة اجلديدة ال عن الفداء الذي أفـاض فيـه           ويعقوب يتكلم عن     ،الطبيعة اجلديدة 
 الذي اقتبست منه رسالة يعقوب ذلك       اإلصحاحبولس وإنك لتذكر أنه لورد يف نفس        

" فولدنا بكلمة احلق لكي نكون باكورة من خالئقـه    ) أي اهللا (شاء  "القول األخري اجليل    
لقـد أعطـى    . "طبيعة إهلية "وما يسميه بطرس    " حياة"وهو يف جوهره ما يسمه يوحنا       

للرسول بولس أكثر من غريه أن يتوسع يف شرح فداء املسيح وذلك الباعث القـوي               
أما يعقوب فيحـدثنا عـن      . الذي توجده يف القلب معرفتنا مبحبة املسيحي اليت حصرنا        

 وهكذا حنصل من مجيعهم على حزمة من النـور          ،الطبيعة اجلديدة اليت تساير مشيئة أبيه     
  .باهرة ومشرقة

رى أن احملبة إلخوتنا ليس فقط غريزة من غرائز الطبيعة اجلديدة بـل        وهكذا ن 
وهل هناك ما هو أقدس يف نظرنا من الطاعـة؟          .. هي التزام علينا يف طريق الطاعة إلهلنا      

وهل هناك ما يعدهلا يف إذالل نفوسنا وتعويدها على االتضاع؟ وهل هناك ما هو أليـق                
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رائحة املسيحي أكثر من الطاعة؟ إا الطريـق         وهل هناك ما تفوح منه       ،منها باملسيحي 
هذه الوصية  " وذلك إىل حد بذل حياته الكاملة لنا         ،اليت يسلكها املسيح يف ملء كماهلا     

فهل كوا وصية من أبيه جعلها عبئاً ثقيالً على نفسه؟ كـال فمهمـا              ". قبلتها من أيب  
فمحبتـه  . وصية أبيـه  كانت التكاليف فقد وجد املسيح لذته يف أن يبذل نفسه طاعة ل           

الكاملة ووصية أبيه التقت كلتامها يف بذل حياته عنا وها هي نفس الوصية توجه إلينـا                
" ولنا هذه الوصية منه أن من حيب اهللا حيب أخاه أيـضاً           "فيما يتعلق مبحبتنا ألوالد اهللا      

 .فلسنا فقط حنب بقلوبنا بل نعرف وحنن حنب أننا عاملون رضاء اهللا وصانعون مـشيئته  
. كما قال رسولنا يف مكـان سـابق       " الذي يصنع مشيئة اهللا يثبت إىل األبد      "ومكتوب  

 فإذا  ، لن يرض باألوىل دون الثانية     ،فليتنا ال ننسى أن إهلنا يربط حمبتنا له مبحبتنا ألوالده         
كانت لنا حمبته وكرامته فلتكن لنا أيضاً حمبتنا من مجيع إخوتنا ألنه حيب كل واحد منـا                 

  . حيبنا مجيعاً بذات احملبة الواحدة الكاملةمبفرده كما
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  اخلطاب السادس عشر
  ٥ – ١: ٥يو ١

ومل من حيب الوالد . كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح فقد ولد من اهللا"
. وذا نعرف أننا حنب أوالد اهللا إذا أحببنا اهللا وحفظنا وصاياه. حيب ملولود منه أيضاً

ولد من اهللا  ألن كل من. ياه ووصاياه ليست ثقيلةفإن هذه هي حمبة اهللا أن حنفظ وصا
من هو الذي يغلب العامل إال الذي . وهذه هي الغلبة اليت تغلب العامل إمياننا. يغلب العامل

  "يؤمن أن يسوع هو ابن اهللا
 فريينا أن هناك عالقة أخرى هلا مـن         ،هنا يكشف الرسول سر القضية كلها     

أي عالقـة  " أخـاه "العالقة اليت تنطوي عليها كلمة املعىن واألثر ما يفوق مبراحل تلك   
 بدأه الرسول   ،فما هي نسبة أخي هللا؟ ذلك ألن املوضوع واحد        . األخوة بعضهم ببعض  

 ومن املهم للغاية أن يصلنا جـواب        ،إصحاحنا السابق وها هو يواصله يف       اإلصحاحيف  
اء جيدون صعوبة   من هو أخي؟ فهناك كثريون من األشخاص األتقي       : اهللا عن هذا السؤال   

 الذين كـانوا مـرة      ،وال شك أن تفرق أوالد اهللا     . كربى يف اإلجابة على هذا السؤال     
هل إخويت هم املـشتركون     .  قد ضاعف حرية أمثال هؤالء األتقياء      ،جمتمعني إىل واحد  

معي يف مجاعة واحدة؟ مثل هذا الرأي ينتج عنه أن احملبة اليت ينتظرهـا اهللا تتجـه إىل                  
قد تكـون اجلماعـة     .  سواء كانوا على حق أو ضالل      ،ين من نفس اجلماعة   األفراد الذ 

ولكن حىت مع التسليم بأا على صـواب يف         . على ضالل وقد تكون حبسب فكر اهللا      
 بـل وجتعـل طريـق       ، فإن حالة خراب الكنيسة يف الوقت احلاضر ال متجد اهللا          ،ذاا
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صر حمبيت على اجلماعة اليت أنتمـي       عالوة على أن ق   . الكثريين حمفوفاً باملزالق واألخطار   
إليها جيعلين شخصاً متحزباً عوضاً عن تطلعي لفكر اهللا واحلزن الذي جيب أن أشعر بـه          

  .إزاء حالة الفوضى والتشويش يف األمور اإلهلية وخطر االحنراف عن مشيئة اهللا
وال ننسى أن امليزة اجلوهرية اليت تليق باملؤمن ومتيزه عمن عـداه إمنـا هـي                

فإن . ال انفصال عن الشر فقط بل انفصاله هللا يف املسيح         . فصاله هللا عن العامل بنعمة اهللا     ان
التقديس يكون ناقصاً إذا اقتصرنا على الناحية السلبية من االنفصال أي جمانبـة هـذا               

فقد ينفصل اإلنسان عن ألف     .  دون الناحية االجيابية وهي االلتصاق باهللا      ،الشر أو ذاك  
 قد ينجذب إىل نوع من املهادنة أو املساملة مع شر ما فال يكون يف               شر وشر ومع ذلك   

وقد يكون االنفصال بنية صـادقة      . هذه احلالة يف شركة حقيقية مع اهللا وال مع مشيئته         
ولكنه ليس مما يوثق به ولو أنه قد جيعل صاحبه راضياً مرتاحاً ذلك ألن النفوس عنـدما      

ون عرضة ألن تظن أكثر من الـالزم يف برهـا           تنسى اهللا وتغفل كلمته يف جمموعها تك      
أما حيث يكون املسيح واهللا نفسه أمام القلب فهناك يكون االتضاع احلقيقـي             . الذايت

  .والتقديس احلقيقي
 ويف الوقت   ، أي نكون سعداء متاماً بالنعمة     ،وهذا هو عني ما حنتاج إليه مجيعنا      

 وشـعورنا بوجـوده     ،يح وحده وليس سوى املس  . نفسه ال نكون شيئاً يف أعني أنفسنا      
فقد جتد شخصاً متواضـعاً     .  يستطيع أن يوفق بني هاتني الربكتني      ،ألجلنا يف حضرة اهللا   

 وقد جتد شخصاً مقدساً حبسب الظاهر ولكنه بعيد         ،حبسب الظاهرة ولكنه ليس مقدساً    
 أما املسيح وحده فهو     ، بل مها خيدعان نفسيهما    ،وكالمها ليس حبسب اهللا   . عن التواضع 
 فـإم   ،فال تصدقن أولئك الذين ينسبون ألنفسهم التواضع أو القداسـة         . سر احلقيقة 
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" بار بزيـادة  "يذكروننا بالوصف الذي جاء يف العهد القدمي على لسان سليمان احلكيم            
وكثرياً ما جند حولنا أشخاصاً من هذا الطراز ولكننا لسنا حباجة للثقة م ألم يقولون               

  .وال يفعلون
 أن نعرف مـن هـم   – وهذا هو بيت القصيد هنا   – األمهية مبكان    ولكنه من 

وها هو الرسول يزودنا باجلواب يوم كانت       . األشخاص الذين حنن مدعوون ألن حنبهم     
األمور تزداد صعوبة وتعقيداً يوماً بعد يوم وحنن اآلن أحوج ما نكون إىل معرفة مشيئة               

إال أا باملقارنة مع حالة أيامنا هذه       فمع أن احلالة يوم كتب الرسول كانت حرجة         . اهللا
 ذلك ألن التشويش اآلن قد ضرب أطنابه يف كل مكان حيث            ،كانت على األقل مرتبة   

ففي الوقت احلاضـر نـرى أوالد اهللا        . مل يعد االمتحان جمرد مظهر االشتراك اخلارجي      
مور كثرية  متفرقني شيعاً ومجاعات وقد جنح الشيطان يف أن جيعلهم يسامهون كنسياً يف أ            

وحـىت أوالد   . ختالف املكتوب حىت ضاعت حقيقة الشركة الصحيحة حبسب كلمة اهللا         
ولذلك فإنه يعوزنا بـاألكثر أن يكـون     . اهللا ينفر معظمهم من تبعات األمانة والتزاماا      

 وها هـو    ،لدينا امتحان دقيق ال خييب به نعرف من هم الذين حنن مدعوون ألن حنبهم             
وكل من  . كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح فقد ولد من اهللا           "الرسول يصفهم بالقول  
وحنن مطالبون أن حنب    . فالذي هذا إميانه هو ابن هللا وهو أخي       ". حيب املولود منه أيضاً   

  ".كل من يؤمن"كل من ولد من اهللا وبعبارة أخرى 
أضف إىل هذا أن الطريقة اليت ا يصف الرسول اإلميان هنا جـديرة أيـضاً               

) ١٧ع  ( الرابـع    اإلصحاحة فهو هنا ال ينظر إىل املسيح يف اد كما فعل يف             باملالحظ
إمنـا  . وال يتعرض ملوضـوع الفـداء     . وال هو حىت يتحدث عن موت املسيح وقيامته       
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وما أطيب وأحكم   " املسيح" ويسوع يف أبسط صورة باعتباره       ،موضوعه شخص يسوع  
ة من أقوال سيدنا وأفعاله ولكنـهم  هذا من جانب اهللا؟ إن كثريين يعرفون جمموعة كبري        

وهنا جيلو الرسـول حقيقـة      . وأمثال هؤالء ليسوا مؤمنني حقيقيني    . يتجاهلون شخصه 
 وكل مـن    ،املؤمن البسيط ويعطيه مركزه العظيم مىت كان خملصاً لشخص سيده املعبود          

صحيح أن أشخاصاً يعترفـون     . ال يؤمن أن يسوع هو املسيح ليس مؤمناً على اإلطالق         
لرب على هذه الصورة ويؤمنون بشخصه احملبوب يف ضوء هذه القاعدة وال يكونون             با

 وجيهلون أغراض اهللا ومشوراته يف اد لكنهم على أية          ،على إملام بكل وظائفه له اد     
قد يكون إدراكهم ضعيفاً بكهنـوت      . حال يضعون نصب عيوم غرض اإلميان الكرمي      

جيهلون رياسته للجسد الكنيسة وسيادته فوق كـل         بل قد    ،املسيح أو خدمته الشفاعية   
شيء وغري ذلك من احلقائق السامية والطرق العظمى ايدة اخلاصة بالرب مما يزخر به              

قد يكون هذا أو ذاك ولكن مثل هذا النقص يف املعرفة ليس دليالً علـى               . العهد اجلديد 
  .يعهاأم ليسوا أوالد هللا فإم بالتدريج سيعرفون هذه األمور مج

هذا هو احملك واالمتحان الذي يقدمه لنا الرسول لتدعيم نـسبتنا هللا علـى              
 مسيح اهللا   –كل من يؤمن أن يسوع هو املسيح        . أساسها الصحيح ولتحديد اجتاه حمبتنا    

لقد أوحى للرسول   .  هذا هو أخي   – الذي أرسله إىل العامل ليعطي حياة ويكون خملصاً          –
 السلم حيث منها نستطيع أن ننظر النظرة الـصحيحة إىل           أن يرتل بنا إىل أول درجة يف      

وال هـو   . فموضوعه ليس املسيح يف اد وال ما فعله املسيح من أجل خطايانا           . سيدنا
يصرح بأن املسيحيني احلقيقيني هم أولئك دون سواهم الذين يدركون ألول وهلة إجنيل             

ون إميان شاول الطرسوسي     وال هو قول أن أولئك دون سواهم الذين يؤمن         ،جمد املسيح 
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بل كل ما يف األمر أنه أوحـى إىل         . وهو يف طريقه إىل دمشق هم وحدهم غرض احملبة        
يوحنا يف احلقبة األخرية حينما كتبت هذه الرسالة أن يشجع إميان النفوس البسيطة اليت              

 يعرفوا  وإمنا أرادهم أن  . مل تكن بعد قد مسعت شيئاً عن هذه احلقائق املتعلقة بإجنيل اد           
  .أم أوالد اهللا ومن حقهم أن يتمتعوا بتلك احملبة اليت يشدد ا هنا على كل قديس

 وهو ما يـستبعده كـشيء       ،إن التضييق هو بالضبط ما يندد به روح اله هنا         
فإن احلياة اإلهلية وليست الشركة الكنسية هي اليت جتعل كل من ولد من اهللا              . مهني هللا 

 هذا هو املؤهـل الوحيـد للمحبـة         ، املولودين من اهللا نظريه    جديراً مبحبة مجيع إخوته   
فإذا كان اهللا قد فـتح قلـب        .  وهو مؤهل يتسع بالنعمة جلميع املؤمنني باحلق       ،األخوية

 ورمبا كان هذا الشخص موجـوداً يف ظـروف          ،إنسان ما ليؤمن أن يسوع هو املسيح      
رحب به ونقبله وحنبـه قلبيـاً        فلزام علينا أن ن    –صعبة ومل يسمع عن حق اهللا إال ملاماً         

ألنه مادام يسوع املسيح قد أصبح غرض إميانه فواجبنا أن نعترف بـه  . كمولود من اهللا  
قـد تكـون    . بكل سرور كمن انتقل ذا اإلميان من الظالم واملوت إىل النور واحلياة           

لعمـل   ألن ا  ، غري أن واجبنا أن نكرم عمل اهللا احلقيقي يف نفسه          ،معارفه الروحية قليلة  
هو عمل إهلي بكل يقني طاملا استراحت النفس على شخص يسوع املبـارك باعتبـاره               

وهو مولود من اهللا متاماً كأخيه الذي أدرك بسرعة بعضاً من أعمـق حقـائق               . املسيح
.  يف بساطة وصدق وإخـالص     ، وكالمها جديران حببنا على قدم املساواة      ،العهد اجلديد 

 ولو أنه خيجلنا الكالم عن قياسنا       ،ا الرسول أن نتبعها   وهذه هي صفات احملبة اليت يوصين     
  .منها



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٧٨

 فقد يكون بـني إخوتنـا بعـض         ،وهذا مبدأ هام وخطري من الوجهة العملية      
 غري أا مجيعاً خارج نطاق هذه احملبة الـيت يـتكلم            ،الفوارق الطبيعية يف اخللق واملزاج    

 ،خل للطبيعة القدمية ومساـا    فإن املسيح يكيف أوالد النعمة بال د      . عنها الروح القدس  
فإذا ما استطاعت احملبة حينئذ أن تغالب فتغلب فذلك يعود باحلمد هللا وخباصة إذا كان               

 غري أن احلياة يف املسيح تسمو بواسطة الـروح القـدس            ،هناك ما ينفر أو يكره طبيعياً     
ومع ذلـك فهنـاك مـن       .  وذلك د اهللا ليس د اإلنسان      ،على كل ما من اجلسد    

املسيحيني من تضللهم بعض األفكار اخلاطئة عوض أن يثبتوا يف احلق فواحـد جيهـل               
مطلقاً أننا بعد جتديدنا يلزمنا أن نعرف فكر اهللا من كلمته فيحاول أن يتجه إىل مصادر                

وواحد نشأ لسوء احلظ كما لو كان يهودياً يعجب مبظـاهر           . أخرى خارجية أو داخلية   
شجية تتخلل العبادة ويظن أن صلواته تكون أكثر قبوالً لو          األبنية الفخمة واملوسيقى ال   

 كان يوماً ما حـىت      ، وإذا مل يكن القارئ يعرف شخصاً نظري هذا        ،صالها يف كاتدرائية  
 فها هو شخص الكاتـب حيمـل يف نفـسه           ،وهو مؤمن جيهل جهالً تاماً حرية اإلجنيل      

  .ذكريان قدمية من هذا القبيل
ب أو مداراة فيها هي أن كثريين جداً من أوالد اهللا           واحلقيقة العامة اليت ال ري    

فهل احتقر نفـساً    . ال دراية هلم مطلقاً بطرق اهللا وال يعرفون شيئاً أفضل مما أشرنا إليه            
 إذا كان هناك شخص مـؤمن يف بـساطة          ،هذا مركزها وتلك صفاا؟ كال بكل يقني      

مكن يف احلق ومتدرب    وصدق أن يسوع هو املسيح فإن قليب يتجه متاماً إىل شخص مت           
واألمر يف ذلك يستلزم إرشاد     . إمنا لنالحظ كيف منارس احملبة وفقاً للحالة      . يف طرق اهللا  

 سريع التأثري؟ أم هو من القـوة        ،فهل هذا األخ مثالً ضعيف    . الروح بكل متييز واعتبار   
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عادة حبيث حيتمل الكالم الواضح والصريح وينتفع به؟ فإنه ملن اخلطر أن حتاول انتزاع              
ولنتذكر أن  . دينية من مؤمن ودمها دون أن تغرس مكاا احلق املناسب ليمأل الفراغ           

وحنن . اجلميع سيكونون متعلمني من اهللا كما يقول العهد القدمي وكذلك العهد اجلديد           
حنتاج إلرشاد إهلنا لنتصرف حبكمة كآالت نعمته يف تكميل نقص إخوتنا مبعرفة أفـضل              

  أليست هذه هي الطريق األفضل والطريق الصحيح؟و. عن املسيح واهللا
فلو أنين بدأت مبهامجة عظمة وفخامة الكاتدرائية ومظاهر أتـها وجاذبيتـها            

باعتبارها " األركان الضعيفة " فقد أضره وهو بعد غري ناضج ومعتاد على هذه           ،الطبيعية
ـ       . الشيء الصحيح  ول أو ومن اجلهة األخرى جيب أال يبدو مين ما يـدل علـى أي قب

 وإال فإنين أكون غري صريح وغـري        ،مصادقة على هذه األشياء اليهودية كأا مسيحية      
من هذا وذاك نـرى     .  أحاول فقط مراعاة مزاج الشخص والتدليس على اخلرافة        ،أمني

وما أكثر  . مبلغ افتقارنا إىل النعمة ملواجهة أي قديس ال يعرف بعد إال القليل عن النعمة             
كنا نتعامل مع أولئك الذين يقومون حقاً يف النعمة فإم حيتملـون            أن نفشل هنا؟ فإذا     

أما بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون عن النعمـة إال          . عن طيب خاطر ويف ضعف كثري     
ومادام اهللا حيبـهم    . القليل فإننا حنتاج إىل قدر كبري من النعمة لنعاجل أمورهم حبسب اهللا           

إن اهللا حيب مجيع    .  لدينا كل األسباب ألن حنبهم     فليس من سبب جيعلنا حنن ال حنبهم بل       
وكل من حيب الوالـد     "وهذا هو أساس حمبتنا واملفتاح حلل كل صعوبة         . املولودين منه 

  ".حيب املولود منه أيضاً
هناك جتد هذا املبدأ واضحاً أنت تزور عائلـة         . خذ الوسط العائلي ألية أسرة    

ثري ذلك يف نفسك فيما يتعلـق بـاألوالد؟ ال           فما تأ  ،تكن لرأسها حباً واحتراماً شديداً    
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 مثـاالً   ،قد يكون واحد منهم متعباً وكثري اجللبة والـضوضاء        . شك أنك حتبهم مجيعاً   
وقد يكون آخر لطيفاً جـذاباً      . للمشاكسة واملكايد وكثري الشقاق مع إخوته وأخواته      

ين فأنـت   ومع ذلك أفلست حتبهم على السواء؟ ما دمت حتب األبـو          . أكثر من البقية  
  .بكل يقني حتب كل فرد من األوالد

إن احلياة اإلهلية تكشف عن روح اخلري والطيبة يف نفوس أوالد اهللا ما دمنـا               
صحيح قد تعترض حمبتنا هلم بعض املنفرات ولكن لنذكر         . ننظر إليهم بعني بسيطة وحمبة    

ك فلو أن هذه    ومع ذل . أن حمبتهم لنا تعترضها أيضاً بعض املنفرات والنقائص من جانبنا         
 وهي تنادينا إننا إذا     ، فها هي كلمته يل ولك     ،أو تلك كانت عشرات أضعاف حقيقتها     

 ال الذين نراهم يوماً فيوماً فقط بل الـذين ال           –كنا حنب اهللا فبكل حتقيق حنب أوالده        
 واألخطاء أو حىت اإلساءات الـيت تـستحق         ،نراهم أيضاً ومهما تكن الظواهر الشاذة     

أما جمرد الفكر بأنه    .  لكه لن يغري إال يف األسلوب الذي به نظهر حمبتنا هلم            فذلك ،املالمة
قد تكون حالتهم من السوء حبيث ال    . جيب علينا أال حنبهم فال خيرن بالبال حليظة واحدة        

جتدي فيها نصائحنا فنرى أال سبيل أمامنا سوى الصالة لكن لتكن صلواتنا باحملبة أمـام               
ت حمبتنا وكيف تصمد لالمتحان بالنسبة للقديسني الذين نظنهم         ولنراقب مبلغ ثبا  . اهللا

هل نسعى خلريهم؟ وهل نشتاق أن يصل احلق إليهم ليخلصهم مـن            . يف مسلك خاطئ  
أما إذا كنـا ال     . كل تعصب أو خترب؟ إننا نستطيع دائماً أن نثبت حمبتنا يف حضرة اهللا            

ه فإن حمبتنا ستكون بـال شـك        ندرب أنفسنا إزاء هذه األمور مستعينني باهللا وبوسائل       
  .هذا ما يريد الرسول أن يعلمنا إياه من العدد الذي حنن بصدده. ضئيلة هينة
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ذا نعرف أننا حنب أوالد اهللا إذا أحبنا اهللا         "مبدأ آخر يطالعنا به العدد الثاين       
فهم يسمونه حماجة يف دائرة     . هذا أسلوب قد ال يتفق ومنطق املدارس      ". وحفظنا وصاياه 

ولكن ما شأن املنطق باحلق ونعمة املسيح وحمبـة   . و يف عرفهم نوع رديء من املنطق      وه
 بـل   ، وحمبة أوالده؟ ما شأن املنطق باحلياة األبدية؟ إن املسألة ليست نقاشاً وجدالً            ،اهللا
فهل نعجب إذا رأينا أناساً ال يستطيعون أن يسمو فـوق املنطـق أو العلـم أو                 . إمياناً

هم األمر فيقفون حيارى إزاء كل حق تنطـوي عليـه كلمـة اهللا              الفلسفة يستغلق علي  
. وجيدون حمبته وكل آثارها غري مفهومة وال معقولة قياساً على قواعد املنطق وأحكامـه             

حقاً أنه ال يوجد للنفس طعام يف املناقشة واجلدل ولئن استطاع اإلنسان أن جيد خبـزاً                
سان بل بكل ما خيرج من فم الـرب حييـا           ليس باخلبز وحده حييا اإلن    "هلذه احلياة فإنه    

ولقد وجد املسيحي طريق احلياة واحملبة اإلهلية وعمل الـروح          ). ٣: ٨تث  " (اإلنسان
 كل هذا وجده املسيحي يف كلمة اهللا ولذلك هو خيضع هلـذه             –القدس داخل النفس    

وهكذا ". هذا نعرف أننا حنب أوالد اهللا إذا أحببنا اهللا وحفظنا وصايا          "الكلمة العجيبة   
 ليس فقـط    –وهذا هو منطق القلب املطهر باإلميان       . تتجمع احلقائق املختلفة يف واحد    
 وهي وال شك    ، مازجاً الطاعة مبحبة اهللا وحمبة أوالده      ،نازالً من اهللا بل صاعداً إليه ثانية      

  .وقاية عظيمة ضد املخادعة أو االخنداع
ذا التوجيه احليب ال يتفق     فإن وجدت املسامع البشرية أن أسلوب الرسول يف ه        

من املنطق فماذا يبقى بعد ذلك مطبوعاً بالطابع اإلهلي وجديراً باهللا؟ الواقع أن اإلنسان              
فلكي يتسىن لنا أن نفهم مثل هـذه األقـوال          ".. احملبة هي من اهللا   "ال يفهم ذلك ألن     

يدرك طـرق اهللا     فما من إنسان يقدر أن       ،يلزمنا أن نتمتع أوال باحملبة وتكون فينا احملبة       
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العملية ما مل حيصل على الطبيعة اجلديدة اليت يهبها للمؤمن واليت ال حتيـا إال يف جـو                  
ومىت اسـتوثق   .  وكل من يؤمن باملسيح قد أعطيت له احلياة يف املسيح          ،الطاعة واحملبة 

املؤمن من هذه احلقيقة صارت له الفطنة اليت منشأها الروح القدس العامل يف اإلنسان              
 ذا القدر عينـه يبـهرنا   ،على أننا بقدر ما نفهم قيمة هذه النعمة بالنسبة إلينا     . يداجلد

احلق وميأل قلوبنا باحلمد إذ نرى كيف أن مصدره نعمة املسيح اليت يساهم فيها أقـانيم                
 وهكذا نرى كيف تنتقل النعمة مـن        –اآلب واالبن والروح القدس     : الالهوت مجيعاً 

وع كاملسيح إىل أعماق طبيعة اهللا وكيف أا تقودنـا لنقبـل        درجة اإلميان البسيط بيس   
  .احلق متأملني يف عجائب النعمة اليت فيه ومدربني نفوسنا به يوماً فيوماً

فهل ترى توجد رسالة نظري هذه اليت بني أيدينا هلا مثل هذا التأثري القوي على               
 مما يقلق ثباتنا يف احملبة فاملسيح       فإننا لو قرأناها باإلميان ملا وجدنا فيها شيئاً       . قلب املؤمن 

ذلك أن حق اإلجنيل هو أساس ثبـات اهللا فينـا           . قد أكد هذه احلقيقة لإلميان إىل األبد      
 تلك احملبة اليت نعرفها حينمـا       ، مبقدار ما هو أساس ممارسة احملبة ألوالد اهللا        ،وثباتنا فيه 

ق على اخلاطئ املسكني وتعطيه     إن احملبة اإلهلية يف املسيح تشر     . حنب اهللا وحنفظ وصاياه   
ثقة بأنه موضوع احملبة الكاملة اليت ختتلف كل االختالف عن احملبة البشرية يف أفـضل               

وليس غري اهللا كان ميكـن أن       . ذلك ألنه أصبح ليس قديساً فحسب بل ابناً هللا        . حاالا
يتمم هـذه   ولكي  . حيب هكذا وقد جاء املسيح ابنه لكي يظهر هذه احملبة إظهاراً كامالً           

وقـد  . وليس هكذا يعطى اإلنسان والعـامل     . الغاية وميحو خطايانا مات كذبيحة ألجلنا     
تكملت هذه احملبة ليس فقط مبجيء الروح القدس ليمكث فينا ويكون معنـا بـل يف                

ذلك ألن مجيع شرورنا الصادرة     . كوننا وحنن اآلن يف هذا العامل نظري املسيح قدام اآلب         
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 ، وصارت لنا حياة قيامته حياتنـا      –قد سواها وعاجلها مبوته الكرمي       ،منا والكامنة فينا  
إنه سـيأيت   . كل ذلك وحنن بعد يف العامل الذي صلب املسيح        . وصار أبوه أبانا وإهله إهلنا    

غري أنه يوجد يف نفس     . سريعاً لكي يأخذنا إىل حىت حيث يكون هو نكون حنن أيضاً معه           
 واألمـر واضـح     ،طالبنا أن حنبهم كما حيبهم هو     الوقت أوالد هللا آخرون نظرينا وهو ي      

فإذا كان اهللا حيب فنحن أوالده حنب       . مادامت هلم نفس العالقة ونفس املركز الذي لنا       
وإذا كنا ال حنبهم    .  وهو له اد جيعله أمراً بوصية أن حنب إخوتنا وحنبهم مجيعاً           ،كذلك

  . هذه القضيةوهذا هو القول الفصل يف. فإننا ال حنبه بل خندع أنفسنا
ولكن كيف نظهر احملبة ألوالد اهللا؟ إا قبل كل شيء غري منفصلة عن حمبـة               

وهي لن تكون حمبة صادقة هلم إذا فشلنا يف حمبتنا هللا أو يف حفـظ               . اهللا وحفظ وصاياه  
أو ليس هذا طابعاً عجيباً خيلع على حمبتنا إلخوتنا وجيعلها أمراً فاحصاً ألعماق             . وصاياه

هب أن أحـد أوالد اهللا      ! يا له من رادع قوي ضد االستخفاف وعدم املباالة        قلوبنا؟ و 
وقع يف خطأ ضد اهللا سواء كان هذا اخلطأ تعليمياً أو عملياً فما العمل؟ هل من احملبـة                  

. السكوت على الشر أو التهوين من أمره أو اشتراكنا فيه ولو كان صاحبه أخاً؟ كـال               
ومعىن هـذا أننـا ال      ". إذا أحببنا اهللا وحفظنا وصاياه    وذا نعرف أننا حنب أوالد اهللا       "

وهكذا نرى مبدأ الطاعة     .نكون حمبني إلخوتنا إذا أظهرنا عدم حمبتنا هللا وأمهلنا وصاياه         
مؤيدا بأسلوب جديد من شانه أن حيول دون سوء استعمال احملبة ألولئك الـواقعني يف               

 وإذا كنا نتجاوز عن الشر واخلطأ       ،فإذا كنا نتهاون مع اخلطية    . خطأ ومستحقني للتوبيخ  
 فإننا ال نقدر أن نعرف أن حمبتنا ألوالد اهللا هـي حمبـة              ،ضد اهللا حبجة احملبة ألوالد اهللا     

فإذا كنا لسبب ما نرتلق إىل هوة عصيان مشيئة         . حقيقية بل هي يف الواقع شرك لنا وهلم       
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 ذلك ألننا مل نعـد      ،مسلكنا فكل شيء خيتل يف نفوسنا ونفقد الطمأنينة واليقني يف           ،اهللا
بعد نتمتع بالشركة معه ونكون يف خطر االستعاضة عـن حمبـة أوالد اهللا مبالطفتـهم                

