هل يوجد رجاء أمام كل الشر واأللم الموجود في هذا العالم؟
راندي ألكورن

منا باأللم؛ وكثيرون يختبرونه اآلن بالفعل .فالشر حقيقة في عالمنا ،حاضر وقريب من كل
سيمر كل واحد ّ

واحد منا.

الخبر السار هو أن اهلل جعل وسيلة إلنقاذنا ،بعد موتنا ،من كل شر وألم .نستطيع أن نتيقن من كوننا سنذهب
إلى السماء حين نموتَ " :كتَبت ه َذا ِإَلي ُكم ،أ َْنتُم ٱْلمؤ ِمنِين ِبٱسِم ٱب ِن ٱ ِ
هلل ،لِ َك ْي تَ ْع َل ُموا أَن َل ُك ْم َحَياةً أََب ِدية" ( 1يوحنا
ْ ُ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ ْ
 .)13 :5فيما يلي ملخص لما ُيطلق عليه اهلل "البشارة":
َخطَأُوا وأَعوَزهم مج ُد ٱ ِ
ِ ِ
هلل" (رومية
يع أ ْ
َ ْ َ ُْ َ ْ
إن ارتكاب الخطية يعني اإلخفاق في استيفاء مقاييس اهلل المقدسة" :إِذ ٱْل َجم ُ
 .)23 :3والخطية تفصلنا عن العالقة مع اهلل (انظر إشعياء  .)2 :59كما أن للخطية عواقب وخيمة ،لكن
اهلل قد أوجد الحلِ " :ألَن أُجرةَ ٱْل َخ ِطي ِة ِهي موت ،وأَما ِهبةُ ٱ ِ
ع َربَنا" (رومية :6
هلل َف ِه َي َحَياة أََب ِدية بِٱْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
َ
َْ
َ َْ
َ
.)23
إنسانا كي يخلصنا (انظر يوحنا  .)16 :3عاش يسوع حياة
هكذا أحبنا يسوع المسيح ،ابن اهلل ،حتى أنه صار
ً
بال خطية (انظر عبرانيين 18-17 :2؛  .)16-15 :4ومات كي يسد د ثمن العقوبة عن خطايانا (انظر 2

كورنثوس  .)21 :5فعلى الصليب ،أخذ يسوع على عاتقه الجحيم الذي نستحقه ،كي يشتري لنا السماء التي ال
مستخدما الكلمة اليونانية نفسها التي تعبر عن إلغاء
نستحقها .وحين مات ،قالَ " :ق ْد أُ ْك ِم َل" (يوحنا ،)30 :19
ً
وقاهر الموت (انظر 1
ًا
غالبا الخطية،
سند الدين؛ أي بمعنى "قد ُدفع الثمن ً
كامال" .ثم قام يسوع من القبرً ،
كورنثوس .)57-54 ،4-3 :15

َحد َغ ْي ِرِه
كم عدد الطرق التي يمكن أن نسلكها للوصول إلى اآلب الذي في السماء؟ كرز بطرس ً
قائال" :لَ ْي َس ِبأ َ
ِ
ُع ِطي َب ْي َن ٱلن ِ
ص" (أعمال
َن َل ْي َس ٱ ْسم َ
آخ ُر تَ ْح َ
اس ،بِ ِه َي ْنَب ِغي أ ْ
صِ .أل ْ
َن َن ْخلُ َ
[أي يسوع] ٱْل َخ َال ُ
ت ٱلس َماءَ ،ق ْد أ ْ َ

الرسل .)12 :4

َحد َيأْتِي إَِلى ٱ ْآل ِب إِاَّل ِبي»" (يوحنا  .)6 :14هذا تصريح
" َق َ
ع« :أََنا ُه َو ٱلط ِر ُ
ال َل ُه َي ُسو ُ
يق َوٱْل َحق َوٱْل َحَياةَُ .ل ْي َس أ َ
قاطع وحصري ،لكن قد أدلى به يسوع .فهل تصدقه؟

