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بع حمف�ظة حق�ق الطَّ
جميُع احلقوق حمفوظٌة. ل ُي�سَمُح باإعادِة اإ�سداِر هذا الكتاب، اأو اأيِّ جزٍء منه، اأو َتخزيُنه يف نطاِق ا�ستعادِة املعلوماِت 

ٍي ُم�سَبٍق مَن النا�رش. اأو نقِلها، اأو ا�ستن�ساِخِه باأيِّ �سكٍل مَن الأ�سكال، دوَن اإذٍن خطِّ

الكاتب يف �ُسط�ر:
ُولد پول دان برام�ِسن يف كاليفورنيا، وقاَم – هو وزوجُته – بتن�سئِة اأبناِئهما الثالثِة يف ال�سنغاِل يف غرِب اإفريقيا، 
ِمن  عري�ٍض  جلمهوٍر  برام�ِسن  َيْكُتُب  امُل�سلمني.  ِمن  اِنها  �ُسكَّ ُة  غالبيَّ الُكربى،  ِة  العربيَّ ال�سحراِء  حدوِد  على  بلٌد  وهي 
 » الرِبّ »طريق  كتاباته:  وِمن   . التاريخيِّ لت�سل�سِلها  وفًقا  �ِض  املقدَّ الكتاِب  يف  الأنبياِء  ق�س�ِض  عن  َيكتُب  وهو  اء.  الُقرَّ
اإذاعٌي موؤلٌَّف من 100 حلقٍة ُيذاُع بحواىل مئِة لغة(، و »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة واحدة« )كتاٌب ]ُمرتجٌم اإىل 12  )برنامٌج 
التغلُِّب على العقباِت التي يواجهونها  كنَي الباحثنَي عن احلقِّ يف  امُلت�سكِّ اإىل م�ساعدِة  لغًة ِمن بينها العربيَّة[ َيرمي 

د�ِض وحمبتِه هلِل ول�سعِبه. يف فهِم ق�سِة اهلِل ور�سالِته(. وَتنُبُع كتاباُت برام�ِسن ِمن �َسغِفِه بالكتاِب املقَّ

الفنَّان يف �ُسط�ر:
َكَتَبْت اأرميندا �سان مارتن )ِمن الأرجنتني( تقول: »اأكرُث ما اأذكرُه عن مراحِل ُعمري املختلفِة اأنني ُكنُت اأر�سم. وبعَد 
اأن اأخذُت اإجازًة لتكري�ِض نف�سي لأكوَن زوجًة ولتن�سئِة اأبنائي، ُعدُت اإىل مهنتي عن طريِق احل�سوِل على �سهادٍة يف 
ا )حيُث ع�سُت  اأي�سً ِة املختلفِة يف بلدي ويف نيويورَك  لعُت على الأ�ساليِب الفنيَّ ، واطَّ الفنوِن اجَلميلة. وقد عملُت بجدٍّ
ِة عن طريِق و�سِع  نُت من النجاِح يف حياتي املهنيَّ لب�سِع �سنواٍت يف التِّ�سعينات(. وبعد اأن ُعدُت اإىل الأرجنتني، َتكَّ
ُث اجلزُء الأكرُب منها عن الطبيعِة والأموِر الروحيَّة. وقد ا�ستخدمُت كلَّ مهاراتي  الر�سوماِت لبع�ِض الُكتِب التي يتحدَّ
ق؛ وهي ُفر�سٌة ل  قَّ ، كان هذا امل�رشوُع ُحلًما َتَ التي وهبني اهلُل اإياها يف و�سع ر�سوماِت َمِلك امَلْجد. فبالن�سبِة اإيلَّ
ًة واحدًة يف الُعْمر. ول َي�سُعني اإلَّ اأن اأ�سكَر الربَّ على هذِه الفر�سِة الثَّمينة. كما اأنني اأ�سكُر پول برام�ِسن  تاأتي اإلَّ مرَّ
هذِه  لتحقيِق  يل  الدائِم  اإر�ساِده  وعلى  الوا�سعِة  خربِته  على  اهلَل  واأ�سكُر  والتحرير.  الكتابِة  يف  ِة  الفذَّ موهبِته  على 

�رْش.  امٍة مع العديِد ِمن ُدور النَّ ا كر�سَّ النتيجِة النهائية«. َتعمُل اأرميندا حاليًّ

ْجد امَلِلك ولَبَكِة الأطفاِل ِمْن جميِع الأعماِر مِلَ

ة مَّ
يف كلِّ اأُ

»ماأمون؟ وَمن قاَل اأيَّ �سيٍء عن الأمان؟
طبًعا هو غرُي ماأمون. ولكنه طيٌِّب و�سالح.

فاأنا اأقوُل لكم: اإنه امللك«.
احرِة وِخزانِة املالب�ض« للكاتِب �سي اأ�ض لوي�ض( ِة »الأ�سِد وال�سَّ )ِمن ق�سَّ
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ا ِمَن اجللو�ِض بجانِب اأخِتها على امِلقعِد اخل�سبيِّ دوَن اأن َتفعَل كانت  األي�ُض قد بداأت َتتعُب جدًّ
ولكنه  تقراأُه،  اأخُتها  كانت  الذي  الكتاِب  اإىل  تنِي  َمرَّ اأو  ًة  مرَّ النَّظَر  اْخَتَل�َسِت  وقد  �سيًئا. 
رت األي�ُض قائلًة: »ما الفائدُة ِمن ِكتاٍب يخلو  وِر والأحاديِث امُلتباَدلة. وعندها، َفكَّ كاَن يخلو ِمن ال�سُّ

َوِر والأحاديِث امُلتباَدلة؟« ِمَن ال�سُّ
ُة ِمن ُمغامراِت »األي�ُض يف بالِد العجائب« للكاتب: لوي�ض كارول، 1865(. طوُر الفتتاحيَّ )ال�سُّ

ِة  ِة اخلياليَّ وِر والأحاديِث امُلتباَدلة. ولكنه َيختِلُف عن الق�سَّ الكتاُب الذي اأنَت ُمو�ِسٌك على قراءِته مليٌء بال�سُّ
ٍة َحَدَثْت بالِفْعل.2 ٌة ِمن ق�سَّ وُر والأحاديُث يف »َمِلِك امَلْجِد« ُم�سَتَمدَّ »األي�ُض يف بالِد العجائب«.1 فال�سُّ

ٍة َعَرفها الإن�سان. ٍر عن اأعظِم ق�سَّ وَّ دُت قلياًل يف تاأليف كتاٍب ُم�سَ لقد َتَردَّ

ِل،  اإنتاِج الربامِج الإذاعيَّة. ويف اليوِم الأوَّ ًة يف  وقبَل ب�سِع �سنواٍت، ُكنُت قد ح�رشُت َدورًة تدريبيَّ
التلفاز؟«  عِن  اديو(  )الرَّ امِلذياَع  يُِّز  ُتَ التي  ماِت  ال�سِّ اإحدى  هَي  »ما  التايل:  وؤاَل  ال�سُّ الأ�ستاُذ  َطَرح 

لنا جميًعا. فقد قال: ُمدِه�سًة  اإجابُته  وقد كانت 

َوًرا اأف�سل!«  »امِلذياُع َيْعِر�ُض �سُ

وهذا �سحيح!

الب�رشيِّ على  العقل  ُقدرِة  ُل يف �سبيِل ُم�ساهاِة  ُتنا�سِ خمِة،  ال�سَّ ِة  الأفالِم ذاُت امليزانيَّ اأف�سُل  فحتَّى 
َكَتَبها  التي  القدميُة  ُة  الكتابيَّ الأ�سفاُر  َحِت  َنَ وقد  َحيَّة.  ٍة  ِذهنيَّ َوٍر  �سُ اإىل  الب�سيطِة  الكلماِت  ترجمِة 
ِة التي ل مُيكُن لأيِّ فيلٍم اأن ُيْظِهَرها على َنْحٍو ُمْر�ٍض، والتي  َوِر الَكالميَّ اأنبياُء اهلِل يف َر�ْسِم مئاِت ال�سُّ

اٍن َب�رشيٍّ اأن َير�سمها تاًما.  ل مُيكن لأعظم َفنَّ

التَّاريخ.  َعرْبَ  َدت  �رُشِ ٍة  ِق�سَ اأعظَم  َر  وِّ ُي�سَ اأن  َفِنيٍّ  َعَمٍل  مُيِكُن لأيِّ  اأعرتُف بتق�سريي. فال  فاأنا  لهذا، 
امُلحاولُة مُمِتعة. مع ذلك، فقد كانِت 

ِمن   ،)Arminda San Martin( مارتن«  �سان  »اأرميندا  وامُلبدعُة  املوهوبُة  اَمُتنا  َر�سَّ قامت  وقد 
ِة ِمن كلماٍت اإىل ُر�سومات. وقد ا�ستخدمت  الأرجنتني، بُجهٍد رائٍع ودقيٍق يف ترجمة الق�س�ض الِكتابيَّ
ِة والنهائيَِّة يف فرتٍة مل تتجاوز الأربعَة  �سوماِت املبدئيَّ ًة لإنهاِء الرُّ ا وُفر�ساًة اإلكرتونيَّ قلًما اإلكرتونيًّ

ع�رَش �سهًرا. وما اأرجوُه هو اأن ُتعِجَبَك ر�سوماُتها كما اأُْعِجْبُت اأنا بها. 

ر يف ما يلي: والآن، َفكِّ

ف؟ ل! بل نبداأُ ِمن البداية. فحينئٍذ فقط،  ًة ما، فِمْن اأيَن نبداأ؟ هل نبداأُ ِمن امُلنَت�سَ اإذا اأردنا اأن َنقراأَ ِق�سَّ
�سِة، يجُب علينا اأن َنبداأَ ِمن البداية،  َة كما ينبغي. كذلَك، لكي َنفهَم الأ�سفاَر امُلقدَّ مُيكُننا اأْن َنفهَم الق�سَّ

ِة وامُلْقِنَعة. َل اإىل نهايِتها املنطقيَّ ِة اإىل اأن َن�سِ واأن َنتبَع ُخيوَط الق�سَّ

ًة واحدًة. واأثناَء كتابتي  ُل مًعا ق�سَّ وتتوي كتاباُت الأنبياِء على العديِد ِمن الِق�س�ِض الق�سريِة التي ُت�َسكِّ
ائعة،  ِة »َمِلِك امَلْجد«، �َسَعْرُت باأينِّ ُب�ْستاينٌّ ُطِلَب منه اأن مَي�سَي يف حديقٍة كبريٍة مليئٍة بالوروِد الرَّ لق�سَّ
تها. ولتاأليِف هذِه  واأن َيْنَتقي منها ِب�سَع ع�رشاٍت لتن�سيِقها يف باَقٍة واحدٍة َتْعِك�ُض َروعَة احلديقِة ِبُرمَّ
َع ع�رَشاٍت ِمن الِق�س�ض الرئي�َسِة ِمن الأ�سفاِر امُلقدَّ�سة، َواأَعْدُت َترتيَبها يف 70 م�سهًدا  ُت ِب�سْ ة، اْخرَتْ الق�سَّ

 . مدي الذي اأعلَن عن ذاتِه يف التَّاريِخ الب�رشيِّ ِد امَلِلك ال�رشَّ ا، يف حُماولٍة لإظهاِر َروعِة وَمْ دراميًّ

اء ِمن ُمتَلِف الأعماِر  �سوماُت ُمْلِهَمًة للُقرَّ ُة وهذه الرُّ ُة احلقيقيَّ و�سالتي اإىل اهلِل هي اأن تكوَن هذِه الق�سَّ
الأنبياء، ولكي  َيَتَحدَُّث عنه هوؤلِء  الذي  الإلِه  ُحبِّ  َيَقعوا يف  الأنبياِء، ولكي  ي�ستمتعوا بكتاباِت  لكي 

عيِد الذي ل نهايَة له.  وا اإىل امللكوِت ال�سَّ َين�سمُّ

ِمْن اأجل �سورٍة وا�سحٍة،

ب. د. برام�ِسن

وراُء الكوالي�س
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اِلٍح. »َفا�َض َقْلِبي ِبَكاَلٍم �سَ
ُمَتَكلٌِّم اأََنا ِباإِْن�َساِئي ِلْلَمِلِك. ِل�َسايِن َقَلُم َكاِتٍب َماِهٍر. ... 

َعِة َواْلرِبِّ قِّ َوالدَّ َوِبَجاَلِلَك اْقَتِحِم. اْرَكْب. ِمْن اأَْجِل احْلَ
اِوَف«. يُنَك َمَ َيَك مَيِ َفرُتِ

)املزمور 45: 1، 4(
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امل�شهد 1

امَلِلُك ومملكُتُه

اأن يبداأَ العامُل بوقٍت طويٍل، كاَن ُهناَك َمِلٌك، َمِلُك امَلْجد. وكاَن هذا امللُك اأعلى واأ�سمى ِمن قبَل 
امَلِلُك هو  حيِق، كان هذا  ال�سَّ الأَزِل  َله. فُمنُذ  َنتخيَّ اأن  واأنَت  اأنا  اأو �سيٍء مُيكُننا  كلِّ �سخ�ٍض 
ِة الكاملِة،  امَلِلَك الوحيد. وكانت مَملكُتُه هي اململكَة الوحيدة. فهَي عامٌل ِمن احِلكمِة الكاملِة، واملحبَّ
امَلِلَك نف�َسُه  اأو ُنوٍم لأنَّ  اإىل �سم�ٍض  َتُكْن هذِه اململكُة بحاجٍة  الكامل. ومل  الِم  الكامِل، وال�سَّ والَفَرِح 

كان ُنوَرها. 

اِنها. بل اإنَّ  ها كانت حَمدودًة يف رعاياها اأو �ُسكَّ ومع اأنَّ اململكَة كانت غرَي حمدودٍة يف َحجِمها، اإلَّ اأنَّ
البع�َض يقوُل اإنَّ امَلِلَك مل َيُكْن له َرعايا َقّط.

ٌة؟ ه كانت لديه َرِعيَّ اأَم اأنَّ

ام. اإنَّ اأحَد الأ�رشاِر الأُوىل لهذا امَلِلِك هَي اأنه َحتَّى عندما كاَن َوْحَدُه، فهو مل َيُكن َوحيًدا يف يوٍم ِمن الأيَّ

ومع ذلك، فقد اأراَد اأن ُي�ساِرَك حياَتُه مع كائناٍت عاقلٍة اأُخرى.

ِة  الُح واحلكيُم ِبَخْلِق َعامَلٍ �َسماويٍّ َيحتوي على مالينِي الكائناِت الروحيَّ لهذا، فقد قاَم هذا امَلِلُك ال�سَّ
ِة والفائقِة الذَّكاِء ُتدعى »مالئكة«. وقد كاَن َيعِرُفهم جميًعا باأ�سمائِهم. كما اأنه اأراَد لهذه املالئكِة  البهيَّ

ا. وقد كانِت احلياُة مع امَلِلِك ُمغامرًة ل َتنتهي.  اأن َتعرَفُه اأي�سً

ٍة؛  ولكنَّ امَلِلَك اأراَد ما هو اأكرُث ِمن عامَلِ املالئكة. لهذا، فقد َخَلَق عامًلا يحتوي على زماٍن، وَمكاٍن، ومادَّ
وهو عامٌل ُمذِهٌل يحتوي على كوكٍب َجميٍل �سُي�سبُح موِطًنا ملجموعٍة ِمن الكائناِت البديعِة التي ُتدعى 
ُة ب�سخ�سنِي فقط: َرُجٌل وامراأة. وكما هو حاُل املالئكِة،  ا«. وخالًفا للمالئكِة، بداأِت العائلُة الب�رشيَّ »َب�رَشً

ا.  فقد اأراَد امَلِلُك اأن ُي�ساِرَك حياَتُه معهما اأي�سً

ماِء اأوًل، ُثمَّ على الأر�ض. فقد ا�ستوىل  ٌد يف اململكِة؛ يف ال�سَّ رُّ ُثمَّ َحَدَث �سيٌء ما، �سيٌء ُمريع! فقد َحَدَث َتَ
َدْم مبا َحَدث.  ِة عن طريِق ال�ستيالِء على �ساِكنيها. ولكنَّ امَلِلَك مل ُي�سْ مالٌك ُمتمرٌِّد على اململكِة الأر�سيَّ
ا، ورائعٌة اإىل اأبعِد احلدود،  ا، وعجيبٌة ِجدًّ ُة اإنقاٍذ عظيمٌة جدًّ فقد كانت هناَك، يف اأعماِق قلِب امَلِلِك، ُخطَّ
امَلِلِك  هذا  ِمن  ُعه  َتتوقَّ اآخُر  �سيٌء  هناك  وهل  نني.  ال�سِّ اآلَف  تطبيُقها  َي�ستغرُق  بحيُث  املدى  وبعيدُة 

َمن! ؟ اإنه موجوٌد خارَج ِنطاِق الزَّ مديِّ ال�رشَّ
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امل�شهد 2

امَلِلُك واأنبياوؤُه

ته، يجُب اأن َتعرَف ِكتاَبه. فعلى َمدى اأكرِث ِمن 15 َقْرًنا، اختاَر امَلِلُك لكي  َتعرَف امَلِلَك وُخطَّ
اأعطاهُم  وقد  بالأنبياء.  هوؤلِء  ُدعَي  وقد  ور�سالِته؛  ِته  ِق�سَّ لتدويِن  ا  �سخ�سً  40 حواىل 
ومع  القادمة.  لالأجياِل  وِحْفُظها  وتوزيُعها،  َن�ْسُخها،  مُيكُن  اأ�ْسفاٍر  يف  نوها  َدوَّ التي  كلماِته  امَلِلُك 
واحدًة  ًة  ِق�سَّ مًعا  ُتوؤلُِّف  ِكتاباِتهم  اأنَّ  اإلَّ  ا،  بع�سً هم  بع�سُ َيعرفوَن  يكونوا  مل  الأنبياِء  َة  غالبيَّ اأنَّ 

ُمن�َسِجَمة. ور�سالًة 

وُتدعى كتاباُت الأنبياِء الأ�سفاَر امُلقدَّ�سة. ولول هذِه الأ�سفاِر َلكاَن اأف�سُل ما مُيكُننا َعَمُله هو َتخمنُي 
املكاِن الذي ِجئنا منه، و�سبُب وجوِدنا ُهنا، واملكاُن الذي نحن ذاهبون اإليه. فلكي َنعرَف الإجاباِت 

ال�سحيحَة، فاإننا بحاجٍة اإىل كتاِب امَلِلك.

وَقبَل حواىل 3500 �سنة، اأوحى اهلُل اإىل َنبيٍّ ُيدعى ُمو�سى كي َيْكُتب:

ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا الإِْن�َساُن، َبْل ِبُكلِّ َما َيْخُرُج ِمْن َفِم الرَّبِّ َيْحَيا الإِْن�َساُن« )تثنية 8: 3(.  »َلْي�َض ِباخْلُ

وكلمُة  امُلقدَّ�ض.  الِكتاُب  هو  واحٍد  كتاٍب  يف  َمًعا  َمموعٌة  امَلِلِك  كلماِت  فاإنَّ  احلا�رش،  وقتنا  ويف 
اآَخر. والكتاُب امُلقدَّ�ُض هو مموعٌة ِمن الُكتب.  ، وطاِهٌر، وُمنف�سٌل عن كلِّ �سيٍء  »ُمقدَّ�ض« َتعني: َنِقيٌّ
ِة التي ُتربهُن  اِت واملخطوطاِت اجللديَّ كما اأنه اأكرُث الُكتِب مبيًعا وترجمًة يف العامل. وهناَك اآلُف الربديَّ

نني.3 على اأنه اأف�سُل الُكُتِب القدميِة التي ُحِفَظت على َمرِّ ال�سِّ

وُيْق�َسُم الكتاب امُلقدَّ�ض اإىل ِق�سمني:

ِته. َث فيه امَلِلُك عن ُخطَّ دَّ ُل هو العهُد القدمُي )التوراة، واملزامري، الخ(؛ وهو اجُلزُء الذي َتَ الأوَّ

ته. َذ فيه امَلِلُك ُخطَّ واجُلزُء الثاين هو العهُد اجلديُد )الأناجيل، و�ِسْفُر اأعماِل الرُّ�ُسل، الخ(؛ وهو اجُلزُء الذي َنفَّ

ا العهُد اجلديُد  اأمَّ اهلُل للقياِم به.  َط  ا َخطَّ نا عمَّ ُيْخرِبُ اتِّفاق. والعهُد القدمُي  اأو  َعْقد،  وكلمُة »َعْهد« تعني 
ِة قبَل حدوِثها. ِته. واهلُل هو الوحيُد القادُر على كتابِة الأحداِث التَّاريخيَّ ُن لنا َتنفيَذ  ُخطَّ فُيدوِّ

اأْن  َوًرا، وبنَي  والَفرُق بنَي العهِد القدمِي والعهِد اجلديِد هو الَفرُق بني َمِلٍك َعظيٍم ُير�سُل لَك ر�سائَل و�سُ
ا. ياأتَي هذا امَلِلُك لزيارِتَك �سخ�سيًّ

اإىل  ُثمَّ  واأوروبا،  ا،  واأ�سيَّ واإفريقيا،  الأو�سِط،  ِق  ال�رشَّ اإىل  الأمِر  بادِئ  يف  امُلقدَّ�سُة  الأ�سفاُر  جاءِت  وقد 
ِق الأو�سط. ومع ذلك، فاإنَّ الرِّ�سالَة التي  الأمريكّيتني والبالِد الأخرى. كما اأنَّ الأنبياَء جاوؤوا ِمن ال�رشَّ

ٍة، ولُكلِّ عائلٍة، ولُكلِّ �سخ�ض. نوها هي لُكلِّ اأُمَّ َدوَّ

ا! وَلَك اأْنَت �َسخ�سيًّ
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امل�شهد 3

امَلِلُك وَكْوُنه

كاَن با�ستطاعِتنا اأن َننتقَل عرَب الزَّماِن واملكاِنلو 
اإىل الوراء،      

اإىل الوراء،     
اإىل الوراء،    

وراَء  الكاِمَننْيِ  واملجَد  َة  الُقوَّ َن�ْسَهَد  اأن  مبقدوِرنا  لكاَن  ونوٌم،  ونباتاٌت  اأُنا�ٌض  هناَك  يكوَن  اأن  َقبَل 
الكلماِت الأوىل يف الكتاِب امُلقدَّ�ض:

َماَواِت َوالأَْر�َض« )تكوين 1: 1(.   »يِف اْلَبْدِء َخَلَق اهلُل ال�سَّ

ُوِجَدت بدوِن خالٍق  قد  اأ�سياٍء عجيبٍة  ِمن  العامَل وكلَّ ما فيه  اأنَّ  َيعتقُد كثريوَن  ففي وقِتنا احلا�رِش، 
َد لهذا الكوِن والنِّظاِم املح�سوَبنْيِ لكلِّ  ُ على نحٍو كاٍف التَّ�سميَم امُلعقَّ اِتهم ل ُتَف�رشِّ حكيم. ولكنَّ نظريَّ

ما فيه.

ولكنَّ امَلِلَك يقوُل يف كتاِبه:

ْجِد اهلِل، َواْلَفَلُك ُيْخرِبُ ِبَعَمِل َيَدْيِه« )املزمور 19: 1(. دُِّث مِبَ َماَواُت ُتَ »اَل�سَّ

نا َنتحدَُّث عن الأيدي، انُظْر اإىل يدْيك، َوَحرِّْك اإبهاَمْيك، وحاِوْل اأن َتمَل كتاًبا، اأو ِمكن�سًة، اأو  وطاملا اأنَّ
ِة التي َتفعُلها  ْر يف بع�ِض الأ�سياِء امُلهمَّ اأظافَر اليدْين، واملفا�سَل، واجِلْلد. َفكِّ ِمطرقًة بدوِنهما. لِحْظ 

َم اأدواٍت كهذه؟ مِّ بيدْيك. َفَمن غرُي اخلاِلِق امُلْبِدِع مُيكُنه اأن ُي�سَ

ٍة مبا تتوي عليه  ٍة َحيَّ ة؟ اأو خَلْلِق َخِليَّ رَّ نِع األِف مليوِن َمَ وما هو َنوُع احِلكمِة والُقدرِة املطلوَبتنْيِ ل�سُ
ًزا  َة التي َتعُلَك مُميَّ ِة التي َتمُل اجليناِت الوراثيَّ دة؟ اأو ِلَن�ْسِج اخليوِط املجهريَّ ِمن مالينِي الأجزاِء امُلعقَّ

اأو ُمتِلًفا عن الآخرين؟

َقبَل حواىل ثالثِة اآلِف �سنة، َكَتَب النبيُّ وامَلِلُك داود:

ي. اأَْحَمُدَك ِمْن اأَْجِل اأَينِّ َقِد اْمَتْزُت َعَجًبا. َعِجيَبٌة  . َن�َسْجَتِني يِف َبْطِن اأُمِّ َك اأَْنَت اْقَتَنْيَت ُكْلَيَتيَّ » لأَنَّ
ِهَي اأَْعَماُلَك، َوَنْف�ِسي َتْعِرُف ذِلَك َيِقيًنا« )املزمور 139: 14-13(. 

اِت و�ساِنعها؟  َنك؟ وهل ُتريُد اأن َتيا اإىل الأبِد مع خالِق امَلَجرَّ خ�ِض الذي َكوَّ فهل ُتريُد اأن َتلتقَي بال�سَّ
اأن  وُمتمِعَك  لعائلِتك  ُيريد  اأنه  كما  َتعرَفه.  اأن  ُيريُدَك  وهو  ذاِته.  عن  اخلالُق  اأَعَلَن  فقد  ذلك.  مُيكُنك 
ِل يف َجالِله، واإىل اخُل�سوِع  ِته، واإىل التاأمُّ بَّ ِته، واإىل اختباِر حَمَ ا. وهو َيدعوك اإىل فهِم ُخطَّ يعرفوه اأي�سً

ل�ُسلطاِنه، واإىل الَعي�ِض ِمن اأجِل تجيِده. ولكنه لن ُيرغَمَك على اأن تكوَن اأحَد رعاياه. 

ُته. د َمِلٍك، بل هو امَلِلك؛ اإنه َمِلُك امَلْجد. وهذِه هي ِق�سَّ ويف النِّهاية، فهو لي�َض ُمرَّ
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امَلِلُك ُيعِلُن
َته ُم�سَبًقا ُخطَّ

- العهد القدمي –
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كتاُب اهلِل بدايًة َتليُق مَبِلك. فهو ُيخرُبنا مبا ينبغي لنا اأن َنعرَفه، ولي�َض اأكرث:يبداأُ 

َماَواِت َوالأَْر�َض« )تكوين 1: 1(. »يِف اْلَبْدِء َخَلَق اهلُل ال�سَّ

�َسه له بداية. ولكنَّ خالَق الكوِن ومالَكه لي�ض له بدايٌة ول نهاية.  وهكذا، فاإنَّ كلَّ ما مُيكُننا روؤيَته ومَلْ
وهو ل ُيرى، وهو روٌح اأزيلٌّ ي�ستطيُع اأن يكوَن يف كلِّ مكاٍن يف الوقِت نف�ِسه. وهو يرى ويعرُف كلَّ �سيء. 

ِة التي ُكِتَب  «. ويف اللُّغاِت الأ�سليَّ َة اأ�سماٍء، ولكنَّ اأكرَثها �ُسهرًة هو: »الربُّ فهل تعرف ا�سَمه؟ اإنَّ هلِل ِعدَّ
بها كتاُب اهلِل، فاإنَّ ا�سَمه هو: »َيْهَوه« والذي َيعني: »الكاِئن«، اأو بب�ساطة: »اأنا ُهَو«.

ُة اخَلْلِق بو�سِف امَلِلِك لالأر�ِض الأ�سليَّة: وت�ستمُر ق�سَّ

» َوَكاَنِت الأَْر�ُض َخِرَبًة َوَخاِلَيًة، َوَعَلى َوْجِه اْلَغْمِر ]امِلياه[ ُظْلَمٌة، َوُروُح اهلِل َيِرفُّ َعَلى َوْجِه 
َياِه« )تكوين 1: 2(. امْلِ

والآن، حاَن الوقُت لإعداِد كوكِب الأر�ِض ل�ستقباِل الَب�رَش:

ْلَمِة. َوَدَعا  وِر َوالظُّ َل اهلُل َبنْيَ النُّ ُه َح�َسٌن. َوَف�سَ وَر اأَنَّ » َوَقاَل اهلُل: ِلَيُكْن ُنوٌر، َفَكاَن ُنوٌر. َوَراأَى اهلُل النُّ
َباٌح َيْوًما َواِحًدا« )تكوين 1: 5-3(.  ْلَمُة َدَعاَها َلْياًل. َوَكاَن َم�َساٌء َوَكاَن �سَ وَر َنَهاًرا، َوالظُّ اهلُل النُّ

لمة. ويف وقٍت لحٍق، �سوف  َق الظُّ وَر اأن َيْخرَتِ ِل للَخْلق؟ لقد اأَمَر النُّ اإًذا، ما الذي َفَعَلُه اهلُل يف اليوِم الأوَّ
َدُر النُّور:  ل. فاهلل ُيريُدنا اأن َنعرَف اأنه هو َم�سْ م�ُض على الأر�ض، ولِكْن لي�َض يف اليوِم الأوَّ ُق ال�سَّ ُت�رْشِ

ا 1: 5(.  َة« )1يوحنَّ ُكْم ِبِه: اإِنَّ اهلَل ُنوٌر َوَلْي�َض ِفيِه ُظْلَمٌة اْلَبتَّ رَبُ الَِّذي �َسِمْعَناُه ِمْنُه َوُنْخرِبُ »َوهَذا ُهَو اخْلَ

وُر على  َث اأو اأن َيفِقد طهارَته. فحتَّى عندما ُي�رشُق النُّ اإنَّ اهلَل طاهٌر ونقيٌّ كالنُّور. وهو ل مُيكُن اأن َيتلوَّ
القمامِة والقاذوراِت، فاإنه ل يفِقُد نقاوَته وطهارَته. وهكذا، فاهلُل كامٌل وُقدُّو�ض.

هل لحظَت َمن كاَن هناَك مع اهلِل يف موقِع اخَلْلق؟ لقد كان ُروُحه الُقدُّو�ُض هناَك ُيَرْفِرُف على �َسْطِح 
ا، َيَتَحدَّث: امِلياه. كذلَك، فقد كان َكِلَمُتُه هناك اأي�سً

» يِف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهلَل. هَذا َكاَن يِف اْلَبْدِء ِعْنَد اهلِل. ُكلُّ 
ا 1: 3-1(. �َسْيٍء ِبِه َكاَن ...« )اإنيل ُيوحنَّ

. لهذا، فقد ُقلنا عِن امَلِلك: اإًذا، فقد كان ُروُح اهلِل وكلمُته دائًما مع اهلِل الواحِد احلقيقيِّ

ام«. »َحتَّى عندما كان َوْحَدُه، فهو مل َيُكن َوحيًدا يف يوٍم ِمن الأيَّ

امل�شهد 4

ل اليوُم الأوَّ
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عامٌل كاِمٌل

اٍم ُمنتِظمٍة، َخَلق امَلِلُك عامًلا جمياًل ورائًعا. فقد َتَكلََّم اهلُل فظهرِت احلياُة الرائعُة بجميِع يف  ِة اأيَّ �ِستَّ
ِل، قاَل اهلُل: »ِلَيُكْن ُنوٌر«، َفَكاَن ُنوٌر. ويف اليوِم الثَّاين، َخَلق  َوِرها واأ�سكاِلها. ففي اليوِم الأوَّ �سُ
ماَء واأوجَد فيها  �ُسه. وقد َخَلَق اهلُل ال�سَّ ماَء الزَّرقاَء التي نراها، والهواَء الذي َنَتَنفَّ اهلُل الِغالَف اجلويَّ وال�سَّ
الِث،  ِة حلياِتنا )كالأوك�سجني والنيرتوجني(. ويف اليوِم الثَّ ِة وال�رشوريَّ خليًطا كاماًل ِمن الغازاِت امُلهمَّ
قاَل اهلُل: »لَتْظَهِر اْلَياِب�َسُة«، فَكاَن َكذِلَك. ُثمَّ قال اهلل: »ِلُتْنِبِت الأَْر�ُض ُع�ْسًبا َوَبْقاًل ُيْبِزُر ِبْزًرا، َو�َسَجًرا َذا 

َثَمٍر َيْعَمُل َثَمًرا َكِجْن�ِسِه، ِبْزُرُه ِفيِه َعَلى الأَْر�ِض«، َفَكاَن َكذِلَك. 

اِم على الأر�ض.  نواِت وال�سهوِر والأيَّ ما بال�سَّ هوِر ليَتَحكَّ م�َض والقمَر بالظُّ ابِع، اأَمَر اهلُل ال�سَّ ويف اليوِم الرَّ
ٍة، َوْلَيِطْر  اَفاٍت َذاَت َنْف�ٍض َحيَّ َياُه َزحَّ ا. ويف اليوِم اخلام�ِض، قاَل اهلُل: »ِلَتِف�ِض امْلِ كما اأنه خلَق النُّجوَم اأي�سً
اد�ِض، قاَل اهلُل: »ِلُتْخِرِج الأَْر�ُض  َماِء«، فكاَن كذلك. ويف اليوِم ال�سَّ َطرْيٌ َفْوَق الأَْر�ِض َعَلى َوْجِه َجَلِد ال�سَّ
ْجَنا�ِسَها«، فكان كذلك. وبهذا، فقد اأعطى  ْر�ٍض َكاأَ اَباٍت، َوُوُحو�َض اأَ ٍة َكِجْن�ِسَها: َبَهاِئَم، َوَدبَّ َذَواِت اأَْنُف�ٍض َحيَّ
اهلل كلَّ كائٍن َحيٍّ الُقدرَة على اإنتاِج َن�ْسٍل ِمن نف�ِض نوِعه. كما اأنه اأعطاها الُقدرَة على العنايِة ب�سغاِرها. 

ُه َح�َسٌن« )تكوين 1: 25(.  »َوَراأَى اهلُل ذِلَك اأَنَّ

ا ول تاأُكُل حلَم  الم. ففي البدِء، كانت جميُع احليواناِت األيفة. فهي مل َتُكْن َتقتُل بع�سها بع�سً وَعمَّ ال�سَّ
م�ُض  ا. مبعًنى اآخَر، فقد كانت جميُعها َتتغذَّى على النَّباتات. كذلك، فقد َعمَّ النِّظام. فال�سَّ ها بع�سً بع�سِ
الذي  التَّ�سميِم  َح�َسَب  اأُخرى  اإىل  َمرحلٍة  ِمن  �َسَيَتغريَّ  والقمُر  الأر�ض.  عن  امُلنا�سِب  ِبُبْعِدها  �ستحتفُظ 
ها اأيُّ �سيٍء ِمن اخلري. لذلك، �سوف تكوُن  ٍد ولن ينق�سَ دَّ َعُه اخلالُق له. والأر�ُض �َسَتدوُر بنظاٍم حُمَ َو�سَ

الأر�ُض هي َمْوِطُن الإن�سان. 
اِم اخَلْلِق ُيعطينا ِفكرًة عن حقيقِة اهلل:4 ومُيكُننا اأن نرى اأنَّ كلَّ يوٍم ِمن اأيَّ

ُل ُيرينا اأنَّ اهلَل ُقدُّو�ض. فهَو كامٌل وطاهٌر كالنُّور. فاليوُم الأوَّ
واليوُم الثَّاين ُيرينا اأنَّ اهلَل ُكليُّ الُقدرة. فهو الذي َخَلَق الغالَف اجلويَّ وحافَظ عليه.

الح. فهو الذي َخَلق اآلَف النباتاِت والأطعمِة ِمن اأجِلنا. الُث ُيرينا اأنَّ اهلَل �سَ واليوُم الثَّ
م�ُض والقمُر َيبقياِن يف مداِرهما. ابُع ُيرينا اأنَّ اهلَل اأمني. فال�سَّ واليوُم الرَّ

ماء.  ال�سَّ يوَر يف  ة والطُّ البحريَّ الكائناِت  َخَلَق  الذي  اهلَل َحياة. فهو  اأنَّ  ُيرينا  واليوُم اخلام�ُض 
بَّة. فبعَد اأن َخَلَق اهلُل احليواناِت، حاَن الوقُت خَلْلِق الكائناِت  اد�ُض ُيرينا اأنَّ اهلَل حَمَ واليوُم ال�سَّ

التي �سَي�ْسُكُب فيها حمبَّته.

الَحه، واأمانَته،  ِة التي مُيكُنها اأن َتعك�َض َقدا�سَته، وُقدرَته، و�سَ اأجل، لقد اآَن الأواُن خَلْلِق الكائناِت احليَّ
َته.  وحياَته، وحمبَّ
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اد�ِض للَخْلق، َتَكلََّم امَلِلُك َمع نف�ِسه )اهلُل، وروُحه الُقدُّو�ُض، وكلمُته( قائاًل: يف  اليوم ال�سَّ

اَباِت  بَّ وَرِتَنا َك�َسَبِهَنا،5 َفَيَت�َسلَُّطوَن ... َعَلى ُكلِّ الأَْر�ِض، َوَعَلى َجِميِع الدَّ َنْعَمُل الإِْن�َساَن َعَلى �سُ
وَرِة اهلِل َخَلَقُه. َذَكًرا َواأُْنَثى َخَلَقُهْم« )تكوين 1: 27-26(. وَرِتِه. َعَلى �سُ .... َفَخَلَق اهلُل الإِْن�َساَن َعَلى �سُ

�ُض اإنَّ اهلَل َخَلَق النا�َض على �سورِته، فهذا ل يعني اأنَّ اهلَل ِمثُلنا. بل املق�سوُد  وعندما يقوُل الكتاُب امُلقدَّ
َة ُتختُم ب�سورِة  َة الرومانيَّ َته. وكما اأنَّ الِقَطَع النقديَّ هنا هو اأنه ينبغي لنا اأن َنعك�َض طبيعَته و�سخ�سيَّ
ُل امراأٍة خلقهما اهلُل مَيتلكاِن الُقدرَة  ُل َرُجٍل واأوَّ ة. وكاَن اأوَّ ورُة اهلِل على الب�رشيَّ الإمرباطوِر، فقد ُخِتَمت �سُ
كِة احُللوِة معه. فالنَّا�ُض مل ُيْخَلقوا – يف  ا، واأْن َيَتَحدَّثا َكاخلاِلِق لكي َيَتَمتَّعا بال�رشَّ را، َواأْن ُيِحبَّ اأْن ُيَفكِّ

اَءه.  الأ�سِل – ليكونوا عبيًدا هلِل، بل اأ�سدقاَءه واأِحبَّ

َيعتنوا  اأن  ا�ِض  النَّ على  ينبغي  كاَن  فقد  �ُسلطاًنا.  اأعطاُه  فقد  على �سورِته،  الإن�ساَن  اهلُل  َخَلَق  وعندما 
اأ�رشارها، واأن َي�ستخدموا موارَدها بحكمة.  بالأر�ِض واأن يت�سلَّطوا عليها نيابًة عن اهلِل، واأن يكت�سفوا 

يَّزيَن عن مملكِة احليوان. وهذه الُقدراُت َجَعَلت الب�رَش مُمُ

فاهلُل اأعطى احليواناِت ُعن�رَشْين: اجَل�سَد، والنَّف�ض.

وَح: ولكنَّه اأعطى الإن�ساَن ثالثَة عنا�رش: اجل�سَد، والنَّف�َض، والرُّ

ًة«  اَر اآَدُم َنْف�ًسا َحيَّ » َوَجَبَل الرَّبُّ الإِلُه اآَدَم ُتَراًبا ِمَن الأَْر�ِض،6 َوَنَفَخ يِف اأَْنِفِه َن�َسَمَة َحَياٍة. َف�سَ
)تكوين 2: 7(. 

النَّف�ِض  عن  ُث  َنتحدَّ وعندما  وُروًحا.  َنْف�ًسا  فاأعطاه  فيه  اهلُل  َنَفَخ  منزٍل  َد  رَّ ُمَ اجل�سُد  كاَن  لقد  اإًذا، 
ُن الإن�ساَن ِمن التفكرِي،  كِّ ، والعواطَف، والإرادة؛ وهي الأموُر التي ُتَ فاإننا َنعني بها الذكاَء ال�سخ�سيَّ

والختيار.  عوِر،  وال�سُّ

العامِل  ِل مع  التَّوا�سُ ِمن  الإن�ساَن  َن  َمكَّ اجل�سَد  اأنَّ  باهلل. ويف حنِي  الإن�ساَن  فَرَبَط  الرُّوحيُّ  اجلانُب  ا  اأمَّ
ل مع اهلِل غرِي املرئي. وهذا ُيرينا اأنَّ اهلَل اأراَد للَب�رَش اأن َيعرفوه. وقد  َنُه ِمن التَّوا�سُ وَح َمكَّ املرئي، فاإنَّ الرُّ

ا.  ، اأ�سبح هو خالَقُهم ومالَكُهم اأي�سً كاَن الَب�رَشُ ُهم خليقُة اهلِل امُلميَّزة. وُمنذ اأن َخَلَق اهلُل الَب�رَشَ

ِل َرُجل. وكلمُة »اآدم« تعني: »ِمن الأر�ض«، اأو بب�ساطة: »اإن�سان«. ويف  وقد اأْطَلَق اهلُل ا�سَم »اآدم« على اأوَّ
القياِم بذلك، كانت هناَك  اأن َيخلَق املراأَة الأوىل. ولكن قبل  الَعْزَم على  َعَقد  اهلُل قد  وقٍت لحٍق، كان 

بع�ُض ال�ستعداداِت الالزمِة.

فقد كاَن اآدُم بحاجٍة اإىل بيٍت وعمل.

25
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ًة يِف بعَد  اِب6 ونفَخ فيه َن�َسَمَة احلياة، َغَر�َض الرَّبُّ الإِلُه َجنَّ َل َج�َسٍد ب�رشيٍّ ِمن الرتُّ اأن َخَلَق اهلُل اأوَّ
ة: ِق الأو�سط. وكاَن هناَك َنهٌر َعْذٌب َيجري يف اجلنَّ ًقا، يف مكاٍن ما يف ال�رشَّ َعْدٍن �رَشْ

َياِة يِف َو�َسِط  َظِر َوَجيَِّدٍة ِلالأَْكِل، َو�َسَجَرَة احْلَ ٍة ِللنَّ » َواأَْنَبَت الرَّبُّ الإِلُه ِمَن الأَْر�ِض ُكلَّ �َسَجَرٍة �َسِهيَّ
ِة َعْدٍن ِلَيْعَمَلَها  َعُه يِف َجنَّ ِّ. ... َواأََخَذ الرَّبُّ الإِلُه اآَدَم َوَو�سَ رْيِ َوال�رشَّ ِة، َو�َسَجَرَة َمْعِرَفِة اخْلَ نَّ اجْلَ

َوَيْحَفَظَها« )تكوين 2: 9، 15(.

ا اإذا كاَن ُيريُد اأن َي�سُكَن يف َعْدن. فقد كاَن اهلُل هو خالُق الإن�ساِن ومالُكه.  مل ي�ساأل الرُب الإلُه اآدَم َعمَّ
النَّف�ض. فقد كاَن فيها  اآدَم مليئًة بكلِّ ما ت�ستهيه  ُة  َجنَّ َيعرُف ما هو مل�سلحِته. وكانت  اأنه كاَن  كما 
ة الذَّوق. وكانت فيها جداوُل ماٍء  ، وحا�سَة اللَّم�ض، وحا�سَّ َة ال�سمِّ تُِّع العينني، والأذنني، وحا�سَّ اأ�سياٌء ُتَ
احٌة، وحيواناٌت ذاُت فراء، وفاكهٌة مليئٌة بالُع�سارة، وخ�رشواٌت مُيكُن  عذٍب، وطيوٌر ُمَغرِّدٌة، واأزهاٌر َفوَّ
نٌة، وح�رشاٌت ُمذِهلٌة، ومالينُي العجائِب التي تنتظر  ُمها، وتوٌت حلٌو، وغاباٌت غام�سٌة، و�سخوٌر ُملوَّ َق�سْ

َمن يكت�سفها. 

 . ولكنَّ الإن�ساَن َملوٌق ل�سيٍء اأ�سمى ِمن ال�ستك�ساِف والأكل. فاهلُل َخَلَق اآدَم ليكوَن راأ�ًسا للجن�ِض الب�رشيِّ
وقد اأراَد اهلُل ِمن اآدَم وعائلِته اأن مَيلكوا معه اإىل الأبد. ولكنَّ الأ�سخا�َض الذين مُيِكُن العتماُد عليهم يف 

اٍت اأكرب. اِت ال�سغرية، مُيكُن اإعطاوؤُهُم َمَهمَّ امَلهمَّ

ته الأوىل: الهتماُم باجلنَّة.  لذلك، فقد اأعطى اهلُل اآدَم َمَهمَّ

ُموؤذية.  ٌة، ول ح�رشاٌت  اأع�ساٌب �سارَّ َيُكْن هناَك �سوٌك، ول  ُة مكاًنا رائًعا وكاماًل. فلم  كانت هذه اجلنَّ
َباٌب َيْطَلُع  ماُء قد اأمطرت بعد، بل كان �سَ بُة ِخ�سبًة. ومع ذلك، مل َتُكِن ال�سَّ ا، والرتُّ وكان امُلناُخ منوذجيًّ

ِمَن الأَْر�ِض َوَي�ْسِقي ُكلَّ َوْجِه الأَْر�ِض.

ًة اأخرى: اإطالُق الأ�سماِء على احليوانات. كذلك، فقد اأعطى اهلُل اآَدَم َمَهمَّ

َل امل�سهد: فهناَك حيواٌن  اأن تتخيَّ يها. ومُيكُنَك  اآدم لريى ماذا �سُي�َسمِّ اإىل  اأح�رَش الربُّ املخلوقاِت  فقد 
يه »ح�ساًنا«. وما اإْن  ُت على ظهره وُي�سمِّ قويٌّ يعدو �رشيًعا ويقفُز عالًيا. َينظُر اآدُم اإىل هذا احليواِن وُيَربِّ
ا«.  يه اآدُم »َن�رْشً يدعو اهلُل احليواَن الآخَر َحتَّى يطرَي طائٌر �سخٌم ذو منقاٍر معقوٍف واأجنحٍة عري�سٍة فُي�سمِّ

يه اآدُم يف راأيك؟ ُثمَّ ياأتي حيواٌن قويٌّ بفرٍو ُبرتقايلِّ اللوِن وخطوٍط �سوداء. فماذا ُي�َسمِّ

ِة« )تكوين 2: 20(. َماِء َوَجِميَع َحَيَواَناِت اْلرَبِّيَّ �ْسَماٍء َجِميَع اْلَبَهاِئِم َوُطُيوَر ال�سَّ »َفَدَعا اآَدُم ِباأَ

ِف اإىل خالِقه. ُة َعْدٍن هي املكاُن املنا�سُب لالإن�ساِن للتعرُّ وهكذا، فقد كانت َجنَّ

والآَن، حاَن الوقُت لإخ�ساِع اآدَم اإىل اختبار.
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ِة واملوت َنامو�ُس اخلطيَّ

داقَة كانت بحاجٍة اإىل الفح�ِض والختبار. ُمنُذ  ديَقني. ولكنَّ تلك ال�سَّ البدايِة، كاَن اهلُل والإن�ساُن �سَ
رَبين على اخُل�سوع له. ويف احلقيقِة اأنَّ اهلَل اأَحبَّ اآدَم  َفَمِلُك الكوِن لن مَيالأَ مملكَته برعايا ُمْ
وكانت لديه ُخَطٌط رائعٌة له ولعائلِته امُل�ستقبليَّة. ولأنَّ اهلَل اأراَد اأُنا�ًسا ولي�ض ُدمًى ُمتحرِّكًة، فقد اأعطى 

ًة واحدًة ينبغي له اأن ُيطيَعها: اآدَم َو�سيَّ

رْيِ  اخْلَ َمْعِرَفِة  ا �َسَجَرُة  َواأَمَّ اأَْكاًل،  َتاأُْكُل  ِة  نَّ اجْلَ ِمْن َجِميِع �َسَجِر  َقاِئاًل:  اآَدَم  الرَّبُّ الإِلُه  ى  » َواأَْو�سَ
وُت« )تكوين 2: 17-16(.  َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُ ِّ َفاَل َتاأُْكْل ِمْنَها، لأَنَّ َوال�رشَّ

َة فاكهٍة َي�ساُء ِمن اجلنَّة، با�ستثناِء واحدٍة  ْقدوِر اآَدَم اأن ياأكَل اأيَّ ُة �سعبة. فقد كان مِبَ مل َتُكْن هذه الو�سيَّ
ِة الب�سيطة، كان باإمكاِن اآَدَم اأن ُيْظِهَر اأنه َيِثُق بخالِقه، واأنه ُيدِرُك اأنَّ هذا  فقط. وباإطاعِة هذه الو�سيَّ

اخلالَق َيعرُف ما هو خلرِيه. ولِكْن ما الذي قاَل اهلُل اإنه �سيحُدُث يف حاِل َك�رْشِ اآدم لهذِه الو�سيَّة؟ 

قو�ِض الدينيَّة،  هل قاَل اهلُل لآدَم اإنه اإذا اأَكَل ِمن الفاكهِة امُلَحرَّمِة فينبغي له اأن َيبداأ مُبمار�سِة بع�ِض الطُّ
اأمواِله  ِمن  ُيعطَي  اأن  اأو  َي�سوَم،  اأن  اأو  للتَّ�سبيح(،  خيٍط  يف  َمنظومٌة  )َخَرزاٌت  بحَة  ال�سُّ َي�ْسَتْخِدَم  اأن  اأو 
الأعماِل  ِمن  القياَم مبا يكفي  ُيحاوَل  اأن  اأو  امَل�ْسِجد،  اأو  امَلْجَمِع  اأو  الكني�سِة  اإىل  َيذهَب  اأن  اأو  للفقراء، 

احلِة للتَّكفرِي عن َخَطِئه؟ هل هذا هو ما قاله اهلُل لآدم؟ ال�سَّ

ل، فاهلُل مل َيُقْل هذا.

بل اإنه قاَل له: »يوَم َتاأُكُل ِمنها َموًتا َتوُت«.

ِة اهلِل هَي »املوت«. ويف ِكتابه، اأْطَلَق امَلِلُك  ى »َخِطيَّة«. وُعقوبُة َك�رْشِ و�سيَّ اإنَّ ِع�سياَن و�سايا اهلِل ُي�َسمَّ
ِة وامَلوت« )ر�سالة رومية 8: 2(. على هذا القانوِن ا�سم: »نامو�ُض اخلطيَّ

ِة باملوت. واملوُت َيعني النف�سال. فاإذا َع�سى اآَدُم هذه  فقانوُن اهلِل َيُن�ضُّ على وجوِب ُمعاقبِة اخلطيَّ
َدِر احلياة.  َة الوحيدَة ف�سوف ُي�سبُح كُغ�سٍن َمقطوٍع ويبداأُ بالذُّبوِل واملوِت حلظَة انف�ساِله عن َم�سْ الو�سيَّ

ا عّما اأو�ساُه َمِلُك الكوِن اأن َيفعَله، ف�سوَف يكوُن  ر اآَدُم القياَم مبا اأراَد اأن يقوَم به عو�سً َوَهَكذا، اإذا َقرَّ
ياٍن اأو »َخِطيَّة«. ذلَك ِفْعَل ِع�سْ

داقَة الإن�ساِن مَع اهلل. ُة ُتنهي �سَ واخلطيَّ
َة َتعل َج�َسَد الإن�ساِن َيْهَرُم وميوت. كما اأنَّ اخلطيَّ

ُة َتْف�سُل ُروَح الإن�ساِن ونف�َسه وج�َسده عن اهلِل اإىل الأبد. َواخلطيَّ

َة مُميتة! وباخت�سار، فاإنَّ اخلطيَّ



31 30

امل�شهد 9

املراأُة الأوىل

عد 
َ
ب

الأوىل.  املراأِة  خَلْلِق  الوقُت  حاَن  ها، 
َ
طيع

ُ
لي ًة 

َّ
وو�سي به   

ُ
يقوم اًل 

َ
م

َ
ع الإن�ساَن  اهلُل  اأعطى  اأن 

 

فقد قاَل اهلُل:

َنَع َلُه ُمِعيًنا َنِظرَيُه. ... َفاأَْوَقَع الرَّبُّ الإِلُه �ُسَباًتا َعَلى اآَدَم  » َلْي�َض َجيًِّدا اأَْن َيُكوَن اآَدُم َوْحَدُه، َفاأَ�سْ
ْلَع الَِّتي اأََخَذَها ِمْن  ًما. َوَبَنى الرَّبُّ الإِلُه ال�سِّ اَلِعِه َوَمالأَ َمَكاَنَها حَلْ َفَناَم، َفاأََخَذ َواِحَدًة ِمْن اأَ�سْ
ِمي. هِذِه  ٌم ِمْن حَلْ اآَدُم: هِذِه الآَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َوحَلْ اآَدَم. َفَقاَل  ىَل  اإِ َها  َواأَْح�رَشَ ًة  اْمَراأَ اآَدَم 

َها ِمِن اْمِرٍء اأُِخَذْت« )تكوين 2: 18، 23-21(. ُتْدَعى اْمَراأًَة لأَنَّ

َل زواٍج؟ اأجل، اإنه اهلل. وكلمُة »امراأٍة« 
َّ
 اأو

َ
�س

َّ
ِن الذي اأ�س

َ
م

َ
ة؟ و

َّ
ٍة جراحي

َّ
ِل عملي

َّ
 باأو

َ
ِن الذي قام

َ
ْظَت م

َ
هل لح

 اجَلميع«. ومع 
ُّ
عني: »اأُم

َ
اء« وهو ي

َّ
و

َ
 »ح

َ
 على زوجِته ا�سم

ُ
قٍت لحٍق، اأطلَق اآدم

َ
ل«. ويف و

ُ
ج

َ
َتعني: »ِمْن ر

ني يف القيمة. فكما هي حاُل 
َ
ت�ساوي

ُ
َل واملراأَة م

ُ
ج

َّ
َل الر

َ
ع

َ
ا ُمتلفًة، اإلَّ اأنه ج

ً
 اأدوار

َ
اء

َّ
 وحو

َ
اأنَّ اهلَل اأعطى اآدم

ها، 
َ
َتعرَف خالَقها و�سانع الأخرى لكي   

َ
ُخِلَقت هي ورِة اهلل. وقد 

ُ
 على �س

ْ
ُخِلَقت ا  اأي�سً  

َ
اء

َّ
و

َ
فاإنَّ ح  ،

َ
اآدم

َكٍة عميقٍة معُه اإىل الأبد.   ب�َشِ
َ
فاِته، ولكي َتتمتَّع  �سِ

َ
ولكي َتعك�س

َباٌح َيْوًما �َساِد�ًسا. ... َوَفَرَغ  ا. َوَكاَن َم�َساٌء َوَكاَن �سَ » َوَراأَى اهلُل ُكلَّ َما َعِمَلُه َفاإَِذا ُهَو َح�َسٌن ِجدًّ
ابِع ِمْن َجِميِع َعَمِلِه الَِّذي  اَح يِف اْلَيْوِم ال�سَّ ابِع ِمْن َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل. َفا�ْسرَتَ اهلُل يِف اْلَيْوِم ال�سَّ

َعِمَل« )تكوين 1: 31؛ 2: 2(.