 وإمنا هو شيء مـن عـسل        ، وهذه ليست احملبة الصادقة حبسب اهللا      ،ومراعاة مزاجهم 
أما إذا كنا باإلميان ندخل اهللا يف املوضوع كمن يتعلـق بـه             . الطبيعة ال أكثر وال أقل    

 األمر الذي مينع االستسالم البشري حيـث        ، وحيبه فإن ذلك يتبعه حفظ وصاياه      القلب
مـن  .  وتكون لنا الثقة بأننا حنب أوالده كما يف حضوره         ،يكون األمر متعلقاً مبجد اهللا    

 وإا حلقيقة غاية    ،هذا نرى قيمة احملك الذي يقدمه الرسول لنخترب به نفوسنا قدام اهللا           
فإن هذه هي   "ن فصل اخلطاب يف موضوع احملبة بقوة كلمته         يف العمق وجديرة بأن تكو    

من هذا نرى أن الـروح القـدس ال         ". حمبة اهللا أن حنفظ وصاياه ووصايا ليست ثقيلة       
يعطينا حمكاً يف العدد الثاين فقط بل يعطينا حمكاً مضاداً يف العدد الثالث فليس من حمبـة                 

 فإن حمبة الصادقة هللا مـن خصائـصها         اهللا يف شيء وال حمبة أوالده إذا كنا غري طائعني         
 ليس فقط أوالد الذين تربطنا م       –الطاعة ويف الوقت نفسه تعلن ذاا يف حمبة أوالده          

ولن نستطيع أن نفـصل     . رابطة خاصة أو الذين ينتمون إىل مجاعة معينة بل مجيع أوالده          
دت احملبة اإلهليـة    فإن مل تكن طاعة فال ميكن أن تكون حمبة وإذا وج          . الطاعة عن احملبة  

 هذا هو تقدير الرسول بل تقـدير        ،"ووصاياه ليست ثقيلة  . "رافقتها الطاعة بكل يقني   
وهذا هو احلق الذي ينطق بـه الـروح         . مجيع الذين يسريون قدام اهللا واثقني يف نعمته       

غري أن أوالد   . أن نريه هني ومحله خفيف    ) ١١مت  (وهكذا قال الرب نفسه يف      . القدس
وقد خيطـر   . ن يف سبيلهم عقبة دائمة رمبا كانت أعسر ما يالقونه من عقبات           اهللا يالقو 

 هنـاك   ،لكن ال فمع أن اجلسد قريب منـا جـداً         . ببالك ألول وهلة أنين أعين اجلسد     



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٨٥

فحينما يثور اجلسد يف املسيحيني فإم على األقل حيسون         . صعوبة أخرى أشد منه خطراً    
وحينما تصيبنا  . عامل هو مالريا خبيثة حتيط بنا     ولكن ال . باخلجل ويشعرون بأم خمطئون   

جرثومته قد نبقى وقتاً غري مدركني ما الذي ينشئ فينا اخلمول فينا اخلمول الروحـي               
وهذا هو عينه ما يفرق بـني أوالد اهللا         . ويعجزنا عن التمتع مبحبة اآلب أو عن مبادلتا       

إذا كان القلـب متعلقـاً      فإنه  . بطرق شىت ويزرع بذور الفساد أينما كانت له الفرصة        
بالعامل ويقيم له وزناً واعتباراً فسرعان ما يتحول عن أوالد اهللا الـذين يريـدهم اآلب                

هـذا مـا ال     . مرتبطني معاً بأوثق الروابط العائلية وأن جتري احملبة بينهم يف قوة الروح           
طريقتـه   وحيبـهم ب ،يريده هلم العامل ويقف عقبة كأداء يف سبيله ألنه إمنا حيب خاصـته    

ومن هنا نرى خطراً ال يستهان به يتعرض له القديسون          . التعيسة األنانية اليت ال قلب هلا     
فإن شـاء   .  وهو هلذه األسباب وغريها شرك هلم وحفرة       ،الذين وراء راحة العامل وجمده    

املسيحي أن يكون على عالقة حسنة بالعامل فهو يفعل ذلك على حساب الروح القدس              
  .امل وحيزن الروحإذا أنه يرضي الع

إن الناس ال يطيقون حمبة أوالد اهللا ألا تدين العامل وال يرغبـون يف معاشـرة       
الذين حيبون اإلخوة ويسألونك مستغربني إذا كان هؤالء األشخاص الفقراء هم مجيعـاً             

  . وكيف ميكنك أن تتخذ من هؤالء القوم أصدقاء لك خصوصيني،رفقاؤك
لنفسه مبركز يف العامل فسرعان ما حيس بالصعوبة        فإذا ما أراد قديس أن حيتفظ       

واحلرج فإن السادة والسيدات الذين تتخذهم معيار لك من بني أهل العامل يأبون عليك              
 حاسبني أن ذلك عار     ،أن تضمهم يف نطاق واحد مع رفقائك الروحيني الذين يزدروم         

ع هذا فأنت كأحـد      وم ،هذه هي روح العامل وال ميكن أن تكون غري ذلك         . هلم وإهانة 
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أوالد اهللا وورثة السماء تريد أن حتافظ على ود العامل وحتوز رضاء أولئك الذين صلبوا               
 وأنت إذ تفعل هذا ترى نفسك مضطراً وأنت يف حضرم أن تتجنب ولـو               ،رب اد 

جمرد التفاتة أخوية إىل أوالد اهللا املساكني الذين تعلم أم سيملكون مع املسيح وأـم               
أهذه صحبة هللا وأوالده؟ وهل هي ألمانة للمسيح ذلك         . ون هذا أمام أعني العامل    سيفعل

االهتمام الذي تبذله الن تكون يف عالقة طيبة مع العامل؟ ال عجب عندئـذ أن تكـون                 
أليس كذلك؟ وإىل أين أنت منساق؟ أولئك الـسادة         . وصايا ثقيلة عليك على نوع ما     

!  ولكنهم أناس ظرفاء   ،د اهللا؟ أنت ال تقول هذا      هل هم أوال   –والسيدات من أهل العامل     
 أال تعرف أن مصادقة العامل هـي        ،وحىت إن كنت ترجو أم قد يكونون من أوالد اهللا         

أليـسوا يتبعـون ذات   " فمن أراد أن يكون حمباً للعامل فقد صار عـدواً هللا   "عداوة هللا؟   
  املبادئ وذات التصرفات اليت طردت ابن اهللا من العامل؟

وال عربة يف ذلك    . جيب أن تكون نظرتنا إىل العامل ألنه هكذا ينظر إليه         هكذا  
فإن خطيتـهم ال تـزال      . بكم من السنوات انقضت منذ أن صلب العامل شخص الرب         

جبدا اآلن أمام اهللا كما كانت يوم وقعت اجلرمية القاتلة الشنعاء متاماً ألنه منذ ذلـك                
 أنه يدعي العالقة املسيحية باآلب أو ينكرها علـى           فهو إما  ،اليوم مل يتغري العامل يف شيء     

وال غرو فد قال الرب     . الذين يؤمنون إذ حيسبونه من االدعاء الفظيع أن تدعو اهللا أباك          
قد يظنون أم خيـدمون اهللا إذ يـضطهدون         " أيها اآلب البار إن العامل مل يعرفك      "مرة  

م إخوته والذين ينظرون إىل اهللا      أولئك القوم املدعني الذين ال يستحي املسيح أن يدعوه        
 وهو ما يعتربونه أردأ مـا       ،كأبيهم ولعل الشيء الذي يغيظ أولئك احلانقني بوجه خاص        

فليس هناك ما يؤمل العامل أكثـر       .  هو أننا ندعي بأن اهللا أبونا فقط وليس أباهم         ،يف األمر 
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تيازات روحيـة    زاعمني أن بركات مساوية وإم     –من إقامتنا للحد الفاصل بيننا وبينهم       
  .ليس للعامل منها نصيب

 فأنت لست يف شركة مع أهـل        ،رمبا تقول أن ها الكالم ال ينطبق متاماً عليك        
  .ولن قد يكون لك ابن أو بنت تريد هلما مركزاً موفقاً يف العامل. العامل

 ولكن ماذا تقول عن أوالدك؟ عن هذا        ،أنت تركت العامل فيما يتعلق بنفسك     
سلوب الذي تظهر فيه الروح العاملية الكامنة يف قلب األبوين وكـأين            يف العادة هو األ   

 بل هدفهما األول أن     – أوالدا هللا    –ما ال يريدان جدياً أن يكون اوالدمها يف املسيح          
غري أن  . يضمنا هلم مركزاً حسناً يف العامل ولو أما قد يصليان ويطلبان هلم خالصاً أيضا             

أو ليس  . ل متجه حنو تقدم األوالد يف هذه احلياة احلاضرة        مههم األكرب وسعيهم املتواص   
هذا هو العامل بعينه مهما تغريت األوضاع واألشكال؟ قد ال ينطبق األبوان مبثل هـذه               

وهذا على ما نـرى هـو   . اللغة املكشوفة ولكن األعمال تدل على أين يضعان قلبيهما   
فالشيء الذي جيعل وصـايا اهللا       إصحاحناوجه العالقة بني العددين الثالث والرابع من        

كل من ولد من اهللا     "على أن   . ثقيلة بصفة هو األثر السيئ الذي يتركه العامل يف نفوسنا         
. عن يف هذا القول لصوتاً حازماً يهيب بأوالد اهللا أن ال يتـوددوا للعـامل              ". يغلب العامل 

فقـد  . لى حقيقتـه  ومن أسف أن هناك افتقاراً عاماً بني املسيحيني لفهم ما هو العامل ع            
تسأل الكثريين من املسيحيني احلقيقيني ما هو العامل فيصارحونك بعدم قـدرم علـى              

ويظن الكثريون فيما خال امللحدين العلنيني أن العامل قد انتهى أمره وحلت حمله             . اإلجابة
املسيحية د اهللا إن مل يكن من حيث الفرد على وجه الدقة فمن حيـث املعـىن األديب             

ولكن ال خيدعنا الشيطان أو املظاهر ولـو يف         .  مادام مجيع املسيحيني متعمدين    ،لمةللك
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فهل املسيح هـو اآلن حيـاة اجلـنس         . إن املسيح هو دائماً حمك احلق     : أفضل صورها 
البشري وغرضه يف أي قطر حتت الشمس؟ أما حيث املسيح هو كل ذلك وأكثر منـه                

ملسيح يهب إحساساً حيـاً مبحبـة اآلب        إن ا .  فذلك ليس هو العامل    ،يف بساطة وصدق  
.  وحيث ميكن التمتع ذا اإلحساس بقوة الروح القدس فذلك ليس العامل           ،والراحة فيها 

 وحيث ال تعرف حمبة     ،أما حيث جتذب القلب وتسيطر عليه أغراض أخرى غري املسيح         
طـرأ   فذلك هو العامل يعينه وبصورته املضادة اليت مل ي         ،اآلب أو حيث حتسب مستحيلة    

فمن . أفليس من واجبنا واألمر هكذا أن نفحص ذواتنا وقلوبنا وطرقنا         . عليها أن تتغري  
السهل أن ندع العامل يتسيد علينا يف ناحية من نواحي احلياة أو من حيث التفاصيل حىت                

 ومـع ذلـك     ،فإذا شعرنا بغشاوة يف أبصارنا    . ولو كنا حناول أن نكون أمناء بوجه عام       
 أال نكون يف هذه احلالة معرضني خلطر شديد؟ ال شك أن احملبة             ،كتايبنفرنا من احملك ال   

 أن يعني أحدنا اآلخر بدالً      – ما دمنا يف حالة الصحو والبصر الروحي         –اإلهلية تدعونا   
من االستسالم لعادة التجسس على مواضع التناقض واألخطـاء يف هـذا األخ أو ذاك    

 تلك العـادة الـيت      ،اء يف العبادة أو السلوك    لنتخذ منها عذراً الشتراكنا مع العامل سو      
  .ليست من احملبة أو املسيح يف شيء

والحظ أن الغلبة على العامل مكفولة هنا ومضمونة ليس للمعتكفني يف صوامع            
كل من ولد مـن اهللا      "الرهبان أو املتصوفني وال لذوي املستوى الروحي العايل فقط بل           

ل أن حيمس أبسط أوالد اهللا ويشجعهم؟ أليسوا        أفليس من شأن هذا القو    ". يغلب العامل 
 وما من مسيحي حقيقي واحد      ،مجيعهم مولودين من اهللا؟ إذاً فاملبدأ يسرى عليهم مجيعاً        

فكما إنه مؤكد أن كل مـؤمن اآلن        . معفى من هذا االمتياز وال من املسئولية املقترنة به        
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". يغلـب العـامل  "مـؤمن   هكذا مؤكد أن كل ،هو غرض حمبة اهللا وعضو يف عائلة اهللا       
". إمياننا)  بل ، وال حىت حمبتنا   ، وال ذبائحنا  ،ال خدمتنا (وهذه هي الغلبة اليت تغلب العامل       "

 ،إن إمياننا بربنا يسوع هو الذي أتى بنا إىل اهللا         . فال تكن يا أخي غري مؤمن هنا بل مؤمناً        
به منيز العدو ونـصده     كذلك هو الذي    . وهو أيضاً الوسيلة اليت ا حيرسنا اهللا وحيفظنا       

  .وهكذا يتسىن لنا أن نستريح بالطاعة يف حمبة ذاك الذي تنازل ودعانا أحباءه. عنا
ولكن كيف؟ جييبنا الرسول على هـذا       . إن اإلميان هو الغلبة اليت تغلب العامل      

من هو الذي يغلب العامل إال الذي يؤمن أن يسوع هـو       : "التساؤل يف العدد التايل قائالً    
ابن "فقط بل به كيسوع     " كاملسيح"وهنا ال نرى اإلميان مقترناً بسيدنا يف لقبه         ". ابن اهللا 

 غري أن الرسول يتعمق أكثر يف التعـبري عـن           –إنه يسوع الواحد يف كلتا احلالتني       " هللا
فقد نبدأ حسناً باإلميـان     . وهكذا هو احلال دائماً مع النفس املخلصة      . جمده الشخصي 

 ولو إا ال شك كانت      –سيح أو رمبا بشيء أكثر من هذا        بشخصه احملبوب كيسوع امل   
أخباراً مفرحة أن نعلم مبوجب السلطان اإلهلي أن اهللا مسح يسوع إذ أرسله إىل العـامل                
ليكون سبب خري أبدي للذين يؤمنون به وهذا هو املعىن املستفاد مـن لقبـه الكـرمي                 

وأليس هذا أمسى   . كابن اهللا األزيل  كاملسيح أما هنا فيحدثنا الرسول عن جمده فوق العامل          
بكثري من جمرد كونه املسيح أو املمسوح على األرض؟ لقد كان له اد ابن اهللا قبـل                 

 ولئن رفضه العامل أو شعبه األرضي فإن جمده كابن اهللا سيبقى إىل األبد وإن               ،كون العامل 
 والذي صعد هـو     ،فالذي نزل هو اهللا خملياً نفسه يف احملبة       .  واألرض تزالت السماوا 

فذاك الذي هو   .  يسوع ابن اهللا   ،تاإلنسان الذي ارتفع بعد الفداء فوق مجيع السماوا       
وحنن لـسنا بعـد     . وسيمأل كل شيء  . اهللا وإنسان يف شخص واحد ميأل قلب املسيحي       
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ننظر إليه كمجرد املمسوح بالروح القدس وقوة والذي جال يصنع خرياً ويشفي مجيع             
بل نراه يف اد السماوي ولنا االستطاعة أن نقدره يف عالقتـه            املتسلط عليهم إبليس    

  .األزلية األبدية باهللا كما يف عالقته بنا وبكل شيء آخر
 وهل ميكن أن يكون     ،هذا هو لقبه الذي يفسر نوع اإلميان الذي يغلب العامل         

 بعـد   األمر غري ذلك؟ إن النعمة فيه قد جذبت قلوبنا يوم كنا هالكني وقد أعطانا حياة              
وهذه احلياة اجلديدة تنشط فينا عاملة يف قوة الشعور مبجـد           . أن مات من أجل خطايانا    

 ويف قوة حمبة أدخلتنا يف      ،إهلي يطمس ويالشى جمد اإلنسان الزائف وجمد العامل الكاذب        
 وذلك كله   ، منشئة فينا التزامات ال ئقة ذا املقام العجيب        ،نسبة فعلية مع اآلب واالبن    

. ز اجلديد الذي أوصلتنا إليه النعمة املطلقة والذي أدخلت إليه كل مسيحي           حبسب املرك 
 وعلى قدر ما تـزداد  ،إن احلياة اليت حصلنا عليها ال ميكنها إال أن تتسامى إىل مصدرها 

هذه احلياة قوة بالروح القدس وعلى قدر ما تزداد معرفتنا للنعمة على قدر ما نسمو يف                
 هنا ندرك املعىن الذي ينطوي عليه هذا احلق وهو أنـه            تقديرنا للمسيح ولكلمته ومن   

ليس فقط املسيح أو املسوح الذي جاء إىل العامل يف إرسالية الرمحة اإلهلية بل ابـن اهللا                  
 وهـو جمـد ال يزيـده      ،الذي له جمد شخصي بغض النظر عن هذه اإلرسالية أو غريها          

هو ابن  . جيلب على العامل دماراً وخراباً    احتقار العامل وازدراءه إال إشراقاً وملعاناً وإن كان         
 ولكنـه  ،اإلنسان الذي نزل إىل األعماق كي ميجد اهللا من جهة اخلطية وخيلص اهلالكني         

هو ابن اهللا قبل أن تكون األرض والسماوات وسيبقى ابن اهللا بعد أن تـزول كلتامهـا         
يت تـشدده   وهكذا يطالعنا الروح القدس مبجد الرب يسوع الشخصي كقوة اإلميان ال          
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من هو الذي يغلب العامل إال الـذي        " ألنه   ،وتقويه ضد مجيع الصعاب الصادرة من العامل      
  ".يؤمن أن يسوع هو ابن اهللا

 بل كمـن تـذوق      ،إا قصة شخص مل يكتف باحلق الذي فاز به يوم جتديده          
حالوة احلق وغالوته قاده الروح القدس إىل معرفة أفضل عن املسيح ليس فقط بالنسبة              

والنفس املشتهية أو   " من له يعطي ويزداد   "لنفس بل بالنسبة هللا وجمده كما هو مكتوب         ل
إذن فهذا يعطي   . وأفضل من ذلك تنال لذة وفرح إدراك حمبته وكماالته        . اتهدة تسمن 

 أي  ،وبغضائه أو يف إغرائه ورخائـه     ،النفس قوة فوق كل ما يفعله العامل سواء يف عدائه         
فهل حنن خنشى ما    . لعامل دائماً أبداً ملطخاً بعداوته القاتلة البن اهللا        إن اإلميان يري ا    ،نعم

يف العامل سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبـت           "جيب علينا أن نتجنبه ونرفضه؟      
  ).٣٣: ١٦يو " (العامل

إن اإلميان مبجد املسيح هو احلصانة األوىل ضد العامل وحيث أن الشيطان هـو            
كائده وحيله يف الغواية والتضليل واإليذاء فإننا حنتاج إىل كل ما           رئيسه الذي ال اية مل    

هو سيدنا كابن اهللا لكي نغلب يف الصراع الذي تعرضنا له بل تفرضه علينا نفس بركتنا           
 غـري أن  ،إن يقيننا بأن إله السالم سيسحق الشيطان حتت أقدامنا شيء مجيل للغاية . فيه

ة النهائية وحدها فيه شرك لنفوسنا فنحن هنا لنهزمه         االكتفاء باالطمئنان إىل هذه النصر    
وعلينا أن نكون أمنـاء     . وننتصر عليه اآلن وعلى طول اخلط كما قال يشوع إلسرائيل         

  .يف األشياء الصغرية كل يوم إذا شئنا أن نغلب يف الصعاب الكبرية
ومن هنا قد نرى كيف أن الرب يف رسائله للسبع الكنائس الـيت يف آسـيا                

 معطياً مواعيد خاصة ومناسبة ليشدد األفراد األمنـاء يـوم           ،الغلبة يف كل منها   ينتظر  



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٩٢

والحظ أيضاً كيف أنه حينما مل يقف األمر عنـد          . كانت اجلماعات يف حالة االحنراف    
حد الروح البلعامية مع تعاليم النقوالويني كما يف برغامس بل جتاوزها إىل ما هو أجـرأ               

 يقدم  – يف ثياتريا    – كيف أنه يف هذا املكان بالذات        –اتريا  وأشنع أي املرأة إيزابل يف ثي     
.  الصخرة اليت عليها يبين كنيسته وأبواب املوت لن تقوى عليها          ،الرب نفسه كابن اهللا   

ولكن لكي نغلـب العـامل      . إن احلياة فيه هي اليت تؤهلنا للشركة مع اآلب ومع االبن          
العـامل  " ناضراً وراسخاً بالنعمة فيـصبح       ونتمتع بالشركة يلزم أن يكون إمياننا بابن اهللا       

مؤملاً وبغيضاً لدينا أكثر من العامل الوثين       ) كما يسميه الكثريون غري متورعني    " (املسيحي
لقـد ظـن    . يف نظر اآلب واالبن   " العامل املسيحي "هكذا هو   . يف شره املكشوف العلين   

 فإن آالمهـم يف     ،ر حىت ولو عاشوا يف الش     ،بعض مشوهي احلق أن الناس إذا اعتمدوا      
جهنم ستخفف بسبب معموديتهم ولكن الرب قد قضى بعكس ذلك وها حنن نقتـبس              

وأما ذلك العبد الـذي يعلـم إرادة   : "قضاءه هلم فليسمعوا إن كانت هلم آذان للسمع    
ولكن الذي ال يعلم ويفعل ما      . سيده وال يستعد وال يعمل حبسب إرادته فيضرب كثرياً        

  ).٤٨ و ٤٧: ١٢لو ( يستحق ضربات يضرب قليالً
 ولعلنا حنن أيـضاً     ،فلنكن إذاً بسطاء وأقوياء يف اإلميان بأن يسوع هو ابن اهللا          

 .نغلب العامل
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  اخلطاب السابع عشر
  ١٢ – ٦: ٥ يو ١

. هذا هو الذي أتى مباء ودم يسوع املسيح ال باملاء فقط بل باملاء والدم"
هم ) يف السماء(لذين يشهدون فإن ا. والروح هو الذي يشهد ألن الروح هو احلق

والذين يشهدون يف ). اآلب والكلمة والروح القدس وهؤالء الثالثة هم واحد: (ثالثة
إن كنا نقبل شهادة ). الروح واملاء والدم والثالثة هم يف الواحد: (األرض هم ثالثة

من من يؤ: الناس فشهادة اهللا أعظم ألن هذه هي شهادة اهللا اليت قد شهد ا عن ابنه
من ال يصدق اهللا فقد جعله كاذباً ألنه مل يؤمن . بابن اهللا فعنده الشهادة يف نفسه

وهذه هي الشهادة أن اهللا أعطانا حياة أبدية . بالشهادة اليت قد شهد ا اهللا عن ابنه
  ".من له االبن فله احلياة ومن ليس له ابن اهللا فليست له احلياة. وهذه احلياة هي يف ابنه

عن األشخاص الـذين مـن      :  عن أمرين  إصحاحناعداد األوىل من    حدثتنا األ 
واجبنا أن حنبهم حبسب اهللا مث شرحت لنا كيف أن هذه احملبة منفـصلة عـن واجـب       

 حبيث أم احملبة اإلهلية يف املسيحي ال ميكن أن تكون بغري إطاعة وصـايا               ،الطاعة حنو اهللا  
طف البشرية ألن هذه مستقلة استقالال      واألمر ليس هكذا مع احملبة الطبيعية والعوا      . اهللا

 وحيث أا تتجه    ،فاحملبة املسيحية هي النشاط الروحي لإلنسان اجلديد      . تاماً عن الطاعة  
جلميع أوالد اهللا ألم خاصته فإا ال تستطيع أن تتجه ألي واحد منهم باالنفصال عن               

خر إذا كانـت تعـاجل       أي أنه يتحتم على احملبة أن تتخذ شكالً آ         ،اخلضوع ملشيئة اهللا  
 فاملفروض يف كل حالة احملبة اإلهلية       ،عصياناً لدى أولئك الذين يف أعناقهم أن يطيعوا اهللا        
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والطاعة اإلهلية صنوان متالزمان يف نفس املؤمن وال ميكن أن تنفـصل إحـدامها عـن                
  .األخرى

 ،اعـة  ميدان احملبة وميدان الط    ،مث رأينا بعد ذلك أن سبيلنا يف هذين امليدانيني        
فلألحداث .  حنن معرضون ألن نتجاهله من ناحيته اخلبيثة املاكرة        ،يعترضه عدو حاضر  

هو مصدر لـشر    " اجلسد"عذرهم إذا ما أحسوا أن ذلك الشيء الذي يسميه الكتاب           
أناين بغيض ولو أنه من اليسري مع األسف أن نكتـشف بـشاعته يف غرينـا دون أن                  

إن مل  ( حركاته اخلداعة أننا نسرع يف استكشاف        والواقع أن مظاهر  . نكتشفها يف أنفسنا  
  .مساوئه يف اآلخرين بقدر ما نبطئ يف إدانته إدانة كاملة يف حالة أنفسنا) يكن يف ختيل

 له أساليبه اخلاصة يف اللباقة والكياسة يف حني         ،أما العامل فهو الغالب فخ أمكر     
 ألواناً مما يروق    ،ني احلقيقيني  بل ولكثريين من املسيحي    ،يستطيع أن يقدم للطبيعة البشرية    

فالعـامل إذاً عـدو     . فلها جاذبيتها القوية  ) وهي أبغض ما فيه لدى اهللا     (أما ديانته   . ويلذ
فإن جنوح اجلسد وشروده ليس أمراً خمجالً قدام الناس فقـط           . أخطر بكثري من اجلسد   

غري أن العامل يبدو    . ةبل مذالً وحمزناً قدام اهللا حىت بالنسبة لصغار املؤمنني وأقلهم روحاني          
يف معظم احلاالت حمترماً ولذلك ترى جانباً كبرياً من القديسني الذين ال يتأخرون حلظة              

. يف اكتشاف حركات اجلسد العادية ينتحلون املعاذير لالنغماس يف العامل ومسايرة تياره           
ون هلا قوا   والعامل كما نعلم هو العدو املباشر لآلب لدرجة أن حمبة اآلب ال ميكن أن يك              

 وهـي مالحظـة     ،لقد الحظ الكـثريون   . وال ميكن التمتع ا حيث يسود روح العامل       
 يصور لنـا اجلـسد   ، إن الكتاب كما يصور لنا العامل عدواً لآلب   –صحيحة وواضحة   

على أن هذه املقاومة الثالثية الـشريرة الـيت         . عدواً للروح والشيطان عدواً البن اهللا     
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ومـن  . لالهوت املقدس يثريها للضرر بواسطة العامل واجلـسد       يتزعمها الشيطان ضد ا   
فقـد  . اجلهة األخرى لنا هذه التعزية أن اآلب يعمل للخري بربنا يسوع بالروح القدس            

 وهكـذا   ،نستطيع أن منيز أشكال الشر املتنوعة لكنها يف الواقع تتالقى معاً يف العمـل             
  .عظم من الذي يف العامل ولكن الذي فينا أ–احلال أيضاً يف أعمال الالهوت 

. وهذا يأيت بنا إىل شهادة اهللا يف العامل اليت تتجه حنو الناس وتكون منهم عائلة              
 ولـيس قوامهـا     ،وهي لذلك شهادة قوامها اإلميان بالكلمة اليت تعلن يسوع ابـن اهللا           

إا شهادة اهللا   . املناقشة أو العاطفة وال طقس من الطقوس جيريه فريق خاص من الناس           
تعاملة مع ضمري اخلاطئ مطهرة القلب باإلميان الذي يستند للغفران على موت الرب             امل

ال باملاء فقط بل باملـاء      .  يسوع املسيح  ،هذا هو الذي أتى مباء ودم     . "يسوع الكفاري 
فإن اهللا يعطي شهوداً خصوصيني لكي يؤثر على اإلنسان الواقع حتت ضـغط             ". والدم

 هؤالء لكي ينحنوا أمامه وأمام حقه وأولئك لكي         –نني  مؤمنني وغري مؤم  : الدنس واإلمث 
  .يتطهروا يف ضمائرهم ويتشددوا يف إميام

 – كما كان موضوع األعداد السابقة       –لذلك ننتقل هنا من شخص املسيح       
ذلك ألن عمله هو الذي يأيت بالـشهود        . إىل عمل املسيح الذي خيتص بشخصه الكرمي      

 بـني اإلنـسان وأخيـه       ، فيعطينا أكثر من شهادة كافية     ويف هذا يتنازل اهللا تبارك امسه     
هنا نـرى اهللا يقـدم      .  ولو أن ثالثة كانوا أفضل     ،اإلنسان كان يكفي أن يقوم شاهدان     

يدم لإلنسان ثالثة من أعظم الشهود الذين ميكن أن خيطروا          . األفضل والشهادة األكمل  
ليس بالتجـسد أو    "  أتى هذا هو الذي  "يقول الوحي   . على البال لكي يقودوه إىل احلق     

فلم يكن بتجسده وال خبدمته املمتازة      . القدرة أو احلكمة وال حىت بالقوة اإلهلية أو اد        
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فذاك الذي كان اإلله    ".  يسوع املسيح  ،هذا هو الذي أتى مباء ودم     "بل  . اليت ال مثيل هلا   
 انفرد هو بـه   ولكنه موت،احلقيقي واحلياة األبدية أتى ليموت موتاً حقيقياً كأي إنسان     

 فيجعلهم ال مطهرين فقط يف      ،إذ جعله اهللا خطية ليخلص اخلطاة ويغسلهم      . دون سواه 
 أتى ليموت ألن موتـه  ،أجل.  بل يف نظر اهللا أبيض كالثلج بواسطة دمه الثمني      ،الداخل

 ٣١: ١٣يو  (وحده هو الذي كان يستطيع أن ميحو خطايانا وميجد اهللا من جهة اخلطية              
 فإنه بعدما   ،ة يف هذا العدد هي بال شك إىل موقف ربنا على الصليب           واإلشار). ٣٢و  

 تقدم أحد العسكر وطعنه حبربة لكي يستوثق من موته وللوقت خرج مـن              ،مات فعالً 
ويف احلادث التارخيي كان الدم هو طبعاً أول ما وقعت عليه العني ومـن              . جنبه دم وماء  

وهل مـن عجيبـة   .  وهو يسيل أيضاًولكن املاء رؤى. أجل ذلك فهو يذكر هناك أوالً  
 وهي أن دماً وماء خيرجان مـن جنـب   ،رأا العني أو مسعت ا األذن أعجب من هذه    
  .إنسان ميت؟ ولكن هكذا كان مع ربنا يسوع

