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قدمة
الم ِّ
ُ
أنت ت�ستحق الذهاب �إلى
"بسبب الأعمال ال�صالحة التي ُق ْم َت بهاَ � ،
الجنَّة .لكن ب�سبب الر�سالة التي تُق ِّدمها للنا�س� ،أنت ت�ستحق الذهاب �إلى
َ
جهنَّم!" هذا هو ما قاله �شيخ القرية ل�صديقي.
كان �صديقي وزوجته قد �أم�ضيا ع�شر �سنين من حياتهما في قرية هذا
الرجل؛ وهي قرية تقع على حافة ال�صحراء الكُبرى .كان الزوجان قد � َّأ�س�سا
ف�سران ر�سالة
�صحيا
مرك ًزا
ونظاما ِّ
ًّ
ً
للري في تلك القرية .كما �أنهما كانا ُي ِّ
الأنبياء لك ِّل َم ْن �أراد الإ�صغاء.
وف ًقا لر�أي �شيخ القرية ،ما الذي فعله �صديقي "لي�ستحق الذهاب �إلى
الج َّنة"؟ لقد فعل "�أعما ًال �صالحة".
َ
وما الذي فعله "لي�ستحق َج َه َّنم"؟ لقد َعل ََّم "ر�سالة" الأنبياء كما وردت في
الكتاب المق َّد�س.
ُترى ،هل كان �شيخ القرية ُمح ًّقا في ُحكمه على �أعمال �صديقي ور�سالته؟
تماما؟
هل كان مح ًّقا بع�ض ال�شيء؟ �أم هل كان ُمخط ًئا ً
�إذا لم َتكُن واث ًقا من �إجابتك فهذا الكتاب لك.

أين
فو ِل َد في �إفريقيا.
ُو ِل ْد ُت في �أمريكاَّ � ،أما هذا الكتاب ُ
ال�ساحل الإفريقي؛ 1وتحدي ًدا في ال�سنغال (غرب �إفريقيا).
المكانَّ :
الإطار العام :انتهى �أذان الف َْجر ،وكانت �أ�شعة ال�شم�س البرتقالية
والبنف�سجية تلوح في �أُفُقِ تلك المنطقة ال�صحراوية ذات الأ�شجار ال�شوكية.
لكن هذه البرودة لن ت�ستمر طويالً .كُ نت �أجل�س على
برودة الطق�س ُمنع�شة؛ َّ
1

المحمول .وكانت
ال�شرفة الأمامية لبيتنا القروي و�أمامي حا�سوبي
ُّ
ال�شخ�صي َ
ّ
هناك قطعة رقيقة من البال�ستيك ال�شفاف ُتغطي لوحة مفاتيح الطباعة
تماما با�ستثناء
لتحميها من ذ ََّرات ال ُغبار ُ
المعلَّقة في الهواء .القرية هادئة ً
بع�ض الأ�صوات التي ُتم ِّزق ال�صمت بين الحين والآخر مثل �صياح ديك �أو
نهيق حمار .ال�صوت الوحيد الذي �أ�سمعه الآن هو وقع �أ�صابعي على مفاتيح
تتحول �أفكاري �إلى كلمات ،والكلمات �إلى فقرات.
الطباعة بينما
َّ

لماذا
�أكتب ل َّأن ذاكَ الذي َو َه َبني الحياة والفرح وال�سالم ،والذي �أعطاني َه َد َفًا
أي�ضا �شي ًئا �أكتب عنه.
لحياتي� ،أعطاني � ً
الم�سلمين ،وخا�صة
�أكتب من ٍ
قلب ُم ْف َع ٍم بالمحبة واالحترام لأ�صدقائي ُ
أنجبنا �أنا وزوجتي �أبناءنا الثالثة
�أولئك الذين يعي�شون في ال�سنغال حيث � َ
و�أم�ضينا معظم �سِ ن ِِّي �شبابنا.
�أكتب لأنني تل َّقيت في ال�سنوات الأخيرة �أكثر من �ألف ر�سالة �إلكترونية من
ُم�سلمين حول العالم .ويجب َع َدم التغا�ضي عن تعليقاتهم وت�سا�ؤالتهم.
�سيحيين الذين ال يجدون ما
الم
ِّ
�أكتب ب�سبب تعاطفي مع ِرجال ال ِّدين َ
يقولونه للنا�س �سِ وى" :الكتاب المق َّد�س �صحيح لأ ّنه يقول هذا عن نف�سه!"
ورجال ال ِّدين الم�سلمين الذين ال يجدون ما يقولونه للنا�س �سِ وى" :ال ُقر�آن
�صحيح لأ ّنه ال ي�ستطيع �أحد �أن يكتب كتا ًبا مثله!"
�أكتب لأنني ُمنده�ش من َم ْيل القلب الب�شري لت�صديق �أي �شي ٍء ما عدا
والمتناغمة التي �أعطاها اهلل الحقيقي الواحد للب�شر.
الر�سالة ال�صحيحة ُ

م ًعا ما هي الر�سالة التي َق َّد َمها الأنبياء الذين كتبوه .ك ّل من ي�شترك في هذه
(الجزء الأول)،
الرحلة �س َيحظى بفر�صة ثمينة للتغلُّب على العديد من ال َع َقبات ُ
ملكوت َمجي ٍد
(الجزء الثاني) ،والدخول �إلى
ٍ
وح ِّل الكثير من الجوانب الغام�ضة ُ
َ
(الجزء الثالث).
الم ْ�ش ِب َع ِة للقلب والعقل ُ
مِ َن الأمور البديع ِة والحقائقِ ُ

ِل َمن
هذه الرحلة َت�ستهدف ب�صورة رئي�سية الأ�شخا�ص الذين ي�ؤمنون ب�إلـه واحد.
أي�ضا بالذين ي�ؤمنون ب�آلهة متع ِّددة وبالملحدين والعِلمانيين
رحب � ً
لكنني �أُ ِّ
2
�شخ�ص ُي�ؤمِ ُن � َّأن حياته الأبدية ت�ستحق
المغامرة هي لك ّل
ٍ
والوجوديين .هذه ُ
�ص لها اثنتي ع�شرة �ساعة؛ وهو الوقت التقريبي الذي يحتاجه المرء
� ْأن ُي َخ ِّ�ص َ
لقراءة هذا الكتاب.
الثقافية ،ومهما كان ما
ِرقية �أو
خلفيتك
لهذا ،مهما كانت
َّ
الدينية �أو الع َّ
َّ
َّ
ت�ؤمن به وما ال ت�ؤمن به� ،أنت مدعو لالن�ضمام �إلى هذه الرحلة الرائعة عبر
لكن فئة قليلة
�صفحات الكتاب المق َّد�س الذي َي ْز ُع ُم الكثيرون �أنهم ُي َب ِّجلونه؛ َّ
فقط هي التي تختار �أن تت� َّأمل فيه.
قبل ثالثة �آالف �سنة ،رفع �أحد الأنبياء هذه ال�صالة �إلى خالق الك َْون
"اك�ش ِْف َع ْن َع ْي َن َّي َف�أَ َرى َع َجائ َِب م ِْن َ�شرِ َيعت َِك" (المزمور .)18: 119
ومالكهْ :
إلهي حتى لو كان ُمختلفًا عن ما
ليتنا ال ُن ْخفِق في ر�ؤية
ِّ
الحق ال ِّ
اع َت ْدنا عليه.
رفيق رحلتك
پ .د .برام�سِ ن

ماذا
واحدة" ُيق ِّدم فر�صة العمر للقيام برحلة ُمت�أ ِّنية
ر�سالة
واحد
ٌ
ٌ
كتاب "� ٌإله ٌ
وانت�شارا على َم ِّر ال ُع�صور لكي نكت�شف
َع ْبر �صفحات الكتاب الأكثر مبي ًعا
ً
2

3

األول
ُ
الجزء َّ
للرحلة
االستعداد ِّ
العوائق
ُمواجهة َ

ح َّ
ق
ن ال َ
 -1ا ْقت َ ِ
عراقيل
 -2التغلُّب على ال َ
حرَّف أَم َم ْحفوظ؟
ُ -3م َ

الع ْلم والكتاب المق َّدس
ِ -4
 -5توقيع اهلل
 -6شهادة ُمتناغمة
 -7األساس

1
ْ
الح َّق
اق َت ِن َ
" ِا ْقت َِن ال َْحقَّ َو َال َت ِب ْع ُه"...
3
النبي ُ�سليمان (�سِ فْر الأمثال )23 :23
ُّ
تَ َخ َّيل �أنك ت�سير في �سوق ُم ْك َتظٍّ بماليين الب�شر .نعم ،الماليين منهم!
وعلى امتداد َب َ�ص ِركَ هناك �آالف المحالت التجارية والأك�شاك ،و�أ�صوات
الباعة َت ْعلو من ك ّل جهة� .إنهم َي�صيحون ،و ُيغ ُّنون ،و ُينادون ،و َيبتهلون؛
ال�سلعة
بم ِّ
بع�ضهم بهدوءٍ ،وبع�ضهم الآخر ُ
كبرات ال�صوت ،كُ ٌّل َي ْز ُعم �أ َّنه يمتلك ِّ
التي �أتيت ل�شرائها:
الحقّ!
َ
�أرجو �أ َّال َت ْ�س َخر مِ ْن هذه الفكرة .فقد � ْأ�ص َد َرت مطبعة جامعة �أك�سفورد
عجما يحتوي على ع�شرة �آالف ديانة مختلفة في العالم .وهذا الرقم ال ي�شمل
ُم ً
4
الفرعية التي ت�شتمل عليها هذه الديانات.
�آالف الف َِرق والطوائف
َّ
وم ْن ُيمكننا �أن ُن�ص ِّدق؟
�إذًا ،ماذا ينبغي علينا � ْأن ن�شتري؟ َ
�إن كان هناك �إله حقيقي واحد ،و�إن كان هذا الإله قد �أعلن عن ذاته وعن
خِ طَّ ته للب�شر ،فكيف ُيمكننا �أن نعرفه؟
7

8

ْ 1
اق َت ِن الحَ َّق

للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

9

لقد طَ َر َح النبي � ُّأيوب �س�ؤا ًال ُم�شاب ًها قبل �أربعة �آالف �سنة:
ان
وج ُدَ َ ،و� أ ْي َن ُه َو َم َك ُان ْالفَ ْهمِ؟ الَ َي ْعر ُِف ال إِ ْن َ�س ُ
"� أَ َّما ْال ِح ْك َمةُ فَ م ِ ْن � أَ ْي َن ُت َ
وج ُد فِي � أَ ْر ِ
ان �أَو ِ ْال َب ُّل ْو ُرَ ،و َت ْح� ِص ُيل
�ض ال أَ ْح َياءِ ... .الَ ُي ْذ َك ُر ْال َم ْر َج ُ
ق ِ َيم َت َها َوالَ ُت َ
ْالحِ ْك َمة ِ َخ ْي ٌر م ِ َن الل آلِئِ ُّ �( "...أيوب .)18 ،15 ،13-12 :28
و�شكٍّ � ،أَم هل ن�ستطيع �أن
هل ينبغي علينا �أن نعي�ش حياتنا في حيرة َ
المتعلِّق به؟
َنعرف حِ ك َْمة اهلل الحقيقي الواحد َ
والح َّق ُ
هذا هو ما �سنكت�شفه م ًعا.

الترجمة 5.وبهذا ،لي�س هناك �أي كتاب �آخر في العالم كلّه ُيجاري الكتاب
المق َّد�س في هذا الأمر.
ُ
لكن ُرغم هذه ال�شهرة التي ال يناف�سه فيها �أي كتاب �آخر ،ف� َّإن الكتاب
ومهاب في تاريخ الب�شرية .فعلى َم ِّر الع�صور
المق َّد�س هو �أكثر كتاب مكروه ُ
تدينون
الم ِّ
والتاريخ ،اعتبرته العديد من دول العالم وحكوماته وقادته – ُ
أنا�س �أُ ْعدِموا
تدينين على َح ٍّد �سواء –
وم َح َّر ًما .وكم من � ٍ
ً
الم ِّ
ممنوعا ُ
وغير ُ
لم َج َّرد امتالكهم هذا الكتاب 6.وحتى يومنا هذا ،ما زالت هناك بالد ُتنفِّذ هذا
ُ
7
�سيحية" ف� َّإن قراءة
"م َّ
القانون .وحتى في بع�ض الدول التي تدعو نف�سها َ
الكتاب المق َّد�س َمحظورة في المدار�س والم�ؤ�س�سات الحكومية.

� َّإن كلمة "بايبل" ( )Bibleالإنجليزية م�أخوذة في الأ�صل عن الكلمة
اليونانية "بيبليا" ( )Bibliaوالتي َتعني "كِ تاب ال ُك ُتب" �أو "مكتبة".
بعد � ْأن تكلَّم اهلل �إلى الب�شر لأكثر من �ألفي
�شفهية مِ ْن خالل �أنبياء مثل
�سنة بطريقة
َّ
�آدم ونوح و�إبراهيم ،ا�ستخدم (اهلل) نحو
�أربعين َر ُج ًال على مدى خم�سة ع�شر
قر ًنا لتدوين ر�سالته .وقد ُدعي ه�ؤالء �أنبياء
"م ْر َ�سل".
"نبي" َتعني "الذي يتكلَّم" ،وكلمة "ر�سول" تعني ُ
�أو ُر ُ�سالً .وكلمة ّ
كتاب واحد �أال وهو الكتاب المق َّد�س.
ونحن اليوم لدينا ما كتبه �أولئك في
ٍ
"ك ُتب ال أنبياء"� ،أو
المق َّد�س مثل ُ
وهناك �أ�سماء �أُخرى ُتطْ لَق على الكتاب ُ
الم َّقد�سة" �أو "كلمة اهلل"َّ � .أما كلمة " َتوراة" �أو "زبور" (�أي� :سِ فْر
"ال أ�سفار ُ
المزامير) �أو "�إنجيل" فهي ُت�شير �إلى �أجزاء ُمح َّددة من الكتاب المق َّد�س.
تم�ضي القرون والأعوام ويبقى الكتاب المق َّد�س الأكثر مبي ًعا في العالم.
فحتى يومنا هذاَ ،ت َّمت ترجمة الكتاب المق َّد�س (�أو �أجزاء منه في بع�ض
الحاالت) �إلى  2400لغة ،بالإ�ضافة �إلى  1940لغة �أخرى ما زالت َق ْيد

تعذيب

كتاب ُ
الك ُتب
ُ

كنت �صب ًيا ياف ًعا ،كان لوالدي �صديق ُيدعي "ريت�شارد" ،وهو
حين ُ
عاما في �سجون ال�شيوعيين في �أوروبا ال�شرقية
َر ُجل �أم�ضى �أربعة ع�شر ً
كثيرا عن طريق حرمانه من الطعام والنوم ،وتعليقه من �ساقيه،
حيث ُع ِّذب ً
حديدية
وكثيرا ما و�ضعوه في غرفة مثلجة وثقبوا ج�سده ب�أ�سياخ
و�ضربه.
َّ
ً
بع�ضا من الندوب العميقة في
ُم َح َّماة و�سكاكين حا ّدة .وقد ر�أيت ب�أُ ِّم عيني ً
وحكِم عليها بالأ�شغال ال�شاقة لنف�س
ج�سده .كما � َّأن زوجة ريت�شارد اع ُتقِلت ُ
8
"جريمة" زوجها.
الملحد؟
ُترى ماذا كانت تلك الجريمة التي اقترفها الزوجان �ض ّد هذا البلد ُ
الم�شهود وهما ُيعلِّمان الكتاب المق َّد�س لآخرين.
لقد ُقب�ض عليهما ُ
بالج ْرم َ

َتحريم
كان �صديقي "علي" في ورطة كبيرة .فقد قام والده بدعوة جميع ِرجال
حا�ضرا ،وكان �إخوة علي الأ�صغر
طارئ .كان ال َع ُّم الأكبر
الجتماع
العائلة
ٍ
ٍ
ً
أي�ضا.
�س ًنا حا�ضرين � ً
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

طَ ل ََب الأب من ابنه علي – وهو االبن ال ِبكْر في العائلة – �أن يقف في و�سط
جلبت
الغرفة قبل �أن يبد�أ بخطاب �شديد اللهجة َخ َت َم ُه بالكلمات التالية" :لقد
َ
وخ ْنت دينك! يجب عليك �أن ُتغادر المنزل و�أ َّال تعود �إليه
العار على عائلتنا ُ
ثانيةً .ال �أريد �أن �أرى وجهك بعد اليوم!"
و�أ�ضاف ال َع ُّم على هذا�" :أجل ،و�إن لم تغادر قبل يوم غد ف�س�أرمي ك ّل
�أغرا�ضك في ال�شارع!"
ل َِم ك ّل هذا الغ�ضب؟
ال�سبب هو �أنه بعد �أن واظب علي على قراءة الكتاب المق َّد�س لم َّدة �سنة
كاملة تقري ًبا ،اختار �أن ي�ؤمن بما جاء فيه.

الح َّية
الكلمة َ
للج َدل والنزاع؟ ولماذا
ثيرا َ
ُترى ما الذي َيجعل الكتاب المق َّد�س كتا ًبا ُم ً
تبر�أ الآباء وال ّأمهات من �أبنائهم في حال �إيمانهم به؟
ُت ِّ
حرمه الحكومات و َي َّ
كراهيتهم لهذه الكتابات القديمة؟
تدينين في
الم ِّ
الملحِ دون مع ُ
ولماذا َي َّتحد ُ
ّ
الحية والف َّعالة
�أَم هل �سبب ذلك هو �إعالن الكتاب عن نف�سه ب�أنه كلمة اهلل َّ
مي َزة؟
والم ِّ
والخارقة ُ
"ل أَ َّن َكل َِم َة اهلل ِ َح َّيةٌ َوفَ َّع َالةٌ َو� أَ ْم َ�ضى م ِ ْن ُك ِّل َ�س ْي ٍ
ف ذِي َح َّد ْين َِ ،و َخار َِقةٌ
الروحِ َو ْال َم َف ِ
ا�صل ِ َو ْالم ِ َخاخَِ ،و ُم َم ِّي َز ٌة � أَ ْف َك َار ْال َق ْلبِ
� إلى َم ْف َرقِ َّ
الن ْف� ِس َو ُّ
برانيين .)12 :4
َون َِّياتِه ِ" (عِ ِّ

االعتراف بالكتاب (إقامة التوراة واإلنجيل)
لقد �أم�ضيت ال�سنوات الخم�س والع�شرين الما�ضية مع زوجتي و�أبنائي
في غرب �إفريقيا؛ وتحدي ًدا في ال�سنغال .كان معظم جيراننا يدينون بدين
والم�سلم هو ال�شخ�ص الذي
الإ�سالم .ال إ�سالم يعني اال�ست�سالم �أو الخ�ضوعُ ،
َيخ�ضع � أو َي�ست�سلم .والقر�آن هو الكتاب الذي ي�ؤمن به الم�سلمون .وما �سوف
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ال�شخ�صية التي
�أُ َد ِّونه في هذا الكتاب هو ُخال�صة �آالف النقا�شات والحوارات
ّ
�أجريتها مع �أ�صدقاء ومعارف ُم�سلمين من ال�سنغال وحول العالم.
ورغم �أنني ق�ضيت الكثير من الوقت في درا�سة الكتاب المق َّد�س والقر�آن،
واحدة" �س ُيركّ ز على الكتاب المق َّد�س .قبل
ر�سالة
واحد،
ٌ
ٌ
�إ َّال � َّأن هذا الكتاب "� ٌإله ٌ
�سنوات عديدةُ ،قمت �أنا و�صديق لي من ال�سنغال ب�إنتاج برنامج �إذاعي يت�ألّف
الولُف التي ينطق بها ال�سنغاليون 9.كانت ك ّل حلقة تدور
من مئة حلقة بلُغة ُ
الم�ستمعين
إلي بع�ض ُ
حول �أحد �أنبياء الكتاب ُ
المق َّد�س ور�سالته .وقد َو َّجه � َّ
ال�س�ؤال التالي" :لماذا ال تتح َّدث عن القر�آن في تعاليمك؟" وفيما يلي �إجابتي
عن هذا ال�س�ؤال:
"في هذا البلد (ال�سنغال)َ ،يبتدئ الأطفال في ترديد القر�آن وهم
في الثالثة �أو الرابعة من ال ُعمر .كما � َّأن المدار�س التي ُت َعلِّم القر�آن
ُمنت�شرة في ك ّل مكان .لكن هل هناك �شخ�ص ُم�ستعد وقادر على
تعليم تلك الق�ص�ص والتعاليم الموجودة في التوراة والزبور
(المزامير) والإنجيل؟ فكما تعلم عزيزي القارئ ،ف� َّإن القر�آن ُيعلن
"ه ًدى َو ُن ٌور
� َّأن هذه الكتب المق َّد�سة �أعطيت من اهلل لك ّل النا�س ُ
ين"
َو ُم َ�ص ِّد ًقا ل ِ َما َب ْي َن َي َد ْيه ِ م ِ َن َّ
الت ْو َراة ِ َو ُه ًدى َو َم ْو ِع َظةً ل ِْل ُم َّتق ِ َ
نت فِي َ�ش ٍّك م ِ َّما � أَ َنز ْل َنا
(�سورة  10)46 :5كما � َّأن القر�آن يقولَ :
"ف� إِ ْن ُك َ
المقد�س] مِن َق ْبل ِ َك "...
ين َي ْق َر� ؤُ َ
ا�س�أَل ِ َّالذ ِ َ
ون ْالك ِ َتاب [� أي :الكتاب َّ
� إِ َل ْي َك َف ْ
(�سورة  .11)94 :10ويقول القر�آن للذين ي�ؤمنون بالكتاب المق َّد�س:
ِيل َو َما
"ق ْل َيا � أَ ْه َل ْالك ِ َتا ِب َل ْ�س ُت ْم َع َلى َ�ش ْيء ٍ َح َّتى ُتق ِ ُيمو ْا َّ
الت ْو َر َاة َوال إِنج َ
ُ
�أُنز َِل � إ َِل ْي ُكم مِن َر ِّب ُك ْم" (�سورة  .)68 :5وبما �أنني من "�أهل الكتاب"
و�أقيم التوراة والإنجيل منذ �أكثر من ثالثة ُعقود ،ف�إنه ل�شرف لي
عرفك بر�سالة الأنبياء التي ُربما لم ت�سمع بها قبل اليوم .هذه
�أن �أُ ِّ
الأ�سفار المق َّد�سة التي كُ تب بع�ضها قبل �ألفي �سنة من ظهور القر�آن،
تحتوي على َح ٍّق غير ُم ْع ٍلن في �أي مكان �آخر.
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ص ُت ُه
ِق َّ
هل حدث �أن َن َّب َهكَ والداك قائلَين" :ال تثق �أب ًدا بال ُغرباء"؟ َف ُه ْم َيعلمون
�أنه قبل �أن تثق ب� ِّأي �شخ�ص ،يجب عليك – �أو ًال – �أن َتعرف بع�ض
الحقائق عنه.
َفكِّر في بع�ض الأ�شخا�ص الذين تثق بهمُ .ترى لماذا تثق بهم؟
�أنت تثق بهم لأنك �أدركت – بمرور الوقت – �أنهم جديرون بالثقة .فقد
عاملوك بالخير ال ال�شر ،والتزموا بما قالوا �إنهم �سيفعلونه ،ووفوا بوعودهم
التي قطعوها على �أنف�سهم .وهكذا ،فقد �أ�صبحت تعرف �أنهم جديرون بثقتك
لأنك تعرف تاريخهم.
لمعامالت
على نحو ُم�شابهُ ،يق ِّدم الكتاب المق َّد�س مئات الأحداث
التاريخية ُ
ّ
ق�صة من هذه الق�ص�ص
الرجال وال ِّن�ساء والأطفال .وك ّل َّ
اهلل مع الكثير من ِّ
تمنحنا فُر�صة فريدة للتقابل مع خالق ال�سماوات والأر�ض لكي ن�سمع كلماته
ونرى �أعماله على مدى �آالف ال�سنين في تاريخ الب�شريةَ .م ْن هو هذا الإله؟
يتغير؟ وهل حدث
حيح �أنه عظيم ،لكن �أين َتك ُْمن َعظَ َمته؟ وهل هو ثابت ال َّ
َ�ص ٌ
يوما �أنه ناق�ض �شرائعه؟ وهل هو َيفي بوعوده؟ وهل ُهناك احتمال – ولو
ً
�ضئيل – في �أن يخدعنا؟ وهل ُيمكننا �أن نثق به؟
ق�صة هذا ال إله ُتجيب عن هذه الت�سا�ؤالت و�آالف الت�سا�ؤالت الأخرى.
� ّإن َّ
ق�صة تاريخ اهلل .وهو ال يكتفي بك�شف ال�صورة الكبيرة
الكتاب المق َّد�س هو َّ
ق�صة اهلل ذاته.
لتاريخ الب�شرية ،بل �إنه ُيق ِّدم لنا �أي�ضا َّ
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و�شر� ،صراع وانت�صار .وهي ُتق ِّدم من بدايتها �إلى
�إنها َّ
ق�صة ُحب وحرب ،خير ّ
ومقنعة عن الأ�سئلة الكُبرى والأهم في الحياةَّ � .أما
نهايتها �إجابات منطقية ُ
الق�صة ونهايتها فال مثيل لهما.
ذروة هذه َّ
ق�صة اهلل على َم ْ�س َمع مجموعة
قبل ب�ضع �سنوات ،بعدما انتهيت من �سرد َّ
ال�سيدات والدموع
من الرجال والن�ساء في منزلنا في ال�سنغالَ ،علَّقت �إحدى ّ
تملأ عينيها" :يا لها من ق�صة! وحتى لو لم ي�ؤمن النا�س باهلل ،فعليهم – على
كاتب على َم ِّر ال ُع�صور!" لقد ر�أت هذه المر�أة
�أقل تقدير – �أن يعترفوا �أنه �أروع ٍ
م�سرحية الأجيال
المق َّد�س َتتناغم م ًعا ل ُتق ِّدم
َّ
كيف � َّأن جميع �أجزاء الكتاب ُ
التي َبطَ لُها وكاتبها هو اهلل نف�سه.

أعظم رسالة
الق�صة الفريدة التي ت�أ�سر
َّ
لكن الكتاب المق َّد�س َيحوي ما هو �أكثر من هذه َّ
الألباب .ففي طَ َّيات هذه الق�ص�ص ُهناك ر�سالة من اهلل – �أعظم و�أروع ر�سالة
في الوجود.
الم�سلمين حول ر�سالة الكتاب
لقد
ُ
ال�سنين مع �آالف ُ
تحاورت على َم ِّر ِّ
المق َّد�س .العديد منهم �أ�صدقاء لي ،و�آخرون �أعرفهم من خالل البريد
الإلكتروني فقط .لكن في كلتا الحالتينُ ،يمكنني تلخي�ص معظم الحوارات
التي َج َرت بيننا في �س�ؤال واحد:
ما هي ر�سالة ال إله الواحد الحقيقي؟

أروع َمسرح َّية

رسائل إلكترونية

كُ لُّنا ُنحب الق�ص�ص الجميلة .والكتاب المق َّد�س يحوي �آالف الق�ص�ص التي
فق�صة الكتاب المق َّد�س
ت�ؤلِّف ُ
ق�صة في الوجودَّ .
ق�صة واحدة – �أروع َّ
بجملتها َّ
م�سرحية عرفها التاريخ الب�شري؛
ق�صة و�أروع
َّ
عن اهلل والإن�سان هي �أروع َّ

قد ُيطْ َرح هذا ال�س�ؤال ب�أ�شكال مختلفة .فعلى �سبيل المثال ،ا�ستلمت
الر�سالة الإلكترونية التالية من َر ُجل �سندعوه "�أحمد" من �إحدى دول
12
ال�شرق الأو�سط.
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مرح ًبا .أنا أومن َّأن يسوع جاء باعتباره المسيح ،لكنه لم يقل َق ُّط إنه الله .فقد
حمد (صلعم) 13.لكن بعد ذلك ،كان
كان هو الطريق إلى الله قبل أن يأتي ُم َّ
ينبغي على ّ
كل مسيحي أن يتح َّول إلى اإلسالم أل ّنه عندما يأتي المسيح ثانية في
نهاية العالم سوف َي ْح ُكم من خالل القرآن وليس من خالل اإلنجيل.
المسيح لم ُيصلب َق ُّط .وإذا أردت أن تكون منطق ًيا ،فحتى لو كان قد ُص ِلب فهذا
كالم ٌ
فارغ في نظري.
ال يعني أبدًا َّأن خطايا البشر قد ُم ِح َيت بسبب ذلك .هذا ٌ
عالوة على ذلك ،إذا قلت لي َّإن الله َض َّحى بابنه العزيز الوحيد فإنني أقول لك:
أال يقدر الله ّ
بكل عظمته أن ُي ْخ ِبر الناس بما يريد وأن َيغفر لهم خطاياهم دون
الحاجة لصلب ابنه الوحيد وتعذيبه؟؟؟! موضوع أننا جميعنا ُخطاة ال معنى له
بالنسبة لي.
اإلسالم هو الدين الكامل الوحيد الذي ُأرسل إلى األرض ،ولهذا السبب أنا أصدِّق
أنه الدين الحقيقي واألخير الذي أرسله الله .إ ّنه الدين الوحيد الذي لديه ّ
الحل
ّ
لكل قضايا الحياة ،وهو ال يتركك ُت َخ ِّمن رأي الله في أي موضوع.
كما َّأن القرآن هو أعظم معجزة ُأرسلت إلى نبي .حاول أن تكتب آية مشابهة
طاحل
ولو قلي ًال إلحدى آيات القرآن! لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من َف ِ
اللغة العربية.
عالوة على ذلك ،يحتوي كتابكم المق َّدس "األصلي" على نبوءات عن مجيء
حمد ...
ُم َّ
أنا أعلم وأومن َّأن ُك ّل كتب التوراة تقري ًبا قد ُح ِّر َفت .لهذا َّ
فإن الكتاب المقدَّس
الحالي ُمز َّيف و ُمح َّرف ...
ولعلمك أيها الصديق ،فقد قرأت العهد الجديد ال َم َّرة واحدة بل َم َّرتين ،ال
للبحث عن الحقّ لكن رغبة في اإلطالع .وقد رأيت – ال َم َّرة واحدة بل َم َّرتين –
أنه ال يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن الذي هو بالفعل كلمات الله التي
14
حمد عن طريق َمالك .إذا استطعت أن تبرهن العكس فافعل.
أرسلها إلى ُم َّ
والسالم عليكم،
أحمد
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يجب �أ َّال ُنهمل كلمات �أحمد وتح ّديه .فحيث � َّإن خالقنا ال يتعامل مع هذه
أي�ضا �أن ال ن�أخذها با�ستخفاف .لقد َق َّدم
الأمور با�ستخفاف ،فيجب علينا نحن � ً
اهلل لنا في كتب الأنبياء القديمة �إجابات وا�ضحة ووافية عن ك ّل نقطة ذكرها
�أحمد وذلك ل ّأن ك ّل نقطة من هذه النقاط تتعلَّق بهذا ال�س�ؤال الأزلي الهام:
ما هي ر�سالة الإله الحقيقي الواحد؟
وقد طَ َر َح النبي � ُّأيوب �س�ؤالَين ُم�شاب َهين:
وج ُد" (�سِ فْر � ُّأيوب .)12 :28
"� أَ َّما ْالحِ ْك َم ُة فَ م ِ ْن � أَ ْي َن ُت َ
ان ع ِ ْن َد اهللِ؟" (�سِ فْر � ُّأيوب .)2 :9
َ
"ك ْي َف َي َت َب َّر ُر ال ِإ ْن َ�س ُ

الرحلة
ِّ
ال �أريد �أن �أ�ضيف �آرائي و�إجاباتي �إلى �آالف الآراء والإجابات المتعار�ضة
عو�ضا عن ذلك ،ف�إ ّنني �أدعوك الى ُمرافقتي
الموجودة في هذا العالم الحائرً .
المق َّد�س لكي نكت�شف م ًعا – بقلب وعقل
في رحلة عبر �صفحات الكتاب ُ
الهامة .و�أثناء قيامنا بهذه الرحلة
نفتحين – الأجوبة عن �أ�سئلة الحياة
ُم َ
َّ
الحق وف ًقا لما ُيعلِّمه الكتاب المق َّد�س .كما �أ ّننا �سنت� ّأمل
�سوف نالحظ ما هو ّ
في ُردود الأنبياء التي ُتجيب عن التح ِّديات التي طَ َر َحها �أحمد و�آخرون غيره.
بعد �أن ُننهي المرحلة التمهيدية (الجزء الأول :الف�صول � )7-1ستبد�أ
رحلتنا ر�سم ًيا من حيث يبد�أ الكتاب المق َّد�س :فجر تاريخ الب�شرية .ومن هناك
�سن�سافر عبر الزمن �إلى نهاية المطاف� ،إلى الأبدية( .الجزءان الثاني والثالث:
الف�صول  .)30-8و�سوف نختم الرحلة بزيارة �إلى "الج َّنة" نف�سها.

الس َفر
َخيارات َّ
الجزء
"�إل ٌه واح ٌد ،ر�سال ٌة واحد ٌة" هو بمثابة ثالثة كُ ُتب في كتاب واحدُ :
ال ّأول يتح َّدث عن ال َع َقبات التي تمنع غالبية النا�س من ا�ستك�شاف الكتاب
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ْ 1
اق َت ِن الحَ َّق

للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الرئي�سية لأروع ر�سالة عرفها
والجزء الثاني يك�شف الر�سالة
المق َّد�س.
ُ
ّ
والجزء الثالث ي�أخذنا وراء الكوالي�س ل ُيرينا عن كَ ثَب ما هي مقا�صد
التاريخُ .
اهلل الرائعة للب�شر.
الجزء الأول ُمفيد ج ًدا في اال�ستعداد
�سوف يجد معظم الم�سافرين � َّأن ُ
للرحلة .لكن �إذا كنت تعرف �أ�ص ًال �أن كُ ُتب الأنبياء المق َّد�سة �صادقة� ،أو
ق�صة اهلل وفهم ر�سالته دون �إبطاء ،فال تتر َّدد في
�إذا كنت مت�شو ًقا ل�سماع َّ
الذهاب مبا�شرة �إلى الجزء الثاني .وبعد �أن ُتكمل الرحلة يمكنك العودة �إلى
الجزء ال أول.
ف�ضل �أن ت�أخذ وقتك في هذه الرحلةُ ،يمكنك �أن تقر�أ ف�ص ًال واح ًدا
�إذا كنت ُت ِّ
لم َّدة �شهر كامل.
من الكتاب ك ّل يوم ُ
�سلما ،قد ترغب في االنطالق في هذه الرحلة في بداية
�إذا كنت ُم ً
يوما .ال تتر َّدد في هذا ،يمكنك
�شهر رم�ضان ال َّ
�سيما و�أنه يت�ألَّف من ً 30
الر ْ�ش ُد
�أن تتق َّدم بثقة ل ّأن القر�آن نف�سه يقول" :الَ � إِ ْك َر َاه فِي ِّ
الدين ِ َقد َت َب َّي َن ُّ
"ق ُولو ْا � َآم َّنا ب ِاهلل ِ َو َما �أُنز َِل � إِ َل ْي َنا َو َما �أُنز َِل � إلى
م ِ َن ْال َغ ِّي" ،ويقول � ً
أي�ضاُ :
وب َوال ْأ�س َبا ِ
ي�سى
� إِ ْب َراهِ َيم َوا�سماع ِ َيل َو� إِ ْ�س َح َ
اق َو َي ْع ُق َ
و�سى َوع ِ َ
ط َو َما ُ� أوت ِ َي ُم َ
ون"
َو َما �أُوت ِ َي َّ
ون مِن َر ِّبه ِْم الَ ُن َف ِّر ُق َب ْي َن � أَ َحد ٍ م ِ ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْ�سل ُِم َ
النب ُِّي َ
(�سورة  256 :2و.)136
مهما كان اختيارك� ،أرجو �أن ت�أخذ هذه الن�صيحة بعين االعتبار :عندما
تبد�أ الرحلة ،ال ُت َف ِّوت �أي جزء منها .فك ّل مرحلة جديدة تقوم على المرحلة
التي ت�سبقها .وحتى لو لم تفهم ك ّل ما تقر�أه في �أحد الف�صول ،تابع القراءة
والت� ُّأمل حتى ال�صفحة الأخيرة� .سوف تجد � َّأن بع�ض �أجزاء الرحلة غريبة
عليك ،بل ربما ت�شتمل على بع�ض التح ِّديات ال�صعبة .لكني �أعدك �أنك �ستجد
واحات ُتنع�شك و ُتريحك طوال الطريق.
ٍ
لذلك� ،أرجو �أن تثابر و�أن ال تتوقف مهما واجهت من تح ِّديات وعراقيل.
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الح ُّق
َ
يعتقد الكثيرون حول العالم �أنه ما مِ ْن �أح ٍد من الب�شر يعرف ال�صواب
الهامة مثل :من �أين جاء الجن�س
مِ َن الخط�أ فيما يتعلَّق ب�أ�سئلة الحياة
ّ
الب�شري؟ ما الهدف من وجودي على هذه الأر�ض؟ �أين �س�أنتهي؟ ما هو الحق
وما هو الباطل؟
وكثيرا ما ن�سمع في بالد الغرب تعليقات كهذه في وقتنا الحا�ضر" :كلُّ
ً
�شيء ن ِْ�سب ِّي"� ،أو "مِ َن الخط�أ الظن ب� َّأن الإن�سان ي�ستطيع �أن يعرف الحق
المطلق ".ونحن ل�سنا بحاجة �إلى درجة دكتوراه في المنطق لكي نالحظ
ُ
التناق�ض في هاتين العبارتين .ف�إن لم يكن هناك َح ٌّق ُمطْ ل ٌَق فكيف ي�ستخدم
ه�ؤالء عِ بارات مثل "ك ّل �شيء" �أو "مِ َن الخط�أ" في كالمهم؟
غير
الم ِّ
الم ْف ِرح في الأمر هو � َّأن خالق هذا الكون – الذي ك�شف لنا عن َح ِّق ِه ُ
ُ
لقلوبنا وحياتنا – ال َي َّتفق في الر�أي مع ه�ؤالء؛ بل هو يقول لك ِّل َمن يطلبونه
بقلب �صادق:
َ"ت ْعر ِ ُف َون ْال َح َّقَ ،و ْال َح ُّق ُي َح ِّر ُر ُك ْم" (يوح َّنا .)32 :8

االختيار الصحيح
قبل ب�ضع �سنوات طلب مني مو�سى – وهو جار لي في التا�سعة وال�سبعين
ال�صحية – �أن �أزوره ثالث مرات
من ال ُعمر وكان ُيعاني من تدهور في حالته
َّ
في الأ�سبوع لكي �أقر�أ له من الكتاب المق َّد�س .كان مو�سى قد در�س القر�آن
طوال حياته ،لكنه لم َي ْحظَ بفُر�صة قراءة توراة النبي مو�سى ،وزبور النبي
الم�سلمين ب�ش ّدة ب�أن ي�ؤمنوا بهذه
داود ،و�إنجيل ي�سوع ُرغم � َّأن القر�آن �أو�صى ُ
15
الكُتب و�أن َيقبلوها.
كان مو�سى ُي�صغي باهتمام بينما كُ نا ن�ستعر�ض م ًعا الق�ص�ص الرئي�سية
الديان بتحويل
وف ًقا
لت�سل�سلها التاريخي ،ونرى كيف يقوم هذا الخالق َّ
ُ
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ْ 1
اق َت ِن الحَ َّق

للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الخطاة الأثمة �إلى �أبرار .وفي �أكثر من منا�سبة َعل ََّق مو�سى قائ ًال لي:
ُ
""بعد ك ّل جل�سة ،ال َي َ�س ُعني �إ َّال �أن �أُ َفكِّر في ما قر�أناه م ًعا؛ بل �إ ّنني �أت� َّأمل
فيه طويالً".
هامة من الكتاب المق َّد�س ف�صاح
وذات يوم ،عرف مو�سى حقيقة �أخرى َّ
ب�شي ٍء من الغ�ضب ُمخاط ًبا زوجته وابنته الجال�س َتين في نف�س الغرفة" :لماذا
لم ُيخبرنا �أحد بهذه الأمور مِ ْن َق ْبل؟"
في وقت الحق ،اكت�شف جيران مو�سى �أنه كان " َي ْد ُر�س الكتاب المق َّد�س
أل�سن تتناقل الأخبار .وحين زاد ال�ضغط على
مع َر ُجل �أجنبي" ،وابتد�أت ال ُ
و�ض ًحا�" :أنا ال �أرف�ض
�صديقي العجوز طلب مني �أن �أتوقف عن زيارته ُم ِّ
لكن ال�ضغط على �أ�سرتي يفوق قدرتهم على االحتمال".
الحقَّ ،
انتظرت �ستة �أ�سابيع �إلى �أن تهد�أ الأحوال ،ثم ذهبت �أنا زوجتي لزيارة
مو�سى و�أ�سرتهَ .ر َّحب بنا مو�سى بحرارة وطرح ع َّدة �أ�سئلة عميقة .وقبل �أن
يهمني هو �أن �آخذ القرار ال�صائب قبل �أن �أموت!"
ُنغادر َعلَّق قائالً" :ما ّ
الحق وعدم بيعه" 16.بعد ذلك ب�أربعة
لقد فهم مو�سى مدى �أهمية "�شِ راء ّ
�شهور مات �صديقي العزيز.
عندما �أرجع بذاكرتي �إلى تلك الأوقات التي ق�ضيناها م ًعا ف�إنني �أتذكر
ما قاله لي عندما �س�ألته" :يا مو�سى� ،إذا ُم َّت الليلة� ،أين �ستم�ضي الأبدية؟"
فبعد �أن َ�ص َم َت قلي ًال �أجابني�" :سوف �أذهب �إلى الف ِْر َد ْو�س".
�س�ألته" :كيف تعلم هذا؟"
وعندها� ،أم�سك الكتاب المق َّد�س بيديه االثنتين وقال" :لأ ّنني �أومن بهذا!"

الوعد
الخيار
�إذا كُ نت ترغب مِ ْن ك ّل قلبك – مثل �صديقي مو�سى – في ا ّتخاذ َ
اال�ستك�شافية.
ال�صحيح قبل � أن تحين �ساعة موتك  -ف�إنني �أُهديك هذه الرحلة
َّ
و�أنا �أرفع �صالتي �إلى اهلل الحقيقي لكي ي�أخذ بيدك ،وي�ساعدك في التغلُّب
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على العوائق ،ويقودك لكي تفهم بك ِّل و�ضوح ودقة َم ْن هو هذا الإله وما الذي
فعله لأجلك.
وننِي � إِ ْذ َت ْط ُل ُب َوننِي ب ُِك ِّل َق ْلب ُِك ْم" (�سِ فْر �إرميا
"و َت ْط ُل ُب َوننِي َف َتج ُِد َ
"َ
.)13 :29
هذا وعد اهلل الأكيد لك.

 2التغ ُّلب على العراقيل

المقدس:
عشرة "أسباب" لرفض الناس الكتاب
َّ

2

ُ -1
"خرافات"

العراقيل
التغ ُّلب على َ
"الجهل قد يقتلك قبل �أن تدري".
 َمثَل َ�ش ْعبي �سنغاليالم ْعر ِفَ ة ِ"
منذ حوالى ثالثة �آالف �سنة ،قال اهللَ :
"ه َل َك َ�ش ْعبي ل ِ َعدمِ َ
هو�شع  .)6 :4وحتى يومنا هذا ،نجد � َّأن معظم النا�س – بمن فيهم
(�سِ فْر َ
وهم يجهلون ما كتبه الأنبياء في
َح َملَة ال�شهادات الجامعية – يموتون ُ
الكتاب المق َّد�س.

أثيرا ،فهل ُيعقل �أن
وبما � َّأن الكتاب المق َّد�س هو من �أقدم الكتب و�أكثرها ت� ً

"م َث َّقف" � ْإن لم َيك ُْن َيعرف الحقائق الأ�سا�سية التي
نقول عن �أي
ٍ
�شخ�ص �إ َّنه ُ
�أوردها الكتاب المق َّد�س؟

أي�ضا � آالف ال أ�سباب
وكما � َّأن الب�شر ابتدعوا � آالف ال أديان ،فقد ابتدعوا � ً

لتجاهل الأ�سفار المق َّد�سة� .سوف نتح َّدث في هذا الف�صل والف�صل الذي يليه

عن ع�شرة من هذه الأ�سباب .وحالما نبد�أ رحلتنا� ،سوف نواجه عراقيل �أخرى

كثيرة ونتغلب عليها.
20
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يعتقد الكثيرون من �أهل الغرب وبالد �أوروبا � َّأن الكتاب المق َّد�س ما هو �إ َّال
الخرافات الم�ؤثرة والأقوال الجميلة التي كتبها ب�شر .وغالبية
مجموعة من ُ
ه�ؤالء يتم�سكون بهذا الر�أي دون التحقق من �صحته من خالل الدرا�سة
المو�ضوعية للكتاب المق َّد�س.
ّ
في الرواية الخيالية الكال�سيكية "The Celebrated Cases of Sherlock
 "Holmesلكاتبها ال�سير �آرثر كونان دويل ،ي�س�أل الطبيب واط�سون زميله
ق�ضية قتل ُم َح َّد َدة:
ُ
المح ِّقق هولمز عن ّ
"ماذا ت�ستنتج من هذا؟"
�سيم
ُيجيبه هولمز" :لي�ست َّ
لدي �أية معلومات حتى الآن .و�إنه لخط�أ َج ٌ
يتو�صل �أي �شخ�ص �إلى � َّأية نتيجة قبل الح�صول على معلومات كافية.
�أن
َّ
فبدونها يبد�أ المرء بتغيير الحقائق لتتنا�سب مع النظريات بد ًال مِ ْن � ْأن تخدم
17
النظريات الحقائق".
وللأ�سف ال�شديد � َّأن الكثيرين يقترفون هذا "الخط�أ الج�سيم" فيما يتعلَّق
ال�شخ�صية دون �أن تتوفر
يتو�صلون �إلى ا�ستنتاجاتهم
بالكتاب المق َّد�سَ .ف ُهم
َّ
َّّ
لديهم المعلومات الكافية؛ �أي �أنهم ُيب ِّدلون الحقائق لتتنا�سب مع النظريات
التي تتوافق مع �أفكارهم و�أ�سلوب حياتهم.
" -2كثرة التفسيرات"
نا�سا يقولون" :الكتاب
البع�ض ال يقر�أون الكتاب المق َّد�س لأنهم ي�سمعون �أُ ً
المق َّد�س يقول هذا!" و�آخرون يعتر�ضون" :كال ،لي�س هذا هو المعنى المق�صود!
�إنه يقول هذا!" وهكذا ف� َّإن اال ِّدعاء ب� َّأن الكتاب المق َّد�س َع�سِ ر الفهم لي�س
بال�شيء الغريب.
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

رغم � َّأن الكتاب المق َّد�س ُيف�سِ ح المجال �أمام العديد من الآراء في بع�ض
�ش�ؤون الحياة� 18إال �أنه ال َي�سمح بذلك عندما يتعلَّق الأمر بالم�صير الأبدي
للإن�سان .ويمكننا فهم كتاب اهلل ور�سالته عندما نالحظ ما يقوله.
كذلك ،قال �شيرلوك هولمز الأ�سطوري لواط�سون�" :أنت َترى ،لكنك ال
ُتالحظ .الفرق وا�ضح .فمثالً� ،أنت ر�أيت ع َّدة َم َّرات درجات ال�سلم التي تقود
من القاعة �إلى هذه الغرفة� ،ألي�س كذلك؟"
"�أجل ،لقد ر�أيتها َم َّرات عديدة".
"كم َم َّرة بالتحديد؟"
الم َّرات".
�أجاب واط�سون" :مئات َ
"ح�س ًنا ،كم عدد درجات هذا ال�سلم؟"
"كم عددها؟ ال �أدري".
"تماما! لقد ر�أيت ،لك َّنك لم تالحظ! هذا ما �أق�صدهَّ � .أما �أنا ف�أعرف �أنه توجد
ً
19
أي�ضا".
�سبع ع�شرة درجة ،لأني ر�أيت والحظت � ً
تفرقة من الكتاب المق َّد�س،
على نح ٍو ُم�شابهٍ ف� َّإن الكثيرين َيرون ُج َم ًال ُم ِّ
الج َمل .وبالتالي ،ال َع َجب �أن
َّ
لكن قليلين هم الذين يالحظون معاني هذه ُ
َي ْخ ُرج النا�س بتف�سيرات عديدة مختلفة.
ولتو�ضيح هذه الفكرة �إليك ال�س�ؤال التالي :هل � أريد �أن �أفهم ر�سالة اهلل؟
هل �أنا م�ستعد للبحث عن الحق الذي ُيق ِّدمه اهلل بنف�س الرغبة والعزيمة التي
�أبذلها للبحث عن كنز َدفين؟ كتب الملك ُ�سليمان �" :إِ ْن َد َع ْو َت ْال َم ْعر َِف َةَ ،و َر َف ْع َت
َ�ص ْو َت َك � إلى ْال َف ْهمِ � ،إِ ْن َط َل ْب َت َها َك ْالف ِ َّ�ضةَِ ،و َب َح ْث َت َع ْن َها َك ْال ُك ُنوزَِ ،فحِ َينئِذ ٍ َت ْف َه ُم
الر ِّبَ ،و َتج ُِد َم ْعر ِفَ ةَ اهلل ِ" (�سِ فْر الأمثال .)5–3 :2
َم َخ َاف َة َّ
" -3المسيح ُّيون"
ال�شر التي يرتكبها بع�ض
كثيرون يرف�ضون الكتاب المق َّد�س ب�سبب �أعمال ّ
من َي ْز ُعمون �أنهم َينتمون �إلى هذه الديانة .لهذا َف ُهم ي�س�ألون" :ماذا عن

 2التغ ُّلب على العراقيل

23

الحروب ال�صليبية التي ُقتل فيها الكثيرون تحت راية ال�صليب؟ وماذا عن
محاكم التفتي�ش؟ وماذا عن الظلم الذي ُيمار�سه في يومنا هذا �أنا�س يقولون
عن �أنف�سهم �إنهم ي�ؤمنون بالكتاب المق َّد�س؟" في الحقيقة � َّأن �أي �شخ�ص يقول
عن نف�سه �إنه م�سيحي (�أي �أنه ُي�شابه الم�سيح) و ُيخفق في �أن يعك�س َم َح َّبة
وعلَّمه.
الم�سيح وتعاطُ فه ما هو �إ َّال مثال َح ٌّي ُمعاك�س لك ِّل ما عا�شه الم�سيح َ
"�سم ِ ْع ُت ْم � أَ َّن ُه ق ِ َيلُ :تحِ ُّب َقر َِيب َك َو ُت ْبغ ِ ُ�ض َع ُد َّو َك.
لهذا ،قال الم�سيح لتالميذهَ :
ول َل ُك ْم � :أَ ِح ُّبوا � أَ ْع َد َاء ُك ْمَ .بار ُِكوا الَ عِن ِ ُيك ْم � .أَ ْح�س ِ ُنوا � إلى ُم ْبغِ� ِض ُيك ْم،
َو� أَ َّما � أَ َنا َف َ� أ ُق ُ
ون ُك ْم" (�إنجيل م َّتى .)44-43 :5
ون � إ َِل ْي ُك ْم َو َي ْط ُر ُد َ
ين ُي� ِس ُيئ َ
َو َ�صلُّ وا ل أَ ْجل ِ َّالذ ِ َ
وهناك َمن ي�س�ألون" :ماذا عن الم�سيحيين الذين يعي�شون حياة الغ�ش
أخالقية
أي�ضا � َّإن الإن�سان الذي يعي�ش حيا ًة ال �
وال�سكر والخالعة؟" �أقول � ً
َّ
ُّ
ون
المق َّد�س �" :أَ ْم َل ْ�س ُت ْم َت ْع َل ُم َ
�إنما يعي�ش في عدم طاعة لما ُيعلنه الكتاب ُ
وت اهللِ؟ الَ َت� ِض ُّلوا :الَ ُز َن ٌاة َوالَ َع َب َد ُة � أَ ْو َثانٍ َوالَ
� أَ َّن َّ
ين الَ َير ُِث َ
الظالِم ِ َ
ون َم َل ُك َ
ون َوالَ
ون َوالَ َط َّم ُاع َ
ون َوالَ ُم َ�ضاج ُِعو ُذ ُكور ٍَ ،والَ َ�سار ُِق َ
ون َوالَ َم� أْ ُب ُون َ
َفا�سِ ُق َ
ا�س
وت اهللَِ .و َ
ون َير ُِث َ
ون َوالَ َخاطِ ُف َ
ون َوالَ َ�ش َّت ُام َ
�سِ ِّك ُير َ
ون َم َل ُك َ
هك َذا َك َان � أُ َن ٌ
وع َوب ُِروحِ �إِله َِنا"
الر ِّب َي ُ�س َ
م ِ ْن ُك ْم .لكِن ِ ْاغ َت َ�س ْل ُت ْمَ ،ب ْل َت َق َّد ْ�س ُت ْمَ ،ب ْل َت َب َّر ْر ُت ْم ب ِا�سم َّ
بارا
(ر�سالة كورنثو�س الأولى  .)11–9 :6والتبرير يعني �أن ُي ْح َ�سب الإن�سان ًّ
وبال لوم �أمام اهلل .و�سوف نكت�شف الح ًقا �أثناء رحلتنا  -ومن خالل الكتاب
أبرارا �أمام اهلل.
المق َّد�س  -كيف ُيمكن ُ
ُ
للخطاة �أن ُي�صبحوا � ً
طقو�سا بعيدة
وي�س�أل �آخرون" :ماذا عن الم�سيحيين الذين ُيمار�سون
ً
ك ّل البعد عن العبادة الح ّقة؟" �أقول باخت�صار � َّإن �أولئك الذين ُيمار�سون
هذه الطقو�س يتبعون تقاليد كني�ستهم بدل ا ّتباع تعاليم كلمة اهلل التي
ُتعلن" :الَ َت ْ�ص َن ُعوا َل ُك ْم � أَ ْو َث ًاناَ ،والَ ُتق ِ ُيموا َل ُك ْم ت ِ ْم َثاالً َم ْن ُح ًوتا � أَ ْو َن َ�ص ًبا،
َوالَ َت ْج َع ُلوا فِي � أَ ْر ِ
الر ُّب � إِ ُله ُك ْم"
�ض ُك ْم َح َج ًرا ُم َ�ص َّو ًرا ل َِت ْ�س ُج ُدوا َل ُه .ل ِّأني �أَنا َّ
آلية
(�سِ فْر
ِّ
الالويين  .)1 :26فاالنحناء �أمام تماثيل ،وترديد ال�صلوات بطريقة � َّ
دون معرفة الإله الحقيقي ،ما هي �إ َّال �أ�شكال من العبادة المغلوطة .كما � َّأن
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الم�سيحيون بالفعل (�أتباع الم�سيح) ،فيما الحقيقة لي�ست كذلك .فكما � َّأن
هم
ّ
التر ُّدد على الإ�صطبل ال يجعل الإن�سان ح�صا ًنا ،ف� َّإن التر ُّدد على الكني�سة ال

�شخ�ص فينا ُيمار�س بع�ض ال ِّنفاق في
وفي �ضوء الحقيقة القائلة ب� ّأن ك ّل
ٍ
حياته (�أي �أنه يتظاهر بما هو لي�س عليه في حقيقة الأمر) ،فلماذا َن�سمح
الحية �أن
التعرف �إلى خالقنا؟ ولماذا ال ن�سمح لكلمة اهلل َّ
ُ
للمرائين بمنعنا من ُّ
ُ
نا�سا بح�سب ق�صده؟
ُت ِّ
غي َرنا لن�صير �أ ً

"مراؤون"
ُ -4

الع ْر ِق ُّي"
-5
ُّ
"التعصب ِ

"م�سيحيين"
تحيرون لأنهم يعتقدون � ّأن جميع الذين َيدعون �أنف�سهم
كثيرين َي َّ
ّ

م�سيحيا.
يجعل الإن�سان
ًّ

ُهناك �سبب �آخر ُيق ِّدمه البع�ض ك ُعذر لعدم قراءتهم الكتاب المق َّد�س �أال هو

زعمون �أنهم ي�ؤمنون بما
المنافقين" .وللأ�سف ال�شديد � َّأن كثيرين َي ُ
"كثرة ُ
يقوله الكتاب المق َّد�س لكنهم يعي�شون بخالف ذلك� .إنهم ُي َع ِّوجون ر�سالة
الكتاب المق َّد�س وي�ستخدمون ا�سم اهلل لتحقيق مقا�صدهم الأنانية .لهذا ن�سمع

� َّأن بع�ض الوعاظ عانوا من الف�ضيحة ب�سبب َت َر ِّديهم الأخالقي وانغما�سهم

لكن
في �شهواتهم .والبع�ض يعِدونك
تبرعت لهم بالمالَّ .
ّ
بال�صحة والغنى �إن َّ
ات �أُنا�سٍ
"و ُم َن َاز َع ُ
الكتاب المق َّد�س َيف�ضح ه�ؤالء الدجالين ويقول عنهمَ :
الت ْق َوى ت ِ َج َار ٌةَ .ت َج َّن ْب م ِ ْث َل ه�ؤُ َالءِ"
َفا�سِدِي ِّ
ون � أَ َّن َّ
الذ ْهن ِ َو َعادِمِي ْال َح ِّقَ ،ي ُظ ُّن َ
(ر�سالة تيموثاو�س الأولى .)5 :6

وال�سطحيين في زمانه:
أنانيين
و�إليك ما قاله ي�سوع عن القادة
ِّ
الدينيين ال ِّ
ِّ
ال�ش ْع ُب
ون! َح َ�س ًنا َت َن َّب َ� أ َع ْن ُك ْم ِ� إ َ�ش ْع َي ُاء َقائ ِ ًالَ :ي ْق َتر ُِب � إِ َل َّي َ
هذا َّ
َ"يا ُم َرا� ؤُ َ
ب ِفَ مِه َِ ،و ُي ْكر ُِمنِي ب َِ�شفَ َت ْيه َِ َ ،و� أ َّما َق ْل ُب ُه فَ ُم ْب َتعِ ٌد َعنِّ ي َبعِ ًيداَ .و َباطِ ًال

النا�سِ " (�إنجيل م َّتى :15
َي ْع ُب ُد َ
ون َت َعال ِ َيم هِ َي َو َ�ص َايا َّ
وننِي َو ُه ْم ُي َع ِّل ُم َ
"و َم َتى َ�ص َّل ْي َت َف َال َت ُك ْن َك ْال ُم َرائ ِ َين،
 .)9-7وقال ي�سوع لتالميذهَ :
ال�ش َوارِعِ،
ين فِي ْال َم َجامِع ِ َوفِي َز َو َايا َّ
ون � َأ ْن ُي َ�ص ُّلوا َقائِم ِ َ
َف� إِ َّن ُه ْم ُيحِ ُّب َ

ول َل ُك ْم � :إِ َّن ُه ْم َقد ِ ْا�س َت ْو َف ْوا � أَ ْج َر ُه ْم!"
ل ِ َك ْي َي ْظ َه ُروا ل ِ َّلنا�سِ َ .ا ْل َح َّق � أَ ُق ُ
(�إنجيل م َّتى .)5 :6

ف�ضل بع�ض الجماعات
البع�ض َيرف�ضون الكتاب المق َّد�س لأنهم يظنون �أنه ُي ِّ
ِرقية على غيرها .ورغم � َّأن غالبية النا�س ُمذنبون بدرجات ُمختلفة في
الع َّ
التع�صب �أو التح ُّزب ل�شعوبهم� ،إ َّال � َّأن الكتاب المق َّد�س وا�ضح في هذا
م�س�ألة
ُّ
ال�ش�أن" :ب ِْال َح ِّق �أَ َنا �أَ ِج ُد �أَ َّن َ
َ�ضل � َأح ًَدا على � َأحدٍ]"
اهلل َال َي ْق َب ُل ْال ُو ُج َوه [ال ُيف ِّ
الر ُ�سل .)34 :10
(�أعمال ُّ
20
النبي ُمو�سى تزوج من امر�أة �أثيوبية؟ وهل قر�أت
فمثالً ،هل َتعلم � َّأن
َّ
ألي�شع – على �شِ فاء قائد الجي�ش ال�سوري
نبيه � َ
كيف عمل اهلل – مِ ْن خالل ِّ
21
نبيه اليهودي
من َب َر ِ�ص ِه بعد �أن َ
توا�ضع �أمام اهلل؟ وهل تعرف � َّأن اهلل � َأم َر َّ
يونان (النبي يون�س) �أن يذهب لتو�صيل ر�سالة التوبة والخال�ص �إلى مدينة
نينوى (في العراق)؟ كان النبي يونان يكره �أهل نينوى ويتم ّنى لهم الهالك،
لكن اهلل �أحبهم و�أظهر لهم رحمته 22.وهل �أنت على دِرايةٍ بالدور الهام الذي
َّ
قامت به بالد فار�س (�إيران حال ًيا) في تتميم مقا�صد اهلل في تقديم الخال�ص
للعالم؟ 23وهل ت� ّأملت في مقابلة ي�سوع العجيبة مع المر�أة ال�سامرية الخاطئة
حين كَ لَّمها عن الحياة الأبدية رغم � َّأن اليهود كانوا يتج َّنبون التعامل مع
24
ال�سامريين ويعتبرونهم "نج�سين"؟
لكن �إلهنا لي�س كذلك .فهو ال
ما مِ ْن َ�شكٍّ � َّأن عالمنا ُم�صاب بداء
التع�صبَّ ،
ُّ
جن�س واحدٍ� ،أال وهو الجن�س الب�شري.
يرى �أمامه �سوى ٍ
ال�س َماء ِ َوال أَ ْر ِ
�ض ،الَ
"ال إِ ُله َّالذِي َخ َل َق ْال َع َال َم َو ُك َّل َما فِيهَِ ،
هذا � ،إِ ْذ ُه َو َر ُّب َّ
النا�سِ َك� أَ َّن ُه
وعة ٍ ب ِال أَ َيادِيَ ،والَ ُي ْخ َد ُم بِ� أَ َيادِي َّ
َي ْ�س ُك ُن فِي َه َياك ِ َل َم ْ�ص ُن َ
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اج � إلى َ�ش ْيءٍ � ،إِ ْذ ُه َو ُي ْعطِي ْال َجم ِ َيع َح َي ًاة َو َن ْف ً�سا َو ُك َّل َ�ش ْيءٍَ .و َ�ص َن َع
ُم ْح َت ٌ
ون َع َلى ُك ِّل َو ْجه ِ ال أَ ْر ِ
�ضَ ،و َح َت َم
مِ ْن َدم ٍ َوا ِحد ٍ ُك َّل � أُ َّمة ٍ م ِ َن َّ
النا�سِ َي ْ�س ُك ُن َ
ب ِال أَ ْو َقا ِ
ت ْال ُم َع َّي َنة ِ َوب ُِح ُدود ِ َم ْ�س َكنِه ِْم ،ل ِ َك ْي َي ْط ُل ُبوا َ
اهلل َل َع َّل ُه ْم َي َت َل َّم ُ�س َون ُه
وهَ ،م َع � أَ َّن ُه َع ْن ُكلِّ َوا ِحد ٍ مِ َّنا َل ْي َ�س َبعِ ًيدا .ل أَ َّن َنا ب ِه ِ َن ْح َيا َو َن َت َح َّر ُك
َف َيج ُِد ُ
الر ُ�سل .)28-24 :17
وج ُد" (�أعمال ُّ
َو ُن َ
دم واح ٍد ُيثبته العلم الحديث
هذا الإعالن ب� َّأن اهلل َخل ََق جميع الب�شر مِ ْن ٍ
الذي ُيق ُِّر ب� َّأن" :الجينات الوراثية للجن�س الب�شري ُمتماثلة بن�سبة  99,9بالمئة
في ك ّل العالمَّ � .أما الن�سبة ال�ضئيلة المختلفة فهي الم�س�ؤولة عن االختالفات
25
الفردية مثل لون العينين ومدى ُمقاومتنا للأمرا�ض المختلفة".
عيدا َع ْن ُك ِّل َوا ِ
"ال�سماء ِ َوال ْأر ِ
حد ٍ م ِ َّنا"؛ بل
�ض" وخالقهما َ"ل ْي َ�س َب ًَ
� َّإن َر َّب َّ
�شخ�صية ،وهو يريدنا �أن " َنطْ ُل َب ُه" و�أن نفهم ر�سالته.
هو يهتم بي وبك ب�صورة
َّّ
فهو الذي َد َّبر ك ّل تفا�صيل والدتنا ،وهو ُيحب ك ّل النا�س – مِ ْن كُ ِّل �أُ َّمة ولِ�سان
وثقافة ولون – ويدعوهم لأن يلتم�سوه ب ُل َغة قلوبهم الخا�صة.
المقدس يُبيح القتل"
" -6إله الكتاب
َّ
و�صلتني هذه الر�سالة الإلكترونية من �شخ�ص ُملْحِ د (�أو "عِ لماني ُمحِ ّب
َ�ضل �أن ُيدعى):
للخير" كما ُيف ِّ
يقول الكتاب المقدَّس" :أنا ال ّرب إله َحنَّان ورؤوف ،بطيء الغضب ،و ُك ِّلي مح َّبة
وأمانةَّ ".إن كلمات الله جميلة في مدحه لنفسه ،لكنَّ كلماته ال تتوافق مع أفعاله.
كالمحب عندما سمح بموت أكثر من ُربع مليون إنسان في كارثة
فالله لم َي ْظهَر ُ
تسونامي التي وقعت في شهر كانون األول/ديسمبر  2004في جنوب شرق آسيا.
وفي ما ُي َس َّمى "الدخول إلى كنعان" ُيجيز إله الكتاب المقدَّس قتل األبرياء من
المسالمين .لماذا وأنا مخلوق زائل ُأشفق على البشر
الرجال والنساء واألطفال ُ
لمنعت ّ
ُ
أكثر من ذاك المدعو "خال ًقا"؟ لو ُ
كل ِصراع ،وكراهية ،وحروب،
كنت أقدر
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وقتل وكوارث ،وفقر ،ومجاعات ،وأمراض ،وآالم ،وأحزان ُيعاني منها البشر على
كوكبنا .أجلُ ،كنت ألوقف ّ
كل هذا فو ًرا بحركة واحدة من إصبعي!

�صالحا وكُ ل َِّّي ال ُقدرة في الوقت نف�سه ،فلماذا
كثيرون ي�س�ألونْ �" :إن كان اهلل
ً
�صالحا
لل�شر؟ لك ِْن من الم�ؤ�سف �أننا ال ن�س�أل �أنف�سناْ �" :إن كان اهلل
ال ي�ضع َحًّدا ّ
ً
ال�شر؟" فنحن نريد من اهلل
وكُ ل َِّّي ال ُقدرة ،فلماذا ال َي َ�ضع َحًّدا لي حين �أق َت ِرف ّ
ال�شر؛ لكننا ال نريده �أن ُيديننا نحن.
�أن ُيدين ّ
بعد �أن �أو�ضحت هذا التنا ُق�ض في موقفنا كب�شر ،ال �أتر َّدد في القول ب� َّأن
�صديقنا العِلماني �أثار بع�ض التح ّديات ال�صعبة .ورغم �أنه ال توجد �إجابات
ومقنعة .ف�أثناء رحلتنا عبر
ب�سيطة عن �أ�سئلته� ،إ َّال � َّأن هناك ردود وافية ُ
الخطية وج ًها لوجه؛
�صفحات الكتاب المق َّد�س� ،سوف نتقابل مع اهلل وعواقب
َّ
وعندها �سوف ت�صبح �إجابات اهلل وا�ضحة لنا .والآن� ،أريد �أن �أطرح ثالثة
الحكْم على خالقنا عندما نرى �أنه َي ْ�س َمح – �أو
مبادئ لكي نتحا�شى �إ�ساءة ُ
حتى َي� ُأمر – بوقوع الم�صائب التي تخطف حياة الرجال والن�ساء والأطفال؛
الر َّ�ضع.
بل وحتى حياة الأطفال ُّ
لكن اهلل َيرى ال�صورة الكاملة.
جزءا من ال�صورةَّ ،
�أ) الإن�سان يرى ً
في حين � َّأن النا�س ُي َ�ص ِّنفون الم�آ�سي التي يموت فيها "الأبرياء" َق ْبل
�أوانِهم على �أنها "ظال َِمة" ،ف� َّإن اهلل ينظر �إليها مِ ْن َمنظوره الأبدي .وهو ُيعلن
26
� َّأن حياة الإن�سان الوقتية على الأر�ض ما هي �إ َّال مق ّدمة للحدث الرئي�سي.
فالحياة ال تقت�صر على ما تراه العين .فمثالًَ ،ت َخ َّيل جني ًنا في بطن �أمه� .إذا
ا�ستطاع هذا الجنين �أن ُي َفكِّر فربما �س ُيخاطب اهلل ويقول له انطال ًقا مِ ْن عِ لْمِ ِه
المحدود" :ماذا َف َعل ُْت لأ�ستحق عقاب �سجني في هذا الكي�س ال�صغير؟ �إ ّنني
�أ�سمع في الخارج �أ�صوات �أطفال ي�ضحكون ويلعبون ،في حين �أنني مدفون
في هذا العالم المائي المظلم! هذا ظُ لْم! لماذا �أنا �أكثر عطفًا من خالقي ُر ْغم
جرد َجنين؟"
�أنني ُم َّ
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

لكن البالغين يفعلون
طب ًعا ،ال يوجد َجنين يتح َّدى خالقه بهذه الطريقة؛ َّ
ذلك"َ :ب ْل َم ْن �أَ َنت �أَ ُّي َها ا ِلإ ْن َ�س ُان َّالذِي ُت َجا ِو ُب َ
اهلل؟ �أَ َلع َّل ْال ِج ْبلَ َة َت ُق ُول ل َِجابِل َِها:
هك َذا؟’" (ر�سالة رومية .)20 :9
‘ل َِم َاذا َ�ص َن ْع َتن ِي َ
ب) ما هو غير �صائب عند الإن�سان لي�س بال�ضرورة كذلك عند اهلل.
أي�ضا �أن ُينهيها .وقد
بما � َّأن اهلل هو َم ْ�ص َدر الحياة وحافظها ،فَمِ ْن َح ِّق ِه � ً
�أعلن النبي � ُّأيوب الذي خ�سر ك ّل ممتلكاته و�أبناءه الع�شرة عبر �أحداث متالحقة
قائالً"ُ :ع ْر َي ًانا َخ َر ْج ُت م ِْن َب ْط ِن �أُ ِّميَ ،و ُع ْر َي ًانا �أَ ُع ُود �إلى ُه َن َاكَّ .الر ُّب �أَ ْع َطى
هذا َل ْم ُي ْخط ِْئ � ُّأيوب َو َل ْم َي ْن�س ِْب هلل ِ
َو َّالر ُّب �أَ َخ َذَ ،فلْ َي ُك ِن ا�سم َّالر ِّب ُم َب َار ًكا .فِي ُك ِّل َ
ِج َه َال ًة" (�سِ فْر � ُّأيوب .)22-21 :1
نتعرف – �أثناء رحلتنا – على بع�ض تدابير وخطط اهلل الغريبة
�سوف َّ
27
محبته
والحكيمة .و�سوف نتقابل مع ملك الكون الذي ال ُي ْرغِ م الب�شر على ّ
المزرية لعالمنا الحا�ضر.
وطاعته .و�سنكت�شف � ً
أي�ضا �أ�سباب الحالة ُ
المطاف� ،سوف ُي ْ�صدِر اهلل ُح ْك ًما ً
تماما على الجميع.
عادال ً
ج) في نهاية َ
المفيد �أن نتذكَّ ر � َّأن
�أثناء محاولتنا لفهم الأحداث الما�ضية والحا�ضرة ،مِ َن ُ
خالق الإن�سان َيعرف ك ّل �شي ٍء عن ك ّل فرد؛ � َّأما نحن فال نعرف ك ّل �شيء .واهلل
أخالقية ،بل وف ًقا لمبادئه هو .لهذا ،ل�سنا نحن الذين
ال َيعمل وف ًقا لمبادئنا ال
َّ
نقول هلل ما هو ال�صواب وما هو الخط�أ ،بل هو الذي ُيخبرنا بذلك .ورغم � َّأن
اهلل َي�سمح للب�شر باتخاذ قراراتهم ب�أنف�سهم ُ(رغم �أنها قد تكون قرارات خاطئة
ال�شر .ف�سوف ي�أتي
وت�ؤ ِّثر بدو ِرها على الآخرين) �إ َّال �أنه ال يقف �صام ًتا �أمام َّ
ال�صالح التي و�ضعها
يوم ُيدين فيه اهلل ك ّل رجل وامر�أة وطفل وف ًقا لمعايير َّ
ٌ
28
َ
محبة اهلل وعدله بال ُحدود" .لأ َّن َّالر َّب �إِ ُله َح ّقُ .ط َوبى ل َِجمِي ِع
هو .كذلك ،ف� َّإن َّ
ُم ْن َت ِظرِيهِ" (�سِ فْر �إ�شعياء .)18 :30
لهذا� ،إذا كنت تعتقد – مثل ذلك ال�شخ�ص الذي �أر�سل تلك الر�سالة
الإلكترونية – �أنك �أكثر �إ�شفا ًقا مِ ْن خالقك ،ف�أرجو �أن ُتتابع القراءة .فاهلل
للم َّت ِ�ضعين الذين َينتظرون َ�سماع �صوته.
يك�شف �أ�سراره ُ
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"ال�س َرائ ُِر ل َِّلر ِّب �إِل ِه َناَ ،و ْال ُم ْعلَ َن ُات َل َنا َول َِبن َِينا �إلى الأَ َبدِ" (�سِ فْر ال َّتثنية
َّ
.)29 :29
" -7ال يُمكن لكتاب اهلل أن يحتوي على "...
ُيعلِّل البع�ض �سبب تغا�ضيهم عن الكتاب المق َّد�س بقولهم" :لو كان الكتاب
الم َنفِّرة عن �أولئك
المق َّد�س موحى به من اهلل ،لما احتوى تلك الق�ص�ص ُ
الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا الجرائم ،والمذابح ،وال ِّز َنى ،والخيانات ،وعبادة
تاب
الأوثان ،وغيرها ".فبح�سب مفهومهم للوحي الإلهي ،يجب �أن َي ْق َت ِ�ص َر كِ ُ
المبا�شرة مِ َن اهلل.
اهلل على االقتبا�سات ُ
َلك ِْن � ْإن كان الهدف من الكتاب المق َّد�س هو تعريف الب�شر بخالقهم في
دون ال كالم
�إطار التاريخ ،فهل يحق لنا االعترا�ض �إن كان الكتاب المق َّد�س ُي ِّ
أي�ضا خطايا الب�شر و�ضعفاتهم؟ كذلك� ،أال يحق
اهلل و�أعماله فح�سب ،بل و� ً
بالمقابلة مع حالة
هلل �أن ُيعلِن عن مجده وقدا�سته وعدله ورحمته و�أمانته ُ
المريعة؟ وهل نجر�ؤ ح ًقا على �أن ُنملي على اهلل القدير كيف ينبغي
الإن�سان ُ
عليه �أن ُيعلن عن نف�سه ور�سالته؟
الطي ِنَ ،ح َّتى َي ُق ُول ْال َم ْ�ص ُن ُوع َع ْن
َ"يا َل َت ْحرِيف ُِك ْم! َه ْل ُي ْح َ�س ُب ْال َجاب ُِل َك ِّ
َ�صانِ ِعهِ‘َ :ل ْم َي ْ�ص َن ْعن ِي’� .أَ ْو َت ُق ُول ْال ُج ْبلَ ُة َع ْن َجابِل َِها‘َ :ل ْم َي ْف َه ْم’؟" (�سِ فْر
�إ�شعياء .)16 :29
تاريخي ًة عديدة �سمح اهلل بحدوثها ُرغم َع َدم
ُي َد ِّون الكتاب المق َّد�س �أحدا ًثا
َّ
�سي ًئا �إلى
الح ُّي الحقيقي الواحد َيفرح حين ُي َح ِّول و�ض ًعا ِّ
ِر�ضاه عنها .فاهلل َ
ق�صة يو�سف الم�ؤثرة [االبن الحادي ع�شر ليعقوب]
�شي ٍء �صالحَ .ل َعلَّك قر�أت َّ
(�سِ فْر التكوين  .)50-37كان �إخوة يو�سف الع�شرة الأكبر منه يكرهونه
و ُي�سيئون ُمعاملته ،بل �إنهم باعوه عب ًدا للإ�سماعيليين .بعد ذلك� ،أُلقي يو�سف
لكن يو�سف – ومن خالل تلك المحنة – ارتقى ل ُي�صبح
ظلماَّ .
في ال�سجن ً
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الر ُجل الثاني في م�صر بعد فرعون ،وخلَّ�ص �إخوته والم�صريين والبالد
َّ
تغيرت
المجاورة من الموت ب�سبب مجاعة �شديدة حدثت في زمانه .وبعد �أن َّ
قلوب �إخوته من َن ْح ِوه ،قال لهم يو�سف�" :أَ ْن ُت ْم َق َ�ص ْد ُت ْم ل ِي َ�شًّرا� َ ،أ َّما ُ
اهلل َف َق َ�ص َد
بِهِ َخ ْي ًرا ،ل َِك ْي َي ْف َع َل َك َما ْال َي ْو َم ،ل ُِي ْحي َِي َ�ش ْع ًبا َكث ًِيرا" (�سِ فْر التكوين .)20 :50
" -8مليء بالتناقضات"
لكن قليلين
ُي ِ�ص ُّر الكثيرون على � َّأن الكتاب المق َّد�س مليء بالتناق�ضاتَّ ،
ُي َخ ِّ�ص�صون وق ًتا لدرا�سته بمو�ضوعية .فهل من العدل �أن َن ْحك َُم على الكتاب
جرد
المق َّد�س ً
بناء على �أقوال الآخرين؟ وهل يمكننا �أن نفهم � َّأي كتاب ُ
بم َّ
جرد
تفرقة منه؟ وهل يجو ُز � ْأن نقر�أ كتا ًبا
قراءة بع�ض ُ
عظيما ُ
الج َمل ُ
ً
الم ِّ
لم َّ
مطبعية �أو � َّأية تناق�ضات فيه؟ �أرجو �أ َّال يكون الأمر هكذا.
البحث عن �أخطاء
َّ
لكن الكثيرين يقر�أون الكتاب المق َّد�س بهذه الطريقة.
َّ
ا�ستلمت ر�سالة الكترونية فيها الئحة طويلة من
قبل �سنوات طويلة،
ُ
التناق�ضات والأخطاء المزعومة في الكتاب المق َّد�س؛ وهي تناق�ضات و�أخطاء
َن َقلَها كاتب الر�سالة عن �أحد مواقع الإنترنت.
وفيما يلي �أجزاء من هذه الر�سالة:
َّإن كتابكم المق َّدس ُيناقض نفسه .فمث ًال:
(س ْفر التكوين
•في اليوم األول ،خلق الله النور ثم َف َصل بين النور والظلمة ِ
 .)5-3 :1لكنَّ الشمس التي تفصل النهار والليل لم ُتخلق إ َّال في اليوم
(س ْفر التكوين .)19-14 :1
الرابع ِ
الم َح َّرمة
•كان يجب أن يموت آدم في نفس اليوم الذي أكل فيه من الثمرة ُ
(س ْفر التكوين .)5 :5
(س ْفر التكوين  .)17 :2لكنَّ آدم عاش  930سنة ِ
ِ
•يسوع ال ُيدين (إنجيل يوحنَّا 17 :3؛ 15 :8؛  .)47 :12ثم يسوع ُيدين
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(إنجيل يوحنَّا 30–27 ،22 :5؛ 39 :9؛ أعمال ال ُّرسل 42 :10؛ رسالة كورنثوس
الثانية .)10 :5
•وهَ ُل َّم َج َّرا.
واآلن أو ُّد أن أسألك سؤاالً :هل َيسمح لي دينك أن أطرح أسئلة وأن أستخدم
عيني وألغي عقلي حتى ال
عقلي قبل أن أَقبله ،أَم أنه يطلب مني أن ُأغمض َّ
أسأل؟ إ ّنني أسأل نفسي إذا كان من الممكن أن يرتكب الله مثل هذه األخطاء
في كتابه ،وبسرعة ُأجيب :ال!؟

نعمَّ � ،إن اهلل الذي قال"َ :هلُ َّم َنتَ َح َاج ْجَ ،ي ُق ُول َّالر ُّب" (�سِ فْر �إ�شعياء  )18 :1هو
نف�سه الذي ُيريدني �أن �أطرح الأ�سئلة و�أن �أ�ستخدم عقلي .فاهلل َيدعو ك ّل واحد
منا للت� ُّأمل في كلمتهَّ � .أما � ْأن ننقل الئحة "اعترا�ضات" �شخ�صٍ �آخر فهذا ال
ُيجدي َن ْف ًعا .قال الحكيم ُ�سليمان" :اَ ْل َغب ُِّي ُي َ�ص ِّد ُق ُك َّل َكل َِمةٍَ ،و َّالذك ُِّي َي ْن َتب ُِه �إلى
َخ َط َواتِهِ" (�سِ فْر الأمثال .)15 :14
أور َدها كاتب هذه الر�سالة فنجدها
� َّأما الإجابات عن "التنا ُق�ضات" التي � َ
29
�أثناء قراءتنا الكتاب المق َّد�س وت� ُّأملنا فيه .لك ِْن �أرجو �أن نتمكَّن الآن من
االتفاق على ما يلي :الحياة ق�صيرة ج ًدا والأبدية طويلة ج ًدا .لهذاَ ،ي ْج ُدر ب ُك ِّل
�شخ�ص فينا �أن يبحث بجدية في هذا المو�ضوع.
ٍ
يوما فاكهة لذيذة ،ف�أنت تعرف �أن و�صف طعمها لأحدهم
�إذا تناولت ً
يتذوقها لكي يختبر مذاقها بنف�سه .وبالمثل،
لي�س كاف ًيا؛ فينبغي عليه �أن َّ
ف� َّإن قبول ما يقوله �شخ�ص �آخر عن كلمة اهلل ال يكفي؛ فينبغي عليك �أن
تتذوقها بنف�سك.
َّ
"ذُ ُوقوا َو ْان ُظ ُروا َما �أَ ْط َي َب َّالر َّب!" (�سِ فْر المزامير .)8 :34
�إذا كان المرء يبحث عن َم ْ�صل ََح ِت ِه الأبدية فينبغي عليه �أن يدر�س الكتاب
ِاال�ست َِق َامةِ"
المق َّد�س بعناية و�أن يكون َ"عام ًِال َال ُي ْخ َزىُ ،م َف ِّ�ص ًال َكل َِم َة ْال َح ِّق ب ْ
ال�سياق ب�أكمله (وهو
(ر�سالة تيموثاو�س الثانية  .)15 :2فعدم االنتباه �إلى ِّ
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الم ْزعوم) هو طريقة خاطئة لفهم
الم ْقطَ ع الكامل الذي يوجد فيه التنا ُق�ض َ
َ
كلمة اهلل التي هي َح ٌّق.
على �سبيل المثال ،هناك عبارات في الكتاب المق َّد�س تو�صينا ب� َّأال ُندين
الآخرين ،بينما ُتقابلها عبارات �أخرى تو�صينا ب�أن ُندين 30.ترى هل ُتناق�ض
بع�ضا؟ كال ،بل ُي َك ِّمل �أحدها الآخر .فمن جهة ف� َّإن كلمة
تلك الآيات بع�ضها ً
اهلل تو�صيني �أ َّال �أُدين (� ْأحكُم على) الآخرين لكوني مخلو ًقا محدود المعرفة.
علي �أ َّال � ْأحكُم على نوايا الآخرين �أو �أعمالهم مِ ْن ُمنطلق
وهذا َيعني �أنه ينبغي َّ
ميز (� ْأحكُم على)
روح النقد والب ِِّر
علي � ْأن �أُ ِّ
ِّ
الذاتي .لكن من جهة �أخرى ،يجب َّ
وال�شر وبين الحق
ما يقوله الآخرون ويفعلونه لكي �أُدرك الفرق بين الخير
ّ
والكذب في �ضوء ما يقوله الكتاب المق َّد�س.
المزعومة في الكتاب المق َّد�س؟
�إذًا ،ماذا عن التناق�ضات َ
�سميها البع�ض
�أنا
�شخ�صيا وجدت َح ًّال ُم ً
ًّّ
ريحا لجميع هذه الأمور التي ُي ِّ
"تنا ُق�ضات" .كما �أنني اكت�شفت �أ ّنه ما لم يرغب النا�س في فهم الكتاب
المق َّد�س من ك ّل قلوبهم ،ف�سوف َي�ستمِ ُّرون في البحث عن "تنا ُق�ضات" جديدةٍ
ُ
31
حال ح�صولهم على �إجابات ب�ش�أن القديمة منها.
هل تريد ح ًقا �أن تفهم ر�سالة اهلل؟ �إذًا ال تفتح كتاب اهلل بح ًثا عن �أفكارك
المق َّد�س �سِ ف ًْرا تلو الآخر .ال ُتحاول
�أنت ،بل بح ًثا عن �أفكاره هو .ادر�س الكتاب ُ
ف�سر نف�سه .فالأ�سفار المق َّد�سة
ف�سر بنف�سك ما تقر�أ ،بل َدع المكتوب ُي ِّ
جاه ًدا �أن ُت ِّ
32
ف�سر نف�سها بنف�سها.
التي كتبها العديد من الأنبياء على مدى قرون كثيرة ُت ِّ
الظلْ َمةَِ ،وع ِْن َد ُه َي ْ�س ُك ُن
ُ"ه َو َي ْك�ش ُِف ْال َع َمائ َِق َوالأَ ْ�س َر َارَ .ي ْعلَ ُم َما ُه َو فِي ُّ
ُّالن ُور" (�سِ فْر دانيال .)22 :2
" -9أنا ال أومن بالعهد الجديد"
�سيدة:
منذ فترة ا�ستلمت هذه الر�سالة الإلكترونية من ِّ
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"أنا ال أومن بالعهد الجديد ،بل بالعهد القديم فقط .كما أنني ال أومن َّأن كالم
يتم تعديله أو ْأن ُتعاد كتابته ل ُيالئم أزمنة جديدة".
الله ُيمكن ْأن ّ

ال�سيدة – كغيرها من النا�س – ال تفهم لماذا يحتوي كتاب اهلل عهدين:
هذه ِّ
"ع ِّدلَت
قديم وجديدَّ .
الجز�أين ال يعني بتا ًتا � َّأن كلمة اهلل قد ُ
لكن وجود هذين ُ
�أو �أُعيدت كتابتها" ،بل يعني � َّأن خطّ ة اهلل للجن�س الب�شري التي َ�س َب َق اهلل و� ْأن
تحققت.
�أعلنها لنا في القديم قد َّ
التاريخية ُت� َّؤرخ وف ًقا لتواريخها .فمثالً ،تاريخ والدة النبي
� َّإن الأحداث
َّ
�إبراهيم يعود �إلى � 2000سنة قبل الميالدَّ � ،أما تاريخ انهيار ال ُبرجين التو�أمين
في مدينة نيويورك فهو  2001بعد الميالد� .إذًا ،تاريخ العالم مق�سوم �إلى
ق�سمين .وهكذا هو الحال في كتاب اهلل.
"ع ْهد" تعني
يحتوي الكتاب المق َّد�س عه ًدا
قديما وعه ًدا جدي ًدا .وكلمة َ
ً
33
وثيقة قانونية �أو َع ْقد �أو ميثاق �أو اتفاق بين طرفين .ولكي نفهم هذا،
�سوف نقوم الآن بجولة �سريعة في العهدين (القديم والجديد) لكي نرى الهدف
والق�صد منهما.
آرامية ،وهو يحتوي "�شريعة
األول :العهد القديم .كُ تب
الجُ ْزء َّ
بالعبرية وال َّ
َّ
أي�ضا
أي�ضا بالتوراة] ،والأنبياء والمزامير [التي ُت ْع َرف � ً
ُمو�سى [التي ُتعرف � ً
بال َّزبور]" (�إنجيل لوقا  .)44 :24هذه الكتابات التي �أر�سلها اهلل من خالل
زو ُدنا ب�سج ٍّل من الأحداث
ثالثين نب ًيا تقري ًبا على َم ِّر �أكثر من �ألف �سنةُ ،ت ِّ
التي َت َد َّخل فيها اهلل في تاريخ الب�شرية – ُمنذ خلق �آدم �إلى �أيام مملكة الف ُْر�س
(حوالى �سنة  400قبل الميالد).
النبويةَ ،ي ْنظُ ر العهد القديم َع ْبر �سراديب الزمن �إلى نهاية
من الناحية
َّ
34
التاريخية قبل حدوثها.
العالمُ ،م ْع ِل ًنا عن مئات الأحداث
َّ
َي ْ�ش َرح العهد القديم الميثاق الذي َق َّد َم ُه اهلل للب�شر قبل ميالد الم�سيح (قبل
"الم�سيا" �أي
ِبرية
َّ
الميالد) .وكلمة "الم�سيح" هي الترجمة اليونانية للكلمة الع َّ
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الجزء َّ

تنب�أت كتب العهد القديم عن �أحداث رئي�سية
"المختار" .وقد َّ
"الم ْم�سوح" �أو ُ
َ
الم�سيا الذي �سي�أتي ل ُينقذ �شعبه من
�ستحدث في التاريخُ ،م�شيرة فيها �إلى
َّ
الخطية وعواقبها .كما � َّأن الميثاق القديم ا�شتمل على هذا الوعد الهام:
َّ
جديدا" (�سِ فْر �إرميا
الر ُّبَ ،و� أَ ْق َط ُع َ ...ع ْه ًَدا
"ها � أَ َّي ٌام َت�أْتِيَ ،ي ُق ُ
ً
"َ
ول َّ
.)31 :31
أي�ضا "الإنجيل" (�أي
الجُ زء الثاني :العهد الجديد .كُ تب
باليونانية ،و ُيدعى � ً
َّ
ال�سار)� .أكثر من ثمانية رجال كتبوا العهد الجديد في القرن الأول
َ
الخ َبر َّ
الميالدي ،وقد ُد ِّو َنت فيه �أحداث المجيء الأول للم�سيح �إلى الأر�ض .كما
�أنه يحتوي �شواهد من العهد القديم ويتنب�أ عن كيفية نهاية العالم .و َي ْج ُدر
تماما مع تلك الواردة في
نبوات العهد الجديد تتناغم ً
التنويه �إلى � َّأن جميع َّ
العهد القديم.
الم�سيا
العهد الجديد َي ْ�ش َرح هِ َبة اهلل العظمى للب�شر من خالل مجيء
َّ
تنب�أ عنها �أنبياء العهد
المنتظَ ر .وهذه الأ�سفار ُت�شير �إلى مئات النبوءات التي َّ
ُ
تاريخيا.
القديم وتك�شف كيف �أنها تح َّققت
ًّ
أي�ضا �إلى اليوم الذي
وكما هو حال العهد القديم ،ف� َّإن العهد الجديد ُي�شير � ً
الم�سيا �إلى الأر�ض .لهذا يقول الم�سيحَ :
"ال َت ُظُّنوا �أَ ِّني ِج ْئ ُت
�سيرجع فيه
َّ
و�س �أَ ِو الأَنب َِي َاءَ .ما ِج ْئ ُت لأَ ُنق َ�ض َب ْل لأُكَ ِّم َل" (�إنجيل م َّتى .)17 :5
لأَ ُنق َ�ض َّالن ُام َ
�أجل ،ال يوجد تناق�ض بين العه َدين القديم والجديد .فكما � َّأن البذرة تنبت
أي�ضا خِ طَّ ة اهلل القديمة للب�شر .فالعهد
وتكبر وت�صبح �شجرة ُمثمرة ،هكذا هي � ً
المثمرة .وبالتالي ف� َّإن ك ّل جزء
القديم هو ُ
الجذور ،والعهد الجديد هو ال�شجرة ُ
من كتاب اهلل ُي�شير �إلى الر�سالة التي يريدنا اهلل �أن نفهمها.
ال�سيدة التي بعثت بر�سالتها الإلكترونية ُمحِ َّقة في �إيمانها ب� َّأن "كالم
� َّإن ِّ
يتم تعديله �أو �أن ُتعاد كتابته ليالئم �أزمنة جديدة ".لكنها
اهلل ال ُيمكن �أن َّ
�أخفقت في ُمالحظة � َّأن "كلمات اهلل" قابلة للتحقيق و�سوف تتح َّقق.
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"م َح َّرف"
ُ -10
لقد تناولنا حتى الآن ت�سعة عوائق تمنع النا�س من قراءة الكتاب المق َّد�س
�شيوعا والذي
والإيمان بما جاء فيه .لكني لم �أتح َّدث بعد عن العائق الأكثر
ً
الم�سلمين .وقد َع َّبر �أحمد بو�ضوح عن هذا العائق في
�أ�سمعه من �أ�صدقائي ُ
ر�سالته الإلكترونية:
أنا أعلم وأومن َّأن ُك ّل كتب التوراة تقري ًبا قد ُح ِّر َفت .لهذا َّ
فإن الكتاب المق َّدس
الحالي ُمز َّيف و ُمح َّرف...

تم تحريف الكتاب المق َّد�س؟ �سوف نجد
هل �أحمد على َح ٍّق؟ هل فع ًال َّ
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال في الف�صول القادمة.
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أنا ُمتي ِّقن َّأن الكتاب المق َّدس قد ُح ِّرف منذ قرون عديدة بل منذ آالف السنين،
َّ
نبي كذاب
وأن معظم العهد الجديد ،إن لم يكن ك ّله ،ما هو إ ّال تفاهة اختلقها ّ
اسمه بو ُلس .لذلك َّ
فإن استشهادكم من الكتاب المقدَّس هو هَ دْر للوقت في
طباعة الكلمات أو نسخها.

ُم َح َّرف أَم َم ْحفوظ؟

ُترى هل هذه اال ِّدعاءات �صحيحة؟ هل �سمح الإله غير المحدود للإن�سان
حرف الأ�سفار التي �أعلنها لأنبيائه منذ زمن بعيد؟
المحدود ب�أن ُي ِّ
غير و ُي ِّ

الز ْه ُرَ َ .و� أ َّما َكل َِم ُة �إِله َِنا َف َت ْث ُب ُت � إلى ال أَ َبد ِ".
َ"يب َِ�س ْال ُع ْ�ش ُبَ ،ذ ُب َل َّ
النبي �إ�شعياء (�سِ فْر �إ�شعياء )8 :40
ُّ
ُمقتطفات الر�سائل الإلكترونية التالية التي ا�ستلمتها من �أربعة �أماكن
مختلفة من العالم ُت َع ِّبر عن ر�أي �أكثر من بليون من الب�شر:
نحن نؤمن بالنسخ األصل َّية لجميع الكتب المقدَّسة.

ال َتن َْس أنه بحوزتك العهدَين القديم والجديد ال ّلذين ُح ِّرفت كلماتهما .لكنَّ
كلمات القرآن لم تتب َّدل عبر السنين.
َّإن ُنصوص كتابكم المقدَّس ُم َح َّرفة .فقد ُأعيدت كتابته وزيد عليه و ُن ِّقح منذ
البداية لكي ُيالئم عقائدكم الخاطئة.
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للمسلمين
كلمة خاصة ُ
الم�سلم.
خا�صة للقارئ العزيز ُ
أوجه كلمة َّ
�أو ّد �أن � ِّ
المق َّد�سة – ال َّتوراة والمزامير
كما تعلم ،ف� َّإن القر�آن ُيعلن بو�ضوح � َّأن ال ُك ُتب ُ
دى ونور" (�سورة  .)51–44 :5كما
(الزبور) والإنجيل – قد �أُعطيت من اهلل ُ
"ه ً
� َّأن ال ُقر�آن يقولَ َ :
حمد] ْالك َِت َاب [القر�آن] ب ِْال َح ّ ِق ُم َ�ص ّدِ ًقا
"و�أ َنز ْل َنا [اهلل] �إِ َل ْي َك ُ
[م َّ
اب [الكتاب المق َّد�س] َو ُم َه ْيم ًِنا َعلَ ْيهِ" (�سورة .)48 :5
ل َِما َب ْي َن َي َد ْيهِ م َِن ْالكِتَ ِ
أي�ضا"َ :و َما �أَ ْر َ�سلْ َنا َق ْبلَ َك ِ�إ َّال رِ َج ًاال ُنوحِ ي �إِلَ ْي ِه ْم َف ْا�س�أَلُ واْ َ �أ ْه َل ال ّذِ ْكر [الكتاب
و� ً
المق َّد�س] �إِن ُك ُنت ْم َال َت ْعلَ ُم َون" (�سورة  .)7 :21كما � َّأن القر�آن ُي َح ِّذر قائالً:
اب َوب َِما �أَ ْر َ�سلْ َنا بِهِ ُر ُ�سلَ نا َف َ�س ْو َف َي ْعلَ ُم َون ...فِي ْال َحمِيمِ ُث َّم
َّ
"الذ َِين َك َّذ ُبوا ب ِْالك َِت ِ
ون" (�سورة .)72 ،70 :40
فِي َّالنا ِر ُي ْ�س َج ُر َ
35
ُيعلن القر�آن َم َّرات عديدة � َّأن �أ�سفار الكتاب المق َّد�س موحى بها من اهلل،
وك ّل من يرف�ضها �سيذهب �إلى الجحيم .هذا هو ما يقوله القر�آن.
للم�سلمين في ك ّل
فعلية ُ
� َّإن مثل هذه الإعالنات في القر�آن تخلق م�شكلة ّ
تماما عن
مكان ل َّأن الكتاب المق َّد�س والقر�آن ُيق ِّدمان ر�سال َتين ُمختلف َتين
ً
طبيعة اهلل وخطّ ته للب�شر.
لكن
الم�سلمين � َّأن الكتاب المق َّد�س قد ُح ِّرفَّ .
لهذا ال�سبب ا�س َت ْن َتج معظم ُ
الأ�سئلة التالية �ساعدت الكثيرين على �إعادة النظر في هذا اال�ستنتاج.
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ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

خاصة
للمسلمين بصورة
َّ
أسئلة ُ
المق َّد�سة؟
•هل ّ
تظن � َّأن اهلل قادر على حِ فْظ كُ ُتبه ُ
تظن �أ َّنه ُيريد �أن يحفظها؟
•�إن كان الأمر كذلك ،هل ّ
تظن � َّأن كُ ُتب الأنبياء قد ُح ِّرفت:
•�إذا كنت ّ
❍ ❍متى ُح ِّرفت؟
❍ ❍�أين ُح ِّرفت؟
❍ ❍ َم ْن َح َّرفها؟ �إذا كنت تظن � َّأن الم�سيحيين �أو اليهود َح َّرفوا ال ُك ُتب
36
طوعا للحفاظ عليها؟
المق َّد�سة� ،إذًا لماذا مات الكثيرون منهم ً
❍ ❍ما هي الأ ِدلَّة التي ُيمكنك تقديمها؟
❍ ❍كيف َي�سمح الإله ال ُكلّي القدرة لأنا�س زائلين بتحريف �سِ ِجلِّه و�إعالنه
المكتوب للجن�س الب�شري؟
•�إذا �سمح اهلل للب�شر بتحريف ال ُك ُتب التي كتبها �أنبياء مثل مو�سى وداود،
أي�ضا؟
فكيف َتثِق � َّأن الكتاب الذي ت�ؤمن �أنت به لم ِ
يواجه الم�صير نف�سه � ً
ال �أرمي من هذه الأ�سئلة �إلى �إرباك �أي �إن�سان ب�أ�سئلة كثيرة ،لكن حيث
� َّإن الكثيرين ي�ؤمنون ب ُتهمة "ال َّتحريف" هذه ،وحيث � َّإن لهذا الإيمان عواقب
أبدية ،ف�إليك �س�ؤال �آخر:
� ّ
•هل تظن � َّأن ال ُك ُتب المق َّد�سة ُح ِّرفت قبل مجيء القر�آن �أَم بعده؟

قبل �أن ُتكمِ ل القراءة� ،أرجو – عزيزي القارئ – �أن ُتفكِّر في الإجابة عن
دون
ال�س�ؤال الأخير [قبل مجيء ال ُقر�آن �أَم بعده؟] .ولع َّل ُه من الأف�ضل � ْأن ُت ِّ
أي�ضا.
�إجابتك � ً

قبل؟
�إذا كنت تقول � َّإن ال َّتحريف وقع قبل كتابة القر�آن ،فكيف ُيعلن القر�آن � َّأن
"نورا" ل ُهم؟
دى" للب�شر ،ولي�ست
هذه الكتب لي�ست �ضال ًال بل ُ
"ه ً
ً
ظالما بل ً
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لماذا يقول القر�آن"َ :و َق َّف ْي َنا َعلَ ى � َآثا ِرهِم بِع َِي�سى ْاب ِن َم ْر َي َم ُم َ�ص ّدِ ًقا ل َِما َب ْي َن
َي َد ْيهِ م َِن َّالت ْو َراةِ َو� َآت ْي َن ُاه ا ِلإن ِج َيل فِيهِ ُه ًدى َو ُن ٌور َو ُم َ�ص ّدِ ًقا ّل ِ َما َب ْي َن َي َد ْيهِ م َِن
َّالت ْو َراةِ َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظ ًة ل ِلْ ُم َّتق َِينَ .و ْل َي ْح ُك ْم �أَ ْه ُل ا ِلإن ِجي ِل ب َِما �أَ َنز َل ُ
اهلل فِيهِ َو َمن
َل ْم َي ْح ُكم ب َِما �أَ َنز َل ُ
اهلل َف�أُ ْو َلئ َِك ُه ُم ْال َفا�س ُِق َون" (�سورة )47-46 :5؟ ولماذا
أي�ضاَ :
"ال َت ْبد َِيل ل َِكل َِماتِ اهلل ِ" (�سورة )64 :10؟
يقول � ً
و� ْإن كانت ال ُك ُتب المق َّد�سة غير جديرة بالثقة ،فلماذا ي�أمر القر�آن"َ :ف�إِن
ُون ْالك َِت َاب مِن َق ْبل َِك َل َق ْد َج َاء َك
ُك َنت فِي َ�ش ٍّك م َِّما �أَ َنز ْل َنا �إِ َل ْي َك َف ْا�س�أَ ِل َّالذ َِين َي ْق َر�ؤ َ
أي�ضا"َ :ف�أْ ُتواْ
ْال َح ُّق مِن َر ّبِ َك َف َال َت ُك َون َّن م َِن ْال ُم ْم َترِ َين" (�سورة  ،)94 :10و� ً
ِالت ْو َراةِ َف ْاتلُ َوها �إِن ُك ُنت ْم َ�صا ِدقِين" (�سورة )93 :3؟
ب َّ
اب"
فرغم � َّأن البع�ض ا ُّت ِهموا ب�أنهم "م ِْن ُه ْم َل َفرِ ًيقا َيلْ ُو َ
ون �أَلْ�س َِن َت ُهم ب ِْالك َِت ِ
(�سورة � ،)78 :3إ َّال � َّأن ال ُك ُتب نف�سها اع ُتبرت �سليمة وغير ُم َح َّرفة.

بعد؟
مِ ْن جهة �أخرى� ،إذا كنت تقول � َّإن الكتاب المق َّد�س ُح ِّرف بعد كتابة القر�آن
فيجب التذكير ب� َّأن الكتاب المق َّد�س المتداول اليوم ُم َت ْر َجم من مخطوطات
يدوية قديمة ت�سبق القر�آن بقرون عديدة.
فقبل الوقت الذي كُ تب فيه القر�آن ،كانت الأ�سفار المق َّد�سة قد ُن�شِ رت في
�أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا ،و ُترجمت �إلى لغات عديدة مثل الالتينية ،وال�سريانية،
37
والقبطية ،والقوطية ،والأثيوبية ،والأرمنية.
َفكِّر في الأمر! فكيف َت َمكَّن �أي �أ�شخا�ص من تحريف تلك الأ�سفار الم�شهورة
والمنت�شرة
المترجمة �إلى لغات عديدة ،والمن�سوخة بمئات الآالف من ال ُّن َ�سخُ ،
تخيل َم َ�ش َّقة َج ْمع ُن َ�سخ اللغة الأ�صلية
في �أرجاء العالم المعروف �آنذاك؟ َّ
المترجمة) ومحاولة تغيير ك ّل منها
للأ�سفار المق َّد�سة (بالإ�ضافة �إلى ال ُّن َ�سخ ُ
ومطابقتها بع�ضها مع بع�ض لتكون النتيجة هي الترجمة الموجودة بين
عملية م�ستحيلة!
�أيدينا اليوم� .إنها ّ
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اال�ستنتاج وا�ضح:
•اال ِّدعاء ب� َّأن الكتاب المق َّد�س ُح ِّرف قبل كتابة القر�آن يناق�ض ع�شرات
38
الآيات القر�آنية.
•اال ِّدعاء ب� َّأن الكتاب المق َّد�س ُح ِّرف بعد كتابة القر�آن يناق�ض البراهين
التاريخية والأثرية التي تدعمها �آالف المخطوطات القديمة.
هذا اال�ستنتاج ُيثير مجموعة �أخرى من الأ�سئلة:
 مِ ْن �أين جاءت �آالف المخطوطات والترجمات هذه؟� -أين هي الكتابات الأ�صلية؟

"سالالتها"
سخ األصل َّية و ُ
ال ُّن َ
ب�سبب واقع � َّأن ك ّل �شيء على الأر�ض يهترئ ويندثر ،ف� َّإن مخطوطات
أ�صلية لم تعد موجودةَ .لك ِْن هناك �آالف الن�سخ القديمة
الكتاب المق َّد�س ال ّ
أ�صلية والمحفوظة في العديد من المتاحف والجامعات
لكتابات الأنبياء ال ّ
حول العالم.
�إذا كنا نتح َّدث عن التوراة� ،أو الإنجيل� ،أو الفيل�سوف �أر�سطو� ،أو الم�ؤرخ
يو�سيفو�س� ،أو حتى القر�آن الأكثر حداثة 39،ف�إن جميع الوثائق الأ�صلية غير
موجودة .فهكذا هي الحال بالن�سبة لك ّل كتب الع�صور القديمة حيث لم يبق
أ�صلية.
"�سالالت" الن�سخ ال ّ
منها �إ َّال ُ
معظم النا�س في ال�سنغال ي�ؤمنون � َّأن الكتاب المق َّد�س ُم َح َّرف .وهم ال
يثقون به .لكنهم بالمقابل يثقون بق�ص�ص الأجداد .وهذه الق�ص�ص هي ت�أريخ
�شفهي يحفظ فيه الإن�سان تاريخ �أ�سرته و�أجداده و�أ�صله والقرية التي جاء
منها .وهذه الق�ص�ص تنتقل من جيل �إلى جيل .ورغم � َّأن المرء ينده�ش ح ًقا
من ُقدرة هذه الق�ص�ص على حفظ تواريخ العائالت بدرجة عالية من ال ِّد َّقة� ،إ َّال
� َّأن هذه ال ِّد َّقة َت ْ�ض ُعف بمرور الوقت .ونحن َنعلم � َّأن الطريقة ال�شفهية في حفظ
الحقائق عند الب�شر ال ُت�ضاهي الكتابة ب�أية حال من الأحوال.
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�إذًا لماذا يثق الكثيرون ب�سرعة ب�شهادة الب�شر ال�شفهية ،لكنهم يتر َّددون في
ت�صديق �شهادة اهلل المكتوبة؟ وهل هذا �سلوك حكيم؟
ا�سَ ،ف َ�ش َه َاد ُة اهلل ِ �أَ ْع َظ ُم،
"�إِ ْن ُك َّنا َن ْق َب ُل َ�ش َه َاد َة َّ
الن ِ
َ ...م ْن َال ُي َ�ص ِّد ُق َ
اهللَ ،ف َق ْد َج َعلَ ُه َكاذ ًِبا ،لأَ َّن ُه
ِال�ش َه َادةِ َّالتِي َق ْد َ�ش ِه َد ب َِها ُ
اهلل"...
َل ْم ُي�ؤْم ِْن ب َّ
(ر�سالة يوح َّنا الأولى .)10-9 :5

ساخ
الرقوق وال ُّن َّ
ِّ
كُ تِبت الأ�سفار المق َّد�سة قبل �أن َيعرف النا�س الورق
والطباعة والحا�سوب بوقت طويل .فقد كَ َت َب �أنبياء اهلل
كلمات اهلل على ِرقوق م�صنوعة من جلود الحيوانات �أو �أوراق
ال َب ْرد ِِّي .وك ّل ما كُ تِب على الرقوق الأ�صلية نقله ُن َّ�ساخ بخط اليد .كان ه�ؤالء
تميزين في العالم القديم حيث كانوا ُيتقنون القراءة
ال ُّن َّ�ساخ حِ َرفِ ِّيين ُم ِّ
الم�ستندات القانونية ون�سخها .وقد قام بع�ض ه�ؤالء
والكتابة و�صياغة ُ
ال ُّن َّ�ساخ ب�إنتاج ُن َ�سخ من الكتاب المق َّد�س .وكان هدفهم هو َن ْ�سخ الن�صو�ص
دونون عدد كلمات
بد َّقة ُمتناهية .وفي نهاية بع�ض الكتب ،كان ال ُّن َّ�ساخ ُي ِّ
الكتاب والكلمة الواقعة في ُمنت�صف الن�ص لكي يتمكّن ال ُّن َّ�ساخ الآخرون مِ ْن
40
�إح�صاء الكلمات مِ ْن ِج َه َتي الكتاب ليت�أكّ دوا �أنه لم ُيحذَف منه حرف واحد.
ورغم حذرهم ال�شديد ،فقد احتوت هذه ال ُّن َ�سخ بع�ض االختالفات
41
الب�سيطة :كلمة �أو عبارة �أو فقرة محذوفة� ،أو رقم منقول بطريقة خاطئة.
لكن هذه االختالفات في المخطوطات القديمة لم ت�ؤثر بتا ًتا على �أي
َّ
حق �أ�سا�سي.
ٍّ
الدينية
لم يحدث قَطّ �أن وجد العلماء ُم�شكلة في الن�صو�ص القديمة –
َّ
تماما؛
وغير
َّ
الدينية – ب�سبب االختالفات الب�سيطة في ال ُّن َ�سخ .بل على العك�س ً
فهذه االختالفات الموجودة في الن�صو�ص المن�سوخة باليد ت�ؤكِّد وت� ِّؤيد ُح َّجة
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عدم التالعب بالكتب المق َّد�سة .وخالفًا للقر�آن ،ف� َّإن تاريخ الكتاب المق َّد�س ال
42
المتبقية.
يتح َّدث عن ُمحاولة �أحدهم لكتابة "ن�سخة مثالية" وحرق الن�سخ ُ
لقد حفظ اهلل ر�سالته لنا .لكن كيف نت�أكد � َّأن الكتاب المق َّد�س الموجود بين
والر ُ�سل؟
�أيدينا اليوم هو نف�سه الذي كتبه الأنبياء ُّ

مخطوطات البحر الم ِّيت
حتى وقت قريب ،كانت �أقدم ُن َ�سخ معروفة لأ�سفار العهد القديم (والتي
كتبها الأنبياء ما بين �سنة  1500و  400قبل الميالد) يعود تاريخها �إلى
نحو �سنة  900بعد الميالد .وب�سبب طول الزمان بين الأ�سفار الأ�صلية وال ُّن َ�سخ
الموجودة ،فقد زعم ال ُّن َّقاد �أنه من الم�ستحيل معرفة ما كتبه الأنبياء وذلك
43
ب�سبب تكرار َن ْ�سخ الن�صو�ص القديمة قر ًنا تلو الآخر.
الميت.
تم اكت�شاف مخطوطات البحر ِّ
بعد ذلكَّ ،
ال�سنة.1947 :
الميت.
المكان :وادي ُق ْمران ُقرب البحر ِّ
ارية
العنوان الرئي�سي�َ :صب ٌِّي
بدوي َي ْعثُر على ٍ
كهف فيه ِجرار َّ
ُ
فخ َّ
ٌّ
واليونانية �أثناء بحثه
آرامية
َّ
ِبرية وال َّ
تحوي مخطوطات قديمة باللغات الع َّ
عن عنزته ال�ضائعة.
تم العثور على �أكثر من
في الفترة الواقعة بين �سنة  1947و�سنة َّ ،1956
 225مخطوطة للكتاب المق َّد�س في �أحد ع�شر كهفًا .وقد � ْأر َجع علماء الآثار
تواريخ هذه المخطوطات �إلى ما بين �سنة  250قبل الميالد و  68ميالدية.
وهكذا ،ف� َّإن غالبية هذه المخطوطات يزيد ُع ْم ُرها على � 2000سنة .يا له من
اكت�شاف رائع!
أ�سينيين ُهم الذين َخ َّب�أوا هذه
كانت جماعة من اليهود الذين ُع ِرفوا بال ِّ
(ال�سنة التي
المخطوطات في كُ هوف ُقمران في نحو �سنة  70ميالدية َّ
الرومان �أور�شليم) .فقد عقد ه�ؤالء الرجال ال َع ْزم على حِ فْظ تلك
َه َدم فيها ُّ
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المخطوطات وحمايتها للأجيال القادمة مهما واجهوا من �أخطار .وهكذا،
متفرقة� ،إ َّال � َّأن
ال�شتات في بلدان
تعر�ضوا للقتل �أو َّ
ِّ
ُرغم � َّأن الكثيرين منهم ّ
الأ�سفار المق َّد�سة بقيت محفوظة .فقد بقيت هذه الرقوق الم�صنوعة من ورق
جاف
ناخ
ٍّ
ارية في ُم ٍ
ال َب ْرد ِِّي محفوظة لأكثر من � 1900سنة في ِجرار ف ََّخ َّ
الميت.
الئم في منطقة البحر ِّ
وم ٍ
ُ
عندما انت�شر خبر اكت�شاف هذه المخطوطات القديمة في �أرجاء العالم،
ظن كثيرون � َّأن الن�صو�ص �ستحوي اختالفات جوهرية عن الن�صو�ص الأحدث
َّ
منها ب�ألف �سنة؛ وعندها َ�س َي ْ�ص ُدق ا ِّدعاء البع�ض ب� َّأن الكتاب المق َّد�س ُم َح َّرف!
يتم العثور �إ َّال على فروق �إمالئية ولغوية
َلك َِّن ظَ َّن ُ
الم َ�شكِّكين خاب �إذ لم ّ
أهمية .كما � َّأن تلك المخطوطات القديمة احتوت نف�س كلمات ور�سالة
�ضئيلة ال ّ
الكتاب المق َّد�س الذي بين �أيدينا اليوم.

الميت:
مخطوطات البحر ِّ
 250قبل الميالد –  68ميالدية
�أقدم مخطوطات
من�سوخة معروفة:
 900ميالدية
الكتاب المق َّد�س اليوم:
لم يتغ َّير.
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الميت فيما يتعلَّق
الحكْم الر�سمي الذي �أ َق َّره ُعلماء مخطوطات البحر ِّ
ما هو ُ
ب ُتهمة تحريف الأ�سفار المق َّد�سة؟ لقد قالوا" :الأدلَّة المتوفرة لدينا حتى يومنا
44
هذا ُت�شير �إلى � َّأن هذا التحريف المزعوم لم َي ْح ُدث".

أكثر كتاب محفوظ في التاريخ
فيما يتعلَّق بالعهد الجديد ،هناك ما ال يقل عن  24000مخطوطة قديمة
يونانية �أ�صلية من بينها  230مخطوطة
بالإ�ضافة �إلى  5300مخطوطة
َّ
ثبت � َّأن العهد الجديد هو
يعود تاريخها �إلى ما قبل القرن ال�ساد�س .ك ّل هذا ُي ِّ
�أكثر كتاب ُم َو َّثق في التاريخ.
بالمقارنة ،لن�أخذ مث ًال كتابات الفيل�سوف اليوناني �أر�سطو الذي عا�ش ما
أثيرا على
بين �سنة  384و  322قبل الميالد� .أر�سطو هو من �أكثر المفكرين ت� ً
َم ِّر الع�صور .رغم ذلك ف� َّإن ك ّل الم�صادر التي لدينا عن فل�سفته وفكره ال تتع ّدى
عد ًدا قلي ًال من المخطوطات التي يعود تاريخ �أقربها �إلى �سنة  1100ميالدية؛
وهذا يعني وجود فجوة مقدارها � 1400سنة بين هذه المخطوطات وتاريخ
الكتابات الأ�صلية .رغم ذلك ،ال �أحد ُي َ�شكِّك في ِ�ص َّحة كلمات �أر�سطو وفل�سفته.
وعالوة على �آالف مخطوطات العهد الجديد ،فقد عثر العلماء في بع�ض ال ُك ُتب
الدينية التي يعود تاريخها �إلى ما قبل �سنة  325ميالدية (وهو تاريخ �أقدم
غير
َّ
مخطوطة كاملة موجودة للعهد الجديد) على �آالف االقتبا�سات الم�أخوذة من
العهد الجديد .وهذه االقتبا�سات كثيرة ج ًدا بحيث �إ َّننا ن�ستطيع � ْأن ُنعيد كتابة
45
العهد الجديد ب�أكمله تقري ًبا باالعتماد على هذه االقتبا�سات وحدها.
محفوظ.
قديم
ٍ
�ص ٍ
هذه الدالئل ت�ؤكِّد � َّأن العهد الجديد هو �أف�ضل َن ٍّ

قدسة ُمختلفة؟
ُك ُتب ُم َّ
المق َّد�سة التي
ربما �سمعت �أحدهم يقولَ " :لك ِْن ُهناك الكثير من ال ُك ُتب ُ
بع�ضها عن بع�ض! ف� َّأية ُن�سخة �أو ترجمة هي ال�صحيحة؟"
يختلف ُ

ُ 3محَ رَّف أَم َم ْحفوظ؟

45

مِ َن المهم �أن نفهم الفرق بين مخطوطات الكتاب المق َّد�س القديمة
والترجمات المختلفة لهذه المخطوطات .فالمخطوطات َن َ�س َخها ال ُّن َّ�ساخ في
المتداولة في يومنا
القديم – قبل ُقرون عديدة مِ َن القر�آنَّ � .أما ال ُك ُتب المق َّد�سة ُ
هذا فهي ُمترجمة عن تلك المخطوطات القديمة 46.فقد َت َّمت ترجمة الكتاب
واليونانية) �إلى �أكثر من
آرامية
َّ
ِبرية وال َّ
المق َّد�س من لغاته الأ�صلية (الع َّ
ربية.
 2400لغة مختلفة .و�إحدى تلك اللغات هي ال َع َّ
عربية ممتازة .وك ّل ترجمة تختلف
الكتاب المق َّد�س ُمتوفر ب ِع َّدة ترجمات َّ
قلي ًال عن الأخرى ،وهذا ما يحدث عاد ًة عندما ُت َت ْر َجم الكلمات من لغة �إلى
لكن المعنى والر�سالة
�أخرى .فقد تختلف الكلمات التي يختارها المترجمونَّ ،
يتغيران عندما تكون هناك �أمانة في الترجمة.
ال َّ
العربية
في هذا الكتابُ ،قمنا باقتبا�س �آيات الكتاب المق َّد�س مِ ْن الترجمة
َّ
المعروفة با�سم "ڤاندايك-ال ُب�ستاني"؛ وهي ترجمة دقيقة وجميلة في الوقت
التف�سيرية المعروفة با�سم "كتاب
أي�ضا الترجمة
نف�سه .كما �أننا ا�ستخدمنا � ً
َّ
تفرقة ب�سبب �سهولة فهمها.
الحياة" في �أماكن ُم ِّ
الكتابية م�أخوذة عن ترجمتين ُمختلفتين:
�إليك هذا النموذج لنف�س الآية
َّ
ترجمة ڤاندايك-ال ُب�ستاني"َ :و َم َتى ُ�ص ْم ُت ْم َف َال َت ُك ُونوا َعابِ�س َِين
ا�س َ�صائِم َِين.
ون ُو ُج َوه ُه ْم ل َِك ْي َي ْظ َه ُروا ل َِّلن ِ
َك ْال ُم َرائ َِينَ ،ف�إِ َّن ُه ْم ُي َغ ِّي ُر َ
اَ ْل َح َّق �أَ ُق ُول َل ُك ْم� :إِ َّن ُه ْم َقدِ ْا�س َت ْو َف ْوا �أَ ْج َر ُه ْم" (�إنجيل م َّتى .)16 :6
التف�سيرية (كتاب الحياة)"َ :وع ِْن َد َما َت ُ�ص ُوم َونَ ،ال َت ُك ُونوا
الترجمة
َّ
ُون َّالذ َِين ُي َق ِّط ُب َون ُو ُج َوه ُه ْم ل َِك ْي
َعابِ�سِي ْال ُو ُجوهَِ ،ك َما َي ْف َع ُل ْال ُم َرا�ؤ َ
ا�س َ�صائِم َِينْ .ال َح َّق �أَ ُق ُول َل ُك ْم ِ�إ َّن ُه ْم َق ْد َن ُالوا ُم َك َ َ
اف�أ َت ُه ْم"
َي ْظ َه ُروا ل َِّلن ِ
(�إنجيل م َّتى .)16 :6
الم�ستخدمة.
لقد بقي المعنى نف�سه في هذه الآية ُرغم اختالف الكلمات ُ
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

اهلل أكبر
�ض زعم البع�ض ب� َّأن الب�شر َح َّرفوا
الطَّ ريف في الأمر هو � َّأن �أقوى ُح َّجة َت ْد َح ُ
كلمة اهلل هو الإعالن الذي َي ْ�ص َدح ك ّل يوم من الم�ساجد حول العالم والذي
�سمع ُته هذا ال�صباح:
"اهلل �أكبر! اهلل �أكبر!"
نعم ،اهلل �أكبر! فهو �أكبر من الإن�سان ومن الأزمنة والع�صور .ولأجل َب َركَ ة
الحي حفظ ر�سالته
جميع الأمم ،ولكي َي�صون ا�سمه ،ف� َّإن هذا الإله الحقيقي ّ
لت�صل �إلى جميع الأجيال.
أي�ضا كاتب كلمته
فاهلل هو لي�س الخالق والحافظ لعالمه فح�سب ،بل هو � ً
وحار�سها.
ال�س َم َاواتِ " (المزمور .)89 :119
"�إلى الأَ َبدِ َيا َر ُّب َكل َِم ُت َك ُم َث َّب َت ٌة فِي َّ

َع َقبات ال نهاية لها
في هذه المرحلة ،من الرائع �أن َنعتقد � َّأن جميع ال ُق َّراء الذين ي�ستعدون
للرحلة قد تجاوزوا ال َع َقبات التي تمنعهم من الإ�صغاء �إلى كلمة اهلل.
ِّ
ال�شخ�صية ُت�شير �إلى عك�س ذلك .فهناك
لكن في حقيقة الأمر � َّأن خبرتي
َّّ
47
ؤخرا هذه
عقبات �أخرى تمنع كثيرين من الو�صول �إلى الحق .ا�ستلمت م� ً
الر�سالة الإلكترونية:
َ
اإلنسان على ُصو َر ِتنا".
شك ًرا على إجاباتك .أ ْذ ُك ُر َّأن الله قال في مكانٍ ماَ " :ن ْصن َُع
ُ
تساءلت إلى َمنْ يعود الضمير "نحن" .أليست هناك ترجمات مختلفة
ولطالما
للكتاب المق َّدس؟ أيها هو الصحيح؟ أال تعتقد أنه توجد ديانات أكثر من الالزم؟
لو لم تكن تلك الديانات موجودة ،هل كان ُبرجا نيويورك موجودين اليوم؟
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أليست المسيحية مسؤولة عن موت الكثيرين؟ ولماذا تثق أنت بما تؤمن به؟
لماذا ،لماذا ،لماذا؟ ُيمكننا أن نستمر في طرح األسئلة إلى األبد عن ُأسطور ٍة ما،
وأن نخترع لها ردودًا ذك َّي ًة – كما يفعل ال ُوعَّاظ – لكي يستمر التبرع باألموال
لهمَ .منْ َخ َلقَ الله؟ لقد نسيت .وشك ًرا.

في حين � َّأن كِ تاب اهلل ُيق ِّدم �إجابات وافية عن �أ�سئلة هذا ال�شخ�ص� ،إ َّال �أنه
الحق الأبدي �أن يتوقف – عند ُنقطة ما – عن
ينبغي على ك ّل من يبحث عن ّ
التركيز على الأ�سئلة الب�شرية و�أن يبد�أ بالت� ُّأمل في كلمات اهلل.

المقدس
حقيقية لرفض الكتاب
أسباب
َّ
ّ
الحقيقية التي ب َِ�س َببِها يرف�ض النا�س
يك�شف الكتاب المق َّد�س عن الأ�سباب
ّ
الحق الإلهي� .إليك ثالثة منها:
ّ
 -1فساد القلب
البع�ض ال يت� َّأملون في الكتاب المق َّد�س لأنهم بب�ساطة ال يريدون �أن يعرفوا
خالقهم ومالكهم.
المق َّد�س في تقييمه لقلوب الب�شر (وهو ُهنا ال يتح َّدث عن
يقول الكتاب ُ
الع�ضلية ،بل عن النف�س الداخلية الم�سيطِ رة)"َ :ف َ�س ُدوا َو َر ِج ُ�سوا
الم�ضخة
َّ
َّ
ال�س َماءِ �أَ ْ�ش َر َف َعلَ ى َبن ِي ْال َب َ�شرِ،
ِب�أَ ْف َعالِ ِه ْمَ .ل ْي َ�س َم ْن َي ْع َم ُل َ�ص َال ًحا .اَ َّلر ُّب م َِن َّ
ل َِي ْن ُظ َرَ :ه ْل م ِْن َفاه ٍِم َطال ِ ِب اهلل ِ؟ ْال ُك ُّل َق ْد َز ُاغوا َم ًعاَ ،ف َ�س ُدواَ .ل ْي َ�س َم ْن َي ْع َم ُل
َ�ص َال ًحاَ ،ل ْي َ�س َو َال َواحِ ٌد" (المزمور .)3-1 :14
ْ�ض الإن�سان الكتاب المق َّد�س يرجع �إلى ف�ساد قلبه ولي�س �إلى
� َّإن َرف َ
تحريف الكتاب.
كتب الملك ُ�سليمان" :اهلل َ�ص َن َع ا ِلإ ْن َ�س َان ُم ْ�س َتق ًِيما� ،أَ َّما ُه ْم َف َطلَ ُبوا ْاخت َِر َاعا ٍ
ت
َكث َِير ًة" (�سِ فْر الجامعة  .)29 :7ف� ْإن ُت ِركنا لأهوائنا الطبيعية ف�سوف نختار
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الطريق التي تروق لنا ،ون�ضع الخِ طَ ط التي تحلو لنا ،ونعي�ش ونموت على دين
برر عدم �سعينا �إلى معرفة اهلل.
�آبائنا .بل �إننا �سنبحث عن بع�ض ال ِعلَل التي ُت ِّ

بعد �أن نبد�أ رحلتنا عبر �صفحات الكتاب المق َّد�س �سوف نكت�شف لماذا نحن

هكذا .لكن الآن ،اعلم �أنه يوجد �سبب وجيه للتحذير الذي كَ َّرره كتاب اهلل لنا:
48
َ"م ْن َل ُه �أُذُ َنا ِن ل َِّل�س ْم ِعَ ،فلْ َي ْ�س َم ْع" (�إنجيل م َّتى .)9 :13
 -2القلق والغنى
أر�ضية
البع�ض ال يدر�سون كلمة اهلل �أب ًدا ل َّأن محور تركيزهم هو الحياة ال َّ

هذا ْال َع َال ِم َو ُغ ُر ُور ْالغ َِنى َي ْخ ُن َقا ِن ْال َكل َِم َة َف َي�صِ ُير ب َِال
والزمان الحا�ضر"َ :و َه ُّم َ
َث َمرٍ" (�إنجيل م َّتى .)22 :13

غني رف�ض كتب الأنبياء طوال حياته.
َ�س َر َد ي�سوع النا�صري َّ
ق�صة َر ُجل ّ

الر ُجل ُيحاول �أن ُي َخ ِّدر �ضميره بقوله � َّإن هذه الكتب غير جديرة
ربما كان هذا َّ

بالثقة .ومهما كان ال�سبب ،فقد مات ذلك الغني ووجد نف�سه في الجحيم.

وا�ضحا فقد �سمح لهذا الرجل �أن يتكلّم لفترة وجيزة
تحذيرا
ولكي ُيعطينا اهلل
ً
ً

مع النبي �إبراهيم في الفردو�س .طلب الرجل الغني نقطة ما ٍء ُي َب ِّرد بها ل�سانه،

لكنه لم يح�صل عليها .وعندما �أدرك �أنه �سيبقى �إلى الأبد بال رجاء ،ابتد�أ
يتو�سل �إلى �أبينا �إبراهيم لكي ُي ْر�سِ ل �أح ًدا من الأموات ل ُيح ِّذر �إخوته الخم�سة
َّ
هذا".
الأحياء" :ل َِك ْي َال َي� ُأتوا ُه ْم َ�أ ْي ً�ضا �إلى َم ْو ِ
اب َ
�ض ِع ْال َع َذ ِ
وا�ضحا:
النبي �إبراهيم
وكان ر ّد
ً
ِّ

َ"ق َال َل ُه �إِ ْب َراه ُِيم :ع ِْن َد ُه ْم ُ[ك ُتب] ُم َو�سى َوالأَ ْنب َِي ُاء ،ل َِي ْ�س َم ُعوا
م ِْن ُه ْمَ .ف َق َالَ :الَ ،يا �أَبِي ِ�إ ْب َراه َِيمَ ،ب ْل ِ�إ َذا َم َ�ضى ِ �إ َل ْي ِه ْم َواحِ ٌد م َِن
الأَ ْم َواتِ َي ُت ُوب َون".
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و�سى َوالأَ ْنبِ َياءَِ ،و َال �إِ ْن َق َام َواحِ ٌد
َف َق َال َل ُه� :إِ ْن َك ُانوا َال َي ْ�س َم ُع َون م ِْن ُم َ
م َِن الأَ ْم َواتِ ُي َ�ص ِّد ُق َون" (�إنجيل لوقا .)31-27 :16
المعجزات والعجائب
لقد �أعلن اهلل � َّأن كلمته المكتوبة هي دليل �أقوى من ُ
الح ِّق الذي ُينادي به .لهذا ،فقد �أعطانا اهلل كتب �أنبيائه وحفِظها
على ِ�ص ْدق َ
لنا؛ وهو يتو َّقع منا �أن "ن�سمع منهم".
 -3الخوف من اإلنسان
البع�ض ال يدر�سون الكتاب المق َّد�س لأنهم يخافون من ردود فعل الآخرين.
اعترف لي �أحد جيراني ذات يوم قائالً" :لوال خوفي من �أُ�سرتي لكنت
ا�س فَ ٌّخ
"ال َخ ْ�ش َي ُة م َِن َّ
قر�أت الكتاب المق َّد�س ".والكتاب المق َّد�س يقول لناْ :
الن ِ
وب� ،أَ َّما ْال ُم َّتك ُِل َعلَ ى َّالر ِّب َف�آم ٌِن" (�سِ فْر الأمثال 25 :29؛ ترجمة الحياة).
َم ْن ُ�ص ٌ
وماذا عنك؟ هل تخ�شى الأ�سرة والأ�صدقاء وما يمكن �أن يفعلوه �أو يقولوه �أو
يفكِّروا فيه �إذا اكت�شفوا �أنك تقر�أ كتابات نف�س الأنبياء الذين َي َّدعون تكريمهم.
هلل تقول�" :أَ َّما ْال ُم َّتك ُِل َعلَ ى َّالر ِّب َف�آم ٌِن".
ال َت َخ ْف ل َّأن كلم َة ا ِ
�سبب ُم ْقن ٍِع لإهمال ر�سالته.
ومن وجهة نظر اهلل ،ال يوجد � ُّأي ٍ
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َ"و ُي َعلِّ ُق الأَ ْر َ�ض َعلَ ى َال َ�ش ْيء ٍ".

 -النبي � ُّأيوب (�سِ فْر � ُّأيوب )7 :26

منذ ب�ضع �سنوات ذهبنا �أنا وزوجتي في رحلة ا�شتملت على زيارة
وجه �أنظارنا �إلى
لأحد الكهوف العميقة في الأر�ض .وبينما كانت ُ
الم ْر�شِ َدة ُت ِّ

ِل�سية الناتئة ،قالت ما معناه:
الت�شكيالت
ال�صخرية العجيبة ،والروا�سب الك َّ
َّ

"ك ّل هذا بد�أ من ُنقطة مياه .فقد كان هناك َب ْحر داخلي َ�ض ْحل َيغمر هذه

مما �أدى �إلى َت َ�شكُّل طبقات من الروا�سب التي
البقعة منذ  330مليون �سنة َّ
ْ�سية "....
َت َ�صلَّبت فيما بعد و�أ�صبحت �
أحجارا كِ ل َّ
ً

الم ْر�شِ َدة عِ لم ًيا جا ًدا كما لو � َّأن الإن�سان كان هناك منذ البدء
بدا كالم تلك ُ

التطورات .وبينما هي تتكلَّمَ ،د َّوت كلمات اهلل للنبي � ُّأيوب في
ُيالحظ ك ّل تلك
ّ
داخلي�" :أَ ْي َن ُك ْن َت حِ َين �أَ َّ�س ْ�س ُت الأَ ْر َ�ض؟ �أَ ْخب ِْر �إِ ْن َك َان ع ِْن َد َك َف ْه ٌم" (�سِ فْر � ُّأيوب
الم ْر�شِ َدة على الجولة ثم �س�أل ُتها كيف َي ْعلَم
 .)4 :38وفي نهاية الرحلة َ�شك َْر ُت ُ

ُعلماء الآثار � َّأن ُع ْمر الكهف يبلغ ماليين ال�سنين .فاعترفَت �أنهم ال َيعلمون
هذا بال�ضبط ،ث َُّم �أ�ضافت قائلةً" :لقد ُقلت لكم ما َد َّربوني على قوله".
50

51

الع ْلم الصادق
ِ

كلمة "عِلْ م" (ُ )scienceم�شت َّقة من اال�سم الالتيني ( )scientiaالذي يعني
َ"معرفة"َّ � 49.أما الفعل ( )scireفيعني َ"ي ْعرِف" .وال ِعلْم بال�شيء هو �أن ننظر �إلى
ال�ش ُبهات .لذلك ،رغم � َّأن العالِم قد يختار �أن
�شيء ما باعتباره
�صحيحا وفوق ُّ
ً
ُي َ�ص ِّنف نظريته على �أنها "عِ لْم"� ،إ َّال � َّأن هذا ال َي ْج َعل هذه النظرية عِ ل ًْما.
ال�سبعينيات مِ َن القرن الع�شرين ،قام الدكتور الفرن�سي
في منت�صف
ّ
كتاب �أ�سما ُه
موري�س بوكاي (وهو الطبيب الخا�ص للملك في�صل) بت�أليف
ٍ
المقد�س ،والقر�آن ،والعِلْ م" .هذا الكتاب – المعرو�ض في مكتبات
"الكتاب َّ
العالم الإ�سالمي وم�ساجده – َي ْج ِزم ب� َّأن الكتاب المق َّد�س يتعار�ض مع العلم
دونة في الف�صل الأول من
ق�صة الخليقة ُ
الحديث .وي�شير بوكاي �إلى � َّأن َّ
الم َّ
الكتاب المق َّد�س ُمقتب�سة على الأرجح من �أ�سطورة ،لأنها ال تتالءم مع نظريات
الإن�سان
المتغيرة عن �أ�صل الكون 50.وكما يفعل كثيرون ف� َّإن بوكاي ُي�ساوي
ِّ
نظرية
التطور 51بال ِعلْم الحقيقي؛ وهذا خط�أ.
ُّ
المق َّد�سة لم ُت ْعطَ لتدري�س علم الفيزياء،
من ال�ضروري �أن نفهم � َّأن الأ�سفار ُ
بل لتك�شف العلم الروحي .فقد �أعطانا اهلل كتابه لكي يك�شف لنا َم ْن ُه َو ،وما
المق َّد�س لكي
هي طبيعته ،وما الذي فعله لأجلنا .كما �أنه �أعطانا الكتاب ُ
ُي َعل َِّمنا م ِْن �أين �أتينا ،وما هو هدف وجودنا على الأر�ض ،و�إلى �أين �سنذهب
بعد ذلك .وبالطبع ،ال ُيمكن ا�ستنباط معلومات كهذه �أو التح ُّقق منها في �أحد
ُمختبرات الأبحاث .ومع هذا ،حيث � َّإن الكتاب المق َّد�س يتعامل مع ك ّل جوانب
أي�ضا معلومات عن العالم الطبيعي لم تكن
الحياة ،فال َع َج َب �أنه
يت�ضمن � ً
َّ
معروفة عند الإن�سان عندما كُ ِت َب ْت الأ�سفار المق َّد�سة.

اهلل قالها أو ً
ال
علمية قبل
�سوف نتناول �سبعة نماذج َد َّون فيها كِ تاب اهلل بيانات
َّ
فترة طويلة من اكت�شاف علماء اليوم لها .وفي ف�صول الحقة� ،سوف ُن�شير
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�إلى مقاطع �أخرى من الكتاب
المق َّد�س نكت�شف من خاللها حقائق
لمية ُمذهلة.
عِ َّ
ُ -1كر َِويَّة األرضُ :ت َعلِّم غالبية كُ ُتب
اليونانيين (في
التاريخ المعا�صر � َّأن
ِّ
�سنة  500قبل الميالد) "كانوا � َّأول
نظرية كُ َر ِو َّية الأر�ض...
َم ْن طَ َرحوا
َّ
كما � َّأن فال�سفة اليونان ا�ستنتجوا �أنه
ال ُيمكن للأر�ض �إ َّال �أن تكون كروية
ل َّأن ال�شكل الكروي هو �أكمل �شكل
مِ ْن وجهة نظرهم 52".لكن قبل ذلك ب�أكثر من �ألف �سنة ،كان النبي � ُّأيوب قد
ال�ش َم َال َعلَ ى ْال َخالَ ءَِ ،و ُي َعلِّ ُق الأَ ْر َ�ض َعلَ ى َال َ�ش ْيء ٍَ ... .ر َ�س َم
�أعلن � َّأن اهلل َ"ي ُم ُّد َّ
ِالظلْ َمةِ" (�سِ فْر � ُّأيوب ،7 :26
َحًّدا [ َدائ َِر ًة] َعلَ ى َو ْجهِ ْالم َِياهِ ع ِْن َد ِّات َ�صا ِل ُّالنو ِر ب ُّ
اليونانيين� ،أعلن النبي ُ�سليمان � َّأن اهلل َ"ر َ�س َم
 .)10وقبل � 400سنة من زمان
ِّ
َدائ َِر ًة َعلَ ى َو ْجهِ ْال َغ ْمرِ" (�سِ فْر الأمثال  .)27 :8وفي �سنة  700قبل الميالد
"ال َجال ُِ�س
(�أي قبل مئتي �سنة من ظهور فال�سفة اليونان) �أعلن �إ�شعياء النبيْ :
�ض" (�سِ فْر �إ�شعياء  .)22 :40وكلمة دائرة باللغة العبرية تعني
َعلَ ى ُك َر ِة الأَ ْر ِ
�أي�ضا كروي� .إذًاَ ،م ْن كان � َّأول من تكلّم عن كروية الأر�ض – اليونانيون
�أَم اهلل؟ �أجل ،اهلل – الذي هو ُمهند�س هذه الأر�ض – هو � َّأول من تكلّم عن
هذا الأمر.
أي�ضا عن دورة المياهَ " :لأ َّن ُه َي ْجتَ ذ ُِب
 -2دورة المياه :يتح َّدث �سِ فْر � ُّأيوب � ً
ال�س َم َاو ُات َو َت ُ�صُّب َها ب َِغ َز َار ٍة
َق َط َراتِ ْال َماءَِ ،و َي ْج َع ُل ُ�س ُح َب ُه َت ْهط ُِل �أَ ْم َط ًاراَ ،ت ْ�س ُك ُب َها َّ
ال�س ُح ُبَ ،و َك ْي َف ُت ْرع ُِد َ�س َماُ�ؤ ُه؟"
َعلَ ى الإِ ْن َ�سا ِن� .أَ ُه َن َاك َم ْن َي ْف َه ُم َك ْي َف َت ْن َت�ش ُِر ُّ
(�سِ فْر � ُّأيوب  )29-27 :36هكذا ي�صف الكتاب المق َّد�س دورة المطر التي
خارا ثم تتكاثف �إلى قطرات �صغيرة من الماء في الغيوم ،ثم
تكون �أو ًال ُب ً
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ت َّتحد ل ُتك َِّون قطرات ماء �أكبر تتغلَّب على الرياح التي تعلّقها في الهواء .كما
عملية التكثيف في
كمية الماء الهائلة الممكن �أن ُت ْح َب�س عن طريق َّ
يذكر � ُّأيوب َّ
53
الغيوم"َ :ي ُ�ص ُّر ْالم َِي َاه فِي ُ�س ُحبِهِ َف َال َي َت َم َّز ُق ْال َغ ْي ُم َت ْح َت َها" (�سِ فْر � ُّأيوب .)8 :26
 -3أُمٌّ واحدة :قبل � 3500سنة ،كتب النبي مو�سى"َ :و َد َعا � َآد ُم ا�سم ْام َ َر�أتِهِ
َح َّو َاء َلأ َّن َها ُ�أ ُّم ُك ِّل َح ٍّي" (�سِ فْر التكوين  .)20 :3وف ًقا للكتاب المق َّد�س ف� َّإن
التطور لم يقتنعوا بهذه
لكن علماء نظرية
جميع الب�شر َينحدرون من ُ�أ ٍّم واحدةَّ .
ُّ

الحقيقة حتى �سنة  .1987فبعد تحليل دقيق ج ًدا لجزيئات عديدة م�أخوذة
الم�شيمة من �أنا�س من جميع �أنحاء العالم (وهي رموز وراثية منقولة
من َ
ت�شوه من الأم �إلى الجنين) ،كانت نتيجة البحث هي � َّأن جميع الب�شر
دون �أي ُّ
الموجودين اليوم هم من ُ�ساللة "�أنثى واحدة" 54.بعد هذا بب�ضع �سنوات،
لكن ه�ؤالء
ا�ستنتجت درا�سات �أخرى � َّأن جميع الب�شر هم من ُ�ساللة �أب واحدَّ 55.
الباحثين لم ينتبهوا �إلى � َّأن ك ّل الجهود التي بذلوها والأموال التي �أنفقوها
ت�ؤكِّد ِ�ص َّحة الكتاب المق َّد�س!

الد ِم"
النبي ُمو�سى � ً
أي�ضا" :لأَ َّن َن ْف َ�س ْال َج َ�سدِ ه َِي فِي َّ
 -4الحياة في الدم :قال ُّ
ؤخرا
(�سِ فْر الال ِّ
َّويين  )11 :17وهذه الحقيقة لم يفهمها المجتمع الطبي �إ َّال م� ً
َ�صد" (�إخراج الدم من �أجزاء
بعد �أن ا�ستمر الأطباء في ُممار�سة طريقة "الف ْ
56
عينة من الج�سم ك�إجراء عالجي) حتى القرن التا�سع ع�شر.
ُم َّ
 -5شيخوخة األرض :قبل ثالثة �آالف �سنة ،كتب النبي داود � َّأن الأر�ض
و"تتغير" ذات يوم مِ ثلما َي ْح ُدث لمالب�سنا (المزمور -25 :102
�سوف "تبلى"
َّ
المغناطي�سية ت�ضعف،
قوته
َّ
 .)26والعلم الحديث يقول � َّإن كوكبنا يتباط�أ ،و� َّأن َّ
و� َّأن طبقة الأوزون التي َتحميه َت َتر َّقق.
 -6خرائط البحار :كتب �أي�ضا النبي داود عن "طُ ُرق البِحار" (المزمور .)8 :8
وقد عملت عبارته ال�صغيرة هذه على �إلهام الأدميرال البحري "ماثيو فونتين
البحرية
التيارات
َّ
موري" ( )1873-1806لتكري�س حياته الكت�شاف هذه َّ
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وتوثيقها .فقد َفكَّر �أنه طالما � َّأن اهلل تكلّم عن " طُ ُرق" في البحار ،فبو�سعه هو
�أن ير�سم خرائط لهذه الطرق .وبالفعل قام موري بهذا العمل و�أ�صبح ُي ْع َرف
57
بـ"�أبو خرائط البحار".
ِ -7ع ْلم َ
�س
ال�ش ْم ِ
الف َلك :منذ حوالى �ألفي �سنة ،كتب الر�سول بول�س"َ :م ْج ُد َّ
َ�ش ْي ٌءَ ،و َم ْج ُد ْال َق َمرِ � َآخ ُرَ ،و َم ْج ُد ُّالن ُجو ِم � َآخ ُر .لأَ َّن َن ْج ًما َي ْمتَ ُاز َع ْن َن ْجم ٍ فِي
ْال َم ْجدِ" (1كورنثو�س  .)41 :15فقد تبدو جميع النجوم ُمت�شابهة للعين
جردة ،لكن اليوم – ومِ ْن خالل المناظير القوية و�أ�سلوب تحليل ال�ضوء –
ُ
الم َّ
بع�ضها عن بع�ض كل ًيا في اللون
ي�ؤكِّد لنا علماء ال َفلَك � َّأن "النجوم تختلف ُ
والبريق .بع�ض النجوم تبدو �صفراء مثل ال�شم�س والبع�ض الآخر �أزرق �أو
58
تميز عن غيره" 59.كيف �أمكن لبول�س �أن َيعرف هذا في
�أحمر" ".كلُّ نجم ُم ِّ
القرن الميالدي الأول؟

إيمان أعمى؟
ُرغم �أ َّنه ب�إمكاننا �أن نذكر �أمثلة كثيرة �أخرى عن "ال ِعلْم في الكتاب
المق َّد�س"� ،إ َّال �أننا نكت�شف ما يلي من خالل هذه الأمثلة ال�سبعةُ :رغم � َّأن
لميا� ،إال �أ َّنه حين يتح َّدث عن �شيء عِ لمي ف�إ َّنه
الكتاب المق َّد�س لي�س كتا ًبا عِ ًّ
يكون دقي ًقا وعلى �صواب.
البع�ض َي ِ�صف الإيمان بالكتاب المق َّد�س ب�أنه "�إيمان �أعمى" .لكن هل هذا
�صحيح؟ �أم �أنه �إيمان ذكي لأ َّنه قائم على حقائق م�ؤكدة ال يمكن دح�ضها؟
ف� ْإن كان ال ِعلْم الحديث َي َّتفق بد َّقة مع ما يقوله الكتاب المق َّد�س ،فهل نكون
�أغبياء �أَم ُحكماء حين َنقبل هذه الكتابات على �أنها �صحيحة  -حتى عندما
تماما؟
ُت َعلِّم � ً
أ�شياء ال ُيمكننا � ْأن ُنبرهن ِ�ص َّحتها �أو �أن ُنف َِّ�سرها ً
"الب َراهين
اهلل ال يطلب مِ َّنا �أن نلغي عقولنا ،بل �إ َّنه َز َّو َدنا بالعديد من َ
الر ُ�سل  )3 :1التي ت�ؤكِّد � َّأن كتابه جدير بالثقة.
َ
الك َ
ثيرة" (�أعمال ُّ
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وع ْلم اآلثار
التاريخ ،والجغرافيةِ ،
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بين � َّأن العهدين القديم
تفح�صنا بع�ض البراهين التي ُت ِّ
في الف�صل ال�سابقَّ ،
والجديد هما �أف�ضل كتابين محفوظين من الع�صور القديمة .لكن ماذا عن
المعلومات الواردة في الأ�سفار المق َّد�سة؟ هل يمكن الوثوق بها؟
والم َ�شكِّكين ب�آالف الفر�ص لفح�ص د َّقته،
ُي َز ِّود الكتاب المق َّد�س الباحثين ُ
تاريخية.
�إذ � َّإن ك ّل �صفحة فيه َت ْذكُ ر �أ�سماء �أو �أماكن �أو �أحدا ًثا
َّ
ُترى ،ماذا يك�شف لنا التاريخ والجغرافية وعلم الآثار؟
حاول الكثيرون – و ِل ِع َّدة قرون – �أن ُي َ�شكِّكوا في ِ�ص َّحة الكتاب المق َّد�س
الم َ�شكِّكين هو ال�سير والتر رام�سي (،)1939-1851
َّ
التاريخية .و�أحد ه�ؤالء ُ
وهو واحد من �أعظم علماء الآثار على َم ِّر الع�صور وحا�صل على جائزة نوبل
في الكيمياء �سنة  .1904كان رام�سي مت�أ ِّك ًدا في فترة �شبابه ب�أ َّنه ال يمكن
لكن اكت�شافاته غَ َّي َرت تفكيره ودفعته لأن يكتب:
الوثوق بالكتاب المق َّد�سَّ .
"الب�شير لوقا هو م� ِّؤرخ تاريخي من الدرجة الأولى ،فت�صريحاته لي�ست ُم َج َّرد
حقائق جديرة بالثقة  ...بل يجب �أن ُيو�ضع هذا الم� ِّؤرخ جن ًبا �إلى جنب مع
60
�أعظم م� ِّؤرخي التاريخ".
كان لوقا طبي ًبا ،وم� ِّؤر ًخا ،وتاب ًعا للم�سيح ،وكات ًبا ل ُك ٍّل مِ َن الإنجيل الذي
ال�سفْران
الر ُ�سل .وهذان ِّ
َي ْحمِ لُ ا�سمه (الإنجيل بح�سب الب�شير لوقا) و�سِ فْر �أعمال ُّ
ُي�شيران �إلى  95موق ًعا جغراف ًيا ( 32بل ًدا و 54مدينة وُ 9ج ُزر) ،بالإ�ضافة
التاريخية .وقد حاول ال ُن ّقاد جاهدين
ال�شخ�صيات والأحداث
�إلى العديد من
َّ
ّ
تعار ً�ضا بين ما َد َّونه لوقا وبين ما تك�شفه علوم الآثار والجغرافية
�أن يجدوا ُ
التامة.
والتاريخَّ .
لكن �آمالهم خابت ل َّأن كتابات لوقا �أثبتت د َّقتها ّ
ولتو�ضيح ذلك ،تعال بنا ننظر �إلى ُجملة واحدة َو َر َدت في الإنجيل بح�سب
الجملة كُ ِت َبت لت�أكيد الخلفية التاريخية لخدمة ي�سوع
الب�شير لوقا .هذه ُ
النا�صري على الأر�ض.
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و�س َق ْي َ�ص َر� ِ ،إ ْذ َك َان
ال�س َنةِ ْال َخام َِ�سةِ َع ْ�ش َر َة م ِْن َ�سلْ َط َنةِ ط َِيبارِ ُي َ
َ"وفِي َّ
ِي�س ُر ْب ٍع َعلَ ى
بِيالَ ُط ُ�س ْال ُب ْنط ُِّي َوال ًِيا َعلَ ى ْال َي ُهود َِّيةَِ ،وه ُِير ُود ُ�س َرئ َ
ِي�س ُر ْب ٍع َعلَ ى �إِ ُيطو ِر َّي َة َو ُك َورةِ َت َر ُاخونِيت َِ�س،
ْال َجل ِيلَِ ،وفِيلُ ُّب ُ�س �أَ ُخ ُوه َرئ َ
ِي�س ْال َك َه َنةِ َح َّن َان
ِي�س ُر ْب ٍع َعلَ ى الأَبِل َِّيةِ ،فِي �أَ َّيا ِم َرئ ِ
َول َِي�سان ُِي ُ
و�س َرئ َ
يوحنا ْب ِن َز َكرَِّيا فِي ْال َب ِّر َّيةِ" (�إنجيل
َو َق َي َافاَ ،ك َان ْت َكل َِم ُة اهلل ِ َعلَ ى
َّ
لوقا .)2-1 :3

هل كان لوقا على َح ٍّق؟
هذه الأ�سماء والتفا�صيل تجعلنا نت�ساءل" :هل كان لوقا على َح ٍّق؟"
لمعرفة الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،تعال بنا َنختبر ِ�ص َّحة �أربعة �أ�سماء َو َر َدت
في هاتين الآيتين.
�أوالًُ ،ي�شير لوقا �إلى الإمبراطور الروماني طيباريو�س قي�صر والوالي
بيالط�س البنطي .هل كانا فع ًال
تاريخيتين؟ هل كانا َي ْحكُمان
�شخ�صيتين
َّ
َّّ
الم َر َّمم من م�سرح هيرود�س
في نف�س الوقت؟ في �سنة  ،1961وفي الجزء ُ
تم
في قي�صرية (وهذا � ً
الر ُ�سل َّ ،)24-19 :12
أي�ضا ذكره لوقا في �سِ فْر �أعمال ُّ
اكت�شاف حج ٍر ارتفاعه متر عليه كتابة منقو�شة ت�ؤكِّد � َّأن بيالط�س البنطي
كان وال ًيا بالفعل في الوقت الذي كان فيه طيباريو�س قي�صر ُ�سلْطا ًنا .وقد
أي�ضا عن نف�س هذه
كتب الم� ِّؤرخ العالمي يو�سيفو�س ( 101-37ميالدية) � ً
61
ال�شخ�صيات والأماكن والأحداث.
ّ
حق!
�إذًا ،كان لوقا على ّ
أي�ضا لي�سانيو�س كرئي�س ُر ْب ٍع (واحد مِ ْن �أربعة ُحكَّام
كذلكَ ،ي ْذكُ ر لوقا � ً
تم�سك العلماء بهذه
ُم ْ�ش َت َركين) على �أ ِبل َِّية في ُمقاطعة �سوريا .ول�سنين طويلة َّ
المعلومة ليظهروا � َّأن لوقا كان على خط�أ ل َّأن الم� ِّؤرخين لم يكونوا يعرفون
�إ َّال لي�سانيو�س واح ًدا فقط �أال وهو حاكم ُمقاطعة خالكيذا (�أو خالكي�س)
في اليونان والذي ُق ِت َل قبل �سِ ِّتين �سنة من الفترة التي كتب عنها لوقا
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( 27ميالدية) .لم يكن الم� ِّؤرخون يعرفون �أي �شي ٍء عن لي�سانيو�س ،رئي�س
تم العثور على كتابة منقو�شة ُقرب دم�شق يعود
ربع �أبِل َّ ِية في �سوريا �إلى �أن َّ
تاريخها �إلى ما بين �سنة  14و 29ميالدية وتحمل ا�سم "لي�سانيو�س رئي�س
الربع"� 62.إذًا كان هناك بالفعل َر ُجالن ا�سمهما لي�سانيو�س.
حق!
�إذًا ،كان لوقا على ّ
أي�ضا عن قيافا� ،أحد ر�ؤ�ساء الكهنة في الهيكل اليهودي عندما
كتب لوقا � ً
كان ي�سوع على الأر�ض .وفي �شهر كانون الأول/دي�سمبر من �سنة 1990
بال�صدفة �أثناء تعبيدهم لطريق يقع
اكت�شف بع�ض ال ُع َّمال قبر �أُ�سرة قيافا
ُّ
تم ا�ستدعاء ُعلماء الآثار �إلى ذلك
جنوب �أور�شليم القديمة .وبالطبع ،فقد ّ
عظاما .ومِ ْن بين هذه
المكان .احتوى القبر اثني ع�شر �صندو ًقا حجر ًيا تحوي
ً
ِ�ش عليه
ال�صناديق ،كان هناك �صندوق ُم َز َّين �أكثر من ال�صناديق الأخرى ُنق َ
ا�سم "يو�سف بن قيافا"؛ وهو اال�سم الكامل لرئي�س الكهنة الذي قام باعتقال
ي�سوع 63.وبداخل ال�صندوق كانت هناك بقايا َر ُجل في ال�ستين من عمره؛
64
وهي تعود على الأرجح �إلى قيافا المذكور في العهد الجديد.
حق.
�إذًا ،كان لوقا على ّ
َعلَّق عالم الآثار المعروف نيل�سون جلوك بالقولُ " :يمكنني �أن �أُ َ�ص ِّرح ب�أ َّنه
ال يوجد �أي اكت�شاف في عِ لْم الآثار يتعار�ض مع �أية �إ�شارة له في الكتاب
المق َّد�س .بل على العك�س ،ف� َّإن نتائج الأبحاث الأثرية ت�ؤكِّد بد َّقة وو�ضوح
65
التاريخية الواردة في الكتاب المق َّد�س".
ُمتناهيين ِ�ص َّحة المعلومات
َّ
المق َّد�س ال ُيمكن �أن ُيقال عن الكتب التي ُتق ِّد ُ�سها
لك َِّن ما ُيقال عن الكتاب ُ
�أديان العالم الأخرى .فمثالً� ،أظهرت االكت�شافات الأثرية � َّأن كتاب المورمون
66
يتعار�ض مع التاريخ والجغرافية.
وقد َعلَّق عالم الآثار جوزيف فري ،وهو رئي�س ق�سم عِ لْم الآثار في جامعة
المقد�س"
ويتون ال
أمريكية ،في خاتمة كتابه "عِلْ م الآثار وتاريخ الكتاب َّ
َّ
بهذه الكلمات" :لقد َقلَّبت �صفحات �سِ فْر التكوين والحظت � َّأن كُ َّل �أ�صحاح من
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أثريا �أو ي�ؤكِّده اكت�شاف �أثري ما؛
�أ�صحاحاته الخم�سين � َّإما يحتوي اكت�شافًا � ًّ

وهذا ينطبق على غالبية �أ�صحاحات الكتاب المق َّد�س الأخرى في العهدين
القديم والجديد".

67

ما ال ُيمكن للعلم أن ُيثبته
في الوقت الذي ت�ؤكّ د فيه المعلومات الأثرية ِ�ص َّحة الكتاب المق َّد�س
وتعترف به مرج ًعا تاريخ ًيا دقي ًقا ،ف� َّإن علم الآثار ال َي ْقدِر �أن ُي ْثب ِت حقيقة
هامة في الكتاب المق َّد�س� ،إ َّال
الوحي المق َّد�س .ورغم وجود ت�صريحات ّ
علمية ّ
� َّأن ال ِعلْم ال َي ْقدِر �أن ُي َب ْرهِن على � َّأن كتا ًبا ما هو كلمة اهلل بالفعل .و َي ْج ُدر بنا
�أن نقول هذا ل َّأن البع�ض يحاولون �إقناع غيرهم ب� َّأن الكتاب الذي ي�ؤمنون به
ْمية �صحيحة.
هو كتاب اهلل ب�سبب احتوائه معلومات عِ ل َّ

العلمية .وال ُيمكن
روحية عن طريق االكت�شافات
َّ
ال ُيمكن �إثبات �أية حقائق َّ

العلمية �أن ُت ْثبِت � َّأن كتا ًبا ما هو من عند اهلل .ف�إبلي�س ،الموجود منذ
للحقائق
َّ

أي�ضا .لذلك� ،سوف نتقابل �أثناء رحلتنا
زمان طويلَ ،يعرف الكثير عن ال ِعلْم � ً

في ِرحاب الكتاب المق َّد�س مع �إبلي�س �أو ال�شيطان – الذي كان قبل �سقوطه
مالكً ا؛ لكنه �أ�صبح بعد ذلك َع ُد ًّوا هللَّ � .أما الآن ،فيكفي �أن تتذكَّ ر فقط � َّأن �إبلي�س
ذكي ج ًدا و�أنه ي�ستطيع �أن يوحي للب�شر بكتابة �أ�شياء م�ؤثرة.

حكيما ا�ستخدمه اهلل لكتابة واح ٍد مِ ْن �أعمق
النبي دانيال َر ُج ًال
كان
ً
ُّ
المعانِد هلل – "�أَ ْح َك ُم م ِْن َدانِي� َآل"
الأ�سفار المق َّد�سةَّ .
الروح ُ
لكن �إبلي�س – وهو ُّ
دبر للديانات الزائفة ،وهو
الم ِّ
(�سِ فْر حزقيال  .)3 :28فال�شيطان هو العقل ُ
"الم ْف َتري".
ماهر في ِّ
"الم ْ�ش َتكي" �أو ُ
فن الخداع .وكلمة �إبلي�س نف�سها تعني ُ

وهناك َم َث ٌل َع َرب ٌِّي ُيل َِّخ�ص هذا الخطر" :حذا ِر! فبع�ض الكاذبين
يقولون الحقيقة".
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ما ال يمكن ِّ
للش ْعر أن ُيثبته

بع�ض الديانات َت َّدعي � َّأن كُ ُتبها من عند اهلل ب�سبب �أ�سلوب الكتابة الذي ال
يمكن لب�ش ٍر �أن ُينتجوه 68.فكما كتب �أحمد في ر�سالته الإلكترونية:
نبي .حاول أن تكتب آية مشابهة ولو من
القرآن هو أعظم معجزة ُأرسلت إلى ّ
طاحل اللغة
بعيد إلحدى آيات القرآن! لن تستطيع أن تفعل هذا وإن كنت من َف ِ
العربية ... .ال يوجد في العالم كتاب أعظم من القرآن  ...إذا استطعت أن تبرهن
العكس فافعل.

هذا التح ِّدي الذي �أعلنه �أحمد �أ�سا�سه �آية من ال�سورة الثانية في القر�آن
والتي تقول"َ :و�إِن ُك ُنت ْم فِي َر ْي ٍب م َِّما َن َّز ْل َنا َعلَ ى َع ْبد َِنا َف�أْ ُتواْ ِب ُ�س َورة ٍ ّ ِمن م ِْثلِهِ"
(�سورة )23 :2
ال�صعوبة في هذا اال ِّدعاء هو �أنه ال يمكن �إثباته �أو عدم �إثباته.
وللتو�ضيح ،افتر�ض �أنني �أ َق ْم ُت م�سابقة ف ِّنية ِلل َْو َحةٍ َر َ�س ْم ُتها بنف�سي،
أعلنت �أنني الفائز؛ ثم َت َح َّديت المت�سابقين الآخرين
أقمت نف�سي َحك ًَما ،و� ُ
و� ُ
ام في
قائالً" :ال يقدر �أحد �أن ير�سم مثلي .و�إذا �شككتم في �أنني �أعظم َر َّ�س ٍ
العالم ،حاولوا �أن تر�سموا لوحة مثل التي ر�سمتها!"
ام؟ كال .لكن في
هل هذا ُي َب ْرهِ ن � َّأن لوحتي هي الأف�ضل؟ و�أنني �أعظم َر َّ�س ٍ
نف�س الوقت لن يقدر �أحد �أن ُي َب ْرهِ ن �أنني على خط�أ! لماذا؟ ل َّأن ك ّل �شخ�ص
يرى الجمال من زاويته الخا�صة.
وهكذا هي الحال مع جمال الأدب الموزون� .إنه � ْأم ٌر َ�ش ْخ ِ�ص ٌّي �أو ن ِْ�سب ٌِّي.
الكتاب المق َّد�س غَ ن ٌِّي بال�شعر الع ِْب ِر ِّي الجميل والأنماط الرقمية التي
ي�صعب ا�ستيعابها 69.رغم ذلك ،ف� َّإن اهلل ال يتو ّقع مِ َّنا �أن ُن َ�ص ِّدق كلمته ب�سبب
ذلك الأدب البليغ.
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وكما �أنه ال يمكن لل ِعلْم �أن ُي َب ْرهِن وجود وحي �إلهي ،فال يمكن للعبارات
المتناغمة �أن ت�ؤكِّد � َّأن كتا ًبا ما هو من عند اهلل.
الجميلة ُ
أي�ضا
المخادِع الأكبر ،ي�ستطيع � ً
دائما � َّأن �إبلي�سُ ،
مِ َن الحِ ك َْمة �أن نتذكر ً
�أن يوحي ب�شعر عجيب و"�أمور َط َّن َانة" (ر�سالة يهوذا ،الآية  .)16والكتاب
الط ِّي ِب َوالأَ ْق َوا ِل ْال َح َ�س َنةِ [التي]
المق َّد�س ُيح ِّذرنا ب�أن ال ننخدع "ب ِْال َك َال ِم َّ
ال�سلَ َماءِ" (ر�سالة رومية  – )18 :16وال �سِ َّيما عندما
َي ْخ َد ُع َون [بها] ُقلُ َ
وب ُّ
الم ْعلَن َتين منذ الأ َزل.
تتعار�ض تلك الكلمات مع خِ طَّ ة الخالق ور�سالته ُ
ال�ش ْعر �أو عِ لْم الآثار �أن ُيثبت � َّأن كتا ًبا ما هو كلمة اهلل
�إذًا ،ال ُيمكن لل ِعلْم �أو ِّ
المتعلِّق بالوحي الإلهي يجب �أن ُيبنى على مجل�س
بالفعل .فمثل هذا الدليل ُ
للج َدل.
ق�ضائي �أعلى – على دليل �أقوى وغير قابل َ
وهذا هو الدليل الذي �سنت� َّأمل فيه الآن.

5
َتوقيع اهلل
"ا ِْج َتم ُِعوا َيا ُك َّل الأُ َم ِم َم ًعا  ...ل َِي ْ�س َم ُعوا َف َي ُق ُولوا� :صِ ْد ٌق".
 اهلل (�سِ فْر � َإ�شعياء )9 :43الم�ستندات القانونية تحتاج توقي ًعا ر�سم ًيا .و�أ�سفار العه َدين
ُمعظم ُ
�سمي – ُم َو َّقعة هي
القديم والجديد – التي ُتعلن �أنها عهد اهلل و�سِ ِجلُّه َّ
الر ُّ
الم َتح ِّق َقة.
بقلم ،بل
ٍ
الأخرى ال ٍ
بتوقيع ُم َم َّي ٍز ج ًّدا ُيدعى ُّالنبوءات ُ
"هك َذا َي ُق ُول َّالر ُّب � ...أَ َنا الأَ َّو ُل َو�أَ َنا الآخِ ُرَ ،و َال �إِ َله
َ
َغ ْيرِيَ .و َم ْن م ِْثل ِي؟ ُي َنادِيَ ،فلْ ُي ْخبِ ْر ِبهِ َو َي ْعر ِ ْ�ض ُه
ال�ش ْع َب ْال َقد َِيمَ .و ْال ُم ْ�ستَ ْقبِالَ ُت َو َما
ل ِي ُم ْن ُذ َو َ�ض ْع ُت َّ
وه ْم ب َِها َ ...م ْن َ �أ ْعلَ َم ِبهذِ ِه ُم ْنذُ ْالقَ دِي ِم،
َ�س َيْ�أتِي ل ُِي ْخب ُِر ُ
�أَ ْخ َب َر ِب َها ُم ْنذُ َز َمانٍ؟ �أَل ْي َ�س �أَ َنا َّالر ُّب َو َال �إِ َله � َآخ َر َغ ْيرِي؟"
(�سِ فْر �إ�شعياء 7-6 :44؛ .)21 :45
ليتنا ال ُن ْهمِ ل فَهم َم ْنطِ ق اهلل.
فنحن َن ْعلَم �أننا ن�ستطيع الوثوق بما ُيعلنه الكتاب المق َّد�س عن الما�ضي
َ�صلَة َت َح َّققت
والحا�ضر والم�ستقبل ل َّأن الكتاب المق َّد�س مليء بنبوءات ُمف َّ
ب ِد َّقة ُمتناهية.
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دليل إيجابي
اهلل الموجود خارج نطاق الزمن هو الوحيد الذي يقدر �أن ُيعلن التاريخ
و ُي َد ِّونه قبل حدوثه.
لقد تمكَّن بع�ض الرجال والن�ساء �أحيا ًنا مِ ْن تخمين ما ُيمكن �أن يحدث
لكن اهلل هو الوحيد الذي َيرى الم�ستقبل وك�أنه قد حدث
في الم�ستقبلَّ .
�ساب ًقا .كما � َّأن اهلل هو الوحيد الذي َيعلم ما �سيحدث بعد �ألف �سنة من الآن.
إلهي ال ُيمكن لب�شر �أو مالئكة �أو �شياطين �أن يك�شفوا عن � ِّأي
وبدون َو ْح ٍي � ٍّ
�ستقبلي.
َح َد ٍث ُم
ٍّ
وال�سحرة وقارئي الحظ؟ �إنهم
قد يقول البع�ض" :لكن ماذا عن ُ
الم َن ِّجمين َّ
يتنب�أون عن الم�ستقبل!"
َّ
وقوة
�أوالً ،من
ّ
المهم �أن نفهم � َّأن �إبلي�س يقدر �أن ُيعطي َمعرفة ُدنيوية ّ
إرادتِهِ" (ر�سالة تيموثاو�س الثانية .)26 :2
لأولئك الذين ْ
"اق َت َن َ�ص ُه ْم ل َ
ثان ًيا� ،إبلي�س – وهو �أبرع ُم َقلِّد وعالِم نف�ساني ُيراقب تاريخ الب�شرية منذ
بارعا ج ًدا في تزييف "توقيع" اهلل.
�آالف ال�سنين – �أ�صبح ً
عينة� ،إ َّال �أنه
ثال ًثا ،رغم حذاقة ال�شيطان في تو ُّقعه
لكيفية َ�س ْير �أحداث ُم َّ
َّ
"تنب�ؤاته" غير �صحيحة .عالوة
ال َيعلم الم�ستقبل .وفي معظم الأوقات تكون ُّ
وم ْب َه َمة .فمثالً ،قد يقول قارئ َحظٍّ لفتاةٍ ما:
على ذلك ،ف�إنها توقعات غام�ضة ُ
الحب الحقيقي ".لكننا
تتزوجين وتعثرين على ُ
"في ال�سنوات القادمة �سوف َّ
بوة" متوقعة و�سوف تتح َّقق �إلى َح ٍّد ما .لكن عندما نتكلَّم
نعرف � َّأن هذه "ال ُن َّ
الم َتح ِّق َقة" ،ف�إننا ال نق�صد بها هذه التوقعات
عن ُ"ن ُب َّوات الكتاب َّ
المقد�س ُ
الغام�ضة والمليئة بااللتبا�سات.
دعنا نت� َّأمل في ثالثة �أمثلة على ُن ُبوءات الكتاب المق َّد�سُ :ن ُب َّوة عن مكان،
و ُن ُب َّوة عن �شعب ،و ُن ُب َّوة عن �شخ�ص.
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ُنبوءات عن مكان
الفينيقية
تنب�أ النبي حزقيال على المدينة
َّ
في نحو �سنة  600قبل الميالدَّ ،

"�ص ْور" .كانت ُ�ص ْور الواقعة على �ساحل لبنان عا�صمة
القديمة التي ُتدعى ُ

عالمية لأكثر من �ألفي �سنة .وكانت ُت ْع َرف بملكة البحار .وفيما هي في
َ�ص َل ًة عن الدمار
�أَ ْو ِجها و ُق َّوتها قال اهلل لحزقيال �أن ُيعلن و ُي َد ِّون ُن ُب َ
وء ًة ُمف َّ
ل�ش ِّرها وتك َُّب ِرها على اهلل.
القادم على ُ�ص ْور نتيجة َ
وهكذا ،فقد َد َّون النبي حزقيال هذه ال ُّنبوءات:

� -1أُ َمم كثيرة ت�صعد على �صور (�سِ فْر حزقيال .)3 :26

جوما
-2بابل – بقيادة ملكها نبوخذ َن َّ�صر – �ستكون � َّأول َم ْن َي�شِ ُّن ُه ً
عليها (الآية .)7
ُ -3ت ْه َدم �أ�سوار ُ�ص ْور و�أبراجها (الآيتان  4و .)9
ُ -4يقتل �شعب ُ�ص ْور بال�سيف (الآية .)11

ُ -5ترمى حجارة المدينة و�أخ�شابها في و�سط المياه (الآية .)12
ال�ص ْخر"؛ �أي ت�صير مثل َ�ص ْخ َرةٍ َج ْرداء (الآية .)4
َ -6ت َت َع َّرى مثل ِ
"�ض َّح َّ

لل�شباك" (الآيتان
"م ْب َ�سطً ا [�أو َم ْن َ�ش ًَرا] ِّ
-7مكان عمل ال�صيادين ي�صير َ
 5و .)14
-8مدينة �صور العظيمة ال ُت ْب َنى بعد "ل ِّأني �أنا َّالر ُّب َتك َّل ْم ُت" (الآية .)14
ونقر�أ في كُ ُتب التاريخ � َّأن هذه النبوءات الثماني تح َّققت جميعها:
� -1أمم كثيرة �صعدت فع ًال على �صور.
نبوخذن�صر.
� -2أولها كانت بابل بقيادة الملك
َّ

نبوخذن�صر
�صار دام � 13سنة ( 572-585قبل الميالد)َ ،د َّمر
-3بعد حِ ٍ
َّ
�أ�سوار ُ�ص ْور و�أبراجها ُم َت ِّم ًَما �أولى ُنبوءات النبي حزقيال.
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نبوخذن�صر بذبح ُ�سكَّان المدينة �إذ لم ي�ستطيعوا الفرار �إلى ح�صن
-4قام
َّ
جزيرة ُ�ص ْور الموجود على ُب ْعد كيلومتر واحد في البحر الأبي�ض
المتو�سط.
ُ -5ي َد ِّون التاريخ �أنه في �سنة  332قبل الميالد "�أ�صبح الإ�سكندر الأكبر
� َّأول فاتح لجزيرة �صور الواقعة في البحر .وقد َت َمكَّن مِ ْن ذلك عن طريق
هدم �أحجار المدينة وا�ستخدامها مع الأخ�شاب لبناء طريق في المياه
70
زءا �آخر
ت�صل �إلى الجزيرة .وهكذا فقد َت َّمم – دون �أن يدري – ُج ً
راب ِك في َو ْ�س ِط المِياه".
"وي َ�ض َ
عون حِ َج َار َت ِك َو َخ َ�ش َب ِك ُوت َ
من النبوءةَ :
71
الفينيقية.
إمبراطورية
وبانت�صار الإ�سكندر هذا ،انتهى عهد ال
َّ
َّ
ال�ص ْخر".
� -6أ�صبحت المدينة عارية مثل َ
"�ض ِّح َّ
� -7أ�صبحت مكا ًنا ل َن ْ�شر �شِ باك ال�صيادين.
-8في ال�سنين الالحقة َج َرت محاوالت عديدة لإعادة بناء �صور؛ لكنها
كانت تته َّدم في ك ّل َم َّرة.
لكن
في وقتنا الحا�ضر ،يوجد في لبنان مدينة ُمعا�صرة ا�سمها ُ�ص ْورَّ .
يتم بنا�ؤها ُمطل ًقا.
المدينة
الفينيقية القديمة التي َّ
َّ
تنب�أ عنها حزقيال النبي لم ّ
وقد التقطت َم َجلَّة "� "National Geographicصورة لر�صيف َح َجري وكتبت
الفينيقية مدفونة اليوم تحت هذه الحجارة
تعلي ًقا �أ�سفل ال�صورة يقول�" :صور
َّ
الحفْر َي ِ�صل بنا �إلى
المر�صوفة و�أ�سفل �أعمدة الح�ضارة الرومانية .القليل مِ َن َ
72
العالم الفينيقي ال�ضائع".
النبي حزقيال نف�سه �أن ُي َح ِّدد – بحكمته الب�شرية – ن�سبة َت َح ُّقق
لو �أراد
ُّ
المزدهرة في يومه ،فما هي
نبوءاته الثماني وهو ينظر �إلى مدينة ُ�ص ْور ُ
الن�سبة المئوية التي �سي�ضعها الحتمال َت َح ُّقق هذه النبوءات؟
بما � َّأن اهلل هو الوحيد الذي يرى التاريخ قبل �أن يحدث ،فهو الوحيد الذي
�أعطى حزقيال هذه المعلومات.
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ُنبوءات عن شعب
المق َّد�س مئات النبوءات المح َّددة عن �شعوب و�أمم عديدة:
يحتوي الكتاب ُ
م�صر� ،أثيوبيا ،الجزيرة العربية ،فار�س ،رو�سيا� ،إ�سرائيل ،وغيرها.
قبل �أن نت� ّأمل في المثال التالي� ،أود �أن �أقول �إ ّننا ال نق�صد من هذه الأمثلة
�سيا�سية �أو
أفكار
�أن َن َدع النبوءات تقول ما نريد نحن �أن ن�سمعه ،وال �أن ُن َر ِّوج ل ٍ
َّ
نتعرف على ما يقوله الكتاب المق َّد�س.
دينية ُم َّ
َّ
عينة .فك ّل ما ن�سعى �إليه هو �أن َّ
عين ،وهي نبوءة َي ْ�س ُهل َ�ش ْر ُحها
�إليك هذه النبوءة التي َت َح َّققت عن �شعب ُم َّ
ُرغم � َّأن الكثيرين يجدون �صعوبة في َت َق ُّبلِها.
الو َع َد لإبراهيم" :ل َِن ْ�سل َِك
في نحو �سنة  1920قبل الميالد� ،أعطى اهلل هذا َ
�أُ ْعطِي َهذِهِ ال ْأر�ض" (�سِ فْر التكوين.)7 :12
وفي وقت الحق ،كَ َّرر اهلل الوعد نف�سه لإ�سحاق ويعقوبُ 73.دعِ َي َن ْ�سل �إبراهيم
إ�سرائيليين"َ ،و ُهم ُي ْع َرفون الآن باليهود.
رانيين" ث َُّم "�
ِّ
و�إ�سحاق ويعقوب "عِ ْب ِّ
بعد مئات ال�سنين �أخبر اهلل ُمو�سى َع َّما �سيحدث لهذا ال�شعب � ْإن لم ُيطيعوه:
وح َ�ش ًة،
ال�س ْي َف َفتَ �صِ ُير �أَ ْر ُ�ض ُك ْم ُم َ
َ"و�أُ َذ ِّر ُيك ْم َب ْي َن الأُ َم ِمَ ،و�أُ َج ِّر ُد َو َر َاء ُك ُم َّ
الالويين .)33 :26
َو ُم ُد ُن ُك ْم َت�صِ ُير َخر ِ َب ًة" (�سِ فْر
ِّ
وب َّالذ َِين َي ُ�س ُوق َك َّالر ُّب
َ"و َت ُك ُون َد َه ً�شا َو َمثَ الً َو ُه ْز�أَ ًة فِي َجمِي ِع ُّ
ال�ش ُع ِ
ِ�إ َل ْي ِه ْم َ ...وفِي تِلْ َك الأُ َم ِم َال َت ْط َمئ ُِّن َو َال َي ُك ُون َق َر ٌار ل َِق َدم َِكَ ،ب ْل ُي ْعط َِيك
�س" (�سِ فْر ال َّتثنية
َّالر ُّب ُه َن َاك َقلْ ًبا ُم ْر َت ِج ًفا َو َك َال َل ْال َع ْي َن ْي ِن َو ُذ ُب َول َّالن ْف ِ
.)65 ،37 :28
المماثلة.
ويحتوي العهد القديم على الكثير من النبوءات ُ
النا�صري عن َخراب �أور�شليم
تنب�أ ي�سوع
وفي نحو �سنة 30
ُّ
ميالديةَّ ،
َّ
م�ؤ ِّك ًدا كالم الأنبياء"َ :وف َِيما ُه َو [ي�سوع] َي ْق َترِ ُب َن َظ َر �إلى ْال َمد َِينةِ [�أور�شليم]
َو َب َكى َعلَ ْي َها َقائ ًِال�َ ... :س َت�أْتِي �أَ َّي ٌام َو ُيحِ ُيط ِب ِك �أَ ْع َدا ؤُ� ِك ِبم ِْت َر َ�سة ٍَ ،و ُي ْحد ُِق َون ِب ِك
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ا�ص ُر َون ِك م ِْن ُك ِّل ِج َهةٍَ ،و َي ْهد ُِم َون ِك َو َبنِي ِك فِيكَِ ،و َال َي ْت ُر ُك َون فِي ِك َح َج ًرا
َو ُي َح ِ
َعلَ ى َح َجرٍ ،لأَ َّن ِك َل ْم َت ْعرِفِي َز َم َان ْافت َِقا ِدكِ" (�إنجيل لوقا  .)44-41 :19وفي
تنب�أ ي�سوع�"َ :س َت�أْتِي �أَ َّي ٌام َال ُي ْت َر ُك ف َِيها َح َج ٌر َعلَ ى
كالمه عن الهيكل نف�سه َّ
َح َجر ٍ َال ُي ْنقَ ُ�ض" (�إنجيل لوقا .)6 :21
النبوةَ ،ت َّمت تلك الأحداث.
بعد �أربعين �سنة من هذه َّ
ميالدية) ما
َد َّون الم�ؤرخ ال�شهير فالڤيو�س يو�سيفو�س (المولود �سنة 37
َّ
�شاهده ب�أُ ِّم َعينيه .ففي �سنة �سبعين ميالدية ،حا�صر الجي�ش الروماني مدينة
�أور�شليم وبنوا متر�سة حولها .وبعد ح�صار دام ثالث �سنين هدم الجي�ش
ورغم � َّأن قي�صر نف�سه �أمر جنوده بالحفاظ على الهيكل العظيم� ،إ َّال
المدينةُ .
الرومان الممتلئين بالغيظ �أ�شعلوا فيه النيران فمات اليهود الذين
� َّأن الجنود ُّ
كانوا مختبئين فيه ،وذاب ذهب الهيكل وفِ َّ�ضته و�ساال بين حجارته .وهكذا
تنب�أ ي�سوع 74.وكما
تم هدم الهيكل "ولم ُي ْت َرك فيه حجر على حجر" كما َّ
فقد َّ
تنب�أ مو�سى والأنبياء ،فقد َت َ�ش َّتت اليهود في جميع �أنحاء العالم .وفي الألفي
َّ
�سنة التي �أعقبت ذلك� ،شهد التاريخ على تحقيق تلك النبوءات �إذ �أ�صبح اليهود
عوب" دون �أن يكون لهم َقرار لأقدامهم
وه ْز� ًأة في َجمي ِع ُّ
ال�ش ِ
الم َ�ش َّتتون َ"م َث ًال ُ
ُ
�أو مكان لراحتهم.
النبوة
ومهما كانت م�شاعرنا
َّّ
ال�شخ�صية ب�ش�أن ذلك ،هناك َو ْجه �آخر لهذه َّ
أي�ضا لأنبيائه �إنه رغم
الكتابية التي ال يمكن لأحد �إنكارها .فقد قال اهلل � ً
َّ
يوم ما �إلى
هذا كُ لِّه ف� َّإن اليهود َ�س ُيحفظون بين ال�شعوب و�إنهم �سيعودون في ٍ
الأر�ض التي �أعطاها اهلل لإبراهيم و�إ�سحق ويعقوب.
تنب�أ مو�سى لبني �إ�سرائيلَ ..." :و َي ُع ُود َف َي ْج َم ُع َك م ِْن َجمِي ِع ُّ
وب
ال�ش ُع ِ
وقد َّ
َّالذ َِين َب َّد َد َك �إِ َل ْي ِه ِم َّالر ُّب �إِ ُله َك" (�سِ فْر ال َّتثنية  .)3 :30و�أ�ضاف النبي عامو�س
على ذلك"َ :و�أَ ُر ُّد َ�س ْب َي َ�ش ْعبِي �إِ ْ�س َرائ َِيل َف َي ْبنُ َون ُم ُد ًنا َخر ِ َب ًة َو َي ْ�س ُك ُن َون،
�ض ِه ِم َّالتِي َ �أ ْع َط ْي ُت ُه ْم"...
َ ...و�أَ ْغر ِ ُ�س ُه ْم فِي �أَ ْر�ضِ ِه ْمَ ،و َل ْن ُي ْقلَ ُعوا َب ْع ُد م ِْن َ�أ ْر ِ
(�سِ فْر عامو�س .)15-14 :9
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وها نحن ُن�شاهد ون�سمع َم َحطَّ ات الأخبار حول العالم وهي ُتخبرنا بتتميم
هذه الأحداث.
ما حدث لل�شعب العِبراني ال مثيل له في تاريخ العالم .فمن جهة ،فهو
االندِماج .فهذا القانون ُي َب ِّين �أنه عندما تقوم �أُ َّم ٌة
يتعار�ض كُ ًّليا مع قانون ْ
بقهر �أُ َّمةٍ �أخرى ،فما يحدث على َمدى ب�ضعة �أجيال هو � َّأن ال َّناجين من هذه
الأمة َي ْن َدمِ جون �أو َيذوبون في ال�شعوب التي لج�أوا �إليهاَ .ف ُه ْم يتزوجون من
ال�شعوب الأخرى و َي َت َب ُّنون اللغات والثقافات الجديدة؛ وبالتالي يفقدون
لكن هذا لم يحدث لليهود .فرغم � َّأن الماليين منهم
هويتهم ال�سابقةَّ .
ّ
حاولوا جاهدين �أن يذوبوا داخل المجتمعات الأخرى� ،إ َّال �أنهم لم يتمكنوا
75
مِ ْن ذلك.
�أعلم � َّأن كثيرين يواجهون �صعوبة �شديدة في قبول هذه الكلمات .كتب لي
يتعلق ب�إتمام ُالن ُب َّوات [�أي بوعد اهلل ب�أن ُيعيد
م� َّؤخرا �صديق من لبنان" :فيما َّ
ال�شعب اليهودي �إلى الأر�ض] ،ال ُيمكنني �أن �أتغا�ضى عن التلميحات التي
تدعوني �إلى قبول هذا الت�صريح .فقبول ذلك �سيكون على ح�ساب َق�ضِ َّيتي".
وا�ضحا �أقول � َّإن االعتراف بنجاة اليهود ك�شعب وعودتهم �إلى
لكي �أكون
ً
�أر�ضهم ال يعني ُمطل ًقا �أنه يجب علينا �أن ن� ِّؤيد ال�سيا�سات الإ�سرائيلية� .إ ّنني
�أفهم �صديقي اللبناني و�أتعاطف معه .ففي �سنة  1948ا�ضطر �أهل والدته
وجيرانهم �إلى َه ْجر منازلهم مع �آخرين كثيرين .كما � َّأن وطنه عانى الكثير.
لكن يجب �أن نفهم هذه النقطة :كلمات �أنبياء الكتاب المق َّد�س تتح َّقق في هذه
الأيام �أمام �أعيننا.
كما � َّأن َرفْ�ض غالبية اليهود في وقتنا الحا�ضر لر�سالة الأنبياء الذين
لنبوات الكتاب المق َّد�سَ .ف ُه ْم –
َي ْز ُعمون �أنهم ُيو ِّقرونهم ما هو �إ َّال تتميم َّ
الروحِ ِّي"َ .غ ْي َر �أَ َّن َذل َِك ْالح َِج َاب َما َز َال َح َّتى
ك�أُ َّمة – ُيعانون مِ َن ال َعمى ُّ
ْال َي ْو ِم َم ْو ُ�ض ًوعا َعلَ ى ُقلُ وبِ ِه ْم ع ِْن َد َما ُي ْق َر�أ ُ ك َِت ُاب ُم َو�سى [التوراة التي ي�ؤمنون
بها]" (ر�سالة كورنثو�س الثانية َ .)15 :3و ُه ْم ك�أُ َّمة لن يدخلوا �إلى َب َركَ ة اهلل
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الحقيقية �إلى �أن ي�أتي اليوم الذي فيه يتوبون (�أي �إلى �أن َي ْح ُدث تغيير جذري
76
في ُقلوبهم و�أفكارهم) وي�ؤمنون بر�سالة اهلل.
حين نقترب مِ ْن نهاية رحلتنا في �أ�سفار الكتاب المق َّد�س� ،سوف نرى
كيف � َّأن هذه الأحداث تن�سجم مع خِ طَّ ة اهلل لنهاية الأزمنة .و�سوف ن�سمع
النبوات عن ال َب َركات التي يذخرها اهلل لمنطقة ال�شرق الأو�سط
� ً
أي�ضا بع�ض َّ
ولك ِّل العالم.
"لأَ ِّني َع َر ْف ُت الأَ ْف َك َار َّالت ِي �أَ َنا ُم ْف َتك ٌِر ب َِها َع ْن ُك ْمَ ،ي ُق ُول َّالر ُّب� ،أَ ْف َك َار َ�س َال ٍم
َال َ�ش ّر ،لأُ ْعط َِي ُك ْم �آخِ َر ًة َو َر َج ًاء" (�سِ فْر �إرميا .)11 :29

ُنبوءات عن شخص
النبوات في العهد القديم تتمحور حول �شخ�ص الم�سيح
هناك مئات
َّ
الم َخلِّ�ص الذي وعد اهلل ب�أنه �س ُير�سله �إلى العالم .وت�ؤكِّد مخطوطات البحر
ُ
الميت � َّأن �أ�سفار العهد القديم هذه كُ ِت َبت قبل مئات ال�سنين من والدة الم�سيح.
ِّ
بع�ضا من هذه النبوءات:
�إليك ً
• ُن ُب َّوة لإبراهيم �سنة  1900قبل الميالد :الم�سيح �س َيدخُ ل العالم من خالل
ن�سل �إبراهيم و�إ�سحاق (تكوين 3-2 :12؛  .18-1 :22ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت:
�إنجيل َم َّتى .)1
• ُن ُب َّوة �إ�شعياء �سنة  700قبل الميالد�َ :س ُيولَد من عذراء بدون �أب �أر�ضي
(�سِ فْر �إ�شعياء 14 :7؛  .6 :9ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل لوقا 35-26 :1؛ �إنجيل
َم َّتى .)25-18 :1
• ُن ُب َّوة ميخا �سنة  700قبل الميالد� :سيولَد في بيت لحم (�سِ فْر ميخا .2 :5
ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل لوقا 20-1 :2؛ �إنجيل َم َّتى .)12-1 :2
• ُن ُب َّوة هو�شع �سنة  700قبل الميالد� :سوف ُيدعى من م�صر (�سِ فْر هو�شع
 .1 :11ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل َم َّتى .)15-13 :2
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• ُن ُب َّوة مالخي �سنة  400قبل الميالد� :سوف ي�أتي قبل الم�سيح �شخ�ص
ُيه ِّيئ الطريق ُق َّدامه (�سِ فْر مالخي 1 :3؛ �سِ فْر �إ�شعياء  .11-3 :40ال ُن ُب َّوة
َت َح َّققت� :إنجيل لوقا 17-11 :1؛ �إنجيل َم َّتى .)12-1 :3
• ُن ُب َّوة �إ�شعياء �سنة  700قبل الميالد� :سوف َي ْفتَح �أع ُين العمي ،والخر�س
والعرج يم�شون ،و�سوف َيكرز بالب�شارة للم�ساكين والفقراء
ي�سمعونُ ،
(�سِ فْر �إ�شعياء 6-5 :35؛  .1 :61ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل لوقا 22 :7؛ �إنجيل
م َّتى 9؛ وغير ذلك).
• ُن ُب َّوة �إ�شعياء �سنة  700قبل الميالد� :سوف ُيرفَ�ض مِ ْن �شعبه (�سِ فْر �إ�شعياء
أي�ضا المزمور  .22-21 :118ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل يوح َّنا :1
3-2 :53؛ � ً
11؛ �إنجيل َم ْر ُق�س 3 :6؛ �إنجيل َم َّتى 46-42 :21؛ وغير ذلك).
زكريا �سنة  500قبل الميالد� :سوف ُيباع بثالثين من الف�ضة والتي
• ُن ُب َّوة َّ
زكريا  .13-12 :11ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل َم َّتى
�س ُي�شترى بها حقل (�سِ فْر َّ
16-14 :26؛ .)10-3 :27
• ُن ُب َّوة �إ�شعياء �سنة  700قبل الميالد� :سوف ُيرفَ�ض الم�سيح ،و ُيتَّهم زو ًرا،
و ُيحاكَ م ،و ُيقتل على يد اليهود والأمم (�سِ فْر �إ�شعياء 6 :50؛ 12-1 :53؛
زكريا  .10 :12ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل يوح َّنا
� ً
أي�ضا المزمور  2و 22؛ �سِ فْر َّ
11 :1؛ 57-45 :11؛ �إنجيل َم ْر ُق�س 34-32 :10؛ �إنجيل َم َّتى  26و .)27
• ُن ُب َّوة داود �سنة  1000قبل الميالد� :سوف تُثقَب يداه ورجاله ،وتَهز�أ به
الجموع الواقفة ،وتُلقى قُرعة على ردائه� ،إلخ( .المزمور .18 ،8 ،16 :22
ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل لوقا 37-33 :23؛ ( )39 :24الحِ ظ � َّأن جميع هذه
ال�صلب كطريقة للإعدام).
النبوءات كُ ِت َبت قبل � ْأن ُي ْع َرف َّ
• ُن ُب َّوة �إ�شعياء �سنة  700قبل الميالد :مع �أنه �س ُيقتَل مثل �أ�سو�أ المجرمين،
�إ َّال �أنه �سوف ُيد َفَن في قبر رجل غني ( �إ�شعياء  .9-8 :53ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت:
�إنجيل َم َّتى .)60-57 :27
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• ُن ُب َّوة داود �سنة  1000قبل الميالدَ :ج َ�سد الم�سيح لن يتعفَّن في القبر
أي�ضا� :إنجيل َم َّتى :16
لأنّه �سيغلب الموت (المزمور [ 11-9 :16انظر � ً
23-21؛ 23-22 :17؛ 19-17 :20؛ �إلخ ].ال ُن ُب َّوة َت َح َّققت� :إنجيل لوقا
الر ُ�سل  1و .)2
24؛ �سِ فْر �أعمال ُّ
بين لنا قانون االحتماالت "ا�ستحالة" َت َح ُّقق هذه ال ُن ُب َّوات بهذه الد َّقة في
ُي ِّ
تماما!
�شخ�ص واحدَ .لك َِّن هذا هو ما حدث ً
بوات هذه و�أن َتفتح كتابك المق َّد�س وتقر�أ ك ّل
ُيمكنك �أن تعود �إلى قائمة ال ُّن َّ
ُن ُب َّوة َو َر َدت في العهد القديم وكيف �أنها َت َح َّققت في العهد الجديد.

