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 هللا لم يشفق على ابنه

 32-28 :8 رومية

وَن 28 أَلنَّ الَِّذيَن 29َحَسَب َقْصِدِه. َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن هللَا، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ
َوالَِّذيَن َسَبَق 30يِريَن. َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم ِلَيُكوُنوا ُمَشاِبِهيَن ُصوَرَة اْبِنِه، ِلَيُكوَن ُهَو ِبْكًرا َبْيَن ِإْخَوٍة َكثِ 

َدُهْم َأْيًضا.َفَعيََّنُهْم، َفهؤاَُلِء َدَعاُهْم َأْيًضا. َوالَِّذيَن َدَعاُهْم، َفهؤاَُلِء َبرَّ  َرُهْم، َفهؤاَُلِء َمجَّ َفَماَذا 31 َرُهْم َأْيًضا. َوالَِّذيَن َبرَّ
َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا 32َنُقوُل ِلهَذا؟ ِإْن َكاَن هللُا َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟ 

  ُكلَّ َشْيٍء؟َأْيًضا َمَعهُ 

غير قادر على  تقريبا بولس 30-28 :8 رومية غير قادرين على الكالم. جعلت تقريبا تجعلنا الحقائقبعض 
لمجد مع المسيح، وسبق فعينك لك، سبق فعرفذلك، ألنه  يضمنهللا  -ك الكالم. كل األشياء تعمل لخير 

ك شيئا هو اآلن يمجدوحده، و  اإليمانبعمته بن مجاناك وبرر والخطايا،  الذنوبفي  ميتاعندما كنت  كودعا
 .الممجدالمسيح قيامة مثل جسد  بجسد كل شيء حين يكتملفشيئا حتى يوم مجيئه 

أسمع شيئين في هذه أنا " َفَماَذا َنُقوُل ِلهَذا؟قول: "غير قادرا على الكالم. تقريبا. في تقريبا بولس هذا يجعل
هذه األشياء العظيمة." "إنه من الصعب العثور على كلمات تعبر عن أسمع: أنا ، ولنا. بولسلمات لالك

" َفَماَذا َنُقوُل ِلهَذا؟: "بولسوأسمع، "يجب علينا أن نجد كلمات لهذه األشياء العظيمة." أعتقد أنه عندما يقول 
أخرى.  ها مرةقوللينا أن نجد كلمات مختلفة، ونمرة أخرى بطريقة أخرى. يجب ع هجوابه هو: يجب أن نقول

يجب أن يقول  ه" وهذا ما كان يقوله منذ البداية. ولكنِإْن َكاَن هللُا َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟عبارة "وهذا ما يفعله في 
 ذلك بطريقة أخرى.

مرات صديق طفل أو أحد الوالدين أو المجد مع نجيل إ تشاركأيضا. إن كنت قد  نحن علينايجب لذك و 
نكتب رسالة بريد إلكتروني أخرى، بطريقة أخرى. يجب أن  شارك بهة أخرى، مر  يدة، يجب أن تشارك بهعد
ترنيمة أخرى،  نرنمقصيدة أخرى، توضيحية أخرى، نكتب ضع لوحة نعّلم درس آخر، نملي رسالة أخرى، ن

 بطريقة ه" سنقولَفَماَذا َنُقوُل ِلهَذا؟مجد المسيح. "أب مقبل على الموت عن سرير بجملة آخرى بجانب  ننطق
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طريقة أخرى  تستحقن ية. فإنها لن تتوقف عن أاألبد إلى، وبعد ذلك الموتأخرى، مرارا وتكرارا حتى 
 مجد.ال للحديث عن

 :هللا معنا

تلخيص ما وقصده هو " ِإْن َكاَن هللُا َمَعَنا، َفَمْن َعَلْيَنا؟يقول: "؟ 31هذه المرة في اآلية  بولس هاكيف يقول
 وسبق وعيننا، هللا سبق وعرفنا في المحبة. علينا، وبالتالي ال يمكن ألحد أن يكون معناجرى من قبل: هللا 

البهيج عظيم و اليوم ال إلى مجد إلىنا من مجد أننا أبرار، وهو يعمل في من الموت، وأعلن ودعانا ،للتبني
 ".هللُا َمَعَنا" ؟ سنقولمرة أخرى ذلك قول للمسيح. كيف يجوز لنا أن ن

