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 ن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيلأخذت بإذ
  

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .باإلجنيلاإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة  شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت

   تقديم الكتاب

لسببني، أوهلما شخـصي، فأنـا أعـرف    « حبثك عن اهللا»الكتاب  يسرين أن أقدم هذا
 أَنْ أَسمع عن أَولَـادي :  لي فَرح أَعظَم من هذَالَيس»اإلميان،  املؤلف، فهو ابن يل يف
قلُكُونَ بِالْحسي مهالـدكتور   أما السبب الثـاين فموضـوعي، ألن  ). ٤يوحنا ٣(« أَن

اإلنـسان   ريتشارد بنيت قام بعمل رائع وهو يوضح باختصار وإقناع أساسيات عالقة
  .باهللا

وملا كان قد خلقنا  .(٣:١١جامعة ( جعل األبدية يف قلبنا خيربنا الكتاب املقدس أن اهللا
الكامل املستمر، ففي  لغايات أبدية، فإن كل األمور الزمنية ال ميكن أن متنحنا اإلشباع

: القـديس أغـسطينوس   قال. داخل كل إنسان فراغ ال ميكن أن ميأله إال اهللا وحده
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وحيضنا هذا . «فيك  إذا استراحتاللهم لقد خلقتنا لذاتك، فلن جتد نفوسنا راحة إال»
  .معرفة حية وشخصية الكتاب للبحث عن الراحة اليت جندها عندما نعرف اهللا األبدي

الرسـالة املتـضمنة    إين أدعو اهللا أن يقرأ اآلالف الصفحات التالية، وأن يفهموا معاين
  .فيها، د اهللا وخلريهم األبدي

  الدكتور ستيفن ألفورد       

  .ممفيس تنيسي س ومدير معهد الوعظ الكتايبمؤس

  مقدمة

الطويلة تقابلت أنا وزوجيت دوروثي مع أصدقاء كـثريين مـن خمتلـف     أثناء سفراتنا
وحنن . من ثقافات وخلفيات اقتصادية ومستويات تعليمية خمتلفة مشارب احلياة، جاءوا
ن هذا الكتاب الصغري قد وقع معهم مصادفةً، كما أننا ال نعتقد أ ال نؤمن أننا قد تقابلنا
  .بني يديك مصادفةً

حبثنا عـن   وعلى مدى السنني كانت أهم مناقشاتنا مع أصدقائنا العديدين تتركز على
  .اهللا، وقد سجلت بعض أفكار هذه املناقشات يف هذا الكتاب
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رة عبـا ) تنقيحها مرتني واليت متَّ(« حبثك عن اهللا»كانت الطبعة األوىل من هذا الكتاب 
عيـد زواجنـا    عن مشروع شخصي لتقدمي الشكر هللا، فقد كنت وزوجيت نقترب من

مـن أجـل    اخلامس والعشرين، ففكرنا وحبثنا عن طريقة عملية نعبر ا عن شكرنا هللا
الناس  خرياته علينا، فلم جند أفضل من أن نكتب ونطبع ونهدي مخسة وعشرين ألفاً من

 . ألف نسخة عن كل سنة من سين حياتنا الزوجيـة :رسالة حتمل هلم الرجاء والسالم
 وكـم . وبارك اهللا عمل احملبة الصغري هذا، فقد وجد الكتاب طريقه بالفعل إىل العـامل 

 كانت فرحتنا غامرة وحنن نقرأ خطابات الذين وجدوا هدفاً جديداً يف احليـاة نتيجـةً  
ـ       . «حبثك عن اهللا  »لقراءة   سخة يف أيـادي    لقد وضعت هذه اخلمسة والعشرين ألف ن
وكنتيجة . بالد كثرية، فتوالت الطلبات لنترجم هذا الكتاب إىل لغات أخرى الناس من
 فيه الكـثريون يف أوروبـا    أن ننقِّح حمتوياته ليحقِّق هدفنا، مصلّني أن جيد لذلك قررنا
 وقد متَّ طبع وتوزيع أكثر. «حبثهم عن اهللا»وسائر قارات العامل ما يساعدهم يف  وإفريقيا

 ونصلي أن تقدم هذه الطبعة املنقَّحة واملزيـدة . مليوين نسخة يف سبع وعشرين لغة من
  .للقراء معونة أكرب

أوهلمـا للّـذين    فقـد كُتـب  . ولن يكون الفصالن األوالن بذات األمهية لكل قارئ
شيء موضع البحث  وكُتب الثاين للّذين تعلّموا أن يضعوا كل. يتساءلون عن وجود اهللا

تقيـيم   الستفسار، إال أنه فصل حيوي لكل القراء، ألنه يشجع كل واحـد علـى  وا
  .معتقداته واجتاهاته
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للكتـاب، ألمـا    ومع ذلك يعترب هذان الفصالن اإلعداديان أساسيني للفكرة العامة
قدمنا احلقائق   حيث١٠-٣يساعدان على بناء الثقة يف املعلومات الواردة يف الفصول 

بني يدي اهللا  وحنن نضع هذه الطبعة اجلديدة. تساعدك يف حبثك عن اهللاألساسية اليت س
  .ليباركها أعظم بركة

 يف  شاركونا ونود أن نسجل شكرنا هللا من أجل حمبة وصلوات وبصرية أصدقاء كثريين
نـدعو اهللا أن   إننا. «شكراً»لكل هؤالء األصدقاء نقول . اختبارام الشخصية عن اهللا

الصغري  وبكل سرور نضع هذا الكتاب.  هذا الكتاب معونة حقيقية لكجتد يف حمتويات
  .يف يدي اهللا ليبارك كل ما جاء به خلري القارئ الكرمي

  هل هناك إله؟: الفصل األول  

بدت فيها األمور بال أمل، حىت أنك مل تشك يف حمبة اهللا فقط، بل  رمبا مرت بك أوقات
  !وجوده تساءلت أيضاً عن

. اعتربه أمراً مسلَّماً به لنا الكتاب املقدس وجود اهللا وال أثبته، ولكنه ببساطةمل يشرح 
وهذا ). ١:١تكوين (« السماوات والْأَرض في الْبدِء خلَق اللّه»: وتقول أول عبارة فيه

   .وأنه سبحانه خالق الكون تصريح بسيط وعميق يعلن أن اهللا موجود

 يت على وظيفة رئاسية يف التمريض يف إحـدى أشـهر  منذ عدة سنوات حصلت زوج
وذات يوم سخر طبيب أمراض نفسية مـشهور مـن          . املستشفيات النفسية يف أوروبا   



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

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

  ٦

يا دكتور، أنت تعلـم أين أحترمـك جـداً    »: فأجابته. وكان يفتخر بأنه ملحد إمياا،
 جمالك، فأنت محاضر جامعي عظيم، وامسك مشهور يف جمـال العمـل   كمتخصص يف

أن أقترح عليك قبل أن تبدأ يف اإلعالن ثانية بأنك ملحـد   ولكن هل تسمح يل. الطيب
مث ذكَّرتـه  . «اجلدية اليت متيزت ا أحباثـك النفـسية؟   أن تقرأ الكتاب املقدس بنفس

خرجوا أصحاء من قسم األمراض النفـسية املزمنـة بعـد     بالعديد من مرضاه الذين
وذكرت له اسم مريضني كانا قـد  . قوة اهللا يف حيام االتغيريات العجيبة اليت أحدثته
وحدثته كيف أن هـذين  . بعد متام شفائهما حياة مثمرة تغيرا بطريقة درامية، ويعيشان

وكان الطبيب يعلم متاماً أن هذين املريضني مل يتلقَّيا . شخصية املريضني عرفا اهللا بطريقة
قدر، ال كملحد وال كطبيـب نفـساين، أن   ومل يكن ي. احلديثة العالج النفسي بالطرق
  !وتغيري حياتيهما بطريقة علمية يفسر ظاهرة شفائهما

أن تـصلي مـن    من زوجيت) الذي ذكر تواً أنه ال يؤمن باهللا(وهنا طلب هذا الطبيب 
جبدية وفكـر   أجله، ووعدها أنه ألول مرة يف حياته سوف يبدأ قراءة الكتاب املقدس

  .منفتح

إنه مل يعد بعد قادراً  ة أسابيع من القراءة الدقيقة قال الطبيب النفساين لزوجيتوبعد سبع
نفسه هللا يتطلَّب منـه   إن تسليم: ومع ذلك فقد كانت عنده مشكلة. أن جياهر بإحلاده

نفسي عاجزاً عن قبول  مل تعد مشكليت عقالنية، لكين أجد»: وقال. تغيري أسلوب حياته
  .» يف حيايت إن أصبحت مؤمناً مخلصاًالتغيريات اليت قد حتدث
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خطاباً خيربنا عن  وبعد أن صلّينا من أجل صديقنا الطبيب ملدة عشر سنوات استلمنا منه
قلوبنـا بـالفرح،    ففاضت. إميانه الذي حصل عليه مؤخراً، وعن تسليمه الشخصي هللا

روميـة  (« والْخبر بِكَلمة اللّه إِذاً الْإِميانُ بِالْخبرِ،»ولكن بدون دهشة، ألننا كنا نعرف 
١٠:١٧).  

  .إحساساً عميقاً بوجوده لقد أراد اهللا أن يعرفنا حنن البشر بنفسه، فأودع يف داخلنا

كوكب األرض  رمبا اختار بعض الناس أن ال يؤمنوا باهللا، ولكن ليس هناك إنسان على
. مقنعـة بوجـوده   ون براهني كثريةيستحيل عليه أن يؤمن باهللا، فقد أعطانا اهللا يف الك

الكون قد أتـى   وكلما زادت معرفتنا العلمية بأسرار الكون، يستحيل أن نقول إن هذا
فـضائية   إن أحداً ال يستطيع أن يدعي أن مركبـة .  بدون مصمم وخمطط إىل الوجود

هلا مـن  احملددين  تسبح عالياً يف الفضاء وتدور حول األرض مث بط يف اللحظة واملكان
  .والفنيني وعلماء الرياضة قبل، بدون العبقرية اخلالّقة والتعاون الكامل بني املصممني

الشمـسية   أليس هذا ما نراه يف غروب الشمس، وتعاقب الفصول، وحركة اموعات
توجد بدون  والذرات، وقوة اجلاذبية األرضية، وقدرة احملبة؟ وكل هذه ال ميكن أبداً أن

  .التصميم من إله خالقذلك التخطيط و

مرة من اهـود   إىل جمهود أكرب مليون« أن اخلليقة وجدت بالصدفة»وحيتاج التصديق 
مـصمم، وال   الذي حنتاجه لنؤمن أن اهللا هو اخلالق املبدع لكوننا، فال تصميم بـدون 
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قـوانني   حىت احلكومة اليت تنكر وجود اهللا، تعلن عن ثقتـها يف . حركة بدون محرك
يعـودوا   وال يستطيع مالحو الفضاء أن. ون ونظامه كلما أطلقت مالّحاً إىل الفضاءالك

  !ساملني إىل األرض إال إذا خضعوا لقوانني الطبيعة، اليت يعتمد عليها دائماً

ومع ذلك فإن الـشمس   إننا ندرك القوة املدمرة اليت تنطلق مع انفجار القنبلة الذرية،
وباملقارنة بالطاقة . ذرية الطاقة يعادل مخسة آالف بليون قنبلةتطلق كل ثانية مقداراً من 

ال نعرف بالتحديد عـدد   اليت تطلقها النجوم، فإن مشسنا ليست كبرية جداً، كما أننا
  .النجوم السائرة يف الكون

املنطقـة  « ورغم أن باليني النجوم تتراءى على مرمى بصر اإلنسان فإن هـذه تعتـرب  
الفـضاء أن   واليوم، يدرك علماء!  اخلارجية للفضاء الواسع اهولأي احلافة« اهلدابية

الطاقـة   الطاقة املنطلقة من بعض اموعات الشمسية هي أكرب بباليني األضعاف مـن 
  فكيف ميكن هلذه القوة أن توجد بغري خالق قوي؟! املنطلقة من الشمس

. القوة غري احملدودة نون وإلهإن اخلليقة تقودنا لنعرف إله التخطيط والتصميم، وإله القا
«الْفَلَكو ،اللّه دجثُ بِمدحت اتاومالس هيدلِ يمبِع بِرخكَلَامـاً،  . ي يعذمٍ يوإِلَى ي موي

ضِ خـرج  كُلِّ الْأَر في. لَا يسمع صوتهم. لَا قَولَ ولَا كَلَام. لَيلٍ يبدي علْماً ولَيلٌ إِلَى
ةكُونسى الْمإِلَى أَقْصو ،مقُهطنم مهاتمـا  . كَليهكَناً فـسسِ مملشلَ لعمزمـور  (« ج

السرمديةُ ولَاهوته  منذُ خلْقِ الْعالَمِ ترى أُموره غَير الْمنظُورة وقُدرته لأَنَّ»). ٤-١٩:١
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صكَةً بِالْمردممهى إِنتح ،اتوعذْرٍ نإذاً ليس هناك عـذر ألي  ). ١:٢٠رومية (« بِلَا ع
  .اهللا إنسان يف أي وقت لينكر وجود

ونظام قـوة اهللا   وما أكثر الذين يشعرون بالضآلة والصغر والتواضع كلما تأملوا اتساع
املقارنـة بـضعفه   ب ومن هؤالء نيب اهللا داود الذي وقف خاشعاً أمام عظمة اهللا. اخلالقة

الْقَمر والنجوم الَّتي كََونتهـا،   إِذَا أَرى سماواتك عملَ أَصابِعك،»: البشري، فتساءل
  .(٤-٨:٣مزمور (« تذْكُره وابن آدم حتى تفْتقده؟ فَمن هو الْإِنسانُ حتى

التلسكوبات العمالقة إىل  نجوم اليت تكبرهاواليوم وقد زادت معلوماتنا عن مساوات ال
األرض أثنـاء   نصف مليون مرة، وحيث ترسل األقمار الصناعية صوراً إىل كوكـب 

خلـق   كيف ميكن هللا الذي»: رحالا يف الفضاء اخلارجي، قد نسأل نفس سؤال داود
  .»كل هذا أن ينشغل يب أنا الضئيل؟

األجسام املتناهية  فاليوم نعلم أن عامل. لسكوبومع ذلك فإن عامل اهر عظيم كعامل الت
حىت . كجربوت الفضاء اخلارجي يف الصغر، واليت ال ترى إال باهر مثري للدهشة، متاماً
وما قد يفلت . «اهر ما دون»أن الضوء أكرب وأكثر شدة من أن يكشف أسرار عامل 
اإللكتروين الـذي يـستطيع أن    من جمهر املعمل التقليدي ميكن التقاطه بواسطة اهر

يف عاملنا الصغري والـدقيق   يكشف لنا الروعة، والتصميم، والقانون، والقوة املتجسمة
  .جداً بدرجة ال تقاس
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النووية وهم  فإن كنت تتعجب كيف يهتم اهللا بإنسان ضئيل، فانصت إىل علماء الطبيعة
كله، فنيوترونات  حلفظ توازن الكونخيربونك أن األجسام املتناهية يف الصغر هامة جداً 

املـادة لتـصبح     من اجلزء التريليوين من البوصة جتمع١٢ذرة حجمها جزء واحد من 
للصغر والضآلة  نعم إن. كتلة صلبة، ولوالها ينفجر العامل ويتبدد يف انفجار كوين نووي

هـو اإلنـسان    من»: وعندما نسأل. نفس أمهية الكرب والعظمة، بالنسبة إىل إله اخلليقة
فهنـاك   .نكون مطمئنني ألننا نعرف أن حجم اإلنسان ال حيدد قيمتـه « حىت تذكره؟

  .عوامل كثرية جداً تشهد أن لنا قيمة شخصية عظيمة عند اهللا

  .عينيه وقد أظهر اهللا لنا ملاذا حنن ذوو قيمة عنده، وكيف أننا أعزاء يف

أن اهللا اختـار   القانون والقدرة، إالورغم أن اخلليقة نفسها تتحدث عن إله التخطيط و
ولتتعـرف  . األعظم طريقاً آخر ليعلن لنا ذاته كإله احملبة الالحمدودة، الذي يريد خرينا

  .على هذا اإلله ينبغي أن يكون لديك مرشد روحي تثق فيه ثقة كاملة

  وقفة للتفكير

لصدفة، بدون إلـه  الكون املنظم هذا التنظيم املدهش قد وجد با هل ميكن أن يكون  
  خالق؟

ولكن هـل تقـدر   . إله خالق، أعلن عن نظامه وقوانينه وقوته تشهد اخلليقة لك عن  
  اهللا ورمحته؟ اخلليقة أن تشرح لك حمبة
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  .(أفالطون(« كهفاً مظلماً بسهولة إن دخله حيمل مشعالً ميكن أن جيتاز شخص«  

فهي الـسراج   ، أما كلمة اهللالطبيعة هي الضوء املعتم الذي يدخل من فتحة كهف« 
  .(سترونج. ه. أ(« املنري

  هل مرشدك الروحي موضع ثقة؟: الفصل الثاني

ناقوس اخلطر بسبب خسارة مأساوية يف الـضحايا البـشرية    منذ وقت دقَّت الصحف
ومع ذلك فإن هذه احلادثـة تبـدو   . رادار خاطئة عندما حتطمت طائرة بسبب إشارة

يضعون ثقتهم يف جهاز رادار روحي خـاطئ   دث للناس، الذينضئيلة إذا قورنت مبا حي
  .يقودهم إىل كارثة روحية

منها أنه املرشد إىل  واليوم توجد أصوات عديدة متصارعة ومشوشة يف العامل، يدعي كلٌّ
اخلطأ هنا خطري للغاية، ألنه  فكيف ميكنك أن متيز الصوت الذي تثق فيه؟ علماً بأن. اهللا

يتميـز الكتـاب   »: جالدستون .قال رئيس الوزراء الربيطاين أ! ارثة أبديةيؤدي إىل ك
وقال الرئيس . «منافسيه املقدس خباصية األصالة، وهناك مسافات شاسعة بينه وبني كل

هديـة أعطاهـا اهللا    أومن أن الكتاب املقدس هو أعظـم »: األمريكي إبراهام لنكلن
  .»للبشر

نظري له، إال أن  خ شهدوا أن الكتاب املقدس فريد الورغم أن عظماء كثريين يف التاري
  !الشهادة العظمى له تنبع من داخله، من حمتوياته
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سـراج  « :كان امللك داود واضحاً يف إمكانية االعتماد على مرشده الروحي، فقـال 
جيـد النـاس أن    وإىل هذا اليوم). ١١٩:١٠٥مزمور (« لرِجلي كَلَامك ونور لسبِيلي

حيطموا حقيقة  ومع أن البعض حاولوا أن. الكتاب املقدس موضع ثقة لريشدهم إىل اهللا
أرقى شعوب العامل  صدقه، إال أنه يقف صادقاً راسخاً بال مثيل بني كتب العامل، تضع فيه

  .ثقتها

اهللا علـى   وألن الناس حتتاج إىل التأكيد أن الكتاب املقدس هو حق أصيل، فقد خـتم 
التاريخ  فمن داخل صفحاته، ومن سجالت. «كلمة اهللا»يدة تؤكد أنه صدقه بأختام عد

الْكتـابِ هـو    كُلَّ»العاملي، جيد الباحث املُخلص أقوى الرباهني اليت تدعم حقيقة أن 
اللّه نم بِه وحى٣:١٦تيموثاوس ٢(« م).  

تتطـور   ولو أن الكتاب املقدس كتبه كاتب واحد، فلن نندهش إن كانت موضـوعاته 
تكَلَّم « هذا مل يكتبه شخص واحد، بل« كتاب الكتب»ولكن . بطريقة منظمة ومطَّردة

وهم حنو أربعـني،  ) ١:٢١بطرس ٢) »أُناس اللّه الْقديسونَ مسوقني من الروحِ الْقُدسِ
فهو حيتوي على سجل ثابـت   ومع ذلك. أتوا من ثقافات خمتلفة يف فترة قرون عديدة

  !نظم وفريد عمن هو اهللا، وهذا يف حد ذاته معجزيوم

التارخييـة ملـا    أضف إىل ذلك أن علماء اآلثار يكتشفون باستمرار إثباتات تؤكد الدقة
منـه   سجله الكتاب املقدس، وقد أكَّدوا صدق كل ما جاء به ملن كـانوا يـسخرون  

 »كاليـن »اين يدعى  زار رحالة أمل١٨٦٨فعلى سبيل املثال يف سنة . باعتباره أسطورة
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 وهناك اكتشف حجراً أثرياً نقش« اململكة األردنية»أرض موآب القدمية، وهي اليوم 
ملك موآب، وذلك يف ذكرى مترده علـى        « ميشا»عليه أربعة وثالثون خطاً بواسطة      

 حيث قيـل إن  ١:١ملوك ٢وقد جاء ذكر ذلك يف . عمري وأخآب: إسرائيل ملكي
وتؤكد حفريات . فالكتاب املقدس واآلثار متوافقان متاماً. وآباستعمرا م هذين امللكني
  .التارخيية ملا سجله الكتاب املقدس اليوم الدقة

  .الناس إن الكتاب املقدس هو كتاب اهللا الذي حيتوي على رسالة اهللا لكل

بدعة شائعة هي  ومع أن الكتاب املقدس هو كتاب اهللا، إال أن البعض ال يقرأونه بسبب
احلقـائق، وجمموعـة    جمموعة العلماء الذين يواجهـون : عامل ينقسم إىل جمموعتنيأن ال

العالم احلقيقـي ال   وتقول تلك البدعة إن. املؤمنني الذين ال يريدون أن يدرسوا احلقائق
الذين يؤمنون بـاهللا   ولكن يوجد اليوم كثري من العلماء العظماء! ميكن أن يكون مؤمناً

أن االكتـشافات   ن الكتاب املقدس ليس كتابـاً علميـاً، إال  ورغم أ. وبكتابه املقدس
ما هو أبعد من  غري أن أهداف الكتاب املقدس تذهب إىل. العلمية ال تناقض ما جاء فيه

وال أن  حدود العلم، فالعلم ال يقدر أن يشرح سبب وجودنا علـى كوكـب األرض،  
احلياة، وال مـا   ع أن خيربنا ما هيوالعلم ال يستطي. خيربنا إىل أين حنن ذاهبون بعد موتنا

ذكاؤنـا، فإننـا    وعلى هذا فمهما بلغ. هي قيمة اإلنسان الروحية والفكرية والعاطفية
الفيلـسوف وعـالم    حنتاج إىل معونة إهلية لنعرف احلق عن اهللا، فال غرابة أن يقـول 

حـداً  هنـاك   إن أمسى إجناز للعقل هو أن يرى أن»: الرياضيات الفرنسي بليز باسكال
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احليـاة   فالعقل وحده ال ميكنه أن يعطينا أجوبة يعتمد عليها خبصوص أسـئلة . «للعقل
  .األكثر أمهية، ما مل تكن هذه األجوبة يف كتاب اهللا

  :كتاب اهللا واآلن دعنا نتأمل برهانني قويني على أن الكتاب املقدس هو يف احلقيقة

  .بواتهالربهان األول هو الدقة اليت تفوق التصديق يف ن

الـذين أخـذوا    والربهان الثاين هو تأثري الكتاب املقدس القوي واإلجيايب يف حياة كل
  .رسالته مأخذاً جدياً

  الدقة النبويَّة للكتاب المقدس

والكتـاب املقـدس    .هناك فضول داخلي يف معظمنا ألن يعرف ماذا خيبئه لنا املستقبل
وقـد  . وخالب ضها يف تفصيل موسعيكشف بعض أحداث املستقبل اهلامة، ويقدم بع

  .»كيف ميكنك أن تتأكد؟»: تتساءل

يسبق لك أن زرته،  إلجابة هذا السؤال دعنا نتصور أنك يف إجازة تزور أثناءها بلداً مل
أنه بإمكانـك   وليس لك من مرشد يف ذلك إال خريطة يف يدك، وقد اكتشفت باألمس