رموز ونماذج َن َب ِو َّية
الرموز والنماذج في العهد
بالإ�ضافة �إلى مئات ُالن ُب َّوات ،هناك مئات ُّ
البالغية ،والت�شبيهات،
وال�صور
أي�ضا بالأ�ساليب،
عرف � ً
َّ
ُّ
القديم (والتي ُت َ
المعينات
والإ�شارات ،والأمثلة
َّ
التو�ضيحية) .وقد و�ضع اهلل كُ َّل واحدة من هذه ُ
ال َب َ�ص ِر َّية لكي ُي ْخبِر العالم عن نف�سه وعن خِ طَّ ته للجن�س الب�شري.
المق َّد�س� ،سوف َن َتقابل مع العديد من
�أثناء رحلتنا في ِرحاب الكتاب ُ
المف ََّ�سر
الرموز
الهامة هو َ
المذبوح" ُ
"الح َمل َ
َّ
الرموز والنماذج .فمثالً� ،أحد ُّ
ُّ
بو�ضوح في الف�صلين  19و  26من هذا الكتاب.
خا�صة ُتدعى
وفي الف�صل الحادي والع�شرين� ،سوف نتعلَّم عن َخ ْي َمة
َّ
الخ ْي َمة التي �أَ َم َر اهلل �شعبه القديم ببنائها كنموذج.
َ"خ ْي َمة االجتماع"؛ وهي َ
قوية ُت�ساعد
�صرية َّ
فخيمة االجتماع وك ّل ما يتعلَّق بها هي ُمعينات َب َّ
النا�س في فهم طبيعة اهلل وكيف يمكن للخطاة �أن ينالوا الغفران والحياة
الأبدية معه.
قارنَةٍ �س ُنجريها بين حياة يو�سف (ابن يعقوب) وي�سوع
وفي درا�سةٍ ُم َ
وا�ضحا على �أحد �أ�ساليب الت�شبيه في الكتاب
النا�صري� ،سوف نرى مثا ًال
ً
المق َّد�س .فهناك �أكثر من مئة ت�شا ُبه بين حياة يو�سف وحياة ي�سوع .وقد
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ا�ستخدم اهلل حياة يو�سف لير�سم �صورة لي�سوع المزمع �أن ي�أتي �إلى العالم
77
بعد � 1700سنة الحقة.
هناك تف�سير واحد منطقي لمثل هذه ال ُن ُب َّوات والإ�شارات ...اهلل.

النبوءة
القصد من
َ
قال الم�سيح �أثناء حياته على الأر�ض:
"�أَ ُق ُول َل ُك ُم ال َآن َق ْب َل أ�َ ْن َي ُك َونَ ،ح َّتى َمتَ ى َك َان ُت ْ�ؤمِنُ َون َ �أ ِّني �أَ َنا ُه َو"
(�إنجيل يوح َّنا .)19 :13
�ستقبلية و َت َح ُّققها عبر التاريخ هي �إحدى الطرق التي
الم
َّ
ُّ
التنب�ؤ بالأحداث ُ
ي� ِّؤيد اهلل من خاللها ُر ُ�سله ور�سالته .ولكي ُي َق ِّوي اهلل �إيماننا بكلمته� ،أعلن
الحي الحقيقي �أ َّنه"ُ :م ْخبِ ٌر ُم ْنذُ ْال َب ْد ِء ِبالأَخِ ير َِ ،و ُم ْن ُذ ْال َقدِي ِم ِب َما لَ ْم ُي ْف َع ْل،
الإله ّ
َقائ ًِالَ :ر�أْيِي َي ُق ُوم َو�أَ ْف َع ُل ُك َّل َم َ�س َّرتِي" (�سِ فْر �إ�شعياء .)10 :46
�سوف تبد�أ رحلتنا القادمة ب� َّأول �سِ فْر في الكتاب المق َّد�س �أال وهو �سِ فْر
ال َّتكوين الذي ُي َد ِّون كيف ابتد�أ العالم .و�سوف تنتهي رحلتنا ب�آخر �سِ فْر في
الكتاب المق َّد�س �أال وهو �سِ فْر الر�ؤيا الذي ُيخبرنا عن الأحداث النهائية في
تاريخ العالم.
َلك ِْن كيف ُيمكننا �أن َنثِق في ِ�ص َّحة ما يقوله الكتاب المق َّد�س عن الما�ضي
الذي ال ُيمكننا التح ُّقق منه ،والم�ستقبل الذي ال ُيمكننا معرفته؟ ُيمكننا ذلك
عن طريق تطبيق نف�س المنطق الذي َنثِق من خالله ب� َّأن ال�شم�س �س ُت�شرق غ ًدا.
يوما
فنظامنا ال�شم�سي له �سِ ِج ٌّل
مثالي ُمنذ �آالف ال�سنين .فالأر�ض لم ُت ْخف ِْق ً
ٌّ
أي�ضا
يوما في �أن ُت ْ�ش ِرق وتغرب .وهكذا الحال � ً
في ال َّد َوران ،وال�شم�س ل َْم ُت ْخفِق ً
فيما يتعلَّق بنبوءات الكتاب المق َّد�س .فمن خالل ك ّل ما ُيمكن �إثباته ،ف� َّإن
ثالي.
كتاب اهلل له �سِ ِج ٌّل مِ ٌّ
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َت َح ِّدي اهلل
أي�ضا ُنبوءات قد تح َّققت� .إذا
تدينين � َّأن كتابهم يحتوي � ً
الم ِّ
َي َّدعي بع�ض ُ
�سمعت �أحدهم يزعم ذلك ،اطلب منه بك ّل احترام �أن ُي َق ِّدم لك قائمة ق�صيرة
تحتوي �أهم ثالث �أو �أربع ُن ُب َّوات في كتابه .على الأرجح �أنه لن يتمكّن من
بواتَ ،ت َح َّقق � َّأو ًال مِ ْن � َّأن
ذلك .لكن في حال �أنه َق َّدم لك �أمثلة على تلك ال ُّن َّ
ال ُّن ُب َّوات كُ تبت قبل وقوع الأحداث ،ثم قابلها مع �سج ّل التاريخ المدني لتت�أكّ د
ال�شخ�صي ف� َّإن ك ّل ال ُّن ُب َّوات التي قد ي�أتي بها
من ِ�ص َّحة َت َح ُّققها .من اختباري
ّ
ه�ؤالء الأ�شخا�ص هي ُن ُب َّوات غام�ضة وغير �صحيحة.
الحي الحقيقي هذا التح ِّدي لك ّل الأديان
لهذا ال�سبب الوا�ضحُ ،ي َق ِّدم اهلل
ّ
و�أ�شباه الآلهة:
"اعرِ ُ�ضوا َد ْع َو ُاك ْم َي ُق ُول َّالر ُّبَ ،و َق ِّد ُموا ُح َج َج ُك ْم � ....أَ ْح�ضِ ُروا �أَ ْ�ص َن َام ُك ْم
ْ
ُ
َ
ْ
ل ُِي ْنب ُِئ َونا َع َّما َي�أتِي بِهِ ْال ُم ْ�س َت ْق َب ُلَ ،و َع ِن الأ ُمو ِر ْال َغاب َِرةِ� .أ ْطل ُِع َونا َعلَ ى
�أَ ْح َداثِ ْال َغ ْي ِب َف َن ْعلَ َم �أَ َّن ُك ْم �آل َِه ٌة َح ًّقا� .إِ ُيتوا ب ُِم ْع ِج َز ٍة َخ ْي ًرا َك َان ْتَ �أ ْم َ�شًّرا،
ُتث ُِير َد ْه َ�ش َت َنا �أَ ْو ُر ْع َب َناَ .و َلك ِْنَ �أ ْن ُت ْم َال َ�ش ْي َءَ ،وف ِْعلُ ُك ْم َع َد ٌمَ ،و َال َي ْ�ص َطف ُِيك ْم
�س" (�سِ فْر �إ�شعياء 24-21 :41؛ ترجمة الحياة).
�س َِوى ِّالر ْج ِ
ف�صلة قد َت َح َّققت بد َّقة ُمتناهية ،ف� َّإن
عندما يتعلَّق الأمر ب ُن ُب َّوات ُمح َّددة ُ
وم َّ
الحي بتوثيق ر�سالته للب�شر
الكتاب المق َّد�س َينفرد بذلك .فقد قام اهلل الحقيقي ّ
من خالل كتابته للتاريخ قبل �أن يحدث.
�أجل ،ال ُّن ُب َّوات التي َت َح َّققت هي توقيع �إ�صبع اهلل.

6
َ
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ش َهادة ُم ِ
ال�س َمك!"
الماءِ ،ال َت ْ�س�أل َّ
"�إذا � َأر ْد َت � ْأن َت ْعرِ َف َ�ش ْي ًئا َع ِن َ
 َمثَل �صينيتَ َخ َّيل ما يلي:
حارَ ،ت ْخطُ ُر في بالك فكرة
فيما �أنت َت�سير على ِ�ضفَّة �أحد الأنهار في ٍ
يوم ٍّ
ال�سباحة فتت�ساءل :هل درجة حرارة المياه ُمنا�سبة؟ هل تيار المياه قوي؟
ِّ
هل الأحوال العامة مالئمة؟
ال�س َمك.
َي ْن َ�ص ُحنا َ
المثَل ال�صيني �أ َّال ن�س�أل َّ
ال�س َمك الذي يعي�ش في النهر ال ُيمكنه
ُترى لماذا ُي ْخب ُِرنا هذا َ
المثَل � َّأن َّ
ال�س َمك ال يتكلّم لُغتنا!)؟
�أن ُيخبرنا عن "حالة المياه" (�إلى جانب � َّأن َّ
لل�س َمك �أن ُي َق ِّدم المعلومات الالزمة لأ ّنه َي ْف َتقِر
بب�ساطة ُمتناهية ،ال ُيمكن َّ
�إلى � َّأية خبرة خارج نِطاق المياه التي يعي�ش فيها .فهو ال َيعرف �سِ وى عالم
المياه الموحلة.
على َن ْح ٍو ُم�شابهٍ � ،إذا �أردنا �أن نفهم هذا العالم الذي نعي�ش فيه ولماذا
نحن هنا ،يجب �أن ت�أتي المعلومات من خارج دائرة الإن�سان المحدودة
والمتمحورة حول ذاته.
ُ
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الم ْف ِرح هو � َّأن �إله ال�سماء َوفَّر هذه المعلومات لك ّل َمن يطلبها.
َ
الخ َبر ُ
ُ"ك ُّل ْالك َِت ِ
اب ُه َو ُم ً
وحى ِبهِ م َِن اهلل َِ ،و َناف ٌِع ل َِّلت ْعل ِيمِ َو َّالت ْوبِي ِخ ،ل َِّلت ْقوِيمِ
َو َّالت�أْدِي ِب َّالذِي فِي ْالب ِِّر" (ر�سالة تيموثاو�س الثانية .)16 :3
َلك ِْن كيف َن ْعل َُم � َّأن الأ�سفار المق َّد�سة ُموحى بها من عِ ْند اهلل؟ لقد ر�أينا في
أ�صلية على الكتاب المق َّد�س من
ال�سابق كيف و�ضع الخالق َب ْ�ص َم َته ال ّ
الف�صل َّ
خالل َت�ضمينه مئات ال ُّن ُب َّوات في �صفحاته؛ وهي ُن ُب َّوات َت َح َّققت الح ًقا.
يتنب�أ َم َّر ًة تلو الأخرى عن الم�ستقبل البعيد
اهلل هو الوحيد الذي يقدر �أن َّ
ب ِد َّقة فائقة ( 100بالمئة).
وهناك طريقة �أخرى و�ضعها اهلل لت�أكيد ِ�ص َّحة َو ْحيه �أال وهي �أنه �أعلن
َم�شيئته للعديد من الأنبياء على َم ِّر ال ُع�صور.

كاف
شاهد واحد غير ٍ
قال اهلل لمو�سىَ :
"ال َيقُ ُوم َ�شاه ٌِد َواحِ ٌد َعلَ ى �إِ ْن َ�سا ٍن فِي َذ ْن ٍب َّما �أَ ْو َخط َِّي ٍة َّما
م ِْن َجمِي ِع ْال َخ َط َايا َّالتِي ُي ْخط ُِئ ب َِهاَ .علَ ى َف ِم َ�شاه َِد ْي ِن �أَ ْو َعلَ ى َف ِم َثالَ َثةِ ُ�ش ُهود ٍ
َيقُ ُوم الأَ ْم ُر" (�سِ فْر ال َّتثنية .)15 :19
القانونية َتطْ لُب وجود
فالمحاكم
هذا المبد�أ معروف في ك ّل �أنحاء العالمَ .
ّ
للتح ُّقق من الأحداث .وقبل قبول � َّأية �شهادة على �أنها
�أكثر من �شاهد واحد َ
�صحيحة ،يجب ت�أييدها ودعمها بالعديد من الم�صادر الموثوق بها.
يتغا�ض عن هذا القانون الذي َو َ�ض َع ُه
الح َّق للنا�س فهو لم
َ
عندما �أعلن اهلل َ
قوم َ�شاه ٌِد َواحِ ٌد ".فالكتاب المق َّد�س ُيعلن � َّأن
هو
�شخ�صيا والذي يقول" :ال َي ُ
ًّّ
ال�س َم َاء َوالأَ ْر َ�ض َو ْال َب ْح َر َو ُك َّل َما ف َِيها َ ...ت َر َك َجم َِيع
"ا ِلإله ْال َح ّي َّالذِي َخلَ َق َّ
الر ُ�سل
الأُ َممِ َي ْ�سلُ ُك َون فِي ُط ُر ِق ِه ْم َم َع �أَ َّن ُه لَ ْم َي ْت ُر ْك َن ْف َ�س ُه بِالَ َ�شا ِهد ٍ �( "...أعمال ُّ
.)17-15 :14
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فحتى �أكثر قبائل الأر�ض انعزا ًال عن العالم لديهم "�شهادة الخليقة
الخارجية" (ر�ؤية الأ�شياء التي عملها الخالق) و"�شهادة ال�ضمير الداخلية"
إن�سان على وجه
أبدية) .فك ّل � ٍ
(الإح�سا�س الفطري بال�صواب والخط�أ وال َّ
الح ِّق .لذلكُ ،يعلن اهلل � َّأن الب�شر "ال ُع ْذ َر
الأر�ض �أُعطي َق ْد ًَرا مِ َن ال ُّنور �أو َ
َل ُهم" 78.ومع هذا ف�إ ّنه َي ِع ُد ب�أ ّنه �س ُيعطي مزي ًدا مِ َن ال ُّنور لك ّل من َي�سعى ب ِِج ٍّد
لمعرفة خالقه.

َ
شهادة ُمستمرة
اهلل لم َي ْت ُرك نف�سه بال �شاه ٍد �أب ًدا .ففي الألف �سنة الأولى من تاريخ الب�شرية،
تكلَّم اهلل للنا�س � َّإما ب�صورة ُمبا�شرة �أو �أنه �أعلن َح َّقه َل ُهم من خالل ال�شهادة
ال�شفهية للب�شر الأوائل .فقد عا�ش �آدم (� َّأول �إن�سان على وجه الأر�ض) 930
َّ
�سنة .لذلك ف� َّإن الب�شر الذين عا�شوا في الألف �سنة الأولى من تاريخ الب�شرية ال
ُع ْذر لهم في عدم معرفة الحق ب�ش�أن خالقهم لأ ّنه كان بمقدورهم �أن يتح َّدثوا
وحواء) 79.كان ُع ْمر الإن�سان يزيد على ُعمره
مع "ال�شاه َِد ْين ال َّ
أ�صلي ْين" (�آدم َّ
الحالي بحوالى �إحدى ع�شرة َم َّرة .بعد ذلكَ ،ح َّدد الخالق ُع ْمر الإن�سان ب�سبعين
�أو ثمانين �سنة تقري ًبا�" :أَ َّي ُام � ِسن َِينا ه َِي َ�س ْب ُع َون َ�س َن ًةِ َ ،و�إ ْن َك َان ْت َم َع ْال ُق َّوةِ
َف َث َم ُان َون َ�س َن ًة ( "...المزمور .)10 :90
ال�س ِّن
وفي نحو �سنة  1920قبل الميالد ،اختار اهلل َر ُج ًال ُمتق ِّد ًما في ِّ
و�أطلق عليه ا�سم �إبراهيم .ووعد اهلل �إبراهيم �أنه �سيجعله �شع ًبا ُي َعلِّم من خالله
همة عن نف�سه وعن خِ طَّ ته للب�شر .ومن خالل هذا
�شعوب العالم
درو�سا ُم َّ
ً
المق َّد�سة ،ومن ث َُّم
ال�شعب المختار� ،سوف ُير�سل اهلل � ً
أي�ضا الأنبياء والأ�سفار ُ
الم�سِ َّيا �إلى العالم .وفي نحو �سنة  1490قبل الميالدَ ،دعا اهلل َر ُج ًال
�س ُير�سل َ
"مو�سى"
الر ُجل ُ
الر�سمي با�سمه .وكان ا�سم ذلك َّ
من تلك الأُ َّمة ليكون ال َّناطِ ق َّ
ليم اهلل".
و َل َق ُب ُه "كَ ُ
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لنبيه ُمو�سى �أن يكتب الجزء الأول من الأ�سفار المق َّد�سة �أال وهو
�أوحى اهلل ِّ
ال�سماء والأر�ض �أن ُيعلِن َح َّقه ويوفِّره ب�صيغة مكتوبة
َّ
"التوراة" .فقد َق َ�ص َد خالق َّ
للأجيال القادمة �إلى نهاية ال َّدهر .لهذا فقد و�ضع في عقل ُمو�سى الكلمات التي
بمعجزات �أجراها على يد مو�سى.
يريده �أن يكتبها .كما �أنه �أَ َّيد كلمته لل�شعوب ُ
ِبرانيين .وقد
�ستقبلية �أعلنها مو�سى
كما ك�شف اهلل عن �أحداث ُم
للم�صريين والع ِّ
ِّ
َّ
لل�شك.
َت َح َّققت نبوءات مو�سى ب ِد َّقة .وهكذا ،ل َْم يترك اهلل � َّأي َم ٍ
جال َّ
لهذا ،لم َي ِجد النا�س – ب َِم ْن فيهم الأكثر َت َ�ش ُّك َكًا – َمف ًَّرا مِ َن االعتراف ب� َّأن
80
الحي الحقيقي.
اهلل الذي تكلَّم من خالل ُمو�سى هو الإله ّ
كان مو�سى هو ال َّأول في �سل�سلة طويلة مِ َن الأنبياء الذين َد َّونوا كلمة اهلل
خلفيات
على َمدى �أكثر من خم�سة ع�شر قر ًنا 81.وقد جاء ه�ؤالء الأنبياء مِ ْن
َّ
ُمختلفة وكان البع�ض منهم ُم َت َب ِّح ًرا في ال ِعلْم والثقافة والبع�ض الآخر غير
ُمتعلِّم .ورغم �أنهم عا�شوا في �أجيال ُمختلفة� ،إ َّال �أنهم كتبوا ر�سالة ُمن�سجمة
ومتوافقة الأجزاء من بدايتها �إلى نهايتها.
و�سليمان وحوالى ثالثين �آخرين لكتابة
اختار اهلل رجا ًال مثل ُمو�سى وداود ُ
�أ�سفار العهد القديم .وقد � َّأيد كلمته بوعود و ُن ُب َّوات َت َح َّق َقت بالفعل ،بالإ�ضافة
والمعجزات.
�إلى الكثير مِ َن الآيات ُ
المتعلِّقة بالم�سيح – والدته،
� َّأما في العهد الجديد ،فنجد � َّأن ك ّل التفا�صيل ُ
وحياته وكلماته ،و�أعماله ،وموته ،وقيامته – قد َد َّونها �أربعة رجالَ :م َّتى،
الرجال الأربعة �سِ ِجالَّت
َ
وم ْر ُق�س ،ولوقا ،ويوح َّنا .وهكذا ،فقد َد َّون ه�ؤالء ِّ
الإنجيل ُم َق ِّدمين للعالم �أربع �شهادات ُم�ستقلَّة .كذلك� ،أوحى اهلل ل ُبطر�س
(م َعلِّم
َ
(�ص َّياد َ�س َمك) ،وليعقوب ويهوذا (�أخوان غير �شقي َقين لي�سوع) ولبولُ�س ُ
والم�ستقبلي
ديني و�إرهابي �سابق) �أن ُي َب ِّينوا بالتف�صيل َق ْ�صد اهلل الحالي ُ
يتنب�أ
ل�شعبه .وقد كتب الر�سول يوح َّنا �آخر �سِ فْر في الكتاب المق َّد�س والذي َّ
ويري عن نهاية تاريخ العالم الذي نعرفه ونعي�ش فيه.
ب� ٍ
أ�سلوب َت ْ�ص ٍّ
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المج َمل ،ا�ستخدم اهلل �أربعين َر ُج ًال تقري ًبا على َمدى خم�سة ع�شر قر ًنا
في ْ
بع�ضا،
ورغم � َّأن ُمعظم ه�ؤالء ُّ
ال�شهود لم يعرفوا بع�ضهم ً
لتدوين َو ْحيه للب�شرُ .
�إ َّال � َّأن ك ّل ما كتبوه ُي َ�شكِّل قِ َّ�صة واحدة ور�سالة ُمتكاملة.
الم ْن َ�س ِج َمة؟
ِ�صة ُ
َ
ال�سرمدي ُيمكنه �أن َي ْ�س ُر َد مثل هذه الق َّ
وم ْن ُ
غير اهلل َّ
ي�س َون
ا�س اهلل ِ ْالق ِِّد ُ
"لأَ َّن ُه َل ْم َت�أْتِ ُن ُب َّو ٌة َق ُّط ب َِم�ش َِيئةِ �إِ ْن َ�سا ٍنَ ،ب ْل َت َك َّل َم �أُ َن ُ
�س" (ُ 2بطْ ُر�س .)21 :1
وح ْالقُ ُد ِ
َم ُ�سوق َِين م َِن ُّ
الر ِ

حاول الكثيرون على َم ِّر ال ُع�صور �أن ُي َ�شكِّكوا في كُ َّتاب العهد الجديد
وهناك َم ْن َركَّ زوا ُهجومهم على كِ تابات الر�سول بولُ�س ب�شكل
ور�سالتهُ .
خا�ص.
لكن الر�سول ُبطر�س يو�صينا ب�أن ن�ؤمن بكتابات بول�س و�أن ن� ُأخذَها على
َّ
َ
َ
الج ِّد"َ :و ْاح�س ُِبوا �أ َن َاة َر ِّب َنا َخ َال ً�صاَ ،ك َما َك َت َب �إِ َل ْي ُك ْم �أ ُخ َونا ْال َحب ُِيب ُب ُول ُ�س
َم ْح َملِ ِ
�أَ ْي ً�ضا ب َِح َ�س ِب ْالح ِْك َمةِ ْال ُم ْع َطاةِ َل ُهَ ،ك َما فِي َّالر َ�سائِ ِل ُكلِّ َها �أَ ْي ً�ضاُ ،م َت َكلِّ ًما ف َِيها َع ْن
هذِهِ الأُ ُمو ِرَّ ،الت ِي ف َِيها �أَ ْ�ش َي ُاء َع�س َِر ُة ْال َف ْهمُِ ،ي َح ِّر ُف َها َغ ْي ُر ْال ُعلَ َماءِ َو َغ ْي ُر َّالثابِت َِين،
َك َباقِي ْال ُكتُ ِب �أَ ْي ً�ضا ،ل َِه َال ِك �أَ ْن ُف� ِس ِه ْم" (ر�سالة ُبطْ ُر�س الثانية .)16-15 :3
تماما مع ما كتبه الأنبياء .وقد َ�ش ِه َد
فكلُّ ما كتبه الر�سول بولُ�س ُمتناغم ً
هذا ْال َي ْو ِم�َ ،شاه ًِدا
بولُ�س عن نف�سه"َ :ف�إِ ْذ َح َ�صلْ ُت َعلَ ى َم ُع َون ٍة م َِن اهلل َِ ،بق ُِيت �إلى َ
و�سى �أَ َّن ُه َعت ٌِيد َ�أ ْن
ل َِّل�صغِيرِ َو ْال َكب ِيرَِ .و�أَ َنا َال �أَ ُق ُول َ�ش ْيئً ا َغ ْي َر َما َت َك َّل َم الأَ ْنبِ َي ُاء َو ُم َ
الر ُ�سل .)27 ،22 :26
َي ُك َون � ...أَ ُت ْ�ؤم ُِن ِ ...بالأَ ْنبِ َياءِ؟" (�أعمال ُّ

تناغ َمة
تناغ َمة أَم غير ُم ِ
ُم ِ
الحق التي َت َت َ�ض َّم ُنها �شهادته ،بل
� َّإن َجدارة َّ
بكمية ّ
ال�شاهِ د بالثقة ال ُتقا�س ّ
بتناغُ م َ�شهادته �أو عدم َتناغُ مِ ها .و ُيمكننا تو�ضيح ذلك مِ ْن خالل الحكاية
الطَّ ريفة التالية:
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ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

تغيبوا عن
ال�صيف الجميلة َق َّرر �أربعة �أ�صدقاء �أن َي َّ
في �أحد �أيام َّ
ال�شاطئ .وفي �صباح اليوم التالي
المدر�سة لكي َي�ستمتعوا بيومهم على َّ
للتغيب عن المدر�سة ب�سبب ُم�شكلة في
�أخبروا ُمعلِّمتهم �أنهم ا�ضطروا
ُّ
�إطار َ�س َّيارتهم .وكم َ�ش َعروا بالراحة حين قالت واالبت�سامة َت ْعلو
َو ْج َهها" :ح�س ًنا ،لقد فاتكم امتحان ق�صير يوم �أم�س ".لكنها �أ�ضافت
ال�س�ؤال ال َّأول
على الفور" :اجل�سوا في �أماكنكم و� ْأخ ِرجوا ً
قلما وورقةُّ .
82
الم�شكلة؟"
هوُّ � :أي � ٍ
إطار كان َ�س َبب ُ
المتعار�ضة � َّأن ق�صتهم ُم َل َّف َقة وغير �صحيحة.
وبالطبع� ،أظهرت �إجاباتهم ُ
المتناق�ضة ،ف� َّإن
لكن على النقي�ض مِ ْن َ�شهادة ه�ؤالء التالميذ الأربعة ُ
ال�شهود وال ُك َّتاب على مدى
َ�شهادة اهلل ُمتناغِ َمة .فقد ا�ستخدم خالقنا ع�شرات ُّ
تام.
�أجيال عديدة لكي ُي ْعلِن عن نف�سه وعن خِ طَّ ته بتناغُ ٍم ٍّ
المتناق�ضة،
المحيط الهائج للديانات والفل�سفات
َّ
الب�شرية ُ
وفي و�سط ُ
�أعطانا اهلل �صخر ًة ثابت ًة وحفظها لنا لكي ترتاح نفو�سنا عليها .وهذه
ال�صخرة هي كلمته.
َّ
الن َبوِ َّي ُةَ ،وه َِي �أَ ْث َب ُتَّ ،الت ِي َت ْف َعلُ َون َح َ�س ًنا ِ�إ ِن ْان َت َب ْه ُت ْم
َ"وع ِْن َد َنا ْال َكل َِم ُة َّ
�ض ٍع ُم ْظل ٍِمَ ... ،ولك ِْنَ ،ك َان �أَ ْي ً�ضا فِي
ِ�إ َل ْي َهاَ ،ك َما �إلى �س َِرا ٍج ُمنِيرٍ فِي َم ْو ِ
ال�ش ْع ِب �أَ ْنبِ َي ُاء َكذَ َب ٌةَ ،ك َما َ�س َي ُك ُون ف ُِيك ْم َ �أ ْي ً�ضا ُم َع ِّل ُم َون َكذَ َب ٌةَ ... ،و َ�س َي ْت َب ُع
َّ
ذين ب َِ�س َبب ِ ِه ْم ُي َج َّد ُف َعلَ ى َطرِي ِق ْال َح ِّقَ .و ُه ْم فِي
َكث ُِير َ
ون َت ْهلُ َكا ِت ِه ْمَّ .ال َ
ون ِب ُك ْم ِب�أَ ْق َوال ُم َ�ص َّن َعة ٍ ( "...ر�سالة ُبطْ ُر�س الثانية
َّ
الط َم ِع َي َّت ِج ُر َ
.)3 :2-19 :1

أنبياء َك َذ َبة
الممتلئين
والمعلِّمين ال ِّ
أنانيين ُ
الر ِّب ُتح ِّذ ُرنا من الأنبياء ُ
وهكذا ،ف� َّإن كلمة َّ
رون ِبك ُْم
ون ب ُِك ْم ب�أقوال ُم َ�ص َّن َعةٍ"[بدافِ ِع الطَّ َم ِع ُي ِ
بالطمع والذين َّ
تاج َ
"يتجرِ َ
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الم َز ْخ َر َفةِ] 83.ويحتوي الكتاب المق َّد�س قِ َ�ص ً�صا َعديدة عن
الم َح َّر َف ِة ُ
بالأقوالِ ُ
رجال ا َّدعوا �أنهم يتكلَّمون بكالم اهللَ ،لك َِّن ر�سالتهم كانت موحى بِها مِ ْن
"ر ْو ِح ال َكذ ِِب" (�سِ فْر ُملوك ال َّأول .)22 :22
ُ
كما � َّأن الكتاب المق َّد�س َي ِ�صف فترة في تاريخ �إ�سرائيل ُو ِج َد فيها 850
ورغم �أنه كان هناك 7000
ونبيا حقيق ًيا واح ًدا فقط هو � َّ
نب ًيا كاذ ًباًّ ،
إيلياُ .
براني ي�ؤمنون باهلل الحقيقي الواحد� ،إ َّال � َّأن ماليين النا�س اختاروا �أن
عِ
ٍّ
84
ال�شهود �أو الأنبياء الكذبة.
ُي َ�ص ِّدقوا ُّ
لهذا ،كتب � َأحد �أنبياء اهلل الأُ َمناء هو النبي ميخا:
"هك َذا َق َال َّالر ُّب َعلَ ى الأَ ْنبِ َيا ِء َّالذ َِين ُي�ضِ ُّل َون َ�ش ْعبِيَّ ،الذ َِين َي ْن َه ُ�ش َون
َ
ون�‘َ :س َال ٌم’! َو َّالذِي َال َي ْج َع ُل فِي �أَ ْف َوا ِه ِه ْم َ�ش ْي ًئا،
بِ�أَ ْ�س َنانِ ِه ْمَ ،و ُي َن ُاد َ
َي ْف َت ُح َون َعلَ ْيهِ َح ْر ًبا" (�سِ فْر ميخا .)5 :3
وهذا هو ما َح َد َث و َي ْح ُد ُث َم َّر ًة تلو الأخرى َع ْبر التاريخ .لهذا فقد َح َّذر
ي�سوع قائالً:
الطرِ ُيق َّالذِي ُي� ِّؤدي
ال�ض ِّيقِ ،لأَ َّن ُه َوا�سِ ٌع ْال َب ُاب َو َر ْح ٌب َّ
"اُ ْد ُخلُ وا م َِن ْال َباب َّ
ون ُه ُم َّالذ َِين َي ْد ُخلُ َون م ِْن ُه! َما �أَ ْ�ض َي َق ْال َب َاب َ َو�أ ْك َر َب
�إلى ْال َه َالكَِ ،و َكث ُِير َ
الطرِ َيق َّالذِي ُي� ِّؤدي �إلى ْال َح َياةَِ ،و َقل ِيلُ َون ُه ُم َّالذ َِين َي ِج ُد َون ُه! ا ِْحتَ ر ِ ُزوا
َّ
م َِن الأَ ْنبِ َيا ِء ْال َكذَ َبةِ َّالذ َِين َي�أْ ُت َون ُك ْم ِبث َِياب ْال ُح ْمالَ ِنَ ،ولك َِّن ُه ْم م ِْن َداخِ ل
ال�ش ْو ِك ع َِن ًبا،
ذ َِئ ٌاب َخا ِطفَ ٌة! م ِْن ث َِما ِره ِْم َت ْعرِ ُف َون ُه ْمَ .ه ْل َي ْج َت ُن َون م َِن َّ
هك َذا ُك ُّل َ�ش َج َر ٍة َج ِّي َد ٍة َت ْ�ص َن ُع َ �أ ْث َم ًارا َج ِّي َد ًةَ ،و�أَ َّما
�أَ ْو م َِن ْال َح َ�س ِك ت ًِينا؟ َ
ال�ش َج َر ُة َّالرد َِّي ُة َف َت ْ�ص َن ُع �أَ ْث َم ًارا َرد َِّي ًة" (�إنجيل َم َّتى .)17-13 :7
َّ
والم َعلِّمين الكذبة ث َُّم اختفوا.
على َم ِّر ال ُقرون ،ظَ َهر الكثير من الأنبياء ُ
البع�ض �أ َّثروا في المئات والآالف ،بينما اقتاد البع�ض الآخر ماليين – بل
الهالك".
ربما باليين – النفو�س �إلى َّ
"الطريق الذي ُي� ِّؤدي �إلى َ
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لهذا� ،إذا �أردت �أن َتحمي نف�سك مِ ْن �أن ُت�صبح واح ًدا من �أولئك ال ُعميان
نبيا كاذ ًبا يقودهم �إلى "الهالك" ،فعليك
"الكثيرين" الذين اختاروا �أن َي ْت َبعوا ًّ
�أن َتمتحن تعاليم ذلك ال�شخ�ص بالطريقة التالية:
الن َبو َِّية
المقد�س َ
دائما مع � أ�سفار الكتاب َّ
ر�سالة النبي الحقيقي َتن�سجم ً
الم� َّؤكدة التي َ�س َب َق ْته.
َفكِّر في الحاالت الثالث التالية عن رجال ا َّدعوا �أنهم �أنبيا ُء ُمر�سلون مِ ْن
حقيقيين �أَم كَ ذَبة؟
عند اهللُ .ترى ،هل كانوا �أنبياء
ِّ
"مدفون"
الحالة األولىَ :مسيح َ
وم َ�سحاء؛
ظهر على َم ِّر ال ُع�صور ع�شرات الأ�شخا�ص الذين َز ُعموا �أنهم �أنبياء ُ
وقد جاء ه�ؤالء بعد َز َمن الم�سيحَ 85.ومِ ْن بين ه�ؤالء �أبو عي�سى.
عا�ش �أبو عي�سى الفار�سي في �أواخر القرن ال�سابع الميالدي .وكان �أتباعه
الم�سِ َّيا لأ ّنه َو َع َد ُهم بال َّن�صر .ومع �أنه كان �أُمِ ًّيا� ،إال �أنه ُيقال ب�أنه
ي�ؤمنون �أنه َ
لكن ر�سالته كانت تتعار�ض مع الأ�سفار المق َّد�سة.
�أل ََّف كُ ُت ًباَّ .
َعلَّم �أبو عي�سى �أتباعه �أن ُي َ�صلُّوا �سبع َم َّرات في اليوم و�أن َيتبعوه في
المعركة واع ًدا � َّإياهم بالحماية الإلهيةَ .لك ِْن بعد �أن مات �أبو عي�سى في �إحدى
المعارك ،و ُدفِ ن ،ولم يتمكَّن من العودة �إلى الحياة َم َّر ًة �أخرى ،ا�ضطر �أتباعه
�أن يعترفوا ب�أنه لم يكن الم�سيح.
طويلَ ،ح َّذر ي�سوع �سامعيه:
بوقت
قبل َز َمن �أبو عي�سى ٍ
ٍ
"لأَ َّن ُه َ�س َي ُق ُوم ُم َ�س َح ُاء َك َذ َب ٌة َ َو�أ ْنب َِي ُاء َك َذ َب ٌة َو ُي ْع ُط َون �آياتٍ َعظ َِيم ًة
َو َع َجائ َِبَ ،ح َّتى ُي�ضِ ُّلوا َل ْو �أَ ْم َك َن ْال ُم ْخ َتا ِر َين أ�َ ْي ً�ضاَ .ها �أَ َنا َق ْد َ�س َب ْق ُت
َو�أَ ْخ َب ْر ُت ُك ْم" (�إنجيل م َّتى .)25-24 :24
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انتحاري
الحالة الثانية" :نَ ِب ٌّي"
ٌّ
م�شهورا
ال�ش ْعب" .كان جيم واعظً ا
"م ْع َبد َّ
� َّأ�س�س "جيم جونز" طائفة دعاها َ
ً
في �أوائل ال�سبعينيات في مدينة �سان فران�سي�سكو بكاليفورنيا .وقد ُع ِرف
بقدرته على دفع الآالف لالنخراط في ال�سيا�سة وفي الم�شاريع التي ترمي
�إلى ُم�ساعدة الفقراءَ .دعا جيم نف�سه "النبي" و َز ُع َم �أنه يمتلك القدرة على
ال�سرطان و�إقامة الموتى.
�شفاء َمر�ضى َّ
ألف من �أتباعه على الذهاب
بعد ذلك ،نجح جيم جونز في �إقناع �أكثر من � ٍ
معه �إلى "جونزتاون" في "غويانا" ب�أمريكا الجنوبية .وفي هذا المجتمع
الجديد ،وعد "النبي جيم" �أتباعه بحياة مليئة بال�سالم وال�سعادةَ .لك َِّن هذا
كلّه كان كذبة كبيرة.
�شر�سا بثوب َح َمل .فقد �أوردت �صحيفة �سان فران�سي�سكو
لم يكن جيم �إ َّال ذئ ًبا ً
كرونيكل بتاريخ  18ت�شرين الثاني/نوفمبر " :1978جونز ي�أمر �أتباعه �أن
يقتلوا �أنف�سهم عن طريق تناول ُحبوب ال�سيانيد .وك ّل من َيرف�ض �س ُيعطى هذا
تم العثور على 914
ال�س َّم ُر ً
تم قتل الأطفال ب ُِح َقن َّ
�سامة .وهكذاّ ،
غما عنه .وقد ّ
ُّ
86
ُج َّثة في جونزتاون ،ومن بينها ُج َّثة جونز نف�سه!"
"كتاب ُم َق َّدس" غير ُم َّ
ؤكد
الحالة الثالثةِ :
ُو ِل َد جوزيف �سميث في �أمريكا ال�شمالية �سنة  ،1805ون�ش�أ في مجتمع فقير
نبي اهلل .كما
َت�سوده الخرافات .وعندما �أ�صبح �شا ًبا ابتد�أ يقول للآخرين �إنه ّ
نوراني ا�سمه موروني.
�أنه ا َّدعى � َّأن اهلل كَ ل ََّم ُه عن طريق ر�ؤى من خالل مالكٍ
ٍّ
كتب جوزيفَ " :ت َم َّل َك ْتني ُق َّوة َ�س َرت في جميع �أو�صالي ،وكان ت�أثيرها
قادرا على التكلُّم .ث َُّم اكتنفتني ظُ ل َْمة
قو ًيا لدرجة � َّأن لِ�ساني انعقد فلم �أَ ُع ْد ً
رهيبة ف ََح�سِ ْب ُت لوهلةٍ �أنني على و�شك الهالك ".ث َُّم �أ�ضاف ب� َّأن عمو ًدا من نور
ظهر فوقه وكان نوره �أعظم من نور ال�شم�س ،و� َّأن هذا العمود راح ينخف�ض
�شي ًئا ف�شي ًئا �إلى �أن ا�ستقر على ر�أ�سه 87.و�أعلن جوزيف � َّأن اهلل ك�شف له عن
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

كتاب ُم َق َّد�س جديد – كتاب المورمون .و�أخبر �أتباعه � َّأن الكتاب المق َّد�س جاء
مِ ْن عِ ْند اهلل ،و� َّأن كتابه الجديد كان �إعالن اهلل الأخيرَ .علَّم جوزيف �أتباعه
عينة ،و�أن ي�صوموا ،و�أن ُيخرجوا َ�ص َد َقة عن �أموالهم ،و�أن
�أن َيتلوا �صلوات ُم َّ
نبياَ .لك َِّن جوزيف كان ُيبيح لنف�سه �أن يعي�ش حيا ًة
يفعلوا الخير ،و�أن َيقبلوه ًّ
ال�شهوات.
أناني ًة ُمنغم�س ًة في َّ
� َّ
ورغم � َّأن "�إعالنات" جوزيف �سميث لم َتكُن ُم َد َّعمة ب�شهادات � ِّأي ُ�شهود
ُ
�آخرين (رغم ا ِّدعائه بوجود ثالثة �شهود) ،ورغم � َّأن كتابه يتعار�ض مع
أثرية� ،88إ َّال � َّأن
الكتاب المق َّد�س ومع الحقائق
التاريخية واالكت�شافات ال َّ
َّ
ماليين النا�س ما زالوا َيعتنقون هذه ال ِب ْد َعة التي ُت ْدعى "المورمون" .كما
� َّأن كنائ�س المورمون الغنية ُتر�سل ُم ْر َ�سليها �إلى جميع �أنحاء العالم .وفي ك ّل
يوم َي ْن َ�ض ُّم العديد من النا�س �إلى ديانة المورمون (و ُيطلق عليهم ا�سم "قِ ِّدي�سو
الأيام الأخيرة")ُ .معظم المورمون هم �أنا�س جا ُّدون لُطفاء ،لكن �إذا قارنت
ر�سالة "النبي جوزيف" بما �أعلنه وكتبه �أنبياء الكتاب المق َّد�س ،ف�سوف
تماما.
تكت�شف � َّأن الكِتا َبين ُمختلفان ً
مِ َن الجهل �أن ُن َعلِّق م�صيرنا الأبدي على ر�سالة ُمتناق�ضة وغير ُمتناغمة
ِ�ص ْرف ال َّنظَ ر عن
�أعلنها �شخ�ص قال عن نف�سه �إنه َنب ٌِّي مِ ْن عند اهلل وذلك ب َ
ال�ش ْي َط َان َن ْف َ�س ُه ُي َغ ِّي ُر َ�ش ْكلَ ُه �إلى
م�ستوى ذكائه �أو فَ�صاحته في الكالم "لأَ َّن َّ
�ش ِْبهِ َم َال ِك ُنو ٍر!" (ر�سالة كورنثو�س الثانية .)14 :11
رسالة ُم َّ
ؤكدة
بالكذ ِِب" (ر�سالة ُرومية
"ح َّق اهلل ِ َ
في ٍ
عالم ُم َح ِّير ا�ستبدل فيه كثيرون َ
تام عن الأ�صوات الكثيرة الأخرى الم�ضادة.
َ ،)25: 1م َّيز اهلل َح َّقه
ٍ
بو�ضوح ٍّ
تدريجية
�إحدى الطُّ ُرق التي �أكَّ د فيها اهلل ر�سالته هي �أنه �أعلنها ب�صورة
َّ
وتام لأنبياء كثيرين عبر �أجيال عديدة .وال ُيمكن لأحد �سوى
وبتناغُ م َعجيب ٍّ
أزلي �أن ُيعطي َو ْح ًَيا كهذا.
إلهي ال ّ
هذا الكاتب ال ّ
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الر�سم
ِّالرجال الأربعون في هذا َّ
الر ُ�سل الذين َد َّونوا على
ُي َم ِّثلون ُّ
َمدى �أكثر من  15قر ًنا ر�سالة اهلل
المتناغمة والم�ؤكَّ دة في �أ�سفار
ُ
الكتاب المق َّد�س.

هذا الإن�سان الوحيد ُي َم ِّثل � َّأي
َر�سول جاء بعد ذلك ُم َق ِّد ًما ر�سال ًة
ُمناق�ض ًة وغير ُم�ؤكَّ دة.
بين � َّأن
تناولنا في الف�صول القليلة ال�سابقة العديد من البراهين التي ُت ِّ
الكتاب المق َّد�س هو كلمة اهلل .لكن ُرغم ُق َّوة �إقناع هذه الحقائق ،ف� َّإن �أقوى
ُح َّجة على ر�سالة اهلل هي �أن َت�سمعها ،و َتفهمها ،و َتقبلها.
� َّإن قِ َّ�صة كتاب اهلل التي تنك�شف �أمامنا ُت َع ِّرفُنا بالإله الذي َي�سمو على
�ض �أمام �أع ُينِنا َم ْجد خالقنا وطبيعته الكاملة
�أفكارنا وعقولنا .كما �أنها َت ْع ِر ُ
رجاء �أكي ًدا
المتوازنة� .إنها ُت َح ِّرر الب�شر من خوفهم من الموت و ُتعطيهم
ً
وت�صرفاتهم وتقودهم �إلى اهلل
بالحياة الأبدية .كما �أنها ُت َغ ِّير طبيعتهم
ّ
الحقيقي الواحد.
الر�سالة.
لهذا ،ال ُيمكن ل ِّأي �شيطان �أو �إن�سان �أن يكون قد �أتى بمثل هذه ِّ
لكن �أرجو منك �أن ال تعتمد على كالمي فقط ،بل:
بالح َ�س ْن" (ر�سالة ت�سالونيكي الأولى
"ْ
"امتَ حِ ْن ُك َّل َ�ش ْيء ٍَ ،ت َم َّ�س ْك َ
.)21 :5
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ال�ص ْخر ِ".
العاق ُِل َ ...ب َنى َب ْي َت ُه َعلَ ى َّ
"الر ُج ُل َ
َّ
 (�إنجيل م َّتى )24 :7النا�صري عِ ظَ َته بهذه الكلمات:
في الموعظة على الجبلَ ،خ َت َم َي�سوع
ُّ

َ"ف ُك ُّل َم ْن َي ْ�س َم ُع �أَ ْق َوال ِي هذِهِ َو َي ْع َم ُل ب َِها� ،أُ َ�ش ِّب ُه ُه ب َِر ُجل َعاقِلَ ،ب َنى َب ْي َت ُه
ال�ص ْخرَِ .ف َن َز َل ْال َم َط ُرَ ،و َج َاءتِ الأَ ْن َه ُارَ ،و َه َّب ِت ِّالر َي ُاحَ ،و َو َق َع ْت َعلَ ى
َعلَ ى َّ
ال�ص ْخرَِ .و ُك ُّل َم ْن َي ْ�س َم ُع
ذل َِك ْال َب ْي ِت َفلَ ْم َي ْ�س ُق ْط ،لأَ َّن ُه َك َان ُم�ؤ ََّ�س ً�سا َعلَ ى َّ
�أَ ْق َوال ِي هذِهِ َو َال َي ْع َم ُل ب َِهاُ ،ي َ�ش َّب ُه ب َِر ُجل َجاهِلَ ،ب َنى َب ْي َت ُه َعلَ ى َّالر ْملِ.
َف َن َز َل ْال َم َط ُرَ ،و َج َاءتِ الأَ ْن َه ُارَ ،و َه َّب ِت ِّالر َي ُاحَ ،و َ�ص َد َم ْت ذل َِك ْال َب ْي َت
َف َ�س َق َطَ ،و َك َان ُ�س ُق ُوط ُه َعظ ًِيما!" (�إنجيل م َّتى .)27-24 :7

ما الف َْرق بين البيت الذي َ�ص َم َد في َو ْجه العا�صفة والبيت الذي َ�س َقط؟
الأ�سا�س!
الر ُجل الجاهل ف َبنى
فالر ُجل العاقل َبنى بيته على ال�صخر َّ
ال�صلبَّ � ،أما َّ
َّ
الرمل القابل لالنجراف.
بيته على َّ
أ�سا�سا َمتي ًنا للر�سالة التي يريد للجميع
وقد و�ضع اهلل في الكتاب المق َّد�س � ً
أي�ضا
�أن يفهموها وي�ؤمنوا بها ،وهذا الأ�سا�س هو َّالتوراة (التي ُت ْع َرف � ً
بـ"�شريعة ُمو�سى" �أو "نامو�س ُمو�سى" �أو "�أ�سفار ُمو�سى الخم�سة").
84
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كتاب البدايات
ال�سفْر االفتتاحي
ُت َ�شكِّل ال َّتوراة الأ�سفار الخم�سة الأولى مِ َن الكتاب المق َّد�سِّ .

هو "التكوين" ويعني "الأ�صل" .و�سِ فْر التكوين هو كتاب البدايات الذي َع َّرفَنا

فيه اهلل على �أ�صل الأر�ض ،والحياة ،والجن�س الب�شري ،والزواج ،والأ�سرة،
ال�سفْر �أجوبة لأكبر �ألغاز الحياة.
والمجتمعات ،وال�شعوب ،واللغاتُ .ي َق ِّدم هذا ِّ

َم ْن هو اهلل؟ مِ ْن �أين �أتى الإن�سان؟ لماذا نحن هنا؟ ما هو َم ْ�ص َدر ال�شر؟ لماذا
يت�ألَّم الب�شر؟ كيف ُيمكن هلل الكامل �أن َي ْق َبل ال َب َ�شر الناق�صين؟

الهامة َت َّت ِ�ضح �أكثر
ورغم � َّأن الإجابات عن هذه الأ�سئلة وغيرها مِ َن الأ�سئلة َّ

في الأ�سفار الالحقة� ،إ َّال � َّأن �سِ فْر التكوين هو المكان الذي و�ضع فيه الخالق
ال�سفْر الأول في الكتاب المق َّد�س هو
الخطوط العري�ضة لإجاباته .لهذا ف� َّإن ِّ

الأ�سا�س لك ّل الأ�سفار التي َتليه.

صة اهلل
ِق َّ
ال�سنين.
يحتوي الكتاب المق َّد�س مئات الق�ص�ص التي حدثت على َم ِّر �آالف ِّ

وهذه الق�ص�ص جميعها ُت َ�شكِّل ق َِّ�صة واحدة – �أف�ضل قِ َّ�صة في الوجود .ففي
رئي�سية واحدة – �أف�ضل َخ َبر ُ�أذيع على الإطالق.
الق�صة َو َ�ض َع اهلل ر�سالة
َّ
هذه َّ
الدرامية هذه �أكثر من ذروة واحدة .ف�أثناء َت َن ُّقلنا بين
تحتوي قِ َّ�صة اهلل
َّ

الأ�سفارُ ،نقابل قِ َّمة ُمرتفعة في الأناجيل الأربعة .كما �أننا ُنقابل قِ َّمة ُمده�شة
أي�ضا
المق َّد�س هو �سِ فر الر�ؤيا الذي يعني � ً
�أخرى في �آخر �سِ فْر في الكتاب ُ
"الك َْ�شف" �أو "الإعالن".

ورغم � َّأن اهلل ك�شف لنا خِ طَّ ته� ،إ َّال � َّأن تلك الخِ طَّ ة ما زالت
غام�ضة لكثيرين.
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البذرة الرئيس َّية

أ�صحاحا يت�ألَّف
أ�صحاحا مِ ْن � ْأ�صل � 1189
يحتوي �سِ فْر ال َّتكوين � 50
ً
ً
بمجمله 89.و�إذا افتر�ضنا �أنك بد�أت بقراءته دون َتو ُّقف،
منها الكتاب المق َّد�س ُ

الح َّبة
كثيرا ،لكن في داخل هذه َ
َت َخ َّيل َح َّبة قمح واحدة� .إنها ال تبدو �شي ًئا ً
وقوة عجيبة ُت َ�ص ِّير هذه الحبة ُ�س ْن ُبلة كاملة مليئة
ال�صغيرة َيك ُْم ُن رمز ُم َع َّقد ّ
العملية بقوله:
بالحبوب .و َي�شرح لنا الكتاب المق َّد�س هذه
ُ
ّ

تطرق – �أثناء رحلتنا هذه – �إلى ُمعظم الق�ص�ص الموجودة
ُ
ورغم �أننا َ�س َن َّ
المق َّد�س� ،إ َّال �أننا �س ُنركِّز على بع�ض الق�ص�ص والأحداث الرئي�سية
في الكتاب ُ

"لأَ َّن الأَ ْر َ�ض م ِْن َذات َِها َت�أْتِي ب َِث َمرٍ� .أَ َّو ًال َن َب ًاتاُ ،ث َّم ُ�س ْن ُب ًالُ ،ث َّم َق ْم ًحا
ال�س ْن ُبلِ" (�إنجيل َم ْر ُق�س .)28 :4
َمل َآن فِي ُّ

ف�سوف ُتنهيه بالكامل في ثالثة �أيام وثالث ليال تقري ًبا.

التي َتك�شف لنا "ال�صورة العامة" لخطة اهلل العجيبة للجن�س الب�شري .و�سوف
كبيرا من وقت رحلتنا في الأ�صحاحات الأربعة الأولى من
زءا
َن ْ�ص ِرف ُج ً
ً
الكتاب المق َّد�س حيث � َّإن هذه ال�صفحات االفتتاحية تك�شف حقائق عظيمة
وا�ضع �أخرى من كلمة اهلل.
موجودة في َم ِ

لهذا ،ن�ؤكِّد َم َّر ًة �أخرى � َّأن الأ�صحاحات الأولى من الكتاب المق َّد�س
أهمية.
بالغة ال َّ

مِ ْن �أين نبد�أ عندما نرغب في قراءة �أو َ�س ْرد قِ َّ�صةٍ ما لأحد الأطفال؟ هل نبد�أ

�سطرا هنا و�آخر هناك؟ كَ الَّ،
من ُمنت�صف َّ
الق�صة �أو نقفز �إلى النهاية قارئين ً
المق َّد�س
الق�صة .رغم ذلك ف� َّإن ُمعظم َم ْن يقر�أون الكتاب ُ
بل �إ ّننا نبد�أ من بداية َّ

تفرقة منهُ .ترى هل َ�س َبب غمو�ض قِ َّ�صة اهلل لهم هو
َيكتفون بقراءة �أجزا ٍء ُم ِّ

نتعجب عندما َي َّتفق
�أنهم �أهملوا قراءة ال�صفحات الأولى لكتاب اهلل؟ وهل
َّ

الكثيرون مع �أحمد الذي قال في ر�سالته الإلكترونية" :مو�ضوع �أننا جميعنا
ُخطاة ال معنى له بالن�سبة لي" (الف�صل )1؟
واجه �صعوبة كبيرة
وهكذا� ،إذا لم َن ْع ِرف ما هي بداية قِ َّ�صة اهلل ف�سوف ُن ِ

الق�صة .لكن عندما نفهم الأ�صحاحات الأولى ،ف�سوف
في فهم باقي �أجزاء َّ

نفهم مغزى باقي الأجزاء.
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الحبوب والفاكهة والخ�ضروات في الحال .كما
لقد �شاء اهلل �أن ال َت ْن ُ�ضج ُ
�شاء �أن ُيعطي
�أنه �شاء �أن ال ُي ْعلِن قِ َّ�صته ور�سالته ُدفع ًة واحدة .وكما � َّأن اهلل َ
أي�ضا �أن
طعاما لج�سد الإن�سان من خالل نباتات تنمو
تدريجيا ،فقد �شاء � ً
ًّ
ً
تدريجيا.
غذاء ُلروح الإن�سان من خالل َح ٍّق ينك�شف
ُيعطي ً
ًّ
�ض.
�ضَ .ف ْر ٌ�ض َعلَ ى َف ْر ٍ
"لأَ َّن ُه �أَ ْم ٌر َعلَ ى �أَ ْمرٍ� .أَ ْم ٌر َعلَ ى �أَ ْمرٍَ .ف ْر ٌ�ض َعلَ ى َف ْر ٍ
ُه َنا َقل ٌِيل ُه َن َاك َقل ٌِيل" (�سِ فْر � َإ�شعياء .)10 :28
ُي�شبه �سِ فْر التكوين قطعة �أر�ض خ�صبة زرع فيها اهلل "بذور" َح ِّقه بك ّل
ِتابية الأخرى
عناية .ومن تلك الحقائق َن َم ْت ر�سالته ون�ضجت في الأ�سفار الك َّ
وانتعا�شا للعالم.
ل ُتعطي حيا ًة
ً

َجنين
َ�ضل التكنولوجيا الحديثةَ ،ت َمكَّن الإن�سان مِ ْن ك�شف الكثير من الأمور
ِبف ْ
�صورا وا�ضحة
التي كانت غام�ضة في الما�ضي .فمثالًُ ،يمكننا الآن �أن نرى
ً
للجنين الب�شري .وهذا �أمر رائع بالفعل! فخالل ثمانية �أ�سابيع ُت�صبح البوي�ضة
الم َل َّقحة داخل َرحِ م الأم طف ًال كام ًال (بحجم حبة الفول) له عينان و�أذنان
ُ
أي�ضا ب�صمته الخا�صة.
و�أنف وفم وذراعان ويدان و�ساقان وقدمان ،وله � ً
تماما �إ َّال �أ ّنه يمتلك جميع الأجزاء.
ورغم �أ ّنه لم يكتمل ً
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 7األَساس

للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

هامة ك�شفها لنا خالقنا
وعلى نح ٍو ُم�شابه فنحن َن ْعلَم اليوم � َّأن ك ّل حقيقة ّ
عن نف�سه وعن خطّ ته للب�شر يمكن �أن نجدها في �شكل جنيني في �سِ فْر التكوين.
لكن �أ�سفار الكتاب المق َّد�س الأخرى هي التي تك�شف لنا "�س َِّر اهلل ِ" (�سِ فْر الر�ؤيا
َّ
� )7 :10شي ًئا ف�شي ًئا.
غام�ضين للكثيرين مِ َن
وحتى يومنا هذا ،ما زال �شخ�ص اهلل وق�صده
َ
"ال�سر ْال َم ْك ُتوم ُم ْن ُذ ُّالد ُهو ِر َو ُم ْن ُذ
النا�س ُرغم �أنه ال حاجة لمثل هذا ال ُغمو�ضِّ :
الأَ ْج َيالِ ،لك َِّن ُه ال َآن َق ْد �أُ ْظ ِه َر لِق ِِّدي�سِيهِ" (ر�سالة كولو�سي .)26 :1
وهكذا ،فاهلل يدعونا لكي نفهم �سِ َّرهَ ،لك ِْن يجب علينا �أو ًال �أن ُنبدي َرغبتنا
في فَهمه.

ِق َ
طع وأجزاء
الم َقطَّ َعة التي ال
ُي�شبه الكتاب المق َّد�س – �إلى َح ٍّد ما – �أُحجية ال�صورة ُ
التعرف عليها �إ َّال بعد و�ضع جميع �أجزائها في �أماكنها ال�صحيحة.
ُيمكننا
ُّ
بع�ض الأجزاء َتتطابق مع بع�ضها ب�سهولة ،في حين � َّأن بع�ض الأجزاء الأخرى
�صعبة التركيب .لهذا يلزمنا ال�صبر والعزم .كذلك ،ال ُيمكن للحيرة �أن َتنجلي
وال لخطَّ ة اهلل �أن تنك�شف لنا �إ َّال �إذا َخ َّ�ص�صنا وق ًتا كاف ًيا للت� ُّأمل في كلمة اهلل.
ال�صحفيين الموهوبين من
ظيت بامتياز ُمرا�سلة �أحد
في وقت �سابق َح ُ
ِّ
�شخ�صيا �إ َّال �أننا �أ�صبحنا �صدي َقين .وقد كتب لي في
لبنان .ومع �أننا لم نلتقِ
ًّ
ر�سالته الإلكترونية الأولى:
المطلق.
ال أعتقد أ ّنه ُيمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية حاسمة بشأن َ
الحقّ ُ

لكني َ�ش َّجعته �أن ي�ضع جان ًبا ك ّل �أفكار �سابقة لديه و�أن يقر�أ بنف�سه الكتاب
بين
المق َّد�س وي�سمح له ب�أن َي ْ�ش َه َد لنف�سه .وهذا هو ما فعله هذا ال�صحفي كما ُت ِّ
ر�سالته التالية:
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لقد ُ
قرأت العهد الجديد باللغة العربية وأنوي أن أبدأ بقراءة العهد القديم .قبل
اليوم ،كنت أقرأ أجزاء ُمتف ِّرقة منه .واآلن وجدت أمامي إجابات عن أسئلة كثيرة
كانت تدور في ِذهني ...ماذا َج َن ْي ُت ِمنْ قراءتي هذه؟ احترا ًما أعمق لرسالة
المقدَّس ال كمجموعة من
الكتاب المق َّدس .كذلك ،فقد بدأت أنظر إلى الكتاب ُ
الواجبات الدين َّية التي ال ُت ْح ِدث أيَّ تغيير ،بل ك ُق َّوة ُمغ ِّيرة بالفعل لحياة اإلنسان...
لقد اكتشفت أنه ربما توجد طريقة للتح ُّقق ِم َّما هو موجود بين أيدينا.

وقد َو َّ�ضح م� َّؤخ ًرا:
لقد ا َّت ُ
خذت خطوة كان ينبغي َع َل َّي اتخاذها منذ زمن طويل .وأنا أدرك اآلن أنه
ال يكفي أن أقول إ ّنني قرأت الكتاب المق َّدس� ،إذ إ َّنه كتاب ينبغي أن يُقرأ مرا ًرا
وتكرا ًرا .والعجيب َّأن الكثير من أسئلتي َ
تالشت في ِظ ِّل هذا الكتاب.

الر ُجل.
لقد ابتد�أت ر�سالة اهلل َت َّت ِ�ضح لهذا َّ
الرحلة �سوف ُن َركِّب �أهم �أجزاء �أُحجية التاريخ العظمى ل َت َّت ِ�ضح
في هذه ّ
ق�صة اهلل العجيبة ور�سالته.
�أمامنا َّ
�سوف َنكت�شف مكان جميع "الق َِطع والأجزاء" �أثناء "مواظبتنا على قراءة"
المق َّد�س ب�أنف�سنا.
�أ�سفار الكتاب ُ

رسائل ُحب
نديا كان يحب فتاة .ورغم � ّأن م�شاعره تجاهها كانت قوية
ُيحكى � َّأن ُج ًّ
�إ َّال � َّأن م�شاعرها هي لم تكن وا�ضحة تجاهه .بعد فترة َت َّم �إر�سال الجندي �إلى
ورغم �أ َّنه واظب على ُمرا�سلة تلك الفتاة� ،إ َّال �أ ّنها لم ُتر�سل له
�أر�ض بعيدةُ .
� َّأية ر�سالة.
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للرحلة
ُ
األول :االستعداد ِّ
الجزء َّ

الجندي �إلى وطنه .وكانت �أولى محطاته هي زيارة الفتاة التي
أخيرا ،عاد ُ
� ً
ورغم �أنه َو َجدها في البيت و�أنها َب َدت م�سرورة لر�ؤيته� ،إ َّال �أن �صندو ًقا
ُيحِ ُّبهاُ .
مو�ضوعا في زاوية الحجرة ك�شف عن م�شاعرها الحقيقية مِ ْن
َيعلوه الغبار
ً
َنحوه .فقد كان ال�صندوق ملي ًئا بر�سائل لم ُت ْف َتح – ر�سائله هو.

الجزء َّ
الثاني
ُ
الرحلة
ِّ

السماء إلى األرض
ِم َن َّ
� َّإن �أ�سفار الكتاب المق َّد�س هي بمثابة مجموعة من الر�سائل المبعوثة من
ال�سماوات والأر�ض على ذا ِتهِ ،و ُي َع ِّبر لك
اهلل لك .وفي كتاباتهُ ،ي َع ِّرفُكَ خالق َّ
عن محبته ،و ُيخبرك كيف ُيمكنك �أن تحيا معه بفرح ومجد في بيته الأبدي.
و�إليك هذا الجزء من "ر�سالة" �أر�سلها اهلل �إلى الأر�ض قبل � 2700سنة:
ا�ش َجم ِ ًيعا َه ُل ُّموا � إلى ْالم ِ َياهَِ ،و َّالذِي َل ْي َ�س َل ُه ف ِ َّ�ض ٌة َت َع َال ْوا
"� أَ ُّي َها ْالع ِ َط ُ
ون ف ِ َّ�ض ًة ل ِ َغ ْير ِ ُخ ْبزٍَ ،و َت َع َب ُك ْم ل ِ َغ ْير ِ َ�ش َبعٍ؟
ْا�ش َت ُروا َو ُك ُلوا... .ل ِ َم َاذا َتز ُِن َ
ِالد َ�سم ِ � أَ ْن ُف ُ�س ُك ْم� .أَمِي ُلوا
ْا�س َتم ِ ُعوا لي ْا�ست ِ َم ًاعا َو ُك ُلوا َّ
الط ِّي َبَ ،و ْل َت َت َل َّذ ْذ ب َّ
ا�سمعوا َف َت ْح َيا � أَ ْن ُف ُ�س ُك ْمَ .و� أَ ْق َط َع َل ُك ْم َع ْه ًدا � أَ َبد ًِّيا ...
� َآذ َان ُك ْم َو َه ُل ُّموا � إِ َل َّيُ .
ال�س َم َاو ُات َعن ِ ال أَ ْر ِ
هك َذا َع َل ْت ُط ُرقِي َع ْن ُط ُرق ِ ُك ْم
�ضَ ،
ل أَ َّن ُه َك َما َع َلتِ َّ
َو� أَ ْف َكار ِي َع ْن � أَ ْف َكار ُِك ْم" (�سِ فْر � َإ�شعياء .)9 ،3-1 :55
مع محبتي،
خالقك
ُترى ،هل فتحت ر�سائله التي �أر�سلها �إليك؟ وهل قر�أتها؟ وهل �أجبت عنها؟
الرحلة.
َتعالَ لنبد�أ ِّ

اكتشاف ال ُّلغز

ه َو اهلل
ن ُ
َ - 8م ْ
 -9ال َم َ
ثيل ل ُ ُه
خلي َ
َ -10
خاصة
قة
َّ
ُ -11دخول َّ
الشر
 -12ناموس ال َ
موت
خطيَّة وال َ
عدالة
مة وال َ
 -13الرَّ ْح َ
 -14اللَّ ْعنَة

ِ -18خ ّ
طة اهلل األزليَّة
َ - 19
شريعة ال َّذبائح
مة
َ -20ذبي َ
حة َ
عظي َ
س َ
فك
ماء ت ُ ْ
ِ -21د ٌ
مل
 -22ال َ
ح َ
 -23حتّى ت ُ َ
مل ُ
الكتُب
ك َّ
 -24قد أ ُ ْ
كمِ ل!

َ -15مأزق ُمزدوج
مرأة
 -16ن َ ْ
سل ال َ

موت
-25
ٌ
موت ي َ ْه ِز ُ
م ال َ

كون هذا؟
ن يَ
ُ
َ -17م ْ

ُ -26مت َ َديِّن وبَعيد عن اهلل

8
َم ْن هُ َو اهلل
تبدأ ال ِّرحلة مِ ْن حيث يبد�أ كتاب اهلل –
ب�أحد �أعظم الإعالنات على َم ِّر ال ُع�صور:
"فِي ْال َب ْد ِء َخلَ َق ُ
ال�س َم َاواتِ َوالأَ ْر َ�ض"
اهلل َّ
(�سِ فْر التكوين .)1 :1
لم َت ُقم �أية محاولة للبرهنة على وجود اهلل.
فهو ُبرهان ذاته.
تتم�شى على �شاطئ ُمنعزل ث َُّم ر�أيت �آثار �أقدام جديدة في
�إذا كنت
َّ
الرمال ،ف�سوف ت�ستنتج في الحال �أنك ل�ست الوحيد هناك .ف�أنت َتعلم � َّأن
ِّ
تلك الآثار لم َت ْو َجد مِ َن ال َع َدم .كما �أنك َتعلم � َّأن الرياح والمياه لي�ست هي
�شخ�ص ما .و�أنت واثق
ال�سبب في ت�شكيلها .فهذه الآثار هي �آثار �أقدام
ٍ
مِ ْن ذلك.
للرمال التي
َلك َِّن كثيرين ُيجادلون ب�أنهم ال َي ْدرون ما �إذا كان هناك خالق ِّ
َتك ََّونت عليها �آثار الأقدام ولل�شخ�ص الذي َت َركَ تلك الآثار وراءه .لهذا ،راح
لكيفية وجود َخليقة بدون خالق .وقد َخ َر َج
�أمثال ه�ؤالء َيبحثون عن َتبريرات
َّ
بنظريات ُمطَ َّولة تقول �إحداها � َّإن هناك �سل�سلة من الأ�سباب التي تمت ّد
البع�ض
ّ
�إلى باليين ال�سنين الما�ضية .لكن عندما َي ِ�صلون �إلى ما يدعونه "البداية"
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

ف�إنهم يكت�شفون �أنهم لم َيقتربوا ولو قلي ًال من �إجابة ال�س�ؤال الجوهريَ :م ْن
أوج َد ك ّل هذا؟
� َ
يقول الكتاب المق َّد�س�ِ " :إ ْذ َم ْعرِ َف ُة اهلل ِ َظاه َِر ٌة فِي ِه ْم ،لأَ َّن َ
اهلل �أَ ْظ َه َر َها َل ُه ْم،
لأَ َّن �أُ ُم َور ُه َغ ْي َر ْال َم ْن ُظ َورةِ ُت َرى ُم ْن ُذ َخلْ ِق ْال َع َال ِم ُم ْد َر َك ًة ِب ْال َم ْ�صنُ َوعاتِ ُ ،ق ْد َر َت ُه
ال�س ْر َمد َِّي َة َو َال ُه َوت ُهَ ،ح َّتى �إِ َّن ُه ْم ب َِال ُع ْذ ٍر" (ر�سالة رومية .)20-19 :1
َّ
المنطق
المنطق هنا ب�سيط :فالخليقة َتقت�ضي وجود خالق .وكما � َّأن هذا َ
� َّإن َ
َينطبق على ك ّل ما َي�صنعه الإن�سان (�سواء كان �آثار �أقدام� ،أو َم ْركَ بات� ،أو
الحية والخاليا وال ُّنجوم.
�أجهزة حا�سوب) ،ف�إ ّنه َينطبق � ً
أي�ضا على الكائنات َّ
الم َج َّردة �أو بالمِ ْج َهر �أو بالتل�سكوب (المنظار
ف�سواء الحظنا ذلك بعيوننا ُ
والم َع َّقد لهذا الكون َي�ستوجب وجود خالق وحافظ
ال َفلَكي) ،ف� َّإن النظام الدقيق ُ
له .فكما � َّأن �آثار الأقدام َت�ستلزم �صان ًعا لها ،ف� َّإن الكون ي�ستلزم خال ًقا له.
(المزمور
"اَ" َّل�س َم َاو ُات ُت َح ِّد ُث ب َِم ْجدِ اهلل َِ ،و ْال َفلَ ُك ُي ْخب ُِر ب َِع َم ِل َي َد ْيهِ" َ
.)1 :19
�إذًا َم ْن هو خالق هذا الكون؟ وكيف ُيمكننا �أن نعرف كيف َيبدو؟ ُيمكننا �أن
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َنعرفه لأ ّنه َع َّرفَنا بذاته.

س ْر َم ِد ٌّي
َ
"م ْن
قر�أنا في ف�صل �سابق ر�سالة �إلكترونية من �شخ�ص �س�أل ب�سخريةَ :
َخل ََق اهلل؟" والإجابة عن هذا ال�س�ؤال هي :ال �أحد .فاهلل َ�س ْر َمد ٌِّي (�أزلي �أبدي).
والآية "في البدء َخلَ َق اهلل ُ "...ت َعل ُِّمنا �أنه لي�س هناك َمثيل لخالقنا.
"م ِْن َق ْب ِل �أَ ْن ُت َول َد ْال ِج َب ُال� ،أَ ْو � ْأب َد� َأت ا َلأ ْر َ�ض َو ْال َم ْ�س ُك َون َةُ ،م ْنذُ الأز ِل �إلى
نت ُ
اهلل" (المزمور .)2 :90
الأبدِ �أَ َ

ان عند اهلل .فهو "الإِ ُله
ويجب �أن َن ْعل ََم � َّأن الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل �سِ َّي ِ
ْال َقاد ُِر َعلَ ى ُك ِّل َ�ش ْيءٍَّ ،الذِي َك َان َو ْال َكائ ُِن َو َّالذِي َي�أْتِي" (�سِ فْر الر�ؤيا .)8 :4
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فهو لي�س له بداية وال نهاية .كما �أنه لي�س لفهمه ا�ستق�صاء .لهذا ،ال ُيمكن
"ال َعل ُِّي ْال ُم ْر َتف ُِع�َ ،ساك ُِن الأَ َبدِ"
ل ِّأي َمخلوق �أن َيعرف ك ّل �شيء عن اهلل .فهو ْ
(�سِ فْر � َإ�شعياء .)15 :57
الدائ ُِم ْال َخال ُِدَ ،و�س ُِن َوك لَ ْن َت ْنتَ ِه َي" (المزمور
وهو ال َي َت َغ َّير"َ :لك َِّن َك �أَ ْن َت َّ
27 :102؛ ترجمة الحياة).

أعظم
تخيل �أو َن ْف َتكِر.
اهلل �أعظم مما َن َّ
رمدي ال يحاول �أن ُي ْثب َِت وجوده ل َّأن وجوده ُيبرهن نف�سه
ال�س َّ
وكما � َّأن اهلل َّ
أي�ضا �أن ُي َف ِّ�سر وجوده ل َّأن عقولنا المحدودة ال َتقدر �أن
بنف�سه ،ف�إ ّنه ال ُيحاول � ً
ت�ستوعب �أي �شيء خارج نِطاق الزمان والمكان والمادة.
�صبيا ياف ًعا� ،أ ْذكُ ر �أنني كنت �أتطلّع �إلى ال�سماء و�أُفكِّر قائالً:
عندما كُ نت ًّ
لو كان با�ستطاعتي �أن �أُ�سافر �إلى فوق بعي ًدا ج ًدا ف�سوف �أ�صل �إلى َ�س ْق ٍف
تخيلته ُدون �إدراكي
ال�سقف الوهمي الذي َّ
هو نهاية الكون .وهكذا ،فقد حالَ َّ
لوجود ف�ضاء غير محدود!
الفكرة ُهنا هي � َّأن بع�ض الأمور َي�ستحيل فَهمها �إ َّال من خالل �إيماننا بما
�أعلنه الخالق .فالإيمان بكلمة اهلل الثابتة الم�ؤكّ دة هو المفتاح لأعلى م�ستوى
من الحكمة والمعرفة.
َ"ولك ِْن ب ُِدو ِن �إِ َيما ٍن َال ُي ْمك ُِن �إِ ْر َ�ض ُا�ؤ ُه ،لأَ َّن ُه َي ِج ُب َ �أ َّن َّالذِي َ ْي�أتِي �إلى
اهلل ِ ُي�ؤْم ُِن بِ�أَ َّن ُه َم ْو ُج ٌودَ ،و�أَ َّن ُه ُي َجا ِزي َّالذ َِين َي ْطلُ ُب َون ُه ِ ...بالإِ َيما ِن َن ْف َه ُم
�أَ َّن ْال َع َالم َِين �أُ ْتق َِن ْت ب َِكل َِمةِ اهلل َِ ،ح َّتى َل ْم َي َت َك َّو ْن َما ُي َرى م َِّما ُه َو َظاه ٌِر"
ِبرانيين  6 :11و .)3
(الر�سالة �إلى الع ِّ
ِّ
ي�ؤكِّد العلم الحديث � َّأن "الأ�شياء التي نراها بعيوننا لم ُت ُ�ص َنع من �أ�شياء
تتكون من ذ ََّرات م�ؤلَّفة من
مرئية ".ف ُعلماء الفيزياء ُيخبروننا � َّأن المادة
َّ
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ال�شحنة تدور حول نواة م�ؤلَّفة من بروتونات ونيوترونات
�إلكترونات �سالبة ُّ
تتكون من ُجزيئات تحتوي ُ�شحنات كهربائية تت�ألَّف بدورها من  ...وهل َُّم
َّ
َج َّرا .وهكذا ،رغم � َّأن الإن�سان اكت�شف الكثير� ،إ َّال �أننا ال نعلم �إ َّال القليل! وك ّل َم ْن
هو حكيم ُيدرك محدودية العقل الب�شري.
وبالتالي ،ال ُيمكن للعلم �أن ُيثبت �أو �أن َينفي � َّأن "الكون َت َ�ش َّكل ب�أمرٍ من
ال�ساد�سة التي �أعطانا اهلل
اهلل ".لكن ُيمكننا �أن نعرف ذلك من خالل
الحا�سة َّ
َّ
� َّإياها وهي :الإيمان.
وال�سبب في هذا وا�ضح:
فبالإيمان َن ْف َهم �أعقد الأمور و�أهم �أ�سئلة الحياةَّ .
"لأَ َّن َ
اهلل �أَ ْع َظ ُم م َِن ا ِلإ ْن َ�سا ِن" (�سِ فْر � ُّأيوب .)12 :33
أي�ضا؟
�إذًا ،ما الذي �أعلنه لنا هذا الخالق العظيم عن نف�سه � ً

غير محدود
ال�س َم َاواتِ َوالأَ ْر َ�ض
ال�س ِّي ُد َّالر ُّبَ ،ها �إِ َّن َك َق ْد َ�ص َن ْع َت َّ
�إنه كُ ل ُِّي ال ُقدرة�" :آهِ� ،أَ ُّي َها َّ
ب ُِق َّوت َِك ْال َعظ َِيمةَِ ،وبِذ َِراع َِك ْال َم ْم ُد َودةَِ .ال َي ْع ُ�س ُر َعلَ ْي َك َ�ش ْي ٌء" (�سِ فْر �إرميا
 .)17 :32هذا الخالق َي�سمو على خليقته كلّها .فهو �أ�سمى مِ ْن �أي �شيء ُيمكننا
�أن نتخيله.
وهو كُ ل ُِّي المعرفة�" :أَ ْن َت َع َر ْف َت ُجلُ و�سِي َوق َِيامِيَ .ف ِه ْم َت ف ِْكرِي م ِْن َبعِيدٍ"
(المزمور  .)2 :139هذا الخالق َي ْعلَم ك ّل �شيء :الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل.
وحكمته ال تزيد بمرور الوقت لأنها كاملة �أ�صالً"َ .عظ ٌِيم ُه َو َر ُّب َناَ ،و َعظ ُِيم
ْال ُق َّوةِ .ل َِف ْه ِمهِ َال �إِ ْح َ�ص َاء" (المزمور .)5 :147
وهو حا�ضر في ك ّل مكان�" :أَ ْي َنَ �أ ْذ َه ُب م ِْن ُروحِ َك؟ َوم ِْن َو ْج ِه َك �أَ ْي َن َ �أ ْه ُر ُب؟"
(المزمور  .)7 :139لذلك ،ي�ستطيع هذا الإله غير المحدود �أن يكون معك ومعي
في الوقت نف�سه .كما �أنه ي�ستطيع �أن ُي َكلِّم مالئكته في ال�سماء والب�شر على
الأر�ض في اللَّحظة ذاتها فهو غير محدود!
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ُر ْوح
المهمة عن هذا الإله غير المحدود:
�إليك هذه المعلومة الأخرى
َّ
ُ
"اهلل ُر ْوح" (�إنجيل يوح َّنا .)24 :4
والالمتناهي
فاهلل هو الروح غير المنظور
دائما في
ُ
وال�شخ�صي الموجود ً
ّ
رية
الح َّ
ك ّل مكان في الوقت نف�سه .ورغم �أ ّنه ال يحتاج �أح ًدا� ،إ َّال �أنه يمتلك ُ
المطْ َل َقة وال ُقدرة الكاملة على �أن ُيظْ ِهر ذاته كما ي�شاء َول َِم ْن َي�شاء .والكتاب
ُ
المق َّد�س َي ْذكُ ر عِ َّدة ُمنا�سبات ظهر فيها اهلل لرجال ون�ساء ب�صورة خا�صة
ومرئية"َ :و ْج ًها ل َِو ْجهٍَ ،ك َما ُي َكلِّ ُم َّالر ُج ُل َ�صاحِ َب ُه" (�سِ فْر الخروج .)11 :33
الروحية
واهلل الروح ال�سامي ُيريد �أن ُي ْع َرف ويوثق به و ُي ْع َبد مِ َن الكائنات
َّ
التي خلقها لهذا الق�صد.
ون
ال�س ِ
وحَ .و َّالذ َِين َي ْ�س ُج ُد َ
اجد َِين َل ُه .اَ ُهلل ُر ٌ
" ...لأَ َّن ال َآب َطال ٌِب م ِْث َل ه�ؤ َُالءِ َّ
ِالرو ِح َو ْال َح ِّق َي ْن َبغِي �أَ ْن َي ْ�س ُج ُدوا" (�إنجيل يوح َّنا .)24-23 :4
َل ُه َفب ُّ

أبو األرواح
ِبرانيين .)9 :12
(الر�سالة �إلى الع ِّ
مِ ْن �ألقاب اهلل "�أبو الأرواح" ِّ
قبل �أن َيخلق اهلل الأر�ضَ 92،خل ََق ماليين الكائنات ُّالروحية البديعة
والقوية التي ُتدعى مالئكة .وقد خلقها اهلل لكي تحيا معه في بيته ال�سماوي.
وكلمة مالك تعني ُ"م ْر َ�سل" �أو "خادم" .فاهلل الذي ق�صد �أن تكون له مملكة
المحِ َّبة ُت�شاركه الأبدية ،خلق هذه الأرواح لتعرفه ،وت�سجد له،
من الكائنات ُ
وتطيعه ،وتخدمه ،وت�ستمتع بح�ضوره �إلى الأبد.
َ"و َن َظ ْر ُت َو َ�سم ِْع ُت َ�ص ْو َت َمالَ ئ َِكة ٍ َكثِير ِ َين َ ...و َك َان َع َد ُد ُه ْم َر َب َواتِ َر َب َواتٍ
وف �أُلُوفٍ " (�سِ فْر الر�ؤيا .)11 :5
َو�أُ ُل َ
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لتتنا�سل.
ُمنذ البدء ،خلق اهلل المالئكة بال َع َدد الذي �أراده �إذ �إ َّنها لم ُتخلق
َ
ومع � َّأن هذه المالئكة ال�سماوية ُت�شبه اهلل مِ ن َن َو ٍاح َعديدة� ،إال �أنها لي�ست
وافرا من الحكمة.
قدرا ً
ُم�ساوية له ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال .فقد �أعطاها اهلل ً
كما �أنه �أعطاها م�شاعر ،و�إرادة ،وقدرة على التوا�صل معه .وكما � َّأن اهلل غير
أي�ضا للب�شر – �إ َّال �إذا ُبعثوا بمهمة تقت�ضي
مرئيين � ً
رئي ،ف� َّإن المالئكة غير ِّ
َم ٍّ
93
رئيين.
منهم �أن ُي�صبحوا َم ِّ
روحية َمخلوقة ،ف� َّإن اهلل هو وحده
وفي هذه المملكة الم�ؤلّفة من كائنات
َّ
ُلي المعرفة ،والروح الذي ال
ُلي ال ُقدرة ،والك ّ
غير المخلوق ،والالمتناهي ،والك ّ
َت ُح ُّده حدود.

ّ
الكل
فوق
وح َواحِ ٌدَ ... ،ر ٌّب َواحِ ٌد� ... ،إِ ٌله َو� ٌآب َواحِ ٌد ل ِلْ ُك ِّلَّ ،الذِي
"ج َ�س ٌد َواحِ ٌدَ ،و ُر ٌ
َ
َعلَ ى ْال ُك ِّل ( "...ر�سالة �أف َُ�س�س .)6 -4 :4
الكل" ال َي ُح ُّده زمان �أو مكان� ،إ َّال �أنه
مع � َّأن هذا الإله الذي هو "على ّ
ال�س َم َاواتِ
يوجد مكان حقيقي في هذا الكون حيث ي�سكن و َي ْحكُم" :اَ َّلر ُّب فِي َّ
َث َّب َت ُك ْر�س َِّي ُهَ ،و َم ْملَ َك ُت ُه َعلَ ى ْال ُك ِّل َت ُ�س ُود" (المزمور  .)19 :103وقد رفع الملك
ال�صالة التالية لخالقه �أثناء ت� ُّأمله في َعظَ مة اهلل و ُقربه منه:
ُ�سليمان َّ
"لأَ َّن ُه َه ْل َي ْ�س ُك ُن ا ُ
اء
او ُ
ات َو َ�س َم ُ
ال�س َم َ
هلل َح ًّقا َعلَى ال أَ ْر�ضِ ؟ ُه َو َذا َّ
(ملوك ال َّأول .)27 :8
اوات ِ َال َت َ�س ُع َكُ "...
ال�س َم َ
َّ
يتح َّدث الكتاب المق َّد�س عن ثالث َ�سماوات ُمختلفة :اثنتان ُيمكن للإن�سان
�أن يراهما ،والثالثة ال ُيمكنه �أن يراها.
ال�سماء الزرقاء التي نراها فوق ر�ؤو�سنا.
فهناك َ�سماء الغالف الجوي – َّ
وهناك َ�سماء الأفالك – وهي الف�ضاء الأ�سود الذي و�ضع اهلل فيه
النجوم والكواكب.
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البهية حيث َي ْ�سكُن اهلل .هذا البيت
وهناك � ً
ال�سماء َّ
ال�سماوات – َّ
أي�ضا َ�سماء َّ
وال�سماء الثالثة ،وبيت
ال�سماوي لخالقنا ومالئكته يدعى � ً
ال�سماء ُ
العلياَّ ،
أي�ضا َّ
94
ال�سماء.
الآب ،وم�سكنه ،والفردو�س ،و� ً
أي�ضا َّ
ال�س َم َاواتِ َن َظ َر َّالر ُّبَ .ر�أَى َجم َِيع َبن ِي ْال َب َ�شرِ .م ِْن َم َكا ِن ُ�س ْكنَ ُاه
"م َِن َّ
�ضْ .ال ُم َ�ص ِّو ُر ُقلُ َوب ُه ْم َجم ًِيعاْ ،ال ُم ْن َتب ُِه �إلى
َت َ َّطل َع �إلى َجمِي ِع ُ�س َّكا ِن الأَ ْر ِ
ُك ِّل �أَ ْع َمال ِ ِه ْم" (المزمور .)15-13 :33

اهلل واحد
الآية الأولى في الكتاب المق َّد�س ت�ؤكِّد �أنه يوجد �إله واحد فقط" :في البدء
خلق اهلل ."...
"الر ُّب ِ�إ ُله َنا َر ٌّب َواحِ ٌد" (�سِ فْر
كما � َّأن العه َدين القديم والجديد ُيعلنانَّ :
ال َّتثنية )4 :6؛ "لأَ َّن َ
اهلل َواحِ ٌد" (ر�سالة رومية .)30 :3
� َأجل ،اهلل واحد ،ولي�س له ُمناف�س ،ولي�س له مثيل.
وهذا هو ما ُيدعى بـ"التوحيد" في عِ لْم الالهوت للإ�شارة �إلى الإيمان ب�إله
ال�ش ْرك (الإيمان ب�آلهة ُمتع ّددة) .كما �أ ّنه ُيخالِف
واحد .والتوحيد هو عك�س ِّ
فالم�شركون
الح َّ
ُ
لولية (الإيمان ب� ّأن اهلل هو ك ّل �شيء ،و� َّأن ك ّل �شيء هو اهلل)ُ .
لوليون ال ُيف َِّرقون بين الخالق والمخلوق .وب�سبب ذلك ف�إنهم ُينكرون � ّأن
والح ُّ
ُ
اهلل ُمختلف عن ك ّل الخليقة.

جام َعة
َو ْحدان َّية ِ
"في َالب ْدءِ َخلَ َق ُ
اهلل  "...هي حقيقة � َّأو َّلية لكنها لي�ست حقيقة ب�سيطة.
وحدانية َجامِ َعة.
الالمتناهي هي
َّ
َّ
فوحدانية اهلل ُ
المذَكَّ ر
ت�أتي الكلمة الع ِْب َّ
رية الم�ستخدمة للإ�شارة �إلى "اهلل" ب�صيغة َ
الج ْمع ُ
والم َث َّنى
ال�سم ال َعلَم "�إلوهيم" .وتحتوي قواعد اللغة الع ِْب َّ
المف َْرد (واحد) ُ
رية على ُ
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الج ْمع،
والج ْمع (ثالثة �أو �أكثر) .وكلمة "�إلوهيم" هي ا�سم َعلَم ب�صيغة َ
(اثنان) َ
لكن معناه ُمف َْرد.
َّ

بوحدانية جامعة ،وهو غير محدود في
وهكذا ،فاهلل الواحد الحقيقي يتم َّتع
َّ

ُقدرته .لهذاُ ،تعلن الآيات الثالث الأولى في الكتاب المق َّد�س:

المف َْرد] ُ
الج ْمع]
اهلل [ا�سم ب�صيغة َ
"فِي ْال َب ْدءِ َخلَ َق [فعل ب�صيغة ُ
ال�س َم َاواتِ َوالأَ ْر َ�ضَ .و َك َان ِت الأَ ْر ُ�ض َخرِ َب ًة َو َخال َِي ًةَ ،و َعلَ ى َو ْجهِ ْال َغ ْمرِ
َّ
وح اهلل ِ َيرِ ُّف َعلَ ى َو ْجهِ ْالم َِياهَِ .و َق َال ُ
اهلل :ل َِي ُك ْن ُن ٌورَ ،ف َك َان
ُظلْ َم ٌةَ ،و ُر ُ
ُن ٌور" (�سِ فْر ال َّتكوين .)3-1 :1

المق َّد�س ُتخبرنا كيف �أَ َت َّم اهلل
وهكذا ،ف� َّإن ُ
الج ْملَة االفتتاحية في الكتاب ُ

عمل خليقته .فقد �أنجزه من خالل روحه وكلمته.
�أوالًُ ،روح اهلل �أُ ْر�سِ ل من ال�سماء لتنفيذ �أوامره .وكحمامة ُت َر ْف ِرف فوق
الم�ستخدمة
ُع ِّ�شها ،كان ُ"ر ُ
وح اهلل ِ َير ِ ُّف" على العالم المخلوق حدي ًثا .والكلمة ُ
"رواخ" وتعني ُر ْوح �أو َن َ�س َمة �أو ُق َّوة.
في الع َّ
الروح هي ُ
ِبرية للإ�شارة �إلى ُّ
فروح اهلل هذا هو ُح�ضور اهلل الواهِ ب لل ُق َّوة.
ُ

�ض" (المزمور
[رواخ] َف ُت ْخلَ ُقَ ،و ُت َج ِّد ُد َو ْج َه الأَ ْر ِ
" ُ"ت ْر�س ُِل ُر َ
وح َك ُ
.)30 :104
قال
ثان ًيا ،اهلل َت َكلَّم .في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوينَ ،ت ِرد عبارة َ"و َ
ُ
اهلل َ "...ع ْ�شر َم َّرات .وفي كُ ِّل َم َّرة تكلَّم فيها اهللَ ،ت َّم ما �أَ َم َر به.
[رواخ] فِيهِ ُك ُّل ُج ُنود َِها"
ال�س َم َاو ُاتَ ،وبِنَ َ�س َمةِ ُ
" ِب َكل َِمةِ َّالر ِّب ُ�صن َِع ِت َّ

(المزمور .)6 :33

�إذًا ،لقد َخل ََق اهلل العالم بروحه وبكلمته.
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واصل
الم َت ِ
ُ
حيث � َّإن اهلل خلق ك ّل �شيء بكلمة منه فهذا ُي َعل ُِّمنا �شي ًئا �آخر عنه:
وا�صل.
�إنه َي َت َ
وا�صل.
فقبل الخليقة ،كان هناك َت ُ
"فِي ْال َب ْدءِ َك َان ْال َكل َِم ُةَ ،و ْال َكل َِم ُة َك َان ع ِْن َد اهلل َِ ،و َك َان ْال َكل َِم ُة َ
اهلل .هذَ ا
َك َان فِي ْال َب ْد ِء ع ِْن َد اهلل ِ" (�إنجيل يوح َّنا .)2-1 :1

اليونانية "لوغو�س" والتي تعني:
ُم�صطلح "الكلمة" هو ترجمة للكلمة
َّ
"التعبير عن ال ِفكْر" 95.وكلمة لوغو�س في الكتاب المق َّد�س هي �أحد �ألقاب اهلل
الخا�صة .فاهلل وكلمته واحد .وك ّل الأ�شياء ُخ ِل َقت بوا�سطة "الكلمة".
بم َج َّرد �أن ُي َفكِّر اهلل في �أي �شيء ،ف� َّإن هذا ال�شيء ُي ْو َجد في
وهذا يعني �أنه ُ
لكن اهلل لم
الحال ،وي� ُأخذ مكانه ،ويبد�أ القيام بالعمل الذي ُخلق للقيام بهَّ .
َيفعل هذا ،بل �إنه َع َّبر عن �أفكاره من خالل الكالم.
أوج َد العالم في �سِ َّتة �أيام .لك ِْن هل كان اهلل يحتاج �إلى �سِ َّتة �أيام
�إذًاَ ،
الكل َِمة � َ
همة؟
للقيام بهذه َ
الم ّ
ال�سرمدي ال يحتاج وال حتى �إلى لحظة من الزمن لخلق
طب ًعا ال ،فاهلل َّ
�أي �شيءَ .لك ِْن مِ ْن خالل َخ ْل ِق ِه للعالم بهذه الطريقة ،فقد �أن�ش�أ �أيام الأ�سبوع
ال�سبعة 96،و َز َّودنا ببع�ض المعرفة عن �شخ�صه وطبيعته .وهذا ُمهم لأ ّنه ال
ُيمكن للإن�سان �أن َيث َِق ب�إله مجهول وال �أن ُيطيعه �أو َيعبده.
والآن تعال َن ْنظُ ر و َن ْ�س َتمِ ع و َن َت َعلَّم من �أحداث قِ َّ�صة الخلق التي َ�س َردها لنا
الخالق نف�سه.

األول :النور والوقت – اهلل ُق ُّدوس
اليوم َّ
الن َور � أَ َّن ُه َح َ�س ٌن.
ورَ .و َر�أَى اهللُ ُّ
ورَ ،ف َك َ
َ
ان ُن ٌ
"و َق َال اهللُ  :ل َِي ُك ْن ُن ٌ
الظ ْل َم ُة
الن َور َن َه ًاراَ ،و ُّ
النور ِ َو ُّ
الظ ْل َمةَِ .و َد َعا اهللُ ُّ
َو َف َ�ص َل اهللُ َب ْي َن ُّ
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اح َي ْو ًما َوا ِ
ح ًدا" (�سِ فْر ال َّتكوين
ان َم َ�س ٌاء َو َك َ
َد َع َاها َل ْي ًالَ .و َك َ
ان َ�ص َب ٌ
.)5-3 :1
في اليوم الأولَ ،جل ََب اهلل النور �إلى م�سرح الخليقة .كما �أنه � َّأ�س�س الوقت،
فابتد�أت الأر�ض تدور حول نف�سها دورة كاملة ك ّل � 24ساعة :وهي ال�ساعة
لكن اهلل لم يخلق ال�شم�س والقمر والنجوم �إ َّال
الكونية التي ُت َنظِّ م النهار والليلَّ .
في اليوم الرابع.
ال�شم�س غير
كان العلماء في الما�ضي يقولون � َّإن وجود النور قبل َخلْق َّ
دقيق علم ًياَ .لك َِّن الأمر لم َي ُعد كذلك .فالعلماء – ب َِم ْن فيهم �أولئك الذين ال
ال�شم�س التي
بق�صة الخلق – َيجزمون ب� َّأن النور كائن قبل وجود َّ
ي�ؤمنون َّ
97
َنعرفها ،و�أنه ُم�ستقل بذاته.
من خالل َخلْق اهلل للنور (اليوم الأول) قبل �أن ي�ضع الأنوار في الجلد (اليوم
الرابع) ،كان الخالق ُيظهر �أنه هو نف�سه َم ْ�ص َدر النور غير المخلوق – النور
المادي والروحي .فبدونه ،ال يوجد �سِ وى الظالم.
و�سوف نتقابل مع َم ْ�ص َدر النور هذا ب�صورة م�ستمرة �أثناء رحلتنا هذه .كما
�أننا َ�س ُن َت ِّوج الرحلة بنظرة خاطفة �إلى الف ِْر َدو�س"َ :و َال َي ُك ُون َل ْي ٌل ُه َن َاكَ ،و َال
�س ،لأَ َّن َّالر َّب الإِ َله ُين ُِير َعلَ ْي ِه ْمَ ،و ُه ْم َ�س َي ْمل ُِك َون
َي ْح َت ُاج َون �إلى �س َِرا ٍج َ�أ ْو ُنو ِر َ�ش ْم ٍ
�إلى �أَ َبدِ الآبِد َِين" (�سِ فْر الر�ؤيا .)5 :22
يبقى النور لُغ ًزا ُم َح ِّي ًرا – حتى لأذكى العقول .فرغم � َّأن ُعلماء الفيزياء
ماهيته.
يعرفون الكثير َع َّما يفعله النور� ،إ َّال �أنهم ال َيعرفون �سوى القليل عن
َّ
ب�سرعة ثالثمئة �ألف كيلومتر في
فالنور – ب ُل َغة ال ِعلْم – �شيء ُمطْ لَق� .إنه َي�سير ُ
حا�صل َ�ض ْرب
الثانية الواحدة .عندما اكت�شف �ألبرت �آين�شتاين � َّأن (الطاقة = ِ
الكُتلة في ُم َر َّبع ُ�سرعة ال�ضوء) ،ابتد�أ ع�صر الذرة العظيم والمخيف .والنور ال
يت�أثر بالبيئة الموجود فيها بمعنى �أ ّنه حتى و�إن َ�ش َّع على مِ ك ٍَّب للنفايات
نقيا .وال يمكن للنور �أن يتواجد مع الظلمة ،بل �إنه ُيزيلها.
ف�إنه يبقى ًّ
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هيب
اهلل ،الذي هو َن ْبع النور ،هو َ
الحقيقة ُ
المطْ َل َقة ال ُعظمى .كما � َّأن َجالله َم ٌ
�ستحق للتواجد في َمح�ضره .اهلل طاهِ ر و ُق ُّدو�س! وكلمة
كائن َح ٍّي غير ُم
ٍّ
ل ِّأي ٍ
"منف�صل" �أو "لي�س له َمثيل" .فاهلل لي�س له َمثيل .والمالئكة
ُق ُّدو�س تعني ُ
دائما"ُ :ق ُّدو�س ُق ُّدو�س ُق ُّدو�س
التي ُتحيط بعر�شه ال َعظيم في ال�سماء َتهتف ً
ال�صفة الوحيدة هلل التي َت َتك ََّرر
ُه َو َّالرب!" (�سِ فْر � َإ�شعياء  .)3 :6والقدا�سة هي ِّ
كلمتها ثالث َم َّرات في الكتاب المق َّد�س ك�صيغة توكيد� .إنه ُق ُّدو�س َ"ي ْ�س ُك ُن في
ُن ْو ٍر ال ُي ْد َنى م ِْن ُه" (ر�سالة تيموثاو�س الأولى .)16 :6
ال�شر .فهو َيف ِْ�صل النور عن الظلمة ،وال ُيمكن �إ َّال
واهلل ال ُيمكِنه �أن َي ْ�سكُن مع ّ
والبارة � ْأن َت�سكُن معه.
للكائنات الطاهرة
َّ
"� ...إِ َّن َ
اهلل ُن ٌور َو َل ْي َ�س فِيهِ ُظلْ َم ٌة ْال َب َّت َة� .إِ ْن ُقلْ َنا� :إِ َّن َل َنا َ�شرِ َك ًة َم َع ُه َو َ�سلَ ْك َنا
الظ ْل َمةَِ ،ن ْكذ ُِب َو َل ْ�س َنا َن ْع َم ُل ْال َح َّق" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)6-5 :1
فِي ُّ
للخلْق ُيعلن � َّأن اهلل ُق ُّدو�س.
وهكذا ،ف� َّإن اليوم ال َّأول َ

والماء – اهلل َقدير
الهواء
اليوم الثانيَ :
َ
َ"و َق َال ُ
ا�ص ًال َب ْي َن م َِيا ٍه َوم َِياهٍ.
اهلل :ل َِي ُك ْن َجلَ ٌد فِي َو َ�س ِط ْالم َِياهَِ .و ْل َي ُك ْن َف ِ
َف َعم َِل ُ
اهلل ْال َجلَ َدَ ،و َف َ�ص َل َب ْي َن ْالم َِياهِ َّالتِي َت ْح َت ْال َجلَ دِ َو ْالم َِياهِ َّالتِي َف ْو َق
ْال َجلَ دَِ .و َك َان َكذل َِكَ .و َد َعا ُ
اهلل ْال َجلَ َد َ�س َم ًاءَ .و َك َان َم َ�س ٌاء َو َك َان َ�ص َب ٌاح
َي ْو ًما َثان ِ ًيا" (�سِ فْر ال َّتكوين .)8-6: 1
للخلق على ما َّدتين َيعتمد عليهما ك ّل كائن َح ٍّي:
ُيركِّز اليوم الثاني َ
الهواء والماء.
الممتد فوق ر�ؤو�سنا،
"جلَ د" في اللغة الع َّ
ُت�شير كلمة َ
ِبرية �إلى الف�ضاء الوا�سع ُ
والذي يوجد فيه الغالف الجوي والغيوم ،والذي َنرى من خالله النجومَ .فكِّر
تكون من غازات مثل الأوك�سجين،
في التوازن الكامل للغِالف الجوي الذي َي َّ
والنيتروجين ،والماء ،والبخار ،وثاني �أك�سيد الكربون ،والأوزون ،وغيرها.
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ف� ْإن َت َغ َّير هذا التركيب الفريد لأي َ�س َبب ف�سوف يموت ك ّل مخلوق .وهذا ُيرينا
تماما ما الذي َيفعله.
� َّأن اهلل َيعرف ً
المحيط
الم َعلَّق في الغِالف الجوي ُ
َفكِّر في باليين الأطنان من ُبخار الماء ُ
بالأر�ض .ما نوع الحِ ك َْمة وال ُقدرة الالزمتين لخلق ذلك الخليط الدقيق مِ َن
بم َج َّرد كلمة لي�س �إالَّ؟
الهواء والماء والحفاظ عليه – ُ

َفكِّر مث ًال في بع�ض الفوائد والمنافع التي ن�أخذها من النباتات:
الأوك�سجين الحيوي لحياتنا ،والخ�ضروات المغذية ،والفاكهة ال�شهية ،والظل
المنع�ش ،والأخ�شاب المفيدة ،والأدوية ال�ضرورية ،والزهور الجميلة الف ََّواحة،
والمناظر الخالبة ،وغير ذلك.
وفيما يتعلَّق بالطعام ،كان بمقدور اهلل �أن َيخلق لنا ب�ضعة �أ�شياء ن�أكلها
لكن اهلل لم يفعل ذلك.
ونعي�ش عليها (مثل الموز والفا�صولياء والأرز)َّ .
فبح�سب تقدير العلماء ،هناك حوالى مليوني نوع من النباتات التي ُت�ستخدم
كطعام و�أعالف.
لقد �أعلن اهلل َ�سبع َم َّرات في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوين � َّأن خليقته
المق َّد�س �إلى الكمال .وهكذا ف� َّإن ك ّل
َ
"ح َ�س َنة" .و ُي�شير رقم "�سبعة" في الكتاب ُ
ما عمله اهلل كامل وح�سن لأ ّنه هو كامل و�صالح.

َ"و َق َال ُ
ال�س َماءِ �إلى َم َكا ٍن َواحِ دٍَ ،و ْل َت ْظ َهرِ
اهلل :ل َِت ْج َت ِم ِع ْالم َِي ُاه َت ْح َت َّ
اهلل ذل َِك �أَ َّن ُه َح َ�س ٌنَ .و َق َال ُ
...و َ َر�أى ُ
اهلل :ل ُِت ْنب ِ ِت
ْال َياب َِ�س ُةَ .و َك َان َكذل َِكَ .
الأَ ْر ُ�ض ُع ْ�ش ًبا َو َب ْق ًال ُي ْبزِ ُر ب ِْز ًراَ ،و َ�ش َج ًرا َذا َث َمرٍ َي ْع َم ُل َث َم ًرا َك ِج ْن� ِسهِ ،ب ِْز ُر ُه
�ضَ .و َك َان َكذل َِكَ َ .ف�أ ْخ َر َج ِت الأَ ْر ُ�ض ُع ْ�ش ًبا َو َب ْق ًال ُي ْبزِ ُر ب ِْز ًرا
فِيهِ َعلَ ى الأَ ْر ِ
َك ِج ْن� ِسهَِ ،و َ�ش َج ًرا َي ْع َم ُل َث َم ًرا ب ِْز ُر ُه فِيهِ َك ِج ْن� ِسهَِ .و َ َر�أى ُ
اهلل ذل َِكَ �أ َّن ُه َح َ�س ٌن"
(�سِ فْر التكوين .)12-9 :1

" ُ
للت َمُّتع" (ر�سالة تيموثاو�س الأولى
"اهلل ُ ...ي ْعطينا ُك َّل َ�ش ْي ٍء بِغ َِنى َّ
.)17 :6

ار" (المزمور .)9 :33
"لأ َّنه َقا َل َف َكا َنُ .ه َو � َأم َر َف َ�ص َ

الخلْق – ب� َّأن
للخلْق ُيذكِّرنا – كما هي حال بقية �أيام َ
�إذًا ،اليوم الثاني َ
خالقنا قَدير.

صالح
اليوم الثالث :األرض والنباتات – اهلل َ

َ�صل اهلل الأر�ض عن البحر و�أوجد النباتات بكلمة منه.
في اليوم الثالث ف َ
َ"و َر�أَى ُ
اهلل ذل َِك �أَ َّن ُه َح َ�س ٌن ".لقد و�ضع اهلل على الأر�ض مِ قدار المياه ال�صحيح.
98
ولم َتكُن هناك حاجة لزيادة �أية قطرة بعد ذلك.
ثمرا �أو خ�ضروات – كُ ٌّل بح�سب
كما � َّأن اهلل خلق ك ّل نبتة و�شجرة لتعطي ً
أوجد اهلل ك ّل هذا الطعام؟ لأ ّنه َ"ك َّو َن ال ْأر َ�ض  ...ل َِك ْي ُت ْ�س َكن"
جن�سهُ .ترى لماذا � َ
(�سِ فْر � َإ�شعياء  .)18 :45فالأر�ض كوكب ُم َم َّيز في منظومتنا ال�شم�سية .فهي
الكوكب الوحيد ال�صالح للحياة.

�إذًاُ ،ي َعل ُِّمنا اليوم الثالث � َّأن اهلل َ�صالح.

اليوم الرابع :األنوار السماوية – اهلل أمين
َ"و َق َال ُ
ال�س َماءِ ل َِت ْف�صِ َل َب ْي َن َّالن َها ِر َو َّالل ْيلِ،
اهلل :ل َِت ُك ْن �أَ ْن َو ٌار فِي َجلَ دِ َّ
ال�س َماءِ
َو َت ُك َون ل َآياتٍ َو�أَ ْو َقاتٍ َ َو�أ َّي ٍ
ام َو� ِسن ِي ٍنَ .و َت ُك َون َ �أ ْن َو ًارا فِي َجلَ دِ َّ
�ضَ .و َك َان َكذل َِكَ .ف َعم َِل ُ
الن َور
ل ُِتن َِير َعلَ ى الأَ ْر ِ
الن َور ْي ِن ْال َعظ َِيم ْي ِنُّ :
اهلل ُّ
وم" (�سِ فْر
الن َور الأَ ْ�ص َغ َر ل ُِح ْك ِم َّالل ْيلَِ ،و ُّ
الأَ ْك َب َر ل ُِح ْك ِم َّالن َها ِرَ ،و ُّ
الن ُج َ
التكوين .)16-14 :1
"ال َجاع ُِل
َيك�شف لنا اليوم الرابع � َّأن اهلل هو �إله ك ّل نِظام وترتيب .فهو ْ
ال�ش ْم َ�س لِلإِ َ�ض َاءةِ َن َه ًاراَ ،و َف َرائ َِ�ض ْال َق َمرِ َو ُّالن ُجو ِم لِلإ ِ َ�ض َاءةِ َل ْي ًال" (�سِ فْر
َّ
�إرميا  .)35 :31ففي الليل ،نجد � َّأن النجوم المو�ضوعة بنظام عجيب ُت َز ِّود
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وبحرا بخريطة ُيمكنهم الوثوق بها .وفي النهار ،تقوم
الم�سافرين َب ًّرا
ً
والج ْز َر
والم َّد َ
ال�شم�س بتعداد الأيام وال�سنينَّ � .أما القمر ف�إنه ُي َنظِّ م ال�شهور َ
في البحار.
وكما هي حال ال�شم�س والنجوم ،ف� َّإن القمر َي ْ�ش َهد ب�صورة دائمة على
ال�سماءِ"
اعتماده التام على خالقه .فاهلل يدعو القمر َّ
"ال�شاه ُِد الأمين في َّ
(المزمور  .)37 :89ففي ك ّل زاوية من الأر�ض نرى هذا الكوكب الم�ضيء
دائما وال ُيدير ظهره لها 99.وهو يت�ضاءل بد َّقة متناهية ثم
ُيقابِل الأر�ض ً
أي�ضا .وهكذا ،فالقمر �أمين ل َّأن الذي �صنعه �أمين.
يزيد بد َّقة ُمتناهية � ً
ول َّأن اهلل �أمين ،فهناك �شيء ال يقدر �أن يعمله .فهو ال يقدر �أن ُيناق�ض
طبيعته وال �أن يتجاهل قوانينه"َ .ف ُه َو َي ْب َقى �أَم ًِيناَ ،ل ْن َي ْقد َِر �أَ ْن ُي ْنك َِر َن ْف َ�س ُه"
"ال ُي ْمك ُِن �أَ َّن َ
(ر�سالة تيموثاو�س الثانية )13 :2؛ َ
(الر�سالة �إلى
اهلل َي ْكذ ُِب" ِّ
ِبرانيين  .)18 :6فرغم � َّأن الكثيرين يظنون � َّأن اهلل عظيم ج ًدا لدرجة �أنه
الع ِّ
أ�شياء ُتناق�ض طبيعته �أو �أن َيتراجع عن كلمته� ،إ َّال � َّأن هذا لي�س
يقدر �أن يفعل � ً
هو التعريف ال�صحيح لكلمة "عظيم" فيما يتعلَّق باهلل.
جزءا من طبيعة اهلل ،بل � َّإن الأمانة هي طبيعته .فكما � َّأن
فالتقلُّب لي�س ً
يتغير وال
يتغير ،ف� َّإن خالقنا وحافظنا ال َّ
نظام الكواكب والنجوم ثابت وال َّ
يتب َّدل .لهذاُ ،يمكنك �أن تثق به:
ُ"ك ُّل َعط َِّي ٍة َ�صال َِح ٍة َو ُك ُّل َم ْوه َِب ٍة َت َّام ٍة ه َِي م ِْن َف ْو ُقَ ،نا ِز َلةٌ م ِْن ع ِْندِ �أَبِي
الأَ ْن َوا ِرَّ ،الذِي َل ْي َ�س ع ِْن َد ُه َت ْغي ٌِير َو َال ظ ُِّل َد َو َرا ٍن" (ر�سالة يعقوب .)17 :1
للخلْق َي ْ�ش َهد � َّأن اهلل �أمين.
�إذًا ،اليوم الرابع َ

اليوم الخامس :األسماك والطيور  -اهلل َحياة
المتناهي َتين – كائنات من
في اليوم الخام�س خلق اهلل – بحكمته و ُقدرته ُ
وال�سماءُ ،م َز ِّو ًدا �إياها بما تحتاج �إليه لتعي�ش في
ك ّل نوع لتعي�ش في البحار َّ
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المناخ الموجودة فيه :الأ�سماك في المياه بزعانفها وخيا�شيمها ،والطيور
في الهواء بري�شها وعظامها الخفيفة:
َ"و َق َال ُ
ِ�ض ْالم َِي ُاه َز َّح َافاتٍ َذ َات َن ْف� ٍس َح َّيةٍَ ،و ْل َيط ِْر َط ْي ٌر َف ْو َق
اهلل :ل َِتف ِ
اهلل َّالت َنان َِين ْالع َِظ َامَ ،و ُك َّل
ال�س َماءَِ .ف َخلَ َق ُ
الأَ ْر ِ
�ض َعلَ ى َو ْجهِ َجلَ دِ َّ
ا�ض ْت ب َِها ْال ِم َي ُاه َك�أَ ْج َنا�س َِهاَ ،و ُك َّل
َذ َواتِ الأَ ْن ُف ِ
الد َّب َابة ِ ْالت ِي َف َ
�س ْال َّ
حيةِ َّ
اهلل ذل َِك �أَ َّن ُه َح َ�س ٌن" (�سِ فْر التكوين
َطائِرٍ ذِي َج َنا ٍح َك ِج ْن� ِسهَِ .و َ َر�أى ُ
.)21-20 :1
�س َح َّيةٍ ".كلمة
الحِ ظ هذه الكلمات" :ل َِتف ِ
ِ�ض ْالم َِي ُاه َز َّح َافاتٍ َذ َات َن ْف ٍ
"ل َِتفِ�ض" تعني "لتزدحم وتمتلئ" .يخبرنا ُعلماء الأحياء المجهرية � ّأن نقطة
واحدة من الماء يمكن �أن تحتوي على ماليين الكائنات المجهرية .كما يقولون
� َّإن تركيب العديد من هذه الكائنات المجهرية ُم َع َّقد مثل الحيوانات ال�ضخمة!
كذلك ،فالحوت الأزرق (�أكبر مخلوق مائي) يتغذى بالكامل على العوالق التي
ُتعتبر من �أ�صغر النباتات والحيوانات البحرية التي تطفو على وجه البحار.
الح َّية التي
المعجزات َ
�أجل ،فالمحيطات هي عبارة عن مجموعة هائلة من ُ
خلقها اهلل .ويمكننا �أن نقول ال�شيء نف�سه عن �أنواع الطيور العجيبة التي
تملأ ال�سماء.
كررت هذه العبارة
الحظ � ً
أي�ضا عبارة "كجن�سه" �أو "ك�أجنا�سها" .لقد َت َّ
ع�شر َم َّرات في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوينُ ،معلن ًة عن ثبات ك ّل نوع
فمن�شئ الحياة �أَ َم َر �أن يتكاثر ك ّل نبات
�أو �صنف من تلك الكائنات َّ
الحيةُ .
التطور التي و�ضعها الإن�سان تتعار�ض
وحيوان "كجن�سه" .لهذا ف� َّإن نظرية
ّ
كلِّ ًيا مع قانون الطبيعة الثابت .ورغم وجود �أ�صناف عديدة �ضمن ك ّل نوع
وتتكيف مع
الحية – بالإ�ضافة �إلى �إمكانية َت َغ ُّيرها لتت�أقلم
َّ
من الكائنات َّ
يتطور خارج نطاق نوعه
المختلفة – �إ َّال �أنه ال يمكن ل ٍّأي منها �أن
بيئاتها ُ
ّ
الم�ستحاثات (البقايا
الذي َح َّد َده له خالقه .وهذا هو ما ت�ؤكِّده الأحافير �أو ُ
تحجرة للحيوانات والنباتات).
ُ
الم ِّ
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الم ْ�ص َدر الوحيد والحافظ الوحيد لتلك الطاقة الفريدة
وهكذا ،ف� َّإن اهلل هو َ
التي ُت�سمى "حياة" .وبدونه ال يوجد �أي �شيء �سِ وى الموت.
ُ"ك ُّل َ�ش ْي ٍء بِهِ َك َانَ ،وب َِغ ْيرِهِ َل ْم َي ُك ْن َ�ش ْي ٌء م َِّما َك َان .فِيهِ َك َان ِت ْال َح َي ُاة"...
(�إنجيل يوح َّنا .)4-3 :1
الح َّية الوفيرة المخلوقة في اليوم الخام�س ُت َعل ُِّمنا � َّأن
�إذًا ،الكائنات َ
اهلل َحياة.

اليوم السادس :الحيوان واإلنسان – اهلل َم َح َّبة
في بداية اليوم ال�ساد�س ،خلق اهلل ع�شرات الآالف من الحيوانات اللَّبونة
والزحافات والح�شرات.
ييات)
(ال َث ْد َّ
َّ
َ"ف َعم َِل ُ
�ض َك َ�أ ْج َنا�س َِهاَ ،و ْال َب َهائ َِم َك�أَ ْج َنا�س َِها،
اهلل ُو ُح َ
و�ش ا َلأ ْر ِ
�ض َك�أَ ْج َنا�س َِهاَ .و َر�أى ُ
اهلل ذل َِك �أَ َّن ُه َح َ�س ٌن" (�سِ فْر
َو َجم َِيع َد َّب َاباتِ الأَ ْر ِ
التكوين .)25 :1

كبيرا) ُمعط ًيا
لقد خلق اهلل الك ّل (البع�ض �صغير الحجم والبع�ض الآخر ً
ِطرية التي تحتاجها لكي تعي�ش و ُت�ساهم في العالم الطبيعي
� َّإياها المعرفة الف َّ
�صغارا من نوعها ،وتهتم بها.
فتتكاثر ،و ُتنجب
ً
فال�شر و�سفك الدماء
"ح َ�سن".
عندما خلق اهلل مملكة الحيوان كان ك ّل �شيء َ
ّ
نباتية .قال اهلل:
لم َيكونا قد دخال الم�شهد بعد .وكانت الحيوانات مخلوقات
َّ
�ض ف َِيها َن ْف ٌ�س
ال�س َماءِ َو ُك ِّل َد َّب َاب ٍة َعلَ ى الأَ ْر ِ
َ"ول ُِك ِّل َح َي َوا ِن الأَ ْر ِ
�ض َو ُك ِّل َط ْيرِ َّ
َح َّي ٌة� ،أَ ْع َط ْي ُت ُك َّل ُع ْ�ش ٍب �أَ ْخ َ�ض َر َط َع ًاما" (�سِ فْر التكوين  )30 :1وهذا يعني �أنه لم
بع�ضا ،ولم يكن هناك وجود للخوف
يكن هناك بعد حيوانات ت�أكل بع�ضها ً
منعك�سا على ك ّل �شيء وفي ك ّل �شيء .لهذا،
والعدائية .فقد كان لُطْ ف اهلل
ً
الح َمل ،والقِطَّ ة ت�ستمتع ب ِرفقة الع�صفور .وكان العالم
كان الأ�سد َيرعى ُق ْرب َ
ي�سوده ال�سالم.
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بعدما �أكمل اهلل خلق الحيوانات ،حان الوقت لي�صنع ُت ْح َف َته البديعة:
المخل�صة له
الر ُجل والمر�أة .كانت خطّ ة اهلل َتق�ضي ب�أن ُي�صبح الب�شر خليقته ُ
َّ
أبدية ُم ْف َع َمة بالمجد والفرح.
في مملكة َم َح َّبة � َّ
الم َح َّبة عند خالقنا لي�ست ُم َج َّرد �شيء يفعله؛ بل �إنه
و َي ْج ُدر بنا � ْأن َن ْعل ََم � َّأن َ
هو َم َح َّبة.
ُ
"اهلل َم َح َّبة" ( 1يوح َّنا .)8 :4
الخلْق التي قام بها اهلل في اليوم ال�ساد�س ُتعلن �أنه َم َح َّبة.
�إذًا� ،أعمال َ

نحن
عالما جمي ًال للب�شر الذين �س ُي�صبحون مو�ضوع
ل َّأن اهلل َم َح َّبة ،فقد خلق ً
َم َح َّبته .لذلك ،في اليوم ال�ساد�س نف�سه ،قال اهلل:
َ"ن ْع َم ُل ا ِلإ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورت َِنا َك َ�ش َب ِه َنا�( "...سِ فْر التكوين .)26 :1
�سان َعلى ُ�ص ْو َرتِنا"؟
َم ْهالً! َم ْهالً! ما هذا؟ هل ح ًقا قال اهللَ " ،ن ْع َملُ الإ ْن َ
ورتِنا"؟
الج ْمعَ " :ن ْع َملُ " ُ
�إذا كان اهلل واح ًدا ،فلماذا َيتح َّدث ُهنا ب�صيغة َ
و"�ص َ
وم ْن هو ال�شخ�ص الذي ُيخاطبه اهلل ُهنا؟
َ

 9ال َمثيل لَهُ

9
ال َم َ
ثيل َل ُه
يب"
"الر ّب ِ�إل َهك ُْم ُه َو  ...ا ِلإل ُه ا ْل َعظِ ُ
ار ال َْم ِه ُ
يم ال َْج َّب ُ
َّ

 -النبي ُمو�سى (�سِ فْر ال َّتثنية )17 :10

الم�سافرين خارج نِطاق
الرحلة �ست�أخذ ُ
تحذيرَ :
المرحلة القادمة مِ َن ِّ
الرغم من ذلك ،ف� َّإن ك ّل َم ْن
راحتهم .فالعقول َ�س ُت َ�ش ُّد وال ُقلوب َ�س ُتف َْح�ص .على ُّ

ُيكْمِ ل هذا الجزء ُي�صبح جاه ًزا للت�ص ِّدي للتح ّديات التي �سيواجهها الح ًقا.

اهلل هو اهلل
الغالبية مِ َّنا في الإيمان ب� َّأن اهلل �أعظم مِ َّما َنظُ ُّن �أو َن ْف َتكِر .لكننا
َي�شترك
َّ

�سنختبر هنا ِ�ص ْدق �إيماننا هذا.

بعد �أن انتهى اهلل من خلق مملكة الحيوان في اليوم ال�ساد�س من

الخليقة ،قال"َ :ن ْع َم ُل الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورت َِنا َك َ�ش َب ِه َنا" (�سِ فْر التكوين
ال�صفات التي ُخل َِق عليها
� .)26 :1سوف نت� َّأمل في الف�صل القادم في بع�ض ِّ
الر ُجل والمر�أة ليعك�سا طبيعة اهلل و�شبهه ،لكن هناك �س�ؤال �آخر يجب الإجابة
َّ
عنه � َّأوالً.
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بما � َّأن اهلل "واحد" ،لماذا قال"َ :ن ْع َم ُل"...؟ لماذا لم َي ُقل�" :أَ ْع َم ُل الإِ ْن َ�س َان
َعلَ ى ُ�ص َورتي َك َ�ش َبهي"؟ لماذا ُي�شير اهلل �إلى نف�سه في بع�ض الأحيان ب�صيغة
100
المف َْرد؟
َ
الج ْمع ال ُ
الج ْمع هو للتعظيم – مثلما َيفعل
يقول البع�ض � َّإن ا�ستخدام اهلل ل�صيغة َ
الملك الذي يتكلّم عن نف�سه ب�صيغة الجمع .ومع � َّأن عظمة اهلل ومجده و ُقدرته
"الج ْمع
ال ُت�ضاهى ُمطل ًقا� ،إ َّال � َّأن اللغة الع ِْب َّ
رية ال ُت َق ِّدم دلي ًال قو ًيا على نظرية َ
التعظيمي" هذه.
ويعتقد البع�ض الآخر � َّأن اهلل كان يتح ّدث مع المالئكة عندما قال"َ :ن ْع َم ُل
الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورت َِنا َك َ�ش َب ِه َنا" .لك َِّن المالئكة لم َت ِرد في الن�ص .كما � ّأن
الر ُجل والمر�أة لم ُي ْخلَقا على �صورة المالئكة.
َّ
الوا�ضح من خالل القراءة العادية للكتاب المق ّد�س ومن خالل قواعد اللغة
المفرد
هو � ّأن خالقنا اختار �أن يتكلَّم عن نف�سه ب�صيغة َ
الج ْمع حي ًنا ،وب�صيغة ُ
حي ًنا �آخر.
صيغة الجَ ْمع"َ :و َق َال ُ
اهللَ :ن ْع َم ُل ا ِلإ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورتِنَ ا".
الم ْفرَد"َ :ف َخلَ َق ُ
اهلل ا ِلإ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َور ِتهِ" (�سِ فْر التكوين
صيغة ُ
.)27-26 :1
والمفرد تتالءم مع َ�ش ْخ ِ�ص ِه
� َّإن �إ�شارة اهلل �إلى نف�سه ب�صيغة َ
الج ْمع ُ
ال�سرمدية.
وطبيعته
َّ
حدانية اهلل الجامعة هي �أعظم و�أ�صعب مِ ْن مفهوم الب�شر ال�سطحي
� َّإن َو
َّ
لكلمة "واحد" .فال ُيمكن للعقل الب�شري المحدود �أن ي�ستوعب اهلل الواحد غير
المحدود .لذلك ،فاهلل هو اهلل:
َ
ُ"م ْن ُذ الأَ َز ِل �إلى الأَ َبدِ �أَن َْت ُ
اهلل" (المزمور.)2 :90
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

َوحدان َّية اهلل الجامعة
يبد�أ كتاب اهلل بهذه الكلمات:
المفرد] ُ
اهلل [�إلوهيم – ا�سم ُمذَكَّ ر ب�صيغة
"فِي ْال َب ْدءِ َخلَ َق [فعل ب�صيغة ُ
وح اهلل ِ َيرِ ُّف َعلَ ى َو ْجهِ ْالم َِياهَِ .و َق َال
ال�س َم َاواتِ َوالأَ ْر َ�ضَ ... .و ُر ُ
َ
الج ْمع] َّ
101
ُ
اهلل :ل َِي ُك ْن ُن ٌورَ ،ف َك َان ُن ٌور".
اهلل َخل ََق ك ّل �شيء بكلمته وروحه:
ال�س َم َاو ُاتَ ،وبِنَ َ�س َمةِ فِيهِ ُك ُّل ُج ُنود َِها"
" ِب َكل َِمةِ َّالر ِّب ُ�صن َِع ِت َّ
(المزمور .)6 :33

كلمته
ُي َق ِّدم الكتاب المق َّد�س معلومات وفيرة لك ّل من يرغب في معرفة المزيد
وحدانية اهلل الجامعة .فمثالً ،يبتدئ الإنجيل بح�سب الب�شير يوح َّنا
عن
َّ
بهذه الكلمات:
"فِي ْال َب ْدءِ َك َان ْال َكل َِم ُة،
َو ْال َكل َِم ُة َك َان ع ِْن َد اهلل ِ،
َو َك َان ْال َكل َِم ُة َ
اهلل.
هذَ ا َك َان فِي ْال َب ْدءِ ع ِْن َد اهلل ِ.
ُك ُّل َ�ش ْي ٍء ِبهِ َك َان �( "...إنجيل يوح َّنا .)3-1 :1
كما ذكرنا في الف�صل ال�سابق ،ف� َّإن "الكلمة" هو التعبير الخارجي عن فكر
اهلل الداخلي .فكما �أنك �أنت و�أفكارك وكلماتك واحد ،ف� َّإن اهلل وكلمته واحد
�شخ�صية
أي�ضا .والكتاب المق َّد�س يقول � َّإن "الكلمة" كان "ع ِْن َد اهلل" (كانت له
� ً
َّّ
أي�ضا �إنه كان "اهلل" (واحد معه).
وم َم َّيزة) ويقول � ً
خا�صة ُ
َّ
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و َي ْج ُدر التنويه ُهنا �إلى � َّأن "هذا" و"به" في الآية �أعاله ُت�شيران
�إلى "الكلمة".

روحه
و�شخ�صية ،ف�إ َّنه َي ِ�صف
ميزة
الرب الإله َي ِ�صف "كلمته" بطريقة ُم َّ
َّّ
كما � َّأن ّ
و�شخ�صية.
أي�ضا بطريقة ُم َم َّيزة
ُ"روحه" � ً
َّّ
�ض" (المزمور .)30 :104
وح َك َف ُت ْخلَ ُقَ ،و ُت َج ِّد ُد َو ْج َه الأَ ْر ِ
ُ"ت ْر�س ُِل ُر َ
ال�س َم َاواتِ " (�سِ فْر � ُّأيوب .)13 :26
"بِنَ ْ�س َمتِهِ َج َّم َل َّ
[ومِ ْن َم ْح َ�ض ِركَ ] َ�أ ْي َن َ �أ ْه ُر ُب؟"
" َ�أ ْي َن َ�أ ْذ َه ُب م ِْن ُروحِ َك؟ َوم ِْن َو ْج ِه َك َ
(المزمور .)7 :139
وح ْالقُ ُد ُ�سُ ...ي َع ِّل ُم ُك ْم ُك َّل َ�ش ْيءٍ" (�إنجيل يوح َّنا .)26 :14
ُّ
"الر ُ
الروح
وهكذا ،كما � َّأن الكلمة (الذي �أوجد الخليقة) هو واحد مع اهلل ،ف� َّإن ُّ
أي�ضا.
القُ ُد�س (الذي َنفَّذ �أوامِ ر الكلمة) هو واحد مع اهلل � ً

اهلل عظيم
� َّإن معظم الذين ي�ؤمنون باهلل الواحد ال َيعتر�ضون على هذا المقطع من
المق َّد�س"َ :ق ْد َع ُظ ْم َت �أَ ُّي َها َّالر ُّب
الم َد َّونة في الكتاب ُ
�صلوات النبي داود العديدة ُ
الإِ ُله ،لأَ َّن ُه َل ْي َ�س م ِْثلُ َك َولَ ْي َ�س �إِ ٌله َغ ْي َر َك َح َ�س َب ُك ِّل َما َ�سم ِْع َن ُاه بِ� َآذان َِنا" (�سِ فْر
�صموئيل الثاني .)22 :7
الرغم من ذلك ،ف� َّإن كثيرين من الذين ُي�سارعون �إلى القول ب� َّأن "اهلل
على ُّ
أي�ضا �إلى رف�ض �إعالن اهلل عن
عظيم! اهلل �أكبر! اهلل ال َمثيل له!" ُي�سارعون � ً
طبيعته الوحدانية الجامعة.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

لكن �إن كان اهلل "ال َمثيل له" ،فلماذا نتعجب �إذا ك�شف ال َقدير عن
ذاته ب�أنه �أكبر مِ َّما نظُ ن �أو َنفتكر؟ لهذا ،فاهلل َي ُح ُّثنا على �أن ُن َفكِّر به
بطريقة �صحيحة.
َ"ظ َن ْن َت �أَ ِّني م ِْثلُ َك� .أُ َو ِّب ُخ َكَ ،و�أَ ُ�ص ُّف َخ َط َاي َاك �أَ َم َام َع ْي َن ْي َك!" (المزمور
.)21 :50

اهلل واحد
بـ"ا�س َمع يا �إ�سرائيل" تقول:
ُي َر ِّدد اليهود التقليديون �صالة بالع َّ
ِبرية ُتعرف ْ
"�شماع ي�سرائيل يهفي �أدونينو يهفي �أَحد ".وهذه ال�صالة م�أخوذة من التوراة:
"ا�سمع [َ ]Shemaيا �إِ ْ�س َرائ ُِيلَّ :الر ُّب [� ]YHWHإِ ُله َنا َر ٌّب َواحِ ٌد [�( "]echadسِ فْر
ْ
ال َّتثنية .)4 :6
الم�ستخدمة لو�صف وحدانية اهلل هي [ ،]echadوهي
الكلمة الع َّ
ِبرية ُ
المتع ِّددة ،مثل عنقود العنب الواحد .وفي
ُت�ستخدم غال ًبا لو�صف ال ِو ْح َدة ُ
"و ْح َدة
ِ
موا�ضع �أخرى من الكتاب المق َّد�سُ ،ترجمت كلمة [ ]echadبمعنى ِ
واحدة" للداللة على القائد وجنوده 102.في الف�صل القادم �سوف تظهر هذه
الر ُجل بامر�أته وي�صبح االثنان [� ]echadأي "ج�س ًدا
الكلمة ثانية عندما َي َّتحِ د َّ
ِبرية في
واح ًدا" (�سِ فْر التكوين  . )24 :2و�إذا ت�أملنا كيف َو َر َدت هذه الكلمة الع َّ
وحدانيته
الم�صطلح الذي ي�ستخدمه اهلل لو�صف
� ٍ
آيات �أخرى ،ي َّت�ضح لنا � َّأن ُ
ّ
ُيمكن �أن َيعني وحدانية ُمختلفة عن تلك الم�ألوفة لدينا.
ويحتوي العهد القديم ع�شرات الآيات التي ت�شير �إلى وحدانية اهلل الجامعة
هذه وت�ؤكدها� 103.إليك هذا المثال:
وح ُه" (�سِ فْر
ال�س ِّي ُد َّالر ُّب �أَ ْر َ�سلَ ن ِي َو ُر ُ
ُ"م ْن ُذ ُو ُجو ِدهِ أ�َنَ ا ُه َن َاكَ ،وال َآن َّ
� َإ�شعياء .)16 :48
الرب"؟
َم ْن هو "ال�س ِّي ُد ُّ
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َم ْن هو "روحه"؟
َم ْن هو "�أنا" الذي "�أر�سلني" مع روحه؟
�سوف ُنجيب عن هذه الأ�سئلة بك ّل و�ضوح �أثناء ِرحلتنا َع ْبر الكتاب
المق َّد�س.

الم َث َّل َثة التي َن َّتفق عليها
الو ْحدات ُ
ِ
"و ْح َدة" َم�صدرها رقم واحد .وفي حين � َّأن غالبية النا�س َيرف�ضون
كلمة ِ
الم َثلَّث الأقانيم) ،ف� َّإن قليلين يتجر�أون على �إنكار
عقيدة الثالوث (اهلل ُ
الم َثلَّثة التي تملأ حياتنا اليومية.
ال ِو ْحدات ُ
الم َثلَّثة في ما�ضيه
فعلى �سبيل المثال ،الزمن ُي َ�شكِّل ً
نوعا من الوحدانية ُ
وحا�ضره وم�ستقبله.
والم�ساحة تت�ألّف من الطول والعر�ض واالرتفاع.
والإن�سان يت�ألّف من الروح والنف�س والج�سد.
وزوجا.
وال َّر ُجل يمكن �أن يكون في الوقت نف�سه �أ ًبا واب ًنا
ً
�شم�سا واحدة �إ َّال
فرغم � ّأن للأر�ض
وال�شم�س هي � ً
أي�ضا وحدة ُم َثلَّثةُ .
ً
�أننا ندعو:
ال�شم�س؛
ال�شم�سيَّ :
النظام َّ
ال�شم�س؛
ال�شم�سَّ :
و�ضوء َّ
ُ
ال�شم�س.
ال�شم�سَّ :
وحرارة َّ
فهل هذا يعني � َّأن هناك ثالث ُ�شمو�س؟ طب ًعا ال .فال�شم�س واحدة ولي�ست
ثالث ُ�شمو�س .وال يوجد تناق�ض بين كَ ْون ال�شم�س واحدة وبين وحدتها
الثية .وهكذا الأمر فيما يتعلَّق باهلل .فكما � َّأن ال�ضوء والحرارة ينبثقان من
ال ُّث َّ
لكن الثالثة واحد كما
ال�شم�س ،ف� َّإن "كلمة اهلل" و"روح اهلل" م�صدرهما اهللَّ .
� َّأن ال�شم�س واحدة.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الوحدانية
الب�شرية َت ْع َج ُز عن تف�سير هذه
ومما ال َ�شكَّ فيه �أن ك ّل الأمثلة
َّ
َّ
ومحِ ٌّب
الجامعة هلل الحقيقي الواحدَ .لك ِْن خِ الفًا لل�شم�س ،ف� َّإن اهلل عاق ٌل ُ
و ُيمكننا �أن َنعرفه .وحيث �إ َّننا ن ّتفق جميعنا على وجود وحدانية ُم َثلَّثة في
الخليقة وعلى � ّأن الخالق �أ�سمى و�أعظم من خليقته ،فيجب �أن تقودنا هذه
الأمثلة �إلى �أر�ض م�شتركة.
"بِم ِْق َدا ِر َما ل َِبانِي ْال َب ْيتِ م ِْن َك َر َام ٍة �أَ ْك َث َر م َِن ْال َب ْيتِ .لأَ َّن ُك َّل َب ْيتٍ َي ْبن ِيهِ
�إِ ْن َ�س ٌان َماَ ،ولك ِ َّن َبان َِي ْال ُك ِّل ُه َو ُ
ِبرانيين .)4-3 :3
(الر�سالة �إلى الع ِّ
اهلل" ِّ
و� ْإن كانت خليقة اهلل مليئة بالوحدات الجامعة ،فهل نتعجب �إذا كان اهلل
العلمية – عاجزين عن
نف�سه وحدة جامعة؟ و�إذا كنا – ُرغم ك ّل معرفتنا
ّ
تقديم تف�سير كامل للعالم الذي نعي�ش فيه ،فمن البديهي �أننا لن نتمكن من
تف�سير الإله الذي خلق هذا العالم؟ وهكذا ،فاهلل هو اهلل:
"�أَ�إلى ُع ْم ِق اهلل ِ َت َّت�صِ ُل� ،أَ ْم �إلى ن َِه َايةِ ْالقَ دِير ِ َت ْنتَ ِهي؟ ُه َو َ �أ ْعلَ ى م َِن
ال�س َم َاواتِ َ ،ف َم َاذا َع َ�س َاك �أَ ْن َت ْف َع َل؟ �أَ ْع َم ُق م َِن ْال َها ِو َيةَِ ،ف َم َاذا َت ْدرِي؟
َّ
�ض ُط ُول ُهَ ،و�أَ ْع َر ُ�ض م َِن ْال َب ْحرِ" (�سِ فْر � ُّأيوب .)9-7 :11
�أَ ْط َو ُل م َِن الأَ ْر ِ
ب�ش َرف اكت�شاف واختبار
وفيما نحن َن ْ�س ُبر غَ ْور "�أعماق اهلل"� ،سوف َنحظى َ
�إحدى �أعظم �صفات طبيعته الخالدة:
ُ
"اهلل َم َح َّبة" (1يوح َّنا .)8 :4

ب؟
اهللَ ،م ْن أَ َح َّ
�إن َم َح َّبة اهلل هي م�شاعر عميقة تفي�ض من قلبه الأبوي و ُت َع ِّبر عن ذاتها
بطرق
عملية 104.وبما � َّأن اهلل َم َح َّبة ،ف� َّإن محبته ال تعتمد على ا�ستحقاق
َّ
الطَّ َرف ال َآخر لهذه المحبة.
"اُ ْن ُظ ُروا �أَ َّي َة َم َح َّب ٍة �أَ ْع َط َانا ال ُآب َح َّتى ُن ْد َعى �أَ ْو َال َد اهللِ!" (1يوح َّنا .)1 :3
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والآن� ،أرجو منك �أن ُت َفكِّر في النقطة التالية :المحبة تتطلّب ُم ْ�س َت ْق ِب ًال
لها .ف�أنا ال �أكتفي بالقول "�أنا �أُحِ ُّب!" ،بل �أقول "�أنا �أُحِ ُّب زوجتي!" �أو
�شخ�صا �أو
"�أنا �أُحِ ُّب �أوالدي!" �أو "�أنا �أُحِ ُّب جاري!" .فالمحبة تتطلّب
ً
�شي ًئا ُي َح ُّب.
الحية التي �أ�صبحت مو�ضوع
�إذًاَ ،م ْن كان اهلل ُيحِ ُّب قبل �أن َيخلق الكائنات َّ
َم َح َّبته؟ هل كان بحاجة لأن َيخلق المالئكة والب�شر؟ كال ،فخالقنا ُم ْك َتفٍ
بذاته ،وهو لم يخلق الكائنات الروحية والب�شرية لحاجته �إليها ،بل لأ ّنه �أراد
ذلك .والفرق بين الحالتين �شا�سع.
يتكلم.
كما �سبق و� ْأن َت َعلَّمنا ف� َّإن اهلل َّ
وال ُيمكن �أن يكون للكالم معنى �إ َّال في �إطار عالقة ماَ .لك ِْن مع َمن كان اهلل
يتكلّ م قبل �أن يخلق المالئكة والب�شر؟ هل كان بحاجة لخلق كائنات �أخرى
لكي يفهم �أحدهم كلماته؟ كال ،فك ّل ما يحتاجه اهلل موجود في ذاته .لذلك،
جزءا من
وم ْك َت ٍف بذاته .ومع هذا ف� َّإن ً
فهو ال يحتاج �إلى �شيء لأ ّنه كامل ُ
طبيعته هو �أن ُيخاطِ ب و ُيخاطَ ب ،و�أن ُيحِ َّب و ُي َح َّب.
وهذا يقودنا �إلى حقيقة �أخرى :اهلل يتوا�صل.
التوا�صل.
فالكالم والمحبة ال يمكن �أن يوجدا بطريقة فعالة �إ َّال من خالل
ُ
يتمتع بالتوا�صل قبل �أن يخلق الكائنات؟ الإجابة َتك ُْمن
�إذًا مع َمن كان اهلل َّ
في ِو ْح َدة اهلل الجامِ َعة.
توا�ص ًال
ُمنذ الأزل ،وقبل �أن يخلق اهلل المالئكة والب�شر ،كان �إلهنا يتوا�صل ُ
والمحادثة مع ذاته – مع كلمته وروحه.
الم َح َّبة ُ
قائما على َ
ميما ً
َح ً

تقشير الطبقات
َر ًّدا على هذه الأفكار العميقة عن طبيعة اهلل الجامعة ،كتب �أحد الأ�شخا�ص
ر�سالة �إلكترونية قال فيها:
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

لقد أرسل الله أنبيا ًء لكي يخبرنا أنه واحد أحد .فلماذا ال ُتصغي إليه و َتقبل
كالمه؟ لماذا ُتريد أن ُت َق ِّشر ّ
كل طبقة وتتع َّرف إليها وحدها في حين يمكنك
ببساطة أن َتعتبر ّ
كل الطبقات طبقة واحدة؟

يوما مِ ْن فهم ك ّل �شيء عن خالقنا الأزلي الأبدي.
نحن َن ْعلَم �أننا لن نتمكَّن ً
لكن بما � َّأن اهلل قد ك�شف العديد من الحقائق العظيمة عن نف�سه من خالل ما
يتوجب
كتبه الأنبياء� ،أال َي ْج ُدر بنا �أن ن�سعى لفهم تلك الحقائق؟ ف�إن كان
َّ
علينا �أن ُن َفكِّر في اهلل ،فينبغي �أن نفكر فيه بطريقة �صحيحة.
ُيوافق الأغلبية منا � َّأن اهلل واحد ،لكن ما الذي �أعلنه هذا الإله الواحد عن
ذاته؟ وما الذي ُيمكننا �أن نعرفه عنه من خالل الأ�سفار المق َّد�سة حين " ُن َق ِّ�شر
ك ّل طبقة ونف�صلها عن الأخرى"؟
نحن نقف �أمام �إله عاقل ُيمكننا معرفته والثقة به .وهو واحد مع كلمته
ورغم � َّأن اهلل عظيم وغير َمحدود� ،إ َّال �أنه َع َّرف عن نف�سه ب�أ ّنه الآب،
وروحهُ .
ال�صفات
وب� َّأن كلمته هو االبن ،وب� َّأن روحه هو ُّ
الروح القُ ُد�س .هذه هي ِّ
ال�شخ�صية هلل الواحد الحقيقي.
َّّ
ِتابية التي تك�شف لنا هذا الحق.
والآن ،تعال ننظر �إلى بع�ض الآيات الك َّ

ابن اهلل
ُي َو ِّ�ضح لنا الكتاب المق َّد�س � َّأن "الكلمة" الذي كان عند اهلل في البدء ُيدعى
أي�ضا "ابن اهلل الوحيد".
� ً
"فِي ْال َب ْدءِ َك َان ْال َكل َِم ُةَ ،و ْال َكل َِم ُة َك َان ع ِْن َد اهلل َِ ،و َك َان ْال َكل َِم ُة َ
اهلل ...اَ ُهلل
الب ُن ْال َوحِ ُيد َّالذِي ُه َو فِي حِ ْ�ض ِن ال ِآب ُه َو َخ َّب َر ...اَ َّلذِي
َل ْم َي َر ُه �أَ َح ٌد َق ُّط .اَ ْ
ُي�ؤْم ُِن بِهِ َال ُي َد ُانَ ،و َّالذِي َال ُي�ؤْم ُِن َق ْد د َِين ،لأ َ َّن ُه َل ْم ُي�ؤْم ِْن بِا�سم ْاب ِن اهلل ِ
ْال َوحِ يدِ" (�إنجيل يوح َّنا 18 ،1 :1؛ .)18 :3
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في ال�سنغال ،عندما ي�سمع النا�س عبارة "ابن اهلل" ،يكون ر َّد فعلهم ال�سريع
"ا�ستغفر اهلل!" وهذا يعني "اذهب وا�ستغفر َر َّبك لعلَّه ُي�سامحك على َتف َُّوهك
بكالم ال ُكفْر هذا!" (�أحد معاني ال ُكفْر هو "اال�ستهزاء باهلل") .وقد كنت – في
ال�شعبية" :قبل �أن
بع�ض الأحيان – � ُأر ُّد على توبيخهم لي بواحد من �أمثالهم
َّ
ال�صفير ".وعندما
ت�ضرب الراعي على فمه ،عليك �أن تعرف لماذا ُيطْ لِقُ هذا َّ
ي�ضحكون ،كُ نت �أقول لهم" :قبل �أن ترف�ضوا عبارة ‘ابن اهلل’ يجب �أن تعرفوا
ما الذي قاله اهلل عنها".
يحتوي الكتاب المق َّد�س على �أكثر من مئة �آية ُت�شير �إ�شارة ُمبا�شرة �إلى
"ابن" اهلل .ومع هذا ال ُتل َِّمح �أي من تلك الآيات �إلى �أ ّنه يوجد "�أكثر من �إله
واحد" �أو �إلى � َّأن "اهلل ا َّت َخذ زوج ًة و�أنجب ول ًدا" (كما َيحلو للبع�ض �أن ُيف َِّ�سر
أي�ضا عن
هذه العبارة) .فمثل هذا الفكر لي�س تجديفًا فح�سب ،بل �إ ّنه يك�شف � ً
105
ال�سطحي للكتاب المق َّد�س.
فهمهم َّ
لكن اهلل َيدعونا لأن َن ْف َتك َِر ب�أفكاره هو.
َّ
هك َذا َعلَ ْت ُط ُرقِي َع ْن ُط ُرق ِ ُك ْم
�ضَ ،
ال�س َم َاو ُات َع ِن الأَ ْر ِ
"لأَ َّن ُه َك َما َعلَ ِت َّ
َو�أَ ْف َكا ِري َع ْن �أَ ْف َكا ِر ُك ْم" (�سِ فْر � َإ�شعياء .)9 :55
منذ ع ّدة �سنواتُ ،قتِل َر ُجل �أعمال �سنغالي معروف في حادث �سيارة.
ن�شرت �صحيفة ال�سنغال الوطنية � َّأن الألفَي موظف الّذين كانوا َيعملون لدى
الر ُجل كانوا "مثل �أوالده" ،وقد َم َدحته ال�صحيفة بنعته "ابن ال�سنغال
هذا َّ
106
المعنى المق�صود مِ ْن تلك الكلمات هو � َّأن بلد
العظيم"ُ .ترى ،هل كان َ
ال�سنغال عا�شر امر�أ ًة و�أنجب منها ول ًدا؟ بالطبع ال! فال م�شكلة عند �شعب
ومحبوب بهذا اللقب .فهم ُيدركون معنى
ال�سنغال في تكريم مواطن �صالح َ
عبارة "ابن ال�سنغال" ويعرفون ما ال تعنيه.
ُت�ستخدم كلمة "ابن" بطرق متع ِّددة .فعندما ي�شير القر�آن والعرب �إلى
ُم�سافر ُم َت َن ِّقل بقولهم "ابن ال�سبيل" (�سورة  ،)215 ،177 :2ف�إ ّننا َنعلم ما
الذي يق�صدونه بذلك .وعندما ُي�شير الإله القدير �إلى كلمته على �أ ّنه ابنه،
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أي�ضا �أن َنعلم ما الذي يق�صده .لذلك ،ليتنا ال َن ْ�س َخر من الألقاب
يجب علينا � ً
والكلمات التي ُي َعظِّ ُمها �إلهنا.

"الم َع ِّزي" (�إنجيل يوح َّنا  )16 :14الذي
من خالله َم َق ِ
ا�ص َده في العالم .وهو ُ
لكل َمن ي�ؤمن بر�سالة اهلل .ورغم � َّأن
ُيعلن عن اهلل بطريقة عميقة
َّّ
و�شخ�صية ّ
الكثيرين َيعرفون عن اهلل� ،إ َّال �أنهم ال يعرفون اهلل .ومثل هذه المعرفة ال ُت�شبع
فالروح ال ُق ُد�س هو الذي ُي�ساعدنا كب�شر على التم ُّتع
قلب اهلل وال قلب الإن�سانُّ .
�شخ�صية مع اهلل .و�سوف َنتعلَّم في وقت الحق المزيد عن روح اهلل
بعالقة
َّّ
108
ال ُق ُّدو�س العجيب.
الرحلة حتى الآن؟ ُم ْر ِبكَة؟ �أنا � ْأعلَم � َّأن ا�ستيعاب هذه الأفكار
كيف تبدو ِّ
الح ِّق
لي�س بالأمر ال َه ِّين .كما �أنني �أُدرك � َّأن البع�ض َي ْز ُعمون � َّأن دينهم هو د ِْين َ
لكن اهلل لي�س ب َِ�س ْهل.
"�س ْهلٌ".
�صحيح � َّأن تعريفهم هلل قد يكون �سهالًَّ ،
ٌ
لأ ّنه َ
" َلأ َّن َ�أفْ َكا ِري َل ْي َ�س ْت َ�أفْ َك َار ُك ْمَ ،و َال ُط ُر ُق ُك ْم ُط ُرقِيَ ،ي ُق ُول َّالر ُّب"

روح اهلل

واحد إلى األبد

(الروح ال ُق ُد�س).
كما � َّأن اهلل واحد مع ابنه (ال َكل َِمة) ،ف�إ ّنه واحد مع روحه ُّ
فروح اهلل ال ُق ُّدو�س �شارك في خلق العالم وفي الوحي بكلمة اهلل المكتوبة .كما
الجملة الثانية في الكتاب المق َّد�س ُتعلن �أ َّنه عندما خلق اهلل العالم ،كان
� َّأن ُ
ُ"ر ْو ُح اهلل ِ َيرِ ُّف َعلَ ى َو ْجهِ الم َِياهِ ".وبعدها نقر�أ في الكتاب المق َّد�س" :لأَ َّن ُه َل ْم
وح
نا�س اهلل ِ ْالق ِِّد ُي�س َون َم ُ�سوق َِين م َِن ُّ
الر ِ
َت�أْتِ ُن ُب َّو ٌة َق ُّط ب َِم�ش َِيئةِ ِ�إ ْن َ�سا ٍنَ ،ب ْل َت َ َّكل َم �أُ ُ
�س" (ر�سالة ُبطر�س الثانية .)21 :1
ْالقُ ُد ِ
الروح ال ُق ُد�س هو المالك جبرائيل .كما � َّأن �آخرين �أقنعوا
يظن البع�ض � َّأن ُّ
�أنف�سهم ب� َّأن روح اهلل هو نبيَ .لك َِّن هذه اال�ستنتاجات لي�ست قائمة على ما
الروح
يقوله الكتاب المق َّد�س .فالمالئكة والب�شر هم كائنات مخلوقة ،بينما ُّ
107
ِبرانيين .)14 :9
(الر�سالة �إلى الع ِّ
ال ُق ُد�س غير مخلوق؛ فهو ُ"ر ْو ٌح �أزل ٌِّي" ِّ
الح ِّق" (�إنجيل يوح َّنا  )17 :14الذي ُيجري اهلل
والروح ال ُق ُد�س هو ُ"ر ْو ُح َ
ُّ

� َّإن الكتاب المق َّد�س وا�ضح .فلم يكن هناك وقت لم يوجد فيه الآب واالبن
دائما 109.وفي تاريخ الب�شرية كُ لِّه ،يك�شف
والروح ال ُق ُد�س .فالثالثة واحد ً
ُّ
الكتاب المق َّد�س � َّأن الآب هو الذي يتكلّم من ال�سماء ،واالبن هو الذي يتكلّم
والروح ال ُق ُد�س هو الذي يتكلّم للقلب 110.وعلى الرغم من هذا
على الأر�ضُّ ،
التميز في الوظائف� ،إ َّال � َّأن الثالثة واحد.
ُّ
يتعرف النا�س �أكثر ف�أكثر على ما �أعلنه اهلل عن نف�سه� ،سوف تكون
حين َّ
هذه هي بداية َت َم ُّتعهم بغنى هذا الإله الواحد الذي هو َم َح َّبة ،والذي ُيظْ ِهر
عملية.
َم َح َّبته ُ
الالمتناهية بطرق ّ
ال يمكن للمحبة �أن توجد بطريقة فعالة �إ َّال في �إطار عالقة ما .وقد كان الآب
والم َح َّبة
دوما بعالقة ُمتبادلة مِ َن ال ِو ْح َدة َ
والروح ال ُق ُد�س يتم َّتعون ً
واالبن ُّ
تفرقة من الكتاب المق َّد�س ،ن�سمع االبن يقول�" :أنا
الكامل َتين .ففي َم ِ
وا�ضع ُم ِّ

"ا ُ
َهللَ ،ب ْع َد َما َ َّكل َم ال َآب َاء بِالأَ ْنب َِياءِ َقد ًِيما ،بِ�أَ ْن َوا ٍع َو ُط ُرق َكث َِيرةٍَ ،ك َّل َمنَ ا
فِي هذِهِ الأَ َّيا ِم الأَخِ َيرةِ فِي ْابنِهَِّ ،الذِي َج َعلَ ُه َوا ِر ًثا ل ُِك ِّل َ�ش ْيءٍَّ ،الذِي بِهِ
�أَ ْي ً�ضا َعم َِل ْال َع َالم َِينَّ ،الذِيَ ،و ُه َو َب َه ُاء َم ْجدِهَِ ،و َر ْ�س ُم َج ْو َهرِهَِ ،و َحام ٌِل
ِبرانيين .)3-1 :1
(الر�سالة �إلى الع ِّ
ُك َّل الأَ ْ�ش َياءِ ِب َكل َِمةِ ُق ْد َرتِهِِّ "...
"كل َم َنا في ْابنِهِ" .كما �أ َّنه يريدنا �أن نفهم ب� َّأن
اهلل ُيريدنا �أن نعرف ب�أ َّنه َ َّ
ابنه هو "ال َكل َِمة" الذي ِب ِه َخل ََق َو َحفِظَ ك ّل الأ�شياء في ال�سماء وعلى الأر�ض.
و َي ْج ُدر التنويه �إلى � َّأن لقب "كلمة اهلل" ُم�س َتخ َدم في الكتاب المق َّد�س وفي
نتعمق في هذه النقطة في وقت
القر�آن � ً
أي�ضا للإ�شارة �إلى الم�سيح .و�سوف َّ
الحق من رحلتنا.

(�سِ فْر � َإ�شعياء .)8 :55
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

المق َّد�س � َّأن َ"ث َم َر
�أُحِ ُّب الآب" و� ً
أي�ضا "ال ُآب ُيحِ ُّب ْ
االب َن" .كما ُيعلن لنا الكتاب ُ
غالطية .)22 :5
ُّالرو ِح هو َم َح َّبة" (�إنجيل يوح َّنا 20 :5؛ 31 :14؛ ر�سالة
َّ
الرباط
الر ُجل وزوجته� ،أو ِّ
� َّإن �أف�ضل العالقات الب�شرية – مثل ال ِو ْح َدة بين َّ
الب�شرية
بين الأب والأم والطفل – َت ْن ُبع من نف�س طبيعة اهلل .وهذه العالقات
َّ
– في �أف�ضل حاالتها – ما هي �إ َّال انعكا�س �ضئيل لوحدة اهلل ومحبته
ال�سامي لك ّل
َ
المهيب َتين .فخالقنا هو ال َّن ْبع الحقيقي والنموذج الكامل وال َق ْ�صد َّ
ما هو �صالح.
ُ
"اهلل َم َح َّبة" ( 1يوح َّنا .)8 :4
و�أروع جزء في � َّأن "اهلل َم َح َّبة" هو �أنه يدعونا �أنا و�أنت لل َت َم ُّتع ب�شركة
َحميمة معه �إلى الأبد! وهو يريدنا �أن نثق به بك ّل ب�ساطة رغم عدم فهمنا
الكامل له.

اهلل جدير بالثقة
ارجع بفكرك �إلى ت� ُّأمالتنا عن اهلل من خالل �أيام الخلق ال�ستة� .إذا و�ضعنا
المعادلة هكذا:
ذلك ب�صيغة ُمعادلة ح�سابية ف�سوف تبدو ُ
اليوم الأول :
 +اليوم الثاني :
 +اليوم الثالث :
 +اليوم الرابع :
 +اليوم الخام�س :
 +اليوم ال�ساد�س :
= اهلل جدير بالثقة
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اهلل ُق ُّدو�س
اهلل قدير
اهلل �صالح
اهلل �أمين
اهلل حياة
اهلل َم َح َّبة

123

�ألي�س من الغريب ح ًقا �أننا ُن�سارع �إلى و�ضع ثقتنا في �أ�شخا�ص َيفتقرون
كثيرا في و�ضع ثقتنا في اهلل الواحد
�إلى هذه ال�صفات ،في حين �أننا نتر َّدد ً
الذي َي ْج َمع ك ّل هذه ال�صفات في َ�ش ْخ ِ�صه؟
عندما �أ�ضع ر�سالة في �صندوق البريد ،ف�إ ّنني �أثق � َّأن خدمة البريد �ستقوم
بتو�صيل هذه الر�سالة� .إذًا ،كم بالحري يجب َعل ََّي �أن �أثق ب� َّأن خالق ومالك
وحافظ هذا الكون َيفي بوعوده!
ا�سَ ،ف َ�ش َه َاد ُة اهلل ِ �أَ ْع َظ ُم َ ...م ْن َال ُي َ�ص ِّد ُق َ
اهلل،
"�إِ ْن ُك َّنا َن ْق َب ُل َ�ش َه َاد َة َّالن ِ
ِال�ش َه َادةِ َّالتِي َق ْد َ�ش ِه َد ب َِها ُ
اهلل َع ِن
َف َق ْد َج َعلَ ُه َكاذ ًِبا ،لأَ َّن ُه َل ْم ُي�ؤْم ِْن ب َّ
ْابنِهِ" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)10-9 :5

الشخصي
اسم اهلل
ّ
اهلل ُيريدنا �أن نعرفه ،و�أن نثق به ،و�أن ندعوه با�سمه.
ا�سمك ،لأَ َّن َك َل ْم َت ْت ُر ْك َطالِب َِيك َيا َر ُّب" (المزمور
َ"و َي َّتك ُِل َعلَ ْي َك ْال َعارِ ُف َون َ
.)10 :9
بالعربية� 111،أو "�إلوهيم"
يعتقد الكثيرون � َّأن ا�سم اهلل هو بب�ساطة "اهلل"
َّ
ِبرية� ،أو " "Godبالإنجليزية� ،أو "�أالها" بالأرامية� ،أو "ديو" بالفرن�سية،
بالع َّ
�أو "ديو�س" بالإ�سبانية� ،أو "جوت" بالألمانية� ،أو �أية كلمة �أخرى ُم�ستخدمة
في لغتهم.
وبالفعل اهلل هو اهلل "الكائن الأ�سمى"؛ لكن هل ا�سمه "اهلل" ح ًقا؟ �أال ُي ْ�شبِه
�شخ�صي لي .اهلل هو
هذا قولي ب� َّأن ا�سمي هو "ب�شر"؟ �أنا ب�شر ،لكن هناك ا�سم
ّ
اهلل ،لكن هناك �أ�سماء هلل ُيظْ ِهر من خاللها َ�ش ْخ َ�صه ويدعونا من خاللها �إلى
�شخ�صية.
ُمخاطبته ب�صورة
َّّ
يتخيلون � َّأن اهلل هو َم ْ�ص َدر َمجهول من الطاقة مثل الجاذبية� ،أو
كثيرون
َّ
ِلمي تج�سيدهاَ .لك َِّن
الريح� ،أو تلك القوة الخارقة التي ُتحاول �أفالم الخيال الع ِّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :
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المفهوم الكتابي عن اهلل ُمختلف تمام االختالف .فاهلل هو الكيان الأ�سمى
�شخ�صية.
الذي يريدك �أن تعرفه َمعرفة
َّّ
تابية ومنطقية في الوقت نف�سه .فكما
� َّإن فكرة � َّأن اهلل �شخ�ص هي فكرة كِ َّ
نية ،ف� َّإن اهلل الذي َخل ََق ك ّل �شيء لي�س
� َّأن الب�شر لي�سوا كُ َت ًال من الطاقة الك َْو َّ
�شخ�صي له ا�سم .وقد �أعلن اهلل عن ا�سمه الرئي�سي في
أي�ضا .فهو كائن
كذلك � ً
ّ
الأ�صحاح الثاني من �سِ فْر التكوين:

اهلل هو الوحيد الذي يقدر �أن يقول "�أنا كائن" .فهو يريدنا �أن نفهم ب�أنه
دائما ل َّأن الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل ال �شيء �أمامه.
الأ�سمى .فهو الكائن ً
فوجوده ي�سمو على الوقت والزمن .كما �أ َّنه ُم ْك َت ٍف بذاته .فرغم �أ ّننا نحتاج �إلى
الهواء والماء والطعام والنوم والم�أوى وعنا�صر �أخرى عديدة لكي نحيا ،ف� َّإن
اهلل ال يحتاج لأي �شيء .فهو الكائن الذي يوجد بذاته و ُي َفكِّر من تلقاء ذاته.
الرب.
�إ ّنه "الكائن" العظيم – َّ
الم َع ِّرف عن
وهكذا ،لم يترك اهلل للإن�سان ُح ِر َّية تعريفه و َت�سميته؛ فهو اهلل ُ
نف�سه بنف�سه.

هل الحظت اال�سم الذي ُي�شير به اهلل �إلى ذاته؟ � َّإن ا�سمه هو "الرب"� ،أو
ربية .ومِ َن الرائع �أن َنعرف � َّأن اهلل َيعرف ك ّل
هكذا ُت ِ
رجمت الكلمة �إلى اللغة ال َع َّ
اللغات و�أنه ال ُيطالبنا ب�أن ُنخاطبه بلغة ُم َع َّينة .فهو يدعونا �إلى ُمخاطبته
بلغتنا الأم ،وفي �أي زمان ،وفي �أي مكان ،وفي �أي ا ِّتجاه ،وبلغة قلوبنا.

مئات األسماء

ر�ض ِ
ال�س َم َاوا ِ
ت َوال أَ ِ
الر ُّب ال ِإ ُله
ح َ
ين ُخل َِق ْتَ ،ي ْو َم َعم ِ َل َّ
"هذِه ِ َم َباد ِ ُئ َّ
ال�س َم َاوا ِ
ت" (�سِ فْر التكوين .)4 :2
ال أَ َ
ر�ض َو َّ

أنا هو
ِبرية من �أربعة حروف �ساكنة
يت�ألَّف اال�سم
ال�شخ�صي هلل في اللغة الع َّ
ّ
الح َركَ ات على الحروفُ ،يلفظ"YaHWeH" :
" ."YHWHوعندما ن�ضع َ
( َي ْه َوه) .وهذا اال�سم ُم ْ�ش َت ٌّق من الفعل الع ِْب ِر ِّي "يكون" ويعني "�أنا كائن" �أو
"هو كائن" .وهذا ُي َعلِّمنا � َّأن اهلل هو الكائن بذاته منذ الأزل .وقد َو َرد هذا
ال�شخ�صي هلل �أكثر من َ 6500م َّرة في العهد القديم� ،أي �أكثر من �أي ا�سم
اال�سم
ّ
�آخر هلل.
ا�سمع ما �أعلنه اهلل عندما �س�أله ُمو�سى عن ا�سمه (كان مو�سى قد ن�ش�أ في
م�صر التي كانت ت�ؤمن بتع ُّدد الآلهة):
َ"ف َق َال ُ
هك َذا َت ُق ُول ل َِبن ِي �إِ ْ�س َرائ َِيل:
اهلل ل ُِم َو�سى� :أَ ْه َيهِ َّالذِي �أَ ْه َي ْهَ .و َق َالَ :
الخروج .)14 :3
�أَ ْه َي ْه �أَ ْر َ�سلَ نِي �إ َِل ْي ُك ْم" (�سِ فْر ُ

والروح ال ُق ُد�س ،هناك مئات الألقاب
من خالل وجوده الأزلي كالآب واالبن ُّ
والأ�سماء للرب .ويجب �أن َن ْعلَم � َّأن �أ�سماء اهلل تعك�س طبيعته ،و� َّأن ك ّل لقب من
�ألقابه ُي�ساعدنا �أكثر ف�أكثر على فهمه .فعلى �سبيل المثال ،اهلل ُيدعى:
لي ال َقدير ،النور الحقيقي،
خالق َّ
ال�سماوات والأر�ض ،واهِ ب الحياة ،ال َع ّ
الرب
الرب ب ُِّرناّ ،
الرب ال�شافيّ ،
ال ُق ُّدو�س ،ال َّد َّيان العادِل ،اهلل الذي ُي َد ِّبرّ ،
الرب راعِ َّي� ،إله المحبة وال�سالم� ،إله ك ّل نعمة ،مانح الخال�ص
َ�سالمناّ ،
الأبدي ،اهلل القريب منا....
ومهما كان مفهومنا الحالي عن خالقنا ،يجب على ك ّل واحد مِ َّنا �أن
ورغم �أننا لن نتمكَّن من فهمه
َيعترف بتوا�ضع � َّأن اهلل هو اهلل ولي�س مثله �آخرُ .
�أو �إدراكه بالتمام� ،إ َّال �أ َّنه ُيريدنا �أن نعرف ا�سمه ،و�أن نثق به ،و�أن ُنحِ َّبه ،و�أن
للخلْق:
َنحيا معه �إلى الأبد .لهذا قال اهلل في اليوم ال�ساد�س َ
َ"ن ْع َم ُل الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورت َِنا َك َ�ش َب ِه َنا" (�سِ فْر التكوين .)26 :1
(المرئي)
الم ْنظور َ
َلك ِْن ما الذي ق�صده اهلل بقوله هذا؟ وكيف ُيمكن للإن�سان َ
الم ْنظور (غير المرئي)؟
ِ�س �صورة اهلل غير َ
�أن َي ْعك َ

خاصة
َ 10خلي َقة َّ

10
َخ َ
خاصة
ليقة
َّ
تأملنا في ف�صل �سابق في واح ٍد من �أعظم الإعالنات على َم ِّر التاريخ:
َّ
"فِي ْال َب ْدءِ َخلَ َق ُ
ال�س َم َاواتِ َوالأَ ْر َ�ض" (�سِ فْر التكوين  .)1 :1والآن� ،إليك هذا
اهلل َّ
الإعالن الآخر:

َ"ف َخلَ َق ُ
اهلل الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َور ِتهِ" (�سِ فْر التكوين .)27 :1
لقد َخل ََق اهلل الب�شر ليكونوا تاج خليقته.

