ما تعلمه نلا رسالة أفسس عن ماضينا وحارضنا ومستقبلنا
بقلم إدوارد ويلش

رواية الكتاب املقدس الرثية:
ً
ربما دليك صديقا أو أحد أفراد أرستك اعتاد أن يروي عليك قصة بعينها عرشات املرات ،لكنك يف لك مرة،
ً
متحمسا لسماعها .إن القصص اليت تمتلك قوة اجلاذبية هذه ليست ُمسلية فحسب؛
لسبب أو آلخر ،ما زلت
إنها قصص تعليمية إرشادية تتحدث عن املايض لكنها تؤثر يف احلارض وربما تُنري الطريق إىل ُ
المستقبل.

ً ُ
ً
وتكرارا لتشلكنا ،مما
مرارا
هذا ما نود أن نتعامل به مع الكتاب املقدس .نطلب املقدرة ىلع رسد الرواية
سيُعيننا ىلع تذكرها ونلتجأ إيلها بمجرد أن تأتينا حتديات احلياة.
تعد رسالة أفسس ً 14-3 :1
نصا غنيًا ىلع حنو خاص يرسد رواية الكتاب املقدسُ ،
والمثري عند بولس أنها يف
ً
انلص األصيل مجلة واحدة طويلة بدون فواصل أو وقفات .ينساب فكر بولس فيها منطلقا من املايض إىل
ُ
احلارض حىت المستقبل.
املايض:
ماضينا خليط من األحداث اجليدة واملروعة .ختتلف طريقة روايتنا هل يف العرشينات عن أسلوبنا يف
َّ
الستينات .يفرتض بولس أن للك ِمنا قصصه اخلاصة ،لكنه يرسد نلا الرواية اجلوهرية اليت مجيعنا جزء منها:
َ َْ َْ
ْ
ْ
ْ َ َ َ ُ َ ِّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ ُ
َ َ َْ ََ
امه ِيف ٱل َم َحبَّ ِةِ ،إذ َس َب َق
يسي و ِبل لوم قد
يس ٱلعال ِمِ ،نلكون قِد ِ
كما ٱختارنا ِفي ِه قبل تأ ِس ِ
ْ
َ َ َّ َ َ َّ َ ِّ َ ُ َ ْ َ
يح ِنلَف ِس ِه( .أفسس )5-4 :1
فعيننا لِلتبّن ِبيسوع ٱلم ِس ِ

ُ
َ
وماذا تنفع رواية اختيارنا وتعيننا للتبّن هذه مايض الظلم والرفض والفقدان؟ بكل تأكيد ال تقلل منهم .إال
إنها تظهر فداحتهم بكل وضوح ألنهم ضد اهلل ومشيئته األصلية .ما تفعله الرواية هو تعويض ماضينا
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برواية املحبة وانلعمة واالنتماء اليت تقول "الرش وابلؤس لن ينترصا" و"األمور ليست يه ىلع ما تبدو عليه".
ً
ُ
مع لك إاعدة رسد للرواية ،السزتادتها بتفاصيل إضافية عن الرباكت اليت نلا يف الرب يسوع ،تضيف ثقل
وأصالة للقصة األصلية.
هذا واقع ملن يتبع الرب يسوع .فهو يطلبنا .لقد أحبنا وتبنانا .هذا يعّن أن احلياة يف املسيح ليست فرتة اختبار
ً
ُممتدةً .
قديما ،فنحن نتلك ىلع
نظرا ألن حمبته ال تعتمد ىلع والءتنا املتقلقلة ،بل ىلع اختياراته اليت قام بها
ُ
الرب يسوع حاملي قصد أعيد إحيائه اآلن بعد انضمامنا للعائلة امللكية.
احلارض:
تنتقل حمبة اهلل املتدفقة عرب األزمان إىل الفداء وعفران اخلطايا يف احلارض .يتوقف لك يشء ىلع ذلك .إذا
ُ
تركنا يف خطايانا ،فنحن منفصلي عن اهلل .وحدها ذبيحة املسيح املفاجئة من أجلنا ما تستطيع تقريب اهلل
القدوس دون مفارقته نلا ً
أبدا.
ُ َْ ُ ْ
َّ َ ْ َ َ
ْ
ُ ِّ
ْ
خل َ َطايَاَ ،ح َس َ
ٱ َّ َِّلي ِفي ِه َنلَا ٱلْ ِف َد ُ
ب ِغ َن ِنع َم ِت ِه ،ٱل ِيت أج َزل َها نلَا ِبكل ِحك َمة
اء ِب َد ِم ِه ،غفران ٱ
َْ
َ َ َ َ َ َّ َّ َ
َ
َو ِف ْطنَة ،إ ْذ َع َّر َفنَا ب ِّ
رس ِت ِه ٱل ِيت ق َص َدها ِيف نف ِس ِه( .أفسس )9-7 :1
رس َم ِشيئَ ِت ِه ،حسب م
ِِ
ِ

