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 رسالة أفسس عن ماضينا وحارضنا ومستقبلنا ه نلاتعلم ما
 إدوارد ويلشبقلم 

 
 :الكتاب املقدس الرثية رواية

يف لك مرة،  كربما دليك صديًقا أو أحد أفراد أرستك اعتاد أن يروي عليك قصة بعينها عرشات املرات، لكن
ليست ُمسلية فحسب؛ قوة اجلاذبية هذه تمتلك إن القصص اليت ما زلت متحمًسا لسماعها. لسبب أو آلخر، 

 وربما تُنري الطريق إىل الُمستقبل. إنها قصص تعليمية إرشادية تتحدث عن املايض لكنها تؤثر يف احلارض

مما  لتُشلكنا،مراًرا وتكراًرا  رسد الروايةطلب املقدرة ىلع ن د أن نتعامل به مع الكتاب املقدس.هذا ما نو
 أن تأتينا حتديات احلياة.جأ إيلها بمجرد سيُعيننا ىلع تذكرها ونلت

يف والُمثري عند بولس أنها ، الكتاب املقدس روايةرسد غنيًا ىلع حنو خاص ي نًصا 14-3 :1رسالة أفسس تعد 
من املايض إىل منطلًقا  يهابولس ف ينساب فكر .واحدة طويلة بدون فواصل أو وقفاتمجلة ص األصيل انل

 .احلارض حىت الُمستقبل

 :املايض

عن أسلوبنا يف  العرشينات يفهل  روايتناماضينا خليط من األحداث اجليدة واملروعة. ختتلف طريقة 
 وهرية اليت مجيعنا جزء منها:اجل روايةنلا ال رسد، لكنه ييفرتض بولس أن للك ِمنَّا قصصه اخلاصةالستينات. 

ِسيِس  َقبَْل  ِفيهِ  ْختَاَرنَاٱ َكَما
ْ
يِسيَ  نِلَُكونَ  لَْعالَِم،ٱ تَأ اَمهُ  لَْوم   َوِبَل  قِدِّ  َسَبَق  إِذْ  لَْمَحبَِّة،ٱ يِف  قُدَّ

 (5-4: 1)أفسس  .نِلَْفِسهِ  لَْمِسيِح ٱ بِيَُسوعَ  لِلتَّبَّنِّ  َفَعيَّنَنَا

إال بكل تأكيد ال تقلل منهم. فقدان؟ الرفض والُظلم وال مايض هذه عيننا للتبّنرواية اختيارنا وتَ  نفعوماذا ت
 ماضينا تعويضما تفعله الرواية هو بكل وضوح ألنهم ضد اهلل ومشيئته األصلية.  فداحتهمإنها تظهر 
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و"األمور ليست يه ىلع ما تبدو عليه".  "الرش وابلؤس لن ينترصا" تقولبرواية املحبة وانلعمة واالنتماء اليت 
ثقًل  اكت اليت نلا يف الرب يسوع، تُضيفالسزتادتها بتفاصيل إضافية عن الرب، لروايةمع لك إاعدة رسد ل

 وأصالة للقصة األصلية.

ة اختبار هذا يعّن أن احلياة يف املسيح ليست فرت. لقد أحبنا وتبنانا. يطلبناهذا واقع ملن يتبع الرب يسوع. فهو 
 ىلع نتلك، فنحن قام بها قديًماوالءتنا املتقلقلة، بل ىلع اختياراته اليت ال تعتمد ىلع  مُمتدة. نظًرا ألن حمبته

عيد إحيائه  الرب يسوع
ُ
 منا للعائلة امللكية.ااآلن بعد انضمحاملي قصد أ

 :احلارض

إذا يتوقف لك يشء ىلع ذلك. تنتقل حمبة اهلل املتدفقة عرب األزمان إىل الفداء وعفران اخلطايا يف احلارض. 
حدها ذبيحة املسيح املفاجئة من أجلنا ما تستطيع تقريب اهلل و. تُركنا يف خطايانا، فنحن منفصلي عن اهلل

 دون مفارقته نلا أبًدا. القدوس

ِيٱ
ْجَزلََها لَّيِت ٱ نِْعَمِتِه، ِغَن  َحَسَب  خْلََطايَا،ٱ ُغْفَرانُ  بَِدِمِه، لِْفَداءُ ٱ نَلَا ِفيهِ  َّلَّ

َ
 ِحْكَمة   ِبُكلِّ  نَلَا أ

، َفنَا إِذْ  َوفِْطنَة  تِهِ  َحَسَب  َمِشيئَِتِه، برِِسِّ  َعرَّ  (9-7: 1. )أفسس َنْفِسهِ  يِف  قََصَدَها لَّيِت ٱ َمرَسَّ