صورة اهلل
على ُ
َ"و َق َال ُ
اهللَ :ن ْع َم ُل الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورتِنَ ا َك َ�ش َب ِهنَ اَ ،ف َي َت َ َّ�سل ُط َون َعلَ ى
�ضَ ،و َعلَ ى
ال�س َماءِ َو َعلَ ى ْال َب َهائِ ِمَ ،و َعلَ ى ُك ِّل الأَ ْر ِ
َ�س َم ِك ْال َب ْحرِ َو َعلَ ى َط ْيرِ َّ
�ضَ .ف َخلَ َق ُ
اهلل ا ِلإ ْن َ�س َان َعلَ ى
َجمِي ِع َّالد َّب َاباتِ َّالتِي َتد ُِّب َعلَ ى الأَ ْر ِ
ُ�ص َور ِتهَِ .علَ ى ُ�ص َور ِة اهلل ِ َخلَ قَ ُهَ .ذ َك ًرا َو�أُنْ ثَ ى َخلَ قَ ُه ْم" (�سِ فْر التكوين
.)27-26 :1
� ْإن كان اهلل قد خلق الإن�سان "على �صورته" فهذا ال يعني ُمطل ًقا � َّأن الب�شر

تماما .فاهلل لي�س له َنظير.
ال َّأولين كانوا كاهلل ً
126
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� َّإن الآية التي تقول � َّإن اهلل خلق الإن�سان "على ُ�ص ْو َرتِه" تعني � َّأن الب�شر
�س ُي�شابهون اهلل في طبيعته .فالإن�سان مخلوق ليعك�س طبيعة اهلل .وقد �أعطى
الر ُجل والمر�أة ال َّأولين �صفات تمكّنهما من التمتع بعالقة وثيقة معه.
اهلل َّ
عالوة على ذلك ،فقد �أرغد اهلل على الب�شر بالعقل و�أعطاهم القدرة على
طرح الأ�سئلة ،والتفكير با ّتزان ،وا�ستيعاب الحقائق العميقة عن خالقهم .كما
�أنه وهبهم عاطفة لكي يختبروا م�شاعر الفرح والر�أفة وغيرها .وقد �أعطاهم
رية اتخاذ القرارات ،و َت َح ُّمل الم�س�ؤولية عن
أي�ضا الإرادة التي
اهلل � ً
تت�ضمن ُح َّ
َّ
المتر ِّتبة عن هذه القرارات.
العواقب الأبدية ُ
التوا�صل :التكلُّم ،وا�ستخدام
�إ�ضافة �إلى هذا ،فقد منحهم اهلل القدرة على
ُ
الإ�شارات ،والغناء .كما �أنه �أعطاهم القدرة على و�ضع الخطط طويلة الأمد
وتطبيقها بطُ ُرق ُمبد َِعة .والأهم من هذا كلّه هو �أ ّنه ائتمنهم على نفو�سهم
و�أرواحهم الأبدية لكي َيعبدوه ويتم ّتعوا بح�ضوره �إلى الأبد .وهذه ال ُقدرات
وال�صفات هي التي َم َّي َزت الب�شر عن �سائر مملكة الحيوان.
ِّ
لقد خلق اهلل الب�شر لنف�سه .فاهلل الذي هو َ"م َح َّبة" (ر�سالة يوح َّنا الأولى
الر ُجل والمر�أة لأ ّنه كان بحاجة لهما ،بل لأ ّنه �أراد �أن يخلقهما
 )8 :4لم يخلق َّ
لكي َي�ستقبل الب�شر محبته ويعك�سوها.

الجسم البشري
تاريخا موج ًزا عن خلق اهلل للعالم.
ُيق ِّدم الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوين
ً
لكن الأ�صحاح الثاني ُي َق ِّدم المزيد من التفا�صيل ،وال �سِ َّيما فيما يتعلَّق
َّ
بخلق الإن�سان.
�ضَ ،و َن َف َخ فِي �أَ ْنفِهِ َن َ�س َم َة َح َياةٍ.
َ"و َج َب َل َّالر ُّب الإِ ُله � َآدم ُت َر ًابا م َِن الأَ ْر ِ
َف َ�ص َار � َآد ُم َن ْف ً�سا َح َّي ًة" (�سِ فْر التكوين .)7 :2
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الرب خلق ال�سماوات والأر�ض من ال �شيء� ،إ َّال �أ َّنه اختار �أن يخلق
ُرغم � َّأن َّ
� َّأول �إن�سان من التراب .وي�ؤكِّد علماء البيولوجيا المعا�صرون هذه الحقيقة
تم ِّيز؛ فالعنا�صر الع�شرون
بقولهم" :من جهة ،يكاد ج�سم الإن�سان يبدو غير ُم َ
112
العادية التي يت�ألَّف منها موجودة كلّها في ُتراب الأر�ض".
ومع � َّأن ج�سم الإن�سان ُمك ََّون من هذه العنا�صر الو�ضيعة� ،إ َّال �أنه ُتحفة
عجزية م�ؤلَّفة من حوالى خم�سة و�سبعين ترليون ()75,000,000,000,000
ُم َّ
خلية َح َّية تقوم ك ّل منها بدور خا�ص.
ّ
والخلية �صغيرة ج ًدا لدرجة �أننا ال
أ�سا�سية للحياة.
الخلية هي الوحدة ال
ّ
ّ
ّ
الخلية
نقدر �أن نراها �إ َّال بوا�سطة مجهر قوي .على الرغم من ذلك ،ف� َّإن هذه
ّ
مليئة بماليين الأجزاء العاملة .وتحتوي ك ّل خلية �سل�سلة مجهرية ُم َت َك ِّتلَة من
ال�صفات الرئي�سية
الجينات الوراثية – التي يبلغ طولها مترين  -والتي ُت َح ِّدد ِّ
لك ّل �شخ�ص.
قال عمالق الحا�سوب ال�شهير "بيل غيت�س"" :الجينات الوراثية الب�شرية
ت�شبه برنامج الحا�سوب ،لكنها ُمتق ِّدمة ج ًدا ج ًدا عن �أي برنامج حا�سوب
�صنعه الإن�سان 113".وهناك على الأقل مئتا نوع مختلف من الخاليا في
الج�سم الب�شري؛ بع�ضها ُينتج �سوائل مثل الدم ،وبع�ضها ُينتج �أن�سجة ل َِّينة
و�أع�ضاء ،وبع�ضها َي َّتحِ د م ًعا لتكوين العظم القا�سي .كما � َّأن بع�ض الخاليا
َت ْربط �أجزاء الج�سم بع�ضها ببع�ض ،والبع�ض الآخر ُي َنظِّ م وظائف الج�سم مثل
114
الجهاز اله�ضمي والتنا�سلي.
فكِّر في تركيب ج�سمك و�أجزائه العاملة .ت� َّأمل في الهيكل العظمي الذي
يحتوي على  206عِ ظام ُم َغ َّلفَة بالأربطة والأوتار والع�ضالت والجلد وال�شعر؛
�أو في الدورة الدموية وما تحتوي عليه من �شرايين و�أوردة ودم ،والتي تنقل
عنا�صر الحياة نف�سها .وهناك الأمعاء ،والمعدة ،والكليتان ،والكبد .وهناك
الم َّت�صلة بدماغك .وال
� ً
أي�ضا الجهاز الع�صبي المليء بالأع�صاب الدقيقة ُ
الم�ضخة الأمينة التي ُتدعى "القلب"� ،أو العينين ،والأذنين ،والأنف،
َت ْن َ�س
ّ
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والفم ،والل�سان ،وك ّل الأع�ضاء التي وهبك اهلل �إياها .وهناك الأوتار ال�صوتية،
أي�ضا! وهل
والأ�سنان،
القدمين والي َدين؟ �إنها نافعة � ً
وحا�سة الذوق! وماذا عن َ
َّ
إبهامين؟ حاول �أن ت�ستخدم مكن�سة �أو مطرقة بدونهما!
�شكرت اهلل على ال َ
وهناك الأظافر وغيرها الكثير .لهذا ،ال َع َجب في ما كتبه النبي داود:
ُ
"�أَ ْح َم ُد َك م ِْن �أَ ْج ِل َ�أ ِّني َقدِ ْام َت ْز ُت َع َج ًباَ .ع ِج َيب ٌة ه َِي َ �أ ْع َم ُال َكَ ،و َن ْف�سِي
َت ْعرِ ُف ذل َِك َيق ًِينا" (المزمور .)14 :139

والروح
ال َّن ْفس ُّ
رغم روعة الج�سم الب�شري� ،إ َّال �أنه لي�س ال�شيء الذي يجعل الب�شر ُم َم َّيزين.
أي�ضاَ .لك َِّن َتف َُّرد الإن�سان
فالحيوانات والطيور والأ�سماك لها �أج�سام ُم َم َّيزة � ً
َيك ُْمن في َن ْف�سِه الب�شرية ُوروحه الأبدية .فال َّنف�س والروح ُهما اللذان َم َّيزا �آدم
وحواء كمخلوقات خا�صة مخلوقة َ"علَ ى ُ�ص ْو َرةِ اهلل".
َّ
الر ُجل من التراب"َ ،ن َف َخ فِي
لهذا ،بعد �أن انتهى اهلل من تكوين ج�سد َّ
�أَ ْنفِهِ َن َ�س َم َة َح َياةٍَ .ف َ�ص َار � َآد ُم َن ْف ً�سا َح َّي ًة" (�سِ فْر التكوين  .)7 :2فالج�سد الذي
عمله اهلل لآدم كان مجرد الهيكل �أو الخيمة التي و�ضع فيها اهلل روح �آدم
الخالدة ونف�سه.
ونف�سا لكي
المحيط به،
لقد �أعطى اهلل ج�س ًدا للإن�سان لكي ي�شعر بالعالم ُ
ً
وروحا لكي ُيدرك وجود اهلل.
َيعي ذاته الداخلية،
ً
الج�سدَ ،و َج َب �أن تحكمه النف�س؛
والنف�سَ ،و َج َب �أن تحكمها الروح؛
115
والروحَ ،و َج َب �أن يحكمها اهلل نف�سه.
ُ
وح َو ْال َح ِّق َي ْن َبغِي �أَ ْن َي ْ�س ُج ُدوا"
وحَ .و َّالذ َِين َي ْ�س ُج ُد َ
ون َل ُه َفبِ ُّ
"اهلل ُر ٌ
الر ِ
(�إنجيل يوح َّنا .)24 :4
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مخلوق لقصد
"الروح
لقد قام الخالِق ُ
الم ْبدِع بخلق الإن�سان ككيان واحد ُم َثلَّث ،رابطً ا ُّ

ومعط ًيا � َّإياه القدرة
َّ
والنف�س َ
والج َ�سد" م ًعا (ر�سالة ت�سالونيكي الأولى ُ ،)23 :5

على التم ُّتع ب�صداقة َحميمة مع خالقه .لقد �أعطى اهلل الحياة للإن�سان ف�أ�صبح
الإن�سان هو �صاحب االمتياز العظيم في �أن َيحيا ل َِم َ�س َّرة خالقه وت�سبيحه.
هذا
" ِب ُك ِّل َم ْن ُدع َِي ِب ْا�سمِي َول َِم ْجدِي َخلَ ْقتُ ُه َو َج َبلْ تُ ُه َو َ�صنَ ْعتُ ُه َ ...
ال�ش ْع ُب َج َبلْ ُت ُه ل َِن ْف�سِيُ .ي َح ِّد ُث بِتَ ْ�سبِيحِ ي" (�سِ فْر � َإ�شعياء .)21 ،7 :43
َّ
�إذًا ،اهلل َخل ََق الب�شر لكي ُي َم ِّجدوه.

وهكذا ،فقد ُخ ِل َقت الأر�ض من �أجل الب�شرَ ،لك َِّن الب�شر ُخلِقوا هلل .فقد كان

ق�صد اهلل هو �أن َيعرف الب�شر الأوائل خالقهم ،و�أن يتم ّتعوا بح�ضوره ،و�أن

أي�ضا ق�صده لي ولك.
حبوه �إلى الأبد .وهذا هو � ً
ُي ّ

َ"و ُتحِ ُّب َّالر َّب �إِ َله َك م ِْن ُك ِّل َقلْ بِ َكَ ،وم ِْن ُك ِّل َن ْف�سِ َكَ ،وم ِْن ُك ِّل ف ِْكر ِ َك"
(�إنجيل َم ْر ُق�س .)30 :12

بيئة ِمثال َّية
"ج َّنة َع ْدن".
بعد �أن قام اهلل بخلق �آدم ،غَ َر َ�س حديقة رائعة ج ًدا هي َ
َ"و َغ َر َ�س َّالر ُّب الإِ ُله َج َّن ًة فِي َع ْد ٍن َ�ش ْر ًقاَ ،و َو َ�ض َع ُه َن َاك � َآدم َّالذِي َج َبلَ ُه.
�ض ُك َّل َ�ش َج َر ٍة َ�ش ِه َّي ٍة ل َِّلن َظرِ َو َج ِّي َد ٍة لِلأَ ْكلِ،
َو�أَ ْن َب َت َّالر ُّب الإِ ُله م َِن الأَ ْر ِ

ال�ش ِّرَ .و َك َان
َو َ�ش َج َر َة ْال َح َياة ِ فِي َو َ�س ِط ْال َج َّنةَِ ،و َ�ش َج َر َة َم ْعرِ َفةِ ْال َخ ْيرِ َو َّ
َن ْه ٌر َي ْخ ُر ُج م ِْن َع ْد ٍن ل َِي ْ�سق َِي ْال َج َّن َةَ ،وم ِْن ُه َن َاك َي ْن َق�س ُِم َف َي�صِ ُير َ �أ ْر َب َع َة
ُو�س" (�سِ فْر التكوين .)10-8 :2
ُر�ؤ ٍ
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كانت َع ْدن (الموجودة على الأرجح في ما ُي ْع َرف اليوم بالعراق)
َج َّنة فَ�سيحة مليئة بالمناظر الخالَّبة والروائح الطَ ِّيبة والأ�صوات
بديع ت�صطف على ِ�ضفافه
الج َّنة ُت ْر َوى بنهر ٍ
الجميلة .وكانت تلك َ
ال�شهية .كانت هناك �أنواع كثيرة من الفاكهة للأكل،
�أ�شجار الفاكهة
ّ
للرعي،
وزهور طَ ِّي َبة الرائحة َّ
لل�ش ِّم ،و�أ�شجار با�سقة ومروج خ�ضراء َّ
والتعرف �إليها ،وغابات
وحيوانات وطيور وح�شرات لدرا�ستها
ُّ
غام�ضة لال�ستك�شاف ،وذهب و�أحجار كريمة لالكت�شاف .بعبارة
للت َمُّتع" (ر�سالة تيموثاو�س
�أخرى ،فقد �أعطى اهلل �آدم ُ"ك ّل َ�ش ْي ٍء بِغ َِنى َّ
الأولى .)17 :6
116

الج َّنة� :شجرة الحياة ،و�شجرة
وغر�س اهلل � ً
أي�ضا �شجر َتين ُم َم َّيز َتين في و�سط َ
معرفة الخير وال�شر.
لم َ�س َّرة الإن�سان.
كلمة َع ْدن تعني َ"م َ�س َّرة" .وقد خلق اهلل هذا المكان البديع َ
بال�ش ِركَ ة مع خالقه .فال �شيء ُي�ضاهي
َلك َِّن �أعظم َم َ�س َّرة للإن�سان هي �أن َيتم َّتع َّ
�شخ�صيا وال�شركة معه�" :أَ َم َام َك �ش َِب ُع ُ�س ُرو ٍر .فِي َيمِين َِك ن َِع ٌم
ُمتعة معرفة اهلل
ًّ
ِ�إ َلى الأَ َبدِ" (المزمور .)11 :16

رضية
مهمة ُم ِ
َّ
إن�سان فيها .لم ي�س�أل اهلل �آدم
الرب ال َ
عندما �أ�صبحت َ
الج َّنة جاهزة ،و�ضع ُّ
� ْإن كان يريد �أن يعي�ش هناك .فاهلل هو خالق الإن�سان؛ وبالتالي فهو مالكه.
والرب َي ْعلَم ما هو لخير الإن�سان ،وهو غير ُم ْل َزم بتف�سير �أفعاله لأي �شخ�ص.
َ"و�أَ َخ َذ َّالر ُّب ا ِلإ ُله � َآد َم َو َو َ�ض َع ُه فِي َج َّنةِ َع ْد ٍن ل َِي ْع َملَ َها َو َي ْح َف َظ َها" (�سِ فْر
التكوين .)15 :2
ؤولي َتين في بيته الجديد:
�أعطى اهلل �آدم م�س� َّ
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الج َّنة ( َي ْفل ََحها) لكن دون َع َرق �أو َت َعب �أو َم َ�ش َّقة.
الأولى هي �أن َ"ي ْع َم َل" َ
مهمته ُممتعة ج ًدا .فلم يكن هناك
وبما � َّأن ك ّل �شيء كان ح�س ًنا ،فقد كانت ّ
�ضارة ينبغي قلعها.
َ�ش ْوك ينبغي َحرقه ،وال �أع�شاب َّ
الثانية هي �أن َ"ي ْح َف َظها" ( َي ْح ُر َ�سها)ُ .ترى هل كانت هذه الكلمة ُتل َِّمح �إلى
وجود ُعن�صر خطر في الكون؟
�سوف ُنجيب عن هذا ال�س�ؤال بعد قليل.

َوص َّية واحدة َبسيطة
بما � َّأن الإن�سان �شخ�ص ولي�س ُد ْم َية ،فقد �أو�صاه اهلل �أن يفعل �شي ًئا
واح ًدا فقط:
َ"و�أَ ْو َ�صى َّالر ُّب ا ِلإ ُله � َآد َم َقائ ًِال :م ِْن َجمِي ِع َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ َت�أْ ُك ُل �أَ ْكالً َ َ ،و�أ َّما
ال�ش ِّر َفالَ َت�أْ ُك ْل م ِْن َها ،لأَ َّن َك َي ْو َم َت�أْ ُك ُل م ِْن َها َم ْو ًتا
َ�ش َج َر ُة َم ْعرِ َفةِ ْال َخ ْيرِ َو َّ
وت" (�سِ فْر التكوين .)17-16 :2
َت ُم ُ
الو�صية لآدم قبل �أن َيخلق المر�أة .فقد َع َّين اهلل �آدم ليكون
�أعطى اهلل هذه
َّ
المنفردة.
رئي�سا للجن�س الب�شري وجعله م�س�ؤو ًال عن �إطاعة هذه
َّ
الو�صية ُ
ً

المرأة األولى
بعد ذلك ،خلق اهلل المر�أة .ويا لها مِ ْن َمخلوقة ُم َم َّيزة!

َ"و َق َال َّالر ُّب الإِ ُلهَ :ل ْي َ�س َج ِّي ًدا �أَ ْن َي ُك َون � َآد ُم َو ْح َد ُهَ ،ف�أَ ْ�ص َن َع َل ُه ُمع ًِينا
َنظ َِير ُهَ ... .ف�أَ ْو َق َع َّالر ُّب الإِ ُله ُ�س َب ًاتا َعلَ ى � َآد َم َف َن َامَ َ ،ف�أ َخ َذ َواحِ َد ًة م ِْن
ال�ضلْ َع َّالتِي �أَ َخ َذ َها م ِْن
�أَ ْ�ض َال ِعهِ َو َملأَ َم َك َان َها َل ْح ًماَ .و َب َنى َّالر ُّب ا ِلإ ُله ِّ
� َآد َم ْام َ َر�أ ًة َو�أَ ْح َ�ض َر َها ِ�إ َلى � َآد َمَ .ف َق َال � َآد ُم :هذِهِ ال َآن َع ْظ ٌم م ِْن ع َِظامِي
َو َل ْح ٌم م ِْن َل ْحمِي .هذِهِ ُت ْد َعى ْام َر�أَ ًة لأَ َّن َها ِم ِن ْامرِ ٍء �أُخِ َذ ْت .ل ِذل َِك َي ْت ُر ُك
َّالر ُج ُل �أَ َب ُاه َو�أُ َّم ُه َو َيلْ َت�صِ ُق ب ِْام َ َر�أتِهِ َو َي ُك َونا ِن َج َ�س ًدا َواحِ ًداَ .و َك َانا
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ك َِال ُه َما ُع ْر َي َان ْي ِنَ � ،آد ُم َو ْام َر�أَ ُت ُهَ ،و ُه َما َال َي ْخ َج َال ِن" (�سِ فْر التكوين :2
18؛ .)25-21
عملية جراحية حين ا�ست�أ�صل �ضل ًعا
وهكذا ،كان اهلل هو � َّأول َم ْن �أجرى � َّأول ّ
ال�ضلْع زوجة جميلة َق َّدمها بنف�سه لآدم.
مِ ْن �آدم وعمل من هذه ِّ
المحب الجميل الذي وهبه اهلل � َّإياه!
"المعين" ُ
كم فرح �آدم بهذا ال�شريك ُ
"خ ِل َقت المر�أة ال من ر�أ�س
كتب �أ�ستاذ الالهوت ال�سابق "هنري َم َّتى" يقولُ :
الر ُجل لتر�أ�سه ،وال من قدميه ليدو�س عليها؛ بل من جنبه لتكون ُم�ساوية له،
َّ
117
ومن تحت ذراعه ليحميها ،وبال ُقرب من قلبه ل ُيحبها".
الر ُجل ،فقد ُخ ِل َقت المر�أة على �صورة اهلل و�شبهه – ُخ ِل َقت
وكما هي حال َّ
روحية معه �إلى الأبد .ورغم � َّأن اهلل و�ضع
لتعك�س �صفات اهلل ولتتم َّتع بوحدة
َّ
تميزة لك ٍّل من الرجل والمر�أة� ،إ َّال �أ ّنه �أعلن ب�أ ّنهما
أدوارا ُم ِّ
قواعد ُم َح َّددة و� ً
أهمية.
مت�ساويان في القيمة وال ّ
لكن في وقتنا الحا�ضر ،وخالفًا لق�صد اهلل ،ف� َّإن العديد من المجتمعات
أنا�سا َيهتفون ويرق�صون عندما
ُتعامل ن�ساءها كقطعة �أثاث .وقد َ
�شاه ْد ُت � ً
ُيرزقون بولد ،لكنهم َيحزنون ويكتئبون حين ُيرزقون بفتاة .كما � َّأن بع�ض
هتمون بما�شيتهم �أكثر من اهتمامهم بزوجاتهمَ .لك َِّن بع�ض
الرجال َي ّ
المعاك�س فلم َت ُعد ُت َم ِّيز بين واجبات
المجتمعات َتطَ َّرفت في االتجاه ُ
الر ُجل والمر�أة التي َع َّي َنها اهلل لك ٍّل منهما .لهذا ف� َّإن هذين
وم�س�ؤوليات َّ
التطرفين كِ ل َْي ِهما َي ُحطَّ ان من قيمة المر�أة.
ُّ

أول زواج
َّ
الحِ ظ َم ْن الذي قام بمرا�سيم � َّأول زواج.
الرب .فالكتاب المق َّد�س يقول"َ :و�أَ ْح َ�ض َرها �إلى � َآد َم" .فمنذ البدء ،كان
�إ َّن ُه ُّ
متدخ ًال ب�صورة ُمبا�شرة في حياة الب�شر الذين خلقهم لنف�سه .وهو
الخالق
ِّ
نف�سه �أعلن" :ل ِذل َِك َي ْت ُر ُك َّالر ُج ُل �أَ َب ُاه َو�أُ َّم ُه َو َيلْ َت�صِ ُق ب ِْام َ َر�أتِهِ َو َي ُك َونا ِن َج َ�س ًدا
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الم َت ْر َج َمة "واح ًدا" تعني ال ِو ْح َدة واالتحاد .فقد
َواحِ ًدا ".والكلمة الع ِْب َّ
رية ُ
الب�شرية لكي يتم َّتع �أحدهما بالآخر ،ولكي
زوجين في تاريخ
َّ
َج َم َع اهلل � َّأول َ
أي�ضا بح�ضور اهلل ويخدمانه �إلى الأبد
يخدم �أحدهما الآخر ،ولكي يتم َّتعا � ً
في ان�سجام تام .وهكذا ،فقد �أراد اهلل من الرجل والمر�أة �أن َيجعال خالقهما
ومجتم َعين.
وحافظهما مِ ْح َور حياتهما – ُمنفر َدين ُ
لكن للأ�سف ال�شديد � َّأن النا�س في وقتنا الحا�ضر ُيهملون �أُ ُ�س�س الزواج
التي و�ضعها اهلل ،وال يدركون جمال وروعة العالقة بين الرجل الواحد
والمر�أة الواحدة مع مرور ال�سنين .ونتيجة لذلك ،ف�إ َّنهم ُيخفقون في �أن
يعك�سوا عالقة المحبة والأمانة والت�ضحية التي ق�صد اهلل �أن تكون قائمة بين
الرجل وزوجته.
� َّإن قيام الخالق نف�سه بت�أ�سي�س الزواج بين الرجل والمر�أة َي ْعكِ�س قلب اهلل
الروحية
نموذجا َح ًّيا للعالقة
المحب .فق�صد اهلل هو �أن يكون رباط الزواج
ُ
ً
ّ
الأقرب والأروع التي يدعو مِ ْن خاللها الب�شر لأن َيحيوها معه الآن و�إلى
�أبد الآبدين.
"من�شئ الزواج" بتعريف الزواج؟ "ل ِذل َِك َي ْت ُر ُك َّالر ُج ُل
هل الحظت كيف قام ُ
المق َّد�س:
�أَ َب ُاه َو� َّأم ُه َو َيلْ تَ �صِ ُق ب ِْام َر�أَتِهِ َو َي ُك َونا ِن َج َ�س ًدا َواحِ ًدا" وي�ضيف الكتاب ُ
َ"و َك َانا ك َِال ُه َما ُع ْر َي َان ْي ِنَ � ،آد ُم َو ْام َر�أَ ُت ُهَ ،و ُه َما َال َي ْخ َجالَ ِن".
الر ُجل والمر�أة في الهدف وفي الج�سد
� َّإن َق ْ�صد اهلل مِ َن الزواج هو �أن ي ّتحد َّ
روحية معه �إلى
دون خجل .والق�صد الأ�سمى هلل هو �أن يتم ّتع الب�شر بوحدة
ّ
أي�ضا.
الأبد دون َخ َجل � ً

السلطة للجنس البشري
إعطاء ُّ
و�شخ�صية .ويبدو
بعد �أن �أح�ضر اهلل المر�أة للرجل ،كَ ل ََّم ُه َما بطريقة مبا�شرة
َّّ
الرب الإل َه
� َّأن اهلل كان يظهر لهما بهيئة َم ْر َّ
ئية� ،إذ يقول الكتاب المق َّد�س � َّإن ّ
كان َ"ما�شِ ًيا فِي ْال َج َّنةِ" (�سِ فْر التكوين .)8 :3
َ
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عال
حاول �أن
جبل ٍ
الر ُجل وزوجته �إلى ٍ
والآنِ ،
َّ
الرب وهو يقود َّ
تتخيل ّ
ُيمكنهما من فوقه �أن َي ْنظُ را الخليقة الرائعة التي خلقها خالقهما.
َ"و َب َار َك ُه ُم ُ
اهلل َو َق َال َل ُه ْم� :أَثْ م ُِروا َو ْاكثُ ُروا َو ْاملأُوا الأَ ْر َ�ضَ ،و�أَ ْخ�ضِ ُع َوها،
ال�س َماءِ َو َعلَ ى ُك ِّل َح َي َوا ٍن َيد ُِّب
َو َت َ�س َّل ُطوا َعلَ ى َ�س َم ِك ْال َب ْحر ِ َو َعلَ ى َط ْير ِ َّ
�ضَ .و َق َال ُ
اهلل� :إِ ِّني َق ْد �أَ ْع َط ْي ُت ُك ْم ُك َّل َب ْقل ُي ْبزِ ُر ب ِْز ًرا َعلَ ى َو ْجهِ
َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ضَ ،و ُك َّل َ�ش َجرٍ فِيهِ َث َم ُر َ�ش َجرٍ ُي ْبزِ ُر ب ِْز ًرا َل ُك ْم َي ُك ُون َط َع ًاما" (�سِ فْر
ُك ِّل الأَ ْر ِ
التكوين .)29-28 :1
وحواء 118و�ساللتهما ُ�سلطا ًنا على باقي خليقته .كما �أنه
�أعطى اهلل �آدم َّ
زوجين ُينجبان ن�س ًال ب�شر ًيا.
�أعطاهما االمتياز والم�س�ؤولية في �أن يكونا � َّأول َ
"ال�سيادة" و"ال�سيطرة" .كان على �آدم وحواء ون�سلهما �أن
وال�سلطان يعني ِّ
ُّ
يعتنوا بالأر�ض ،ويتم َّتعوا بها ،ويت�سلَّطوا عليها بحكمة .بعبارة �أخرى ،كان
ينبغي عليهم �أن ي�ستخدموها دون �إف�سادها.
لقد َخلَق الخالق الخليقة لتكون من�سجمة مع الجن�س الب�شري .ففي البدء،
كانت الأر�ض تتنا�سب مع حاجات الإن�سان ورغباته .ف�آدم وحواء لم ُي َكلِّفا
يوما عناء التفكير في َم ْ�ص َدر وجبة الطعام التالية .فكل ما كان
نف�سيهما ً
المثمرة
ينبغي عليهما فعله هو �أن يقطفا الفاكهة اللذيذة من � ٍّأي من الأ�شجار ُ
�ضارة ،وال َم َر�ض،
العديدة .فلم تكن هناك �أر�ض �صلبة ،وال �أ�شواك ،وال �أع�شاب َّ
وحواء� .أجل ،لقد كان
وال موت .بل كان ك ّل ُجز ٍء في الخليقة تحت َت َ�ص ُّرف �آدم َّ
الإن�سان ُم َت َ�سلِّطً ا على الخليقة .وكانت الخليقة خا�ضعة للإن�سان طالما � َّأن
الإن�سان خا�ضع لخالقه.

معا
اهلل واإلنسان ً
كان ق�صد اهلل منذ البدء هو �أن يحيا الإن�سان في َ�ش ِركة َحميمة وحلوة معه.
(فهما) وقل ًبا (عاطفة) لكي يفهماه و ُيحباه.
وحواء عق ًال ً
لهذا ،فقد �أعطى �آدم َّ
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كما �أنه �أعطاهما ُحرية االختيار (الإرادة) التي ُيمكنهما من خاللها �أن ُي َق ِّررا
ما �إذا كانا �سيثقان به و ُيطيعانه �أَ ْم ال .وكان عن�صر االختيار �ضرور ًيا ج ًدا
ال�سيد �آدم
ل َّأن المحبة والوالء ال ُيمكن �أن ُيف َْر�ضا
الرب ِّ
ّ
بالقوة .وقد جعل ّ
وحواء م�س�ؤولَين عن خياراتهما.
َّ
مهمة هنا :رغم � َّأن خالق هذا الكون ومالكه ال يحتاج
ويجب تو�ضيح نقطة َّ
�شي ًئا وال �أح ًدا� ،إ َّال �أنه ُيحِ ُّب �أن يكون في عالقة حميمة معنا.
وكما �أننا نرغب في �أن نكون معروفين ومحبوبين ،ف� َّإن اهلل يريد للب�شر
الذين خلقهم لنف�سه �أن َيعرفوه و ُيحبوه .و�إن كان اهلل يرغب في التم ُّتع ب�صداقة
حميمة مع الذين خلقهم "على �صورته" ،فهذا جزء من طبيعته الخالدة.
�أ�سمع البع�ض يقول" :ما �أنا �إ َّال َع ْب ٌد هلل!" وال �شكّ �أ ّنه �شرف عظيم �أن نخدم
المق َّد�س وا�ضح :فخطة اهلل ال
المطيع َ�س ِّيدهَ ،لك َِّن الكتاب ُ
اهلل كما يخدم العبد ُ
غالطية "َ .)7 :4و ْال َع ْب ُد َال
تق�ضي ب�أن يكون الإن�سان َ"ع ْب ًَدا َب ْل ْاب ًَنا" (ر�سالة
َّ
االب ُن َف َي ْب َقى ِ�إ َلى الأَ َبدِ" (�إنجيل يوح َّنا .)35 :8
َي ْب َقى فِي ْال َب ْي ِت ِ�إ َلى الأَ َبدِ� ،أَ َّما ْ
وقد َع َّبر اهلل عن �شوق قلبه حين تح َّدث – بطريقة نفهمها – عن خطّ ته لك ّل
من ي�ضع ثقته به:
َ"و�أَ ُك َون لَ ُك ْم �أَ ًباَ ،و�أَ ْن ُت ْم َت ُك ُون َون لِي َبن َِين َو َبنَ اتٍَ ،ي ُق ُول َّالر ُّبْ ،ال َقاد ُِر
َعلَ ى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ" (2كورنثو�س .)18 :6
عالوة على ذلك ،ال يتو َّقف اهلل عند ت�شبيه محبته لنا بمحبة الوالدِين
لأطفالهم .بل �إنه ي�أخذ الت�شبيه �إلى م�ستوى �آخر ُمقار ًنا ُعمق رباط َم َح َّبته
بمحبة َر ُجل لحبيبته العرو�س:
للب�شر
َّ
َ"و َي ُك ُون فِي ذل َِك ْال َي ْو ِمَ ،ي ُق ُول َّالر ُّب� ،أَ َّن ِك َت ْدع َِينن ِيَ :ر ُجل ِيَ ،و َال َت ْدع َِيننِي
َب ْع ُد َب ْعل ِي َ ...و�أَ ْخ ُط ُب ِك لِنَ ْف�سِ ي �إِلَ ى الأَبدَِ .و�أَ ْخ ُط ُب ِك ل َِن ْف�سِي ب ِْال َع ْد ِل َو ْال َح ِّق
َوالإِ ْح َ�سا ِن َو ْال َم َراحِ ِم� .أَ ْخ ُط ُب ِك ل َِن ْف�سِي بِالأَ َم َانةِ َفتَ ْعرِف َِين َّالر َّب" (�سِ فْر
ُه ْو َ�شع .)20-19 ،16 :2
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�شخ�صين على الأر�ض ،ثم ت� َّأمل في هذه
َت َخ َّيل �أقوى عالقة ُممكنة بين �أي
َ
الفكرة :العالقة التي يدعونا اهلل الختبارها معه هي �أروع (بما ال ُيقا�س) مِ ْن
�أف�ضل عالقة ب�شرية ُممكنة على الأر�ض.
�شخ�صية مع خالقك ،ف�سوف تكون حياتك �أبعد
و�إن لم َت ْد ُخل في عالقة
َّّ
أر�ضية� ،أو ُم َتع
ما يكون عن الكمال وعن الإ�شباع .فال ُيمكن لأي ُممتلكات � َّ
وقتية� ،أو مكانة اجتماعية� ،أو َب َ�شر� ،أو �صلوات �أن تملأ الفراغ الذي في نف�سك.
َّ
والم َخ َّ�ص�ص
فالرب وحده هو القادر على ملء الفراغ الموجود في قلبك ُ
له وحده.
لَ َن ْف ً�سا َجائ َِع ًة ُخ ْب ًزا" (المزمور
"لأَ َّن ُه �أَ ْ�ش َب َع َن ْف ً�سا ُم ْ�ش َت ِه َي ًة َو َم أ
.)9 :107
وهناك نقطة يجب �أن ال نتغا�ضى عنها :اهلل الواحد الحقيقي ال َيتل َّذذ
والحقيقية" مع الذين
"بطقو�س العبادة" ،بل َي َت َل َّذذ "بالعالقة ال�صادقة
َّ
يثقون به.
وعلى م�ستويات مختلفة ،ف� َّإن اهلل َي َتل َّذذ بال�شركة مع:
سه .فمنذ الأزل ،فا�ضت المحبة وال�شركة بين الآب الأزلي واالبن
•نَ ْف ِ
الأزلي والروح ال ُق ُد�س الأزلي .فمثالًُ ،ي َد ِّون لنا الكتاب المق َّد�س َقول االبن
للآب�" :أَ ُّيها ال ُآب � ...أَ ْح َب ْب َتنِي َق ْب َل �إِ ْن َ�شاءِ ْال َع َالمِ" (�إنجيل يوح َّنا .)24 :17

•المالئكة .فقد خلق اهلل المالئكة لتعرفه وتحبه و ُت َق ِّدر مجده البهي �إلى
ِبرانيين .)6 :1
(الر�سالة �إلى الع ِّ
الأبد"َ .و ْل َت ْ�س ُج ْد َل ُه ُك ُّل َم َالئ َِكةِ اهلل ِ" ِّ
•ال َب َ
يوم ما بعالقة مع خالقهم �أقوى
شر .فقد خلق اهلل الب�شر ليتم َّتعوا في ٍ
حتى من تلك التي يتم َّتع بها المالئكة معه .لهذا كتب النبي داود�" :إِ َذا �أَ َرى
َ�س َم َاوات َِك َع َم َل �أَ َ�صابِع َِكْ ،ال َق َم َر َو ُّالن ُج َوم َّالتي َك َّو ْن َت َهاَ ،ف َم ْن ُه َو الإِ ْن َ�س ُان

َح َّتى َت ُذك َر ُه؟ َو ْاب ُن � َآدم َح َّتى َت ْف َتق َِد ُه؟ َو َت ْن ُق َ�ص ُه َقل ً
ِيال َع ِن ْال َم َالئ َِكةَِ ،وب َِم ْجدٍ
َو َب َها ٍء ُت َكلِّ لُ ُه" (المزمور  .)5-3 :8فقد �أراد اهلل �أن يكون مع �شعبه .لكن
يجب – �أو ًال – �إخ�ضاع الإن�سان لالختبار.
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اليوم السابع :انتهاء عمل َّية َ
الخ ْلق
هامة ج ًدا:
ُت ْخ َتم َّ
ق�صة الخليقة بمعلومة َّ

َ"و َر�أَى ُ
اهلل ُك َّل َما َعمِلَ ُه َف�إِ َذا ُه َو َح َ�س ٌن ِج ًّداَ .و َك َان َم َ�س ٌاء َو َك َان َ�ص َب ٌاح
ال�س َم َاو ُات َوا َلأ ْر ُ�ض َو ُك ُّل ُج ْند َِهاَ .و َف َر َغ ُ
اهلل فِي
َي ْو ًما َ�ساد ًِ�ساَ .ف�أُكْ مِلَ ِت َّ
ال�ساب ِع م ِْن َجمِي ِع
ال�ساب ِع م ِْن َع َملِهِ َّالذِي َعم َِلَ .ف ْا�س َت َر َاح فِي ْال َي ْو ِم َّ
ْال َي ْو ِم َّ
َع َملِهِ َّالذِي َعم َِل" (�سِ فْر التكوين 31 :1؛ .)2-1 :2

عملية الخلق ،وحان الوقت لكي يبتهج بك ّل ما عمل .والرب لم
لقد �أ َت َّم اهلل َّ
ي�سترح في اليوم ال�سابع لأ ّنه كان ُمتع ًبا .فالإله الكائن في ذاته والذي ا�سمه
لكن كلمة "ا�ستراح" تعني هنا �أ ّنه توقف عن
يعني "�أنا كائن" ال يتعب �أب ًداَّ .
عملية الخلق قد اكتملت.
العمل ل َّأن ّ
الرب الإله را�ض ًيا �إذ كان ك ّل �شيء ح�س ًنا ج ًدا.
كان ّ
َت َخ َّيل عال ًَما كام ًال ي�سكنه �شخ�صان كامالن َحظِ يا بامتياز التم ُّتع ب�صداقة
قابلة لل ُن ُم ِّو مع خالقهما الكامل .كانت هذه هي حالة كوكبنا في البدء .لكن
للأ�سف ال�شديد ف� َّإن الأر�ض في وقتنا الحا�ضر بعيدة ك ّل البعد عن هذا الكمال.
ال�شر ،والف�ساد ،والحزن ،والغم ،والفقر ،والجوع ،والحقد ،والعنف،
فما �أكثر ّ
والمر�ض ،والموت.
الق�صة.
ما الذي حدث لعالم اهلل الكامل؟ هذا هو الجزء التالي من َّ

11
ُدخول َّ
الشر
َ"با ِركِي َيا َن ْف�سِي َّالر َّبَ ،و َال َت ْن َ�س ْي ُك َّل َح َ�س َناتِهِ.
َبا ِر ُكوا َّالر َّب َيا َم َالئ َِك َت ُه ْ ...ال َفا ِعل َِين �أَ ْم َر ُه.
َبا ِر ُكوا َّالر َّب َيا َجم َِيع ُج ُنو ِدهُِ ،خ َّد َام ُه ْال َعا ِمل َِين َم ْر َ�ض َات ُه.
َبا ِر ُكوا َّالر َّب َيا َجم َِيع �أَ ْع َمالِهِ،
ا�ض ِع ُ�سلْ َطانِهِ"!...
فِي ُك ِّل َم َو ِ
(المزمور )22-20 ،2 :103
 الملك داود َالروحية
قبل �أن َيخلق اهلل الب�شر ،خلق عد ًدا ال ُيح�صى من الكائنات
َّ
لم َ�س َّرته وت�سبيحه .كانت "جنوده
التي ُتدعي مالئكة .وقد خلق اهلل المالئكة َ
ال�سماوية الخادمة" مخلوقة لكي تعرف خالقها ،وتخدمه ،وتتم َّتع بح�ضوره،
و ُت َعظِّ مه �إلى الأبد .فاهلل لم َيخلق المالئكة لتكون مثل الحيوانات التي تعي�ش
التزاما �أدب ًيا ب�أن يختاروا
بالغريزة .وكما هو حال ال َب َ�شر� ،أعطى اهلل مالئكته
ً
لأنف�سهم �أن ُيطيعوا كلمته �أو �أن ال ُيطيعوها ،و�أن َيعملوا م�شيئته �أو �أن ال
يعملوها ،و�أن ُي َ�س ِّبحوا ا�سمه �أو �أن ال ُي َ�س ِّبحوه.
139
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ال َّ
ال ِمع
قو ًة وامتيا ًزا َمالك ُيدعى "لو�سيفر"
كان �أكثر الكائنات
َّ
الروحية ّ
119
المت�ألِّق بالقول�" :أَ ْن َت َخات ُِم
المق َّد�س هذا المالك ُ
(الالَّمِ ع)َ .و َي ِ�صف الكتاب ُ
ا ْلك ََمالِ َ ،مل ٌآن حِ ك َْم ًة َوكَ امِ لُ ال َْج َمالِ " (�سِ فْر حزقيال .)12 :28
ال�شر َد َخ َل �إلى هذا
ورغم � َّأن اهلل لم يك�شف لنا ك ّل التفا�صيل� ،إ َّال �أننا َنعلم � َّأن َّ
الكون من خالل هذا المالك العظيم .يقول اهلل للو�سيفر:
ُ"ك ْن َت َكامِالً فِي ُط ُرق َِك ُم ْنذُ َي ْو َم ُخل ِْق َت �إِ َلى �أَ ْن ُو ِج َد ف َِيك �إِ ْث ٌمَ ... .ق ْد َت َك َّب َر
َقلْ ُب َك ب َِ�س َب ِب َب َهائ َِك َ ...ق ْد ُقلْ َت فِي َقلْ ب َِك:
ال�س َماءِ،
�إِ ِّني �أَ ْر َتقِي �إِ َلى َّ
َو�أَ ْر َف ُع َع ْر�شِي َف ْو َق َك َوا ِك ِب اهلل ِ،
ال�ش َمالِ.
َو�أَ ْجل ُِ�س  ...فِي �أَ ْق َ�صى َّ
اب،
ال�س َح ِ
�أَ ْر َتقِي َف ْو َق �أَعال ِي َّ
َو�أُ ْ�صبِ ُح م ِْث َل ْال َعل ِِّي".
(�سِ فْر حزقيال 17 ،15 :28؛ �سِ فْر �إ�شعياء )14-13 :14
وهكذا ،بد ًال مِ ْن �أن يقوم لو�سيفر بتمجيد اهلل و�إطاعته ،نراه يتح َّدث خم�س
َم َّرات ب ُل َغ ِة الأنا�" :أرتقي� ،أرفع� ،أجل�س� ،أرتقي� ،أ�صبح ".فقد �أراد �أن ي�صير
"مِ ْثل ال َعل ِِّي".
َخ َد َع هذا المالك نف�سه حين اعتقد �أنه �أكثر حكمة من اهلل ب�سبب جماله
وحكمته ون�سيانه خالقه الذي َو َه َب ُه ك ّل �شيء .كما �أ ّنه �أراد من باقي المالئكة
�أن ُت َ�س ِّبحه هو بدل الخالق الذي ي�ستحق وحده العبادة والت�سبيح .وبالفعل،
َت َمكَّن لو�سيفر من �إقناع ثُلث المالئكة باللحاق به وباالن�ضمام �إليه في
َت َم ُّرده 120.وهكذا ،فقد ت�آمر هذا "الالَّمِ ع" على اهلل رغب ًة منه في االرتفاع فوق
الخطية �إلى
ال�سماء .وبهذه الطريقة ،دخلت
َّ
�سيادة اهلل والجلو�س على عر�ش َّ
الكون الذي خلقه اهلل.
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ما هي الخط َّية؟
الخطية:
ُي َع ِّرف لنا الكتاب المق َّد�س
َّ
الخطية هي ال َت َع ِّدي (ر�سالة يوح َّنا الأولى )4 :3
•
َّ
خطية" (ر�سالة يوح َّنا الأولى )17 :5
•"كل �إثم هو َّ
"م ْن َي ْع ِر ُف � ْأن َي ْع َم َل َح َ�س ًَنا َوال َي ْع َمل" (ر�سالة يعقوب )17 :4
•
َّ
الخطية هي َ
الخطية ُتن�شئ "كُ َّل َ�ش ْه َوةٍ " (ر�سالة رومية )8 :7
•
َّ
الخطية هي �أن " ُي ْع ِو َزنا َم ْج ُد اهللِ" (ر�سالة رومية )23 :3
•
َّ
ُت�شير عبارة َ"م ْج ُد اهلل ِ" �إلى طهارة اهلل الكاملة وكماله الخالي من �أي عيب
�أو نق�ص .كما � ّأن عبارة ُ"ي ْعوِ َزنا َم ْج ُد اهلل" َتعني �أن ُنخطئ الهدف و َنحيد عن
الب ِِّر الكامل.
الخطية هي �أن ُنخفق في �أن نعي�ش حياة متوافقة بالكامل مع قدا�سة اهلل
َّ
و�إرادته ال�صالحة.
الخطية تعني �أن َيختار �أي كائن (�سواء كان مالكً ا �أو
وبب�ساطة ُمتناهية،
َّ
�إن�سا ًنا) �أن ُي َم ِّجد ذاته ويحيا لنف�سه (�سِ فْر �إ�شعياء  )6 :53بدل �أن ُي َم ِّجد اهلل
ويتبع طريقه.
خطية .وقد كان هذا هو
فعندما ُنفكِّر
ونت�صرف با�ستقالل عن اهلل فهذه َّ
َّ
فعو�ضا عن االتكال على
الطريق الذي اختاره لو�سيفر والمالئكة الذين تبعوه.
ً
خالقهمَ ،تك ََّبرت قلوبهم وتبعوا طُ ُر َق ُهم الخا�صة.
اب" (�سِ فْر
ُ"ك ُّل ُمتَ َك ِّبر ِ ْالقَ لْ ِب رِ ْج ٌ�س ع ِْن َد َّالر ِّبَ ،و َل ْن ُي ْفل َِت َح ْت ًما م َِن ْالع َِق ِ
الأمثال 5 :16؛ ترجمة الحياة).
حين َن�سمع كلمة " ِر ْج�س" ف� ّإن � َّأول �شيء يتبادر �إلى �أذهاننا هو ال َغثَيان،
واال�شمئزاز ،وال َّنجا�سة ،والطقو�س الوثنية؛ وهي �أمور ُيبغ�ضها اهلل .كذلك ف� ّإن
خطية في َم ْح َ�ضر اهلل هو �شيء ُمثير
خطية .ووجود َّ
اهلل ُيبغ�ض الكبرياء لأنها َّ
لال�شمئزاز �أكثر من وجود جثة خنزير في منزلك .وكما �أنك ال َتقبل بو�ضع
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ُنقطة َ�س ٍّم واحدة في فنجان ال�شاي الذي ت�شرب منه ،ف� َّإن اهلل ال َير�ضى بوجود
خطية في مح�ضرهَ .لك ِْن لماذا َنرف�ض نحن وجود جثة ُمتعفِّنة في منزلنا،
�أية َّ
خا�صتنا؟ ل ّأن �أ�شياء كهذه هي �ض ّد طبيعتنا.
�أو نقطة َ�س ٍّم في فنجان ال�شاي َّ
أي�ضا؛ فهي �ض ّد طبيعة اهلل.
وهذا هو حال
الخطية � ً
َّ
"�أَل ْ�س َت َ �أ ْن َت ُم ْن ُذ الأَ َز ِل َيا َر ُّب ِ �إل ِهي ُقُّدو�سِي؟ َ ...ع ْي َن َاك �أَ ْط َه ُر م ِْن َ�أ ْن
ال�ش َّرَ ،و َال َت ْ�س َتط ُِيع َّالن َظ َر �إِ َلى ْال َج ْو ِر" (�سِ فْر َح َبقوق  12 :1و.)13
َت ْن ُظ َرا َّ

إبليس ،والشياطين ،والجحيم
طَ َر َد اهلل من ح�ضرته لو�سيفر والمالئكة الذين اختاروا �أن َيتبعوه لأ ّنه �أراد
�أن َي�سرق مجد اهلل و َيغت�صب ُ�سلطته .وقد َت َغ َّير ا�سم لو�سيفر ف�أ�صبح "ال�شيطان"
"الم�شتكي" .و�أ�صبحت المالئكة
"الم ِ
قاوم" .وهو ُيدعى � ً
أي�ضا "�إبلي�س" �أي ُ
�أي ُ
التي �سقطت ُتعرف بالأرواح ال�شريرة �أو ال�شياطين (وهي كلمة تعني:
"ال َعا ِرفَة") .ف�إبلي�س وال�شياطين َتعرف َمن هو اهلل وترتجف �أمامه ،ومع هذا
ف�إ ّنهم يعملون ك ّل ما في ُو�سعهم لإلحاق الهزيمة به؛ لك ّنهم لن يظفروا.
ويتنب�أ الكتاب المق َّد�س �أنه في يوم ُم َع َّين �س ُيطرح �إبلي�س وال�شياطين "في ال َّنا ِر
َّ
أبدية"
لي�س َو َمال ِئ َك ِتهِ" (�إنجيل م َّتى  .)41 :25وهذه "ال َّنار ال َّ
الأ َبد َِّي ِة ُ
الم َع َّد ِة ل ْإب َ
المق َّد�سة.
هي مكان حقيقي يحجز اهلل فيه �إلى الأبد ك ّل ما هو ُمخالف لطبيعته ُ
الم�ستخدمة في العهد الجديد اليوناني لو�صف المكان الذي
�إحدى الكلمات ُ
"ج َه َّنم" 121.وهذه الكلمة تعني حرف ًيا
� َأع َّد ُه اهلل لمعاقبة �إبلي�س و�أعوانه هي َ
لح ْرق النفايات".
"مك ٌَّب َ
َ
الحي الذي كُ نا ن�سكن فيه �أنا وزوجتي و�أبنا�ؤنا
في مكان لي�س ببعيد عن ّ
في ال�سنغال ،كانت هناك قطعة �أر�ض َجرداء ُيلقي فيها النا�س نفاياتهم وك ّل
ما ال ُيريدونه .وكان الدخان الكثيف يت�صاعد في �أغلب الأوقات من ذلك
المكان ب�سبب قيام النا�س بحرق تلك النفايات ذات الرائحة الكريهة.
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"مك َّب النفايات" الذي � َأع َّده اهلل الحتجاز الأ�شخا�ص الذين
والجحيم هو َ
يوم ما� ،سوف ُيطْ َرح �إبلي�س و�أعوانه وك ّل ُ�سكَّان
ماتوا َو ُهم في خطاياهم .وفي ٍ
122
الم َّت ِق َدة بال َّنار والكبريت".
جه َّنم في مو�ضع الدينونة الأخير "ال ُب َح ْي َرة ُ
فالخطية لن ُتل َِّوث كون اهلل �إلى الأبد.
َّ

غا َية الشيطان
به َّمة ون�شاط
� َّإن �إبلي�س و�أعوانه لي�سوا في ُبحيرة النار الآن ،بل ُهم يعملون ِ
في عالمنا .و ُي َع ِّرف الكتاب المق َّد�س �إبلي�س ب�أنه َ"رئِي�س ُ�سلْ َطان ْال َه َواءُِّ ،الروح
أف�س�س .)2 :2
َّالذِي َي ْع َم ُل ال َآن فِي �أَ ْب َناءِ ْال َم ْع�صِ َيةِ" (ر�سالة � ُ
لكن من المهم �أن ُندرك �أ ّنه رغم قوة ال�شيطان ،فهو لي�س كلّي ال ُقدرة .فهو
أي�ضا .لذلك ،لي�س هناك �أي وجه ُمقارنة بين ال�شيطان
كائن مخلوق و�ساقط � ً
والرب .ال�شيطان ُيدعى "�إل ُه َهذا ال َّد ْهر" ،وهدفه هو �أن يمنع النا�س من معرفة
اهلل الحقيقي الواحد ومن �إدراك الق�صد الذي ُخلقوا من �أجله.
ين
َ"ولك ِْن �إِ ْن َك َان �إِ ْن ِجيلُ َنا َم ْك ُت ًوماَ ،ف�إِ َّن َما ُه َو َم ْك ُت ٌوم فِي ْال َهالِك َِينَّ ،الذ ِ َ
يء َل ُه ْم
فِي ِه ْم �إِ ُله هذَ ا َّ
الد ْهر ِ َق ْد �أَ ْع َمى �أَذْ َه َان َغ ْير ِ ْال ُم�ؤْ ِمن َِين ،ل َِئ َّال ُت�ضِ َ
�إِ َن َار ُة �إِ ْن ِجي ِل َم ْجدِ ْال َم�سِي ِح( "...ر�سالة كورنثو�س الثانية .)4-3 :4
ما هي غاية �إبلي�س؟ �إ ّنه َي�سعى ل ُيعمي �أذهان الب�شر و ُيبعدهم عن �سماع
ر�سالة اهلل والإيمان بها .لذلك ،فهو في حرب مع اهلل .ورغم �أ ّنه لن ُيح ِّقق
االنت�صار في هذه الحرب� ،إ َّال �أ ّنه َي�سعى جاه ًدا لكي ي�أخذ معه �أكبر عدد من
الب�شر .وهو ي�أمل �أن تكون �أنت من بينهم.
لم َ�س َّرة اهلل وتمجيده .لذلك ،فقد َخطَّ ط
وحواء ُخلقا َ
عرف �إبلي�س � ّأن �آدم َّ
لإف�ساد هذه ال�صداقة التي كانت موجودة بين اهلل والإن�سان .وبالطبع كان
الرب الإله الذي َ"ي ْعرِ ُف َخف َِّياتِ َالقلْ ِب" (المزمور َ )21 :44ي ْعلَم ك ّل خِ طَ ط
ّ
�إبلي�س وك ّل ما �سيحدث .وكانت لدى اهلل خِ طَّ ته الخا�صة.
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َو ِص َّية واحدة
مجده و ُيطيعه
�أعطى اهلل الإن�سان ُح َّ
رية االختيار في �أن ُيحب خالقه و ُي ِّ
بالقوة ،بل �إ ّنها ُت ْت َرك لعقل
الحقيقية ال ُتف َْر�ض
(�أو �أن ال َيفعل ذلك) .فالمحبة
َّ
َّ
المطلق
ال�سلطان ُ
الإن�سان وقلبه و�إرادته .لهذاُ ،رغم � َّأن اهلل هو الملك و�صاحب ُّ
على ك ّل الكون� ،إ َّال �أنه ُيلقي الم�س�ؤولية على الإن�سان في اتخاذ الكثير من
القرارات التي ت�ؤثر على م�صيره الأبدي.
و�صية .وبما � َّأن �آدم هو ر�أ�س
وحتى قبل �أن يخلق اهلل المر�أة� ،أعطى اهلل �آدم
َّ
اختبارا.
الخليقة ،فقد و�ضع اهلل �أمامه
ً
َ"و�أَ ْو َ�صى َّالر ُّب الإِ ُله � َآد َم َقائ ًِال :م ِْن َجمِي ِع َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ َت�أْ ُك ُل �أَ ْك ًالَ َ ،و�أ َّما
ال�ش ِّر َف َال َت�أْ ُك ْل م ِْن َها ،لأَ َّن َك َي ْو َم َت� أْ ُك ُل م ِْن َها َم ْو ًتا
َ�ش َج َر ُة َم ْعرِ َفةِ ْال َخ ْيرِ َو َّ
وت" (�سِ فْر التكوين .)17-16 :2
َت ُم ُ

الحِ ظ تعليمات اهلل الب�سيطة؛ فقد كان با�ستطاعة �آدم �أن يتناول من ك ّل
الج َّنة ،ما عدا �شجرة واحدة .وقد قال اهلل لآدم
الثمر ال�شهي ومن جميع �أ�شجار َ
ماذا �سيحدث في حال ع�صيانه"َ :ي ْو َم َت� ُأك ُل م ِْن َها َم ْو ًتا َت ُم ْوت".
للخطية .وكما
الخطّ ُيعتبر َت َع ِّد ًيا و َتجاو ًزا؛ وهذا معنى �آخر
� َّإن ُعبور هذا َ
َّ
التمرد على َر ِّب الكون ي�ؤدي �إلى عواقب وخيمة.
هي الحال مع لو�سيفر ،ف� َّإن ُّ
ومع � َّأن �آدم كان كامالً� ،إ َّال �أنه لم يكن كامل الن�ضج .ومن خالل هذه
الو�صية الواحدة� ،أتاح اهلل لآدم الفر�صة لكي ينمو في عالقته مع خالقه.
َّ
فقد كانت م�شيئة اهلل لآدم هي �أن يختار �إطاعته من قلب ُم ْف َع ٍم بال�شكر
والمحبة .وكان ُيف َت َر�ض بذلك �أن يكون �سه ًال في �ضوء ك ّل ما عمله
َّ
اهلل لأجله.
وروحا .كما �أنه
ونف�سا
ت� َّأمل في الفكرة التالية :لقد �أعطى اهلل �آدم ج�س ًدا
ً
ً
والمحِ َّبة.
الم َق َّد�سة ُ
باركَ ُه ب�أن �أعطاه ذلك االمتياز العظيم ب�أن َيعك�س طبيعته ُ
َ
وقد و�ضعه في َج َّنة بديعة و�أعطاه ك ّل �شيء يجلب له الفرح وال�شعور
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أي�ضا الحرية والقدرة على َت َح ُّمل م�س�ؤولية االختيار.
باالكتفاء .و�أعطاه اهلل � ً
كما �أ َّنه �أعطاه زوجة جميلة و�أوكلهما على عالمه المخلوق .فوق هذا كلّه،
وحواء .وبهذا،
الرب نف�سه ي�أتي �إلى الجنة لكي يتم�شى ويتح َّدث مع �آدم َّ
كان ّ
واختبارية.
حقيقية
وحواء المجال لكي يعرفاه معرفة
َّ
ّ
أف�س َح اهلل لآدم َّ
فقد � َ
وكان العالم �آنذاك كامالً.
الح َّية.
وذات يوم ظهرت َ

ً
"أحقا قال اهلل؟"
� َّإن �أكبر حادثة م�أ�ساوية �أ َّثرت على تاريخ الب�شرية ُم َد َّونة في الأ�صحاح
المق َّد�س).
الثالث مِ ْن �سِ فْر التكوين (في العهد القديم من الكتاب ُ
وحواء قرب ال�شجرة الممنوعة ،ظهر لهما ال�شيطان
ذات يوم وبينما كان �آدم َّ
ب�شكل َح َّية ماكرة .ونحن نعرف هذا ل َّأن الكتاب المق َّد�س ُي َع ِّرف ال�شيطان ب�أنه
ال�ش ْي َط َانَّ ،الذِي ُي�ضِ ُّل ْال َع َال َم ُ َّكل ُه" (�سِ فْر الر�ؤيا
ْ
"ال َح َّية ْال َقد َِيمة ْال َم ْد ُع ُّو ِ�إ ْبل َِي�س َو َّ
)9 :12
أي�ضا.
وهكذا ،كما �أنه كانت عند اهلل خِ طَّ ة للب�شر ،كانت لدى ال�شيطان خِ طَّ ة � ً
َ"و َك َان ِت ْال َح َّي ُة �أَ ْح َي َل َجمِي ِع َح َي َو َاناتِ ْال َب ِّر َّيةِ َّالتِي َعمِلَ َها َّالر ُّب ا ِلإ ُله،
َف َق َال ْت ل ِلْ َم ْر�أَةِ � :أَ َح ًّقا َق َال اهللُ َال َت�أْ ُك َال م ِْن ُك ِّل َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ؟ َف َق َال ِت ْال َم ْر�أَ ُة
ل ِلْ َح َّيةِ :م ِْن َث َمرِ َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ َن�أْ ُك ُل" (�سِ فْر التكوين .)2-1 :3
�سمعت �أول �شيء قاله
الر ُجل .هل
َ
اختار ال�شيطان �أن ُي َكلِّم المر�أة ال َّ
لحواء؟
ال�شيطان َّ
أحقا قال اهلل ...؟"
"� ً
�أراد ال�شيطان �أن يدفع المر�أة �إلى عدم ت�صديق كلمة اهلل ،و�إلى ت�شكيكها
و�سلطانه .كما �أ َّنه َت َح َّداها لكي تتح ّدى هي بدورها خالقها
في حكمة اهلل ُ
تماما كما فعل هو (لو�سيفر) .وحتى يومنا هذا ،ما زال ال�شيطان يحارب
–
ً
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الحق َيك�شفه و ُي َع ِّريه .فكما � َّأن النور ُيزيل الظلمة ،ف� َّإن كلمة اهلل
الحق ل َّأن
ّ
ّ
ُتزيل خداع �إبلي�س.
أي�ضا طبيعة اهلل من خالل ت�شجيع حواء على ال�شكّ في
هاجم ال�شيطان � ً
َ�صالح اهلل.
"�أَ َح ًَقا َق َال ُ
الج َّنةِ؟"
اهلل ال َت� ُأكال م ِْن ُك ِّل َ�ش َجرِ َ
لقد َ�ش َّوه ال�شيطان كلمة اهلل ،وك� َّأن خالقهما الكريم الذي وهبهما الحياة
رية في �أن ي�أكال من ك ّل �شجر الجنة (�إ َّال واحدة) �أراد �أن يمنع عنهما
والح َّ
ُ
ك ّل �صالح.

"لن تموتا!"
ال�ش َج َرةِ
َ"ف َق َال ِت ْال َم ْر�أَ ُة ل ِلْ َح َّيةِ :م ِْن َث َمرِ َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ َن�أْ ُك ُلَ َ ،و�أ َّما َث َم ُر َّ
َّالتِي فِي َو َ�س ِط ْال َج َّنةِ َف َق َال ُ
اهللَ :ال َت�أْ ُك َال م ِْن ُه َو َال َت َم َّ�س ُاه ل َِئ َّال َت ُم َوتا.
َف َق َال ِت ْال َح َّي ُة ل ِلْ َم ْر�أَةَِ :ل ْن َت ُم َوتا! َب ِل ُ
اهلل َعال ٌِم �أَ َّن ُه َي ْو َم َت�أْ ُك َال ِن م ِْن ُه َت ْن َفت ُِح
ال�ش َّر" (�سِ فْر التكوين .)5-2 :3
�أَ ْع ُي ُن ُك َما َو َت ُك َونا ِن َكاهلل ِ َعار َِف ْين ِ ْال َخ ْي َر َو َّ
حواء ال في كلمة اهلل و�إح�سانه فح�سب ،بل في
�أراد ال�شيطان �أن ُي َ�شكِّك َّ
(ح َّواء) من
�صالحه � ً
أي�ضا؛ وك� َّأن اهلل لن ُي َنفِّذ ُحكْم الموت �إن �أكلت هي َ
الم َح َّر َمة.
ال�شجرة ُ
وت" (تكوين .)17 :2
"لأَ َّن َك َي ْو َم َت�أْ ُك ُل م ِْن َها َم ْو ًتا َت ُم ُ
�أنكر ال�شيطان هذا وقال "لن تموتا!"
يتغير! فهو م�ستمر في ت�شويه ر�سالة اهلل
� َّإن �أ�سلوب ال�شيطان هذا لم
ّ
و�إنكارها .وهو يريدنا �أن ن�شك في كلمة اهلل ،و�إح�سانه ،و�صالحه .كما �أ ّنه
تماما َع َّما َي َّدعيه.
ُيريدنا �أن ن�صدق ب� َّأن اهلل غير جدير بثقتنا ،و�أنه َيختلف ً
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جدا
المتد ِّين ً
الشيطان ُ
والتدين .لهذا ال�سبب ،هناك �أكثر من ع�شرة
ال�شيطان ُمعجب ج ًدا بال ِّديانات
ُّ
�آالف ديانة في العالم .الحِ ظ كيف َتظاهر ال�شيطان ب�أ ّنه يتكلّم بل�سان اهلل
لحواءُ :
"اهلل َعال ٌِم �أَ َّن ُه َي ْو َم َت�أْ ُك َال ِن م ِْن ُه َت ْن َفت ُِح �أَ ْع ُي ُن ُك َما".
حين قال َّ
حق اهلل
تقم�ص
�شخ�صية القدير .وهو ماهر في �أخذ ّ
َّّ
ال�شيطان ُيحب �أن َي َّ
المع َت َقدات.
وم َقلِّد وبارع في التوفيق بين ُ
وخلطه مع �أكاذيبه� .إ ّنه ُم َز ِّور ُ
الحق .وهذا هو ما
فحتى �أغرب ديانات العالم تحوي
مقدارا ولو �ضئي ًال من ّ
ً
جي ًدا:
يجعلها قابلة للت�صديق .وهناك َمثَل َع َربي ُي َع ِّبر عن هذا الواقع
تعبيرا ِّ
ً
"اح َذر ،فبع�ض الكاذبين يقولون الحقيقة!"
ْ
لحواء"َ :و َت ُك َونا ِن
في � َّأول محاولة لل�شيطان لت�أ�سي�س ديانة زائفة ،قال َّ
كونا ِن َكاهلل"
َكاهلل ِ َعا ِر َف ْي ِن ْال َخ ْي َر َو َّ
لحواء"َ :ت َ
ال�ش َّر ".عندما قال ال�شيطان َّ
كان ينطق بالكذب ل َّأن الذي ُيخطئ ال يكون مثل اهلل ،بل مثل ال�شيطان
ال�ش َّر"
الخ ْي َر َو َ
الذي يريد �أن َيغت�صب ُ�سلطة اهلل .لكن عندما قال"َ :عا ِر َف ْين َ
رارة
عما �س ُيرافق هذه َ
فقد َنطَ َق بالحق ،لك ّنه لم يخبرهما َّ
المعرفة مِ ْن َم َ
وموت.
َ
وعذاب َ
الرب – ا�ستخدم فقط اال�سم العام
الحِ ظ � ً
أي�ضا � ّأن ال�شيطان – في حديثه عن ّ
"اهلل" .فال�شيطان َيفرح عندما ت�ؤمن ب�إله واحد طالما �أنك تعتقد � ّأن هذا الإله
بعيد وال يمكن معرفته.
"�أَ ْن َت ُت ْ�ؤم ُ َِن �أ َّن َ
ون!"
اهلل َواحِ ٌدَ .ح َ�س ًنا َت ْف َع ُلَ .و َّ
ال�ش َياط ُِين ُي ْ�ؤم ُِن َون َو َي ْق َ�شع ُِّر َ
(ر�سالة َيعقوب .)19 :2
�إذًا� ،إبلي�س و�شياطينه ي�ؤمنون باهلل الواحد ويرتجفون �أمام اهلل القدير.
نو�ضح هذه الحقيقة في ف�صل الحق� .أجل ،ال�شيطان ومالئكته
و�سوف
ِّ
ال�ساقطة يعرفون �أ ّنه يوجد �إله واحد حقيقي ،لكنهم يكرهونه � َأ�ش َّد الكراهية!
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حبه ،وال �أن َتعبده،
وهم ال يريدونك �أن تعرف خالقك ومالكك ،وال �أن ُت ّ
وال �أن ُتطيعه.

االختيار
المحب وبين
وحواء بين كلمة َر ِّبهم ُ
حانت اللحظة التي �سيختار فيها �آدم َّ
كلمة َع ُد ِّوهم.
وحواء ال ُّن ْ�صرة على �إبلي�س وا�ضحة
كانت ِّ
ال�صيغة الوحيدة التي ت� ِّؤمن لآدم َّ
ك ّل الو�ضوح :ث َِقا بح ِْك َمة الخالق .يا لها من �صيغة ب�سيطة ح ًقا! فك ّل ما كان
ينبغي عليهما �أن يفعاله هو �أن ُي َر ِّددا كلمة اهلل" :الرب الإله �أو�صانا قائالً:
ال�ش ِّر َف َال َت�أْ ُك ْل م ِْن َها ’.لذلك ،لن ن�أكل منها! وهذا
َ‘و�أَ َّما َ�ش َج َر ُة َم ْعرِ َفةِ ْال َخ ْيرِ َو َّ
قرارنا النهائي".
الم َج ِّرب .لكنهما لم
لو � َّأن �آدم
وحواء َت َم َّ�سكا بكلمة اهلل الثابتة ل َه َر َب ُ
َّ
يفعال ذلك.
ال�ش َج َر َة َج ِّي َد ٌة ل ِ َ
لأ ْكلَِ َ ،و�أ َّن َها َب ِه َج ٌة ل ِلْ ُع ُيو ِنَ َ ،و�أ َّن
َ"ف َر َ�أتِ ْال َم ْ َر�أ ُة َ �أ َّن َّ
ال�ش َج َر َة َ�ش ِه َّي ٌة ل َِّلن َظرَِ .ف�أَ َخ َذ ْت م ِْن َث َمرِ َها َو�أَ َكلَ ْتَ َ ،و�أ ْع َط ْت َر ُجلَ َها �أَ ْي ً�ضا
َّ
َم َع َها َف�أَ َك َل" (�سِ فْر التكوين .)6 :3
فعو�ضا عن �أن َيخ�ضعا لكلمة
أي�ضا.
ً
لقد �أكلت منها َح َّواء ،و�أكل منها �آ َدم � ً
المحب و�إرادتهَ ،خ َ�ضعا لعدو اهلل .وبذلك ،فقد دخال �إلى
خالقهما ال ُق ُّدو�س ُ
الم َح َّرمةَ ،ح َّل
المحظور دون َ�س ٍ
تذوقا الثمرة ُ
ال ِّنطاق َ
ماح مِ َن اهلل .وحالما َّ
الق�صا�ص عليهما في الحال:
َ"ف ْان َف َت َح ْت َ�أ ْع ُي ُن ُه َما َو َعل َِما َ�أ َّن ُه َما ُع ْر َي َانا ِنَ .ف َخ َاطا َ�أ ْو َر َاق تِي ٍن َو َ�ص َن َعا
وب ِري ِح
لأَ ْن ُف� ِس ِه َما َم�آ ِز َرَ .و َ�سم َِعا َ�ص ْو َت َّالر ِّب الإِلهِ َما�ش ًِيا فِي ْال َج َّنةِ ع ِْن َد ُه ُب ِ
َّالن َها ِرَ ،ف ْاخ َت َب�أَ � َآد ُم َو ْام َ َر�أ ُت ُه م ِْن َو ْجهِ َّالر ِّب الإِلهِ فِي َو َ�س ِط َ�ش َجرِ ْال َج َّنةِ" (�سِ فْر
التكوين .)8-7 :3
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الرب لزيارتهما ،ملأهما
الحِ ظ التغيير!
ً
فعو�ضا عن �أن َيبتهجا عندما جاء ّ
الخوف والخجلَ .لك ِْن ما الذي جعل هذين المخلو َقين – اللذين كانا يتم َّتعان
المحب؟ وكيف َت َخ َّيال
بعالقة حميمة مع اهلل – يرغبان في الهرب من َر ِّبهما ُ
�سيتمكَّنان من االختباء من خالقهما الذي َيرى ك ّل �شيء؟ لماذا �شعر
�أنهما
َ
�أبوانا ال َّأوالن بحاجتهما لتغطية ج�سديهما بورق ال�شجر؟
لقد �أخط�أا.
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ناموس َ
والموت
الخط َّية
َ
" ِ�إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل ْال َخط َِّي َة ُه َو َع ْب ٌد لِلْ َخط َِّيةِ".
 ي�سوع النا�صري (�إنجيل يوح َّنا )34 :8وحواء خالقهما ومالكهما .وكما هي حال ال�شيطان ،فقد
َعصى �آدم
َّ
للخطية .ومثل الأوالد الذين يع�صون
خ�سرا عالقتهما باهلل و�أ�صبحا َع ْب َد ْين
َّ
وحواء ُيريدان الوجود في َم ْح َ�ضر اهلل
و�صايا �آبائهم الوا�ضحة ،لم يعد �آدم َّ
تحولت �إلى �شعور
الذي �أحبهما واعتنى بهما .كما � َّأن م�شاعر البهجة والثقة َّ
بالخوف والنجا�سة والعار.
وب ِري ِح َّالن َها ِر،
َ"و َ�سم َِعا َ�ص ْو َت َّالر ِّب الإِلهِ َما�ش ًِيا فِي ْال َج َّنةِ ع ِْن َد ُه ُب ِ
َف ْاخ َت َب�أَ � َآد ُم َو ْام َر�أَ ُت ُه م ِْن َو ْجهِ َّالر ِّب الإِلهِ فِي َو َ�س ِط َ�ش َجرِ ْال َج َّنة ِ"
(�سِ فْر التكوين .)8 :3
بالخطية مِ َّما جعلهما يريدان االختباء من وجه
وحواء ُمل ََّوثَين
َّ
�أ�صبح �آدم َّ
ؤخرا جعلهما ُي َم ِّيزان بين الخير
خالقهما ِّ
و�سيدهما .فال�ضمير الذي اكت�سباه م� ً
وال�شر ،و ُيدركان �أ ّنه ال ُيمكن �إ َّال للأ�شخا�ص ال ِق ِّدي�سين �أن يتواجدوا في َم ْح َ�ضر
ّ
طاهرين �أمام اهلل .وبهذا ،انقطع الرباط
اهلل ال ُق ُّدو�س .وقد عرفا �أنهما لم َيعودا
َ
الوثيق بين اهلل والإن�سان و�أ�صبحت العالقة بينهما َم ِّيتة.
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غصن مكسور
ذات يوم ،بينما كنت �أتح ّدث مع مجموعة من الرجال تحت �شجرة قرب
الخطية والموت .وعندها ،كَ َ�س ْر ُت غُ ْ�ص ًَنا
�أحد الم�ساجدَ ،تطَ َّرقنا �إلى مو�ضوع
َّ
حي �أَم َم ِّيت؟"
من ال�شجرة و�س�ألتهم" :هل هذا الغ�صن ّ
�أجاب �أحد الرجال�" :إنه
على َو ْ�شك الموت ".وقال �آخر:
"�إنه َم ْيت".
ُقلت" :كيف تقول �إنه َم ْيت؟
انظر �إلى ُخ�ضرته!"
حيا ،لكنه
ف�أجاب�" :إنه يبدو ًّ
َم ْيت ،لأ ّنه منف�صل عن م�صدر
حياته".
"تماما! لقد َق َّدمت الآن تعريفًا دقي ًقا للموت بح�سب الكتاب المق َّد�س.
قلت:
ً
فالموت ال يعني الفَناء ،بل االنف�صال عن َم ْ�ص َدر الحياة .لهذا عندما يموت
�شخ�ص عزيز على قلوبنا نقول �إنه َ‘ر َحل’ حتى قبل َدفْن ُجثمانه .ونحن
نقول هذا لأ ّننا َنعلم � ّأن روحه فارقت ج�سده� .إذًا ،الموت َيعني االنف�صال".
الو�صية التي �أعطاها اهلل لآدم .ثم
الرجال عن
ّ
بعد ذلك� ،أخبرت ه�ؤالء ِّ
�س�ألتهم" :ماذا قال اهلل �إ ّنه �س َيح ُدث لآدم في حال �أنه َع�صى � ْأم َر ُه؟ هل قال
له �إ ّنه �إن �أكل من ال�شجرة التي َنهاه عنها فعليه �أن يبد�أ بممار�سة الفرو�ض
الدينية من �صالة ،و�صوم ،وزكاة ،وذهاب �إلى الم�سجد �أو الكني�سة؟"
�أجابوا" :ال ،بل قال �إ ّنه �سيموت".
الخطية هي موت .لكن
وا�ضحا� :أُ ْج َرة
ُقلت�" :أح�سنتم! فقد كان ما قاله اهلل
َّ
ً
وح َّواء في نف�س اليوم الذي �أخط�أا فيه؟"
هل مات �آدم َ
�أجابوا" :كال!"

152

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

ُقلت�" :إذًا ما الذي ق�صده اهلل عندما قال لآدم :لأَ َّنكَ َي ْو َم َت�أْكُ لُ مِ ْن َها
وت"؟
َم ْو ًتا َت ُم ُ
ومن هنا ابتد�أت �أخبر �أولئك الرجال عن تعريف اهلل للموت .فالموت
هو انف�صال ثُالثي الأبعاد َج َل َب ُه الإن�سان على نف�سه حين اختار �أن َي َت َم َّرد
على خالقه.

االنفصال ُّ
أح َد َث ْته الخط َّية
الثالثي الذي ْ
 -1الموت ال ُّروحي :انفصال روح اإلنسان ونفسه عن اهلل.
روحيا .فكما
وحواء على ع�صيان اهلل ،ماتا ًّ
في اليوم الذي �أ ْق َد َم فيه �آدم َّ
هو حال ال ُغ�صن الذي ُي ْقطَ ع من ال�شجرة ،ماتت العالقة الحميمة التي كانت
وحواء ُه ْم
وحواء .وهناك خبر َ�س ِّيئ �آخر :فكلُّ َن ْ�سل �آدم َّ
قائمة بين اهلل و�آدم َّ
روحيا.
الميت
ُج ْزء ال يتج َّز�أ من ذلك "ال ُغ�صن" ِّ
ًّ
وت ْال َجم ُِيع( "...ر�سالة كورنثو�س الأولى .)22 :15
"فِي � َآد َم َي ُم ُ
المق َّد�س� ،إ َّال � ّأن الكثيرين مِ َّمن ُيق ُِّرون ب� ّأن الجن�س
ورغم ما ُيعلِّمه الكتاب ُ
الب�شري هو من ن�سل �آدمُ ،ي ِ�ص ُّرون على � ّأن الأطفال َحديثي الوالدة يولدون
الخطية.
بطبيعة طاهرة خالية من
َّ
ت� َّأمل َم َّرة �أخرى في ال ُغ ْ�صن المقطوع.
ما هو الجزء الذي "مات" فيه نتيجة انف�صاله عن ال�شجرة؟ لقد
مات ال ُغ ْ�صن كلّه بما في ذلك الفروع ال�صغيرة
الم َّت�صلة ب�أطرافه .ولو �أمكن لتلك
ُ
الفروع والأوراق �أن تتكلّم لقالت
"م ْهالً! ما َذ ْن ُبنا نحن
�شي ًئا كهذاَ :
�إذا قُطِ َع ال ُغ ْ�صن من ال�شجرة؟ نحن ال
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عالقة لنا بالأغ�صان الأخرى!" لكن في حقيقة الأمر �أنها ت�أ َّثرت .على َن ْح ٍو
بجملته هو "في �آدم" .فك ّل واح ٍد
ُم�شابهٍ ُ ،تعلن كلمة اهلل � ّأن الجن�س الب�شري ُ
ال�ساقِ ط .كما �أننا ال ُب َّد �أن ُنعاني
مِ َّنا هو جزء من هذا "ال ُغ�صن" ُ
المنف�صل َّ
عواقب هذا االنف�صال .و�سواء ر�ضينا بذلك �أَ ْم ال ،ف� َّإن الحقيقة تبقى قائمة:
�شخ�صيا وعلى ك ّل الجن�س الب�شري الذي انحدر منه.
خطية �آدم �أ َّث َرت عليه هو
ًّ
ّ
ولتو�ضيح هذه الفكرة �إليك هذا المثالَّ � :إن القرية التي �أعي�ش فيها َت�ستقي
الماء من نهر ال�سنغال الواقع على ُبعد ب�ضعة كيلومترات .ورغم وجود بئر في
قريتنا� ،إ َّال � َّأن �أهالي القرية ال َي�شربون منها .لماذا؟ لأنها ُمل ََّوثة� ،أو بالأحرى
ماءها مالح .فك ّل ماء البئر مالح ولي�ست هناك قطرة ماء عذبة – وال
ل َّأن َ
حتى واحدة.
بالخطية .لهذا ،حتى
على َن ْحو ُم�شابه ،ك ّل �شخ�ص مولود من �آدم ُمل ََّوث
َّ
ال�صالح
الأطفال ُيخطئون بالفِطْ َرة.
َّ
فالخطية ُجزء من طبيعتهم .وفي حين � َّأن َّ
كبيرا من الجهد والتدريب ،ف� َّإن الأنانية والأذية ال
قدرا ً
واللُّطف ي�ستوجبان ً
ال�سبب الذي َيجعلنا
يحتاجان �أي مجهود من الإن�سان .و َي�شرح النبي داود َّ
ُنخطئ ب�سهولة فيقول:
"ه�أَ َن َذا ِبالإِ ْث ِم ُ�ص ِّو ْر ُتَ ،و ِب ْال َخط َِّيةِ َحب ِلَ ْت بِي �أُ ِّمي" (المزمور .)5 :51
�ضلوا م َِن ْال َب ْط ِنُ ،م َت َكلِّ م َِين َكذ ًِبا" (المزمور
َ"ز َاغ الأَ ْ�ش َر ُار م َِن َّالرحِ ِمُّ َ .
"ال ُك ُّل َق ْد َز ُاغوا َم ًعاَ ،ف َ�س ُدواَ .ل ْي َ�س َم ْن َي ْع َم ُل َ�ص َال ًحاَ ،ل ْي َ�س َو َال
ْ .)3 :58
َواحِ ٌد" (المزمور .)3 :14
الولُف في ال�سنغال
هناك مجموعة من الأمثال ال�شعبية الرائعة عند �شعب ُ
الحق .فمث ًال هناك َمثَل يقول" :الف�أر ال ُي ْن ِجب
والتي �ساعدت البع�ض على فهم ّ
بالخطية ال ُيمكن �أن
المل ََّوث
ً
َّ
فئرانا عاجزة عن الحفر ".وبالمثل ،ف� َّإن �آدم ُ
ُينجب ُذ ِر َّية ال تخطئ.
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الم�صاب
المعدي ال َي ْن َح ِ�صر في ال�شخ�ص ُ
"الم َر�ض ُ
وهناك مثل �آخر يقولَ :
به" .ورغم � ّأن هذه الحقيقة م�ؤلمة� ،إ َّال �أنها �صحيحة .فكما هي حال ال ِعلَّة
المعدي ،ف� ّإن طبيعة �آدم الخاطئة و�صلت �إلينا
الخِ ل َّ
ْقية الموروثة �أو المر�ض ُ
و�إلى �أوالدنا.
"م ِ ْن � َأ ْجل ِ ذل ِ َك َك َ� أ َّن َما ِب ِ�إ ْن َ�سانٍ َواحِ د ٍ َد َخ َلتِ ْال َخط ِ َّي ُة ِ� إ َلى ْال َع َالمِ،
ا�سِ � ،إ ْذ � أَ ْخ َط� أَ
هك َذا ْاجتَ َاز ْال َم ْو ُت �إِلَ ى َجمِي ِع َّ
الن ِ
َوب ِْال َخط ِ َّية ِ ْال َم ْو ُتَ ،و َ
ْال َجم ِ ُيع" (ر�سالة ُرومية .)12 :5
الخطية" ،والعبارة الأخيرة:
الحِ ظ العبارة الأولى" :ب�إن�سان واحد دخلت
َّ
وبالممار�سة .لهذا ،ال ُيمكننا
"�أخط�أ الجميع" .فك ّل واحد مِ َّنا خاطئ بالوالدة
ُ
�أن َنلوم �آدم على الخطايا التي نقترفها نحن .يقول الكتاب المق َّد�س:
ا�صلَ ًة َب ْينَ ُك ْم َو َب ْي َن �إِل ِه ُك ْمَ ،و َخ َط َاي ُاك ْم َ�س َت َر ْت َو ْج َه ُه
َ"ب ْل � َآث ُام ُك ْم َ�ص َار ْت َف ِ
َع ْن ُك ْم" (�سِ فْر �إ�شعياء .)2 :59
وال�شر حتى ُي َح ِّمله
فما � ْإن يبلغ الإن�سان ال ُعمر الذي ُي َم ِّيز فيه بين الخير
ّ
تماما عن خالقه .بعبارة
ؤولية نف�سه 123.فالغ�صن الب�شري ُمنف�صل
ً
اهلل م�س� ّ
ال�صعيد الروحي
�أخرى ،ف� َّإن الب�شر "�أَ ْم َو ٌات ُّ
نوب َو َ
بالذ ِ
الخ َطايا" على َّ
أف�س�س .)1 :2
(ر�سالة � ُ
-2الموت الجسدي :انفصال روح اإلنسان
ونفسه عن جسده.
ج�سديا.
روحيا فح�سب ،بل ابتد�أا بالموت
ً
وحواء ،لم يموتا ً
عندما �أخط�أ �آدم َّ
وحواء لم
فكما � ّأن الأوراق على ال ُغ�صن المقطوع ال تيب�س في الحال ،ف� ّإن �آدم َّ
عر َ�ضين للموت
يموتا في الحال عندما �أخط�أا .ومع هذا فقد �أ�صبح ج�سداهما ُم َّ
– العدو الذي لم يتمكَّنا من الهرب منه.
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وحواء ون�سلهما .يقول �أحد الأمثال
فبمرور الوقت ،لحق الموت ب�آدم
َّ
"الموت َي ْركَ ُب َج َم ًال َ�سري ًعا" .فال �أحد ي�ستطيع �أن يهرب من الموت.
العربية:
ُ
وهذا هو ما ُتعلنه كلمة اهلل:
(الر�سالة �إلى
ُ"و ِ
�ض َع ل َِّلن ِ
ا�س أ�َ ْن َي ُم ُوتوا َم َّر ًة ُث َّم َب ْع َد ذل َِك َّالد ْي ُن َون ُة" ِّ
رانيين .)27 :9
الع ِْب ِّ
-3الموت األبدي :انفصال روح اإلنسان ونفسه
وجسده عن اهلل إلى األبد.
وثمراَّ � .أما الأغ�صان الميتة ف�إنها ُت ْج َمع
الحي ُيعطي ور ًقا
وزهرا ً
ً
ال ُغ ْ�صن ّ
و ُت ْح َرق .عندما �أخط�أ �آدم �ض ّد اهللَ ،خ�سِ َر االمتياز الذي ُخلِق من �أجله وهو �أن
ُي َم ِّجد اهلل ويحيا معه �إلى الأبد .فالإن�سان الذي ُخل َِق ليحيا �إلى الأبد َع�صى
ال�سرمدي؛ وكان عقابه هو االنف�صال الأبدي عن اهلل.
خالقه ومالكه َّ
للخطية ،لكان
عالجا
وحواء برحمته و�أوجد لهما
َّ
ً
الرب َت َغ َّمد �آدم َّ
ولوال � َّأن َّ
الم َع ّد لإبلي�س
"مك َِّب النفايات" ُ
م�صيرهما بعد موت ج�س َديهما هو الطَّ ْرح في َ
ومالئكته .والكتاب المق َّد�س يدعو هذا الم�صير "الموت الثاني" لأ ّنه َي ْح ُدث
بعد الموت الج�سدي .كما �أ ّنه ُيدعى "العذاب الأبدي"َّ � 124.أما فكرة وجود مكان
َيحتجز اهلل فيه النا�س لفترة م�ؤقتة ث َُّم ُيطلقهم ف�إنها تتعار�ض مع تعاليم
المق َّد�س.
الكتاب ُ
و� ْإن َب َدت حقيقة "العذاب الأبدي" غير عادلة وغير معقولة في �أع ُيننا،
الخطية،
ال�سبب في ذلك �إلى عدم فهمنا لطبيعة اهلل ،ولخطورة
َّ
فربما يرجع َّ
الخطية.
أبدية .لهذا� ،سوف نت� ّأمل الح ًقا في طهارة اهلل ونجا�سة
َّ
ولمفهوم ال َّ
� َّأما عن مفهوم الأبدية ،فال ُب َّد من االعتراف ب� ّأن كلمة "الأبدية" تفوق
لكن الأبدية غير محدودة بالزمن.
�إدراك عقولنا ل ّأن مدلولنا هو الزمنَّ .
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

�إذا َت َخ َّيلنا � ّأن �أحد الأ�شخا�ص �سيق�ضي باليين ال�سنين في الجحيم ،نكون
على خط�أ .فالأبدية ال تت�ألَّف من �سنين لها بداية ولها نهاية ،بل هي �أبدية
ال نهاية لها .وما � ْإن يدخل الب�شر فيها حتى ُيدركوا رهبتها وعذابها .وهذا
الر ُجل الغني الذي انتهى في الجحيم (الف�صل الثالث)� .إنه ما
ُي َذك ُِّرنا بذلك َّ
زال هناك!
ال�سماء:
واهلل وا�ضح ب�ش�أن ُمتطلَّبات ُدخول َّ
الر�ؤيا
َ"و َل ْن َي ْد ُخلَ َها َ�ش ْي ٌء َدن ٌِ�س َو َال َما َي ْ�ص َن ُع َر ِج ً�سا َو َكذ ًِبا�( "...سِ فر ُّ
.)27 :21
�إذًا ،لن يكون هناك ح ّل و�سط .فكما � ّأن قانون اهلل الطبيعي ُي َح ِّت ُم موت
الخطية
الروحي ُي َح ِّتم �إدانة
ال ُغ ْ�صن المقطوع من ال�شجرة ،ف� َّإن قانونه
َّ
ّ
أبدي روح ًيا وج�سد ًيا.
باالنف�صال ال ّ

الخط َّية والعار
وحواء .فقد
حان الوقت لنعود �إلى المكان الأخير الذي ر�أينا فيه �آدم َّ
وهما ُيحاوالن االختباء من اهلل بين �شجر الجنة.
�شاهدناهما �آخر َم َّرة ُ
الخطية ،كانا ُمحاطَ ين بمجد اهلل وكماله،
وحواء في
َّ
قبل �أن يقع �آدم َّ
ومرتاحين في مح�ضر خالقهما .لكن في اللحظة التي كَ َ�سرا فيها و�صية اهلل،
َ
رتاحين؛ لي�س ب�سبب عريهما
َت َغ َّيرت نظرتهما �إلى نف�سيهما و�أ�صبحا غير ُم َ
أي�ضا ب�سبب عريهما الروحي.
الج�سدي فح�سب ،بل و� ً
وحواء ب�أي خجل قبل �أن ُيخطئا (تكوين ،)25 :2لكنهما
لم ي�شعر �آدم َّ
ي�شعران الآن بعدم الطهارة �أمام �إلههما ال ُق ُّدو�س .لقد �أ�صبحت طبيعتهما
ي�سين ،ولم يعودا راغ َبين
متعار�ضة مع طبيعة خالقهما .فقد �أ�صبحا غير قِ ِّد َ
في البقاء في َح ْ�ض َرة اهلل الطاهرة التي كلّها نور .فكما � َّأن ال�صرا�صير تهرب
الظلْ َمة � ْأك َث َر م َِن ُّالنو ِر ل َّأن � ْأع َ
مال ُهما
وحواء "� َأح َّبا ُّ
وتختبئ من ال�ضوء ،ف� َّإن �آدم َّ
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ال�س ِّي َئاتِ ُي ْبغ ُِ�ض ُّالن ْو َر وال َي�أتي �إلى ُّالنو ِر ل َِئ َّال
َ
كان ْت �ش ِِّر ْي َرة .ل َّأن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل َّ
ُت َو َّبخ � ْأع َم َال ُه" (�إنجيل يوح َّنا .)20 -19 :3

وحواء �أنهما عريا َنين فارتبكا و�شعرا �أنهما ال َينتميان للج َّنة
�أدرك �آدم َّ

الكاملة .كما � َّأن �صوت اهلل �أرعبهما .لهذا ،لم يعودا راغ َبين في الوجود في
الج َّنة
المحب ال ُق ُّدو�س .على الرغم من ذلك ،جاء اهلل �إلى َ
مح�ضر خالقهما ُ

ِّ�ص َما َق ْد َهلَك"
باح ًثا عنهما .وهذا جزء من طبيعة اهللْ �" :أن َيطْ ل َُب َو ُي َخل َ

(�إنجيل لوقا .)10 :19

اهلل َيطلب اإلنسان
َ"ف َن َادى َّالر ُّب الإِ ُله � َآد َم َو َق َال َل ُه�‘ :أَ ْي َن �أَنْ َت؟’

ِيت ،لأَ ِّني ُع ْر َي ٌان َف ْاخ َت َب�أْ ُت’.
َف َق َال�‘َ :سم ِْع ُت َ�ص ْو َت َك فِي ْال َج َّنةِ َف َخ�ش ُ
ال�ش َج َرةِ َّالتِي �أَ ْو َ�ص ْي ُت َك �أَ ْن
َف َق َال‘َ :م ْن �أَ ْع َل َم َك �أَ َّن َك ُع ْر َي ٌان؟ َه ْل �أَ َكلْ َت م َِن َّ
َال َت�أْ ُك َل م ِْن َها؟’ (تكوين .)11-9 :3

الحظ ال�س�ؤال ال َّأول الذي َو َّج َه ُه اهلل للإن�سان:
"� ْأي َن � ْأن َت؟"
والمحب� ،أراد اهلل لآدم �أن ُيدرك ما فعلته
الم َح َّدد ُ
مِ ْن خالل هذا ال�س�ؤال ُ

الخطية به وبزوجته .لقد �أرادهما �أن َيعترفا �أنهما �أخط�أا ،و�أرادهما �أن يفهما
َّ
خطيتهما �صارت فا�صلة بينهما وبين َ�س ِّيدهما ال ُق ُّدو�س.
ب� َّأن َّ

خطيتهما في ورطة وقادتهما لل�شعور بالعار فحاوال
لقد و�ضعتهما
َّ

وحواء لم يتمكَّنا من االختباء
االختباء وراء الأ�شجار و�أوراق التينَ .لك َِّن �آدم َّ
من اهلل وال الهروب من ب ِِّره ودينونته.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

أُ ْج َرة الخط َّية موت
لم يكن اهلل يمزح عندما قال لآدم"َ :ي ْو َم َت�أْ ُك ُل م ِْنها َم ْو ًتا َتموت"
يتمرد على
(�سِ فْر التكوين  .)17 :2ونحن نعلم في �أعماق قلوبنا � َّأن ك ّل َمن َّ
الخالق ي�ستحق االنف�صال عنه.
أفالما ُي ْق َتلُ فيها "الأ�شرار" و َينت�صر فيها
لقد �شاهدنا جميعنا تقري ًبا � ً
بالحزن على الأ�شرار؟ كال ،فغال ًبا ما نقول �إنهم
"ال�صالحون" .فهل ن�شعر ُ
َّ
المرعبة هي � َّأن ك ّل ن�سل �آدم ُه ْم في نظر اهلل "�أ�شرار".
نالوا َجزاءهم .والحقيقة ُ
"ال ُك ُّل َق ْد َز ُاغوا َم ًعاَ ،ف َ�س ُدواَ .ل ْي َ�س َم ْن َي ْع َم ُل َ�ص َال ًحاَ ،ل ْي َ�س َو َال َواحِ ٌد"
ْ
(المزمور .)3 :14
إلهية ،كلّنا ن�ستحق جزاء الموت .وهذا هو ما ُي َ�س ِّميه
فوف ًقا لمعايير العدل ال َّ
كتاب اهلل:
الم ْوت" (ر�سالة رومية )2 :8
َ"ن ُامو�س َ
الخط َِّية َو َ
يان على اهلل يجب �أن
َيق�ضي نامو�س [قانون]
الخطية ب� َّأن ك ّل َت َع ٍّد وعِ ْ�ص ٍ
َّ
فالخطية
ُيجازى باالنف�صال عن اهلل .ولي�ست هناك ا�ستثناءات لهذا النامو�س؛
َّ
َتجلب الموت.
لقد و�ضع اهلل هذا القانون ب�سبب قدا�سته و�أمانته .وب�سبب َخطِ َّية واحدة
وحواء) ،فقد انف�صال عن ملكوت اهلل الذي كلّه
اقترفها �أبوانا ال َّأوالن (�آدم َّ
خطية وموت .وفي الحال
ب ٌِّر وحياة ،وارتبطا بمملكة �إبلي�س التي كلّها
َّ
تماما مثل غُ ْ�ص ٍن ُن ِز َع من �شجرة .وبهذا ،انتهت عالقتهما
روحيا –
ماتا
ًّ
ً
مع اهلل.
أي�ضا – مثل غُ ْ�ص ٍن يذبل .و�أ�صبح الأمر
كذلك ،فقد ابتد�أا بالموت ج�سد ًيا � ً
م�س�ألة وقت فقط قبل �أن يعود ج�سداهما �إلى الأر�ض.

 12ناموس َ
والموت
الخطيَّة َ

159

لخطيتهما وعارهما،
عالجا
الرب
ً
ّ
والأ�سو�أ من هذا كلّه هو �أنه ما لم ُيوفِّر ّ
المريع – االنف�صال الدائم عن اهلل في النار
ف�سوف يواجهان الموت الأبدي ُ
الم َع َّدة لإبلي�س ومالئكته .فالكتاب المق َّد�س وا�ضح بهذا ال�ش�أن:
الأبدية ُ
وت" (�سِ فْر حزقيال )20 :18
"اَ َّلن ْف ُ�س َّالتِي ُت ْخط ُِئ ه َِي َت ُم ُ
"لأَ َّن �أُ ْج َر َة ْال َخط َِّيةِ ه َِي َم ْو ٌت" (ر�سالة رومية )23 :6
َ"و ْال َخط َِّي ُة �إِ َذا َك َملَ ْت ُت ْنت ُِج َم ْو ًتا" (ر�سالة َيعقوب )15 :1
الخطية والموت" ل�سبب َوجيه:
المحزنة "نامو�س
َّ
اهلل يدعو هذه الحقيقة ُ
الخطية ال ُب َّد �أن ُت َنفَّذ� .أجل ،يجب �أن َتت َِّم.
�إنه القانون .فعقوبة
َّ

 13الرَّحْ َمة والعَ دالة

13
والعدالة
الر ْح َمة َ
َّ
هل َيعجز اهلل عن القيام ب�أمر َي ْقدِر الإن�سان �أن َيف َْعله؟ ُيجيب كتاب اهلل
عن هذه الأُحجية فيقول:
َ"ل ْي َ�س ُ
اهلل �إِ ْن َ�س ًانا َف َي ْكذ َِبَ ،و َال ْاب َن �إِ ْن َ�سا ٍن َف َي ْن َد َمَ .ه ْل َي ُق ُول َو َال َي ْف َع ُل؟ �أَ ْو
َي َت َ َّكل ُم َو َال َيفِي؟" (�سِ فْر ال َع َدد .)19 :23
النا�س يكذبون في ك ّل يوم ،و ُيبدلون �أفكارهم ،وينكثون بوعودهمَّ � .أما اهلل
فال يقوم بهذه الأعمال لأ ّنه كامل وال َي ْقدِر �أن يفعل �شي ًئا ُمخالفًا لطبيعته.
"َ ...ل ْن َي ْقد َِر �أَ ْن ُي ْنك َِر َن ْف َ�س ُه" (ر�سالة تيموثاو�س الثانية .)13 :2
منذ بع�ض الوقت ،و�صلتني ر�سالة �إلكترونية يقول فيها كاتبها:
أنت تقول َّإن الله ال يغفر عشوائ ًّيا .وتقول َّإن َيدَيّ الله ُمق َّيدتان بالقوانين التي
أيضا" :الله قادر على القيام ّ
َسنَّها بنفسه .وقد كتبت ً
بكل شيء؛ لكنه ال يقدر أن
ُي ْن ِكر نفسه أو ْأن َيتجاهل قوانينه" .لماذا َي ْمنَع خالقنا ال َّرحيم نفسه من امتالك
القدرة على ُمسامحة عبيده الذين يطلبون رحمته؟ لماذا ُي َق ِّيد رحمته؟ أال ترى
َّأن هذا ليس بمنطقي؟ وحتى لو َسنَّ الله قانو ًنا كهذا فبمقدوره أن َيخرقه فو ًرا؛
فهو ُك ِل ُّي ال ُقدرة! فال ُي ْع َقل أن نتجادل حول قدرة الله الفائقة وأن نقول – في
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الوقت نفسه – إنها محدودة .لو شاء الله أللقانا جمي ًعا في نار جهنَّم ،لكنه
اإلله الرحيم الذي ُي َق ِّرر دائ ًما أن َيغفر لعبيده لكي يتم َّكنوا من النجاة عندما
حاسبون .ليمنحنا الله غفرانه ويرحمنا برحمته في اليوم الذي سنجتمع فيه م ًعا
ُي َ
ونقف أمامه للحساب!

تطرقنا �إليه في الف�صل ال�سابق ،هل تفكير هذا ال�شخ�ص
في �ضوء ما َّ
جاهل القوانين التي َ�س َّنها بنف�سه
َمنطقي؟ هل خالقنا ُح ٌّر �إلى َح ِّد َت ُ
ومخالفة قدا�سته؟
ُ

َر ْح َمة بدون َعدالة
َت َخ َّيل الم�شهد التالي الذي يجري في قاعة �إحدى المحاكم:
ل�سطْ ِوه على
يجل�س القا�ضي في مقعده بينما يقف �أمامه َر ُجل ُوجد مذن ًبا َ
م�صرف وارتكابه جريمة قتل بدم بارد .تمتلئ القاعة بال�شهود وتح�ضر
عملية ال�سطو .كما � َّأن
عائلة
ال�ضحية وزوجته وموظفو الم�صرف الذي �شهد ّ
ّ
والم َ�ص ِّورين ي�ستع ّدون لتوثيق هذه اللحظات.
ال�صحفيين ُ
بحق هذا القاتل؟ �أهو حكم بالإعدام؟ �أم
الحكْم الذي �سي�صدر ّ
ما هو ُ
ال�سجن الم� َّؤبد؟
َيطلب حاجب المحكمة من الجميع �أن يقفوا.
الم ْذنِب ويقول له" :لقد الحظت من خالل درا�ستي
الر ُجل ُ
َينظر القا�ضي �إلى َّ
للق�ضية �أنك ُت�صلِّي بانتظام و�أنك مواظب على �إخراج الزكاة .كما � َّأن طريقتك
في تحريك �أ�صابعك على المِ ْ�س َب َحة التي في يدك م�ؤ ِّثرة بالفعل .وقد �سمعت
دائما لم�شاركة طعامك مع الغرباء .لقد
� ً
أي�ضا �أنك َر ُجل مِ �ضياف وم�ستعد ً
فاقت �أعمالك ال�صالحة �أعمالك الطالحة� .أنا �أمنحك رحمتي .لقد �سامحتك
المحكمة ويمكنك �أن تذهب ُح ًّرا طَ لي ًقا".

162

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

"رفِ َعت
ي�ضرب القا�ضي المن�ضدة بمطرقته وي�صيح الحاجب قائالًُ :
الجل َْ�سة!"
َ
وعندهاَ ،ت َتعالى الأ�صوات والو�شو�شات الغا�ضبة في الغرفة ...
من الم�ؤكّ د �أنك لم ت�سمع بحدوث �شيء كهذا في �أية محكمة .ومن الم�ؤكّ د
عملية
� ً
أي�ضا �أنك ر�أيت ً
ر�سما لذلك الميزان الذي ُي�ستخدم كرمز للإ�شارة �إلى ّ
المتهم ُمذن ًبا ،فال ُب َّد للمحكمة �أن
الم َّت َهمين .لكن �إذا ُو ِج َد ُ
وزن الأدلة �ض ّد ُ
بح ِّقه .و�سواء كان هذا ال�شخ�ص قد عمل "�أعما ًال
ُت ْ�صد َِر ُ
المنا�سب َ
الحكم ُ
�صالحة" �أَم ال فهذا ال يهم .ونحن جميعنا نعرف ذلك.
وهكذا� ،إن كان نظام "الأعمال ال�صالحة التي تفوق الأعمال الطالحة"
جائرا كهذا في
نظاما
غير ُمطَ َّبق في محاكم الب�شر ،فهل ُي ْع َقل �أن يعتمد اهلل
ً
ً
ال�سماوية؟
محكمته
َّ

الد َّيان العادل
َ
ق�صتنا الخيالية.
اهلل يختلف تمام االختالف عن القا�ضي المذكور في ّ
"الد َّي ُان ْال َعاد ُِل" (ر�سالة تيموثاو�س الثانية
ف�إحدى ِ�صفات اهلل هي �أنه َّ
�ض َال َي ْ�ص َن ُع
 .)8: 4ومنذ �آالف ال�سنينَ ،ت�ساءل النبي �إبراهيم "�أَ َد َّي ُان ُك ِّل الأَ ْر ِ
َع ْد ًال؟" (�سِ فْر التكوين .)25 :18
الرحمة .فهذا ُيزعزع عر�شه العادل
لم يتجاهل اهلل ً
يوما ال َعدالة لإظهار َّ
و ُي َ�ش ِّوه ا�سمه ال ُق ُّدو�س.
"ال َع ْد ُل َو ْال َح ُّق َقاع َِد ُة ُك ْر�س ِِّي َكَّ .الر ْح َم ُة َوالأَ َم َان ُة َت َت َق َّد َما ِن �أَ َم َام َو ْج ِه َك"
ْ
(المزمور .)14 :89
� ْإن ُقلنا – كما قال كاتب الر�سالة الإلكترونية – � َّإن اهلل قادر على ا�ستخدام
لخ ْرق القوانين التي َ�س َّنها بنف�سه ،فك�أننا بذلك نقول � ّإن
"قوته الفائقة" َ
َّ
الخطاة الذين �س ُيحاكمهم.
" َد َّيان الأر�ض كلّها" هو �أقل َع ْد ًال من ُ
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وكم هو غريب ح ًقا �أن َن َت َحلَّى – نحن ال َب َ�شر – بِحِ ٍّ�س عميق وفطري بالعدالة،
غير �أننا في الوقت نف�سه ُنعار�ض الحقيقة الوا�ضحة ب� َّأن خالقنا يتم َّتع بنف�س
ذلك الحِ ِّ�س بالعدالة! فنحن جميعنا نعرف في �أعماقنا � َّأن القا�ضي الذي ال
ال�شر هو �أبعد ما يكون عن "ال َعظَ َمة".
ُيدين ّ
كتب النبي �إرميا:
الر ُّبَ ،قال َْت َنفْ�سِ ي ،مِ ْن �أَ ْجلِ ذلِكَ َ�أ ْر ُجو ُه"
"كَ ث َ
ِير ٌة �أَ َما َن ُتكَ َ .ن ِ�صيبِي ُه َو َّ
(مراثي �إرميا .)24-23 :3
تغيراتك!" ف� ُّأي
الحِ ظ � َّأن النبي �إرميا لم َي ُقل "كثيرة ُمفاج�آتك!" �أو "كثيرة ُّ
رجا ٍء ُيمكننا �أن َن َ�ضعه في �إلهٍ متقلِّب كهذا؟ كثيرة هي �أمانة اهلل! َلك َِّن كثيرين
عطوف" َين�سون �أنه في الوقت نف�سه "�أَم ٌِين
حيم
ٌ
مِ َّمن اعتادوا القول ب� َّأن اهلل َ"ر ٌ
َو َعاد ٌِل" (ر�سالة يوح َّنا الأولى  .)9 :1وهكذا ،ف� َّإن التفكير من زاوية واحدة
ي�ؤ ّدي �إلى نظرة ُم َ�ش َّوهة عن اهلل.

طبيعة اهلل المتوازنة
ناح ِّي ال ُع�صفور هو الأهم؟ ما من َ�شكٍّ � َّأن ال ُع�صفور يحتاج
� ُّأي َج ٍ
ناح من َج َ
�إلى كال جناحيه ليطير! وك ّل َمن يظن �أ ّنه با�ستطاعة ال ُع�صفور �أن يطير بجناح
واحد ُينكر طبيعة الطيور وقوانين الجاذبية والقواعد الهوائية الديناميكية.
الرحمة بمعزل عن العدالة
كذلك ،ف� ّإن ك ّل َمن يقول �إ ّنه بمقدور اهلل �أن ُيظْ ِهر َّ
بالخطية والموت .فرحمة اهلل وعدله
�إ َّنما ُينكر طبيعة اهلل والقوانين المتعلِّقة
َّ
تاما .لذلك ،كتب الملك داود:
ين�سجمان
ان�سجاما ً
ً
" َ"�س�أُ�ش ُِيد ِب َر ْح َمت َِك َو َع ْدل َِك َيا َر ُّبَ ،و َل َك ُ �أ َر ِّن ُم" (المزمور 1 :101؛
ترجمة الحياة).
لقد ارتكب داود خطايا ب�شعة ج ًدا ،لكنه �أدرك عدم ا�ستحقاقه لرحمة اهلل.
"ر ْح َمة" يحمل معنى عدم اال�ستحقاق.
فالتعريف ال�صحيح لكلمة َ
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ُ
الجزء الثانيِّ :

الع ْدل هو نيل العقاب الذي ن�ستحقه.
َ
َّالر ْح َمة هي عدم نيل العقاب الذي ن�ستحقه.
الرب �أوجد طريقة لإظهار رحمته
كان دافع داود للترنيم هلل هو �إدراكه ب� َّأن ّ
للخطاة الذين ال ي�ستحقونها؛ لكن دون �أن يتغا�ضى عن عدالته .لذلك ،فقد
بالر ْح َمة وال َعدالة م ًعا.
َت َغ َّنى داود َّ
أمرا ب�سيطً ا عند �إلهنا ال ُق ُّدو�س .فهو ال َيغفر للخاطئ
لي�س غُ فران الخطايا � ً
تماما ب� َّأن خطايا الخاطئ قد ال َقت الدينونة والعقاب
�إ َّال �إذا كان را�ض ًيا
ً
المنا�س َبين� .إذا �أ�ساء �إلينا �أحد الأ�شخا�ص فقد نن�سى المو�ضوع ونتغا�ضى عن
ُ
الأمر� ،أو قد نختار – بك ّل ب�ساطة – �أن ُن�سامحهَّ � .أما اهلل فال.
خطيتك لأني
� َّإن رحمة اهلل ال تلغي عدالته .فهو ال يقول�" :أنا لن �أُدين
َّ
�أُحبك ".كما �أنه ال يقول" :لأنك �أخط�أت فلن �أحبك بعد الآنَّ � ".إن اهلل ُيحِ ُّب
الخطاة ،لكنه ُيدين خطاياهم و ُيعاقبها.
وهذا يقودنا �إلى �س�ؤال منطقي وهو� :إن كان اهلل كذلك ،فكيف ُي ْ�سب َِغ رحمته
المذنبين؟
على الخطاة ُ

والعدالة َم ًعا
الر ْح َمة َ
َّ
وحواء .فل َّأن اهلل ُمحِ ٌّب ورحيم ،فهو لم َي َ�ش أ�
َفكِّر َم َّرة �أخرى في موقف �آدم َّ
�أن َيف�صلهما عنه؛ بل �أرادهما �أن يعي�شا معه �إلى الأبد دون �أن ينتهي بهما
الأمر في الجحيم الأبدي.
الر ُّب َع ْن َو ْع ِد ِه كَ َما َي ْح�سِ ُب َق ْو ٌم ال َّت َباطُ �ؤَ ،ل ِك َّن ُه َي َت�أَ َّنى َعل َْي َنا،
" َال َي َت َباطَ �أُ َّ
يع �إلى ال َّت ْو َبةِ" (ر�سالة
ا�سَ ،ب ْل �أَ ْن ُي ْق ِب َل ال َْجمِ ُ
َو ُه َو َال َي َ�ش ُاء �أَ ْن َي ْهلِكَ �أُ َن ٌ
ُبطر�س الثانية .)9 :3
وحواء.
لكن بما � َّأن اهلل ُق ُّدو�س وعادل ،فال يمكنه �أن يتغا�ضى عن َّ
خطية �آدم َّ
الخطية.
لذلك ،كان عليه �أن ُيعاقب
َّ
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يع ال َّنظَ َر �إلى ال َْج ْو ِرَ ،فل َِم
"ع ْي َناكَ �أَطْ َه ُر مِ ْن �أَ ْن َت ْنظُ َرا َّ
َ
ال�ش َّرَ ،و َال َت ْ�س َتطِ ُ
ير َم ْن ُه َو �أَ َب ُّر مِ ْن ُه؟"
ين َي ْبل َُع ِّ
ِينَ ،و َت ْ�ص ُم ُت حِ َ
َت ْنظُ ُر �إلى ال َّناهِ ب َ
ال�ش ِّر ُ
(�سِ فْر حبقوق .)13 :1
الخطية دون معاقبة الخاطئ
�إذًا ،ماذا �سيفعل اهلل؟ هل مِ ْن �سبيل لمعاقبة
َّ
الخطية لكي تعود الطهارة
نف�سه؟ وكيف ُيمكن هلل �أن َيق�ضي على عدوى
َّ
�إلى �سابق عهدها؟ هل من �إجابة ُمر�ضية ل�س�ؤال النبي � ُّأيوب"َ :ف َك ْي َف َيتَ َب َّر ُر
ا ِلإ ْن َ�س ُان ع ِْن َد اهلل ِ؟" (�سِ فْر � ُّأيوب  .)2 :9ن�شكر اهلل لأ ّنه �أجابنا عن هذا ال�س�ؤال.
ارا َو ُي َب ِّر َر"
َيك�شف لنا الكتاب المق َّد�س َع َّما فعله َد َّيان الأر�ض ِل َيك َ
ُون " َب ًّ
وحواء و�سائر الخطاة مثلي ومثلك (ر�سالة رومية
ُ
الخطاة ُ
المدانين مثل �آدم َّ
 .)26 :3هل َتعلم ما الذي فعله اهلل لكي ُي َق ِّدم لك رحمته و ُيحافظ – في الوقت
نف�سه – على عدالته؟
الرحلة.
�سوف تجد الإجابة في الأجزاء الالحقة .لذلك� ،أرجو �أن ت�ستمر في ِّ

هذا ليس َذ ْنبي
وحواء)
تعال ن�ستمع �إلى الحديث الذي دار بين �أبوينا ال َّأولين (�آدم
َّ
وخالقهما الذي �صار َد َّيا ًنا َل ُهما:
َ"ف َن َادى َّالر ُّب الإِ ُله � َآد َم َو َق َال َل ُه�‘ :أَ ْي َن �أَ ْن َت؟’َ .ف َق َال�‘َ :سم ِْع ُت َ�ص ْو َت َك
ِيت ،لأَ ِّني ُع ْر َي ٌان َف ْاخ َت َب�أْ ُت’َ .ف َق َال‘َ :م ْن �أَ ْعلَ َم َك �أَ َّن َك
فِي ْال َج َّنةِ َف َخ�ش ُ
ال�ش َج َرةِ َّالتِي �أَ ْو َ�ص ْي ُت َك َ �أ ْن َال َت�أْ ُك َل م ِْن َها؟’ َف َق َال
ُع ْر َي ٌان؟ َه ْل �أَ َكلْ َت م َِن َّ
ال�ش َج َرةِ َف�أَ َكلْ ُت’َ .ف َق َال
� َآد ُم‘ْ :ال َم ْ َر�أ ُة َّالت ِي َج َعلْ َت َها َمعِي ه َِي �أَ ْع َط ْتن ِي م َِن َّ
هذا َّالذِي َف َعلْ تِ؟’ َف َق َال ِت ْال َم ْر�أَ ُة‘ْ :ال َح َّي ُة َغ َّر ْتن ِي
َّالر ُّب ا ِلإ ُله ل ِلْ َم ْر�أَةِ‘َ :ما َ
َف�أَ َكلْ ُت’" (�سِ فْر التكوين .)13-9 :3
وحواء؟
لماذا ا�س َت ْج َوب اهلل �آدم َّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

تماما كما ي�ستجوب الوالدان ابنهما العا�صي رغم
لقد ا�ستجوبهما
ً
خطيتهما وال َّذ ْنب
وحواء �أن ُيدركا َّ
معرفتهما بما فعله .فقد �أراد اهلل من �آدم َّ
كل منهما �أن ُيلقي
الذي اقترفاه .لكن بد ًال من �أن َيعترفا
َّ
بخطيتهما ،حاول ٌّ
اللَّوم على الآخر.
"ال َم ْر�أَ ُة َّالتِي َج َعلْ َت َها َمعِي ه َِي �أَ ْع َط ْتن ِي
�آدم �ألقى اللَّوم على اهلل وعلى َح َّواءْ :
ال�ش َج َرةِ َف�أَ َكلْ ُت".
م َِن َّ
"ال َح َّي ُة َغ َّر ْتن ِي َف�أَ َكلْ ُت".
الح َّية قائلةًْ :
حواء ف�ألقت اللَّوم على َ
� َّأما َّ
آلي َين بل كائ َنين َح َّيين ،فقد
وحواء لم يكونا
�شخ�صين � َّ
َ
وحيث � َّإن �آدم َّ
اعتبرهما اهلل م�س�ؤولَين عن خيارهما .وهكذا ،كان ينبغي على كُ ٍّل منهما �أن
يلوم نف�سه وح�سب.
"ال َي ُق ْل �أَ َح ٌد ِ�إ َذا ُج ِّر َب�ِ ‘ :إ ِّني �أُ َج َّر ُب م ِْن ق َِب ِل اهلل ِ’ ،لأَ َّن َ
َ
اهلل َغ ْي ُر ُم َج َّر ٍب
ِال�ش ُرو ِرَ ،و ُه َو َال ُي َج ِّر ُب �أَ َح ًداَ .ولك َِّن ُك َّل َواحِ دٍ ُي َج َّر ُب ِ�إ َذا ْان َج َذ َب َو ْان َخ َد َع
ب ُّ
ال�ش ْه َو ُة ِ�إ َذا َحب ِلَ ْت َتل ُِد َخط َِّي ًةَ ،و ْال َخط َِّي ُة ِ�إ َذا َك َملَ ْت ُت ْنت ُِج
م ِْن َ�ش ْه َو ِتهُِ .ث َّم َّ
َم ْو ًتا" (ر�سالة َيعقوب .)15-13 :1
وحواء خِ طَّ ة خالقهماَ ،تبِعا "�شهوتهما" التي
ً
عو�ضا عن � ْأن َي ْت َبع �آدم َّ
حواء وخدعهاَّ � .أما
قادتهما �إلى طريق
َّ
الخطية والموت .فقد �أغوى ال�شيطان َّ
وال�شر – فقد
�آدم – الذي �أو�صاه اهلل ب�أن ال ي�أكل من �شجرة معرفة الخير
ّ
يتمرد على خالقه.
اختار ً
طوعا �أن َّ
"� َآد ُم َل ْم ُي ْغ َو ،لك َِّن ْال َم ْر َ�أ َة �أُ ْغوِ َي ْت َف َح َ�صلَ ْت فِي َّالت َع ِّدي" (ر�سالة
تيموثاو�س الأولى .)14 :2

تعم ًدا �أَم �أنهما َت َع َّر�ضا للإغواء والخِ داع ،فكالهما
و�سواء كان ع�صيانهما ُم َّ
الم َح َّرمة:
المق َّد�س ُيخبرنا �إنهما بعد �أن �أكال مِ َن ال�شجرة ُ
ُمذنبَ .لك َِّن الكتاب ُ
"ان َف َت َح ْت �أَ ْع ُينُ ُه َما" (�سِ فْر التكوين .)7: 3
ْ
حواء) م�س�ؤولية اقتياد الب�شرية من ملكوت
قام اهلل بتحميل �آدم (ولي�س َّ
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�صحيح � َّأن اهلل كان قد َم َن َح �آدم
الخطية والموت.
الب ِِّر والحياة �إلى َهيمنة
َّ
ٌ
لكن االمتيازات
رئي�سا للجن�س الب�شري كلّهَّ ،
ذلك االمتياز العظيم ب�أن يكون ً
أي�ضا.
ؤوليات عظيمة � ً
العظيمة ُتقابلها م�س� ّ
بخطية �آدم ،لكننا ال ن�ستطيع �أن نلومه على خياراتنا
تلوثنا جميعنا
َّ
لقد َّ
ال�شخ�صية.
و�أفعالنا
ّ
" َ"ف�إِ ًذا ُك ُّل َواحِ د ٍ م َِّنا َ�س ُي ْعطِي َع ْن َن ْف� ِسهِ حِ َ�س ًابا ِ هلل ِ" (ر�سالة رومية
.)12 :14
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المستوى األولِ :مثال توضيحي دائم
ُ

انتهى وقت الدفاع والأعذار.
لقد اختار �آدم طريقه ،لكنه لن يتمكَّن من اختيار عواقب هذه الطريق.
الديان العادل �سل�سلة من اللَّعنات
فالخليقة كلّها �س َت ْ�ص ُمت فيما ُي ْعل ُِن َّ
خطية الإن�سان.
والعواقب التي َ�س َّببتها َّ

الرب ي�ضع �أمام الإن�سان
مِ ْن خالل َل ْعن َ
الح َّية (�إعالن الدينونة عليها) ،كان ُّ
الح َّية التي ا�ستخدمها ال�شيطان للإيقاع بالإن�سان
دائما .فهذه َ
در�سا َتطبيق ًيا ً
ً
الح َّيات.
وج ْعله ُيخطئ � ْأم َ�ست حيوا ًنا زاحفًا .وكان هذا هو َم�صير جميع �أنواع َ
َ
الح َّيات كانت تمتلك قوائم – كغيرها من الزواحف – قبل
ومن الوا�ضح � َّأن َ
الح َّيات
وحواء في
َّ
الخطية .وحتى يومنا هذا ،تمتلك بع�ض �أجنا�س َ
وقوع �آدم َّ
125
بقايا من الأجزاء العلوية من عظام القوائم.
للخطية عواقب وخيمة على المذنب وغير المذنب على َح ٍّد
وهذا ُيرينا � َّأن
َّ
الخطية ف� َّإن ُ"ك َّل ْال َخل َِيقةِ َتئ ُِّن َو َت َت َم َّخ ُ�ض َم ًعا" (ر�سالة رومية
َ�سواء .فب�سبب
َّ
أي�ضا.
 .)22 :8وقد امتد ت�أثير
الخطية لي�شمل عالم الحيوانات البريئة � ً
َّ
للخطية
وهكذا ،كان هناك َ�س َبب َوجيه لت�سمية اختيار الإن�سان
َّ
بـ"ال�سقوط".
ُّ

الح َّية

الم ْحتوم
المستوى الثاني :هالك الشيطان َ

ال َّل ْع َنة

"الح َّية".
الرب ب�إعالن اللَّعنة على َ
بد�أ ّ

هذاَ ،ملْ ُع َون ٌة َ�أنْ ِت م ِْن َجمِي ِع
َ"ف َق َال َّالر ُّب ا ِلإ ُله ل ِلْ َح َّيةَِ :لأ َّن ِك َف َعلْ ِت َ
و�ش ْال َب ِّر َّيةَِ .علَ ى َب ْطن ِ ِك َت ْ�س َع ْي َن َو ُت َر ًابا َت�أْ ُكل َِين
ْال َب َهائِ ِم َوم ِْن َجمِي ِع ُو ُح ِ
ُك َّل �أَ َّيا ِم َح َياتِكَِ .و�أَ َ�ض ُع َع َد َاو ًة َب ْي َن ِك َو َب ْي َن ْال َم ْ َر�أةَِ ،و َب ْي َن َن ْ�سل ِ ِك َو َن ْ�سل َِها.
ُه َو َي ْ�س َح ُق َ ْر�أ َ�سكَِ ،و�أَ ْن ِت َت ْ�س َحق َِين َعق َِب ُه" (�سِ فْر التكوين .)15-14 :3

الح َّية التي تكلّم اهلل معها؟ هل كان اهلل غا�ض ًبا ح ًقا من
َم ْن كانت تلك َ
حيوان زاحف؟
�أحيا ًناَ ،ت�شتمل كلمة اهلل (وال �سِ َّيما الأمثال وال ُن ُب َّوات) على ر�سالة ُمزدوجة.
�ص َمع ًنى َ�سطح ًيا ظاهر ًيا و�آخر عمي ًقا باط ًنا .وهذا الأمر َينطبق
فقد َي ْحمِ لُ ال َّن ُّ
الح َّية ت�أتي في ُم�ستو َيين اثنين:
على هذا الإعالن .فاللَّعنة التي �أطلقها اهلل على َ
168

اب َل ْي َ�س ْت م ِْن
يقول الكتاب المق َّد�س"َ :عالِم َِين َ
هذا �أَ َّو ًال� :أَ َّن ُك َّل ُن ُب َّوةِ ْالك َِت ِ
ا�ص" (ر�سالة ُبطر�س الثانية  .)20 :1فالكتاب المق َّد�س ُيف َِّ�سر نف�سه
َت ْف�سِيرٍ َخ ٍّ
"الح َّية" َيجعلنا
بنف�سه .وما �أعلنه اهلل في الن�صف الثاني من لعنته على َ
نبحث ب ُعمق �أكبر في الكتاب المق َّد�س.
َ"و�أَ َ�ض ُع َع َد َاو ًة َب ْي َن ِك َو َب ْي َن ْال َم ْر�أَةَِ ،و َب ْي َن َن ْ�سل ِ ِك َو َن ْ�سل َِهاُ .ه َو َي ْ�س َح ُق
َر�أْ َ�سكَِ ،و�أَ ْنتِ َت ْ�س َحق َِين َعق َِب ُه" (�سِ فْر التكوين .)15 :3
الح َّية
َم ْن هي َّ
الحية التي َي َت َكلَّم اهلل معها هنا؟ ُي َع ِّرف الكتاب المق َّد�س َ
"ال َح َّي ُة
ال�س َماءِ" (�سِ فْر �إ�شعياء  .)12 :14فهو ْ
بالمالك ُ
الم َتك َِّبر الذي َ"�س َق َط م َِن َّ
ال�ش ْي َط َانَّ ،الذِي ُي�ضِ ُّل ْال َع َال َم ُ َّكل ُه" (�سِ فْر الر�ؤيا
ِي�س َو َّ
ْال َقد َِيم ُة ْال َم ْد ُع ُّو �إِ ْبل َ
المذكورة هنا هي ال�شيطان.
 .126)9 :12وهكذا،
َّ
فالحية َ
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َت َلفَّظ اهلل بلعنةٍ على ال�شيطان وجميع َم ْن َيتبعونه .ف�سوف تكون هناك
"عداوة" بين "ن�سل" ال�شيطان و"ن�سل" المر�أة .وفي النهاية� ،سوف يقوم "ن�سل
يتم هذا كلّه بح�سب مواعيد اهلل.
المر�أة" ب�سحق "ر�أ�س" ال�شيطان .و�سوف ّ

سالن
ال َّن ْ
الحية"
ق�صة هذين ال َّن ْ�سل َْين يا ُترى؟ و�إلى َم ْن ُي�شير "ن�سل
َّ
ما هي َّ
و "ن�سل المر�أة"؟
يتمردون على اهلل كما فعل ال�شيطان .فك ّل َم ْن
ُي�شير َن ْ�سل َ
الح َّية �إلى الذين َّ
ينجرف وراء �أكاذيب ال�شيطان هو ابن لل�شيطان بالمعنى الروحي للكلمة.
ون �أَ ْن َت ْع َملُ واَ .ذ َاك َك َان
"�أَ ْن ُت ْم م ِْن َ�أ ٍب ُه َو ِ �إ ْبل ُِي�سَ ،و َ�ش َه َواتِ َ �أب ُِيك ْم ُترِ ُيد َ
ا�س م َِن ْال َب ْدءَِ ،و َل ْم َي ْث ُب ْت فِي ْال َح ِّق لأَ َّن ُه َل ْي َ�س فِيهِ َحقَ .م َتى
َق َّتاالً ل َِّلن ِ
اب" (�إنجيل
َت َ َّكل َم ب ِْال َكذ ِِب َف ِ�إ َّن َما َي َت َ َّكل ُم م َِّما َل ُه ،لأَ َّن ُه َك َّذ ٌاب َو�أَبو ْال َك َّذ ِ
يوح َّنا .)44 :8
َم ْن هو َن ْ�سل المر�أة � ًإذا؟
يا له من مفهوم فريد! ففي تاريخ الكتاب المق َّد�س كلّهُ ،ت ْن َ�سب ُذ ِر َّية
الخطية �إلى
الر ُجل ال المر�أة .غير �أ ّنه في اليوم الذي دخلت فيه
َّ
ال�شخ�ص �إلى َّ
العالم ،ذَكَ َر اهلل َن ْ�سل المر�أة .لماذا؟
كان �إعالن اهلل ذاك بمثابة ال ُن ُب َّوة الأولى التي ت�شير �إلى الم�سيح الذي
حرفيا "المم�سوح" �أو
�س ُيولد من امر�أة ولي�س من َر ُجل .وكلمة الم�سيح تعني
ًّ
"المختار" .ففي الكتاب المق َّد�س ،عندما كان اهلل يختار َر ُج ًال ليقود ال�شعب �أو
نبيا ،كان ُي ْم َ�سح بالزيت ( َي ْ�سكُب ال َّزيت على ر�أ�سه) كعالمة على اختيار
ليكون ًّ
127
بمهمة مح َّددة.
اهلل له للقيام
ّ
الم ْم�سوح الأخير المنتظر.
َلك َِّن الم�سيح كان مختلفًا عن الآخرين .فقد كان َ
المعين "ل َِك ْي ُيب َِيد ب ِْال َم ْوتِ َذ َاك َّالذِي
وقد دخل ُمختار اهلل العالم في الوقت
َّ
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َل ُه ُ�سلْ َط ُان ْال َم ْوتِ � ،أَ ْي � ْإبل َِي�سَ ،و ُي ْعت َِق �أُولئ َِك َّالذ َِين – َخ ْو ًفا م َِن ْال َم ْوتِ – َك ُانوا
ِبرانيين .)15-14 :2
َجم ًِيعا ُك َّل َح َياتِ ِه ْم َت ْح َت ْال ُع ُبود َِّيةِ" (الر�سالة �إلى الع ِّ
الخطية �إلى الجن�س
ُرغم � َّأن اهلل لم ُيف ِْ�صح عن خطته الكاملة يوم دخلت
َّ
وذريتهما َب�صي�ص � َأمل .ويحتوي
وحواء ّ
الب�شري� ،إ َّال � َّأن تلك ال ُن ُب َّوة �أعطت �آدم َّ
الهامة التي َو َّ�ض َحها �أنبياء اهلل
هذا الوعد الرئي�سي على العديد من الحقائق
َّ
128
في ما بعد.

ال َّلعنة
الحية ،قام اهلل
بعد نبوءته الدقيقة عن ن�سل المر�أة الذي �س َي�سحق ر�أ�س َّ
الفعلية لخطيئتهما .و ُت َ�س َّمى هذه
وحواء على بع�ض العواقب
َّ
ب�إطالع �آدم َّ
العواقب بـ"اللعنة".
ِين َ�أ ْو َال ًداَ .و�إلى
اب َح َبلِكِ  ،بِال َْو َج ِع َت ِلد َ
َ
ِيرا �أُكَ ِّث ُر �أَ ْت َع َ
"وقَالَ ِلل َْم ْر�أَةَِ ‘ :ت ْكث ً
ا�ش ِت َياقُكِ َو ُه َو َي ُ�سو ُد َعل َْيكِ َ ’.وقَالَ لآ َد َم‘ :لأَ َّنكَ َ�سمِ ْع َت ِل َق ْولِ
ُون ْ
َر ُجلِكِ َيك ُ
ال�ش َج َر ِة ا َّلتِي �أَ ْو َ�ص ْي ُتكَ َقا ِئالًَ :ال َت ْ�أكُ ْل مِ ْن َهاَ ،م ْل ُعو َن ٌة
ْام َر�أَتِكَ َو َ�أكَ ل َْت مِ َن َّ
ام َح َياتِكَ َ .و َ�ش ْوكً ا َو َح َ�سكًا
الأَ ْر ُ
�ض ب َِ�س َببِكَ  .بِال َّت َع ِب َت ْ�أكُ لُ مِ ْن َها كُ َّل �أَ َّي ِ
ُت ْنب ُِت لَكَ َ ،و َت�أْكُ لُ ُع ْ�ش َب ال َْحقْلِ ِ .ب َع َرقِ َو ْج ِهكَ َت�أْكُ لُ ُخ ْب ًزا َح َّتى َت ُعو َد �إلى
ابَ ،و�إلى ُت َر ٍاب ت َُعو ُد’" (�سِ فْر التكوين
الأَ ْر ِ
�ض ا َّلتِي �أُخِ ْذ َت مِ ْن َها .لأَ َّنكَ ُت َر ٌ
.)19-16 :3
وحواء
بالتمرد على خالقهما ُم ْك ِل َفًا ج ًدا .فقد
كان َ
الخيار الذي ا َّتخذه �آدم َّ
ُّ
وعو�ضا عن � ْأن ُتنتج الأر�ض
العائلية َم ْقرونة بالمتاعب والألم.
� ْأم َ�ست الأفراح
ً
َّ
�ضارة.
ً
بذورا وفاكه ًة وخ�ضروات مِ ْن تلقاء ذاتها� ،سوف ُتنبت �شوكً ا و�أع�شا ًبا َّ
المتعة والراحة .والأ�سو�أ من هذا كلّه هو � َّأن
و�سوف َيحِ لُّ ال َك ُّد والتعب مح ّل ُ
�شبح الموت المتغطر�س �س ُي َخ ِّيم على حياة الإن�سان الق�صيرة.
الخطية جالب ًة معها اللَّعنة.
وهكذا ،فقد َف َق َد الإن�سان �سيطرته وفا َزت
َّ
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طبيعي؟
أمر
هل الموت ْ
ّ
قد يعتقد البع�ض – مِ َّمن ال َيلتفتون �إلى ما يقوله الكتاب المق َّد�س – � َّأن
الفقر ،والعذاب ،والخ�سائر ،والعالقات الفا�شلة ،والأمرا�ض ،وال�شيخوخة،
الخطية هو �أحد
المتعلِّقة بلعنة
َّ
والموت هي �أمور طبيعيةَ .لك َِّن فهم الحقيقة ُ
مفاتيح فهم الأ�سباب الكامنة وراء ُمعاناة كوكبنا .كما � َّأن البع�ض ُي�شيرون
�إلى حالة الب�شرية المثيرة لل�شفقة كدليل وا�ضح على عدم وجود اهللَ .و ُه ْم
الخطية �إلى العالم والعواقب
يفكرون بهذه الطريقة لأنهم ال ُيدركون دخول
َّ
129
التي نجمت عنها.
في ال�سنغال ،يقول النا�س �أحيا ًنا (وال �سِ َّيما �أثناء الجنازات)" :اهلل خلق
الراحة في هذه العبارة.
الموت قبل �أن يخلق الحياة" .ويجد الكثيرون بع�ض َّ
الم ْنطِ ق ومع الكتاب المق َّد�س الذي يقول�" :آخِ ُر
َّ
لكن هذا الفكر يتعار�ض مع َ
َع ُد ٍّو ُي ْب َط ُل ُه َو ْال َم ْو ُت" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)26 :15
والمعاناة والموت
ال�شر ُ
والحزن ُ
قد يبدو ّ
أمورا طبيعيةَ .لك ِْن كما � َّأن الخاليا
� ً
رطانية لي�ست هي ال�شيء الطبيعي
ال�س
َّ
َّ
للج�سم ال�سليم ،ف� َّإن هذه الأمور
الم�ؤلمة لي�ست هي ال�شيء الطبيعي
في عالمنا .فالأ�شواك في وردة
ورية طَ ِّيبة الرائحة ،والجهد الذي يبذله
ُج َّ
والمعاملة
ال�صغارُ ،
المزارعون في الح�صاد ،والعِناد الذي ُيظهره الأطفال ِّ
المخا�ض التي ُترافق
ال�سيئة التي ُتالقيها الزوجة ِّ
ِّ
الطيبة من زوجها ،و�آالم َ
الوالدة ،والأمرا�ض التي تق�ضي على جهاز المناعة في ج�سم الإن�سان ،والآالم
المرير للموت (الذي ُيذكِّرنا ب� ّأن �أج�سادنا
ُ
المرافقة ل�سِ ِّن ال�شيخوخة ،والواقع َ
الرئي�سية .فاهلل لم َي ْخلِق
�ستعود �إلى التراب)؛ هذه كُ لُّها لم َتكُن في خطّ ة اهلل
ّ
الخليقة لتكون في َح ْرب دائمة مع نف�سها.
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الخطية ،كان الإن�سان هو ر�أ�س الخليقة ،وكانت ك ّل الأ�شياء
قبل دخول
َّ
بالبر وال�سالم.
خا�ضعة بالكامل لآدم وامر�أته .كما � َّأن الأر�ض كانت مملوءة
ّ
الخطية
لكن في ما بعد ،انحرف �أبونا ال َّأول عن طريق اهلل و�سار في طريق
َّ
ُم ْ�صطَ حِ ًبا معه ك ّل الجن�س الب�شري الفاني.

ُّ
بأس ِرها
تأثر الخليقة ْ
خطية
قد يقول �أحدهم" :هذا لي�س عدالً! فلماذا ُيعاني �أي �شخ�ص ب�سبب َّ
�شخ�ص �آخر؟"
�صحيح � َّأن ك ّل واح ٍد مِ َّنا ي ّتخذ قراراته بنف�سه و� َّأن اهلل ُيحا�سبنا ك�أفراد على
ٌ
هذه القرارات .لكن هناك حقيقة �أخرى موازية لها وهي �أننا نعي�ش في عالم
المعدي ال َي ْن َح ِ�صر في
"الم َر�ض ُ
الولُفي الإفريقيَ :
المثَل ُ
ملعون .لهذا يقول َ
الم�صاب به".
ال�شخ�ص ُ
لخطية �آدم َ"ف�إِ َّن َنا
الخطية .فالحياة لم َت ُعد عادلة .ونتيجة
هذه هي طبيعة
َّ
َّ
َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُك َّل ْال َخل َِيقةِ َتئ ُِّن َو َت َت َم َّخ ُ�ض َم ًعا �إلى ال َآن" (ر�سالة رومية .)22 :8
ال�سار هو �أنه منذ البدايةَ � ،أع َّد اهلل
لقد ت�أثر الجميع بلعنة
َّ
الخطيةَ .لك َِّن الخبر َّ
نظاما في ال�ساعة
خطّ ة رائعة وجريئة للنجاة .فكما � َّأن ال�صانع الماهر ي�ضع
ً
يتم من خالله التحكُّم بالأ�سباب التي قد تجعل ال�ساعة تتوقف ،فقد و�ضع
ّ
يتم من خالله �إبطال قوى ال�شيطان
�صانع هذا الكون
ً
نظاما داخل عالمه ّ
للخطية
والخطية والموت .فمنذ البداية كان هلل َق ْ�ص ٌد مِ ْن َ�سماحِ ه
الم َد ِّمرة
َّ
َّ
ُ
الخطية و ُيظهر نعمته لجميع الذين
بالدخول �إلى العالم وهو �أن ُي ْبطِ ل لعنة
َّ
ي�ؤمنون به.
ق�صة اهلل ،ولن
� َّأما الحزن والألم والموت فلم يكن لها وجود في بداية َّ
الخطية وعلى
يتم الق�ضاء على
َّ
يكون لها وجود في النهاية .فذات يوم� ،سوف ّ
لعنتها"َ :و َ�س َي ْم َ�س ُح ُ
اهلل ُك َّل َد ْم َعة ٍ م ِْن ُع ُيونِ ِه ْمَ ،و ْال َم ْو ُت َال َي ُك ُون فِي َما َب ْع ُدَ ،و َال
َي ُك ُون ُح ْز ٌن َو َال ُ�ص َر ٌاخ َو َال َو َج ٌع فِي َما َب ْع ُد ،لأَ َّن الأُ ُم َور الأُ َولى َق ْد َم َ�ض ْتَ .و َال
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الر�ؤيا 4 :21؛  .)3 :22و�سوف نعرف المزيد
َت ُك ُون َل ْعنَ ٌة َما فِي َما َب ْع ُد" (�سِ فْر ُّ

عن هذا الم�ستقبل المجيد في الجزء الأخير من رحلتنا.

نعمة اهلل
وال�شر؟
وحواء بعد �أن �أكال من �شجرة معرفة الخير
هل َت ْذكُ ر ما فعله �آدم َّ
ّ

لقد َ�ص َنعا م�آزر من �أوراق ال ِّتين ل َي ْ�س ُترا بها َعور َتيهما .كانت تلك هي

لكن اهلل لم يقبل جهود �آدم
خطيته وعارهَّ .
محاولة الإن�سان الأولى لتغطية َّ
ال�شخ�صية ،بل قام ب�شي ٍء ما لأجلهما:
وحواء
ّ
َّ

" َ"و َ�صنَ َع َّالر ُّب الإِ ُله ل َآد َم َو ْام َر�أَ ِتهِ �أَ ْقم َِ�ص ًة م ِْن ِجلْ د ٍ َو�أَ ْل َب َ�س ُه َما"
(�سِ فْر التكوين .)21 :3
م�صنوعا من جلود الحيوانات .ولكي َيفعل
لبا�سا
ً
َد َّبر اهلل لآدم َّ
وحواء ً

الرب وهو يختار خروفَين (�أو حيوا َنين
ذلك ،كان ال ُب َّد من َ�سفْك ال ِّدماءَ .ت َخ َّيل ّ
الرب
آخرين) ويذبحهما ثم َي�صنع "�أَ ْقم َِ�ص ًة م ِْن ِجلْ دٍ" لآدم َّ
� َ
وحواء .لقد كان ّ
للخطية ،وعن طبيعته ال ُق ُّدو�سة ،وعن
رئي�سيا عن الثمن الباهظ
در�سا
َّ
ًّ
ُي َعلِّمهما ً
الم َّت�سِ مين بالعار.
الم�ستحقين ُ
كيفية قبوله للخطاة غير ُ
ّ

وحواء� ،أظهر الخالق نعمته لهذين
ومن خالل ت�أمين اللِّبا�س لآدم
َّ
ال�شخ�صين اللذين َت َم َّردا عليه .فرغم �أ ّنهما لم يكونا ُم�ستح َّقين لإح�سانه� ،إ َّال
َ
� َّأن هذا هو مفهوم ال ِّن ْع َمة :الإح�سان ُرغم عدم اال�ستحقاق.

الع ْدل هو نيل ما ن�ستحقه (= الق�صا�ص الأبدي).
َ
َّالر ْح َمة هي عدم نيل ما ن�ستحقه (= ال ق�صا�ص).
ِّ
النعمة هي نيل ما ال ن�ستحقه (= الحياة الأبدية).
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ِب ُّر اهلل
وحواء� ،أرادهما اهلل �أن يفهما
من خالل الت�ضحية بالحيوا َنين لأجل �آدم َّ
أي�ضا "الإله البار" (المزمور 15 :86؛
�أنه لي�س "الإله َّالرحيم" فح�سب ،بل و� ً
وحواء
المزمور .)9 :7
َّ
فالخطية يجب �أن ُتعا َقب بالموتَ .ت َخ َّيل �أفكار �آدم َّ
عندما �شاهدا الدماء َت�سيل من تلك المخلوقات البريئة الجميلة؟ لقد و�ضع اهلل
الخطية هي َم ْوت .وبهذا ،كان اهلل هو � َّأول
واقعية َح َّية� :أُ ْج َرة
�أمامهما �صورة
َّ
ّ
دموية .وكانت هناك ماليين الذبائح الأخرى
َم ْن با َدر بتقديم � َّأول ذبيحة
َّ
التي �ستليها.
الحيوانية التي َوفَّرها
الرب هو الذي "�ألب�سهما" تلك الجلود
الحِ ظ � ً
َّ
أي�ضا � ّأن ّ
خطيتهما وعارهماَ ،لك َِّن جهودهما لم
وحواء �أن َي ْ�س ُترا ّ
لهما .فقد حاول �آدم َّ
الخطية التي وقعا فيها.
�ض اهلل .فهو الوحيد الذي لديه العالج لم�شكلة
ُت ْر ِ
َّ
أي�ضا �أن نفهم
وقد �أرادهما اهلل �أن َيفهما هذه الحقيقة .كما �أنه ُيريدنا نحن � ً
هذه الحقيقة.

َط ْرد ُ
الخطاة
ينتهي الأ�صحاح الثالث من �سِ فْر التكوين بهذه الآيات:
َ"و َق َال َّالر ُّب الإِ ُله‘ُ :ه َو َذا الإِ ْن َ�س ُان َق ْد َ�ص َار َك َواحِ دٍ م َِّنا َعا ِر ًفا ْال َخ ْي َر
ال�ش َّرَ .وال َآن َل َ َّعل ُه َي ُم ُّد َي َد ُه َو َي�أْ ُخ ُذ م ِْن َ�ش َج َرةِ ْال َح َياةِ �أَ ْي ً�ضا َو َ ْي�أ ُك ُل َو َي ْح َيا
َو َّ
�إلى الأَ َبدَِ َ ’.ف�أ ْخ َر َج ُه َّالر ُّب الإِ ُله م ِْن َج َّنةِ َع ْد ٍن ل َِي ْع َم َل الأَ ْر َ�ض َّالتِي �أُخِ َذ
م ِْن َهاَ .ف َط َر َد ا ِلإ ْن َ�س َانَ َ ،و�أ َق َام َ�ش ْرق َِّي َج َّنةِ َع ْد ٍن ْال َك ُروب َِيمَ ،و َل ِه َيب َ�س ْيفٍ
ُم َت َقلِّ ٍب لِح َِر َا�سةِ َطرِي ِق َ�ش َج َرةِ ْال َح َياةِ" (�سِ فْر التكوين .)24-22 :3
وهكذا ،كما � َّأن اهلل طَ َر َد �إبلي�س ومالئكته من الفردو�س ال�سماوي بعد
أر�ضية عندما
تمر ُّدهم على اهلل ،فقد طرد الإن�سان وامر�أته من َ
الج َّنة ال ّ
َع َ�صيا �إرادته.
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ُ
الجزء الثانيِّ :

أي�ضا
وح ِر َم � ً
لذلك ،فقد ُح ِر َم الإن�سان من التواجد في َم ْح َ�ضر اهلل ال ُق ُّدو�س ُ
وال�شر) .و�سوف
من �شجرة الحياة (وهي مختلفة عن �شجرة معرفة الخير
ّ
المميزة هذه في نهاية رحلتنا
نتطرق للحديث عن �شجرة الفردو�س ال�سماوي
َّ
َّ
عبر الكتاب المق َّد�س .ويكفينا الآن �أن َنعرف � َّأن �شجرة الحياة َترمز �إلى هِ َبة
الحياة الأبدية التي يمنحها اهلل لجميع الذين ي�ؤمنون به وبخطته.
وال�شر ،كان ذلك َيعني �أنهما
حين �أكل �آدم َّ
وحواء من �شجرة معرفة الخير ّ
َرفَ�ضا طريق الحياة الأبدية واختارا طريق الموت الأبدي .وبهذا ،انقطعت
الخطية.
العالقة الوثيقة بين ال�سماء والأر�ض ب�سبب
َّ
أي�ضا ُنعاني من
وهكذا ،واجه �آدم
وحواء م�شكلة خطيرة .ونحن � ً
َّ
الم�شكلة ذاتها.

15
َمأزق ُمزدوج
ُّ
الش ْرطة ُتلقي القب�ض على ُمجرم ُمدان بعد � 38سنة من فَراره .كان هذا
الرئي�سية في �شهر �أيار/مايو لعام .2006
هو �أحد العناوين الإخبارية
ّ
ق�صة َر ُجل ا�سمه "�سميث" هرب من �سجن في والية كاليفورنيا
َي ْ�س ُرد الخبر َّ
في �سنة  1968حيث كان َيق�ضي ُم َّدة �سجنه ب�سبب ارتكابه جريمة
�سطو ُم َ�سلَّح.
الر ُجل في الهرب من مكان لآخر لمدة � 38سنة ليعي�ش في
ا�ستمر هذا َّ
النهاية في �شاحنة في �إحدى الغابات الكثيفة في و�سط �أمريكا حيث عثرت
ال�سلطات الأمريكية.
عليه ُّ
المح ِّقق الم�س�ؤول عن الق�ضية" :نظر ال�سيد �سميث �إلى الأر�ض قلي ًال
قال ُ
ثم �إلى فوق قبل �أن يقول‘ :نعم ،هذا �أنا ’.فهو لم يظن � ّأن ال�شرطة �ست�ستمر في
130
البحث عنه لمدة طويلة كهذه".
تمرد على
عجز ال�سيد �سميث عن الفَرار من القانون .كذلك ،ال ُيمكن لأي ُم ِّ
الديان العادل الذي َ�س َّن ال�شرائع والقوانينَ .لك ِْن َم ْن ُهم
يفر من َّ
قوانين اهلل �أن َّ
تمردون؟
ه�ؤالء ُ
الم ِّ
الت َع ِّد َي �أَ ْي ً�ضاَ .و ْال َخط َِّي ُة ه َِي َّالت َع ِّدي"
ُ"ك ُّل َم ْن َي ْف َع ُل ْال َخط َِّي َة َي ْف َع ُل َّ
(ر�سالة يوح َّنا الأولى .)4 :3
177
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تمرد على قوانين اهلل ال�صالحة والكاملة هو ُم َت َع ٍّد .وهذا هو ما
كلُّ من َي َّ
أي�ضا.
وحواء .وهذا هو ما فعلناه نحن � ً
فعله �إبلي�س .وهذا هو ما فعله �آدم َّ
خطية هي �ض ّد اهلل في المقام ال َّأول .فرغم � َّأن الكثيرين ينظرون �إلى
كل َّ
خطيتهم وك�أنها �أمر ب�سيط� ،إ َّال � ّأن الحال لي�ست كذلك في نظر اهلل .فجميع
ّ
الخطاة الذين لم يتوبوا ولم ُت ْغفَر خطاياهم ُهم مجرمون خارجون على
تدينين".
"م ِّ
القانون مهما بدوا "�صالحين" �أو ُ

سراب
س ْعي ُمتفائل نحو َ
َ
قال لي �أحد جيراني ذات َم َّرة�" :أنا ُمتفائل� ،أظن �أنني �س�أنجح في الو�صول
الج َّنة" .لكن هل �س ُت�ساعده جهوده الذاتية وتفا�ؤله في تجنيبه ال َق�صا�ص
�إلى َ
الأبدي عندما يحين وقت الدينونة؟
م�سافرا عبر وادي الموت في كاليفورنيا (�إحدى ال�صحارى
فيما كنت
ً
الأ�شد حرارة في العالم) ،ر�أيت من بعيد ما ُي�شبه ُبحيرة ماء تتلألأ مياهها
تحت �أ�شعة ال�شم�س .لكن عندما اقتربت منها اختفت ولم �أَ ُعد �أراها .وحين
ال�سير ر�أيت ُبحيرة �أخرى ثم اختفت بدورها .كان ذلك َ�سرا ًبا.
تابعت َّ
ال�سراب عن انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س عبر طبقات الهواء التي تختلف
َي ْن ُج ُم َّ
حقيقية ،لكنها
في حرارتها وكثافتها بع�ضها عن بع�ض .لقد بدت ال ُبحيرة
ّ
في الواقع لم تكن كذلك .وهكذا ،قد ي�شعر الخاطئ بالتفا�ؤل حيال فر�صته
الج َّنة؛ َلك َِّن الكتاب المق َّد�س ُيعلن الحقيقة .فجميع ن�سل �آدم
في الذهاب �إلى َ
"�ض َع َفاء" وعاجزون عن تخلي�ص �أنف�سهم من الدينونة (ر�سالة رومية .)6 :5
ُ
فكما هو حال ال�شخ�ص الذي َيتيه في �صحراء قاحلة و َي�ستهلك ك ّل ما في
حوزته من ماء ،ف� َّإن الإن�سان عاجز عن ا�سترداد حياته الأبدية التي �أ�ضاعها
الخطية.
ب�سبب
َّ
�ض َّالذِي َال
وت َو َن ُك َون َك ْال َماءِ ْال َُم ْه َرا ِق َعلَ ى الأَ ْر ِ
"لأَ َّن ُه َال ُب َّد �أَ ْن َن ُم َ
ُي ْج َم ُع �أَ ْي ً�ضا�( "...سِ فْر �صموئيل الثاني .)14 :14
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قد يرى ال�شخ�ص التائه ما يظ ّنه واح ًة قادر ًة على تخلي�ص حياته ،لكنه
ُ�سرعان ما يكت�شف � ّأن هذه الواحة ما هي �إ َّال هواء �ساخن �إلى َح ِّد ال َغلَيان.
وي�ستمر ال�شخ�ص الظم�آن البائ�س في الزحف من �سراب �إلى �آخر �إلى �أن يلقى
َح ْت َف ُه في النهاية .وهكذا هي الحال فيما يتعلَّق بتفا�ؤل الخاطئ ،وجهوده
وتدينه:
الذاتيةُّ ،
ِيمةًَ ،و َعاقِ َب ُت َها طُ ُرقُ ال َْم ْو ِت"
وج ُد طَ ِر ٌ
يق َتظْ َه ُر ِللإِ ْن َ�س ِ
" ُت َ
ان ُم ْ�س َتق َ
(�سِ فْر الأمثال .)12 :14
في وقتنا الحا�ضرَ ،يتبع مليارات النا�س حول العالم طُ ُر ًقا تبدو لهم
المزريةَ .ف ُه ْم يمار�سون
ُم�ستقيمة وذلك �سع ًيا منهم للتخلُّ�ص من حالتهم ُ
عينة ،و ُي َر ِّددون ال�صلوات
الطقو�س
الدينية ،ويغ�سلون �أج�سادهم بطريقة ُم َّ
َّ
آلية دون ت� ُّأمل �أو تفكير ،و َيمتنعون عن تناول بع�ض الأطعمة،
بطريقة � َّ
جزءا من �أموالهم للآخرين ،و ُي�ضيئون ال�شموع ،و ُي َ�صلُّون با�ستخدام
ويهبون ً
�سمونه بالأعمال
الم�سبحة ،و ُي َر ِّددون بع�ض العبارات ،ويقومون بما ُي ُّ
لم َج َّرد �أنهم َيخ�ضعون
ال�صالحة .وهناك من َيعتقدون �أنهم �أ�صبحوا �صالحين ُ
الج َّنة عن طريق الموت
للقادة
ِّ
الروحيين .وهناك َم ْن ي�أملون في الو�صول �إلى َ
ق�ضية يرونها ُمق َّد�سة وعادلة.
في �سبيل ّ
فهل ُي ْع َقل � َّأن ه�ؤالء النا�س جمي ًعا َي�سعون نحو َ�سراب؟

ال َّن ْ
الصحيحة للذات
ظ َرة َّ
هناك َمثَل َ�شعبي ُي َر ِّدده النا�س في ال�سنغال يقول" :الحقيقة هي
حار".
ٌ
فلفل ٌّ
واهلل يواجهنا بحقيقة �أنف�سنا حتى و�إن كانت هذه الحقيقة جارحة
ومزعجة .وهو يحثنا على �أن نكون �صادقين معه ب�ش�أن خطايانا .فبمعزل
ُ
ال�سيدة المري�ضة التي كنا �أنا وزوجتي نعرفها.
عن ال�صدق نكون �أ�شبه بتلك ِّ
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فقد كانت ترف�ض االعتراف بحاجتها �إلى طبيب و ُت ِ�ص ُّر على �أنها �ستكون على
ما يرام؛ لكنها ماتت بعد ب�ضعة �أ�سابيع.
الدينيين
عندما كان الم�سيح على الأر�ض قال لمجموعة من القادة
ِّ
تم�سكين ِبب ِِّرهم الذاتي:
ُ
الم ِّ
َ
ِيب َب ِل ْال َم ْر َ�ضىَ .ل ْم �آتِ لأَ ْد ُع َو َ �أ ْب َر ًارا [�أولئك
"ال َي ْح َت ُاج الأَ ِ
�ص َّح ُاء �إلى َطب ٍ
الذين يعتقدون �أنهم على ما ُيرام] َب ْل ُخ َط ًاة �إلى َّالت ْو َبةِ" (�إنجيل
َم ْر ُق�س .)17 :2
على الرغم من و�ضوح الكتاب المق َّد�س ،ف� ّإن ك ّل ما يفعله الكثير من
الكنائ�س والم�ساجد والهياكل هو �إخبار النا�س بمدى �صالحهم وب�أنه ينبغي
عليهم �أن يحاولوا ب ِِج ٍّد �أكبر .لكنهم ال ُي َعلِّمون النا�س عن ب ِِّر اهلل الذي ال ت�شوبه
للخطية.
�شائبة ،وال عن العواقب الوخيمة
َّ
الم�ساجد في كندا يافطة كُ تبت عليها العِبارة التالية:
َعلَّق �أحد َ
"نحن نقبل الجميع
وال نقول ألحد إنه خاطئ".
َلك َِّن اهلل َعلَّق يافطة ُمختلفة على باب الفردو�س:
" َل ْن َي ْد ُخ َل َها َ
س
ش ْي ٌء َد ِن ٌ
َو َ
سا َو َك ِذ ًبا".
ص َن ُع َر ِج ً
ال َما َي ْ
(س ْفر الرؤيا )27 :21
ِ

"ال َجم ُِيع �أَ ْخ َط�أوا َو�أَ ْع َو َز ُه ْم َم ْج ُد اهلل ِ" (ر�سالة رومية
يقول الكتاب المق َّد�سْ :
 .)23: 3فاهلل ال يقبل �أح ًدا على �أ�سا�س ا�ستحقاقه ،بل يقول للجميع �إنهم
خطاة .لذلك ،لن يدخل الفردو�س �إ َّال الذين َتطَ َّه َرت خطاياهم بطريقة ُت َح ِّقق
مِ قيا�س اهلل الكامل للعدالة والطهارة.
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صحيحة عن اهلل
َنظرة َ

المطلقة ومجده
ذات يوم ر�أى النبي �إ�شعياء ر�ؤيا عن طهارة اهلل ُ
العظيم فكتب:
ال�س ِّي َد َجال ًِ�سا َعلَ ى ُك ْر�س ٍِّي َعال
"فِي َ�س َنةِ َو َفاةِ ُع ِّز َّيا ْال َملِكَِ ،ر�أَ ْي ُت َّ
ال�س َراف ُِيم َواق ُِف َون َف ْو َق ُه ،ل ُِك ِّل َواحِ دٍ �س َِّت ُة
َو ُم ْر َتفِ ٍعَ ،و�أَ ْذ َي ُال ُه َت ْملأُ ْال َه ْي َك َلَّ .
�أَ ْجن َِحةٍ ،ب ِْاث َن ْي ِن ُي َغ ِّطي َو ْج َه ُهَ ،وب ِْاث َن ْي ِن ُي َغ ِّطي ِر ْجلَ ْيهَِ ،و َب ْاث َن ْي ِن َيط ُِير.
و�س َر ُّب ْال ُج ُنودَِ .م ْج ُد ُه م ِْل ُء
َو َ
و�سُ ،ق ُّد ٌ
و�سُ ،ق ُّد ٌ
هذا َن َادى َذ َاك َو َق َال‘ُ :ق ُّد ٌ
ال�صا ِر ِخَ ،و ْام َتلأَ
ُك ِّل الأَ ْر ِ
�ضَ ’.ف ْاه َت َّز ْت �أَ َ�س َا�س ُات ْال َع َت ِب م ِْن َ�ص ْوتِ َّ
ال�شفَ تَ ْي ِن،
ْال َب ْي ُت ُد َخ ًاناَ .ف ُقلْ ُت‘َ :و ْي ٌل لِي! ِ�إ ِّني َهلَ ْك ُت ،لأَ ِّني ِ�إ ْن َ�س ٌان َن ِج ُ�س َّ
ال�شفَ تَ ْي ِنَ ،لأ َّن َع ْينَ َّي َق ْد َر�أَ َتا ْال َمل َِك َر َّب
�س َّ
َو�أَ َنا َ�ساك ٌِن َب ْي َن َ�ش ْع ٍب َن ِج ِ
ْال ُجنُ ودِ’" (�سِ فْر �إ�شعياء .)5-1 :6
� ّإن مجد اهلل الذي يحيط بعر�شه في ال�سماء عظيم ج ًدا لدرجة � َّأن المالئكة
الطاهرين الكاملين ُي َغطُّ ون وجوههم و�أرجلهم .فه�ؤالء المالئكة ال يقدرون
�أن يجل�سون في ح�ضرة اهلل لكثرة ده�شتهم من قدا�سته ومجده .لذلك فهم
و�س َر ُّب ْال ُج ُنودَِ .م ْج ُد ُه م ِْل ُء
و�سُ ،ق ُّد ٌ
و�سُ ،ق ُّد ٌ
يطيرون حول عر�شه ُمنادين"ُ :ق ُّد ٌ
�ض!"
ُك ِّل الأَ ْر ِ
الخطية على حقيقتها؟ ربما لأنهم
لماذا يعجز معظم النا�س عن ر�ؤية
َّ
لكن
لم يروا اهلل على حقيقته ولم يت� َّأملوا في بهائه .كان �إ�شعياء نب ًيا تق ًياَّ ،
ر�ؤيته لمجد اهلل ال ُق ُّدو�س جعلته يدرك نجا�سته فقال"َ :و ْي ٌل ل ِي! �إِ ِّني َهلَ ْك ُت،
ال�ش َف َت ْي ِن ".فبالمقارنة مع اهلل� ،أدرك �إ�شعياء حالته البائ�سة
لأَ ِّني �إِ ْن َ�س ٌان َن ِج ُ�س َّ
أي�ضا.
وحالة ال�شعب البائ�سة � ً
ثم كتب �إ�شعياء في ما بعد"ُ :ك ُّلنَ ا َك َغ َن ٍم َ�ضلَ لْ َنا .مِلْ َنا ُك ُّل َواحِ د ٍ �إلى َطرِيقِهِ
�ص ْر َنا ُك ُّلنَ ا َكنَ ِج�سٍ َ ،و َكثَ ْو ِب ع َِّدة ٍ [كَ ث َْو ٍب َقذ ٍِر] ُك ُّل �أَ ْع َما ِل ب ِِّر َنا" (�سِ فْر
َ ...و َق ْد ِ
ال�شخ�صية –
�إ�شعياء 6 :53؛  .)6 :64لقد �أدرك �إ�شعياء � َّأن الطقو�س والجهود
َّّ
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طاهرا �أمام اهلل 131.ففي نظر �إلهنا الق ّدو�س َ"ق ْد
مهما كانت كبيرة – لن تجعله
ً
�ص ْر َنا ُ ُّكل َنا َكنَ ِج�س".
ِ
المزرية حين قال
كما � َّأن النبي � ُّأيوب �أبدى فهمه لحالة الإن�سان ُ
ُمت�سائالً"َ :ف َك ْي َف َيتَ َب َّر ُر الإِ ْن َ�س ُان ع ِْن َد اهلل ِ؟ َ ...و َلوِ ْاغ َت َ�سلْ ُت فِي َّالثلْ ِجَ ،و َن َّظ ْف ُت
َي َد َّي بِالإِ ْ�ش َنا ِنَ ،ف�إِ َّن َك فِي َّالن ْق ِع َت ْغم ُِ�سنِي َح َّتى َت ْك َر َهنِي ث َِيابِي" (�سِ فْر � ُّأيوب
 .)31-30 ،2 :9وكتب النبي �إرميا كلمات اهلل هذه"َ :ف�إِ َّن ِك َو�إِ ِن ْاغ َت َ�سلْ ِت
ال�س ِّي ُد َّالر ُّب"
ب َِن ْط ُرو ٍنَ ،و�أَ ْك َث ْرتِ ل َِن ْف� ِس ِك الأُ ْ�ش َن َانَ ،ف َق ْد ُنق َِ�ش �إِ ْث ُم ِك �أَ َمامِيَ ،ي ُق ُول َّ
(�سِ فْر �إرميا .)22 :2
� َّإن النظرة ال�صحيحة �إلى اهلل تقود �إلى نظرة �صحيحة �إلى الذاتَّ � .أما الأفكار
أفكارا خاطئة عن �أنف�سنا.
الخاطئة عن خالقنا ف�إنها ُتن�شئ لدينا � ً
قد يعتقد المرء الذي يرتدي مالب�س بالية وقذرة �أنه نظيف ومقبول المظهر،
ال�شخ�صي هذا ال يجعله كذلك في واقع الأمر .كذلك ،قد يظن
غير � َّأن اعتقاده
ّ
بارا.
بارا ،غير � ّأن ظَ َّنه هذا ال يجعله ً
الخاطئ نف�سه ً
ال�شخ�صية في �ضوء مجد اهلل وب ِِّره� ،سوف
وهكذا� ،إذا نظرنا الى جهودنا
َّّ
ال�شخ�صية وك�أ ّنها َ"ث ْوب َقذِر" (�إ�شعياء .)6 :64
تظهر جهودنا
َّّ

َد ْرس للجميع
كان �أحد مقا�صد اهلل من �إقامة ال�شعب العِبراني القديم هو تعليم جميع
الأمم بع�ض الدرو�س الهامة .فعلى الرغم من � ّأن اهلل كان �أمي ًنا على الدوام مع
وتمرده على الرب .واهلل يريدنا
هذا ال�شعب� ،إ َّال � َّأن ال�شعب ا�ستمر في ع�صيانه ُّ
�أن نتعلّم منهم"َ :وهذِهِ الأُ ُم ُور َح َد َث ْت ِمثَ ًاال لَ نَ اَ ،ح َّتى َال َن ُك َون َن ْح ُن ُم ْ�ش َت ِه َين
ُ�ش ُر ًورا َك َما ْا�ش َت َهى �أُولئ َِك" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)6 :10
النبي مو�سى كيف � َّأن
في �سِ فْر الخروج (الكتاب الثاني من التوراة)ُ ،ي َد ِّون
ُّ
الخطية كما يراها اهلل .ورغم � َّأن اهلل
ال�شعب العِبراني القديم �أخفق في ر�ؤية
َّ
َخل ََّ�صهم بيد قوية من العبودية في م�صر� ،إ َّال � َّأن الكثيرين منهم لم يفهموا
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الرب وطبيعته؛ بل ظ ّنوا �أ ّنه ب�إمكانهم �أن يطيعوا اهلل �إلى الح ّد الذي ُي َن ِّجيهم
ّ
من الدينونة فقط.
تم�سكًا ج ًّدا ِبب ِِّره الذاتي لدرجة
وهكذا ،فقد كان ال�شعب العِبراني القديم ُم ِّ
�أ ّنهم قالوا لمو�سى:
ُ"ك ُّل َما َت َ َّكل َم بِهِ َّالر ُّب َن ْف َع ُل" (�سِ فْر الخروج .)8 :19
وهذا ُيرينا �أ ّنهم لم ينظروا �إلى �أنف�سهم كخطاة عاجزين ،ولم يدركوا الب َِّر
وحواء
الكامل الذي ُيطالبهم اهلل به .بل �إ ّنهم ن�سوا � ّأن َّ
خطية واحدة ف�صلت �آدم َّ
خطيتهم وعارهم� ،أخ�ضعهم اهلل المتحان من
عن اهلل .ولم�ساعدتهم على ر�ؤية ّ
ع�شر نقاط.
بقوة ومجد.
الرب على جبل �سيناء ّ
َي ِ�صف لنا الكتاب المق َّد�س كيف نزل ّ
وق َو َ�س َح ٌاب
ال�ص َب ُاح �أَ َّن ُه َ�ص َار ْت ُر ُع ٌود َو ُب ُر ٌ
َ"و َح َد َث فِي ْال َي ْو ِم َّالثال ِ ِث َل َّما َك َان َّ
حلةِ"
ال�ش ْع ِب َّالذِي فِي ْال َم َ َّ
َثق ٌِيل َعلَ ى ْال َج َبلَِ ،و َ�ص ْو ُت ُبوق َ�شد ٌِيد ِج ًّداَ .ف ْار َت َع َد ُك ُّل َّ
(�سِ فْر الخروج  .)16 :19ثم َد َّوى �صوت اهلل ُمعل ًنا الو�صايا الع�شر:

الوصايا العشر
َ -1
"ال َي ُك ْن َل َك �آل َِه ٌة �أُ ْخ َرى �أَ َمامِي".
الحي
�إذًا ،عبادة �أي �إله غير اهلل
ّ
خطية.
الحقيقي الواحد هي
َّ
محبتنا هلل من ك ّل
كما � ّأن َع َدم ّ
القلب والفكر والقوة في ك ّل
أي�ضا (�سفْر
لحظة هي
خطية � ً
َّ
132
الخروج . )20

َال َي ُكنْ َل َك آلِ َه ٌة
ُأخْ َرى َأ َما ِمي.
أَ
ْ
َ
ك
ً
ر
َ
م
ِ
َال ت َْصن َْع َل َك ِت ْمثاال
ْ أبَا َ ُ
ك وَأ َّم َك.
َمن ُْحوتًا.
َ
ال تَ ْق ُت ْل.
ب
ر
ال
ِّ
اسم
َال َتن ِْطقْ ِب
َّ
ال َ تَ ْزنِ .
اط ًال.
إِل ِه َك َب ِ
َ
ال تَ ْسر ِْق.
الس ْب ِت
ُا ْذ ُك ْر َي ْو َم َّ
ال َ تَ ْ
لِ ُت َقد َِّسهُ.
ش َه ْد َشه
َا َد َة ُزورٍ.
َ
ال تَ ْش َتهِ.