ل. كذلك، عندما َخَلَق اهلُل 
َ
ابع؟ لأنَّ عمَله قد اكتم

َّ
 اهلُل يف اليوم ال�س

َ
�ساوؤل: ملاذا ا�سرتاح دَّ ِمن التَّ ُ

وُهنا، ل ب

 دورُة 
َ
اٍم؛ وهي

َّ
 الأ�سبوَع امُلوؤلََّف ِمن �سبعِة اأي

َ
�س

َّ
ابِع، فقد اأ�س

َّ
 يف اليوِم ال�س

َ
اٍم وا�سرتاح

َّ
ِة اأي عامَلنا يف �ِستَّ

عُة يف جميِع اأنحاِء العامل. 
َ
ب احِة ِمن العمِل امُلتَّ

َّ
الر

 باأبناِئه. ويف كلِّ م�ساٍء، كاَن 
ُ
 واحلكيم

ُّ
 امُلحب

ُ
 واعتنى بهما كما يعتني الأب

َ
اء

َّ
 وحو

َ
 باآدم

ُّ
 الرب

َّ
لقد اهتم

ه.  �َشِ
ْ َ
نِي يف م

َ
رتاح

ُ
 �سعيَديِن وم

ُ
اء

َّ
 وحو

ُ
َث اإليهما. وكان اآدم  معهما ويتحدَّ

َ
ِة ليم�سي اهلُل ياأتي اإىل اجلنَّ

، اآَدُم َواْمَراأَُتُه، َوُهَما َل َيْخَجاَلِن« )تكوين 2: 25(.   »َوَكاَنا ِكاَلُهَما ُعْرَياَننْيِ

طيدٍة مع خالِقهما الكامل. 
َ
ٌل وامراأٌة كامالِن ويتمتَّعاِن بعالقٍة و

ُ
ج

َ
�سُكُنه ر

َ
ْل عامًلا كاماًل ي

َّ
والآَن، َتَخي

 هكذا يف البداية.
ُ
فقد كانِت الأمور

َدث؟ 
َ

ولِكن ما هو اخلطاأُ الذي ح
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ور مَملكُة النُّ

ماء. فهذا العامُل َقْبَل  ل، يجُب علينا اأن َنفهَم بع�َض الأموِر عن ال�سَّ اأن َنتحدََّث عِن اخلطاأِ الذي َح�سَ
ا: »الِفْرَدْو�ض« – هو مكاٌن ُكلُّه ُنوٌر، واألواٌن بديعٌة، ومو�سيقى عذبٌة،  الآخُر – الذي ُيدعى اأي�سً
اِت التي َتُدُث  ماِء َتفوُق اأعظَم امَل�رَشَّ ُدُث يف ال�سَّ واأحاديُث مُمتعٌة، واأ�رشاٌر عجيبة. فاأب�سُط الأموِر التي َتْ

ماُء هي ُبْعٌد اآَخر! على الأر�ض. بعبارٍة اأخرى، فال�سَّ

اإنها َم�ْسِكُن اهلل.

واأبهى ما يف هذا املكاِن ال�سعيِد هو امَلِلُك نف�ُسه. وكلُّ زاويٍة ِمن هذه املدينِة البديعِة َتعك�ُض َجالَله. 

« )روؤيا 21: 18(.  ِديَنُة َذَهٌب َنِقيٌّ �ِسْبُه ُزَجاٍج َنِقيٍّ »َوامْلَ

اهلُل  اأعطى  وؤيا(. فقد  الرُّ �ِض )�ِسْفِر  امُلقدَّ الكتاِب  ْفِر الأخرِي ِمن  ال�سِّ ٌن يف  ُمَدوَّ ماِء  ٍف دقيٍق لل�سَّ واأكرُث َو�سْ
َن ما راآه: ماء واأو�ساُه اأن ُيَدوِّ ا َنظرًة اإىل ال�سَّ �سوِل ُيوَحنَّ للرَّ

يِف  اْلَعْر�ِض  َحْوَل  ُقَزَح  َوَقْو�ُض   ... َجاِل�ٌض.  اْلَعْر�ِض  َوَعَلى  َماِء،  ال�سَّ يِف  وٌع  َمْو�سُ َعْر�ٌض  » َواإَِذا 
َبْحُر  اْلَعْر�ِض  اَم  َوُقدَّ  ... َواٌت.  َواأَ�سْ َوُرُعوٌد  ُبُروٌق  َيْخُرُج  اْلَعْر�ِض  َوِمَن   ... ِد.  ُمرُّ الزُّ �ِسْبُه  ْنَظِر  امْلَ
َيَواَناِت  َواحْلَ اْلَعْر�ِض  َحْوَل  َكِثرِييَن  َماَلِئَكٍة  ْوَت  �سَ َو�َسِمْعُت  َوَنَظْرُت   ... اْلَبلُّوِر.  �ِسْبُه  ُزَجاٍج 
َقاِئَلًة:  َوَلْياًل  َنَهاًرا  َتَزاُل  َوَل  اأُُلوٍف،  َواأُُلوَف  َرَبَواٍت  َرَبَواِت  َعَدُدُهْم  َوَكاَن  ُيوِخ،  َوال�سُّ

 

بُّ الإِلُه اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء، الَِّذي َكاَن َواْلَكاِئُن َوالَِّذي َياأِْتي«  و�ٌض، الرَّ و�ٌض، ُقدُّ و�ٌض، ُقدُّ ُقدُّ
)روؤيا 4: 2-3، 5-6؛ 5: 11؛ 4: 8(. 

وكلمُة »مالك« تعني َر�سوًل اأو خادًما. واملالئكُة كائناٌت روحيَّة. وكما هو حاُل اخلالِق، فاإنَّ املالئكَة 
ماواِت  اٍت َتْقَت�سي اأن ُترى فيها. وقد َخَلَق َمِلُك ال�سَّ غرُي َمنظورٍة لالإن�سان – اإلَّ عندما ُتْر�َسُل يف َمَهمَّ
وب 38: 7( عندما  املالئكَة قبَل اأن َيخلَق الَب�رَش. وهو ُيخرُبنا يف كتاِبه اأنَّ َجميَع املالئكِة »َهَتفوا« )اأيُّ

راأوُه َيخلُق العامل. 

وقد اأعطى اهلُل مالئكَته الُقدرَة على اأن َيعرفوه، وُيطيعوه، وُي�َسبِّحوه، وَيخدموه اإىل الأبد. ولكنَّ املالئكَة 
مل يُكونوا َعبيًدا عنَد اهلل. َفَكما هَي احلاُل مَع الإن�ساِن، فاهلُل مل ُيْرِغِم املالئكَة على اخل�سوِع له؛ بل اأراَد 

اًما َيعبدوَنه ويخدموَنه َطوًعا.  ُخدَّ

بديًعا،  وجماًل  خارًقا،  ذكاًء  اهلُل  اأْعطاُه  عاليٍة  ُرْتَبٍة  ذي  مالٍك  عن  ُيخرُبنا  �َض  امُلقدَّ الكتاَب  ولكنَّ 
وُقدرًة هائلًة.

 . َة هذا املالِك ف�سَتعرُف َم�سدَر ال�رشَّ واإن َعَرفَت ق�سَّ



35 34

امل�شهد 11

لمة مَملكُة الظُّ

ُة كاَن  ُف لنا الأ�سفاُر النبويَّ »لو�سيفر« واحًدا ِمن روؤ�ساِء مالئكِة اهلل. وا�سُمه َيعني »امُلنري«. وَت�سِ
َماِل« )حزقيال 28: 12(.7 لو�سيفَر باأنه »َخاَتُ اْلَكَماِل، َمالآٌن ِحْكَمًة َوَكاِمُل اجْلَ

ٍة، اأ�سَبَحْت اإحدى الكائناِت  ل مرَّ ُثمَّ بداأ لو�سيفُر َينُظُر اإىل نف�ِسه بدًل ِمن النَّظِر اإىل خالِقه وَمِلِكه العظيم. ولأوَّ
َنعُه، فقد قاَل يف قلِبه: املخلوقِة ُمفتِخرًة بنف�ِسها! ولأنَّ لو�سيفَر اْنَخَدَع بجماِله وذكاِئه، ون�سَي َمْن �سَ

َعُد َفْوَق  َماِل. اأَ�سْ ي ال�سَّ »اأَْرَفُع ُكْر�ِسيِّي َفْوَق َكَواِكِب اهلِل، َواأَْجِل�ُض َعَلى َجَبِل الْجِتَماِع يِف اأََقا�سِ
« )اإ�سعياء 14: 14-13(.  رُي ِمْثَل اْلَعِليِّ َحاِب. اأَ�سِ ُمْرَتَفَعاِت ال�سَّ

لقد اأراَد لو�سيفُر اأن ي�سرَي َمِلًكا. وقد اأراَد اأن َيخ�سَع اجلميُع مل�سيئِته هَو ولي�ض مل�سيئِة اهلل.

ُة اإىل العامل. وبهذا، َدَخَلِت اخلطيَّ

ِده. ولكنَّ اهلَل الذي ل ُيطيُق  رُّ ياِنه َوَتَ ح لو�سيفُر يف اإقناِع ُثْلِث املالئكِة بالن�سماِم اإليِه يف ِع�سْ وقد َنَ
َتعني:  كلمٌة  وهي  »�سيطان«،  اإىل  لو�سيفَر  ا�سُم   َ َتَغريَّ وقد   . ماويِّ ال�سَّ بيِته  ِمن  جميًعا  َطَرَدُهم  َة  اخلطيَّ
ا املالئكُة الأ�رشاُر فُيدَعوَن »�سياطني«.  ّل«. اأمَّ »امُل�ْسَتكي«. كما اأنه ُيدعى »اإبلي�ض«، وهَي َتعني: »امُل�سِ

»اجَلحيم«  ُيدعى  املكاُن  وهذا  ياطني.  ال�سَّ واأعواِنه  لإبلي�َض  �ِسْجًنا  اهلُل  اأَعدَّ   ، و�رِشِّيٍّ ُمظلٍم  َمكاٍن  ويف 

 
و »ُبحريَة النَّار«؛ وهو مكاُن النف�ساِل الأبديِّ عِن اهلِل، ومكاُن َتقييِد امُلتمرِّديَن اإىل اأبِد الآبديَن لكي 
جن.  يطاُن واأعواُنه يف ذلَك ال�سِّ ل َيَت�َسبَّبوا يف املزيِد ِمن امل�ساكل. وهكذا، يف يوٍم ما، �سوف ُي�ْسَجُن ال�سَّ

وؤاُل الذي َيْطَرُح نف�سه ُهنا هو: ولكنهم لي�سوا ُهناك َبْعد. وال�سُّ

اأين َذَهَبْت هذِه الأرواُح ال�رشِّيرُة بعد اأن َطَرَدها اهلل؟

َيُكْن  واأعواِنه. فاإن مل  باإعادِة تنظيِم �سفوِفه  يطاُن  ال�سَّ . وهناك، قام  الأر�سيِّ النِّطاِق  اإىل  انتقلْت  لقد 
ماِء، ف�سوف َيْحُكُم على الأر�ض! لهذا فاإنه ُيدَعى »َرِئي�ُض �ُسْلَطاِن اْلَهَواِء،  با�ستطاعِته اأن َيْحُكَم يف ال�سَّ

َيِة« )اأف�ُس�ض 2: 2(. ْع�سِ وُح الَِّذي َيْعَمُل الآَن يِف اأَْبَناِء امْلَ الرُّ

اأننا ل  يطاَن واأعواَنه لي�سوا َمرِئيِّنَي لنا، ومَع ذلَك َفُهم حقيقيُّون. ومَع  اأنَّ ال�سَّ اأْن َنعرَف  ويجُب علينا 
اأ�ساليِبهم  كلَّ  َي�ستخِدموَن  َفُهم  والبغي�ض.  ال�رشِّيَر  َدُهم  َق�سْ َنعرُف  اأننا  اإلَّ  اأ�سكاُلهم،  هَي  كيَف  َنعرُف 

ِة بهم. ولي�ض هناَك ما َيردُعُهم عن تدمرِيك. لمِة اخلا�سَّ مِّ النَّا�ِض اإىل مملكِة الظُّ امُللتويِة ِل�سَ

يطاُن وَيظهُر كمالِك ُنوٍر )2كورنثو�ض 11: 14(. ى ال�سَّ ويف بع�ِض الأوقاِت، قد َيَتَخفَّ

�َسٍد  َمُكْم َكاأَ ُحوا َوا�ْسَهُروا. لأَنَّ اإِْبِلي�َض َخ�سْ لهذا فاإننا نقراأُ يف ر�سالِة ُبطر�َض الأوىل 5: 8، »اُ�سْ
َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِم�ًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو«.

َلني.  ِة اأَبَوْينا الأوَّ والآَن، لَنِجْع اإىل ق�سَّ
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ة احليَّ

فيما كانا كانْت  ُمدِه�ًسا  يوٍم  كلُّ  د. وكان  وامَلقا�سِ بامُلغامراِت  مليئًة  اَء  اآدَم وحوَّ حياُة 
قاِن  ويتذوَّ ونباتاِتها،  مبخلوقاِتها  وَيعَتنياِن  الوا�سعَة،  َجنَّتهما  َي�ْسَتك�ِسفاِن 
بزيارِته  ُفهما  ُي�رَشِّ وماِلُكهما  خالُقهما  كاَن  حيُث  وبديًعا  جمياًل  امل�ساُء  وكاَن  الكثرية.  اأطايَبها 
اُء �َسعيَديِن  اآدُم وحوَّ اإليه! وهكذا، فقد كاَن  ثا  َوَيَتَحدَّ يا معه  َيَتَم�سَّ اأْن  اِن  ُيِحبَّ ال�سخ�سيَّة. وكم كانا 

 . الأر�سيِّ َبيِتهما  يف 

ورَة اهلل!  يطاَن مل َيُكْن �سعيًدا. فقد كاَن ُيبِغ�ُض اهلَل وُيبِغ�ُض هَذيِن الكاِئَننْيِ اللََّذْيِن َيعُك�سا �سُ ولكنَّ ال�سَّ
ماِء – بالتَّخطيِط للَهيمنِة على مملكِة  يطاُن – الذي اأخفَق يف الَهيمنِة على مَملكِة ال�سَّ لذلَك، فقد بداأَ ال�سَّ
( ِبَك�رْشِ نامو�ِض اهلل. ولكنَّه مل  َن ِمن اإقناِع اآدَم )راأ�ِض اجِلن�ِض الب�رشيِّ الأر�ض. وقد كاَن َيَتَمنَّى اأن َيَتَمكَّ

َيُكْن لُيغاِمُر بامُلحاولِة مع اآدَم ُمبا�رشًة. 

وًتا. اُء �سَ اِم، �َسِمَعت َحوَّ ويف اأحِد الأيَّ

وَت اهلل. وَت اآدَم، ول �سَ ومل َيُكْن ذلَك �سَ

وَت احليَّة! لقد كاَن �سَ

اهلِل  َعُدوَّ  اأنَّ  َتعلُم  َتُكْن  مل  فهي  جديد.  اكت�ساٍف  ُد  رَّ ُمَ هي  النَّاطقُة  ُة  احليَّ كانِت  اء،  َحوَّ اإىل  وبالنِّ�سبِة 
َك�رْشِ  اإىل  اآدَم وَدْفِعِه  َي�ستخِدَمها لإغواِء  اأن  ُيريُد  يطاَن  ال�سَّ َتعلم باأنَّ  َتُكْن  اأنها مل  َي�سَتْخِدُم احليَّة. كما 

قانوِن اهلل. 

يطاِن ُمَثّبَتَتنْيِ على املراأِة اأينما َذَهَبت. ويف اللَّحظِة امُلنا�سبِة،  ، وكانت َعينا ال�سَّ رْبٍ ُة ب�سَ انتظرِت احليَّ
اء: يطاُن حلوَّ َهم�َض ال�سَّ

ِة؟« )تكوين 3: 1(. نَّ ا َقاَل اهلُل َل َتاأُْكاَل ِمْن ُكلِّ �َسَجِر اجْلَ »اأََحقًّ

اأّنُه اأرادها اأن َتعتقَد باأنَّ اهلَل مَينُع عنها  َك املراأَة يف كالِم اهلل. كما  يطاُن اأن ُي�َسكِّ وهكذا، فقد اأراَد ال�سَّ
ا َما.  وعن زوِجها َخرْيً

ِة َفَقاَل  نَّ َجَرِة الَِّتي يِف َو�َسِط اجْلَ ا َثَمُر ال�سَّ ِة َناأُْكُل، َواأَمَّ نَّ ِة: ِمْن َثَمِر �َسَجِر اجْلَ ْراأَُة ِلْلَحيَّ » َفَقاَلِت امْلَ
ُه َيْوَم  وَتا! َبِل اهلُل َعامِلٌ اأَنَّ ُة ِلْلَمْراأَِة: َلْن َتُ يَّ وَتا. َفَقاَلِت احْلَ اُه ِلَئالَّ َتُ �سَّ اهلُل: َل َتاأُْكاَل ِمْنُه َوَل َتَ

َّ« )تكوين 3: 5-2(.  رْيَ َوال�رشَّ َتاأُْكاَلِن ِمْنُه َتْنَفِتُح اأَْعُيُنُكَما َوَتُكوَناِن َكاهلِل َعاِرَفنْيِ اخْلَ

اء؟ والآن، ماذا �َسَتْفَعُل َحوَّ  
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اخَليار

َعَرَف لقد  وقد  م�سيئَتُهما.  اأو  م�سيئَتُه  ا  اإمَّ َيفعال  لكي  الختياِر  َة  ُحريَّ اَء  وحوَّ اآدَم  اهلُل  اأعطى 
اأراَد  ورِته. ولكنه  الربُّ ما هَو الأف�سُل لهذيِن امَلخلوقنِي امُلَميَّزيِن اللَّذيِن َخَلَقُهما على �سُ
والو�سايا  القواننِي  وراَء  الكامنَة  الأ�سباَب  يفهماِن  ل  عندما  – َحتَّى  به  َيِثقا  اأن  اَء  وحوَّ اآدَم  ِمن 

ُعها.  َي�سَ التي 

فقد  لهذا   . ال�رشِّ عِن  النَّا�سئَة  الأمِد  الطويلَة  العواقَب  ُم�سبًقا  يرى  اأن  مُيكُنه  الذي  الوحيُد  هَو  فاهلُل 
قاَل لآدَم: 

َك َيْوَم  ِّ َفاَل َتاأُْكْل ِمْنَها، لأَنَّ رْيِ َوال�رشَّ ا �َسَجَرُة َمْعِرَفِة اخْلَ ِة َتاأُْكُل اأَْكاًل، َواأَمَّ نَّ » ِمْن َجِميِع �َسَجِر اجْلَ
وُت« )تكوين 2: 17-16(.  َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُ

اء: َة قالت حلوَّ ولكنَّ احليَّ

وَتا« )تكوين 3: 4(.  »َلْن َتُ

اَء اأن َتِثَق يف اخلالِق اأَم يف امَلخلوق؟ لهذا، هل ينبغي حلوَّ

هذا هَو ما َحَدث:

َظِر. َفاأََخَذْت  ٌة ِللنَّ َجَرَة �َسِهيَّ َها َبِهَجٌة ِلْلُعُيوِن، َواأَنَّ ال�سَّ َجَرَة َجيَِّدٌة ِلالأَْكِل، َواأَنَّ ْراأَُة اأَنَّ ال�سَّ » َفَراأَِت امْلَ
ا َمَعَها َفاأََكَل« )تكوين 3: 6(. ْعَطْت َرُجَلَها اأَْي�سً ِمْن َثَمِرَها َواأََكَلْت، َواأَ

ا! لقد اأكلْت ِمنها! وقد اأكَل هو ِمنها اأي�سً

ا اآدُم فاأكَل منها لأنه اختاَر َطْوًعا  يطان. اأمَّ جرِة امُلَحرَّمِة لأنها اأُْغِوَيْت ِبِخَدِع ال�سَّ اُء ِمن ال�سَّ لقد اأَكَلت حوَّ
اأن َي�ْسُلَك يف طريِقه هو ولي�َض يف طريِق اهلل.

 . وهكذا، بدًل ِمن اخل�سوِع خلالِقِهما الُقدُّو�ِض وامُلحب، فقد ا�ست�سلَم الإن�ساُن للَعُدوِّ

لن! وبهذا، فقد اأخطاأَ اأَبوانا الأوَّ
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ُة والعار اخلطيَّ

نُه اهلل. وكاَن هو الذي اأو�ساُه اهلُل باأن ل ياأُكَل ِمن �سجرِة كاَن  اآدُم هو راأ�ُض اجلن�ِض الب�رشيِّ الذي َعيَّ
عوِر بالعواقِب امُلريعِة لختياِرهما اإلَّ  اُء قد بداأاَ بال�سُّ معرفِة اخلرِي وال�رشِّ. ومل َيُكْن اآدُم وحوَّ

م اآدُم تلَك الفاكهَة امُلَحرَّمة: بعَد اأْن َق�سَ

َماآِزَر«  لأَْنُف�ِسِهَما  َنَعا  َو�سَ ِتنٍي  اأَْوَراَق  َفَخاَطا  ُعْرَياَناِن.  ُهَما  اأَنَّ َوَعِلَما  اأَْعُيُنُهَما  » َفاْنَفَتَحْت 
)تكوين 3: 7(.

الدَّاخِل  ِمَن  بالنَّجا�سِة  �َسَعرا  اأنهما  كما  قلَبيهما.  ياأُكُل  دُم  النَّ وراح  الذَّنب،  مب�ساعِر  اُء  وحوَّ اآدُم  �َسَعَر 
واخلارج.

ِلُب العار. ُة َتْ فاخلطيَّ

اُء نامو�َض اهلل، كانا َي�سُعراِن بح�سوِر اهلل ومل يكونا َي�ْسُعراِن باخَلَجِل اأِو العاِر  فَقبَل اأن َيْك�رِشَ اآدُم وحوَّ
ولأَنهما  �سورَته،  َيعُك�ساِن  ولأنهما  اخلالِق،  مَع  لأنهما  َِف  بال�رشَّ َي�ْسُعراِن  كانا  فقد   .)25  :2 )تكوين 

ديقاِن له.  �سَ

ولِكْن عندما اأكال ِمْن �سجرِة معرفِة اخلرِي وال�رشِّ، اأ�سبحا ُيدركاِن ال�رشَّ الذي قاما بِه و�َسَعرا باخَلَجِل 
ِمن َنْف�َسْيِهما.

َف. لَّ الَكرامِة َوال�رشَّ وهكذا، َحلَّ العاُر حَمَ

ِة حللِّ ُم�سكلِتهما  يا َعْوَرَتْيِهما باأوراِق التِّني؛ ولكنَّ كلَّ جهودِهما ال�سخ�سيَّ اُء اأن ُيَغطِّ وحاَول اآدُم وحوَّ
ِة التي اجتاَحت َنْف�َسْيِهما. كما اأنهما  باَءت بالف�سل. فقد كانا عاِجَزْيِن تاًما عن التخلُّ�ِض ِمَن اخلطيَّ

كانا عاِجَزْيِن عن ا�ستعادِة الكرامِة التي َفَقداها. 

كاَن النَّهاُر قد انت�سَف.

وبعَد قليٍل، كاَن اخلالُق امُلحبُّ �سياأتي لزيارِتهما كما َيفعُل دائًما. وقد كانْت ِفكرُة روؤيِتهما له َتْبَعُث 
يف َنف�َسْيِهما َم�ساعَر اخلوِف َوالُق�َسْعريَرة. 

فماذا َع�ساُه اأن يقوَل لهما؟

وماذا َع�ساُهما اأن َيقول له؟
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املوُت الرُّوحيُّ

لأنه َقبَل  لزيارِتهما  فيها  ياأتي  ٍة  مرَّ ُكلِّ  يف  بروؤيِته  َيَتَمتَّعاِن  كانا  اهلَل،  اُء  وحوَّ اآدُم  َيع�سى  اأن 
خالُقُهما و�سديُقُهما.

ولكنَّهما الآَن َي�سُعراِن باخلوف:

اآَدُم َواْمَراأَُتُه ِمْن  َهاِر، َفاْخَتَباأَ  ِة ِعْنَد ُهُبوِب ِريِح النَّ نَّ ْوَت الرَّبِّ الإِلِه َما�ِسًيا يِف اجْلَ » َو�َسِمَعا �سَ
ِة« )تكوين 3: 8(.  نَّ َوْجِه الرَّبِّ الإِلِه يِف َو�َسِط �َسَجِر اجْلَ

اُء الختباَء  اآدُم وحوَّ اأهِلهم وَيختبئوَن ِمنهم، فقد حاوَل  اأوامَر  وكما هَو حاُل الأطفاِل الذين َيْع�سوَن 
ِمن خالِقِهما.

ولكنَّ اهلَل نادى اآدم: »اأْيَن اأْنَت؟«

َك  اأَنَّ اأَْعَلَمَك  َمْن  َفَقاَل:  َفاْخَتَباأُْت.  ُعْرَياٌن  لأَينِّ  َفَخ�ِسيُت،  ِة  نَّ اجْلَ يِف  ْوَتَك  �سَ �َسِمْعُت  »َفَقاَل: 
الَِّتي  ُة  ْراأَ امْلَ اآَدُم:  َفَقاَل  ِمْنَها؟  َتاأُْكَل  َل  ْن  اأَ ْيُتَك  اأَْو�سَ الَِّتي  َجَرِة  ال�سَّ ِمَن  اأََكْلَت  َهْل  ُعْرَياٌن؟ 
بُّ الإِلُه ِلْلَمْراأَِة: َما هَذا الَِّذي َفَعْلِت؟  َكْلُت. َفَقاَل الرَّ َجَرِة َفاأَ َجَعْلَتَها َمِعي ِهَي اأَْعَطْتِني ِمَن ال�سَّ

ْتِني َفاأََكْلُت« )تكوين 3: 13-9(. ُة َغرَّ يَّ ْراأَُة: احْلَ َفَقاَلِت امْلَ

اأْن ُيلقيا اللَّوَم على  ًة. وملاذا حاول  اُء اأن َيختبئا ِمَن اهلل؟ لأنهما اقرَتفا َخِطيَّ اآدُم وحوَّ اأراَد  اإًذا، ملاذا 
ِة التي اقرتفاها؟ لأنهما كانا َي�ْسُعراِن باخلجِل والعار.  الآخريَن عن اخلطيَّ

َفُهما  َته،  قدا�سَة خالِقِهما وحمبَّ َيعُك�سا  اأن  ِمن  الُقدُّو�ض. وبدًل  اهلِل  ورَة  َيعك�ساِن �سُ اُء  اآدُم وحوَّ َيُعد  مل 
َد ال�سيطاِن وكربياَءه. رُّ َيعُك�سان الآَن َتَ

َكِتهما مع  ت اإىل انقطاِع �رَشِ ٍة. فخطيئُتهما اأدَّ ٍن َمقطوٍع ِمن �َسجرٍة َحيَّ ُل َزْوَجنْيِ كُغ�سْ وبهذا، اأ�سبَح اأوَّ
َمِلِك الكون.

َدِر  َم�سْ عن  ِلهما  َف�سْ على  خطيئُتهما  َعِمَلت  فقد  للكلمة.  الرُّوِحيِّ  باملعنى  َميَِّتنْيِ  اأ�سبحا  فقد  وبهذا، 
ة.  احلياِة الأبديَّ

يخوخِة كانت قد بداأت. فقد  َة ال�سَّ ة، فقد كانا ما يزالِن على َقْيِد احلياة، ولكنَّ عمليَّ وِمَن النَّاحيِة اجل�سديَّ
ُة املوِت َج�َسَدْيِهما. َغَزت ُقوَّ

بُب وراَء كلِّ هذا املوِت وكلِّ هذا الدَّمار؟ وماذا كاَن ال�سَّ

اخلطيَّة!
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اللَّعنة

الإن�ساَن يف  ولكنَّ  وَفَرح.  �سالٌم  هناَك  وكاَن  مًعا.  والإن�ساُن  اهلُل  كاَن   ، الب�رشيِّ التَّاريِخ  بدايِة 
العواقِب  بع�َض  اهلُل  اأعلَن  اء،  وحوَّ اآدُم  فيه  اأخطاأَ  الذي  اليوِم  نف�ِض  ويف  اهلل.  قانوَن  َخَرَق 

البعيدِة املدى خلطيئِتهما.

فقد قاَل للمراأة:

ُ اأَْتَعاَب َحَبِلِك، ِباْلَوَجِع َتِلِديَن اأَْوَلًدا. َواإِىَل َرُجِلِك َيُكوُن ا�ْسِتَياُقِك َوُهَو َي�ُسوُد َعَلْيِك«  » َتْكِثرًيا اأَُكرثِّ
)تكوين 3: 16(. 

اِبَعنْيِ ِمن عطاٍء غرِي ُمتناٍه.  ِة زوِجها وعنايِته النَّ اُء َتتمتَُّع مبحبَّ ُة امَل�سهد، كانت حوَّ فَقْبَل اأن َتْدُخَل اخلطيَّ
اِت الزَّواج. ِر والأمِل اإىل َم�رَشَّ فاِء بع�ِض التوتُّ ِة اإىل اإ�سْ ثُة باخلطيَّ ا الآَن، ف�سوَف توؤدِّي طبيعُتُهما امُللوَّ اأمَّ

ُجل: ُثمَّ قاَل اهلُل للرَّ

 ... َلَك،  ُتْنِبُت  َوَح�َسًكا  َو�َسْوًكا  َحَياِتَك.  اِم  اأَيَّ ُكلَّ  ِمْنَها  ُكُل  َتاأْ َعِب  ِبالتَّ ِب�َسَبِبَك.  الأَْر�ُض  » َمْلُعوَنٌة 
ُتَراٍب  َواإِىَل  ُتَراٌب،  َك  لأَنَّ ِمْنَها.  اأُِخْذَت  الَِّتي  الأَْر�ِض  اإِىَل  َتُعوَد  َحتَّى  ُخْبًزا  َتاأُْكُل  َوْجِهَك  ِبَعَرِق 

َتُعوُد« )تكوين 3: 19-17(. 

اء، َفَقْد َفَقدا هيمنَتُهما على الأر�ض. فالآَن، �سوَف َيحتوي عامُلُهما على  وهكذا، ب�سبِب خطيئِة اآدَم  وحوَّ
�َسْوٍك، واأمٍل، وُحْزٍن، وَمر�ٍض، وموت. 

هل  ولِكْن  ا.  طبيعيًّ اأمًرا  َنعتربُه  نا  اأنَّ َدرجِة  اإىل  قاِء  ال�سَّ هذا  على  ا  ِجدًّ ُمعتاًدا  ا  ِمنَّ البع�ُض  كاَن  ورمبا 
ِته  احِة �َسْوًكا قا�سًيا؟ اأو هل كاَن يف ُخطَّ ِة اأن ُتْنِتَج �سجرُة الورِد اجُلوريِّ الفوَّ ِة اهلِل الأ�سليَّ كاَن يف ُخطَّ
ِته اأنَّ هوؤلِء النَّا�ِض الذين َخَلَقُهم على  ة؟ اأو هل كاَن يف ُخطَّ عبًة وموؤملًة و�ساقَّ اأن تكوَن ولدُة الأمِّ �سَ
اأكيِد ل! فاهلُل مل َيْخلِق اخلليقَة لكي تت�سارَع مع ذاِتها. ولِكْن ب�سبِب  �سورِته �سَي�سيخوَن َوميوتون؟ بالتَّ

خطيئِة الإن�ساِن، اأ�سبَحِت الأر�ُض تَت َلعنِة اهلل.

ِة واملوت.  لقد اأخطاأَ الَب�رَشُ واأ�سبَح ِلزاًما عليهم اأن ميوتوا. فهذا هو ما ين�ضُّ عليه نامو�ُض اخلطيَّ

ُة اأَْنَتَجْت ثالثَة اأنواٍع ِمَن النف�سال: املوُت هو انف�سال. واخلطيَّ

: انف�ساُل روِح الإن�ساِن عِن اهلل. 1( موٌت ُروحيٌّ
: انف�ساُل روِح الإن�ساِن وَنف�ِسه عن ج�سِده )وعن اأِحبَّائه(. 2( موٌت ج�سديٌّ

: انف�ساُل روِح الإن�ساِن ونف�ِسه وج�سِده عِن اهلِل اإىل الأبِد يف ُبحريِة النار.8 3( موٌت اأبديٌّ

َة طريقٍة لتخلي�ِض نف�ِسه ِمن لعنِة اخلطيَّة. ومل َيُكِن الإن�ساُن مَيتلُك اأيَّ

فهل كاَن هناَك اأيُّ اأَمٍل اأو َرجاء؟
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الوعد

ٌة ل�ستعادِته. ولأنَّ الِفْدَيَة التي لقد  ٌة �رِشيَّ �َسَلَب ال�سيطاُن َكنَز امَلِلِك الثَّمني. ولكنَّ اهلَل كانت لديه ُخطَّ
ا، فال مُيكُن لل�سياطنِي اأو الب�رِش اأن ي�ستوعبوا هذِه  ُط لدفِعها كانت باهظًة جدًّ كاَن امَلِلُك ُيَخطِّ

َة اإلَّ بعَد اإتاِمها. اخلطَّ

ففي اليوِم الذي ا�ستوىل فيِه ال�سيطاُن على اجلن�ِض الب�رشي، قاَل اهلُل للحيَّة:

ِة. َعَلى َبْطِنِك َت�ْسَعنْيَ  ِك َفَعْلِت هَذا، َمْلُعوَنٌة اأَْنِت ِمْن َجِميِع اْلَبَهاِئِم َوِمْن َجِميِع ُوُحو�ِض اْلرَبِّيَّ » لأَنَّ
اِم َحَياِتِك« )تكوين 3: 14(.  َوُتَراًبا َتاأُْكِلنَي ُكلَّ اأَيَّ

الب�رِش  لإغواِء  َة  احليَّ ا�ستخدَم  يطاَن  ال�سَّ لأنَّ  ولِكْن  اأْرُجل.  على  َت�سي  كانت  َة،  احليَّ اهلُل  َخَلَق  فعندما 
لقرتاِف اخلطيَّة، فقد َلَعَنها اهلُل وَجَعَلها َتْزَحُف على َبْطِنها )هل َتعلم اأنَّ بع�َض اأنواِع الأفاعي لديها 
ِة اأدنى املخلوقات،  ابق؟( وِبَجْعِل احليَّ اأَْرُجٍل لها يف ال�سَّ ُنتوءاٌت �سغريٌة تَت جلِدها ُت�سرُي اإىل وجوِد 
ة اْلَقِدمَية  يَّ ا باأنه يف الوقِت الذي ُيَعيُِّنُه هو، �سوَف َي�ْسَحُق »احْلَ اأعطى اهلُل اجلن�َض الب�رشيَّ تذكاًرا َب�رشيًّ

لُّ اْلَعامَلَ ُكلَُّه« )روؤيا 12: 9(.  ْيَطاَن، الَِّذي ُي�سِ ْدُعوُّ اإِْبِلي�َض َوال�سَّ امْلَ

ة: يطاِن الذي ا�سَتخَدَم احليَّ ُثمَّ قاَل اهلُل لل�سَّ

ْنِت َت�ْسَحِقنَي َعِقَبُه«  ْراأَِة، َوَبنْيَ َن�ْسِلِك َوَن�ْسِلَها. ُهَو َي�ْسَحُق َراأْ�َسِك، َواأَ ُع َعَداَوًة َبْيَنِك َوَبنْيَ امْلَ » َواأَ�سَ
)تكوين 3: 15(.

ِة  ِته ال�رشيَّ – ُيعلُن اهلُل ِمن ِخالِلها �سيًئا ف�سيًئا عن ُخطَّ – ِمن نبوءاٍت عديدٍة  ُنبوءٍة  َل  اأوَّ وكانت هذِه 
َة عن ال�سيطاِن واأعواِنه،  ِة، واملوت. ولِكْن لكي ُيخفَي امَلِلُك تلَك اخُلطَّ يطاِن، َواخلطيَّ لإنقاِذ الب�رِش ِمن ال�سَّ

ة.  ٍة �رِشيَّ َعها يف �سيغٍة رمزيَّ فقد َو�سَ

ٌة، ولكنه  ا اإىل الأر�ض: َن�ْسُل املراأة. و�سوَف يكوُن للُمخلِّ�ِض اأمٌّ ب�رشيَّ وهكذا، فقد َوَعَد اهلُل اأن ُير�ِسَل ُملِّ�سً
ا، وهَي كلمٌة تعني »امَلْم�سوَح« اأو »امُلْختار«.  لن يكوَن له اأٌب َب�رشّي. و�سوَف ُيْعَرف امُلَخلِّ�ُض با�سم امل�سيَّ
يطان. ولِكْن ما معنى هذا الكالم؟  ا �َسَي�ْسَحُق َراأ�َض ال�سَّ ا، ولكنَّ امل�سيَّ يطاُن َعِقَب امل�سيَّ و�سوَف َيْلَدُغ ال�سَّ

ا ِمَن الأَمل.  اَء َب�سي�سً ا الآن، فقد اأعطى اهلُل اآدَم وحوَّ َدُه يف وقٍت لحٍق. اأمَّ ُح امَلِلُك َق�سْ �سوف ُيَو�سِّ

نني، �سوَف َيْكُتُب اأحُد اأنبياِء اهلل: وبعَد اآلِف ال�سِّ

ا�ْسَمُه  َوَتْدُعو  اْبًنا  َوَتِلُد  َبُل  َتْ اْلَعْذَراُء  َها   ... َعِظيًما  ُنوًرا  اأَْب�رَشَ  ْلَمِة  الظُّ يِف  اِلُك  ال�سَّ ْعُب  » اَل�سَّ
اُنوِئيَل – اهلُل َمَعنا. « )اإ�سعياء 9: 1؛ 7: 14(.  ِعمَّ

اإًذا، �سوف َيفتدي9 اهلُل َكنَزه الثَّمنَي. ولِكْن َكم �سُيَكلِّفُه ذلك؟

47
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َنعا َلُهما مالب�ض ِمن اأوراِق هل  جرِة امُلَحرَّمة؟ لقد �سَ اُء بعَد اأن اأكال ِمَن ال�سَّ َتْذُكُر ما َفَعَلُه اآدُم وحوَّ
ان؟ ل!  �رَشِ اخلالِق والديَّ �سجِر التِّني. َوَلِكْن هل َجَعَلْتُهما هذِه املالب�ُض َي�سعراِن بالرَّاحِة يف حَمْ

فقد �َسَعرا باخِلْزي َوالذَّنب. فلم َتُكْن هناَك طريقٌة مُيكُنهما ِمن خالِلها اأن َيَت�ساحَلا مع اهلل.

لذلك، فقد اأَوجَد اهلُل احللَّ لهما:

ًة ِمْن ِجْلٍد َواأَْلَب�َسُهَما« )تكوين 3: 21(.  َنَع الرَّبُّ الإِلُه لآَدَم َواْمَراأَِتِه اأَْقِم�سَ »َو�سَ

َل ذبيحٍة يف التَّاريخ؟ اإنه اهلل. َم اأوَّ وهكذا، َمِن الذي َقدَّ

اء. وبقياِم اهلِل بذلك، فقد  نَع منها مالب�َض لآدَم وحوَّ فقد َقَتَل اهلُل ب�سعَة حيواناٍت، واأخَذ جلوَدها، و�سَ
ِة عن العدالِة، والرَّحمِة، والنِّعمة. كاَن ُيَعلُِّمهما بع�َض الدرو�ِض الأوليَّ

ة: ْل قلياًل يف هذِه الكلماِت الثالِث امُلِهمَّ والآن، لنتاأمَّ

َ لآدَم  ى اهلُل بها؟ لقد َفَعَل ذلك لكي ُيَبنيِّ حَّ العدالة: اُنظْر اإىل احليواناِت امَليَِّتِة ُهنا. ملاذا �سَ

اأن ُيَطبَّق. فيجُب معاقبُة خطيئِتِهما باملوت. هذِه  ِة واملوِت يجُب  اأنَّ نامو�َض اخلطيَّ اَء  وحوَّ
هَي العدالة. 

اأماَت حيواناٍت بدًل  اإنه  اء. هل َحَكَم اهلُل عليهما باملوت؟ ل. بل  اآدَم وحوَّ الرَّحمة: اُنظْر اإىل 

عنهما. وقد كانت هذِه هَي طريقُة اهلِل ملعاقبِة خطيئِتِهما دوَن ُمعاقبِتِهما. هذه هَي الرَّحمة. 

اَء اجلميلة. هل كاَن هذاِن اخلارجاِن على القانوِن  اآدَم وحوَّ عمة: الآن اُنظْر اإىل مالب�ِض  النِّ

اِن هذِه العطيَّة؟ ل، ولكنَّ اهلَل اأظهَر لهما ُلْطًفا باأْن األب�َسهما تلَك املالب�َض امل�سنوعَة ِمن  ي�ستحقَّ
جلوِد احليوانات. هذه هَي النِّعمة. 

اُء �سعيَديِن باأن يكونا مَع اهلِل ثانيًة! وب�سبِب ما فعله الربُّ لهما، كان اآدُم وحوَّ

اِن املوَت يف ذلَك اليوم، اإلَّ اأنَّ حيواناٍت  ت دماُء احليواناِت خطيئَتُهما. فَمع اأنهما كانا ي�ستحقَّ فقد َغطَّ
احِة  اُء بالرَّ ة اأخرى، �سعر اآدُم وحوَّ ُة َعْوَرَتْيِهما. ومرَّ ت املالب�ُض اجِللديَّ بريئًة ماتت بدًل عنهما. فقد َغطَّ

�رَشِ اهلل.  يف حَمْ

نني، �سوَف َيْكُتُب اأحُد اأنبياِء اهلل: وبعَد اآلِف ال�سَّ

اَل�ِض. َك�َسايِن ِرَداَء اْلرِبِّ«  ُه َقْد اأَْلَب�َسِني ِثَياَب اخْلَ . َتْبَتِهُج َنْف�ِسي ِباإِلِهي، لأَنَّ » َفَرًحا اأَْفَرُح ِبالرَّبِّ
)اإ�سعياء 61: 10(.

ولكنَّ اهلَل هَو الوحيُد القادُر على ت�سويِب و�سِع اخُلطاِة ِمْن َجديد!
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رد الطَّ

ا. فتلَك الكائناُت عندما  ًدا ونهائيًّ ماء، كاَن َم�سرُيها موؤكَّ َطَرَد اهلُل املالئكَة امُلتمرِّدَة ِمَن ال�سَّ
ا فيما َيْخَت�ضُّ  ماوات مل َيُكن لديها ُعْذٌر خلطيئِتها. اأمَّ ُة التي عا�ست يف ُنوِر ال�سَّ الروحيَّ

كلوا عليه. ًة ل�ستعادِتهم اإْن ُهْم َوثقوا بِه واتَّ ثوا باخلطيَّة، فقد و�سَع اهلُل ُخطَّ بالب�رِش الذين َتَلوَّ

ومَع ذلك، فقد كانت هناَك عواقُب للخطيَّة. فكما اأنَّ اهلَل َطَرَد لو�سيفَر ومالئكَته الأ�رشاَر ِمن الِفردو�ِض 
ِة الأر�سيَّة: اَء ِمن اجلنَّ ، فقد َطَرد اآدَم وحوَّ ال�سماويِّ

ِقيَّ  ا ُمَتَقلًِّبا �رَشْ ِة َعْدٍن، َواأََقاَم َمالِئَكَة اْلَكُروِبيِم َو�َسْيًفا َناِريًّ » َوَهَكَذا َطَرَد اهلُل الإِْن�َساَن ِمْن َجنَّ
َياِة« )تكوين 3: 24(.  َيِة اإِىَل �َسَجَرِة احْلَ ْف�سِ ِريِق امْلُ َرا�َسِة الطَّ ِة حِلِ نَّ اجْلَ

الكاملنَي  للَب�رَشِ  اإلَّ  ُمنت�سف اجلنَّة. ول يجوُز  الأخرى يف  زُة  امُلميَّ ال�سجرُة  وكانت �سجرُة احلياِة هي 
َي�سيخاِن  �سوَف  اقرتفاها،  التي  اَء مل يعودا كاملني. وب�سبب اخلطيئِة  اآدَم وحوَّ ياأكلوا منها. ولكنَّ  اأن 

َوميوتان يف نهايِة املطاف. 

. وب�سبِب طبيعِته و�رشائِعه امُلقدَّ�سة، يجُب  ، وكامٌل، وبارٌّ اإنَّ اإلَهنا ُقدُّو�ض. وهذا يعني اأنه َطاِهٌر، ونقيٌّ
َدِر احلياة. وَيعتقُد البع�ُض اأنَّ اهلَل »َعظيٌم«  َة باملوت – اأي بالنف�ساِل عن َم�سْ عليه اأن ُيعاقَب اخلطيَّ
ا اإىل َحدِّ التَّغا�سي عِن القواننِي التي و�سَعها هَو نف�ُسُه. ولِكْن َتَخيَّْل حمكمًة َيرف�ُض فيها القا�سي  ِجدًّ
اأن ُيَطبَِّق قواننَي الِبالد! فهل مُيكُنَك اأن تقوَل عن هذا القا�سي اإنه »عظيم«؟ اأو َتَخيَّل ُمباراًة لُكرة القدم 

َيتجاهل فيها احَلَكُم قوانني اللُّعبة. فهل �سَتدعوه َحَكًما عظيًما اأَم َحَكًما �سيًِّئا؟

على  اخلارجنَي  ُيعاقَب  لن  واأنه  قوانيَنه،  ُيَطبِّق  لن  اأنَّ خالَقها  توؤمَن  اأن  اَء  ِمن حوَّ يطاُن  ال�سَّ اأراَد  لقد 
اَن العادَل لهذا الكوِن َيْحفُظ كلمَته دائًما. القواننِي باملوت. ولكنَّ امَلِلَك البارَّ والديَّ

ِكَل عليه: ك َت�ستطيُع اأن َتِثَق بِه واأن َتتَّ وهذا يعني اأنَّ اهلَل عظيٌم واأنَّ

َماِن اأََماَم َوْجِهَك« )املزمور 89: 14(.  ْحَمُة َوالأََماَنُة َتَتَقدَّ قُّ َقاِعَدُة ُكْر�ِسيَِّك. الرَّ »اْلَعْدُل َواحْلَ

اأن َيفعلوُه  يطاِن والَب�رَشِ  : ما هَو ال�سيُء الذي مُيِكُن لل�سَّ وؤاِل امُلَحريِّ ال�سُّ اأن ُتيَب عن هذا  والآَن حاوْل 
ولكنَّ اهلَل ل َي�ستطيُع اأْن َيفعَله؟

اإليَك جواُب اهلِل نف�ِسه:

اأَْكِذُب« )املزمور َل  اأَينِّ  ِبُقْد�ِسي،  َحَلْفُت  ًة  َمرَّ  . �َسَفَتيَّ ِمْن  َخَرَج  َما   ُ اأَُغريِّ َوَل  َعْهِدي،  اأَْنُق�ُض  » َل 

 

 .)35-34 :89 

وهكذا، فاإنَّ َمِلَك هذا الَكوِن ل َيْرِجُع عن كالِمه.
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الأبناُء الأوائل

وِك كاَن  كال�سَّ �سيِّئٍة  اأ�سياٍء  على  يحتوي  كان  ولكنَّه  َعْدن،  ِة  َجنَّ خارَج  جمياًل  يزاُل  ما  العامَلُ 
ِمن  الكثرُي  َيُعْد  ومل  امَلزكومة.  والأنوِف  امُلَت�َسقِّقِة،  َكِب  والرُّ الالَّ�ِسَعِة،  واحل�رشاِت  اجلاِرِح، 
اَء اأن َيعمال بِجدٍّ  عام. وقد كاَن ينبغي لآدَم وحوَّ هِل العثوُر على الطَّ احليواناِت األيفًة. فلم َيُكن ِمَن ال�سَّ

لإطعاِم نف�َسيِهما.

ا: ولِكْن كانت هناَك حلظاٌت ِمَن الفرِح وامُلتعِة اأي�سً

« )تكوين 4: 1(. اَء اْمَراأََتُه َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َقاِينَي. َوَقاَلِت: اْقَتَنْيُت َرُجاًل ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ »َوَعَرَف اآَدُم َحوَّ

ِل ا�سَم  »قايني« )وهو َيعني: »اقتناء«(. فيا لُه ِمن َكْنٍز ثمنٍي ِمن عنِد اهلل!  اُء على مولوِدها الأوَّ اأْطَلَقْت َحوَّ
اُء اأنَّ ابَنها �سيكوُن امُلخلِّ�َض املوعود. ولكنها �رُشعاَن ما اكت�سفت اأنَّ ابَنها ال�سغرَي كان  ورمبا َظنَّت حوَّ

ا – كواِلَديه تاًما! عنيًدا واأنانيًّ

اُء ابَنها الثَّاين فاأ�ْسَمْتُه »هابيل« )وهو يعني: »َن�َسَمة« اأو »ُبخار« اأو »ل �سيء«(.  ويف وقٍت لحٍق، ولدت حوَّ
ٍة والذي �سُيخلِّ�ُض  نا ِمن اإناِب َن�ْسِل املراأِة الذي بال خطيَّ فقد اأ�سبَح ِمَن الوا�سِح لهما اأنهما لن َيَتَمكَّ
النا�َض ِمن خطاياهم. فَبَدًل ِمن اأْن َيعُك�َض َن�ْسُلُهما �سورَة اهلِل الُقدُّو�ِض، فقد َعَك�َض طبيعَتهما اخلاطئة:

وَرِتِه« )تكوين 5: 4، 3(.  »َوَوَلَد ]اآدم[ َبِننَي َوَبَناٍت ... َعَلى �َسَبِهِه َك�سُ

والِدَيِه  ِمثَل  َيت�رشَّف  اإنه  الأ�سغر؟  اأخيه  ِمن  يخَة  البطِّ ياأُخُذ  ورة. هل ترى قاينَي وهو  ال�سُّ اإىل  اْنُظر 
اَء اإىل اأبناِئهما َكما َينتقُل  اللَّذاِن اأخذا الفاِكَهَة التي مل َتُكن َلُهما. وهكذا، فقد انتقلت خطيئُة اآدَم وحوَّ

املر�ُض امُلعدي:

ِطيَئِة َدَخَل  اإِْن�َساٍن َواِحٍد ]اآَدم[، َوِبُدُخوِل اخْلَ َيِد  اإِىَل اْلَعامَلِ َعَلى  ِطيَئُة  » َوِلَهَذا، َفَكَما َدَخَلِت اخْلَ
ُهْم َجِميًعا اأَْخَطاأُوا« )رومية 5: 12(.  ، لأَنَّ ْوُت َعَلى َجِميِع اْلَب�رَشِ ْوُت، َهَكَذا َجاَز امْلَ امْلَ

وهناك َمَثٌل اإفريقيٌّ يقول اإنَّ اجُلْرَذ ُينِجُب جرذاًنا �سغريًة ماهرًة يف َحْفِر اجُلحور. وهناَك َمَثٌل عربيٌّ 
لن، اأ�سبحا كالُغ�سِن املك�سوِر واملقطوِع ِمن  اٌم«. فعندما اأخطاأ اأبوانا الأوَّ ُم�ساِبٌه يقول: »َفْرُخ الَبطِّ َعوَّ
روا  ر، فاإنَّ جميَع اأفراِد اجلن�ِض الب�رشيِّ تاأثَّ �َسجرة. وكما اأنَّ ُكلَّ َفْرٍع �سغرٍي وورقٍة يف هذا الُغ�سن تتاأثَّ

بخطيئِة اآَدم. 

وبعَد وقٍت طويٍل ِمن موِت اآدم، َكَتَب امَلِلُك والنبيُّ داود:

ي« )املزمور 51: 5(. ِة َحِبَلْت ِبي اأُمِّ ِطيَّ ْرُت، َوِباخْلَ وِّ »هاأََنَذا ِبالإِْثِم �سُ

نا قد ل ُنِحبُّ اأْن َن�سمَع ِمثَل هذا الكالم، اإلَّ اأننا َنعرُف اأنه �سحيح! ومع اأنَّ
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اخُلطاُة َيَتَعبَّدون

ِة اأنَب  ِق�سَّ على  ُز  ُيَركِّ �َض  امُلقدَّ الكتاَب  ولكنَّ  والبنات،  الأولِد  ِمن  العديَد  اُء  وحوَّ اآدُم 
لني:  الأوَّ الولَديِن 

»َوَكاَن َهاِبيُل َراِعًيا ِلْلَغَنِم، َوَكاَن َقاِينُي َعاِماًل يِف الأَْر�ِض« )تكوين 4: 2(.

. نرى ُهنا اأنَّ قاينَي وهابيَل كانا َيعمالِن ِبِجدٍّ
ونرى اأنهما كانا َيعرفاِن عن خاِلِقهما.

ونرى اأنهما كانا ُيريداِن ِمَن اهلِل اأن َيْقَبَلهما واأن َيْقَبَل عبادَتهما. 
ة.  هما كانا ُيعانياِن ِمَن امل�سكلِة ذاِتها: اخلطيَّ ا اأنَّ ونرى اأي�سً

يوٍم، كانا  َيعي�ساِن كاخُلطاة. ففي كلِّ  هما كانا  اإنَّ بل  ِة،  ُوِلدا يف اخلطيَّ هما  اأنَّ الأمُر على  َيْقَت�رِشِ  ومل 
امُلقدَّ�ِض،  الكتاِب  اهرَة وامُلِحبَّة. ويف  الطَّ اهلِل  َتعك�ُض طبيعَة  راِن، ويتحدَّثاِن، ويت�رشَّفاِن بُطُرٍق ل  ُيَفكِّ

ة. َيقوُل َمِلُك الَكْوِن اإنَّ ِمثَل هذِه الأ�سياِء هَي خطيَّ

ُد اهلِل« )رومية 3: 23(.  ِميُع اأَْخَطاأوا َواأَْعَوَزُهْم َمْ »اإِِذ اجْلَ

يِن اأمامه؟ اأجل، ولِكنَّ  ولِكْن هل كانت هناَك طريقٌة لدى اهلِل لكي َيغفَر لقاينَي وهابيَل وُيعلُنهما بارَّ
ا: الثَّمَن �سيكوُن باهًظا جدًّ

ُل َمْغِفَرٌة« )عربانيِّني 9: 22(. �سُ »ِبُدوِن �َسْفِك َدٍم َل َتْ

ِة واملوت. فينبغي ُمعاقبُة  ه: نامو�ُض اخلطيَّ وهكذا، كان َينبغي تطبيُق ذلَك القانوِن الذي ل مُيكُن َك�رْشُ
وَن املوت، اإلَّ  ِة باملوت. لذلَك فاإنَّ طريقَة امَلِلِك يف امَلغفرِة َتَتطلَُّب موًتا. ومَع اأنَّ اخُلطاَة َي�ستحقُّ اخلطيَّ

اأنَّ اهلَل ُم�ستعدٌّ لقبوِل دِم بع�ِض احليواناِت مثِل احَلَمل )اخَلروف(.