يشري إىل هذه األعجوبة ويلفت النظر      )٣٧ - ٣٣: ١٩ص  (إن إجنيل يوحنا    
وأما يـسوع   " حيث يقول    ،ىإليها أكثر من أية معزة أخرى من معجزات سيدنا الكرب         

لكن واحداً من العسكر طعـن      . فلما جاءوا إليه مل يكسروا ساقيه ألم رأوه قد مات         
والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول         . جنبه حبربة وللوقت خرج دم وماء     

إن هذا حصل فعالً وجرى الدم واملاء حقيقة من اإلنسان امليت على            ". احلق لتؤمنوا أنتم  
وقد شاء اهللا أن يهيئ هذه الظاهرة الغري طبيعية آية للعمل العجيـب الـذي               . لصليبا

وقد رآها الروح القدس هكذا مهمة د سيدنا ومـصاحلة          . انفرد به ابن اهللا املتجسد    
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اإلنسان حىت حرص على تسجيلها ذه الصورة القوية أوالً يف اإلجنيل مث تطبيقها عملياً              
  . أمامنابعد ذلك يف الرسالة اليت

إن آدم مل يصر أباً للجنس البشري إال بعـد أن  ". هذا هو الذي أتى مباء ودم  "
هكذا سيدنا صار رأساً للخليقة اجلديدة ملا قام        . دخلت اخلطية وأخذ املوت يعمل عمله     
وليس بواسطة امليالد كمـا     " (املوت"وبواسطة  . كالبكر بني إخوة بعد أن محل خطايانا      

ولكن قبل ذلك كان النظـام الـالوي        . ك الذي له سلطان املوت    أباد ذا ) يزعم البعض 
 مت  – عند موته وقيامته     –وعندئذ فقط   . بكهنته وذبائحه وقدسه العاملي قائماً مبوافقة اهللا      

العمل وبدأت املسيحية على أساس ذبيحة كفارية واحدة وخملص مقام سرعان ما متجد             
إىل مسامع الكورنثيني املتقلـبني يبـدأ       وكما رأينا بولس وهو يعيد اإلجنيل       .يف السماء 

 هكذا الرسول يوحنا يف طريق تـدعيم        ،باملسيح مائتاً من أجل خطايانا حسب الكتب      
. شهادة اهللا يتجاوز عن كل شيء آخر ويأيت إىل حقيقة موت الرب للتطهري والـتكفري              

 الكتاب على    كما نقرأ يف   ، الرمز املشهور عن قوة الكلمة يف التطهري       ،وهو هنا يبدأ باملاء   
هنـا  " الدم"حيث نرى الروح القدس عامالً مع الكلمة كما نرى          ) ٥: ٣يو  (األقل يف   
فيها يتكلم اهللا إىل ضمائرنا ويواجهنا      .  إن كلمة اهللا تتعامل أوالً مع النفوس       ،تابعاً للماء 

 هي اليت تثبت ما حنن عليه       – ال تقاليد اإلنسان     –وليس من شك يف أن كلمته       . بذنبنا
ولكن ما أحالها على قلوبنا وأكرمها يف عيوننا من         . صمم وعناد ودنس يف نظر اهللا     من  

  !تلك اللحظة فصاعداً باعتبارها نابعة منه كمن مات ألجلنا على الصليب
 جنب ربنا الذي مات من أجـل        ،إذاً فغسل املاء مصدره ذلك اجلنب املطعون      

من أجل ذلـك وضـع      . صى حد وهذا مما يضاعف يف قيمة هذه العملية إىل أق        . اخلطاة
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". الذي قد اغتسل ليس له حاجة إال إىل غـسل رجليـه           : "سيدنا هذا املبدأ قبل موته    
 أما األرجل فتحتاج إىل الغسل طوال الرحلة      ،مرة واحدة ) أي يستحم (فاإلنسان يغتسل   

أي أن شفاعة املسيح هي اليت تعاجل مسألة السقطات اليومية ولـيس عـشاء              . األرضية
والروح القدس يطبق الكلمة    . يزعم بعض البسطاء الذين يسيئون استخدامه     الرب كما   

فال حيـدث إال مـرة   " غسل التجديد "أما  . على أساس موت الرب كلما دعت احلاجة      
صحيح إننا قد حنـس     . وليس سوى موت املسيح يربئنا من اخلطية      . واحدة للمسيحي 

ئة للنفس أو تطهري مـن اخلطيـة        غري أنه ال ترب   . باخلطية ونكرهها وندين أنفسنا بسببها    
ذلك كان احلق الـسامي     ". هذا هو الذي أتى مباء ودم     "لذلك قيل   . بدون موت املسيح  

وما ! يا له من حق عميق   . أمام اهللا يف موت املسيح ألجل شهادة اهللا تتلخص هنا يف موته           
هي أعمق النعمة اليت استطاعت أن تتكلم إلينا هكذا ولكنه ليس صحيحاً فقط أن هذه               

القوة املطهرة اليت عملت فينا عملها املبارك وحنن على عتبة املسيحية بل أن موته كـان                
 مع الفارق أنه من جانب اهللا مل يكن طبعـاً           ،الزماً بالنسبة هللا كما كان الزماً بالنسبة لنا       

لقد دخلت اخلطية إىل العامل فدخلت الفوضـى يف ركاـا وعـم      . للتطهري بل للتكفري  
وجاء الصليب فأعاد النظام اإلهلي إىل نصابه وأثبته        . يء هنا على األرض   اخلراب كل ش  

فلوال الصليب كيف كان ميكن للمحبة والنور والنعمة واحلق أن تعمل معاً؟            . إىل األبد 
كيف كان ميكن للمحبة أن تأيت إىل السماء باخلاطئ الذي أظهر النور أنه غري مـستحق      

طلب الرمحة هلذا اخلاطئ فمن ذا الذي كان يستطيع         إال لنار جهنم؟ وإذا كانت النعمة ت      
أن يفند أو ينكر احلقيقة أنه عدو خصيم بال قلب وال رمحة؟ أما يف الصليب فقد تالقت                 
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 وقد أصبح من بـره      ،هناك متجد اهللا يف ابن اإلنسان     . طبيعة اهللا وصفاته يف انسجام تام     
  . صادقاً بالرب يسوعوعدله أن يربر أفجر وأردأ اخلطاة الذين يؤمنون إمياناً

ليس باملاء فقـط بـل باملـاء        "ويضيف الرسول   " بالدم"ومن هنا أتى املسيح     
لقد كان األمر ميس جالل اهللا وسلطانه وكلمته وقداسته وبره كما كان ميـس              " والدم
أما اآلن يف موت ابن اإلنسان فقد تالقت هذه الصفات مجيعها يف انسجام تـام               . حمبته

وإذا كان اهللا قد اسـتراح يف       . لق مل يكن ممكناً بأية طريقة أخرى      ومتجدت يف كمال مط   
هذا العمل راحة كاملة ويف مسرة أبدية فهو من جانبه يعمل اآلن بالروح القدس املرسل               

  .من السماء إلعالن ذلك العمل بكلمته جلميع الذين يقبلون املسيح وكلمته باإلميان
 ألن ذلك ايء كان     – عن اإلنسان    لكن مباذا حيدثنا جميء الرب باملاء والدم      

معناه اية حياته األرضية له اد؟ حيدثنا عن هذا احلق املخيف الرهيب وهو أن اإلنسان               
كان يف حالة من االحنطاط والشر حبيث مل يستطع الرب العظيم والسيد املبارك الكـرمي               

ـ      "الذي تنازل وصار إنساناً يف حمبته لإلنسان         هم أن جيتـذب    مل يستطع وهو حـي بين
 كان األمر يتطلب خملصاً مائتاً على الصليب لقـد          ،أي نعم ". اإلنسان من شره وعدائه   
إن مل  ) "٤: ٥يـو   " (ال تريدون أن تأتوا إيل لتكون لكم حياة       "قال هلم الرب يف حياته      

وأنا إن ارتفعت عن    ) "٢٤: ٢يو  " (تقع حبة احلنطة يف األرض ومتت فهي تبقى وحدها        
فموت املسيح هو أقوى برهان على مـوت        ) ٣٢: ١٢يو  " ( اجلميع األرض أجذب إيل  

اإلنسان أدبياً وهو اآلن بالنعمة أساس أفضل بركات اهللا لإلنسان ويا له من دليل أيضاً               
وهكذا قد أثبت موت املسيح خـراب       ! على ناموس اهللا مل يستطع إال أن يدين اإلنسان        

فمع أن ملء الالهوت حل يف      .  الناس الطبيعة البشرية الكاملة يف كل طبقة من طبقات       
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الرب يسوع جسدياً إال أنه كان البد من موت املسيح لكي خيلص اإلنسان من خطاياه               
وبعد أن قام املسيح من األموات أصبح ملء ومثال اإلنسان اجلديد الـسماوي وفقـاً               

  .ملشورات النعمة اإلهلية
 يف العدد السادس من     وليس من السهل تبيان الفرق بني حريف اجلر املستعملني        

فهو يف النصف األول    . يف لغتنا العربية  " ب" واملترمجني يف احلالتني حبرف اجلر       إصحاحنا
ال باملـاء  (ويف النصف الثاين " بواسطة أو عن طريق"معناه ) هذا هو الذي أتى مباء ودم  (

أي أن الرب يسوع جاء لكي ميوت هـذا املـوت           " بقوة"معناه  ) فقط بل باملاء والدم   
العجيب الذي كان البد منه ملواجهة حاجة اإلنسان القصوى ولكـي يـوفر للمـؤمن             

. املاء فقط بل بقوة املاء والـدم      " بقوة"وذلك ليس   . خالصاً كامالً من الذنب والدنس    
 ومع كونه اهللا وإنسان يف      ،فقد كان اإلنسان هالكاً لدرجة أن املسيح وقد جاء من اجله          

وهكذا هو جاء   . وت لكي يطهره ويكفر عن خطاياه      كان البد له من امل     ،شخص واحد 
 فقد  ،نعم.  قوة املاء والدم   –فعالً بواسطة أو عن طريق موته يف ملء هذه القوة الكاملة            

جاء موته كافياً يف ذاته ألشر اخلطاة وأكثرهم ذنباً حىت ولو مل تؤمن نفساً واحدة ولكن                
 ومن هنا كان العمل بقوة املاء       ،ههكذا أرادت نعمة اهللا وعملت حىت يكون هناك إميان ب         

  .والدم
والروح هو الذي يشهد ألن     "ولكن هناك إضافة أخرى يف غاية األمهية وهي         

فكيف يقـال   ". احلق"نعلم مجيعنا أن الرب يسوع قال عن نفسه أنه          ". الروح هو احلق  
 ،هنا أيضاً عن الروح يستخدمها الروح القدس لتمجيد املسيح أمام خاصـته وفـيهم             

إن الرب يسوع االبن هو احلق      : غري أن الفارق هو هذا    .  أمر من السهل إدراكه    وذلك
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 يف حني أن الروح القدس هو احلق باطنياً باعتباره القـوة           ،أي هدفاً وغرضاً  " موضوعياً"
فلكي نتبارك مـن اهللا يعوزنـا تـسديد         . العاملة يف القديس إلدراك املسيح والتمتع به      

 وهذا جنده كامالً يف ربنا      ، من اهللا للضمري والقلب والفكر     يعوزنا احلق : حاجتني عميقتني 
يف الطبيعة القدمية اليت تقاوم     " اخلطية"يسوع املسيح باعتباره احلق موضوعياً لكن هناك        

وحىت عندما يولد اإلنسان من اهللا حيتاج األمر إىل السهر اليقظة           . كل ما من شأنه إدانتنا    
فكيف تسدد هذه احلاجـة؟ تـسدد       .  األرض ضد حركات الطبيعة باستمرار هنا على     

بروح اهللا الذي هو احلق داخلنا باعتباره القوة الباطنة العاملة يف توصيل وتطبيق احلـق               
إي أن الروح القدس جيعلنا نتقبل غرض اإلميان        . املوجود يف شخص املسيح خارجاً عنا     

 اجلديـد   وبعبارة أخرى هو قوة التخصيص يف اإلنـسان       . وموضوعه ونقدره حق قدره   
وميكننا أن نلخص هـذا     .  وذا املعىن هو أيضاً احلق داخلنا      ،الذي هو احلياة يف املسيح    

الفارق يف كلمات بسيطة فنحن ننظر إىل الرب كالغرض املوضوع أمام عـني اإلميـان               
بينما الروح هو القوة يف داخل قلوبنا ومبا أن احلق هو إعالن كل شخص وكل شيء أو                 

فمن هنا نفهم ملاذا تطلق هذه التسمية على االبن والروح القـدس            إظهاره على حقيقته    
  .سواء بسواء وال تطلق على اهللا كاهللا وال على اآلب

الذي ابتدعه أصـحابه    " العلم" وهو   –ولكنك إن أصغيت إىل علم الالهوت       
 فإنك تسمعهم يتكلمون عـن      –من العقلني والطقسيني قياساً قياساً إىل العلوم البشرية         

وذا املناسبة أذكر أنين منذ سنوات التقيت برجـل مـن رجـال األدب              . كاحلقاهللا  
 ومع أنه يف كالمه معي كان ينـدد         ، ولكنه من الفالسفة األجانب امللحدين     ،املشهورين

وبعـد  . بآراء فولتري وروسو إال أنه كان يشدد النربة يف كالمه على اهللا باعتباره احلـق    
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 فساقه احلديث إىل ما كان بيننا مـن         ، مع أحد أصدقائنا   اية مقابلتنا عرض له أن تقابل     
 فقال يف عبارة خمتصرة منمقة وإن       ، وهنا أراد أن يبني لصديقنا الفارق بينه وبيين        ،نقاش

 أما أنا فقد رأيتـه      ، أي عرفه من تلقاء ذاته     ، إنه هو رأى اهللا لنفسه     ،كان ينقصها الوقار  
فاهللا يف  . ادع نفسه أنه رأى اهللا أو عرفه       فهو كان خي   ،نعم". مبنظار يسوع املسيح  "فقط  

وهو أمسى من إدراك النـاس وأعظـم        . ذاته جيل عن كل معرفة وهو فوق تفكري البشر        
إن اإلنسان يف حاجة إىل وسـيط جيمـع بـني الناسـوت             . مبراحل من تناول أفهامهم   

يلة ذه الوس . والالهوت يف وقت واحد ليتسىن له بالروح القدس أن يعرف اإلله احلق           
وال هو ضمري اإلنـسان     (فاهللا كاهللا ليس هو إعالن احلق       . وحدها ميكن للحق أم يعرف    

فكيـف  . بل هو املسيح كالغرض والروح كالقوة الباطنية للطبيعة اجلديـدة         ) وال عقله 
 ،املسيح هو املعلن خارجياً والروح القدس هو العامـل داخليـاً          . ظهر اهللا؟ يف املسيح   

 ،قد يكون املسيح نصب عيوننا يف كل حلظة من حياتنا         . و احلق والكلمة هي إعالن اهللا أ    
ومع ذلك فال يفيدنا هذا شيئاً ما مل يعمل الروح القدس فينا بواسطة الكلمة ليعيننا على                

  .قبول احلق باإلميان واالنتقال بذلك إىل احلياة اجلديدة
ـ                ة غري أن الرسول يقصد أن يقول أكثر من هذا يف كلماتـه املـوجزة احلافل

يف ". فإن الذين يشهدون هم ثالثة الروح واملاء والدم والثالثة هم يف الواحـد             "،باملعاين
فمن الوجهة التارخيية كان الدم أوالً مث املاء مث         . هذه العبارة نالحظ أن الترتيب معكوس     

الروح مرسالً من السماء تكرمياً لفداء املسيح ولكي يقيم يف القديسني كاملعزي املاكث             
 وليس بقـوة اإلنـسان وإن كـان         ،ينشر أخبار اإلجنيل للخليقة كلها بقوة اهللا      فيهم و 

هـذا هـو    . ويف هذا يعطي اهللا ثالثة شهود يتفقون يف شهادة واحدة         . بواسطة اإلنسان 
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 أما من حيث احلقيقة الروحية فالترتيب هو الـروح أوالً مث املـاء مث               ،الترتيب التارخيي 
لشاهد الشخصي الوحيد بني الثالثة وهو أيضاً القوة        طبيعي أن الروح القدس هو ا     . الدم

أما املاء والدم فيسميان شاهدين جمازياً وذا االعتبـار يـشار إليهمـا             . احلاضرة احلية 
على أن الروح القدس أقنوم يف الالهوت ومن أعماله اخلاصـة أن يـشهد              . كشخصني

 –هللا واآلب   هو يشهد عن املسيح واملـسيح يـشهد هـم ا          : على األرض نظري االبن   
  ".والروح هو الذي يشهد ألن الروح هو احلق"

على أن الفصل الذي أمامنا قد زيدت عليه بعض الكلمات سواء بقـصد أو              
 وكما وضعنا حنـن يف رأس       ،بغري قصد وهي اليت تراها يف الكتاب املشوهد بني قوسني         

يف العـدد   " لـسماء يف ا "هذا املوضوع فمن املسلم به حتقيقاً أن الفقرة املبتدئة بكلميت           
يف العدد الثامن ليست جزءاً من النص األصلي        " على األرض "السابع واملنتهية بكلميت    

فرمبا كانت يف مبدأ األمر هامشاً على إحدى النسخ فجاء أحد النساخ وأدخلها يف املنت               
وقد تناول إعالم التحقيق الكتابيون هذه القـضية بالبحـث والتحـري            . ظاناً أا منه  
 على أن   ، ذه النتيجة وهي أن الفقرة جاءت عرضاً بطريق االستنتاج البشري          فخرجوا

أي مسيحي ولو مل يكن يعرف كلمة واحدة من اللغة الالتينية يستطيع أن حيكم علـى                
 وهو ليس حباجة إىل رجال العلم أو أحباثهم ليقرر أن الفقـرة             ،الفور إا كلمات مضافة   

  . وحتمل يف ذاا دليل كفايتهافإن كلمة اهللا جامعة مانعة. زائدة
؟ تأمل جيداً يف التعبري أال ترى أنه ليس         "يف السماء "أما أوالً فما معىن الشهادة      

فقط غري كتايب بل يدل على اجلهالة؟ هل من حاجة إىل شهادة يف السماء؟ إن سـكان                 
ـ   . السماء الطبيعيني مالئكة ومل يكونوا يوماً من األيام حباجة إىل شـهادة            ارون هـم خمت
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مث أن املالئكة الساقطني قد هلكوا هالكاً ال قيامة هلم          . ومقدسون فال داعي للشهادة هلم    
 واآلخرون  ، بعضهم حمفوظون يف سالل الظالم     ،منه إذ تركوا رياستهم أو مكام األول      

 الزال مسموحاً هلم بالشكوى على القديسني الـذين جيربـوم           – كالشيطان مثالً    –
وأرواح القديسني الذين انطلقوا ليكونوا مـع       . ال شهادة هلم مجيعاً   ف. ويضلون املسكونة 

 هل حتتاج إىل شهادة؟ إن الشهادة الزمة لسكان األرض وقد أعطيت بنعمة اهللا              ،املسيح
ما هو  "فعندما نطق بيالطس بسؤاله املأثور      . ألن الناس غارقون يف الظالم ويعوزهم احلق      

لقد كان مكساالً وكمعظم    . امل وعدم معرفة للحق   إمنا كان يعرب عن جهالة كل الع      " احلق
وما كان ألحد يف الواقع أن يفوز مبعرفة احلق         . الناس مل ينتظر حىت حيصل على اجلواب      

  ".الروح واملاء والدم"لو مل يعط اله شهوده الثالثة األكفاء وهم 
فالـذين يـشهدون هـم      : "إذاً فالوضع الـصحيح للعـدد هـو هكـذا         

ألما غري ضـروريتني إذاً     " على األرض "بغري داع إلضافة الكلمتني     ............" ثالثة
إن . املفروض أن األرض هي مكان الشهادة اليت غايتها تقدمي احلـق للـذين جيهلـون              

فإذا قبلنا حنن الذين علـى األرض       . الشكر والتسبيح مها طابع السماء وليس الشهادة      
شهادة لآلخرين الذين ال يزالون خطاة      شهادة اهللا فإن حمبة املسيح حتصرنا لكي حنمل ال        

  .*فليس فيما كتبه سوى احلق. واآلن لنرجع إىل ما كتبه الروح. كما كنا حنن

                                                 
رأ ألي واحد            * ا ال نق رة أنن دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفق

ن   وحي ع ه ال ن آتب ة"م اظرتين" اآلب والكلم ين متن ًا  , آلفظت رتبط دائم اب ي ي الكت فف
 ".االبن" مع " اآلب"و " الكلمة"مع " اهللا"
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رأينا فيما سبق صحة الترتيب يف العدد السادس الذي يذكر الروح القـدس             
أخرياً وذلك ألن حضور الروح كالشاهد اإلهلي على األرض مل يل فقط عمل املـسيح               

 ،كنه منذ ذلك التاريخ يعطى للفرد على أساس اإلميان بكلمـة احلـق            على الصليب ول  
 ألن هذا ما حيـصل فعـالً يف         ،ولذلك كان البد أن يسبقه املاء والدم      . إجنيل خالصنا 

أليس ذا الترتيب يقبل اإلنسان حق اإلجنيل؟ فأوالً تدخل كلمة          . معاملة النعمة للمؤمن  
مث يقدم إليه دم املسيح     . كخاطئ باسم املخلص  عن طريق الضمري فيأيت اإلنسان إىل اهللا        

وإذا خضع لرب اهللا عـوض      . فردياً أو يكرز له به جهارياً كالذبيحة الكاملة لعالج حالته         
وهذه اهلبة  . السعي لتثبيت بره الذايت فإنه يعطي الروح القدس كروح احلرية والشركة          

ومـن  .  يطهر من كل خطية    ما كان ممكناً أن يعطاها لوال استناده على دم املسيح الذي          
هذا نرى أن خطوا النفس يف احلصول على الربكة بواسطة النعمة تتفق يف ترتيبها مـع                

وهذا عني ما كـان حيـدث يف        . العدد السادس الذي يذكر املاء أوالً مث الدم مث الروح         
 مث دم كبش  ، فقد كان الغسل باملاء أوالً     ،العهد القدمي يف أمر تكريس أبناء هرون الكهنة       

الذي كان يوضع على شحمة األذن اليمىن وعلى إام اليد اليمىن           ) أو التكريس (امللء  
وأخرياً دهـن   ) أي على أعضاء االستماع واخلدمة والسلوك     (وعلى إام الرجل اليمىن     

فمن منا ال يلمس اتفـاق      . املسحة مع الدم املأخوذ من املذبح يرش عليهم وعلى ثيام         
لعهد اجلديد يف املسيحيني وقد أقيموا كهنوتاً مقدسـاً لتقـدمي           الرمز القدمي مع حقيقة ا    

 وهم الكهنة الوحيدون وذبائح سجودهم هي الوحيـدة علـى األرض            ،ذبائح روحية 
  .املقبولة اآلن لدى اهللا يسوع املسيح
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أما يف العدد الثامن فنقرأ عن الشهود الثالثة يف ترتيب ميشى ال مع معامالت              
وإذا ما تكلمنا عـن ثالثـة       . لعمل الذي جيري يف املسيحي فردياً     اهللا التارخيية بل مع ا    

 ليس فقط بالنظر ملركزه اإلهلي ومقامه       ،يشهدون فإن الروح يأيت بالضرورة يف طليعتهم      
وإىل هذا يرجع الفارق يف     .  بل ألنه هو الذي يعرفنا باملاء والدم لربكة نفوسنا         ،اجلدير به 

أو (ثة الروح والدم واملاء والثالثة هم يف الواحد         والذين يشهدون هم ثال   : "العدد الثامن 
إن كنا نقبل شـهادة     " شهود ثالثة ولكن شهادة واحدة متحدة        –)" يتفقون يف الواحد  

ولعلي أستطيع هنا أن أعيد إىل ذاكريت مبلغ الراحة والعتـق           ". الناس فشهادة اهللا أعظم   
 ، يوم كنت وأنا متجـدد     ،اإلهلي الذين وجدما يف هذه الكلمات منذ نيف وستني سنة         

معذباً مرتعجاً حتت ثقل اإلحساس باخلطية اليت كانت تقلق راحة نفسي علـى الـرب               
. لقد طردت هذه الكلمات كل شك وجعلتين أخجل من ريبيت يف شـهادة اهللا             . يسوع

 ولو أين ،ففيها وجدت أن اهللا هو الذي خيصص احلق لنفسي ولست أنا الذي أفعل ذلك             
فليس األمر متعلقـاً    .  يف قيمة موت املسيح يف حد ذاته ألجل اخلاطئ         مل أكن أشك البتة   

برؤييت أنا لكفاية الدم كما ينبغي أن أراه بل براحيت باإلميان على رؤية اهللا له وتقـديره                 
  .إياه حق قدره

ألن هذه  "فما هي إذن الشهادة اليت نقرأ عنها يف مطلع العدد التاسع هي هذه              
ولكوا أصـبحت حيـة     ،تتجدد النفس ". هد ا عن اهللا ابنه    هي شهادة اهللا اليت قد ش     

 غـري أن هـذه املـشغولية        ، تشتاق أن تعرف شهادة اهللا عن نفسها       ،وليست بعد ميتة  
ولكن حينما يعترب اإلنسان نفسه الشـيء       . بالذات تعيقها عن مساع شهادة اهللا عن ابنه       

شيء صاحل فعندئذ تكون    قدام اهللا وأنه جمرد خاطئ هالك وال يسكن فيه أي يف جسده             
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وإذ يقبل املسيح هكذا على     . شهادة اهللا عن ابنه هي كل شيء لديه وأحي شيء ألذنيه          
وهنا الراحة الكاملة فاملسيح وعمله     .أساس شهادة اهللا يتسىن له أن ينتهي من ذاته إطالقاً         

 يف  مث أن موت الرب أقوى دليل على أنه ال حياة يف اإلنسان األول وال             . يهبان السالم 
 رغم سقوطه ورداءته من كل وجـه        –فمن قايني إىل الصليب قد دلل اإلنسان        . جنسه
.  على أن أقبح وأردأ ما فيه هو ادعاؤه بالتدين واختاذه من الدين سنداً وفخـراً               –آخر  

ولكن . ومن هابيل إىل دم يسوع الثمني نتعلم كراهة اإلنسان لنعمة اهللا وحقه يف املسيح             
من يؤمن بابن   . "اضحاً لإلميان إن مل يكن فوراً ويف كل األحايني        كل شيء يصبح جلياً و    

من ال يصدق اهللا فقد جعله كاذباً ألنه مل يؤمن بالـشهادة            . اهللا فعنده الشهادة يف نفسه    
هل من شهادة أبسط وأوضح وأقوى من شهادة اهللا يف هذه           ". اليت قد شهد اهللا عن ابنه     

 لكل إنسان يشعر حباجته ملثل هذه الرمحـة؟         الكلمات القليلة الواضحة؟ أليست موجهة    
والذي يشك يف أن حق اإلنسان      (!) ولكن آه من عدم اإلميان الذي يدعو اإلميان ادعاء          

وهل . أن يصدق اهللا وان يأخذ بكلمته ويعترف بصدقه وأمانته إذ يقبل شهادته عن ابنه             
 يـصدق   –جلسد   مهما كان متديناً حبسب ا     –من دليل أقوى من هذا على أن اإلنسان         

الشيطان ويكذب اهللا؟ إننا قلما نستسيغ يف حياتنا العادية أن يشك إنسان يف شـهادة               
وكن العجب العجاب أن هذا هو الشيء العادي فيما يتعلق          . رجل عظيم الشأن واخلطر   

 وما أسرع القوم يف اام املؤمن باالدعاء إن         ،بشهادة اهللا املقدمة لإلنسان خلالص نفسه     
  !رياءمل يكن بال

ويا هلا من محاقة أيضاً أن يستمع اإلنسان هلمس الشيطان بأنه خـاطئ جـداً               
 فهل ميكن   ،لقد جاء له اد ليخلص ما قد هلك       . لدرجة أن املسيح ال ميكن أن خيلصه      
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؟ وأي شيء من اخلطأ ميكن أن خيـرج عـن دائـرة             "هالك"ألحد أن يكون أردأ من      
 ويف مـرمي    ،املرأة اخلاطئة اليت كانت يف املدينـة      ويف  . ؟ تأمل يف املرأة السامرية    "هالك"

. وعرفن أن خلصن  .  وكلهن خلصن وعرفن أن خلصن     ،ثالث حاالت يائسة  . ادلية
لقد خلصت كل منهن    . وقد سجل الروح القدس قصتهن لكي تؤمن أنت أيضاً وختلص         

و اخلدمة أو الطقوس    ال املشاعر أو احملبة أ    " باإلميان" و   ، نعمة اهللا ال نعمتهن    –" بالنعمة"
لقد كان الرسول بولس يشكر اهللا أنه مل يعمد سـوى نفـر قليـل مـن                 . أو الفرائض 

.  ذلك ألن املسيح مل يرسله ليعمد بل ليبشر        ،الكورنثيني الكثريين الذين آمنوا واعتمدوا    
إنه يف املسيح ولدهم باإلجنيل وليس باملعمودية مع عظمتها وأمهيتـها للغـرض الـذي            

املـسيح هـو    . لكن املعمودية مل ب ولن ب حياة لنفس واحدة        .  أجله وضعت من 
 ، عامالً يف كل واحد مبفرده بواسطة كلمته والروح القدس         ،واهب احلياة لكل من يؤمن    

ما الذي سيقوله ألولئك الذين بالتقليـد       . كما أنه سيدين مجيع الذين يرفضونه هلالكهم      
 بـه   ،ون طقساً ليعطي احلياة كما يزعمـون       وعوض اإلميان باهللا يصنع    ،يبطلون كلمته 

 كما لو كانوا وسطاء بني األموات واألحياء؟        ،يهينون اهللا وميجدون أنفسهم ووظيفتهم    
  . وليس اإلميان الذي يعطي اد هللا،هذا هو االدعاء احلقيقي

 هذا هو التعليم األول لرسالة      ، اإلنسان الثاين  ،إن احلياة األبدية هي يف ابن اهللا      
 وها هو يعود بنا إليه مرة ثانية بعد أن حدثنا عن قيمة الدم واملاء اخلارجني                ، األوىل يوحنا

 وعن عطية الروح القدس املوهوب كنتيجة خلدمة املـاء          ،من املسيح مائتاً على الصليب    
 ، يعود بنا إىل القضية اليت تتميز ا رسالته أي قضية احلياة األبدية يف ابـن اهللا                –والدم  

قيقة لقضية من أخطر قضايا الكتاب املقدس وأعظمها أمهيـة للقديـسني يف             وإا يف احل  
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ولقد تعلمنا باالختبار مبلغ الضرر الذي يسببه أولئك الذين حياولون االنتقـاص            . يومنا
من هذه احلقيقة أو حجبها بستار من الدعوى العريضة بوجود حق جديد طلعوا علينا به             