َ -2
"ال َت ْ�صنَ ْع َل َك ت ِْمثَ ًاال َم ْن ُح ًوتاَ ...ال
الو�صية ال تقت�صر على الركوع �أمام
َت ْ�س ُج ْد َل ُه َّن َو َال َت ْع ُب ْد ُه َّن ".هذه
ّ
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أي�ضا على ك ّل �شيء يمكن �أن
�صورة �أو عبادة �شيء ما ،بل ت�شتمل � ً
ي�أخذ مكانة اهلل في حياة الإن�سان.
َ -3
"ال َت ْنط ِْق ِبا�سم َّالر ِّب �إِل ِه َك َباطِالً � ".إذا كنت تزعم �أنك خا�ضع هلل الواحد
الحقيقي لكنك ال ت�سعى �إلى معرفته و�إر�ضائه ف�إنك تنطق با�سمه
ال ُق ُّدو�س باطالً.
ال�س ْب ِت لِتُ قَ ِّد َ�س ُه� .سِ َّت َة �أَ َّيام ٍ َت ْع َم ُل َو َت ْ�صنَ ُع َجم َِيع َع َمل َِكَ ،و� َّأما
"-4اُ ْذ ُك ْر َي ْو َم َّ
الرب
ال�س ُ
ْال َي ْو ُم َّ
ابع َففِيهِ َ�س ْب ٌت ل َِّلر ِّب �إِل ِه َكَ .ال َت ْ�صنَ ْع َع َمالً � "...أو�صى ّ
ال�شعب العِبراني القديم �أن يتو ّقفوا عن العمل في اليوم ال�سابع من
وتقدي�سا له.
إكراما
الأ�سبوع � ً
ً
خطية.
المطلقة هو
َّ
�"-5أَكْ ر ِ ْم �أَ َب َاك َو�أُ َّم َك ".ك ّل ما هو �أق ّل من الطاعة ُ
الت�صرف الخاطئ حيالهما
لذلك ف� ّإن عدم احترام االبن لوال َديه �أو
ّ
خطية.
هو َّ
َ -6
�س"
أي�ضا"ُ :ك ُّل َم ْن ُي ْبغ ُِ�ض �أَ َخ ُاه َف ُه َو َقات ُِل َن ْف ٍ
"ال َت ْقتُ ْل ".يقول اهلل � ً
كراهية الإن�سان لأخيه
(ر�سالة يوح َّنا الأولى  .)15 :3لذلك ف� ّإن
َّ
الإن�سان توازي القتل .فاهلل ينظر �إلى القلب ويطلب المحبة الطاهرة
في ك ّل الأوقات.
َ -7
"ال َت ْز ِن ".ال ُت�شير هذه الو�صية �إلى اال�ستعمال غير الأخالقي للج�سد
أي�ضا �إلى ال�شهوات ال َّن ِج َ�سة التي ت�صدر عن العقل
فح�سب ،بل و� ً
والقلب�ِ " .إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْن ُظ ُر �إلى ْام َر�أَ ٍة ل َِي ْ�ش َت ِه َي َهاَ ،ف َق ْد َز َنى ب َِها فِي َقلْ بِهِ"
(�إنجيل َم َّتى .)28 :5
َ -8
"ال َت ْ�سر ِ ْق" �إن �أخذت �أكثر مِ َّما هو لك� ،أو غ�ش�شت في ال�ضرائب �أو
في االمتحان� ،أو لم تعمل ب�إخال�ص في عملك ،فهذه كلّها �أوجه
ُمختلفة لل�سرقة.
َ -9
"ال َت ْ�ش َه ْد َعلَ ى َقرِيبِ َك َ�ش َه َاد َة ُزورٍ� ".إن َنطَ ْق َت ب�أي �شيء غير �صحيح �أو
خطية.
بعيد ولو قلي ًال عن الحقيقة عن �أي �شخ�ص �أو �شيء فهذا َّ

َ 15مأزق ُمزدوج

185

َ -10
"ال َت ْ�شتَ هِ�َ ...ش ْيئً ا م َِّما لِقَ رِيبِ َك� ".إذا َت َم َّنيت الح�صول على ما يملكه
خطية .فيجب علينا �أن نكتفي بما لدينا.
الآخرون فهذا ّ

ُم ْذ ِنب!
بعد � ْأن �أعلن اهلل هذه الو�صايا الع�شر ،يقول الكتاب المق َّد�س"َ :و َك َان َجم ُِيع
ال�ش ْع ُب
ال�ش ْع ِب َي َر ْو َن ُّالر ُع َود َو ْال ُب ُر َ
وق َو َ�ص ْو َت ْال ُبوقَِ ،و ْال َج َب َل ُي َد ِّخ ُنَ .و َل َّما َر�أَى َّ
َّ
ْار َت َع ُدوا َو َو َقفُ وا م ِْن َبعِيد ٍ" (�سِ فْر الخروج .)18 :20
عندئذٍ ،تو ّقفوا عن التفاخر والتباهي بالقول"ُ :ك ُّل َما َت َ َّكل َم بِهِ َّالر ُّب َن ْف َع ُل!"
فقد �أخفقوا في االمتحان.
وماذا عنك �أنت؟ كيف كان االمتحان؟
تامة
�إذا ح�صلت على �أقل من عالمة كاملة في هذه الو�صايا الع�شر (طاعة َّ
على مدار ال�ساعة من لحظة والدتك حتى هذه اللحظة) فهذا يعني �أنك �أخفقت
أي�ضا).
في االمتحان (مثل ال�شعب العِبراني القديم ومثلي �أنا � ً
و�سَ ،و�إِ َّن َما َع َث َر فِي َواحِ َدة ٍَ ،ف َق ْد َ�ص َار ُم ْجر ِ ًما
"لأَ َّن َم ْن َحف َِظ ُك َّل َّالن ُام ِ
فِي ْال ُك ّل" (ر�سالة يعقوب .)10 :2
ر�أينا في الف�صل الأول من هذا الكتاب � ّأن الكتاب المق َّد�س هو الأكثر مبي ًعا
رف�ضا بين النا�س .و�أحد �أ�سباب رف�ضه هو �أنه َيك�شف
في العالم والأكثر ً
خطايانا و ُي َع ِّرينا من كبريائنا الزائف .فهو يقول" :لأَ َّن َك َت ُق ُول�‘ :إِ ِّني �أَ َنا َغن ٌِّي
ال�شق ُِّي َو ْال َبئ ُِ�س
َو َقدِ ْا�س َت ْغ َن ْي ُتَ ،و َال َح َاج َة ل ِي �إلى َ�ش ْيءٍ’َ ،و َل ْ�س َت َت ْعلَ ُم �أَ َّن َك �أَ ْن َت َّ
�ض َي ْع َم ُل َ�ص َال ًحا َو َال
َو َفق ٌِير َو�أَ ْع َمى َو ُع ْر َي ٌان  ...لأَ َّن ُه َال ِ�إ ْن َ�س ٌان ِ
�ص ِّد ٌيق فِي الأَ ْر ِ
الر�ؤيا 17 :3؛ �سِ فْر الجامعة .)20 :7
ُي ْخط ُِئ" (�سِ فْر ُّ
وهكذا ف� َّإن �شريعة اهلل ال تجعلنا ن�شعر باالرتياح حيال �أنف�سنا؛ وهي لم
تو�ضع لهذا ال َغ َر�ض في الأ�صل.
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الغاية من الوصايا العشر
ما هي الغاية من الو�صايا الع�شر؟ ف�إن كان جميع الب�شر �س ُيخفِقون في
بلوغ المقيا�س الذي و�ضعه اهلل ،فلماذا قام اهلل ب�إعطاء هذه الو�صايا �أ�صالً؟!
مقيا�سا
�أحد الأ�سباب الوا�ضحة لإعطاء اهلل لهذه الو�صايا هو �أن ُي َق ِّدم للب�شر
ً
وا�ضحا ُي�ساعد على حفظ النظام في المجتمع .ف�أية ح�ضارة تعجز
�أخالق ًيا
ً
عن االتفاق فيما بينها على ما هو �صواب وما هو خط�أ هي ح�ضارة َت ُع ُّمها
الفو�ضى والطغيان .واهلل يعرف حاجة الإن�سان للنظام و�سيادة القانون في
المجتمع .لكن في حقيقة الأمر �أنه توجد �أ�سباب �أخرى �أهم لدى اهلل لإعطاء
الو�صايا الع�شر.
ا�ص
لقد �أعطى اهلل �شريعته "ل َِك ْي َي ْ�س َت َّد ُك ُّل َف ٍمَ ،و َي�صِ َير ُك ُّل ْال َع َال ِم َت ْح َت ق َِ�ص ٍ
و�س
و�س ُك ُّل ذِي َج َ�سدٍ َال َي َت َب َّر ُر �أَ َم َام ُه .لأَ َّن ِب َّ
الن ُام ِ
م َِن اهلل ِ .لأَ َّن ُه بِ�أَ ْع َما ِل َّالن ُام ِ
َم ْعر ِ َف َة ْال َخط َِّية" (ر�سالة رومية .)20-19 :3

ثالث وظائف للوصايا العشر
تم�سكين ِب ِب ِّرهم الذاتي" :ل َِك ْي َي ْ�س َت َّد
 -1نامو�س اهلل ُي ْ�سكِت الأ�شخا�ص ال ُم ِّ
ا�ص م َِن اهلل ِ ".فالو�صايا الع�شر تقول
ُك ُّل َف ٍمَ ،و َي�صِ َير ُك ُّل ْال َع َالمِ َت ْح َت ق َِ�ص ٍ
يوما �إلى مقيا�س الب ِِّر
لك ِّل واح ٍد منا" :مهما ظننت نف�سك
ً
�صالحا فلن َت�صِ َل ً
التم�سك
الكامل الذي و�ضعه اهلل� .أنت مذنب وكا�سر للو�صايا .توقف عن
ُّ
133
بِب ِِّرك الذاتي!"
و�س َم ْعرِ َف َة ْال َخط َِّية" .النامو�س
ِالن ُام ِ
 -2نامو�س اهلل َيك�شِ ف خطايانا" :لأَ َّن ب َّ
هو �أ�شبه ب�صورة الأ�شعة التي ُتظْ ِهر العِظام المك�سورة لكنها ال ُتعالجها .كذلك:
و�س ُك ُّل ذِي َج َ�سدٍ َال َي َت َب َّر ُر �أَ َم َام ُه" .فالنامو�س هو �أ�شبه
"لأَ َّن ُه بِ�أَ ْع َما ِل َّالن ُام ِ
بمر�آة يقف �أمامها �شخ�ص قذر الوجه .فالمر�آة ُتظْ ِهر القذارة ،لكنها ال ُتزيلها.
وخطيتنا ،لكنه ال ُيزيلهما.
كذلك ف� َّإن نامو�س اهلل ُيظْ ِهر نجا�ستنا
ّ
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قبل ب�ضع �سنوات ،كنت �أتح َّدث مع ُمعل ٍِّم لمادة الريا�ضيات في ال�سنغال
عبر
أف�سر له ق�صد اهلل من النامو�س .وحين �سمع ذلك ُ�صد َِم وقال ب�صوت ُي ِّ
و� ِّ
عن انزعاجه�" :إذا كان النامو�س ُيعل ُِّمنا �أننا ُخطاة عاجزون �أمام اهلل ال ُق ُّدو�س
الخطية ،و�أننا ال ن�ستطيع �أن ُن َخلِّ�ص �أنف�سنا من خالل
الذي يجب �أن ُيدين
َّ
�أعمالنا ال�صالحة �أو ال�صالة �أو ال�صوم ،فكيف ُيمكننا �أن ُن�صبح َمقبولين لدى
اهلل؟ ما هو الحل؟"
الح ِّل الذي �أوجده اهلل :فكما � َّأن �صورة الأ�شعة
 -3النامو�س ُي َو ِّج ُهنا �إلى َ
ُت ْب ِرز العِظام المك�سورة لكي يقوم الطبيب المخت�ص بمعالجتها ،ف� َّإن النامو�س
و�س"
وج ُهنا �إلى "الطبيب" الوحيد الذي يمكنه �أن ْ
"يف َت َد َينا م ِْن َل ْع َنةِ َّالن ُام ِ
ُي ِّ
134
غالطية  .)13 :3و�سوف نعرف المزيد عن هذا الطبيب بعد قليل.
(ر�سالة
َّ

النجدة!
�إذا كنت على و�شك الغرق وكان �أحدهم قري ًبا منك وي�ستطيع �أن ُينقذك من
بتكبر وتمتنع عن طلب النجدة؟
الغرق ،فهل
تت�صرف ُّ
ّ
الخطية المميتة لي�س
� َّإن اعترافك بالعجز عن تخلي�ص نف�سك من �أُجرة
َّ
�ضعفًا ،بل هو الخطوة الأولى نحو االنت�صار .فالإن�سان يحتاج للم�ساعدة
التي ال ُيمكن لأح ٍد �سوى اهلل �أن ُي َق ِّدمها له.
دون �أ ْنف َُ�س ُهم".
هلل �أولئكَ
الذين ُي�ساعِ َ
َ
المثَل القائل�" :إ َّنما ُي�ساعِ ُد ا ُ
ُربما �سمعت َ
المثَل َينطبق على بع�ض نواحي الحياة� ،إ َّال �أنه عندما يتعلَّق
ورغم � َّأن هذا َ
بالخطية وبموتنا الروحي فالعك�س هو ال�صحيح :فاهلل ُي�ساعد �أولئك
الأمر
َّ
الذي ُيدركون َعجزهم عن ُم�ساعدة �أنف�سهم .بعبارة �أخرى ،ف� َّإن اهلل ُي�ساعد
الأ�شخا�ص الذين َيعترفون بحاجتهم �إلى ُم َخلِّ�ص.
يتحول ِج ْذع ال�شجرة �إلى تم�ساح حتى
هناك َمثَل �إفريقي َ�شعبي يقول" :لن ّ
لمدة طويلة" .كذلك ،ال ُيمكن للإن�سان �أن ُي َغ ِّير طبيعته
لو بقي في المياه َّ
�صالحا.
�شخ�صا
النج�سة وال �أن يجعل من نف�سه
ً
ً

188

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

التلوث
انتشار
ُّ
وحواء .لقد �أعطاهما اهلل قاعدة واحدة:
َفكِّر َم َّرة �أخرى في �آدم َّ
ال�ش ِّر َف َال َت�أْكُ ْل مِ ْن َها".
"�أَ َّما َ�ش َج َر ُة َم ْع ِر َف ِة ال َْخ ْي ِر َو َّ
وا�ستمرا في النمو في
وحواء اهلل ،لكانا عا�شا �إلى الأبد
لو �أطاع �آدم َّ
َّ
عالقتهما الرائعة معهَ .لك َِّن هذا لم يح�صل .فقد ع�صى �أبوانا اهلل وانقطعت
عالقتهما به .وحين �أدركا �أنهما خاطئان ،حاوال الهرب من اهلل ب�سبب
�شعورهما بالخجل ،وحاوال �أن َي ْ�س ُترا عريهما ب�أوراق التينَ .لك َِّن اهلل �أوجد

لهما الح ّل ُمل َِّم ًحا �إلى رحمته وعدله قبل �أن يطردهما من ح�ضرته .ولوال
وهما
�أنه �أوجد الح ّل لكانا طُ ِردا �إلى الأبد .فقد وقفا �أمام خالقهما الق ّدو�س ُ
بالخطية ومحكوم عليهما.
ُم َّلوثان
َّ

وحواء قبل �أن يطردهما
وهذا يقودنا �إلى �س�ؤال مهم :كم َّ
خطية ارتكب �آدم َّ

خطية واحدة .ولم ت�ستطع
اهلل من َج َّنة َع ْدن الرائعة؟ لم يتطلَّب الأمر �سوى َّ

الذاتية الالحقة �أن ُتزيل
�أعمالهما "ال�صالحة" ال�سابقة كلّها وال جهودهما
َّ
المنفردة.
عواقب تلك
َّ
الخطية ُ

"ال�صالح" هو المقيا�س االعتيادي عند اهلل .لذلك ،عندما �أخط�أ �آدم لم يعد
َّ

نقية َو�ضع فيها �أحدهم قطرة من
�صالحا �أمام اهلل ،بل �صار كك�أ�س مياه َّ
ً
ال�سامة .ف�إن كانت لديك ك�أ�س ماء ُم َ�س َّممة ،فهل ُيمكنك
مادة "ال�سيانيد"
َّ

النقية �إليها؟ كال .كذلك،
ال�سم عن طريق �إ�ضافة المزيد من المياه َّ
التخلُّ�ص من ّ
الخطية .وحتى لو
ال ُيمكن لأي قدر من الأعمال ال�صالحة �أن يح ّل م�شكلة
َّ

ا�ستطاعت الأعمال ال�صالحة �أن تح ّل هذه الم�شكلة ،ففي حقيقة الأمر �أننا ال
بار ًة) ُن�ضيفها �إلى طبيعتنا الخاطئة .ف�أف�ضل
نملك
ً
"مياها َّ
نقيةً" (�أعما ًال َّ
جهودنا هي – في نظر اهلل – ُمل ََّوثة.
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أي�ضا.
وحواء
بالخطية .وهذا هو ما حدث لنا نحن � ً
َّ
َتلَطَّ َخ ْت حياة �آدم َّ
المل ََّوث عينه .لهذاُ ،يعلن النبي داود ُحكْم اهلل
فجميعنا � ٍآت من الم�صدر ُ
بح ِّقنا:
ال�صادِر َ
ال�س َماءِ �أَ ْ�ش َر َف َعلَ ى َبن ِي ْال َب َ�شرِ ،ل َِي ْن ُظ َرَ :ه ْل م ِْن َفا ِهمٍ َطال ِ ِب
"اَ َّلر ُّب م َِن َّ
اهلل ِ؟ ْال ُك ُّل َق ْد َز ُاغوا َم ًعاَ ،ف َ�س ُدواَ .ل ْي َ�س َم ْن َي ْع َم ُل َ�ص َال ًحاَ ،ل ْي َ�س َو َال َواحِ ٌد"
(المزمور .)3-2 :14

مأزقنا المزدوج
ق�صة قديمة ج ًدا عن َر ُجل بريطاني ُحك َِم عليه بالإعدام .وذات يوم،
هناك َّ
ال�س َّجان
الر ُجل
ً
جال�سا في �سجنهُ ،فت َِح باب الزنزانة ودخل َّ
وبينما كان هذا َّ
ال�س َّجان ،ل َْم ُي ْب ِد
وهو يقول له" :افرح! لقد َعفَت الملكة عنك ".لك ِْن لده�شة َّ
ال�سجين � َّأية َر َّدة فِ ْعل.
َّ
ال�س َّجان قائ ًال وهو ُيل َِّوح بالورقة التي يحملها في يده" :ما
ثم �أ�ضاف َ
بالُكَ يا َر ُجل؟ افرح! هذه هي وثيقة العفو .لقد َعفَت عنك الملكة!"
لل�س َّجان�" :أنا
ال�سجين قمي�صه و�أ�شار �إلى ورم مخيف وقال َ
حينئذٍ ،رفع َّ
ُم�صاب بال�سرطان و�سوف �أموت بعد ب�ضعة �أيام �أو �أ�سابيع .لهذا ،ال ُيمكن لهذا
أي�ضا على �إزالة الورم".
العفو �أن ُيفيدني �إ َّال �إذا كانت الملكة قادرة � ً
الر ُجل �أنه بحاجة �إلى ما هو �أكثر من العفو عن الجرائم التي
عرف ذلك َّ
ارتكبها؛ فقد كان بحاجة �إلى حياة جديدة.
المدان .ف�سواء كنا خطاة باختيارنا
الر ُجل ُ
وكلُّ فرد في جن�س �آدم ُي�شبه هذا َّ
�أو منذ والدتنا فنحن عالقون في م�شكلة مزدوجة :فمِ ْن ِج َهة ف�إ َّننا بحاجة
�إلى الغفران عن الجرائم التي ارتكبناها بحق اهلل .ومن ِج َهة �أخرى ف�إ َّننا
البارة الأبدية من اهلل والتي ت� ّؤهلنا للعي�ش في َم ْح َ�ض ِره
بحاجة �إلى الحياة َّ
الذي كلّه قدا�سة.
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ولتلخي�ص ذلك� ،إليك هذا التو�ضيح لهذا الم�أزق المزدوج:
•الخطيَّة :نحن ُخطاة ُمذنبون وال ي�ستطيع �أحد �سوى اهلل �أن ُيطَ ِّهرنا من
الخطية و�أن ُي َن ِّجينا من الق�صا�ص الأبدي .لذلك ،فنحن بحاجة �إلى
َّ
غُ فران اهلل.
روحيا وال ي�ستطيع �أحد �سوى اهلل �أن ُيلب�سنا رداء ب ِِّره و�أن
•العار :نحن ُعراة
ًّ
يمنحنا الحياة الأبدية .لذلك ،فنحن بحاجة �إلى كمال اهلل.
زدوجا ال ُيمكننا �أن
خطيتنا وعارنا يتطلَّبان
وهكذا ف� َّإن
َّ
عالجا ُم ً
ً
ن�صنعه ب�أنف�سنا.
ال�سار هو � ّأن اهلل َوفَّر لنا العالج.
َّ
لكن الخبر َّ

16
المرأة
َن ْ
سل َ
في ليلة باردة ُي َخ ِّيم عليها ال�ضباب ،وقع طفالن �صغيران في ُحفرة
و�ش َعرا بالخوف ال�شديد وبعجزهما التام عن
عميقة ف�أُ�صيبا بجروح عديدةَ ،

م�ساعدة نف�سيهما.

لم يتمكَّن � ٌّأي منهما من تخلي�ص الآخر لأنهما كانا عال َقين في الم�أزق

ذاته .وكان الموت ليخطفهما �سري ًعا �إن لم ت� ِأت النجدة من خارج الحفرة .في

وقت الحق ،عثر عليهما ثالثة رجال فنزل �أحدهم بوا�سطة َح ْبل �إلى الحفرة

العميقة و�سحب الطفلَين �إلى الخارج .وهكذا ،فقد جاء خال�صهما من فوق.

للمرة الأولى �صارا كهذين الطفلين.
في اليوم الذي �أخط�أ فيه �آدم َّ
وحواء ّ

الخطية التي وقعا فيها .وبالتالي،
فقد عجزا عن تخلي�ص نف�سيهما من ُحفرة
َّ

� ْإن �أرادا النجاة من الموت الأبدي ،يجب �أن ي�أتي الخال�ص من خارج الجن�س
الب�شري ال�ساقط؛ �أي من فوق.
تماما .فحالة الإن�سان
�أرجو �أن ال َت ُم َّر على هذه الحقيقة دون فهمها
ً
خطيرة وحرجة وال �سِ َّيما مع عدم وجود عالج ذاتي .فعلى َم ِّر ال ُع�صور ،ورث
جميع ن�سل �آدم – المولودون من َر ُجل وامر�أة – طبيعة خاطئة� .أجل ،لقد
الخطية.
ُولدوا جمي ًعا – دون ا�ستثناء – تحت لعنة
َّ
191
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خال
ولتحرير الخطاة من لعنة
الخطية وعواقبهاَ ،خطَّ ط اهلل لإر�سال َر ُجل ٍ
َّ
قادرا على توفير الخال�ص لجميع الذين يريدون �أن
من
َّ
الخطية لكي يكون ً
الخطية.
يتحرروا من ُحفرة
َّ
َّ
لكن كيف �سيتمكَّن اهلل من القيام بذلك؟ وكيف ُيمكن لأي �شخ�ص �أن يولد
في العائلة الب�شرية دون �أن َي ِرث طبيعة �آدم الخاطئة؟ لقد �أعطى اهلل العالمة
بالخطية .فقد َو َّجه اهلل
تلوث فيه الجن�س الب�شري
َّ
الأولى في اليوم الذي َّ
"الح َّية" (ال�شيطان):
الم ْ�س َبق �إلى َ
التحذير التالي ُ
َ"و�أَ َ�ض ُع َع َد َاو ًة َب ْي َن ِك َو َب ْي َن ْال َم ْر�أَةَِ ،و َب ْي َن َن ْ�سل ِ ِك َو َن ْ�سل َِهاُ .ه َو َي ْ�س َح ُق
َر�أْ َ�سكَِ ،و�أَ ْن ِت َت ْ�س َحق َِين َعق َِب ُه" (�سِ فْر التكوين .)15 :3
من خالل الحديث عن " َن ْ�سلِها"� ،أنب�أ اهلل ب� َّأن الخال�ص �سي�أتي بوا�سطة
ال�شر في
طفل ُيولد من امر�أة ،وب�أنه �س ُيخلِّ�ص الخطاة و َي�سحق ال�شيطان و ُي َد ِّمر ّ
النهاية .كان هذا الإعالن هو الأول في �سل�سلة طويلة من النبوءات الالحقة
التاريخية التي �سي�أتي فيها الم�سيح
التي �أ�شارت بو�ضوح متزايد �إلى اللحظة
َّ
الم َخلِّ�ص �إلى هذا العالم.
ُ

ِلماذا "نسلها"؟
"م ْولُو ًدا مِ ِن ْام َر َ�أةٍ " ولي�س من َر ُجل؟
لماذا دخل الم�سيح الجن�س الب�شري َ
غالطية .)4 :4
(ر�سالة
َّ
هنا َيك ُْمن الجواب :ففي حين � َّأن ُم َخلِّ�ص الخطاة �سيزور جن�س �آدم الخاطئ
الخطية .بعبارة �أخرى،
كب�شر� ،إ َّال �أنه ينبغي عليه �أن يكون من خارج ُحفرة
َّ
يجب �أن ي�أتي من فوق.
الرئي�سية حول َن ْ�سل المر�أة،
بعد �سنوات طويلة من �إعالن اهلل لهذه ال ُن ُب َّوة
َّ
كتب النبي �إ�شعياء:

193

ال�س ِّي ُد َن ْف ُ�س ُه � َآي ًةَ :ها ْال َع ْذ َر ُاء َت ْح َب ُل َو َتل ُِد ْابنً ا َو َت ْد ُعو
َ"ولك ِْن ُي ْعط ُِيك ُم َّ
ف�سيره ‘ا ُ
هلل َم َعنا’]" (�سِ فْر �إ�شعياء .)14 :7
ُ
ا�سمه :ع َِّم ُانوئ َِيل [الذي َت ُ
الم َخلِّ�ص العائلة الب�شرية من خالل َرحِ ِم امر�أة لم تعرف
�إذًا� ،سوف يدخل ُ
�أية عالقة ج�سدية مع �أي َر ُجل .وهذه هي الطريقة التي زار بها الم�سيح جن�س
�آدم ال�ساقط دون �أن يرث طبيعة �آدم الخاطئة.
أي�ضا خاطئات في َنظَ ر اهلل .لذلك ،حتى و�إن
قد يقول �أحدهم" :مهالً! الن�ساء � ً
ُولد الم�سيح من امر�أة فقط� ،ألن َي ِرث طبيعة �أُ ِّمه الخاطئة؟"
الح َبل العجيب لهذا
�سوف نرى بعد قليل كيف قام روح اهلل ال ُق ُّدو�س بهذا َ
و�ضوحا في خطّ ة
الطفل ال ُق ُّدو�س .لكن لنت� َّأمل �أو ًال في بع�ض العنا�صر الأقل
ً
الخطية �إلى العالم عن طريق َرحِ م
اهلل الرامية �إلى َجلْب ابنه الخالي من
َّ
ُرية
عذراء .فكيف ُيمكن للم�سيح �أن يولد دون �أن ُت ِّلوثه
المنت�شرة في ذ َّ
َّ
الخطية ُ
�آدم كلها؟

غير ُم َل َّوث بالخط َّية
ؤولية َج ِّر الجن�س الب�شري
ر�أينا في الف�صل  13كيف � َّأن اهلل َح َّمل �آدم م�س� َّ
فحواء ُخد َِعتَّ � ،أما
الخطية والموت.
�إلى ملكوت ال�شيطان؛ �أي ملكوت
َّ
َّ
َدن بطبيعة خاطئة مثل ال ُّذكور
�آدم ف�أخط�أ ب�إرادته .ورغم � َّأن الإناث يول َ
و�ضح لنا � َّأن ات�صالنا ب�آدم هو الذي يجعلنا
تماما� ،إ َّال � َّأن الكتاب المق َّد�س ُي ِّ
ً
135
بالخطية.
نولد
ّ
العبرانيين نرى � َّأن ا�سم �آدم يعني حرف ًيا "ال ُّتراب
الر�سالة �إلى
ِّ
في ِّ
"بع َر ِق َو ْج ِه َك َت�أْ ُك ُل ُخ ْب ًزا
الأحمر" .فقد خلقه اهلل من تراب الأر�ض وقال لهَ :
ب َت ُع ُود"
َح َّتى َت ُع َود �إلى الأَ ْر ِ
�ض َّالتِي �أُخِ ْذ َت م ِْن َها .لأَ َّن َك ُت َر ٌابَ ،و�إلى ُت َرا ٍ
(�سِ فْر التكوين .)19 :3
حواء يعني "حياة" :وقد �أُطلق هذا اال�سم على
على النقي�ض من ذلك ف� َّإن ا�سم َّ
(ح َّواء) "لأَ َّن َها �أُ ُّم ُك ِّل َح ٍّي" (�سِ فْر التكوين  .)20 :3وفي اليوم الذي
� َّأول امر�أة َ
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الخطية
الخطية �إلى العالم �أعلن اهلل عن خطّ ته للتعامل مع م�شكلة
دخلت فيه
َّ
َّ
و�إعطاء الحياة الأبدية للعالم مِ ْن خالل "ن�سلها" (�سِ فْر التكوين .)15 :3
لهذا ،رغم � َّأن الم�سيح �أخذ �شكل ج�سد من لحم ودم� ،إ َّال �أنه لم ي� ِأت من دم
بالخطية.
بالخطية .فقد كان غير ُم َّلوث
الملوث
َّ
َّ
�آدم َّ
لمية ،تجدر الإ�شارة �إلى � ّأن الأب هو من ُيح ِّدد جن�س
ومن وجهة نظر عِ َّ
أي�ضا � ّأن الطفل يمتلك – منذ بداية الحمل
الطفل ولي�س الأم .كما �أننا نعرف � ً
الخا�صة ب� ّأمه .كذلك ،يقول الطب:
– دورة دموية ُم�ستقلة عن الدورة الدموية
ّ
الم�شيمة حاج ًزا يف�صل دم الأم عن دم الطفل فيما ي�ستمر الطعام
" َتخلق َ
136
والأك�سجين بالمرور �إلى الجنين" .وهكذا ،فقد و�ضع اهلل كافة التفا�صيل
المتعلِّقة بمجيء الم�سيح �إلى الأر�ض حتى قبل خلقه �آدم.
ُ
هل َت ْذكُ ر المثال التو�ضيحي الخا�ص ب ُغ�صن ال�شجرة المقطوع؟ فكما � َّأن
وميت ،ف� َّإن العائلة الب�شرية َم ْيتة
ذلك الغ�صن ُمنف�صل عن ال�شجرة ْ
روح ًيا ومنف�صلة عن َم�صدر الحياة .ورغم
� ّأن ُم َخلِّ�ص الخطاة كان �سي�أتي ويعي�ش
لبع�ض الوقت في عائلة �آدم الميتة روح ًيا
بالخطية� ،إ َّال �أنه لم يكن �آت ًيا من
والملطَّ خة
َّ
ُ
"ال َك ْر َم ُة ْال َحقِيق َِّي ُة" (�إنجيل يوح َّنا )1 :15
الم�صدر ذاته؛ بل هو ْ
وم�صدر الحياة.
َ
كامال .وكلمة "كامالً" ال تعني �أنه لن
كان يجب على الم�سيح �أن يكون
ً
تظهر البثور على وجهه� ،أو لن تظهر الكدمات والخدو�ش على ج�سده .بل تعني
خطية والتي لن تخرق نامو�س
كمال
ال�شخ�صية ،والطبيعة الخالية من �أي َّ
َّ
�سَ ،قدِ ْان َف َ�ص َل َع ِن ْال ُخ َطاةِ َو َ�ص َار �أَ ْعلَ ى م َِن
و�س ب َِال َ�ش ّر َو َال َد َن ٍ
اهلل .فهو ُ"قُّد ٌ
ِبرانيين .)26 :7
(الر�سالة �إلى الع ِّ
َّ
ال�س َم َاواتِ " ِّ
نتعجب �إذا عرفنا � َّأن الم�سيح ُيدعى "الإن�سان الثاني"
وهكذا ،هل
َّ
و"�آدم الأخير"؟
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اإلنسان الثاني
‘�ص َار � َآد ُم ،الإِ ْن َ�س ُان الأَ َّو ُلَ ،ن ْف ً�سا َح َّي ًةَ ،و� َآد ُم الأَخِ ُير
َ
وب �أَ ْي ً�ضاَ :
"هك َذا َم ْك ُت ٌ
وحان ُِّي �أَ َّو ًال َب ِل ْال َح َي َوان ُِّيَ ،و َب ْع َد ذل َِك
وحا ُم ْحي ًِيا ’.لك ِْن َل ْي َ�س ُّالر َ
ُر ً
�ض ُت َراب ٌِّي .الإِ ْن َ�س ُان َّ
الثانِي َّالر ُّب م َِن
وحان ُِّي .الإِ ْن َ�س ُان الأَ َّو ُل م َِن الأَ ْر ِ
ُّالر َ
ال�س َماءِ" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)47-45 :15
َّ
كما � َّأن "الإن�سان الأول" اقتاد الب�شرية ب�أكملها �إلى ملكوت النجا�سة
والظلمة والموت ،ف�سوف يقوم "الإن�سان الثاني" بتخلي�ص الكثيرين من هذا
الملكوت و�إدخالهم �إلى ملكوت اهلل المجيد ،ملكوت البر والحياة .لهذا ،في
بالخطيةَ ،ح َّذر اهلل ال�شيطان ب� َّأن ن�سل
اليوم الذي َتل ََّوث فيه الجن�س الب�شري
َّ
دمره.
المر�أة �سي�أتي ذات يوم �إلى الأر�ض لي�سحقه و ُي ِّ
المن َتظر:
الم َخلِّ�ص ُ
وقد كتب النبي ميخا ما يلي عن ُ
"�أَ َّما �أَ ْن ِت َيا َب ْي َت َل ْح َ ِم �أَ ْف َر َات َةَ ،و�أَ ْن ِت َ�صغ َِير ٌة َ �أ ْن َت ُكونِي َب ْي َن �أُلُوفِ َي ُه َوذا،
َفم ِْن ِك َي ْخ ُر ُج ل ِي َّالذِي َي ُك ُون ُم َت َ�سلِّ ًطا َعلَ ى ِ�إ ْ�س َرائ َِيلَ ،و َم َخارِ ُج ُه ُم ْنذُ
�ضَ .و َي ُك ُون
ْالقَ دِي ِمُ ،م ْنذُ �أَ َّيا ِم الأَ َز ِل  ...لأَ َّن ُه ال َآن َي َت َع َّظ ُم �إلى �أَ ِ
قا�صي الأَ ْر ِ
هذا َ�س َال ًما�( ".سِ فْر ميخا .)5-4 ،2 :5
َ
الم َخلِّ�ص
تنب�أ ميخا ب� َّأن الم�سيح �سيولد في بيت لحم 137،و�أعلن � ً
َّ
أي�ضا �أن ُ
كان موجو ًدا ُ"م ْن ُذ ْال َقدِي ِمُ ،م ْن ُذ �أَ َّيامِ ال َأزلِ".
الم َخلِّ�ص الأزلي �إلى زماننا ووقتنا الحا�ضر.
�إذًا� ،سوف ي�أتي هذا ُ

تن َّبأ عنه األنبياء
تنب�أوا
تنب�أوا عن مجيء الم�سيح من عذراء ومن بيت لحم َّ
الأنبياء الذين َّ
أي�ضا � َّأن ُمختار
أي�ضا ب� َّأن نب ًيا �آخر �سي�أتي قبله ُمعل ًنا عن مجيئه .وقد كتبوا � ً
� ً
تنب�أوا ب�أنه �سيجعل ال ُعمي
اهلل �س ُي َل َّقب بـ"ابن اهلل" و"ابن الإن�سان" .كما �أنهم َّ
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وال�ص َّم َي�سمعون ،وال ُعرج َيم�شون ،و�أ َّنه �سيدخل �أور�شليم على
ُيب�صرون،
ُ
َج ْح�ش ،و�أ َّنه �س ُيرف�ض من �شعبه ،و� َّأن النا�س �س َي�سخرون منه ويب�صقون عليه
خطية لك ّنه �سيموت من �أجل خطايا
ويجلدونه وي�صلبونه ،و�أ َّنه لن يعرف
َّ
لكن ج�سده الميت لن َي َت َعفَّن ،و�أ َّنه
الآخرين ،و�أ َّنه �س ُيدفن في قبر َر ُجل غني َّ
حي ،و�أ َّنه �سيعود �إلى
�س َيغلب الموت ويقوم من بين الأموات ُم ِ
ظه ًرا نف�سه ب�أ َّنه ّ
138
ال�سماء من حيث �أتى.
وهل هناك �شخ�ص �آخر في التاريخ ا�ستوفى ك ّل هذه ال�شروط التي ذَكَ رها
الأنبياء في نبوءاتهم؟
ال ،فهو ال�شخ�ص عينه الذي ق�سم التقويم العالمي �إلى اثنين ("قبل الميالد"
و"بعد الميالد").
�إ َّنه ي�سوع.

اهلل َيفي بوعده
الم َخلِّ�ص �إلى العالم من خالل ن�سل �إبراهيم
وعد اهلل َع ْبر ال ُع�صور ب�إر�سال ُ
(ال�سفْر الأول في العهد
و�إ�سحق ويعقوب ويهوذا وداود و�سليمان .ف�إنجيل َم َّتى ِّ
الجديد) يبد�أ بهذه الكلمات:
"كِتَ ُاب مِيالَ دِ َي ُ�س َوع ْال َم�سِ ي ِح ْاب ِن َد ُاو َد ْاب ِن �إِ ْبراه َِيم� :إِ ْبراه ُِيم َو َل َد
وب َو َل َد َي ُه َوذا"...
حاقَ .و�إِ ْ�س ُ
�إِ ْ�س َ
وبَ .و َي ْع ُق ُ
حاق َو َل َد َي ْع ُق َ
تت�ضمن َ"و َد ُاو ُد ْال َمل ُِك َو َل َد ُ�سلَ ْي َم َان"
ثم نقر�أ قائمة طويلة من الأن�ساب
َّ
وب َو َل َد ُي ُو�س َف َر ُج َل َم ْر َي َم َّالتِي ُول َِد م ِْن َها َي ُ�س ُوع َّالذِي
وتنتهي َ
بـ"و َي ْع ُق ُ
ُي ْد َعى ْال َم�س َِيح" (�إنجيل َم َّتى  .)16 ،2-1 :1وكلمة "الم�سيح" هي
"المم�سوح"
العربية لال�سم العِبراني
الترجمة
َّ
َّ
"الم�سيا" والذي يعني َ
المختار) 139.نرى من خالل هذا ال َّن َ�سب حق الم�سيح ال�شرعي في
(�أو ُ
اعتالء عر�ش الملك داود .كما �أ َّننا نرى � َّأن الم�سيح َينحدر مبا�شرة من
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�إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب الذين وعد اهلل بمباركة جميع �سكان الأر�ض
من خاللهم.
"الذِي َ�س َب َق َف َو َع َد بِهِ بِ�أَ ْنب َِيائِهِ فِي
لقد حان الوقت لكي ُي َنفِّذ اهلل خطتهَّ :
المقد�سةِ َع ِن ْابنِهِ" (ر�سالة رومية .)2 :1
ْال ُك ُت ِب َّ

ابن العلي
الق�صة الرائعة عن زيارة
ُي َد ِّون لنا الأ�صحاح الأول من �إنجيل لوقا تلك َّ
رئي�سية في تقديم الذبائح
لزكريا الذي كان يعمل ب�صورة
المالك جبرائيل
َّ
َّ
زكريا وزوجته �ألي�صابات
ورفع ال�صلوات في الهيكل في �أور�شليم .ورغم � َّأن
َّ
لزكريا � َّإن زوجته �س ُتنجب
كانا ُمتق ِّدمين في ال�سِ ِّن� ،إ َّال � َّأن المالك جبرائيل قال
َّ
اب ًنا ُي َ�س ُّمونه يوح َّنا ،و� َّأن ابنهما هذا �سي�أتي قبل مجيء الم�سيح ُمبا�شرة.
تقية
وت�ستمر
الق�صة لتحكي لنا عن زيارة المالك جبرائيل لفتاة َّ
َّ
ا�سمها مريم:
ِ�س �أُ ْر�س َِل ِج ْب َرائ ُِيل ْال َم َال ُك م َِن اهلل ِ �إلى َمد َِين ٍة م َِن
ال�ساد ِ
َ"وفِي َّ
ال�ش ْهرِ َّ
ا�سمه
ا�سمها َن ِ
ا�ص َر ُة� ،إلى َع ْذ َر َاء َم ْخ ُط َوب ٍة ل َِر ُجل م ِْن َب ْي ِت َد ُاو َد ُ
ْال َجل ِي ِل َ
ُي ُو�س ُفَ .وا�سم ْال َع ْذ َراءِ َم ْر َي ُم.
َف َد َخ َل �إِ َل ْي َها ْال َم َال ُك َو َق َال�‘َ :س َال ٌم َل ِك �أَ َّي ُت َها ْال ُم ْن َع ُم َعلَ ْي َها! اَ َّلر ُّب َم َعكِ.
ُم َب َار َك ٌة �أَ ْن ِت فِي ِّالن َ�ساءَِ ’.فلَ َّما َر�أَ ْت ُه ْا�ض َط َر َب ْت م ِْن َك َال ِمهَِ ،و َف َّك َر ْت‘َ :ما
َع َ�سى �أَ ْن َت ُك َون هذِهِ َّالتح َِّي ُة!’
َف َق َال َل َها ْال َم َال ُك‘َ :ال َت َخافِي َيا َم ْر َي ُم ،لأَ َّن ِك َق ْد َو َج ْدتِ ن ِْع َم ًة ع ِْن َد اهلل ِ.
هذا َي ُك ُون َعظ ًِيما،
َو َها �أَ ْن ِت َ�ستَ ْح َبل َِين َو َتلِد َِين ْابنً ا َو ُت َ�س ِّمينَ ُه َي ُ�س َوعَ .
َو ْاب َن ْال َعل ِِّي ُي ْد َعىَ ،و ُي ْعطِيهِ َّالر ُّب الإِ ُله ُك ْر�س َِّي َد ُاو َد �أَبِيهَِ ،و َي ْمل ُِك َعلَ ى
وب �إلى الأَ َبدَِ ،و َال َي ُك ُون ل ُِملْ ِكهِ ن َِه َاي ٌة’.
َب ْي ِت َي ْع ُق َ
َف َق َال ْت َم ْر َي ُم ل ِلْ َم َالكِ‘َ :ك ْي َف َي ُك ُون هذَ ا َو�أَ َنا لَ ْ�س ُت �أَ ْعر ِ ُف َر ُجالً ؟’
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وح ْالقُ ُد ُ�س َيحِ ُّل َعلَ ْيكَِ ،و ُق َّو ُة ْال َعل ِِّي
َف�أَ َج َاب ْال َم َال ُك َو َق َال َلهاُّ :
‘الر ُ
و�س ْال َم ْولُ ُود م ِْن ِك ُي ْد َعى ْاب َن اهلل ِ  ...لأَنَّ ُه َل ْي َ�س
ُت َظ ِّللُ كَِ ،فل ِذل َِك �أَ ْي ً�ضا ْالقُ ُّد ُ
َ�ش ْي ٌء َغ ْي َر ُم ْم ِكن ٍ لَ َدى اهلل ِ’" (�إنجيل لوقا .)37-26 :1

ُم َخ ِّلص ُ
الخطاة
وظن – كما ُيمكن
بعد ب�ضعة �شهورَ ،عل َِم يو�سف � َّأن خطيبته مريم ُحبلى َّ
يظن في مثل هذه الحالة – �أنها خانته .لهذاَ ،ق َّرر يو�سف �أن
لأي َر ُجل �أن ّ
ُيلغي زواجهما الذي بات و�شيكًا.
َ"ف ُي ُو�س ُف َر ُجلُ َها �إِ ْذ َك َان َب ًّاراَ ،و َل ْم َي َ�ش�أْ �أَ ْن ُي ْ�ش ِه َر َها� ،أَ َر َاد َت ْخل َِي َت َها �سًِّرا.
َولك ِْن ف َِيما ُه َو ُم َت َف ِّك ٌر فِي هذِهِ الأُ ُمو ِر� ،إِ َذا َم َال ُك َّالر ِّب َق ْد َظ َه َر َل ُه فِي
ُحلْ ٍم َقائ ًِال‘َ :يا ُي ُو�س ُف ْاب َن َد ُاو َدَ ،ال َت َخ ْف �أَ ْن َت�أْ ُخ َذ َم ْر َي َم ْام َ َر�أ َت َك .لأَ َّن
ا�سمه
َّالذِي ُحب َِل بِهِ ف َِيها ُه َو م َِن ُّالرو ِح ْال ُق ُد ِ
�سَ .ف َ�س َتل ُِد ْاب ًنا َو َت ْد ُعو ُ
َي ُ�س َوع .لأَنَّ ُه ُي َخ ِّل ُ�ص َ�ش ْع َب ُه م ِْن َخ َط َاي ُاه ْم’" (�إنجيل َم َّتى .)21-19 :1
الروح ال ُق ُد�س
كما نرى في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوين ،ف� َّإن ُّ
هو اهلل نف�سه 140.وقد و�ضع اهلل كلمته الأزلية في �أح�شاء مريم بطريقة
خارقة للطبيعة.
المترجمة
� َّإن ا�سم "ي�سوع" يعود في الأ�صل �إلى الكلمة اليونانية "�إي�سو�س" ُ
"الر ُّب ُي َخ ِّل�ص".
ِبرية "ي�شوع" والتي تعني َ
في الأ�صل عن الكلمة الع َّ
ِالنب ِِّي ْال َقائِلِ‘ُ :ه َو َذا ْال َع ْذ َر ُاء
َ"و َ
هذا ُ ُّكل ُه َك َان ل َِك ْي َيت َِّم َما ق َِيل م َِن َّالر ِّب ب َّ
ا�سمه ع َِّم ُانوئ َِيل’ َّالذِي َت ْف�س ُِير ُه :اَ ُهلل َم َع َنا.
َت ْح َب ُل َو َتل ُِد ْاب ًناَ ،و َي ْد ُع َون ُ
َفلَ َّما ْا�س َت ْي َق َظ ُي ُو�س ُف م َِن َّالن ْو ِم َف َع َل َك َما �أَ َم َر ُه َم َال ُك َّالر ِّبَ ،و�أَ َخ َذ ْام َر�أَ َت ُه.
ا�سمه َي ُ�س َوع" (�إنجيل
َو َل ْم َي ْعرِ ْف َها َح َّتى َو َل َدتِ ْاب َن َها ْالب ِْك َرَ 141.و َد َعا ُ
َم َّتى .)25-21 :1
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كالم اهلل َي َت َّ
حقق
الخطية �إلى العالم .فقد
كان اهلل ُي َنفِّذ الخطّ ة التي بد�أ ب�إعالنها يوم دخلت
َّ
حان وقت والدة "ن�سلها"!
قر�أنا قبل ب�ضع �صفحات ُن ُبوءة النبي ميخا عن مكان والدة الم�سيح .فقد
الرب ب�أ َّنه �سيولد في بيت لحم التي كانت م�سقط ر�أ�س الملك داود .لكن
�أنب�أ ّ
كانت هناك ُم�شكلة .فمريم ويو�سف كانا يعي�شان في النا�صرة التي تبعد
�ستتم ُن ُب َّوة ميخا؟
َم�سيرة �أيام عن بيت لحم� .إذًا ،كيف
ُّ
هذه لي�ست ُم�شكلة عند اهلل لأ ّنه �س ُي َح ِّرك الإمبراطور الروماني للم�ساعدة
النبوة:
في تتميم هذه َّ
َ"وفِي تِلْ َك الأَ َّيا ِم َ�ص َد َر �أَ ْم ٌر م ِْن �أُ ُوغ ْ�س ُط َ�س َق ْي َ�ص َر بِ�أَ ْن ُي ْك َت َت َب ُك ُّل
و�س َوال َِي ُ�سو ِر َّي َة.
هذا ْ
ْال َم ْ�س ُك َونةَِ .و َ
االكت َِت ُاب الأَ َّو ُل َج َرى ِ�إ ْذ َك َان كِيرِين ُِي ُ
َف َذ َه َب ْال َجم ُِيع ل ُِي ْك َت َت ُبواُ ،ك ُّل َواحِ دٍ �إلى َمد َِينتِهَِ .ف َ�صع َِد ُي ُو�س ُ َ
ف �أ ْي ً�ضا م َِن
ا�ص َرةِ �إلى ْال َي ُهود َِّيةِ� ،إلى َمد َِينةِ َد ُاو َد َّالتِي ُت ْد َعى
الن ِ
ْال َجل ِي ِل م ِْن َمد َِينةِ َّ
َب ْي َت َل ْح ٍم ،ل َِك ْونِهِ م ِْن َب ْي ِت َد ُاو َد َو َع�ش َِيرتِهِ ،ل ُِي ْك َت َت َب َم َع َم ْر َي َم ْام َ َر�أتِهِ
ْال َم ْخ ُط َوبةِ َوه َِي ُح ْبلَ ىَ .و َب ْي َن َما ُه َما ُه َن َاك َت َّم ْت �أَ َّي ُام َها ل َِتل َِدَ .ف َو َل َدتِ
�ض ٌع فِي
ْابنَ َها ْالبِ ْك َر َو َق َّم َط ْت ُه َو�أَ ْ�ض َج َع ْت ُه فِي ْالم ِْذ َودِ� ،إِ ْذ َل ْم َي ُك ْن َل ُه َما َم ْو ِ
ْال َم ْنزِلِ" (�إنجيل لوقا .)7-1 :2
�ضيع
لم ُيولد الم�سيح المنتظر في ق�صر فخم ومريح ،بل ولد في مِ ْذ َودٍ َو ٍ
حيث تو�ضع الأعالف للموا�شي� .أجل ،لقد جاء �إلى العالم بهذه الطريقة لكي
أدناهم مكان ًة من المجيء �إليه دون خوف.
يتمكَّن �أفقر النا�س و� ُ

بشارة المالك
َ"و َك َان فِي تِلْ َك ْال ُك َورةِ ُر َع ٌاة ُم َت َب ِّد َين َي ْح ُر ُ�س َون حِ َر َا�ساتِ َّالل ْي ِل َعلَ ى
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َرع َِّيتِ ِه ْمَ ،و�إِ َذا َم َال ُك َّالر ِّب َو َق َف بِ ِه ْمَ ،و َم ْج ُد َّالر ِّب �أَ َ�ض َاء َح ْو َل ُه ْمَ ،ف َخ ُافوا
َخ ْو ًفا َعظ ًِيماَ .ف َق َال َل ُه ُم ْال َم َال ُك‘َ :ال َت َخ ُافوا! َف َها �أَ َنا �أُ َب ِّ�ش ُر ُك ْم ِبفَ َر ٍح
ال�ش ْع ِب� :أَنَّ ُه ُول َِد لَ ُك ُم ْال َي ْو َم فِي َمدِينَ ةِ َد ُاو َد ُم َخ ِّل ٌ�ص
َعظِيم ٍ َي ُك ُون ل َِجمِي ِع َّ
ون ط ِْف ًال ُم َق َّم ًطا ُم ْ�ض َج ًعا فِي
ُه َو ْال َم�سِ ُيح َّالر ُّبَ .وهذِهِ َل ُك ُم ْال َع َال َم ُةَ :ت ِج ُد َ
ال�س َما ِو ِّي ُم َ�س ِّبح َِين
م ِْذ َودٍ’َ .و َظ َه َر َب ْغ َت ًة َم َع ْال َم َال ِك ُج ْم ُه ٌور م َِن ْال ُج ْندِ َّ
َ
ا�س
ال�سالَ ُمَ ،و ِب َّ
الن ِ
اهلل َو َقائِل َِين‘ْ :ال َم ْج ُد هلل ِ فِي الأَ َعالِيَ ،و َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ض َّ
ْال َم َ�س َّر ُة’" (�إنجيل لوقا .)14-8 :2
هامة ج ًدا في تاريخ الب�شرية .فقد انتهى االنتظار الطويل.
كانت تلك الليلة َّ
َ"ف َو َل َدتِ ْاب َن َها ْالب ِْك َر�( "...إنجيل لوقا .)7 :2
تماما كما تنب�أ به
أخيرا .وكان ك ّل �شيء يجري
ً
لقد جاء َن ْ�سل المر�أة � ً
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الأنبياء – بح�سب طريقة اهلل وتوقيته.
لم ُير�سل اهلل مالئكته لإعالن والدة الم�سيح واالحتفال بها فح�سب ،بل �إ َّنه
المجو�س (وهم مجموعة من
و�ضع � ً
نجما ُم َم َّي ًزا في ال�سماء .وقد ر�أى َ
أي�ضا ً
ُعلماء ال َفلَك من الم�شرق) ذلك النجم ال�ساطع وتبعوه .فقد كانوا َيعلمون �أنها
الم ْن َتظر .وبعد رحلة �شاقة من بالد فار�س
عالمة ُت�شير �إلى والدة الم�سيح ُ
البعيدة ،ذهب ه�ؤالء الرجال البارزون �إلى الملك هيرود�س في �أور�شليم
ليطرحوا عليه �س�ؤا ًال واح ًدا فقط:
" َ�أ ْي َن ُه َو ال َْم ْولُو ُد َملِكُ ا ْل َي ُهودِ؟ َف ِ�إ َّن َنا َر َ�أ ْي َنا ن َْج َم ُه فِ ي ال َْم ْ�شرِقِ َو�أَ َت ْي َنا
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ِلن َْ�س ُج َد َل ُه" (�إنجيل َم َّتى .)2 :2

َم ْن هو هذا الطفل؟
َم ْن كان ذلك الطفل الذي ُو ِل َد في مِ ْذ َود؛ الطفل الذي تنب�أ عنه الأنبياء،
الم ُجو�س؟
و�س َج َد له َ
الرعاة ،وكَ َّر َمه نجم �ساطعَ ،
و َب َّ�شر به المالئكة ،وزاره ُّ

المرأة
 16نَ ْ
سل َ
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للرعاة:
لنقر�أ َم َّرة �أخرى ما قاله المالك ُّ

َ
ِيم َي ُك ُون
"ال َت َخ ُافوا! َف َها �أَ َنا �أُ َب ِّ�ش ُر ُك ْم ب َِف َر ٍح َعظ ٍ
ال�ش ْع ِب� :أَ َّن ُه ُول َِد َل ُك ُم ْال َي ْو َم فِي
ل َِجمِي ِع َّ
َمد َِينةِ َد ُاو َد ُم َخلِّ ٌ�ص ُه َو ْال َم�سِ ُيح
َّالر ُّب" (�إنجيل لوقا
.)11-10 :2
المتم ِّثل
لم َيك ُْن ذلك ال�شخ�ص ُ
في ذلك الج�سد ال�صغير �سوى
الم�سيح الرب.

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ

17
كون هذا؟
َم ْن َي
ُ
الجحور".
"الغِزالن َالق َّف َازة ال َتل ُِد ِ
غارا َيحفرون ُ
�ص ً
– َمثَل َ�شعبي �سنغالي
الخطاة ُينجبون
أبناء َي ْحمِ لون ِ�صفات الغِزالن ،ف� َّإن ُ
كما � َّأن الغِزالن َت ِل ُد � ً
أبناء َيحملون ِ�صفات الطبيعة الخاطئة .و�إذا ُترك الإن�سان بمفرده فلن يتمكّن
� ً
الخطية .وهذا وا�ضح ج ًدا.
يوما من الخروج من دائرة
َّ
ً

ُ
الخطاة
ال�سينمائية في �أمريكا .ففي ك ّل �سنةُ ،تنتج هوليوود
َفكِّر في �صناعة الأفالم
َّ
باهرا لألمع الأبطال والبطالت مِ َّمن ُيظهرون ك ّل �أنانية،
أفالما ُت َح ِّقق
ً
� ً
نجاحا ً
وف�ساد �أخالقي ،وانحراف ،وكالم بذيء ،وعنف ،وانتقام ،وخداع .لك ِْن لماذا
�شخ�صيات
ال�سيئة في
ال�صفات ِّ
ُي ِ�ص ُّر كُ َّتاب ال�سيناريو على ت�ضمين مثل هذه ِّ
ّ
الأبطال ال�صالحين في �أفالمهم؟ بعبارة �أخرى ،ل َِم ال َيجعلون "البطل" َر ُج ًال
بالخطية.
وغفورا ،و�صاد ًقا؟ ل َّأن الجن�س الب�شري ُمل ََّوث
وكريما،
�صالحا ،وطي ًبا،
َّ
ً
ً
ً
أي�ضا .وهذا
نتخيلها ُملَطَّ خة
وحتى �أف�ضل
بالخطية � ً
َّ
ال�شخ�صيات التي ُيمكننا �أن َّ
ّ
مح�صورا في هوليوود ،بل �إنه َي�شمل الجن�س الب�شري ب�أكمله.
التلوث لي�س
ُّ
ً
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و َي ْج ُدر التنويه �إلى � َّأن طبيعة الإن�سان الخاطئة ُتظهر ذا َتها بطرق ُملتوية
ال�شخ�صية
كثيرة .فعلى �سبيل المثال� ،إذا كنت من العالم العربي ،ف�أنت تعرف
َّّ
"جحا"َّ � .إن ق�ص�ص ُجحا وحماره تجعلنا ن�ضحك.
الم َ�س َّماة ُ
الأدبية القديمة ُ
ال�شخ�صية التي َت َّت ِ�ص ُف بالذكاء وروح
وقد كُ تبت مئات النوادر عن هذه
َّّ
الفكاهة؛ لكنها في �أغلب الأحيان ُتظهر الأنانية ،وروح االنتقاد ،والأفكار
ال َّن ِج َ�سة ،وروح االنتقام ،والخداع ،والنكث بالوعود .ويكفي �أن تت� َّأمل في
ف�ضلة لدينا
�شخ�صية ُجحا ل ُتدرك ذلك! وهكذا ،فحتى
الم َّ
ال�شخ�صيات الخيالية ُ
ّ
َّّ
بالخطية .و�إليك �إحدى نوادر ُجحا:
ُملَطَّ خة
َّ
جاء �أحد �أ�صدقاء ُجحا �إليه وقال له" :كنت قد وعدتني �أن ُتقر�ضني
بع�ض المال ف َه َّيا �أقر�ضني".
فرد عليه ُجحا�" :أنا ال �أُقر�ض دراهمي لأحد ،ولكن �أعطيك يا �صديقي ما
144
ت�شاء من الوعود!"

كجحا – �ساقطون بطبيعتنا ،وغير �صادقين في وعودنا.
ونحن � ً
أي�ضا ُ
لكن هناك �إن�سان واحد في التاريخ�َ 145ص َد َق في ك ّل وعوده .فقد كان يقول
دائما ،ولم َيخدع �أح ًدا ،ولم ُي�سِ ئ �إلى �أحدٍ ،ولم ُي َه ِّدد �أح ًدا ،ولم َينتقم
الحقيقة ً
من �أح ٍد قَطّ .
� ّإن ا�سمه هو ي�سوع.
"ا َّلذِي ل َْم َي ْف َع ْل َخطِ َّيةًَ ،و َال ُو ِج َد فِ ي فَمِ ِه َمك ٌْر ،ا َّلذِي ِ�إ ْذ ُ�شت َِم ل َْم َيك ُْن َي ْ�شت ُِم
ان ُي َ�سل ُِّم ل َِم ْن َي ْق ِ�ضي ِب َع ْدل" (ر�سالة
عِ َو ً�ضاَ ،و ِ�إ ْذ َت�أَل ََّم ل َْم َيك ُْن ُي َه ِّد ُد َب ْل كَ َ
ُبطر�س الأولى .)23-22 :2

الذي لم َيعرف خط َّية
تاما عن ثقافات العالم التي ت�سيطر
تختلف حياة ي�سوع اختالفًا ً
الخطية على هذه
الخطية .فقد كان ال�شخ�ص الوحيد الخالي من
عليها
َّ
َّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

(الر�سالة �إلى
الأر�ض .كان ُ"م َج َّر ًبا فِي ُك ِّل َ�ش ْي ٍء م ِْثلُ َنا ،ب َِال َخط َِّيةٍ" ِّ
ِبرانيين  .)15 :4فلم َت ْخطُ ر بباله �أية فكرة غير طاهرة ،وال خرجت
الع ِّ
من �شفتيه �أية كلمة في غير مكانها .وفيما كان ي�سوع ينمو مع �أفراد
عائلته في منزل متوا�ضع في النا�صرة 146،كان ُيطيع ب�صورة طبيعية
الو�صايا الع�شر وكافة �شرائع اهلل الأخرى – في ال�سِ ِّر وفي ال َعلَن .وعلى
الرغم من �أنه كان يملك ج�س ًدا ك�أج�سادنا� ،إ َّال �أنه لم يملك طبيعة َم َّيالة
للخطية مثلنا.
َّ
ون �أَ َّن ذَاكَ �أُظْ ِه َر ِلك َْي َي ْرف ََع َخطَ ا َيا َناَ ،ول َْي َ�س فِ ي ِه َخطِ َّية"
"و َت ْعل َُم َ
"َ
(ر�سالة يوح َّنا الأولى .)5 :3
الر�سمية على الأر�ض.
عندما بلغ ي�سوع الثالثين من ال ُعمر ،بد�أ خدمته
َّ
وكانت َح ْر ُبه مع ال�شيطان قد بد�أت بالت�صاعد .فقد َعل َِم ال�شيطان � َّأن ي�سوع
هو ابن اهلل الذي جاء لي�سحقه ،غير �أنه لم يكن على دِراية بالطريقة التي
�س َي�سحقه بها.
وكما � َّأن ال�شيطان َج َّرب الإن�سان الكامل الأول ليجعله َيع�صي اهلل،
المرة �أن ُي َج ِّرب الإن�سان الكامل الثاني ليجعله َيع�صي
فقد حاول هذه ّ
قوانين اهلل.
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�سَ ،و َك َان ُي ْق َت ُاد
"�أَ َّما َي ُ�س ُوع َف َر َج َع م َِن الأُ ْر ُد ِّن ُم ْم َتل ًِئا م َِن ُّالرو ِح ْال ُق ُد ِ
ِالرو ِح فِي ْال َب ِّر َّيةِ �أَ ْر َبع َِين َي ْو ًما ُي َج َّر ُب م ِْن ِ�إ ْبل َِي�سَ .و َل ْم َي�أْ ُك ْل َ�ش ْي ًئا
ب ُّ
فِي تِلْ َك الأَ َّيا ِمَ .و َل َّما َت َّم ْت َج َاع �أَخِ ًيراَ .و َق َال َل ُه �إِ ْبل ُِي�س�‘ :إِ ْن ُك ْن َت ْاب َن
وب:
اهلل َِ ،ف ُق ْل ل َِهذا ْال َح َجرِ �أَ ْن َي�صِ َير ُخ ْب ًزاَ ’.ف�أَ َج َاب ُه َي ُ�س ُوع قِائ ًِال‘َ :م ْكتُ ٌ
�أَ ْن لَ ْي َ�س ِب ْال ُخ ْبز ِ َو ْح َد ُه َي ْح َيا الإِ ْن َ�س ُانَ ،ب ْل ِب ُك ِّل َكل َِمة ٍ م َِن اهلل ِ’"
(�إنجيل لوقا .)4-1 :4
الحِ ظ � َّأن ال�شيطان لم يحاول �أن َيجعل ي�سوع يقوم ب�أي عمل "�شرير" ،لك ّنه
يت�صرف
الخطية (والذي قام بغزو منطقته) �أن
الر ُجل الخالي من
َّ
َّ
�أراد لهذا َّ

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ
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الت�صرف بمعزل عن �إرادة اهلل هو خط َّية
بمعزل عن �إرادة �أبيه ال�سماوي ل َّأن
ُّ
(كما ر�أينا في الف�صل .)11
خطية واحدة فقط لأخفق
النقطة الجوهرية هنا هي :لو اقترف الم�سيح
َّ
الرامية �إلى تخلي�ص جن�س �آدم الملعون من نامو�س
في القيام
ّ
بمهمته َّ
الخطية والموت.
َّ
وكما � َّأن الرجل الغارق في الديون ال ي�ستطيع �أن ُي�س ِّدد دين �شخ�ص �آخر،
أي�ضا عن دفع ثمن خطايا خاطئ �آخرَّ � .أما ابن اهلل الذي
ف� َّإن الخاطئ َيعجز � ً
�صار ابن الإن�سان 148،فلم يكن غار ًقا في ديون خطاياه .لهذا ،فقد كان
خطية .لكننا �سنرى بعد قليل � َّأن
ب�إمكانه �أن يتخطى الموت �إذ �أ َّنه لم يعرف َّ
خطّ ة اهلل كانت تختلف عن ذلك.
في هذه الأثناء ،ا�ستمر ال�شيطان في محاولة الت�أثير على ي�سوع لكي يدفعه
الت�صرف بمعزل عن خطّ ة اهلل الكاملة .وفي ك ّل َم َّرة ،كان ي�سوع ُيجيبه
�إلى
ُّ
149
ب�آية من الكتاب المق َّد�س.
"ثم �أَ ْ�ص َع َد ُه �إِ ْبل ُِي�س �إلى َج َب ٍل َعال َو�أَ َر ُاه َجم َِيع َم َمال ِ ِك ْال َم ْ�س ُك َونةِ
ال�سلْ َط َان
فِي َل ْح َظ ٍة م َِن َّالز َما ِنَ .و َق َال َل ُه �إِ ْبل ُِي�س‘َ :ل َك �أُ ْعطِي َ
هذا ُّ
ُ َّكل ُه َو َم ْج َد ُه َّن ،لأَ َّن ُه �إِ َل َّي َق ْد ُدف َِعَ ،و�أَ َنا �أُ ْعطِيهِ ل َِم ْن �أُ ِر ُيدَ .ف�إِ ْن َ�س َج ْد َت
�أَ َمامِي َي ُك ُون َل َك ْال َجم ُِيعَ َ ’.ف�أ َج َاب ُه َي ُ�س ُوع َو َق َال‘ْ :اذ َه ْب َيا َ�ش ْي َط ُان!
وب :ل َِّلر ِّب ِ�إل ِه َك َت ْ�س ُج ُد َو ِ�إ َّي ُاه َو ْح َد ُه َت ْع ُب ُد’" (�إنجيل
ِ�إنَّ ُه َم ْكتُ ٌ
لوقا .)8-5 :4
ومثلما �أعطى اهلل �آدم ُ�سلطا ًنا على الخليقة ،حاول ال�شيطان �أن ُي َق ِّدم لي�سوع
ال�سلطان الذي �أ�ساء هو نف�سه (�أي ال�شيطان) ا�ستخدامه عندما اختار �آدم
ذلك ُّ
�أن يتبعه 150.لكن خالفًا لآدم ،لم ُيطِ ْع ي�سوع ال�شيطان.
وهكذا ،فقد �صار كلمة اهلل ج�س ًدا.

206

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

أَتباع يسوع
لنية بوقت ق�صير ،اختار اثني ع�شر َر ُج ًال
بعد �أن بد�أ ي�سوع خدمته ال َع َّ
أي�ضا .وقد �أ�صبح
تبعن ي�سوع � ً
ليرافقوه �أينما يذهب .كما � َّأن العديد من ال ِّن�سوة َ
ه�ؤالء �شهود عيان على �أقوال ي�سوع و�أفعاله.
َ"و َعلَ ى �أَ َثرِ ذل َِك َك َان َي�س ُِير فِي َمد َِين ٍة َو َق ْر َي ٍة َي ْكرِ ُز َو ُي َب ِّ�ش ُر ب َِملَ ُكوتِ
االث َنا َع َ�ش َرَ .و َب ْع ُ�ض ِّالن َ�ساءِ ُك َّن َق ْد ُ�شف َِين م ِْن �أَ ْر َوا ٍح
اهلل َِ ،و َم َع ُه ْ
ا�ض َ ...و�أُ َخ ُر َكث َِير ٌات ُك َّن َي ْخد ِْم َن ُه م ِْن َ �أ ْم َوال ِ ِه َّن" (�إنجيل
�ش ِِّر َير ٍة َو�أَ ْم َر ٍ
لوقا .)3-1 :8
�أظهر ي�سوع االحترام ذاته للرجال والن�ساء والأطفال .والإنجيل مليء
بالق�ص�ص التي تتح َّدث عن معاملة ي�سوع للن�ساء باحترام وطيبة فاقا ما
كان �سائ ًدا في الثقاف َتين اليهودية والرومانية في تلك الأيام .فقد كان ي�سوع
ينظر �إلى ك ّل �شخ�ص على هذه الأر�ض على �أنه جدير بالتقدير واالحترام؛
لكنه لم ُيرغِ م �أح ًدا على الإ�صغاء �إليه �أو الإيمان به �أو ا ِّتباعه .بل �إنه كان
ُيحب �أن يق�ضي وقته مع الأ�شخا�ص الذين فتحوا عقولهم وقلوبهم لمعرفة
الحقيقة مهما كَ لَّف الأمر.

سؤال حاسم
الدينيين
رغم � َّأن الكثير من النا�س العاديين َتبِعوا ي�سوع� ،إ َّال � َّأن القادة
ّ
اليهود لم َيتبعوه .وذات يومَ ،و َّجه �إليهم ي�سوع هذا ال�س�ؤال الحا�سم:
َ"م َاذا َت ُظ ُّن َون فِي ْال َم�سِ ي ِح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟" (�إنجيل َم َّتى .)42 :22
ف�أجابوا قائلين � َّإن الم�سيح �سي�أتي من َن َ�سب داود .وعندها ذَكَّ رهم ي�سوع
الم ْن َتظَ ر �سيكون في الوقت نف�سه االبن الأر�ضي
الم َخلِّ�ص ُ
تنب�أ ب� َّأن ُ
ب� َّأن داود ّ
151
لداود واالبن ال�سماوي هلل.
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وفي وقت �سابق� ،س�أل ي�سوع تالميذه:
يوحنا ْال َم ْع َم َد ُان،
"‘م ْن َيقُ ُول َّ
ا�س �إِ ِّني �أَنَ ا ْاب ُن الإِ ْن َ�سا ِن؟’ َف َق ُالوا‘َ :ق ْو ٌمَّ :
َ
الن ُ
ون� :إِ ْرم َِيا َ �أ ْو َواحِ ٌد م َِن ا َلأ ْنب َِياءَِ ’.ق َال َل ُه ْم‘َ :و�أَنْ تُ ْم،
ون� :إِيل َّ ِياَ ،و� َآخ ُر َ
َو� َآخ ُر َ
َم ْن َتقُ ولُ َون �إِ ِّني �أَ َنا؟’ َ َف�أ َج َاب �س ِْم َع ُان ُب ْط ُر ُ�س َو َق َال�‘َ :أ ْن َت ُه َو ْال َم�س ُِيح
ْاب ُن اهلل ِ ْال َح ِّي!َ ’.ف� َأج َاب َي ُ�س ُوع َو َق َال َل ُه‘ُ :ط َوبى َل َك َيا �س ِْم َع ُان ْب َن ُي َونا،
ال�س َم َاواتِ ’" (�إنجيل
ِ�إ َّن َل ْح ًما َو َد ًما َل ْم ُي ْعل ِْن َل َك ،لك َِّن �أَبِي َّالذِي فِي َّ
َم َّتى .)17-13 :16
تعين على ك ّل �شخ�ص فينا �أن ُيجيب عن هذا ال�س�ؤال:
عاج ًال �أم �آجالً� ،سوف َي َّ
ماذا َتظُ ُّن في ي�سوع؟ ابن َم ْن هو؟

ما يقوله البعض
بالن�سبة للكثيرين في الغرب ،ف� َّإن كلمة "ي�سوع" هي ُم َج َّرد كلمة
ي�ستخدمونها ب�أ�سلوب غير الئق .و�آخرون يقولون �إ َّنه ُم َعلِّم �أخالقي عظيم.
واليهود التقليديون َيتج َّنبون حتى التلفُّظ با�سمه حيث ُي�شيرون �إليه بقولهم:
إلهية مثل
اله
"ذلك الرجل" .و َينظُ ر ِ
ندو�سيون �إلى ي�سوع كواحد من التجلِّيات ال َّ
ُّ
الم�سلمون فيقولون لي" :نحن ُن ْك ِرم ي�سوع كنبي
باقي �آلهتهمَّ � .أما جيراني ُ
الم�سلمين عن ذلك في ر�سالة بعثها
عظيم؛ لكنه لي�س ابن اهلل ".وقد َع َّبر �أحد ُ
لي عن طريق البريد الإلكتروني يقول فيها:
أنا أسكن في السعودية ...نحن نؤمن َّأن يسوع هو ُم َج َّرد نبي وليس ابن الله.
وهو لم ُيقتل .لكنه سيأتي ثاني ًة وس َيرى الجميع الموقف الذي سيتّخذه .آمل
َ
يحدث هذا في أيامك حتى تنضم إلى ديانتنا الجميلة وترى النور الحقيقي.
أن
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وكتب �شخ�ص �آخر من ماليزيا:
أنا أومن َّأن الله هو واحد ولم يأخذ شكل إنسان ّ
قط .وكل َمنْ يؤمن َّأن الله أخذ
شكل إنسان هو كافر.

� َّإن هذه الأفكار وغيرها نابعة من القر�آن.

ما يقوله القرآن
"ال َم�سِيح ع َِي�سى ْاب ُن َم ْر َي َم َر ُ�س ُول اهلل ِ"
يقول القر�آن في موا�ضع عديدة � َّإن ْ
(�سورة 173-171 :4؛  .)136 :2 ،75 :5غير � َّأن ال ُقر�آن الذي ي�ؤمن به
أي�ضا � َّأن ي�سوع فريد بين الأنبياء .فهو لم يكن له �أب ج�سدي:
الم�سلمون ُيعلن � ً
ُ
ورغم � َّأن القر�آن ُي�شير �إلى خطايا
َ"ذل َِك ع َِي�سى ْاب ُن َم ْر َي َم" (�سورة ُ .)34 :19
الأنبياء� ،إ َّال �أنه ال َين�سبها لي�سوع .فهو" :االبن ُالق ُّدو�س" 152.و ُي َق ِّدم القر�آن
الخلْق ،وفتح عيون ال ُعمي،
ي�سوع � ً
أي�ضا ب�صفته النبي الوحيد القادر على َ
وتطهير ال ُب ْر�ص ،و�إقامة الموتى 153.وين�سب القر�آن لي�سوع وحده �صفات
154
الم�سيح ،وروح اهلل ،وكلمة اهلل.
بعد �أن ر�أينا هذه الآيات التي ت�ؤكِّد َت َم ُّيز ي�سوع في القر�آن ،علينا �أن نالحظ
أي�ضا الفرق الجوهري بين �صورة "ع َِي�سى ْاب ُن َم ْر َي َم" في القر�آن والكتاب
� ً
المق َّد�س .فمثالً ،الآية القر�آنية نف�سها التي تن�سب لي�سوع ال�صفات المذكورة
اب ال َت ْغلُ وا فِي دِين ُِك ْم َوال َت ُق ُولوا َعلَ ى اهلل ِ �إِال
�أعاله تقول � ً
أي�ضا"َ :يا �أَ ْه َل ْالك َِت ِ
وح
ْال َح َّق �إِ َّن َما ْال َم�س ُِيح ع َِي�سى ْاب ُن َم ْر َي َم َر ُ�س ُول اهلل ِ َو َكل َِمتُ ُه �أَ ْل َق َاها �إلى َم ْر َي َم َو ُر ٌ
الث ٌةْ .انتَ ُهوا َخ ْي ًرا َل ُك ْم �إِ َّن َما ُ
م ِْن ُه َف�آم ُِنوا بِاهلل ِ َو ُر ُ�سلِهِ َوال َتقُ ولُ وا َث َ
اهلل �إِ َل ٌه َواحِ ٌد
�ض َو َك َفى بِاهلل ِ
ال�س َم َاواتِ َو َما فِي ال ْأر ِ
ُ�س ْب َح َان ُه �أَ ْن َي ُك َون َل ُه َو َل ٌد َل ُه َما فِي َّ
َوكِيال" (�سورة .)171 :4

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ

209

في ال�سنغال ،يقول الكبار وال�صغارَّ �" :إن ي�سوع لي�س ابن اهلل! فاهلل لي�س له
أي�ضا" :ي�سوع لم ُي�صلب!"
ابن!" ويقولون � ً
من �أين ت�أتي هذه الفكرة بعدم �صلب الم�سيح؟
ت�أتي من القر�آن الذي يقول"َ :وب ُِك ْفرِه ِْم [�أي اليهود] َو َق ْول ِ ِه ْم َعلَ ى َم ْر َي َم
ُب ْه َت ًانا َعظ ًِيما َو َق ْول ِ ِه ْم �إِ َّنا َق َتلْ َنا ْال َم�س َِيح ع َِي�سى ْاب َن َم ْر َي َم َر ُ�س َول اهلل ِ َو َما َقتَ لُ ُوه
َو َما َ�صلَ ُب ُوه َو َلك ِْن ُ�ش ّب ِ َه َل ُه ْم َو�إِ َّن َّالذ َِين ْاخ َتلَ ُفوا فِيهِ َلفِي َ�ش ٍّك م ِْن ُه َما َل ُه ْم بِهِ م ِْن
اهلل �إِ َل ْيهِ َو َك َان ُ
الظ ّ ِن َو َما َقتَ لُ ُوه َيقِينً ا َب ْل َر َف َع ُه ُ
اهلل َعزِ ًيزا َحك ًِيما"
عِلْ ٍم �إِال ا ّتِ َب َاع َّ
(�سورة .)158-156 :4

المقدس
ما يقوله الكتاب
َّ
والر ُ�سل الأربعون الذين كتبوا
قبل القر�آن بقرون عديدةَ ،ر َ�س َم الأنبياء ُّ
إر�ساليته .ففيما يتعلَّق بلقب
العه َدين القديم والجديد �صورة ُمختلفة للم�سيح و�
َّ
لم َّدة تزيد
"ابن اهلل"� ،شهد الر�سول يوح َّنا الذي م�شى مع الم�سيح وتكلَّم معه ُ
على ثالث �سنوات قائالً:
هذا
َ"و� َآياتٍ ُ�أ َخ َر َكث َِير ًة َ�ص َن َع َي ُ�س ُوع ُق َّد َام َت َالمِيذِهِ َل ْم ُت ْك َت ْب فِي َ
ابَ .و�أَ َّما هذِهِ َف َق ْد ُكت َِب ْت ل ُِت�ؤْم ُِنوا �أَ َّن َي ُ�س َوع ُه َو ْال َم�سِ ُيح ْاب ُن
ْالك َِت ِ
اهلل َِ ،ول َِك ْي َت ُك َون َل ُك ْم ِ�إ َذا � َآم ْن ُت ْم َح َي ٌاة ِبا�سمهِ" (�إنجيل يوح َّنا
.)31-30 :20
أي�ضا:
وكتب الر�سول يوح َّنا � ً
"فِي ْال َب ْدءِ َك َان ْال َكل َِم ُةَ ،و ْال َكل َِم ُة َك َان ع ِْن َد اهلل َِ ،و َك َان ْال َكل َِم ُة َ
هذا
اهللَ .
َك َان فِي ْال َب ْدءِ ع ِْن َد اهلل ُِ .ك ُّل َ�ش ْي ٍء بِهِ َك َانَ ،وب َِغ ْيرِهِ َل ْم َي ُك ْن َ�ش ْي ٌء م َِّما َك َان
َ ...و ْال َكل َِم ُة َ�ص َار َج َ�س ًدا َو َح َّل َب ْينَ نَ اَ ،و َ َر�أ ْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َِوحِ يد ٍ م َِن
ال ِآبَ ،م ْملُ ًوءا ن ِْع َم ًة َو َح ًّقا" (�إنجيل يوح َّنا .)14 ،3-1 :1
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ْ�صح لي �صديق ُم�سلم قائالً" :يقول القر�آن � َّإن
منذ ب�ضع �سنوات� ،أف َ
ي�سوع هو كلمة اهلل وروح اهلل� .إذا كان ي�سوع هو كلمة اهلل وروح اهلل،
وال�شرك (�أي
فهو �إذًا اهلل!" في وقتٍ الحق ،ا َّتهم البع�ض �صديقي بال ُكفْر ِّ
الإيمان ب�إله �آخر �إلى جانب اهلل) .155لكنه لم َيكُن الوحيد الذي واجه
مثل هذه االتهامات .ففي �أيام ي�سوع ،ا َّتهم القادة الدينيون ي�سوع
بالتهمة ذاتها:
"ف�أجاب ي�سوع�َ ‘ :أ َنا َوال ُآب َواحِ ٌدَ ’.فتَ نَ َاو َل ْال َي ُه ُود َ�أ ْي ً�ضا حِ َج َار ًة
ل َِي ْر ُج ُم ُوه� .أَ َج َاب ُه ْم َي ُ�س ُوع�‘ :أَ ْع َم ً
اال َكث َِير ًة َح َ�س َن ًة �أَ َر ْي ُت ُك ْم م ِْن ع ِْندِ َ �أبِي.
ب َِ�س َب ِب �أَ ِّي َع َمل م ِْن َها َت ْر ُج ُم َوننِي؟’ �أَ َج َاب ُه ْال َي ُه ُود َقائِل َِين‘َ :ل ْ�س َنا َن ْر ُج ُم َك
لأَ ْج ِل َع َمل َح َ�س ٍنَ ،ب ْل لأَ ْج ِل َت ْجدِيفٍِ َ ،ف�إ َّن َك َ َو�أنْ َت ِ �إ ْن َ�س ٌان َت ْج َع ُل َن ْف َ�س َك
�إِ ًلها’" (�إنجيل يوح َّنا .)33-30 :10
ا َّت َهم اليهود ي�سوع ب�أ َّنه حاول �أن يفعل ال�شيء ذاته الذي فعله لو�سيفر
(ال�شيطان)� :أن َي�سلب اهلل مكانته الفريدة والعظيمة .بعبارة �أخرى ،فقد اتهموه
ب�أنه َي َّدعي ب�أنه اهلل .لكنهم فهموا الأمر ب�صورة معكو�سة.

التجسد ال التأليه
ُّ
لم ُي َعلِّم ي�سوع وال الأنبياء � َّأن الإن�سان ُيمكن �أن ُي�صبح اهلل؛ لك َِّن الكتاب
المق َّد�س َب َّين بو�ضوح � َّأن اهلل �س َي�صير �إن�سا ًنا.
فمثالً ،قبل � 700سنة من والدة الم�سيح  ،كتب النبي �إ�شعياء:
�ض
ال�سال ُِك فِي ُّ
الظلْ َمةِ �أَ ْب َ�ص َر ُن ًورا َعظ ًِيماْ .ال َجال ُِ�س َون فِي �أَ ْر ِ
"اَ َّل�ش ْع ُب َّ
َ ِظ َال ِل ْال َم ْوتِ �أَ ْ�ش َر َق َعلَ ْي ِه ْم ُن ٌور  ...لأَ َّن ُه ُيولَ ُد لَ نَ ا َولَ ٌد َو ُن ْع َطى ْابنً اَ ،و َت ُك ُون
ا�سمه َع ِج ًيباُ ،م�ش ًِيرا� ،إِ ًلها َقد ًِيرا� ،أَ ًبا �أَ َبد ًِّيا،
ِّالر َي َا�س ُة َعلَ ى َكتِفِهَِ ،و ُي ْد َعى ُ
156
ال�س َال ِم" (�سِ فْر �إ�شعياء .)6 ،2 :9
َرئ َ
ِي�س َّ
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كما كتب النبي �إ�شعياء الكلمات التالية عن الم�سيح:
�ص ْه َي ْو َنْ .ار َفعِي َ�ص ْو َت ِك ب ُِق َّوةٍَ ،يا
َ"علَ ى َج َبل َعال ْا�ص َعدِيَ ،يا ُم َب ِّ�ش َر َة ِ
ُم َب ِّ�ش َر َة �أُ ُور َ�شل َِيمْ .ار َفعِي َال َت َخافِيُ .قول ِي ل ُِم ُد ِن َي ُه َوذا‘ُ :ه َو َذا �إِ ُلهكِ’"
(�سِ فْر �إ�شعياء .)9 :40
التج�سد (�أن ي�أخذ اهلل هيئة َب َ�شر) ولي�س
منذ البدء ،ا�شتملت خطَّ ة اهلل على
ُّ
الت�أليه (�أن َيجعل الإن�سان نف�سه �إل ًها) .فالقول ب� َّأن الإن�سان ُيمكن �أن َي�صير
اهلل هو تجديف (كُ فْر) بالفعلَّ � .أما االعتراف ب� َّأن الكلمة الأزلي �صار �إن�سا ًنا
أزلية.
فيعني �أن ُندرك خطّ ة اهلل ال َّ

الشخصي
ِم َن الرسائل إلى اللقاء
ّ
للتعرف �إلى �شخ�ص ما معرفة وثيقة:
ما هي الطريقة الأف�ضل
ُّ
•االقت�صار على التوا�صل معه من خالل الر�سائل؟
•�أَم االلتقاء به وج ًها لوجه وق�ضاء بع�ض الوقت معه بعد تبا ُدل الر�سائل
لفترة من الزمن؟
الكتاب المق َّد�س هو كتاب ُمده�ش ح ًقا .فاهلل الذي َم�شى في القديم مع �آدم
وخطَّ ط �أن يعرفه ن�سلهما معرفة
�شخ�صية ،لم ُي ِرد قَطّ
وحواء ،وتكلَّم معهماَ ،
ّ
َّ
قت�صرا على الورق .فمنذ البدء� ،أراد اهلل �أن يتوا�صل
�أن َيجعل ات�صاله بالب�شر ُم
ً
معنا �شخ�ص ًّيا .فالرب الذي � َأم َر �أنبياءه بتدوين كالمه على ورق ال َبردي
وجلود الحيوانات على َمدى عِ َّدة ُقرونَ ،و َع َد ب�أنه َ�س ُيظْ ِهر ذاته للب�شر من
خالل ج�سد ب�شري .وهكذا ،فقد َخطَّ ط اهلل لإعطائنا كلمته ال في كتاب فح�سب،
أي�ضا في ج�سد.
بل و� ً
"ع ِْن َد ُد ُخولِهِ �إلى ْال َع َالمِ َيقُ ُولَ :ذب َِيح ًة َو ُق ْر َب ًانا َل ْم ُترِ ْدَ ،ولك ِْن َه َّي�أْ َت ل ِي
ِبرانيين .157)5 :10
(الر�سالة �إلى الع ِّ
َج َ�س ًدا" ِّ
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َ"وبِالإِ ْج َما ِع َعظ ٌِيم ُه َو �س ُِّر َّالت ْق َوىُ :
اهلل َظ َه َر فِي ْال َج َ�سدِ( "...ر�سالة
تيموثاو�س الأولى .)16 :3

َبعيد عن جالل اهلل؟
لل�سكنى بين الب�شر،
على الرغم من �إعالنات اهلل ُ
تكررة عن خطَّ ته ُّ
الم ِّ
الم�ستحيالت �أن ُي�صبح اهلل – َج َّل
ف�إنني �أ�سمع النا�س يقولون" :مِ ْن رابع ُ
َجاللُه – �إن�سا ًنا!"
التج�سد ُت َح ِّير العقل! لكن هل هي �أبعد ما يكون عن
ما مِ ْن َ�شكٍّ � َّأن فكرة
ُّ
التج�سد جزء من طبيعة اهلل وخطَّ ته لكي ُين�شئ عالقة وثيقة
جالل اهلل؟ �أَم هل
ُّ
مع الإن�سان الذي خلقه لنف�سه؟
غال ًبا ما ن�شعر ب ُقربنا من الأ�شخا�ص الذين َم ُّروا بنف�س المِ َحن والتجارب
التي َم َررنا بها نحن .فالأ�شخا�ص الم� ّؤهلون لم�ساعدة الآخرين وموا�ساتهم
الم َع ِّزي الأعظم.
ُهم الذين َم ُّروا بنف�س الآالم والأحزانَّ � .أما خالقنا ،فهو ُ
الد ِم ْا�شتَ َر َك ُه َو �أَ ْي ً�ضا َكذل َِك فِي ِه َما،
َ"ف�إِ ْذ َق ْد َت َ�ش َار َك الأَ ْو َال ُد فِي َّالل ْح ِم َو َّ
 ...لأَ َّن ُه فِي َما ُه َو َق ْد َت�أَ َّل َم ُم َج َّر ًبا َي ْقد ُِر �أَ ْن ُيع َِين ْال ُم َج َّرب َِين  ...لأَ ْن َل ْي َ�س
ِي�س َك َه َن ٍة َغ ْي ُر َقا ِد ٍر �أَ ْن َي ْرث َِي ل َِ�ض َع َفات َِناَ ،ب ْل ُم َج َّر ٌب فِي ُك ِّل َ�ش ْيء ٍ
َل َنا َرئ ُ
ِبرانيين 18 ،14 :2؛ .)15 :4
(الر�سالة �إلى الع ِّ
م ِْثلُ نَ ا ،بِالَ َخط َِّية ٍ" ِّ
ُمنذ البداية ،كانت خطّ ة اهلل َتق�ضي ب�أن يكون ج�سد الم�سيح ُم َع َّر ً�ضا
لمحدوديات و�أتعاب الج�سد الب�شري العادي ،و�أن َت َّت�سِ خ �أظافر يديه ،و�أن ي�شعر
َ
تعليما
بالجوع والألم ،و�أن يختبر ما نختبره نحن .لهذا ف� َّإن َم ْن ُي َعلِّمون
ً
أي�ضا طبيعة اهلل و�صفاته.
غايرا يرف�ضون ال �أنبياء اهلل وخطّ ته فح�سب ،بل و� ً
ُم ً
فبد ًال من قبول �إعالن اهلل عن ذاته ب�صفته الخالق الأمين والمحب الذي يريد
�شخ�صية ،ف�إنهم َي�صفونه بالإله البعيد الذي ال ُيمكن
للنا�س �أن يعرفوه معرفة
َّ
للإن�سان �أن يعرفه.

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ
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"جالل" في عدم النزول �إلى م�ستوى �شخ�ص �آخر بهدف
لي�س هناك �أي َ
يوما عن رف�ضه لفكرة النزول �إلى
خدمته ومباركته .لذلك ،لم ُيعلن اهلل ً
158
م�ستوانا .فقد كانت هذه هي خِ طَّ ته ،وقد ُ�س َّر ب�أن يفعل ذلك.
"م ِْن �أَ ْجل ُِك ُم ْافتَ قَ َر َو ُه َو َغن ٌِّي ،ل َِك ْي َت ْ�س َت ْغ ُنوا �أَ ْن ُت ْم ب َِف ْقرِهِ" (ر�سالة
كورنثو�س الثانية .)9 :8
زار الكلمة الأزلي بنف�سه كوكبنا لأجلنا �أنا و�أنت .فخالق الكون "الغني"
خادما لكي َن�ستغني نحن – ال بالمال ،وال
بالمجد والكرامة افتقر و�صار
ً
والبر ،والحياة الأبدية،
بالممتلكات المادية؛ بل بالبركات
َّ
الروحية كالغفرانّ ،
الم َق َّد�سة.
المفعم بمحبته وفرحه و�سالمه ومقا�صده ُ
والقلب ُ

الع َ
ظ َمة
تعريف َ
َيظُ ُّن الكثيرون � َّأن اهلل �أعظم ج ًدا من �أن ي�أتي �إلى الأر�ض بج�سد من لحم
ودم .فهل ُي َفكِّر ه�ؤالء بهذه الطريقة ل َّأن تعريفهم لل َعظَ َمة يختلف عن تعريف
اهلل لها؟
الحقيقية لتالميذه قائالً:
َع َّرف ي�سوع ال َعظَ َمة
ّ
"‘ َ�أ ْن ُت ْم َت ْعلَ ُم َون َ�أ َّن َّالذ َِين ُي ْح َ�س ُب َون ُر َ�ؤ َ�س َاء ا ُلأ َم ِم َي ُ�س ُود َون ُه ْمَ ،و�أَ َّن
هك َذا ف ُِيك ْمَ .ب ْل َم ْن �أَ َر َاد �أَ ْن َي�صِ َير
ُع َظ َم َاء ُه ْم َي َت َ َّ�سل ُط َون َعلَ ْي ِه ْمَ .ف َال َي ُك ُون َ
ف ُِيك ْم َعظ ًِيماَ ،ي ُك ُون َل ُك ْم َخاد ًِماَ ،و َم ْن �أَ َر َاد �أَ ْن َي�صِ َير ف ُِيك ْم �أَ َّو ًالَ ،ي ُك ُون
لِلْ َجمِي ِع َع ْب ًدا .لأَ َّن ْاب َن الإِ ْن َ�سا ِن �أَ ْي ً�ضا لَ ْم َي�أْتِ ل ُِي ْخ َد َم َب ْل ل َِي ْخد َِم َول َِي ْبذ َِل
َن ْف َ�س ُه ف ِْد َي ًة َع ْن َكثِير ِ َين’" (�إنجيل َم ْر ُق�س .)45-42 :10
توا�ض ًعا �شدي ًدا و َيخدم الآخرين
�إذًا ،الإن�سان الأعظم هو الذي يتوا�ضع
ُ
159
�أف�ضل خدمة.
وهذا هو ما فعله الخالق لأجلنا.
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وقبل ذلك ب�ألفي �سنة ،قال النبي � ُّأيوب عن اهلل:

الرياح واألمواج
َ
س ِّيد ِّ
ذات يوم ،كان ي�سوع وتالميذه في قارب �صيد في بحر الجليل.

وب" (�سِ فْر � ُّأيوب .)8 :9
"�صان ُِع َّالن ْع ِ
�ش َو ْال َج َّبا ِر َو ُّالث َر َّيا َو َم َخا ِد ِع ْال َج ُن ِ
َ

ال�سف َِين َة،
َ"و�إِ َذا ْا�ضط َِر ٌاب َعظ ٌِيم َق ْد َح َد َث فِي ْال َب ْحرِ َح َّتى َغ َّط ِت الأَ ْم َو ُاج َّ
َو َك َان ُه َو َنائ ًِماَ .ف َت َق َّد َم َت َالم ُِيذ ُه َو�أَ ْي َق ُظ ُوه َقائِل َِين‘َ :يا َ�س ِّي ُدَ ،ن ِّج َنا َف�إِ َّن َنا
َن ْهل ُِك!’ َف َق َال َل ُه ْم‘َ :ما َب ُال ُك ْم َخائِف َِين َيا َقل ِيل ِي الإِ َيما ِن؟’ ُث َّم َق َام َو ْان َت َه َر
ا�س َقائِل َِين�‘ :أَ ُّي �إِ ْن َ�سانٍ
ِّالر َي َاح َو ْال َب ْح َرَ ،ف َ�ص َار ُه ُدوء َعظ ٌِيمَ .ف َت َع َّج َب َّالن ُ
ِيع ُه!’" (�إنجيل َم َّتى .)27-24 :8
الر َي َاح َو ْال َب ْح َر َجم ًِيعا ُتط ُ
هذَ ا؟ َف�إِ َّن ِّ

" َ"ك َان فِي ْال َع َال ِمَ ،و ُك ِّو َن ْال َع َال ُم بِهَِ ،و َل ْم َي ْعر ِ ْف ُه ْال َع َال ُم" (�إنجيل
يوح َّنا .)10 :1

هذا؟" � َّإن اهلل يدعونا للت� ُّأمل والتفكير لكي ُندرك َمن هو
" َ�أ ُّي �إِ ْن َ�سا ٍن َ
ي�سوع .لكن للأ�سف ال�شديد � َّأن الكثيرين مِ َّنا ال يرغبون في معرفة الحقيقة
وال في قبولها.

إن�سان هذا؟" لقد �أجاب ي�سوع نف�سه عن هذا ال�س�ؤال �أثناء حديثه مع
"� ُّأي � ٍ
تدينين.
بع�ض النا�س
الم ِّ
ِّ
العدائيين ُ

كيف كنت ل ُتجيب عن �س�ؤال التالميذ ذاك؟

إنسان هَ ذا"؟
"أي
ُّ
ٍ
نائما في القارب ،واختبر
من الوا�ضح � َّأن ي�سوع كان �إن�سا ًنا .فقد كان ً
التعب والجوع والعط�ش .لكنه وقف في تلك اللحظة وانتهر الرياح والبحر.
وفي الحال ،هد�أت الرياح العا�صفة و�سكن البحر الهائج.
لهذا ،ال عجب في �أن ي�س�أل التالميذ هذا ال�س�ؤال:
ان هذَا؟"
"�أَ ُّي �إِ ْن َ�س ٍ
قبل ذلك ب�ألف �سنة ،كتب ناظم المزمور:
َ"يا َر ُّب �إِ َله ْال ُج ُنودَِ ،م ْن م ِْثلُ َك؟ �أَ ْن َت ُمتَ َ�س ِّل ٌط َعلَ ى ك ِْبر ِ َيا ِء ْال َب ْحرِ .ع ِْن َد
اع لُ َج ِجهِ �أَ ْن َت ُت َ�س ِّكنُ َها" (المزمور .)9-8 :89
ْار ِتفَ ِ

أي�ضا �إن ي�سوع َم�شى على البحر.
"�أَ ُّي �إِ ْن َ�س ٍ
ان هذَا؟" يقول الإنجيل � ً
وم َّرة �أخرى ُ"ب ِه ُتوا [التالميذ] َو َت َع َّج ُبوا فِي �أَ ْن ُف� ِس ِه ْم ِجًّدا �إلى ْال َغ َايةِ"(�إنجيل
َ
َم ْر ُق�س َ .)51 :6لك َِّن ي�سوع لم َي ْم ِ�ش على الماء ليده�ش التالميذ ،بل ليجعلهم
يدركون حقيقته.
160

"أنا هو ...أنا كائن"
ور ا ْل َعا َل ِمَ .م ْن َي ْت َب ْعنِي َف َال
"ثم كَ ل ََّم ُه ْم َي ُ�س ُ
َّ
وع �أَ ْي ً�ضا َقا ِئالً�‘ :أَ َنا ُه َو ُن ُ
ال َل ُه ا ْل َي ُهو ُد‘ :ال َآن
َي ْم�شِ ي فِ ي الظُّ ل َْم ِة َب ْل َيك ُ
ور ال َْح َياةِ’ َ ...ف َق َ
ُون َل ُه ُن ُ
ان
يم َوالأَ ْن ِب َيا ُءَ ،و�أَ ْن َت َتقُولُ �ِ :إ ْن كَ َ
َعل ِْم َنا �أَ َّن بِكَ َ�ش ْيطَ ا ًناَ .ق ْد َم َ
ات ِ�إ ْب َراهِ ُ
ُوق ال َْم ْو َت �إلى الأَ َبدِ� .أَ َل َعلَّكَ �أَ ْعظَ ُم مِ ْن َ�أبِي َنا
�أَ َح ٌد َي ْحفَظُ كَ الَمِ ي َفل َْن َيذ َ
اب َي ُ�س ْو ُع:
يم ا َّلذِي َم َ
ِ�إ ْب َراهِ َ
ات؟ َوالأَ ْن ِب َي ُاء َما ُتواَ .م ْن َت ْج َعلُ َنف َْ�سكَ ؟’ � َأج َ
يم َت َه َّل َل ِب َ�أ ْن َي َرى َي ْومِ ي ف ََر�أَى َو َف ِر َح’َ .فقَالَ َل ُه ا ْل َي ُهو ُد:
�‘ ...أَ ُبوكُ ْم �إِ ْب َراهِ ُ
وع‘ :ال َْح َّق
‘ل َْي َ�س لَكَ َخ ْم ُ�س َ
يم؟’ قَالَ َل ُه ْم َي ُ�س ُ
ون َ�س َن ًة َب ْع ُد�َ ،أف ََر�أَ ْي َت �إِ ْب َراهِ َ
ار ًة
ال َْح َّق �أَقُولُ َلك ُْمَ :ق ْب َل �أَ ْن َيك َ
ُون �إِ ْب َراهِ ُ
يم َ�أ َنا كَ ائ ٌِن’ .ف ََر َف ُعوا حِ َج َ
َاخ َتفَى َو َخ َر َج مِ َن ا ْل َه ْيكَلِ ُم ْج َتا ًزا فِ ي َو ْ�سطِ ِه ْم
وع ف ْ
ِل َي ْر ُج ُمو ُه� .أَ َّما َي ُ�س ُ
َو َم َ�ضى ه َكذَا" (�إنجيل يوح َّنا .)59-56 ،53-51 ،12 :8
ان َ�أ َح ٌد َي ْحفَظُ كَ الَمِ ي
لماذا حاول اليهود �أن يرجموا ي�سوع؟ لأ َّنه قال�" :إِ ْن كَ َ
يم �أَنَا كَ ا ِئ ٌن" .لم ي�ؤكّ د ي�سوع
َفل َْن َيذُوقَ ا ْل َم ْو َت �إلى الأَ َبدِ" و" َق ْب َل �أَ ْن َيك َ
ُون ِ�إ ْب َراهِ ُ
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ُ�سلطانه على الموت و�سيادته على �إبراهيم فح�سب (الذي كان قد مات قبل
161
أي�ضا اال�سم الخا�ص باهلل�" :أنا هو".
� 1900سنة) ،بل �إنه ا�ستخدم � ً
وقد فهم ال�سامعون ق�صد ي�سوع فا ّتهموه بالتجديف والتقطوا
حجارة ليرجموه.

عبادة اهلل وحده
َعلَّم ي�سوع با�ستمرار � َّأن اهلل هو الوحيد الذي ي�ستحق العبادة .لذلك قال
ي�سوع "ل َِّلر ِّب �إِل ِه َك َت ْ�س ُج ُد َ ِو�إ َّي ُاه َو ْح َد ُه َت ْع ُب ُد" (�إنجيل َم َّتى  .)10 :4غير � َّأن
الإنجيل َيذكر لنا (ع�شر َم َّرات على الأقل) � َّأن النا�س �سجدوا لي�سوع.
اء َو َ�س َج َد َل ُهَ 162قا ِئالًَ ‘ :يا َ�س ِّي ُد�ِ ،إ ْن َ�أ َر ْد َت َت ْقد ِْر �أَ ْن
�ص َق ْد َج َ
"و�إِذَا �أَ ْب َر ُ
َ
ُ
وع َي َد ُه َول ََم َ�س ُه َقا ِئالً�‘ :أ ِري ُد ،فَاطْ ُه ْر!’َ .و ِلل َْوقْتِ طَ ُه َر َب َر ُ�ص ُه"
ُتطَ ِّه َرنِي’ .ف ََم َّد َي ُ�س ُ
(�إنجيل َم َّتى  .)3-2 :8هل قام ي�سوع بتوبيخ الأبر�ص لأ ّنه �سجد له؟ كال ،بل
لم�سه و�شفاه.
وبعد قيامة ي�سوع من الموت ،انحنى تلميذ ا�سمه توما �أمام ي�سوع وقال
"ر ِّبي َو�إِل ِهي!" فهل انتهره ي�سوع لتجديفه؟ كال ،بل قال له "لأَ َّن َك َر�أَ ْي َتنِي َيا
لهَ :
ُت َوما � َآم ْن َت! ُط َوبى َّل ِلذ َِين � َآم ُنوا َو َل ْم َي َر ْوا" (�إنجيل يوح َّنا .)29-28 :20
هوية ي�سوع؟
ما الذي نتعلَّمه من هذه الق�ص�ص عن َّ

القرار بين يديك
�شخ�صي .لكن
هوية ي�سوع هو قرار
� َّإن القرار الذي ي َّتخذه ك ّل منا حول َّ
ّ
عظيما" كما
ناق�ضا لطبيعته .ف�إن كان ي�سوع "نب ًيا
يجب �أ َّال يكون ر�أينا ُم ً
ً
أي�ضا "الكلمة الأزلي وابن اهلل"َّ � .أما القول ب� َّأن ي�سوع هو
قال لي جيراني ،فهو � ً
163
ُم َج َّرد نبي فهو �إنكار ل�شهادة ي�سوع والأنبياء في � ٍآن واحد.
كان "�سي� .إ�س .لوي�س" �أحد �أتباع المذهب ال�شكوكي (قبل �إيمانه) وواحد
من �أعظم ُم َفكِّري القرن الع�شرين .وقد كتب ما يلي عن ي�سوع:

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ

217

التفوه بكالم الحماقة الذي غال ًبا
"�أحاول هنا �أن �أمنع � ًّأيا كان من
ُّ
ما يتلفَّظ به النا�س حين يقولون عن ي�سوع�‘ :أنا ُم�ستعد لقبول ي�سوع
نتفوه
كمعلِّم �أخالقي عظيم ،لكني ال �أقبل ا ِّدعاءه ب�أ َّنه اهلل ’.يجب �أ َّال َّ
بمثل هذا الكالم .ف�إن كان ي�سوع ُم َج َّرد �إن�سان وقال ما قاله عن نف�سه،
فال يمكن �أن يكون ُم َعل ًِّما �أخالق ًيا ،بل هو � َّإما َمجنون �أو ال�شيطان
الر ُجل
بذاته� .أنت �صاحب القرارُ .خذ قرارك بنف�سك .ف� َّإما �أن يكون هذا َّ
ابن اهلل (وهو كذلك) ،و� َّإما �أن يكون مجنو ًنا و�أكثر من مجنون .بعبارة
�أخرى ،يمكنك �أن ُت ْ�س ِك َته لأ ّنه مجنون� ،أو �أن تب�صق عليه وتقتله لأ ّنه
أفكارا
�شيطان؛ �أو يمكنك �أن تجثو له وتدعوه ًّ
ربا و�إل ًها .لكن ال تختلق � ً
غريبة عن كونه ُم َج َّرد ُم َعلِّم ب�شري عظيم .فهو لم يترك لنا المجال
164
لنقول هذا ،وال َح َّتى �أراد ذلك".

ُ
"ق ْل لنا َج ْه ًَرا"
وقت لآخر ،يقول لي �أحدهم�" :أخبرني �أين يقول ي�سوع في الكتاب
من ٍ
الدينيون في �أيام ي�سوع �أن ُيجبروه على
المق َّد�س ‘�أنا اهلل’ .وقد حاول القادة
ُّ
قول ذلك .فقال لهم ي�سوع:
"�أَ َنا ُه َو ْال َب ُاب�ِ .إ ْن َد َخ َل بِي �أَ َح ٌد َف َي ْخلُ ُ�ص َو َي ْد ُخ ُل َو َي ْخ ُر ُج َو َي ِج ُد َم ْر ًعى ...
َف ْاح َت َاط بِهِ ْال َي ُه ُود َو َق ُالوا َل ُه�‘ :إلى َم َتى ُت َعلِّ ُق �أَ ْن ُف َ�س َنا؟ ِ�إ ْن ُك ْن َت �أَ ْن َت ْال َم�س َِيح
َفقُ ْل َلنَ ا َج ْه ًرا’� .أَ َج َاب ُه ْم َي ُ�س ُوع�ِ ‘ :إ ِّني ُقلْ ُت َل ُك ْم َو َل ْ�س ُت ْم ُت�ؤْم ُِن َون .اَ لأَ ْع َم ُال
َّالتِي �أَ َنا �أَ ْع َملُ َها بِا�سم �أَبِي ه َِي َت ْ�ش َه ُد ل ِي � ...أَ َنا َوال ُآب َواحِ ٌد’َ .فتَ نَ َاو َل ْال َي ُه ُود
�أَ ْي ً�ضا حِ َج َار ًة ل َِي ْر ُج ُم ُوه ََ � .أج َاب ُه ْم َي ُ�س ُوع�‘َ :أ ْع َم ًاال َكث َِير ًة َح َ�س َن ًة �أَ َر ْي ُت ُك ْم
م ِْن ع ِْندِ �أَبِي .ب َِ�س َب ِب َ�أ ِّي َع َمل م ِْن َها َت ْر ُج ُم َونن ِي؟’ �أَ َج َاب ُه ْال َي ُه ُود َقائِل َِين:
"‘لَ ْ�سنَ ا َن ْر ُج ُم َك لأَ ْج ِل َع َمل َح َ�سن ٍَ ،ب ْل لأَ ْج ِل َت ْجدِيفٍَ ،ف�إِ َّن َك َو�أَنْ َت �إِ ْن َ�س ٌان
َت ْج َع ُل َن ْف َ�س َك �إِ ًلها’" (�إنجيل يوح َّنا .)33-30 ،25-24 ،9 :10
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لماذا �أراد رجال ال ِّدين ه�ؤالء �أن يرجموا ي�سوع؟ لأ ّنه قال�" :أَنا َوال ُآب
َواحِ ٌد" .فوف ًقا لتفكيرهم ،كان ما قاله ي�سوع عن وحدته مع اهلل ُي َع ُّد َتجديفًا
دوما عن �إيمانهم قائلين" :الرب هو
(كُ ف ًَْرا) .غير � َّأن اليهود �أنف�سهم � ْأع َربوا ً
[الوحدانية الجامِ َعة]"� .أما ي�سوع ،فكان ُيعلن ذاته ب�صفته
الرب واحد
َّ
�إلهناُّ ،
ابن اهلل الذي كان هو واهلل واح ًدا على الدوام 165.وكان هذا هو َ�س َبب اتهام
اليهود له بالتجديف.
يوما بوجوده الأزلي ب�صفته ابن اهلل وكلمته .فهو
لم يتفاخر ي�سوع ً
لم ُيعلن ب�أعلى �صوته قائالً�" :أنا هو اهلل� ،أنا هو اهلل!" لكنه عا�ش على
تام وخ�ضوع
هذه الأر�ض كما �أراد للب�شر جمي ًعا �أن يعي�شوا:
ٍ
بتوا�ضع ٍ
كامل هلل.
ٍ
لكن ي�سوع هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ا�ستطاع �أن يقول" :لأَ ِّني َق ْد َن َز ْل ُت
َّ
ال�س َماءِ ،لَ ْي َ�س لأَ ْع َم َل َم�شِ يئَ تِيَ ،ب ْل َم�شِ يئَ َة َّالذِي �أَ ْر َ�سلَ نِي" (�إنجيل يوح َّنا
م َِن َّ
 .)38 :6وهكذا ،فقد َت َجلَّى مجد ي�سوع في توا�ضعه لي�صير ابن الإن�سان رغم
كونه ابن اهلل.
الرب ي�سوع �أن ُيعلن عن ذاته بطرق متوا�ضعة وف َّعالة
وهكذا ،فقد اختار ّ
في الوقت نف�سه .فذات َم َّرة ،جاء َر ُجل غني �إلى ي�سوع وخاطبه قائالًُّ �" :أيها
ال�صال ُِح!" وعندها� ،س�أله ي�سوع" :ل َِم َاذا َت ْد ُعونِي َ�صال ًِحا؟ َل ْي َ�س �أَ َح ٌد
الم َعلِّ م َّ
ُ
166
ُ
الر ُجل
َ�صال ًِحا �إِالَّ َواحِ ٌد َو ُه َو اهلل" (�إنجيل لوقا  . )19 :18لم َيكُن ذلك َّ
الغني ي�ؤمن � َّأن ي�سوع هو اهلل .لك َِّن ي�سوع – الذي هو التج�سيد الكامل لل�صالح
الإلهي – �ساعده على تجميع قِ طَ ع الأُحجية م ًعا لكي َيعرف من هو بالحقيقة.
167
وهو يريدنا �أن ُندرك حقيقته بدورنا.

وه َّد�أ الرياح ،و�أمر الأرواح ال�شريرة
و�ضاعف الخبز وال�سمك لكي ُيطعم الآالفَ ،
بالرحيل .وكان بكلمة �أو لم�سة منه ي�شفي المر�ضى ،ويجعل ال ُعرج يم�شون،
تنب�أ الأنبياء،
وال ُعمي ُيب�صرون،
وال�ص َّم َي�سمعون ،والموتى َيقومون .فكما َّ
ُ
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الرب على الأر�ض".
كان الم�سيح هو "ذراع ّ
لقد ظهر جالل ي�سوع الفائق في ك ّل �أجزاء كيانه للذين فتحوا عيونهم
ليروه .كما � َّأن �أعماله �أثبتت كلماته .فمثالً ،قال ي�سوع عن نف�سه (كما قر�أنا
قبل قليل) �إنه "الحياة" .لكن كيف �أثبت كالمه؟ لقد �أثبته من خالل �إعادة
الحياة �إلى الموتى.
فقد وقف ي�سوع ذات يوم �أمام قبر لعازر (وهو َر ُجل كان قد مات قبل �أربعة
الم ِّيت �أن تتوقف عن البكاء
�أيام ُودفن في قبر داخل كهف) وقال ل�شقيقة َ
ل َّأن �أخاها �سيحيا من جديد .وعندها ،قالت لي�سوع�" :أَ َنا َ �أ ْعلَ ُم َ�أ َّن ُه َ�س َي ُق ُوم فِي
وع�" :أَنَ ا ُه َو ْالق َِي َام ُة َو ْال َح َي ُاةَ .م ْن � َآم َن
ْالق َِي َامةِ ،فِي ْال َي ْو ِم الأَخِ يرِ ".فقَالَ َل َها َي ُ�س ُ
بِي َو َل ْو َم َات َف َ�س َي ْح َيا" (�إنجيل يوح َّنا .)25-24 :11
ولكي ُيثبت حقيقة كالمه �صرخ ب�صوت عظيمِ " :ل َعا َز ُرَ ،هل َُّم َخا ِر ًجا! ف ََخ َر َج
ُوف بِمِ ْندِيلَ .فقَالَ َل ُه ْم
ات ِب�أَقْمِ طَ ةٍ َ ،و َو ْج ُه ُه َم ْلف ٌ
ال َْم ْي ُت َو َي َدا ُه َو ِر ْج َال ُه َم ْر ُبوطَ ٌ
ِين َ ...نظَ ُروا َما َف َعلَ
ون مِ َن ا ْل َي ُهو ِد ا َّلذ َ
ِير َ
َي ُ�س ُ
وعُ :
‘حلُّو ُه َو َد ُعو ُه َي ْذ َه ْب’َ .ف َكث ُ
ين َو َقالُوا َل ُه ْم َع َّما َف َعلَ
وعَ � ،آم ُنوا ِبهَِ .و�أَ َّما َق ْو ٌم مِ ْن ُه ْم ف ََم َ�ض ْوا �إلى ا ْلف َِّري�سِ ِّي َ
َي ُ�س ُ
وعَ ...فمِ ْن ذلِكَ ا ْل َي ْو ِم تَ�شَ ا َو ُروا ِل َي ْق ُتلُو ُهَ ...فتَ�شَ ا َو َر ُر�ؤ ََ�سا ُء ا ْل َك َه َن ِة ِل َي ْق ُتلُوا
َي ُ�س ُ
وع"
ون َو ُي�ؤْمِ ُن َ
ين مِ َن ا ْل َي ُهو ِد كَ ا ُنوا ب َِ�س َب ِب ِه َي ْذ َه ُب َ
ل َِعا َز َر �أَ ْي ً�ضا ،لأَ َّن كَ ثِي ِر َ
ون ِب َي ُ�س َ
(�إنجيل يوح َّنا 53 ،46-43 :11؛ .169)11-10 :12
ما �أق�سى قلوب الب�شر!

أقوال ُت ْث ِب ُتها أفعال

قلوب قاسية

المعجزات الكثيرة والعظيمة التي �صنعها ي�سوع ُ�سلطانه على كافة
�أظهرت ُ
عنا�صر الخليقة ال�ساقطة الخاطئة .فقد عرف �أفكار النا�س ،وغفر الخطايا،

الدينيون
عبيته المتزايدة ،ا َّتحد القادة
في �ضوء �إعالنات ي�سوع َ
ُّ
و�ش َّ
وال�سيا�سيون لتحقيق هدف واحد �أال وهو �إ�سكاته! وكانوا يبحثون بي�أ�س عن
ُّ

220

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الر ُجل الكامل الوحيد الذي ولد
�أي �سبب التهامه و�إعدامه .لكن كيف َي َّت ِهمون َّ
على هذه الأر�ض؟
الم ْج َمع...
في يوم �سبت ،وبينما كان ي�سوع ُي َعلِّم في َ
ال�س ْبتِ؟
َ"ك َان ُه َن َاك َر ُج ٌل َي ُد ُه َياب َِ�س ٌةَ .ف َ�ص ُاروا ُي َراق ُِب َون ُهَ :ه ْل َي ْ�شفِيهِ فِي َّ
ل َِك ْي َي ْ�ش َت ُكوا َعلَ ْيهَِ .ف َق َال ل َِّلر ُج ِل َّالذِي َل ُه ْال َي ُد ْال َياب َِ�س ُة‘ُ :ق ْم فِي ْال َو ْ�سطِ!’ ُث َّم
�س �أَ ْو
ال�س ْب ِت ف ِْع ُل ْال َخ ْيرِ �أَ ْو ف ِْع ُل َّ
ِي�ص َن ْف ٍ
ال�ش ِّر؟ َت ْخل ُ
َق َال َل ُه ْم‘َ :ه ْل َيح ُِّل فِي َّ
َق ْت ٌل؟’ َف َ�س َك ُتواَ .ف َن َظ َر َح ْو َل ُه ِ�إ َل ْي ِه ْم ب َِغ َ�ض ٍبَ ،حزِينً ا َعلَ ى غِالَ َظةِ ُقلُ و ِب ِه ْم،
ِيح ًة َكالأُ ْخ َرىَ .ف َخ َر َج
َو َق َال ل َِّلر ُجلِ‘ُ :م َّد َي َد َك’َ .ف َم َّد َهاَ ،ف َع َاد ْت َي ُد ُه َ�صح َ
ْالفَ ِّري�سِ ُّي َون [حزب ديني] لِلْ َو ْق ِت َم َع ْال ِه ُير ُود�سِ ِّي َين [حزب �سيا�سي]
َو َت َ�ش َاو ُروا َعلَ ْيهِ ل َِك ْي ُي ْهل ُِك ُوهَ .ف ْان َ�ص َر َف َي ُ�س ُوع َم َع َت َالمِيذِهِ �إلى ْال َب ْحرِ،
َو َتب َِع ُه َج ْم ٌع َكث ٌِير م َِن ْال َجل ِي ِل َوم َِن ْال َي ُهود َِّيةِ َوم ِْن �أُ ُور َ�شل َِيم َوم ِْن �أَ ُدوم َِّي َة
َوم ِْن َع ْبرِ الأُ ْر ُد ِّنَ .و َّالذ َِين َح ْو َل ُ�ص َور َو َ�ص ْي َد َاءَ ،ج ْم ٌع َكث ٌِير� ،إِ ْذ َ�سم ُِعوا َك ْم
َ�ص َن َع �أَ َت ْوا �إِ َل ْيهَِ .ف َق َال ل َِت َالمِيذِهِ �أَ ْن ُت َال ِز َم ُه َ�سف َِين ٌة َ�صغ َِير ٌة ل َِ�س َب ِب ْال َج ْم ِع،
َك ْي َال َي ْز َح ُم ُوه ،لأَ َّن ُه َك َان َق ْد َ�ش َفى َكثِيرِ َينَ ،ح َّتى َو َق َع َعلَ ْيهِ ل َِيلْ م َِ�س ُه ُك ُّل
النج َِ�س ُة حِ َين َما َن َظ َر ْت ُه َخ َّر ْت َل ُه َو َ�ص َر َخ ْت َقائِلَ ًة:
َم ْن فِيهِ َد ٌاءَ .والأَ ْر َو ُاح َّ
‘�إِ َّن َك �أَ ْن َت ْاب ُن اهللِ!’" (�إنجيل َم ْر ُق�س .)11-1 :3

الشياطين َتعرف يسوع
الر ُجل الذي َي�شفي المر�ضى؛ لهذا فقد
كانت ال�شياطين تعرف َّ
هوية هذا َّ
ابن اهلل!" �أجل ،كانت تلك المالئكة
خاطبته بلقبه الالئق و�صرخت قائلة�" :أنت ُ
ال�ساقطة تعرف تاريخه الأ�سبق .فقبل �آالف ال�سنين ،ر�أت تلك ال�شياطين ُقدرته
وحكمته الفائق َتين حين خلق ال�سماوات والأر�ض .كما �أنها ارتعبت حين
تذكَّ رت اليوم الذي طردها فيه من َمح�ضره بعد �أن اختارت �أن تتبع �إبلي�س
وتمرده 170.والآن ها هو على الأر�ض يعي�ش بين الب�شر!
في ع�صيانه ُّ

َكون هذا؟
َ 17م ْن ي
ُ
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الخطية قد بد�أت
كان ُ�سلطان رئي�سها (�إبلي�س) يتزعزع .وكانت لعنة
َّ
بال َّزوال؛ فقد قام االبن الأزلي بنف�سه (ب�صفته ن�سل المر�أة) باقتحام
و�سلطانها .لهذا فقد َخ َّرت له تلك الأرواح النج�سة و�صرخت قائلة:
نِطاقها ُ
الدينيون يت�شاورون عليه
"�إِ َّنكَ �أَ ْن َت ْاب ُن اهللِ!" في تلك الأثناء ،كان القادة
ُّ
"لكي َيقتلوه".
الق�صة على مجموعة من الأ�شخا�ص الذين جا�ؤوا
ذات َم َّرة�َ ،س َر ْد ُت هذه َّ
لزيارتي .وعندما انتهيت َعلَّق �أحدهم قائالً" :هذا غير معقول! ال�شياطين
الدينيون!"
مما فعل القادة
ُّ
احترمت ي�سوع �أكثر ّ
�إنه �شيء َي�ص ُعب ت�صديقه ،لكنه حدث بالفعل!

ِ 18خ َّطة اهلل األزليَّة

18
ِخ َّ
طة اهلل األزل َّية
َ"م ْعلُ َوم ٌة ع ِْن َد َّالر ِّب ُم ْنذُ الأَ َز ِل َجم ُِيع �أَ ْع َمالِهِ".
الر ُ�سل )18 :15
(�أعمال ُّ
قبل �أن يبد�أ الزمن ،كان لدى اهلل خطّ ة وا�ضحة ل�شعبه .وفي اليوم الذي
الرب ب�إعالن تلك الخطّ ة �شي ًئا ف�شي ًئا.
ل ََّوثَت فيه
َّ
الخطية العائلة الب�شرية ،بد�أ ّ
الر�ؤيا .)7 :10
و ُي�شير الكتاب المق َّد�س �إلى هذه الخطّ ة على �أنها ِ
"�س ُّر اهلل" (�سِ فْر ُّ
وحتى يومنا هذا ،يبقى َق ْ�صد اهلل وخطته للب�شرية �سِ ًّرا لمعظم النا�س .رغم
"ال�س ّر ْال َم ْك ُتوم ُم ْن ُذ ُّالد ُهو ِر َو ُم ْن ُذ الأَ ْج َيالِ ... ،ال َآن َق ْد �أُ ْظ ِه َر" (ر�سالة
ذلك ف� َّإن ِّ
كولو�سي .)26 :1

أكثر امتيا ًزا من األنبياء
ق�صة اهلل ور�سالته ،نجد �أننا �أكثر امتيا ًزا من
حين يتعلَّق الأمر بفهم َّ
الأنبياء الذين كتبوا الكتاب المق َّد�س .فنحن لدينا �إعالن اهلل الكاملَّ � ،أما
ُهم فلم يكن �إعالن اهلل قد اكتمل في زمانهم .كما �أننا ن�ستطيع �أن نقر�أ
نهاية كتاب اهللَّ � ،أما ُهم فلم يكن ب�إمكانهم ذلك ل َّأن �سِ فر الر�ؤيا لم َيكُن قد
كُ تب بعد.
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ْ
"...ال َخ َال َ�ص َّالذِي َف َّت َ�ش َو َب َح َث َع ْن ُه �أَ ْنب َِي ُاءَّ ،الذ َِين َت َن َّب�أُوا َع ِن ِّالن ْع َمةِ
وح
َّالتِي لأَ ْجل ُِك ْمَ ،باحِ ث َِين �أَ ُّي َو ْقتٍ �أَ ْو َما ْال َو ْق ُت َّالذِي َك َان َيد ُِّل َعلَ ْيهِ ُر ُ
ْال َم�سِي ِح َّالذِي فِي ِه ْم� ،إِ ْذ َ�س َب َق َف َ�ش ِه َد بِال َآال ِم َّالتِي ل ِلْ َم�سِي ِحَ ،والأَ ْم َجا ِد َّالتِي
َب ْع َد َها .الَّ ذ َِين �أُ ْعل َِن لَ ُه ْم �أَنَّ ُه ْم لَ ْي َ�س لأَنْ فُ �سِ ِه ْمَ ،ب ْل َلنَ ا َك ُانوا َي ْخد ُِم َون ِبهذِ ِه
ين َب َّ�ش ُر ُوك ْم فِي ُّالرو ِح
الأُ ُمورِ َّالتِي �أُ ْخبِ ْر ُت ْم ِب َها �أَنْ تُ ُم ال َآن ،ب َِوا�س َِطةِ َّالذ ِ َ
ال�س َماءِ .الَّ ت ِي َت ْ�شتَ ِهي ْال َمالَ ئ َِك ُة �أَ ْن َت َّطل َِع َعلَ ْي َها"
ْال ُق ُد ِ
�س ْال ُم ْر َ�س ِل م َِن َّ
(ر�سالة ُبطر�س الأولى .)12-10 :1

لماذا أخفى اهلل ّ
خطته
فورا بما ُي َخطِّ ط للقيام
ي�س�أل البع�ض" :لماذا لم ُيخبر اهلل الإن�سان ال�ساقط ً
ال�سرية؟"
به؟" �أو "لماذا �أحاط اهلل ر�سالته بطابع من
َّ
على الرغم من � َّأن �إله الكون ال يدين لنا ب�أي تف�سير� ،إ َّال �أ َّنه َز َّودنا –
بمقت�ضى لُطفه – ببع�ض المعلومات عن �سبب �إخفائه لخطَّ ته عن الإن�سان.
ُ
تدريجية ُم َغلَّفة بالحكمة
فقد اختار اهلل �أن يك�شف عن برنامجه ب�صورة
ّ
للأ�سباب الرئي�سية الثالثة التالية:
�أوالً ،كما �أو�ضحنا في الف�صلَين الخام�س وال�ساد�س ،فقد ك�شف اهلل عن
تدريجية و� َّأيدها ب�أعداد ال ُتح�صى من النبوءات والرموز
خطّ ته ب�صورة
َّ
وال�شهود لكي تت�أكَّ د الأجيال القادمة من ِ�ص َّحة ر�سالة اهلل الواحد الحقيقي.
الحق
ثان ًيا ،ك�شف اهلل عن َح ِّقه بطريقة ال ُيدركها �إ َّال الذين يبحثون عن ّ
بك ّل قلوبهم"َ .م ْج ُد اهلل ِ �إِ ْخ َف ُاء الأَ ْمرَِ ،و َم ْج ُد ْال ُملُ و ِك َف ْح ُ�ص الأَ ْمرِ" (�سِ فْر الأمثال
 .)2 :25فالكثيرون ال يعثرون على الحقيقة لنف�س ال�سبب الذي ال يعثر فيه
171
الل�ص على رجال ال�شرطة :لأنهم ال ُيريدون ذلك.
ثال ًثا ،لقد �أخفى اهلل خطّ ته لكي ُيخفيها عن ال�شيطان و�أتباعه.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

َ"ب ْل َن َت َ َّكل ُم بِحِ ْك َمةِ اهلل ِ فِي �سِ ّرْ :الحِ ْك َمةِ ْال َم ْكتُ َومةَِّ ،التِي َ�س َب َق ُ
اهلل
َف َع َّي َن َها َق ْب َل ُّالد ُهو ِر ل َِم ْجد َِناَّ ،التِي َل ْم َي ْعلَ ْم َها �أَ َح ٌد م ِْن ُع َظ َما ِء هذَ ا
الد ْهرِ ،لأَ ْن َل ْو َع َر ُفوا لَ َما َ�صلَ ُبوا َر َّب ْال َم ْجدِ" (ر�سالة كورنثو�س
َّ
الأولى .)8-7 :2
فلو ف َِهم ال�شيطان و�أتباعه خطّ ة اهلل الكاملة التي ق�ضت بتدميرهم لما
فعلوا ما فعلوه .لهذا ،و�ضع اهلل خطّ ته بطريقة جعلت الّذين �أرادوا �أن ُيف�سدوها
ُي َت ِّممونها ب�أنف�سهم! لكن ما هي هذه الخطّ ة؟

الفداء!
ِ
خطية (ب�صفته ن�سل المر�أة) �إلى العالم لكي
وعد اهلل ب�إر�سال ُم َخلِّ�ص بال َّ
ُي َح ِّرر ن�سل �آدم العا�صي من اللعنة الأبدية .وفي اللحظة المنا�سبة من تاريخ
الب�شريةَ ،ت َّمم اهلل وعده.
َ"ولك ِْن َل َّما َج َاء م ِْل ُء َّالز َما ِن� ،أَ ْر َ�س َل ُ
اهلل ْاب َن ُه َم ْو ُل ًودا ِم ِن ْام َر�أَةٍ،
و�س ،ل َِن َن َال َّالت َب ِّن َي"
و�س ،ل َِي ْفتَ د َِي َّالذ َِين َت ْح َت َّالن ُام ِ
َم ْو ُل ًودا َت ْح َت َّالن ُام ِ
غالطية .)5-4 :4
(ر�سالة
َّ
فداء الإن�سان يعني ا�سترداده �أو �شِ راءه عن طريق دفع الثمن المطلوب.
لدي كلبة �صغيرة �أُطعمها
ن�ش� ُأت في فترة ِ�صباي في كاليفورنيا ،وكانت ّ
و�أعتني بها و�ألعب معها .وكانت تتبعني وتبتهج عندما �أعود من المدر�سة.
الحي لبع�ض الوقت ثم تعود .وذات يومُ ،عدت
و�أحيا ًنا ،كانت الكلبة تتن َّزه في ِّ
من المدر�سة ولم تكن الكلبة هناك .حان وقت نومي دون �أن �أعثر عليها.
وفي اليوم التالي ،اقترح �أبي �أن �أ ّت�صل بم�أوى الحيوانات الأليفة القريب الذي
ي�أوي القطط والكالب ال�ضالَّة لفترة محدودة .ف�إن لم ُيطالب بها �أحد لفترة
ما ،كانوا يقتلونها.
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ا ّت�صلت بالم�أوى فقالوا لي � َّإن لديهم كلبة بموا�صفات كلبتي .كانت كلبتي
قد َ�ضلَّت الطريق ولم تتمكّن من العودة �إلى البيت الى �أن عثرت عليها دورية
الكالب ال�ضالَّة وو�ضعتها في ذلك الم�أوى .وهكذا� ،أ�صبحت كلبتي محجوزة
في القف�ص وغير قادرة على تخلي�ص نف�سها .ولو لم �أ ّت�صل بهم و�أطالب بها
لكانت ماتت وانتهت حياتها.
علي
ذهبت �إلى الم�أوى ال�ستعادة كلبتيَّ ،
لكن الم�س�ؤول قال لي �إنه ينبغي َّ
مالية ال�ستعادتها .فبموجب القانون ،ال يجوز ترك الكالب
�أن �أدفع غرامة َّ
في الطرقات وحدها دون ُمرافق لها .وهكذا ،فقد دفعت "الفِدية" المطلوبة
لإطالق �سراح كلبتي .وكم كانت فرحتها حين خرجت من ذلك القف�ص الرهيب
تم فدا�ؤها.
ورجعت �إلى ال�شخ�ص الذي يهتم بها! لقد َّ
الق�صة التي اختبرتها في طفولتي ُتعطينا لمحة عن حالتنا نحن
هذه َّ
ومحكوما علينا بالموت ،لم تكن هناك
تمردين
ً
الب�شر .فب�صفتنا ُخطاة ُم ِّ
طريقة يمكننا من خاللها �أن ُننقذ �أنف�سنا ب�أنف�سنا .لذلك� ،أر�سل اهلل ابنه �إلى
لكن الثمن كان �أغلى من
العالم لكي َيفتدينا عن طريق َدفْع الفدية المنا�سبةَّ .
�أن يدفعه � ٌّأي مِ َّنا.
"الأَ ُخ َل ْن َي ْفد َِي الإِ ْن َ�س َان ف َِد ًاءَ ،و َال ُي ْعط َِي َ
اهلل َك َّف َار ًة َع ْن ُهَ .و َكر ِ َيم ٌة ه َِي
ف ِْد َي ُة ُنفُ و�سِ ِه ْم � ...إِ َّن َما ُ
اهلل َي ْفدِي َن ْف�سِي م ِْن َيدِ ْال َها ِو َيةِ( "...المزمور
.)15 ،7 :49
لكن ما هو ثمن فدائنا؟

كش ُفه األنبياء
َث َمن َي ِ
المتعلِّقة
بوة اهلل ُ
ر�أينا في الف�صل الثالث من �سِ فْر التكوين لمحة عن ُن َّ
بخطّ ته لفداء الخطاة من قب�ضة ال�شيطان .فلن�ستمع َم َّرة �أخرى �إلى ما قاله
اهلل لل�شيطان:
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :
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َ"و�أَ َ�ض ُع َع َد َاو ًة َب ْي َن ِك َو َب ْي َن ْال َم ْر�أَةَِ ،و َب ْي َن َن ْ�سل ِ ِك َو َن ْ�سل َِهاُ .ه َو َي ْ�س َح ُق
َر�أْ َ�سكَِ ،و�أَ ْن ِت َت ْ�س َحق َِين َعق َِب ُه" (�سِ فْر التكوين .)15 :3

يح َة �إِ ْثم ٍ َي َرى َن ْ�س ًال َت ُط ُول َ �أ َّي ُام ُهَ ،و َم َ�س َّر ُة َّالر ِّب ب َِيدِهِ َت ْن َج ُح"
َن ْف َ�س ُه َذ ِب َ
172
(�سِ فْر �إ�شعياء .)10 ،5 :53

َنرى من خالل هذه الكلمات � َّأن اهلل و�ضع ُمخطَّ طً ا �سر ًيا ُم ْحك ًَما لخطّ ته
الم َق َّد�سة.
التي ت�ستهدف التعامل مع ال�شيطان
َّ
والخطية بطريقة ُتالئم طبيعته ُ
�سيحا فاد ًيا �سي�أتي ليهزم ال�شيطان وي�سحق "ر�أ�سه" .كما
الرب � َّأن َم ً
فقد �أعلن ُّ
"عقِب" الم�سيح.
� َّأن ال ُن ُب َّوة �أعلنت � ً
أي�ضا � َّأن ال�شيطان َ�س َي ْ�س َحق َ

فرغم � َّأن ال�شيطان �س ُيقنع النا�س بتعذيب وقتل الم�سيح الذي �أر�سله
�سيتم بموجب الخطّ ة التي ك�شفها الأنبياء .و�سوف
اهلل� ،إ َّال � َّأن ك ّل �شيء
ّ
التام للم�سيح.
تكون النتيجة
ّ
النهائية هي االنت�صار ّ

ُ"ه َو [الم�سيح] َي ْ�س َح ُق َر�أْ َ�سكَِ ،و�أَ ْن ِت [ال�شيطان] َت ْ�س َحق َِين َعق َِب ُه".
المترجمة
كيف كان ن�سل المر�أة �س َي�سحق ر�أ�س ال�شيطان؟ � َّإن الكلمة الع َّ
ِبرية ُ
يتعر�ض
" َي ْ�س َحق" تعني " ُي َحطِّ م" �أو " َيكْ�سِ ر" .وبح�سب هذه ال ُّن ُب َّوة� ،سوف َّ
لل�سحق؛ َلك َِّن �أحد الأ�ضرار �سيكون ُممي ًتا ال �شفاء منها.
الم�سيح وال�شيطان َّ
(م�ؤ ََّخر ال َق َدم)
فان�سحاق الر�أ�س ي�ؤدي �إلى موت �صاحبه؛ � َّأما ان�سحاق ال َعقِب ُ
فال ي�ؤدي �إلى موت �صاحبه.
يتنب�أ ب� َّأن الفادي �سينت�صر على ال�شيطان في النهاية على الرغم
كان اهلل َّ
"الر�ضو�ض" �أو "الجروح" التي َ�س ُي ْح ِدثُها ال�شيطان و�أتباعه .وفي وقت
من ُّ
الحق� ،أوحى اهلل للنبي داود بكتابة هذه الكلمات عن الم�سيح:
َ"ثقَ ُبوا َي َد َّي َورِ ْجلَ َّي" (المزمور .)16 :22
أي�ضا عن ج�سد الم�سيح الذي لن يف�سد في القبر رغم موته.
تنب�أ داود � ً
كما َّ
فالم َخلِّ�ص الموعود �س َيه ِزم الموت:
ُ
"لَ ْن َت َد َع َتق َِّي َك َي َرى َف َ�س ًادا" (المزمور .)10 :16
تنب�أ النبي �إ�شعياء عن الغاية من �آالم الم�سيح وموته وقيامته:
وقد َّ
وح لأَ ْج ِل َم َعا�صِ ينَ اَ ،م ْ�س ُح ٌوق لأَ ْج ِل � َآثامِنَ اَ .ت�أْد ُِيب َ�س َالم َِنا
َ"و ُه َو َم ْج ُر ٌ
َعلَ ْيهَِ ،وب ُِح ُبرِهِ ُ�شف َِينا � ...أَ َّما َّالر ُّب َف ُ�س َّر بِ�أَ ْن َي ْ�س َح َق ُه ب ِْال َح َز ِن� .إِ ْن َج َع َل

كلمات الحكمة واإلنذار
كتب الملك داود قبل والدة الم�سيح ب�ألف �سنة:
"ل َِم َاذا ْار َت َّج ِت الأُ َم ُمَ ،و َتفَ َّك َر ُّ
�ض،
وب فِي ْال َبا ِطلِ؟ َق َام ُملُ ُوك الأَ ْر ِ
ال�ش ُع ُ
ال�س َم َاواتِ
َو َت� َآم َر ُّالر�ؤ ََ�س ُاء َم ًعا َعلَ ى َّالر ِّب َو َعلَ ى َم�سِ يحِ هِ  ...اَ َّل�ساك ُِن فِي َّ
َي ْ�ض َح ُك ...حِ َينئِذٍ َي َت َ َّكل ُم َعلَ ْي ِه ْم ب َِغ َ�ضبِهَِ ،و َي ْر ُج ُف ُه ْم ب َِغ ْي ِظهِ�" .أَ َّما �أَ َنا َف َق ْد
َم َ�س ْح ُت َملِكِي َعلَ ى َج َب ِل ُق ْد�سِي َ ...فال َآن َيا �أَ ُّي َها ْال ُملُ ُوك َت َع َّقلُ واَ َ .ت�أ َّد ُبوا
�ضْ .اع ُب ُدوا َّالر َّب ب َِخ ْوفٍ َ ،و ْاهت ُِفوا ب َِر ْع َدةٍَ .ق ِّبلُ وا [� ْأكرِموا]
َيا ُق َ�ض َاة الأَ ْر ِ
الطرِيقِ .لأَ َّن ُه َع ْن َقل ِيل َي َّتق ِ ُد َغ َ�ض ُب ُه.
االب َن ل َِئ َّال َي ْغ َ�ض َب َف َتب ُِيدوا م َِن َّ
ْ
ُط َوبى ل َِجمِي ِع ْال ُم َّت ِكل َِين َعلَ ْيهِ" (المزمور .)12-10 ،6-4 ،2-1 :2
في ال�سنغال حيث ُتعتبر الم�صارعة الريا�ضة الوطنية التقليديةُ ،ي َر ِّدد
المثَل التالي:
النا�س َ
"يجب على البي�ضة �أ َّال تت�صارع مع َح َجر".
لكن لماذا ُتخطئ البي�ضة �إن ت�صارعت مع حجر؟ ل َّأن البي�ضة ال تملك �أية
فر�صة للفوز! وهكذا هي حال الذين َ"ت� َآم َروا َم ًعا َعلَ ى َّالر ِّب َو َعلَ ى َم�سِي ِحهِ"؛
173
َف ُه ْم لن يفوزوا �أب ًدا .فالمقاومة �ض ّد خطّ ة اهلل هي َ
"ال َت ُّفكر فِي ْال َبا ِطلِ".
أي�ضا هذا المثل:
و ُير ِّدد النا�س في ال�سنغال � ً
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الحطَّ اب ال�شجرة التي ي�ستظلُّ بها".
"ال يقطع َ
في هذه المنطقة الجافة من العالم ،توجد في ُمعظم ال ُقرى �شجرة كبيرة
الراحة" هذه
َي�ستظ ّل بها النا�س؛ وهي تتمركز في و�سط القريةَّ � .إن "�شجرة َّ
الملتهبة .كما �أنها مكان
ت� ِّؤمن
ِّ
للقرويين مكا ًنا َيحتمون فيه من حرارة النهار ُ
و�شرب ال�شاي .لهذا ،كيف �سيكون ر ّد فعل القرويين �إذا
لال�سترخاء والتح ُّدث ُ
جاء َحطَّ اب وبد�أ بقطع "�شجرة الراحة"؟ من الم�ؤكّ د �أنهم �سي�ستنكرون ذلك
فورا!
ويوقفونه ً
الحطَّ اب الذي ُيحاول
� َّإن ك ّل الذين يقفون �ض ّد خطّ ة اهلل للفداء هم مثل ذلك َ
ف�ضلة .لكنهم لن ُيفلِحوا.
قطع �شجرة
الم َّ
ِّ
القرويين ُ
االب َن
َ"فال َآن َيا �أَ ُّي َها ْال ُملُ ُوك َت َع َّقلُ واَ .ت�أَ َّد ُبوا َيا ُق َ�ض َاة الأَ ْر ِ
�ض َ ...ق ِّبلُ وا ْ
الطرِيقِ .لأَ َّن ُه َع ْن َقل ِيل َي َّتق ُِد َغ َ�ض ُب ُهُ .ط َوبى
ل َِئ َّال َي ْغ َ�ض َب َف َتب ُِيدوا م َِن َّ
ل َِجمِي ِع ْال ُم َّت ِكل َِين َعلَ ْيهِ" (المزمور .)12 ،10 :2

ُعيون ُمغلقة أمام َّ
خطة اهلل
في الأ�سابيع الأخيرة من خدمته على الأر�ض ،بد�أ ي�سوع ُي َعلِّم تالميذه
والدينيين �سيت�آمرون عليه و َي�سعون لقتله بد ًال من �أن
ال�سيا�سيين
� َّأن القادة
ِّ
ِّ
لكن الأمر الذي لم يفهمه الأ�شخا�ص الذين ت�آمروا
َيقبلوه ملكًا على قلوبهمَّ .
لقتل ي�سوع هو �أنهم �سي�شاركون بتنفيذ ما تنب�أ عنه الأنبياء :ف�سوف ُتثقب
يدا الم�سيح وقدماه؛ وهذا جزء من خطّ ة اهلل لفداء ن�سل �آدم العا�صي والعاجز
و�إنقاذه من قب�ضة ال�شيطان.
"م ِْن ذل َِك ْال َو ْق ِت ْاب َت َد�أَ َي ُ�س ُوع ُي ْظ ِه ُر ل َِت َالمِيذِهِ �أَ َّن ُه َي ْن َبغِي �أَ ْن َي ْذ َه َب �إلى
ال�ش ُيو ِخ َو ُر�ؤ ََ�ساءِ ْال َك َه َنةِ َو ْال َك َت َبةَِ ،و ُي ْق َت َل،
�أُ ُور َ�شل َِيم َو َي َت�أَ َّل َم َكث ًِيرا م َِن ُّ
َوفِي ْال َي ْو ِم َّالثال ِ ِث َي ُق َومَ .ف�أَ َخ َذ ُه ُب ْط ُر ُ�س �إِ َل ْيهِ َو ْاب َت َد�أَ َي ْن َت ِه ُر ُه َقائ ًِال:
هذا!’ َف ْال َت َف َت َو َق َال ل ُِب ْط ُر َ�س‘ْ :اذ َه ْب َع ِّني
َ‘ح َا�ش َاك َيا َر ُّب! َال َي ُك ُون َل َك َ

ِ 18خ َّطة اهلل األزليَّة
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ا�س’"
َيا َ�ش ْي َط ُان! �أَ ْن َت َم ْعثَ َر ٌة لِي ،لأَ َّن َك َال َت ْهتَ ُّم ِب َما هلل ِ لك ِْن ِب َما ل َِّلن ِ
(�إنجيل َم َّتى .)23-21 :16
كان تفكير ُبطر�س ُم�شاب ًها لتفكير �شخ�ص �سمعته ُيجادل قائالً:
متزو ًجا!" .وكما هي حال هذا
" ُي�شبه الم�سيح الم�صلوب �أعز ًبا
ِّ
ظن � َّأن الم�سيح �سيقوم على
الم َ
ت�شكِّك ،لم َيفهم ُبطر�س خطّ ة اهلل .فقد َّ
ُ
عو�ضا عن �أن يخ�ضع لل�صلب
الفور ب�إقامة مملكته التي وعد بها
ً
والمهين!
المرعب ُ
ُ
كان بطر�س ُمح ًقا في تفكيره ب� َّأن اهلل َخطَّ ط لأن يكون ي�سوع الحاكم
المطلق على الأر�ض كلّها؛ لك ّنه كان ُمخط ًئا في تفكيره ب� َّأن الم�سيح لن
ُ
لكن بطر�س �أدرك الحقيقة الح ًقا و�أعلن قائ ًال بك ّل
َيختبر �ألم ال�صليب وعارهَّ .
جر�أة�" :أَ ْنب َِياء َ ...ت َن َّبُ�أوا َع ِن ال َآال ِم َّالتِي ل ِلْ َم�سِي ِحَ ،والأَ ْم َجا ِد َّالتِي َب ْع َد َها" (ر�سالة
ُبطر�س الأولى .174)11-10 :1
عر�ضيا ،بل �إنه ُجزء من خطّ ة اهلل التي و�ضعها
لم َيكُن �صلب الم�سيح حاد ًثا
ًّ
تممه.
"م ْن ُذ الأ َزل" .وقد َّ
ُ
تنب�أ عنه الأنبياء وجاء " َن ْ�سلُ َ
المر�أة" ل ُي ِّ
و�صلتني هذه الر�سالة الإلكترونية منذ وقت ق�صير:
إذا كنت تؤمن َّأن الله كان عاجزًا عن �إنقاذ ابنه من ال�صلب ،فمن المؤ ّكد
أنك �أعمى .فكأنك تقول َّإن الله محدود وضعيف حتى إ ّنه سمح البنه أن ُي َذ َّل
و ُيقتل بأيدي البشرّ .
نسب إلى الله .فاهلل
كل ما هو محدود وضعيف يجب أ َّال ُي َ
الص َمد ،الذي لم ُيكنْ لَ ُه ُك ُف ًوا أحد .الل ُه أكبر.
لي القدرة .وهو الله األحد ،الله َّ
كُ ُّ

كما هي حال ُبطر�س في البداية ،لم يفهم كاتب هذه الر�سالة الإلكترونية
لماذا كان ال ُب َّد للم�سيح �أن يموت وفي اليوم الثالث يقوم.
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لماذا كانت هذه الخطّ ة المخيفة �ضرورية؟ كما قال كاتب الر�سالة �أعاله،
لي القدرة ،فلماذا لم ُيلْقِ بال�شيطان في الجحيم و ُيعلن غفرانه
� ْإن كان اهلل كُ َّ
لن�سل �آدم؟ و�إن كان اهلل قد خلق العالم بكلمة منه ،فلماذا ال يفدي العالم
أي�ضا؟
بكلمة منه � ً
ت�ضمنت
لماذا كان من ال�ضروري �أن ي�صير اهلل الخالق �إن�سا ًنا؟ ولماذا
َّ
خطّ ة اهلل �أن يت�ألَّم الم�سيح وينزف ويموت؟
�سوف نعرف الإجابات عن هذه الأ�سئلة في المرحلة القادمة من رحلتنا.

19
َ
شريعة َّ
الذبائح
�س".
"لأَ َّن َّالد َم ُي َك ِّف ُر َع ِن َّالن ْف ِ
َّويين )11 :17
الر ُّب (�سِ فْر الال ِّ
 َيُ َد ِّون لنا الأ�صحاح الرابع من �سِ فْر التكوين تاريخ � َّأول عائلة .وهنا نفهم
وحواء من الجنة ،طر َد الجن�س الب�شري ب�أكمله من �أمام
�أنه عندما طرد اهلل �آدم َّ
وجهه .لذلك� ،سوف ُيولد الن�سل كلّه وين�ش�أ في عالم ملعون ُيهيمن عليه العدو.

المولود األول بالخط َّية
َ"و َع َر َف � َآد ُم َح َّو َاء ْام َر�أَ َت ُه َف َحبِلَ ْت َو َو َل َد ْت َقا ِي َينَ .و َق َالتِ‘ْ :اق َت َن ْي ُت َر ُج ًال
م ِْن ع ِْندِ َّالر ِّب’" (�سِ فْر التكوين .)1 :4
المراف َقين للوالدة
اال�سم "قايين" يعني " َيقتني" .ففي و�سط الألم والذهول ُ
"اق َت َن ْي ُت َر ُج ًال م ِْن ع ِْندِ َّالر ِّب" .ربما اعتقدت � َّأن قايين هو
حواءْ :
الأولى ،قالت َّ
المهلكة.
الم َخلِّ�ص الذي �أر�سله اهلل لإنقاذهما من عواقب
َّ
الخطية ُ
ُ
حواء ُمحِ َّقة في اعتقادها � َّأن اهلل �س ُير�سل ُم َخل ًَِّ�صا ،و� َّأن الم�سيح �سيولد
كانت َّ
المنتظر �سيكون من ن�سل
الم َخلِّ�ص ُ
من امر�أة؛ لكنها �أخط�أت في االعتقاد ب� َّأن ُ
وحواء � َّأن
�آدم .وقد ا َّت َ�ض َحت هذه الأفكار المغلوطة �سري ًعا حين اكت�شف �آدم َّ
231
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الخطية
ابنهما البكر العزيز يمتلك طبيعة خاطئة فطرية .فقد كان يفعل
َّ
أي�ضا .لم يكن قايين
بعفوية .كما �أنه �أظهر الكبرياء كما فعل ال�شيطان و�أبواه � ً
المنتظَ ر ،بل كان ُم َج َّرد خاطئ �آخر عاجز ومحتاج �إلى الفداء .وعندما
الفادي ُ
وحواء لحالة الإن�سان.
حواء طفلها الثاني ،زاد فهم �آدم َّ
ولدت َّ
ُ"ث َّم َع َاد ْت َف َو َل َد ْت �أَ َخ ُاه َها ِب َيل" (�سِ فْر التكوين .)2 :4

وحواء ابنهما الثاني "هابيل" (�أي "باطل" �أو "ال �شيء") .فقد
َدعا �آدم َّ
المنتظر لن ي� ِأت
الم َخلِّ�ص ُ
بارا .كما � َّأن ُ
كان من الم�ستحيل �أن ُينجبا طف ًال ًّ
وحواء ال يمكنهما �أن ُينجبا �إ َّال �أطفا ًال خاطئين
من ن�سل �آدم الخاطئ .ف�آدم َّ
مثلهما .لذلك� ،إن كان هناك َر ُجل �سي�أتي �إلى هذا العالم لتخلي�ص الب�شر من
الخطية ،فيجب �أن ي�أتي من عند الرب.
�أُجرة
َّ
الر ُجل والمر�أة
وكما ر�أينا في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوين ،فقد ُخلِق َّ
ؤولية مهمة
ال َّأوالن على �صورة اهلل ومثاله .وهذا االمتياز العظيم َت َ�ض َّمن م�س� ّ
وحواء ون�سلهما �أن
ج ًدا وهي ا ِّتخاذ القرارات ال�صائبة .فقد �أراد اهلل من �آدم َّ
وحواء �أن
يعك�سوا طبيعة خالقهم ُ
المحِ َّبة المق َّد�سة .لكن عندما اختار �آدم َّ
تحولت
يع�صيا خالقهما ومالكهما ،لم يعودا يعك�سان �صورته .وفي الحال َّ
أبناء ي�شبهونهما.
�أنظارهما عن اهلل
وتوجهت �إلى نف�سيهما .وقد �أنجبا � ً
َّ
ا�ش � َآد ُم م َِئ ًة َو َث َالث َِين َ�س َن ًةَ ،و َو َل َد َو َل ًدا َعلَ ى َ�ش َب ِههِ َك ُ�ص َور ِتهِ"...
" َ"و َع َ
(�سِ فْر التكوين . )4-3 :5
غارا َيحفرون
المثَل ال�شعبي ال�سنغالي" :الغِزالن َالق َّف َازة ال ُتنجب ِ
يقول َ
�ص ً
بارة .والكتاب
الجحور ".على َن ْح ٍو ُم�شابه ،ف� َّإن ُ
ُ
الخطاة ال ُينجبون ُذ ِر َّية َّ
المق َّد�س يقول:
"م ِْن َ�أ ْج ِل ذل َِك َ َك�أ َّن َما ِب ِ�إ ْن َ�سانٍ َواحِ د ٍ َد َخلَ ِت ْال َخط َِّي ُة �إلى ْال َع َال ِم،
ا�س� ،إِ ْذ �أَ ْخ َط�أَ
َوب ِْال َخط َِّيةِ ْال َم ْو ُتَ ،و َ
هك َذا ْاجتَ َاز ْال َم ْو ُت �إلى َجمِي ِع َّ
الن ِ
ْال َجم ُِيع" (ر�سالة رومية .)12 :5
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ُ
الخطاة َي َت َع َّبدون
�ضَ .و َح َد َث م ِْن
َ"و َك َان َها ِب ُيل َراع ًِيا ل ِلْ َغ َن ِمَ ،و َك َان َقا ِي ُين َعام ًِال فِي الأَ ْر ِ
�ض ُق ْر َب ًانا ل َِّلر ِّبَ ،و َق َّد َم َهاب ُِيل
ام �أَ َّن َقاي َِين َق َّد َم م ِْن �أَ ْث َما ِر الأَ ْر ِ
َب ْعدِ �أَ َّي ٍ
�أَ ْي ً�ضا م ِْنَ �أ ْب َكا ِر َغ َن ِمهِ َوم ِْن �س َِمان َِها" (�سِ فْر التكوين .)4-2 :4
الخطية كانت
زارعا وهابيل راع ًيا للغنم .ورغم � َّأن نتائج
�أ�صبح قايين ُم ً
َّ
ُتحيط بهما وت�سكن فيهما� ،إ َّال �أ َّنهما كانا ُمحاطَ ين بمجد اهلل في الخليقة
وي�شعران بمحبته واهتمامه .وعلى الرغم من كون قايين وهابيل خاطئين،
أحبهما و�أرادهما �أن يعرفاه و�أن َي َت َق َّربا منه من خالل العبادة.
�إ َّال � َّأن اهلل � َّ
الخطية التي تمنعهما من التواجد
غير �أنهما كانا بحاجة �إلى عالج لم�شكلة
َّ
ِالرو ِح َو ْال َح ِّق َي ْن َبغِي �أَ ْن
في ح�ضرة اهلل .فاهلل ُق ُّدو�س َّ
و"الذ َِين َي ْ�س ُج ُد َ
ون َل ُه َفب ُّ
َي ْ�س ُج ُدوا" (�إنجيل يوح َّنا .)24 :4
وحواء َعلَّما ابنيهما عن اهلل الذي َت َم َّتعا ب�صداقته
من الوا�ضح � َّأن �آدم َّ
الخطية جريمة في
الوثيقة من قبل .وهكذا ،كان قايين وهابيل ُيدركان � َّأن
َّ
أي�ضا مطرو َدين من َح ْ�ض َرة
نظر اهلل .وكما هي حال �أبيهما و� ِّأمهما ،كانا ُهما � ً
يتم الأمر وف ًقا ل�شروط
اهلل .و�إن �أرادا �أن يتم َّتعا بالعالقة معه ،فيجب �أن ّ
اهلل نف�سه.
ال�سار هو � َّأن اهلل كان قد و�ضع طريقة ُيمكن لقايين وهابيل �أن
الخبر َّ
ل�س ْتر خطاياهما �إذا وثقا به واقتربا �إليه من خالل الطريقة التي
ي�ستخدماها َ
الق�صة:
و�ضعها .والآن ،تعال ُنتابع �أحداث َّ
�ض ُق ْر َب ًانا ل َِّلر ِّب،
ام �أَ َّن َقا ِي َين َق َّد َم م ِْن �أَ ْث َمارِ الأَ ْر ِ
َ"و َح َد َث م ِْن َب ْعدِ �أَ َّي ٍ
َو َق َّد َم َها ِب ُيل �أَ ْي ً�ضا م ِْن �أَ ْب َكارِ َغنَ ِمهِ َوم ِْن �سِ َمان َِهاَ .ف َن َظ َر َّالر ُّب �إلى َهاب َِيل
َو ُق ْر َبانِهَِ ،ولك ِْن �إلى َقاي َِين َو ُق ْر َبانِهِ َل ْم َي ْن ُظ ْرَ .ف ْاغ َت َاظ َقاي ُِين ِجًّدا َو َ�س َق َط
َو ْج ُه ُه" (�سِ فْر التكوين .)5-3 :4
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يتم �إعطاء ك ّل التفا�صيل
كما هي الحال في جميع الق�ص�ص ِّ
الجيدة ،ال ّ

فالق�صة ال ُتخبرنا �سوى ما فعله قايين وهابيلَّ � .أما ال�سبب
ُدفعة واحدة.
َّ
للت�صرف بتلك الطريقة فنجده في مو�ضع �آخر في الكتاب
الذي دفعهما
ُّ
المق َّد�س .وهكذا ،فقد �أراد ك ٌّل منهما �أن َيعبد اهلل الواحد الحقيقي ف َق َّدم كُ ٌّل
منهما ُ"ق ْر َب ًانا ل َِّلر ِّب".

اختار قايين َت�شكيلة جميلة من الخ�ضار والفاكهة التي زرعها بعنايةَّ � .أما

خال من �أي عيب وذبحه و�أحرقه على مذبح ب�سيط �صنعه
هابيل فجاء ب َِح َم ٍل ٍ

من حجارة.

175

وم َق ِّز َزة ،و� َّأن تقدمة
في الظاهر ،يبدو � َّأن تقدمة هابيل
َّ
الدموية كانت ب�شعة ُ

لكن الكتاب المق َّد�س يقول:
قايين كانت جميلة وجذابةَّ .

َ"فنَ َظ َر َّالر ُّب �إلى َها ِب َيل َو ُق ْر َبا ِنهَِ ،ولك ِْن �إلى َقا ِي َين َو ُق ْر َبا ِنهِ َل ْم َي ْن ُظ ْر.
َف ْاغ َت َاظ َقاي ُِين ِجًّدا َو َ�س َق َط [ َت َج َّهم] َو ْج ُه ُه" (�سِ فْر التكوين .)5-4 :4

لك ِْن لماذا َق ِب َل اهلل تقدمة هابيل ورف�ض تقدمة قايين؟ ل َّأن هابيل وثق
بخطّ ة اهلل؛ � َّأما قايين فلم يثق بها.

وح َم ُله
إيمان هابيل َ
�شيرا �إلى � َّأن
يقول لنا الكتاب المق َّد�س � َّإن هابيل جاء �إلى اهلل بـ"�إيمان" ُم ً
اهلل كان قد ك�شف لقايين وهابيل ما ُيريده منهما:
يح ًة �أَفْ َ�ض َل م ِْن
" ِبالإِ َيما ِن َق َّد َم َها ِب ُيل [الذي �آمن بخطَّ ة اهلل] هلل ِ َذ ِب َ
َقا ِي َين [الذي لم ي�ؤمن بخطَّ ة اهلل]َ .فبِهِ ُ�ش ِه َد َل ُه [لهابيل] �أَ َّن ُه َبا ٌّر،
ِبرانيين
(الر�سالة �إلى الع ِّ
َ ...ولك ِْن ِب ُدو ِن ِ�إ َيمانٍ َال ُي ْمك ُِن ِ�إ ْر َ�ض ُا�ؤ ُهِّ "...

.)6 ،4 :11
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وهكذا ف� َّإن الإيمان الذي ُير�ضي اهلل هو الإيمان الذي َيخ�ضع له
ويثق بخطّ ته.
للمرة الأولى ،رف�ض اهلل جهودهما الذاتية
عندما �أخط�أ �آدم
َّ
وحواء َّ
ووفَّر لآدم
الخطية.
لمعالجة م�شكلة
ً
َّ
وعو�ضا عن ذلكَ ،ق َّدم اهلل الذبيحة الأولى َ

غطاء لخطيئتهما وعارهما .فمن خالل ذبح بع�ض الحيوانات
ترا �أو
ً
َّ
وحواء �سِ ً
هامة ج ًدا �أال وهي � َّأن " ُ�أ ْج َر َة ْال َخط َِّيةِ
البريئة� ،أراد اهلل �أن يو�صل �إليهما حقيقة ّ
ه َِي َم ْو ٌتَ ،و�أَ َّما ه َِب ُة اهلل ِ َف ِه َي َح َي ٌاة �أَ َبد َِّي ٌة" (ر�سالة رومية .)23 :6

لكن
وفي وقت الحقَ ،ت َعلَّم قايين وهابيل الدر�س نف�سه؛ َّ
واح ًدا منهما فقط هو الذي �آمن .فقد اقترب هابيل �إلى
اهلل ب�إيمان وتوا�ضع وطاعة ،و َق َّدم له َح َم ًال
حيحا.
ِبك ًْرا َ�ص ً

تتخيل هابيل وهو ي�ضع
حاول �أن
َّ

�شاكرا اهلل لأ ّنه ُرغم
الح َمل
يده على ر�أ�س َ
ً

ا�ستحقاقه لعقوبة الموت �إ َّال � َّأن اهلل َقبِل دم
الخطية .بعد ذلك� ،أخذ هابيل
الح َمل كثمن م�ؤ ّقت عن
َّ
َ

الح َمل الوديع وراح ُيراقبه والدماء ت�سيل منه.
ال�سكين وذبح َ

الح َمل� ،أظهر بذلك احترامه لطبيعة اهلل ال ُق ُّدو�س
حين ذبح هابيل َ

بالخطية والموت .ول َّأن هابيل �آمن بخطّ ة اهلل ،فقد
المتعلِّقة
َّ
ولقوانينه ُ
�سامحه اهلل على خطاياه و�أعلن تبريره .وبهذاَ ،ت َح َّرر هابيل من �أُجرة

الح َمل دفعها بدمه .وكانت ذبيحة هابيل ترمز �إلى الذبيحة
َّ
الخطية ل ّأن َ

خطية العالم.
الكاملة التي وعد اهلل بتقديمها لرفع َّ

لهذا ال�سبب َ"ن َظ َر َّالر ُّب �إلى َهاب َِيل َو ُق ْر َبانِهِ".
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تدين! فقد و�ضع �أمام اهلل مجموعة جميلة
� َّأما قايين ،فيا له من �شخ�ص ُم ِّ
لكن
من الفاكهة والخ�ضار التي َبذَلَ في زرعها و َقطفها جه ًدا ال ُي�ستهان بهَّ .
اهلل رف�ض تقدمة قايين.
لم َيكُن خط�أ قايين �أنه َع َب َد الإله الخط�أ ،بل �أنه َع َب َد اهلل الحقيقي
فعو�ضا عن �أن يتق َّدم �إلى خالقه بالإيمان ،تق َّدم �إليه
عبادة خاطئة.
ً
ال�شخ�صية و�أعماله الخا�صة .لكن كما � َّأن اهلل رف�ض غطاء والديه
ب�أفكاره
َّّ
أي�ضا �أعمال يديه الم�ؤلّفة من
الم�صنوع من �أوراق التين ،فقد رف�ض � ً
الخ�ضار والفاكهة.
قد َيعتر�ض البع�ض قائلينَ " :لك َِّن قايين َق َّدم ما توفَّر لديه!" وجوابنا عن
هذا االعترا�ض هو � َّأن اهلل لم ُي ِرد ما توفَّر لدى قايين ،بل �أراد من قايين �أن
الح َمل .كان با�ستطاعة قايين �أن ُيقاي�ض
ي�ؤمن به و�أن يعبده على �أ�سا�س دم َ
بح َمل مِ ن عند �أخيه هابيل� ،أو �أن يتق َّدم �إلى اهلل
بع�ض الخ�ضار والفاكهة َ
الح َملَ .لك َِّن قايين كان
بتوا�ضع من خالل مذبح هابيل حيث �أُريقت دماء َ
تكب ًرا ج ًدا فاختار �أن "يعبد" اهلل من خالل �أعمال يديه.
ُم ِّ
لهذا ال�سبب لم َي ْنظُ ر اهلل "�إلى َقاي َِين َو ُق ْر َبانِهِ".

على �شرائعه �أقل من ذلك .ومهما كان مقدار ال�صدق والجهود والأعمال
الخطية.
ال�صالحة ،فهي عاجزة عن ت�سديد َد ْين
َّ
كبيرا �أقر�ضك ب�ضعة ماليين من الدوالرات .وبدل �أن
َّ
تخيل � َّأن م�صرفًا ً
ت�ستثمر هذه الأموال الهائلة بحكمة ،فقد �أهدرتها و�أ�صبحت عاج ًزا عن ت�سديد
ال َد ْين .وحين تعتقلك ال�شرطة وتقف �أمام القا�ضي في المحكمة ف�إنك تقول له:
"�صحيح �أنني لن �أتمكن �أب ًدا من ت�سديد المال الذي اقتر�ضته من البنك ،لكن
ٌ
لدي خِ طَّ ة رائعة لمحو هذا الدين .فبد ًال من �أن �أدفع المال للم�صرف� ،سوف
َّ
لمدير
�أقوم ببع�ض الأعمال ال�صالحة! �سوف �أُ ْح ِ�ضر طَ َب ًقا من الأرز ك ّل يوم ُ
الم�صرف ،و�أحرم نف�سي من وجبة طعام َم َّرة ك ّل �أ�سبوع لأعطيها للفقراء،
و�أ�ستحم عِ َّدة َم َّرات في اليوم لأنظف العار الذي لحق بي َج َّراء هذا ال َد ْين.
�سوف �أقوم بك ّل هذا �إلى �أن �أُ َ�س ِّدد ال َد ْين كلّه".
منطقية كهذه؟ بالت�أكيد ال! كذلك ،لن
هل �سيقبل القا�ضي بت�سوية غير
َّ
يقبل َد َّيان الأر�ض بال�صالة وال�صوم والأعمال ال�صالحة كثمن لت�سديد َد ْين
الخطية �أال وهي الموت؛ �أي
الخطية .فهناك طريقة واحدة فقط ل�سداد �أُجرة
َّ
َّ
االنف�صال الأبدي عن اهلل.
الخطية والموت
الخطاة العاجزين من �شريعة
�إذًا ،هل مِ ْن طريقة لتحرير ُ
َّ
هذه؟ �أجل ،وكم َن ْ�شكُر اهلل على ذلك!

َد ْين الخط َّية

شريعة الذبائح

بح َمل هابيل
لماذا � َأ�ص َّر اهلل على هذا النظام؟ بعبارة �أخرى ،لماذا َق ِب َل َ
الخ�ضار والفاكهة الطازجة التي َق َّدمها له قايين؟ لقد رف�ض اهلل
ورف�ض ُ
الخطية لي�ست ُجهده الذاتي ،بل
تقدمة قايين ل�سبب ب�سيط �أال وهو � َّأن ُ�أجرة
َّ
تتغير.
الموت .ف�شريعة
الخطية والموت التي �أعلنها اهلل لآدم في البداية لم َّ
َّ
فكلُّ من يتع َّدى على اهلل ُي�صبح َمدي ًنا ،وال �أحد ي�ستطيع �أن ُي َ�س ِّدد دينه �إ َّال من
خالل الموت .فال َد َّيان البار لهذا الكون ال َي�سمح ب�أن يكون ق�صا�ص التع ِّدي

رغم عدم �إجادتي لألعاب الورق ،ف�إنني �أعرف � َّأن قيمة ك ّل ورقة تختلف
تتفوق على الأوراق الأق ّل قيمة.
عن الأخرى .فالأوراق الأكثر قيم ًة َّ
نقر�أ في �سِ ف َْري دانيال و�أ�ستير (في العهد القديم) � َّأن الملوك كانوا ي�س ُّنون
قوانين َ
"ال َت َت َغ َّي َر َك َ�شرِ َيعةِ َمادِي َو َفا ِر َ�س َّالتِي َال ُت ْن َ�س ُخ" (�سِ فْر دانيال .)8 :6
تتفوق على
و� ْإن لم ُي ِرد الملك �أن َيمتثل ل�شريعة ما ،كان ُّ
ي�سن �شريعة �أقوى َّ
176
ال�شريعة الأولى.

أعمال قايين وديانته
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َ
شريعة َّ
الذبائح
19

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الخطية
على نحو ُم�شابه� ،أوجد اهلل منذ البداية طريق ًة للتغلُّب على �شريعة
َّ

يحةِ ْال َخط َِّيةِ"
والموت من خالل َ�س ِّن �شريعة �أقوى منها وهي َ
"�شر ِ َيع ُة َذ ِب َ
َّويين .)25: 6
(�سِ فْر الال ِّ

الخطية والموت"
لتتفوق على "�شريعة
الخطية"
َ�س َّن اهلل "�شريعة ذبيحة
َّ
َّ
َّ

الخطية الرحمة للخطاة
التي ال تزال قائمة .وقد َوفَّرت �شريعة ذبيحة
َّ
الخطية( .انظر
المذنبين؛ لكنها – في الوقت نف�سه – طَ َّبقت العدالة على
َّ

الف�صل  13للإطِّ الع على التوازن القائم بين رحمة اهلل وعدله) .وهكذا ،فقد
الخطية دون ُمعاقبة الخاطئ.
لمعاقبة
َوفَّرت �شريعة ذبيحة
َّ
َّ
الخطية طريقة ُ

و�إليك تف�سير اهلل لهذه الطريقة:

الد ِمَ ،ف�أَ َنا �أَ ْع َط ْي ُت ُك ْم ِ �إ َّي ُاه َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح ل َِّلت ْكفِيرِ
"لأَ َّن َن ْف َ�س ْال َج َ�سدِ ه َِي فِي َّ
الالويين .)11 :17
�س" (�سِ فْر
َع ْن ُن ُفو�س ُِك ْم ،لأَ َّن َّالد َم ُي َك ِّف ُر َع ِن َّالن ْف ِ
ِّ
رئي�سيين:
ت�شتمل هذه ال�شريعة على مبد�أين
َّ
الد ِم" .والعلم
 -1الدم يَهَ ب الحياة .قال اهلل" :لأَ َّن َن ْف َ�س ْال َج َ�سدِ ه َِي فِي َّ
الحديث ي�ؤكِّد ما �أعلنه الكتاب المق َّد�س منذ �آالف ال�سنينَ :تك ُْمن حياة
المخلوقات في دمها .فالدم النقي َينقل كافة العنا�صر الالزمة للحفاظ على
الحياة والتخلُّ�ص من ال�سموم والأو�ساخ .لهذا ف� َّإن قيمة الدم عالية ج ًدا ل َّأن
الب�شر والحيوانات يموتون �إن فقدوه.

�س" .كلمة
الد َم ُي َك ِّف ُر َع ِن َّ
الن ْف ِ
 -2الخطيَّة تستوجب الموت .قال اهلل" :لأَ َّن َّ

ِبرية "كَ فَر" والتي تعني " ُي َغطِّ ي" �أو " ُيلغي" �أو
" ُي َكفِّر" م�أخوذة عن الكلمة الع َّ
للخطاة �أن يتط َّهروا ويت�صالحوا
" ُيطَ ِّهر" �أو " َي ْغفِر" �أو " ُي�صالِح" 177فال ُيمكن ُ
الخطية هي
مع خالقهم البار �إ َّال من خالل الدم الم�سفوك .وحيث � َّإن ُ�أجرة
َّ
خطية الإن�سان.
موت ،فقد ر�ضي اهلل بدم ذبيحة مقبولة كتغطية وتكفير عن َّ
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ال َب َدل
الخطية بكلمة واحدة �أال وهي" :ال َب َدل".
ُيمكن تلخي�ص �شريعة ذبيحة
َّ
المدان .وقد �أو�ضح اهلل
والمق�صود بذلك هو �أن يموت حيوان َب َد ًال عن الخاطئ ُ
للأجيال التي جاءت قبل مجيء الم�سيح �إلى الأر�ض �أنه �سيقبل م�ؤق ًتا ب�إراقة
كالح َمل ،والخروف ،والعنزة ،والثور� ،أو
دماء الحيوانات التي يراها منا�سبة َ
178
�صالحا �أو
فقيرا �أو غن ًيا،
ً
حتى الحمامة واليمامة .ف�سواء كان الإن�سان ً
بخطيته وم�ؤم ًنا ب� َّأن اهلل �سيمنحه
�شريرا ،يمكنه �أن يتق َّدم �إلى اهلل ُمعترفًا
َّ
ً
الغفران على �أ�سا�س �إراقة الدماء.
179
�صحيحا ("ال عيب فيه").
الم َق َّدم ذبيحة
كان يجب �أن يكون الحيوان ُ
ً
مري�ضا �أو به ك�سور �أو جروح �أو خدو�ش ،بل يجب �أن
فال يجوز �أن يكون
ً
ليما .وكان ينبغي على الخاطئ الذي ُي َق ِّدم الذبيحة �أن َ"ي َ�ضع َي َد ُه
يكون َ�س ً
يح ُة َخط َِّية ٍ ".كذلك ،كان يجب َح ْرق
�س َّالت ْي ِ
َعلَ ى َر�أْ ِ
�س [الحيوان] َو َي ْذ َب ُ
حه َ ...ذ ِب َ
ُد ْهن الحيوان على المذبح.
لكن ما الذي قاله اهلل عن النتيجة التي �س ُت َح ِّققها هذه الذبيحة؟
الالويين .)26-23 :4
ُ"ي َك ِّف ُر َع ْن ُه م ِْن َخط َِّيتِهِ َف ُي ْ�صفَ ُح َع ْن ُه" (�سِ فْر
ِّ
الخطية
حين ي�ضع الخاطئ يده على ر�أ�س الذبيحة ف� َّإن ذلك يرمز �إلى َت َح ُّول
َّ
الخطية يموت بدل
منه �إلى الحيوان الخالي من �أي عيب .وهكذا ف� َّإن حامل
َّ
الخطية.
فاعل
َّ
وال�صفْح عن الخاطئ.
الخطية
تتم ُمعاقبة
َّ
ً
َّ
وبناء على مبد�أ ال َب َدل هذاُّ ،
عو�ضا
الخطية تقع على الحيوان الكامل البريء
فعقوبة الموت عن
ً
َّ
عن الخاطئ.
ون
الخطاة من خالل �شريعة ذبيحة
الخطية � َّأن اهلل ُق ُّدو�س و�أ َّنه " ِب ُد ِ
لقد َت َعلَّم ُ
َّ
ِبرانيين .)22 :9
(الر�سالة �إلى الع ِّ
َ�سفْكِ َد ٍم َال َت ْح ُ�صلُ َمغْ ِف َرةٌ" ِّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الخطية
الحيوانية كان اهلل ُي َنفِّذ عدالته �ض ّد
وهكذا ،من خالل الذبائح
َّ
َّ
و ُيظهر رحمته للخطاة الذين ي�ؤمنون به .وقد وعد اهلل بمباركة جميع الذين
ي�أتون �إليه بهذه الطريقة .وفي اليوم الذي �أعطى اهلل فيه الو�صايا الع�شر
ل�شعبه ،قال لهم � َّإن الطريقة الوحيدة التي ُيمكنه �أن َيقبلهم من خاللها هي �أن
ي�أتوا �إليه على �أ�سا�س ذبيحة ُتق َّدم على المذبح.

20

اب َت ْ�ص َن ُع لِي َو َت ْذ َب ُح َعلَ ْيهِ ُم ْح َر َقات َِك َو َذ َبائ َِح َ�س َال َمت َِك،
َ"م ْذ َب ًحا م ِْن ُت َر ٍ
َغ َن َم َك َو َب َق َر َك .فِي ُك ِّل الأَ َما ِك ِن َّالتِي ف َِيها �أَ ْ�صنَ ُع ال�سمي ذ ِْك ًرا �آتِي ِ�إ َل ْي َك
َو�أُ َبارِ ُك َك" (�سِ فْر الخروج .)24 :20

ظيمة
بيحة َع
َذ َ
َ

الخطية تلك هو �إثبات غ�ضب اهلل المق َّد�س
كان ال َق ْ�صد الرئي�سي من ذبيحة
َّ
المنتظر .وكانت الغاية من مجيء الم�سيح
على
َّ
الم َخلِّ�ص ُ
الخطية �إلى �أن ي�أتي ُ
الخطية.
هي تتميم المعنى الحقيقي ل�شريعة ذبيحة
َّ
� َّإن حياة �إن�سان واحد ت�ساوي – في نظر اهلل – �أكثر من جميع الحيوانات
أرواحا خالدة.
على الأر�ض .فالحيوانات لم ُتخلق على �صورة اهلل ،وال تملك � ً
لذلك ،ف� َّإن دماء الحيوانات هي ُم َج َّرد رمز ُي�شير �إلى ما كان �ضرور ًيا لإلغاء
الخطية.
َد ْين
َّ
الم َد َّونة في العهد القديم من
الق�صة الأولى ُ
كان َح َمل هابيل المذبوح هو َّ
والتقرب
بين ع�شرات الق�ص�ص الأخرى التي قام فيها الم�ؤمنون بعبادة اهلل
ُّ
�إليه من خالل دماء الحيوانات البريئة الكاملة.
ومن بين الق�ص�ص الكثيرة الواردة في العهد القديم عن الذبائح الحيوانية،
الم�سلمون جمي ًعا ويحتفلون بها ك ّل �سنة.
ق�صة فريدة يعرفها ُ
هناك َّ

يتم تثبيت الخروف �إلى الأر�ضَ .ي�ضع
يَجتمع �أفراد العائلة م ًعا فيما ّ
الكبار وال�صغار �أيديهم على ر�أ�س الخروف �أو على الأب الذي يحمل ال�سكين.
يقوم الأب بذبح الخروف ب�سرعة فت�سيل دماء الخروف على الرمال .انتهت
عملية الذبح ولن تكون هناك �أخرى حتى ال�سنة القادمة.
َّ
ُي َذك ُِّرنا عيد الأ�ضحى – الذي يحتفل به الم�سلمون ك ّل �سنة –
بحادثة وقعت قبل �أربعة �آالف �سنة حيث ُيخبرنا الكتاب المق َّد�س � َّأن
180
ق�صته
اهلل َوفَّر ً
كب�شا ليموت بد ًال من ابن �إبراهيم .و َيختم القر�آن ّ
الموجزة عن هذه الحادثة بالكلمات التالية"َ :و َف َد ْينَ ُاه ِبذ ِْب ٍح َعظِيم ٍ"
(�سورة .)107 :37
الق�صة الم�ؤ ِّثرة ،يجب �أن نرجع �إلى
المغزى الكامل من هذه
ولفهم َ
َّ
�سِ فْر التكوين.

إبراهيم
ُولد �إبراهيم 181في نحو �سنة  2000قبل الميالد في الأر�ض التي ُتعرف
اليوم بـ"العراق" .وال حاجة للقول � َّإن �إبراهيم ُولد بطبيعة خاطئة كما هو
حال جميع َن ْ�سل �آدم .وعلى الرغم من �أنه ن�ش�أ بين عابدي الأوثان� ،إ َّال �أ َّنه �آمن
241
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ظيمة
َ 20ذبيحَ ة عَ
َ

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

باهلل الواحد الحقيقي .فهو لم َيكُن ي�ؤمن – كما َيفعل الكثيرون – �أنه ينبغي
على المرء �أن يبقى ُم ْخل ًَِ�صا لدين �آبائه مهما كَ لَّف الأمر.
الحيوانية كما فعل
قرب �إلى اهلل من خالل الذبائح
َّ
وهكذا ،كان �إبراهيم َي َت َّ
هابيل .وعندما بلغ �إبراهيم الخام�سة وال�سبعين من ال ُعمر وامر�أته الخام�سة
الرب وقال له:
وال�ستين ،ظهر له ّ
�ض َّالت ِي
"اذ َه ْب م ِْن �أَ ْر ِ
ْ
�ض َك َوم ِْن َع�ش َِيرت َِك َوم ِْن َب ْي ِت �أَب َِيك �إلى الأَ ْر ِ
ا�سمكَ ،و َت ُك َون َب َر َك ًة.
�أُ ِر َيكَ َ .ف�أ ْج َعلَ َك ُ �أ َّم ًة َعظ َِيم ًة َو�أُ َبارِ َك َك َو�أُ َع ِّظ َم
َ
�ض"
َو�أُ َبا ِر ُك ُم َبا ِرك َِيكَ ،و َالع َِن َك �أَ ْل َع ُن ُهَ .و َتتَ َب َار ُك ف َِيك َجم ُِيع َق َبا ِئ ِل الأَ ْر ِ
(�سِ فْر التكوين .)3-1 :12

يمةً" يوفِّر من خاللها الخال�ص
وعد اهلل �أن يجعل من �إبراهيم "�أُ َّم ًة َعظِ َ
يمة ال بالحجم بل بالقيمة.
لجميع �شعوب الأر�ض .و�سوف تكون هذه الأمة َعظِ َ
ولإقامة هذه ال َّأمة� ،أَ َم َر اهلل �إبراهيم وامر�أته العاقر (�سارة) بالرحيل �إلى
الأر�ض التي وعد ب�أن ُيعطيها لن�سله الذي لم يكن موجو ًدا بعد.
كيف كان َر ُّد فِ ْعل �إبراهيم تجاه وعود اهلل التي َب َدت ُم�ستحيلة؟ لقد �آمن
ومتوج ًها �إلى �أر�ض كنعان التي ُتعرف اليوم
باهلل و�أطاعه تاركً ا بيت �أبيه
ِّ
ب�أر�ض فل�سطين.

إيمان إبراهيم
ر�ض’.
الرب‘" :لِنَ ْ�سل َِك �أ ُ ْعطِي هذِهِ الأَ َ
فور و�صول �إبراهيم �إلى كنعان ،قال له ّ
َف َب َنى ُه َن َاك َم ْذ َب ًحا ل َِّلر ِّب َّالذِي َظ َه َر َل ُه" (�سِ فْر التكوين .)7 :12
ده�شا للغاية .فقد كانت �أر�ض كنعان م�أهولة ب�شعوب
الرب ُم ً
كان وعد ّ
مختلفة .لذلك ،كيف �سيملكها �إبراهيم ون�سله؟ فهو وزوجته لم ُينجبا �أي �أبناء!
زوجين ُم�سِ َّنين جاءا من بلد بعيد لزيارة بلدك .وعند و�صولهما تقول
َت َخ َّيل َ
لهما" :ذات يوم �ستمتلك �أنت ون�سلك هذه الأر�ض ب�أكملها!" في�ضحك الرجل
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العجوز ويقول لك" :هل تمزح معي؟ �أنا لي�س لدي �أحفاد وال حتى �أوالد� .إ ّنني
َر ُجل عجوز وزوجتي عاقر ال ُتنجب .وها �أنت تقول لي �إ ّنني ون�سلي �سنمتلك
يوم ما! هل �أنت مجنون؟"
هذه الأر�ض في ٍ
كان هذا هو وعد اهلل العجيب لإبراهيمُ .ترى كيف كان َر ُّد فعله؟ يقول
ِالر ِّب َف َح�س َِب ُه َل ُه ِب ًّرا" (�سِ فْر التكوين .)6 :15
الكتاب المق َّد�س � َّإن �إبراهيم "� َآم َن ب َّ
بارا .وقد كان هذا يعني � َّأن
فب�سبب �إيمان �إبراهيم ُ
المطلَق بوعد اهللَ ،ح�سِ َب ُه اهلل ًّ
�إبراهيم �سيذهب �إلى الفردو�س ويحيا مع اهلل �إلى الأبد بعد موته.
ِبرية �إلى كلمة "�أمان" التي ُت�شتق منها
َي ْر ِج ُع �أ�صل كلمة "� َآم َن" في اللغة الع َّ
كلمة "�آمين" التي َتعني " ِل َيك ُْن كذلك" �أو "هذا �صحيح وجدير بالت�صديق".
�أرجو �أن ُتركِّز على فهم هذه النقطة .فالإيمان بالرب َيعني �أن ت�سمع ما
�أعلنه و�أن تقول "�آمين" من �أعماق قلبك! �إنه �إيمان ب�سيط وعميق في ذات
الوقت .و�سواء � َآم َّنا بكلمة اهلل �أَم ال ،ف�سوف َيظهر ذلك من خالل َت َ�ص ُّرفاتنا.
وقد َب ْر َه َن �إبراهيم على �إيمانه حين اختار الطريق ال�صعب و�أدار ظهره لديانة
�أبيه لكي يتبع الرب.
" َ"ف� َآم َن �إبراهيم ِباهلل ِ َف ُح�س َِب َل ُه بًِّرا َو ُدع َِي َخل َِيل اهلل ِ" (ر�سالة
يعقوب .)23 :2
كان �إبراهيم َخليل (�صديق) اهلل لأ ّنه �آمن بكلمته .وهذا ال يعني � َّأن �إبراهيم
بارا ،لك َِّن
وثق باهلل في ك ّل جانب من جوانب حياته.
ٌ
�صحيح � َّأن اهلل اعتبره ًّ
اليومية .والكتاب المق َّد�س ال ُيحاول �أن
�إبراهيم لم يكن كام ًال في حياته
ّ
ُيخفي خطايا الأنبياء وهفواتهم.