ٍة جيِّدٍة ونظيًفا.  اأن يكوَن ب�سحَّ َو�ِسًخا. بل يجُب  اأو  اأو ُم�ساًبا  ا  اأْن ل يكوَن احَلَمُل مري�سً ولِكن يجُب 
مبعنًى اآخر، يجُب اأن يكوَن َحَماًل كاماًل. ويجب َذْبُح احَلَمِل َوَحْرُقه. وهَو ميوُت َبَدًل عن اخلاطِئ امُلذِنب؛ 

اأي اأنه يكوُن بدياًل عنه. 

حيَحة:  ام، اأح�رَش الأخواِن َتْقِدماٍت اإىل اهلل، ولكنَّ واحًدا منهما فقط اأح�رَش التَّقدمَة ال�سَّ ويف اأحِد الأيَّ

ا ِمْن  اأَْي�سً َم َهاِبيُل  ، َوَقدَّ اأَْثَماِر الأَْر�ِض ُقْرَباًنا ِللرَّبِّ َم ِمْن  اأَنَّ َقاِينَي َقدَّ اٍم  اأَيَّ َبْعِد  » َوَحَدَث ِمْن 
اأَْبَكاِر َغَنِمِه َوِمْن �ِسَماِنَها« )تكوين 4: 4-3(. 

يف راأيك، َما هَي التَّقدمُة التي َقِبَلها اهلل؟
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ة ريعُة ذبيحِة اخلطيَّ �شَ

امَلْذَبُح يتاألَُّف ِمن اُنُظْر  امَلْذَبَحنْي. كاَن  اإىل  اْنُظر  اإىل اهلل.  اإىل ما �سُيقدَِّماِنِه  اُنُظْر  اإىل الأَخَوْين. 
اب. وكان املذبُح مكاًنا للموت. فقد كان َيحمُل  ٍة ُمرتفعٍة م�سنوعٍة ِمَن احلجارِة اأو الرتُّ ِمَن�سَّ
اِر بالأ�سياِء التي  ماِء والأر�ض، اأو ما بنَي اهلِل والإن�سان. وقد كاَن ينبغي اإ�رشاُم النَّ الُقرباَن ما بنَي ال�سَّ
ا. ولِكْن  اأي�سً اأن ُيظِهَر َرْحَمًة  اأنه ُيريُد  اإلَّ  اأنَّ اهلَل ُيقيُم الَعْدَل دائًما،  ُع على املذبِح وَحْرِقها. ومَع  ُتو�سَ
َة دوَن اأْن ُيعاقَب اخلاطئ؟ كيَف مُيكُنه اأن َيفعَل ِكال الأمريِن يف اآٍن واحٍد؟ اأو كيف مُيكُنه اأن ُيديَن اخلطيَّ

بعَد وقٍت طويٍل ِمن َزَمِن قاينَي وهابيل، قاَل اهلُل للنبيِّ ُمو�سى:

َم  ْكِفرِي َعْن ُنُفو�ِسُكْم، لأَنَّ الدَّ ْذَبِح ِللتَّ اُه َعَلى امْلَ ِم، َفاأََنا اأَْعَطْيُتُكْم اإِيَّ �َسِد ِهَي يِف الدَّ » لأَنَّ َنْف�َض اجْلَ
ْف�ِض« )لويِّني 17: 11(. ُر َعِن النَّ ُيَكفِّ

ْكِفرِي َعْنُه«. ى َعَلْيِه ِللتَّ ْحَرَقِة، َفرُيْ�سَ ُع َيَدُه َعَلى َراأْ�ِض امْلُ ه قاَل له يف لويِّني 1: 4: »َوَي�سَ كما اأنَّ

َفة،  امُلْقرَتَ اخلطايا  لتغطيِة  امَلطلوبِة  الفديِة  َدْفُع  هَو  ارِة  بالكفَّ امَلق�سوُد  ارة؟  الكفَّ معنى  ما  َوَلِكْن 
احليواناِت  َبع�ِض  َدِم  �َسْفَك  َيْقَبُل  اإنه  للنا�ِض  اهلُل  قاَل  القدمِي،  العهِد  اأزمنِة  وُغفراِنها. ويف  وتطهرِيها، 
فقد  عْن خطاياهم.  للتَّكفرِي  واحَلمام(  والثِّرياِن،  والتُّيو�ِض،  والِكبا�ِض،  )كاحِلمالِن،  وامُلعافاِة  ليمِة  ال�سَّ
ُر اهلُل فيه ذبيحًة  ُر عِن اخلطايا، ولِكْن لي�َض اإىل الأبد؛ بل اإىل الوقِت الذي ُيَدبِّ كاَن َدُم هذِه احليواناِت ُيَكفِّ

ِة واملوت.  كاملًة لدفِع الثَّمِن احلقيقيِّ الذي َيَتَطلَُّبه نامو�ُض اخلطيَّ

والآن، اْنُظْر اإىل قاينَي واإىل ما �سُيقدُِّمه اإىل اهلل. فيا لها ِمْن مموعٍة رائعٍة ِمن الفاكهِة واخل�رشوات! 
وكم َتِعَب لإح�ساِر هذِه التَّقدمة! ولكنها مل َتُكن َتكفي للتَّكفرِي عن خطاياه لأنها ل تتوي على دماٍء 

ول َت�ستمُل على موِت اأيِّ َحيوان.

غرُي َمربوٌط  بامُلقاِبل، اُنُظْر اإىل هابيَل وَتقدمِته. فيا له ِمن َم�سهٍد حزيٍن وَتْق�َسِعرُّ له الأبدان! فاحَلَمُل ال�سَّ
ِة اهلل،  ُع َيَده على راأ�ِض احَلَمل؟ فالأنَّ هابيَل اآَمَن بُخطَّ وعلى َو�ْسِك اأن ُيذَبح. وهل ترى هابيَل وهو َي�سَ
عها على احَلَمل. وقد �َسَكَر هابيُل اهلَل لأنه بالرَّغم ِمن اأنه )اأْي: هابيل(  فقد َرَفَع اهلُل جميَع خطاياه وو�سَ

ي�ستحقُّ عقوبَة املوِت، اإلَّ اأنَّ اهلَل �سَيقَبُل َدَم احَلَمِل للتَّكفرِي عن خطاياه. 

َي مبوِت  وقد كاَن نامو�ُض اهلِل َيقت�سي ُمعاقبَة جميِع اخُلطاِة باملوت؛ ولكنَّ اهلَل – بَعْدِلِه وَرحَمِتِه – َر�سِ
ِطيَّة« )لويِّني 6: 25(. يَعة َذِبيَحة اخْلَ َحَمٍل بدًل عنهم. وقد َدعا اهلُل هذا القانون: »�رَشِ

ِة واملوت.  رُِّر هابيَل ِمن نامو�ِض اخلطيَّ ِة ُتَ وهكذا، فقد كانت �رشيعُة ذبيحِة اخلطيَّ

ولِكْن ماذا عن قايني؟
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َمقبوٌل وَمرفو�سٌ

ترى َمْذَبَح قايني؟ ماذا ُيوجُد عليه؟ بع�ُض املحا�سيِل الزراعيَّة. والآن، اُنُظر اإىل َمذبِح هابيل، هل 
ماذا ُيوجُد عليه؟ دماٌء ورماٌد.

وما هو راأُي اهلِل يف هذيِن الأَخَوْيِن ويف عبادِتهما؟

»َفَنَظَر الرَّبُّ اإِىَل َهاِبيَل َوُقْرَباِنِه، َولِكْن اإِىَل َقاِينَي َوُقْرَباِنِه مَلْ َيْنُظْر« )تكوين 4: 5-4(.

قايني10،  لتقدمِة  ه  وَرف�سَ لتقدمِة هابيَل  قبوَله  اهلُل  اأظهَر  كيَف  ُيخرُبنا  ل  �َض  امُلقدَّ الكتاَب  اأنَّ  ومع 
ه يقول: اأنَّ اإلَّ 

، اإِْذ �َسِهَد اهلُل ِلَقَراِبيِنِه«  ُه َبارٌّ َل ِمْن َقاِينَي. َفِبِه �ُسِهَد َلُه اأَنَّ َم َهاِبيُل هلِل َذِبيَحًة اأَْف�سَ » ِبالإِمَياِن َقدَّ
)عربانيِّني 11: 4(.

ه بارٌّ اأماَم اهلل. وقد كانت هذه هَي  ِته، فقد ُغِفَرْت خطاياُه واأُعِلَن باأنَّ وهكذا، لأنَّ هابيَل اآمَن بالربِّ وبُخطَّ
َع اهلُل خطايا هابيَل على احَلَمل. فقد ماَت احَلَمُل بدًل عن هابيل. وقد �ُسِفَك  ُة اهلِل لهابيل. فقد َو�سَ َعِطيَّ
ِة على  ُب اهلِل الباِر على اخلطيَّ ُمُه َوِعظاُمُه اإىل اأْن �ساَرت َرماًدا. وبهذا، فقد َوَقَع َغ�سَ َدُم احَلَمِل َواأُْحِرَق حَلْ
ها كانت ُت�سرُي اإىل امُلَخلِّ�ِض  اإًذا، ملاذا �رُشَّ اهلُل بَتْقِدَمِة هابيل؟ لأنَّ احلَمَل بدًل ِمن اأن َيَقَع على هابيل. 

ِة عن ُكلِّ الَب�رَش.  الذي �سياأتي والذي �سَيدفُع اأُجرَة اخلطيَّ

ُع بعالقٍة �سليمٍة معه. وعندما ماَت هابيُل )لحًقا(،  ِة اهلِل، فقد اأ�سبَح الآَن َيتمتَّ وب�سبب اإمياِن هابيَل بُخطَّ
هما اأ�سدقاء. وبهذا، فقد انت�رشت  مل َيُكن ُمنف�ساًل عِن اهلِل اإىل الأبد، بل اإنه َذَهَب ليكوَن يف حَم�رِشِه لأنَّ

ِة واملوت.  ِة على نامو�ِض اخلطيَّ �رشيعُة ذبيحِة اخلطيَّ

ه ينبغي  َب اإىل اهلِل ِمن خالِل �سلواِته، ولكنه َتاَهَل �رشيعَة اهلِل التي تقوُل باأنَّ ا قاينُي فحاَوَل اأن َيَتقرَّ اأمَّ
ُع بعالقٍة �سليمٍة مَع اهلل. لهذا،  ًنا، ولكنه مل َيُكْن َيتمتَّ ِة اأن ُتعاَقَب باملوت. فقد كاَن قاينُي ُمتديِّ للخطيَّ
ِته، فهَو  ِكُل على اهلِل وُخطَّ ِة واملوِت َيحوُم حوَله ك�َسحابٍة �َسوداء. واإْن مل َيُكْن َيتَّ فقد كاَن نامو�ُض اخلطيَّ

ان.  لن َيعرَفه ك�سديق؛ بل �سيواجُهُه كَديَّ

َم ما لديه.  اإنه كاَن ُمزارًعا واإنه َقدَّ اأنَّ البع�َض يحاولون اأن ُيدافعوا عن قاينَي بالقوِل  وِمَن املوؤ�سِف 
ِة ِبَحَمٍل ِمن  ولكنَّ اهلَل مل َيُكْن ُيريُد ما لديه. فقد كاَن باإمكاِن قاينَي اأن ُيقاِي�َض بع�َض حما�سيِله الزراعيَّ

َد معه على نف�ِض امَلذبح.  َع يَده على راأ�ِض َحَمِل هابيل واأن َيَتَعبَّ ِحمالِن هابيل، اأو اأْن َي�سَ

اإًذا، ماذا �َسَيْفَعُل قاينُي بعَد ذلك؟

هل �سيتوُب وياأتي اإىل اهلِل بالذَّبيحِة امُلنا�سبة؟

59
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جرميُة القتِل الأوىل

اأنَّ اهلَل َرَف�َض َتقدَمَة قايني، اإلَّ اأنُه ا�ستمرَّ يف ُحبِِّه لُه ودعوِته اإىل التَّوبة.مَع 

ولِكْن ما َمعنى التَّوبة؟

افرَتِ�ْض اأنَك تريُد اأْن ُت�ساِفَر اإىل مدينٍة ما. وبعَد اأن َرِكْبَت الِقطاَر اأدركَت اأنه ذاهٌب اإىل مدينٍة اأخرى. فما 
حيح.  الذي �سَتفعُله؟ �سوَف َتعرتُف بخطِئَك، وترتُك ذلَك القطاَر َقْبَل انطالقه، ُثمَّ َتنطلُق يف القطاِر ال�سَّ

هذا هو املعنى احلقيقيُّ للتوبة.

فالتَّوبُة تعني َتغيرَي الِفْكِر، اأو اأن َترتَك ما هو خطاأٌ وَتفعُل ما هو �سواب. والتَّوبُة اأماَم اهلِل ل َتعني اأنه 
ينبغي يل اأن اأعاِقَب نف�سي على خطاياي، بل اأن اأرى خطاياي كما َيراها اهلل. 

َف عن التِّكاِل على َطريِقه واأن يبداأَ يف التِّكاِل على طريِق اهلل. لقد اأراَد اهلُل ِمن قاينَي اأن َيتوب؛ اأي اأن َيتوقَّ

َم َوْجُهَك؟  هَّ اَذا َتَ اَذا اْغَتْظَت؟ مِلَ َم َوْجُهُه َكَمًدا. َف�َساأََل الرَّبُّ َقاِينَي: مِلَ هَّ ا َوَتَ » َفاْغَتاَظ َقاِينُي ِجدًّ
�ِسِن التَّ�رَشَُّف، َفِعْنَد اْلَباِب َخِطيَئٌة  ُق َوْجُهَك َفَرًحا؟ َواإِْن مَلْ ُتْ ِفَك اأََل ُي�رْشِ َلْو اأَْح�َسْنَت يِف َت�رَشُّ
َم ِفيَها« )تكوين 4: 5-7؛ ترجمة احلياة(. ُق اأَْن َتَت�َسلََّط َعَلْيَك، َلِكْن َيِجُب اأَْن َتَتَحكَّ َتْنَتِظُرَك، َتَت�َسوَّ

ا بنف�ِسه اإىل َدَرَجٍة َمَنَعْتُه ِمن اأن َيتوب. فقد كاَن َي�سُعُر باخَلَجِل ِمن اأخيه! وكاَن  كاَن قاينُي َفخوًرا ِجدًّ
ة! عاِزًما على التخلُّ�ِض ِمن هذا العاِر، َوعلى ا�ستعادِة َكرامِته بطريقِته اخلا�سَّ

َهَجَم  َقاِينَي  اأَنَّ  ْقِل  احْلَ يِف  َمًعا  َكاَنا  اإِْذ  َوَحَدَث  َهاِبيَل.  لأَِخيِه  ِباْلُودِّ  َيَتَظاَهُر  َقاِينُي  » َوَعاَد 
بُّ َقاِينَي: اأَْيَن اأَُخوَك َهاِبيُل؟ َفاأََجاَب: َل اأَْعِرُف. َهْل اأََنا  َعَلى اأَِخيِه َهاِبيَل َوَقَتَلُه. َو�َساأََل الرَّ
الأَْر�ِض«  ِمَن  اإِيَلَّ  ُخ  َي�رْشُ اأَِخيَك  َدِم  ْوَت  �سَ اإِنَّ  َفَعْلَت؟  َماَذا  َلُه:  بُّ  الرَّ َفَقاَل  لأَِخي؟  َحاِر�ٌض 

)تكوين 4: 8-10؛ ترجمة احلياة(.

َ اهلُل ذلَك  اِب اإىل اأن ُيَغريِّ ، ولكنَّ َج�َسَدُه �سيعوُد اإىل الرتُّ لقد َذَهَبت َنف�ُض هابيَل وُروُحه ليكونا َمَع الربِّ
ة. ٍد َيليُق باحلياِة الأبديَّ جَّ اَب اإىل َج�َسٍد مُمَ الرتُّ

ها: ا قايني، فقد اأعطاُه اهلُل ُفر�سًة اأُخرى للتَّوبة، ولكنه َرَف�سَ اأمَّ

ِة الرَّبِّ ...« )تكوين 4: 16 10؛ ترجمة احلياة(. »َوَهَكَذا َخَرَج َقاِينُي ِمْن َح�رْشَ

وِح امُلتمرِّدة، انتقل قاينُي �رَشًقا وَبنى مدينًة. واأنَب قاينُي وزوجُته عدًدا ِمَن الأبناء. وكاَن  وبهذِه الرُّ
ِة والآلِت امُلو�سيقيَّة. َنعوا اأوىل الأدواِت امَلعدنيَّ اأبناوؤُه الأوائُل ُهُم  الذيَن �سَ

 . ا، ولكنَّه مل َيُكْن َيعرُف الربَّ ا ِجدًّ وهكذا، فقد كاَن َن�ْسُل قاينَي ذكيًّ
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ُب والدَّينونة ال�شَّ

: بعَد  ة اأجياٍل ِمن خطيئِة اآدَم الأوىل، اأعطى اهلُل التَّقريَر التَّايَل عن حالِة اجلن�ِض الب�رشيِّ ع�رَشَ

ا ُهَو �رِشِّيٌر ُكلَّ  َ ِر اأَْفَكاِر َقْلِبِه اإِمنَّ وُّ » َوَراأَى الرَّبُّ اأَنَّ �رَشَّ الإِْن�َساِن َقْد َكرُثَ يِف الأَْر�ِض، َواأَنَّ ُكلَّ َت�سَ
َيْوٍم« )تكوين 6: 5(. 

ولِكْن كانت ُهناَك عائلٌة واحدٌة على الأر�ض َتِثُق يف اهلل:

. ... َفَقاَل اهلُل ِلُنوٍح: ِنَهاَيُة ُكلِّ َب�رَشٍ َقْد اأََتْت اأََماِمي، لأَنَّ  ا ُنوٌح َفَوَجَد ِنْعَمًة يِف َعْيَنِي الرَّبِّ » َواأَمَّ
َنْع ِلَنْف�ِسَك ُفْلًكا ِمْن َخ�َسِب ُجْفٍر  الأَْر�َض اْمَتالأَْت ُظْلًما ِمْنُهْم. َفَها اأََنا ُمْهِلُكُهْم َمَع الأَْر�ِض. اِ�سْ
َنُعُه ...«  َعُل اْلُفْلَك َم�َساِكَن، َوَتْطِليِه ِمْن َداِخل َوِمْن َخاِرٍج ِباْلَقاِر. َوهَكَذا َت�سْ و[. َتْ ]اأي: ال�رشَّ

)تكوين 6: 8، 15-13(.

خمُة املوؤلَّفُة ِمن ثالِث َطَبقاٍت )والتي َيبُلغ ُطوُلها ُطوَل َملعٍب وِن�سٍف لُكرِة القدم(  فينُة ال�سَّ كانت هذه ال�سَّ
اإناٍث ِمَن  اأنواِع احليوانات، و�َسبعِة ذكوٍر و�سبِع  وا�ِسَعٍة مبا فيِه الِكفايُة لإيواِء اثننِي ِمن ُكلِّ َنوٍع ِمن 
فينُة تتوي على ِنظاٍم للتَّهويِة وباٍب َكبرٍي واحٍد فقط.  احليواناِت التي ُت�سَتخَدُم كذبائَح خطيَّة. وكانت ال�سَّ

ِة مئِة �سنٍة كاملٍة )مع زوجِته واأبناِئه الثالثِة وزوجاِتهم(. وبينما كاَن  فينِة مُلدَّ ا�ستمرَّ ُنوٌح يف بناِء ال�سَّ
فينة، كاَن ُيَحذُِّر الَعامَل ِمن َميء دينونِة اهلل؛ ولكنَّ النا�َض كانوا َي�ْسَخروَن منه وَيهزاأون  ُنوٌح َيبني ال�سَّ
عام. وقاَم  فينُة جاهزة. وقد و�سَع فيها نوٌح وعائلُته ما يكفي ِمن امُلوؤِن والطَّ به. واأخرًيا، اأ�سبحِت ال�سَّ
يور. ويا له ِمن َمنظٍر بديٍع َوهَي َتدُخُل جميُعها اإىل  َوالزَّواحِف َواحل�رشاِت َوالطُّ ِبَجْلِب احليواناِت  اهلُل 

فينِة وت�سكُن يف اآلِف احُلجراِت التي فيها! ال�سَّ

ا. ولِكْن هل َدَخَل اأيُّ �سخ�ٍض يف ذلَك املكاِن الآِمن؟ ل! حينئٍذ،  فينِة اأي�سً ُثمَّ َدَخَل ُنوٌح وعائلُته يف ال�سَّ
ُق والرَّعد: ماء، وبداأَ الربَّ اأغلَق اهلُل الباب. بعدئٍذ، َتراَكَمِت الُغيوُم يف ال�سَّ

َطُر َعَلى  َماِء. َوَكاَن امْلَ » يِف ذِلَك الَيْوِم، اْنَفَجَرْت ُكلُّ َيَناِبيِع اْلَغْمِر اْلَعِظيِم، َواْنَفَتَحْت َطاَقاُت ال�سَّ
ْرَبِعنَي َلْيَلًة« )تكوين 7: 12-11(.  الأَْر�ِض اأَْرَبِعنَي َيْوًما َواأَ

التي  الثَّماين  الأنف�ِض  – با�ستثناِء  الَب�رَش  َهَلَك جميُع  التَّاريخ. فقد  ٍة يف  اأكرَب كارثٍة طبيعيَّ تلَك  كانت 
ا. ويف  ٍر ِجدًّ وَن وغرُي امُلوؤمننَي فَعرفوا احلقيقَة يف وقٍت ُمتاأخِّ ا النَّا�ُض امُلَتَكربِّ اأمَّ فينة.  اْحَتَمت يف ال�سَّ
ُترَبهُن  القدمية(  واحليواناِت  النباتاِت  )ِعْلُم  اِت  امُل�ستحاثَّ وِعْلَم  َة  اجليولوجيَّ الأبحاَث  اأنَّ  احلقيقِة 
ِة  ِة. فقد َعرَث الُعلماُء على كائناٍت َميِّتٍة َغَرًقا يف جميِع الأرا�سي امُلمتدَّ ْدِق هذِه الق�سَّ جميُعها على �سِ

حراِء الُكربى اإىل جبال الهماليا. ِمن ال�سَّ

َة يف النِّهاية. َعُلُه ُيِدين اخلطيَّ َعُلُه َينتظُر طوياًل، ولكنَّ دينوَنته َتْ وهذا ُيرينا اأنَّ َرْحَمَة اهلل َتْ



65 64

امل�شهد 26

بدايٌة جديدة

ِمْن اإًذا،  ت  َنَ لقد  فينة؟  ال�سَّ يف  معهم  كانت  التي  واحليواناِت  وعائلِته  لنوٍح  َحَدَث  الذي  ما 
دينونِة اهلل:

َعَلى  ِريًحا  اهلُل  َواأََجاَز  اْلُفْلِك.  يِف  َمَعُه  الَِّتي  اْلَبَهاِئِم  َوُكلَّ  اْلُوُحو�ِض  َوُكلَّ  ُنوًحا  اهلُل  َذَكَر  » ُثمَّ 
َياُه« )تكوين 8: 1(. ِت امْلِ الأَْر�ِض َفَهَداأَ

تنِي يف  ِقمَّ َجَبٌل ذو  اأََراَراط )وهو  ْت على ِجباِل  الأر�ِض وا�ستقرَّ اأخرًيا على  فينُة  ال�سَّ ِت  َفَقْد َحطَّ وهكذا، 
ا احلاليَّة(.  اجُلزِء ال�رشقيِّ ِمن ُتركيَّ

ة الأوىل،  ًة َت�ستقرُّ عليها. يف املرَّ ا جافَّ اٍت – حمامًة لريى ما اإذا كانت �سَتِجُد اأر�سً اأر�سَل ُنوٌح – ثالَث َمرَّ
ا اإىل نوٍح وهَي َتمُل مُبنقاِرها ورقَة زيتوٍن  ِة الثانيِة عادِت احلمامُة اأي�سً عادت احلمامة. ويف املرَّ
اأنَّ الوقَت قد  ا لها! حينئٍذ، َعَرَف نوٌح  ة الثَّالثة، مل َتُعد احلمامة. فقد َوَجدت ُم�ستقرًّ خ�رشاء. ويف املرَّ

وفان.  ت �سنٌة كاملٌة ُمنُذ اأن َحَدَث الطُّ فينة. وكانت قد انَق�سَ حاَن مُلغادرِة ال�سَّ

فينة؟ ُل َعَمٍل قام به نوٌح بعد اأن غادرت عائلُته واحليواناُت ال�سَّ هل َتعرُف ما هو اأوَّ

َعَد  َواأَ�سْ اِهَرِة  الطَّ ُيوِر  الطُّ ُكلِّ  َوِمْن  اِهَرِة  الطَّ اْلَبَهاِئِم  ُكلِّ  ِمْن  َواأََخَذ   . ِللرَّبِّ َمْذَبًحا  ُنوٌح  » َوَبَنى 
ا ...« )تكوين 8: 21-20(. َم الرَّبُّ َراِئَحَة الرِّ�سَ ْذَبِح، َفَتَن�سَّ َرَقاٍت َعَلى امْلَ حُمْ

ُة ما زاَلت َت�ستوجُب عقوبَة املوت. لهذا، فقد �َسَفَك ُنوٌح َدَم حيواناٍت  ْ عدالُة اهلِل اأو َرحمُته. فاخلطيَّ مل َتَتَغريَّ
ماء َوالأر�ض )اأْي: ما َبنْي اهلل والإن�سان(.  بريئٍة واأحرَق ُجَثَثها على َمْذَبٍح َبناه ِلَهذا الَغَر�ض ما بني ال�سَّ
ٍة والذي �سياأتي اإىل الأر�ِض يف يوٍم ما لُيقدَِّم  ا الذي بال َخِطيَّ وقد كانت ِمثُل هذِه الذَّبائِح ُت�سرُي اإىل امل�سيَّ

َة عِن اخلطيَّة.  الذَّبيحَة احلقيقيَّ

بعَد ذلك، اأو�سى اهلُل ُنوًحا وعائلَته قائاًل:

وا َواْمالأُوا الأَْر�َض« )تكوين 9: 1(. »اأَْثِمُروا َواْكرُثُ

كما اأنَّ اهلَل َقَطَع َعْهًدا مع كوكِب الأر�ض:

َفاَل   ... الأَْر�ِض.  َوَبنْيَ  َبْيِني  ِميَثاق  َعاَلَمَة  َفَتُكوُن  َحاِب  ال�سَّ ُقَزح[ يِف  ]َقْو�ض  َقْو�ِسي  ْعُت  » َو�سَ
َياُه ُطوَفاًنا ِلُتْهِلَك ُكلَّ ِذي َج�َسٍد« )تكوين 9: 13، 15(.  ا امْلِ َتُكوُن اأَْي�سً

ًة اأُخرى ُطوفاًنا ُيْهِلك  ماِء َقو�َض ُقَزٍح كعالمٍة للعهد )اأي اأنه لن ُير�سَل َمرَّ َع اهلُل يف ال�سَّ وهكذا، فقد َو�سَ
ُرنا باأنَّ اهلَل َيحفُظ وعوَده )�سواًء يف ُمعاقبِتنا اأو ِحمايِتنا( دائًما. َجميَع الَب�رَش(. لهذا فاإنَّ َقو�ض ُقَزح ُتَذكِّ

65
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ُبْرُج الِكبياء

بعَد اأن َباَرَك اهلُل النَّا�َض ببدايٍة جديدة، فقد عادوا – بعَد ب�سعِة اأجياٍل – اإىل البتعاِد َحتَّى 
باأن  النَّا�َض  اأو�سى  قد  اهلُل  كان  املثال،  �سبيِل  فعلى  طريِقهم.  يف  رِي  وال�سَّ الرِب  عن 

ينت�رشوا واأن »ميالأوا الأر�ض« )تكوين 1: 28؛ 9: 1(. ولِكْن ما الذي َفَعله الإن�سان؟

ُيخرُبنا الكتاُب امُلقدَّ�ُض مبا يلي:

َوَجُدوا  ُهْم  اأَنَّ ًقا  �رَشْ اِلِهْم  اْرِتَ يِف  َوَحَدَث  َواِحَدًة.  َوُلَغًة  َواِحًدا  ِل�َساًنا  ُكلَُّها  الأَْر�ُض  » َوَكاَنِت 
َنُع  َن�سْ َهُلمَّ  ِلَبْع�ٍض:  ُهْم  َبْع�سُ َوَقاَل  ُهَناَك.  َو�َسَكُنوا  ا[  ]الِعراق حاليًّ �ِسْنَعاَر  اأَْر�ِض  يِف  ُبْقَعًة 
نِي.  الطِّ َمَكاَن  ]الزِّْفت[  َمُر  احْلُ َلُهُم  َوَكاَن  َجِر،  احْلَ َمَكاَن  اللِّْبُ  َلُهُم  َفَكاَن  ا.  �َسيًّ َوَن�ْسِويِه  ِلْبًنا 
َد  َنَتَبدَّ ِلَئالَّ  ا�ْسًما  لأَْنُف�ِسَنا  َنُع  َوَن�سْ َماِء.  ِبال�سَّ َراأْ�ُسُه  َوُبْرًجا  َمِديَنًة  لأَْنُف�ِسَنا  َنْبِ  َهُلمَّ  َوَقاُلوا: 

َعَلى َوْجِه ُكلِّ الأَْر�ِض« )تكوين 11: 4-1(.

اأماَم  ا�سًما  لأنف�ِسهم  َي�سنعوا  اأن  املدينِة  اوؤوا  َبنَّ اأراد  العظيم،  الربِّ  ا�سَم  ُي�َسبِّحوا  اأن  ِمن  َبَدًل  وهكذا، 
د. وِمن خالِل  ُروُح الكربياِء والتمرُّ ُي�سيطُر عليهم  يطان، فقد كاَن  ال�سَّ اِن املدينة. وكما هَو حاُل  �ُسكَّ
ماء، فقد كانوا ِمثَل النا�ِض امُلتديِّننَي الذيَن ُيحاولوَن الو�سوَل اإىل  ُل اإىل ال�سَّ رغبِتهم يف بناِء ُبْرٍج َي�سِ
وَن عن  ماِء بجهِدهم. وكما هو حاُل قايني، فقد كاَن هوؤلء النَّا�ض ُمتديِّنني، ولكنهم كانوا َيَتغا�سَ ال�سَّ

ِته. طريقِة اهلِل للُغفراِن والتَّربير. بعبارٍة اأخرى، َفُهْم مل َيِثقوا يف اهلِل ول يف ُخطَّ

: لذلك، قال الربُّ

بُّ  الرَّ َدُهُم  َفَبدَّ َبْع�ٍض.  ِل�َساَن  ُهْم  َبْع�سُ َي�ْسَمَع  َل  َحتَّى  ِل�َساَنُهْم  ُهَناَك  َوُنَبْلِبْل  َنْنِزْل  » َهُلمَّ 
ِديَنِة، ِلذِلَك ُدِعَي ا�ْسُمَها َباِبَل لأَنَّ  وا َعْن ُبْنَياِن امْلَ ِمْن ُهَناَك َعَلى َوْجِه ُكلِّ الأَْر�ِض، َفَكفُّ
الأَْر�ِض«  ُكلِّ  َوْجِه  َعَلى  بُّ  الرَّ َدُهُم  َبدَّ ُهَناَك  َوِمْن  الأَْر�ِض.  ُكلِّ  ِل�َساَن  َبْلَبَل  ُهَناَك  بَّ  الرَّ

.)9-7  :11 )تكوين 

ح الربُّ يف اإيقاِف م�رشوِع الِبناء. ومل َيِجِد  اإًذا، َعن طريِق اإعطاِء كلِّ َع�سريٍة اأو قبيلٍة ُلغًة ُمتلفًة، َنَ
النا�ُض بدياًل عن ترِك بابَل وملِء الأر�ِض كما اأو�ساُهم اهلل.

ومل ُيكِمِل النَّا�ُض الرُبج،

َة اهلِل كانت ت�سرُي على ما ُيرام ووفًقا للجدول.  ولكنَّ ُخطَّ
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اهلُل َيدعو اإبراهيم

يطاُن ُيْحِكُم َقب�سَتُه على الأَُم؛ اأو هكذا لقد  ُة اأجياٍل ُمنُذ زمِن النبيِّ ُنوح. وكاَن ال�سَّ ْت ع�رَشَ اْنَق�سَ
ِكَل النا�ُض على الرب، كانوا َيتَّكلوَن على دياناِتهم.  اهر. فبدًل ِمْن اأْن َيتَّ كاَن الأمُر يبدو يف الظَّ

م�ض. وبع�ُض الأُِم �َسَجَدت للَقَمر.  م�َض بدًل ِمن اأن َتعبَد خالَق ال�سَّ فبع�ُض الأِم َعَبَدِت ال�سَّ

ويف حواىل �سنة 1925 قبَل امليالد.

مال ال�رشقيِّ ِمن اجلزيرة العربيَّة. وفيما  كاَن هناَك َرُجٌل ا�سُمه »اأبرام« يعي�ُض يف اأر�ٍض واقعٍة اإىل ال�سَّ
بعد َغريَّ اهلُل ا�سَمه اإىل »اإبراهيم« )ومعناه: اأٌب جلمهوٍر ِمن الأَُم(. 

كان ُعمُر اإبراهيَم 75 �سنة، وكان ُعمُر زوجِته »�سارة« 65 �سنة، وكانت عاقًرا )ل ُتْنجب اأبناًء(. وكان 
الأهُل والأقرباُء واجلرياُن َيْعبدوَن الأوثاَن حيُث كانوا َيعبدوَن املخلوقاِت بدًل من اخلالق.

اِم، قال الربُّ لإبراهيم: ويف يوٍم ِمَن الأيَّ

ًة َعِظيَمًة  ِريَك. َفاأَْجَعَلَك اأُمَّ ِبيَك اإِىَل الأَْر�ِض الَِّتي اأُ َك َوِمْن َع�ِسرَيِتَك َوِمْن َبْيِت اأَ » اْذَهْب ِمْن اأَْر�سِ
ْلَعُنُه. َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع  َم ا�ْسَمَك، َوَتُكوَن َبَرَكًة. َواأَُباِرُك ُمَباِرِكيَك، َوَلِعَنَك اأَ َعظِّ َواأَُباِرَكَك َواأُ

َقَباِئِل الأَْر�ِض« )تكوين 12: 3-1(.

لقد اأراَد اهلُل اأن َيقطَع عهًدا مَع اإبراهيم. فاإْن َتَرَك عائلَة اأبيِه وذهَب اإىل املكاِن املجهوِل الذي �سُيخرُبُه 
اهلُل عنه، ف�سوَف َيفعُل اهلُل �سيئنِي عظيمنِي معه:

ٍة عظيمة. 1( �سوَف َيجعُله اأًبا لأُمَّ
ة.  ِة اجلديدِة، �سوَف ُيباِرُك اهلُل النَّا�َض ِمن ُكلِّ اأُمَّ 2( ِمن خالِل تلَك الأُمَّ

والأ�سفاُر  الأنبياُء،  منها  �سياأتي  ٍة  مَّ لأُ اأًبا  ُي�سِبُح  ف�سوَف  وَتِبَعُه،  الرِب  على  اإبراهيُم  َكَل  اتَّ اإذا  وهكذا، 
امُلقدَّ�سة، وُملِّ�ُض العامل.

فماذا فعَل اإبراهيم؟

َياأُْخَذُه ِمرَياًثا،  اأَْن  َعِتيًدا  الَِّذي َكاَن  َكاِن  امْلَ اإِىَل  َيْخُرَج  اأَْن  اأََطاَع  ُدِعَي  ا  مَلَّ اإِْبَراِهيُم  » ِبالإِمَياِن 
َفَخَرَج َوُهَو َل َيْعَلُم اإِىَل اأَْيَن َياأِْتي« )عربانيِّني 11: 8(. 

هِل على اإبراهيَم وزوجِته اأن يرتكا اأقارَبهما واأن َيَتَخلَّيا عن ديانِة العائلة. ومع ذلك، فقد  مل َيُكن ِمَن ال�سَّ
رِي مَع اهلِل الواحِد احلقيقي. اختارا اأن َيْحَتِمال النَّقد ِمن ُمتمِعهما يف �سبيِل ال�سَّ

هِل دائًما، ولكنه ال�سيُء الأف�سُل َدْوًما.  وهذا ُيرينا اأنَّ التِّكاَل على اهلِل واإطاعَته لي�َض بالأمِر ال�سَّ

69
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حاِفُظ الَعْهد

اإبراهيَم كان  َيجعَل  باأن  الربُّ  َوَعَد  فقد  ذلَك،  ومع  لهما.  اأولَد  ول  ُم�ِسنَّنِي  وزوجُته  اإبراهيُم 
ٍة عظيمة. لأُمَّ اأًبا 

فكيَف تعامَل اإبراهيُم مَع وعِد اهلِل »امُل�ستحيل«؟

ا، َوُدِعَي َخِليَل اهلِل« )يعقوب 2: 23؛ تكوين 15: 6(.  »َفاآَمَن اإِْبَراِهيُم ِباهلِل َفُح�ِسَب َلُه ِبرًّ

كما هَو احلاُل مَع كلِّ َن�ْسِل اآدم، كاَن اإبراهيُم خاطًئا. ولِكن كما هو حاُل هابيَل ونوح، فقد َقدَّم اإبراهيُم 
�ِسِجلِِّه يف  ا لإبراهيَم يف  ِبرًّ اهلُل ذلَك  َح�ِسَب  اآمَن بالربِّ وبوعوِده، فقد  اإبراهيَم  ٍة هلل. ولأنَّ  ذبائَح خطيَّ

ا.  ا اأي�سً ة. كما اأنَّ �سارَة َوَثَقت يف الربِّ فح�سَب لها ذلك ِبرًّ ماء، واأعطاُه ِهَبَة احلياِة الأبديَّ ال�سَّ

عٌب! ولكنَّ النتظاَر �سَ

ر  َقرَّ اأجِل َحْمِل �سارة،  لِّياِن ِمن  ياِن وُي�سَ جَّ َيرَتَ اأر�ض فل�سطنَي لع�رْشِ �سنواٍت وُهما  اأن َمَكثا يف  فبعد 
اآنذاك،  ائدِة  ال�سَّ ابًنا. وَوفًقا للعاداِت  اإعطائهما  َوْعِدِه يف  ُي�ساِعدا اهلَل يف تقيق  اأن  اإبراهيم و�سارة 
َة »هاجر« اإىل اإبراهيم، فا�سطجَع اإبراهيُم مع هاجَر َفَحِبَلت واأنبت  اأْعَطت �سارة جاِرَيَتها امل�رشيَّ

اإ�سماعيل.  اأَ�سموه  ابًنا 

ًة اأخرى  وبعَد حواىل 13 �سنٍة، عندما اأ�سبَح ُعمُر اإبراهيَم 99 �سنة وُعمر �سارَة 89 �سنة، َظَهَر اهلُل لهما َمرَّ
ياه اإ�سحاق. كذلك، قال الربُّ لإبراهيم: وقال لهما اإنه �سُيعطيهما ابًنا. واأو�ساُهما اأن ُي�َسمِّ

ا. ... َوَلِكْن َعْهِدي اأُِقيُمُه َمَع اإِ�ْسَحاَق  ُه َكِثرًيا ِجدًّ ُ ْثِمُرُه َواأَُكرثِّ َباِرُكُه َواأُ ا اإِ�ْسَماِعيُل ... َها اأََنا اأُ » َواأَمَّ
َنِة الآِتَيِة« )تكوين 17: 21-20(. الَِّذي َتِلُدُه َلَك �َساَرُة يِف هَذا اْلَوْقِت يِف ال�سَّ

َبت �سارة اإ�سحاق، ابن املوِعد.  وبعد �سنة، اأْنَ

ماِء يف اللَّيل؟ اإنهما َي�ْسُكراِن الربَّ  ورة: هل َترى اإبراهيَم وزوجَتُه َينظراِن اإىل ال�سَّ والآن، انُظْر اإىل ال�سُّ
ا: على اأمانِته. ويف وقٍت لحٍق، قام اإبراهيُم ِب�رَشِْف هاَجَر وابِنها، ولكنَّ اهلَل اعتنى بهما اأي�سً

ِة َفاَراَن،  ِة، َوَكاَن َيْنُمو َراِمَي َقْو�ٍض. َو�َسَكَن يِف َبرِّيَّ ، َو�َسَكَن يِف اْلرَبِّيَّ » َوَكاَن اهلُل َمَع اْلُغاَلِم َفَكرِبَ
ُه َزْوَجًة ِمْن اأَْر�ِض ِم�رْشَ« )تكوين 21: 21-20(. َواأََخَذْت َلُه اأُمُّ

ا.  واأ�سبَح اإ�سماعيُل اأًبا للَعرِب الُعظماِء الذين باَرَكُهم اهلُل بُطُرٍق كثريٍة جدًّ

اإحدى  اأبيه وُقطعانه. ويف  َيعتني مبوا�سي  ه، وراَح  واأُمِّ اأبيه  َيتعلَُّق باإ�سحاق، فقد بقَي مع  ا يف ما  اأمَّ
ات، �ساعَد اإ�سحاُق اأباه يف اختياِر َحَمٍل ُمعافى، وَذْبِحه، واإحراقه على املذبح عن خطاياهما. ولكنَّ  املرَّ

اإ�سحاق واأباه مل َيَتخيَّال الذبيحَة التي �سَيطلُبها اهلُل ِمن اإبراهيم!
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هائيُّ الختباُر النِّ

عن كاَن  َوِر  وال�سُّ النُّبوءاِت  بع�َض  العامِل  اأماَم  َع  لَي�سَ وابِنه  اإبراهيَم  ل�ستخداِم  ُط  ُيَخطِّ اهلُل 
اإمياِن  لختباِر  ُط  ُيَخطِّ كاَن  اهلَل  اأنَّ  كما  واملوت.  ِة  اخلطيَّ ِمن  اخُلطاِة  لإنقاِذ  ِته  ُخطَّ
اإلَّ  معقوًل  يبدو  لن  �سيٌء  وهو  ُمريٍع؛  ب�سيٍء  القياَم  ِمنُه  َيطلَب  باأن  مُمكٍن  َحدٍّ  اأق�سى  اإىل  اإبراهيَم 

الختبار.  بانتهاء 

ا وَيِثُق به ثقًة ُمطلقة. فقد كاَن  اتِّكاًل تامًّ اهلِل  َيتَّكُل على  اإبراهيُم، يف هذِه املرحلِة ِمن حياِته،  كاَن 
ُن اإبراهيُم ِمن و�سِع ثقِته  َيعرُف اهلَل َحقَّ املعرفة، وكاَن َيعرُف اأنه اإلٌه �سالٌح وعاِدٌل. ولِكْن هل �سيتمكَّ

بِه واإطاعِته حتَّى واإْن بدا اأنَّ ال�سيَء الذي َيطلُبه منه خطاأٌ؟

اإليَك ما حدث، ح�سَب ما ُيخربنا الكتاب امُلقدَّ�ض: 

» َوَحَدَث َبْعَد هِذِه الأُُموِر اأَنَّ اهلَل اْمَتَحَن اإِْبَراِهيَم،

َفَقاَل َلُه: َيا اإِْبَراِهيُم!

َفَقاَل: هاأََنَذا.

ُهَناَك  ِعْدُه  َواأَ�سْ ا11،  ِريَّ امْلُ اأَْر�ِض  اإِىَل  َواْذَهْب  اإِ�ْسَحاَق،  ُه،  بُّ ُتِ الَِّذي  َوِحيَدَك،  اْبَنَك  ُخِذ  َفَقاَل: 
َباِل الَِّذي اأَُقوُل َلَك.  َرَقًة َعَلى اأََحِد   اجْلِ حُمْ

َق  �ْسَحاَق اْبَنُه، َو�َسقَّ َخَذ اْثَننْيِ ِمْن ِغْلَماِنِه َمَعُه، َواإِ َباًحا َو�َسدَّ َعَلى ِحَماِرِه، َواأَ َر اإِْبَراِهيُم �سَ   َفَبكَّ
ِع الَِّذي َقاَل َلُه اهلُل. ْو�سِ ْحَرَقٍة، َوَقاَم َوَذَهَب اإِىَل امْلَ َحَطًبا مِلُ

ْبَراِهيُم  اإِ َفَقاَل  َبِعيٍد،  ِمْن  َع  ْو�سِ امْلَ َواأَْب�رَشَ  َعْيَنْيِه  ْبَراِهيُم  اإِ َرَفَع  اِلِث  الثَّ اْلَيْوِم  َويِف 
َوَن�ْسُجُد،  ُهَناَك  اإِىَل  َفَنْذَهُب  َواْلُغاَلُم  َنا  اأَ ا  َواأَمَّ َماِر،  احْلِ َمَع  هُهَنا  ْنُتَما  اأَ اْجِل�َسا  ِلُغاَلَمْيِه: 

َلْيُكَما.  اإِ َنْرجُع  ُثمَّ 

نَي. َفَذَهَبا  كِّ اَر َوال�سِّ َعُه َعَلى اإِ�ْسَحاَق اْبِنِه، َواأََخَذ ِبَيِدِه النَّ ْحَرَقِة َوَو�سَ َفاأََخَذ اإِْبَراِهيُم َحَطَب امْلُ
ِكاَلُهَما َمًعا. َوَكلََّم اإِ�ْسَحاُق اإِْبَراِهيَم اأَِباُه َوَقاَل: َيا اأَِبي!

َفَقاَل: هاأََنَذا َيا اْبِني. 

ُروُف ِلْلُمْحَرَقِة؟ َطُب، َولِكْن اأَْيَن اخْلَ اُر َواحْلَ َفَقاَل: ُهَوَذا النَّ

ُروَف ِلْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني.  َفَقاَل اإِْبَراِهيُم: اهلُل َيَرى َلُه اخْلَ

َفَذَهَبا ِكاَلُهَما َمًعا« )تكوين 22: 8-1(.
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البُن امُلدان

َعَد هَو وابُنه اإ�سحاُق اإىل َجبِل امُلحرقة؟هل  �َسِمْعَت ما قاَله اإبراهيُم للخاِدَمنْيِ قبَل اأن َي�سْ

ا اأََنا َواْلُغاَلُم َفَنْذَهُب اإِىَل ُهَناَك َوَن�ْسُجُد، ُثمَّ َنْرجُع اإَِلْيُكَما«.  مَّ َماِر، َواأَ »اْجِل�َسا اأَْنُتَما هُهَنا َمَع احْلِ

�ُض: ُم كُمحرقة؟ يقول الكتاُب امُلقدَّ ولِكْن كيَف �سريجُع اإ�سحاُق اإن كاَن �سُيذَبُح وُيَقدَّ

ا« )عربانيِّني 11: 19(. نَّ اهلَل َقاِدٌر َعَلى الإَِقاَمِة ِمَن الأَْمَواِت اأَْي�سً »اإِْذ َح�ِسَب ]اإبراهيُم[ اأَ

ٍة جديدٍة )ياأتي ِمنها امُلخلِّ�ُض امَلوعود(. ول مُيِكُن هلِل اأن َيكذب.  فقد َوَعَد اهلُل باأْن َيجعَل اإ�سحاَق اأًبا لأُمَّ
وقد كانت هذِه احلقيقُة كاِفَيًة لإبراهيم. 

َي�ستحُق  واأنه  خاطٌئ  اأنه  َيعرُف  كاَن  فقد  اإ�سحاق؟  ِذْهِن  يف  يدوُر  كاَن  الذي  ما  نف�ِسه،  الوقِت  يف 
اإىل  اليوَم  ذاهباِن  ولكنهما  عنه.  بدياًل  َيقبُل  اهلَل  اأنَّ  ا  اأي�سً َيعرُف  كاَن  ُه  ولكنَّ خطاياه.  عن  املوَت 
! لهذا، قاَل  مكاٍن ما لتقدمِي َذبيحٍة، لكنَّهما مل ياأخذا معهما َكْب�ًسا اأو َحَماًل! اإًذا، فالأمُر غرُي َمنطقيٍّ

لأبيه: اإ�سحاُق 

ُروُف ِلْلُمْحَرَقِة؟« َطُب، َولِكْن اأَْيَن اخْلَ اُر َواحْلَ »ُهَوَذا النَّ

ُروَف ِلْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني«.  َفَقاَل اإِْبَراِهيُم: »اهلُل َيَرى َلُه اخْلَ

ة: والآن، ِلُنتابِع الِق�سَّ

َوَرَبَط  َطَب  احْلَ َب  َوَرتَّ ْذَبَح  امْلَ اإِْبَراِهيُم  ُهَناَك  َبَنى  اهلُل،  َلُه  َقاَل  الَِّذي  ِع  ْو�سِ امْلَ اإِىَل  اأََتَيا  ا  » َفَلمَّ
نَي ِلَيْذَبَح اْبَنُه.  كِّ َطِب. ُثمَّ َمدَّ اإِْبَراِهيُم َيَدُه َواأََخَذ ال�سِّ ْذَبِح َفْوَق احْلَ َعُه َعَلى امْلَ اإِ�ْسَحاَق اْبَنُه َوَو�سَ
اإِىَل  َيَدَك  دَّ  َفَقاَل: َل َتُ َفَقاَل: هاأََنَذا.  اإِْبَراِهيُم!  اإِْبَراِهيُم!  َوَقاَل:  َماِء  َفَناَداُه َماَلُك الرَّبِّ ِمَن ال�سَّ
َعنِّي«  َوِحيَدَك  اْبَنَك  �ِسِك  ُتْ َفَلْم  اهلَل،  َخاِئٌف  َك  اأَنَّ َعِلْمُت  الآَن  لأَينِّ  �َسْيًئا،  ِبِه  َتْفَعْل  َوَل  اْلُغاَلِم 

)تكوين 22: 12-9(.

َفِرَح اإبراهيُم واإ�سحاُق! ولِكن ماذا عِن الذَّبيحِة امَلطلوبة؟

�َسًكا يِف اْلَغاَبِة ِبَقْرَنْيِه« )تكوين 22: 13(. َذا َكْب�ٌض َوَراَءُه مُمْ »َفَرَفَع اإِْبَراِهيُم َعْيَنْيِه َوَنَظَر َواإِ

وهكذا، فقد َنا ابُن اإبراهيَم ِمن عقوبِة املوت.

ر اهلُل َبدياًل! فقد َدبَّ
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َوٌر َوُنبوءاٌت �شُ

ا عنه:كيَف  ر َحيواًنا بريًئا و�سليًما عو�سً اأْنَقَذ اهلُل ابَن اإبراهيَم املحكوم عليه؟ لقد َدبَّ

ْبَراِهيُم َواأََخَذ  �َسًكا يِف اْلَغاَبِة ِبَقْرَنْيِه، َفَذَهَب اإِ َذا َكْب�ٌض َوَراَءُه مُمْ » َفَرَفَع اإِْبَراِهيُم َعْيَنْيِه َوَنَظَر َواإِ
ا َعِن اْبِنِه« )تكوين 22: 13(. َرَقًة ِعَو�سً َعَدُه حُمْ �سْ اْلَكْب�َض َواأَ

طاِلِب نامو�ِض  ا ُقدُّو�ًسا َيفي مِبَ لِّ�سً َة اهلِل يف اأن ُير�ِسَل اإىل الأر�ِض ُمَ ُر ُخطَّ وِّ وهذِه الأحداُث جميُعها ُت�سَ
ٍة على الأر�ض. ِة واملوت، وُينقُذ اخُلطاَة ِمن ُكلِّ اأُمَّ اخلطيَّ

اْلَيْوَم:  ُيَقاُل  ُه  اإِنَّ َحتَّى  ُر[.  ُيَدبِّ بُّ  الرَّ ]َوَمْعَناُه:  ِيْراأَْه  َيْهَوْه  ِع  ْو�سِ امْلَ ا�ْسَم ذِلَك  اإِْبَراِهيُم  »َفَدَعا 
بِّ ُيَرى« )تكوين 22: 14(. يِف َجَبِل الرَّ

َر«؟ لِكْن ملاذا َدعا اإبراهيُم املكاَن »الربُّ ُيَدبِّر« ولي�ض »اهلُل َدبَّ

ر اهلل ِفديًة؟ اأمَلْ ُيَدبِّ

ى النبيُّ اإبراهيُم ذلَك املو�سَع ِمَن اجَلَبِل »اهلُل ُيَدبِّر«، فقد َكان ُيْنِبُئ َعِن اليوم الذي �سيقوُم اهلُل  عندما �َسمَّ
ا وَمقبولٍة لدى اهلِل عن خطايا العامل. وُكلُّ َمن  فيه، وعلى نف�ِض اجلبل، بتدبرِي ذبيحٍة غاليِة الثَّمِن ِجدًّ

ة.  ُيوؤمُن بتلَك الذَّبيحِة لن َيْهلك، بل تكوُن له احلياُة الأبديَّ

وبعد 1900 �سنٍة ِمن تقدمِي اإبراهيَم لذلَك الكب�ِض على امَلذبح، �سوَف َينُظُر امُلَخلِّ�ُض املوعوُد اإىل الوراِء 
اإىل ذلَك احلدِث التَّاريخيِّ ويقول:

ا 8: 56(. ْن َيَرى َيْوِمي َفَراأَى َوَفِرَح« )اإنيل يوحنَّ »اأَُبوُكْم اإِْبَراِهيُم َتَهلََّل ِباأَ

امُلحرقِة  ذبيحِة  عن  مَلحًة  اإبراهيَم  اهلُل  اأعطى  ماء،  ال�سَّ اإىل  َيت�ساَعُد  امُلحرقِة  ُدخاُن  كاَن  بينما 
»اأين اخلروف«  ابِنه  اِل  �سوؤ اإبراهيَم عن  اأ�سبَح جلواِب  ًة،  نف�ِض هذا اجلبل. وفجاأ ُم على  �سُتَقدَّ التي 

اأعمق: معنًى 

ُروَف ِلْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني« )تكوين 22: 8(. »اهلُل َيَرى َلُه اخْلَ

َر َكْب�ًسا. َر اخلروَف َبْعد، بل َدبَّ بالن�سبِة اإىل اإبراهيَم وابِنه، مل َيُكن اهلُل قد َدبَّ

اإًذا، اأيَن هو اخلروف؟

يف الوقِت امُلنا�سِب، �سوَف ُيَقدُِّم اهلُل نف�ُسه اجلواب.
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و�سٌ اإلٌه اأمنٌي وُقدُّ

َتْذُكُر الَوْعَدْيِن الكبرييِن اللَّذيِن َقَطَعُهما الربُّ لإبراهيم؟ فقد قاَل اهلُل له:هل 

ًة َعِظيَمًة« )تكوين 12: 2(. »َفاأَْجَعَلَك اأُمَّ

وقد َحِفَظ اهلُل َوْعَده اإذ ولَد اإبراهيُم اإ�سحاق، وولَد اإ�سحاُق يعقوب، وولَد يعقوُب اثني ع�رش ابًنا اأ�سبحوا 
اإ�رشائيَل الثني ع�رش. كما اأنَّ اهلَل قاَل لإبراهيم: – اأ�سباَط )قبائل(  – يف ما بعد 

»َوَتَتَباَرُك ِفيَك َجِميُع َقَباِئِل الأَْر�ِض« )تكوين 12: 3(.

