مشكلتنا والحل اإللهي
راندي ألكورن
إن مشكلة كيفية اتمام المصالحة بيننا وبين اهلل الذي يكره الشر هي أكبر مشكلة في التاريخ .فقبل أن نرى اهلل
في السماء ،يجب أن يتغير شيء جذري .يتطلّب هذا ما ال يقل عن الحل األعظم الذي تم تدبيره.
هذا ما نحتاج إلى معرفته:
ق اهلل ِ
ورتِ ِهَ ...وَأرَى اهللُ ُك َّل َما َع ِمَلهُ َفِإ َذا ُه َو َح َس ٌن ِج ًّدا" (تكوين .)31 ،27 :1
اإل ْن َس َ
ان َعَلى ُ
صَ
َ " -1ف َخَل َ ُ

خلق اهلل البشر بصفات شخصية وعالئقية تشبه صفاته (تكوين  )26 :1وأراد أن يكون له عالقة مبهجة
اتباع نصيحة الشيطان في جنة عدن
معهم .لكن ً
شيئا ما حدث بشكل خاطئ .عندما اختار آدم وحواء ّ
جميعا نولد بالرغبة في عمل األشياء بطريقتنا الخاصة ،وليس
سم مت الخطية العالم واآلن نحن
ً
(تكوين ّ ،)3
بحسب اهلل.

طأُوا وأَعوَزهم مج ُد ِ
اهلل" (رومية .)23 :3
" -2إِ ِذ اْل َج ِميعُ أ ْ
َخ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ

إن خطايانا ضد اإلله الصالح والقدوس قد أبعدتنا عنه (انظر إشعياء  .)2 :59فاهلل ال يستطيع " َّ
النظَ َر إِلَ ى
اْل َج ْوِر" (حبقوق  .)13 :1بسبب الخطية نخسر العالقة مع اهلل ،وبذلك نخسر سعادتنا .ونتيجة كل هذا هو
جدا ُيسمى الجحيم .والموت الجسدي يمثّل
الموت .الموت الروحي هو االنفصال عن اهلل في مكان حقيقي ً
األبدية (عبرانيين .)27 :9
نهاية فرصتنا للدخول في عالقة مع اهلل وتجنب الدينونة
ّ

َما ِهبةُ ِ
ُجرةَ اْل َخ ِطي ِ
" -3أل َّ
ع َربَِّنا" (رومية .)23 :6
اهلل َف ِه َي َحَياةٌ أََب ِدَّيةٌ ِباْل َم ِس ِ
َّة ِه َي َم ْو ٌ
يح َي ُسو َ
تَ ،وأ َّ َ
َن أ ْ َ

ال يوجد أي شيء يمكننا فعله الستعادة أنفسنا هلل .فهو القدوس ،ونحن لسنا كذلك .في الواقع ،يقول اهلل إنه

كثير وأرسل لنا ابنه يسوع
حتى أعمالنا الصالحة هي مثل ثوب العدة (انظر إشعياء  .)6 :64لكن اهلل أحبنا ًا
َّن َم َحبَّتَهُ َلَنا،
اهلل َبي َ
المسيح ،اهلل الكامل واإلنسان الكامل ،لينقذنا من الموت ويعطينا الحياة (يوحنا َ " .)16 :3
طاةٌ م َ ِ
َجلَِنا" (رومية .)8 :5
يح أل ْ
ات اْل َمس ُ
ألََّنهُ َوَن ْح ُن َب ْع ُد ُخ َ َ

ذهب المسيح إلى الصليب ليدفع ثمن خطايانا .لقد فعل لنا ما ال يمكننا فعله ألنفسنا .عندما مات المسيح من
أجلنا قالَ " :ق ْد أُ ْك ِم َل" (يوحنا  .)30 :19كانت الكلمة اليونانية المترجمة "أُ ْك ِم َل" تُكتب في صكوك إلغاء

قاهر الخطية والموت (انظر  1كورنثوس :15
الديون .كانت تعني "مدفوع بالكامل" .ثم قام المسيح من القبرً ،ا
.)4-3
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ان ،وذلِ َك لَيس ِم ْن ُكم .هو ع ِطَّيةُ ِ
اهللَ .ليس ِمن أَعمال َكي َ ِ
" -4ألََّن ُكم بِ ِّ ِ َّ
ص َ ِ ِ
َح ٌد"
ْ
ال َي ْفتَخ َر أ َ
ْ َُ َ
َْ
الن ْع َمة ُم َخل ُ
ْ َ ْ َْ
ون ،باإل َ
ْ
يم ِ َ
(أفسس .)9-8 :2
إن أعظم عطية من اهلل هي استعادة العالقة معه ،حيث يحررنا من الجحيم ويمنحنا الدخول إلى السماء
(يوحنا  .)36 :3ال تعتمد هذه العطية على استحقاقنا ،بل تعتمد فقط على عمل نعمة المسيح من أجلنا على
َّ
يق َواْل َح ُّق
الصليب (انظر تيطس  .)5 :3فهو الطريق الواحد والوحيد إلى اهلل .حيث قال" :أََنا ُه َو الط ِر ُ
اآلب إِ َّ
َح ٌد َيأْتِي إَِلى ِ
ال بِي" (يوحنا .)6 :14
َواْل َحَياةَُ .ل ْي َس أ َ
ِ
َن اهلل أَ َق ِ
ع ،وآم ْن َ ِ ِ
الر ِّ
ت" (رومية .)9 :10
ت ِب َف ِم َك ِب َّ
صَ
اعتََرْف َ
" -5ألََّن َك إِ ِن ْ
امهُ م َن األ َْم َواتَ ،خَل ْ
ت ب َقْلب َك أ َّ َ َ
ب َي ُسو َ َ َ