إسماعيل
عا�ش �إبراهيم و�سارة في �أر�ض كنعان كبدو ي�سكنون الخيام ويتنقلون من
غنيا ج ًدا.
مكان �إلى �آخر .وبمرور الوقت �أ�صبح �إبراهيم ًّ
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انق�ضت �أكثر من ع�شر �سنوات على وعد اهلل ب�أن يجعل �إبراهيم �أُ َّمة عظيمة.
فهو يبلغ الآن ال�ساد�سة والثمانين من ال ُعمر وزوجته ال�ساد�سة وال�سبعين دون
�أن ُينجبا �أي ابن .وهكذا ،كيف ُيمكن لإبراهيم �أن ُي�صبح �أُ َّمة عظيمة �إن لم يكن
لديه �أي ُذ ِر َّية؟ َق َّرر �إبراهيم وزوجته �أن ُي�ساعدا اهلل على الوفاء بوعده.
الرب لكي ُي َنفِّذ خطّ ته في الوقت الذي يراه ُمنا�س ًبا،
وهكذا ،بد ًال من انتظار ّ
َت َ�ص َّرفا بح�سب منطقهما والعادات ال�سائدة في ُمجتمعهما .فقد �أعطت �سارة
اجر" لإبراهيم لكي ُينجب منها اب ًنا .وبالفعل ،ولدت
خادمتها الم�صرية َ
"ه َ
هاجر اب ًنا ف�أ�سموه "�إ�سماعيل".
عاما (�أي عندما بلغ �إبراهيم التا�سعة والت�سعين من
بعد مرور ثالثة ع�شر ً
العمر) ،ظهر له اهلل العظيم وقال له � َّإن �سارة �س ُتنجب اب ًنا:
الب ِن
َ"ف َ�س َق َط �إبراهيم َعلَ ى َو ْج ِههِ َو َ�ضح َِكَ ،و َق َال فِي َقلْ بِهِ‘َ :ه ْل ُي َول ُد ْ
م َِئةِ َ�س َنةٍ؟ َو َه ْل َتل ُِد َ�س َار ُة َوه َِي ب ِْن ُت ت ِْ�سع َِين َ�س َن ًة؟’ َو َق َال �إبراهيم هلل ِ:
َ‘ل ْي َت ا�سماع َِيل َيع ُ َ
ِي�ش �أ َم َام َك!’ َف َق َال ُ
اهلل‘َ :ب ْل َ�س َار ُة ْام َر�أَ ُت َك َتل ُِد َل َك ْاب ًنا
ا�سمه �إِ ْ�س َح َاقَ .و�أُق ُِيم َع ْهدِي َم َع ُه َع ْه ًدا �أَ َبد ًِّيا ل َِن ْ�سلِهِ م ِْن َب ْعدِهِ.
َو َت ْد ُعو ُ
ِيل َف َق ْد َ�سم ِْع ُت َل َك فِيهَِ .ها �أَ َنا ُ �أ َبا ِر ُك ُه َ ُو�أ ْثم ُِر ُه َو�أُ َك ِّث ُر ُه َكث ًِيرا
َو�أَ َّما ا�سماع ُ
ِجًّدا .ا ِْث َن ْي َع َ�ش َر َرئ ًِي�سا َيل ُِدَ َ ،و�أ ْج َعلُ ُه ُ �أ َّم ًة َكب َِير ًةَ .ولك ِْن َع ْهدِي �أُق ُِيم ُه
ال�س َنةِ الآت َِيةِ’"
َم َع �إِ ْ�س َح َاق َّالذِي َتل ُِد ُه َل َك َ�س َار ُة فِي َ
هذا ْال َو ْق ِت فِي َّ
(�سِ فْر التكوين .)21-17 :17

إسحاق
المتق ِّدمة – اب ًنا �أ�سموه "�إ�سحاق":
َوفى اهلل بوعده فولدت �سارة – ُرغم �سِ ِّنها ُ
حق َو ُفط َِمَ .ف�أَ َق َام �إِ ْب َراه ُِيم فِي َي ْو ِم ف َِطا ِمهِ َم�أْ ُد َب ًة َعظ َِيم ًة.
َ"و َك ُب َر �إِ ْ�س ُ
َو َر�أَ ْت َ�س َار ُة َ �أ َّن ْاب َن َه َاج َر ْالم ِْ�صرَِّيةِ َّالذِي �أَ ْن َج َب ْت ُه لإِ ْب َراه َِيم َي ْ�س َخ ُر ِم ِن
حق" (�سِ فْر التكوين .)9-8 :21
ْابن َِها �إِ ْ�س َ
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لم َيحترم �إ�سماعيل خطّ ة اهلل با�ستخدام �إ�سحاق لإقامة �أُ َّمة ُي َوفِّر اهلل من
خاللها الحق والخال�ص للعالم كلّه؛ بل �سخر من �أخيه غير ال�شقيق .وعندها،
ت�صاعدت حِ َّدة التو ُّتر �إلى �أن ا�ضطر �إبراهيم �إلى طرد �إ�سماعيل و�أُ ِّمه هاجر.
وقد ت�ألَّم �إبراهيم ج ًدا ب�سبب ذلك لأ ّنه كان ُيحب ابنه �إ�سماعيل.
َ"ف َق َال ُ
اهلل لإبراهيم‘َ :ال َي ْق ُب ُح فِي َع ْي َن ْي َك م ِْن �أَ ْج ِل ْال ُغ َال ِم [�إ�سماعيل]
َوم ِْن �أَ ْج ِل َجا ِر َيت َِك َ[ه َاجر]  ...لأَ َّن ُه ِب�إِ ْ�س َح َاق ُي ْد َعى َل َك َن ْ�س ٌلَ ’.و َك َان ُ
اهلل
�سَ .و َ�س َك َن فِي
َم َع ْال ُغ َال ِم َف َكب َِرَ ،و َ�س َك َن في ْال َب ِّر َّيةَِ ،و َك َان َي ْن ُمو َرام َِي َق ْو ٍ
�ض م ِْ�ص َر" (تكوين ،12 :21
َب ِّر َّيةِ َف َار َانَ ،و�أَ َخ َذ ْت َل ُه �أُ ُّم ُه َز ْو َج ًة م ِْن �أَ ْر ِ
.)21-20

وكما وعد الرب� ،أ�صبح �إ�سماعيل �أ ًبا ل�شعب عظيم باركه اهلل بطرق
عديدة .لك َِّن اهلل �أو�ضح لإبراهيم �أنه �س ُيقيم عهده مع �إ�سحاق لتقديم
الخال�ص للعالم.

إسرائيل
تزوج �إ�سحاق في ما بعد و�أنجب تو�أمين هما عي�سو ويعقوب .وقد �أطلق
َّ
ا�سما �آخر هو "�إ�سرائيل" (�سِ فْر التكوين � .)10 :35أنجب
اهلل على يعقوب ً
يعقوب اثني ع�شر اب ًنا ف�أ�صبحوا �آباء القبائل االثنتي ع�شرة (�أو الأ�سباط
االثني ع�شر) لإ�سرائيل .وكانت خطّ ة اهلل تق�ضي ب�أن ُت�صبح هذه القبائل
فعلية في زمن مو�سى النبي .ودعا اهلل ن�سل �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب
�أُ َّمة َّ
182
�شعبه المختار.
لكن لماذا اختارهم اهلل؟ هل كانوا �أف�ضل من ال�شعوب الأخرى؟ كال ،بل
في حقيقة الأمر � َّأن اهلل قال لل
إ�سرائيليين"َ :ل ْي َ�س م ِْن َك ْون ُِك ْم �أَ ْك َث َر م ِْن َ�سائِرِ
ِّ
وب"(�سِ فْر
وبْ ،ال َت َ�ص َق َّالر ُّب ب ُِك ْم َو ْاخ َت َار ُك ْم ،لأَ َّن ُك ْم �أَ ُّقل م ِْن َ�سائِرِ ُّ
ُّ
ال�ش ُع ِ
ال�ش ُع ِ
ال َّتثنية  .)7 :7لقد اختار اهلل هذا ال�شعب ال�ضعيف والمنبوذ لكي ال َي ْز ُعم �أي
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�إن�سان �أنه ي�ستحق المدح والثناء على �أي �شيء كان في ُم َخطَّ ط اهلل ُمنذ الأزل.
فهكذا ُي َ�س ُّر اهلل �أن يعمل:
اهلل ُج َّه َال ْال َعالَ ِم ل ُِي ْخزِ َي ْال ُح َك َم َاءَ .و ْاخ َت َار ُ
"اخ َت َار ُ
اهلل ُ�ض َعفَ َاء ْال َع َال ِم
ْ
ل ُِي ْخزِ َي الأَ ْقوِ َي َاءَ .و ْاخ َت َار ُ
اهلل �أَ ْدن َِي َاء ْال َع َال ِم َو ْال ُم ْز َد َرى َو َغ ْي َر ْال َم ْو ُجو ِد
ل ُِي ْبط َِل ْال َم ْو ُج َود ،ل َِك ْي َال َي ْفتَ خِ َر ُك ُّل ذِي َج َ�سد ٍ �أَ َم َام ُه" (ر�سالة كورنثو�س
الأولى .)29-27 :1

َقناة اتصال
�أقام اهلل هذه الأُ َّمة كقناة يقوم من خاللها بتو�صيل ر�سالته �إلى
�أقا�صي الأر�ض .وكان اهلل قد �أن�ش�أ "قناة االت�صال" هذه قبل اختراع
فعالة .فقد و�صلت �أ�صداء �أعمال اهلل
الراديو والتلفاز وجعلها و�سيلة ّ
الحقيقي العجيبة في و�سط هذه الأمة �إلى العالم �أجمع .فمثالًُ ،ي َد ِّون
الكتاب المق َّد�س هذه ال�شهادة عن المر�أة الكنعانية" :لأَ َّن َنا َق ْد َ�سم ِْعنَ ا
وج ُك ْم م ِْن م ِْ�ص َرَ ،و َما
َك ْي َف َي َّب َ�س َّالر ُّب م َِي َاه َب ْحرِ ُ�س َ
وف ُق َّد َام ُك ْم ع ِْن َد ُخ ُر ِ
ِيح َون َو ُع َوجَّ ،الل َذ ْي ِن
َعمِلْ ُت ُم ُوه ب َِمل َِك ِي الأَ ُمو ِر ِّي َين َّالل َذ ْي ِن فِي َع ْبرِ الأُ ْر ُد ِّن� :س ُ
وح فِي ِ�إ ْن َ�سا ٍن ب َِ�س َبب ُِك ْم،
َح َّر ْم ُت ُم ُوه َما�َ .سم ِْع َنا َف َذ َاب ْت ُقلُ ُوب َنا َو َل ْم َت ْب َق َب ْع ُد ُر ٌ
لأَ َّن َّالر َّب ِ�إ َله ُك ْم ُه َو ُ
�ض م ِْن َت ْح ُت" (�سِ فْر
ال�س َماءِ م ِْن َف ْو ُق َو َعلَ ى الأَ ْر ِ
اهلل فِي َّ
َي�شوع .)11-10 :2
عالوة على ذلك ،اختار اهلل من هذه الأمة الأنبياء الذين كتبوا الكتاب
المق َّد�س .والأهم من هذا كلّه هو � َّأن اهلل �أخرج من هذه الأمة ذاك الذي �أ�صبح
قناة َب َركَ ة للعالم .وكما ر�أينا في الف�صل  ،16لم يكن ذاك �سوى ن�سل المر�أة
هودية فقيرة.
المنتظر الذي جاء من ال�سماء ليولد من عذراء َي َّ
ُ
ُ
َ
و�سواء َر�ضينا بذلك �أم ال ،كانت هذه الأ َّمة القديمة هي قناة االت�صال التي
الالمتناهية �إلى �أمم الأر�ض كافَّة .وقد
�أن�ش�أها اهلل لتو�صيل ر�سالته و َب َركاته ُ
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الرب لإبراهيم �أن يترك بيت �أبيه ويذهب �إلى �أر�ض
بد�أ ك ّل �شيء حين قال ّ
رئي�سيين:
كنعان .وقد ا�شتمل عهد اهلل مع �إبراهيم على ُجز�أين
َّ
"َ )1ف�أَ ْج َعلَ َك �أُ َّم ًة َعظ َِيم ًة "...
�ض".
"َ )2و َت َت َب َار ُك ف َِيك َجم ُِيع َق َبا ِئ ِل الأَ ْر ِ

محبة اهلل ال تقت�صر على �أُ َّمة ُم َع َّينة �أو جماعة بذاتها .فهو لم ُي ِرد �أن
� َّإن َّ
"جم ُِيع َق َبائِ ِل
ُيبارك �إبراهيم �أو �إ�سرائيل فح�سب ،بل كانت َّ
محبته ُم َو َّجهة �إلى َ
كيفية ا�ستخدام
�ض" .و َي ْز ُخر العهد القديم بالق�ص�ص التي تتح َّدث عن
الأَ ْر ِ
ّ
المعاند لتقديم نعمته لجميع �أمم الأر�ض 183.لهذا،
اهلل لذلك ال�شعب ال�صغير ُ
تكررة ل�شعبه من الأعداء
عندما نقر�أ في الكتاب المق َّد�س عن حماية اهلل ُ
الم ِّ
الذين كانوا يحاولون الق�ضاء عليه ،يجب �أن ال يغيب عن �أذهاننا َق ْ�صد اهلل
بمباركة جميع �أمم الأر�ض من خالل �شعبه المنبوذ .فقد دافع اهلل عنهم
الو ْ�صل التي
ال لأنهم �أف�ضل من ال�شعوب الأخرى ،بل لأنهم كانوا ِ�صلَة َ
الم َق َّدم �إلى العالم �أجمع .فمن
�ساعدت على �إظهار قدرته ومجده وخال�صه ُ
"لجم ُِيع
خالل حماية ن�سل �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب ،كان اهلل يحفظ بركته َ
�ض".
َق َبائِ ِل الأَ ْر ِ
عالوة على ذلك ،كانت ُ�س ْم َعة اهلل على المِ َحك .فقد �أق�سم اهلل با�سمه العظيم
المنبوذ 184.لهذا� ،سوف
�أن ُيبارك جميع ال�شعوب من خالل �شعبه ال�ضعيف َ
إكراما ال�سمه� .أفال نفعل نحن الأمر ذاته �إذا كان َ�ش َرفُنا
ُي َنفِّذ اهلل ما وعد به � ً
و�ش َرف عائلتنا على المِ َحك؟
َ

اهلل َيمتحن إبراهيم
الق�صة :كان
ق�صة ذبيحة �إبراهيم التاريخية� .إليك
خلفية َّ
لنرجع الآن �إلى َّ
ّ
�إبراهيم َر ُج ًال عجو ًزا ،وكان قد م�ضى على طرده لإ�سماعيل عِ َّدة �سنوات
يبق في المنزل �إال �إ�سحاق .وكان اهلل على و�شك امتحان �إيمان �إبراهيم
ولم َ
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أي�ضا على و�شك �إظهار بع�ض
امتحا ًنا قا�س ًيا �إلى �أبعد الحدود .وكان اهلل � ً
الخطية.
ال ُن ُب َّوات والمالمح عن خطّ ته لفداء بني �آدم من عقوبة
َّ
َ"و َح َد َث َب ْع َد هذِهِ الأُ ُمو ِر �أَ َّن َ
اهلل ْام َت َح َن �إبراهيمَ ،ف َق َال َل ُه‘َ :يا �إبراهيم!’
َف َق َال‘ :ه�أَ َنذاَ ’.ف َق َال‘ُ :خذِ ْاب َن َك َوحِ َيد َكَّ ،الذِي ُتحُِّب ُه� ،إِ ْ�س َح َاقَ ،و ْاذ َه ْب
�ض ْال ُمرَِّياَ ،و�أَ ْ�صع ِْد ُه ُه َن َاك ُم ْح َر َق ًة َعلَ ى �أَ َحدِ ْال ِج َبا ِل َّالذِي �أَ ُق ُول
�إلى �أَ ْر ِ
َل َك’" (�سِ فْر التكوين .)2-1 :22
�أَ َم َر اهلل �إبراهيم �أن يذهب �إلى قِ َّمة جبل ُم َح َّدد ليذبح ابنه المحبوب
ومرعب! ويجب �أن َن ْعل ََم � َّأن اهلل
ويحرقه على المذبح! ويا له من طَ لَب �صعب ُ
�شخ�صا �آخر لهذا االمتحان ال�صعب .لكن بما � َّأن �إ�سحاق كان
لم (ولن) ُيخ�ضع
ً
الخطية – كما هو حال جميع بني �آدم – فقد كان ُحكم الإعدام
َمدي ًنا ب َد ْين
َّ
عاد ًال بحقه.
َ"ف َب َّك َر �إبراهيم َ�ص َب ًاحا َو َ�ش َّد َعلَ ى حِ َما ِرهَِ َ ،و�أ َخ َذ ْاث َن ْي ِن م ِْن غِلْ َمانِهِ َم َع ُه،
�ض ِع َّالذِي
َو�إِ ْ�س َح َاق ْاب َن ُهَ ،و َ�ش َّق َق َح َط ًبا ل ُِم ْح َر َقةٍَ ،و َق َام َو َذ َه َب �إلى ْال َم ْو ِ
َق َال َل ُه ُ
اهلل" (�سِ فْر التكوين .)3 :22
أمرا َه ِّي ًنا .فقد �سار �إبراهيم مع ابنه
وثق �إبراهيم باهلل رغم � َّأن ذلك لم يكن � ً
وخادميه م َّدة ثالثة �أيام والألم َيعت�صر قلبه .وكانت ك ّل خطوة ُت َق ِّربهم من
َ
موقع تنفيذ ُحكم الإعدام.
�ض َع م ِْن َبعِيدٍ،
َ"وفِي ْال َي ْو ِم َّالثال ِ ِث َر َف َع �إبراهيم َع ْي َن ْيهِ َو�أَ ْب َ�ص َر ْال َم ْو ِ
هه َنا َم َع ْالح َِما ِرَ ،و�أَ َّما �أَ َنا
‘اجل َِ�سا �أَ ْن ُت َما ُ
َف َق َال �إبراهيم ل ُِغ َال َم ْيهِْ :
جع �إِ َل ْي ُك َما’�( ".سِ فْر
َو ْال ُغ َال ُم َف َن ْذ َه ُب �إلى ُه َن َاك َو َن ْ�س ُج ُدُ ،ث َّم َن ْر ُ
التكوين )5-4 :22
جع �إِ َل ْي ُك َما ".لكن كيف
قال �إبراهيم
للخادمين"َ :ن ْذ َه ُب �إلى ُه َن َاك ُ ...ث َّم َن ْر ُ
َ
�سيرجع �إبراهيم مع ابنه �إن كان �إ�سحاق �س ُيذ َبح و ُي ْح َرق على المذبح؟ يك�شف
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الكتاب المق َّد�س عن الجواب في مو�ضع �آخر .فبما � َّأن اهلل وعد ب�أن يجعل من
�إ�سحاق �أُ َّمة عظيمة ،فقد �آمن �إبراهيم �أ ّنه عندما ُي َق ِّدم ابنه ذبيحة ،ف�سوف
185
دائما!
الرب يفي بوعوده ً
يقوم اهلل ب�إحيائه من جديد .فقد َت َعلَّم �إبراهيم � َّأن ّ

اهلل ُي َد ِّبر البديل
َ"ف�أَ َخ َذ �إبراهيم َح َط َب ْال ُم ْح َر َقةِ َو َو َ�ض َع ُه َعلَ ى ِ�إ ْ�س َح َاق ْابنِهَِ ،و�أَ َخ َذ ب َِيدِهِ
ال�س ِّك َينَ .ف َذ َه َبا ك َِال ُه َما َم ًعا" (�سِ فْر التكوين )6 :22
َّالن َار َو ِّ
وبينما كان الأب وابنه ي�صعدان الجبل ،قال �إ�سحاق لأبيه �إبراهيم:
"‘يا �أَبِي!’ َف َق َال [�إبراهيم]‘ :ه�أَ َنذا َيا ْابنِيَ ’.ف َق َال [�إ�سحاق]‘ُ :ه َو َذا
َ
وف ل ِلْ ُم ْح َر َقةِ؟’ َف َق َال �إبراهيمُ :
‘اهلل َي َرى
َّالن ُار َو ْال َح َط ُبَ ،ولك ِْن َ�أ ْي َن ْال َخ ُر ُ

وف لِلْ ُم ْح َر َقةِ َيا ْابنِيَ ’.ف َذ َه َبا ك َِال ُه َما َم ًعاَ .فلَ َّما �أَ َتيا �إلى
َل ُه ْال َخ ُر َ
�ض ِع َّالذِي َق َال َل ُه ُ
اهللَ ،ب َنى ُه َن َاك �إبراهيم ْال َم ْذ َب َح َو َر َّت َب ْال َح َط َب
ْال َم ْو ِ

َو َر َب َط � ْإ�س َح َاق ْاب َن ُه َو َو َ�ض َع ُه َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح َف ْو َق ْال َح َط ِبُ .ث َّم َم َّد �إبراهيم
ال�س َماءِ َو َق َال:
َي َد ُه َو َ�أ َخ َذ ِّ
ال�س ِّك َين ل َِي ْذ َب َح ْاب َن ُهَ .ف َن َاد ُاه َم َال ُك َّالر ِّب م َِن َّ

‘�إبراهيم! �إبراهيم!’ َف َق َال‘ :ه�أَ َنذاَ ’.ف َق َال‘َ :ال َت ُم َّد َي َد َك �إلى ْال ُغ َال ِم َو َال
َت ْف َع ْل بِهِ َ�ش ْي ًئا ،لأَ ِّني ال َآن َعل ِْم ُت �أَ َّن َك َخائ ٌِف َ
اهللَ ،فلَ ْم ُت ْم� ِس ِك ْاب َن َك َوحِ َيد َك

َع ِّنيَ ’.ف َر َف َع �إبراهيم َع ْي َن ْيهِ َو َن َظ َر َو�إِ َذا َك ْب ٌ�ش َو َر َاء ُه ُم ْم َ�س ًكا فِي ْال َغ َابةِ
ب َِق ْر َن ْيهِ" (�سِ فْر التكوين �13-7 :22أ).
الخطية! فقد رفع �إبراهيم عينيه
َت َد َّخل اهلل و�أنقذ ابن �إبراهيم من �أُجرة
َّ

كرا هلل
ونظر َ"و ِ�إ َذا َك ْب ٌ�ش َو َر َاء ُه ُم ْم َ�س ًكا فِي ْال َغ َابةِ ب َِق ْر َن ْيهِ� ".أ ُي ْعقَلُ هذا؟ �أجل! ُ�ش ً

كب�شا بال عيب لي�أخذ مكان �إ�سحاق و ُيحافظ في الوقت نف�سه على
الذي َد َّبر ً
الخطية".
"�شريعة ذبيحة
َّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

" َ"ف َذ َه َب �إبراهيم َ َو�أ َخ َذ ْال َك ْب َ�ش َو�أَ ْ�ص َع َد ُه ُم ْح َر َق ًة ع َِو ً�ضا َع ِن ْابنِهِ"
(�سِ فْر التكوين 13 :22ب).

ظيمة
َ 20ذبيحَ ة عَ
َ
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هل تتذكَّ ر ما قاله �إبراهيم البنه �إ�سحاق على ذلك الجبل عند المذبح؟ لقد
قال له:
"ا ُ
وف ِلل ُْم ْح َر َق ِة َيا ْابنِي".
هلل َي َرى َل ُه ال َْخ ُر َ
ماذا كان �إبراهيم يق�صد بذلك؟ هل َد َّبر اهلل َح َم ًال ليموت بدل ابنه �إ�سحاق؟
كال ،لم ُي َد ِّبر اهلل َح َم ًال بل كَ ْب ًَ�شا� .إذًا لماذا قال �إبراهيمُ :
وف
"اهلل َي َرى َل ُه ْال َخ ُر َ
ل ِلْ ُم ْح َر َقةِ َيا ْابنِي"؟
المده�ش بعد قليل .لكن قبل ذلك ،هناك بع�ض
�سوف نعرف الجواب ُ
الق�ص�ص الأخرى التي يجب علينا �أن َن ْ�سردها.

لماذا َن َجا ابن �إبراهيم من عقوبة الموت التي وقعت عليه؟ ل َّأن ذاك الكب�ش

مات "ع َِو ًَ�ضا عنه" .فقد َد َّبر اهلل البديل.

الرب ُي َد ِّبر
ُّ
[الر ُّب ُي َد ِّبر] َح َّتى �إِ َّن ُه
َ"ف َد َعا �إبراهيم ا�سم ذل َِك ْال َم ْو ِ
�ض ِع َ‘ي ْه َو ْه ِي ْر َ�أ ْه’ َّ
ُي َق ُال ْال َي ْو َم‘ :فِي َج َب ِل َّالر ِّب ُي َرى’" (�سِ فْر التكوين .)14 :22
"الر ُب
(الر ُّب ُي َد ِّبر) َ
ولم َي ْد ُعه َّ
لماذا دعا �إبراهيم ذلك المكان " َي ْه َو ْه ي ِْر َ�أ ْه" َّ
"الر ُّب ُي َد ِّبر" كان
َر�أَى"
ُّ
(الرب َد َّبر)؟ حين قام �إبراهيم بت�سمية ذلك المكان َّ

�سيتم بعد �ألفي �سنة .فعلى ذلك الجبل نف�سه
بذلك ُيعلن عن حدث ُم�ستقبلي
ّ

الرب ذبيحة �أخرى ال ل ُيخلِّ�ص �إن�سا ًنا
(حيث ُب ِن َيت �أور�شليم الح ًقا) �سوف ُي َد ِّبر ّ
واح ًدا من الموت ،بل ل ُيق ِّدم فدية كاملة ونهائية للعالم �أجمع.

س َفك
ماء تُ ْ
ِ 21د ٌ

21
س َفك
ماء ُت ْ
ِد ٌ
إن �أردنا �أن نكون �صادقين مع �أنف�سنا فينبغي علينا �أن نعترف ب�أننا
ْ
نتعلَّم الحقائق الروحية ب ُبطء �شديد .واهلل يعرف ذلك:
"لأَ َّن ُك ْم – �إِ ْذ َك َان َي ْن َبغِي �أَ ْن َت ُك ُونوا ُم َعلِّ م َِين ل َِ�س َب ِب ُطو ِل َّالز َما ِن
– َت ْح َت ُاج َون �أَ ْن ُي َعلِّ َم ُك ْم �أَ َح ٌد َما ه َِي �أَ ْر َك ُان َب َد َاء ِة َ�أقْ َوا ِل اهلل ِ،
(الر�سالة �إلى
َو ِ
�ص ْر ُت ْم ُم ْح َت ِ
اج َين �إلى َّالل َب ِنَ ،ال �إلى َط َع ٍ
ام َقوِ ٍّي" ِّ
ِبرانيين .)12 :5
الع ِّ

أ�سا�سية
الم َعلِّم الأكثر َ�ص ْب ًرا علينا ،ولأنه ُيك َِّرر الحقائق ال
َّ
كم ن�شكر اهلل لأ ّنه ُ

التي ينبغي علينا فهمها .ولكي ُي�ساعدنا على الفهم ،فقد و�ضع في كتابه
أهمية:
مئات الق�ص�ص التي ُت َ�ص ِّور لنا الحقيقة التالية البالغة ال َّ

ِبرانيين .)22 :9
(الر�سالة الى الع ِّ
"ب ُِدو ِن َ�س ْف ِك َد ٍم َال َت ْح ُ�ص ُل َم ْغف َِر ٌة" ِّ
الخطية
أمرا �سه ًال لخالقنا ال ُق ُّدو�س .فمنذ دخول
َّ
لم تكن مغفرة الخطايا � ً

الخطاة �أنه ال ُيمكن التكفير عن الخطايا �إ َّال عن طريق
�إلى العالم ،بد�أ اهلل ُي َعلِّم ُ

(الديان العادل) بمعاقبة
دماء ذبيحة بال عيب .فبهذه الطريقة يقوم اهلل
َّ
الخطية دون ُمعاقبة الخاطئ.
َّ
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خطيتهما .فال ُيمكن هلل �أن َيغفر
وحواء لتغطية َّ
الرب جهود �آدم َّ
لقد رف�ض ّ
ق�صة قايين وهابيل الدر�س نف�سه.
َّ
الخطية دون دفع �أُجرة الموت .وقد َعلَّمتنا َّ
بق�صة �إبراهيم و�إ�سحاق .و َت ْز ُخر �أ�سفار العهد القديم
وكذلك الأمر في ما يتعلَّق َّ
والالويين) بق�ص�ص رجال ون�ساء
التي تلي �سِ فْر التكوين (مثل �سِ ف َْر ِّي الخروج
ِّ
186
خ�ضعوا ل�شريعة الذبيحة هذه.

َ
"سأ ْع ُبر عنكم"
المذهلة عن كيف � َّأن اهلل َت َّمم وعده
الق�صة ُ
َي ْ�سرد لنا �سِ فْر الخروج تلك َّ
وجعل من ن�سل �إبراهيم �أُ َّمة فعلية .فمن خالل �سل�سلة �أحداث ُم َر َّتبة كان اهلل قد
�أعلنها لإبراهيمَ 187،ت َح َّول �شعب �إ�سرائيل �إلى عبيد لدى الفراعنة الم�صريين.
وقد وعد اهلل �أنه �سيفديهم من ال ُعبودية في الوقت الذي ُي َع ِّينه هو لكي ُيعطي
ق�صة ال ُعبور
العالم لمحات عن خطّ ته لفداء بني �آدم من
َّ
الخطية .وهذه هي َّ
ِ�صح.
�أو الف ْ
الرب على �أر�ض م�صر ع�شر �ضربات
في نحو �سنة  1490قبل الميالد� ،أنزل ّ
الرب
من خالل َنب ِِّيه ُمو�سىَّ .
لكن ال�ضربات الت�سع الأولى – التي تح َّدى فيها ّ
�آلهة الم�صريين الزائفة و�ألحق بها الهزيمة – لم تجعل فرعون َيخ�ضع لكلمة
اهلل و ُيطلق �سراح �شعب �إ�سرائيل 188.لذلك� ،أَ َم َر اهلل مو�سى �أن ُيبلغ ال�شعب �أنه
إ�سرائيليين.
الم�صريين �أو ال
َحك ََم بموت ك ّل ِبكْر في ك ّل عائلة �سواء كانوا من
ِّ
ِّ
الم َح َّدد� ،سوف َي ُم ُّر مالك الموت على تلك الأر�ض
ففي منت�صف ليلة اليوم ُ
ال�سيئ.
و َيقتل االبن ال ِبكْر في ك ّل عائلة .كان هذا هو الخبر ِّ
الخ َبر ال�سار فهو � َّأن اهلل َد َّبر طريقة لإنقاذ �شعبه من �ضربة
� َّأما َ
الموت هذه .فقد �أمر اهلل مو�سى �أن يقول لك ّل عائلة �أن تختار َ"�ش ًاة
ِيح ًة َذ َك ًرا ْاب َن َ�س َنةٍَ ،ت�أْ ُخ ُذ َون ُه م َِن ْالخ ِْر َفا ِن �أَ ْو م َِن ْال َم َوا ِعزِ" (�سِ فْر
َ�صح َ
الح َمل وو�ضع دمائه على
الم َع َّين ،يجب ذبح َ
الخروج  .)5 :12وفي الوقت ُ
القائم َتين وال َع َت َبة ال ُعليا لأبواب المنازل .وك ّل من ُي َنفِّذ هذه الأوامر ويبقى
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س َفك
ماء تُ ْ
ِ 21د ٌ

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :
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داخل منزله �سينجو من الموت حيث � َّأن مالك الموت �سيرى الدم و َي ْع ُبر
عن البيت.

ب ل َِي ْهد َِي ُه ْم فِي
َ"و َك َان َّالر ُّب َي�سِ ُير �أَ َم َام ُه ْم َن َه ًارا فِي َع ُمودِ َ�س َحا ٍ
يء لَ ُه ْم .ل َِك ْي َي ْم ُ�شوا َن َه ًارا َو َل ْي ًال"
َّ
الطرِي ِقَ ،و َل ْيالً فِي َع ُمودِ َنار ٍ ل ُِي�ضِ َ
(�سِ فْر الخروج .)21 :13

الد َم
الد ُم َعالَ َم ًة َعلَ ى ْال ُب ُيوتِ َّالتِي َ�أنْ تُ ْم ف َِيهاَ ،ف�أَ َرى َّ
َ"و َي ُك ُون َل ُك ُم َّ
َو�أَ ْع ُب ُر َع ْن ُك ْمَ ،ف َال َي ُك ُون َعلَ ْي ُك ْم َ�ض ْر َب ٌة ل ِلْ َه َال ِك حِ َين �أَ ْ�ضرِ ُ َ
ب �أ ْر َ�ض م ِْ�ص َر"

الرب على قيادة �شعبه في ال�صحراء و�إنارة الطريق لهم .كما �أ َّنه َ�ش َّق
عمِ َل ّ
لهم طري ًقا في و�سط البحر الأحمر بيده القوية وخلَّ�صهم من جي�ش فرعون
ثم قاد اهلل ال�شعب �إلى
الذي كان ُيالحقهم للقب�ض عليهم و�إعادتهم �إلى م�صرَّ .
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جبل �سيناء كما وعد مو�سى.
في �أ�سفل ذلك الجبل َن َ�ص َبت الأُ َّمة الجديدة (الم�ؤلَّفة من �أكثر من مليوني
�شخ�ص) الخيام ل�سنة كاملة .لكن كيف تمكّنوا من البقاء على قيد الحياة
بمقت�ضى رحمته ونعمته – بتوفير
في تلك ال�صحراء القاحلة؟ لقد قام اهلل – ُ
الخبز من ال�سماء والماء من �صخرة 190.وعلى الرغم من �إخفاقهم الم�ستمر في
فداهم من العبودية ،وعدم ثقتهم به ،وعدم طاعتهم
تقديم ُّ
ال�شكر للرب الذي ُ
له ،فقد �أظهر اهلل �أمانته الدائمة لهم .وكان اهلل ُيدينهم عند ارتكابهم الخطايا،
الرب مع بني �إ�سرائيل بهذه الطريقة
و ُيباركهم حين ُيطيعونه .وقد تعامل ّ
المحيطة طريقته في الفداء .فقد كانت م�شيئته للنا�س
حتى ترى ال�شعوب ُ
�شخ�صية.
جمي ًعا هي �أن ُيدركوا �أنه با�ستطاعتهم �أن يعرفوه معرفة
َّّ
وبعد �إنزال الو�صايا الع�شر (انظر الف�صل  )15وال�شرائع الأخرى لبني
�إ�سرائيل� ،أَ َم َر اهلل �شعبه ببناء َم ْقدِ�س فَريد من نوعه ُ�س ِّمي "خيمة االجتماع".

لقد وعد الرب:

(�سِ فْر الخروج .)13 :12

تماما .ففي تلك الليلة ،حافظ اهلل على ِبكْر
حدث ك ّل �شيء بح�سب قول اهلل ً

ك ّل عائلة احتمت بالدم؛ في حين � َّأن الأبكار الآخرين هلكوا .على الرغم من
ذلك� ،شهد ك ّل بيت حادثة موت – �سواء موت الحمالن �أو موت الأبناء الأبكار.
� َّأما ك ّل َمن و�ضع الدم على القائم َتين وال َع َت َبة ال ُعليا لمنزله في تلك الليلة فقد

َت َح َّرر من حياة القمع والعبودية .وهكذاَ ،ت َّم �إطالق �سراح ال�شعب الذي نال
الفِداء .وماذا كان ثمن تحريرهم؟ دماء الحِ ْمالن.

الخطية
تفوقت على �شريعة
َّ
نرى – َم َّر ًة �أخرى – � َّأن �شريعة الذبيحة َّ
ِ�صح)
والموت .وفي ال�سنوات الالحقة� ،أ�صبح اليهود ُيحيون ذكرى ال ُعبور (الف ْ

التي �أ�صبحت عي ًدا �سنو ًيا يتذكرون فيه التحرير العظيم الذي َد َّبره اهلل لهم
الح َمل.
بوا�سطة دم َ

اهلل َيقود َ
شعبه
ِ�صح ،قام اهلل بتحرير بني �إ�سرائيل من � 400سنة من
في ليلة ال ُعبور �أو الف ْ

وتوجه بهم �إلى ال�صحراء .وكان اهلل ُي َخطِّ ط لإعادتهم �إلى
العبودية في م�صر،
َّ

الأر�ض التي وعد بها �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب ون�سلهم .و�أثناء انطالقهم في
وم َع ِّزية.
تلك الرحلة ،كان اهلل يقودهم بنف�سه بطريقة َم َّ
رئية ُ

خيمة االجتماع
يع َما �أَ َنا �أُ ِريكَ
" َف َي ْ�ص َن ُع َ
ون لِي َم ْقد ًِ�سا لأَ ْ�سك َُن فِي َو َ�سطِ ِه ْم .ب َِح َ�س ِب َجمِ ِ
ون" (�سِ فْر الخروج
يع �آ ِن َي ِت ِه ه َكذَا َت ْ�ص َن ُع َ
مِ ْن مِ ثَالِ ال َْم ْ�سك َِنَ ،ومِ ثَالِ َجمِ ِ
.)9-8 :25
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ميزة؟ ولماذا كان من ال�ضروري
الم َّ
لماذا �أَ َم َر اهلل �شعبه ببناء هذه الخيمة ُ
يتم بنا�ؤها بح�سب المِ ثَال الذي �أعطاه اهلل لهم؟ �أراد اهلل �أن ي�ستخدم
ج ًدا �أن ّ
ومرئية ولكي ُيعلِّمهم
تلك الخيمة لكي ُيظهر لل�شعب حقيقته بطريقة َملمو�سة
َّ
الطريقة ال�صحيحة لالقتراب منه .ويحتوي الكتاب المق َّد�س على خم�سين
وملحقاتها .ورغم �أننا ال ن�ستطيع في هذا الكتاب
ف�ص ًال عن خيمة االجتماع ُ
ف�سر ك ّل �شيء يتعلَّق بخيمة االجتماع� ،إ َّال �أنه من المفيد �أن ُنلقي ال�ضوء
�أن ُن ِّ
على بع�ض عنا�صرها الرئي�سية.

َطريق واحد
� َأم َر اهلل ببناء خيمة االجتماع ل ُيري العالم �أنه يريد �أن َي ْ�سكُن مع �شعبه
كبيرا كان (وما زال) يقف بين اهلل
على الرغم من �أ ّنه �إله ُق ُّدو�س .لك َِّن حاج ًزا ً
الخطية.
والإن�سان هو
َّ
المميزة التي ترمز �إلى ح�ضور اهلل و�سط �شعبه قائمة داخل
كانت الخيمة
َّ
م�صنوعا
المحيط بهذه ال�ساحة
ً
�ساحة وا�سعة ُم�ستطيلة ال�شكل .وكان ال�سور ُ
والف�ضة ،وك َّتان ناعم .وكان طول هذه الأعمدة مترين
من �أعمدة من النحا�س
َّ
ون�صفًا حتى ال يتمكّن �أحد من ر�ؤية ما ورائها .فقد �أراد اهلل للنا�س �أن يفهموا
ال�سيئ.
�أنهم مطرودون من َم ْح َ�ضره .هذا هو الخبر ِّ
للخطاة من خاللها �أن
ال�سار فهو � َّأن اهلل َد َّبر طريقة ُيمكن ُ
� َّأما الخبر َّ
م�صنوعا من الخيوط الزرق والبنف�سجية
يتق َّدموا �إليه .فقد كان باب الخيمة
ً
المتاحة لدخول الخطاة واالقتراب �إلى
والقرمزية .وكانت الطريقة الوحيدة ُ
191
اهلل هي الدخول من ذلك الباب الواحد وهو َي ُج ُّر َح َم ًال �أو حيوا ًنا �آخر
َي ْ�صلُح كذبيحة.
الم َغ َّ�شى
ال�سنط ُ
كذلك� ،أَ َم َر اهلل ال�شعب ببناء مذبح كبير (م�صنوع من خ�شب َّ
بالنحا�س) وو�ضعه بين الباب والخيمة .وكان يجب على ال�شخ�ص الذي
خطية �أن ي�ضع يده على ر�أ�س الحيوان البريء ويعترف ب�أنه
ُيق ِّدم ذبيحة
َّ
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وم َّرة �أخرى� ،أثبت
خاطئ عاجز .ثم ُيذبح الحيوان و ُيحرق ج�سده فوق المذبحَ .
الخطية
تتفوق على �شريعة
َّ
اهلل ل�شعبه � َّأن ال�شريعة الوحيدة التي ُيمكنها �أن َّ
192
الخطية.
والموت هي �شريعة ذبيحة
َّ
الخطية.
ون َ�سفْكِ َد ٍم لن تكون هناك كَ فَّارة عن
كان قانون اهلل
وا�ضحاِ :ب ُد ِ
َّ
ً
وبدون كَ فَّارة لن تكون هناك ُم�صالحة (عالقة �سليمة) مع اهلل.
أي�ضا �أن ي�صنع �صندو ًقا خ�شب ًيا و�أن ُي َغ ِّ�شيه بالذهب
وقال اهلل لمو�سى � ً
النقي .وكان هذا ال�صندوق ُيدعى "تابوت العهد" ،وهو يرمز �إلى عر�ش اهلل
الحجريين اللذين نق�ش عليهما اهلل الو�صايا
في ال�سماء .وقد َت َّم َو ْ�ضع اللَّوحين
َّ
(الم َ�س َّمى "كُ ْر�سِ ُّي
الع�شر داخل التابوت الذهبيَّ � .أما غطاء التابوت ال�صلب ُ
البهية
الر ْح َمة") ف ُيظَ لِّله كَ ُروبان م�صنوعان من ذهب (الكروبيم هي المالئكة َّ
َّ
التي ُتحيط بعر�ش اهلل في ال�سماء) .وقال اهلل لمو�سى �أن ي�ضع تابوت العهد في
الغرفة الداخلية الأبعد لخيمة االجتماع.

ُق ْدس األقداس
كانت خيمة االجتماع تت�ألّف من غرفتين :الغرفة الأمامية (و ُتدعى
الخلفية (و ُتدعى " ُق ْد�س الأقدا�س") .ونقر�أ في الكتاب
"ال ُق ْد�س") ،والغرفة
ّ
(الر�سالة
المق َّد�س � َّأن ُق ْد�س الأقدا�س َ"ما ُه َو ِ �إ َّال ظ ٌِّل ل ِلْ َحق َِيقةِ َّ ...
ال�س َماء َع ْينها" ِّ
ِبرانيين .)24 :9
�إلى الع ِّ
ال�سماء؛ �أي مكان ُ�سكنى اهلل .وكانت هذه
كان ُق ْد�س الأقدا�س َيرمز �إلى َّ
بنية على �شكل ُم َك َّعب حيث يت�ساوى طولها مع عر�ضها
الغرفة
المميزة َم َّ
َّ
وارتفاعها .وحين نقترب من نهاية رحلتنا عبر الكتاب المق َّد�س� ،سوف نرى
أي�ضا
يوم ما م�سك ًنا للم�ؤمنين هي � ً
� َّأن المدينة ال�سماوية التي �ست�صبح في ٍ
على �شكل ُم َك َّعب.
ورغم � َّأن الكنائ�س والم�ساجد والهياكل تمتلئ ب�أ�شخا�ص رف�ضوا �سبيل اهلل
للفداء ،ف� َّإن الكثيرين يقولون � َّإن هذه الأماكن ُمق َّد�سة! َلك َِّن القدا�سة الحقيقية
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ال تتح َّقق عن طريق دخول َمبنى ُم َع َّين ،بل عن طريق قبول �شروط اهلل
للغفران والب ِّر.

الحجاب
ِ
كان الجزء الخارجي للخيمة ب�سيطً ا ج ًدا :خيمة كبيرة م�صنوعة من جلود
الحيوانات .وهكذا ،فهي لم تكن جميلة من الخارج؛ لكنها كانت بديعة من
الداخل 193.وكان هناك �سِ تار �سميك ُي َ�س َّمى "الحِ جاب" يف�صل بين غُ رف َتي
خيمة االجتماع.
وم.
َ"و َت ْ�ص َن ُع حِ َج ًابا م ِْن
ا�سمان ُجون ٍِّي َ ُو�أ ْر ُج َوا ٍن َوق ِْر ِمزٍ َو ُب ٍ
ْ
و�ص َم ْب ُر ٍ
َ�ص ْن َع َة َحائِ ٍك َحاذِق َي ْ�ص َن ُع ُه ب َِك ُروب َِيم" (�سِ فْر الخروج .)31 :26
كان الحِ جاب َيف�صل النا�س عن ُقد�س الأقدا�س الذي هو مكان ُ�سكنى اهلل
حيث يتجلَّى مجده وبها�ؤه .وهكذا ،فقد كان الحجاب َيعني للجميع" :ممنوع
"مت!"
الدخول" �أو ُ
الم َم َّيز َيرمز �إلى مقيا�س اهلل للب ِّر .وكان اهلل قد �أعلم الب�شر
ال�ستار ُ
كان هذا ِّ
بهذا المقيا�س من خالل الو�صايا الع�شر التي �أعطاها لمو�سى .غير � َّأن تلك
النهائية
القواعد الع�شر لم تكن �إ َّال لمحة عن َمطْ لَب اهلل .فقد كانت خطَّ ة اهلل
َّ
المطلق
تق�ضي ب�أن ُير�سل اهلل ابنه �إلى الأر�ض .وكان ي�سوع هو التج�سيد ُ
لمطْ لَب اهلل هذا :الكمال.
َ
فالم�سيح هو مقيا�س اهلل .وقد َ�ص َّمم اهلل الحِ جاب لكي يقودنا �إلى التفكير
فيه (في الم�سيح).
م�صنوعا من ال ِك َّتان الأبي�ض الذي ُي�شير �إلى طهارة
كان هذا ال�ستار الجميل
ً
ال�ستار يحتوي على ثالثة �ألوان
الم�سيح ال ُق ُّدو�س الخالي من
َّ
الخطية .وكان ِّ
بديعة هي :الأ�سمنجوني (الأزرق) ،والأرجواني (البنف�سجي) والقرمزي (الأحمر).
الرب النازل من ال�سماء.
الأزرق هو لون ال�سماء .فالم�سيح هو ّ
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والأحمر هو لون الأر�ض الذي ي�شير �إلى الإن�سان والدماء 194.ف�سوف ي�أخذ
الم�سيح ج�س ًدا من لحم ودم ليت�ألّم ويموت بدل الخطاة.
يتكون من َم ْزج اللو َنين الأزرق والأحمر .فالم�سيح هو ابن اهلل
والبنف�سجي َّ
الملكية،
وابن الإن�سان في � ٍآن واحد .وحيث � َّإن البنف�سجي هو لون البالطات
َّ
فقد كان ُي�شير �إلى ذلك الملكوت الروحي الذي �س ُين�شئه الم�سيح في قلوب
الم�ؤمنين به .وفي ما بعد� ،سوف ُين�شئ ملكوته المح�سو�س على الأر�ض.
المتو�سط بين الأحمر والأزرق ،فقد جاء
وكما � َّأن البنف�سجي هو اللون
ِّ
الم�سيح كو�سيط بين اهلل والإن�سان.
ا�س :الإِ ْن َ�س ُان َي ُ�س ُوع
"لأَ َّن ُه ُي َوج ُد �إِ ٌله َواحِ ٌد َو َو�سِ ٌيط َواحِ ٌد َب ْي َن اهلل ِ َو َّ
الن ِ
ال�ش َه َاد ُة فِي �أَ ْو َقات َِها
ْال َم�س ُِيحَّ ،الذِي َب َذ َل َن ْف َ�س ُه ف ِْد َي ًة لأَ ْج ِل ْال َجمِي ِعَّ ،
ا�صةِ" (ر�سالة تيموثاو�س الأولى .)6-5 :2
ْال َخ َّ

سحابة المجد
َ
بعد �أن انتهى ال�شعب من بناء خيمة
االجتماع و�أ�صبح ك ّل �شي ٍء في مكانه
وف ًقا لخطّ ة اهلل� ،أر�سل اهلل من عر�ش
تج ِّ�س ًدا في
ال�سماء مجد ح�ضوره ُم َ
�سحابة عظيمة:
ال�س َح َاب ُة َخ ْي َم َة
ُ"ث َّم َغ َّط ِت َّ
االجت َِما ِع َو َملأَ َب َه ُاء َّالر ِّب ْال َم ْ�س َك َن.
ْ
َ
َفلَ ْم َي ْقد ِْر ُم َو�سى �أ ْن َي ْد ُخ َل َخ ْي َم َة
حل ْت
ال�س َح َاب َة َ َّ
ْ
االجت َِما ِع ،لأَ َّن َّ
َعلَ ْي َها َو َب َه ُاء َّالر ِّب َملأَ
ْال َم ْ�س َك َن" (�سِ فْر الخروج
.)35-34 :40
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القائمين
الرب نور ح�ضوره ال�ساطع في ُقد�س الأقدا�س بين الكرو َب ْين
َ
و�ضع ّ
ئية
على كر�سي الرحمة فوق تابوت العهد .وهكذا ،فقد ظهر اهلل بطريقة َم ْر َّ
ليكون مع �شعبه.

للخطية .وحيث �إ ّنه
وم َّرة �أخرى نرى �أ َّنه بدون َ�سفْك دم ال توجد مغفرة
َّ
َ
ي�ستحيل على النا�س �أن ُي َق ِّدموا ذبيحة كلّما �أخط�أوا ،فقد �أمر اهلل بذبح خروف
وحرقه على المذبح في ك ّل يوم من �أيام ال�سنة :ك ّل �صباح وك ّل م�ساء .وهكذا،
�أ�صبح ب�إمكان ك ّل َمن ي�ؤمن باهلل وبخطَّ ته �أن َيتم َّتع بميزة تقديم هذه الذبائح
اليومية ،هي ا�ستعادة العالقة مع خالقهم.
ّ

مِ ْن خالل مجده الظاهر في ُقد�س الأقدا�س وال�سحابة فوق خيمة االجتماع،
أهمية :اهلل الواحد
در�سا بالغ ال َّ
كان الخالق ُي َعلِّم �أُ َمم العالم والأجيال القادمة ً
الحقيقي يدعو الخطاة لإن�شاء عالقة معه؛ لكن وف ًقا ل�شروط ُم َع َّينة.

وف
هذا َما ُت َق ِّد ُم ُه َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِحَ :خ ُر َوفا ِن َح ْول َِّيا ِن ُك َّل َي ْوم ٍ َدائ ًِماْ .ال َخ ُر ُ
َ"و َ
وف َّالثانِي ُت َق ِّد ُم ُه فِي ْال َع�ش َِّيةُِ ...م ْح َر َق ٌة
ْال َواحِ ُد ُت َق ِّد ُم ُه َ�ص َب ًاحاَ ،و ْال َخ ُر ُ
االجت َِما ِع �أَ َم َام َّالر ِّبَ ،ح ْي ُث �أَ ْجتَ م ُِع
َدائ َِم ٌة فِي �أَ ْج َيال ُِك ْم ع ِْن َد َب ِ
اب َخ ْي َمةِ ْ
ِب ُك ْم لأُ َك ِّل َم َك ُهنَ َاك" (�سِ فْر الخروج .)42 ،39-38 :29

وبُ .ه َو َجال ٌِ�س َعلَ ى ْال َك ُروبِيمَِ .ت َت َز ْل َز ُل
"اَ َّلر ُّب َق ْد َملَ َكَ .ت ْر َتع ُِد ُّ
ال�ش ُع ُ
الأَ ْر ُ�ض" (المزمور .)1 :99

وسائل توضيح َّية َبصر َّية
الب�صرية للذين
التو�ضيحية
َوفَّرت خيمة االجتماع العديد من الو�سائل
َّ
َّ
التعرف �إلى اهلل ومعرفة خطّ ته للعالمَ .ت َخ َّيل الم�شهد :بح�سب تعليمات
�أرادوا
ُّ
الم ْفد ِِّيين هذه (�أي �أ�سباط �إ�سرائيل االثني ع�شر) بن�صب
اهلل الدقيقة ،قامت �أُ َّمة َ
خيامها عند جبل �سيناء على �شكل �صليب .فقد كانت خيمة االجتماع في
الو�سط ،وثالثة �أ�سباط َن َ�ص َبت خيامها باتجاه الجنوب ،وثالثة باتجاه
ال�شمال ،وثالثة باتجاه الغرب ،وثالثة باتجاه ال�شرق 195.وبوجود �سحابة
الم�شِ َّعة من فوقهم ،لم َيقدر �أحد �أن ُينكر وجود اهلل الواحد الحقيقي
المجد ُ
في و�سطهم.
درو�سا �أخرى من خالل ما يقوله الكتاب المق َّد�س عن
ويمكننا �أن نت َعلَّم
ً
� َّأن خيمة االجتماع كانت ُمحاطة ب�سياج ُمرتفع �أبي�ض اللون م�صنوع من
كِ َّتان وله باب واحد .وكان يوجد في الفناء َم ْذ َبح .وهكذا ،فقد كان الخطاة
مطرودين من َم ْح َ�ضر اهلل �إ َّال �إذا اقتربوا �إليه على �أ�سا�س ذبيحة بال عيب.
"لأَ َّن َن ْف َ�س ْال َج َ�سدِ ه َِي فِي َّالد ِمَ ،ف�أَ َنا �أَ ْع َط ْي ُت ُك ْم ِ �إ َّي ُاه َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح ل َِّلت ْكفِير ِ
الالويين .)11 :17
�س" (�سِ فْر
الد َم ُي َك ِّف ُر َع ِن َّ
الن ْف ِ
َع ْن ُنفُ و�سِ ُك ْم ،لأَ َّن َّ
ِّ

يوم َ
الك َّفارة
ولكي ُيلقي اهلل المزيد من ال�ضوء على َح ِّقه الثمين� ،أعلن ل�شعبه � َّأن هناك
طريقة واحدة فقط للدخول �إلى ُقد�س الأقدا�س الذي يرمز �إلى ال�سماء .ففي يوم
واحد من ال�سنة� ،سوف َي�سمح اهلل لرجل ُم َع َّين (هو رئي�س الكهنة) بالدخول
الداخلية .وفي يوم ال َكفَّارة هذا 196،يجتاز رئي�س الكهنة الحِ جاب
�إلى ال ُغرفة
ّ
وي�أخذ معه دم الذبيحة و َي ُر ُّ�شه �سبع َم َّرات على كر�سي الرحمة المو�ضوع على
غطاء تابوت العهد .و�إذا دخل رئي�س الكهنة �إلى مح�ضر اهلل ب�أي طريقة �أخرى
ف�سوف يموت على الفور .وعلى �أ�سا�س ذلك الدم المر�شو�شَ ،و َع َد اهلل بمغفرة
خطايا بني �إ�سرائيل لم ّدة �سنة �إن �آمنوا به وبخطّ ته.
مار�س
لقد ُ�ص ِّم َمت ك ّل تفا�صيل خيمة االجتماع (و�أثاثها والأعمال التي ُت َ
المدانين،
فيها) لكي َتنقل للب�شر ُ�ص َو ًرا َح َّية عن كيفية َ�س ْتر اهلل لخطايا ُ
الخطاة ُ
كيفية ا�ستعادة عالقتهم المقطوعة مع خالقهم ال ُق ُّدو�س .وكانت
ولكي ُتعلِّمهم ّ
إر�ساليته.
ك ّل هذه ال�صور والتفا�صيل ُت�شير �إلى الم�سيح و�
ّ
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

الرب َ�شعبه – على َمدى قرون عديدة – لنقل مئات
وهكذا ،فقد ا�ستخدم ُّ
الحية لل�شعوب الأخرى ،ولإعالن ُوعوده الثمينة لهذا العالم الغارق
ال�صور َّ
ُّ
الخطية.
في
َّ

وذبائحه
الهيكل
ُ
بعد ُمرور � 500سنة على بناء مو�سى وبني �إ�سرائيل خيمة االجتماع
للتم ُّتع بح�ضور الرب� ،أَ َم َر اهلل الملك ُ�سليمان با�ستبدال خيمة االجتماع
المتن ِّقلة بهيكل ثابت .وكان ت�صميم هذا المبنى الجديد في �أور�شليم ُم�شاب ًها
ُ
لت�صميم الخيمة ولك ّنه �أكبر و�أجمل� .أ�صبح هيكل ُ�سليمان واح ًدا من العجائب
عمارية في العالم القديم .وكما � َّأن مجد اهلل نزل من ال�سماء ليملأ ُق ْد�س
المِ
َّ
الرب الهيكل.
الأقدا�س في الخيمة في يوم افتتاحها ،فقد َملأ َم ْجد ِّ
ال�ص َالةَِ ،ن َز َل ِت َّالن ُار
َ"و َل َّما ْان َت َهى ُ�سلَ ْي َم ُان م َِن َّ
َو�أَ َكلَ ِت ْال ُم ْح َر َق َة َو َّالذ َبائ َِحَ ،و َملأَ َم ْج ُد َّالر ِّب ْال َب ْي َت.
ْال َك َه َن ُة �أَ ْن َي ْد ُخلُ وا َب ْي َت َّالر ِّب لأَ َّن َم ْج َد َّالر ِّب َملأَ
(�أخبار ال َّأيام الثاني .)2-1 :7

ال�س َماءِ
م َِن َّ
َو َل ْم َي ْ�س َت ِط ِع
َب ْي َت َّالر ِّب"

كب�شا بدل ابنه قبل
َت َّم بناء الهيكل في نف�س المكان الذي َذ َب َح فيه �إبراهيم ً
�ألف �سنة 197.ولتكري�س هذا الهيكل هلل� ،أَ َم َر الملك ُ�سليمان بذبح مئة وع�شرين
�ألفًا من ال َغ َنم واثنين وع�شرين �ألفًا من ال َب َقر 198.وترمز هذه الأعداد الهائلة من
الذبائح �إلى الدم الثمين الذي كان َ�س ُي�سفك بعد �ألف �سنة على َه َ�ضبة ُمجاورة.
وهكذا ،فقد َت َّم تقديم ماليين الذبائح على المذابح منذ �أيام �آدم وهابيل
الخطية �سنة تلو الأخرى.
و�إبراهيم ف�صاع ًدا للتكفير عن
َّ
ث َُّم جاء الم�سيح.

22
الح َمل
َ
"اهلل َم َح َّب ٌة( ".ر�سالة يوح َّنا الأولى )8 :4
ُ
"اهلل َعظ ٌِيم�( ".سِ فْر � ُّأيوب )26 :36
ُ
اهلل َم َح َّبة ،وهو يريد ل�شعبه �أن يتم َّتعوا بعالقة وثيقة معه .و َتظهر فكرة
طبيعة اهلل االجتماعية في الأ�صحاح الأول من كتابه.
الطيبة معهما
وحواء َ"علَ ى ُ�ص ْو َرتِهِ" لكي يتم َّتع بالعالقة ِّ
خلق اهلل �آدم َّ
199
"اهلل َم َعنا" هذه حتى الأ�صحاح
(�سِ فْر التكوين  .)27 :1وت�ستمر فكرة ُ
المفدي وجهه ويبقى معه �إلى
الأخير من الكتاب ُ
المق َّد�س حيث َ�س َيرى َ�شعبه َ
الأبد (�سِ فْر الر�ؤيا  .)4 :22وك ّل َمن ُيخفق في �إدراك هذه الحقيقة ُي�ضيع على
نف�سه فُر�صة فهم الفكرة الرئي�سية التي يتمحور حولها كتاب اهلل.
� َّإن اهلل عظيم وقادر على فعل ما َي�شاء:
""ه َ�أ َن َذا َّالر ُّب �إِ ُله ُك ِّل ذِي َج َ�سدٍَ .ه ْل َي ْع ُ�س ُر َعلَ َّي �أَ ْم ٌر َما؟" (�سِ فْر
�إرميا .)27 :32
ال ُيمكن لأي �شخ�ص ي�ؤمن باهلل الواحد �أن يقول � َّإن اهلل ال ي�ستطيع �أن ي�صير
�إن�سا ًنا �إن �أراد ذلك .ف�إذا َع ِج َز اهلل القدير عن القيام ب�أم ٍر ما (دون �أن ُيناق�ض
نف�سه) فهو لي�س اهلل.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

لذلك ،ف� َّإن ال�س�ؤال المطروح هو لي�س" :هل ي�ستطيع اهلل �أن َي�صير �إن�سا ًنا؟"
�صير �إن�سا ًنا؟"
بل" :هل اختار اهلل �أن َي َ

س َكن الحقيقي هلل
الم ْ
َ
بعد ُمرور �ألف وخم�سمئة �سنة على �أمر اهلل ل�شعبه القديم ببناء خيمة
"لي ْ�س ُك َن فِي َو َ�س ِط ِه ْم" (�سِ فْر الخروج  )8 :25يقول
ميزة َ
والم َّ
االجتماع الفريدة ُ
الكتاب المق َّد�س:
"فِي ْال َب ْدءِ َك َان ْال َكل َِم ُةَ ،و ْال َكل َِم ُة َك َان ع ِْن َد اهلل َِ ،و َك َان ْال َكل َِم ُة َ
اهلل ...
َو ْال َكل َِم ُة َ�ص َار َج َ�س ًدا َو َح َّل َب ْينَ نَ اَ ،و َ َر�أ ْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َِوحِ يدٍ م َِن
ال ِآبَ ،م ْملُ ًوءا ن ِْع َم ًة َو َح ًّقا" (�إنجيل يوح َّنا .)14 ،1 :1
� َّإن عبارة "ل ْأ�س ُك َن في َو َ�س ِط ِه ْم" ت�أتي في الأ�صل من كلمة يونانية تعني
رفية هي" :لأ ْن ِ�ص َب َخ ْي َم ًة في
الح َّ
" َي ْن ِ�ص ُب َخ ْي َمةً" .وبالتالي ف� َّإن الترجمة َ
َو َ�سطِ ِه ْم" .والكتاب المق َّد�س َي ِ�صف ج�سد الإن�سان بالخيمة �أو بالهيكل الذي
َت�سكن فيه الروح 200.وقد ر�أينا في الف�صل َّ � 16أن ابن اهلل الأزلي ُولد كطفل
ر�ضيع .وكان ج�سده الب�شري هو الهيكل الذي اختار �أن َي ْ�سكُن فيه.
في زمن النبي ُمو�سى ،كانت الخيمة التي �أظهر فيه اهلل َمجده و�أعلن
فيه ح�ضوره ُم َغطَّ اة بجلود الحيواناتَّ � .أما في �شخ�ص ي�سوع ،فقد جاء اهلل
بح�ضوره البهي ونوره ال�ساطع لي�سكن في ج�سم ب�شري .لهذا قال تالميذه عنه:
َ"و َر�أَ ْي َنا َم ْج َد ُهَ ،م ْج ًدا َك َما ل َِوحِ يدٍ م َِن ال ِآب!"
ا�س َو ْال َم ْ�س َك ِن ْال َحقِيق ِِّي
"خاد ًِما لِلأَ ْق َد ِ
يقول الكتاب المق َّد�س � َّإن ي�سوع كان َ
العبرانيين .)2 :8
(الر�سالة �إلى
ِّ
َّالذِي َن َ�ص َب ُه َّالر ُّب َال �إِ ْن َ�س ٌان" ِّ
في زمن العهد القديم كانت خيمة االجتماع (�أو الهيكل في ما بعد) مكا ًنا
ُي َق ِّدم الخطاة فيه الذبائح للتكفير عن خطاياهم .وعندما كان ي�سوع �صب ًيا
ينمو لي�صير َر ُجالً ،زار الهيكل في �أور�شليم في منا�سبات عديدة؛ لك ّنه لم ُي َق ِّدم
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خطية�" :أُ ْظ ِه َر َم َّر ًة ع ِْن َد ْانق َِ�ضاءِ
يوما ذبيحة عن خطاياه .لماذا؟ لأ ّنه كان بال َّ
ً
العبرانيين  .)26 :9فقد
(الر�سالة �إلى
ِّ
ُّالد ُهو ِر ل ُِي ْبط َِل ْال َخط َِّي َة ب َِذب َِيحةِ َن ْف�سِ هِ" ِّ
المذبح .وهكذا ،فقد كان
بات هو الذبيحة في حين بات ال�صليب الروماني هو َ
ي�سوع هو الحقيقة الكامنة وراء تلك الرموز.
ُ
"اهلل َظ َه َر فِي ْال َج َ�سد" (ر�سالة تيموثاو�س الأولى .)16 :3
المنا�سبات ،وقف ي�سوع بجانب الهيكل العظيم في �أور�شليم
في �إحدى ُ
وقال لمجموعة من الرجال:
ام �أُق ُِيم ُه’َ .ف َق َال ْال َي ُه ُود‘ :فِي �س ٍِّت
ْ
"‘ان ُق ُ�ضوا هذَ ا ْال َه ْي َك َلَ ،وفِي َث َال َثةِ �أَ َّي ٍ
ام ُتق ُِيم ُه؟’ َو�أَ َّما ُه َو
َو�أَ ْر َبع َِين َ�س َن ًة ُبن َِي َ
هذا ْال َه ْي َك ُل� ،أَ َف�أَ ْن َت فِي َث َال َثةِ �أَ َّي ٍ
َف َك َان َيقُ ُول َع ْن َه ْي َك ِل َج َ�سدِهَِ .فلَ َّما َق َام م َِن الأَ ْم َواتِ َ ،ت َذ َّك َر َت َالم ُِيذ ُه �أَ َّن ُه
اب َو ْال َك َال ِم َّالذِي َق َال ُه َي ُ�س ُوع" (�إنجيل يوح َّنا
َق َال َ
هذاَ ،ف� َآم ُنوا ب ِْالك َِت ِ
.)22-19 :2
لم َيفهم اليهود � َّأن "الهيكل" الذي َق َ�ص َد ُه ي�سوع كان ج�سده ،بل ظَ ُّنوا �أنه
لكن بهاء ُح�ضور اهلل ومجده لم يبقيا في ُق ْد�س
يتح َّدث عن هيكل �أور�شليمَّ .
الأقدا�س في تلك الخيمة الم�صنوعة ب�أيدي الب�شر ،بل �أ�صبحا الآن في "هيكل"
ي�سوع؛ �أي ج�سده.
أر�ضية من نهايتها�َ ،س َمح ي�سوع لثالثة من
وحين اقتربت خدمة ي�سوع ال َّ
تالميذه �أن يروا مجد اهلل البهي:
يوحنا �أَ َخ ُاه َو َ�صع َِد
وب َو َّ
َ"و َب ْع َد �س َِّتةِ �أَ َّي ٍ
ام �أَ َخ َذ َي ُ�س ُوع ُب ْط ُر َ�س َو َي ْع ُق َ
بِ ِه ْم �إلى َج َبل َعال ُم ْن َفرِد َِينَ .و َت َغ َّي َر ْت َه ْي َئ ُت ُه ُق َّد َام ُه ْمَ ،و�أَ َ�ض َاء َو ْج ُه ُه
�سَ ،و َ�ص َار ْت ث َِي ُاب ُه َب ْي َ�ض َاء َك ُّ
النورَِ ... .وف َِيما ُه َو َي َت َ َّكل ُم �إِ َذا َ�س َح َاب ٌة
َك َّ
ال�ش ْم ِ
يب َّالذِي
ال�س َح َابةِ َقائ ًِال‘ :هذَ ا ُه َو ْابني ْال َحبِ ُ
َن ِّي َر ٌة َظ َّللَ ْت ُه ْمَ ،و َ�ص ْو ٌت م َِن َّ
ا�سمعوا’" (�إنجيل َم َّتى .)5-1 :17
ِبهِ ُ�سر ِ ْر ُت .لَ ُه ُ
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�أنف�سهم يزورون ال ُقبور لإكرام �أُنا�س َت َح َّولَت �أج�سادهم �إلى تراب .وفي هذه
االب َن َك َما ُي ْكر ِ ُم َون ال َآبَ .م ْن
الأثناءُ ،يعلن اهلل للعالم" :ل َِك ْي ُي ْكر ِ َم ْال َجم ُِيع ْ
االب َن �( "...إنجيل
االب َن َال ُي ْكرِ ُم ال َآب َّالذِي �أَ ْر َ�سلَ ُه  ...لأَ َّن ال َآب ُيحِ ُّب ْ
َال ُي ْكرِ ُم ْ
يوح َّنا .)20 ،23 :5

الس َلف
َّ

وال�ساطع الذي ُيرغم مالئكة ال�سماء على تغطية وجوههم
� َّإن نور اهلل البهي َّ
فالح�ضور ذاته الذي َ�سك ََن في ُق ْد�س الأقدا�س (في
�أ�صبح الآن في ي�سوع نف�سهُ .
خيمة االجتماع والهيكل) �أ�صبح ي�سكن الآن في ي�سوع .كما � َّأن تلك ال�سحابة
يوما خيمة االجتماع �أ�صبحت الآن ُتظَ لِّل المكان الذي
ُ
المنيرة التي ظَ لَّلت ً
وقف فيه ي�سوع .وهكذا ،كان ي�سوع هو ُح�ضور اهلل المرئي على الأر�ض .وكان
مجد ابن اهلل الم�شع والمتلألئ ُيرافقه �صوت الآب الذي تكلَّم من ال�سماء قائالً:
ا�سمعوا!"
َ
يب َّالذِي بِهِ ُ�سرِ ْر ُت .لَ ُه ُ
"هذا ُه َو ْابني ْال َحبِ ُ
كان اهلل جا ًّدا في ما قاله .فقبل �أن َي�صير ابن اهلل ابن الإن�سان ب�ألف �سنة،
الطرِيقِ .لأَ َّن ُه َع ْن َقل ِيل
االب َن ل َِئ َّال َي ْغ َ�ض َب َف َتب ُِيدوا م َِن َّ
كتب النبي داود"َ :ق ِّبلُ وا ْ
َي َّتق ُِد َغ َ�ض ُب ُهُ .ط َوبى ل َِجمِي ِع ْال ُم َّت ِكل َِين َعلَ ْيهِ" (المزمور  .)12 :2وعبارة َ"ق ِّبلُ وا
االب َن" َتعني� :أكْ ِر ُموا اال ْب َن.
ْ
من ٍ
الدينيين رغم �أنهم
وقت لآخر �أرى النا�س ُي َق ِّبلون ر�ؤو�س و�أيدي القادة
ِّ
أنا�سا ُخطاة عاجزين كالجميع .كما �أنني �أرى ه�ؤالء الأ�شخا�ص
لي�سوا �إ َّال � ً

كان �إ�شعياء �أحد َنب َِّيين كتبا عن َنب ٍِّي �آخر �سي�أتي ُمناد ًيا�" :أَع ُِّدوا َطرِ َيق
201
ال�سلَف هو النبي "يوح َّنا ابن زكريا".
َّالر ِّب" (�سِ فْر �إ�شعياء  .)3 :40كان هذا َّ
فقد �أعلن الأنبياء ال�سابقون � َّأن اهلل �س ُير�سل الم�سيح �إلى العالم؛ � َّأما النبي
الرب
يوح َّنا فحظي بذلك َّ
ال�شرف العظيم في �أن يقول � َّإن الم�سيح ُ
المنتظر – ّ
نف�سه – جاء و�أ�صبح بيننا!
يوحنا ْال َم ْع َم َد ُان َي ْكرِ ُز فِي َب ِّر َّيةِ ْال َي ُهود َِّيةِ َقائ ًِال:
"فِي تِلْ َك الأَ َّيا ِم َج َاء َّ
هذا ُه َو َّالذِي ق َِيل َع ْن ُه
ماواتِ َ ’.ف�إِ َّن َ
ُ‘ت ُوبوا ،لأَ َّن ُه َقدِ ْاقتَ َر َب َملَ ُك ُ
ال�س َ
وت َّ
بِ�إِ َ�ش ْع َي َاء َّالنب ِِّي ْال َقائِلِ�َ :ص ْو ُت َ�صا ِر ٍخ فِي ْال َب ِّر َّيةِ� :أَع ُِّدوا َطر ِ َيق َّالر ِّب.
ْا�ص َن ُعوا ُ�س ُبلَ ُه ُم ْ�س َتق َِيم ًة" (�إنجيل َم َّتى .)3-1 :3

ال َّت ْو َبة
كانت ر�سالة يوح َّنا المعمدان ب�سيطة لكي ُي َه ِّيئ النا�س لمجيء الرب:
"توبوا!"
اليونانية "ميتانويو" الم�ؤلَّفة من
وقد ُترجمت كلمة "توبوا" عن الكلمة
َّ
ُجز�أين" :ميتا" (وتعني" :تغيير") و "نويو" (وتعني" :ال ِفكْر") .وبالتالي
ف� َّإن المعنى الرئي�سي للتوبة هو "تغيير ال ِفكْر"؛ �أي ا�ستبدال ال ِفكْر الخاطئ
بال ِفكْر ال�صائب.
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ولتقريب ُم�صطلح "التوبة" �إلى ذهن القارئ� ،سوف �أ�ضرب مثا ًال على ذلك
من حياتنا اليومية .ف�إذا �أردت �أن ت�سافر من مكان لآخر (مث ًال من بيروت
�إلى َع َّمان) ف�سوف ت�ستقل الحافلة التي تعتقد �أنها ُم َّتجهة نحو الجنوب �إلى
َع َّمان ،وتجل�س في مقعدك ،وت�أخذ قيلولة .وبعد م�ضي بع�ض الوقت ت�ستيقظ
فتكت�شف � َّأن الحافلة ُم َّتجهة ب�سرعة نحو ال�شمال �إلى ا�سطنبول (ولي�س نحو
الجنوب �إلى َع َّمان)! فما الذي ُيمكنك �أن تفعله؟
لديك خياران ال ثالث لهماَّ � :إما �أن ترف�ض االعتراف بخطئك (ب�سبب
كبريائك) فتبقى في تلك الحافلة وينتهي بك الأمر في المكان الخاطئ؛ �أو �أن
تتوا�ضع و"تتوب" بمعنى �أن ُت َغ ِّير ر�أيك وتعترف ب�أنك �صعدت �إلى الحافلة
الخط�أ .وبالطبع ،لن َي َّت�ضح ِ�صدق توبتك �إ َّال عندما ُتغادر تلك الحافلة وت�صعد
�إلى الحافلة ال�صحيحة .فالتوبة ال�صادقة تقود الإن�سان �إلى الرجوع عن
والتم�سك بال�صواب.
الخط�أ
ُّ
ويمكن ُمقارنة التوبة بوج َهي العملة النقدية .الوجه الأول مكتوب
الوج َه ْين ُي َ�شكِّالن
عليهُ " :ت ْب" ،والوجه الآخر مكتوب عليه�" :آمِ ْن"َّ .
لكن َ
حقيقة واحدة:
الت ْو َبةِ �إلى اهلل ِ َوالإِ َيما ِن َّالذِي ب َِر ِّب َنا َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح" (�أعمال
" ِب َّ
الر ُ�سل .)21 :20
ُّ
ال�شخ�صية ب�ش�أن طريق الخال�ص.
ومعتقداتك
التوبة تعني تغيير �أفكارك ُ
َّّ
� َّأما الإيمان فيعني الثقة بطريق اهلل للخال�ص .ولي�س هناك �إيمان بمعزل عن
تت�ضمن الدعوة للتوبة عن
المعمدان
التوبة .لذلك ،كانت ر�سالة النبي ُيوح َّنا َ
َّ
الفكر الخاطئ ،واالعتراف بالعجز عن �إنقاذ الذات ،وقبول الم�سيح الملك الآتي
حررك من �أ َل ِّد َع ُد ٍّو لك �إن توقفت عن اال ِّتكال على نف�سك
من ال�سماء .فقد جاء ل ُي ِّ
وبد�أت باال ِّتكال عليه هو.
َع َّمد يوح َّنا في النهر ك ّل الذين �أَ َق ُّروا بحالتهم الخاطئة �أمام اهلل .لهذا
المعمودية في الماء ال ُتطَ ِّهر الإن�سان
الم ْع َمدان .ورغم � َّأن
َّ
فقد ُع ِر َف بيوح َّنا َ
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الخطية� ،إ َّال �أنها كانت (وما زالت) الطريقة التي ُي َع ِّبر النا�س من خاللها
من
َّ
(�أمام الآخرين) عن قبولهم ر�سالة اهلل عن الم�سيح الذي �سي�أتي ل ُيطَ ِّهر الخطاة
التائبين و ُي َخلِّ�صهم من نجا�ستهم.

المختار
ُ
العلنية على الأر�ض ،جاء ي�سوع �إلى نهر الأردن لكي
في بداية خدمته
َّ
الخطية بحاجة
المعمدان .لم يكن الم�سيح الخالي من
َّ
يتعمد على يد يوح َّنا َ
َّ
معموديته ،فقد َ�ض َّم ي�سوع نف�سه �إلى
خطية .لكن من خالل
للتوبة عن �أية
َّ
َّ
الجن�س الب�شري الذي جاء ل ُي َخلِّ�صهَّ � .أما ما حدث عقب اعتماد ي�سوع فهو
َم�شهد ال ُين�سى �أب ًدا .وهو َم�شهد يعطينا لمحة �أخرى عن حقيقة اهلل الواحد
وحدانيته الجامعة وجالله.
الحقيقي في
َّ
ال�س َم َاو ُات َقدِ
َ"فلَ َّما ْاع َت َم َد َي ُ�س ُوع َ�صع َِد ل ِلْ َو ْق ِت م َِن ْال َماءِِ َ ،و�إ َذا َّ
وح اهلل ِ َنا ِز ًال م ِْث َل َح َم َام ٍة َو�آت ًِيا َعلَ ْيهَِ ،و َ�ص ْو ٌت م َِن
ْان َف َت َح ْت َل ُهَ ،ف َر�أَى ُر َ
يب َّالذِي ِبهِ ُ�سر ِ ْر ُت’" (�إنجيل
َّ
ال�س َم َاواتِ َقائ ًِال‘ :هذَ ا ُه َو ْابني ْال َحبِ ُ
َم َّتى .)17-16 :3
الق�صة ُتظْ ِهر ُح�ضور الآب،
وكما هي الحال في يوم الخلق ،ف� َّإن هذه
َّ
واالبن ،والروح ال ُق ُد�س .لكن في هذه اللحظة الحا�سمة من تاريخ الب�شرية،
وحدانيته الجامعة بو�ضوح �أكبر .وفي رحلتنا عبر الكتاب
كان اهلل ُيظهر
َّ
الق�صة َم َحطَّ ة ال ُب َّد لك ّل م�سافر �أن يتوقف عندها لي�أخذ
المق َّد�سُ ،ت�شكِّل هذه َّ
بع�ض ال�صور ويت� َّأمل فيها ب ُعمق.
هذا هو الم�شهد :تحت ال�سماء الزرقاء ال�صافية يم�شي ابن اهلل (الكلمة
خارجا من النهر .وفي تلك اللحظة
الذي به ُخلقت ال�سماوات والأر�ض)
ً
عينها ،ينزل روح اهلل (الروح الذي كان َي ِر ُّف على وجه المياه في اليوم
الأول للخلق) من ال�سماء و َي ِر ُّف فوق ي�سوع لي�ستقر عليه على هيئة َحمامة.
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يب َّالذِي
أخيراَ ،د َّوى �صوت اهلل الآب من ال�سماء قائالً" :هذَ ا ُه َو ْابني ْال َحبِ ُ
و� ً
ِبهِ ُ�سر ِ ْر ُت".
في ال�سنوات الثالثين الما�ضية ،كان ي�سوع يعي�ش وراء الكوالي�س في
عائلة فقيرة في قرية النا�صرة المتوا�ضعة .وعلى الرغم من �أنه كان ُمتوار ًيا
عن عيون النا�س� ،إ َّال � َّأن عين اهلل الآب كانت ُمث ََّبتة على ابنه المحبوب طوال
الحكم الذي �أ�صدره اهلل عن حياة ي�سوعِ " :بهِ ُ�سر ِ ْر ُت".
هذه ال�سنين .ث َُّم ن�سمع ُ
لم ُي ْ�صدِر اهلل هذا الحكم على �أي �إن�سان عا�ش على هذه الأر�ض .في�سوع هو
الوحيد الذي �أر�ضاه في كافة تفا�صيل حياته الخارجية والداخلية .فب�صفته
طاهرا وم� َّؤه ًال للقيام بالعمل الذي
و�سا
االبن الآتي من ال�سماء ،فقد كان ُق ُّد ً
ً
جاء للقيام به .كان ي�سوع هو الم�سيح المختار من اهلل .فقد م�سحه اهلل ال
بالزيت (كما كان يفعل مع الملوك والأنبياء ،)202بل بالروح ال ُق ُد�س:
ا�ص َرة ِ َك ْي َف َم َ�س َح ُه ُ
الن ِ
�س َو ْالقُ َّوةِ،
وح ْالقُ ُد ِ
َ"ي ُ�س ُوع َّالذِي م َِن َّ
اهلل ِب ُّ
الر ِ
َّالذِي َج َال َي ْ�ص َن ُع َخ ْي ًرا َو َي ْ�شفِي َجم َِيع ْال ُم َت َ�سلِّ ِط َعلَ ْي ِه ْم ِ�إ ْبل ُِي�س ،لأَ َّن َ
اهلل
الر ُ�سل .)38 :10
َك َان َم َع ُه" (�أعمال ُّ
كان ي�سوع هو ال�شخ�ص الذي كتب عنه جميع الأنبياء.

َح َمل اهلل
يوحنا َي ُ�س َوع ُم ْقب ًِال �إِ َل ْيهَِ ،ف َق َالُ :ه َو َذا َح َم ُل اهلل ِ َّالذِي
َ"وفِي ْال َغدِ َن َظ َر َّ
َي ْر َف ُع َخط َِّي َة ْال َعالَ ِم!" (�إنجيل يوح َّنا .)29 :1
الم ْع َمدان هذا بالمعاني ال َق ِّيمة:
َي ْز ُخر �إعالن النبي يوح َّنا َ
• ُ"ه َوذا َح َم ُل اهلل ِ "...
الخطية �إلى
"الح َمل" .فمنذ دخول
َّ
ف َِه َم جمهور يوح َّنا �إلى ح ٍّد ما معنى َ
ومحرقات .وقد ظَ لَّت الحِ مالن
العالم ،كان النا�س ُي َق ِّدمون الحِ ْمالن
َ
ذبائح ُ
وم�ساء لمدة خم�سة ع�شر قر ًنا .وها هو َح َمل اهلل
�صباحا
ُت َق َّدم على المذبح
ً
ً
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يظهر في الم�شهد! وقبل ذلك ب�ألفي �سنة ،قال �إبراهيم لإ�سحاقُ :
"اهلل َي َرى
وف ل ِلْ ُم ْح َر َقةِ َيا ْابن ِي" (�سِ فْر التكوين  .)8 :22وقد َد َّبر اهلل بدي ًال
َل ُه ْال َخ ُر َ

"كب�شا" (�سِ فْر
لكن هذا البديل لم يكن "الخروف" بل كان
ً
عن ابن �إبراهيمَّ ،
التكوين  .)13 :22كان "الخروف" الوارد في ُن ُب َّوة �إبراهيم هو الم�سيح

بوة – �إلى ي�سوع الم�سيح .لهذا
نف�سه .فقد كان �إبراهيم ُي�شير – بروح ال ُن َّ
قال ي�سوع الح ًقا�" :أَ ُب ُوك ْم �إِ ْب َراه ُِيم َت َ َّهل َل بِ�أَ ْن َي َرى َي ْومِي َف َر�أَى َو َفرِ َح"
(�إنجيل يوح َّنا .)56 :8

"الذِي َي ْر َف ُع َخط َِّي َة "...
• َّ

منذ �أيام �آدم ،كانت دماء الحيوانات ُت َكفِّر رمز ًيا عن خطايا الذين �آمنوا
أمرا مختلفًا .فقد جاء ليرفَع ( ُيزيل)
باهلل وبخطّ ته .لك َِّن ي�سوع جاء ل ُي َت ِّمم � ً
الخطية ب�صورة كاملة و�شاملة.
َّ

"...ال َع َال ِم!"
• ْ

في الما�ضي ،كانت الذبائح الحيوانية ُت َق َّدم عن �شخ�ص �أو عائلة �أو �أُ َّمة.

لك َِّن دم ي�سوع �سيدفع الثمن ب�صورة كاملة ونهائية عن خطايا الما�ضي
والحا�ضر والم�ستقبل لجميع النا�س.

هل يعني ذلك � َّأن ك ّل َمن ُيولَد �ستكون خطاياه مغفورة تلقائ ًيا؟ كال .فمنذ

�شخ�صيا
الخطية �إلى الجن�س الب�شريَ ،يطْ لُب اهلل من الب�شر �إيما ًنا
�أن دخلت
َّ
ًّ

به وبخطّ ته.
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ا�ص ُت ُه َل ْم َت ْق َبلْ ُهَ َ .و�أ َّما ُك ُّل َّالذ َِين َقبِلُ ُوه َف�أَ ْع َط ُاه ْم
ا�صتِهِ َج َاءَ ،و َخ َّ
"�إلى َخ َّ
ُ�سلْ َط ًانا �أَ ْن َي�صِ ُيروا �أَ ْو َال َد اهلل ِ� ،أَ ِي ْال ُم�ؤْمِنُ َون ِبا�سمهِ" (�إنجيل يوح َّنا
.)12-11 :1
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

ِظالل و ُرموز
في القديم ،كان ك ّل َح َمل بريء وبال عيب ُيذبح عن
(الر�سالة �إلى
َّ
الخطية ُي َم ِّثل "ظ ُِّل ْال َخ ْي َراتِ ْال َعت َِيدةِ" ِّ
العبرانيين .)1 :10
ِّ
ويجب �أن ُن َم ِّيز بين الظل وال�شخ�ص �أو ال�شيء
الحقيقي الذي ُي َ�س ِّبب الظل .ف�إذا كنت تنظر �إلى
الأر�ض �أثناء َ�سير �صديقك باتجاهك فقد ترى ظِ لَّه قبل
�شخ�صيا .لكن عندما يقف �أمامك ف�إنك تتك َّلم معه
�أن تراه
ًّ

ولي�س مع ظِ لِّه.
وهكذا ،فقد كانت ذبائح العهد القديم ظال ًال و�ضعها اهلل للإعالن عن
الح َمل هو الذي ُيلقي هذه الظالل.
مجيء الم�سيح .وكان ي�سوع َ
و�س َي ْر َف ُع َخ َط َايا .ل ِذل َِك ع ِْن َد ُد ُخولِهِ
"لأَ َّن ُه َال ُي ْمك ُِن �أَ َّن َد َم ث َِيرا ٍن َو ُت ُي ٍ
[الم�سيح] �إلى ْال َع َالمِ َي ُق ُول‘َ :ذب َِيح ًة َو ُق ْر َب ًانا َل ْم ُترِ ْدَ ،ولك ِْن َه َّ ْي�أ َت لِي
[الم�سيح]‘ :ه� َأنذا
َج َ�س ًدا .ب ُِم ْح َر َقاتٍ َو َذ َبائ َِح ل ِلْ َخط َِّيةِ َل ْم ُت َ�س َّرُ .ث َّم ُقلْ ُت َ
وب َع ِّني – لأَ ْف َع َل َم�ش َِيئ َت َك َيا َاهلل’ َ ...ي ْنزِ ُع
يء – فِي َد ْر ِج ْالك َِت ِ
�أَ ِج ُ
اب َم ْك ُت ٌ
�شخ�صيا].
الحيوانية] ل َِك ْي ُي َث ِّب َت َّالثان َِي [ذبيحته هو
الأَ َّو َل [الذبائح
َّ
ًّّ
َفب ِهذِهِ ْال َم�ش َِيئةِ َن ْح ُن ُم َق َّد ُ�س َون ب َِت ْقدِي ِم َج َ�سدِ َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح َم َّر ًة َواحِ َد ًة"
ِبرانيين .)10-9 ،7-4 :10
(الر�سالة �إلى الع ِّ
ِّ
الحيوانية ُم َج َّرد رموز لمطلب اهلل النهائي .فاهلل ل َْم يخلق
كانت الذبائح
َّ
الح َمل ال ُت�ساوي قيمة الإن�سان .فكما
الحيوانات على �صورته .كما � َّأن قيمة َ
�أنك ال ت�ستطيع �أن ت�أخذ لُعبة على �شكل �سيارة �إلى وكيل ال�سيارات لمبادلتها
خطية الإن�سان .لذلك ،كان
ب�سيارة
الح َمل ال يكفي لدفع َد ْين َّ
َّ
حقيقية ،ف� َّإن دم َ
ال ُب َّد من توفُّر ذبيحة قيمتها ُم�ساوية لقيمة الإن�سان �أو �أعلى منها .وقد جاء
ي�سوع لكي ُيوفِّر تلك الذبيحة.
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ُم َخ ِّ
طط مسكين؟
�شخ�صا يحمل �شهادة الدكتوراه في الفل�سفة.
قبل ب�ضع �سنوات ،كنت �أُرا�سل
ً
"لي ْر َف ُع َخط َِّي َة ْال َع َالمِ" قال فيه:
وقد كتب لي ر ًدا على مو�ضوع � َّأن ي�سوع �أتى َ
ماذا حصل للناس الذين ولدوا وماتوا قبل أن يختلق الله هذه المهزلة منذ
 2000سنة؟ يبدو َّأن هذا اإلله المسيحي هو ُم َخ ِّط ٌط ِم ْسكينٌ َر ْج ِع ُّي ال ِف ْكر
َّ
ألن األمر استغرقه آالف ،بل ماليين السنين ليجد طريقة لمغفرة خطايا
الجنس البشري.

يبدو � َّأن هذا الرجل (الذي ُت ُوفي منذ �سنوات) عجز عن �إدراك المعنى وراء
ماليين الت�ضحيات ومئات النبوات التي �أ�شارت جميعها �إلى اليوم الذي فيه
�سيحمل الم�سيح �أُجرة خطايا الب�شر الما�ضية والحا�ضرة والم�ستقبلية .فمنذ
ال�ص ْف ِح َع ِن ْال َخ َط َايا
البدءَ ،ت َ�ض َّمنت خطّ ة اهلل للخال�ص دفع ثمن "م ِْن �أَ ْج ِل َّ
ال�سالِفَ ةِ بِ�إِ ْم َها ِل اهلل ِ" (ر�سالة رومية .)26-25 :3
َّ
الخطاة الذين عا�شوا قبل مجيء الم�سيح على
وهذا ُيرينا � َّأن اهلل غَ فَر خطايا ُ
الأ�سا�س نف�سه الذي َي ْغفِر فيه اليوم خطايا الخطاة .وهذا الأ�سا�س هو الإيمان
الخال�صية.
بوعود اهلل وخِ طَّ ته
َّ
لكن هناك ف َْرق بالطبع .فالم�ؤمنون الذين عا�شوا قبل مجيء الم�سيح
كُ فِّر عن خطاياهم .لكن بعد �أن َ�سفَكَ ي�سوع دمه وغَ ل ََب الموتَ ،ت َّم �إلغاء َد ْين
الخاطئ �إلى الأبد.
(ح َمل اهلل) �إلى العالم ،كان الإن�سان الذي ُي َق ِّدم ذبيحة
قبل مجيء ي�سوع َ
قر�ضا من �أحد
بر ُجل �أعمال ُيعاني �أزمة مالية في�أخذ ً
على المذبح �أ�شبه َ
الم�صارف .ويوافق �صديقه الغني على التوقيع على القر�ض ك�ضمانة منه
بت�سديد ال َّدين في حال عدم َت َمكُّن رجل الأعمال من الدفع .وفي ك ّل �سنة َيعجز
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

لكن �صديقه الغني كان ُي َو ِّقع
الر ُجل عن الدفع ويغرق في ال َّدين �أكثر ف�أكثرَّ .
َّ
في بداية ك ّل �سنة على َ�س َند كفالة جديد .وهكذا ،ما الذي َحالَ دون �إفال�س
َر ُجل الأعمال هذا �أو َ�سجنه؟ كانت كفالة ذلك ال�صديق الغني الجدير بالثقة
هي التي تحميه و َت ْ�س ُتره.
على َن ْحو ُم�شابه ،كانت ذبائح
"�س َند كفالة"
المشار
الترتيب الزمني لألشخاص واألنبياء ُ
العهد القديم بمثابة َ
إليهم في هذا الكتاب( .كذلك فإن الكتاب
المقدّس ُي َدوِّن أسماء مئات األشخاص
َمقبول لدى اهلل ب�صورة م�ؤقتة عن
اآلخرين وقصصهم).
بداية التأريخ
آدم وح َّواء
الخطاة .فقد وعد حافظ �سِ ِجالَّت
ُ
قايين وهابيل
شيث
دوما بعهوده
الكون – الذي يفي ً
 2500ق.م.
نوح (الطوفان)
شعب بابل
ووعوده – ب�أنه �س َيقبل دم حيوان
 2000ق.م.
أيُّوب
إبراهيم
إسماعيل
الخطية .غير
بال عيب كَ َكفَّارة عن
َّ
إسحاق
يعقوب
يهوذا
� َّأن دماء الحيوانات عاجزة عن
يوسف
الخطية المتراكم على
�إلغاء َد ْين
ُموسى (خيمة االجتماع)  1500ق.م.
َّ
إيل َّيا
الب�شر .فقد كان هذا الدم َي ْ�صلُح
أليشع
 1000ق.م.
داود
فقط لتذكير النا�س بخطاياهم:
ُسليمان (الهيكل)
يونان
عاموس
"لأَ َّن ُه َال ُي ْمك ُِن �أَ َّن َد َم ث َِيرا ٍن
هوشع
 700ق.م.
إشعياء
ميخا
(الر�سالة
َو ُت ُي ٍ
و�س َي ْر َف ُع َخ َط َايا" ِّ
إرميا
حبقوق
العبرانيين .)4-3 :10
�إلى
دانيال
ِّ
حزقيال
 500ق.م.
زكريَّا
الخطية م�شكلة خطيرة
ُت َ�شكِّل
مالخي
َّ
زكريَّا وإليصابات
ال مخرج منها �إ َّال عن طريق
مريم ويوسف
يوحنَّا المعمدان
�سفك دم ابن اهلل الأزلي .وهذا
يسوع المسيح َبدْء التأريخ الميالدي
هو ما جاء ي�سوع – َح َمل اهلل –
ليفعله .فقد جاء لكي ُي َ�س ِّدد َد ْين
خطية الب�شر.
َّ
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ما ر�أيك عزيزي القارئ؟
كين َر ْجع ُِّي ال ِف ْك ِر"؟ وهل كان لدى النبي يوح َّنا
"م َخطِّ طٌ مِ ْ�س ٌ
هل اهلل ُ
المعمدان و�أتباعه �أي �سبب وجيه لكي يقولوا عن ي�سوع النا�صري �إنه
َ
"ح َم ُل اهلل ِ َّالذِي
"الم�سيح الذي كتب عنه مو�سى في النامو�س والأنبياء" ،و�إنه َ
َي ْر َف ُع َخط َِّي َة ْال َع َالمِ"؟ (�إنجيل يوح َّنا .)1
أف�ضل ُم َخطِّ ط على الإطالق – خطّ ة �أخرى
لم يكن لدى اهلل – الذي هو � َ
ْ
أزلية،
لمعالجة ُم�شكلة
الخطية التي ُيعاني منها الإن�سان .فمن وجهة نظره ال َّ
َّ
ُ
كان ابنه الحبيب ،وما زال ،و�سيبقى:
الع َال ِم"
�سَ ...م ْع ُر ًوفا َ�ساب ًِقا َق ْب َل َت�أ�س ِْي ِ
"ح َمل ب َِال َع ْي ٍب َوال َد َن ٍ
َ
�س َ
(1بطر�س  19 :1و.)20

 23ح ّتى تُ َّك َّمل ُ
الك ُتب

�ص ْه َي ْو َنْ ،اهتِفِي َيا ب ِْن َت �أُ ُور َ�شل َِيمُ .ه َو َذا َمل ُِك ِك
"ا ِْب َت ِه ِجي ِجًّدا َيا ْاب َن َة ِ
َي�أْتِي �إِ َل ْيكُِ .ه َو َعاد ٌِل َو َم ْن ُ�ص ٌور َود ٌِيعَ ،و َراك ٌِب َعلَ ى حِ َمار ٍ َو َعلَ ى َج ْح�شٍ
زكريا .)9 :9
ْاب ِن �أَتَ انٍ" (�سِ فْر َّ

23

َت َّمم ي�سوع هذه ال ُن ُب َّوة و َد َّونت الأناجيل الأربعة هذا الحدث .فقد كتب
الب�شير َم َّتى (وهو �شاهد عيان لي�سوع) الكلمات التالية:

ح ّتى ُت َّك َّمل ُ
الك ُتب
جاز َم َط ُر ُه".
"الو ْع ُد َ�س َح َاب ٌة ،وال ْإن ُ
َ

َ -مثَل َع َربي

ُمنذ �آالف ال�سنين� ،أعلن الأنبياء خطّ ة اهلل ب�إر�سال المخلِّ�ص �إلى الأر�ض
َ"ولك ِْن َل َّما َج َاء م ِْل ُء َّالز َما ِن� ،أَ ْر َ�س َل ُ
اهلل ْاب َن ُه َم ْو ُل ًودا ِم ِن ْام َر�أَةٍَ ،م ْو ُل ًودا َت ْح َت

غالطية .)4 :4
و�س" (ر�سالة
َّالن ُام ِ
ّ

كانت تلك النبوءات التي �أعلنها �أنبياء اهلل بمثابة الغيوم ،وكان ي�سوع
النا�صري هو المطر الذي َح َّقق تلك المواعيدَّ .
"الذِي َ�س َب َق َف َو َع َد ِبهِ ِب�أَ ْنبِ َيا ِئهِ

المقد�سةَِ ،ع ِن ْابنِهَِّ .الذِي َ�ص َار م ِْن َن ْ�س ِل َد ُاو َد م ِْن ِج َهةِ ْال َج َ�سدِ"
فِي ْال ُك ُت ِب َّ
(ر�سالة رومية .)3-2 :1

بعبارة �أخرى ف� َّإن الكتاب المق َّد�س هو الغيوم ،والم�سيح هو المطر.

دخول أورشليم على جحش
همته .وقبل ذلك بخم�سمئة �سنة ،كتب
كان الم�سيح َي ْع ِرف ً
تماما ما هي َم َّ

ريا عن واحد من الأحداث الكثيرة التي �ست�ؤدي �إلى �صلب الم�سيح.
النبي َزكَ ّ
276
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اجي ع ِْن َد َج َب ِل َّالز ْي ُتو ِن،
َ"و َل َّما َق ُر ُبوا م ِْن �أُ ُور َ�شل َِيم َو َج ُاءوا �إلى َب ْي ِت َف ِ
حِ َينئِذٍ �أَ ْر َ�س َل َي ُ�س ُوع تِلْ م َِيذ ْي ِن َقائ ًِال َل ُه َما‘ :ا ِْذ َه َبا �إلى ْال َق ْر َيةِ َّالت ِي
�أَ َم َام ُك َماَ ،فل ِلْ َو ْق ِت َت ِج َدا ِن �أَ َت ًانا َم ْر ُب َوط ًة َو َج ْح ً�شا َم َع َهاَ ،ف ُح اَّل ُه َما
َو�أْت َِياني بِ ِه َماِ َ .و�إ ْن َق َال َل ُك َما �أَ َح ٌد َ�ش ْي ًئاَ ،ف ُق َ
والَّ :الر ُّب ُم ْح َت ٌاج ِ�إ َل ْي ِه َما.
ِالنب ِِّي ْال َقائِلِ‘ُ :ق ُولوا
َفل ِلْ َو ْق ِت ُي ْر�سِلُ ُه َماَ ’.ف َك َان َ
هذا ُ ُّكل ُه ل َِك ْي َيت َِّم َما ق َِيل ب َّ
�ص ْه َي ْو َنُ :ه َو َذا َمل ُِك ِك َي�أْتِي ِك َود ًِيعاَ ،راك ًِبا َعلَ ى �أَ َتانٍ َو َج ْح�شٍ ْاب ِن
الب َنةِ ِ
ْ
�أَ َتانٍ’" (�إنجيل َم َّتى .)5-1 :21
وهكذا ،فقد َق َّدم ي�سوع نف�سه للأُ َّمة ب�صفته ملكًا عليهم ،لكنهم قابلوه
204
تماما كما تنب�أ الأنبياء.
بالرف�ض ً -
و ُت َد ِّون الأناجيل بالتف�صيل ما حدث بعد دخول ي�سوع �إلى �أور�شليم على
للمتاجرة
جح�ش .فقد دخل �إلى الهيكل وطَ رد ك ّل َمن كان ي�ستخدم بيت اهلل ُ
ال�ص َالةِ ُي ْد َعىَ .و�أَ ْن ُت ْم
وب [في الأ�سفار ُ
المق َّد�سة]َ :ب ْيت ِي َب ْي َت َّ
قائ ًال لهم"َ :م ْك ُت ٌ
و�ص! َ ...و َت َق َّد َم �إِ َل ْيهِ ُع ْم ٌي َو ُع ْر ٌج فِي ْال َه ْي َك ِل َف َ�ش َف ُاه ْم"
َج َعلْ ُت ُم ُوه َم َغ َار َة ُل ُ�ص ٍ
(م ّتى .)14-13 :21
بعد مرور �أيام قليلة على هذا الحدث ،جل�س ي�سوع في الهيكل وراح ُي َعلِّم
الدينيون الإيقاع به لي�ستفزوه فيقول
النا�س كالم اهلل .وعندها ،حاول القادة
ّ
كالما ي ّتهمونه به ويقتلونه لأجله؛ لكنهم با�ؤوا بالف�شل .فقد َر َّد ي�سوع على
ً
�أ�سئلتهم بحكمة �سماوية �أده�شت الجميع 205.ث َُّم حان الوقت.
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اعة
الس َ
ت َّ
ها قد أ َت ِ
كان ي�سوع هو الوحيد الذي َعلِم بالتحديد:
�ساعة موته،
ومكان موته،
وكيفية موته،
و�سبب موته.
َ"و َل َّما �أَ ْك َم َل َي ُ�س ُوع هذِهِ الأَ ْق َو َال ُ َّكل َها َق َال ل َِت َالمِيذِهِ‘َ :ت ْعلَ ُم َون �أَنَّ ُه
َب ْع َد َي ْو َم ْي ِن َي ُك ُون ْالف ِْ�ص ُحَ ،و ْاب ُن الإِ ْن َ�سا ِن ُي َ�س َّل ُم ل ُِي ْ�صلَ َب ’.حِ َينئِذٍ
ِي�س ْال َك َه َنة ِ
ال�ش ْعب �إلى َدا ِر َرئ ِ
ْاج َت َم َع ُر�ؤ ََ�س ُاء ْال َك َه َنةِ َوالكتبة َو ُ�ش ُي ُوخ َّ
َّالذِي ُي ْد َعى َق َي َافاَ ،و َت َ�ش َاو ُروا ل َِك ْي ُي ْم�س ُِكوا َي ُ�س َوع ب َِم ْكرٍ َو َي ْق ُتلُ ُوه.
ال�ش ْع ِب’" (�إنجيل
َولك َِّن ُه ْم َق ُالوا‘َ :ل ْي َ�س فِي ْالعِيدِ ل َِئ َّال َي ُك َون َ�ش َغ ٌب فِي َّ
َم َّتى .)5-1 :26
مرارا
�أ�صيب القادة
الدينيون ال ُّ
ُّ
أنانيون بحالة من الي�أ�س .فقد حاولوا ً
"�أَ ْن ُي ْم�س ُِك ُوهَ ،و َل ْم ُيلْ ِق َ�أ َح ٌد َي ًدا َعلَ ْيهِ ،لأَ َّن َ�س َاعتَ ُه لَ ْم َت ُك ْن َق ْد َج َاء ْت َب ْع ُد"
أخيرا ،نالوا فر�صتهم التي لطالما حلموا بها.
(�إنجيل يوح َّنا  .)30 :7و� ً
كان "يهوذا" تلميذًا لي�سوع في الظاهر فقط .ذهب يهوذا �إلى كَ َه َنة الهيكل
وعر�ض عليهم �أن يخون ي�سوع و ُي�سلِّمه لهم ُمقابل مبلغ من المال .فوافق
تتميما
ه�ؤالء على دفع ثالثين من الف�ضة �إلى يهوذا .وكانت هذه الخيانة
ً
206
لنبوءات عديدة في العهد القديم.
ال�س َاع ُة"
وعندها ،جاء ذلك اليوم الذي قال فيه ي�سوع لتالميذه"َ :ق ْد �أَ َت ِت َّ
(�إنجيل يوح َّنا  .)23 :12فقد حانت �ساعة موت َح َمل اهلل.

صح
الف ْ
أسبوع ِ
المحليين والأجانب ،وملأت
بال�سكان
اكتظَّ ت �شوارع �أور�شليم
ِّ
ِّ
ال�ضيقة ُّ
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الم�شترون ُي�ساومون ال ُّتجار
الأرجاء �أ َّنات الخِ راف وت� ُّأوهات الثيران .وكان ُ
ِ�صح.
على �أ�سعار الحِ ْمالن .كان ذلك هو �أ�سبوع الف ْ
زءا من احتفال يمت ُّد لأ�سبوع كامل � َّأ�س َ�س ُه اهلل قبل خم�سة ع�شر
ِ�صح ُج ً
كان الف ْ
المنا�سبة ،كان ال�شعب ُيحيي ذكرى تحرير اهلل لهم (ب�صفتهم
قر ًنا .وفي تلك ُ
َه ْم َزة الو�صل بينه وبين الأمم وال�شعوب الأخرى) من العبودية والموت في
تلك الليلة الحا�سمة حين و�ضع الآباء دماء الحِ ْمالن على الأبواب .وفي نظر
أي�ضا فُر�صة للتطلُّع �إلى الأمام� ،إلى ذلك اليوم الذي
اهلل ،كان ذلك الأ�سبوع � ً
ِ�صح.
�س ُي َت ِّمم فيه الم�سيح المعنى الأعمق للف ْ
َلك َِّن فئة قليلة فقط هي التي �أدركت � َّأن ي�سوع النا�صري يو�شك على �سفك
دمه ب�صفته َح َمل الف�صح الأخير لكي ُي َت ِّمم بذلك كافة الرموز المتعلِّقة
بالحِ ْمالن التي ذُبحت في ك ّل �سنة منذ �أيام ُمو�سى .وعلى النقي�ض من
َم َه َّمة ُمو�سى لتحرير ال�شعب من ال َهيمنة الج�سدية التي مار�سها عليهم
الروحية،
�سادتهم ،ق�ضت َم َه َّمة الم�سيح بتحرير ال�شعب من هيمنة ال�شيطان
َّ
والخطية ،والموت.
َّ
الدينيين � َأ�ص ُّروا على قتل ي�سوع
وما يثير االهتمام ح ًقا هو � َّأن القادة
ِّ
ال�ش ْع ِب" (�إنجيل َم َّتى  )5 :26لك َِّن خطّ ة
َ"ل ْي َ�س فِي ْالعِيدِ ل َِئ َّال َي ُك َون َ�ش َغ ٌب فِي َّ
اهلل كانت َتق�ضي ب�أن يموت ي�سوع في ذلك االحتفال! فيجب �أن ُيذبح َح َمل
اهلل �أثناء احتفاالت الف�صح� 207.أجل ،كان ك ّل �شيء يجري بح�سب خطّ ة اهلل.
ل�سخرية ال َق َدر! فالأ�شخا�ص الذين رف�ضوا خطّ ة اهلل ُهم �أنف�سهم الذين
ويا ُ
�سيلعبون الدور الرئي�سي في تنفيذ هذه الخطّ ة! كما � َّأن ال�شيطان نف�سه لم
الدينيين على قتل ي�سوع ،كان ُي َح ِّ�ضر لهالكِ ه!
ُيدرك �أ َّنه من خالل َح ِّث القادة
ّ
"الح ِْك َمةِ ْال َم ْك ُت َومةَِّ ،التِي َ�س َب َق ُ
اهلل
و ُي َ�س ِّمي الكتاب المق َّد�س تداخل الأحداث هذا ْ
هذا َّالد ْهرِ ،لأَ ْن َل ْو
َف َع َّي َن َها َق ْب َل ُّالد ُهو ِر ل َِم ْجد َِناَّ ،الت ِي َل ْم َي ْعلَ ْم َها �أَ َح ٌد م ِْن ُع َظ َماءِ َ
َع َر ُفوا َل َما َ�صلَ ُبوا َر َّب ْال َم ْجدِ" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)8-7 :2
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ُ
الخ ْبز والكأس
في تلك الليلة ،اجتمع ي�سوع وتالميذه في عِ ل َِّية خا�صة ليحتفلوا بالف�صح.
الرب
وبعد �أن تناولوا الع�شاء الم�ؤلّف من َح َمل وبع�ض الأع�شاب ُ
الم َّرة� ،أخذ ّ
و�شك ََر ،وكَ َّ�س َره ،ثم َو َّزعه على التالميذ وطلب منهم �أن ي�أكلوه
بع�ض الخبزَ ،
هذا لِذ ِْكرِي" (�إنجيل لوقا .)19 :22
قائالً" :ا ِْ�ص َن ُعوا َ
كان الخُ ْبز ال َمك�سور يرمز �إلى ج�سد الم�سيح الذي كان على
و�شك �أن ُيجرح و ُيعاقب من �أجلهم.
ث َُّم َم َّرر الك�أ�س التي احتوت على نبيذ
ُم�ستخرج من العنب المهرو�س ثم قال للتالميذ:
"هذا ُه َو َدمِي َّالذِي ل ِلْ َع ْهدِ ْال َجدِيدِ َّالذِي ُي ْ�س َف ُك م ِْن �أَ ْج ِل َكث ِيرِ َين ل َِم ْغف َِرةِ
َ
ْال َخ َط َايا" (�إنجيل َم َّتى .)28 :26
كانت الك�أ�س ترمز �إلى دم ي�سوع الذي كان على و�شك �أن ُي ْ�سفَك لبدء العهد
المنتظر.
الجديد ُ
وهكذا ف� َّإن هذين الرمزين الب�سيطَ ين (الخبز والك�أ�س) ُي�شيران �إلى الر�سالة
الأ�سا�سية لأنبياء اهللَّ � :أن خالقنا �سي� ُأخذ هيئة �إن�سان ليتع َّذب و َي ْ�سفُك دمه من
�أجل جن�س �آدم الخاطئ.
208
وبعد �أن قام ي�سوع بتعزية تالميذه بوعود وحقائق رائعة ال مثيل لها،
ا�صطحبهم �إلى ب�ستان قريب يدعى َج ْث َ�س ْي َمانِي .ث َُّم َجثا ي�سوع على الأر�ض
وانكب على ال�صالة فيما كان عرقه َي َت َ�ص َّبب منه وهو يت�ألَّم �ألم الروح فقال:
َّ
َ
َ
ْ
ُ
"يا �أَ َب َت ُاه� ،إِ ْن �أ ْم َك َن َفلْ َت ْع ُب ْر َع ِّني هذِهِ ْال َك�أ ُ�سَ ،ولك ِْن َل ْي َ�س َك َما �أ ِر ُيد �أ َنا َب ْل َك َما
ُترِ ُيد �أَ ْن َت" (�إنجيل َم َّتى .)39 :26
ما هي تلك "الك�أ�س" التي �أرعبت ي�سوع؟ �إنها ك�أ�س الألم من �أجل
الخطية ،ك�أ�س االنف�صال عن الآب ،ك�أ�س الجحيم المخيف الذي �سيحتمله
َّ
لأجلي ولأجلك.
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طوعا لم�شيئة
بعد �أن َ�صلَّى ي�سوع تلك ال�صالة ثالث َم َّرات ،خ�ضع االبن ً
أكثر م ِْن
الآب .وكما تنب�أ النبي داود� ،سوف ي�ستعيد الم�سيح ما لم ي�سلبهُ �" .
َ�ش ْعرِ َر�أ�سِي َّالذ َِين ُي ْبغ ُِ�ض َوننِي ب َِال َ�س َب ٍبْ .اع َت َّز ُم ْ�س َت ْهلِك َِّي َ �أ ْع َدائِي ُظلْ ًما .حِ َينئِذٍ
َر َد ْد ُت َّالذِي َل ْم �أَ ْخ َط ْف ُه" (المزمور  .)4 :69و�سوف ُي�صبح ي�سوع هو ذبيحة
والنهائية.
الخطية الكاملة
َّ
َّ

االعتقال
فور انتهاء ي�سوع من الكالم مع �أبيه ،تق َّدمت �إلى الب�ستان مجموعة من
وهم َيحملون
الجنود التي �أر�سلها ر�ؤ�ساء الكهنة والكتبة وال�شيوخ .لقد جا�ؤوا ُ
م�شاعلهم و�سيوفهم وعِ ِ�ص ِّيهم ليعتقلوا ذاك الذي َه َّد�أ العوا�صف و�أخرج
ال�شياطين و�أقام الموتى.
َ"ف َخ َر َج َي ُ�س ُوع َو ُه َو َعال ٌِم ِب ُك ِّل َما َي�أْتِي َعلَ ْيهَِ ،و َق َال َل ُه ْم‘َ :م ْن
ا�صرِ َّيَ ’.ق َال َل ُه ْم�‘ :أَ َنا ُه َوَ ’.و َك َان
َت ْطلُ ُب َون؟’ �أَ َج ُاب ُوه‘َ :ي ُ�س َوع َّالن ِ
َي ُه َوذا ُم َ�سلِّ ُم ُه �أَ ْي ً�ضا َواق ًِفا َم َع ُه ْمَ .فلَ َّما َق َال َل ُه ْم�ِ ‘ :إ ِّني �أَ َنا ُه َو’،
�ضَ .ف َ َ�س�أ ُله ْم �أَ ْي ً�ضا‘َ :م ْن
َر َج ُعوا �إلى ْال َو َراءِ َو َ�س َق ُطوا َعلَ ى الأَ ْر ِ
ا�صرِ َّي� ’.أَ َج َاب َي ُ�سوع‘َ :ق ْد ُقلْ ُت َل ُك ْم:
َت ْطلُ ُب َون؟’ َف َق ُالوا‘َ :ي ُ�س َوع َّالن ِ
�إِ ِّني �أَ َنا ُه َوِ َ .ف�إ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْطلُ ُب َوننِي َف َد ُعوا ه�ؤ َُالءِ َي ْذ َه ُب َون’" (�إنجيل
يوح َّنا .)8-4 :18
�ستخدما
َع َّرف ي�سوع عن نف�سه لأولئك الذين جا�ؤوا لإلقاء القب�ض عليه ُم
ً
ا�سم اهلل�" :أنا هو" ،209لك َِّن ي�سوع ذهب معهم لأ ّنه �أراد ذلك .وفيما كان الجنود
ا�س َت َّل ُبطر�س �سيفه وقطع �أُذن خادم �أحد ر�ؤ�ساء الكهنةَّ � .أما ي�سوع،
يتق َّدمونْ ،
ف�سارع �إلى �شفاء �أذنه ثم قال لبطر�س:
ِال�س ْيفِ َي ْهل ُِك َون!
ُ"ر َّد َ�س ْي َف َك �إلى َم َكانِهِ .لأَ َّن ُك َّل َّالذ َِين َي�أْ ُخ ُذ َ
ال�س ْي َف ب َّ
ون َّ
�أَ َت ُظ ُّن �أَ ِّني َال �أَ ْ�س َتط ُِيع ال َآن �أَ ْن َ �أ ْطلُ َب �إلى �أَبِي َف ُي َق ِّد َم ل ِي �أَ ْك َث َر ِم ِن ْاث َن ْي
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هكذَ ا َي ْن َبغِي �أَ ْن
َع َ�ش َر َج ْي ً�شا م َِن ْال َم َالئ َِكةِ؟ َف َك ْي َف ُت َك َّم ُل ْال ُكتُ ُب� :أَنَّ ُه َ
َي ُك َون؟" (�إنجيل َم َّتى .)54-52 :26
يا لهذا التبا ُين الجميل الذي ُيبرزه ي�سوع لك ّل الذين ي�ستخدمون
ال ُعنف با�سم الدين .فرغم � َّأن ي�سوع كان َي ْعلَم � َّأن ه�ؤالء الرجال �سيهز�أون
عو�ضا عن
به ،و ُيع ِّذبونه ،و َيقتلونه� ،إ َّال �أنه �أظهر لهم لُطفه وطول �أناته
ً
الكراهية واالنتقام.

ُنبوءات األنبياء
قال ي�سوع لمن �أتوا للقب�ض عليه"َ :ك�أَ َّن ُه َعلَ ى ل ٍِّ�ص َخ َر ْج ُت ْم ب ُِ�س ُيوفٍ َوعِ�صِ ٍّي
ل َِت�أْ ُخ ُذونِي! ُك َّل َي ْو ٍم ُك ْن ُت �أَ ْجل ُِ�س َم َع ُك ْم ُ�أ َعلِّ ُم فِي ْال َه ْي َك ِل َو َل ْم ُت ْم�س ُِكونِي".
وي�ضيف الكتاب المق َّد�س هذا التعليق:
هذا ُ ُّكل ُه َف َق ْد َك َان ل َِك ْي ُت َك َّم َل ُكتُ ُب الأَ ْنبِ َياءِ .حِ َينئِذٍ َت َر َك ُه َّالت َالم ُِيذ
َ"و�أَ َّما َ
ِي�س ْال َك َه َنةِ،
ين �أَ ْم َ�س ُكوا َي ُ�س َوع َم َ�ض ْوا بهِ �إلى َق َي َافا َرئ ِ
ُ ُّكل ُه ْم َو َه َر ُبواَ .و َّالذ ِ َ
ال�ش ُي ُوخ" (�إنجيل َم َّتى .)57-55 :26
َح ْي ُث ْاج َت َم َع ْال َك َت َب ُة َو ُّ
لماذا َ�سمح ي�سوع (الذي كان ُي�سيطر على الرياح والأمواج) له�ؤالء باعتقاله
وتقييده و�أخذه؟ لقد قام بذلك بدافع ُح ِّبه وطاعته لأبيه .وقام بذلك ل ُي َخلِّ�صك
و ُي َخلِّ�صني من الدينونة الأبدية .كما �أنه فعل ذلك "ل َِك ْي ُت َك َّم َل ُك ُت ُب الأَ ْنب َِياءِ".
فقبل تلك الحادثة بمئات ال�سنين ،كتب النبي �إ�شعياء"َ :ك َ�شاة ٍ ُت َ�س ُاق �إلى َّالذ ْب ِح،
َو َك َن ْع َج ٍة َ�صام َِت ٍة �أَ َم َام َج ِّاز َيها َفلَ ْم َي ْف َت ْح َف ُاه" (�سِ فْر �إ�شعياء .)7 :53
كما �أعلن النبي �إبراهيمُ :
وف ل ِلْ ُم ْح َر َقةِ" (�سِ فْر
"اهلل َي َرى َل ُه ْال َخ ُر َ
التكوين .)8 :22
وف ْال َواحِ َد َو ُي َق ِّر ُب ُه َذب َِيح َة...
وكتب النبي ُمو�سى"ُ :ث َّم َي�أْ ُخ ُذ ْال َكاه ُِن ْال َخ ُر َ
الالويين
�ض ِع َّالذِي َي ْذ َب ُح فِيهِ َذب َِيح َة ْال َخط َِّيةِ" (�سِ فْر
َو َي ْذ َب ُح ْال َخ ُر َ
وف فِي ْال َم ْو ِ
ِّ
.)13-12 :14
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�أرجو �أن تكون قد انتبهت �إلى ُ�سخرية ال َق َدر في ك ّل ما جرى! فالكهنة
وح ْرقِ ها على المذبح في الهيكل هم �أنف�سهم
الم�شرفون على ذبح الحِ ْمالن َ
ُ
الذين �ألقوا القب�ض على ي�سوع ليقتلوه .لكنهم لم يكونوا ُيدركون �أنهم على
الح َمل الذي كتب عنه جميع الأنبياء.
و�شك ذبح َ

القادة الدين ِّيين
ُح ْكم
ِ
ِي�س ْال َك َه َنةَِ ،ف ْاج َت َم َع َم َع ُه َجم ُِيع ُر َ�ؤ َ�ساءِ ْال َك َه َنةِ
َ"ف َم َ�ض ْوا ب َِي ُ�س َوع �إلى َرئ ِ
ال�ش ُي ُوخ َو ْال َك َت َب ُة" (�إنجيل َم ْر ُق�س .)53 :14
َو ُّ
ليلية غير �شرعية:
َع َقد قادة اليهود
الدينيون محكمة َّ
ُّ
وع
ان ُر� ؤَ َ�س ُاء ْال َك َه َنة ِ َو ْال َم ْج َم ُع ُك ُّل ُه َي ْط ُل ُب َ
"و َك َ
ون َ�ش َه َاد ًة َع َلى َي ُ�س َ
َ
وراَ ،و َل ْم َت َّتف ِ ْق َ�ش َه َاد ُات ُه ْم
ل َِي ْق ُت ُل ُوهَ ،ف َل ْم َيج ُِدوا .ل أَ َّن َكثِير َِين َ�شه ُِدوا َع َل ْيه ِ ُز ً
ِيب ب َِ�ش ْيءٍ؟
ي�س ْال َك َه َنة ِ فِي ْال َو ْ�سط ِ َو َ�س� أَ َل َي ُ�س َ
وع قِائ ِ ًال �‘َ :أ َما ُتج ُ
َ ...ف َق َام َرئ ِ ُ
ان َ�ساك ِ ًتا َو َل ْم ُيج ِْب ب َِ�ش ْيءٍ.
َم َاذا َي ْ�ش َه ُد ب ِه ِ ه�ؤُالَ ء ِ َع َل ْي َك؟’ � أَ َّما ُه َو َف َك َ
ي�س ْال َك َه َنة ِ �أَ ْي ً�ضا َو َق َال َل ُه�‘ :أَ�أَنْ َت ْال َم�سِ ُيح ْاب ُن ْال ُم َب َاركِ؟’
َف َ�س� َأل ُه َرئ ِ ُ
ون ْاب َن ا ِلإ ْن َ�سا ِن َجال ًِ�سا َع ْن َيمِي ِن
وع�‘ :أَ َنا ُه َوَ .و َ�س ْو َف ُت ْب�صِ ُر َ
َف َق َال َي ُ�س ُ
ي�س ْال َك َه َنة ِ ث ِ َي َاب ُه َو َق َال:
ْالقُ َّوةَِ ،و�آت ًِيا فِي َ�س َح ِ
اب َّ
ال�س َماءَِ ’.ف َم َّز َق َرئ ِ ُ
يف!" (�إنجيل َم ْر ُق�س
الت َجاد ِ َ
اج ُت َنا َب ْع ُد � إلى ُ�ش ُهودٍ؟ َق ْد َ�سم ِ ْع ُت ُم َّ
" َ‘ما َح َ
.)63-60 ،56-55 :14
وم َّزق ثيابه وا َّتهم ي�سوع بالتجديف؟ لقد قام
لماذا غ�ضب رئي�س الكهنة َ
بذلك ل َّأن ي�سوع �أعلن �أنه ابن اهلل وابن الإن�سان؛ �أي الم�سيح الذي كتب عنه
"اب َن
الأنبياء .كما � َّأن ي�سوع َع َّرف عن نف�سه قائالً�" :أنا هو" .وحين َت َكلَّم عن ْ
ال�س َماءِ" كان ي�سوع يقتب�س
الإِ ْن َ�سا ِن َجال ًِ�سا َع ْن َيمِي ِن ْال ُق َّوةَِ ،و�آت ًِيا فِي َ�س َح ِ
اب َّ
من كتابات الأنبياء ل ُيعلن نف�سه َد َّيا ًنا على الأر�ض كلّها 210.لذلك:
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 23ح ّتى تُ َّك َّمل ُ
الك ُتب

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

ِي�س ْال َك َه َنةِ ث َِي َاب ُه َو َق َال‘َ :ما َح َاج ُت َنا َب ْع ُد �إلى ُ�ش ُهودٍ؟ َق ْد
َ"م َّز َق َرئ ُ
ِيف! َما َر�أْ ُي ُك ْم؟’ َف ْال َجم ُِيع َح َك ُموا َعلَ ْيهِ �أَ َّن ُه ُم ْ�س َت ْو ِج ُب
َ�سم ِْع ُت ُم َّالت َجاد َ
ْال َم ْوتِ َ .ف ْاب َت َد�أَ َق ْو ٌم َي ْب ُ�ص ُق َون َعلَ ْيهَِ ،و ُي َغ ُّط َون َو ْج َه ُه َو َيلْ ُك ُم َون ُه َو َي ُق ُول َون
َل ُه‘َ :ت َن َّب�أَْ ’.و َك َان ْال ُخ َّد ُام َيلْ ط ُِم َون ُه" (مرق�س .)65-63 :14
قبل تلك الحادثة ب�سبعمئة �سنة ،كتب النبي �إ�شعياء عن �آالم الم�سيح:
" َ"ب َذ ْل ُت َظ ْهرِي ل َِّل�ضا ِرب َِينَ ،و َخ َّد َّي ل َِّلناتِف َِينَ .و ْج ِهي َل ْم �أَ ْ�س ُت ْر َع ِن ْال َعا ِر َو ْال َب ْ�صقِ"
(�سِ فْر �إ�شعياء .)6 :50

ُح ْكم القادة السياس ِّيين
في �ساعة الفجر ،اقتاد الكهنة ي�سوع �إلى بيالط�س ال ُب ْنطِ ي (الحاكم
اليهودية) وطالبوه ب�إعدام ي�سوع �صل ًبا .في ذلك الوقت
الروماني على منطقة
َّ
من التاريخ ،كان اليهود تحت �سيطرة الإمبراطورية الرومانية ولم يكونوا
َيملكون ُ�سلْطة تنفيذ ُحكم الإعدام بالمجرمين.
"المحاكمة"� ،أعلن بيالط�س ثالث َم َّرات "ال �أَ ِج ُد � َّأي َّعِل ٍة ف ِْيه"؛ لك َِّن
�أثناء ُ
الح�شد – الذي َح َّثه الكهنة الذين َح َّثهم ال�شيطان بدوره – لم يتوقف عن
211
"خ ْذ ُهُ ،خ ْذ ُهْ ،ا�صل ِْب ُهْ ،ا�صل ِْبه!"
ال�صراخُ :
الدينيين وحكم على ي�سوع ب�أق�صى ُعقوبة في
َر َ�ض َخ بيالطُ �س لطلب القادة
ِّ
ال�صلب.
القانون الرومانيَ :
الجلْد الوح�شي ث َُّم َّ
وع �إلى َدا ِر
"و�أَ َّما َي ُ�س ُ
وع ف ََج َل َد ُه َو َ�أ ْ�سل ََم ُه ِل ُي ْ�صل ََبَ .ف�أَ َخ َذ َع ْ�سك َُر ال َْوالِي َي ُ�س َ
َ
ا ْل ِو َال َي ِة َو َج َم ُعوا َعل َْي ِه كُ َّل ا ْل َكتِي َبةَِ ،ف َع َّر ْو ُه َو�أَ ْل َب ُ�سو ُه ِر َد ًاء قِ ْرمِ ِز ًّياَ ،و َ�ضف َُروا
ُون
�إِكْ لِي ًال مِ ْن َ�ش ْوكٍ َو َو َ�ض ُعو ُه َعلَى َر�أْ�سِ هَِ ،و َق َ�ص َب ًة فِ ي َيمِ ي ِنهَِ .وكَ ا ُنوا َي ْجث َ
‘ال�سال َُم َيا َملِكَ ا ْل َي ُهودِ!’ َو َب َ�ص ُقوا َعل َْيهِ،
ون ِب ِه َقا ِئل َ
ُق َّد َام ُه َو َي ْ�س َت ْه ِز ُئ َ
ِينَّ :
ا�س َت ْه َز�أُوا ِبهَِ ،ن َز ُعوا َع ْن ُه
َو�أَ َخذُوا ا ْل َق َ�ص َب َة َو َ�ض َر ُبو ُه َعلَى َر�أْ�سِ هَِ .و َب ْع َد َما ْ
ِل�صل ِْب" (�إنجيل َم َّتى .)31-26 :27
الر َد َاء َو�أَ ْل َب ُ�سو ُه ِث َيا َب ُهَ ،و َم َ�ض ْوا ِب ِه ل َّ
ِّ
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الرب
َج َب ُل
ِّ
اقتاد الجنود َر َّب المجد خارج المدينة وج�سده ُم َغطَّ ى بالدماء ،ور�أ�سه
ُم َكلَّل ب�إكليل ال�شوك ،وهو َيحمل �صليبه الثقيل وي�سير نحو ذلك الجبل حيث
تنب�أ �إبراهيم منذ �ألفي �سنة تقري ًبا:
ُ
وف لِلْ ُم ْح َر َقةِ  ...فِي َج َب ِل َّالر ِّب ُي َرى" (�سِ فْر التكوين
"اهلل َي َرى لَ ُه ْال َخ ُر َ
.)14 ،8 :22
الق�صة ،والمكان.
اجتمعت ك ّل العنا�صر م ًعا :النا�س ،والأحداث ،وبطل
َّ
وكان ك ّل �شيء ي�سير بذات الطريقة التي تنب�أ عنها الأنبياء.
الب�شرية.
لقد حان الوقت لإبرام �أهم َ�ص ْف َقة في تاريخ
َّ

َ 24ق ْد أ ُ ْك ِم َل!

24
َق ْد أُ ْك ِم َل!
ال�صلب هو �أب�شع و�أق�سى طريقة �إعدام عرفتها الدول .وكانت الإمبراطورية
َّ
المجرمين.
الرومانية قد اعتمدت هذه الطريقة لإعدام �أعتى ُ
(ال�صلب) لإعدام خالقنا عندما
وقد اخترنا نحن الب�شر هذه الطريقة َّ
212
جاء لزيارتنا.
َ"و َج ُاءوا �أَ ْي ً�ضا ب ِْاث َن ْي ِن � َآخ َر ْي ِن ُم ْذن َِب ْي ِن ل ُِي ْق َت َال َم َع ُه .ولما َم َ�ض ْوا بِهِ �إلى
�ض ِع َّالذِي ُي ْد َعى ُ‘ج ْم ُج َم َة’�َ 213صلَ ُب ُوه ُه َن َاك َم َع ْال ُم ْذن َِب ْي ِنَ ،واحِ ًدا
ْال َم ْو ِ
َع ْن َيمِينِهِ َوال َآخ َر َع ْن َي َ�سا ِرهِ" (�إنجيل لوقا .)33-32 :23

صلوب!
َم ْ
المدان.
ال�صلب لإنزال �أق�صى درجات الألم وال ُّذل بال�شخ�ص ُ
اخترع الب�شر َّ
يوما (وال �أريد �أن �أرى) �أية لوحة �أو فيلم ُي َ�ص ِّور حقيقة العار والألم
و�أنا ل َْم � َأر ً
الر�سامون
اللّذين احتملهما ي�سوع وهو ُم َعلَّق على ال�صليب .فمثالً ،ي�ضع َّ
وكاتبو ال�سيناريو قطعة ثياب عليه ،لك َِّن الحقيقة التاريخية تقول � َّإن الجنود
المدانين قبل تثبيتهم على �شجرة �أو �صليب
المجرمين ُ
الرومان كانوا ُي َع ُّرون ُ
بوا�سطة م�سامير طويلة يدقونها في �أيديهم و�أرجلهم .وهكذا ،فقد كان الموت
ؤلما ،وبطي ًئا.
َ�صل ًبا ُمخز ًيا ،وم� ً
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ال�صلب بك ّل عاره و�آالمه لأجلي ولأجلك
وقد اختار ي�سوع �أن َيحتمل َّ
ولأجل الب�شر جمي ًعا .وكان الق�صد من هذا العذاب ال�شديد الذي احتمله ي�سوع
هو م�ساعدتنا على فهم العقاب القا�سي الذي ن�ستحقه نحن ب�سبب خطايانا.
ال�صلب ،و�صف النبي داود
قبل قرون عديدة على اختراع الرومان لطريقة َّ
�آالم الم�سيح على ال�صليب فقال:
"لأَ َّن ُه َق ْد �أَ َح َاط ْت بِي ك َِال ٌبَ .ج َم َاع ٌة م َِن الأَ ْ�ش َرا ِر ْاك َت َن َف ْتنِيَ .ثقَ ُبوا َي َد َّي
ون َو َي َت َف َّر ُ�س َون ف َِّيَ .ي ْق�س ُِم َون
َورِ ْجلَ َّي� .أُ ْح�صِ ي ُك َّل ع َِظامِيَ ،و ُه ْم َي ْن ُظ ُر َ
ث َِيابِي َب ْي َن ُه ْمَ ،و َعلَ ى ل َِبا�سِي َي ْق َترِ ُع َونَّ .ات َك َل َعلَ ى َّالر ِّب َفلْ ُي َن ِّجهِ ،ل ُِي ْنق ِْذ ُه
لأَ َّن ُه ُ�س َّر بِهِ" (المزمور )8 ،18-16 :22؛ وكتب النبي �إ�شعياء" :ل ِذل َِك
�أَ ْق�س ُِم َل ُه َب ْي َن الأَع َِّزاءِ َو َم َع ْال ُع َظ َماءِ َي ْق�س ُِم َغن َِيم ًة ،م ِْن َ �أ ْج ِل �أَ َّن ُه َ�س َك َب
ل ِلْ َم ْوتِ َن ْف َ�س ُه َو�أُ ْح�صِ َي َم َع �أَ َثمةٍَ ،و ُه َو َح َم َل َخط َِّي َة َكث ِيرِ َين َو َ�ش َف َع فِي
ْال ُم ْذنِب َِين" (�سِ فْر �إ�شعياء .)12 :53
وفي المقطع التالي من الإنجيل ،نرى كيف � َّأن
التي قر�أناها �ساب ًقا قد تح َّققت بالفعل:
�ض ِع َّالذِي ُي ْد َعى
َ"و َل َّما َم َ�ض ْوا بِهِ �إلى ْال َم ْو ِ
ُ‘ج ْم ُج َم َة’ َ�صلَ ُب ُوه ُه َن َاك َم َع ْال ُم ْذن َِب ْي ِن،
َواحِ ًدا َع ْن َيمِينِهِ َوال َآخ َر َع ْن َي َ�سا ِرهَِ .ف َق َال َي ُ�س ُوع:
َ‘يا �أَ َب َت ُاهْ ،اغف ِْر َل ُه ْم ،لأَ َّن ُه ْم َال َي ْعلَ ُم َون َم َاذا
َي ْف َعلُ َونَ ’.و�إِ ِذ ْاق َت َ�س ُموا ث َِي َاب ُه ْاق َت َر ُعوا
ون،
َعلَ ْي َهاَ .و َك َان َّ
ال�ش ْع ُب َوا ِقف َِين َي ْن ُظ ُر َ
ون بِهِ
َو ُّالر�ؤ ََ�س ُاء �أَ ْي ً�ضا َم َع ُه ْم َي ْ�س َخ ُر َ
‘خل َ�ص � َآخرِ َينَ ،فلْ ُي َخلِّ ْ�ص
َقائِل َِينَّ َ :
َن ْف َ�س ُه �إِ ْن َك َان ُه َو ْال َم�س َِيح ُم ْخ َت َار
اهللِ!’ َو ْال ُج ْن ُد �أَ ْي ً�ضا ْا�س َت ْه َز�أُوا بِهِ َو ُه ْم

الكثير من ال ُن ُب َّوات

288

الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

َي�أْ ُت َون َو ُي َق ِّد ُم َون َل ُه َخ ًالَ ،و َك َان َواحِ ٌد م َِن ْال ُم ْذن َِب ْي ِن ْال ُم َ َّعل َق ْي ِن ُي َج ِّد ُف
َعلَ ْيهِ َقائ ًِال�‘ :إِ ْن ُك ْن َت �أَ ْن َت ْال َم�س َِيحَ ،ف َخلِّ ْ�ص َن ْف َ�س َك َو�إِ َّي َانا!’ َف� َأج َاب
اف َ
هذا ْال ُح ْك ِم
اهلل� ،إِ ْذ �أَ ْن َت َت ْح َت َ
ال َآخ ُر َو ْان َت َه َر َُه َقائ ًِال�‘ :أَ َو َال �أَ ْن َت َت َخ ُ
هذا
ب َِع ْينِهِ؟ �أَ َّما َن ْح ُن َفب َِع ْدل ،لأَ َّن َنا َن َن ُال ْا�ست ِْح َق َاق َما َف َعلْ َناَ ،و�أَ َّما َ
َفلَ ْم َي ْف َع ْل َ�ش ْي ًئا َل ْي َ�س فِي َم َحلِّ هُِ ’.ث َّم َق َال ل َِي ُ�س َوع‘ْ :اذ ُك ْرنِي َيا َر ُّب َم َتى
ِج ْئ َت فِي َملَ ُكوت َِكَ ’.ف َق َال َل ُه َي ُ�س ُوع‘ْ :ال َح َّق �أَ ُق ُول َل َك�ِ :إ َّن َك ْال َي ْو َم َت ُك ُون
ال�ساد َِ�سةَِ ،ف َك َان ْت ُظلْ َم ٌة َعلَ ى
َمعِي فِي ْالف ِْر َد ْو ِ
�سَ ’.و َك َان َن ْح ُو َّ
ال�س َاعةِ َّ
ال�ش ْم ُ�س�( "...إنجيل لوقا
الأَ ْر ِ
ال�س َاعةِ َّالتا�س َِعةَِ َ .و�أ ْظلَ َم ِت َّ
�ض ُكلِّ َها �إلى َّ
.)45-39 ،36-33 :23

الصفقة
َّ
المميتة .وقبل �سقوط �أور�شليم
ال�صلب ُ
على َم ِّر ال ُع�صور ،اختبر الكثيرون �آالم َّ
ميالدية ،كان الجنود الرومان َي�صلبون خم�سمئة يهودي في
في �سنة 70
َّ
214
الم�صلوبين ُي َعلَّقون لب�ضعة �أيام على ال�صليب قبل �أن
اليوم .وكان بع�ض َ
لم َّدة �أق�صر (�ست �ساعات تقري ًبا) قبل
يموتواَّ .
لكن ي�سوع َت َع َّذب على ال�صليب ُ
�أن يموت� .إذًا ،ما الذي جعل �آالمه فريدة؟
�أحد الفروق الجوهرية هو � َّأن الأنبياء تنب�أوا عن �آالم ي�سوع وموته .وفي
الرب ي�سوع هو الوحيد
حين � َّأن دماء الكثيرين ُ�س ِفكَت على ال�صليب� ،إ َّال � َّأن ّ
بين الآيات التي قر�أناها قبل قليل ُب ْع ًَدا
الذي َ�سفَكَ
دماء طاهرة وكريمة .و ُت ِّ
ً
فري ًدا لموت ي�سوع:
هرا]َ ،ف َك َان ْت ُظلْ َم ٌة
ال�ساد َِ�سةِ [الثانية ع�شرة ظُ ً
ال�س َاعةِ َّ
َ"و َك َان َن ْح ُو َّ
ال�س َاعةِ َّالتا�س َِعةِ [الثالثة بعد الظُّ هر]" (�إنجيل
َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ض ُك ِّل َها �إلى َّ
لوقا .215)44 :23
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�صباحا .وقد �أظلمت الأر�ض
ُعلِّق ي�سوع على ال�صليب في ال�ساعة التا�سعة
ً
ع�صرا .لماذا؟ في هذه ال�ساعات
ظهرا حتى الثالثة
ً
كلّها من الثانية ع�شرة ً
الثالثَ ،ت َّمت �أهم َ�صفْقة في التاريخ فيما كان ي�سوع َمحجو ًبا عن �أع ُين
خطيتنا لكي ال ن�ضطر �إلى احتمال عواقبها في
العالم .فقد كان اهلل ُيعالج ّ
أبدية .ففي �ساعات الظلمة الحالكة تلك� ،أنزل اهلل بابنه الحبيب البار
ال َّ
الق�صا�ص الرهيب الذي ا�ستح َّقته خطايانا .وكان هذا هو ال�سبب الذي جعل
ابن اهلل ي�أخذ ج�س ًدا من لحم ودم:
َ"و ُه َو َك َّف َار ٌة ل َِخ َط َاي َاناَ .ل ْي َ�س ل َِخ َط َاي َانا َف َق ْطَ ،ب ْل ل َِخ َط َايا ُك ِّل ْال َع َال ِم
�أَ ْي ً�ضا" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)2 :2
ال�صفقة الأهم في
قبل هذا َ
الح َدث ب�سبعة قرون ،و�صف النبي �إ�شعياء هذه َّ
الب�شرية فقال:
تاريخ
َّ
ا�ص َيناَ ،م ْ�س ُح ٌوق لأَ ْج ِل � َآثام َِناَ .ت�أْد ُِيب َ�س َالم َِنا
وح لأَ ْج ِل َم َع ِ
َ"و ُه َو َم ْج ُر ٌ
َعلَ ْيهَِ ،وب ُِح ُبرِهِ ُ�شف َِيناُّ ُ .كل َنا َك َغ َن ٍم َ�ضلَ لْ َنا .مِلْ َنا ُك ُّل َواحِ دٍ �إلى َطرِيقِهِ،
َو َّالر ُّب َو َ�ض َع َعلَ ْيهِ �إِ ْث َم َجمِيعِنَ اُ .ظل َِم �أَ َّما ُه َو َف َت َذَّل َل َو َل ْم َي ْف َت ْح َف ُاهَ .ك َ�شا ٍة
ُت َ�س ُاق �إلى َّالذ ْب ِحَ ،و َك َن ْع َج ٍة َ�صام َِت ٍة َ�أ َم َام َج ِّاز َيها َفلَ ْم َي ْف َت ْح َف ُاه� ...أَ َّما
َّالر ُّب َف ُ�س َّر ِب�أَ ْن َي ْ�س َحقَ ُه ِب ْال َح َز ِن� .إِ ْن َج َع َل َن ْف َ�س ُه َذب َِيح َة ِ �إ ْث ٍم َي َرى َن ْ�س ًال
َت ُط ُول �أَ َّي ُام ُهَ ،و َم َ�س َّر ُة َّالر ِّب ب َِيدِهِ َت ْن َج ُح .م ِْن َت َع ِب َن ْف� ِسهِ َي َرى َو َي ْ�ش َب ُع،
َو َع ْبدِي ْال َب ُّار ِب َم ْعر ِ َفتِهِ ُي َب ِّر ُر َكثِير ِ َينَ ،و� َآث ُام ُه ْم ُه َو َي ْحمِلُ َها" (�سِ فْر
�إ�شعياء .)11-10 ،7-5 :53
في هذه ال�ساعات التي ق�ضاها ي�سوع على ال�صليب ،وفيما َح َّل الظالم على
الأر�ض ،و�ضع اهلل على ابنه البار لعنة خطايانا وعقوبتها .قد ال نفهم �أب ًدا
ال�صفقة كانت �أعظم
ما حدث بين االبن والآب؛ لك َِّن ال�شيء الم�ؤكّ د هو � َّأن تلك َّ
َح َد ٍث في التاريخ.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

ُمعاناة فريدة!
"�ص َر َخ َي ُ�س ُوع ب َِ�ص ْوتٍ َعظِي ٍم َقائ ًِال�‘ :إِيل ِي،
فيما كان الظالم ُي َغطِّ ي الأر�ضَ ،
ِ�إيل ِيَ ،ل َما َ�ش َب ْق َتن ِي؟’ �أَ ْي ِ� :إل ِهي�ِ ،إل ِهي ،ل َِم َاذا َت َر ْكتَ نِي؟" (�إنجيل َم َّتى .)46 :27
الم َد ِّوية وهو على ال�صليب؟ لقد �صرخ ل َّأن
لماذا �صرخ ي�سوع تلك ال�صرخة ُ
الخطية ...وحده! وقد اختبر ي�سوع بد ًال من جميع الب�شر
اهلل تركه ُي َ�س ِّدد َد ْين
َّ
الخطية:
�آالم االنف�صال الثالثة التي َ�س َّببتها
َّ
•فقد اختبر معاناة ال ُتطاق محتم ًال بذلك عقاب خطايانا ،حين حجب اهلل
وجهه ال ُق ُّدو�س عن ابنه الذي َو َ�ض َع عليه خطايا الجن�س الب�شري ب�أكمله.
•وقد اختبر الموت الج�سدي .ففي اللحظة التي مات فيها الم�سيح ب�إرادته،
فارقت روحه ونف�سه ج�سده.
الخطية التي جزا�ؤها نار جهنم ،من �أجلي
•وقد اختبر كامل ق�صا�ص
ّ
و�أجلك.
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لقد �أمكنه ذلك بف�ضل ما هو عليه .فهو لم يكن بحاجة �إلى ت�سديد �أُجرة
خطايانا �إلى الأبد كما كُ َّنا �سنفعل نحن .فب�صفته االبن الأزلي وكلمة اهلل ،فهو
لم يكن غار ًقا في �أي َد ْين ينبغي عليه �أن ُي�س ِّدده عن نف�سه ،وال كان َمحدو ًدا
بالزمن مثلنا.
ذوق ْ ...ال َم ْو َت
وهكذا ،لأ ّنه ابن اهلل الأزلي وكلمة اهلل ،فقد ا�ستطاع �أن َ"ي َ
ِبرانيين  )9 :2في فترة زمنية محدودة .فكما
لأَ ْج ِل ُك ِّل َواحِ دٍ" (الر�سالة �إلى الع ِّ
الم َع َّقد
الرب الإله لم َيك ُْن بحاجة �إلى �أية فترة زمنية لكي َيخلق عالمنا ُ
� َّأن َّ
أي�ضا لأية فترة
(رغم �أنه اختار �أن يخلقه في �سِ َّتة �أيام) ،فهو لم َيكُن بحاجة � ً
زمنية لكي يفدي الب�شر على ال�صليب (رغم �أنه اختار �أن ُي َت ِّم َم ذلك في �سِ ِّت
�ساعات) .فالوقت ال يعني �شي ًئا عند اهلل.
ُ"م ْن ُذ الأَ َز ِل �إِ َلى الأَ َبدِ �أَ ْن َت ُ
�س
اهلل ... .لأَ َّن �أَ ْل َف َ�س َن ٍة فِي َع ْي َن ْي َك م ِْث ُل َي ْو ِم �أَ ْم ِ
َب ْع َد َما َع َب َرَ ،و َك َهزِي ٍع م َِن َّالل ْيلِ" (المزمور .)4 ،2 :90

ُي َ�شكِّل الجحيم المكان المنبوذ من اهلل ،مكان الظلمة وال ُعزلة الخالي من
ك ّل ما هو ح�سن ،مكان االنف�صال عن ح�ضور الآب ال�سماوي ومحبته .وقد
احتمل الم�سيح� ،أثناء وجوده على ال�صليب� ،آالم ذلك المكان لكي ال نذهب
�إليه نحن.
�أم�سى َح َمل اهلل ال ُق ُّدو�س حامل خطايانا :بديلنا .فقد احتمل �أُجرة لعنة
الخطية وعارها و�ألمها و�أ�شواكها وم�ساميرها .وعلى مذبح ال�صليب� ،أ�صبح
َّ
216
الخطية.
"الم ْح َر َقة" الأخيرة عن
َّ
ي�سوع ُ

َ"ب ْع َد هذَ ا َر�أَى َي ُ�س ُوع َ �أ َّن ُك َّل َ�ش ْي ٍء َق ْد َك َم َلَ ،فل َِك ْي َيت ِ َّم ْالك َِت ُاب َق َال:
"�أَ َنا َع ْط َ�ش ُان"َ .و َك َان ِ �إ َن ٌاء َم ْو ُ�ض ًوعا َم ْملُ ًّوا َخ ًّالَ ،ف َملأُوا ِ�إ ْ�سف ِْن َج ًة م َِن
ْال َخ ِّلَ ،و َو َ�ض ُع َوها َعلَ ى ُز َوفا َو َق َّد ُم َوها �إلى َف ِمهَِ .فلَ َّما �أَ َخ َذ َي ُ�س ُوع
وح" (�إنجيل يوح َّنا
ْال َخ َّل َق َال‘َ :ق ْد �أُكْ م َِلَ ’.و َن َّك َ�س َر�أْ َ�س ُه َو�أَ ْ�سلَ َم ُّ
الر َ
.)30-28 :19

جحيم في بضع ساعات؟

قبل موت ي�سوع ُمبا�شر ًة� ،أعلن قائالً:

لر ُجل واحد �أن َيدفع �أُجرة
احتمل ي�سوع الجحيم بد ًال عنا .لكن كيف ُيمكن َ
الخطية عن الجن�س الب�شري ب�أكمله؟ وكيف �أمكن لي�سوع �أن َيحتمل العذاب
َّ
الأبدي عن ك ّل الب�شر في ب�ضع �ساعات فقط؟

َ
"ق ْد أُ ْك ِمل"

" َق ْد �أُكْ مِ لَ ".
هذه العبارة ُم َت ْر َجمة عن كلمة يونانية واحدة �أال وهي" :تيتيلي�ستاي"؛
وهي ُم�صطلح كان �شائ ًعا في عالم التجارة الروماني �آنذاك للإ�شارة �إلى
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

مالية كُ تبت عليها هذه
تم العثور على �إي�صاالت َّ
ت�سديد ال َّد ْين بالكامل .وقد َّ
الكلمة "تيتيلي�ستاي" لتعني:
الد ْين بالكامل".
َ"ت َّم َت ْ�سديد َّ
همة ما .فعلى
كما � َّأن هذا ُ
الم�صطلح كان ُي�ستخدم للإ�شارة �إلى انتهاء َم َّ
مهمة ُير�سله
�سبيل المثال ،كان الخادم يقول ل َِ�س ِّيدِه بعد انتهائه من �أية َّ
لإنجازها" :تيتيلي�ستاي" بمعنى:
الم َه َّمة".
"لقد �أنْ َج ْز ُت َ
"�ص َر َخ ِ ...ب َ�ص ْو ٍ
ت َعظِيم ٍ َو�أ َ ْ�سلَ َم
ونقر�أ في جميع الأناجيل الأخرى � َّأن ي�سوع َ
وح" (�إنجيل َم ْر ُق�س  .)37 :15وكانت تلك هي �صرخة االنت�صار! فقد َت َّمت
ُّالر َ
النبوات واكتملت الرموز التي �أ�شارت �إلى َح َمل اهلل المذبوح.
الخطية .فقد دفع
لقد تعامل ي�سوع بطريقة َف َّعالة مع َ�س َبب اللَّعنة وهو:
َّ
مرد والملعون .وبهذاَ ،ت َّم �إر�ضاء
الفدية المطلوبة �إلى اهلل لتحرير ن�سل �آدم ُ
الم َت ِّ
الخطية .كما � َّأن �شرائعه قد طُ ِّب َقت .قد
البارة وت�سكين غ�ضبه على
َّ
طبيعة اهلل َّ
المهمة!
�أُكْ مِ ل! لقد ُ�س ِّدد ال َّد ْين بالكامل! لقد �أُ ْن ِج َزت
َّ
َ"عالِم َِين �أَ َّن ُك ُم ْافتُ دِيتُ ْم َال بِ�أَ ْ�ش َي َاء َت ْف َنى ،بِف َِّ�ض ٍة �أَ ْو َذ َه ٍب ،م ِْن �س َِيرت ُِك ُم
ْال َباطِلَ ةِ َّالتِي َت َ َّقل ْد ُت ُم َوها م َِن ال َآباءَِ ،ب ْل ِب َدم ٍ َكرِيمٍَ ،ك َما م ِْن َح َمل بِالَ
ِي�س ْال َع َالمِ،
َع ْي ٍب َو َال َد َن�سٍ َ ،د ِم ْال َم�سِ ي ِحَ ،م ْع ُر ًوفا َ�ساب ًِقا َق ْب َل َت�أْ�س ِ
َولك ِْن َق ْد �أُ ْظ ِه َر فِي الأَ ْزم َِنةِ الأَخِ َيرةِ م ِْن �أَ ْجل ُِك ْم" (ر�سالة ُبطر�س الأولى
.)20-18 :1
لقد ُ�س ِفكَت عبر القرون دماء ماليين الحيوانات الخالية من العيوبَّ � .أما
الم�سيح
الآن ،فقد ُ�سفِكَ َدم ي�سوع من ج�سده الطاهر الخالي من
َّ
الخطية .ودم َ
ال�سجالَّت.
الخطية لفترة ُم َح َّددة ،بل �سيزيل
الكريم لن ُي َكفِّر عن
َّ
َّ
الخطية من ِّ
كان هذا هو ما �أعلنه َع ْه ُد اهلل الأول:
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َ"ها �أَ َّي ٌام َت�أْتِيَ ،ي ُق ُول َّالر ُّبَ ،و�أَ ْق َط ُع َم َع َب ْي ِت �إِ ْ�س َرائ َِيل َو َم َع َب ْي ِت
َي ُه َوذا َع ْه ًدا َجد ًِيدا  ...لأَ ِّني �أَ ْ�صفَ ُح َع ْن ِ�إ ْث ِم ِه ْمَ ،و َال �أَذْ ُك ُر َخط َِّيتَ ُه ْم َب ْع ُد"
(�سِ فْر �إرميا .)34 ،31 :31
ث َُّم ُيف َِّ�سر لنا العهد الجديد هذا الأمر بقوله"َ :و َه َك َذاُ ،ن َالحِ ُظ �أَ َّن َ
اهلل
ِبرانيين
(الر�سالة �إلى الع ِّ
ب َِك َال ِمهِ َع ْن َع ْهد ٍ َجدِيد ٍَ ،ج َع َل ْال َع ْه َد َّ
ال�ساب َِق َعت ًِيقا" ِّ
 .)13 :8لهذا ،ال حاجة بعد الآن �إلى الذبائح ل َّأن اهلل �أنهاها بموت الم�سيح
على ال�صليب.
وهكذا ،كما � َّأن اهلل هو الذي َق َّدم الذبيحة الأولى (في اليوم الذي �أخط�أ فيه
المقبولة.
وح َّواء) ،فقد َق َّدم � ً
�آدم َ
أي�ضا الذبيحة النهائية َ
للم ْح َر َقة" (�سِ فْر التكوين
وكما تنب�أ �إبراهيم ،فقد َد َّبر اهلل "الخروف ُ
 .)8 :22ورغم � َّأن اهلل �أنقذ ابن �إبراهيم من ال َّذبح� ،إ َّال �أنه َ"ل ْم ُي ْ�شف ِْق َعلَ ى ْابنِهِ،
َب ْل َب َذ َل ُه لأَ ْجل ِنَ ا �أَ ْج َمع َِين" (ر�سالة رومية .)32 :8
الخطية والموت وتتميم
عملت دماء ي�سوع الم�سفوكة على �إر�ضاء �شريعة
َّ
الخطية .لذلك ،ال َع َج َب � َّأن ي�سوع َ�ص َر َخ قائالً"َ :ق ْد �أُ ْكم َِل!"
�شريعة ذبيحة
َّ

الم ْ
شقوق
ِ
الحجاب َ
ما الذي حدث بعد �أن قال ي�سوعَ " :ق ْد ُ�أكْ مِ لَ !"؟
وحَ .و ْان َ�ش َّق حِ َج ُاب ْال َه ْي َك ِل �إلى
ِيم َو�أَ ْ�سلَ َم ُّالر َ
َ"ف َ�ص َر َخ َي ُ�س ُوع ب َِ�ص ْوتٍ َعظ ٍ
ْاثنَ ْي ِن ،م ِْن َف ْو ُق �إلى �أَ ْ�سفَ ُل" (�إنجيل َم ْر ُق�س .)38-37 :15
احة
يقول الم� ِّؤرخون � َّإن َ�سماكَ ة حِ جاب الهيكل كانت قريبة من َ�سماكَ ة َر َ
217
اليد ,و�إنه كان ثقي ًال ج ًدا حتى �إنه يحتاج �إلى َ 300ر ُجل لرفعه.
ين�ش ُّق �إلى ُجز�أين؟
ال�سميك َ
�إذًا ،ما الذي َج َع َل هذا ِّ
ال�ستار َّ
الم َم َّيز في خيمة
ر�أينا في الف�صل َّ � 21أن اهلل �أَ َم َر �شعبه بتعليق هذا ال�ستار ُ
االجتماع ث َُّم في الهيكل .كان الحجاب َيف ِْ�صل الإن�سان عن " ُق ْد�س الأقدا�س"
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

– �أي الغرفة الداخلية حيث َت َجلَّى اهلل بح�ضوره البهي .كما � َّأن هذا الحجاب
الذي كان ُمطَ َّر ًزا ب�ألوان الأزرق والأحمر والبنف�سجي كان يرمز �إلى ابن اهلل
الخطاة بانف�صالهم
الذي جاء من ال�سماء .وقد عمل هذا الحجاب على تذكير ُ
عن خالقهم ال ُق ُّدو�س حيث �إنه ال ُيمكن لأي �شخ�ص �أن يدخل �إلى َم ْ�س ِكن اهلل
الأبدي �إ َّال �إذا َبل ََغ مقيا�س الب ِِّر الكامل الذي و�ضعه اهلل.
في يوم ال َكفَّارة الذي كان ُيحتفل به َم َّرة واحدة ك ّل �سنة ،كان اهلل َي ْ�س َمح
المم�سوح باجتياز الحِ جاب والدخول �إلى ُق ْد�س الأقدا�س .وكانت
لرئي�س الكهنة َ
الطريقة الوحيدة التي ُيمكن من خاللها لرئي�س الكهنة �أن يدخل �إلى ح�ضرة
وعاء فيه دماء عنزة مذبوحة (�إ�شارة �إلى دماء
اهلل دون �أن يموت هي �أن ي�أخذ ً
الم�سيح الم�سفوكة) .كذلك ،كان ينبغي على الكاهن �أن يرتدي ُ�سترة م�صنوعة
من كتان �أبي�ض (�إ�شارة �إلى ب ِِّر الم�سيح) .وفور دخول رئي�س الكهنة �إلى ُق ْد�س
الأقدا�س ،كان يجب عليه �أن َي ُر َّ�ش الدم �سبع مرات (�إ�شارة �إلى الكمال) على
كُ ر�سي الرحمة الذي ُي َغطِّ ي تابوت العهد .وكان تابوت العهد يحتوي الو�صايا
الع�شر التي َحك ََمت على الب�شر بالموت .لك َِّن اهلل �أظهر رحمته للخطاة من خالل
�سفك دم حيوان بريء بد ًال عنهم.
المطْ لَقة،
لم َّدة خم�سة ع�شر قر ًنا – على ُق َّ
د�سية اهلل ُ
بقي الحِ جاب َي ْ�ش َهد – ُ
الخطية .فال ُيمكن
الم�سفوك لن تكون هناك كَ فَّارة عن
َّ
و�أنه بدون دم الم�سيح َ
الخطية �سوى ُمختار اهلل البار الوحيد .لذلك،
لأي �شخ�ص �أن يدفع �أُجرة
َّ
الم َع َّين لكي يعي�ش حياة طاعة كاملة ل�شرائع اهلل،
�أر�سل اهلل ابنه في الوقت ُ
الخطية عن ن�سل
ولكي يدفع – من خالل دمه الكريم وبكامل �إرادته – �أُجرة
َّ
الم َت َم ِّرد.
�آدم ُ
َلك ِْن َمن الذي َ�ش َّق الحجاب من فوق �إلى �أ�سفل؟ اهلل هو الذي َ�ش َّق الحِ جاب.
وقد كان هذا العمل بمثابة "الآمين" التي قالها الآب بعد �أن قال االبن:
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" َق ْد �أُكْ مِ لَ!"
وهكذا ،فقد َت َّم �إر�ضاء اهلل.
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ال ذبائح خط َّية بعد اآلن!
َت َّمت ال َكفَّارة النهائية (غُ فران الخطايا والم�صالحة مع اهلل) بموت ي�سوع
على ال�صليب .فقد َ�سفَكَ البديل الكامل دماءه ب�إرادته من �أجل خطايا العالم.
الخطية ال�سنوية كاهل �شعب اهلل بعد الآن ،ولن يطلب
لهذا ،لن ُت ْثقِل ذبائح
َّ
اهلل من �شعبه �أن ُيمار�سوا تلك الطقو�س في الهيكل وال �أن يوجد ر�ؤ�ساء كهنة.
فقد َت َّمت الذبيحة الحقيقية وظهر الحق الكامن وراء الظالل والرموز قائالً:
" َق ْد �أُكْ مِ لَ!".
واهلل يقول لك ّل من ي�ؤمن:
َ"و َل ْن �أَ ْذ ُك َر َخ َط َاي ُاه ْم َو َت َع ِّد َياتِ ِه ْم فِي َما َب ْع ُدَ .و�إِ َّن َما َح ْي ُث َت ُك ُون َم ْغف َِر ٌة
الد ُخو ِل
ل ِهذِهِ َال َي ُك ُون َب ْع ُد ُق ْر َب ٌان َع ِن ْال َخط َِّيةَِ .ف�إِ ْذ َلنَ ا �أَ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة ثِقَ ٌة ِب ُّ
اب� ،أَ ْي
�إلى الأَقْ َد ِ
ا�س ِب َد ِم َي ُ�س َوعَ ،طرِ ًيقا َك َّر َ�س ُه َل َنا َحد ًِيثا َحًّياِ ،ب ْالحِ َج ِ
َج َ�سدِهَِ ،و َكاه ٌِن َعظ ٌِيم َعلَ ى َب ْي ِت اهلل ِ ،لِنَ تَ قَ َّد ْم بِقَ لْ ٍب َ�صادِق فِي َيقِي ِن
العبرانيين .)22-17 :10
(الر�سالة �إلى
ِّ
الإِ َيما ِن" ِّ

موت يسوع
في اللحظة التي مات فيها ي�سوع ،لم ين�شق حجاب الهيكل �إلى اثنين
فح�سب ،بل تزلزلت الأر�ض وتف ََّرق الح�شد المرعوب.
َ"و�أَ َّما َقائ ُِد ْالم َِئةِ َو َّالذ َِين َم َع ُه َي ْح ُر ُ�س َون َي ُ�س َوع َفلَ َّما َر�أَ ْوا
هذا ْاب َن اهللِ!’"
َو َما َك َانَ ،خ ُافوا ِجًّدا َو َق ُالوا‘َ :ح ًّقا َك َان َ
َم َّتى .)54 :27

َّالز ْل َز َل َة
(�إنجيل

وللتح ُّقق من موت ي�سوع� ،أقدم �أحد الجنود الرومان على طعن ي�سوع
طب ًيا على موته.
بحربة في جنبه .و ُيعتبر خروج الدم والماء من َجنبه دلي ًال ِّ
219
أي�ضا.
الجندي
تتميما لنبوءات �أخرى � ً
وكان ما فعله ذلك ُ
ً
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ُ
الجزء الثانيِّ :

َد ْفن يسوع
ا�سمه ُي ُو�س ُفَ ،و َك َان ُه َو
َ"و َل َّما َك َان ْال َم َ�س ُاءَ ،ج َاء َر ُج ٌل َغن ٌِّي م َِن َّالر َامةِ ُ
ِيال ُط َ�س َو َطلَ َب َج َ�س َد َي ُ�س َوعَ َ .ف�أ َم َر
�أَ ْي ً�ضا تِلْ م ًِيذا ل َِي ُ�س َوعَ .ف َهذا َت َق َّد َم �إلى ب َ
ِيال ُط ُ�س حِ َينئِذٍ �أَ ْن ُي ْع َطى ْال َج َ�س ُدَ .ف�أَ َخ َذ ُي ُو�س ُف ْال َج َ�س َد َو َل َّف ُه ب َِك َّتا ٍن َنق ٍِّي،
ب َ

ال�ص ْخ َرةُِ ،ث َّم َد ْح َر َج
َو َو َ�ض َع ُه فِي َق ْبرِهِ ْال َجدِيدِ َّالذِي َك َان َق ْد َن َح َت ُه فِي َّ
َح َج ًرا َكب ًِيرا َعلَ ى َباب ْال َق ْبرِ َو َم َ�ضى" (�إنجيل َم َّتى .)60-57 :27

َ 24ق ْد أ ُ ْك ِم َل!
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تنب�أ النبي �إ�شعياء عن قبر الم�سيح قائالً"َ :و َم َع َغن ٍِّي ع ِْن َد َم ْوتِهِ"
(�سِ فْر �إ�شعياء  .)9 :53وهكذا ،كانت خطّ ة اهلل ُت َنفَّذ بك ّل تفا�صيلها؛ غير � َّأن
تالميذ ي�سوع عجزوا عن �إدراكها .فقد �آمنوا بحق � َّأن ي�سوع هو الم�سيح الذي
جاء لي� ِّؤ�س�س مملكة على الأر�ض .لكن عندما �شاهدوه يموت ،خابت �آمالهم.
ف�صديقهم العزيز �صانع المعجزات قد �أُ ْعدِم و ُدفِ ن.
انتهى الأمر� ،أو هذا ما اعتقدوه! ورغم � َّأن التالميذ ن�سوا َو ْعد ي�سوع
الدينيين الذين ت�آمروا لقتله لم
ب�أنه �سيقوم في اليوم الثالث� ،إ َّال � َّأن القادة
ِّ
ين�سوا ذلك:
اال�ست ِْع َدا ِد ْاج َت َم َع ُر�ؤ ََ�س ُاء ْال َك َه َنةِ َو ْال َف ِّري�سُِّي َون �إلى
َ"وفِي ْال َغدِ َّالذِي َب ْع َد ْ
ِيال ُط َ�س َقائِل َِين‘َ :يا َ�س ِّي ُدَ ،ق ْد َتذَ َّك ْر َنا �أَ َّن ذل َِك ْال ُم�ضِ َّل َق َال َو ُه َو َح ٌّي:
ب َ
ِ�إ ِّني َب ْع َد َثالَ َثةِ �أَ َّيام ٍ �أَ ُق ُومَ .ف ُم ْر ب َِ�ض ْب ِط ْال َق ْبرِ �إلى ْال َي ْو ِم َّالثالِثِ ،ل َِئ َّال َي�أْت َِي
َت َالم ُِيذ ُه َل ْي ًال َو َي ْ�سرِ ُق ُوهَ ،و َي ُق ُولوا ل َِّل�ش ْع ِب�ِ :إ َّن ُه َق َام م َِن الأَ ْم َواتِ َ ،ف َت ُك َون
ِيال ُط ُ�س‘ :ع ِْن َد ُك ْم ُح َّر ٌا�س.
ال�ض َال َل ُة الأَخِ َير ُة �أَ َ�ش َّر م َِن الأُ َولى!’ َف َق َال َل ُه ْم ب َ
َّ
ا�س
ا ِْذ َه ُبوا َو ْا�ض ُب ُط ُوه َك َما َت ْعلَ ُم َونَ ’.ف َم َ�ض ْوا َو َ�ض َب ُطوا ْال َق ْب َر ب ِْال ُح َّر ِ
َو َخ َت ُموا ْال َح َج َر" (�إنجيل َم َّتى .)66-62 :27
الح َجر الكبير الذي
وهكذا ،فقد ذهب ه�ؤالء و�ضبطوا قبر ي�سوع ،وختموا َ
ق�صة ي�سوع
ا�سا لحرا�سته .وبهذا ،بدا وك� َّأن َّ
ُيغلق باب القبر ،وو�ضعوا ُح َّر ً
النا�صري قد انتهت.
ث َُّم جاء �صباح يوم الأحد.
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الموت
ٌ
موت َي ْه ِز ُم َ
يقول الكتاب المق َّد�س عن �آدم �إنه َ َ"م َات" (�سِ فْر التكوين  )5 :5وهكذا انتهت
ق�صته على الأر�ض .ولم يختلف الأمر بالن�سبة �إلى ن�سل �آدم حيث نقر�أ في
َّ
الأ�صحاح الخام�س من �سِ فْر التكوين النقو�ش على �أ�ضرحة �أوالد �آدم:
" ...ومات.
 ...ومات.
 ...ومات.
 ...ومات.
 ...ومات".
بالخطية .فقد عا�شوا وماتوا و ُدفنوا
الم َّلوث
َّ
هذا هو تاريخ الرجال والن�ساء ُ
على َم ِّر الأجيال والع�صور.
ق�صة الم�سيح ،فلم َت ْن َت ِه عند القبر.
�أما َّ

القبر الفارغ
ال�س ْبتِ ،ع ِْن َد َف ْجرِ �أَ َّو ِل الأُ ْ�س ُبو ِعَ ،ج َاء ْت َم ْر َي ُم ْال َم ْج َدل َِّي ُة َو َم ْر َي ُم
َ"و َب ْع َد َّ
الأُ ْخ َرى ل َِت ْن ُظ َرا ْال َق ْب َرَ .و�إِ َذا َز ْل َز َل ٌة َعظ َِيم ٌة َح َد َث ْت ،لأَ َّن َم َال َك َّالر ِّب َن َز َل
ابَ ،و َجلَ َ�س َعلَ ْيهَِ .و َك َان َم ْن َظ ُر ُه
ال�س َماءِ َو َج َاء َو َد ْح َر َج ْال َح َج َر َع ِن ْال َب ِ
م َِن َّ
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َك ْال َب ْرقَِ ،ول َِب ُا�س ُه �أَ ْب َي َ�ض
الثلْ ِجَ .فم ِْن َخ ْو ِفهِ ْار َت َع َد
َك َّ
ْال ُح َّر ُا�س َو َ�ص ُاروا َك� ْأم َواتٍ .
َف�أَ َج َاب ْال َم َال ُك َو َق َال
ل ِلْ َم ْر�أَ َت ْي ِن‘َ :ال َت َخ َافا �أَ ْن ُت َما،
َف ِ�إ ِّني �أَ ْعلَ ُم �أَ َّن ُك َما َت ْطلُ َبا ِن
وبَ .ل ْي َ�س
َي ُ�س َوع ْال َم ْ�صلُ َ
ههنَ ا ،لأَ َّن ُه َق َام َك َما
ُه َو ُ
َق َال! َهلُ َّما ْان ُظ َرا ْال َم ْو�ضِ َع
الَّ ذ ِي َك َان َّالر ُّب ُم ْ�ض َط ِج ًعا
فِيهَِ .و ْاذ َه َبا َ�سرِ ًيعا ُق َ
وال
ل َِت َالمِيذِهِ� :إِ َّن ُه َق ْد َق َام م َِن الأَ ْم َواتِ َ .ها ُه َو َي ْ�سب ُِق ُك ْم �إلى ْال َجل ِيلُِ .ه َن َاك
َت َر ْو َن ُهَ .ها �أَ َنا َق ْد ُقلْ ُت َل ُك َماَ ’.ف َخ َر َج َتا َ�سرِ ًيعا م َِن ْال َق ْبرِ ب َِخ ْوفٍ َو َف َر ٍح
ِيمَ ،راك َِ�ض َت ْي ِن ل ُِت ْخب َِرا َت َالم َِيذ ُهَ .وف َِيما ُه َما ُم ْن َطل َِق َتا ِن ل ُِت ْخب َِرا
َعظ ٍ
َت َالم َِيذ ُه ِ�إ َذا َي ُ�س ُوع َال َق ُاه َما َو َق َال�‘َ :سالَ ٌم َل ُك َماَ ’.ف َت َق َّد َم َتا َو�أَ ْم َ�س َك َتا
ب َِق َد َم ْيهِ َو َ�س َج َد َتا َل ُهَ .ف َق َال َل ُه َما َي ُ�س ُوع‘َ :ال َت َخ َافا .ا ِْذ َه َبا ُق َ
وال لإِ ْخ َوتِي
�أَ ْن َي ْذ َه ُبوا �إلى ْال َجل ِيلَِ ،و ُه َن َاك َي َر ْو َنن ِي’" (�إنجيل َم َّتى .)10-1 :28
خطية،
عجز الموت عن �إحكام قب�ضته على الم�سيح .فحيث �إ َّنه كان بال َّ
فقد �أقامه اهلل الآب من الأموات .وهكذا ،لم َيقت�صر الأمر على � َّأن ي�سوع دفع
الخطية وغلب الموت نف�سه! وعندها،
�أُ ْج َرة خطايا العالم فح�سب ،بل �إنه َه َز َم
َّ
الدينيين:
ارتجف �إبلي�س و�أعوانه ال�شياطين و َد َّب القلق في نفو�س القادة
ِّ
ا�س َج ُاءوا �إلى ْال َمد َِينةِ َو�أَ ْخ َب ُروا
َ"وف َِيما ُه َما َذاه َِب َتا ِن �إِ َذا َق ْو ٌم م َِن ْال ُح َّر ِ
ال�ش ُيو ِخَ ،و َت َ�ش َاو ُرواَ ،و َ�أ ْع َط ُوا
ُر�ؤ ََ�س َاء ْال َك َه َنةِ ب ُِك ِّل َما َك َانَ .ف ْاج َت َم ُعوا َم َع ُّ
ْال َع ْ�س َك َر ف َِّ�ض ًة َكث َِير ًة َقائِل َِين‘ُ :ق ُولوا �إِ َّن َت َالم َِيذ ُه �أَ َت ْوا َل ْي ًال َو َ�س َر ُق ُوه َو َن ْح ُن

ن َِي ٌامَ .و�إِ َذا ُ�سم َِع ذل َِك ع ِْن َد ْال َوال ِي َف َن ْح ُن َن ْ�س َت ْعط ُِف ُهَ ،و َن ْج َعلُ ُك ْم ُم ْط َمئ ِِّن َين’.
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هذا ْال َق ْو ُل ع ِْن َد ْال َي ُهو ِد �إلى
َف�أَ َخ ُذوا ْالف َِّ�ض َة َو َف َعلُ وا َك َما َ َّعل ُم ُوه ْمَ ،ف َ�ش َاع َ
هذا ْال َي ْو ِم" (�إنجيل َم َّتى .)15-11 :28
َ
فارغا وحاولوا جاهدين ويائ�سين
َعل َِم �أعداء ي�سوع � َّأن قبر الم�سيح كان
ً
�أن ُيخفوا الحقيقة لكي ال َيعرف النا�س � َّأن ذاك الذي قتلوه قد عاد �إلى
الحياة ُم َج َّد ًدا!

انتصار على الموت
�أنذر اهلل �آدم في َج َّنة َع ْدن �أنه �إذا ع�صى قانون خالقه ف�سوف يموت مو ًتا!
وحواء "ل َْن َتموتا" ث َُّم تابع عمله وقاد الجن�س الب�شري
� َّأما ال�شيطان فقال لآدم َّ
ب�أكمله �إلى طريق الموت والهالك .فقد َت َمكَّن الموت على مدى �آالف ال�سنين
لكن ابن اهلل جاء
من �إحكام قب�ضته القوية على الرجال والن�ساء والأطفالَّ .
م�صراعيه:
و َت َح َّدى الموت وهزمه ،وفتح باب الحياة الأبدية على
َ
هك َذا فِي ْال َم�سِ ي ِح َ�س ُي ْح َيا ْال َجم ُِيع"
وت ْال َجم ُِيعَ ،
"لأَ َّن ُه َك َما فِي � َآد َم َي ُم ُ
(ر�سالة كورنثو�س الأولى .)22 :15
ال�سن البارحة�" :أكثر ما �أخافه في الحياة هو
قالت لي جارة ُم َت َق ِّدمة في ِّ
الموت" .وكم ُ�س ِر ْر ُت ب�أن �أُخبرها عن ذاك الأزلي الذي هزم الموت وقام َح ًّيا
نت�صرا على ذلك العدو المخيف.
ُم ً
َ"ف�إِ ْذ َق ْد َت َ�ش َار َك الأَ ْو َال ُد فِي َّالل ْحمِ َو َّالد ِم ْا�ش َت َر َك ُه َو �أَ ْي ً�ضا َكذل َِك فِي ِه َما،
ل َِك ْي ُيب َِيد ب ِْال َم ْوتِ َذ َاك َّالذِي َل ُه ُ�سلْ َط ُان ْال َم ْوتِ � ،أَ ْي �إِ ْبل َِي�سَ ،و ُي ْعت َِق �أُولئ َِك
ين – َخ ْو ًفا م َِن ْال َم ْوتِ – َك ُانوا َجم ًِيعا ُك َّل َح َياتِ ِه ْم َت ْح َت ْال ُع ُبود َِّيةِ"
َّالذ ِ َ
العبرانيين .)15-14 :2
(الر�سالة �إلى
ِّ
ِّ
لنفتر�ض � َّأن ي�سوع مات من �أجل خطايانا ولكنه لم َي ُق ْم من الأموات .لو
ومخيفًا .لك ِْن بانت�صاره على الموت� ،أثبت
لم َي ُق ْم ،لبقي الموت واق ًعا رهي ًبا ُ
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الرب ي�سوع �أ َّنه �أعظم مِ ْن �أقوى �سالح لدى ال�شيطان و�أرهب عدو للإن�سان.
ُّ
فل َّأن ي�سوع انت�صر على الموت ،يجب على الم�ؤمنين بي�سوع �أن ال يخافوا من
�أي �شيء في هذه الحياة �أو في الحياة الآخرة.
ومبا�شرة .ف�إذا �آمنت بابنه الذي ت�ألَّم على ال�صليب
� َّإن ر�سالة اهلل �صريحة ُ

ومات و ُدفن ث َُّم قام ح ًيا في اليوم الثالث بد ًال عنك ،ف�سوف ُي َح ِّررك من
ال�سار لهذا العالم
قب�ضة الموت ويعطيك حياته الأبدية .وهذا هو خبر اهلل َّ
للخطية:
الم�ستعبد
َّ
ُ

"�أَ َّن ْال َم�س َِيح َم َات م ِْن �أَ ْج ِل َخ َط َاي َانا َح َ�س َب ْال ُكتُ ِبَ ،و�أَ َّن ُه ُدف َِنَ ،و�أَ َّن ُه َق َام
فِي ْال َي ْو ِم َّالثال ِ ِث َح َ�س َب ْال ُكتُ ِب" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)4-3 :15
كما � َّأن ي�سوع الم�سيح يقول لك ّل من ي�ؤمن به:
"�إ ِّني �أَ َنا َح ٌّي َف�أَ ْن ُت ْم َ�س َت ْح َي ْو َن َ ...ال َت َخ ْف� ،أَ َنا ُه َو الأَ َّولُ َوالآخِ ُرَ ،وال َْح ُّي.
او َي ِة
ِيح ا ْل َه ِ
ِين! �آمِ َ
َوكُ ْن ُت َم ْي ًتاَ ،و َها �أَ َنا َح ٌّي �إلى �أَ َب ِد الآ ِبد َ
ينَ .ولِي َمفَات ُ
َوال َْم ْو ِت" (�إنجيل يوح َّنا � ،19 :14سِ فْر الر�ؤيا .)18-17 :1

هزيمة الشيطان
عندما دخل ي�سوع دائرة الموت وخرج منها بعد ثالثة �أيام� ،أ�صبح �إبلي�س
مهزوما .وعلى الرغم من �أنه و�شياطينه ا�ستمروا في المعركة� ،إ َّال �أنهم
عدوا
ً
ً
لن ُي َح ِّققوا ال َّن ْ�صر �أب ًدا.

هل ترى كيف َت َّمم اهلل ال ُن ُب َّوة التي �أعلنها في َج َّنة َع ْدن في اليوم الذي �أخط�أ

الحية (ال�شيطان) ب َل ْدغ ن�سل
وحواء؟ فبح�سب نبوءته ووعده ،قامت َّ
فيه �آدم َّ
المر�أة (ي�سوع)؛ لك َِّن هذه الجروح نف�سها هي التي �أ َّدت �إلى هالك ال�شيطان.
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َ"م ْن َي ْف َع ُل ْال َخط َِّي َة َف ُه َو م ِْن �إِ ْبل َِي�س ،لأَ َّن �إِ ْبل َِي�س م َِن ْال َب ْدءِ ُي ْخط ُِئ.
هذا �أُ ْظ ِه َر ْاب ُن اهلل ِ ل َِك ْي َي ْن ُق َ�ض �أَ ْع َم َال �إِ ْبل َِي�س" (ر�سالة يوح َّنا
لأَ ْج ِل َ
الأولى .)8 :3
الخطية
فمن خالل موته ودفنه وقيامته ،انت�صر ي�سوع على لعنة
َّ
التي تقول:
اب َت ُع ُود" (�سِ فْر التكوين .)19 :3
"لأَ َّن َك ُت َر ٌابَ ،و�إلى ُت َر ٍ
ويتحول �إلى ُتراب.
لآالف ال�سنين ،هز�أ ال�شيطان من ن�سل �آدم الذي يموت
َّ
يتحول �إلى ُتراب! وال�س�ؤال الذي َيطرح نف�سه هنا هو:
لكن ج�س ًدا واح ًدا فقط لم
َّ
َّ
الخطية ال تملك �أي ُ�سلطان عليه
لماذا ل َْم َيتحلَّل ج�سد ي�سوع في القبر؟ ل َّأن
َّ
خطية .فقبل �ألف �سنة� ،أعلن النبي داود:
لأ ّنه بال َّ
" َلأ َّن َك لَ ْن َت ْت ُر َك َن ْف�سِي فِي ْال َها ِو َيةَِ .ل ْن َت َد َع َتق َِّي َك َي َرى َف َ�س ًادا"
(المزمور .)10 :16
وبالخطية
وهكذا ،فقد َت َمكَّن ال ُق ُّدو�س من �إلحاق الهزيمة بال�شيطان
َّ
وبالموت – لأجلنا.