راً أو بلداً   إليه هو ما وجدته، سواء كانأن تعتمد على هذه اخلريطة، ألن ما أشارت
أمامك منطقـة   .واليوم عليك أن ختتار الطريق الذي تسلكه. قضيت فيها الليلة املاضية

إىل حبـرية   غري معروفة لديك، وتقول اخلريطة إنك لو اجتهت يساراً ستجد غابة تؤدي
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  سوف تتبـع مـا  فماذا تفعل؟ أعتقد أنك. واسعة، وأنت تريد أن ترى هذه البحرية
 توجهك إليه اخلريطة، ألا أثبتت باألمس أا مرجع دقيق جدير باالعتماد يف منطقـة 

  .وكان هذا صحيحاً. جمهولة لك، وأفادتك مبا سوف جتده قبل أن تصل إليه

علـى أن هـذا    وتربهن الدقة املتناهية لنبوات الكتاب املقدس عن األحداث املستقبلية
مع أن التنبؤ  ، ألننا نقرأ يف صفحاته نبوات كثرية حتققت متاماً،الكتاب هو من عند اهللا

والشعوب، وتتضمن  وهي تغطي دائرة متسعة من البالد. ا سبق حتقيقها مبئات السنني
النبـوات اخلاصـة    أما مئات. تفاصيل حمددة جداً عن بين إسرائيل والبالد احمليطة م

ثانية، فهـي أكثـر    عجزاته وموته وقيامته وجميئهمبجيء املسيح إىل أرضنا، وميالده وم
  .أمهية، ألن كثرياً منها هو اآلن تاريخ واقع

يتكشف متامـاً   وحيق لنا على أساس سجل األحداث هذا أن نفترض أن املستقبل سوف
نبواته، فكأنـك   وتأتينا كل سنة بإثبات جديد يربهن صدق. كما يتنبأ الكتاب املقدس

  . املقدس تقرأ صحف الغدوأنت تقرأ الكتاب

يسعده أن يشري إىل  وكان. كان الدكتور ولرب مسيث طيلة حياته تلميذاً للكتاب املقدس
املسيح بالتعاليم األخـرى   دقة نبواته وهو يقارن نبوات التوراة العديدة اليت تتكلم عن

ابةً قدمية تنبئ ديانة أن جيد كت ال يستطيع مؤسس أية»: اليت تدعي أن احلق عندها، فقال
  .»بصورة دقيقة عن ظهوره
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. يصبح دقيقـاً  ال حيتاج إىل كثري من الوحي حىت« نبوات»ونعترف أن بعض ما نسميه 
تستطيع وسائل  فبمساعدة العقول اإللكترونية واستطالعات الرأي واملعطيات التارخيية

وليس هـذا  . االقتراع اإلعالم أن تتنبأ مبن سيفوز يف االنتخابات قبل أن تغلق صناديق
من أفضل صحفي  لكن إن طلبت. غريباً، فإن عندهم إحصائيات متكِّنهم من فعل ذلك

مخسني سنة  أن حيدد لك قائمة الداخلني يف االنتخاب الذي سوف يجرى بعد عشر أو
فيهـا   من اآلن، مث سألته من الذي سوف يفوز، وعن تفاصيل األماكن اليت سوف يولد

 االنتخابات وأسلوب حيام املستقبلي، والظروف اليت سوف حتـيط من سيفوزون يف 
ولو سألت هذا الصحفي عما سيحدث بعد ألف سنة من          ! مبوم، فلن جتد عنده جواباً    

 وأن حيدد املدن اليت سوف تدمر أثناء هذه الفترة الطويلة، فلن جتـده دقيقـاً يف   اآلن،
  !نبواته

. من البدايـة  ء أهلم هذا الصحفي، فسيعرف النهايةلكن، لو أن اإلله العارف بكل شي
املقدس بتفاصيل  لقد أنبأنا الكتاب! ويف هذه احلالة فقط نتوقع منه أنه سيعرف اآلتيات

تفاصيل أخرى أكثر  إجابات أسئلة مثل هذه اليت اقترحنا أن نوجهها هلذا الصحفي، مع
  .تعقيداً، وعلى مدى زمين أطول

ملا أنبأ به اهللا أنه  لقدمية على سبيل املثال، هو حتقيق يفوق الوصفإن تاريخ مدينة صور ا
املوسـوعة  « فـإذا قـرأت  . ٢١-٢٦:٣سيحدث هلذه املدينة، وذلك يف حزقيـال  

سفر حزقيال كنبـوة   ستقرأ تأرخياً موثَّقاً ملا ورد يف« صور»وما أوردته عن « الربيطانية
  !مستقبلية



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

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

  ١٧

هئَنذَا »: قالت. صور  تنبأت التوراة مبستقبل خميف ملدينةقبل أن جتري األحداث: النبوة
. فيخربون أسـوارك ويهـدمون أبراجـك    ..علَيك يا صور فَأُصعد علَيك أُمماً كَثريةً
حكَض كريأُصحي ترابك عنك، ووأَس  اكبلـشطاً لسبم كُونِنيرِ فَتخونَ  ... الصعـضيو

تارجحك اهيالْم طسي وف كابرتو كبشخ١٤ و١٢ و٤ و ٢٦:٣حزقيال (« و).   

صور القدميـة،   عندما تقرأ سجالت التاريخ تعرف أن نبوخذ نصر دمر مدينة: التاريخ
رمـى مهندسـو    وبعد ذلـك . وخرب أسوارها وأبراجها متاماً، فتحقَّقت النبوة حرفياً

ليصنعوا   القدمية، من أحجار وأخشاب وتراب، يف البحراإلسكندر األكرب خرائب صور
قال . مياه البحر وإىل هذا اليوم ما زال حطام صور القدمية مدفوناً حتت. ممراً إىل اجلزيرة

يف الـشرق   ورغم أن هناك مدينة معروفة باسم صور. اهللا إنه سوف حيدث، وقد حدث
  .م١٢٩١سنة  يت دمرت ائياً يفاألوسط اليوم إال أا ليست مدينة صور القدمية ال

سترى . للنبوات فإذا زرت مكان مدينة صور القدمية اليوم، فسترى حتقيقاً فائق الوصف
البحـر، بينمـا    جتمع بعض الصيادين معاً يف قرية صغرية، خيرجون مبراكب الصيد إىل

ـ  فكيف تستطيع احلكمة اإلنسانية أن! شباكهم جتف على الصخور العارية ئ ـذا  تنب
  !املستقبل غري املتوقَّع ملدينة مزدهرة جتارياً كصور القدمية؟

حسابه االحتمال  قارن بيتر ستونر سبع نبوات عن صور القدمية بالسجل التارخيي، وبعد
مدينة صـور،   لو كان حزقيال يف أيامه تطلع إىل»: احلسايب لتحقيق نبوات حزقيال قال
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فرصـة   نسانية، فإن التقديرات تؤكـد أن لديـه  ونطق ذه النبوات السبع حبكمته اإل
  .»ولكنها كلها حتققت بأدق التفاصيل!  مليون فرصة لتتحقَّق نبواته٧٥واحدة من 

البـشري مـىت    فقد ذكر. واآلن دعنا ننظر إىل نبوة عن ميالد طفل رضيع، هو املسيح
يف . بوالدتـه  أربع نبوات جديرة باملالحظة عنـه، حتقَّقـت  ) جايب الضرائب املتقاعد(

. يف أيامـه  إحداها، استشهد مىت بالنيب ميخا الذي طاملا هاجم ظُلم احلكام املخـادعني 
 وكان ميخا قد عاش كسري القلب ألن بالده كانت بال قائد ذي سلطان، ومع ذلـك 

بيت  فقد رأى مستقبالً أكثر ملعاناً ملا أوحى اهللا له أن حاكماً صاحب سلطان سيولد يف
وأَنت صغريةٌ أَنْ تكُونِي بـين   أَما أَنت يا بيت لَحمَِ أَفْراتةَ،»: ا بالوحيحلم، فقال ميخ

 الَّذي يكُونُ متسلِّطاً علَى إِسرائيلَ، ومخارِجه منذُ الْقَدميِ أُلُوف يهوذَا، فَمنك يخرج لي
الناصرة مسقط  وحتققت نبوة ميخا، فلم يولد املسيح يف. ).٥:٢ميخا (« منذُ أَيامِ الْأَزلِ

الروماين، حتم على  رأس عائلته، بل يف بيت حلم أفراتة، بسبب أمر أصدره اإلمرباطور
  .يوسف ومرمي أن يسافرا إىل مسقط رأس جدودمها يف بيت حلم

. أ به ميخاتنب ومع ذلك فقد حدث متاماً ما. إن احتماالت حتقيق هذه النبوة ضئيل جداً
  .كلها وهذه واحدة فقط من مئات النبوات املذهلة عن حياة املسيح، وقد حتقَّقت

رأْيِي يقُوم وأَفْعلُ : الْقَدميِ بِما لَم يفْعلْ، قَائالً مخبِر منذُ الْبدِء بِالْأَخريِ ومنذُ»يقول اهللا إنه 
بغتةً صنعتها . وأَنبأْت بِها نذُ زمان أَخبرت، ومن فَمي خرجتبِالْأَوليات م.. مسرتي كُلَّ
تفَأَت .انمذُ زنم كتربقُولَ .أَخئَلَّا تل ،كأْتبأَن تا أَتلَما،: قَبهعنص ي قَدمني   صـوتحنمو
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أن هذه النبوات  لقد أثبت التاريخ). ٥-٤٨:٣ و٤٦:١٠إشعياء (« ومسبوكي أَمر بِها
  .وحي إهلي، ولذلك حتققت متاماً

  تأثير الكتاب المقدس القوي

كرامـةً للجـنس    تأثري الكتاب املقدس القوي إثبات ثان أنه كلمة اهللا، ورسالته تعطي
  .البشري حيثما وأينما علِّمت وأُومن ا، اجتماعياً وثقافياً وشخصياً

راجعنـا معـه    ال الطبعة املنقحة من هذا الكتاب إىل املطبعة زارنا صـديق، قبيل إرس
شيء يـثري   ورغم عدم وجود. املخطوطة، فغالبته دموعه بينما كنا نقرأ الفصل السابع

مث . عن حمبتـه  املشاعر، توقَّفنا مرتني لننحين يف صالة وتسبيح أمام اإلله الذي كنا نقرأ
. حياتنا ال نستحقها  ورمحته، ومن أجل كل ملسة من حبه يفشكرنا اهللا معاً من أجل أناته

  .وامتألت نفوسنا بالفرح وحنن حنس حبضور اهللا احلي معنا

وحيـداً يف شـقة    فقَبله بسنة واحدة كان جالساً. كان هلذا اليوم أمهية خاصة لصديقي
س داخلـي  انتابه يأ ولكن كل هذا اجلمال احمليط به وقتها مل يعطه أي فرح، بل. فاخرة

العنان لكل شـهواته   وكان يف حبثه عن السعادة قد أطلق. حىت أنه فقد الرغبة يف احلياة
ولكن هذه كلـها   .شرب أفخر أنواع اخلمور! كلفه إدمان الكوكايني ثروة. احليوانية

مـع أغـىن    أكل والئم. قضى سنوات يسافر حول العامل. كانت سبباً يف تزايد شقائه
اية حلياته  وقرر أن يضع! تلك الليلة كان وحيداً، ليس له من أنيساألغنياء، ولكنه يف 
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يقـول   التعيسة، وبتصميم صارم أخذ مسدسه ووجهه إىل رأسه، وأمسك بالزناد وهو
هـذا   يف. «عندئذ تنتهي آالمي إىل األبد! هي حلظة وأمضي إىل عامل النسيان»: لنفسه

كان  تغير برنامج التلفزيون الذي) كصديقي ال يعرف كيف حدث ذل(اجلزء من الثانية 
 مفتوحاً، ووجد نفسه يستمع إىل رسالة من الكتاب املقدس تقـدم مـستقبالً عـامراً   

 !وملس ما مسعه قلبه، فسجد يسأل ربه الغفران والرمحة، وآتاه اهللا ما سـأل . بالرجاء
 له تـسبيح هللا وبسبب قوة اهللا اليت غيرت حياة صديقي جذرياً، كان جيلس أمامي وك

 وروى يل أنه قبل والدته كان أبواه يصلّيان من أجله، ورغـم أنـه  . وانبهار من حمبته
 ويف عامله املليء. كشاب صغري درس الكتاب املقدس، إال أنه رفض أن يقبل رسالة اهللا

 بالغىن والرفاهية واالمتيازات مترد على اهللا وانغمس يف المبـاالة أخالقيـة ال ميكـن   
  .هاتصديق

يسجل مذكراته،  قبل سبعة عشر عاماً من تلك الليلة املشهودة كان صديقي قد عزم أن
املرفَّـه   ولكنه مل جيد ما يستحق التدوين خالل تلك األعوام السبعة عشر من العـيش 

مـشبعة،   لقد أدار صديقي ظهره هللا احلي، وسافر رحلة روحية مزيفة غـري . واملسرف
. وحفالا مث االستعباد الذهين للموسيقى الصاخبة« محظك اليو»بدأت باالنشغال ب 

الفعلـي يف   وبعد ذلك قاده إعجابه باليوجا إىل دراسة الفلسفة اهلندوسية واالنـدماج 
 مل يكن هناك شيء اختربه خالل تلك السنني يـستحق أن . أعمال السحر والشعوذة

 قيت صفحاته بيضاء معيدخل يف كتاب مذكراته البين اللون املغلَّف باجللد الفاخر، فب
 أمل الفراغ، حىت تلك الليلة املشهودة عندما تقابل مع اهللا، حيث سجل صـديقي أول 
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إنه تفسري مقـدس وروحـي      . وكم فرحت بقراءة ما كتبه    . حدث ذا قيمة يف مذكراته    
حمتاج خلَّصه اإلله احلي برمحة عظيمة من عماه الروحي، وأنقذه مـن اليـأس    إلنسان

  .حقّه وحبه العجيب واملوت بنور

. مثل عمى صديقي أعلن اهللا لنا ذاته يف الكتاب املقدس بسبب ارتباك اإلنسان الروحي،
عليـه سـتحبس    إن حتولت عن الكتاب املقدس، املرشد الروحي الوحيد الذي يعتمد

املقدس بعقـل   ولكن إن كنت يف حبثك عن اهللا تقرأ الكتاب. نفسك يف اخلديعة واخلطأ
  .اليت حتتاجها ابل للتعلُّم، فستجد أنه حيتوي على كل النور الروحي والقيادةمنفتح ق

ذاتـه، ففـي    ومن خالل كلمة اهللا وحدها ستكتسب فهماً واضحاً هللا كما أعلن لنـا 
  .العامل الكتاب املقدس تتعرف على املسيح احلق نفسه، الذي هو كلمة اهللا ونور

  يا رب كلمتك ال تز

ا تعتزوخطوات قدمي    

  خليقتك تصدق احلق فيها

  .نوراً وفرحاً ديها

  وقفة للتفكير
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ميكن مقارنتها بالكتاب املقدس من حيث « كتابات مقدسة« هل توجد خمطوطات أو  
  صحة إنبائها باملستقبل؟

  تغيرت حياته ألنه قبِل رسالة الكتاب املقدس؟ هل تعرف شخصاً 

ة تعاليم الكتاب املقدس الفريدة، يف وقت كنـت  أنقصت من قيم هل حدث مرة أنك  
  منفتح؟  مل قراءته بفكر فيه

من : بالتساؤالت لو واجهنا مجيعنا كل ما يف السماء واألرض من مشاكل، لَما قورنت«
  .(توزر .و. أ(« هو اهللا؟ ومبن نشبهه؟ وما هو موقفنا منه كمخلوقات عاقلة

  بَمن نشِّبه اهللا؟: الفصل الثالث  

ومع أن اهللا أعد جوابـاً  . «مبن نشبه اهللا؟»: يتساءل معظم الناس يف وقت ما من احلياة
أن هناك من يفضلون االعتماد على تصورهم وختمينهم هللا، بدالً مـن   هلذا السؤال، إال
« هِناكَـشب  نعملُ الْإِنسانَ علَى صورتنا»: قاله عن نفسه يف كتابه، فقد قال أن يقرأوا ما

اهللا على  لنعمل»: ولكن كأم يقولون. فاإلنسان على صورة الرمحان). ١:٢٦تكوين (
« صورة الْإِنسان الَّـذي يفْنـى   أَبدلُوا مجد اللّه الَّذي لَا يفْنى بِشبه»وذا . «صورتنا

  ! للحقيقةجاء إهلاً عاجزاً مغايراً وكل إله اخترعه خيال إنسان). ١:٢٣رومية (
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اهللا احلي، ألن العامل  ومهما بلغ اجتهاد اإلنسان، فهو ال يقدر حبكمته الذاتية أن يكتشف
فلو كان ممكناً  .(١:٢١ كورنثوس١(ال يعرف اهللا باحلكمة البشرية بل باإلعالن اإلهلي 

لـيس  . من عقل اإلنسان أقل) حاشا هللا(أن نكتشف اهللا باالجتهاد اإلنساين فإنه يكون 
فماذا يفعل البـسطاء    فقط، بل إن كان االجتهاد اإلنساين ضرورياً الكتشاف اهللا،هذا

وبـنفس القـدر،    واألمر غري ذلك، فاحلكمة الروحية متاحة لكل إنسان،! من البشر؟
الروحيـة يف   لسيدة أُمية تتوكأ على عكاز كما ألستاذ جامعي، وال تكتسب احلكمـة 

ملساعدة اهللا يف  يتضعون بالكفاية حىت يدركوا احتياجهماملدارس، لكنها متاحة لكل من 
فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي الْجميع بِسخاٍء  إِنْ كَانَ أَحدكُم تعوِزه حكْمةٌ». حبثهم عنه
،ريعلَا يو طَى لَهعياوياًوهذا النوع من احلكمة ليس دنيوياً بل مس). ١:٥يعقوب (« فَس .

ونحن ) نظامنا العاملي أي قادة(الَّتي لَم يعلَمها أَحد من عظَماِء هذَا الدهرِ »احلكمة  إا
« من اللّه، لنعرِف الْأَشياَء الْموهوبةَ لَنا من اللّـه  لَم نأْخذْ روح الْعالَمِ، بلِ الروح الَّذي

  .(١٢-٢:٨ كورنثوس١(

واهللا . فيه لإلنسان وليس الكتاب املقدس جمرد أحاديث دينية، لكنه سجلّ يعلن اهللا ذاته
يريد أن جيريـه يف   وحده يعطيك احلكمة الروحية اليت حتتاجها لتفهم من هو، وما الذي

خالل كلمتـه   فإذا سألته فإنه قريب جييب دعوة الداعي، وسيعلن لك ذاته من. حياتك
  .املقدسة

أناس قد يظن  ياتنا وجدنا اشتياقاً وبصرية روحيني عميقني يف كل مكان، ووسطيف سفر
أفريقيني يف أدغـال   ذات يوم قابلنا جمموعة أوالد. البعض أن األمور الروحية ال تعنيهم
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الروحيـة، وأرادوا أن   وبينما كنا نتحدث معاً أظهروا شغفهم العظيم بـاألمور . كينيا
الـشمس االسـتوائية وراء    وملا غابت. تعلّموا أكثر عن اهللاحيدثونا عن إميام، وأن ي

زقاق كيينٍ متـرِب   األفق، وانتهى يوم طويلٌ مليء بالعمل، جلست على صخرة جبانب
عينني سوداوين  وملا التفت رأيت يف ضوء القمر. ألستريح، فسمعت حركة يف األدغال

وبـسرعة   .، فجعلنا نتحدثواسعتني لصيب يف العاشرة، سرعان ما جاء وجلس جبانيب
بالكتاب  وأذهلتين معرفتهم. وانضم إلينا أوالد آخرون مسعوا صوتنا. أصبحنا صديقني

. «وجهـه؟  ملاذا مل يسمح اهللا ملوسى أن يرى»: وسألين صديقي اجلديد الصغري. املقدس
رفَـع  ثُم أَ« :وأجبته بأن سألته إن كان يستطيع أن يتذكر صالة موسى قبل قول اهللا له

فقلت له . ولكنه مل يتذكر .(٣٣:٢٣ خروج(« وأَما وجهِي فَلَا يرى. يدي فَتنظُر ورائي
أي أن موسى طلب مـن اهللا أن   .(٣٣:١٨ خروج(« أَرِنِي مجدك»: إن موسى قال هللا

قـدر  ألن جمد اهللا أبعد جداً من أن ي وهذا السؤال ميثِّل مشكلة،. يعرف ماذا يشبه اهللا
أشبه بنار آكلة، حـىت أن اهللا حـذَّر    موسى على استيعابه أو فهمه، فقداسة اهللا ونوره

«يشعيانِي ورانَ لَا يس٣٣:٢٠ خروج(« الْإِن).  