لكي نكون في موقف صحيح أمام اهلل ،يجب أن نقر بقلوبنا اآلثمة وأعمالنا الخاطئة ،ونطلب الغفران من اهلل.
طاي َانا فَهو أ ِ
ط َاي َانا
ين َو َع ِاد ٌلَ ،حتَّى َي ْغ ِف َر لََنا َخ َ
َم ٌ
إن فعلنا ذلك ،فإنه يعد بالغفران الكامل بنعمته" :إِ ِن ْ
اعتََرْفَنا بِ َخ َ َ
َُ
ِ
ِّ
المقام من األموات هو ربنا.
َوُي َ
طهَِّرَنا م ْن ُكل ِإثْم" ( 1يوحنا  .)9 :1ثم علينا أن نؤكد لآلخرين أن المسيح ُ
ونةَ ،ب ْل َق ِد ْانتََق َل ِم َن اْل َم ْو ِت
" -6إِ َّن َم ْن َي ْس َمعُ َكالَ ِمي َوُي ْؤ ِم ُن بِالَّ ِذي أ َْر َسَل ِني َفلَهُ َحَياةٌ أََب ِدَّيةٌَ ،و َ
ال َيأْتِي إِلَى َد ْي ُن َ
إِلَى اْل َحَي ِاة" (يوحنا .)24 :5

إن الحياة التي نتوق لها هي مقدمة لنا بالمجان في المسيح .ويمكننا أن نؤمن بوعده وندعوه ليخلصنا ،حيث
الر ِّ
ص (رومية  .)13 :10يسكن روح
اسِم َّ
نقبل بتواضع عطيته وهي الحياة األبديةُ " :ك َّل َم ْن َي ْد ُعو بِ ْ
ب َي ْخلُ ُ
اهلل القدوس فينا وي ساعدنا على طاعته (انظر  2تيموثاوس .)14 :1
يسمى اإلنجيل "البشارة السارة" (إشعياء  .)7 :52قال المسيح" ،أَتَْي ُ ِ
ض ُل "
ون لَهُ ْم أَ ْف َ
ون لَهُ ْم َحَياةٌ َولَِي ُك َ
ت لتَ ُك َ
(يوحنا  .)10 :10يقدم لنا اهلل في المسيح الحياة والسعادة التي نرغب بها ويريدنا أن نتمتع بها إلى األبد.
هذه الصالة قد تساعدك على تأكيد إيمانك بالمسيح .ال يوجد سحر في مجرد ترديد الكلمات ،ولكنها قد
عما هو في قلبك:
تساعدك على التعبير بصدق ّ
يا اهلل ،أؤمن أنك أرسلت ابنك يسوع المسيح للموت على الصليب ليدفع ثمن كل ذنوبي.
وأؤمن أن المسيح قهر الخطية والموت بقيامته من بين األموات .وان كنت أجد أي من هذا
يصعب تصديقه ،فإنني أطلب أن تعمل في قلبي وعقلي للتغلب على عدم إيماني .ساعدني
على الوثوق بما يقوله اإلنجيل — أنك أنت ،أيها الرب يسوع ،هو اهلل المتجسد الذي جاء
إلنقاذي من الخطية والموت واستعادتي إلى اآلب.
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إنني آسف ألجل خطاياي وأريد التوبة عنها ،بما في ذلك تمركزي الذاتي .أعترف بخطاياي،
وعيا .بقوتك
وأدرك أنني لست على علم بعد بها كلها ،ولكنني أطلب منك أن تجعلني أكثر ً
أريد أن أهرب من ارتكاب الخطأ  ،وأن أتخلى عن كل جزء من حياتي ال يرضيك — ليس
جديدا وأن أعيش الحياة
شخصا
فقط أفعالي بل مواقفي وتوجهاتي .أريد أن اختبر الفرح بكوني
ً
ً
الجديدة .إنني أسّلم نفسي لك.
إنني أقبل غفرانك بامتنان وأطلب منك أن تكون مخلصي وربي وملكي .من فضلك تعال
في وامنحني القدرة أن أعيش الحياة الجديدة .امألني بحبك .وساعدني أن أتعّلم من
لتسكن ّ
تغير ويحب ويغفر لآلخرين كما تحب وتغفر أنت
كلمتك ومن أتباعك كيف أحيا كشخص قد ّ
شكر لك.
ليً .ا
أطلب كل هذه األشياء في اسم المسيح .أمين.
بمجرد قبولك المسيح كمخلص لك ،فإن أحد أهم األشياء التي عليك القيام بها هو أن تصبح جزًءا من عائلة
مسيحية تسمى الكنيسة .ستعّلمك الكنيسة الصالحة كلمة اهلل وستقدم لك الحب والمساعدة والدعم .إن كان

تعرف على الناس الذين
لديك المزيد من األسئلة حول شخص المسيح ،فيمكنك أن تجد اإلجابات هناكّ .
يعرفون كلمة اهلل ويمكنهم أن يساعدوك على النمو في عالقتك مع المسيح! اق أر الكتاب المقدس ،صلي،
النعم ِة وِفي مع ِرفَ ِة ربَِّنا وم َخلِّ ِ
ِ
يح" (2
ع اْل َم ِس ِ
صَنا َي ُسو َ
شارك إيمانك ،واجتمع بانتظام مع شعب اهللْ " .ان ُموا في ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
بطرس .)18 :3

تمت ترجمة ونشر هذا المقال باالتفاق مع هيئة "."Eternal Perspective Ministries
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