نعم وآمني
بقلم رونادل مان

تضم رسالة بولس الرسول اثلانية إىل مؤمين كورنثوس يف بدايتها عبارة تسرب أغوار عمل اهلل الفدداي مد الد ل
يسوع املسيح والع قة اليت نتمتع بها معه بفضل هذا العمل.
ً
وتأيت هذه العبارة يف سياق تناول بولس تهمة عدم اإلال ص اليت وجد نفسه مع َّرضا هلا يف كورنثوس بسبب تغيد
طرأ ىلع الططه لزيارة املدينة مرة أالرى .اكن عليه أن يعيد ترتيب الطط سفره .وهو اآلن يريد أن يوضح ملدؤمين
كورنثوس أنه ليس ذلك الشخص املتذبذب أو املتقلقل .فهو رجل حيفظ وعده ( .)17 :1وهو يريدد أن يؤددد هدذه
انلقطة هلم .وسبب هذا هو أنه يريدهم أن يفهموا أنه ال توجد رسالة خمتلطة أو مشوشة أو صدو غد واضدح مد
ْ َ ٌ ُ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
دم َوال" (:1
لك أ ِمني هو اهلل ِإن لَكمنا لكم لم يكد َع
ابلوق عندما يتعلق األمر ببشارة اإلجنيل املعلنة هلمِ " .
 .)18توجد طريقة واحدة جلية للخ ص ،ويه الرسالة اليت كرز بها رفيقاه (سلوانس وتيموثاوس –  )19 :1ملدؤمين
ُ
كورنثوس ،دون تقلقل أو تذبذب ،ودون اعتذار ودون مساومة ( .)19-18 :1فاكنا أمينني يف نقل الطة اخل ص.

َ
أل ْن َم ْه َما َاكنَد ْ
وما أمانة هذي الرسولني غ انعاكس الفيف للطريقة اليت تعامل بها اهلل مع مؤمين كورنثوس" .
َم َواع ُ
يد اهلل َف ُه َو فيه «انلَّ َع ْم» َوفيه «اآلم ُ
ني»" ( 20 :1أ) لقد حقق اهلل وعوده بأمانة يف ابنه .ويف يسدوع املسديح تلد
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ط
ً
ّ
ُ
ملتأصلة يف اللق اهلل للعالمُ ،
تتحقق يف املسيح لك الوعود ا ّ
الوعود ََ َعما رصحية ّ
وحكم أو تسدلط
مدوية! إذ
لك هذه
اإلنسان ىلع العالم ،ويف اللق اهلل لإلنسان ىلع صورته للرشدة معه ،ولك الوعود املقطوعة لإلنسدان السداقط يف مدا
ّ
انلبدوا املسديّانية والفداحيدة يف العهدد
يتعلق بالفداء اآليت ،م تكوي  16 :3إىل نظام اذلبداحح يف إرساحيدل إىل
القديم ،والوعد املقطوع حلواء فيما يتعلق بنسدلها (تكدوي  ،)15 :3إىل الوعدد املقطدوع إلبدراهيم فيمدا تدتص

ً
ّ
بذريته وبردة العالم (تكوي 3-1 :12؛  ،)18-15 :22إىل موىس اذلي وعده اهلل بأن يرسل نبيّا مثله (تثنية ،)18 :18
إىل داود فيما تتص بابنه اذلي سيجلس ىلع عرشه إىل األبد ( 1صدموحيل  ،)13-12 :7وإىل إشدعياء اذلي وعدد اهلل
ىلع فمه بطفل مولود م عذراء ( ،)14 :7وبملك أبدي ( ،)7-6 ،2 :9وعبد متألم س ُ يض خمدا عذاباتده وآالمده