نفـسه للبـشر    مل يعلم موسى متاماً عظمة جمد اهللا، ولكن اهللا احملب الذي يعلـن عـن  
أن اهللا أظهر  ولو. طاع النيب أن حيتملليجتذم إليه، أعلن نفسه ملوسى على قدر ما است
جمده عنه، ومر جمد  فأخفى اهللا ملء! كل جمده ملوسى لَفَنِي موسى متاماً من ملعان حضوره

  .(٣٣:٢٢ خروج(اهللا حيث كان موسى، وموسى خمتبئ يف نقرة من الصخرة 
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مـع  الـشمس الال  إم ال يقدرون أن حيملقوا يف ضوء. وفهم أصدقائي الصغار الفكرة
لكنها حتترق  دون أن يغطوا عيوم، كما كانوا يعلمون أن الفراشات تطري حول النور،

  !إن اقتربت منه أكثر من الالزم

إخوم الرضـع،   كانوا يعرفون القماط الذي تلف فيه أمهام: وقدمت هلم مثالً آخر
عندئذ . ة والعناية الرقيقةباحملب والذي يعطي الرضع أماناً بالقرب من قلوب أمهام املليئة

، ويسميه العلماء طبقة )٣٨:٩أيوب ) حدثتهم عن القماط الذي لفَّه اهللا حول األرض
الشمس فوق البنفسجية الـيت   األوزون، وهو غطاء رقيق من األوكسجني يصفّي أشعة

. كوكـب األرض  ومعروف أنه بدون الشمس لن توجد حياة علـى . تسبب السرطان
آثارها املـسببة    الرقيقة محتنا من جرعة زائدة من الطاقة الشمسية ومنولكن عناية اهللا

  .للسرطان

مـن كـل    بدا على أصدقائي الصغار شغفهم بالقماط الذي صنعه اهللا، والذي حيمينـا 
طيبـاً يف   واستجابت قلوم الصغرية برقَّة إىل حب اهللا، وقضينا وقتـاً . احلروق املتعبة
موسـى يف   فوا فعالً وبطريقة شخصية نفس احلماية اليت متتع ـا لقد عر. الصالة معاً

  .سؤاله عن اهللا

الكتاب املقـدس هامـة    واألمساء يف. وقد أعطانا اهللا فهماً أكمل لذاته ملا أخربنا بأمسائه
له معـىن خـاص،    وكل اسم يشري هللا. جداً، ألن معناها يعلن مالمح شخصية حاملها

  . اإلهليويكشف جانباً فريداً لشخصه
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وكل اسم له معـىن   .يهوه وإلوهيم وأدوناي: وتقدم التوراة ثالثة أمساء أساسية هللا هي
اسـتعمل هللا يف   وهو أول اسـم . يف العربية« اهللا»فإلوهيم يف العربية هو نفسه . خاص

. «هـيم  -  إيـل -أل »ويتكون من ثالثة مقـاطع  . التوراة، وورد أكثر من ألفي مرة
حمل  فهي يف« هيم»أما . اسم اهللا الشخصي وتعين قوة« إيل»ف، وهي أل التعري« أل»و

جاء يف  »إلوهيم»ومن املهم أن نالحظ أن االسم ). املبتدأ إيل واخلرب هيم. (خرب ملبتدأ
. واملثنـى واجلمـع   وواضح أن اللغة العربية، ومثلها العربية، فيهما املفرد. صيغة اجلمع

فهناك حقيقـة   ومع ذلك! ىن، بل يف صيغة اجلمعليس مفرداً وال مث« إلوهيم»واالسم 
  .(٦:٤ تثنية(أخرى واضحة يف كل الكتاب املقدس، وهي أن الرب إهلنا رب واحد 

نتقابل مـع اهللا   وهكذا ففي أول آية من الكتاب املقدس يعلن فيها اهللا نفسه لإلنسان،
بدِء خلَـق اللّـه   الْ في»: وذلك يف القول الكرمي»« واحد يف ثالثة»و« ثالثة يف واحد»
الوحدة املثلثة هـي مـا نـسميه     وهذه) ١:١تكوين (« السماوات والْأَرض) إلوهيم(
  .وهذا يعين أن وحدانية اهللا جامعة مانعة« الثالوث»

نعملُ الْإِنسانَ علَـى  : اللّه وقَالَ»: بعد هذه املالحظة األوىل عن الوحدة املثلثة هللا نقرأ
توراصهِنبا كَشمهـا يف  « شبهنا»و« صورتنا»أن كلميت  وواضح). ١:٢٦تكوين (« ن

تكـوين  (« ذَكَراً وأُنثَى خلَقَهـم »: نقرأ ولكن يف اجلملة اليت تليها فوراً. صيغة اجلمع
أكثر مـن  »هو « واحد»وهكذا نقرأ عن  .فاخلالق واحد« خلقوهم»وليس ). ١:٢٧
  !»واحد
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الروح الَّـذي  »اهللا  اً من أن تفهمه احلكمة الدنيوية، وهلذا أعطاناإن إهلاً كهذا أبعد جد
بداية مـن هـذه   ) ٢:١٢كورنثوس ١(« من اللّه من اللّه، لنعرِف الْأَشياَء الْموهوبةَ لَنا
  .وتدرجيياً أعلن لنا جمده األبدي ووحدته املثلثة .املؤشرات األولية عن ذاته اإلهلية

سيساعدك فيما بعد  »واحد يف ثالثة»و« ثالثة يف واحد»هم هذا املضمون عن اهللا إن ف
لك نفـسه   لتدرك بعض عرض وطول وعمق وعلو حمبة اهللا لك، الذي يف حمبته يكشف
خلقـك،   بالتدريج من خالل بقية آيات الكتاب املقدس، لتتعرف على اهللا اآلب الذي

  .الواحد ومع ذلك فهو اهللا. قدس الذي يقدسكواهللا االبن الذي فداك، واهللا الروح ال

ألنه من املـستحيل أن   إن عقولنا اإلنسانية ال تستوعب إال جزءاً ضئيالً من هذا املعىن،
املبـادرة وعرفنـا    نكتشف اهللا احلي وندركه يف كماله، ولذلك أخذ اهللا بنفسه زمـام 

وقد حتـنن اهللا  . موسى  عن عيينإن اإلعالن الكامل د اهللا وقداسته كان خمفياً. بنفسه
الَّذي قَـالَ أَنْ  »واهللا  .لنا نفسه على قدر ما حنتمل« إلوهيم»علينا يف املسيح، وكشف 

قري أَشالَّذ وه ،ةظُلْم نم ورن رِقشي وعسي هجي وف اللّه دجم رِفَةعم ةارإِنا، لي قُلُوبِنف 
 ورأَينـا »: وعندما تأمل يوحنا يف وجه املسيح أعلـن ). ٤:٦نثوس كور٢(« الْمِسيحِ

اختبـاره   مث سـجل يوحنـا  ). ١:١٤يوحنـا  (« مجده، مجداً كَما لوحيد من الْآبِ
اهللا  الشخصي مع اهللا الذي التقى به يف شخص املسيح، وعاش لريوي لنا اختباره مـع 

فكتـب   ن لقاؤه هذا مسموعاً مرئياً وحمسوساً،وكا.  إله موسى-األبدي، إله اخلليقة 
رأَيناه بِعيونِنـا، الَّـذي شـاهدناه،     اَلَّذي كَانَ من الْبدِء، الَّذي سمعناه، الَّذي»: يقول

  .(١:١ يوحنا١(« ولَمسته أَيدينا
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اختبار شخـصي   شهادة بل هو  إن ما سجله يوحنا ال ينتمي إىل علم الالهوت ارد،
ويسرع يوحنا  »كيف ميكن لذلك أن يساعدين؟»: ورمبا تتساءل. عن معرفته باهللا احلي

  .(١:٤يوحنا ١(« كَامالً ونكْتب إِلَيكُم هذَا لكَي يكُونَ فَرحكُم»: ليجيبك بقوله

مـلء  أيـضاً   وهذا الكتاب بني يديك اآلن ألن هناك صديقاً يشتاق أن يكون لك أنت
حية مع  إن فرحاً كامالً كهذا سيغمر حياتك، كنتيجة الختبار شخصي وصداقة. الفرح

بِه، لكَي يكُونَ لَكُم أَيضاً شـرِكَةٌ   الَّذي رأَيناه وسمعناه نخبِركُم»: اهللا، كما قال يوحنا
إِلَـيكُم هـذَا    ونكْتب.  ابنِه يسوع الْمِسيحِنحن فَهِي مع الْآبِ ومع وأَما شرِكَتنا. معنا

  .(٤ و١:٣يوحنا ١(« لكَي يكُونَ فَرحكُم كَامالً

فإذا . إليه اليوم وكجاذبية النور يف ليلة مظلمة، هكذا نور جمد اهللا ما زال جيذب البشر
  .»دكجم أرين»: رغبت أن تعرف مبن نشبه اهللا، تستطيع أن تصلي مع موسى

  وقفة للتفكير

  الكتاب املقدس بتفكري واعٍ وأنت تبحث عن اهللا؟ هل فكرت أن تقرأ 

  يعلن لك ذاته وأنت تقرأ الكتاب املقدس؟ هل تسأل اهللا أن  
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حتـبين،   اللهم، إن كنت أنت اإلله الذي خلق الكـون، وإن كنـت  »: صالة مقترحة
املخلِّص   يح هو ابنك، وإن كان هوفاكشف يل عن ذاتك، وعرفين إن كان يسوع املس

  .»الوحيد

  :تريد أن تعبد اهللا باحلق، فإنه جيب أن يكون هل أدركت أنك إن كنت  

  أعظم من قدرتك على اكتشافه بالبحث اإلنساين، 

  .وأعظم من قدرتك على فهمه الكامل بعقلك البشري 

القدماء كـانوا   األبطالأظن أين أفهم الطبيعة اإلنسانية بعض الشيء، وأقول إن كل «
  .(نابوليون) »إنه أكثر من إنسان. ولكن ليس للمسيح نظري. رجاالً، وأنا رجل

  ما الذي يمِّيز الناس؟: الفصل الرابع 

وألنه مسكون جبريان عدوانيني، فقد أصـبح مكانـاً   « قرية عاملية« وصف العالَم بأنه
يت تقسم اإلنسانية تغطـي مـساحة   ويبدو أن املشاكل ال. ساكنيه متزايد اخلطورة على
السياسية واالقتصادية والعائلية وحىت الصناعية، وهي تقسم الناس  عريضة من القضايا
إال أن هناك انقساماً أكثر خطورة يف اإلنسانية، وهو أخطر من . ومقبِضة بطريقة متزايدة
  .معروف يف عاملنا كل انقسام
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على السبب  ة اليت تقسم الناس، مث نركزواآلن دعنا نذكر باختصار األسباب الواضح
  :الرئيسي

  انقسامات ظاهرة

يعرضـون   وعنـدما . يواجه السياسيون بعضهم البعض باخلوف وعدم الثقـة : سياسياً
. املـستقبل  وجهات نظر غري مقبولة، يأملون أن تضمن قوم العسكرية أمن أُمتهم يف

. النووي أجل السالم وعدم التسليحويف الوقت نفسه يرفع بعض املواطنني أصوام من 
 والذين شاهدوا بعض مظاهرات السالم على شاشات التلفزة يـستطيعون أن يـروا  

: اهللا وهم يذكّروننا بتحـذير ! القائمني باملظاهرة وهم حياربون املختلفني معهم يف الرأي
م هلَاك بغتةً، كَالْمخاضِ للْحبلَى، فَلَا يفَاجِئُه حينئذ« سلَام وأَمانٌ»: لأَنه حينما يقُولُونَ»

  .(٥:٣تسالونيكي ١) »ينجونَ

مـشاكل متزايـدة    متثل الكوارث الطبيعية مثل اجلفاف وااعات والزالزل: اقتصادياً
االقتصادية املؤملة بني  وتزيد هذه الكوارث من الفجوة. النمو، خصوصاً يف العامل الثالث

أنـاس كـثريين حيـاولون     وبالرغم من النوايا الطيبة وتضحيات. والفقريةاألمم الغنية 
  .والفقراء فقراً مساعدة الفقراء، إال أنه يف أغلب األحيان يزداد األغنياء غىن

قـال يل صـديقي    .وصل ايار الزواج واحلياة العائلية اليوم إىل نسب وبائيـة : عائلياً
كوخه قـد   وظننت أنه يعين أن. «خرب بييت»: اإلفريقي لتسوئيل، والدموع يف عينيه
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 كثرية جـداً « خربت بيوت»واليوم ! كان أن زوجته تركته« اخلراب»ولكن . احترق
 فإن حمبة اهللا متاحة) كما سنرى يف فصل قادم(ولكن . ألن األنانية دمرت احلب احلقيقي

  .لكل زوجني يريدان أن حيفظا زواجهما يف احتاد دائم

 ١٩٨٥أوائل سـنة   يف.  أن نسمع عن اإلحباط والتوتر يف مكان العملتعودنا: صناعياً
االضـطرابات   ومـع أن . انتهت أصعب أزمة صناعية يف القرن العشرين يف بريطانيـا 

واملرارة اسـتمرت   واملواجهات العنيفة يف الشوارع قد انتهت، إال أن مشاعر االستياء
الفرق بني ما  وما أعظم.  بالعماللتكون جرحاً مل يلتئم بعد يف عالقات أصحاب العمل

  وما جرى هناك بني أصحاب العمـل والعمـال سـنة   ١٩٨٥عام « ويلز»جرى يف 
« جون بـاري »وقد روى يل عامل مناجم متقاعد امسه . يف مناجم الفحم أيضاً ١٩٠٤
وكان قد فقد بصره، والزمه . ١٩٠٤احلادية والتسعني من عمره ما جرى عام  كان يف

ولكنه كان يضحك من القلب . «مرض عمال املناجم»لرئتني يسمونه ا مرض مزمن يف
بواسطة الروح القدس يف النهضة الروحية سـنيت  « ويلز»فعله اهللا يف  وهو حيكي لنا ما

تقابل عمال املناجم وأصحاب العمل مع اهللا احلي، وكنتيجة  عندئذ. ١٩٠٥ و١٩٠٤
  .ة متبادلةوبدون مرارة، يف ثق لذلك اتفقوا معاً بسهولة،

تـذكر أن   .بفرحة متناهية وهو يذكر أيام تلك النهضة الروحيـة « جون باري»تكلم 
 وذكر أيضاً نزولـه مـع  . عشرات احلانات أفلست إذ مل يكن هناك من يطلب اخلمور

مـا  »: وضحك برزانة وهو يقول   . زمالئه إىل املناجم يرتلون بصوت واحد تسابيح اهللا       
وجييب وهو يضع يده علـى  . «أين كانت النهضة؟: سألواالناس يأتون لريوين ولي زال
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نعم بدأت يف قلبه وقلوب زمالئه ورؤسـائه، فانتـهت   . «إا هنا: أقول هلم« :صدره
  .وهذا هو احلل الذي يقدمه اهللا! والعمال مشاكل العمل

  االنقسام الحقيقي

سبباً أكرب من هذه  ومع أن ما ذكرته من عوامل يسبب االنقسام بني البشر، إال أن هناك
  .اهللا إنه إدراكهم الناقص ملن هو. كلها، يشكل خطراً على سالم دول عديدة

أنه سريسـل نـوراً    ملا أعلن اهللا ذاته للبشر جاء إعالنه كامالً، فقبل والدة املسيح وعد
 أَبصر السالك في الظُّلْمة اَلشعب»: عظيماً يساعد الذين ال يعرفونه حىت يعرفوه، وقال

التفاصيل عن كيفية معرفة هذا النور إذ قال  مث أعطى اهللا). ٩:٢إشعياء (« نوراً عظيماً
«لَدا ولَن ولَدي هأَنناً لطَى ابعن٩:٦إشعياء (« و).  

هذا امليالد مـرتبط   املعىن هو أن!.. فما هو معىن هذا اإلعالن؟ أال يولد األوالد دائماً؟
! أُعطينا ابناً من الـسماء  فقد ولد لنا ولد على األرض، فيه. «نعطى ابناً »أيضاً بالوعد

اهللا نوراً إىل أنـاسٍ كـانوا    ولد يف األرض طفل إهلي، وبوالدته وعطية هذا االبن أرسل
والشك اللذين يطمسان عيوننـا   ويقدر هذا النور أن يطرد الظلمة. سالكني يف الظلمة

  .فال نرى اهللا
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قال اهللا إن ميالده   البشر ميالد ابن اهللا الوحيد واختالفه عن كل ميالد آخر،ولكي مييز
« عمانوئيـلَ »ابناً وتـدعو اسـمه    ها الْعذْراُء تحبلُ وتلد»: سيتربهن بعالمة معجزية

  .»اهللا معنا»عمانوئيل هو  وكم هو رائع أن معىن). ٧:١٤إشعياء (

تعلمنا أن اهللا سبحانه هو  اعها حماولة الوصول إىل اهللا، لكن املسيحيةوكل ديانة تعلِّم أتب
الذي يربط السماء بـاألرض   وهكذا بىن اهللا اجلسر. الذي نزل إىل اإلنسان، يف املسيح

إِذَا »الوقت واملكـان، و  لقد اتضع خالق الكون ودخل نطاق. عندما حبلت به العذراء
لَه رظَه قَد بالر لَاكلْمٍ) ليوسف (مي حالً فأَنْ   »: قَائ ـفخلَـا ت ،داود ناب فوسا يي

ميرذَ مأْخسِ  توحِ الْقُـدالر نم وا هيهف بِلَ بِهي حأَنَّ الَّذل ،كأَتر١:٢٠مـىت  ) »ام .(
: موقال هل  ولد يسوع وبلغ الرشد أعلن ألوهيته يف حضور متشككني عدوانيني وبعدما

«نا كَائأَن يماهركُونَ إِبلَ أَنْ يأيضاً وقال) ٨:٥٨يوحنا (« قَب :«  ـداحو الْـآبا وأَن »
  .(١٠:٣٠يوحنا (

يـسري اهللا   أن: ١٥كتب رجل الفضاء جيم إروين الذي كان يف مركبة الفضاء أبولو 
ميكـن   فـال ! صدق إروين!. على األرض أكثر أمهية من أن يسري اإلنسان على القمر

األنبيـاء،   إلجناز إنساين مهما بلغ أن يقارن مبعجزة التجسد اليت حققت نبوات أعظـم 
إِلَهاً قَديراً، أَباً أَبدياً، رئيس  ويدعى اسمه عجِيباً، مشرياً،»فولد من العذراء ذاك الذي 

يف هـذا الـشخص   ). ٧ و٩:٦إشـعياء  (« ..ايةوللسلَامِ لَا نِه لنمو رِياسته،. السلَامِ
فهو يريد العمل الصاحل الذي هو خالص البشر، ويقدر . واحملبة العجيب اجتمعت القوة

إنه احلاكم النمـوذجي  ). ٣:١٦تيموثاوس ١(« ظَهر في الْجسد اللّه»على ذلك ألنه 
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و صادق اهلدف، وهو وه. إنه يعرف احلاجة. اليوم املنقسم املضطرب الذي حنتاجه لعامل
صاحب املعرفة والقوة ليعطي سالماً « رئيس السالم»لذلك جاء لقبه  !قادر على اإلجناز
وسيعود يوماً إىل أرضنا ليحكمها، فيغلق كل مصانع السالح، ويـرتع   .دائماً هلذا العامل

  .قنبلة مل تنفجر، ويعيد كل جندي إىل بيته فتيل االنفجار من كل

إن سـالماً  . فوق  أنه بدون أمل يف السالم، ولكن األمل جييئنا منلقد اكتشف اإلنسان
بـصوجلان احلكـم    نفسه ماسـكاً « رئيس السالم»وعدالً ينتظران اجلميع عندما يأيت 

«،ريِينوبٍ كَثعشل فصنيمِ والْأُم نيي بقْضفَي     مهـاحرِمـكَكاً وس موفَهـيونَ سعطْبفَي
يف  .(٢:٤ إشعياء(« علَى أُمة سيفاً ولَا يتعلَّمونَ الْحرب في ما بعد ا ترفَع أُمةٌلَ. مناجِلَ

مجد الرب كَما تغطِّي الْميـاه   لأَنَّ الْأَرض تمتلئُ من معرِفَة»هذا اليوم السلمي نفرح 
رحا لنا تكون وال ميكن أن). ٢:١٤حبقوق (« الْب اية للتاريخ غري هذه يرضى هناك 

  !اإلله األبدي

العميـق بـني    ولكن قبل جميء املسيح ثانية لريسي هذا احلكم سنرى بوضوح االنقسام
هـو؟   من: من هو املسيح؟ فمن املهم جداً أن تكون متأكداً: وسيتمركز حول. الناس

 سيساعدك على إجابة هذهوملاذا أتى؟ وماذا فعل من أجلك عندما كان على أرضنا؟ و
 يقول مطلع. األسئلة أن تالحظ أن سفر التكوين وإجنيل يوحنا متشاان يف مطلعيهما

 فـي »: ويقول مطلع إجنيل يوحنا. «يف البدء خلق اهللا السموات واألرض»: التكوين
« كُلُّ شيٍء بِـه كَـانَ  .  اللّهالْكَلمةُ الْبدِء كَانَ الْكَلمةُ، والْكَلمةُ كَانَ عند اللّه، وكَانَ

يف إجنيـل  « الكلمـة »يف التكوين مدعو « إلوهيم« فاخلالق املدعو). ٣-١:١يوحنا (
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وألنه اهللا اسـتطاع  . رداء اجلسد ليسري بني خالئقه إلوهيم هو الكلمة وقد لبس. يوحنا
كُلُّ شيٍء بِـه  »). ١:١٤نا يوح(« ..جسداً وحلَّ بيننا والْكَلمةُ صار». أن يفعل ذلك

الْعالَم بِه، ولَـم يعرِفْـه    كَانَ في الْعالَمِ، وكُونَ.. وبِغيرِه لَم يكُن شيٌء مما كَانَ كَانَ،
الَماَء،. الْعج هتاصإِلَى خ لْهقْبت لَم هتاصخو .فَأَع قَبِلُوه ينا كُلُّ الَّذأَمومـلْطَاناً أَنْ   طَاهس

همونَ بِاسنمؤأَيِ الْم ،اللّه لَادوا أَوريص(١٢-١:١يوحنا ) »ي.  

أن يعرفه قبـل   يعرف ماذا يشبه اهللا، وهو ما أراد موسى وأراد تلميذ املسيح فيلبس أن
ـ   يا سيد،»: ذلك بقرون، وكما يريد كل واحد أن يعرف، فقال للمسيح آب أَرِنـا الْ

وهذه ). ١٤:٩يوحنا (« الْآب اَلَّذي رآنِي فَقَد رأَى»: فأجابه) ١٤:٨يوحنا (« وكَفَانا
ولكـن  . خمادع، أو أنه هو اهللا نفسه اإلجابة املدهشة جتعل املسيح يبدو إما أنه خمتل أو

 فال بديل أمامنـا إال أن نوافـق أن  . األوليني أحداً ال يقدر أن يتهمه بإحدى الصفتني
  !املسيح هو اهللا

ما يبحثـون عنـه    ليجد الناس فيه) ١٠:٣٠يوحنا (« أَنا والْآب واحد»: قال املسيح
فكرة تواضع  وهنا يبدأ الناس خيتلفون من جهة هويته، فالبعض يرفضون. خبصوص اهللا

وتآمر غريهم  تبعه البعض،. اجتذب املسيح البعض، وابتعد عنه البعض اآلخر. اهللا متاماً
بـني مـؤمن    وانقسم السامعون ملا مسعوا إعالنه أنه واحد مع اآلب، وصاروا. ليقتلوه
ذلـك فـإن رد    ومع). ١٢:٣٠مىت (« من لَيس معي فَهو علَي»: ولكنه قال! وكافر

  .فعلك األول خبصوص املسيح ال يعين بالضرورة أنه سيكون نفس ردك الدائم
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الطرسوسـي   ل من عدو للمسيح إىل تابع له، هو شـاول واآلن دعنا نتأمل شخصاً حتو
كان يكره  ويف أيامه املبكرة. الذي كان فقيهاً يهودياً، وله مستقبل ديين وسياسي المع
متاماً، فقضى  ولكن حياته تغيرت. املسيحيني جداً حىت أنه اضطهدهم ووافق على قتلهم
وعاىن الطرسوسي  .ن اضطهد أتباعهما تبقَّى منها خيدم املسيح إهله وسيده، الذي سبق أ
  التغيري؟ فما الذي صنع. بسرور كبري كل مشقَّة عظيمة بسبب والئه للمسيح

عالماً يهوديـاً يف   كان شاول يعرف الترمجة اليونانية للعهد القدمي، واليت ترمجها سبعون
فقـه  ضليعاً يف ال وألن شاول كان. «السبعينية»اإلسكندرية، ولذلك سميت بالترمجة 

« كرييـوس »اليونانية  ترمجت إىل الكلمة« يهوه»الديين، فقد عرف أن الكلمة العربانية 
  .»سيد»أو « رب»مبعىن 

نـوراً  « وبينما كان شاول يف طريقه إىل دمشق ليلقي القبض علـى املـسيحيني رأى  
 فقال اهللا، وأدرك أنه ماثلٌ يف حضرة. المعاً جداً حىت أصابه العمى لفترة مؤقتة« عظيماً

الكلمـة اليونانيـة    مـستخدماً ) ٩:٥أعمال (« من أَنت يا سيد؟»: حملدثه السماوي
« يسوع الَّذي أَنت تضطَهِده أَنا»: فأجابه حمدثه. العربية« يهوه»املترمجة من « كرييوس»
 وقد غيـرت . يهوه ويسوع مها واحد يف ذلك اليوم اكتشف شاول أن). ٩:٥أعمال (

من ذلك اليوم كرس بولس حياته  .هذه املعرفة شاول من عدو للمسيح إىل تابع أمني له
إميانه، إال أنه قضى بقية حياته ينشر  ونتيجة لذلك عاىن الكثري بسبب. بالتمام للمسيح

وكتب بولس أربع عشرة رسالة . املسيح اخلرب السار أن اهللا قد افتقد كوكب األرض يف
  .(١:١٦كولوسي (خلقت باملسيح وله  نه الثابت أن كل األشياء قدللكنائس مليئة بإميا
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مثلمـا يـؤمن    وهكذا نرى أن يسوع الناصري مل يكن جمرد نيب، وال هو جمرد ابنٍ هللا
« الديانات املوفِّقون بني»وال هو الشخصية اليت حياول . املورمون وشهود يهوه وآخرون

« اهلنـدوس « لقد حاول. د ظهر يف اجلسدلكنه الكلمة اخلالق، ويهوه ق. أن خيتلقوها
ولكـن مـن    .على سبيل املثال أن يعترفوا به ويضيفوه إىل بقية آهلتهم األخرى الكثرية

صموئيل ١) داجونَ صنم الوثنيني طرحه أرضاً« يهوه»املهم أن نتذكر أنه عندما واجه 
الذي هو  سيحوبذات القوة جيب أن يسقُط كلُّ إله من صنع البشر أمام امل). ٤ و٥:٣

  .اهللا االبن األبدي مع اهللا اآلب ومع الروح القدس

والدته العجيبـة،   ومبجرد أن نفهم أن املسيح هو اهللا، ال تبقى لدينا صعوبة يف تصديق
إىل السماء، اليت  ومعجزاته الكثرية، وموته الفدائي، وقيامته الظافرة، وصعوده العجيب

  . قوة وجمدمنها ننتظر عودته ثانية إىل أرضنا يف

لَو كَانَ اللّه « :وقد قال املسيح. ينقسم العامل حول شخص املسيح إىل عائلتني أساسيتني
نم تجري خأَننِي، لونبحت متلَكُن اكُمأَب تيأَتو لِ اللّهبـلْ  . قفِْسي، بن نم آت ي لَمأَنل

لَنِي ذَاكسفْ. أَراذَا لَا تمونَ أَنْلرقْدلَا ت كُمأَني؟ لونَ كَلَاممي هلوا قَوعمسأَبٍ . ت نم متأَن
أَبِيكُم اتوهشو ،يسلإِب ولُوا همعونَ أَنْ ترِيدِء،. تدالْب ناسِ ملناالً لكَانَ قَت ذَاك   لَـمو

 يهف سلَي هأَنل قي الْحف تثْبيقح .كَلَّمى تتم   كَـذَّاب هأَنل ،ا لَهمم كَلَّمتا يمبِ فَإِنبِالْكَذ
  .(٤٤-٨:٤٢يوحنا (« الْكَذَّابِ وأَبو
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إخوة مـن البـشر    هناك. من الغريب أنه كما أن هناك إخوة من املؤمنني أبوهم هو اهللا
وال يوجـد  . إبليس لة اهللا وعائلةهناك عائ. ال ينتمي كل إنسان هللا! أبوهم هو الشيطان

  .إال هذين البديلني األبديني املتاحين لك ويل

ولن يقبل ! مخلص مهما كان إميانك عن اهللا مخلصاً، فيمكن أن تكون خمطئاً، ولو أنك
فقد تتجـرع سـماً   « إميانه ال يهم ما يؤمن اإلنسان به ما دام مخلصاً يف»: اهللا القول

  .أنه دواء، لكنك رغم إخالصك ستقتل نفسكمعتقداً بإخالص 

. إىل واحدة منهما قلنا إن اجلنس البشري ينقسم إىل عائلتني، ينتمي كلّ شخصٍ يف العامل
لتـصبح عـضواً يف    وأول خطوة. ومن املهم جداً أن تعرف إىل أي عائلة منهما تنتمي

  .املسيحعائلة اهللا هي أن تفهم من هو اهللا، وتتخذ املوقف الصائب من 

اسـمه   تـدعو »: هكذا قال املالك ليوسف. «يهوه هو خالص»يعين « يسوع»االسم 
ماهطَايخ نم هبعش لِّصخي هأَنل ،وعس١:٢١مىت (« ي).  