عِب اخلا�ض  ا. فِمن خالِل تعاُمِله مع هذا ال�سَّ اأي�سً اأن َيحفَظ هذا اجُلزَء ِمن وعِده  وقد كاَن اهلُل ُمزِمًعا 
َ جلميِع النَّا�ِض على الأر�ض حقيقَتُه وكيفيََّة ميِء  اأغلِب الأحيان – اأراَد اهلُل اأن ُيَبنيِّ يف  – وامُلتمرِّد 
عب، فقد كاَن َيحمي ُخَطَطُه ملباركِتنا اأنا واأنت. َفِمْن هذِه  اخُلطاِة اإليه. وعندما كاَن اهلُل َيحمي هذا ال�سَّ

�سُة، وامُلَخلِّ�ُض املوعود. ِة جاَء الأنبياُء، والأ�سفاُر امُلقدَّ الأُمَّ

ُة َت�سي ُقُدًما.  ُة اهلِل ال�رشيَّ وهكذا، فقد كانت ُخطَّ

ا له. وقد َكَتَب مو�سى  ويف نحو �سنة 1500 قبَل امليالد، َدعا اهلُل ُمو�سى، وهو ِمن َن�سِل اإبراهيَم، ليكون نبيًّ
َل خم�سِة اأ�سفاٍر ِمن الكتاِب امُلقدَّ�ض. كما اأنَّ اهلَل ا�سَتخَدَم مو�سى لتحريِر ن�سِل اإبراهيَم )البالغ عددهم ثالثة  اأوَّ
حراِء القا�سيِة  ٍة ا�ستمرَّت اأربعة قروٍن يف اأر�ِض ِم�رْش. وقد قاَدُهُم اهلُل عرَب ال�سَّ ماليني َن�َسمة( ِمن ُعبوديَّ
ل، وبعموِد ناٍر يف اللَّيِل لتوفرِي النُّور. وبذراِعه القديرة، فتح اهلُل اأماَمهم  ب�سحابٍة يف النَّهاِر لتوفرِي الظِّ
خرة، وجاَء بهم اإىل جبِل �سيناء. ماء، واملاَء ِمن �سَ طريًقا للنَّجاِة َعرْبَ البحِر الأحمر، واأعطاُهم اخُلبَز ِمن ال�سَّ

وعند �ِسْفِح اجَلَبل، قال اهلُل ل�سعبه:

�َسًة« )خروج 19: 6(. ًة ُمَقدَّ َلَكَة َكَهَنٍة َواأُمَّ »َواأَْنُتْم َتُكوُنوَن يِل مَمْ

�سًة: اأْي اأْن ُتْفَرَز َلُه وتكوَن ُمتميِّزًة وُمنف�سلًة عن الأُِم املحيطِة  ِة اأن تكوَن ُمقدَّ لقد اأراَد اهلُل لهذِه الأُمَّ
ة. فقد  عَب مل َيفهْم معنى القدا�سة. كما اأنهم مل َيروا اأنف�َسُهم كُخطاٍة ل َحْول َلُهم ول ُقوَّ بها. ولكنَّ ال�سَّ
وا اأنهم ي�ستطيعوَن اأن َيْحَظوا بر�سى اهلِل بطريقٍة ما. ولكي ُيعلِّمُهُم الربُّ َدْر�ًسا عن ناِرِه الآكلِة ب�سبب  َظنُّ

اخلطيَّة، فقد جاءهم بُدخاٍن، وزلزلٍة، و�سوت بوٍق:

َكُدَخاِن  ُدَخاُنُه  ِعَد  َو�سَ اِر،  ِبالنَّ َعَلْيِه  َنَزَل  الرَّبَّ  اأَنَّ  اأَْجِل  ِمْن  ُن  ُيَدخِّ ُكلُُّه  �ِسيَناَء  َجَبُل  » َوَكاَن 
ا، َوُمو�َسى َيَتَكلَُّم َواهلُل  ْوُت اْلُبوِق َيْزَداُد ا�ْسِتَداًدا ِجدًّ ا. َفَكاَن �سَ َبِل ِجدًّ َف ُكلُّ اجْلَ الأَُتوِن، َواْرَتَ

ْوٍت« )خروج 19: 19-18(. ُيِجيُبُه ِب�سَ

ًة واحدًة، ومع اأنَّ اهلل اأعطى اآدَم َو�سيَّ

َة ع�رْش و�سايا.  اإلَّ اأنه كاَن ُمزمًعا اأن ُيعطَي هذه الأُمَّ
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ر الو�شايا الَع�شْ

اهلُل كاَن  اأعطاُهُم  فقد  لذلَك،  اهلل.  �سعَب  يكونوا  لأن  ُلحوَن  َي�سْ اأنهم  َيعتقدوَن  عِب  ال�سَّ ُة  غالبيَّ
ثمَّ على  �سيناء؛ وِمن  البدايِة ِمن خالِل �سوِته وكلماِته ِمن على جبِل  ع�رْشَ و�سايا: يف 

َحَجِريَّني. لوحنِي 

�ٍض عن هذه الو�سايا من �ِسفِر اخلروج 20(.  والآن، لنقراأِ الو�سايا الع�رْش )انظر اإىل الي�ساِر لقراءِة ُملخَّ

ِة جلميِع هذه الو�سايا. كما اأنه َحذَّره قائاًل: وقد اأو�سى اهلُل ُمو�سى بوجوِب طاعتهم التَّامَّ

اُمو�ِض ِلَيْعَمَل ِبَها« )تثنية 27: 26(. »َمْلُعوٌن َمْن َل ُيِقيُم َكِلَماِت هَذا النَّ

عِب عندما �سمعوا هذه الو�سايا الع�رْش؟ هل َتعتقُد اأنهم َظلُّوا واثقنَي باأنف�ِسهم  والآن، كيف كاَن �ُسعوُر ال�سَّ
الٌح مبا يكفي للعي�ِض يف مملكِة اهلِل الكاملة؟ يِّنَي اأماَم اهلل؟ وماذا عنَك اأنَت؟ هل َتعتقُد اأنك �سَ هم َمر�سِ وباأنَّ

ِل دائًما؟ اإذا كانت اإجابُتَك هي »ل«، فهذا  ُع اهلَل يف املقاِم الأوَّ َة الأوىل. هل َت�سَ ًة اأُخرى الو�سيَّ اقراأ َمرَّ
ْيت اأحد واِلَديك يف يوٍم  َة اخلام�سة. اإذا َع�سَ يعني اأنك َف�ِسْلَت يف تطبيِق هذِه الو�سيَّة. والآن، اقراأ الو�سيَّ
َة الثَّامنة. اإذا �َسَبَق لك اأن اأخذَت �سيًئا لي�ض لك، اأو َغ�َس�ْسَت  ما فاأنت ُمْذِنٌب اأمام اهلل. والآن، اقراأِ الو�سيَّ
يف المتحان، فقد َك�رَشَْت هذه الو�سيَّة. وهل �َسَبَق لك اأن َكَذْبَت؟ اإًذا، فاأنت مل ُتِطِع الو�سيَّة التَّا�سعة. 
ُة الأخريُة ُتخرُبنا اأنه ِمن اخلطاأِ اأن َنرغَب يف احل�سوِل على اأيِّ �سيٍء َيُخ�ضُّ الآخرين. َواهلُل يرى  والو�سيَّ

َة يف قلوِبنا.  اخلطيَّ

ٌة  اَء باهلل؟ خطيَّ وؤاُل الذي َيطرُح َنف�َسه هنا هو: كم عدُد اخلطايا التي َلِزَمْت لإف�ساِد عالقِة اآدَم وحوَّ وال�سُّ
نني: َ مبرور ال�سِّ واحدٌة فقط. وما زاَل معياُر اهلِل الكامُل كما هو ومل َيَتَغريَّ

« )يعقوب 2: 10(.  ِرًما يِف اْلُكلِّ اَر ُمْ ا َعرَثَ يِف َواِحَدٍة، َفَقْد �سَ َ اُمو�ِض، َواإِمنَّ »لأَنَّ َمْن َحِفَظ ُكلَّ النَّ

ٍة  اإنَّ اهلَل ُقدُّو�ٌض ول مُيكُنه اأن َيتغا�سى عن اخلطيَّة. ولتو�سيِح الأمر، هل مُيكُنك اأن ُت�ساِرَك غرفَتَك مع ُجثَّ
نٍة  ٍة ُمتعفِّ نٍة اأو حيواٍن نافٍق )َميٍت(؟ هكذا هَو حاُل خطايانا اأماَم اهلل. فكما اأنَّ َر�ضَّ الُعطوِر على ُجثَّ ُمتعفِّ
َر قلوَبنا. وكما اأنَّ املراآَة ُتريني  ة – مهما َكرُثَت – ل ت�ستطيُع اأن ُتَطهِّ ُر الُغرفة، فاإنَّ اأعماَلنا الدينيَّ ل ُيَطهِّ
الأو�ساَخ التي على وجهي، فاإنَّ �رشيعَة اهلِل ُتريني اخلطايا التي يف قلبي. وكما اأنَّ املراآَة ل مُيكُنها اأن 

ر قلبي. َف وجهي، فال مُيِكُن للو�سايا الع�رْشِ اأن ُتَطهِّ ُتَنظِّ

ِة« )رومية 3: 20(.  ِطيَّ اُمو�ِض َمْعِرَفَة اخْلَ ُر اأََماَمُه. لأَنَّ ِبالنَّ اُمو�ِض ُكلُّ ِذي َج�َسٍد َل َيَترَبَّ ُه ِباأَْعَماِل النَّ »لأَنَّ

ماء. لذلك، مهما اعتقدنا ب�سالِحنا فلن يكوَن �سالُحنا كافًيا للعي�ِض مع اهلِل يف ال�سَّ

لِّ�ض.  فنحن بحاجٍة اإىل ُمَ

1•���لَ َيُكْن َلَك اآِلَهٌة 

اأُْخرَى اأََماِمي. 

َنْع َلَك   2•���لَ َت�شْ

َثالً َمْنُحوًتا ...  ِتْ

 لأَنِّ اأََنا 

الرَّبَّ اإِلَهَك. 

ِم  3•���لَ َتْنِطْق ِبا�شْ

الرَّبِّ اإِلِهَك َباِطالً.

ْبِت   4•���ُاْذُكْر َيْوَم ال�شَّ

ُه.  �شَ ِلُتَقدِّ

َك. مَّ
5•��اأَْكِرْم اأََباَك َواأُ

6•��لَ َتْقُتْل. 

7•��لَ َتْزِن. 

ِرْق.  8•��لَ َت�شْ

َهْد   9•���لَ َت�شْ

 َعَلى َقِريِبَك 
َهاَدَة   �شَ

ُزوٍر. 

َتِه   10•���لَ َت�شْ

َبْيَت َقِريِبَك ... 
 

ْيًئا   َولَ �شَ

ا ِلَقِريِبَك. مِمَّ
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َور َمزيٌد ِمن ال�شُّ

َحدِّ اأْعَطت  واب واخلطاأ. وقد كان هذا يف  لل�سَّ ِة اجلديدِة معياًرا وا�سًحا  لالأُمَّ الع�رُش  الو�سايا 
ا. فقد اأْظَهَرت للنَّا�ض اأنهم  ذاته �سيًئا جيًِّدا. ولكنَّ �رشيعة اهلل َجَلَبت معها خرًبا �سيًِّئا اأي�سً
ُيعانوَن ِمن ُم�سكلٍة خطرية. فب�سبِب خطاياهم، يجُب عليهم اأن ميوتوا واأن َينف�سلوا عِن اهلل. ولكنَّ اخلرَب 
اأنَّ اهلَل َيقبُل دماَء احِلمالِن، والثرياِن، والتُّيو�ِض، واحلماِم لتغطيِة خطاياهم. لهذا، يف  اَر كاَن هو  ال�سَّ

نف�ِض اليوِم الذي اأْرَعَد فيه �سوُت اهلِل بالو�سايا الع�رِش، قال )اهلل( ملو�سى:

َرَقاِتَك ...« )خروج 20: 24(.  َنُع يِل َوَتْذَبُح َعَلْيِه حُمْ »َمْذَبًحا ِمْن ُتَراٍب َت�سْ

اه احَلَمل؟ فالأنهم  وَن اأيدَيُهم باتِّ دُّ ُع يَدُه على راأ�ِض احَلَمل؟ وهل ترى النَّا�َض مَيُ هل َترى ُمو�سى وهو َي�سَ
ُع على احَلَمِل الربيء. ُثمَّ  كانوا ُيوؤمنوَن باهلل وبطريقِته لُغفراِن خطاياهم، فقد كانت خطاياُهم ُتو�سَ
عب. بعَد ذلَك، كاَن احَلَمُل املذبوُح  ي خطايا ال�سَّ كاَن احَلَمُل ُيذَبُح على امَلذبح. وكاَن الدُم امَل�سفوُك ُيَغطِّ

ُ لل�سعِب ما فعَله اهلُل بخطاياهم؛ فقد ُغِفَرت! ُيْحَرُق اإىل اأن ُي�سِبَح رماًدا. وكان الرَّماُد ُيَبنيِّ

ورٍة اأو ِظلٍّ ملا ُيريُده  َد �سُ رَّ ولكنَّ هذا النِّظاَم القائَم على تقدمِي دماِء احليواناِت ملغفرِة اخلطايا كاَن ُمَ
اهلُل بالفعل:

َتُكْن  َومَلْ  �ِسيُح،  امْلَ ِبَها  �َسَياأِْتي  الَِّتي  اِت  ِلْلَخرْيَ َواِهًيا  ِظاًل  ُن  مَّ َتَت�سَ ُمو�َسى  يَعُة  �رَشِ َكاَنْت  » َفَقْد 
ُبوَن  ِذيَن َيَتَقرَّ َل اإِىَل اْلَكَماِل اأُولِئَك الَّ ِقيَقَة َكَما ِهَي. َوِلَذِلَك، مَلْ َتُكْن َقاِدَرًة اأَْن ُتو�سِ َر احْلَ وِّ ِلُت�سَ
ا َكاَن ُهَناِلَك َداٍع ِلال�ْسِتْمَراِر يِف  َة َعْيَنَها، َواإِلَّ، مَلَ َنِويَّ َباِئَح ال�سَّ ِبَها اإِىَل اهلِل، ُمَقدِِّمنَي َداِئًما الذَّ
اإِىَل  ِبَحاَجٍة  َتُعوُد  َل  َماِم،  التَّ اإِىَل  َواِحَدًة  ًة  َمرَّ َرْت  َتَطهَّ َمَتى  اْلَعاِبِديَن،  َماِئَر  لأَنَّ �سَ َتْقِدمِيَها! 
َتَكرَِّرِة  َباِئِح امْلُ ِة َتْقِدمِي الذَّ ْنِب َقْد َزاَل. َوَلِكنَّ يِف َعَمِليَّ ُعوُر ِبالذَّ ًة َثاِنَيًة: اإِْذ َيُكوُن ال�سُّ ْطِهرِي َمرَّ التَّ
ُيو�ِض َخطاَيا  �ْسَتِحيِل اأَْن ُيِزيَل َدُم الثِّرَياِن َوالتُّ ُكلَّ �َسَنٍة، َتْذِكرًيا ِلْلَعاِبِديَن ِبَخَطاَياُهْم. َفِمَن امْلُ

النَّا�ِض« )عربانيِّني 10: 1-4؛ ترجمة احلياة(.

ورِة اهلل. فاحليواناُت مل َتُكن َملوقًة على �سُ

ًرا ل�سيارٍة اإىل  غَّ ك ل ت�ستطيُع اأن تاأخَذ منوذًجا ُم�سَ كما اأنَّ قيمَة احَلَمِل ل ُت�ساوي قيمَة الإن�سان. فكما اأنَّ
تاجِر �سيَّاراٍت واأن ُتقدَِّمها كُدفعٍة ُمَقدَّمٍة عن �سيَّارٍة حقيقيَّة، فاإنَّ دماَء احليواناِت ل مُيكُن اأن َتدفَع 

ِة واملوت. الثَّمَن الكبرَي الذي ُيطاِلُب به نامو�ُض اخلطيَّ

فقد كانِت احلاجُة تدعو اإىل ذبيحٍة اأف�سل.

ِة عن جميِع العامِل، اإلَّ اأنها كانت ُتعطي  َة مل َتُكْن قادرًة على ت�سديِد َدْيِن اخلطيَّ ومع اأنَّ الذبائَح احليوانيَّ
ورًة عن ال�سخ�ِض الذي ي�ستطيُع القياَم بذلك.  اخُلطاَة �سُ
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بوءات َمزيٌد ِمَن النُّ

اقرتاِب موعِد ميِء امُلخلِّ�ِض اأكرَث فاأكرث، اأو�سى اهلُل اأنبياَءه باأن َيكتبوا العديَد ِمن النُّبوءاِت12 مَع 
عن هذا امل�سيَّا-امَلِلك. ويف ما يلي بع�ٌض ِمن هذه الوعود القدمية:

اإًذا، فامُلخلِّ�ض املوعود اآٍت!
ولِكْن متى؟ وَمن يكون؟

ق هذه النُّبوءات؟ وكيف �سَتَتَحقَّ

َبُل َوَتِلُد اْبًنا...« »َها اْلَعْذَراُء َتْ
)النبيُّ اإ�سعياء 7: 14(

ِذي  الَّ يِل  َيْخرُُج  َفِمْنِك  م...  َلْ َبْيَت  َيا  اأَْنِت  ا  »اأَمَّ
اِم  اأَيَّ اِرُجُه ُمْنُذ اْلَقِدمِي، ُمْنُذ  َيُك�ُن ُمَت�َسلًِّطا... َوَمَ

االأََزِل« )النبيُّ ميخا 5: 2(

ُه ُي�َلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبًنا،... َوُيْدَعى ا�ْسُمُه...  »الأَنَّ
الَِم« ا، َرِئي�َس ال�سَّ اإِلًها َقِديًرا، اأًَبا اأََبِديًّ

)النبيُّ اإ�سعياء 9: 6(

ُدوا الَ َتَخاُف�ا. ُهَ�َذا اإِلُهُكُم... َياأِْتي َوُيَخلِّ�ُسُكْم.  »َت�َسدَّ
ُح.  َتَتَفتَّ مِّ  ال�سُّ َواآَذاُن  اْلُعْمِي،  ُعُي�ُن  ُع  َتَتَفقَّ ِحيَنِئٍذ 

ِل...« ِحيَنِئٍذ َيْقِفزُ االأَْعَرُج َكاالإِيَّ
)النبيُّ اإ�سعياء 35: 6-4(

َل َوَلْ َيْفَتْح َفاُه. َك�َساٍة ُت�َساُق  ا ُهَ� َفَتَذلَّ »ُظِلَم اأَمَّ
َفَلْم  َجازِّيَها  اأََماَم  اِمَتٍة  �سَ َوَكَنْعَجٍة  ْبِح،  الذَّ اإَِل 

َيْفَتْح َفاُه«)النبيُّ اإ�سعياء 53: 7(

» »َثَقُب�ا َيَديَّ َوِرْجَليَّ
)النبيُّ داود – املزم�ر 22: 16(
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- العهُد اجلديد –
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ة امَلِلك ت�شتمر ق�شَّ

ِل ِمن كتاِب امَلِلك؟ وما الذي َتَعلَّمَتُه ِمَن العهِد القدمي؟ اإنَّ كلمَة »َعْهد« َتعني ما  راأُيَك يف الف�سِل الأوَّ
اتِّفاقيَّة. وَقبَل اأن ُيعطَي اهلُل العهَد اجلديد، قال:

، َواأَْقَطُع ... َعْهًدا َجِديًدا« )اإْرميا 31: 31(. اٌم َتاأِْتي، َيُقوُل الرَّبُّ »َها اأَيَّ

َ لهم قدا�سَتُه وخطاياهم. كما  ِل مَع �َسعِبه، اأعطاهُم اهلُل قواننَي و�رشائَع كثريًة لكي ُيَبنيِّ ويف العهِد الأوَّ
َوِر )الرُّموز( والنُّبوءاِت عن امُلخلِّ�ِض الذي �سياأتي. ويف العهِد القدمي، قال  اأنه اأعطاهُم العديَد ِمن ال�سُّ

ا يف العهِد اجلديِد فنقراأُ اأنَّ امل�سيَّا-امللَك قد جاء! الأنبياء: �سوَف ياأتي امل�سيَّا-امَلِلك. اأمَّ

الإنيُل  ويبداأُ  »الُب�رشى«(.  )اأو  ار«  ال�سَّ »اخلرَب  تعني  كلمٌة  الإنيل؛ وهَي  اجلديُد على  العهُد  ويحتوي 
بالكلماِت التَّالية:

�ِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن اإِْبراِهيَم: اإِْبراِهيُم َوَلَد اإِ�ْسحاَق. َواإِ�ْسحاُق َوَلَد َيْعُقوَب ...«  » ِكَتاُب ِمياَلِد َي�ُسوَع امْلَ
)َمتَّى 1: 2-1(.

�َسَب امُلت�سل�سَل ِمن اإبراهيَم اإىل ي�سوع. و�سوَف َيحفُظ اهلُل َوعَده مُبباركِة  ُن النَّ �ُض ُيَدوِّ وهكذا، فالكتاُب امُلقدَّ
جميِع الأُِم عن طريِق اإر�ساِل امُلخلِّ�ِض ِمن َن�ْسِل اإبراهيم. 

ويحتوي العهُد اجلديُد على اأربِع رواياٍت لالإنيل. لِكْن ملاذا اأربعُة اأناجيل؟ ملاذا لي�َض واحًدا فقط؟ لقد 
قاَل اهلُل ملو�سى يف العهِد القدمي:

»... َعَلى َفِم �َساِهَدْيِن اأَْو َعَلى َفِم َثاَلَثِة �ُسُهوٍد َيُقوُم الأَْمُر« )تثنية 19: 15(.

اأ�سخا�ٍض  اأربعَة  بل  اأ�سخا�ض،  اأو ثالثَة  �سخ�سنِي  لي�َض  اهلُل  اختاَر  تُه ور�سالَتُه،  ُيَثبَِّت ق�سَّ لذلك، ولكي 
ا اأ�سماُء هوؤلِء الأ�سخا�ِض الأربعِة فهي: َمتَّى، َمْرُق�ض،  ا. اأمَّ ليكتبوا اأربعَة تقاريَر ُمنف�سلٍة عن حياِة امل�سيَّ
نف�َض  يروي  وُكلٌّ  احَلَدث؛  نف�َض  وَن  ُيَغطُّ نَي  اإخباريِّ ُمرا�سلنَي  باأربعِة  الأمِر  ت�سبيُه  ومُيِكُن  ا.  ُيوَحنَّ ُلوقا، 

ة، لِكْن ِمن وجهِة نظٍر ُمتلفة.  الق�سَّ

�ُسل، وهَو كتاٌب  الرُّ اأعماِل  ويحتوي العهُد اجلديُد على 27 كتاًبا مُبجمِله. وبعَد الأناجيِل ياأتي �ِسْفُر 
)وهو  بوُل�َض  اهلُل  األهَم  فقد  َته.  اإر�ساليَّ ا  امل�سيَّ اأكمَل  اأْن  بعَد  حدَث  عّما  لُيخربنا  لوقا  بيُب  الطَّ َكَتَبه 
يَّادان(  ا )وهما �سَ اإرهابيٌّ �سابٌق(، ويعقوَب ويهوذا )الأخواِن غرُي ال�سقيقني لي�سوع(، وُبطر�ض ويوحنَّ
وُخَطِطه  امَلِلِك  عن  واملزيَد  املزيَد  َيك�سُف  كتاب(  )اأو  �ِسْفٍر  وكلُّ  اجلديد.  العهِد  اأ�سفاِر  ِة  بقيَّ لكتابِة 

وَنه. ُيِحبُّ جلميِع الذين 

ِته.  ُة ق�سَّ والآَن، اإليك بقيَّ
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ُة مرمي ق�شَّ

اإر�ساِل امللِك-لقد  ننِي ِمَن الإْعداِد والتَّح�سري، كان اهلُل ُمو�ِسًكا على  اآلِف ال�سِّ حاَن الوقت. وبعَد 
امل�سيَّا-امُلخلِّ�ِض اإىل العامل. ولِكْن َمن َع�ساُه يكون؟ وكيَف �سياأتي؟ 

ِليِل  اَلُك ِمَن اهلِل اإِىَل َمِديَنٍة ِمَن اجْلَ اِئيُل امْلَ ِة ... اأُْر�ِسَل ِجرْبَ اِم ِهرُيوُد�َض َمِلِك اْلَيُهوِديَّ » َكاَن يِف اأَيَّ
 . اْلَعْذَراِء َمْرمَيُ َداُوَد ا�ْسُمُه ُيو�ُسُف. َوا�ْسُم  َبْيِت  ِلَرُجل ِمْن  ُطوَبٍة  اإِىَل َعْذَراَء َمْ ُة،  َ ا�ْسُمَها َنا�رشِ
ِك َقْد َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد اهلِل. َوَها اأَْنِت �َسَتْحَبِلنَي َوَتِلِديَن  ، لأَنَّ اَلُك: َل َتَخايِف َيا َمْرمَيُ َفَقاَل َلَها امْلَ
يَنُه َي�ُسوَع. هَذا َيُكوُن َعِظيًما، َواْبَن اْلَعِليِّ ُيْدَعى، َوُيْعِطيِه الرَّبُّ الإِلُه ُكْر�ِسيَّ َداُوَد  اْبًنا َوُت�َسمِّ
ْلِكِه ِنَهاَيٌة. َفَقاَلْت َمْرمَيُ ِلْلَماَلِك: َكْيَف َيُكوُن هَذا َواأََنا َل�ْسُت اأَْعِرُف َرُجاًل؟  اأَِبيِه، ... َوَل َيُكوُن مِلُ
ا اْلُقدُّو�ُض  ُة اْلَعِليِّ ُتَظلُِّلِك، َفِلذِلَك اأَْي�سً وُح اْلُقُد�ُض َيِحلُّ َعَلْيِك، َوُقوَّ اَلُك َوَقاَل َلها: اَلرُّ َفاأََجاَب امْلَ

ْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن اهلِل« )لوقا 1: 5، 27-26، 35-30(. امْلَ

ولِكْن ملاذا َدعا جربائيُل ي�سوَع »ابَن اهلل«؟

ُكنَت  فاإذا  لي�ض املعنى املق�سوَد هنا.  لكنَّ هذا  ابًنا.  واأنَب  َج  َتَزوَّ اهلَل  اأنَّ  اأنَّ هذا يعني  البع�ُض  َيُظنُّ 
مولوًدا يف ِم�رْشَ مثاًل فقد يدعوَك البع�ُض ابَن ِم�رْش )اأو ابَن النِّيل(. فهل هذا يعني اأنَّ الَبَلَد )اأو النِّيل( قد 

َج واأنبك؟ بالتاأكيِد ل! بل هذا يعني اأنَك قد جئَت ِمن ِم�رَش )اأو ِمن اأر�ِض النِّيل(.  َتَزوَّ

ا ُيدعى ابَن اهلِل لأنه جاَء ِمَن اهلل. فقد جاَء اإىل َن�ْسِل اآدَم اخلاطئ، ولكنه مل  وعلى َنْحٍو ُم�سابٍه، فاإنَّ امل�سيَّ
َين�ساأْ منه. فهَو كلمُة اهلِل، وروُحه، وابُنه.

اْلَبْدِء ِعْنَد اهلِل.  اْلَكِلَمُة اهلَل. هَذا َكاَن يِف  َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، َوَكاَن  اْلَكِلَمُة،  اْلَبْدِء َكاَن  » يِف 
اَر َج�َسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَراأَْيَنا  ا َكاَن. ... َواْلَكِلَمُة �سَ ِه مَلْ َيُكْن �َسْيٌء مِمَّ ُكلُّ �َسْيٍء ِبِه َكاَن، َوِبَغرْيِ

ا 1: 3-1، 14(.  ًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن الآِب« )يوحنَّ َدُه، َمْ َمْ

جرِة امُلحرَّمة؟ لقد اأعلَن اهلُل اأنَّ َن�ْسَل  هل َتْذُكُر الوعَد الذي َقَطعُه اهلُل يف اليوِم الذي اأكَل فيه اآدُم ِمن ال�سَّ
املراأِة �سَي�سحُق راأ�َض احليَّة.

�سُل املوعوُد الآَن يف َرِحِم فتاٍة عذراء. وقد كاَن هذا النَّ

ولكن كيَف �سَي�سحُق راأ�َض احليَّة؟ هذا هو ما �سنعرُفه لحًقا!
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ُة يو�شف ق�شَّ

اٌر يعي�ُض يف النَّا�رشِة: قريٌة يف �سماِل فل�سطني(. وكاَن كانت  َمرمُي مطوبًة ليو�سَف )وهو َنَّ
ُحْكُم  ولول  اإبراهيم.  َن�سِل  وِمْن  داوَد  امللِك  َن�ْسِل  ِمْن  اليهوِد  ِمَن  ومرمَي  يو�سَف  ِمْن  ُكلٌّ 
وارع. وكاَن اليهوُد الذين  الرُّوماِن لكاَن ُيو�ُسُف َويِلَّ الَعْهد. ولكنَّ اجلنوَد الرُّوماَن كانوا َيجوبوَن ال�سَّ
ائِب َيْنَهبوَن النَّا�ض. وهكذا، فقد  ْلًبا. وكاَن ُجباُة ال�رشَّ ُيقَب�ُض عليهم بُتهمِة اخليانِة ُيعاَقبوَن باملوِت �سَ

ًة وقا�سية.  كانِت احلياُة ُمرَّ

وكاَن  له.  زوجًة  مرمَي  ِخُذ  َيتَّ �سوَف  ق�سرٍي،  وقٍت  فَبْعَد  �سياأتي.  ملا  ا  ِجدًّ ًقا  ُمت�سوِّ كاَن  ُيو�سَف  ولكنَّ 
اِعق:  اِم، جاَءه اخَلرَبُ ال�سَّ اأحِد الأيَّ َيعمُل جاهًدا لتوفرِي مكاٍن يعي�ساِن فيه مًعا بعَد زواِجهما. ويف 

مرمُي حاِمل! 

يف راأيَك، كيَف �َسَعَر يو�ُسُف؟

ًة له. يبدو اأنَّ مرمَي مل َتُكْن َوِفيَّ

ر اأن َيْف�َسَخ اخلطبَة بهدوٍء لكي ل ُيَعرِّ�َض  واب. لذلك، َقرَّ َم على القياِم بال�سَّ مَّ انفَطَر قلُب يو�ُسف، ولكنَّه �سَ
�ُسمعَة َمرمَي للت�سويه.

ٌر يِف هِذِه الأُُموِر، اإَِذا َماَلُك الرَّبِّ َقْد َظَهَر َلُه يِف ُحْلٍم َقاِئاًل: َيا ُيو�ُسُف اْبَن  » َولِكْن ِفيَما ُهَو ُمَتَفكِّ
وِح اْلُقُد�ِض. َف�َسَتِلُد  اأَْن َتاأُْخَذ َمْرمَيَ اْمَراأََتَك. لأَنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَو ِمَن الرُّ َداُوَد، َل َتَخْف 
ُه ُيَخلِّ�ُض �َسْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهْم. َوهَذا ُكلُُّه َكاَن ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن  اْبًنا َوَتْدُعو ا�ْسَمُه َي�ُسوَع. لأَنَّ
اُنوِئيَل الَِّذي َتْف�ِسرُيُه:  َبُل َوَتِلُد اْبًنا، َوَيْدُعوَن ا�ْسَمُه ِعمَّ ِبيِّ اْلَقاِئِل: ُهَوَذا اْلَعْذَراُء َتْ الرَّبِّ ِبالنَّ

اهلَُل َمَعَنا« )َمتَّى 1: 23-20(.

َل ُحْزُن يو�ُسَف اإىل َفَرح. فيا َلُه ِمن �رَشَف! ف�سوَف تكوُن َمرمُي اأُمَّ امُلخلِّ�ِض املوعود! وهو  وَّ وهكذا، فقد َتَ
! يَّ القانوينَّ على ال�سبيِّ �سيكوُن الَو�سِ

. و�سوَف ُيدعى ا�سُم  ٌة، ولكن لن يكوَن له اأٌب َب�رشيٌّ ا الُقدُّو�َض �سيكوُن له اأُمٌّ ب�رشيَّ وهذا يعني اأنَّ امل�سيَّ
ال�سبيِّ ي�سوع )اأي: اهلُل ُيَخلِّ�ُض( اأو، بب�ساطة، امُلَخلِّ�ض:

َحتَّى  َيْعِرْفَها  َومَلْ  اْمَراأََتُه.  َواأََخَذ   ، الرَّبِّ َماَلُك  اأََمَرُه  َكَما  َفَعَل  ْوِم  النَّ ِمَن  ُيو�ُسُف  ا�ْسَتْيَقَظ  ا  » َفَلمَّ
َوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر. َوَدَعا ا�ْسَمُه َي�ُسوَع« )َمتَّى 1: 25-24(.

وكانت َيُد اهلِل يف الأمِر ُكلِّه.

93
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ِولدُة امُلخلِّ�س

داوَد َقْبل  امللِك  )مدينِة  حلَم  بيَت  يف  �سُيولُد  امل�سيَّا-املِلَك  باأنَّ  ميخا  النبيُّ  اأ  َتنبَّ �سنة،   700
النَّا�رشِة )َم�سريُة  القدمية(. ولِكن كانت هناَك ُم�سكلة. فقد كاَن يو�سُف ومرمُي يعي�ساِن يف 

مال(. لهذا، كيَف �سيِتمُّ ما هو مكتوٌب يف الأ�سفاِر امُلقدَّ�سة؟ اٍم اإىل ال�سَّ ثالثِة اأيَّ

لقد كاَن اهلُل ُم�سيطًرا على ُكلِّ �سيء.

َدر الإمرباطوُر الرُّوماينُّ »اأُوُغ�ْسُط�ض« َمر�سوًما َيق�سي باإْح�ساِء  فعندما اقرتَب موعُد اإناِب َمرمي، اأ�سْ
ائب. لذلَك، فقِد ارتَل يو�ُسُف  ِة يف م�سقِط راأ�ِض اأجداِدهم ِمن اأجِل دفِع ال�رشَّ اِن الإمرباطوريَّ جميِع �ُسكَّ

ومرمُي )التي كانت يف اأواِخر َحْمِلها( ِمَن النَّا�رشِة اإىل بيَت حلم:

ْذَوِد، اإِْذ مَلْ  َجَعْتُه يِف امْلِ َطْتُه َواأَ�سْ اُمَها ِلَتِلَد. َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر َوَقمَّ ْت اأَيَّ » َوَبْيَنَما ُهَما ُهَناَك َتَّ
ْنِزِل« )لوقا 2: 7-6(.  ٌع يِف امْلَ َيُكْن َلُهَما َمْو�سِ

نِة للتَّ�سجيِل لدفِع  فِر )يف املدينِة امُلَعيَّ اِن امُلْتَعبني ِمن َعناِء ال�سَّ كَّ وهكذا، يف بيَت حلَم امُلزدحمِة بال�سُّ
ة: ُن الإنيُل هذِه احلادثَة لنا بُكلِّ ِدقَّ ال�رَشيبة(، ُوِلَد َن�ْسُل املراأة. وُيَدوِّ

»َفَوَلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر« )لوقا 2: 6(.

. والآن،  ا ِمن جهِة اأبيه، فقد كاَن ابَن اهلِل الأزيلِّ ه، كاَن هذا املولوُد هو البُن الِبْكُر ملرمي. اأمَّ َفِمْن ِجَهِة اأُمِّ
وِت  فل، اأ�سبَح بالإمكاِن �َسماُع نف�ِض »الكلمة« الذي َخَلَق الكوَن، ونف�ِض ال�سَّ وِمن ِخالِل ُبكاِء هذا الطِّ

الذي اأرَعَد على جبِل �سيناء. 

واأيَن ُوِلد امُلَخلِّ�ض؟

لي�َض يف َق�رْش امَلِلك، ول يف اأحِد امُل�ست�سفيات، ولي�ض يف اأحِد الفنادق؛ َبل ُوِلَد يف نف�ِض املكاِن الذي 
ُيوَلُد فيه احَلَمل – يف َحظريِة َحيواناٍت، وكان امِلْذَوُد هو �رشيَره )امِلْذَود ]اأو امَلْعَلف[ هو وعاٌء طويٌل 

و�سيٌِّق قليُل الُعمِق ُي�سَتخَدُم لو�سِع املاِء اأو الَعَلِف للحيوانات(. 

ِة اهلل: وكان هذا ُكلُّه ُجزًءا ِمن ُخطَّ

، ِلَكْي َت�ْسَتْغُنوا اأَْنُتْم  ُه ِمْن اأَْجِلُكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ �ِسيِح، اأَنَّ َنا َي�ُسوَع امْلَ ُكْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربِّ » َفاإِنَّ
ِبَفْقِرِه« )2كوِرنثو�ض 8: 9(.

ولِكْن اأمل َيُكِن اهلُل قادًرا على َترتيِب َحْفٍل ِما ِلَتكرمِي ابِنه عنَد ميِئه اإىل الأر�ض؟ 

َبلى!
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ُة الرُّعاة ِق�شَّ

ْن  ا اإىل الأر�ض؟ اإىل الإمرباطور؟ اإىل الأغنياِء وامل�ساهري؟ اإىل مِلَ ًل َنَباأَ ُو�سوِل امل�سيَّ اأَعَلَن اهلُل اأوَّ
القادِة الدينيِّني؟

ل!

بل اإىل الرُّعاِة الُفقراِء الذين كانوا َيرعوَن احِلْمالَن لتقدمِيها ذبائَح على َمْذَبِح الهيكِل يف اأوُر�سليم:

َماَلُك  َواإَِذا  ِتِهْم،  َرِعيَّ َعَلى  اللَّْيِل  ِحَرا�َساِت  َيْحُر�ُسوَن  ُمَتَبدِّيَن  ُرَعاٌة  اْلُكوَرِة  ِتْلَك  يِف  » َوَكاَن 
َل  اَلُك:  امْلَ َلُهُم  َفَقاَل  َعِظيًما.  َخْوًفا  َفَخاُفوا  َحْوَلُهْم،  اَء  اأَ�سَ بِّ  الرَّ ُد  َوَمْ ِبِهْم،  َوَقَف  بِّ  الرَّ
َمِديَنِة  يِف  اْلَيْوَم  َلُكُم  ُوِلَد  ُه  اأَنَّ ْعِب:  ال�سَّ ِميِع  جِلَ َيُكوُن  َعِظيٍم  ِبَفَرٍح  ُكْم  ُ اأَُب�رشِّ اأََنا  َفَها  َتَخاُفوا! 
يِف  َجًعا  ُم�سْ ًطا  ُمَقمَّ ِطْفاًل  ُدوَن  َتِ اْلَعاَلَمُة:  َلُكُم  َوهِذِه   . بُّ الرَّ �ِسيُح13  امْلَ ُهَو  لِّ�ٌض  ُمَ َداُوَد 
ْجُد  امْلَ َوَقاِئِلنَي:  اهلَل  ُم�َسبِِّحنَي  َماِويِّ  ال�سَّ ْنِد  اجْلُ ِمَن  ُجْمُهوٌر  اَلِك  امْلَ َمَع  َبْغَتًة  َوَظَهَر  ِمْذَوٍد. 
ىَل  اإِ اَلِئَكُة  امْلَ َعْنُهُم  ْت  َم�سَ ا  َومَلَّ ُة.  �رَشَّ امْلَ ا�ِض  َوِبالنَّ اَلُم،  ال�سَّ الأَْر�ِض  َوَعَلى  الأََعايِل،  يِف  هلِل 
الأَْمَر  هَذا  َوَنْنُظْر  ٍم  حَلْ َبْيِت  اإِىَل  الآَن  ِلَنْذَهِب  ِلَبْع�ٍض:  ُهْم  َبْع�سُ َعاُة  الرُّ الرجال  َقاَل  َماِء،  ال�سَّ
َجًعا  ُم�سْ ْفَل  َوالطِّ َوُيو�ُسَف  َمْرمَيَ  َوَوَجُدوا  ِعنَي،  ُم�رْشِ َفَجاُءوا   . بُّ الرَّ ِبِه  اأَْعَلَمَنا  الَِّذي  اْلَواِقَع 
�َسِمُعوا  ِذيَن  الَّ َوُكلُّ   . ِبيِّ ال�سَّ هَذا  َعْن  َلُهْم  ِقيَل  الَِّذي  ِباْلَكاَلِم  وا  اأَْخرَبُ َراأَْوُه  ا  َفَلمَّ ْذَوِد.  امْلِ يِف 

َعاِة« )لوقا 2: 18-8(. ا ِقيَل َلُهْم ِمَن الرُّ ُبوا مِمَّ َتَعجَّ

َدها الرُّعاة! ٍة �رَشَ ويا لها ِمن ِق�سَّ

�ْسناه! وقد اأخربتنا املالئكُة اأنه امل�سيُح الرب! وقد مالأْت جْوَقٌة ِمن  فقد ُوِلَد امُلَخلِّ�ض! وقد َراأيناه، َومَلَ
ا! اإنه ُهنا! اإنه ُهنا! ماُء ُمنريًة كالنَّهار! لقد جاَء امل�سيَّ ماء! وكانِت ال�سَّ املالئكِة ال�سَّ

دَّقت ذلك اأَم ل، فقد جاَء  َة مل ُتوؤمن. لِكْن �سواَء اأ�سَ وقد اآَمَن بع�ُض النَّا�ِض بر�سالِة الرُّعاة؛ ولكنَّ الغالبيَّ
ى ميالُده اإىل َتزئِة تاريِخ العامِل اإىل ُجزَئنْي.14 امَلِلُك الذي اأدَّ

اَلِك َقْبَل اأَْن ُحِبَل ِبِه  ى ِمَن امْلَ َي َي�ُسوَع، َكَما َت�َسمَّ ِبيَّ �ُسمِّ اٍم ِلَيْخِتُنوا ال�سَّ ْت َثَماِنَيُة اأَيَّ ا َتَّ » َومَلَّ
يِف اْلَبْطِن« )لوقا 2: 21(.
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ُة امَلجو�س ِق�شَّ

غريَة اإىل مكاٍن ُمنا�سب. ويف اأحِد بعَد  َر يو�سُف اأن َياأخَذ عائلَته ال�سَّ ولدِة ي�سوَع يف َحظرية، َقرَّ
ٌم  �سوا يف درا�سة النُّجوم( اإىل اأوُر�سليم. وقد قاَدُهم َنْ َل امَلجو�ُض )ُحكماُء َتَخ�سَّ ام، َو�سَ الأيَّ

خا�ضٌّ ِمن بالِد فاِر�َض البعيدِة بحًثا عِن امَلِلِك الذي ُوِلَد حديًثا.

ٌد واحٌد: وكان لدى هوؤلِء املجو�ِض �سوؤاٌل واحٌد َوَق�سْ

ِق  �رْشِ امْلَ و�ٌض ِمَن  اإَِذا َمُ ِلِك،  امْلَ اِم ِهرُيوُد�َض  اأَيَّ ِة، يِف  اْلَيُهوِديَّ ِم  َبْيِت حَلْ َي�ُسوُع يِف  ُوِلَد  ا  » َومَلَّ
ِق  �رْشِ َمُه يِف امْلَ ْيَنا َنْ َنا َراأَ نَّ ْوُلوُد َمِلُك اْلَيُهوِد؟ َفاإِ َقْد َجاُءوا اإِىَل اأُوُر�َسِليَم َقاِئِلنَي: اأَْيَن ُهَو امْلَ
ُكلَّ  َفَجَمَع  َمَعُه.  وُر�َسِليَم  اأُ َوَجِميُع  َطَرَب  ا�سْ ِلُك  امْلَ ِهرُيوُد�ُض  �َسِمَع  ا  َفَلمَّ َلُه.  ِلَن�ْسُجَد  َواأََتْيَنا 
ِة.  ِم اْلَيُهوِديَّ �ِسيُح؟ َفَقاُلوا َلُه: يِف َبْيِت حَلْ ْعب، َو�َساأََلُهْم: اأَْيَن ُيوَلُد امْلَ ُروؤَ�َساِء اْلَكَهَنِة َوَكَتَبِة ال�سَّ
ُروؤَ�َساِء  َبنْيَ  ْغَرى  ال�سُّ َل�ْسِت  َيُهوَذا  اأَْر�َض  ٍم،  حَلْ َبْيَت  َيا  َواأَْنِت   : ِبيِّ ِبالنَّ َمْكُتوٌب  هَكَذا  ُه  لأَنَّ
ا،  �رِشًّ ُجو�َض  امْلَ ِهرُيوُد�ُض  َدَعا  ِحيَنِئٍذ  اِئيَل.  اإِ�رْشَ �َسْعِبي  َيْرَعى  ٌر  ُمَدبِّ َيْخُرُج  ِمْنِك  لأَْن  َيُهوَذا، 
وا  َواْفَح�سُ اْذَهُبوا  َوَقاَل:  ٍم،  حَلْ َبْيِت  اإِىَل  اأَْر�َسَلُهْم  ُثمَّ  َظَهَر.  الَِّذي  ْجِم  النَّ َزَماَن  ِمْنُهْم  َق  قَّ َوَتَ
ا  َفَلمَّ َلُه.  َواأَ�ْسُجَد  ا  اأَْي�سً اأََنا  اآِتَي  ِلَكْي  ويِن،  َفاأَْخرِبُ وُه  َوَجْدُتُ َوَمَتى   . ِبيِّ ال�سَّ َعِن  ْدِقيِق  ِبالتَّ
َوَوَقَف  َجاَء  َحتَّى  ُمُهْم  َيَتَقدَّ ِق  �رْشِ امْلَ يِف  َراأَْوُه  الَِّذي  ْجُم  النَّ َواإَِذا  َذَهُبوا.  ِلِك  امْلَ ِمَن  �َسِمُعوا 
ا. َواأََتْوا اإِىَل اْلَبْيِت، َوَراأَْوا  ْجَم َفِرُحوا َفَرًحا َعِظيًما ِجدًّ ا َراأَْوا النَّ . َفَلمَّ ِبيُّ َفْوُق، َحْيُث َكاَن ال�سَّ
ُموا َلُه َهَداَيا: َذَهًبا َوُلَباًنا  وا َو�َسَجُدوا َلُه. ُثمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَّ ِه. َفَخرُّ ِبيَّ َمَع َمْرمَيَ اأُمِّ ال�سَّ
ُفوا يِف َطِريق اأُْخَرى اإِىَل  ا. ُثمَّ اإِْذ اأُوِحَي اإَِلْيِهْم يِف ُحْلٍم اأَْن َل َيْرِجُعوا اإِىَل ِهرُيوُد�َض، اْن�رَشَ َوُمرًّ
ِبيَّ  بِّ َقْد َظَهَر ِلُيو�ُسَف يِف ُحْلٍم َقاِئاًل: ُقْم َوُخِذ ال�سَّ ُفوا، اإَِذا َماَلُك الرَّ ُكوَرِتِهْم. َوَبْعَدَما اْن�رَشَ
ِبيَّ  اأَْن َيْطُلَب ال�سَّ اأَُقوَل َلَك. لأَنَّ ِهرُيوُد�َض ُمْزِمٌع  ، َوُكْن ُهَناَك َحتَّى  اإِىَل ِم�رْشَ ُه َواْهُرْب  َواأُمَّ

ِلُيْهِلَكُه« )َمتَّى 2: 13-1(.

. كما اأنَّ النَّا�َض يف اأوُر�سليَم قد تاهلوه. ولكنَّ امَلجو�َض  بيَّ وهكذا، فقد حاوَل هريوُد�ُض اأن ُيْهِلَك ال�سَّ
بامللوك:  الالئقَة  الهدايا  له  وَقدَّموا  اأماَمُه،  و�سجدوا  وجاءوا  عنه،  وبحثوا  احلارقَة  حراَء  ال�سَّ َعرَبوا 

الذَّهَب، واللُّباَن، وامُلرَّ )وهو َنوٌع ِمن الأطياِب ُي�ستَخدُم لتكفنِي امَلوتى(. َلِكْن ملاذا امُلّر؟ 

هل َعِلَم هوؤلِء امَلجو�ُض اأنَّ ي�سوَع ُوِلَد ليموت؟

99



101 100

فَل ي�سوَع وهرَب بهما اإىل ِم�رْشَ حيُث عا�سوا كالجئنَي بعَد  تذيِر املالِك، اأخَذ يو�ُسُف َمرمَي والطِّ
اإىل اأن ماَت امللُك القا�سي هريوُد�ض.

َوُخِذ  ُقْم  َقاِئاًل:  ِم�رْشَ  يِف  ِلُيو�ُسَف  ُحْلٍم  يِف  َظَهَر  َقْد  بِّ  الرَّ َماَلُك  اإَِذا  ِهرُيوُد�ُض،  َماَت  ا  » َفَلمَّ
 » ِبيِّ ِذيَن َكاُنوا َيْطُلُبوَن َنْف�َض ال�سَّ ُه َقْد َماَت الَّ اِئيَل، لأَنَّ ُه َواْذَهْب اإِىَل اأَْر�ِض اإِ�رْشَ ِبيَّ َواأُمَّ ال�سَّ

)َمتَّى 2: 20-19(.

اأَ الربُّ بها: وقد كان يف هذا تقيٌق لنبوءٍة قدميٍة اأُخرى تنبَّ

»... َوِمْن ِم�رْشَ َدَعْوُت اْبِني« )هو�سع 11: 1(.

كاَن  كثرية،  اأوجٍه  وِمن  ي�سوُع.15  ن�ساأَ  حيُث  النَّا�رشِة  اإىل  وي�سوُع  ومرمُي  يو�ُسُف  َرِجع  فقد  وهكذا، 
ِة الأطفال: فقد كاَن ياأكُل، ويناُم، ويلعُب، وَيدُر�ُض، وَيتعلَُّم ِحْرَفًة. ولِكنَّه كاَن ُمتلًفا  ي�سوُع ِمثَل بقيَّ
ا  ه، ومل َيُكن َيْكِذُب، وكان َمْر�سيًّ ا، وكان ُيْكِرم اأباه واأُمَّ ِة اأوجٍه اأُخرى: فهو مل َيُكن اأنانيًّ عنهم ِمن ِعدَّ

. ماويِّ دائًما عند اأبيه ال�سَّ

َطاِة« )عربانيِّني 7: 26(. َل َعِن اخْلُ »ُقدُّو�ٌض ِباَل �رَشّ َوَل َدَن�ٍض، َقِد اْنَف�سَ

فُل الكاِمُل الوحيُد يف التَّاريخ. وهذا ل يعني اأنه مل ُيعاِن يوًما ِمْن  وَيْجُدر بنا اأن َنعلَم اأنَّ ي�سوَع هو الطِّ
ُع بطبيعٍة كاملة.  ُجْرٍح يف ُرْكَبِتِه اأو اأنه مل َتْظَهْر يوًما ُبْقَعٌة على ِجْلِدِه. ولكنَّ املق�سوَد هنا اأنه كاَن َيتمتَّ
ه َقبَل اأن َيْدُخَل َرِحَم َمْرمَي،  فقد كاَن ُقدُّو�ًسا و�ساحًلا تاًما. كما اأنه كاَن كاماًل يف ُقدرِته وِحكمِته. ولكنَّ

كاَن قد َفَر�َض على َنْف�ِسِه بع�َض احُلدوِد لكي َيعي�َض كاإن�ساٍن بنَي الَب�رَش.

ْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّْعَمِة، ِعْنَد اهلِل َوالنَّا�ِض« )لوقا 2: 52(.  ُم يِف احْلِ ا َي�ُسوُع َفَكاَن َيَتَقدَّ »َواأَمَّ

َة �سنًة، �ساَفَر هو واأبواُه ِمن النَّا�رشِة اإىل اأوُر�سليَم لالحتفاِل بعيِد  وعندما كاَن ُعمُر ي�سوَع اثنتي َع�رَشَ
ح.16 وفيما كاَن رفاُق احَليِّ َي�ستك�سفوَن املدينَة الكبرية، اأم�سى ي�سوُع  الذَّبيحِة الذي ُيعَرُف بعيِد الِف�سْ

الأ�سبوَع بنَي امُلعلِّمنَي يف �ساحِة الهيكِل َي�ستمُع اإليهم وَيطرُح عليهم الأ�سئلة.

ِذيَن �َسِمُعوُه ُبِهُتوا ِمْن َفْهِمِه َواأَْجِوَبِتِه« )لوقا 2: 47(.  »َوُكلُّ الَّ

ال�سبيُّ  َفِهم  وقد  عب.  ال�سَّ امَلذبِح عن خطايا  احِلمالُن على  فيه  َرُق  ُتْ الذي  املكاُن  الهيكُل هو  وكاَن 
ي�سوُع ما َعِجَز القادُة الدينيُّوَن عن فهِمه.

فقد جاَء لتقدمِي احَلَمِل الأخري. 