اهلل ( ،)12 :53-13 :52وإىل إرميا فيما يتعلق بعهد جديد يُطبع يف قلوب الشعب ( .)34-31 :31وتوجد باإلضدافة إىل
لك هذه الوعود الرصحية اليت تتحقق يف املسيح تلميحا أالرى ورموز مسدبقة ونمداذأ أو ُطد ُرز (حيد يكدون
شخص ما مث صورة للمسيح يف جانب م جوانب حياته) وآمال (انظدر لوقدا 27-25 :24؛ أعمدال الرسدل -16 :2
36؛ 25-22 :3؛ 53-2 :7؛ روميدددة 17 -16 ،3-2 :1؛ 26-21 :3؛  1كورنثدددوس 8-7 :5؛ 4-1 :10؛ أفسدددس 14-13 :2؛
عربانيدددني 2-1 :1؛ 6-5 :3؛ 9-8 :4؛ 28 :26 ،22-17 :7؛ 5 :8؛ 26-24 ،15-8 :9؛ 18-1 :10؛ 40-39 :11؛ 24-18 :12؛ :3
14 ،12-11 ،10-9؛  1بطرس .)12-10 :1
َ ُ َ ْ َ َ َّ
ُ
َْ َ ُ
ك ْم ب َواس َ
َْ
دط ِتنَا") .وهدو تشدخيص
اذلي ك ِر َز ِبد ِه بيدن
هلل يسوع الم ِس
يحِ ،
ِ ِ
يسوع نفسه هو الرسالة (انظر " ،19 :1اب ا ِ

الطة اهلل ابلديعة للجنس البرشي؛ وهو نقطة اتلعجب املجيدة وابلهية للك ما أعلنه اهلل عد نفسده؛ يسدوع هدو
"انلعم" للك ما قصده اهلل يف نعمته نلا.
ً
لقد ّ
الطط اهلل للك هذا وأوصله إىل حالة إثمار م ال ل عمل ابنه اخل يص؛ ويظل األمدر مداكو لإلنسدان لد
ُ َ ْ
ّ ُ
َ ْ
اس َطتنَا" ( 20 :1ب) .يؤ ّددد تعبد " َف ُه َ
َ
ََُ
دو ِفيد ِه"
هللِ ،بو ِ ِ
يتجاوب ويتل ويسىب" :فهو ِفي ِه «انلَّعم» َو ِفي ِه «اآل ِمني» ،لِمج ِد ا ِ
ّ
ىلع أن دور اهلل معتمد بشلك اكمل وّلك ىلع دور املسيح؛ فقد بدأ وأكمل مقاصده اخل صية م أجلنا :فاسدتجابننا
ً
ّ
يه "أيضا فيه" أو به ،يف اإلقرار بنَعم اهلل نلا م ال ل عمل املسيح اخل يص .ويلخص بدولس اسدتجابننا بصدفتها
َ
ً
ً
ّ
"آميننا" .يستخدم بولس هنا أسلوبا ً ب غيّا ً ّ
يسّم جمازا مرس حي يُذكر اجلزء ل يمثل اللك .ويش بولس بهدذا
ّ
إىل أن لك استجابا صلواتنا وتسبيحنا وعبادتنا ،الديت تؤدددها "آمدني" املرفقدة يف آالرهدا (وتعدين "آمدني" "هدذا
صحيح" أو "يلك كذلك") يه تعاب قبول وتسليم ممنت ملقاصد اهلل املتصفة باملحبدة نلدا يف املسديح .وأكد مد
ذلك ،فإن حياتنا لكها (اليت يه املجال احلقييق للعبادة يف العهد اجلديد وفق يوحنا  23 :4وروميدة  )1 :12يندب أن
ً
ً
تكون تثبيتا وانعاكسا للعمل العجيب اذلي عمله اهلل فيندا .وآمينندا يه اسدتجابة املحبدة الاكملدة بكدل قلبندا
ّ
ونفسنا وفكرنا ّ
نعرب ع هذه املحبة م الد ل حيداة عبدادة
وقوتنا (مرقس " )30 :12نلَعم" اهلل نلا يف يسوع .وحن
ّ
وأسلوب عبادة يتخلل لك احلياة.
جيب أن ن حظ أن يسوع املسيح ليس الرسالة فحسب ()19 :1؛ فليس هو حتقيق وعدود اهلل الكثد ة فحسدب (:1
ّ
20ب)؛ وليس هو موضوع عبادتنا واستجابة "آمني" املمتنة م قِبلنا (20 :1ب) فحسب .فيسوع املسيح هو العامدل