  وقفة للتفكير

  فهل يكون اعتقادك يف اهللا غري ذي أمهية؟ ما دمت مخلصاً،  

دث الفرق بني الناس؟ هل هو سياسي أم اقتصادي أم الذي يح ما هو السبب الرئيسي  
  فرق روحي أبدي؟ عائلي أم صناعي؟ أو هل هو
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  إىل أي منهما تريد أن تنتمي؟ :ذكر املسيح عائلتني

دكتور (« األخالقي معرفة اهللا اخلالصية متتد إىل كل موقف، مهما كانت حالة الفساد«
  (أرنولد

  يقية؟ما هي المشكلة الحق: الفصل الخامس 

كان كثريون يف غاية التفاؤل خبصوص مستقبل العامل، ألم ظنوا أن  مع بداية هذا القرن
واعتقد كثريون أن كل البلدان سترى . عصراً ذهبياً من السالم والرفاهية العامل سيدخل
احلقبة اجلديدة، حىت يف البالد اليت أحدث فيها اجلهل واملـرض والفقـر    بركات هذه
 دوت صفارات اإلنذار تعلـن حربـاً طاحنـة يف    ١٩١٤ولكن يف سنة  .معاناة هائلة

من الطفرات العلمية الفائقة اليت نشهدها، ال يتكلم الناس عـن   واليوم، بالرغم! أوروبا
املاليني يف قلق بسبب قدرة خمازن األسلحة النووية علـى تـدمري    غد المع، لكنك جتد
ياسيون العارفون إنه بسبب املشاكل العامليـة  ويقول املراقبون الس .العامل كله يف حلظات
   .فإن العامل اليوم يعيش أكثر سنواته حرجاً وخطورة يف تاريخ البشرية والقومية املعقدة

  فما هو اخلطأ؟

ليتناقشوا يف أروقة األمم  يف حماولة لإلجابة على هذا السؤال جيتمع قادة العامل البارزون
ينتقل العـامل مـن أزمـة إىل     ظريات وافتراضات وآراء،وبينما هم ينصتون لن. املتحدة
واملناقشات مـستمر، إال أن   وبالرغم من أن مقداراً عظيماً من الطاقة والنفقات. أخرى
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كمـا أن علمـاء وأطبـاء    . العامل أحداً ال يبدو قادراً على تغيري االجتاه الذي يسري إليه
  !دون فائدة امل،ورجال أعمال مرموقني يقدمون نصائحهم إلصالح الع

الكبار من يرجع إىل  ومن النادر، إن مل يكن من املستحيل، أن جند بني هؤالء السياسيني
األولية يف الكتـاب املقـدس    مع أن املعلومات. ما قاله اهللا عن مشكلة اإلنسان الفعلية
قبل أن نعرف املشكلة األساسية  وألننا جيب أن. ميكن أن متد يد العون هلؤالء السياسيني

  .أسباب مشكلتنا نوجِد هلا احلل، فإن اهللا يف حمبته أعلن لنا أوالً

). ١:٢٦تكوين (« صورتنا كَشبهِنا نعملُ الْإِنسانَ علَى»: عندما خلق اهللا اإلنسان قال
بالطبع ال يعين هذا تشااً طبيعياً . «اهللا؟ كيف خلق اإلنسان على صورة»: ورمبا تسأل
ساكن في نورٍ »ليس له جسد مثلنا، وهو  (٤:٢٤ يوحنا(« اَللّه روح»، ألن جسمانياً

ي لَمالَّذ ،هنى مندلَا ي اهرأَنْ ي رقْدلَا ياسِ والن نم دأَح هرومل). ٦:١٦تيموثاوس ١(« ي 
  من جمـرد فال بد أن يكون يف الناس ما هو أعظم.. حيدث أن رأينا إنساناً بدون جسد

 ولن جيد اإلنسان املعىن احلقيقـي . إا أرواحهم اخلالدة. أجسادهم اليت يعيشون فيها
  .حلياته إال عندما يسلّم نفسه وروحه هللا يف خضوع وحب وطاعة

على صورة  يوضح الكتاب املقدس إن هللا عقالً وعواطف وإرادة، وهكذا خلق اإلنسان
ائيـة بـال    ن فإن تفكريه وعواطفه وإرادته هي الوألنه هو اهللا الذي خلق اإلنسا. اهللا

أينـشتني   حىت. ولكن اإلنسان مهما كان عظيماً فهو حمدود. فهذه هي طبيعته. حدود
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 وليست. ليس هناك إنسان يعرف كل شيء، وحيب بال حدود. العالّمة له عقل حمدود
  . قائد نفسهوليس اإلنسان سيد مصريه وال هو. إرادة اإلنسان هي اليت تسير الكون

يعيش يف أُنسٍ  ومع ذلك فشخصية اإلنسان هلا قدرة على املعرفة الروحية، وهو يقدر أن
يتـصل   بروحه يقدر أن). ٥:٢٣تسالونيكي ١(واإلنسان روح ونفس وجسد . مع اهللا

الكتـاب   ويـضع . اتصاالً وثيقاً خبالقه، وجبسده ونفسه يقدر أن يتصل بالعامل املـادي 
وسنحسن  .ول على الروح، والثاين على النفس، والثالث على اجلسداملقدس التنبري األ

  .التصرف كلما راعينا هذا

واجلسد ثالثاً، يبقى  وما دام اإلنسان يعطي الروح موضع االهتمام األول، والنفس ثانياً
الترتيب، ويعطون  ولكن خطأً يصيب تفكري الكثريين فيعكسون! كل شيء على ما يرام

ولذلك ! جتيء أرواحهم ية األوىل، ويعطون نفوسهم املرتبة الثانية، وأخرياًاجلسد األولو
وحديث وأمزجة كـثريين،   جتد الرغبات الطبيعية واملادية واحلسية مسيطرة على تفكري

هللا أن يغين شخـصيام   وبدل أن يسمحوا. بينما طاقام الروحية ترقد خامدة أو ميتة
ألم يفقـدون االتـصال    عدونه من حيام، فيضلّوناليت خلقها ويسيطر عليها، يستب

أما الذي . إنسان ميت روحياً واإلنسان الذي يتغافل اهللا ويعيش بعيداً عنه هو. خبالقهم
اَللّه الَّذي هو غَنِي فـي  »والتمام، ألن  يتمتع بعالقة فعلية معه فهو اإلنسان احلي باحلق

بِالْخطَايـا أَحيانـا مـع      الْكَثرية الَّتي أَحبنا بِها، ونحن أَمواتمحبته الرحمة، من أَجلِ
   .(٥ و٢:٤أفسس (« الْمِسيحِ
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إرادة حـرة، ومل   فقد خلقنا اهللا أصحاب. بدأت مشكالت هذا العامل من إرادة اإلنسان
ولكـن مـع هـذه     .خيلقنا دمى حيركها من على بعد، ومسح لنا أن نتصرف كما خنتار

عـدن مليئـة    كانت جنـة .. اإلرادة احلرة جتيء مسؤوليتنا عن القرارات اليت نتخذها
شجرةَ معرِفَة الْخيـرِ  « واألخرى« شجرةَ الْحياة»: باألشجار املثمرة، وأمهها شجرتان

رالشلفرصـة أن  آدم وحواء فقد أعطامهـا ا  وألن اهللا احترم إرادة). ٢:٩تكوين (« و
. من شجرة معرفـة اخلـري والـشر    يأكال من شجرة احلياة، ومل مينعهما إال عن األكل
قرارمها وحـدمها، فقـد    كان القرار! ولألسف اختارا أن يأكال من الشجرة املمنوعة
أن خيتارا طاعة اهللا مـن   كان هلما احلق. كانت لديهما احلرية الكاملة ليختارا ما يأكالن

اجلنس البشري بعداً جديـداً   د أكال من شجرة احلياة لكانا قد أعطيالو كانا ق. عدمها
ومسح اهللا هلما . ولنا من بعدمها لكنهما لألسف متردا ضد األصلح هلما. من احلياة مع اهللا

بعد ذلك آلخرين يتخذون االختيـار   أن خيتارا ما يريدان، وهو عاملٌ باد الذي سيتاح
   .الصحيح

ليتخذا القرار اخلطأ،   الكذّاب قدرته يف اإلقناع ليجرب آدم وحواءواستخدم الشيطانُ
. أكال منها سيصريان مثل اهللا فأضفى بكالمه سحراً على الثمرة احملرمة، واقترح أما لو
ولكـن  . وقائد مسرية حياته وال زال الشيطان يقترح على اإلنسان أن يصبح إله نفسه

اإلنسان إنساناً ال يقدر أن يزيد  من جالله شيء، وسيبقىسيبقى اهللا هو اهللا، ال ينقص 
  !على قامته ذراعاً واحدة
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لذلك انقطـع   ونتيجة. أغوى الشيطان آدم وحواء ليستخدما إرادتيهما ضد إرادة اهللا
إثـر   كل البشر عن الشركة احلية الشخصية الوثيقة مع اخلالق، ألن الكل سـاروا يف 

وبِالْخطية الْموت، وهكَـذَا   د دخلَت الْخطيةُ إِلَى الْعالَمِ،بِإِنسان واح». خطوات آدم
  .(٥:١٢رومية (« إِذْ أَخطَأَ الْجميع اجتاز الْموت إِلَى جميعِ الناسِ،

  خاطئ كل مدفن وكل مستشفى وكل جيش وكل سجن عرفه العامل، هو نتيجة اختيار
يكفي أن تنظر  .ب هذا الوبأُ الوراثي املميت اجلنس البشري كلهلقد أصا. اتخذه إنسان

اهللا  ومل تقطع اخلطية شركة اإلنـسان احلقيقيـة مـع   . حولك لتتحقَّق من صدق ذلك
  .فحسب، بل أيضاً فصلته عن أخيه اإلنسان

 اهللا وعبر نيب! ذريته لقد ضلَّ آدم فضلَّت. أنت وأنا خطاة بالوالدة وأيضاً خطاة بالفعل
: اغتصب نعجة جاره، فقـال  داود عن هذه احلقيقة يف مزمور اعترافه املشهور، بعد أن

لكن هذا لـيس عـذراً   ). ٥١:٥مزمور (« أُمي بِالْإِثْمِ صورت وبِالْخطية حبِلَت بِي»
ة عـاملني  أَبنـاِء الْمعـصي  »: املقدس يقرر أننا فالكتاب. ألعمال اخلطية اليت ارتكبناها

دسالْج يئَاتشم نياقبِ كَالْبضاَء الْغنأَب ةا بِالطَّبِيعكُنالْأَفْكَارِ، وضاً و٢:٢أفـسس  (« أَي 
اللوم علـى زوجـة وال    إننا مذنبون أمام اهللا يف ما ارتكبناه، وال ميكن أن نلقي). ٣و

عن خطيته، وخطية  كلنا مسؤول. صديق وال والد وال حىت على البيئة اليت نعيش فيها
كلنـا  . واألنانيـة  كل واحد منا هي السبب الفعلي يف كل ما نراه حولنا من العدوانية
الثالـث وأهـل    خطاة، يتساوى يف ذلك امللحد واملؤمن، اليهودي والعريب، أهل العامل

ا وأَعوزهم أَخطَأُو الْجميع». العامل الصناعي، الشيوعي والرأمسايل رجل الشرطة وارم
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اللّه دجرات بني النـاس  واخلطية هي السبب األساسي). ٣:٢٣رومية (« ملكل التوت .
لأَدعو أَبراراً بلْ خطَـاةً إِلَـى    لَم آت»: واملسيح وحده هو رجاء اخلاطئ، فهو القائل

ةبواألمر إذا مل ويستوي. عدم إصابة اهلدف: تعين »خطية»وكلمة ). ٩:١٣مىت (« الت 
فأنت وأنا مل نصب هدف حياتنا، وهو الوصـول   !تصب اهلدف مبسافة كبرية أم صغرية

عاجزون من تلقاء أنفسنا أن نعمل شيئاً يـصحح   وحنن. إىل القداسة اليت يطلبها اهللا منا
سالماً مع اهللا بأن تكون صـاحلاً أو أن تفعـل    وال فائدة من أن تظن أنك ستجد. ذلك

أَنه لَيس بار »: كَما هو مكْتوب. صلَاحاً لَيس ولَا واحد لَيس من يعملُ»: فإنهالصالح، 
  .(١٢ و٣:١٠رومية (« واحد ولَا

مقيدون بـسالسل   وفهمنا احلقيقي لرمحة اهللا هو الذي سيبعث يف نفوسنا األمل، فكلنا
مينحـك عطيتـه    ويف رمحته يريد أن) ٢:٤أفسس (« غين يف الرمحة»خطايانا، لكن اهللا 
« هو عطيةُ اللّه. بِالْإِميان، وذلك لَيس منكُم لأَنكُم بِالنعمة مخلَّصونَ،»اانية إن طلبتها 

العطية اانية فتح املسيح الباب للخاطئ ليدخل إىل حـضرة اهللا   وذه). ٢٨أفسس (
  .القدوس

ولكن ألنه . الناس ا جماناً ليتمتع« شجرة احلياة» اهللا، إله الرمحة، مثار مرة أخرى أتاح
عطية اهللا اانية هو  واستجابتك لعرض. أعطاك إرادة حرة، فهو ال جيربك على أن تأكل

« هوذَا الْآنَ يـوم خلَـاصٍ  . مقْبولٌ هوذَا الْآنَ وقْت»: يقول الرب. أمر ملّح وعاجل
ال حتاول أن تصلح أمـورك  . يف املستقبل اآلن، وليس يف وقت ما). ٦:٢كورنثوس ٢(
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مـىت  (« لأَدعو أَبراراً بلْ خطَاةً إِلَى التوبة لَم آت»: بنفسك، لكن تذكَّر أن املسيح قال
٩:١٣).  

مـشكلة   جيب أن تكون أميناً مع نفسك من جهة أكرب مشكلة تواجهك اآلن، وهـي 
 إن ذراعي املسيح مفتوحتـان . ألمانة الشخصية هي أول خطوة حللِّهاوهذه ا. اخلطية

إنه يريد أن يـسمع منـك اآلن        . الستقبالك اليوم، أينما توجد، ومهما كانت حالتك      
  .(١٨:١٣لوقا (« اللّهم ارحمنِي أَنا الْخاطئَ« :صالتك

   وقفة للتفكير

  هناك خطأ مؤسفاً يف اتمع؟ هل تشعر اليوم أن  

هل سيكون تشخيص الطبيب للمرض قبل وصف العالج لـك   عندما تكون مريضاً،  
  أمراً حيوياً؟

  املقدس مشكلتك؟ وما هو العالج الذي تقترحه أنت حللّها؟ كيف يشخص الكتاب  

 السامرة، يستعملُ السحر ويدهش شعب وكَانَ قَبالً في الْمدينة رجلٌ اسمه سيمونُ،«
هـذَا  »: قَائلني وكَانَ الْجميع يتبعونه من الصغريِ إِلَى الْكَبِريِ. «!عظيم إِنه شيٌء»: قَائالً

  .(١٠و ٨:٩أعمال الرسل (« هو قُوةُ اللّه الْعظيمةُ

  لماذا يظل الناس مخدوعين هكذا؟: الفصل السادس
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وكانت قاذفات القنابل األملانية تطري فوق منطقتنا يف طريقها . طانيابري عشت كصيب يف
ولقد تعلمنا أنا وأصدقائي أن منيز بني أزيز . يف منطقة مشال إجنلترا الصناعية إىل أهدافها

 وعندما كنا نرى األضواء الكاشفة تنري طائرة. قنابل العدو وزئري طائراتنا احملاربة قاذفة
  نصل إىل قمة اإلثارة، ألننا كنا نعرف أن قاذفة العدو ستـسقط العدو يف السماء كنا

 ومع. حملِّقة يف اجلو« دوج فايت»نتيجة إصابتها من مدفع أرضي أو من طلقة من طائرة 
 سقوط طائرة للعدو كان هناك دائماً احتمال أن بعض طياريها قد يهبطون بـاملظالت 

 ليهم اهلروب، حـىت ال يعـودوا يف  وأرادت السلطات الربيطانية أن تصعب ع. اجلوية
لة بالقنابل، فرتعت كل عالمات الطرق عند التقاطعات، حىت مل تبققاذفات أخرى حمم 

  .أية عالمة أو الفتة

زالت هناك  ما« غابات ووتن»ومع ذلك فقد علمنا حنن الصبيان أن خارج املدينة، يف 
اخلطأ، وحنـن    لتشري حنو االجتاهعالمة طريق صغرية باقية على تقاطع غري مهم، فأدرناها

حنير هـؤالء   كنا مثل السلطات، نريد أن. حنسب أننا بعملنا هذا نساعد اهود احلريب
  .الضيوف الذين ال نرحب م على شواطئنا

. أية مـشكلة  بالطبع لو أن شخصاً أمسك خبريطة، لَما سبب له غياب عالمات الطريق
إال إذا اختـار   مة الطريق ما كان ميكن أن حيير العدو،حىت عملنا الصبياين بتدوير عال

  .العدو أن يتجاهل املعلومات على خريطته
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وذلك بتزييف  ولقد حذّرنا اهللا من أن الشيطان سيحاول أن خيدع كل من يبحث عنه،
خالقـه،   وكل من يتجاهل حقيقة أن وجود هذا الكون العجيب يشري إىل اهللا. احلقائق

وكَما لَم يستحِسنوا ... جهلَاَء وبينما هم يزعمونَ أَنهم حكَماُء صاروا»ستصيبه احلرية 
 .(٢٨ و١:٢٢روميـة  ) »معرِفَتهِم، أَسلَمهم اللّه إِلَى ذهنٍ مرفُوضٍ أَنْ يبقُوا اللّه في

أما صـاحب   . ون اخلالق والعقل املرفوض هو املخدوع الذي يعبد األعمال املخلوقة د        
 فإن رفضت أن تؤمن أن اهللا خلق الكون، يسلمك إىل  .فيعبد خالقه« املقبول الذهن»

وحيذِّر اهللا الـذين يرفـضون   ! مرفوض، فتظن الظنون اخلاطئة حول خلق الكون ذهن
وكل الذين ال حيبون كلمـة  . أم يسريون يف طريق ضالل يقود إىل اخلراب كلمته من
ولأَجلِ هذَا سيرسـلُ   .لأَنهم لَم يقْبلُوا محبةَ الْحق حتى يخلُصوا»يف خماطر  ناهللا يرتلقو

وكـل  ). ١١ و٢:١٠تسالونيكي ٢(« يصدقُوا الْكَذب إِلَيهِم اللّه عملَ الضلَالِ، حتى
   .الزيف باختياره من يتجاهل احلق أو يرفضه يتبع

عنـدما كـان     حماوليت أن أجد طريقي للبيت خالل ضباب لندن الكثيف،أتذكر جيداً
الكشاف  وكان ضوء مصباحي.  حد الطريق يتطلب كل معونة ممكنة جمرد وصويل إىل

 وحيذرنا اهللا من الضباب الفكـري الـذي  ! ال يكشف يل أكثر من مسافة ذراع واحد
          اية نظامنا احلاضر على    حيجب عنا الرؤية الصحيحة، وباألسف فإن هذا ما سيصاحب

مـا  »: لقد سأل التالميذ املسيح. األرض، ألن الناس سريفضون حق كلمة اهللا كوكب
يرِ؟ ههاِء الدضقانو كجِيئةُ ملَامفأجاب). ٢٤:٣مىت (« ع :«قُوميـةٌ   ساُء كَذَبحسم
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« ب، حتى يضلُّوا لَو أَمكَن الْمختارِين أَيـضاً وعجائ وأَنبِياُء كَذَبةٌ ويعطُونَ آيات عظيمةً
  .(٢٤:٢٤ مىت(

املخلِّص املزيف والنيب  ورمبا تفتخر بأنك تستطيع أن متيز. «لست خمدوعاً»: ورمبا تقول
تكـون واعيـاً    لكن ما مل تكن حتب احلق، فإنك ستنخدع دون أن. الكذاب بسهولة

  .لذلك

أحدمها هو الـذي   قاومون احلق عندما يقرأون الكتاب املقدس،هناك نوعان من الناس ي
أما كل من يريد . أخالقياً واآلخر هو الذي يعصى اهللا. يفتخر بفكره ويبدو مكتفياً بذاته

أَحد أَنْ يعملَ مـشيئَته يعـرِف    إِنْ شاَء»: أن يفعل مشيئة اهللا، فقد وعده املسيح بقوله
يملعفعالً تريد أن تفعل مشيئة اهللا فلتطمئن أنـه مـن    فإن كنت). ٧:١٧يوحنا (« الت

جيب أن تقبله وما جيب أن ترفضه من تعاليم ومن  خالل الكتاب املقدس سيعلّمك اهللا ما
الكذَبة الذين ال يعلّمون كلمة اهللا الـصادقة،   وجيب أن حنترس من املعلّمني. تصرفات

  !اخلطأوميارسوا  وخيدعون الناس ليصدقوا الكذب

الضالل عـن   ويف جيلنا هذا ظهر بعض وكالء الشيطان الذين يقودون الناس إىل تعاليم
واحد والواحد يف  الثالثة يف. اهللا، فهم ينكرون اهللا اآلب واهللا االبن واهللا الروح القدس

الكتـايب،   ويستشهدون بآيات من الكتاب املقدس معزولة عن سـياق الـنص  . ثالثة
 من»: ميكن بسهولة أن نكتشف الكذب من الضالل عندما نسألو. ليضللوا املستمع

 فإذا أتتك اإلجابة أنه اهللا الذي ظهر يف اجلسد، وأنـه مـات مـصلوباً   « هو املسيح؟
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 ليخلِّصنا من خطايانا، مث قام يف اليوم الثالث من األموات، وصعد للسماء، وهـو آت 
إال به  موات، وهو الطريق واحلق واحلياة، وال يأيت أحد إىل اآلبثانية ليدين األحياء واأل

عـن   أما إذا أتتك إجابة غري قاطعة. يكون صاحب اإلجابة من عند اهللا) ١٤:٦يوحنا (
  .من هو املسيح، فإن صاحبها ليس من عند اهللا

 املقـدس،  يعلنه الكتاب واليوم نرى منواً خطرياً يف الديانات الكربى اليت تنكر اهللا كما
تيهـاين، أو يف أحـد    وهناك جمموعات هندوسية خمتلفة جتذب الناس يف شكل تـأملي 

خملوقة، ولكنها ال تعبد  هذه تتعبد آلهلة. أشكال الشعوذات مثل اليوجا وتعذيب اجلسد
  !إله اخلليقة

حمـاولني أن   وهناك من ينكرون ألوهية املسيح وصليبه، ويرفضون التثليث والفـداء، 
قريـب أنـه    هدفاً كبرياً، هو نشر معتقدام، األمر الذي كان يبدو حىت وقتحيققوا 
الْعالَم حتى بذَلَ ابنه  لأَنه هكَذَا أَحب اللّه»: هؤالء ينكرون البشارة املفرحة! مستحيل

نكُلُّ م كلهلَا ي كَيل ،يدحا الْويالْح كُونُ لَهلْ تب بِه نمؤةُييد٣:١٦يوحنا (« ةُ الْأَب).  