كان  . إن"هللُا َمَعَنافي الكون من عبارة " مهابة". ال توجد كلمات أكثر َمَعَنا" ثمينة هذه الكلمةيا لها من كلمة 
الذين يحاولون السبب أولئك  لهذانعمة. و الحلوة من عطية  القوي بال حدود هو ضدنا، فسيكون الفناءغضب ال

من غضب هللا  ألن الفناء. الهدفمن  داالدينونة، وليس الجحيم، هم بعدين ج هعنيا تهو م إقناعنا بأن الفناء
ي كائن بشري. نحن نعيش أل (. ال. ليس هناك فناءً 16 :6)انظر رؤيا  ا ونجدةخالص ليس دينونة، ولكنه

يمكن بفرح تقريبا )!( ال  وايقوليمكنهم أن  معنا. وجميع الذين هم في المسيحأو مع هللا  األبد مع هللا علينا إلى
 هو في جانبنا.. "َمَعَنا هللاُ ، "وصفه

ْيُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذيَن ُهْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع  ليس أبدا ضدنا. ، و معنا تماما(. هللا 1 :8)رومية اَل َشْيَء ِمَن الدَّ
 المعطلة أو أجهزتنا التي ال تعمل هو. ال شيء من سياراتنا ال شيء من أمراضنا هو دينونة من قاض ديان

هو عالمة على غضبه. ال شيء من فقدان وظائفنا هو عقوبة  نا الزوجيصراع. ال شيء من عقاب من هللا
، وليس معناهللا  عقاب هللا. إن كنا في المسيح. ال.من سوط  صفعةهو  ةمن أطفالنا الضال . ال أحدخطيةلل

 .الطمأنينة وكل األلمكل  - نا، في ومن خالل كل األشياءضد

 ؟َفَمْن َعَلْيَنا

َفَمْن ِإْن َكاَن هللُا َمَعَنا، : "31" نحن ما زلنا في اآلية ؟َفَمْن َعَلْيَناأخرى، " بطريقة مازلنا نقولهاعني، وهو ما ي
ولهذه ". أن يكون عليناحد يمكن أل: "ال عندما سأل هذا السؤال هي بولسيتوقعها  " اإلجابة التي؟َعَلْيَنا

ٌة ه سيكون هناك نأ 35اآلية تقول قول: "حقا؟" ماذا يعني ذلك؟ اإلجابة نحن عرضة لل  اْضِطَهادٌ و َضْيٌق و ِشدَّ
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هذا. لذلك ماذا  بولسقال . ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبحِ  واُكلَّ النََّهاِر. َقْد ُحِسبْ  واَماتيُ ن المسيحيين أ 36اآلية تقول . َسْيفٌ و 
 .في أن يكون علينا ينجح" أعتقد أنه يقصد من يستطيع أن ؟َفَمْن َعَلْيَنا: "يقصد

 همزرع بذور الفتنة في زواجك، ويمكن هم، ويمكنهم سرقة سيارتك، ويمكنقد يتعبوكخاطئين ال والبشرالشيطان 
هذه األشياء معا لخيرك هللا يعمل كل أن قول ت 28يحرموك من طفلك. لكن اآلية عملك، و من  يجردوكأن 

قد  ضدكوهدفه أن يكون  ،طت مخططات العدوأحبفقد  إن كنت تحبه. وإن كانوا يعملون في النهاية لخيرك،
هو ال يمنع ، معككان هللا  ومنفعة مؤلمة. إن، إليمانتعميق ل، و وتقديس للنفس، إلى تمجد للمسيح تحول
(. األشياء التي هي 7 :45 ؛20 :50تكوين شرا )العدو يقصد  يقصد الخير حينهذه األشياء. لكنه  عنك

 ك. ال يمكن ألحد أن يكون بنجاح ضدك.معضدك هو يقصد منها أن تكون 

مور هكذا. إن كانت هذه األفي حياتنا! ال ينبغي لنا أن نكون مثل العالم  لهذا تأثير ينبغي أن يكون  يا له من
خشى المرض والسرقة واإلرهاب وفقدان فرص العمل وغيرها من العالم يختار أسلوب حياته ألنه يمعظم 