امل�شهد 43

فُل الكاِمل الطِّ
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َحَمُل اهلل

33 �سنًة ُمنُذ ولدِة ي�سوَع يف بيَت حلم. وقد ماَت اأُغ�سُط�ُض قي�رش، وكان ابُنه بالتبنِّي انق�ست 
ِة كخليفٍة له. وكان هريوُد�ض اأنتيبا�ض  ِة الرومانيَّ قد َجل�َض على َعر�ِض الإمرباطوريَّ

ة. وكان هناك نبيٌّ جديٌد َيْكِرُز يف فل�سطني: َيْحُكُم اجلليل، وبيالُط�ض الُبنطيُّ َيحكم اليهوديَّ

َب  ُه َقِد اْقرَتَ ِة َقاِئاًل: ُتوُبوا، لأَنَّ ِة اْلَيُهوِديَّ ْعَمَداُن َيْكِرُز يِف َبرِّيَّ ا امْلَ اِم َجاَء ُيوَحنَّ » َويِف ِتْلَك الأَيَّ
يِف  اِرٍخ  �سَ ْوُت  �سَ اْلَقاِئِل:  ِبيِّ  النَّ ِباإِ�َسْعَياَء  َعْنُه  ِقيَل  الَِّذي  ُهَو  هَذا  َفاإِنَّ  ماَواِت.  ال�سَّ َمَلُكوُت 
َوَبِر الإِِبِل،  ِلَبا�ُسُه ِمْن  ا هَذا َكاَن  َنُعوا �ُسُبَلُه ُم�ْسَتِقيَمًة. َوُيوَحنَّ . ا�سْ وا َطِريَق الرَّبِّ اأَِعدُّ ِة:  اْلرَبِّيَّ

ا« )َمتَّى 3: 4-1(. َوَعَلى َحْقَوْيِه ِمْنَطَقٌة ِمْن ِجْلٍد. َوَكاَن َطَعاُمُه َجَراًدا َوَع�َساًل َبرِّيًّ

عام،  ويف حنِي اأنَّ الكثرَي ِمن النَّا�ِض يف زماِنه كانوا َيلب�سوَن احلريَر النَّاعم، وياأكلوَن اأف�سَل اأ�سناِف الطَّ
ة. ا املعمداُن يعي�ُض حياًة ب�سيطًة. فقد كاَن َرُجاًل �ساِحَب َمَهمَّ فقد كاَن ُيوحنَّ

ريَق اأماَم امَلِلك.  ُد الطَّ هِّ اأجل، لقد كاَن مُيَ

امل�سيَّا-امَلِلك.  �سُيعِلُن ميَء  ُم�ستقبليٍّ  َنِبيٍّ  )اإ�سعياء ومالخي( عن  نبيَّان  َكَتب  نني،  ال�سِّ وَقبل مئاِت 
. ا املعمداُن هو ذلك النبيُّ وكان يوحنَّ

اأوا باأنَّ امُلخلِّ�َض املوعوَد �سَياأتي اإىل الأر�ض، فقد نادى ُيوحنَّا  ابقنَي قد تنبَّ ويف حنِي اأنَّ الأنبياَء ال�سَّ
ل! املعمداُن باأنَّ الوقَت قد جاَء، واأنَّ امُلخلِّ�َض قد َو�سَ

ا. والأ�سخا�ُض الذين اعرتفوا بحالِتهِم اخلاطئِة وباأنهم بحاجٍة  حراِء ل�سماِع ُيوحنَّ ا�ُض اإىل ال�سَّ َق النَّ َتَدفَّ
َدْيَن  �سَيمحو  الذي  ا  بامل�سيَّ اإمياَنهم  اأْظَهروا  الطريقِة  وبهذِه  الأردن.  نهِر  يف  اعتمدوا  امُلَخلِّ�ِض  اإىل 

خطاياهم وَيْك�سوُهم ِبرِبِّه.

ا املعمداُن – يوًما تلَو الآخِر واأ�سبوًعا تلَو الآخِر – اإىل النَّا�ِض عِن امُلخلِّ�ِض الذي طاَل  َث ُيوحنَّ دَّ وقد َتَ
وِح اْلُقُد�ِض َوَناٍر« )َمتَّى 3: 11(.  ُدُكْم ِبالرُّ انتظاُره وقاَل عنه: »الَِّذي َل�ْسُت اأَْهاًل اأَْن اأَْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهَو �َسُيَعمِّ

ا. ام، جاَء امُلخلِّ�ُض، وَم�سى بنَي اجُلموِع، وجاَء اإىل ُيوحنَّ ويف اأحِد الأيَّ

ا املعمداُن: حينئٍذ، قاَل يوحنَّ

ا 1: 29(. !« )يوحنَّ َة اْلَعامَلِ »ُهَوَذا َحَمُل اهلِل الَِّذي َيْرَفُع َخِطيَّ

ا املعمداُن ي�سوَع »َحَمَل اهلل«؟ َلِكْن ملاذا َدعا يوحنَّ

َته. ة امَلِلِك واإر�ساليَّ اإذا َعَرْفت ملاذا، فهذا يعني اأنك َعَرْفَت َمَهمَّ
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البُن الكاِمل

ا على ذلَك لأنَّ امل�سيَّا-امَلِلَك الآتَي َطَلَب  َده. وقد اعرت�َض يوحنَّ ا املعمداِن اأن ُيَعمِّ ي�سوُع ِمن يوحنَّ
ماِء ل حاجَة له لأن يتوب: ِمن ال�سَّ

َل ُكلَّ ِبّر« )َمتَّى 3: 15(. ُه هَكَذا َيِليُق ِبَنا اأَْن ُنَكمِّ »َفاأََجاَب َي�ُسوُع َوَقاَل َلُه: ا�ْسَمِح الآَن، لأَنَّ

ا املعمداُن بتعميِد ي�سوع. وباعتماِده، اأظهَر ي�سوُع اأنه َينتمي اإىل اجلن�ِض الب�رشيِّ  وهكذا، فقد قاَم يوحنَّ
ه: الذي جاَء لُيَخلِّ�سَ

َماَواُت َقِد اْنَفَتَحْت َلُه، َفَراأَى ُروَح اهلِل َناِزًل  اِء، َواإَِذا ال�سَّ ِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن امْلَ ا اْعَتَمَد َي�ُسوُع �سَ » َفَلمَّ
ْرُت«  ِبيُب الَِّذي ِبِه �رُشِ َماَواِت َقاِئاًل: هَذا ُهَو اْبِني احْلَ ْوٌت ِمَن ال�سَّ ِمْثَل َحَماَمٍة َواآِتًيا َعَلْيِه، َو�سَ

)َمتَّى 3: 17-16(.

ِل للَخْلق، فقد َظَهرت َوحَدُة اهلِل اجلاِمَعة. فَمع اأنه اهلُل، اإلَّ اأنه َعِمَل – مع روِحه  وكما َحَدَث يف اليوِم الأوَّ
وكلمِته – على َخْلِق العامل. والآن، �سوَف َتْعَمُل الأقانيُم الثالثُة مًعا على تخلي�ِض هذا العامل.17 

ومُيكُننا اأن َنرى ُهنا ُروَح اهلِل )الذي كاَن يف بدايِة اخَلْلِق َيُرفُّ على َوْجِه املياه( َيِحلُّ على َي�سوع. كما 
ماء.  َعُد ِمن النَّهر. وَن�ْسَمُع اهلَل الآَب وهو َيتكلَُّم ِمن ال�سَّ نا َنرى ابَن اهلِل )هو الكلمُة الذي َخَلَق العامل( َي�سْ اأنَّ

نواِت الثالثنَي الأخرية، عا�َض ي�سوُع ك�َسْخ�ٍض غرِي َمعروٍف، َبعيًدا عن اأعنِي النَّا�ض. ولكنَّ اهلَل  ويف ال�سَّ
الآَب كاَن ُيراقُب اأفكاَره، وكلماِتِه، واأفعاَله. وماذا كاَن ُحْكُم اهلِل على حياِة ابنه؟

ْرُت«. ِبيُب الَِّذي ِبِه �رُشِ »هَذا ُهَو اْبِني احْلَ

وَطواَل تاريِخ اجلن�ِض الب�رشي، كاَن ي�سوُع هو الوحيُد الذي َفَعَل كلَّ ما َيطلُبه اهلل: ُكلَّ �سيٍء... دائًما... 
وعلى نحٍو كامٍل!

ْوَرَة اهلل. ولكنَّ ي�سوَع َفَعل ما هو اأكرُث ِمن  اأجل، لقد فعَل ي�سوُع ما اأخفَق اآدُم يف القياِم به: فقد َعَك�َض �سُ
ورة اهلل: ذلك. فقد كاَن هو �سُ

اِم الأَِخرَيِة  » اهلَُل، َبْعَد َما َكلََّم الآَباَء ِبالأَْنِبَياِء َقِدمًيا، ِباأَْنَواٍع َوُطُرق َكِثرَيٍة، َكلََّمَنا يِف هِذِه الأَيَّ
ِدِه،  نَي، الَِّذي، َوُهَو َبَهاُء َمْ ا َعِمَل اْلَعامَلِ يِف اْبِنِه، الَِّذي َجَعَلُه َواِرًثا ِلُكلِّ �َسْيٍء، الَِّذي ِبِه اأَْي�سً

َوَر�ْسُم َجْوَهِرِه، َوَحاِمٌل ُكلَّ الأَ�ْسَياِء ِبَكِلَمِة ُقْدَرِتِه...« )عربانيِّني 1: 3-1(.

لهذا، ل َعَجب اأنَّ ي�سوَع قاَل يف وقٍت لحٍق:

»اأََنا َوالآُب َواِحٌد« )يوحنَّا 10: 30(.

وهكذا، في�سوُع هو البُن الكامل.
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الرَُّجُل الثَّان

ًة. مل  ُجُل الكاِمُل يف مملكِته! لذلك، فقد و�سَع اإبلي�ُض ا�سرتاتيجيَّ يطاُن �سعيًدا باأن يعي�َض هذا الرَّ َيُكِن ال�سَّ
َل لكي ُيخطَئ، ف�سوَف ُيحاوُل الآَن اأن َيجعَل هذا الإن�ساَن ُيخطئ. فكما اأنه اأغوى الإن�ساَن الأوَّ

َح  ُة اإبلي�َض َتق�سي باأن َيجعَل ي�سوَع تَت َهْيَمَنِته – تاًما كما فعَل مع اآدم. فاإْن َنَ اإًذا، فقد كانت ُخطَّ
يف َجْعِل ابِن اهلِل ُيخطئ، فلن َيعوَد ابُن الإن�ساِن قادًرا على تخلي�ِض �سعِبه ِمن خطاياهم:

اَم اأَْرَبِعنَي َنَهاًرا َواأَْرَبِعنَي  َب ِمْن اإِْبِلي�َض. َفَبْعَد َما �سَ وِح ِلُيَجرَّ ِة ِمَن الرُّ ىَل اْلرَبِّيَّ ِعَد َي�ُسوُع اإِ » ُثمَّ اأُ�سْ
َجاَرُة  رَي هِذِه احْلِ َجرُِّب َوَقاَل َلُه: اإِْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفُقْل اأَْن َت�سِ َم اإَِلْيِه امْلُ َلْيَلًة، َجاَع اأَِخرًيا. َفَتَقدَّ

ُخْبًزا« )َمتَّى 4: 3-1(.

َف اأيَّ َت�رَشٍُّف خاِرَج ِنطاِق م�سيئِة اأبيه.  وهكذا، مع اأنَّ ي�سوَع جاع، اإلَّ اأنه مل ُيِطْع اإبلي�ض. فهو لن َيت�رشَّ
يطان؟  ة. اإًذا، ما الذي فعَلُه ي�سوُع مُلقاومِة ال�سَّ وهو مل َي�ستخدْم ُقدرَته الفائقَة لت�سديِد حاجاِته الب�رشيَّ

لقد اقَتَب�َض ِمن توراِة ُمو�سى:

ْبِز َوْحَدُه َيْحَيا الإِْن�َساُن، َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اهلِل« )َمتَّى 4: 4؛ تثنية 8: 3(.  »َمْكُتوٌب: َلْي�َض ِباخْلُ

ًة ثانية: ٌ، فقد حاوَل اأن ُيغوَي ي�سوَع الُقدُّو�َض َمرَّ يطاَن َعنيٌد وُمَتَكربِّ ولأنَّ ال�سَّ

َدَها، َوَقاَل َلُه: اأُْعِطيَك  اِلِك اْلَعامَلِ َوَمْ ا، َواأََراُه َجِميَع مَمَ ا اإِْبِلي�ُض اإِىَل َجَبل َعال ِجدًّ » ُثمَّ اأََخَذُه اأَْي�سً
هِذِه َجِميَعَها اإِْن َخَرْرَت َو�َسَجْدَت يِل« )َمتَّى 4: 9-8(. 

يطاُن يف �َسلِب الإن�ساِن هيمَنَته  َح ال�سَّ ُة احَلقَّ يف ُحْكِم الأر�ض. وقد َنَ اآَدُم، َفَقدِت الب�رشيَّ عندما اأخطاأَ 
َب نف�َسُه ملًكا على العامل. ولكنَّ َمِلَك امَلْجِد جاَء اإىل الأر�ِض كي َي�ستعيَد هذِه الهيمنة؛  على العامِل وَن�سَّ

يطان، بل عن طريِق �َسْحِقه: ولكنَّه لن َيفعَل ذلَك عن طريِق اخل�سوِع لل�سَّ

َتْعُبُد«  اُه َوْحَدُه  يَّ َواإِ اإِلِهَك َت�ْسُجُد  ِللرَّبِّ  ُه َمْكُتوٌب:  َلُه َي�ُسوُع: اْذَهْب َيا �َسْيَطاُن! لأَنَّ » ِحيَنِئٍذ َقاَل 
)َمتَّى 4: 10(. 

يطاُن ي�سوَع بعَد اأن َجرَّبه كما مل ُيَجرِّْب اأحًدا. ولكنَّ ي�سوَع مل َيُكن راغًبا اأو قادًرا على  واأخرًيا، َتَرَك ال�سَّ
اأن ُيخطئ. فهو ُمتلٌف عن اآدَم وعن َن�ْسِله:

َماِء« )1كوِرنثو�ض 15: 47(. ايِن الرَّبُّ ِمَن ال�سَّ . الإِْن�َساُن الثَّ ُل ِمَن الأَْر�ِض ُتَراِبيٌّ »الإِْن�َساُن الأَوَّ

ايَن الكامل. َل الكامل. وكان ي�سوُع الإن�ساَن الثَّ لقد كاَن اآدُم الإن�ساَن الأوَّ

اأن  يطاُن  ال�سَّ عندما حاوَل  ولِكْن  يطان.  ال�سَّ وفاَز  اآَدُم  َخ�رِشَ  ُيخطئ،  باأن  اآدَم  يطاُن  ال�سَّ اأغوى  وعندما 
يطاِن املليئِة  ُل اإىل مملكِة ال�سَّ ُجُل الأوَّ يطاُن وفاز ي�سوع. وهكذا، فقد قاَدنا الرَّ ُيغوَي َي�سوع، َخ�رِش ال�سَّ

ُجُل الثَّاين فجاَء لكي ُيَحرَِّرنا ِمن مملكِة اإبلي�ض.  ا الرَّ ِة واملوت. اأمَّ باخلطيَّ
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ا-امَلِلك امل�شيَّ

حياَته بعد  تابَع  حيُث  النَّا�رشِة  اإىل  ي�سوُع  َعاَد  ُيخطئ،  ي�سوَع  َجْعِل  يف  يطاُن  ال�سَّ اأخَفَق  اأن 
ار. كَنجَّ وَعِمَل 

ْبِت« )لوقا 4: 16(. ْجَمَع َح�َسَب َعاَدِتِه َيْوَم ال�سَّ »َوَدَخَل امْلَ

بِت َتديًدا،  ُ كلَّ يوِم �َسْبت. ويف هذا ال�سَّ �سُة وُتَف�رشَّ كاَن امَلْجَمُع مكاًنا للعبادِة حيُث ُتقراأُ الأ�سفاُر امُلقدَّ
كان لدى ي�سوَع اإعالن:

َوَقاَم ِلَيْقَراأ.

َع الَِّذي َكاَن َمْكُتوًبا فيِه: ْو�سِ ْفَر َوَجَد امْلَ ا َفَتَح ال�سِّ . َومَلَّ ِبيِّ �َسْعَياَء النَّ َفُدِفَع اإَِلْيِه �ِسْفُر اإِ

ْنَك�رِشِي اْلُقُلوِب، لأَُناِدَي  �َساِكنَي، اأَْر�َسَلِني لأَ�ْسِفَي امْلُ َ امْلَ ُه َم�َسَحِني لأَُب�رشِّ ، لأَنَّ » ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ
...« )لوقا 4: 18-17(. ِلْلَماأْ�ُسوِريَن ِبالإِْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَب�رَشِ

ُ للعامِل حقيقَة اهلل، وُينِقُذ اخُلطاَة ِمن  كاَن ما قراأَُه ي�سوُع هو ُنبوءًة قدميًة عن امل�سيَّا-امَلِلِك الذي �َسُيبنيِّ
ِة واملوِت واجلحيم: يطاِن واخلطيَّ هيمنِة ال�سَّ

ًة  ْجَمِع َكاَنْت ُعُيوُنُهْم �َساِخ�سَ ِذيَن يِف امْلَ اِدِم، َوَجَل�َض. َوَجِميُع الَّ ْفَر َو�َسلََّمُه اإِىَل اخْلَ » ُثمَّ َطَوى ال�سِّ
ْكُتوُب يِف َم�َساِمِعُكْم« )لوقا 4: 21-20(.  ُه اْلَيْوَم َقْد َتَّ هَذا امْلَ اإَِلْيِه. َفاْبَتَداأَ َيُقوُل َلُهْم: اإِنَّ

النُّبوءاِت  لتتميِم  ماِء  ال�سَّ ِمن  جاَء  الذي  ا  امل�سيَّ باأنه  ي�سوَع  عاِء  ادِّ على  النَّا�ِض  ِفْعِل  َردُّ  هو  ما  والآن، 
املكتوبِة يف الأ�سفاِر امُلقدَّ�سة؟

ِديَنِة،  ْجَمِع ِحنَي �َسِمُعوا هَذا، َفَقاُموا َواأَْخَرُجوُه َخاِرَج امْلَ ِذيَن يِف امْلَ ًبا َجِميُع الَّ » َفاْمَتالأَ َغ�سَ
ا  ًة َعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحوُه اإِىَل اأَ�ْسَفٍل. اأَمَّ َبِل الَِّذي َكاَنْت َمِديَنُتُهْم َمْبِنيَّ ِة اجْلَ َوَجاُءوا ِبِه اإِىَل َحافَّ

ى« )لوقا 4: 30-28(. ُهَو َفَجاَز يِف َو�ْسِطِهْم َوَم�سَ

�سوًحا18  ِث باخلطيَّة، كان امل�سيَّا-امَلِلُك مَمْ اآدَم الفاين وامُلَلوَّ لقد كاَن لي�سوَع �ُسْلطان. وخالًفا لَن�ْسِل 
مل  ما  ب�سوٍء  ُه  �سَّ مَيَ اأن  �َسخ�ٍض  اأيِّ  با�ستطاعِة  َيُكْن  مل  لذلك،  �سيء.  ُكلِّ  على  يطرَة  ال�سَّ وُيْحِكُم  اهلِل  ِمن 

َي�ْسَمح له هو بذلك. 

ولكنَّ ي�سوَع كان ُمْزمًعا اأن َيلم�َض قلوَب كثريين. 
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ْلطاُن َي�شوَع على ال�شياطنِي والأمرا�س �شُ

َبْرَهَنْت ُمعجزاُت اأحُد  )اإ�سعياء 53: 1(. فقد   » الربِّ ِة هو: »ِذراُع  النَّبويَّ الأ�سفاِر  األقاِب ي�سوَع يف 
ي�سوَع على اأنه ذراُع اهلِل على الأر�ض. فبلم�سٍة ِمن يده اأو كلمٍة ِمن َفِمه، كاَن املر�سى َيرباأوَن 

واملوتى َيقومون:

» َفَجاَء اإَِلْيِه ُجُموٌع َكِثرَيٌة، َمَعُهْم ُعْرٌج َوُعْمٌي َوُخْر�ٌض َو�ُسلٌّ َواآَخُروَن َكِثرُيوَن، َوَطَرُحوُهْم ِعْنَد 
َقَدَمْي َي�ُسوَع. َف�َسَفاُهْم« )َمتَّى 15: 30(.

قت كلمات الأنبياء: قَّ وبهذا، فقد َتَ

َيُقوُموَن،  ْوَتى  َوامْلَ َي�ْسَمُعوَن،  مُّ  َوال�سُّ ُروَن،  ُيَطهَّ َواْلرُبْ�ُض  �ُسوَن،  مَيْ َواْلُعْرُج  وَن،  ُيْب�رِشُ » اَْلُعْمُي 
وَن« )َمتَّى 11: 5 ]اإ�سعياء 35: 4-6؛ 61: 1[(.  ُ �َساِكنُي ُيَب�رشَّ َوامْلَ

وهكذا، مل َيُكن هناَك َمَر�ٌض َي�ستحيُل على ي�سوَع اأن َي�سفَيُه:

َي�ُسوُع   َ َفَتَحنَّ َريِن  ُتَطهِّ ْن  اأَ َتْقِدْر  اأََرْدَت  اإِْن  َلُه:  َوَقاِئاًل  َجاِثًيا  َلْيِه  اإِ َيْطُلُب  ْبَر�ُض  اأَ اإَِلْيِه  » َفاأََتى 
َوَطَهَر«  �ُض  اْلرَبَ َعْنُه  َذَهَب  َيَتَكلَُّم  َوُهَو  َفِلْلَوْقِت  َفاْطُهْر!  اأُِريُد،  َلُه:  َوَقاَل  �َسُه  َومَلَ َيَدُه  َوَمدَّ 

)َمْرُق�ض 1: 42-40(.

اإَِلْيِه،  ُموُهْم  َقدَّ َتِلَفٍة  ُمْ ْمَرا�ٍض  ِباأَ �ُسَقَماُء  ِعْنَدُهْم  َكاَن  ِذيَن  الَّ َجِميُع  ْم�ِض،  ال�سَّ ُغُروِب  » َوِعْنَد 
ا َتْخُرُج ِمْن َكِثرِييَن َوِهَي  َع َيَدْيِه َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َو�َسَفاُهْم. َوَكاَنْت �َسَياِطنُي اأَْي�سً َفَو�سَ
ُه  اأَنَّ َعَرُفوُه  ُهْم  لأَنَّ َيَتَكلَُّموَن،  َيَدْعُهْم  َومَلْ  َفاْنَتَهَرُهْم  اهلِل!  اْبُن  �ِسيُح  امْلَ اأَْنَت  َوَتُقوُل:  ُخ  َت�رْشُ

�ِسيُح« )لوقا 4: 41-40(.  امْلَ

ياطنِي اأن َت�ْسَهَد له. فهذِه املالئكُة ال�رشِّيرُة �َسِهَدت �ُسلطاَنه وُقدرَته عندما  نرى ُهنا اأنَّ ي�سوَع مل ُيِرْد لل�سَّ
ُطِرَحت فيه  الذي  اليوَم  ُر  َتَتذكَّ َترتعُد حنَي  ياطنُي  ال�سَّ ِمنه. وقد كانِت  ماواِت والأر�َض بكلمٍة  ال�سَّ َخَلَق 
ماء. وها هو الآَن يعي�ُض على الأر�ِض كاإن�سان! وبهذا، فقد كاَن ِنطاُق �َسيِِّدهم َيتداعى َوَيْنهار.  خارَج ال�سَّ

ُد امَلِلِك �ُسلطاَنهم وِنطاَقُهم.  فقد َغزا َمْ

ِة  اخلطيَّ َلعنُة  كانت  ي�سوع،  ذهَب  واأينما  ُعف.  َي�سْ يطاِن  ال�سَّ �ُسلطاُن  كاَن  ي�سوع،  ذهَب  اأينما  وهكذا، 
ترَتاَجع.

وعالوًة على امُلعجزات، كاَن ي�سوُع َيحمُل ر�سالة:

يِل« )َمْرُق�ض 1: 15(. َب َمَلُكوُت اهلِل، َفُتوُبوا َواآِمُنوا ِبالإِْنِ َماُن َواْقرَتَ »َقْد َكَمَل الزَّ

111
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َيْتَبْعَنُه اختار  ن�ساٍء  ُع  ِب�سْ هناَك  وكانت  منه.  وَيتعلَّموا  معُه  َيرتلوا  لكي  َرُجاًل   12 ي�سوُع 
عاِم واملال. وَيْدَعْمَنُه هو وتالميَذُه بالطَّ

وقد كانت دعوُة ي�سوَع للذين اآمنوا به ب�سيطة:

»اْتَبْعني« )لوقا 5: 27(.

ا: ولكنَّ دعوَته كانت ُمْكِلَفًة اأي�سً

ِني«  ِني، َوَمْن اأََحبَّ اْبًنا اأَِو اْبَنًة اأَْكرَثَ ِمنِّي َفاَل َي�ْسَتِحقُّ ا اأَْكرَثَ ِمنِّي َفاَل َي�ْسَتِحقُّ مًّ » َمْن اأََحبَّ اأًَبا اأَْو اأُ
)َمتَّى 10: 37(.

وحيُث اإنَّ العديَد ِمن تالميِذه كانوا �سيَّادين، فغالًبا ما اأم�سى ي�سوُع وقَته بالقرِب ِمن بحِر اجلليل. 
وكاَن النَّا�ُض ياأتوَن اإليه ِمن جميِع الأماكن:

ِفيَنَة َوَجَل�َض َعَلى  ُه َدَخَل ال�سَّ اإِنَّ َلْيِه َجْمٌع َكِثرٌي َحتَّى  اإِ اْلَبْحِر، َفاْجَتَمَع  ُيَعلُِّم ِعْنَد  ا  اأَْي�سً » َواْبَتَداأَ 
اْلَبْحِر« )َمْرُق�ض 4: 1(.

يف  كاَن  اإنه  وحيُث  َقاِبَلِة«.  امْلُ ِة  فَّ ال�سَّ اإِىَل  »ِلَنْعرُبْ  لتالميذه:  ي�سوع  قال  التَّعليم،  ِمن  انتهى  اأن  وبعد 
َفوا اجُلموَع وانطلقوا على الَفور.  القارِب اأ�ساًل، فقد �رشَ

َتِلُئ. َوَكاَن ُهَو يِف  اَرْت َتْ ِفيَنِة َحتَّى �سَ ُب اإِىَل ال�سَّ » َفَحَدَث َنْوُء ِريٍح َعِظيٌم، َفَكاَنِت الأَْمَواُج َت�رْشِ
َنا َنْهِلُك؟ َفَقاَم َواْنَتَهَر  َك اأَنَّ ِر َعَلى ِو�َساَدٍة َناِئًما. َفاأَْيَقُظوُه َوَقاُلوا َلُه: َيا ُمَعلُِّم، اأََما َيُهمُّ وؤَخَّ امْلُ
َباُلُكْم  َما  َلُهْم:  َوَقاَل  َعِظيٌم.  ُهُدوٌء  اَر  َو�سَ الرِّيُح  َف�َسَكَنِت  اِْبَكْم!  ا�ْسُكْت!  ِلْلَبْحِر:  َوَقاَل  الرِّيَح، 
ُهْم ِلَبْع�ٍض: َمْن ُهَو هَذا؟  َخاِئِفنَي هَكَذا؟ َكْيَف َل اإِمَياَن َلُكْم؟ َفَخاُفوا َخْوًفا َعِظيًما، َوَقاُلوا َبْع�سُ

ا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه!« )َمْرُق�ض 4: 41-37(. َفاإِنَّ الرِّيَح اأَْي�سً

وؤال: َمن هَو هذا الرَُّجل؟ َقْبَل هذِه احلادثِة باألِف �سنة، كاَن النبيُّ داوُد قد اأجاَب عن هذا ال�سُّ

يِقِهْم،  ُخوَن اإِىَل الرَّبِّ يِف �سِ ْكَراِن، َوُكلُّ ِحْكَمِتِهِم اْبُتِلَعْت. َفَي�رْشُ ُحوَن ِمْثَل ال�سَّ نَّ » َيَتَماَيُلوَن َوَيرَتَ
ْمَواُجَها« )املزمور 107: 29-27(. َفَة َفَت�ْسُكُن، َوَت�ْسُكُت اأَ ُهْم. ُيْهِدُئ اْلَعا�سِ َوِمْن �َسَداِئِدِهْم ُيَخلِّ�سُ

وَمن ذا الذي ي�ستطيُع اأن ُيَهدَِّئ العا�سفَة والأمواَج بكلمٍة منه؟ 

وِت الذي َخَلَقها! اإنه نف�ُض ال�سَّ
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حاوَل يف  وقد  ي�سوع.  فيه  كاَن  الذي  البيِت  اإىل  م�سلوًل  َيحملوَن  رجاٍل  اأربعُة  جاَء  ام،  الأيَّ اأحِد 
فلم  بالنَّا�ِض  ا  جدًّ ُمزدحمًة  كانت  الُغرفَة  ولكنَّ  الغرفة،  داخِل  اإىل  طريَقهم  وا  َي�ُسقُّ اأن  الرِّجاُل 
ُجَل امل�سلوَل  وا الرَّ قِف، َوَدلُّ طح، واأزالوا بع�َض اأجزاِء ال�سَّ ِعدوا اإىل ال�سَّ نوا ِمن الدخول. لهذا، فقد �سَ يتمكَّ

اإىل و�َسِط الُغرفِة اأماَم ي�سوع:

، َمْغُفوَرٌة َلَك َخَطاَياَك« )َمْرُق�ض 2: 5(. ا َراأَى َي�ُسوُع اإِمَياَنُهْم، َقاَل ِلْلَمْفُلوِج: َيا ُبَنيَّ »َفَلمَّ

ُجِل مل َتُكِن امَل�سَي ثانيًة، بل اأن ُتْغَفَر له خطاياه.  َة لهذا الرَّ فقد كان ي�سوُع َيعرُف اأنَّ احلاَجَة املا�سَّ

اَذا َيَتَكلَُّم هَذا هَكَذا ِبَتَجاِديَف؟  ُروَن يِف ُقُلوِبِهْم: مِلَ » َوَكاَن َقْوٌم ِمَن اْلَكَتَبِة ُهَناَك َجاِل�ِسنَي ُيَفكِّ
ُروَن هَكَذا يِف  ُهْم ُيَفكِّ اأَنَّ اأَْن َيْغِفَر َخَطاَيا اإِلَّ اهلُل َوْحَدُه؟ َفِلْلَوْقِت �َسَعَر َي�ُسوُع ِبُروِحِه  َمْن َيْقِدُر 
، اأَْن ُيَقاَل ِلْلَمْفُلوِج: َمْغُفوَرٌة َلَك  ا اأَْي�رَشُ َ ُروَن ِبهَذا يِف ُقُلوِبُكْم؟ اأَميُّ اَذا ُتَفكِّ اأَْنُف�ِسِهْم، َفَقاَل َلُهْم: مِلَ
يَرَك َواْم�ِض؟ َولِكْن ِلَكْي َتْعَلُموا اأَنَّ لْبِن الإِْن�َساِن �ُسْلَطاًنا  َخَطاَياَك، اأَْم اأَْن ُيَقاَل: ُقْم َواْحِمْل �رَشِ
ىَل َبْيِتَك!  يَرَك َواْذَهْب اإِ َطاَيا. َقاَل ِلْلَمْفُلوِج: َلَك اأَُقوُل: ُقْم َواْحِمْل �رَشِ َعَلى الأَْر�ِض اأَْن َيْغِفَر اخْلَ
ْيَنا  ُدوا اهلَل َقاِئِلنَي: َما َراأَ ِميُع َوَمَّ ، َحتَّى ُبِهَت اجْلَ اَم اْلُكلِّ يَر َوَخَرَج ُقدَّ ِ َفَقاَم ِلْلَوْقِت َوَحَمَل ال�رشَّ

!« )َمْرُق�ض 2: 12-6(. ِمْثَل هَذا َقطُّ

ريقِة  روَن بي�سوَع بالطَّ نهم الأجوِف وكربياِئهم. وقد كانوا ُيَفكِّ وَن ُعمياًنا ب�سبب َتَديُّ لقد كاَن القادُة الدينيُّ
دٌِّف على اهلل ]كاِفر[! واأنَت ُتهنُي اهلَل لأنك َتدَّعي اأنك َتغفُر اخلطايا؛ ولكنَّ اهلَل هَو  التالية: ي�سوع، اأنَت ُمَ

الوحيُد الذي َيْقدُر اأن َيفعَل ذلك!

قِّنَي يف التَّفكرِي يف اأنَّ اهلَل هو الوحيُد القادُر اأن َيغفَر اخلطايا. ولكنهم كانوا ُمِطئنَي يف  وقد كانوا حُمِ
ا�ستنتاِجِهم ب�ساأِن حقيقِة ي�سوع. 

والآن، َمن هَو ي�سوُع، يف راأِيك؟ هل َتْذُكُر معنى ا�سِمه؟ اإنه يعني: الربُّ ُيَخلِّ�ض.

َل النا�ُض اإىل النتيجِة التَّالية: ِة التي كاَن ي�سوُع ُيَعلِّم فيها، َتَو�سَّ ويف اإحدى امُلُدِن الفل�سطينيَّ

ا 4: 42(. « )يوحنَّ لِّ�ُض اْلَعامَلِ �ِسيُح ُمَ ِقيَقِة امْلَ »َنْحُن َقْد �َسِمْعَنا َوَنْعَلُم اأَنَّ هَذا ُهَو ِباحْلَ
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ُل ويقول: »اعبدوين! كان  لي�سوَع �ُسلطاٌن على ُكلِّ ُجزٍء يف اخلليقة. ومع ذلَك، فهو مل َيُكن َيَتَجوَّ
اأنا اهلُل! اأنا اهلُل!« بل كاَن َيفعُل الأ�سياَء التي ل ي�ستطيُع اأحٌد �سوى اهلِل اأن َيفعَلها، ُثمَّ َيرتُك 

لوَن اإىل النتيجِة باأنف�ِسهم. النَّا�َض َيتو�سَّ

تنِي التاليتنِي، َمن هَو ي�سوُع يف راأِيك؟ بناًء على الق�سَّ

َوَجْمٌع  َتاَلِميِذِه  ِمْن  َكِثرُيوَن  َمَعُه  َوَذَهَب  َناِينَي،  ُتْدَعى  َمِديَنٍة  اإِىَل  َذَهَب  التَّايِل  اْلَيْوِم  » َويِف 
اأَْرَمَلٌة َوَمَعَها  ِه، َوِهَي  ُموٌل، اْبٌن َوِحيٌد لأُمِّ اإَِذا َمْيٌت حَمْ ِديَنِة،  اإِىَل َباِب امْلَ َب  ا اْقرَتَ َكِثرٌي. َفَلمَّ
�َض  َومَلَ َم  َتَقدَّ ُثمَّ  َتْبِكي.  َل  َلَها:  َوَقاَل  َعَلْيَها،   َ نَّ بُّ َتَ الرَّ َراآَها  ا  َفَلمَّ ِديَنِة.  امْلَ ِمَن  َكِثرٌي  َجْمٌع 
َيَتَكلَُّم،  َواْبَتَداأَ  ْيُت  امْلَ َفَجَل�َض  ُقْم!  اأَُقوُل:  َلَك   ، ابُّ ال�سَّ َها  اأَيُّ َفَقاَل:  اِمُلوَن.  احْلَ َفَوَقَف  ْع�َض،  النَّ

ُدوا اهلَل« )لوقا 7: 16-11(. ِميَع َخْوٌف، َوَمَّ ِه. َفاأََخَذ اجْلَ َفَدَفَعُه اإِىَل اأُمِّ

اٍم، مات اأخاُهما ِلعاَزر: ويف يوٍم اآخر، زاَر ي�سوع اأُْخَتنْيِ َمْفجوَعَتنْيِ )َمْرثا وَمْرمَي(. فقبَل اأربعِة اأيَّ

ُهَو  اأََنا  َي�ُسوُع:  َلَها  َقاَل   ... اأَِخي!  ْت  مَيُ مَلْ  هُهَنا  ُكْنَت  َلْو  �َسيُِّد،  َيا  ِلَي�ُسوَع:  َمْرَثا  » َفَقاَلْت 
وَت  ا َواآَمَن ِبي َفَلْن مَيُ َياُة. َمْن اآَمَن ِبي َوَلْو َماَت َف�َسَيْحَيا، َوُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّ اْلِقَياَمُة َواحْلَ
اهلِل،  اْبُن  �ِسيُح  امْلَ اأَْنَت  َك  اأَنَّ اآَمْنُت  َقْد  اأََنا  �َسيُِّد.  َيا  َنَعْم  َلُه:  َقاَلْت  ِبهَذا؟  ِمِننَي  اأَُتوؤْ الأََبِد.  اإِىَل 
َقاَل  َحَجٌر.  َعَلْيِه  َع  ُو�سِ َوَقْد  َمَغاَرًة  َوَكاَن   ، اْلَقرْبِ اإِىَل  ]َي�سوُع[  َوَجاَء   ...  . اْلَعامَلِ اإِىَل  الآِتي 
اٍم.  اأَيَّ اأَْرَبَعَة  َلُه  لأَنَّ  اأَْنَتَ  َقْد  �َسيُِّد،  َيا  ْيِت:  امْلَ اأُْخُت  َمْرَثا،  َلُه  َقاَلْت  َجَر!  احْلَ اْرَفُعوا  َي�ُسوُع: 
ْيُت  امْلَ َكاَن  َحْيُث  َجَر  احْلَ َفَرَفُعوا  اهلِل؟  َد  َمْ َتَرْيَن  اآَمْنِت  اإِْن  َلِك:  اأَُقْل  اأَمَلْ  َي�ُسوُع:  َلَها  َقاَل 
ْيُت َوَيَداُه َوِرْجاَلُه  ْوٍت َعِظيٍم: ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخاِرًجا! َفَخَرَج امْلَ َخ ِب�سَ َ [ �رشَ وًعا، ... ]ُثمَّ َمْو�سُ
َيْذَهْب«  َوَدُعوُه  ُحلُّوُه  َي�ُسوُع:  َلُهْم  َفَقاَل  ْنِديل.  مِبِ َمْلُفوٌف  َوَوْجُهُه  ِباأَْقِمَطٍة،  َمْرُبوَطاٌت 

)يوحنَّا 11: 21، 27-25، 41-38، 44-43(.

وهكذا، في�سوُع هَو الوحيُد يف التَّاريِخ ُكلِّه الذي اأمكنه اأن يقول:

»اأنا ُهَو القياَمُة واحَلياة«.

وقد اأثبتت اأعماُله اأنَّ كلماِتِه �سحيحة!
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ُد الحتياجات دِّ ُم�شَ

ام. وغالًبا اأحاطت  اأيَّ ِة  لِعدَّ َيَظلُّوَن ُهناَك  ُجموٌع كثريٌة بي�سوع. ويف بع�ِض الأحياِن، كانوا 
ما كانوا َيجدوَنه يف الأماكِن امُلنعزلِة حيُث كاَن َيذهُب لق�ساِء بع�ِض الوقِت مَع 
اِم حيُث احت�سَد  تالميِذه. ويف بع�ِض الأوقات، كان النَّا�ُض يجوعون. وهذا هَو ما َحَدَث بعد ُظهِر اأحِد الأيَّ
اأَحَد  ِق ِمن بحِر اجلليل. لهذا، فقد �ساأَل ي�سوُع  اأكرُث ِمن خم�سِة اآلِف �سخ�ٍض يف اأحِد الأماكِن اإىل ال�رشَّ

تالميِذه وا�سُمه »ِفْيُلبُّ�ض«:

ُمْزِمٌع  ُهَو  َما  َعِلَم  ُهَو  ُه  لأَنَّ ِلَيْمَتِحَنُه،  هَذا  َقاَل  ا  َ َواإِمنَّ هوؤَُلِء؟  ُكَل  ِلَياأْ ُخْبًزا  َنْبَتاُع  اأَْيَن  » ِمْن 
َئَتْي ِديَناٍر ِلَياأُْخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم �َسْيًئا َي�ِسرًيا.  �ُض: َل َيْكِفيِهْم ُخْبٌز مِبِ اأََجاَبُه ِفيُلبُّ اأَْن َيْفَعَل. 
َخْم�َسُة  َمَعُه  ُغاَلٌم  ُهَنا  ُبْطُر�َض:  �ِسْمَعاَن  اأَُخو  اأَْنَدَراُو�ُض  َوُهَو  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َلُه  َقاَل 
ِكُئوَن.  َيتَّ ا�َض  النَّ اْجَعُلوا  َي�ُسوُع:  َفَقاَل  ْثِل هوؤَُلِء؟  مِلِ َما هَذا  َولِكْن  َو�َسَمَكَتاِن،  �َسِعرٍي  اأَْرِغَفِة 
َي�ُسوُع  َواأََخَذ  اآَلٍف.  َخْم�َسِة  َنْحُو  َوَعَدُدُهْم  َجاُل  الرِّ َكاأَ  َفاتَّ َكِثرٌي،  ُع�ْسٌب  َكاِن  امْلَ يِف  َوَكاَن 
َمَكَتنْيِ  ال�سَّ ِمَن  َوَكذِلَك  ِكِئنَي.  تَّ امْلُ اأَْعَطُوا  اَلِميُذ  َوالتَّ اَلِميِذ،  التَّ َعَلى  َع  َوَوزَّ َو�َسَكَر،  الأَْرِغَفَة 
يَع �َسْيٌء.  َلَة ِلَكْي َل َي�سِ ا �َسِبُعوا، َقاَل ِلَتاَلِميِذِه: اْجَمُعوا اْلِك�رَشَ اْلَفا�سِ ِبَقْدِر َما �َساُءوا. َفَلمَّ
َعِن  َلْت  َف�سَ الَِّتي  ِعرِي،  ال�سَّ اأَْرِغَفِة  َخْم�َسِة  ِمْن   ، اْلِك�رَشِ ِمَن  ًة  ُقفَّ َة  َع�رْشَ اْثَنَتْي  َوَمالأُوا  َفَجَمُعوا 

ا 6: 13-5(. الآِكِلنَي« )يوحنَّ

بوه َمِلًكا  ويف اليوم التايل، جاء اأُنا�ٌض َيبحثوَن عن ي�سوَع ليجعلوه َمِلًكا عليهم؛ ولكنهم اأرادوا اأن ُيَن�سِّ
عام. لذلك، قاَل ي�سوُع لهم: هم ِمن امُل�ستعِمريَن الرُّومان، ولكي ُيعطَيهم مزيًدا ِمن الطَّ لكي ُيَخلِّ�سَ

ِة الَِّذي ُيْعِطيُكُم اْبُن الإِْن�َساِن،19  َعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة الأََبِديَّ َعاِم اْلَباِئِد، َبْل ِللطَّ » اِْعَمُلوا َل ِللطَّ
َياِة. َمْن ُيْقِبْل اإِيَلَّ َفاَل َيُجوُع، َوَمْن ُيوؤِْمْن ِبي  لأَنَّ هَذا اهلُل الآُب َقْد َخَتَمُه ... اأََنا ُهَو ُخْبُز احْلَ

ا 6: 27، 35(.  اأََبًدا« )يوحنَّ َفاَل َيْعَط�ُض 

ا لبع�ِض الوقت؛ ولكنَّ الربَّ ي�سوَع قادٌر على اإعطاِئَك  عاُم العاديُّ مُيكُن اأن ُيبقي َج�َسَدك َحيًّ وهكذا، فالطَّ
ًة الآَن واإىل الأبد. حياًة َحقيقيَّ

في�سوُع هَو الوحيُد الذي َيْقِدُر اأن يقوَل:

ُخْبُز احَلياِة«. ُهَو  »اأنا 

119



121 120

امل�شهد 53

امُلَعلِّم

َيُكْن ي�سوُع ِمْثَل امُلعلِّمنَي الدينيِّنَي الذين يقولوَن اأ�سياًء ِمْثل: »افعلوا هذا! ول َتفعلوا ذلك! اعملوا مل 
ريق!« في�سوع هو الوحيد الذي اأمكنه اأن َيقول: اِئع! هذه هي الطَّ بهذه ال�رشَّ

َياُة« )يوحنَّا 14: 6(. قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ »اأََنا ُهَو الطَّ

كذلك، فقد كاَن ي�سوُع ُمتلًفا عن الأنبياِء الذين كانوا ُيقدِّموَن الذَّبائَح عن خطاياهم ويكتبوَن عن 
ا الذي �سياأتي. في�سوُع قال: امل�سيَّ

َل« )َمتَّى 5: 17(.  اُمو�َض اأَِو الأَْنِبَياَء. َما ِجْئُت لأَْنُق�َض َبْل لأَُكمِّ وا اأَينِّ ِجْئُت لأَْنُق�َض النَّ »َل َتُظنُّ

َيعك�سوا  لكي  يعي�سوا  اأن  ماواِت  ال�سَّ ملكوِت  لتالميِذ  ينبغي  كيَف  ُيَعلُِّم تالميَذه  ي�سوُع  كاَن  ما  وكثرًيا 
َدُه:  فاِت َمِلِكِهم وَمْ �سِ

وا اأَْعَداَءُكْم. َباِرُكوا  ا اأََنا َفاأَُقوُل َلُكْم: اأَِحبُّ َك. َواأَمَّ بُّ َقِريَبَك َوُتْبِغ�ُض َعُدوَّ ُه ِقيَل: ُتِ » �َسِمْعُتْم اأَنَّ
 ... َوَيْطُرُدوَنُكْم.  َلْيُكْم  اإِ ُي�ِسيُئوَن  ِذيَن  الَّ لأَْجِل  لُّوا  َو�سَ يُكْم،  ُمْبِغ�سِ اإِىَل  اأَْح�ِسُنوا  َلِعِنيُكْم. 

 

 ... ا�ِض.  ِللنَّ َيْظَهُروا  ِلَكْي  لُّوا...  ُي�سَ اأَْن  وَن  ُيِحبُّ ُهْم  َفاإِنَّ َراِئنَي،  َكامْلُ َتُكْن  َفاَل  لَّْيَت  �سَ َوَمَتى 
يِف  الَِّذي  ِبيَك  اأَ اإِىَل  لِّ  َو�سَ َباَبَك،  ْغِلْق  َواأَ َدِعَك  ِمْ اإِىَل  َفاْدُخْل  لَّْيَت  �سَ َفَمَتى  ْنَت  اأَ ا  َواأَمَّ
َمَلُكوُتَك.  ِلَياأِْت  ا�ْسُمَك.  �ِض  ِلَيَتَقدَّ َماَواِت،  ال�سَّ يِف  الَِّذي  اأََباَنا  هَكَذا:  اأَْنُتْم  لُّوا  َف�سَ  ... َفاِء.  اخْلَ
َفاَل   ... اْلَيْوَم.  اأَْعِطَنا  َكَفاَفَنا  ُخْبَزَنا  الأَْر�ِض.  َعَلى  َكذِلَك  َماِء  ال�سَّ يِف  َكَما  َم�ِسيَئُتَك  ِلَتُكْن 
َتْطُلُبَها  ُكلََّها  هِذِه  َفاإِنَّ  َنْلَب�ُض؟  َماَذا  ْو  اأَ ُب؟  َن�رْشَ َماَذا  ْو  اأَ َناأُْكُل؟  َماَذا  َقاِئِلنَي:  وا  َتْهَتمُّ
َمَلُكوَت  ًل  اأَوَّ اْطُلُبوا  ُكلَِّها. لِكِن  اإِىَل هِذِه  َتاُجوَن  ُكْم َتْ اأَنَّ َيْعَلُم  َماِويَّ  َباُكُم ال�سَّ اأَ . لأَنَّ  الأَُمُ
ِبِثَياب  ُتوَنُكْم  َياأْ ِذيَن  الَّ اْلَكَذَبِة  ْنِبَياِء  الأَ ِمَن  ُزوا  اِْحرَتِ  ... َلُكْم.  ُتَزاُد  ُكلَُّها  َوهِذِه  ُه،  َوِبرَّ اهلِل 
ِبَها،  َوَيْعَمُل  هِذِه  ْقَوايِل  اأَ َي�ْسَمُع  َمْن  َفُكلُّ  َخاِطَفٌة!  ِذَئاٌب  َداِخل  ِمْن  ُهْم  َولِكنَّ ْماَلِن،  احْلُ
ِت  َوَهبَّ ْنَهاُر،  الأَ َوَجاَءِت  َطُر،  امْلَ َفَنَزَل  ْخِر.  ال�سَّ َعَلى  َبْيَتُه  َبَنى  َعاِقل،  ِبَرُجل  اأُ�َسبُِّهُه 
َمْن  َوُكلُّ  ْخِر.  ال�سَّ َعَلى  �ًسا  ُموؤَ�سَّ َكاَن  ُه  لأَنَّ َي�ْسُقْط،  َفَلْم  اْلَبْيِت  ذِلَك  َعَلى  َوَوَقَعْت  َياُح،  الرِّ
َفَنَزَل  ْمِل.  الرَّ َعَلى  َبْيَتُه  َبَنى  َجاِهل،  ِبَرُجل  ُه  ُي�َسبَّ ِبَها،  َيْعَمُل  َوَل  هِذِه  ْقَوايِل  اأَ َي�ْسَمُع 
�ُسُقوُطُه  َوَكاَن  َف�َسَقَط،  اْلَبْيَت  ذِلَك  َدَمْت  َو�سَ َياُح،  الرِّ ِت  َوَهبَّ ْنَهاُر،  الأَ َوَجاَءِت  َطُر،  امْلَ

.)27-24 ،15 :7 6: 5-6، 9-11، 31-33؛  5: 43-44؛  َعِظيًما!« )َمتَّى 

ماء.  َث ِمثَل امُلَعلِِّم ِمن ال�سَّ دَّ ويف احلقيقِة اأنه مل َي�ْسِبق لأحٍد اأن َتَ
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َعَظَمُتُه

يعِة والَكَهنُة �ُسعداَء بروؤيِة اجُلموِع ُت�سغي اإىل ي�سوع. فقد اأرادوا ِمنهم اأن ُي�سغوا مل  َيُكن ُمعلِّمو ال�رشَّ
اإليهم، ولي�َض اإليه هو!

نوا ِمن ِفعل ذلك!  اِم، اأر�سَل ُروؤ�ساُء الكهنِة َحَر�َض الهيكِل لعتقاِل ي�سوع؛ ولكنَّهم مل يتمكَّ ويف اأحِد الأيَّ
اُم: دَّ اَذا مَلْ َتاأُْتوا ِبِه؟« فاأََجاَب اخْلُ وعندما عادوا، �ساألهُم الَكَهنُة قائلني: »مِلَ

ا 7: 46(. »مَلْ َيَتَكلَّْم َقطُّ اإِْن�َساٌن هَكَذا ِمْثَل هَذا الإِْن�َساِن!« )يوحنَّ

ًة ِمن ُنوٍر  موِع التي ُتر�ِسُل اأ�ِسعَّ فحتَّى الأنبياُء مل يتكلَّموا كما َتَكلََّم ي�سوع. فقد كاَن الأنبياُء ِمْثَل ال�سُّ
ا فكاَن »�َسْم�َض الرِبِّ« )َمالخي 4: 2(. وَمِن الذي َيحتاُج اإىل �ُسموٍع بعد  ا امل�سيَّ يف َو�ْسِط عامٍل ُمظلٍم. اأمَّ

م�ض؟ ال�سَّ �رشوِق 

فقد قال ي�سوع:

ا 8: 12(. َياِة« )يوحنَّ ْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر احْلَ �ِسي يِف الظُّ . َمْن َيْتَبْعِني َفاَل مَيْ »اأََنا ُهَو ُنوُر اْلَعامَلِ

وِر املاديِّ َوالرُّوحيِّ  َدُر احلقيقيُّ للنُّ وُر الذي قاَل يف البداية: »ِلَيُكن ُنْوٌر«. فهو امَل�سْ وهكذا، في�سوُع هو النُّ
على َحدٍّ �َسواء. 

َطَحب ثالثًة ِمن تالميِذه )َوُهْم: ُبْطُر�ض، وَيعقوب،  ا اإر�ساليَّته، ا�سْ َم امل�سيَّ وعندما اقرتَب الوقُت لكي ُيَتمِّ
ا( اإىل َجَبٍل َعاٍل: وُيوحنَّ

َذا ُمو�َسى  وِر. َواإِ اَء َكالنُّ اَرْت ِثَياُبُه َبْي�سَ ْم�ِض، َو�سَ اَء َوْجُهُه َكال�سَّ اَمُهْم، َواأَ�سَ ْت َهْيَئُتُه ُقدَّ َ » َوَتَغريَّ
ْوٌت ِمَن  ٌة َظلََّلْتُهْم، َو�سَ َ ا َقْد َظَهَرا َلُهْم َيَتَكلََّماِن َمَعُه. ... َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم اإَِذا �َسَحاَبٌة َنريِّ َواإِيِليَّ
اَلِميُذ �َسَقُطوا  ا �َسِمَع التَّ ْرُت. َلُه ا�ْسَمُعوا. َومَلَّ ِبيُب الَِّذي ِبِه �رُشِ َحاَبِة َقاِئاًل: هَذا ُهَو اْبِني احْلَ ال�سَّ
�َسُهْم َوَقاَل: ُقوُموا، َوَل َتَخاُفوا. َفَرَفُعوا اأَْعُيَنُهْم  ا. َفَجاَء َي�ُسوُع َومَلَ َعَلى ُوُجوِهِهْم َوَخاُفوا ِجدًّ

َومَلْ َيَرْوا اأََحًدا اإِلَّ َي�ُسوَع َوْحَدُه« )َمتَّى 17: 3-1، 8-5(.

ا  ُكنَّ َقْد  »َبْل  يقول:  ُبْطُر�ُض  �سوُل  الرَّ َكَتب  َوْقٍت لحٍق،  ففي  اليوم.  ذلك  راأوُه يف  ما  التَّالميُذ  َيْن�َض  ومل 
ًدا َكَما ِلَوِحيٍد  َدُه، َمْ ا َكَتَب يقول: »َوَراأَْيَنا َمْ ُمَعاِيِننَي َعَظَمَتُه« )2بطر�ض 1: 16(. كما اأنَّ الرَّ�سول يوحنَّ

ا 1: 14(.  ا« )يوحنَّ ُلوًءا ِنْعَمًة َوَحقًّ ِمَن الآِب، مَمْ

. ُد البِن ما زاَل َمفيًّا يف َج�َسِده الب�رشيِّ يف ذلك الوقت، كان َمْ

َته التي جاء اإىل الأر�ِض لأْجِلها.  َذ امَلِلُك ماأموريَّ ولِكنَّ الوقَت قد حاَن لكي ُيَنفِّ
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ُته اإر�شاليَّ

َجِميَع بقَي  َوَي�ْسِفي  ا  َخرْيً َنُع  »َي�سْ �سنوات  ثالِث  ِة  مُلدَّ فل�سطنَي  اأنحاِء  يف  ُل  َيتجوَّ ي�سوُع  الربُّ 
اأنَّ  اإلَّ  اأَحبُّوه،  نَي  العاديِّ النَّا�َض  اأنَّ  ومع   .)38  :10 �ُسل  الرُّ )اأعمال  اإِْبِلي�ُض«  َعَلْيِهْم  َت�َسلِِّط  امْلُ

القادَة الدِّينيِّنَي يف اأوُر�سليَم راحوا َيتاآمروَن لقتِله. وكان َي�سوُع َيعلُم بذلك:

َت َوْجَهُه ِلَيْنَطِلَق اإِىَل اأُوُر�َسِليَم« )لوقا 9: 51(.  ماِء[ َثبَّ اُم لْرِتَفاِعِه ]اإىل ال�سَّ ِت الأَيَّ »َوِحنَي َتَّ

فهل  وَقتِلك،  وتعذيِبك،  عليك،  للقب�ِض  طوَن  ُيَخطِّ بعيدٍة  مدينٍة  يف  الأ�رشاِر  ِمن  َبًة  ُع�سْ اأنَّ  َعِلْمَت  اإذا 
َتذهُب اإىل ُهناك؟

هذا هَو ما َفَعلُه ي�سوع:

َ َكِثرًيا ِمَن  وُر�َسِليَم َوَيَتاأَملَّ ىَل اأُ ُه َيْنَبِغي اأَْن َيْذَهَب اإِ » ِمْن ذِلَك اْلَوْقِت اْبَتَداأَ َي�ُسوُع ُيْظِهُر ِلَتاَلِميِذِه اأَنَّ
اِلِث َيُقوَم« )َمتَّى 16: 21(. ُيوِخ َوُروؤَ�َساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َويِف اْلَيْوِم الثَّ ال�سُّ

ِد اأنَّ اهلَل لن َي�سمَح مُلختاِرِه  ا َم�سلوًبا؟ َفِمن املوؤكَّ عوَن َمِلًكا كهذا – َم�سيَّ ولكنَّ التالميَذ مل يكونوا َيتوقَّ
! لذلك، قال ُبْطُر�ض لي�سوع: لِّ باأن ُيعاين ِمْثَل هذا الأمِل واأن ُيَذلَّ ِمْثل هذا الذُّ

! َل َيُكوُن َلَك هَذا! َفاْلَتَفَت ]َي�سوع[ َوَقاَل ِلُبْطُر�َض: اْذَهْب َعنِّي َيا �َسْيَطاُن! اأَْنَت  » َحا�َساَك َيا َربُّ
ا ِللنَّا�ِض« )َمتَّى 16: 23-22(.  ا  هلِِل لِكْن مِبَ َك َل َتْهَتمُّ مِبَ ٌة يِل، لأَنَّ َمْعرَثَ

لقد اأراد التَّالميذ َم�سيًحا وَمِلًكا َيق�سي على امُل�ْسَتْعِمريَن الرُّوماِن وُيقيُم ُحكومًة جديدًة يف اأوُر�سليم. 
واأثناَء ارتاِلهم، كانوا َيتجاَدلوَن َحْوَل َمن �سَيْحظى باملنا�سِب املرموقِة يف مملكِة اهلل. لذلَك، قال 

ي�سوُع لتالميذه:

» َمْن اأََراَد اأَْن َيُكوَن ِفيُكْم َعِظيًما َفْلَيُكْن َلُكْم َخاِدًما، ... َكَما اأَنَّ اْبَن الإِْن�َساِن مَلْ َياأِْت ِلُيْخَدَم َبْل 
ِلَيْخِدَم، َوِلَيْبِذَل َنْف�َسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثرِييَن« )َمتَّى 20: 26، 28(. 