ينـادون بفلـسفة    وليست اخلديعة الروحية شيئاً جديداً على العامل الديين، فهناك من
تطـور   إنسانية تعلن أن اإلنسان هو مركز الكون، وأن اهلدف األعلى للمجتمع هـو 

لدعايـة  ا وهو الشعار املعروف يف عامل« انغمس فيما حتبه لنفسك»: اإلنسان، وشعارهم
عبدوا «  :وهذه ليست بالفلسفة اجلديدة كما يظن البعض، فقد قال الوحي. واإلعالن

: اإلنـسانية  ويسأل اهللا أصحاب الفلسفات). ١:٢٥رومية (« الْمخلُوق دونَ الْخالقِ



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

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

  ٥٠

لكنـها  ). ٣٨:٤أيـوب  (« عندك فَهم أَين كُنت حني أَسست الْأَرض؟ أَخبِر إِنْ كَانَ»
تكُونان »: األولني، مفترضاً أن املستحيل ممكن القصة القدمية عندما قال الشيطان ألبوينا

يومنا هذا يكمل الشيطان خداعه للبشر من خالل تعاليم  وحىت). ٣:٥تكوين (« كَاللّه
  .اإلنسانية العاملية اخلادعة

فبالنسبة لك الساسة هم  . الديينورمبا تكون شاباً عصرياً ال يهمك املوقف السياسي أو
لتفتشوا عن مكان آخر  ورمبا تفضل أن تلحق برفقائك! حمل شك، والدين كالم فارغ

وجوده الذي ال قيمة  لتحقيق الذات، حيث املوسيقى الصاخبة اليت تسحب اإلنسان من
 تدمري الذات وتدمري له إىل عامل من العنف املزيف، حيث يشجع الشباب أنفسهم على

شيطاين مـن   والشك أنك تعرف الكلمة اليت تسمعها وترقص هلا، فهي مزيج. أنفسهم
 هناك حيطم الشباب أنفـسهم وحيطمـون بعـضهم   . اجلنس والتلذُّذ بتعذيب اآلخرين

  .البعض

متأخراً جداً علـى   لقد تبع املاليني عالمات خاطئة، واآلن وهم عند النهاية صار الوقت
لشباب جمهويل   جثة٦٠٠نة لوس أجنلس ثالجة أموات فيها وقد رأيت يف مدي. تغيريهم

وسـيدفن معظمهـم يف    اهلُوية، يبقون يف الثالجة ثالثة شهور لعل أحداً يتعرف عليهم،
حاولوا ا أن يهربوا مـن   ومعظم هؤالء ضحايا املخدرات اليت. مقابر الفقراء اهولني

والتفتوا إىل كلمات املـسيح    ليتهم مسعوايا. بؤسهم ومتاعبهم، فتبعوا النصائح اخلاطئة
  .(١٠:١٠يوحنا (« وليكُونَ لَهم أَفْضلُ أَتيت لتكُونَ لَهم حياةٌ»: الذي قال
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« الفنـون الـسوداء  « وباإلضافة إىل كل هذه الفوضى تأيت ظاهرة االهتمام املتزايد ب
املظلمة، مع أننا   العصوروأعمال السحر والشعوذة اليت انتشرت كما كانت منتشرة يف

متزايـدة مـن عبـدة     وهناك أعداد. «عصر التنور العلمي»اليوم نعيش يف ما نسميه 
عبـادة األجـداد    وميارسون« القداس األسود»الشيطان الذين جيتمعون ليحتفلوا ب 

أصـحاا   وكل هذه بالطبع نتيجة فضول روحي سطحي، يتحول. املأخوذة من أفريقيا
 هللا إىل ظلمة السحر والشعوذة ليحصلوا على نوع من االكتفـاء الروحـي  عن نور ا

اليت  ولقد حذَّرنا املسيح من األنبياء الكذبة واآليات والعجائب املزيفة. املزيف والفارغ
أخربنا اهللا أنه  لقد. ميكن أن يقوموا ا ليجروا الناس إىل اخلديعة العظيمة يف اية األيام

قوة، وبآيـات    داع، تتفق أعماله الشريرة مع عمل الشيطان بكلسيظهر معلّم يف اخل
  .(١٠ و٢:٩تسالونيكي ٢(وعجائب كاذبة فيخدع هؤالء اهلالكني 

الشيطانية، زادت أعداد األمم  وبسبب االهتمام املتزايد ذه التعاليم املنحرفة واألعمال
شادية كثرية مضللة، ال إر وال زال الشيطان يستخدم الفتات. واحلكومات فاقدي األمل

   .تشري أي منها للمسيح املخلِّص الوحيد للجنس البشري

وكلما قرأت . املسيح غري أن رسالة اهللا هي رسالة األمل واالطمئنان واحلياة السعيدة يف
إىل املسيح الـذي   الكتاب املقدس يف حبثك عن اهللا فإن الروح القدس دائماً سيشري لك

لَيس أَحد يأْتي إِلَى »: يقدر أن يقول وليس سواه« رِيق والْحق والْحياةُأَنا هو الطَّ»: قال
  .(١٤:٦يوحنا (« الْآبِ إِلَّا بِي



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

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

  ٥٢

لـأَني عرفْـت   « :لقد حذّرك اهللا من عالمات الطريق اخلادعة، ويعطيك هذا الوعـد 
الرب، أَفْكَار سلَامٍ لَا شر، لـأُعطيكُم آخـرةً    الْأَفْكَار الَّتي أَنا مفْتكر بِها عنكُم يقُولُ

وتطْلُبـوننِي فَتجِـدوننِي إِذْ    .فَتدعوننِي وتذْهبونَ وتصلُّونَ إِلَي فَأَسمع لَكُـم  .ورجاًء
نِي بِكُلِّ قَلْبِكُمونطْلُبت. بقُولُ الري لَكُم د١٤-٢٩:١١ا إرمي(« فَأُوج).  

  وقفة للتفكير

   ما هو العقل الذي يعبد املخلوق دون اخلالق؟٢٨و ١:٢٢من قراءة رومية   

اقـرأ يوحنـا   (هو املفتاح الذي حيل كل املشاكل العقلية املتبقِّية؟  يف حبثك عن اهللا، ما 
٧:١٧).  

  هل مشكلتك يف فكرك؟ أو هل هي يف إرادتك؟

  .(٨:١٢اقرأ يوحنا (ية واضحة تقودك إىل شخصه؟ إرشاد هل أعطاك اهللا عالمة  

األوالد األشقياء؟  هل حيب اهللا: منذ عدة سنوات سأل صيب يف مدرسة األحد معلِّمه«
فلو أن اهللا ال حيـب  ! اهللا ويا هلذه اإلجابة من جتديف على! كال بالتأكيد: فأجاب املعلِّم

احملبة حمبةً إن تغيرت عندما تسنح هلا  ال تكون: قال شكسبري. األوالد األشقياء ملا أحبين
 .(مورجان ج كامبل(« الفرصة للتغيري

  هل حقًا يحبني اهللا؟: الفصل السابع
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حمبة إنسان عزيز جداً عليك؟ أو هل حاولت مرة أن تثبت إلنسان  هل شككت مرة يف
 عن احلب هو حبك؟ يف كلتا احلالتني أنت تعلم أن التعبري املقنع أنك حتبه وهو ال يثق يف

وملا كانت األفعال أقوى من الكلمات، فقد عبر اهللا عـن  . بالكلمات باألفعال أكثر منه
وعندما تدرك مغزى الصليب فلـن  . فعله، إذ مات املسيح مصلوباً ألجلك حمبته لك مبا

  .آخر حلقيقة حب اهللا لك حتتاج ألي برهان

« ويلي هولت« امسه« نافخ بوق» بعد قبويل املسيح خملِّصاً قرأت قصة حقيقية عن صيب
وكـان   .»حرب البـوير »يف الثانية عشرة من عمره، كان يعمل يف خدمة اجليش أثناء 

 وكان ويلي حيب املسيح. «بل»ويلي يقيم يف خيمة مع سبعة جنود أشرار، أحدهم امسه 
 دويركع كل ليلة إىل جوار سريره ليقرأ كتابه املقدس ويصلي، بينما يشتمه بقية اجلنو

  .ويسخرون منه

فاستدعى القائد  .وذات يوم حدثت سرقة يف اخليمة، وتكررت السرقة يف الليلة التالية
واليوم . فعلته لقد ذهب حتذيري األول أدراج الرياح، وعاد اللص يكرر»: اجلنود وقال

فـسأعاقب   فإن مل يعترف. أُعطي السارق فرصة االعتراف لينال عقابه كرجل شجاع
العقوبة،  إال إذا تقدم أحدكم لينال. بعشر جلدات على ظهره العاريكل جندي منكم 
   .»فيعفى اآلخرون

إنه لو تقدم  قلت يا سيدي»: وتقدم حنو القائد وقال« ويلي»وبعد صمت طويل، وقف 
كيـف  »: اهول وصاح القائد يف اجلبان. «أنا هو الرجل. رجل ليعاقب يعفى الباقون
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اآلن »: القائـد  فقـال . ولكن مل يتحرك أحد. «ال العقاب؟تسمح للصيب الربيء أن ين
  .»سترون املنظر احملزن لصيب بريء يعاقب بدل رجل مذنب

اليت كان الصغري  ونفَّذ القائد وعيده، وأمر بتعرية ظهر الصيب، وبدأت ضربات السياط
أنـا  . فواتوقَّ»: يصرخ املنظر فأسرع« بل»وفجأة مل حيتمل . يتأوه حتت لسعاا الرهيبة

 لكن القائد لن  بل، حسناً يا»: ورفع ويلي عينيه حنو بل وقال. «اللص، وسأنال عقايب
  .وقد كان. «يتراجع يف أمره، وسأحتمل كل عقوبتك

اقترب منـه   وعلى فراش املوت. ومل يسترجع ويلي الصغري صحته قط بعد عقوبة اجللد
: فأجابه .»ألجلي؟ إين ال أستحقملاذا فعلت هذا »: مكسور القلب يبكي ويسأل« بل»
فكرت  وقد. حاولت كثرياً أن أقول لك إن اهللا حيبك، ولكنك كنت دوماً تسخر مين»

العظيمة  أين لو حتملت عقوبتك، فرمبا أساعدك لتفهم مقدار حمبة املسيح لك، تلك احملبة
 وقبل أن يـصل ويلـي إىل  . «اليت جعلته يذهب للصليب بدلك وليموت عن خطاياك

  .قد قبل خالص املسيح املوهوب له جماناً« بل»السماء كان 

وبادرت حمبـة اهللا   لقد أكملت السماء برناجمها اخلالصي املنتصر لتنقذ البشرية اهلالكة،
صلبان علـى تلَّـة    بتقدمي ذبيحة املسيح الكفارية عن كل واحد منا، فقد نصبت ثالثة

ويف سـاعات  . ومات للصني سمر املسيحوبني ا. اجللجثة، على اثنني منها صلب لصان
حكم علـى الثالثـة    األمل األخرية عبر أحد اللصني عن رأيه يف النظام القضائي الذي

املعذَّب، ولكـن   ومن الغريب أن اهتمامه مل ينحصر يف آالمه املربحة وجسده. بالصلب
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وبـة اللـصني،   عق يف أن القضاء الروماين مل يكن عادالً وهو يقضي على املسيح مبثـل 
قـدم ثـالث    مث وهو يقترب من ايته، بتواضع وبإشراق،. فانزعج بسبب هذا الظلم
  :مالحظات جديرة بالتأمل

  »نحا نلٍ، أَمدلبنا(فَبِعا هذَا) صأَما، ولْنا فَعم قَاقحتالُ اسنا ننأَنلْ ) املسيح) لفْعي فَلَم
حي مف سئاً لَييشكان مذنباً يستحق املوت فاعترف أنه). ٢٣:٤١لوقا (« لِّه.  

اليوم اعتدنا أن نسمع عن جرائم السرقة، وال بد أا كانت . «فعلنا ننال استحقاق ما«
وقد اعترف اللص يف أربع كلمات باجلُرم وبعدالـة  . املسيحي األول كذلك يف القرن
  .عليهما احلكم الصادر

  . فأعلن أن املسيح كان بريئاً .«اً ليس يف حملهشيئ أما هذا فلم يفعل«  

اذْكُرنِي »: فقال له .أن يتجه إىل املسيح: ومل يكن للص املعترف خبطاياه إال رجاء واحد
كلَكُوتي مف ى جِئْتتم با را لو رفعنا إليـه   فأجابه املسيح. «ي باإلجابة اليت جياوبنا

  .(٤٣-٢٣:٣٩لوقا (« في الْفردوسِ ونُ معيالْيوم تكُ»: الصالة نفسها

واملوقف الصحيح من  يف ذلك اليوم الذي اتجه فيه اللص التائب للمسيح يطلب الرمحة
  .صليب املسيح: اهللا، تأكد من غفران خطاياه، ألن وجهته كانت
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 أتبـاع  شهد اللص لقداسة املسيح الكاملة، وبعد ذلك شهد هلذا الكمال ثالثـة مـن  
  :املسيح

 وهو صديق شخصي للمسيح، وكانت ردود أفعاله دائمـاً سـريعة  : بطرس الرسول
  .(٢:٢٢بطرس ١(« لَم يفْعلْ خطيةً»: وعملية، فشهد للمسيح شهادة عملية وقال

لَيس »: وقال عنه وهو أيضاً صديق للمسيح، كان دائماً قريباً جداً منه،: يوحنا الرسول
  .(٣:٥يوحنا ١(« فيه خطيةٌ

كورنثوس ٢(« خطيةً لَم يعرِف»: وهو العالم الفقيه يف الدين، قال عنه: بولس الرسول
٥:٢١).  

أا كانت بـال   ومع أن شهادة اللص، وشهادات أتباع املسيح الثالثة عن حياة املسيح
ـ  خطية، إال أن البعض قد يعترض عليها بأا شهادة شخصية ومتحيزة وغري وعية، موض
أن عندنا  وجنيب. بدعوى أن اللص كان يف حالة يأس املوت، والرسل أتباع من املريدين

للمـسيح،   شهادة بيالطس البنطي احلاكم الروماين يف اليهودية، الذي مل يكن صـديقاً 
ن علَّةً أَجِد في هذَا الْإِنسا ها أَنا قَد فَحصت قُدامكُم ولَم»: وقال لطاليب صلب املسيح

هلَيع كُونَ بِهتشا تمكما أن هذه الـشهادات جمتمعـة ال تعـادل     .(٢٣:١٤ لوقا(« م
السماء، ففي مطلع خدمة املسيح اجلهارية قدمـه اهللا   شهادة اهللا اآلب عنه من عرشه يف

 فهـو  ).٣:١٧مـىت  (« ابنِي الْحبِيب الَّذي بِه سرِرت هذَا هو»: بصوت مساوي يقول
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ومل يكن خمتلساً عندما ساوى نفسه باهللا، إال أنه جاءنا إنساناً  ليس أقل من اهللا يف شيء،
ومل يكن يف . العذراء القديسة مرمي، ليرينا كيف تكون اإلنسانية الكاملة مولوداً بيننا من

عيب يستوجب أن يطلب غفران اهللا له، بل كان يف أُنسٍ دائم مـع أبيـه    املسيح أي
إال هـو،  ) ٣:٢٣رو (« أَعوزه مجد اللّه»كل شخص . سر قلب اآلب ، وبهالسماوي
  .ومع ذلك فقد مات ألجلنا بسبب حمبته العظيمة لنا. كامالً يف كل شيء فقد كان

املـشدوه الـذي ال    واآلن عد خبيالك إىل ما جرى يوم اجلمعة العظيمة، لترى اجلمهور
والناس، وقد صـدر   ب بني لصني، مذنبني أمام اهللاملسيح يصلَ: يصدق ما جيري أمامه

قبِـل بنفـسه أن    أما املسيح فقد كان معلَّقاً على صليب. عليهما حكم عادل باملوت
أبيـه القـدوس،    ولكنه كان كامالً أمام. حيمله، دون أن يرتكب ذنباً أمام اهللا والناس

« عيبٍ ولَا دنسٍ  بِلَاحمالً»وذهب إىل الصليب ) ٥:١٩كورنثوس ٢(فصاحلنا مع اهللا 
لَـيس أَحـد   « :متطوعاً ليموت عن خالص العامل، وقال عن نفسه) ١:١٩بطرس ١(

سلْطَانٌ أَنْ أَضعها ولـي سـلْطَانٌ أَنْ    لي. مني، بلْ أَضعها أَنا من ذَاتي) حياته(يأْخذُها 
لَيس لأَحد حب أَعظَم من هذَا »: بته بقولهوأوضح حم .(١٠:١٨يوحنا (« آخذَها أَيضاً
دأَح عضأَنْ ي هائبلِ أَحأَجل هفْسوشرح الرسول بولس هذا احلب ). ١٥:١٣يوحنا (« ن

ن لأَجلنا، لنصري نح خطيةً») املسيح(« جعل الَّذي لَم يعرِف خطيةً) اآلب(لأَنه « :بقوله
يهف اللّه ٥:٢١كورنثوس ٢(« بِر).  

  أنت بريء، وأنا خطيتك
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  .محلت ذنيب، وسترتين برمحتك

هأنت ما مل تكن أصبحت  

هألصبح أنا ما مل أكن!  

  حبة احلنطة

. نفِْسي قَد اضـطَربت  اَلْآنَ»: كان املسيح حيس مبوته القادم، ففتح قلبه لتالميذه وقال
. ولكن لأَجلِ هذَا أَتيت إِلَى هذه الساعة. الساعة أَقُولُ؟ أَيها الْآب نجنِي من هذهوماذَا 
يوحنـا  (« أَيضاً مجدت، وأُمجد»: فَجاَء صوت من السماِء. «الْآب مجد اسمك أَيها

  .(٢٨ و١٢:٢٧

  اآلب ذاته بالصليب األليم؟كيف ميجد : وال بد أن تسأل

: اَلْحق الْحق أَقُولُ لَكُـم « :لقد تطور هذا احلوار بني املسيح وأبيه بعد أن قال لتالميذه
بِثَمرٍ  ولكن إِنْ ماتت تأْتي. الْأَرضِ وتمت فَهِي تبقَى وحدها إِنْ لَم تقَع حبةُ الْحنطَة في

مـوت،   كان ميكن أن ميضي املسيح إىل السماء مباشرة بغري). ١٢:٢٤يوحنا (« كَثريٍ
أبـاه   فلم يكن للموت سلطان عليه ألنه الكامل الذي بال خطية، ولكنه اختار أن ميجد

  !فياله من عمل حمبة رائع. بأن جيعل ذهابك وذهايب إىل السماء مستطاعاً
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ولكان مصريي   يأخذه معه إىل السماء،ولو مل ميت املسيح ما كان حيصد حصاداً روحياً
حسب موقفك  أما اآلن فإن مصريك بني يديك، تقرره أنت. ومصريك األبدي هو اهلالك

بينما يقف  ومن الغريب أن البعض يرفضون الغفران املقدم هلم،. من موت املسيح عنك
ـ . البعض موقف احلياد من حمبة املسيح الباذلة أو مل  سيحوسواء رفض إنسانٌ خالص امل
والنور واحملبة،  انفصال أبدي عن مصدر احلياة: يتخذ منه موقفاً حمدداً، فالنتيجة واحدة

  .»!تفىن وتظل متوت دون أن. موتاً متوت، موتاً رهيباً وأبدياً»: يصفها القول

  :ولكن شكراً هللا، فإنه بسبب املراحم اإلهلية

ثقتك   ديون خطيتك، وإن وضعتإن اعترفت للمسيح أنك خاطئ، عاجز عن أن تويف
فإنه  يف حمبة املسيح وموته بديالً عنك، وإن تركت خطاياك وشكرته على موته ألجلك،

الْعالَمِ، وأَيـضاً   خرجت من عند الْآبِ، وقَد أَتيت إِلَى»: يعطيك هذا الوعد الشخصي
آتي أَيضاً وآخذُكُم إِلَي، ... مضي لأُعد لَكُم مكَاناًأَ أَنا.. أَترك الْعالَم وأَذْهب إِلَى الْآبِ

  .(٣ و١٤:٢ و١٦:٢٨يوحنا (« حيثُ أَكُونُ أَنا تكُونونَ أَنتم أَيضاً حتى

املستقبل، لكنها تبـدأ   وال تقتصر احلياة األبدية على جمرد تأكيد الوجود يف السماء يف
اللّـه  »: الوعـد اإلهلـي   هلؤالء يتحقَّق. ثق يف املسيح وحيبهاآلن حباضر جميد لكل من ي

ياةُ هيالْح ههذةً، ويداةً أَبيا حطَانأَع نِهي ابف .ناب لَه سلَي نماةُ، ويالْح فَلَه نابال لَه نم 
. املسيح ية هي يف شخصواحلياة األبد). ١٢ و٥:١١يوحنا ١(« اللّه فَلَيست لَه الْحياةُ

  .فعندما يسكن قلبك تبدأ حياتك األبدية به ومعه
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  تكلفة باهظة

ملـشكلة خطايانـا،    ولكي حنيا احلياة األبدية مع اهللا، كما سبق وقلنا، جيب أن جند حالً
اهللا وعدالته  وجند ذلك احلل يف موت املسيح الكفاري عنا، ففي الصليب التقت قداسة

  .ومثلك قداسته، وجتلَّت عدالته، واحتضنت حمبته اخلطاة مثليهناك ظهرت . وحمبته

وبالتأكيـد   اهللا رحيم وحمب،: احترس من موقف الذين يقولون»: قال أوزوالد تشمربز
لغفران اخلطيـة   ولكن األساس الوحيد. سيغفر لنا، فال مكان يف اإلجنيل ملثل هذا القول

ندرك صدق هذه  وحىت عندما.. قاً سواهومل يقدم لنا اإلجنيل طري. هو يف صليب املسيح
التكلفة الباهظة اليت  احلقيقة وننال غفران خطايانا على أساسها، فإننا معرضون لنسيان

  .»تكلفها اهللا خلالصنا

حتملـها   وهي تقدم لنا صورة باهتة لـآلالم الـيت  « ويلي هولت»ولقد ذكرنا تضحية 
بـه   يقول لنا الكتاب املقدس، املـوحى و. املسيح على صليب اجللجثة بسبب حمبته لنا

حمبتـه   بالروح القدس، إن اهللا يف الصليب قد أزاح الستار ليرينا حمبته الباذلة، فتأسـر 
هذا ميكننا  وعندما نركز النظر على عمل احملبة العظيم. الفائقة قدرتنا احملدودة عن الفهم

  .تقدير جزء ضئيل من طول حمبة اهللا وعرضها وعلوها وعمقها

جـسدياً   وعندما مات املسيح ألجلنا على الصليب تأمل ألجل خطايانا بثالث طـرق، 
الـذي   فعلى الصليب تأمل جبسده، وانفصل عن نور اهللا وجمده وسالمه. ونفسياً وروحياً
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املقدس  ويؤكد لنا التاريخ كما يؤكد الكتاب. كان له يف وحدانيته مع اآلب منذ األزل
املـسيح،   ولقد قام البعض من املوت قبل قيامـة .  باجلسدتارخيية صلب املسيح وقيامته

أما . أبدية لكنهم عادوا وماتوا، وهم اآلن ينتظرون جميء املسيح ثانية ليقيمهم إىل حياة
ومكَمله يسوع، الَّذي مـن   رئيسِ الْإِميان»إنه . هو فقد قام وال يسود عليه املوت بعد

وورِ الْمرلِ السأَجهاموعِ أَمض يبللَ الصمتاح ..ةاميلَ قأَو وه كُني ،ِسيحلَّمِ الْمؤإِنْ ي 
اتو٢٦:٢٣ وأعمال ١٢:٢عربانيني (« الْأَم).  