ً
بعيدا بعض اليشء عن املؤمني إما أن خطاياهم ليست بهذا
ملا عناء تكرار رسد ذلك؟ قد يبدو الغفران
اجلُرم أو أن الغفران أسىم من أن يكون حقيقيًا .يف لكتا احلاتلي ،يهمشون الرب يسوع من حياتهم ايلومية،
ويقترص االمتنان والشكر ىلع ما ييجء به ايلوم ،ال ىلع براكت الرب اثلابتة.
ً
ً
بعيدا عن اهلل .حىت حي نعتّن باآلخرين ،ال
يشدو هذا اجلزء من الرواية حي نتذكر أننا حقا خطاة ُزغنا
نستطيع اقتلع أنانيتنا ً
ً
وكثريا ما تكو ن طاعتنا جمرد توافق سار بي ما نرغب يف فعله وما يقوهل اهلل.
تماما،
َ ْ ْ َ ُُ َ َ َْ َْ َ
وبنَا ك َما نغ ِف ُر حن ُن أي ْ ًضا
َّلا تنجح هذه الرواية اجلوهرية حي نعتاد اعدة االعرتاف باخلطايا — "وٱغ ِفر نلَا ذن
ُْ ْ َ َ
ي إِيلْنَا" (مىت .)12 :6
لِلمذنِ ِب
انلعمة الغنية ،حمور رواية حارضنا.

املستقبل:
الرواية اجليدة خاتمتها ِمسك .الرجاء عنرص جوهري يف احلياة البرشية؛ بدونه حناول االنشغال بقدر اإلماكن
تلهيًا عن حقائق املستقبل القاتمة .لكن رواية اهلل الفريدة ،رواية رجاء.
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ً
ُو ِض َعت خطة ُمسبقا تلتحقق يف املسيح يسوع يف ملء الزمان ،يلجمع لك يشء فيه ،ما يف
ُ
السماوات وما ىلع األرض .فيه ،حي آمنتم به ،ختمتم بوعد الروح القدس ،عربون مرياثنا
ُ
لفداء املقتن ،ملدح جمده( .مقاطع جممعة بترصف من أفسس )14-9 :1

َ َْ
َ ْ َ َ ُ َّ
َ
َْ
َّ َ َ
لك َ ْ
ات َو َما َىلع ٱأل ْر ِض"؟ خطط اهلل يه اسرتدادنا حنن
ما املقصود من " ِيلجمع
يح ،ما ِيف ٱلسماو ِ
يشء ِيف ٱلم ِس ِ
— واخلليقة ذاتها .ستُجمع لك األشياء ،الفاسدة وامللعونة اآلن ،حتت ُسلطان الرب يسوع امللك وحكمه.

سيُسرتد لك يشء إىل حاتله الصحيحة .بل اآلن يف طور حتقيق ذلك .ال خنترب غفران اخلطايا فحسب ،بل
نشرتك يف خطة اهلل السرتداد العدل ،واجلمالُ ،
والمصاحلة ،والرمحة .حي نأيت إىل الرب يسوع ،تزدحم احلياة
فجأة باملقاصد.
ُ

نشرتك بطرق ما يف هذه املقاصد اآلن .لقد أدخلنا ىلع مرشوع اهلل للسرتداد واإلصلح ،فأفعال بسيطة مثل
ُ
املحبة ،واليت يُرى صداها يف عدل اهلل ومجاهل ومصاحلته ورمحته ،أضيفت إىل خطط ملكوته .وقد حتقق لك
يشء ألن الرب يسوع ساهم يف هذه املقاصد انلهائية .وال ينقص منها أو يضعفها املوت.
يقوينا هذا الرجاء ىلع مصاعب احلياة ايلومية ومشقاتها .بمعرفتنا أين سيُجمع لك ما يف السماء وما ىلع
األرض ،نستطيع االنتظار واملثابرة ( 1تسالونييك  ،)2 :1اعملي أن اتلحمل أو املثابرة هذه يه مفتاح احلياة
احلسنة .بدون الرجاء حنيا يف تذمر ،أو استعباد لعادات ،أو يأس .لكن يف الرجاء ،ننظر إىل األمام ونرسد رواية
خمتلفة عما حياول إحباط احلارض أن يفرضه .أثناء ما يرسخ األلم املزمن أن ما من تغيري سيحدث ،يعرف
الرجاء أن خملصنا ىلع اعتقه خرينا وسلمنا .كما يعرف الرجاء حمبة الرب يسوع ،وينمو باإليمان يف أن مجيع
مواعيد اهلل اليت وضعها ،قد حتققت بالفعل يف الرب يسوع.

تم ترمجة هذه املقالة بعد احلصول ىلع اإلذن من مؤسسة (.)Crossway
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