إما أن خطاياهم ليست بهذا  املؤمنيقد يبدو الغفران بعيًدا بعض اليشء عن ملا عناء تكرار رسد ذلك؟ 
، يف لكتا احلاتلي، يهمشون الرب يسوع من حياتهم ايلوميةأو أن الغفران أسىم من أن يكون حقيقيًا.  اجلُرم

 .ابتةويقترص االمتنان والشكر ىلع ما ييجء به ايلوم، ال ىلع براكت الرب اثل

حىت حي نعتّن باآلخرين، ال غنا بعيًدا عن اهلل. اجلزء من الرواية حي نتذكر أننا حًقا خطاة زُ يشدو هذا 
بي ما نرغب يف فعله وما يقوهل اهلل.  ارتوافق سن طاعتنا جمرد ا تماًما، وكثرًيا ما تكونستطيع اقتلع أنانيتن

يًْضا حَنْنُ  َنْغِفرُ  َكَما ُذنُوَبنَا نَلَا ْغِفرْ ٱوَ " — االعرتاف باخلطاياَّلا تنجح هذه الرواية اجلوهرية حي نعتاد اعدة 
َ
 أ

 .(12: 6)مىت  "إيَِلْنَا لِلُْمْذنِِبيَ 

 انلعمة الغنية، حمور رواية حارضنا.

 

 :املستقبل

بقدر اإلماكن  حناول االنشغال الرجاء عنرص جوهري يف احلياة البرشية؛ بدونهاجليدة خاتمتها ِمسك.  الرواية
 لكن رواية اهلل الفريدة، رواية رجاء.تلهيًا عن حقائق املستقبل القاتمة. 
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ما يف  ،فيه يشءجمع لك وُِضَعت خطة ُمسبًقا تلتحقق يف املسيح يسوع يف ملء الزمان، يل
 مرياثنا عربون ،القدسبوعد الروح  مُختمتبه،  م، حي آمنتفيها ىلع األرض. وم واتالسما

 (14-9: 1مقاطع جُممعة بترصف من أفسس ) ، ملدح جمده.لفداء املقتن

ء   لُكَّ  يِلَْجَمعَ "ما املقصود من  َماَواِت ٱ يِف  َما لَْمِسيِح،ٱ يِف  يَشْ رِْض ٱ ىلَعَ  َوَما لسَّ
َ
 اسرتدادنا حننيه خطط اهلل  "؟أْل

ستُجمع لك األشياء، الفاسدة وامللعونة اآلن، حتت ُسلطان الرب يسوع امللك وحكمه. واخلليقة ذاتها.  —
فران اخلطايا فحسب، بل غال خنترب  .حتقيق ذلكاآلن يف طور بل  .الصحيحةسيُسرتد لك يشء إىل حاتله 

احلياة  زدحمحي نأيت إىل الرب يسوع، توالرمحة.  ،والُمصاحلة ،واجلمال ،سرتداد العدلنشرتك يف خطة اهلل ال
 .قاصدباملفجأة 

 . اآلننشرتك بطرق ما يف هذه املقاصد 
ُ
فأفعال بسيطة مثل دخلنا ىلع مرشوع اهلل للسرتداد واإلصلح، لقد أ

ضيفت إىل خطط ملكوته. يُرى صداها يف عدل اهلل ومجاهل ومصاحلته ورمحته،  املحبة، واليت
ُ
قد حتقق لك وأ

 .تاملو عفهاأو يض ينقص منهاوال  .ألن الرب يسوع ساهم يف هذه املقاصد انلهائية يشء

جمع لك ما يف السماء وما ىلع أين سيُ  بمعرفتنا .مصاعب احلياة ايلومية ومشقاتها يقوينا هذا الرجاء ىلع
احلياة   مفتاحو املثابرة هذه يهاتلحمل أ اعملي أن(، 2: 1تسالونييك  1نستطيع االنتظار واملثابرة )األرض، 
 ننظر إىل األمام ونرسد روايةلكن يف الرجاء، يأس.  وأ ،استعباد لعادات وأ ،بدون الرجاء حنيا يف تذمر احلسنة.
 أن ما من تغيري سيحدث، يعرفأثناء ما يرسخ األلم املزمن . فرضهي أنإحباط احلارض حياول  عماخمتلفة 

مجيع  أنيف  باإليمانوينمو  ،حمبة الرب يسوعا. كما يعرف الرجاء ىلع اعتقه خرينا وسلمن الرجاء أن خملصنا
 يسوع.بالفعل يف الرب  حتققت، قد وضعهااليت  مواعيد اهلل

 

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

 