أن نقارن مـوت   وال ميكن. تأمل املسيح على الصليب آالماً تفوق إدراكنا: آالم جسدية
تقريب الصورة  ومما يساعدنا على. خر غريهاملسيح اإلنسان الكامل مبوت أي إنسان آ

  !قطعة ورق ملونة ألذهاننا نقارن تدمري لوحة فنية ال تقدر بثمن لرمربانت بتشويه جمرد

كَانَ منظَره »: تقول وهناك نبوة يف التوراة تتكلم عن تشويه جسد املسيح على الصليب
فقد عومل بقسوة حىت تشوه جسده،  .(٥٢:١٤إشعياء (« كَذَا مفْسداً أَكْثَر من الرجلِ

مشااً، ولكنهم مل يكونوا يف كمـال   رمبا عاىن آخرون تشويهاً. فلم يعد يشبه اإلنسان
منظره اجلسدي كلياً، وهو ما تنبـأ هـو    فإن املعاناة اليت عاناها بسببنا شوهت. املسيح

يم، وابن الْإِنسان يسلَّم إِلَـى رؤسـاِء   أُورشل ها نحن صاعدونَ إِلَى»: حبدوثه يف قوله
ةنإِلَى الْكَه هونلِّمسيو ،توبِالْم هلَيونَ عكُمحفَي ،ةبالْكَتو   ـهوندلجيو أُونَ بِهزهمِ، فَيالْأُم

هلَيفُلُونَ عتيقُ وي ثمِ الثَّالوي الْيفو ،هلُونقْتيووهذا مـا ). ٣٤ و١٠:٣٣مرقس (« وم 
 حتقق متاماً، فيقول البشري مرقس إم استهزأوا به وجلدوه وضربوه على رأسه وبصقوا

وكان الرومان زمن املـسيح جيلـدون       ). ٢٤ و ٢٠ و ١٥:١٩مرقس  (عليه مث صلبوه    
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بسياط من سيور جلدية تنتهي بقطع عظام أو رصاص، متزق الظهر والـصدر   ارمني
 أُحصي كُلَّ عظَـامي، وهـم  . ثَقَبوا يدي ورِجلَي»: املرمن يف مزامريه ذا تنبأأيضاً، و

يونَ فسفَرتيونَ وظُرن١٧ و٢٢:١٦مزمور (« ي).  

مقدار عظمة حمبة  فهل يساعدك هذا لتدرك. لقد تأمل املسيح باجلسد حىت تشوه جسده
  اهللا لك؟

أا كانت جـزءاً    املسيح اجلسدية تفوق إدراكنا البشري إالمع أن آالم: آالم نفسية
العميقة على الصليب،  واحداً من آالمه احلقيقية، ومل تلمس إال الغالف اخلارجي آلالمه

: الرهيبـة فيقـول   ويصف البشري يوحنا أحداث ساعات الصلب. ومنها آالمه النفسية
«لَم هاُءوا إِلَيا جفَلَم وعسا يأَمواوكِْسري  اتم قَد هأَور مهأَنل ،هاقَيس .  ـنداً ماحو نلك

وهـذا   .(٣٤ و١٩:٣٣يوحنا (« طَعن جنبه بِحربة، وللْوقْت خرج دم وماٌء الْعسكَرِ
 ويقول بعض خرباء أمراض القلب إن قلب املسيح. يعين أن املسيح مات كسري القلب

 .رفياً فانساب دمه إىل غشاء القلب، فلما اخترقت احلربة جنبه خرج دم وماءانكسر ح
 واحلقيقة الروحية هي أن صدمة املسيح النفسية كسرت قلبه احملب الذي محل كل آالم

 عربانيني(اجلنس البشري، وهو صاحب النفس الكاملة الذي انفصل عن اخلطاة بكماله 
فهـل  .  توصف، ومات كـسري القلـب      ، فحمل كل قذارات اجلحيم اليت ال      (٧:٢٦

  مقدار عظمة حمبة اهللا لك؟ يساعدك هذا لتدرك
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يـسهل علينـا    ملا كنا كبشر ذوي أجساد من حلم ودم، فليس غريباً أن: آالم روحية
وعندما نفكـر يف   .إدراك آالم املسيح اجلسدية والنفسية، دون أن ندرك آالمه الروحية

  .اجلسدي النفسية واجلسدية اليت تصاحب املوتاملوت تتجه أفكارنا إىل اآلالم 

. واألبـدي  الروحي واجلسدي: ولكن الكتاب املقدس حيدثنا عن ثالثة أنواع من املوت
  .االنفصال وليس واحد من هذه األنواع الثالثة يعين توقُّف احلياة، لكنه يعين

جيد اإلنسان  نول. وهو االنفصال عن اهللا الذي خلق الناس ليعبدوه: املوت الروحي)أ)
أن يعبد اهللا الـذي   ولكن اإلنسان امليت روحياً ال يقدر. نفسه احلقيقية إال يف عبادة اهللا

يوحنا (بالروح واحلق  قال املسيح عنه إنه روح، وإن الساجدين له ينبغي أن يسجدوا له
٤:٢٤).  

ـ  وهو نوع ثان من االنفصال، فيه تفارق الروح: املوت اجلسدي)ب) . سدوالنفس اجل
  .ولكن املوت اجلسدي ال يعين انتهاء وجود اإلنسان

وحمبة، فيكون  وهو االنفصال األبدي عن اهللا مصدر كل حياة ونور: املوت األبدي)ج)
الالـائي، وقـد    وهو يعين العذاب. اإلنسان امليت أبدياً يف ظلمة ويأس ودينونة لألبد

  .حتمل املسيح شيئاً منه وهو على الصليب

الروحية، الـيت    املسيح على الصليب اآلالم اجلسدية والنفسية، إىل جوار اآلالماحتمل
مارتن لوثر وهو  ويقال إن). ٢٧:٤٦مىت (« إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟»: جعلته يصرخ
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وملا . بدون طعام يتأمل آالم املسيح الروحية استلقى يف كرسيه كجثة هامدة مدة طويلة
  .»من يدرك هذا؟! الرب متروك من الرب»:  جزعانتهى من تأمالته قال يف

مث . ثالث سـاعات  يف ظهر يوم اجلمعة العظيمة كان االبن األزيل معلَّقاً على صليبه حنو
الـذي مل   صار مصدر احلياة فريسة للموت، وكان ذروة ذلك ملا تركه اآلب، فـصار 

 فانفصل عن! ليس خاطئاً، بل خطية). ٥:٢١كورنثوس ٢(يعرف خطية خطيةً ألجلنا 
 وما أمجل ما. وال غرابة أن تسود الظلمة األرض آنذاك مدة ثالث ساعات. اُألنس باهللا

عندما مات املسيح اخلالق عن خطية اإلنسان املخلوق احتجبـت          »: قال إسحاق واتس  
  .»ايدة يف الظلمة احلزينة الشمس

تارخييـة ثابتـة،    حقيقةوكما أن موته . ولكن جمداً هللا، فقد قام املسيح من بني األموات
يف اليوم الثالث،  هكذا قيامته، فلم يتمكن القرب واملوت أن يبقياه حتت سيطرما، فقام

مستعد أن مينح هذه  وهو حي إىل األبد جسدياً وروحياً، وهو. وال يعود يرى املوت بعد
ي في الرحمة، الَّذي هو غَنِ اَللّه»: احلياة لكل من يقبل خالصه، كما قال الرسول بولس

ةريالْكَث هتبحلِ مأَج نم  ـعا مانيا أَحطَايبِالْخ اتوأَم نحنا، وا بِهنبي أَحـِسيحِ   الَّتالْم- 
« ِسيحِ يسوعوأَجلَسنا معه في السماوِيات في الْم  وأَقَامنا معه،-بِالنعمة أَنتم مخلَّصونَ 

  .(٦-٢٤أفسس (

املذهلة، كيف حدث  أيتها النعمة»: ويف هذا كتب تشارلس وسلي ترنيمة يقول مطلعها
  .»أنك أنت يا ريب جيب أن متوت ألجلي؟
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  فهل يساعدك هذا لتدرك مقدار عظمة حمبة اهللا لك؟

  املوت الذي أمات املوت

أتلذَّذ وأنـا    الذين مسعتهم، وكنتكان الدكتور ساجنستر من أعظم الوعاظ املوهوبني
اللسان  ولكن لألسف أصابه سرطان. أمسعه يستخدم لسانه الفضي ليشهد لربه وخملّصه

قلمـاً   وقبيل موته، يف صباح أحد عيد القيامة، أشار البنته لتناولـه . فامتنع عن الوعظ
 :تصيحمن األفضل أن تفقد لسانك مع احتفاظك برغبة ملتهبة ألن »: وورقة، فكتب
  .»!من أن يكون لك لسان بدون رغبة يف أن تف له! املسيح قام

كان هو اهللا املخلِّص فقد  وملا. وملا كان املسيح هو اهللا اخلالق، فقد أتانا باحلياة من العدم
وقد ! يمسك املوت رئيس احلياة غلب املوت وجاءنا باحلياة من القرب، ومل يكن ممكناً أن

الْمِسيح مات من أَجلِ خطَايانـا  « : ملؤمين كنيسة كورنثوس يقولكتب الرسول بولس
،نفد هأَنبِ، والْكُت بسـبِ  حالْكُت بسح ثمِ الثَّالوي الْيف قَام هأَنكورنثـوس  ١(« و

واليوم يستريح كل مؤمن صادق اإلميان إىل احلقيقة ايـدة أن املـسيح    .(٤ و١٥:٣
أَما شـوكَةُ   أَين شوكَتك يا موت؟ أَين غَلَبتك يا هاوِيةُ؟»: خطاياه، ويهتف جلمات أل

يه ةيطةُ الْخقُوةُ، ويطالْخ فَهِي توالْم وسامـةَ  . النلَبا الْغينطعي يالَّذ لّهكْراً لش نلكو
  .(٥٧-١٥:٥٥كورنثوس ١(« يسوع الْمِسيحِ بِربنا

  الموت الذي أمات رئيس الموت
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: بل أيضاً مل يكن القصد من جتسد املسيح أن ميوت من أجل خطييت وخطيتك فحسب، 
«،تولْطَانُ الْمس ي لَهالَّذ ذَاك توبِالْم بِيدي كَيل يسلإِب وكما ). ٢:١٤عربانيني (« أَي

املـسيح سـالح املـوت اخلـاص       به رأسه، أخذاستخدم داود سيف جليات وقطع
احملرر احلقيقي للبـشر، وهـو    فاملسيح هو. بالشيطان، واستخدمه ليهزم الشيطان متاماً

قيودهم الروحيـة ومـوم    املخلّص الواحد الوحيد الذي يستطيع أن حيرر الناس من
  .ورتهخلقهم على ص األبدي اللذين يريدمها الشيطان للبشر مجيعاً، رغم أن اهللا

واملوت وقام من  لقد أخذ املسيح جسداً حقيقياً من حلم ودم وعظام وفيه هزم الشيطان
مرة دخل السماء  وألول). ٦:٢٠عربانيني (القرب، وبه صعد إىل السماء فصار سابقاً لنا 

  !هللويا .ومبوته على الصليب فتح الطريق لنا لنتبعه فيه. جسد كامل بال خطية

  وصية الذي مات

ومن . موكب نصرته  أروع أن ندرك أن املسيح سابق ورائد لنا إىل السماء، فنتبعه يفما
صعوده للـسماء   الرائع أن نعرف أن املسيح الذي أحب خاصته وعد قبل موته إنه بعد

قَالَ الْكتاب تجرِي  من آمن بِي كَما»: سريسل الروح القدس ليحل على املؤمنني، وقال
طْنِهب نمياٍء حم ارهنِ. « أَنأَنْ     قَالَ هذَا ع نيعمـزم ـونَ بِـهنمؤي كَانَ الْموحِ الَّذالر

« قَد مجد بعـد  الروح الْقُدس لَم يكُن قَد أُعطي بعد، لأَنَّ يسوع لَم يكُن يقْبلُوه، لأَنَّ
أَطْلُـب مـن   ») ١٦:٥يوحنا ) »لَى الَّذي أَرسلَنِيأَنا ماضٍ إِ»). ٣٩ و٧:٣٨يوحنا (

وحر ،رياً آخزعم يكُمطعالْآبِ فَي قأَنْ   »). ١٧ و١٤:١٦يوحنـا  (« الْح لَكُـم ـريخ
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إِنْ لَم هأَنل ،قطَلي أَنزعالْم يكُمأْتلَا ي قطَلإِنْ) الذي يعطي قوة: مبعىن(أَن نلكذَ و  ـتبه
كُمإِلَي لُهسنِي. أُردجمي ١٤ و١٦:٧يوحنا (« ذَاك).  

  تمجَّد اهللا اآلب في موت المسيح االبن

  .»كيف يتمجد املسيح بإرسال الروح القدس لك ويل؟»: وقد يثور سؤال

تسري فيه حمبة  يتمجد املسيح يف حياة كل مؤمن حقيقي: جناوب السؤال جزئياً بالقول
). ٥:٥رومية (« بِالروحِ الْقُدسِ الْمعطَى لَنا أَنَّ محبةَ اللّه قَد انسكَبت في قُلُوبِنال»اهللا 

القدس، وهي أعلى من كل حمبة إنسانية مهمـا كانـت    فمحبة اهللا تتوضح لك بالروح
ب الواضحة يف عمل املسيح املُكمل على الـصلي  وعندما تتجاوب مع حمبة اهللا. سامية

ال لتخلِّصك فقط، بل لتستخدمك لتعلن حمبة  سيوصل الروح القدس إليك هذه احملبة،
  .اهللا للبشر، فتلمس حياة اآلخرين

مـن   وعندما تؤمن أن املسيح مات ألجلك، وتشكره من كل قلبك على ذلك، تتأكد
وعليك أن تستجيب حلـضور املـسيح       . غفران اهللا وخالصه احليب لك على الصليب      

  .فيك فتصبح وسيلة توصيل حمبته للعامل املفتقر للحب الساكن

ما هو أعظم فكـر  »: يوماً وختاماً، أذكر أن الهوتياً أملانياً مشهوراً بعلمه الوفري، سئل
بسيطة من تـرانيم   ولدهشة سائله كانت إجابته كلمات ترنيمة« ثابت عندك عن اهللا؟

  .»هذا كتاب املقدس يعلن يلأنا متأكد أن يسوع حيبين، ألن ال»: مدارس األحد
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  فيا له من حب رسم للخالص خطة

   ويا لعظمة من وهب لإلنسان نعمة

  !ويا هلول ما عرب اهللا ليصل إىل البشر من هوة

  يف اجللجثة

  عظيمة كانت رمحته، وجماناً كانت نعمته

  غفراناً يل هكذا أمثرت حمبته

  ونفسي املثقَّلة أراحتها حريته

  جللجثةيف ا

  .وحمبته لك باذلة وعملية. صحيح أن اهللا حيبك

   وقفة للتفكير

  تربهن ا أنك حتب إنساناً؟ ما هي أفضل طريقة  

  هل بالكالم؟ 
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  أو هل بالفعل؟ 

  يحبك؟ آيف برهن اهللا أنه

  لمحبة اهللا لك؟ آيف تستجيب أنت

متالزمـان،   الثنـان وا. يف غرفة العمليات يعرف كل طبيب جراح أن الدم هو احلياة«
  (الدكتور بول برنارد(« فمن يفقد دمه يفقد حياته

  أين أجد الحياة؟: الفصل الثامن  

من منتصف الليل، وزوجيت وأنا على وشك القيام برحلة بالقطار  كانت الساعة تقترب
وكنا ومعنا مئات املسافرين ننتظر السماح لنا بالدخول إىل  .تستغرق مثاين عشرة ساعة

وكان معظم الركاب من الشباب، من خمتلـف  . الزار بباريس ر يف حمطة القديسالقطا
ويشربون ويستلقون نصف نائمني، فتجاذبنا مـع بعـضهم    الدول األوروبية، يأكلون

واتجـه  . جيدوا بعد نوعية احلياة اليت يفتـشون عنـها   أطراف احلديث، فوجدنا أم مل
وملا استمر ! سفر، وهو الرب يسوع املسيحلنا يف ال فكري وفكر زوجيت إىل أعظم رفيق
املغامرين املتعبني الراغبني يف الوصول إىل احليـاة   احلديث انفتح لنا قلب بعض الشباب

أن جيدها يف املدينة ااورة، أو يف صديق جديد، أو  اليت كان بعضهم يرجو« احلقيقية»
الذي يسميه األفريقيون األكرب هو عدوى املرض القاتل،  وكان خوفهم. يف حفلة قادمة
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الذي تعين اإلصابة به « اإليدز»وهو مرض ) املناعة فقدان(« مرض الشخص النحيف»
  !حكم املوت

أعتـرف أين   كما جيـب أن . وأعترف أن الدم هو السائل الذي حيمل مقومات احلياة
 فأخـذوين  الدم،) رهاب( من منظر الدماء، وأذكر أين أردت التخلُّص من فوبيا  أخاف

اجلراح  وما أن تفجر الدم حتت مشرط. ألراقب إجراء عملية جراحية من غرفة مراقبة
 ومل. حىت غمر العرق جسدي وابيض لون وجهي، فنصحين الطبيب بأن أترك املكـان 

  !أكن حمتاجاً ألن يقنعين

حاد إلنقـاذ   وبغض النظر عن خماويف، فإن األطباء ينقلون الدم لكل من يصاب برتيف
ليحقن يف  واليوم، بفضل التقدم العلمي يؤخذ دم شخص سليم. ته وليسترد صحتهحيا

  .شرايني مريض مشرف على املوت فيمده باحلياة

الويني (« هي في الدمِ نفْس الْجسد»: ومن قبل االكتشافات الطبية احلديثة أعلن اهللا أن
كل طبيب جـراح أن   يعرفيف غرفة العمليات »: ويقول الدكتور برنارد). ١٧:١١

  .»واالثنان متالزمان، فمن يفقد دمه يفقد حياته. الدم هو احلياة

إال أن  ومع أن معظم الناس يدركون أن دم بعض املرضى ملـوث بفـريوس اإليـدز،   
دمٍ واحد  صنع من»كثريين ال يدركون أن هناك مرضاً آخر أصاب كل البشر، ألن اهللا 

م ةكُلَّ أُمهجلَى كُلِّ وونَ عكُنساسِ يالن ضِ نوقد أثَّر هـذا  ). ١٧:٢٦أعمال (« الْأَر
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املقدس إن هذا يرجـع إىل آدم أب اجلـنس    ويقول الكتاب. التلوث على كل البشر
األول أخطأت ذريته من كـل   فعندما أخطأ اإلنسان). ١٥:٤٥كورنثوس ١(البشري 

اإليدز املـوت   وكما حيمل فريوس). ١٥:٢٢كورنثوس ١(جنس ولون يف كل األرض 
. إىل جيل عن طريق الدم إىل كل اجلسد، حتمل اخلطية املوت للجنس البشري من جيل

بـوادي األمل   ولو أن هذا التلوث مل حيدث ملَضى كل الناس إىل السماء دون أن ميـروا 
  .واملوت

دمـاء   يني البـشر ولكن كم نشكر اهللا أنه بفضل دم املسيح أمكن أن تسري يف شـرا 
تـسميه   جديدة متنح احلياة، فقد بشر املالك جربائيل العذراء مرمي أا سـتحبل بـابن  

تظَلِّلُك، فَلذلك أَيضاً الْقُدوس  اَلروح الْقُدس يحلُّ علَيك، وقُّوةُ الْعلي»ألن »« يسوع»
نى ابعدي كنم لُودووجرت املعجزة عندما حبلت العذراء من ). ١:٣٥لوقا (« اللّه الْم

من احلبل يوقف انتقال اخلطية بالوراثة إىل الوليد، فكان دم  وهذا النوع. الروح القدس
وهلذا ميكن أن مينحنا دم املسيح احلياة، ألن املسيح مـن  . للتلوث فيه املسيح نقياً ال أثر

  .عند اهللا

ولكن احلقيقة  .كل يوم يكتشف األطباء اجلديد عنهوالدم البشري معقَّد التركيب، ويف 
ومن الرائع . املرض األساسية القدمية املعروفة عنه أنه ينقّي اجلسد، ومينح احلياة، ويقاوم

لكل من يفتش عـن   دبر لك دماً يجري معجزات فائقة، وهو متوافر أن تعرف أن اهللا
اخلطية، ويهـب ملـوتى     تطهرياً منومينح دم املسيح للخاطئ التائب. «احلياة احلقيقية»

عن هـذا  . الشيطان أما لألحياء روحياً فإن دم املسيح حيميهم من هجوم. اخلطية حياة
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بِأَشياَء تفْنى، بِفضة أَو ذَهبٍ، من سـريتكُم   عالمني أَنكُم افْتديتم لَا»: الدم الكرمي نقرأ
لَةاطالْب قَلَّدي تلٍالَّتمح نا ممٍ كَرِميٍ، كَملْ بِداِء، بالْآب نا موهممِ   تـسٍ، دنلَا دبٍ ويبِلَا ع
  .(١٩ و١:١٨بطرس ١(« الْمِسيحِ

   قوة الدم المطهِّرة

تغاضت عـن   منذ وقت قريب محلت األخبار لنا أن إحدى الشركات اجلشعة يف الربح
ويف   ينقل سوائل سامة إىل خارج املصنع،بعض االحتياطات الصحية، فاستخدمت خزاناً

 وتسبب هذا الطمـع . إعادته شحن بسوائل تدخل يف تصنيع نوع من الطعام احملفوظ
  .واالستهتار يف مشاكل صحية لكثريين

اخلاليا، ويقوم بتنقيتها  أما يف اجلسد البشري فقد خلق اهللا نظاماً معجزياً ينقل الغذاء إىل
مع أن اخلليـة  . بشيء سه، دون أن تؤثر السموم على الغذاءمن السموم يف الوقت نف

اخلاليا من السموم ميرض  وإذا مل تتنق! تتغذى من شعريات دموية سمكها سمك شعرة
  .اإلنسان وميوت

فبـدم  . من حياتنا وهذا هو النظام الذي اتبعه اهللا ليمحو وجود اخلطية السام واملميت
كَما هو في النورِ، فَلَنا شرِكَةٌ  إِنْ سلَكْنا في النورِ» هذا املسيح الكرمي وحده يتحقق لنا
وعسي مدضٍ، وعب عا منضعب ةيطكُلِّ خ نا منرطَهي نِهِسيحِ ابوقد ). ١:٧يوحنا ١(« الْم