ال ُبرهان
ومقنعة ت�ؤكِّد قيامة ي�سوع من الموت.
هناك براهين كثيرة ُ
يتم العثور على ُجثمانه.
كان القبر ً
فارغا ولم ّ
و�سمِ ْع َن �إعالن المالك،
كانت الن�ساء ُه َّن � َّأول من َنظَ ْر َن القبر الفارغَ ،
حيا ،ول ََم ْ�س َن ُه ،و َت َكل َّْم َن معه .ولوال �أ َّن ُه َّن جديرات
َ
و�ش َ
اه ْد َن الم�سيح ًّ
ويوح َّنا) هذه
وم ْر ُق�س ،ولوقا،
َ
(م َّتىَ ،
بالثقة لما َ�س َر َد ال َب�شيرون الأربعة َ
التفا�صيل َع ْن ُه َّن.
220
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ُيخبرنا الكتاب المق َّد�س عن ظُ هورات عديدة للم�سيح بعد قيامته (مع وجود
�شهود عليها) .ولعقود َتلَت� ،شهد المئات من الأ�شخا�ص الجديرين بالثقة �أنهم
المقام ،وم�شوا معه ،وتح َّدثوا �إليه.
ر�أوا الم�سيح ُ
ر�أى التالميذ الم�سيح يت�ألَّم ويموت فانفطرت قلوبهم وخابت �آمالهم
لأ ّنهم ظ ّنوا �أنه لن يموت .لذلك ،فقد عادوا �إلى منازلهم والخوف والحزن
يملآن قلوبهم .لك َِّن �شي ًئا قد حدث .فقد ر�أوا ي�سوع ح ًيا .وعندها فقط َتذَكَّ روا
221
أخيرا فهموا
� َّأن ي�سوع قال لهم �إ َّنه �س ُي�صلب وفي اليوم الثالث يقوم .و� ً
كلمات الأنبياء.
الجبناء ُ�شهو ًدا ُ�شجعا ًنا للم�سيح .فبعد قيامة ي�سوع
�أ�صبح ه�ؤالء التالميذ ُ
وج ًها كالمه
من الموت بوقت ق�صير ،م�شى ُبطر�س في �شوارع �أور�شليم وقال ُم ِّ
لأولئك الذين ت�آمروا ل�صلب ي�سوع:
ِي�س
و�س ْال َب َّارَ ،و َطلَ ْب ُت ْم �أَ ْن ُي َوه َب َل ُك ْم َر ُج ٌل َقات ٌِلَ .و َرئ ُ
"�أَ ْن ُت ْم �أَ ْن َك ْر ُت ُم ْال ُق ُّد َ
ْال َح َيا ِة َقتَ لْ تُ ُم ُوهَّ ،الذِي �أَ َق َام ُه ُ
اهلل م َِن الأَ ْم َواتِ َ ،و َن ْح ُن ُ�ش ُه ٌود ل ِذل َِك ...
َوال َآن �أَ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة� ،أَ َنا �أَ ْعلَ ُم َ �أ َّن ُك ْم ب َِج َه َال ٍة َعمِلْ ُت ْمَ ،ك َما ُر�ؤ ََ�سا�ؤ ُُك ْم �أَ ْي ً�ضا.
َو�أَ َّما ُ
اهلل َف َما َ�س َب َق َو�أَنْ َب�أَ ِبهِ ِب َ�أ ْف َوا ِه َجمِي ِع َ�أنْ بِ َيا ِئهِ� ،أَ ْن َي َت�أَ َّل َم ْال َم�س ُِيحَ ،ق ْد
هك َذاَ .ف ُت ُوبوا َو ْار ِج ُعوا ل ُِت ْم َحى َخ َط َاي ُاك ْم ،ل َِك ْي َت�أْت َِي �أَ ْو َق ُات ْال َف َر ِج
َت َّم َم ُه َ
الر ُ�سل .)19-14 :3
م ِْن َو ْجهِ َّالر ِّب" (�أعمال ُّ
�أدرك ُبطر�س والتالميذ الآخرون � َّأن ذاك الذي وهبهم الحياة الأبدية
عرفون
ي�ستحق �أن يت�ألَّموا لأجله .وقد عانى تالميذ الم�سيح (الذين �أ�صبحوا ُي َ
والجلْد والإعدام ب�سبب �شهادتهم
بالم�سيحيين )222من ال�سخرية وال�سجن
ِّ
َ
و�صلب ب�شكل معكو�س
الرب ي�سوع .وقد ْ
ا�ضطُ هد ُبطر�س نف�سه ُ
الجريئة عن ّ
(بح�سب ما نقر�أ في كتب التاريخ) .لك َِّن ُبطر�س وجميع التالميذ الآخرين
ور َّبهم انت�صر على
قبلوا هذا اال�ضطهاد بفرح بعد �أن �أدركوا � َّأن ُم َخلِّ�صهم َ
الموت والجحيم 223.فقد �أدركوا � َّأن اهلل منحهم الغفران والب َِّر والحياة
الأبدية .لهذا لم َي ُعد الموت يخيفهم .ففي اللحظة التي تموت فيها �أج�سادهم،
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تذهب �أرواحهم الأبدية لتكون "ع ِْن َد َّالر ِّب" في ال�سماء (ر�سالة كورنثو�س
الثانية .)8 :5
لهذا ،لم َي ُعد هناك �أي �شيء ُيخيفهم بعد الآنَ .ف ُه ْم َيحملون ر�سال ًة �إلى
العالم؛ ر�سالة �أَ َه َّم من الحياة نف�سها! ونرى في الآيات التالية كيف َخ َت َم �أحد
ال�ساخرين
�أتباع ي�سوع ر�سالته التي َو َّج َهها �إلى َح ْ�ش ٍد من النا�س ُ
المت�شكِّكين َّ
في مدينة �أثينا القديمة:
النا�سِ فِي ُك ِّل َم َكانٍ �أَ ْن َي ْر ِج ُعوا ِ�إ َل ْيهِ َتائِب َِين،
اهلل ال َآن َي ْد ُعو َجم َِيع َّ
َ"ف ُ
َو َق ْد َغ َّ�ض َّالن َظ َر َع ْن �أَ ْزم َِنةِ ْال َج ْه ِل َّالتِي َم َّر ْت ،لأَ َّن ُه َح َّد َد َي ْو ًما َيد ُِين فِيهِ
ْال َعالَ َم ِب ْال َع ْد ِل َعلَ ى َيدِ َر ُجل ٍ ْاختَ َار ُه لِذَ ل َِكَ .و َق ْد َق َّد َم لِلْ َجمِي ِع ُب ْر َه ًانا� ،إِ ْذ
الر ُ�سل 31-30 :17؛ ترجمة الحياة).
�أَ َق َام ُه م ِْن َب ْي ِن الأَ ْم َواتِ " (�أعمال ُّ
الظن ب�أنكم
كانت ُخال�صته ب�سيطة ووا�ضحة" :توبوا! تو َّقفوا عن
ّ
وعو�ضا عن ذلك،
الح ْتمِ َّية!
ً
قادرون على تخلي�ص �أنف�سكم من دينونة اهلل َ
الم َخلِّ�ص الذي َ�سفَك دمه من �أجل خطاياكم وقام
�ضعوا ك ّل ثقتكم بذاك ُ
من الأموات".

دليل قاطع
الم َخلِّ�ص وال َد َّيان
كيف ُيمكننا (�أنا و�أنت) �أن نتي َّقن من � َّأن ي�سوع هو ُ
للتو .فاهلل َ"ق َّد َم لِلْ َجمِي ِع ُب ْر َه ًانا� ،إِ ْذ �أَ َق َام ُه م ِْن
لهذا العالم؟ لقد قر�أنا الجواب ِّ
َب ْي ِن الأَ ْم َواتِ ".
الم َخلِّ�ص الوحيد؟
هل نحتاج �إلى مزيد من البراهين على � َّأن ي�سوع هو ُ
ولماذا َن ْع َهد بم�صيرنا الأبدي �إلى غيره؟ من الم�ؤ�سف ح ًقا � َّأن الب�شر ُي ْك ِرمون
ق�صة اهلل ور�سالته في حياتهم .وكيف ُيمكن لأي
الموتى الذين ناق�ضوا َّ
بر ُجل عجز عن التغلُّب على الموت وناق�ض كلمة اهلل
�شخ�ص �أن ي�ضع ثقته َ
(في حين � َّأن ي�سوع انت�صر على الموت و َت َّمم �أقوال الأنبياء)؟
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وهكذا ،كما � َّأن اهلل ي�ستخدم النبوءات ال�صادقة لتقديم البراهين للنا�س
على � َّأن الكتاب المق َّد�س هو كلمة اهلل ،ف� َّإن قيامة ي�سوع في اليوم الثالث هي
ال ُبرهان القاطع الذي ا�ستخدمه اهلل لكي ُيثبت للنا�س � َّأن ي�سوع وحده ي�ستطيع
�أن ُي َخلِّ�صنا من الموت الأبدي و�أن ُيعطينا الحياة الأبدية.

ص لجميع الناس
ُم َخ ِّل ٌ
المتعلِّقة بموت ي�سوع
� َّإن الكتاب المق َّد�س وا�ضح ك ّل الو�ضوح .فالر�سالة ُ
موجهة �إلى جميع النا�س "في ُك ِّل َمكان" .ويجب التركيز على هذه
وقيامته َّ
الحقيقة ل َّأن البع�ض ما زالوا يقولون � َّإن ي�سوع جاء من �أجل اليهود فقط .لك َِّن
224
هذا القول بعيد ك ّل البعد عن الحقيقة.
مو َّجهة بالفعل �إلى اليهود� ،إ َّال
ففي حين � َّأن خدمة ي�سوع ال َّ
أر�ضية كانت َ
� َّأن هدفه من المجيء �إلى هذه الأُ َّمة هو تقديم الخال�ص للعالم كلّه .فقبل ذلك
ب�سبعمئة �سنة ،كتب النبي �إ�شعياء الوعد التالي الذي قطعه اهلل الآب البنه:
�ض" (�سِ فْر �إ�شعياء .)6 :49
"ج َعلْ تُ َك ُن ًورا لِلأُ َم ِم لِتَ ُك َون َخالَ �صِ ي �إلى �أَقْ َ�صى الأَ ْر ِ
َ
لقد جاء الم�سيح �إلى العالم وهو َي ْعلَم � َّأن القادة اليهود �سيرف�ضونه.
الخطية و ُي َق ِّدم
كما �أنه َعل َِم �أنه من خالل رف�ضهم هذا �سوف ُي َ�س ِّدد ُ�أ ْج َرة
َّ
الخال�ص للعالم.
ا�صتِهِ َج َاء،
َ"ك َان فِي ْال َع َال ِمَ ،و ُك ِّو َن ْال َع َال ُم بِهَِ ،و َل ْم َي ْعرِ ْف ُه ْال َع َال ُم� .إلى َخ َّ
ا�ص ُت ُه َل ْم َت ْق َبلْ ُهَ .و�أَ َّما ُك ُّل َّالذ َِين َقبِلُ ُوه َف�أَ ْع َط ُاه ْم ُ�سلْ َط ًانا �أَ ْن َي�صِ ُيروا
َو َخ َّ
�أَ ْو َال َد اهلل ِ� ،أَ ِي ْال ُم�ؤْمِنُ َون ِبا�سمهِ" (�إنجيل يوح َّنا .)12-10 :1
ي�سوع الم�سيح هو ُم َخلِّ�ص العالم كلّه؛ َلك ِْن ال ُيمكن لأي �شخ�ص �أن ُي�صبح
الخطاة.
ول ًدا هلل �إ َّال �إذا �آمن ب�شخ�ص الم�سيح وبما فعله لتخلي�ص ُ
لهذاْ ،اعل َْم يا �صديقي � َّأن اهلل ُيحِ ُّبك لدرجة �أنه بذل ابنه الوحيد لأجلك .لكنه
رية االختيار.
لن ُيرغمك على الإيمان به ،بل يترك لك ُح َّ
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هك َذا �أَ َح َّب ُ
اهلل ْال َع َال َم َح َّتى َب َذ َل ْاب َن ُه ْال َوحِ َيد ،ل َِك ْي َال َي ْهل َِك ُك ُّل َم ْن
"لأَ َّن ُه َ
ُي�ؤْم ُِن ِبهَِ ،ب ْل َت ُك ُون َل ُه ْال َح َي ُاة الأَ َبد َِّي ُة" (�إنجيل يوح َّنا .)16 :3

ال حيرة بعد اليوم
في اليوم الذي قام فيه ي�سوع من الموتَ ،م�شى وتكلَّم مع تلميذَين ُمرتبكَين
كانا عاج َزين عن فهم �ضرورة موت الم�سيح وقيامته .لهذا ،قال لهما ي�سوع:
وب فِي الإِ َيما ِن ِب َجمِي ِع َما َت َك َّل َم ِبهِ
"‘�أَ ُّي َها ْال َغبِ َّيا ِن َو ْال َبطِيئَ ا ْالقُ لُ ِ
الأَنْ بِ َي ُاء! �أَ َما َك َان َي ْن َبغِي �أَ َّن ْال َم�س َِيح َي َت�أَ َّل ُم ب َِهذا َو َي ْد ُخ ُل �إلى َم ْجدِهِ؟’
و�سى [التوراة�/سِ فْر التكوين] َوم ِْن َجمِي ِع الأَنْ بِ َيا ِء
ُث َّم ْاب َت َد�أَ م ِْن ُم َ
ُي َف ِّ�س ُر َل ُه َما الأُ ُم َور ْال ُم ْختَ َّ�ص َة ِبهِ فِي َجمِي ِع ْال ُك ُت ِب" (�إنجيل لوقا
.)27-25 :24
لقد زالت حيرتهما في نهاية المطاف .فالم�سيح لم ي� ِأت ل ُيلْحِ ق الهزيمة
ال�سيا�سيين الذين َين َتمون �إلى الجن�س الب�شري الفاني ،بل لينت�صر
بالأعداء
ِّ
والخطية ،والموت ،والجحيم!
الروحيين الأ�شد َف ْتكًا :ال�شيطان،
على الأعداء
ِّ
َّ
وفي وقت الحق من نف�س ذلك اليوم ،ظهر ي�سوع لتالميذه في ال ِعل َِّية في
�أور�شليم حيث كانوا َيختبئون .وعندها� ،أراهم ي َديه ورجلَيه المثقوب َتين،
وتناول الطعام معهم ،ث َُّم قال لهم:
"‘هذا ُه َو ْال َك َال ُم َّالذِي َ َّكل ْم ُت ُك ْم بِهِ َو�أَ َنا َب ْع ُد َم َع ُك ْم� :أَ َّن ُه َال ُب َّد �أَ ْن َيت َِّم
َ
و�سى َوالأَ ْنبِ َيا ِء َو ْال َم َزامِيرِ’.
وب َع ِّني فِي َن ُام ِ
و�س ُم َ
َجم ُِيع َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
هك َذا
وبَ ،و َ
حِ َينئِذٍ َف َت َح ذ ِْه َن ُه ْم ل َِي ْف َه ُموا ْال ُك ُت َبَ .و َق َال َل ُه ْمَ :
‘هك َذا ُه َو َم ْك ُت ٌ
َك َان َي ْن َبغِي �أَ َّن ْال َم�س َِيح َي َتَ�أ َّل ُم َو َي ُق ُوم م َِن الأَ ْم َواتِ فِي ْال َي ْو ِم َّالثالِثِ،
ِالت ْو َبةِ َو َم ْغف َِرةِ ْال َخ َط َايا ل َِجمِي ِع الأُ َم ِمُ ،م ْب َت َد ً�أ م ِْن
َو�أَ ْن ُي ْك َر َز بِا�سمهِ ب َّ
�أُ ُور َ�شل َِيمَ .و�أَ ْن ُت ْم ُ�ش ُه ٌود ل ِذل َِك’" (�إنجيل لوقا .)48-44 :24
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قال ي�سوع لتالميذه �إنهم ُ"�ش ُه ٌود ل ِذل َِك" للأُ َمم .وكانت الر�سالة التي
وه َز َم الموت من
الرب من ال�سماء َدف ََع �أُ ْج َرة
الخطية َ
َّ
�س ُينادون بها وا�ضحةّ :
�أجل ك ّل �شخ�ص ُو ِل َد على هذه الأر�ض .لذلك ،حالما ُيعلن الإن�سان توبته
الحقيقية (التغيير في فكره) و�إيمانه (الثقة القلبية) في الم�سيح وفي عمله
َّ
الفدائي ،ف�سوف يمنحه اهلل الغفران الكامل وال�سالم الحقيقي.

دعوة إلى الراحة
َفكِّر في اليوم ال�سابع للخلق .ما الذي فعله اهلل في ذلك اليوم؟ لقد ا�ستراح.
ال�س َم َاو ُات َوالأَ ْر ُ�ض َو ُك ُّل ُج ْند َِهاَ .و َف َر َغ ُ
اهلل
لماذا؟ ل َّأن عمله قد �أُكْ مِ ل�" :أُ ْكمِلَ ِت َّ
ال�ساب ِع م ِْن َجمِي ِع
ال�ساب ِع م ِْن َع َملِهِ َّالذِي َعم َِلَ .ف ْا�س َت َر َاح فِي ْال َي ْو ِم َّ
فِي ْال َي ْو ِم َّ
َع َملِهِ َّالذِي َعم َِل" (�سِ فْر التكوين .)2-1 :2
وهكذا ،لم َتك ُْن هناك حاجة لإ�ضافة �أي �شيء �إلى ما فعله اهلل في الخليقة.
فقد � أُ ْكمِل .كما � َّأن عمل الفداء الذي قام به اهلل ال يحتاج �إلى �أي �إ�ضافات؛
فقد "�أُكْ مِ ل!"
و�س َّر بما عمله في الخليقة ،ف�إنه يدعونا �إلى الراحة
وكما � َّأن اهلل ا�ستراح ُ
والتم ُّتع بعمل الخال�ص الذي َ�س َب َق ف�أ َت َّمه" :لأَ َّن َّالذِي َد َخ َل َر َاحتَ ُه ْا�ستَ َر َاح ُه َو
�أَ ْي ً�ضا م ِْن َ �أ ْع َمالِهَِ ،ك َما ُ
العبرانيين .)10 :4
(الر�سالة �إلى
ِّ
اهلل م ِْن �أَ ْع َمالِهِ" ِّ
وفي حين � َّأن �آالف الديانات في العالم ُتعلن قائل ًة للنا�س" :افعل هذا!
افعل ذاك! حاول �أكثر!" ف� َّإن ي�سوع يقول لهم"َ :ت َع َال ْوا �إِ َل َّي َيا َجم َِيع ْال ُم ْت َعب َِين
يح ُك ْم" (�إنجيل َم َّتى .)28 :11
َو َّالثقِيل ِي الأَ ْح َمالَِ ،و�أَ َنا �أُرِ ُ
هل �أنت ُمطمئن البال وم�سرور بما فعله اهلل من �أجلك؟

يوما مع الرب
أربعون ً
يوما بعد قيامته من الأموات
الرب ي�سوع مع تالميذه �أربعين ً
ق�ضى ّ
ل ُيعلِّمهم حقائق كثيرة عن ملكوت اهلل .وقد �شاهده التالميذ ولم�سوا ج�سده
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الم َم َّجد الذي ال ُيف�سده زمان وال مكان؛ وهو نف�س
الحي ،ذلك الج�سد الأبدي ُ
َّ
الج َ�سد الذي �سيح�صل عليه جميع الم�ؤمنين الحقيقيين ذات يوم.
َ
أي�ضا .وقد ذَكَّ رهم
الرب ي�سوع ،وتكلَّموا معه ،و�أكلوا معه � ً
َم�شى التالميذ مع ّ
الروح ال ُق ُد�س ليحيا في داخلهم،
ب�أنه �سيتركهم قري ًبا و� َّأن الآب �س ُير�سل �إليهم ُّ
و َيقودهم ،و ُي َق ِّوي عزيمتهم في �شهادتهم لأمم العالم .كما �أنه �أخبرهم ب�أنه
�سيعود ذات يوم �إلى الأر�ض ل ُيدين العالم بال َع ْدل.
يوما من قيامة ي�سوع ،اجتمع بتالميذه على جبل الزيتون في
بعد �أربعين ً
الجانب ال�شرقي من �أور�شليم .فقد حان الوقت لرجوعه �إلى "بيت �أبيه" (�إنجيل
يوح َّنا .)2 :14

الصعود
ُّ
َ"وف َِيما ُه َو ُم ْج َتم ٌِع َم َع ُه ْم �أَ ْو َ�ص ُاه ْم َ �أ ْن َال َي ْب َر ُحوا م ِْن �أ ُ ُور َ�شل َِيمَ ،ب ْل
يوحنا َع َّم َد ب ِْال َماءِ،
َي ْن َتظ ُِروا َ‘م ْوع َِد ال ِآب َّالذِي َ�سم ِْع ُت ُم ُوه م ِِّني ،لأَ َّن
َّ
�سَ ،ل ْي َ�س َب ْع َد هذِهِ الأَ َّيا ِم ب َِكث ِيرٍ� ’.أَ َّما
ِالرو ِح ْال ُق ُد ِ
َو�أَ َّما �أَ ْن ُت ْم َف َ�س َت َت َع َّم ُد َ
ون ب ُّ
هذا ْال َو ْق ِت َت ُر ُّد ْال ُملْ َك
ُه ُم ْال ُم ْج َتم ُِع َون َف َ َ�س�أ ُل ُوه َقائِل َِين‘َ :يا َر ُّبَ ،ه ْل فِي َ
�إلى �إِ ْ�س َرائ َِيل؟’ َف َق َال َل ُه ْم‘َ :ل ْي َ�س َل ُك ْم َ �أ ْن َت ْعرِ ُفوا الأَ ْزم َِن َة َوالأَ ْو َق َات َّالت ِي
وح ْالقُ ُد ُ�س
َج َعلَ َها ال ُآب فِي ُ�سلْ َطانِهِ ،لك َِّن ُك ْم َ�ستَ نَ الُ َون ُق َّو ًة َمتَ ى َح َّل ُّ
الر ُ
ال�سام َِر ِة
َعلَ ْي ُك ْمَ ،و َت ُك ُون َون لِي ُ�ش ُه ًودا فِي �أُ ُور َ�شل َِيم َوفِي ُك ِّل ْال َي ُهود َِّيةِ َو َّ
ونَ .و�أَ َخ َذ ْت ُه
�ضَ ’.و َل َّما َق َال َ
َو�إلى �أَقْ َ�صى الأَ ْر ِ
هذا ْار َتفَ َع َو ُه ْم َي ْن ُظ ُر َ
ال�س َماءِ َو ُه َو ُم ْن َطل ٌِق،
َ�س َح َاب ٌة َع ْن �أَ ْع ُينِ ِه ْمَ .وف َِيما َك ُانوا َي ْ�ش َخ ُ�ص َون �إلى َّ
ا�س �أَ ْب َي َ�ضَ ،و َق َ
اال�‘ :أَ ُّي َها ِّالر َج ُال ْال َجل ِيلُّ ِي َون،
�إِ َذا َر ُج َال ِن َق ْد َو َق َفا بِ ِه ْم بِل َِب ٍ
ال�س َماءِ؟ �إِ َّن َي ُ�س َوع هذَ ا َّالذِي ْار َتفَ َع َع ْن ُك ْم
َما َب ُال ُك ْم َوا ِقف َِين َت ْن ُظ ُر َ
ون �إلى َّ
ال�س َماءِ’" (�أعمال
ال�س َما ِء َ�س َي�أْتِي َ
هكذَ ا َك َما َر�أَ ْيتُ ُم ُوه ُم ْن َطل ًِقا �إلى َّ
�إلى َّ
الر ُ�سل .)11-4 :1
ُّ

الموت
25
ٌ
موت ي َْه ِز ُم َ
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السماء َتح َتفل باالنتصار
َّ
تماما 225.فذاك الذي
تنب�أ الأنبياء
�صعد ابن االن�سان "�إلى َ
العالء" كَ ما َّ
ً
ب�سخرية النا�س عاد �إلى م�سكنه.
ر�ضي �أن ي�ستبدل عبادة مالئكة ال�سماء له ُ
لكن �شي ًئا ما َت َغ َّير فيه .فذاك الذي خلق الإن�سان على �صورته �أ�صبح َي ْحمِ ل
َّ
الآن �صورة الإن�سان.
ال َيك�شف لنا الكتاب المق َّد�س الكثير عن عودة ابن اهلل �إلى ال�سماء؛ لكننا
نتخيل تلك الأعداد الهائلة
نعرف يقي ًنا �أنها كانت عودة مجيدة! و ُيمكننا �أن
َّ
الرب
الم ِّ
من المالئكة والب�شر َ
فديين الذين كانوا ينتظرون بلهفة �شديدة دخول ّ
بوابات ال�سماء .فَرغم �أنهم كانوا يعرفونه ب�صفته ابن اهلل ورب المجد� ،إ َّال
من َّ
وح َمل اهلل.
للمرة الأولى ب�صفته ابن الإن�سان َ
�أنهم �س ُيقابلونه َّ
ال�ص ْمت في ال�سماء .وفج�أةَ ،علَت �أ�صوات الأبواق وتهليالت المالئكة
�سا َد َّ
ُو�س ُك َّنَ ،و ْار َتف ِْع َن �أَ َّي ُت َها
ل ُت َم ِّزق ذلك َّ
ال�ص ْمت الرهيب" :ا ِْر َف ْع َن �أَ َّي ُت َها الأَ ْر َت ُاج ُر�ؤ َ
الأَ ْب َو ُاب َّالد ْهرَِّي ُاتَ ،ف َي ْد ُخ َل َمل ُِك ْال َم ْجدِ" (المزمور .)7 :24
الم َد ِّوي
ال�سماوي ُ
ُفت َِحت الأبواب على َم�صاريعها .وعلى َو ْق ِع ال َّت�صفيق َّ
الح َمل ،ابن الإن�سان الذي َيحمل �آثار
دخل ال َبطَ ل ،ابن اهلل الوحيد ،الكلمةَ ،
المعركة في ج�سده ،ي�سوع!
�سار ي�سوع و�سط الح�شود �شا ًّقا طريقه �إلى عر�ش الآب .ث َُّم ا�ستدار ونظر �إلى
226
المفدي وجل�س.
ن�سل �آدم َ
همة.
لقد �أُنجزت َ
الم َّ
فديين �أمامه وقالوا ب�صوت واحد:
الم ِّ
وعندهاَ ،جثا َج ْم ُع َ
وح" (�سِ فْر الر�ؤيا .)12 :5
ُ"م ْ�ستَ حِ ق ُه َو ْال َخ ُرو ُف ْال َم ْذ ُب ُ
يا له من احتفال رائع! ويا له من احتفال ُم�ستمر! فهو احتفال لن
ينتهي �أب ًدا!
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ُمت َد ِّين
و َبعيد عن اهلل
المت� ِّأخر" للإ�شارة
ُهناك ُم�صطَ لَح ي�ستخدمه الكثيرون �أال وهو "الإدراك ُ
المت� ِّأخر
أهميتها بعد حدوثها .وهكذا ،فالإدراك ُ
�إلى �إدراكنا لطبيعة الأ�شياء و� ّ
يتعلَّق بالنظر �إلى �أ�شياء حدثت في الما�ضي ،وهو ي�سمح لنا بر�ؤية الم�سار
الذي كان ينبغي علينا (�أو على غيرنا) اتخاذه؛ لكن بعد فوات الأوان .لذلك
كثيرا في الأحوال العادية.
ف� َّإن هذا الإدراك غير ُمفيد ً
ق�صة اهلل ور�سالته التي �أعلنها على َم ِّر
لكن عندما يتعلَّق الأمر بفهم َّ
المت� ِّأخر" ف َّعال ج ًدا �إذ ي�سمح لنا ب َت َخطِّ ي بع�ض
ال ُع�صور ،ف� َّإن "الإدراك ُ
الرئي�سية والتمييز بين الحق والباطل .لذلك ،قال ي�سوع لتالميذه:
العقبات
َّ
"ط َوبى ل ُِع ُيون ُِك ْم َلأ َّن َها ُت ْب�صِ ُرَ ،ول َآذان ُِك ْم لأَ َّن َها َت ْ�س َم ُعَ .ف ِ�إ ِّني ْال َح َّق
ُ
�أَ ُق ُول َل ُك ْم�ِ :إ َّن �أَنْ بِ َي َاء َو�أَ ْب َر ًارا َكثِير ِ َين ْا�شتَ َه ْوا �أَ ْن َي َر ْوا َما �أَنْ تُ ْم َت َر ْو َن
َو َل ْم َي َر ْواَ ،و�أَ ْن َي ْ�س َم ُعوا َما �أَ ْن ُت ْم َت ْ�س َم ُع َون َو َل ْم َي ْ�س َم ُعوا" (�إنجيل
َم َّتى .)17-16 :13
ما �أعظم ال َب َركة التي نلناها نحن الذين ع�شنا بعد المجيء ال َّأول للم�سيح
�إلى الأر�ض حيث ُيمكننا �أن نعود لقراءة التاريخ ،ودرا�سة الكتاب المق َّد�س،
ور�ؤية خطّ ة اهلل الكاملة بو�ضوح.
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في �ضوء هذه الفكرة ،وفي �ضوء ك ّل ما �شاهدناه �أثناء رحلتنا في ِرحاب
الكتاب المق َّد�س� ،سوف نعود َم َّرة �أخرى �إلى كتاب البدايات.

الم ِّ
تأخر"
رؤية قايين وهابيل من خالل "اإلدراك ُ
ُي َق ِّدم لنا الأ�صحاح الرابع من �سِ فْر التكوين �صورة وا�ضحةُ :و ِل َد قايين
الخطية .وحين �أ�صبحا َر ُجلَين ،حاول ك ٌّل
وهما ُيعانيان من ُم�شكلة
وهابيل ُ
َّ
منهما �أن َيعبد اهلل .لك َِّن اهلل لم َيقبل �إ َّال عبادة �أحدهما.
الر ُّب � إلى
َ
"و َق َّد َم َهاب ُِيل � أَ ْي ً�ضا م ِ ْن � أَ ْب َكار ِ َغ َنمِه ِ َوم ِ ْن �سِ َمان ِ َهاَ .ف َن َظ َر َّ
َهاب َِيل َو ُق ْر َبانِه ِ" (�سِ فْر التكوين .)5-4:4
الخطاة ،من ال�سهل علينا �أن نفهم –
ق�صة ي�سوع ُم َخلِّ�ص ُ
بعد �أن �سمعنا َّ
المت� ِّأخر للكتاب المق َّد�س" – ال�سبب الذي من �أجله
با�ستخدام �أ�سلوب "الإدراك ُ
َ"ن َظ َر َّالر ُّب �إلى َهاب َِيل َو ُق ْر َبانِهَِ ،ولك ِْن �إلى َقاي َِين َو ُق ْر َبانِهِ لَ ْم َي ْن ُظ ْر".
الح َمل المذبوح الذي َق َّدمه هابيل ُي�شير �إلى ي�سوع – َح َم َل اهلل الذي
كان َ
الخطاةَّ � .أما ُخ�ضار قايين وفاكهته فلم َتك ُْن ُت�شير
�سي�أتي ل َي�سفك دمه من �أجل ُ
�إلى ي�سوع.
وفي حين � َّأن هابيل نظر �إلى َح َدث ُم�ستقبلي ،ف�إننا نعود اليوم �إلى الوراء
لنتذكَّ ر ما فعله ي�سوع لأجلنا بموته وقيامته:
" َ"و َد ُم َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح ْابنِهِ ُي َط ِّه ُر َنا م ِْن ُك ِّل َخط َِّيةٍ" (ر�سالة يوح َّنا
الأولى .)7 :1

إيمان ُم َخ ِّلص
غَ فَر اهلل خطايا هابيل بذات الطريقة التي َيغفر بها خطايانا اليوم.
فحين َيعترف الإن�سان ب�أنه خاطئ ويثق بالرب وبخال�صهُ ،تغفر خطاياه
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و ُي ْح َ�سب �إيمانه ب ًِّرا .وهذا هو ما حدث مع جميع الأنبياء والم�ؤمنين في
ك ّل الع�صور.
ِالر ِّب َف َح�س َِب ُه َل ُه
فعلى �سبيل المثال ،وكما ر�أينا �ساب ًقاَ �" ،آم َن �إبراهيم ب َّ
ِب ًّرا" (�سِ فْر التكوين َّ � .)6 :15إن عبارة "�آمن �إبراهيم بالرب" تعني �أنه كان
يثق ب� َّأن ما يقوله اهلل �صحيح .فقد وثق �إبراهيم بكلمة اهلل وو�ضع �إيمانه
باهلل وحده.
كذلك� ،آمن النبي داود بوعود اهلل فكتب والفرح يملأ قلبه" :طُ و َبى ِل َّلذِي
غُ ف َِر �إِ ْث ُم ُه َو ُ�ست َِر ْت َخطِ َّي ُت ُه .طُ و َبى ِل َر ُجلٍ َال َي ْح�سِ ُب َل ُه ال َّر ُّب َخطِ َّي ًة ( "...المزمور
أي�ضا�" :إِ َّن َما َخ ْي ٌر َو َر ْح َم ٌة َي ْت َب َعانِن ِي ُك َّل َ �أ َّيا ِم َح َياتِي،
 .)2-1 :32كما �أنه كتب � ً
َو�أَ ْ�س ُك ُن فِي َب ْي ِت َّالر ِّب �إلى َم َدى الأَ َّيا ِم" (المزمور .)6 :23
خطية �أولئك الذين عا�شوا قبل مجيء الم�سيح (مثل هابيل
لقد كُ فِّر عن َد ْين َّ
و�إبراهيم وداود) لأنهم �آمنوا بالرب الإله وبخطّ ته .وعندما مات الم�سيح� ،أُلغي
َدينهم �إلى الأبد مِ ْن �سِ ِجالَّت اهلل.
ار لنا نحن الذين نعي�ش اليوم بعد المجيء الأول للم�سيح� :إذا
وهناك َخ َب ٌر َ�س ٌّ
المنت�صرة،
الرب ي�سوع لأجلك من خالل موته ال َب َدلي وقيامته ُ
�آمنت بما فعله ُّ
خطيتك من �سِ ِجالَّته ،وي�ضيف ب َِّر الم�سيح �إلى ح�سابك،
ف� َّإن اهلل َي ْمحو َد ْين
َّ
الر ِّب � إلى َم َدى ال أَ َّيام ِ" .ك ّل هذه ال َب َركات وغيرها
وي�ضمن لك مكا ًنا "فِي َب ْيتِ َّ
َت�صير لك �إذا �آمنت.
والإيمان بالرب ي�سوع َيعني �أن ت�ضع ثقتك الكاملة به وبما فعله من
فهما �أعمقَ ،ت َخ َّيل نف�سك تدخل غرفة فيها الكثير
�أجلك .ولفهم معنى الإيمان ً
من الكرا�سي :بع�ضها مك�سور وبع�ضها الآخر على و�شك �أن ينك�سر .ورغم � َّأن
جيدة� ،إ َّال �أنك تكت�شف ه�شا�شتها حال فح�صك لها.
بع�ض الكرا�سي تبدو بحالة ِّ
وما �إن تبد�أ بالتفكير في �أنه ال يوجد كُ ر�سي را�سخ في الغرفة حتى يقع نظرك
على كر�سي قوي وثابت .وعندها ف�إنك ت�سير نحوه وتجل�س عليه .لقد وثقت به
عالما �أنه لن يخذلك.
وارتحت �إليه ً
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كذلك ف� َّإن ي�سوع الم�سيح ال ُي َخ ِّيب �آمال الذين ي َّتكلون عليه وعلى
عمله الكامل.

إيمان ُمميت
ال ُيمكن لإيماننا �أن يكون �أف�ضل من الإله الذي ن�ؤمن به .ورغم � َّأن الجميع
ي�ؤمنون� ،إ َّال �أنهم ال ي�ؤمنون جميعهم بنف�س الإله .فقد ا َّتكل هابيل على
اهلل وعلى طريقته في تحقيق ال ُغفران والب ِّرَّ � .أما قايين فا َّتكل على �أفكاره
ال�شخ�صية.
وجهوده
ّ
ُيمكن مقارنة قايين وجميع الذين يرف�ضون ت�شخي�ص اهلل ودواءه لمر�ض
الخطية ب�شخ�ص �شاهدته على �شا�شة التلفاز ُيحاول �أن ُيم�سك ب�أفعى �ضخمة
َّ
ل�س ِّمها
جردتين فلدغته .لكنه رف�ض �أن ي�أخذ ُ
الحقنة ُ
�سامة بيديه ُ
َّ
الم�ضا َّدة ُ
الم َّ
ال�سم .كان هذا الرجل يملك �إيما ًنا
ظَ ًّنا منه ب� َّأن ج�سمه قادر على ُمقاومة ُّ
قو ًيا ،لكنه �إيمان ال ُي�ساوي �أي �شيء على الإطالق .فقد و�ضع ثقته بنف�سه بد ًال
من دواء الطبيب ف َك َّلفَه هذا القرار حياته!
ال�شخ�صية بدل
والكتاب المق َّد�س وا�ضح بهذا ال�ش�أن� :إذا ا َّتكلنا على جهودنا
َّّ
�أن ن�ؤمن بخال�ص اهلل ،فهذا يعني �أننا ن�سلك في َ"طرِيق َقاي َِين" و�أننا �سنواجه
الظ َال ِم �إلى الأَ َبدِ" (ر�سالة يهوذا  .)13 ،11 :1ففكرة قايين – ب�أنه
َ"ق َتام َّ
ال�شخ�صية – كانت (وما زالت)
بمقدور الإن�سان �أن َيقترب من اهلل بجهوده
َّّ
تتعار�ض مع خطّ ة اهلل للفداء .وللأ�سف ال�شديد ف� َّإن غالبية النا�س في هذه
الأيام َيميلون �إلى َ"طرِيق َقاي َِين".

ميزان اإلنسان
"‘م َاذا َن ْف َع ُل َح َّتى َن ْع َم َل
�س�أل القادة
ُّ
يوما قائلينَ :
الدينيون ي�سوع ً
‘هذا ُه َو َع َم ُل اهلل ِ� :أَ ْن ُت�ؤْمِنُ وا ب َِّالذِي
�أَ ْع َم َال اهلل ِ؟’ �أَ َج َاب َي ُ�س ُوع َو َق َال َل ُه ْمَ :
لكن
ُه َو �أَ ْر َ�سلَ ُه’" (�إنجيل يوح َّنا  .)29-28 :6لقد �أراد ه�ؤالء �أن "يعملوا"؛ َّ
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ُ
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ي�سوع قال لهم �أن "ي�ؤمنوا به" .وهذا الت�شوي�ش الذي �أظ َه َره اليهود ُمنت�شر
بين كثيرين.
تعي�ش �أختي وزوجها في غينيا الجديدة حيث يقومان – مع ُزمالء لهما
المنعزلة .كما �أنهم ُي َعلِّمون ه�ؤالء عن
– بتقديم الم�ساعدة
َّ
العملية للقبائل ُ
اهلل الواحد الحقيقي وعن الحياة الأبدية التي َي َهبها لك ّل من ي�ؤمن بي�سوع
الم�سيح .وفيما يلي ر�سالة ق�صيرة كتبها �أحد ُزمالئهما عن حديث دار بينه
الم�صطلح
وبين َر ُجل َق َبلي �أم�ضى بع�ض الوقت في �سماع "كالم اهلل" (وهو ُ
الذي ي�ستخدمه �أهل غينيا الجديدة للإ�شارة �إلى الكتاب المق َّد�س):
الر ُجل ال َق َبلي بعد �أن �سم َعنا ُن َعلِّم � َّأن ي�سوع هو ُخ ْبز الحياة:
قال َّ
"�أن ُت ْم ُت َب ِّ�سطون الأمر �أكثر مِ َن الالزم .فقد عملت طوال حياتي ُمحاو ًال
بارا في نظر اهلل .وها �أنتم
�أن �أك�سب طريقي �إلى ال�سماء و�أن �أُ�صبح ًّ
تقولون � ّإن ك ّل ما ينبغي علينا فعله هو الإيمان بي�سوع!"
"ا�صغ َم َّرة �أخرى �إلى ما قاله ي�سوع� :أَ َنا ُه َو ُخ ْب ُز ْال َح َياةِ"
ُقلت له:
ِ
(�إنجيل يوح َّنا  .)35 :6ثم جعلته يقر�أ من جديد الآية (يوح َّنا :)29 :6
"هذا ُه َو َع َم ُل اهلل ِ� :أَ ْن ُت�ؤْم ُِنوا ِب َّالذِي ُه َو �أَ ْر َ�سلَ ُه" .ثم قر�أ الآية (يوح َّنا
" َ
" :)16 :3ل َِك ْي َال َي ْهل َِك ُك ُّل َم ْن ُي�ؤْم ُِن ِبهَِ ،ب ْل َت ُك ُون َل ُه ْال َح َي ُاة الأَ َبد َِّي ُة".
ثم �س�ألته �إن كان َيعتقد � َّأن اهلل يحتاج �إلى م�ساعدتنا �أو �أ َّنه �ضعيف
وال ي�ستطيع �أن ُي َخلِّ�صنا بنف�سه!
ف�ضحك وقال لي" :بالطبع ال! اهلل ال يحتاج �إلى ُم�ساعدتنا"ُ .قلت:
ال�سماء؟"
"�إذًا ،بح�سب كلمة اهلل ،هل يحتاج اهلل �إلى �أعمالك ل ُيدخلك َّ
وعندهاَ ،ه َّز الرجل ر�أ�سه بالنفي وا�ستر�سل في تفكير عميق.
على الرغم من و�ضوح ر�سالة اهلل ،ف� َّإن الكثيرين (�سواء كانوا من �أفراد
الم�سيحية
اليهودية والكنائ�س
المجامع
َّ
َّ
القبائل ُ
المنعزلة �أو من ُم َث َّقفي َ
إ�سالمية) َيميلون �إلى االعتقاد ب� َّأن اهلل �سي�ضع �أعمالهم ال�صالحة
والم�ساجد ال
َّ
َ
والطالحة في ميزان كبير في يوم الدينونةَ .و ُه ْم يعتقدون �أنه �إذا كانت ن�سبة
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الأعمال ال�صالحة  51بالمئة �أو �أكثر ،ف�سوف ي�ستقبلهم اهلل في الفردو�سَّ � .أما

�إذا كانت ن�سبة الأعمال الطالحة  51بالمئة �أو �أكثر ،ف�سوف ُير�سلهم اهلل �إلى
الجحيمَ .لك َِّن مثل هذا الميزان ال ُي�ستخدم في المحاكم الب�شرية ولن ُي�ستخدم
في المحكمة ال�سماوية.

َفكِّر في الأمر .هل تريد ح ًقا �أن ُيدينك اهلل و�أن ُي َق ِّرر م�صيرك الأبدي بح�سب

�صالحك؟ كم ن�شكر اهلل ل َّأن نظام الميزان هذا غير وارد في كتاب اهلل.

ِمقياس اهلل
اهلل ُيطالبنا بالكمال .لهذا ،ال ُيمكن لأي �شخ�ص �أن َي ْ�سكُن معه �إ َّال �إذا

خطية في �سِ ِجلِّك في يوم
نال التبرير من اهلل نف�سه .وهكذاْ � ،إن َو َج َد اهلل ذ ََّرة َّ

الدينونة ،فلن ُيدخلك الفردو�س لأ ّنه ُيطالبنا ِبب ٍِّر كامل ال ت�شوبه �شائبة.

ومتعفِّن في منزلنا.
اهلل ُيبغ�ض
َّ
الخطية كما نحن ُنبغ�ض رائحة خنزير َم ِّيت ُ

الم�شكلة ويزيل ال َعفَن والرائحة الكريهة؟
لر ِّ�ش العطر �أن يح ّل ُ
فهل ُيمكن َ
لممار�سة الطقو�س الدينية �أن ُتزيل نجا�ستنا و�أن
بالت�أكيد ال .كذلك ،ال ُيمكن ُ

تجعلنا مقبولين لدى اهلل.
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الرحلة
ُ
الجزء الثانيِّ :

بعبارة �أخرى ،كما �أننا ال ُنطيق قطرة ُ�س ٍّم في فنجان ال�شاي ،ف� َّإن اهلل ال
خا�صية الموت الكامنة في
الخطية .فهل ُيمكن لمزيد من الماء �أن ُيزيل
ُيطيق
َّ
َّ
ال�س ِّم؟ على نحو ُم�شابه ،ال يمكن لأعمالنا ال�صالحة – مهما كانت كثيرة – �أن
ُ
تجعلنا طاهرين وال �أن ُتخلِّ�صنا من الدينونة الأبدية .فعندما يتع ّلَّق الأمر
بارين �أمام اهلل ،فنحن عاجزون
بالتخلُّ�ص من َد ْين
َّ
الخطية �أو بجعل �أنف�سنا ِّ
الرب لأ ّنه لم يتركنا بال َرجاء .فقد َد َّبر ك ّل ما نحتاج �إليه
ً
تماما .لكننا ن�شكر ّ
لنحيا �إلى الأبد في ح�ضرته الطاهرة الكاملة.

اإليمان واألعمال
الخطية بالكامل:
يقول اهلل لك ّل َم ْن ي�ؤمن بي�سوع الم�سيح الذي َ�س ّدد �أُ ْج َرة
َّ
"لأَ َّن ُك ْم ِب ِّ
الن ْع َمةِ [اللُّطْ ف الذي ال ن�ستحقه] ُم َخ َّل ُ�ص َونِ ،با ِلإ َيما ِن [الثقة بما
فعله اهلل لأجلنا]َ ،وذل َِك َل ْي َ�س م ِْن ُك ْمُ .ه َو َعط َِّي ُة اهللِ .لَ ْي َ�س م ِْن �أَ ْع َمال َك ْيالَ َي ْفتَ خِ َر
أف�س�س .)9-8 :2
�أَ َح ٌد" (ر�سالة � ُ
لهذا ،لن َيفتخر �أحد في ال�سماء .فالخال�ص هو "بالنعمة" وهو َ"عط َِّية اهلل".
بال�شكر ولي�ست ميدالية نح�صل
�إنها هِ َبة ال َن ْ�س َتحِ ُّقها ينبغي علينا �أن َنقبلها ُّ
عليها بجدارتنا .وهذا كلّه َ"ك ْي َال َي ْف َتخ َِر �أَ َح ٌد" .لكن للأ�سف ال�شديد ف� َّإن الكثير
تدينين ُيخطئون في هذه الم�س�ألة – كما هي حال هذا ال�شخ�ص من
الم ِّ
من ُ
ال�شرق الأو�سط والذي كتب يقول:
أهم ما في اإليمان هو الثقة بالله الواحد ،و ُممارسة األعمال الصالحة ،و َت َجنُّب
األعمال الشريرة .ففي هذه األمور َي ْك ُمنُ
خالصنا.
ُ

�إذا كان خال�صنا من الدينونة الأبدية واكت�سابنا الحق في ال�سكن مع اهلل
ال�شخ�صية ،فكيف ُيمكننا �أن نعرف ما �إذا كُ نا قد ُقمنا
يتعلَّقان بجهودنا
ّ
بالقدر الكافي من الأعمال ال�صالحة �أو َت َج َّنبنا ال�شر بالقدر الكافي الذي
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يجعلنا ن�ستحق مكا ًنا في الفردو�س؟ �إذا كان هذا هو ما ن�ؤمن به فلن نتي َّقن
�أب ًدا من خال�صنا.
منذ ثالثة �آالف �سنة تقري ًبا ،قال النبي يونان" :ل َِّلر ِّب ْال َخالَ ُ�ص"
(�سِ فْر يونان  .)9 :2وكم َن ْح َم ُد اهلل على ذلك!
خل ُ�ص َون ،بِالإِ َيما ِنَ ،وذل َِك َل ْي َ�س م ِْن ُك ْمُ .ه َو َعط َِّي ُة اهللِ.
ِالن ْع َمةِ ُم َ َّ
"لأَ َّن ُك ْم ب ِّ
لَ ْي َ�س م ِْن �أَ ْع َمال َك ْي َال َي ْف َتخ َِر �أَ َح ٌد" (ر�سالة �أف َُ�س�س .)9-8 :2
� َّإن كلمة اهلل وا�ضحةْ � :إن وثقنا ب�أنف�سنا وب�أعمالنا لتخلي�ص �أنف�سنا من
الخطية فهذا يعني �أننا نرف�ض هِ َبة اهلل للخال�ص.
َد ْين
َّ
ال�شريرة؟ َتك ُْمن
�إذًا ،ماذا عن القيام بالأعمال ال�صالحة وتج ُّنب الأعمال ِّ
الإجابة في الآية التالية:
" َلأنَّ نَ ا َن ْح ُن َع َملُ ُهَ ،م ْخلُ وق َِين فِي ْال َم�سِي ِح َي ُ�س َوع لأَ ْع َمال َ�صال َِحة ٍَ ،ق ْد
َ�س َب َق ُ
اهلل َف�أَ َع َّد َها ل َِك ْي َن ْ�سلُ َك ف َِيها" (ر�سالة �أف َُ�س�س .)10 :2
الفرق وا�ضح :فنحن ل�سنا ُم َخلَّ�صين بالأعمال ال�صالحة ،بل لنقوم
بالأعمال ال�صالحة:
�صنا َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح َّالذِي َب َذ َل َن ْف َ�س ُه لأَ ْجل َِنا ،ل َِك ْي
"اهلل ْال َعظِيم َو ُم َخلِّ َ
ا�صا َغ ُي ًورا فِي �أَ ْع َمال َح َ�سنَ ة ٍ"
َي ْفد َِي َنا م ِْن ُك ِّل �إِ ْثم ٍَ ،و ُي َط ِّه َر ل َِن ْف� ِسهِ َ�ش ْع ًبا َخ ًّ
(الر�سالة �إلى تيطُ �س .)14-13 :2
ِّ
بد�أت ُمق ِّدمة هذا الكتاب بما قاله �شيخ القرية ل�صديقي" :ب�سبب الأعمال
الج َّنة  ."...لك َِّن كلمة اهلل
ال�صالحة التي ُق ْم َت بهاَ � ،
أنت ت�ستحق الذهاب �إلى َ
الج َّنة على
َتك�شف الخط�أ في تفكير هذا ال�شخ�ص .فال �أحد ي�ستحق الذهاب �إلى َ
المتم ِّثلة في
�أ�سا�س �أعماله ال�صالحة .غير � َّأن الذين نالوا َّ
عطية اهلل الرائعة ُ
ال�شر وعمل الخير لمجد
الحياة الأبدية �سيرغبون من �أعماق قلوبهم في َت َج ُّنب ّ
اهلل وبركة الآخرين.
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الفرق بين َّ
الث َمرة والبذرة
ل َْم َتكُن الأعمال ال�صالحة في يوم من الأيام َمطْ َل ًَبا للخال�ص؛ لكن يجب �أن
تكون ث ََم ًرا للخال�ص .فعلى �سبيل المثال ،قال ي�سوع لتالميذه:
�ص َّي ًة َجد َِيد ًة �أَ َنا �أُ ْعط ُِيك ْم� :أَ ْن ُتحُِّبوا َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضاَ .ك َما �أَ ْح َب ْب ُت ُك ْم �أَ َنا
َ"و ِ
ُتحُِّب َون �أَ ْن ُت ْم �أَ ْي ً�ضا َب ْع ُ�ض ُك ْم َب ْع ً�ضا .ب َِهذا َي ْعرِ ُف ْال َجم ُِيع �أَ َّن ُك ْم َت َالمِيذِي:
�ض" (�إنجيل يوح َّنا .)35-34 :13
�إِ ْن َك َان َل ُك ْم ُح ٌّب َب ْع ً�ضا ل َِب ْع ٍ

هل �إظهار المحبة للآخرين واالهتمام بهم (كما فعل ي�سوع) هو َ�ش ْرط
ُم ْ�س َبق للخال�ص؟ كال! فلو كان الأمر كذلك لما ا�ستطاع �أحد �أن يدخل الفردو�س
ل َّأن ي�سوع وحده هو الذي �أَ َح َّب الآخرين با�ستمرار وبطهارة.
لك ِْن هل يجب على المحبة واالهتمام �أن يكونا ِ�صفَة في حياة الم�ؤمنين
الحقيقيين؟ بك ّل ت�أكيد" :ب َِهذا َي ْعر ِ ُف ْال َجم ُِيع �أَ َّن ُك ْم َت َالمِيذِي�ِ :إ ْن َك َان َل ُك ْم
الحقيقيون ُيظهرون �إيمانهم من خالل
�ض ".فالم�ؤمنون
ُح ٌّب َب ْع ً�ضا ل َِب ْع ٍ
ّ
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َن َمط حياتهم.
ميز بين بذرة الخال�ص وث ََمر الخال�ص .فيجب على
لهذا ،من المهم �أن ُن ِّ
الم�ؤمنين بالم�سيح �أن ُي َع ِّبروا عن امتنانهم للرب على هِ َبة الخال�ص (البذرة)
ومحبة ،وعطاء ،وان�ضباط (ال َّث َمر).
من خالل حياتهم التي َيحيونها بقدا�سة،
َّ
ف�أوالد اهلل ال َيعملون الأعمال ال�صالحة لإر�ضاء اهلل ،بل لأ ّنه َق ِب َل ُهم ُرغم
عدم ا�ستحقاقهم.

ديانة زائفة
قايين هو م� ِّؤ�س�س � َّأول ديانة قائمة على الأعمال .فبد ًال من �أن َيقترب �إلى
وجهده
اهلل من خالل َد ِم َح َمل مذبوح ،حاول �أن يفعل ذلك بطريقته الخا�صة ُ
ال�شخ�صي .لذلك ،لم َت ْحظَ �صلوات قايين و ُقربانه ب�أي قبول من اهلل ،بل كانت
ّ
مكروهة عنده:
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ال�شرِ َيعةَِ ،ف َ�صالَ ُت ُه �أَ ْي ً�ضا َم ْك َر َهة"
" َ"م ْن ُي َح ِّو ُل �أُ ْذ َن ُه َع ْن َ�س َما ِع َّ
(�سِ فْر الأمثال .)9 :28
كانت �شريعة اهلل تقت�ضي تقديم َح َمل �أو حيوان ُمالئم كذبيحة للتكفير
الخطية .وحيث � َّإن قايين لم ي� ِأت �إلى اهلل بالطريقة الالئقة ،فقد � ْأم َ�ست
عن
َّ
مكروها وغير مرغوب فيه) .وهكذا ،فقد كان
"�ص َال ُت ُه �أَ ْي ً�ضا َم ْك َر َهة" (عم ًال
ً
َ
الم َخلِّ�ص
لقايين ديانة ،لكنها كانت ديانة زائفة ل َّأن ُقربانه ل َْم َي ْرمِ ز �إلى ُ
المنتظر وموته على ال�صليب .لذلك:
ُ
َ"و َق َّد َم َهاب ُِيل �أَ ْي ً�ضا م ِْن َخ ْي َرةِ �أَ ْب َكا ِر َغ َن ِمهِ َو�أَ ْ�س َمن َِهاَ .ف َت َق َّب َل َّالر ُّب
�ض َي َع ْن ُهَ .لك َِّن ُه َل ْم َي َت َق َّب ْل ُق ْر َب َان َقاي َِين َو َل ْم َي ْر َ�ض
ُق ْر َب َان َهاب َِيل َو َر ِ
َع ْن ُهَ .ف ْاغ َت َاظ َقاي ُِين ِجًّدا َو َت َج َّه َم َو ْج ُه ُه َك َم ًداَ .ف َ�س�أَ َل َّالر ُّب َقاي َِين‘ :ل َِم َاذا
ْاغ َت ْظ َت؟ ل َِم َاذا َت َج َّه َم َو ْج ُه َك؟ َل ْو �أَ ْح َ�س ْن َت فِي َت َ�ص ُّرف َِك �أَ َال ُي ْ�شرِ ُق َو ْج ُه َك
اب َخط َِيئ ٌة َت ْن َتظ ُِر َكَ ،ت َت َ�ش َّو ُق
َف َر ًحا؟ َو�إِ ْن َل ْم ُت ْح� ِس ِن َّالت َ�ص ُّر َفَ ،فع ِْن َد ْال َب ِ
�أَ ْن َت َت َ َّ�سل َط َعلَ ْي َكَ ،لك ِْن َي ِج ُب �أَ ْن َت َت َح َّك َم ف َِيها’" (�سِ فْر التكوين 7-4 :4؛
ترجمة الحياة).

بمقت�ضى رحمته – مع قايين و�أف َْ�سح له المجال للتوبة
تكلَّم اهلل – ُ
لكن قايين غ�ضب
البارةَّ .
والرجوع عن �أعماله ال�شريرة والخ�ضوع لخطّ ة اهلل َّ
ال�شخ�صية)
لأ ّنه لم يكن ُم�ستع ًدا ال�ستبدال ديانته الجميلة (ديانة الجهود
ّ
بدماء َح َمل .بعبارة �أخرى ،لقد �أراد �أن يقوم بك ّل �شيء با�سم اهلل ،ولكن على
طريقته الخا�صة!
الت�صرف؟
و�إلى �أين قا َد ُه ذلك
ُّ

ِديانة عدائ َّية
َ"و َ َّكل َم َقاي ُِين َهاب َِيل �أَ َخ ُاهَ .و َح َد َث �إِ ْذ َك َانا فِي ْال َح ْق ِل �أَ َّن َقا ِي َين َق َام َعلَ ى
َها ِب َيل �أَخِ يهِ َو َقتَ لَ ُه" (�سِ فْر التكوين .)8 :4
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خطية،
رف�ض قايين �أن يتنازل عن كبريائه و�أن َيذبح َح َم ًال كذبيحة
َّ

لكنه لم يتر َّدد في قتل �أخيه .وبقيامه بذلك ،و�ضع قايين حجر الأ�سا�س
للأنظمة الدينية وال�سيا�سية ال�ضطهاد و�إذالل و�إعدام ك ّل َم ْن ال َيمتثل
لقوانينها وتقاليدها.
وكما هي حال قايين ،ف� َّإن الكثيرين حول العالم يلج�أون �إلى العدوانية
والقتل للدفاع عن ديانتهم .ومن خالل ت�صرفاتهم هذه ف�إنهم َيعك�سون قلقهم
حيال �إيمانهم ،و�ضعف ثقتهم ب�إلههم.

بر ُجل يعي�ش في الواليات المتحدة الأمريكية
كُ نت على ات�صال دائم َ

الم َّرات
حيث كُ نا نتبادل الكثير من الر�سائل الإلكترونية .وفي �إحدى َ
كتب يقول:

ما أن انتهى أحد األشخاص من شتم النبي الكريم على َم ْس َم ٍع ِمنِّي حتى ابتلع
َط ْقم أسنانه األمامي .وكم استمتعت بفكرة أنه سيكون أ ْل َثغ في ال َم َّرة القادمة
التي سيشتم فيها النبي (أي أنه لن يكون قاد ًرا على نطق الحروف نط ًقا سلي ًما).
يجب على الوثن ِّيين أن يهتدوا أو أن يموتوا .فليس هناك خيار ثالث أمامهم.

الرب ي�سوع
الر ُجل
تعار ً�ضا ً
ُ
تتعار�ض كلمات هذا َّ
تاما مع كالم ّ

الذي قال:

ال�سام ُِع َون� :أَحِ ُّبوا �أَ ْع َد َاء ُك ْم� ،أَ ْح�س ُِنوا �إلى ُم ْبغِ�ضِ ُيك ْم،
"لك ِِّني �أَ ُق ُول َل ُك ْم �أَ ُّي َها َّ
�صلوا لأَ ْج ِل َّالذ َِين ُي�س ُِيئ َون �إِ َل ْي ُك ْم" (�إنجيل لوقا
َبا ِر ُكوا َال ِعن ُِيك ْمَ ،و َ ُّ
 .)28-27 :6وفيما هو على ال�صليب� ،صلّى ي�سوع من �أجل الذين
�صلبوه قائالً"َ :يا �أَ َبتَ ُاهْ ،اغف ِْر َل ُه ْم ،لأَنَّ ُه ْم َال َي ْعلَ ُم َون َم َاذا َي ْف َعلُ َون"
(�إنجيل لوقا .228)34 :23
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غير ال َّتائب
قايين ِ
ق�صة قايين .فبعد �أن قتل قايين �أخاهَ ،م َن َح ُه اهلل فُر�صة للرجوع
لنرجع �إلى َّ
عن تفكيره الخاطئ وطُ رقه ال�شريرة:
وك؟’ َف َق َال‘ :الَ � أَ ْع َل ُم! � أَ َحار ٌِ�س َ � أ َنا
الر ُّب ل َِقاي َِين �‘ :أَ ْي َن َهاب ُِيل � أَ ُخ َ
َ
"ف َق َال َّ
خي؟’ َف َق َال‘َ :م َاذا َف َع ْل َت؟ َ�ص ْو ُت َدم ِ � أَ ِ
ل أَ ِ
يك َ�صار ٌِخ � ِإ َل َّي م ِ َن ال أَ ْر ِ
�ض.
خ َ
�ض َّالتِي َف َت َح ْت َف َاها ل َِت ْق َب َل َد َم � أَ ِ
ون �أَ َنت م ِ َن ال أَ ْر ِ
يك م ِ ْن
خ َ
َفال َآن َم ْل ُع ٌ
َيد ِ َك’" (�سِ فْر التكوين .229)11-9 :4
والتوا�ضع �أمام اهلل من خالل َح َمل
رف�ض قايين االعتراف بخطيئته
ُ
"خ َر َج َقاي ُِين م ِْن َل ُد ِن َّالر ِّب" (�سِ فْر التكوين .)16 :4
مذبوح.
ً
وعو�ضا عن ذلك َ
أ�سيرا لأفكاره
ل َْم َي ُتب قايين قَطّ  .فبد ًال من الخ�ضوع لطريق اهلل ،ظ ّل � ً
ال�شخ�صية .وقد � َّأ�س�س قايين ح�ضارة ُمزدهرة ،لكنها لم تكن
ومعتقداته
ُ
ّ
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خا�ضعة هلل الخالق .و�سار ن�سل قايين على غراره في ذلك الطريق الذي
يتمحور حول الذات وي�ؤدي �إلى الهالك.
"المك" وهو ُم َن َحدِر
ق�صة َ
كذلكُ ،ي َد ِّون لنا الأ�صحاح الرابع من �سِ فْر التكوين َّ
نتقما وقات ًال –
"المك" �أنان ًيا و�شهوان ًيا ُ
من الجيل ال�ساد�س لقايين .كان َ
وم ً
على غِ رار َج ِّده قايين .ورغم � َّأن �أوالده ابتكروا الكثير من العلوم والفنون
وكانت لديهم معرفة وا�سعة عن الكثير من الأ�شياء� ،إ َّال �أنهم لم َيعرفوا اهلل.
أي�ضا
وهكذا ،فقد �أدار النا�س ظهورهم ال لطريق اهلل للخال�ص فح�سب ،بل و� ً
لطريقة اهلل للعي�ش.

جنس بشري غير تائب
الرب للب�شر كالتالي:
بعد قايين بت�سعة �أجيال فقط ،كان تقييم ّ

�ضَ َ ،و�أ َّن ُك َّل َت َ�ص ُّو ِر �أَ ْف َكا ِر
َ"و َر�أَى َّالر ُّب �أَ َّن َ�ش َّر الإِ ْن َ�سا ِن َق ْد َك ُث َر فِي الأَ ْر ِ
َقلْ بِهِ �إِ َّن َما ُه َو �شِ ِّر ٌير ُك َّل َي ْوم ٍ" (�سِ فْر التكوين .)5 :6
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في زمن النبي نوح ،كان نوح وعائلته الوحيدين الذين �آمنوا بخالقهم.
وب�سبب �إ�صرار الإن�سان الم�ستمر على عدم القيام بم�شيئة اهلل� ،أر�سل اهلل
بمقت�ضى نعمته – طريقة
طوفا ًنا
عظيما غمر الأر�ض كلّهاَّ .
لكن اهلل َد َّبر – ُ
ً
للهرب انتفع بها ثمانية �أ�شخا�ص فقط .فقد كان نوح وزوجته و�أوالده �سام
وحام ويافث ون�سا�ؤهم ُهم الأ�شخا�ص الثمانية الذين �آمنوا بر�سالة اهلل
(�سِ فْر التكوين .)8-6
افَ ،ف َب َنى ُفلْ ًكا
ِبالإِ َيما ِن ُن ٌوح َل َّما �أُوحِ َي �إِ َل ْيهِ َع ْن �أُ ُمو ٍر َل ْم ُت َر َب ْع ُد َخ َ
�ص َب ْيتِهَِ ،فبِهِ َد َان ْال َع َال َمَ ،و َ�ص َار َوا ِر ًثا ل ِلْ ب ِِّر َّالذِي َح َ�س َب الإِ َيما ِن"
ل َِخ َال ِ
العبرانيين .)7 :11
(الر�سالة �إلى
ِّ
ِّ
ق�صة الطوفان
ُرغم � َّأن ُعلماء كثيرين في وقتنا الحا�ضر َي ْ�س َخرون من َّ
الواردة في الكتاب المق َّد�س 231،ف�إنهم ال ُينكرون � َّأن ُمعظم م�ساحة الياب�سة
البحرية اك ُت�شفت
تحجرات
َّ
كانت في ٍ
يوم ما مغمورة بالمياه ،و� َّأن ماليين ُ
الم ِّ
في �أكبر ال�صحارى و�أعظم ال�سال�سل الجبلية .كذلك ،ال ُيمكن لأحد �أن ُينكر
ظهور قو�س قزح في ال�سماء ُرغم � َّأن البع�ض َي�سخرون من كونه عالمة على
وعد اهلل بعدم �إهالك العالم َم َّرة �أخرى بطوفان.

ومتح ِّيرون
ُم ِّ
تمردون ُ
بارك النا�س و�أعطاهم بداية جديدة عقب دينونة الطوفان،
ُرغم � َّأن اهلل َ
تمردوا على خالقهم ومالكهم وراحوا َيتبعون �أفكارهم الخا�صة.
�إ َّال �أنهم َّ
فعلى �سبيل المثال ،قال اهلل للب�شر �أن ينت�شروا و�أن "يملأوا الأر�ض" (�سِ فْر
التكوين 28 :1؛  .)1 :9لكن ما الذي َق َّرر النا�س �أن يفعلوه؟ لقد اختاروا
تماما:
العك�س ً
ا�سما
ال�س َماءَِ .و َن ْ�ص َن ُع َلأنْ فُ �سِ نَ ا ً
َ"هلُ َّم َن ْب ِن لأَنْ فُ �سِ نَ ا َمد َِين ًة َو ُب ْر ًجا َر�أْ ُ�س ُه ِب َّ
�ض" (�سِ فْر التكوين .)4 :11
ل َِئ َّال َن َت َب َّد َد َعلَ ى َو ْجهِ ُك ِّل الأَ ْر ِ
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التمرد في خططهم .فبد ًال من ا ِّتباع �إرادة
الحِ ظ التمحور حول الذات وروح ُّ
اهلل ال�صالحة والكاملة من نحوهمَ ،خطَّ طوا ال ِّتباع حكمتهم الخا�صة وتعظيم
ِال�س َماءِ" �سيكونون في
�أنف�سهم .ربما اعتقدوا �أنهم من خالل بناء ُ"ب ْر ٍج َر�أْ ُ�س ُه ب َّ
تدينين
م�أمن في حال حدوث طوفان �آخر .وبقيامهم بذلك ،كانوا على غرار ُم ِّ
كثيرين في وقتنا الحا�ضر مِ َّمن ي�أملون النجاة من دينونة اهلل من خالل
ال�شخ�صية.
جهودهم
ّ
لك َِّن اهلل و�ضع َح ًّدا لخطّ ة النا�س الرامية �إلى العي�ش في مكان واحد لأ ّنه
َعل َِم � َّأن خطّ ة كهذه �ست�ؤدي �إلى ف�ساد الجن�س الب�شري وهالكه �سري ًعا .و َي ْج ُدر
التنويه هنا �إلى �أنه في تلك الحقبة"َ :ك َان ِت الأَ ْر ُ�ض ُ ُّكل َها ل َِ�س ًانا َواحِ ًدا َو ُل َغ ًة
َواحِ َد ًة" (�سِ فْر التكوين  .)1 :11والآنِ ،ل َن َر ماذا َف َعلَ اهلل:
هذا ْابت َِدا�ؤ ُُه ْم
َ"و َق َال َّالر ُّب‘ُ :ه َو َذا َ�ش ْع ٌب َواحِ ٌد َول َِ�س ٌان َواحِ ٌد ل َِجمِي ِع ِه ْمَ ،و َ
ون �أَ ْن َي ْع َملُ ُوهَ .هلُ َّم َن ْنزِ ْل
ب ِْال َع َملَِ .وال َآن َال َي ْم َتن ُِع َعلَ ْي ِه ْم ُك ُّل َما َي ْن ُو َ
�ضَ ’.ف َب َّد َد ُه ُم
َو ُن َبلْ ب ِْل ُه َن َاك ل َِ�س َان ُه ْم َح َّتى َال َي ْ�س َم َع َب ْع ُ�ض ُه ْم ل َِ�س َان َب ْع ٍ
�ضَ ،ف َك ُّفوا َع ْن ُب ْن َيا ِن ْال َمد َِينةِ ،ل ِذل َِك
َّالر ُّب م ِْن ُه َن َاك َعلَ ى َو ْجهِ ُك ِّل الأَ ْر ِ
�ضَ .وم ِْن ُه َن َاك
ا�سمها َبا ِب َل لأَ َّن َّالر َّب ُه َن َاك َبلْ َب َل ل َِ�س َان ُك ِّل الأَ ْر ِ
ُدع َِي َ
�ض" (�سِ فْر التكوين .)9-6 :11
َب َّد َد ُه ُم َّالر ُّب َعلَ ى َو ْجهِ ُك ِّل الأَ ْر ِ
عجز النا�س عن التوا�صل �أحدهم مع الآخر فتركوا ال ُبرج دون �أن ُيكملوه،
ا�سمها
وانت�شروا في العالم كما �أرادهم اهلل �أن يفعلوا منذ البداية" .ل ِذل َِك ُدع َِي َ
�ض" .وهذا ُيرينا � َّأن َرفْ�ض
َ‘با ِبل’ (ارتباك) لأَ َّن َّالر َّب ُه َن َاك َبلْ َب َل ل َِ�س َان ُك ِّل الأَ ْر ِ
دائما �إلى البلبلة واالرتباك.
خطّ ة اهلل يقود ً

خطئة
الم ِ
األغلب َّية ُ
هناك در�س َق ِّيم ينبغي علينا �أن نتعلَّمه من النا�س في زمن نوح ومن
الذين حاولوا بناء ُبرج بابل �أال وهو:
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كانت الأغلبية ُمخطئة.
الخطاة َت َع َّزوا ب� َّأن ماليين النا�س �شاركوهم ر�أيهم وقرارهم ،فقد
ورغم � َّأن ُ
�أنزل اهلل دينونته عليهم .ويعتقد الكثيرون – حتى يومنا هذا – � َّأن مفهومهم
لم َج َّرد � َّأن كثيرين غيرهم ُي َفكِّرون بالطريقة نف�سها.
عن اهلل ور�سالته �صحيح ُ
�أر�سل لي َر ُجل يعي�ش في بريطانيا هذه الر�سالة الإلكترونية:

ال ُيمكن تعطيل �شوق اهلل وخطّ ته في اقتناء �شعب ي�ؤمن به .كان ا�سم
عو�ضا
"�شيث" َيعني " َبديل" .لهذا ،فهمت َح َّواء � َّأن اهلل �أعطاها "ن�س ًال �آخر"
ً
عن هابيل الذي قتله قايين .وهكذا� ،سوف يولد ن�سل المر�أة من ن�سل �شيث.
وكانت مريم العذراء (التي �أ�صبحت �أم ي�سوع) من ن�سل �شيث .كما �أنها
تماما كما وعد اهلل.
كانت من ن�سل �إبراهيم وداود – ً
وعلى الرغم من محاوالت ال�شيطان الجاهدة لإف�شال خِ طَّ ة اهلل� ،إ َّال � َّأن هذه
ا�ستمرت ولم يتمكّن �أحد
الرب الإله "قبل ت�أ�سي�س العالم"
َّ
الخطَّ ة التي و�ضعها ّ
من �إعاقتها.

لو كان النمو ال�سريع والأرقام الكبيرة ُيبرهنان على الديانة الحقيقية،
أي�ضا .لكنهم
و�سكَّان بابل ُمحِ ِّقين � ً
لكان ن�سل قايين والنا�س في زمن نوح ُ
تماما.
كانوا ُمخطئين ً

الرب
اسم َّ

إذا أردت أن ُت َخ ِّلص نفسك من الجحيم فاتبع الديانة األكثر انتشا ًرا في العالم...

الطرِ ُيق َّالذِي ُي� ِّؤدي
ال�ض ِّيقِ ،لأَ َّن ُه َوا�سِ ٌع ْال َب ُاب َو َر ْح ٌب َّ
" ُا ْد ُخلُ وا م َِن ْال َباب َّ
ون ُه ُم َّالذ َِين َي ْد ُخلُ َون م ِْن ُه! َما �أَ ْ�ض َي َق ْال َب َاب َ َو�أ ْك َر َب
�إلى ْال َه َالكَِ ،و َكث ُِير َ
الطرِ َيق َّالذِي ُي� ِّؤدي �إلى ْال َح َياةَِ ،و َقل ِيلُ َون ُه ُم َّالذ َِين َي ِج ُد َون ُه" (�إنجيل
َّ
َم َّتى .)14-13 :7

َّ
خطة اهلل ُمستم ّرة
ق�صة العائلة الأولى حتى َنعرف ما حدث بعد �أن قتل
ما �إن نرجع �إلى َّ
قايين �أخاه هابيل.
"و َع َر َف � َآد ُم ْام َر َ� أ َت ُه َ أ� ْي ً�ضاَ ،ف َو َل َد ِ
ا�سمه �شِ يثً اَ ،قائ َِل ًة‘ :لأَ َّن
ت ْاب ًنا َو َد َعتِ ُ
َ
َ
َ
ان َق ْد َق َت َل ُه.
اهلل َق ْد َو َ�ض َع لِي َن ْ�سالً � َآخ َر ع َِو ً�ضا َع ْن َها ِب َيل ’.ل أ َّن َقاي َِين َك َ
و�شِ .
ح َينئِذ ٍ ْاب ُتد ِ َئ َ� أ ْن ُي ْد َعى ِبا�سم
ا�سمه � أَ ُن َ
َولِ�ش ِ َ
يث � أَ ْي ً�ضا ُول َِد ْاب ٌن َف َد َعا ُ
َّالر ِّب" (�سِ فْر التكوين .)26-25 :4

"فاب ُتد َِئ �أَ ْن ُي ْد َعى
وثق �شيث باهلل وبطريقة غفرانه مثلما فعل �أخوه هابيل ْ
بِا�سم َّالر ِّب" (�سِ فْر التكوين  .)26 :4ورغم � َّأن العالم امتلأ – على َم ِّر ال ُع�صور
ا�سما كما فعل �شعب بابل ،فقد امتلأ
– ب�أ�شخا�ص حاولوا �أن َي�صنعوا لأنف�سهم ً
أي�ضا ب�أنا�س �آمنوا بالرب ودعوا با�سمه مثلما فعل هابيل و�شيث.
� ً
يقول لي بع�ض �أ�صدقائي � َّإن هلل مئة ا�سم ،لكنهم ال يعرفون �سوى ت�سعة
"الر ُّب
ا�سما .فهل من ُ
وت�سعين ً
المحتمل �أن يكون معنى اال�سم ال�ضائع هوَّ :
ُي َخلِّ�ص"؟ وما هو هذا اال�سم؟
�إ ّنه "ي�سوع".
� َّإن عدم الإيمان بهذا اال�سم وبما فعله يعني عدم الخ�ضوع هلل .لن�ستمع �إلى
تدينين:
الم ِّ
تمردين ُ
�صالة الر�سول بولُ�س من �أجل اليهود ُ
الم ِّ
هلل لأَ ْجلِ �إِ ْ�س َرائِيلَ هِ َي
"�أَ ُّي َها الإِ ْخ َو ُة� ،إِ َّن َم َ�س َّر َة َق ْلبِي َوطَ ِْل َبتِي �إلى ا ِ
َ�ص .لأَ ِّني �أَ ْ�ش َه ُد َل ُه ْم �أَ َّن َل ُه ْم غَ ْي َر ًة ِهللَِ ،ولك ِْن َل ْي َ�س َح َ�س َب ا ْل َم ْع ِر َفةِ.
ِلل َْخال ِ
ون �أَ ْن ُي ْث ِبتُوا ِب َّر �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َل ْم
ُون ِب َّر اهللَِ ،و َيطْ ُل ُب َ
لأَ َّن ُه ْم ِ�إ ْذ كَ ا ُنوا َي ْج َهل َ
يح ِل ْلب ِِّر ِل ُك ِّل َم ْن ُي�ؤْمِ ُن.
ام ِ
و�س هِ َي :ال َْم�سِ ُ
ُيخْ َ�ض ُعوا ِل ِب ِّر اهللِ .لأَ َّن غَ ا َي َة ال َّن ُ
وعَ ،و� َآم ْن َت ِب َق ْلبِكَ �أَ َّن ا َ
ام ُه مِ َن
 ...لأَ َّنكَ �إِ ِن ْاع َت َرف َْت ِبفَمِ كَ ِبال َّر ِّب َي ُ�س َ
هلل �أَ َق َ
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.
اب َيقُولُ ‘ :كُ لُّ َم ْن ُي�ؤْمِ ُن ِب ِه َال ُي ْخ َزى ’.لأَ َّن ُه
الأَ ْم َو ِ
اتَ ،خل َْ�ص َت لأَ َّن ا ْل ِك َت َ
يع
يع ،غَ ن ًِّيا ل َِجمِ ِ
َال ف َْر َق َب ْي َن ا ْل َي ُهود ِِّي َوا ْل ُيو َنان ِِّي ،لأَ َّن َر ًّبا َواحِ ًدا ِلل َْجمِ ِ
ُ�ص’" (ر�سالة
ِين َي ْد ُع َ
ا َّلذ َ
ون ِبهِ .لأَ َّن ‘كُ َّل َم ْن َي ْد ُعو ِبا�سم ال َّر ِّب َيخْ ل ُ
رومية [ 13-11 ،9 ،4-1 :10يوئيل .)]32 :2
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الر ُ�سل
"�آم ِْن ِب َّ
الر ِّب َي ُ�س َوع ْال َم�سِ ي ِح َف َت ْخلُ َ�ص � َأنت َو�أَ ْه ُل َب ْيت َِك" (�أعمال ُّ
.)31 :16
الرب ي�سوع الم�سيح ت�ألَّم ومات ث َُّم قام ليمحو �أُ ْج َرة
هل ت�ؤمن بقلبك � َّأن ّ
خطيتك؟ �إذا كنت ت�ؤمن ف�سوف َ"ت ْخلُ �ص".
َّ

عديم القيمة أَم عظيم القيمة؟

َ
ثالث لهما
ديا َنتان ال

لنفتر�ض �أنني �س�أُ َح ِّرر �شيكًا بقيمة مليون دوالر� .سوف يبدو ال�شيك رائ ًعا،
لكنه عديم القيمة .لماذا؟ لأني ال �أملك هذا المال في ح�سابي الم�صرفي .لكن
ماذا لو َح َّرر لك �أغنى رجل في العالم �شيكًا بقيمة مليون دوالر؟ لن تكون
هناك �أية م�شكلة لأ ّنه �سيكون ب�إمكانك �أن ت�صرفه و�أن تقب�ض قيمته بالكامل.
وهكذا ،ف� َّإن الم�صرف الذي رف�ض ال�شيك الذي يحمل ا�سمي �سيحترم ال�شيك
الذي يحمل ا�سم الرجل الغني.
التقرب �إلى اهلل من خالل �أ�سماء كثيرة،
َيمتلئ عالمنا ب�أ�شخا�ص يحاولون ُّ
الخطية
غير � َّأن هذه الأ�سماء في نظر اهلل الق ّدو�س الذي �أر�سل ابنه ل ُي َ�س ِّدد �أُ ْج َرة
َّ
الخطية ُتلَطِّ خها .وهكذا ،كما � َّأن الم�صرف لن
هي �أ�سماء عديمة القيمة ل َّأن
َّ
ي�صرف �شيكًا بقيمة مليون دوالر با�سمي ،ف� َّإن اهلل لن يمنح غُ فرانه والحياة
الأبدية من خالل �أي ا�سم غير ي�سوع.

ُقلنا في بداية هذه الرحلة � َّإن عالمنا اليوم َي ُ�ض ُّم �أكثر من ع�شرة �آالف
ديانة .لكن في حقيقة الأمر � َّأن هناك ديانتين فقط:

ال�س َماءَِ ،ق ْد
َ"و َل ْي َ�س بِ�أَ َحدٍ َغ ْيرِهِ ْال َخ َال ُ�ص .لأَ ْن َل ْي َ�س ا�سم � َآخ ُر َت ْح َت َّ
الر ُ�سل .)12 :4
�أُ ْعط َِي َب ْي َن َّالن ِ
ا�س ،بِهِ َي ْن َبغِي �أَ ْن َن ْخلُ َ�ص" (�أعمال ُّ
خطيتك من �سِ ِجالَّت اهلل و�أن تتم َّتع بغنى ب ِِّره؟ وهل
هل تريد �أن ُيمحى َد ْين َّ
الخطية و�أن تتم َّتع بعالقة وثيقة مع خالقك في هذه
تريد �أن تنت�صر على لعنة
َّ
أبدية؟ �إذًا ،لن َي ْن َف ُعكَ �إ َّال ا�سم واحد:
الحياة والحياة ال َّ
َ"و َي ُك ُون �أَ َّن ُك َّل َم ْن َي ْد ُعو ِبا�سم َّالر ِّب َي ْن ُجو" (�سِ فْر يوئيل .)32 :2

هناك طريقة الب�شر التي تقول ب�أنك
•ُ
قادر على تخلي�ص نف�سك.
وهناك خطّ ة اهلل التي تقول ب�أنك
• ُ
تحتاج �إلى ُمخَ ِّل�ص.
وطالما �أنك تحاول �أن ُت َخلِّ�ص نف�سك
بنف�سك ،فيمكنك �أن تلج�أ �إلى �أية ديانة
و�أي ا�سم .لكن حال �إدراكك ب�أنك بحاجة
�إلى ُم َخلِّ�ص ،لن يفي بالغر�ض �إال ا�سم
واحد وهوَ :ي�سوع.

َ"ل ُه َي ْ�ش َه ُد َجم ُِيع الأَ ْنب َِياءِ �أَ َّن ُك َّل َم ْن ُي�ؤْم ُِن بِهِ َي َن ُال ِبا�سمهِ ُغ ْف َر َان
الر ُ�سل .)43 :10
ْال َخ َط َايا" (�أعمال ُّ

الجزء َّ
الثالث
ُ
الرحلة
نهاية ِّ
إبْطال ال َّلعنة

السابق
 -27المرحلة األولى :بَرنامج اهلل َّ
حاضر
 -28المرحلة الثانية :بَرنامج اهلل ال َ
مستقبلي
 -29المرحلة الثالثة :بَرنامج اهلل ال ُ
 -30ن َ ْ
الف ْر َدوس
ظرَة إلى ِ
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المرحلة األولى:
السابق
َبرنامج اهلل َّ
�س!"
ْ
"ال َح َّق �أَ ُق ُول َل َك�ِ :إ َّن َك ْال َي ْو َم َت ُك ُون َمعِي فِي ْالف ِْر َد ْو ِ
الرب ي�سوع (�إنجيل لوقا )43 :23
 ُّالمحمول على الموت ،لكنها
منذ ب�ضع دقائق �أو�شكت بطارية حا�سوبي َ
تتغذى الآن بطاقة جديدةُ .ترى ،كيف �أُ ْبطِ ل موتها؟ لقد �أو�صلتها بالتيار
الكهربائي .و�سواء كانت هذه بطارية حا�سوب َمحمول �أو هاتف خلوي
�أو �أي جهاز �آخر يعمل بالبطارية القابلة لل�شحن ،ف�إنها تموت با�ستمرار
(تفقد �شحنتها) وتحتاج لإمدادها بالحياة من جديد عن طريق تزويدها
بالطاقة الكهربائية.
� َّإن ن�سل �آدم ُي�شبه هذه البطاريات �إلى َح ٍّد ما .فقد بد�أنا نموت منذ اليوم
الخطية.
الذي َت َ�ش َّكلْنا فيه ،وكان من الم�ستحيل �إبطال لعنة
َّ
ق�صة َر ُجل
وفيما نحن نقترب من نهاية رحلتناَ � ،أو ُّد �أن �أحكي لك َّ
يائ�سا كبطارية تو�شك �شحنتها
فرن�سي عا�ش تائ ًها في حياته وبدا م�ستقبله ً
على النفاد.
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البا ِئس
عاما في �شهر �آذار/مار�س �سنة .1987
التقيت ببرونو البالغ من ال ُعمر ً 26
الر ُجل قد بد�أ ُمنذ ب�ضع �سنوات بالتفكير في َم ْغزى الحياة .كان َي ْ�ش ُعر
كان هذا َّ
تدينة وال َم َل َّذات العالم �أن َتملأه.
الم ِّ
بالفراغ في داخله؛ فراغ لم تتمكَّن ن�ش�أته ُ
الحظ برونو �أثناء فترة ِ�صباه � َّأن الذين َعلَّموه عن اهلل لم يكونوا ُيطَ ِّبقون
َ
تمرد ،الحظ � َّأن العالم مليء بالظُّ لم .وعندما بلغ
ما َيعِظون بهُ .
وكمراهق ُم ِّ
الثامنة ع�شرة من ُعمره� ،أ�صبح هدف برونو الوحيد في الحياة هو �أن َيخرج
مع �أ�صدقائه في نهاية ك ّل �أ�سبوع لتناول الم�شروبات الكحولية ون�سيان
ب�ؤ�سه .وت�ضاعف ب�ؤ�سه عندما ماتت حبيبته في حادث َ�س َّيارة .وعندها،
�أ�صبح برونو غا�ض ًبا من اهلل.
َق َّرر برونو �أن ُي�سافر �إلى الهند ل َعلَّه يجد َم ْع ًنى لحياته في دياناتها
المتع ِّددة .وبعد ِر ْحلَة َب ِر َّية ُم ْ�ض ِن َية و�صل �إلى �إحدى ُمدن الهند المكتظَّ ة
ُ
الدينية والب�ؤ�س الإن�ساني الذي َي ْ�ص ُعب و�صفه.
بال�سكان حيث ر�أى الحما�سة
َّ
وقد َع َّبر برونو عن ذلك بقوله" :ر�أيت �أ�شخا�ص ُيعانون من التعا�سة �أكثر مني
على الرغم من دينهم و�إيمانهم".
بعد حوالى �سنة في الهند ،ا�ستنتج برونو � َّأن اهلل وحده يقدر �أن يك�شف له
المطلقة .وعندهاَ ،ت َو َّجه �إلى خالقه ب�صالة ب�سيطة�" :إذا كنت موجو ًدا
الحقيقة ُ
ح ًقا ف�أعلن ذاتك لي!"
ذات يوم ،وفيما كان برونو يم�شي في �شوارع كالكو َّتا ،ر�أى ُدكَّ ا ًنا كُ تبت
المقدس" .فدخل ال ُدكَّ ان بطريقة
على يافطته الكلمات التالية" :بيت الكتاب
َّ
الفرن�سية؟"
الر ُجل قائالً" :هل �أجد لديكم كتا ًبا ُمق َّد ً�سا باللغة
َّ
عفوية و�س�أل َّ
فرن�سية واحدة؛ فا�شتراها وبد�أ بقراءتها.
وكانت لديهم ُن�سخة
َّ
الو ِ�ص َّيتين الأولى والثانية من الو�صايا الع�شر
فاج�أته �أمور كثيرة مثل َ
التي يقول فيهما اهللَ :
"ال َي ُك ْن َل َك �آل َِه ٌة �أُ ْخ َرى �أَ َمامِيَ .ال َت ْ�ص َن ْع َل َك ت ِْم َث ً
اال
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َم ْن ُح ًوتا َ ...ال َت ْ�س ُج ْد َل ُه َّن َو َال َت ْع ُب ْد ُه َّن" (�سِ فْر الخروج  .)5-3 :20لكنه كان
يرى من حوله معابد مليئة بتماثيل ي�أتي النا�س وي�سجدون �أمامها .وفيما
تدينين َي َت َع ُّدون على و�صايا
الم ِّ
هو ُي َفكِّر في الديانة التي ن�ش�أ عليها� ،أدرك �أن ُ
بمختلف �صورها و�أ�شكالها.
اهلل عندما َيركعون و ُي َ�صلُّون �أمام التماثيل ُ
كذلك ،ت�أ َّثر برونو بهذه الآيةَ :
ال�شرِ َيعةِ م ِْن َفم َِكَ ،ب ْل
"ال َي ْب َر ْح �سِ ْفر هذِهِ َّ
وب
َتلْ َه ُج [تت� َّأمل] فِيهِ َن َه ًارا َو َل ْي ًال ،ل َِك ْي َتتَ َح َّف َظ ل ِلْ َع َم ِل َح َ�س َب ُك ِّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
فِيهِ .لأَنَّ َك حِ ينَ ئِذ ٍ ُت ْ�صل ُِح َطرِيقَ َك َوحِ ينَ ئِذ ٍ ُت ْفل ُِح" (�سِ فْر ي�شوع .)8 :1
اقتنع برونو � َّأن الحقيقة التي يبحث عنها موجودة في الكتاب المق َّد�س
دون �سِ واه فترك الهند وعاد �إلى فرن�سا .لكن بد ًال من اال�ستمرار في قراءة
وال�س َهر وطريقة العي�ش
الرف وعاد �إلى العمل َّ
الكتاب المق َّد�س ،و�ضعه على َّ
المرارة وفراغ القلب.
التي لم ُت َ�س ِّبب له �إ َّال َ
َم َّرت �أربع �سنوات .وذات يوم ،كان برونو ُي َفكِّر في ُبطْ ل وجوده ،فتذكَّ ر �آية
قر�أها في الكتاب المق َّد�س يقول فيها اهلل"َ :ت ْطلُ ُب َونن ِي َفتَ ِج ُد َوننِي �إِ ْذ َت ْطلُ ُب َونن ِي
ِب ُك ِّل َقلْ بِ ُك ْم" (�سِ فْر �إرميا  .)13 :29حينئذٍ�َ ،صلَّى برونو قائالً" :ح�س ًنا يا اهلل،
�سوف �أطلبك من ك ّل قلبي لأرى ما �إذا كان وعدك �صاد ًقا �أَم ال".
الم َّرة – لكي يبتعد
َق َّرر برونو �أن يذهب في رحلة �أخرى – �إلى �إفريقيا هذه َ
ال�سلبية .و�أثناء �سفره َب ًّرا قر�أ في الكتاب المق َّد�س
عن م�شغولياته والت�أثيرات
َّ
و�صلَّى قائالً" :يا اهللُ ،ق ْدني �إلى َح ِّقك واحفظني من الأفكار الخاطئة" .بعد
َ
عبور ال�صحراء الكُبرى و�صل �إلى جنوب ال�سنغال و�أم�ضى ليلته الأولى في
المدينة التى كنت �أعي�ش فيها مع عائلتي .وفي �صباح اليوم التالي ،ذهب
برونو في نزهة في المدينة فلفتت نظره – كما في كالكو َّتا – يافطة
كُ تب عليها:
م!"
ألن ال َّر َّب اإللَ َه َق ْد تَ َك َّل َ
ْ
"اس َم ُعواَّ ،

�صغيرا �أزرق
دخل برونو �إلى مكتبي فر�أيت َر ُج ًال ُملتح ًيا يحمل بيده كتا ًبا
ً
اللون – �إنه الكتاب المق َّد�س الذي ابتاعه من الهند .ما زلت �أ ْذكُ ر �س�ؤاله الأول:
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تابع للم�سيح" .تفاج�أ
"هل �أنت كاثوليكي �أَم �إنجيلي؟" �أجبت�" :أنا َم
�سيحي ٌ
ٌّ
برونو وفرح بهذه الإجابة .فهو لم يقر�أ في الكتاب المق َّد�س عن �أية طوائف،
الم�سيحيين؛ �أي عن الم�ؤمنين بي�سوع الم�سيح .وقد قال لي برونو
بل قر�أ عن
ِّ
الح ًقا" :لو ُقلت لي �إنك كاثوليكي �أو �إنجيلي َل ُع ْدت �أدراجي" .فقد �أتعبته
الديانات وكان يبحث عن الحقيقة.
في الأيام التي �أعقبت ذلك ،طرح َعل ََّي برونو كَ ًّما هائ ًال من الأ�سئلة وكُ نت
�أُجيبه من الكتاب المق َّد�س .وفي ليلة رحيله (�إلى جنوب �إفريقيا) ،و�ضعت
�أمامه التح ِّدي التالي" :اقر�أ كتابك المق َّد�س من جديد وابحث عن ما فعله اهلل
من �أجلك".
بعد �ستة �أ�سابيع ،تلقيت ر�سالة من برونو قال فيها �إنه ا�ست�أجر غرفة
ال�سمك ،و�أنه انتهى من قراءة الكتاب
في قرية يعمل غالبية �أهلها في �صيد َّ
المقارنة بين العهدين القديم والجديد .و�أ�ضاف �أنه ر�أى
المق َّد�س ب�أكمله ومن ُ
الم�سيح في الكتاب المق َّد�س كلّه.
كما �أنه قال بالحرف الواحد" :في ليلة كنت فيها وحديَ ،د َّوى َو ْعد
ي�سوع في قلبي قائالً‘َ :ت َع َال ْوا �إِ َل َّي َيا َجم َِيع ْال ُم ْت َعب َِين َو َّالثقِيل ِي الأَ ْح َمالَِ ،و�أَ َنا
وموا�ضع
يح ُك ْم’ (�إنجيل َم َّتى  .)28 :11وعندها ُرحت �أفكِّر في حياتي،
ِ
�أُرِ ُ
تخبط في �صراع رهيب .فقد كنت �أُدرك
ومرارتي ،وندمي؛ و�إذ بقلبي َي َّ
ف�شليَ ،
�أنني �إذا �أردت �أن �أتبع الم�سيح ،فلن �أكون ُح ًّرا في �إ�شباع رغباتي و�شهواتي.
عيني و�آمنت � َّأن الم�سيح َ�سفَك دمه
أخيرا ،ا�ست�سلمت .وعندها فقط فتح اهلل
و� ً
َّ
أي�ضا .كما � َّأن َ�سالم اهلل ملأ كياني
من �أجلي على ال�صليب وقام من �أجلي � ً
الخطية الثقيل!" و�أ�ضاف برونو" :لقد
ف�أخذت �أبكي دون تو ُّقف .لقد زال حِ ْمل
َّ
ُو ِل ْد ُت من جديد!"
طاهرين ،وعالقة وثيقة
و�ضميرا
َو َجد برونو ما كان يبحث عنه :قل ًبا
َ
ً
مع خالقه ،وحياة �أبدية .لقد فهم الآن الهدف من وجوده على هذه الأر�ض
وتو َّقف عن البحث.
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يقول الكتاب المق َّد�س:
" ِ�إ ًذا ِ�إ ْن َك َ َ
ان �أ َح ٌد فِي ْال َم�سِ ي ِح َف ُه َو َخل َِيق ٌة َجد َِيد ٌة :الأَ ْ�ش َي ُاء ْال َعتِيقَ ُة َق ْد َم َ�ض ْت،
ُه َو َذا ْال ُك ُّل َق ْد َ�ص َار َجد ًِيدا" (ر�سالة كورنثو�س الثانية .)17 :5
بد�أت حياة برونو َت َت َغ َّير
على الفور في الأمور ال�صغيرة
والكبيرة على َح ٍّد َ�سواء .فعلى
الرب بتحريره
�سبيل المثال ،قام ّ
من عادة التدخين التي كان قد
بد�أها في الحادية ع�شرة من
بال�سكر وال�شهوات الرديئة �أ�صبحت ذكرى
ُعمره .كما � َّأن حياة الأنانية المليئة ُّ
وتحولت
ُمحزنة من الما�ضي .عالوة على ذلك ،فقد فهم الكتاب المق َّد�س
َّ
ال�صالة �إلى �شيء دائم وم�ستمر في حياته مثل التنفُّ�س.
وعو�ضا عن الرجوع �إلى بلده ،بقي برونو �ستة �أ�شهر في ال�سنغال يدر�س
ً
الم�سيحيين ،و ُيخبر الآخرين
الكتاب المق َّد�س ،ويم�ضي الوقت مع الم�ؤمنين
ِّ
عن ما فعله اهلل من �أجله .لقد َت َح َّول �إلى خليقة جديدة.
عاما على لقائي الأول ببرونو ،لكننا ما زلنا على ات�صال.
َم َّر ع�شرون ً
وهما
والآن ،يعي�ش "برونو الجديد" وزوجته في فرن�سا كتابعين للم�سيحُ .
الرب وبركته .هل يعني هذا � َّأن حياة
ُي َر ِّبيان �أبناءهما الأربعة في معرفة ّ
برونو خالية من الأحزان وال�صراعات والألم؟ كال ،بل �إنه يواجه هو
وعائلته الكثير من التجارب واالختبارات؛ لكنهم لي�سوا وحدهم ،بل اهلل
نف�سه معهم.

َبرنامج اهلل بمراحله الثالث
ُر َّبما يقول �أحدهم" :لحظة من ف�ضلك! �إذا كان الم�سيح قد هزم ال�شيطان
والخطية والموت من �أجلنا ،فلماذا يعي�ش الم�ؤمنون في �صراع م�ستمر؟
َّ
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ولماذا يمتلئ عالمنا بال�شرور والم�شاكل؟ �أين هو التحرير الموعود
الم ْر َت َقب؟"
والكمال ُ
للتدخل في تاريخ الب�شرية ي�شتمل
َتك ُْمن الإجابة في � َّأن برنامج اهلل الأزلي
ُّ
على ثالث مراحل:
المرحلة الأولى� :سوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه
الخطية.
من أُجْ رَة
َّ
المرحلة الثانية� :سوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه
الخطية.
سلطان
من ُ
َّ
المرحلة الثالثة� :سوف يقوم اهلل بتحرير �شعبه
الخطية.
من وجود
َّ

232

المقتب�سة من العهد الجديد ُتل َِّخ�ص برنامج اهلل بمراحله
والآية التالية ُ
الثالث :الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل:
هذا [المرحلة َ ،]1و ُه َو ُينَ ِّجي [المرحلة .]2
"الذِي َن َّج َانا م ِْن َم ْوتٍ م ِْث ِل َ
َّ
َّالذِي َل َنا َر َج ٌاء فِيهِ �أَ َّن ُه َ�س ُي َن ِّجي �أَ ْي ً�ضا ف َِيما َب ْع ُد [المرحلة ( "]3ر�سالة
كورنثو�س الثانية .)10 :1
و�سوف ُن َركِّز في الأجزاء الباقية من رحلتنا عبر الكتاب المق َّد�س على
برنامج اهلل الثالثي المراحل والذي �سيقوم اهلل من خالله ب�إبطال مفعول
والخطية والموت .و�سوف يكون الجزء الأخير من رحلتنا رائ ًعا ج ًدا
ال�شيطان
َّ
حيث �س ُنلقي نظرة خاطفة على الفردو�س نف�سه.

إ ْبطال ال َّلعنة :المرحلة األولى
وحواء �إلى ال�شيطانَ ،د َّمرا �صداقتهما مع خالقهما
عندما �أ�صغى �آدم
َّ
تحول
ومالكهما ،وجلبا لعنة
َّ
الخطية على نف�سيهما وعلى ن�سلهما .وفج�أة َّ
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العالم الكامل �إلى مكان َ�سعى فيه النا�س �إلى االختباء من اهلل لكي ي�سلكوا في
طرقهم الخا�صة .وعندها� ،أ�صبحت الحياة َت َّت�سِ م بالحزن ،والألم ،والمر�ض،
والت�شوه ،والفقر ،والجوع ،والتعب ،وال�شيخوخة ،والموت.
ُّ
الم َع َّين ،جاء ابن اهلل الأزلي من
لقد جلبت
َّ
الخطية لعنة .لكن في الوقت ُ
ال�سماء �إلى الأر�ض ب�صفته ن�سل المر�أة لكي ُي َخلِّ�ص ن�سل �آدم من ال�شيطان
تماما كما وعد اهلل.
َّ
والخطية والموت – ً
" َا ُ
يما ،بِ� ْأن َواعٍ َو ُط ُرق َكث ِ َيرةٍَ ،ك َّل َم َنا
هللَ ،ب ْع َد َما َك َّل َم ال َآب َاء ب ِال ْأنب َِياء ِ َقد ِ ً
فِي هذِه ِ ال َّأيام ِ ال أَ ِ
خ َيرة ِ فِي ْابنِه َِّ ،الذِي َج َع َل ُه َوار ًِثا ل ِ ُك ِّل َ�ش ْيءٍَّ ،الذِي
ينَّ ،الذِيَ ،و ُه َو َب َه ُاء َم ْجدِهَِ ،و َر ْ�س ُم َج ْو َهر ِهِ،
ب ِه ِ �أ َ ْي ً�ضا َعم ِ َل ْال َع َالم ِ َ
َو َحام ِ ٌل ُك َّل ال َأ ْ�ش َياء ِ ب َِكل َِمة ِ ُق ْد َرتِهَِ ،ب ْع َد َما َ�ص َن َع بِنَفْ � ِسه ِ َت ْطه ًِيرا
(الر�سالة �إلى
ل ِ َخ َط َاي َاناَ ،ج َل َ�س فِي َيمِين ِ ْال َع َظ َمة ِ فِي ال َأ َعالِي" ِّ
العبرانيين .)3-1 :1
ِّ

بالخطية ،بل �أظهر ُ�سلطانه الكامل على كافة
لم يكن ي�سوع ُملَطَّ ًخا
َّ
الخطية .فبكلمة من فمه �أو بلم�سة من يده
عنا�صر الخليقة الملعونة ب�سبب
َّ
كان يجعل الأرواح ال�شريرة ترحل ،والعمي يب�صرون ،والبر�ص َيطْ ُهرون،
وه َّد�أ العا�صفة ،و�ضاعف الخبز
والموتى يقومون .كما �أنه م�شى على الماءَ ،
لإطعام الجياع ،وغفر الخطايا ،وملأ القلوب المجروحة بال�سالم .ثم قام بما
جاء للقيام به .فقد ت�ألَّم ومات وقام ل ُي َم ِّجد �أباه ،و ُيك َِّمل ال ُك ُتب ،و َيفدي ك ّل
َم ْن ي�ؤمن به.
و�س�ِ ،إ ْذ َ�ص َار َل ْعنَ ًة َلأ ْجل ِنَ ا ،لأَ َّن ُه
"اَ ْل َم�سِ ُيح ْافتَ َد َانا م ِْن لَ ْعنَ ةِ َّ
الن ُام ِ
وب‘َ :ملْ ُع ٌون ُك ُّل َم ْن ُعلِّ َق َعلَ ى َخ َ�ش َبةٍ ’.ل َِت�صِ َير َب َر َك ُة �إِ ْب َراه َِيم لِلأُ َممِ
َم ْك ُت ٌ
غالطية
فِي ْال َم�سِي ِح َي ُ�س َوع ،ل َِن َن َال بِالإِ َيما ِن َم ْوع َِد ُّالرو ِح" (ر�سالة
َّ
�[ 14-13 :3سِ فْر التثنية .)]23 :21
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ِن ْع َمة ُم ْذ ِه َلة
تاما وكام ًال – ليفدي
جاء الم�سيح – الذي طَ َّبق �شريعة اهلل الآب تطبي ًقا ًّ

تامة]� ،إِ ْذ
الذين َخ َرقوا هذه ال�شريعة "م ِْن َل ْع َنةِ َّالن ُام ِ
و�س [الذي يتطلَّب طاعة َّ
َ�ص َار َل ْع َن ًة لأَ ْجل َِنا!" وبهذا ،احتمل ي�سوع طَ ْو ًعا العقاب الذي ن�ستحقه نحن
لكي ُينقذنا من العقاب الأبدي.

الرب ي�سوع يت�ألَّم على ال�صليب� ،أظهر َع ْز َمه على �إبطال
وحتى عندما كان ّ

الخطية .لقد ُ�صلب ي�سوع بين ُم ْج ِر َم ْين َ�ص َدر بح ِّقهما ُحكْم الإعدام
لعنة
َّ

ب�سبب الخيانة وال�سرقة والقتل .ولن�ستمع َم َّرة �أخرى �إلى الحديث الذي دار

الرب ي�سوع وهذين الخاطئين .في البداية� ،سخر كالهما من ي�سوع ث َُّم
بين ّ
تاب �أحدهما:
َ"و َك َان َواحِ ٌد م َِن ْال ُم ْذن َِب ْي ِن ْال ُم َ َّعل َق ْي ِن ُي َج ِّد ُف َعلَ ْيهِ َقائ ًِال�‘ :إِ ْن ُك ْن َت �أَ ْن َت
ْال َم�س َِيحَ ،ف َخلِّ ْ�ص َن ْف َ�س َك َو ِ�إ َّي َانا!’ َف� َأج َاب ال َآخ ُر َو ْان َت َه َر َُه َقائ ًِال�‘ :أَ َو َال
اف َ
هذا ْال ُح ْكمِ ب َِع ْينِهِ؟ �أَ َّما َن ْح ُن َفب َِع ْدل ،لأَ َّن َنا
اهلل� ،إِ ْذ �أَ ْن َت َت ْح َت َ
�أَ ْن َت َت َخ ُ

هذا َفلَ ْم َي ْف َع ْل َ�ش ْي ًئا َل ْي َ�س فِي َم َحلِّ هِ’.
َن َن ُال ْا�ست ِْح َق َاق َما َف َعلْ َناَ َ ،و�أ َّما َ

ُث َّم َق َال ل َِي ُ�س َوع‘ْ :اذ ُك ْرنِي َيا َر ُّب َم َتى ِج ْئ َت فِي َملَ ُكوت َِكَ ’.ف َق َال َل ُه
�س’" (�إنجيل
َي ُ�س ُوع‘ْ :ال َح َّق �أَ ُق ُول َل َك�ِ :إ َّن َك ْال َي ْو َم َت ُك ُون َمعِي فِي ْالف ِْر َد ْو ِ
لوقا .)43-39 :23

كان هذان المجرمان على و�شك الموت والذهاب �إلى الجحيم .وفي تلك
ال�ساعات الأخيرة ،اعترف �أحدهما بخطاياه �أمام اهلل وو�ضع ثقته في
الخطية الذي كان َم�صلو ًبا في الو�سط .وعندها� ،أعطاه
الم َخلِّ�ص الخالي من
َّ
ُ
ي�سوع هذا الوعد الثمين:

ُون َمعِي فِ ي ا ْلف ِْر َد ْو ِ�س".
"�إِ َّنكَ ا ْل َي ْو َم َتك ُ
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وهكذا ،بد ًال من ق�ضاء الأبدية في الجحيم الذي � َأع َّده اهلل لإبلي�س
و�أعوانه ال�ساقطين� ،سوف َيق�ضيها هذا المجرم الذي غفرت خطاياه
في ح�ضرة خالقه وفاديه .فيا له من تغيير كامل!
بح َمل اهلل الذي كان في تلك اللحظات َي ْ�سفُك دمه ل ُي َ�س ِّدد
فعلى �أ�سا�س ثقته َ
الخطيةَ ،محا اهلل خطايا هذا الخاطئ من �سجالَّته ،ومنحه ب َِّر ي�سوع،
�أُجرة
َّ
وكتب ا�سمه في �سِ فْر حياة الخروف – الكتاب الذي َيحوي �أ�سماء ك ّل الذين
نالوا من خالل �إيمانهم غُ فران اهلل وب َِّره بالإ�ضافة �إلى الحياة الأبدية.
الخطية �إلى الأبد في ما يتعلَّق بهذا الخاطئ الذي
وهكذا ،فقد �أُ ْبطِ لَت لعنة
َّ
كان عاج ًزا عن تخلي�ص نف�سه.

هل ُيمكن ُمسامحة َ
الق َت َلة؟
و�صلتني هذه الر�سالة الإلكترونية من �أحد الأ�شخا�ص:
أو ُّد أن أعرف كيف ُت َف ِّسر كلمة " َعدْل" في ضوء القول َّ
السالم)
بأن يسوع (عليه َّ
حاسب على جميع
مات بدالً عنَّا لكي يغفر خطايانا .هل يعني هذا أنني لن ُأ َ
األخطاء التي اقترفتها في حياتي؟ إ ًذا ،القاتل الذي هرب من العدالة في
هذه الحياة َس ُيطلق سراحه في الحياة اآلخرة َّ
ألن يسوع دفع ُأجرة خطاياه...
إ ّنني أجد صعوبة كبيرة في قبول هذا الرأي ...أتمنَّى أن نهتدي جميعنا إلى
الطريق الصحيح!

هل يتوافق موت ي�سوع على ال�صليب بد ًال من الخطاة مع مفهوم
"ال َعدالة"؟ وهل ُيمكن هلل �أن ُي�سامح القاتل؟ �سوف نبد�أ بالإجابة عن
ال�س�ؤال الأخير من خالل بع�ض ال�شهادات التي �شهد بها َق َتلَة نالوا ال ُغفران
وتغيرت حياتهم.
َّ
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أَ َك َلة ُلحوم ال َب َ
شر
في كتابه "�أرباب الأر�ض" ،يتح َّدث المترجم وعالم الإن�سان "دون
توح�ش ي�أكلون لحوم الب�شر
ريت�شارد�سون" عن �شعب "يالي"؛ َو ُهم �شعب ُم ِّ
و َيقطنون جبال "�إيريان جايا" في �إندوني�سيا .اعتاد ه�ؤالء – لقرون
طويلة – ُممار�سة كافة و�سائل التعذيب والقتل و�أكل لحوم الأعداء من
ال ُقرى المجاورة .وهكذا ،كان االنتقام والخوف هو الطابع االعتيادي
لحياتهم اليومية.
ثم و�صلت كلمة الإنجيل �إليهم .فقد �سمع �شعب "يالي" والقبائل المجاورة
الخطية والحياة الجديدة في الم�سيح� .آمن كثيرون
ال�سار عن غفران
َّ
خبر اهلل َّ
مقيا�سا جدي ًدا
فتغيرت حياتهم وطريقة تفكيرهم ،و�أ�صبحوا ُيطَ ِّبقون
منهم َّ
ً
بع�ضا ،بل
أعداء َيكرهون بع�ضهم ً
في حياتهم ب�صفتهم �أوال ًدا هلل ،ولم يعودوا � ً
�إخوة .ولت�سهيل ال�صداقة مع �أعدائهم ال�سابقين�َ ،ش ُّقوا طُ ُر ًقا جديدة َت ِ�صل قرى
233
�شعب "يالي" بع�ضها ببع�ض.
تغييرا جذر ًيا في قلوب ه�ؤالء ال َق َتلَة
والآن ،بعد �أن �أحدث روح اهلل
ً
الرحمة تجاه من يحاول �أن ي�ؤذيهم ل َّأن كلمة اهلل
ال�سابقين� ،أ�صبحوا ُيظهرون َّ
�ض�َ ،ش ُفوق َِين ُم َت َ�سا ِمح َِين َك َما َ�س َام َح ُك ُم
ُت َعلِّمهم"ُ :ك ُونوا ُل َط َف َاء َب ْع ُ�ض ُك ْم َن ْح َو َب ْع ٍ
ُ
أف�س�س .)32 :4
اهلل �أَ ْي ً�ضا فِي ْال َم�سِيح" (ر�سالة � ُ

فتاة يائسة
ونظرا لطالق والديها
ن�ش�أت "�إيما" في بيت �إ�سالمي ُم َت َ�ش ِّدد في �سنغافورة.
ً
قررت �أن َتنتحر عن طريق القفز من ُ�شرفة
وحياتها العائلية الم�ضطربة َّ
�شقتها الواقعة في الطابق العا�شر .لكن قبل �أن ُت َنفِّذ خطّ تها� ،صرخت بغ�ضب
فاعل ِْمني
وي�أ�س �إلى اهلل الذي لم َتك ُْن تعرفه وقالت�" :إذا كنت موجو ًدا ح ًقا ْ
بذلك بطريقة ما!" و�أثناء �صعودها َد َرج البناية ،ر�أت كتا ًبا ُمق َّد ً�سا على �إحدى
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الدرجات! فالتقطته وعادت ُم�سرعة �إلى غرفتها .وحين فتحته وقعت عيناها
على هذه الكلمات:
"الر ُّب َراع َِّي َفالَ ُي ْعوِ ُزنِي َ�ش ْي ٌء .فِي َم َرا ٍع ُخ ْ�ضرٍ ُي ْرب ُِ�ضن ِي� .إلى م َِياهِ
َّ
َّالر َاحةِ ُيو ِر ُدنِيَ .ي ُر ُّد َن ْف�سِ يَ .ي ْهدِين ِي �إلى ُ�س ُب ِل ْالب ِِّر
َ
َ
ت فِي َوادِي ظ ِِّل
م ِْن �أ ْج ِل ا�سمهِ� .أ ْي ً�ضا �إِ َذا �س ِْر ُ
اف َ�شًّرا ،لأَ َّن َك �أَ ْن َت َمعِيَ .ع َ�ص َاك
ْال َم ْوتِ َال �أَ َخ ُ
َو ُع َّك ُاز َك ُه َما ُي َع ِّز َيانِن ِيُ .ت َر ِّت ُب ُق َّدامِي َمائ َِد ًة
ِالد ْه ِن َر�أْ�سِيَ .ك�أْ�سِي
ُت َج َاه ُم َ�ضايِق َِّيَ .م َ�س ْح َت ب ُّ
َر َّيا� .إِ َّن َما َخ ْي ٌر َو َر ْح َم ٌة َي ْت َب َعا ِننِي ُك َّل �أَ َّيا ِم َح َياتِيَ ،و�أَ ْ�س ُك ُن فِي َب ْي ِت
َّالر ِّب �إلى َم َدى الأَ َّيا ِم" (المزمور .)23
بعد �أن قر�أت �إيما هذا المزمور� ،شعرت ب� َّأن ُح�ضور اهلل ومحبته يملآن
الرب ي�سوع الذي قال�" :أَ َنا
كيانها .وبعد فترة ق�صيرة ،و�ضعت ثقتها في ّ
ال�صال ُِح َي ْبذ ُِل َن ْف َ�س ُه َع ِن ْالخِ َرافِ " (�إنجيل
ال�صال ُِحَ ،و َّالراعِي َّ
ُه َو َّالراعِي َّ
يوح َّنا .)11 :10
وهكذا� ،أ�صبحت �إيما �أحد خرافه ،ولم َت ُعد راغبة في االنتحار؛ بل �أ�صبحت
زوجة و� ًّأما لخم�سة �أبناء .و�صار �شغفها هو م�ساعدة النا�س على العثور على
المتدفِّقة.
ما وجدته في الم�سيح :محبة اهلل ُ
وفي و�سط ال�ضغوط والتح ِّديات التي تواجه المر�أة في العالم ،ت�ستمد �إيما
قوتها وفرحها ك ّل يوم من محبة الم�سيح واهتمامه العجي َبين.
ّ

َر ُجل َعنيف
الم َت َد ِّين الغيور
أخيرا ،لنت� َّأمل في
�شخ�صية َ
"�شاول الطَ ْر ُ�سو�سِ ّي" – ذلك ُ
َّّ
� ً
الذي كان يقتل النا�س با�سم اهلل في القرن الميالدي الأولُ .ولد �شاول في
زمن الم�سيح في طر�سو�س ب�آ�سيا ال�صغرى ( ُتركيا اليوم) ،لكنه لم ي�ؤمن ب� َّأن
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و�صعوده �إلى ال�سماء بوقت
ي�سوع هو الم�سيح ابن اهلل .وبعد قيامة ي�سوع ُ
مهمة اعتقال جميع �أتباع
ق�صير� ،أوكلت المحكمة اليهودية ال ُعليا ل�شاول َّ
وجلْد
ومحاكمتهم و�إعدامهم .ظَ َّن �شاول �أنه يخدم اهلل من خالل اعتقال َ
ي�سوع ُ
و�إعدام اليهود الذين �آمنوا بي�سوع 234.لكن �إليك ما حدث في �أحد الأيام �أثناء
مهمة �أخرى لإلقاء القب�ض على مجموعة من
انطالق �شاول مع رجاله في َّ
اليهود الذين �آمنوا بالم�سيح:
َ"وفِي َذ َهابِهِ َح َد َث �أَ َّن ُه ْاق َت َر َب �إلى د َِم ْ�ش َق َف َب ْغ َت ًة َ �أ ْب َر َق َح ْو َل ُه ُن ٌور م َِن
�ض َو َ�سم َِع َ�ص ْو ًتا َقائ ًِال َل ُه�‘َ :ش ُاو ُل�َ ،ش ُاو ُل!
ال�س َماءَِ ،ف َ�س َق َط َعلَ ى الأَ ْر ِ
َّ
َ
َ
ت َيا َ�س ِّي ُد؟’ َف َق َال َّالر ُّب�‘ :أنا َي ُ�س ُوع
ل َِم َاذا َت ْ�ض َط ِه ُدنِي؟’ َف َق َال‘َ :م ْن �أ ْن َ
َّالذِي �أَ ْن َت َت ْ�ض َط ِه ُد ُه�َ .ص ْع ٌب َعلَ ْي َك َ �أ ْن َت ْر ُف َ�س َم َناخِ َ�سَ ’.ف َق َا َل َو ُه َو
ُم ْر َتع ٌِد َو ُم َت َح ِّي ٌر‘َ :يا َر ُّبَ ،م َاذا ُترِ ُيد �أَ ْن �أَ ْف َع َل؟’ َف َق َال َل ُه َّالر ُّب‘ُ :ق ْم
الر ُ�سل
َو ْاد ُخ ِل ْال َمد َِين َة َف ُي َق َال َل َك َم َاذا َي ْن َبغِي �أَ ْن َت ْف َع َل’" (�أعمال ُّ
.)6-3 :9
تماما .فب�صفته ُم َعل ًِّما
انقلبت نظرة �شاول �إلى ما فعله ي�سوع �إلى النقي�ض ً
للعهد القديم ،ف َِهم �شاول فج�أة � َّأن ي�سوع هو الم�سيح الذي كتب عنه الأنبياء.
وعندهاَ ،ت َح َّول َع ُد ُّوه الأكبر �إلى َ�صديقه الأعظم 235.وقد �شهد �شاول (الذي غَ َّير
[ومعناه :ال�صغير]) قائالً:
ا�سمه الح ًقا �إلى "بول�س" َ
" َ�أنا َّالذِي ُك ْن ُت َق ْب ًال ُم َج ِّد ًفا َو ُم ْ�ض َط ِه ًدا َو ُم ْفتَ ر ِ ًياَ .ولك َِّنن ِي ُرحِ ْم ُت،
ا�ضلَ ْت ن ِْع َم ُة َر ِّب َنا ِجًّدا
لأَ ِّني َف َعلْ ُت ب َِج ْهل فِي َع َد ِم ِ�إ َيما ٍنَ .و َت َف َ
َم َع ا ِلإ َيما ِن َو ْال َم َح َّبةِ َّالت ِي فِي ْال َم�سِي ِح َي ُ�س َوع�َ .صاد َِق ٌة ه َِي
ْال َكل َِم ُة َو ُم ْ�س َتح َِّق ٌة ُك َّل ُق ُبول� :أَ َّن ْال َم�سِ َيح َي ُ�س َوع َج َاء �إلى ْال َع َال ِم
ل ُِي َخ ِّل َ�ص ْال ُخ َط َاة َّالذ َِين �أَ َّولُ ُه ْم �أَ َنا" (ر�سالة تيموثاو�س الأولى
.)15-13 :1
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اختصاص المسيح
غيرهم؟ هذا هو ما حدث مع �آكلي لحوم
هل ُيمكن هلل �أن ُي�سامح ال َق َتلَة و ُي ِّ
ِّ�ص التائب الذي
الب�شر ،و�إيما ،و�شاول الطر�سو�سي .وهذا هو ما حدث � ً
أي�ضا ِلل ِّ
ُ�صلب �إلى جانب ي�سوع .وهذا هو ما يحدث ك ّل يوم للخطاة حول العالم
– داخل ال�سجون وخارجها – عندما ي�ؤمنون بر�سالة اهلل .فاخت�صا�ص
الخطاة .فهذه هي رحمة
الم�سيح هو فداء وتغيير قلوب �أ�سو�أ و"�أف�ضل" ُ
اهلل ونعمته.
فالمجرم الم�صلوب ت�ألَّم نتيجة جرائمه
لكن من الم�ؤكد � َّأن
َّ
للخطية عواقبُ .
التي اقترفها ،ولم َيختبر في حياته معنى ال�سالم والفرح اللذين ينبعان من
أي�ضا.
معرفة اهلل ،والعي�ش لأجله ،وم�ساعدة الآخرين على معرفته ُه ْم � ً
بارا �أمام اهلل
غير � َّأن الطريقة التي ُتغفر بها خطايا الخاطئ وتجعله ً
دائما� :أن َيعترف ب�أنه خاطئ وي�ؤمن بخطّ ة اهلل للخال�ص.
هي نف�سها
ً
المجرم غير التائب
� َّأما عدم الإيمان بالرب ي�سوع فيعني الهالك مع ُ
على ال�صليب.

معا
والعدالة ً
الرحمة َ
َّ
اقتب�سنا قبل قليل بع�ض الأجزاء من ر�سالة �إلكترونية قال فيها كاتبها:
"كيف ُتف َِّ�سر كلمة َ‘ع ْدل’ في �ضوء القول ب� َّأن ي�سوع مات بد ًال ع َّنا لكي يغفر
خطايانا"؟ وكان �أحمد قد �أثار نف�س ال�س�ؤال �ساب ًقا حين قال:
أال يقدر الله ّ
بكل عظمته أن ُي ْخ ِبر الناس بما يريد وأن َيغفر لهم خطاياهم دون
الحاجة لصلب ابنه الوحيد وتعذيبه؟؟؟!
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كما ر�أينا �ساب ًقا ،ف� َّإن اهلل عظيم في عدالته و�أمانته بحيث ال يمكنه "�إلغاء"
ومعاقبتها .هل َت ْذكُ ر المثال التو�ضيحي في
خطايا النا�س �إ ّال بعد محاكمتها ُ
الف�صل  13عن القا�ضي الذي منح رحمته دون �أن ت�أخذ العدالة مجراها؟ لقد
ا�ستنكر النا�س في المحكمة َت َ�ص ُّرفه هذا.
لك َِّن اهلل لي�س مثل ذلك القا�ضي غريب الأطوار لأ ّنه ال َت�شوب طبيعته
و�سمعته �شائبة .كما �أنه ال يمنح رحمته على ح�ساب عدله .لذلك ،فقد �أر�سل
ُ
ابنه �إلى الأر�ض بدافع محبته العظيمة ليموت على ال�صليب و ُيظهر هناك
رحمة اهلل وحقه في َتناغُ م تام.
�ض َي ْن ُب ُت،
ال�س َال ُم َت َال َث َماْ .ال َح ُّق م َِن الأَ ْر ِ
َّ
"الر ْح َم ُة َو ْال َح ُّق ْالتَ قَ َياْ .الب ُِّر َو َّ
ال�س َماءِ َي َّطل ُِع" (المزمور .)11-10 :85
َو ْالب ُِّر م َِن َّ
ول َّأن ي�سوع َت َح َّمل غ�ضب اهلل بد ًال َع َّنا ،ف� َّإن اهلل َي ْنظُ ر من ال�سماء و ُي َق ِّدم لنا
عطايا الغفران والكمال والحياة الأبدية .وحين �أخذ ي�سوع مكاننا ،برهن على
عدل اهلل ورحمته ونعمته .وكما �سبق ور�أينا:
ال َع ْدل هو نيل ما ن�ستحقه (الق�صا�ص الأبدي).
الر ْح َمة هي عدم نيل ما ن�ستحقه (ال ق�صا�ص).
َّ
ال ِّن ْع َمة هي نيل ما ال ن�ستحقه (الحياة الأبدية).
فكل َمن ي�ؤمن بالم�سيح َي ْح ُ�صل على ما ال ي�ستحقه �أي �إن�سان :التطهير من
ُّ
وكل من َي ْرفُ�ض
الخطية ،وب ِّر الم�سيح ،ومكا ًنا في عائلة اهلل ،وحياة �أبديةُّ .
َّ
الم�سيح ،ينال ما َي�ستحقه الجميع :العقاب الأبدي.
ا�ض َي
قبل مجيء الم�سيح ب�سبعة قرون ،كتب النبي ميخا"َ :ي ْ�ضرِ ُب َون َق ِ
�إِ ْ�س َرائ َِيل" (ميخا َ .)1 :5فكِّر في الأمر! فقد �أخذ َد َّيان الأر�ض كلّها ج�س ًدا ب�شر ًيا
الخطاة الجاحدين الذين جاء لتخلي�صهم .وهذا هو �أ�سمى
ليموت على �أيدي ُ
�أ�شكال الرحمة والعدالة والنعمة!
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"لأَ َّن ْال َم�سِ َيح� ،إِ ْذ ُك َّنا َب ْع ُد ُ�ض َعفَ َاءَ ،م َات فِي ْال َو ْق ِت ْال ُم َع َّي ِن لأَ ْج ِل
ال�صال ِ ِح َي ْج ُ�س ُر
ْالفُ َّجارَِ .ف ِ�إ َّن ُه ب ِْال َج ْهدِ َي ُم ُ
وت �أَ َح ٌد لأَ ْج ِل َب ّارُ .ر َّب َما لأَ ْج ِل َّ
وتَ .ولك َِّن َ
اهلل َب َّي َن َم َح َّب َت ُه َل َنا ،لأَ َّن ُه َو َن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َط ٌاة
�أَ َح ٌد �أَ ْي ً�ض َا �أ ْن َي ُم َ
َم َات ْال َم�س ُِيح لأَ ْجل َِنا" (ر�سالة رومية .)8-6 :5

والم َب ِّرر
البا ُّر
ُ
الخطاة
في المرحلة الأولى من خطّ ته� ،أوجد اهلل طريقة ل ُغفران خطايا ُ
دون �أن يتنازل عن َمعاييره الكاملة" :ل َِي ُك َون َب ًّارا َو ُي َب ِّر َر َم ْن ُه َو م َِن الإِ َيما ِن
الخطية بالعقاب
بار لأ ّنه عاقب
َّ
ب َِي ُ�س َوع" (ر�سالة رومية  .)26 :3فاهلل ٌّ
بالم َخلِّ�ص الذي �أر�سله؟ لذلك ،في
الم َب ِّرر لك ّل من ي�ؤمن ُ
المنا�سب .واهلل هو ُ
ُ
اللحظة التي �أتوقف فيها عن االتكال على جهودي و�أ�ضع ثقتي بالم�سيح
الديان العادل على �سِ ِجلِّي
وبموته وقيامته من �أجلي ،ف�سوف َيختم َّ
بالكلمة التالية:
ُم َب َّرر!
و�أن تكون ُم َب َّر ًرا يعني �أن ُيعلن اهلل براءتك و ُيطَ ِّهر �سِ ِجلَّك .لكن كيف ُيمكنه
خطيتي على ال�صليب.
�أن يقوم بذلك؟ ُيمكنه القيام بذلك لأ ّنه دفع �أُ ْج َرة
َّ
فعندما �أخط�أ �آدم� ،أعلن اهلل � َّأن ك ّل الجن�س الب�شري خاطئ .لكن حيث � َّإن ي�سوع
مات وقام من الموت ،فقد �أعلن اهلل ب َِّر ك ّل َمن ي�ؤمن به.
هك َذا �أَ ْي ً�ضا
ون ُخ َط ًاةَ ،
" َلأ َّن ُه َك َما ب َِم ْع�صِ َيةِ الإِ ْن َ�سا ِن ْال َواحِ دِ ُجع َِل ْال َكث ُِير َ
ون َ �أ ْب َر ًارا" (ر�سالة رومية .)19 :5
بِ�إِ َط َاعةِ ْال َواحِ دِ َ�س ُي ْج َع ُل ْال َكث ُِير َ
خطية �آدم �أنتجت نجا�س ًة ومو ًتا ،ف� َّإن موت الم�سيح وقيامته
فكما � َّأن
َّ
طهيرا وحياة.
�أ ْن َت َجا َت ً
هك َذا فِي ْال َم�سِ ي ِح َ�س ُي ْح َيا ْال َجم ُِيع"
وت ْال َجم ُِيعَ ،
َ"ك َما فِي � َآد َم َي ُم ُ
(ر�سالة كورنثو�س الأولى .)22 :15
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وهكذا ،عندما َي ْنظُ ر القا�ضي البار من ال�سماء ،فهل يراك في �آدم ونجا�سته؟
خيارا ثال ًثا.
�أَ ْم في الم�سيح وب ِِّره الكامل؟ � َّإن َمحكمة ال�سماء ال َتعرف
ً

مأزق مزدوج
وحواء َجلَبا على
ُيخبرنا الأ�صحاح الثالث من �سِ فْر التكوين � َّأن �آدم
َّ
الخطية وال َعار.
مزدوجا عندما ع�صيا اهلل:
نف�سيهما م�أز ًقا
َّ
ً
الخطية قادتهما �إلى االختباء.
َّ
والعار دفعهما �إلى تغطية عريهما.
وحواء من �أوراق التين؛
رف�ض اهلل – ُ
بمقت�ضى عدله – الم آ� ِزر التي َ�ص َنعها �آدم َّ
داء ْين من جلود حيوانات ُذب َِحت .وفي
بمقت�ضى رحمته – �ألب�سهما ِر َ
لكنه – ُ
خطيتهما،
حين � َّأن دماء الحيوانات رمزت �إلى الترتيب الذي و�ضعه اهلل لإزالة َّ
ف� َّإن جلود الحيوانات رمزت �إلى الترتيب الذي و�ضعه اهلل لتغطية عارهما.
الخطية والعار مع �آبائنا .فنحن خطاة نج�سون ،وعراة
ونحن ن�شترك في
َّ
روح ًيا �أمام اهلل ،وال ن�ستحق �أن ن�سكن في مح�ضره ب�سبب عارنا .لذلك ،فنحن
بحاجة �إلى غفرانه وكماله.
و ُيمكننا �أن ُنل َِّخ�ص م�أزقنا المزدوج في �س�ؤالين:
الخطية التي تف�صلنا عن خالقنا؟
 -1كيف ُيمكننا �أن نتط َّهر من
َّ
 -2كيف ُيمكننا �أن َن ْك َت�سي بالكمال لكي ن�سكن مع اهلل �إلى الأبد؟

المزدوج
عالج اهلل ُ
لخطية الإن�سان وافتقاره
اهلل وحده لديه العالج
َّ
للبر .فعندما َ�سفَك ي�سوع – ابن اهلل الخالي
ّ
من
الخطية – دمه على ال�صليبَ ،ح َملَ
َّ
الق�صا�ص َع َّنا و�أعطانا ِب َّره لكونه
انت�صر على الموت.
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َ"ب ْل م ِْن �أَ ْجل َِنا َن ْح ُن �أَ ْي ً�ضاَّ ،الذ َِين َ�س ُي ْح َ�س ُب َل َناَّ ،الذ َِين ُن�ؤْم ُِن ب َِم ْن َ �أ َق َام
َي ُ�س َوع َر َّب َنا م َِن الأَ ْم َواتِ َّ .الذِي �أُ ْ�سل َِم [للموت] م ِْن �أَ ْج ِل َخ َط َاي َانا َو�أُق َِيم
لأَ ْج ِل َت ْبرِير ِ َنا" (ر�سالة رومية .)25-24 :4
"�إِ ًذا �إِ ْن َك َان َ �أ َح ٌد فِي ْال َم�سِي ِح َف ُه َو َخل َِيق ٌة َجد َِيد ٌة :الأَ ْ�ش َي ُاء ْال َعت َِيق ُة َق ْد
َم َ�ض ْتُ ،ه َو َذا ْال ُك ُّل َق ْد َ�ص َار َجد ًِيدا َولك َِّن ْال ُك َّل م َِن اهلل َِّ ،الذِي َ�ص َال َح َنا
ل َِن ْف� ِسهِ ب َِي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِحَ ،و�أَ ْع َط َانا خِ ْد َم َة ْال ُم َ�ص َال َحةِ  ...لأَ َّن ُه َج َع َل َّالذِي
َل ْم َي ْعرِ ْف َخط َِّي ًةَ ،خط َِّي ًة لأَ ْجل َِنا ،ل َِن�صِ َير َن ْح ُن ِب َّر اهلل ِ فِيهِ" (ر�سالة
كورنثو�س الثانية .)21 ،18-17 :5
في اللحظة التي َت َت َخلَّى فيها عن ثقتك بنف�سك وديانتك وت�ضع رجاءك في
الم�سيح والدم الكامل الذي َ�س َفكَه من �أجلك ،ف�إنه:
الخطية.
ُ )1يطَ ِّه ُركَ من نجا�سة
َّ
ُ )2ي َغطِّ يك ِبب ِِّره الكامل.
وخطيتنا.
واهلل ال ُي َق ِّدم �أي عالج �آخر لعارنا
َّ

التبادلي
َبرنامج اهلل
ُ
الرب ي�سوع خطايانا و�أعطانا ب َِّره من خالل موته وقيامته .وهذا هو
�أخذ ّ
خطيتي ُمقابل ِب َّره.
برنامج اهلل التبا ُدلي العظيمَّ :
هل ُيمكن لأحد �أن َيرف�ض َع ْر ًَ�ضا رائ ًعا كهذا؟
تقول الحقيقة الم�أ�ساوية � َّإن معظم النا�س َيرف�ضون برنامج اهلل .رغم
بارا .وك ّل من
ذلك ،ما زال َعر�ضه ً
قائما :ك ّل من َيقبل هِ َبة الخال�ص ُي ْح َ�سب ًّ
َيرف�ضها �سيدفع ثمن خطاياه ال في جحيم م�ؤ َّقت؛ بل في الجحيم الأبدي
الم َعد لإبلي�س و�شياطينه.
ُ
تدينين على � َّأن ك ّل �إن�سان �سيدفع ثمن خطاياه� .أجل،
الم ِّ
ُي ِ�ص ُّر الكثير من ُ
ك ّل من َيرف�ض هِ َبة الغفران والب ِّر �سيدفع ثمن خطاياه .غير �أنه ال ُيمكن لأي

348

الرحلة
ُ
الجزء الثالث :نهاية ِّ

الخطية هذا لأ ّنه َد ْين دائم .عالوة على ذلك� ،سوف
�شخ�ص �أن ُي َ�س ِّدد َد ْين
َّ
وهم ُي َ�س ِّددون َد ْين خطاياهم في ُبحيرة النار ولن
أبديتهم ُ
ُيم�ضي الخطاة � َّ
يتمكنوا �أب ًدا من اكت�ساب �أي َق ْدر من الب ِّر الذي قد ُيتيح لهم دخول الفردو�س.
الخطاة العاجزين و�إعطائهم
لذلك ،اهلل وحده هو القادر على غُ فران خطايا ُ
الب ِّر لكي َيحيوا معه.
الم َخلِّ�ص ب�سبعمئة �سنة ،كتب النبي �إ�شعياء عن برنامج اهلل
قبل مجيء ُ
التبا ُدلي العظيم:
�ص ْر َنا ُ ُّكل َنا َكنَ ِج�سٍ َ ،و َكثَ ْو ِب ع َِّدة ٍ َ[ك َثوب َقذِر] ُك ُّل �أَ ْع َما ِل ِب ِّر َنا،
َ"و َق ْد ِ
َو َق ْد َذ ُبلْ َنا َك َو َر َقةٍَ ،و� َآث ُام َنا َكرِي ٍح َت ْحمِلُ َناُّ ُ .كل َنا َك َغ َن ٍم َ�ضلَ لْ َنا .مِلْ َنا ُك ُّل
ِالر ِّب.
َواحِ دٍ �إلى َطرِيقِهَِ ،و َّالر ُّب َو َ�ض َع َعلَ ْيهِ �إِ ْث َم َجمِيعِنَ اَ .ف َر ًحا �أَ ْف َر ُح ب َّ
َت ْب َت ِه ُج َن ْف�سِي بِ�إِل ِهي�( "...سِ فْر �إ�شعياء 6 :64؛ 6 :53؛ .)10 :61
زلت غير طاهر �أمام اهلل؟ �أَم �أنك تَطَ َّهرت بدم الم�سيح؟ هل تلب�س ثَو ًبا
�أما َ
بال ًيا من ب ِِّرك الخا�ص؟ �أَم �أنك لب�ست رداء ب ِّر الم�سيح؟ وهذا كلّه يقودنا �إلى
�س�ؤال واحد:

"م ْن َ�ص َّدقَ َخ َب َر َنا" (�سِ فْر �إ�شعياء .)1 :53
َ
هل َ�ص َّدقت خبر اهلل؟ هل تركت كافة االحتماالت الأخرى لتعرف الحقيقة؟

" ِل َك ْي َت ْع َل ُموا"
هذا �إِ َل ْي ُك ْم� ،أَ ْنتُ ُم ْال ُم�ؤْ ِمن َِين بِا�سم ْاب ِن اهلل ِ ،ل َِك ْي َت ْعلَ ُموا
تقول كلمة اهلل"َ :ك َت ْب ُت َ
�أَ َّن َل ُك ْم َح َي ًاة �أَ َبد َِّي ًةَ ،ول َِك ْي ُت�ؤْم ُِنوا بِا�سم ْاب ِن اهلل ِ" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)13 :5
تدينة ج ًدا عن هبة اهلل للحياة
قبل ب�ضع �سنوات ،تكل ُ
َّمت مع امر�أة ُم ِّ
�سيحية ،لكنها لم َتكُن قد وثقت بعد بخطَّ ة
الأبدية .ورغم �أنها قالت �إنها َم َّ
اهلل للخال�ص في الم�سيح .وعندما قلت لها�" :أنا �أعلم �أنني ذاهب �إلى ال�سماء
فورا �إلى
بعد موتي"� ،أجابت با�ستنكارُّ �" :
أتظن �أنك �صالح لدرجة �أنك �ستذهب ً
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ال�سماء؟" قلت" :ال ،لي�س لأنني �صالح ،بل ل َّأن اهلل �صالح ،فهو الذي قال ‘ ِلك َْي
ت َْع َل ُموا �أَ َّن َلك ُْم َح َيا ًة �أَ َبد َِّي ًة �إذا �آم ّنا به وبما فعله من �أجلنا .لأَ َّن ُ�أ ْج َر َة ال َْخطِ َّي ِة
وع َر ِّب َنا’" (ر�سالة
هِ َي َم ْو ٌتَ ،و�أَ َّما هِ َب ُة ا ِ
يح َي ُ�س َ
هلل ف َِه َي َح َيا ٌة �أَ َبد َِّي ٌة بِال َْم�سِ ِ
رومية .)23 :6

لي؟
كيف َع ِل َ
م َع ٌّ
"علي" رف�ضته
في الف�صل الأول من هذا الكتاب ،ذَكَ ْر ُت
�شخ�صا ا�سمه َ
ً
عائلته بعد �إيمانه بر�سالة اهلل .كان َعلي في ال�ساد�سة والع�شرين من العمر
للم َّرة الأولى .وكان ُمطَ ِّب ًقا حقيق ًيا
(مثل "برونو"
تماما) عندما التقيته َ
ً
الدينية حيث كان ُي َ�صلِّي يوم ًيا ،وي�صوم �شهر رم�ضان كلّه ،ويحاول
لواجباته
ّ
الم َل َّذات) .غير
�أن ُيعامل النا�س بطريقة ِّ
جيدة (خالفًا لبرونو الذي �سعى وراء َ
بال�سالم في قلبه .فقد كان َينه�ض من نومه في الليل و ُي َفكِّر:
�أنه لم َيكُن َي ْ�ش ُعر َّ
الدينية ،فلماذا �أخاف من يوم الح�ساب؟ يا �إلهي،
"طالما �أنني �أ َّديت واجباتي
ّ
هل من طريقة �أعرف من خاللها �إلى �أين �س�أذهب بعد موتي؟"
لي ال�س�ؤال التالي على �أبيه ورجال ال ِّدين في قريته" :كيف ُيمكنني
طَ َرح َع ٌّ
الج َّنة؟" ف�أجابه الجميع قائلين" :ال ُيمكنك �أن
�أن �أت�أكّ د من � َّأن اهلل �س ُيدخلني َ
تت�أكَّ د من ذلك .ال ُيمكن لأي �شخ�ص �أن يت�أكّ د من َم�صيره .اهلل � ْأعلَم!" وهكذا،
لم َتكُن �إجابتهم ُمقنعة ل َعل ٍِّي.
بارا ُولد من عذراء .كما
َت َعلَّم َعلي من القر�آن � َّأن ي�سوع ،ابن مريم ،كان نب ًيا ً
عظيما وحامل �ألقاب كثيرة مثل
أي�ضا � َّأن ي�سوع كان �صانع ُمعجزات
َت َعلَّم � ً
ً
"الم�سيح" و"كلمة اهلل" و"روح اهلل" .وعندها َفكَّر قائالًَ " :ل َع َّل النبي عي�سى
(ي�سوع) ُي�ساعدني على العثور على الجواب".
َق َّرر علي البحث عن كتاب ي�سوع .وبعد ب�ضعة �أ�سابيع التقينا ف�أعطيته
كتا ًبا ُم َق َّد ً�سا بد�أ بقراءته باهتمام كبير .و�إليك ما اكت�شفه علي بعد بحثه في
الكتاب المق َّد�س لم َّدة �سنة تقري ًبا:
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َّمت � َّأن الأنبياء جميعهم �أ�شاروا �إلى ي�سوع .كما قر�أت � َّأن ي�سوع
" َت َعل ُ
يق َو ْال َح ُّق َو ْال َح َي ُاةَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َ ْي�أتِي �إلى ال ِآب ِ�إ َّال
الطر ِ ُ
قال�‘ :أَ َنا ُه َو َّ
بِي ...اَ ْل َح َّق ْال َح َّق �أَ ُق ُول َل ُك ْم� :إِ َّن َم ْن َي ْ�س َم ُع َك َالمِي َو ُي�ؤْم ُِن ب َِّالذِي �أَ ْر َ�سلَ ن ِي
َفلَ ُه َح َي ٌاة �أَ َبد َِّي ٌةَ ،و َال َي�أْتِي �إلى َد ْينُ َونة ٍَ ،ب ْل َقدِ ْان َت َق َل م َِن ْال َم ْوتِ �إلى
ْال َح َياةِ’" (�إنجيل يوح َّنا .)24 :5 ،6 :14
لقد �ساعدتني هذه الآيات وغيرها على فهم ي�سوع وقبوله ب�صفته
الم َخلِّ�ص الوحيد الذي َ�سفك دمه وقام من الموت لكي ُي َوفِّر
ُ
ال�صا حقيق ًيا للب�شر .لهذا ،فقد �آمنت به وب�أنه ت�ألَّم ومات من
َخ ً
�أجل خطاياي.
وفي اللحظة التي �آمنت فيها� ،شعرت ب�سالم داخلي لم �أختبره مِ ْن َقبل.
الرب
يا له من تغيير! لم �أعد �أقلق حيال م�صيري الأبدي لأنني �أعلم � َّأن ّ
َدف ََع الأجرة الكاملة عن جميع خطاياي التي َج َل َبت لي الدينونة .لهذا
ف�أنا �أعلم الآن �أنني ذاهب �إلى ال�سماء – ال لأنني �صالح ،بل بف�ضل
أي�ضا ف�إنني
نعمة اهلل التي ح�صلت عليها بي�سوع الم�سيح .ولهذا � ً
�أ�سعى لإر�ضاء اهلل في ك ّل ما �أفعله – ال لأ�شتري خال�صي ،بل ل َّأن اهلل
َخلَّ�صني وغَ َّير قلبي".

�أُ ْبطِ لَت اللعنة في حياة َعلي .لهذا ،فقد �صاروا – هو وزوجته و�أبنا�ؤه –
َيعرفون يقي ًنا �إلى �أين ُهم ذاهبون بعد الموت وال�سبب الذي لأجله يعي�شون
على الأر�ض :لكي َيعرفوا و ُيحِ ُّبوا و َيخدموا خالقهم وفاديهم ،ولكي يقودوا
�آخرين �إلى معرفته.

خادم المؤمن
الموتِ :
عندما جاء الم�سيح �إلى الأر�ضَ ،ت َّمم الجزء الأول من خِ طَّ ة اهلل الثالثية
الخطية .فمن خالل حياته وموته ودفنه وقيامتهَ ،ه َد َم
المراحل لإبطال لعنة
َّ
َ
الخطية والموت الذي بدا وك�أنه ال ُي ْه َدم .وقد ا�ستفاد مِ ْن ذلك ك ّل
ي�سوع جدار
َّ
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َم ْن َق ِب َل ر�سالة اهلل (كالل�ص التائب على ال�صليب ،و�أكلة لحوم الب�شر ،و�إيما،
و�شاول ،وعلي ،وبرونو).
ففيما يتعلَّق بالأ�شخا�ص الذين �آمنوا بالم�سيحَ ،ت َّم �إنزال الموت – هذا
الطاغية القا�سي – �إلى َمرتبة ُدنيا حيث �أ�صبح عمله َيقت�صر على فتح باب
الر ِّب
ال�سماء ب�أمر من اهلل .وكما يقول الكتاب المق َّد�سَ :
"ع ِزيزٌ فِ ي َع ْي َن ِي َّ
236
يتخيل �أن يتم ا�ستخدام
ومن كان
َّ
َم ْو ُت �أَ ْت ِق َيا ِئهِ" (المزمور َ .)15 :116
كلمة "عزيز" لو�صف "الموت"؟ لكننا َن ْ�شكُر اهلل لأ ّنه جعل الموت عزي ًزا لك ّل
َم ْن ي�ؤمن.
"�أَ ْي َن َ�ش ْو َكتُ َك َيا َم ْو ُت؟ � أَ ْي َن َغ َل َب ُتك ِ َيا َهاو َِي ُة؟ َ ...ولك ِ ْن ُ�ش ْك ًرا ِهلل ِ َّالذِي
وع ْال َم�سِيح ِ" (ر�سالة كورنثو�س الأولى :15
ُي ْعط ِ َينا ْال َغ َل َب َة ب َِر ِّب َنا َي ُ�س َ
.)57 ،55
الخطية.
لقد �أُ ْبطِ لَت لعنة
َّ
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المرحلة الثانية:
الحاضر
َبرنامج اهلل َ
"�أَ ْج َع ُل َ�شرِ َيعتِي فِي َداخِ ل ِ ِه ْم
َو�أَ ْك ُت ُب َها َعلَ ى ُقلُ و ِب ِه ْم".
الرب (�سِ فْر �إرميا )33 :31
 ُّالمميتةَ ،ف ُهم
على الرغم من � َّأن الكثيرين ال ُي َفكِّرون في لعنة
َّ
الخطية ُ
اليومية" .فمعظم النا�س
يعي�شون عبي ًدا لما ُيمكننا �أن ُن َ�س ِّميه "لعنات الحياة
ّ
يعي�شون في عالم من الخوف والم�صائب والمر�ض والموت .ويقلق كثيرون
حيال عدم امتالك المال الكافي ل�شراء الطعام �أو ت�سديد الديون .ويخاف
ال�سيئ �أو ال�سحر الأ�سود �أو العين ال�شريرة فال ُيخبرون �أح ًدا
البع�ض من الطالع ِّ
عن �سعادتهم حتى ال ت�سمعهم الأرواح ال�شريرة وتق�ضي على الأوقات الحلوة
ال�شر والنائبات ،ف�إنهم َيربطون التميمات (التعويذات)
في حياتهم .ولإبعاد ّ
على �أنف�سهم و�أوالدهم و ُيعلِّقونها في بيوتهم .كما ي�شرب العديدون ُجرعات
237
حرية و ُي َر ِّددون عبارات ُم َع َّينة يعتقدون �أنها تحميهم.
�سِ َّ
�أما الذين يعرفون خالقهم وفاديهم ويثقون به فال يحتاجون �إلى �إجراءات
ال�شر الخيالية والحقيقية .فال َي ْج ُدر
احتياطية كهذه ،فهو �أعظم من ك ّل قوى ّ
قوة
الرب ي�سوع يملك ُ�سلطا ًنا ُمطل ًقا على ك ّل َّ
بالم�ؤمن �أن يخاف من �شيء ل َّأن ّ
بما فيها الموت نف�سه.
352
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الخطية التي ت�ؤ ِّثر
لقد جاء ي�سوع ودفع �أُ ْج َرة خطايانا لكي ُي ْب َِطل لعنة
َّ
الخطية التي ت�ؤ ِّثر على
على م�صيرنا الأبدي .كما �أنه جاء ل ُي ْبطِ ل لعنة
َّ
اليومية.
حياتنا
ّ

إ ْبطال ال َّلعنة :المرحلة الثانية
يقول الكتاب المق َّد�س�" :أَ ْن ُت ْم م َِن اهلل ِ �أَ ُّي َها الأَ ْو َال ُدَ ،و َق ْد َغلَ ْب ُت ُم ُوه ْم لأَ َّن َّالذِي
ف ُِيك ْم �أَ ْع َظ ُم م َِن َّالذِي فِي ْال َع َال ِم" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)4 :4
َم ْن هو هذا "الذي في" الم�ؤمن؟
في الليلة التي �سبقت �صلبه ،قال ي�سوع لتالميذه:
َ"و�أَ َنا �أَ ْط ُل ُب م َِن ال ِآب َف ُي ْعط ُِيك ْم ُم َعزِّ ًيا � َآخ َر ل َِي ْم ُك َث َم َع ُك ْم �إلى الأَ َبدِ،
وح ْال َح ِّق َّالذِي َال َي ْ�س َتط ُِيع ْال َع َال ُم �أَ ْن َي ْق َبلَ ُه ،لأَ َّن ُه َال َي َر ُاه َو َال َي ْعرِ ُف ُه،
ُر ُ
َو�أَ َّما �أَ ْن ُت ْم َف َت ْعرِ ُف َون ُه لأَ َّن ُه َماك ٌِث َم َع ُك ْم َو َي ُك ُون ف ُِيك ْمَ .ال �أَ ْت ُر ُك ُك ْم َي َت َامى.
وح ْالقُ ُد ُ�س،
�إِ ِّني �آتِي �إِلَ ْي ُك ْم .ب َِهذا َ َّكل ْم ُت ُك ْم َ َو�أ َنا ع ِْن َد ُك ْمَ .و�أَ َّما ْال ُم َعزِّ يُّ ،
الر ُ
َّالذِي َ�س ُي ْر�سِلُ ُه ال ُآب ِبا�سميَ ،ف ُه َو ُي َعلِّ ُم ُك ْم ُك َّل َ�ش ْيءٍَ ،و ُي َذ ِّك ُر ُك ْم ب ُِك ِّل
َما ُقلْ ُت ُه َل ُك ْم�َ .س َال ًما �أَ ْت ُر ُك َل ُك ْم�َ .س َالمِي �أُ ْعط ُِيك ْمَ .ل ْي َ�س َك َما ُي ْعطِي
ْال َع َال ُم �أُ ْعط ُِيك ْم �أَ َناَ .ال َت ْ�ض َطر ِ ْب ُقلُ ُوب ُك ْم َو َال َت ْر َه ْب" (�إنجيل يوح َّنا
.)27-25 ،18-16 :14

ُم َع ِّز ًيا آخر
"م َع ِّز ًيا �آخر" (�أي الروح ال ُق ُد�س)
َو َع َد ي�سوع تالميذه ب� َّأن الآب �سير�سل لهم ُ
بعد �صعوده �إلى ال�سماء.
"المعين" �أو
"م َع ِّزي" هي "پاراكليتو�س" �أيُ :
المترجمة ُ
والكلمة اليونانية ُ
"المحامي" .وفي الكتاب المق َّد�سُ ،ت�ستخدم كلمة
"المر�شد" �أو ُ
"الم َع ِّزي" �أو ُ
ُ
238
"پاراكليتو�س" للإ�شارة �إلى "ابن اهلل" و"الروح القد�س" .فكما � َّأن االبن
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أي�ضا لتخلي�ص
الخطاة من �أُ ْج َرة
الخطية ،فقد جاء الروح ال ُق ُد�س � ً
جاء ل ُي َخلِّ�ص ُ
َّ
الخطية.
الم�ؤمنين من ُ�سلطان
َّ
تماما مثل االبن .لذلك ،نرى
دائما -
ً
الروح ال ُق ُد�س موجود مع اهلل ً
الروح ال ُق ُد�س في الأ�صحاح الأول من الكتاب المق َّد�س ب�صفته "روح اهلل"
(�سِ فْر التكوين .)2 :1
239
"الم َع ِّزي" هو المالك جبرائيل �أو نبي �أتى في ما بعد.
يقول البع�ض �إن ُ
أي�ضا قول ي�سوع
غير � َّأن هذا القول ُيناق�ض ال كتب الأنبياء فح�سب ،بل و� ً
وفعله .فقد قال ي�سوع لتالميذه �إنه بعد موته على ال�صليب وقيامته� ،سي�صعد
�إلى ال�سماء لكي َينزل الروح ال ُق ُد�س وي�سكن في قلوب الذين ي�ؤمنون بر�سالة
اهلل� .إذًا ،االبن �سي�صعد والروح �سينزل .قال ي�سوع لتالميذه" :لك ِِّني �أَ ُق ُول َل ُك ُم
ْال َح َّق� :إِ َّن ُه َخ ْي ٌر َل ُك ْم �أَ ْن �أَ ْن َطل َِق ،لأَ َّن ُه �إِ ْن َل ْم �أَ ْن َطل ِْق َال َي�أْت ُِيك ُم ْال ُم َعزِّ يَ ،ولك ِْن �إِ ْن
َذ َه ْب ُت �أُ ْر�سِ لُ ُه ِ �إ َل ْي ُك ْم" (�إنجيل يوح َّنا .)7 :16
قبل قيامة ي�سوع و�صعوده �إلى ال�سماء ،كان الروح ال ُق ُد�س ُي َق ِّوي الم�ؤمنين
الخطية� ،أ�صبح ب�إمكان
ويقودهم ويباركهم .لكن بعد �أن َح َّل ي�سوع م�شكلة
َّ
الرب
الروح ال ُق ُد�س �أن ي�أتي وي�سكن في الم�ؤمنين ب�صورة دائمة .وقد كان ّ
وح ْال َح ِّق َ ...ماك ٌِث َم َع ُك ْم َو َي ُك ُون ف ُِيك ْم"
ي�سوع ُي ْعلِن عن َح َدث ُم َم َّيز ُ"ر ُ
(�إنجيل يوح َّنا .)17 :14

الروح ُ
الق ُدس
ُحلول ُّ
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ال�سام َِر ِة َو�إلى �أَقْ َ�صى
لِي ُ�ش ُه ًودا فِي �أُ ُور َ�شل َِيم َوفِي ُك ِّل ْال َي ُهود َِّيةِ َو َّ
الر ُ�سل .)8 ،5-4 :1
الأَ ْر ِ
�ض" (�أعمال ُّ
وهذا هو ما َح َد َث في اليوم الخم�سين 240من قيامة ي�سوع واليوم العا�شر
من �صعوده �إلى ال�سماء.
ار
ين كَ َ
"ول ََّما َح َ�ض َر َي ْو ُم ال َْخ ْم�سِ َ
ان ال َْجمِ ُ
َ
يع َم ًعا ِب َنف ٍْ�س َواحِ َدةٍ َ ،و َ�ص َ
َ
ا�صفَةٍ َو َملأ كُ َّل ا ْل َب ْيتِ
يح َع ِ
ال�س َما ِء َ�ص ْو ٌت كَ َما مِ ْن ُه ُب ِ
وب ِر ٍ
َب ْغ َت ًة مِ َن َّ
ينَ ،وظَ َه َر ْت َل ُه ْم �أَلْ�سِ َن ٌة ُم ْنقَ�سِ َم ٌة كَ َ�أ َّن َها مِ ْن َن ٍار
َح ْي ُث كَ ا ُنوا َجالِ�سِ َ
وح ا ْل ُق ُد ِ�س"...
ا�س َت َق َّر ْت َعلَى كُ ِّل َواحِ ٍد مِ ْن ُه ْمَ .و ْام َتلأَ ال َْجمِ ُ
يع مِ َن ال ُّر ِ
َو ْ
الر ُ�سل .)4-1 :2
(�أعمال ُّ
الر ُ�سل)
نقر�أ في العهد الجديد (وتحدي ًدا في الأ�صحاح الثاني من �سِ فر �أعمال ُّ
فبقوة الروح ال ُق ُد�س ،بد�أ تالميذ ي�سوع ُي َب ِّ�شرون بلغات
تفا�صيل ما حدثَّ .
ال�سار �إلى ال ُغرباء الذين �أتوا �إلى �أور�شليم من
مختلفة من �أجل تو�صيل الخبر َّ
تفرقة من العالم.
�آ�سيا و�شبه الجزيرة العربية و�أنحاء ُم ِّ
وفي اليوم الذي نزل فيه الروح ال ُق ُد�س� ،آمن ثالثة �آالف �شخ�ص بر�سالة
اهلل ونالوا هِ َبة الحياة الأبدية؛ وبهذا ،زاد عدد الم�ؤمنين ب�سرعة .ويخبرنا
الر ُ�سل عن تاريخ الم�ؤمنين الأوائل وكيف انت�شر خبر الم�سيح
�سِ فْر �أعمال ُّ
ال�سار في الإمبراطورية الرومانية – ال بقوة ال�سيف ،بل بقوة َم َح َّبة اهلل
َّ
والروح ال ُق ُد�س.
ُّ

بعد قيامة ي�سوع من الموت ،يقول الكتاب المق َّد�س:

الم ْد ُع ُّوون
َ

َ"وف َِيما ُه َو ُم ْج َتم ٌِع َم َع ُه ْم [مع تالميذه] �أَ ْو َ�ص ُاه ْم �أَ ْن َال َي ْب َر ُحوا م ِْن
يوحنا َع َّم َد
�أُ ُور َ�شل َِيمَ ،ب ْل َي ْنتَ ظ ُِروا َم ْوع َِد ال ِآب َّالذِي َ�سم ِْع ُت ُم ُوه م ِِّني ،لأَ َّن َّ
�سَ ،ل ْي َ�س َب ْع َد هذِهِ الأَ َّيا ِم
وح ْالقُ ُد ِ
ب ِْال َماءَِ ،و�أَ َّما �أَ ْن ُت ْم َف َ�س َت َت َع َّم ُد َ
ون ِب ُّ
الر ِ
وح ْالقُ ُد ُ�س َعلَ ْي ُك ْمَ ،و َت ُك ُون َون
ب َِكثِيرٍ .لك َِّن ُك ْم َ�ستَ نَ الُ َون ُق َّو ًة َمتَ ى َح َّل ُّ
الر ُ

الحا�ضر ب�أن ي�أخذ
َي ْق�ضي برنامج اهلل الرئي�سي على الأر�ض في الوقت
ِ
الر ُ�سل .)14 :15
"م ِْن ُه ْم َ�ش ْع ًبا َعلَ ى ا�سمهِ" (�أعمال ُّ
�أ َّدى ُحلول الروح ال ُق ُد�س في يوم الخم�سين �إلى �إن�شاء عائلة ُم َم َّيزة من
الم�ؤمنين ُت َ�س َّمى "الكني�سة" (�أو "�إيكليزيا" باليونانية) �أي" :الجماعة" �أو
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"الم ْد ُع ُّوون" .و َي ْج ُدر التنويه �إلى � َّأن كلمة "كني�سة" َت َع َّر�ضت للكثير من �سوء
َ
الفهم والمفاهيم الخاطئة في وقتنا الحا�ضر .كما � َّأن الكثيرين مِ َّمن َي َّدعون
ال�سيد الم�سيح ب�سبب طريقة عي�شهم .فرغم �أنهم
�أنهم
م�سيحيون ُيلَطِّ خون ا�سم ِّ
ّ
ُيظهرون َت َد ُّي َن ُهم ،لكنهم ال يتم َّتعون بعالقة حقيقية مع اهلل ولم َيطْ ُهروا من
الرب ي�سوع الم�سيح لأجلهم.
خطاياهم عن طريق الإيمان بما فعله ّ
ال�سار هو � َّأن اهلل يدعو جميع النا�س في ك ّل مكان للإيمان
لك َِّن الخبر َّ
بابنه وب�أن ُي�صبحوا خليقة جديدة و�أوال ًدا في عائلة الم�ؤمنين التي �ستم�ضي
الأبدية معه.
� َّإن ك ّل الذين �آمنوا بوعود اهلل قبل مجيء الم�سيح (في العهد القديم)
زءا ال يتج َّز�أ من عائلة اهللَّ � .أما الذين �آمنوا بعد مجيء الم�سيح
ُي َ�شكِّلون ُج ً
أي�ضا
الح ِّي الذي ُيدعى "الكني�سة" .و ُت َ�س َّمى الكني�سة � ً
َف ُه ْم ُجزء من الكيان َ
"ج َ�سد الم�سيح" و"ال َعرو�س" 241.ويقول الكتاب المق َّد�س لك ّل َمن ي�ؤمن بالرب
"َ
ي�سوع الم�سيح:
وت ُملُ وك ٌِّي� ،أُ َّم ٌة ُم َق َّد َ�س ٌة�َ ،ش ْع ُب ْاقتِنَ اء ٍ،
َ"و�أَ َّما �أَ ْن ُت ْم َف ِج ْن ٌ�س ُم ْخ َت ٌارَ ،و َك َه ُن ٌ
ين
ل َِك ْي ُت ْخب ُِروا ب َِف َ�ضائِ ِل َّالذِي َد َع ُاك ْم م َِن ُّ
الظلْ َمةِ �إلى ُنو ِرهِ ْال َع ِجي ِبَّ .الذ ِ َ
َق ْب ًال َل ْم َت ُك ُونوا َ�ش ْع ًباَ ،و�أَ َّما ال َآن َف�أَ ْن ُت ْم َ�ش ْع ُب اهلل ِ( "...ر�سالة ُبطر�س
الأولى .)10-9 :2
ُي َب ِّين لنا الأ�صحاحان الأول والثاني من الكتاب المق َّد�س كيف � َّأن اهلل َج َعل
خطية
الب�شر خليقته الخا�صة في بادئ الأمر .ث َُّم ُيخبرنا الأ�صحاح الثالث عن َّ
�آدم التي ف�صلته والجن�س الب�شري ب�أكمله عن اهللَّ � .أما ما يلي ذلك في الكتاب
و�ضح لنا ما فعله اهلل لكي َيرجع الخطاة النج�سون �إليه وي�صبحوا
المق َّد�س ف ُي ِّ
من جديد �شعبه الخا�ص.
فهل �أنت تنتمي �إلى �شعب اهلل الخا�ص؟ �إذا كنت كذلك ،فقد دخلت في
المرحلة الثانية من برنامج اهلل لإبطال اللعنة.

 28المرحلة الثانية :بَرنامج اهلل الحَ اضر

357

ومختوم
ُمخ َّل ٌ
ص َ
� َّأول �شيء يقوم به الروح ال ُق ُد�س في حياة الخاطئ الذي َيقبل الخال�ص

هو �أنه ُيعطيه حياة جديدة .فك ّل َمن يتوقف عن اال ِّتكال على نف�سه وجهوده

و َي َّتكِل على ي�سوع الم�سيح وعمل الفداء الذي �أ َت َّمه ،ف�إ َّنه ُيولد روح ًيا من الروح
ال ُق ُد�س .لهذا ،قال ي�سوع:

وحَ .ال َت َت َع َّج ْب
"اَ ْل َم ْو ُل ُود م َِن ْال َج َ�سدِ َج َ�س ٌد ُه َوَ ،و ْال َم ْو ُل ُود م َِن ُّالرو ِح ُه َو ُر ٌ
هك َذا �أَ َح َّب ُ
اهلل ْال َع َال َم
�أَ ِّني ُقلْ ُت َل َكَ :ي ْن َبغِي �أَ ْن ُتولَ ُدوا م ِْن َف ْو ُق ...لأَ َّن ُه َ
َح َّتى َب َذ َل ْاب َن ُه ْال َوحِ َيد ،ل َِك ْي َال َي ْهل َِك ُك ُّل َم ْن ُي�ؤْم ُِن ِبهَِ ،ب ْل َت ُك ُون لَ ُه
ْال َح َي ُاة ا َلأ َبد َِّي ُة" (�إنجيل يوح َّنا .)16 ،7-6 :3
َ�ضل في
يا له من �أمر رائع �أن " ُتولد من جديد!" وفي حقيقة الأمر � َّأن الف ْ
بوحدانيته
والدة الخاطئ من جديد على ال�صعيد الروحي َي ْر ِجع �إلى اهلل
َّ
الجامعة .فالوالدة الجديدة ُممكنة ل َّأن الآب �أر�سل ابنه ،ول َّأن االبن َ�سفَك َد َمه
عن خطايانا ،ول َّأن الروح ال ُق ُد�س ُيعطي الم�ؤمن حياة جديدة.

والروح القد�س ال ُيعطينا الحياة الأبدية فح�سب ،بل َيختمنا �إلى الأبد
كعالمة على ُملك َِّية اهلل ،و َي ْ�سكُن فينا �إلى الأبد ،و َي ْ�ض َمن و�صولنا ب�سالم �إلى
لمغادرة هذا العالم.
بيت الآب عندما ي�أتي دورنا ُ

�ص ُك ُمَّ ،الذِي
َّ
"الذِي فِيهِ �أَ ْي ً�ضا �أَ ْن ُت ْم�ِ ،إ ْذ َ�سم ِْع ُت ْم َكل َِم َة ْال َح ِّقظ � ْإن ِج َيل َخ َال ِ
و�سَّ ،الذِي ُه َو ُع ْر ُب ُون
وح ْال َم ْو ِعدِ ْالقُ ُّد ِ
فِيهِ �أَ ْي ً�ضا �إِذْ � َآم ْنتُ ْم ُخت ِْمتُ ْم ِب ُر ِ
أف�س�س .)14-13 :1
م َِيراثِنَ ا ( "...ر�سالة � ُ

َنرى من خالل هاتين الآيتين � َّأن الم�ؤمن الحقيقي ال ُيمكن �أن َيفقد خال�صه

"ه َو ُع ْر ُب ُون م َِيراثِنَ ا".
الأبدي .فالروح القد�س ُ
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من وقت لآخر� ،أ�سمع البع�ض يقولون" :ح�س ًنا ،ك ّل ما ينبغي �أن �أفعله
الج َّنة هو �أن �أومن ب� َّأن ي�سوع مات من �أجل خطاياي.
لأ�ضمن لي مكا ًنا في َ
بعد ذلكُ ،يمكنني �أن �أُخطئ قدر ما �أ�شاء� ،ألي�س كذلك؟"
المنطق ،هل �ستقول لمن َخلَّ�صك بعد �أن كنت تائ ًها
�إذا لج�أنا �إلى نف�س هذا َ
كراُ ،يمكنني الآن �أن �أ�ضيع من جديد!"؟ �أو �إذا قام
في �صحراء قاحلةُ :
"�ش ً
بم�سامحتك على َد ْين كبير ،فهل �ستت َع َّمد �إغاظته ب�أن ُتزعجه
�أحد الأ�شخا�ص ُ
و َتجرح م�شاعره؟ �أو هل ُيمكنك �أن ترتدي ثيا ًبا جميلة ث َُّم تقول في نف�سك:
"لأذهب و�أغو�ص في الوحل َم َّرة �أخرى!"؟
من الم�ؤكد � َّأن مثل هذا التفكير غير منطقي� .إذًا ،لماذا ُي َفكِّر بنو �آدم بهذه
بالخطية وعواقبها؟
الطريقة عندما يتعلَّق الأمر
َّ
فالخطية لها ُ�سلطان كبير على عقولنا
للأ�سف ال�شديد � َّأن الجواب وا�ضح.
َّ
جيدة ومرغوب فيها .وبالطبع،
وقلوبنا ،وقادرة على �إقناعنا ب� َّأن
الخطية ِّ
َّ
المتم ِّثلة في
وحواء نظرا �إلى
َّ
الخطية – ُ
ف� َّإن هذه الفكرة لي�ست جديدة .ف�آدم َّ
و�ش ِه َّي ٌة ل َِّلن َظر ِ"
"ج ِّي َد ٌة لِلأَ ْك ِل َ ...وب ِه َج ٌة لِلْ ُع ُيو ِن َ ...
الم َح َّرمة – على �أنها َ
الثمرة ُ
(�سِ فْر التكوين .)6 :3
لكن يجب �أن ُندرك �أ َّنه في اللحظة التي ي�ؤمن فيها الخاطئ بر�سالة
الخطية الوا�سع .فقد ُدفع ال َّد ْين بالكامل
اهلل ف�إ َّنه ال َيعود �ضائ ًعا في عالم
َّ
واك َت�سى الم�ؤمن ِبب ِِّر الم�سيح .كما � َّأن الروح القد�س َي َ�ضع في المولود الجديد
�سيئة ،و ُيعطي �شعب اهلل القوة الالزمة ليعي�شوا
قناعة عميقة ب� َّأن
الخطية ِّ
َّ
حياة تعك�س طبيعة اهلل المق َّد�سة .وك�أفراد في العائلة ال�سماويةُ ،ي�صبح �أوالد
اهلل راغبين في العي�ش بطريقة ُيحافظون من خاللها على َ�ش َرف العائلة.
الرب من خالل نمط
وحتى �إن تجاهل الم�ؤمنون الروح ال ُق ُد�س واحتقروا ّ
حياتهم ،ف�سوف يبقى هذا ال�ضيف ال�سماوي في داخلهم .لذلك ،يقول الكتاب
المق َّد�س لك ِّل َمن ي�ؤمن بالم�سيح:
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َ
و�س َّالذِي ِبهِ ُخت ِْمتُ ْم ل َِي ْو ِم ْالف َِداءِ" (ر�سالة
"ال ُت ْحز ِ ُنوا ُر َ
وح اهلل ِ ْال ُق ُّد َ
أف�س�س .)30 :4
� ُ
وهكذا ،ال ُيمكن للم�ؤمنين بالرب ي�سوع �أن يفقدوا خال�صهم الذي نالوه
و�س" من خالل العي�ش كغير
بالإيمان ،لكن ُيمكنهم �أن ُ"ي ْحزِ ُنوا ُر َ
وح اهلل ِ ْال ُق ُّد َ
الم�ؤمنين .فرغم � َّأن الم�ؤمنين ما زالوا يعي�شون في العالم� ،إ َّال �أنهم َ"ل ْي ُ�سوا م َِن
ْال َع َالمِ" (�إنجيل يوح َّنا .)16 :17
ال�شريرة لهذا العالم ،يجب على
الرب ُيبغ�ض ُ
الممار�سات ِّ
لهذا ،كما � َّأن ّ
أي�ضا.
تالميذه �أن ُيبغ�ضوها � ً
َ"ف َم َاذا َن ُق ُول؟ �أَ َن ْب َقى فِي ْال َخط َِّيةِ ل َِك ْي َت ْك ُث َر ِّالن ْع َم ُة؟ َح َا�شا! َن ْح ُن َّالذ َِين
ِي�ش َب ْع ُد ف َِيها؟" (ر�سالة رومية .)2-1 :6
ُم ْت َنا َع ِن ْال َخط َِّيةَِ ،ك ْي َف َنع ُ
ال�ش ْه َو َة
َ"ف�أَمِيتُ وا �أَ ْع َ�ض َاء ُك ُم َّالتِي َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ضِّ :الز َناَّ ،الن َج َا�س َةْ ،ال َه َوىَّ ،
الط َم َع َّالذِي ُه َو ع َِب َاد ُة الأَ ْو َثا ِن ،الأُ ُم َور َّالت ِي م ِْن �أَ ْجل َِها َي�أْتِي
َّالرد َِّي َةَّ ،
َغ َ�ض ُب اهلل ِ َعلَ ى �أَ ْب َناءِ ْال َم ْع�صِ َيةَِّ ،الذ َِين َب ْي َن ُه ْم �أَ ْن ُت ْم �أَ ْي ً�ضا َ�سلَ ْك ُت ْم َق ْب ًال،
حِ َين ُك ْن ُت ْم َتع ُِي�ش َون ف َِيهاَ َ .و�أ َّما ال َآن َف ْاط َر ُحوا َع ْن ُك ْم �أَ ْن ُت ْم َ �أ ْي ً�ضا ْال ُك َّل:
ِيفْ ،ال َك َال َم ْال َقب َِيح م ِْن �أَ ْف َواه ُِك ْمَ .ال
ال�س َخ َطْ ،ال ُخ ْب َثَّ ،الت ْجد َ
ْال َغ َ�ض َبَّ ،
�ض�ِ ،إ ْذ َخلَ ْعتُ ُم ا ِلإ ْن َ�س َان ْال َعت َِيق َم َع َ �أ ْع َمالِهِ،
َت ْكذ ُِبوا َب ْع ُ�ض ُك ْم َعلَ ى َب ْع ٍ
َولَ بِ ْ�ستُ ُم ْال َجد َِيد َّالذِي َي َت َج َّد ُد ل ِلْ َم ْعرِ َفةِ َح َ�س َب ُ�ص َور ِة َخالِقِهِ" (ر�سالة
كولو�سي .)10-5 :3

ُ
حياة اهلل في المؤمن
الخطية،
الخطاة الم�ؤمنين من �أُ ْج َرة
كما � َّأن ابن اهلل جاء ل ُي َخلِّ�ص ُ
َّ
الخطية اليومي .وهو َيعمل
الخطاة من ُ�سلطان
جاء روح اهلل ل ُي َخلِّ�ص ُ
َّ
بالطريقة التالية:
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في اللحظة التي ي�ضع فيها الإن�سان ثقته بالم�سيحَ ،ي َ�ضع روح اهلل ملكوته
ال�سيطرة والتحكُّم.
داخل ال�شخ�ص ب�أن ي�أتي و َي ْ�سكُن في روحه؛ �أي في مركز َّ
وبهذا ف�إ َّنه ُيعطي الم�ؤمن طبيعة جديدة ترغب في �إر�ضاء الرب .وهذا ال يعني
� َّأن طبيعة الإن�سان الأنانية الخاطئة �أُزيلت .فالطبيعة القديمة لن تزول �إال
بعد ذهاب الم�ؤمن �إلى ال�سماء .فال َي�ستطيع الم�ؤمن �أن َي ِ�صل �إلى حالة الكمال
الخطية وهو ما زال يعي�ش في هذا العالم؛ غير �أنه َي ْ�ش ُعر بالحزن
الخالية من
َّ
242
العميق عندما ُي ْح ِزن اهلل.
وهكذا ،هناك معركة دائمة بين الطبيعة القديمة (الموروثة من �آدم)
والطبيعة الجديدة (التي يزرعها الروح القد�س) في حياة ك ّل م�ؤمن حقيقي.
لك َِّن ُروح اهلل ُيعطي الم�ؤمن قل ًبا َيتوق �إلى �إر�ضاء اهلل .كما �أ ّنه ُي َعلِّم �شعبه
ِبرانيين
"التمتع الوقتي
�أنه على الرغم من
ُّ
(الر�سالة �إلى الع ِّ
َّ
بالخطية" ِّ
 ،)25 :11ف� َّإن "ن َِه َاية تِلْ َك الأُ ُمو ِر ه َِي ْال َم ْو ُتَ .و�أَ َّما ال َآن �إِ ْذ �أُ ْعت ِْقتُ ْم م َِن ْال َخط َِّيةِ
َ ...فلَ ُك ْم َث َم ُر ُك ْم لِلْ قَ َد َا�سةَِ ،و ِّالن َه َاي ُة َح َي ٌاة �أَ َبد َِّي ٌة" (ر�سالة رومية .)22-21 :6
أ�سا�سية في حياة الم�ؤمن:
لك َِّن الروح ال ُق ُد�س ُي ْحدِث َتغييرات �
َّ
َ"و�أَ َّما َث َم ُر ُّالرو ِح َف ُه َوَ :م َح َّب ٌة َف َر ٌح َ�س َال ٌمُ ،ط ُول �أَ َنا ٍة ُل ْط ٌف َ�ص َال ٌح،
غالطية
و�س" (ر�سالة
�إِ َيم ٌان َو َد َاع ٌة َت َع ُّف ٌفِ .
َّ
�ض َّد �أَ ْم َثا ِل هذِهِ َل ْي َ�س َن ُام ٌ
.)23-22 :5
ثمرا روح ًيا .ففي حين � َّأن ال�شرائع
� َّأما الديانات والجهود الذاتية فال ُتعطي ً
الدينية قد ُت َغ ِّير َت َ�ص ُّرفات المرء الخارجية �إلى َح ٍّد ما ،ف� َّإن طبيعة الإن�سان
ّ
الروح ال ُق ُد�س.
الداخلية ال تت َغ َّير �إ َّال من خالل عمل ُّ
اهلل يريد �أن ُيدير حياتنا ،لكن بد ًال من �أن ُيعطينا الئحة قوانين طويلة
ل ُنطَ ِّبقها ،ف�إ َّنه يعي�ش في داخلنا ويعمل من خاللنا لنبارك الآخرين
ونمجد ا�سمه.
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لوائح أَ ْم َم َح َّبة؟

ُيحكى � َّأن َر ُج ًال ماتت زوجته ف َع َّين َ�س ِّيدة لتنظيف منزله وغَ ْ�سل ثيابه ثالث
بالمهمات التي يجب على هذه
الر ُجل الئحة
َّ
َم َّرات في الأ�سبوع .وقد َعلَّق َّ
ال�سيدة �أن ُتنجزها في ك ّل َم َّرة ت�أتي فيها �إلى منزله .وكان يدفع لها مبل ًغا
ِّ
من المال لقاء عملها.
الر ُجل في ُح ِّب هذه المر�أة وطلب َي َدها للزواج
بمرور الوقت ،وقع هذا َّ
فوافقت .وبعد زواجهما� ،أزال الرجل الئحة الواجبات المطلوبة وتو َّقف عن
دفع المال لها .لماذا؟ لأنها �أ�صبحت زوجته الحبيبة! فقد �أ�صبحت ُت َنظِّ ف
المنزل وتغ�سل الثياب ب�إرادتها ،وتقوم ب�أمور �أخرى غير َمذكورة في الالئحة.
لماذا؟ لأنها � َأح َّبت زوجها و�أرادت �أن ُتر�ضيه .كما � َّأن الواجبات المكتوبة في
الالئحة �أ�صبحت َمحفورة في قلبها.
وهذا هو ما يفعله اهلل للذين َينتمون �إليه:
" َ�أ ْج َع ُل َ�شرِ َيعتِي فِي َداخِ ل ِ ِه ْم َو�أَ ْك ُت ُب َها َعلَ ى ُقلُ و ِب ِه ْمَ ،و�أَ ُك ُون َل ُه ْم ِ �إ ًلها
َو ُه ْم َي ُك ُون َون ل ِي َ�ش ْع ًبا" (�سِ فْر �إرميا .)33 :31
الب�شرية
الر ُجل ،ف� َّإن الديانات
َّ
كما هي حال تلك الالئحة التي كَ َتبها ذلك َّ
ُت َق ِّدم لك الئحة طويلة من الأعمال التي ينبغي عليك القيام بها؛ وهي َت ِع ُدكَ
بالح�صول على ُدفعة َج ِّيدة في يوم الدينونة "�إن �شاء اهلل"!
الرب ُيق ِّدم لك عالقة معه .فهو �أخذ العِقاب عنك
على النقي�ض من ذلك ف� َّإن ُّ
و َق َّدم لك الحياة الأبدية .كما �أنه ُيريد �أن ي�سكن في داخلك من خالل الروح
المهمات التي
ال ُق ُد�س �إن قبلت َع ْر َ�ضه .وبدل �أن َيفر�ض عليك الئحة طويلة من
َّ
لن تتمكَّن من تنفيذها ،ف�إنه َي ِع ُد ب�أن يعطيك الرغبة في �إر�ضائه وخدمته
المحبة التي تربطك به – ولي�ست الديانة
من قلب ُمفعم بالمحبة .فعالقة
َّ
القائمة على ال�شرائع والقوانين – هي التي �س ُتعطيك الدافع للقيام بالأعمال
ال�صالحة .وال�سبب في ذلك هو � َّأن:
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و�س" (ر�سالة رومية .)10 :13
ْ
"ال َم َح َّبة ه َِي َت ْكم ُِيل َّالن ُام ِ
قد َي ِع ُدكَ ال ِّدين بحياة جديدة ومكا ًنا في ال�سماء ،لك َِّن الروح ال ُق ُد�س هو
الوحيد القادر على الوفاء بمثل هذا الوعد .فهو الوحيد الذي يقدر �أن يملأ
قلبك بالمحبة ،والفرح ،وال�سالم ،وال�ضمان الأبدي.
وح
َ"و َّالر َج ُاء َال ُي ْخزِيَ ،لأ َّن َم َح َّب َة اهلل ِ َقدِ ْان َ�س َك َب ْت فِي ُقلُ وبِنَ ا ِب ُّ
الر ِ
�س ْال ُم ْع َطى َل َنا" (ر�سالة رومية .)5 :5
ْالقُ ُد ِ

طاعة قلب َّية
مِ َن الم�ؤكَّ د � َّأن خدمة الم�ؤمنين للرب وللنا�س من قلب ُمفعم بمحبة اهلل ال
تعني �أنه لي�ست هناك و�صايا ينبغي عليهم تنفيذها .فقبل �أن َي ْ�ص َعد ي�سوع
�إلى ال�سماء ،قال لتالميذه:
�ضَ ،ف ْاذ َه ُبوا َو َتلْ مِذُ وا
ال�س َماءِ َو َعلَ ى الأَ ْر ِ
ُ"دف َِع �إِ َل َّي ُك ُّل ُ�سلْ َطا ٍن فِي َّ
�سَ .و َع ِّل ُم ُوه ْم �أَ ْن
االب ِن َو ُّالرو ِح ْال ُق ُد ِ
َجم َِيع الأُ َم ِم َو َع ِّم ُد ُ
وه ْم بِا�سم الآب َو ْ
َي ْحفَ ُظوا َجم َِيع َما �أَ ْو َ�ص ْيتُ ُك ْم ِبهَِ .و َها �أَ َنا َم َع ُك ْم ُك َّل الأَ َّيا ِم �إلى ْانق َِ�ضاءِ
َّالد ْهرِ" (�إنجيل َم َّتى .)20-18 :28
ال�سار �إلى جميع الأمم .وبعد
�أو�صى ي�سوع �أتباعه ب�إعالن َخ َبر َ
الخال�ص َّ
له َبة الخال�ص من اهلل ،يجب عليه �أن َي َت َعلَّم كيف َي ْ�سلُك في
قبول ال�شخ�ص ِ
الرب ي�سوع .فمثالًَ ،علَّم ي�سوع تالميذه �أن ُيحِ ُّبوا �أعداءهم و�أن
جميع و�صايا ّ
يخدموا الجميع بفرح .كما يجب �أن يكون َ�شوق قلوب �أتباع الم�سيح هو �أن
َيعرف النا�س اهلل ،و�أن ي�ؤمنوا به ،و�أن ُي َ�س ِّبحوه في ك ّل �أنحاء العالم.
الج ُدد "بِا�سم الآب
كذلك� ،أو�صى ي�سوع تالميذه �أن ُي َع ِّمدوا الم�ؤمنين ُ
"با�س ِم" (ولي�س "ب� ْأ�س َماء").
االب ِن َو ُّالرو ِح ْال ُق ُد ِ
َو ْ
�س" .الحِ ظ �صيغة المفرد في ْ
فلن َيدخل في عالقة �أبدية مع اهلل الواحد الحقيقي (الذي هو الآب واالبن
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كخطاة عاجزين ،و ُي َ�ص ِّدقون
والروح ال ُق ُد�س) �سوى �أولئك الذين َيرون �أنف�سهم ُ
ال�سار عن حياة ي�سوع وموته وقيامته .ويجب على َم ْن ُي َ�ص ِّدق ر�سالة
َ
الخ َبر َّ
اهلل �أن ُيظهر �إيمانه من خالل ُممار�سته لمعمودية الماء.