َة ولكي َيْحُكَم على ُعرو�ٍض  ِة الأوىل لكي َيْهِزَم املمالَك ال�سيا�سيَّ اأنَّ امل�سيَّا مل ياأِت يف املرَّ وهذا ُيرينا 
يطاَن وَي�سوَد على ُقلوِب الَب�رَش. لهذا فقد َعلََّم ي�سوُع: ٍة؛ بل جاَء لكي َيْهِزَم ال�سَّ اأر�سيَّ

»َها َمَلُكوُت اهلِل َداِخَلُكْم« )لوقا 17: 21(.

َدْفُع  ِع على الُقلوِب )وِمن َثمَّ على الأر�ِض ُكلِّها(، يجُب  بُّ َ ماويُّ ِمن الرتَّ َن امَلِلُك ال�سَّ اأن َيتمكَّ َقْبَل  ولِكْن 
ِة عن ُكلِّ العامل. كما َيِجُب اإحلاُق الهزميِة باملوِت نف�ِسه. اأُجرِة اخلطيَّ

َة َي�سوع! وهكذا، فقد كانت هذِه هَي اإر�ساليَّ
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ة: كاَن  ة. وعندما اقرتَب الربُّ ِمن اأوُر�سليم، اأر�سَل تلميذيِن يف َمَهمَّ كلُّ �سيٍء َي�سرُي َح�َسَب اخُلطَّ

َداِن َجْح�ًسا َمْرُبوًطا مَلْ َيْجِل�ْض َعَلْيِه  » اِْذَهَبا اإِىَل اْلَقْرَيِة الَِّتي اأََماَمُكَما، َوِحنَي َتْدُخاَلِنَها َتِ
ِنِه؟ َفُقوَل َلُه هَكَذا: اإِنَّ  الَّ اَذا َتُ َلُكَما اأََحٌد: مِلَ ُه َواأِْتَيا ِبِه. َواإِْن �َساأَ . َفُحالَّ اأََحٌد ِمَن النَّا�ِض َقطُّ
ْح�َض  اجْلَ ِن  َوِفيَما ُهَما َيُحالَّ َلُهَما.  َقاَل  َكَما  َوَوَجَدا  ْر�َساَلِن  امْلُ ى  اإَِلْيِه. َفَم�سَ َتاٌج  بَّ حُمْ الرَّ
َتاٌج اإَِلْيِه. َواأََتَيا ِبِه اإِىَل َي�ُسوَع،  بُّ حُمْ ْح�َض؟ َفَقاَل: الرَّ ِن اجْلَ الَّ اَذا َتُ َحاُبُه: مِلَ َقاَل َلُهَما اأَ�سْ
ِريِق.  ْح�ِض، َواأَْرَكَبا َي�ُسوَع. َوِفيَما ُهَو �َساِئٌر َفَر�ُسوا ِثَياَبُهْم يِف الطَّ َوَطَرَحا ِثَياَبُهَما َعَلى اجْلَ
َيْفَرُحوَن َوُي�َسبُِّحوَن اهلَل  اَلِميِذ  اْبَتَداأَ ُكلُّ ُجْمُهوِر التَّ ْيُتوِن،  ا َقُرَب ِعْنَد ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ َومَلَّ
 ! بِّ ِلُك الآِتي ِبا�ْسِم الرَّ اِت الَِّتي َنَظُروا، َقاِئِلنَي: ُمَباَرٌك امْلَ ْوٍت َعِظيٍم، لأَْجِل َجِميِع اْلُقوَّ ِب�سَ
َيا  َلُه:  َفَقاُلوا  ْمِع  اجْلَ ِمَن  اْلَفرِّي�ِسيِّنَي20  َبْع�ُض  ا  َواأَمَّ الأََعايِل!  يِف  ٌد  َوَمْ َماِء  ال�سَّ يِف  �َساَلٌم 
َجاَرُة  َفاحْلِ هوؤَُلِء  �َسَكَت  اإِْن  ُه  اإِنَّ َلُكْم:  اأَُقوُل  َلُهْم:  َوَقاَل  َفاأََجاَب  َتاَلِميَذَك!  اْنَتِهْر  ُمَعلُِّم، 

ُخ!« )لوقا 19: 40-30(. َت�رْشُ

يا َلُه ِمن َمِلٍك ِمن َنوٍع ُمتلٍف!

فامل�سيَّا-امَلِلُك مل َيْدُخِل املدينَة باأ�سواِت الأبواِق وبجي�ِسه العظيم. كما اأنه مل َيْدُخِل املدينَة وهَو راكٌب 
َنِة احَلرب؛ على ِح�ساٍن َمهيٍب ِمن اأْح�سِ

َيتعرَّ�ْض  مل  اأنه  )مبعنى  َقطٌّ  النَّا�ِض  ِمن  اأَحٌد  عليه  َيْجِل�ْض  مل  َو�سيٍع  َجْح�ٍض  على  راكٌب  وهَو  َدَخَل  بل 
ُز بوجوِد عالمِة �سليٍب وا�سحٍة على ظهِره وكتفيه. والأهمُّ ِمن هذا ُكلِّه هو  ب(. وهَو حيواٌن َيتميَّ لل�رشَّ

ا قبل 500 �سنة: َم ما َكَتَبُه النبيُّ زكريَّ اأنَّ اجلح�َض هَو احليواُن الوحيُد الذي مُيكُنُه اأن ُيَتمِّ

َعَلى  َوَراِكٌب  َوِديٌع،  وٌر  َوَمْن�سُ َعاِدٌل  ُهَو  َلْيِك.  اإِ َياأِْتي  َمِلُكِك  ُهَوَذا  اأُوُر�َسِليَم.  ِبْنَت  َيا  » اْهِتِفي 
ا 9: 9(.  ِحَماٍر َوَعَلى َجْح�ٍض اْبِن اأََتاٍن« )زكريَّ

َنِة احَلرب؟ لأنه مل  ولِكْن ملاذا مل َيْدُخِل امل�سيَّا-امَلِلُك اأوُر�سليَم وهو راكٌب على ِح�ساٍن َقويٍّ ِمْن اأْح�سِ
ياأِت ِلُيَخلِّ�َض النَّا�َض ِمن ُم�سطهِديهم الرُّومان.

هم ِمن خطاياهم.  بل لتخلي�سِ

127
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اجلميَع يف  فيه  اأْذَهَل  الذي  الهيكِل  َنف�ِض  يف  النَّا�َض  ي�سوُع  َعلََّم  ذلك،  اأْعَقَبْت  التي  القليلِة  الأّياِم 
كان  الدينيِّنَي  القادِة  موقَف  ولكنَّ  ا.  ِبيًّ �سَ كاَن  عندما  احَلكيمِة  واأجوبِته  العميقِة  باأ�سئلِته 

ة: ُمتلًفا هذِه امَلرَّ

ِلُك َعَلْيَنا!« )لوقا 19: 14(. »َل ُنِريُد اأَنَّ هَذا مَيْ

ُه: دَّ لذلَك، فقد راحوا َيطرحوَن الأ�سئلَة على ي�سوَع على اأَمِل َتويِل النَّا�ِض �سِ

اإِىَل  ُي�َسلُِّموُه  َحتَّى  ِبَكِلَمٍة،  �ِسُكوُه  مُيْ ِلَكْي  اأَْبَراٌر  ُهْم  اأَنَّ اَءْوَن  َيرَتَ َجَوا�ِسي�َض  َواأَْر�َسُلوا  » َفَراَقُبوُه 
َوُتَعلُِّم،  َتَتَكلَُّم  ِبال�ْسِتَقاَمِة  َك  اأَنَّ َنْعَلُم  ُمَعلُِّم،  َيا  َقاِئِلنَي:  ُلوُه  َف�َساأَ َو�ُسْلَطاِنِه.  اْلَوايِل  ُحْكِم 
اأَْم َل؟«  ِلَقْي�رَشَ  ِجْزَيًة  ُنْعِطَي  اأَْن  َلَنا  اأََيُجوُز  اهلِل.  َطِريَق  ُتَعلُِّم  قِّ  ِباحْلَ َبْل  اْلُوُجوَه،  َتْقَبُل  َوَل 

)لوقا 20: 22-20(.

ِهُمُه اليهوُد بعدِم  فماذا كاَن اجلواُب امُلنا�ِسُب؟ فاإذا قاَل َلُهم: »اأجل، اأعطوا اجِلْزَيَة ِلَقْي�رَش« ف�سوَف َيتَّ
ائب«، ف�سوَف َي�ْسَمُع الوايل الرُّوماين  ِتِهم. ِمن جهٍة اأُخرى، اإذا قاَل َلُهم: »ل، ل َتدفعوا ال�رشَّ الَولِء لق�سيَّ

بذلَك وَيقب�َض عليِه بُتهمِة اخليانِة.

َواْلِكَتاَبُة؟  وَرُة  ال�سُّ ِن  مِلَ ِديَناًرا.  اأَُرويِن  رُِّبوَنِني؟  ُتَ اَذا  مِلَ َلُهْم:  َوَقاَل  ْكِرِهْم  مِبَ » َف�َسَعَر ]ي�سوع[ 
. َفَقاَل َلُهْم: اأَْعُطوا اإًِذا َما ِلَقْي�رَشَ ِلَقْي�رَشَ َوَما هلِل هلِل. َفَلْم َيْقِدُروا اأَْن  َفاأََجاُبوا َوَقالُوا: ِلَقْي�رَشَ

ُبوا ِمْن َجَواِبِه َو�َسَكُتوا« )لوقا 20: 26-23(. ْعِب، َوَتَعجَّ اَم ال�سَّ �ِسُكوُه ِبَكِلَمٍة ُقدَّ مُيْ

�َسًكا على َي�سوع، ولكنَّه  ًة تلَو الأخرى، حاولْت مموعاٌت ُمتلفٌة ِمن امُلعلِّمنَي اليهوِد اأن َيجدوا مَمْ وَمرَّ
ٍة بجواٍب حكيٍم: كاَن ُيجيُبهم يف ُكلِّ َمرَّ

ًة« )َمتَّى 22: 46(.  »َوِمْن ذِلَك اْلَيْوِم مَلْ َيْج�رُشْ اأََحٌد اأَْن َي�ْساأََلُه َبتَّ

على  الكهنِة  روؤ�ساِء  مَع  التَّخطيِط  على  الَعزَم  وعَقدوا  وان�سحبوا،  اأنف�ِسهم،  ِمن  باخِلْزي  الرِّجاُل  �َسعَر 
اعتقاِل ي�سوَع واإعداِمه. فيا لهم ِمن عميان! فهوؤلِء الكهنُة – الذين كانوا م�سوؤولنَي عن تقدمِي الذَّبائِح 
خ�ِض الذي  ُجَل الذي يرغبوَن يف َقتِله هو نف�ُض ال�سَّ على مذبِح الهيكل – مل يكونوا َيعرفوَن اأنَّ هذا الرَّ

َتْرمُز اإليه تلَك الذَّبائح!

ُة على و�سِك التَّنفيذ.  ُة اهلِل ال�رشيَّ وبهذا، كانت ُخطَّ
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ح«.16 ففي اليوِم التايل، �سوَف كاَن  ى »عيُد الِف�سْ ُي�َسمَّ نويِّ الذي  َة عيِد الذبيحِة ال�سَّ الوقُت َع�ِسيَّ
ُتذَبُح اآلُف احِلمالن.

ومع اأنَّ ي�سوَع كاَن َيعرُف باأنه �سُيقَتُل يف اليوِم التَّايل، اإلَّ اأنه اأم�سى وقَت امل�ساِء وهَو َيتناوُل الع�ساَء 
َر  ُه، واأعطاُهم لياأكلوا. كما اأنه َمرَّ َ الأخرَي مَع تالميِذه. واأثناَء تناوِلهِم الطعام، اأخَذ اخُلبز، وباَرَكُه، وَك�رشَّ
َرهم بج�سِده، واأنَّ َع�سرَي الِعَنِب الأحمِر ينبغي  عليهم كاأ�ًسا. وقد اأخربهم اأنَّ اخلبَز املك�سوَر ينبغي اأن ُيَذكِّ

َرهم بدِمه الذي �سُي�ْسَفُك ِمن اأجِل َتتميِم العهِد اجلديِد لُغفراِن اخلطايا.  اأن ُيَذكِّ

ويف ُمنت�سِف اللَّيل، ا�سَطَحَب ي�سوُع تالميَذه اإىل ُب�ستاٍن ُيدعى »َجْث�َسْيماين«. واإذ كاَن َيعلُم بالأهواِل 
. ماويِّ لِّي اإىل اأبيه ال�سَّ التي َتنتظُره، راَح ُي�سَ

جني بالأ�سلحة. فقاَل لهم ي�سوُع: ا�ٍض ُمَدجَّ َل القادُة الدينيُّوَن مع ُحرَّ وفجاأًة، َو�سَ

َعلُِّم يِف اْلَهْيَكِل  ُخُذويِن! ُكلَّ َيْوٍم ُكْنُت اأَْجِل�ُض َمَعُكْم اأُ يٍّ ِلَتاأْ ُه َعَلى ِل�ضٍّ َخَرْجُتْم ِب�ُسُيوٍف َوِع�سِ » َكاأَنَّ
ُكلُُّهْم  اَلِميُذ  َتَرَكُه التَّ َل ُكُتُب الأَْنِبَياِء. ِحيَنِئٍذ  ُتَكمَّ ِلَكْي  َفَقْد َكاَن  ُكلُُّه  ا هَذا  َواأَمَّ �ِسُكويِن.  َومَلْ ُتْ

َوَهَرُبوا« )َمتَّى 26: 56-55(.

وهكذا، فقد �َسَمَح ي�سوُع للرِّجاِل ِبَتقييِده واقتياِده اإىل ِمنزِل رئي�ِض الَكَهنِة حيُث اجتمَع قادُة اليهود. 
وُهناك، اأْدىل كثريوَن ب�سهاداٍت كاذبٍة ب�ساأِن َي�سوع.

َلِء  يُب ِب�َسْيٍء؟ َماَذا َي�ْسَهُد ِبِه هوؤُ َما ُتِ » َفَقاَم َرِئي�ُض اْلَكَهَنِة يِف اْلَو�ْسِط َو�َساأََل َي�ُسوَع ِقاِئاًل: اأَ
اأَاأَْنَت  َلُه:  َوَقاَل  ا  ْي�سً اأَ اْلَكَهَنِة  َرِئي�ُض  َف�َساأََلُه  ِب�َسْيٍء.  ُيِجْب  َومَلْ  �َساِكًتا  َفَكاَن  ُهَو  ا  اأَمَّ َعَلْيَك؟ 
نِي  وَن اْبَن الإِْن�َساِن َجاِل�ًسا َعْن مَيِ َباَرِك؟ َفَقاَل َي�ُسوُع: اأََنا ُهَو. َو�َسْوَف ُتْب�رِشُ �ِسيُح اْبُن امْلُ امْلَ
اإِىَل  َبْعُد  َحاَجُتَنا  َما  َوَقاَل:  ِثَياَبُه  اْلَكَهَنِة  َرِئي�ُض  َق  َفَمزَّ َماِء.  ال�سَّ �َسَحاِب  يِف  َواآِتًيا  ِة،  اْلُقوَّ
ْوِت. َفاْبَتَداأَ  ُه ُم�ْسَتْوِجُب امْلَ ِميُع َحَكُموا َعَلْيِه اأَنَّ ُيُكْم؟ َفاجْلَ َجاِديَف! َما َراأْ �ُسُهوٍد؟ َقْد �َسِمْعُتُم التَّ
اُم َيْلِطُموَنُه«  دَّ اأْ. َوَكاَن اخْلُ وَن َوْجَهُه َوَيْلُكُموَنُه َوَيُقوُلوَن َلُه: َتَنبَّ ُقوَن َعَلْيِه، َوُيَغطُّ َقْوٌم َيْب�سُ

)َمْرُق�ض 14: 56، 65-60(.

احُلْكم.  َتنفيِذ هذا  َة  َتتلُك �سالحيَّ َتُكن  ها مل  اأنَّ اإلَّ  الإعدام،  ُحْكَم  َدَرت  اأ�سْ َة  اليهوديَّ املحكمَة  اأنَّ  ومع 
فامَلحكمُة الوحيدُة القادرُة على تنفيِذ هذا احُلكِم اآنذاَك هَي املحكمُة الرومانيَّة. 
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رئي�ِض كاَن  ِمن منزِل  ي�سوَع  باقتياِد  عِب  ال�سَّ و�سيوُخ  الَكَهنِة  روؤ�ساُء  قاَم  الوقُت �سباًحا عندما 
الكهنِة َعرْبَ �سوارِع اأوُر�سليَم اإىل َق�رْشِ الوايل الرُّوماينِّ بيالُط�َض الُبْنِطّي.

َذ ُحْكَم الإعداِم بي�سوع:  وَن ُيريدوَن ِمن بيالُط�َض اأن ُيَنفِّ وكاَن القادُة الدينيُّ

 ، َنُع اأَْن ُتْعَطى ِجْزَيٌة ِلَقْي�رَشَ َة، َومَيْ َنا َوَجْدَنا هَذا ُيْف�ِسُد الأُمَّ » َواْبَتَداأُوا َي�ْسَتُكوَن َعَلْيِه َقاِئِلنَي: اإِنَّ
ُموِع:  ُه ُهَو َم�ِسيٌح َمِلٌك. ... ]وبعد ا�ستجوابه لي�سوع[ َقاَل ِبياَلُط�ُض ِلُروؤَ�َساِء اْلَكَهَنِة َواجْلُ َقاِئاًل: اإِنَّ

اإِينِّ َل اأَِجُد ِعلًَّة يِف هَذا الإِْن�َساِن« )لوقا 23: 2، 4(.

ا َقْد �َسلَّْمَناُه اإَِلْيَك! ... ا ُكنَّ » اأََجاُبوا َوَقاُلوا َلُه: َلْو مَلْ َيُكْن َفاِعَل �رَشّ مَلَ

َماَذا   ... اْلَيُهوِد؟  َمِلُك  اأْنَت  َلُه:  َوَقاَل  َي�ُسوَع،  َوَدَعا  اْلِوَلَيِة  َداِر  اإِىَل  ا  اأَْي�سً ِبياَلُط�ُض  َدَخَل  ُثمَّ 
َفَعْلَت؟ 

اِمي  ، َلَكاَن ُخدَّ َلَكِتي ِمْن هَذا اْلَعامَلِ . َلْو َكاَنْت مَمْ َلَكِتي َلْي�َسْت ِمْن هَذا اْلَعامَلِ اأََجاَب َي�ُسوُع: مَمْ
َلَكِتي ِمْن ُهَنا. ُيَجاِهُدوَن ِلَكْي َل اأُ�َسلََّم اإِىَل اْلَيُهوِد. َولِكِن الآَن َلْي�َسْت مَمْ

ًذا َمِلٌك؟ ْنَت اإِ َفَقاَل َلُه ِبياَلُط�ُض: اأََفاأَ

 . �ْسَهَد ِلْلَحقِّ ينِّ َمِلٌك. ِلهَذا َقْد ُوِلْدُت اأَنا، َوِلهَذا َقْد اأََتْيُت اإِىَل اْلَعامَلِ لأَ اأََجاَب َي�ُسوُع: اأَْنَت َتُقوُل: اإِ
ْوِتي. قِّ َي�ْسَمُع �سَ ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن احْلَ

؟ قُّ َقاَل َلُه ِبياَلُط�ُض: َما ُهَو احْلَ

ِجُد ِفيِه ِعلًَّة َواِحَدًة« )يوحنَّا 18:  ا اإِىَل اْلَيُهوِد َوَقاَل َلُهْم: اأََنا َل�ْسُت اأَ ا َقاَل هَذا َخَرَج اأَْي�سً َومَلَّ
.)38-35 ،33 ،30

ولكنَّ اليهوَد راحوا َي�رْشُخون:

ِلْبُه! ِلْبُه! ا�سْ »ا�سْ

ُبُه َواأُْطِلُقُه. َفَكاُنوا  َفَقاَل َلُهْم َثاِلَثًة: َفاأَيَّ �رَشّ َعِمَل هَذا؟ اإِينِّ مَلْ اأَِجْد ِفيِه ِعلًَّة ِلْلَمْوِت، َفاأََنا اأُوؤَدِّ
اْلَكَهَنِة«  ُروؤَ�َساِء  َواُت  �سْ َواأَ َواُتُهْم  �سْ اأَ َفَقِوَيْت  َلَب.  ُي�سْ اأَْن  َطاِلِبنَي  َعِظيَمٍة  َواٍت  ِباأَ�سْ وَن  َيِلجُّ

)لوقا 23: 23-21(.

عب، فقد  نرى ُهنا اأنَّ بيالُط�َض كاَن َيْعَلُم اأنَّ ي�سوَع بريء. ولِكْن ب�سبِب َخوِفه ِمَن القادِة الدينيِّنَي وال�سَّ
َحَكَم على َي�سوَع باملوت.
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لب. َحَكَم  ُثمَّ ال�سَّ ُب القا�سي  : ال�رشَّ وماينِّ الرُّ بيالُط�ُض على ي�سوَع باأق�سى ُعقوبٍة يف القانوِن 
َدت اأطراُفها بِقَطٍع َمعدنيَّة. فقد كاَن امُلْجِرموَن امُلدانوَن ُيْجَلدوَن ِب�ِسياٍط ُزوِّ

وَقبل 700 �سنة، اأوحى الربُّ للنبيِّ اإ�سعياَء اأن َيْكُتَب الكلماِت التالية:

ِق« )اإ�سعياء 50: 6(. اِتِفنَي. َوْجِهي مَلْ اأَ�ْسرُتْ َعِن اْلَعاِر َواْلَب�سْ اِرِبنَي، َوَخدَّيَّ ِللنَّ »َبَذْلُت َظْهِري ِلل�سَّ

ا َحَدَث بعَد َجْلِد ي�سوع: وُيخرُبنا الإنيُل َعمَّ

ِرَداًء  َواأَْلَب�ُسوُه  ْوُه  َفَعرَّ اْلَكِتيَبِة،  ُكلَّ  َعَلْيِه  َوَجَمُعوا  اْلِوَلَيِة  َداِر  ىَل  اإِ َي�ُسوَع  اْلَوايِل  َع�ْسَكُر  » َفاأََخَذ 
َيْجُثوَن  َوَكاُنوا  يِنِه.  مَيِ َبًة يِف  َوَق�سَ َراأْ�ِسِه،  َعَلى  ُعوُه  َوَو�سَ �َسْوٍك  ِمْن  اإِْكِلياًل  َفُروا  ا، َو�سَ ِقْرِمِزيًّ
ُبوُه  َ َبَة َو�رشَ ُقوا َعَلْيِه، َواأََخُذوا اْلَق�سَ اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُهوِد! َوَب�سَ اَمُه َوَي�ْسَتْهِزُئوَن ِبِه َقاِئِلنَي: ال�سَّ ُقدَّ

َعَلى َراأْ�ِسِه« )َمتَّى 27: 30-27(.

ِمن  ُجزًءا  كانت  فالأ�سواُك  ي�سوع.  راأ�ِض  يف  َغَرزوُه  الذي  وِك  ال�سَّ اإكليِل  َمعنى  َيجهلوَن  اجُلنوُد  كاَن 
و�ُض لكي َيحمَل َلعنَة  ِة اآَدم. وهكذا، فقد جاَء َمِلُك امَلْجِد الُقدُّ اللَّعنِة التي َحلَّت على الأر�ِض ب�سبِب خطيَّ

ا: َعنَّ ِة  اخلطيَّ

ْلِب« )َمتَّى 27: 31(.  ْوا ِبِه ِلل�سَّ ْلَب�ُسوُه ِثَياَبُه، َوَم�سَ وا ِبِه، َنَزُعوا َعْنُه الرَِّداَء َواأَ »َوَبْعَد َما ا�ْسَتْهَزاأُ

ليَبه اإىل َمكاِن تنفيِذ عقوبِة الإعدام.  ِرَمنْيِ ُمداَننْي. وقد َحَمَل ُكلٌّ منهم �سَ اقتاَد اجُلنوُد ي�سوَع مَع ُمْ

ُثمَّ تابعوا  َي�سوَع.  ليِب  اإفريقيا على َحْمِل �سَ َرُجاًل ِمن �َسماِل  وماُن  الرُّ اأرغَم اجُلنوُد  ريق،  الطَّ واأثناَء 
ُتدعى  َتلًَّة  ِعدوا  ُثمَّ �سَ اأ�سواِر املدينة.  اأن و�سلوا خارَج  اإىل  امُلزدحمِة  اأوُر�سليَم  َعرْبَ �سوارِع  ريَق  الطَّ
 1900 قبَل حواىل  اإبراهيُم  النبيُّ  عليه  وقَف  الذي  ا  امُلَريَّ َجَبِل  ِمن  مايلُّ  ال�سَّ اجُلزُء  اجُلْلُجثة، وهي 

وقال: �سنٍة 

ُروَف ِلْلُمْحَرَقِة َيا اْبِني« )تكوين 22: 8(.  »اهلُل َيَرى َلُه اخْلَ

وهكذا، فقد َحان الوقُت ملوِت ذلَك اخَلروف!

135
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ْلُب امَلِلك �شَ

لُب  ُة الرومانيَّة. ولإ�سافِة العاِر اإىل ال�سَّ هو اأق�سى واأ�سنُع و�سيلٍة لالإعداِم َتَبنَّتها الإمرباطوريَّ
ِمن مالب�ِسِهم  امُلجرمنَي  ُيَجرِّدوَن  الرُّوماُن  اجُلنوُد  كاَن  لب،  ال�سَّ النَّا�سئِة عن  الآلِم 

ليٍب اأو �َسَجرة.  وا اأيدَيُهم واأرجَلُهم مب�سامرَي طويلٍة على �سَ َقبَل اأن َيُدقُّ

يِنِه  ، َواِحًدا َعْن مَيِ ْذِنَبنْيِ َلُبوُه ُهَناَك َمَع امْلُ ِع الَِّذي ُيْدَعى ُجْمُجَمَة �سَ ْو�سِ ْوا ِبِه اإِىَل امْلَ ا َم�سَ » َومَلَّ
ُهْم َل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلوَن«. َوالآَخَر َعْن َي�َساِرِه. َفَقاَل َي�ُسوُع: »َيا اأََبَتاُه، اْغِفْر َلُهْم، لأَنَّ

ا  اأَْي�سً وؤَ�َساُء  َوالرُّ َيْنُظُروَن،  َواِقِفنَي  ْعُب  ال�سَّ َوَكاَن  َعَلْيَها.  ُعوا  اْقرَتَ ِثَياَبُه  اْقَت�َسُموا  َواإِِذ 
َتاَر  ُمْ �ِسيَح  امْلَ ُهَو  َكاَن  ْن  اإِ َنْف�َسُه  َفْلُيَخلِّ�ْض  اآَخِريَن،  َخلَّ�َض  َقاِئِلنَي:  ِبِه  َي�ْسَخُروَن  َمَعُهْم 

اهلِل!« )لوقا 23: 35-33(.

اأنهم  َيعلموَن  َيكونوا  مل  اآنذاَك  ا�َض  النَّ ولكنَّ  نا.  تخلي�سِ ِمن  ن  كَّ َتَ َنف�َسُه، ملا  َخلَّ�َض  قد  َي�سوُع  كاَن  لو 
موَن ما اأنباأَ الربُّ بِه على ِل�ساِن النبيِّ داود: ُيَتمِّ

ِلَبا�ِسي  َوَعَلى  َبْيَنُهْم،  ِثَياِبي  َيْق�ِسُموَن   . يِفَّ �ُسوَن  َوَيَتَفرَّ َيْنُظُروَن  َوُهْم   ...  . َوِرْجَليَّ َيَديَّ  » َثَقُبوا 
َقاِئِلنَي:  اأْ�َض  الرَّ وَن  َوُيْنِغ�سُ َفاَه،  ال�سِّ َيْفَغُروَن  ِبي.  َي�ْسَتْهِزُئوَن  َيَرْوَنِني  ِذيَن  الَّ ُكلُّ   ... ُعوَن  َيْقرَتِ

ُه �رُشَّ ِبِه« )املزمور 22: 18-16، 8-6(. ِه، ِلُيْنِقْذُه لأَنَّ َكَل َعَلى الرَّبِّ َفْلُيَنجِّ اتَّ

ُة اهلِل لإنقاِذ الب�رِش بُكلِّ تفا�سيِلها الدَّقيقة. َقت ُخطَّ قَّ وهكذا، فقد َتَ

ُيَدبِّر[«  َيْراأَه ]الربُّ  ُروَف« و»َيْهَوه  اخْلَ َلُه  َيَرى  اإبراهيُم »اهلُل  َنف�ِض اجَلَبِل11 الذي قاَل عليه النبيُّ  فعلى 
َر اهلُل َخروَفُه اخَلا�ضَّ – َي�سوع! )تكوين 22: 8، 14(، َدبَّ

َعَد اإبراهيُم الَكْب�َض الربيَء على احَلَطِب فوَق امَلذبِح ِفداًء عن ابِنه امُلدان؟ والآن، لقد  َهل َتْذُكُر كيَف اأ�سْ
ى ابَن  ليٍب َخ�َسِبيٍّ لفداِء َن�ْسِل اإبراهيَم امُلدان. ومع اأنَّ اهلَل َنَّ ِة فوَق �سَ َتَّ َتقدمُي البِن اخلايل ِمن اخلطيَّ

اإبراهيَم، اإلَّ اأنه مل ُيَنجِّ ابَنه، بل َبَذَلُه َعنَّا جميًعا )رومية 8: 32(:

ُه هَكَذا اأََحبَّ اهلُل اْلَعامَلَ َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي َل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيوؤِْمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه  » لأَنَّ
ا 3: 16(. ُة« )يوحنَّ َياُة الأََبِديَّ احْلَ

وَها ِمَن  ٍة اأَْو َذَهٍب، ِمْن �ِسرَيِتُكُم اْلَباِطَلِة الَِّتي َتَقلَّْدُتُ ُكُم اْفُتِديُتْم َل ِباأَ�ْسَياَء َتْفَنى، ِبِف�سَّ نَي اأَنَّ » َعامِلِ
�ِسيِح« )ُبْطُر�َض الأُوىَل 1: 19-18(. الآَباِء، َبْل ِبَدٍم َكِرمٍي، َكَما ِمْن َحَمل ِباَل َعْيٍب َوَل َدَن�ٍض، َدِم امْلَ

اإًذا، هذه هَي قيَمُتَك يف َنَظِر اهلل.

137



139 138

امل�شهد 62
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َة الإنقاِذ الإلهيَّة، كاَن ل ُبدَّ اأن َي�ْسُعَر بالعاِر النَّا�سِئ عِن اخلطيَّة. فقد ِلَكي  َذ الربُّ ي�سوُع ُخطَّ ُيَنفِّ
ه نحن. ُلِعَن لأجِلنا. كما اأنه احتمَل العقاَب الذي َن�ْسَتِحقُّ

ِة يف يوٍم ما. فقد قاَل  ا �سَي�ْسَحُق راأ�َض احليَّ ففي اليوِم الذي َك�رَشَ فيه اآَدُم �رشيعَة اهلِل، اأعلَن اهلُل اأنَّ امل�سيَّ
يطان(: ِة )لل�سَّ اهلُل للحيَّ

»ُهَو ]امُلَخلِّ�ُض[ َي�ْسَحُق َراأْ�َسِك، َواأَْنِت َت�ْسَحِقنَي َعِقَبُه« )تكوين 3: 15(.

كي عِن العاِر والأمِل الذي  يطاِن ِلَعِقِب امُلَخلِّ�ِض َتْ بوءَة القدميَة الغام�سَة عن �َسْحِق ال�سَّ كانت هذِه النُّ
يَنا« )اإ�سعياء 53: 5(. ُروٌح لأَْجِل َمَعا�سِ ليِب لأنه »َمْ �سُيعاين منهما َحَمُل اهلِل على ال�سَّ

َة َة اهلِل ال�رشيَّ َلبوا ي�سوَع كانوا َيجهلوَن ُخطَّ لِكنَّ الذيَن �سَ

ِليِب  ْجِد. ... َفاإِنَّ َكِلَمَة ال�سَّ َلُبوا َربَّ امْلَ ا �سَ ْهِر، لأَْن َلْو َعَرُفوا مَلَ » الَِّتي مَلْ َيْعَلْمَها اأََحٌد ِمْن ُعَظَماِء هَذا الدَّ
ُة اهلِل« )1كوِرنثو�ض 2: 8؛ 1: 18(. نَي َفِهَي ُقوَّ َخلَّ�سِ ا ِعْنَدَنا َنْحُن امْلُ ِعْنَد اْلَهاِلِكنَي َجَهاَلٌة، َواأَمَّ

ِرَمني: َع �سليُب ي�سوَع بنَي ُمْ وَقْد ُو�سِ

َفَخلِّ�ْض  �ِسيَح،  امْلَ اأَْنَت  ُكْنَت  اإِْن  َقاِئاًل:  َعَلْيِه  ُف  ُيَجدِّ َعلََّقنْيِ  امْلُ ْذِنَبنْيِ  امْلُ ِمَن  َواِحٌد  » َوَكاَن 
ْكِم  َت هَذا احْلُ اَنا! َفاأَجاَب الآَخُر َواْنَتَهَرُه َقاِئاًل: اأََوَل اأَْنَت َتَخاُف اهلَل، اإِْذ اأَْنَت َتْ يَّ َنْف�َسَك َواإِ
َلْي�َض  �َسْيًئا  َيْفَعْل  َفَلْم  هَذا  ا  َواأَمَّ َفَعْلَنا،  َما  ا�ْسِتْحَقاَق  َنَناُل  َنا  لأَنَّ َفِبَعْدل،  َنْحُن  ا  اأَمَّ ِبَعْيِنِه؟ 
قَّ  احْلَ َي�ُسوُع:  َلُه  َفَقاَل  َمَلُكوِتَك.  يِف  ِجْئَت  َمَتى  َربُّ  َيا  اْذُكْريِن  ِلَي�ُسوَع:  َقاَل  ُثمَّ  لِِّه.  حَمَ يِف 

َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي يِف اْلِفْرَدْو�ِض« )لوقا 23: 43-39(.  اإِنَّ اأَُقوُل َلَك: 

اإىل  حاجِته  يف  ْر  ُيَفكِّ مل  فهو  ة.  اجل�سديَّ العذاباِت  ِمن  َيْخُل�َض  اأْن  هو  ُل  الأوَّ امُلجرُم  اأراَده  ما  ُكلُّ  كان 
لِّ�ٍض ليموَت عنه. ُمَ

كذلك، فقد اأهاَن امُلجرُم الثَّاين ي�سوع. ولِكن عندما َتقابَل مع املوِت وجًها لوجه، َتَغريَّ قلُبه واأراَد ِمَن 
يطان. فقد اأراَد اأن ُي�سبَح ُمواطًنا يف مملكِة اهلِل اإْن �َسَمَح له امَلِلُك بذلك.  الربِّ اأن ُينقَذه ِمْن مملكِة ال�سَّ

وقد جاَء َردُّ ي�سوَع حازًما:

َك اْلَيْوَم َتُكوُن َمِعي يِف اْلِفْرَدْو�ِض« )لوقا 23: 43(. اإِنَّ اأَُقوُل َلَك:  قَّ  »احْلَ

ويف وقٍت لحٍق ِمن َع�رْشِ ذلَك اليوم، ماَت ِكال امُلجِرَمنْي. ولكنَّ واحًدا منهما َذَهب اإىل اجلحيم، يف حنِي 
َنَع هذا الَفْرق؟ اأنَّ الآخَر َذَهَب اإىل الِفْرَدْو�ض. فما الذي �سَ

ا الثَّاين فَوَثَق به! ُل مل َيِثْق بامُلَخلِّ�ِض-امَلِلك؛ اأمَّ الأوَّ
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بيحُة الأخرية الذَّ

ماُء كاَن  ال�سَّ امتالأِت  وفجاأًة،  �ساعات.  ثالَث  ي�سوَع  ْلِب  �سَ على  م�سى  قد  وكاَن  ُظْهًرا.  الوقُت 
ْمٌت  الُم على الأر�ِض ُكلِّها. فخاَف امُلتفرِّجوَن َوَتَفرَّقوا. و�ساَد �سَ وداء، َوَحلَّ الظَّ بالغيوِم ال�سَّ

َخ ي�سوُع ب�سوٍت عظيٍم: َ لَّة. وبعَد ثالِث �ساعاٍت، �رشَ َرهيٌب على ِتْلَك التَّ

اَذا َتَرْكَتِني؟« )َمتَّى 27: 46(. »اإِلِهي، اإِلِهي، مِلَ

اعاِت  ماء. ويف تلَك ال�سَّ ليِب، �َسَعر ابُن اهلِل الأزىلُّ ِبَهْوِل النف�ساِل عِن اهلِل يف ال�سَّ وهكذا، على َمْذبِح ال�سَّ
عها على ابِنه الُقدُّو�ض. وبهذا، اأ�سبَح ي�سوُع  ِة عن اأعنِي الَب�رَش، اأخَذ اهلُل كلَّ خطايانا وو�سَ امُلظلمِة امَلْخفيَّ

ِة الأخرية.  ذبيحَة اخلطيَّ

ماِء اأن  َعت على ي�سوع، كان ل ُبدَّ هلِل يف ال�سَّ ولأنَّ خطايا العامِل )املا�سية، واحلا�رشة، وامُل�ستقبليَّة( ُو�سِ
ُب  َّ« )حبقوق 1: 13(. ولثالِث �ساعاٍت طويلٍة، َحلَّ َغ�سَ ُيزيَح عينيِه لأنَّ عينيه »اأَْطَهُر ِمْن اأَْن َتْنُظَرا ال�رشَّ
ِة )على ي�سوع(. فكما هَي َحاُل احَلَمِل املو�سوِع على امَلْذَبح، فقد  ِة على ذبيحِته اخلا�سَّ اهلِل على اخلطيَّ
ي�سوُع  احتمَل  لقِد  اأجل،  والإن�سان.  اهلِل  بنَي  والأر�ض،  ماِء  ال�سَّ بنَي  ليِب  ال�سَّ على  ُمعلًَّقا  اهلِل  َحَمُل  بقَي 

ة.  ِ لكي ل َنحتمَل نحُن هذا اجلحيَم يف الأبديَّ الُقدُّو�ُض َجحيَمنا يف الوقِت امُلَعنيَّ

َزت. ُة قد اأُْنِ حينئٍذ، كانت امَلَهمَّ

َم ُنبوءاِت العهِد القدمي. وعندها، قال: ه اخُلطاة، وباأنه قد َتَّ فقد َعِلَم ي�سوُع اأنه قِد احتمَل العقاَب الذي ا�ستحقَّ

�َسُه َواأَ�ْسَلَم الرُّوَح« )يوحنَّا 19: 30(. �َض َراأْ »َقْد اأُْكِمل. َوَنكَّ

ُخوُر  َوال�سُّ َتَزْلَزَلْت،  َوالأَْر�ُض  اأَ�ْسَفُل.  اإِىَل  َفْوُق  ِمْن   ، اْثَننْيِ اإِىَل  اْن�َسقَّ  َقِد  اْلَهْيَكِل  ِحَجاُب  » َواإَِذا 
َقْت« )َمتَّى 27: 51(.  َت�َسقَّ

َرُق على َمذبِح الهيكل. وعندما ماَت ي�سوع، �َسقَّ اهلُل  نني، كانِت احِلمالُن ُتْذَبُح وُتْ ِة مئاٍت ِمَن ال�سِّ لِعدَّ
ُم ُيَر�ضُّ كلَّ �سنٍة لتغطيِة اخلطيَّة. وعن طريِق  َة حيُث كاَن الدَّ احلجاَب الذي كاَن ُيخفي الُغرفَة اخلا�سَّ
ِة اإىل التَّمام! َفخرويف قد �َسَفَك َدَمُه  �َسقِّ ِحجاِب الهيكل، كاَن اهلُل ُيعلُن: َقْد اأُْكِمل! فقد ُدِفعت اأُْجَرُة اخلطيَّ
للتَّكفرِي عِن اخلطايا. فابني  ٍة  َحيوانيَّ َة ذبيحٍة  اأيَّ اأَْقَبَل  لن  الآن،  العامل. وبعَد  اأجِل خطايا  ِمن  اهَر  الطَّ
ماِء َمفتوًحا على ِم�رْشاعيه! )اْنُظر الرِّ�سالة  احلبيُب هو الذَّبيحُة الأخرية. وُكلُّ َمن يوؤمُن بِه �سَيِجُد باَب ال�سَّ

اإىل الِعربانيِّنَي يف العهِد اجلديد(.

وَقْبَل 700 �سنٍة، َكَتب النبيُّ اإ�سعياء:

ِه �ُسِفيَنا. ُكلَُّنا  يَنا، َم�ْسُحوٌق لأَْجِل اآَثاِمَنا. َتاأِْديُب �َساَلِمَنا َعَلْيِه، َوِبُحرُبِ ُروٌح لأَْجِل َمَعا�سِ »َوُهَو َمْ
َع َعَلْيِه اإِْثَم َجِميِعَنا« )اإ�سعياء 53: 6-5(. َلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد اإِىَل َطِريِقِه، َوالرَّبُّ َو�سَ َكَغَنٍم �سَ

َلَقْد اأُْكِمل!
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َدْفُن امَلِلك 

ِق ِمْن موِته، قاَم اأحُد اجُلنوِد ِبَطْعِنِه يف َجْنِبه فخرَج َدٌم وماء. لقد  . وللتحقُّ ماَت ي�سوُع النَّا�رشيُّ
�ُض  وُيوؤ�سِّ الرُّوماَن  �سَي�ْسَحُق  اأنه  وَن  َيُظنُّ ا. فقد كانوا  اأي�سً التَّالميِذ  َرجاُء  ي�سوع، ماَت  ومبوِت 

ا الآن، َفُهْم ل َيفهموَن )َبْعد( َوْعَدُه باأنه �سيقوُم يف اليوِم الثَّالث.  مَملكَته على الأر�ض. اأمَّ

يف العادة، كانت ُجَثُث امُلجرمنَي الذين َيِتمُّ اإعداُمُهم ُتلَقى يف ِمَكبٍّ للنفاياِت خارَج املدينِة اأو يف َقرْبٍ 
. لكنَّ هذا مل َيْحُدْث مع َج�َسِد ي�سوع. فَقْبل 700 �سنٍة، َكَتَب النبيُّ اإ�سعياء: جماعيٍّ

ُه، َوَمَع َغِنيٍّ ِعْنَد َمْوِتِه« )اإ�سعياء 53: 9(.  اِر َقرْبُ »َوُجِعَل َمَع الأَ�رْشَ

ُة اهلِل َتق�سي باأن ُيدَفَن ابُنه َدْفًنا لئًقا: وهكذا، فقد كانت ُخطَّ

ِتْلِميًذا  ا  اأَْي�سً ُهَو  َوَكاَن  ُيو�ُسُف،  ا�ْسُمُه  اَمِة  الرَّ ِمَن  َغِنيٌّ  َرُجٌل  َجاَء  �َساُء،  امْلَ َكاَن  ا  » َومَلَّ
ُيْعَطى  اأَْن  ِحيَنِئٍذ  ِبياَلُط�ُض  َفاأََمَر  َي�ُسوَع.  َج�َسَد  َوَطَلَب  ِبياَلُط�َض  اإِىَل  َم  َتَقدَّ َفهَذا  ِلَي�ُسوَع. 

�َسُد« )َمتَّى 27: 58-57(. اجْلَ

نْيِ لي�سوَع امل�سيح. فقد كانا  اِميُّ و�سديُقُه نيقودميو�ُض تاِبَعنْيِ �رِشِّيَّ َقْبَل موِت ي�سوع، كاَن ُيو�ُسُف الرَّ
ليب، مل َيعودا خاِئَفنْي. لذلك،  ُ على ال�سَّ يخافاِن ِمن القادِة الدينيِّني. ولِكْن بعَد اأن �ساهدا ي�سوَع َيتاأملَّ
نف�ُض  )وهو  امُلرِّ  ِمَن  كيلو   35 حواىل  مع  كتَّاٍن  ِمن  باأربطٍة  اُه  وَلفَّ وَغ�سالُه،  ي�سوع،  َج�َسَد  اأَخذا  فقد 
فِل ي�سوع(. بعَد ذلك، و�سعا َج�َسَد ي�سوَع يف الَقرِب  َمُه املجو�ُض للطِّ َمِن الذي َقدَّ يِب الغايل الثَّ نوِع الطِّ
القرب، ذهَب اجلميُع  باِب  ْخًما على  َحَجًرا �سَ وَن  َدْحَرَج احلا�رشِ اأن  ليو�ُسف. وبعَد  الذي كاَن  اجلديِد 

اإىل بيوِتهم.

ِلك.  ا ويليُق مِبَ وبهذا، كان الدَّفُن َملكيًّ

وَن اإىل بيالُط�َض قائلني: ويف �سباِح اليوِم التَّايل، ذهَب القادُة الدينيُّ

ْبِط اْلَقرْبِ  اٍم اأَُقوُم. َفُمْر ِب�سَ : اإِينِّ َبْعَد َثاَلَثِة اأَيَّ لَّ َقاَل َوُهَو َحيٌّ �سِ ْرَنا اأَنَّ ذِلَك امْلُ »َيا �َسيُِّد، َقْد َتَذكَّ
الأَْمَواِت،  ِمَن  َقاَم  ُه  اإِنَّ ْعِب:  ِلل�سَّ َوَيُقوُلوا  ُقوُه،  َوَي�رْشِ َلْياًل  َتاَلِميُذُه  َياأِْتَي  ِلَئالَّ  اِلِث،  الثَّ اْلَيْوِم  اإِىَل 
ُبُطوُه  ا�ٌض. اِْذَهُبوا َوا�سْ اَلَلُة الأَِخرَيُة اأَ�رَشَّ ِمَن الأُوىَل! َفَقاَل َلُهْم ِبياَلُط�ُض: ِعْنَدُكْم ُحرَّ َفَتُكوَن ال�سَّ

َجَر« )َمَتى 27: 66-63(.  ا�ِض َوَخَتُموا احْلَ رَّ َبُطوا اْلَقرْبَ ِباحْلُ ْوا َو�سَ َكَما َتْعَلُموَن. َفَم�سَ

يف تلك الأثناء، ما الذي كان َيْحُدُث جَل�َسِد ي�سوَع يف القرب؟

ل �سيء!
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القُب الفارغ

اليوِم الذي اأخطاأَ فيه اآدم، �ساَد املوُت َكَمِلٍك ُم�ْسَتِبدٍّ على اجلن�ِض الب�رشيِّ ُكلِّه. ولو اأنَّ ي�سوَع ُمنُذ 
ِنها، وعودِتها اإىل  ِته، َوَتَعفُّ لُِّل ُجثَّ ا اإىل َتَ ى اأي�سً َة خطيَّة، لكاَن املوُت قد اأدَّ كاَن قد اقرتَف اأيَّ

اب. ولِكْن قبَل األِف �سنة، كاَن النبيُّ داوُد قد َكَتب: الرتُّ

َك َيَرى َف�َساًدا« )املزمور 16: 10(. »َلْن َتَدَع َتِقيَّ

وهكذا، مل َيُكْن للموِت والقرِب اأيُّ �ُسلطاٍن على ي�سوَع الذي مل َيْرَتِكْب خطيَّة. 

باِح الباِكِر اإىل القرِب لزيارِته وتقدمِي  الِث ِمن اإعداِم ي�سوَع وَدْفِنه، ذهبت امراأتاِن يف ال�سَّ ويف اليوِم الثَّ
ماِء وَدْحَرَج احَلَجر الكبري، َوَجَل�َض عليه.  الحرتاِم له. وفجاأًة، َحَدَث ِزلزاٌل عظيٌم حيُث َنَزل مالٌك ِمن ال�سَّ

ا�ض. لكنَّ املالَك قاَل للمراأتني: ويف احلال، اأُْغمَي على احُلرَّ

ُه َقاَم َكَما َقاَل!  ُلوَب. َلْي�َض ُهَو هُهَنا، لأَنَّ ُكَما َتْطُلَباِن َي�ُسوَع امْلَ�سْ » َل َتَخاَفا اأَْنُتَما، َفاإِينِّ اأَْعَلُم اأَنَّ
ُه َقْد َقاَم  يًعا ُقوَل ِلَتاَلِميِذِه: اإِنَّ َطِجًعا ِفيِه. َواْذَهَبا �رَشِ َع الَِّذي َكاَن الرَّبُّ ُم�سْ ْو�سِ ا اْنُظَرا امْلَ َهُلمَّ
َتاَلِميَذُه.  ا  ِلُتْخرِبَ َتنْيِ  َراِك�سَ َعِظيٍم،  َوَفَرٍح  ِبَخْوٍف  اْلَقرْبِ  ِمَن  يًعا  َفَخَرَجَتا �رَشِ  ... الأَْمَواِت.  ِمَن 
َمَتا َواأَْم�َسَكَتا  ا َتاَلِميَذُه اإَِذا َي�ُسوُع َلَقاُهَما َوَقاَل: �َساَلٌم َلُكَما. َفَتَقدَّ َوِفيَما ُهَما ُمْنَطِلَقَتاِن ِلُتْخرِبَ

ِبَقَدَمْيِه َو�َسَجَدَتا َلُه« )َمتَّى 28: 9-5(. 

القادِة  ِمَن  كاَن  فما  َحَدث.  مبا  الدينيِّنَي  القادَة  واأخربوا  املدينِة  اإىل  ا�ُض  احُلرَّ َذَهب  الأثناء،  تلَك  يف 
ا�ِض وقالوا لهم: الدينيِّنَي اإلَّ اأن َدَفعوا مبلًغا كبرًيا ِمَن املاِل للُحرَّ

ُقوُه َوَنْحُن ِنَياٌم« )َمتَّى 28: 13(. »ُقوُلوا اإِنَّ َتاَلِميَذُه اأََتْوا َلْياًل َو�رَشَ

ولكنَّ كذَبهم مل َيْنَجْح يف اإخفاِء احلقيقة. فقد كاَن القرُب فارًغا!

مبوته، َدَفَع ي�سوع اأُْجَرَة خطايانا. 
بَدْفِنه، َذَهَب ي�سوع اإىل ُحفرِة املوِت. 

بقيامته، َغَلَب ي�سوع املوت.

وهَو يقوُل الآن:

. َوُكْنُت َمْيًتا، َوَها اأََنا َحيٌّ اإِىَل اأََبِد الآِبِديَن! اآِمنَي. َويِل  يُّ ُل َوالآِخُر، َواحْلَ » َل َتَخْف، اأََنا ُهَو الأَوَّ
ْوِت« )روؤيا 1: 18-17(. َمَفاِتيُح اْلَهاِوَيِة َوامْلَ

�رَشِ امَلِلِك الذي قال: ابٍة ُتْف�سي اإىل حَمْ اِر فاإنَّ املوَت لي�ض �سوى بوَّ ولُكلِّ َمن ُيوؤمُن بهذا اخَلرَبِ ال�سَّ

»اإِينِّ اأََنا َحيٌّ َفاأَْنُتْم �َسَتْحَيْوَن« )يوحنَّا 14: 19(.
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اليوِم الذي قاَم فيِه ي�سوُع ِمن امَلوت، َظَهَر للعديِد ِمن تالميِذه: اأوًل للمراأتنِي، ُثمَّ لُبطر�َض، ُثمَّ يف 
لتلميَذي ِعموا�ض:

َغْلَوًة  �ِستِّنَي  اأُوُر�َسِليَم  َعْن  َبِعيَدٍة  َقْرَيٍة  اإِىَل  اْلَيْوِم  ذِلَك  يِف  ُمْنَطِلَقنْيِ  َكاَنا  ِمْنُهْم  اْثَناِن  » َواإَِذا 
اإَِلْيِهَما  َب  اْقرَتَ َوَيَتَحاَوَراِن،  َيَتَكلََّماِن  ُهَما  َوِفيَما  ِعْمَوا�ُض.  ا�ْسُمَها  كيلومرتات[،   10 ]َنْحو 
َما  َلُهَما:  َفَقاَل  َمْعِرَفِتِه.  َعْن  ْعُيُنُهَما  اأَ اأْم�ِسَكْت  َولِكْن  َمَعُهَما.  �ِسي  مَيْ َوَكاَن  َنْف�ُسُه  َي�ُسوُع 
ا�ْسُمُه  الَِّذي  اأََحُدُهَما،  َفاأََجاَب  ؟  َعاِب�َسنْيِ َما�ِسَياِن  َواأَْنُتَما  ِبِه  َتَتَطاَرَحاِن  الَِّذي  اْلَكاَلُم  هَذا 
َكْلُيوَبا�ُض َوَقاَل َلُه: َهْل اأَْنَت ُمَتَغرٌِّب َوْحَدَك يِف اأُوُر�َسِليَم َومَلْ َتْعَلِم الأُُموَر الَِّتي َحَدَثْت ِفيَها 

اِم؟ َفَقاَل َلُهَما: َوَما ِهَي؟« )لوقا 24: 13، 19-15(. يِف هِذِه الأَيَّ

�سَيهِزُم  الذي  ا  امل�سيَّ هو  النَّا�رشيُّ  ي�سوُع  يكوَن  اأْن  َيْرجوَن  كانوا  اأنهم  كيَف  الرَُّجالِن  اأخرَبه  حينئٍذ، 
ِلَب! والآن، اأ�سبَح القرُب فارًغا! لهذا، فقد اأ�سبَح كلُّ �سيٍء عدمَي املعنى! الأعداء. ولكنُه �سُ

ِبِه  َتَكلََّم  َما  ِبَجِميِع  الإِمَياِن  يِف  اْلُقُلوِب  َواْلَبِطيَئا  اِن  اْلَغِبيَّ َها  اأَيُّ ]ي�سوع[:  َلُهَما  » َفَقاَل 
ُمو�َسى  ِمْن  اْبَتَداأَ  ُثمَّ  ِدِه؟  َمْ اإِىَل  َوَيْدُخُل  ِبهَذا   ُ ملَّ َيَتاأَ �ِسيَح  امْلَ اأَنَّ  َيْنَبِغي  َكاَن  اأََما  الأَْنِبَياُء! 
اإِىَل  ُبوا  اْقرَتَ ُثمَّ  اْلُكُتِب.  َجِميِع  يِف  ِبِه  َة  ْخَت�سَّ امْلُ الأُُموَر  َلُهَما   ُ ُيَف�رشِّ الأَْنِبَياِء  َجِميِع  َوِمْن 
َفاأَْلَزَماُه  اأَْبَعَد.  َمَكاٍن  اإِىَل  ُمْنَطِلٌق  ُه  َكاأَنَّ َتَظاَهَر  َوُهَو  اإَِلْيَها،  ُمْنَطِلَقنْيِ  َكاَنا  الَِّتي  اْلَقْرَيِة 
َكاأَ  اتَّ ا  َفَلمَّ َمَعُهَما.  ِلَيْمُكَث  َفَدَخَل  َهاُر.  النَّ َماَل  َوَقْد  �َساِء  امْلَ َنْحُو  ُه  لأَنَّ َمَعَنا،  اْمُكْث   : َقاِئَلنْيِ
َعْنُهَما،  اْخَتَفى  ُثمَّ  َوَعَرَفاُه  اأَْعُيُنُهَما  َفاْنَفَتَحْت  َوَناَوَلُهَما،   َ َوَباَرَك َوَك�رشَّ اأََخَذ ُخْبًزا  َمَعُهَما، 
ُح َلَنا  ِريِق َوُيو�سِ ُهَما ِلَبْع�ٍض: اأَمَلْ َيُكْن َقْلُبَنا ُمْلَتِهًبا ِفيَنا اإِْذ َكاَن ُيَكلُِّمَنا يِف الطَّ َفَقاَل َبْع�سُ

اْلُكُتَب؟« )لوقا 24: 32-25(.