النشط يف استجابة عبادتنا هلل م أجل لك ما فعله م أجلنا يف ابنه .وليس "آمينندا" فحسدب ،أو مد أجلده
فحسب ،أو حىت م ال

فحسب ،لك استجابة اآلمني م قبلنا يه يف واقع األمر فيده أو بده .وهدذا هدو مدا
حنتار يف كيفية الوصول

توضحه اآلية العرشون .فيسوع ال ياكدنا يف حالة ضعفنا وهشاشننا (مع أننا مفديون) ل
ط
إىل استجابة م حمة هلل ىلع وعوده الراحعة وحتققها وإثمارها يف ابنه .ال ،فهدو يقدود الطريدق بصدفته وسديطنا يف أن
ً
َ ْ َ َ ُ َّ
ً
ً
َْ
لك َ ْ
ديح" (أفسدس  .)10 :1وبالفعدل
نعطي اآلب تسبيحا وجمدا وشكرا ىلع العمل الفداي ،ألنه "جيمدع
يء ِيف الم ِس ِ
فإن آمني العبادة يه م ال نلا ،لكنها "فيه" أو به!

ّ
وما استجابننا إال صدى الستجابة اكهننا األىلع ،ولكها تعود ىلع اهلل باملجد (20 :1ب) – ال ألننا قد أحرضنا
ً
مستوى أو صفة أو قدرا م االستجابة امل حمة ملجده أو اجلديرة به؛ لك ألن املسيح اليح نفسه قد صنع
ّ
ويفعل بديلنا ،يسوع ،العبادة الاكملة اليت يطلبها اهلل
استجابة اهلل نلا ،بعمله هذا جعلها اكملة وجديرة ومقبولة.
َ َ َ ُ َ ُ َ َْ
ً
َ ُْ
ُ َ
يح" (عربانيني ،)21 :13
يف كما  ،فتحسب نلا .واهلل بعمله هذا يعمل فع فينا "ما ير ِيض أمامه ِبيسوع الم ِس ِ
ُط
َ َْ
ّ
ّ
فتكون انلنيجة أنه "ال يفتَ ِخ َر لك ِذي َج َسد" ( 1كورنثوس  )29 :1تظهر وتعظم آميننا (اليت بدأها ونفذها يسوع
ُ
نفسه) جمد اهلل ،يف االكتمال َّ
املعني لعمل اهلل يف قول "نعم" للجنس البرشي يف يسوع املسيح .وتتم وتكمل آميننا
ُ َّ
َ
َّ
وتكمل هذه اثلناحية لكها .فهو ا لقوة العاملة يف لك م حردة نعم املتجهة م اهلل إىل
نعم اهلل .ويف املسيح تنفذ
اإلنسان ،ويف استجابة اإلنسان بآمني اهلل .وهكذا يستمر يسوع يف الدمته ذا
واإلنسان.

االجتاهني يف اتلوسط بني اهلل
ً

تعمل لك هذه اجلوانب – الطة اهلل ،وحتقيقها يف املسيح ،واستجابننا يف العبادة – معا ل حتفزنا ىلع "مدد جمدده"
(أفسس  )14 ،12 ،6 :1بني املفديني ولك أجناد امل حكة (رؤيا  .)5يقول جون بدايرب إن "معدا الكدون هدو أن اهلل
ّ
ترأ للعل م أجل جمد اهلل ".ويتحقق هذا املعا ويتجّل هذا املجد ،م ال ل "نعم" اهلل السيادية واملنعمدة نلدا
يف املسيح يسوع وم ال ل استجابننا املتواضعة اليت ال نهاية هلا بآمني.
َّ
قال اهلل" :ها هو ابين مقدم م أجل ال صكم .نعم!"
ً
وحن جنيب" :نشكرك أيها اآلب .شكرا لك ،يا يسوع .آمني!"
ً
ً
وهكذا ّ
يمجد اهلل اسمه املبارك جمدا كب ا.
نعم :آمني!