خدعة : بالية حياولون أن يزحيوا عنها تراب القدم      فلم يكن يف حقيقة أمره سوى أسطورة        
  .من الشيطان يكررها من آن آلن لعله ينفذ ا مآربه املاكرة اخلبيثة

". إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة اهللا أعظـم        : "ولكن ماذا خيربنا الكتاب   
 ،وهل من شهادة طيبة وحكيمة وأكيدة ومطمئنة كشهادة اهللا؟ إنه يعرف كـل احلـق              

مث على أثر   . ه كل نعمة أعطانا ابنه لكي يعلن احلق ويؤهلنا لقبوله يف حياة جديدة            وكإل
الفداء أعطانا روحه القدوس كالقوة اإلهلية للتمتع باحلق وإعالنه لآلخرين مـن بـين              

 فهـي أعظـم مـن مجيـع         ،"شهادة اهللا أعظم  "ومن هنا نفهم قيمة القول أن       . جنسنا
  .الصعاب

 أوالً عن املوت مكتوباً على مجيع اجلنس البـشري          وهذه الشهادة املثلوثة هي   
بواسطة ذاك الذي شرب الكأس الرهيب حىت الثمالة فأنتج موته لنا حياة بال خطية وإن               

 ،فتلك احلياة األبدية مل تتطلب أي عمل لنفسها       . كان هو له اد مل يكن حباجة للموت       
موته لالنتصار على كل شر د       هي اليت اقتضت     ، حالة اخلطية واملوت   ،وإمنا حالتنا حنن  

  .اهللا
من يؤمن بابن اهللا فعنـده      . ألن هذه هي شهادة اهللا اليت قد شهد ا عن ابنه          "

فال بـد أن    ". أنتم ال تقبلون شهادتنا   : "مرة قال الرب لنيقودميوس   ". الشهادة يف نفسه  
ن بكلمة اهللا هو    واإلميا.  وبدون ذلك مل ميكنه البتة التعلم حبسب اهللا        ،يولد اإلنسان ثانية  

 كان ينبغي أن تكـون      ، نظري الرب  ،والكنيسة. وحده الذي يقو اإلنسان للتعلم من اهللا      
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.  غري أن حالتها قد وصلت إىل درجة جعلت شهادتنا غري موثوق ا            ،شاهداً أميناً صادقاً  
يف  "، شـهادة اهللا   ،فيا هلا من تعزية كربى للمؤمن بصفة خاصة أن تكون له الـشهادة            

  "!نفسه
 وحيث تكون لنا بالنعمـة      ، كما هي احلالة هنا    ،أما حيث تكون احلاجة ماسة    

فإن " يسمع من الكنيسة  "فمن التبجج واخليانة أن نطالب أحداً وترغمه أن         " شهادة اهللا "
كلمة اهللا نفسها هي اليت تصور لنا املركز الذي دعيت الكنيسة ألن تـشغله يف العـامل                 

سه وبروح النبوة مبلغ ما ستصل إليه الكنيسة مـن          تصور لنا يف الوقت نفسه الوقت نف      
ومن العجب أن رساليت بولس إىل تيموثاوس تـصور لنـا هـذي             . فوضى وتشويش 

يف " عمود احلق وقاعدتـه "فاألوىل تصور الكنيسة يف حالة من الترتيب اإلهلي         : الوجهني
ق الـذي   ولكن الكنيسة ليست هي احل    . حني تصور الثانية يف حالة من التشويش احملزن       

 ولو أا الشاهد اجلمعي للحـق كمـا أن          ،من واجب املسيحي أن يستمتع إليه ويقبله      
والكنيسة واملسيحي مدعوان كالمها ألن يسمعا كلمة       . املسيحي هو الشاهد الفردي له    

ففي رسالة تيموثاوس الثانية نتعلم أن االعتراف املسيحي قد         . اهللا وحدها باعتبارها احلق   
ولذلك فحني أبيح للخمري أن يدخل      . بأواين للكرامة وأخرى للهوان   أصبح كبيت مملوء    

أصبح لزاماً على كـل     ) ٥ كو   ١(ويتغلغل عوض أن يعزل فتطهر اجلماعة نفسها منه         
على أن ذلـك    . فرد أن يطهر نفسه من هذه الشرور اخلطرية لكي يكون إناء للكرامة           

  ".الرب من قلب نقيالذين يدعون "ليس لإلنفراد واالعتزال بل لالشتراك مع 
 ادعـاء االسـتماع     ،ولكن حاشا للكتاب أن جييز مثل هذا االدعاء اجلريء        

 أي سـفر    ، بل هو على عكس ذلك يعلمنا يف آخـر أسـفاره           ،لكنيسة باعتبارها احلق  
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ما " إن كل نفس أمينة مكلفة بأن تسمع ال إىل ما تقوله الكنيسة بل باحلري إىل                 ،الرؤيا
تكرر هذا التحريض بنصه يف كل رسالة من رسـائل الـرب            وي" يقوله الروح للكنائس  

فهل من شيء أكثر مناقضة لفكر الرب من هذا االدعاء اخلاطئ الـذي             . للسبع كنائس 
  !جعل النصرانية أضحوكة بني الناس

فإن كلمة اهللا تظل صادقة     . ولكن مهما تكن حالة النصرانية أو العامل املسيحي       
فعنده الشهادة  .... من يؤمن : "ي يف كل جيل وزمان    دائماً أبداً وسارية على كل مسيح     

فلو وجد املؤمن يف أرض ال يستطيع فيها التمتع بشركة القديسني وليست له             ". يف نفسه 
 فإن ابن اهللا الذي     ، وال يعرف أخاً واحداً يف الرب      ،فرصة ليستمع إىل أي معلم مسيحي     

اطاً جبميـع االمتيـازات      وعنده الشهادة يف نفسه كما لو كان حم        ،آمن به يبقى هو هو    
.  بل له االبن   ،فهو ال يعتمد على كائن ما حتت الشمس       . املسيحية املمكنة على األرض   

ألنه يف مثل هذه احلالة ما أكثر الـذين         ! فما أحكم وأكرم هذه الشهادة من جانب اهللا       
هذه هي نظرم للمؤمن يرمونه لالدعاء ولكـن اهللا         ! يا له من ادعاء جريء    : يتصاحيون

إمنا األدعياء هـم الرافـضون      ". فعنده الشهادة يف نفسه   ..... من يؤمن : "فسه يقول ن
من ال يصدق اهللا فقد جعله كاذباً ألنـه مل          " وهم وقحاء ومتجاسرون ألن      ،لشهادة اهللا 

وهل هناك أشر من ذلك؟ إنه يكفـي أن         " يؤمن بالشهادة اليت قد شهد ا اهللا عن ابنه        
سه فيقول نظري الربمهي أنه مل خيطئ ولو أنه بذلك يكذب           يكذب اإلنسان فيما يتعلق بنف    

 – سلباً وإجيابياً    –وهذا عني ما يفعله     . ولكن أقبح من ذلك أن جنعل اهللا كاذباً       . الكلمة
  .كل رافضٍ لشهادة اهللا عن املسيح ابنه
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ع ". (وهذه هي الشهادة أن اهللا أعطانا حياة أبدية وهذه احلياة هي يف ابنـه             "
حياة  "– أي أعطى كل مسيحي      –" أن اهللا أعطانا  "ل أكثر جالء ودقة؟     هل من قو  ) ١١
 بقلبه القاسي ال يسعه حني يسمع هـذه         ،حىت الكافر ". وهذه احلياة هي يف ابنه    . أبدية

اللغة اهلادئة إال أن يتأثر ملا تنطوي عليه من اليقني اهلادئ العميق السعيد الـذي يبعثـه                 
 يف حني   ،ه وشقاءه إذ ما فكر يف حالته على اإلطالق         فهو يدرك تعاست   ،اإلميان يف النفس  

ومـن  . يتوقف سالم املؤمن يف مجلته على امتالكه ابن اهللا وامتالك احلياة األبدية فيـه             
األسف أن قام البعض مؤخر واستخلصوا من قول الرسول هذا مبدأ خطـرياً للغايـة               

ويبـدو أـم سـروا      . افهي ليست فين  ". هذه احلياة هي يف ابنه    "زاعمني أنه ما دامت     
للفكرة إذ استنتجوا منها النتيجة اليت توافق تعليمهم وهي أن املسيحي ليس له حيـاة               

. ولست أدري ملاذا يسرون ا إال أن يكون العدو قد أعمى بقوته عيوم            . أبدية دائمة 
إن سرورهم كان يوماً بـاحلق      .  وهذا ما ميأله النفس حزناً وأسى      –كذلك لست أنسى    

أليس هو أمراً مرعباً أن حنرف فصالً من الكتاب لنجعله مناقضاً           . ه اآلن يتنكرون  الذي ل 
 وذلك ألن الـروح القـدس       –" أن هذه احلياة هي يف ابنه     "لفصل آخر؟ إننا نقرأ هنا      

يقصد ذا أن يفرح املؤمن بضمان تلك احلياة وكفالتها يف شـخص االبـن العزيـز                
فهذه احلياة يف االبن حيث ال ميكن أن     . لوق آخر باالستقالل عن املؤمن ذاته وعن أي خم      

 ،ومن جة املؤمن وسروره أن يعلم أن حياته       . يقرب شر وحيث ال ميكن أن يدنو خطر       
 بل أيضاً حافظها وضـامنها      ، هي يف ذاك الذي ليس فقط منبعها الدائم        ،احلياة األبدية 

 اهللا اآلب وأنـه      إنه يف شركة مـع     ،وأكثر من ذلك  . اإلهلي ضد مجيع مكائد الشيطان    
  .موضوع حمبته وتكرميه أكثر من ذي قبل منذ الفداء
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يؤكد كذلك أن لنا هذه احلياة وأن اهللا أعطانـا إياهـا            ) ٢٤: ٥يو  (على أن   
 كما أن هناك شواهد كتابية أخرى كثرية تبني أن الفداء جعـل             ،وحنن هنا على األرض   

اليت ميكن للروح القدس أن بتعامـل       احلياة األبدية من نصيبنا باعتبارها احلياة الوحيدة        
فاحلياة كما هو معلوم    . ولنأخذ مثاالً عن احلياة الطبيعية إليضاح ذلك      . معها ويعمل ا  

ولكن هذه األصابع ليست مقر أو      . تعمل من الرأس إىل أطراف أصابع اليدين والقدمني       
 أي ضرر مبركز     اليت ميكن استئصاهلا دون إحلاق     ، ال حىت الذراع أو الساق     ،مركز احلياة 

مع الفارق أنه يف املسيح ال يوجد مثل هذا االستئصال فيما يتعلق باحلياة اليت لنا               . احلياة
 ولكـن   ،إن املسيح هو مركز احلياة األبدية     .  واليت تسمو كثرياً على احلياة الطبيعية      ،فيه

لـك  حىت األطفال يف املسيح ميلكون هذه احلياة كما ميلكها األحداث واآلباء ولـن يه             
وهـذا ضـماا    . إن غبطتنا وسرورنا مها اليقني بأن حياتنا هي يف ابن اهللا          . واحد منهم 

أما أن يأيت قوم فيحرفـون احلـق        . وهذا مبعث الثقة والسالم األبدي لدى كل مؤمن       
 فأمر أقل   ،ويتخذون من هذا العدد بالذات دليالً على أن املؤمن ليس اآلن احلياة األبدية            

  .ل ليس فقط على عدم اإلميان بل على سوء استعمال لكلمة اهللاما يقال فيه أنه يد
ولن يتسىن  .  إن احلياة ليست منفصلة عن االبن      ،نعم". من له االبن فله احلياة    "

وهو يهب  . ألحد أن تكون له احلياة ما مل يكون له االبن الذي هو الطريق واحلق واحلياة              
.  ابن اإلنسان الذي هو أيضاً ابن اهللا       ،د هللا  بل أيضاً كاملمج   ،احلياة ليس فقط باعتباره اهللا    

واملؤمن يكرم االبن حني يـؤمن فينـال احليـاة          . واهللا يشهد ذا عنه وليس عن سواه      
 ولكنه يف يوم قادم     ،وغري املؤمن يهينه ويرفض هبة احلياة والنتيجة هالك نفسه        . األبدية

ت عن ابن اهللا حبيث تكون      مث لو إن احلياة فصل    . سيجثو غضباً عنه حينما يقام للدينونة     
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 ولكن مبا أا    ، لكان من احملقق أن تصاب باألذى واالحنالل       ،فينا فقط وليست يف االبن    
 ونعلم أنه لنا على     ،وهي لنا ذه الصورة   .  مقدسة وخالدة  ،يف االبن فهي باقية إىل األبد     

 وكل سجود   ، وكل خدمة صادقة   ، وكل عاطفة كرمية   ،وكل عمل صاحل  . أساس كلمته 
وغري ممكن للمسيحي أن يرضي اهللا      .  منبعها مجيعاً احلياة األبدية يف قوة الروح       –قبول  م

 فإذا قد جاءت اآلن هذه احلياة يف شخص ابن          ،وأبا ربنا يسوع بغري عمل احلياة األبدية      
ذلك ألن احلياة جتـد  .  فإن سرور اآلب أيضاً أن يراها فينا ولن يرضى بغريها بديالً           ،اهللا

  .ا يف معرفة وخدمة وعبادة اآلب واالبن بقيادة الروح القدسفرحها وجته
ومن ليس له ابن اهللا فليس لـه        : "ولكن ال يفوتن أحداً اجلانب اآلخر اخلطري      

 ملـاذا   ، فإين أتوسل إليك أن حتذر     ،إن كنت يا من تقرأ هذه األقوال غري مؤمن        ". احلياة
 وأرسلت ابنه احملبوب؟ وملاذا ترفض      ملاذا ترفض حمبة اهللا اليت أعطت     . لك هالكاً أبدياً  

 يف حـني    ،ذاك الذي ألجلك ذاق املوت؟ ومع ذلك فهو مل يفعل لك شيئاً سوى اخلري             
إين . أنك مل تظهِر حنو امسه سوى اإلمهال واالحتقار والكراهـة بقـدر مـا اسـتطعت         

ومـن  .  إن آمنت به فهو يكون لـك       ،أستعطفك أن تصدق ما يقوله اهللا لك عن ابنه        
من ليس له ابـن اهللا      "ولكن  . يل أن يكون لك ابن اهللا وال تكون احلياة األبدية         املستح

لـن يـرى    " إن عدمي اإلميان     ، إا حقيقة صادقة بقدر ما هي مرعبة       ،"فليست له احلياة  
. الذي يؤمن باالبن له حياة أبدية     . اآلب حيب االبن وقد دفع كل شيء يف يده         "–" حياة

  ).٣٦ و ٣٥: ٣يو " ( حياة بل ميكث عليه غضب اهللاوالذي ال يؤمن باالبن لن يرى
أوهلما حـرص   . وقبل اخلتام أود أن أشري إىل أمرين عظيمي األمهية واخلطورة         

 يف  ، ابـن اهللا   ،الوحي ودقته البالغة يف تقدم احلياة األبدية موضوعياً يف كلمـة احليـاة            
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 كواهب احليـاة    لقد أفاض الرسول يف الكالم عن الرب يفي اإلجنيل        .  األول اإلصحاح
 أما هنا فهو يبدأ بتقدمي الكلمة نفسه        ،١٠ ،،٦ ،٥ ،٣ اإلصحاحاتاألبدية للمؤمن يف    

غـري أن هـذه     . باعتباره تلك احلياة دون أ، يشري إشارة واحدة إىل حقيقة توصيلها لنا           
إذن فقد كان أمام الـروح القـدس        . احلقيقة كانت معروفة ومألوفة قبل كتابة الرسالة      

 األول عن نوالنا احلياة ولـو       اإلصحاحبارك يف عدم قوله كلمة واحدة يف        غرض إهلي م  
ومن هذا يبدو أن غاية الروح القدس       . أن الكاتب والقديسني كانوا يعرفون ذلك جيداً      

يف ذلك االستهالل البارع هو تقدمي الرب كالغرض املوضوع أمامنا لكي جند مـسرة               
كانت يف جوهره اإلهلي عند اآلب وظهـرت يف         نفوسنا فيه باعتباره احلياة األبدية اليت       

فكم كانت تكون اخلسارة لـو مل       . كماهلا بظهوره هنا على األرض كإنسان بني الناس       
يكن هناك بالفعل هذا الظهور املوضوعي للحياة األبدية اليت يتميز ا إجنيـل يوحنـا               

خلـسارة  كذلك كم كانت تكون ا    . ويطالعنا جبماهلا الرائع يف كل صفحة من صفحاته       
 وإمنا غاية التـدرج     ،التعليمية يف هذه الرسالة لو مل يكن املسيح نقطة ابتدائها وأساسها          

 والواقـع أنـه مل      ،بأيت بنا الرسول إىل الكالم الصريح عن طريقة نوالنا احلياة األبديـة           
 اخلامس الذي هو ختام تعليمها كما أن احلديث عنها          اإلصحاحيعاجلها بصراحة إال يف     

  . يف املسيح هو بداءتهموضوعياً
فإنه إذا كان بني أسفار الكتاب سفر ميتاز        . واألمر اآلخر ال يقل أمهية وخطراً     

عن بقية األسفار يف التفرد بإظهار احلياة األبدية يف املسيح ويف خاصته الذين هـم لـه                 
ومع ذلك فقد اختفت يف كلتيهمـا       . بالنعمة فإمنا هو إجنيل يوحنا ورسالة يوحنا األوىل       

إن موضوعها احلياة األبدية بكـل ملئهـا        . ملعمودية املسيحية كما اختفى عشاء الرب     ا
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ومها كذلك يعينان أكثر من     . وقوا يف يسوع ابن اهللا أكثر من سائر األناجيل والرسائل         
ومع ذلك فال اإلجنيل وال الرسالة يـشريان إىل         . سوامها بالشهادة عن توصيلها للمؤمن    

  .ليت إليها تعزو بعض الطوائف منح احلياة األبديةتلك الفريضة املسيحية ا
 هي وسـيلة إحيـاء      – ما ينادي التقليديون     –فإذا كانت املعمودية املسيحي     

 ، فكيف ذين السفرين احلافلني بالكالم عن احلياة األبدية وعن مـنح احليـاة             ،النفوس
مل إهلي مباشر جيريـه     يغفالا إطالقاً ويوسعان يف الكالم عن احلياة األبدية باعتبارها ع         

الروح القدس باستخدام الكلمة إلعالن املسيح للمؤمن؟ والواقع أنه من اخلطأ الفاحش            
 فـإن الرسـول     ،)٨ و   ٦: ٥يو  (يف  " املاء"أو  ) ٥: ٣يوحنا   ("ماء"حشر املعمودية يف    

 ولو أنه أشار مرة     ،يترك الفرائض تركاً مطلقاً ليتحدث عن حق جوهري ذي أثر أبدي          
) ٢ و   ١: ٤يو  (رة عابرة ويف سياق احلديث إىل معمودية التالميذ أيام خدمة سيدنا            إشا

وحىت يف هذه اإلشارة احتاط لألمر فأخربنا أن الرب نفسه مل يكن يعمد مع أنه هو حميي                 
مث أن املعمودية السابقة ملوته وقيامته كانت مبعمودية يوحنا عادوا فتعمـدوا            . األموات

الذي شكر اهللا ألنه مل يعمد      ) ٥: ١٩أع  ( بواسطة الرسول العظيم     باملعمودية املسيحية 
 ١٤: ١ كو ١( معلناً أن املسيح مل يرسله ليعمد بل ليبشر     ،يف كورنثوس سوى نفر قليل    

فاملعمودية املـسيحية هـي يف      . قد ولدهم يف املسيح يسوع باإلجنيل     ) هو(وأنه  ) ١٧و  
)  السادس اإلصحاح(ح من رسالة رومية     احلقيقة معمودية ملوت املسيح كما نتعلم بوضو      

إا معمودية ملوته وال شأن هلا مبنح احلياة للـنفس امليتـة يف             . إذا كنا نصدق كلمة اهللا    
  .خطاياها
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  اخلطاب الثامن عشر
  ٢١ – ١٣: ٥ يو ١

كتبت هذا إليكم أنتم املؤمنني باسم ابن اهللا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية "
وهذه هي الثقة اليت لنا عنده إنه إن طلبنا شيئاً حسب . هللاولكي تؤمنوا باسم ابن ا

وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات اليت . مشيئته يسمع لنا
إن رأى أحد أخاه خيطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين . طلبناها منه

قول أن يطلب كل إمث هو توجد خطية للموت ليس ألجل هذه أ. خيطئون ليس للموت
  .خطية وتوجد خطية ليست للموت

نعلم أن كل من ولد من اهللا ال خيطئ بل املولود من اهللا حيفظ نفسه والشرير 
ونعلم أن ابن اهللا قد جاء . نعلم أننا حنن من اهللا والعامل قد وضع يف الشرير. ال ميسه

هذا هو اإلله احلق . سيحوأعطانا بصرية لنعرف احلق وحنن يف احلق مع ابنه يسوع امل
  ".أيها األوالد احفظوا أنفسكم من األصنام. واحلياة األبدية

يالحظ أن روح اهللا يشدد دائماً على أن املؤمنني ليس فقط لديهم هلم حيـاة               
 كما كان األمر قبل     – ذلك أنه من احملتمل      ،أبدية بل جيب أن يعلموا أن هلم حياة أبدية        

 بل حـىت اآلن     ،حياة أبدية ولكنه ال يعلم أن له هذه احلياة         أن يكون إلنسان     –املسيح  
هناك بعض املؤمنني ممن تظهر منهم عالمات واضحة جلية تنبئ عن وجود تلك احليـاة               

ومع هذا ذلك فإن فقدان التمييز ملعطالت       . فيهم مع أم جيهلون حقيقة امتالكهم إياها      
االمتياز ليس فقط لفقدان سعادته     هذه احلياة ن شأا أن يعرض صاحبها الذي جيهل ها           
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 بل الخنفاض مستوى سلوكه الذي هو النتيجة العمليـة          ،الشخصي قدام اهللا أو تعطيلها    
 ليس لديه اليقني اهلادئ باحلصول علـى احليـاة          ،كيف لشخص مثل هذا   . هلذا اجلهل 
 أن يتجنب القلق حينما يهيب الضمري بالقلب أن يفحص ويـرى هـل هـو                ،األبدية

 وذلك على أثر فشله يف تصرفاته أو اشتباكه يف صراع دائم مع ارب              ،المسيحي أم   
  . مث خيلق يف نفسه عدم الثقة بنعمة اهللا؟،الذي حياول باستمرار إيقاعه فيما يهني الرب

سبب آخر ألجله يشدد روح اهللا بقوة على أن يكون لدينا ليس جمرد العلـم               
وهذا السبب هو أنـه يف      .  كما يفعل هنا   ،يةبل العلم الشعوري الباطين بأن لنا حياة أبد       

أيام الرسول ومنذ ذلك التاريخ وحىت اليوم وجد خصوم للحق يرتابون يف إمكانية العلم            
 وهذا هو دائم الطريق الذي      ، حبيث جيعلوا شيئاً غامضاً غري مؤكد البتة       ،باحلياة األبدية 

حيجب اليقني حبجة جهلنـا     يسلكه عدم اإلميان يف كل العصور واألجيال إذ حياول أن           
 ولكن  ، وهي أمور حقيقية ال يسعنا إنكارها      ، وتعرضنا للوقوع يف اخلطأ    اوعدم استحقاقن 

هل أعلن املسيح إعالناً كامالً واضحاً خرب       : هذه ليست املسألة بل السؤال كله هو هذا       
يقـال أن   هبة احلياة األبدية للمؤمنني اآلن أم ال؟ ومن اخلطأ والضالل بطبيعة احلال أن              

 فإن العهـد    ،هذا االمتياز املبارك وقف على فريق معني ممتاز روحياً من أفراد عائلة اهللا            
اجلديد يعلن مراراً وتكراراً ويؤكد لكل من له أذن للسمع أن من حق مجيـع الـذين                 

  .يؤمنون بابن اهللا أن يعلوا أن هلم احلياة األبدية
ولذلك كانت كلمة اهللا    . والدهمن احملقق أن حمبة اهللا موجهة لكل واحد من أ         

واضحة وجلية يف إعالن هذا االمتياز ليكون معلوماً علماً باطنياً لكل واحد من أفـراد               
 وليكون موضع متتع وممارسة كل مسيحي يف شركته الشخـصية وسـجوده             ،عائلة اهللا 
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ة  كما أن احلياة األخرى املُعرب عنها باجلسد واملبغوض        ،مهما كانت درجة بلوغه الروحي    
. لدى اهللا قد صارت بفضل املسيح وروح اهللا املعطى لنا مبغوضة أيضاً لدى القـديس              

ومن هنا صار على املسيحي أن ينكر ويطرح جانباً احلياة اجلسدية الـساقطة ويـسلك      
 يف طبيعته اجلديدة املسماة هنا ويف إجنيـل يوحنـا           ،اإلميان حبسب قدوة املسيح الكاملة    

  ".حياتنا" وقد صارت بالنعمة ،اة املسيحإا حي". احلياة األبدية"
 ولـو   –لقد كنا من نصيب الرسول يوحنا أن يعلن ال عمل املخلص الفدائي             

أنه تكلم عن الفداء فيما له عالقة باد السماوي وغرض اهللا العظـيم فيمـا يتعلـق                 
 بل لكي يتكلم باألحرى عن جالل وجمد ونعمـة ذاك           –مبستقبل املسكونة أو مبشوراته     

لقد كان  . ذي أضفى من جمده وعظمته على احلياة اليت مينحها كما على عمله الفدائي            ال
 ،من حق اهللا وطبقاً لربه وكل صفاته له اد أن جيد لذته يف تلك املشورات اليت سـتتم                 

 ومل يعد   ،ولذلك فقد اار كل أساس للكالم عن استحقاقنا الشخصي أو مد استحقاقنا           
إن .  املسيح الـرب   ، املوضوع بل الشأن كله لإلنسان الثاين      لإلنسان األول أي شأن يف    

 وماذا يطلب املسيح وعملـه مـن اهللا         ،أساسنا هو املسيح وعمله كمن أعطانا إياه اهللا       
 فهو مل يكن    ،الذي يقدره حق التقدير؟ وملن يطلب؟ ليس يطلب ألجل نفسه بكل يقني           

. ضوع حبة اهللا منـذ األزل      مو ،ومل يكون حباجة إىل شيء ألنه كاالبن واحد مع اآلب         
ولكنه جاء وبذل نفسه ليمجد اهللا ويظهر حمبته الكاملة رداً على أكذوبة الشيطان الذي              
إذ ترد هو نفسه على اهللا سعى جهده ليوقع اإلنسان حتت طائلة غضب اهللا وقد جنـح                 

ولكن مشورات اهللا لن ختيب بل سيتممها اهللا مجيعهـا علـى   . حبسب الظاهر يف مسعاه   
 كما مل   ،فإن الفداء مل يكن فكرة طارئة أو عارضة جاءت يف عرض الزمان           .  الفداء أساس
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صحيح إـا   .. تكن املشورات اإلهلية مترتبة على فشل يف شيء مما رمسه اهللا أو أوجده            
 لكن مشورات اهللا شـأا      ،أعلنت لنا حنن املؤمنني بعد ظهوره فشل اإلنسان فشالً تاماً         

 كو ،١٤ – ٣: ١أف (ل خليقة كما يرينا الرسول بولس يف      شأن حمبة اهللا كانت قبل ك     
  ).٢: ١ يت ،٩: ١ يت ٢ ،٢٦: ١

لقد أعطى ليوحنا بصفة خاصة أن يتعمق يف طبيعة اهللا وأن يتحدث بالتبعيـة              
عن شخصية سيدنا األزلية كما عن جتسده وذلك لكي يثبت القلب ويسمو املؤمن فوق              

رفت يف شهادا فأصـاا التـشويش واخلـراب         حالة الكنيسة االمسية احملزنة اليت احن     
على أن ازدياد فشل املسيحية االمسيـة ال        . وأصبحت تنتظر قضاء اهللا الذي بدأ من بيته       

فكيف إذن يعمل روح اهللا     . ميكن أن يكون سبباً يف زعزعة ثقتنا يف املسيح ذرة واحدة          
يت كانت عند اآلب قبـل      على تقوية القلب وتعضيده؟ يقود أفكارنا إىل احلياة األبدية ال         

أن يوجد خملوق وقبل أن يتنازل اهللا يف صورة إنسان حقيقي يف شخص الرب يـسوع                
. لكي تكون احلياة األبدية نصيبنا املعلوم لنا اليوم مبا ال يقل عن علمنا ا يف يوم اـد                 

س لي" حاضر" ولكنه تعليم غريب أن يقال إا كشيء         ،صحيح أا لنا اآلن فيه باإلميان     
:  كـو    ١(نتوقعـه   " مستقبل" بقدر لنا ما هي ملك لنا كشيء         ،ملكاً لنا اآلن باإلميان   

 وهي مـن    ،ولكن مما يزيد يف متانة القضية أن احلياة هي يف املسيح الذي هو لنا             ). ٢٢
  .هذا الوجه فوق كل شيء أو ريب

من ) ١٢ع  (وأقوال الرسول يف    ) ٢٤: ٥يو(ولكن ما أوضح أقوال سيدنا يف       
فقد ميكن أن يكون لنا العلم العقلي بشيء نتوقع احلصول عليـه ولكـن ال               .ناإصحاح

لكي "فحينما يقول يوحنا    . ميكن أن يكون لنا العلم الواعي الباطين بشيء ال منلكه فعالً          
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فهو يفترض أصالً أننا فعالً حاصلون عليها وإمنا يعوزنا فقط          " تعلموا أن لكم حياة أبدية    
من ذهب إىل    ٦ومل يوجد قط حىت بني أتباع بيالجيوس      .  باطنياً أن نعلم ذلك علماً واعياً    

حد إنكار إمكان احلصول املسيحي على احلياة األبدية اآلن وإن كانوا قد فسروها مبـا               
ولكن خييل لنا أن مهمة إنكار هذه احلقيقة املباركة إنكاراً          . جيعلها خارج حدود اإلمكان   

ماً كان حمتفظاً به جلماعة حديثة أرادت أن حتـي          كامالً وحماولة القضاء عليها قضاءاً مرب     
 فما من مجاعة مستقيمة الرأي مسحـت        ،اهلرطقة األغنوسية اليت حتطمها رسالتنا حتطيماً     

  . هلذه الضاللة أن تعيش بينها حلظة واحدة
ولكن الضاللة القاتلة أبشع اليوم مما كانت يف أي يوم مضى ألن عدم اإلميان              

ولسنا حباجة ألن نصدع رأس القارئ باحلديث عـن تلـك           . جليف يومنا ال يعرف اخل    
اجلماعة اليت تزعم إا طائفة مسيحية مع أا حتاول مبعول الشك أن دم املـسيحية يف                