! فهَو امُلَخلِّ�ُض الذي َوعدْت  حينذاك، اأ�رشَع الرَُّجالِن يف العودِة اإىل اأوُر�سليَم لُيخربا التَّالميَذ اأنَّ الربَّ َحيٌّ
! بِه الأ�سفاُر امُلقدَّ�سة! وهَو احَلَمُل الذي كاَنت َترمُز اإليِه الذَّبائح! اإنه الربُّ

واأخرًيا، اأ�سبحْت ر�سالُة الأنبياِء ذاَت َمغًزى؛

بل ذاَت َمغًزى رائع!

امل�شهد 66

ر�شالُة الأنبياء
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امل�شهد 67

َتِلف ٌد ُمْ َج�شَ

الوقُت م�ساَء يوِم الأحد. وكاَن التَّالميُذ ُمتمعنَي مًعا والأبواُب ُمغلَّقة. وفجاأًة، َظَهر ي�سوُع كاَن 
يف الُغرفِة وقال:

»�َساَلٌم َلُكْم!

« )يوحنَّا 20: 20-19(.  اَلِميُذ اإِْذ َراأَْوا الرَّبَّ ا َقاَل هَذا اأََراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه، َفَفِرَح التَّ َومَلَّ

ولِكْن يف ذلَك امل�ساء، مل َيُكْن اأحُد التالميِذ )وهو: »ُتوما«( حا�رًشا. لذلك، فقد �َسِمَع ِمَن التالميِذ اأنهم 
! َفَقاَل َلُهْم: راأَوا الربَّ

ْع َيِدي يِف َجْنِبِه،  �َساِمرِي، َواأَ�سَ ِبِعي يِف اأََثِر امْلَ �سْ ْع اإِ �َساِمرِي، َواأَ�سَ » اإِْن مَلْ اأُْب�رِشْ يِف َيَدْيِه اأََثَر امْلَ
ا َداِخاًل َوُتوَما َمَعُهْم. َفَجاَء َي�ُسوُع َوالأَْبَواُب  اٍم َكاَن َتاَلِميُذُه اأَْي�سً َل اأُوِمْن. َوَبْعَد َثَماِنَيِة اأَيَّ
َواأَْب�رِشْ  ُهَنا  اإِىَل  ِبَعَك  اإِ�سْ َهاِت  ِلُتوَما:  َقاَل  ُثمَّ  َلُكْم!  �َساَلٌم  َوَقاَل:  اْلَو�ْسِط  يِف  َوَوَقَف  ُمَغلََّقٌة، 
َوَقاَل  ُتوَما  اأََجاَب  ُموؤِْمًنا.  َبْل  ُموؤِْمٍن  َغرْيَ  َتُكْن  َوَل  َجْنِبي،  يِف  ْعَها  َو�سَ َيَدَك  َوَهاِت   ، َيَديَّ
َيَرْوا«  َومَلْ  اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  اآَمْنَت! ُطوَبى  ُتوَما  َيا  َراأَْيَتِني  َك  َي�ُسوُع: لأَنَّ َلُه  َقاَل  َواإِلِهي!  َربِّي  َلُه: 

)يوحنَّا 20: 29-24(.

ُث اإليهم ُثمَّ َيختفي. وقد كاَن َج�َسُد  ويف الأربعنَي يوًما التي اأْعَقَبت ذلك، كاَن الربُّ َيْظَهُر لأتباِعه ويَتَحدَّ
ِح الَب�رَش. ومع  ي�سوَع امُلقاِم ِمن الأمواِت قادًرا على اخرتاِق اجُلدراِن والنتقاِل ِمْن مكاٍن لآخَر يف مَلْ

َل على َج�َسٍد كهذا، اإلَّ اأنه لن يكوَن الأخري: َل َمْن َح�سَ اأنه كاَن اأوَّ

ِباإِْن�َساٍن،  ْوُت  امْلَ اإِِذ  ُه  َفاإِنَّ  ... َماِويِّ  ال�سَّ وَرَة  �سُ ا  اأَْي�سً �َسَنْلَب�ُض   ، اِبيِّ َ الرتُّ وَرَة  �سُ َلِب�ْسَنا  » َوَكَما 
�َسُيْحَيا  �ِسيِح  امْلَ يِف  هَكَذا  ِميُع،  اجْلَ وُت  مَيُ اآَدَم  يِف  َكَما  ُه  نَّ لأَ ْمَواِت.  الأَ ِقَياَمُة  ا  ْي�سً اأَ ِباإِْن�َساٍن 

ِميُع« )1كوِرنثو�ض 15: 49، 22-21(.  اجْلَ

ة؟ وهل َتعرُف اأنك ل َتِلُك اأيَّ َحقٍّ يف التَّواجِد يف َملكوِت  وهكذا، هل ُتدرُك اأنك خاطٌئ ل َحوَل لك ول ُقوَّ
اإىل احلياِة  واأنه عاَد  لَك خطاياك،  َيغفَر  لكي  اأجِلَك  ِمن  امل�سيِح ماَت  ي�سوَع  الربَّ  اأنَّ  توؤمُن  اهلل؟ فهل 
هازًما املوَت ِمن اأجِلَك اأنت؟ اإذا كانت هذِه هَي حالُتَك، فاهلُل يقوُل لَك اإنك مل َتُعْد يف اآدم. فاهلُل َيراك 
ٍد َكَج�َسِد ي�سوَع  جَّ ا على َج�َسٍد مُمَ ام، �سوَف َت�سُل اأنَت اأي�سً ك�سخ�ٍض بارٍّ يف امل�سيح. ويف يوٍم ِمن الأيَّ

امُلقاِم ِمَن الأموات.

ولكنَّه �سيكوُن ج�سًدا خالًيا ِمْن اآثاِر امل�سامري!
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عوُد ي�شوع �شُ

يطان. َفَقد اأْظَهَر َي�سوُع – ِمْن ِخالِل �ُسلطاِنه لقد  لطاَن الذي َفَقَدُه اآدُم اأماَم ال�سَّ ا�ستعاَد ي�سوُع ال�سُّ
اأنه   – واملوت  ِة،  واخلطيَّ واجلوِع،  وامَلَر�ِض،  َوالأمواِج،  والرِّياِح،  وال�سياطنِي،  اإبلي�َض،  على 
�ساحُب ُكلِّ �ُسلطان. وَحتَّى عندما قاَم القادُة الدينيُّوَن واجلنوُد باعتقاِله، وتعذيِبه، و�سلِبه، كاَن هو 

الذي �َسَمَح لهم بذلك. 

: ماويِّ َعَد اإىل بيِت اأبيِه ال�سَّ لذلك، قاَل الربُّ ي�سوُع لتالميِذه َقْبَل اأن َي�سْ

ُدوُهْم21  َوَعمِّ الأَُمِ  َجِميَع  َوَتْلِمُذوا  َفاْذَهُبوا  الأَْر�ِض،  َوَعَلى  َماِء  ال�سَّ يِف  �ُسْلَطاٍن  ُكلُّ  اإِيَلَّ  » ُدِفَع 
اأََنا  َوَها  ِبِه.  ْيُتُكْم  اأَْو�سَ َما  َجِميَع  َيْحَفُظوا  اأَْن  َوَعلُِّموُهْم  اْلُقُد�ِض.  وِح  َوالرُّ َوالْبِن  الآب  ِبا�ْسِم 

ْهِر« )َمتَّى 28: 20-18(. اِء الدَّ اِم اإِىَل اْنِق�سَ َمَعُكْم ُكلَّ الأَيَّ

كما اأنه قاَل لتالميِذه:

ا  ْي�سً اأَ اأَْنُتْم  وَن  بُّ َنا ُتِ اأَ ْحَبْبُتُكْم  اأَ َكَما  ا.  ُكْم َبْع�سً وا َبْع�سُ بُّ اأَْن ُتِ اأُْعِطيُكْم:  اأََنا  ًة َجِديَدًة  يَّ » َو�سِ
ِلَبْع�ٍض«  ا  َبْع�سً ُحبٌّ  َلُكْم  َكاَن  اإِْن  َتاَلِميِذي:  ُكْم  اأَنَّ ِميُع  اجْلَ َيْعِرُف  ِبهَذا  ا.  َبْع�سً ُكْم  َبْع�سُ

)يوحنَّا 13: 35-34(. 

وبعَد اأربعنَي يوًما ِمن قيامِته، َجَمَع ي�سوُع تالميَذُه على َجَبِل الزَّيتوِن خارَج اأوُر�سليم. وقد اأراَد التَّالميُذ 
اأن يعرفوا متى �سرَيجع.

فاأجابهم ي�سوع:

�َسَتَناُلوَن  ُكْم  لِكنَّ �ُسْلَطاِنِه،  يِف  الآُب  َجَعَلَها  الَِّتي  َوالأَْوَقاَت  الأَْزِمَنَة  َتْعِرُفوا  اأَْن  َلُكْم  » َلْي�َض 
ِة  وُح اْلُقُد�ُض22 َعَلْيُكْم، َوَتُكوُنوَن يِل �ُسُهوًدا يِف اأُوُر�َسِليَم َويِف ُكلِّ اْلَيُهوِديَّ ًة َمَتى َحلَّ الرُّ ُقوَّ
�َسَحاَبٌة  َخَذْتُه  َواأَ َيْنُظُروَن.  َوُهْم  اْرَتَفَع  هَذا  َقاَل  ا  َومَلَّ الأَْر�ِض.  ى  اأَْق�سَ َواإِىَل  اِمَرِة  َوال�سَّ
ِبِهْم  َوَقَفا  َقْد  َرُجاَلِن  َذا  اإِ ُمْنَطِلٌق،  َوُهَو  َماِء  ال�سَّ اإِىَل  وَن  َي�ْسَخ�سُ َكاُنوا  َوِفيَما  اأَْعُيِنِهْم.  َعْن 
َماِء؟ اإِنَّ  وَن، َما َباُلُكْم َواِقِفنَي َتْنُظُروَن اإِىَل ال�سَّ ِليِليُّ َجاُل اجْلَ َها الرِّ ِبِلَبا�ٍض اأَْبَي�َض، َوَقاَل: اأَيُّ
َماِء.  ال�سَّ ىَل  اإِ ُمْنَطِلًقا  َراأَْيُتُموُه  َكَما  هَكَذا  ِتي  �َسَياأْ َماِء  ال�سَّ اإِىَل  َعْنُكْم  اْرَتَفَع  الَِّذي  هَذا  َي�ُسوَع 

...« )اأعمال 1: 12-7(.  اأُوُر�َسِليَم  اإِىَل  ِحيَنِئٍذ َرَجُعوا 

َيَتَكلََّل امَلِلُك »بامَلْجِد َوالكراَمِة« )املزمور 8: 5؛  ماِء لكي  يف تلَك الأثناِء، كاَن الوقُت قد حاَن يف ال�سَّ
عربانيِّني 2: 9(.
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�شر الحتفاُل بالنَّ

ْل  ُيخاِطبوَن َتَخيَّ الذيَن  املالئكِة  مالينُي  فهناك  والدَّه�سة!  واملو�سيقى،  الألواُن،  ذلك!  روعَة 
ا قائلني: �سوَف يعوُد امَلِلُك اإىل الدِّيار! ولكنَّه �سيبدو ُمتِلًفا. فالذي َخَلَق  ُهم بع�سً بع�سُ

الإن�ساَن على �سورِة اهلِل �َسَيْحِمُل �سورَة الإن�ساِن اإىل اأبِد الآبدين!

ة.  ماويَّ مُت املدينَة ال�سَّ ُثمَّ َي�سوُد ال�سَّ

ْوٌت هائٌل يقول: مت. ُثمَّ ُي�ْسَمُع �سَ زُِّق �سوُت جوقِة الأبواِق ال�سَّ وفجاأًة، مُيَ

َمِلُك  َفَيْدُخَل  اُت،  ْهِريَّ الدَّ الأَْبَواُب  ُتَها  اأَيَّ َواْرَتِفْعَن   ، ُروؤُو�َسُكنَّ ]الأبواب[  الأَْرَتاُج  ُتَها  اأَيَّ » اِْرَفْعَن 
اُر يِف اْلِقَتاِل. ... َمْن ُهَو هَذا  بَّ اُر، الرَّبُّ اجْلَ بَّ ْجِد؟ الرَّبُّ اْلَقِديُر اجْلَ ْجِد. َمْن ُهَو هَذا َمِلُك امْلَ امْلَ

ْجِد« )املزمور 24: 8-7، 10(.  ُنوِد ُهَو َمِلُك امْلَ ْجِد؟ َربُّ اجْلُ َمِلُك امْلَ

الَبَطُل، احَلَمُل، ابُن  ماء. وَيدُخُل  ُتْفَتُح الأبواُب على ِم�رشاعيها، وُي�ْسَمُع �سوُت َت�سفيٍق يف ال�سَّ حينئٍذ، 
. ُثمَّ َي�ستديُر  ماويِّ الإن�ساِن الذي َيحمُل اآثاَر املعركة – ي�سوع! وهَو ي�سرُي بنَي اجلموِع اإىل عر�ِض اأبيِه ال�سَّ

وَينُظُر اإىل جن�ِض اآدَم امَلفدي وَيجل�ض.

ة. ِت امَلَهمَّ لقد َتَّ

ماِء هذِه الرتنيمَة اجلديدَة مللِكِهِم املحبوب: ويف وقٍت لحٍق، ُيَغنِّي ُمواِطنو ال�سَّ

ْيَتَنا  ِهلِل ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيَلٍة  َك ُذِبْحَت َوا�ْسرَتَ ْفَر َوَتْفَتَح ُخُتوَمُه، لأَنَّ » ُم�ْسَتِحقٌّ اأَْنَت اأَْن َتاأُْخَذ ال�سِّ
ٍة« )روؤيا 5: 9(.  َوِل�َساٍن َو�َسْعٍب َواأُمَّ

ُثمَّ ياأتي َدْوُر املالئكِة التي ُتيُط بالعر�ِض اإذ ُت�َسبُِّح اهلَل قائلًة:

ْجَد ...« )روؤيا 5: 12(.  َة َواْلَكَراَمَة َوامْلَ ْذُبوُح اأَْن َياأُْخَذ ... اْلُقوَّ رُوُف امْلَ »ُم�ْسَتِحقٌّ ُهَو اخْلَ

نا اليوم، ما زالوا اأ�رشى يف مملكِة اإبلي�َض املحكوِم عليها  َة النَّا�ِض على اأر�سِ وَيْجُدُر بنا اأن َنعلَم اأنَّ غالبيَّ
َة ُمتاحة. فالربُّ ي�سوُع انت�رَشَ يف املعركِة الفا�سلِة  ٍة وموت. ولكنَّ احُلريَّ بالدَّينونِة لأنها مَملكُة خطيَّ

ِمن ِخالِل موِته، وَدْفِنه، وقيامِته. وهَو يقوُل جلميِع الذيَن ُيوؤمنون به:

ْيُت  ِمُنوَن ِباهلِل َفاآِمُنوا ِبي. يِف َبْيِت اأَِبي َمَناِزُل َكِثرَيٌة، ... َواإِْن َم�سَ َطِرْب ُقُلوُبُكْم. اأَْنُتْم ُتوؤْ » َل َت�سْ
َنا ُهَو  ا. ... اأَ ْي�سً ْنُتْم اأَ ، َحتَّى َحْيُث اأَُكوُن اأََنا َتُكوُنوَن اأَ ا َواآُخُذُكْم اإِيَلَّ َواأَْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا اآِتي اأَْي�سً

َياُة. َلْي�َض اأََحٌد َياأِْتي اإِىَل الآِب اإِلَّ ِبي« )يوحنَّا 14: 3-1، 6(. قُّ َواحْلَ ِريُق َواحْلَ الطَّ
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امَلِلُك َيعوُد ثانيًة

ِة ودياناِته الباطلة، �سوَف َيعوُد َمِلُك يف  اأحِد الأيام، بينما يكوُن العامُل ُمن�سغاًل باأعماِله العتياديَّ
وك. َج بال�سَّ املجِد اإىل الأر�ض. ولكنَّه لن يعوَد على َجْح�ٍض َو�سيٍع، ولن َي�ْسَخَر منُه اأحٌد، ولن ُيَتوَّ

ًة َحْوَل ذلَك اليوم:  ا َنظرًة عامَّ �سوِل يوحنَّ  وقد اأَعطى امَلِلُك امُلقاُم ِمَن الأمواِت اإىل الرَّ

اِدًقا، َوِباْلَعْدِل  اأَِميًنا َو�سَ اِل�ُض َعَلْيِه ُيْدَعى  ْبَي�ُض َواجْلَ اأَ َماَء َمْفُتوَحًة، َواإَِذا َفَر�ٌض  » ُثمَّ َراأَْيُت ال�سَّ
... َوُيْدَعى ا�ْسُمُه َكِلَمَة اهلِل.  َراأْ�ِسِه ِتيَجاٌن َكِثرَيٌة،  َيْحُكُم َوُيَحاِرُب. َوَعْيَناُه َكَلِهيِب َناٍر، َوَعَلى 
ا. ... َوَلُه  ا اأَْبَي�َض َوَنِقيًّ َماِء َكاُنوا َيْتَبُعوَنُه َعَلى َخْيل ِبي�ٍض، َلِب�ِسنَي َبزًّ ِذيَن يِف ال�سَّ َوالأَْجَناُد الَّ

ُلوِك َوَربُّ الأَْرَباِب«. َعَلى َثْوِبِه َوَعَلى َفْخِذِه ا�ْسٌم َمْكُتوٌب: َمِلُك امْلُ

ماء: وٌت ِمن ال�سَّ ي �سَ وعندما َيعوُد امَلِلُك �َسوَف ُيَدوِّ

َنا َوَم�ِسيِحِه، َف�َسَيْمِلُك اإِىَل اأََبِد الآِبِديَن« )روؤيا 11: 15(. اِلُك اْلَعامَلِ ِلَربِّ اَرْت مَمَ »َقْد �سَ

َة احُلْكِم العاِدل. و�سوَف  ُ للعامِل َماِهيَّ يطاَن وُيَبنيِّ و�سوف َيذوُب اأعداُء امَلِلِك اأماَمه. حينئٍذ، �سوَف ُيَقيُِّد ال�سَّ
تكوُن ِتلَك هَي اآخَر حلظاِت الأر�ض:

ا 14: 9(.  » َوَيُكوُن الرَّبُّ َمِلًكا َعَلى ُكلِّ الأَْر�ِض. يِف ذِلَك اْلَيْوِم َيُكوُن الرَّبُّ َوْحَدُه َوا�ْسُمُه َوْحَدُه« )زكريَّ

اُن )القا�سي(: يَّ وهكذا، يف يوِم الدَّينونة، �سوَف يكوُن الربُّ ي�سوُع هو الدَّ

، َوَعْر�ُسُه َلِهيُب َناٍر،  ِقيِّ وِف النَّ ْلِج، َو�َسْعُر َراأْ�ِسِه َكال�سُّ اِم. ِلَبا�ُسُه اأَْبَي�ُض َكالثَّ » َوَجَل�َض اْلَقِدمُي الأَيَّ
َرَبَواٍت  َوَرَبَواُت  َتْخِدُمُه،  اأُُلوٍف  اأُُلوُف  اِمِه.  ُقدَّ ِمْن  َوَخَرَج  َجَرى  َناٍر  َنْهُر  ِقَدٌة.  ُمتَّ َناٌر  َوَبَكَراُتُه 

اَمُه. َفَجَل�َض الدِّيُن، َوُفِتَحِت الأَ�ْسَفاُر« )دانيال 7: 10-9(. ]َع�رَشاُت الأُلوف[ ُوُقوٌف ُقدَّ

يِت« )روؤيا 20: 10(. واأخرًيا،  اِر َواْلِكرْبِ ِة النَّ ُته »يِف ُبَحرْيَ لمِة خا�سَّ يطاُن ومملكُة الظُّ و�سوَف ُيْطَرُح ال�سَّ
َنُع اهلُل لهم وِر ف�سوَف َي�سْ ا ُمواِطنو مَملكِة النُّ ة. اأمَّ �سوَف ُي�ْسَحُق راأ�ُض احليَّ

َلُهْم.  اإِلًها  َمَعُهْم  َيُكوُن  َنْف�ُسُه  َواهلُل  �َسْعًبا،  َلُه  َيُكوُنوَن  َوُهْم   ... َجِديَدًة  ا  ْر�سً َواأَ َجِديَدًة  » �َسَماًء 
اٌخ  َ ْوُت َل َيُكوُن يِف َما َبْعُد، َوَل َيُكوُن ُحْزٌن َوَل �رشُ َو�َسَيْم�َسُح اهلُل ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َوامْلَ

َوَل َوَجٌع يِف َما َبْعُد« )روؤيا 21: 1، 4-3(. 

الُة جميِع الذيَن ُيِحبُّون َمِلَكُهم: واأخرًيا، �سوَف ُتاُب �سَ

َماِء َكذِلَك َعَلى الأَْر�ِض« )َمتَّى 6: 10(.  »ِلَياأِْت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َم�ِسيَئُتَك َكَما يِف ال�سَّ

ِلِك امَلْجد؟ فهل هذِه هَي �سالُتك؟ وهل �َسَجْدَت مِلَ

وهل هَو َمِلٌك على َعْر�ِض َقلِبَك وحياِتك؟
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قَّ اأَُقوُل َلُكْم: اإِنَّ َمْن َي�ْسَمُع َكاَلِمي َوُيوؤِْمُن ِبالَِّذي اأَْر�َسَلِني قَّ احْلَ »احَْلَ

 

َياِة« ْوِت اإِىَل احْلَ ٌة، َوَل َياأِْتي اإِىَل َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن امْلَ َفَلُه َحَياٌة اأََبِديَّ
ا 5: 24( ي�سوع، َمِلك امَلْجد )يوحنَّ

ِذيَن َقِبُلوُه ا ُكلُّ الَّ َن اْلَعامَلُ ِبِه، َومَلْ َيْعِرْفُه اْلَعامَلُ ... َواأَمَّ ، َوُكوِّ »َكاَن يِف اْلَعامَلِ
رُيوا اأَْوَلَد اهلِل«  َفاأَْعَطاُهْم �ُسْلَطاًنا اأَْن َي�سِ

ا 1: 10، 12( )اإنيل يوحنَّ
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ة  •�1 ُة ِمَن الِق�شَّ الرِّ�شالُة امُل�شتخَل�شَ

عيدة احلياُة ال�شَّ

ا�ُض  َة التي َتَتَحدَُّث عن عالقاِت احُلبِّ ومغامراِت النَّ وَن الق�س�َض اخلياليَّ ِمن جميِع الأعماِر ُيِحبُّ
الإنقاذ – ول �ِسيَّما تلَك الق�س�ُض التي تنتهي نهاياٍت �سعيدة. والنَّا�ُض َي�رشدوَن ِمْثَل 
ٍة يف ما بعد.  ِر ِمن ال�رشِّ والعي�ِض ب�سعادٍة اأبديَّ َع يف قلِب الإن�ساِن �سوًقا للتحرُّ هذِه الق�س�ِض لأنَّ اهلَل َو�سَ

ًة خياليَّة.  َة َمِلِك املجِد لي�ست ق�سَّ ولكنَّ ق�سَّ

ا على مدى اأكرث من 1500 �سنة؛ ولكنَّ كتاَب اهلِل  ُة ل يكتُبها اأربعوَن َنِبيًّ ُة اخلياليَّ فالق�سَّ
َة  ة؛ ولكنَّ ِق�سَّ ُة ل ُتَعزُِّزها مئاُت النُّبوءاِت والكت�سافاِت الأثريَّ ُكِتَب هكذا. والق�سُة اخلياليَّ

ة. مٌة مبئاِت النُّبوءاِت والكت�سافاِت الأثريَّ اهلِل ُمَدعَّ

ُنقطُة  هَو  ي�سوَع  ولكنَّ  التَّاريخ؛  يف  ِل  َحوُّ التَّ ُنْقطُة  هَو  لي�َض  اخليايلُّ  اخلارُق  والَبَطُل 
ِة والعاِر ِمن حياِتنا، وعاجزًة  ُة تبقى عاجزًة عن اإزالِة اخلطيَّ ل. والق�س�ُض اخلياليَّ َحوُّ التَّ
الم؛ ولكنَّ  ِة اهلِل وبالفرِح وال�سَّ عن تقريِبنا ِمَن اهلِل وعن اإعطاِئنا قلًبا جديًدا مليًئا مبحبَّ

ي�سوَع قادٌر على ِفْعِل ذلك.

َن َن�ْسَل اآدَم ِمَن العي�ِض اإىل الأبِد مَع خاِلِقِهم  ة، فقد َمكَّ ِمن خالِل َتْتميِم ي�سوَع ملا جاَء يف الأ�سفاِر النَّبويَّ
وَمِلِكِهم. ولكنَّ العي�َض يف ملكوِت اهلِل لن يكوَن ُمتاًحا للجميع. 

ا  َح اأي�سً ِة الأر�سيَّة، فقد اأْو�سَ َح قانوَنه الوحيَد لآدَم ب�ساأِن العي�ِض يف اجلنَّ كما اأنَّ اهلَل اأْو�سَ
ة: ماويَّ قانوَنه الوحيَد لن�سِل اآدَم ب�ساأِن العي�ِض يف املدينِة ال�سَّ

ُروِف«  ْكُتوِبنَي يِف �ِسْفِر َحَياِة اخْلَ َنُع َرِج�ًسا َوَكِذًبا، اإِلَّ امْلَ » َوَلْن َيْدُخَلَها �َسْيٌء َدِن�ٌض َوَل َما َي�سْ
)يوحنَّا 21: 27(.

ماويُّ الذي يحتوي على اأ�سماِء جميِع الأ�سخا�ِض الذيَن  ِجلُّ ال�سَّ �ِسْفُر حياِة اخلروِف هَو ال�سِّ
اأو  اأنَت  ُيرغَمك  لن  امَلْجِد  فَمِلُك  اآدَم ف�ساعًدا.  َزَمِن  ُمنُذ  للخال�ِض  اهلِل  كلوا على طريِق  اتَّ
ِة، واملوِت، واجلحيم.  يطاِن، واخلطيَّ َك ِمَن ال�سَّ عائلَتَك على الإمياِن بِه ومبا فعَله لتخلي�سِ

لذلك، لن يكوَن هناَك اأ�سخا�ٌض يف ملكوِته جاوؤوا رغَم اإرادِتهم. ولِكْن لأنَّ امَلِلَك ل ُيريُد لأيِّ �سخ�ٍض اأن 
َيهِلَك، فهو َيْخِتُم كتاَبه بَدْعَوٍة وَتذيٍر وَوْعٍد:

ِة  اًنا. لأيَنِّ اأَ�ْسَهُد ِلُكلِّ َمْن َي�ْسَمُع اأَْقَواَل ُنُبوَّ ِت. َوَمْن ُيِرْد َفْلَياأُْخْذ َماَء َحَياٍة َمَّ » َمْن َيْعَط�ْض َفْلَياأْ
ْكُتوَبَة يِف هَذا اْلِكَتاِب.  َباِت امْلَ َ هَذا اْلِكَتاِب: اإِْن َكاَن اأََحٌد َيِزيُد َعَلى هَذا، َيِزيُد اهلُل َعَلْيِه ال�رشَّ
َياِة، َوِمَن  يَبُه ِمْن �ِسْفِر احْلَ ِة، َيْحِذُف اهلُل َن�سِ ُبوَّ ْقَواِل ِكَتاِب هِذِه النُّ َواإِْن َكاَن اأََحٌد َيْحِذُف ِمْن اأَ
يًعا. اآِمنَي.  اِهُد ِبهَذا: َنَعْم! اأََنا اآِتي �رَشِ ْكُتوِب يِف هَذا اْلِكَتاِب. َيُقوُل ال�سَّ �َسِة، َوِمَن امْلَ َقدَّ ِديَنِة امْلُ امْلَ

َها الرَّبُّ َي�ُسوُع« )روؤيا 22: 20-17(. َتَعاَل اأَيُّ

�َسديٍد: بعَد  ِبَخَجٍل  اآدُم  اأجاَب  لقد  ِة وناداه؟  اجَلنَّ اإىل  هلِل عندما جاَء  قاَلُه  الذي  اآدم، ما  اأخطاأَ  اأن 
ِة َفَخ�ِسيُت، لأَينِّ ُعْرَياٌن َفاْخَتَباأُْت« )تكوين 3: 10(.  نَّ ْوَتَك يِف اجْلَ »�َسِمْعُت �سَ

اإنهم  اأجِلهم؟  ِمن  الأر�ِض  اإىل  �سيجيُء  باأنه  اهلِل  َوْعِد  ب�ساأِن  اآدَم  َن�ْسِل  بع�ُض  يتجاوُب  كيَف  الآَن،  ا  اأمَّ
ُيجيبوَن بَفَرح:

َها الرَّبُّ َي�ُسوُع« )روؤيا 22: 20(.  »اآِمنَي. َتَعاَل اأَيُّ

اِن الأر�ض؟  َلِكْن ما الذي اأْحَدَث هذا التَّغيري؟ وملاذا مل َيُعد بع�ُض النَّا�ِض َيخافوَن ِمَن الوقوِف اأماَم َديَّ
بوَن ُمالقاَة امَلِلِك وجًها لوجه؟ قَّ وملاذا ُهم َيرَتَ

َته ور�سالَته. دِّقوَن ِق�سَّ بُب يف ذلَك هَو اأنهم ُي�سَ ال�سَّ

وقد َكَتَب النبيُّ اإ�سعياء:

اإِْثَم  َعَلْيِه  َع  َو�سَ َوالرَّبُّ  َطِريِقِه،  اإِىَل  َواِحٍد  ُكلُّ  ِمْلَنا  َلْلَنا.  َكَغَنٍم �سَ ُكلَُّنا   ... َنا؟  َخرَبَ َق  دَّ » َمْن �سَ
َجِميِعَنا« )اإ�سعياء 53: 1، 6(.

َة امَلِلِك ور�سالِته يف ثالِث ُجَمٍل: �َض النبيُّ اإ�سعياُء ِق�سَّ وقد خَلَّ

1• َنْحُن ُنعاين ِمن ُم�سكلة:
»ِمْلنا ُكلُّ َواِحٍد اإىل َطريِقِه«.

: 2• اهللُ لديِه اَللُّ
َع َعَلْيِه ]على ابنه[ اإِْثَم َجِميِعَنا«. »َوالرَّبُّ َو�سَ

3• َنْحُن اأماَم َخياَرْين:
دَّق َخرَبَنا؟« »َمْن �سَ

دُِّق امَلِلك؟ فَهْل ُت�سَ

ا َنْقَبُل �َسَهاَدَة النَّا�ِض، َف�َسَهاَدُة اهلِل اأَْعَظُم، لأَنَّ هِذِه ِهَي �َسَهاَدُة اهلِل الَِّتي َقْد �َسِهَد ِبَها َعِن  » اإِْن ُكنَّ
َهاَدِة الَِّتي َقْد �َسِهَد ِبَها اهلُل َعِن  ُه مَلْ ُيوؤِْمْن ِبال�سَّ دُِّق اهلَل، َفَقْد َجَعَلُه َكاِذًبا، لأَنَّ اْبِنِه. ... َمْن َل ُي�سَ
َياُة ِهَي يِف اْبِنِه. َمْن َلُه الْبُن  ًة، َوهِذِه احْلَ َهاَدُة: اأَنَّ اهلَل اأَْعَطاَنا َحَياًة اأََبِديَّ اْبِنِه. َوهِذِه ِهَي ال�سَّ
وؤِْمِننَي ِبا�ْسِم  امْلُ اأَْنُتُم  اإَِلْيُكْم،  َكَتْبُت هَذا  َياُة.  احْلَ َلُه  َفَلْي�َسْت  اْبُن اهلِل  َلُه  َلْي�َض  َوَمْن  َياُة،  احْلَ َفَلُه 

ا 5: 13-9(. ًة، َوِلَكْي ُتوؤِْمُنوا ِبا�ْسِم اْبِن اهلِل« )1يوحنَّ اْبِن اهلِل، ِلَكْي َتْعَلُموا اأَنَّ َلُكْم َحَياًة اأََبِديَّ

ُن يف مو�سوٍع ُمِهمٍّ كهذا. ُكَك ُتَخمِّ اأجل، مُيكُنَك اأْن َتْعَلم. فاهلُل ل َيرْتُ

َة مَع امَلِلك  َفهل اأدرَت َظْهَرَك لدياناِت الَب�رَشِ واآمنَت ب�سهادِة اهلل؟ اإذا ُكنَت قد َفَعْلَت ذلَك ف�سوَف َتق�سي الأبديَّ
... ب�سعادٍة وهناء!
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�سُة وهناَك  امُلَنجَّ الأرواُح  فيها  �سُتْحَتجُز  التي  اِر  النَّ )ُبحريُة  اجلحيِم  بفكرِة  َيهزاأوَن  اأُنا�ٌض 
َحقَّ  َنعِرُفه  ل  ب�سيٍء  َن�ستهزَئ  اأن  احلكمِة  ِمَن  هل  ولِكْن  الآبدين(.  اأبِد  اإىل  ِة  باخلطيَّ
ة. فهو ُبْعٌد اآخر.8 كذلك،  املعرفة؟ فكَب�رَش، ل مُيكُننا اأن َن�ستوعَب فكرَة الأبديَّ
فاإنَّ النَّا�َض �َسِخروا ِمن النبيِّ نوٍح عندما كاَن َيبني الُفْلَك وعندما َحذَّرُهم 
َحتَّى  وفان،  الطُّ وجاَء  الُفْلِك  باُب  اأُْغِلَق  اإْن  ما  ولِكْن  الآتي.  وفاِن  الطُّ ِمَن 
َيدُخُل  عندما  ُم�سابهٍة،  وبطريقٍة  حقيقة.  كاَن  منه  �َسِخروا  ما  اأنَّ  اأدركوا 

دة. النَّا�ُض اجلحيم، �سوَف ُيدركوَن اأنها حقيقٌة موؤكَّ

ِتِه«)2ت�سالونيكي 1: 9(. ِد ُقوَّ »�سُيَعاَقُبوَن ِبَهاَلٍك اأََبِديٍّ ِمْن َوْجِه الرَّبِّ َوِمْن َمْ

َث َكْوَنُه اإىل الأبد. ِة باأن ُتَلوِّ فاهلُل لن َي�ْسَمَح للخطيَّ

ور.  ُل ُكلِّ ال�رشُّ رٍة واأكرُب كارثٍة على كوكِب الأر�ض. فهَي اأ�سْ ٍة ُمَدمِّ ُة هَي اأقوى ُقوَّ واخلطيَّ

الب�رِش  َجميِع  على  اآدَم  ُة  رت خطيَّ اأثَّ فقد  امُلْعدي،  امَلَر�ِض  حاُل  هَي  فكما 
ٍن مك�سوٍر ميوُت هو واأوراُقه، فاإننا جميُعنا  دوَن ا�ستثناء. وكما اأنَّ ُكلَّ ُغ�سْ

رنا بخطيئِة اآدم. فنحُن ُجزٌء ِمن ُغ�سِن اآدم. قد تاأثَّ

انت�رَش بنَي  َجَلَبِت املوت. واملوُت  اآدَم  ُة  العامل. وخطيَّ اإىل  ُة  َدَخَلِت اخلطيَّ اآدم،  اأخطاأَ  وعندما 
ا�ِض اإِذ اجلميُع اأخطاأوا )رومية 5: 12(. جميِع النَّ

التي  املغلوطِة  الفكرِة  نف�ُض  النَّا�ِض  لدى  كانت  ُمو�سى،  النبيِّ  َزَمِن  ويف 
احلٍة َتفوُق  لدى النَّا�ِض اليوم. فقد كانوا ياأملوَن اأنهم اإذا قاموا باأعماٍل �سَ
الدَّينونة.  يوِم  يف  نحوِهم  ِمن  رحمًة  اهلُل  ُيْظِهُر  ف�سوَف  ال�سيِّئة،  الأعماَل 

الع�رْشَ  الو�سايا  النَّا�َض  واأعطى  ِرَقٍة  حُمْ بناٍر  �سيناَء  َجَبِل  على  اهلُل  َنَزَل  اخلاطئ،  فكرِهِم  ولت�سحيِح 
ُذ جميَع الو�سايا الع�رْشَ بحذافرِيها ُيعَترَبُ ُمذنًبا وي�ستحُق املوت.  لُيطيعوها. وُكلُّ َمن ل ُيَنفِّ

�ِسًخا، فاملراآُة ُت�ساعُدَك اأن  اإنَّ الو�سايا الَع�رْشَ ِمْثَل املراآة. فاإذا كاَن َوْجُهَك ُمتَّ
َترى القذارة، لكنها ل ت�ستطيُع اأن ُتزيَلها. كذلك، فاإنَّ الو�سايا الَع�رْشَ مل ُتْعَط 
نا ُخطاٌة وُمذنبوَن اأماَم اهلِل  ِلَتْجَعَلنا يف عالقٍة �سحيحٍة مَع اهلل، بل لرُتَينا اأنَّ
ِته. فنحُن ُخطاٌة ل  نا ل َن�ستحقُّ اأن َنعي�َض يف مَملكِة الرِبِّ خا�سَّ الُقدُّو�ض، وباأنَّ

ة. ونحُن بحاجٍة مُلخلِّ�ٍض كامٍل. َحْوَل لنا ول ُقوَّ

ُد اهلِل« )رومية 3: 23(. وا َواأَْعَوَزُهْم َمْ ِميُع اأَْخَطاأُ »اإِِذ اجْلَ

اُر وامُلفرُح  ا اخَلرَبُ ال�سَّ الح. اأمَّ َل يوًما اإىل َمعايرِي اهلِل الكاملِة لل�سَّ يُِّئ وامُلحِزُن هو اأننا لن َن�سِ واخلرُب ال�سَّ
َم هذه املعايري، وهو: ي�سوع! ا واحًدا يف التَّاريِخ َتَّ فهو اأنَّ هناَك �سخ�سً

6•��لَ َتْقُتْل. 

7•��لَ َتْزِن. 

ِرْق.  8•��لَ َت�شْ

َهْد   9•���لَ َت�شْ

 َعَلى َقِريِبَك 

َهاَدَة   �شَ

ُزوٍر. 

َتِه   10•���لَ َت�شْ

َبْيَت َقِريِبَك ... 
 

ْيًئا   َولَ �شَ

ا ِلَقِريِبَك. مِمَّ

1•���لَ َيُكْن َلَك اآِلَهٌة اأُْخرَى 

اأََماِمي. 

َنْع َلَك   2•���لَ َت�شْ

َثالً َمْنُحوًتا ...  ِتْ

 لأَنِّ اأََنا 

الرَّبَّ اإِلَهَك. 

ِم الرَّبِّ  3•���لَ َتْنِطْق ِبا�شْ

اإِلِهَك َباِطالً.

ْبِت   4•���ُاْذُكْر َيْوَم ال�شَّ

ُه.  �شَ ِلُتَقدِّ

َك. مَّ
5•��اأَْكِرْم اأََباَك َواأُ

ة  •�2 ة ِمن الِق�شَّ الرِّ�شالة امُل�شتخل�شَ

اخَلَبُ امُلْحِزن

ورِته وِمثاِله. كما اأنه َخَلَق كما  قراأنا يف بدايِة كتاِب اهلل، فاإنَّ َمِلَك الكوِن َخَلَق الإن�ساَن على �سُ
ا�ُض َكْنَزُه الثَّمني، واأ�سدقاَءه امُلَقرَّبني، وُمواطننَي اأْتقياَء يف  الَب�رَشَ ِلَتْمجيِده. و�سوَف يكوُن النَّ

ته. ولِكْن يف بدايِة الأمر، ل ُبدَّ ِمن ُخ�سوِع الإن�ساِن لالختبار.  وِر خا�سَّ مَملكِة النُّ
َع اهلُل اآدَم لختباٍر �سغرٍي َينطوي على عواقَب َوخيمة. فقد اأخرَبه اهلُل باأنه ي�ستطيُع اأن ياأكَل ِمْن  اأْخ�سَ
ِة با�ستثناِء �سجرٍة واحدة. وما الذي �سَيْحُدُث لآدَم يف حاِل عدِم التزاِمه بهذِه الو�سيَّة؟ جميِع اأ�سجاِر اجلنَّ

اأو  وِم،  ال�سَّ اأو  لواِت،  ال�سَّ بتالوِة  يبداأَ  اأْن  لُه  ينبغي  اإنه  لآدَم  اهلُل  قاَل  هل 
يِّئة؟ ل، بل قاَل  احلِة ملوازنِة اأعماِله ال�سَّ القياِم مبا يكفي ِمَن الأعماِل ال�سَّ

وُت« )تكوين 2: 17(. َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُ له: »لأَنَّ
اء. ولِكْن هل �َسَقطا  ونحُن َنعرُف ما حدث. فالإن�ساُن اختاَر اأن َيع�سَي خاِلَقه وَمِلَكُه. فقد اأخطاأَ اآدُم وحوَّ
وُت«؟ َك َيْوَم َتاأُْكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُ َدُه اهلُل عندما قال: »لأَنَّ يَعنْيِ يف نف�ِض ذلَك اليوم؟ ل. اإًذا، ما الذي َق�سَ �رشَ

وما هَو معنى املوِت بح�سِب تعليِم الكتاِب امُلقدَّ�ض؟
ورة. ما الذي َيْحُدُث بالُغ�سن؟ وما الذي �سَيْحُدُث له بعد َقْطِعه ِمن  انُظْر اإىل ال�سُّ

جرة؟ هل �سيعي�ض؟ اأَم �سيموت؟ ال�سَّ
َل  ا لبع�ِض الوقت، ولكنَّه �سيذبُل وميوُت يف النهايِة لأنه انف�سَ قد يبدو الُغ�سُن َحيًّ

َدِر حياِته. عن َم�سْ
وهكذا، فاملوُت يعني النف�سال. وهذا هو اخلرُب امُلْحِزن. 

اهلل،  َم�سيئِة  َتْتميِم  ِمن  بدًل  لهما  َيْحلو  َما  َيفعال  اأن  اُء  وحوَّ اآدُم  اختاَر  عندما 
َخ�رِشا عالقَتهما مَع اهلِل واأ�سبحا ُمنف�سَلنِي عنُه كما هَو حاُل الُغ�سِن املقطوِع 
لذلك  معه.  يكونا  اأن  يف  راِغَبنْيِ  يعودا  مل  َفُهْما  َميِّتة.  باهلِل  عالقتُهما  اأ�سبحت  وبهذا،  �َسجرة.  ِمْن 

ا: اختباأا. وهذا يعني اأنهما اأ�سبحا َميِّتنِي ُروحيًّ
ْت َوْجَهُه َعْنُكْم َحتَّى  لِهُكْم، َوَخَطاَياُكْم �َسرَتَ َلًة َبْيَنُكْم َوَبنْيَ اإِ اَرْت َفا�سِ » اآَثاُمُكْم �سَ

َل َي�ْسَمَع« )اإ�سعياء 59: 2(. 
الأوراَق  اأنَّ  لِكْن كما  ا.  اأي�سً اُء باختباِر املوِت اجل�سديِّ  اآدُم وحوَّ بداأَ  كذلَك، فقد 
فُّ وتوُت على الفور، فاإنَّ َج�َسَدْيهما مل يرجعا اإىل  امُلت�ساقطَة ِمَن ال�سجرِة ل َتِ
يخوخِة كانت قد  َة الَهَرِم وال�سَّ اِب يف نف�ِض اليوِم الذي اأخطاأا فيه. ولكنَّ عمليَّ الرتُّ

ا ل َمَفرَّ منه.  بداأت فوًرا. وقد كان املوت َعُدوًّ
ِر اهلُل احَللَّ مُل�سكلِتِهما، ف�سوَف ُيعانيان  ولكنَّ اخلرَب ال�سيَِّئ ازداَد �ُسوًءا. فما مل ُيَوفِّ
ِة لإِْبِلي�َض َوَماَلِئَكِتِه« )َمتَّى 25: 41(. َعدَّ ِة امْلُ اِر الأََبِديَّ النف�ساَل الأبديَّ عنه يف »النَّ
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ْر  بيحة؟َفكِّ ٍد لتقدمِي الذَّ دَّ يف اإبراهيَم وابِنه. ملاذا اأر�سَلهما اهلُل اإىل َجَبٍل َبعيٍد حُمَ

كاَن اهلُل ُي�سرُي اإىل امَلكاِن الذي �سَيموُت فيه ابُنه احَلبيُب عن خطايا العامل. 

ى اإبراهيُم اجَلَبَل »الربُّ ُيَدبِّر«؟ لأنُه على ذلَك اجَلَبل، كاَن اهلُل  وملاذا �َسمَّ
ُر الذَّبيحَة الكاملَة والأخرية.  �سُيَدبِّ

اهلُل  رُه  َدبَّ الذي  وما  َكْب�ًسا.  اإبراهيم؟  ابِن  عن  بدياًل  اهلُل  رُه  َدبَّ الذي  وما 
َك ِمن الدَّينونة؟ ي�سوَع، َحَمَل اهلل.  لتخلي�سِ

فلن  حلياِتَك  ا  لِّ�سً ُمَ ي�سوَع  َقِبْلَت  اإذا  ينونة؟  والدَّ املوَت  َتخاُف  هل 
َت�ْسُعَر باخلوِف لأنَّ اهلَل َقِبَل َذبيَحَته الكاملَة عن خطاياَك واأقامه ثانيًة 

اإىل احلياة. 

باأوراِق  َعْوَرَتْيِهما  ياِن  ُيَغطِّ َجَعالهما  وعاُرهما  يئُتهما  فخطَّ اء.  وحوَّ اآدَم  يف  اأُخرى  ًة  َمرَّ ْر  َفكِّ والآن، 
ِل عدالِة اهلِل وَرْحَمِته، فقد َك�َسَف اهلُل َخطيَئَتُهما وَك�ساُهما  التِّنِي وُيريداِن اأن َيختبئا ِمَن اهلل. ولِكْن ِبَف�سْ
بُجلوِد حيواناٍت َبريَئٍة ُذِبَحت لِتْلك الغاية. وكاَن َدُم احليواناِت امل�سفوُك َرمًزا ملا هو َمطلوٌب لتغطيِة 

ا ُجلوُد احليواناِت فكانت رمًزا ملا هو َمطلوٌب لتغطيِة عاِرِهما )اأو َعْوَرَتْيهما(.  خطيئِتهما. اأمَّ

ُلُح  نا ل َن�سْ ِة والعار. فنحُن جميًعا بعيديَن عن ِبرِّ اهلل. كما اأنَّ لنِي يف اخلطيَّ ُك َمع اأبَوْينا الأوَّ ونحُن َن�ْسرَتِ
ليب. ويف  ا  على ال�سَّ ارَّ هَو اأنَّ ي�سوَع اأَخَذ خطيَئتنا وعاَرنا مِبوِته َبدًل عنَّ للعي�ِض معه. ولِكنَّ اخَلرَبَ ال�سَّ
ُه  ه نحُن عِن اهلِل، ُثمَّ مات. ولِكْن لأنَّ الم، اْخَترَبَ ي�سوُع النف�ساَل الذي َن�ْسَتِحقُّ اعاِت احلاِلَكِة الظَّ تلَك ال�سَّ

بال َخِطيَّة، فقد َعِجَز الَقرْبُ عن احتجاِزه. 

َي�ْسَتْبِدَل  اأْن  )اأْي  ِبرِبِِّه  َيْك�سَوَك  واأن  َرَك  ُيَطهِّ اأن  عليَك  َيْعِر�ُض  اهلَل  فاإنَّ  وقيامِته،  ي�سوَع  موِت  وب�سبِب 
خطاياَك ِبرِبِِّه(:

َوَقْد  ِبرَِّنا،  اأَْعَماِل  ُكلُّ  ٍة  ِعدَّ َوَكَثْوِب  َكَنِج�ٍض،  ُكلَُّنا  َنا  ْ �رشِ » َوَقْد 
ِمُلَنا« )اإ�سعياء 64: 6(. َذُبْلَنا َكَوَرَقٍة، َواآَثاُمَنا َكِريٍح َتْ

ُه َقْد اأَْلَب�َسِني ِثَياَب  . َتْبَتِهُج َنْف�ِسي ِباإِلِهي، لأَنَّ » َفَرًحا اأَْفَرُح ِبالرَّبِّ
اَل�ِض. َك�َسايِن ِرَداَء اْلرِبِّ« )اإ�سعياء 61: 10(. اخْلَ

رَي َنْحُن  ًة لأَْجِلَنا، ِلَن�سِ ًة، َخِطيَّ ُه َجَعَل الَِّذي مَلْ َيْعِرْف َخِطيَّ » لأَنَّ
ِبرَّ اهلِل ِفيِه« )2كوِرنثو�ض 5: 21(. 

ِة  الدينيَّ وجهوِدَك  اأعماِلَك  ثياِب  يف  اهلِل  اأماَم  �َسَتِقُف  هل  الدَّينونة:  يوِم  يف  لَك  �سَيحُدُث  الذي  ما  اإًذا، 
ال�سخ�سيَّة؟

اهر؟ َك �ستقُف اأماَمه واأنَت َتْكَت�سي ِبرِبِّ امل�سيِح الطَّ اأَْم اأنَّ

ِة  •�3 ُة ِمن الِق�شَّ الرِّ�شالُة امُل�شتخل�شَ

اخلُب امُلفِرح

َدَرت على خطيئتي. اهلُل  كامٌل يف عدالِته وَرحمِته. والعدالُة َتعني اأنَّ العقوبَة الكاملَة للنَّامو�ِض قد �سَ
. ُق عليَّ ا الرَّحمُة فتعني اأنَّ عقوبَة النَّامو�ِض مل ُتَطبَّ اأمَّ

ولِكْن كيَف مُيِكُن هلِل اأن ُيعاقَب خطيئَتنا ُدْوَن اأن ُيعاقَبنا نحن؟
اإنَّ اجلواَب َيْكُمُن يف الربِّ ي�سوَع امل�سيِح الذي جاَء ِلَنْجَدِتنا. 

لإنقاِذ  ِة  قانوَن ذبيحِة اخلطيَّ اهلُل  ي�سوع(، و�سَع  ياأتَي  اأن  )َقْبَل  القدمِي  العهِد  اأزمنِة  يف 
ارٍة  ِة واملوت. وكان اهلُل َيقبُل َدَم بع�ِض احليواناِت الربيئِة ككفَّ اخُلطاِة ِمن نامو�ِض اخلطيَّ

َة دوَن اأن ُيعاقَب اخُلطاة. ريقة، فقد كاَن ُيعاقُب اخلطيَّ عِن اخلطيَّة. وبهذِه الطَّ
ُد َرْمٍز ُي�سرُي اإىل ما َتقت�سيه العدالة.  رَّ َلِكْن هل احَلَمُل َبديٌل ُمنا�سٌب عِن الإن�سان؟ ل! فدماُء احليواناِت هي ُمَ
اإن�ساٍن كامٍل وغرِي  دُم  العامل؟ املطلوُب هَو  ُكلِّ  ِة  اأُجرِة خطيَّ للتَّكفرِي عن  الالِزِم  الدِم  نوُع  اإًذا، ما هَو 

حمدود. لهذا، فقد اأ�سبَح اخلالُق-الَكِلَمُة هو نف�ُسُه ذلَك الإن�سان:
» يِف اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اهلِل، َوَكاَن اْلَكِلَمُة اهلَل. ... َواْلَكِلَمُة 
ُلوًءا  ًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن الآِب، مَمْ َدُه، َمْ ْيَنا َمْ اَر َج�َسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَراأَ �سَ

ا 1: 1، 14(. ا« )يوحنَّ ِنْعَمًة َوَحقًّ
ا ي�سوُع فهو »َحَمل اهلل  لقد كاَن دُم احِلْمالِن كافًيا لتغطيِة اخلطيئِة فقط. اأمَّ

ا 1: 29(. « )يوحنَّ َة اْلَعامَلِ الذي َيْرَفُع َخِطيَّ

َع اهلُل خطايا هابيَل على احَلَمل. وكان احَلَمُل هو  اأَتْذُكُر هابيل؟ لقد َو�سَ
ا  ائُم َعنَّ ِة الدَّ ا ي�سوع، فهو حاِمُل اخلطيَّ ِت عن هابيل. اأمَّ ِة امُلوؤقَّ حاِمُل اخلطيَّ

َع اهلُل جميَع خطايانا عليه.  وِمن اأجِلنا. فقد َو�سَ
اأْن �سار رماًدا بدًل ِمن هابيل( َرمًزا  اإىل  ُذِبَح واأُْحِرَق  احَلَمُل )الذي  كاَن 
َخ  َ �رشَ فقد  لهذا،  خطايانا.  عن  الكاملَة  ِة  اخلطيَّ اأُجرَة  َدَفَع  الذي  لي�سوَع 

ي�سوُع ُمنت�رًشا َقْبَل اأن ميوت: »َقْد اأُْكِمل« )يوحنَّا 19: 30(.
َقِت العدالُة واأ�سبَحِت الرَّحمُة ُمتاَحًة. قَّ فقد َتَ

َماَت  �ِسيَح  »امْلَ باأنَّ  ا  حقيقيًّ اإمياًنا  اآَمنَت  اإذا  َك  ُيَخلِّ�سُ الذي  هو  َوامُلفرُح  ارُّ  ال�سَّ اخَلرَبُ  وهذا 
اْلُكُتِب«  َح�َسَب  اِلِث  الثَّ اْلَيْوِم  يِف  َقاَم  ُه  َواأَنَّ ُدِفَن،  ُه  َواأَنَّ اْلُكُتِب،  َح�َسَب  َخَطاَياَنا  اأَْجِل  ِمْن 

)1كوِرنثو�ض 15: 4-2(.
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ورِة لقد  َدُه. ولكنَّ تلَك ال�سُّ َل لكي َيعك�َض َمْ ُجَل الأوَّ َخَلَق اهلُل الرَّ
َغرْيِ  اهلِل  وَرُة  »�سُ امل�سيَح  ي�سوَع  ولكنَّ  باخلطيَّة.  خت  َتَلطَّ
ولكي  جديدًة  حياًة  ُيعطَيَك  لكي  جاء   )15  :1 )كولو�سي  ْنُظوِر«  امْلَ

َي�ستعيَد �سورَة اهلِل فيك.
فاإذا ُكنَت قد اآَمْنَت بي�سوع امل�سيِح َمِلِك املجِد، فاأنَت مل َتُعْد يف اآدم )يف َنَظر اهلل(، بل اأنَت يف امل�سيح. 