الم ْعمود َّية؟
ما هي أهم َّية َ
هل يحتاج الم�ؤمن �أن يو�ضع تحت الماء – في �إطار طُ قو�س ُم َع َّينة – لكي
بارا بف�ضل ما عمله
َيطْ ُهر من خطاياه؟ كال! فالم�ؤمن قد طَ ُه َر و�أعلنه اهلل ً
معمودية الماء َت ْر ُمز �إلى حقيقة داخلية.
الم�سيح من خالل موته وقيامته .لك َِّن
َّ
لم َخلِّ�صنا
فيجب �أن َن ْع َتمِ َد في الماء بعد �إيماننا بر�سالة اهلل كعالمة طاعة ُ
243
المعمودية ال ت�ؤهلنا لدخول ال�سماء.
و�س ِّيدنا الجديد .لك َِّن
َّ
َ
مرئية – �إلى
المعمودية؟ َم
أهمية
عمودية الماء َترمز – بطريقة َّ
َّ
ّ
�إذًا ما هي � ّ
الرب ي�سوع في موته ودفنه وقيامته .كما �أنها طريقة
ان�ضمام الم�ؤمن �إلى ّ
ُيعلن الم�ؤمنون من خاللها �إيمانهم ببرنامج اهلل الخال�صي .فالماء ُي�شير �إلى
الموت .وعندما يو�ضع الم�ؤمن تحت الماء فك�أنه ُيعلن قائالً" :ي�سوع مات من
�أجل خطاياي و ُدفن" .وعندما َي�صعد من المياه فك�أنه ُيعلن قائالً" :ي�سوع
الخطية بموته ودفنه وقيامته ،ث َُّم �أعلنني
غَ ل ََب الموت من �أجلي وط َّهرني من
َّ
بارا و�أعطاني الحياة الأبدية".
ً
بناء على عمل ي�سوع
من ال�ضروري �أن نفهم � َّأن اهلل ال َيقبل ُ
الخطاة �إ َّال ً
الم�سيح الكامل .وكخاطئ غُ ف َِرت خطاياه� ،أنا ُمتي ِّقن �أنني �س�أعي�ش مع
وج ُد فِيهَِ ،و َل ْي َ�س ل ِي ب ِِّري َّالذِي
الرب �إلى الأبد ال لأني �صالح ،بل لأني "�أُ َ
ّ
و�سَ ،ب ِل َّالذِي بِ�إِ َيما ِن ْال َم�سِي ِحْ ،البِ ُّر َّالذِي م َِن اهلل ِ ِبالإِ َيما ِن"
م َِن َّالن ُام ِ
فيلبي .)9 :3
(ر�سالة ِّ
وهكذا ف� َّإن ديانات الب�شر ُت َعلِّمك �أن تنظر �إلى نف�سك و�إلى جهودك الذاتية.
� َّأما �إنجيل اهلل ف ُي َعلِّمك �أن َتنظر �إلى الم�سيح وب ِِّره الكامل.
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ال دينونة على المؤمنين؟
الخطاة من الدينونة الأبدية .غير
لقد قام الم�سيح بك ّل ما يلزم لتخلي�ص ُ
� َّأن هذه الحقيقة َتدفع الكثيرين لطرح �س�ؤال �آخر؛ وهو �س�ؤال طَ َر َح ُه �أحد
الأ�شخا�ص في ر�سالة �إلكترونية �أر�سلها لي:
ْإن كان المسيح قد َس َفك دمه على الصليب لكي ُي َخ ِّلص الناس من خطاياهم،
فهل هذا ُي ْب ِطل الغاية من يوم الدينونة؟

كال! � َّإن موت الم�سيح على ال�صليب ال ُيلغي حقيقة �أنه ينبغي على الم�ؤمنين
"ح ًّقا ِ�إ َّن ْال َو ْق َت
�أن ُي َق ِّدموا ح�سا ًبا عن �أنف�سهم �إلى اهلل .فالكتاب المق َّد�س يقولَ :
َق ْد َح َان ل َِي ْبتَ د َِئ ْالقَ َ�ض ُاء ِب َ�أ ْه ِل َب ْي ِت اهلل َِ .ف�إِ ْن َك َان ْال َق َ�ض ُاء َي ْب َد�أُ ب َِنا َ �أ َّو ًالَ ،ف َما
ين َال ُي�ؤْم ُِن َون بِ�إِ ْن ِجي ِل اهلل ِ؟" (ر�سالة ُبطر�س الأولى 17 :4؛
ُه َو َم�صِ ُير َّالذ ِ َ
ترجمة الحياة).

حسابان
َي َت َح َّدث الكتاب المق َّد�س عن ح�سا َبين مختلفَين� :أوالً� ،سوف َيقوم الأبرار
244
و ُي َق ِّدمون ح�سا ًبا عن حياتهم؛ ث َُّم ت�أتي قيامة الأ�شرار ودينونتهم.
زءا من هذه المحا�سبة ل َّأن
•محا�سبة الأبرار :من الأف�ضل لك �أن تكون ُج ً
الم�ؤمنين الذين �سيقفون �أمام كر�سي الم�سيح �سيكونون هناك على �أ�سا�س
بر اهلل �أثناء حياتهم على الأر�ض .ورغم عدم وجود �شك
ح�صولهم على ّ
في ما �إذا كان ه�ؤالء �سيذهبون �إلى الفردو�س �أو الجحيم ،ف� َّإن اهلل �س ُي َق ِّيم
المكاف�آت
دوافعهم و�أعمالهم كم�ؤمنين.
ً
وبناء على ذلك� ،سيح�صلون على ُ
التي ي�ستحقونها .ففي حال � َّأن الم�ؤمن عا�ش بح�سب �إرادة اهلل ،وخدم الآخرين
بتوا�ضع ،ووثق باهلل في التجارب ،و�أحب كلمة اهلل وحر�ص على تو�صيلها
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الرب با�ستعداد ،ف�سوف ُيكافئه اهللَّ � .أما الم�ؤمن
للآخرين ،وانتظر مجيء ّ
الذي تمحورت حياته حول ذاته ف�سوف َي ْخ َ�س ُر ُمكاف�أته َ"و�أَ َّما ُه َو َف َ�س َي ْخلُ ُ�ص،
َولك ِْن َك َما ب َِنا ٍر" (انظر ر�سالة كورنثو�س الأولى  .)15-11 :3و َي ْذكُ ر الكتاب
المق َّد�س خم�سة "�أكاليل" ُيمكن للم�ؤمنين �أن يح�صلوا عليها؛ َو ُه ْم بدورهم
�سي�ضعونها عند قدمي الم�سيح بالت�سبيح" 245.لأَ َّن َنا َجم ًِيعا َ�س ْو َف َنق ُِف �أَ َم َام
ُك ْر�س ِِّي ْال َم�سِي ِح ِ َ ...ف�إ ًذا ُك ُّل َواحِ د ٍ م َِّنا َ�س ُي ْعطِي َع ْن َن ْف� ِسهِ حِ َ�س ًابا ِهلل ِ" (ر�سالة
رومية .)12 ،10 :14
•دينونة الأ�شرار :مِ َن الم�ؤكَّ د �أنك ال تريد التواجد �أمام العر�ش العظيم الأبي�ض
للدينونة .ف�سوف َي ُ�ض ُّم هذا الحدث الرهيب ك ّل َمن مات كخاطئ دون �أن يثق
بخال�ص اهلل �أثناء حياته على الأر�ض .ف�سوف ُيطرح الجميع في ُبحيرة النار
حيث �سيح�صل ك ّل واحد على درجة ق�صا�ص ُم َع َّينة بح�سب ما فعله بالحقيقة
وب فِ ي الأَ ْ�سفَا ِر ب َِح َ�س ِب �أَ ْع َمال ِِه ْم ...
"ود َ
ِين الأَ ْم َو ُ
التي عرفهاَ :
ات مِ َّما ُه َو َم ْك ُت ٌ
او َي ُة فِ ي ُب َح ْي َر ِة ال َّنا ِر .هذَا
َودِي ُنوا ُك ُّل َواحِ د ٍ ِب َح َ�س ِب �أَ ْع َمالِهَِ .وطُ ِر َح ال َْم ْو ُت َوا ْل َه ِ
وج ْد َم ْك ُتو ًبا فِ ي �سِ فْر ال َْح َيا ِة طُ ِر َح فِ ي ُب َح ْي َر ِة
ُه َو ال َْم ْو ُت ال َّثانِيَ .وكُ لُّ َم ْن ل َْم ُي َ
ال َّنا ِر" (انظر �سِ فْر الر�ؤيا .)15-11 :20
ال�سار هو �أنه ُيمكن لك ّل َمن يقر�أ هذه الكلمات �أن ينجو من
َ
الخ َبر َّ
الخطية عن ك ّل �شخ�ص
الرب ي�سوع دفع �أُ ْج َرة
َّ
هذا الم�صير ُ
المرعب ل َّأن ّ
ي�ؤمن به.

أوالد اهلل
لقد ر�أينا �أنه في اللحظة التي ت�ضع فيها ثقتك بالرب ي�سوع الم�سيح وبما
فعله لأجلك ،ت�صبح فر ًدا في عائلة اهلل .وعندها ،لن يكون اهلل بعي ًدا ،بل
�س ُي�صبح �أ ًبا لك:
َ"و�أَ َّما ُك ُّل َّالذ َِين َقبِلُ ُوه َف�أَ ْع َط ُاه ْم ُ�سلْ َط ًانا أ�َ ْن َي�صِ ُيروا �أَ ْو َال َد اهلل ِ،
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�أَ ِي ْال ُم ْ�ؤم ُِن َون ب ِْا�س ِمهِ .اَ َّلذ َِين ُول ُِدوا ...م َِن اهلل ِ" (�إنجيل يوح َّنا
" .)13-12 :1ب َِما �أَ َّن ُك ْم �أَ ْبنَ ٌاء� ،أَ ْر َ�س َل ُ
وح ْابنِهِ �إلى ُقلُ و ِب ُك ْم َ�صارِ ًخا:
اهلل ُر َ
غالطية .)6 :4
َ‘يا �أَ َبا ال ُآب’" (ر�سالة
َّ
وم َتطَ لِّب ويرف�ض �أية
َيمتلئ العالم بديانات ُت َ�ص ِّور اهلل وك�أنه �إله بعيد ُ
�شخ�صية مع الإن�سان .غير � َّأن اهلل الذي �أر�سل ابنه �إلى الأر�ض �أظهر نف�سه
عالقة
َّّ
للخطاة .فهو َيعِد ك ّل َمن ي�ؤمن بابنه ي�سوع الم�سيح ب�أنه
ماوي ُمحِ ٍّب ُ
ك� ٍآب َ�س ٍّ
�س ُيطَ ِّه ُره ،و َيمنحه ب َِّر الم�سيح الكامل ،و ُير�سل الروح ال ُق ُد�س لي�سكن في قلبه.
"تجر�أت �أن �أدعوه �أبي" ،تتحدث "بلقي�س �شيخ" الباك�ستانية
في كتابها َّ
عن بحثها عن ر�سالة اهلل الواحد الحقيقي .وبعد ب�ضعة �أ�شهر من ُمقارنة
الكتاب المق َّد�س بالكتاب الديني الذي َت َر َّبت عليه ،ف�إنها ُتخبرنا بما حدث
معها حين �صرخت �إلى اهلل لكي يك�شف لها الحقيقة فتقول:
"ح َمل ُْت �أحد الكتب بيدي ال ُيمنى والآخر بيدي ال ُي�سرى ورفعتهما
َ
لأعلى وقلت ُمخاطب ًة اهلل�‘ :أيهما يا �أبي؟ �أيهما هو كتابك؟’ وعندها
حدث �شيء عجيب لم �أختبر مثله في حياتي .فقد �سمعت �صو ًتا في
إلي بو�ضوح وك�أنني �أُ َر ِّدد تلك الكلمات في ر�أ�سي .كانت
داخلي َت َكلَّم � َّ
الكلمات ُمنع�شة ومليئة بالحنان؛ لكنها كانت – في الوقت نف�سه –
بال�سلطان‘ :في � ِّأي كتاب التقيتِ بي ك�أب؟’ وعندهاَ ،و َج ْد ُت
مليئة ُّ
نف�سي �أُجيب‘ :في الكتاب المق َّد�س’ .وكان هذا هو ك ّل ما َتطَ لَّبه الأمر
246
لأتخذ قراري".
أي�ضا .ففي
وكما هي الحال مع هذه المر�أة الباك�ستانية ،ف� َّإن اهلل �أبي �أنا � ً
روحيا ولن ينزع �أحد مني
اليوم الذي �آمنت فيه بر�سالة اهللُ ،ولدت من جديد
ًّ
مركزي ك�أحد �أفراد عائلة اهلل .قال ي�سوع" :خِ َرافِ ي َت ْ�س َم ُع َ�ص ْوتِيَ ،و�أَ َنا �أَ ْع ِر ُف َها
َف َت ْت َب ُعنِيَ .و�أَ َنا �أُ ْعطِ ي َها َح َيا ًة َ�أ َب ِد َّي ًةَ ،ول َْن َت ْهلِكَ �إلى الأَ َبدَِ ،و َال َي ْخطَ ُف َها �أَ َح ٌد مِ ْن
َيدِي" (�إنجيل يوح َّنا .)28-27 :10
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َعالقة َ
وش ِر َكة
ت�سبب ذلك في انف�صالي ُم َج َّد ًدا عن اهلل؟
ماذا يحدث عندما �أخطئ؟ هل َي َّ
جزءا من العائلة؟
�إذا �أخط�أ االبن �إلى �أبيه الأر�ضي ،هل يتوقف عن كونه ً
كال .فع�صيان االبن ال ي�ؤدي �إلى �إنكار والدته كابن .فال يمكن قطع الروابط
الروحية
أبويه .وكذلك الأمر فيما يتعلَّق برابطتنا
َّ
َّ
البيولوجية التي تربطه ب� َ
مع اهلل .فال يمكن لأي �شيء �أن ينزع منك مكانتك كابن هلل"َ :م ْولُ ود َِين َثان َِي ًة،
َال م ِْن َز ْر ٍع َي ْف َنىَ ،ب ْل م َِّما َال َي ْف َنى ،ب َِكل َِمةِ اهلل ِ ْال َح َّيةِ ْال َباق َِيةِ �إلى الأَ َبدِ" (ر�سالة
ُبطر�س الأولى  .)23 :1لهذا يجب �أن ُتدرك � َّأن اهلل هو �أبوك ال�سماوي ،و� َّأن
ب َِّر الم�سيح الذي كَ �ساك اهلل به ال ُيمكن �أن ُينزع منك ،و� َّأن الروح ال ُق ُد�س لن
أبدية َم�ضمونة:
يتركك ،و� َّأن حياتك ال َّ
َ"ف�إِ ِّني ُم َت َي ِّق ٌن �أَ َّن ُه َال َم ْو َت َو َال َح َي َاةَ ،و َال َم َالئ َِك َة َو َال ُر�ؤ ََ�س َاء َو َال ُق َّواتِ ،
ا�ض َر ًة َو َال ُم ْ�س َت ْق َبلَ ًةَ ،و َال ُعلْ َو َو َال ُع ْم َقَ ،و َال َخل َِيق َة �أُ ْخ َرى،
َو َال �أُ ُم َور َح ِ
َت ْقد ُِر �أَ ْن َت ْف�صِ لَ َنا َع ْن َم َح َّبةِ اهلل ِ َّالتِي فِي ْال َم�سِي ِح َي ُ�س َوع َر ِّب َنا" (ر�سالة
رومية .)39-38 :8

وهكذا ،ال ُيمكن لأي عمل �أقوم به �أن ُيف�سد العالقة الأبدية التي �أن�ش�أها اهلل
اليومية مع اهلل.
الخطية ت�ؤ ِّثر على �شركتي
معي .غير � َّأن
َّ
ّ

المقام والحالة
َ
لنفتر�ض � َّأن �أ ًبا طلب من ابنه �أن َي ُج َّز الع�شب في حديقة المنزل ،لك َِّن االبن
ذهب ليلعب كرة القدم مع �أ�صدقائه .لن يت�أثر َمقام (�أو َمركز) االبن بالن�سبة
�إلى �أبيه؛ لك َِّن �شركة االبن مع �أبيه �ستت�أ َّثر بك ّل ت�أكيد! فعندما يعود االبن �إلى
البيت �سوف ي�س�أله الأب عن �سبب تق�صيره و َي َّتخذ بح ِّقه �إجراءات ت�أديبية
حازمة .حينئذٍ ،يجب على االبن �أن يعترف بع�صيانه ال�سترجاع عالقته
و�شركته الحلوة مع �أبيه.
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وكذلك الأمر مع �أوالد اهلل .فاهلل ي�ؤ ِّدب �أوالده حين ُيخطئون:
َ"يا ْابن ِيَ ،ال َت ْح َتق ِْر َت�أْد َِيب َّالر ِّب َو َال َت ْك َر ْه َت ْوب َِيخ ُه ،لأَ َّن َّالذِي ُيحُِّب ُه َّالر ُّب
ب ب ِْابن ٍ ُي َ�س ُّر بِهِ" (�سِ فْر الأمثال .)12-11 :3
ُي� ِّؤد ُب ُهَ ،و َك�أَ ٍ
وفي ما يتعلَّق ب�شركتنا اليومية مع اهلل ،يقول الكتاب المق َّد�س:
الظ ْل َمةَِ ،ن ْكذ ُِب َو َل ْ�س َنا َن ْع َم ُل
"�إِ ْن ُقلْ َنا� :إِ َّن َل َنا َ�شر ِ َك ًة َم َع ُه َو َ�سلَ ْك َنا فِي ُّ
ْال َح َّق� ...إِ ْن ُقلْ َنا� :إِ َّن ُه َل ْي َ�س َل َنا َخط َِّي ٌة ُن�ضِ ُّل �أَ ْن ُف َ�س َنا َو َل ْي َ�س ْال َح ُّق ف َِينا� .إِ ِن
ْاعتَ َر ْفنَ ا ِب َخ َط َاي َانا َف ُه َو �أَم ٌِين َو َعاد ٌِلَ ،ح َّتى َي ْغف َِر لَ نَ ا َخ َط َاي َانا َو ُي َط ِّه َر َنا
م ِْن ُك ِّل ِ�إ ْث ٍم" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)9-8 ،6 :1
الروح ال ُق ُد�س ال�ساكن في الم�ؤمن ُيريد �أن ُي َعلِّم جميع �أوالد اهلل �أن ُيبغ�ضوا
الخطية بكافة �أ�شكالها و�أحجامها .كما �أنه يريدنا �أن نكون ُم ْر َهفي الحِ ِّ�س
َّ
تجاه تلك الأمور التي قد ال يعتبرها الآخرون خطايا .فعلى �سبيل المثال،
إلي،
�إذا تكلَّمت بفظاظة مع زوجتي� ،أو َّ
ت�صرفت بعدم محبة مع �شخ�ص �أ�ساء � َّ
خطيتي.
تماما ،ف� َّإن الروح ال ُق ُد�س ُي َب ِّك ُتني على
�أو قلت �شي ًئا غير �صحيح
ً
ّ
الرب وطلب الغفران من الذين �أ�س�أت
والعالج هو االعتراف
ّ
بخطيتي �أمام ّ
والطيبة
�إليهم .وحالما �أقوم بذلك� ،سوف �أعود للتم ُّتع ب�شركتي الحميمة
ِّ
مع الرب.
هل ترى الفرق؟
اليومية فحالتي
� َّإن َمقامي في الم�سيح كامل �أمام اهللَّ � .أما في حياتي
َّ
لي�ست كاملة .فقد �أكمل الم�سيح عمله على ال�صليب من �أجلي� .أما عمله فِ َّي
ف�سوف ي�ستمر �إلى �أن �ألتقي به في ال�سماء.

َم ْف ِد ُّيون لهدف
وت�صرفاتهم.
الروح ال ُق ُد�س ُيريد �أن َي َغ ِّير طريقة تفكير الم�ؤمنين وكالمهم
ُّ
لهذا فهو يقول:
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و�س" (ر�سالة ُبطر�س الأولى .)16 :1
ُ"ك ُونوا ق ِِّدي�سِ َين لأَنِّ ي �أَنَ ا ُق ُّد ٌ
كما �أنه يقول ل�شعبهَ :
"ال َت ُك ُونوا �أَ ْغب َِي َاء َب ْل َفا ِهم َِين َما ه َِي َم�ش َِيئ ُة َّالر ِّب.
ِالروح [كونوا ُمنقادين
َو َال َت ْ�س َك ُروا ب ِْال َخ ْمرِ َّالذِي فِيهِ ْال َخ َال َع ُةَ ،ب ِل ْامتَ ل ِئُ وا ب ُّ
أف�س�س .)18-17 :5
بالروح]" (ر�سالة � ُ
حررنا لنعي�ش في ك ّل يوم حياة
� َّإن الروح ال ُق ُد�س ال َي ْق َمع
ّ
�شخ�صياتنا ،بل ُي ِّ
الب ِِّر واالنت�صار التي يريدنا اهلل �أن نحياها .فقد َخلَّ�صنا اهلل ل َق ْ�ص ٍد ُم َع َّين.
ونحن َم ْد ُع ُّوون لتمجيده ب�أفكارنا و�أقوالنا و�أفعالنا:
" َ�أ ْم َل ْ�س ُت ْم َت ْعلَ ُم َ َ
�س َّالذِي ف ُِيك ُمَّ ،الذِي
وح ْالقُ ُد ِ
ون �أ َّن َج َ�س َد ُك ْم ُه َو َه ْي َك ٌل ل ُِّلر ِ
َل ُك ْم م َِن اهلل َِ ،و َ�أنَّ ُك ْم َل ْ�ستُ ْم َلأنْ فُ �سِ ُك ْم؟ َلأ َّن ُك ْم َقدِ ْا�ش ُترِ ُيت ْم ب َِث َم ٍنَ .ف َم ِّج ُدوا
َ
اهلل فِي �أَ ْج َ�ساد ُِك ْم َوفِي �أَ ْر َواحِ ُك ُم َّالتي ه َِي هلل ِ" (ر�سالة كورنثو�س الأولى
.)20-19 :6
فح�ضور اهلل �ساكن
يا لها من حقيقة ُم َغ ِّيرة لحياة الذين �آمنوا بالإنجيل! ُ
فينا! وعندما نخ�ضع له ف�إننا ُن َم ِّجد ا�سمه في حياتنا ونكون َب َركة للآخرين.
ويمكننا �أن نقول المزيد عن عمل الروح ال ُق ُد�س في حياة �شعب اهلل:
فهو ُي َع ِّزي ،و ُي َق ِّوي ،و ُير�شد ،و َيقود ،و ُينير ،و ُي َعلِّم.
247
وهو ي�ساعد الم�ؤمنين على فهم الكتاب المق َّد�س.
248
توا�ص َل ُهم مع اهلل.
وهو ُي َه ِّيئهم لل�صالة بطريقة َت ْ�ض َمن ُ
خا�صة لكي ُي�ساعدوا الآخرين و ُي�ساهِ موا
وهو ُيعطي الم�ؤمنين مواهب
َّ
249
في ُبنيانهم.
وهو ُي َمكِّن �أتباع الم�سيح من العمل وال�شهادة له مهما ا�شتد اال�ضطهاد .فقد
قال ي�سوع لتالميذه:
بَ ،ف ُك ُونوا ُح َك َم َاء َك ْال َح َّياتِ
َ"ها �أَ َنا �أُ ْر�سِلُ ُك ْم َك َغ َن ٍم فِي َو ْ�س ِط ذ َِئا ٍ
النا�سِ  ،لأَ َّن ُه ْم َ�س ُي ْ�سل ُِم َون ُك ْم �إلى
َو ُب َ�س َط َاء َك ْال َح َما ِمَ .ول ِك ِن ْاح َذ ُروا م َِن َّ
َم َجال َِ�سَ ،وفِي َم َجا ِم ِع ِه ْم َي ْجل ُِد َون ُك ْمَ .و ُت َ�س ُاق َون َ �أ َم َام ُو َال ٍة َو ُملُ و ٍك م ِْن

370

الرحلة
ُ
الجزء الثالث :نهاية ِّ

�أَ ْجل ِي َ�ش َه َاد ًة َل ُه ْم َولِلأ ُ َممَِ .ف َم َتى �أَ ْ�سلَ ُم ُوك ْم َف َال َت ْه َت ُّموا َك ْي َف َ �أ ْو ب َِما
ال�س َاعةِ َما َت َت َ َّكل ُم َون بِهِ ،لأَ ْن َل ْ�ستُ ْم
َت َت َ َّكل ُم َون ،لأَ َّن ُك ْم ُت ْع َط ْو َن فِي تِلْ َك َّ
وح �أَ ِب ُيك ُم َّالذِي َيتَ َك َّل ُم ف ُِيك ْم" (�إنجيل َم َّتى
�أَنْ ت ُُم الْ ُمتَكَ ِّلم َِين َب ْل ُر ُ
.)20-16 :10

ُمشابهون صورته
باخت�صار ،ف� َّإن الروح ال ُق ُد�س ُي َمكِّن �شعب اهلل من تحقيق َق ْ�صد اهلل الرئي�سي
للب�شر وهو �أن يعك�سوا �صورة اهلل الواحد الحقيقي و�أن يتم َّتعوا بال�شركة
الحميمة معه �إلى الأبد.
وح �أَ ْي ً�ضا ُيع ُِين َ�ض َع َفات َِنا ،لأَ َّن َنا َل ْ�س َنا َن ْعلَ ُم َما ُن َ�صلِّ ي لأَ ْجلِهِ
الر ُ
َ"و َكذل َِك ُّ
وح َن ْف َ�س ُه َي ْ�ش َف ُع ف َِينا بِ�أَ َّناتٍ َال ُي ْن َط ُق ب َِها َ ...و َن ْح ُن
َك َما َي ْن َبغِيَ .ولك َِّن ُّالر َ
َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُك َّل الأَ ْ�ش َياءِ َت ْع َم ُل َم ًعا ل ِلْ َخ ْيرِ َّل ِلذ َِين ُيحُِّب َون َ
ين ُه ْم
اهللَّ ،الذ ِ َ
ون َح َ�س َب َق ْ�صدِهِ .لأَ َّن َّالذ َِين َ�س َب َق َف َع َر َف ُه ْم َ�س َب َق َف َع َّي َن ُه ْم ل َِي ُك ُونوا
َم ْد ُع ُّو َ
ُم َ�شا ِب ِه َين ُ�ص َور َة ْابنِهِ ،ل َِي ُك َون ُه َو ب ِْك ًرا َب ْي َن ِ �إ ْخ َو ٍة َكثِيرِ َين" (ر�سالة
رومية .)29-28 ،26 :8
وهكذا ،يجب �أن ُندرك � َّأن اهلل َي�ستخدم ك ّل حادثة وتجربة ُيمكن �أن تجعل
�شعبه ُ"م�شابهين ُ�ص َورة ْابنِهِ".
الر ُجل والمر�أة ال َّأولَين ُخلقا َ"على
ُيعلن الأ�صحاح الأول من كتاب اهلل � َّأن َّ
ُ�ص ْو َرةِ اهلل ِ َو َ�ش َب ِههِ" .لك َِّن الإن�سان َ�ش َّوه هذه ال�صورة جذر ًيا عندما اختار
�أن ُيخطئ تجاه خالقه .غير � َّأن اهلل �أر�سل ابنه الكامل المجيد �إلى العالم
البارة وموته وقيامته المرحلة
في الوقت ُ
الم َع َّين .وقد َ�شكَّلت حياة ي�سوع َّ
الخطية .لكن كما ر�أينا
الأولى من برنامج اهلل لإبطال ال�ضرر الذي �أحدثته
َّ
في هذا الف�صل ف� َّإن برنامج اهلل ال ينتهي هنا ،بل يمتد �إلى ما هو �أبعد
من ذلك.
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في اللحظة التي ي�ؤمن فيها الخطاة العاجزون – مثلي ومثلك – بخال�ص
اهلل ،ف� َّإن اهلل ُيعطينا الروح ال ُق ُد�س الذي يبد�أ عمله لنكون َ"علَ ى ُ�ص ْو َرتِهِ
َك َ�ش َب ِههِ" في �أفكارنا ودوافعنا و�أقوالنا و�أعمالنا .وهذه هي المرحلة الثانية
الخطية .فاهلل ُيريد من �أوالده �أن يعك�سوا طبيعة
من برنامج اهلل لإبطال لعنة
َّ
و�شخ�صيته .وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة "م�سيحي" .غير � َّأن عمل
الم�سيح
ّ
عملية م�ستمرة لن
الروح ال ُق ُد�س في ت�شكيلنا لن�صبح على �صورة الم�سيح هو َّ
250
تتو َّقف �إال عندما نراه وج ًها لوجه.
هذا
"اُ ْن ُظ ُروا َ�أ َّي َة َم َح َّبة ٍ َ�أ ْع َط َانا ال ُآب َح َّتى ُن ْد َعى َ�أ ْو َال َد اهللِ! م ِْن �أَ ْج ِل َ
َال َي ْعرِ ُف َنا ْال َع َال ُم ،لأَ َّن ُه َال َي ْعرِ ُف ُه� .أَ ُّي َها الأَحِ َّب ُاء ،ال َآن َن ْح ُن �أَ ْو َال ُد اهلل ِ،
َو َل ْم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد َم َاذا َ�س َن ُك ُونَ .ولك ِْن َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُه �إِ َذا �أُ ْظه َِر َن ُك ُون م ِْثلَ ُه ،لأَ َّن َنا
َ�س َن َر ُاه َك َما ُه َو" (ر�سالة يوح َّنا الأولى .)2-1 :3
وبف�ضل عمل الفداء الذي �أكْ َم َل ُه ابن اهلل من �أجل جميع الذين ي�ؤمنون به،
ل�سلطان
وعمل الروح ال ُق ُد�س ُ
الم َغ ِّير لقلوب جميع الذين َيخ�ضعون له ،لم َي ُعد ُ
الم ْف َعم بالمحبة والفرح وال�سالم قد عاد.
ال�شيطان �أي ت�أثير ل َّأن ملكوت اهلل ُ
وفيما نحيا حياتنا الهادفة ف�إ َّننا ننتظر بفارغ ال�صبر المرحلة الأخيرة
والخطية والموت �إلى الأبد.
من برنامج اهلل حيث �سيق�ضي على ال�شيطان
َّ
ي�سوع � ٍآت ثانيةً.
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المرحلة الثالثة:
َ
المستقبلي
َبرنامج اهلل ُ
ال�ش ْي َط َان
ال�س َال ِم َ�س َي ْ�س َح ُق َّ
َ"و ِ�إ ُله َّ
َت ْح َت �أَ ْر ُجل ُِك ْم َ�سر ِ ًيعا".

(ر�سالة رومية )20 :16

الم َو َّجه للم�ؤمنين من تلك ال ُن ُب َّوة العجيبة الأولى التي
َينبثق هذا الوعد ُ
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"الم َع ِّزي" لكي
الرب ي�سوع �إلى ال�سماء� ،أر�سل الروح القد�س �أي ُ
بعد �أن عاد ّ
اليومية ولكي ُي َ�شكِّلهم
ُي َمكِّن �شعبه من مقاومة ت�أثير ال�شيطان في حياتهم
َّ
الخطية.
على �صورته .وبهذا� ،أُ ْبطِ لَت ُق َّوة
َّ
الخطية �إال بعد عودة ي�سوع �إلى الأر�ض حيث
نتحرر من وجود
غير �أننا لن
َّ
َّ
الخطية.
�س َي�سحق ال�شيطان بالكامل و ُي َح ِّرر �شعبه من وجود
َّ

المستقبل َّية
األمور ُ
أي�ضا بمجيئه
تنب�أوا � ً
تنب�أ �أنبياء اهلل بالمجيء الأول للم�سيح ،فقد َّ
كما َّ
251
للنبوات ،ف�سوف يكون مجيئه
الثاني .وكما � َّأن مجيئه الأول كان ُمطاب ًقا َّ
أي�ضا .ويجب �أن َنعلم �أننا نقترب من اليوم الذي �س ُي َد ِّوي فيه
الثاني كذلك � ً
�صوت من ال�سماء ُمعل ًنا:
َ"ق ْد َ�ص َار ْت َم َمال ُِك ْال َعالَ ِم ل َِر ِّبنَ ا َو َم�سِ يحِ هَِ ،ف َ�س َي ْمل ُِك �إلى �أَ َبدِ الآ ِبد َِين"
(�سِ فْر الر�ؤيا .)15 :11

من الم�ؤكد � َّأن خالق العالم ومالكه �س ُي َت ِّمم ك ّل ما وعد به ،لكنه �سيفعل ذلك

عندما َيرجع الم�سيح �إلى الأر�ض ،لن َي َ�ضع النا�س �إكلي ًال من ال�شوك على
ر�أ�سه ،ولن َي�صلبوه ،ولن َي�شتموه ،ولن يقولوا �إنه ُم َج َّرد نبي .ففي مجيئه
المزرية التي عاملوه
الثاني ،لن يتمكَّن �أي �شخ�ص من ُمعاملته بتلك الطريقة ُ
بها في مجيئه الأول .والكتاب المق َّد�س وا�ضح بهذا ال�ش�أن .فعندما ي�أتي
الم�سيح ثاني ًة �سوف " َت ْجثو �أمامه ك ّل ُركْ َبة" (�سِ فْر �إ�شعياء  .)23 :45لكن قبل
حدوث ذلك ،هناك �سل�سلة من النبوءات الأخرى التي ال ُب َّد �أن تتح َّقق.

الخطية
غلب الم�سيح ال�شيطان في مجيئه الأول من خالل ت�سديد �أُ ْج َرة
َّ

السماء
َف َرح في َّ

المر�أة
�أعلنها اهلل في اليوم الذي �أف�سدت فيه
َّ
الخطية الجن�س الب�شريَ :ن ْ�سل َ
الحية.
�س َي�سحق ر�أ�س َّ

بح�سب جدوله وتوقيته.

المرحلة الثالثة
إ ْبطال ال َّلعنةَ :
بالكامل .لهذا ،لم َي ُعد الم�ؤمن يخاف الجحيم ،بل �أ�صبح ُمتي ِّق ًنا من ذهابه �إلى

َ�ضل -
المف َّ
ال�سماء .ونتيجة لذلك ،لم َي ُعد للموت – الذي هو �سالح ال�شيطان ُ
الخطية.
ت�أثير على الم�ؤمنين .وبهذا� ،أُ ْبطِ لَت ُ�أ ْج َرة
َّ
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تتم قبل �أن َتجثو �أُ َمم العالم �أمام خالقها
�أحد الأحداث التي ال ُب َّد �أن ّ
لمالقاة �شعبه
المحيط بالأر�ض ُ
ومالكها هو نزول ي�سوع �إلى الغالف الجوي ُ
المفدي في الهواء.
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ِي�س َم َالئ َِك ٍة َو ُبو ِق اهلل ِ�َ ،س ْو َف َي ْنزِ ُل
"لأَ َّن َّالر ّب َن ْف َ�س ُه ب ُِه َتافٍ  ،ب َِ�ص ْوتِ َرئ ِ
ال�س َماءِ َوالأَ ْم َو ُات فِي ْال َم�سِي ِح َ�س َي ُق ُوم َ َ
ون �أ َّو ًالُ .ث َّم َن ْح ُن الأَ ْح َي َاء ْال َباق َِين
م َِن َّ
هك َذا َن ُك ُون
ال�س ُح ِب ل ُِم َال َقاةِ َّالر ِّب فِي ْال َه َواءَِ ،و َ
َ�س ُن ْخ َط ُف َجم ًِيعا َم َع ُه ْم فِي ُّ
ُك َّل حِ ي ٍن َم َع َّالر ِّب" (ر�سالة ت�سالونيكي الأولى .)17-16 :4
يتم هذا الحدث العجيب في �أي وقت .وعندها� ،سوف تقوم �أج�ساد
قد ّ
"الأموات في الم�سيح" الذين �أرواحهم في ال�سماء و ُيخطفون مع الم�ؤمنين
252
فورا
الر ِّب فِ ي ا ْل َه َواءِ" .و�سوف َّ
يتغير الم�ؤمنون بالم�سيح ً
الأحياء "ل ُِم َال َقا ِة َّ
ف ُي�صبحون ُم�شابهين للم�سيح وذلك ب�أن َيح�صلوا على �أج�ساد ُم َم َّجدة ُتالئم
الحياة الأبدية� ،أج�ساد ال ُي َق ِّي ُدها زمان وال مكان.
(مكاف�آت) على
بعد �أن ُن ْخطَ ف َجمي ًعا� ،سوف يح�صل ك ّل م�ؤمن على �أكاليل ُ
253
الأعمال التي قام بها على الأر�ض لمجد اهلل و َب َركة الآخرين .ث َُّم �س ُي�صبح
254
�أوالد اهلل "قدي�سين وبال عيب" �إلى الأبد ،و�س ُي َق َّدمون �إلى َ"عري�سهم" الأبدي،
البطل الذي َبذَل حياته ل ُي َخلِّ�صهم من الدينونة الأبدية.
و�س ُه
" ِل َنف َْر ْح َو َن ْب َت ِه ْج َو ُن َم ِّج ْد ُهَ ،ف�إِ َّن ُع ْر َ�س ال َْح َملِ َق ْد َح َ
ان َم ْوعِ ُد ُهَ ،و َع ُر َ
ا�ص َع!
�ض ال َّن ِ
ان الأَ ْب َي َ
َق ْد َه َّي�أَ ْت َنف َْ�س َهاَ ،و ُوهِ َب َل َها �أَ ْن َت ْل َب َ�س ال َك َّت َ
ونَ .و�أَ ْملَى َعل ََّي
َوا ْل َك َّت ُ
ي�س َ
ال�صال َِح ا َّلتِي َق َ
ان َي ْرمِ ُز ِ�إلَى �أَ ْع َمالِ َّ
ام ِب َها ا ْل ِق ِّد ُ
ِيم ِة ُع ْر ِ�س ال َْح َملِ ’" (�سِ فْر
ال َْمالَكُ �أَ ْن �أَكْ ُت َب‘ :طُ و َبى ِلل َْم ْد ُع ِّو َ
ين �إِلَى َول َ
الر�ؤيا 9-7 :19؛ ترجمة الحياة).
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وب" (�سِ فْر �إرميا  )7 :30ل َّأن الغاية
بـ"و ْقت ِ
هذه الفترة � ً
أي�ضا َ
�ضيق َعلَ ى َي ْع ُق َ
منها هي َح ُّث �أُ َّمة �إ�سرائيل على التوبة.
في هذه الفترة� ،سوف َي َت َ�سلَّط على العالم حاكم قوي ذو نفوذ هائل ُي�شير
يح" و"الوح�ش" (ر�سالة يوح َّنا الأولى :2
�إليه الكتاب المق َّد�س ِ
بـ"�ض َّد ال َْم�سِ ِ
18؛ �سِ فْر الر�ؤيا  .)13و�سوف َيتبعه النا�س دون وعي .كما �أنهم �س َيتبعون
يتعين على ك ّل �شخ�ص �أن ُيظْ ِهر والءه
النبي الك َّذاب الذي �س ُيرافقه .و�سوف َّ
ل�ض ّد الم�سيح عن طريق و�ضع عالمة الوح�ش على يده ال ُيمنى �أو على َجبهته:
ال�ص َغ َار َو ْالك َِب َارَ ،والأَ ْغن َِي َاء َو ْال ُف َق َر َاءَ ،والأَ ْح َر َار
َ"و َي ْج َع َل ْال َجم َِيعِّ :
َو ْال َعب َِيدُ ،ت ْ�ص َن ُع َل ُه ْم �سِ َم ٌة َعلَ ى َيدِ ِهمِ ْال ُي ْم َنى �أَ ْو َعلَ ى َج ْب َهت ِ ِه ْمَ ،و�أَ ْن َال
�ش � ْأو َع َد ُد
ال�س َم ُة �أَ ِو ا�سم ْال َو ْح ِ
َي ْقد َِر �أَ َح ٌد �أَ ْن َي ْ�ش َترِ َي � ْأو َيب َِيع� ،إِ َّال َم ْن َل ُه ِّ
ا�سمهِ" (�سِ فْر الر�ؤيا .)16 :13
� َّأما الذين يرف�ضون الخ�ضوع للوح�ش ف�سوف ُتقطع ر�ؤو�سهم .وفيما يتعلَّق
بالم�سيح ال َّد َّجال ف�سوف َي ِع ُد النا�س بال�سالم واالزدهار ،غير �أنه �سيقود
النا�س في طريق الخداع وال َّدمار والموت.

هَ ْر َم َج ُّدون

وهكذا� ،سوف تكون العالقات التي �سنتم َّتع بها في الأبدية �أ�سمى و�أرقى
من ك ّل ما عرفناه على الأر�ض.

كتب العديد من �أنبياء اهلل في الكتاب المق َّد�س عن الحرب العالمية
الرب ي�سوع من ال�سماء �إلى
الأخيرة التي �ستكون في �أوجها عندما ينزل ّ
المرعبة في �سهول يزرعيل؛ وهي منطقة
الأر�ض .و�سوف تحدث هذه الحرب ُ
المتو�سط .وي�شير الكتاب
وا�سعة تمت ُّد من نهر الأردن �إلى البحر الأبي�ض
ِّ
بـ"ه ْر َم َج ُّدون"؛ �أي
المق َّد�س �إلى �أر�ض المعركة القديمة والم�ستقبلية هذه َ
"ج َبل ال َّذ ْبح".
َ

ُيعلن الكتاب المق َّد�س � َّأن زمن "�ضيق عظيم"� 255سي�سود الأر�ض حين َي ْ�سكُب
المعاند له و ُي َم ِّهد الطريق لمجيء ابنه ثانيةً .و ُي�شار �إلى
اهلل غ�ضبه على العالم ُ

َ"ف�إِ َّن ُه ْم �أَ ْر َو ُاح َ�ش َياط َِين َ�صان َِع ٌة � َآياتٍ َ ،ت ْخ ُر ُج َعلَ ى ُملُ و ِك ْال َع َال ِم َو ُك ِّل
ْال َم ْ�س ُك َونةِ ،ل َِت ْج َم َع ُه ْم لِقِتَ ا ِل ذل َِك ْال َي ْو ِم ْال َعظِي ِمَ ،ي ْو ِم اهلل ِ ْالقَ ادِرِ َعلَ ى ُك ِّل

ضيق َيسود األرض
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ِئال َي ْم�ش َِي
َ�ش ْيء ٍ‘َ .ها �أَ َنا �آتِي َكل ٍِّ�ص! ُط َوبى ل َِم ْن َي ْ�س َه ُر َو َي ْح َف ُظ ث َِي َاب ُه ل َّ
�ض ِع َّالذِي ُي ْد َعى ب ِْالع ِْب َران َِّيةِ:
ُع ْر َي ًانا َف َي َر ْوا ُع ْر َي َت ُهَ ’.ف َج َم َع ُه ْم �إلى ْال َم ْو ِ
ون" (�سِ فْر الر�ؤيا .)16-14 :16
َه ْر َم َج ُّد َ
أي�ضا الأحداث التي �سترافق عودة الم�سيح فقال:
زكريا � ً
وقد و�صف النبي َّ
"ه َو َذا َي ْو ٌم ل َِّلر ِّب َي�أْتِي َ ...و�أَ ْج َم ُع ُك َّل الأُ َم ِم َعلَ ى �أُ ُور َ�شل َِيم ل ِلْ ُم َح َار َبةِ،
ُ
الن َ�س ُاءَ ،و َي ْخ ُر ُج ن ِْ�ص ُف
وتَ ،و ُت ْف َ�ض ُح ِّ
َف ُت�ؤ َْخ ُذ ْال َمد َِين ُةَ ،و ُت ْن َه ُب ْال ُب ُي ُ
زكريا
ال�ش ْع ِب َال ُت ْق َط ُع م َِن ْال َمد َِينةِ" (�سِ فْر
ال�س ْب ِيَ ،و َبق َِّي ُة َّ
َّ
ْال َمد َِينةِ �إلى َّ
.)2-1 :14
بمحا�صرة �أور�شليم ،ونهبها ،واغت�صاب
وهكذا� ،سوف تقوم ُ"ك ّل الأُ َم ِم" ُ
و�س ْبي ن�صف �أهلها.
ن�سائهاَ ،

َعودة المسيح
عندما ت�ضيع ك ّل الآمال ويفتقر ُ�سكَّان المدينة الأحياء �إلى العون
الرب لكي ُينقذهم.
والم�ساعدة� ،سوف َينظرون �إلى �أعلى و َي ْ�ص ُرخون �إلى ّ
"الر ُّب ُي َخلِّ �ص" .ولكثرة
وعندها� ،سينزل من ال�سماء ذاك الذي ا�سمه َيعني َّ
الم َّرة
ده�شتهم ،لن يكون ُ
الم َخلِّ�ص �سوى ي�سوع الذي �صلبوه! لكن في هذه َ
�سوف ي�شعرون بالمرارة ،و ُيعلنون التوبة ،و َيقبلونه َم ِل َكًا عليهم:
وح ِّالن ْع َمةِ
َ"و�أُف ُ
ِي�ض َعلَ ى َب ْي ِت َد ُاو َد َو َعلَ ى ُ�س َّكا ِن ُ�أ ُور َ�شل َِيم ُر َ
وح َون َعلَ ْيهِ َك َنائِ ٍح َعلَ ى
َو َّالت َ�ض ُّر َعاتِ َ ،ف َي ْن ُظ ُر َ
ون �إِلَ َّيَّ ،الذِي َط َعنُ ُوهَ ،و َي ُن ُ
َوحِ يدٍ َل ُهَ ،و َي ُك ُون َون فِي َم َر َار ٍة َعلَ ْيهِ َك َم ْن ُه َو فِي َم َر َار ٍة َعلَ ى ب ِْكرِهِ" (�سِ فْر
زكريا .)10 :12
َّ
وهكذا� ،سوف ُتفتح عيون اليهود العمي روح ًيا في نهاية المطاف،
256
ويعرفون ي�سوع ،وي�ؤمنون ب�أنه الم�سيح الوحيد.
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بعد ذلك� ،سوف يرى النا�س �أعظم عر�ض للقوة الحربية حين يقوم الم�سيح
(الكلمة) ب�إلحاق الهزيمة بجيو�ش الأعداء:
َ"ف َي ْخ ُر ُج َّالر ُّب َو ُي َحارِ ُب تِلْ َك الأُ َم َم َك َما فِي َي ْوم ِ َح ْربِهَِ ،ي ْو َم ْالق َِتالِ.
َو َتق ُِف َق َد َم ُاه فِي ذل َِك ْال َي ْو ِم َعلَ ى َج َب ِل َّالز ْي ُتو ِن َّالذِي ُق َّد َام �أُ ُور َ�شل َِيم م َِن
ال�ش ْر ِق َو َن ْح َو ْال َغ ْر ِب َواد ًِيا
ال�ش ْرقَِ ،ف َي ْن َ�ش ُّق َج َب ُل َّالز ْي ُتو ِن م ِْن َو َ�س ِطهِ َن ْح َو َّ
َّ
وب
ال�ض ْر َب ُة َّالتِي َي ْ�ضرِ ُب ب َِها َّالر ُّب ُك َّل ُّ
َعظ ًِيما ِجًّداَ ... ،وهذِهِ َت ُك ُون َّ
ال�ش ُع ِ
وب َو ُه ْم َواق ُِف َون َعلَ ى �أَ ْق َدا ِم ِه ْم،
َّالذ ِ َ
ين َت َج َّن ُدوا َعلَ ى �أ ُ ُور َ�شل َِيمَ .ل ْح ُم ُه ْم َي ُذ ُ
وب فِي َف ِم ِه ْمَ .و َي ُك ُون َي ْو ٌم
وب فِي �أَ ْو َقاب َِهاَ ،ول َِ�س ُان ُه ْم َي ُذ ُ
َو ُع ُي ُون ُه ْم َت ُذ ُ
وف ل َِّلر ِّبَ .ال َن َه َار َو َال َل ْي َلَ ،ب ْل َي ْح ُد ُث �أَ َّن ُه فِي َو ْق ِت ْال َم َ�ساءِ
َواحِ ٌد َم ْع ُر ٌ
�ض .فِي ذل َِك ْال َي ْو ِم َي ُك ُون
َي ُك ُون ُن ٌورَ .و َي ُك ُون َّالر ُّب َمل ًِكا َعلَ ى ُك ِّل الأَ ْر ِ
زكريا .)9 ،7 ،12 ،4-3 :14
َّالر ُّب َو ْح َد ُه َو ُ
ا�سمه َو ْح َد ُه" (�سِ فْر َّ
وهكذا� ،سوف َيلقى اهلل الواحد الحقيقي الت�سبيح والإكرام الالئ َقين به في
نهاية المطاف.

السلطان
استعادة ُّ
للنبوة التي قر�أناها� ،أعطى اهلل ر�ؤيا ُم�شابهة
قبل عقود من كتابة
َّ
زكريا َّ
للنبي دانيال:
ال�س َماءِ م ِْث ُل ْاب ِن �إِ ْن َ�سانٍ
ُ"ك ْن ُت �أَ َرى فِي ُر َ�ؤى َّالل ْي ِل َ ِو�إ َذا َم َع ُ�س ُح ِب َّ
�أَ َتى َو َج َاء �إلى ْال َقدِي ِم الأَ َّيا ِمَ ،ف َق َّر ُب ُوه ُق َّد َام ُهَ .ف�أُ ْعط َِي ُ�سلْ َط ًانا َو َم ْج ًدا
وب َوالأُ َم ِم َوالأَ ْل�س َِنةِ�ُ .سلْ َط ُان ُه ُ�سلْ َط ٌان �أَ َبد ٌِّي
َو َملَ ُك ًوتا ل َِت َت َع َّب َد َل ُه ُك ُّل ُّ
ال�ش ُع ِ
َما َل ْن َي ُز َولَ ،و َملَ ُك ُوت ُه َما َال َي ْن َقرِ ُ�ض" (�سِ فْر دانيال .)14-13 :7
"�سلطان" ثالث َم َّرات .عندما خلق اهلل الرجل والمر�أة،
َت َتك ََّرر كلمة ُ
�ض" (�سِ فْر التكوين
"�س ً
لطانا َعلَ ى َجمِي ِع َّالد َّب َاباتِ َّالتِي َتد ُِّب َعلَ ى الأَ ْر ِ
�أعطاهما ُ
تمرده على
 .)28 ،26 :1لك َِّن �آدم َت َخلَّى عن ذلك ُّ
ال�سلطان لإبلي�س ب�سبب ُّ
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ال�سلطان الذي فقده �آدم "الإن�سان ال َّأول" �سي�ستعيده
خالقه .رغم ذلك ف� َّإن ُّ
257
ي�سوع "الإن�سان الثاني".
كما � َّأن اهلل �أعطى الر�سول يوح َّنا (وهو �أحد تالميذ الم�سيح) ر�ؤيا �شاملة
زكريا و ُن ُب َّوة دانيال:
تماما مع ُن ُب َّوة َّ
تتناغم ً
ال�س َم َاء َم ْف ُت َوح ًةَ ،و�إِ َذا َف َر ٌ�سَ �أ ْب َي ُ�ض َو ْال َجال ِ ُ�س َعلَ ْيهِ ُي ْد َعى
ُ"ث َّم َر�أَ ْي ُت َّ
�أَم ًِينا َو َ�صاد ًِقاَ ،وب ِْال َع ْد ِل َي ْح ُك ُم َو ُي َحا ِر ُبَ .و َع ْي َن ُاه َكلَ ِهي ِب َنا ٍرَ ،و َعلَ ى
وب َل ْي َ�س �أَ َح ٌد َي ْعرِ ُف ُه ِ�إ َال ُه َوَ .و ُه َو
َر�أْ� ِسهِ ت َِيج ٌان َكث َِير ٌةَ ،و َل ُه ا�سم َم ْك ُت ٌ
ا�سمه َ‘كل َِم َة اهلل ِ’َ .والأَ ْج َن ُاد َّالذ َِين
ُم َت َ�س ْرب ٌِل ب َِث ْو ٍب َم ْغ ُم ٍ
و�س ب َِد ٍمَ ،و ُي ْد َعى ُ
ِي�ضَ ،البِ�س َِين َبًّزا �أَ ْب َي َ�ض َو َنقًِّيا.
ال�س َماءِ َك ُانوا َي ْت َب ُع َون ُه َعلَ ى َخ ْيل ب ٍ
فِي َّ
ا�ض ل َِك ْي َي ْ�ضرِ َب بِهِ الأُ َم َمَ .و ُه َو َ�س َي ْر َع ُاه ْم
َوم ِْن َف ِمهِ َي ْخ ُر ُج َ�س ْي ٌف َم ٍ
و�س َم ْع َ�ص َر َة َخ ْمرِ َ�س َخ ِط َو َغ َ�ض ِب اهلل ِ ْال َقا ِد ِر
ب َِع ً�صا م ِْن َحدِيدٍَ ،و ُه َو َي ُد ُ
وب‘َ :مل ُِك ْال ُملُ و ِك
َعلَ ى ُك ِّل َ�ش ْيءٍَ .و َل ُه َعلَ ى َث ْوبِهِ َو َعلَ ى َف ْخذِهِ ٌ
ا�سم َم ْك ُت ٌ
اب’" (�سِ فْر الر�ؤيا .)16-11 :19
َو َر ُّب الأَ ْر َب ِ
ال�س َماءِ َ ...البِ�س َِين َبًّزا
عندما يعود ملك الملوك� ،س ُيرافقه "ا َلأ ْج َن ُاد َّالذ ِ َ
ين فِي َّ
258
الجند من مالئكة ال�سماء ون�سل �آدم المفدي.
�أَ ْب َي َ�ض َو َنق ًِّيا" .ويت�ألّف هذا ُ
والم ْجد الفائق اللذين �س ُيظهرهما ي�سوع في
ال�سلطان ُ
المطْ لَق َ
وفي �ضوء ُّ
وال�سلطان التي َج َّ�س َدها ي�سوع في
مجيئه الثاني� ،سوف تبدو مظاهر المجد ُّ
مجيئه الأول باهِ َتة.

مل ُ
ك في القلوب
َّ
السماء َت ِ
َ�ضلُ �أن ُت�صادف َح َم ًال �أَم �أ�س ًدا؟
�إذا كنت تم�شي وحدك في غابة ،هل ُتف ِّ
الم َّرة الأولى� ،أتى كَ َح َمل ل ُي َخلِّ�ص
عندما جاء الم�سيح �إلى الأر�ض في َ
للمرة الثانية والأخيرة ف�سوف ي�أتي كالأ�سد
ُ
الخطاة .لكن عندما ي�أتي َّ
259
ل ُيدين الخطاة.
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في المجي ال َّأول للم�سيح �إلى الأر�ضَ ،ب َّ�شر قائالً"ُ :ت ُوبوا لأَ َّن ُه َقدِ ْاق َت َر َب
عو�ضا عن �أن يتوبوا عن
ال�س َم َاواتِ " (�إنجيل َم َّتى  .)17 :4لكن
ً
َملَ ُك ُ
وت َّ
�أفكارهم الخاطئة و َيقبلوا ي�سوع َم ِل َكًا على قلوبهم ،ت�آمر اليهود والرومان
أزلية
م ًعا لي�صلبوه .وبقيامهم بذلك َت َّمموا – دون �أن َيدروا – خطّ ة اهلل ال َّ
الخطية
التي َق َ�ضت ب�إر�سال الم�سيح �إلى الأر�ض لكي َي�سفك دمه ويدفع �أُ ْج َرة
َّ
عن العالم.
ال�سار هو �أنه عندما ي�ؤمن الخطاة بالرب ي�سوع وبما فعله لأجلهم،
والخبر َّ
ف� َّإن اهلل ُين�شئ ملكوته في قلوبهم ويجعلهم �أوال ًدا له �إلى الأبد .هل تعرف � َّأن
ك ّل م�ؤمن حقيقي في الم�سيح ُم َ�س َّجل كمواطن في ال�سماء؟
ال�س َم َاواتِ َّ ،التِي م ِْن َها �أَ ْي ً�ضا َن ْن َتظ ُِر ُم َخلِّ ً�صا
َ"ف ِ�إ َّن �س َِير َت َنا َن ْح ُن ه َِي فِي َّ
ُه َو َّالر ُّب َي ُ�س ُوع ْال َم�س ُِيحَّ ،الذِي َ�س ُي َغ ِّي ُر َ�ش ْك َل َج َ�سدِ َت َو ُا�ضع َِنا ل َِي ُك َون َعلَ ى
ُ�ص َورةِ َج َ�سدِ َم ْجدِهِ ،ب َِح َ�س ِب َع َم ِل ْا�ست َِط َاعتِهِ �أ َ ْن ُي ْخ�ضِ َع ل َِن ْف� ِسهِ ُك َّل َ�ش ْيءٍ"
فيلبي .)21-20 :3
(ر�سالة ِّ

مل ُ
ك على األرض
َّ
السماء َت ِ
عندما يعود ي�سوع �إلى الأر�ض� ،سوف ُي�ؤ َِّ�س�س مملكته في �أور�شليم حيث
أخيرا� ،سوف ي�أتي ملكوته وتكون
�سيملك على الأر�ض لمدة �ألف �سنة .و� ً
(م َّتى  .)10 :6وعندها ،لن تحتمل
ال�س َماءِ َكذل َِك َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ض" َ
م�شيئته َ"ك َما فِي َّ
ال�شر في و�سطها ل َّأن الم�سيح َ"�س َي ْر َع ُاه ْم ب َِع ً�صا م ِْن َحدِيدٍ"
�أية �أُ َّمة وجود َّ
(�سِ فْر الر�ؤيا .)15 :19
الكثيرون ال ي�ؤمنون ب� َّأن ابن اهلل �سيعود فعل ًيا �إلى الأر�ض .غير � َّأن الكتاب
ب�شريا في مجيئه
المق َّد�س وا�ضح في هذا ال�ش�أن .فكما � َّأن ابن اهلل �أخذ ج�س ًدا
ًّ
المقام غير المحدود ،ف�سوف ي�أتي ثاني ًة
الأول و�صعد �إلى ال�سماء بج�سده ُ
الم َم َّجد .وهذا هو ما قاله المالكان للتالميذ يوم عودته �إلى ال�سماء:
بج�سده ُ
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هكذَ ا َك َما َر�أَ ْي ُت ُم ُوه
ال�س َماءِ َ�س َي�أْتِي َ
"�إِ َّن َي ُ�س َوع هذَ ا َّالذِي ْار َت َف َع َع ْن ُك ْم �إلى َّ
الر ُ�سل .)11 :1
ُم ْن َطل ًِقا �إلى َّ
ال�س َماءِ" (�سِ فْر �أعمال ُّ

َتقييد الشيطان
الملك الألفي لي�سوع الم�سيح ،غير �أننا
كثيرا عن ُ
يتح َّدث الكتاب المق َّد�س ً

�سنكتفي هنا بتلخي�ص الأحداث الرئي�سية:

بعد عودة ي�سوع �إلى الأر�ض� ،سوف تكون �أولى الأ�شياء التي �ستحدث
"الح َّية" القديمة التي قادت الجن�س الب�شري في طريق
ُمتعلِّقة بال�شيطان – َ
الدمار الذاتي:

ال�س َماءِ َم َع ُه م ِْف َت ُاح ْال َها ِو َيةَِ ،و�سِلْ �سِلَ ٌة َعظ َِيم ٌة
َ"و َر�أَ ْي ُت َم َال ًكا َنا ِز ًال م َِن َّ

َعلَ ى َيدِهَِ .فقَ َب َ�ض َعلَ ى ِّ
ِي�س
الت ِّني ِنْ ،ال َح َّيةِ ْالقَ د َِيمةَِّ ،الذِي ُه َو ِ�إ ْبل ُ
ال�ش ْي َط ُانَ ،و َق َّي َد ُه �أَلْ َف َ�سنَ ة ٍَ ،و َط َر َح ُه فِي ْال َها ِو َيةِ َ َو�أ ْغلَ َق َعلَ ْيهَِ ،و َخ َت َم
َو َّ
ال�سنَ ةَِ .و َب ْع َد ذل َِك
َعلَ ْيهِ ل َِك ْي َال ُي�ضِ َّل الأُ َم َم فِي َما َب ْع ُدَ ،ح َّتى َتت َِّم الأَلْ ُف َّ
ال ُب َّد �أَ ْن ُي َح َّل َز َم ًانا َي�س ًِيرا" (�سِ فْر الر�ؤيا .)3-1 :20

�سوف ُي َق َّيد ال�شيطان و ُي�سجن لمدة �ألف �سنة كاملة .وعندها� ،س َيحِ لُّ ال�سالم
�ض
أخيرا و ُي�صبح ب�إمكان المرء �أن يقول ْ
"ال َم ْج ُد هلل ِ فِي الأَ َعال ِيَ ،و َعلَ ى الأَ ْر ِ
� ً

ا�س ْال َم َ�س َّر ُة" (�إنجيل لوقا  )14 :2فيما يكون ال�شيطان ُم َق َّي ًدا
ِالن ِ
ال�س َال ُمَ ،وب َّ
َّ

والبار (الم�سيح) َيملك على الأر�ض .وبهذا� ،سوف ُت�صبح �سيا َدة اهلل البار التي
ُّ
َيتوق �إليها العالم حقيقة واقعة:

ال�س َم َاواتِ َم ْملَ َك ًة َل ْن َت ْن َقرِ َ َ
�ض �أ َب ًدا َ ...وه َِي َت ْث ُب ُت �إلى الأَ َبدِ"
ُ"يق ُِيم ِ�إ ُله َّ
(�سِ فْر دانيال .)44 :2
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ُخضوع َحقيقي
قبل ثالثة �آالف �سنة تقري ًبا ،كتب الملك ُ�سليمان 260عن ُملْك الم�سيح
الم�ستقبلي حيث �س َتجثو له ك ّل ُ�أ َّمة وك ّل �شخ�ص في خ�ضوع تام .ورغم � َّأن

الكثيرين َي ْز ُعمون �أنهم َيخ�ضعون هلل الواحد الحقيقي� ،إ َّال � َّأن جميع النا�س

خ�ضوعا حقيق ًيا في ذلك اليوم.
�س َيخ�ضعون له
ً

ال�س َال ِم �إلى �أَ ْن َي ْ�ض َمح َِّل ْال َق َم ُر.
ُ"ي ْ�شرِ ُق فِي �أَ َّيا ِمهِ ِّ
ال�ص ِّد ُيقَ ،و َك ْث َر ُة َّ
�ض�َ .أ َم َام ُه
َو َي ْمل ُِك م َِن ْال َب ْحرِ �إلى ْال َب ْحرَِ ،وم َِن َّالن ْهرِ �إلى �أَ َق ِ
ا�صي الأَ ْر ِ

ِي�ش [�أوروبا]
َت ْج ُثو �أَ ْه ُل ْال َب ِّر َّيةَِ ،و�أَ ْع َدا�ؤ ُُه َيلْ َح ُ�س َون ُّالت َر َابُ .ملُ ُوك َت ْر�ش َ

َو ْال َج َزائِرِ [البلدان البعيدة] ُي ْر�سِلُ َون َت ْقد َِم ًةُ .ملُ ُوك َ�ش َبا َو َ�س َ ٍب�أ [�إفريقيا
والجزيرة العربية] ُي َق ِّد ُم َون َهد َِّي ًةَ .و َي ْ�س ُج ُد لَ ُه ُك ُّل ْال ُملُ وكُِ .ك ُّل ا ُلأ َم ِم

ِيثَ ،و ْال َ ِم ْ�سك َِين �إِ ْذ َال ُمع َِين َل ُه.
َتتَ َع َّب ُد لَ ُه .لأَنَّ ُه ُينَ ِّجي ْالفَ ق َِير ْال ُم ْ�ستَ غ َ
الظلْ ِم
ِ�سَ ،و ُي َخلِّ ُ�ص �أَ ْن ُف َ�س ْال ُف َق َراءِ .م َِن ُّ
ُي ْ�شف ُِق َعلَ ى ْال َ ِم ْ�سكِي ِن َو ْال َبائ ِ
َو ْال َخ ْطفِ َي ْفدِي �أَ ْن ُف َ�س ُه ْمَ ،و ُي ْك َر ُم َد ُم ُه ْم فِي َع ْينَ ْيهَِ .و َيع ُ
ِي�ش َو ُي ْعطِيهِ
م ِْن َذ َه ِب َ�ش َباَ .و ُي َ�صلِّ ي لأَ ْجلِهِ َدائ ًِماْ .ال َي ْو َم ُ َّكل ُه ُي َبا ِر ُك ُهَ .ت ُك ُون ُح ْفنَ ُة
ُو�س ْال ِج َبالَِ .ت َت َم َاي ُل م ِْث َل ُل ْب َن َان َث َم َر ُت َها،
ُب ٍّر فِي الأَ ْر ِ
�ض فِي ُر�ؤ ِ

الد ْهر ِ.
�ضَ .ي ُك ُون
ون م َِن ْال َمد َِينةِ م ِْث َل ُع ْ�ش ِب الأَ ْر ِ
ُ
َو ُي ْزه ُِر َ
ا�سمه �إلى َّ
�ض ُي َط ِّو ُب َون ُه.
ا�سمهَ ،و َيتَ َب َار ُك َون ِبهُِ .ك ُّل �أُ َم ِم الأَ ْر ِ
ال�ش ْم ِ
ُق َّد َام َّ
�س َي ْم َت ُّد ُ
ُم َب َار ٌك َّالر ُّب ُ
ال�صان ُِع ْال َع َجائ َِب َو ْح َد ُهَ .و ُم َب َار ٌك ا�سم
اهلل �إِ ُله �إِ ْ�س َرائ َِيلَّ ،
َم ْجدِهِ �إلى َّالد ْهرَِ ،و ْلِتَ ْمتَ ل ِ ِئ ا َلأ ْر ُ�ض ُك ُّل َها م ِْن َم ْجدِهِ� .آم َِين ُث َّم �آم َِين"

(المزمور .)19-7 :72

ُيخبرنا هذا المزمور بو�ضوح عن ُملْك الم�سيح الم�ستقبلي الذي �س َي ْملِكُ "�إلى
�ض".
�أَ َق ِ
ا�صي الأَ ْر ِ
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ُحكم مثالي
"لأَ َّن ُه ُي َن ِّجي ْال َفق َِير ْال ُم ْ�س َتغ َِيث َو ْال َ ِم ْ�سك َِين"� .سوف يكون ُملك الم�سيح ُمختلفًا
تماما عن ُحكْم العالم الحا�ضر الذي َي�سوده الف�ساد واال�ضطراب .ول َّأول َم َّرة
ً
منذ ال�سقوط� ،سوف يتم َّتع الجميع بالحرية والعدالة .كما � َّأن حياة ك ّل َر�ضيع
ور ُجل �س ُتح َترم و ُت َق َّدر �إلى �أبعد الحدود" .م َِن ُّ
الظلْ مِ َو ْال َخ ْطفِ
وطفل وامر�أة َ
َي ْفدِي �أَ ْن ُف َ�س ُه ْمَ ،و ُي ْك َر ُم َد ُم ُه ْم فِي َع ْي َن ْيهِ".
ُتعلن و�سائل الإعالم ب�صورة دائمة عن قادة �سيا�سيين ودينيين ُينادون
ال�سالح .لكن ب�سبب محدودية
ب�إحالل ال�سالم و ُيفاو�ضون من �أجل َن ْزع ِّ
وقوتهمَ ،يعجز ه�ؤالء القادة عن �إحالل ال�سالم الذي ينادون به .غير
ُ�سلطتهم ّ
أخيرا
�أنه عندما ي�أتي الذي خ�ضعت له الرياح والأمواج� ،سوف تتم ّتع الأر�ض � ً
ال�س َالم".
بالعدالة
ّ
الحقيقية َ"و َك ْث َرة َّ
وحكَّام على هذه الأر�ض وماتواَّ � .أما ي�سوع،
على َم ِّر الع�صور ،عا�ش ملوك ُ
ِي�ش" .لذلك� ،سوف تزدهر
ملك الملوك ،فيقول عنه الكتاب المق َّد�س"َ :و َيع ُ
الملك الألفي الذي ال مثيل له حيث �سيحل ال�سالم وي�سود
الأر�ض في هذا ُ
الخطية والموت.
الرخاء تحت ُحكْم ابن الإن�سان الذي انت�صر على
َّ
َّ
�ض
َ"و َي ْ�س ُج ُد َل ُه ُك ُّل ْال ُملُ و ِك َ ...و َي َت َب َار ُك َون [النا�س] ِبهُِ .ك ُّل �أُ َمم الأَ ْر ِ
ُي َط ِّو ُب َون ُه" (المزمور .)17 ،11 :72

الم ْت َعبَّ � .أما
الرب نف�سه ُ
الحكْم البار الوحيد لهذا العالم ُ
�سوف ُيوفِّر ّ
فديين –
الم ِّ
الفئة الوحيدة التي �ستملك معه �إلى �أبد الآبدين فهي جماعة َ
الم َق َّد�سة .و�سوف يكون ُملكه
المالكين ال ِّ
الم َم َّجدة والطبيعة ُ
أبديين للأج�ساد ُ
عديم الف�ساد:
ُ"م َب َار ٌك َو ُم َق َّد ٌ�س َم ْن َل ُه َن�صِ ٌيب فِي ْالق َِي َامةِ الأُ َولى .ه�ؤ َُالءِ َل ْي َ�س ل ِلْ َم ْوتِ
َّالثانِي ُ�سلْ َط ٌان َعلَ ْي ِه ْمَ ،ب ْل َ�س َي ُك ُون َون َك َه َن ًة ِهلل ِ َو ْال َم�سِي ِحَ ،و َ�س َي ْمل ُِك َون
َم َع ُه �أَ ْل َف َ�سنَ ة ٍ" (�سِ فْر الر�ؤيا .)6 :20
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َكية،
المل َّ
الحكم في العالم (�أنظمة ُ
ففي حين � َّأن ك ّل �أ�شكال ُ
الحكْم َ
والدينية) قد ف�شلت ،ف� َّإن ُملكه لن َيف�شل؛ بل
والديمقراطية،
واال�ستبدادية،
َّ
َّ
َّ
تماما كطبيعته.
�سيكون كام ًال ً

السالم
رئيس َّ
تنب�أ
ر�أينا في ال�سابق ُن ُب َّوات عديدة عن المجيء ال َّأول للم�سيح .فمثالًَّ ،
النبي ميخا � َّأن الم�سيح �سيولد في بيت لحم .لكن هل الحظت � َّأن ُن ُب َّوة ميخا
يوم ما؟
�أَعلنت � ً
أي�ضا � َّأن الم�سيح �سيحكم ك ّل الأر�ض في ٍ
"�أَ َّما �أَ ْن ِت َيا َب ْي َت َل ْح َمِ �أَ ْف َر َات َةَ ،و�أَ ْن ِت َ�صغ َِير ٌة َ �أ ْن َت ُكونِي َب ْي َن �أُلُوفِ َي ُه َوذا،
َفم ِْن ِك َي ْخ ُر ُج ل ِي َّالذِي َي ُك ُون ُمتَ َ�س ِّل ًطا َعلَ ى ِ�إ ْ�س َرائ َِيلَ ،و َم َخارِ ُج ُه ُم ْنذُ
�ضَ .و َي ُك ُون هذَ ا
ْالقَ دِي ِمُ ،م ْنذُ �أَ َّيا ِم الأَ َزلَِ ... .يتَ َع َّظ ُم �إلى �أَقَ ا�صِ ي الأَ ْر ِ
َ�سالَ ًما" (�سِ فْر ميخا .)5-4 ،2 :5

تنب�أ هو الآخر
كما � َّأن النبي �إ�شعياء – الذي كان ُم
عا�صرا للنبي ميخا – َّ
ً
نبوة �إ�شعياء
عن الطفل الذي �سيولد واالبن الأزلي الذي �س ُيعطى .وقد �أ�شارت َّ
أي�ضا �إلى ُحكْم االبن الذي �س َي�شمل ك ّل الأر�ض:
� ً
الر َي َا�س ُة َعلَ ى َكتِفِهَِ ،و ُي ْد َعى
"لأَ َّن ُه ُي َول ُد َل َنا َو َل ٌد َو ُن ْع َطى ْاب ًناَ ،و َت ُك ُون ِّ
ال�سالَ ِم .لِنُ ُم ِّو رِ َي َا�ستِهِ،
ُ
ا�سمه َع ِج ًيباُ ،م�شِ ًيرا� ،إِ ًلها َقد ًِيرا� ،أَ ًبا �أَ َبد ًِّياَ ،رئ َ
ِي�س َّ
َول َِّل�سالَ ِم َال ن َِه َاي َة َعلَ ى ُك ْر�س ِِّي َد ُاو َد َو َعلَ ى َم ْملَ َكتِهِ ،ل ُِي َث ِّب َت َها َو َي ْع ُ�ض َد َها
ب ِْال َح ِّق َو ْالب ِِّر ،م َِن ال َآن �إلى الأَ َبدِ" (�سِ فْر �إ�شعياء .)7-6 :9

أخيرا� ،سوف ُيخاطب العالم كلّه ابن اهلل بالألقاب التي َي�ستحقها:
� ً
" َو ُي ْد َعى ا�سم ُه:
َع ِجي ًبا،
يرا،
ُم�شِ ً
ِيرا،
�إِل ًها َقد ً
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�أَ ًبا �أَ َبد ًِّيا،
ال�سال َِم".
َرئ َ
ِي�س َّ
�سوف تتم ّتع �أُ َمم الأر�ض بالعدل وال�سالم "م َِن ال َآن [من ذلك الوقت] �إلى
الأَ َبدِ" .وبهذا� ،سوف تتح َّقق رغبة اهلل في البقاء مع الإن�سان �إلى الأبد.
ون لِي َ�ش ْع ًبا فَ � أَ ْ�س ُك ُن
ِالر ِّب فِي ذل ِ َك ْال َي ْومَِ ،و َي ُك ُ
ون َ
"فَ َي َّت� ِص ُل � أُ َم ٌم َكث ِ َير ٌة ب َّ
زكريا )11 :2
فِي َو َ�سطِك ِ" (�سِ فْر َّ
ال�سار اليوم هو �أنه ُيمكن لك ّل من َي ْ�سكُن الروح ال ُق ُد�س في قلبه �أن
الخبر َّ
يتم ّتع بح�ضور اهلل و�سالمه الآن.

ال َج ْهل بعد اليوم
الرب ي�سوع �إلى الأر�ض قبل نحو �ألفي �سنة وعا�ش بين
عندما جاء ّ
الب�شر ،لم ُيدرك معظم النا�س حقيقته .وحتى هذا اليوم ،يرف�ض الكثيرون
و�س ِّيد على حياتهم .غير � َّأن الع�صر الذهبي
االعتراف ب� َّأن ي�سوع هو ملك َ
� ٍآت حين �ستعترف ك ّل نف�س على الأر�ض ب� َّأن ي�سوع هو ملك الملوك
ورب الأرباب.
ت � ،أَ َّن ُك َّل ذِي َج َ�سد ٍ
ت � إلى َ�س ْب ٍ
ون م ِ ْن هِ َالل � إلى هِ َالل َوم ِ ْن َ�س ْب ٍ
"و َي ُك ُ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
الر ُّب" (�سِ فْر �إ�شعياء .)23 :66
ال
ق
ي،
م
ا
م
أ
�
د
ج
�س
ي
ل
ي
ت
أ
�
َي
َْ َُ َ
َ َ َّ
ولن تمتلئ الأر�ض ب�آالف الديانات والطوائف وال ِب َدع ،ولن يتجر�أ
�أحد على �إنكار الحقيقة التاريخية ب� َّأن ي�سوع ابن اهلل مات على ال�صليب
وقام من الأموات .وحتى �إن ل َْم ي�ؤمن به الجميع ،ف�سوف يعرفون حقيقته
وحقيقة ر�سالته:
الر ِّب َك َما ُت َغ ِّطي ْالم ِ َي ُاه ْال َب ْح َر"
"ل أَ َّن ال أَ ْر َ�ض َت ْم َتل ِ ُئ م ِ ْن َم ْعر َِفة ِ َم ْجد ِ َّ
(�سِ فْر َح َبقوق .)14 :2
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ال َح ْرب بعد اليوم
الرب على الأر�ض� ،سوف ُي�صبح ال ِّنزاع بين ال�شمال والجنوب
حين َيملك ّ
وبين ال�شرق والغرب َح َد ًثا من الما�ضي .كما � َّأن ال ِّنزاع بين �إ�سرائيل
القارة
والبلدان المجاورة �سيتوقف .عالوة على ذلك� ،سوف تتوقف ُمعاناة
َّ
أي�ضا حيث �ستنتهي
الإفريقية �إلى الأبد .وهذا ينطبق على
القارات الأخرى � ً
َّ
الحروب الأهلية ويتوقف اال�ضطهاد .كما � َّأن الأر�ض كلّها َ�س َت ْن ُعم بال�سالم
الحقيقي واالزدهار.
وب َكث َِير ٌةَ ،و َيقُ ولُ َون‘َ :هلُ َّم َن ْ�ص َع ْد �إلى َج َب ِل َّالر ِّب،
َ"و َت�سِ ُير ُ�ش ُع ٌ
من
من ُط ُر ِقهِ َو َن ْ�سلُ َك فِي ُ�س ُبلِهِ’ .لأَ َّن ُه ْ
وبَ ،ف ُي َعلِّ َم َنا ْ
�إلى َب ْي ِت �إِلهِ َي ْع ُق َ
ال�شرِ َيع ُةَ ،وم ِْن �أُ ُور َ�شل َِيم َكل َِم ُة َّالر ِّبَ .ف َي ْق�ضِ ي َب ْي َن الأُ َم ِم
ِ
�ص ْه َي ْو َن َت ْخ ُر ُج َّ
اج َل.
وب َكثِيرِ َينَ ،ف َي ْط َب ُع َون ُ�س ُي َوف ُه ْم �س َِك ًكا َو ِر َم َاح ُه ْم َم َن ِ
َو ُي ْن�صِ ُف ُل�ش ُع ٍ
َال َت ْر َف ُع �أُ َّم ٌة َعلَ ى �أُ َّم ٍة َ�س ْي ًفاَ ،و َال َيتَ َع َّل ُم َون ْال َح ْر َب فِي َما َب ْع ُد" (�سِ فْر
�إ�شعياء .)4-3 :2
وهكذا� ،سوف َي�سود ال�سالم والوحدة الأر�ض كلّها ،ويعرف النا�س اهلل
أل�سن التي َح َدثت عند بناء ُبرج
الواحد الحقيقي ويعبدونه .كما � َّأن َب ْل َبلَة ال ُ
بابل �ستنتهي فيرجع النا�س للتح ُّدث ب ُل َغة واحدة َم َّرة �أخرى:
وب �إلى َ�ش َف ٍة َنق َِّيةٍ ،ل َِي ْد ُعوا ُ ُّكل ُه ْم بِا�سم َّالر ِّب،
"لأَ ِّني حِ َينئِذٍ �أُ َح ِّو ُل ُّ
ال�ش ُع َ
ل َِي ْع ُب ُد ُوه ب َِكت ِفٍ َواحِ َدةٍ" (�سِ فْر َ�صفَنيا .)9 :3

ال َّلعنة ُر ِف َعت
الملك الألفي� ،سوف َيرفع
لكي ُي ْ�ضفي اهلل مزي ًدا من االزدهار على فترة ُ
الخطية.
اللَّعنة التي َحلَّت على الأر�ض ب�سبب
َّ
عندما عا�ش الم�سيح على الأر�ض في المرة الأولى� ،أظهر ُقدرته على �إبطال
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اللعنة وتحويلها �إلى َب َركة .فقد �أخرج ال�شياطين ،و�شفى المر�ضى ،و�أقام
الموتى ،و�أطعم الجموع ،و�أثبت ُ�سلطانه و�سيطرته الكاملَين على الطبيعة.
وبقيامه بهذه الأعمال َق َّدم الدليل القاطع على �أنه الم�سيح والملك المنتظر.
ك ّل ما َق َّدمه ي�سوع في مجيئه الأول �س ُي�صبح �سائ ًدا في العالم كلّه عند
الت�شوه والأمرا�ض
مجيئه الثاني .ف�سوف ُي َق ِّيد �إبلي�س و�شياطينه ،ويق�ضي على
ُّ
وح َ�سكًا
والموت النا�شئ عن الأ�سباب الطبيعية .كما � َّأن الأر�ض لن ُتنتج �شوكً ا َ
المزارعين �سيح�صدون محا�صيل وفيرة لم يروا مثلها مِ ْن
بعد الآن؛ بل � َّإن ُ
قديمين غير ُمتداولَين.
َق ْبل .و�سوف ي�صبح "الفقر" و"الجوع" ُم
َ
�صطلحين َ
�سوف َتختبر ك ّل �أُ َّمة الع�صر الذهبي التاريخي هذا .و�سوف ينت�شر ملكوت
انت�شارا
للم َّرة الأولى
ال�سماوات الذي رف�ضه �سكان الأر�ض عند مجيء ي�سوع َ
ً
�شام ًال عند مجيئه الثاني.
ال�ص ِّم َت َت َف َّت ُحِ .
" ِ
ح َينئِذ ٍ َي ْقف ِ ُز ال أَ ْع َر ُج
ح َينئِذ ٍ َت َت َف َّق ُع ُع ُي ُ
ون ْال ُع ْميَِ ،و� َآذ ُان ُّ
ان ال أَ ْخ َر�سِ  ،ل أَ َّن ُه َقد ِ ْان َف َج َر ْت فِي ْال َب ِّر َّية ِم ِ َي ٌاهَ ،و� أَ ْن َه ٌار
َكالإِ َّيل ِ َو َي َت َر َّن ُم ل ِ َ�س ُ
الت ْب َن َك ْال َب َقرِ� .أَ َّما
فِي ْال َق ْفرِِّ .
الذ ْئ ُب َو ْال َح َم ُل َي ْر َع َيانِ َم ًعاَ ،وال أَ َ�س ُد َي�أْ ُك ُل ِّ
ون فِي ُك ِّل َج َبل ِ ُق ْد�سِيَ ،ق َال
ون َوالَ ُي ْهل ُِك َ
ْال َح َّيةُ فَ التُّ َر ُاب َط َع ُام َها .الَ ُي ْؤ� ُذ َ
الر ُّب" (�سِ فْر �إ�شعياء .)25 :65 ،6-5 :35
َّ
وحتى � َّإن الحيوانات �ستعي�ش في �سالم وتعود �إلى النظام النباتي الذي
الخطية.
كان �سائ ًدا في جنة َع ْدن قبل دخول
َّ
الخطية �ستبقى في قلوب الذين ُولدوا في �أثناء ُملك الم�سيح
غير � ّأن جذور
َّ
الألفي .فكما هي الحال في ك ّل ع�صر� ،سوف يحتاج ن�سل �آدم �إلى قبول غُ فران
اهلل من خالل الثقة بخال�صه.
الت َر ُاب
الح َّية؟ "�أَ َّما ْال َح َّي ُة َف ُّ
هل الحظت ما تقوله الآية الأخيرة �أعاله عن َ
الح َّيات بالزحف على بطنها
الملك الألفي� ،سوف ت�ستمر َ
َط َع ُام َها" .ففي �أثناء ُ
للتذكير ب�أنه ما زال هناك َح َدث مهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من خطّ ة
اهلل لإبطال اللعنة �إلى الأبد.
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محاولة َّ
الشيطان األخيرة
قيد و ُتحتجز في
"الح َّية ال َق ْ
دي َمة" (ال�شيطان �أو �إبلي�س) �س ُت َّ
ر�أينا من قبل � َّأن َ
الملك الألفي" :ل َِك ْي َال ُي�ضِ َّل الأُ َم َم فِي َما َب ْع ُدَ ،ح َّتى َتت َِّم الأَ ْل ُف
حفرة في فترة ُ
ال�س َنةَِ .و َب ْع َد ذل َِك َال ُب َّد �أَ ْن ُي َح َّل َز َم ًانا َي�سِ ًيرا" (�سِ فْر الر�ؤيا .)3-2 :20
َّ
لك ِْن لماذا �سيقوم اهلل بتحرير ال�شيطان َم َّرة �أخرى؟ ل َِم ال ُيبقيه م�سجو ًنا؟
المطلقة – لقلب الإن�سان الخاطئ
بمقت�ضى حكمته ُ
الرب – ُ
�سوف َي�سمح ّ
للم َّرة الأخيرة لل�شيطان الذي �س ُي�سجن �إلى الأبد .وعندها،
والفا�سد
بالتعر�ض َ
ُّ
�سوف ت�صبح الحقيقة التالية وا�ضحة كعين ال�شم�س :ن�سل �آدم عاجز عن
التغلُّب على طبيعته ال�ساقطة ،وال ُيمكن لأحد �سوى اهلل �أن ُي َح ِّول الخطاة �إلى
�أبرار و�أن ُي َغ ِّير قلوبهم العا�صية.
ي�سَ ،م ْن َي ْعرِ ُف ُه؟ َ�أ َنا َّالر ُّب َفاحِ ُ�ص
"اَلْ قَ لْ ُب َ�أ ْخ َد ُع م ِْن ُك ِّل َ�ش ْيء ٍ َو ُه َو َن ِج ٌ
ْال َقلْ ِب ُم ْخ َتب ُِر ْال ُكلَ ى لأُ ْعط َِي ُك َّل َواحِ دٍ َح َ�س َب ُط ُر ِقهَِ ،ح َ�س َب َث َمرِ �أَ ْع َمالِهِ"
(�سِ فْر �إرميا .)10-9 :17
يا لقلب الإن�سان المخادع! فحتى بعد �ألف �سنة من العي�ش في بيئة كاملة
الملْك
تحت ُحكْم َملِك كامل� ،سوف ُي َ�ص ِّدق الكثيرون (مِ َّمن ُولدوا في فترة ُ
الألفي) �أكاذيب ال�شيطان ويتبعونه عندما ُيطْ لِق اهلل َ�سراحه! ف�سوف َي ْ�صطف
تماما كما فعل �آبا�ؤهم في َع ْدن.
ه�ؤالء مع عدو اهلل
ويتمردون على خالقهم – ً
َّ
و�سوف تكون هذه هي محاولة ال�شيطان الأخيرة.

موقف َّ
الشيطان األخير
ال�ش ْي َط ُان م ِْن �س ِْجنِهَِ ،و َي ْخ ُر ُج ل ُِي�ضِ َّل
ال�س َنةِ ُي َح ُّل َّ
ُ"ث َّم َم َتى َت َّم ِت الأَ ْل ُف َّ
�ضُ :ج َوج َو َم ُاج َوج ،ل َِي ْج َم َع ُه ْم ل ِلْ َح ْر ِب،
الأُ َم َم َّالذ َِين فِي �أَ ْر َب ِع َز َو َايا الأَ ْر ِ
�ضَ ،و�أَ َح ُاطوا
�ض الأَ ْر ِ
ين َع َد ُد ُه ْم م ِْث ُل َر ْم ِل ْال َب ْحرَِ .ف َ�صع ُِدوا َعلَ ى َع ْر ِ
َّالذ ِ َ
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ب ُِم َع ْ�س َكرِ ْالق ِِّدي�س َِين َوب ِْال َمد َِينةِ ْال َم ْح ُب َوبةَِ ،فنَ َزلَ ْت َن ٌار م ِْن ع ِْندِ اهلل ِ م َِن
ال�س َما ِء َو�أَكَ لَ ْت ُه ْم" (�سِ فْر الر�ؤيا .)9-7 :20
َّ
الرب للأُمم التي َتتبع ال�شيطان ب�أن ُتحا�صر �أور�شليم .لكن
�سوف َي�سمح ّ

حال َت َج ُّمعهم� ،سوف تنزل نار من ال�سماء وتلتهمهم .وهنا �سوف َي ِ�صل
ال�شيطان و�أتباعه �إلى طريق م�سدود.

َّ
س َحق
الشيطان ُي ْ
ما �سيح ُدث بعد ذلك هو الحدث الأعظم في التاريخ:
ُ"ث َّم َر�أَ ْي ُت َع ْر ً�شا َعظ ًِيما �أَ ْب َي َ�ضَ ،و ْال َجال َِ�س َعلَ ْيهَِّ ،الذِي م ِْن َو ْج ِههِ
�ض ٌع! َو َر�أَ ْي ُت الأَ ْم َو َات
ال�س َم ُاءَ ،و َل ْم ُي َوج ْد َل ُه َما َم ْو ِ
َه َر َب ِت الأَ ْر ُ�ض َو َّ
�ص َغ ًارا َوك َِب ًارا َوا ِقف َِين �أَ َم َام اهلل َِ ،و ْان َف َت َح ْت �أَ ْ�س َف ٌارَ ،و ْان َف َت َح �س ِْفر � َآخ ُر
ِ
وب فِي الأَ ْ�س َفا ِر ب َِح َ�سبِ
ُه َو �س ِْفر ْال َح َياةَِ ،ود َِين الأَ ْم َو ُات َّمما ُه َو َم ْك ُت ٌ
�سل َم ْال َم ْو ُت َو ْال َها ِو َي ُة
�سل َم ْال َب ْح ُر الأَ ْم َو َات َّالذ َِين فِيهَِ ،و َ َّ
�أَ ْع َمال ِ ِه ْمَ .و َ َّ
الأَ ْم َو َات َّالذ َِين فِي ِه َماَ .ود ُِينوا ُك ُّل َواحِ دٍ ب َِح َ�س ِب �أَ ْع َمالِهَِ .و ُطرِ َح ْال َم ْو ُت
َو ْال َها ِو َي ُة فِي ُب َح ْي َرةِ َّالنا ِر .هذَ ا ُه َو ْال َم ْو ُت َّ
الثانِيَ .و ُك ُّل َم ْن َل ْم
النارِ" (�سِ فْر الر�ؤيا
وج ْد َم ْكتُ ًوبا فِي �سِ ْفر ْال َح َيا ِة ُطر ِ َح فِي ُب َح ْي َر ِة َّ
ُي َ
.)15-10 :20
�إذًا� ،سوف ينتهي ال�صراع الذي امتد لأجيال و�أجيال.
بعد الدينونة �أمام العر�ش العظيم الأبي�ض� ،سوف ُتطوى �صفحة لعنة العالم
لل�شر لن ُتن�سى �أب ًدا.
من التاريخ .غير � َّأن الدرو�س ُ
الم�ستخل�صة من دينونة اهلل ّ
الخطية وعلى ب ِِّر اهلل.
ف�سوف ت�شهد الخليقة كلّها على نبذ
َّ
الحية .ف�سوف ُيطْ َرح ال�شيطان و�أتباعه �إلى الأبد في
�سيتم َ�س ْحق ر�أ�س َّ
أخيراّ ،
� ً
"النا ِر الأَ َبد َِّيةِ ْال ُم َع َّدةِ لإِ ْبل َِي�س َو َم َالئ َِكتِهِ" (�إنجيل َم َّتى  .)41 :25ولن يتمكَّن
َّ
المحكوم عليهم في ذلك ال�سجن الأبدي من الهرب .كما �أنهم لن يتمكَّنوا من
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تمردهم عليه رغم �أنه
�إلقاء اللَّوم على اهلل ب�سبب عقابه لهم لأنهم ا�ستمروا في ُّ
بملِك كامل وب�ألف �سنة من الحياة المثالية على الأر�ض .لذلك ،لن
باركهم َ
يكون هناك �أي ُعذر للإن�سان.
وبهذا� ،سوف َت ْث ُبت ِ�ص َّحة ر�سالة اهلل الواحد الحقيقي �إلى الأبد .و�سوف
يبقى مع اهلل �إلى الأبد ك ّل من كُ ت َِب ا�سمه في �سِ فْر حياة الخروفَ َ .
"و�أ َّما
ال�س َح َر ُة َو َع َب َد ُة
ْال َخائ ُِف َون َو َغ ْي ُر ْال ُم�ؤْ ِمن َِين َو َّالر ِج ُ�س َون َو ْال َقاتِلُ َون َو ُّالز َن ُاة َو َّ
الأَ ْو َثا ِن َو َجم ُِيع ْال َك َذ َبةَِ ،ف َن�صِ ُيب ُه ْم فِي ْال ُب َح ْي َرةِ ْال ُم َّتق َِدةِ ب َِنا ٍر َوك ِْبرِيتٍ َّ ،الذِي ُه َو
ال�شر ر�أ�سه القبيح َم َّرة �أخرى،
ْال َم ْو ُت َّالثانِي" (�سِ فْر الر�ؤيا  261)8 :21ولن َيرفع َّ
بل �ستخ�ضع الخليقة كلّها هلل الواحد الحقيقي.

َم َع ُه إلى األبد!
ما �سيحدث بعد ذلك �سيكون �أروع من �أن َي َت َ�ص َّوره عقل َب َ�شر!
َّا�س،
‘ه َوذَا َم ْ�سك َُن ا ِ
هلل َم َع الن ِ
ال�س َما ِء َقا ِئالًُ :
َ
"و َ�سمِ ْع ُت َ�ص ْو ًتا َعظِ ً
يما مِ َن َّ
ون َل ُه َ�ش ْع ًباَ ،وا ُ
ُون َم َع ُه ْم
هلل َنف ُْ�س ُه َيك ُ
َو ُه َو َ�س َي ْ�سك ُُن َم َع ُه ْمَ ،و ُه ْم َيكُو ُن َ
�إِلهًا َل ُه ْمَ .و َ�س َي ْم َ�س ُح ا ُ
ُون فِ ي
هلل كُ َّل َد ْم َعةٍ مِ ْن ُع ُيون ِِه ْمَ ،وال َْم ْو ُت َال َيك ُ
ور
َما َب ْع ُدَ ،و َال َيك ُ
ُون ُح ْز ٌن َو َال ُ�ص َراخٌ َو َال َو َج ٌع فِ ي َما َب ْع ُد ،لأَ َّن الأُ ُم َ
‘ها َ�أنَا �أَ ْ�صن َُع كُ َّل َ�ش ْيءٍ
الأُولَى َق ْد َم َ�ض ْتَ ’.وقَالَ ال َْجال ُِ�س َعلَى ا ْل َع ْر ِ�شَ :
َجدِي ًدا!’" (�سِ فْر الر�ؤيا .)5-3 :21
وكما � َّأن الأ�صحاحين ال َّأولين من العهد القديم َي ِ�صفان خليقة اهلل الأولى،
ف� َّإن الأ�صحاحين الأخيرين من العهد الجديد َي ِ�صفان خليقته الجديدة .فبعد
والخطية والموت� ،سوف َيرجع الكون �إلى َتناغُ مه التام ال�سابق
زوال ال�شيطان
َّ
الخطية.
مع الخالق ال ُق ُّدو�س .ولن ي�سقط الب�شر وال المالئكة َم َّرة �أخرى فري�سة
َّ
فقد تعلَّموا الدرو�س الالزمة َ"و ُ
اهلل َن ْف ُ�س ُه َي ُك ُون َم َع ُه ْم �إِ ًلها َل ُه ْم".
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خطية �آدم .فهو
َي�شتمل برنامج اهلل على ما هو �أكثر من �إزالة ت�أثيرات
َّ
ماوية
الرب على �أج�ساد َ�س َّ
�سيجعل "ك ّل �شيء جدي ًدا" .و�سوف َي ْح ُ�صل �شعب ّ
المفديون من ك ّل �أُ َّمة وحِ ْق َبة
ُم َم َّجدة ُتالئم ح�ضوره البهي .و�سوف َي�شترك
ُّ
أبدية .كما �أنه �سيكون من دواعي �سرورنا –
زمنية في برامج اهلل الرائعة وال َّ
َّ
أي�ضا �أن
كم�ؤمنين – �أن َنحيا معه �إلى الأبد .و�سوف يكون من دواعي �سروره � ً
نكون هناك .وعندها� ،س ُت�صبح عبارة "اهلل معنا" حقيقة دائمة.

تماما!
ِمثله
ً
الج َّنة
لن تتوقف ال�شركة الرائعة بين الفادي و�شعبه .فك ّل ما فقده �آدم في َ
الأر�ضية �س َي�ستر ُّده �أ�ضعافًا ُم�ضاعفة في الفردو�س ال�سماوي .عندما كان اهلل
والر ُجل ال َّأولين قال:
على و�شك خلق المر�أة َّ
َ"ن ْع َم ُل الإِ ْن َ�س َان َعلَ ى ُ�ص َورت َِنا َك َ�ش َب ِه َنا" (�سِ فْر التكوين .)26 :1
وكما ر�أينا� ،سوف ي�سير ك ّل �شيء وف ًقا لخطَّ ة اهلل .و�سوف تمتلئ ال�سماء
وت�صرفاتهم.
�شخ�صياتهم
والرجال الذين َعكَ�سوا �صورته و�شبهه في
ّ
بالن�ساء ِّ
ُّ
الخطية لن تعود موجودة؛ بل �س ُيختم �شعب اهلل بالب ِِّر .وقد ا�ستبق النبي
كما � َّأن
َّ
داود هذا الم�شهد حين قال�" :أَ َّما �أَ َنا َفبِ ْالبِ ِّر �أَ ْن ُظ ُر َو ْج َه َك� .أَ ْ�ش َب ُع ِ �إ َذا ْا�س َت ْي َق ْظ ُت
ِب َ�ش َب ِه َك" (المزمور .)15 :17
الرجال والن�ساء والأطفال المفديون َمختومين �إلى الأبد
و�سوف يكون ِّ
ب�صفتهم خليقة اهلل الجديدة" :لأَ َّن َّالذ َِين َ�س َب َق َف َع َر َف ُه ْم َ�س َب َق َف َع َّي َن ُه ْم ل َِي ُك ُونوا
ُم َ�شا ِب ِه َين ُ�ص َور َة ْابنِهِ" (ر�سالة رومية .)29 :8
"�أَ ُّي َها الأَحِ َّب ُاء ،ال َآن َن ْح ُن �أَ ْو َال ُد اهلل َِ ،و َل ْم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد َم َاذا َ�س َن ُك ُون.
َولك ِْن َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُه �إِ َذا �أُ ْظ ِه َر َن ُك ُون م ِْثلَ ُه ،لأَ َّن َنا َ�س َن َر ُاه َك َما ُه َو" (ر�سالة
يوح َّنا الأولى .)2 :3
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ِم ْن أجله!
منذ البداية ،كان َق ْ�صد اهلل هو �إن�شاء ملكوته بين الب�شر بطريقة نعرف من
ومحبته ،وعدله ،ورحمته ،ونعمته.
خاللها مجده ،وطهارته،
ّ
وطوال هذه الحرب الطويلة مع ال�شيطان ،كان َق ْ�صد اهلل هو افتقاد الأمم
الرب
"ل َِي�أْ ُخ َذ م ِْن ُه ْم َ�ش ْع ًبا َعلَ ى ا�سمهِ" (�أعمال ُّ
الر ُ�سل  .)14 :15و�سوف ُي َح ِّقق ّ
ال َق ْ�صد الذي جاء �إلى هذه الأر�ض لتحقيقه� :شع ًبا َمفد ًيا على �صورته يتم َّتع
وال�شكْر.
بح�ضوره ،و ُي َم ِّجده ،و ُيحِ ُّبه �إلى الأبد من قلب يفي�ض بالت�سبيح ُّ
الخطية �أن
ويمكن للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج اهلل لإبطال لعنة
َّ
تبد�أ في �أية لحظة .فهل �أنت ُم�ستعد؟ وهل التفكير في المجيء الثاني للم�سيح
بالر ْعب؟
يملأ قلبك بالفرح �أَم ُّ
ورغم � َّأن الكتاب المق َّد�س ُي َق ِّدم لنا تو�ضيحات كثيرة عن نهاية الأزمنة� ،إ َّال
�أنه ال ُيمكننا هنا �أن ُن َ�سلِّط ال�ضوء عليها في رحلتنا هذه َع ْبر الكتاب المق َّد�س.
لذلكَ ،يكفينا في هذه المرحلة �أن َن ْعلَم � َّأن خالقنا الجدير بالثقة �س ُي َح ِّقق
ال ُن ُب َّوة الواردة في الأ�صحاح الأخير من كتابه:
ُون َل ْع َن ٌة َما فِ ي َما َب ْعد" (�سِ فْر الر�ؤيا .)3 :22
"و َال َتك ُ
َ
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َن ْ
الف ْر َدوس
ظ َرة إلى ِ
ال�شر من خالل مفهوم الـ "ي ِْنَ -يا ْنغ"َّ � .إن كلمة "ي ِْن"
َي ْنظُ ر الكثيرون �إلى َّ

"م ْ�شمِ �س" (�أو ُم ْ�ش ِرق).
َتعني "ظَ ليل" (�أو ُم ْعتِم)َّ � .أما كلمة " َيا ْنغ" فتعني ُ
يوما رمز الـ "ي ِْنَ -يا ْنغ"؛ وهو عبارة عن دائرة فيها مزيج ُم َم َّيز
ولعلَّك ر�أيت ً

ال�صينية القديمة ت�شتمل على
من الأ�سود والأبي�ض .ورغم � َّأن هذه الفل�سفة
ّ

بع�ض الحقيقة� ،إ َّال �أنها ال ُت َم ِّيز بو�ضوح بين الخير وال�شر ،وبين ال�صواب
طبيعيتين
والخط�أ ،وبين الحياة والموت .فهي تنظر �إلى الخير وال�شر كَ �سِ َم َت ْين
َّ

لوجود الإن�سان.

لكن كما ر�أينا �ساب ًقا ،ف� َّإن الكتاب المق َّد�س ُي َق ِّدم َنظْ َرة ُمختلفة عن الخير

جزءا ال يتجز�أ
وال�شر .فهو ال ُي� ِّؤيد الفكرة التي تقول ب� َّأن الألم والحزن ُي َ�شكِّالن ً

دائما .بل � َّإن الكتاب المق َّد�س وا�ضح في
من الكون و�أنهما �سيظالَّن هكذا ً

هذا ال�ش�أن .ف�سوف ي�أتي يوم يتل َّقى فيه ال�شر والألم والموت َ�ضربة قا�ضية
تجعلها تختفي من �صفحات التاريخ .و ُي َ�ص ِّور الر�سم التالي برنامج اهلل غير

القابل للتغيير:

الأزل
ك ّل �شي َح َ�سن

[الزمن]
[الخير/ال�شر]
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الأبد
ك ّل �شيء َح َ�سن
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و�شر] مح�صور بين قو�سين للداللة
[خ ْير َ
� َّإن الو�ضع الراهن الم�ؤلَّف من َ
262
على �أ ّنه لن ي�ستمر �إلى الأبد.
ُي َ�ص ِّور الأ�صحاحان ال َّأوالن والأ�صحاحان الأخيران من الكتاب المق َّد�س
عالما يتم َّتع اهلل فيه بمحبة الب�شر وتمجيدهم له .غير
عالما يخلو من
َّ
الخطيةً ،
ً
أ�صحاحين
أ�صحاحين ال َّأولَين وال
�أننا نرى اهلل ُي َنفِّذ خطّ ته ما بين هذين ال
َ
َ
الخطية ولعنتها ليح�صل على �شعب َمفدي
أخيرين حيث �إ ّنه ُيعالج ُم�شكلة
َّ
ال َ
حبه و َيتوق �إلى تم�ضية الأبدية معه.
يعرفه و ُي ُّ
جيدة ،ف� َّإن تاريخ الفداء له بداية ،وو�سط ،ونهاية:
ق�صة ِّ
وكما هو حال � ّأية َّ
البداية� :سِ فْر التكوين  1و :2
عالم كامل – قبل دخول ال�شر.

الر�ؤيا :20
الوسط :من �سِ فْر التكوين � 3إلى �سِ فْر ُّ
عالم فا�سد – َت َد ُّخل اهلل.
الر�ؤيا  21و :22
النهاية� :سِ فْر ُّ
عالم كامل – بعد الق�ضاء على ال�شر.

ِس ْفر ال ِّنهايات
ال�سفْر
ال�سفْر الأول من الكتاب المق َّد�س ُيدعى "�سِ فْر البدايات" ،ف� َّإن ِّ
كما � َّأن ِّ
الأخير من الكتاب المق َّد�س ُيدعى "�سِ فْر النهايات".
ِس ْفر ال َّتكوين

•بداية ك ّل �شيء
•خلق ال�سماء والأر�ض
•خلق ال�شم�س من �أجل الأر�ض
•اختبار ال�شيطان الأول للإن�سان
•دينونة اهلل الأوىل
اخلطية واملوت
•دخول
َّ

ِس ْفر ال ُّرؤيا

•نهاية ك ّل �شيء
•خلق ال�سماء والأر�ض اجلديد َتني
•اهلل هو نور ال�سماء
•اختبار ال�شيطان الأخري للإن�سان
•دينونة اهلل الأخرية
اخلطية واملوت
•� ْإبطال
َّ
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ُيمكننا �أن ن�ستمر في َ�س ْرد المزيد والمزيد؛ لك ِْن ما يهمنا هنا هو �أن نفهم
الفكرة الرئي�سية.

�أوحى اهلل بهذه الكلمات للر�سول يوح َّنا الذي كان �أحد التالميذ االثني ع�شر
الذين تبعوا ي�سوع �أثناء خدمته على الأر�ض 264.وبعد مرور �ستة عقود على
ال�سفْر
�صعود ي�سوع �إلى ال�سماء� ،أوحى الروح ال ُق ُد�س �إلى يوح َّنا بكتابة هذا ِّ
الأخير من كتاب اهلل.
ال�سفْر الرائع َيك�شف لنا عن �أحداث ال
كلمة "ر�ؤيا" تعني "الك�شف" .فهذا ِّ
ي�ستطيع �أي ب�شر َت َ�ص ُّورها .وهو ُيرينا كيف � َّأن اهلل �س ُيبرئ ا�سمه وي�ستعيد ذلك
ال�سفْر ُيلقي بع�ض
ال�سلطان الذي فقده الإن�سان ب�سبب
َّ
الخطية .كما � َّأن هذا ِّ
ُّ
ال�ضوء على الفردو�س.

الرؤيا

الع ْرش
َ

ق�صة اهلل التي �ستكون
فيما ُنكمل رحلتنا م ًعا ،نود �أن نت� َّأمل في "نهاية" َّ
ال�سفْر الأخير من الكتاب المق َّد�س
– في حقيقة الأمر – بداية جديدة .يبد�أ ِّ
بهذه الكلمات:

ور ُ�سله �أن َيلمحوا مكان ُ�سكناه ل َْم َحة
�أتاح اهلل لفئة �صغيرة من �أنبيائه ُ
خاطفةَّ � .أما الر�سول يوح َّنا فر�أى ذلك بو�ضوح تام ،وكتب:

•"�آدم الأول" يفقد ُ�سلطانه
•اهلل َي ِع ُد ب�سحق ال�شيطان
•احل ََمل الأول ُي ْذ َبح
طرد من الفردو�س الأر�ضي
•الإن�سان ُي َ
•الإن�سان ُمنف�صل عن �شجرة احلياة
•الب�رش ُمنف�صلون عن اهلل

•"�آدم الأخري" ي�ستعيد ُ�سلطانه
•طَ ْرح ال�شيطان يف ُبحرية النار
ي َّجد
• َح َمل اهلل مُ َ
•الإن�سان يف الفردو�س ال�سماوي
•الإن�سان ي�أكل من �شجرة احلياة
•الب�رش امل َُخلَّ�صون مع اهلل �إىل الأبد

اهلل ،ل ُِيرِ َي َعب َِيد ُه َما َال ُب َّد �أَ ْن
وع ْال َم�سِي ِحَّ ،الذِي �أَ ْع َط ُاه ِ �إ َّي ُاه ُ
"�إِ ْعالَ ُن َي ُ�س َ
يوحناَّ ،الذِي َ�ش ِه َد
يبَ ،و َب َّي َن ُه ُم ْر�س ًِال ب َِيدِ َم َال ِكهِ ل َِع ْبدِهِ َّ
َي ُك َون َع ْن َقرِ ٍ
ب َِكل َِمةِ اهلل ِ َوب َِ�ش َه َادةِ َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح ب ُِك ِّل َما َر� ُآهُ .ط َوبى َّل ِلذِي َي ْق َر�أُ
وب ف َِيها ،لأَ َّن
َو َّل ِلذ َِين َي ْ�س َم ُع َون �أَ ْق َو َال ُّالن ُب َّوةَِ ،و َي ْح َف ُظ َون َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
ال�شا ِهدِ الأَمِي ِنْ ،الب ِْكر ِ م َِن الأَ ْم َواتِ ،
يبَ .وم ِْن َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح َّ
ْال َو ْق َت َقرِ ٌ
�ض :الَّ ذ ِي �أَ َح َّبنَ اَ ،و َق ْد َغ َّ�سلَ نَ ا م ِْن َخ َط َاي َانا ِب َد ِمهِ،
ِي�س ُملُ و ِك الأَ ْر ِ
َو َرئ ِ
ال�سلْ َط ُان �إلى �أَ َبدِ الآ ِبد َِين.
َو َج َعلَ نَ ا ُملُ ًوكا َو َك َهنَ ًة هلل ِ �أَ ِبيهِ ،لَ ُه ْال َم ْج ُد َو ُّ
ابَ ،و َ�ستَ ْن ُظ ُر ُه ُك ُّل َع ْين ٍَ ،و َّالذ َِين َط َعنُ ُوه،
ال�س َح ِ
�آم َِينُ .ه َو َذا َ ْي�أتِي َم َع َّ
�ضَ .ن َع ْم �آم َِين�‘ .أَ َنا ُه َو الأَل ُِف َو ْال َي ُاء،
َو َي ُن ُوح َعلَ ْيهِ َجم ُِيع َق َبائِ ِل الأَ ْر ِ
ْال َب َِد َاي ُة َو ِّالن َه َاي ُة’ َي ُق ُول َّالر ُّب ْال َكائ ُِن َو َّالذِي َك َان َو َّالذِي َي�أْتِيْ ،ال َقاد ُِر
263
َعلَ ى ُك ِّل َ�ش ْيءٍ" (�سِ فْر الر�ؤيا .)8-5 ،3-1 :1

ال�ص ْو ُت الأَ َّو ُل َّالذِي
َ"ب ْع َد َ
وح فِي َّ
هذا َن َظ ْر ُت َو ِ�إ َذا َب ٌاب َم ْفتُ ٌ
ال�س َماءَِ ،و َّ
‘ا�ص َع ْد �إلى ُه َنا َف�أ ُ ِر َي َك َما َال ُب َّد �أَ ْن
َ�سم ِْع ُت ُه َك ُبوق َي َت َ َّكل ُم َمعِي َقائ ًِالْ :
�ص ْر ُت فِي ُّالرو ِحِ َ ،و�إ َذا َع ْر ٌ�ش َم ْو ُ�ض ٌوع فِي
هذاَ ’.ول ِلْ َو ْق ِت ِ
َي�صِ َير َب ْع َد َ
ال�س َماءَِ ،و َعلَ ى ْال َع ْر ِ
�ش َجال ٌِ�سَ .و َك َان ْال َجال ِ ُ�س فِي ْال َم ْن َظرِ �ش ِْب َه َح َجرِ
َّ
265
�ش فِي
ْال َي ْ�ش ِب َو ْال َعقِي ِق [حجران كريمان ]َ ،و َق ْو ُ�س ُق َز َح َح ْو َل ْال َع ْر ِ
ْال َم ْن َظرِ �ش ِْب ُه ُّالز ُم ُّرد" (�سِ فْر الر�ؤيا .)3-1 :4
اجتهد يوح َّنا في و�صف مكان العر�ش في ال�سماء .فقد كان الم�شهد بدي ًعا
يخلب الألباب .وكانت المالئكة التي ُت َحلِّق حول عر�ش اهلل تن�شد قائلة:
و�سَّ ،الر ُّب الإِ ُله ْال َقاد ُِر َعلَ ى ُك ِّل َ�ش ْيءٍَّ ،الذِي َك َان َو ْال َكائ ُِن
و�سُ ،ق ُّد ٌ
و�سُ ،ق ُّد ٌ
ُ"ق ُّد ٌ
َو َّالذِي َي�أْتِي" (�سِ فْر الر�ؤيا .)8 :4
قال يوح َّنا � َّإن ما ر�آه كان �شبي ًها بع�ض ال�شيء بما ر�آه على الأر�ض ،ولكنه
يفوقه جما ًال وروع ًة بما ال ُيقا�س .كما �أنه ر�أى مكا ًنا ُي�شِ ُّع منه نور �ساطع،
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ور�أى �ألوا ًنا بديع ًة َي ْع ُ�سر و�صفها .عالوة على ذلك فقد �سمع �أ�صوا ًتا ُت َد ِّوي
كالرعد و�أ�صوا ًتا �أخرى ُت َع ِّبر عن الفرح والت�سبيح .غير � َّأن �أكثر ما �أَ َ�س َر قلب
َّ
266
يوح َّنا كان ذلك الجال�س على العر�ش.

غامر!
َف َرح ِ
ُت َ�ص ِّور ديانات الأر�ض الفردو�س ب�أ�شكال وطرق مختلفة بع�ضها يدعو
لل�ض َجر وبع�ضها الآخر يدعو لل�ضحك كما هي الحال في بع�ض الر�سوم
َّ
المتحركة� :أ�شخا�ص يجل�سون على الغيوم ويعزفون على القيثارات .لك َِّن هذا
ِّ
عما يقوله الكتاب المق َّد�س عن مكان ُ�سكنى اهلل المجيد.
بعيد ك ّل ال ُبعد َّ
كما � َّأن بع�ض الديانات ُت َ�ص ِّور الفردو�س وك�أنه حديقة يجل�س في و�سطها
أي�ضا.
بالم َل َّذات الحِ �سِ َّية .لك َِّن هذه الفكرة لي�ست �صحيحة � ً
الرجال ويتم َّتعون َ
الرب ي�سوع على الأر�ض ،قال عن الم�ؤمنين في الفردو�س �إنهم
فعندما كان ّ
"َ
ال�س َماءِ" (�إنجيل
"ال ُي َز ِّو ُج َون َو َال َي َت َز َّو ُج َونَ ،ب ْل َي ُك ُون َون َك َم َالئ َِكةِ اهلل ِ فِي َّ
َم َّتى .)30 :22
الفردو�س هو مكان َي َت َم ْح َور فيه ك ّل �شي ٍء حول اهلل .وهو مكان َي�سوده
الفرح الغامر وال�سعادة التي ال تو�صف نتيجة التواجد في َم ْح َ�ضر اهلل ونتيجة
مما
المحبة التي ال تن�ضب .وهو مكان َت َّتخِ ذ فيه العالقات طاب ًعا �أ�سمى ج ًدا َّ
كانت عليه على الأر�ض .فعلى �سبيل المثال ،لقد َ�ص َّمم اهلل الزواج الأر�ضي
الرب و�شعبه
لكي ُيعطينا لمحة خاطفة عن العالقة المجيدة التي �ستن�ش�أ بين ّ
أر�ضية تقف عاجزة
المفدي طوال الأبدية .لذلك ف� َّإن �أنجح العالقات
َ
الزوجية ال ّ
ّ
والرفقة المق َّد�سة اللذين �سيتم َّتع بهما الم�ؤمنون
عن تمثيل الفرح الغامر ِّ
العظِيمِ"
"ال�س ِّر َ
ُ
الم َّتحدون مع الم�سيح .والكتاب المق َّد�س َي ِ�صف هذه العالقة بـ ِّ
�س ْال َخ ُروفِ !"
أف�س�س  )32 :5ويقول ُ"ط َوبى ل ِلْ َم ْد ُع ِّو َين �إلى َع َ�شا ِء ُع ْر ِ
(ر�سالة � ُ
(�سِ فْر الر�ؤيا  .)9 :19وهكذا ،فالفردو�س يعني الوجود في َم ْح َ�ضر الرب.
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وكما � َّأن المالئكة التي ُخ ِل َقت ُمنذ القديم ُمنده�شة الآن بح�ضور اهلل �أكثر
فديين �سيحتاجون �إلى الأبدية ب�أ�سرها
الم ِّ
من �أي وقت م�ضى ،ف� َّإن بني �آدم َ
الرب �إلهنا ،وحكمته ،وكماله!
لإدراك روعة ّ

َ"ما �أَ ْك َر َم �أَ ْف َك َار َك َيا اَ ُهلل ع ِْندِي! َما �أَ ْك َث َر ُج ْملَ َت َها! �إِ ْن �أ ُ ْح�صِ َها َف ِه َي َ�أ ْك َث ُر
م َِن َّالر ْملِْ .ا�س َت ْي َق ْظ ُت َو�أَنَا َب ْع ُد َم َع َك" (المزمور .)18-17 :139
الرب لن
وهكذا ،ف� َّإن الفرح الذي �س َي ْغ ُم ُرنا ب�سبب وجودنا في َم ْح َ�ضر ّ
بال�ض َجر �أَ ْم ال ،بل ما �إذا
ينتهي �أو ينق�ص .فال�س�ؤال لي�س ما �إذا كُ َّنا �سن�ش ُعر َّ
كُ َّنا �سنتمكَّن من َح ْجب �أنظارنا عنه للحظة واحدة!
ُ"ت َع ِّر ُفنِي َ�سب َِيل ْال َح َياةِ� .أَ َم َام َك �شِ َب ُع ُ�س ُرور ٍ .فِي َيمِين َِك ن َِع ٌم �إلى الأَ َبدِ"
(المزمور .)11 :16

الم ْف ِد ِّيين
َجماعة َ
أي�ضا
الرب الجال�س على العر�ش ،فقد ر�أى � ً
�إلى جانب � َّأن الر�سول يوح َّنا لمح ّ
الم ْفد ِِّيين.
جماعة َ
هذا َن َظ ْر ُت َو ِ�إ َذا َج ْم ٌع َكث ٌِير َل ْم َي ْ�س َتط ِْع َ �أ َح ٌد �أَ ْن َي ُع َّد ُه ،م ِْن ُك ِّل الأُ َم ِم
َ"ب ْع َد َ
�ش َو�أَ َم َام ْال َخ ُرو ِ
َو ْالقَ َبا ِئ ِل َو ُّ
ف،
وب َوالأَلْ �سِ نَ ةَِ ،واق ُِف َون �أَ َم َام ْال َع ْر ِ
ال�ش ُع ِ
ِي�ض َوفِي �أَ ْيدِي ِه ْم َ�س َع ُف َّالن ْخ ِل َو ُه ْم َي ْ�ص ُر ُخ َون
اب ب ٍ
ُم َت َ�س ْربِل َِين بِث َِي ٍ
�ش
ِيم َقائِل َِين‘ْ :ال َخ َال ُ�ص لإِل ِه َنا ْال َجال ِِ�س َعلَ ى ْال َع ْر ِ
ب َِ�ص ْوتٍ َعظ ٍ
َول ِلْ َخ ُروفِ ’" (�سِ فْر الر�ؤيا .)10-9 :7
بمباركة جميع �أمم الأر�ض و�شعوبها من خالل
هل َت ْذكُ ر كيف وعد اهلل ُ
الم َخلِّ�ص المولود من ن�سل �إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب؟ 267لقد �سمح اهلل ليوح َّنا
ُ
بالنظر �إلى الم�ستقبل لي�شهد على تنفيذ وعده .ف�سوف تقف جميع �شعوب
الم ْفد ِِّيين �ستقف
الأر�ض و�أُممها وجماعاتها �أمام عر�ش اهلل .كما � َّأن جماعة َ
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الخروف الذي َ�سفَك دمه ل ُي َح ِّر َرها من الموت الأبدي ويمنحها
ُم َ�س ِّبح ًة وعابد ًة َ
الحياة الأبدية.
َ"و ُه ْم َي َت َر َّن ُم َون َت ْرن َِيم ًة َجد َِيد ًة َقائِل َِين‘ُ :م ْ�ستَ حِ ق �أَنْ َت  ...لأَنَّ َك ذُ ِب ْح َت
َو ْا�شتَ َر ْيتَ نَ ا هلل ِ ب َِدم َِك م ِْن ُك ِّل َقبِيلَ ة ٍ َول َِ�سا ٍن َو َ�ش ْع ٍب َو�أُ َّمةٍَ ،و َج َعلْ َت َنا ِلإل ِه َنا
�ضَ ’.و َن َظ ْر ُت َو َ�سم ِْع ُت َ�ص ْو َت َم َالئ َِكة ٍ
ُملُ ًوكا َو َك َه َن ًةَ ،ف َ�س َن ْمل ُِك َعلَ ى الأَ ْر ِ
ال�ش ُيو ِخَ ،و َك َان َع َد ُد ُه ْم َر َب َواتِ
َكثِيرِ َين َح ْو َل ْال َع ْر ِ
�ش َو ْال َح َي َو َاناتِ َو ُّ
وف �أُ ُلوفٍ َ ،قائِل َِين ب َِ�ص ْوتٍ َعظِيمٍ‘ُ :م ْ�ستَ حِ ق ُه َو ْال َخ ُرو ُف
َر َب َواتٍ َو�أُ ُل َ
وح �أَ ْن َ ْي�أ ُخ َذ ْال ُق ْد َر َة َو ْالغ َِنى َو ْالح ِْك َم َة َو ْال ُق َّو َة َو ْال َك َر َام َة َو ْال َم ْج َد
ْال َم ْذ ُب ُ
َو ْال َب َر َك َة!’" (�سِ فْر الر�ؤيا .)12-9 :5

فادي!
هذا هو
َّ
قبل �أربعة �آالف �سنة تقري ًبا ،قال النبي � ُّأيوب:
�ض َي ُق ُوم،
"�أَ َّما �أَنَ ا َفقَ ْد َعل ِْم ُت �أَ َّن َول ِِّيي [فاد َِّي] َح ٌّيَ ،والآخِ َر َعلَ ى الأَ ْر ِ
هذاَ ،و ِب ُدو ِن َج َ�سدِي �أَ َرى َ
اهللَّ .الذِي �أَ َر ُاه �أَ َنا ل َِن ْف�سِي،
َو َب ْع َد �أَ ْن ُي ْف َنى ِجلْ دِي َ
وق ُكلْ َي َت َاي فِي َج ْوفِي!" (�سِ فْر
َو َع ْي َن َاي َت ْن ُظ َرا ِن َو َل ْي َ�س � َآخ ُر� .إلى ذل َِك َتتُ ُ
� ُّأيوب .)27-25 :19
هل َيتوق قلبك لر�ؤية اهلل ك� ُّأيوب؟ وهل تعرفه كفادٍ لك؟
� َّإن جميع الم�ؤمنين الحقيقيين ُي�شاطرون النبي � ُّأيوب الر�أي .ورغم �أنني
ال �أ�ستطيع �أن �أتكلَّم نيابة عنك� ،إ َّال �أنني ُمتي ِّقن من �أنني �س�أرى فاد َِّي وج ًها
"ابن اهلل َِّ ،الذِي �أَ َح َّبنِي َو�أَ ْ�سلَ َم َن ْف َ�س ُه َلأ ْجل ِي"
لوجه! ف�سوف �أم�شي و�أتكلَّم مع ْ
غالطية .)20 :2
(ر�سالة
َّ
نعم� ،إ ّنني �أتطلَّع ب�شوق لق�ضاء �أوقات رائعة من ال�شركة مع �شعب اهلل من
ك ّل جيل وع�صر بما في ذلك �أفراد العائلة والأ�صدقاء الذين �سبقوني في
أي�ضا من
الذهاب عند الرب .كما �أنني �أتمنى من �أعماق قلبي �أن تكون �أنت � ً
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بين ه�ؤالء الأ�شخا�ص .لك َِّن �أكثر ما �أتوق �إليه هو �أن �أرى ي�سوع الذي َخلَّ�صني
الخطية!
وفَداني من دينونة
َّ
الرب
�إحدى الحقائق المده�شة التي يحاول ذهني �أن يت� َّأمل فيها هي � َّأن ّ
ُيريدني �أن �أم�ضي الأبدية معه! ففي الليلة التي َت َّم فيها اعتقال ي�سوع
و�صلبه�َ ،صلَّى قائالً:
لمحاكمته َ
ُ
"�أَ ُّي َها ال ُآب �أُرِ ُيد �أَ َّن ه�ؤ َُال ِء َّالذ َِين �أَ ْع َط ْيتَ نِي َي ُك ُون َون َمعِي َح ْي ُث �أَ ُك ُون
�أَ َنا ،ل َِي ْن ُظ ُروا َم ْجدِي َّالذِي �أَ ْع َط ْي َتن ِي ،لأَ َّن َك �أَ ْح َب ْب َتن ِي َق ْب َل �إِ ْن َ�شاءِ ْال َع َال ِم"
(�إنجيل يوح َّنا .)24 :17
وهذا هو ل ُُّب ر�سالة اهلل .فقد خلق الب�شر ليكونوا معه ،غير �أنه لن ُيجبرك
على قبول عر�ضه هذا .فهو يترك الخيار لك:
�س
َ"م ْن َي ْغل ُِب َف َ ُ�س�أ ْعطِيهِ �أَ ْن َي�أْ ُك َل م ِْن َ�ش َج َرةِ ْال َح َياةِ َّالت ِي فِي َو َ�س ِط ف ِْر َد ْو ِ
اهلل ِ َ ...م ْن ُه َو َّالذِي َي ْغل ُِب ْال َع َال َم� ،إِالَّ َّالذِي ُي�ؤْم ُِن �أَ َّن َي ُ�س َوع ُه َو ْاب ُن اهلل ِ؟"
(�سِ فْر الر�ؤيا  ،7 :2ر�سالة يوح َّنا الأولى .)5 :5

المسكن األبدي الكامل
ُي َد ِّون لنا الأ�صحاحان الأخيران من الكتاب المق َّد�س تفا�صيل الل َّْم َحة
الخاطفة التي ر�آها يوح َّنا للم�سكن الأبدي الذي �سيعي�ش فيه الم�ؤمنون من
ك ّل ع�صر مع خالقهم وفاديهم لي�شتركوا في ك ّل ما �أَ َع َّده ل�شعبه.
ال�س َم َاء الأُ َولى َوالأَ ْر َ�ض
ُ"ث َّم َر َ�أ ْي ُت َ�س َم ًاء َجد َِيد ًة َ َو�أ ْر ً�ضا َجد َِيد ًة ،لأَ َّن َّ
يوحنا َر�أَ ْي ُت ْال َمد َِين َة
وج ُد فِي َما َب ْع ُدَ .و�أَنا َّ
الأُ َولى َم َ�ض َتاَ ،و ْال َب ْح ُر َال ُي َ
المقد َ
ال�س َماءِ م ِْن ع ِْندِ اهلل ِ" (�سِ فْر الر�ؤيا
َّ
�سة �أُ ُور َ�شل َِيم ْال َجد َِيد َة َنا ِز َل ًة م َِن َّ
.)2-1 :21
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ال�س َما ِء مِ ْن عِ ْن ِد اهللِ" ل َت َّتحِ د ب�أر�ضنا
�سوف تنزل المدينة المجيدة "مِ َن َّ
("و ْال َب ْح ُر َال ُي َوج ُد فِي َما َب ْع ُد") ،وال
الجديدة .ولن يكون للأر�ض الجديدة بحر َ
قارات ُمنف�صلة بع�ضها عن بع�ض.
َّ
َ"و َ�س َي ْم َ�س ُح ُ
اهلل ُك َّل َد ْم َعة ٍ م ِْن ُع ُيو ِن ِه ْمَ ،و ْال َم ْو ُت َال َي ُك ُون فِي َما َب ْع ُد،
َو َال َي ُك ُون ُح ْز ٌن َو َال ُ�ص َر ٌاخ َو َال َو َج ٌع فِي َما َب ْع ُد ،لأَ َّن الأُ ُم َور الأُ َولى َق ْد
َم َ�ض ْت" (�سِ فْر الر�ؤيا .)4 :21
�سوف يكون ك ّل �شيء كامالً ،و�سوف تكون المدينة ال�سماوية َمجيدة �إلى
َح ٍّد َي ْ�ص ُعب َت َ�ص ُّو ُره .فحتى الر�سول يوح َّنا وجد �صعوبة في و�صفها:
دين َة
َ"و ْال َمدِينَ ُة َك َان ْت َم ْو ُ�ض َوع ًة ُم َر َّب َع ًةُ ،ط ُول َها ب َِق ْد ِر ْال َع ْر ِ
ا�س ْال َم َ
�ضَ .ف َق َ
ول
ب ِْال َق َ�ص َبةِ َم َ�س َاف َة ْاث َن ْي َع َ�ش َر �أَ ْل َف َغلْ َوة [ 2200كيلومتر]ُّ .
الط ُ
ا�س ُ�س َور َها :م َِئ ًة َو�أَ ْر َب ًعا َو�أَ ْر َبع َِين
االرت َِف ُاع ُم َت َ�سا ِو َي ٌةَ .و َق َ
َو ْال َع ْر ُ�ض َو ْ
بَ ،و ْال َمد َِين ُة
ذ َِر ًاعا ،ذ َِر َاع �إِ ْن َ�سا ٍن � ِأي ْال َم َال ُكَ .و َك َان ب َِن ُاء ُ�سو ِر َها م ِْن َي ْ�ش ٍ
اج َنق ٍِّيَ .و�أَ َ�س َا�س ُات ُ�سو ِر ْال َمد َِينةِ ُم َز َّي َن ٌة ب ُِك ِّل َح َجرٍ
َذ َه ٌب َنق ٌِّي �ش ِْب ُه ُز َج ٍ
وت �أَ ْز َر ُقَّ .الثال ُِث َعق ٌِيق �أَ ْب َي ُ�ض.
ا�س الأَ َّو ُل َي ْ�ش ٌبَّ .الثانِي َي ُاق ٌ
َكرِ ٍ
يم .ال َأ�س ُ
ال�ساب ُِع
ال�ساد ُِ�س َعق ٌِيق �أَ ْح َم ُرَّ .
َّالراب ُِع ُز ُم ُّر ٌد ُذ َباب ٌِّي ْال َخام ُِ�س َج َز ٌع َعقِيق ٌِّيَّ .
وت �أَ ْ�ص َف ُرْ .ال َعا�ش ُِر َعق ٌِيق �أَ ْخ َ�ض ُر.
َز َب ْر َج ٌدَّ .الثام ُِن ُز ُم ُّر ٌد �سِلْ ق ٌِّيَّ .
التا�سِ ُع َي ُاق ٌ
االث َنا َع َ�ش َر َب ًابا ْاث َن َتا
ْال َحادِي َع َ�ش َر
ا�سمان ُجون ٌِّيَّ .الثانِي َع َ�ش َر َج َم ْ�ش ٌتَ .و ْ
ْ
اب َك َان م ِْن ُل ؤ� ُْل�ؤَ ٍة َواحِ َدةٍَ .و ُ�س ُوق ْال َمدِينَ ةِ
َع َ�ش َر َة ُل ْ�ؤ ُل� ًؤةُ ،ك ُّل َواحِ دٍ م َِن الأَ ْب َو ِ
َذ َه ٌب َنق ٌِّي َك ُز َجا ٍج َ�ش َّفافٍَ .و َل ْم �أَ َر ف َِيها َه ْي َك ًال ،لأَ َّن َّالر َّب اهلل ْال َقاد َِر َعلَ ى
�س َو َال �إلى
ُك ِّل َ�ش ْيءٍُ ،ه َو َو ْال َخ ُر ُ
ال�ش ْم ِ
وف َه ْي َكلُ َهاَ .و ْال َمد َِين ُة َال َت ْح َت ُاج �إلى َّ
وف �سِ َر ُاج َهاَ .و َت ْم�شِي
نار َهاَ ،و ْال َخ ُر ُ
ْال َق َمرِ ل ُِي�ضِ َيئا ف َِيها ،لأَ َّن َم ْج َد اهلل ِ َق ْد �أَ َ
�ض َي ِج ُيئ َون ب َِم ْجدِه ِْم َو َك َر َامت ِ ِه ْم
وب ْال ُم َ َّ
خل�صِ َين ب ُِنو ِر َهاَ ،و ُملُ ُوك الأَ ْر ِ
ُ�ش ُع ُ
�إِ َل ْي َهاَ .و َل ْن َي ْد ُخلَ َها َ�ش ْي ٌء َدن ٌِ�س َو َال َما َي ْ�ص َن ُع َر ِج ً�سا َو َكذ ًِبا� ،إ َّال ْال َم ْكتُ و ِب َين
فِي �سِ ْفر َح َيا ِة ْال َخ ُروفِ " (�سِ فْر الر�ؤيا .)27 ،24-16 :21
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وهكذا� ،سوف تكون هذه المدينة الهائلة َمجيدة في ك ّل تفا�صيلها .فحتى
اج َنق ٍِّي" .فقد َت َّم ت�صميم ك ّل �شيء
�شوارعها �ستكون من َ"ذ َهب َنق ِّي �ش ِْبه ُز َج ٍ
فيها ليعك�س مجد الرب.
الرب نف�سه هو هيكلها وم�صدر
ولن يكون للمدينة هيكل وال �شم�س ل َّأن ّ
وف �س َِر ُاج َها" .كما � َّأن ال�سماء �س ُت�ضيء بذاك الذي
نورها الوحيد"َ :و ْال َخ ُر ُ
قال في اليوم الأول من �أيام الخلق" :ل َِي ُك ْن نور" .و�سوف يكون النور الذي
ُي�ضيء المدينة هو نف�سه النور البهي الذي َ�سطَ َع في ُق ْد�س الأقدا�س في خيمة
االجتماع ،وفي الهيكل ،وفي �شخ�ص ي�سوع الذي قال عن نف�سه�" :أَ َنا ُه َو ُن ُور
ْال َعالَ ِم" (�إنجيل يوح َّنا .)12 :8
�سوف تكون هذه المدينة ال�سماوية على �شكل ُم َك َّعب (ك ُقد�س الأقدا�س
وعلُّوها 2200
الذي يرمز �إلى ال�سماء) حيث �سيبلغ طول المدينة وعر�ضها ُ
كيلومترا في كافة االتجاهات .وعلى ما يبدو� ،سوف َتعلو المدينة فوق طبقة
ً
ال�ستراتو�سفير للأر�ض الجديدة لت�صل �إلى الطبقات الأعلى من الف�ضاء.
كذلك� ،سوف تكون م�ساحة هذا الم�سكن المجيد كافية ال�ستيعاب
ك ّل �شخ�ص ُولد على الأر�ضَ .لك ِْن لن يكون الجميع هناك ليملأوا تلك
الم�ساحة�" :إِ َّال ْال َم ْك ُتوب َِين فِي �س ِْفر َح َياةِ ْال َخ ُروفِ " .فالأ�شخا�ص الذين
�آمنوا باهلل الواحد الحقيقي وبخال�صه �أثناء حياتهم على الأر�ض ُهم الذين
�سيوجدون فيها.
الر�ؤيا الحديقة التي ُ�س َت َز ِّين المدينة:
ث َُّم َي ِ�ص ُف الأ�صحاح الأخير من �سِ فْر ُّ
�ش اهلل ِ
َ"و�أَ َرانِي َن ْه ًرا َ�صاف ًِيا م ِْن َماءِ َح َيا ٍة َالم ًِعا َك َ ُّبلو ٍرَ ،خا ِر ًجا م ِْن َع ْر ِ
َو ْال َخ ُروفِ  .فِي َو َ�س ِط ُ�سوق َِها َو َعلَ ى َّالن ْهرِ م ِْن ُه َنا َوم ِْن ُه َن َاك�َ ،ش َج َر ُة
َح َياة ٍَ ...و َال َت ُك ُون َل ْع َن ٌة َما فِي َما َب ْع ُدَ .و َع ْر ُ�ش اهلل ِ َو ْال َخ ُروفِ َي ُك ُون ف َِيها،
...و ُه ْم
َو َعب ُِيد ُه َي ْخد ُِم َون ُهَ .و ُه ْم َ�س َي ْن ُظ ُر َ
ون َو ْج َه ُهَ ،و ُ
ا�سمه َعلَ ى ِج َبا ِه ِه ْمَ .
َ�س َي ْمل ُِك َون �إلى �أَ َبدِ الآبِد َِين" (�سِ فْر الر�ؤيا .)5-1 :22
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المكتملة
الق َّ
ِ
صة ُ
ق�صة اهلل دورة كاملة.
دارت َّ
لقد َ
"فِي َو َ�س ِط ُ�سوق َِها َو َعلَ ى َّالن ْهرِ م ِْن ُه َنا َوم ِْن ُه َن َاك�َ ،ش َج َر ُة َح َياة ٍ".
ما بد�أ في َج َّنة بديعة �سينتهي في مدينة رائعة فيها حديقة َخالَّبة .لكن
على النقي�ض من َج َّنة َع ْدن ،لن يحتوي الفردو�س ال�سماوي �شجرة معرفة
وحواء عنها عندما
الخير وال�شر ،بل �سيحتوي �شجرة الحياة التي انف�صل �آدم َّ
الخيارين الوحي َدين في المدينة
�أخط�آ .و�سوف تكون القدا�سة والحياة الأبدية
َ
ال�سماوية .كذلك �سوف ينتهي زمن التجارب والآالم و ُيم�سي �صفحة من
�صفحات التاريخ.
ون
َ"و َع ْر ُ�ش اهلل ِ َو ْال َخ ُروفِ َي ُك ُون ف َِيهاَ ،و َعب ُِيد ُه َي ْخد ُِم َون ُهَ .و ُه ْم َ�س َي ْن ُظ ُر َ
َو ْج َه ُه َ ...و ُه ْم َ�س َي ْمل ُِك َون �إلى �أَ َبدِ الآ ِبد َِين".
"ح َمل اهلل" لكي
لن َي ْن َ�س �شعب اهلل في الأبدية الثمن الغالي الذي دفعه َ
يفدي نفو�سهم العاجزة من الدينونة ،ولكي ي� ِّؤهلهم لق�ضاء الأبدية معه.
ال�س َمة الدائمة لبيت
كذلك� ،سوف تكون َّ
ال�ش ِركة ِّ
الطيبة التي ال َتنقطع هي ِّ
الرب معنا ووجودنا معه �أروع ج ًدا من �أي
الرب و�شعبه .و�سوف يكون وجود ّ
ّ
الخطية.
وحواء �أن َيختبراه لو �أنهما لم َي ْ�س ُقطا في
َّ
�شيء كان ُيمكن لآدم َّ
لكن لماذا �ستكون عالقتنا بالرب رائعة ج ًدا؟ َيك ُْمن الجواب في
كلمة "فِداء".
الظ ْل َمةَِ ،و َنقَ لَ نَ ا �إلى َملَ ُكوتِ ْاب ِن َم َح َّبتِهَِّ ،الذِي
َّ
"الذِي َ�أنْ قَ ذَ َنا م ِْن ُ�سلْ َطا ِن ُّ
لَ نَ ا فِيهِ ْالف َِد ُاء ،ب َِد ِمهِ ُغ ْف َر ُان ْال َخ َط َايا" (ر�سالة كولو�سي .)14-13 :1
فهل هناك �أروع من �أن َيت َِّم �إنقاذنا – نحن الذين َت َع َّدينا على نامو�س اهلل
والخطية ،و َن ْقلُنا �إلى �أف�ضل مكان لن�صير
– من �أ�سو�أ م�صير قادنا �إليه الموت
َّ
مواطنين في ملكوت اهلل حيث ي�سود النور والحب؟
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هذا هو ما �أَ َع َّده خالقنا وفادينا لك ّل َمن يثق به وحده لخال�صه .فبدافع
محبته العظيمة وبوا�سطة دمه الكريم ،فدى الخطاة العاجزين من الجحيم
ّ
و�أَ َّه َل ُهم لل�سماء.
ق�صة الفداء التي �ستتذكره و ُت َق ِّدره
هذه هي
الق�صة الكاملة الرائعة؛ َّ
َّ
طوال الأبدية.
هذا َن َظ ْر ُت َو�إِ َذا َج ْم ٌع َكث ٌِير لَ ْم َي ْ�ستَ ط ِْع َ �أ َح ٌد �أَ ْن َي ُع َّد ُه ،م ِْن ُك ِّل
َ"ب ْع َد َ
الأُ َم ِم َو ْالقَ َبا ِئ ِل َو ُّ
�ش َو�أَ َم َام
وب َوالأَلْ �سِ نَ ةَِ ،واق ُِف َون �أَ َم َام ْال َع ْر ِ
ال�ش ُع ِ
ِي�ض َوفِي �أَ ْيدِي ِه ْم َ�س َع ُف َّالن ْخ ِل َو ُه ْم
اب ب ٍ
ْال َخ ُروفِ ُ ،م َت َ�س ْربِل َِين بِث َِي ٍ
َي ْ�ص ُر ُخ َون ب َِ�ص ْو ٍ
�ش
ِيم َقائِل َِين‘ْ :ال َخ َال ُ�ص ِلإل ِه َنا ْال َجال ِِ�س َعلَ ى ْال َع ْر ِ
ت َعظ ٍ
َول ِلْ َخ ُروفِ ’" (�سِ فْر الر�ؤيا .)10-9 :7
َ"و ُه ْم َي َت َر َّن ُم َون َت ْرن َِيم ًة َجد َِيد ًة َقائِل َِينُ :م ْ�س َتحِق  ...لأَن ََّك ذُ ِب ْح َت
َو ْا�شتَ َر ْيتَ نَ ا هلل ِ ِب َدم َِك م ِْن ُك ِّل َقب ِيلَ ٍة َول َِ�سا ٍن َو َ�ش ْع ٍب َو�أُ َّم ٍة  ...ل ِلْ َجال ِِ�س َعلَ ى
ال�سلْ َط ُان �إِ َلى �أَ َبدِ الآ ِبد َِين"
ْال َع ْر ِ
�ش َول ِلْ َخ ُروفِ ْال َب َر َك ُة َو ْال َك َر َام ُة َو ْال َم ْج ُد َو ُّ
(�سِ فْر الر�ؤيا .)13 ،9 :5

سعادة أبد َّية
َ
الحب التي َت ْز ُخر بالأحداث
َيع�شق النا�س بمختلف �أعمارهم ق�ص�ص ُ
268
ومغامرات الإنقاذ ،والنهايات ال�سعيدة.
العاطفيةُ ،
درامية
ق�صة
و�سواء كانت
َّ
الق�صة �أ�سطورة َح َّولها َحكَواتي القرية �إلى َّ
َّ
المت� ِّأججة تحت ال�سماء
و َق َّ�صها على �أهل القرية الجال�سين حول النار ُ
ال�صافية� ،أو حكاية خيالية َيحكيها �أب لطفله قبل نومه ،ف� َّإن لجميع الق�ص�ص
َح ْبكَة ُم�شابهة .وهي ت�سير على النحو التالي تقري ًبا:
كان يا ما كان في �سالف الع�صر والزمان فتاة تعي�ش في تعا�سة كبيرة
ب�سبب �شخ�ص �شِ ِّرير كان ي�ستعبدها .وعندما �أو�شكت على ال َغ َرق في ُحزنها
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وخلَّ�صتها من م�صيرها الم�ش�ؤوم على يد
المرير ،ام َت َّدت َي ُد ال َق َدر ال َعجيبة َ
َ
ُمحارب عظيم �أو �أمير و�سيم .وبعد �أن �أنقذ البطل حبيبته ت َز َّوجها وعا�شا م ًعا
في منزله البديع.
وكيف تنتهي الحكاية؟
ً
حياة َه ً
سعادة أبَد َّية.
نيئة في
وعاشا
ٍ

ق�ص�صا كهذه؟
لماذا َي ْ�س ُرد النا�س
ً
للتحرر من ال�شر ،والبحث عن
ل َّأن اهلل و�ضع في روح الإن�سان رغبة
ُّ
الحب ،والعي�ش في �سعادة �أبدية .لهذا ،نرى � َّأن ال�صغار والكبار َيع�شقون مثل
هذه الحكايات.
ق�صة اهلل لي�ست حكاية من ن�سج الخيال .فالق�ص�ص الخيالية ال
َلك َِّن َّ
الق�صة التي
ت� ِّؤيدها براهين
تاريخية وال ت�ؤكِّدها اكت�شافات � َّ
َّ
أثرية .كما � َّأن َّ
ابتدعها َب َ�شر ال يكتبها ع�شرات الأ�شخا�ص على مدى خم�سة ع�شر قر ًنا ،وال
َ�صلة .كما �أنه ال ُيمكن لأي بطل زائف �أن يتكلَّم
تذكرها مئات ال ُن ُب َّوات ُ
المف َّ
ون
بحكمة ي�سوع ال�سماوية وال �أن يقول للذين جاء لينقذهم"َ :ها َن ْح ُن َ�صاع ُِد َ
وب بِالأَ ْنب َِياءِ َع ِن ْاب ِن ا ِلإ ْن َ�سا ِن ،لأَ َّن ُه ُي َ َّ�سل ُم
�إلى �أُ ُور َ�شل َِيمَ ،و َ�س َيت ُِّم ُك ُّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
�إلى الأُ َممَِ ،و ُي ْ�س َت ْه َز�أُ بِهَِ ،و ُي ْ�ش َت ُم َو ُي ْت َف ُل َعلَ ْيهَِ ،و َي ْجل ُِد َون ُهَ ،و َي ْق ُتلُ َون ُهَ ،وفِي ْال َي ْو ِم
َّالثال ِ ِث َي ُق ُوم" (�إنجيل لوقا .)33-31 :18
�ضميرا
ق�صة خيالية �أن ُتعطي الخطاة الهالكين
كما �أنه ال ُيمكن لأية َّ
ً
�شخ�صية مع
طاهرا ويقي ًنا بالحياة الأبدية ،وال �أن َتجعلنا نتم َّتع بعالقة
َّّ
ً
خالقنا ،وال �أن ُت َح ِّول قلوبنا الخاطئة والأنانية �إلى قلوب َتتوق �إلى تمجيد
اهلل وخدمة الآخرين.
الق�صة الوحيدة القادرة على القيام بك ّل هذه
ق�صة اهلل هي َّ
وهكذا ،ف� َّإن َّ
ق�صة حقيقية!
الأمور لأ ّنها َّ
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ق�صة
الق�صةَ :ت َت َم ْح َور َّ
وفيما يلي ُمل ََّخ�ص هذه َّ
اهلل الواحد الحقيقي ور�سالته حول ابنه
الأزلي الذي �أ�صبح �إن�سا ًنا ،وعا�ش حياة
و�سفَك دمه الطاهر ،ومات ،وقام من
كاملةَ ،
الموت ل ُي َخلِّ�ص الخطاة العاجزين من ال�شيطان
والخطية والموت والجحيم ،لكي يتمكَّن ك ّل َمن ي�ؤمن به من ُم�شاركته في
َّ
تلك الروائع التي ال ُت َع ُّد وال ُتح�صى لحكمته ومحبته في مجد بيت �أبيه.
هذه هي ب�شارة اهلل للعالم الغارق في التعا�سة .وبف�ضل ما فعله لأجلنا،
دية.
ُيمكننا �أن نحيا في �سعادة �أ َب َّ
" َ"ق ْد َع َر ْف ُت َ�أ َّن ُك َّل َما َي ْع َملُ ُه ُ
اهلل �أَ َّن ُه َي ُك ُون �إلى الأَ َبدِ" (�سِ فْر
الجامعة .)14 :3

َد ْع َوة و َتحذير
ينتهي كتاب اهلل بهذه الكلمات:
ِ�س� .أَنا
" َ�أ َنا َي ُ�س ُوع� ،أَ ْر َ�سلْ ُت َم َالكِي لأَ ْ�ش َه َد َل ُك ْم بِهذِهِ الأُ ُمو ِر َع ِن ْال َك َنائ ِ
ال�ص ْب ِح ْال ُمن ُِير � ...أَنا الأَل ُِف َو ْال َي ُاءْ ،الب َِد َاي ُة
�أَ ْ�ص ُل َو ُذ ِّر َّي ُة َد ُاو َدَ .ك ْو َك ُب ُّ
الر�ؤيا .)13 ،16 :22
َو ِّالن َه َاي ُة ،الأَ َّو ُل َوالآخِ ُر" (�سِ فْر ُّ
الم ْفد ُِّيون] َيقُ َ
وال ِن‘َ :ت َع َال!’ َو َم ْن َي ْ�س َم ْع
و�س ُ
َ"و ُّ
وح َو ْال َع ُر ُ
الر ُ
[الخطاة َ
َفلْ َي ُق ْل‘َ :ت َع َال!’ َو َم ْن َي ْع َط ْ�ش َفلْ َيْ�أتِ َ .و َم ْن ُير ِ ْد َفلْ َي�أْ ُخ ْذ َم َاء َح َياة ٍ َم َّج ًانا.
اب� :إِ ْن َك َان َ �أ َح ٌد َيزِ ُيد
لأَ ِّني �أَ ْ�ش َه ُد ل ُِك ِّل َم ْن َي ْ�س َم ُع �أَ ْق َو َال ُن ُب َّوةِ َ
هذا ْالك َِت ِ
ابَ .و�إِ ْن َك َان
ال�ض َر َباتِ ْال َم ْك ُت َوب َة فِي َ
َعلَ ى َ
اهلل َعلَ ْيهِ َّ
هذا ْالك َِت ِ
هذاَ ،يزِ ُيد ُ
اهلل َن�صِ َيب ُه م ِْن �س ِْفر
اب هذِهِ ُّالن ُب َّوةَِ ،ي ْحذ ُِف ُ
�أَ َح ٌد َي ْحذ ُِف م ِْن �أَ ْق َوا ِل ك َِت ِ
ابَ .ي ُق ُول
وب فِي َ
هذا ْالك َِت ِ
المقد�سةَِ ،وم َِن ْال َم ْك ُت ِ
ْال َح َياةَِ ،وم َِن ْال َمد َِينةِ َّ
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الف ْر َدوس
 30نَ ْظرَة إلى ِ

الرحلة
ُ
الجزء الثالث :نهاية ِّ

ال�شاه ُِد ب َِهذا‘َ :ن َع ْم! �أَ َنا �آتِي َ�سر ِ ًيعا� ’.آم َِينَ .ت َع َال �أَ ُّي َها َّالر ُّب َي ُ�س ُوع! ن ِْع َم ُة
َّ
َر ِّب َنا َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح َم َع َجمِيع ُِك ْم� .آم َِين" (�سِ فْر الر�ؤيا .)21-17 :22
وهكذاَ ،يختم الكاتب الحقيقي الأزلي قِ َّ�صته ور�سالته بكلمة "�آمين" (التي
دير بال َّت ْ�صديق" �أو "فل َيكُن كذلك").
َتعني" :هذا َق ْولٌ َح ٌّق َ
وج ٌ
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َو�إِ َّن َما �أُظْ ِه َر ِت ال َآن بِظُ ُهو ِر ُم َخل ِِّ�ص َنا
يح ،ا َّلذِي �أَ ْبطَ لَ ال َْم ْو َت
َي ُ�س َ
وع ال َْم�سِ ِ
ار ال َْح َيا َة َوال ُْخلُو َد
َو�أَ َن َ
ب َِوا�سِ طَ ِة الإِ ْن ِجيلِ " (ر�سالة تيموثاو�س الثانية .)10-9 :1

معا إلى األبد
اهلل واإلنسان ً

واحدة
قاعدة ِ

الج َّنة ُمناد ًيا�" :أين �أنت؟" لقد
الرب �إلى َ
هل تتذكَّ ر جواب �آدم عندما جاء ّ
�أجاب �آدم بخجل:

أر�ضية ،فقد َو َّ�ض َح
كما � َّأن اهلل َو َّ�ض َح قانونه الوحيد لآدم في َج َّنة َع ْدن ال َّ
أي�ضا قانونه الوحيد لن�سل �آدم ب�ش�أن المدينة ال�سماوية:
� ً

ِيت ،لأَ ِّني ُع ْر َي ٌان َف ْاخ َت َبْ�أ ُت"
" َ"�سم ِْع ُت َ�ص ْو َت َك فِي ْال َج َّنةِ َف َخ�ش ُ
(�سِ فْر ال َّتكوين .)10 :3
الر ُجل والمر�أة �أن يختب�أا من خالقهما ومالكهما لأنهما �أخط�أا.
حاول َّ
بمختلف
َلك ِْن الآن ،في نهاية التاريخ ،كيف َي َتجاوب الم�ؤمنون – ُ
�أعمارهم – مع وعد خالقهم وفاديهم لهم ب�أنه �سيرجع وي�أخذهم ليحيوا معه
�إلى الأبد؟ �إنهم ُيجيبون بفرح قائلين:
"�آم َِينَ .ت َع َال �أَ ُّي َها َّالر ُّب َي ُ�س ُوع" (�سِ فْر الر�ؤيا .)20 :22
ما الذي �أحدث هذا التغيير؟ ولماذا ال يختبئ بع�ض بني �آدم من َر ِّبهم؟
ولماذا �أ�صبحوا يتوقون �إلى مجيئه الثاني ليروه وج ًها لوجه؟ َيك ُْمن الجواب
في ر�سالة اهلل الواحد الحقيقي:
"ا َّلذِي َخل ََّ�ص َنا َو َد َعا َنا َد ْع َو ًة ُم َق َّد َ�سةً،
َال ب ُِم ْق َت َ�ضى �أَ ْع َما ِل َنا،
َب ْل ب ُِم ْق َت َ�ضى ا ْل َق ْ�ص ِد َوال ِّن ْع َم ِة
وع
يح َي ُ�س َ
ا َّلتِي �أُ ْعطِ َي ْت َل َنا فِ ي ال َْم�سِ ِ
َق ْب َل الأَ ْزمِ َن ِة الأَ َزل َِّيةِ،

َ"و َل ْن َي ْد ُخلَ َها َ�ش ْي ٌء َدن ٌِ�س َو َال َما َي ْ�ص َن ُع َر ِج ً�سا َو َكذ ًِباَّ � ،إال ْال َم ْك ُتوب َِين فِي
الر�ؤيا .)27 :21
�س ِْفر َح َياةِ ْال َخ ُروفِ " (�سِ فْر ُّ
هل ا�سمك مكتوب في �سِ فْر حياة الخروف؟ �إذا كانت �إجابتك "نعم" ،ف�إليك
ال�شخ�صية التي ُي َو ِّج ُهها اهلل لك:
هذه الر�سالة
َّّ
" َال َت ْ�ضطَ ِر ْب ُقلُو ُب ُك ْم.
هلل َف�آمِ ُنوا بِي.
ون بِا ِ
�أَ ْن ُت ْم ُت�ؤْمِ ُن َ
ِير ٌة،
فِ ي َب ْيتِ �أَبِي َم َنا ِزلُ كَ ث َ
َو�إِ َّال َف�إِ ِّني كُ ْن ُت َق ْد ُقل ُْت َل ُك ْم.
�أَ َنا �أَ ْم ِ�ضي لأُعِ َّد َل ُك ْم َمكَا ًنا،
َو�إِ ْن َم َ�ض ْي ُت َو�أَ ْع َد ْد ُت َل ُك ْم َمكَا ًنا
�آتِي �أَ ْي ً�ضا َو�آخُ ذُكُ ْم ِ�إل ََّي،
ون �أَ ْن ُت ْم َ�أ ْي ً�ضا ...
َح َّتى َح ْي ُث �أَكُ ُ
ون �أَ َنا َتكُو ُن َ
�أَنَا ُه َو الطَّ ِريقُ َوال َْح ُّق َوال َْح َياةُ.
ل َْي َ�س �أَ َح ٌد َي�أْتِي ِ�إلَى ال ِآب �إِ َّال بِي".
 -ي�سوع (�إنجيل يوح َّنا )6 ،3-1 :14

َ
الخا ِت َمة
كانت كتابة هذا الكتاب رحلة مليئة بالحما�سة والت�شويق .كما �أنني ِنل ُْت
َب َركات َيعجز ل�ساني عن و�صفها من خالل ت� ُّأملي في خالقي وفاد َِّي ،وفي
ق�صته الرائعة ،وفي ر�سالته التي ال نظير لها .عالوة على ذلك ،فقد ل ََم ْ�س ُت
َّ
الرب و�إر�شاده طوال فترة عملي في هذا الم�شروع .لهذا ف�إنني
بو�ضوح ُح�ضور ّ
�أُعطي ك ّل المجد والت�سبيح له.

ُ
كرا َجزي ً
ال
ش ً
قرارا بعدم �إدراج الئحة طويلة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين
رغم �أنني اتخذت ً
َي�ستحقون ال�شكر ،ف�إنني على يقين ب� َّأن هذا الكتاب لم َيكُن ليرى النور لوال
دعم زوجتي الرائعة كارول و�صبرها ولوال ُمالحظات الأهل والأ�صدقاء
القيمة ج ًداَّ � .أما غالف الكتاب ور�سوماته فهي من �إعداد �أخي العزيز دايڤ.
ِّ
ال�شكر من �أعماق قلبي.
�أ�شكركم جزيل ُّ
"لأَ َّن َ
اهلل َل ْي َ�س ب َِظال ٍِم َح َّتى َي ْن َ�سى َع َملَ ُك ْم َو َت َع َب ْال َم َح َّبةِ َّالتِي �أَ ْظ َه ْر ُت ُم َوها
(الر�سالة �إلى
َن ْح َو ا�سمهِ�ِ ،إ ْذ َق ْد َخ َد ْم ُت ُم ْالق ِِّدي�س َِين َو َت ْخد ُِم َون ُه ْم" ِّ
العبرانيين .)10 :6

التي قر�أناها من الكتاب المق َّد�س طوال رحلتنا هذه ُت َ�شكِّل �أقل من  %4من
�إجمالي �آيات الكتاب المق َّد�س ب�أكمله .لذلكُ ،رغم �أننا و�صلنا �إلى نهاية
رحلتنا ،ف� َّإن الرحلة الحقيقية قد بد�أت لل َّتو!

ستمرة
الم
َّ
ِّ
الرحلة ُ
ُرغم � َّأن اهلل الواحد الحقيقي َو َّ�ضح ر�سالته لجميع الذين يريدون �أن
يفهموها� ،إ َّال �أنه (الرب) في الوقت نف�سه عميق وغير محدود .لذلك ،ال ُيمكن
لأي �إن�سان �أو َمالك �أن ي�ستوعب ك ّل �شيء عنه .وقد َ�س َب َق �أن َع َّبر الر�سول يوح َّنا
عن هذه الحقيقة في �آخر �آية من الإنجيل الذي َيحمل ا�سمه:
َ"و َ�أ ْ�ش َي ُاء ُ �أ َخ ُر َكث َِير ٌة َ�ص َن َع َها َي ُ�س ُوع�ِ ،إ ْن ُكت َِب ْت َواحِ َد ًة َواحِ َد ًةَ ،فلَ ْ�س ُت َ�أ ُظ ُّن
�أَ َّن ْال َع َال َم َن ْف َ�س ُه َي َ�س ُع ْال ُك ُت َب ْال َم ْك ُت َوب َة" (�إنجيل يوح َّنا .)25 :21
الجزء الأ�صعب في ت�أليفي هذا الكتاب "�إله واحد ،ر�سالة واحدة"
ربما كان ُ
هو اختيار الآيات التي �س�أقتب�سها والآيات التي لن �أقتب�سها من الكتاب
المق َّد�س .ففي حقيقة الأمر � َّأن كلمة اهلل كنز ثمين ال َين�ضب .وهي لذيذة
وم ْ�ش ِب َعة للروح .وكما اكت�شف �صديقنا من لبنان�" :أنا �أدرك الآن �أنه ال يكفي
ُ
�أن �أقول �إ ّنني قر�أت الكتاب المق َّد�س� ،إذ �إنَّه كتاب ينبغي �أن ُيقر�أ مرا ًرا وتكرا ًرا"
(الف�صل .)7
والآن ،بعد �أن �أكملت هذه الرحلة ،قد ترغب في َت َ�صفُّح "�إله واحد ،ر�سالة
المقتب�سة فيه من الكتاب المق َّد�س ُمبا�شرة
واحدة" وا�ستخراج الآيات ُ
ال�سياق الكامل الذي وردت فيه .والأف�ضل من ذلك هو �أن
وقراءتها في �ضوء ِّ
تقر�أ الكتاب المق َّد�س ب�أكمله و�أنت ترفع هذه ال�صالة �إلى خالقك:

الم�سلمين الذي را�سلوني عبر البريد
كما �أود �أن �أُ َع ِّبر عن امتناني لجميع ُ
كثيرا على الكتابة.
الإلكتروني ل َّأن ر�سائلهم تلك َح َّثتني ً
إلي في هذه الرحلة
عالوة على ذلك� ،أود �أن �أ�شكركم على ان�ضمامكم � َّ
الق�صيرة� .أقول �إنها ق�صيرة لأنها كان يمكن �أن تكون �أطول بكثير .فالآيات

و�إذا �شعرت بحاجتك لال�ستزادة ،راجع الهوام�ش في �آخر الكتاب وال
وم�شاركتي �أ�سئلتك وتعليقاتك .ف�سوف يكون من
تتر َّدد في ُمرا�سلتي ُ
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"اك�شِ ْف َع ْن َع ْينَ َّي َف�أَ َرى َع َجائ َِب م ِْن َ�شر ِ َيعت َِك" (المزمور .)18 :119
ْ

دواعي �سروري �أن �أ�ستلم ر�سائلك و�أرد عليها؛ فربما دفعني ذلك �إلى ت�أليف
كتاب �آخر!
في الختام� ،أ�ستودعك بهذه ال َب َركَ ة التي َي ْبلُغ ُعمرها � 3500سنة:

الهوامش

الر ُّب َو َي ْح ُر ُ�سكَ .
" ُي َبا ِركُ كَ َّ
الر ُّب ب َِو ْج ِه ِه َعل َْيكَ َو َي ْر َح ُمكَ .
ُي ِ�ضي ُء َّ
الر ُّب َو ْج َه ُه َعل َْيكَ
َي ْرف َُع َّ
َو َي ْم َن ُحكَ َ�سال ًَما" (�سِ فْر العدد .)26-24 :6

"ع ِّل ْمنِي َما َال �أَ َرا ُه".
َ

(�سِ فْر � ُّأيوب )32 :34

قدمة
الم ِّ
ُ
1ال�ساحل الإفريقي :منطقة �شبه جافة تف�صل ال�صحراء الإفريقية عن الغابات اال�ستوائية.
المتفرقة يمتد من ال�سنغال �إلى ال�سودان.
وهذا الحزام الرملي ذو الأ�شجار ال�صغيرة
ِّ

پ .د .برام�سِ ن
pb@rockintl.org
www.one-god-one-message.com

2

في حين � َّأن البع�ض ي�ؤمنون ب�إله واحد ،ف� َّإن البع�ض الآخر ي�ؤمنون ب�آلهة ُمتع ِّددة.
وهناك الوجوديون الذين يرون ك ّل �شيء كجزء من اهلل ،والملحدون الذين ال ي�ؤمنون
مجدون الإن�سان �أكثر من اهلل.
بوجود اهللَّ � .أما العلمانيون ف�إنهم ُي ِّ

الفصل ْ :1
الح َّق
اق َت ِن َ
3هذه الجملة (و�أكثر من �ألف ُجملة وعبارة �أخرى وردت في هذا الكتاب) ُمقتب�سة من
الكتاب المق َّد�س� .أحيا ًنا �أكتفي باقتبا�س جزء من الآية كما هي الحال في هذه الآيةَّ � .أما
الآية الكاملة التي وردت في الآية  23من الأ�صحاح  23من �سِ فْر الأمثال فتقول" :اقت ِن
الحق وال َتب ُِعه والحكمة والأدب والفهم".
ّ
Barrett, David B., George T. Kurian and Todd M. Johnson. World Christian 4
Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the
.Modern World. London: Oxford University Press, 2001

 5في وقتنا الحا�ضر ،تتوفر الأ�سفار المق َّد�سة ب�أكثر من  2403لغة :فقد ُترجم الكتاب
المق َّد�س كام ًال �إلى ما ال يقل عن  426لغة ،والعهد الجديد �إلى نحو  1115لغة ،وبع�ض
جمعية الكتاب المق َّد�سwww. :
�أجزاء الكتاب المق َّد�س �إلى نحو  862لغة( .انظر موقع
ّ
أي�ضا الموقع الإلكتروني التاليwww.wycliffe.org/ :
 .)biblesociety.orgانظر � ً
About/statistics.aspx
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الهوامش

Foxe, John (edited by G. A. Williamson). Foxe’s Book of Martyrs. 6

.Toronto: Little, Brown & Company, 1965
م�سيحية" �إذ � َّإن الم�سيح قال" :مملكتي لي�ست
7من الخط�أ �أن نقول عن �أي بلد �إنها "�أُ َّمة
َّ
أ�سلم �إلى
من هذا العالم .لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي ال � َ َّ
اليهود .ولكن الآن لي�ست مملكتي من هنا" (�إنجيل يوح َّنا .)36 :18
Wurmbrand, Richard. Tortured for Christ – 30th Anniversary Edition. 8
.Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 1998

9البرنامج الإذاعي "طريق الحق" ُترجم (وتتم ترجمته) �إلى �أكثر من  90لغة للبث حول العالم.
لمعرفة المزيد عن هذا البرنامج ،انظر� www.twor.com:أو www.injil.org/TWOR
10الآية الكاملة في القر�آن تقول"َ :و َق َّف ْي َنا َعلَ ى � َآثا ِرهِم بِع َِي�سى ْاب ِن َم ْر َي َم ُم َ�ص ّدِ ًقا ل َِما َب ْي َن
َي َد ْيهِ م َِن َّالت ْو َراةِ َو� َآت ْي َن ُاه الإِن ِج َيل فِيهِ ُه ًدى َو ُن ٌور َو ُم َ�ص ّدِ ًقا ل َِما َب ْي َن َي َد ْيهِ م َِن َّالت ْو َراةِ
َو ُه ًدى َو َم ْوع َِظ ًة ل ِلْ ُم َّتق َِين" (�سورة .)46 :5
11
الج ْمع في كلمة "�أنزلنا"؟ في القر�آن ،غال ًبا
ما المق�صود با�ستخدام ال�ضمير ب�صيغة َ
المق َّد�سُ ،ي�شير الرّب
المتكلِّم ب�صيغة الجمع .وفي الكتاب ُ
ما ُي�شير اهلل �إلى ذاته ب�ضمير ُ
أي�ضا �إلى نف�سه ب�صيغة الجمع في بع�ض الأحيان .مالحظة :الناطقون باللغة العربية
� ً
ي�ستخدمون كلمة "اهلل" بطريقتين )1 :اهلل هو اال�سم العام الذي ي�ستخدمه الم�سيحيون
أي�ضا .وعندما ُت�ستخدم كلمة اهلل بهذه الطريقة
العرب ،وغير الم�سلمين ،والم�سلمون � ً
ف�إنها لي�ست ا�سم علم هلل .فلي�ست هناك فئة ناطقة بالعربية تحتكر هذا اال�سم العام
"اهلل" لنف�سها )2 .ي�ستخدم الم�سلمون كلمة "اهلل" كا�سم َعلَم هلل .لمعرفة المزيد ،يرجى
الرجوع �إلى الف�صل التا�سع.
12
تم تغيير �أو �إغفال �أ�سماء الأ�شخا�ص الذين كتبوا الر�سائل الإلكترونية التي اقتب�سنا
َّ
خ�صو�صيتهم و�أمنهم.
حر�صا على
َّ
�أجزاء منها في هذا الكتاب وذلك ً
13
وال�سالم" في معظم الأحيان بعد ذكر �أو كتابة
" ُي�ضيف ُ
الم�سلمون عبارة "عليه َّ
ال�صالة َّ
"�صلَّى اهلل
ا�سم �أي نبيَّ � .أما العبارة التي ي�ستخدمونها بعد ذكر ا�سم محمد (�أال وهيَ :
و�سلَّم" والتي يخت�صرها البع�ض "�صلعم") فيعود �أ�صلها �إلى الآية القر�آنية�" :إِ َّن َ
اهلل
عليه َ
�صلوا َعلَ ْيهِ َو َ�سّل ُِموا َت ْ�سل ًِيما" (�سورة :33
�صل َون َعلَ ى َّالنب ّ ِِي َيا �أَ ُّي َها َّالذ َِين � َآم ُنوا َ ُّ
َو َم اَلئ َِك َت ُه ُي َ ُّ
�ضع للنا�س
� .)56إ َّال � َّأن ا�ستخدام هذه العبارة ال يتالءم مع ما يقوله الكتاب المق َّد�س"ُ :و ِ
�أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة"(الر�سالة �إلى العبرانيين  .)27 :9فعندما يموت الإن�سان ،ف� َّإن
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تغير المكان الذي
كمية من ال�صلوات �أن ِّ
م�صيره الأبدي ُي ْح َ�سم .وعندها ،ال ُيمكن لأية ّ
�سيق�ضي فيه الأبدية (�سِ فْر الر�ؤيا .)11 :22
14الر�سائل الإلكترونية المقتب�سة في الن�سخة العربية من هذا الكتاب ُمترجمة عن اللغة
الإنجليزية.
اب َوب َِما
 15مثالً ،يقول القر�آن في الآيات  72-70من �سورة الم�ؤمنَّ :
"الذ َِين َك َّذ ُبوا ب ِْالك َِت ِ
ال�س اَل�س ُِل ُي ْ�س َح ُب َون .فِي
�أَ ْر َ�سلْ َنا بِهِ ُر ُ�سلَ َنا َف َ�س ْو َف َي ْعلَ ُم َون� .إِ ِذ ْ َأ
ال ْغ اَل ُل فِي �أَ ْع َنا ِق ِه ْم َو َّ
أي�ضاَ َ :
"و�أ ِن ْاح ُكم َب ْي َن ُهم ب َِما �أَ َنز َل ُ
اهلل َو َال َت َّتب ِْع �أَ ْه َو َاء ُه ْم
ون" .و� ً
ْال َحمِي ِم ُث َّم فِي َّالنا ِر ُي ْ�س َج ُر َ
اهلل ِ�إ َل ْي َك َف ِ�إ ْن َت َوَّل ْوا َف ْاعلَ ْم َ �أ َّن َما ُيرِ ُيد ُ
�ض َما �أَ َنز َل ُ
اهلل �أَن
َو ْاح َذ ْر ُه ْم �أَن َي ْفت ُِن َوك َع ْن َب ْع ِ
ا�س َل َفا�س ُِق َون" (�سورة "َ .)49 :5يا �أَ ُّي َها َّالذ َِين
�ض ُذ ُنوبِ ِه ْم َو�إِ َّن َكث ًِيرا م َِن َّالن ِ
ُي�صِ َيب ُهم ب َِب ْع ِ
َ
اب َّالذِي �أ َنز َل مِن َق ْب ُل
اب َّالذِي َن َّز َل َعلَ ى َر ُ�سولِهِ َو ْالك َِت ِ
� َآم ُنواْ �آم ُِنواْ بِاهلل ِ َو َر ُ�سولِهِ َو ْالك َِت ِ
َو َمن َي ْك ُف ْر بِاهلل ِ َو َم َالئ َِكتِهِ َو ُك ُتبِهِ َو ُر ُ�سلِهِ َو ْال َي ْو ِم الآخِ رِ َف َق ْد َ�ض َّل َ�ض َال ًال َبع ًِيدا� ....إِ َّنا �أَ ْو َح ْي َنا
ِ�إ َل ْي َك َك َما �أَ ْو َح ْي َنا ِ�إ َلى ُنو ٍح َو َّالنبِّيِ َين مِن َب ْعدِهِ َو�أَ ْو َح ْي َنا ِ �إ َلى ِ�إ ْب َراه َِيم َو ِ�إ ْ�س َماع َِيل َو ِ�إ ْ�س َح َاق
ورا" (�سورة
وب َو ُي ُون َ�س َو َه ُار َ
وب َوالأَ ْ�س َباطِ َوع َِي�سى َو�أَ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
ون َو ُ�سلَ ْي َم َان َو� َآت ْي َنا َد ُاو َود َز ُب ً
 )163 ، 136 :4للمزيد من الآيات القر�آنية المماثلة� ،أنظر ال�صفحة الأولى من الف�صل الثالث
هام�شية.
وما يرافقها من مالحظات
َّ
�16سفر الأمثال  .23:23البع�ض يبيع الحق بدل �أن َيقتنيه وذلك ب�سبب خوفهم من رد فعل
المق َّد�س (مع �أنه الكتاب الأكثر مبي ًعا
الأ�سرة والأ�صدقاء �إن اكت�شفوا �أنهم يقر�أون الكتاب ُ
في العالم و�أنه يحتوي الأ�سفار القديمة التي ي�أمر القر�آن الم�سلمين ب�أن ي�ؤمنوا بها).
العراقيل
الفصل  :2التغ ُّلب على َ
Doyle, Sir Arthur Conan, Treasury of World Masterpieces: The .17
Celebrated Cases of Sherlock Holmes. R.R. Donnelley and Sons
Company, 1981, p.17. (First published in Great Britain in 1891).

18ر�سالة رومية 7 :15 - 1 :14؛ �إنجيل َم َّتى .5-1 :7
 19دويل� ،صفحة .16
� 20سفر العدد ،الأ�صحاح .12
� 21سفر ملوك الثاني ،الأ�صحاح .5
� 22سفر يونان ،الأ�صحاح .4
 23ابحث عن هذه الأ�سفار في الكتاب المق َّد�س :دانيال ،عزرا� ،أ�ستير.
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� 24إنجيل يوح َّنا ،الأ�صحاح .4
The Greatest Journey", National Geographic Magazine, Mar. 2006," 25
.p. 62

�26سفر المزامير 12-1 :90؛ �إنجيل مرق�س 36 :8؛ ر�سالة كورنثو�س الثانية 18-16 :4؛
ر�سالة رومية 18 :8؛ ر�سالة يعقوب .15-13 :4
27في تاريخ الب�شرية� ،أر�سل اهلل كوارث مختلفة على الأر�ض (�أو �سمح بحدوثها) .ففي
�أيام نوح ،وبعد �صبر وتحذير داما مئة عام� ،أر�سل اهلل طوفا ًنا على ك ّل الأر�ض هلكت
حية ما عدا ثمانية �أفراد (�سِ فْر التكوين  .)8-6ورغم مزاعم البع�ض ب� َّأن
فيه ك ّل نف�س َّ
�صحته.
هذا الطوفان ما هو �إال �أ�سطورة ،ف� َّإن �سجالّت علم الآثار
ِّ
والمتحجرات ت�ؤكدان ّ

وفي �أيام �إبراهيم ،هلك جميع ال�ساكنين في �سدوم وعمورة ما عدا ثالثة �أفراد .وفي

الكنعانيين (�سفر ي�شوع .)10-1
�أيام مو�سى وبعده� ،أمر اهلل بني �إ�سرائيل بالق�ضاء على
ِّ

تدخل
كانت تلك المعارك ُتنفَّذ تحت �أوامر مح َّددة من اهلل ،وغال ًبا ما كان يتخلّلها ُّ

معجزي من ال�سماء مثل �سقوط �أ�سوار �أريحا �إلى الخارج (وهذا هو ما �أكده علماء
الآثار الح ًقا) بعد �أن دار بنو �إ�سرائيل حول ال�سور ل�سبعة �أيام متتالية .لقد انتظر اهلل

مئات ال�سنين قبل �أن يدين تلك ال�شعوبُ ،معط ًيا �إياهم الوقت لكي يتوبوا ويرجعوا عن

عبادة الأ�صنام وممار�سة ال�شر وتقديم الذبائح الب�شرية لآلهتهم (�سفر التكوين 16 :15؛

�سفر الخروج  .)40 :12ومع ذلك فقد تجاهلوا �شهادة رجال اهلل الأتقياء مثل �إبراهيم
ويو�سف ومو�سى .القليل من الكنعانيين تابوا و�آمنوا باهلل الحي الذي �أر�سل ال�ضربات
الع�شر العظيمة على م�صر و�شَ َّق طري ًقا في البحر الأحمر .وعندما كان اهلل ي�ستخدم
تحيز .فمثالً ،نقر�أ في العهد القديم � َّأن اهلل
�شعبه لتنفيذ دينونته ،كان يبقى عاد ًال وغير ُم ِّ

عاقب بني �إ�سرائيل �أو ًال (ب�سبب الزنى وعبادة الأوثان) بمر�ض هلك فيه � 24ألفًا منهم
(�سِ فْر العدد  .)31-25وهكذا ،لم ُير�سل اهلل بني �إ�سرائيل لتنفيذ دينونته على ال�شعوب
الأخرى ال�شريرة والفا�سدة �إال بعد �أن �أنزل دينونته عليهم (على بني �إ�سرائيل) �أوالً .ومن

الخط�أ �أن ننظر �إلى تلك ال�شعوب على �أنها بريئة .فالكتاب المق َّد�س ُيخبرنا �أنهم كانوا

�شديدي الف�ساد حتى � َّإن "الأر�ض لفظت �ساكنيها" (�سِ فْر الالويين َّ � .)25 :18إن �صالح
أي�ضا ودينونته م�ؤكَّ دة.
لكن غ�ضبه عظيم � ً
اهلل و�صبره عظيمانَّ .