 إىل سـر    ، إىل إنسان اخلطية   ،وإىل أين املصري؟ طبعاً إىل االرتداد     . أبرك وأقدس حقائقها  
  .رض أم الزواين ورجاسات األ، بابل العظيمة،اإلمث

كتبت هذا إلـيكم أ،مت     . "ولكن دعنا منهم وتعال إىل أقوال الرسول اخلتامية       
إن النعمة لن جتد فينـا سـوى   ". املؤمنون باسم ابن اهللا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية  

 وذلـك باإلميـان     ، ولكنها مع ذلك تعطينا أفضل ما استطاع اهللا يهبه         ،اخلطية واملوت 
ل من شيء كان يناسبنا وكنا حباجة ملحة إليه مثل احلياة           وه. بالرب يسوع املسيح ابنه   

 وتكـره   ،وكل ما هو جليل ومقـدس     . تلك الطبيعة اإلهلية اليت حتب اهللا وابنه       ،األبدية
إذ تطيع اهللا ليس كمـا كـان يفعـل          . اخلطية وحتب الرب حبسب ناموس احلرية الكامل      

                                                 
  .في القرن الرابع ومن مبادئه نكران الخطية إطالقًاراهب بريطاني عاش  ٦
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حقاً ما  . دنا بباعث البنوة  اليهودي حبسب ناموس الناهي والتهديد بل كما كان يفعل سي         
أشأم تلك املبادئ اليت يتنكر أصحاا ملعتقدام القدمية ليستبدلوا ا آراء حديثة طائشة             
فال يكتفون بأن جياهروا بأنك ال تستطيع أن تعلم أن لك حياة أبدية بـل أن أحـداً ال                   

صاحل الذي البـد    وقد فام أن احلياة األبدية هي األساس ال       ! يستطيع أن يناهلا من اآلن    
  ".أعمال صاحلة قد سبق اهللا فأعدها لكي نسلك فيها"منه ملا يسميه رسول آخر 

وها هو الرسول ال يترك جماالً وعذراً للمتشككني أو الـذين يرفـضون أن              
يؤمنوا فال خيتم الرسالة كما بدأها دون أو يؤكد بلغة العلم واليقني كل ما مـن شـأنه               

فقد أبان عظمة وملء تلك احلياة   . د كل من حياول تضليلهم    تثبيت املؤمنني يف املسيح ض    
 األخـري   اإلصحاح وها هو اآلن يف      ،يف املسيح كغرض إميان النفوس وحمبتها يف البداية       

وأليس هـذا مـا جيـب أن        .  وعلمه اليقيين بامتالكها   ،يؤكد امتالك املؤمن هلذه احلياة    
أنه أن يزيد يف عظمة وجـالل        ومن ش  ، وهو مسرة اآلب   ،يكون؟ إنه ألمر جدير باالبن    

 ،اهلبة يف نظر املؤمن فإذا كانت احلياة األبدية هي أول هبات النعمة للنفوس مـن اآلن               
وإذا كانت هي اليت عليها وفيها يعمل الروح القدس املعزي بقوة يف كل حلظة واعيـة                

ئـك   فما أعظم اخلسارة وما أشنع الضاللة اليت حتيط بأول         ،من حلظات حياتنا املسيحية   
  .الذين تعاطوا السم وجبميع الذين لسبب أو آخر استهانوا باألمر ومل يربئوا أنفسهم منه

نأيت بعد ذلك نقطة يف غاية األمهية واخلطورة خاصة بثقة القلب يف عالقتنا باهللا              
فبدون العلم اليقيين بامتالك احلياة األبدية وانتساا هللا كأوالد لن تتوفر لنـا             . كأوالده

وال عجب أن نرى أولئك الذين ال يؤمنون بأياً من هذين االمتيازين كشيء             . هذه الثقة 
. متتلكه النفس فعالً يف الوقت احلاضر ينكرون ثقة كهذه بدعوة إا جراءة غري الئقـة              
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 وأقوال أخرى مثلـها كـثرية       ،ولكن كيف ميكنهم أن يقرأوا هذه األقوال قراءة جدية        
 ،أن يتعلموا أن اهللا ينتظر من أوالده هذه الثقـة          ويفوم بعد ذلك     ،تؤيد نفس احلقيقة  

وأنه كتب هذه األقوال وأمثاهلا ليشجعهم عليها وليدينوا أنفسهم إذا ما مسحـوا ألي              
 والطابع الـذي    ،عائق أن يعترض سبيلهم؟ إا املبدأ األساسي املنشط للصالة املسيحية         

أنه إذا ضعفت الثقة لـدى      ليس معىن بطبيعة احلال     . جيب أن تطبع كل طلبة من طلباتنا      
لـو  (كال فإن الرب يف املثل املشهور الوارد يف . أي مسيحي فعليه أن يكف عن الصالة 

على أنه من واجـب املـسيحي أن        . يوصي تالميذه أن يصلوا وال ميلوا     ) ٨ - ١: ١٨
يريب يف نفسه روح الثقة املقدسة وأن يطلب من اهللا باسـتمرار أن يزيـل عنـه روح                  

إن نوالنا احلياة اإلهلية والفداء وحصولنا علـى أقـرب     ! اخلوف وما أثقلها  االرتياب أو   
 من  –نسبة ممكنة هللا وسط عامل عدمي اإلميان وال نصيب له يف واحد من هذه االمتيازات                

شأنه أن خيلق لنا جمموعة مستمرة من املخاطر واملتاعب واحلاجات لنا وإلخوتنا ورجعنا             
ا حىت ولو مل تكن دائماً صالة اإلميان بل يف أغلب األحيان            الصالة اليت يشجعنا اهللا عليه    

إنه جدير بنا إذا كانت أعيننا بسيطة أن نصلي دائماً بأكثر حرية            . صالة احلرية واالرتباك  
 ولكن مهما كان احلال فإنه لنا كل حني أن نشجع أنفـسنا حينمـا               ،يف الروح القدس  

 والذي حيبنا اآلن كـأوالده      ، شيء يحب  نصرخ إليه كأبينا الذي أحبنا يوم مل يكن فينا        
. الذين ألبسهم احللة األوىل كما هو حال مجيع املسيحيني احلقيقيني هنـا علـى األرض              

 كنا نـستطيع أن     ، لو أن األمر ترك لنا لنختار أقوى األدلة على حمبته لنا           ،وهل يا ترى  
   لنا كلمته؟خنتار شيئاً ميكـن أن مقارنته مبا أعطاه لنا يف املسيح مما تؤكده
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وهذا من شأنه مبعونة نعمتـه  . إذن وحنن ثابتون يف احملبة لنثبت يف اهللا واهللا فينا         
أن يرفع العراقيل صغرية كانت أم كبرية وخيلق فينا الثقة بواسطة احملبة اليت ال تتغري أبداً                

 إن اهللا يسر ذه الثقة اليت تعتمد على عنايته بنـا وسـط جتاربنـا     . يف وسط كله تغيري   
 ويف كل الطرق اليت جنتازها      ،وضعفاتنا وحاجاتنا وأحزان املرض والظروف املرة القاسية      

 فما هو شعورنا وإحساسنا وسط جتاربنا؟ هل لنا ثقة اإلميـان            ،المتحان إمياننا يوماً فيوماً   
يف عالقتنا احلاضرة باهللا واعتمادنا عليه بالنعمة اليت أنقذتنا من املوت واخلطايا وأعطتنا             

ياة والروح القدس؟ أم هل حنن نفزع ونرتاب يف ضيقات هذه احلياة الصغرية؟ أليس              احل
 وحنن متمتعون بثقـة اإلميـان بالربكـات         ،هذا أمراً غري الئق وتناقضاً غريباً؟ ليكن لنا       

ولنتأكد أن ذاك الـذي     .  ثقة مبا هو دوا من أمور هذه احلياة الفانية         ،السامية العظمى 
وهذه هي الثقة الـيت لنـا       . "ا يسمح به علينا أو يرسله المتحاننا      حيبنا يتداخل يف كل م    

الشك أنه مما خيجلنا أن نطلب شـيئاً  ". عنده أنه إن طلبنا شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا    
 ولكن هناك ما هو أكثر مـن        ، فإن لنا يف كلمته ما يعرفنا مشيئته       ،ليس حسب مشيئته  

" ع لنا نعلم أن لنا الطلبات اليت طلبناها منه        إن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسم      "ذلك فإننا   
 ليتنا ال نتشكك فيه ي هذه التجارب الصغرية نسبياً بعد إذ اختربنا حمبته              ،آه. ١٤ع  (

 الرابع علـى    اإلصحاحويا له من دليل يف      ! السامية الالائية يف أعمق األعواز وأشدها     
ا يف هـذه األعـداد مـن         كم ،أنه ال يوجد شيء أكرب من متناول اإلنسان يف املسيح         

 وما أيسر ما ننسى أن نأيت       ، اخلامس ال يوجد شيء أصغر من متناول حمبة اهللا         اإلصحاح
إليه بالصالة يف اللحظة اليت قد تكون مهيأة إلجابته مث نأيت بعد ذلك بالطلبـات بعـد                 
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إن الصالة من حق إهلنا علينا كما هي بركة غنية لنفوسـنا ولآلخـرين              . فوات األوان 
  .ها ليست كما جيب إن مل تكن مقترنة بالثقة اليت تكرم حمبة اهللا لناولكن

فإننا بـالرغم   .  فلنحكم على كل معطل    ،وإذا نعلم أننا اهللا ولنا احلياة والفداء      
من اخلطية والشيطان قد صار لنا من اآلن هذه االمتيازات العمى اليت هي طالئع اـد                

فـنحن مبـاركون مـع    . اآلب والروح القدس   لنا االبن و   ، وأفضل منها مجيعاً   ،األبدي
إن أولئك املؤمنني الذين يؤجلون هذه الربكة إىل يوم اد قد يكونون على حق              . املبارك

فيما يتعلق بأنفسهم يف ذلك اليوم إال أم خمطئون كل اخلطأ يف تأجيل أفراحهم اخلاصة               
 وهي تعوزن باألكثر يف     ،فاآلن هو الوقت الذي حنتاج فيه هلذه الربكات       . إىل ذلك اليوم  

فعندما جييء يوم اد ال تكون هناك حاجة ملثل هذا          . اليوم الشرير د اهللا وخري أوالده     
أما احلاجة امللحة ملثل هـذه      . التحريض على الثقة يف الصالة ألن الكل سيكون تسبيحاً        

تمتـع بـأغىن     ولو أنه اليوم لل    ،الصالة الواثقة فهي اآلن يف هذا العامل بصعابه وخماطره        
فهـو الوقـت املناسـب      . الربكات حينما نعلم أن املسيح يف اآلب وحنن فيه وهو فينا          

ملمارسة هذه الثقة العملية يف التقدم بالصالة لنطلب من إهلنا أي شـيء وكـل شـيء                 
وحنن نعلم أنه   . أما أي شيء خبالف ذلك فال نطلبه وال جنرؤ على طلبه          . حبسب مشيئته 

أمل يربهن اهللا على حمبته الكاملة املـستمرة مـن          ! خطأ أن نرتاب  ويا له من    . يسمع لنا 
أن ) الهتمامه باملال (قد يسمح ملسيحي    . حنونا؟ إنه قد يرى نافعاً أن ميتحنا بتجربة قاسية        

لكن هل  .  حىت لقد يصل به العوز إىل القوت الضروري        ،يفقد كل مليم يف عامل فيه نافع      
 وكل ما عرفه عن نفسه من       ،عن صالحه وحكمته  له أن يرتاب يف اهللا بعد كل ما عرف          
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جهالة وغباوة؟ إن واجبه يف هذه احلالة أن يطلب إىل اهللا أن يفعل حسب مشيئته واثقاً                
  .أنه يسمع له وأن لنا الطلبات اليت طلبناها منه

أذكر أنين منذ نصف قرن تقريباً التقيت بشخص مسيحي تقي كان يوماً مـن              
وإذا بصديق يسأله وحنن على قارعة الطريق كيف يعـيش          األيام من رجال اإلكلريوس     

قال .  ولكنهم مع ذلك يعيشون بنعمة اهللا      ،فكان جوابه أنه ال يعرف كيف     . هو وأسرته 
هذا وإذا بساعي الربيد يقبل ال بكالم بل حبوالة مالية قدمها خادم الرب التقى لصديقه               

ا حي وجييب اإلميان مبـا يـراه   إن إهلن". لعلك ترى من هذه الورقة كيف أعيش    : "قائالً
إن التجربة الثقيلة شرف للمسيحي اآلن كمـا كانـت          . صاحلاً مهما كانت الظروف   

 قد يكون هناك من جيرم الرب قليالً ألـم ضـعاف يف اإلميـان وال                ،إلبراهيم قدمياً 
 ، وذلك للربكة  ،أما املؤمن القوي يف الرب فمن احملقق أنه جيرب        . يستطيعون أن حيتملوا  

ومع ذلك فنحن حماطون بألوان من العوز والشقاء        ". ال حيول عينيه عن البار    "فإن الرب   
هناك آخـرون   .  ومن واجبنا أال ننشغل بتجارنا اخلاصة ونتغاضى عن اآلخرين         ،واحلزن

أفلست أطلـب   . مشتركون معنا يف نفس عالقة النعمة يقامسون آالماً من نوع أو أآخر           
   وأتصرف إزاءهم كما يليق بأخ يف املسيح؟،لب لنفسيألجلهم بقليب من اهللا كما أط

ومن هـذا   . غري أن الثقة اجلريئة يف اهللا حبسب حمبته هي لكل واحد وللجميع           
وماذا تكـون   . نتعلم أال نثق يف مشيئتنا بل أن نطلب فقط ما نعلم أنه يتفق مع مشيئته              

بثقة ن ذاك الذي حيبنـا      فإذا لنا االمتياز بل املسؤولية أن نطلب        ". يسمع لنا "النتيجة؟  
وإن كنا نعلم   .  فعلينا أن ننتظر جواب نعمته على سؤالنا ونعتمد عليه         ،ويعلم كل شيء  

نفـس  ( نعلم   ، إنه مهما طلبنا يسمع لنا     ،)ليس علماً موضوعياً بل علماً باطنياً شعورياً      (
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املؤمن وهل من شيء يستطيع أن يشجع       . أن لنا الطلبات اليت طلبناها منه     ) العلم الباطين 
وميأله بالثقة أكثر من هذه األقوال؟ قد ال تكون اإلجابة حبسب أفكارنا ولكنها دائمـاً               

  .حبسب حكمته األعمق وطريقته األكمل
والكل مؤسس على حمبة اهللا الذي بذل املسيح ألجلنا كخطاة وأعطـاه لنـا              

 ولئن كان    كما أعطانا الروح القدس ليحقق هذه احملبة يف قلوبنا ويف سلوكنا           ،كقديسني
اهللا يشجعنا على أن نطلب بثقة فإننا معرضون آلن ننسى الشق اآلخر وهو أنه ال ميكننا                

وهنا نتجلى القيمة العملية لتربيـة      . أن نطلب حبسب مشيئته ما مل ننم يف معرفة كلمته         
إن اهللا قد عظم كلمتـه      . نفوسنا وتدريبنا على التفهم الروحي العميق للكتاب املقدس       

 هكذا جيب أن نفعل حنن ويف احلق أن يكون          ، وهكذا فعل الرب والرسل    ،هفوق كل امس  
رداً تعيساً من جانبنا على حمبته ووفرة احلق املعلن لنا يف كتابه وعطية الـروح القـدس         
الذي أوحى الكتاب أن نقف عند حد خالصنا الشخصي ونـسلم أنفـسنا للجـوع               

  .الروحي متعامني عن غىن النعمة املعلن لنا بال حد
 يتناول الرسول القضية الشائكة اليت لنـا فيهـا أن           ١٧ و   ١٦ويف العددين   

 خطية ليست للمـوت يطلـب       ئإن رأى أحد أخاه خيط    . "نطلب أو ال نطلب من اهللا     
ليس ألجل هذه أقـول     . توجد خطية للموت  . فيعطيه حياة للذين خيطئون ليس للموت     

  ".أن يطلب كل إمث هو خطية وتوجد خطية ليست للموت
 طاملا كانت هذه الفقرة مثاراً لصعوبات لدى الذين يتناولوا بأفكار هـي             لقد

ولية جتاهلهم لسياسة اهللا األدبية اليت تسري على املؤمنني يف كل العصور واألجيال إا              
. السياسة اليت يدور حوهلا سفر أيوب واليت فشل أصحابه الثالثة عن فهمها فشالً ذريعاً             
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 العهد اجلديد إيضاحاً كامالً يف أماكن كثرية نذكر من بينها           وهي السياسة اليت أوضحها   
 ،)١٧: ١ ا بط    ،١١ – ٥: ١٢ عب   ،٣٢ – ٢٧: ١١ كو   ١ ،١٠ – ١: ١٥يو  (

فالنقطة اليت تدور حول حمورها هذه الفصول مجيعاً ليـست املـوت            .  هذا إصحاحنامث  
فة أو الظروف ما    الثاين بل قطع قديس وانتزاعه من هذا العامل بسبب خطية هلا من الص            

 باستبعاد قديسني   ، كما نرى يف العهد القدمي     ،فقد يكون . جيعل اهللا يؤدب عليها باملوت    
 كموسى وهرون اللذين أغاظا الـرب يف        ،كانوا قبالً كانوا قبالً يشغلون مركز سامية      

أو قد تكون بتوقيع احلكم فوراً كما يف حالة حنانيا وسـفريه            ) ٢٠سفر العدد   (قادش  
لى أن الرسول بولس شرح هذا املبدأ للقديسني يف كورنثوس الـذين كـان              ع) ٥أع  (

ألننا لو كنـا    " فقال هلم    ،كثريون منهم ليسوا فقط ضعفاء ومرضى بل كثريون يرقدون        
حكمنا على أنفسنا ملا حكم علينا و لكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكـي ال                  

الرب من أجلها القديسني الـذين      هذه إذن كانت خطية للموت أدب       ". ندان مع العامل  
  .فعلوها و ذلك بصريح اللفظ لكي ال يدانوا باملوت الثاين مع العامل

ولذلك فإننا خنطئ فكر الرب إذا حنن طلبنا من أجل إطالة حيـاة أخ أخطـأ                
إن العامل  . خطية من هذا النوع حبيث يقصد الرب إاء حياته على األرض حتت التأديب            

طية ويرفض املخلص حمفوظ لذلك املوت الثاين الرهيب الـذي          الذي ال يفعل سوى اخل    
فاقتحام فكرة املوت الثاين يف األعداد اليت أمامنا لـيس هـو إال             . هو الدينونة األبدية  

ولكنها من اجلهة األخرى أعداد كرمية ترينا بأسـلوب آخـر           . تشويش للفهم الروحي  
قيدة حىت لتتأثر مبا قد تالقيه من       حرص إهلنا و تنازله العجيب حلفظ ثقتنا سليمة وغري م         
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 وإمنا هو فقط حيذرنا من الوقوع يف خطأ حنـن معرضـون             ،عدم اإلجابة يف هذه احلالة    
  .للوقوع فيه لوال هذه النصيحة

ولكن كم من خطايـا كـذب   . إن الكذب خطية كبرية وخباصة من املسيحي  
 أعطـي الـروح     أما يف بكور تاريخ الكنيسة يـوم      . وقعت دون أن يترتب عليه املوت     

 هذا  –القدس يف البداية وكانت نعمة عظيمة على اجلميع وقوة ملحوظة يف كل مكان              
ومما زاد الطني بلة إن     . كله أعطي خطية الكذب يف ذلك اليوم صفاا الشريرة اخلاصة         

رياء ذينك الزوجني واتفاقهما العمد وإنكار كل منهما لالام اخلطري الذي وجهه إليهما             
ذلـك ألـا كانـت      . بع خطيتهما بطابع خاص وجعلهما خطية للموت      بطرس مما ط  

. أكذوبة زاد يف شناعتها تلك الربكة العجيبة اليت كان اهللا جيريها تكرمياً البنه احملبـوب              
فكم هو بغيض واحلالة هذه االدعاء بدرجة من التكريس الذي ال أصـل لـه علـى                 

  . كانوا يدنسون مائدة الربوهكذا كان يف كورنثوس ألم بسوء سلوكهم! اإلطالق
ففي يوم من األيام مسعت أن      . وهذا يذكرين حبادثة شاهدا منذ بضع سنوات      

أخاً كان حبسب الظاهر قوى الصحة والبدن مرض مرضاً مفاجئاً فذهبت لزيارته وملـا              
لكنه أخـربين   . كان ذك األخ طبيباً فإنه على األرجح كان أفضل من غريه ملعرفة مرضه            

ومل . وكانت نغمة كالمه جادة وخطرية كما كان إحساسه       . أثر أنه سيموت  يف هدوء وت  
 ولكنه كان متأكداً أن     ، ومل يستطيع هو أن يعرف مرضه      ،يكن يبدو عليه مظهر للمرض    
مث كشف يل عن    " لقد أخطأت خطية املوت   : "  مث قال يل   ،آخرته على األرض قد جاءت    

صل من أجل نفسه وال طلب مـين أن          فلم ي  ،مل تكن له رغبة يف أن يعيش      . تلك اخلطية 
 وإمنا استسلم لتأديب الرب ومل يؤمله سوى أن خطيته كانت السبب يف             ،أصلي من أجله  
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 لقد  ،فعالً رقد . على أنه كان مسروراً للغاية أن ينطق ويكون مع الرب         . ذلك التأديب 
  .أدرك يد الرب العادلة ومات أن خيامره شك من جهة قبوله

ولكن ال سـبيل إىل     .  وإا يف احلق خلطرية    ،خلطريةهذه إحدى طرق الرب ا    
  .قصرها على عهد أو زمن معني

فما هو الفرق العظيم إذاً؟ الفرق ليس يف جسامة اخلطيـة وكربهـا بـل يف                
وقوعها يف ظروف جتعلها فظيعة وهائلة وهي كذلك حمل إدراك روحي من القديس ذاته              

. يف أن يعيش يوماً واحداً على األرض      الذي ال يرغب يف الصالة من أجله بعد ذلك وال           
 ولست أذكر أن أحداً     ،ويف احلادثة اليت ذكرا عرف األخ أنه من اخلطأ الصالة ألجله          

ويف األحوال العادية من واجبنـا بـل حنـن          .  والواقع أنه مات سريعاً    ،صلى من أجله  
اهم بيننـا   مطالبون أن نصلي فإن عواطفنا تتجه بقوة حنو إخوتنا املرضى ويسرنا أن نر            

مدة أطول وأن نسمع عن سلوكهم املسيحي وعن امتحان وتزكية إميـام بطريقـة أو              
  . فنحن وإياهم يف حاجة للتقومي،أخرى وعن صربهم وهم جيتازون هذه التجارب

ومعىن ذلك أن   ". كل إمث هو خطية   "مث  "  للموت *توجد خطية   "يقول الرسول   
قد تركنا على األرض لكي نصنع مـشيئة   فنحن ،عمل يناقض نسبتنا اجلديدة هو خطية     

 ولكن وقوع مثل هذا العمل اخلاطئ يف ظروف خاصة مهينـة هللا سـراً أو علنـاً                  ،اهللا
أما يف الظروف العادية فهـي ال       . يضاعف من شناعة هذا العمل وجيعله خطية للموت       

  .حتسب هكذا

                                                 
* "a sin" وليس "There is sin unto death". 
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يـام  ففي تلك األ  .  وهي خامتة جديرة بالرسالة    ٢١ – ١٨مث نأيت إىل األعداد     
األوىل يوم كان بعض املعترفني يركضون حسناً مع سائر املؤمنني ولكنه سـرعان مـا               
تقاعسوا وأظهروا خلوهم من اإلميان واحلياة بتركهم املسيح وأتباعهم علمـاً كـاذب             

 نرى الرسول يأخذ مكانـه مـع        ،االسم انتهى م على عداء مكشوف لآلب واالبن       
وعلمهم هذا كما تدل عليه     ". نعلم) حنن"(ن يقولوا   املؤمنني الذين يستطيعون بالنعمة أ    

أما . الكلمة األصلية كان عمالً باطنياً ولو أم يف بادئ األمر تعلموه من مصدر خارجي             
الذين مل يولدوا من اهللا فلم يصبح العلم يف يوم من األيام ممتزجاً بأرواحهم ولكن هـذا                 

يف نفسهم أية رغبة أو قيمة لذلك العلم        هو امتياز كل واحد من أوالد اهللا الذين مل يكن           
أما غري املؤمنني الذين تنكروا للحق فلم       . اخلارجي الذي خيدع اإلنسان الطبيعي ويفتنه     

 مـن اخلرافـات     ،يفخرون مبا هو يف احلقيقة عار وشـنار       ) أغنوسطيني(يكونوا سرى   
نظـري  والفلسفات اليت ميزت ليس فقط أضداد املسيح بل حىت بعض اآلباء األولـني              

ولكن ليس هكذا التالميذ احلقيقيون الذين      . إكلميندس االسكندري ومن على شاكلته    
كما يف رسائل   " السر"أو يف السماء حيث يتجلى      (جيدون يف املسيح سواء على األرض       

وهم يف تتبعهم هلـذا     . كل كنوز العلم واحلكمة اإلهلية اليت كانت خمبوءة سابقاً        ) بولس
 ذلك احلـق القـدمي      ،م الروح القدس ويرشدهم إىل كل احلق      العلم ومنوهم فيه يقوده   

 ألن الـروح القـدس   ،اجلديد على الدوام والذي هو دائماً حي خبالف أي علم أرضي 
  . وكما هو مدون اآلن يف الكلمة املكتوبة،بأخذ مما للمسيح وخيربنا

ر نعلم أن كل من ولد من اهللا ال خيطئ بل املولود من اهللا حيفظ نفسه والشري               "
 وهو أمـر يف غايـة       ،العلم هنا كما قلنا علم باطين إهلي من نصيب كل فرد          ". ال ميسه 
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 ،فمن حيث الشكل  . األمهية لقلب املسيحي لكي تظل نفسه المعة مبتهجة على الدوام         
 مهما اختلفـت وجهـات      ،حيدثنا هذا العدد عن حقيقة عامة ال تقبل تبديالً أو تعديالً          

مـن  "وإمنا نالحظ أن هناك ظالً من االختالف بني لفظيت          . النظر يف تفسريها وتطبيقها   
 ولو أن كال الوصـفني      ،يف اجلزء الثاين  " املولود"يف اجلزء األول من العدد ولفظة       " ولد

 فإن أوهلما يعين به األثر الـدائم للـوالدة          ،ينطبقان على الشخص الواحد أي املسيحي     
فـإذا كانـت    . النظر عن دوام أثرها   بينما اآلخر يعىن به حقيقة الوالدة يف ذاا بغض          

اخلطية أمراً تافهاً أو عمالً هيناً يف نظر األغنوسطيني يتجاهلونه أو يقبلونه كشر البد منه               
فإا على العكس كانت شيئاً خطـرياً يف تقـدير   ) ألن هؤالء كانوا خمتلفني فيما بينهم   (

الوقت نفسه منذر للمولود    وأنه ألمر مبهج ويف     . أوالد اهللا كما هي كذلك يف تقدير اهللا       
. من اهللا أن يقال له بصورة خطرية أنه باعتباره مولوداً من اهللا ال خيطئ والشرير ال ميسه                

 والروح القـدس ماكـث يف كـل         ،ألن كلمة اهللا حية وفعالة خبالف أية كلمة أخرى        
ومن أجل ذلك فإن الشركة والـسلوك واخلدمـة         . مسيحي ليهب الكلمة قوة وفاعلية    

  . متأل حياة املؤمن هنا على األرضوالسجود
حقيقة جمددة خالية من ". نعلم أننا حنن من اهللا والعامل كله قد وضع يف الشرير         "

 وتفرقة حازمة قاطعة بيننا كعائلة اهللا من جانب وبـني العـامل يف              ،كل إام أو غموض   
يـع   فبنفس العلم الباطين الواحد كـان مج       ،خضوعه املرعب للشرير من اجلانب اآلخر     

املسيحيني يعلمون أن كيام اجلديد مشتق من اهللا نفسه وأن العامل كله واقع يف قبـضة                
وهل من فاصل بني اجلانبني أشد من هذا وأقوى؟ اهللا مصدر اجلميع من اجلانب              . الشرير
والحظ أن الكالم هنا ليس عـن       .  وخضوع مطلق للشيطان من اجلانب اآلخر      ،الواحد
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" مـن اهللا  " بل عن إدراكنا الواعي حبقيقة كوننـا         ،هود أو األمم  الكنيسة باملقابلة مع الي   
ومن خصائص احليـاة    . باملقابلة مع العامل كله واقعاً وهو ال يدري حتت سلطان الشرير          

  .اجلديدة أن ندرك هذا وباإلميان نستمتع بالربكات العظيمة حبسب مشيئة اهللا
) أو الذي هو احلـق    (ونعلم أن ابن اهللا قد جاء وأعطى بصرية لنعرف احلق           "

إن العلـم   ". هذا هو اإلله احلق واحلياة األبديـة      . وحنن يف احلق يف ابنه يسوع املسيح      
 كمن قد جاء يف اجلسد له من األمهيـة مـا للطبيعـة              ،اليقيين الباطين مبوضوع اإلميان   

وها هو الوحي خيربنا أن هذا العلم هو أيضاً من          . اجلديدة نفسها إذ هو مصدرها اإلهلي     
باملباينة مع اليهـود الـذين      " نعلم أن ابن اهللا قد جاء     "فنحن  . يبنا بكل معىن الكلمة   نص

 وباملباينة مـع اليهـود      ،يتوقعون مسيحاً آخر هو دون املسيح احلقيقي من كل الوجوه         
 وباملباينة أيضاً مع    ،الذين يتوقعون مسيحاً آخر هو دون املسيح احلقيقي من كل الوجوه          

ولكن ابن  . ن اهللا ويعبدون الشياطني هم أكثر جهالً إن جاز التعبري         األمم الذين ال يعرفو   
 صار يف احملبة إنساناً لكي يعطينا ليس فقط حياة أبدية بل            ، الذي به كل شيء كان     ،اهللا

ولئن كان شيئاً عظيمـاً أن  . يعطينا نفسه كفارة عن خطايانا كما تشهد بذلك كلمة اهللا        
لكن يقال هنا أنه جاء     . أعظم أن يصنع الفداء مبوته     فقد كان    ،خيلق العاملني من ال شيء    

 ألنه وحده الذي كـان يف مقـدوره أن          ، أي اإلله احلقيقي   ،ليعطينا بصرية ليعرف احلق   
 تدفعهم مـن خلـف      ،يكون صورة اهللا غري املنظور يف عامل من الظلمة والعار والضالل          

فهي ليست جمرد   . احلققوات الشر اخلفية لزخرفة الباطل وتشجيع أناس عميان ملقاومة          
 أو باحلري احلياة    ،نظرية غالية وعزيزة على املخادعني املضللني بل شخص إهلي حقيقي         