ماِء وابٌن حَمبوٌب هلِل. فاأنَت َكْنُز اهلِل الذي افتداُه بدِم ابِنه احلبيب. فاأنَت ُمواطٌن حَمبوٌب يف ال�سَّ
ُيرافُقه  اأًبا لك. ولكنَّ هذا المتياَز العظيَم  اهلَل  اأن تدعَو  وكَفْرٍد مولوٍد ِمن جديٍد يف عائلِة اهلل، ميكُنَك 

ا: م�سوؤوليَّاٌت كبريٌة اأي�سً
اِبَقَة يِف َجَهاَلِتُكْم، َبْل َنِظرَي اْلُقدُّو�ِض الَِّذي َدَعاُكْم،  اَعِة، َل ُت�َساِكُلوا �َسَهَواِتُكُم ال�سَّ » َكاأَْوَلِد الطَّ

ا ِقدِّي�ِسنَي يِف ُكلِّ �ِسرَيٍة« )1ُبطر�ض 1: 15-14(. ُكوُنوا اأَْنُتْم اأَْي�سً
لَِّي لأجِل جميِع النَّا�ض – مبن فيهم اأولئَك  ، واأن ُت�سَ بَّ وكتابٍع للم�سيِح، فاأنَت َمدعوٌّ لأن ُت�ساِمَح، واأن ُتِ

ِمروَن لَك الكراهيَة والَعداوة. فقد قاَل ي�سوُع: الذيَن ُي�سْ
ا ِلَبْع�ٍض« )يوحنَّا 13: 35(. ُكْم َتاَلِميِذي: اإِْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْع�سً ِميُع اأَنَّ »ِبهَذا َيْعِرُف اجْلَ

ُع هلِل، فاإنَّ ُروَح الربِّ ي�سوَع )الذي �َسَكَن يف قلِبَك عندما اآَمْنَت بالإنيل( �سُي�ساعُدَك يف  وعندما َتْخ�سَ
فاِته املجيدِة ِمن ِخالِل حياِتك: ِة وعلى اإْظهاِر �سِ التغلُِّب على اخلطيَّ

ٌف«  َتَعفُّ َوَداَعٌة  اإِمَياٌن  اَلٌح،  �سَ ُلْطٌف  اأََناٍة  ُطوُل  �َساَلٌم،  َفَرٌح  ٌة  بَّ حَمَ َفُهَو:  وِح  الرُّ َثَمُر  ا  » َواأَمَّ
)غالطيَّة 5: 23-22(.

العامِل  هذا  يف  له  �َسفرٌي  فاأنَت  اهلل.  ُتْكِرَم  اأن  حلياِتك:  جديٌد  َهَدٌف  هناَك  امَلِلك،  اأولِد  ِمن  وكولٍد 
وعنَدها،  لوجٍه.  وجًها  َتراُه  �سوَف  ما،  يوٍم  ويف  َتثيل.  اأح�سَن  ثَِّلُه  ُتَ اأن  عليَك  يجُب  لذلَك،  الهاِلك. 
َو�َسبِّحُه  وقٍت،  اأيِّ  اإليِه يف  ْث  دَّ َتَ الوقت،  ذلَك  اأن يحنَي  واإىل   .)2  :3 ا  يوحنَّ  1( ِمثَله  ُت�سبُح  �سوَف 
وَنُه وُيِحبُّوَن كلمَته،  ُيِحبُّ روف، واعبْدُه، واخدْمُه مَع املوؤمننَي الآخريِن الذيَن  يف ُكلِّ الأحواِل والظُّ
ُثمَّ ر�سالِة  �ُسِل،  الرُّ اأعماِل  ُثمَّ  ا،  ُثمَّ اإنيِل يوحنَّ �َض كلَّ يوٍم )ابداأ باإنيِل لوقا،  وادر�ِض الكتاَب امُلقدَّ
وهو  الروحيُّ  طعاُمَك  هو  �َض  امُلقدَّ الكتاَب  اأنَّ  كما  �سُيعلُِّمْك.  الذي  هو  الُقُد�ُض  وُح  والرُّ رومية(. 
اأن  ول  كي�سوَع،  َث  َتَتَحدَّ اأن  ول  كي�سوَع،  َر  ُتَفكِّ اأن  ُيريُدَك  ل  الذي  يطاِن  ال�سَّ مواجهِة  يف  �سالُحَك 

الروحيَّة. ُتَك  ُقوَّ زادت  �ض،  امُلقدَّ الكتاِب  َل يف  التاأمُّ اأَطْلَت  وُكلَّما  َف كي�سوع!  َتَت�رشَّ
َة يف �ِسفِر املزامري: ورَة احليَّ وكم اأُِحبُّ هذِه ال�سُّ

َياِه، هَكَذا َت�ْسَتاُق َنْف�ِسي اإَِلْيَك َيا اهلُل« )املزمور 42: 1(. ُل اإِىَل َجَداِوِل امْلِ »َكَما َي�ْسَتاُق الإِيَّ
فهل مُيكُنَك اأن َتنِطَق بهذِه الكلمات؟

القراُر يرجُع لَك وحَدك!
پول د. برام�ِسن

resources@rockintl.org

ِة  •�4 ُة ِمن الِق�شَّ الرِّ�شالُة امُل�شتخل�شَ

َتاُوُبَك َمع امَلِلك

ْل  ُل اأن َتلتقَي بخروٍف اأَم َباأ�َسٍد؟َتَخيَّ نف�َسَك َت�سي يف غابٍة منفرًدا. هل ُتَف�سِّ
ٍع لكي  ِة الأوىل َكَخروٍف. فقد جاَء بتوا�سُ لقد جاَء َمِلُك امَلْجِد يف املرَّ
ُيَخلِّ�َض اخُلطاة. وَلِكْن عندما َيرجُع امَلِلُك ف�سوَف ُيْدعى »الأ�سد« لأنه 

�سياأتي بجالٍل لُيديَن اخُلطاَة الذيَن مل َيتوبوا.
َك  َك وَمِلِكك، اأَم اأنَّ لِّ�سِ �رَشِ ُمَ وعندما ياأتي ي�سوُع، هل �سَتبتهُج يف حَمْ

اِنَك وَمِلِكك؟ اإنَّ الأمَر ُكلَّه َيعتمُد على تاوِبَك مَع ر�سالِة اهلل.  �سرَتتعُد اأماَم َديَّ
حاِل والتَّعليم، كانت بع�ُض الكلماِت الأوىل التي َنَطق بها هي: عندما بداأَ ي�سوُع بالرتَّ

يِل« )َمْرُق�ض 1: 15(. َب َمَلُكوُت اهلِل، َفُتوُبوا َواآِمُنوا ِبالإِْنِ َماُن َواْقرَتَ »َقْد َكَمَل الزَّ
ا  والتَّوبُة تعني َتغيرَي الِفْكِر ب�ساأِن ما ُتوؤمُن باأنه ُيعطيَك احلقَّ يف العي�ِض يف َملكوِت اهلل. وهي َتعني اأي�سً

رِي فيه. َف عِن الثِّقِة بُطُرِقك، واأن تبداأَ بالتِّكاِل على طريِق اهلِل وال�سَّ اأن َتتوقَّ
والإمياُن بالإنيِل َيعني اأن ُتوؤِمَن بامُلخلِّ�ِض الذي ماَت عن خطاياك وقاَم ثانيًة لُيعطيَك حياًة جديدًة. 

ولِكْن ما معنى الإمياِن ب�سخ�ٍض ما؟
اإفريقيا، وهَي عن �سيِّدتنِي الأوىل ا�سُمها »فاتو« والثَّانيُة  ٍة ِمن غرِب  ٍة حقيقيَّ ُح ذلَك بق�سَّ اأَُو�سِّ �سوَف 

ا�سُمها »بينتو«:
رًة  بيُب قطرًة ُمَطهِّ اأُ�سيبت ِكال ال�سيِّدتنِي بالتهاٍب يف العينني. ذهبت »فاتو« اإىل امُل�ست�سفى فاأعطاها الطَّ
لت  وَّ ا »بينتو« فذهبت اإىل ُمعالٍج �َسعبيٍّ فو�سَع دواًء يف عينيها. وبعَد قليل، َتَ للعني ف�ُسِفَيت عيناها. اأمَّ

عيناها اإىل اللَّوِن الأبي�ِض واأُ�سيبت بالعمى. 
وهكذا، فقد كاَن لدى ال�سيِّدتنِي اإميان. وقد َعِمَلت ُكلٌّ منهما على اأ�سا�ِض اإمياِنها عن طريِق الذَّهاِب اإىل 

امُلعاِلِج الذي َتِثُق به. ولكنَّ النتيجَة كانت ُمتلفًة تاًما.
ُيَعلِّقوَن  والبع�ُض  ما.  اإلٍه  اأو  ما،  �سخ�ٍض  اأو  ما،  ب�َسيٍء  َيِثُق  �سخ�ٍض  ُكلَّ  فاإنَّ  ِة  بالأبديَّ الأمُر  َيتعلَُّق  وعندما 
اآماَلهم على ديانِة اآباِئِهم واأجداِدِهم. والبع�ُض ُيوؤمُن باأنَّ احلياَة َتنتهي عنَد القرب. والبع�ُض ُيوؤمنوَن باأفكاِرِهِم 
؟ احَلقَّ َت  اْخرَتْ هل   : ُمِهمٌّ واحٌد  �سوؤاٌل  ُهناَك  يبقى  النهاية،  ويف  ة.  والأبديَّ واملوِت  احلياِة  ب�ساأِن  ِة  اخلا�سَّ

َنْعُت قراري. فاأنا اأثُق بامَلِلِك الذي قال: فيما َيتعلَُّق بي، فقد �سَ
ْوِتي« )يوحنَّا 18: 37(. قِّ َي�ْسَمُع �سَ »ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن احْلَ

ِني َواأَ�ْسَلَم َنْف�َسُه لأَْجِلي« )غالطيَّة 2: 20(. َحبَّ لهذا، فهو الإلُه الذي اأريُد اأن اأحيا معه اإىل اأبِد الآبدين. فهو »الَِّذي اأَ

ا! اإنه لي�َض َمِلًكا فح�سب، بل هو َمِلكي اأنا �سخ�سيًّ
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وَن، ِبالإِمَياِن، لَّ�سُ ُكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَ »لأَنَّ

ُة اهلِل.  َوذِلَك َلْي�َض ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَّ

 
َلْي�َض ِمْن اأَْعَمال َكْياَل َيْفَتِخَر اأََحٌد.

 
ُلوِقنَي َنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْ لأَنَّ

ٍة،  احِلَ �ِسيِح َي�ُسوَع لأَْعَماٍل �سَ يِف امْلَ
َها ِلَكْي َن�ْسُلَك ِفيَها«.  َقْد �َسَبَق اهلُل َفاأََعدَّ

ْرَنا ِبالإِمَياِن َلَنا �َساَلٌم َمَع اهلِل »َفاإِْذ َقْد َترَبَّ

 
ا َقْد �ِسيِح، الَِّذي ِبِه اأَْي�سً َنا َي�ُسوَع امْلَ ِبَربِّ

 
ُخوُل ِبالإِمَياِن، اإِىَل هِذِه النِّْعَمِة اَر َلَنا الدُّ �سَ

الَِّتي َنْحُن ِفيَها ُمِقيُموَن، َوَنْفَتِخُر َعَلى 

 
ِد اهلِل«. َرَجاِء َمْ

- ِمن العهِد اجلديد )اأف�ُس�ض 2: 8-10؛ رومية 5: 2-1(
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اأ�شئلٌة للُمراجعة

الق�شم 1 •�العهُد القدمي

ا الإجاباُت فتجُدها يف َن�ضِّ الكتاِب فيما  بعنَي التي قراأَتها. اأمَّ يلي اأ�سئلٌة َتتعلَُّق بامل�ساهِد ال�سَّ
ُن�َسًخا ِمن هذِه ال�سفحاِت للمجموعاِت الدرا�سيَّة. ملزيٍد  اأن تاأخَذ  َح�َسَب كلِّ م�سهد. مُيكُنَك 
www.one-god-one-message.com :من املعلوماِت، مُيكُنَك زيارُة املوقِع التايل على �سبكِة الإنرتنت

وؤال رقم امل�سهد  •� ال�سُّ

ننِي لتنفيِذ خطِطه. ما الذي َتفهُمُه ِمن هذا الأمِر عِن امَلِلك؟ �سوَف َي�ستغرُق َمِلُك املجِد اآلَف ال�سِّ  • 1
ما هما اجُلزءاِن الرئي�ساِن اللذاِن يتاألَُّف منهما الكتاُب املقدَّ�ض؟  • 2

وكيَف يختلُف الواحُد منهما عِن الآخر؟
هل توؤمُن بالكلماِت الأوىل مَن الكتاِب املقدَّ�ِض )تكوين 1: 1(؟ ملاذا توؤمُن اأو ل توؤمُن بها؟  • 3

َحتَّى عندما كاَن اهلُل موجوًدا لوحِده، فهو مل يكن مُبفرِده ول للحظٍة واحدة.  • 4
ما الذي تفهُمُه ِمن هذِه اجُلملة؟

َنَعها وقاَم بها؟ ما الذي مُيكُننا اأن َنتعلََّمه عِن اهلِل ِمن خالِل الأ�سياِء التي �سَ  • 5
َعدِّْد بع�َض الختالفاِت التي و�سَعها اهلُل بنَي الب�رِش واحليوانات.  • 6

ِة َعْدن؟ ملاذا مل ي�ساأِل اهلُل اآدَم اإذا كاَن ُيريُد اأن يعي�َض يف جنَّ  • 7
ِة اهلل؟ ه �سَيْحُدُث لآدَم يف حاِل ِع�سياِنه لو�سيَّ ما هَي اخلطيَّة؟ وما الذي قاَل اهلُل اإنَّ  • 8

ُف املوت؟ ما هَي الكلمُة الأخرى التي َت�سِ
اُء على �سورِة اهلِل )كما هو حاُل اآدم(. ما معنى هذا؟ لقد ُخِلَقْت حوَّ  • 9

ماء؟ ًة يف ال�سَّ ما هو ال�سيُء الأكرُث جاذبيَّ  • 10
ُة اإىل العامل؟  كيَف َدَخَلِت اخلطيَّ  • 11

؟ ه �سَيْحُدُث اإذا اأكَل الإن�ساُن ِمن �سجرِة معرفِة اخلرِي وال�رشَّ ما الذي قاَل اهلُل اإنَّ  • 12
ه �سَيْحُدث؟ يطاُن اإنَّ وما الذي قاَل ال�سَّ

؟ ُة اإىل اجلن�ِض الب�رشيِّ كيَف َدَخلِت اخلطيَّ  • 13
اَء اإىل ا�ستبداِل الَكرامِة بالعار؟ ُة اآدَم وحوَّ ْت خطيَّ ُل للخطيَّة؟ كيَف اأدَّ ما هَو التاأثرُي الأوَّ  • 14

اُء يف نف�ِض اليوِم الذي اأخطاأا فيه؟ ِة طريقٍة مات اآدُم وحوَّ باأيَّ  • 15
ا �سفحة 160(. وكيَف ميكُننا ت�سبيَهُهما بالُغ�سِن املقطوِع من �سجرٍة )انظر اأي�سً

ِة على اإف�ساِد اخلليقِة الأ�سليَّة. رِق التي َعِمَلْت فيها لعنُة اخلطيَّ َعدِّْد بع�َض الطُّ  • 16

لِّ�ٍض ياأتي ِمن َن�ْسِل املراأِة َة ا�ستملْت على ُمَ َة اهلِل ال�رشيَّ يف راأِيك، ملاذا َتعتقُد اأنَّ ُخطَّ  • 17
(؟ ٌة، ولكن لي�َض له اأٌب ب�رشيٌّ )له اأٌُم ب�رشيَّ

اَء وعاِرهما؟ ِة اآدَم وحوَّ ما الذي فعَله اهلُل لتغطيِة خطيَّ  • 18
وكيَف اأظهَر اهلُل لهما اأنه اإلُه الَعْدِل والرَّحمِة والنِّعمة؟

ِة َعْدن؟ اَء ِمن َجنَّ ملاذا َطَرد اهلُل اآدَم وحوَّ  • 19
اَء على اأبناِئهما؟ رْت خطيئُة اآدَم وحوَّ كيَف اأثَّ  • 20

ا �سفحة 161(.  ُر خطيئُتهما علينا وعلى عائالِتنا )انظْر اأي�سً وكيَف توؤثِّ
ا عِن اخُلطاة؟ ما هو نوُع احَلَمِل الذي كاَن اهلُل َيقبُل موَته عو�سً  • 21

ارة؟ وملاذا َيْطُلُب اهلُل اأْن ُتْدَفَع اأُجرُة املوت؟ ما معنى الَكفَّ  • 22
ماذا فعَل اهلُل بخطيئِة هابيل؟ وما هو اخلطاأُ يف َتْقِدَمِة قايني؟  • 23

ما معنى اأن نتوب؟ وما الذي اأراَد اهلُل ِمن قاينَي اأن َيفعَله؟ وما الذي فعَله قايني؟  • 24
رْبِ اهلِل ودينونِته؟ وفاِن العاِرِم الذي َحَدَث يف َزَمِن ُنوٍح عن �سَ ما الذي َنتعلَُّمُه ِمَن الطُّ  • 25

فينة(؟ ُل �سيٍء َفَعَلُه نوٌح وعائلُته بعَد خروِجهم ِمَن الُفْلِك )ال�سَّ ما هو اأوَّ  • 26
ائفة؟ َكيَف َيرمُز ُبرُج بابَل اإىل الدِّياناِت الزَّ  • 27

رِي معه؟ ما هما الَوْعداِن الكبرياِن اللَّذاِن َقَطَعُهما اهلُل لإبراهيَم يف حاِل اإطاعِته له وال�سَّ  • 28
ُهما؟ ملاذا َغَفَر اهلُل لإبراهيَم و�سارَة خطاياُهما واأعلَن ِبرَّ  • 29

وؤاُل الذي َطَرَحُه ابُن اإبراهيَم على اأبيِه اأثناَء �سعوِدهما اإىل اجَلَبِل لتقدمِي الذَّبيحة؟ ما هَو ال�سُّ  • 30
ٍة جديدٍة. وحيُث اإنَّ اإبراهيَم كاَن َيعلُم اأنَّ اهلَل ل مُيكُن اأن  31 •  لقد َوَعَد اهلُل باأن َيجعَل اإ�سحاَق اأًبا لأُمَّ

َيكذَب، فما الذي َظنَّ اإبراهيُم اأنَّ اهلَل �سَيفعُله بعَد اأن ُيَقدَِّم اإ�سحاَق ذبيحًة على امَلذَبح؟
ى اإبراهيُم اجَلَبَل »الربُّ ُيَدبِّر«؟ وهل ماَت احَلَمُل بدًل عن ابِن اإبراهيَم يف ذلَك اليوم؟ ملاذا �َسمَّ  • 32

َم اهلُل َوْعَدْيِه الَكبرَييِن اللََّذيِن َقَطَعُهما لإبراهيم؟ كيَف َتَّ  • 33
لنَي مبا  اِم �ساحلنَي وموؤهَّ 34 •  اإذا حاَولنا جاِهديَن اأن ُنطيَع و�سايا اهلل، فهل �سُن�سبُح يف يوٍم ِمن الأيَّ

ماء؟ َيكفي للعي�ِض مَع اهلِل يف ال�سَّ
لِّ�ض؟ نا بحاجٍة اإىل ُمَ كيَف ُت�سبُه الو�سايا الَع�رْشُ املراآة؟ كيَف ُترينا الو�سايا الَع�رْشُ اأنَّ

ِة العامل؟ ِة اأن َترفَع َدْيَن َخِطيَّ ملاذا مل َيُكْن با�ستطاعِة الذبائِح احليوانيَّ  • 35
ها ُت�سرُي اإىل امُلَخلِّ�ِض الذي كاَن �سياأتي. �سِة وَبنيِّ كيَف اأنَّ اْخرَتْ ُنبوءًة واحدًة ِمَن الأ�سفاِر امُلقدَّ  • 36
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الق�شُم 2 •�العهُد اجلديد

ِة الإنيِل عن ي�سوع؟ ملاذا ا�سَتخدَم اهلُل اأربعَة اأ�سخا�ٍض )بدًل ِمن �سخ�ٍض واحٍد( لكتابِة ق�سَّ  • 37

ملاذا قاَل املالُك جربائيُل عن ي�سوَع باأنه ابُن اهلل؟  • 38

ما معنى ا�سِم »ي�سوع«؟  • 39

ِة ميالِد ي�سوع؟ ما هو اأكرُث ما ُيعجُبَك يف ق�سَّ  • 40

.» �ِسيُح الرَّبُّ لِّ�ٌض ُهَو امْلَ قال املالُك للرُّعاة: »ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم يِف َمِديَنِة َداُوَد ُمَ  • 41
باأ؟ ملاذا كاَن الرُّعاُة ُمت�سوِّقنَي ل�سماِع ذلَك النَّ

فِل ي�سوع؟ َعلِّْل اإجابَتك.  واِب اأن َي�ْسُجَد امَلجو�ُض للطِّ هل كاَن ِمن ال�سَّ  • 42

ِة طريقٍة كاَن ي�سوُع ُمتلًفا عِن الأطفاِل الآخرين؟ باأيَّ  • 43

ا املعمداُن َتختلُف عن ر�سالِة جميِع الأنبياِء الذيَن �َسَبقوه؟ كيَف كانت ر�سالُة النبيِّ ُيوَحنَّ  • 44
َة اْلَعامَلِ«؟ ا املعمداُن اإىل ي�سوَع قائاًل: »ُهَوَذا َحَمُل اهلِل الَِّذي َيْرَفُع َخِطيَّ يف راأِيَك، ملاذا اأ�ساَر يوحنَّ

اهلِل، روِح  عن  امُلقدَّ�سِة  الأ�سفاِر  ِمَن  َتعرُفه  �سيًئا  واْذُكْر  امل�سهِد  هذا  اإىل  اأخرى  ًة  مرَّ  45 •  انُظْر 
. ماويِّ وعن ابِن اهلل، وعِن الآِب ال�سَّ

يطاُن اأن ُيوِقَع ي�سوَع يف اخلطيَّة؟ ملاذا اأراَد ال�سَّ  • 46

َم�َساِمِعُكْم« يِف  ْكُتوُب  امْلَ هَذا  َتَّ  َقْد  اْلَيْوَم  ُه  »اإِنَّ قال:  اإ�سعياء،  النبيِّ  �ِسْفِر  ِمن  ي�سوُع  قراأَ  اأن   47 •  بعَد 
يف راأِيَك، ملاذا اهتاَج النَّا�ُض ل�سماِع ذلَك الكالم؟ 

ياطنُي تخاُف ِمن ي�سوع؟  كيَف كاَن ي�سوُع ذراَع اهلِل على الأر�ض؟ وملاذا كانِت ال�سَّ  • 48

بعَد اأن اأَمَر ي�سوُع العا�سفَة اأن تهداأ، قاَل التَّالميذ:  • 49
ا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه!« يف راأِيَك، َمن هو ي�سوع؟  »َمْن ُهَو هَذا؟ َفاإِنَّ الرِّيَح اأَْي�سً

وَن َي�سوَع بالتَّجديِف )بالُكْفر(؟ هم القادُة الدينيُّ ملاذا اتَّ  • 50

َياُة. َمْن اآَمَن ِبي َوَلْو َماَت َف�َسَيْحَيا«. قاَل ي�سوُع: »اأََنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواحْلَ  • 51
؟ كيَف َنعِرُف اأنَّ ي�سوَع َنَطَق باحَلقِّ

عام؟  ماذا قاَل ي�سوُع للنَّا�ِض الذيَن جاوؤوا يف اليوِم التَّايل بحًثا عن مزيٍد ِمن الطَّ  • 52

راِجِع امَل�ْسَهَد واْذُكْر �سيًئا قاَله ي�سوُع واأده�سك.  • 53

لقد قاَل الأنبياُء عِن امل�سيِح باأنه »�َسْم�ُض الرِبِّ«. وقد دعا ي�سوُع َنف�َسه »ُنْوَر العامل«.  • 54
كيَف َيختلُف ي�سوُع عِن الأنبياء؟

ماذا َظنَّ التالميُذ اأنه ينبغي على ي�سوَع اأن َيفعَله؟ وما هَو ال�سيُء الذي جاَء ي�سوُع للقياِم به؟   • 55

ملاذا َدَخَل ي�سوُع اأوُر�سليَم وهو راكٌب على َجْح�ٍض َو�سيٍع ولي�َض على ِح�ساٍن َحربيٍّ َعظيم؟  • 56

وَن ِمن َخديعِة ي�سوَع وَدْفِعه اإىل َقوِل �سيٍء خاطئ؟ ِن القادُة الدينيُّ ملاذا مل َيَتَمكَّ  • 57

ملاذا قاَل رئي�ُض الَكَهنِة وروؤ�ساُء اليهوِد اإنه ينبغي َقتُل ي�سوع؟  • 58

ملاذا َحَكَم بيالُط�ُض على ي�سوَع باملوت؟   • 59

وك؟ رنا ال�سَّ َع اجُلنوُد اإكلياًل ِمن �سوٍك على راأ�ِض ي�سوع. مباذا ُيَذكِّ َو�سَ  • 60

م ي�سوُع ُنبوءاِت اإبراهيم؟ وما هي قيمُتَك يف َنَظِر اهلل؟  كيف َتَّ  • 61

اهلل(،  عِن  اأبديٍّ  انف�ساٍل  )يف  اجلحيِم  يف  ِل�ضٌّ  ُهناَك  واليوم،  ي�سوع.  مع  نْيِ  ِل�سَّ ْلُب  �سَ َتَّ   62 •  لقد 
َنَع هذا الَفْرق؟ ماِء )مع اهلِل اإىل اأبِد الآبدين(. ما الذي �سَ وهناَك ِل�ضٌّ يف ال�سَّ

عليه؟ الآُب  اهلُل  َع  َو�سَ ماذا  الم،  الظَّ �ساعاِت  يف  ليِب  ال�سَّ على  ُمَعلًَّقا  ي�سوُع  الربُّ  كاَن   63 •  عندما 
َق اهلُل ِحجاَب الَهيكل؟ وملاذا قاَل ي�سوُع »َقْد اأُْكِمل«؟ وملاذا َمزَّ

وَن الأ�رشاُر َوْعَدُه؟ َر القادُة الدينيُّ َر التالميُذ َوْعَد ي�سوَع باأنه �سيقوُم ثانيًة؟ وهل َتَذكَّ هل َتَذكَّ  • 64

القادُة  َفَعَله  الذي  وما  الأحد؟  يوِم  َفْجِر  يف  الَقرْبِ  اإىل  جاَءتا  عندما  املراأتاِن  َوَجَدْتُه  الذي  65 •  ما 
اأوؤِمُن تاًما بي�سوَع )َحَمِل اهلل( الذي ماَت عن خطاياي  اإذا ُكنُت  وَن ب�ساأِن القرِب الفارغ؟  الدينيُّ

وقاَم ثانيًة، فلماذا ل َيْجُدُر بي اأن اأخاَف املوت؟

َف الربُّ ي�سوُع تلميَذي ِعموا�َض بالَغباوة؟ ملاذا َو�سَ  • 66

67 •  عندما َظَهَر امُلَخلِّ�ُض امُلقاُم ِمن املوِت يف الُغرفِة، قاَل ُتوما له: »َربِّي واإلهي!« فهل كاَن ُتوما 
ا اأَم ُمطًئا يف دعوِة ي�سوَع َربِّي واإلهي؟ ملاذا؟ قًّ حُمِ

ماء؟  ماذا قاَل ي�سوُع لتالميِذه اأن َيفعلوا بعَد اأن َيرِجَع اإىل ال�سَّ  • 68

َمن هو َمِلُك امَلْجد؟ وما هو راأُيَك فيه؟   • 69

عندما َيعوُد امَلِلُك، هل �ستكوُن َفِرًحا اأَم خائًفا؟ ملاذا؟   • 70
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ة ُمالحظاٌت ِختاميَّ

�َض  امُلقدَّ الكتاَب  فاإنَّ  ُلغٍة،   200 حواىل  اإىل  ُترِجمْت  العجائب«  بالِد  يف  »األي�َض  َة  ق�سَّ اأنَّ  حنِي  1يف  الكوالي�س:  وراء 

)مُبجمِله اأو اأجزاٍء منه( ُترجَم اإىل اأكرَث ِمن 2500 ُلغة.

دِة املكتوبِة على مدى  ِة امُلَعقَّ ُده علُم الآثاِر، والتاريِخ، والنُّبوءاِت امُلَتَحقِّقة، والتَّوافِق التَّاِم يف الق�سَّ �ُض ُيوؤكِّ 2الكتاُب امُلقدَّ

األَفي �سنٍة تقريًبا. 

ُد مطوطاُت البحِر  ا ُموؤلُِّف كتاِبه وحافُظه. وتوؤكِّ امل�شهد 2: 3امَلِلُك لي�َض هو خالَق الكوِن وحافَظه فح�سب، بل هو اأي�سً

اأنَّ  َزَمِن امل�سيح. كما  َقْبَل  اأيدينا اليوَم هي نف�ُض الأ�سفاِر التي كانت موجودًة  اأ�سفاَر العهِد القدمِي التي بنَي  اأنَّ  امليِِّت 
عاُء  ا الإدِّ ُدها اآلُف املخطوطاِت القدميِة التي يرجُع تاريُخها اإىل القروِن الأوىل بعَد امل�سيح. اأمَّ اأ�سفاَر العهِد اجلديِد توؤكِّ
عاٌء ل اأ�سا�َض له. انُظْر كتاب: »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة  َة قد َتَّ التَّالُعُب بها وتريُفها، فهو ادِّ الذي يقوُل باأنَّ النُّ�سو�َض الأ�سليَّ

www.one-god-one-message.com .3 واحدٌة«، الف�سل

اِم اخَلْلِق ال�ِستَّة، انظْر كتاَب: »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة واحدٌة«،  فاِت اهلِل كما َتْظَهُر يف اأيَّ امل�شهد 5: 4لإلقاِء َنظرٍة اأعمَق على �سِ

الف�سل 8. 

وَرِتَنا َك�َسَبِهَنا« )ب�سيغة اجَلْمع(؟ اجلواُب َيْكُمُن يف  امل�شهد 6: 5طاملا اأنَّ اهلَل واحٌد، فلماذا يقوُل: »َنْعَمُل الإِْن�َساَن َعَلى �سُ

ِة اهلِل اجلاِمَعة. ففي الكتاِب امُلَقدَّ�ِض الِعربيِّ َنرى اأنَّ كلمَة »اهلل« هي: »اإلوهيم« )وهو ا�سُم َجْمع(. وكلمة »واحد«  َوحدانيَّ
يف عبارِة »اهلل واحد« هي »echad« )»اأَحد«(؛ وهي ُت�سرُي اإىل ِوْحَدٍة جاَمَعٍة. فُمنذ الأَزِل )َقْبَل َخْلِق املالئكِة والإن�سان(، 
وب 36: 26(.  كِة مع نف�ِسه )مع الكلمة/البن، والرُّوح الُقُد�ض(. »ُهَوَذا اهلُل َعِظيٌم َوَل َنْعِرُفُه« )النبيُّ اأيُّ ُع بال�رشَّ كاَن اهلُل َيَتَمتَّ

ُل اجَل�َسَد موجودٌة جميُعها يف ُتراِب الأر�ِض اجلاف. ومل َيعرتِف الِعْلُم  ِة التي ُت�َسكِّ امل�شهد 7: 6نف�ُض العنا�رِش الكيميائيَّ

اِت )اأفكار الَب�رَش(، فاإنَّ معرفَة  َة الُعلماِء َيبنوَن معرفَتهم على امُلالحظِة والنظريَّ ًرا. ومَع اأنَّ غالبيَّ بهذِه احلقيقِة اإلَّ موؤخَّ
الأ�سخا�ِض الذيَن يوؤمنوَن بالكتاِب املقدَّ�ِض قائمٌة على املالحظِة والإعالِن )كلمة اهلل(.

يطان، انُظر كتاب: »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة واحدٌة«، الف�سل 11. امل�شهد 11: 7ملعرفِة املزيِد عن اأ�سِل ال�سَّ

( باعتباِرها �سيًئا ظامًلا اأو ُمنافًيا للعقل، فرمبا مل  اِر )مكاُن العذاِب الأبديِّ امل�شهد 16: 8اإذا كاَن ُينَظُر اإىل ُبحريِة النَّ

ة« َتفوُق  ة. فكلمة »اأبديَّ ة، ول �ُسْلطاَن اخلطيَّة، ول َمفهوَم الأبديَّ َنفهْم بعُد قدا�سَة اهلِل الكاملة، ول طبيعَة الإن�ساِن الأبديَّ
ًدا  ُة فهي خارُج ِنطاِق الزَّمن. واهلُل الذي َخَلَق الزَّمَن لي�ض ُمَقيَّ ا الأبديَّ َة لأنَّ اإطاَر معرفِتنا هو الزَّمن. اأمَّ طاقاِتنا الذهنيَّ
. وحاملا َيْدُخُل اخُلطاُة ذلك  ْر فيها وكاأنها زماٌن حا�رٌش اأبديٌّ ُة ل تتاألَُّف ِمن �سنوات. َفكِّ به )2ُبطر�ض 3: 8-9(. فالأبديَّ

النِّطاَق الذي ل َمَفرَّ ِمنه، �سوَف ُيدركوَن اأنه َمنطقيٌّ تاًما. 

ًة اأُخرى عن طريِق َدفِع الثَّمِن املطلوب«. ويف الف�سل 18 ِمن كتاب: »اإلٌه واحٌد،  امل�شهد 17: 9الِفْدية َتعني »َي�سرتي َمرَّ

فولة: اَم الطُّ ٍة حدثت معه اأيَّ ُح الكاتُب هذا املفهوَم ِمن ق�سَّ ر�سالٌة واحدٌة«، ُيَو�سِّ
باَي يف كاليفورنيا، وكانت لديَّ كلبٌة �سغريٌة اأُطعُمها واأعتني بها واألعُب معها. وكانت تتبُعني  ن�ساأُت يف فرتِة �سِ
ُه يف احلي لبع�ِض الوقِت ثم تعود. وذاَت يوٍم، ُعدُت من املدر�سِة  وتبتهُج عندما اأعوُد من املدر�سة. واأحياًنا، كانِت الكلبُة تتنزَّ
ومل تكِن الكلبُة هناك. حاَن وقُت نومي دوَن اأن اأعرَث عليها. ويف اليوِم التايل، اقرتَح اأبي اأن اأّت�سَل مباأوى احليواناِت 
اأحٌد لفرتٍة ما، كانوا يقتلونها. َة لفرتٍة حمدودة. فاإْن مل ُيطالْب بها  ال�سالَّ القطَط والكالَب  الذي ياأوي  القريِب  الأليفِة 

لَِّت الطريَق ومل تتمكْن من العودِة  ات�سلُت باملاأوى فقالوا يل اإّن لديهم كلبًة مبوا�سفاِت كلبتي. كانت كلبتي قد �سَ
َبَحْت كلبتي حمجوزًة يف  ْت عليها دوريُة الكالِب ال�سالَِّة وو�سعتها يف ذلك املاأوى. وهكذا، اأ�سْ اإىل البيِت اإىل اأن َعرَثَ

القف�ِض وغرَي قادرٍة على تخلي�ِض نف�ِسها. ولو مل اأّت�سْل بهم واأطالْب بها لكانت ماَتت وانتهت حياُتها.
ل�ستعادتها.  ًة  ماليَّ غرامًة  اأدفَع  اأن  عليَّ  ينبغي  اإنه  يل  قال  امل�سوؤوَل  لكنَّ  كلبتي،  ل�ستعادِة  املاأوى  اإىل  ذهبُت 

فبموجِب القانوِن، ل يجوُز ترُك الكالِب يف الطرقاِت وحَدها دوَن ُمرافٍق لها.
وهكذا، فقد دفعُت »الِفديَة« املطلوبَة لإطالِق �رشاِح كلبتي. وكم كانت فرحُتها حنَي َخَرَجْت من ذلَك القف�ِض الرهيِب 

وَرجَعْت اإىل ال�سخ�ِض الذي يهتمُّ بها! لقد تَّ فداوؤُها.
هذه الق�سُة التي اختربُتها يف طفولتي ُتعطينا ملحًة عن حالِتنا نحُن الب�رش. فب�سفِتنا ُخطاًة ُمتمرِّديَن وحمكوًما 
نامو�ِض  وِمن  ِمن عقوبِة خطايانا  باأنف�ِسنا  اأنف�َسنا  ُننِقَذ  اأن  تكْن هناَك طريقٌة ميكُننا من خالِلها  باملوت، مل  علينا 

ِة واملوت. اخلطيَّ
لذلك، فنحُن بحاجٍة مُلَخلِّ�ٍض يدفُع َثَمَن الِفدية.

الأنبياِء  اِم  اأيَّ ا�ستخدمها يف  التي  ريقِة  الطَّ بنف�ِض  هابيَل  َتْقِدَمِة  عن  ِر�ساُه  اأظهَر  اهلَل  اأنَّ  امَلحَتَمِل  10ِمن 
 :23 امل�شهد 

ْحَم« )لويِّني 9: 24؛ 2اأخبار  ْحَرَقَة َوال�سَّ ْذَبِح امْلُ ا: »َوَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َواأَْحَرَقْت َعَلى امْلَ ُمو�سى، و�ُسليمان، واإيليَّ
7: 1؛ 1ملوك 18: 38(. 

. وهي املنطقُة التي ُبِنَيت عليها اأوُر�سليُم لحًقا. واليوم، فاإنَّ  ا« َتعني: ُمتاَر الربِّ امل�شهدان 30 و 61: 11كلمة »امُلِريَّ

ل�سلِة  ا هو املوقُع الذي �ُسيَِّد فيه َهيكُل �ُسليماَن ذاَت يوٍم )2اأخبار 3: 1(. ويف مكاٍن لي�َض ببعيٍد يف نف�ِض ال�سِّ َجَبل امُلِريَّ
ِة يوَجُد املكاُن الذي ُيدَعى اجُلمجمة )لوقا 23: 33(.  اجلبليَّ

اأوَن  يُِّز الكتاَب املقدَّ�َض عن جميِع الُكتِب الأخرى يف العامل. فقد كاَن الأنبياُء َيَتنبَّ امل�شهد 36: 12النُّبوءاُت امُلَتَحقِّقُة ُتَ

رِق التي ا�ستخَدمها اهلُل لتاأكيِد  ُق يف التَّاريخ. وهذه هي اإحدى الطُّ وؤاُت َتَتَحقَّ ٍة، وكانت هذِه التنبُّ بوقوِع اأحداٍث ُم�ستقبليَّ
ا مَلْ ُيْفَعْل« )اإ�سعياء 46: 10(. وقد قال ي�سوُع  رِبٌ ُمْنُذ اْلَبْدِء ِبالأَِخرِي، َوُمْنُذ اْلَقِدمِي مِبَ ر�سالِته. فاهلل هو الوحيُد الذي ُهو »ُمْ
اأََنا ُهَو« )يوحنَّا 13: 19(. انُظر كتاب: »اإلٌه واحٌد،  ينِّ  ِمُنوَن اأَ اأَْن َيُكوَن، َحتَّى َمَتى َكاَن ُتوؤْ امل�سيح: »اأَُقوُل َلُكُم الآَن َقْبَل 

ر�سالٌة واحدٌة«، الف�سل 5.

ِة »امل�سيَّا« والتي َتعني: »امُلْختار«. 13 كلمة »امل�سيح« هي امُلراِدُف اليوناينُّ للكلمِة العربيَّ
امل�شهد 41: 

النبيُّ  ُولَد  لقد  املثال،  �سبيِل  فعلى  امل�سيح.  ي�سوُع  فيها  ُولَد  التي  نِة  ال�سَّ على  َيقوُم  التاريِخ  يف  الأحداِث  14تاأريُخ 

اإبراهيُم يف نحو �سنة 2000 قبَل امليالد )اأي َقْبَل 2000 �سنٍة ِمن ميالِد امل�سيح(. وهذا الكتاُب »َمِلُك امَلْجد« ُكِتَب يف 
اأكرِث ِمن 2000 �سنٍة ِمن ميالِد امل�سيح(. وبهذا، فاإنَّ ميالَد ي�سوَع امَل�سيِح هو النُّقطُة  ة )اأي بعَد  �سنِة 2011 ميالديَّ

الفا�سلُة يف التَّاريخ. 

؟« )َمْرُق�ض 6: 3(. فحيُث اإنَّ يو�ُسَف مل َيُكِن الأَب البيولوجيَّ لي�سوع، فقد  اَر اْبَن َمْرمَيَ امل�شهد 43: 15»اأََلْي�َض هَذا ُهَو النَّجَّ

كاَن ي�سوُع ابَن اهلِل وابَن الإن�سان. انظر املالحظة رقم 19 )امل�سهد 52(.

روَن حادثًة َوَقَعْت يف َزَمِن ُمو�سى عندما كانوا عبيًدا  ِح كلَّ �سنٍة،كاَن اليهوُد َيتذكَّ 16يف عيِد الِف�سْ
امل�شهدان 43 و 58: 

يف اأر�ِض ِم�رْش. فقد كاَن اآباوؤُهُم الأوائُل قد ذبحوا احِلمالَن وو�سعوا الدَم على قوائِم الأبواِب وَعتباِتها الُعليا لأنَّ اهلَل 
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َم َواأَْعرُبُ َعْنُكْم« )خروج 12: 13(. ويف ُمنت�سف اللَّيِل، اأْهَلَك الربُّ جميَع الأبناِء الأبكاِر يف كلِّ بيٍت مل  قال: »َفاأََرى الدَّ
ة.  ْع عليه ِمن دماِء احلمالن. وقد ا�سَتخَدم اهلُل هذِه احلادثَة لإنقاِذ �َسعِبه بعَد 400 �سنٍة ِمن العبوديَّ ُيو�سَ

َن يوًما ِمن َفْهِم الثَّالوِث فهًما كاماًل. فهو اهلُل يف نهايِة املطاف. مع ذلك، فهناَك جانٌب َنفهُمه  امل�شهد 45: 17لن َنتمكَّ

جميًعا وهو الِوحدُة امُلَثلَّثة. فعامُلنا مليٌء بالِوحداِت امُلَثلَّثة: فالزَّمُن يتاألَُّف ِمن َما�ٍض وحا�رٍش وُم�ستقبل. والفراُغ يتاألَُّف 
ُة تتاألَُّف ِمن اإلكرتوناٍت وبروتوناٍت ونيوترونات.  ِمن طوٍل وَعر�ٍض وُعمٍق. والإن�ساُن يتاألَّف ِمن ُروٍح َوَنْف�ٍض وَج�َسد. والذرَّ
م�ض«.  م�ض«، وندعو حرارَته »ال�سَّ م�ض«، وَندعو ُنوَره »ال�سَّ م�َض ِوحدٌة ُمَثلَّثة. فنحُن ندعو الكوكَب نف�َسه »ال�سَّ كذلك فاإنَّ ال�سَّ
وُح الُقُد�ُض الأزيّل. فكما  ، والرُّ ، والبُن الأزيلُّ ا مع الربِّ الذي هو اهلُل الأزيلُّ م�ُض واحدة. وهكذا احلاُل اأي�سً ومع ذلك فال�سَّ
م�ض، فاإنَّ ابَن اهلِل )كلمته( وروَح اهلِل َينبثقاِن ِمن اهلِل؛ ومَع ذلك فاإنَّ »الربَّ واحٌد« وَر واحلرارَة َينبثقاِن ِمن ال�سَّ اأنَّ النُّ

 
ِة ي�سوَع،  ا امل�سهَد 4 واملالحظَة 5 )امل�سهد 6(. ولقراءِة املزيِد عن ِوحدِة اهلِل اجلامعِة، وَب�رشيَّ )تثنية 6: 4(. انظر اأي�سً

ا.  ِة، اقراأ كتاَب: »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة واحدٌة«، الف�سل 9 و 17. والأف�سُل ِمن ذلَك هو اأن تقراأَ اإنيَل يوحنَّ وطبيعِته الإلهيَّ

ق، عندما كاَن َيتمُّ َتن�سيُب  ا« َتعني: »امُلختار« اأو  »امَلْم�سوح«. ويف الأزمنِة القدميِة يف ال�رشَّ امل�شهد 47: 18كلمُة »امل�سيَّ

اأنه احلاكُم اجلديُد  ا على راأ�ِسه كدللٍة وُبرهاٍن على  اأو الأنبياِء وَي�ْسُكُب زيًتا خا�سًّ الكهنِة  اأحُد  ملٍك جديٍد، كاَن ياأتي 
وِح الُقُد�ِض نف�ِسه )انظر امل�سهد 45(. �َسح ِمن اإن�سان، بل ِمن الرُّ للمملكة. وي�سوُع مل مُيْ

اإىل نف�ِسه باأنه ابُن الإن�سان. فقد كاَن دوًما ابَن اهلل، ولكنه �ساَر ابَن الإن�سان.  اأ�ساَر ي�سوُع  52: 19كثرًيا ما  امل�شهد 

ا 1: 2؛ تكوين 1: 3(. ولكن ب�سفِته ابَن الإن�ساِن فهو  وب�سفِته ابَن اهلِل فهو الكلمُة الذي كاَن مَع اهلِل يف البدِء )يوحنَّ
ا 1: 14؛  اًنا له، وَمِلًكا عليه )يوحنَّ ا لهذا العامل، وديَّ لِّ�سً الكلمُة الذي �ساَر ج�سًدا، وال�سخ�ُض الذي اختاَره اهلُل ليكوَن ُمَ

دانيال 7: 14-13(. 

اٍت يف اليوم، وي�سوُم  لِّي �ِستَّ مرَّ هم ُي�سَ 20كاَن الفرِّي�سيُّون اأع�ساًء يف جماعِة اليهوِد الَغيورين. وكاَن بع�سُ
امل�شهد 56: 

رَّد ُطقو�ٍض َجوفاء. فقد  نة، وُيعطي ُع�رْشَ َدْخِلِه للُفقراء )لوقا 18: 9-14(. ولكنَّ هذه ُكلَّها كانت ُمَ ثالثَة اأ�سهٍر يف ال�سَّ
 . كانوا ُمَتَديِّننَي، ولكنهم مل َيعرفوا اهلَل َحقَّ املعرفة، ومل ُيِحبُّوه باملعنى احلقيقيِّ للُحبِّ

َة هي و�سيلٌة لالإعالِن عن اختياِرهم باأن  امل�شهد 68: 21يف ما يتعلَُّق باملوؤمننَي بالربِّ ي�سوَع امل�سيِح، فاإنَّ املعموديَّ

َيْتَبعوه. والتغطي�ُض يف املاِء ل ُيزيُل اخلطيَّة، بل هو َيرمُز اإىل اقرتاِن املوؤمِن بي�سوَع يف موِته، وَدْفِنه، وقيامِته. كما اأنَّ 
ُر نهايَة احلياِة القدميِة وبدايَة احلياِة اجلديدِة يف امل�سيح.  وِّ َة باملاِء ُت�سَ املعموديَّ

ماء، َنَزل ُرْوُح اهلِل لي�سكَن يف قلِب كلِّ ِرُجٍل وامراأٍة وِطفٍل يوؤمُن بالإنيل.  اٍم قليلٍة ِمن �سعوِد ابِن اهلِل اإىل ال�سَّ 22بعَد اأيَّ

لإظهاِر  َة  القوَّ التالميَذ  اأعطى  الُقُد�َض  وَح  الرُّ اأنَّ  كيَف  امُلده�سَة عن  َة  الق�سَّ اجلديِد  العهِد  �ُسِل يف  الرُّ اأعماِل  �ِسْفُر  ُن  وُيَدوِّ
. فاإذا َعَقْدَت الَعْزَم على الإمياِن بر�سالِته  فاِت ي�سوَع ولتو�سيِل ر�سالِته اإىل الأم. وطريقُة اهلِل لتخلي�ِض الب�رِش مل َتتغريَّ �سِ
َك عاجٌز عن تخلي�ِض نف�ِسَك ِمن عقوبِة اخلطيَّة، وباأنَّ ي�سوَع امل�سيَح  ك ُمنف�سٌل عِن اهلِل الُقدُّو�ض، وباأنَّ َك خاطٌئ، وباأنَّ )باأنَّ
وِح  ا على ِهَبِة الرُّ ليب، وباأنه ُدِفَن وقاَم ثانيًة ِمن الأموات(، فحينئٍذ �سوَف َت�سُل اأنت اأي�سً اأخَذ العقاَب عنَك على ال�سَّ
الُقُد�ض. وهذا َيعني اأنَّ َمِلَك الكوِن نف�ُسه �سياأتي وَي�ْسُكُن يف قلِبك. و�سوَف ُي�سبُح اهلُل �سيَِّدَك اجلديد، واأباَك اجلديد، و�سديَقَك 
ا اإِْذ اآَمْنُتْم  ُكُم، الَِّذي ِفيِه اأَْي�سً يَل َخاَل�سِ ، اإِْنِ قِّ ا اأَْنُتْم، اإِْذ �َسِمْعُتْم َكِلَمَة احْلَ اجلديد. والكتاُب املقد�ُض يقول: »الَِّذي ِفيِه اأَْي�سً
ِدِه« )اأف�ُس�ض 1: 13-14(. وهكذا، فاهلُل  ْدِح َمْ ْقَتَنى، مِلَ ْوِعِد اْلُقدُّو�ِض، الَِّذي ُهَو ُعْرُبوُن ِمرَياِثَنا، ِلِفَداِء امْلُ ُخِتْمُتْم ِبُروِح امْلَ

َة معه. فهل �ستكوُن هناك؟ هو َمِلٌك عظيٌم ورائٌع، و�سوَف تكوُن هناَك برفقِته عائلٌة كبريٌة ورائعٌة تق�سي الأبديَّ

واحدٌة« كما  ر�سالٌة  واحٌد،  »اإلٌه  كتاب  فاإنَّ  امَلْجد«  »َمِلِك  مَع  احلاُل  هَي 
لأنها  اأعمُق  رحلٌة  ولكنها  ة؛  النَّبويَّ الأ�سفاِر  عرَب  رحلٍة  يف  ياأخُذَك 
»اإلٌه  كتاب  العامليَّة. ويف  النَّظراِت  ِمَن  بالعديِد  امُلقدَّ�ِض  الكتاِب  ر�سالَة  ُتقاِرُن 
ْب عنها يف  واحٌد، ر�سالٌة واحدٌة« �سوَف تُد الإجاباِت عِن الأ�سئلِة التي مل ُنِ

اء(. َغِر ُعمِر الُقرَّ »َمِلِك امَلْجد« )ب�سبِب �سيِق امل�ساحِة و�سِ

ويف حنِي اأنَّ قراءَة »َمِلك امَلْجد« ب�سوٍت َم�سموٍع ل َت�ستغرُق اأكرَث ِمن ثالِث �ساعاٍت، 
فاإنَّ قراءَة »اإلٌه واحٌد، ر�سالٌة واحدٌة« َت�ستغرُق اثنَتي ع�رْشَة �ساعًة تقريًبا. 

الربيِد  ور�سائِل  ال�سخ�سيَّة،  الكاتِب  تارِب  ُخال�سِة  على  الكتاُب  هذا  يحتوي 
ٍة  ق�سَّ لأعظِم  واإعادِة �سياغٍة  امُلَت�َسكِّكني،  بع�ِض  ِمن  ا�ستلمها  التي  الإلكرتوين 
اأهمِّ  التفكرِي يف  العاَم ال�رشوريَّ لإعادِة  الإطاَر  ُل  ُي�َسكِّ التَّاريخ. لهذا، فهو  يف 

الأ�سئلِة يف احلياة.
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. كما اأنَّ اأ�سلوَب الكتابِة فريٌد ِمن نوِعه. وهو مليٌء بالأ�سياِء التي ُتثرُي اهتماَم الإن�سان. هذا الكتاُب هو َمْنجٌم للحقِّ
- وليم مكدونالد، موؤلُِّف كتاِب »تف�سرُي الكتاِب املقدَّ�ِض للموؤمن« و 80 كتاًبا اآخر

عبة.  ُب ِمن الأ�سئلِة ال�سَّ د للقارئ اأنَّ الكاتَب ل َيتهرَّ ِة توؤكِّ القتبا�ساُت ِمن الر�سائِل الإلكرتونيَّ
- فوغان، �سمال اإفريقيا

اإنه اأ�سبُه بق�س�ِض الت�سويِق البولي�سيَّة.
- ثيو، قارئ ِمن كندا

�سُت لقراءِة الكتاِب املقدَّ�ض.  مَّ . وب�سبِب ذلك، فقد َتَ اأ�سبَح منطُق الكتاِب املقدَّ�ِض معقوًل ومقبوًل لديَّ اأن قراأُت هذا الكتاب،  بعَد 
- حممد، ُمرا�ِسٌل ِمن ال�رشِق الأو�سط

َمِلُك امَلْجد

ة ُمالحظاٌت ِختاميَّ

اإلٌه واحٌد، ر�شالٌة واحدٌة

مزيٌد ِمَن الُعمق