  .(٩:٢٢عربانيني (إنه ال يوجد طريق آخر للنجاة من اخلطية غري سفك الدم  قال اهللا
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  الدم قوة تعطي الحياة

يقُم الدم ذه الوظيفة  ولو مل. حيمل الدم املاء والغذاء إىل اجلسد كله، فيحفظ فيه احلياة
تالميذه وهو يكلمهم  وقد أدهش املسيح. وواضح أن احلياة هي يف الدم. لَمات اجلسد
. تشربوا دمه، فَلَيس لَكُم حياةٌ فيكُمو إِنْ لَم تأْكُلُوا جسد ابنِ الْإِنسان»: عن دمه فقال

الْأَخريِ، لأَنَّ جسدي  ويشرب دمي فَلَه حياةٌ أَبديةٌ، وأَنا أُقيمه في الْيومِ من يأْكُلُ جسدي
قح برشي ممدو قأْكَلٌ حولـه مث أوضح املسيح هـذا بق  .(٥٥-٦:٥٣ يوحنا(« م :

فمـا أروع أن  ). ٦:٥٦يوحنا (« يثْبت في وأَنا فيه من يأْكُلْ جسدي ويشرب دمي»
يفدي اخلطاة من خطاياهم هو املـصدر احلقيقـي للحيـاة     نعرف أن دم املسيح الذي

حياته اعتماداً على دمه املسفوك، فكل من يـشرب   الروحية، وميكن أن نشترك معه يف
: املسيح وحضوره الدائم معك، تشهد بافتخـار  وعندما ختترب قوة قيامة. فيهدمه يثبت 

وكلما تناولنا اجلسد والدم من مائـدة العـشاء    .»املسيح احلي املقام يسكن اآلن يفَّ»
  .الرباين نرفع شكرنا هللا ونشهد له

ـ . القـدس  ويعطي دم املسيح املعجزي احلياة للمؤمن عندما يولد ثانية بقوة الروح ا فم
  .أحوج كل من يبحث عن احلياة إىل دم املسيح الكرمي الذي يعطي احلياة

  الدم قوة تحفظ

  الدم يطهر الحياة ويعطي الحياة ويحفظ الحياة
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الذي متَّ تشخيـصه   (الطاعون الدبلي: أو(« الطاعون البابوين»ارتعب العامل كله بسبب 
الركـاب يحجـزون     كما كان بعضيف اهلند، فكانوا يطهرون كل طائرة تغادر اهلند،

  .مؤقتاً يف املطار للفحص الطيب، لئال يكونوا حاملني للمرض

اإلنسان مهمـا   ويقوم الدم بدور رئيسي يف صد هجوم اجلراثيم الغريبة اليت دد حياة
هـذا   وعندما حيدث مثـل . كان نوعها، فيحمل للجسد مواد دفاعية مضادة للبكترييا

 بزيادة عـددها وتأخـذ  ) ووظيفتها األساسية دفاعية(لدم البيضاء اهلجوم تقوم خاليا ا
  .وضع الدفاع

احليـاة   وكم هو عظيم أن نعرف أن دم املسيح له نفس عمل الدم البشري، فهو يعطي
املعركة بـني   وقد تنبأ املسيح عن. وحيفظها، وحيمي املؤمن من مهامجات إبليس املستمرة

الْحملِ وبِكَلمة شهادتهِم، ولَم  وهم غَلَبوه بِدمِ»: مل فقالإبليس وأوالد اهللا عند اية العا
وميكنك أن زم اهلجوم الشيطاين بقـوة  ). ١٢:١١رؤيا (« الْموت يحبوا حياتهم حتى
  .دم املسيح احلافظة

 إن نسل فقال وقد تنبأ الوحي بنصرة املسيح على الشيطان بعد أن أغوى آدم وحواء،
هو يـسحق رأْسـك،   . ونسلها بين نسلك... وأَضع عداوةً»املرأة يسحق رأس احلية 
هبقع نيقحست تأَنفاحلية تسحق عقب املسيح املخلّص املنتظَـر،   .(٣:١٥ تكوين(« و
كَـي يبِيـد   ل»املرأة، الذي سفك دمه الكرمي  واملسيح هو نسل. ولكنه يسحق رأسها
ي لَهالَّذ ذَاك توبِالْم يسلإِب أَي ،تولْطَانُ الْم٢:١٤عربانيني (« س).  
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وزوجـيت يف   ومثال لـذلك أين . ولقد وجد كثريون يف املسيح مصدر احلياة احلقيقية
، واكتـشفوا   إحدى زياراتنا ألوغندا التقينا مبئة أوغندي واثقني أم وجدوا هذه احلياة

أن  ومـع .  قوة دم املسيح تطهري القلب، ونعمة احلياة، وقـوة مقاومـة الـشيطان   يف
أن  املسؤولني يف سفارة كينيا حذَّرونا يف ذلك الوقت من خطورة السفر إىل أوغندا، إال
 روح اهللا وضع على قلبينا أن نزورها، ألننا كنا مرتبطَني بإقامة اجتماع لبعض قسوس

  القدس رتب رحلة عودتنا ساملني، فقد كانت الطائرة وحأوغندا وزوجام، كما أن الر
  .آخر رحلة تغادر مطارها قبل انقالب عسكري« عينتييب»اليت أقلَّتنا يف اخلروج من 

الفوضى والقمامة  وحاملا وصلنا إىل مطار عينتييب ملسنا أحاسيس التوتر والقلق، وكانت
مكان االجتماع  وجودة من املطار إىليف كل مكان، ونقلتنا إحدى السيارات القليلة امل

حيملـون   ويف الطريق أوقفنا بعـض اجلنـود الـذين   . على طريق مألته القنابل باحلُفر
مكـان   وملا وصلنا إىل. رشاشات، ولكنهم تركونا منضي ألن سائق سيارتنا من قبيلتهم
 صـل ولكن ما أن و. االجتماع وجدناه مظلماً قذراً، ويقع يف منطقة ترعبها املخاوف

وسـتظل  . القسوس وزوجام حىت نسينا املتاعب، وشعرنا حبضور جمد الرب يف املكان          
  .ذلك االجتماع حمفورة يف قلوبنا كاختبار روحي رفيع ذكريات

مثـاين   كان أولئك القسوس وزوجام جيلسون على مقاعد خشبية غري مرحيـة مـدة  
  تكتب ملخص كـل درس ساعات يومياً ليستمعوا إلينا نشرح هلم كلمة اهللا، وزوجيت
وفجأة انفتح الباب ودخـل     . على سبورة قدمية، وهم يدونون مالحظام على أوراقهم       

دعونا نصلي »: خممور حيمل مسدساً وجه فوهته إىل قلب زوجيت، فقالت دوء جندي
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وبعد دقائق بدت يل دهوراً قـال يل  . «الرجل العزيز ليتعرف على املسيح من أجل هذا
أكاد أصدق أن هذا اجلندي املخمور يقول إنه يريد أن يعرف إلـه هـذه    ال»: ماملترج
هل دفـع  . املترجم يقول هذا رأيت منظراً ال ينسى، ال أعرف له سبباً وبينما. «!املرأة

لريكع على ركبتيه أمام جالل حضور اهللا املقدس يف املكان؟ وهـو   مالك هذا اجلندي
أو هل ركع تواضعاً ليعبـر هللا عـن   . ور ميلك له دفعاًاجلندي املخم األمر الذي مل يكن
كل ما أدريه أنه أنزل فوهة مـسدسه، مث ألقـاه علـى    . ال أدري .شدة حاجته للتوبة
  .األرض، وركع

اتلُ هذه »: الراكع ومل يكن الوقت مناسباً إللقاء الدرس الديين، فقالت زوجيت للجندي
فوجد . هذا اخلاطئ  قدمي املصلوب، خملِّصوقادته خطوة بعد خطوة إىل« الصالة ورائي

  .نبع احلياة احلقيقية يف دم املسيح

يكرهون هذا  وأذكر هذا االختبار هنا ألروي ما جرى بعده، فقد كان بعض املوجودين
زمالئه  لقد كان سبب ديد حلياة بعضهم، وكان أحد. اجلندي وأمثاله لسبب أو آلخر

 ولكـن ألن أولئـك  . دس حاول ا أن يقتلـه قد بتر إصبع أحد القسوس بطلقة مس
القسوس كانوا حيبون الرب من كل قلوم، اجتمعوا حول اجلندي الراكع وأحـاطوه             

وبـدون مـصاحبة موسـيقى رمن اإلخـوة     . ألنه أخ جديد هلم يف املـسيح  بصلوام
  :األفريقيون

  يف الصليب يف الصليب
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  راحيت بل فخري

للمشاكل العاملية  ى يف ذلك اليوم لوجدوا احلل الصحيحولو أن قادة العامل رأوا ما جر
  .واخلالفات القَبلية

صليبِه، بِواسطَته، سواٌء كَانَ ما علَى الْأَرضِ  يصالح بِه الْكُلَّ لنفِْسه، عامالً الصلْح بِدمِ«
في الْفكْرِ، فـي الْأَعمـالِ    الً أَجنبِيني وأَعداًءوأَنتم الَّذين كُنتم قَب. السماوات أَم ما في

  .(٢١و ١:٢٠ كولوسي(« الشريرة، قَد صالَحكُم الْآنَ

وعنـدما يـأيت    .ولن ينجو من الدينونة القادمة إال الذين صوحلوا مع اهللا بدم املـسيح 
.. ورب الْأَربـابِ  الْملُـوك ملـك  »املسيح إىل أرضنا يف يوم الدينونة الرهيب سنراه 

همى اسعديمٍ، ووسٍ بِدمغبٍ مبِلٌ بِثَورستم »ةَ اللّهم١٣ و١٩:١٦رؤيا (« كَل).  

  وقفة للتفكير

 أَتيت لتكُونَ لَهم حياةٌ»: احلياة احلقيقية، اليت وصفها املسيح بقوله هل ترغب فعالً يف  
مكُونَ لَهيللُو؟)١٠:١٠يوحنا («  أَفْض  

  .(١٧:١١الويني (أين توجد حياة اجلسد البشري؟  :حبسب الكتاب املقدس  

  لدم املسيح الثمني بالنسبة لك؟ ما هو املعىن األبدي  
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  هل تثق يف قوة تطهريه؟

  هل تثق يف قوته اليت تعطي احلياة؟

  هل تثق يف قوته احلافظة؟

كَانَ حياً  ولَو مات فَسيحيا، وكُلُّ من من آمن بِي. قيامةُ والْحياةُأَنا هو الْ»: قال املسيح
وتمي بِي فَلَن نآمو د٢٦ و١١:٢٥يوحنا (« إِلَى الْأَب).  

وجـالل   ال ميكن أن ندرك بالكلمات وحدها كمال لوحة فنان، وبريق وجه إنسان،«
عملياً مجال  وكما أن النظر بالعني جيعل اإلنسان خيترب. هامنظر ريفي، فإننا حنتاج أن نرا

حنو الـنفس   خليقة اهللا، هكذا الرؤية الروحية تنقل حقيقة حضور اهللا وقوته وحمبته من
  (.ب. أ. ر(« اإلنسانية

  آيف ُأصبح عضوًا في عائلة اهللا؟: الفصل التاسع 

 عظيماً يف جمال جراحة العني حىت األربعينيات من هذا القرن، أجنز الطب تقدماً يف أوائل
وحتـدث  . نقل قرنية سليمة من عني إنسان تويف لتوه، وزرعها يف عني آخر أعمى أمكن

ساجنستر عن أول عملية ناجحة لنقل وزرع قرنية العني، فقال إنه عند الفجـر   الدكتور
إىل غرفة العمليات، أحدمها سيدة ولدت عمياء، واآلخـر طبيبـها    اصطحب شخصني

ويف األيام التالية للعملية كانت طبقات الضمادات . العملية جراح العيون الذي أجرى
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  ترتع تدرجيياً فبدأت املولودة عمياء حتس بالضوء، وصارت يف اليت حتمي عيين املريضة
اليوم املوعود قبل شروق الشمس نزعت الضمادة األخـرية مـن    ويف. منتهى االنفعال

  .مبصرتني على عينيها اللتني صارتا

يكون أكثر اًء، فقد  يف هذا اليوم مل يكن ممكناً لشروق الشمس بالنسبة هلذه السيدة أن
تقْصر، وقطرات  وبدأت الظالل! بزغ الضوء من وراء األفق وكأنه يشرق خصيصاً هلا

تطلعت إىل الطيـور   وبدموعها على خديها.. الندى تلمع على أوراق النباتات اخلضراء
لقـد  »: فـصاحت   بالقفز على األرض اليت بلَّلها الندى تبحث عن إفطارها،املشغولة

مث جلست « !اجلمال حاولتم أن تصفوا يل هذا، ولكين مل أكن أتصور أبداً أنه مبثل هذا
  .يف رهبة صامتة أمام عظمة خليقة اهللا

درامية غـروب   كيف تستطيع أن تصف اللون األمحر إلنسان مل يبصر أبداً؟ أو تشرح
كلماتك سـتقع   لشمس إلنسان مل تر عيناه النور أبداً؟ إن هذا بالتأكيد مستحيل، ألنا

فنـان،   إن الكمال يف لوحـة ! على أذين مستمع ال خلفية عنده عن النور لريجع إليها
 وينطبـق نفـس  . والفرحة يف وجه إنسان، أو جالل منظر الغروب ال تصفه الكلمات

  .الشيء على العامل الروحي

حتدثت . الصعوبة  املؤمن الذي يريد أن يصف اجلمال الروحي لغري مؤمن نفسويواجه
. حـب اهللا  مرة إىل طالب طب يستعد المتحاناته النهائية، وحاولت أن أشرح أعجوبة

: أقـول  وجتاهلت رده ومضيت. «أنا ال أستطيع أن أرى هذا احلب»: فأجابين ببساطة
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مـاذا   أنا أعرف. إنسان يعيش يف حجرة مظلمةأنا ال أتوقَّع أنك تستطيع، ألنك مثل »
 ولكن عندما أشرقَت علي مشس. يشبه هذا األمر، فقد عشت أنا نفسي يف ظالم روحي

ولو أردت أن تفهم اهللا فيجب أن خترج من هـذه احلجـرة             . حب اهللا جعلتين أستطيع   
 أن يف ذلك اليوم ركع طالب الطب ليـسأل املـسيح  . «إىل نور مشسه الوضاح املظلمة

مل »: قـال . ولن أنسى ما قاله عندما ض من على ركبتيه. ويدخل حياته يغفر خطيته
  .»!أمراً كهذا ميكن أن يكون مبثل هذه الروعة أفكر أبداً أن

الروحي حقيقـة   وكما ينقل النظر الطبيعي مجال خليقة اهللا للعني البشرية، ينقل البصر
إلنـسان أعمـى    وكم هو حمزنٌ أن تستمع. وجود اهللا وقوته وحبه إىل النفس البشرية

خاطئـة أو   روحياً يتحدث عن اهللا، ألنه بسبب فقدانه للبصرية الروحية، سيقدم صورة
  .ناقصة عن اهللا

مروعاً حلالة  بعد أن صعد املسيح للسماء، تكلم على فم رسوله يوحنا، وقدم تشخيصاً
رؤيـا  (« أَعمـى .. أَنـت  م أَنـك لَست تعلَ»: القائد الروحي يف مدينة الودكية وقال

تشخيص العمـى الروحـي    فهل تتصور أعمى ال يدري حالته احملزنة؟ وبعد). ٣:١٧
رؤيـا  (« بِكُحلٍ لكَي تبـصر  كَحلْ عينيك»: استطرد املسيح ليصف عالجه، فقال له

 روحيـة يف  حيتاج إىل عمليـة  إن النظر الروحي! وكم هي هامة هذه الوصفة). ٣:١٨
  .العني، وهذا ما يعمله الروح القدس
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فإن كنت تريد أن جتد  .عندما ولدت ميالداً طبيعياً مل يكن لك الرؤية والفهم الروحيني
فأنـت  ). ٤:٦كورنثـوس  ٢(« اللّه إِنارة معرِفَة مجد»خمرجاً من الظلمة الروحية إىل 

اَلْمولُود من الْجـسد جـسد هـو،    « :وسقال املسيح لنيقودمي. حتتاج أن تولد ثانيةً
ووحِ هالر نم لُودوالْمو وحر .لَك ي قُلْتأَن بجعتلَا ت :نوا مولَدي أَنْ تغبني قإِنْ .. فَو

فـإن  ). ٧ و٦ و٣:٣يوحنا (« ملَكُوت اللّه كَانَ أَحد لَا يولَد من فَوق لَا يقْدر أَنْ يرى
  .ثانيةً كنت تريد أن ترى ملكوت اهللا جيب أن تولد

مـشتاقاً أن   لقد ولدت مثل كل كائن بشري آخر، وبداخلك فراغ شكّله اهللا، يصيح
. فيـه  وال ميكن إشباع هذا الفراغ الروحي إال بدخول املسيح قلبك وسـكناه . يمأل

 تك، فإنه مل ميت ليغفر خطايـاك وعندما تقبل ذلك، فإن هدف كفارته سيتحقَّق يف حيا
 فمن الـضروري أن . فقط، ولكن ليكون قلبك مكاناً روحياً طاهراً حيل هو فيه جبالله

  .تغفَر خطاياك قبل أن يأيت ليسكن قلبك

اخلرب املفرح عن  بينما كنت أحتدث مع مؤمن أفريقي شاب، وجدته متحمساً أن يشارك
دروساً كتابية لنحو  لتايل كانت يل الفرصة أللقيويف األسبوع ا. املسيح مع شباب بلده

األميال من مكان  وملا كان يسكن على بعد مئات. مئيت قسيس، فدعوته ليحضر معهم
مليء باحلُفر  اجتماع القسوس، فقد استقل سيارة مزدمحة بالركاب، سارت على طريق

فرصـة جديـدة    أن جيدوأخرياً وصل منهكاً ومتعباً، ولكنه كان سعيداً جداً . ليقابلنا
فقـد كانـت    ومل يركب السيارة املزدمحة إال مكرهاً،. ليتعلم أكثر عن اهللا وعن كلمته

  .اية رحلته وسيلته الوحيدة ليصل إىل االجتماع، وكان هدفه الفعلي هو ما ينتظره يف
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ليمنحـك   وبنفس الطريقة سار املسيح يف الطريق الوحيد الذي يوصـله إىل حياتـك،  
وإن  .ة معه واُألنس به، وهو طريق الصليب، ليغفر خطاياك ويطهرك من كل إمثالشرك

 إن هذه. كانت هذه رغبته القصوى لك، فبالتأكيد لن ترضى أنت بشيٍء أقل من هذا
لقتالعالقة الشخصية مع املسيح هي الغرض األساسي الذي ألجله خ.  

فعـالً، وأن   األبدية قد بدأتوعندما يدخل املسيح حياتك تتأكد هنا واآلن أن حياتك 
طريقك  حلول املسيح فيك يرفع حياتك األرضية إىل السماويات، ويضمن لك أنك يف

من . أَبديةً، وهذه الْحياةُ هي في ابنِه أَنَّ اللّه أَعطَانا حياةً: وهذه هي الشهادةُ». للسماء
فَلَه نابال لَه اةُ، وياةُالْحيالْح لَه تسفَلَي اللّه ناب لَه سلَي ن١٢و ٥:١١ يوحنا١(« م .(

حياتـه،   لقد غفر املسيح خطاياه ودخل. وهذه هي املعجزة اليت اختربها طالب الطب
  .»!مل أفكر أبداً أن أمراً كهذا ميكن أن يكون مبثل هذه الروعة»: فصاح

  لكن آيف؟

الرسول بطرس يعظ  عرفوا على املسيح املخلّص بعد أن مسعواأعطى اهللا رغبة لكثريين ليت
. اآلن معـك  لقد عمل فيهم الروح القدس ما يفعلـه . عن حياة املسيح وموته وقيامته

فـيهم   فخلق. ومسيح اهللا)  يهوه-كرييوس ( الرسول بطرس عن املسيح الرب  حتدث
مخسني  ا فعلوه قبل ذلك بنحوهذا الفهم تبكيتاً وإحساساً باحلاجة إىل اخلالص، بعكس م

 ولكنهم وهم يـسمعون الرسـول بطـرس   . «!اصلبه! اصلبه»: يوماً عندما صرخوا
« نصنع أَيها الرجالُ الْإِخوةُ؟ ماذَا»: نخسوا في قُلُوبِهِم، وسأَلُوا بطْرس وسائر الرسلِ«
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حثّهم على التوبة اليت بـدوا ال  هلم هي  فكانت إجابة بطرس األوىل) ٢:٣٧أعمال (
إن اإلميان الذي خيلِّص هو الـذي  . تصديق يكون اإلميان حقيقياً، بل يكون فقط حماولة

  .يرغب يف تغيري االجتاه

الصليب، فإنك  عندما تشكر املسيح يف ثقة بسيطة على ما فعله من أجلك إذ مات على
. تغيرياً دراميـاً  ية، وتكون قد اختربتتعبر بذلك عن تغيري اجتاهك حنو اهللا وحنو اخلط

األمور من زاوية  حينئذ فقط يجري الروح القدس جراحة روحية يف عينيك، فتبدأ ترى
املـيالد اجلديـد    إا تغيري الفكر، وعلى هذا فإن اختبار. «التوبة»وهذا معىن . جديدة

  .احلقيقي يتضمن تغيرياً جذرياً يف الفكر حنو اهللا وحنو اخلطية

لقد رأيت أناساً  .وهي ترفض كل مفهوم كاذب عن اهللا. التوبة هي تغيري الفكر: حنو اهللا
أصنامهم عالنية بعـد   يف أفريقيا كافحوا ضد طرقهم القدمية وعادام الوثنية، وأحرقوا

وواجهوا ديـدات   وعندي أصدقاء قاوموا ضغوطاً اجتماعية هائلة،. أن عرفوا املسيح
اهللا الذي أعلن عـن   ولوا عن أنظمة دينية أو اجتماعية خاطئة ليتبعواوأخطاراً عندما حت

يف االقتنـاع أن   فاإلميان املخلِّص ينبغي أن يكـون متأصـالً  . نفسه يف الكتاب املقدس
   . اهللا املخلّص الوحيد-املسيح هو يهوه 

اطئـة  حالتك اخل عندما ختترب اخلالص من اخلطية باإلميان باملسيح، تكتشف: حنو اخلطية
فيما بعد  يعين أنك لن حتاول) أي توبتك(وتغيري فكرك من حنو اخلطية . بأسف وخجل

 أن تتجاهل خطيتك، أو أن توجد هلا أعذاراً، وأنك لن تأمل فيما بعـد أن صـالحك  



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

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

  ٨٤

إشـعياء  (سوف خيلّصك، فكل أعمال بر اإلنسان هي كثوب جنس أمام اإلله القدوس             
  .تحول بعيداً عن كل ما ال يرضيه يف حياتكوستجد لديك الرغبة يف أن ت .(٦٤:٦

خطابان، واحـد مـن    ويف أثناء األجازة وصله. ختيل جندياً خرج يف إجازة من ثكنته
يـستدعيه   األول يدعوه حلضور زفاف صديقه، واآلخـر . صديق له، واآلخر من قائده

بأدب، أما  ترفضالدعوة ميكن أن . هناك بالتأكيد فرق بني دعوة وأمر. للعودة للخدمة
  .إما الطاعة أو التمرد: األمر فيقدم بديلني ال ثالث هلما

بل يأمرك  وألن اهللا حيبك، ويعرف أن اخلطية ستحطم حياتك، فهو ال يدعوك أن تتوب
عاصـمة  ) وقد ختم بولس تقدمي رسالة اإلجنيل للفالسفة والفضوليني يف أثينـا . بذلك
أعمـال  (« ..مكَـان أَنْ يتوبـوا   نَ يأْمر جميع الناسِ في كُلِّفَاللّه الْآ»: بقوله) اليونان
  .تتوب جيب أن« مجيع الناس»وأنت أيضاً ضمن ). ١٧:٣٠

اهللا، وجـر   وستحدث املعجزة يف حياتك عندما تتحول عن مواقفك اخلاطئة من حنو
وخملِّصك، فيعمل الروح  خطيتك الشخصية، وباإلميان تتجه إىل املسيح داعياً إياه إهلك

كل ما هـو  ) ٢:١٣فيليب (« أَجلِ الْمسرة أَنْ ترِيدوا وأَنْ تعملُوا من»القدس يف قلبك 
اهللا جيهز للراغبني يف التوبة الرغبة والقـدرة معـاً    ومن هذا نرى أن. صاحل يف عيين اهللا

  .انتظارات اهللا منك تحقّق  عند ذلك فقط. ويسره على أن يعملوا ما يرضيه
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عن مكـان   فتش. وكصديق لك أطلب منك أن تقبل املسيح خملِّصاً لك وبدون تأجيل
كالببغـاء بـدون    ال تكررها. هادئ تركع فيه أمام اهللا مصلّياً الصالة اليت أقترحها لك

 واحلياة، وال يأيت أحد املهم أن تتلوها وأنت مقتنع أن املسيح هو الطريق واحلق. تفكري
  .(١٤:٦يوحنا (إىل اآلب إال به 

  :التالية واآلن رمبا حتب أن تغمض عينيك وتصلي من قلبك، أو تصلي الصالة

  صالتي، استجابًة لدعوة اهللا

  .وحتبين ولكين أشكرك ألنك تعرفين. يا إهلي، أعترف أين مل أعرفك وال أحببتك

حنوك مؤمناً،  سي، فأتجهأنا خاطئ، ال أقدر أن أساعد نفسي وال أن أكسب خالصي بنف
عين، واهبـاً   شكراً لك ألنك مت. أعترف أين خاطئ تائب عن خطاياه. طالباً غفرانك

الـدم   ويف ثقة أضع نفسي حتـت محايـة  . يل دمك الثمني الذي يعطي احلياة ويطهرها
  .الكرمي

   .أرجوك أن جتيء إىل قليب ومتلك على حيايت

أعـرف أين   ومـا أروع أن . داً ثانياً بالروح القدسواآلن أشكرك ألنك أعطيتين ميال
  .صرت ابناً هللا بقوة قيامتك، وأنك حتيا يفَّ إىل األبد
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   .(٢:٦بطرس ١(وكل من يؤمن به ويتكل عليه لن يخزى 

وأن عنده لك كل  اذكر دائماً أن املسيح حييا فيك،. واآلن أَخربِ شخصاً آخر مبا فعلته
ث عنه ولتحيا لهالقوة اليت حتتاجها لتتحد.  