 "لِكِن اْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللاِ  ..هِذِه ُكلََّها َتْطُلُبَها اأُلَمُم." المسيح، يقول الربعشرات األشياء. ولكن ألتباع 
 خدمة الملكوتفي إليه أو تفتقر  ما تحتاج إليه. وما تخسرههللا (. سوف يعطيك 33-32 :6)انظر متى 

 .مرة مئة ،هللا ابطريقة ما قد قصده، سوف يعمل لخيرك ويعود لك للمحبة والتضحية واأللم

اندونيسيا، تيتارا بتركيا، أو ب بولغينيا، أو اسطنب باإلنجيل، سواء في كانكانتحدث ك، و خصمأمام قف لذلك 
ن في ما يجب عليك، ولك اعمل: "لقتلكيخططون حتى ل لهؤالء الذين ية مينيسوتا. وقبواليس بولأو مينيا

مع  الفردوس إلى فقط أن ينقي إيماني، ويوسع مكافأتي، ويرسلني يمكن كل جرحكو  ككلماتالنهاية كل 
أن يكون ألحد يمكن  معنا والكنا نؤمن بأن هللا  عليه إنسنكون  يا له من اختالف". يسوع المقامالمسيح 

 !علينا

 :لسماءل المتينالمنطق 

بطريقة اآلن  هاأخرى. سيقول طريقةبعد ب لهذا؟ سوف يقولها بولسالرسول يضيف واآلن فماذا نقول لهذا؟ ماذا 
نتهي أبدا وال ي بسخاء كامل، وفياض،يضا وعود لكن أ، و األعداء نجاحبعدم  فقط وعود أنه ليس 32في اآلية 
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َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه خطاة . "موت ابنه عن الر وكل ذلك على األساس الصلب لصخمن هللا، 
 "َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا َأْيًضا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟أَلْجِلَنا 

عقبة السهل. من للقل. من الصعب األكبر لأل إنها حجة منلسماء". ل المتينالمنطق  " ذات مرةدعوت هذا 
ا هذ -لم يشفق على ابنه  بما إنهيمكن التغلب عليها بسهولة. التي العقبة  إلىتخطيها تقريبا ال يمكن التي 

 للتعذيب سليم ابنهت –خالصنا جل ال يمكن التغلب عليها ألالتي عقبة الهو الشيء العظيم، والشيء الثابت، 
يمكن بالتأكيد  األقل، فالشيء السهلالشيء يتحقق يمكن أن يتم ذلك،  . إن كانخطيةوالسخرية وموت حمل ال

 لسماء.ل متينيء! منطق كل ش -ألجلنا المسيح لكل ما اقتناه  لنا هبته المجانية: تحقيقه

 ابنه:

ليكون ابنه على  تبناههللا، و   وجدهيسوع المسيح رجاله". لم يكن . أوال، عبارة "ابنهذه اآليةأجزاء  انظر إلى
، وشريك في األبدية، جودمو  دائمافي الواقع  ،وجودالقبل الصورة اإللهية لآلب األرض. يسوع المسيح هو 

َأْرَسَل اْبَنُه ن هللا "أ 3 :8 (. تذكر من رومية9 :2)كولوسي  الالهوتكل ملء  ه يحل، الذي فيمخلوق  وغير
يلبس جسدا بشريا. هذا ليس مجرد نبي. إنه ن كان موجودا قبل أ". وبعبارة أخرى، االبن ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَّةِ 

 هللا االبن.

عند اآلب. على األقل وأنه هو ثمين بال حدود ، الفكرة هي أنه ال يوجد غيره، ابنه"" 32اآلية تدعوه وعندما 
(. في كولوسي 5 :17؛ 17 :3" )متى اْلَحِبيب  ُهَو اْبني  اهذَ : "هللا على االرض قال المسيحكان  مرتين عندما

 حيث تعرض خدام السيد للضربمثل المستأجرين المسيح نفسه ]هللا[." قال  اْبِن َمَحبَِّتهِ " بولسيدعوه  13 :1
(. 6 :12" )مرقس َفِإْذ َكاَن َلُه َأْيًضا اْبٌن َواِحٌد َحِبيٌب ِإَلْيهِ : "المسيح. ثم قال ع الحصادلجم جاءواتلوا عندما وقُ 