 ، يقوم على أساسها احلق العميق السامي الذي نعرفه يف املـسيح           ،األبدية كحقيقة حية  
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 ولو إا فشلت يف هذه      –والذي تشهد له الكنيسة باعتبارها شاهده اجلماعي املسئول         
 بل يف أشد األيـام      ،لكن لإلميان مورده يف اليوم املظلم     . ادة وهي اآلن أكثر فشالً    الشه
 مع  ، وها هي ذي رسالة يوحنا تقوم بدورها العظيم يف الكشف عن ذلك املورد             ،ظالماً

  . للمؤمن ويف ذاته–سلطان إهلي يف يسوع املسيح الذي هو أمساً واليوم هو إله األبد 
وحنن " ال يتغري وال يتبدل معرب عنه هنا بإجياز وقوة           هذا االمتياز األبدي الذي   

وهكذا يوضح لنا أن سبيلنا لالحتماء يف ضمان اإللـه          ". يف احلق يف ابنه يسوع املسيح     
يف ذلك  ) "٢٠: ١٤يوحنا  ( كما خيربنا هو نفسه له اد يف         ،احلقيقي هو وجودنا يف ابنه    

 بل نعلم أننا فيـه مـع        ،فلسنا فقط فيه  " ماليوم تعلمون إين أنا يف أيب وأنتم يفّ وأنا فيك         
هـو اآلن هـذا     " ذلك اليوم "ولنالحظ أن   . سائر احلقائق األخرى ايدة املذكورة هنا     

وهل هناك ما كان ميكن عملـه       . اليوم الذي نعيش فيه والذي بدأ من قيامته وصعوده        
اكث فينا؟ تلـك     مع الثبوت يف اهللا بروحه امل      ،أعظم من منحنا الطبيعة اإلهلية يف املسيح      

احلقائق العجيبة وباألكثر ألن أولئك الذين يكتفون أو ال يكتفون باملـسيحية االمسيـة              
يبدون وكأم ليس لديهم حىت جمرد الفكر من أم من حق كل ابن أن يـدرك هـذه                  

هـذا  "وما أعمق وأبرك الكلمات اخلتامية يف هـذا الفـصل           . االمتيازات ويعيش فيها  
هذه عبارة مليئة بـاملعىن والربكـة       "  هو اإلله احلق واحلياة األبدية     )يسوع املسيح ابنه  (

 باملقابلة مع كل اآلهلة الكاذبة أو مع ما يعرفون          ،فذاك الذي حنن منه وفيه هو اإلله احلق       
 ألنه فيـه وحـده      ،ولكن اهللا كحقيقة ال ميكن أن يعرف إال يف ابنه يسوع املسيح           . اهللا

 شيء يف سبيل إمتام املهمـة ويف سـبيل تأهيلنـا             يف ذاك الذي ختلى عن كل      ،سيعرف
 اليت بدوا   ، وهو أيضاً احلياة األبدية    ،هو اإلله احلق  . للوجود فيه بواسطة منحنا طبيعته    
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ويف املسيح املقام لنـا تلـك       . ما كنا نستطيع أن نعرف ال اآلب وال ذاك الذي أرسله          
 ألجسادنا يف القيامة أو التغيري عند        كما أننا سنناهلا   ،احلياة يف كامل صفاا لنفوسنا اآلن     

  .جميئه إلينا
 يقـدم  ، جبانب احلق والنعمة موضحون ذه القوة العجيبـة املـؤثرة        ،وأخرياً

إن كـل   ". أيها األوالد احفظوا أنفسكم من األصـنام      "الرسول حتذيراً قصرياً خطرياً     
 قد ال تكون     جيعل الشيطان منه صنماً    ، كل ما يتعلق به القلب     ،غرض خارج عن املسيح   

 بل من طبيعة أدهـى   ،األصنام يف الوقت احلاضر من ذهب أو فضة من حجر أو خشب           
ومع ذلك فسيأيت اليوم الذي فيه يعود اليهود إىل خطتهم القدمية مهما ظنوا أن              . وأمكر

 وكذلك النصرانية حىت حيث فاخروا بتعاليمهم وبغضهم الشديد         ،ذلك قليل االحتمال  
 ضـد   ،فإما سيتحدان يف االرتداد العتيد إذ سيعبدان إنسان اخلطية        . للوثنية الرومانية 

 ولكنه سيلقى يف اهلـالك مـع        ، حينما جيلس يف هيكل اهللا مظهراً نفسه إنه إله         ،املسيح
  .آمني. الرب قريب.  وحش روما يف ذلك اليوم،حليفه السياسي العظيم
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  رسالة يوحنا الثانية
  اخلطاب التاسع عشر

  ١٣ – ١ يو ٢
 املختارة وإىل أوالدها الذين أنا أحبهم باحلق لست أنا فقط *شيخ إىل كرييةال"

. بل أيضاً مجيع الذين عرفوا احلق من أجل احلق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إىل األبد
تكون معكم نعمة ورمحة وسالم من اهللا اآلب ومن الرب يسوع املسيح ابن اآلب باحلق 

  ."واحملبة
دت من أوالدك بعضاً سالكني يف احلق كما أخذنا وصية فرحت جداً ألين وج"
واآلن أطلب منك يا كريية ال كأين أكتب إليك وصية جديدة بل اليت كانت . من اآلب

هذه هي . وهذه احملبة أن نسلك حبسب وصاياه. عندنا من البدء أن حيب بعضنا بعضاً
العامل مضلون كثريون ال ألنه قد دخل إىل . الوصية كما مسعتم من البدء أن تسلكوا فيه

                                                 
ذا                       * ة ه ا يتعلق بماهي ذا فيم ا ه ى يومن ى إل رون األول ذ الق لقد اختلفت وجهات النظر من

اب ى   . الخط ة إل الة موجه ون أن الرس البعض يقول سكتا"ف يدة  " (أآل م س اره اس باعتب
اه سيدة     (وآخرون يقولون إلى آيرية     ) معناه مختارة  ول      , )وهو اسم معن وفريق ثالث يق

ي    ". العذراء مريم "إن لم نقل شيئًا عمن يزعمون أنه إلى         " الكنيسة"إلى   والذي يبدو ل
روح القدس أن                         ك الوقت هي التي قصد ال شة في ذل هو أن أختًا في المسيح آانت عائ

مها    ذآر اس الة دون أن ي ذه الرس ا ه ه إليه ى  , يوج ارة إل ارة "وإن اإلش ك المخت " أخت
رة           تعزز هذا   ) ١٣(الواردة في العدد األخير      ًا فك ستبعد إطالق وة وت رأي بق سة "ال " الكني

ين           . التي مال إليها جيروم ومن حذا حذوه       سرين المحقق ر المف أما الشارح فيعتقد مع أآث
ى   ة إل الة موجه ارة"أن الرس يدة مخت ى " س ارة"أو إل سيدة المخت م دون ذ" ال ر اس آ

 .معين وذلك لحكمة سنراها في سياق التفسير
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انظروا إىل . هذا هو املضل والضد للمسيح. يعترفون بيسوع املسيح آتياً يف اجلسد
كل من تعدى ومل يثبت يف تعليم . أنفسكم لئال نضيع ما عملناه بل ننال أجراً تاماً

ومن يثبت يف تعليم املسيح فهذا له اآلب واالبن مجيعاً إن كان . املسيح فليس له اهللا
حد يأتيكم وال جييء ذا التعليم فال تقبلوه يف البيت وال تقولوا له سالم ألن من يسلم أ

  ."عليه يشترك يف أعماله الشريرة
إذا كان يل كثري ألكتب مل أرد أن يكون بورق وحرب ألين أرجو أن آيت إليكم "

  ".يسلم عليك أوالد أختك املختارة. وأتكلم فماً لفم لكي يكون فرحنا كامالً

*          *        *  
إنه ألمر عجيب وال شك أن جند يف الكتاب املقدس رسالة موجهة من رسول              

 ورأينا اخـتالف    ،فإذا وضعنا يف بالنا ما امتاز به الرسل من حتفظ         . إىل سيدة وأوالدها  
هذا اخلطاب عن املألوف يف كل الرسائل فإننا ال منلك إال أن نتساءل ملاذا قصد الروح                

 أن خيرج عن مألوف عادته سيما وأن رسالة يوحنا األوىل قد جاءت عامـة               القدس هنا 
إن الرسالة األوىل ال تتناول مجاعة مليـة وال تتعـرض   . وشاملة وموجهة لكل عائلة اهللا  

ملسائل شخصية تتعلق بأفراد معينني بل تتناول كل عضو من أعضاء عائلـة اهللا أينمـا                
ومع ذلك فـإن هـذا      . ذا استثنينا رسالة يهوذا   كانوا أكثر مما تفعل أية رسالة أخرى إ       

 قد قاضه الروح القدس ألنه خياطـب فـرداً          ،الرسول نفسه وبعد كتابة رسالته األوىل     
لقد كتب بعد ذلك رسالته الثالثة      .  وهذا الفرد ليس رجالً بل امرأة مع أوالدها        ،واحداً
هـة الـشكل أو      ومن اليسري علينا أن ندرك ما يف هذا من لياقة سواء مـن ج              ،لرجل
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 أي من جهة كون املخاطب رجالً أو من جهة القضية اليت تناوهلا يف خطابـه                ،املوضوع
أما يف الرسالة الثانية اليت أمامنـا فاخلطـاب         . ولذلك فقد ذكر امسه   . إليه خلريه وخلرينا  

 األمر الذي نلمس فيه كياسة الرسـول        ،موجه إىل السيدة بصفتها هذه دون ذكر امسها       
 إال أنه ذا التصرف احلكيم      ،مع أن الرسول قد سدد وال شك حاجة السيدة        و. ولياقته

 يف حني أن الرسالة املوجهـة       ،قد أعفاها من بعض األمل ومن إعالن امسهما بغري موجب         
ليها بالروح القدس رسالة خطرية وعظيمة القيمة ويقصد ا مجيع القديسني يومئذ ويف             ‘إ

  .كل زمان
 ومن حقنا أن خنلص بالرأي الذي ليس مـن          ،ئقعلى كل حال هذه هي احلقا     

 ،وإمنا املهم هو أنه أمامنا رسـالة مـوجزة        . لضروري أن يقبله أحد ممن ال يقتنعون به       
ولكنها من أخطر رسائل العهد اجلديد وتضمن من احلقائق اجلوهرية األساسية ما يفوق             

ك فهي مكتوبة لسيدة    ومع ذل . الرسالة التعليمية الشائقة اليت كتبت إىل غايس فيما بعد        
والشك أن أسباباً خطرية تسمو على االعتبارات العادية هي اليت من أجلـها             . وأوالدها

رأى الروح القدس أن خيرج عن مألوف عادته ويبعث برسالة خطرية كهذه إىل السيدة              
جاعالً إياهم مسئولني مسئولية مباشرة وإىل أقصى حـد للتـصرف           . املختارة وأوالدها 

  . املعلن هلم فيهاوفقاً للحق
وهـل يف كـل     . مسيح حق أو مسيح زائف هو حمور ارتكاز هذه الرسـالة          

الكتاب املقدس موضوع أخطر من هذا وأهم منه وخباصة بعد ظهور املـسيح؟ قبـل                
أما اآلن  . ظهوره كانت غاية الشيطان أن يشغل أذهان املؤمنني بأغراض حاضرة وثانوية          

 اآلن قد   ، اآلن قد شهد البن اهللا بشهادة ال تنقد        ،عدفقد جاء املسيح احلقيقي طبقاً للو     
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جاء بيننا مملوءاً بالنعمة واحلق أعطانا بصرية لنعرف احلق الذي هـو شخـصه العزيـز               
فمن اجلرأة بل من الوقاحـة أن جيـيء         ". اإلله احلق واحلياة األبدية   "املبارك معلناً بأنه    

 املعترفني باملسيحية بتزييف احلق الشيطان بعد ذلك وهو يعرف هذه األمور جيداً فيشغل      
 يـوم  الكـائن -الرباملتعلق باملسيح ليقيم صنماً ضد املسيح كما أقام قدمياً صنماً ضد     

 لقد كانت حيلة من     ،نعم. كان له اد يتعامل مع إسرائيل حبسب اجلسد حتت الناموس         
ة قوامهـا   أن يقوم مبحاولة خطـري    .  وقد جاء ابن اله بالنعمة واحلق      ،أمكر حيل العدو  

 وهكذا  ، يعوزه شيء من النمو والتطور     ،املناداة بأن احلق الذي وصلنا إمنا هو حق أوىل        
يقدم مسيحياً زائفاً قاصداُ بذلك أن ينجس منبع كل بركة ويهلك نفوس الذين ينقادون              
إىل املسيح الزائف بدالً من انقيادهم إىل ابن اهللا الذي ليس هو فقط املسيح احلقيقي بل                

  .احلق
هذا بالضبط ما كان الشيطان وال زال حياول أن يفعله بواسطة أضداد املسح             

  . ومن هنا ندرك علة كتابة هذه الرسالة وما انطوت عليه من نداء غري عادي،الكثريين
 ،وذا يتنازل عن أمسى مركز يف كنيسة اهللا       " الشيخ"يستهلها الرسول بالقول    

 ،كن احملبة تسلك بالغريزة الطريق األفضل      ول ،ذلك املركز الذي كان من حقه أن ميأله       
هكذا كـان يفعـل     . وهنا نرى الروح القدس يوحي ذا املسلك نظراً للظرف اخلاص         

 حـىت   ،وهكذا يعلمنـا اهللا   .  وهكذا فعل رسولنا يف كل رسائله      ،الرسول بولس أحياناً  
وسـاً   در ، بل بواسطة كل شيء مل يقل      ،بواسطة أصغر تغيري يف أسلوب التحية الكتابية      
ولذلك فإنه ال خيامرنا أدىن شك يف أنـه         . نافعة قيمة بطريقة أكمل من أية طريقة أخرى       
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كانت هناك حكمة خاصة وسبب وجيه للغاية حدا بالرسول يوحنا ألن يقدم نفسه حتت              
  .بدالً من رسول للسيدة املختارة كما للحبيب غايس" شيخ"لقب 

إىل ".... خياطب السيدة بالقول     وهي أنه ال     ،نقطة أخرى جيدر بنا أن نالحظها     
إن بعض املسيحيني ملعونون باستعمال التعبريات العاطفية احلارة مـع          ". السيدة احملبوبة 

وهذه عادة ليست حسنة وخباصة حينما يكـون األمـر متعلقـاً            . األفراد بغري حساب  
ـ . أما إذا كان املخاطب رجالً فال حرج من الكتابة إليه ذا األسلوب           . بسيدة ا إذا  إنن

علمنا طبائع البشر من رجال ونساء وما جيري بينهم من قيل وقال ألدركنا حكمـة اهللا                
 يتجنب هـذه التعـبريات يف       – وهو فعالً شيخ متقدم يف األيام        –" الشيخ"يف أن هذا    

فلو أنه استخدم حتية أخـرى      . خماطبته للسيدة مقدماً مثاالً طيباً لآلخرين يف هذا السبيل        
 جدير  ،أما اآلن فكل شيء مرتب حبكمة     . عاً لكان كثريون يقلدونه   وبأسلوب مقدس طب  

  .بنا أن نتعلم مما نقرأ هنا
حيرص الرسول أن يكتب باحترام ولكن يف غري        ". الشيخ إىل السيدة املختارة   "
وهو يفضل أن يتهم بربود العواطف      . فال هو ميتدح نفسه وال يطلب ما لنفسه       . مداهنة

إنـه مل   ". الشيخ إىل السيدة املختـارة    " فيكتف بالقول    ،لتعبريمن أن يتهم بااملة يف ا     
 ولكن الشيء الذي كان موضع تقـديره هـو          ،يستخف مبركزها أو حيط من مكانتها     

لقد . اللقب الذي خلعته عليها النعمة اإلهلية ال املركز االجتماعي الذي تدين به للعناية            
وهل من اعتبار أكرم وأعز من هـذا        .  خمتارة يف املسيح باهللا وهللا     ،كانت خمتارة من اهللا   

لدى القلب املطهر باإلميان؟ هنا نرى الرسول منقاداً ألن يستخدم التعبري الذي يعترف             
 وقد وجد الرسول    ،لقد اختارها اهللا من وسط مجيع روابطها الطبيعية       . بعمل اهللا املطلق  
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قد دخلـت يف    لذة وجة يف االعتراف مبركزها اجلديد وإا وحىت وهي على األرض            
وما أبرك أن نعلم أن هذا هو لـآلن نـصيب كـل             . دائرة جديدة من الروابط اإلهلية    

على أننا حىت من خالل هذه الكلمات االفتتاحيـة نـرى كيـف أن              ! مسيحي حقيقي 
فاهلدف هنا هو صيانة الـسيدة املختـارة        . أسلوب كل رسالة يتفق مع غرض اهللا منها       

 يف حين أن هدف الرسالة إىل غايس تشجيعه يف          ،ررةوأوالدها من شراك ضد املسيح املغ     
ولذلك فإن لقب   . وجه الصعاب والعراقيل على مواصلة السري يف طريق النعمة كما بدأ          

يشجع غايس حـىت    " احلبيب" كما أن لقب     ،يستحضر اهللا أمام نفس السيدة    " املختارة"
اخلري حينمـا    فإن اإلنسان عرضة ألن يكل يف صنع         ،ال يكترث بتهديدات ديوتريفس   

 وإنه موضع مضايقة وإزعـاج      ،يرى نفسه وقد خدعه أولئك الذين طاملا خدمهم باحملبة        
أولئك الذين من عادم االنتقاد واملقاومة دون أن ميدوا أيديهم للمساعدة يف أوقـات              

  .مثل هذه األلغاز حمرية وال شك ولكن املسيح يعيننا على حلها. الشدة
من ذا الذي يشك يف أن الرسول       ". ة وإىل أوالدها  الشيخ إىل السيدة املختار   "

يوحنا حينما كانت تقع عيناه يف الظروف العادية على هؤالء األوالد كان حيتفي ـم               
غري أنه كـان    .  وإم كانوا يعرفون رقيق شعوره من حنوهم       ،وحيييهم بتحية احملبة احلارة   

مهما كـانوا يف حـد      يكتب عن موضوع خطري للغاية تتضاءل أمامه سيدة وأوالدها          
ذوام وال يبقى هلم أي اعتبار لوال مل يكن من اجل اسم الرب ومن أجـل اللقـب أو                   

وهنا يضع الرسول أمامهم بأقوى أسلوب مسئوليتهم اخلطـرية         .احلق املعطى هلم بالنعمة   
 إن  ، ألن األمر مل يكن حيتمل املـساومة أو التوفيـق          ،للحرص والغرية على جمد املسيح    

وقـد  . يطان هدم حقيقة املسيح كانت تسري على قدم وساق يف ذلك احلني           حماولة الش 
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 وهنا يتضاءل   ،وقد عرف الرسول هذا اخلطر احملدق م فكتب حيذرهم        . كانوا يف خطر  
 وكان  ،لقد كانت القصة متعلقة مبسيح حقيقي أو مسيح كاذب        . كل شيء أمام جمد اهللا    

 ولذلك فقد كانت كلماته قليلة      ،ملسيحيوحنا خيشى عليهم خطر الوقوع فيما يهني جمد ا        
 وهكذا وصل م بسرعة إىل النقطة اليت أردأها متكلماً بأسـلوب ال             ،ونشيطة وحمددة 

 ألن هذه احملبـة     ،ومع ذلك فهو يؤكد له حمبته باحلق      . ميكن أن يسيء فهمه أي مسيحي     
" م بـاحلق  الذين أحبه " لذلك هو حييهم قائالً      ،احلقيقية ال تكون حيث ال يكون املسيح      

فهو مل يكن حيبهم بـسبب صـفات أو         ! ويا هلا من عبارة خطرية فاحصة     ). أو يف احلق  (
قد يكون ملس فيهم حالوة اخلالق وأفضل الصفات ولكنـه ال           . مميزات شخصية فيهم  

 أي احملبة الصادقة الـيت حبـسب        ،يقول شيئاً عن هذا وإمنا هو يذكر فقط احملبة واحلق         
  .احلق

 النفاق الذي راح ينشر ذيوله يف كل مكان بسبب          وقد أحس الرسول وسط   
وحيث أم  . التهاون يف احلق أنه من املهم أن يؤكد هلم صدق حمبته حبسب احلق اإلهلي             

ولست أنا فقـط    "فإنه يقول هلم    . كانوا أشخاصاً قد أتى م اهللا إىل نفسه بواسطة احلق         
ب أن نستطيع االعتماد على     ويا له من شيء عجي    ". بل أيضاً مجيع الذين قد عرفوا احلق      

 إن يوحنا يستطيع أن يكفل      ،أي نعم ! احملبة اليت من اهللا يف عامل كهذا كله مظاهر ونفاق         
فحيث أن املسيح هو حيام فإنه يستطيع بكل يقني أن          . حمبة كل مسيحي بال أدىن حتفظ     

إن .  إن كل مسيحي حيب هذه السيدة املختارة وأوالدها كما كان هو حيبـهم             ،يستوثق
 ألـم أود اهللا  ،سلطانه الرسويل مل يقف حائالً بينه وبني حمبته هلؤالء األوالد مع أمهـم            

وقد استطاع أن يقول أنه ليس فقط الذي كان حيبهم بـل أيـضاً              . ليسوا فقط أوالدها  
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أليست هذه ربطاً وعالقة جديرة حبرصنا وتقـديرنا أيهـا          . مجيع الذين قد عرفوا احلق    
الرسول كان يثق حينئذ أن مجيع الذين يعرفون احلق حيبـون هـذه    اإلخوة األحباء؟ إن    

وهذا مل يكن ممكناً بدون احلياة يف املسيح والـروح القـدس            . السيدة وأوالدها باحلق  
لقد ظهرت احملبة يف    . املعطى لنا بعد الفداء ملمارسة هذه احملبة رغم كل املوانع والعراقيل          

  .ل مسيحيكماهلا يف املسيح وهي اآلن تتمثل يف ك
هذا األسـلوب يف    ". ومن أجل احلق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إىل األبد         "

فالرسول هنا يشخص احلـق     . الكالم عن احلق يلفت النظر ويدعو إىل التأمل والتفكري        
 ومع انـه    ،فقد كان بولس خادم اإلجنيل أيضاً     ) ١فيليب  (كما شخص بولس اإلجنيل يف      

 فإنه كرز باإلجنيل أيضاً بصورة ميزته عمن        ، سواه كتب عن لكنيسة بشكل تفرد به عن      
وكان إحساسه نفس   . كان يسر بالعكس خدم االثنني يف عمق النعمة ومسو اد         . عداه

فـال  ". من اجل احلق يثبت فينا وسيكون معنا إىل األبد        "إحساس يوحنا حني يقول هنا      
ول عن أية فريـضة     الرسول بولس وال الرسول يوحنا كان ميكنه أن يقول مثل هذا الق           

 إن للفريضة مكاا الذي ال يستطيع أحـد أن يزدريـه أو             ،مسيحية مهما يكن قدرها   
؟ إن الفريضة هـي     "احلق" ولكن ما الفريضة باملقارنة مع       ،يتجاهله بغري خسارة لنفسه   

أما احلق فإنه يثبت فينا وسيكون      .  ويف حلظة قد ينتهي أمرها إىل األبد       ،فقط لوقت قصري  
واملفروض أن يكون له سلطان متزايد على القلب طاملـا حنـن علـى              . األبدمعنا إىل   
  . وسيكون لنا أن نتمتع به كامالً يف السماء ويف كل األبدية،األرض

". تكون معكم نعمـة ورمحـة وسـالم       . "تأيت بعد ذلك حتيته املناسبة للمقام     
 –ل املسيح للمـؤمنني     مثرة عم " السالم" و   ،ينبوع احملبة اإلهلية من حنو اخلطاة     " النعمة"



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٤٤

فالزمـة  " الرمحـة "أما  . يطلبان عادة للقديسني بصفة عامة    ) النعمة والسالم (وكالمها  
 وهي هنـا الزمـة للـسيدة املختـارة     –ملواجهة احلاجة الفردية يف الضعف والتجربة      

  .وأوالدها
 ألن نفس الكتابة إليها وإىل أوالدهـا  ،وحنن نستطيع أن نرى متام مناسبتها هنا 

فنحن عندما نفكر يف أنفسنا كأفراد نشعر باحلاجة إىل رمحة اهللا ولكن            . يف ذاته رمحة  هو  
 ويف  ،حينما نتكلم عن الكنيسة وامتيازاا ومسو اد الذي ستكون فيه مـع املـسيح             

 فالنعمة والسالم مها للكنيسة كمجموع حال       ،املسيح فإنه احلاجة تبتلع يف جمد نعمة اهللا       
" الرمحـة "أما الفرد فله أعوازنا وحاجات ال زالت تستدعي         . ضوجودها هنا على األر   

  .بصور بارزة طوال الطريق
تكون معكم نعمة ورمحة وسالم من اهللا اآلب ومن الرب يسوع املسيح ابن             "

الشك أن السيدة وأوالدها وجدوا عزاء خاصاً وتشجيعاً كبرياً يف هذه العبـارة             " اآلب
وهنا نقرأ عن   .  هي حقيقة مصاغة يف قالب يقني حمقق       ألا ليست جمرد رغبة أو أمنية بل      

وهنا نرى  .  وملاذا؟ لقد وقف الرسول موقف الدفاع ضد نكران جمد االبن          ،"ابن اآلب "
روح اهللا يلوح يف وجه الشيطان بالراية ايدة ليشجع هذه األسرة املسيحية املـدعوة              

سيحيني يـدعون أبنـاء أو      إن امل ! يا له من لقب جميد    "! ابن اآلب . "ألن تثبت بإخالص  
وكل شيء مـضمون لتلـك   ". ابن اآلب" ولكن سيدنا وحده هو الذي يسمى     ،أوالداً

 وبدونه ما كان ممكناً لنا أن ننتقـل         ، واملسيح وحده هو الضامن    ،العائلة يف احلق واحملبة   
فهو . كما أننا مدينون له مبعرفة اآلب ومعرفة شخصه       . من الظلمة إىل نور اهللا العجيب     
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 وبنعمته وعمله قد أعطانا أن نعرف هذا كله ومنتلكه ونتمتع بـه يف              ،مل احلق واحملبة  كا
  .نفوسنا

" وجـدت أوالدك  "هو ال يقول    " فرحت جداً ألين وجدت من أوالدك بعضاً      "
ورمبـا  . وملاذا؟ ألنه رمبا كان واحداً أو أكثر من أوالدها مل يتعرف بعد باملخلص والرب             

بعـضاً  "فلسبب قوي يكتفي بـالقول      . ثري املضلني السيئ  انزلق واحد أو أكثر حتت تأ     
وهذه هي النقطة اهلامة والتحذير اخلطري ألن هذا البعض ليس فقـط            ". سالكني يف احلق  

يـو  " (يفعل احلق "يعرف احلق بل يسلك يف احلق أو كما يقول يوحنا نفسه يف اإلجنيل              
إن بعض املسيحيني   ". كما أخذنا وصية من اآلب    "لكنه يواصل كالمه فيقول     ). ٢١: ٣

معرضون ألن يفسروا الوصايا بأا البد وأن تكون ناموسية ولذلك فإنه جيدر م أمـام               
فما من أحد تكلم عن الوصايا أكثر من الرب         . هذه األقوال أن يقلعوا عن خطأهم هذا      

وذلك يف إجنيل يوحنا ويردد الرسول نفس الكلمة مراراً يف رسائله الثالث اليت تتجاوز              
ففي كتابات يوحنا كلها نرى ابن اهللا       . لناموس إطالقاً وال تشري إليه ولو إشارة واحدة       ا

 ومع ذلك فإن ابن اهللا نفـسه هـو          ،الكرمي المعاً بصورة ال تراها يف أي موضوع آخر        
الذي كان حيب أن يتكلم عن الوصايا سواء فيما يتعلق بشخصه الكرمي أو بنا ولكـن                

 – ٢١و  ١٥: ٤ ،٣٤: ١٣ ،٤٩: ١٢ ،١٨: ١٠ يـو (على أسس ومبادئه كما يف      
١٠: ١٥ ،٣١.(  

 أي مكـان االتكـال املطلـق        ،وملاذا؟ ذلك ألنه يومئذ يشغل مكان اإلنسان      
والطاعة الكاملة فمع أنه ابن اآلب لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً يف شـبه                

ـ  "وإذ وجد يف اهليئة كإنسان وضع نفسه   . الناس ". صليبوأطاع حىت املوت مـوت ال
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.  حاشا وكـال   ،وليس معىن ذلك أنه ختلى أو كان يف مقدوره أن يتخلى عن الالهوت            
وإمنا هو تنازل عن اد اخلاص بكرامته الشخصية لكي يستطيع أن يـربر اهللا ويبـارك                

ولكي يتمم هذا العمل تقبل كل شيء من اهللا أبيه كالعبد الكامل واإلنـسان              . اإلنسان
بل هنـاك   . وذلك بتجسده ) ٤٠مز  " (أذين فتحت "له بالنبوة   ومن هنا جاء قو   . املتوكل

إش ( كما جـاء يف      ، كل صباح  ، فقد كانت أذنه مفتوحة كل يوم      ،ما هو أكثر من ذلك    
خر ( كالعبد العرباين احلقيقي     ،وأخرياً.  لكي يصغي إىل كل ما كان يقوله اآلب له         ،)٥٠
 األمر الذي كانـت تـدل       ،بدمل يرد أن ينطلق حراً بل باألحرى بقي عبداً إىل األ          ) ٢١

 والعالمـة   ،عليه عالمة ثقب األذن على مشهد من القضاة يف حالة العبد اإلسـرائيلي            
 كان سيدنا وحيداً    ، وبصفاته هذه  ،من هذه الوجوه  .  يف حالة سيدنا   – املوت   –األعمق  

ح  قد نلنا باإلميان حيـاة املـسي       ، الذين كنا يوماً خطاة هالكني     ،ال مثيل له ولكننا حنن    
 فصرنا حنب وصاياه كما أحب هو وصايا أبيه وهكـذا           ،وكذلك مسحة الروح القدس   

وإال فألي شيء حنن متروكون هنا؟ لقد كان الـرب          . حنن مدعوون ألن خنرب بفضائله    
فيه كانت احملبة والطاعة كاملتني كماالً مطلقاً وسبيلنا        . يسوع مرتبطاً دائماً بوصية أبيه    

  !!اتنا ولكن ما أقصر خطو،أن نتبعه
أما حنن فنتعلمها إذ حنكم على قـصور        . إن ربنا يسوع تعلم الطاعة مما تأمل به       

هو تعلم الطاعة ألا كانت جديدة عليه كاهللا أما         . خطواتنا وإحجامنا على متابعة سيدنا    
وبالنعمة أصبحنا حنب   .  وما أبعد الفرق بني األمرين     ،حنن فنتعلمها ألن العصيان طبيعتنا    