الهوامش

415

�28أحد الأ�سباب التي من �أجلها ال يدين اهلل ال�شر في الحال هو �أنه يعطي الخطاة فر�صة
"و َلك ِْن� ،أَ ُّي َها الأَحِ َّبا ُءَ ،عل َْيك ُْم �أَ َّال َت ْن َ�س ْوا َه ِذ ِه ال َْحقِي َقةَ:
لكي يتوبوا ويقبلوا َّ
عطية خال�صهَ :
َ
َ
َالر ُّب� ،إِذ َْنَ ،ال
الر ِّب ُه َو كَ �أل ِْف َ�سنَةٍ َ ،و�أل َْف َ�سنَةٍ كَ َي ْو ٍم َواحِ دٍ .ف َّ
�أَ َّن َي ْو ًما َواحِ ًدا فِ ي َنظَ ِر َّ
ا�سَ ،و َل ِك َّن ُه َي َت�أَ َّنى َعل َْيك ُْمَ ،ف ُه َو َال ُي ِري ُد لأَ َح ٍد مِ َن
�ض ال َّن ِ
ام َو ْع ِدهِ ،كَ َما َيظُ ُّن َب ْع ُ
ُي ْبطِ ُئ فِ ي ِ�إ ْت َم ِ
ِين" (ر�سالة ُبطر�س الثانية
يع ال َّن ِ
ال َّن ِ
ا�س �أَ ْن َي ْر ِج ُعوا �إِل َْي ِه َتا ِئب َ
ا�س �أَ ْن َي ْهلِكَ َ ،ب ْل ُي ِري ُد ل َِجمِ ِ
9-8 :3؛ ترجمة الحياة).
29الف�صول  8و  12و  28و  29في هذا الكتاب ُتجيب عن هذه االعترا�ضات الثالثة.
� 30إنجيل َم َّتى 20-1 :7؛ قارن ر�سالة رومية  14ور�سالة كورنثو�س الأولى .6
31العديد من المواقع الإلكترونية م�ستمرة في عر�ض هذه التناق�ضات المزعومة تحت
عنوان " 101تناق�ض وا�ضح في الكتاب المق َّد�س" وذلك على الرغم من �صدور مقالة
تم تو�ضيحها
�أخرى منذ ب�ضع �سنوات تحت عنوان " 101تناقُ�ض في الكتاب ُ
المق َّد�س َّ
و�إثبات ُبطالنها" .انظر:
www.debate.org.uk/topics/apolg/contrads.htm

32توجد قاعدتان لتف�سير �أية �آية في الكتاب المق َّد�س بطريقة �صحيحة:
 )1اقر�أ �سياق الآية.
 )2قارن الآية ب�آيات �أخرى.
(ال�سفْر الخام�س في الكتاب المق َّد�س) نطق مو�سى
على �سبيل المثال ،في �سِ فْر التثنية ِّ
الرب �إلهك نب ًيا من و�سطك من �إخوتك
بهذه َّ
النبوة على م�سمع بني �إ�سرائيل" :يقيم لك ّ
مثلي ،له ت�سمعون" (�سفر التثنية  .)15 :18ماذا ق�صد مو�سى عندما قال � َّإن اهلل �س ُيقيم
نب ًيا "من و�سطك من �إخوتك"؟ البع�ض يقول � َّإن اهلل كان يتكلَّم عن �أوالد �إ�سماعيل،
والبع�ض الآخر يقول �إنه كان يتكلَّم عن بني �إ�سرائيل .والن�ص المحيط بالآية يعطينا
الإجابة ال�صحيحة (مثالً ،تثنية 20 ،15 :17؛ 5 ،2 :18؛ �إلخ)َ .من كان هذا "النبي"
النبوة تنطبق على
الذي وعد اهلل �أن ُيقيمه؟ في حين � َّأن البع�ض ُيحاولون �أن يجعلوا هذه َّ
م� ِّؤ�س�س ديانتهم ،ف� َّإن التف�سير ال�صحيح مذكور بو�ضوح في الأ�سفار المق َّد�سة الالحقة.
اقر�أ �إنجيل يوح َّنا  ،47-43 :5و�إنجيل يوح َّنا  ،14 :6و�أعمال الر�سل .26-22 :3
33
يوما ما ًال من �أي م�صرف فال ب ّد �أنك َتذْكُ ر �أنك َو َّقعت على م�ستند ر�سمي �أو
�إذا اقتر�ضت ً
الم ّتفق عليه ،وتع َّهدت
َّ
اتفاقية .وبموجب هذه االتفاقية تع َّهد البنك ب�أن ُيقر�ضك المبلغ ُ
الم ّتفق عليها .وفي حال �أنك لم تلتزم بتع ُّهدك ف�سوف
�أنت ب�سداد المبلغ خالل الم ّدة ُ

416

الهوامش

تكون هناك عواقب وخيمة .على نحو م�شابهُ ،يطلعنا الكتاب المق َّد�س على العهود التي
قطعها اهلل للب�شر؛ وهي وعود ُتمكِّننا نحن الب�شر من التمتع ببركاته الأبديةَّ � .إن فكرة
قطع اهلل عه ًدا مع الب�شر هي فكرة فريدة وغير موجودة �إال في الكتاب المق َّد�س.
المميز من الكتاب المق َّد�س في الف�صل الخام�س .نجد مث ًال
�34سوف نت�أمل في هذا الجزء
َّ
التاريخية قبل حدوثها في �سفر دانيال (الأ�صحاحات
قو ًيا على �إعالن اهلل عن الأحداث
َّ
 .)12-7ي�صف دانيال تاريخ �إمبراطوريات العالم من �سنة  400قبل الميالد حتى
مجيء الم�سيح .كما �أنه ي�صف �أحداثًا �ستجري في الأيام الأخيرة .وقد كتب دانيال هذه
النبوات ما بين �سنة  600و  530قبل الميالد.
َّ
الفصل ُ :3م َح َّرف أَم َم ْحفوظ؟
35هناك المزيد من الآيات القر�آنية التي ُتعلن للم�سلمين � َّأن �أ�سفار الكتاب المق َّد�س موحى
بها من اهلل� :سورة 285 ،136 ،101 ،91-87 :2؛ 4-3 :3؛ 163 ،136 ،54 ،47 :4؛ :5
68 ،48-43؛ 92 :6؛ 94 :10؛ 133 :20؛ 105 :21؛ 43 :28؛ 46 :29؛ 23 :32؛ :40
72-70 ،54-53؛ 16 :45؛ 12 :46؛  ،27 :57وغيرها.
36عبر القرون ،قام اليهود بالحفاظ على العهد القديم بغيرة �شديدة .هل كان اليهود
�سي�سمحون لأي �شخ�ص بالتالعب ب�أ�سفارهم المق َّد�سة ،مع وجود كثيرين م�ستعدين
للموت في �سبيل حمايتها؟ ال توجد �أية حالة �أخرى معروفة في التاريخ قام فيها �أي
ُمجتمع ديني (الم�سيحيون) بت�أ�سي�س �إيمانهم على كتاب (العهد القديم) ُيق ِّد�سه ويحميه
مجتمع ديني �آخر (اليهود الم�ستقيمون)� .أال يكفي هذا ال�سبب في ح ِّد ذاته ال�ستحالة
تغيير كتب العهد القديم من قبل �أي �شخ�ص؟
Metzger, Bruce M. and Michael D. Coogan. The Oxford Companion to 37
.the Bible. NY: Oxford University Press, 1993, p. 754
38انظر المالحظة رقم .35
39ال يوجد �أي ُم�ستند قر�آني �أو �إ�سالمي جدير بالقبول قبل �سنة  750ميالدية (�أي بعد �أكثر
من � 100سنة من موت محمد) .انظرhttp://debate.org.uk/topics/history/ :
bib-qur/qurmanu.htm

.Metzger and Coogan, p. 683 40

41في ما يلي مثال على �أحد االختالفات الب�سيطة الموجودة في المخطوطات القديمة :نقر�أ
في �سِ فْر ملوك الثاني في العهد القديم" :كان يهوياكين ابن ثماني ع�شرة �سنة حين
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َملَك ( "...ملوك الثاني َّ � .)8 :24أما �سِ فْر �أخبار الأيام الثاني فيقول" :كان يهوياكين
ابن ثماني �سنين حين َملَك �( "...أخبار الأيام الثاني  .)9 :36كيف يمكن �أن ن�شرح هذا
التبا ُين؟ قال بع�ض العلماء � َّإن والد يهوياكين جعل ابنه �شريكًا له في الحكم في �سن
الثامنة ،و�أ َّنه ابتد�أ يملك في الثامنة ع�شرة بعد موت �أبيه؛ وهذا ممكن .لكن هناك تف�سير
�آخر معقول وهو �أن هذا االختالف بين الرقمين هو بب�ساطة خط�أ ن�سخي اقترفه ال ُن َّ�ساخ
تم ن�سخ هذا الرقم
الأقدمون (" "8بد ًال من " .)"18و�إن كان هذا قد حدث بالفعل ،فقد َّ
المغلوط بهذه ال�صورة في جميع الن�سخ التي ُن�سخت باالعتماد على ن�سخة ذلك النا�سخ.
غيرها ب�أي �شكل من
ومهما يكن الأمر ،ف� َّإن اختالفات كهذه ال ت�ؤثر في ر�سالة اهلل وال ُت ِّ
الأ�شكال .وغال ًبا ف� َّإن الأعداد الكبيرة لمخطوطات الأ�سفار المق ّد�سة ت�ساعد الباحثين
على معرفة الأ�صل ال�صحيح من خالل مقارنتهم للن�صو�ص العديدة.
42يقول الحديث..." :ف�أمر [عثمان] زيد بن ثابت ،وعبد اهلل بن الزبير ،و�سعيد بن العا�ص،
وعبد الرحمن بن الحارث بن ه�شام فن�سخوها في الم�صاحف ... .ففعلوا ،حتى �إذا ن�سخوا
ال�صحف في الم�صاحف رد عثمان ال�صحف �إلى حف�صة ،و�أر�سل �إلى ك ّل �أفق بم�صحف
مما ن�سخوا ،و�أمر بما �سواه من القر�آن في ك ّل �صحيفة �أو م�صحف �أن ُيحرق" (�صحيح
ّ
البخاري ،كتاب ف�ضائل القر�آن ،الحديث رقم .)4987
43لإثبات عدم حدوث تغيير في الأ�سفار المق َّد�سة (حتى قبل اكت�شاف مخطوطات البحر
الميت) ،كان ك ّل ما ينبغي القيام به هو مقارنة العهد القديم الحالي بالترجمة
ال�سبعينية (الترجمة اليونانية للعهد القديم والتي ُترجمت في نحو �سنة  270قبل
الميالد) .فالترجمة ال�سبعينية ت�ؤكّ د � َّأن العهد القديم لم ُي َح َّرف ،بل هو محفوظ.
Abegg, Martin Jr., Peter Flint and Eugene Ulrich. The Dead Sea scrolls 44
.Bible. San Francisco: Harper, 1999, page xvi

McDowell, Josh. A Ready Defense. Nashville: Thomas Nelson 45
Publishers, 1993, pp. 42-48. www.debate.org.uk/topics/history/bibqur/bibmanu.htm

يت�ضمن
رئي�سية� .أطول مقطع
�46أ�سفار العهد الجديد ُمترجمة من ن�صو�ص يونانية
َّ
َّ
يت�ضمن
اختالفات هو مرق�س  20-9 :16ويوحنا � 53 :7إلى  ،11 :8وك ٌّل منهما
ّ
� 12آية فقط .ومع �أن هذين المقطعين غير موجودين في عدد قليل من المخطوطات
القديمة� ،إال �أنهما موجودان في مئات الن�صو�ص الأخرى .الحظ � َّأن الن�صو�ص الأقدم
أي�ضا � َّأن الن�صو�ص جاءت من ن�سخ قديمة
ال تعني بال�ضرورة �أنها الأكثر د ّقة .الحظ � ً
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رجح � َّأن �أحد الن�ساخ ن�سي �أن ين�سخ هذين المقطعين .وعلى �أية حال،
مختلفة .من ُ
الم َّ
أي�ضا في ن�صو�ص �أخرى في العهد
الن�صين موجودة � ً
ف� َّإن الحقائق الموجودة في هذين َّ
الجديد .وتبقى كلمة اهلل ثابتة ال تت�أثر .هل من الحكمة رف�ض ر�سالة اهلل ب�سبب عدم
تغير �أب ًدا ر�سالة اهلل؟
وجود هذه الن�صو�ص في ن�سخ قديمة قليلة رغم �أنها ال ِّ
47
تم ن�شر العديد من الكتب وعر�ض الكثير من الأفالم التي تُ�شَ كِّك في
في �أيامنا هذهّ ،
ر�سالة الكتاب المق َّد�س� .أ�شار البع�ض �إلى وجود "�أناجيل �أخرى" تتعار�ض مع ر�سالة
لكن هذه الأناجيل المزعومة كُ تبت بعد فترة طويلة من مجيء الم�سيح ولي�س
الإنجيلَّ .
لها �أ�سا�س تاريخي.
أي�ضا في� :إنجيل َم َّتى 15 :11؛ 43 :13؛ �إنجيل مرق�س 23 ،9 :4؛
48هذه العبارة موجودة � ً
16 :7؛ �إنجيل لوقا 8 :8؛ 35 :14؛ �سفر الر�ؤيا 29 ،11 ،7 :2؛ 22 ،13 ،6 :3؛ .9 :13

ps8.htm

قدس
الع ْلم
الم َّ
ِ
الفصل ِ :4
والكتاب ُ

للربان �أن يعرف طريقه
مالحظة :اكت�شف موراي � َّأن طرق البحار ثابتة لدرجة �أنه يمكن ّ
ب�سهولة عبر المحيطات (Rozwadowski, Helen M. Fathoming the Ocean.

Solomon, Eldra Pearl, PhD and Linda R. Berg, PhD. The World of 49
.biology. London: Saunders College Publishing. 1995, p. 24
Bucaille, Maurice. La Bible, le Coran et la science. Paris: Seghers, 1976, 50
.p. 35

ر ًّدا على كتاب موري�س بوكاي ،قام الدكتور وليم كامبل بت�أليف كتاب "القر�آن والكتاب
المق ّد�س في نور التاريخ والعلم" .يمكن االطالع على ردود الدكتور كامبل ب�ست لغات
على الموقع الإلكتروني التالي:
http://answering-islam.org/Campbell

التطور الأحيائي � َّإن �أ�شكال الحياة المختلفة (كالطحالب والقردة) يمكن �أن
 51يقول علماء
ُّ
تتحول �إلى نباتات وب�شر على َم ِّر ماليين ال�سنين .وبح�سب نظرية الن�شوء ف� َّإن الإن�سان
والقرد وال�سمكة يت�شاركون في ال�سلف .والحقيقة �أنه ال يمكن للعلم الحديث �أن ُيثبت
ق�صة الخلق .فكالهما يحتاجان �إلى الإيمان.
نظرية الن�شوء وال َّ
//www.gma.or/space1/nav_map.html 52

  53هناك �آيات �أخرى ت�ؤكّ د دورة المياه :المزمور 7 :135؛ �سِ فْر �أرميا 13 :10؛ �سِ فْر الجامعة
7 :1؛ �سِ فْر �إ�شعياء .10 :55
 54انظر الموقع الإلكتروني التالي.)www.artsci.wustl.edu/landc/html/cann( :
يقول مقال ن�شرته �صحيفة نيوزويك � َّإن العلماء اكت�شفوا من خالل درا�سات �أجروها

عينات من �أحما�ض نووية لأ�شخا�ص مختلفين �أنه توجد امر�أة واحدة انحدر منها
على ِّ
ك ّل الجن�س الب�شري� .صحيفة نيوزويك 11 ،يناير/كانون الثاني � .1988ص .52-46
 ..." 55كان هناك �آدم ال�سلف الذي انت�شرت جيناته في ك ّل الب�شر على الأر�ض ".مجلة تايم،
 4دي�سمبر/كانون �أول � .1995ص  .29مالحظة :يزعم العلماء � َّأن تاريخ �سلفنا الذكر
ظهر �أننا
يختلف عن تاريخ �سلفنا الأنثى .وزعمهم هذا يتوافق مع الكتاب المق ّد�س الذي ُي ِ
كلّنا ننحدر من نوحَّ � .أما � ّأمنا فهي َح َّواء حيث � ّإن نوح كان له ثالثة بنين وثالث زوجات
بنين انحدر منهم ك ّل الب�شر.
pbs.org/wnet/redgold/basics/bloodletting.html.56
www.bible.ca/tracks/matthew-fontaine-maury-pathfinder-of-sea-57

Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2005,

) .p. 40عندما كتب داود عن "طرق البحار" ،لم يكن معروفًا لديه ولدى �شعبه �إال البحر
الأبي�ض المتو�سط ،وبحر الجليل ،والبحر الميت ،والبحر الأحمر .وتلك البحار لي�س لها
مميزة كغيرها.
"طرق" وا�ضحة �أو ّ

.World Book Encyclopedia 1986; Stars 58

" 59في ليلة �صافية مظلمةُ ،يمكن ر�ؤية �آالف النجوم بالعين المجردة .وعندما ن�ستخدم
المنظار الفلكيُ ،يمكننا ر�ؤية نجوم ال ُتع ّد وال ُتح�صى .ومع � َّأن ك ّل نجم مختلف عن
رئي�سية .انظر الموقع الإلكتروني الفلكي
غيره� ،إال � َّأن جميع النجوم ت�شترك في �صفات
ّ
التالي لجامعة كورنيلhttp://curious.astro.cornell.edu/stars.php :
والكتاب المق ّد�س يعلن � َّأن النجوم الموجودة في ال�سماء ال يمكن ع ّدها (�سِ فْر التكوين :15
5؛ .)17 :22
Ramsay, Walter M., The Bearing of Recent Discovery on the 60
Trustworthiness of the New Testament. Grand Rapids, MI: Baker Book
House, 1953, p. 222.
Josephus, Flavius. Josephus: The Essential Works. (Paul L. Maier, 61
editor) Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1988. pp. 268, 277.

يحتوي الكتاب على �صور لحجر بيالط�س وم�سرح هيرود�س.
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هجائي عبري) ،وفي الجزء الثاني ،تبد�أ الآيات الثماني بحرف البِث (ثاني حرف
هجائي عبري) ،وهل َُّم َج َّرا .حاول �أن تكتب بهذا الأ�سلوب! ال ،ال تحاول؛ بل اقر�أ المزمور
 119وت�أمل بعمق في ت�أثير كلماته.

Bruce, F. F. Archaeological Confirmation of the New Testament. 62
(Revelation and the Bible. Edited by Carol Henry) Grand Rapids, MI:
Baker Book House, 1969.
Josephus, Flavius. Antiquities 18: 2, 2; 4, 3 63

 64تفا�صيل و�صورة تابوت قيافا:

http://www.kchanson.com/ANCDOCS/

westsem/caiaphas.html

Glueck, Nelson. Rivers in the Desert. NY: Farrar, Strauss & Cudahy, 65
1959, p. 136.

تخ�ص ً�صا في حفريات حو�ض البحر المتو�سط.
كان غلوك ُم ِّ
 66عقيدة المورمون يتبعها ماليين الب�شر في العالم .وخالفًا للكتاب المق َّد�س ف� َّإن
الحفريات الأثرية ال ت�ؤكّ د �صحة كتاب المورمون؛ بل � َّإن معهد ال�سميث�سونيان بوا�شنطن
دي �سي يقول" :علماء الآثار ال�سميث�سونيون ال يجدون �أية عالقة بين علم �آثار العالم
الحديث وكتاب المورمونMartin, Walter. The Kingdom of the Cults.( ".
)Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 1997, pp. 200-202.

أي�ضا الهام�ش رقم ( )88حول نف�س المو�ضوع في الف�صل ال�ساد�س .وللمقارنة بين
انظر � ً
ما يقوله علم الآثار وما يقوله الكتاب المق ّد�س والقر�آن ،انظرhttp://debate.org. :

الفصل َ :5توقيع اهلل
Wallenfels, Ronald and Jack M. Sasson. The Ancient Near East. Volume 70
IV. NY: Charles Scribner’s Sons, 2000; Carl Roebuck. The World of
Ancient Times. NY: Charles Scribner’s Sons, 1966, p. 355.

" 71قام الإ�سكندر الكبير بتقليل حجم المدينة بعد ح�صار دام ت�سعة �أ�شهر ( 332ق.م).
تماما .ولم ت�ستعد �صور مكانتها �أب ًدا بعد هذه ال�ضربة "...
يدمرها
ً
رغم �أنه لم ِّ

(Avery, Catherine B. and Jotham Johnson. The New Century Classical
)Handbook. NY: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1962, p. 1130.

Matthews, Samuel W. "The Phoenicians Sea Lords of Antiquity," 72
Washington, DC: National Geographic, August 1974, p. 165.
73

�سِ فْر التكوين 3 :26؛  .15 :28مالحظة :كانت الأر�ض التي وعد اهلل �أن يعطيها للأمة
من خالل �إبراهيم و�إ�سحق ويعقوب موجودة في موقع ا�ستراتيجي "في و�سط ال�شعوب"
أي�ضا �أعمال الر�سل  8 :1و .5 :2
(�سِ فْر حزقيال  .)5 :5انظر � ً

74

)Josephus, Flavius, The Complete Works of Josephus. (William Whiston
Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1967, pp. 566-568, 580-583,
588-589.

75

مثالً ،قبل الحرب العالمية الثانية� ،أراد الكثير من اليهود في �ألمانيا (في �أيام هتلر) �أن
ُيخفوا هويتهم ب�أنهم يهود .لهذا ،فقد راحوا يتكلّمون اللغة الألمانية ويدفعون ال�ضرائب
للدولة .كما �أنهم حاربوا مع �ألمانيا في الحرب العالمية الأولى .لكن النازيين � َأ�ص ُّروا
على ُمعاملتهم كيهود .وفي غ�ضون �سنوات قليلة قامت �ألمانيا ب�إبادة  6ماليين يهودي
في مجازر جماعية .انظرPhillips, John. Exploring the World of the Jew. :

uk/topics/history/bib-qur/contents.htm

Free, Joseph P. and Howard F. Vos. Archaeology and Bible History. 67
Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992, p. 294.

 68يزعم ك ّل من الم�سلمين والمورمون � َّأن �أحد �أعظم البراهين � َّأن كتابهم المق ّد�س م�صدره
اهلل هو �أ�سلوب الكتابة .يقول �أحد مواقع الإنترنت الإ�سالمية�" :أعظم َت َح ٍّد و�ضعه القر�آن
 ...منذ ظهور القر�آن قبل �أربعة ع�شر قر ًنا ،هو � َّأن �أح ًدا لم ي�ستطع �أن يكتب �سورة واحدة
مثل �سور القر�آن في جمالها وعظمتها وتنميقهاwww.islam-guide.com/( "...
 .)frm-chl-2.htmكما �أن �أحد مواقع الإنترنت التابعة للمورمون َي َّدعي �شي ًئا ُم�شاب ًها
)).www.greatlakesrestorationbranches.org/newpage34.htm

 69
المق َّد�س) يق ِّدم مث ًال على �أحد الأ�ساليب الأدبية
المزمور �( 119أطول �أ�صحاح في الكتاب ُ
العجيبة والرائعة الموجودة في الكتاب المق ّد�س .ففي هذا المزمور هناك ت�سل�سل رقمي
جزءا ،وك ّل جزء فيه ثماني �آيات ،وك ّل �آيات الجزء الواحد تبد�أ بنف�س
م�ؤلف من ً 22
الحرف العبري لذلك الجزء .ففي الجزء الأول ،تبد�أ ك ّل �آية بحرف �ألف (وهو �أول حرف

421

Neptune, NJ: Loizeaux Brothers, 1993, p. 109.

أي�ضا العنوان الرئي�سي" :النازيون يعترفون بقتل  6ماليين يهودي في �أوروبا":
انظر � ً
Bourne, Eric. The Palestine Post, Sunday, December 16, 1945.

�76سِ فْر �إ�شعياء 18 :44؛ �إرميا 5:21؛ �إنجيل يوحنا 47-39 :5؛ ر�سالة كورنثو�س الثانية
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16-12 :3؛ ر�سالة رومية  .11-9مالحظة :قبل نحو � 2600سنة ،ك�شف اهلل للنبي
مميزة .فقد �شَ َّبه �إ�سرائيل
حزقيال � َّأن والدة �إ�سرائيل من جديد �ستحدث عبر ثالث مراحل ّ
يوم ما وتدب فيها الحياة من جديد
بالوادي الممتلئ بعظام ياب�سة �ست ّتحد م ًعا في ٍ
(�سِ فْر حزقيال .)14-1 :37
77
أي�ضا:
دونة في الأناجيل .اقر�أ � ً
قارن �سِ فر التكوين  50-37بحياة ي�سوع ُ
الم َّ
Joseph Makes Me Think of Jesus, by William MacDonald. Grand
Rapids, MI: Gospel Folio Press.

الفصل َ :6
تناغ َمة
ش َهادة ُم ِ
�" 78إذ معرفة اهلل ظاهرة فيهم ل َّأن اهلل �أظهرها لهم .ل َّأن �أموره غير المنظورة ُترى منذ
دركة بالم�صنوعات قدرته ال�سرمدية والهوته حتى �إنهم بال عذر" (ر�سالة
خلق العالم ُم َ
رومية  .)20-19 :1فحتى الب�شر الذين ال يملكون الكتاب المق ّد�س " ُيظهرون عمل
أي�ضا �ضميرهم و�أفكارهم فيما بينها م�شتكية �أو
النامو�س مكتو ًبا في قلوبهم �شاه ًدا � ً
محتجة( "...ر�سالة رومية  .)15 :2ولكن بدل �أن ي�سعوا �إلى معرفة المزيد من الحق
َّ
ف�إ َّنهم ي�سعون وراء الباطل.
المدونة في �سجل الأن�ساب في الكتاب المق ّد�س ،نرى � َّأن �آدم لم
79عندما نح�سب الأعمار
َّ
يمت �إ ّال حين �أ�صبح عمر والد نوح (الجيل التا�سع بعد �آدم) �أكثر من خم�سين �سنة (�سِ فْر
التكوين ،الأ�صحاح .)5
أي�ضا �سِ فر
80عندها قال ال�سحرة لفرعون "هذه �إ�صبع اهلل" (�سِ فْر الخروج  .)19 :8انظر � ً
الق�صة كاملة انظر �سِ فْر الخروج .14-5
الخروج  .33-30 :12لقراءة َّ
81مع � َّأن مو�سى كتب �أول جزء من الكتاب المقد�س �إ ّال �أنه من المحتمل � َّأن �سفر �أيوب قد كُ تب
قبل التوراة "تقري ًبا في وقت النبي �إبراهيم" ،وهذا يجعل �سفر �أيوب من �أقدم الأعمال
�صحيحا ،يكون الكتاب المق ّد�س قد
الأدبية الكاملة في الوجود� .إذا كان هذا التاريخ
ً
كُ تب على مدى �أكثر من �ألفي �سنة.
DeHaan, Dennis. Our Daily Bread, May 6, 2006. Grand Rapids, MI: RBC82
Ministries.

المزيفة؟" �أجاب
83البع�ض ي�س�أل" :لماذا ي�سمح اهلل للأنبياء الكذبة �أن يعلنوا ر�سالتهم
َّ
حلما
النبي مو�سى عن هذا ال�س�ؤال في التوراة
ً
مو�ضحا�" :إذا قام في و�سطك نبي �أو حالم ً
و�أعطاك �آية �أو �أعجوبة .ولو حدثت الآية �أو الأعجوبة التي كلَّمك عنها قائ ًال لنذهب وراء
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�آلهة �أخرى لم تعرفها ونعبدها .فال ت�سمع لكالم ذلك النبي �أو الحالم ذلك الحلم ل َّأن
الرب �إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون اهلل �إلهكم من ك ّل قلوبكم ومن ك ّل �أنف�سكم"
ّ
(�سِ فْر التثنية .)3-1 :13
 84ملوك الأول 18؛ ملوك الأول 18 :19؛ ر�سالة رومية .14 :11
Smith, James E. What the Bible Teaches about the Promised Messiah. 85
Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1993, pp. 470-474; Phillips,
John. Exploring the World of the Jew. Neptune, NJ: Loizeaux Brothers,
1993, pp. 80-81.
Taylor, John. "Jones Captivated San Francisco’s Liberal Elite," San 86
Francisco Chronicle, November 12, 1998.
.16-Smith, Joseph. Pearl of Great Price. Joseph Smith—History; 1:15 87

88خالفًا للكتاب المق ّد�س الذي ي� ِّؤيده التاريخ وعلم الآثار ،ف� َّإن كتاب المورمون لي�س
فيرج�سون بت�أ�سي�س ق�سم علم الآثار في كلية
كذلك .وقد قام الأ�ستاذ توما�س �ستيوارت َ
بريغهام يونغ المورمونية بق�صد اكت�شاف براهين ت�ؤيد كتاب المومون .وبعد � 25سنة
من الأبحاث الدقيقة لم يجد هذا الق�سم �أية براهين جغرافية �أو نقدية �أو غيرها ت�ؤكّ د
فيرج�سون � َّأن جغرافيا وتاريخ كتاب المورمون
�صحة كتاب المورمون .لذلك ،ا�ستنتج
َ
"خرافة".
(Martin, Walter. The Kingdom of the Cults. Minneapolis, MN: Bethany
)House Publishers, 1997, pp. 200-202

الفصل َ :7
األساس
89
�سفرا  39 -في العهد القديم و 27في العهد الجديد .في
يحتوي الكتاب المق ّد�س ً 66
�سفرا ما بين العهدين
وقت الحق ،قررت الكني�سة الكاثوليكية الرومانية �أن ت�ضيف ً 11
الم ْنحولة) .ويرجع
القديم والجديد .وقد ُعرفت تلك الكتب بكتب الأبوكريفا (�أو الأ�سفار َ
�أ�صل كتابتها �إلى الفترة الواقعة ما بين العهدين القديم والجديد .ورغم �أنها تحتوي
مواد تاريخية و�أ�سطورية ُممتعة ،ف� َّإن الم�ؤمنين اليهود لم يقبلوها كجزء من الأ�سفار
الموحى بها .كما � َّأن الكثير من المخطوطات التي اكت�شفت في البحر الميت عام 1947
هي تفا�سير للأ�سفار الت�سعة والثالثين التي ي�شتمل عليها العهد القديم؛ لكنها ال َتذكُ ر
�أ�سفار الأبوكريفا ُمطل ًقا .كذلك ،فقد ا�ستخدم الم�سيح �أثناء حياته على الأر�ض �آيات
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أي�ضا .ويجب �أن َنعلم
كثيرة من العهد القديم؛ لكنه لم َيذْكُ ر �أ�سفار الأبوكريفا ُمطل ًقا � ً
أي�ضا � َّأن جميع �أ�سفار العهد القديم ذُكرت �آيات منها في العهد الجديد بخالف كتب
� ً
الأبوكريفا التي لم ُيذكر منها �شيء� .أ�سفار العهد القديم الت�سعة والثالثون كتبها
متنوعة ومواهب
�أنبياء كلَّمهم اهلل مبا�شرة و�أكَّ د لهم كالمه "ب�آيات وعجائب وقوات ِّ
الروح القد�س ( "...الر�سالة �إلى العبرانيين  .)2 :4وفي ما يتعلَّق بالعهد الجديد ،ف� َّإن
الم�ؤمنين الذين عا�شوا في زمن الم�سيح قبلوا ُ�سلطة الر�سل و�أ�سفار العهد الجديد
ل�سلطة و�أنبياء و�أ�سفار العهد القديم .وهذا ال ينطبق �أب ًدا على
باعتبارها ُم�ساوية ُ
�أ�سفار الأبوكريفا.
90
بين
�إنجيل لوقا 48-25 :24؛ �إنجيل يوحنا  .47-39 :5للإطالع على م�صادر ُت ِّ
الت�سل�سل التاريخي لر�سالة اهلل ،انظر� www.goodseed.com :أو www.one-god-
one-message.com

ن هُ َو اهلل
الفصل َ :8م ّ
91محاولة علماء الفلك الكت�شاف تاريخ الكون تقوم على "المالحظة والنظريات" (Loeb,
Abraham. "The Dark Ages of the Universe," Scientific American,

) . November 2006وفي حين � َّأن معرفتهم قائمة على المالحظة والنظر ّيات ،ف� َّإن
معرفة الذين ي�ؤمنون بالكتاب المق ّد�س قائمة على المالحظة والوحي؛ الوحي الذي
َيحمل توقيع اهلل (كما الحظنا في الف�صلَين  5و  6من هذا الكتاب) .فقد �أعلن اهلل ح َّقه
بطريقة تجعلنا قادرين على "معرفة" � َّأن هذا حق.
92نقر�أ في �سفر �أيوب َّ � 7-6 :38أن المالئكة كانت تنظر وتهتف عندما خلق اهلل الأر�ض.
ال�صبح" و "بني اهلل".
�سفر �أيوب هو �سفر �شعري ،ولذلك و�صفت فيه المالئكة بـ "كواكب ُّ
لكن الكاتب
الم�صطلحان ال يدالن على وجود نوعين مختلفين من المخلوقاتَّ ،
وهذان ُ
أي�ضا �سِ فْر
ي�ستخدم هنا �أ�سلو ًبا �شعر ًيا معروفًا في ال�شعر العبري ُيدعى "التوازي" .انظر � ً
�أيوب  6 :1و .1: 2
�93أكثر من ن�صف �أ�سفار الكتاب المق َّد�س ال�ستة وال�ستين ُت�شير �إلى المالئكة .وفيما يلي
بع�ض هذه الآيات :تكوين 24 :3؛ 11-7 :16؛ 1 :19-1 :18؛ ملوك الأول 7-5 :19؛
المزمور 21-20 :103؛ 4 :104؛ دانيال 22 :6؛ الر�سالة �إلى العبرانيين ،7-4 :1
14؛ 22 :12؛ �إنجيل َم َّتى 20 :1؛ 20-19 ،13 :2؛ 30 :22؛ 53 :26؛ لوقا  1و 2؛
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ت�سالونيكي الثانية 7 :1؛ �سِ فْر الر�ؤيا 11 :5؛ 1 :18؛ 16-6 :22؛ وغيرها�( .سفر الر�ؤيا
ي�ستخدم كلمة مالك/مالئكة �أكثر من َ 70م َّرة).
�94سِ فْر التثنية 14 :10؛ كورنثو�س الثانية 4 ،2 :12؛ �إنجيل يوح َّنا 2 :14؛ المزمور :33
13؛ 3 :115؛ ملوك الأول .39 :8
Vine, W. E., M.A. An Expository Dictionary of New Testament Words. 95
Westwood, NJ: Fleming H. Revel Company; 1966, p. 229.

�96أيام الخلق ال�ستة ويوم الراحة ال�سابع هي �أ�سا�س دورة زمنية �إلهية للجن�س الب�شري
يعترف بها العالم حتى يومنا هذا .فالأ�سبوع يختلف عن الأيام وال�شهور وال�سنين التي
تتعلَّق بعلم الفلك .الأ�سبوع ُم َع َّين من قبل اهلل.
97الذين ي�ؤيدون نظرية "االنفجار العظيم" يعتقدون � َّأن النور كان موجو ًدا قبل ال�شم�س
والأر�ض بت�سعة مليارات �سنة! (Loeb, Abraham. "The Dark Ages of the
)Universe," Scientific American; November 2006, p. 49.

98عندما ت�شرب الماء ثانية ال َت ْن َ�س �أن ت�شكر اهلل عليه! ف�إلى جانب �إرواء عط�شنا و�إبقائنا
�أحياء ،ف� َّإن هذه المياه عجيبة للغاية .فالماء هو ال�سائل الوحيد الذي يتم َّدد عندما
ت�صرف الماء مثل كافة المواد وتكثف في
َّ
يتجمد لي�صبح �أخف وز ًنا و�أقل كثافة .ولو َّ
حالة التجمد ،لغا�ص �إلى قاع المحيطات والبحيرات والأنهار .وعندها لن يذوب الجزء
الجيد � َّأن خالقنا َفكَّر في هذا!
الأكبر منه ولن نح�صل على المياه العذبة .لهذا ،من ِّ
�99أول َم َّرة ر�أى فيها الإن�سان وجه القمر المظلم كان في  24دي�سمبر/كانون الأول ،1968
وذلك عندما دار المكوك الف�ضائي �أبوللو  8حول القمر .والمده�ش �أنه في نف�س ذلك
اليوم ،قر�أ رواد ف�ضاء المركبة الأ�صحاح الأول من �سفر التكوين وتم بث ذلك �إلى الأر�ض
من الف�ضاء الخارجي(Reynolds, David West. Apollo: The Epic Journey to .
)the Moon. NY: Harcourt, Inc., 2002, pp. 110-111

الفصل  :9ال َمثيل َل ُه
100فيما يلي �أمثلة �إ�ضافية من الكتاب المق ّد�س ي�شير فيها اهلل �إلى نف�سه ب�ضمير الجمع:
دائما
تكوين 22 :3؛ 7 :11؛ �إ�شعياء ( 8 :6مالحظة :في القر�آن يتكلّم اهلل عن نف�سه ً
بين هذا).
ب�صيغة الجمع .والآيات القر�آنية المذكورة في الف�صل الثالث من هذا الكتاب ُت ِّ
101
ف�سر وجود اهلل
تكوين  3-1 :1؛ رغم � َّأن الجزء االفتتاحي من �سفر التكوين ال ُي ِّ
بينة
الم َّ
تماما مع التف�سيرات الالحقة ُ
بوحدانيته ُ
المثلَّثة ،ف� َّإن طريقة الكتابة تتوافق ً
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في الكتاب المق ّد�س .والكتاب وا�ضح في � َّأن الأقانيم الثالثة هلل الأحد ا�شتركت جميعها
عملية الخلق.
في ّ
102عندما �أ�صبح داود ملكًا على �إ�سرائيل ،يقول الكتاب المق ّد�س" :فاجتمع بنو بنيامين
وراء �أبنير و�صاروا جماعة واحدة ووقفوا على ر�أ�س تل" (�صموئيل الثاني  .)25 :2وقد
ا�ستخدمت نف�س الكلمة لتعلن � َّأن "اهلل واحد" ولو�صف وحدانية اهلل الجامعة.
103هناك �آيات كثيرة في العهد القديم ت�ؤكّ د وحدانية اهلل الجامعة :في �سِ فْر التكوين :17
 3-1و  33-1 :18ظهر اهلل لإبراهيم في هيئة ب�شرية .كانت تلك مقابالت حقيقية
أحالما .تكوين 15-9 :35؛ خروج 6-1 :3؛ 3-2 :6؛ :24
وج ًها لوجه ولي�ست ر�ؤى و� ً
11-9؛  .11-10 :33قارن �أي�ضا خروج  11 :33مع  .20 :33هنا تكلّم مو�سى وج ًها
لوجه مع �أقنوم واحد من �أقانيم اهلل (االبن) ،لكن لم ُي�سمح له ب�أن يرى وجه الأقنوم
الآخر (الآب) .هل هذا �صعب؟ نعم .اهلل هو اهلل .انظر يوحنا � .18-1 :1إليك المزيد من
الآيات في العهد القديم والتي ال يمكن فهمها بعي ًدا عن مبد�أ وحدانية اهلل الجامعة:
المزمور 2؛ المزمور ( 1 :110قارن َم َّتى )46-41 :22؛ �أمثال 4 :30؛ �إ�شعياء 3-1 :6؛
(قارن �إنجيل يوح َّنا )41 :12؛ �إ�شعياء 4-3 :26؛ �إ�شعياء 11-3 :40؛ �إ�شعياء :43
( 11-10قارن �إ�شعياء 14 :7؛ )7-6 :9؛ �إ�شعياء 16 :48؛ �إ�شعياء 14-1 :63؛ �إ�شعياء
7-1 :49؛ �إرميا 6-5 :23؛ دانيال 14-13 :7؛ هو�شع 5-3 :12؛ ميخا 2 :5؛ مالخي
 ،2-1 :3وغيرها.
أي�ضا ر�سالة يوح َّنا الر�سول الأولى.
104لوقا  . 32-11 :15اقر�أ � ً
أي�ضا في
105اقر�أ المزمور الثاني والذي ي�شير فيه النبي داود �إلى الم�سيح كابن اهلل .ت� ّأمل � ً
بع�ض الأ�سماء والألقاب الأخرى لالبن .فهو ُيدعى "الباب" (�إنجيل يوح َّنا )10؛ لكن
"خبز الحياة" (�إنجيل يوحنا
هذا ال يعني �أنه باب من خ�شب �أو معدن .وهو ُيدعى � ً
أي�ضا ُ
)6؛ وهذا ال يعني �أنه رغيف خبز .كذلك ف� َّإن عبارة "ابن اهلل" ال ت�شير �إلى � َّأن اهلل اتخذ
زوجة و�أنجب ول ًدا .اقر�أ الأ�صحاحات  1و 3و 5من �إنجيل يوحنا.
� 106صحيفة ال�سنغال الوطنية:
Senegal’s national newspaper, Le Soleil, mercredi 14 mars 1984:
"Bienfaiteur sincère, il considérait ses 2.000 employés comme
ses enfants et partageait leurs problèmes, leurs soucis et leur joie.
Le ‘Vieux’ comme l’appelaient familièrement et tendrement son
"personnel, était un grand fils du Sénégal.
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107كما هي حال اهلل نف�سه ،ال ُيمكن لجبلتنا الب�شرية �أن تفهم الروح ال ُق ُد�س� .أحد �أنبياء اهلل
الذي �أُعطي لمحة خاطفة عن ال�سماء و�صف الروح القد�س ب�أنه "�سبعة م�صابيح نار
ُم َّتقدة هي �سبعة �أرواح اهلل" (�سِ فْر الر�ؤيا  .)5 :4كما � َّأن نب ًيا �آخر و�صف الروح ال ُق ُد�س
ب�سبع �صفات ي ّت�صف بها اهلل نف�سه" :روح الرب ،روح الحكمة والفهم ،روح الم�شورة
والقوة ،روح المعرفة ومخافة الرب" (�إ�شعياء .)2 :11
108
الم َع ِّزي ،الروح القد�س الذي
عندما كان ابن اهلل على الأر�ض ،وعد تالميذه قائالً" :و� َّأما ُ
�س ُير�سله الآب با�سمي ،فهو ُيعلِّمكم ك ّل �شيء و ُيذكِّركم بك ّل ما قلته لكم" (�إنجيل يوح َّنا
دائما بين الآب واالبن
 .)26 :14هذه الكلمات ُت َع ِّبر عن الوحدة التامة التي توجد ً
والروح القد�س .والروح القد�س ،مثل الآب واالبن هو �شخ�ص عاقل .لمعرفة المزيد عن
أي�ضا الر�سائل
الروح ال ُق ُد�س ،انظر الأ�صحاحات  16و  22و  28من �إنجيل يوح َّنا .اقر�أ � ً
و�سفر �أعمال الر�سل في الكتاب المق ّد�س ُمنتب ًها �إلى دور الروح القد�س.
ُ 109ي َد ِّون الإنجيل حديث االبن مع الآب" :المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم".
أي�ضا االبن يقول�" :أيها الآب  ...لأنك �أحببتني قبل �إن�شاء العالم" (�إنجيل يوح َّنا
ون�سمع � ً
أي�ضا �سفر ميخا  2 :5و�إ�شعياء � .6 :9أما بالن�سبة للروح القد�س ف� َّإن
 .)24 ،5 :17انظر � ً
�إحدى �ألقابه هو "الروح الأزلي" (الر�سالة �إلى العبرانيين .)14 :9
�110سفر الخروج 22 :20؛ الر�سالة �إلى العبرانيين 25 :12؛ �إنجيل لوقا 22 :3؛ 24 :5؛
�إنجيل يوحنا 18-1 :1؛ 19-16 :3؛ 22 :17؛ �أعمال الر�سل 3 :5؛ 51 :7؛ ر�سالة
غالطية  ،6 :4وغيرها.
111كلمة "اهلل" باللغة العربية تقابل كلمة " "Godباللغة الإنجليزية .و�سواء في �آيات
العهد القديم مثل تكوين " :1 :1في البدء خلق اهلل � "...أو �آيات العهد الجديد مثل يوح َّنا
" :1 :1في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل" ُت�ستخدم كلمة اهلل
بالعربية لتعني "الكائن الأعظم" .لكن من المهم �أن نفهم � َّأن "الكائن الأعظم" له �أ�سماء
ال�شخ�صي
عرف بها .فكلمة " "Godفي اللغة الإنجليزية لي�ست ا�سمه
َّّ
�شخ�صية يريد � َّأن ُي َ
ّ
مع �أن كثيرين يعتقدون هذا .كما � َّأن كلمة "اهلل" في اللغة العربية لي�ست اال�سم العلم له
رغم � َّأن كثيرين يظنون �أنها كذلك.
الفصل َ :10خ َ
اصة
ليقة َخ َّ
Guinness, Alma E. ABC’s of The Human Body. Corporate Author: The 112
Reader’s Digest Association, 1987, p. 22.
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.Gates, Bill. The Road Ahead. NY: Penguin Group, 1995, p. 188 113

روحية عظيمة ،ي�صف الكتاب المق َّد�س النظام المتناغم في ج�سم
  114لتو�ضيح حقيقة
ّ
الإن�سان بهذه الكلمات" :ا َّلذِي مِ ْن ُه كُ لُّ ال َْج َ�س ِد ُم َركَّ ًبا َم ًعاَ ،و ُم ْق َت ِر ًنا ب ُِم�ؤَا َز َر ِة كُ ِّل َمف ِْ�صل،
ا�س كُ ِّل ُج ْزءٍُ ،ي َح ِّ�صلُ ُن ُم َّو ال َْج َ�سدِ" (ر�سالة �أف�س�س .)16 :4
َح َ�س َب َع َملَ ،علَى قِ َي ِ
بت�صرف عن تف�سير جون فيليب�س الرائع ل�سفر التكوين(Phillips, :
115هذه �أفكار م�أخوذة
ُّ
) .John. Exploring Genesis. Chicago: Moody Press, 1980مالحظة :الكتاب
المق َّد�س ُي َم ِّيز بين الروح والنف�س والج�سد .راجع ر�سالة ت�سالونيكي الأولى 23 :5
والر�سالة �إلى العبرانيين  13-12 :4و�إنجيل يوحنا .)24 :4
116القول ب� َّأن جنة َع ْدن كانت تقع في العراق يرجع �إلى المعلومات الجغرافية التي ُيق ِّدمها
�سفر التكوين  .14-13 :2مالحظةُ :ي�شير البع�ض �إلى جنة َع ْدن بـ"ج ّنة الفردو�س" رغم
� َّأن الكتاب المق َّد�س ال يفعل ذلك .لهذا ،يجب التمييز بين جنة عدن الأر�ضية والفردو�س
ال�سماوي.
Henry, Matthew. Matthew Henry’s Commentary. Grand Rapids, MI: 117
Zondervan, 1960, p. 7.

118كلمة �آدم هي كلمة عبرية تعني "�إن�سان"؛ وهي تعني حرف ًيا "تراب �أحمر" لأ ّنه
حواء تعني "حياة"" :لأَ َّن َها �أُ ُّم ُك ِّل َح ٍّي" (�سِ فْر التكوين
ُخلق من تراب الأر�ض .وكلمة َّ
.)20-19 :3
الفصل ُ :11دخول َّ
الشر
119
�ض َيا َقاه َِر
ال�ص ْب ِح؟ َك ْي َف ُقط ِْع َت �إِ َلى الأَ ْر ِ
ال�س َماءِ َيا ُز َه َر ُة ،ب ِْن َت ُّ
َ"ك ْي َف َ�س َق ْط ِت م َِن َّ
الأُ َم ِم؟" (�سِ فْر �إ�شعياء  .)12 :14في هذه الآية ،كلمة ُز َه َر ُة التي تعني "حامل النور"
ال ترد في الن�ص العبري .فهي الترجمة الالتينية للكلمة العبرية � helelأي "ال�ساطع".
ُيق ِّدم الأ�صحاح  14من �سِ فْر �إ�شعياء والأ�صحاح  28من �سِ فْر حزقيال مثا ًال على
التف�سير المزدوج .ففي الظاهر ،ت�شير هذه المقاطع �إلى الملوك الأر�ضيين .ف�إ�شعياء
ُي�شير �إلى "ملك بابل" وحزقيال يكتب عن "رئي�س �صور" .غير � َّأن المقطعين يذكران
أمورا ال يمكن �أن تنطبق على �أ�شخا�ص عاديين .لكن عندما ندر�س هذين المقطعين في
� ً
�ضوء مقاطع �أخرى من الكتاب المق َّد�س (�إنجيل لوقا � ،18 :10أيوب 12-6 :1؛ �سِ فْر
يتبين لنا � َّأن هذه الآيات ت�شير �إلى
الر�ؤيا  ،10 :12ر�سالة بطر�س الأولى  ،8 :5وغيرها) َّ
الم َد ِّبر الذي ي�ؤثر على ه�ؤالء الملوك الأ�شرار.
�سقوط ال�شيطان – العقل ُ
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� 120سِ فْر الر�ؤيا .4 :12
� 121إنجيل َم َّتى � ،33 :23 ،28 :10إنجيل مرق�س .48-43 :9
� 122سِ فْر الر�ؤيا .15-10 :20
الفصل  :12ناموس َ
والموت
الخط َّية
َ
123
حا�سبون على
�س�ؤال �شائع :ماذا يح�صل للأطفال والأوالد ال�صغار عندما يموتون؟ هل ُي َ
الديان العادل
الطبيعة الخاطئة التي ورثوها (المزمور 5 :51؛ )3 :58؟ �سوف
يت�صرف َّ
ّ
بالحق (�سِ فْر التكوين  .)25 :18فهو ال ُيحا�سب �أي �شخ�ص على �أي �شيء ال ُيمكنه �أن
يفهمه .بل �إنه ُيحا�سب النا�س على ما يعرفونه وعلى ما كان ب�إمكانهم معرفته لو
�أنهم بحثوا �أكثر عن الحق الذي �أعلنه اهلل (ر�سالة رومية 15-11 :2؛ المزمور 10 :34؛
قادرا على
�إ�شعياء  .)6 :55لهذا ،ي�صبح الإن�سان م�س�ؤو ًال �أمام اهلل عندما ين�ضج وي�صبح ً
اتخاذ القرارات (�سفر التثنية 39 :1؛ �إ�شعياء � ،16 :7صموئيل الثاني 23 :12؛ �إنجيل
َم َّتى  ،10 :18ر�سالة تيموثاو�س الثانية  .)17-14 :3واهلل وحده هو الذي يعرف ال ُعمر
نا�ضجا وم�س�ؤو ًال عن خطاياه وخياراته .وفي ك ّل الحاالت،
الذي ي�صبح فيه الإن�سان
ً
�ص �أَ َع ْن ُت َكُ .ه َو َذا ال َآن َو ْق ٌت
تبقى ر�سالة اهلل لنا" :فِي َو ْقتٍ َم ْق ُبول َ�سم ِْع ُت َكَ ،وفِي َي ْو ِم َخ َال ٍ
�ص" (ر�سالة كورنثو�س الثانية .)2 :6
َم ْق ُب ٌولُ .ه َو َذا ال َآن َي ْو ُم َخ َال ٍ
� 124سِ فْر الر�ؤيا 15-14 :20؛ 11 :2؛ 8 :21؛ �إنجيل َم َّتى .46 :25
والعدالة
الر ْح َمة َ
الفصل َّ :13
هام�شية على هذا الف�صل.
ال توجد مالحظات
َّ
الفصل  :14ال َّل ْع َنة
" 125تمتلك بع�ض �أجنا�س الحيات كالبوا والأ�صلة قوائم على �شكل ُنتوء تحت جلدها،
ومخالب �صغيرة ال يزيد طولها عن ن�صف بو�صة تبرز فوق تلك القوائم بالقرب من
بطنها بجانب فتحة ال�شرج .وفي الحقيقة � َّأن تلك النتوءات لي�ست قوائم ،بل بقايا
الحيات ي�ستخدمون هذه النتوءات
عظم �أعلى القوائم (عظم الفخذ) .وما زال ذكور هذه ّ
حيات �أخرى قوائم" .انظر
ال للم�شي ،بل لمغازلة الإناث و�أثناء القتال .وال تملك �أية ّ
الموقع التالي الذي يحتوي بع�ض ال�صور(www.wonderquest.com/snake- :
ف�سر هذه الحقيقة على �أنها تدعم نظرية الن�شوء ،لكن
) .legs.htmورغم � َّأن البع�ض ُي ِّ
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تماما مع ما َد َّونه الكتاب المق َّد�س منذ
الحقيقة تقول � َّإن �أج�سام هذه المخلوقات تتوافق ً
�آالف ال�سنين.
أي�ضا� :سِ فْر الر�ؤيا 2 :20؛ �إنجيل لوقا 18 :10؛ ر�سالة كورنثو�س الثانية :14 ،3 :11
ً �126
"ال�ش ْي َط َان َن ْف َ�س ُه ُي َغ ِّي ُر َ�ش ْكلَ ُه �إِ َلى �ش ِْبهِ َم َال ِك ُنو ٍر!"
َ"ك َما َخ َد َع ِت ْال َح َّي ُة َح َّو َاء ب َِم ْكرِ َها" ف� َّإن َّ
� 127سِ فْر الخروج 7 :29؛ �صموئيل الأول 1 :10؛ ملوك الثاني 6 :9؛ المزمور .7 :45
الخال�صية .عندما نقر�أ الكتاب
128يو�ضح الف�صل  18ثالثة �أ�سباب وراء �إخفاء اهلل لخطّ ته
ّ
والخطية
المق َّد�س بت�سل�سله الزمني ،نكت�شف برنامج اهلل لخال�ص الخطاة من ال�شيطان
َّ
بتدرج" :لأَ َّن ُه �أَ ْم ٌر َعلَ ى �أَ ْمرٍ� .أَ ْم ٌر َعلَ ى �أَ ْمرٍ.
والموت .واهلل في حكمته ،ك�شف عن خطّ ته ّ
�ضُ .ه َنا َقل ٌِيل ُه َن َاك َقل ٌِيل" (�إ�شعياء .)10 :28
�ضَ .ف ْر ٌ�ض َعلَ ى َف ْر ٍ
َف ْر ٌ�ض َعلَ ى َف ْر ٍ
129
ذكيا؟" �سخرت مجلّة "تايم" من فكرة وجود خالق ذكي
في مقال بعنوان "وتدعونه ًّ
(اهلل)�" :ألم يكن بالإمكان معالجة مو�ضوع ال�شيخوخة ب�شيء من الكيا�سة والكرامة؟
الم�س ّنون بالتجعد وتتدهور حالتهم ال�صحية ،ماذا لو �أنهم
فمثالً ،بد ًال من �أن ي�صاب ُ
ا�ضمحلّوا وتال�شوا �شي ًئا ف�شي ًئا؟" (Handy, Bruce and Glynis Sweeny, Time,
) .July 5, 2005, p. 90كذلك ،في كتاب "عدم احتمالية وجود اهلل" وردت هذه الجملة:
"�ألي�ست فكرة وجود خالق ذكي للإن�سان هي عجرفة من الإن�سان الذي هو مجرد
�سيئ الت�صميم؟" (Bruce and Frances Martin in The Improbability of
كائن ِّ
God by Michael Martin and Picki Monnier. Amherst, NY:Prometheus
)Books, 2006, p. 220).

الفصل َ :15مأزق ُمزدوج
Associated Press, May 20, 2006 130
www.abclocal.go.com/ktrk/story?section=nation_world&id=4189656

جزءا من �شرائع العهد القديم ،وكان الهدف منها تعليم الخطاة
131كانت ال َغ ْ�سالت
َّ
الطق�سية ً
والبر من خالل الم�سيح،
عن مدى نجا�ستهم �أمام اهلل .وبما � َّأن اهلل َوفَّر التطهير الكامل ّ
طقو�سا كهذه .اقر�أ الأ�صحاح العا�شر من �سِ فْر �أعمال الر�سل ،ور�سالة
فهو لم َي ُعد يطلب
ً
كولو�سي الثانية .وحتى يومنا هذا ُ ،تركز العديد من الديانات على الطقو�س الخارجية
المتعلِّقة بالطهارة .ا�ستلمت الر�سالة الإلكترونية التالية من َر ُجل ُم�سلم في لندن يقول
الم�سلمين – بمن فيهم الم�سيحيين – نج�سون َّ � ...أما الم�سلمون
فيها" :جميع غير ُ
يتو�ض�أون ."...
فطاهرون ج ًدا وقريبون من اهلل لأنهم
َّ
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�شفهيا (�سِ فْر الخروج  ،)20دعا مو�سى �إلى �صعود الجبل لكي
132بعد �إعالن اهلل لو�صاياه
ًّ
يعطيه لوحي الحجر اللذين نق�ش اهلل عليهما الو�صايا (خروج 12 :24؛ .)18 :31
َ"و َّالل ْو َحا ِن ُه َما َ�ص ْن َع ُة اهلل َِ ،و ْالك َِت َاب ُة ك َِت َاب ُة اهلل ِ َم ْن ُق َو�ش ٌة َعلَ ى َّالل ْو َح ْي ِن" (�سِ فْر الخروج
.)16 :32
 133انظر لوقا 14-9 :18؛ �أف�س�س .9-8 :2
134الم�سيح هو الوحيد الذي طَ َّبق �شرائع اهلل بالكامل وكان بمقدوره �أن يقول�" :أَ ْن
�أَفْ َع َل َم�ش َِيئ َت َك َيا �إِل ِهي ُ�سرِ ْر ُتَ ،و َ�شرِ َيع ُت َك فِي َو َ�س ِط �أَ ْح َ�شائِي" (المزمور .)8 :40
و�س ُم�ؤ َِّد َب َنا ِ �إ َلى ْال َم�سِي ِح ،ل َِك ْي َن َت َب َّر َر
وهكذا ،فال�شريعة تقودنا �إليه�" :إِذً ا َق ْد َك َان َّالن ُام ُ
خطية الإن�سان بو�ضوح في ر�سالة
بِا ِلإ َيما ِن"
(غالطية  .)24 :3ويظهر ح ّل اهلل لم�شكلة َّ
ّ
رومية .27-20 :3
المرأة
الفصل َ :16ن ْ
سل َ
يع" (ر�سالة
يع ،ه َكذَا فِ ي ال َْم�سِ ِ
" 135لأَ َّن ُه كَ َما فِ ي �آ َد َم َي ُم ُ
يح َ�س ُي ْح َيا ال َْجمِ ُ
وت ال َْجمِ ُ
أي�ضا الأ�صحاح الخام�س من ر�سالة رومية ور�سالة
كورنثو�س الأولى  .)22 :15اقر�أ � ً
غالطية .5-4 :4
ّ
Neobirth Pregnancy Care Center: www.neobirth.org.za/development. 136
html

لبيت لحم ،المدينة التي تقع جنوب �أور�شليم (تكوين :35
�" 137أَف َْرا َتةَ" هو اال�سم القديم َ
19-16؛  .)7 :48ولد الملك داود في بيت لحم (�صموئيل الأول 19-18 ،1 :16؛ :17
أي�ضا (�إنجيل َم َّتى :2
 .)12كما � َّأن الم�سيح الذي جاء من ن�سل داود ولد في بيت لحم � ً
6-1؛ �إنجيل لوقا  .)12-1 :2اختلط الأمر على اليهود الذين عا�شوا في زمن ي�سوع
حيث �إ َّنه ن�ش�أ في النا�صرة في الجليل (�إنجيل يوحنا .)42-41 :7
138
النبوات في الف�صل الخام�س.
للإطالع على المراجع الكتابية ،راجع الئحة َّ
139للإطالع على المزيد من معاني ا�سم "الم�سيح" راجع الف�صل  14تحت العنوان الفرعي:
"الن�سالن".
�140سِ فْر التكوين  ،2 :1يجب عدم الخلط بين روح اهلل والمالك جبرائيل الذي كان مخلو ًقا.
فالروح القد�س غير مخلوق ،بل هو روح اهلل بذاته .راجع الف�صلَين  9و .28
141بعد والدة ي�سوع ،عا�شت مريم مع زوجها يو�سف كباقي الأزواج (�إنجيل َم َّتى
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56-55 :13؛ �إنجيل لوقا 19 :8؛ �إنجيل يوحنا .)10-3 :7
142
تنب�أ الأنبياء ب� َّأن الم�سيح �سيولد من عذراء� :إ�شعياء 14 :7؛ و�أنه �سي�أتي من ن�سل
ّ
�إبراهيم ،و�إ�سحاق ،ويعقوب ،ويهوذا :تكوين 21-18 :17؛ 4-3 :26؛ 14-13 :28؛
الملكي� :صموئيل الثاني 16 :7؛ و�أنه �سيولد
10-8 :49؛ و�أنه �سيكون من ن�سل داود
ّ
في بيت لحم :ميخا .2 :5
143
غيورا من فكرة � َّأن ملكًا �آخر �سيولد.
�إنجيل َم َّتى ،الأ�صحاح الثاني .كان الملك هيرود�س ً
لهذا فقد حاول �أن يق�ضي على ي�سوع ب�أن �أمر بقتل جميع الأوالد الذكور من ُعمر
�سنتين فما دون في بيت لحم و�ضواحيها .وكان ال�شيطان يقف وراء هذا كلّه .فقد كان
هدفه هو الق�ضاء على ن�سل المر�أة الذي غزا "�أر�ضه"! غير � َّأن اهلل الذي يعرف محاوالت
ال�شيطان لقتل ي�سوع َحذَّر يو�سف و�أخبره �أن ي�أخذ مريم والطفل ال�صغير ويهربوا �إلى
تنب�أ الأنبياء بهذه الأحداث كلّها (�إنجيل َم َّتى 2؛ ميخا 2 :5؛ هو�شع 1 :11؛
م�صر .وقد َّ
�إرميا  .)15 :31وبعد موت الملك هيرود�س ،عاد يو�سف ومريم وي�سوع �إلى النا�صرة
حيث كبر ي�سوع ونما لي�صبح َر ُجالً.
كون هذا؟
الفصل َ :17م ْن َي
ُ
144مقتب�سة عن كتاب "حكايات ُجحا" ل�سلمى خ�ضرا الجيو�سي(Jayyusi, Salma .
)Khadra. Tales of Juha. Interlink Books. Northampton, MA, 2007, p. 19.

النا�صري في كتاباتهم
145فيما يلي �أ�سماء بع�ض ال ُك َّتاب القدامى الذين ذكروا ي�سوع
ّ
الخارجة عن الكتاب المق َّد�س :تا�سيتو�س ،م� ِّؤرخ روماني (120-55م( ).تا�سيتو�س
[العاديات )3 :18؛ التلمود ،تف�سير
)44 :15؛ يو�سيفو�س ،م� ِّؤرخ يهودي (101-37م).
َّ
البابلي ،ال�سنهدريم �43أ]؛ يوناني ا�سمه لو�سيان [موت
يهودي للتوراة [التلمود
ّ
بيريغواير �ص  13-11في �أعمال �ساما�سوتا] ترجمه "هـ .و .فولر" و "ف .ج .فولر"،
�أربعة �أجزاء� .أك�سفورد :مطبعة كالريندون1949 ،؛ �سوتونيو�س (122-69م� ،).أمين
ال�سر الأعلى للإمبراطور هادريان [كلوديا�س .]25 ،مالحظة :كتب ج� .أو�سوالد �ساندرز:
ّ
تاريخية له
ابتكارا ب�شر ًيا خيال ًيا ال جذور
"القول ب� َّأن م�سيح الكتاب المق َّد�س لي�س �إال
َّ
ً
الحي هو �أعجوبة
يجعل من الأناجيل �أعجوبة في عالم الأدب؛ ً
تماما كما � َّأن الم�سيح ّ
في �صفحات التاريخ .وقد علَّق �إيرن�ست رينان ب� َّأن ابتكار فكرة ي�سوع ي�ستلزم ي�سوع
رو�سو �أنه من غير المعقول �أن يتفق عدد كبير من الأ�شخا�ص
بذاته .كذلك ،قال ج .جّ .

الهوامش

433

�شخ�ص واحد مو�ضوع هذا التاريخ"
على كتابة تاريخ كهذا؛ فكم بالحري �أن ُي�شَ كِّل
ٌ
(Sanders, J. Oswald. The Incomparable Christ. Moody Press. Chicago,
)1971, p. 57.

�146إنجيل َم َّتى  .56-55 :13ن�ش�أ ي�سوع في النا�صرة (�إنجيل َم َّتى 23-22 :2؛ �إنجيل لوقا
كنجار مع يو�سف (�إنجيل مرق�س  .)3 :6كان ا ِّت�ضاع ي�سوع �إهانة
 ،)52-51 :2وعمل ّ
خادما متوا�ض ًعا.
لمن �أرادوه بط ًال يغزو الأعداء ،ال
ً
147
و�س َف "...
ِين َ�س َنةًَ ،و ُه َو َعلَى َما كَ َ
ان َل ُه َن ْح ُو َث َالث َ
وع كَ َ
"ول ََّما ْاب َت َد�أَ َي ُ�س ُ
َ
ان ُيظَ ُّن ْاب َن ُي ُ
(�إنجيل لوقا .)23 :3
148
كثيرا ما �أ�شار ي�سوع �إلى نف�سه ب�أنه "ابن االن�سان" �أي "ابن الجن�س الب�شري/الب�شرية"
ً
(ذرية)
(في اليونانية� :أنثروبو�س) .يا له من لقب! �شئنا �أَم �أبينا ،نحن جمي ًعا �أوالد ّ
الجن�س الب�شري� .أما ابن اهلل العظيم فقد اختار بنف�سه وبكامل �إرادته �أن ي�صير ابن
وح�سِ ب نف�سه مع الجن�س الب�شري .لذلك ،ف� َّإن هذا اللقب ُي�سلِّط ال�ضوء على
الإن�سان َ
ال�شخ�صي
تدخل اهلل
الهوت الم�سيح بقدر ما ُيركِّز على نا�سوته
(ب�شريته) لأ ّنه ي�شير �إلى ُّ
ّ
ّ
في الب�شرية .اقر�أ دانيال 14-13 :7؛ �إنجيل َم َّتى 20 :8؛ �إنجيل لوقا 24 :5؛ -69 :22
70؛ �إنجيل يوح َّنا 27 :5؛ 31 :13؛ �سِ فْر الر�ؤيا 18-13 :1؛ .14 :14
149مثالً ،هذه الآية التي اقتب�سها ي�سوع (في �إنجيل لوقا  )4 :4هي من توراة مو�سى� :سِ فْر
التثنية .3 :8
ِي�س ُ�سلْ َطا ِن
150ب�سبب
و"رئ ِ
َّ
خطية الإن�سان� ،أم�سى ال�شيطان بالفعل "رئي�س هذا العالم" َ
ْال َه َواءُِّ ،الرو ِح َّالذِي َي ْع َم ُل ال َآن فِي �أَ ْب َناءِ ْال َم ْع�صِ َية" (�إنجيل يوح َّنا 31 :12؛ ر�سالة
الخطية؛ لكنه
ال�سلطان الذي فقده ب�سبب
َّ
�أف�س�س  .)2 :2وقد جاء ابن اهلل ليعيد للإن�سان ُّ
لم يفعل ذلك على طريقة ال�شيطان بل على طريقة اهلل.
 151المزمور  110والمزمور 2؛ �إنجيل َم َّتى .46-41 :21
 152القر�آن19 :19 :؛ انظر التباين بينها وبين 2 :48؛ .19 :47
 153القر�آن19 :19 :؛ 51-45 :3؛ 112-110 :5؛ .19 :19
 154القر�آن.171 :4 :
155
"ال�ش ْرك"؛ �أي اعتبار �أي �شيء �أو �أي �إن�سان م�ساو ًيا هلل.
الخطية الكُبرى في الإ�سالم هي ِّ
َّ
156
تنب�أ عنه الأنبياء:
الحظ الألقاب التي ُتطلق على الم�سيح الذي َّ
عجي ًبا = �صفة ت�ستخدم هلل وحده وهي تعني "خارج عن المعتاد".
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�شيرا = الم�سيح هو الحكمة بذاتها.
ُم ً
قديرا = ال ي�ستطيع �إ ّال اهلل �أن ي�أخذ ج�س ًدا ب�شر ًيا.
�إل ًها ً
�أ ًبا �أبد ًيا = هو مالك الأبدية.
�سالما مع اهلل (ر�سالة رومية ،)1 :5
رئي�س ال�سالم = �سوف يوفِّر لك ّل من ي�ؤمن به
ً
و�سالما داخل ًيا (ر�سالة فيلبي .)7 :4
و�سالما مع الآخرين (ر�سالة �أف�س�س ،)18-14 :2
ً
ً
�سالما على م�ستوى العالم كلّه (انظر الف�صل  29من
كما �أنه �سيوفِّر في نهاية العالم
ً
هذا الكتاب).
157
اب
الرب �سي�أتي �إلى الأر�ض ك�إن�سان" :ه�أَ َن َذا جِ ْئ ُت .ب َِد ْر ِج ْالك َِت ِ
تنب�أ النبي داود ب� َّأن ّ
وب َع ِّني" (المزمور  .)7 :40كما تنب�أ النبي مالخي ب� َّأن اهلل �سير�سل من ُي َه ِّيئ
َم ْك ُت ٌ
الرب (�سِ فْر مالخي .)1 :3
النا�س لمجيء ّ
158
تخيل �أنك و�صديقك تتح َّدثان عن قائ َدين
هل نزول اهلل �إلى م�ستوانا َينتق�ص من مجده؟ َّ
جديرين باالحترام �أحدهما ا�سمه عمر والآخر ا�سمه هارون .يقول �صديقك:
روحيين
َّ
َ
كثيرا ف�إنك
هارون
تحترم
إنك
�
وحيث
فال".
عمر
ا
أم
�
ال�سيارات،
ألعاب
�
يلعب
"هارون
َّ
ً
ُتجيبه قائالً" :هذا م�ستحيل! حا�شا �أن يلعب ب�ألعاب ال�سيارات!" قد يبدو رد فعلك
بررا .لكنك تكت�شف الح ًقا � َّأن عمر وهارون لديهما �أطفال ،و� َّأن �أطفالهما
منطق ًيا ُ
وم ً
يطلبون منهما �أن يجل�سا معهم على الأر�ض لي�شاركوهم �ألعاب ال�سيارات .والآن ،ماذا
لو اكت�شفنا � َّأن هارون ي�ستمتع بق�ضاء وقته مع �أبنائه بهذه الطريقة في حين � َّأن عمر
ور ُجل
يرف�ض القيام بذلك لأ ّنه يعتقد � َّأن ذلك ينتق�ص من كرامته؟ َمن هو الأف�ضل ك�أب َ
وقائد :عمر �أَم هارون؟ كذلك ،قد تكون دوافع النا�س نبيلة حين يقولون "حا�شا هلل �أن
عو�ضا عن تعظيم اهلل ف�إنهم ُيقلِّلون من �ش�أنه.
ي�أتي �إلى الأر�ض ك�إن�سان"؛ لكن ً
159نقر�أ في الأ�صحاح  13من �إنجيل يوح َّنا � َّأن ي�سوع غ�سل � ْأر ُجل تالميذه – وهو عمل
الرب
كان يقوم به الخادم! نعم ،فقراءة الأناجيل تجعلك تلتقي مع الخادم الأعظمّ :
ي�سوع بذاته!
� 160إنجيل َم َّتى 14؛ �إنجيل َم ْرق�س 6؛ �إنجيل يوح َّنا .6
161لو �أراد ي�سوع �أن يكتفي بالقول ب�أنه كان موجو ًدا قبل �إبراهيم لقال" :قبل �أن يكون
�إبراهيم� ،أنا كنت" بدل �أن يقول" :قبل �أن يكون �إبراهيم� ،أنا كائن ".انظر الف�صل  9عن
يهوه (�سِ فْر الخروج .)14 :3
162الكلمة الم�ستخدمة للإ�شارة �إلى "�سجود" ه�ؤالء الأ�شخا�ص لي�سوع هي نف�س الكلمة
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الم�ستخدمة للإ�شارة �إلى ال�سجود هلل( .قارن �إنجيل َم َّتى  2 :8مع �سِ فْر الر�ؤيا .)11 :7
في كلتا الحالتين ،الكلمة هي نف�سها في الأ�صل اليوناني "برو�سكنيو").
163
تعر�ض للتحريف ،اقر�أ
�إذا كنت ما تزال ُمتم�سكًا بالقول المغلوط ب� َّأن الكتاب المق ّد�س َّ
"م َح َّرف �أَم َمحفوظ؟"
الف�صل الثالث من جديد؛ وهو بعنوانُ :
.Lewis. C. S. Mere Christianity. NY: Macmillan-Collier, 1960, pp. 55-56 164

 165لمراجعة وحدة اهلل الجامعة ،اقر�أ الف�صل .9
166
الغني .فقد جاء ال�شاب الغني �إلى ي�سوع
ق�صة ي�سوع وال�شاب
يخطئ الكثيرون في فهم َّ
ّ
ال�صال ُِح� ،أَ َّي َ�ص َال ٍح �أَ ْع َم ُل ل َِت ُك َون ل َِي ْال َح َي ُاة الأَ َبد َِّي ُة؟" (�إنجيل َم َّتى
و�س�أله�" :أَ ُّي َها ْال ُم َعلِّ ُم َّ
جي ًدا في نظر
16 :19؛ �إنجيل مرق�س 17 :10؛ �إنجيل لوقا  .)25 :10بدا �س�ؤال ال�شاب ِّ
المتدين لم يدرك
النا�س ،لكنه لم يكن كذلك في نظر الرب .فقد علم ي�سوع � َّأن هذا ال�شاب
ّ
و�شر الإن�سان غير المحدود .فقد
بعد الحقائق الأ�سا�سية عن قدا�سة اهلل غير المحدودة ّ
ببره الذاتي يعتقد �أنه ي�ستطيع �أن يح�صل على الحياة الأبدية
كان ذلك ال�شاب ُ
الم ِّ
تم�سك ِّ
بنف�سه و�أنه �صالح بالقدر الكافي لتحقيق هذا الهدف .وبهذا ،فقد كان �أ�شبه بطفل يحمل
بيده بع�ض القطع النقدية ويقول لأغنى رجل في العالم" :كم �أعطيكَ لأرث ممتلكاتك؟"
كيف �أجاب ي�سوع عن �س�ؤال هذا الرجل؟ لقد َو َّجهه �إلى التوراة والو�صايا الع�شر ليريه
بالبر الكامل .فال توجد
�أنه لن ي�ستطيع �أب ًدا بقدرته �أن َيفي بمتطلبات اهلل المتعلِّقة
ّ
لمن يظن �أنه ي�ستحقها من خالل القيام ببع�ض الأعمال ال�صالحة.
"حياة �أبدية" َ
أي�ضاَ :
الطرِ ُيق
"ال َت ْ�ض َطرِ ْب ُقلُ ُوب ُك ْم� َ .أ ْن ُت ْم ُت ْ�ؤم ُِن َون بِاهلل ِ َف�آم ُِنوا بِي � ...أَ َنا ُه َو َّ
167قال ي�سوع � ً
َو ْال َح ُّق َو ْال َح َي ُاةَ .ل ْي َ�س �أَ َح ٌد َ ْي�أتِي �إِ َلى ال ِآب �إِ َّال بِي" ...اَ َّلذِي َر�آنِي َف َق ْد َر�أَى ال َآبَ ،ف َك ْي َف َت ُق ُول
�أَ ْن َت� :أَ ِر َنا ال َآب؟� ...أَل ْ�س َت ُ ْت�ؤم ُِن �أَ ِّني �أَ َنا فِي ال ِآب َوال َآب ف َِّي؟ �َ ...ص ِّد ُقونِي �أَ ِّني فِي ال ِآب
َوال َآب ف َِّيَ ،و ِ�إ َّال َف َ�ص ِّد ُقونِي ل َِ�س َب ِب الأَ ْع َما ِل َن ْف�س َِها" (�إنجيل يوح َّنا .)11-9 ،6 ،1: 14
أي�ضا� :إ�شعياء -10 :40
�168إ�شعياء 1: 53؛ �إنجيل يوح َّنا � ،28 :12إنجيل لوقا  .51 :1انظر � ً
11؛ 5 : 51؛ 10 :52؛ 16 :59؛ 5 :63؛ �إرميا .17 :32
169
�شخ�صين من الموت؛ لكن لم
إيليا و�ألي�شع) لإقامة
�أعطى اهلل القدرة الثنين من �أنبيائه (� َّ
َ
يزعم �أي نبي �أنه رئي�س الحياة غير ي�سوع الذي قال عن نف�سه�" :أنا هو القيامة والحياة".
حا�ضرا عندما طُ رد �إبلي�س
170كان الم�سيح في ال�سماء قبل مجيئه �إلى الأر�ض ،وكان
ً
ال�س َماء"
"ر�أَ ْي ُت َّ
ال�ش ْيطَ َ
من هناك .لذلك ،قال ي�سوع لتالميذهَ :
ان َ�ساقِ طً ا مِ ْث َل ا ْل َب ْرقِ مِ َن َّ
(�إنجيل لوقا .)18 :10
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الفصل ِ :18خ َّ
طة اهلل األزل َّية
171الر�سالة �إلى العبرانيين 6 :11؛ �إرميا 13 :29؛ �إ�شعياء 11 :29؛ �إنجيل َم َّتى 25 :11؛
14-13 :13؛ �إنجيل لوقا 15-4 :8؛ �إنجيل يوح َّنا  .6الكثير من حقائق اهلل تظهر
ب�شكل غير وا�ضح عم ًدا وذلك لكي ال يفهمها �إال من يبحث عن الحق .فاهلل ال ولن ُيرغم
فمن يريد �أن يفهم �سيكت�شف الحق� .أما
النا�س على الإ�صغاء �إليه وفهمه والإيمان بهَ .
الذين ُيغلقون عيونهم و�أذهانهم ب�إرادتهم ،فلن يكت�شفوه.
172
النبوات التي كُ تبت في �صيغة الما�ضي على الرغم من �أنها كُ تبت قبل
هل الحظت عدد َّ
مئات ال�سنين من تح ُّققها؟ هذا ُيرينا �أنه ال يمكن ُمطل ًقا �إف�ساد خطط اهلل .فعندما يقول
حتما.
أمرا ما �سيحدث فهو �سيحدث ً
الخالق � َّإن � ً
173اقر�أ المزمور الثاني الذي كُ تب قبل �ألف �سنة من مجيء الم�سيح �إلى الأر�ض .في �أماكن
عديدة من الكتاب المق َّد�سُ ،ي�شار �إلى الم�سيح في مجيئه الثاني (انظر الف�صل 29
من هذا الكتاب) بال�صخرة الكبيرة التي �ستنزل من ال�سماء وت�سحق ك ّل من يرف�ض
الخ�ضوع لخطّ ة اهلل للفداء (�سِ فْر دانيال 35-34 :2؛ �إنجيل َم َّتى .)44-33 :21
174للإطالع على المزيد من �أقوال بطر�س ،اقر�أ �أعمال الر�سل 5-2؛ �أعمال الر�سل 10؛
ر�سالة بطر�س الأولى 12-10 :1؛ 25-21 :2؛  18 :3وغيرها .كذلك ،ت� َّأمل في كلمات
خل�صِ َين
ال�صل ِي ِب ع ِْن َد ْال َهالِك َِين َج َه َال ٌةَ ،و�أَ َّما ع ِْن َد َنا َن ْح ُن ْال ُم َ َّ
الر�سول بول�س"َ :ف ِ�إ َّن َكل َِم َة َّ
ا�س َ ...ب ِل ْاخ َت َار ُ
اهلل ُج َّه َال ْال َع َالمِ ل ُِي ْخزِ َي
َف ِه َي ُق َّو ُة اهلل ِ َ ...و َ�ض ْع َف اهلل ِ �أَ ْق َوى م َِن َّالن ِ
ْال ُح َك َم َاءَ .و ْاخ َت َار ُ
اهلل ُ�ض َع َف َاء ْال َع َال ِم ل ُِي ْخزِ َي الأَ ْقوِ َي َاء" (ر�سالة كورنثو�س الأولى
.)27 ،25 ،18 :1
الفصل َ :19
شريعة َّ
الذبائح
175كيف عرف هابيل � َّأن عليه القيام بك ّل هذا؟ لقد �أخبره اهلل بذلك .نرى في الر�سالة �إلى
ف�صل الكتاب
العبرانيين َّ � 4 :11أن هابيل َق َّدم ذبيحته بالإيمان ب� َّأن اهلل �أمر ووعد .و ُي ِّ
البدلية التي كان هابيل قد ق َّدمها �ساب ًقا.
المق َّد�س الح ًقا �شرائع اهلل المتعلِّقة بالذبيحة
َّ
نقر�أ في �سِ فْر التكوين َّ � 4 :4أن هابيل َق َّدم من "�أبكار غنمه" (قارن مع �سِ فْر الخروج
الالويين  .)16 :3ورغم
"ومِ ْن �سِ مانِها" (انظر �سِ فْر
ِّ
13-12 :13؛ �سِ فْر الالويين َ )6 :5
رجح �أنه فعل
الح َمل على ٍ
� َّأن الكتاب المق َّد�س ال يقول � َّإن هابيل َق َّدم َ
مذبح ،لكن من ُ
الم َّ
تماما كما فعل الم�ؤمنون من بعده� .سِ فْر التكوين 20 :8؛ 17 :12؛ 18 ،4 :13؛
ذلك – ً

الهوامش

437

9-8 :22؛ �سِ فْر الخروج 26-24 :20؛ �سِ فْر الالويين 11 :17؛ وغيرها.
 176دانيال 6؛ �أ�ستير 15-8 :3؛ .17-7 :8
المقد�س" .نيويورك :مطبعة �أبينغدون-
177جيم�س �سترونغ "الفهر�س ال�شامل للكتاب َّ
كوك�سبري� ،1948 ،ص  .57قارن تكوين ( 14 :6و َتطْ ليه [�أو و ُت َغطِّ يه]) مع الويين
العبرية نف�سها في هاتين الآيتين.
( 18 :5ف ُي َكفِّر) .فقد ا�س ُتخدمت الكلمة
ّ
�178سِ فْر الالويين .7 :5
َ 179يذْكُ ر الكتاب المق َّد�س �أكثر من خم�سين مرة �أنه ينبغي �أن تكون الذبيحة �صحيحة.
ِيحا ُي َق ِّر ُب ُه"
فمثالً"َ :و�إِ ْن َك َان ُق ْر َب ُان ُه م َِن ْال َغ َن ِم َّ
ال�ض�أْ ِن �أَ ِو ْال َم ْعزِ ُم ْح َر َق ًةَ ،ف َذ َك ًرا َ�صح ً
(�سِ فْر الالويين .)10 :1
ظيمة
بيحة َع
الفصل َ :20ذ َ
َ
180عيد الأ�ضحى هو العيد الإ�سالمي الأكثر �أهمية في ال�سنة .فهو ي�شير �إلى الحدث الذي
َوفَّر اهلل فيه حم ًال لإبراهيم ليذبحه بدل ابنه .ووف ًقا للر�أي الإ�سالمي ال�شائع ،كان االبن
الذي �س ُيذبح هو �إ�سماعيل ولي�س �إ�سحاق على الرغم من � َّأن القر�آن ال يذكر �أنه كان
فيو�ضح � َّأن االبن كان �إ�سحاقُ .يحيي جميع الم�سلمين
�إ�سماعيل� .أما الكتاب المق َّد�س
ِّ
أي�ضا في الحج �إلى مكة في ختام
في جميع �أنحاء العالم عيد الأ�ضحى كما ُيح َتفل به � ً
تتم الت�ضحية ب�إحدى الأنعام (خروف �أو بقرة �أو ناقة) في �آخر
منا�سك الحج حيث ّ
الحج بعد �صالة العيد ال�صباحية .ي�ؤمن معظم الم�سلمين ب� َّأن هذه الطقو�س ُتق ِّدم لهم
أي�ضا ب� َّأن هذه الطقو�س
لكن الم�سلمين يعترفون � ً
"والدة جديدة" وتمحو لهم خطاياهمَّ .
ال يمكن �أن توفِّر لهم يقين الخال�ص حيث � َّإن خطاياهم تعود وتتراكم بعد الحج( .اقر�أ
الأ�صحاح  10من الر�سالة �إلى العبرانيين والأ�صحاح  3من �إنجيل يوح َّنا لتعرف ما
يقوله الكتاب المق َّد�س).
181
الق�صة.
في البداية ،كان ا�سم �إبراهيم هو �أبرام .ال ي�سعنا هنا �أن ن�شرح هذا الجزء من َّ
ق�صة �إبراهيم بالكامل ،اقر�أ تكوين
اقر�أ الأ�صحاح  17من �سفر التكوين .للإطِّ الع على َّ
غالطية 4؛ عبرانيين .11
أي�ضا رومية 4؛
25-11؛ اقر�أ � ً
ّ
�182سفر التثنية 7-6 :7؛ .2 :14
183فيما يلي بع�ض الأمثلة على ا�ستخدام اهلل �أمة ال�شعب اليهودي القديم لمباركة ال�شعوب
غير اليهودية :خلّ�ص يو�سف حياة ماليين الم�صريين (تكوين  .)50-37كانت ُنعمي
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وعرفة (انظر �سِ فْر راعوث
آبيتين هما راعوث ُ
(وهي من ن�سل �إبراهيم) َب َركَ ة المر�أتين مو� َّ

إيليا َب َركَ ة لأرملة ِ�ص ْرفَة (ملوك الأول 17؛ �إنجيل لوقا
في العهد القديم) .وكان النبي � َّ

� .)26 :4أما يونان ف�أو�صل ر�سالة الخال�ص �إلى �شعب نينوى (�سِ فْر يونان) .وكان الملك
أي�ضا لملكة �سب�أ (ملوك الأول 10؛ �إنجيل لوقا  .)31 :11كما � َّأن النبي
ُ�سليمان َب َركَ ة � ً

دانيال بارك البابليين (دانيال � .)6-1أما �أ�ستير ومردخاي فكانا َب َركَ ة للإمبراطورية
الفار�سية (�سِ فْر �أ�ستير).
َّ

184تكوين 3-2 :12؛ 18-16 :22؛ الر�سالة �إلى العبرانيين 20-13 :6؛ �إنجيل يوح َّنا :4
22؛ �أعمال الر�سل  ،10-1وغيرها.
" 185بِالإِ َيما ِن َق َّد َم �إِ ْب َراه ُِيم �إِ ْ�س َح َاق َو ُه َو ُم َج َّر ٌبَ .ق َّد َم َّالذِي َقب َِل ْال َم َواع َِيدَ ،وحِ َيد ُه َّالذِي ق َِيل
َل ُه�ِ ‘ :إ َّن ُه بِ ِ�إ ْ�س َح َاق ُي ْد َعى َل َك َن ْ�س ٌل’�ِ .إ ْذ َح�س َِب َ�أ َّن َ
اهلل َقاد ٌِر َعلَ ى ا ِلإ َق َامةِ م َِن ا َلأ ْم َواتِ َ�أ ْي ً�ضا،
َّالذ َِين م ِْن ُه ْم �أَ َخ َذ ُه �أَ ْي ً�ضا فِي م َِثال" (الر�سالة �إلى العبرانيين .)19-17 :11

س َفك
ماء ُت ْ
الفصل ِ :21د ٌ

186
الق�صة
بد�أت في َع ِّد ق�ص�ص الذبائح في العهد القديم؛ لكنني تو َّقفت بعد �أن و�صلت �إلى َّ

تكررت الكلمات "دماء" و"ذبيحة" و"تقدِمة" و"مذبح" �أكثر من 1400
رقم  .200وقد َّ

َم َّرة في الكتاب المق َّد�س (بح�سب ترجمة الملك جيم�س الجديدة).
�ض
187تكوين َ " ،14-13 :15ف َق َال لأَ ْب َر َامْ :اعلَ ْم َيق ًِينا �أَ َّن َن ْ�سلَ َك َ�س َي ُك ُون َغرِ ًيبا فِي �أَ ْر ٍ
ون َل َها �أَ َنا
ون َل ُه ْمَ .ف ُيذِلُّ َون ُه ْم �أَ ْر َب َع م َِئةِ َ�س َنةٍُ .ث َّم الأُ َّم ُة َّالتِي ُي ْ�س َت ْع َب ُد َ
َل ْي َ�س ْت َل ُه ْمَ ،و ُي ْ�س َت ْع َب ُد َ
َ�أد ُِين َهاَ ،و َب ْع َد ذل َِك َي ْخ ُر ُج َون بِ�أَ ْم َال ٍك َجزِيلَ ةٍ" .يظهر تحقيق هذا الوعد في �سفر الخروج
وال�سلطان .لهذا ف� َّإن خططه تتح َّقق
12-1 :1؛  .41-35 :12اهلل هو �صاحب ال�سيادة ُّ

دائما.
ً

�188سِ فْر الخروج ،الأ�صحاحات .11-5

189وعد اهلل مو�سى من داخل العلّيقة الم�شتعلة قائالً�" :إِ ِّني �أَ ُك ُون َم َع َكَ ،وهذِهِ َت ُك ُون َل َك
ون َ
هذا ْال َج َبلِ" (�سِ فْر
اهلل َعلَ ى َ
ْال َع َال َم ُة َ�أ ِّني َ�أ ْر َ�سلْ ُت َك :حِ َين َما ُت ْخرِ ُج َّ
ال�ش ْع َب م ِْن م ِْ�ص َرَ ،ت ْع ُب ُد َ
الخروج .)12 :3

190
ال�ص ْخ َر َة َف ْان َف َج َرتِ ْالم َِي ُاهَ .ج َر ْت فِي ْال َياب َِ�سةِ َن ْه ًرا"
�سِ فْر الخروج 17-13؛ َ"�ش َّق َّ
(المزمور .)41 :105
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�191سِ فْر الخروج  .19-9 :28عندما كان الم�سيح على الأر�ض قال�" :أَ َنا ُه َو ْال َب ُاب� .إِ ْن َد َخ َل
بِي �أَ َح ٌد َف َي ْخلُ ُ�ص َو َي ْد ُخ ُل َو َي ْخ ُر ُج َو َي ِج ُد َم ْر ًعى" (�إنجيل يوح َّنا  .)9 :10كان ك ّل عن�صر
في خيمة االجتماع يرمز �إلى �شخ�ص الم�سيح وعمله.
ون
"َ 192ي َ�ض ُع َي َد ُه َعلَ ى َر ْ�أ ِ
االجت َِما ِعَ ،و َي ُر ُّ�ش َب ُنو َه ُار َ
�س ُق ْر َبانِهِ َو َي ْذ َب ُح ُه َل َدى َب ِ
اب َخ ْي َمةِ ْ

ون َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح�( "...سِ فْر الالويين
ْال َك َه َن ُة َّالد َم َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح ُم ْ�س َتد ًِيراَ ...و ُيوق ُِد َها َب ُنو َه ُار َ
.)5 ،2 :3

كانت خيمة االجتماع بمثابة �صورة عن المخلّ�ص الذي �سي�أتي من ال�سماء �إلى الأر�ض.

193

تماما كما
جي ًداُّ ُ :
وللّذين يعرفون هذا المخلّ�ص ِّ
"كل ُه ُم ْ�ش َت َه َيات" (ن�شيد الأن�شاد ً )16 :5
ولمن ال يعرفه بعدَ :
"ال ُ�ص َور َة َل ُه َو َال َج َم َال َف َن ْن ُظ َر ِ�إ َل ْيهَِ ،و َال
في داخل خيمة االجتماعَ .
تماما كخيمة االجتماع من الخارج.
َم ْن َظ َر َف َن ْ�ش َت ِه َي ُه" (�إ�شعياء ً )3-2 :53

194تعني كلمة �آدم "�إن�سان" وهي تعني حرف ًيا "التراب الأحمر" ل َّأن اهلل خلق ج�سد �آدم
من تراب الأر�ض.

�195سِ فْر العدد .39-23 :3
�196سِ فْر الالويين 16؛ يحتفل اليهود حتى يومنا هذا بيوم الكفارة رغم �أنه يخلو الآن
من معناه الأ�صلي لأن لي�س لديهم هيكل وال كهنوت وال َح َمل ُيق ِّدمونه ذبيحة .ومن
ُ�سخرية ال َق َدر � َّأن �أحد رموز اليهودية اليوم هو حائط (الحائط الغربي [حائط المبكى]؛

�سور بناه هيرود�س الكبير لتو�سيع منطقة جبل الهيكل) .وفي يومنا هذا ،يقف اليهود
ك ّل يوم �أمام هذا الحائط و ُي�صلّون من �أجل مجيء الم�سيح رغم �أنه �أتى قبل �ألفي

�سنة! وكما قال الأنبياء ،ف� َّإن الأمة اليهودية ُم�صابة بالعمى الروحي (�إ�شعياء 10 :6؛

1: 53؛ �إرميا 21 :5؛ حزقيال 2 :12؛ ر�سالة كورنثو�س الثانية  .)6 :4-12 :3لكن
�سي�أتي يوم تنفتح فيه عيونهم ويدركون � َّأن ي�سوع هو التحقيق الكامل لرموز الهيكل
والكهنوت والذبائح (الر�سالة �إلى العبرانيين 10-8؛ ر�سالة �أف�س�س  .)2وعندها� ،سوف
ُيهدم حائط العمى الروحي (ر�سالة �أف�س�س 14 :2؛ ر�سالة رومية  .)11-9انظر الف�صل

أي�ضا الحوا�شي.
الخام�س من هذا الكتاب تحت عنوان "نبوءات عن �شعب" .اقر�أ � ً

�197أخبار الأيام الثاني  .1 :3قارن مع تكوين  .2 :22في هذا الموقع بنى الم�سلمون م�سجد
قبة ال�صخرة في القرن ال�سابع.
ّ

�198أخبار الأيام الثاني .5 :7
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الح َمل
الفصل َ :22
199
حرفيا "اهلل َم َعنا"
عمانوئيل الذي يعني
ًّ
الرب في الكتاب المق َّد�س هو ّ
�أحد �أ�سماء ّ
(�إ�شعياء 14 :7؛ �إنجيل َم َّتى .)23 :1
200ر�سالة كورنثو�س الثانية 4-1 :5؛ ر�سالة كورنثو�س الأولى 19 :6؛ ر�سالة بطر�س
الثانية 14-13 :1؛ ر�سالة �أف�س�س .21 :2
�201إ�شعياء 9-3 :40؛ مالخي 1 :3؛ �إنجيل لوقا 1؛ �إنجيل يوح َّنا .1
202
نبيا ،كان �أحد رجال اهلل الأتقياء َي ْم َ�سح
�صبح كاه ًنا �أو ًّ
عندما كان اهلل يختار رج ًال ل ُي َ
عينة .وقد قام اهلل بم�سح ابنه
لمهمة ُم َّ
ُمختار اهلل بالزيت كعالمة على � َّأن اهلل اختاره ّ
بالروح ال ُق ُد�س .وغال ًبا ما يرمز الزيت في الكتاب المق َّد�س �إلى الروح ال ُق ُد�س .مالحظة:
عملية الخلق ،فقد ا�شترك الآب واالبن والروح
كما � َّأن الأقانيم الثالثة ا�شتركت في
ّ
ال ُق ُد�س في عمل الفداء.
"ال َب ُّار بِ�إِ َيمانِهِ َي ْح َيا" (�سِ فْر حبقوق  .)4 :2في حين � َّأن الذبيحة التي جاء ي�سوع
ْ 203
"خطية العالم"� ،إال � َّأن فائدتها تقت�صر على الذين ي�ؤمنون ب� َّأن
لتقديمها كافية لرفع
َّ
ي�سوع َ�سفَك دمه لأجلهم .ويمكننا تو�ضيح هذه الحقيقة من خالل المثال التو�ضيحي
التالي :هناك برنامج �إذاعي بعنوان "طريق الب ِّر" ُيبث في ال�سنغال (انظر الموق َعين
إلكترونيين التاليين� www.twor.com :أو  .)www.lesprophetes.comفي
ال
َّ
يتم الإعالن عن توفر ن�سخ مجانية من الكتاب المق َّد�س للم�ستمعين.
�أحيان كثيرة ّ
وهكذا ف� َّإن ك ّل من يكتب �إلينا ويطلب ن�سخة من الكتاب المق َّد�س يح�صل على ن�سخة
مجانية .هل هذا العر�ض ُمتاح لماليين النا�س الذين ي�ستمعون �إلى برنامجنا؟ �أجل.
وهل يكتب �إلينا جميع الم�ستمعين للمطالبة بن�سختهم المجانية من الكتاب المق َّد�س؟
ال .فالكثيرون ال ي�ستفيدون من هذا العر�ض .على نحو ُم�شابهَ ،ق َّدم اهلل المغفرة والحياة
لكن فئة �صغيرة من النا�س
الأبدية لجميع النا�س من خالل ذبيحة ابنه ي�سوع الم�سيحَّ .
هي التي تقبل عر�ض اهلل .انظر �إنجيل لوقا .24-15 :14
الفصل  :23ح ّتى ُت َك َّمل ُ
الك ُتب
أي�ضا دانيال  27-24 :9الذي ُي َ�سلِّط ال�ضوء على
�204إ�شعياء 53؛ المزمور  .22انظر � ً
خطّ ة اهلل الأزلية .ويتمثَّل جزء من هذه الخطّ ة بهذه الآية"ُ :ي ْق َط ُع ْال َم�س ُِيح َو َل ْي َ�س َل ُه"
(دانيال .)26 :9
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�205إنجيل َم َّتى .25-21
206
زكريا 13-12 :11؛ َم َّتى
تعر�ض لها ي�سوع :انظر المزمور 9 :41؛ �سِ فْر
ّ
الخيانة التي َّ
16-14 :26؛ .10-3 :27
207كما � َّأن اليهود كانوا يحتفلون بعيد الف�صح ال�سنوي ،ف� َّإن ي�سوع هو خروف الف�صح
الخطية" :لأَ َّن ف ِْ�ص َح َنا �أَ ْي ً�ضا
النهائي والكامل الذي ُي َخلِّ�ص النا�س من غ�ضب اهلل على
ّ
ْال َم�س َِيح َق ْد ُذ َبح لأَ ْجل َِنا" (ر�سالة كورنثو�س الأولى .)7 :5
�208إنجيل يوح َّنا .17-13
209كان ك ّل ما قاله ي�سوع للذين جا�ؤوا للقب�ض عليه�" :أنا هو" .وهو لم يق�صد بذلك �أنه
الرب الموجود من الأزل .لذلك حين قال ي�سوع "�أنا
ي�سوع النا�صري وح�سب ،بل �أنه ّ
هو" رجع القائد والجنود �إلى الوراء و�سقطوا على الأر�ض.
" 210
ال�س َماءِ م ِْث ُل ْاب ِن ِ�إ ْن َ�سا ٍن َ �أ َتى َو َج َاء ِ�إ َلى ْال َقدِي ِم
 ُك ْن ُت �أَ َرى فِي ُر َ�ؤى َّالل ْي ِل َ ِو�إ َذا َم َع ُ�س ُح ِب َّ
الأَ َّيا ِم ( "...دانيال  .)13 :7مالحظة :كان تمزيق الثياب تقلي ًدا �سائ ًدا للتعبير عن الحزن
والغ�ضب .وقد ورد في ال�شريعة التي �أعطاها اهلل لمو�سى"َ :و ْال َكاه ُِن الأَ ْع َظ ُم َب ْي َنِ �إ ْخ َوتِهِ
َ ...ال َي ُ�ش ُّق ث َِي َاب ُه" (�سِ فْر الالويين َ .)10 :21م َّزق الكاهن قيافا ثيابه؛ وبذلك فقد اعتبر
(م َّتى 65 :27؛ مرق�س  .)63 :14كان ي�سوع
نف�سه غير
ّ
رئي�سا للكهنة َ
م�ستحق لأن يكون ً
رئي�س الكهنة الأزلي الذي جاء �إلى الأر�ض ليق ّدم ج�سده ذبيحة .وهو الوحيد القادر
بالفعل على ُم�صالحة الخاطئ مع اهلل الق ّدو�س (الر�سالة �إلى العبرانيين 17 :2؛ 1 :3؛
16-14 :4؛ 26 :7؛ 1 :8؛ 25 ،11 :9؛ .)22-19 :10
�211إنجيل يوح َّنا 38 :18؛ 6 ،4 :19؛ 15 :19؛ �إنجيل لوقا .21 :23
الفصل َ :24ق ْد أُ ْك ِم َل!
�212إذا لم تكن قد فهمت الف�صول  8و 9و 16و 17من هذا الكتاب فقد تجد هذا الكالم
"من كان يهتم بالكون فيما
تجديفًا (كُ ف ًْرا).
ُ
�سمعت بع�ض النا�س يقولون با�ستهزاءَ :
كان اهلل في رحم العذراء وعلى ال�صليب؟" ُيظهر هذا ال�س�ؤال � َّأن البع�ض ينظرون نظرة
خاطئة �إلى الكتاب المق َّد�س و�إلى اهلل الذي �أوحى بهَ َ .
"ف�أ َج َاب َي ُ�س ُوع َو َق َال َل ُه ْمَ :ت�ضِ ُّل َون
�إِ ْذ َال َت ْعرِ ُف َون ْال ُك ُت َب َو َال ُق َّو َة اهلل ِ" (�إنجيل َم َّتى  .)29 :22بما � َّأن اهلل موجود منذ الأزل
في ثالثة �أقانيم ُم َّتحدة ،فلي�ست هناك �أية م�شكلة في وجوده على الأر�ض وفي ال�سماء
في الوقت نف�سه .ف�إن كانت ال�شم�س الموجودة في الف�ضاء الخارجي ُتنير الأر�ض
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و ُتعطي حرارتها ،فلماذا ال ي�ستطيع خالق ال�شم�س �أن يوجد في ال�سماء وعلى الأر�ض
في الوقت نف�سه؟
213
مج َمة" (�إنجيل َم َّتى 33 :27؛ �إنجيل
ُ
"ج ُ
"جل ُْجثَة" �أو ُ
�صلب ي�سوع في مو�ضع ُيدعى ُ
مرق�س 22 :15؛ �إنجيل يوح َّنا  .)17 :19التل الذي ُ�صلب عليه ي�سوع (وهو على �شكل
جزءا من الجبل الذي َق َّدم �إبراهيم
ُجمجمة) يقع خارج مدينة �أور�شليم القديمة ،و ُي�شَ كِّل ً
عليه الكب�ش بد ًال من ابنه.
214كتب الم� ِّؤرخ يو�سيفو�س �أنه قبل �سقوط �أور�شليم في �سنة  70ميالدية ،كان الجنود
الرومان "يقب�ضون على خم�سمئة يهودي ك ّل يوم؛ ال بل �أكثر في بع�ض الأحيان.
�سمرونهم
 ...وكان ه�ؤالء الجنود
ّ
ي�صبون كراهيتهم وغ�ضبهم على ه�ؤالء اليهود ف ُي ِّ
على ال�صلبان الواحد تلو الآخر "...كما كتب يو�سيفو�س � َّأن ال�ضحايا كانوا
العاديات ،1 :11
" ُي ْجلَدون �أو ًال ثم ُيعذَّبون ب�شتى �أ�شكال التعذيب( "...يو�سيفو�س،
َّ
�ص .)563
ال�س َاع ُة
215كان اليهود يعتبرون بداية النهار عند ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
�صباحا َ"و َك َان ِت َّ
ال�ساد َِ�س ُة (ال�ساعة 12
ال�س َاع ُة َّ
َّالثال َِث ُة (=3+6ال�ساعة َ )9ف َ�صلَ ُب ُوهَ ...و َل َّما َك َان ِت َّ
ع�صرا)" (�إنجيل
ال�س َاعةِ َّالتا�س َِعةِ (الثالثة
ظهرا)َ ،ك َان ْت ُظلْ َم ٌة َعلَ ى الأَ ْر ِ
ً
ً
�ض ُكلِّ َها �إِ َلى َّ
مرق�س .)33 ،25 :15
216
"م ْح َرقَة" َ 169م َّرة في العهد
تتكرر كلمة ُ
تكوين 20 :8؛ 8-2 :22؛ خروج َّ .18 :29
الخطية� .إنجيل مرق�س 33 :12؛
الم ْح َرقَة الأخيرة عن
َّ
القديم .فقد �أ�صبح ي�سوع هو ُ
الر�سالة �إلى العبرانيين  .14-6 :10مالحظة :لفهم ال�سبب الذي جعل اهلل يحجب وجهه
الرب ي�سوع وهو على ال�صليب ،اقر�أ �إ�شعياء  53والمزمور  .22في المزمور الذي
عن ّ
تنب�أ فيه داود ب� َّأن الم�سيح �سيقول�" :إلهي� ،إلهي لماذا تركتني؟" (المزمور ،)1 :22
ّ
َ
و�س" (المزمور .)3 :22
ف�إنه ُيخبرنا عن ال�سبب الذي من �أجله ترك اهلل ابنه"َ :و�أ ْن َت ْال ُق ُّد ُ
ال�ش َّر" (�سفْر حبقوق .)13 :1
فقد ترك اهلل ي�سوع لأ ّنه ُق ُّدو�س"َ :ع ْي َن َاك �أَ ْط َه ُر م ِْن �أَ ْن َت ْن ُظ َرا َّ
الخطاة
في �ساعات الظلمة تلك ،كان ابن الإن�سان الخالي من
الخطية يت�ألَّم بد ًال من ُ
َّ
خطية
فيما تركه اهلل وك�أنه هو الخاطئ .لقد �أ�صبح ي�سوع الق ّدو�س َح َمل اهلل الذي يرفع َّ
العالم (دون �أن ُيم�سي خاط ًئا).
Edersheim, Alfred. The Life and Times of Jesus the Messiah. 1883, 217
p. 614.

218اقر�أ الر�سالة �إلى العبرانيين  .10-9مالحظة :كما ورد في الف�صل  22من هذا الكتاب،
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ف� َّإن مجد اهلل الذي �سكن في ُق ْد�س الأقدا�س في خيمة االجتماع لم َي ُعد وراء الحجاب.
فلقد ظهر في ي�سوع الم�سيح.
�219إنجيل يوح َّنا .37-31 :19
الموت
الفصل :25
ٌ
موت َي ْه ِز ُم َ
�220إنجيل َم َّتى 28؛ �إنجيل مرق�س 16؛ �إنجيل لوقا 24؛ �إنجيل يوح َّنا 21-20؛ ر�سالة
لكن
كورنثو�س الأولى  .15مالحظةَ :عقَد البع�ض ال َع ْزم على دح�ض قيامة ي�سوع؛ َّ
بحوثهم قادتهم �إلى ت�أليف كُ ُتب ُتثبت قيامة الم�سيح من الأموات .ومن الأمثلة على
"م ْن َد ْح َرج الحجر؟"(Morrison, Frank. Who Moved
ه�ؤالء :فرانك موري�سونَ :
) the Stone? Grand Rapids, MI: Zondervan, 1987وجو�ش ماكدويل"ُ :برهان
قرارا" (McDowell, Josh. Evidence that Demands a Verdict.
ّ
يتطلب ً
"ق�ضية الم�سيح"
) Nashville, TN: Thomas Nelson, Inc., 1993ولي �ستروبل:
َّ
(Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids, MI: Zondervan,
1998).

أي�ضا �إنه َ"ك َما َك َان ُي َون ُان
221لم يقل الم�سيح �إنه �سيقوم في اليوم الثالث فح�سب ،بل قال � ً
�ض َث َال َث َة
ام َو َث َال َث َل َيالَ ،
هك َذا َي ُك ُون ْاب ُن ا ِلإ ْن َ�سا ِن فِي َقلْ ب الأَ ْر ِ
فِي َب ْط ِن ْال ُحوتِ َث َال َث َة �أَ َّي ٍ
ام َو َث َال َث َل َيال" (�إنجيل َم َّتى  .)40 :12يقول الكثيرون � َّإن الم�سيح لم يبقَ في القبر
�أَ َّي ٍ
�صباحا .غير � َّأن
م�ساء حتى الأحد
ثالثة �أيام كاملة لأ ّنه بقي في القبر من الجمعة
ً
ً
المدة التي بقي فيها الم�سيح في القبر بح�سب طريقة اليهود في الكالم هي ثالثة �أيام
كاملة .فعندما كانوا ي�شيرون �إلى جزء ولو �صغير من اليوم كانوا ي�شيرون �إلى اليوم
كلّه�( .إنجيل َم َّتى 64-63 :27؛ تكوين 18-17 :42؛ �صموئيل الأول 13-12 :30؛
�أ�ستير  .)1 :5-16 :4كذلك ،ال يذكر الكتاب المق َّد�س � َّأن الم�سيح ُ�صلب يوم الجمعة.
المقنعة
وهكذا ،فيما يهب الكثيرون للقول � َّإن هذا تناق�ض ،هناك العديد من التف�سيرات ُ
لحل هذه التناق�ضات الظاهرية في الكتاب المق َّد�س.
�222أعمال الر�سل 26 :11؛  ،28 :26ر�سالة بطر�س الأولى .16 :4
�223أعمال الر�سل "َ 41 :5و�أَ َّما ُه ْم َف َذ َه ُبوا َفرِحِ َين م ِْن َ �أ َما ِم ْال َم ْج َم ِع ،لأَ َّن ُه ْم ُح�س ُِبوا
ُم ْ�س َت�أ ِهل َ َ
تعر�ض بطر�س لل�سجن وال�ضرب� :أعمال الر�سل
ِين �أ ْن ُي َه ُانوا م ِْن �أَ ْج ِل ْا�س ِمهِ" .لقد َّ
أي�ضا �أعمال الر�سل  .12كما � َّأن ي�سوع تنب�أ بموت بطر�س ك�شهيد (�إنجيل يوحنا
5؛ انظر � ً
.)19-18 :21
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224يقتب�س البع�ض هذه العبارة التي قالها ي�سوع المر�أة �أممية"َ :ل ْم ُ �أ ْر َ�س ْل �إِ َّال �إِ َلى خِ َرافِ
ال�ض َّالةِ" (�إنجيل َم َّتى  ،)24 :15غير �أنهم ال يذكرون �أنه �شفى ابنتها!
َب ْي ِت �إِ ْ�س َرائ َِيل َّ
(لمزيد من الأمثلة على خدمة ي�سوع وتعاطفه مع غير اليهود ،اقر�أ �إنجيل َم َّتى :12
24-41؛ 43-33 :21؛ �إنجيل لوقا 55-51 :9؛ 36-30 :10؛ 19-11 :17؛ ر�سالة
يوح َّنا الأولى 2-1 :2؛ �إنجيل لوقا .)48-45 :24
225المزمور 18 :68؛ 1 :110؛ المزمور .24
226
ين ا ْل َعظَ َم ِة فِ ي الأَ َعالِي"
يرا ل َِخطَ ا َيا َناَ ،جل ََ�س فِ ي َيمِ ِ
ي�سوع " َب ْع َد َما َ�ص َن َع ِب َنفْ�سِ ِه َتطْ ِه ً
ِير ًة
"وكُ لُّ كَ اهِ ٍن َيق ُ
(الر�سالة �إلى العبرانيين َ .)3 :1
ُوم كُ َّل َي ْو ٍم َي ْخد ُِم َو ُي َق ِّد ُم مِ َر ًارا كَ ث َ
يع ا ْل َب َّت َة �أَ ْن َت ْن ِز َع ال َْخطِ َّيةََ .و�أَ َّما هذَا َف َب ْع َد َما َق َّد َم
ِتلْكَ ال َّذ َبائ َِح َع ْي َن َها ،ا َّلتِي َال َت ْ�س َتطِ ُ
ين اهللِ" (الر�سالة �إلى العبرانيين
ِيح ًة َواحِ َد ًةَ ،جل ََ�س �إِلَى الأَ َب ِد َع ْن َيمِ ِ
َع ِن ال َْخطَ ا َيا َذب َ
أي�ضا الر�سالة �إلى العبرانيين 1 :8؛ 2 :12؛ �سِ فْر الر�ؤيا .21 :3
 .)12-11 :10اقر�أ � ً
الفصل ُ :26م َت َد ِّين و َبعيد عن اهلل
227ر�سالة يعقوب 18 :2؛ �إنجيل َم َّتى 16-13 :5؛ الر�سالة �إلى العبرانيين .11
228رغم � َّأن اهلل ُيعطي الحكومات الحق في الدفاع عن �شعوبها ويوكل �إليها م�س�ؤولية
ا�ستخدام "ال�سيف" باعتبارها "خاد َِمة اهلل ،وهي التي َت ْن َتق ُِم ل َغ َ�ض ِب ِه مِ َّمن َي ْف َعلُ ال�شَ َّر"
حق اهلل
(ر�سالة رومية 4-1 :13؛ �سِ فْر التكوين  ،)6 :9ف� َّإن ا�ستخدام العنف لن�شر ّ
تماما مع تعليم ي�سوع الذي قال�"َ :سم ِْع ُت ْم �أَ َّن ُه ق َِيلُ :تح ُِّب َقرِ َيب َك َو ُت ْبغ ُِ�ض
يتعار�ض ً
َع ُد َّو َكَ .و�أَ َّما �أَنا َف�أَقُ ُول َل ُك ْم� :أَحِ ُّبوا �أَ ْع َد َاء ُك ْمَ .با ِر ُكوا َال ِعن ُِيك ْم� .أَ ْح�س ُِنوا �إِ َلى ُم ْبغِ�ضِ ُيك ْم،
�صلوا لأَ ْج ِل َّالذ َِين ُي�س ُِيئ َون �إِ َل ْي ُك ْم َو َي ْط ُر ُد َون ُك ْم ،ل َِك ْي َت ُك ُونوا �أَ ْب َن َاء َ �أب ُِيك ُم َّالذِي فِي
َو َ ُّ
َ
َ
الظالِم َِين.
ال�صالِح َِينَ ،و ُي ْمط ُِر َعلَ ى الأ ْب َرا ِر َو َّ
ال�س َم َاواتِ َ ،ف�إِ َّن ُه ُي ْ�شرِ ُق َ�ش ْم َ�س ُه َعلَ ى الأ ْ�ش َرا ِر َو َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ون َ �أ ْي ً�ضا َي ْف َعلُ َون ذل َِك؟
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ون �أَ ْي ً�ضا َي ْف َعلُ َون
َو�إِ ْن َ َّ
�سل ْم ُت ْم َعلَ ى �إِ ْخ َوت ُِك ْم َف َق ْطَ ،ف�أَ َّي َف ْ�ضل َت ْ�ص َن ُع َون؟ �أَل ْي َ�س ْال َع َّ�ش ُار َ
هك َذا؟" (�إنجيل َم َّتى  .)47-43 :5على النقي�ض من ذلك ف� َّإن القر�آن يقول"َ :قاتِلُ وا
َ
َّالذ َِين ال ُي�ؤْم ُِن َون بِاهلل ِ َوال ب ِْال َي ْو ِم الآخِ رِ َوال ُي َح ّرِ ُم َون َما َح َّر َم ُ
اهلل َو َر ُ�س ُول ُه َوال َيد ُِين َون
ون" (القر�آن،
د َِين ْال َح ّ ِق م َِن َّالذ َِين �أُ ُوتوا ْالك َِت َاب َح َّتى ُي ْع ُطوا ْال ِج ْز َي َة َع ْن َيدٍ َو ُه ْم َ�صاغ ُِر َ
�سورة � ،9آية .)29
هذا ُه َو ْال َخ َب ُر َّالذِي َ�سم ِْع ُت ُم ُوه م َِن ْال َب ْدءِ� :أَ ْن ُيح َِّب َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضاَ .ل ْي َ�س َك َما َك َان
" 229لأَ َّن َ
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ال�ش ِّريرِ َو َذ َب َح �أَ َخ ُاهَ .ول َِم َاذا َذ َب َح ُه؟ لأَ َّن �أَ ْع َم َال ُه َك َان ْت �ش ِِّر َير ًةَ ،و�أَ ْع َم َال �أَخِ يهِ
َقاي ُِين م َِن ِّ
َب َّار ٌة" (ر�سالة يوحنا الأولى  .)12-11 :3وهكذا ،هناك دافعان قويان جعال قايين
يقتل �أخاه هابيل هما ال�شيطان والح�سد (قارن مع �إنجيل َم َّتى .)18 :27
230
الم�شَ كِّك" :من �أين �أخذ قايين زوجة له؟" ُيجيب الأ�صحاح الخام�س
للإجابة عن ال�س�ؤال ُ
وحواء " َبنين َو َبنات" (تكوين .)4 :5
من �سفر التكوين عن هذا ال�س�ؤال .فقد كان لآدم َّ
تزوج �إحدى �أخواته؛ لكن هذا لم ُيحدث �أي �ضرر جيني في ذلك
ومن الوا�ضح � َّأن قايين َّ
تحول
الرب هذا النوع من الزيجات .وماذا حدث لهابيل بعد موته؟ َّ
الوقت .الح ًقا ،منع ّ
بارا على
ج�سده �إلى تراب و�صعدت نف�سه وروحه �إلى ال�سماء �إذ � َّإن اهلل غفر له و�أعلنه ً
�أ�سا�س �إيمانه (الر�سالة �إلى العبرانيين .)4 :11
َ 231ي ِ�صف مو�سى و�أنبياء �آخرون الطوفان العالمي والتغييرات الجيولوجية التي حدثت في
زمن نوح� :سِ فْر التكوين 8-7؛ المزمور 8-6 :104؛ � ُّأيوب 16 :22؛ �إنجيل َم َّتى :24
39-37؛ ر�سالة ُبطر�س الثانية .6-5 :2
السابق
المرحلة األولىَ :برنامج اهلل َّ
الفصل َ :27
232بطريقة �أو ب�أخرى ،يرتبط ك ّل جزء في الكتاب المق َّد�س بواحدة من الأفكار الثالثة
التالية:
 -1ما فعله اهلل
 -2ما يفعله اهلل
 -3ما �سيفعله اهلل
الهوتيةُ ،ت َ�ص َّنف هذه الأفكار الثالثة في الكتاب المق َّد�س على النحو التالي:
وبعبارات
َّ
بارا في مقامك (ر�سالة رومية .)5-3
)1التبرير= عندما ت�ؤمن بالإنجيلُ ،يعلنك اهلل ً
)2التقدي�س= كم�ؤمن ،اهلل يعمل ب�صورة دائمة في حياتك لكي ي�ساعدك على �أن تحيا
العملية [حالتك]( .ر�سالة رومية  8-6و .)15-12
حياة الب ِِّر في حياتك
َّ
بارا بالكامل في ال�سماء في مقامك وحالتك�( .سِ فْر الر�ؤيا -21
)3التمجيد= �ستكون ًّ
.)22
233دون ريت�شارد�سون�" ،أرباب الأر�ض" (Richardson, Don. Lords of the Earth.
أي�ضا" :طفل
) .Oxnard, CA: Regal Books; 1977, pp. 354اقر�أ للكاتب نف�سه � ً
ال�سالم" (.)Peace Child. Oxnard, CA: Regal Books, 1975

446

الهوامش

�234أعمال الر�سل 11-9 :26؛ 60-58 :7؛ 3-1 :8؛ .2-1 :9
أي�ضا �أعمال الر�سل 11؛ 14-13؛  .28-16في الأ�صحاحين
�235أعمال الر�سل 31-1 :9؛ � ً
غالطية
أي�ضا :ر�سالة
ق�صة اهتدائه .انظر � ً
 22و  26من �سِ فْر �أعمال الر�سلَ ،ي�سرد بول�س َّ
ّ
23 ،13 :1؛ ر�سالة فيلبي 6 :3؛ ر�سالة كورنثو�س الأولى  ،9 :15وغيرها.
236ال ِق ِّدي�س بح�سب تعريف الكتاب المق َّد�س هو ال�شخ�ص الذي ُيك َِّر�س نف�سه هلل؛ �إنه �شخ�ص
بارا بالإيمان من خالل �إيمانه بطريقة اهلل للغفران والتبرير .لذلك ،ف� َّإن ما
ُيعلنه اهلل ً
يفعله الب�شر حين ُيحيطون بع�ض الأموات بهالة من القدا�سة و ُيعلنون �أنهم "ق ِّدي�سون"
تماما مع تعليم الكتاب المق َّد�س (اقر�أ �سِ فْر التثنية 3-2 :33؛ المزمور :30
يتعار�ض ً
4؛ �سِ فْر الأمثال 8 :2؛ دانيال 27-21 :7؛ �إنجيل َم َّتى 52 :27؛ �أعمال الر�سل 10 :26؛
أف�س�س 1 :1؛  ،19 :2وغيرها).
ر�سالة � ُ
الحاضر
الفصل  :28المرحلة الثانيةَ :برنامج اهلل َ
237ما ال ُيدركه معظم النا�س هو �أنهم يقفون �إلى جانب العدو عندما ي�ستخدمون طر ًقا
غالطية
كهذه للحماية .تثنية � ،14-10 :18إ�شعياء 13 :47؛ �أعمال الر�سل 19 :19؛
َّ
.21-19 :5
238ر�سالة يوحنا الأولى 1 :2؛ �إنجيل يوحنا .16-14
239
جزءا من ر�سالة �إلكترونية �أر�سلها لي �أحمد كتب فيها:
في الف�صل الأول ،اقتب�ست ً
"بالإ�ضافة �إلى هذا كلّه ،يحتوي كتابكم المق َّد�س الأ�صلي على نبوءات عن مجيء
حمد (�صلعم)"� .أحد المقاطع الرئي�سية التي �أ�شار �إليها �أحمد هو الأ�صحاحات -14
ُم َّ
 16من �إنجيل يوح َّنا.
240يوم الخم�سين هو عيد كان بنو �إ�سرائيل ي�شكرون اهلل فيه على بركاته (�سِ فْر الالويين
 .)16 :23فمنذ البدءَ ،خطَّ ط اهلل لإر�سال البركة الكُبرى في هذا اليوم :الروح ال ُق ُد�س.
241ر�سالة كورنثو�س الأولى 27 :12؛ ر�سالة �أف�س�س 21 :4؛ 32-25 :5؛ �سِ فْر الر�ؤيا :19
9-7؛ 17 :22؛ �إنجيل يوح َّنا .29 :3
242ر�سالة يوحنا الأولى 10-8 :1؛ 2-1 :2؛ ر�سالة رومية .8-6
243في اللحظة التي تتوب فيها عن تفكيرك الخاطئ وت�ؤمن بالرب ي�سوع الم�سيح الذي
مات من �أجل خطاياك وقام ،ف�إنك تعتمد "لي�سوع الم�سيح" (ر�سالة رومية  )3 :6ال
بالماء (فمعمودية الماء ت�أتي الح ًقا) ،بل بالروح القد�س (ر�سالة رومية 5-1 :6؛
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�أعمال الر�سل 5 :1؛ ر�سالة كورنثو�س الأولى  .)13 :12االعتماد لي�سوع الم�سيح يعني
الم َّتحدين مع
االتحاد به .فعندما ت�ؤمنُ ،ت�صبح فر ًدا في عائلة اهلل الم�ؤلفة من جميع ُ
خطية (ر�سالة رومية  .)5 :6وعندهاُ ،ي�صبح مقامك الجديد الأبدي هو
ابنه الذي بال َّ
"في الم�سيح".
�244أعمال الر�سل 15 :24؛ �إنجيل لوقا � ،14 :14إنجيل يوحنا 29-28 :5؛ دانيال 2 :12؛
�سِ فْر الر�ؤيا 15-11 ،6 :20؛ .12 :22
245ر�سالة كورنثو�س الثانية  .10 :5يذكر الكتاب المق َّد�س �أكثر من خم�سة �أكاليل (مكاف�آت)
�سيح�صل عليها الم�ؤمنون :ر�سالة كورنثو�س الأولى 25 :9؛ ر�سالة بطر�س الأولى 4 :5؛
ر�سالة يعقوب 12 :1؛ ر�سالة ت�سالونيكي الأولى 20-19 :2؛ ر�سالة تيموثاو�س الثانية
الرب (�سِ فْر الر�ؤيا .)10 :4
َّ .8 :4
لكن هذه الأكاليل لن تكون لمجد الإن�سان ،بل لمجد ّ
الرب �أي عمل �صالح قام به �شعبه المفدي با�سمه ولمجده (�إنجيل َم َّتى :10
لن ين�سى ّ
42-41؛ الر�سالة �إلى العبرانيين .)10 :6
Sheikh, Bilquis. I Dared to Call Him Father. New York: Fleming H. 246
Revell Company, 1978; p. 53.

247ر�سالة يوحنا الأولى 27 :2؛ �إنجيل يوحنا 14 :4؛ 26 :14؛ 13 :16؛ �إرميا -33 :31
34؛ ر�سالة �أف�س�س .21 :4
248هناك فرق �شا�سع بين ترديد ال�صلوات تردي ًدا �آل ًيا واالت�صال الحقيقي باهلل والح�صول
أف�س�س 18 :6؛ ر�سالة يوح َّنا الأولى
على ا�ستجابته .ر�سالة رومية 27-26 :8؛ ر�سالة � ُ
15-14 :5؛ �إنجيل يوحنا 14-13 :14؛ 7 :15؛ ر�سالة فيلبي .9-6 :4
249ر�سالة رومية 12؛ ر�سالة كورنثو�س الأولى 12؛ ر�سالة �أف�س�س .4
250ر�سالة كورنثو�س الثانية 18 :3؛ ر�سالة فيلبي 6 :1؛ .21-20 :3
المستقبلي
المرحلة الثالثةَ :برنامج اهلل ُ
الفصل َ :29
251بعد �صفحات قليلة� ،سنقر�أ العديد من �آيات العهد القديم التي تنب�أ الأنبياء فيها عن
المجيء الثاني للم�سيح �إلى الأر�ض وعن الأحداث التي �سترافق مجيئه .ومن الآيات
التي �سنتح َّدث عنها زكريا 14؛ دانيال 14-13 :7؛ المزمور 72؛ �إ�شعياء .7-6 :9
252ر�سالة ت�سالونيكي الأولى 18-13 :4؛ ر�سالة كورنثو�س الأولى .58-51 :15
253انظر الف�صل  28تحت العنوان "دينونتان".
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تطرقنا �إلى هذه الفكرة المذهلة في
اقر�أ الآية �أف�س�س  27 :5والآيات المحيطة بها .لقد َّ
الف�صل  10من هذا الكتاب .غال ًبا ما ُي َ�ص ِّور الكتاب المق َّد�س ي�سوع بـ "العري�س" و�شعبه
الروحية الحميمة
المثالية وم�ض َة من العالقة
بـ "العرو�س"ُ .ي�شَ كِّل الزواج في حالته
ّ
ّ
التي يرغب اهلل في �أن يتم َّتع بها مع �شعبه في الأبدية (�إ�شعياء 5 :54؛ 5 :62؛ المزمور
45؛ ن�شيد الأن�شاد؛ هو�شع 20 ،19 ،16 :2؛ �إنجيل َم َّتى 15 :9؛ 13-1 :25؛ �إنجيل
يوح َّنا 29 :3؛ ر�سالة كورنثو�س الثانية 3-2 :11؛ ر�سالة �أف�س�س 33-22 :5؛ ر�ؤيا
9 ،2 :21؛ .)17 :22
�255إنجيل َم َّتى 21 :24؛ �سِ فْر الر�ؤيا � .14 :7أكمل و�صف لل�ضيقة العظيمة موجود في
الأ�صحاحات  19-6من �سفر الر�ؤيا.
256
ق�صة يو�سف في �سِ فْر
ر�سالة رومية  .27-26 :11مالحظةُ :ي�شار �إلى هذا الحدث في َّ
التكوين � .45-37أوجه ت�شا ُبه رائعة!
257ر�سالة كورنثو�س الأولى 47-45 :15؛ ر�سالة رومية َّ � .21-12 :5إن العبارات مثل
خطية
"�آدم الأول" و"�آدم الأخير" مذكورة � ً
أي�ضا في الف�صل  16من هذا الكتاب .كما � َّأن َّ
�آدم �أ َّدت �إلى موت جميع النا�س ،ف� َّإن دم ي�سوع البار ُيعطي الحياة الأبدية لك ّل َمن
ي�ؤمن به.
258ر�سالة ت�سالونيكي الثانية 10-7 :1؛ �سِ فْر الر�ؤيا 14-6 :19؛ ر�سالة يهوذا 14؛ �سِ فْر
زكريا .5 :14
�259إ�شعياء 7 :53؛ �إنجيل يوحنا 29 :1؛ �سِ فْر الر�ؤيا 5 :5؛ ر�سالة ت�سالونيكي الثانية
10-5 :1؛ �إنجيل يوحنا 18-17 :3؛ 47 :12؛ دانيال  .27-24 :9قارن �إ�شعياء 53
مع زكريا  .14الحظ الفروق بين "الآالم" و"المجد" في هذه المقاطع :لوقا -25 :24
26؛ ر�سالة بطر�س الأولى 12-10 :1؛ الر�سالة �إلى العبرانيين 9 :2؛ ر�سالة فيلبي
11-5 :2؛ المزمور  ،22وغيرها.
َّ �260إن عنوان المزمور  72هو "ل�سليمان" .يبدو � َّأن �سليمان هو الذي كتب هذا المزمور على
الرغم من �أنه ينتهي بهذه الكلمات"َ :ت َّم ْت َ�صلَ َو ُات َد ُاو َد ْب ِن َي َّ�سى" (المزمور .)20 :72
هذه الآية تختم الق�سم الثاني من الأق�سام الخم�سة التي ينق�سم �إليها �سفر المزامير .كان
داود الكاتب الرئي�سي للق�سم الثاني من المزامير.
َ 261م ْن َ�س ُيدان �إلى الأبد؟ "الخائفون وغير الم�ؤمنين"؛ �أي الأ�شخا�ص الذين لم ُي َ�ص ِّدقوا
مما �سيقوله �أو يفعله �أ�صدقا�ؤهم وعائالتهم .عندما كان
قَطّ ر�سالة اهلل لأنهم خافوا ّ
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ي�سوع على الأر�ض �أنذر �سامعيه بو�ضوحَ :
"ال َت َخ ُافوا م َِن َّالذ َِين َي ْق ُتلُ َون ْال َج َ�س َد َولك َِّن
بال َحرِ ِّي م َِن َّالذِي َي ْقد ُِر �أَ ْن ُي ْهل َِك َّالن ْف َ�س َو ْال َج َ�س َد
ون �أَ ْن َي ْق ُتلُ َوهاَ ،ب ْل َخ ُافوا ْ
َّالن ْف َ�س َال َي ْقد ُِر َ
�ضَ .ما ِج ْئ ُت لأُلْ ق َِي َ�س َال ًما
كِلَ ْي ِه َما فِي َج َه َّن َم َ ...ال َت ُظُّنوا �أَ ِّني ِج ْئ ُت لأُ ْلق َِي َ�س َال ًما َعلَ ى الأَ ْر ِ
�ض َّد َح َمات َِها.
�ض َّد �أُ ِّم َهاَ ،و ْال َك َّن َة ِ
االب َن َة ِ
َب ْل َ�س ْي ًفاِ َ .ف�إ ِّني ِج ْئ ُت لأُ َف ِّر َق الإِ ْن َ�س َان ِ
�ض َّد �أَبِيهَِ ،و ْ
َو�أَ ْع َد ُاء الإِ ْن َ�سا ِن َ�أ ْه ُل َب ْيتِهَِ .م ْن �أَ َح َّب �أَ ًبا �أَ ْو �أُ ًّما �أَ ْك َث َر م ِِّني َف َال َي ْ�س َتح ُِّقن ِيَ ،و َم ْنَ �أ َح َّب ْاب ًنا �أَ ِو
ْاب َن ًة �أَ ْك َث َر م ِِّني َف َال َي ْ�س َتح ُِّقن ِي" (�إنجيل َم َّتى .)37-34 ،28 :10
الفصل َ :30ن ْ
الف ْر َدوس
ظ ًرة إلى ِ
262
وال�شر
المثَل الذي �ضربه ي�سوع ُيعلن � َّأن اختالط الخير
�إنجيل َم َّتى  .30-24 :13هذا َ
ّ
م ًعا لن يدوم طويالً.
 263
الرب ي�سوع بطريقة بديعة
الجزء الباقي من الأ�صحاح الأول من �سفر الر�ؤيا ُي ِّ
�صور ّ
�صورته الأفالم والديانات الأخرى.
مختلفة ً
تماما عن ما كتب عنه في الكتب وما ّ
�264إنجيل مرق�س 19-14 :3؛ �إنجيل يوحنا 27-26 :19؛ الر�سول يوحنا كتب الأ�سفار
التالية في الكتاب المق َّد�س� :إنجيل يوح َّنا  ،ور�سالة يوحنا الأولى ،ور�سالة يوح َّنا
الثانية ،ور�سالة يوح َّنا الثالثة ،و�سفر الر�ؤيا.
265ي�أتي حجر "الي�شب" ب�ألوان عديدة� .أما حجر العقيق فلونه �أحمر فاتح �شفاف .وعندما
يتعر�ض لل�ضوء ي�صبح لونه داك ًنا و�أكثر جماالً.
ّ
266
الم�شار �إليها في
إ�شعياء
�
ؤيا
�
(ر
6
إ�شعياء
�
قارن
العر�ش.
على
يجل�س
الذي
ن
م
الحظ
َ ْ
ُ
الف�صل  15من هذا الكتاب) مع يوح َّنا .41-36 :12
267تكوين � ،3-2 :12إنجيل َم َّتى ( 1لمعرفة المزيد عن وعود اهلل لإبراهيم ،راجع الف�صل
 20من هذا الكتاب).
268
للمرة الأولى في ال�صين)
على �سبيل المثال ،ف� َّإن َّ
ق�صة �سندريال الخيالية (التي ُحكيت َّ
لكن الأفكار
متوفرة بن�سخ وترجمات مختلفة بح�سب البلدان .فلك ِّل بلد ن�سخته؛ َّ
كثيرا .كذلك ف� َّإن التوق للفداء والحياة الأبدية كامن في قلوب النا�س في
ُمت�شابهة ً
العالم �أجمع .كتب الملك �سليمان[" :اهلل] َ�ص َن َع ْال ُك َّل َح َ�س ًنا فِي َو ْقتِهَِ َ ،و�أ ْي ً�ضا َج َع َل
اهلل م َِن ْالب َِد َايةِ �إِ َلى
الأَ َبد َِّي َة فِي َقلْ ب ِ ِه ِمَّ ،الت ِي ب َِال َها َال ُي ْد ِر ُك ا ِلإ ْن َ�س ُان ْال َع َم َل َّالذِي َي ْع َملُ ُه ُ
ِّ
الن َه َايةِ" (�سِ فْر الجامعة .)11 :3

الرحلة
تأمل في ِّ
َّ

أسئلة للمناقشة
أسئلة لمراجعة فصول الكتاب

�سوف ت�ساعدك �أ�سئلة هذا الق�سم يف احل�صول على �أق�صى فائدة ممكنة من رحلتك يف
ِرحاب الكتاب املُق َّد�س .هل تفهم ر�سالة الأنبياء الرئي�سية؟ هل ت�ؤمن بتلك الر�سالة؟
ق�صة اهلل �أمام الآخرين؟ ت� ُّأملك يف هذا الق�سم الأخري �س ُي�ساعدك
هل ميكنك �أن َت�رسد َّ
على الإجابة عن هذه الأ�سئلة بو�ضوح و ُيع ِّزز ثقتك بنف�سك.
ال�شخ�صي� ،أو ملناق�شتها مع
ميكنك ت�صوير هذه الأ�سئلة وا�ستخدامها للت� ُّأمل
ّ
الأ�صدقاء� ،أو لدرا�ستها يف املجموعات ال�صغرية �أو البيتية� ،أو يف درو�س الكتاب
املُق َّد�س باملُرا�سلة.
"اختَ رِْب يِن َيا اَ ُ
هلل َو ْاعر ِ ْف َقلْ بِي َ ...و ْاهد يِِن َطر ِ ًيقا َ�أ َبد ًِّيا" – النبي داود (املزمور
"ْ
)24-23 :139
451

1
ْ
الح َّق
اق َت ِن َ
 -1مع وجود نحو ع�شرة �آالف ديانة في جميع �أنحاء العالم ،هل يمكننا �أن
ال�شخ�صية.
ميز ال�صواب من الخط�أ؟ �شارك وجهة نظرك
ُن ِّ
ّ
المق َّد�س هو الأكثر مبي ًعا على َم ِّر ال ُع�صور .كما �أنه الكتاب
 -2الكتاب ُ
�شعبية
الذي ُترجم �إلى �أكبر عدد من اللغات واللهجات .في ر�أيك ،ما هو �سبب
َّ
المق َّد�س وانت�شاره؟
الكتاب ُ
المق َّد�س.
 -3اذكُ ر ثالثة �أ�شياء يقولها القر�آن عن الكتاب ُ
 -4ما الذي يجب �أن تعرفه عن �أي �شخ�ص قبل �أن تثق به؟ وما الذي يجب
�أن تعرفه عن اهلل قبل �أن تثق به؟
 -5هل تعتقد �أنه من الممكن �أن تتي َّقن من المكان الذي �ستق�ضي فيه
�أبديتك؟ َو ِّ�ضح �إجابتك.

َع ِّبر بأسلوبك

ا�شرح �أمثال " .23 :23ا ِْق َت ِن ْال َح َّق َو َال َتب ِْع ُهَ ،و ْالح ِْك َم َة َوالأَ َد َب َو ْال َف ْه َم".
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2

3

التغ ُّلب
العراقيل
على َ

ُم َح َّرف أَم َم ْحفوظ؟

 -1قال �شيرلوك هولمز للدكتور واط�سون�" :أنت ترى ،لك َّنك ال ُتالحظ" .ما
و"المالحظة الدقيقة"؟
الفرق بين "الر�ؤية"
ُ

المق َّد�سة
 -1بح�سب ما يقوله القر�آن ،ما هو ق�صد اهلل من �إعالن الأ�سفار ُ
(التوراة ،وال َّزبور ،والإنجيل) للب�شر؟

المث َّقفون لتبرير عدم تخ�صي�ص �أي
 -2اذكُ ر ثالثة �أعذار ُيمكن �أن ُيق ِّدمها ُ
المق َّد�س .هل تعتقد � َّأن هذه الأعذار �صحيحة �أو مقبولة؟
وقت لفهم الكتاب ُ

 -2ا ْذكُ ر ثالثة �أ�سئلة عميقة يمكنك �أن تطرحها على �أي �شخ�ص َي َّدعي �أن
المق َّد�س ُم َح َّرف.
الكتاب ُ

الم�شينة
المق َّد�س ب�سبب الحياة ُ
 -3هل مِ َن الحكمة �أن نرف�ض ر�سالة الكتاب ُ
لبع�ض الأ�شخا�ص الذين يزعمون �أنهم ي�ؤمنون بها؟ َو ِّ�ضح �إجابتك.

المق َّد�س هو الكتاب الأكثر توثي ًقا
 -3يقول الكثير من العلماء � َّإن الكتاب ُ
على َم ِّر الع�صور .هل ت َّتفق معهم؟ ا�شرح موقفك.

 -4اذكُ ر ثالثة مبادئ ُيمكن �أن ُتر�شد النا�س وت�ساعدهم على فهم الكتاب
المق َّد�س.
ُ

المق َّد�س؟
المق َّد�س وترجمات الكتاب ُ
 -4ما الفرق بين مخطوطات الكتاب ُ

المق َّد�س على عهد قديم
 -5اذكُ ر �سب ًبا �أو �سببين ُي ِّ
و�ضحان احتواء الكتاب ُ
وعهد جديد.

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح هو�شَ ع "َ .6 :4ق ْد َهلَ َك َ�ش ْعب ِي م ِْن َع َد ِم ْال َم ْعرِ َفةِ".
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حقيقيين �أو ثالثة �أ�سباب حقيقية تجعل الكثيرين
 -5اذكُ ر �سب َبين
َّ
المق َّد�س.
يتجاهلون الكتاب ُ

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح لوقا �ِ " .31 :16إ ْن َك ُانوا َال َي ْ�س َم ُع َون م ِْن ُم َو�سى َوا َلأ ْنب َِياءَِ ،و َال ِ �إ ْن َق َام َواحِ ٌد
م َِن الأَ ْم َواتِ ُي َ�ص ِّد ُق َون".
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4

5

قدس
الع ْلم
الم َّ
ِ
ِ
والكتاب ُ

َتوقيع اهلل

المق َّد�س منذ �آالف ال�سنين ث َُّم
 -1اذكُ ر ثالث حقائق َّ
علمية �أعلنها الكتاب ُ
جاء العلم الحديث لي�ؤكِّدها في الع�صور الالحقة.

المق َّد�س عن
تامة ب� َّأن ما ُيعلنه الكتاب ُ
 -1هل يمكننا �أن ن�صل �إلى قناعة َّ
الما�ضي والحا�ضر والم�ستقبل �صحيح .ا�شرح.

المق َّد�س �أن ن�ؤمن �إيما ًنا �أعمى �أَم �إيما ًنا واع ًيا؟
 -2هل ُيطالبنا الكتاب ُ
ا�شرح �إجابتك.

ال�س َح َرة وال َع َّرافين
 -2ما الفَرق بين نبوءات الكتاب ُ
المق َّد�س ونبوءات َّ
وقارئي الحظ؟

المق َّد�س؟
 -3كيف يعمل التاريخ وعلم الآثار على ت�أكيد ِ�ص َّحة الكتاب ُ

المق َّد�س ثم جاء التاريخ غير
 -3اذكُ ر نبوءة واحدة َو َر َدت في الكتاب ُ
الديني و�أكَّ د حدوثها بد َّقة ُمتناهية.

 -4ما هو ال�شيء الذي تحاول الآية  23من �سورة البقرة �إثباته؟ ا�شرح.
وال�ش ْعر �أن ُت ْثبِت � َّأن �أي "كتاب" هو كلمة اهلل
 -5هل ُيمكن للعلم وعلم الآثار ِّ
الموحى بها؟ دافع عن موقفك.

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح � ُّأيوب �" .4 :38أَ ْي َن ُك ْن َت حِ َينَ �أ َّ�س ْ�س ُت ا َلأ ْر َ�ض؟ �أَ ْخب ْ ِِر �إ ْن َك َان ع ِْن َد َك َف ْه ٌم".
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المق َّد�س؟
 -4ما هو الق�صد من النبوءات في الكتاب ُ
المتح ِّققة �أن تكون "توقيع اهلل"؟
 -5كيف ُيمكن للنبوءات ُ

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح يوح َّنا �" .19 :13أَ ُق ُول َل ُك ُم ال َآن َق ْب َل �أَ ْن َي ُك َونَ ،ح َّتى َم َتى َك َان ُت ْ�ؤم ُِن َونَ �أ ِّني
�أَ َنا ُه َو".
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6

7

َ
تناغ َمة
ش َهادة ُم ِ

َ
األساس

 -1في ر�أيك ،لماذا ال َيكفي وجود �شاهد ب�شري واحد لإثبات الحقيقة؟
�	-2أعطى اهلل ك ّل النا�س في ك ّل مكان �شاه َدين اثنين عن نف�سه .ما ُهما
هذان "ال�شاهدان"؟
 -3اذكُ ر �أ�سماء ع�شرة �أ�شخا�ص ا�ستخدمهم اهلل لتدوين ر�سالته للب�شر.
 -4كيف يمكننا �أن َنفح�ص جدارة �أي �شاهد بالثقة؟
ميز بين النبي ال�صادق والنبي الكاذب؟
 -5كيف يمكننا �أن ُن ِّ

الر ُجل
 -1بح�سب ما جاء في عِ ظَ ة ي�سوع على الجبل ،ما هو الفرق بين َّ
وللمعتقدات
مهمة ج ًدا للبناء – ُ
والر ُجل الجاهل؟ لماذا ُتعتبر الأُ ُ�س�س ّ
العاقل َّ
أي�ضا؟
� ً
� -2سِ فْر التكوين ("كتاب البدايات") ُيق ِّدم �إجابات عن الكثير من الت�سا�ؤالت
الم َح ِّيرة في الحياة .ما هي بع�ض �أكبر الت�سا�ؤالت في الحياة؟
ُ
ق�صة ،من �أين نبد�أ؟ لماذا؟
 -3حين نحكي َّ
والجنين؟
 -4كيف ُيمكن ت�شبيه الحق الذي �أعلنه اهلل َّ
بحبة القمح َ
المق َّد�س
 -5ما الذي اكت�شفه ذلك ال�شخ�ص من لبنان حين در�س الكتاب ُ
وت� َّأمل فيه بنف�سه؟

َع ِّبر بأسلوبك
اكتب تعليقك على َم َّتى " .17-15 :7ا ِْح َترِ ُزوا م َِن الأَ ْنب َِياءِ ْال َك َذ َبةِ َّالذ َِين َي�أْ ُت َون ُك ْم
هك َذا
بِث َِياب ْال ُح ْم َال ِنَ ،ولك َِّن ُه ْم م ِْن َداخِ ل ذ َِئ ٌاب َخاط َِف ٌة! م ِْن ث َِما ِره ِْم َت ْعرِ ُف َون ُه ْمَ ... .
ال�ش َج َر ُة َّالرد َِّي ُة َف َت ْ�ص َن ُع �أَثْ َم ًارا َرد َِّي ًة".
ُك ُّل َ�ش َج َر ٍة َج ِّي َد ٍة َت ْ�ص َن ُع �أَ ْث َم ًارا َج ِّي َد ًةَ ،و�أَ َّما َّ
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َع ِّبر بأسلوبك
هك َذا
�ضَ ،
ال�س َم َاو ُات َع ِن الأَ ْر ِ
ل َِّخ�ص ما قاله اهلل في �إ�شعياء " .9 :55لأَ َّن ُه َك َما َعلَ ِت َّ
َعلَ ْت ُط ُرقِي َع ْن ُط ُرق ُِك ْم َو�أَ ْف َكا ِري َع ْن �أَ ْف َكا ِر ُك ْم".
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8

9

َم ْن هُ َو اهلل

ال َمثيل َل ُه

 -1في ر�أيك ،لماذا ال ُيحاول اهلل �أن ُي ْثبِت وجوده في الأ�صحاح ال َّأول من
المق َّد�س؟
كتابه ُ

 -1في الأ�صحاح الأول من �سِ فْر التكوين ،يتح َّدث اهلل الواحد عن نف�سه
با�ستخدام �ضمير الجمع "نحن" .في ر�أيك ،ما هو �أف�ضل تف�سير لذلك؟

 -2ما هي المالئكة؟ ولماذا خلقها اهلل؟

الثالثية في حياتنا اليومية �أن ت�ساعدنا على فهم
 -2هل ُيمكن للوحدات
َّ
الوحدانية الجامعة لخالقنا؟ ا�شرح.
َّ

 -3كيف ُيمكن هلل �أن يكون واح ًدا و�أن يتواجد في �أكثر من مكان في الوقت
نف�سه؟

 -3ما هي الأ�شياء التي ال َنعنيها حين َن ْذكُ ر عبارة "ابن اهلل"؟

�شخ�صية اهلل و�صفاته؟
 -4لماذا من المهم �أن نعرف بع�ض الأ�شياء عن
َّّ

المق َّد�س عن الروح ال ُق ُد�س.
 -4اذكُ ر ثالثة �أ�شياء ُيعلنها الكتاب ُ

 -5ا ْذكُ ر � 6صفات هلل �أظهرها في �أيام الخلق ال�ستة .هل هناك �صفة ُم َح َّددة
تود �أن ت�شكر اهلل عليها اليوم؟ لماذا؟

المق َّد�س هلل عن الفكرة ال�شائعة التي تقول
 -5كيف يختلف تعريف الكتاب ُ
قوة ال ُيمكن للإن�سان معرفتها؟
� َّإن اهلل َّ

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح المزمور " .9 :33لأَ َّن ُه َق َال َف َك َانُ .ه َو �أَ َم َر َف َ�ص َار".
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َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح المزمور "َ .10 :9و َي َّتك ُِل َعلَ ْي َك ْال َعا ِر ُف َون ْا�س َم َك ،لأَ َّن َك َل ْم َت ْت ُر ْك َطالِب َِيك
َيا َر ُّب".
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10

11

َخ َ
خاصة
ليقة
َّ

ُدخول َّ
الشر

ب�شرية
 -1خلق اهلل � َّأول َر ُجل و� َّأول امر�أة "على �صورته" .اذكُ ر ثالث ِ�صفات َّ
ت�ؤكِّد ذلك.

 -1كان ك ّل ما خلقه اهلل ح�س ًنا ج ًدا� .إذا كان الأمر كذلك فمن �أين جاء
الخطية؟
�إبلي�س ومن �أين �أتت
َّ

ال�سماوات والأر�ض؟ ما هي
 -2ما هي "المواد" التي ا�ستخدمها اهلل لخلق َّ
المواد التي ا�ستخدمها لخلق � َّأول كائن ب�شري؟

وو ِّ�ضحه
ُ -2ي َق ِّدم �أنبياء اهلل تعاريف عديدة وا�ضحة
َّ
للخطية .اقتب�س تعريفًا َ
�شخ�صية.
ق�صة
من خالل َّ
ّ

 -3اذكُ ر َق ْ�صدين رائ َعين لخلق اهلل الإن�سان.

المق َّد�س لو�صف جه َّنم؟
 -3ما هي الكلمة-ال�صورة التي ي�ستخدمها الكتاب ُ

يحطَّ ان من �ش�أن المر�أة و ُيعار�ضان خطَّ ة اهلل
تطرفين ُ
 -4اذكُ ر موقفين ُم ِّ
للب�شر.

 -4ا ْذكُ ر �أحد �أهداف �إبلي�س.

ميع َع َم ِل ِه
ال�سابع الذي ا�ستراح فيه اهلل "مِ ْن َج ِ
 -5ما هي � َّ
أهمية اليوم َّ
الذي َعمِ لَ"؟

َع ِّبر بأسلوبك
االب ُن َف َي ْب َقى
ا�شرح يوح َّنا ْ .35 :8
"ال َع ْب ُد َال َي ْب َقى فِي ْال َب ْي ِت ِ�إ َلى الأَ َبدِ� ،أَ َّما ْ
ِ�إ َلى الأَ َبدِ".
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الرب �إنه �س َي ْح ُدث للإن�سان �إن �أكل من �شجرة معرفة الخير
 -5ما الذي قال ّ
وال�شر؟ ما الذي قال �إبلي�س �إنه �سيحدث؟

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح يعقوب �" .19 :2أَ ْن َت ُت�ؤْم ُِن �أَ َّن َ
ال�ش َياط ُِين ُي�ؤْم ُِن َون
اهلل َواحِ ٌدَ .ح َ�س ًنا َت ْف َع ُلَ .و َّ
ون!"
َو َي ْق َ�شع ُِّر َ
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ناموس َ
الخط َّية
والموت
َ
 -1ما هي الكلمة التي َت ِ�صف الموت �أف�ضل من غيرها؟ كيف ُيمكن تو�ضيح
هذه الحقيقة با�ستخدام غُ �صن مقطوع من �شجرة؟
وت" (تكوين  .)17 :2ما هو
 -2قال اهلل لآدم" :لأَ َّنكَ َي ْو َم َت�أْكُ لُ مِ ْن َها َم ْو ًتا َت ُم ُ
الم َح َّرمة؟
نوع الموت الذي اختبره �آدم في اليوم الذي �أكل فيه من ال�شجرة ُ
خطية �آدم عليك وعلى عائلتك؟
 -3كيف �أ َّثرت َّ
 -4ا ْذكُ ر �أنواع الموت الثالثة التي لحقت بالجن�س الب�شري كلّه نتيجة
خطية �آدم الأولى؟ �أي نوع من الموت ُيرعبك �أكثر من غيره؟
ّ

13
والعدا َلة
الر ْح َمة َ
َّ
 -1هل يوجد �شيء يمكن للإن�سان �أن يفعله وال ُيمكن هلل �أن يفعله؟
 -2في م�شهد المحكمة الخيالي ،كيف ناق�ضت رحمة القا�ضي عدالته؟
 -3لماذا ال ي�ستطيع اهلل �أن يتجاهل العدالة في �سبيل �إظهار الرحمة؟
وحواء رغم عِ لْمِ ه بما فعاله؟
 -4لماذا ا�ستجوب اهلل �آدم َّ
 -5لماذا و�ضع اهلل الم�س�ؤولية على �آدم في �أنه قاد الجن�س الب�شري كلّه في
الخطية والموت؟
طريق
َّ

الخطية ن�شعر بالعار؟
 -5كيف تجعلنا
ّ

َع ِّبر بأسلوبك
الخطية والموت المذكورة في حزقيال " .20 :18اَ َّلن ْف ُ�س َّالتِي ُت ْخط ُِئ
ا�شرح �شريعة
ّ
وت".
ه َِي َت ُم ُ
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َع ِّبر بأسلوبك
"ال َع ْد ُل َو ْال َح ُّق َقاع َِد ُة ُك ْر�س ِِّي َكَّ .الر ْح َم ُة َوالأَ َم َان ُة َت َت َق َّد َما ِن
ا�شرح المزمور ْ .14 :89
�أَ َم َام َو ْج ِه َك".
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15

ال َّل ْع َنة

َمأزق ُمزدوج

"الح َّية" ولماذا َل َع َنها اهلل؟
 -1ما هي �أهمية َ

 -1لماذا من المهم ج ًدا �أن ننظر �إلى �أنف�سنا نظرة �صحيحة؟

الم�صطلح؟
َ -2م ْن هو " َن ْ�سل المر�أة" الموعود؟ وما هو ال�شيء الفريد في هذا ُ

 -2لماذا من المهم ج ًدا �أن ننظر �إلى اهلل نظرة �صحيحة؟

 -3اذكُ ر بع�ض الطرق التي �أ َّثرت فيها ال َّل ْع َنة على عالمنا.

 -3في �ضوء معرفتك بالو�صايا الع�شر ،كم عدد الو�صايا التي �أطعتها
تماما وب�صورة دائمة؟
ً

أ�صلية لخليقته؟ َو ِّ�ضح
 -4هل ُ
الحزن والألم والموت جزء من خطّ ة اهلل ال ّ
�إجابتك.
وحواء �شعرا بالخجل وحاوال �أن ُي َغطِّ يا عور َتيهما
 -5بعد �أن �أخط�أ �آدم َّ
ال�شخ�صية؟ ما الذي َق َّدمه اهلل لهما
ب�أوراق ال ِّتين .هل َق ِب َل اهلل جهودهما
ّ
لتغطية عاريهما؟

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح معنى "ال ِّن ْع َمة" في �ضوء ما حدث في تكوين "َ .21 :3و َ�ص َن َع َّالر ُّب ا ِلإ ُله
ل َآد َم َو ْام َر�أَتِهِ �أَ ْقم َِ�ص ًة م ِْن ِجلْ دٍ َو�أَل َْب َ�س ُه َما".
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 -4كيف يمكنك �أن ت�ستخدم المر�آة ل�شرح الق�صد الرئي�سي من �إعطاء
الو�صايا الع�شر؟
 -5ما هو "الم�أزق المزدوج" للإن�سان في نظر اهلل؟

َع ِّبر بأسلوبك
و�سَ ،و ِ�إ َّن َما َع َث َر فِي َواحِ َدةٍَ ،ف َق ْد َ�ص َار
ا�شرح يعقوب " .10 :2لأَ َّن َم ْن َحف َِظ ُك َّل َّالن ُام ِ
ُم ْجرِ ًما فِي ْال ُك ِّل".
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17

المرأة
َن ْ
سل َ

كون هَ ذا؟
َم ْن َي
ُ

 -1لماذا كان من المهم ج ًدا �أن يولد الم�سيح من امر�أة ولي�س من َر ُجل؟

تماما عن �سائر ال َب َ�شر؟
 -1كيف كان الم�سيح ُمختلفًا ً

المق َّد�س �إلى الم�سيح ب�أ ّنه "�آدم الأخير"
 -2ا�شرح لماذا ُي�شير الكتاب ُ
و"الإن�سان الثاني".

 -2لماذا حاول رجال ال ِّدين اليهود �أن يرجموا ي�سوع؟

تنب�أ الأنبياء بحدوثها في ما يتعلَّق
 -3اذكُ ر خم�سة �أ�شياء (على الأقل) َّ
بمجيء الم�سيح.
 -4قال جبرائيل لمريم العذراء � َّإن المولود منها �س ُيدعى "ابن اهلل" .اقر أ�
مرة �أخرى ،وراجع ال�صفحات ( 120-118الف�صل  ،)9ث َُّم
لوقا َّ 37-26 :1
ا�شرح ب�إيجاز �سبب �إطالق لقب "ابن اهلل" على ي�سوع.

"م َج َّرد نبي"؟ َعلِّل.
 -3هل َت َّتفق مع َمن يقولون � َّإن ي�سوع ُ
 -4كيف �أ َّدت �أعمال ي�سوع �إلى ت�أكيد �أقواله؟
مما فعل القادة
 -5هل توافق على � َّأن ال�شياطين �أظهرت �إجال ًال لي�سوع �أكثر َّ
الدينيون؟ دافع عن ر�أيك.
ّ

 -5ما هو المعنى الحرفي ال�سم "ي�سوع"؟
َع ِّبر بأسلوبك
[للرعاة]َ :ال َت َخ ُافوا! َف َها �أَ َنا �أُ َب ِّ�ش ُر ُك ْم
ا�شرح لوقا "َ .11-10 :2ف َق َال َل ُه ُم ْال َم َال ُك ُّ
ال�ش ْع ِب� :أَ َّن ُه ُول َِد َل ُك ُم ْال َي ْو َم فِي َمد َِينةِ َد ُاو َد ُم َخلِّ ٌ�ص ُه َو
ِيم َي ُك ُون ل َِجمِي ِع َّ
ب َِف َر ٍح َعظ ٍ
ْال َم�س ُِيح َّالر ُّب".
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َع ِّبر بأسلوبك
� ِأج ْب عن �س�ؤال ي�سوع الوارد في َم َّتى "َ .42 :22م َاذا َت ُظُّن َون فِي ْال َم�سِي ِح؟ ْاب ُن
َم ْن ُه َو؟"
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19

ِخ َّ
طة اهلل األزل َّية

َ
ريعة َّ
الذبا ِئح
ش َ

مي ًزا عن الأنبياء؟
 -1ما هو ال�شيء الذي يجعلك ُم َّ
 -2كيف ُتف َِّ�سر لطفل معنى "فداء" �شيء ما �أو �شخ�ص ما؟
تنب�أ عنهما النبي داود في ما يتعلَّق بالم�سيح.
 -3اذكُ ر َح َدث َْين
رئي�سيين َّ
َّ
ال�سنغالي القائل:
 -4ما هو الدر�س الهام الذي ُيمكننا �أن نتعلَّمه من َ
المثَل ّ
"يجب على البي�ضة �أ َّال تت�صارع مع َح َجر"؟
 -5ما هو الجزء الذي لم يفهمه ُبطر�س في خطَّ ة اهلل للفداء؟

وحواء بعد فترة ق�صيرة من
 -1ما هي الحقيقة الم�ؤلمة التي اكت�شفها �آدم َّ
�إنجابهما طفلهما ال َّأول؟
الرئي�سيين لقبول اهلل لتقدمة هابيل.
ال�سببين
َّ
 -2اذكُ ر َّ
الرئي�سيين لرف�ض اهلل لتقدمة قايين.
ال�سببين
َّ
اذكُ ر َّ
 -3هل تعرف �أي �شيء يمكنك القيام به لمحو خطاياك؟ لماذا من الم�ستحيل
�أن ُت َ�س ِّدد َد ْين خطاياك عن طريق ال�صلوات والأعمال ال�صالحة؟
الخطية .هل كانت هناك طريقة يمكن هلل من
 -4ال ُب َّد هلل من ُمعاقبة
َّ
الخطية دون �أن ُيدين الخاطئ؟
خاللها �أن ُيدين
َّ
الخطية والموت.
 -5ا�شرح كيف � َّأن �شريعة الذبائح "� ْأبطَ لَت" �شريعة
َّ

َع ِّبر بأسلوبك
غالطية "َ .5-4 :4ولك ِْن َل َّما َج َاء م ِْل ُء َّالز َما ِن� ،أَ ْر َ�س َل ُ
اهلل ْاب َن ُه َم ْو ُل ًودا ِم ِن
ا�شرح
َّ
و�س".
و�س ،ل َِي ْف َتد َِي َّالذ َِين َت ْح َت َّالن ُام ِ
ْام َر�أَةٍَ ،م ْو ُل ًودا َت ْح َت َّالن ُام ِ
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َع ِّبر بأسلوبك
الويين " .11 :17لأَ َّن َن ْف َ�س ْال َج َ�سدِ
َع ِّرف "ال َكفَّارة" وا�شرح ما قاله اهلل لمو�سى في ِّ
ه َِي فِي َّالد ِمَ ،ف�أَنا �أَ ْع َط ْي ُت ُك ْم ِ�إ َّي ُاه َعلَ ى ْال َم ْذ َب ِح ل َِّلت ْكفِيرِ َع ْن ُن ُفو�س ُِك ْم ،لأَ َّن َّالد َم ُي َك ِّف ُر
�س".
َع ِن َّالن ْف ِ
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20

21

ظيمة
بيحة َع
َذ َ
َ

س َفك
ماء ُت ْ
ِد ٌ

 -1قطع اهلل َو ْع ًدا لإبراهيم ب�أنه �سيجعله �أُ َّمة عظيمة وب�أنه �س ُيعطي �أر�ض
كنعان لن�سله .ما هي العوامل التي جعلت هذين الوع َدين يبدوان ُم�ستحيلَين
في �ضوء الظروف التي نعرفها عن �إبراهيم؟
بالر ِّب"؟
بارا؟ ما معنى "� َآم َن َّ
 -2لماذا َح�سِ َب اهلل �إبراهيم ًّ
 -3اذكُ ر ثالث طُ ُرق ا�ستخدمها اهلل لتو�صيل َح ِّقه و َب َركاته لجميع الأمم من
خالل �شعب �إ�سرائيل القديم.
َ �	-4أم َر اهلل لإبراهيم �أن ُي َق ِّدم ابنه �إ�سحاق ذبيحة .هل ا�ستنتج �إبراهيم � َّأن
اهلل تراجع عن وعده (ب�أن يجعل ن�سل �إ�سحاق �أُ َّمة عظيمة)؟ َو ِّ�ضح �إجابتك.
(انظر الهام�ش رقم .)185

ِ�صح ،كيف اختبر ك ّل بيت في ك ّل �أر�ض م�صر الموت؟
ق�صة الف ْ
 -1في َّ
هامين َق َ�صد اهلل �أن ُيعلِّمهما لل�شعب من خالل خيمة
در�سين َّ
 -2اذكُ ر َ
االجتماع.
 -3ما هو ال�شيء الذي يرمز �إليه "تابوت العهد"؟
ال�سماء؟
 -4حال االنتهاء من ُ�صنع خيمة االجتماع ،ماذا �أنزل اهلل من َّ
 -5ماذا كانت الغاية من الحجاب؟ هل كانت هناك طريقة ُتتيح للإن�سان
اجتياز الحجاب والدخول �إلى ُقد�س الأقدا�س؟ ا�شرح.

الم ْذ َبح؟
 -5لماذا لم َي ُمت ابن �إبراهيم على َ

َع ِّبر بأسلوبك
َع ِّبر عن فهمك للآية تكوين "َ .14 :22و َد َعا �إِ ْب َراه ُِيم ْا�س َم َذل َِك ْال َم َكا ِن َ‘ي ْه َو ْه ي ْ َِر�أه’
َ(و َم ْع َن ُاهَّ :الر ُّب ُي َد ِّب ُر)َ .ول َِذل َِك ُي َق ُال َح َّتى ْال َي ْو ِم ‘فِي َج َب ِل َّالر ِّب الإِ َلهِ ُي َرى’".
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َع ِّبر بأسلوبك
عبرانيين " .22 :9ب ُِدو ِن َ�س ْف ِك َد ٍم َال َت ْح ُ�ص ُل َم ْغف َِر ٌة!"
ا�شرح
ِّ
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23

الح َمل
َ

َح َّتى ُت َك َّمل ُ
الك ُتب

الرئي�سية لكتاب اهلل؟
 -1ما هي الفكرة
َّ
 -2اذكُ ر طريق َتين (على الأقل) قام الم�سيح من خاللهما بتحقيق رموز
خيمة االجتماع.
اليومية ل�شرح فكرة "التوبة".
 -3ا�ستخدم مثا ًال تو�ضيح ًيا من الحياة
ّ
 -4ما الذي قاله اهلل عن ي�سوع وال يمكنه �أن يقوله عن �أي �شخ�ص �آخر؟
 -5كيف كانت الحِ ْمالن المذبوحة ُتلقي ظال ًال ورمو ًزا على خطّ ة اهلل لدفع
خطية جميع الب�شر؟
�أُ ْج َرة َّ

المثَل
-1
"الو ْع ُد َ�سحا َبةٌ ،والإنجا ُز َمطَ ُر ُه" .ا�شرح كيف يمكن ا�ستخدام هذا َ
َ
العربي لتو�ضيح خطَّ ة اهلل ب�إر�سال ُمخلِّ�ص �إلى الأر�ض.
 -2قال ي�سوع لتالميذه �إنه �سيموت في عيد الف�صح .لماذا كانت خطَّ ة اهلل
تق�ضي ب�أن يموت ابنه في هذا الوقت بالتحديد؟
 -3حين تناول ي�سوع ع�شاء الف�صح مع تالميذه �أخذ ُخب ًزا وكَ َّ�سره و�أعطى
للتالميذ لي�أكلوا .كما �أنه �أعطى الك�أ�س لتالميذه لي�شربوا� .إلى ماذا يرمز
الخبز؟ و�إلى ماذا ترمز الك�أ�س؟
ُ
 -4لماذا لم ُيدافع ي�سوع عن نف�سه حين جاء الجنود للقب�ض عليه؟
 -5لماذا ا َّتهم رئي�س الكهنة ي�سوع بالتجديف؟

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح يوح َّنا "َ .29 :1وفِي ْال َغدِ َن َظ َر ُي َوح َّنا َي ُ�س َوع ُم ْقب ًِال �إِ َل ْيهَِ ،ف َق َالُ :ه َو َذا َح َم ُل اهلل ِ
َّالذِي َي ْر َف ُع َخط َِّي َة ْال َع َالمِ!"
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َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح نبوءتا �إبراهيم الوارد َتين في تكوين ُ .8 :22
وف
"اهلل َي َرى َل ُه ْال َخ ُر َ
[الر ُّب ُي َد ِّبر]".
ل ِلْ ُم ْح َر َقةِ "...وتكوين " 14 :22فِي َج َب ِل َّالر ِّب الإِ َلهِ ُي َرى َّ
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25

َق ْد أُ ْك ِم َل!

الموت
َم ْو ٌ
ت َي ْه ِز ُم َ

 -1ما هي �أ�شنع و�سيلة �إعدام اخترعها الإن�سان وا�ستخدمتها الحكومات؟
وال�سيا�سيون لي�سوع؟
الدينيون
ما هي و�سيلة الإعدام التي اختارها القادة
ُّ
ُّ

َ -1م ْن �أطلق الإ�شاعة التي تقول � َّإن تالميذ الم�سيح �سرقوا ج�سد ي�سوع من
الق�صة؟
القبر؟ لماذا اختلقوا هذه َّ

الخطية؟ ما هو �شعورك
 -2ما هي م�ستويات االنف�صال الثالثة التي ُت َ�س ِّببها
َّ
تجاه اختبار ي�سوع لهذا االنف�صال بم�ستوياته الثالثة وهو على ال�صليب؟

 -2كيف كان موت ي�سوع ودفنه وقيامته هزيمة لل�شيطان؟

 -3لماذا كان من ال�ضروري �أن يموت ي�سوع على ال�صليب؟
الخطاة في ب�ضع
 -4كيف �أمكن لي�سوع �أن َيحتمل �آالم العذاب الأبدي عن ُ
�ساعات فقط؟
أهمية ان�شقاق حجاب الهيكل �إلى اثنين من فوق �إلى �أ�سفل؟
 -5ما هي � ّ

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح يوح َّنا "َ .30 :19فلَ َّما �أَ َخ َذ َي ُ�س ُوع ْال َخ َّل َق َال‘َ :ق ْد �أُ ْكم َِل’َ .و َن َّك َ�س َ ْر�أ َ�س ُه
وح".
َو�أَ ْ�سلَ َم ُّالر َ
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 -3ما هو الدليل الذي يمكنك �أن ُتق ِّدمه لإثبات � َّأن ي�سوع قام من الأموات؟
المق َّد�س � َّإن اهلل "ا�ستراح" بعد
ُ -4قلنا في بداية رحلتنا في ِرحاب الكتاب ُ
الخلْق .ما هو الدر�س المهم الذي ُيمكننا �أن نتعلَّمه
�أن انتهى من جميع �أعمال َ
من هذا ب�ش�أن عمل الفداء الذي قام به اهلل؟
 -5ماذا فعل ي�سوع في اليوم الأربعين من قيامته؟ ما الأمر الذي �أده�شك
�أكثر من غيره في هذه الحادثة؟

َع ِّبر بأسلوبك
"ال َم�سِيح َم َات م ِْن َ�أ ْج ِل َخ َط َاي َانا َح َ�س َب
أهمية 1كورنثو�س ْ .4-3 :15
ا�شرح � ّ
َ
ْال ُك ُت ِبَ ،و�أَ َّن ُه ُدف َِنَ ،و�أ َّن ُه َق َام فِي ْال َي ْو ِم َّالثال ِ ِث َح َ�س َب ْال ُك ُت ِب".
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26
تد ِّين و َبعيد عن اهلل
ُم َ

27

المرحلة األولى:
السابق
َبرنامج اهلل َّ

 -1كيف كان اهلل َيغفر الخطايا قبل موت ي�سوع وقيامته؟ وكيف َيغفر اهلل
الخطايا اليوم؟ ا�شرح ب�إيجاز الفرق بين الخطايا التي كُ فِّر عنها والخطايا
التي �أُ ْل ِغ َيت.

 -1يحتوي الف�صل  27على ق�ص�ص اهتداء �أ�شخا�ص ُمختلفين� :شخ�ص ارتحل
وم ْج ِرم ُم َعلَّق على ال�صليب ،وقبيلة من �آكلي لحوم
من مكان لآخر بح ًثا عن اهللُ ،
تع�صب ،و�شاب
وم َعلِّم �شريعة
َّ
الب�شر ،وفتاة كانت ُتفكِّر في االنتحارُ ،
يهودية ُم ِّ
�شخ�صيتك ولماذا؟
ال�شخ�صية الأقرب �إلى
ُم�سلم يبحث عن ال�سالم الداخلي .ما هي
ّ
َّّ

 -3هل تعتقد � َّأن اهلل �س َي�سمح للنا�س بالدخول �إلى م�سكنه ال�سماوي �إذا
كانت �أعمالهم ال�صالحة تفوق �أعمالهم الطالحة؟ ا�شرح موقفك في ما يتعلَّق
بفكرة الخال�ص القائم على الميزان.

ُون َمعِي
المعلَّق على ال�صليب�" :إِ َّنكَ ا ْل َي ْو َم َتك ُ
للمجرم ُ
َ -2قطَ َع ي�سوع الوعد التالي ُ
بناء
فِ ي ا ْلف ِْر َد ْو ِ�س� ".أوالً ،ما هو ال�شيء الأبدي الذي نجا منه هذا التائب؟ ثان ًياً ،
المجرم التائب نف�سه في اللحظة التي مات فيها؟
على َو ْعد ي�سوع� ،أين وجد ذلك ُ

 -2لماذا ُيعتبر الإله الذي ن�ؤمن به �أهم من قوة �إيماننا؟

المق َّد�س ،كيف ُيمكن للخاطئ �أن ينجو من الدينونة
 -4وف ًقا لتعليم الكتاب ُ
أبدية في َم ْح َ�ضر اهلل ال ُق ُّدو�س؟
أبدية و�أن يت� َّأهل للحياة ال َّ
ال َّ
ثمرا للخال�ص ولي�ست َ�ش ْر ًَطا للخال�ص؟
 -5لماذا ُتع َتبر الأعمال ال�صالحة ً

َع ِّبر بأسلوبك

ِالر ِّب َي ُ�س َوع ْال َم�سِي ِح َف َت ْخلُ َ�ص".
الر ُ�سل �" .31 :16آم ِْن ب َّ
ا�شرح �أعمال ُّ
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 -3كيف ُتف َِّ�سر لطفل مفاهيم العدالة ،والرحمة ،والنعمة؟
 -4ما هو "الم�أزق المزدوج" الذي ُيعاني منه الإن�سان؟ ما هو "العالج
المزدوج" الذي ُيق ِّدمه اهلل؟
أبدية؟ هل
 -5بح�سب كلمة اهلل ،هل يمكن للنا�س �أن يعرفوا �أين �سيق�ضون ال َّ
تعرف �أين �ستذهب بعد �أن تموت؟ ف َِّ�سر �إجابتك.
َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح ر�سالة كورنثو�س الثانية " .21 :5لأَ َّن ُه َج َع َل َّالذِي َل ْم َي ْعرِ ْف َخط َِّي ًةَ ،خط َِّي ًة
لأَ ْجل َِنا ،ل َِن�صِ َير َن ْح ُن ب َِّر اهلل ِ فِيهِ".
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28

المرحلة الثانية:
اضر
َبرنامج اهلل َ
الح ِ

29

المرحلة الثالثة:
المستقبلي
َبرنامج اهلل ُ

 -1لماذا يعي�ش غالبية النا�س اليوم في قب�ضة الخوف؟

الخطية.
 -1ا�شرح المراحل الثالث لخطَّ ة اهلل ل�سحق ال�شيطان و�إبطال
َّ

الروح ال ُق ُد�س وما الذي يفعله لك ّل
 -2بح�سب تعليم الكتاب ُ
المق َّد�سَ ،م ْن هو ُّ
َمن ي�ؤمن بي�سوع الم�سيح؟

تماما عن
َ -2و ِّ�ضح كيف � َّأن المجيء الثاني للم�سيح �سيكون ُمختلفًا
ً
مجيئه الأول.

 -3هل ُيمكن لأي �شخ�ص اختبر الوالدة الجديدة و�سكن فيه ُروح اهلل �أن
والتمرد على اهلل؟ ا�ستخدم مثال "لوائح
الخطية
يرغب في اال�ستمرار في عمل
َّ
ُّ
المحبة" لتو�ضيح الفرق بين ال�شخ�ص الذي َيتبع تعاليم ال ِّدين وال�شخ�ص
َّ
حقيقية مع اهلل.
الذي يتم َّتع بعالقة
ّ

�	-3أعِ ْد قراءة المزمور  19-7 :72ث َُّم اذكُ ر بع�ض الطُ ُرق التي �سيقوم ُحكَّام
العالم و�شعوبه من خاللها ب�إظهار خ�ضوعهم لي�سوع الم�سيح الملك.

لمعمودية الماء؟
 -4ما هو المعنى الحقيقي
َّ
 -5هناك فرق هام بين مقام الم�ؤمن وحالته .ا�ستخدم مثال الأب/االبن
لتو�ضيح الفرق.

َع ِّبر بأسلوبك
َ
َ
و�س".
ا�شرح ر�سالة ُبطر�س الأولى "ُ .16 :1ك ُونوا ق ِِّدي�س َِين لأ ِّني �أ َنا ُقُّد ٌ
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الملك الألفي لي�سوع الم�سيح� ،سوف ُترفع اللَّعنة التي جلبتها
 -4في فترة ُ
إيجابية التي �سيتركها ذلك على الأر�ض؟
خطية �آدم .ما هي بع�ض الت�أثيرات ال
َّ
َّ
 -5هل َت َّتفق معي في الر�أي ب� َّأن الآيات (ر�ؤيا َ )15-10 :20ت ِ�صف �أعظم
َح َدث في التاريخ؟ َو ِّ�ضح �إجابتك.

َع ِّبر بأسلوبك
ا�شرح ما تراه في 1يوح َّنا "َ .2 :3و َل ْم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد َم َاذا َ�س َن ُك ُونَ .ولك ِْن َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُه ِ�إ َذا
�أُ ْظ ِه َر َن ُك ُون م ِْثلَ ُه ،لأَ َّن َنا َ�س َن َر ُاه َك َما ُه َو".
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30

ُمالحظات شخص َّ ّية

َن ْ
الف ْر َد ْوس
ظ َرة إلى ِ
الح َّق الذي ُتعلنه كلمة اهلل؟
 -1كيف ترى � َّأن نظرة "الين-يانغ" ُتناق�ض َ
 -2اذكُ ر فكر َتين خاطئ َتين لدى النا�س في ما يتعلَّق بالفردو�س .ما هو
ال�شيء الجوهري في م�سكن اهلل ال�سماوي؟
ق�صة الفداء الرائعة التي بد�أت في �سِ فْر التكوين تنتهي في �سِ فْر
َّ �	-3إن َّ
الر�ؤيا .ل َِّخ�ص في دقيقة �أو دقيقتين (�أو في حوالى  300كلمة �إذا رغبت
الخطاة التائبين من ال�شيطان،
في تلخي�ص ذلك كِ تا َبةً) قِ َّ�صة تخلي�ص اهلل ُ
والخطية ،والموت الأبدي.
َّ
 -4في ر�أيك ،لماذا يجد النا�س ُمتعة كبيرة في َ�س ْرد الق�ص�ص ذات النهايات
ال�سعيدة؟ هل �ستحيا ب�سعادة في الحياة الآخرة؟ ما هو الأ�سا�س الذي اعتمدت
عليه في �إجابتك؟
المق َّد�س؟
المت�أنية في ِرحاب الكتاب ُ
الرحلة ُ
 -5كيف ا�ستفدت من هذه ِّ
َع ِّبر بأسلوبك
�أين َت ِجد نف�سك في ال�صورة المو�صوفة في ر�ؤيا "َ .27 :21و َل ْن َي ْد ُخلَ َها َ�ش ْي ٌء َدن ٌِ�س
َو َال َما َي ْ�ص َن ُع َر ِج ً�سا َو َكذ ًِبا� ،إِ َّال ْال َم ْك ُتوب َِين فِي �س ِْفرِ َح َياةِ ْال َخ ُروفِ ".
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ملك المجد

ُمالحظات شخص َّ ّية

َّ
مشهدا
ملخصة في 70
كتابات األنبياء
ً
الكاتب :پ .د .برامسن ،الرسوم :أرميندا سان مارتن

�سجلتها كتابات
ق�صة التاريخ
َّ
الحقيقيةَّ ،
َّ
ق�صة المحبة والخال�ص ،كما ّ
ملخ�صة في  70م�شه ًدا .لغة �سهلة ،ولكن عميقة ،ترافقها ر�سومات
الأنبياءّ ،
الق�صة ال�شاملة بت�سل�سلها الزمني تتح َّدث عن ملك
رائعة وجريئة .هذه
َّ
تزودنا
الكون وخطّ ته لإنقاذ رعاياه ُ
تمردين ،كما ّ
الم ِّ
القراء بمختلف �أعمارهم.
باختبار م�ؤ ِّثر ومع ٍّز لجميع ّ
� َّإن حجم الكتاب الكبير والر�سومات على ال�صفحة
بكاملها ،والأ�سئلة لمراجعة الم�شاهد ،والحوا�شي،
ق�صة الأنبياء ور�سالتهم
ت�شكِّل � ٍ
أدوات م�ساعِ د ًة لإي�صال َّ
للعالم �أجمع.
king-of-glory.com
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www.rockintl.org
ROCK International is a non-profit organization seeking to be
the lap of Jesus in a hurting world; a place where children find
relief, opportunity, and care in the midst of danger, abuse, and
neglect; a place where young and old alike find resources that
lead to true knowledge and blessing—for time and eternity.
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