 .. وارسلهألب. وكان محبوبا للغايةلابن واحد هو كل ما 

حب ابنتي. . أنا أحب زوجتي. وأنا أفهمي هناك حب مثل حب األب البنه. ال تسيئوا لدي أربعة أبناء. وليس
أن حب األب ألبنائه هو أفضل من . وأنا ال أقصد موأنا أحب والدي ورفاقي الموظفين من هذه الكنيسة وأنت

هناك  الحب: ليسهذا  أتكلم فقط عن ي. ولكنمختلفين هم أيضاو مختلف. لكني أقصد أنه . كل هذه الحب
 حب مثل حب األب البنه.
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لجبل ايفرست الحائل بينه  البنه الوحيد كان مثل عقبة ضخمة أن هذا الحب من هللا هي 32إن فكرة اآلية 
ورابطة ، هإعجابعلى اعتزازه، و  هل يتغلب هللايمكن هللا، هل تخطيها. تقريبا عقبة ال يمكن  وبين خالصنا. هنا

مر عليه وُيسبصق ُيجلد وُيضرب ويُ و منه سخر يُ و ُيخان وُيترك و  هكذب بشأنلكي يتم المه المحبة مع ابنه ويسل
إذن  ته؟ إن فعل ذلكحبمابن  هل يسّلمذلك حقا؟  يفعل هل. بالحربة مثل حيوان ُيذبح على الصليب وُيطعن
ب على هذه العقبة في السعي لخيره، سوف تم التغل إن .أبداال يمكن إعاقته  إليه سعىأيا كان الهدف الذي ي

 كل عقبة. يتم التغلب على

في  ."َالَِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلهُ سلبا وإيجابا: " يضعهانعم، وهو  هل فعل ذلك؟ إجابة بولس هي
عار ابنه. كان هذا في ألم أو هللا العقبة. لم يسر صعوبة و ال" نسمع ضخامة َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْبِنهِ " الكلمات

في تلك الساعات.  درجاتهاسوأ أ ت الخطيةعامل بهذه الطريقة. بلغبشكل ال نهائي البن هللا أن يُ  افظيع شيءً 
ض هجوم على هللا. رف هي -خطايانا  - خطيةهجوم على هللا. كل ال -حقا  لقد كشفت عن وجهها القبيح
 .المعاملة من هذهابنه  يشفق علىوجماله. لكن هللا لم  هللا. اعتداء على حقوقه وحقه

 :َبَذَله  

جمع هنا في هذه اللحظة مهم وثمين يكل شيء في الكون تقريبا هذه.  غيب عنك". ال يَبَذَلهُ ذلك "عوضا عن 
. السيادة االلهية هنا اجتمعاللخطية  ة. الحب اإللهي لإلنسان والكراهية اإللهيفي الزمانال مثيل لها التي 

الالنهائية والقوة هنا. الحكمة اإللهية  اجتمعواوالفعل األخالقي  يةاإلنسانلمساءلة األبدي ل المطلقة والثقل
 لموت.ابنه لهللا  بذلهنا، عندما  معوااجت

(، وهيرودس 15 :15)مرقس  أسلمه(، وبيالطس 19 :3سلمه )مرقس أيهوذا أن يقول الكتاب المقدس 
 1؛ 4 :1؛ غالطية 3 :15كورنثوس  1) نحن أسلمناه(، و 28-27 :4 الرسل عمالأسلموه )أ  واألمم يهودوال

يقول  بولس(. لكن 30 :19؛ 17 :10)يوحنا  أسلم نفسهالمسيح  أيضا أنيقول حتى أنه (. 24 :2بطرس 
م ابنه كان هللا يسل، البشرية التسليمات. في وخلف وتحت وخالل كل هذه 32هنا في اآلية  الجوهري الشيء 