وهل .اق قلوبنا نكرم اهللا الذي أحبنا ونتقبل وصايا اآلب خبالص الشكر          الكلمة من أعم  
من شيء صاحل غري مؤسس على سلطان إهلي؟ إن إغفال السلطان اإلهلـي خـسارة ال                
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 ولكـن بينمـا     ، هناك احملبة اإلهلية   ،ال شك أن هناك ما هو أكثر من السلطان        . تعوض
 فإننا عندما نتجدد نبـدأ     ،ن فجار وأشرار  كانت احملبة دائماً أبداً يف اهللا وأظهرت لنا وحن        

دائماً بالسلطان اإلهلي وخضوع القلب مقشعرين من روح العصيان والتمرد اليت كنـا             
ففي التجدد خيضع اإلنسان خضوعاً حقيقياً هللا ألول مرة يف حياتـه            . مستعبدين هلا فبالً  

  .وذلك باخلضوع للرب يسوع
ال كأين أكتب إليـك وصـية       ) يدةأو أيتها الس  (واآلن أطلب منك ياكريية     "

لعـل األمـر ال     ). ٥ع  " ( أن حيب بعضنا بعضاً    ،جديدة بل اليت كانت عندنا من البدء      
 غري أننـا    ،يدعو إىل كالم كثري عن هذا العدد ألننا كثرياً ما حتدثنا فيما سبق عن احملبة              

طبيعة اجلديـدة   نفعل حسناً إذ نذكر أنفسنا دائماً بأن احملبة ليست فقط املميز األكرب لل            
والتعليم اإلهلي بل بكوا غري منفصلة عن الطاعة اليت هي مميز عظيم آخر للوالدة مـن              

فهمـا  " وهذه هي احملبة أن نسلك حبـسب وصـاياه        "اهللا كما نرى يف العدد السادس       
متحدثان معاً وال يفصلهما عن بعضهما سوى اإلرادة الذاتية الشريرة عـن اإلنـسان              

 ، ووصييت املسيح كما هو حق أيضاً      ،حظ فضالً عن كوما وصييت اهللا      فإننا نال  ،الساقط
فهما غي منفصلتني عن احلياة اليت لنا يف املسيح كما تبني من اقتراما معـاً يف العـدد                  

بل إنك لترامها مرتبطتني معا يف النصف اآلخر من العدد فيمـا سـبق أن               . الذي أمامنا 
وقـد  ".  كما مسعتم من البدء أن تسلكوا فيهاهذه هي الوصية"أوصى به الرب تالميذه     

لكي يذكر اجلميع بأن الوصـية      " مسعتم من البدء  "حرص الروح القدس أن يورد عبارة       
  .ليست جديدة بل يرجع عهدها إىل وقت ظهور املسيح على األرض
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أما املسيح فهـو البدايـة      . لقد كان آدم بداية اجلنس البشري على األرض       
 كما جاء نبع الطاعـة املـسيحية      ، املسيح جاءت النعمة واحلق     فمع ،بالنسبة للمسيحي 

ولكن قبل جميء املسيح وظهوره على األرض كيف كان ميكن إلنسان           . واحملبة املتبادلة 
على األرض أن يعرف احلق املتعلق باملسيح؟ ال شك أن املؤمنني كانوا يتوقعون جميئـه               

فقـد  .  إميام إدراكاً حمدداً دقيقاً     ولكن ما أقل ما كان يدركه      ،لربكة اإلنسان واألرض  
فالذين كانوا يهتمون باألرضيات مل يفكـروا يف        . كان التمييز الكامل حمفوظاً للمستقبل    

أما املولودون من اهللا فكـانوا      . الرب إال فيما يتعلق مبطامعهم األرضية وآماهلم البشرية       
وانتظارا ني كانت آماهلم    ومع ذلك فإنه حىت القديس    . جيدون رجاء إميام يف إعالن اهللا     

ولكن حينما ظهر ابن اهللا يف اجلسد حبـسب النبـوات          .  قبل جميء املسيح غامضة    م، 
 ،جاءت فيه النعمة واحلق وظهر النور احلقيقي فأدان كل شيء متناقض مع طبيعـة اهللا              

هذه هي الوصية كما مسعتم مـن       . "كما أظهر احلق كل شيء وكل إنسان على حقيقته        
  ".لكوا فيهاالبدء أن تس

فالشيطان الذي مل يكفـه     . ولكن أفظع الشرور كانت تضغط من كل جانب       
 راح اآلن ينكر احلق بواسطة أولئك الذين كانوا يعترفون به يومـاً مـن               ،عمل الفساد 

ومن هنا كان النداء العاجل لتوكيد احلق بوضوح والسلوك مبوجبه بأمانة أكثـر             . األيام
فقد كان هؤالء املـضلون يف      ".  العامل مضلون كثريون    إىل *ألنه قد خرج  . "من ذي قبل  

. الكنيسة ذات يوم مث خرجوا ليواصلوا عملهم الشرير يف حتدي كلمة اهللا وإنكار االبن             
فيوصـفهم  . تركوا االعتراف املسيحي حني غرر م الشيطان ليتنكروا حلق املـسيح          

                                                 
  .went forthآما في بعض الترجمات " دخل"وليس  *
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هذا هو املـضل     "–" سدال يعترفون بيسوع املسيح آتياً يف اجل      "الوحي باملضلني الذين    
يف رسالة يهوذا كان هذا الشر القتال صادراً من أنـاس مـضلني ال              ". والضد للمسيح 

أما رسائل يوحنا فتتنـاول     . زالوا داخل الكنيسة ولو أم كانوا هناك معتزلني بأنفسهم        
ومـن  . حينما خرج أولئك القوم للمقاومة كخصوم علنيني      " ساعة أخرية "يوماً تالياً أو    

 أن الشخص الذي يدخل كنيسة اهللا ويأخذ مكانه فيها بعض الوقت كمـسيحي              أسف
فهو بعد خروجه يبغض احلق والذين يتمسكون به ويـصبح          . خيرج منها شراً مما دخل    

  .شغله الشاغل تضليل القديسني واالفتراء على احلق وإنكار املسيح
". ياً يف اجلسد  ال يعترفون بيسوع املسيح آت    "هنا خرج إىل العامل أولئك الذين       

وهنا جند جميء املسيح معرباً عنه بصيغة احلاضر ارد وليس بصيغة احلاضر التام كما يف               
وال فرق بني التعبريين من جهة احلق       ). أي النتيجة احلاضرة لفعل مضى    ) (٢: ٤ يو   ١(

فحقيقة شخصه هـي    . فاملقصود يف احلالتني هو االعتراف بشخصه كمن جاء يف اجلسد         
ليس بالضرورة أـم كـانوا      . ينكرها هؤالء املضلون أي أم ال يعترفون به       اليت كان   

ينكرون احلقيقة العظمى العجيبة هي أن ذاك الذي هو ابن اله منذ األزل قد جـاء إىل                 
فقد كان ميكن   . وهذا هو اعتراف كل من هلم حياة ومسحوا بروح اهللا         . العامل متجسداً 

إنه االعتراف ليس هو كل مـا       .  يقاومه املضلون  وهذا ما كان  . للرب أن يأيت يف اجلسد    
فكل من ال يعترف بالرب     .  ولكنه أساسها الذي بدونه يستحيل الفداء      ،تعنيه املسيحية 

  .يسوع آتياً أو كمن جاء يف اجلسد فهو املضل والضد للمسيح
وهـذا  ). ٨ع  " (انظروا إىل أنفسكم لئال نضيع ما عملناه بل ننال أجراً تاماً          "
اً خطرياً فقط بل نداء حار للمحبة الكاملة بأسلوب الرسول اجلميل كما يف             ليس حتذير 
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 يـو   ١(فكما استنهض كل عائلة اهللا يف       . فهو استنهاض مؤثر حملبتهم   ). ٢٨: ٢ يو   ١(
ها هو هنا يستنهض السيدة املختارة وأوالدها بنفس األسـلوب الواثـق يف             ) ٢٨: ٢

  .حمبتهم املتبادلة
من الواضح أن كلمة تعدى هنـا       ".  تعليم املسيح  كل من تعدى ومل يثبت يف     "

حـق  " كل من جتـاوز   "إذ ال شأن للناموس ذا املوضوع فاملقصود هو         " جتاوز"معناها  
وهذه ضربة أخرى يصوا الرسول حنو أولئك املفتونني بالتقدم والتطور كما لو            . املسيح

 فـإن   ،بل على العكـس   . كان احلق اإلهلي املعلن شبيهاً بالعلم البشري القابل للتطور        
الشخص الذي ال يقنع باحلق الذي أعطاه اهللا يف املسيح ومن أجل ذلـك يتعـدى أو                 

 إمنا يف الواقع يترك احلق يفقده مثناً ألوهام وخياالت من صنع الذهن             ،يتجاوز ذلك احلق  
ومن يثبـت   . ومل يثبت يف تعليم املسيح فليس له اهللا       ) أو جتاوز ( كل من تعد    . "البشري

فمهما يكن ادعاء اإلنسان حبـق أو نـور   ". تعليم املسيح فهذا له اآلب واالبن مجيعاًيف  
 فإن الذي يتجاوز الكلمة املـوحى  ، ومهما تكن ثقته يف هذه النظريات املستحدثة   ،أمسى

". فليس لـه اهللا   "ا وخيرج عن نطاقها إىل نطاق أفكاره اخلاصة أو تصورات اآلخرين            
من يثبت يف تعليم املسيح فهذا له اآلب واالبـن          "أما  . باهللاليست له أية عالقة حاضرة      

  .وهذا هو أمسى وأعمق إعالن لالهوت". مجيعاً
إن كان أحد يأتيكم وال جييء ذا التعليم فال تقبلوه يف البيت وال تقولوا له               "

هنا جند واجباً من أشق الواجبات      ". سالم ألنه من يسلم عليه يشترك يف أعماله الشريرة        
ونراه هنا يوضع على عـاتق الـسيدة        .  وضعت أو ميكن أن توضع على مسيحي       اليت

  .وأوالدها بصورة األمر
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فمىت كان تعليم املسيح يف خطر فإن واجبنا أال نقف موقف التردد والتخاذل             
وإذا مل نكن خملصني للمسيح فلن نكون       . ألن حماولة التوفيق يف هذا الظرف خيانة لرب       

إن كرامة اهللا متركزة يف ذاك الذي به جـاءت إلينـا            . نا اهللا خملصني ألي شيء أعلنه ل    
 حىت ولو كان فيما سـلف أعـز         ،فإن أتى واحد ليس معه هذا التعليم      . النعمة واحلق 

 فإن هذه السيدة وأوالدها كانوا حتت أخطر وأشد التزام          ،صديق مسيحي على األرض   
إن مل جيـيء بتعلـيم      . ضرة فها هنا دعوة اهللا احلا     ،أن يتجاهلوه من أجل خاطر املسيح     

 وال يكن لك أية معاملة مع واحد هو ضد املسيح قد يبدو هـذا               ، اقفل الباب  ،املسيح
وحـىت  . التصرف قاسياً يف نظر الذين ال يعنيهم اسم املسيح وأقل شيء أو ال شـيء              

إننا نشفق على الوحدة من أن تتأثر       " يقولون   ،املسيحيون باالسم هلم ما يقولونه يف هذا      
أليس غايتهم الكربى وواجبهم األول أن نتماسك معاً وأن جننب وحدتنا           .  املسائل ذه

 وقـد يـرى   ،وفوق هذا فإن صاحبنا أخ لطيف عزيـز . التمزيق الذي هو الشر املريع  
هـذه هلجـة    ". التنازل عن فكرته الصغرية هذه إذا أنت مل تضخمها وتكرب املوضـوع           

  .خدوعني وهم أكرب خطراً من املضلني امل،احملايدين
 ،فنحن مدينون بكل ما حصلنا ليه بالنعمـة البـن اهللا          . ولكن كال يا إخويت   

وإذا كنا مدعوين كمسيحيني ألن نقف من أمر موقف احلزم          . واآلب الذي أرسله وبذله   
 فذلك حينما يكون جمد املسيح وحقه عرضة للهـدم          ،وعدم التخاذل مهما كلفنا األمر    

  .والتقويض
الذين ينطويـان علـى     ) ١٣ و   ١٢( خطابه بالعددين    "الشيخ"وأخرياُ خيتتم   

شهادة لطيفة للمحبة املقدسة القلبية اليت كانت تؤلف بني القديسني األوائل وتـربطهم             
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إذا كان يل كـثري     . " كما نرى هنا بني الرسول الشيخ وبني هذه األسرة املسيحية          ،معاً
ليكم وأتكلم فماً لفم لكي     ألكتب إليكم مل أرد أ، يكون بورق وحرب ألين أرجو أن آيت إ            

  ". يسلم عليك أوالد أختك املختارة،يكون فرحنا كامالً
فنستطيع أن نستخلص من أمل الرسول يف زيارم ومن حتيته هلم مبلغ ثقتـه              
فيهم بأم سيضعون على قلوم املهمة اليت أوصاه ا وأم سينفذوا إىل التمـام آال               

صاً للمسيح ممن خرجـوا جيولـون إليقـاع         وهي استبعاد وطرد كل شخص ليس خمل      
اآلخرين يف شراكم الشريرة مع اإلحاطة بأنه ال يهددهم بشيء من العواقب أكثر مـن               

كـال وال   . التحذير بأن التساهل يف هذه احلالة معناه مشاركة املضل يف أعماله الشريرة           
نون له مـن     على ما كانوا يك    ،هو حياول أن يبين تنفيذهم للوصية على سلطان مركزه أ         

 بل هو يبين كل شيء على ما أوجدته النعمة          ،الصداقة الوثيقة واملودة اخلالصة حىت اآلن     
فقد نرى األحداث يقفون موقف احلم وعـدم التـردد   . فينا من شعور مبا يليق باملسيح  

بينما الذين لسبب طول الزمان كان ينبغي أن يزداد إحساسهم نراهم يعبثون بالشرور             
يقل إحساسهم بقيمة املسيح غرب احملدودة فيقفـون موقـف الظرفـاء    الصغرية وهكذا  

ذلـك ألن   . اللطفاء يف الوقت الذي يكون أشد احلزم هو التصرف اجلدير بامسه الكرمي           
أنستطيع أن نلمس مبلغ ثقة الرسول يف أمانة        . املسألة يف حقيقتها بني ابن اهللا والشيطان      

أنه حينما يزورهم سيكون فرحهم كامالً      أولئك القديسني وإخالصهم للمسيح من قوله       
  . األمر الذي ما كان له أن يرجوه له أنه كان يرتاب يف أمانتهم–

ولعله من اخلري أن نضيف هنا أنه ليس من روح اهللا يف شـيء أن نطبـق يف                  
االختالفات الصغرية الشدة التأديبية اليت هي واجبنا احملتوم حينما يكون األمر متعلقـاً             
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ن مثل هذه الغلطة حيوهلا العدو الكبري فيمزق ا مشل أولئك الـذين مـات               فإ. باملسيح
فإنه حىت اخلطأ يف التعليم ليس سبباً كتابياً لإلتباع مثل          . املسيح لكي جيمعهم إىل واحد    

وال هو جيوز تطبيقـه علـى       . هذا التصرف الشديد ما مل يكن متعلقاً باحلقائق األساسية        
أما .  سواء فريضة املعمودية أو فريضة عشاء الرب       ،يةاالختالف حول الفرائض املسيح   

 وكل من يهني شخصه الكرمي جيب طـرده         ،تعليم املسيح فهو جدير بوالء كل قديس      
  . مهما كلفنا األمر،ليس فقط منم اجتماعاتنا العمة بل من دوائرنا خلاصة
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  رسالة يوحنا الثالثة
  الخطاب العشرون

  
أيها احلبيب يف كل شيء أروم . أحبه باحلقالشيخ إىل غايس احلبيب الذي أنا "

ألين فرحت جداً إذ حضر إخوة . أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة
ليس يل فرح أعظم من هذا أن أمسع . وشهدوا باحلق الذي فيك كما أنك تسلك باحلق

أيها احلبيب أنت تفعل باألمانة كل ما تصنعه إىل . عن أوالدي أم يسلكون باحلق
الذين شهدوا مبحبتك أمام الكنيسة الذين تفعل حسناً إذا شيعتهم . اإلخوة وإىل الغرباء

 ألم من أجل امسه خرجوا وهم ال يأخذون شيئاً من األمم فنحن ينبغي لنا ،كما حيق هللا
 كتبت إىل الكنيسة ولكن ،أن نقبل أمثال هؤالء لكي نكون عاملني معهم باحلق

  ".ن األول بينهم ال يقبلناديوتريفس الذي حيب أن يكو
يصعب أن نتصور رسالة ا من املفارقات مع رسالة يوحنا الثانية ما هو أقوى              

 ومع ذلك فكالمها نابتتان من أصل واحد مـشترك وإمنـا            ،من الرسالة اليت أمامنا اآلن    
 ،يتخذ مثرة الرسالة الثالثة لوناً خمتلفاً بسبب اختالف حاجات املسيحيني املوجهة إلـيهم            

ففي املسيح ال توجد مفارقات حقيقية وإمنا توجد مطابقات ال حد هلا ملختلف حاجاتنـا               
 ومع ذلك فإن هدف كل من الرسالتني خيتلف عن هدف األخرى اختالفـاً              ،وإعوازنا
 وممـا يزيـد يف      ،فالرسالة الثانية حتمل أخطر إنذار ميكن أن يوجه إىل املسيحيني         . ظاهراً

امة أا ليست موجهة إىل أسقف أو ناظر وال حىت إىل رجل            خطورا وجيعل هلا صبغة ع    
من أمثال تيموثاوس وتيطس الذين كانا يف نطاق حمدود لسبب خاص ميثالن الرسـول              
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 بل إىل سيدة مسيحية بغري اسـم للعـني          ،فيما له عالقة مبا جياوز دائرة مهمتهما احمللية       
ة وأوالدهـا مـدعوون للقيـام       والذي نراه يف هذه الرسالة الثانية هو أن سيدة خمتار         

 ومل يكن األمر متعلقاً لعمل مجاعي أو كنسي بل باألمانـة            ،بالواجب امللقى على عاتقهم   
 وكان األمر هكذا مشدداً حىت أنه كانوا ممنوعني من قبـول املعلـم              ،الفردية للمسيح 

  .الكاذب يف البيت أو من التسليم عليه سالماً عادياً ألنه كان ضداً للمسيح
الرسالة الثالثة فتحمل أقوى وأعمق العواطف املسيحية باعتبارها موجهـة          أما  

 معروف مبحبته والسيما يف العناية بالذين يعملون يف كرم الرب غـذ             إىل رجل مسيحي  
كان قلبه معهم يف خدمتهم المتداد العمل وتشجيعهم بكل ما لديه من قوة حىت عـن                

 وقـد   ،هي طابع الرسالة الثانية   " ال تقبل  "هي طابع الرسالة الثالثة يف حني     " اقبل"كلمة  
 ولكن ماذا يعنينا من اإلنـسان       ،يبدو هذا األمر تعسفياً متناقضاً لدى اإلنسان الطبيعي       

فهنـا  ). ١٤: ٢ كـو  ١(الطبيعي؟ إن اإلنسان ال يقبل ا لروح اهللا ألنه عنده جهالـة    
ومبعـث هـذا    التوجيه عكسي على خط مستقيم ولكنه يف الواقع يف متام االنـسجام             

لقد كانت هناك وال تزال نفوس ربطت نفسها حبق املسيح هنـا            . االنسجام هو املسيح  
أمثال هؤالء إذ يكفي أم يأتون      " نقبل" والكلمة يف الرسالة الثالثة هي أن        ،على األرض 

بتعليم املسيح مع االفتراض بطبيعة احلال أم دائماً يسلكون حبسب املسيح وال عـربة              
 فالكنيسة يف تلك أليام مل تكن قد وصلت بعد إىل حد الزعم بـأن         ،ة الدينية هنا بالوظيف 

هلا حق التدخل يف حقوق سيدها ورأسها ايد وحرية الروح القدس اليت كان ينادي ا               
 حينما مل تكـن     ،ومقياس املوهبة ونوعها يف تلك األيام     . الرسل كانت وال تزال حمترمة    

فقد يكون هنـاك    . ان خيتلف باختالف األشخاص    ك ،حدود األبرشية قد اخترعت بعد    
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 وقد يكون هنـاك مـن   ،من ال يستطيع أن يرى املسيح يف كل جزء من أجزاء الكتاب        
وقد يكون هناك آخرون ممن يسريون وراء جمـرد العاطفـة           . يرى ذلك جبالء ووضوح   

م وقـوة   والشعور ولو أم بعيدون عن املسيحية احلقيقة وال هم هلم إال التفنن يف الكال             
 ومها الشيئان   ،أما اإلميان واحملبة فهما شيئان خيتلفان عن هذا كله كل االختالف          . التعبري

 ،اللذان كانا يعمالن يف هؤالء اخلدام احملبوبني ويتجليان يف إنكار ذوام وتعب خدمتهم            
  .وهو ما كان يقدره غايس متام التقدير من أجل الرب

وق الشخصيات وتربط معـاً يف اإلميـان        إن رسالة يوحنا األوىل اليت تسمو ف      
واحملبة مجيع القديسني يف نظرم لشخص املسيح ويف شركتهم مع اآلب وابنه الـرب              

وليست هناك رسالة تتناول كل عائلة اهللا بصورة كاملة شاملة كرسالة يوحنـا             . يسوع
 معنونة إىل   ولكن الرسالة الثانية  . وليس هناك رسالة أقل منها ارتباطاً بزمن معني       . األوىل

 والثالثة إىل احلبيب غايس ومن هـذا الوجـه ختتلـف هاتـان              ،سيدة خمتارة وأوالدها  
الرسالتان عن الرسالة األوىل ومع ذلك فكالمها ليستا إال تطبيقاً خاصاً فردياً لنفس احلق            

  .واحملبة يف املسيح املوضحني يف الرسالة األوىل
احملبة " اهللا هو املوضوع اخلاص و       ففي الرسالة الثالثة نرى اتساع القلب بعمل      

 فإن غايس يرفض أن يتهاون      ،هي مركز الدائرة فيها كما يف كل الرسائل الثالث        " باحلق
لقد قام شخص مـن ذوي القلـوب        . يف حق املسيح سواء بتأثري التملق أو التخويف       

الضيقة متخذاً لنفسه مكان الزعامة يف الكنيسة حيث كان يوجد غايس وراح بسلطان             
زعوم ينتقد احلق واحملبة وحياول تدبري األمور ليس حبسب املكتوب بل حبسب طريقتـه       م

 وقد حذا حذوه الكثريون من ذلك الوقت فاخلالفة مع األسف ليست معدومة             ،اخلاصة
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لقد متم الرسل واألنبياء عملهم ومضوا تاركني شهادم املوحى ـم           . يف هذه الناحية  
 ولكن الناس من ذوي اإلرادة الذاتية موجودون يف كل          ،واليت ال تقبل جدالً أو مناقشة     

وعلـى ذلـك فلنـا يف الكتـاب أدق          . زمان ومكان وال خلو منهم عصر ن العصور       
ومن بـني دروس هـذه      . التعليمات كيف نعامل هؤالء الناس وكيف نتصرف إزاءهم       

 الوقـت    وسوف يـأيت   ،الرسالة أننا ال نبايل م بل منضي يف طريقنا ناظرين إىل املسيح           
الذي فيه يذكر الرب بطريقته اخلاصة أمثال هؤالء املتزعمني املسيطرين بأعماهلم اخلالية            

 ويكشف بالتوبيخ املناسب فراغهم الذي حيتقـر الـسلطان          ،من احملبة وأقواهلم اخلبيثة   
الرسويل ويقاوم شهادة اإلجنيل الناشط ويطرد من الكنيسة الذين يقفون ضد أمثال هذه             

بيثة فنحن نفعل حسناً بعدم املشغولية أكثر من الالزم مبـا نـشاهده يف              التصرفات اخل 
اآلخرين من نقائص وال بالسماح لتصرفام بأن تكون باعثاً لنا على التحول عن طريق              

 وعلينا أن ال خناف من الكلمات الكبرية اليت يتفوه ا أناس            ،التكريس احلقيقي للمسيح  
 إن العلـق باملـسيح      ، بدالً من إتباعهم للمـسيح     حياولون أن يرفعوا أنفسهم وحزم    

والتمسك به بعزم القلب هو الطريق الوحيد للتخلص من الذات فهناك الطريقة املتكربة             
 ولكن الشعور هكذا    ،وهي احتقار أمثال ديوتريفس بدون ولو جمرد الشفقة على نفسه         
  .ليس من املسيح الذي يدعون بأن نتمثل ليس بالشر ل بل باخلري

 سواء أكان األمر متعلقاً بالكنيـسة كمجمـوع أو          ،بدأ اجلوهري العظيم  وامل
 وبصفة خاصة حيث ال يوجد االدعاء بالقوة فاخلضوع         ، إمنا هو الطاعة   ،باملسيحي كفرد 

إن اخلضوع للكلمة يهـب     . هنا االتضاع كما هنا أيضاً الثبات     . للكلمة هو من الرب   
واضع مع االتكال الكلي على ذاك الذي       النفس الشجاعة كما يهبها يف الوقت نفسه الت       
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إن احلق ال ميكن    . نؤمن به والذي له األذنان املصغيتان والذي حيامى عن كلمته ويربرها          
فاحلق وحده مل ولن يصنع مؤمناً متواضعاً حمبـاً إذ          . االستغناء عنه ولكنه ليس كل شيء     

ننا أبداً أن نـستغين     ولكن ال ميك  . يتمسك به اإلنسان عادة بطريقة جافة قاسية ناموسية       
عن شخص املسيح احلي وهو مستعد دائماً وبابه مفتوح ويف كل حلظة لقبول وتعـضيد            

وقد أعطانا اهللا أن جند مجيع موارد املسيح يف حمبته باعتبارنا يف يـده              ،مجيع من يأتون إليه   
  .كما أننا يف يد اآلب

حريتـه يف   هنا يفصح الرسول عن مكنون قلبه ويأخذ        " الشيخ غايس احلرير  "
فلكل . وهذه حكمة إهلية يف لغة الكتاب     . التعبري خالفاً ملا فعله حني كان خياطب السيدة       

تذكرنا فوراً باهللا صـاحب     " السيدة املختارة "فإن عبارة   . شيء مقامه ولكل شيء مقاله    
. االختيار يف حني تستطيع العاطفة أن تفيض لغايس يف أمن وسالم ويف أبسط صـورة               

فإذا كان  ". املختارة"روح القدس يوحنا ألن خيتار الكلمة املناسبة وهي         لذلك قد قاد ال   
اهللا قد اختارها فذلك ليس للتسليم إلبليس بل ملقاومة إبليس الذي البد وأن يهـرب               

. الشك أن التجربة اليت أحاطت ذه السيدة كانت جتربة قاسية وصعبة للغايـة            . حينئذ
فكم كـان   . يء ال يتفق مع لطفهن كسيدات     فالسيدات ينفرنا بالغريزة من عمل أي ش      

 ،قاسياً أن متنع من الدخول يف بيتها شخصاً رمبا كان صديقاً قدمياً من أصدقاء األسـرة               
الشك أن هذا التصرف يبدو شيئاً قاسـياً يف         ! ومتتنع حىت عن جمرد حتيته التحية العادية      

وكيف ميكن أن   .  اهللا مع ذلك ذات الشيء الذي يأمر به روح       . نظر الذين ال حيبون ربنا    
يكون األمر غري ذلك حيث شخص املسيح موضع اهلجوم وحنن مدعوون ألن نكـون              

  جنوده؟
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مرتبطة مبجد املسيح وكرامته ككل من مات من أجلهم         " السيدة املختارة "إن  
 فهذا كل   ،وعلى كل حال  . وما من مسيحي يستطيع أن يتحلل من هذا الواجب        . وقام

والسؤال اآلن هو ماذا حنن عاملون ومباذا نعلَّـم؟         .  األيام األوىل  ارتآه روح اهللا صاالً يف    
رمبا كان هذا الشخص الواسطة يف جتديد هذه السيدة أو جتديد  أوالدها ومن اجلحود                

ولكن الظروف قد تغـريت إذ أصـبح اآلن         . وإنكار اجلميل أن يقاطعوه ذه الصورة     
لرجل مل يكن يقاوم تعليم املسيح مقاومة       ولعل ا . عدواً للمسيح بدالً من كارز حقيقي به      

علنية إذ جيب أن حنمل يف بالنا أن أمثال هؤالء اخلادعني قد يكونـون هـم أنفـسهم                  
خمدوعني يقودهم الشيطان لن يظنوا أنفسهم حمبني للمسيح أكثر من املسيحيني احلقيقيني            

  .وأن تعليمهم هو التعليم الصحيح الذي يأيت حبق أمسى وجديد
فلـو  . لرسالة الثانية أما يف الرسالة الثالثة فالواجب من نوع آخـر          هذا يف ا  

اقتصر األمر على الرسالة الثانية رمبا أدى ذلك بنـا إىل أم مـصبح متعـصبني قـساة                  
متشككني ولكن الرسالة الثالثة حترضنا بأن نفتح صدورنا وأن نقبل بكل قلوبنا بعد أن              

ون جيولون حماولني الدخول بـني صـفوف        فإذا كان هناك أناس خطر    . تعرِفنا من نقبل  
القديسني فهناك أيضاً رجال صادقون جيولون جادين يف نشر تعلـيم املـسيح وحقـه               
الصادق الصحيح وكان على السيدة املختارة أن حتذر الرجال اخلبثـاء مهمـا كـانوا               

 كما كان على األخ احملبوب أن يثابر على احملبـة القلبيـة للـصاحلني               ،حبسب الظاهر 
 وهو  ،حيدث أحياناً أن يصدم مثل هذا األخ إذ يالقي خيبة أمل مرة أو مرتني             . ادقنيالص

 وقد تعثره حالة مثل هذه      ،ال يرضى لنفسه بأن خيدع أو يؤخذ باحليلة على هذه الصورة          
  . املأساةرفيصمم على التزام الشدة حىت ال تتكر
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 يكفي أن   فليس. وعلى كل حال يكتب الرسول مشجعاً غايس يف طريق احملبة         
ة وعدم الكلل يف عمل اخلـري       م هو النمو يف احملب    أ اإلنسان حسناً بل األعظم واأله     يبد

هـذا هـو األسـاس      " الذي أنا أحبه باحلق   "الرسول عن غايس    جل ذلك يقول    ومن أ 
فمهما يكن الفرق يف التطبيق واهلدف فـإن احملبـة          . احملبة باحلق . املشترك يف الرسالتني  
 يف كل شيء أروم أن تكن ناجحاً        ،أيها احلبيب  "،بارزة يف كل منهما   باحلق هي العالمة ال   

يا هلا من أمنية بـسيطة عظيمـة فائـضة          ). ٢عدد  (وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة      
  !بالعطف واحلنان