  وقفة للتفكير 

  :للتعبري عن الشكر لشخص أعطاك هدية مثينة ما هي أفضل طريقة 

  ؟«إا يل»: هل بأن تقول له

  ؟«أشكرك»: أو بأن تقول له

  الشعور أم اإلميان؟: أنك ابن هللا من يعطيك التأكيد  

»كذلو ،انونَ، بِالْإِميلَّصخأنتم م ةمعبِالنسلَي  كُمنم .ةُ اللّهيطع و٢:٨أفسس (« ه).  

  :باملسيح على هل يشتمل إميانك  

  عامل التوبة؟

  عامل الشكر؟
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  اجتاه االعتماد الكامل عليه؟

تشكر فيه اهللا الذي خلَّصك، وتسبحه ليس فقط على ما فعلـه   هل تصرف اآلن وقتاً  
  الكرمي؟ ألجلك، بل ألجل شخصه

»اع إِنتنآمو ،وعسي ببِالر كبِفَم فْترت تلَصخ ،اتوالْأَم نم هأَقَام أَنَّ اللّه بِقَلْبِك .
أَنَّ الْقَلْبلَاصِ للْخل بِه فرتعي الْفَمو ،لْبِرل بِه نمؤ١٠و ١٠:٩رومية (« ي).  

أوالً على اهللا  سين من قبل أن ميرال ميكن لشيء، من ظروف ومتاعب وجتارب، أن مي«
املـسافات حـىت    فلو أن شيئاً من هذه جاز كل هذه.. وعلى املسيح، قبل أن يصل إيلَّ

أرفض الرعب،  وعندما. يصلين، فال بد أن له غرضاً عظيماً، قد ال أفهمه للوهلة األوىل
عظيم هو بركة قليب،  دفوأرفع عيين إىل اهللا، معترفاً أن املتاعب جاءتين من عند اهللا هل

ظروف أن أقلـق،   فلن يربكين حزن، ولن ترتع أي جتربة سالحي مين، ولن جتعلين أية
 .(ردباث أالن(« وهذا هو انتصار اإلميان. ألين سأكون مطمئناً يف فرح الرب نفسه

  ثم ماذا بعد هذا؟: الفصل العاشر

ان أن يفعله ليكسب خالص     متاماً، وليس هناك شيء يستطيع اإلنس      اخلالص عطية جمانية  
أو صـالة  (فإن صلَّيت بإخالص الصالة املقترحة . كل شيء نفسه، فقد أكمل املسيح

 أَما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فَأَعطَاهم سلْطَاناً أَنْ»جعلك ابناً هللا  فإن إميانك باملسيح قد) مماثلة
  .(١:١٢يوحنا (« سمهيصريوا أَولَاد اللّه، أَيِ الْمؤمنونَ بِا
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  مث ماذا بعد هذا؟: ولعلك تسأل اآلن

اُثْبتوا في وأَنا « :قبل أن يترك املسيح تالميذه ليهزم املوت بقيامته ويصعد للسماء، قال
يكُمجهة النظر اإلهلية) فشرح معىن احلياة املسيحية، وأوضح) ١٥:٤يوحنا (« فمن و (

وملا كان املسيح يثبت يف املؤمنني،  .ملسيح إىل أن يصل إىل السماءأن املؤمن حييا آمناً يف ا
سيالحظون التغيري الذي جرى يف حيام  فإن عائالم وأصدقاءهم وزمالءهم يف العمل

  .نتيجة لسكىن املسيح فيهم

. «النـار  القضيب يف»: عندما تراقب القضيب احلديدي الذي حيركون النار به ستقول
 وإذا  .»والنـار يف احلديـد  »: الكتشفت امحرار القضيب وقلت أيضاًولكن لو تأملت

   .الدلو دليت دلواً يف بئر وغمرته فيه حىت ميتلئ، فستقول إن الدلو يف املاء، واملاء يف

« الْمِسيحِ في اللّـه  مستترةٌ مع»عندما تولد ثانية يغمرك الروح القدس فتصبح حياتك 
املسيح املقام جمداً   ثانية تكون يف املسيح، وتصبح سكىنوألنك تولد). ٣:٣كولوسي (

كولوسي (« رجاُء الْمجد الْمِسيح فيكُم»شخصياً لك بقوة الروح القدس، فتفرح ألن 
  .هللويا. فيحيا املسيح املقام فيك). ١:٢٧

  :أنت يف املسيح واملسيح فيك: واآلن لنتأمل يف احلق الواحد

  أنا في المسيح
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  .(١٢:١٣كورنثوس ١(« جسد واحد ننا جميعنا بِروحٍ واحد أَيضاً اعتمدنا إِلَىلأَ«

لموته، فَدفنا معه بِالْمعمودية للْموت، حتـى   كُلَّ منِ اعتمد ليسوع الْمِسيحِ اعتمدنا«
« أَيضاً في جِدة الْحياة موات، بِمجد الْآبِ، هكَذَا نسلُك نحنأُقيم الْمِسيح من الْأَ كَما

  .(٤ و٣: ٦رومية (

»عةٌ مرتتسم كُماتيحو متم قَد كُمأَنل ي اللّهِسيحِ ف٣:٣كولوسي (« الْم).  

لطبيبه مرة   يذهبوملا كان يف السابعة كان جيب أن. أعرف صبياً أصيب بسرطان الدم 
تصرخ كما  ملاذا ال»: وذات مرة سأله طبيبه. كل ثالثة شهور ليحقن يف العمود الفقري

مؤملة،  صحيح إا»: فأجاب. «يصرخ سائر األوالد ملا ختترق احلقنة عمودهم الفقري؟
  !فيا له من إميان واثق. «ولكنها ختترق أوالً يد يسوع قبل أن تلمسين

والكافية لتأخذ مـن    باإلميان ستجد أن اإلميان هو الوسيلة املناسبةوكما قبلت املسيح 
لثقة تستمر وتزيد  وعندما تضع ثقتك فيه تفتح الباب. املسيح كل ما يسدد احتياجاتك

  .(٢:٦كولوسي (« فيه فَكَما قَبِلْتم الْمِسيح يسوع الرب اسلُكُوا»

وسرعان . الشخصية اة وضغوطها بأنفسنا وبقوتناتبدأ املشاكل عندما نعاجل جتارب احلي
الذاتية، متاماً كما كان  ما يكتشف املؤمن عجزه بنفسه عن أن حييا احلياة املسيحية بقوته

بِدونِي لَـا تقْـدرونَ أَنْ   »: بقوله وقد حذَّرنا املسيح من هذا. احلال قبل والدته الثانية
  .(١٥:٥يوحنا (« تفْعلُوا شيئاً
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وكم حتير ماليـني   .يتوقع اهللا منك أن تقلّد املسيح، مع أنك ولدت الوالدة الثانيةوال 
عن تدبريه العظيم  لذلك خيربنا الرب. املسيحيني وهم حياولون تقليد املسيح بدون جناح

بالنسبة لكل مطالب النـاموس   حلياتنا املسيحية، فيقول إننا متنا مع املسيح، وهذا يميتنا
نتمم مطالـب النـاموس،    ا جيعلنا أمواتاً لكل جمهود شخصي حناول به أنكم. ولعناته

نشكر اهللا أننا أحياء حنيا  ولكن كم. ومنوت عن كل قدرة ألن حنيا احلياة املسيحية بقوتنا
  .حياة جميدة بكفاية ومحاية املسيح املقام

بدأوا كمـا  . بهيكملوا  وبخ الرسول بولس أهل غالطية ألم بدأوا باإلميان ولكنهم مل
: بولس الرسول للغالطيني فلنتعلم مما علَّمه. جيب، ولكنهم حاولوا أن يكملوا باألعمال

«قَاكُمر ناُء، مونَ الْأَغْبِييلَاطا الْغهأَي قَد ونِكُميع امأَم ينالَّذ مت؟ أَنقلْحوا لنذْعى لَا تتح 
 ِسيحالْم وعسي مسلُوباًرصم كُمنيب !لَّمعأَنْ أَت هذَا فَقَطْ أُرِيد كُمنوسِ  : مـامالِ النمأَبِأَع

أَم وحالر مذْتاُء أَخأَغْبِي مت؟ أَهكَذَا أَنانرِ الْإِميببِخ !مأْتدتا ابمدعلُونَ الْـآنَ   أَبكَموحِ تبِالر
سيملكُونَ في الْحياة بِالْواحـد يـسوع   « إن املؤمنني). ٣-٣:١غالطية (« بِالْجسد؟
  .(٥:١٧رومية (« الْمِسيحِ

جمهـودات نفوسـهم    لقد انتقل أهل غالطية من حيوية اإلميان املعتمد على املسيح إىل
 اليت تتعرض للمتاعب الروحية وعندما حتيا باإلميان املعتمد على اهللا لن. املقيدة بالناموس

  .تعرض هلا الغالطيون

  المسيح فيَّ
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»ِسيحلِ الْما با لَا أَنيفَأَح ،تبلِسيحِ صالْم عم يا فيح٢:٢٠غالطية (« ي).  

. الْخطية، وأَما الروح فَحياةٌ بِسببِ الْبِر إِنْ كَانَ الْمِسيح فيكُم، فَالْجسد ميت بِسببِ«
وحإِنْ كَانَ رو ي أَقَامفَالَّذ ،يكُمناً فاكس اتوالْأَم نم وعسي ي أَقَامالَّذ    ـنم ـِسيحالْم

  .(١١ و٨:١٠رومية (« بِروحه الساكنِ فيكُم الْأَموات سيحيِي أَجسادكُم الْمائتةَ أَيضاً

»رعأَنْ ي اللّه ادأَر ينىالَّذنغ وا هم مفَه   ـِسيحالْم وي همِ، الَّذي الْأُمف رهذَا الس دجم
أفسس ) »ليحلَّ الْمِسيح بِالْإِميان في قُلُوبِكُم») ١:٢٧كولوسي (« الْمجد فيكُم رجاُء
٣:١٧).  

اآلن أُطلق يدك « :وميكن أن تعبر عن إميانك املعتمد على سكىن املسيح فيك بأن تقول
مسؤولية حياتك الروحية  واألمر الرائع هو أن اهللا أوكل. «حرة لتحيا أنت يفَّ كما تريد

احلياة ومتاعبـها   هو املسيح الذي فيه كل الكفاية ليواجه ظروف: لشخص آخر سواك
وأن تكون قسيساً  تستطيع أن تكون الهوتياً بدون املسيح،. بدالً عنك ألنه يسكن فيك

بغري املـسيح   لكنك لن تكون مسيحياً.  املسيح، وأن تكون مبشراً بدون املسيحبدون
  .الذي جيب أن يسكن قلبك

.. الْمـِسيحِ »: يوحنا ومن الرائع أن تعلم أن املسيح هو اإلله األزيل، وقد قال الرسول
و اخلالق والفادي فاملسيح ه). ٨ و١:٥رؤيا ) »الرب الْكَائن والَّذي كَانَ والَّذي يأْتي

ذلك فهو ال يهمـل آالم وجتـارب    وصاحب السلطان يف السماء وعلى األرض، ومع
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وبروحـه يـسكن   . ويقبل عبادم املولودين ثانية على أرضنا، كما أنه يهتم بصلوام،
فيطهرك بطهارته يف  قلبك، فيعمل لك وبك ما تعجز أنت عن عمله بنفسك ولنفسك،

هو القيامة . عامل األنانية بنصرته يف عامل التجارب، وحيبك حببه يفعامل النجاسة، وينصرك 
  .واحلياة، وهو اآلن حياتك

بواسطتك،  وكلما سلَّمت حياتك له خبضوع سيستمر يف طلب وختليص النفوس الضالة
 وستكون حياتك عامرة بالفرح). ١٩:١٠لوقا (فقد جاء ليطلب وخيلِّص ما قد هلك 

والحظ أن صعود املسيح إىل السماء      . ن باستعدادك للشهادة هلم   وأنت تراه خيلّص آخري   
إِني أَنا حي . أَنتم فَتروننِي بعد قَليلٍ لَا يرانِي الْعالَم أَيضاً، وأَما»: يبعده عنك، فقد قال مل

يوحنـا  ) »بِي، وأَنتم في، وأَنا فيكُمالْيومِ تعلَمونَ أَني أَنا في أَ في ذلك. فَأَنتم ستحيونَ
  .(٢٠ و١٤:١٩

وعمليـة يف   كيف تكون كل موارد اهللا املعطـاة يل يف املـسيح واقعيـة   »: وقد تسأل
واإلميـان   وهذا سؤال أساسي، ألن إجابته توضح الفجوة بني اإلميان العقلي. «حيايت؟

ببـساطة هـي أن    وإجابة السؤال. عاملاالختباري، كما تبين الرغبة العميقة يف إميان 
علـى   تـشكر . الشكر جيعل حياة املسيح تنساب فينا، فاإلميان الصادق يشكر دومـاً 

وبـدون   .اخلطايا املغفورة، وعلى أنه بنفسه سيكون لك ما حتتاجه، وقت االحتياج إليه
ـ  فلكي ترضيه عش حياة اإلميان). ١١:٦عربانيني (إميان ال ميكن إرضاء اهللا  شكر، وال

  .وسيمنحك اهللا كفايتك من كل شيء
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أعطـوا احلُكـم   ) قَدسوا»: كتب الرسول بطرس للمؤمنني املتأملني ألجل إميام يقول
لك كيـف تواجـه    وهذا يوضح). ٣:١٥بطرس ١(« الرب الْإِله في قُلُوبِكُم) الكامل

هـو  « أدونـاي « نورمبا تذكر أ. تأكد أن املسيح سيد حياتك. االضطهاد بإميان ثابت
الرسـول بطـرس    وقد حرض« الرب والسيد»أحد أمساء اهللا يف العهد القدمي، ومعناه 
بالـشركة   وعندما يسود املسيح حياتـك تتمتـع  . املؤمنني أن يسيدوا اهللا على حيام

تعبر عنه  هذا الفكر. املستمرة معه، ومينحك احتياجاتك اليومية، ويعطيك فرص خدمته
  :تاليةالترنيمة ال

  يا رب، اجعلين عبداً لك

   عندئذ أكون حراً

  هبين أن أسلّم سيفي لك

  وعندها أصبح منتصراً

أن أحصل من اهللا على  إن احلرية احلقيقية ال تعين أبداً أن أفعل ما أريد وقتما أريد، بل
 شيٍء أَستطيع كُلَّ« :ولنذكر كلمات الرسول بولس. القوة اليت متكّنين من فعل ما جيب

  .(٤:١٣فيليب (« في الْمِسيحِ الَّذي يقَوينِي
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جاءوا إىل املسيح   وقَّع آالف الناس الذين١٨٥٩أثناء النهضة يف مشال أيرلندا يف سنة 
. أيرلندا يف ذلك الوقت عهد تكريسٍ شخصي، فغير الرب املُقام املناخ األخالقي لشمال

  .تكريسك هللا  به، لو أنك التزمت بعهدوهذا ما ميكن أن تتمتع أنت وجمتمعك

»ياعر اتوالْأَم نم ي أَقَاملَامِ الَّذالس إِلهو   ـدهمِ الْعبِد ،وعسا ينبر ،يمظالْع افرالْخ
،يدالً الْأَبامع ،هيئَتشوا معنصتحٍ لاللٍ صمي كُلِّ عف لْكُمكَميل م يكُمف   ـهامـي أَمضرا ي

   .(٢١ و١٣:٢٠عربانيني (« آمني. أَبد الْآبِدين بِيسوع الْمِسيحِ، الَّذي لَه الْمجد إِلَى

  عهد إيماني

« الْأَوثَان لتعبدوا اللّه الْحي الْحقيقي رجعتم إِلَى اللّه من»: أقبل اهللا اآلب ليكون يل إهلاً
  .(١:٩سالونيكي ت١(

بِيمينِه رئيساً ومخلِّصاً، ليعطي  (املسيح(رفَّعه اللّه »: أقبل املسيح ليكون يل رباً وخملصاً
  .(٥:٣١أعمال (« وغُفْرانَ الْخطَايا إِسرائيلَ التوبةَ

بت فـي قُلُوبِنـا بِـالروحِ    انسكَ محبةَ اللّه قَد»: أقبل الروح القدس ليمألين مبحبة اهللا
  .(٥:٥رومية (« الْقُدسِ الْمعطَى لَنا
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بِه من اللّه، ونافع للتعليمِ  كُلُّ الْكتابِ هو موحى»: أقبل كلمة اهللا لتكون دستور حيايت
متأَهباً لكُـلِّ   ونَ إِنسانُ اللّه كَامالً،والتأْديبِ الَّذي في الْبِر، لكَي يكُ والتوبِيخِ، للتقْوِميِ

  .(١٧ و٣:١٦تيموثاوس ٢(« عملٍ صالحٍ

  . (١:١٦راعوث ) »شعبك شعبِي وإِهلُك إِهلي»: أقبل املؤمنني ليكونوا شعيب

لأَننا إِنْ . ت لذَاتهولَا أَحد يمو لَيس أَحد منا يعيش لذَاته»: أخصص نفسي بالتمام للرب
،يشعن بلرا فَلنشع وتمن بلرا فَلنتإِنْ مو .بلرا فَلنتإِنْ ما ونشفَإِنْ ع نحرومية (« ن

  .(٨ و١٤:٧

بيتـي فَنعبـد   أَما أَنا و.. تعبدوا الرب وإِنْ ساَء في أَعينِكُم أَنْ»: أفعل هذا بكل رغبيت
ب٢٤:١٥يشوع (« الر).  

في بساطَة وإِخلَاصِ اللّه، لَا فـي   شهادةُ ضمريِنا أَننا: فَخرنا هو هذَا»: وبكل إخالصي
ةمي نِعلْ فب ةيدسج ةكْمح      ـوِكُمحن ـنا ممـيلَـا سـالَمِ، وي الْعا ففْنرصت ،اللّه »

  .(١:١٢ كورنثوس٢(

مـزامري  (« في زِينة مقَدسـة  في يومِ قُوتك،) متطوع(شعبك منتدب »: وبكل إراديت
١١٠:٣).  
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أَشدةٌ أَم ضِيق أَمِ اضطهاد أَم جـوع أَم   من سيفْصلُنا عن محبة الْمِسيحِ؟»: وإىل األبد
خ أَم يرعأَم طَر في٨:٣٥رومية (« س).  

  .........................التوقيع

  .........................التاريخ

 مسابقة الكتاب

 القراء األعزاء

نرجو توجيه إجاباتكم على هذه المسابقات 
  ) نداء الرجاء(إلى 

com.hope-of-call.www://http  

  :على العنوان التالي

Call Of Hope  
P.O. Box ١٠١٨  

٧٠٠٠ Stuttgart ١, West 
Germany 

   أيها القارئ العزيز،
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حنـن  . هذا الكتاب تستطيع أن جتاوب على األسئلة التالية بسهولة اءةإن تعمقت يف قر
ال تنس أن تكتـب  . أحد كتبنا الروحية جائزة على اجتهادك مستعدون أن نرسل لك

  .داخل املظروف، وليس على املظروف اخلارجي فقط امسك وعنوانك كاملني وبوضوح

   أن يكتب هذا الكتاب؟ ملاذا فكّر املؤلف

النفسي املشهور يتعهد بقراءة الكتاب املقدس؟ ومـاذا كانـت    ل الطبيبما الذي جع
   املقدس؟ مشكلته بعد أن قرأ الكتاب

   قوةَ اهللا وعظمته؟ كيف تظهِر مشسنا

   العظيم يب أنا اإلنسان الضئيل؟ ملاذا يهتم اهللا

صحة ما جاء يف الكتاب املقـدس مـن معلومـات    « ميشا»امللك  كيف برهنت كتابة
   ية؟تارخي

 اشرح هذا. «إن أمسى إجناز للعقل هو أن يرى أن هناك حداً للعقل« :قال بليز باسكال
   .القول

ما . األفريقيني مثالً يشرح ملاذا مل يسمح اهللا ملوسى أن يرى وجه اهللا قدم املؤلف لألوالد
   املَثَل؟ هو
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   الذي لفَّه اهللا حول األرض؟ ماذا يشبه القماط

ما هو الدرس الذي . «على صورة اهللا خلقهم.. ورتنا كشبهناص نعمل اإلنسان على«
   ؟«الثالوث»خبصوص  تتعلمه من هذه اآلية

   وخيافون من بعضهم البعض؟ ملاذا ينقسم الناس

   ؟١٩٠٤عام « ويلز»العمال وأصحاب العمل يف  كيف متَّ الصلح بني

   ما هي؟. الفضاء عبارة غنية املعىن قال جيم إروين رجل

ما هي األحكام الثالثة اليت ميكن احلكم ـا  « رآين فقد رأى اآلب الذي»: سيحقال امل
   هو حكمك أنت؟ على هذا القول؟ وما

   وملاذا؟ أيها جيب أن يكون األول، وأيها الثاين وأيها األخري؟: الروح .اجلسد. النفس

   من مها؟ وما هو العالج؟. يقاومان احلق نوعان من الناس

   حيبك؟ ن اهللاكيف تتأكد أ

 .»لقد أصبحت ما مل تكُنه لكي أصبح مـا مل أَكُنـه  »: خماطباً املسيح قال مارتن لوثر
   .اشرح
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   .انفتحت عيناه، وقارِا حبالة خاطئ نال خالص نفسه اشرح مشاعر أعمى

   .(٣:١٨رؤيا (« كحل عينيك بكُحل لكي تبصر« :اشرح قول املسيح

  ؟مرالدعوة واأل ما هو الفرق بني