1

مجانا الغفران في المسيح" :لَم يصَنع معَنا حسب َخطَاي َانا ،ولَم يج ِازَنا حسب آثَ ِ
امَنا َ ...ك ُب ْع ِد ٱْل َم ْش ِر ِق
يقدم لنا اهلل ً
ََ َ
َ َ ْ َُ
ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ
ِمن ٱْلم ْغ ِر ِب أَبع َد عنا مع ِ
اصَيَنا" (مزمور  .)12 ،10 :103وكي ننال الغفران ،ال بد أن نتوب" :إِ ِن ٱ ْعتََرْفَنا
َْ َ ََ
َ َ
طاي َانا َفهو أ ِ
طه َرَنا ِم ْن ُكل ِإثْم" ( 1يوحنا .)9 :1
ط َاي َانا َوُي َ
َمين َو َع ِادلَ ،حتى َي ْغ ِف َر َلَنا َخ َ
بِ َخ َ َ
َُ
ِ
ت بِ َقْلبِ َك أَن ٱهلل أَ َق ِ
ت" (رومية )9 :10
ت بِ َف ِم َك بِٱلرب َي ُسو َ
صَ
آم ْن َ
" ِألَن َك إِ ِن ٱ ْعتََرْف َ
امهُ م َن ٱ ْأل َْم َواتَ ،خَل ْ
َ َ
عَ ،و َ

نسب لنا أي فضل في الخالصِ " :ألَن ُك ْم
لن تربح لنا أعمال البر ً
مكانا في السماء (تيطس  .)5 :3وال يمكن أن ُي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َ ِ ِ
يم ِ
َحد" (أفسس :2
انَ ،وَذل َك َل ْي َس م ْن ُك ْمُ .ه َو َعطيةُ ٱهللَ .ل ْي َس م ْن أ ْ
َع َمال َك ْي َال َي ْفتَخ َر أ َ
بِٱلن ْع َمة ُم َخل ُ
ون ،بٱ ْإل َ
.)9-8

ط ْش َفْليأ ِ
اء َحَياة َمج ًانا" (رؤيا
يقدم المسيح لكل إنسان هبة الغفران والحياة األبديةَ " :م ْن َي ْع َ
ْتَ .و َم ْن ُي ِرْد َفْلَيأ ُ
َ
ْخ ْذ َم َ
.)17 :22
قبلت هذه العطية المقدمة لك من المسيح ،والتي كلفته هذا الثمن الباهظ ،فما الذي يمنعك؟ أما
إن لم تكن قد َ
بونا
أيضا سيعطيك عر ً
كنت قد َ
إن َ
قبلت بالفعل دعوة اهلل للخالص ،فهو سيخلصك من األلم األبدي ،بل واليوم ً
بهجا من الحياة في محضره.
ُم ً

في أسوأ وأحلك لحظاتك ،ليتك تتذكر مكانتك وحالتك الحقيقية واألبدية في المسيح :فقد جاء مخلصك كي
ينقذك ،وهو يصلي ألجلك بأنات ،وقد ضمن لك قيامت ك وحياتك األبدية ،وهو معك وليس عليك ،ويجعل كل
معا لخيرك ،وال يسمح البتة تحت أي ظرف أن يفصلك شيء عن محبته .هذا هو مصدر الرجاء
األشياء تعمل ً
الحقيقي والدائم ،حتى في عالم من األلم والشر.
حتم ًال فحسب ،لكنه
ّ
يوجه هذا الرجاء أعيننا نحو الضوء الموجود في نهاية نفق الحياة .وهو ال يجعل النفق ُم َ
أيضا يمأل القلب بتوقع وانتظار لما يوجد على الجانب اآلخر :عالم نابض بالحياة ،جديد ،ورائع ،بال ألم ،أو
ً
معاناة ،أو حرب .عالم بال مرض ،وبال حوادث ،وبال مآس .عالم بال طغاة أو مخبولين .عالم يحكمه الشخص
الوحيد الجدير بأن يملُك (انظر رؤيا  .)12 :5ومع أننا ال نعلم بالتحديد متى يكون هذا ،لكننا على يقين من

أن معاناتنا سوف تنتهي ،سواء بموتنا أو بمجيء المسيح ثانية .فمن قبل البدء ،رسم اهلل خط نهاية األلم على
مشارف األبدية كي يقول بهذا ألبنائه" :يكفي هذا القدر ،ثم أمامكم فرح ال ينتهي".
ادوا ِفي ٱلرج ِ
ِ
ِ
وح ٱْلقُ ُد ِ
يم ِ
ْلَي ْم َ ْ
س (رومية .)13 :15
اء بِقُوِة ٱلر ِ
ان ،لِتَ ْزَد ُ
َ
أل ُك ْم إَِلهُ ٱلر َجاء ُكل ُس ُرور َو َس َالم في ٱ ِْإل َ
تمت ترجمة ونشر هذا المقال باالتفاق مع هيئة "."Eternal Perspective Ministries
2