وهذه يف الواقع   .  فال عجلة هناك للدخول فوراً يف صميم املوضوع        ،،أي نعم 
لفائض باحلب والتقدير من حنو أحـدنا       فهناك القلب ا  . إحدى مميزات الكتاب اجلميلة   

اآلخر بصفة عامة وجيب  أم يكون لعواطف القلب مكاا األول ما مل يكن هناك خطـر           
. جسيم يتطلب سرعة التنبيه واإلنذار كما هو احلال يف الرسالة إىل القديسني الغالطيني            

 ويؤكد لغايس   ولكن مبا أنه ال يوجد مثل هذا اخلطر هنا فللرسول أن يعطي لقلبه جماله             
فهو يروم أن يكون غايس ناجحـاً       . قبل كل شيء مبلغ اهتمامه الشخصي به وبأحواله       

فالعبارة الثانية قـد    " فوق كل شيء  "ليس  " يف كل شيء  "والحظ القول   . يف كل شيء  
تسمعها من أولئك الذين يغالون يف الروحنة فيقولون أنه مهما كانت شـئوننا فاشـلة               

ولكـن  . فاألمر الوحيد املهم هو أن تكون النفس ناجحـة        ومهما كانت صحتنا رديئة     
الرسول الذي يكتب بالوحي ال يذهب هذا املذهب وال يقر هذا التحمس الذي ال يبايل               

 إنه عن شعوره األخوي الصحيح الذي يود لـألخ كـل            ،كال. بنجاح األخ من عدمه   
 فإذا اهتممنـا    .جناح وإمنا حيرص على إعطاء املكان األول كشيء طبيعي لنجاح النفس          
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ذا وكان أمراً حقيقياً فإننا نستطيع بصفة عامة أن نعتمد على اهتمام الرب بشئوننا أو               
 يسر بـأن    ، إذ كانت نفوسنا ناجحة    ،إن إهلنا املنعم اجلواد   . أشغالنا كما بصحة أجسادنا   

. هإن شعور رؤوسنا مجيعها حمصاة عند     . يرانا أصحاء يف أبداننا وناجحني يف كل أعمالنا       
 وإذا كان يهتم بالغربان وزنابق      ،فإذا كان عصفور واحد ال يسقط إىل األرض إال بإذنه         

  . فكم لنا فيه من آب يهتم بكل أمورنا اليومية وبكل شأن من شئوننا،احلقل
 وإن كـان    ،حنن نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا األرضي فلنا من اهللا بناء أجمد            

هذا هو أمسى حق جيب أن يكون لـه         . وماً فيوماً إنساننا اخلارج يفين فالداخل يتجدد ي     
ومع ذلك فها هنا هذا األخ الصاحل الذي برهن على حمبتـه ورقيـق              . االعتبار األول 

عواطفه بالعناية باآلخرين وال سيما الذين تركوا كل شيء ليخدموا الرب يسوع وهـا              
 كل أمـوره وأن      أن يراه أيضاً ناجحاً يف     ، وقد رآه ناجحاً يف نفسه     ،هنا الرسول يشتاق  

  .يكون كل حني يف صحة جيدة ليكون مبتهجاً وخالياً من كل هم وغري معوق بشيء
 يسمح اهللا بأن حيطم مـشاريعنا       ،وأحياناً لكي يتسىن للنفس أن تكون ناجحة      

.  فإنه يؤدبنـا بـاملرض اجلـسدي       ،اليت ابتلعتنا وملكت علينا تفكرينا وإذا مل يكن هذا        
قد يكون األمر مؤملاً    . وهذا من نعمته وجوده   . وحيطمه حتطماً وهكذا يأخذ الرب الصنم     

 ولكن قلوبنا ترضى مبا يعمله الرب ليزيل شركاً من طريقنا ويرد نفوسنا             ،بطبيعة احلال 
وأحياناً قد يركن اهللا خادماً غيوراً لكـي يعلمـه أن اهللا            . إىل مكان إكرامه والتمتع به    

 التعليم والكرازة لآلخرين وانزلق إىل قلة       فقد انصب يف  . يستطيع أن يعمل عمله بدونه    
والرب يف صالحه وحمبته يتداخل بالتقومي وحيول       . االهتمام حبالة نفسه وشركتها مع اهللا     
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 فإن الرسول   ، حيث كانت نفس غايس ناجحة     ،ولكن هنا . مرضاً بسيطاً إىل خري عميم    
  .يروم جناحه يف كل شيء آخر كما يتمىن له الصحة يف بدنه أيضاً

ألين فرحت جداً إذ حضر إخوة وشهدوا باحلق الذي فيك كما أنت تسلك             "
وهذا كان  . وغايس كان يسلك باحلق   . إن احلق كان يبهج قلب الرسول     ).٣ع  " (باحلق

 ،فالعطف على اإلخوة والتفكري يف صاحل اآلخـرين       . دليالً على أن نفسه كانت ناجحة     
املقابلة مع احلق الذي فيه وسلوكه       ماذا كان هذا كله ب     –والنجاح يف شئونه ويف صحته      

حبسب احلق؟ وتلك كانت شهادة اإلخوة عنه األمر الذي كان مبعث سـرور عظـيم               
 وكل ماعدا ذلك كان يـزاد  ،كان غايس يطلب أوالً ملكوت اهللا وبره      . لقلب الرسول 

 ،مل يكن حييد قيد شعرة عن حق املـسيح        . مل يكن قلبه موضوعاً على شئونه اخلاصة      . له
وكان األمر موضـوع    . كن احلق عنده شيئاً ثانوياً بل كان دستوره وقاعدة سلوكه         ومل ي 

لو أن غـايس    ". حضر إخوة وشهدوا باحلق الذي فيك     "شهادة صرحية من اآلخرين إذ      
ذلك ألنك لن جتد أحـداً      . هو الذي كان يتكلم عن هذا جلاز أن يكون يف األمر قوالن           

فعلى قدر ما حيـب  . لكالم عن أمانته وخدمتهممن حيبون احلق ويسلكون فيه ويتصايح با      
  .اإلنسان احلق ويتمسك به على قدر ما حيكم على تقصريه يف خدمته وحياته اليومية

ع " (ليس يل فرح أعظم من هذا أن أمسع عن أوالدي أم يسلكون بـاحلق             "
 ليس األمر فيما بعد خاصاً بأوالد السيدة املختارة كما يف الرسـالة الثانيـة بـل               ). ٤
 أي أولئك الذين كانوا مرتبطني بالرسول رابطة روحية والذين كان غايس            –" أوالدي"

إن غايس مل يبدأ حسناً فقط      . واحداً منهم وكانوا هلذا السبب أعزاء على قلب الرسول        
 وهـا   ،ومع ذلك كانت هناك احلاجة لتشجيعه     . بل استمر يسري حسناً يف مواجهة الشر      
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أيها احلبيب أنت تفعل باألمانة كل ما تصنع        "ة وحكيمة   هو التشجيع يأتيه بصورة رقيق    
إىل اإلخوة وإىل الغرباء الذين شهدوا مبحبتك أمام الكنيسة الـذين تفعـل حـسناً إذا                

  ).٦ و ٥عد " (شيعتهم كما حيق هللا
لعل الكلمات اليت كان يستخدمها معظم املسيحيني يف وصف هذا التـصرف            

و الرب أو اإلحسان أو التقـدير أو الكـرم أو           من جانب غايس هي كلمات فعل اخلري أ       
وال واحدة من هذه الكلمات تـصور مـسلك غـايس           . ولكن كال . السخاء أو احملبة  

والحـظ أن كلمـة     . فإن مسلكه كان مبعثه األول األمانة أمام اهللا       . التصوير الصحيح 
ائماً يستحـضر    فإن اإلميان د   ،أي نعم . ،أو بفعل اإلميان  " باإلميان"هنا معناها   " باألمانة"

اإلميان يستحضر كلمة احلق ويسري     . اهللا بطريقة معينة كما يستحضر احملبة بطريقة أخرى       
 .يف نورها كما أن احملبة هي نشاط احملبة اإلهلية العاملة بالعطف واإلنعام

إىل "أو  " إىل اإلخوة الغرباء  "والشق األخري من العدد اخلامس يعين يف األصل         
فالنقطة هنا هي أن غايس كان يظهـر        . حبسب أدق الترمجات  " باءاإلخوة وهذا إىل الغر   

والكتـاب  . احملبة لإلخوة ليس باعتبارهم أصدقاء قدماء بل حينمـا يكونـون غربـاء            
الصحيح يف التعبري عن األمهية اليت يعلقها اهللا على احملبة من حنو الغرباء ولو أم ميتازون                

وهلـذا  . د اهللا أقرب إىل اهللا من املالئكـة       إن أوال . هنا برابطة إضافية هب كوم إخوة     
  إخوتنا الغرباء    -ب أن يكون أهم يف نظرنا أن نكرم إخوتنا          السبب ميكننا القول أنه جي    

ولكن ما أبعد ما قلبت اخلرافة احلق وما أكثـر مـا شـوهت             .  من أن نكرم مالئكة    –
  .الطبيعة عالقتنا باهللا
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خدام الـرب الـذين يعرفـوم       إن كثريين من القديسني مييلون باحلب حنو        
أمـا حمبـة    . ويعجبون م ولكنهم يتحفظون من اإلخوة الغرباء الذين مل يسمعوا عنهم          

شـهدوا  . "غايس لإلخوة الغرباء فقد حظيت باستحسان الرسول وموافقته الـصرحية         
وما شـاكل ذلـك مـن       " الرب واإلحسان "أو  " اإلحسان"إن  . أمام الكنيسة " مبحبتك

 ال متت بأية صلة للحالة اليت       ،عان أخرى ال مكان هلا يف قاموس الكتاب       التعبريات هلا م  
احملبة هي أسـاس الـسلوك      .  كما إا دون املقياس اإلهلي املطروح أمامنا       ،حنن بصددها 

لقد أخذ روح اهللا هذه الكلمة اليت كانت على لسان الوثين ذات قوة جسدانية              . اإلهلي
  . مسيحية وهكذا قدسها إىل األبدتوجيهاً طاهراً مباركاً وجعلها كلمة

الذين تفعل حسناً إذ    "ولكن الرسول يطالب احملبة باملزيد كما هو شأا دائماً          
حىت ولو أن حمبة غايس قد أساء البعض استعماهلا فإن الرسول ال            ". شيعتهم كما حيق هللا   

 هـي   فهؤالء اإلخوة كانوا مسافرين إىل مكان آخر والكلمة لغـايس         . يريد هلا التوقف  
ليس حبسب فكر اإلنسان أو تقواه بل كما        " الذين تفعل حسناً إذ شيعتهم كما حيق هللا       "

قد يكون األمر متعلقاً بشيء صـغري هنـا علـى           .  ألن اهللا حمبة واحملبة من اهللا      ،حيق هللا 
 باهللا الذي   ، ولكنه يربط نفس اإلنسان باإلميان واحملبة مبا هو غري منظور وأبدي           ،األرض

  .بديبارك إىل األ
إـا  ". تفعـل حـسناً   "ومع ذلك فالرسول إذ يقترح هذا ال يزيد على قوله           

 هذه احليطة يف لغة الـروح   ، املشغولية به وحده كغرض القلب     ،البساطة من حنو املسيح   
 واو أن األمر كان هاماً يف نظر        ،القدس اليت تتحاشى كل ما يشتم منه الضغط أو املغاالة         

 حيـث   ١٣إن هذا ليذكرنا بشيء مماثل له يف عـربانيني          . الرسول وقريباً جداً من قلبه    
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فلنقدم به يف كل حني هللا بذبائح التسبيح أي مثر          "يتكلم الرسول عن نوعني من الذبائح       
ولكن ال تنسوا فعل اخلري والتوزيع ألنه بذبائح مثل هذه يـسر             "–" شفاه معترفة بامسه  

 مث يليه يف األمهية النوع      ، اليت ال تقارن   فالنوع األول من الذبائح له أمهيته وقيمته      ". اهللا
ألنـه  "الثاين من فعل اخلري والتوزيع هنا على األرض ولكنه نابع من نفس اإلميان واحملبة            

 والذبائح اليت تتنـاول اجلانـب       ،فالذبائح الروحية لذة اهللا   ". بذبائح مثل هذه يسر اهللا    
  .اإلنساين موضع سروره ورضاه

هذا ما جيعـل    ".  وهم ال يأخذون شيئاً من األمم      ألم من أجل امسه خرجوا    "
حفظوا أنفسهم متحررين كـل احلريـة مـن         . هؤالء اخلدام أعزاء على قلب الرسول     

ورغم ما قد يكونون عليه من حاجة وعوز فإم حافظوا علـى            . االستفادة مبوارد العامل  
ألمم وليس ما   كرامة اإلجنيل السماوي وبرهنوا على أم ال يطلبون سوى أعظم اخلري ل           

وأي شيء حيط من قدر اإلجنيل أكثر من جعل خدامـه أو الكنيـسة يـصبحون                . هلم
شحاذين من العامل؟ وأي شيء ينطوي على اإلنكار الصريح لإلميان بعناية الرب بعمله؟             
وأي شيء أكثر إنعاشاً للنفس من أن ترى إنساناً يتسامى فوق كل قلق من جهة نفـسه   

". أم من أجل االسم خرجوا    "وإن ما ربط قلب غايس م       يف طريق التكريس للرب؟     
 فليس للكنيسة سلطان الختيار وتعـيني وإرسـال         ،أي نعم . فهم مل يرسلوا من إنسان    

وإا لغلطة غري الئقة وادعاء شنيع أن ختتلس الكنيسة أو اخلدام مكـان             . خدام الرب 
واهبه للخدمة وال أحد    إن املسيح هو الرأس وهو مصدر ومرسل م       . املسيح ذه الصورة  

  .أما الوظائف احمللية فكانت شيئاً آخر. غريه
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جند هنـا يف    . وعلى الكنيسة مع ذلك أن تسر باالعتراف مبن يرسلهم الرب         
حينما رجع بولس وبرنابا من إرسالية كان الروح القـدس قـد            ) ٢: ١٤أع  (أنطاكيا  

 ٣: ١٣ع  (الروح القدس   من  " أرسال"ولكنهما  " أطلقومها"إن اإلخوة   . أرسلهما إليها 
حينما كان هنا ) ١: ١٠ ،٢: ٩لو (االثين عشر والسبعني    " أرسل"والرب نفسه   ). ٤و  

 يعطي ويرسل أولئك الذين أعطـاهم       ، بروح اهللا  ،واآلن هو يف األعايل فإنه هو     . له اد 
 فهو مل ينكر حقوقه ومل يتنازل عنها للكنيسة       . حياة أبدية وأهلهم لعمله مهما كان نوعه      

 أن الـزمالء اخلـدام      ٣: ١٣ومع ذلك فإننا نقرأ يف سفر األعمال        . أو ألي أفراد فيها   
كانت هلم شركة مع مبعوثي الروح القدس املشار إليهما ودللوا على ذلـك بوضـع               
أيديهم عليهما كعالمة على هذه الشركة كما يبدو أم كرروا هذا العمل بعد ذلـك               

وال عالقة هلـذا    ) ٤٠: ١٥أع  (فر مرة أخرى    ليس لربنابا بل لبولس حينما خرج للس      
. إطالقاً مبا يسمونه رسامة وإمنا كان جمرد استيداع خطري لنعمة اله خال من كل ادعاء              

فاإلرسال كاملوهبة من شأن    . ولكن ليس لفكرة سلطان الكنيسة أي أثر يف هذه األمور         
لروح احلاضر نفس   وا.  األمر الذي نسيته النصرانية    ،وهو الزال إىل اآلن   . الرب وحده 

 ولكن اهللا يعرف كيف حيقق      ،مظاهر القوة اليت تطالعنا املرة بعد املرة يف أعمال الرسول         
ولكنه من  . نفس املبدأ بطرق تالئم حالة الكنيسة احلاضرة اليت تدعو للتذلل من جانبنا           

  .اخليانة أن نستبدل طريقة اهللا باختراع إنساين ال سند له من الكتاب
فهو ال يدعو   ! ما أكرم هذا وما أحكمه    " نا أن نقبل أمثال هؤالء    فنحن ينبغي ل  "

 بل يقول حنن ينبغـي نـا أن         ،غايس والقديسني فقط أن يقبلوا أو يرحبوا بأمثال هؤالء        
كان يكفي أن يقول الرسول     ! ويا له من مجال أديب يف هذه الكلمات       . نقبل أمثال هؤالء  
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إن الرسول مل يعترب نفـسه      " حنن"رة فيقول   لكنه يوسع الدائ  " فأنتم اقبلوا أمثال هؤالء   "
 وبذلك هو يزكي ويشجع أولئك الذين خرجوا للعمل متواضعني مع           ،أمسى من الباقني  

 وهو تصرف مكن جانب   –أنه مل يوجد من كان يشغل مركزاً يقارن مبركزه يف الكنيسة            
 الوقـت  الرسول تتجلى فيه نعمة املسيح ويوبخ الروح اإلكلرييكية اليت ولدت يف ذلك  

 كما أنه يبني للجميع كم كـان هـؤالء          ،وراحت حتتقر أولئك اخلدام األمناء الغيورين     
  .اخلدام يتمتعون برضاء الرسول وحمبته

لكي نكون عـاملني  "وال يكتفي الرسول بذلك بل يذهب إىل أبعد منه فيقول       
ايتكم هل تسمحوا يل أن أستودع هذه الكلمات حبرارة لعن        )". أو مع احلق  (معهم باحلق   

إن احلق هنا يشار إليه كشخص مبغوض       ! يا له من شرف   . وتأملكم أيها اإلخوة األحباء   
 ذلك العامل الذي بواسطته يعمل الشيطان بألف طريقة وطريقـة           –من الشيطان والعامل    

ديوتريفوس كان يفعل هذا ولو أن الكتـاب     . ملقاومة املسيح وكل ما يتعلق بالشهادة له      
 فإن شره كان من نـوع       ،يك ضد املسيح أو اهلرطوقي بصورة ما      ال خيربنا أنه كان شر    

إن حالته كانت تعيسة وشنيعة حبيث نفعل حسناً إن مل نقل عنها شيئاً أكثر مـن                . آخر
ولكن األمجل من هذا واألهم هو إن الباب مفتوح جلميع املسيحيني ألن يكونـوا              . هذا

لكالم ولكننا نستطيع بل ينبغي لنا      فالبعض منا ال يستطيعون الكرازة با     . عاملني مع احلق  
هل حنن نصلي من أجلهم باسـتمرار؟       . مجيعاً أن نشاطر العاملني مشاطرة حقيقية عملية      

ليس " عاملون"هل تم بأن خندمهم بأية طريقة يف مقدورنا؟ إن كان األمر كذلك فنحن              
.  مع احلق  إنه ليس أمراً صعباً على أي قديس أن يكون عامالً         ". مع احلق "فقط معهم بل    

والدعوة الزالت موجهة للمحبة لكل من حييا       . لقد ظهرت حمبة غايس وعملت مع احلق      
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ألنه إن كان النشاط موجوداً فهو مقبول على حـسب  " حياة اإلخالص واجلد أمام اهللا   
ففي استطاعة اجلميع أن يقدموا خدمة مقبولـة        " ما لإلنسان ال على حسب ما ليس له       

  .ل نعمته يف عداد العاملني مع احلقبأية طريقة جتعلهم بفض
من هذه العبارة نرى إنه من اخلطأ الزعم بأن الرسل مل           ". كتبت إىل الكنيسة  "

لقد كتبوا رسائل أخرى ولكن اهللا قد عين باحملافظـة          . يكتبوا رسائل غري اليت بني أيدينا     
فإذا كان  . على تلك اليت قصد ا أن تكون لربكة املؤمن الدائمة فلم تفقد منها واحدة             

وقد كان أن وضـع     . قد أوحى ا للخدمة املستمرة فإنه سهر عليها تتميماً ملشيئته هذه          
اهللا بني أيدينا كتاباً كامالً فيه مجيع الرسائل اليت قصد أن تبقى مع الكنيسة طوال مـدة                 

 وإمنا هذا ال جييز لنا أن نتصور أن الرسل مل يكتبوا قط غـري هـذه         . تغرا يف هذا العامل   
ملاذا نتصور هذا؟ إننا بدون اإلفاضة يف املوضوع نقول إنه ال ميكـن إنكـار               . الرسائل

احلقيقة أن هناك من رجال الوحي من كتبوا رسائل مل يكن املقصود ا أن تكون جـزءاً    
جند هذا أيضاً يف العهد القدمي كاألسفار واألناشيد الـيت كتبـها            . من الكتاب املقدس  

 األسفار اليت أوحى ا اهللا لالستخدام الدائم فقـد حـافظ            أما كل . سليمان وآخرون 
ومبجرد أن توقف الوحي يف     . عليها مجيعاً وأعطى أنبياءه القدرة والكفاءة للتمييز بينهما       

  .العهد القدمي أو اجلديد وقف أيضاً ظهور األنبياء
.  وهذه اموعة املنتخبة تدعو لإلعجاب بدالً من أن تكون مثاراً للـصعاب           

و أن مجيع الكتب اليت كان ميكن أن تكتب فعالً فإن العامل ما كان يستطيع أن يسعها                 فل
 لو أا كتبت كمـا      ، إن أقوال وأعمال سيدنا وحده     ،كما يقول رسولنا يف مكان آخر     

! فكم هو مثني هذا االنتخاب احلكيم الذي يتميز به الوحي         .  ملألت العامل وزيادة   ،تستحق
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 –بل ماذا يقول    . كم الوحيد لتقدير ما هو أبقى وأدوم وأنفع       إن اهللا كان القاضي واحل    
 ليس معروفاً كما جيب من أولئك الذين هو لديهم أعز           ، حبجمه الراهن  ،إنه حىت الكتاب  

فلـو أنـك    . ليت كل واحد من أوالد اهللا كان يعرف الكتاب معرفة كاملة          ! من احلياة 
تصل إىل أعماقه حبـال مـن       قرأت الكتاب املقدس مرات كل يوم يف حياتك فإنك لن           

فماذا نقول لو أن الكتاب كان أكثر       . وهو دائماً فوق متناول أعظم املعلمني     . األحوال
  .من ذلك وأضخم

إذن فلنسجد أمام حكمة اهللا املتجلية يف اختيار كل ما كان الزماً لالنتفـاع              
كثـر وال    ال أ  –الدائم يف حدود ونطاق حيز الكتب وحميطه الصغري كما هو بني أيدينا             

 وحبسب ما رأى اهللا يف كامل حكمتـه مالئمـاً           ،أقل من املطلوب حبسب املعرفة اإلهلية     
ولقد كان من األمهية مبكان أن جتيء كلمته خمتصرة ما أمكن حبيث            . ده وحمققاً لربكتنا  

إىل الكنيسة ولكـن ديـوتريفس      ) شيئاً(كتبت  . "ال تقل وال تزيد عن ملء احلق املعلن       
فليس من العسري إذاً أن نفهم      ). ٩عدد  ". (يكون األول بينهم وال يقبلنا    الذي حيب أن    

ملاذا مل تصلنا الرسالة اليت كتبها يوحنا واليت يشري إليها هنا إذ يتضح أن ديوتريفس قد                 
دلل على روحه الردية حبجز هذه الرسالة عن الكنيسة وأنه ـذه الطريقـة مل يقبـل                 

  .الرسول
ذكره بأعماله اليت يعملها هاذراً علينا بـأقوال        من أجل ذلك إذا جئت فسأ     "

وإذا هو غري مكتف ذه ال يقبل اإلخوة ومينع أيضاً الذين يريدون ويطردهم من              . خبيثة
 ومهما كان نوع التعليم الذي كان ينادي به هذا الشخص فإن أعماله كانت              "الكنيسة
ح الـيت أظهرهـا     فإن نفس الرو  ". من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله      "شريرة  
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 إن كان هذا هو املعىن املقصود من عدم قبولـه           –ديوتريفس يف رفض ما كتبه الرسول       
 قد كشفت عن نفسها يف احتقاره لإلخوة الذين كانوا جيولون مبشرين ولعله          –الرسول  

وأنا املسئول عن رعاية احلق ومل      . أنا هنا "أي شأن هلؤالء حىت يأتوا إىل هنا؟        : كان يقول 
 سيما وأم غرباء يأتون دون أن يطلبهم أحد أو يرسـلهم            ، يف طلب معوتنهم   أفكر قط 

 وإن كان البعض ال يعـربون       ،وهذا شعور ليس مستبعداً   ". إم دخالء متطفلون  . أحد
إنه شعور ملك على هذا الرجـل روحـه         . عنه صراحة فما أكثر ما جيول يف خاطرهم       

 من إحساسات االحتـرام حنـو       وسلوكه حىت إنه لفرط إعجابه بنفسه فقد كل حاسة        
فمن ذا الذي يدهش لعداوته حنو اإلخوة الودعاء املتـضعني الـذين كرسـوا              . الرسل

ال شك أنه كان يراه شيئاً أفـضل إن هـم اسـتمروا             . أنفسهم للكرازة يف كل مكان    
ميارسون أعماهلم يكسبون منها رزقهم احلالل بدالً من الذهاب إىل حيث هو على األقل              

إن ديوتريفس كان قطعاً يعمل     ". ال تتمثل بالشر بل باخلري    . أيها احلبيب . "ميف غىن عنه  
بل يتمـسك   . وكان على غايس أن حيذر من التمثل بالشر ألن الشر معد          . عمالً شريراً 

ليس ).  ١١عد  " ( ومن يصنع الشر فلم يبصر اهللا      ،من يصنع اخلري هو من اهللا     . "باخلري
) صنع الشر (طاً كل التورط يف هذه الصفة الشنيعة        لنا أن نؤكد أن ديوتريفس كان متور      

إن لغة الرسول هنا ذات طابع عـام فهـو          . ولكن مسلكه كان يربز هذا اخلوف بشدة      
يضع املبدأ ليس إال وهو أن صنع الشر ليس من اهللا وإن كل من يصنع الشر أي كـل                   

من يصنع اخلـري    كل  ! ولكن ما أج اجلانب اآلخر    . من يفعله كعادته حياته مل يبصر اهللا      
ال ميكن إلنـسان    .  إن رؤيتك هللا تترك أثرها على نفسك إىل األبد         ،أي نعم . هو من اهللا  
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. ومن أسف أن الشر كان الصقاً بديوتريفس إىل حد كبري         . رأى اهللا أن يكون صانع شر     
  .أما إن كان هو صفته املميزة له أم ال فاألمر لنا أن نقطع به

 ومن احلق نفسه وحنن أيضاً نـشهد وأنـتم          دميتريوس مشهود له من اجلميع    "
. هنا شخصية مجيلة مل نسمع عنها من قبـل        ). ١٢عد  " (تعلمون أن شهادتنا هي صادقة    

 الشهادة الـيت    – وحنن أيضاً نشهد     ، يشهدون لدميتريوس  ، وكذلك اجلميع  ،احلق نفسه 
يف و". حنن أيضاً نـشهد   . "كان غايس يعلم يف قرارة نفسه إا شهادة صحيحة صادقة         

 األسـباب   أقوىوال شك أن    . استطاعة غايس أن يكون له أكمل شركة مع دميتريوس        
اليت جعلت روح اهللا يطالعنا باسم دميتريوس يف هذا الشأن هو أن يبني لنا أنه حـىت يف                  

وهكذا . يومنا الشرير نستطيع أن نتطلع إىل آخرين يدعون باسم الرب من قلب طاهر            
 ، غايس ودميتريوس  ، يستحقان املديح  اثنان فهناك   ،حد فإن كان هناك ديوتريفس وا     ،هنا

إن مل نقل شيئاً عن اإلخوة األمناء وإن كانوا غرباء ممن مل يكن لدى ديوتريفس شـيء                 
فإن غرض الرسول هو أن جيعلنا ال نغتم فوق احلد لوجود الشر أو             . صاحل يقوله عنهم  

  .املتكلمني بالشر بل باحلري تتشجع قلوبنا باحلق واحملبة
ولكنين أرجو  . كان يل كثري ألكتبه لكنين لست أريد أن أكتب حبرب وورق          و"

على األحباء  سلم  . يسلم عليك األحباء  . سالم لك . أن أراك عن قريب فنتكلم فماً لفم      
فهناك دائماً اخلطر   . ليس لنا أن نفشل حتت غمامة الشر      ). ١٤ و   ١٣عدد  " (همبأمسائ

فكر كهـذا   .  أن كل شيء قد انتهى وضاع      أن يستسلم اإلنسان لليأس والقنوط ويظن     
مهما كان الشر الذي    . هو وليد عدم اإلميان ومن العار أن يتسرب منه شيء إىل نفوسنا           

وسقوط الكثريين ممن ظهروا يومـاً مبظهـر        . بل أن انتشار الشر أشنع الشر     . حييط بنا 
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. لرب بعزم القلـب    وإىل ثباتنا يف ا    ، جيب أن يقودنا أكثر إىل عدم الثقة بذواتنا        ،األمناء
ولنذكر كل حني أن الروح القدس ماكث فينا ومعنا إىل األبد ليجمع إىل اسم الـرب                

  .أكثر مما جيدد من خطاة ولو أنه يفعل األمرين معاً
وما أبسط وأصدق الكلمات اخلتامية يف الرسالة الثالثة كما يف الرسالة الثانية؟            

ني طاملا رمسوا ليس الرب فقط بل الرسل        إن كثريين من عباقرة الرسامني وعظماء الفنان      
أما الكتاب فيتحدث عن اجلميع ببساطة غري       .  هالة من اد   موالقديسني وحول رؤوسه  

والرسل ال خيتلفون عن اإلخوة اآلخرين      . فالرب وأكثر الناس وداعة وتواضعاً    : مفتعلة
مر الذي هو امتياز    سوى أم يفوقوم يف إنكار الذات والشعور احلي بثبام يف اهللا األ           

وهنا من ذا الذي يفوته أن يالحظ الشعور العميق بتلك الكرامة السماوية الـيت          . نعمته
كما كان حيلو   : عبد يسوع "كان جيدها الرسل يف كوم ال يزيدون كل واحد منهم عن            

لقد أعطاهم الروح القدس القوة لعمل اآليات والعجائـب         " ألكربهم أن يدعو نفسه؟   
لقد كان لدى رجـل     . لكنهم كانوا يعملوا كأم ليسوا شيئاً يف ذوام       واملعجزات و 

الوحي أشياء كثري ليكتبها حبرب وورق ولكنه كان يرجو أن يرى غايس احملبوب قريبـاً               
حىت حيـني   . كان يفضل الشركة احلية العملية وكان يرجو له سالماً        " فنتكلم فماً لفم  "

كمـا  " بأمسائهم"عضهم ليس بطريقة غامضة بل      مث األحباء يسلمون على ب    . وقت اللقاء 
  ".يسلم عليك أوالد أختك املختارة"هو احلال ي الرسالة الثانية حيث التحية العائلية 

  
 انتهى
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شغفها نشر كلمة   اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية         
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

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .للمزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