اِبِق، َوِبَأْيِدي الموت. " إلى " )أعمال َأَثَمٍة َصَلْبُتُموُه َوَقَتْلُتُموُه.هَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسلًَّما ِبَمُشوَرِة هللِا اْلَمْحُتوَمِة َوِعْلِمِه السَّ
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خضوع المسيح مثل خطايانا و و  جنود األمماليهود و جمهور (. في يهوذا وبيالطس وهيرودس و 23 :2الرسل 
 أسلم هللا ابنه. لم يحدث شيء أعظم من هذا أبدا.، الشاة

 ؟إذن ماذا إن كان هذا صحيحا،

سوف ؟ الجواب: إذن ماذا... ابنه، إن هللا قد أسلم بالتالي "!يقومء "إن منطق السما نقولفماذا نقول لهذا؟ 
. هذا هو يحجب أي شيء صالح عنا فلنهللا لم يحجب ابنه، كل شيء. إن كان  يهبنا معه بالتأكيد ومجانا

اِلِكيَن ِباْلَكَمالِ " 11 :84لمزمور  النهائي وتحقيق االقتناء كورنثوس  1 أساسوعد و ." هذا اَل َيْمَنُع َخْيًرا َعِن السَّ
ُء اْلَحاِضَرُة، ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم: َأُبوُلُس، َأْم َأُبلُّوُس، َأْم َصَفا، َأِم اْلَعاَلُم، َأِم اْلَحَياُة، َأِم اْلَمْوُت، َأِم اأَلْشَيا" 21-23 :3

ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربَِّنا " 3 :1أفسس د " وهذا ختم لوعِسيُحِ هللِ.َوَأمَّا َأْنُتْم َفِلْلَمِسيِح، َواْلمَ  .َأِم اْلُمْسَتْقَبَلُة. ُكلُّ َشْيٍء َلُكمْ 
َماِويَّاِت ِفي اْلَمِسيحِ  د المسيح في عبارة: ضمان لوع." هذا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة ُروِحيٍَّة ِفي السَّ

َماِويَّ َيْعَلُم َأنَُّكْم َتْحَتاُجوَن ِإَلى  ...ْو َماَذا َنْشَرُب؟ َأْو َماَذا َنْلَبُس؟َفاَل َتْهَتمُّوا َقاِئِليَن: َماَذا َنْأُكُل؟ أَ " أَلنَّ َأَباُكُم السَّ
 (.33-31 :6)متى  "هِذِه ُكلَِّها.  لِكِن اْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َوِبرَُّه، َوهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم.

كل شيء معه. حقا؟ كل  يهبناأخالقي، بيقين مطلق ، فهو سوف، ألجلنا أجميعنبل ألنه لم يشفق على ابنه 
(؟ الجواب هو في 35 :8" )رومية ْيٌق َأِم اْضِطَهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيفٌ َض  شيء؟ ماذا عن "

 عاما مضت: 350 فالفيل منذ هذا االقتباس الرائع من جون 

. (32 :8)رومية  "ِفْق َعَلى اْبِنِه، َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َأْجَمِعيَن، َكْيَف اَل َيَهُبَنا َأْيًضا َمَعُه ُكلَّ َشْيٍء؟َالَِّذي َلْم ُيشْ "
 ال يدعوهمن شعبه؟ كيف ع وقتيا أو شيئا روحيا كل هذا، حجب، وبعدكيف يمكن تخيل أن هللا يمكن أن ي

 ال يكسوهم، ويطعمهم، ويحميهم؟ كيف أبدياهم بالتمام، ويمجدهم مجانا، ويقدس ويبررهمبشكل فعال، 
ظرف  تنهد واحد،، واحد ، تأوهة واحدةعدمابن ضربة واحدة، عن  كان لم يحجب إن؟ من المؤكد ويخلصهم

قد تألم  ن ألجلهمحجب عن شعبه، الذيينكر أو كل هذا، ي، بعد هال يمكن أبدا تصور أنفمن البؤس، واحد 
 .لخيرهمزمني، روحي أو أي امتياز ، تعزيةة، أي كل هذا، أي رحمب

كل الحياة تؤمن به. و يجب أن هذا ما ألجلك، فابنه  قدمأنه  يصنع ما هو لخيرنا. إن كنت تؤمنهللا دائما 
 .وال تخف. . عش في المحبةهللامحبة  إلىنظر االمسيح.  إلى . انظراإليمانببساطة ثمرة ذلك  المسيحية هي


